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 و	ـ��ــ�ن �ـ�ـ�

 جميع على ع�ه جل وأشكره مزيده، ويكافئ نعمه يوافي ًحمدا ، العالمين رب � الحمد
 كما ھو عليه ًثناء أحصي # ـ  وتعالى سبحانه ، وحده الثناءو المحامد جميع فله ، وآ#ئه نعمه
 وأن وإحسانه، فضله ومزيد ، ونعمه آ#ئه بمزيد /علي يمن أن إياه ًسائ� ـ نفسه على أثنى

 وا#ھتداء وا8يمان ا8س�م نعمة على بالثبات علي يغدق وأن ، كله لذلك الشاكرين من يجعلني
   . مجيب قريب سميع إنه الممات حتى الحق والمذھب السنة إلى
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 حسن / الدكتور  ا<ستاذ الع�مة وأستاذي لشيخي الجميع والثناء العاطر بالشكر أتوجه ثم

 الرسالة فتشرفت ، الرسالة ھذه على إشرافه بقبول حظيت والذي ا<ھدل مقبولي محمد بن

 إعداد ابتداء من وذلك  ، ًوجما# ًحسنا وإرشاده ونصحه بتوجيھاته وزادت وزانت بإشرافه

 الربانيين للعلماء ًمثا# ـ ًخيرا D جزاه ـ كان وقد إليه وصلت ما إلى الرسالة وصلت حتى الخطة

  .حسيبه وD نحسبه وسمته وتواضعه بأخ�قه

 بن حسن / الدكتور ا<ستاذ : الفاضلين ا<ستاذين إلى كذلك الجزيل بالشكر أتوجه كما

 ھذه بمراجعة تفضلھما على الجنيدي محمد سالم بن علي / توروالدك ، الغرباوي عبيد حميد

   .ومناقشتھا الرسالة

 الدراسات وعمادة ، العالمية كلمنتس سانت جامعة رئاسة إلى والتقدير بالشكر أتوجه ثم

   .والمعرفة للعلم وتشجيعھم وا<طروحات ا<بحاث ھذه بوضع الفرصة إتاحة على فيھا العليا

 ھذه إعداد في ساھم من كل إلى تقديري وكامل شكري بجزيل رالشك لوحة أختم كما

 لھم كان الذين وأحبابي ط�بي بعض بالذكر وأخص إرشاد، أو توجيه أو نصح من ا<طروحة

 وعلى بعدھا وما الطباعة مرحلة إلى والتصحيح المقابلة وإتمام وتدقيق مراجعة في والبذل الجھد

 ، غالب D عبد نجيب لبيب / الفاضل وا<ستاذ ، الخ�قي عمر بن أثير / الفاضل ا<ستاذ رأسھم

   .فارع محمود جمال / الفاضل وا<ستاذ

 /وابنتي باذيب فاطمة / الحبيبة لزوجتي وتقديري شكري خالص ھذا مقامي في أنسى و#

 وذلك ا<طروحة ھذه وإتمام 8عداد تشجيع وكثير ٍفضل كبير لھن كان وال�ئي وسمية شيماء

 ، ذلك على الجميع ًخيرا D فجزى ، البال وھدوء النفس وطمأنينة ا#جتماعية ا<جواء ةبتھيئ

  .حسناتھم ميزان في ذلك D وجعل

 ا	��� ����

 آله وعلى محمد سيدنا ، والمرسلين ا�نبياء سيد على والس�م والص�ة ، العالمين رب � الحمد

   .الدين يوم إلى سانبإح تبعھم ومن ، الطاھرين الطيبين وأصحابه

   ...بعد أما

 أصولية دراسة( والجنايات والمعام�ت العبادات في الشرعية المقاصد : بعنوان رسالتي فھذه

 ج
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   ).تطبيقية فقھية

   : أھمھا أسباب لعدة للبحث اختياري كان وقد

 وحده ; عبادة وھي �جلھا الخلق ; خلق التي العظيمة الغاية معرفة وجوب -1

  .به شراكا> وعدم

 المقاصد تلك تطبيق على القارئو للباحث إعانة فيھا ةيعالشر مقاصدال معرفة -2

 .المعام�ت أو العبادات في كانت ءسوا الغراء الشريعة بھا جاءت بما والقيام معانيھا واستحضار

 الشريعة ھذه في والسماحة الُيسر وإظھار ، الدين في والتشدد التنطع عن اBبتعاد -3

  .الحنيف الشرع تطبيق وسھولة التيسير مقاصد يانوب ، الغراء

  .وخاتمة أبواب وخمسة مقدمة على البحث ويشمل

 واجھت التي والصعوبات له اختياري وأسباب الموضوع أھمية تناولت المقدمة وفي

   .البحث خطة ثم البحث ھذا في العمل أساس ثم ، الباحث

 النقلية ا�دلة ثم ، ًواصط�حا لغة عيةالشر المقاصد تعريف ا�ول الباب في تناولت كما

 ، كله التشريع أحكام في وا�سرار العلل وثمرات المقاصد معرفة أھمية ثم ، إثباتھا على والعقلية

   .المقاصد أقسام وكذا

 أفضلھا وبينت ، العبادات أنواع وذكرت ، العبادة مفھوم عن تحدثت الثاني الباب وفي

   .أتباعھم من أو ا�نبياء من كانوا سواء المكلفين عبادات كرتذ ثم ، تعالى ; إلى وأحبھا

   .الكرام الم�ئكة عبادات ذلك بعد ذكرت ثم

 تسجد التي الجمادات حتى بل الحيوانات عبادات إلى أشير أن ھذا بحثي في أنس ولم

   .تعالى � وتسبح

 ا�ديان حابأص والنصارى اليھود من الكتاب أھل عبادة الباب ھذا في تناولت كما

   .أصحابھا قبل من Oوبدلت غيOرت قد كانت وإن ، السماوية

 والھندوسية البوذية حول بالذكر واقتصرت السماوية غير العبادات إلى البحث في وأشرت

  .آسيا وقارة ، الھندية القارةً خصوصا الدول من كثير في Bنتشارھما

 من الطھارة بمقاصد الحديث وابتدأت ، العبادات مقاصد ذكرت الثالث الباب وفي

   .كذلك العبادات تلك من الصحية المقاصد وبينت والغسل والتيمم الوضوء

 على ا>س�م حث وكيف ، الجماعة ص�ة مقاصد ثم عامة الص�ة مقاصد عن تحدثت ثم

   .واBخت�ف الفرقة وعدم وا�لفة الجماعة

   .والحج والصيام الزكاة مقاصد بينت ثم

 د
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 مقاصد حول ًابتداء الحديث وكان ، المعام�ت حول بالتفصيل بحثت ابعالر الباب وفي

   .الربا تحريم ومقاصد أحكام من بھا يتعلق وما البيوع

 والصلح والضمان والوكالة والحوالة الشركة وأنواع والرھن السلم مقاصد بينت ثم

   . غصبال تحريم ومقاصد والشفعة وا>جارة والھبة العارية مقاصد وكذا ، والحجر

   .شرعية أحكام من بھما يتعلق وما وا>رث الوصايا مقاصد وتناولت

 الزنا علينا وحرم والنكاح الزواج ; شرع وكيف ، اBجتماعية المعام�ت مقاصد ثم

   .والسفاح

 ، والحضانة الرضاع مقاصد وكذلك ، والظھار واللعان وا>ي�ء والط�ق الخلع مقاصد ثم

   . الطفل حقوق وكذلك ، فيھا المرأة حقوق على ا>س�مية الشريعة حافظت  وكيف

   . والجنايات الحدود لمقاصد خصصته الخامس الباب وفي

 وجميع الخمر تحريم وكذا والقذف واللواط والزنا القتل تحريم مقاصد في القول وفصلت

   . المخدرات أنواع

 ، السبيل وإخافة ، قاتالطر وقطع الحرابة وأنواع السرقات تحريم مقاصد إلى أشرت كما

 الجرائم تلك من ٍخال آمن مؤمن مجتمع ضمان ھو كله ذلك تحريم من ا�عظم المقصد أن وبينت

   . كلھا

 ثم . الفيء وتقسيم الغنائم ومقاصد أحكام من به يتعلق وما ، الجھاد مقاصد بينت ثم

 القضاء مقاصد ثم ، والنذور ا�يمان ومقاصد الكتاب أھل على المفروضة الجزية مقاصد

   . العتق ومقاصد ، والشھادات

 ِوالحكم وا�سرار العظيمة المقاصد وبينت الرئيسة الفقه أبواب معظم تناولت أكون وبھذا

 ، علم من علم وغاية لحكمة إB ًأمرا شرع ما وجل عز ; أن نعلم حتى تشريعھا في العالية العلية

   .جھل من وجھل

 في مثبت ھو كما مرجع ث�ثمائة من أكثر إلى ھذا بحثي في تعالى ; بعد استعنت وقد

 وا�صول والفقه والحديث التفسير من الشريعة أبواب جميع في ، والمراجع المصادر قائمة

   . الصحابة ومعرفة الرجال وكتب ، اللغة مراجع وكذا ، الفقھية والقواعد

 ھذه في أذكر ولكن ، ثينالث� جاوزت كثيرة نتائج إلى خلصت بحثي من اBنتھاء وبعد

  ـ : كاXتي وھي أھمھا الخ�صة

  . به ا>شراك وعدم وتوحيده لعبادته الخلق خلق ; أن -1

 على ; يعبدوا حتى ، يفقھوه أن المسلمين على يجب علم المقاصد علم أن -2

  . بصيرة

ـ  ھ
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 نفوس في وزيادته ا>يمان تقوية أسباب أعظم من الشرعية المقاصد معرفة أن -3

  . نينالمؤم

 مصالح فيه الذي ا>لھي التشريع من جاء ما كل يوافق السليم الصحيح العقل أن -4

  . بإثباتھا الشريعة جاءت والتي ودنياھم دينھم في العباد

 عز � المطلقة العبودية تحقيق ھي الشرعية المقاصد دراسة ثمرات أعظم من أن -5

 والترجيح التعارض مسائل في ابھ واBستعانة بمقتضياتھا الشرعية النصوص وفھم ، وجل

  . لھا وتزكية للنفس تھذيب كذلك وفيھا ، الواقع وفقه النوازل ومسائل

 مقاصد لھا وأركان وشروط أذكار من أجزائھا جميع وكذا ، العبادات جميع أن -6

  . معرفتھا يجب عظيمة

 يتعلق ما وكل وا>رث الوصايا وكذا وا�نكحة الشرعية المعام�ت جميع أن -7

 .لعباده وجل عز ; شرعھا عظيمة مقاصد لھا بينھم فيما العباد قبحقو

 عنھا يغفل أن للمؤمن يجوز وB ، عظيمة مقاصد لھا والجنايات الحدود جميع أن -8

  .الغراء شريعتنا في والمفاسد المصالح حقوق يعرف حتى ،

  ـ : ا�تية التوصيات إلى توصلت البحث نھاية وفي

 ، الفقھية ا�بواب جميع في ـ باحث لكل ـ الفكر عمالوإ النظر بزيادة ا>معان -1

  . التشريعات تلك في المكنونة والحكم ا�سرار له ستظھر وعندئذ

 إلى التنويه وكذا ، العامة الشرعية المقاصد تحوي وميسرة سلسة سھلة مادة إعداد -2

 المادة ھذه وتكون والجنايات والمعام�ت كالعبادات الفقھية ا�بواب في الشرعية المقاصد

  . الباحث نظر في �ھميتھا والكليات الجامعات في مقررة

 

 نستشعر حتى ، بھا القيام عند العبادات تلك جميع في العبادات مقاصد استحضار -3

  .المعبود الخالق عظمة

   .والقارئ للكاتب النفع المولىً سائ� بحثي من انتھيت قد أكون بھذا

                                                                 

  

  

  

  

 ز و
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 ا������

 ; يھده من أعمالنا وسيئات أنفسنا شرور من با� ونعوذ ونستغفره ونستعينه نحمده � الحمد إن
 عبده ًمحمدا أن وأشھد له شريك B وحده ; إB إله B أن وأشھد له ھادي ف� يضلل ومن له مضل ف�

 جھاده حق ; في وجاھد الغمة به وجل عز ; وكشف ا�مة ونصح ا�مانة وأدى الرسالة بلغ ورسوله
َأيھا َيا (، اليقين أتاه حتى c َالذين َ ِ d ُآمنوا ُاتقوا َ d ;َ d حقd ِتقاته َ ِ َ ُ Bتُموتن َوd ُ َ Bإd ْوأنتم ِ ُ ْ َ َُمسلُمون َ ِ َأيھا َيا (، ) ْ c  dالناُس َ
ُاتقو dُربكم ا ُ d ِالذي َ d ْخلقكم ُ ََ ْمن َ ٍنفس ِ ْ ِواحَدٍة َ َوخلق َ َ َ َمنھا َ ْ َزوجھا ِ َ ْ dوبث َ َ َمنُھما َ ْ ِ Bًرجا َ ًكثيرا ِ ِ ًونساء َ َ ُواتقوا َِ d َ ;َd ِالذي d 

َتساءلون َ َُ ِبه َ َوا�رحام ِ َ َْ dإن َ ِ ;َd َكان ْعليكم َ ُ َْ ًرقيبا َ ِ َأيھا َيا (،) َ c َالذين َ ِ d ُآمن ُاتقوا واَ d ;َ d ُوقولوا ُ َ Bًقو ْ ًسديدا َ ِ ُْيصلح * َ ِْ 
ْلكم ُ ْأعمالكم َ ُ َ َ ْ ْويغفر َ ِ ْ َ ْلكم َ ُ ْذنوبكم َ ُ َُ ْومن ُ َ ُِيطع َ ِ ;َ d َورُسولُه َ ْفقد َ َ َفاز َ ًفوزا َ ْ ًعظيما َ ِ َ. (   

   ...بعد أما

)1( 

)2( 

)3( 
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 ورزقھم ، إليه رشدھمأ ثم خلقھم أن عباده على ـ وتعالى سبحانه ـ ; تفضل ما أعظم من فإن
 ليوفوا رسله إليھم وأرسل ، نعمه إتمام و ، فضله بزيادة ـ شكروه إن ـ ووعدھم ، بشكره أمرھم ثم بفضله
 إلى ليھتدوا الكتب معھم وأنزل ، وصفاته أسمائه و ألوھيته و ربوبيته وبتوحيد ، عبوديته بتحقيق عباده

  .ورضوانه ومغفرته رحمته بذلك فينالوا ، نواھيه نع وينتھوا أوامره فيتبعوا ، أحكامه و تشريعاته

 ولم ، عبارة بأوجز الشر و الخير طريقي لھم بين أن ، عباده على نعمائه وزيادة كمال ومن
 الھداية، طريق لھم ويسر الحق إلى أرشدھم بل ، الض�لة طريق بھم سلك أو أمرھم في حيارى يجعلھم

 مبتغين ونھر جنات الصالحين عباده مأوى وجعل ، الغواية قطري و الشيطان سبيل عن ونھاھم وأبعدھم
   .ولعناته سخطه وأتبعھم وسقر بجھنم الكافرين وتوعد ، رضوانه بذلك

 و الرشاد سبل لنا يسر أن وتعالى سبحانه وأشكره ، مزيده يكافئ و نعمه يوافي ًحمدا � فالحمد  

  .ρ محمد ا�نام بخير رساBته وختم ، بالقرآن وأعزنا ملiس� ھدانا أن علينا نعمه أعظم من وإن ، الھداية

 الخالدة الرسالة علھاج وسلم عليه ; صلى محمد برسالة رساBته ختم لما وتعالى سبحانه ; وإن
  تميزت �نھا وذلك ، الدين يوم إلى والمتبعة ،

 ، وسطيتھاو ،وسھولتھا ،ويسرھا ،وربانيتھا ،وقدسيتھا شمولھا حيث من عظيمه بخصائص 
   .ومكان زمان لكل ص�حيتھا ثم ومن ، وجماعاتً أفرادا العباد لمصالح ومراعاتھا ، وعدالتھا

 ألجمت و ، العق�ء من ًكثيرا أبھرت التي وأحكامھا وعللھا ، الشرعية بمقاصدھا تميزت أنھا كما
  .الغراء الشريعة ھذه من النيل أرادوا الذين ، التعساء من كثير أفواه

  

 .102: رقم آية ، عمران آل ةسور )1

 .1 : رقم آية ، النساء سورة )2

  .72 ـ 71 : رقم آية ا�حزاب، سورة )3

  

  

   :الموضوع أھميه

َعلم >ثباته يختلف B و ، اثنان فيه يشك B مما  سبحانه ; أن ، عق�ن ذلك في يتنازع B و ،  انَ

 لھم سن و ًأحكاما،  لعباده وشرع ، جليلة كمِوح ، كبيرة لمقاصد و ، عظيمة لغاية الخلق خلق وتعالى

 التشريع في ا�صل أن إذ ، جليلة ًوحكما ًوعل� ًأسرارا تشريعاته جميع في وأودع ،عظيمة تشريعات

 أن أو ، ًعبثا ًأمرا يشرع أن الخبير العليم الحكيم من يعقل B إذ ، جھل من وجھل علم من علم التعليل

 بل ، عبث فيھا ليس وتعالى سبحانه ; وأفعال  .ًھم� المعمورة ھذه في ميدعھ أن أو ،ً سخفا عباده يكلف

 أن ا�مة علماء عند المقررة القاعدة فإن ولذلك ،  الدارين في العباد مصلحه فيه إB تشريع أو حكم من ما

 لفالمك حظ إلى راجعة بينھما التخيير و النھي و فا�مر  ، العباد لمصالح بھا جيء إنما الشرائع
)1( 

)2( 

 ح
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 عن وينھى بالمعروف فيأمر ، المعاد و المعاش في العباد بمصالح إB يأمر B الشارع و ، ومصالحه

   .المنقول وصريح العقول صحيح فيصدقه ، توافقه والفطر فالعقول ، المنكر

 حتى ، ا�سرار ھذه مكنون في ويبحثوا المصالح ھذه يعرفوا أن عباده على ًماالز كان ولذلك

  اXخرين بدعوة ذلك بعد ويجتھدوا ، ودين بصيرة على ; ويعبدوا ، ويقين صدق على با� مإيمانھ يكون

 ا>نسان يعطي فيھا والبحث ، و�سرار العلل معرفة أن الكبار قبل الصغار لدى معلوم ھو ومما

 يزعزع أن �حد يمكن B شماء ًجباB وعقيدته دينه من ويجعل ، الصدر في وس�مة القلب في طمأنيئة

   .عقيدته في يشكك ،أو إيمانه

 حتى ، إرادتي من وشددت ، عزيمتي وأيقظت ،ھمتي جمعت فقد ، تقدم كما ا�مر كان ولما

   .العظيم المبحث ھذا في بالكتابة وبدأت ، البحث مادة جمع على أزمعت

 آمين اللھم ، ماتهورح مغفرته من والنيل ، لمرضاته العمل إلىً جميعا يوفقنا أن ; فأسال         

.  

  

 

 

  

   :الموضوع اختيار أسباب

 وترك ونبذ وحده ; عبادة وھي ، �جلھا خلقه ; خلق التي العظيمة الغاية معرفة وجوب ـ1

   .الشرك

 والجنايات والمعام�ت العبادات أبواب في الكامنة وا�سرار والحكم الشرعية مقاصدال معرفه ـ2

   .واحد كتاب في وجمعھا ،

 يتأتى B وذلك ، الصحيحة ا>س�مية العقيدة إلى الرجوع و الدين بھذا التمسك إلي الناس دعوة ـ3

 و والخرافات البدع عن والبعد ، أحكامھا ويسر تشريعاتھا وسماحة الشريعة ھذه محاسن بمعرفة إB لھم

   .الخزعب�ت

 وتطبيق معانيھا استحضار لىع القارئ وكذا لباحثل إعانة فيھا الشرعية المقاصد معرفة إن ـ4

 .148 ص ، 1ج للشاطبي الموافقات انظر )1(

  .199 ص تيمية *بن النبوات انظر )2(

 ط
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 اتيالحاج و  الضروريات ًخصوصا ، الشريعة بھا جاءت بما القيام،و معانيھا واستحضار المقاصد تلك

  .التحسينياتو

 ا>نسان يتصوره أن يمكن ما كل خلف اBنجرار وعدم شرعية بضوابط الفقھية المقاصد ضبط ـ5

 كثيرة ، المدارك واسعة أبواب المقاصد أبواب أن ً،خصوصا مصلحة ليست الحقيقة في وھي ، مصلحة

 تحت تندرج ولم ، الشرعية بالضوابط تنضبط لم إذا ، الشارع لنصوص اBحتمال سريعة ، المزالق

  .العامة الشرعية ا�حكام

 ، ا>رھاب بحجة والمسلمين ا>س�م من للنيل الكافرة الغربية الدعوات كثرة انتشار و ظھور ـ6  

 الحمقاء تصرفاتھم بسبب ، ذلك لھم أكد من المسلمين أبناء من المغفلين بعض ودوج ذلك بعد ثم

 ومعرفة ، المسلمين من المغفلين بعض وتبعھم ، الكافرين من للدين ًأعداء فأوجدوا . الھوجاء وتحركاتھم

   .كله ذلك على تقضي الشرعية المقاصد

 التسليم و باBنقياد له مخلوقاته جميع خضوع في تجلت التي وتعالى سبحانه ; عظمة إظھار  ـ7

   .السواء على ذلك في والجمادات الحيوانات حتى ، له العبودية و

 في كمِالح و ا�سرار معرفة و ، الفقه بأصول لعلمل طلبي بداية منذ وولوعي اھتمامي ـ8

   .ا�حكام شرعت أجلھا من التي الشرعية المقاصد في البحث و ، التشريعات

 ، راءالغ الشريعة ھذه في السماحة و يسرال وإظھار ، الدين في التشدد و  التنطع عن اداBبتع ـ9

   .الحنيف الشرع أحكام لتطبيق  اBلتزام وسھولة ، التيسير مقاصد وبيان

 الدعوة يخدم بما الماتع البحث و النافع الكتاب إخراج في وا>سھام ، ا>س�مية المكتبة إثراء ـ10

   .الشرعية مقاصدھا ببيان سماحتھا و محاسنھا يظھر و عنھا الشبھات ويرد ا>س�مية

 ، موته بعد حتى ا>نسان ينفع الذي النافع بالعلم المثوبة ادخار و ، ًآخرا و ًأوB ا�جر ابتغاء ـ11

   .آميـــن ...الممات حتى والثبات العمل في ا>خ�ص ; نسأل

   : البحث في منھجي

 كانت التي و الماجستير شھادة على حصلتت علي نعمه وكمال وتمام لىوتعا سبحانه ; بفضل

 الشرعية المقاصد لبحثً خاصاً بابا فيھا خصصت وقد ) مقاصدھا و ا>س�مية الشريعة محاسن ( بعنوان

 و المشايخ بعض من بنصيحة و ، الماجستير رسالة طالت لما و ، مختصر بشكل الفقھية ا�بواب لجميع

 فعمدت الفكرة بداية ھذه كانت بالفعل و ، الدكتوراه رسالة في تخرج أن ًمؤم� الباب ھذا تأرجأ الفض�ء

 ي
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 العلمية ا�سس و القواعد وفق ينالباحث من كغيري البحث ھذا في عملي وبدأت ، ا�مل ھذا تحقيق على

   :اXتي منھجي في واتبعت ، ةالحديث

ً أوB با�ً مستعينا ، كتابة وحصرھا جمعھا بدأت ،ً ذھنا العلمية المادة وجمع استحضار بعد ـ1    

   .ًآخرا و

 بفحوى إما و ، ًنصا إما أصحابھا إلي واXراء ا�قوال وإحالة وعز في العلمية ا�مانة  ـ2

   .عنھم نقلوا الذين الثقات أو ، قائليھا كتب إلىً غالبا الةا>ح وتكون الخطاب

 كله وذلك ، السجع  في التكلف عدم وكذا ، الك�م في التشدق وعدم ، البحث لغة تسھيل  ـ3

 . لفھمه ً◌ وإيصاB ، للقارئ ً◌ تسھي�

 و ا�حكام جميع جل و زع ; شرع أجلھا من التي العظيمة المقاصد حول جميلة صورة نقل ـ4

 و الحدود و المعام�ت مقاصد على يتعرفوا و ، العبادات إلى الناس يتحبب حتى وذلك التشريعات،

  .الجنايات و الحدود في كانت لو حتى التشريعات و ا�حكام جميع لقبولً سببا فيكون جناياتال

 أقوال من أو ، بحثال في المذكورة القضايا جميع في الصحيحة السنة و الكتاب من التدليل ـ5 

 الفقھية ا�حكام استنباط أو النبوية، ا�حاديث شرح أو اXيات تفسير في الثقات و باتا�ث العلم أھل

  .الشرعية والمقاصد

 نفإ ، الصحيحة والسنة الكتاب من التنصيص به جاء بما الشرعية ا�حكام مقاصد في البحث ـ6

 نظر بعد رأيي ذلك في أجد،اجتھدت لم فإن استنباطاتھم، و العلم أھل أقوال فمن ًجليا ًواضحا يكن لم

 ذلك لي يلوح حتى ، المقاصد ھذه لبعض رالنظ في عدة ليالي علي مرت ولربما ، النصوص في وتدقيق

 أصل حتى ، العارفين فتوح علي يفتح أن إياه ً◌ وسائ� ، جل و عز با� مستعينا ، ًواضحاً جليا المقصد

 وما ، ; فمن فيه أصبت ،فما المقل جھد وھذا ، أحكامه و تشريعاته في الكامنة المقاصد تلك حقيقة إلى

  .والسداد التوفيق ; أسأل . نوالشيطا نفسي فمن فيه أخطأت

 بمن اBكتفاء أو ، ضعفه بيان مع إB ًأبدا ضعيف حديث إلى استند لم ً◌ كام� البحث خ�ل من ـ7

   .له أصل B أو ،ً موضوعا أو الضعف شديد يكون أB شريطة ، العلم أھل من صححه

   .والموضوعة الضعيفة ا�حاديث عن ًغنى المقبولة الصحيحة ا�حاديث في لنا �ن ذلك وكل

 العبد فھو ـ � حاشا ـ نفسه تعظيم به يقصد لم ، الجمع بصيغة الباحث ك�م من ورد ما كل -8

 إشراك الجمع بصيغة مقصوده ولكن ـ ولوالديه له ; غفر ـ نفسه عن بنفسه أعلم وھو ، ربه إلى الفقير

 ك
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 ) وأنت أنا يعني ( اخترناه ما ھذا : له يقول وكأنه ، الباحث ك�م مع وانسجامه ، الحديث في معه القارئ

 القارئ فيستشعر ، عليه نكون أن يجب الذي ھذا أو ، ) إياي بمشاركتك يعني ( قبل من ذكرناه ما ھذا أو ،

   .القصد وراء من و; ، وذھنه قلبه إلى أقرب فيكون! ؟ منه المطلوب ھو وما ، البحث أھمية

 ، الشرعية المقاصد باب في ا�ساس يشم�ن �نھما وذلك ، لثانيوا ا�ول البابين في التوسع ـ9

 ھذه وتوضيح بيان ًلزاما فكان ، الشرعية المقاصد وأھمية وقواعد تقسيمات كل يشمل ا�ول الباب و�ن

   .حلة وأبھى صورة أجمل في تظھر حتى المقاصد

 الكائنات جميع في منھا عظما� المقصد وبيان اتالعباد ھذه عظمة بيان ففيه الثاني الباب وأما

   .والجمادات والحيوانات وا>نس الجن شملت ولذلك والمخلوقات

 ولم ، البحث في ًجدا ا>طالة خشية وذلك والمعام�ت العبادات أبواب في ًجدا أتوسع لم ـ10

 تالجزئيا حول الكتابة ثم ومن بالبحث بدأت بل ، عزمت كنت وقد ، العبادات جزئيات في كذلك أتوسع

 التفريق ثم والبحث ، الحج حتى الوضوء من ًابتداء ، العبادات جميع في والسنن ا�ركان في التفصيل مثل

 غير إلى ؟ الواجبات من تكن ولمً سننا ھذه كانت َلم التوضيح ثم ومن ، والواجبات السنن بين المقاصد في

 إن مستقلة أبحاث إلى فأرجأتھا ، بيرةك تفاصيل إلى وتحتاج ، طويلة فرأيتھا ، الدقيقة التفاصيل من ذلك

   .تعالى ; شاء

 آخر في المصادر فھرس إلى اعتمدتھا التي بالمصادر المتعلقة التفصيلية البيانات تأخير  -11

   .القارئ أفكار تسلسل يقطع والذي ، الھوامش تضخيم عدم علىً حرصا وذلك ، الرسالة

 منھا نقلت التي بالمراجع اكتفيت ولكني ، البحث �لخ طالعتھا التي المصادر جميع أذكر لم -12

 ولكني ـ منھا أنقل لم وإن ـ بالموضوع صلة لھا التي المراجع بعض جانب إلى ، البحث في ًنصوصا

   .عنھم نقل ممن أو ، منھا با�على اكتفيت

   .القرآن سور إلى وعزوھا اXيات ترقيم -13

 والباب الكتاب ذكر مع والمؤلف الكتاب اسم بذكر طنھاموا وبيان ، النبوية ا�حاديث تخريج -14

 في كان إذا ـ  ًوضعفا ًصحة الحديث درجة بيان مع . الستة الكتب في كان ما ًخصوصا ، الحديث ورقم

 الشيخ بتصحيحاتً غالبا وأكتفي ، الفن ھذا في اBختصاص أھل وتصحيحات أقوال من ـ الصحيحين غير

 في الشيخ اعتمدھا التي المصادر لمعرفة ، فيھا صححھا التي المراجع ذكر مع ـ ; رحمه ـ ا�لباني

   .والتضعيف التصحيح

 كانت وإذا ، الفقه أو اللغة كتب من كانت سواء الفقھية والمصطلحات الغريبة الكلمات شرح -15

 ل
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   .ارئالق على للتسھيل ـً غالبا ـ والصفحة الجزء إلى العزو مع الكلمة مادة بينت اللغة كتب من

 من بعدھم من أو الصحابة من كانوا سواء البحث في أسماؤھم وردت الذين ا�ع�م ترجمة -16

 لم وكذا ، بسيرتھم المسلمين جميع ومعرفة ، لشھرتھم والرسل ا�نبياء ترجمة وتركت والفقھاء ا�ئمة

 ، ا�ع�م جميع استقصاء لصعوبة وذلك ، العلم أھل لبعض القول مقول في ذكرھم جاء من أترجم

 تراجم إلى البحث وأساس لب من القارئ وينتقل ، الھوامش تطول B وحتى ، ا>سناد رجال ًخصوصا

   .العلم وأھل الرواة

 نھاية في وذلك ، التوصيات ثم ومن ، الباحث إليه خلص ما وكل البحث نتائج تلخيص -17

   .باحثال أرادھا التي والتوصيات النتائج إلى القارئ يصل حتى ، البحث

 المصدر معرفة إلى الوصول لسھولة الھجائية با�حرف وترتيبھا ، المصادر فھارس إعداد -18

   .المعلومات من ذلك غير إلى ... والتحقيق والطبعة والمؤلف

 وھذه ، إليھا والرجوع ، منھا ل�ستفادة ًتسھي� الرسالة آخر في العلمية الفھارس وضع -19

  ـ : كاXتي ھي الفھارس

   .القرآنية اXيات فھرس) أ

   .النبوية ا�حاديث فھرس) ب

   .ا�ع�م فھرس) ج

   .المصادر فھرس) د

   . الموضوعات فھرس) ھـ

  ـ : الباحث واجھت التي الصعوبات

  .فصولھا وكثرة ، وتشعبھا ، الرسالة أبواب تفرع مع ، الوقت ضيق -1

 كذلك أو ، ا�منية لناحيةا من كان سواء البلد أوضاع استقرار وعدم ، العارمة الفوضى -2

 عن إغ�قه وربما ، الذھن وتعكير ، الفكر تشويش إلى يؤدي مما ، واBقتصادية اBجتماعية

  .المشاكل من حواليه الذي الواقع غير في وا>عمال التفكير

 المراجع من كثير في يجول الباحث جعل مما ، الفقھية المقاصد عن تحدثت التي المراجع قلة -3

  .ذلك في آماله يحقق اعمً باحثا

 م
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 الجمادات عبادات حول والبحث منھما الثاني ًخصوصا ، ا�ولين البابين في التوسع -4

  .والصفحات والوقت الجھد في كبيرة مساحة أخذ مما ، وغيرھا ... والحيوانات

 التصحيح ثم ، الحديث كتب من مظانھا في والبحث ـ أھميتھا مع ـ الواردة ا�حاديث كثرة -5

  .الحديثية والمراجع المصادر إلى ا>حالة ثم ، فوالتضعي

  .الرسالة في للعمل الكامل التفرغ وعدم ، والدعوية ا>دارية ا�خرى با�عمال انشغالي -6

  : البحث خطة

   : كاXتي وكانت ، وخاتمة أبواب وخمسة ، مقدمة من للبحث ًخطة أعددت لقد

   .المقدمة

   : فصول وث�ثة تمھيد وفيه وأقسامھا وأدلتھا المقاصد تعريف : ا�ول الباب

   .وأدلتھا المقاصد تعريف : ا�ول الفصل

   .وقواعدھا المقاصد معرفة وثمرات أھمية : الثاني الفصل

   : مبحثان وفيه المقاصد أقسام : الثالث الفصل

   .المقاصد وثمرات أھمية : ا�ول المبحث

   .المقاصد قواعد : الثاني المبحث

   .مبحثان وفيه المقاصد أقسام : الثالث الفصل

   .عليھا بالمحافظة جاءت التي المصالح حيث من المقاصد أقسام : ا�ول المبحث

   .القصد في مرتبتھا حيث من المقاصد أقسام : الثاني المبحث

   .وفص�ن تمھيد وفيه أمور من بھا يتعلق وما العبادة مفھوم : الثاني الباب

   .وأنواعھا العبادة تعريف : ا�ول الفصل

   .المسلمين غير عند العبادات : الثاني الفصل

   : فصول خمسة وفيه العبادات مقاصد : الثالث الباب

   .الطھارة مقاصد : ا�ول الفصل

   .الص�ة مقاصد : الثاني الفصل

   .الزكاة مقاصد : الثالث الفصل

   .الصيام مقاصد : الرابع الفصل

   .الحج مقاصد : الخامس الفصل

   : فصول ث�ثة وفيه المعام�ت مقاصد : الرابع الباب

   .المعام�ت مقاصد : ا�ول الفصل

  .وا>رث الوصايا مقاصد : الثاني الفصل

 ) ي (

 ن
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   .والط�ق النكاح مقاصد : الثالث الفصل

   : فصول ستة وفيه والجنايات الحدود مقاصد : الخامس الباب

   .والجنايات الحدود مقاصد : ا�ول الفصل

   .الكفار وقتال الجھاد مقاصد : نيالثا الفصل

   .والذبائح الصيد مقاصد: الثالث الفصل

   .والنذور َا�يمان مقاصد : الرابع الفصل

   .والحقوق القضاء مقاصد : الخامس الفصل

   .العتق مقاصد : السادس الفصل

   .الخاتمة

 .الفھرس
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�ــــ���: 

 وتعالى سبحانه وجعل إليه وأصمدھا المخلوقات وأوجد ،إليه وأرشدھم الخلق خلق وتعالى سبحانه � إن 

 ينفعھم بما إ( دنياھا يصلح و( حالھا، يستقيم ( البشرية الخ'ئق كانت وتشريعاته،ولما أحكامه في ًوأسراراً حكما

 عيشھم وطلب حياتھم، لمسار وجعل له، المطلقة بالعبودية عبادته،وإفراده إلى سبحانه أرشدھم ودنياھم، دينھم في

 ا4سرة وأحكام وا4نظمة والتجارات المعام'ت من العباد مصالح تقوم وبھا الحياة، تستقيم بھا ًوأحكاما، معام'ت

 عنھا،وجعل نھاھم شرعية غير ومعام'ت منھا، حذرھم الرزق من محرمات معاشھم في لھم جعل كما وا4نكحة،

 أن رجاء  البشري النسل إكثار في ورغب ا4نكحة تشريعات المحمدية ا4مة وتكاثر البشري، النوع (ستمرار

 : ρ قال فقد الصحيحة ديثا4حا بذلك وردت كما تعالى � بفضل كذلك وسيكونً أتباعا ا4نبياء أكثر ρ النبي يكون

 تعالى � أن كما ،1)واردة أكثرھم أكون أن 4رجو وإني واردة، أكثر أيھم يتباھون وإنھم ًحوضا، نبي لكل إن(

 الحدود وإقامة العدل بإيجاب - وتعالى سبحانه -  تشريعه وأحكم وا4شرار، ا4ضرار من المجتمعات حمى

   .بالعقا واستحق ذلك خالف من لكل الشرعية

 وزوال ، بالعبادات إ( تتحقق ( الخلق واستقامة بالتشريعات، إ( تقوم ( المجتمعات حياة كانت ولما

 الضرورات من الشرعية المقاصد جاءت كله لذلك الجنايات وكف بالحدود إ( يمكنھا ( ا4شرار من ا4ضرار

  .والكماليات والتحسينيات والحاجيات

 الملل جميع في عليھا بالمحافظة وأمر ، بھا إ( الحياة تستقيم ( رياتضرو وتعالى سبحانه � فجعل

 أقصى جعل – وتعالى سبحانه – أنه كما وتعالى، سبحانه � شاء ما إلى البشرية خلق أن منذ ، والتشريعات

 لكي اتالحاجي – وجل عز - � جعل ثم الحرمات، بھا ينتھك أن وأراد ، الضروريات ھذه خالف لمن العقوبات

 جميع وزين . للضروريات مكملة وجعلھا ، والمعام'ت العبادات أمور لھم وييسر ، التشريعات لعباده يسھل
                                                           

 ، وصححه τعن سمرة ) 2443(كتاب القيامة ، باب ما جاء في صفة الحوض، حديث رقم :  أخرجه الترمذي في سننه 1
 .ا-لباني في صحيح سنن الترمذي بالرقم المذكور
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 الث'ث ھذه لكل وجعل الحاجيات به يكمل ما التحسينات من فشرع المعام'ت، وكمال ا4خ'ق بحسن تشريعاته

  .أحكم وبتشريعاته أعلم العباد بمصالح فھو وأحكم شرع من فسبحان. التشريعات جميع مقاصد بھا ختم مكم'ت

 وثمرات أھمية ثم أدلتھا معرفة ثم المقاصد، بتعريف ًأو( فنبدأ العامة المقاصد ھذه على نتعرف وحتى

  .         بأنواعھا المقاصد أقسام في نجول ثم المقاصد ھذه

   

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  ا�ول ا���ـــــ�

����
 وأد���� ا������ ����� 

  :"�ن� � و���

 ا�	���� 
���� : ا%ول ا�	ـ �ـ$

�&�ً �(  ًوا�(

 أد�ـــــــــ� : ا�"�+* ا�	 �$
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����� �	
���� ا 
 : ًوا	���

   : بطريقتين Hنعرفه أن لنا ف'بد الفن ھذا Hنعرف أن أردنا إذا

  ) . الشريعة(و) مقاصد : (ھي كلمتين من مؤلف إضافي كمركب بتعريفه  :ا�ولى الطريقة •

َعلم كاسم بتعريفه :الثانية الطريقة •    المعروف الفن ھذا وھو معينH Kفن على َ

   : ا�ولى الطريقة) 1(

   :    كلمتين من مؤلف إضافي كمركب تعريفه
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����� �	
�� : 1ا

 والقصدً ومقصداً قصدا يقصد قصد :يقال. قصد الث'ثي الفعل أصل من مصدر وھو مقصد جمع: المقاصد

   :منھا عدة معان على اللغة في يأتي

 و( ُيسرف ( أن : المعيشة في والقصد ، والتقتير اNسراف بين ما وھو ، اNفراط وعدم التوسط : القصد )1

Hيقتر  اNسراف بين فإنه: كالجود ، وتفريط إفراط : طرفان له يماف وذلك  ًمطلقا محمود ھو ما ا(قتصاد ومن ، ُ

 العدل بين كالواقع والمذموم المحمود بين متردد ھو ما ومنه.والجبن التھور بين فإنھا : وكالشجاعة ، والبخل


	☺�������:(قوله ذلك وعلى َوالجور ����	� ������������ 

��������� ��: تعالى قوله اNفراط وعدم وسطالت معنى في ورد ومما.  2)�#"�! ��

)$����֠&�� : ( آخر حديث وفي. 4)تبلغوا القصَد القصَد ρ) وقوله. (3 � .$-,+* ()' 

 .5 )ًقصدا وخطبتهً قصدا ص'ته فكانت ρ � رسول مع أصلي كنت

��1 0/'(: تعالى قوله مثل وذلك ، الطريقة استقامة: القصد )2 23& ����	֠ 

45-(6���   . والبراھين بالحجج إليه والدعاء المستقيم الطريق تبيين � على: أي 6)&

Uوا4م ا(عتمTTاد:القTTصد )3  لTTه ُقTTصدت : ُيقTTال.  الTTشيء إتيTTان والقTTصد . إليTTه وقTTصد لTTه وقTTصد قTTصده : تقTTول َ

   . إليه ُقصدت

د رجل: ويقال الضئيل، و( بالجسيم ليس رجل: القصد )4 Kمقص .  

                                                          :   7الشاعر قول ومنه العدل،: القصد )5

ِالحكم على َ َ Kُويقصد َيجور ( أن قضيته              َقضى إذا يوما المأتي    

ُويقصد    . ويعدل أي : ِ

   . كسرته : ًقصدا العوَد ُقصدت : تقول وجه بأي الكسر : القصد  )6

   . قھره أي ، قسرهً قصدا قصده : تقول القھر أي القسر : القصد  )7

 الشاعر قال:  القتل: اNقصاد )8

8ًخالدا المنايا ريب ْأقصدت وقد      ًجامدا الدمع أرى بالي ما عين يا 
  

 المعنTى عدا ما المقاصد في ھنا المراد ا(صط'حي المعنى مع يتناسب) قصد (في الواردة المعاني وجميع

 وا4خير الخامس

����� �����                                                                                                                             :              1ا

                                                           
 . 1411والقاموس المحيط ص.  وما بعدھا 35ص  , 9ج"  قصد"تاج العروس للزبيدي مادة : القصد  انظر معاني 1

  .536 ومختار الصحاح  للرازي ص742والنھاية <بن ا-ثير ص

  .32 سورة فاطر ، جزء آية رقم 2

  .19 سورة لقمان ، جزء آية رقم 3

من حديث أبي ) 6463( والمداومة على العمل حديث رقم القصد:  باب -كتاب الرقاق :   أخرجه البخاري في صحيحه 4
ً باب لن يدخل أحدا – القيامة والجنة والنار كتاب صفة:  وأخرجه مسلم في صحيحه .حديث طويل من ھريرة وھو جزء 

 ) .  2816: ( حديث رقم –... الجنة بعمله 

 τمن حديث جابر بن سمرة ) 866(يث رقم  باب تخفيف الصJة والخطبة  حد– أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الجمعة 5

  .9 سورة النحل ، جزء آية رقم 6

 )39، ص9انظر تاج العروس للزبيدي ج(أبو اللحام التغلبي :  وھو 7

 .)5/55(حمد بن عمر بن تميم الفراھيدين أكتاب العين -بي عبد الرحمن الخليل ب 8
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  :لغة الشريعة تعريف 

. 2الTشرعة ومنTه ومTذھبا، طريقا جعله أي كذا � شرع: يقال والبيان، اNظھار عن عبارة اللغة في الشرع

 كTTذلك والTTشريعة الTTشاربة مTTورد وھTTو المTTاء، مTTشرعة: لغTTة المھملTTة الTTراء وسTTكون بTTالفتح: لTTشرعا:3التھTTانوي وقTTال

  . 5عليھم وافترضه � سنه وما والطريقة والملة، الدين، ھي: والشريعة  4ًأيضا

 لعبTاده تعTالى � شTرع مTا : (ا(صTط'حات كTشاف وفTي لعبTاده، تعالى � شرع ما: : ًاصط'حا الشريعة

 فرعيTة ُوتTسمKى عمTل بكيفيTة متعلقTة كانTت سTواء والTس'م، الTص'ة علTيھم ا4نبياء من نبي بھا جاء التي حكاما4 من

Hودون ، وعملية ن واعتقاديTه أصلية ُوتسمKى ا(عتقاد بكيفية أو ، الفقه علم لھا ُ Kا ودوTم لھTم عل'Tى ، الكKسمTشرع ُويTال 

َتطاع أنھا حيث من ا4حكام تلك فإن ، والملة بالدينً أيضا Kملة ُوتكتب ُتملى أنھا حيث ومن دين، لھا ُ  أنھTا حيث ومن ِ

ٌشرع مشروعة ْ(6. 

 و� الTسلف، عنTد مTذموم الكT'م علTم 4ن التوحيد، علم أو ا(عتقاد علم ُيسمى أن ا4ولى) الك'م علم (قوله

  .  أعلم

 العقائد من � شرعه ما كل ينتظم هفإن والشرعة والشرع الشريعة اسم:(7تيمية ابن اNس'م شيخ وقال

 العقائد في ا4مة سلف عليه كان رسوله؛وما وسنة � كتاب ھي إنما والشريعة ( ًأيضا وقال 8 )وا4عمال

 : الشريعة وحقيقة : (ًأيضا وقال 9)والعطيات والو(يات ؛ وا4حكام ؛والسياسات وا4عمال والعبادات وا4حوال

 � دين ھي الرسل وطاعة الرسل، طاعة عن خروج عنھا الخروج أن كما ، طاعتھم تتح والدخول الرسل إتباع

��֠	=>�;7�89:8(:فقال عليه، بالقتال أمر الذي >�?@ִ� BC *D:EF	0 

GH���<�
  I:J6 K�� �LK�M3& N1OP&JQ R3(
10(11 .  

                                                                                                                                                                                        
 ، 899 ، والقاموس المحيط  للفيروز أبادي ص468ير ص ، والنھاية <بن ا-ث335 انظر مختار الصحاح للرازي ص1

 ) .شرع( كلھم في مادة 259 ، ص21وتاج العروس للزبيدي ج 

 140التعريفات للجرجاني صــ :2

محمد علي بن شيخ علي بن قاضي محمد الفاروقي السني الحنفي التھانوي، والفاروقي نسبة إلى الفاروق عمر بن  3
 الھند ، وليس ھناك تأكيد على تاريخ –من ضواحي دلھي ) تھانه بھون (لى بلدة صغيرة تدعى  والتھانوي نسبة إτالخطاب 

كشاف (و<دته والمرجح أنه من مواليد أواخر القرن الحادي عشر الھجري، وله عدة مؤلفات ولكنه اشتھر بكتابه 
ھـ وذلك عند انتھائه من وضع 1158 ًولم يرد تاريخ مؤكد على وفاته ، ولكنه كان حيا عام) اصطJحات الفنون والحكم

 ).246،ص6، دائرة المعارف ج295،ص6انظر ا-عJم للزركلي ج. (كتاب الكشاف

 1018، ص1 كشاف ا<صطJحات للتھانوي ج4

 468 والنھاية <بن ا-ثير صـ899القاموس المحيط  للفيروز أبادي صـ .5

                        ك]]]]ذلك مجم]]]]وع فت]]]]اوى ش]]]]يخ ا\س]]]]Jم  اب]]]]ن ، وانظ]]]]ر 1018ص,1ج)ش]]]]رع( ك]]]]شاف ا<ص]]]]طJحات للتھ]]]]انوي م]]]]ادة 6
 .307ص , 19تيمية ج

ھو ا\مام العJمة ، شيخ ا\سJم أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسJم بن عبد^ بن أبي القاسم ابن تيمية الحراني :  ابن تيمية 7
ھـ بحران ، 661لد يوم ا<ثنين عاشر ربيع أول سنة ثم الدمشقي ، أبو العباس ، صاحب التآليف المعروفة المشھورة ، و

وھو بين العراق والشام كان فطنا ً ذكيا ً وله صو<ت وجو<ت مع مخالفيه من الصوفية ، وغيرھم من أھل البدع ، وكان 
ابن مفلح مجاھدا ً ، جاھرا ً بالحق < يخاف في ^ لومة <ئم من أشھر طJبه ابن القيم وابن كثير والذھبي والمزي و

انظر . [ ھـ رحمه ^ رحمة واسعة 728وغيرھم كثير ، سجن في القلعة حتى مات فيھا ليلة ا<ثنين عشرين ذي القعدة سنة 
 ، البدر  1498 - 1496 ، ص 4 ،تذكرة الحفاظ  ج408-387 ، ص2ترجمته في الذيل على طبقات الحنابلة <بن رجب ج

  ]89-82الطالع  ص 

 306ص , 19\سJم ج  مجموع فتاوى شيخ ا8

  .308ص , 19 المصدر السابق ج9

  .39 سورة ا-نفال جزء آية رقم 10

  .39ص , 19 مجموع فتاوى شيخ ا\سJم ج11
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   : الثانية الطريقة) 2    (

 مTن نجد لم فإننا معين لفن كاسم) الشريعة مقاصد (مىمس إلى نظرنا إذا : الفن ھذا على علم كاسم تعريفه

فه الفن ھذا ّحد Kام بهً مھتما كان من حتى ،ً اصط'حياً تعريفا وعرTمNي كاTشاطبي   1الغزالTك ، 2والTدم وذلTراد لعTإف 

 ملT ذلTك مTع) الثTاني الجTزء وھTو (الموافقTات كتابTه مTنً جTزءا لTه أفTرد قTد الشاطبي أن مع ، خاص بمؤلف الفن ھذا

 فيTه تفTصيل أو تعريف زيادة إلى يحتاج ف' ، معروف بأنه اكتفائه إلى يعود  3ذلك ولعل ،ً اصط'حياً تعريفا يعرفه

   . كتابه في بنفسه صرح كما العلم في للراسخين بل للعلماء وضعه إنما ھذا كتابه وأن. 

 ذلTك فTي ا4وفTر الحTظ وكTان قاصTدبالم يتعلTق فيمTا والكتابة التأليف في اھتموا جماعة ھؤ(ء بعد جاء ولقد

 َعTرف وقTد. اNسT'مية الTشريعة مقاصTد سTماه المقاصTد فTيً خاصTاً كتابTا فTألف 4عاشTور بTن الطTاھر محمTد للع'مة

َوالحكم المعاني ھي العامة التشريع مقاصد : (فقال الشريعة مقاصد  أو التTشريع أحTوال جميTع في للشارع الملحوظة ِ

 الTشريعة أوصTاف ھذا في فيدخل ، الشريعة أحكام من خاص نوع في بالكون حظتھام' تختص ( بحيث ؛ معظمھا

 ليTTست الحكTTم مTTن ٍمعTTانً أيTTضا ھTTذا فTTي ويTTدخل ، م'حظتھTTا عTTن التTTشريع يخلTTو ( التTTي والمعTTاني العامTTة ُوغايتھTTا

  .5)منھا كثيرة أنواع في ملحوظة ولكنھا ، ا4حكام أنواع سائر في ملحوظة

 بTص'ح صT'حه واسTتدامة ا4مTة نظTام حفTظ ھTو التTشريع مTن العTام المقTصود نإ:(قTال آخTر موضTع وفي

 موجTودات مTن يديTه مابين وص'ح عمله، وص'ح عقله، ص'ح ص'حه ويشمل اNنسان، نوع وھو عليه، المھيمن

  .  6)فيه يعيش الذي العالم

 كTل عنTد الTشارع وضTعھا لتيا منھا؛وا4سرار الشريعة؛الغاية بمقاصد المراد:(فقال 7الفاسي ع'ل وعرفھا

 8)أحكامھا من حكم
  

                                                           
فيلسوف، : ، أبو حامد، حجة ا\سJم)  م1111 - 1058=  ھـ 505 - 450(محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي 1

رحل إلى نيسابور ثم إلى بغداد ) قصبة طوس، بخراسان( في الطابران مولده ووفاته. متصوف، له نحو مئتي مصنف
من قرى (أو إلى غزالة ) عند من يقوله بتشديد الزاي(نسبته إلى صناعة الغزل .فالحجاز فبJد الشام فمصر، وعاد إلى بلدته

<قتصاد في ا<عتقاد و محك تھافت الفJسفة و ا أربع مجلدات، و-  إحياء علوم الدين:من كتبه .لمن قال بالتخفيف) طوس
  )27،ص2انظر ا-عJم للزركلي ج. (النظر

وھو أن يحفظ عليھم دينھم، ونفسھم : ومقصود الشرع من الخلق خمسة ( وقد ذكر الغزالي المقاصد ولكنه ذكر أقسامه فقال 
وت ھذه ا-صول فھو فكل ما يتضمن حفظ ھذه ا-صول الخمسة فھو مصلحة ، وكل ما يف. ومالھم , ونسلھم , ،وعقلھم 

 .417ص , 1المستصفى ج. مفسدة ودفعھا مصلحة 

أصولي حافظ ، ):  م1388 -  000=  ھـ 790 - 000(إبراھيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشھير بالشاطبي   2
ح به كتاب البيوع  أربع مجلدات، والمجالس شر- الموافقات في أصول الفقه: من أھل غرناطة، كان من أئمة المالكية من كتبه

  )75، ص1انظر اGعEم للزركلي ج.( ا?نشادات ت وامن صحيح البخاري، و ا?فاد

  .5نظرية المقاصد عند الشاطبي للريسوني ص:  انظر 3

عّين عام , وشيخ جامع الزيتون , رئيس المفتين المالكيين في تونس , ھـ 1296 ھو محمد الطاھر بن عاشور ولد في 4
مقاصد الشريعة ا\سJمية وأصول النظام ا<جتماعي في ا\سJم والوقف : fًسJم مالكيا له مصنفات منھا ًم شيخا ل1932

 ]    لمحمد الطاھر الميساوي" مقاصد الشريعة "انظر ترجمته في مقدمة كتابه . [ھـ 1393توفي سنه , وآثاره في ا\سJم 

  .251  مقاصد الشريعة <بن عاشور ص 5

  273يعة  <بن عاشور ص   مقاصد الشر6

ًھو عJل أو محمد عJل بن عبدالواحد بن عبدالسJم الفاسي، من علماء المغرب ، وكان خطيبا بارعا، وھو أستاذ كليتي  7 ً
مقاصد الشريعة ( ًالحقوق بجامعة محمد الخامس بالرباط، وكذلك بفاس، ومن مؤلفاته التي تركت أثرا في علم المقاصد 

 )246،ص4انظر ا-عJم للزركلي ج. (ھـ 1394توفي رحمه ^ سنة ) ھا ا\سJمية ومكارم

 7مقاصد الشريعة ا\سJمية ومكارمھا ص . 8
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 فيھTا التعTايش نظTام وحفTظ ا4رض عمTارة ھو اNس'مية للشريعة العام والمقصد : ( قال آخر موضع وفي

 وفTي العقTل فTي ص'ح ومن واستقامة، عدل من به كلفوا بما وقيامھم ، فيھا المستخلفين بص'ح ص'حھا واستمرار

  .1 )الجميع لمنافع وتدبير لخيراتھا واستنباط ا4رض، في وإص'ح العمل

 لتحقيقھا،ومقاصTد ا4حكTام شTرعت التTي مقاصTدھا:الTشريعة بأھTداف المTراد:(لفقTا 2الحامد يوسف وعرفھا

 أو المنTافع جلTب طريTق عTن تحTصيلھا كTان سTواء وأخTراھم، دنيTاھم فTي العبTاد إلى تعود التي المصالح ھي الشارع

  .3)المضار دفع

 

�����
را ا��� : 

  :وھو مختصر بتعريف نلخصھا أن يمكننا السابقة التعريفات خ'ل ومن

 فيTTه والTTذي اNسTT'مي التTTشريع أحكTTام جميTTع فTTي  الموجTTودة ٍوالحكTTم ا4سTTرار:ھTTي الTTشرعية المقاصTTد أن

  .  ومكان زمان كل في وتعالى سبحانه i المطلقة العبودية لتحقيق والدنيوية الدينية العباد مصالح

        

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

  46- 45 المصدر السابق ص 1

المقاصد (  السودان ، ألف رسالته الماتعة بعنوان –ًأحد العلماء المعاصرين ، كان عميدا لكلية القرآن الكريم في الخرطوم  2
ھـ ، ولم تنشر رسالته ھذه ولم تطبع إ< في عام 1381والتي نال بھا درجة الدكتوراه سنة ) ريعة ا\سJمية العامة للش

 الو<يات –ھـ وذلك بعد وفاته رحمه ^ ، وقد طبعت رسالته من قبل المعھد العالمي للفكر ا\سJمي فرجينيا 1412
طه جابر العلواني رئيس المعھد العالمي للفكر : كتابه كتبھا انظر نبذة من ترجمته في مقدمة . ( المتحدة ا-مريكية 

 ) . ا\سJمي 

  79يوسف حامد  العالم ص/المقاصد العامة للشريعة ا\سJمية لـ د 3



27 

 

 

  :ا�"�+* ا�	ـ �$
 ا�	���ـــــــ� أد�ـــــــــ�
 �(, ـــــ�ن و��ـــــ�

 ا%د�� : ا%ول ا�	(,ــــــ-
  .ا�.�,��

 ا%د�� : ا�"�+* ا�	(,ـــــ-   
 .ا���,��

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

����  : ا ���� ا�د�:  ا�ول ا

 وتظھTر اNسT'مية، الTشريعة  مقاصد تبين ا4مة عليھا وأجمعت ، والسنة الكتاب في ثابتة كثيرة أدلة ھناك

 التTشريع مTدار وأن ، عليھا جبلت التي الفطر على للنفوسً تثبيتا وذلك ، المختلفة الشرعية ا4حكام من ِوالحكم ِالعلل

   . المفاسد ودرء المصالح بجلب يتعلق فيما ھو إنما

   . جھل من وجھل علم من علم وعلة وحكمة مصلحة 4جل ووضع إ( الشرعية ا4حكام من حكم من وما

   : ذلك أمثلة ،ومن مقاصدھا وبيان ا4حكام تعليل على الكتاب نصوص من كثير جاءت وقد

 قTTال الTTصدور فTTي لمTTا وشTTفاء للنفTTوسً وتھTTذيبا للقلTTوبً وإصTT'حا للنTTاس ھدايTTة أنTTزل نفTTسه القTTرآن أن بيTTان . 1
��"SI(" &⌧-=ִ9  I&�E7UJ:( تعTTTTTTTTTTالى& V��7��� �W@X;�� 

*Y�Z 1[�:�֠�O(1  الTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTالى وقTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTتع ):�3�& \]4   ִ^��_	` 
a;= <�6��& BC b;�K�c � ��-�
 � Vd�89 

                                                           
  .9 سورة ا\سراء ، جزء آية رقم 1
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eLfW"g!�☺
:)  وقTTTTTTTTTTTTTTال  (1���;H�*��hX= K iSS��& $�	֠ 
�EF�0�E3ִj GH	J�17:S� L�k� 7�J6(/lmc ⌦E3⌧��o�� 

ִ☺��� '() ,c���p��& V��89�� GH�q�:�c�� 

 )r�����	�☺
   . الناس بين وتحكيمه القرآن إنزال من المقصد بيان اjيات ھذه ففي. 2)���;

 :(  قال ولذلك ًعبثا ًشيئا يفعل ( وتعالى سبحانه � أن. 2 ��� s��"/;ִe 
��_�:=ִ☺���& �t7c!u&��  ��� ִ☺��	��v l 

*wr(6�8=	� \xy4    � 3ִ☺��=s��"/;ִe zC(" 
49{ִ	��(l |L�F=	��� 7�89�}	�~Q�O BC 

 I:�☺/;$8 K(3   

:(تعالى فقال عبثا يخلقھم ولم عظيم ومقصد جليلة لغاية واNنس الجن خلق � أن. 3 ��� 

J��"/;ִe |L����& �m���&�� zC(" 4I����^�8�-�� (4 


		ִ��^7!��� :( وقال�O ִ☺X��O 7�EF=s��"/;ִe �d ^ 1 

7�EFX��O�� ���f	�(" BC  I:18ִj7U80(5.  

 شرعية بيان بعد ورد ولذلك . منھا المقصد وبيان 4جله شرعت بما معللة وا4حكام الفرائض بعض أن. 4
َشرع أنه التيمم ِ ِرفع 4جل ُ ْ :( تعالى فقال ا4مة عن الحرج َ � ��KxU1K �3& 

B5ִ8$Z�f�� �J6�-/; � $L�k� �� Uִ� L�F=	��� ��KxU1K 
7�E� U(9�	a1f�� m��<1f���� N�� <ִ☺�8�� 7�EF�-/; � 

7�J6X;ִ8	� *D�1UEF$./5( 6.فقال والمنكر الفحشاء عن تنھى الص'ة وأن ):zD(" 
/s>:/;���& >c	���	0 \� 1 �E3 .�	⌧���& 

xU	F��☺��&��  (
7

 ��8u $L-�:( قال لذلك وتزكيھا النفوس تطھر ،والزكاة 

7���(�_�:���O �H	ִ֠�b� 7�891U(9�	a80 

�,�}��� V80��) قال لذلك التقوى تحقيق وھو عظيم مقصد وللصيام  (8
ִ�#K�hX= K  )��֠o3& �&:1� �&�E b;�<E� 

1�J6�-/; � 1[�-�j��& ִ☺⌧� b;�<E� '/0 1 

*w��֠o3& L�� 7�J6(;7^	֠ 7�EF�;ִ8	�  I:J"g<	0( 
 الحج وفي 9

�&�(         قال��ִ�$.�f��� ִ���=s� � 7���	� 
�&�1UJQ�- K�� e���& 23& �'() ��gK�O 

��= �:8;�8S�(10الباب في ذلك تفاصيل وسيأتي العبادات ھذه في المذكورة المقاصد بعض وھذه 
  . العبادات مقاصد في الثالث

 d⌧��#c :( فقال بعثتھم من والحكمة الرسالة مقاصد Nثبات الرسل � وأرسل . 5 
 )�(}�M� 6#�  )�,cW-�1��� z⌧ִ���  I:EF K �SS�;�� 

'/0 1 23& �H�Z1� ִ��8 l 45���U�& >  I֠⌧��� 

�3& &�VK,# 1 �☺f�Fִ�(11.  

                                                           
  .2-1 سورة البقرة ، اgيتان 1

  .57 سورة يونس ، آية رقم 2

   39 – 38 سورة الدخان ، اgيتان 3

  .56 سورة الذاريات ، اgية رقم 4

 ) .115( سورة المؤمنون ، اgية رقم5

 )6(  سورة المائدة ، جزء آية رقم 6

 )45(  سورة العنكبوت ،اgية رقم7

 )103(اgية رقم ,  سور التوبة 8

 )183(سورة البقرة ، اgية رقم 9

 )28(  سورة الحج ،اgية رقم10

 )165(  سورة النساء ، آية رقم11
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3(  : فقال ρ رسالته مقصد وبين . 6 ��� *+=s�
;ִ�7c�O zC(" 

�H q$:ִc *wr�☺/;=ִ8
;���(1 .  

 : فقTTTTTال الTTTTTسابقة ا4مTTTTTم علTTTTTى شTTTTTھادتھا وذكTTTTTر ا4مTTTTTة ھTTTTTذه مTTTTTن المقTTTTTصد تعTTTTTالى بTTTTTين وكTTTTTذلك. 7
)ִ����⌧�⌧�	
 ��������ִ�ִ� ������ ���ִ�	
 

 !"#$"%&'(�)� 	*!ִ+�,%- ./0'1 2������! '3"�'4	
 

15"6�78��! �� فTTي وردت التTTي اjيTTات مTTن كثيTTر ومثلھTTا ، �9�/�': !�+�;<⌧= � (2
ْلعلك�م (بقولTه الTواردة اjيTات جميTع وتTشمل التعليTل ب'م معللة القرآن ُ ََّ َتتق�ون َ ُ َّ ْلعلك�م (3)َ ُ ََّ َتفلح�ون َ ُ ِ ْ ْلعلك�م (4)ُ ُ َّ َّت�ذك ََّ َ َرونَ ُ(5 

ْلعلكم( ُ ََّ َتھتدون َ ُ َ ْلعلكم (6)َْ ُ ََّ َتعقلون َ ُ ِ ْ ْلعلكم (7)َ ُ ََّ َتشكرون َ ُ ُ ْ ْلعلكم ( 8)َ ُ ََّ َترحمون َ ُ َ ْ         10 .اjيات من وغيرھا 9)ُ

 عبTد بTن العTز قTال كمTا ذلTك علTى آيTة أجمTع فTي المفاسTد مTن وحذرھم العباد مصالح وتعالى سبحانه وبين . 8
 ")SI  : (تعTالى قوله بأسرھا المفاسد عن والزجر كلھا المصالح على للحث القرآن في يةآ فأجمع : ( 11الس'م

o3& 1U1�
h K W�$�ִ8��(l \L=b�$���&�� 
\�3 <K("�� V�` >Y/�7UJ"��& >c	��� K�� \L 1 

�E3 .�	⌧���& xU⌧6��☺��&�� ���7 ^��&�� > 

7�EF�J�8 K 7�J6X;ִ8	� *D�1Uo�⌧-	0(12  13ك'مه اھـ.  

 وا(متحان ا(بت'ء ھو وإحيائھم إيجادھم بعد بالموت وقھرھم العباد خلق أساس أن وتعالى سبحانه وبين.9
V�֠o3( تعالى قال غيرھا أو الصالحة با4عمال&  {/;ִu b�7:ִ☺��& 

/s>:�-H ��&�� 7�E��:8;7^�-�� 7lEF#K�O 
�Lb�$��O d⌧�  1 > �:89�� iVK,#ִ8��& 

ic:J� ���&(14   

 :ا*��( ا��)ن &% ا����$ #"أو

 الكTريم، القTرآن فTي التعليTل إثبTات أوجTه المTوقعين أعT'م فTي تعTالى � رحمTه 15القTيم ابTن اNمام ذكر وقد

  :مثاله معينة بأحرف ذلك في ا4دلة وتنوع

                                                           
 )107( سورة ا-نبياء آية رقم1

 143 سورة البقرة ، جزء آية رقم 2

 21 سورة البقرة ، جزء آية رقم 3

 200 سورة آل عمران ، جزء آية رقم 4

 1 سورة النور ، جزء آية رقم 5

 53 سورة البقرة جزء آية رقم 6

 242 سورة البقرة ، جزء آية رقم 7

 123 سورة آل عمران ، جزء آية رقم 8

 46 النمل ، جزء آية رقم  سورة9

 500 راجع معجم ألفاظ القرآن لحسان عبد المنان ص10

ًھو عبد العزيز بن عبد السJم بن أبي القاسم السلمي ، المغربي أصJ ، الدمشقي مولدا ، الشافعي :  العز بن عبد السJم 11 ً
، نشأ في أسرة فقيرة متدينة ، ھ 578:  وقيل ھ577، ولد في سنة " سلطان العلماء " ًمذھبا ، ويكنى بأبي محمد ، ويلقب بـ

ًوكان فقيھا أصوليا ، من مؤلفاته  ًقواعد ا-حكام في مصالح ا-نام ، وتفسير القرآن ، وكان شجاعا جريئا بالحق < يخاف : ً ً
 العيد ، توفي في ^ لومة <ئم ، حصلت له أمور مع السJطين وكان يسمى ببائع الملوك ، من تJمذته القرافي وابن دقيق

 وما بعده ، ومقاصد الشريعة عند ا\مام 209،ص8طبقات الشافعية <بن السبكي ج: انظر ترجمته في . [ ھ 660في سنة 
  ] .68 -37العز للدكتور عمر بن صالح بن عمر ص 

 90 سورة النحل ، آية رقم 12

 161ص , 2 قواعد ا-حكام ج13

 2  سورة الملك ،اgية رقم 14

 ھو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد حريز الزرعي ، ثم الدمشقي ، الحنبلي ، شمس الدين ، أبو عبد ^ ، : ابن القيم 15
ھـ ، تقفه على يد الشيخ ابن تيمية و<زمه ، وسجن معه في قلعة 691فقيه ، أصولي ، مفسر ، متكلم ، محدث ، ولد سنة 

وغيرھا كثير ، توفي ) زاد المعاد ( و ) للھفان من مصائد الشيطان إغاثة ا( و ) أعJم الموقعين : ( دمشق ، من مصنفاته 
 ] .662-659:  والبدر الطالع ص 403 - 400 ، ص 3الدرر الكامنة ج: انظر ترجمته . [ ھـ 751في رجب 
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  ): الباء(بـ التعليل جاء ما ـ1

�����X¡ `	_��+* :( تعالى قوله مثل وذلكh(l �&:18 ^S0& 
3 � ⌧�ִ¢���O o3& �&:89xUBQ�� N�� �_�:$],c 

⌧� ^$��h	
 ����/;=ִ☺$1�O(1تعالى وقوله) �EF��_	` ִ☺(l 
���!�E� *D:1� U��	0 '() \t7c!u& (}7U �(l 

49{H ��& ִ☺(l�� �@E£�E�  I:1� U$☺	0 (2    

  ):ال'م(بـ التعليل جاء ما ـ2

�SI ��> �8;/☺�:�&� `	_��^ִ (تعالى قوله مثل وذلكO o3& 
1�/;�8 K  � '() ��_�:=ִ☺���&  ��� '() 

\t7c!u& zD�O�� o3& 4M5EF(l ¤E��⌧2 ¥�f(; �(
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  ):أن(بـ التعليل جاء ما ـ3


�	����� ���( تعالى قوله مثل وذلك   �� ��ִ☺���� 

������� ������� 	�� !"#�$ %&'(��⌧*+,���- ./0 

�12��34�֠ ���1� �62�7 .�$ 38+9:☺ִ;�1</= 

>?(��/*�  .تقولوا ) أن كراھة وقيل تقولوا، لئ' التقدير :قيل ثم ( 4	�@�

  ):وال'م أن(بـ التعليل جاء ما ـ4

z⌧ִ���  I:EF K �S( تعالى كقوله وذلكS�;�� '/0 1 23& �H�Z1� 

ִ��8 l 45���U�&(5   

  ):كي(بـ التعليل جاء ما ـ5

�3	BC  I:EF K [h �	'7( تعالى كقوله وذلك�f  )�r l 

�E3�f���¦!u& 7�EF��� >(6   

  ):والجزاء الشرط(بـ التعليل جاء ما ـ6

��")I( تعالى كقوله وذلك �&��}W���	0 �&:J"g<	0�� BC 

7�JQ#}§¨ K 7�89���-⌧� _2�-⌧o F(7   

  ): الفاء(بـ التعليل جاء ما ـ7 


	F	�l�-:/�(تعالى كقوله وذلك    7���=s��F/;�9�h	
 F(8 وقوله 
)�&7:b�ִ8	
  �:���c 7�,�,©��c 7�89⌧-	u�h	
 �s⌧-�u�O 

_H�-(l&mc(9 ًأيضا تعالى وقوله )>�bªִ8	
 1I7: 17U�
  �:��mU�& 

��= ��-	u�h	
 &�-�u�O d⌧-(l��(10  

                                                           
 28سورة محمد ، اgية رقم  .1

 75سورة غافر ،اgية رقم  .2

 97سورة المائدة ، جزء اgية رقم  . 3

 156عام ، اgية رقم سورة ا-ن . 4

 165سورة النساء، اgية  . 5

 7سورة الحشر، اgية رقم  . 6

 120سورة آل عمران، اgية رقم  . 7

 139سورة الشعراء ،اgية رقم   . 8

 10سورة الحاقة ، اgية رقم  . 9

 16سورة المزمل ، اgية رقم  . 10
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  ):معين وصف على الحكم ترتيب(بـ التعليل جاء ما ـ8 
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��fW" <��#�(
7
	��( تعالى وقوله1 U K �3&  )��֠o3& 

�&:1� �&�E 7�EF���  )��֠o3&�� �&:80�¯O 

e�
;�8��& ��=ִj�cִf > �(2 تعالى وقوله)X�("  BC ��-���� 

 U$j�O  )r�§�;��8�
���)BC وقوله (3 & ��-����  U$j�O 

 )r�����	�☺���)SI ًأيضا تعالى وقوله (4&O�� o3& BC V��7��� 

ִ��f⌧�  )r��,R3	K��&(5.  

  

  ):لـما(بـ التعليل جاء ما ـ9 

3( تعالى كقوله وذلك   |☺/;	
  �:J�ִ�&�E s�$☺	" <�& 

 ( تعالى وقوله 6)��������|☺/;	
 �&7: < 1 L 1 S� �&:���° 

���� 1 ��
;8֠ 7����� �&:��:E� ±sִf U�֠ 

*wr�2��=ִe(7
  

  ):المشددة إن (بـ التعليل جاء ما ـ10

��:&� ")°�7���S( تعالى كقولهBQ  [7:	֠ OE7:ִ� 

7���=s��֠ U�¦�h	
  )r�8�q�9�O(8 تعالى وقوله )����X�(" 

�&:��֠⌧� ��7:	֠ OE7:ִ�  )rW"��=	
(
9

  

  ):للع(بـ التعليل جاء ما ـ11

�� N1Oo&ִ8o� 1Uo�⌧- ! K  (تعالى كقوله�O >�ִ²�K	Y(10    

  ):له المفعول(بـ التعليل جاء ما ـ12

 �AB�#CD EF#ִBG/$ ./0 4Hִ☺'I/J ���01( تعالى كقوله
���� K�0 LMN%   OP�� 1����@/�3Q�� /RS.1� 

                                                           
 16سورة المائدة ، اgية رقم . 1

 11ء اgية رقم سورة المجادلة ، جز . 2

 170سورة ا-عراف ، اgية رقم  . 3

 56سورة يوسف ، اgية رقم  . 4

 52سورة يوسف ، اgية رقم  . 5

 55سورة الزخرف ، اgية رقم  . 6

 166سورة ا-عراف ، اgية رقم  . 7

 77سورة ا-نبياء ، اgية رقم . 8

  74سورة ا-نبياء ، اgية رقم  . 9

 44سورة طه ، اgية  . 10
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/R�#Q1< !"#S$TD�� LU:%   ��3�VW�	1� 
!Xִ�3Y�Z(1ا4على ربه وجه ابتغاء فعله وإنما الناس، من دأح نعمة جزاء ذلك يفعل لم أي.  

  ):أجل من(بـ التعليل جاء ما ـ13

�L�� 45$j$( تعالى كقوله O ִ^��_	` s�7� !BQ >'/0 1 

)�,j l B5K�Eª�}�³(" N��X��O L � B5 !	֠ <��� � 
(}7U �(l ´m�� � ���O ^fb�	
 '() \t7c!u& 

ִ☺X��h⌧6	
 B5 !	֠ �SS��& �8-�☺ִj >(2 3
  

  :القيم ابن ذكره ما إلى ويضاف

  �Hִ☺~6��  GH �(;= l( 5(:تعالى كقوله وذلك 4)الحكمة لفظ(بـ التعليل ـ1

2TTTل ـTTTـ التعليTTTإذ(ب(ه: 6TTTالى كقولTTTتع )L	��� 1�J6ִ8⌧�� K  [7:�-��& `(" 

���!$☺/;�� 7lEFX��O '() W¤&⌧-ִ8��& 
 I:E�(} µ$.1�(7  

  ):حتى(بـ التعليل ـ3

���	��^7�EFX��:8;7( لىتعا قوله مثل وذلك >�?@ִ� e�/;�8 � 

 )���(�=ִZ�☺��& ��EF���  )�(}W�=���&�� وقوله8)
��֠	=>�;7�89:8(تعالى >�?@ִ� BC  I:EF	0 GHs��!�
(9  

 مTن الحكTم وبيTان تعليTل أو ، للشريعة العامة المقاصد بعض بيان على يدل مما كذلك السنة من أدلة وھناك  

   : ومنھا تالمعام' أو العبادات بعض

   .  10 ) البصر أجل من ا(ستئذان ُجعل إنما : ( ρ قوله. 1

    11 )ضرار و( ضرر ( : ( ρ قوله. 2

 و( , اjخTرة وتTذكر, العTين وتTدمع, القلTب تTرق فإنھTا فزوروھTا أ( القبTور زيTارة عTن نھيTتكم كنTت : ( ρ قوله. 3

 12 )ًھجرا تقولوا
  

 بTدا ممTا فكلTوا, له طول ( من على Kالطـول ذوو ليتسع , ث'ث فوق ضاحيا4 لحوم عن نھيتكم كنت : ( ρ قوله. 4

   1 )وادخروا وأطعموا, لكم

                                                           
 21ـ18سورة الليل ، اgية  . 1

 32  سورة المائدة ، اgية رقم 2

  154، ص 1  انظر أعJم الموقعين <بن القيم ج3

  187 ، ص5ذكره الزركشي في البحر المحيط  ج .4

 )5( سورة القمر ، آية رقم 5

 196، ص5 البحر المحيط للزركشي ج6

 39  سورة الزخرف ، اgية رقم 7

 31جزء آية رقم   سورة محمد ، 8

 193  سورة البقرة ، جزء آية 9

وأخرجه مسلم ) 6241( حديث رقم –  باب ا<ستئذان من أجل البصر -كتاب ا<ستئذان:   أخرجه البخاري في صحيحه 10
والحديث فيه قصه وھو من حديث ) 2156: ( حديث رقم – باب تحريم النظر في بيت غيره –في صحيحه كتاب اgداب 

 .τ الساعدي سھل بن سعد 

كتاب ا-حكام ، باب من بنى في حقه ما يضر : ، وابن ماجه في سننه ) 22272 ، 2862( أخرجه أحمد في المسند 11
 ، وصححه ا-لباني في صحيح ابن ماجه بالرقم المذكور τعن عبادة بن الصامت ) 2340(و) 2341(بجاره حديث رقم 

 .   بحث ماتعوفيه) 896( حديث رقم 408ص/1وفي إرواء الغليل ج

 .τ من حديث أنس بن مالك ) 4584: (وصححه ا-لباني في صحيح الجامع برقم ,  أخرجه الحاكم في مستدركه 12
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     2 )يحزنه ذلك فإن بالناس تختلطوا حتى اjخر دون رج'ن يتناج ف' ث'ثة كنتم إذا : ( ρ قوله. 5

   3 )يهف يغتسل ثم يجري ( الذي الدائم الماء في أحدكم يبولن ( : ( ρ قوله. 6

   4 )خياشيمه على يبيت الشيطان فإن , مرات ث'ث فليستثر فتوضأ نومه من أحدكم استيقظ إذا : ( ρ قال. 7  

 باتت أين يدري ( أحدكم فإن , ًث'ثا يغسلھا حتى اNناء في يده يدخل ف' نومه من أحدكم استيقظ إذا : ( ρ قال. 8  

   5 )يده

   6 )بھا ويشرب بشماله يأكل الشيطان فإن , بھا يشربن و(, هبشمال أحدكم يأكلن ( : ( ρ قوله. 9

  ρ قالTTه وقTTد ،)بالقTTضاء أحTق � فTTدين:قTTال.  نعTTم: قالTت  تقتTTضينه؟ ِأكنTTت ديTTن  عليھTا كTTان لTTو أرأيTTت (ρقولTه. 10

7.شھر صوم وعليھا ماتت أمي إن : فقالت امرأة سألته عندما
  

 � وأن , معللTTة � أحكTTام أن غيTTرھم مTTن وافقھTTم ومTTن ةوالجماعTT الTTسنة أھTTل أجمTTع فقTTد : اNجمTTاع وأمTTا

  . 8جھل من وجھل , علم من علم عظيمة وغايات بالغة لحكم والتشريعات ا4حكام جعل وتعالى سبحانه

 دقTه خيTر بكTل أمTر � أن لعلمنTا والسنة الكتاب في ما مقاصد تتبعنا ولو (الس'م عبد ابن العز يقول ولذلك

 جلTب عTن بTه ُيعبTر والشر المفاسد، ودرء المصالح جلب عن به ُيعبر الخير وجله،فإن دقه شر لك عن وزجر وجله

9)المصالح ودرء المفاسد
  

 ألTف علTى تزيTد التTشريعات مTن والمTصالح والغايTات ِالحكTم وبيTان لpحكTام التعليTل أن القTيم ابTن ذكTر وقTد

 التعليTTل إتيTTان أوجTTه تعTTالى � رحمTTه ذكTTر ثTTم مختلفTTة، وأسTTاليب متنوعTTة بطTTرق وذلTTك والTTسنة القTTرآن فTTي موضTTع

  .10والسنة القرآن في كموالح

 ومTTا ومنافعھمTTا ومTTصالحھما وا4مTTر الخلTTق ِحكTTم بTTذكر آخTTره إلTTى أولTTه مTTن مملTTوء القTTرآن: [ ك'مTTه ومTTن

  . 11]ذلك إنكار القرآن معاني على اط'ع أدنى له من يمكن و( عليه، الدالة الشاھدة اjيات من تضمناه

                                                                                                                                                                                        
وصححه )1510:( حديث رقم- باب ما جاء في الرخصة في أكلھا بعد ثJث–كتاب ا-ضاحي :  أخرجه الترمذي في سننه1

  . τ حديث بريدةا-لباني في صحيح سنن الترمذي بالرقم المذكور من

:  حديث رقم–س بالمسارة والمناجاة   باب إذا كانوا أكثر من ثJثة فJ بأ–كتاب ا<ستئذان :  أخرجه البخاري في صحيحه 2
:  حديث رقم – باب تحريم المناجاة ا<ثنين دون الثالث بغير رضاه –كتاب السJم : وأخرجه مسلم في صحيحه ) . 6290(
  .τ بن مسعود من حديث عبد ^) 2184(

وأخرجه مسلم في ) 239: ( حديث رقم – باب البول في الماء الدائم –كتاب الوضوء : أخرجه البخاري في صحيحه 3
  .τمن حديث أبي ھريرة ) 282: ( حديث رقم – باب النھي عن البول في الماء الراكد –كتاب الطھارة :صحيحه 

وأخرجه مسلم في ) . 3295( حديث رقم –  باب صفة إبليس وجنوده –كتاب بدء الخلق : أخرجه البخاري في صحيحه 4
 .من حديث أبي ھريرة ) 238( حديث رقم – باب ا\يثار في ا\ستنثار وا\ستجمار –كتاب الطھارة :صحيحه 

: وأخرجه مسلم في صحيحه) 162( حديث رقم –ً باب ا<ستجمار وترا –كتاب الوضوء :  أخرجه البخاري في صحيحه 5
 حديث رقم –ً باب كراھية غمس المتوضي وغيره يده المشكوك في نجاستھا في ا\ناء قبل غسلھا ثJثا –ب الطھارة كتا
 .  وھذا لفظهτمن حديث أبي ھريرة ) 278(

 )2020( حديث رقم –  باب آداب الطعام والشراب وأحكامھا –كتاب ا-شربة :  أخرجه مسلم في صحيحه 6

، وأخرجه مسلم في ) 1953(كتاب الصوم ، باب من مات وعليه صوم ، حديث رقم :  أخرجه البخاري في صحيحه 7
 . واللفظ لمسلمψكJھما عن ابن عباس ) 1148(كتاب الصيام ، باب قضاء الصيام عن الميت حديث رقم : صحيحه 

-154ص,1له كذلك جوأعJم الموقعين , 166-5ص,2ج,  ينظر في معرفة العلل والحكم مفتاح دار السعادة <بن القيم 8

308 ,  J192-131ص, وكتاب حجة ^ البالغة للدھلوي والحكمة والتعليل في أفعال ^ للمدخلي , ًوالجزء الثاني كام         .  

 17 ، ص1 قواعد ا-حكام  ج9

 28،ص 2ج<بن القيم انظر مفتاح دار السعادة  . 10

 29، ص2مفتاح دار السعادة ج . 11
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 شTاھدة آخرھا إلى أولھا من وجدتھا التأمل، حق رسوله بھا � بعث التي الشريعة تأملت وإذا: [ًأيضا لوقا

  .1]عليھاً مناديا صفحاتھا علىً باديا والعدل والرحمة والمصلحة الحكمة به،وجدت ناطقة بذلك

����
+% ا,  : ا����� ا�د�: ا

 يعTرف وبTه ، التكليTف منTاط � وجعلTه العقTل، ھTو عبTاده � وھTب مTا أعظTم أن اثنان عليه يختلف ( مما

 و( المفTسدتين، وأدنTى ، المTصلحتين أعلى بل ، والمفاسد المصالح معرفة إلى به ويتوصل ، والحرام الح'ل معظم

 عTالىوت سTبحانه � أن ومعلTوم والمفTسدة، والمصلحة ، والشر الخير بين يميز ( وھو ،ً عاق' يسمى أن 4حد يمكن

 التمييTز إلTى بعقلTه – وتعTالى سTبحانه – وأرشTده عليھTا، النTاس فطTر التTي � فطرة سليمة فطرة على اNنسان خلق

 وا4جTور ذلTك بعTد العقوبTات وترتبTت والمعTصية والطاعTة والفاجر، والبر ، والسمين والغث ، والخبيث الطيب بين

  . لصحيحةا والسنة بالكتاب الثابتة الشرعية با4دلة والحسنات

 تحتTوي 4نھا ، فيھا المقاصد Nثبات كافية واNجماع الصحيحة والسنة الكتاب من ھنا ذكرناھا التي وا4دلة

 ( ، ) تعقلTون لعلكTم :  (تعTالى بقولTه تنتھTي اjيTات مTنً كثيرا نجد ولذلك الفكر، وتشغيل ، العقل إعمال كذلكً ضمنا

 حتTى كTذلك – المقاصTد إثبات على – العقلية ا4دلة العلم أھل بين فقد ذلك ومع اjيات، تقدمت كما ) تتفكرون لعلكم

  . ومكان زمان لكل وم'ءمتھا الشريعة ھذه عظمة في التشكيك على والمنافقين للمرجفين مجال يبقى (

   : ذلك على ا4دلة ومن

 معايشھم في عباده مصالح يراعي وتعالى سبحانه � أنً يقينا نعلم والسنة الكتاب نصوص تتبع خ'ل من -1
���ִ¢�U (  ًقائ' بذلك عليھم وامتن النعم ذلك بعد لھم وسخر العدم، من أوجدھم حيث ومبدئھم 

lEF	� S� '() ��_�:=ִ☺���&  ��� '() \t7c!u& 
�8-�q	9 �����k� > SI(" '() *+��_	` ��= K¶ִ 

��7:	"��� *D�1UoF⌧� < K(2 ، عباده ىعل نعمه بعض عن ًمفص' ًأيضا وقال) :  
��	��O 45ִ8��C¶ �t7c!u& &��=ִ��� \�4   

 � ^����&�� &�f	0���O \·4   7lEF=s��"/;ִe�� 
֠☯L_���P�O \y4   ��
;ִ8ִj�� 7lEF �7: � �0 ^�� 

\�4   ��
;ִ8ִj�� B5�-o�& ¶� ^�� \]W4   
��
;ִ8ִj�� �cH�S��& �oִ8 � \]]4   
���f ¹ l�� 7�EF	֠7:	
 �87^ִ� &�f&ִ��o \]º4   
��
;ִ8ִj�� ֠☯L&�}�³ ֠☯LS9�� \]x4   

���� V��O�� eL�� ��_�}�\�8�☺��& ☯E3 � 
֠☯LX�C� \],4   ִ�xU�¢1���� ���(l u^ִ� 

�0 ^ ��� \](4   ��=S�ִj�� ±
⌧����O(3 ًأيضا وقال : 
)H�*��hX= K  �L=b����&  � ⌧��v⌧¦ ִ^(/l U(l 

W�KxU⌧6��& \�4   V�֠o3& ִ^	"/;ִe ִ^�m:b�	
 
ִ^	�ִ�ִ8	
 \·4   �'() �9V�O �s�c:�� S� �E3⌧o 

*+ ^o��c (
4 .  

                                                           
 29، ص 2 ج المصدر نفسه 1

 )13(سورة الجاثية ، آية رقم 2

  ) .16 – 6( سورة النبأ، اgيات رقم 3

  ).8 – 6( سورة ا<نفطار ، اgيات رقم 4
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 مTصالح يھمTل أو يغفTل أن يعقTل فكيTف ومعاشھم، دنياھم في خلقه مصلحة راعى قد وجل عز � كان فإذا

1.الشرعية ا4حكام في عباده
  

 حTق فTي محTال وھنTا بھا، الفاعل علم لعدم يكون أن اإم ، ا4حكام من المطلوبة والغاية الحكمة تعطيل إن -2

 لعTدم وإمTا قTدير، شTيء كTل علTى ھTو مTن حTق في ممتنع وھذا ، تحصيلھا عن لعجزه وإما ، عليم شيء بكل ھو من

 وقTصدھا إرادتھTا مTن يمنعTه لمTانع وإمTا الراحمين، أرحم حق في مستحيل وھذا ، غيره إلى اNحسان ومشيئة إرادته

 وھTTم يفعTل عمTا يTسأل ( بTل ، يريTد لمTا فعTال ھTو بTل يريTTد مTا فعTل مTن مTانع يمنعTه ( مTن حTق يفT مTستحيل وھTذا

 . ُيسألون

 ا4وصTاف ھTذه نفTي بمنزلTة التTشريعات، فTي وأسTرار وعلTل ا4حكTام في مقصد له يكون وأن حكمته فنفي

  .2النقائص أنقص وھي بأضدادھا وصفه يستلزم وذلك – وتعالى سبحانه حاشاه – عنه

 فقال وعقليته، بشريته بكرامة كرامته وجعل ، بإنسانيته وشرفه وكرمه اNنسان خلق تعالى � نأ  -3
�$:( وتعالى سبحانه	"	��� s���mU⌧� )�,j l  [ִf&�E 

7���=s�
;�q⌧:�� '() (©}ִ���& xU�	 ^��&�� 
���=s��ִ֠P�c�� *��k� ��= ^,©foa�& 
����=��
;z�	
�� >'/0 1 �}U��BQ $L|☺�k� s��"/;ִe 

d⌧f����	0(3 نسان يتحقق أن التكريم لوازم ومنsالوجوه أحسن على مصالحه ل ، )يكن لم وإ 
 حياته في مصلحة تكون أن يمكن ما وكل مصالحه، عنه يسلب و اNنسان، يكرم أن يتصور ( إذ. 4ًمكرما

  . ويةوالدني الدينية مصالحه لمراعاة إثبات كرامته فإثبات ودنياه، ودينه ومعاشه

 وصTاحبه ، فاشTل نظTام فإنTه ضTر، دفTع أو نفTع تحقيTق بTه يقTصد ( نظTام أي أن بداھة المعلوم من أن - 4

 نظامTك أن: ًقTائ' الوضTعية ا4نظمة من نظام صاحب تصف أن تستطيع ھل انظر ثم ، والغفلة الجھل إلى منسوب

 التعليTل وعTدم العبTث عTن تنTزه أن أولTى � فTشريعة أحد، ذلك يقبل أن يمكن ( مفسدة، يدفع و( مصلحة يحقق (

     .5تشريعاتھا في والحكم

 

 

 

    

  

  

  

  

  

                                                           
 .120اليوبي ص/  انظر مقاصد الشريعة د1

 .119 ، ومقاصد الشريعة لليوبي ص429 انظر شفاء العليل  <بن القيم ص 2

 )70( سورة ا\سراء ، آية رقم 3
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ر أه����� :ا

 علTى يTدل والتعليTل الحكTم مTن الTشرعية ا4حكTام عليTه مTا وبيTان ، وأدلتTه ، المقاصTد تعريTف مTن تقدم مما
 أجلھTا مTن والتTي ِوعللھTا ِوحكمھTا الTشريعة أسTرار على تتعرف المقاصد فبمعرفة ، الشرعية المقاصد معرفة أھمية
 فTي ا4ھميTة ھTذه وتظھTر بالغTة أھميTة المقاصTد لمعرفTة فTإن ولذلك . المعمورة ھذه على وأودعھم الخ'ئق � خلق

   : اjتية ا4مور

  : تعالى - المطلقة العبودية تحقيق )1

 وحكTTم علTTل أغTTوار سTTبر و المقاصTTد معرفTTة فTTي يحققھTTا أن للعبTTد يمكTTن التTTي والنتTTائج الثمTTار أھTTم مTTن إن

 لخالقTTه وا(نكTTسار والخTضوع الTTذل وكمTTال وتعTالى، سTTبحانه i المطلقTة العبوديTTة تحقيTTق ھTو الTTسماوية، التTشريعات

 أسTTرارً عيانTTا بTTذلك وشTTاھد ، التTTشريعية المقاصTTد معرفTTة عليTTه � فTTتح إذا العبTTد أن إذ ، وتعTTالى سTTبحانه ورازقTTه

  . له شريك ( وحده i العبادة وإفراد والقربات الطاعات تكثيره في له دعىأ ذلك كان ، والمعام'ت العبادات

 � يTدي بTين والTصغار الذلTة قTدم على ا(نتصاب تمام من الص'ة ومقاصد وأسرار معاني له ظھرت ومن

 لTه رتظھT ومTن ،1أعظTم العبTادة ھTذه فTي i العبودية تحقيق كان إليه التوجه بإخ'ص وا(نكسار والخضوع تعالى

 فTي التحTصن علTى وا(سTتعانة الريTان بTاب مTن والTدخول الTشيطان مTسالك وسTد التقTوى تحقيTق مTن الTصيام مقاصد

 الTTذل عTTن وارتفعTTت والبخTTل، الTTشح عTTن وزكTTت نفTTسه طھTTرت ومTTن ،2أعظTTم صTTومه فTTي i عبوديتTTه كانTTت العزبTTة

 الطاعTTات أسTTرار وظھTTرت لTTه تجلTTت كلمTTا وھكTTذا أعظTTم، وصTTدقاته زكاتTTه فTTي عبوديتTTه كانTTت ذلTTك فTTي والTTصغار

    3.الكريم لوجھه خالصة i عبوديته كانت والقربات

 : ا/يمان وتقوية بزيادة ا/حسان درجة تحقيق )2

                                                           
 . 303، ص2 انظر الموافقات للشاطبي ج1

  .نفس المرجع 2

 . ستأتي معنا جميع المقاصد في العبادات والمعامEت والتي ھي أساس بحثنا3
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 والوصTول اNيمTان وتقويTة زيTادة فTي اNحTسان درجTة تحقيTق إلى العبد يتوصل والمقاصد ا4سرار بمعرفة

 والحكTم العظيمة التشريعات ھذه إلى النظر حقيقة في وذلك ،والمعام'ت العبادات أمور من كثير في اليقين حق إلى

 ھTذه فتحقيTق ،1 )يTراك فھTو تراه تكن لم فإن تراه كأنك � تعبد أن: ( اNحسان في ρ يقول ولذلك. البليغة وا4سرار

  . التشريعات ھذه من والغايات المقاصد بمعرفة إ( يمكنھا ( حقيقتھا إلى والوصول المرتبة

 يقTوم عبTادة كل في والغايات الحكم في البحث في عقله ويعمل با4سرار، فكره يشغل الذي العبد نفإ ولذلك

 يTشوب ما كل عنه ويزول ، يقينه ويتحقق ، إيمانه يتقوى فبذلك اNحسان، درجة إلى تعالى � بإذن يصل فإنه ، بھا

  .يفسده أو اليقين

 لTن إليھTا، يTصلوا لTم لTو 4نھTم ، اNحTسان درجTة يTبلغھم أن ىتعTال � يسألوا أن العباد جميع على فالواجب   

  .العباد من المحسنين أولئك مبلغ يبلغوا ولن بربھم، بالخلوة يأنسوا ولن ، لعباداتھم ح'وة يجدوا

 :والترجيح التعارض مسائل في بالمقاصد ا3ستعانة  )3

 بTين المرجحTات ومTن اjخTر، عTن ينالTدليل أحTد يTرجح ، مTرجح مTن لھTا (بTد المتعارضTة ا4دلة أن معلوم   

 قTال 3الخTدري سTعيد أبي عن 2الصحيحين في ورد ما : مثاله . بالمقاصد وا(ستعانة الدليل وحكم علل معرفة ا4دلة

 فلTمً ث'ثTا 5عمTر علTى اسTتأذنت : فقTال ، مTذعور كأنTه 4موسTى أبTو جTاء إذ ا4نصار، مجالس من مجلس في كنت: 

 اسTتأذن إذا : (ρ � رسول وقال ، فرجعت لي يؤذن فلمً ث'ثا استأذنت : قلت ؟ منعك ما ، فقال ، فرجعت لي يؤذن

 بTن أبTي فقTال ؟ ρ النبTي مTن سTمعه أحTد أمTنكم . بينTة عليTه لتقTيمن و�: فقTال ،) فليرجTع له يؤذن فلم ،ً ث'ثا أحدكم

   . ذلك قال ρ النبي أن عمر فأخبرت ، معه فقمت القوم أصغر فكنت ، القوم أصغر إ( معك يقوم ( و� : 6كعب

                                                           
: خرجه البخاري في صحيحه أ) ا?سEم وا?يمان وا?حسان(  جزء من حديث جبريل المعروف في أركان الدين الثEثة 1

، وأخرجه مسلم ) 4777(و ) 50( عن ا?يمان وا?سEم وا?حسان ، حديث رقم ρكتاب ا?يمان ، باب سؤال جبريل النبي 
 . τكEھما عن أبي ھريرة ) 9(كتاب ا?يمان ، باب بيان ا?يمان وا?سEم وا?حسان حديث رقم : في صحيحه 

وأخرجه مسلم في )  6245(رقم ,  حديث -ًتاب االستئذان ـ  باب التسليم واالستئذان ثالثا ك: أخرجه البخاري في صحيحه  2
 ) .2153: ( حديث رقم – باب االستئذان -كتاب اآلداب : صحيحه 

هو سعد بن مالك بن سنان األنصارى الخزرجى صحابى جليل من فقهاء الصحابة،كان أول مشاهده الخندق، روى   3
قبلها بعشر :، وقيل)وغيره مات سنة أربع وسبعين:(ن من نجباء الصحابة وفضالئهم وعلمائهم، قال الواقدىأحاديث كثيرة، وكا

 (/).البداية والنهاية. سنين،فاهللا أعلم
ھو أبو موسى عبد هللا بن قيس بن سليم اGشعري أسلم ببEده، وقدم مع جعفر و أصحابه عام خيبر، وقد استعمله رسول هللا  4

ليه و سلم مع معاذ على اليمن، واستنابه عمر على البصرة، وفتح تستر، ووfه عثمان الكوفة، وكان أحد الحكمين صلى هللا ع
ًبين على ومعاوية ، وكان من قراء الصحابة وفقھائھم وكان أحسن الصحابة صوتا فى زمانه، وثبت في الحديث أن رسول هللا 

 .(/)ھـ،البداية والنھاية52، توفي سنة ) من مزامير آل داود لقد أوتي ھذا مزمارا:(صلى هللا عليه و سلم قال
ھو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي أبو حفص العدوي الملقب بالفاروق ،أسلم وعمره سبع وعشرين سنة  5

ُوشھد بدرا واحدا والمشاھد كلھا، وھو أول من دعي أمير المؤمنين، وأول من كتب التاريخ، وجمع الن ً اس على التراويح، ً
ّوأول من عس بالمدينة، وحمل الدرة و أدب بھا،وفتح الفتوح، ومصر اGمصار، وجند اGجناد، ووضع الخراج ، ودون  ّ ّ

 (/).ھـ،البداية والنھاية23ًالدواوين، مات شھيدا إذ قتله أبو لؤلؤة المجوسي سنة
ًجاري، سيد القراء، شھد العقبة وبدرا وما بعدھما، وكان سيدا ھو أبي بن كعب بن قيس أبو المنذر،وأبو الطفيل اGنصاري الن 6

جليل القدر، وھو أحد القراء اGربعة الخزرجيين الذين جمعوا القرآن في حياة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،توفي 
 (/).،البداية والنھايةھـ19سنة
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 قوله في ا(ستئذان بمطلق لعلمه الحديث ھذا مثل ورود من تشكك إنما τ عمر أن الحديث من والشاھد

	⌧B:(تعالى ִ9:8;Ee$�	0 >�?@ִ� *D	`�	1K 7lEF	� �(1 ، ُيقيد لم الذي 

 من العام والقصد اjية من عنده المعروف الدليل ّقدم τ عمر 4ن . عليه Kوشدد بالبينة طالبه فلذلك محدد بعدد
 والتزم عليه وقف الدليل عنده ثبت فلما ، الدخول في اNذن وطلب ، بالقدوم البيت صاحب إع'م وھو ، ا(ستئذان

   . به

 حتTى ، المجTوس مTن الجزيTة أخذ في نص يبلغه لم عندما نفسه عمر مع حدث ما عكس على الحادثة وھذه

 أن يعلTم و4نTه القTضية في يتشكك لم 4نه 4، 3ھجر مجوس من أخذھا ρ � رسول أن 2فعو بن الرحمن عبد شھد

 عبTد مTن قبلھا ولذلك ، ببعيد ليس القضية ھذه في الكتاب أھل على المجوس فقياس ، الكتاب أھل على تؤخذ الجزية

   5ذلك على بينة يطلب ولم يستنكر ولم عوف بن الرحمن

 التعTارض ظاھرھTا التTي ا4دلTة بين الترجيح وجوه في بھا وا(ستعانة لمقاصدا معرفة أھمية لنا يظھر فھنا

 .  

  :للمجتھدً خصوصا الشرعية ا�حكام بعض فھم في بالمقاصد ا3ستعانة )4

 ذلTك بعTد فيتجلTى الحكTم ذلTك وراء مTن المقTصد معرفTة يتم حتى , غامضة الشرعية ا4حكام بعض تبدو قد

 اسTت'م لعTدم يتعجTب كTان عنTدما τ عمTر (بTن حTصل مTا بالفعTل وھTذا . بTاروا4خ المTسائل تلTك فTي ا4سرار كشف

 قبTل من السر ھذا له ُكشف حتى . اليماني الركن واست'م ا4سود الحجر بتقبيل  ρ النبي واكتفاء , الشاميين الركنين

 , الكعبTTة بنTTوا لمTTا ِقومTTك أن تTTري ألTTم : (لھTTا قTTال ρ � رسTTول أن τ 6عائTTشة عTTن الTTشيخان روى فقTTد . τ عائTTشة

 قومTك حTدثان لTو( : ( قTال ؟ إبTراھيم قواعTد علTى تردھTا أ( , � رسTول يTا : فقلت ) إبراھيم قواعد على اقتصروا

 تTرك ρ � رسول أرى ما, ρ � رسول من ھذا سمعت τ عائشة كانت لئن : عمر بن � عبد فقال ) لفعلت بالكفر

 أھميTة لنTا يتTضح الحTديث وبھTذا. 7إبTراھيم قواعTد علTى يTتمم لTم البيTت أن إ(,  الحجTر يليTان اللTذين الTركنين اسTت'م

   9ً)حقا الفقيه كان الشارع حكمة فھم من (تيمية ابن يقول ولذلك. 8الشرعية ا4حكام فھم في المقاصد معرفة

 :د33تھا ومعرفة وتوجيھھا النصوص تفسير في بالمقاصد ا3ستعانة )5
                                                           

 28سورة النور ، جزء أية رقم  1

ًبد الحارث بن زھرة أسلم قديما على يدي أبي بكر، وھاجر إلى الحبشة وإلى المدينة ھـو عبد الرحمن بن عبد عوف بن ع 2
ً،وشھد بدرا وما بعدھا، وھو أحد العشرة المشھود لھم بالجنة، وأحد الثمانية السابقين إلى ا?سEم، وأحد الستة أصحاب 

 (/).ھـ،البداية والنھاية32،توفي سنة الشورى 
  .987ص) هجر(بادي مادة ، انظر القاموس المحيط للفيروز آبحريناسم بلد معروف بال: هجر  3

 ).3157(كتاب الجزية والموادعة ـ  باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة الحرب ـ حديث رقم: أخرجه البخاري  4

 .   ً ، نقال عن محمد الطاهر بن عاشور 45 ـ44انظر طرق الكشف ، لنعمان جغيم ص 5

بنت أبو بكر الصديق وزوجة رسول هللا ص و أحب أزواجه إليه المبرأة من فوق سبع سموات رضي هللا أم المؤمنين عائشة  6
عنھا وعن أبيھا وأمھا، تكنى بأم عبد هللا ، تزوجھا بمكة بعد وفاة خديجة ،كانت فقھية عالمة يرجع إليھا الصحابة في كثير من 

 /).(ھـ البداية والنھاية58مسائل العلم، وقد كانت وفاتھا
وأخرجه . وهذا لفظه ) 1583: (  حديث رقم –فضل مكة وبنيانها :  باب –كتاب الحج : أخرجه البخاري في صحيحه  7

 )1333: ( حديث رقم –جدر الكعبة وبابها :   باب –كتاب الحج :  مسلم في صحيحه 

  .45ص , انظر طرق الكشف لنعمان جغيم  8

 .     168 ، ص6  مجموع الفتاوى <بن تيمية  ج 9
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 سTليقتھم بحكTم وذلTك ,بعTدھم جTاء ممTن الTشرع بنTصوص أفقه والتابعين صحابةال من ا4ول الجيل كان لقد

 احتTاج اللغTة وذھبTت الزمTان وطTال العھTد بعTد ولمTا . الTوحيين من ولقربھم والسنة الكتاب نصوص فھم في العربية

 النTصوص ءتجTا أجلھا من التي وا4سرار المقاصد من العلم ھذا إلى وتوجيھھا النصوص فھم إلى وا4ع'م ا4ئمة

 خيTر الTشريعة فمقاصTد .ا4صTوليين عنTد معTروف ھTو كمTاً ونفيTاً ثبوتTا علتTه مTع يTدور الTشرعي الحكTم 4ن وذلك ،

   . مدلو(تھا وتحديد وتفسيرھا , الشرعية النصوص فھم على معين

 أرض لTTه كانTTت مTTن : (ρ قولTTه مثTTل ا4رض كTTراء بمنTTع النTTصوص جTTاءت مTTا ذلTTك علTTى ا4مثلTTة ومTTن    

 كTانوا أنھTم : (ورد فقTد الجTواز تفيTد أخTرى أحاديTث وھنTاك. 1)أرضTه فليمTسك أبى فإن , أخاه ليمنحھا أو افليزرعھ

 عTن ρ النبي فنھى ا4رض صاحب يستثنيه شيء أو ا4ربعاء على ينبت بما ρ � رسول عھد على ا4رض يكرون

 ابTن وعTن) .  3والTدرھم بالTدينار بTأس بھTا لTيس: فقTال ؟ والTدرھم بالTدينار ھTي فكيTف: 2الحديث راوي وسئل . ذلك

 أن فتبTين.  4 )ًمعلومTاً شTيئا يأخذ أن من له خير أخاه أحدكم يمنح أن : ( قال ولكن , عنه ينه لم ρ النبي أن τ عباس

  . 5والتعاون بينھم فيما المسلمين مواساة 4جل كان إنما النھي من ρ النبي مقصد

    : الفتوى توجيه في بالمقاصد ا3ستعانة )6

 إلى ذلك بعد فيصل, المستفتي وحال الفتوى ظروف يعرف حتى معينة بحادثة يفتي أن للمفتي يجوز (

ْألمن : فقال رجل جاءه أنه ψ 6عباس ابن عن ورد ولذلك , الفتوى توجيه َ  إ(, (: قال توبة؟ ًمتعمدا ًمؤمنا قتل ِ

 إني: قال!. مقبولة توبة قتل لمن أن تفتينا كنت ؟ تفتينا كنت أھكذا: جلساؤه له قال الرجل ذھب فلما: قال. النار

 في  8وتفرس نظر عندما τ عباس فابن, 7كذلك فوجدوه أثره في فبعثوا: قال. ًمؤمنا يقتل أن يريد , ًمغضبا 4حسبه

 وأھل جميعھم الصحابة مذھب بأنً علما , له توبة ( أنه : وھي , آنية فتوى أفتاه ولذلك , مقصده علم الرجل وجه

                                                           
ً يواسي بعضھم بعضا في الزراعة ρكتاب المزارعة باب ما كان أصحاب رسول هللا :  أخرجه البخاري في صحيحه 1

عن أبي ) 1544(كتاب البيوع  باب كراء اGرض حديث رقم : ، وأخرجه مسلم في صحيحه )2340(والثمرة ، حديث رقم 
 .τھريرة 

  .τوهو رافع بن خديج  2

 ) .2347 – 2346: (كراء األرض بالذهب والفضة حديث رقم :  باب –كتاب المزارعة : في صحيحه اخرجه البخاري  3

األرض :   باب –كتاب البيوع : وأخرجه مسلم في صحيحه ) . 2342: (حديث رقم : اخرجه البخاري في نفس الكتاب  4
  ) .  1550: ( حديث رقم –تمنح 

 49-46ص, انظر طرق الكشف لنعمان جغيم  5

ھو عبد هللا بن عباس بن عبد المطلب حبر اGمة ومفسر كتاب هللا وترجمانه ،روى الكثير من اGحاديث، وكان يفتى في  6
قال جابر بن عبد هللا حين بلغه موت ابن عباس وصفق باحدى يديه ، عھد عمر وعثمان إلى يوم مات قلت وشھد فتح إفريقية

 (/).،البداية والنھاية ھـ58توفي ) الناسمات اليوم أعلم الناس وأحلم :(على اGخرى 

 

أخرجه أبو جعفر النحاس في الناسخ : في الهامش عن هذا األثر :  وقال 50انظر طرق الكشف لنعمان جغيم ص 7
 !للقاتل توبة :  من قال –كذا ابن أبي شبيبة في الديات . ٕواسناده صحيح , والمنسوخ 

 56 ـ 3ص , لإلمام ابن قيم الجوزية انظر الطرق الحكمية في السياسة الشرعية  8
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 دون ذلك غير أو ًقت' الذنب كان سواء توبة له و النار في مخلد غير الكبيرة مرتكب أن قاطبة والجماعة لسنةا

SI(" o3( : تعالى قوله لعموم وذلك ، الشرك& BC 1U���� K I�O ⌧��}$��» 
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   :  الواقع وفقه وازلالن مسائل في بالمقاصد ا3ستعانة )7

 ولTذلك ، اليTوم العTالم يعيشه الذي والتكنولوجيا التطور معً خصوصا ! اليوم المسائل من تحدث ما أكثر ما      

 4جلTه ما يحقق ( ومما , الشرع يخالف بما فتاواھم تسبق ( أن - العلم أھل وبا4خص - المسلم على الواجب فإن

 سTواء العامTة الTشرعية المقاصTد إلTى الجديTدة والنTوازل الحادثTة المTسائل فTي النظTر علTيھم ويجب ا4حكام شرعت

 علمTاء وقTف وكيTف , معاصTرة مTستحدثة مTسائل بعTضھم أورد ولTذلك التحTسينية أو الحاجيTة أو الضرورية كانت

  : المعاصرة المسائل ھذه ومن, ومقاصدھا للشريعة مخالفة 4نھا ضدھا الشريعة

 ممTTا للTTضروريات ومعTTارض مخTTالف وأنTTه تحريمTTه علTTى اليTTوم الملTTل أجمعTTت فقTTد :  شريالبTT ا(ستنTTساخ) أ        

 الفطTري المعھTود التناسTل لطريقTة مخTالف ھTو بTل , وكرامتTه اNنسان وحرمة  النفس حفظ وھي الشرائع به جاءت

  .3الخليقة بداية منذ وجل عز � شرعه الذي

 فعنTدھم) الرحمTة بقتTل (اليTوم يTسمى مTا وھTو - ا4طباء نظرة حسب شفائه من الميؤوس - المريض قتل) ب        

 . 4ا4نفس حفظ ضرورة من عليه لما مخالفً أيضا وھذا. الموت فراش على يتعذب أن من أرحم القتل

 أنTTواع وكTTذا , المخTTدرة الوريديTTة والحقTTن المخTTدرة الطبيTTة العقTTاقير أنTTواع جميTTع بالمTTسكرات يلحTTق) ج

 الملTل أھTل كافTة عنTد مTذموم وھTو , وإذھابTه للعقTل وإفقTاد , للبشرية ھ'ك به مما العلم استحدثه ما وكل , الحشيشة

   . العقل حفظ ضرورة عليه ما ويخالف البھيمية إلى ويرديه العقل يفقد 4نه . والحديثة القديمة والشرائع

 يقTضي وبمTا , للجنTسين  تماثيTلوال الTدمى صناعة أو , الحديثة باj(ت الشھوة قضاء أنواع جميع تحريم) د         

 وحفTظ والتناسTل التنTاكح مTن الTشرعية والوسTائل بTالطرق الTشھوة قTضاء فTي ا4صTل ھTو مTا خ'ف على شھوته به

   . أعلم و�. والعرض النسب حفظ لضرورة مخالف 4نه وذلك  ا4عراض

 مقTصد لعمTوم اNيجTار علTى اNيجTار ابھمT ويلحTق , ِالخطبTة علTى ِالخطبTة كTذا , محTرم البيTع علTى البيTع) ھـ        

    .5المسلمين بين التنافر ومنع والنزاع الخصام رفع وھو ذلك من الشريعة

  :   الشرعية ا�حكام علل استنباط في بالمقاصد ا3ستعانة  )8

                                                           
 )48( سورة النساء ، جزء آية رقم  1

  .369 ، ص1انظر شرح العقيدة الطحاوية البن أبي العز الحنفي ، ج 2

 50انظر علم المقاصد الشرعية للخادمي ص 3

 50المصدر السابق، ص  4

 51المصدر السابق، ص 5
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 الTشرعية ا4حكTام علTل معرفTة خT'ل مTن وذلTك بنظائرھا ا4حكام إلحاق ھو المقاصد معرفة فوائد أھم من

 وبعTد , وا(ستنباط , العلل معرفة إلىً أبوابا تفتح للتشريع العامة بالمقاصد ا(ستعانة فإن ولذلك . شرعت ه4جل وما

 وكمTال وجTل عTز � إلTى التقTرب ھTي العبTادات مقاصTد أن العبد علم فإذا .  وأشباھھا بنظائرھا ا4حكام إلحاق ذلك

 وفTي الخمس الصلوات شرعية من والحكم العلل ذلك بعد علم  ,الس'م عبد بن  1العز قاله كما, له والخضوع التذلل

 النكTاح مقاصTد أن علTم وإذا . والنوافTل الTسنن مTن اNكثTار من الحكمة وكذلك المعروفة الصورة وبھذه ا4وقات تلك

 منھTا الTودود الولود واختيار معاشرتھن وحسن الزوجات تعدد من الحكمة ذلك بعد علم 2ا4نساب وحفظ التناسل ھو

 .  

 النTTاس أمTTوال وحفTTظ , والمTTشاق الحTTرج ورفTTع ا4مTTوال تTTداول ھTTو والمعTTام'ت البيTTوع مقاصTTد أن علTTم وإذا        

 للنزاعTاتً دفعا كذلك بعضھا وتحريم , المعام'ت من كثير شرعية من الحكمة ذلك بعد علم , بالباطل أكلھا وتحريم

  .   المسلمين بين للخصوماتً ورفعا

  :  ا3ختDف من والتقليل التعصب ذم في صدبالمقا ا3ستعانة )9

 بمعرفTة وذلTك , الفقھTي والخ'ف المذھبي التعصب عدم على بمعرفتھا يستعين العبد أن المقاصد فوائد من    

 وأن , الTشرعية ا4حكTام مTن المقاصTد أھميTة مTن واجتھاده عقله في انقدح ما حينئذ فيقدم الشرعية والد(ئل المقاصد

 , صTفھم يTشق بمTا عTنھم الخTصومات ورفTع المTسلمين بTين والنزاعTات الخ'فTات وتقليTل التعTصب عدم فيھا ا4صل

    .3بينھم فيما والبغضاء والشحناء والحسد الحقد ويزرع , كلمتھم ويشتت

  :   وتزكيتھا النفس تھذيب في بالمقاصد ا3ستعانة  )10

 فTTي بھTTا يTTستعين فإنTTه والتحTTسينية والحاجيTTة الTTضرورية المقاصTTد ھTTي الTTشرعية المقاصTTد أن العبTTد علTTم إذا

 عTن والتخلTي.  ا4عمTال وفTضائل ا4خT'ق بمحاسTن التحلTي وكTذا الTضروريات بحفTظ وذلTك وتزكيتھTا نفسه تھذيب

   .        والتحسينيات والحاجيات الضروريات حفظ علم إذا ذلك وكل , رذائلھا

   :  ا3ضطراب وعدم ا�حكام في وا3عتدال التوازن تحقيق )11

 ا4حكTTام عنTTدھم تتTTوازن حتTTى أعيTTنھم نTTصب الTTشريعة مقاصTTد يجعلTTوا أن والقTTضاة والعلمTTاء للTTدعاة ينبغTTي

 جميTع فTي وا(عتTدال , ا(تTزان رايTة ونTصب , العTدل وتحقيTق الحTق إلTى الوصTول فTي المسار ويتصحح , وتعتدل

  .4بظلھا ويستظلون بنورھا يستضيئون بھا أحق فھم وجدوھا أنى العلماء ضالة الشريعة فمقاصد . ا4حكام

 فTي نجTد ولTذلك. وأحكامTه تTشريعاته جميTع فTي التTوازن حقTق وتعTالى سTبحانه � أن التشريع لطائف ومن

 الخيTر فTي جنTسه فTي للعمTل ً◌ ممTاث' الجTزاء كان ولذلك :(القيم ابن يقول) العمل جنس من الجزاء (قاعدة التشريع

 مTؤمن عTن نفTس ومTن ، واjخTرة الTدنيا في عليه � يسر معسر على يسر ومن ، � سترهً مسلما ستر فمن والشر،

 ومTن القيامTة، يTوم عثرتTه � أقTال ،ً نادما أقال ومن القيامة، يوم كرب من كربة عنه � نفس الدنيا كرب من كربة

                                                           
 292ص , 2 وانظر الموافقات للشاطبي ج .9انظر مقاصد الصالة للعز بن عبد السالم ص 1

  .301ص , 2انظر الموافقات للشاطبي ج 2

  .  51انظر علم المقاصد الشرعية للخادمي ص 3

  .122 – 121انظر مقاصد الشريعة عند ابن تيمية للبدوي ص  4
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ً مTسلما خTذل ومTن عليTه، � شTاق ، شTاق ومTن بTه، � ضارً مسلما ضار ومن ، عورته � تتبع ، أخيه عورة تتبع

 يTرحمھم والراحمTون لTه، � سمح ، سمح ومن فيه، نصرته ُيحب موضع في � خذله فيه نصرته ُيحب موضع في

 عفTا حقTه، عTن عفTا ومTن عليه، ادعى ادعى، ومن عليه، ينفق ، أنفق ومن الرحماء، عباده من � يرحم وإنما ، �

 ووحيTTه وقTTدره � شTTرع فھTTذا عليTTه، � استقTTصى  استقTTصى نومTT عنTTه، � تجTTاوز ، تجTTاوز ومTTن ، حقTTه عTTن �

 العلTل الTشارع يTذكر ولھTذا بالمثTل، المثل واعتبار ، بالنظير النظير إلحاق وھو ا4صل، بھذا قائم كله وعقابه وثوابه

 أيTن بھTا حكمال تعلق على بذلك ليدل والجزائية والشرعية القدرية ا4حكام في المعتبرة والمعاني المؤثرة وا4وصاف

  .1..)وجدت
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  153،ص1 ج أعEم الموقعين  fبن القيم1
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 وبيان وأنواعھا كذلك، المقاصد،وسيأتي ھذه أھمية كذلك تقدم كما وأدلتھا، المقاصد تعريف معنا تقدم

 أو التابعة المقاصد أو ا4صلية المقاصد بيان في العلماء ھاإلي استند التي القواعد إلى تعود كلھا وھذه ، أقسامھا

  . المقاصد ھذه إلى الوسائل

 القواعد ھذه بعض كانت وإن إليھا، وا(سترشاد القارئ فكر لجمع ، خاص مبحث في القواعد ھذه وإفراد

 الفكر يجمع مستقل واحد مبحث وفي واحد مكان في الجمع ولكن كذلك، ستورد وبعضھا البحث، ثنايا في وردت قد

  . إليھا التنازع عند ً◌ سريعا إليھا الرجوع ويمكن ، البحث عند للقارئً مرجعا ويكون ، الذھن يشتت و( ،

 في منشورة وھي وغيرھم، ا4صول علماء من التخصص أھل كتب في مبثوثة القواعد ھذه بأن ً◌ علما
 في الس'م عبد بن العز اNمام القواعد ھذه ذكر من برزأ ومن الفن ھذا عنيت التي كتبھم وفي العلم أھل ك'م ثنايا

 القواعد من مجموعة ذكر كما ،) الموافقات (في الشاطبي اNمام وكذلك ،) ا4نام مصالح في ا4حكام قواعد (كتابه
  . قواعده في رجب ابن وكذلك. كتبه في القيم ابن اNمام وكذلك كتبه، في تيمية ابن اNس'م شيخ

  : ا�	��ــــ� ــ�ا�3ا2ــــ 

 أن: أحدھا. أقسام ث'ثة تعدو ( المقاصد وھذه الخلق، في مقاصدھا حفظ إلى نرجع الشريعة تكاليف -1

     1 .تحسينية تكون أن : والثالث.حاجية تكون أن : والثاني . ضرورية تكون

 أنھا قالوا وقد. والعقل والمال، ، والنسل ، والنفس ، الدين حفظ : وھي خمسة الضروريات مجموع -2

2.ملة كل في مراعاة
 

                                                           
  7،ص2 ج انظر الموافقات للشاطبي1

  8،ص2 ج لسابقانظر المصدر ا 2
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 (رتفع العقل عدم ولو. يتدين من لعدم المكلف عدم ولو . المرتجى الجزاء ترتيب لعدم الدين عدم لو -3

1.عيش يبق لم المال عدم ولو. بقاء العادة في يكن لم ، النسل عدم ولو. التدين
 

 تليھا ثم آكدھا والضروريات – ا(عتبار تأكد في مختلفة كانت لما المراتب ھذه من واحدة كل إن -4

 ، منه آكد ھو ما على جرأة ا4خف إبطال في كان ببعض، بعضھا ًمرتبطا وكان – والتحسينيات الحاجيات

 ھو بما فالمخل. فيه يقع أن يوشك الحمى حول والراتع ، لyكد حمى كأنه ا4خف فصار ، به لsخ'ل ومدخل

 . 2الوجه ھذا من بالمكمل كالمخل مكمل

 ا4ركان سوى ما ھنا وھي مكم'ت لھا فإن ، الص'ة ذلك ومثال: ( فقال الشاطبي القاعدة ھذه شرح وقد

 ا4ثقل إلى طريق ً◌ وزنا ا4خف 4ن وا4ركان، بالفرائض لsخ'ل متطرق بھا المخل أن ومعلوم والفرائض،

 � لعن:( الحديث وفي ، 3)فيه عيق أن يوشك الحمى حول كالراتع ( ρ قوله من الحديث في ما ذلك على يدل ومما

 سترة الحرام وبين بيني 4جعل إني: ( قال من وقول 4)يده فتقطع الحبل ويسرق ، يده فتقطع البيضة يسرق السارق

   5 اھـ )أحرمھا و( الح'ل من

  6.والتحسينية للحاجية أصل الشريعة في الضرورية المقاصد -5

 أصل ھي الضروريات فإن للحاجيات، كالتكملة سيناتالتح وكذلك. للضروريات كالتممة الحاجيات -6

   7.المصالح

 إما : الخاصة لصورته ومحسن ، به ومؤنس الضروري، لpصل خادم ھو إنما وتحسيني حاجي كل إن -7

 به يتأذى أن حري فھو ، حواليه بالخدمة يدور فھو تقدير كل وعلى. ً◌ تابعا أو ، ً◌ مقارنا أو ، له مقدمة

 . 8 حا(ته أحسن على الضروري

9 .والتكميلي الحاجي من سواه لما أصل الضروري -8
 

10.بإط'ق الباقيين اخت'ل منه يلزم الضروري اخت'ل إن -9
 

11.الضروري اخت'ل الباقيين اخت'ل من يلزم ( -10
 

12 .ما بوجه الضروري اخت'ل بإط'ق الحاجي أو بإط'ق التحسيني اخت'ل من يلزم قد - 11
 

1.للضروري التحسيني لىوع الحاجي على المحافظة ينبغي -12
 

                                                           
 14، ص2انظر المصدر السابق ج 1

 17، ص2انظر المصدر السابق ج 2

وأخرجه مسلم ). 42( جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه كتاب ا?يمان ، باب فضل من استبرأ لدينه، حديث رقم 3
 τعن النعمان بن بشير كEھما ) 1599(كتاب المساقاة ، باب أخذ الحEل وترك الشبھات ، حديث رقم : في صحيحه 

 ...)الحEل بين والحرام بين (والحديث معروف أوله 

وأخرجه مسلم في ). 6783(َّكتاب الحدود ، باب لعن السارق إذا لم يسم ، حديث رقم :   أخرجه البخاري في صحيحه 4
 .τكEھما عن أبي ھريرة ) 1687(كتاب الحدود ،باب السرقة ونصابھا ، حديث رقم : صحيحه 

 17،ص2 جانظر الموافقات للشاطبي 5

 13،ص2المصدر السابق ج انظر 6

 11،ص2المصدر السابق ج انظر 7

 19،ص2انظر المصدر السابق ج 8

 13،ص2انظر المصدر السابق ج 9

 13،ص2انظر المصدر نفسه ج 10

 13،ص2انظر المصدر نفسه ج 11

 13،ص2انظر المصدر نفسه ج 12



47 

 

 ھذه وشرح. الجزيئات آحاد تخلف يدفعھا ف' بھا الخاصة للمصالح شرعت كانت إذا الث'ث الكليات ھذه -13

 بحد – يعاقب من نجد وقد ل'زدجار، مشروعة العقوبات الضروريات،فإن في أما أمثلة ولذلك : ( بقوله القاعدة

 للتخفيف مشروع السفر في فكالقصر الحاجيات في وأما. كثير من ذلك ومن ، يزدجر ( ذلك ومع – الحدود من

 شرعت الطھارة فإن التحسينات في وأما. مشروع حقه في والقصر عليه، مشقة ( المترفه والملك ، المشقة ولحوق

 أصل في قادح غير ھذا فكل قال حتى    كالتيمم ؛ النظافة خ'ف على بعضھا أن مع الجملة على للنظافة

 . 2 )المشروعية

 و( باب، دون بباب تختص ( ، عامة مطلقة تكون أن التشريع في المصالح بث في الشارع مقاصد -14

 كليات في ً◌ مطلقا مطرد المصالح في ا4مر وبالجملة . خ'ف محل  دون وفاق بمحل و( محل، دون بمحل

   3.وجزئياتھا الشريعة

 عليه اجتمعت فيما أمته كانت وكما وممعص ρ صاحبھا أن كما معصومة، المباركة الشريعة ھذه إن -15

4 .معصومة
 

 أدلتھا وكذا ، وتشريعاتھا معانيھا ومعرفة حفظھا إلى يتوصل ما وكل ، اNس'مية الشريعة فإن ولذلك    
( : تعالى لقوله ً◌ مصداقا الحفظ ذلك ويأتي تعالى � بحفظ محفوظة كلھاX�(" �L� C¶ 

����SV �  U���M֠3& X�("�� N��	� 

 I:�J��=H �� (5 ، ومعانيھا اللغة وتصريفات ، محفوظة الصحيحة النبوية والسنة محفوظ فالقرآن 
 كا(جتھاد والعقل فيھا بالنظر الشريعة وحفظت بل محفوظة، كلھا الكريم القرآن في وأضدادھا ومفرداتھا
    6.الحمد وi تناشريع في مراعى ذلك كل فيھا، المقاصد ومراعاة الراجح الرأي وإعمال وا(ستنباط

 ميل ( بقسط الطرفين من اjخذ ا4عدل، الوسط الطريق على بمقتضاھا التكليف في جارية الشريعة -16

 والزكاة والصيام الص'ة في التكاليف جاءت ولذلك. 7انح'ل و( عليه مشقة غير من العبد كسب تحت الداخل فيه،

  .المكلف عليھا يستطيع ( التي مشاقال بتلك يكن ولم ، وأوسطھا ا4مور أعدل على والحج

 i عبيد أنھم كما ًاختيارا i ًعبادا يكونوا حتى أھوائھم دواعي عن المكلفين لتخرج جاءت إنما الشريعة -17

   8ً.اضطرارا

 القاعدة ھذه . منھما غلب ما للشارع والمقصود ، محضة مفسدة و( محضة، مصلحة الدنيا في ليس -18

9.النص بھذا عنده وليست الشاطبي ك'م من مستخلصة
 

 فإذا: ( الشاطبي يقول ولذلك فيھا، الغلبة باعتبار تعتبر إنما والمفاسد المصالح أن القاعدة ھذه ومعنى       

 المفھومة المفسدة فھي ا4خرى الجھة غلبت وإذا. ً◌ عرفا المفھومة المصلحة فھي ، المصلحة جھة الغالب كان

1).ًعرفا
  

                                                                                                                                                                                        
 13،ص2انظر المصدر نفسه ج 1

 40،ص2وافقات للشاطبي جانظر الم 2

  .42 – 41،ص2ج الموافقات للشاطبي انظر 3

 44،ص2انظر الموافقات للشاطبي ج 4

 )9( سورة الحجر، آية رقم 5

 . 47 – 45،ص 2 ج انظر الموافقات للشاطبي6

 . 124 ،ص2ج انظر الموافقات للشاطبي 7

 .  246،ص10 جيةوانظر مجموع الفتاوى fبن تيم. 29،ص2 ج انظر الموافقات للشاطبي8

  .21 - 20،ص2 ج انظر الموافقات للشاطبي9
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  2.التشريع في لقصدهً موافقا العمل في قصده يكون أن المكلف من الشارع قصد -19

3.الشريعة ناقض فقد له شرعت ما غير الشريعة تكاليف في ابتغى من كل -20
 

 ً◌ مشركا كان � لغير ذبح ومن ، ً◌ منافقا كان � لتوحيد ( دمه عصمة 4جل � إ( إله ( : قال فمن       

 كانت جاھلية أو حمية أو لعصبية جاھد ومن إليه، ھاجر ما إلى فھجرته ينكحھا امرأة أو يصيبھا لدنيا ھاجر ومن

 إلى يؤول فإنه الشارع قصد ما به يقصد لم عمل كل وھكذا ً◌، ملعونا كان jخر ليحللھا امرأة نكح ومن كذلك،

4.والثواب الجزاء من عليه ترتب وما الشارع لقصد ( وقصده نيته
  

  5.والعادات العبادات من ، التصرفات في رةمعتب والمقاصد بالنيات، ا4عمال إن -21

 الواجبات بين تفرق العبادات وفي والعادات، العبادات بين تفرق المقاصد أن القاعدة ھذه من فتبين       

 كالسجود ، ًكفرا فيكون آخر به ويقصد ً◌، إيمانا فيكون ً◌ شيئا به يقصد الواحد ا4مر يكون قد بل ، والمندوبات

i ، 6.ا4مرين بين تفرق التي ھي فالمقاصد. للصنم دالسجو أو   

 الحظوظ مشاركة عن وأبعد عبادة، وصيرورته العمل إخ'ص إلى أقرب روعيت إذا ا4صلية المقاصد -22

  7.العبودية محض وجه في تغّبر التي

 ھي اكم والعبادات، التصرفات في معتبرة وا(عتقادات المقاصد أن :ھدمھا يجوز ( التي الشريعة وقاعدة -23

  8.والعبادات القربات في معتبرة

 . وأفعالھا ألفاظھا ظواھر دون ومقاصدھا بحقائقھا وا4فعال العقود في ا(عتبار إن -24

9.الراجحة والمصلحة الحاجة عند يباح فإنه الذرائع لسد Hحرم ما -25
 

 تحصيلھا أمكن فإن ، شيء منھا يفوت ( وأن اNمكان، بحسب المصالح تحصيل على مبناھا الشريعة إن -26

 ً◌ طلبا وأشدھا وأھمھا أكملھا قدم البعض بتفويت إ( بعضھا تحصيل يمكن ولم ، تزاحمت وإن ، حصلت كلھا

  10.للشارع

11.المصالح 4نجحً جالبا المفاسد 4قبح ً◌ دافعا نفسه في ً◌ شريفا كان ما المصالح فأفضل -27
 

  12.الشرائع معظم وذلك ، بالعقل معروف ومفاسدھا الدنيا مصالح معظم -28

 بتقدير عقله، على ذلك فليعرض ومرجوحھا، راجحھا والمفاسد والمصالح المتناسبات يعرف أن أراد من -29

 على يقفھم ولم ُعباده به � تعبد ما إ( ذلك عن يخرج حكم يكاد ف' ا4حكام، عليه يبني ثم ، به يرد لم الشرع أن

  1 .مفسدته أو مصلحته

                                                                                                                                                                                        
 .20،ص2ج انظر الموافقات للشاطبي 1

 .251،ص2ج   انظر الموافقات للشاطبي2

 .252،ص2ج انظر المصدر نفسه 3

 .252،ص2انظر المصدر نفسه ج 4

 .246،ص2ج انظر المصدر السابق 5

 .246،ص2ج انظر المصدر نفسه 6

 .149،ص2ج انظر المصدر السابق 7

  ).  230،ص 20ج – 475،ص17 ج(، ومجموع فتاوى ابن تيمية 219لعبد المجيد الجزائري ص) قواعد ابن القيم (8

 ).251،ص21ج(  ، ومجموع فتاوى ابن تيمية320لعبد المجيد الجزائري ص) قواعد ابن القيم (9

 .25،صf2بن القيم ج مفتاح دار السعادة 10

 .للعز بن عبد السEمقواعد اGحكام  46،ص1ج:...) أي اGعمال أفضل ؟ قال :(  عندما سئل  ρ انظر شرحه لحديث النبي 11

 4،ص1 جالسEم  قواعد اGحكام للعز بن عبد12
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 ، أدناھما بتفويت المصلحتين أكمل وتحصيل ، أدناھما باحتمال المفسدتين أعلى دفع على الشريعة مبنى -30

2.ا4صلين ھذين على والدين الدنيا مصالح بناء بل
 

3.والمفاسد السيئات وتعطيل والمصالح، الحسنات تحصيل الدين -31
 

 فالعقول ، المنكر عن وينھى بالمعروف فيأمر ، والمعاد المعاش في العباد بمصالح إ( يأمر ( الشارع -32

4. النقول وصحيح العقول صريح فيصدقه توافقه، والفطر
 

 حصلنا تحصيلھا تعذر وإن حصلناھا تحصيلھا أمكن فإن الخالصة ا4خروية المصالح اجتمعت إذا -33

5.فا4فضل وا4فضل ، فا4صلح ا4صلح
 

 وأقلھما مفسدة فھماأخ تقديم وجب ، الضرورة بدون يباح ( منھما كل محرمان، للمضطر اجتمع إذا -34

6.تباح ف' ، إليھا ضرورة ( الزيادة 4ن ً◌ ضررا
 

  7.قصده بنقيض عوقب الشارع قصد مناقضة قصد من -35

 .8بالبدع نعبده و( شرع، بما إ( ُيعبد و( �، إ( يعبد ( أن ، أصلين على مبني الدين -36

 

 

 

 

 

 

 


	� ا�*���  ا�3ا�2��� ���	� :ا

9.لھا ومكملة ا4صلية للمقاصد مةخاد التابعة المقاصد )1
 

  1.تابعة ومقاصد ، أصلية مقاصد نوعان الشرعية المقاصد )2

                                                                                                                                                                                        
 .8،ص1ج قواعد اGحكام للعز بن عبدالسEم   1

 ).486،ص3ج( ، زاد المعاد fبن القيم 329لعبد المجيد الجزائري ص) قواعد ابن القيم (2

 ).336،ص10ج(فتاوى ابن تيمية  مجموع 3

 .190 النبوات  fبن تيمية ص4

 .  اGدلة– ، وانظر وجوبا ً 53،ص1 ج قواعد اGحكام للعز بن عبدالسEم  5

 .529ص ) 112( انظر قواعد ابن رجب ،القاعدة رقم 6

 .503،ص21ج مجموع فتاوى ابن تيمية 7

 .151، ص2  مجموع فتاوى ابن تيمية ج8

 .137،ص2جات للشاطبي  انظر الموافق9
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 (حظ ومعنى ملة، كل في المعتبرة الضروريات وھي ، للمكلف فيھا حظ ( التي ھي ا4صلية فالمقاصد  

 وقت، دون وقتب و( ، صورة دون بصورة و( حال دون بحال تختص ( مطلقة، عامة أنھا أي : فيھا للمكلف

  . وكفائية عينية إلى تنقسم وھي

 من عليه جبل ما مقتضى له يحصل جھتھا فمن ، المكلف حظ فيھا ُروعي التي فھي التابعة المقاصد وأما        

   2.الخ'ت وسد ، بالمباحات وا(ستمتاع الشھوات نيل

 .المقاصد بسقوط تسقط الوسائل )3

  .إليھن السعي عنه سقط واتأوالغز الجمعات أو الجماعات فاتته فمن

 اختلف ما ذلك فعل إلى ضم من منه وأسعد فساده، على اتفق ما وترك ص'حه على اتفق ما فعل من السعيد )4

3.فساده في اختلف ما وترك ص'حه في
 

. الواجبات مصالح والثالث المندوبات، مصالح والثاني ، المباحات مصالح أحدھا : أنواع ث'ثة المصالح )5

  4.المحرمات مفاسد والثاني ، المكروھات مفاسد أحدھما : وعانن والمفاسد

 من أفضل وصفاته ذاته ومعرفة � معرفة إلى فالتوسل الوسائل، سائر من أفضل المقاصد إلى الوسيلة )6

 والتوسل الجمعات، إلى بالسعي التوسل من أفضل الجھاد إلى بالسعي والتوسل ... أحكامه معرفة إلى التوسل

 كان المصلحة إلى ا4داء في الوسيلة قويت وكلما... الجماعات إلى بالسعي التوسل من أفضل الجمعات ىإل بالسعي

  5.عنھا نقص ما أجر من أعظم أجرھا

 التوسل من أرذل وصفاته � بذات الجھل إلى فالتوسل ، الوسائل سائر من أرذل المقاصد أرذل إلى الوسيلة )7

 قوة باخت'ف الوسائل رتب تختلف وھكذا ... الزنا إلى التوسل من أرذل لقتلا إلى والتوسل بأحكامه، الجھل إلى

6.المفاسد إلى أدائھا
 

7.الوسائل أرذل ھي المقاصد أرذل إلى والوسيلة ، الوسائل أفضل ھي المقاصد أفضل إلى الوسيلة )8
 

8.الوسائل أفضل من وھي الشرائع، مقاصد تحصيل إلى وسائل اNلھية الوسائل )9
 

 الشھادات تحمل وكذلك الوسائل أفضل من وھي الشرائع مقاصد تحصيل إلى وسائل ھي سائلالو وسائل )10

9.المفاسد ودرء المصالح جلب إلى وسيلة بھا والحكم بھا الحكم إلى وسيلة وأدائھا ، أدائھا إلى وسيلة
 

10.الوسائل أفضل من وھي الشرائع مقاصد تحصيل إلى وسائل اNلھية الوسائل )11
 

                                                                                                                                                                                        
 .134،ص2ج انظر المصدر السابق 1

 .136،ص2ج انظر المصدر السابق 2

 .49،ص1 ج قواعد اGحكام للعز بن عبدالسEم3

 .7،ص1ج  المصدر السابق 4

  
 .104،ص1المصدر السابق ج5

 .107،ص1ج المصدر السابق 6

 .46،ص1ج قواعد اGحكام للعز بن عبدالسEم 7

 50،ص1جلعز بن عبدالسEم  قواعد اGحكام ل8

 50،ص1ج قواعد اGحكام للعز بن عبدالسEم 9

 .81،ص1ج، قواعد اGحكام للعز بن عبدالسEم 416أحمد مصري ص/ د10
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1.قصده بنقيض عوقب الشارع صدق مناقضة قصد من )12
 

 

 

 ا�
	�� ا���ـــــــ�


	ن و��� ا���	�ـــ� أ�ـــــ	م��� : 

 :ا�ول ا����ـــ�

 ��ءت ا��� ا�
���ـ� ��� � ا�
	��� أ���م

�����
��� ��� !. 

 :ا����� ا����ـــ�

��� �ــ� ا���ــ��ــــ� أ��ــــــ�م 

��� .ا��"� !� � ��

  

  

  

  

  

 

                  

 

 ا
ول ا�����

��� �� ا�����ــ� أ��ـــــــ�م 

  ا��"ــــ��#
                                                           

 .503،ص21ج مجموع الفتاوى fبن تيمية 1
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�ــ� (�����!)' &�ءت ا��ـ��*+ 

�� :��ــ��ــ� وأر��ـ� ����ـ� و

 .ا� ـ�ور�ــ�ت : ا
ول ا����ـــــ�

 .ا��ــ�%�ــ�ت: ا�$�#" ا���ــــــ�

 .ا�)�'ـ�&�ــ�ت: ا�$��� ا����ـــــ�

 .ا��ــ+�ـــ*ت: ا��ا�ـ( ا����ـــــ�

 

 :       ا��
�	ــــــ� أ��ــــ�م       

 : ����ـــــــــ�

 منھTTا واحTTدة لكTTل ثTTم ، والتحTTسينية والحاجيTTة الTTضرورية وھTTي أقTTسام ث'ثTTة إلTTى المقاصTTد العلTTم أھTTل ّقTTسم

   . ومتممات مكم'ت

 حفTظ ذكTر بعTد الغزالTي اNمTام يقTول ولTذلك . ا4صTول علمTاء مTن ا4كثTرون عليTه الTذي ھTو التقTسيم وھذا

 فTTي المراتTTب أقTTوى فھTTي الTTضرورات رتبTTة فTTي واقTTع حفظھTTا : الخمTTسة ا4صTTول وھTTذه : ( الخمTTس الTTضرورات

 واكتفTى ، والتحTسينيات والحاجيTات الTضروريات مTن الث'ث المراتب ذكر حتى الك'م في استرسل ثم ) . المصالح

 2الحTرمين إمTام ذكTر وكTذلك .1ذلTك لTىع ا4مثلTة لھTا وضرب الث'ث لھذه المكم'ت بذكر إ( عليھا يزد ولم ، بذلك

  2البرھان في

 الخلTق فTي مقاصTدھا حفTظ إلى ترجع الشريعة تكاليف : ا4ولى المسألة : ( � رحمه الشاطبي اNمام وقال

   :أقسام ث'ثة تعدو ( المقاصد وھذه. 

  . 3) تحسينية تكون أن : والثالث . حاجية تكون أن : والثاني . ضرورية تكون أن : أحدھا 

 والTTسنة الكتTاب مTن ا4دلTة باسTتقراء وذلTك الTث'ث ھTTذه فTي حTصروھا المقاصTد أقTسام ذكTروا الTذين وأكثTر

   . ا4دلة من وغيرھا ، والقياس

   .الضروريات ھي ا4قسام ھذه وأول

                                                           

   . 417 ، ص1انظر المستصفى للغزالي ج . 1

   .927 -923 ، ص2انظر البرهان ج. 2

  . 7ص , 2الموافقات للشاطبي ج. 3

ھـ، وتفقه 419ھو عبد الملك بن عبد هللا بن يوسف بن عبد هللا ، الملقب بإمام الحرمين لمجاورته بمكة أربع سنة، ولد سنة  2
على أبيه و القاضي حسين، ودخل بغداد ،وصنف نھاية المطلب في دراية المذھب، والبرھان في أصول الفقه، والعقيدة 

  .(/)البداية والنھاية،ھـ 487سنة،توفي النظامية و غياث اGمم
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  ا�ول ا�ـــ�ــ�ــ�

 &ـ�وع 6ــ�ـ� و&ــ�" ا5ــ�ور�ـ
ت

 .ا���� ��� : ا�ول ا���ع

�ا ا���ع� .ا�!�  ��� : ���

 .ا�$
# ��� : ا����" ا���ع

 ).ا�!�# (ا�!�' ��� : ا��ا&% ا���ع

 .ا���ل ��� : ا�+�*  ا���ع

 .ا�$�ض ��� : ا���دس ا���ع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ا�3ــــ�ور�ــــ�ت : ا�ول ا��0/'

 لTيس مTا وكTل ، الحاجTة إليTه تمس ما كل : والضروري ، الحاجة : 1 لغة الضرورة : الضروريات تعريف

   . الكمالي خ'ف وھو بد، منه

   : المقاصد اصطDح في الضروريات

 ومقTصود ، الشرع مقصود على المحافظة بالمصالح نعني لكنا : ( فقال الغزالي اNمام الضروريات عرف

 ا4صTTول وھTTذه...ومTTالھم ، ونTTسلھم ، وعقلھTTم ، وأنفTTسھم ، ديTTنھم علTTيھم يحفTTظ أن وھTTو : خمTTسة الخلTTق مTTن الTTشرع
                                                           

 . 538ص, والمعجم الوسيط  , 379ومختار الصحاح للرازي ص  , 1025ص, انظر القاموس المحيط للفيروزأبادي   1
 "ضرر " كلهم مادة  
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 : ( فقTال الTشاطبي اNمTام وعرفھTا1)المTصالح فTي المراتTب أقTوى فھTي ، الTضرورات رتبة في واقع حفظھا لخمسةا

 علTى الTدنيا مTصالح ِتجTر لTم فقTدت إذا بحيث ، والدنيا الدين مصالح قيام في منھا (بد أنھا فمعناھا : الضرورية فأما

 ثTم 2 )المبTين بالخTسران والرجTوع والنعTيم النجTاة فTوت ا4خرى وفي . حياة وفوت وتھارج فساد على بل ، استقامة

 والنTسل ، والTنفس ، الدين حفظ : وھي خمسة، الضروريات ومجموع: ( فقال لھاً معددا الضروريات الشاطبي ذكر

  . 3 )ملة كل في مراعاة إنھا : قالوا وقد والعقل، ، والمال ،

   :الضروريات أقسام

 وزاد خمTTس الTTضروريات أقTTسام أنً جليTTا لنTTا يتTTضح ـTT والTTشاطبي لTTيالغزا ـTT الTTشيخين كTT'م مTTن تقTTدم ممTTا 

  .  ذلك في القول تفصيل وسيأتي . العرض : وھوً سادسا بعضھم

   :الخمس ھذه في الضروريات حصر على ا�دلة

 ا4دلTة عليTه تTضافرت بما وذلك ، الخمسة ا4مور ھذه في الضروريات حصر أھمية تبين كثيرة أدلة ھناك

   : ومنھا. 
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  . 7 ، ص2الموافقات للشاطبي ، ج  . 2

  .8 ، ص2المصدر السابق ، ج  . 3
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 I֠⌧� ���� 1 �C:E2�� � \x�4    (1.   

   . الضروريات ھذه على التنصيص كذلك اjيات ھذه ففي        

 :(  تعالى قوله . 3H�*��hX= K p�W«S��& &	`(" 
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^�ip�£ � ³ |L���8(K 6	
 7U���� <��&�� |L���� 

o3& � SI(" o3& ⌦c:J�⌧¦ G@���mc \]º4  ( 2 .    

 الثيTب : ثT'ث بإحTدى إ( � رسTول وأنTي � إ( إلTه ( أن يTشھد مTسلم ًامTرئ دم يحTل ( : (ρ قوله . 4

   .3)للجماعة المفارق لدينه والتارك ، بالنفس والنفس ، الزاني

 أن:(قTال ؟ أي ثTم : قلTت ) خلقك وھوً ندا i تجعل أن : ( قال ؟ أعظم الذنب أي : ρ � رسول سئل . 5

   .4 )جارك حليلة تزاني أن : ( قال ؟ أي ثم : قلت ) معك يطعم أن مخافة كولد تقتل

 الخمTس الTضروريات مTن واحTد لكTل التTدليل عنTد بالتفTصيل سTتذكر والTسنة الكتTاب مTن كثيTرة أدلة وھناك

   . ذلك على شاھدة النصوص ھذه جاءت وقد خمس الضرورات أن على تدل ا4دلة فھذه.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  . 36 إلى 23سورة اإلسراء ، اآليات من   . 1

  . 12آية رقم , سورة الممتحنة   .  2

) 6878: (حديث رقم ..) أن النفس بالنفس: ( .... كتاب الديات ـ باب قوله تعالى : أخرجه البخاري في صحيحه . 3
 τعن ابن مسعود ) 1676: (كتاب القسامة ، باب ما يباح من دم المسلم ـ حديث رقم : يحهوأخرجه مسلم في صح

) 4477(حديث رقم ) ًفال تجعلوا هللا أندادا وأنتم تعلمون(كتاب التفسير ـ باب قوله تعالى : أخرجه البخاري في صحيحه . 4
عن ابن ) 86(بيان أعظمها بعده حديث رقم كتاب اإليمان، باب كون الشرك أقبح الذنوب و: وأخرجه مسلم في صحيحه 

 .τمسعود
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 :   ا'ول ا�$ـــ#ع

 ا��*ــــــــــــ �$ــــــــــــ(     

 �	�	�.؟ ه� و�� ا��* ه+ �ــ�

 ا��*ــــــ �$ــ( و0�1ــــــــ/

 وأ���4�ـــــــــــ� ا�ــــــــــ#دة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـــ9: ًأو8         ـــ; �ــ: ـــ
 .. اــ��ــــــ ـــ3 /  هــــــــ

  ا��;؟

 , لTه ويخضع , اjخر أحدھما يعظم طرفين بين رابطة وجود إلى تشير يةالعرب اللغة في الدين كلمة : ًأو(

ً وحكمTاً وسTلطاناً أمTرا كانTت الثTاني الطTرف بھا وصف وإذا , ًوانقياداً خضوعا كانت ا4ول الطرف بھا وصف فإذا

   . الع'قة تلك نظميً وقانونا ًوعادة , ًومذھبا عقيدة كانت الطرفين بين الجامعة الرابطة بھا وصف وإذا , ًوإلزاما
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ُلزوم معنى على تدور" دين "فمادة    ھTذا حTول تTدور بTالفتح" َديTن "كلمTة أن كما والتزامه , وإلزامه ا(نقياد ُ

 الطاعTة : اللغTة فTي الTدين معTاني وأظھTر , والخTضوع الطاعTة موقTع فTي والمTدين , المTدين يعلو الدائن (ن المعني

   . 1والخضوع

 دان : وتقTول. وجازاه شأنه في وقضى وحاسبه وقھره أمره ودبر وساسه وحكمه ملكه أيً دينا ََدانه : تقول  

2ً ومذھباً دينا اتخذه أي بالشيء دان :وتقول , له خضع أي له
  

   : ا(صط'ح في الدين كلمة وأما  

 ولقبT إلTى العقTول أصTحاب يدعو إلھي وضع : ( بأنه قولھم فمنھا للدين معان عدة الشريعة علماء ذكر فقد  

 الحTال فTي الTص'ح إلTى المحمTود باختيTارھم الTسليمة العقول لذوي سائق إلھي وضع ( أو 3 )ρ الرسول عند ھو ما

 جTامع وھو , أنبيائه على منزلة سماوية أحكام من وتعالى سبحانه � شرعه ما مجموعة ( أو 4  )المآل في والف'ح

 بھTا � بعTث التTي اNلھيTة القواعTد ھو فالدين 5الس'م عليه جبريل حديث في ورد كما , واNحسان واNس'م لsيمان

 القواعTد تلTك حظيTرة فTي وبTدخولھم , والمعاملTة الTسلوك فTي الخيTر وإلى ا(عتقاد في الحق إلى الناس لترشد الرسل

   . 6واjخرة الدنيا سعادة لھم تحصلً ونھياً أمرا لھا والخضوع


�+
    ا��ـــ; ����ــــ� : ً.

 ا4نبيTاء جميTع لTسان علTى لعبTاده وتعTالى سTبحانه � ارتTضاه الTذي الTدين: ھو ھنا نعني الذي الدين حقيقة 

  .الخصوص على ρمحمد نبينا لسان على التشريعات من به جاء وما العموم على كافة والرسل

3SI(" *w��M( قال عندما وتعالى سبحانه � أن نعلم 4ننا وذلك& ִ���1 

23& ¡�=/;���� من يقبله عنده دين ( بأنه تعالى � من إخبار)كثير ابن قال كما فھو (7&

 الطرق جميع سد الذي ρ بمحمد ختموا حتى حين، كل في به � بعثھم فيما الرسل اتباع وھو اNس'م، سوى أحد

 : تعالى قال كما ، تقبلبم فليس شريعته، دين غير بدين ρ ًمحمدا بعثته بعد � لقي فمن ، ρ محمد جھة من إ( إليه

 في عنده المتقبل الدين بانحصار ًمخبرا اjية ھذه في وقال ، )منه يقبل فلن ًدينا اNس'م غير يبتغ ومن(

3SI(" *w��M(اNس'م& ִ���1 23& ¡�=/;���� فتبين  8(9)&

 ا4ديان لجميع الناسخ دينال 4نه ρمحمد به جاء الذي اNس'م دين ھو ρ محمد بعثة بعد الحق الدين أن ھذا من

   .ρمبعثه قبل ُشرعت  التي السماوية

                                                           

ًدان دينا وديانة ):( 1/307(ففي المعجم الوسيط  .1    .اھـ)خضع وذل وأطاع: ً

  .  320 – 319النهاية في غريب الحديث البن األثير ص . 2

 59انظر مختصر التعريفات للجرجاني ص.  3

  .   814ص , 1انظر كشاف اصطالح الفنون للتهانوي ج . 4

  .  137محمد عقلة ص.وانظر اإلسالم مقاصده وخصائصه د , 80مقاصد الشريعة ومكارمها لعالل الفاسي ص . 5

  .259 ومقاصد الشريعة اإلسالمية البن عاشور ص207انظر المقاصد العامة للعالم ص  . 6

 19 سورة آل عمران ، جزء آية رقم 7

 19 سورة آل عمران ، جزء آية رقم 8

 302من سورة آل عمران ص) 19( ابن كثير ل�ية   تفسير9
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 أو باليھودية يدين أن شاء لمن فيجوز حق كلھا السماوية ا4ديان أن : يقول من مقالة أن التنبيه يجب وھنا

 � إن بل  ρ محمد ومنھاج وشرعة بدين ا4ديان نسخ وجل عز � 4ن صحيحة ليست المقالة ھذه أن النصرانية،

�$( فقال والنصرانية اليھودية من اNس'م غير ا4ديان وض'ل كفر بين قد تعالى	"o�  U⌧�BQ 

 )��֠o3& �&�:E�	֠ zD(" o3& ������ ^H	d=/;�� 

�  ��� $L�� ¤�=	�(" qC(" G�=	�(" ���/_�� �(1
  

�	��( تعالى وقال	֠�� �f:���-��& ¥U�K V11 �)��& 
23& ��	�	֠�� V U=b�S��& �⌧f��ִ☺��& 

t�7l& 23& � *+��_	` ���E�7:	֠ ��(��9_�:�
�h(l 
� *D:E2(�=B�1K  �7:	֠  )��֠o3& �&�1U⌧�BQ L�� 

1576	֠ > ¡���/; <=	֠ �3& > >'XÀ�O *D:J6	
�	1K \xW4(2'ف 
 وحرفوا وبدلوا واغير و4نھم ض'لھم وبين Kكفرھم � 4ن النصرانية أو باليھودية يدين أن اليوم Nنسان يجوز
eL�k�  )��֠o3 ( بقوله عنھم � ذكر قد كما عزوجل � ك'م& �&��fִ9 

 I:8
x©UH EY e�(;	F��& L 1 ����8�]&�:S�(3 ھذه ختم وقد 
  . وكفرھم بلعنھم اjية

 ثTTالوامت, وھدايتTTه � شTTرع يرسTTمه بمTTا اNنTTسان وقيTTام , وھدايتTTه � بTTشرع اNيمTTان يعنTTي الحTTق والتTTدين

 4موقTف كTل فTي عظمته واستحضار , والعلن السر في سبحانه ومراقبته , الخلق مع التعامل وفي النفس في أوامره

 .  

  

             
,
.ً :$>
   ا��; �:9 و6

 ومحتTاج عنTه متفTرع عTداه ومTا , الTشريعة مقاصTد أصل ھو بل , الخمس الضروريات أھم ھو الدين حفظ

 وخربTت ا4خTرى المقاصTد لTضاعت والتبTديل التحريف أو للضياع الدين تعرض ولو , صلهأ إلى الفرع احتياج إليه

   . بأسرھا الدنيا

���	:4 : ( تعالى قوله كلھا المقاصد أصل الدين أن على ويدل ִ� ^o0& 

c{ִ	��& 7�89�E3&�:�9�O ��ִ�b�⌧�	� 

��_�:=ִ☺���& ¡t7c!u&�� ا4ھواء عاتبا من يلزم أنه على تدل اjية فھذه 5 )

 , الحياة وينظم , المصالح يضبط دين يكن لم فإذا , تتعارض ومصالحھم , تختلف الناس أھواء 4ن وذلك الفساد

 وا4موال ا4نفس على ا(عتداء فيحصل , ھواه عليه يمليه ما بحسب له مصلحه يراه ما سيفعل شخص كل فإن

   . وا4نساب وا4عراض

 على ا(عتداء عن ًمحجما اNنسان يجعل بالدين اNيمان وأن كلھا قاصدالم أصل الدين أن على يدل وكذلك

 (ن , ًوباطنا ًظاھرا محفوظة المذكورة المقاصد تكون فبالدين , أحد يراه ( حين السر في حتى المذكورة المقاصد

                                                           
 ).73(سورة المائدة ، جزء آية رقم  . 1

 30سورة التوبة ، ا�ية رقم  . 2

 46سورة النساء ، جزء آية رقم  . 3

   .137 صةمحمد عقل. اإلسالم مقاصده وخصائصه لـ د . 7

  .71جزء آية رقم , سورة المؤمنون  . 1
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  :( تعالى قال .الدين ھذا بحفظ تكفل قد وجل عز و�. 1الصدور تخفي وما ا4عين خائنة يعلم � أن يعلم المؤمن

X�(" �L� C¶ ����SV �  U���M֠3& X�("�� N��	� 

 I:�J��=H �� ( 2
  

   : بأمرين يكون الدين وحفظ

   ا3#3د #
+� /; ا��; �:9 : ًأو8

     بتعاليمه والتمسك الدين بھذا العمل  -1

 حTد لTه بالTدين فالعمTل ذلكولT القربTات وأقTرب الواجبTات أوجب من بتعاليمه والتمسك الدين بھذا العمل إن 

 وتTTرك المنTTدوبات فعTTل وھTTو : أعلTTىً وحTTدا . المحرمTTات وتTTرك بالواجبTTات القيTTام وھTTو ؛ تركTTهً أحTTدا يTTسع ( أدنTTى

  . 3 المكروھات

 والجماعTTة ا4فTTراد لحيTTاة الTTضرورية الفTTضائل جميTTع لتحTTصيل وسTTيلة بتعاليمTTه والتمTTسك بالTTدين والعمTTل  

 4نھTا , عTنھم والمضار المفاسد لدفع ووسيلة , ا4خرى المروءات وألوان بالعھود والوفاء والعدل وا4مانة كالصدق

   . واNضراب اNفساد إلى تدفع التي ا4مراض عنھم وتبعد وجوارحھم نفوسھم تطھر

   . 4الدين حفظ مصلحة وھي العليا المصلحة على للمحافظة وسيلة صار وبذلك  

  :   إليه ا3حتكام -2

     وجوه عدة من حفظه يحقق بالدين الحكم        

 � أنزل بما يحكم لم عمن اNيمان نفى وجل عز � 4ن نفسه خاصة في الدين يحفظ به الحاكم أن )1

��� L:(تعالى فقال  الكفر وھو بضده ووصفه ��o� �EF� 	Y 3ִ☺(l  � V��O 

�3& ִ^,²X=	�h�¯h	
 1�89  I�1U��=	F��& (5  6 
  

 للنفTوس مفاھيمTه وترسTيخ حدوده وإقامة وشعائره اNس'م أحكام بإظھار وذلك مجتمعه في الدين يحفظ أن  )2

 .المجتمع في المفاسد ودرء المصالح وتحقيق العدل من مقاصده وتحقيق, 

 وا4فكTTار الھدامTTة والمTTذاھب المنحرفTTة ا4ھTTواء أھTTل علTTى البTTاب يTTسد أحكامTTه وتطبيTTق بالTTدين الحكTTم أن  )3

 القTوانين محلTه وتحTل الحكTم عTن ويقTصى الTدين يبعTد وحTين , أمTرھم وإظھTار ھممبTادئ نTشر مTن ويمTنعھم , الضالة

 تTارة الفكريTة الحريTة وتحTت , تTارة العلمTي البحTث سTتار تحت المسمومة أفكارھم نشر من يتمكنون فإنھم الوضعية

  . 7أخرى

                                                           

   .226وانظر المقاصد العامة للعالم ص , 131-130للدكتور عبد العزيز بن ربيعة صانظر علم مقاصد الشرع . 2

  .9آية رقم , سورة الحجر  . 3

  .197- 196انظر مقاصد الشريعة لليوبي ص . 4

 . بتصرف 245انظر المقاصد العامة للعالم ص .  1

   .44جزء آية رقم , سورة المائدة  . 5

ً كفرا ناقال عن الملة وناقضا منيكون الحكم بغير ما أنزل اهللا. 3 ً ًوقد يكون كفرا ..  اإليمان في عدة صور وحاالت  نواقضً
  . 340-312عبد العزيز العبد اللطيف ص.نواقض اإليمان القوليه والعملية د: انظر لهذا .. أصغر 

   .199-198مقاصد الشريعة لليوبي ص . 4
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  :  التعبدية شعائره إقامة -3

 أن دون نوع إلى نوع من المكلف ينتقل حتى عديدة ًعاأنوا العبادات الشارع ّنّوع الدين على للمحافظة         

 ( اليقين يأتيه أن إلى مو(ه عبادة في ويستمر عنھا ينقطع و( العبادة عن يتخلى ف' فتور يعتريه أو ملل يصيبه

$��6$1&�� ִ^gl�c >�?@ִ� ִ^�-�0
h K 

twrW"�-��&( 1     

 فTي تتمثTل ا(عتقاديTة فالعبTادات عمليTة، ھTي مTا نھTاوم اعتقاديTة ھTي مTا منھTا الTشرع في عندنا والعبادات 

  . تعالى � من وشره خيره والقدر اjخر واليوم ورسله وكتبه وم'ئكته باi تؤمن أن وھي الستة اNيمان أركان

 الزكTاة وإيتTاء الTص'ة وإقامTة الTشھادتان : وھTي الخمTسة اNسT'م بأركTان تتمثل فھي العملية العبادات وأما

   . ً◌ سبي' إليه استطاع لمن البيت وحج مضانر وصوم

   : إليه الدعوة  -4

 الحية بالدعوة إ( النفوس إلى طريقة يأخذ و( , ا4رض في كيان له يقوم ( وتعالى سبحانه � دين إن

 يبشرھا ظھرانيھا بين من يبعث نبي من الخليقة بدء منذ ا4مم من أمة تخلو لم ذلك أجل فمن , به الناس وتذكير

��")I :( وتعالى سبحانه قال , والرشاد اNيمان سبيل إلى ويھديھا الخير بدعوة $L�k� ¤HS�¯O 

zC(" B⌧ִe H�}�
 ⌦UKW- �( 2 وتعالى تبارك ويقول ) : $�	"	��� 

���dִ8 l '() 4M5JQ ^HS�¯O =C:��mc ªD�O 

�&����6$1& o3& �&:�^�¹ <$j&�� 

b�:E�=oa�& � 3 (4
  

 , وآدابه 4حكامه وتوضيح لمحاسنه وبيان , إليه دعوة بدون وانتشاره دين قيام ريتصو أن يمكن و(

��� L$( تعالى قال ولذلك . عنه الشبھات وكشف �Lb�$��O �C7:	֠ L|☺�k� 

3֠ �ִf '/«(" 23& B5�☺ 1�� ☯	(;=b�  �	֠�� 

�,jX�(" eL��  )r�☺(;���☺�� الكتاب من القاطعة النصوص دلت وقد. 5)&

 عليھم والرسل ا4نبياء وظيفة أنھا ًشرفا ويكفيھا . 6وأھميتھا فضلھا وعلى � إلى الدعوة وجوب على والسنة

   . والس'م الص'ة

   :لتحقيقه والمال النفس وبذل 7الجھاد -5

                                                           

  .99آية رقم , سورة الحجر . 5

  .24 جزء آية رقم ,سورة فاطر  . 1

  .36جزء آية رقم , سورة النحل  . 2

  .149اإلسالم مقاصده وخصائصه لمحمد عقلة ص. 3

 33سورة فصلت ، ا�ية رقم  . 5

 .وما بعدها  148 و اإلسالم مقاصده وخصائصه لمحمد عقلة ص203- 199انظر مقاصد الشريعة لليوبي ص . 5

جانب (  جانب الوجود لكونه دعوة إلى نشر الدين وصالح ألن يوضع فيالجهاد يصلح أن يوضع في حفظ الدين من . 6
ً رام منع الدين وذلك لكون الجهاد في اإلسالم دفاعا من وجه وهجوما من وجه اهـ لكونه دفاع من) العدم  انظر مقاصد . ً

  .195الشريعة لليوبي ص
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 ومحTق , الTدين إعTزاز :(الTس'م عبTد بTن العTز قTال كمTا العاجلة مصالحه فمن , وآجلة عاجلة مصالح للجھاد        

 مTصالحه وأمTا وأطفTالھم نTسائھم وارقTاق وتخميTسھا ا4عTداء أمTوال اغتنTام مTن المTؤمنين صTدور وشTفاء , فرينالكا

 سTبب فإنTه اjجلTة أمTا, وآجلTة عاجلTة المفاسTد درؤه : كTذلك فوائTده ومن , � رحمه وقال ... العظيم فا4جر اjجلة

 أو قتلTوا إن الكTافرين صTدور مTن الكفTر يTدرأ فإنTه : جلTةالعا وأمTا . العقTاب لمفاسTد دافع والغفران , الذنوب لغفران

 وأطفTالھم حTريمھم وارقTاق , أمTوالھم وأخذ , المسلمين قتل على الكفار استي'ء يدرأ وكذلك , القتل منً خوفا أسلموا

   .1اھـ)الدين حرمة وانتھاك, 

���	:BC7  : ( تعالى � قال  ���
ִf 23& �SS��& 
���b⌫�8 l «Â�8 ^(l $� ��9���Á� ����_�:b� 
���-(l�� Ä�_�:/;b��� ��WZ=b� ��� 1UBQ�-1K H�}�
 

1���& 23& &�}U��BQ F zD�}�\��f	��� �3& L � 

�N�/�}�\� K F zD(" o3& ��4:	"	� ¦VKxV 1( 2 .   

 شركالT أھTل (سTتولى ا4عTداء قتTال مTن والمTؤمنين لpنبيTاء تعTالى � شرعه ما لو( أي : "3القرطبي قال

 , للعبTادة الTدين أھTل ليتفTرغ القتTال أوجTب بTأن دفTع ولكTن , العبTادات مواضTع مTن الTديانات أربTاب بنتTه ما وعطلوا

    4 ..المتعبKدات واجتمعت الشرائع صلحت وبه ا4مم في متقدم فالجھاد

 مع عذر نبدو القاعد يستوي ( كان وإن , الباقين عن اNثم سقط طائفة بفعل الجھاد مقصود حصل فإذا 
�zC V4: <��s»  I : ( تعالى قال كما � سبيل في المجاھد���8=	"��& eL�� 

 )r�����	�☺��& �}7U⌧¦ ',«h�¯O ,c�}Å¨�& 
 I���(�=ִZ��
�&�� '() 45-(6ִ� 23& 

��(���_�:���h(l 7�,��ÆJ���O�� > B5z�	
 �3& 
 )���(�=ִZ��
�& ��(���_�:���h(l 

7�,��ÆJ���O�� '/0 1  )����8=	"��& �Hִj�cִf > 
ִ⌧E��� ִ� 1�� �3& >�sj��� ��& > B5z�	
�� �3& 

 )���(�=ִZ�☺��& '/0 1  )����8=	"��& &½U$j�O 

�☺f�J 1( 5    

 فTي برھTان إلى يحتاج ( وذلك شتى ٌصور له بالمال والجھاد , � عندً أجرا أعظم ماله أو بنفسه فالمجاھد

 فTي بTا4موال الجھTاد أھميTة زادت ھذا عصرنا وفي بالمال إ( تحصل ( المادية القوة ن4 . حاضره أو الزمان قديم

 فTي ملمTوس واقTع وأمامنTا القتTال ميTدان وفTي, ونحوھمTا والخطابTة الكتابTة طريTق عن والمبادئ ا4فكار نشر ميدان

    1  .6والم'حدة اليھود وھم وحاضرةه الزمان قديم من واNنسانية , ا4وطان وأعداء , � أعداء مع حربنا

                                                           

   .477- 476 ص صالح بن عمرعمر بن.،دانظر مقاصد الشريعة عند ا\مام العز ابن عبد السJم . 1

  .40جزء آية رقم , سورة الحج  . 2

أبو عبد ^ محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح ).م1273 - 1204ھـ، 671 - 600(القرطبي، شمس الدين  . 3

صعيد ُفقيه مفسر عالم باللغة ولد في مدينة قرطبة، وقد رحل بعد سقوطھا إلى ا\سكندرية، ثم إلى . ا-نصاري الخزرجي
ًكان القرطبي عالما كبيرا منقطعا إلى العلم منصرفا عن الدنيا، فترك ثروة علمية تقدر بثJثة عشر .مصر حيث استقر فيه ً ً ً

ُكتابا مابين مطبوع ومخطوط، أبرزھا تفسيره الكبير الجامع -حكام القرآن الكريم، وھو تفسير كامل عني فيه بالمسائل  ً
رى، و التذكرة بأحوال الموتى؛ أحوال اgخرة؛ التذكار في أفضل ا-ذكار؛ التقريب لكتاب الفقھية إلى جانب العلوم ا-خ

 . توفي القرطبي ودفن في صعيد مصر. التمھيد

 وا\سJم مقاصده وخصائصه لمحمد 204- 203 وانظر مقاصد الشريعة لليوبي ص67ص , 12تفسير القرطبي ج . 4
  .160-159عقة ص

  .95قم آية ر, سورة النساء  . 5 

  .252المقاصد العامة للعالم ص . 6
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  :المنكر عن والنھي بالمعروف ا�مر ـ6  

 أمة � زكّى ولھذا الدين، يحفظ بھا التي الواجبات أعظم من المنكر عن والنھي بالمعروف ا4مر إن
( تعالى قال المنكر عن وتنھى بالمعروف تأمر أنھا صفاتھا أعظم ومن للناس ُأخرجت أمة أنھا محمد

7��<�E� �}7Uִe ¤HS�¯O $�ִjxU�e¯O �SS�;�� 
 I�ip�Ç
h	0 ��1U�8ִ☺��(l *D7:ִ���	0�� \L 1 

xU⌧6��☺��&  I:1����	80�� 23(l(2 عندما إسرائيل بني � وذم 
��8E�  )��֠o3*( تعالى قال كما رحمته من وطردھم � لعنھم بل الفريضة ھذه تركت& 

�&�1U⌧�BQ �L�� )j,j l B5K�Eª�}�³(" >'/0 1 
4Ib��� ִfN1�&ִf �b�f�1�� \L7l& e� K7U � > 
ִ^��_	` ִ☺(l �&:b� 1 �&:��֠BQS� *D��� !�8 K 

\·y4   �&:��BQ BC *D7:ִ9��s  K L 1 �U⌧6�#� 

�/:8;ִ8	
 > *☯��(6	�  � �&:��BQ *D:8;ִ8�� K(3
  

 فTي عنھTا الكT'م تقTدم يمةعظ مقاصد لھا أن كما لھا، التنبه يجب الفريضة ھذه في ومحاذير شروط وھناك

  .المنكر عن والنھي بالمعروف ا4مر باب في والعموم الشمول حيث من اNس'مية للشريعة العامة المقاصد

9:� ;��  .ا��م #
+� /; ا

 مTن والحTذر مخالفتTه اجتنTاب فTي : "الTس'م عبد بن العز اNمام قال كما العدم جانب من الدين حفظ ويتمثل  

 جانTTب مTTن مراعاتTTه عTTن عبTTارة وذلTTك عليTTه المتوقTTع أو الواقTTع ا(خTTت'ل عنTTه يTTدرأ مTTا: "الTTشاطبي قTTال 4"الTTشيطان

5"العدم
  

   : كاjتي التفصيل يكون اNمامين ك'م ومن  

   : والخرافات والبدع ا�ھواء من يخالفه ما كل رد )1

 , الفاسTTدة والمعتقTTدات  ,الباطلTTة ا4قTTوال تTTرك 4ن , الTTدين حفTTظ وسTTائل أھTTم مTTن الجھاديTTة الوظيفTTة ھTTذه    

 الTدين لھTذا ضTياع فيTه , رد و( إنكار دون المسلمين عقول إلى تتسرب التي الھدامة والمذاھب , المنحرفة وا4فكار

 ( أجيTال تنTشأ حتTىً جTي'ً جTي' الدين عن الناس ويبتعد . بالباطل الحق ويلبس , منه ليس ما الدين في سيدخل حيث

6  .بالباطل الحق فيه اختلط الذي حرفالم الدين ذلك إ( يعرفون
  

                                                                                                                                                                                        

والجھاد يعتبر من أھم الوسائل في المحافظة للدين من جانب العدم أي من حيث النھي عن المنكرات -نه يقضي على  . 7
  .258أنكر المنكرات وأعظم المفاسد وھو الكفر وآثاره اھـ انظر المقاصد العامة للعالم ص

 
 )110(آية رقم سورة آل عمران ، جزء  . 2

 )79 -78(سورة المائدة ، ا�يات رقم  . 3

  .477-474 صعمر بن صالح بن عمر/،دانظر مقاصد الشريعة عند اإلمام العز بن عبد السالم . 3

 ، ص2ج  الموافقات للشاطبي. 4

 حمد عقلة،لم واإلسالم مقاصد وخصائصه267-265 وانظر المقاصد العامة للعالم ص206مقاصد الشريعة لليوبي ص 5
 ومقاصد الشريعة عند ابن 475 صعمر بن صالح بن عمر/،د ومقاصد الشريعة عند اإلمام العز بن عبد السالم136ص

 .460-457   ص يوسف البدوي/،دتيمية
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 معTول أخطTر الخرافTات وانتTشار الھTوى واتبTاع المنحرفTة وا4فكTار الTدين فTي 1ا(بتTداع أن نعلTم ھذا ومن  

 حTTده مTTا دائTTرة عTTن بTTه والخTTروج بTTه وا(غتTTرار بالعقTTل ثقTTة أو الھTTوى أو للخيTTالً تبعTTا بمقاصTTده وا(نحTTراف لھدمTTه

   . أعلم و� وأھله للدينً حفظا وذلك تقدم مما يخالفه ما كل رد وجب كذلك كان وإذا . 2الشرع

   : المعاصي تحريم) 2  

 يTصح و( , وتفTسد ترتع الرذيلة يترك أن يصح ف' الناس وھداية الفضيلة لنشر جاء إلھي دين  اNس'م إن    

 أعظTم مTن كTان الTذي اNس'م قرهي ( فھذا قائم كل ويھدمون الفساد ا4رض في يعيثون الفضائل على المعتدين ترك

 وھTذا , الفTساد دحTر فTي الTسيف مظھTر الTسامي المبTدأ ھTذا يأخTذ وقTد , المنكTر عTن والنھTي بالمعروف ا4مر مبادئه

 �E� �}7Uִe ¤HS�¯O>��7( تعTTالى قTTال ولھTTذا . المحمديTTة ا4مTTة مميTTزات أعظTTم مTTن المبTTدأ

$�ִjxU�e¯O �SS�;��(3
  

 عTن الTصادق اNيمTان نTور يحجTب الTذي المعاصTي دنTس مTن المTؤمنين لTوبق طھارة الدين حفظ تمام ومن  

   . العصاة قلوب

 و� ، سTعد غيTرة مTن أتعجبTون (ρقTال عباده على سبحانه منه غيرة الفواحش أنواع جميع � حّرم ولذلك  

    4)نبط وما منھا ظھر ما الفواحش � حرم � غيرة أجل ومن ، مني أغير و� منه، أغير 4نا

 يحTافظ المنكTر عن النھي في المتمثلة السلبية والطرق بالمعروف ا4مر في المتمثلة اNيجابية الطرق وبھذه  

   5 اNفساد من وا4خروية الدنيوية مصالحه وتحمي , � دين على

    
0
 ا�دة: ًرا@�/
     وأ�*

 وفي فيه يستعمل وا(رتداد بالكفر تختص الردة ولكن منه جاء الذي الطريق في الرجوع : وا(رتداد الردة  
 : ( تعالى قوله في الكريم القرآن في ورد كما غيرهH�*��hX= K  )��֠o3& 

�&:1� �&�E L � |�	07U K 7�EF��� L 1 �����K�f �( 6 وقوله 
��� L  : (تعالى �f��	07U K 7�EF��� L 1 �����K�f $��☺�f	
 

�:89�� ⌦U�
֠BQ(7  س من الرجوع وھوNتعالى قوله المعنى ھذا غير وفي . الكفر إلى 'ما : 
)&|�	07c	
 &'/0 1 ִ☺�9,c��&�E À�b�	֠( 8  يعني 

��BC( : تعالى وقال . وفتاه  υموسى �&�c�	07U	0 &'/0 1 

7lE�,c l�f�O( 
ًخيرا◌ وعرفتمً أمرا تحققتم إذا يعني 9    .1عنه ترجعوا ف' َ

                                                           

وسيأتي في الرسالة بحث .محمد بن حسين الجيزاني . في تحديد مسمى البدعة وضبط معناها انظر قواعد معرفه البدع لـ د 1
 ل البدع وقواعدهص حواخ

    0 بتصرف 267انظر المقاصد العامة للعالم ص. 2

 110سورة آل عمران ، ا�بة رقم . 3 

) 7416(و) f)6846 شخص أغير من هللا، حديث رقم  : ρكتاب التوحيد، باب قول النبي : أخرجه البخاري في صحيحة  4 
 . τن المغيرة بن شعبةع) 1499(كتاب اللعان، حديث رقم : ، وأخرجه مسلم في صحيحه 

 .  بتصرف يسير 270- 269انظر المقاصد العامة للعالم ص . 5 

 )54(سورة المائدة ، جزء آية رقم .1

 )217(  سورة البقرة ، جزء آية رقم 7

 0 .64جزء آية رقم , سورة الكهف .  3

  .21جزء آية رقم , سورة المائدة . 4
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 عبTارة الTردة إذ , اNيمTان وجTود بعTد اللTسان علTى الكفر كلمة إجراء ردةال ركن أما : (2الصنائع بدائع ففي  

 فعTل أو , الكفTر يقتTضي أو , القTول مTن بصريح مسلم كفر الردة: (3الصغير الشرح وفي).اNيمان عن الرجوع عن

  ). الكفر يتضمن

 أو , ًعنTادا أو , ًتھزاءاسT قالTه سTواء فعل أو , قول أو , بنية اNس'م قطع ھي الردة: (4المحتاج مغني وفي  
��BC :( تعTTالى قTTال الراجTTع ھTTو : لغTTة : المرتTTد:( 5القنTTاع كTTشاف وفTTي) . ًاعتقTTادا �&�c�	07U	0 

&'/0 1 7lE�,c l�f�O �&:�^(;	"� !	
  )�(}�|=ִe(6 
  ) ًفع' أو , ًشكا أو , ًاعتقادا أو , ًنطقا إس'مه بعد يكفر الذي : ًوشرعا. 

 مTذكور تفTصيل علTى. 7بTالقول أو بالفعTل أو با(عتقTاد إمTا اNسT'م عTن الرجTوع يھT  الTردة أن يعلم وبھذا
   .والعقيدة الفقه كتب في تجده

 يخلTى تTاب فTإن . بغيTره و( بجTوع تعTذيب بTدون الTردة يTوم مTن الحTاكم قبل من أيام ث'ثة يستتاب والمرتد  

 سTبيل علTى نTذكرھا عليTه الTردة ثبTوت بعTد المرتد بةاستتا حكم في العلم أھل اختلف وقد . 8بالسيف ُقتل وإ( , سبيله

    : اNجمال

  

   . ًمطلقا استتابته يجب -1

   . تستحب وإنما المرتد استتابة تجب ( -2

   . تمنع و( ا(ستتابة تجب ( -3

   . ًأصلياً مسلما كان من دون , ارتد ثم فأسلمً كافرا كان لمن ا(ستتابة تجب -4

  . 9عنقه ضرب أبى فإن . عنقه على والسيف اNس'م إلى الرجوعب يؤمر بل يستتاب ( -5 

 ا4صل ھو وھذا  المرتد قتل وجوب على يدل 10 ) فاقتلوه دينه بدل من : ( ρ قوله أن أعلم و� والظاھر  

 : ( تعالى قوله ولعموم ψ ا4خيار الصحابة لفعل ذلك فله مصلحة واستتابته إمھاله في اNمام رأى إن لكن, 

                                                                                                                                                                                        

 والحدود والتعزيرات 163-161سالم مقاصده وخصائصه لمحمد عقلة ص وانظر اإل259-258المقاصد العامة للعالم ص5
  .334صعند ابن القيم، لبكـر أبو زيد 

  .117ص , 6للكاساني ج . 6

  .416ص , 2للصاوي ج . 7

  .427ص , 5للشربيني ج . 8

  .3071ص , 9للبهوتي ج. 9

 )21(سورة المائدة ، جزء آية رقم . 10

  .  51-50العملية لعبد العزيز العبد اللطيف صنواقض اإليمان القوليه و. 11

  . 259انظر المقاصد العامة للعالم ص. 12

 , 2 وبداية المجتهد البن رشد ج118ص , 6 والبدائع للكاساني ج367ص , 8مختصر المزني ج: انظر لهذه األقوال  . 1
 , 3ل الجرارللشوكاني ج والسي108ص , 12 والمحلى البن حزم ج18-17ص , 9 والمغني البن قدامة ج242ص
  .195ص , 7 ونيل األوطار للشوكاني ج560- 559ص

عن ) 6922( حديث رقم - باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم–كتاب استتابة المرتدين : أخرجه البخاري في صحيحه . 10
  .τابن عباس 
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I(	
 �&:�l	0 �&:1�	֠�O�� /s>:/;���& 

�&i:	0&�E�� /s>:BQSV�& �&:È;ִa	
 7���/;-(�ִ� �( 

 تحبس بل تقتل ( المرتدة المرأة الحنفية وعند . الجمھور عند القتل في المرتدة والمرأة الرجل بين فرق و( . 1

   . أمة أو كانت حرة بالضرب اNس'م على تجبر وقيل , تسلم حتى

 فوجTب النTزاع موضTع فTي صTريح والحTديث ) . فTاقتلوه دينTه بTدل مTن : ( ρ قولTه بعمTوم الجمھور استدل  

  . أعلم و� 2الردة بسبب القتل في والمرأة الرجل بين يفرق و( إليه المصير

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  :ا���� �� : ا�
	�� ا���ع         

        �+
*/ B:   :ا����� &% ا��3C/� ا

 : ا�D/ � ا :B: ًأو8

 ويدفع ، لھا المصالح يجلب ما ا4حكام من فشرعت ، فائقة عناية بالنفس اNس'مية الشريعة عنيت لقد    

 ُيفقد والھ'ك للضياع ا4نفس بتعريض 4نه ، عليھا ا(عتداء ودرء ، وصيانتھا لحفظھا ،وذلك عنھا المفاسد

 ا(عتداء أن ا4ھمية على يدل ومما. 3الدين ضياع إلى دييؤ بدوره وذلك ، وتعالى سبحانه i يتعبد الذي المكلف

�L�� 45$j$( : تعالى قال كلھا اNنسانية حق في جريمة الحياة حق علىO ִ^��_	` 

s�7� !BQ >'/0 1 )�,j l B5K�Eª�}�³(" N��X��O L � 

B5 !	֠ <��� � (}7U �(l ´m�� � ���O ^fb�	
 '() 

\t7c!u& ִ☺X��h⌧6	
 B5 !	֠ �SS��& �8-�☺ִj.(4 

 اھتمامات وليست تعالى i للعبودية تحقيق وفيه شرعي، مطلب المؤمنة المعصومة النفس على فالحفاظ لذلك

 قتلھا وحرمت العصمة، لھا جعلت التي المسلمة غير ا4نفس إلى ذلك تعدت بل فقط، المؤمنة ا4نفس على الشريعة

  : ومنھا بحق إ( وإزھاقھا

                                                           

  .5جزء آية رقم , سورة التوبة . 3

 والبدائع للكاساني 16، ص9والمغني fبن قدامة ج. 47، ص21 للنووي جوالمجموع. 367، ص8 انظر مختصر المزني ج2
 343، ص2وبداية المجتھد fبن رشد ج. 119،ص6ج

  . 211انظر مقاصد الشريعة لليوبي ص . 1

  .32جزء آية رقم , سورة المائدة  . 2
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  : اG/� أه$) 1(    

 من ويصير التأبيد وجه على وأمانھم المسلمين عھد في المسلم غير يصير بمقتضاه عقد ھو: الذمة عقد

 ֠	=>�;8:&�( : تعالى قال . الدوام وجه على فيھا اNقامة وله اNس'م دار أھل

*w��֠o3& BC *D:1����	1K 23(l BC�� 

��7:�-��(l xU�e!ִ& BC��  I:1�x©UH EY  � 

 [mUִ� �3& N1O83:���c�� BC�� *D:1�K�� K  )��f 

49{ִ	��& eL�� *w��֠o3& �&:80�¯O b;= !�6��& 

>�?@ִ� �&:Ea�81K 	H K�VWZ��& L 1 ^� K 7�89�� 

*D�1UW�=b�(  
  .وآثاره الذمة عقد أحكام من ھو الجزية وإعطاء. 1

 وعقائTTدھا أنفTTسھا فTTي وا4مTTان مTTنا4 ومنحTTت اNسTT'مية للو(يTTة خTTضعت التTTي المTTسلمة غيTTر فا4قليTTات    

 قابTل غيTر أبTدي التTزام وحريTاتھم حقوقھم بتأمين اNس'مية الدولة التزام أن معناه ورسوله � ذمة لھا بأن وأموالھا

   .اNس'مية الدولة جانب من للنقض

 )2 (;/H�I�    :  ا

 دار فTي وجTوده خT'ل لTه يةاNسT'م الTسلطة حمايTة بموجبTه الحربTي يTستحق وسT'م أمTن عھTد ھTو ا4مان

 الحربTي  طالTب لTو إذ الTسنة علTى ا4مTان مTدة تزيTد ( أن وينبغTي ، إقامته خ'ل اNس'م يحارب ( دام ،ما اNس'م

 إقامTة يقيمTون الTذين ا4جانTب فئTة يTشكلون والمTستأمنون ،ً ذميTا يTصبح وعنTدھا الجزيTة دفع عليه لوجب أطول بمدة

   . 2اNس'م دار في مؤقتة

 4مTوالھم والتعرض ، وقتالھم   قتلھم فيحرم ، عليه يدل ا4مان لفظ 4ن ، للكافر ا4من ثبوت ا4مان حكمو

  .  3ُينتقض ولم ، مدته ِتنقض لمً قائما ا4مان حكم دام ما ، وذراريھم نسائھم وسبي ،

   : اـ�ـ3اد2ــ3ن)  3(  

 يغTزو ( أن علTى تعاھTدا : أي الفريقTان توادع:  يقال ، القتال ترك على والصلح المعاھدة ھي :" الموادعة

   .  4"صاحبه منھما كل

��")I( : تعTTTالى قTTTال �&:�	��ִj ��
;��;�� $⌧��$j	
 (
5 . 

   . سنين عشر القتال ترك على قريش كفار مع الحديبية صلح عقد ρ والنبي

 وجTود ،وبTدون المTسلمون يقTوى حتTى لمTدة القتال ترك على الكفار يھادن أن في المصلحة اNمام يرى وقد

 فTي دخTولھم أو إسT'مھم المھادنTة بھTذه اNمTام يرجTو أن المTصلحة ومTن ، تجTوز ( المھادنة في للمسلمين المصلحة

   .1اNمام يراھا التي المصالح من ذلك غير أو ، اNس'م أحكام والتزامھم ، الجزية ودفع الذمة عقد

                                                           

  .  29آية رقم , سورة التوبة  . 3

  . 477عارف خليل أبوعيد صانظر العالقات الخارجية في دولة الخالفة ل . 1

  . 73ص , 6انظر البدائع للكاساني ج . 2

  . 75ص , 6هكذا عرفها اإلمام عالء الدين الكاساني في البدائع ج . 3

  . 61جزء آية رقم , سورة األنفال  . 4
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 ، أمان  عقد 4نھا ، وذراريھم ونسائھم وأموالھم أنفسھم على – الموادعون – طرفاھا يأمن وبالموادعة
 نقض منھم اNمام خاف وإن . مدتھا إلى بھا لھم الوفاء عليھم بل ، الموادعة عھد ينقضوا أن للمسلمين يجوز و(

(: تعالى لقوله عھدھم إليھم ينبذ أن جاز ، الموادعةS�("�� ³�	
	K�� L�� ��7:	֠ 
�H ��f�e �-(^l�	
 ��(��-	�(" >'/0 1 ¤E3&�:ִ� 

> S(2 .   

 غارة و( بقتال يبدأھم أن يجوز و( ، العلم في سواء وھم أنت تصير حتى عھدھم بنقض أعلمھم : يعني
   . 3ذكرناھا التي الكريمة لyية العھد بنقض إع'مھم قبل


�+
.ً :Bـ ـ:ـ  :  ا��ـJ �/3Cـ�ـ� ا

 يTستبيحھا، أن ينتھكھTا،أو أن 4حد (يجوز معصومة، وا4عراض وا4موال الدماء أن شريعتنا في ا4صل 

 نفوسTھم، فTي ويغرسTھا 4مته يبين ρ كان ولطالما ا4مور، ھذه وحفظ عصمة على تدل التي النصوص لعموم وذلك

ل حتى Kاءكم فإن(..ًقائ' خطبھم حين الوداع حجة في المشھورة خطبته في ا4مور ھذه أصTوالكم دمTكم وأمTوأعراض 

4 ....)ھذا يومكم كحرمة  عليكم امحر
  

 للTTTنفس ھTTTي المھTTTدرة والجTTTرائم .  المھTTTدرة الجTTTرائم بارتكTTTاب وإّمTTTا سTTTببھا بTTTزوال إّمTTTا تTTTزول والعTTTصمة

  : ھي المعصومة

   .محصن من الزنا) 1(

   .الحرابة أو الطريق قطع) 2(

   .البغي) 3(

   .المتعمدان والقطع القتل) 4(

  .نعةوم بس'ح الجماعة عن الخروج)  5(

  .الجمھور مذھب على والكھانة السحر)6(

    . الجنايات مقاصد أبواب في تفاصيلھا معنا سيأتي خاصة أحكام ھؤ(ء من واحد ولكل   

  .      اـ ـ:ـB �ـ:ـ9 و6ـ
<ـ$

  : ا3#3د #
+� /; ا :B �:9 : ًأو8

   :  النسل على للحفاظ الزواج مشروعية) 1

 فقد . وجه أكمل على اNنساني النوع على اNبقاء وبھدف ، والتكاثر لتناسلا بقصد الزواج اNس'م شرع     
 الدالة المظاھر من ًومظھرا ، اNنسان على تعالى � نعم من نعمة وجعله المبدأ حيث من الزواج اNس'م شرع
����L$( : وتعالى سبحانه يقول للبشر سنه الذي المنھج وعظمة حكمته على �����<= K&�E 

�I�O  {/;ִu lEF	� $L�k� 7�EF��J���O ֠☯L_���P�O 

                                                                                                                                                                                        

 238ص , 9 جانظر المغني البن قدامة . 5

  . 58جزء آية رقم , سورة األنفال  . 6

  482- 480ص , 4والمفصل لزيدان ج , 77- 76ص,6والبدائع للكاساني ج,240ص,9بن قدامة جانظر المغني ال . 1

وانظره كذلك في ) 67(، حديث رقم )رب مبلغ أوعى من سامع (ρكتاب العلم ، باب قوله :  أخرجه البخاري في صحيحه 4
ة والمتحاربين ، باب تغليظ كتاب القسام: وأخرجه مسلم في صحيحه ) 5550 ، 4662 ،4406 ، 3197 ، 1741 ، 105(

 τكEھما عن أبي بكرة ) 1679(تحريم الدماء واGعراض واGموال ، حديث رقم 
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�&�:1�EF�� !��� ִ��f	�(" B5ִ8ִj�� �J6���v l 

�sSf�:S� _Hִ☺$��c�� >( 
 1.  

 ، للغريTزة إشTباع محTض يكTون فT' ، الTزواج إلTى القTصد عند اNنجاب مراعاة إلى النبوية السنة ندبت كما   

 : ( ρ فقTال ، اNنTسانية الع'ئTق عنTه تترفTع أن ينبغTي الTذي وانيالحي الدرك إلى به وينزل ، شأنه من يحط ذلك فإن

 المطلTوب يحTصل وبTه  4 و(دتھTا تكثTر التTي والولTود. 3 2 )القيامة يوم ا4مم بكم مكاثر فإني الولود الودود تزوجوا

   .   أعلم و� . التوالد بكثرة ا4مة تكثير وھو

   :  ًجسديا النفس إحياء) 2     

��� L$(: فقال النفوس إحياء على وتعالى بحانهس � أكد  ִ9�f$��O 

3� X��h⌧6	
 �f$��O �SS��& �8-�☺ִj >(5  بن العز قال 
ُجميعا◌ الناس أنقذ فكأنما الھ'ك، على إشرافھا عند إحيائھا إلى تسبب ومن : أي : الس'م عبد  وھذا ، الھ'ك من ً
   الحياة استمرار في تسبب الحقيقة على

 4ن ، حياتTه المرجTو الجنTين علTى المTرأة جوف شق جواز الس'م عبد بن العز ذكر النفس إحياء باب ومن    

  .  6 أّمه حرمة انتھاك مفسدة من مصلحة أعظم حياته حفظ

   : منھا بأمور بعدة يتم النفس إحياء أن الس'م عبد بن العز اNمام وذكر 

  .7بالعادات الشاطبي عنه عبر ما ،وھو والسكن واللباس والشرب ا4كل -1

 وأضTاف .. " ، الTضيفان بTشرف وشTرفھا ، ا4بTدان بإقامTة إحTسان الTضيفان إكTرام :" قال : الغير إطعام -2

 الTنفس بإحيTاء يتعلTق فيمTا اNمTام بينTه ومما ". الطاعات على وإعانته ، اNنسان بنية يحفظ الطعام إطعام إن :" ًقائ'

  . والزوجات وا4و(د اjباء نفقة على تقدم النفس على النفقة وأن ، اجبو إليه للمضطر الطعام سؤال أن

 آخر على وواجب ، قول على محبوب الصائل دفع أن اNمام ذكر الصائل، دفع -3

  النفس عن ا4ذى دفع من فيه لماً إحسانا اNمام عدھا ، المرض معالجة -4

���E3ִ֠L(  :تعالى بقوله اNمام استدل ، الخطر من الحماية - 5 G51j�c $L�k� 
b��֠�O �H��K��ִ☺��& >� É��s»  �	֠ 

&�ִ�:�☺= K zD(" �bִ☺��&  I�1U�☺	0
h K ִ^(l 
⌧�:8;�!�"�-�� ��1U�e	
 '(sÀ(" ִ^	� eL�� 
*wr�§��=S��&  (

8   

                                                           

  .     21جزء آية رقم , سورة الروم . 3

, ) 2050: ( حديث رقم –  باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء –كتاب النكاح :  أخرجه أبو داود في سننه  . 1
وصححه األلباني في صحيح ) 3227: ( حديث رقم – باب كراهية تزويج العقيم –كتاب النكاح :ي سننه وأخرجه النسائي ف

  .   195ص , 6سنن أبي داود والنسائي باألرقام المذكورة وكذا في إرواء الغليل ج

  . 178-167انظر اإلسالم مقاصده وخصائصه ص . 2

  . 911انظر عون المعبود ص . 3

  . 32 جزء آية رقم ,سورة المائدة  . 4

يعني جواز العمليات الجراحية اليوم ،مثل العمليات القيصرية أو غيرھا ?خراج الجنين عند تعسر الوfدة، فشق البطن  .6
 وإلحاق اGذى باGم أخف من مفسدة إزھاق وذھاب روح الجنين إذا لم يحدث الشق

  .       8ص , 2انظر الموافقات للشاطبي ج. 6

  . 20آية رقم , قصص سورة ال . 7



70 

 

 ليTصهتخ إلTى فالمTسارعة لقتلTه، عليTه تباطأنTا لTو ،ً مTسلما يقتTل مTن رأينTا لTو فيمTا المTسارعة تجTب " وقال

 واللTين المTسارعة وكذلك ، فيھا تذم ومواطن فيھا تحمد مواطن لھا بل ، شيء كل في محمودة ا4ناة ليست إذ واجبة

  ".وغيرھا والغلظة"

 الTشارع أباحTه فقTد وكالكTذب ، وا4رواح للمھTجً حفظTا الكفر بكلمة التلفظ كإباحة : المحظورات إباحة -6

 وكأكTل . أعTضائه بعTض لحفTظ أو قتلTه لمنTع وجTوده ينكTر أن عليTه فيجTب ، قتلTه يريTد ممن معصوم عنده اختبأ إذا

  .    1ذلك غير إلى .. ذلك إلى اضطر لمن الخمر شرب أو المحرمات بعض

   : ًمعنويا النفس إحياء) 3

   .لھا الكرامة وتوفير ، وتزكيتھا ، تأديبھا بحسنً معنويا النفس إحياء يتم   

 الدنيا خير جماع ھي :" التقوى عن حديثه في الس'م عبد بن العز Nماما قال : وتزكيتھا النفس تأديب - أ

 بعض عن العز ونقل "2البدن مصلحة على مقدمة القلب مصلحة إن :" تيمية ابن اNس'م شيخ وقال". واjخرة

7l> ;8:&�:(تعالى قوله أن علمائه&�� >'ִ☺= <�f�� أن على دليل 3)&

 والبدن ، بضبطه يحفظ فالمال ، بذلك إ( ا(بت'ء يصح ( إذ ، وماله بدنه يف الصبي يحفظ أن والكافل  للوصي

 الص'ة يعلمه أن عليه والدليل ، المال إص'ح من أوكد البدن وإص'ح ، ص'ح إ( : المقصود 4ن .. بأدبه يحفظ

   والقھر بالكھر الحرام عن ويكفه ، عليھا ويضربه ،

 أھدرت أو كرامته لsنسان تعط لم إذا النفس قيمة ما : حقوقھا طائھاوإع كرامتھا بتوفير النفس إحياء -ب

 وقد ، الرأي إبداء مظاھر من مظھر والشورى ، الرأي إبداء حق : الحقوق ھذه من وإن ؟ حقوقه وانتھكت قيمته

�,7�897c(: تعالى قوله في عليھا القرآن حث⌧o�� '() ,p7Ç!u& �( 4.    

 الناس أمام ثم � أمام كاملة مسؤوليته اNنسان يتحمل حتى العمل اختيار حرية الرأي إبداء على ويترتب    

 :)458֠�� �&:8;ִ☺$1& V�}eUb�	
 �3& 7lEF/;�q⌧� 

N1O83:���c��  I:1����	�☺��&�� �(5 6   

 اNنسان نشاط من الحد ومنع ، والسب القذف بمنع اjدمية الكرامة على اNس'مية الشريعة حافظت وقد  
 : وتعالى سبحانه يقول ولذلك .واNقامة والرأي والفكر العمل حرية اNس'م فحمى ، مبرر غير نم
) )��֠o3&�� *D�8`�	1K *wr�����	�☺��& 

��=s����	�☺��&�� (}7U �(l  � �&:�6b�s ~Q& 
��	"	
 �&:8;ִ☺ !$�& ��= !$��l �☺��("�� 

��v(6#�(
7 1.  

                                                           

واإلسالم مقاصده  , 480-477 صعمر بن صالح / دانظر مقاصد الشريعة عند اإلمام العز بن عبد السالم . 1
  . 297-286 صيوسف العالم/ د والمقاصد العامة171ص لمحمد عقلة وخصائصه 

  . 231ص , 23مجموع الفتاوى البن تيمية ج . 2

  . 6جزء آية رقم , سورة النساء  . 3

  . 159جزء آية رقم , سورة آل عمران  . 4

  . 105جزء آية رقم , سورة التوبة  . 5

  .  482- 480صعمر بن صالح / دانظر مقاصد الشريعة عند اإلمام العز بن عبد السالم  . 6

  . 58آية رقم , سورة األحزاب  . 1
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.ً : 9:� B: ��ما #
+� /; ا :  

   :  لنفسه القتل-1

 والوعيTد ، الغيTر كقتTل الحرمTة فTي الTنفس قتTل 4نً عمTدا نفTسه قتTل علTى اNنTسان يقTدم أنً شرعا يجوز (

َو� :(تعTالى قTال .نفTسه اNنسان قتل يشمل ا4خروي ْتقتل�وا َ ُ ُ ْ ْأنف�سكم َ ُ َ ُ  بھTذه المTراد أن علTى التأويTل أھTل أجمTع وقTد 2 )َ

 علTى الحTرص فTي : للقتTل منTه بقTصد نفTسه الرجTل يقتل أن يتناول لفظھا ثمً بعضا الناس بعض يقتل أن النھي اjية

 ضTجر حTال فTي أنفTسكم تقتلTوا و( يقTال أن ويحتمTل التلف إلى المؤدي الضرر على يحمل بأن ، المال وطلب الدنيا

   .3" النھي يتناوله كله فھذا غضب أو

 ديTن كTل أھTل 4نً بعTضا بعTضكم يقتTل ( أو ، القتTل يوجTب مTا ترتكبTوا و( : ( الTس'م عبTد بن العز وقال

ً خالTدا جھTنم نTار في بطنه بھاُ يجأ يده في فحديدته بحديدة نفسه قتل من : ( قال ρ عنه الحديث وفي .4  )واحدة نفس
   .5 )أبدا فيھاً مخلدا

 متTى يTده، تTصرف تحTتً املكT وليست �، من عنده أمانة وأنھا النفس، قتل تحريم في صريحة ا4دلة فھذه

  .أزھقھا شاء ومتى ، أمسكھا شاء

   : لغيره القتل-2 

م  Kن الفعل ھذا واعتبر حق بغير ا4نفس على ا(عتداء � حرTم مTد أعظTى المفاسTر علTن ، ا4رض ظھTوم 

 أسTاليب بTشتى والمدنيTة المكيTة اjيTات مTن كثيTر فTي التحريم ذلك وجاء باi الكفر بعد المنكرات وأنكر الكبائر أكبر

   .النھي

��BC(  : تعالى قوله في بالتحريم والتصريح النھي ورد فقد �&:"�>�;8	0 
*☯��S��& �W@o�&  [mUִ� �3& zC(" 

49{ִ	��(l >(6 وقال : )BC�� �&�:8;�!�"	0 

�JQִ�=	����O (مدح أنه كما ًمعا والفاعل ِللفعل ذم ھذا وفي ًكبيرا ًخطأ كان بأنه الفعل ووصف 
�f( : تعالى قوله في حق بغير النفس قتل ركتا ^�1�� \L=�q�:mU�& 

*w��֠o3&  I:J.$☺ K '/0 1 \t7c!u& ��7:ִ9 
&	`("�� 1��� 6	§֠	u *D:8;(�=ִZ��& �&:E�	֠ 

�☺=/;ִ� \�x4   eLK�֠o3&�� *D:�<-(6 K 
��(�(/l U�� &���Z�� �☺=�f�֠�� \�,4   
*w��֠o3&��  I:E�:J" K ��gl�c $(}Ê®& S� 1 

e¤&⌧- 1  @o8ִ�ִj � zD(" ִ� l&⌧- 1  I֠⌧� 
½�& U⌧¦ \�(4   ִ�X�(" $��E3ִ� &ËU	" <��1� 

                                                                                                                                                                                        

في المحاسن العامة . ل حول بعض هذه الحريات وقد تقدم الكالم بالتفصي . 172انظر اإلسالم مقاصده وخصائصه ص . 2
 .       في الشريعة اإلسالمية 

  . 29جزء آية رقم , سورة النساء  . 3

  .       150ص , 5انظر تفسير القرطبي ج . 4

  . 484صعمر بن صالح / دانظر مقاصد الشريعة عند اإلمام العز بن عبد السالم  . 5

, ) 5778:( حديث رقم –  باب شرب السم والدواء به وبما يخاف منه –ب الطب كتا:أخرجه البخاري في صحيحه . 6
عن أبي هريرة ) 109: ( حديث رقم –...   باب غلظ تحريم قتل اإلنسان نفسه –كتاب اإليمان : وأخرجه مسلم في صحيحه 

τ .  

  . 151جزء آية رقم , سورة األنعام  . 1
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�����O   (
 : تعالى قوله في الفعل على الشديد الوعيد وجاء ، فاعله ذم يستلزم اNجرام تارك ومدح 1

)L ��� 75�!�" K �����	1� &���9☺ִ8 <#� 
N�/E 3& VִZ	
 ¡�S�ִ�ִj &�(&=ִe H�}�
 

b;��⌧¦�� �3& ���-/; 1 N����ִ8	��� |� 1�O�� 

N��	� �l&⌧- 1 �☺f�J 1(
���	7�EF :( تعالى قوله الحد ترتيب وفي ، 2 

'() �Wb�W"��& Gs>:�fִ� ',«h�¯hX= K 
W;= 6��!u& 7�J6X;ִ8	�  I:J"g<	0  (3   

 : آدم ابني قصة في تعالى قوله وعمله الشيطان تزيين من أو فساد بأنه الفعل وصف وفي 

)$� 1m:	a	
 N��	� N������ � B5�!	֠ ��f�e�O( 4 تعالى قوله ومنه 

�.�-�a	L�� 45�q⌧� \L=$ 9ִ=-⌧&( :الس'م عليه موسى عن حكاية& � 

N��X�(" ���� 1 55��#� G)r(^#�(
�L�� 45$j$  :(تعالى وقوله ، 5 O 

ִ^��_	` s�7� !BQ >'/0 1 )�,j l B5K�Eª�}�³(" 

N��X��O L � B5 !	֠ <��� � (}7U �(l ´m�� � ���O 

^fb�	
 '() \t7c!u& ִ☺X��h⌧6	
 B5 !	֠ �SS��& 

�8-�☺ִj(6 .   

َّإن : (تعالى قوله من واضحة حق بغير النفس لقاتل � محبة وعدم       َهللا ِ ّ �ُّيحبَ  ِ َالمعتدين ُ ِ َ ْ ُ  يحTل ( وكلمTة. 7)ْ

 الثيTTب : ثTT'ث بإحTTدى إ( � رسTTول وأنTTي � إ( إلTTه ( أن يTTشھد مTTسلم امTTرئ دم يحTTل ( : ( ρ قولTTه فTTي وردت

   .8 )للجماعة المفارق لدينه والتارك ، بالنفس والنفس ، الزاني

َوبيKن النفس حرمة ρ النبي عظم وقد   بقتلTه 1فTاغتبطً مؤمنTا قتTل مTن : ( فقTال عليھا اعتدى من ُجرم عظيم َ

   .   2 )ًعد( و(ً صرفا منه � يقبل لم

                                                           

  . 68-63اآليات, سورة الفرقان  . 2

  . 93آية رقم , سورة النساء  . 3

  . 179جزء آية رقم , سورة البقرة  . 4

  . 30جزء آية رقم , سورة المائدة  . 5

  . 15جزء آية رقم , سورة القصص  . 6

  . 32جزء آية رقم , سورة المائدة  . 7

  . 87آية رقم , سورة المائدة  . 1

اآلية ...) إن النفس بالنفس والعين بالعين : ( قول اهللا تعالى   باب –كتاب الديات :  أخرجه البخاري في صحيحه  . 2
  باب ما يباح به دم المسلم –كتاب القسامة والمحاربين : وأخرجه مسلم في صحيحه ) . 6878: ( حديث رقم – 45المائدة 

  . ρمن حديث ابن مسعود ) 1676: ( حديث رقم –



73 

 

 تTدل وا4حاديTث اjيTات فھTذه ، 3 )ًحرامTاً دمTا يTصب لTم ما دينه من فسحه في المؤمن يزال ( : ( ρ وقال

  .مسلم ذلك في يشك ( د(لة حق بغير القتل تحريم على

   :   ا/جــھــاض-3

 فقھTTاء نTص فقTTد الTروح نفTTخ قبTل أمTا ، لعTTذر إ( الTروح نفTTخ بعTد اNجھTاض تحTTريم علTى الفقTTه كتTب تجمTع     

 يتخلTق لTم مTا لالحمT بعTد اNسTقاط يبTاح أنTه : عTنھم ونقTل أشھر، أربعة قبل الولد إسقاط للمرأة يباح أنه على الحنفية

 كانقطTاع ذلك يقتضي عذر كان إذا بما مرتبط ھذا نعم ،ً يوما وعشرين مائة بعد إ( ذلك يكون و( ، شيء الولد من

 لھTا بالنTسبة الوضTع وكTون ، الحمTل أعبTاء تحمTل عTن والضعف بالھزال وكشعورھا ، الحمل ظھور بعد المرأة لبن

   .ًمث' صريةالقي بالعملية أي الطبيعي طريقه غير من يتم

 قبTTل ولTTو اNجھTTاض منعTTوا إذ الموضTTوع ھTTذا فTTي الحنفيTTة مTTن الجملTTة فTTيً تTTشددا أكثTTر المالكيTTة كTTان ولقTTد     

 المتكTون المنعقTد المنTي إخTراج يجTوز ( " الTدردير شTرح فTي جاء ، المذھب في المعتمد ھو ما علىً يوما ا4ربعين

 امTرأة بطTن ضTرب مTن : الحنابلTة وعنTد " ًإجماعTا حTرم الTروح هفيT نفخت وإذا ،ً يوما ا4ربعين قبل ولو الرحم في

 الكفTارة بوجTوب والحكTم  . وغTرة كفTارة منھمTا كTل على إنً جنينا فألقت دواء شربت إذا الحامل وفي ،ً جنينا فألقت

   . 4اNثم وقوع يقتضي المقام ھذا في

 وھTو كTالعزل وجعلTوه الTروح فيTه خيTنف لTم مTا بطنھTا في ما إسقاط في للمرأة الفقھاء من طائفة رخص وقد

 انعقTاده منTع إلTى تTسبب وإنما ، بالكلية ولد يوجد لم العزل وفي ، تصور وربما انعقد ولد الجنين 4ن ، ضعيف قول

   .5خلقه � أراد إذا بالعزل انعقاده يمنع ( وقد

 فTي النطفTة وضTع الوجTود مراتTب فTأول . حاصTل موجTود على جناية اNجھاض :" الدين علوم إحياء وفي

 الTTروح نفخTTت فTTإن ، أفحTTش فالجنايTTة مTTضغة أو علقTTة صTTارت فTTإن ، جنايTTة فإفTTسادھا الرجTTل بمTTاء فتخTTتلط الTTرحم

   ".6جريمة  4نه  النفخ زمن قرب كلما التحريم فيقوى ،ً فحشا زادت الخلقة واستقرت

 وضTعھا طريقTة وشTذوذ ، حياتھTا دتھد صعوبة حملھا وصعوبة المرأة ھزال المجال ھذا في تقبل التي ا4عذار ومن

 ا(قتTصاد أو ثمTن بT' المتعTة علTى الحTصول أو ا4و(د أعبTاء من التخلص في الرغبة المقبولة ا4عذار من وليس ،

   . 1غالية ثروة اNس'م في فاNنسان ، اNس'مية الشريعة تقبله ( فھذا .. المنزلي

                                                                                                                                                                                        

وقيل بغين معجمة من الغبطة الفرح . ًهملة أي قتله ظلما العن قصاص بعين م: قال العزيزي " . فاعتبط"وفي رواية  . 3
  .573انظر عون المعبود ص. ألن القاتل يفرح بقتل عدوه 

من حديث عبادة بن ) 4270:( حديث رقم –باب تعظيم قتل المؤمن –كتاب الفتن والمالحم : أخرجه أبو داود في سننه  . 4
 .أبي داود بالرقم المذكوروصححه األلباني في صحيح  . ρالصامت 

ًومن يقتل مؤمنا متعمدا :  باب قوله –كتاب الديات : أخرجه البخاري في صحيحه  . 5 من ) 6862: (حديث  رقم ... ً
  . ψحديث ابن عمر 

  . 530ص , 2انظر موسوعة الفقه اإلسالمي المعاصر لعبد الحليم العويس   ج . 6

  . 46 صانظر جامع العلوم والحكم البن رجب . 1

  .       65ص , 2إحياء علوم الدين للغزالي ج . 2
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  :الھDك إلى بالنفس المنتھية المحرمات تناول ـ4

 درجTة إلTى منھTا وNكثTار ، والمخدرات كالخمور تحريمھا على المجمع المحرمات تناول ھو ھنا المقصود

  .لھ'كهً سببا تكون المحرمات وبتناولهً مريضا لھا المتناول يكون قد أو البعض، عند مشاھد ھو كما النفس قتل

 مثTل أضTرارھا علTى والكTافرون لمونالمTس أجمع قد بل ا4طباء، منھا يحذر ماً أيضا الباب ھذا في ويدخل

 بعTض علTى يكون ربما والتأثير ، متأخرة والمآ(ت النتائج كانت ،وإن السرطان لمرض رئيس سبب وأنه) الدخان(

 الTنفس NھT'كً سTببا يكTون قTد ا4خيTر  فTي أنTه المھم اليوم، الناس بحياة تودي فتاكةً أمراضا تسبب أو ، بعض دون

  . التھلكة إلى وإلقائھا

  

  

  

  

  

  


K ا:�ع,  :ا��$ �:9 : ا

          �+
*/ $��
و�� ا��ا<L  &% ا�I  : آ�0
 ا

   : ذلك على الدالة النصوص 

 سTائر علTى به وّميزه اNنسان على بھا � أنعم التي النعمة أنه إذ ، العقل على بالمحافظة كلھا الشرائع جاءت       

 اNسT'مية الTشريعة أولTت وقTد المTصالح تTدرك و( تعقTل ( التTي كالبھيمTة صTبح4 العقل اNنسان فقد فلو ، الحيوان

   : اjتية ا4مور في العناية ھذه وتتمثل ، عليه للمحافظة ، به العناية منً مزيدا العقل

 4نھا والقلوب كا4فئدة ، العقل على يدل ما أو الكريم القرآن في العقل ذكر من أكثر تعالى � إن : ًأو3
 0(2, )	I(" �@E£�E�  I:8;W"�8( : تعالى � قول ذلك ومن . العقل محل

�lEF�;ִ8	�  I:8;W"�8	0(3 ,) ��7:	"��� *D:8;W"�8 K(
 في 4

 وكقوله,  ك'مه من المراد وفھم العبرة أخذ عباده من يريد حيث 5ً موضعا أربعين تقارب كتابه في متعددة مواضع
 �	��3 Lִ☺��  I֠⌧� N	` FV U~Q�֠	SI(" '() ִ^��_( : تعالى

É;
;	֠ ���O '	Ì���O ִ�$☺���& �:89�� ��-(�⌧o(
 وقوله  6

 :)�3&�� �EFִj U�e�O �L�k� 4I:Ea�l 

7�EF�!=ִ�S�¯O BC *D:�☺/;�8	0 ¼2�-⌧o B5ִ8ִj�� 

                                                                                                                                                                                        

واإلسالم مقاصده وخصائصه لمحمد عقله   , 530ص , 2انظر موسوعة الفقه اإلسالمي لعبد الحليم العويس  ج . 3
 .169ص

  .      118جزء آية رقم , سورة آل عمران  . 1

 .151جزء آية رقم , سورة األنعام  . 2

  . 12 جزء آية رقم ,سورة النحل  . 3

  . 468انظر المعجم المفهرس أللفاظ القرآن لمحمد فؤاد عبد الباقي ص . 4

  . 37أية رقم, سورة ق  . 5
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1�EF	� ִ�$☺���&  U=b�7l!u&�� /sִ��2�
!u&�� ³ 

7�EF�;ִ8	� *D�1UEF$.	0(1 .  

 الخلTل إدخTال أو العقTل، إفTساد شTأنه مTن مTا كTل حرمTت اNسT'مية فالTشريعة : العقل سديف ما تحريم: ًثانيا   

  .العدم جانب من العقل حفظ وسائل في ذلك تفاصيل وسيأتي عليه،

  " .اـ�ـ�ــ$ �ـ:ـ9 و6ـــ
<ــ$ " 

  :  ا3#3د #
+� /; : ًأو8

  : التقليد ربقة من العقل تحرير  -1

 المتقTدمين المتTأخرون فيTه خTالف مTا ومنTه ، بجTائز لTيس ماھو ومنه ، جائز وھ ما منه التقليد أن والتحقيق

   .المفضلة الث'ثة القرون من وغيرھم الصحابة من

 فTي للفتيTاً أھT'ً عالمTا العTامي تقليTد فھTو المTسلمين مTن أحTد فيTه يخTالف يكTاد ( الTذي ھو : الجائز التقليد) أ

 إن : يقTول العلمTاء وبعTض , فيTه خT'ف و( ρ النبTي زمTن فTيً شTائعا نكTا التقليTد مTن النTوع وھذا ، به نزلت نازلة

 علTى مجمTع مTشروع تقليTد ذلTك أن : والصواب.   التقليد من ( ا(تباع من بفتياه وعمله للعالم المذكور العامي تقليد

   .مشروعيته

 مTا خT'ف يTرى آخTرً ھTدامجت ، باجتھTاده الحكTم لTه ظھTر الTذي المجتھTد تقليTد ھTو : يجوز ( الذي التقليد) ب  

 يقلTد أن لTه يجTوز ( باجتھTاده الحكTم له ظھر إذا المجتھد أن على لsجماع . خ'ف ب' يجوز ( وھذا ، ھو له ظھر

   .لرأيه المخالف غيره

 ، بTالخير لھTم المشھود القرون من وغيرھم الصحابة من المتقدمين المتأخرون فيه خالف الذي التقليد وأما) جـ

 و( كتTاب مTن نTص بTه يTرد لم التقليد من النوع ھذا فإن ، العلماء جميع من ، غيره دون معين واحد رجل تقليد فھو

 مخTالف وھTو ، بTالخير لھTم المTشھود الث'ثTة القTرون مTن أحTد و( ρ � رسTول أصTحاب مTن أحد به يقل ولم ، سنة

 جميTع مTن غيTره دون معTين واحTد رجTل قTول علTى بTالجمود مTنھم أحTد يقTل فلTم , � رحمھم ا4ربعة ا4ئمة 4قوال

  .المسلمين علماء

 القTرون مTنً واحTداً رجT' لنTا فليعTين ذلTك خT'ف يTدعي ومTن ، الرابTع القTرن بTدع مTن المعTين العالم فتقليد

    2  .ألبتة يقع لم 4نه ،ً أبدا ذلك يستطيع ولن معين واحد رجل مذھب التـزم ، ا4ول الث'ثة

   :والنظر بالفكر العقلية المدارك تنمية -2

 وأعظم شيء كل أتقن الذي صنعه عظيم وإلى تعالى � مخلوقات عظيم في بنظرنا نجول أن � أمرنا لقد

  سبحانه باi اليقين فيك يثبت أي تعالى، � إلى يوصلك ما ھو النظر

 458֠ :(تعالى قال.المقاصد أفضل إلى Nفضائه نظر كل من أفضل � معرفة في فالنظر لذلك 

�&�1U�J�& &	` � '() ��_�:=ִ☺���& 

\t7c!u&��(
���	��(: وقال 3�O �&�1U�J� K '() ��:EF/; � 

                                                           

  .      78آية رقم , سورة النحل  . 6

  .  9- 7انظر القول السديد في كشف حقيقة التقليد للشنقيطي ص . 1

   .  101جزء آية رقم , سورة يونس . 2
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��_�:=ִ☺���& \t7c!u&��  ���  {/;ִu �3& L�� 

OE��⌧2(

}zD(" '() 4( تعالى وقوله . 1;ִe ��_�:=ִ☺���& 

\t7c!u&�� W&=/;�!�e&�� 45�fo�& 

,cH�S��&�� ��= K¶ִ ',«h�À☯u W;= 6��!u& (
 وقوله 2


}SI(" '() 4(تعالى;ִe ��_�:=ִ☺���& \t7c!u&�� 

W&=/;�<�e&�� 45�fo�& ,cִ�S��&�� 

�^
;J���&�� �W@o�& VxU���� '() xU�	 ^��& 

ִ☺(l ��⌧�� K �SS��& 3 ���  � V��O �3& 

eL�� �E3ִ☺���& L�� OE3S� �f$��h	
 ��(l 

�t7c!u& ִ��8 l H�xÍ7: � |� l�� H�}�
 L�� 

4M5JQ ^Hgl3&ִf W&K(}�\	0�� º⌧= Kx©U�& 

W¤ִ	���&�� xU�¢b��☺��&  )�r l �E3ִ☺���& 

\t7c!u&�� ��= K¶ִ ��7:	"���  I:8;W"�8 K \]�,4 (
3

  


	⌧B( : تعالى قال . النظر إھمال المنھيات ومن    �O  I�1U�J� K '/«(" 

45(l��& ִ&�-BQ $�	"(;Ee \]·4   '/«("�� 

�E3� ���& ִ&�-BQ $�ִ8�
ic(
 ، � أمر في تفريط النظر في والتقصير .4

  .6 )� في تفكروا و( � خلق في تفكروا : ( ρ قال.  5فيه المنظور من به أمر لما وإھمال

 
�+
.ً : ;/ �+
  :  ا��م #

  :المسكرات جميع تحريم

 قال أنواعه بجميع الخمر تحريمب متواترة والسنة الكتاب نصوص جاءت لقد

(تعالىH�*��hX= K  )��֠o3& �&�:1� �&�E ִ☺X�(" 

1U$☺	K��& �}�|�fִ☺��&�� a¤b��!u&�� 

1�=	��P!u&�� �m$j,c $L�k� 45ִ☺ 1 \L=	a�-�.�& 

�/:�^�¹ <$j	
 7�EF�;ִ8	�  I:�	(;��80(
 ستأتي تفاصيل وھناك .7

  )الخمر تحريم مقاصد (حدودال مقاصد في الخامس الباب في معنا

  

                                                           

  .  185جزء آية رقم , عراف  سورة األ3

  190سورة   آل عمران ، ا�ية رقم  . 2

 164سورة البقرة ، ا�ية رقم   . 3

  .  18- 17اآليتان , سورة الغاشية . 2

  .   195- 194 صعمر بن صالح/ دانظر مقاصد الشريعة عند اإلمام العز بن عبد السالم. 3

من حديث أبي ) 4(حديث رقم ) باب األمر بالتفكر في آيات اهللا(في العظمة أخرجه أبو نعيم في الحلية ورواه األصبهاني  6
وحسنه األلباني في ) 317(حديث رقم ..) باب ما روي في جهم وشعيته (  ورواه ابن بظة في اإلبانة الكبرى في τذر 

  )2976(صحيح الجامع برقم 

 90سورة المائدة ، ا�ية  رقم  . 7
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  ) :اـ ـIـــــ$ ( أو اـ ـIـ� �ـ:ــــ9: ا�ا@L ا:�ع    


ء ا��Pف                           ��� هـGا ���Rـ� &ـ% ا

�C��  :    ا

 ، 1النTسب ذكTر من فمنھم ؟ البضع أو النسل أو النسب ھو ھل الرابع المقصد في المتقدمون العلماء اختلف

   .    3البضع ذكر من ومنھم 2النسل ذكر من ومنھم


	��; @�S )راء��
	� &% آ�3Tا ا�G; ا��  : ا

   : ا�ول الرأي

   .4الحاجي من والنسب الضروري قبيل من النسل أن وھو

   :الثاني الرأي

 ( ثبحيT الTشريعة فTي بينھمTا الوثيTق التTرابط إلTى بالنظر ولكن ھو حيث من أعم النسل أن ك'مه من يفھم   

 حفTظ ھTو النTسل وحفTظ ، النTسل حفTظ ھTو اNسT'م فTي النTسب فحفTظ . ًواحTداً شTيئا اعتبTر اjخTر عTن أحTدھما ينفك

   .5ًمستق'ً ضروريا باعتباره كتابه في منھما واحد كل عن تكلم فإنه النتيجة لھذه تقريره ومع . النسب

   :الثالث الرأي

 أمTا ، العامTة الTضروريات مرتبTة إلTى يرقTى الTذي وھو ، صودمق النسل فحفظ ، أصح  بالنسل  التعبير أن ھو 

   . 6النسل حفظ مكم'ت من فھو النسب حفظ

   :    والترجيح ا3ختيار

 العTالم وخراب ، وإنھاؤه اNنساني الوجود انقطاع فقده على يترتب 4نه ضروري النسل بأن : القول يمكننا      

   . وفساده

                                                           

  والبيضاوي في المنهاج مع 414 ،ص1  وابن قدامة في روضة الناظر ج220 ،ص 2ل جالرازي في المحصو: وهم  . 1
  . 245 وغيرهم كثير كما ذكرهم في مقاصد الشريعة ،ص 55 ، ص 3اإلبهاج ، ج

 ، والشاطبي في الموافقات 274، ص 3 ، واآلمدي في اإلحكام ،ج251 ، ص ىالغزالي في المستصف: وهم  . 2
  216 ، والشوكاني في إرشاد الفحول ،ص209 ،ص5ي البحر المحيط ،ج ، والزركشي ف10،ص2،ج

 وقد ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية 160 ، والغزالي في شفاء الغليل، ص 1151،ص2إمام الحرمين في البرهان ،ج: وهم  . 3
 .  حفظ الفرج ضمن الضروريات 234 ،ص 32في مجموع الفتاوى ،ج

 )  81مقاصد الشريعة ، ص ( في كتابه وهو رأي محمد الطاهر بن عاشور  . 4

  )  90اإلسالم وضرورات الحياة ، ص ( وهو رأي الدكتور عبد اهللا قادري في كتابه  . 5

  40وهو رأي أحمد الريسوني صاحب كتاب نظرية المقاصد عند الشاطبي ،ص . 6
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 4نTه النTسل مكمT'ت مTن مكمTل فھو النسب وأما .." بقاء العادة في يكن لم النسل عدم ولو :" الشاطبي قال

   .بالنسب إ( به ا(ھتمام يحصل و( النسل مقصود يتم (

 قTرر كمTا للضروري مكمل الحاجي 4نً حاجيا كونه من عاشور ابن قرره ما وبين ھذا بين تعارض و(  

   : نظران يهف فيتجه الفرج حفظ وأما . � رحمه الشاطبي ذلك

 " الTشاطبي قTال ، النTسل لحفTظً مكمT' فيكTون النTسل لحفTظ مكمل النسب وحفظ النسب لحفظ مكمل أنه -أ

   .. " . مكمل للمكمل والمكمل

 عTدم من الحاصل الفساد على يـربو فساد من حفظه عدم على يترتب لما مستقل ضروري مقصد أنه -ب

  . 1والضياع بالبط'ن الضرورات ھذه لىع يعـود ضياعه بل والنسل والمال العقل حفظ

$>
  : ا I$ �:9 و6

  .ا3#3د #
+� /; :ًأو8

   : الزواج على الحث

���F	�:&�(: فقال الزواج على وتعالى سبحانه � حث لقد O�� 

>cִ☺= K!u& ��EF���  )r�	(;=���&�� $L�� 

7lE��f 6�1 7�J6,R3 �("�� : تعالى وقال 2)< 

)�&:�	�F�	
  � e¤	§ �EF	� eL�k� �E3b��k��& 

>�sj�d � ִ�=/;8��� ִ�= lic�� (
3 .  

 بTاب : البخTاري قTال وزيادتTه النTسل تكثير ذلك (زم أن شك و( ، فيه والتعدد النكاح مشروعية اjية ھذه ففي      

��F	�:&�( : تعTTTالى لقولTTTه النكTTTاح فTTTي الترغيTTTب	
  � e¤	§ �EF	� eL�k� 

�E3b��k��&..(4  .  

 أغTTض فإنTTه ، فليتTTزوج البTTاءة مTTنكم اسTTتطاع مTTن ، الTTشباب معTTشر يTTا : ( ρ � رسTTول قTTال الحTTديث وفTTي

 ، الTTزواج مؤنTTة : ھنTTا بالبTTاءة والمTTراد , 5 )وجTTاء لTTه فإنTTه بالTTصوم فعليTTه يTTستطع لTTم ومTTن ، للفTTرج وأحTTصن للبTTصر

 با4بكTار علTيكم : ( ρ وقTال ,الTشھوة يقطTع ما : وبالوجاء ، الجماع على قدرة له لمن موجه الخطاب فإن ، وتكاليفه

                                                           

- 245انظر مقاصد الشريعة لليوبي صلتحقيق القول في العالقة بين النسل والنسب والفرج والعرض عند األصوليين  . 1

  .  283- 276 و ص256

 32سورة النور ، ا�ية رقم  . 2

  . 3جزء آية رقم , سورة النساء  . 3

 .   الباب األول –كتاب النكاح :  صحيح البخاري  . 4

وأخرجه مسلم , ) 5065: (باب قول النبي من استطاع منكم الباءة فليتزوج  حديث رقم :  أخرجه البخاري في صحيحه  . 5
 ) .  1400: ( حديث رقم –  باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه –كتاب النكاح : في صحيحه 
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 تكونTوا و( , ا4مTم بكTم مكTاثر فTإني تزوجTوا : (ρ قTال . 1 )باليTسير وأرضTى ،ً أرحامTا وأنتTقً أفواھTا أعذب فإنھن

   . 2 )النصارى كرھبانية

 مTTن تقTTدم وفيمTTا كثيTTرة فيTTه الترغيTTب فTTي الTTواردة والنTTصوص ، النTTسل تكثيTTر وسTTائل أعظTTم مTTن فالنكTTاح

 .النسل تكثير وھو النكاح مقصود إلى إشارة النصوص


�+
.ً : ;/ �+
  : ا��م #

  :النكاح عن الرغبة -1

 الجنTسي ا(سTتمتاع أن يبTين أن - الTسمو إلTى وتشريعاته أحكامه كل في يسعى الذي وھو - اNس'م يفت لم

 والنTسل الولTد  وھي أسمى أغراض له يكون أن ينبغي بل ، الزواج أغراض من ا4وحد الغرض يكون أن ينبغي (

   . ذلك وغير والمودة والسكن

 عن فيمتنع ، واشمئزاز ازدراء نظرة الجنسية الشھوة إلى ينظر أن المسلم من يقبل لم ذاته الوقت وفي
7�E�E 3(  الفطرة مقصود على يجني برھبانيته 4نه الجنس شھوة عن ًترفعا النكاحb�(� 

�¹7Uִ� 7�EFo�(3 4 الزوجية والمعاشرة الزواج إليه يرمي أن ينبغي مما الولد ابتغاء أن فيدت والتي 
   .    

 النكTاح علTى الماليTة أو البدنيTة اNنTسان مقTدرة عدم أو التبتل منھا عديدة 4سباب يرجع النكاح عن والرغبة

 وقTد . ًحكمTا ا4سTباب مTن واحTد ولكTل . وغيTره الزنTا مTن شTھوته فيھTا يصرف شرعية غير أخرى طرق سلوك أو

   . 5 وتوضحه ذلك تبين ρ النبي عن النصوص جاءت

   .اjتية الفقرة في وذلك . والخصاء التبتل حكم إلى ھنا وسنشير

   :والخصاء التبتل تحريم -2

 النكاح عن ا(نقطاع ھنا بالتبتل المراد:(حجر ابن وقال . 6 النكاح وترك النساء عن ا(نقطاع ھو التبتل   

��0	��75g<( تعالى قوله في به المأمور وأما . العبادة إلى م'ذال من يتبعه وما ���-	�(" 

d⌧-�!7�	0(7 نقطاع التبتل فأصل إ( و ، معنى تفسير وھو ، 8اھـً)إخ'صا له اخلص : أي)والمعنى ، ا 

   ھـ.ا .بذلك  له فسرھا العبادة بإخ'ص تقع إنما � إلى ا(نقطاع حقيقة كانت لما لكن . ًانقطاعا إليه انقطع

                                                           

من حديث عبد الرحمن بن ) 1861: ( حديث رقم –  باب تزويج األبكار –كتاب النكاح : أخرجه ابن ماجه في سننه  . 1
 . صحيح ابن ماجه بالرقم المذكور وحسنه األلباني في . سالم بن عتبة عن أبيه عن جده 

 )  2941: ( عن أبي امامة وصححه األلباني في صحيح الجامع برقم 78ص , 7أخرجه البيهقي في سننه ج . 2

  . 223جزء آية رقم , سورة البقرة  . 3

  . 200 ص لمحمد عقلة انظر اإلسالم مقاصده وخصائصه . 4

  . 260انظر مقاصد الشريعة لليوبي ص . 5

  .  63ص" بتل" النهاية في غريب الحديث البن األثير مادة   .6

  . 8جزء آية رقم , سورة المزمل  . 7

 .  ونقله عن مجاھد 1781انظر تفسير ابن كثير لھذه اgية ص . 1
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 بالعبTادة ا(نTشغال أجTل مTن النكTاح فتTرك. 1 وانتزاعھمTا ) الخصيتين ( ا4نثيين على الشق ھو : والخصاء

   .ρ النبي ّرده

 ثم ، ذلك عن فنھانا ؟ نستخصي أ( فقلنا شيء لنا وليس ρ � رسول مع نغزو كنا : ( الحديث وفي
"  اعلين قرأ ثم ، بالثوب المرأة ننكح أن لنا رخصH�*��hX= K  )��֠o3& 

�&:1� �&�E BC �&:1�x©UH ¯� ��= 6,©-	§ 3 � S5ִ��O 
�3& 7�EF	� BC�� �&���� <�8	0 > "2(  3.   

 جھTTاد ليTTستمر النTTسل تكثيTTر إرادة ا(ختTTصاء مTTن مTTنعھم فTTي والحكمTTة :" � رحمTTه حجTTر ابTTن الحTTافظ قTال

 خT'ف فھTو الكفار ويكثر بانقطاعه المسلمون فيقل النسل ينقطعف عليه تواردھم 4وشك ذلك في أذن لو وإ( ، الكفار

 عنTد وھTذا ، عنTه نھTاه :معنTاه ، التبتTل عليTه رد : وقولTه : � رحمTه النTووي وقال 4 "المحمدية البعثة من المقصود

 التبتTTل بTTه أضTTّر مTTن وعلTTى ، إيTTضاحه سTTبق كمTTا مؤنTTة ووجTTد النكTTاح إلTTى نفTTسه تاقTTت مTTن علTTى محمTTول أصTTحابنا

   .الشاقة الكثيرة العباداتب

 ففTضيلة غيرھTا و( لزوجTة حTق تفويTت و( بنفTسه إضTرار غيTر من واللذات الشھوات عن اNعراض أما 

   .  اھـ 5 "به مأمور بل منھا للمنع

   :الحمل منع حكم -3 

   : قسمين إلى ينقسم الحمل يمنع ما

   : بالكلية الحمل يمنع ما : ا�ول القسم

 4نTTه � رحمھTم   6العلمTاء بTTين حرمتTه فTي خT'ف ( وھTTذا ، ذلTك ونحTو الTTرحم أو ضالمبTي بإزالTة وذلTك

 عTدم فTي يكTون بحيTث قTصوى ضTرورة تكTون أن إ( ، وتكثيره عليه بالمحافظة الشرع أمر الذي النسل على قضاء

   .أعلم و�. ٍحينئذ يباح فإنه ا4م علىً خطرا ونحوه الرحم إزالة

         

   : ًمؤقتا الحمل يمنع ما  :الثاني القسم

 خTارج فينTزل اNنTزال قTرب إذا الرجTل ينTزع أن ھTو والعTزل . المؤقTت والتعقTيم العTزل فTي ينحTصر وھو   

 ρ � رسTول فTسألنا ، نعTزل فكنTا ،ً سTبيا أصبنا : (منھا ρ النبي عن كثيرة أحاديث فيه اNذن في ورد وقد . 7الفرج

                                                           

  . 118ص , 9انظر فتح الباري <بن حجر ج . 2

  . 87جزء آية رقم , سورة المائدة  . 3

وأخرجه , ) 5075: ( حديث رقم – باب ما يكره من التبتل والخصاء –كتاب النكاح:أخرجه البخاري في صحيحه  . 4
كJھما عن ابن ) 1404: ( حديث رقم – باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ –كتاب النكاح :  مسلم في صحيحه 

  . τمسعود 

  .  118ص , 9فتح الباري ج . 5

  . 870شرح مسلم للنووي ص . 6

 , 271ص , 32مجموع الفتاوى <بن تيميه ج , 310ص , 9فتح الباري ج , 154ى العز بن عبد السJم صانظر فتاو .7

  .  441ص , 2وأبحاث ھيئة كبار العلماء ج

  . 305ص , 9انظر  فتح الباري ج . 1
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 كنTا : ( آخTر حديث وفي , 1 )كائنة وھي إ( القيامة يوم إلى كائنة نسمة من ما , ًثاث' قالھا ؟ لتفعلون إنكم أو : فقال

 رسTول ذلTك فبلTغ ρ � رسTول عھTد علTى نعزل كنا : ( راوية وفي , 2 )ينزل والقرآن ρ � رسول عھد في نعزل

� ρ 3 )ينھنا فلم    

   : ا/جھاض تحريم -4

   . 4العدم جانب من النفس حفظ وسائل عند وذلك فسالن حفظ في وحكمه عليه الك'م سبق    

  . ا I$ أو ا U�2 �I ا��28اء #�ا<(     

 وذلTك ، يناقTضه أو يفTسده مTا إلTى تTؤدي التTي الطTرق جميTع سTدت فقTد ، الشريعة في والنسب النسل لعظم

 الطTTرق تTTصادم أو تنتھTTك جريمTTة كTTل علTTى الزاجTTرة العقوبTTات مTTن العديTTد فرتبTTت ، والنTTسب النTTسل لمقTTصودً حفظTTا

    : وھي الجرائم ھذه ومن والنسب النسل لحفظ المشروعة

   الزنا )1

  اللواط )2

  السحاق  )3

  القذف )4

  اللعان )5

 سTتأتي كمTا والجنايTات، الحTدود مقاصTد  مTن الخTامس البTاب فTي الجTرائم ھTذه على الك'م تفاصيل وسيأتي     

  .الجرائم ھذه تحريم مقاصد

   

  

  

  

  

  

  


/B ا:�ع�  "ا�ــــــــــ
ل ــ�9:ــــ: " ا

ـ�                       Vل /ـ ـ
 ا�ـ�ع &ـ% ا�ــــــ

  : 

                                                           

كتاب : حهوأخرجه مسلم في صحي, ) 5210: ( حديث رقم –  باب العزل –كتاب النكاح : أخرجه البخاري في صحيحه  . 2
 ) . 1438: ( حديث رقم –  باب حكم العزل –النكاح 

 ) . 1440: ( حديث رقم –وكذا مسلم ) 5209-5208: ( حديث رقم –أخرجه البخاري المصدر السابق . 3

 ) .  1440: ( حديث رقم –أخرجه مسلم المصدر السابق  . 4

   من هذا البحث(      ) انظر ص  . 5
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ًلقد أولت الشريعة اھتماما كبيرا بالجانب المالي لما له من دور خطير في قوام أعمال ا4مة ، وقضاء  ً

لح ا4مم في كل حوائجھا ، والحفاظ على نظامھا ، وتقوية شوكتھا ، فھو العصب الذي تدور عليه جميع مصا

إنا أنزلنا المال Nقام الص'ة، : إن � قال  : ( ρالعصور ، وما خلقت ا4موال إ( إعانة على عبادة � ولذلك قال 

ٍوإيتاء الزكاة، ولوكان (بن آدم واد 4حب أن يكون له ثان ، ولو كان له واديان ، 4حب أن يكون له ثالث ، و(  ٍ

Uوما عد زكاة ا4موال ثالثة : (  ، قال ابن عاشور 1)تراب ، ثم يتوب � على من تاب يمp جوف ابن آدم إ( ال َ

: لقواعد اNس'م ، وجعلھا شعار المسلمين ، وجعل انتقائھا شعار المشركين ، في نحو قوله تعالى 

)*D:�☺fW"1K�� /s>:/;���& *D:80�	1K�� 

/s>:⌧�SV�& *D:18f�a1K��(
��G5�K:( ونحو قوله 2�� 

 )r��(}$��☺
;��� \�4    )��֠o3& BC  I:80�	1K 

/s>:BQSV�& �89�� ,s U�e!ִ(l 7�89 

 I�1U��=⌧�(
ً إ( تنبيه على ما للمال من القيام  بمصالح ا4مة اكتسابا وإنفاقا3  قال سبحانه وتعالى 4)ً

 :)BC�� �&:80�	80 �E3ִ�⌧�v��& 1�EF	�_�:���O 

�W@o�& B5ִ8ִj �3& 7lEF	� �☺=�f�֠ (
5 .   

به يقام الحج والجھاد وأعمال البر : قال الضحاك . أي قوام عيشكم الذي تعيشون به : (وفي معالم التنزيل 

أن المال ضرورة من ضروريات : لذا كان من الحقائق التي ( يشك فيھا أحد . 6)وبه فكاك الرقاب من النار 

سه ومسكنه ، فالمال يشبع حاجاته الضرورية والحاجية والتحسينة الحياة التي ( غنى لsنسان عنھا ، في قوته ولبا

.  

 زينة ھما أمرين أحد وھو كذلك، النبوية السنة وفي ، كثيرة مواقف في القرآن في المال ذكر ورد وقد
�1( : وع' ج' قال حين بذلك وتعالى سبحانه � أخبر كما الدنيا الحياةִ☺��& 

 I:1� 6��&�� 8H��K(P ,s>:�fִ	��& 

�-��c��&(
7

 والعافية العفو � نسأل – ودنياه دينه في بھا ُيفتن للعبد فتنة يكون قد الثاني وا4مر. 

	��☺�����: (بقوله سبحانه ذكره ما وھذا –��� ��ִ☺��� 

������������ ���������	��  !�"	#$% &'�� (��� 

)*+�ִ�,$- ./01� 234$�5- 6789(8 .  

$>
   : ا�ـــــ
ل �:ــــ9 و6ـــ

                                                           

 والحديث صححه األلباني في السلسلة الصحيحة برقم τ ، والطبراني في معجمه عن أبي وافد أخرجه أحمد في مسنده . 1
      ).1781(وفي صحيح الجامع برقم ) 1636(

  .     71جزء آية رقم , سورة التوبة  . 2

  .    7-6جزء آية رقم , سورة فصلت  . 3

  .    450مقاصد الشريعة اإلسالمية ص . 4

  .    5جزء آية رقم , سورة النساء  . 5

  .    274لإلمام البغوي ص . 6

  .  46جزء آية رقم , سورة الكهف  . 1

  .  28سورة األنفال ، آية رقم  . 2
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  : ا3#3د #
+� /; : ًأو8

   : التكسب وجوب -1

لقد حث اNس'م أبناءه على تحصيل ا4موال من منطلق أنھا قوام للناس وعصب لحياتھم ، وجعل السعي 
V�֠o3 89:�(: قال تعالى . في تحصيلھا من أبوابھا المباحة في مقام العبادة& B5ִ8ִj 

1�EF	� �t7c!u& �C:E�	` �&:J.��	
 '() 
H�4����� � �&:8;E��� L�� ����֠�P,©c � 

���-	�("�� ic:J.¬��&(

	)`	&(:  وقال تعالى 1 ���f��8֠ 

Es>:/;���& �&�1U�. !�	
 '() \t7c!u& 

�&:E� <7l&�� L�� 45$�	
 23&(
2 .   

ا ، فيكف � بھا وجھه خير له 4ِن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظھره فيبيعھ : ( ρ وقال

:  وقال 4. )أطيب الكسب عمل الرجل بيده ، وكل بيع مبرور : (   وقال 3) .من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه 

ًما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي � داود كان يأكل من عمل يده (  ً. (5   

  :   حاجة غير من السؤال تحريم - 2

ً رجTT' يTTأتي أن مTTن لTTه خيTTر ظھTTره علTTى فيحتطTTب ، حبلTTه أحTTدكم يأخTTذ 4ن بيTTده، نفTTسي والTTذي : ( ρ قTTال

 مزعTة وجھTه فTي ليس القيامة يوم يأتي حتى ، الناس يسأل الرجل يزال ما : ( ρ وقال .6  )منعه أو أعطاه ، فيسأله
   .8)ليستكثر أو فليستقل ،ً جمرا يسأل فإنما ،ً تكثرا أموالھم الناس سأل من : ( ًأيضا وقال. 7 )لحم

 يTوم يTأتي: معنTاه قيTل: القاضTي قTال ، لحTم ُمزعTة وجھه في وليس{  : (ρ قوله : � رحمه النووي قال 

 وع'مة له عقوبة عليه لحم ( عظم ووجھه فيحشر ظاھره على ھو : وقيل ، � عند له وجه (ً ساقطاً ذلي' القيامة

 المعاصTي بھTا كانTت التTي ا4عTضاء فTي بالعقوبTات ا4خTرى ا4حاديTث جاءت كما بوجھه لوسأ طلب حين بذنبه له

   . أھـ 9)أعلم و�ً تكثرا سأل من ا4خرى الرواية في كما منه وأكثر عنهً منھياً سؤا( ضرورة لغير سأل فيمن وھذا

   : المحق من عليهً وحفاظا للمال تنمية الزكاة إخراج وجوب -3

                                                           

  . 15آية رقم , سورة الملك  . 1

  . 10جزء آية رقم , سورة الجمعة   . 2

عن الزبير بن ) 2075(وانظر) 1471(ث رقم االستعفاف عن المسألة، حديأخرجه البخاري في صحيحه كتاب الزكاة، باب 5
 .  τ عن أبي هريرة )1042(كتاب الزكاة،باب كراهة المسألة للناس حديث رقم:،وأخرجه مسلم في صحيحهτ العوام

 ، وصححه األلباني في صحيح τ عن رافع بن خديج)4411(والطبراني في الكبير )17265(أخرجه أحمد في المسند  . 6
 .) 1033(الجامع برقم 

 τعن المقداد ) 2072(كتاب البيوع ، باب كسب الرجل وعمله بيده حديث رقم : أخرجه البخاري في صحيحه  . 7

عن )2074(و ) 1480(وانظره في ) 1470(كتاب الزكاة ، باب االستعفاف ، حديث رقم : أخرجه البخاري في صحيحه  . 1
 .ًأيضا τعن أبي هريرة                  )1042(سألة حديث رقمكتاب الزكاة،باب كراهة الم:،وأخرجه مسلم كذلكτأبي هريرة 

وأخرجه مسلم في , ) 1474: ( حديث رقم –ًل الناس تكثرا أ  باب من س–كتاب الزكاة : أخرجه البخاري في صحيحه  . 2
  . ψمن حديث ابن عمر )  1040: ( حديث رقم – باب كراهة المسألة للناس –كتاب الزكاة :  صحيحه 

  . τ عن أبي هريرة )1041: ( حديث رقم - نفس الكتاب والباب السابق : خرجه مسلم في صحيحه أ. 3

  . 657: شرح مسلم للنووي ص  . 4
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 فTي ووردت ، بالTضرورة الدين من معلوم 4نه برھان أو دليل إلى يحتاج ( ووجوبھا الزكاة � أوجب لقد

 اNسT'م بني حديث ومنھا ، كثيرة أحاديث في وردت السنة في وكذلك ، الص'ة بوجوب مقرونة القرآن آيات معظم

   . الشديد الوعيد منعھا على وا4حاديث اjيات ورتبت ، خمس على

 لTTدى الTTدافع وتوجTTد ، وآثارھTTا الجليلTTة العبTTادة ھTTذه فTTضائل تبTTين عديTTدة وآثTTار كثيTTرة نTTصوص جTTاءت وقTTد

   . المحق من عليه والمحافظة المال تنمية منھا ونذكر ،ً جدا كثيرة واjثار الفضائل وھذه . بفعلھا للمبادرة المسلم

 على � إخ'ف فيً سببا ونوتك ، البركة فيه وتحل ، والمفاسد والھلكات اjفات من المال تحفظ فالزكاة
 النصوص فمن ، المحسوسة والتجربة الثابتة النصوص ذلك على ودلت وأطيب، وأكثر له أنفع ھو بما صاحبھا

3(: تعالى قوله للرزق جالبة الزكاة أن على الدالة ��� ��!�"⌧���O L�k� 
OE��⌧2 �:��	
 N��J�(;�KEY � �:89�� �}7Uִe 

*wr�֠(P_mU�&(
1 .   

 أو مسكين أو جار أو قريب على ، مستحبة أو واجبة نفقة يعني) شيء من أنفقتم وما ( قوله: لسعديا قال
 الذي للمنفق بالخلف وعد بل ، الرزق ينقص مما اNنفاق أن تتوھموا ف' ) يخلفه ( تعالى) فھو ( ذلك غير أو يتيم

   أھـ 2 )ويقدر الرزق يبسط

 الTث'ث فأمTا ، فTاحفظوهً حTديثا وأحدثكم عليھن أقسم ث'ث: (  وقال 3)مال من صدقة نقصت ما : (ρ وقال

 و( ، ِعليTك � فيحTصي تحTصي و( أنفقTي: ( ρ وقTال 4) {صTدقة مTن عبTد مال نقص ما فإنه : عليھن أقسم التي
   . 5 )ِعليك � فيوعي توعي

   : الخير وجوه في والبذل الصدقة استحباب  -4

 ا4عمTال أحTب وإن : ( والTس'م الTص'ة عليTه لقولTه وجTل عTز � إلTى وأحبھTا ا4عمال أفضل من الصدقة

 مTن : ( ρ وقولTه 6ً)جوعTا عنTه تطTرد أو ،ً دينا عنه تقضي أو ًكربا، عنه تكشف ، مؤمن على تدخله سرور � إلى

 8ذر بTوأ وقTال 7 )كربTة له ينفس ، حاجة له يقضي , ً◌ دينا عنه يقضي:المؤمن على السرور إدخال : العمل أفضل

                                                           

  . 39جزء آية رقم , سورة سبأ  . 5

  . 939انظر تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص . 1

من حديث ) 2588: ( حديث رقم –التواضع  باب استحباب العفو و–كتاب البر والصلة : أخرجه مسلم في صحيحه  . 2
  .  τأبي هريرة 

عن أبي كبشه ) 2325: ( حديث رقم – باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعه نفر –كتاب الزهد : أخرجه الترمذي في سننه  . 3
 .وصححه األلباني في صحيح الترمذي بالرقم المذكور, τاألنماري 

سماء أمن حديث ) 2591: ( حديث رقم – باب هبة المرأة لغير زوجها –هبة كتاب ال: أخرجه البخاري في صحيحه  . 4
  .  τبنت أبي بكر 

وفي السلسلة ) 176(وحسنه األلباني في صحيح الجامع ) 36: (رقم : أخرجه أبن أبي الدنيا في قضاء الحوائج  . 5
  .τمن حديث ابن عمر ) 906: (الصحيحه 

: رقم , وصححه األلباني في صحيح الجامع ) 7679: ( رقم – 123ص , 6أخرجه البيهقي في شعب اإليمان ج . 6
)5897 ( 

جندب بن جنادة ابن : هوالغفاري الزاهد المشهور الصادق اللهجة ، مختلف في اسمه واسم أبيه والمشهور أنه : أبو ذر  . 7
 المدينة ، ومضت بدر وأحد ولم ρاهللا سكن ، من السابقين لإلسالم ، وقد انصرف إلى بالد قومه فأقام بها حتى قدم رسول 
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 مTا : ( قTال ، � رسTول يTا لبيTك قلTت ) ذر أبTا يTا:( فقTال ، أحTد فاسTتقبلنا ، المدينة حرة في ρ النبي مع أمشي كنت

 فTي بTه أقTول أن إ( لTدين أرصTد شTيئا إ( دينTار منه وعندي ثالثة علي تمضي ،ً ذھبا ھذا أحد مثل عندي أن يسرني

 المقلTون ھTم ا4كثTرين إن :   ( قTال ثTم مTشى ثTم ، خلفTه ومن ، شماله نوع يمنيه عن ) وھكذا وھكذا ھكذا � عباد

  . 1)الحديث { ھم ما وقليل ـ خلفه ومن شماله وعن يمينه عن ـ وھكذا وھكذا ھكذا قال من إ( ، القيامة يوم

   

  

  

  

  .ا�ـــــ
ل �ــ:ـ9 و6ـــ
<ـ$


�+
  :اـ�ـ�م #ـ
+ـ� /; : ً.

   :الحرمة ا�موال في ا�صل) 1

م لقد       Kتعالى فقال بالباطل الناس أموال أكل الشارع حر)  BC�� �&�:8;E�
h	0 

�EF	�_�:���O �EFs��v l 45�a= 6��(l 
�&:E�$�80�� 3ִ�(l '/«(" ���6� ��& 
�&:8;JQ
h <�� �"KxU	
 $L�k� W�_�:���O �SS��& 

W�����(l ���!��O��  I:�☺/;�8	0(2 تعالى وقال 
)�&:80&�E�� &'ִ☺= !�-��& 7��©	�_�:���O � BC�� 

�&:E�|� ^s 	0 ִ�f(^	K��& W;,©-oa�(l � BC�� 
�&�:8;E�
h	0 7�����_�:���O &'/«(" 7�EF��_�:���O > 

N��X�("  I֠⌧� ¼l:1� &�}U(6⌧�(3 وقال . ًعظيماً إثما أي ρ ): دمائكم إن 
 عن فيسألكم ربكم وستلقون , ھذا شھركم في ھذا بلدكم في ھذا يومكم كحرمة عليكم حرام وأعراضكم وأموالكم
  .4)الغائب الشاھد ليبلغ أ( بعض رقاب بعضكم يضرب) ًض'((أوً كـفارا بـعدي ترجعن ف' أعمالكم

 ا4مTوال تحTريم غلTظ توكيTد بيTان كلTه بھTذا المراد ... " وأموالكم دمائكم فإن " ρ قوله :� رحمه النووي قال       

   .6 )وعرضه وماله دمه حرام المسلم على المسلم كل : (ρ وقال , 5 )ذلك من والتحذير اضوا4عر والدماء

                                                                                                                                                                                        

انظر ترجمته في اإلصابة البن حجر [  وعليه األكثر 32هـ وقيل 31تتهيأ له الهجرة إال بعد ذلك ، وكانت وفاته سنة 
  .]5869 رقم 94092 / 6 ، وأسد الغابة البن األثير ج10182 رقم 1468- 1467ص

ً ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا ρاب قول النبي  ب–كتاب الرقاق :  أخرجه البخاري في صحيحه  . 8  حديث رقم –ٍ
) :6444. ( 

 188آية , سورة البقرة  . 1

 2آية رقم , سورة النساء  . 2

عن ابن عباس، ) 1739: ( باب الخطبة أيام منى ـ حديث رقم ) 132(كتاب  الحج ـ : أخرجه البخاري في صحيحه  . 3
 .عن أبي بكرة)1679( حديث رقم . ب القسامة ـ باب تغليظ تحريم  الدماء كتا:  وأخرجه مسلم في صحيحه 

  1075ص , شرح مسلم  . 4

من حديث أبي ) 2564( حديث رقم .. كتاب البر والصلة واألدب ـ باب تحريم ظلم المسلم :  أخرجه مسلم في صحيحه  . 6
  .τهريرة 
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 سTمعھا إذا فTالمؤمن حTق بغيTر ا4مTوال  أخTذ حرمTة علTى واضTحة د(لTة تTدل كثيTرة وغيرھا النصوص فھذه       

  .حرمتھا 4جل عنھا وانكف حق بغير أخيه مال عن انزجر

  :ـــ3الا�/ �2ــU ا�28ـ�اء #�ا<ــ( 

  :أ�ــ*ـ
م /ــ; @0ــ
 �ـ�ـ��X و/ـــ
 اW�Iــ�)  أ

  . 1ًخفية أخذه له ليس ما أخذ أو ًخفية الغير من الشيء أخذ :لغة :السرقة تعريف     

2 .ا(ختفاء وجه على, فيه له شبھة ب' مثله حرز من وإخراجه , لغيره محترم مال أخذ : الشرع وفي     
  


ب /; �2�0
 ����� و/
 اW�Iـ� �*(     �2 :  

 حTولً مفTص' الحTديث معنTا وسTيأتي. كثيTرة والTسنة الكتTاب مTن تحريمھTا علTى وا4دلTة الكبائر من السرقة

 . 3الحدود مقاصد من الخامس الباب في تحريمھا ومقاصد السرقة

  :اـ�@ــــ
 ) ب

  .الزيـادة : اللغة في : الربا تعريف 

 مTع أو العقTد حالTة الTشرع معيTار فTي التماثTل معلوم غير مخصوص عوض على عقد : ( الشرع في وھو 

   4 )أحداھما أو البدلين في تأخير

  :�*�ــ"

 : تعالى قوله الكتاب فمن . واNجماع والسنة الكتاب تحريمه في وا4صل, الكبائر من الربا       
)S5ִ��O�� �3& ִ��- ^��&  [mUִ��� 

�&>: lx©U� :) تعالى وقوله (5< &ִ�#K�hX= K *w��֠o3& 

�&:1� �&�E �&:J"?0& o3& �&�ic	`��  � 
�'�Ì l eL�� �&&: lx©U�& I(" ��!�E� 

 )r�����	#� \º·y4   I(	
 7�o� �&:8;ִ8��	0 
�&:��	`
h	
 �¤7Uִ	(l eL�k� 23& ��O(3:���c�� � 

I("�� ���!7680 7�J6/;	
 iS�iEic 7�J6��_�:���O BC 

*D:�☺(;$J	0 BC�� *D:�☺/;$J80(
6

  

 قTال  7 )سTواء ھTم : وقTال, وشTاھديه , وكاتبTه , كلTه ومTؤ , الربTـا آكل ρ � رسول لعن ( حديث السنة ومن       

  .8 ..)وتفاريعه ضابطه في اختلفوا وإن الجملة في الربـا تحريم على المسلمون أجمع وقد : ( النووي

                                                           

للفيومي  والمصباح المنير ,422والنهاية البن األثير ص ,807ص .  مادة سرق للفيروز آبادي انظر قاموس المحيط . 1
  .104ص

  3034ص  , 9 جللبهوتيانظر كشاف القناع  . 2

 . البحثامن ھذ 671   انظر ص 3

   . 409  ص ، 3 جللرملينهاية المحتاج  . 4

  .275سورة البقرة جزء آية رقم  . 5

  .279- 278سورة البقرة اآليتان رقم  . 6

  .τعن جابر ) 1598: ( كتاب المساقاة ـ باب لعن آكل الربا ومؤكله ـ حديث رقم :مسلم في صحيحه أخرجه  . 7

  1005: شرح مسلم النووي ص. 8
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 فكانTت , مTشروطة بزيTادةً مTؤج'ً قرضTا كTان إنمTا الجاھلية ربـا أن المعلوم من إنه : الكريم القرآن أحكام وفي     

   .النسيئة ربـا ويسمى 1 .وحرمه تعالى � فأبطله ا4جل منً بد( الزيادة

 ربTـا بTه ويقTصد , العظTيم الTضرر مTن فيTه لما حرام فالجلي , وخفّي جلي : قسمين إلى الربـا القيم ابن قسم وقد     

2 .وسيلة الثاني وتحريم , قصد ا4ول فتحريم , ليالج إلى ذريعة 4نه حرم والخفي , النسيئة
  

   3المعام'ت مقاصد في الرابع الباب في الربا تحريم مقاصد تفاصيل وسيأتي

  : ا�Zـــ3ة) ج    

 , يريTده مTا علTى يحكTم أو لTه لTيحكم وغيTره للحTاكم ُيعطTى مTا بالكTسر الرشوة : اللغة في : الرشوة تعريف

ًرشا وجمعھا ً◌ لغة والضم ًرشوا ورشوته , ًأيضا لضمبا ُ 4 .الرشوة أخذ أي فارتشى رشوة أعطيته قتل باب من َ
 

 5 .والعامTل للحTاكم الرشTوة : الرشTوة إطT'ق فTي ويطلTق , اللغTة فTي عنTه معناھTا يختلTف ( : الشرع وفي

   6 .باطـل Nحقاق أو حق Nبطال يعطى ما : الرشوة وقيل

             
   : �ـ*ـ�ـ0ـ

 معنى في القرطبي تفسير في جاء. بالباطل الناس أموال أكل من نوع وھي.7 باNجماع ةمحرم الرشوة 

��BC( : تعالى قوله �&�:8;E�
h	0 �EF	�_�:���O �EFs��v l 

45�a= 6��(l �&:E�$�80�� 3ִ�(l '/«(" 

���6� �� ابن وقال , منھا أكثر على لكم ليقضوا وترشوھم , الحكام بأموالكم تصانعوا ((8  )&

9 )ا4قل وھو � عصمه من إ( الرشاء مظنة الحكام 4ن,يترجح القول وھذا:(عطية
  

 لعTن :( τ عمTرو بTن � عبTد حTديث ففTي , ا4حاديTث مTن كثيTر فTي الرشTوة بتحTريم مصرحة السنة جاءت وقد     

  .10 )والمرتشي الراشي ρ � رسول

 � رحمTة من للطرد نفسه يعّرض بالفعل 4نه , لفاعلھا العاقبة سوء من يترتب وما , الحرمة تأكيد تفيد واللعنة     

   :4مرين محرمه وھي . تعالى

                                                           

  ) . 467( صأحكام القرآن للحصاص  . 8

   .100، ص 2  ج البن القيمإعالم الموقعين . 1

 . من ھذا البحث  509  انظر ص 3

  )  .87: (  ص  للفيوميالمصباح المنير . 3

  .268ص , 8 ج  للشوكانيانظر نيل األوطار . 4

  .1527:  ص  للعظيم آباديعون المعبود . 5

  .268ص , 8 ج للشوكانيانظر نيل األوطار . 7

  .188جزء آية رقم , سورة البقرة  . 7

  .338-337ص  , 2انظر تفسير القرطبي  ج . 8

وصححه وقال الشوكاني في ) 3580: (باب في كراهية الرشوة حديث رقم –كتاب األقضية :أخرجه أبو داود في سننه  . 9
 .إسناده ال مطعن فيه وصححه األلباني في صحيح سنن أبي داود بالرقم المذكور أعاله  : 267ص , 8النيل ج
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 ا4مTر وھTذا 1 ,ًإجماعTا محTرم بالباطTل النTاس أمTوال وأكTل , بالباطTل الناس أموال أكل في داخلة 4نھا : ا4ول     

   .الثاني من أقل

 , موازينTه وتغييTر , النTاس بTين العدل مجرى في تؤثر التي العوامل أھم من 4نھا , حرمت الرشوة أن : الثاني     

ًفسدا. مستحقيھا لغير الحقوق وإعطاء ا4حكام في للظلم وتمھد K َ  الو(يTة أعمTال الTشارع جعTل  الخطيTرة الذريعة لھذه َ

2.الدنيا حظوظ بھا تنال ( التي ا4صلية الضرورية المقاصد من العامة
  

 فTTي والمحابTTاة الرشTTوة تحTTريم مTTن (بTTد ولTTذلك . الTTسماوية الرسTTا(ت لجميTTع أساسTTي مقTTصد العTTدل فإقامTTة       

    3 .سواء ِحد على والرعية الراعي فساد ذلك في 4ن ا4حكام

  :ا�ـ��ـW Xـ�ـL  ) د

  .الحرابة تحريم مقاصد في الخامس الباب فيً مفص' عنھا الحديث وسيأتي 


ل أآ$ ) هـ/ )���  : ا

 فTي داخلTة اليتTامى أمTوال وحرمTة , اليتTامى أموال عليھا يعتدي من على الوعيد � شدد التي لا4موا من       

   .الحرمة معنى تؤكد عديدة آيات اليتامى أموال حماية في وردت وقد . بالباطل ا4موال أكل تحريم

��BC( : تعTTTالى فقTTTال �&:�l U�"	0  � � W�f� �f��& zC(" 
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  .366ص   , 2انظر تفسير القرطبي ج  . 1

 .   وما بعدها 129ص , 2ج للشاطبي انظر الموافقات. 2

  .666 , 564 , 563 ص يوسف العالم/ دمقاصد العامة انظر ال. 3

  .152جزء آية رقم , سورة األنعام  . 4

  . 34جزء آية رقم , سورة اإلسراء  . 5

  .2آية رقم , سورة النساء  . 6

  .6جزء آية رقم , سورة النساء  . 7
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1.   

 4نھTم , اليتTامى تخTض التTي ا4مTوال علTى المحافظTة ضTرورة وھTو , واحTد مقصد إلى ترمي اjيات فھذه       

 وقTد. المTال لكTسب أشTدھم يبلغTوا ولTم المTال إلTى الحاجTة أشTد فTي وھTم  والعطTوف الراعTي وفقدوا وضعاف صغار

ًبTدارا أمTوالھم بأكTل النفTوس ضTعاف NغTراءً سTببا وضعفھم صغرھم يكون  مTن الطيTب يTستبدلوا أو يكبTروا أن قبTل ِ

 بأشTد وغيTرھم ا4وليTاء مTن أمTوالھم علTى يعتTدي مTن وأوعTد تTهحماي لھTم فبTسط أمTوالھم مTن بالخبيث اليتامى أموال

  .ا4ليم العذاب

 الTضعف زاد مTا كTل بTل ضTعفه بTسبب لTضعيف حTق فيه يضيع ( الذي التشريع عظمة على يدل كله وھذا

 تجعTل أن � بشريعة فجدير . والمفاسد المظالم لدفع إ( جاء ما اNلھي الدين 4ن , والحماية والعناية الرعاية زادت

2 .لpموال والشرعية الحماية مستوى أعلى في اليتامى أموال حفظ
  


Tـ
\$ ا ـ
س أ/ـ3ال أآـ$  ) و@:  

��BC( : تعالى قال فقد . بالباطل الناس أموال أكل الشرع حرم لقد  �&�:8;E�
h	0 

�EF	�_�:���O �EFs��v l 45�a= 6��(l(
 يأكل ( : والمعنى . 3

 نفس به تطيب ( وما , الحقوق وجحد والغصوب والخداع القمار : ھذا في فيدخل.  حق بغير بعض مال بعضكم
 الخمور وأثمان الكاھن ُوحلوان البغي كمھر , مالكه نفس به طابت وإن الشريعة حرمته مما كان أو , مالكه

   . ذلك وغير والخنازير

 ا4كTل ومTن , بالباطTل أكلTه فقTد الTشرع بTه أذن وجTه علTى ( غيTره مTال أخTذ مTن أن الحرمة ھذه على ويترتب     

 يقTضي إنمTا 4نTه . القاضTي بقTضاءً حT'( يTصير ( فTالحرام , مبطTل أنك تعلم وأنت لك القاضي يقضي أن بالباطل

  ومالTه , دمTه حTرام المTسلم على المسلم كل : ( والس'م الص'ة عليه وقال. 4ا4موال جميع في إجماع وھذا بالظاھر

   5 )وعرضه

 ، ا4مTوال علTى التعTدي المظTالم ھTذه ومTن ، النTاس عTن المظTالم دفTع اNسT'مية الTشريعة مقاصTد أعظم من نإ     

 الغTش أو ا(خTت'س أو النھTب أو الخيانTة أو الغصب أو بالسرقة الغير مال على ا(عتداء منعت اNس'مية فالشريعة

 الTذي الباطTل مTن 4نTه ذلTك وغير عاقبته عنا انطوت ما ھو والغرر الغرر، من فيھا لما . الفاسدة العقود أو الربا أو

 الحمTد ّفللTه.  ومنكTر قبTيح كTل عTن ونھTت جميTل مTاھو إلى الناس أرشدت , غراء شريعة من فيالھا . أكله يجوز (

   .والمنة

  :اـ��Iــ�) هـ         

                                                           

  .10- 9اآليتان , سورة النساء  . 1

 وما بعدها وتفسير ابن 12 ، ص 5وانظر تفسير القرطبي ج  , 567 ـ 566  صيوسف العالم/د انظر المقاصد العامة 2
  .383 - 382كثير ص

 . 188 سورة البقرة ، جزء آية رقم 3

  .336 ، ص 2 انظر تفسير القرطبي ج 4

  سبق تخريجه ص 5
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َقمار : معناه اللغة في الميسر  -  أ َيTسر منTه : يقTال با4ز(م العرب ِ َ ِيTس الرجTل َ  1.ياسTر فھTو وعTـد بTاب مTن ُرَ

2 .عليه يتقامرون كانوا الذي الجزور : الميسر وقيل
 

 ومفاسدھما مضارھما وبيان الخمر بتحريم ًمقرونا جاء وقد , والسنة الكتاب بنصوص محرم والميسر  -  ب
 , باi اNشراك وھي  ,ا4وثان بعبادة المائدة آية في الميسر قرن كما . الخبائث أم والخمر . والمائدة البقرة آيتي في

��¢ִ☺$2��s» \� 1 xU ;8:� ^ִ( : تعالى فقال& 
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4.  

وأن الخمTر , ًفكTان ا4مTر با(جتنTاب متنTاو( للكTل , أن الرجس واقع على ا4ربعة المذكورة : وجه الد(لة      

و( شك أن العداوة والبغTضاء تفTضي إلTى أحTوال . والميسر سببان عظيمان في إثارة  العداوة  والبغضاء بين الناس

  .ناس ومقاصد الشارع مذمومة من الھرج والمرج والفتن وكل ذلك مضاد لمصالح ال

  :  الحكمة من تحريمه -ج 

 كبيTرة وخTسارة فداحTة فيTه بھTا وا(كتTساب ا4عمTال مTن النTوع ھTذا 4ن والمقTامرة الميسر اNس'م منع لقد

 الTصالحة لpھTداف تعطيTل وفيTه , اNنTسان فTي المنتجTة الTصالحة للطاقTات تبديTد وفيTه , ا4مة في العام اNنتاج على

 التTداول ھTو لTيس المتقTامرين أيTدي بTين ودورانھTا ا4مTوال تداول 4ن , وا4موال والجھود الطاقات كتل تبديد بسبب

 آثTTام مTTن الميTTسر عTTن يتولTTد عمTTاً فTTض' ھTTذا . ًجديTTدا يTTضيف ( عقTTيم تTTداول 4نTTه ا4مTTوال فTTي الTTشارع قTTصده الTTذي

 التزمTه فيمTا خاصTم خاصTم وإن , وخيبة غيظ على سكوت ھو إنما المغلوب سكوت 4ن . وبغضاء وعداوة ومفاسد

 قليTل وعمTا , عنTه يقلTع أن حرصTه يدعTه و( كثيTره إلTى قليلTه ويTدعوه , يستلذ والغالب , بقصده فيه واقتحم , بنفسه

  والTصناعة  الزراعTة ترك إلى يفضي وھو لpموال إفساد بذلك ا(عتبار وفي , عليه الدائرة وتدور عليه ّالترة تكون

 ذكر عن وصد القبح من فيه ما على المكاسب من لعباده � شرع ما 4صل مناقض وھو اسبالمك أصول ھي التي

    .5 الص'ة وعن �
  

                                                           

 للفيروز لمحيطوالقاموس ا. 1008ص" يسر" مادة  البن األثير والنهاية261-260 ص للفيومي  انظر المصباح المنير1
 .1913ص" يسر" مادة  آبادي

 .  حكاه عن األزهري 52ص  , 3  تفسير القرطبي ج 2

  .219  سورة البقرة جزء آية رقم 3

  .91 – 90  سورة المائدة ، اآليتان 4

  .517 - 515يوسف العالم ص /انظر المقاصد العامة د  5
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 وصTد , عليTه العTاكفين بTين والبغTضاء العTداوة وأوقTع كثيTره إلTى قليلTه دعا ٍلھو فكل : (القرآن أحكام وفي 

 اللعTب ابتTداء فTإن: ( ًأيTضا وقTال,  ...)مثلهً احرام يكون أن وأوجب , الخمر كشرب فھو الص'ة وعن � ذكر عن

 ّفتTصد تTسكر 4نھTا حّرمTت إنما الخمر كانت فإن, السكر مكان القلب على المستولية الغفلة تلك فتقوم , الغفلة يورث

1 .الص'ة عن بذلك ّفيصد ُويلھي ُيغفل 4نه والشطرنج بالنرد اللعب فليحرم  , الص'ة عن باNسكار
  


ل إ��ف  ) ح/   : �2�ــ" وا5�ـ
ن ��ـ�ا

 فإن ، والسنة الكتاب في النصوص لعموم وذلك خ'ف بغيرً باقيا كان ما رده عليه وجبً شيئا غصب من     


	☺Lִ\ ( : تعالى لقوله بدله لزمه تلف FVִ� <$1& 7�EF�-/; � 

�&��� !$1	
 ���-/; 1 45���☺(l  � FVִ� <$1& 

7�EF�-/; � (
 أجزاؤه تتماثل مما فكان , المالية من مقامھا يقوم ما رد وجب العين Uرد تعذر لما و4نه , 2

 والمشاھد الصورة طريق من له مماثل وھو القيمة من إليه أقرب المثل 4ن , مثله وجب كالحبوب صفاته وتتفاوت

ًمقدما المشاھدة طريقة ما فكان , وا(جتھاد الظن طريق من مماثلة والقيمة , والمعنى ّ  , القياس على النص قدمي كما ُ

  .3..)الجماعة قول في القيمة وجبت والموزون المكيل ماعدا وھو الصفات متقارب غير كان وإن

  .4 )بالمتقوم والمتقوم بالمثل المثل ضمان المتلفات ضمان في ا4صل : ( المشھورة القاعدة وتقول     

 إذا اNنTسان 4ن , بھTا وا(سTتھانة ا4مTوال علTى يالتعTد مTن ضمان غيره لمال المتلف على الضمان لزوم وفي     

 , المثليTة تعTذر عنTد قيمتھTا أو مثلھTا يTضمن النTاس أمTوال مTن ونحوھTا الوديعة حفظ في بتفريطه أو بغصبه أنه علم

5.الضيـاع من ا4موال بذلك فتحفظ عنھا الغفلة وعدم, وا(نتباه , والحفظ , والعناية, التحرز إلى يدعوه ذلك فإن
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 ص 32سالم ابن تيمية رحمه اهللا  انظر مجموع الفتاوى ج  وهو ما ذهب إليه شيخ اإل272 – 271 ص 6  للقرطبي ج 1
216 – 238 – 246.  

 194  سورة البقرة ، جزء آية رقم 2

 139 ص ،5 ج  البن قدامة  المغني3

 .443  األشباه والنظائر للسيوطي ص4

  . 302  مقاصد الشريعة لليوبي ص 5
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  :ا���ض �� : ا��	دس ا���ع  


ء ا��Pف  ���  : ا�5ور�
ت /; �2ّ^ &% ا

   .الضروريات ضمن العرض ذكر في ا4صوليون اختلف     

ْالعTرض ( يعدوا لم ا4صوليين فأكثر       ا4صTوليين بعTض وذھTب , ذكTروا فيمTا يTذكروه ولTم الTضروريات مTن ) ِ

ْالعرض ( أن إلى  فقTد ولTذلك ،1 العلم أھل من جماعة ذلك إلى ذھب وقدً سادسا  ًمقصدا وذكروه الضروريات من ) ِ

   .سيأتي كما الترتيب في المال على بعضھم قدمه

 يكTون ٍوحينئTذ لpنTسابً حفظTا حفظTه فيكTون با4نTساب يتعلTق حفظTه كTان إذا فيمTا الضروريات من Kعدوه وإنما     

 عليTه الحفTاظ حيTث مTن فقTط كTان وإنمTا , با4نTساب يتعلTق ( حفظTه كان إذا ماوأ , الضروريات مقاصد منً مقصدا

 اعتمTده الTذي وھTذا الضروريات من ُيعد ( ٍفحينئذ النسب في ا(تھام ودون القذف دون ھو فيما والسباب الشتائم من

   .الضروريات من معنا تقدم كما والنسل النسب بذكر واكتفوا , ا4صوليين الكثيرمن

      $>
  : ا��ض �:9 و6

  .ا3#3د #
+� /; :ًأو8    

1. �+
  :ا�Gف 2; ا��2اض 	�

 بنظTTام تعTTصف التTTي الجنTTسية الفوضTTى بTTذور تقتلTTع عليTTه وبالمحافظTTة , والكرامTTة الTTشرف عنTTوان ھTTو العTTرض     

   .رابط يربطھما و( مبعثرة لبنات ا4فراد وتجعل , ا4سرة

 تلTوث التTي الكاذبTة الTشائعات وبإثTارة , بالقTذف كTذلك حرمه بالزنا ا4عراض على ا(عتداء حرم كما واNس'م     

   .  القبيح الفعل ھذا على العقوبات الشرع رتب القذف عن ا4عراض صيانة و4جل . شرفھم وتدنس , الناس سمعة

 والثانيTة, للرقيTق نوأربعTو للحTر جلTدة ثمTانون وھTي بدنيTة : ا4ولTى : عقوبTات ث'ث للقذف تعالى � جعل فقد     

 بالفTTسوق الوصTTم ھTTي : والثالثTTة . النTTاس مقدسTTات فTTي وطعنTTه كذبTTه ثبTTت أن بعTTد شTTھادته قبTTول عTTدم وھTTي : أدبيTTة

   .مرضاته عن والبعد � طاعة عن والخروج

     iة وضع قد وتعالى سبحانه فاTساب الحمايTنpراض لTن وا4عTدش مTريم الخTذف بتحTه القTو( , وعقوباتTذه ولTھ 

 المؤمنTات الغTاف'ت المحTصنات أعTراض ولكانTت , وا(سTتخفاف للعبث وأنسابھم الناس أعراض لتعرضت لحمايةا

   . اNلھية الحكمة ھذه اقتضت النسب وآصرة العرض فمصلحة , العاھرات البغايا كأعراض

                                                           

 وصاحب مراقي السعود , الشوكاني ,  وابن النجار ,وزكريا األنصاري , والمحلي , والسبكي ,  الطوفي :  وهم1
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 علTى ا(عتداء جرائم على الك'م عند النسل حفظ في وعقوباته وحكمه القذف حول التفاصيل من مزيد تقدم وقد     

   .والنسب النسل

2. �+
  :وا ���� ا���T 2; ا��2اض 	�

��BC( تعالى قال         �&:����H��� BC�� ; <�� K �EFJ��8gl 
���8 l > v;� EY�O ��JQ�� /�O I�O B5JQ
h K e��		� 

��f�e�O ¼<�f � �/:�☺�!�9xU	F	
 (
 أن وھي , الغيبة عن وجل عز � نھى.  1

 قال ρ � رسول أن ھريرة أبي عن الصحيح في ثبت . البھتان فھو فيه ليس بما ذكرته فإن , فيه بما الرجل تذكر
 ما أخي في كان إن أفرأيت : قيل . يكره بما أخاك ذكرك:  قال , أعلم ورسوله � : قالوا ؟ الغيبة ما أتدرون: ( 
   2 )بھته فقد , فيه يكن لم وإن , اغتبته فقد , تقول ما فيه كان إن : قال ؟ أقول

 وقTال . اغتابTه مTن بغيبة يعلم ( الحي أن كما لحمه بأكل يعلم ( الميت 4ن , الميتة بأكل الغيبة مثل تعالى و�     

 وقبTيح الدين في حرام الغيبة وكذا , مستقذر حرام الميت لحم أكل 4ن للغيبة المثل ھذا � ضرب إنما : τعباس ابن

   4 .ًحيا غيبته من يمتنع أن يجب كذلكً ميتا أخيه لحم يأكل أن أحدكم يمتنع كما : 3قتادة وقال .. النفوس  في

ُيخمTشون نحTاس مTن أظفTار لھTم بقTوم مTررت بTي عTرج لمTا : ( ρ � رسTول قTال : قTال τمالTك بن أنس وعن      ِ ْ َ 

 . 5 )أعراضTھم فTي ويقعTون الناس حومل يأكلون الذين ھؤ(ء قال ؟ جبريل يا ھؤ(ء من قلت . وصدورھم وجوھھم

   .   6 ...)المسلمين تغتابوا ( قلبه اNيمان يدخل ولم بلسانه آمن من معشر يا : ( ρ وقال

7 .وجل عز � إلى يتوب أن عليهً أحدا اغتاب من وأن , الكبائر من الغيبة أن العلماء بين خ'ف و(
  

 النمTام ھTو والقتTات. 9 )قتTات الجنTة يدخل ( : ( لفظ وفي . 8 )نّمام الجنة يدخل ( : ( ρ قال فقد , النميمة وأما     

 كتTاب مTن صTحيحه فTي البخTاري وقال 1 .بينھم اNفساد جھة على بعض إلى بعضھم الناس ك'م نقل : والنميمة 10.

  .2)الكبائر من النميمة باب : ( ا4دب

                                                           

 12: سورة الحجرات جزء آية .1

 ) .2589: (كتاب البر والصلة ـ  باب تحريم الغيبة ـ حديث رقم :   أخرجه مسلم في صحيحه2

ُقتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز بن عمرو بن ربيعة بن عمرو بن الحارث بن سدو  3 َ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ِْ ِ َ ََ ْس بن شيبان بن ذھل بن ثعلبة بن َِ ْ ْ َْ َ ُ َ
ْعكابة بن صعب بن علّي بن بكر بن وائل بن قاسط بن ھنب بن أفصى بن دعمى بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن  ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ِْ ِ َ َ َ َ َ َ ََ َُ ُ

َمعد بن عدنان ُوقال بعضھم.َْ َ َقتادة بن دعامة بن عكابة بن عزيز بن كريم بن عمرو: َ َ َ َْ ْ ْ ْ ِْ ُ ِ َ َ ، nالبصري ، nدوسي oبن الحارث، الس ِ َ ِ ُ ْ
َا-عمى َسمع أنسا، وأبا الطفيل، وسعيد بن المسيoب.َ َ َ َُ ْ ًِ َِ َn َروى عنه ھشام، وشعبة، وسعيد بن أبي عروبة. َ َ َ َ َ َُ َ ْ ِ ّكنيته أبو الخطاب. ُِ َ َ ُ ُ .

َمات بواسط سنة سبع عشرة ومئة، وھو ابن ست وخمسين َ. 

   .286 -285 ص ، 16  انظر تفسير القرطبي ج 4

وصححه األلباني في صحيح سنن أبي  )  4878(  باب في الغيبة ـ حديث رقم- كتاب األدب :   أخرجه أبو داود في سننه5
 .داود بالرقم المذكور

 . من حديث أبي برزة  ) 4880(   المصدر السابق برقم6

 288 ص ، 16 انظر تفسير القرطبي ج 7

  .τعن  حذيفة  ) 105(  باب بيان غلظ تحريم النميمة حديث رقم  -اإليمان كتاب :  أخرجه مسلم في صحيحه8

ومسلم حسب التخريج  ) 6056( كتاب األدب ـ  باب ما يكره من النميمة حديث رقم :   أخرجه البخاري في صحيحه9
 τكالهما عن حذيفة بن اليمان .السابق 

  160  انظر شرح مسلم للنووي ص10
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 . فعلھمTا علTى العقTاب وترتTب خطورتھمTا فTي وصTريحة,  والنميمTة الغيبTة تحTريم فTي صريحة السابقة فا4دلة     

   .والنميمة الغيبة عن وانكف انزجر الكثيرة النصوص ھذه سمع إذا 4نه . عنھما للمسلمً ورادعاً زاجرا ذلك فكان

 وذلTTك, لھTTا الحمايTTة جعTTل قTTد وتعTTالى تبTTارك � 4ن , والنميمTTة الغيبTTة مTTن لpعTTراض الTTصيانة تحTTصل وبھTTذا     

 صTيانة تظھTر وبھTذا , اNفTساد جھTة علTى الTبعض إلTى بعTضھم الك'م نقل وبتحريم غيبتھم في اjخرين ذكر ملتحري

   .خفاء و( غموض غير ومن وج'ء بوضوح ا4عراض

     
�+
.ً: ;/ �+
  .ا��م #

      )��R� فG�  :ا

 جTTرائم علTTى الكTT'م عنTTد النTTسب أو النTTسل حفTTظ فTTي تحريمTTه مTTن والحكمTTة وعقوباتTTه القTTذف تحTTريم إلTTى أشTTرنا     

 تحTريم مقاصTد معنTا وسTيأتي . القTذف عTن ا4عTراض صTيانة فTيً قريبTا إليTه وأشTرنا النسب أو النسل على ا(عتداء

  .الخامس الباب في القذف

  ا��B ا�5ور�
ت ����� 

 ، كTذلك لعدما ناحية ومن الوجود ناحية من حفظھا يتم وكيف أھميتھا وبيان الخمس الضروريات إيراد بعد

   . ترتيبھا معرفة لنا آن

 ا4ربTع فTي ذلك بعد اختلفوا ثم ا4خرى، الضروريات جميع على والنفس الدين تقديم على ا4صوليون اتفق

   . ُيقدم أيھما والعقل النسل في اختلفوا ثم والمال العرض على والعقل النسل كذلك ا4صوليون Kفقدم ، بعدھا

 مراقTTي صTTاحب مTTنھم النTTسل علTTى العقTTل بعTTضھم وقTTدم ،3ا4صTTوليين مTTن عTTةجما العقTTل علTTى النTTسل فقTTدم

   : فقال السعود

   ينـتسب ضرورة إلـى مـال       نسب عقل ثم ونفس دين

ًعرضا              ً مساويا ولتعطفن Hورتبن   ًموافيا تكن المال على ِ

 حفTTظ بTTه يتعلTTق ممTTا كTTان إذا المTTال علTTى ِالعTTرض جماعTTة قTTدم فكTTذلك والمTTال ِالعTTرض بTTين الترتيTTب وأمTTا

 4عليTه مقTدم فالمال القذف دون ھي التي السباب وبعض ، الشتائم من ِالعرض بحفظ المقصود كان إذا وأما ا4نساب

 .  

   : تقدم ما ترجيح على يدل ومما

 ولTذا الTدين، حفTظ عTن متTأخرة الTنفس حفTظ مTصلحة أن على دلت قد ، � سبيل في الجھاد مشروعية أن -1

 . سبيله في بھا ةالتضحي شرعت

 ھT'ك مTن للخ'ص ذلك تعين إذا ، بالعقل يضر ما أو المسكر، شرب جواز من المسلمون عليه أجمع ما -2

 أجTل مTن بھTا التTضحية شTرعت ولTذا الTنفس، حفTظ عTن متTأخرة العقTل حفظ مصلحة أن على دل فقد الوقوع، غالب

 . النفس حفظ

                                                                                                                                                                                        

 .  المصدر نفسه 1

 . باب النميمة من الكبائر -كتاب األدب : البخاري  . 5

 .اآلمدي وابن الحاجب والكمال ابن الهمام وابن عبد الشكور :  وهم 3

  . 304 ص انظر تفاصيل هذه المسألة في مقاصد الشريعة لليوبي4
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 قTواه أو حواسTه لTبعض أو لTه إتT'ف عنTه يتTسبب ( نأ الزانTي لجلTد يTشترط أنTه من عليه اNجماع تم ما -3

 . العقل حفظ عن متأخرة النسل حفظ مصلحة أن على ذلك دل فقد العقلية،

��BC( قوله ذلك من للكسب، وسيلة الزنا اتخاذ عن النھي صريح من ورد ما -4 

�&:89xU�F80 7�EF�<=�f <	
 '/0 1 �E3 �(^��& �I(" 
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��-��mc(
  .2النسل حفظ مصلحة عن متأخرة وكسبه المال مصلحة أن على ذلك دل فقد ، 1
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 ).33( سورة النور ، آية رقم 1

  257 – 256 انظر تفاصيل أكثر في ضوابط المصلحة للبوطي ص 2
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1 الفقر على الحاجة تطلق : الحاجة : لغة : الحاجيات تعريف
  

 كتTسليط والمناسTبات، المTصالح مTن الحاجTات رتبTة في يقع ما : الثانية الرتبة : (الغزالي قال : ًواصط'حا

 ا4كفTاء وتغييTر المTصالح اقتنTاء في إليه حتاجم لكنه ، إليه ضرورة ( فذلك ، والصغير الصغيرة تزويج على الولي

 وشTراء وإرضTاعه تربيتTه علTى الTولي كتTسليط ھذا وليس . المآل في المنتظر للص'حً واستغناما الفوات من خيفة ،

 أمTا ، الخلTق مTصالح بھTا المطلTوب الTشرائع اخTت'ف فيھTا ُيتTصور ( ضرورة ذلك فإن ، 4جله والمطعوم الملبوس

 العTشائر باشTتباك المعيTشة لTص'ح إليTه يحتTاج بTل ، ٍتناسTل حاجة و( ٍشھوة توقان إليه ُيرھق ف' غرالص في النكاح

  .2ك'مه اھـ) إليھا ضرورة ( الجنس ھذا من وأمور با4صھار والتظاھر

 التوسTعة حيTث مTن إليھTا مفتقTر أنھTا : فمعناھTا ؛ الحاجيTات وأما : (فقال � رحمه الشاطبي اNمام وعرفھا

 ـT المكلفTين علTى دخTل ُتTراع لTم فTإذا ، المطلوب بفوت ال'حقة والمشقة الحرج إلى الغالب في المؤدي الضيق رفعو

 فTي جاريTة وھTي.العامTة المTصالح فTي المتوقTع العTادي الفTساد مبلTغ يبلTغ ( ولكنTه ، والمTشقة الحTرج ـT الجملTة على

  . 3 . )والجنايات ، والمعام'ت ، والعادات ، العبادات

 يجTب ولTذلك للTضروريات مكمT'ت فھTي ، الTضروريات دون ھTي الحاجيTات أن لنا يتضح التعريف ھذاوب

   . الضروريات تختل ( حتى الحاجيات على المحافظة

 الحTTاجي علTTى حTTوفظ وإذا. الحTTاجي علTTى المحافظTTة فينبغTTي الTTضروري علTTى حTTوفظ وإذا:(الTTشاطبي قTTال

 فTTTإن الTTTضروري، يخTTTدم الحTTTاجي وأن الحTTTاجي يخTTTدم لتحTTTسينيا أن ثبTTTت التحTTTسيني،وإذا علTTTى يحTTTافظ أن فينبغTTTي

  . 4)ھوالمطلوب الضروري

  :  والتحسينية للحاجية أصل الضرورية المقاصد

                                                           

  .     435ص) حوج(بادي مادة قاموس المحيط للفيروز آال  . 1

  . 418 ، ص 1المستصفى للغزالي ج  . 2

  . 9 ، ص 2الموافقات ج  . 3

  . 13 ، ص2المصدر السابق ج  . 4
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  :بيانھا من (بد : قال مطالب خمسة المسألة ھذه تحت الشاطبي اNمام ذكر

   . والتكميلي الحاجي من سواه لما أصل الضروري أن . 1

   . بإط'ق الباقيين اخت'ل منه لزمي الضروري اخت'ل أن . 2

   . الضروري اخت'ل الباقيين اخت'ل من يلزم ( أنه . 3

   . ما ٍبوجه الضروري اخت'ل بإط'ق الحاجي أو بإط'ق التحسيني اخت'ل من يلزم قد أنه . 4

   . 1للضروري التحسيني وعلى الحاجي على المحافظة ينبغي أنه . 5

 الTدين عTدم لTو حيTث واضTح، فھTذا والتكميلTي الحTاجي مTن سTواه لمTا أصل وريالضر أن : وھو ا4ول أما

 ولTو ، التTدين (رتفTع العقTل عTدم ولTو ، يتTدين مTن لعTدم ) الTنفس ( المكلTف عدم ولو ، المرتجى الجزاء ترتيب لعدم

 عTرف مTن فيTه رتTابي ( معلوم كله وھذا ، عيش يبق لم المال عدم ولو ، البشرية بقاء العادة في يكن لم النسل عدم

   2 . لyخرة زاد وأنھا الدنيا أحوال ترتيب

 علTTى تتTردد ھTي إذ ؛ الحمTTى ھTذا حTول حائمTة ھTTي إنمTا الحاجيTة فTا4مور ھTTذا ثبTت وإذا : ( الTشاطبي قTال

 فTي وا(عتTدال التوسTط إلTى فيھTا بھTم وتميTل ، المTشقات واكتTسابھا بھTا القيام في ترتفع بحيث ، تكملھا الضروريات

3 ) تفريط و( إفراط إلى يميل ( وجه على جارية تكون حتى ، را4مو
  

 ا4صTل ھTو الTضروري 4ن معلوم فھذا ، الباقيين اخت'ل منه يلزم الضروري اخت'ل أن : ھو الثاني وأما

 ، البTاقيين اخت'ل اخت'له من لزم ، فروعه من كفرع أو ، أوصافه من كوصف عليه مبني سواه ما وأن ، المقصود

4 . أولى باب من الفرع اختل اختل إذا ا4صل ن4
  

 لTو وكTذلك. والغTرر الجھالTة اعتبTار يمكTن لTم الTشريعة مTن البيع أصل ارتفاع فرضنا فلو : ( الشاطبي قال

 مTع الوصTف يثبت أن ومحال ، القصاص أوصاف من ذلك فإن ؛ فيه المماثلة اعتبار يمكن لم القصاص أصل ارتفع

 حكTTم عليھمTTا يبقTTى أن يمكTTن لTTم . الTTص'ة أصTTل الحTTائض أو عليTTه المغمTTى عTTن سTTقط إذا وكمTTا . الموصTTوف انتفTTاء

 ذلTك فTارتفع ثابTت ھوً حكما Kثم أن فرض ولو . الخبثية أو الحدثية الطھارة أو ، الجماعة أو التكبير او ، فيھا القراءة

 ارتفعTت إذا الTص'ة أنً مTث' رفيعT ھنTا ومTن . محTال فTرض ھTذا كان ، ا4مر لذلكً مقصودا الحكم بقي ثم ، ا4مر

 . بTالفرض الTص'ة أوصTاف مTن 4نھTا ؛ ذلك وغير والدعاء والتكبير القراءة من ، لھا ومكمل لھا تابع ھو ما ارتفع

5 ) ذلك بخ'ف وأوصافھا ، المرتفع ھو الص'ة أصل إن يقال أن يصح ف'
  

 أن إذ ، معTروف فھTذا ، الTضروري اخTت'ل والتحTسيني الحTاجي اخت'ل من يلزم ( أنه : وھو الثالث وأما

 بانعدامTه أصTله ينعTدم ( فإنه للضروريً مكم' كان وما ، للضروري مكم'ن أنھما والتحسيني الحاجي في ا4صل

 ولTيس ، ً◌ وصTفا ُيعTد ممTا ذلTك غيTر أو ، ا(نتقTا(ت تكبيTرات أو ا4ذكTار بعTض منھTا بطل فلو ، الص'ة : مثاله. 

 منTه يلTزم ( ، البيTع فTي الغTرر أو الجھالTة اعتبار ارتفع إذا وكذلك ، الص'ة يبطل ( فإنه ، 'ةالص أركان منً ركنا

                                                           

  . 13 ، ص2، ج للشاطبي الموافقات  . 1

  . 14، ص 2 ،جانظر المصدر السابق . 2

  . 14 ، ص 2 جالمصدر نفسه . 3

  14 ، ص 2 جالمصدر نفسه . 4

  14 ، ص2 جالمصدر نفسه . 5
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 وغيرھTا ، والفجTل والبطTاطس كTالجزر ا4رض تحTت المغيبTات بعTض بيTع فTي الحTال ھو كما ،ً أص' البيع بط'ن

   . القصاص أصل بيطل لم ، القصاص في المماثلة اعتبار ارتفع لو وكذلك . ا4رض تحت ً◌ أص' ينبت مما

1. وبط'نه الضروري اخت'ل منه يلزم ( اختلت إذا ، التحسينية أو الحاجية ا4مور من ذكر ما فكل
  

 ، مTا بوجTه الTضروري اخTت'ل ، بTإط'ق والحTاجي التحTسيني اخTت'ل مTن يلTزم قد أنه :  وھو الرابع وأما

 مطلقTاً اخTت'( وليس ، التحسيني أو الحاجي من يسير اخت'ل لثالثةا في ا(خت'ل إذا ، الثالثة  النقطة يخالف ( فھذا

 ( فإنTه ، والتحTسيني الحTاجي فTي الكلTي ا(خت'ل حصل إذا ھنا ولذلك ، الرابعة النقطة في الحال ھو كما ً◌ كليا ً◌

 ا4ركTان سTوى مTا وھTي مكمT'ت لھTا فTإن الTص'ة : ومثاله . الضروري في بوجه ولو الجزئي الخلل وجود من بد

 فTTي فTTرض ھTو مTTا علTTى المTصلي اقتTTصر لTو ولTTذلك ، الTTص'ة تركيبTة عTTن تخTTرج أن يمكTن ( ولكنھTTا ، والفTرائض

 مTن يقولTه مTن بTالبط'ن يقTول ھنTا ومTن ، أقTرب اللعTب إلTى وكانت ، يستحسن ما ص'ته في يكن لم ، فقط الص'ة

 يحTصل ( أن أوشك ، والجھالة الغرر كانتفاء مكم'تال من  ھو ما فيه فات إذا : البيع في نقول وكذلك ، العلم أھل

 سTائر وكTذلك ، وجTوده مTن أحTسن عدمTه يكTون قTد بTل ، كعدمTه العقTد وجود فكان ، مقصود 4حدھما أو للمتعاقدين

2 . النظائر
  

 ً◌ واجبTا يTصير أن ينTتھض بTالجزء إليTه المنTدوب أن – ا4حكTام كتTاب  فTي – تقرر وقد : ( الشاطبي قال

 المنTTدوب ذلTTك صTTار قTTد 4نTTه ، الواجTTب أركTTان مTTن بTTالركن اNخTT'ل يTTشبه ً◌ مطلقTTا بالمنTTدوب فTTاNخ'ل . بالكTTل

 ، الواجTب أصTل بطTل عTذر بغيTر الواجTب أركTان مTن بTركن إنTسان أخTل ولو . الواجب ذلك في ً◌ واجبا بمجموعه

 قTد بإط'ق المكم'ت إبطال إن:  يقال أن يصح ً◌ أيضا الوجه ھذا فمن . به شبيه أو بمنزلته ھو بما أخل إذا فكذلك

   3 ) ما بوجه الضروريات يبطل

 تقTدم بمTا جلTي ظTاھر فھذا ، للضروري التحسيني و الحاجي على المحافظة ينبغي أنه : وھو الخامس وأما

   . ا4ولى ا4ربع النقاط من

 ا4مTة عTن المTشاقو الحTرج يرفTع بمTا النيTرة وتTشريعاتھا الTسمحة بتعاليمھا اNس'مية الشريعة جاءت ولقد

   . ذلك يؤكد بما والسنة الكتاب في مستفيضة النصوص وجاءت ، اNس'مية

F1K �3	BC �&��;( : تعTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTالى قTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTال& ¾��� � zC(" 

ִ�ִ8��1� > ִ�	�  � $� 6b�⌧� H�7}/; 1��  � 

$� 6b� !��& F s�gl�c BC 3 ��-�u&⌧	80 I(" 

3��f��?� ���O  �
h	a�e�O(
 فTي لTيس بمTا التكليTف نفTي بيTان فTي حةواضT واjية 4

 علTى � نعمTة كمTال تمTام مTن وھTذا ، خطTأ أو ً◌ ناسTيا يفعلTه فيمTا المكلTف عTن الحTرج رفع ً◌ أيضا ،وفيھا الوسع

   . عباده

                                                           

  16 ، ص 2 انظر الموافقات للشاطبي ، ج1

 18 ، ص 2 انظر الموافقات للشاطبي ، ج2

 18 ، ص 2 انظر الموافقات للشاطبي ، ج3

  . 286 سورة البقرة ،  جزء آية رقم 4
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( : ً◌ أيضا تعالى وقال ��� B5ִ8ִj 7lEF�-/; � '() 

4)��9��& $L�� �� Uִ�(
1

 تعاليم جميع في ا4مة ھذه عن الحرج رفع في ظاھرة واjية  

   . التشريع وأحكام الدين

��( : أيضا وقالKxU1K �3& 1�J6(l  U��1f��& BC�� 

��KxU1K 1�J6(l �}$|18��& (
( :  ً◌ أيضا تعالى ،وقال 2 � 

��KxU1K �3& B5ִ8$Z�f�� �J6�-/; � $L�k� �� Uִ� 

L�F=	��� ��KxU1K 7�E� U(9�	a1f�� (
 رفع فيه 4ن ، التيمم بشرعية وذلك  3

:  وتعالى سبحانه وقال . للمشقة ً◌ ودفعا للحرج ً◌ رفعا التيمم ُفجعل الماء حقه في المنعدم عن المشاق

)��KxU1K �3& I�O ִ&�M�	KEY 7�EF� 1 >  {(;Ee�� 

�L=b����& ��-�8b]( 4  

SI(" o3( : فقال ، بعباده رحيم أنه وتعالى سبحانه وبين&  I֠⌧� 7�EF(l 

�☺f���c(
 رفع عليھم وشفقته عباده على رحمته من وتعالى سبحانه � أن  اjية من د(لةال وجه  5

   . الشرعية التكاليف جميع في والمشاق الحرج عنھم

 أحاديTث وردت فقTد الTسنة مTن وأمTا . عTنھم المTشاق ودفTع ا4مTة عن الحرج رفع تفيد وغيرھا اjيات فھذه

 فيھTا أو ، معينTة حTوادث إثTر علTى وردت ما ومنھا ، عامة أحاديث فمنھا ، ا4مة عن المشاق رفع في ً◌ جدا كثيرة

 معنTا سTيأتي كمTا النTاس علTى التعTسير وعTدم ، بالتيسير وا4خذ ، التنطع وعدم التشديد ترك على ρ النبي من إرشاد

   . المسجد في ا4عرابي بول حديث في

 ولTن ، يTسر الTدين إن : (  ρ وقTال  6)  الTسمحة بالحنيفيTة ُبعثTت : ( ρ قوله ذلك في العامة ا4حاديث ومن

7 ) الدلجة من وشيء والروحة بالغدوة واستعينوا وأبشروا وقاربوا فسددوا ، غلبه إ( أحد الدين يشاد
  

 فTي فبTال أعرابTي قTام: قTال τ ھريTرة أبTي وعTن ، 1 ) تنفTروا و( وبTشروا تعTسروا و( يسروا : ( ρ وقال

 فإنمTا ، مTاء مTن ً◌ ذنوبTا أو مTاء، مTن ً◌ سTج' بولTه علTى وھريقTوا دعوه : ( ρ النبي فقال ، الناس فتناوله المسجد

   . 2 ) معسرين تبعثوا ولم ميسرين بعثتم

                                                           

  78 سورة الحج ، جزء آية رقم 1

  185 سورة البقرة ، جزء آية رقم 2

  6 سورة المائدة ، جزء آية رقم 3

  28 سورة النساء ، جزء آية رقم 4

  29 سورة النساء ، جزء آية رقم 5

   233, 116ص , 6من حديث أبي أمامة ونحوه من حديث عائشة ج , 266ص , 5ج:   أخرجه أحمد في مسنده 6
 ) .1090: (ا بلفظ أفضل اإلسالم رقم وكذ) 160: (رقم , وحسنه األلباني في صحيح الجامع بلفظ أحب األديان 

السير أول النهار : ومعنى الغدوة ) 39:  (كتاب اإليمان ـ  باب الدين يسر ـ حديث رقم : أخرجه البخاري في صحيحه 7
 ومادة دلج ص 379 ، ومادة روح ص 650انظر النهاية البن األثير مادة غدا ص .( سير الليل : والروحة  آخره ، والدلجة 

311( .  
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 والمشاق الحرج وأن التيسير الشرع في ا4صل أن تبين الصحيحة والسنة الكتاب نصوص من جملة فھذه
 في ا4مر عليه كان ما خ'ف وھذا ، بھا نعمه معليھ وأسبغ بذلك عليھم امتن قد وتعالى سبحانه � وأن ، مرفوع

( : تعالى قوله نزل لما ولھذا السابقة ا4مم��gl�c BC�� s�
;�9☺ִ	80  � BC 
	H	֠	§ s�	� ���(l � �&$1&�� S� 1 7U���¦&�� 
s�	� 3��$☺ִ�7c&�� > b���O ���	�7: � 

 �7U���	
 '/0 1 ��7:	"��& *w�,U��=⌧6��&(
 الق  3

4 ) فعلت قد : (تعالى �
  

 القواعTTد مTTن وھTTي ) التيTTسير تجلTTب المTTشقة ( وھTTي ا4صTTوليين عنTTد المعروفTTة القاعTTدة جTTاءت ھنTTا ومTTن 

  .الكبرى الخمس

 قTال : (� رحمTه الTسيوطي اNمTام قال ولذلك وغيرھا والمعام'ت العبادات في التخفيفات جاءت المنطلق ھذا ومن

   . اھـ 5) وتخفيفاته الشرع رخص جميع )التيسير  تجلب المشقة قاعدة أي( القاعدة ھذه على يتخرج: العلماء


بT6أ ��:��
دات &% اT�  :��T6 وJ��ه
 ا

   : السفر -1  

 الخفTين علTى والمTسح الTصوم وتTأخير بينھمTا والجمTع الTص'ة بقTصر تتعلTق معروفTة الTسفر فTي والتخفيفات         

   .إلخ ... الراحلة على نافلةال وجواز ، وليلة يوم من أكثر

   :المرض -2    

 الجمعTTTة وسTTTقوط الTTTص'ة فTTTي القعTTTود ، المTTTاء اسTTTتعمال مTTTشقة عنTTTد التTTTيمم: مثالTTTه ، كثيTTTرة ورخTTTصه 

 إلTى احتTاج إذا القمل مثل الفدية مع اNحرام محظورات وإباحة البرء بعد القضاء مع رمضان في والجماعة،والفطر

   . ًمث' رأسه شعر حلق

   : اNكراه-3    

َقطعت وإن شيئا باi تشرك ( :( ρ لقوله الكفر عدم له وا4كمل ، الكفر في كان ولو H َوحرقTت ُ H  وا4خTذ. 6) ُ

 القتTل فTي إكراه ( أنه على العلماء أجمع وقد بالكفر، والنطق الرخصة أخذ منً بد( الكفر عدم وھو أفضل بالعزيمة

  . كذلك ناالز في إكراه ( أنه على والجمھور ،

   : النسيان -4  

                                                                                                                                                                                        

:  حديث رقم –ة والعلم كي ال ينفروا  يتخولهم بالموعظρ باب ما كان النبي –كتاب العلم : أخرجه البخاري في صحيحه 1
) 1734: (حديث رقم...  باب تأمير اإلمام األمراء على البعوث –كتاب الجهاد والسير : وأخرجه مسلم في صحيحه, ) 69(

 . كالهما من حديث أنس بن مالك 

, ) 220: ( حديث  رقم – باب صب الماء على البول في المسجد –كتاب الوضوء : البخاري في صحيحه  أخرجه 2
 ) .   284:(حديث   رقم ...   وجوب غسل البول وغيره من النجاسات -كتاب الطهارة : وأخرجه مسلم في صحيحه 

 ).286( سورة البقرة ، جزء آية رقم 3

 ) .125: ( حديث رقم – باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إال ما يطاق –كتاب اإليمان: أخرجه مسلم في صحيحه4

  104  األشباه للسيوطي ص 5

 وحسنه τمن حديث أبي أمامة ) 4034:(بر على البالء ـ حديث رقمكتاب الفتن ـ باب الص:  أخرجه ابن ماجه في سننه 6
 . األلباني في صحيح ابن ماجه بالرقم المذكور 
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 ، الجمھTور عنTد القضاء وعدم ، صائم وھوً ناسيا شرب أو أكل لو الفطر وعدم بسببه اNثم رفع رخصه ومن       

 الفTرائض مTن  ًشTيئا تTرك أو ًناسTيا، فعلTه مTا كTل عTن اNثTم رفTع وكTذا .مرفTوع واNثم ، القضاء عليه مالك ومذھب

    التذكرK ندع فوته ما تدارك مع والواجبات،

   : الجھل-5   

 كتTب مTن مواضTعھا فTي تTذكر تفاصTيل وله أنواع وھو يعذر ( وقد أحيانا بجھله يعذر قد أنه رخصه ومن    

  . المطو(ت

   :كثيرة صور وفيه : البلوى وعموم العسر -6  

 كTالحيض لهزوا وعسر النجاسة دم أثر وكذا والصديد والقيح والبعوض والدمامل القروح دم عن فيعفى  -أ

 فTي عTم إذا الطيTور) خTرء (وذرق الھTرة وفم ، النائم وريق ، ماء أو ، شراب في وقع إذا سائلة له نفس ما( وكل. 

  .  والمطاف المسجد

 الTرھن ، الحوالTة ، واNقالة ، بالعيب الرد مشروعية ، أيام ث'ثة الشرط خيار : المعام'ت في التخفيف-ب

   .الفقه أبواب نم إلخ .. الصلح في اNبراء ،

 بخTT'ف المنكوحTTة إلTTى نظTTر غيTر مTTن العقTTد جTTواز ، الخطبTTة عنTد النظTTر إباحTTة : ا4نكحTTة فTTي التخفيTف-ج

 مTن كثيTر يحتملھTا ( مTشقة فيTه المنكوحTة إلTى والنظTر ، ومTشقة عTسر إلTى يفضي ( فيه الرؤية اشتراط فإن المبيع

 الطT'ق مTشروعية ، بھTن رحمة النساء لكثرة ، نسوة أربع إباحة خاطب، كل نظر من : وأخواتھم  بناتھم في الناس

 ، الرجعيTة المطلقTة فTي الرجعTة مTشروعية ، ونحTوه بالعيب والفسخ ، وا(فتداء الخلع وكذا مشقة النفرة مع البقاء إذ

 الظھTار بخT'ف لتكTرره اليمTين كفTارة في التخيير مشروعية ، المولي في الط'ق أو الوطء على اNجبار مشروعية

   .العود عدم عن وللزجر وقوعھا لندرة والجماع والقتل

   :وغيرھا والحدود الديات في التخفيف-د

 للعبTد المكاتبTة مTشروعية عليTه والمجنTي الجTاني علTىً تيTسيرا والديTة القTصاص بين التخيير مشروعية -ھـ

  .الخير من فاته ما ليتدارك اةالوف أدركته لمن الوصية مشروعية ، العسر من فيه لما الرق دوام من العبد ليتخلص

   : النقص-7  

 والجھTاد والجماعTة كالجمعTة النساء عن التكاليف بعض رفع وكذا ، والمجنون ، الصبي تكليف عدم : فمنه

 ا4حTرار علTى ممTا بكثيTر العبTد تكليTف عTدم وكذا ، والذھب الحرير لبس وإباحة ، ) الدية ( العقل وتحمل والجزية،

1 . ذلك وغير والعدد الحدود في الحر من النصف على ككونه
  

  :ا��ع ��:�:
ت

   :أنواع ستة الشرع تخفيفات : الس'م عبد ابن الدين عز الشيخ قال   

  . با4عذار والجھاد ، والعمرة ، والحج ، الجمعة كإسقاط ، إسقاط تخفيف -1

   .الص'ة في كالقصر ، تنقيص تخفيف -2

                                                           

  169- 167 ، والوجيز للبورنو ص 108-104شباه للسيوطي ص انظراأل . 1
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 بعTض باNطعام،وكإبTدال والTصيام بTالقعود، الTص'ة فTي بالتيمم،والقيام والغسل الوضوء إبدال،كإبدال تخفيف -3

  .ا4عذار قيام عند بالكفارات والعمرة الحج واجبات

 ، رمTضان فTي الفطTر وزكTاة ، الحTول علTى الزكTاة ،وتقTديم تقديم جمع الص'تين بين كالجمع : تقديم تخفيف -4

   .الحنث على والكفارة

 ،وتTأخير والمTسافر للمTريض رمTضان قTضاء وتTأخير تTأخير جمTع الTص'تين بTين كTالجمع : تأخير تخفيف -5  

   .ا4عذار من نحوه أو غريق Nنقاذ الص'ة

 للتTداوي النجاسTة وأكTل للغTصة، الخمTر وشرب ، 2النجو بقية مع ، المستجمر كص'ة : 1 ترخيص تخفيف -6  

   .ذلك ونحو ،

 عبدالTس'م بTن العTز علTى بعTضھم اسTتدركه السابع  وھذا ، الخوف في الص'ة نظم كتغيير : تغيير تخفيف -7  

   .3قواعده في

 بTأن وفوضTه المكلTف فيھTا الTشارع خيTر التTي اليمTين كفTارة مثTل : التخيير تخفيف وھوً ثامنا بعضھم وزاد -8  

 بTين لTفالمك تخييTر 4ن ، واضTح ذلTك فTي والتخفيTف ، رقبTة تحريTر أو الكTسوة أو اNطعTام ، أشTياء ث'ثTة بأحTد يأتي

4 . اNبدال تخفيف من ھذا وليس. واحد بشيء إلزامه من عليه أخف متعددة أمور
  


م          IWأ aP�  :ا

  - : أقسام الرخص � رحمه السيوطي قال 

ً مقيمTا كTان وإن والعطTش الجTوع بغلبTة الھT'ك خTاف لمTن والفطر ، للمضطر الميتة كأكل : فعلھا يجب ما -1
  .لخمربا الغصة وإساغةً صحيحا

  اNبTراد و ، والمTرض الTسفر فTي الTصوم عليTه يTشق لمTن والفطTر الTسفر فTي كالقTصر ، فعلھTا يندب ما -2
  . المخطوبة إلى والنظر بالظھر

 يبTاع المTاء وجTد لمTن والتTيمم يتTضرر ( لمن والفطر ، والجمع ، الخف على كالمسح : تركھا ا4ولى ا -3
  .عليه قادر وھو المثل ثمن من بأكثر

5 .القصر مسافة غير في مراحل،يعني ث'ث من أقل في كالقصر:فعلھا رهيك ما  -4
 


ق ود&L ا�Rج ر&L 	3ر /; +�
ذج              �� ا�*�� 2; ا

: 

 والTسھولة اليTسرً جليTا فيھTا ويظھTر والمعTام'ت العبTادات مقاصTد والخTامس والرابTع الثالTث البTاب فTي معنا سيأتي 

  .وغيرھا العبادات وكذا تالمعام' من كثير في والمسامحة

  

 

                                                           

  170انظر الوجيز للبورنو ص ) اضطرار(سماها بعضهم  . 1

 .أي بقايا النجاسة ، إذ االستجمار بالحجر ال يزيل النجاسة كاملة ، كما يزيلها الماء . 2

 والذي 110اه والنظائر للسيوطي ص ، واألشب353 ، والمجموع المذهب للعالئي ص 7ـ6، ص 2قواعد األحكام ج . 3
 .استدركه على اإلمام العز هو اإلمام العالئي 

   انظر قاعدة المشقة تجلب التيسير للباحسين  ص  4

  84 وانظراألشباه البن نجيم ص111ـــ ـ110  األشباه للسيوطي ص5
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 ا��-ــــ*, ا����ــــ� 

 ا�����.ـــــــ�ت

 :  و!�ـ/

 : ا�1ـ ع ا�ول

�� ً�6 45 ا�����.�ت �3' وا�-2

 : ا�1ـ ع ا����� 

'�.���� أه��ـــــ' ا��"��ـــــ# ا�

       

 

 

 

 


ت ����� : ا�ول ا:�ع� �IR�  : ا

   . 1ُالقبح ضد وھو الجمال بالضم : لغة ُالحسن

                                                           

  136ص) سنح(رازي مادة ال ، ومختار الصحاح 377ص) سنح( للفيروز آبادي مادة انظر القاموس المحيط   . 1
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 موقTع يقTع ولكTن ، حاجTة و( ضTرورة إلTى يرجTع مTا( : الثالثTة الرتبTة : الغزالTي قTال : ًاصط'حا ُالحسن

   . 1والمعام'ت العادات في المناھج أحسن ورعاية ، والمزائد للمزايا والتيسير والتزيين التحسين

   : الشاطبي ا/مام قال

 تأنفھTا التTي HالمدنTسات ا4حTوال وتجنTب ، العTادات محاسTن مTن يليTق بما ذا4خ : فمعناھا التحسينيات وأما(

  .2. )ا4خ'ق مكارم قسم ذلك ويجمع . الراجحات العقول

 في ا4مة ھذه حال كمال بھا ماكان عندي ھي التحسينية والمصالح: (عاشور بن الطاھر محمد الشيخ وقال

 اNسTT'مية ا4مTTة تكTTون ،حتTTى ا4مTTم بقيTTة مTTرأى فTTي مجتمTTعال منظTTر بھجTTة ولھTTا مطمئنTTة آمنTTة تعTTيش حتTTى نظامھTTا

 كTستر عامTة عTادات كانت سواء ذلك، فيً مدخ' العادات لمحاسن فإن.منھا التقرب في أو فيھا ا(ندماج فيً مرغوبا

 البTشرية المTدارك فيھTا تراعTى ممTا أنھTا والحاصTل اللحيTة وإعفTاء الفطTرة كخTصال ا4مTم ببعض خاصة أم العورة،

   3)قيةالرا

 ھTذه أسTاس وجعTل ، ا4مTور بھTذهً خاصTاً اھتمامTا أولTى اNسT'م أن لنTا يتبTين للتحTسينيات التعريف خ'ل من       

 ρ فبعثتTه 4)ا4خT'ق صTالح تمTم 4 بعثTت إنما : ( ρ قال بل ، ا4عمال وفضائل ا4خ'ق مكارم على مبنية الشريعة

   .الغراء الشريعة إليھا دعت ما وحسن كمال باب من وھذا ، ا4خ'ق مكارم إتمام 4جل كانت

Kتسطر و( ، بأخ'قھا تسود إنما ا4مم أن ومعلوم  وأخT'ق شTيم مTن عليTه كانت ما بيان مع إ( ، أمة تاريخ ُ

   : 5الشاعر وقال

   ص'حھم يبقى با4خ'ق الناس كذا

   تذھب حين أمرھم عنھم ويذھب                                  

 وتؤكTد بھTا ُوتھتTدى بالعقTل تTدرك ممTا وھTي ، الTسليمة والفطTر النفTوس عليه ُجبلت مما الفاضلة قوا4خ'

 وعنTد ، المجتمعTات جميTع وفTي ا4ديان كل فيً ممدوحا الصدق نجد فإننا ولذلك والعقاب الثواب بھا ويتعلق بالشرع

 الTTسليمة العقTول تTدركھا ممTا ذلTك عوجميTT المTنعم وشTكر واNحTسان والبTر واNنTTصاف العTدل وكTذلك الخ'ئTق جميTع

  . 6تعالى � بفطرة المفطورة

  

  

  

  

  

                                                           

  . 418 ، ص1المستصفى ج  . 1

  . 9 ، ص2الموافقات  ج  . 2

 308/ 307مقاصد الشريعة ا?سEمية صـ   . 3

 ) . 2350: (أخرجه الحاكم عن أبي هريرة ،وصححه األلباني في صحيح الجامع برقم  . 4

   . 328وبي ص ً نقال عن الي44، 1ج: وهو أحمد شوقي والبيت في الشوقيات   . 5

 (     ). وقد تقدم معنا فصل خاص عن األخالق وما يتعلق بها من أمور ، ص  . 6
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+% ا:�ع ,
e أه��� :  اC�  : ا�IR� �� ا

   : اjتي بحسب وذلك ، كذلك بالغة أھمية التحسينية للمصالح

 وذلTك كافTة، النTاس إلTى تبليغھTاو ونTشرھا العقيTدة ھذه بأمر يتعلق فيما التحسينية المصالح أھمية تكمن . 1

 نظامھTا، وبTديع أخ'قھTا، وحTسن وجمTال سTماحتھا عTرض خT'ل مTن وذلTك بھا ال'ئق الصحيح بالمظھر بإظھارھا

   .بعقيدتھا وا(عتناق بحظيرتھا الدخول في يرغب أحد 4ي قابلة تكون حتى أحكامھا، ويسر وسھولة

 فلھTذا سTماته بغيTر ويTسمه وصTفه بغيTر الTدين ھTذا يTصف مTنً كثيرا اليوم نجد أننا ا4مر ھذا أھمية ويظھر

   .1الجميلة الحسنة وبالصفات الصحيح بالمظھر إظھاره أوجب

                                                           

  . 334انظر مقاصد الشريعة لليوبي ص  . 1
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 والجنايTات والمعTام'ت والعTادات العبTادات فTي جاريTة بأنھTاً أيTضا التحTسينية المTصالح أھميTة وتظھر . 2

 الخيTرات بنوافTل والتقTرب ، الزينTة وأخTذ ، العTورة روسTت ـ كلھا الطھارات وبالجملة ـ النجاسة كإزالة العبادات ففي

   . ذلك وأشباه ، القربات و الصدقات من

 واNسTTراف ، المTTستخبثات والمTTشارب النجTTسات، المآكTTل ومجانبTTة ، والTTشرب ا4كTTل كTTآداب العTTادات وفTTي

 منTTصب العبTد سTلبو ، والكpT المTاء وفTضل النجاسTات بيTع مTن كTالمنع المعTام'ت وفTي ، المتنTاو(ت فTي واNقتTار

 قتTل أو بالعبTد الحTر قتTل كمنTع الجنايTات وفTي ، نفTسھا وإنكTاح : اNمامTة منTصب المTرأة وسTلب . واNمامTة الشھادة

   .1الجھاد في والرھبان والصبيان النساء

 كTل إن (الTشاطبي قTال . والTضرورية للحاجيTة خادمTة أنھTا التحTسينية المTصالح أھميTة علTى يTدل ومما . 3

 أو ، لTTه مقدمTTة إمTTا : الخاصTTة لTTصورته HومحTTسن بTTه، ومTTؤنس الTTضروري لpصTTل خTTادم ھTTو إنمTTا نيوتحTTسي حTTاجي

 أحTسن علTى الTضروري بTه يتTأدى أن أحTرى فھTو ، حواليTه بالخدمTة يTدور فھTو تقدير كل وعلى ،ً تابعا أو ،ً مقارنا

   .2)حا(ته

   . الطھارة تتقدمھا عندما وذلك الص'ة : مثاله

  . ما بوجه الحاجي اخت'ل التحسيني ت'لاخ من يلزم أنه . 4

 فTإذا ، ضTروري أو حTاجي ھTو مTا تكمTل 4نھا عليه ومبنية الضروري لpصل كالفرع التحسينيات أن . 5

 HمكمTل HللمكمTل HوالمكمTل ، للTضروري مكمTل فالحTاجي ، حاجي ھو ما أكملت وإذا ، فظاھر ضروري ھو ما كملت
3 .  

 

 

 

 

 ا��ا
ــ	 ا���ــ��

 ــــــــــــــ�تا����

  :ا�����ت أ���م      

 ا������ت ���ــــــ�ت

                                                           

  . 10ـ9 ، ص2انظر الموافقات للشاطبي ، ج  . 1

  . 19 ، ص2المصدر السابق ، ج  . 2

  . 14 ، ص2 ، ج للشاطبيالموافقات  . 3
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 ا��������ت ���ــ�ت

  

  

  

 

 

 

 

  : ا�*��ت �����            

 فرضTنا لTو ممTا ، والتكملTة كالتتمTة ھTو مTا إليھTا ينTضم المراتب ھذه من مرتبة كل : ( الشاطبي اNمام قال

   . 1 )ا4صلية بحكمتھا يخل لم فقده

 ( ـT والتحTسينية والحاجيTة الضرورية ـ الث'ث المراتب من مرتبة لكل المكم'ت أن الشاطبي ك'م ومعنى

 المعاصTي بعTض ارتكTب كTأن للTضروري بالمكمTل إنTسان أخTل لTوً فمTث' . المرتبTة تلTك على بالتأثير وحدھا تستقل

   . الثبات � نسأل والكفر كالردة بالضروريات أخل من مرتبة إلى ھذا بعمله يصل ف' والخرافات والبدع

 أو بTالرھن فأخTل بالقروض يتعلق فيما أو باNشھاد البيوع في أخل كمن للحاجيات بالمكمل أخل من وكذلك

 التوسTTعة بأصTTل ُيخTTل لTTم فھTTو كلھTTا، وأبطلھTTا الحاجيTTات بمرتبTTة أخTTل كمTTن فلTTيس الTTسفر فTTي والقTTصر بTTالجمع أخTTل

   . والتخفيف

 أخTTل كمTTن فلTTيس ، ا4عمTTال مTTن الفTTضائل بعTTض وتTTرك ، الطھTTارة اتومنTTدوب ا4حTTداث بTTآداب أخTTل ومTTن

   . المرتبة لھذه المكمل في الخلل كان وإنما ، كلھا وأبطلھا التحسينيات بمرتبة


م         IWت أ��*�  : ا

 مكمTT'ت فھTTي) والتحTTسينيات والحاجيTTات الTTضروريات (الTTث'ث المراتTTب أصTTل بانقTTسام المكمTT'ت تنقTTسم

   : بانقسامھا تنقسم لذلك ، لھا ومتممات

  : ا�5ور�
ت /*��ت . 1

 المكمTT'ت مTTن جملTTة بTTذكر الTTشاطبي اNمTTام لھTTا مثTTل وقTTد الTTضرورية المقاصTTد حفTTظ بھTTا تكمTTل مTTا وھTTي

   : 2فمنھا للضروري

 فعدم. تكميلي ولكنه ، حاجة شدة فيه تظھر و( ضرورة إليه تدعو ( فإنه ، القصاص في التماثل ) أ
 ا4على قتل 4ن والعصيان، العداوات وثوران الفتنة، نار وإشعال ا4حقاد، إثارة فيً سببا يكون قد ماثلالت اشتراط
 ا4من إشاعة  تحقق ( كما الجريمة لھذه الرادع الزجر من القصاص ثمرة بدونه يكمل ف'. ذلك إلى ٍمؤد با4دنى
���	7�EF( ةالجريم ھذه عن بزجره الشارع قصدھا التي المجتمع في والحياة '() 

                                                           

  . 10 ، ص2 جلشاطبي لالموافقات  . 1

  . 10 ، ص2انظر الموافقات ج  . 2
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�Wb�W"��& Gs>:�fִ� ',«h�¯hX= K W;= 6��!u& 
7�J6X;ִ8	�  I:J"g<	0(1 .   

 مTTن الكامTTل التTTام المقTTصود يحTTصل حتTTى التماثTTل وھTTو التكميلTTي ـTT القTTصاص وھTTو ـTT بالTTضروري فكمTTل

   . المفسدة وتنتفي المصلحة فتحصل ، الضروري

 المTال لحفTظ المعTام'ت فTي مكمT'ت ھTذه وكTل ، المثTل وقراض المثل وأجرة المثل نفقة: كذلك ومنھا) ب

   . الطرفين حق وضمان

 ھTذه أن إذ ، وا4عTراض ا4نTساب حفTظ مكم'ت من 4نھا ، بھا الخلوة وكذا ا4جنبية إلى النظر تحريم) ج

   . الزنا إلى ذريعة المعاصي

   . العقول حفظ مكم'ت من فھذه العقل وضياع اNسكار لذريعة سدا المسكرات من القليل تحريم) د

 وكTذا ، والفTرائض الجماعة كص'ة ، الدين شعائر وإظھار ، المتشابھات في ال'حق والورع الربا منع) ھـ

 وإظھTار الTدين لحفTظ مكمT'ت ذلك كل وفي والكسوفين والعيدين كالتراويح المؤكدة السنن وفي ، والجمعة الجماعة

   . المسلمين عقيدة ونشر شعائره،

 حفTظ ذلTك كTل وفTي ، ا4بTدان وكفTا(ت ، ا4موال وضمانات البيوع في واNشھاد والكفيل بالرھن مالقيا) و

   . 2الضروريات من البيع أن قلنا إذا والضياع التلف من ا4موال لحقوق


ت /*��ت . 2�#
R  : ا

 للحTاجي مكمT'تال مTن جملTة بTذكر الTشاطبي اNمTام لھTا مثل وقد الحاجية المقاصد حفظ بھا تكمل ما وھي

   :فمنھا

 أصTل إلTى الحاجTة مثTل حاجTة إليTه تTدعو ( كلTه ذلTك فTإن ، الTصغيرة فTي المثTل ومھTر ، الكفاءة اعتبار) أ

 . الTTزوجين بTTين والرحمTTة والمTTودة ا4لفTTة تمTTام بTTه 4ن النكTTاح مقاصTTد مكمTT'ت مTTن ولكنھTTا . الTTصغيرة فTTي النكTTاح

   .ومكم'ته متمماته من فھو واستمراره دوامه إلىً داعيا كان وما ، بينھما بالدوام وأحرى

 يخTاف الTذي للمTريض جTوازه وكTذلك ، الTص'ة فيTه تقTصر الذي السفر في الص'تين بين الجمع جواز) ب

 فھTذه . ًمطلقTا للمTريض الجمTع أجTاز وبعضھم ، الجمع له فجوز الثانية الص'ة يدرك لم فربما ، عقله على يغلب أن

  . الحاجية المقاصد من ھو الذي والتخفيف التوسعة بأصل أخلت لما تشرع لم لو وأمثالھا

 بTاب مTن البيTع أن قلنTا إذا. للحاجيTات المكمT'ت بTاب مTن حكمھا والكفيل والرھن، ، البيع في اNشھاد ) ج

   . 3الحاجيات


ت /*��ت . 3� �IR�  : ا

 مكمT'ت مTن جملTة فTذكر تقدم لما لمث كما الشاطبي لھا ومثـل ، التحسينية المقاصد حفظ بھا تكمل ما وھي

   : ومنھا ، التحسينيات

                                                           

  . 179سورة البقرة ، آية رقم   . 1

  . 10 ، ص2ذكر هذه األمثلة مختصرة اإلمام الشاطبي في الموافقات ج  . 2

  . 11، ص2ذكر هذه األمثلة مختصرة اإلمام الشاطبي في الموافقات ج  . 3
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 مكمT'ت مTن ھTي ممTا وغيرھTا بTاليمين والبTداءة ،ً ث'ثTا كالغTسل ، الطھارة ومندوبات ، ا4حداث آداب ) أ

 ومTا ، التحTسين من المقصود يتحقق وبھا فقط بالفرائض تحصل الطھارة إذ ، الطھارة أصل من وليست التحسينيات

   .له ومتمم مكمل ھو إنما ذكر

 أو أفطTر، ثTمً تطوعTا صTام كمTن وذلTك ، واجبTة غيTر كانTت وإن ، فيھTا المTدخول ا4عمTال إبطال ترك) ب

   . أبطلھا ثم نافلة صلى

 العتTق في الرقاب وأنفس أفضل وكذا ، والعقيقة الضحايا في ا4نعام من الموجود وأفضل أطيب اختيار) ج

 ومكمTل زيTادة فيھTا ا4فTضل واختيTار ، والعتTق والعقيقTة ا4ضTحية أصTل فTي لحاصT التحTسين إذ ، ذلك أشبه وما ،

   .التحسين ذلك 4صل

 �	L: ( تعالى لقوله النفوس إلى محبوب ھو مما وأطيب المكاسب أفضل من اNنفاق) د

�&:E�s�	0 m}W���& >�?@ִ� �&:J"���80 |☺�� 

*D:�6� ¯�(
   . 2لھا مكمل النفس إلى وا4حب ا4فضل تيارواخ وإ(نفاق الجود بأصل حاصل فالتحسين ،1

  

  

  

 ا��
	� ا�����

 �� ������� ��� �� ا��
�	� أ��ـــ�م

 ا�
�ــ�

 

 

�	
��
	� ا�	��� ا��
@�� وا� :ا

  .3تابعة ومقاصد أصلية مقاصد : ضربان الشرعية المقاصد : الشاطبي اNمام قال

  : ا�صلية المقاصد �

                                                           

 92سورة آل عمران جزء آية رقم   . 1

    .11،ص2إلمام الشاطبي في الموافقات جذكر هذه األمثلة مختصرة ا .  2

  

  

  

  

 

 .134،ص2ج الموافقات للشاطبي 3
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 اNمام عرفھا ھكذا ) ملة كل في المعتبرة الضروريات وھي ، للمكلف افيھ حظ ( التي المقاصد ھي( 

  . 1الموافقات في الشاطبي

 . 2ذلك تفاصيل معنا سيأتي كما والمال والعرض والعقل والنفس الدين حفظ وھي الخمس فالضروريات

 ، الحياة وتستقيم ، الدين حفظ بحفظھا التي وھي والنحل، الملل جميع بھا جاءت التي المقاصد أعظم من ھي

  . بصيرة على � وتعبد النفوس وتستقر ، ا4من ويحفظ

 من ھي حيث للعبد فيھا (حظ قلنا وإنما : فقال ) للمكلف فيھا حظ ( ( قوله معنى الشاطبي اNمام بين ثم

 وند بوقت و( ، صورة دون بصورة و( حال، دون بحال تختص ( مطلقة، عامة بمصالح قيام 4نه الضرورة

3.وقت
  

  : ا�صلية المقاصد أقسام �

   : قسمين إلى تنقسم ا4صلية المقاصد

  : عينية ضرورية مقاصد )1

 بحفظ مأمور فھو ، الخمس الضروريات على يحافظ أن مكلف كل على ً◌ عينا يجب أنه بھا والمقصود

 يتعلم وأن دينه، يستقيم حتى فعله يجب ما وكل ، اعتقاده يجب ما كل بتعلم يقوم بأن وذلك ً◌، وعم' ًاعتقادا دينه

   .تعالى باi والعياذ –ً مرتدا فيكون فيھا يقع ( حتى والردة والزندقة الكفر مزالق كل

 في يقع ( حتى مھجته يحفظ أو الحياة مقومات من تمنع أو للھ'ك، يعرضھا ّ◌ بأ( نفسه حفظ في وكذلك

 ً◌ نفسا يقتل بأن – حق غير من – لقود ً◌ باسب تكون أن من نفسه يحفظ أن عليه يجب كما ، نفسه إت'ف

 مسلم امرئ دم يحل ( : ( ρ قال كما – محصن وھو – زنى في يقع أو ، الجماعة يفارق أو بھا، فيقتل معصومة

  . 4)للجماعة المفارق لدينه والتارك ، بالنفس والنفس ، الزاني الثيب : بث'ث إ(

 عقله يزيل ما وكل ، والمخدرات كالخمور عقله يذھب لما يتعرض أن من عقله يحفظ أن عليه يجب كما

  . إليه ربه من الخطاب لمورد ً◌ وحفاظا ، التكليف مناط العقل على يحافظ حتى وذلك ،

 في وضعه عن له ً◌ ورعيا الدار، ھذه عمارة في عوضه بقاء إلى ً◌ التفاتا نسله حفظ ً◌ عينا ويجب

 من نفسه ويحفظ ، ا(خت'ط من ونسله نسبه يحفظ حتى شھوته يحفظ أن يجب كما ا4نساب، اخت'ط مضيعة

     .الھ'ك

 كما المتقدمة، ا4ربعة ا4وجه تلك وإقامة حفظ على يستعين به المال 4ن ، ماله حفظ ًعينا عليه ويجب

 ذلك فعل من ولذلك رشد، غير من بسفاھة صرفه أو اNحراق، أو للتلف يعرضه وأ( ماله، حفظ عليه يجب

 عقله في لسفه – التصرف يجيد ( كان فإن عليه، واجب المال حفظ 4ن أوليائه، قبل من عليه لحجرل نفسه عرض

5.يرشد حتى عليه حجر –
  

  : كفائية ضرورية مقاصد )2

                                                           
 .134،ص2ج الموافقات للشاطبي 1

 . انظر ص      من ھذا البحث2

 .134،ص2ج الموافقات للشاطبي 3

  135تقدم تفاصيل تخريجه في ص .  متفق عليه4

 .135،ص2 جراز حاشية لعبدهللا د للشاطبي مع الفقاتوا انظر الم5
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 العامة أحوال بھا تستقيم التي العامة للمصالح ً◌ حفظا وذلك ، بالغير تناط التي الضرورية المقاصد وھي

  . الخمس الضروريات تحفظ التي ، العامة كالو(يات بھا، إ( صةالخا أحوال تقوم ( والتي ،

 يقوم ( إذ ، ً◌ ضروريا كونه في به (حق فھو لpول، مكمل القسم ھذا أن إ( : ( الشاطبي يقول ولذلك

 على ، عباده في � خليفة أنه وحقيقته... الخلق لجميع عامة بمصالح قيام الكفائي أن وذلك بالكفائي، إ( العيني

  . 1)ذلك من له ھيء وما ، قدرته حسب

 أو الو(يات أو القضاء من فيه كلفوا فيما الرشوة أخذ العامة الو(يات أصحاب على المحرم فمن ولذلك

 أن لقاض و( عليھم، و(يته على تو(ھم ممن أجرة يأخذ أن ٍلوال يجوز ف': (الشاطبي قال. الناس بين التحكيم

 على لمحسن و( ، فتواه على لمفت و( حكمه، على لحاكم و( ، قضائه على أجرة له، وأ عليه المقضي على يأخذ

 ولذلك . عامة مصلحة فيھا للناس التي العامة ا4مور من ذلك أشبه ما و( قرضه، على لمقرض و( ، إحسانه

 حكمة تضاد عامة سدةمف إلى مؤد ھنا المصلحة استج'ب 4ن الو(ية، نفس بھا المقصود والھدايا الرشا امتنعت

 خ'فه وعلى النظام، ويصلح ا4نام جميع في العدل يجري المسلك ھذا وعلى الو(يات ھذه نصب في الشريعة

 و( عليھا، اNجارة تصح ( العينية العبادات أن تبين فيه وبالنظر. اNس'م قواعد وھدم ا4حكام في الجور يجري

 المصالح في النظر وكذلك ، وا4دب للعقاب سبب تركھا وأن بھا، يدينو مطلوب نيل و( فيھا، المعاوضة قصد

  . 2ك'مه  اھـ)العالم في مفسدة أي تركھا في 4ن للعقوبة تركھا موجب العامة

 كبيرة ، بمبادئھا عظيمة اNس'مية الشريعة أن ً◌ جميعا نعلم حتى ، بطوله الشاطبي ك'م ذكر تعمدت وقد

 انتشرت لما ولذلك. والممتلكات الناس ومھج أمن وحفظ ، المجتمعات أمان امصم فھي ، تشريعاتھا في المعنى

 ع'مة أصبحت  المجتمعات من كثير فيً واقعا ً◌ أمرا بھا التعامل وصار ، المسلمين بلدان من كثير في  الرشوة

 ويأخذ الصدق، ويتحرى ، العدل ينشر من تجد ف'. فيھا القضاء وتزلزل. اNس'مية المجتمعات كيان تھز سوداء

  . � رحم من إ( الظالم بيد

 لعاش لعباده، � رضي بما وارتضوا �، بحكم أنفسھم وحكموا � شريعة إلى عادوا الناس أن ولو

  . ًجميعا لھم الحياة وقامت ، العدل فيھم وانتشر بس'م، الناس

  : التابعة المقاصد �

 له يحصل جھتھا فمن. المكلف حظ فيھا روعي التي فھي عةالتاب المقاصد وأما : ( بقوله الشاطبي عرفھا

 والشراب الطعام شھوة له فخلق ... الخ'ت وسد بالمباحات، وا(ستمتاع ، الشھوات نيل من عليه جبل ما مقتضى

 إلى الشھوة له خلق وكذلك أمكن، بما الخلة ھذه سد في التسبب إلى الباعث ذلك ليحركه ، والعطش الجوع مسه إذا

 العرضية والطوارق والبرد بالحر ا(ستضرار له خلق وكذلك إليھا، الموصلة ا4سباب اكتساب إلى لتحركه سادالف

 ھھنا ليس ا(ستقرار أن مبينة الرسل ،وأرسل والنار الجنة خلق ثم. والمسكن اللباس اكتساب إلى داعية ذلك فكان ،

    3ك'مه اھـ..)ھناك ا4بدية والشقاوة ا4بدية السعادة وأن أخرى، لدار مزرعة الدار ھذه وإنما
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 المقاصد وأن لھا، ومكملة ا4صلية للمقاصد خادمة الحقيقة في ھي التابعة المقاصد أن لنا يتلخص ولذلك

 وتعالى سبحانه – المالك لطف يقتضيه إنما التابعة والمقاصد ، وتعالى سبحانه i العبودية محض يقتضيه ا4صلية

  . لھم وأباحھا المقاصد ھذه ملھ سخر حتى بعبيده، –

  : التابعة المقاصد أقسام �

 مصالح في تصب كلھا كانت إنما عباده على الواجبات وأوجب الفرائض فرض لما وتعالى سبحانه � إن
 في ً◌ طمعا ،ً ورھبا ً◌ رغبا تعالى � إلى بھا يتقربون العبادات أنواع لعباده يسخر وتعالى سبحانه وأنه ، عباده
 : ( دعاءه استجابة في كزكريا ا4نبياء بعض مدح في تعالى قال عقابه من ً◌ وخوفا جنته

��76ִZ <��	
 N��	� ��76ִ9���� N��	� >�ep�	 K 
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 مقاصد فيھا تختلط أن عباداتھم في لھم أباح أن عباده على ولطفه وكرمه ومنه تعالى � فضل من إن ثم

 تشوب أن أو العبادات، شرعت أجلھا من التي ا4صلية المقاصد تخدش أن دون مرجوة، لعبادة ومصالح ، تابعة

 سبحانه أنه كما. وھكذا ...الحج في التجارة طلب وجواز الجھاد، في المغنم طلب جواز ذلك فمن . فيھا اNخ'ص

 واNشراك العبادات في والسمعة كالرياء ، العبادة أساس تفسد أو باNخ'ص تضر بمقاصد خلطھا من منع وتعالى

   . تعالى � مع

   : عدة أقسام إلى التابعة المقاصد نقسم أن يمكننا ولذلك

 : ا�صلية للمقاصد المقويةو المؤكدة التابعة المقاصد -1

 وھذه تحصيلھا، على وتؤكد ًوثباتا، قوة تزيدھا أنھا بل ا4صلية، المقاصد صلب في تؤثر ( المقاصد فھذه

 ا4صلي المقصد فإن ، العبادات وھكذا: ( العبادات في الشاطبي يقول لذلك والمعام'ت العبادات تشمل المقاصد

 في الدرجات لنيل التعبد قصد ذلك وتبع ، حال كل على إليه بالقصد وإفراده المعبود، الواحد إلى التوجه فيھا

 عليه، وباعثة ا4ول للمقصود مؤكدة التوابع ھذه فإن ، ذلك أشبه وما تعالى � أولياء من ليكون أو اjخرة،

  .2)ً◌ وجھرا ً◌ سرا فيه للدوام ومقتضية

 تفاصيل معنا وستأتي. لھا التابعة المقاصد من والحج والزكاة والصيام الص'ة في نماذج � رحمه بين ثم

 في ا4صلية للمقاصد المقوية المؤكدة المقاصد ھذه تكون وقد. العبادات مقاصد في الثالث الباب في المقاصد ھذه

  .كذلك المعام'ت

 صدالق على للتناسل مشروع فإنه ، النكاح في ذلك مثال : ( والعبادات العادات ذكر في الشاطبي قال

 ھذه تفاصيل معنا وسيأتي ،4 ...)واjخروية الدنيوية، المصالح على والتعاون ، واNزدواج السكن ويليه ،3ا4ول

   . النكاح باب في المقاصد
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 ھذه من عليه نص ما أن وذلك ... النكاح شرع من للشارع مقصود ھذا فجميع : ( الشاطبي قال ثم

  ).وإدامته لطلبه ٍ◌ ومستدع لحكمته ٍ◌ ومقو ا4صلي، للمقصد مثبت ھو التوابع المقاصد

 : ا�صلية للمقاصد والمزيلة الضارة التابعة المقاصد -2

 ا4صلية تنعقد لم وربما تزيلھا، أو ا4صلية المقاصد بأصل تضر فإنھا الفعل تبعت إن المقاصد فھذه

  . والمعام'ت العبادات تشمل كذلك وھذه. ًابتداء

 كأفعال القتل من دمه حفظ أو أمواله، حفظ بھا قصد أو ، والسمعة الرياء بھا قصد كمن : العبادات فمثال

  . والمرائين المنافقين

 كفعل ، تعظيمھم من أو الناس، أوساخ من لينال أو ، والدم المال حفظ بقصد كالتعبد : ( الشاطبي قال
 ومكسل للترك ٍ◌ مقو ھو م،بلالدوا على باعث و( بمؤكد ليس ا4مور ھذه إلى القصد فإن والمرائين، المنافقين

 : ( تعالى قال تركه عليه عبد فإن ، مطلوبه به يترصد ريثما إ( صاحبه عليه يقوم ( ولذلك الفعل، عن
eL���� �SS��& L � ���^�8 K o3& >'/0 1 ^7Uִ� 
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 – ودمائھم أموالھم حفظ إ( العبادات من يقصدون ( الذين والمرائين المنافقين أن الشاطبي ك'م ومعنى

 ًمحمدا وأن ، � إ( إله ( أن يشھدوا حتى اسالن أقاتل أن أمرت : ρ لقوله – محرمة تصير اNس'م بإظھار 4نھا

 وحسابھم اNس'م بحق إ( وأموالھم دمائھم مني عصموا ذلك فعلوا فإذا ، الزكاة ويؤتوا الص'ة ويقيموا � رسول

  . 3 )� على

 ")SI  : ( تعالى قال – زعموا – منھم مخادعة ذلك يفعلون إنما أنھم فبين المنافقين � فضح ولذلك

 )rW"��=���☺��&  I:11��=	KEY o3& �:89�� 
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 ( ا4نكحة ھذه مثل فإن – بط'نه يرى من عند – التحليل ونكاح ، المتعة نكاح : فمثاله المعام'ت وأما

  ρ � رسول نھى (τ علي عن يخانالش روى فقد ) المتعة نكاح فھو ( ا4ول أما. فعلھا ويحرم ً◌، أص' تنعقد

  . 2 )القيامة يوم إلى حرام أنھا أ( (رواية في وزاد 1)خيبر عام المتعة عن

 بالتيس أخبركم أ(: ( ρ وقال ،3)له والمحلل المحلل � لعن  : ( ρ عنه قال فقد التحليل نكاح وأما

  . 4 )له والمحلل المحل � فلعن ، ِالمحلU ھو :قال .� رسول يا بلى : قال المستعار؟

  : لھا مزيلة و3 لVصلية مؤكدة غير ولكنھا التابعة المقاصد -3

 أنھا و( ، ومثبتة لھا مقوية فتكون لpصلية، مؤكدة غير الحقيقة في ھي والتي التابعة المقاصد من ھناك

   4.5صلھا ومزيلة لھا ضارة

  : نوعان المقاصد وھذه

 من ص'ته يضر فھذا عنه، غريمه دفع ونوى صلى كمن وذلك يلغيھا و( ا4صلية المقاصد يضر نوع  ) أ

 نية مع بالبيت طاف كمن وكذا ، المطالبة ذمته من وتسقط ، ثانية مرة بھا مطالب غير ولكنه ، النية حيث

 � لوجه خالصة تكون أن يجب عبادات فھذه. والم'زمة السعي بنية غريمه خلف سعى أو ، الغريم م'زمة

  . العبادات ناحية من ھذه 6.النية ھذه تشريك فيھا يضر ( ذلك مع ولكن ، تعالى

 ديمومة يقتضي ( مما مالھا في ًطمعا أو بالزوجة، اNضرار قصد من كنكاح المعام'ت ناحية ومن

 ( ذلك مع ولكنه النكاح، شرعية في الشارع لقصد مخالف فھو المقاطعة، عين يقتضي ( ذلك مع ولكن النكاح،

 الخاطر ويدوم السببي الخاطر ذلك يزول أو ، تنتھي قد بالزوجة المضارة أن إذ النكاح، عين مخالفة قتضيي

   7.له ا4صلي والمقصود للنكاح ا4صلي

 الوضوء بنية تؤضأ كمن وذلك ، ً◌ تبعا فيه يشاركه ولكنه يؤكده و( ا4صلي بالمقصد يضر ( نوع  ) ب

 قصد أو بالمغنم، ا(نتفاع مع تعالى � كلمة إع'ء بجھاده نوى أو الحر، من التبرد نية معه وأشرك i والتعبد

 .فيه المتاجرة نية مع تعالى i الحج إخ'ص

 ضارة أو لھا مزيلة وليست ا4صلية للمقاصد تابعة مقاصد وھذه يضر، ( العبادات ھذه في التشريك فھذا

  . إخ'صھا في مشككة أو ، صحتھا في

�1�E�ִ : ( تعالى قال لذلك مبينة النصوص جاءت ولذلك 1�� �3& 

e��� � � �s�}U��BQ H� °�E-8u
h	0(8، المجاھد قصد أن تنبيه وھنا ) 

                                                           
من حديث علي ) 5115( عن نكاح المتعة حديث رقم ρ الرسول نھى:  باب –كتاب النكاح : أخرجه البخاري في صحيحه  1

  τبن أبي طالب 

من حديث الربيع بن سمرة  ) 1406 – 28( نكاح المتعة ، حديث رقم :  باب –كتاب النكاح : أخرجه مسلم في صحيحه  2
 .الجھني عن أبيه

 قال اGلباني في τديث علي بن أبي طالب من ح) 2076(حديث رقم ) باب في التحليل( باب : رواه أبو داود في سننه  3
 ) 5101(برقم ) صحيح(صحيح الجامع 

 قال اGلباني في τمن حديث عقبة بن عامر ) 1936(حديث رقم ) المحلل والمحلل له ( باب :  رواه ابن ماجه في سننه 4
 ) 199 – 2596(برقم ) حسن(صحيح الجامع 
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 في بھا يستعين فأخذھا الغنيمة و بالنصر عليه فامتن ، تعالى � كلمة إع'ء يكون قصده وإنما فقط المغنم يكون

 غازية من ما : ( ρ قال . الحديث في جاء كما ا4جر من ينقص هولكن يضر، ( التشريك فھذا تعالى، � طاعة
 تم غنيمة يصيبوا لم فإن ، الثلث لھم ويبقى اjخرة، من أجرھم ثلثي تعجلوا إ( الغنيمة فيصيبون � سبيل في تغزو

  . 1 )أجرھم لھم

 لرد أخرى أوجه بعضھم وذكر – له مسلم إيراد مع – بعضھم فضعفه الحديث ھذا في العلماء اختلف وقد

 ولغيرھا الصحيح للحديث وانتصر ، كلھا الدعاوى ھذه رد النووي ولكن عياض القاضي ذكرھا كما المعنى ھذا

 أجرھم يكون وغنموا سلموا إذا الغزاة أن غيره، يجوز ( الذي فالصواب الحديث معنى وأما : ( فقال ا4دلة من

 جملة من الغنيمة ھذه وتكون ، الغزو على المترتب أجرھم لثيث تعجلوا فقد لھم حصلت فإذا غزوھم، أجر من أقل

 ً◌، شيئا أجره من يأكل ولم مات من منا : كقولھم الصحابة عن المشھورة الصحيحة لpحاديث موافق وھذا ا4جر،

 يأت ولم الحديث، ظاھر وھو الصواب ھو ذكرنا الذي فھذا ، يجتنيھا أي يھدبھا فھو ثمرته، له أينعت من ومنا

 ذكرناه الذي ھذا معنى عياض القاضي اختار وقد ، ذكرنا ما على حمله فتعين ھذا يخالف صحيح صريح ديثح

   . تقدم مما الفاسدة ا4قوال بعض ذكر ذلك وبعد.2ك'مه اھـ ...)فاسدة ً◌ أقوا( تفسيره في حكايته بعد

 : ( تعالى قال ذلك في الحاج عن الحرج ورفع الحج مع ونيتھا التجارة إباحة في النص جاء وكذلك
�m�f	� 7�J6�-/; 1 ¦ִs�1j I�O �&:E� <7�	0 d⌧$�	
 L�k� 
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 من أن على ا4مة إجماع لھذا ويشھد :( فقال. الحج في التجارة صحة على الغزالي اNجماع نقل وقد

   .4 ...)نفسه حظوظ من حظ به امتزج وقد ، عليه وأثيب حجه صح تجارة ومعه ً◌ حاجا خرج

 الشباب معشر يا: ( ρ لقولهً اتباعا وذلك الشھوة وكسر � لوجه الصيام قصد من ً◌ أيضا ھذا في ويدخل

   . 5)وجاء له فإنه بالصوم فعليه يستطع لم ومن للفرج، وأحصن للبصر أغض فإنه فليتزوج الباءة منكم استطاع من

 تزيلھا و( ، ا4صلية المقاصد تضر ( ةالتابع المقاصد ھذه أن من ذكره تقدم ما على تدل ا4دلة فھذه

   6.فعلت 4جلھا التي ا4صلية المقاصد تلغي ( ولكن ا4جر، أنقصت ربما ولكنھا

 

  

  

  

  

  

                                                           
من حديث عبدهللا بن ) 1906(بيان قدر ثواب من غزا ، حديث رقم :  باب –كتاب ا?مارة : أخرجه مسلم في صحيحه  1

  ψعمرو 

 .1220ص ) 1906( شرح مسلم للنووي عند شرحه للحديث رقم 2

 ).198( سورة البقرة ،جزء آية رقم 3

 .373،ص4ج إحياء علوم الدين للغزالي 4

من ) 5065(حديث رقم ..) من استطاع منكم الباءة  ( ρ باب قول النبي –كتاب النكاح : أخرجه البخاري في صحيحه  5
حديث ) اح لمن تاقت نفسه إليهاستحباب النك: ( باب –كتاب النكاح :  وأخرجه مسلم في صحيحه τحديث عبدهللا بن مسعود 

 )1400(رقم 

 ، وfبن نجيم ص    ، وانظر الموافقات 37 ص-33 لزيادة البحث في ھذه القضايا ينظر اGشباه والنظائر للسيوطي ص6
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دة �����T��� ا :  

 ، أأخطT فقTد الطاعTة أنھTا زعم ومن مذلل أي ، معبد طريق ومنه ، التذلل ھي العبادة : الرازي 1الفخر قال

ْأديTت ، � طاعة لكلً اسما صارت الشرع في ولكن أطاعوھم وما ، وا4صنام والمسيح الم'ئكة عبدوا جماعة 4ن H 

                                                           
ازي  1 oلحسين التيمي أبو عبد ^ محمد بن عمر بن الحسن بن ا).م1210 - 1150ھـ، 606 - 544( فخر الدين الر

ولد في الري بطبرستان، أخذ العلم عن كبار علماء عصره، ومنھم والده، حتى برع في علوم . الرازي الملقب بفخر الدين
ًكان الرازي عالما في التفسير وعلم الكJم والفلك والفلسفة وعلم ا-صول . شتى واشتھر، فتوافد عليه الطJب من كل مكان

يرة تدل على غزارة علمه وسعة اطJعه أبرزھا تفسيره الكبير المعروف بمفاتيح الغيب، وھو ترك مؤلفات كث. وفي غيرھا
ٌتفسير جامع لمسائل كثيرة في التفسير وغيره من العلوم التي تبدو دخيلة على القرآن الكريم، وقد غلب على تفسيره المذھب 

ُاختلف في سبب وفاته، . يب وغريبة كما قال ابن خلكانالعقلي الذي كان يتبعه المعتزلة في التفسير، فحوى تفسيره كل غر
 ًوقيل مات مسموما
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 : 3اjلوسTي قTال . 2 )الطاعTة ھTي العبTادة : ( المحيط القاموس وفي . ھـ أ 1التعظيم في والنھاية التذلل وجه على له

  .4والتذلل الخضوع غاية لغة العبادة


دة �����T�2
 ا�Zً :  

 الباطنTة وا4عمTال ا4قوال من ويرضاه � يحبه ما لكل جامع اسم ھي العبادة : تيمية ابن اNس'م شيخ قال

 والوفTاء ا4رحTام وصTلة الوالTدين وبTر ا4مانTة وأداء الحTديث وصTدق والحTج والTصيام والزكاة فالص'ة . والظاھرة

 وابTن والمTسكين واليتTيم للجTار واNحTسان والمنTافقين للكفTار والجھTاد نكTرالم عن والنھي بالمعروف وا4مر بالعھود

  .  العبادة من ذلك وأمثال والقراءة والذكر والدعاء والبھائم اjدميين من والمملوك السبيل

 والرضTا لنعمه والشكر لحكمه والصبر له الدين وإخ'ص إليه واNنابة � وخشية ورسوله � حب وكذلك

   .i العبادة من ھي  ذلك وأمثال عذابه من والخوف لرحمته والرجاء عليه التوكلو بقضائه

 ( تعالى قال كما لھا الخلق خلق التي له والمرضية له المحبوبة الغاية ھي i العبادة أن وذلك
 ��� J��"/;ִe |L����& �m���&�� zC(" 

4I����^�8�-��(5. 6
  

 : تقTTول والعTTرب . والخTTضوع الTTذل بغايTTة الحTTب غايTTة : أصTTلين تجمTTع العبTTادة : ( فقTTال القTTيم ابTTن وعرفھTTا

 ومTTن ، لTTهً عابTTدا تكTTن لTTم ، لTTهً خاضTTعا تكTTن ولTTم أحببتTTه فمTTن .والخTTضوع التTTذلل والتعبTTد ، متTTذلل أي متعبTTد طريTTق

 ھملTرب العبTاد محبTة المنكTرون كTان ھنTا ومTن ،ً خاضTعاً محبTا تكTون حتTى ، لTهً عابدا تكن لم ، محبة ب' له خضعت

 منكTرين : بغيTتھم نھايTة ا4علTى ووجھTه ـT مطلوبھم غاية بل ، لھمً محبوبا لكونه والمنكرون العبودية حقيقة منكرين

 اعتTرف الTذي ، الربوبيTة توحيTد وھTو ، توحيTدھم غايTة فھذا ، لھمً وخالقا للعالمينً ربا بكونه أقروا وإن ،ً إلھا لكونه

���	�4( : ( تعTTTTTTالى � قTTTTTTال كمTTTTTTا ، ركالTTTTTTش عTTTTTTن بTTTTTTه يخرجTTTTTTوا ولTTTTTTم ، العTTTTTTرب مTTTTTTشركوا بTTTTTTه 

��� !���hִ� $LS�  {/;ִu ��_�:=ִ☺���& 

�t7c!u&�� |LE�:J"�-	� �3& > 458֠ ��$☺H ��& 

R3 > 75 l 7�89�}	�~Q�O BC  I:�☺/;$8 K (7 ، تعالى وقوله) :9;��� 

��<5=��>ִ? 0@A� ���<�B��ִC D@����B�E�� F��� � GH�I>�% 

5J��K�%	�-L(8  هوTTTTTTTTTTTTقول) MN֠ 6@ִ☺$P� QR�S=T��(9 ىTTTTTTTTTTTTه إلTTTTTTTTTTTTالى قولTTTTTTTTTTTTتع 

                                                           
 .طبعة إحياء التراث ) 4807ص / 1ج ) (1( عند تفسير البينة آية 1

 1101للفيروز آبادي ، مادة عبد ، ص 2

حسيني فقيه شھاب الدين محمود بن عبد ^ ال).م1854- 1802ھـ، n)1217-1270ا-لوسي، أبو الثناء شھاب الدين   3
ًولد في بغداد، وتلقى العلوم على شيوخ عصره، وكان شديد الحرص على التعلم ذكيا فطنا، < يكاد ينسى . ومفسر ومحدث ً

اشتغل بالتأليف والتدريس في سن مبكرة، فذاع صيته وكثر تJميذه، تولى . ًشيئا سمعه، حتى صار إمام عصره بJ منازع
rله عدة كتب قيمة، أبرزھا . قام بعدة زيارات علمية إلى اgستانة وغيرھا.ھـ 1263منصب ا\فتاء وبقي فيه حتى سنة 

nتفسيره الكبير روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني الذي استغرق تأليفه خمس عشرة سنة، ويعد ھذا  ُ
قد ذكر فيه بعض إشارات الصوفية في التفسير موسوعة كبيرة جمع فيه ا-لوسي خJصة علم المتقدمين في التفسير، و

 .ُتوفي ا-لوسي في ذي القعدة في بغداد ودفن فيھا. التفسير

  ) 59ص  / 26ج (  روح المعاني 4

 ) .56  (رقم آية الذاريات، سورة 5
  .44 ص العبودية 6
 ).25( سورة لقمان، آية رقم  7

 ).87 ( رقم آية ، الزخرف سورة 8
 )84( رقم  سورة المؤمنون ، جزء آية9
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)U'�����B�Eִ? V� G �MN֠ GH�I>�% U'-/ִ�WXNM(1  ذاTTتج ولھTTيھم يحTTه علTTب 

   .2ك'مه اھـ ). سواه رب و(  غيره خالق ( أنه كما  غيره يعبد أن ينبغي ( وأنه  إلوھيته توحيد على

:  الTسعدي وقTال . 4 )لربTهً تعظيمTا نفTسه ھTوى فخT' علTى المكلTف فعل ھو : ( بقوله 3الجرجاني وعرفھا

   .5والباطنة الظاھرة وا4قوال ا4عمال من ويرضاه � يحبه ما لكل جامع اسم ) والعبادة(

 بمن إ( تليق ( التعظيم نھاية إذ . تعالى شأنه في إ( تليق ( وھي التعظيم نھاية ھي:( التھانوي وقال

 وقيل : ( فقالً أيضا تعريفات عدة ذكر ثم ). تعالى � من إ( تتصور ( اNنعام ةونھاي  اNنعام نھاية عنه يصدر

 بما ترضى أن ھي لخواصھم العبودية أن كما ، المؤمنين لعوام وھي تعالى، � يرضي بما العبد يعمل أن العبادة

 على والصبر ، للحدود لحفظوا ، بالموعود والرضا ، بالعھود الوفاء : أربعة العبودية : ( وقيل ) ربك يفعل

6 ).مو(ھا أمر في والطاعة ، مناھا عن وزجرھا ، ھواھا النفس منع : ث'ثة العبودية : وقيل . المفقود
  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :ا��
	� ا�����

                                                           
 ).89( سورة المؤمنون ، آية رقم 1

  .6 ـ 5 صـ القيم <بن العبادة 2
فيلسوف ، : علي بن محمد بن علي، المعروف بالشريف الجرجاني)  م1413 - 1340=  ھـ 816 -  740(الجرجاني  3

 ه فر الجرجاني إلى 789نة ولما دخلھا تيمور س.ودرس في شيراز) قرب استراباد(ولد في تاكو . من كبار العلماء بالعربية
 ).5/7(له نحو خمسين مصنفا، ا-عJم.إلى أن توفيثم عاد إلى شيراز بعد موت تيمور، فأقام .سمرقند

 )16 (التعريفات ص 4

 39تفسير السعدي ، ص  5

 1161 ، ص2ج موسوعة كشاف اصطEحات الفنون والعلوم 6
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� � ��� وأ����
 ا���
دات أ	�اع�
��  

 

 

 

 

  :��	�� � ��� وأ���	 ا��
	دات أ��اع

  :لى أقوال ، فقال بعضھم أفضل العبادات ھي اختلف أھل العلم في ذلك ع

�*:�
ت &% اW3��/ f ">8(و.  

 المخTصوص 4نه ؛ 2  )كالتفكر عبادة (: ( ρ قال العبادات أفضل التفكر : الفاسي 1العباس أبو المفسر قال

 الTسماء إلTى رفنظT فراشTه علTى مTستلق رجTل بينمTا : (وسTلم عليTه � صTلى وعنTه ، الخلTق مTن والمقصود ، بالقلب

   . 3 )له فغفر إليه � فنظر ، لي اغفر اللھم ،ً خالقا لك أن أشھد : فقال ، والنجوم

   )السائحون :  ( تعالى قوله في التوبة سورة تفسير في ا4ندلسي عطية ابن وقال

 داتالعبTا أفTضل مTن وھTي حTسن قTول وھTذا وملكوتTه � قTدرة فTي بأفكTارھم الجائلون ھم " السائحون( " 

 فأدخTل الليTل لTص'ة ليتوضTأ القTدح أخTذ العبTاد بعض أن ويروى ، ساعة نؤمن بنا اقعد جبل بن معاذ قول ذلك ومن

 الغTل أتلقTى كيTف وفكTرت " والTس'سل أعنTاقھم في ا4غ'ل إذ " تعالى � قول فتذكرت قال القدح، أذن في أصبعه

   .4)أجمع ليلي ذلك في وبقيت

   : 5الشافعي الصديقي يالبكر ع'ن بن محمد وقال

55J:((تعالى قولــــــــه-/Y�⌧)5#5L� H[: 9\%�ִC 

$������]XX��� 6R�S=T��� العبادات بأفضل التفكر يعني ،وھو ًواعتبارا ًاستد((6 )

                                                           
: د الرحمن بن عبد القادر، أبو العباس الفاسي الفھريأحمد بن عب) م1741 - 000=  ھـ 1154 - 000(الفاسي   1

َوھو في سيرة والده أبي . القسم ا-خير منه، في خزانة محمد بن الطالب الفاسي، بفاس)  خ- اللؤلؤ والمرجان (له . فاضل
ْزيد عبد الرحمن، والتعريف بأشياخه وتآليفه َ. 

) موضوع: (قال اGلباني ) 4326(ھقي في شعب ا?يمان برقك وأخرجه البي) 2688(أخرجه الطبراني في الكبير ، برقم  2
 )4528(انظر السلسلة الضعيفة برقم 

 .ً والحديثان المذكوران f يصحان،كما سيأتي تخريجھما قريبا559 ، ص 1البحر المديد ج 3

 101 ، ص 3 المحرر الوجيز ج 4

،مفسر،وعالم بالحديث،من أھل مكة ،له ) ھـ1647ــ1588ھـ ـــ 1057ــ996( ھو محمد بن علي بن محمد ع�ن  البكري الصديقي الشافعي 5
 ).293ص/6ج(،اCع�م)الطيف الطائف بتاريخ وج والطائف(و) ضياء السبيل في التفسير(مصنفات ورسائل كثيرة ،منھا 

 )191(  سورة آل عمران ، جزء آية رقم 6
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 الخلق من والمقصود بالقلب المخصوص 4نه: أي " .  كالتفكير عبادة ( ."قال : قال 2علي عن 1حبان ابن أخرج

 والنجوم السماء إلى فنظر رأسه  فرفع فراشه على مستلق رجل بينما ( يعرف ( من فيه بسند الثعلبي وأخرج.

 ساعة فكره (الدرداء وأبي عباس ابن وعن "له فغفر إليه � فنظر لي، اغفر اللھم ًوخالقا ًربا لك أن أشھد :فقال

3 ).ليله قيام من خير
  

 سTّري وقTال).سTيئاته والTى حTسناته إلTى فيھTا ينظTر المTؤمن رآةمT الفكTرة : ( الحTسن أبTي ابTن الحسن وقال

  .4))الجنة في فتحطھا خيمتك أطناب تحّل ان ا( ھو ما ، سنة عبادة من خير الفكرة( :السقطي

 4ن العبTادات أفضل ρمحمد على الص'ة : � عبد بن سھل وقال: قال  القرطبي الدين شمس اNمام  وقال

 العبTادات أفTضل بعTضھم وقTال. 5كTذالك لTيس العبTادات وسTائر المTؤمنين بھTا أمTر ثTم وم'ئكتTه ھو تو(ھا تعالى �

  . 6 أشقھا: أي "أحمزھا العبادات أفضل:" بحديثً استد(( النفس على أشقھا

 . 7والنفقTة النTصب بكثTرة العبTادات فTي والفTضل الثTواب إن وظTاھره : تعTالى � رحمه النووي اNمام قال

 أكثTر وھTي ، بعTض مTن أحTق العبTادة بعTض يكTون فقTد ؛ بمطTرد لTيس لكنTه قTال كمTا وھو : حجر ابن ظالحاف وقال

 المTسجد فTي ركعتTين كTص'ة للمكTان وبالنسبة ، رمضان لقيام بالنسبة القدر ليلة كقيام ، للزمان بالنسبةً وثواباً فض'

 مTن أكثTر إلTى بالنسبة الفريضة كص'ة البدنيةو المالية العبادة شرف وإلى ، غيره في ركعات لص'ة بالنسبة الحرام

 ، التطTوع مTن أكثTر إلTى بالنTسبة الزكاة من وكدرھم ، النافلة ص'ة من ذلك ونحو قراءتھا من وأطول ركعاتھا عدد

 علTى شTاقة وھTي ـρT النبTي عTين قTرة الTص'ة كانTت وقTد : ًأيTضا وقTال ، القواعTد فTي الTس'م عبد ابن ذلك إلى أشار

  . 8أعلم و�ً مطلقا لص'ته مساوية مشقتھا مع غيره ص'ة وليست ، غيره

 : فقTال جمTدان، لTه يقTال جبTل على فمر مكة طريق في يسير ρ � رسول كان قال ھريرة أبي حديث وفي

 والTذاكراتً كثيTرا � الTذاكرون : (قTال ، � رسTول يTا المفTردون ومTا قالوا ) . المفردون سبق جمدان ھذا سيروا( 

(9 .  

                                                           
1

 ولد سنة مائتين وبضع وسبعين ،وسمع من ابن  بن أحمدھو الحافظ، المجود، شيخ خراسان، أبو حاتم، محمد بن حبان 
 (/).ھـ سير أعEم النبEء354،مات سنة)اGنواع والتقاسيم(وسماه وألف صحيحه المعروف، خزيمة وغيره،

2
ھو أمير المؤمنين أبو الحسن علي بن أبي طالب الخليفة الرابع ،وأحد العشرة المبشرين بالجنة ، وابن عم رسول هللا صلى  

 (/).قتله الخارجي ابن ملجم ،البداية والنھاية ھـ40 عليه وسلم ،أول من أسلم من الصبيان،مات في رمضان سنة هللا

انظر السلسلة ) موضوع: (لباني قال اG) 4647(والبيھقي في شعب ا?يمان برقم ) 2688( أخرجه الطبراني في الكبير برقم 3
 .)5428( ل�لبانيالضعيفة

 .356، ص1طرق رياض الصالحين  جالحين ل دليل الف4

 ).234،ص14ج القرآن -حكام الجامع 5
ھو : قال المزي :  الحديث أورده السخاوي في المقاصد الحسنة في بيان كثير من اGحاديث المشتھرة على اGلسنة ثم قال 6

E علي قارئ بعد ذكر وقال م) . 130المقاصد الحسنة ص . ( و في شيء من الكتب الستة حديث ، ولم يرمن غرائب ال
اGسرار المرفوعة في اGخبار . ( f أصل له : وقال ابن القيم في شرح المنازل . f يُعرف : الحديث ، قال الزركشي 

 ).                                     101 ـ 100الموضوعة ص 

  .)152، ص8ج(شرح مسلم  7

 )  .50،ص1ج ( للعجلونيكشف الخفاء) 124،ص10ج ( للعيني وانظر عمدة القاري611،ص3 جفتح الباريانظر   8

 )2676 (رقم حديث ^ ذكر على الحث باب والدعاء، الذكر كتاب : صحيحه في مسلم أخرجه  9
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 ابTن قال... شيوخھم متقني عن القاضي نقله ھكذا ، المشددة الراء وكسر الفاء بفتح المفردون:(النووي قال 

 ا4عرابTي ابTن وقTال ، ....تعالى � يذكرون فبقوا عنھم وانفردوا أقرانھم ھلك الذين المفردين وأصل : وغيره قتيبة

  . 1 ) والنھي ا4مر ةبمراعا وخ' واعتزل تفقه إذا ، الرجل فرد : يقال: 

 الثTواب مTن الTشھادة بكلمTة الTتلفظ في ترى أ( ؛ المشقة قدر على يكون أن ب'زم ليس الثواب إن: يقال وقد

  . 2ھـ أ " الشاقة العبادات من كثير في ليس ما

ً شTاقا يكTن لTم إذا الفعTل 4ن نصبك قدر على وأجرك أشقھا أي احمزھا العبادة أفضل : (أبادي العظيم وقال

 وجTل عTز iً خالTصا ُجعTل أنTه علTىً دلTي' ذلTك كTان المTشقة كثTرت فTإذا اNخT'ص فيقTلً كثيTرا فيTه النفس حظ كان

   ھـ  أ  3المشقة مراتب على ( اNخ'ص مراتب على مرتب الحقيقة في فالثواب

 بعTد حيTث نمT المTشقة فيھTا توجTد صT'ة فكل أحمزھا ا4عمال أفضل أن علم وقد : (العيني الدين 4بدر قال

 بعTد فيھTا كان إذا الفجر ص'ة أن ذلك من فينتج ذلك فيھا يوجد ( التي الص'ة من وأفضلً أجرا أعظم فھي الممشى

)  غيرھTا من وأفضل أجرا أعظم تكونً أحيانا الظلمة مصادفة مع للبدن راحة فيه الذي النوم عقيب كونه مع الممشى

   .5ھـ أ

 والزكTاة � لTذكر وشTرعت البدنيTة العبTادات أفTضل الTص'ة : (بعTضھم فقTال العبTادات بين فرق من ومنھم

 أفTضل أي : فقTال ) موضTوع خيTر الTص'ة ( حديث شرح عند 7المناوي الدين زين وذكر.6) المالية العبادات أفضل

 البدنيTة تالعبTادا أفTضل فإنھTا ) فليTستكثر منھTا يستكثر أن استطاع فمن ( العبادة من لعباده شرعه أي � وضعه ما

  .8 اNيمان بعد

 � وجه بھا قصد إذا العبادات أفضل من ، اNس'م ب'د إلى الشرك ب'د من الھجرة إن: (بعضھم وقال

	^�4ִ"��� : (وقوله : ( آخرون وقال . 9)تعالى�� ��[<�E��[B _M	N$% 

$���`�/ִa���� �   (وأوحينا ، بفعلھا لناسا يأمروا وأن ، الطاعات يفعلوا أن إليھم وأوحينا : أي 

�֠[B��b� (كذلك إليھم cdG���ef��� ����5=L[B� 

                                                           
 1584 ص 2676 شرح مسلم للحديث  1

 يللمناو القدير فيض وكذلك ،328،ص2ج حجر <بن الباري فتح وانظر. 129 ،ص6ج  للعيني القاري عمدة  2
 34،ص2ج
 . باب قتل الوزغ 79عبود في الباب  عون الم3

محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد، أبو محمد، بدر الدين )  م1451 - 1361=  ھـ 855 - 762( بدر الدين العيني  4
لب أقام مدة في ح) وإليھا نسبته(أصله من حلب ومولده في عينتاب .مؤرخ، عJمة، من كبار المحدثين : العينى الحنفي

وولي في القاھرة الحسبة وقضاء الحنفية ونظر السجون، وتقرب من الملك المؤيد حتى عد من . ومصر ودمشق والقدس
ثم صرف عن وظائفه، وعكف على التدريس والتصنيف . ولما ولي ا-شرف سامره ولزمه، وكان يكرمه ويقدمه. أخصائه

 .وله العديد من الكتب القيمة. إلى أن توفي بالقاھرة
 ). 251 ص/8ج) ( الفجر صJة فضل باب ( القاري عمدة   5
 303، ص4ج تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل ذكرھا عEء الدين علي بن محمد الخازن في  6

من  العلماء له نحو ثمانين : محمد عبد الرؤوف  المناوي القاھري، زين الدين)  م1622 -  1545=  ھـ 1031 - 952( 7
فيض القدير شرح أحاديث الجامع (عاش في القاھرة، وتوفي بھا،من كتبه . مصنفا، منھا الكبير والصغير والتام والناقص

 .)6/206(اGعEم ).شرح ألفية العراقي في السيرة(،و)الصغير
  210،ص2ج الصغير الجامع بشرح رالتيسي 8
 .3،ص1ج تيسير العEم شرح عمدة اGحكام ذكره البسام في 9
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cdG�_gAh��� (الص'ة إقام وعطف . بذلك غيرھم يأمروا وأن الزكاة يؤدوا وأن الص'ة يقيموا : أي 

 دنيةالب العبادات أفضل الص'ة إذ به ل'ھتمام ، العام على الخاص عطف باب من الخيرات فعل على الزكاة وإيتاء

�⌧֠�+���. (المالية العبادات أفضل والزكاة� �d,�� 5:i$�[j� فھم ، لغيرنا 5- ( 1 )

 وادعى :( الحج عن يتكلم وھو ا4لوسي وقال. 2)ا4خيار المصطفين من 4نھم ، سوانا أحد عبادة ببالھم يخطر لم

  . 3)والبدن المال على (شتماله العبادات أفضل أنه جمع

ل وقد Kمام فصNه القيم ابن اTالى � رحمTال تعTي وأطTان فTضل بيTادات أفTال العبTف : فقTل اختلTم أھTالعل Uأي 

   : أصناف أربعة صاروا فقد ولذلك ؟ أفضل العبادات

    :ا�ول الصنف

 وھTو ھواھTا، عTن ا4شTياء أبعTد 4نTه : قTالوا وأصTعبھا النفTوس علTى أشقھا . وأفضلھا العبادات أنفع عندھم

   .التعبد حقيقة

 . وأشTقھا أصعبھا أي ) أحمزھا ا4عمال أفضل ( له أصل (ً حديثا ورووا المشقة قدر على وا4جر : لواقا

 والمھانTTة الكTTسل طبعھTTا إذ ، لTTذلك النفTTوس تTTستقيم وإنمTTا قTTالوا . الTTنفس علTTى والجTTور المجاھTTدات أھTTل ھTTم وھTTؤ(ء

  . 4المشاق وتحمل ا4ھوال بركوب إ( تستقيم ف' ا4رض إلى واNخ'د

د Uذلك على والسنة الكتاب نصوص جاءت وقد الحرج رفع شريعتنا في عليه المبني ا4صل أن عليھم ُوير 

��5�  (تعالى قال _MִNִ1 �k�K�E��5
 H[: 9:i$l���� 0@$� 

mn5/ִ^ G � (5 أيضا وقال)ً ��Lo/-L F��� -���[k 5/WX-4���� _p� 

��Lo/-L -���[k �`0D-N����  (6 وقال ρ ) :عن النھي ورد بل  7  )تعسروا و( ايسرو 

 ھذا تعذيب عن  � إن ( الحديث في ولذلك تعالى � يشرعه لم بما العبادات في المشاق وتحمل النفس تعذيب

 روى فقد نفسه على يشق بما نذر عندما إسرائيل أبي حديث وكذلك ،ً ماشيا يحج أن نذر لمن وذلك 8  )لغني نفسه

 أبو : فقالوا ، عنه فسأل ، قائم برجل ھو إذ يخطب ρ النبي بينما : قال عنھما � رضي عباس ابن عن البخاري

 وليستظل ليتكلم مروه: ( ρ النبي فقال ، يصوم وأن يتكلم و( يستظل و( يقعد و( الشمس في يقوم أن نذر إسرائيل

                                                           
 )73(  سورة اGنبياء ،  آية رقم 1

 291، ص1ذكره سيد طنطاوي في التفسير الوسيط ج  2

 البقرة سورة 97 رقم gية تفسيره عند 14 صـ/ 4ج المعاني روح  3
  21 العبادة fبن القيم صـ   4

 )78(  سورة الحج ، جزء آية 5

 ) 185(  سورة البقرة ، جزء آية رقم 6

 .جه انظر ص    تقدم تخري متفق عليه ،  7

كتاب النذر، باب : ، وأخرجه مسلم في صحيحه ) 1865(كتاب جزاء الصيد ، حديث رقم :  أخرجه البخاري في صحيحه  8
ما بال : (ً رأى شيخا يھادى بين ابنيه فقال ρ أن النبي τكEھما عن أنس ) 1642(من نذر إن يمشي إلى الكعبة ، حديث رقم 

 . وأمره أن يركب) إن هللا عن تعذيب ھذا نفسه لغني  : ( ρ قال .نذر أن يمشي : ھذا؟ قالوا 

4 
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 مشقة فيه ما على يقره لم وسلم عليه � صلى النبي أن إذ منه المراد ظاھر الحديث فھذا .1 )صومه وليم وليقعد

   .الصيام وھي المشروعة الطاعة على وأقره ،ً نذرا يكون أن النفس على

   : فمنھا اNيمان وأفضل ا4عمال أفضل من أنھا يسيرة أعمال على التنصيص الشرع في ورد وقد

 علTى تTدخل أن ا4عمTال لأفض: ( ρ وقال ، 2 )وقتھا أول في الص'ة :  قال أفضل؟ 4عمال أي: ( ρ ُسئل

 ،4)والTسماحة الTصبر اNيمTان أفTضل ( ρ وقTال ، 3  )ًخبTزا تطعمTه أو ،ً دينTا عنTه تقTضي أو ،ً سرورا المسلم أخيك

 ρ وقTال. i( 6 الحمTد الTدعاء وأفضل � إ( إله ( الذكر أفضل. ( 5 )السمحة الحنفية اNس'م أفضل : ( ًأيضا وقال

 مطلTع بTين كمTا ، ا4عمTال سTائر تفTضل ، مبTرورة حجTة ثTم ، الجھTاد ثTم ، وحTده بTاi يمTاناN : ا4عمال أفضل: ( 

  . 7 )ومغربھا الشمس

 اNيمTان أفTضل مTن بTل ا4عمTال أفضل من الشارع جعلھا ذلك ومع السھلة اليسيرة ا4عمال من جملة فھذه

   .واNس'م

   : القيم ابن قال

   : الثاني الصنف

 وعTدم ، بھTا ا(ھتمTام واطTراح اNمكTان غايTة منھTا والتقلTل الدنيا في والزھد التجرد العبادات أفضل : قالوا

  : قسمان ھؤ(ء ثم . منھا ھو ما بكل ا(كتراث

 درجTة مTن أفTضل ھTو : وقTالوا ، إليTه الناس ودعوا عليه وعملوا إليه فشّمروا غاية ھذا أن ظنوا : فعوامھم    

   .ورأسھا عبادة كل غاية ياالدن في الزھد فرأوا . والعبادة العلم

 ، عليTTه الھمTTة وجمTTع � علTTى القلTTب عكTTوف بTTه المقTTصود وأن ، لغيTTرهً مقTTصودا ھTTذا رأوا : وخواصTTھم

 الجمعيTة فTي العبTادات أفTضل أن فرأوا ، بمرضاته وا(شتغال ، عليه والتوكل ، إليه واNنابة ، لمحبته القلب وتفريغ

   .له وتشتيت للقلب تفريق فيه ما كل دون ، بمراقبته واشتغال نواللسا بالقلب ذكره ودوام ، � على

                                                           
 )6704(كتاب اGيمان والنذور، باب النذر فيما f يملك وفي معصية، حديث رقم : أخرجه البخاري في صحيحه  1

 الترمذي وأخرجه) 426(كتاب الصEة ، باب في المحافظة على وقت الصلوات ، حديث رقم :  أخرجه أبو داود في سننه  2
كEھما عن أم فروة رضي هللا عنھا ، ) 170(كتاب الصEة، باب ما جاء في الوقت اGول من الفضل، حديث رقم : في سننه 

 .والحديث صححه اGلباني في صحيح أبي داود والترمذي باGرقام المذكورة

) 1096(ه اGلباني في صحيح الجامع برقم  أخرجه البيھقي في شعب ا?يمان ، وابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج ، وحسن 3
 . τعن أبي ھريرة 

 ، والبخاري في التاريخ عن عمير الليثي ، وصححه اGلباني في صحيح τ أخرجه الديلمي في الفردوس عن معقل بن يسار  4
 )1067(الجامع برقم 

  )126(حديث صحيح، تقدم تخريجه في ص  5

وأخرجه ابن ) 33830(ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة، حديث رقم : ت، باب كتاب الدعوا: أخرجه الترمذي في سننه  6
 ، وحسن ψكEھما عن جابر بن عبدهللا ) 3800(فضل الحامدين، حديث رقم : كتاب اGدب ، باب : ًماجه في سننه أيضا 

 .الحديث اGلباني في صحيح الترمذي وابن ماجه باGرقام المذكورة

 )1092( ، وصححه اGلباني في صحيح الجامع برقم τ وابن حبان في صحيحه عن ماعز  أخرجه أحمد في مسنده 7
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قھم ولTTو إليTTه بTTادروا والنھTTي ا4مTTر جTTاء إذا : مTTنھم المتبعTTون ، فالعTTارفون : قTTسمان ھTTؤ(ء ثTTم KرTTب فTTوأذھ 

 لTم � عTن يفرقTه مTا جTاء فTإذا . � علTى القلب جمعية العبادة من المقصود : يقولون منھم والمنصرفون . جمعيتھم

  ؟ ورد أوقاته كل بقلب فكيفً غاف' كان من با4وراد يطالب : قائلھم يقول وربما إليه يلتفت

 الTسنن ويتTرك بھTا يقTوم مTن ومنھم . لجمعيته والفرائض الواجبات يترك من منھم : قسمانً أيضا ھؤ(ء ثم

 جمعيتTي فTي وأنTا المTؤذن أذن إذا : قTالف ،ً عارفTاً شTيخا ھTؤ(ء بعض وسأل . لجمعيته النافع العلم وتعلم ، والنوافل

  ؟ حقي في ا4فضل فما جمعيتي على بقيت حالي على بقيت وإن ، تفرقت وخرجت قمت فإذا � على

 4ن وھTTذا . موضTTعك إلTTى عTTد ثTTم ، � داعTTي وأجTTب ، فقTTم العTTرش تحTTت وأنTTت المTTؤذن أذن إذا : فقTTال 

 أھTل من فليس ربه حق على روحه حق آثر ومن ، الرب حق عيالدا وإجابة ، والقلب الروح حظ � على الجمعية

   .1 )نعبد إياك( 

 العبTادات علTى جمعيتھم يقدمون الذين ھؤ(ء بعض ض'ل يتبين تعالى � رحمه القيم ابن ك'م خ'ل ومن

  .المخرفين سماھم ولذلك . عليھم وت'عبه . لھم الشيطان وسوسة بحسب وذلك والقربات

 وإمTام الزاھTدين سTيدρ � رسTول كTان وقد ،ً شرعا مطلوب أمر والھوى النفس ومجاھدة االدني في والزھد

 إلTى الركTون وعTدم الزھTد 4دلTة بTسط مقTام المقTام ھTذا ولTيس. ρ وورعTه زھTده علم سيرته إلى نظر ومن ، المتقين

 تقTدم وقTد. 2 )وھTواه نفTسه لالرجT يجاھد أن الجھاد أفضل (الصحيح الحديث في ρ قوله كله ذلك من ويكفينا . الدنيا

  . ووساوسه الشيطان محاربة في النفس ومجاھدة ، � إلى بالدعوة النفس بمجاھدة يتعلق فيما الك'م

   : القيم ابن قال

   : الثالث الصنف

 خدمTة فTرأوا . القاصTر النفTع ذي مTن أفضل فرأوه ، ٍمتعد نفع فيه كان ما : وأفضلھا العبادات أنفع أن رأوا

 عمTل بTأن واحتجTوا.  أفTضل والنفTع والجTاه بالمال ومساعدتھم ، حوائجھم وقضاء الناس بمصالح وا(شتغال ءالفقرا

 علTى العTالم فTضل كTان ولھTذا قالوا ؟ اjخر من أحدھما وأين الغير إلى متعد النفاع وعمل ، نفسه على قاصر العابد

 حمTر مTن لTك ٌخيTرً واحTداً رجT' بTك � يھTدي 4ن(  : ρ قTال وقTد : قالوا . الكواكب سائر على القمر كفضل العابد

 أجTور مثTل ا4جTر مTن لTه كTان ھدى إلى دعا من: (ρ بقوله واحتجوا المتعدي للنفع ھو إنما التفضيل وھذا ،3 )النعم

                                                           
 .  22 ص العبادة fبن القيم   1

 ). 112(وانظرتفاصيل تخريجه ص )1099(وصححه اGلباني في صحيح الجامع برقم  . τأخرجه ابن النجار عن أبي ذر    2

 وأخرجه) 2942 (رقم حديث ا\سJم، إلى الناس ρ النبي دعاء باب والسير، الجھاد كتاب :صحيحه في البخاري أخرجه  3
 بن سھل عن كJھما) 2406 (رقم حديث ، τ طالب أبي بن علي فضائل باب ، الصحابة فضائل كتاب : صحيحه في مسلم
 يحب يديه على ^ يفتح ً◌ رجJ الراية -عطين : ( وقوله ، خيبر فتح إلىً عليا ρ النبي بعث في طويل حديث وھو τ سعد
  ..) ورسوله ^ ويحبه ورسوله ^
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 معلمTTي علTTى يTTصلون وم'ئكتTTه � إن: ( ρ بقولTTه واحتجTTوا 1)شTTيء أجTTورھم مTTن يTTنقص أن غيTTر مTTن ، اتبعTTه مTTن

   .2) الخير الناس

 الحيتTان حتTى ا4رض فTي ومTن الTسماوات فTي مTن لTه ليستغفر العالم إن: ( ρ وبقوله ھذا من أطول وبلفظ

 عملTه ينقطTع ( النفTع وصاحب ، عمله انقطع مات إذا العبادة صاحب بأن واحتجوا 3 )جحرھا في والنملة البحر في

   . إليه نسب الذي نفعه مادام

 بTالخلوات يبعثTوا ولTم . ومعTادھم معاشTھم في ونفعھم ، وھدايتھم الخلق إلى بعثوا إنما ا4نبياء بأن واحتجوا

 مخالطTة وتTرك للتعبTد با(نقطTاع ھمTوا الTذين النفTر أولئTك علTىρ النبي أنكر ولھذا ، والترھب الناس عن وا(نقطاع

  . 4ذلك بدون يهعل الجمعية من أفضل إليھم واNحسان عباده ونفع ، � أمر في التفرق ھؤ(ء ورأى . الناس

   : القيم ابن قال

   : الرابع الصنف

 ووظيفتTTه الوقTTت ذلTTك مقتTTضى ھTTو بمTTا وقTTت كTTل فTTي الTTرب مرضTTاة علTTى العمTTل  العبTTادة أفTTضل إن قTTالوا

 تTرك ومن بل ، النھار وصيام الليل ص'ة من ، ا4وراد ترك إلى آل وإن الجھاد : الجھاد وقت في العبادات فأفضل

 بTه وا(شTتغال ، بحقTه القيTام ،ً مTث' الTضيف حضور وقت في وا4فضل . ا4من حالة في ماك ، الفرض ص'ة إتمام

   .وا4ھل الزوجة حق أداء في وكذلك ، المستحب الورد عن

  . وا(ستغفار والذكر والدعاء والقرآن بالص'ة ا(شتغال : السحر أوقات في وا4فضل

 فTي وا4فTضل. بTه وا(شTتغال تعليمTه علTى اNقبTال:  الجاھTل وتعلTيم ، الطالب استرشاد وقت في وا4فضل

   .المؤذن بإجابة وا(شتغال ورده من فيه ھو ما ترك : ا4ذان أوقات

 فTي إليھTا والمبTادرة الوجTوه، أكمTل علTى إيقاعھا في والنصح الجد : الخمس الصلوات أوقات في وا4فضل

ُبعَد وإن الجامع إلى والخروج ، الوقت أول   . أفضل كان َ

 وإغاثTة بمTساعدته ا(شTتغال  المTال أو البTدن أو بالجاه المساعدة إلى المحتاج ضرورة أوقات في 4فضلوا

 وتفھمTه تTدبره علTى والھمTة القلTب جمعيTة : القTرآن قTراءة وقTت فTي وا4فTضل وخلوتTك أورادك ذلTك وإيثار ، لھفته

 مTن قلب جمعية من أعظم أوامره تنفيذ على والعزم وتدبره فھمه على قلبك فتجمع . به يخاطبك تعالى � كأن حتى

   .ذلك على السلطان من كتاب جاءه

                                                           
حديث رقم . كتاب الذكر والدعاء، باب من سنة حسنة أو سيئة ، ومن دعا إلى ھدى أو ضEلة : أخرجه مسلم في صحيحه    1
 . τعن أبي ھريرة ) 2674( 

 )1838 (برقم الجامع صحيح في ا-لباني وصححه τ أمامة أبي عن والضياء الكبير في الطبراني رواه   2
قال . τمن حديث أبي الدرداء ) 3641( باب الحث على طلب العلم حديث رقم – أخرجه أبو داود في سننه كتاب العلم  3

 .وصححه اGلباني في صحيح أبي داود بالرقم المذكور ) 2117 – 6297( انظر صحيح الجامع برقم ) صحيح: (اGلباني 

 23 ص القيم <بن العبادة  4
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 ذلTك عTن المTضعف الTصوم دون والTذكر والTدعاء والتTضرع ا(جتھTاد : بعرفة الوقوف وقت في وا4فضل

 لجھTادا مTن أفTضل فھTو ، والتحميد والتھليل التكبير (سيما ، التعبد من اNكثار : الحجة ذي عشر أيام في وا4فضل.

   .المتعين غير

 لمخالطTة التTصدي دون وا(عتكTاف والخلTوة فيTه المTسجد لTزوم : رمTضان من ا4خير العشر في وا4فضل

   .العلماء من كثير عند ، القرآن وإقرائھم ، العلم تعليمھم على اNقبال من أفضل أنه حتى ، بھم وا(شتغال الناس

 علTى ذلTك وتقTديم ، وتTشييعه جنازتTه وحTضور يادتTهع : موتTه أو المTسلم أخيTك مTرض وقت في وا4فضل

   .وجمعيتك خلوتك

 الھTرب دون ، بھTم خلطتTك مTع الTصبر واجTب أداء : لTك النTاس  وأذى النTوازل نTزول وقTت فTي وا4فضل

   .يؤذونه و( يخالطھم ( الذي من أفضل أذاھم على ليصبر الناس يخالط الذي المؤمن فإن . منھم

 . خلطTتھم مTن أفTضل فھTو الTشر في واعتزالھم ، فيه اعتزالھم من خير فھي ، رالخي في خلطتھم وا4فضل

   .اعتزالھم من أفضل حينئذ فخلطتھم) الشر : أي (قلله أو أزاله خالطھم إذا أنه علم فإن

 الوقTت ذلTك بواجTب وا(شTتغال ، والحTال الوقTت ذلTك فTي � مرضTاة إيثار : وحال وقت كل في فا4فضل

   .المقيد التعبد أھل قبلھم وا4صناف .المطلق التعبد أھل ھم وھؤ(ء .ومقتضاه ووظيفته

 فھو . عبادته وترك نقص قد كأنه نفسه يرى وفارقه العبادة من به تعلق الذي النوع عن أحدھم خرج فمتى

 تتبTTع غرضTه بTل غيTره، علTى يTؤثر تعبTTد فTي غTرض لTه لTيس المطلTق التعبTTد وصTاحب . واحTد وجTه علTى � يعبTد

 منزلTه لTه رفعTت كلمTا ،)العبوديTة (منTازل فTي متTنق' يTزال ( فھTو . عليھTا تعبده فمدار كانت أين تعالى � ةمرضا

   .السير ينتھي حتى السير في دأبه فھذا .أخرى منزله له تلوح حتى بھا واشتغل  إليھا سيره على عمل

 إن و ، معھTم رأيتTه المجاھTدين رأيت نإ و ، معھم رأيته العباد رأيت إن و . معھم رأيته العلماء رأيت فإن

 وعكTوف الجمعيTة أربTاب رأيTت وان ، معھTم رأيتTه المحTسنين المتTصدقين رأيت إن و ، معھم رأيته الذاكرين رأيت

   . معھم رأيته � على القلب

 وما ، نفسه مراد على عمله يكن ولم ، القيود تقيده ولم ، الرسوم تملكه لم الذي ، المطلق التعبد ھو فھذا 

 المتحقق ھو فھذا .سواه في ولذتھا نفسه راحة كانت لو و ربه مراد على ھو بل . العبادات من  راحتھا و لذتھا فيه

�� qL[B�a⌧ (بـ+j	N5� ִa�qL[B� Rrs$N5#WX�t(1 ،ًصدقا بھما والقائم حقا . 

 المكان به انتھى حيث ومجلسه بوقته  وقت كل في به � أمر بما واشتغاله ، تيسر ما ومأكله . تھيأ ما ملبسه

 يدين . دار حيث ا4مر مع دائر مجرد حر . رسم عليه يستوي و( ، قيد يتعبده و( . بإشارة تملكه (ً خاليا ووحده

 كل منه ويستوحش ، محق كل به يأنس ، مضاربه استقلت حيث معه ويدور . ركائبه توجھت ّأنى أي اjمر بدين

   .شوكھا حتى منفعة وكلھا .ورقھا  يسقط ( وكالنخلة نفع وقع حيث كالغيث . مبطل

                                                           
 ).5( سورة الفاتحة ، آية رقم 1
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 ومTع  وبTاi i فھTو ، � محTارم انتھكTت إذا والغTضب ، � 4مر المخالفين على منه الغلظة موضع وھو

 عTنھم  تخلTّى و البTين عTن الخ'ئTق عزل � مع كان إذا بل . نفس ب' الناس وصحب . خلق ب' � صحب قد . �

 ومTا !مTنھم وحTشته أشد وما ! الناس بين أغربه ما لهً فواھا عنھا وتخلّى  الوسط من نفسه عزل خلقه مع كان وإذا. 

    .1ك'مه  اھـ . التك'ن وعليه المستعان و� ! إليه وسكونه وطمأنينته ، به وفرحه باi انسه أعظم

 وتعTTالى سTTبحانه � إلTTى وأقربھTTا تالعبTTادا أفTTضل أن يتTTضح تعTTالى � رحمTTه القTTيم ابTTن كTT'م خTT'ل ومTTن

 ھTو بمTا وقTت كTل فTي الTرب مرضTاة علTى العمTل (بقولTه عنھTا  عبTر والتي الوقت عبادة ھيً وأجرا مثوبة وأكثرھا

    ).   ووظيفة الوقت ذلك مقتضي

 وتعTالى سTبحانه بTاi العTارفين إرادات منتھTى وھTي القTصوى، الغايTة ھي وتعالى سبحانه � مرضاة فإذن

   .وتعالى سبحانه إليه وقرباتنا عباداتنا كل في ا4على والمطلب ا4سنى المقصد يوھ

 سTبحانه i العبTادة مقاصTد أن : (العبTادات مTن المقTصود فTي العظيمTة العبTارة ھذه ونكتب نقول أن ويمكننا

   ) .وجل عز � مرضاة ابتغاء وتعالى

          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ا��
	ــــ� ا���ــــ�

                                                           
 ، وقد تعمدت نقل كEمه بالنص لما فيه من الفائدة الكبيرة ، والتفصيل العظيم في المسألة  27 ـ f 24بن القيم ص  العبادة1

 .التي نحن بصددھا ھنا
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 ا������� ��� ��� ا���دات


�ن و������ 

  :ا�ول ا�����

 أهـــ ��ـــ
 ا	��ــــ�دات 

 ا	���ب

  : ا�!� � ا�����

 ا�د��ن ��� �� ا	���دات

��و�ــ��  ا	
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 ا�"!�ب أه� ��� ا���دات
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 :ا����ب أهـ ��ـــ
 ا���ـــ�دة

 يدعھم أن أو تكليف، دون الخلق يخلق أن يمكن ( وتعالى حانهسب � أن وعقل لب ذي كل لدى معلوم

 :( تعالى قال ، خلقھم ولذلك لعباده منه ًوامتحانا ًابت'ء عنھا ينتھون ٍنواه أو بھا يأتمرون أوامر دون ً◌ ھم'

7�E��:8;7^�-�� 7lEF#K�O �Lb�$��O d⌧�  1 (1.  

 كانت التي العبادات أنواع تبين الصحيحة والسنة الكتاب من كثيرة نصوص معنا تقدمت فقد ولذلك

  . الكتابين أھل بالذكر وأخص قبلنا ا4مم على مفروضة

: ( الس'م عليھم ويعقوب وإسحاق إبراھيم عن تعالى قوله في كما 2الص'ة بفرضية النصوص جاءت وقد
��=s��-X�C¶�� =§:E��� '/«(" \t7c!u& �W@o�& 
���� U= l H�}�
 *wr�☺/;=ִ8
;�� \·]4   
��76ִ9���� �N1O	3  {=ִ	��(" e¤:J"�8 K�� 

¼h	&�
 � � ִ⌧E��� ��
;ִ8ִj *wr�	(;=b� \·º4   
7���=��
;ִ8ִj�� �H|☺,R�O *D���7���  �xU���h(l 
3���fִ����O�� 7�(��-	�(" B5�8�
 ��_�}7Uִ¢��& 

��	֠("�� ,s>:/;���& �E3 !K("�� ,s>:BQSV�& 

� �&:��֠⌧��� s�	�  )��� قوله في كما الصيام فرضية وكذا ،1 (3 =^)
 : (تعالىִ�#K�hX= K    )��֠o3& �&:1� �&�E b;�<E� 

1�J6�-/; � 1[�-�j��& ִ☺⌧� b;�<E� '/0 1 
                                                           

 ).2( سورة الملك ، جزء آية رقم 1

 . انظر تفاصيل ذلك في ص      من ھذا البحث2

  ).73 – 71(، ا�يات رقم  سورة اGنبياء 3
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*w��֠o3& L�� 7�J6(;7^	֠ 7�EF�;ִ8	�  I:J"g<	0 (1، وكذا 
���⌧I֠ : ( إسماعيل عن تعالى قوله في كما الزكاة بفرضية 1U1�
h K N1O	&�9�O 

,s>:/;���(l ,s>:⌧�SV�&��  I֠⌧��� ִ���1 

���(/l�c Cf�]7U � (2 ، قال عيسى وعن :)�,j=b����O�� 

,s>:/;���(l ,s>:BQSV�&��  � J����f b-ִ�(
3 .

�`I�k : (تعالى قوله في كما الحــج وبفرضيةO�� '() �SS��& 
�9�H ��(l *¢:80
h K �Cִ֠L,c >'/0 1�� 4M5JQ 

�U��b] *wr�0
h K L�� 4M5E� 09�	
 �{f�☺ 1 (4 .  

 ( بعضھم عن جاء الذي والتنصيص والرسل ا4نبياء سائر على وجل عز � فرضھا التي الفرائض ھذه
  . 5تقدم كما ا4مم، سائر عند العبادات في ا4صل 4نھا الفرائض، بھذهً مخاطبا يكن لم غيرھم أن على يدل

 4نفسھم وشرعوا الفرائض، بعض في الكتاب أھل عند وقعت والنزاعات ا(خت'فات بعض ھناك ولكن

  . سيأتي كما عندھم التشريع أجل من أنقصوھا أو ورھبانھم أحبارھم بعض زادھا التي التشريعات بعض

 والمبط'ت المكروھات وكذا الص'ة وشروط أركان حول تفصيلية أدلة شرعنا في يرد لم أنه والحقيقة

 قبيل من ليس ا4حكام، ھذه بعض سنستعرض ولكننا والحج، والزكاة الصيام، في ككذل ومثله الكتاب، أھل عند

 ولكننا – عبادتھم حول والصريحة الصحيحة ا4دلة توافر لعدم ذلك نملك ( 4ننا – عندھم باطلة أو صحيحة أنھا

  . العلم أھل من عنھم نقل من أو كتبھم في ورد كما ذلك بعض نستعرض

 ذلك تطبيق ومستوى عندھم، المفروضة العبادات لحقيقة ا(لتزام نسبة بيان باب نم ھو إنما العرض وھذا
 – نراھا التي مجتمعاتھم في أثر لھا يكون أن عن ناھيك فقط، وكنائسھم بيعھم في العبادات ھذه وأثر حياتھم، في
 أضل ھم بل 4نعامكا ھؤ(ء وصف حين وجل عز � صدق وقد وا4نعام، البھائم بمجتمعات أشبه – ا4سف مع

�$ : ( تعالى قال سبي'	"	���  �
O�c	` e�S�ִ�ִZ�� &�}U�dBQ 
*��k� \9L����& �m���&�� � 7����� �¤:8;8֠ zC 

*D:��	"�� K H�,� 7������� G)1r$1�O zC  I��}�\7^1K 
H�,� 7������� GI&	`&�E zC  I:18� ��s» 3H�,� > 

ִ^,²X=	�h�¯O W�=ִ8��!u֠⌧� 75 l 7�89 c5b]�O > 

ִ^,²X=	�h�¯O 1�89 *D:8;��= ���& (6.  

 إذا لراعيھا ذلك مع تستجيب قد الدواب 4ن الدواب، من أي) أضل ھم بل : ( (قوله في كثير ابن قال
 بخ'ف ، بتسخيرھا وإما بطبعھا إما له خلقت ما تفقه الدواب و4ن ؛ ھؤ(ء بخ'ف ك'مه، تفقه لم وإن بھا، أحسن
 مثله من أشرف كان البشر من � أطاع من ولھذا به، وأشرك باi فكفر ، ويوحده � ليعبد خلق نماإ فإنه الكافر

 : ( تعالى قال ولھذا ، منه أتم الدواب كانت البشر من به كفر ومن معاده، في الم'ئكة من
ִ^,²X=	�h�¯O W�=ִ8��!u֠⌧� 75 l 7�89 c5b]�O > 

ִ^,²X=	�h�¯O 1�89 *D:8;��= ���& ( (7 .  

   : اليھود عند العبادات صور بعض وإليك

                                                           
 ).183( سورة البقرة، آية رقم 1

 ).55( سورة مريم ، آية رقم 2

 ).31( سورة مريم ، جزء آية رقم 3

 )27( سورة الحج ، آية رقم 4

 . انظر ص     من ھذا البحث5

 ).179( سورة اGعراف ، آية رقم 6

 .722 تفسير ابن كثير ل�ية ص 7
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داتT2 30د�  : ا

   : اليھود عند الصDة كيفية

 تغطية على ويقوم الص'ة، في الذكور عن اNناث بفصل يأمر اليھود عند التقليدي الص'ة نظام إن

 ت'وة عند الوراء لىإ خطوات ث'ث ص'ته في المصلي ويتأخر ، خاصة صلوات في القيام وعلى وإحنائه الرأس،

 التعويذات ويربط رداء، المصلي يرتدي أن يوم كل من الصبح ص'ة في ويجب حزقيال، سفر وفاتحة" عميداء"

 سن "الذكور من السن من عشر الثالثة يتجاوز من لكل ذلك من و(بد ، والرأس ا4يسر بالذراع 1"الطوطاقوت"

 سفر في ورد فيما الحرفي تفسيرھم حسب ھذا يفعلوا أن أمرھم � أن اليھود اعتقد وقد" اليھود عند التكليف

 فيكون فمك في الرب شريعة تكون لكي عينيك بين ًوتذكارا يدك على ع'مة لك ويكون (فيه جاء إذ الخروج

 الص'ة في يشرعون حين اليھود وكان . المقدسة با4حراز تعرف وھي). عينيك بين وعصابة يدك على ع'مة

 رءوسھم تمس حتى ويسجدون ، أجسادھم ويحنون ، رؤوسھم ويطأطئون أحذيتھم ويخلعون ، مرءوسھ يغطون

     2.ا4رض

   : اليھود عند بالصDة ا/عDم طريقة

 عندنا ثبت ما وھذا اليھود، عند المتبعة الطريقة ھي القرن أو بالبوق النفخ وھو بالص'ة اNع'م طريقة

 لليھود، ھو : ρ وقال – بعضھم اقترحه لما – بالبوق النفخ الناس لدعوة ρ النبي رفض ولذلك ، عنھم شرعنا في

 يؤذنً ب'( ρ النبي فأمر ، منامه في ا4ذان زيد بن عبد� رأى حتى ، للنصارى ھو : وقال كذلك الناقوس ورفض

  . 3بذلك

 على الموسيقى إدخال في تمثل التجديد وھذا ذلك، بعد بالتجديد سمي تغيير النظام ھذا على أدخل ثم

 حتى مخصوصة ونغمات خاصة ألحان ص'ة لكل اختير وقد ، خاصة عناية الموسيقى بھذه عني وقد ، العبادة

   – زعموا –. 4ًتأثيرا وأعمق النفس في أوقع العبادة ھذه تكون

 على تقوم عبادة إلى والخضوع الخشوع سمتھا عبادة من العبادة ھذه تحويل على ا4مر يقتصر ولم

 السبب ولھذا والھ'ك، بالبوار ا4خرى والشعوب ا4مم على للدعاء وسيلة جعلوھا بل ، والتمايل والغناء يقىالموس

 وعلى بالبوار، ا4مم على دعاء ص'تھم معظم بأن لمعرفتھم الص'ة من يمنعونھم ما ًكثيرا الفرس ملوك كان

5".فلسطين "كنعان أرض إ( بالخراب ب'دھم
  

                                                           
َيرين لونھما أسود، وتسمى أيضا بالصندوق اGسود وعرض كل منھما حوالي بوصتين ،  وھي عبارة عن صندوقين صغ1

الخروج "وحول كل صندوق حزام من الجلد، ويحتوي الصندوقان على أربع قطع من الجلد، منقوش عليھا آيات من سفري
ربط المتعبد أحد الصندوقين حول ذراعه وي. تشير إلى وحدانية هللا وعنايته ا?لھية، وتحرير إسرائيل من العبودية " والتثنية

والقصد من ھذه الرموز الدينية التي تذكر اليھودي بقربه من هللا فتمثل ا�يات على الذراع . اليسرى وا�خر فوق جبھته
 اfعتقاد بالقرب من القلب ا?يمان العميق بالعقيدة اليھودية ومدى اfرتباط بھا، كما تمثل ا�يات فوق الجبھة بالقرب من العقل

 )21انظر تحدث العبرية مع لمحات من العقيدة اليھودية ، مختار عز الدين إسماعيل ص.  (بوجود هللا

 ..136صابر أحمد ص/ انظر العقيدة والشريعة في أسفار اليھود ، د2

باب ما جاء في بدء كتاب الصEة ، : والترمذي . كتاب الصEة باب بدء اGذان) 498(َ الحديث رواه مطوf أبو داود برقم 3
 .حديث حسن صحيح ، وصححه اGلباني في صحيح أبي داود: وقال ) 189(اGذان حديث رقم 

 .65 انظر اGركان اGربعة للندوي ص 4

 .150 انظر فضح التلمود لزھدي فاتح ص5
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 أسيرة قوتك ستبقى كم ( قولھم ا4خرى ا4مم على ويدعون ، صلواتھم في يرددونھا يالت ا4دعية ھذه من

 قوتھم حطم أعدائنا، ضد وحميتك مقدرتك عن ًفصاعدا اjن من برھن رب يا المضطھد، بيد ًكامنا وجمالك

 واستأصل د،واح وقت في يھلكون" اليھود غير "المھرطقين جميع ودع الظالم رجاء اقطع" يقولون كما "والعنھم

  . 1)أيامنا في خاضعة الشعوب جعل على نحثك إنا ، المغرورة المملكة وحطم وھشم

 وألغت الجسم، حركات فقللت والجمال، الذوق على ألحت التي المجددة اليھودية في الص'ة تغيرت ثم

 أصبح كما ،ا4ردية واستعمال الرءوس تغطية وألغت بعض، عن بعضھا المنفصل واNناث الذكور صفوف نظام

 مناسبات في ًشاذا ًمجددا ا4حيان بعض في الرأس وانحناء والسكون القيام وأصبح إليه، حاجة ( التعاويذ رباط

    2.خاصة

   : اليھود عند الصلوات عدد

   : وھي اليوم في مرات ث'ث الص'ة اليھودي ويؤدي     

 من ا4ول الثلث إلى الصادق الفجر عطلو من ووقتھا ،)السحر ص'ة(أو ،)شحاريت (وتسمى الفجر ص'ة -1

 . النھار

 . الغروب قبل ما إلى الزوال بعد من ووقتھا ،)منحة (وتسمى النھار نصف ص'ة -2

 الليل ظلمة تتم أن إلى الشمس غروب من ووقتھا) عربيت (أو) الغروب ص'ة (وتسمى المساء ص'ة -3

3.الكاملة
 

  : اليھودية في الجماعة صDة شروط     

 يكونوا وأن ا4قل، على أفراد عشرة العدد حيث من النصاب يكتمل أن اليھودية في الص'ة Nقامة طيشتر     

 على واجبة وھي للغاية، محمود عام مكان في الص'ة تؤدي وأن عاما، عشر ث'ثة عن أحدھم سن يقل ( بالغين

4.والفتيات للبنات وممنوعة والنساء، الرجال
  

  : اليھود عند الصDة في المصلي حال     

 ويلزم مستقيمة، وتكون ببعض بعضھا متصلة ا4قدام تكون وأن ھابط، مكان في المصلي يصلي أن يجب    

 خ'ل ويركع با4على، القلب متعلق الطرف خافض يكون وأن المقدس، الحاكم إلى ويرفعھا يديه يمد أن المصلي

   5ً.ويساراً يمينا يميل ثم خطوات ث'ث ذلك عدب المصلي ويتأخر ، � باسم ويقوم والتمجيد، ، التحميد

 الغموض، بعض يكتنفھا اليھودية في اjن الموجودة وكيفيتھا وھيئاتھا بأحكامھا الص'ة فإن حال أي وعلى    

 4نھا وذلك تشريعھا، بداية في عليه كانت الذي وا4صيل ا4ول وضعھا إلى الوصول باحث أي على يصعب مما

 العصور، مر على ذلك وغير شتات من إسرائيل بني صادفت التي وا4حداث ا4يام مر على تشريعھا تطور قد

                                                           
 . 207 انظر ھداية الحيارى fبن القيم ص1

 .66 انظر اGركان اGربعة للندوي ص 2

                  ھ���ذه ال���صلوات وم���ا يتق���دمھا ك���ذلك م���ن طھ���ارة وغيرھ���ا ف���ي مقارن���ة اGدي���ان لمحم���د أحم���د الخطي���ب انظ���ر تفاص���يل3
 .191 – 185ص

 . 66 – 64 انظر اGركان اGربعة للندوي ص 4

 .  66 – 64 انظر اGركان اGربعة للندوي ص 5
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 الذي الموحد القديم وضعھا إلى ا(ھتداء يصعب فإنه ولذلك ًدائما، والتجديد التطور يتناولھا أن فيً سببا ھذا فكان

    1.الس'م عليھم – والرسل ا4نبياء عليه كان

   : اليھود عند الصوم

 فيه وقع إثم أو خطأ عن كفارة ويكون منه، والعون القرب وطلب �، لطاعة ا(لتزام عن رةعبا ھو

 با(متناع يكون والصوم. عسكرية نكسة أو خسارة بعد تكون أو مرضاھم، شفاء لطلب الصوم ينذرون وقد إنسان،

2.ليالتا اليوم شمس غروب بعد ما إلى ا4ول لليوم الشمس غروب من والشراب الطعام عن
  

  : الصيام محرمات

. النفس لذة يجلب ما كل ويحرم النساء، مجالسة يحرم النعال، لبس يحرم ، العطر يحرم ، الغسل يحرم

 الفرد ليطلب أو عامة، كارثة لمنع للرب كوسيلة ويكون جماعي، أو ًمنفردا، الفرد به يقوم فردي إما والصوم

3.الرب لشكر أو المغفرة
  

  : يةاليھود في الصيام أنواع

   : عدة أنواع إلى اليھودية في الصيام تقسيم يمكن

 في يكون السنة في واحد يوم وھو" أكتوبر من العاشر الموافق "الكيبور يوم بصوم وذلك: الوجوب صيام

 والنساء الرجال على واجب اليوم ھذا وصوم" العبرية السنة من السابع الشھر وھو "تشرين شھر من العاشر

ً فرضا الحالة ھذه في ويكون عشرة الثالثة سن أو مقدورھم في كان إذا عشرة الثانية سن غوابل الذين وا4و(د

 . أداؤه عليھم

 عاشر في السابع الشھر في إنكم دھرية فريضة لكم ويكون ( فيقول ھذا على ال'ويين سفر ينص و

 فريضة لكم ھذه وتكون ،. ..وسطھم في النازل والغريب الوطني تعملون ( عمل وكل نفوسكم تذللون الشھر،

  .4)موسى الرب أمر كما ففعل السنة في مرة خطاياھم جميع من إسرائيل بني عن للتكفير دھرية

 طوائف باخت'ف وتختلف واجبة، وليست عندھم تطوع أيام وھي الصيام من أخرى أنواع كذلك وھناك

 باNضافة ،) أستير صيام (عندھم ويسمى عبريةال السنة من آذار شھر من عشر الثالث اليوم ا4يام ھذه ومن. اليھود

 أھمھا ، عندھم مختلفة حوادث أجل من ًحدادا ويجعلونه) العبري (تموز شھر من عشر الثامن يوم صوم إلى

  . 6الرومان يد على 5أورشليم سقوط ذكرى وھو) العبري (آب من التاسع صيام وكذلك . التوراة ألواح تحطيم

   : اليھود عند الحج

                                                           
 .63 انظر اGركان اGربعة للندوي ص1

 . 192 – 191د الخطيب ص انظر مقارنة اGديان لمحم2

 .23 انظر تحدث العبرية مع لمحات من العقيدة اليھودية لمختار عز الدين ص3

 .34، 29،ص16ج انظر سفر الEويين 4

 )شلم(مادة ) انظر القاموس المحيط للفيروز آبادي (بالعبرانية ويقصدون بھا بيت المقدس : أورشليم  5

 .192 انظر مقارنه اGديان لمحمد الخطيب 6
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 مرة، كل ًأسبوعا به يبقى وأن العام، في مرتين المقدس بيت يزور أن رشيد ذكر يھودي كل على يتحتم

 بھذه قصد وقد ، وال'ويون الكھنة ويقودھا الوافدون يحضرھا احتفا(ت خ'له وتقام الجمعة، يم ا4سبوع ويبدأ

    .ويتحدوا يتعارفوا أن مناطقھم كانت ً◌ أيا لليھود، فرصة تتاح أن الزيارة

   1 .لبسطھا المقام يسع ( بعباداتھم يتعلق فيما أخرى تفاصيل وھناك مختصرة، اليھود عبادات بعض ھذه


داتT2 رى
C   : ا

  . الحج أو الصيام أو الص'ة كانت سواء عباداتھم في كذلك طقوس فلھم النصارى وأما

   : الصDة في وطقوسھم عباداتھم ومن

 ، المسيحيين أكثر يراه لما اختياريتان، عبادتان فھما ذلك ومع الصيام،و الص'ة ھما عبادتان للمسيحيين

 من تنبع أن المسيحيين أفراد من فرد كل على يجب تلقائي أمر الص'ة أن يرون 4نھم وذلك. إجباريتين وليستا

  . وإرادته الفرد ذات

 من ھي – تقدم كما – الص'ة 4ن ديني، حكم أي عندھم الص'ة ترك على يترتب ف' ذلك على وبناء

     2.الشخصية سماته ومن اNنسان خصائص

   : ومواقيتھا الصلوات عدد

. وعبادة عمل إلى عندھم النھار قسموا فقد صلوات سبع إلى المسيحيين عند الصلوات عدد ارتفع

  : اjتي النحو على وھي النوم، قبل ما وتنتھي الصبح  بص'ة تبدأ عندھم فالصلوات

  .الصبح ص'ة -1

 . ًصباحا التاسعة الساعة ص'ة -2

  . الظھر ص'ة -3

 . العصر ص'ة -4

 . المساء ص'ة -5

 . النوم قبل ص'ة -6

 . الليل منتصف ص'ة -7

 ، للعمل المتفرغ والمسيحي) الراھب (للعبادة المتفرغ المسيحي باخت'ف تختلف الص'ة ھذه ولكن

  . الكنائس في ينالمتفرغ والقساوسة الرھبان جميع على تجب ا4ولى السبع فالصلوات

 ،1المساء وص'ة الصبح ص'ة وھي فقط بص'تين يتمسكوا أن عليھم فيجب العاملين من غيرھم أما

 Kالقداس وھذا كنائسھم، في أسبوع كل من ا4حد يوم صباح ا4حد Kقداس النصارى يقيم الصلوات ھذه إلى وباNضافة

                                                           
 .501،ص1ج،  وانظر كذلك الموسوعة الميسرة للندوة العالمية للشباب ا?سEمي 302أحمد شلبي ص/ انظر اليھودية د1

 . ففيھا عدة تفاصيل عن عباداتھم وخرافاتھم ومما استحدثوه في جميع العبادات عندھم

  .162 – 158 انظر العبادات في اGديان السماوية لعبدالرزاق الموحى ص2
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 ويسميھا يسمعون ما على يؤمنون ثم سامعھم،م على القسيس يقرؤھا ومواعظ وأدعية تراتيل عن عبارة

  . ًمھماً طقسا القداس يعتبرون ولذلك ) الرب يوم ( المسيحيون

 على الحاضرون يخر وعندھا الحال، يقتضيه موضع في القس يقدمھا بخطبة ا4حد يوم الص'ة وتتميز

 ھي) ا4جراس (النواقيس وھذه 2.ةالص' ببدءً إع'ما مناداتھم عند) ا4جراس (النواقيس وتستخدم ويجثون ركبھم

3.الحديث تقدم وقد النواقيس يدقوا أن النداء في أصحابه نھى عندما ρ النبي بذلك أخبر كما القديمة عاداتھم من
  

  :المسيحيين عند الصDة أركان

   : ھما المسيحيين عند ركنان للص'ة

 عبارة والخمر ، المسيح جسد عن فيعبر الخبز أما وخمر، خبز عن عبارة وھوً طبقا المسيح باسم تقدم أن -1

 ، قديمة كانت العادات وھذه 4.حياته في المسيح تناوله الذي ا4خير للعشاء تذكار ھو الطبق وھذا دمه، عن

 . القس إلى المصلون يقدمھا التي بالنقود اjن واستبدلت

 . 5يطلبون ما سينالون بأنھم الكامل اNيمان الص'ة يسبق أن -2

  : المسيحيين صDة في الموسيقى

 وھو القديم، العھد في عندھم ًواردا ذلك كان وقد صلواتھم في الموسيقى إدخال ص'تھم في العجب من

 والعامل ا4ساس ھي الموسيقى صارت ھذا يومنا وإلى ، بالموسيقى الكنائس في والصلوات العبادات ارتباط

 بأفضل تؤدى أن يمكن لربه المسيحي ينقلھا التي مشاعرال أن كما. المسيحية الطوائف سائر بين يوحد الذي الوحيد

  . 6الموسيقى طريق عن صورة

   : النصارى عند الصيام

 : تعالى قوله في المفسرين آراء واختلفت قبلنا، ا4مم على الصيام فرضية على ا4دلة تقدمت

)�ִ<uL>��5L 5:i$֠(��� ���-"5���� v�$#�� -����E��5
 

-w��Ex1f��� �ִ☺⌧� v�$#�� H�y5- Uri$֠(��� @$� 

����[��j�֠ ���KF�ִN�� 5J��Bq#�y  (7، تعالى قوله في فالكاف) عند أوجه ث'ثة له) كما 

 فغيروا رمضان في والنصارى اليھود على الصوم كتب � فإن ووقته، الصوم قدر في المشابھة: فقيل المفسرين

. علينا أوجبه كما قبلنا ا4مم جميع على الصيام أوجب � نفإ الوجوب، في المشابھة : قيل : الثاني والوجه. وبدلوا

     8.المفطرات جميع عن اNمساك وھو الصفة في المشابھة : قيل : الثالث الوجه

                                                                                                                                                                                        
  .166 – 162ظر المصدر السابق ص ان1

 .349 انظر مقارنة اGديان لمحمد الخطيب ص2

 .وقد ورد بطوله عند أبي داود في قصة رؤيا اGذان) 131(  الحديث رواه أبو داود والترمذي ، انظر تخريجه ص 3

اGنبياء قط ، Gنه محرم في  كبرت كلمة تخرج من أفواھھم ، فما شرب المسيح عليه الصEة والسEم الخمر وf غيره من 4
 .سائر اGديان كما تقدم معنا في مبحث حفظ العقل انظر ص        من ھذا البحث

 .351 ومقارنة اGديان للخطيب ص166 انظر العبادات في اGديان السماوية للموحى ص5

 .351 انظر مقارنة اGديان لمحمد الخطيب ص 6

 ).183( سورة البقرة ، آية رقم 7

 .154، ص1 تفسير فتح القدير للشوكاني ج انظر8
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 إذ: ( قال ثم الفرضية في ھي إنما) كما (قوله في المشابھة أن 1المنير التفسير كتاب صاحب رجح وقد

 المعروف فمن ا4ديان، أھل عند به Kمسلـم وھذا قبلنا، من الذين على ماً صوما كتب � يكون أن اjية فھم في يكفي

 والھنود، والرومان واليونان المصريين قدماء عند معروف فھو ، الوثنية حتى الملل، جميع في مشروع الصوم أن

 ھذه في واليھود ،ً وماي أربعين صام –والس'م الص'ة عليه – موسى أن وثبت للصائمين مدح الحالية التوراة وفي

   ).أغسطس (آب شھر من ويصومون وأخذھا، أورشليم، لخرابً تذكارا ً◌ أسبوعا يصومون ا4زمنة

 صوم وأشھر فيه، الكآبة وإظھار الرياء، عن كالنھي عبادة وتعتبره الصيام تمدح الحالية ا4ناجيل وكذا   

 وضع ثم والحواريون، وعيسى موسى صامه لذيا وھو ،2الفصح عيد قبل الذي الكبير الصوم وأقدمه النصارى

  . 3الصيام من أخرىً أنواعا الكنيسة رؤساء

 والكنيسة ، ا4رثوذكسية الكنيسة بين كيفيته في وكذا وأيامه الصيام أنواع في الكنائس اختلفت وقد

 الكبير، الصوم على الكاثوليكي الصوم مع ا4رثوذكسي الصوم ويتفق. البروتستانتية والكنيسة ، الكاثوليكية

  . ًيوما وخمسون خمسة أوً يوما خمسون ،ومدته الصيام أنواع وأعم أھم باعتباره

 ، يصوم وكيف يصوم أن في ) الصائم أي ( نفسه الشخص إلى متروكة فھي البروتستانت عند الصيام أما

 تشھر أنھا بل ب،بواج وليس مستحب عندھم فھو المأكو(ت، من يشتھيه شيء كل أكل له يحل وأفطر صام فإذا

    4 !!� أحل ما أكل من الناس والمانعين والشراب الطعام عن ا(نقطاع إلى الداعين وتنتقد

 ًفرحا، أو ًحزنا عليھم مرت التي التاريخية وا4حداث با4عياد ارتباطه المسيحي الصوم على والم'حظ

 تحريم وكذا بعض، دون الطعام أنواع بعض يمتحر 4ن والرومان، والبابليين والھنود بالفرس تأثروا بذلك وھم

  .5وغيرھم الوثنين عادات من مأخوذ ذلك كل اللحوم

   : النصارى عند الحج

 الص'ة عليه – المسيح فيھا عاش التي ا4ماكن زيارة ضرورة إلى ا4ول المسيحي التاريخ يشر لم

 إلى زيارة أو قديس مرقد إلى رحلة أنه : عندھم الحج ُعرف فقد ذلك ومع . بعيد من و( قريب من – والس'م

  . مقدس مكان

 المواطن من ذلك وغير لحم، وبيت الزيتون، وجبل صھيون جبل : ھو يرتادونھا التي ا4ماكن أھم ومن

 الباطلة معتقداتھم حسب – ورفعه صلبه ومكان – والس'م الص'ة عليه – المسيح مھبط باعتبارھا عندھم المقدسة

   6.الرحال إليه يشدً مزارا أوليائھم قبور من اتخذوا قد النصارى أنً جليا لنا يتضح متقد ما خ'ل ومن –

   : والنصارى اليھود لعبادة الشرعي المنظور

                                                           
 .  ھو الشيخ الدكتور وھبة الزحيلي1

ًكون الطعام فيه خبزا وي)  إبريل21(حتى )  إبريل14(ھو عيد خروج بني إسرائيل من مصر، ويبدأ من مساء :  عيد الفصح 2
 .501،ص1انظر الموسوعة الميسرة نشر الندوة العالمية للشباب ا?سEمي ج.غير مخمر 

 .129ص،1د وھبة الزحيلي ج/فسير المنير ا الت3

  .191 – 190 ص بادات في اGديان السماوية لعبد الرزاق الموحان الع4

  .193 – 192 انظر المصدر السابق ص 5

 .200 – 195 انظر المصدر السابق  ص 6
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 عباداتھم وتطورت ، الفاسدة معتقداتھم إليه آلت وما والنصارى اليھود عبادات من تقدم ما خ'ل من

 ديننا في جاء ما صدق ًجليا لنا يتضح. والض'ل الغواية ىإل والص'ح، الھدى طريق عن وزاغت بل وانحرفت،

  . الصحيح النبوي والھدي ، الرباني المنھج عن وبعدھا ، الطوائف ھذه وض'ل انحراف بيان من وشريعتنا

 : ( بقوله وصفھا البيت حول المشركين ص'ة � وصف لما ولذلك ���  I֠⌧� 

7���8ÍB⌧b� ִ���1 ���v ^��& zC(" ☯E3֠⌧61� 

�H K����	0��2.التصفيق) التصدية(و الصفير،) المكاء)و ،(1  
  

 بالتصفير البيت حول الطواف وفي ، � إلى ُيتقرب وھل المشركين؟ ھؤ(ء ص'ة كانت كيف وانظر

  . كذلك عراة طوافھم عن ناھيك والتصفيق،

 موسيقى إلى الكنائس في صلواتھم انقلبت فالنصارى الكفر أھل قلوب تشابھت كيف ذلك بعد انظر ثم

 سبع يلزمه الذي الكنيسة في للعبادة متفرغ من) النصارى (عندھم الصلوات واختلفت. ذلك وغير وترتي'ت

  . فقط بص'تين يكتفي للعمل متفرغ إلى صلوات

 على – بشرعھم يتقيدون و( للعبادات، يلتزمون تجدھم ( والنصارى اليھود عبادات في الروحي وللخواء

 التي الفطرة روح مع وانسجامھا العبادات تفاعل عدم بسبب وذلك والبيع الكنائس على يتمردون ولكنھم - !بط'نه

  . عليھا الناس وجل عز � فطر

 الفطر مع وتتفق والجسد، الروح تخاطب وجل عز � جعلھا التي المسلمين عبادات بخ'ف وھذا

 دينه أكمل من ،فسبحان ومكان زمان كل في والبيئات جتمعاتالم مع وتتواءم والعاطفة، الروح وتنادي السليمة،

  !!نعمته علينا وأتم

 أنبيائھم قبور اتخاذھم وھو لعنھم في ًسببا كان ما والنصارى اليھود معتقدات فساد من ورد ومما

 ما يحذر ) مساجد أنبيائھم قبور اتخذوا ، والنصارى اليھود على � لعنة : ( ρ قال كما مساجد وصالحيھم

3.صنعوا
  

 الرباني المنھج عن وبعدھم وتعالى سبحانه � 4وامر مخالفاتھم بعد والنصارى لليھود جاء كله وھذا
 : ( تعالى قال كما تعالى � دون منً أربابا واتخاذھم بل ، ورھبانھم أحبارھم واتباعھم ، أھواءھم واتباعھم القويم،

�&��E-	K��& 7�89�c 6$��O 7�����= 6�9ic�� 
¼l l7c�O L�k� ªD��f 23& ִ⌧-��ִ☺��&�� 

*�7l& e� K7U � (4، إليھم رسله وأرسل وجل عز � أمرھم الذي ا4صل أن مع)  
3 ��� �&��1U��¯O zC(" �&�����6�8�-�� ��=	�(" 

&����_�� � qC  �=	�(" zC(" �:89 > N��s�=ִ	7^�� |☺ 1 

*D:JQxU$.�»  (5 .  

                                                           
 ).35( سورة اGنفال ، جزء آية رقم 1

 .745 انظر تفسير ابن كثير ل�ية ص2

بلفظ ) 437(،وانظر كذلك رقم ) 435(حديث رقم ) ًولم يذكر فيه شيئا ( كتاب الصEة ، باب : البخاري في صحيح أخرجه 3
كتاب المساجد ومواضع الصEة ، باب النھي عن بناء المساجد على القبور ، : وأخرجه مسلم في صحيحه ...) قاتل هللا ( 

 .  عنھمكEھما عن عائشة وابن عباس رضي هللا) 531(حديث رقم 

 ).31( سورة التوبة ، جزء آية رقم 4

 )31( سورة التوبة ، جزء آية رقم 5



140 

 

 المنزل الحق واNنجيل التوراة في جاءھم ما يتبعوا أن ) والنصارى اليھود أي ( هعلي الذي ا4صل وكان

 ربي صلوات وأنبياؤھم رسلھم به جاء ما يلتزموا وأن و(تبديل تحريف غير ومن ، وتعالى سبحانه � عند من

 محمد بعثته بعد و(تبعوا والض'ل، الكفر من عليه ھم ما على بقوا لما ذلك فعلوا لو فإنھم. أجمعين عليھم وس'مه

ρ ا4خبار في عندھم جاء لماً تبعا وملته، دينه .  

 النصوص جاءت وقد بل والحج، والزكاة والصيام الص'ة من ا4نبياء عبادات كانت كيف معنا تقدم وقد

 وكتقديم ةالص' في الشمال على اليمين كوضع جزيئاتھا بعض وفي بل الص'ة في ا4نبياء موافقة النبوية السنة في

    1.الحج أعمال في الموافقة وكذا الصيام، في السحور وتأخير الفطر

 أن واحدة بد(لة لنا يؤكد والحج والصيام الص'ة في عنھم جاء ما والرسل ا4نبياء التزام من ورد ما فكل  
 ولكن ، وتعالى سبحانه ًاصمدً خالقا ويرجون ، ًواحداً ربا يعبدون ، واحدة وعقيدتھم واحد، دينھم والرسل ا4نبياء
 من وطردھم وجل عز � لعنھم ولذلك وأنقصوا فزادوا وحرفوا ، وبدلوا غيروا – والنصارى اليھود – ھؤ(ء
  . اjخرة وندم ، الدنيا بخسارة فباؤا رحمته
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دعوة التقريب بين (  ولمزيد من التفاصيل في المقارنة بين اGسEم وبقية ھذه اGديان من اليھودية والنصرانية يراجع كتاب 1
  .1554 – 1427 ، ص 4أحمد بن عبدالرحمن القاضي ، ج/د) اGديان 
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��و�� ��� ا�د��ن ��
 ا����دات�  :ا�

 قناعة عدم بسبب وذلك ، ومعتقداتھم مذاھبھم اختلفت قد الناس أن يجد كله العالم أحوال إلى الناظر إن

 والنصرانية اليھودية في ما على – ونصرانية يھودية كانت أو إس'مية كانت سواء ،1السماوية با4ديان بعضھم

 عن والنصارى اليھود وبا4خص ا4ديان ھذه معتقدي عدوب انحرافات من يرون لما – وتبديل وتغيير تحريف من

  .وأجدادھم آبائھم من الموروثة وتقاليدھم لعاداتھم ا4ديان ھذه مواكبة لعدم وكذلك ، ومعتقداتھم دينھم

 وإلى ، اNس'م وعقيدة تعاليم إلى وإنصاف حق نظرة نظروا السماوية ا4ديان عن البعيدين ھؤ(ء أن ولو

 كانوا التي ضالتھم على ولحصلوا بغيتھم لوجدوا ρ محمد به ُبعث الذي الحنيف الدين اتوتشريع توجيھات

  . ينشدونھا

 ف' ، قلوبھم ُوغلفت ُعقولـھم فأغلقت. منكبون وغيھم باطلھم وإلى معرضون، الحق عن ولكنھم

  .  منصرفون والغي الض'ل وإلى ، الھدى يستبصرون و( الحق إلى يسترشدون

 بعض في أن ًخصوصا ا4رض، وجه على اليوم الموجودة ا4ديان جميع إحصاء بمكان الصعوبة ومن

 ھو كما التناسلية ا4جزاء بعض فعبدوا ا4خ'ق وسفه العقل إغ'ق درجة إلى عباداتھم في أصحابھا تفنن قد الدول

                                                           
ى بعض أھل العلم عدم إطEق عبارة اGديان السماوية Gن الدين السماوي الذي ارتضاه هللا لعباده وأرسل به رسله ھو  ير1

: ، وقد يقال ) 19(سورة آل عمران،جزء آية رقم ) إن الدين عند هللا ا?سEم( دين واحد فقط وھو ا?سEم كما قال تعالى 
 .وهللا أعلم.  تختلف من رسول �خر اية Gنھالمقصود باGديان أي التشريعات السماو
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 ا4ديان في اداتالعب بعض على فقط ا(ط'ع باب ومن ولذلك. الھند في مناطقھم بعض في الھنود عند معروف

  . ا4ديان ھذه بعض نختار فإننا السماوية غير

  : ا0 �و6��

 العقائد من مجموعة وھي الھند، أھل معظم يعتنقھا وثنية ديانة وھي: البرھمية ًأيضا عليھا ويطلق

  . الحاضر وقتنا إلى المي'د قبل عشر الخامس القرن من طويلة مسيرة عبر تشكلت التي والتقاليد والعادات

 ا4عمال بحسب آلھة متخذة والتنظيمية القانونية المبادئ جانب إلى والخلقية الروحية القيم تضم ديانة وھي

 إله بأي يرحبون بل ، اjلھة كثرة في عندھم إشكال و(. 1إله ظاھرة أو عمل ولكل إله، منطقة فلكل بھا، المتعلقة

  . فيعبدونھا ، بھا القوم فيقنع آلھتھم إلى يزاد

 الفئران لعبادة مخصصة الھند في معابد فھناك ، والحشرات الحيوانات إلى وصلت آلھتھم كثرة من لكولذ

 والطواويس والنمور التماسيح جانب إلى عظيمة، ومعابد بعبادات يحضون والقردة ا4فاعي أن كما ،

 تمضي فا4رواح ، روح منھا ًك' 4ن واNنسان الحيوان بينً فارقا يرى ( أنه الھندوسي معتقدات ومن.والببغاوات

   2.واNنسان الحيوان بينً دائما متنقلة

 والمنازل المعابد في تماثيل ولھا) ا4م (عندھم وتسمى البقرة ھي بقداسة تتمتع التي الحيوانات وأكثر

 دفنت اتتم وإذا يذبحھا، أو بأذى يمسھا أن للھندوسي يجوز و( مكان، أي إلى التنق'ت في الحق ولھا والميادين،

   3.معينة دينية بطقوس

 عجب و( الفاسدة، المعتقدات ھذه مثل في أفكارھم ولب عقولھم، ذھاب القوم في ترى ما أعجب ومن

 البقرة، أعبد 4ني ، ًحيوانا أرى ( البقرة أرى عندما : ( وتأليھھا البقرة عن يقول 4السابق الھند فزعيم عندھم

 ترضعنا الحقيقية فا4م وجوه، عدة من الحقيقية أمي تفضل البقرة فأمي ... جمعأ العالم أمام عبادتھا عن وسأدافع

 تتطلب و( ًدائما، اللبن تمنحنا البقرة أمنا ولكن ھذا، نظير العمر طول خدمات منا وتتطلب عامين، أو عام، مدة

 البقرة أمنا ولكن باھظة، نفقات تكلفنا الحقيقية ا4م تمرض وعندما ، العادي الطعام سوى ذلك مقابل ًشيئا منا

 البقرة تموت وعندما طائلة، مبالغ جنازتھا تتكلف الحقيقية ا4م تموت وعندما بال، ذا ًشيئا لھا تخسر ف' تمرض

  . 5 )حية وھي تفعل كانت كما بالنفع علينا تعود

                                                           
 .724،ص 2الندوة العالمية للشباب ا?سEمي ج/ انظر الموسوعة الميسرة في اGديان 1

 .401 انظر مقارنة اGديان لمحمد الخطيب ص2

ا زرت الھند ،  ، وقد رأيت ذلك بنفسي عندم726، ص2الندوة العالمية ج/ انظر الموسوعة الميسرة في اGديان السماوية 3
ًورأيت كيف تقدس ، وf تمنع من أكل أي شيء كان ملكا ل�خرين، وقد تمنع السيارات من المرور أو قاطرات ، أو حتى 

  آمين – فالحمد � الذي ھدانا ل�سEم وا?يمان، ونسأله أن يميتنا عليھا !!قطارات لو وقفت في السكة الحديدة 

 ).المھاتما غاندي (  وھو 4

 .402ظر مقارنة اGديان لمحمد الخطيب ص ان5
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 بول اسالن على يرشون العبادات طقوس انتھاء وبعد المعابد في كھنتھم أن البقرة تعظيم عجائب ومن

 ، معينة مراسيم على يدفنونھا – ماتت إذا – أنھم للبقرة كذلك تعظيمھم ومن. 1البركة تعطيھم أنھا لظنھم البقر،

 وھي مات إذا حية زوجھا مع تحرق الزوجة كانت بل !! أحرقوه اNنسان مات وإذا الناس، يشھدھا دينية وطقوس

  . 2المي'دي عشر التاسع القرن أواسط إلى العادات ھذه واستمرت ، الحياة قيد على

 الھندوسية المرأة نجد ولذلك. بحياتھا المبا(ة ،وعدم بالمرأة واستھتارھم الفاسدة معتقداتھم أعجب من وھذا

 المرأة – عندھم –ً وخصوصا القديمة، العقدية الموروثات تلك بسبب وذلك الھند، في حقوقھا من كثير في مظلومة

  . زوجھا عنھا مات التي أو المطلقة،

  : الھندوس وطقوس عبادات من

 :الطھارة )1

 عليھا يجب المرأة وكذلك بالماء، منھا الطھارة من (بد عندھم فالجنابة الطھارة، في الماء الھندوس اعتمد

 وھي امرأة مس أو ، ميت جثمان مس إذا كذلك عندھم الغسل ويجب الحيض، من طھارتھا بعد بالماء الغسل

    3 .نفساء أو حائض

 والقلب ، المقدسة بالعلوم الروح كطھارة معنوي ھو ما ومنھا بالماء، حسي ھو ما منھا عندھم لطھارةوا

  .بالعبادات

 بل يطھرھم أنه لظنھم فيه ويغتسلون إليه، يحجون والذي الغانج نھر ھو عندھم المقدسة المياه أعظم ومن

 التطھير مواد ومن اNله، قدمي تحت من بعين أنه يزعمون وھم ، موتاھم رماد يرمون وفيه البركة، ويمنحھم

4!!معابدھم في به يرشون كيف تقدم وقد البقر، بول كذلك عندھم
  

  : الصDة )2

 اقترفھا التي الذنوب تمحو ص'ة وكل المساء، وفي الصباح في ص'تان وھما مرتين، الھندوسي يصلي

  . ا4خرى الص'ة إلى يصل حتى

 ذات النظيفة الثياب وارتداء ، ا(ستحمام وھي بھا، إ( الص'ة تتم ( وأركان ، الص'ة في طقوس ولھم

 على تجثو والمرأة ًمتربعا، الرجل ويجلس. المعطر بالماء وا4فواه ا4يدي غسل مع ، ا4صفر أو ا4بيض اللون

5.الص'ة أثناء ركبتيھا
  

  : الھندوسي المجتمع في الطبقات

 ھنا نذكرھا فإننا الھندوسي المجتمع في والطقوس العبادات تأثر أنواع ً◌من نوعا تمثل الطبقات أن بما     

   : كاjتي ھم الطبقات وھؤ(ء . المنطلق ھذا من

                                                           
 .409 انظر مقارنة اGديان لمحمد الخطيب ص1

 .409 المصدر السابق ص2

 .408 انظر مقارنة اGديان لمحمد الخطيب ص3

 .408 المصدر السابق ص 4

  .409 – 408 انظر مقارنة اGديان لمحمد الخطيب ص 5
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 ، والقاضي والكاھن المعلم يكون فمنھم – زعموا – فمه من 1براھما اNله خلقھم الذين وھم: البراھمة -1

 . حضرتھم في إ( لقرابينا تقديم يجوز و(. والوفاة الزواج حا(ت في الجميع يلجأ ولھم

 ويحملون القرابين ويقدمون يتعلمون وھم – زعموا – ذراعيه من اNله خلقھم الذين وھم: الكاشتر -2

 . للدفاع الس'ح

 المال وإنفاق ، والتجارة الزراعة ووظيفتھم ، – زعموا – فخذه من اNله خلقھم الذين وھم : الويش -3

 . الدينية المعاھد على

 الطوائف خدمة على فقط مقصور وعملھم – زعموا – رجليه من اNله خلقھم ينالذ وھم: الشودر -4

  2.والقذرة الحقيرة المھن ويمتھنون الشريفة السابقة الث'ث

 المجتمعات لھذه اNله خلق من المعتقدات ھذه مثل يعتقدون فإنھم ، عقولھم وب'دة أفكارھم سخف ومن

  . ورجليه وفخذه وذراعيه فمه من والفئات

3Tذ�ــ�ا :  

 في الھندوسية البرھمية الديانة بعد الھند في ظھرت وقد ، الدينية الصبغة انتحلت وضعية فلسفة وھي

 دعوة فيھا أن كما ، باNنسان العناية إلى وتتجه الھندوسية تناھض البداية في وكانت المي'د، قبل الخامس القرن

  . الخير وفعل والتسامح بالمحبة تنادي دعوة وھي الترف، ونبذ والخشونة التصوف إلى

 حتى مؤسسھا في أتباعھا غالى ولقد ، وثني طابع ذات باطلة، معتقدات إلى تحولت مؤسسھا موت وبعد

ً أيضا ويلقب العالم، تعني وبوذا ، م.ق 480 – 560 ببوذا الملقب) جوتاما سدھارتا (ھو البوذية ومؤسس. 3ألھوه

 النعيم في ًمترفا فشب ًأميرا وكان ، نيبال حدود على بلدة في بوذا نشأ وقد. المعتكف: ومعناه ) سيكاموني( بـ

 والتقشف الزھد إلى ًمنصرفا زوجته ھجر والعشرين السادسة بلغ ولما ، عمره من عشرة التاسعة في وتزوج

    4.النفس ورياضة الكون في والتأمل المعيشة في والخشونة

 جميع عنھم تحمل وأنه وآ(مھا، مآسيھا من للبشرية المخلص ووھ ، � ابن ھو بوذا أن البوذيون ويعتقد

 فلم اغواءه الشيطان حاول وقد ا4صنام، له فسجدت الھياكل أحد يوم ذات دخل أنه : (بوذا عن ويقولون. خطاياھم

   5!!)يفلح

 معبد ولھم ، نسمة مليون ستمائة من أكثر بھا ويدين اjسيوية الشعوب من كثير في البوذية اشتھرت وقد

 وكمبوديا وسي'ن وبورما ، وسومطرة ونيبال والتبت واليابان والصين الھند في وانتشارھم) النيبال (في ضخم

                                                           
واس وإنما يدركه العقل ، ومنه يستمد العالم وجوده، وf توجه الصEة إf  وھو ا?له الموجود بذاته التي f تدركه الح1

 .)985 ، ص2الموسوعة الميسرة ج.(إليه

  416 – 415 ومقارنة اGديان لمحمد الخطيب ص 727، ص2الندوة العالمية ج/  انظر الموسوعة الميسرة في اGديان 2

 .758، ص 2جالندوة العالمية /  الموسوعة المسيرة في اGديان 3

  .427 – 426 ، وانظر مقارنة اGديان لمحمد الخطيب ص 758، ص2 المصدر السابق ج4

  .759، ص2الندوة العالمية ج/ انظر الموسوعة الميسرة في اGديان 5
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 تمسك باخت'ف وشدة ضعف وعلى القرون، من مختلفة فترات على وذلك الدول من وغيرھا ... وكوريا وفيتنام

1.التمسك وعدم بھا أصحابھا
  

   : البوذية عبادات

 يتعلق وما ، الغيب وعالم ، ا4لوھية قضايا يناقش لم بوذا أنً جليا يتضح بوذا تعاليم إلى رالنظ خ'ل من

 بل � عن يتكلم لم فھو دين، صاحب يكن لم فھو أقرب، الفلسفة إلى فھو ولذلك ا4خروي، والعقاب الثواب بمبدأ

 ھو 4نه � عن ك'مه عدم وفسروا. ةاjلھ درجة إلى رفعوه بعده من أتباعه ولكن عنه، تكلموا ممن يسخر ربما

   . – أفواھھم من تخرج كلمة كبرت باi والعياذ – �

 من بعده من رأي في وھي – نفسه بوذا رأي على – فلسفة البوذية أن ، البوذيين دين في فالخ'صة

   2.� دون منً إلھا وجعلوه ذلك بعد بوذا عبدوا ولذلك إتباعه ويجب دين ھو ا4تباع

   ... ًوأخيرا

 وضع من كانت أو والنصرانية، كاليھودية السماء من أساسھا كان ما سواء ا4ديان من تقدم ما خ'ل من

 الدين ، الحنيف الدين ، الحق الدين إلى لنا ھدايته و علينا � نعمة ًجليا لنا يتضح والبوذية، كالھندوسية ا4رض

 الدين والبلدان، الطوائف ولكل ، ومكان زمان لكل يصلح الذي لدينا العصر، ويواكب السليمة، الفطر يوافق الذي

  . ًوعبيداً أحراراً وكباراً صغاراً وإناثاً ذكورا البشر كل يشمل الذي

 ويحشرنا كذلك ويميتنا ، عليھا يحيينا وأن ، وعقيدتنا ديننا علينا يحفظ أن ونسألهً آخرا و ً◌ أو( � فنحمد

  . مجيب سميع إنه ،والمرسلين النبيين مع بھا

  

 

 

 

 

    

  

  

  

  

  

                                                           
  .762، ص2 المصدر السابق ج1

 .435 انظر مقارنة اGديان لمحمد الخطيب ص 2
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  :ا�ول "9ا�1

 أر(6' و!�/ ا�-�ــــ�رة ����ـــ�

����� 

 ا�.�C�Dت إزا�' ����� : ا�ول ا����ــ�

. 

 وا�9�3 ا�>E>ء ����� : ا����� ا�����

. 

  .ا����F ����� : ا����� ا�����

 ا�"��' ا�-��رة ����� : ا� ا(G ا�����

. 

 

 

  .ا���ـ��ـ�ت إزا�ــ� ��ـ��ـ� : ا
ول ا�����
0
رة ������ :ا

 الحسية وا4قذار والنجس الدنس من والنقاء النزاھة أنھا ، عندھم معروفة وھي ، 1النجاسة نقيض ھي:لغة
2أوشين عيب به ما كل من والبراءة والمعنوية،

  

 ، والثالثة الثانية ،كالغسلة صورتھما على أو معناھما في ما أو نجس أو حدث إزالة ھيً:وشرعا
 ،أو 3معناه في لكنه ،ً نجسا يزيل و(ً جدثا يرفع ( مما ذلك وغير والتيمم ، وضوءال وتجديد ، المسنونة وا4غسال

   .4الخبث وزوال معناھا في ما أو حدث ارتفاع ھي يقال

                                                           
،ول���سان الع���رب fب���ن منظ���ور   442،ص12 ج،وت���اج الع���روس للزبي���دي 554،ص1 جالق���اموس المح���يط للفي���روز أب���ادي1
 . 2737،ص13،ج4م

 والمعج�م  123،ص1 جوالمجموع للن�ووي 518،ص2للفيومي جوالمصباح المنير  71،ص1 ج انظر شرح حدود ابن عرفة2
  568،ص2 جالوسيط

  43،ص1ج ومغني المحتاج للشربيني   123،ص1جانظر المجموع للنووي  .3

   20،ص1جرح منتھى ا?رادات للبھوتي انظر ش .4
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 من عند - والتيمم والغسل كالوضوء الحدث يرفع ما تضم الطھارة أن يتضح الطھارة تعريف خ'ل ومن

   . النجاسة إزالة وھو ، أشد ھو بما ولنبدأ .2وا(ستجمار  كا(ستنجاء النجس يزيل ما وكذلك 1الحدث يرفع أنه يرى

�	
�/ �
�6 إزاi  :ا

 القبل من وقطعھا النجاسة إزالة كذلك يجب كما ،3والبدن والمكان الثوب طھارة الص'ة لصحة يشترط

   .4 ا(ستجمار أو با(ستنجاء يسمى ما وھو والدبر،

 فإنه ا(ستنجاء وھي والثانية النجاسة عموم ا4ولى كانت سواء النجاسة إزالة في والناظر 5بالحجر ويكون

  : اjتية المقاصد جليا له يظھر

 يقول وتعالى سبحانه � وجل،4ن عز 4وامره  وا(لتزام وتعالى، سبحانه � مرضاة ابتغاء )1
)ִ^ l�-���� 7U(9�	a	
. تعالى � 4وامر التزام وغيرھا الثياب بطھارة فا)لتزام (6

 ،وإ( وا(ستجمار ا(ستنجاء ،ووجوب النجاسات من التطھر وجوب على والسنة الكتاب في النصوص جاءت وقد
 تفاصيله وسيأتي ، عليھا العقوبة استحق

 لقوله ا(ستجمار أو ا(ستنجاء بصورة وذلك ،)والدبر القبل (المحل عن النجاسة قطع )2

�V$j�U (تعالى&�� 7UJZ�9	
(
 فليذھب الغائط إلى أحدكم ذھب إذا (: ρولقوله 7

 . 1أحجار ث'ثة من بأقل ا(ستنجاء عن ρ ولنھيه ) 8عنه ُتـجزي فإنه أحجار  بث'ثة معه

                                                           
ًھل يرفع الحدث رفع�ا مؤقت�ا إل�ى ح�ين الق�درة عل�ى اس�تعمال : د تنازع العلماء في التيمم قو: (قال ابن تيمية رحمه هللا تعالى .1 ً

فيت�يمم قب�ل وتن�ازعوا ھ�ل يق�وم مق�ام الم�اء ، . الماء أم الحدث قائم  لكنه تصح ال�صEة م�ع وج�ود الم�انع ؟ وھ�ذه م�سألة نظري�ة
 وf يبط�ل بخ�روج الوق�ت ، كم�ا f ؟ ويصلي  به ما شاء من فروض ونوافل ، كما يصلي بالم�اء؟الوقت كما يتوضأ قبل الوقت

فم��ذھب أب�ي حنيف��ة أن��ه يت��يمم قب��ل الوق��ت ، ويبق��ى بع��د الوق��ت ، :يبط�ل الوض��وء؟ عل��ى ق��ولين م��شھورين ، وھ��و ن��زاع عمل��ي 
س�عيد ب�ن الم�سيب ، والح�سن الب�صري ، والزھ�ري، والث�وري، وغي�رھم ، وھ�و إح�دى ويصلي به ما شاء كالماء ، وھو ق�ول 

، وف�ي الجمل�ة  ھ�و الم�شھور ....أنه f يتيمم قبل الوقت ، وf يبقى بعد خروج�ه  : والقول الثاني .الروايتين عن أحمد بن حنبل 
 52ص1ج ال���صنائع للكاس���اني  وانظ���ر ب���دائع 253،ص21 جمجم���وع الفت���اوى. ھ���ـ ن م���ذھب مال���ك وال���شافعي وأحم���د  ام���
     436،ص21 ،ومجموع الفتاوى  fبن تيمية ج32،ص1جfبن قدامة والمغني 254،ص2 للنووي جوالمجموع،

 واfستنجاء  تارة يكون بالماء وتارة باGحجار ،  إزالة الخارج من السبيلين عن مخرجه: (ھما عند الفقھاء بوالمراد  . 2
نجوت الشجر و : (ًوذا من الجمار وھي الحصى الصغار،واfستنجاء مأخوذ من قولھم واfستجمار يختص باGحجار مأخ

أنجيتھا إذا قطعتھا كأنه يقطع اGذى عنه ، ومن النجوة، وھي ما ارتفع من اGرض ، وكأن الرجل إذا أراد قضاء الحاجة تستر 
، ومعجم مقاييس اللغة fبن  97 -96،ص1 ج ، وشرح حدود ابن عرفة 87 -86،ص2جبنجوة ، انظر المجموع للنووي 

        398 -397،ص5جفارس 

،  2890-289،ص1ج ، ومغني المحتاج للشربيني  200،ص1 ج، وحاشية الدسوقي 73،ص2ج أنظر حاشية ابن عابدين 3
  571،ص1 جالزحيلي/، والفقه ا?سEمي وأدلته لـ د 269،ص1جوكشاف القناع للبھوتي 

أن��ه واج��ب إذا وج��د س��ببه وھ��و الخ��ارج، وھ��و ق��ول المالكي��ة : اGول: رأي��ان للفقھ��اء-لجمل��ة ف��ي حك��م اfس��تنجاء م��ن حي��ث ا .4
أنظ����ر الموس����وعة   .،وھو ق����ول الحنفية،ورواي����ة ع����ن مال����كوالث����اني أن����ه م����سنون ول����يس بواج����ب.وال����شافعية والحنابل����ة

ة ف��ي ش��رح العم��دة  وق��ال اب��ن تيمي�� 206،ص1جوالمغن��ي fب��ن قدام��ة 111،ص2 جوالمجم��وع للن��ووي, 113،ص4جالفقھي��ة
 ) .إزالة النجاسة فرض: ( 402،ص.ج

 ٍأنظر اGدلة على اfستنجاء واfستجمار وأنه بالحجر في المصادر السابقة، سيأتي ذكر بعض منھا بعد قليل  .5

ركون f كان المش: (اغسلھا بالماء، وقال ابن زيد : (، وقال ابن سيرين في تفسير ھذه ا�ية ) 4(سورة المدثر آية رقم  . 6
وھذا القول الذي قاله ابن سيرين وابن زيد في ذلك  : ( قال الطبري رحمه هللا  يتطھرون،فأمره أن يتطھر ، ويطھر ثيابه 

جسمك فطھر من الذنوب ، : أظھر معانيه ،والذي قاله ابن عباس ،وعكرمة، وابن زكريا، قول عليه أكثر السلف من عني به
ير ابن ستف. ل ا�ية جميع ذلك مع طھارة القلب وقد تشم(: وقال ابن كثير رحمه هللاير الطبري، تفس.ه من ذلك  وهللا أعلم بمراد

   404،ص ج، وقد أطال شيخ ا?سEم ابن تيمية رحمه هللا في تفسير ھذه ا�ية في شرح العمدة  178 -177،ص14جكثير

 ) 5(سورة المدثر آية رقم  .7

اfستنجاء بالحجارة حديث : كتاب الطھارة ، باب : أبو داود في سننهأخرجه  و،)24771(أخرجه أحمد في مسنده برقم  .8
والبيھقي في السنن ،147 برقم 85 - 84،ص1ج ، والدار قطني في سننه عن عائشة رضي هللا عنھا)40(رقم 

 207ص،14 جًإسناد حسن ، وصححه أيضا في العللنھا ، وقال الدار قطني في السنن عن عائشة رضي هللا ع103،ص1ج
   3559برقم 
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 عن لھا ًتمييزا وذلك بھا، ًمتجم' وطھارة نظافة بكل العبادة على ،واNقبال تعالى � يدي بين المثول )3

  2)الجمال يحب جميل � إن (ρ النبي لحديثً ،تحقيقا المثو(ت من غيرھا

SI(" o3( نفسه عن أخبرنا كما ،4نه تعالى � محبة استج'ب )4& v;� EY 
 )r(l_m:g<�& v;� EY�� *w�xU(9�	a !�☺��&(

 أبي وعن 3
 يستنجون كانوا: قال 4)يتطھروا أن يحبون رجال فيه (قباء أھل في اjية ھذه نزلت: (قال ρ النبي عن ،τ ھريرة
  .5) اjية ھذه فيھم فنزلت بالماء

 الرفيعة المنزلة وھذه الفضيلة ھذه نالوا العرب بقية فيه يخالفون قباء أھل كان الذي بالماء فبا(ستنجاء    

  .ورضوانه � محبة به ُيرجى أنه وعبادة عمل كل في وا4صل ،كيف ومؤمنة مؤمن كل يتمناھا ،التي السامية

 جاء وقد القبر، عذاب من المؤمن ينجو منھا وا(ستنزاه بھا لتلطخا وعدم النجاسة وقطع با(ستنجاء )5

   .البول من التنزه عدم بسبب القبر عذاب وعامة أكثر أن ρ النبي أحاديث فيً صريحا

 وفي 7)البول من القبر عذاب أكثر : (ρقال ،6 )منه ،فتنزھوا البول من القبر عذاب عامة إن : (ρقال

 فكان اjخر البول،وأما من (يستنزه فكان أحدھما كبير،أما في يعذبان وما عذبانلي إنھما : (ρ قال الصحيحين

ً خصوصا نفسه، عن العقوبة ورفع العذاب رفع بذلك يرجو المحل من النجاسة وقاطع فالمستنجي 8)بالنميمة يمشي

  .بلغ ما الرزية بھذه بلغ قد صاحبھا أن

 وعدم المحل، على النجاسة بقاء أن الصحية الناحية من ،فمعلوم وجسده نفسه عن الصحية المضار دفع)6
 أھل ذلك يقول كما ا4مراض بعض تسبب قد التي البكتيريا، أنواع بعض وانتشار الجراثيم تراكم يسبب قد غسلھا

 أنفسنا عن الضرر التھلكة،وبدفع إلى النفس رمي بعدم عندنا الصريح النص جاء وقد ا4طباء، من ا(ختصاص
��BC(تعالى ،قال �&:J"
;80 7lEFK���K�h(l '/«(" 

�H	F8;7�g☺�& (
  .1)ضرار ( و ضرر ( (ρ وقال9

                                                                                                                                                                                        
أن  ρ نھانا رسول هللا: (وفيه  τن  سلمان ع) 262(كتاب الطھارة ، باب اfستطابة حديث رقم : أخرجه مسلم في صحيحه. 1

، وكذا أخرجه أبو داود في سننه،  نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين ،أو أن نستنجي بأقل من ثEثة أحجار
  42-41،ص1ج، والنسائي ) 16(، والترمذي برقم) 7(كراھية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، برقم: بكتاب الطھارة، با
 ) 316(وابن ماجة برقم 

 . τ عن عبد هللا بن مسعود ) 91(رقم حديث تحريم الكبر وبيانه  :  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب ا?يمان، باب 2

 ) 222(سورة البقرة جزء آية رقم  . 3

 )108(سورة التوبة جزء آية رقم  . 4

تفسير  :، والترمذي في سننه، كتاب) 44(قم رفي اfستنجاء بالماء،حديث : ھارة، بابأخرجه أبو داود في سننه،كتاب الط .5
 وصححه اGلباني في صحيح سنن أبي ) 357(، وابن ماجة في سننه برقم ) 3100( برقم ) ومن سورة التوبة: (القرآن،باب
 .ره باGرقام المذكورةداود  وغي

، والحاكم في المستدرك ) 466(نجاسة البول،واGمر بالتنزه منه برقم : أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الطھارة، باب  .6
 عن ابن عباس رضي هللا عنھما وصححه اGلباني  11120 برقم 84،ص11ج ، والطبراني في الكبير  184 – 183،ص1ج

  )2120(في صحيح الجامع برقم 

:   وقال183،ص1 ج والحاكم في مستدركه)465( ، والدارقطني في سننه برقم ) 8331(  أخرجه أحمد في مسنده برقم 7
 في ، وابن ماجه) 261(صحيح على شرط الشيخين ، وf أعلم له علة ووافقه الذھبي والمنذري في الترغيب والترھيب برقم 

 ، وصححه اGلباني في غير موضع، τ عن أبي ھريرة ) 348(رقم ل حديث كتاب الطھارة ، باب التشديد في البو: سننه 
 .) 1202(انظر صحيح الجامع برقم 

، ومسلم في صحيحه  )216(من الكبائر أن f يستتر من بوله برقم : أخرجه البخاري في صحيحه،كتاب الوضوء،باب  .8
f ( عن بن عباس رضي هللا عنھما بلفظ)292(ه  برقم الدليل على نجاسة البول ووجوب اfستبراء من:كتاب الطھارة، باب

وقال الحافظ بن حجر رحمه هللا ومعنى اfستتار أنه fيجعل بينه وبين بوله سترة  fيستنزه( وفي رواية لمسلم وغيره  يستتر
 ) 216(قم  أنظر فتح الباري شرح حديث ر يعني f يحتفظ منه، فتوافق رواية fيستنزه Gن من التنزه وھو ا?بعاد

 ) 195(سورة البقرة جزء آية  .9
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 سبحانه له المطلقة العبودية لتحقيق المعمورة ھذه على لعبادته،وأوجدنا خلقنا وتعالى سبحانه � أن معلوم

 من إلّي حبب : (ρ قال التي الص'ة ھي وتعالى سبحانه � عند وأجلھا عباداتال أعظم من وإن ، تقدم وتعالى،كما

 ب'ل يا(الص'ة يقيم أن منه أراد إذا لب'ل يقولρ وكان ،2)الص'ة في عيني قرة وجعلت والطيب، النساء :دنياكم

 أي  ρ النبي سألت: لقا :τ مسعود ابن عن ، الحديث في جاء كما ا4عمال أفضل ھي بل3)بھا أرحنا الص'ة أقم

 سبيل في الجھاد: (قال أي؟ ثم: قال) الوالدين بر: (قال أي؟ ثم قال )وقتھا على الص'ة: (�؟قال إلى أحب العمل

  . 4)لزادني استزدته ولو بھا حدثني: قال)�

 لھما والغسل الوضوء وأن 5وا4كبر ا4صغر الحدثين من بالطھارة إ(  تصح ( الص'ة ھذه أن ومعلوم

  :المقاصد ھذه ومن جليلة، وغايات ، عظيمة مقاصد

 النص به جاء لما ،وذلك الص'ة صحة لتحقيق  ρ بھديه ،وا(ھتداء وتعالى سبحانه � 4وامر ا(لتزام)1
( تعالى قال. والسنة الكتاب في الصريحH�*��hX= K *w��֠o3& 

�&�:1� �&�E &	`(" ���!$☺8֠ '/«(" ,s>:/;���& 
�&:8;���¦	
 7�EFִ9:1j1� 7�EF K���K�O�� '/«(" 
4{�
& Uִ☺��& �&:�	b���&�� 7�EF���iE1U(l 

7�J6/;1j7c�O�� '/«(" 4)�r 6�8	F��& >( 6.  

                                                                                                                                                                                        
عن ) 2341(رقم كتاب اGحكام ، باب من بنى بحقه ما يضر بجاره حديث : ابن ماجه في سننه و) 2865(أخرجه أحمد  .1

بن عباس رضي هللا عنھما، ا عن ) 11806( والطبراني في الكبير برقم) 4540برقم (قطني بسننه ، والدارτأبي ھريرة 
،ص 2ج،عن عبادة ابن الصامت،وأخرجه الحاكم التخريج السابق) 2340( برقموابن ماجه)  22778(حمد برقمأخرجه أو

، وأخرجه الدار τ عن أبي سعيد الخدري  69،ص6ج والبيھقي ) 4541برقم (وصححه ووافقه الذھبي والدار قطني 58 -57
حديث : (قال النووي في اGربعين.  ψأبي لبابة ًوجاء أيضا عن جابر وعائشة وثعلبة و. τعن أبي ھريرة ) 4542(قطني
الحديث أسنده الدارقطني  ھذا: وقال ابن الصEح .. وھو كما قال : (  وقال ابن رجب ً وله طرق يقوي بعضھا بعضا... حسن 

ححه  وص)405:ص( جامع العلوم  ..من وجوه، ومجموعھا يقوي الحديث ويحسنه، وقد تقبله جماھير أھل العلم واحتجوا به
 .   )250( والصحيحة برقم  896 برقم 408،ص3جاGلباني في ا?رواء 

كتاب عشرة النساء، باب حب النساء حديث رقم : في سننه النسائيأخرجه  ، و) 12293(أخرجه أحمد في مسنده . 2
، والطبراني في ) 3482( بشرح السيوطي وحاشية السندي، وأبو يعلى في مسنده برقم τعن أنس)3939(

Gعن أنس 5203 برقم  241،ص5جوسطا  τ إسناده قوي وقال بن حجر في  : 177،ص2ج، وقال الذھبي في الميزان
 ) 3124(إسناده حسن ، وصححه اGلباني  في صحيح الجامع برقم : 249،ص3جالتلخيص 

)  4985(رقم،حديث الصEة في العتمة:كتاب اGدب، باب : أبو داود في سننه، وأخرجه  )3308(أخرجه أحمد في مسنده . 3
لعراقي في ا عن رجل من الصحابة، وقال  6214برقم277- 276،ص6ج، والطبراني في الكبير عن رجل من الصحابة

َّ ، وGبي داود نحوه من حديث رجل من الصحابة لم يسم بإسناد  صحيح، وصححه اGلباني في صحيح  118،ص1جالمغني 
 .) 7892(الجامع برقم

، ومسلم في صحيحه،كتاب ) 527(فضل الصEة لوقتھا برقم : حيحه،كتاب مواقيت الصEة،بابأخرجه البخاري في ص .4
  .  )85(بيان كون ا?يمان با� تعالى من أفضل اGعمال  برقم : ا?يمان، باب

وك��شاف , 288،ص1ج،ومغن��ي المحت��اج لل��شربيني 201،ص1جوحاش��ية الدس��وقي 114،ص1جأنظ��ر ب��دائع ال��صنائع للكاس��اني.5
  596،ص1جالزحيلي/،والفقه ا?سEمي وأدلته د 139،ص3ج، والمجموع للنووي  231،ص1جع للبھوتيالقنا

 )6(جزء آية رقم:سورة المائدة .6
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��")I(تعالى قوله وفي 7��<�E� �61�1j �&�1U|�o§	
 

 توضأ من (ًأيضا ρ ،ولقوله2)� أمرك كما توضأ:(الوضوء،قال عن يسأل من جاءه عندما ρ النبي ،ولحديث1)<

 كما توضأ من :( ρوقوله 3 )ذنبه من تقدم ما له ُغفر ، نفسه فيھما يحدث ( ركعتين، صلى ثم ھذا وضوئي نحو
   .4)عمل من تقدم ما له غفر ُأمر، كما وصلى ُأمر

 أحاديث في ًصريحا ذلك جاء وقد الذنوب، مغفرة طلب في ا4كيدة والرغبة والمثوبة ا4جر ابتغاء) 2

 بعينه إليھا نظر خطيئة كل وجھه من خرج وجھه، فغسل المؤمن أو المسلم العبد توضأ إذا: (قوله في كما ρ نبيال

 مع أو الماء، مع يداه بطشتھا كان خطيئة كل يديه من خرجت يديه غسل فإذا الماء، قطر آخر مع أو الماء، مع

 يخرج حتى الماء، قطر آخر مع أو الماء، مع رج'ه مشتھا خطيئة كل خرجت رجليه غسل الماء،فإذا قطر آخر

 تصير ثم قبله، ما يكفر الوضوء : (ρ قوله منھا. بذلك الصحيحة ا4حاديث نصوص  جاءت وقد. 5)الذنوب منً نقيا

 يستغفر ثم ركعتين، فيصلي يقوم ثم ، الطھور ُفيحسن فيتوضأ ًذنبا يذنب عبد من ما: (ًأيضا وقال 6)نافلة الص'ة

  . 7)له � غفر إ( نبالذ بذلك �

                                                           
 )6(جزء آية رقم:سورة المائدة :1

ھذا الحديث مشھور بحديث المسيء في صEته عن رفاعة بن رافع الزرقي البدري رضي هللا عنه، وله طرق كثيرة وألفاظه 2
ت�تم ص�Eة أح�دكم  إنھ�ا f: (.. وف�ي لف�ظ آخ�ر ..ة فتوض�أ كم�ا أم�رك هللا إذا قمت إلى ال�صE: (..قاربة،وجاء في بعض طرقهمت

، وأب��و داود ف��ي س��ننه ،كت��اب ) 469(الطيال��سي ف��ي م��سنده ب��رقم : ومم��ن روى ھ��ذا .. هللاهم��ا أم��ركحت��ى ي��سبغ الوض��وء 
: ، والترمذي في سننه،في أبواب الصEة، ب�اب )861 و  858(رقم ديث حالصEة،باب من f يقيم صلبه في الركوع والسجود 

  والح��اكم) 460( ب��رقمواب��ن ماج��ه ) 1135(ائي ف��ي س��ننه ب��رقم ، والن��س )302(رق��م ح��ديث م��ا ج��اء ف��ي وص��ف ال��صEة 
وق��ال الترم��ذي ح��سن ص��ححه اب��ن خزيم��ه ف��ي ص��حيحه ب��رقم  380-134-133-102،ص2 جوالبيھق��ي 243-241،ص1ج
وقال الح�اكم ص�حيح عل�ى ش�رط ال�شيخين ووافق�ه ال�ذھبي، وص�ححه اGلب�اني ف�ي ص�حيح س�نن أب�ي داود  )545،597،638(

وأصل الحديث في .  205-204،ص1جوانظر الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب ل�لباني  )740 (وصحيح الجامع برقم 
 .الصحيحين بدون ھذه اللفظة

ًالوضوء ثEثا ثEثا حديث : ء، بابضوأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الو .3 ، ومسلم في صحيحه،كتاب ) 159(رقمً
 .τ عن عثمان بن عفان ) 226(رقم صفة الوضوء وكماله  حديث :لطھارة،باب ا

 حديث رقم ρكتاب الطھارة، باب من توضأ كما أمر النبي : في سننه النسائيأخرجه  و )23595(أخرجه أحمد في مسنده  .4
عن أبي )1396(رقمكتاب إقامة الصEة، باب ما جاء في أن الصEة كفارة، حديث : بن ماجه في سننه ، وأخرجه ا) 144(

 والترغيب وحسنه اGلباني في سنن ابن ماجه) 1039(أيوب وعقبة بن أبي عامر رضي هللا عنھما، وصححه ابن حبان برقم 
  )6172(وصحيح الجامع برقم )306(والترھيب برقم 

 τ عن أبي ھريرة ) 244(خروج الخطايا مع ماء الوضوء  برقم: صحيحه،كتاب الطھارة، باب أخرجه مسلم في .5

 و 7570(، والطبراني في الكبير برقم ) 1225(، والطيالسي برقم  )22253 و 22162( أخرجه أحمد في مسنده برقم 6
،  )296(رغيب والترھيب حديث رقم  ، وھو حديث صحيح لغيره كما قال اGلباني في التτ عن أبي أمامة ) 7572 و 7571

  )7156(وحسنه في صحيح الجامع برقم 

 ف�ي أب�و داودأخرج�ه ، و )417، 414( ، والنسائي ف�ي عم�ل الي�وم والليل�ة ب�رقم ) 56 ، 47، 2(أخرجه أحمد في مسنده برقم7
ال�صEة ، ب�اب م�ا ج�اء ف�ي كت�اب : ف�ي س�ننه الترم�ذيأخرج�ه  ، و) 1521(رق�م حديث  كتاب الوتر، باب في اfستغفار:سننه 

، 6675( ، والبيھق��ي ف��ي ش��عب ا?يم��ان ب��رقم  )1395( ، واب��ن ماج��ه ب��رقم  )3006، 406(رق��م ال��صEة عن��د التوب��ة ح��ديث 
ّ، وج�ود إس�ناده  )623(ح�ديث ح�سن، وص�ححه اب�ن حب�ان ب�رقم : ، وقال الترمذي رحمه هللاτ وغيرھم عن أبي بكرة ) 6676

 الحك��م الغ��زاري، وص��ححه اGلب��اني ف��ي تأس��ماء بن��:  ترجم��ة   137 – 136،ص1جتھ��ذيب الح��افظ اب��ن حج��ر ف��ي تھ��ذيب ال
  .   ) 5738(صحيح الجامع برقم 
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  .1تعالى � بإذن له سيغفر أنه يعلم ،عندما والتوبة للندم باب وفتح الوضوء، مقاصد من عظيم مقصد فھذا

 مؤمن، إ( الوضوء على يحافظ ( 4نه الوضوء، على بالمحافظة وذلك لنفسه، اNيمان صفة تحقيق) 3

ل الماء، عن البحث في المشاق من فيه لما Uيقول ولذلك الشتاء فيً خصوصا البرد مشقة وتحم ρ) : ولن استقيموا 

3)مؤمن إ( الوضوء على يحافظ و(, الص'ة أعمالكم خير أن ،واعلموا2ُتحصوا
  

 ا4عضاء من الوضوء يبلغ ما بحسب منھا وا(ستزادة بحليھا، Hوالتحلي الجنة في ُالعلى الدرجات طلب) 4

4)الوضوء يبلغ حيث المؤمن من الحلية تبلغ:(ρ النبي عنτ ھريرة أبو روى ،فقد
  

 أمته يعرف إنما ρ النبي فإن ا4مة،5 ھذه خصائص من وذلك السابقة، ا4مم بين اjخرة في التمييز) 5

 إبل الرجل يذود كما عنه، الناس أذود وأنا الحوض، أمتي علي ترد(ρ قال: قالτ ھريرة أبي فعن. والتحجيل بالغر

ا علي غيركم،تردون 4حد ليست سيما لكم نعم: (قال تعرفنا؟ � نبي يا: قالوا ،)إبله عن الرجل Kًغر لين ُ Kمن محج 

Kالوضوء،وليصدنK آثار ُ َ  وھل : فيقول ملك ،فيجيبني أصحابي من ھؤ(ء رب يا ،فأقول يصلون ف' منكم طائفة عني ََ

   6)بعدك؟ أحدثوا ماذا تدري

 بيضاء لمعة الغرة وأصل غرة، ذو أي أغر ،جمع الراء وتشديد الغين بضم:الغّر: والتحجيل الغر ومعنى

   .ρ محمد أمة وجوه في الكائن النور على ھنا ُأطلقت ثم الفرس، جبھة في تكون

                                                           
 كما  ρأو الصEة، ولھذا قال ًوب اتكاf على غفرانھا بالوضوء قدم على فعل الذن وأf يَُّ ينبغي على العبد أf يغتر) :فائدة( 1

يا أيھا الناس إن وعد هللا حق فE تغرنكم الحياة الدنيا وf : (قول هللا تعالى: ق،بابكتاب الرقائ:عند البخاري في صحيحه
  سورة فاطر ا�يات ًيغرنكم با� الغرور ، إن الشيطان لكم عدوا فاتخذوه عدوا إنما يدعوا حزبه ليكونوا من أصحاب السعير

 ومعناه  fتغتروا( غفر له ما تقدم من ذنبه (لصEة في الوضوء واτ من حديث عثمان بن عفان )6433(، برقم ) 6- 5(رقم 
fً تحملوا الغفران على عمومه في جميع الذنوب فتسترسلوا في الذنوب اتكاf على غفرانھا بالصEة أو الوضوء والصEة 

 و 6433( رقم نظر فتح الباري fبن حجر  شرح حديث، افإن الصEة التي تكفر الذنوب المقبولة وf اطEع Gحد عليھاً-معا
  وهللا أعلم)159

� ;)�e( عالىأي لن تستطيعوا، ومنه قوله ت .2 I�O Lo� �/:��� ¯� e¤ <	
 

7lEF�-/; � )حصى ) مادة سورة المزمل وانظر النھاية fبن اGثير�( 

كتاب : ننه وأخرجه ابن ماجه في س ) 681(، والدارمي برقم) 1089(، والطيالسي برقم )22378(أخرجه أحمد في مسنده .3
، وفي  457،ص1 ج والبيھقي 130،ص1 ج، والحاكم) 277(رقمالطھارة وسننھا، باب المحافظة على الوضوء، حديث 

نظر ًع Gن سالما لم يسمع من ثوبان، ا، وھو منقطτ من طريق سالم بن أبي الجعد عن ثوبان ) 2457(شعب ا?يمان برقم
وشعب ا?يمان للبيھقي  ،)2086( حديث رقم  131،ص2جاف للمزي ، وتحفة اGشر) 1037(صحيح ابن حبان حديث رقم

 وابن حبان )682( والدرامي برقم )22433(ًوقد تابع سالما أبو كبشة السلولي ، أخرجه أحمد في مسنده) 2495(حديث رقم
 كبشة السلولي من طريق أبي) 2495( والبيھقي في شعب ا?يمانت برقم) 14440( والطبراني في الكبير برقم) 1037(برقم 

وھذا إسناد : (الحديث قال البيھقي في شعب ا?يمان .... سددوا وقاربوا واعلموا ρرسول هللا : قال: يقولτأنه سمع ثوبان 
   952 وصحيح الجامع برقم412رواء برقم  والحديث صححه ابن حبان واGلباني في ا? ...موصول

 وقال المنذري في ) 250(رقم حديث  الحلية حيث يبلغ الوضوء تبلغ:أخرجه مسلم في صحيحه،كتاب الطھارة،باب  .4
 ھـ. أ  والحلية وما يتحلى به أھل الجنة من اGساور ونحوھا) 284(عقب حديث رقم 135،ص1 جالترغيب

فتح الباري شرح حديث  ..والظاھر أن الذي اختصت به ھذه اGمة ھو الغرة والتحجيل f أصل الوضوء : (قال ابن حجر  . 5
 ) 136(قمر

  )247(رقمحديث استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء :  أخرجه مسلم في صحيحه،كتاب الطھارة، باب6
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 من قوائم ث'ث في يكون: بعضھم وقال - ورجليھا يديھا -  الفرس قوائم في يكون بياض وھو: التحجيل

  .1الفرس بتحجيلً تشبيھا وا4قدام، ا4يدي في ئنالكا النور: ھنا به والمراد الفرس، قوائم

 بن عمر فعن الثمانية، أبوابھا وتفتح الجنة دخول أسباب من سبب بعده بالمأثور والدعاء الوضوء أن) 6

 أن أشھد (يقول ثم الوضوء)ُفيسبغ أو(فيبلغ يتوضأ أحد من منكم ماρ( � رسول قال: قال عنه اله رضي الخطاب

  .2)شاء أيھا من الثمانية،يدخل الجنة أبواب له فتحت ورسوله،إ( عبده ًمحمدا أن وأشھد � إ( إله (

 من يجده ما وأحسن بأفضل ، تعالى i القرابين وتقديم العلى، والدرجات العظيمة ا4جور طلب) 7 

 ، راح ثم ،3الجنابة غسل الجمعة يوم اغتسل من : ( ρ قال لھا والتبكير للجمعة الغسل في ذلك كل: وغيره ا4نعام

ب فكأنما Kب فكأنما الثانية الساعة في راح ومن بدنة، قر Kب فكأنما الثالثة الساعة في راح ومن بقرة، قر Kكبشا قر ً

ب فكأنما الرابعة الساعة في راح ومن أقرن، Kب فكأنما الخامسة الساعة في راح ومن دجاجة، قر Kفإذا بيضة، قر 

 ومشى وابتكر، وبكر واغتسل، الجمعة يوم غسل من : ( ρ وقال. 4)الذكر يستمعون الم'ئكة حضرت اNمام خرج

 مقاصد فھذه. 5 )وقيامھا صيامھا أجر سنة عمل خطوة بكل له كان يلغ، ولم فاستمع اNمام من ودنا يركب ولم

  .تعالى � عند العلى الدرجات أراد عبد كل لھا يسعى عظيمة

 وجه أكمل على 6الحدثين من الطھارة لھا يشترط التي والطواف اتكالصلو الطاعات إلى اNقبال) 8

 في النصوص تقدمت وقد ρ المصطفى وھدي وجل عز � أوامر بذلك ً◌ ممتث' صورة وأجمل طھارة وأفضل

  . ذلك

 الحضارية الجمالية ومحيطه،وتحقيق بيئته وس'مة وجوھره، مظھره ونقاوة المسلم نظافة تحقيق) 9

  .7ا4مم بين كالزھرة أو ، الناس بين كالشامة يكونوا كي مينالمسل ،لمجتمع

                                                           
 وسبل السEم ) 246( ،وشرح مسلم للنووي شرح حديث رقم) 136(نظر فتح الباري fبن حجر شرح حديث رقم ا 1

  346،ص1ج و 354،ص3جبن Gثير   والنھاية 40f حديث رقم 139،ص1جللصنعاني

 ) 234(الذكر المستحب عقب الوضوء حديث رقم:أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الطھارة، باب  .2

 .) 558انظر شرح مسلم للنووي ص(ًغسE كغسل الجنابة في الصفات ھذا ھو المشھور في تفسيره :  معناه 3

كتاب :  وأخرجه مسلم في صحيحه )881(كتاب الجمعة، باب فضل الجمعة، حديث رقم :   أخرجه البخاري في صحيحه4
 . τ كEھما عن أبي ھريرة )850(الجمعة ،باب الطيب والسواك يوم الجمعة، حديث رقم 

، وأخرجه الترمذي في  )345(كتاب الطھارة، باب في الغسل يوم الجمعة ، حديث رقم :   أخرجه أبو داود في سننه5
 وسنن النسائي ) 1087(، وانظر سنن ابن ماجه برقم  )496(ديث رقم كتاب الجمعة، باب ما جاء في غسل الجمعة ، ح:سننه
 .τ وكلھم عن أوس بن أوس الثقفي  )1381(برقم 

ما اشتراط الطھارة صد الوضوء والغسل ،وأ اشتراط الطھارة للصEة من الحدثين اGكبر واGصغر تقدم التعليق عليھا في مقا6
Eف مشھور بين العلماء، فمذھب المالكية والشافعية والحنابلة  أن الطھارة من للطواف من الحدثين اGصغر واGكبر ففيه خ

اجب الطھارة من الحدثين و:وقال الحنفية . ّ للطھارة فطوافه باطل f يعتد بهًاالحدثين شرط لصحة الطواف ، فإن طاف فاقد
في مكة ،وإf واجب تجب ا?عادة مادام ً رواية عن أحمد ، فمن طاف محدثا فطوافه صحيح عند الحنفية لكن للطواف ،وھو

  31،ص2جيرد والشرح الكبير للدر 471،ص3ج وحاشية ابن عابدين  129،ص2 جنظر البدائع للكاسانيا. عليه الفداء
ومغني المحتاج  103،ص2ج قيلوبي وعميرة ي وحاشيت 94،ص4 جومواھب الجليل لشرح مختصر خليل للحطاب الرعيني

وشرح مسلم للنووي شرح حديث  40،ص6جوالفروع fبن مفلح  222،ص5جي fبن قدامةوالمغن 706،ص1جللشربيني 
باب طواف  الحائض ،ومراعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح Gبي الحسن : كتاب الحج(وفتح الباري ) 1211(رقم

     . أعلموهللا. ) 2587(المباركفوري كتاب الحج ،باب دخول مكة  والطواف حديث رقم 

  )30:ص (د الشريعة للخادميمقاص .7
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 من عليه اشتملت الشريعة،وما مقاصد أعظم من فھذا - البول دون المني من الغسل الشارع إيجاب) 10

 يسيل 4نه 1)س'لة(وتعالى سبحانه � سماه ،ولھذا البدن جميع من يخرج المني والمصلحة،فإن والحكمة الرحمة

 بخروج البدن ،فتأثر والمثانة المعدة في المستحيلة والشراب الطعام فضلة ھو فإنما البول وأما البدن جميع من

 والقلب للبدن البدن في شيء، أنفع من المني خروج من ا(غتسال فإنً البول،وأيضا بخروج تأثره  من أعظم المني

 أمر المني،وھذا بخروج منه تحلل ما يخلف والغسلبا(غتسال، تقوى فإنھا بالبدن القائمة ا4رواح جميع والروح،بل

  .بالحس يعرف

 اغتسل لما ذر أبو قال وخفة،ولھذاً نشاطا له يحدث والغسل ً◌ وكس'  ً◌ ثق' توجب الجنابة فإنً وأيضا

 ا(غتسال إن صحيحة،ويعلم وفطرة سليم حس ذي كل يدركه أمر ھذا وبالجملة ًجب'، عني ألقيت كأنما :الجنابة من

 القلب بعد من الجنابة تحدثه ما والقلب،مع للبدن بالضروريات تلحق التي المصالح مجرى يجري الجنابة من

 عرجت نام إذا العبد إن: الصحابة من واحد غير قال ولھذا البعد، ذلك زال اغتسل الطيبة،فإذا ا4رواح عن والروح

  . يتوضأ أن نام إذا الجنب ρالنبي أمر ولھذا 2لھا نيؤذ لمً جنبا كان وإن بالسجود، لھا ُأذنً طاھرا كان فإن روحه،

 تحلل ما عليه ،ويخلف قوته البدن إلى يعيد الجماع بعد ا(غتسال بأن ا4طباء من ا4فاضل صرح وقد

 التوفيق، وباi ُبحسنه السليمة والفطرة العقل شھادة - ويكفي مضر، والروح،وتركه للبدن شيء أنفع من منه،وإنه

 ورحمته � حكمة تمنعه ا4مة على ومشقة حرج أعظم بذلك لكان البول من ا(غتسال شرع لو عالشار أن على

3 ھـ.أ.خلقه إلى وإحسانه
  

 منه،فما خرجت الذي الموضع غسل وإسقاطه الريح منھا تخرج لم التي المواضع لغسل إيجابه وأما 

َلم:السؤال حاصل ًللفطرة،فإّن مطابقة أشده وما للحكمة أوفقه  باطن دون الظاھرة ا4عضاء ھذه في الوضوء انك ِ

  .منكوس قلب من معكوس سؤال وھذا.والرجلين؟ واليدين الوجه من بالوضوء أولى المقعدة باطن أن مع المقعدة

 وإمامھا بھا أحقھا وكان المكشوفة، الظاھرة ا4عضاء في الوضوء كان ْأن الشريعة محاسن من ًفإّن 

 آلة وھما اليدان، َوبعده القلب، نظافة على عنوان ووضاءته نظافته الذي الوجه ووھ والفعل الذكر في ومقدمھا

 وأعلى الحواس مجمع الرأس كان ولما الوجه، بعد والنزاھة بالنظافة ا4عضاء أحق وا4خذ،فھما والتناول البطش

 جميعه مسح فشرع لية،الب واشتدت المشقة، لعظمت بالوضوء غسله ُشرع لو لكن بالنظافة، أحق كان وأشرفه البدن

 يجزئ وما :يقول ًقائ' ولعل الرجلين غسل مقام الخفين على المسح أقام كما ورحمة، ًتخفيفا غسله مقام وأقامه

 وطاعة  � 4مر ًامتثا( بالماء العضو إمساس أن القائل ھذا يعلم ولم والنظافة؟ الغسل من والرجلين الرأس مسح

  .النية ھذه بدون والسدر بالماء غسله يؤثر ما( ھارتهوط نظافته في يؤثرً وتعبدا له

ْمعك أن كما المستقيم، والطبع السليم، الذوق إلى ھذا في والتحاكم   والطاعة لpمر ًامتثا( بالتراب الوجه َ

ً غالبا ا4رض تمس الرج'ن كانت ولما للناظرين، صفحاته على تبدو وبھجة ونظافة وضاءة تكسبه وعبودية

 اجتزأ من ورسوله � عن للفھم يوفق ولم بالغسل، أحق كانت ا4عضاء، بقية تباشره ما( ا4دناس من وتباشر

  .حاجة غير من بمسحھما

                                                           
1 .f ب�ن جزي�ل 359،ص4جبن عطيةأنظر المحرر الوجيزG ومع�الم التنزي�ل للبغ�وي 178،ص2 ج،والت�سھيل لعل�وم التنزي�ل 
  .179،ص3جوتفسير السراج المنير للشربيني  18،ص15جوجامع اGحكام القرآن لقرطبي  301،ص6ج

 . فإنه غني في ھذا البابلىنظر كتاب الروح fبن القيم رحمه هللا تعاا. 2

  )44،ص2 جالموقعينأعEم (ھذا نص كEم ابن القيم .3
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 فھذه المعنى حيث من وأما ، المحسوس حيث من سائرھا بين من ا4عضاء ھذه اختصاص وجه فھذا

 تمشي والرجل تبطش، ،فاليد ويطاع � ُيعصي وبه ، فعله يريد ما العبد يباشرھا التي ا4فعال آ(ت ھي ا4عضاء

 ما - لعبوديته وإقامة �، 4مر ًامتثا( ا4عضاء ھذه غسل في فكان يتكلم، واللسان تسمع وا4ذن تنظر، والعين ،

   1اھــ ووسخھا المعصية درن من لحقھا ما إزالة يقتضي

 على والموت الخاتمة حسن ثم يرات،الخ ونيل العيش، ورغد المعيشة وحسن الدارين سعادة ضمان) 11

 من وكان ، بخير ومات بخير، عاش ذلك فعل ومن المكاره، في الوضوء وإسباغ : ( ... ρ قوله ومصداقه خير،

2..)أمه ولدته كيوم خطيئته
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N�� <ִ☺�8�� 7�EF�-/; � 7�J6X;ִ8	� *D�1UEF$./5 ( 3 ھذه في 

 ھذه لوجدنا اjية إلى نظرنا ولو ،التيمم لعباده شرع 4جلھا مقاصد  عدة وتعالى سبحانه � ذكر الكريمة اjية

  :كاjتي  وھي ظاھرة المقاصد

 ولكن العباد، على وعنت مشقة فيھا ليست فالقضية عليھم، التضييق وعدم ا4مة، عن الحرج رفع) 1

  .الطاھر التراب إلى القصد فعليه عنه البحث بعد الماء يجد لم فمن المراد ھو العكس

( الىتع بقوله المقصد ھذا أوضح ولذلك � ��KxU1K �3& B5ִ8$Z�f�� 

�J6�-/; � $L�k� �� Uִ� (رحمه كثير ابن قال �) : ولم لكم ويسر عليكم ّسھل فلھذا أي 
   4)بكم ورحمة عليكم توسعة الماء فقد وعند المرض عند التيمم أباح بل يعسر،

 يحتاج ما ًوغالبا الناس، طوارأ في الوقوع كثيرة ا4سفار فإن الطھارة، وظيفة إقامة في الدربة إدامة) 2

 على أنفسھم لتمرنت - بالتيمم عنھا بدل ( و ـ بالماء طھارة غير من الص'ة الناس أقام الماء،فلو إلى فيه الناس

 تعالى قال ولذلك الماء وھو با4صل ًتذكيرا به التذكير كان ًموجودا البدل كان لما ولكن ،5للص'ة الطھارة عدم

                                                           
  58 -57،ص2 جالموقعين fبن القيمأعEم انظر  .1

 ص )  16(وھو صحيح انظر تفاصيل تخريجه في مقاصد صEة الجماعة المقصد رقم )  3233(أخرجه الترمذي برقم   2

 ) 6(سورة المائدة جزء آية رقم .3

 . )525ص(  تفسير ابن كثير لھذه ا�ية. 4

  913،ص2 جنظر البرھان في  أصول الفقه للجوينيا .5
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)L�F=	��� ��KxU1K 7�E� U(9�	a1f��( ُالدربة إدامة ذلك من فالمقصد 

  .بالطھارة والديمومة

 إ( عباده على ويسر وخفف التيمم شرع ما سبحانه � فإن عباده، على ونعمه � j(ء الشكر ديمومة) 3

 ھذه في تعالى قوله في كثير ابن قال وإنعامه،ولذلك وتكرّمه أفضاله على ويحمدوه نعمه على ليشكروه

1�� *D	�J6X;ִ8(اjيةUEF$./5 :(التوسعة من لكم شرعه فيما عليكم نعمه تشكرون لعلكم: أي 

  .1والسماحة والتسھيل والرحمة والرأفة

  .أعلم و�  الكريمة اjية من ظاھرة الث'ثة المقاصد فھذه

  :منھا جلية ظاھرة الحقيقة في ھي أخرى مقاصد ذلك إلى ويضاف

 بحجة الفريضة عن امتنع ،فو الفريضة وجبت الوقت دخل فلو الص'ة، من هل فرضت بما الوقت شغل) 4

ُسببا◌ التيمم ،كان ا4صل مقام يقوم البدل كان لما ،ولكن الفريضة لضاعت الماء عدم  وقتھا في الفريضة إيقاع في ً

  .تضييعھا وعدم الفرائض إقامة في عظيم مقصد فھذا بھا الذمة وشغل

 حي،وخلق شيء  كل الماء من جعل سبحانه � أن: (القيم ابن ذكره ما ككذل التيمم مقاصد ومن) 5 

 أصل فالتراب وتعبدنا، تطھرنا وبھما وأقواتنا نشأتنا منھما فجعل والتراب، الماء:مادتان فلنا التراب، من اNنسان

 قوامه وجعل العالم ھذا عليھما � ركب التي الطبائع في ا4صل وھما شيء كل حياة والماء الناس منه ُخلق ما

  .بھما

 العدول يجز فلم المعتاد، ا4مر في الماء ھو وا4قدار ا4دناس من ا4شياء تطھير به يقع ما أصل وكان 

 لوث وإن غيره، من أولى التراب وأخيه شقيقه إلى النقل وكان نحوه، أو مرض من والعذر العدم حال في إ( عنه

 نافذ بصر له من يشھده أمر وھذا يخففه، أو الظاھر دنس فيزيل الباطن رةطھا يقوي ًباطنا،ثم يطھر فإنه ًظاھرا

   2ھـ.أ)عنه وانفعاله باjخر منھما كل وتأثر بالباطن الظاھر وارتباط ا4عمال بحقائق

 أمر التراب إلى الماء من العدول كان ولھذا التيمم مقاصد من ظاھر مقصد � رحمه القيم ابن ك'م وفي

  .والطاعة السمع العباد على وجب رباني

 بھذه خصھا إذ – وتعالى سبحانه – ربھا عند وكرامتھا ومكانتھا منزلتھا وعلو ا4مة ھذه شرف ظھور )6

 الماء وجود اشتراط عليھم الواجب كان إذ ا4مم، من غيرھا دون الكريمة الرخصة وھذه ، العظيمة العبادة

 . للطھارة

 بھذه عليھا وكرمه فضله بمزيد فخصھا عنھا الحرج ورفع 4مةا ھذه على خفف وتعالى سبحانه � ولكن

 لي وجعلت شھر، مسيرة بالرعب نصرت : قبلي أحد يعطھن لم ًخمسا أعطيت : ( ρ يقول ولذلك الرخصة،

 ، قبلي 4حد تحل ولم ، المغانم لي وأحلت فليصل، الص'ة أدركته أمتي من رجل فإيما ًوطھورا، ًمسجدا ا4رض

  . 3  )عامة الناس إلى وبعثت خاصه، قومه إلى يبعث النبي وكان عة،الشفا وأعطيت

                                                           
 525:صـ : ابن كثير تفسير 1

  191،ص3جالموقعين أعEم  2

كتاب المساجد : ، وأخرجه مسلم في صحيحه  ) 335( ، حديث رقم 1كتاب التيمم، باب : أخرجه البخاري في صحيحه  3
 .ψكEھما عن جابر بن عبدهللا )  521(ث رقم ومواضع الصEة، حدي
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 من شاء حيث يصلي أن ا4مة لھذه فأبيح) ًوطھورا ًمسجدا ا4رض لي وجعلت ( الحديث من والشاھد

  .  والمنة الحمد فاi. الطھور ترابھا من يتيمم وأن – طاھرة كانت إذا – ا4رض

 

 

KRT�  : اRC�ـ� 
رةا�0ــ /�
	ــ� : ا�ا@L ا

  : ا3نعكاسية النقاط علم منظور من الوضوء

 الطب علم من )  Reflexolgy  - الرفلكسولوجي علم (الجسم في ا(نعاكسية النقاط تدليك علم يعتبر

 ھناك وأن ، الجسم في المرئية غير الفسيولوجية للطاقة مسارات وجود على مبني علم وھو البديل، أو المكمل

 في يتركز النقاط ھذه ومعظم. الداخلية الجسم وأعضاء أجھزة بطاقة ترتبط الجسم سطح على عديدة ًنقاطا

 تدليك المسلم يمارس الوضوء ففي) . والغسل الوضوء مواضع (والقدمين وا4ذنين واليدين والوجه ا4طراف

 اليوم في محددة زمنية فترات في وا4ذنين الرأس ومسح الكعبين، إلى والرجلين المرفقين، إلى واليدين، الوجه

ً عمليا ًتدريبا المسلم عند ا(نعكاسية النقاط ھذه تدليك يجعل مما متتالية، مرات ولعدة الص'ة أوقات وھي والليلة

 التوتر، من يتخلص كما والھضمي الليمفاوي الجھاز في المتراكمة الضارة المخلفات من يتخلص وبالتالي ًمتكررا،

 يصلح أو علل من حدوثه يمكن ما يتوقى وبالتالي .. الحيوية جسمه أعضاء طاقة ازنوتتو الحيوي، نشاطه ويزداد

  : المثال سبيل فعلى. عطب من به حل ما بعض

 اj(م، بقوة المسكنة) المورفين (مادة إفراز في يتسبب والقدمين اليدين في ا(نعكاسية النقاط تدليك إن )1

 . والغضب التوتر من هوتخلص با(سترخاء يشعر اNنسان تجعل وبالتالي

 من الناتج التوتر ودرجة الصداع آ(م من ًكثيرا يخفف المتكرر والقدمين اليدين أصابع بين التخليل )2

 . اليومي العمل ضغط

 . الدقيقة وا4معاء والقلب الغليظة وا4معاء الرئتين طاقة يحسن – المرفقين إلى اليدين تدليك )3

 . والكبد المرارية والقناة والكلى والمثانة والبنكرياس المعدة طاقة Hتحسن – الكعبين إلى القدمين تدليك )4

 ويدلك يغسل ثم ًأو(، ا4سفل إلى ا4على من الجسم من ا4يمن النصف ويدلك يغسل ρ كان : الغسل )5

 انسداد أي ويزيل المسارات ھذه طاقة نشاط يعيد أن شأنه من وھذا ًأيضا، ا4سفل إلى ا4على من ا4يسر النصف

 .الداخلية الجسم أعضاء وس'مة صحة علىً إيجابيا ينعكس مما  يھاف

 وھو ، الخطايا ومزيل اNيمان شطر وھو العالمين، لرب عبادة والوضوء الغسل فإن ذلك إلى أضف

 وطمأنينة راحة المؤمن نفس على يضفي ذلك وكل القيامة، يوم ρ الكريم رسولنا علينا بھا يتعرف التي الع'مة
 البدن ينظف والوضوء الغسل أن كما. وعافيته البدن صحة علىً إيجابيا ًتأثيرا يؤثر مما شيء، يعادلھا ( وسعادة

 ا4مراض من بكثير اNنسان إصابة فيً سببا تكون التي الممرضة والمتطفلة الدقيقة الكائنات من الھائلة ا4عداد من
  .1والعلل

 فمن . خطيرة وأوبئة 4مراض المسببة الميكروبات جميع من التخلص : الطھارة فيً أيضا المقاصد ومن

 البيئة تلوث إلى يؤدي قد الذي البراز مع تخرج الممرضة وغير الممرضة الميكروبات من العديد أن البديھي

                                                           
1
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 ا4يدي تلوث أن كما. ميكروبات على تحتوي البرازية الكتلة من% 90 وأن خاصة والماء، والغذاء به المحيطة

 شخص من العدوى ينقل قد المجردة بالعين يرى ( والذي الممرضة بالميكروبات المحمل رازالب ھذا من ببعض

  . ذلك خ'ل من المرض ويتفشى jخر

 ملوث ماء أو طعام ابت'ع طريق عن تنتقل التي الخطرة ا4مراض بعض إلى ھنا نشير أن ويكفي

 الكبد التھاب ،) المدمم اNسھال (الديفرينتاريا را،الكولي داء التيفود، حمى: الحصر ( المثال سبيل فعلى بالبراز،

  . وقيء حاد إسھال ھيئة على تظھر التي المعوية بالنز(ت يعرف وما ا4طفال، شلل ،)أ (الوبائي

 يھمنا وما ، التيفود سالموني' ببكتريا ملوث شراب أو طعام ابت'ع عند العدوى تتم: التيفود حمى : مثال

 ھناك أن المعروف ومن البول، معً أيضا تخرج كما ًجدا، كبير بعدد البراز مع تخرج كتيرياالب ھذه أن ھو معرفته

  . والبول البراز مع تخرج ثم ومن طوال سنوات الشفاء بعد البكتيريا ھذه يحملون يظلون المرضى من عدد

 الطريق، يف التخلي عن نھانا الذي فھو والمعرفة، العلم في قمة ρ المصطفى أحاديث جاءت ھنا ومن

 كما التيفود، بالسالموني' التربة يلوث الميكروب وحامل المريض براز أن حيث الراكد، الماء في التبول عن ونھانا

 وفي أسابيع، 6 البراز مع حية البقاء تستطيع البكتيريا ھذه وأن خاصة والتربة المياه يلوث بھا المحمل البول أن

  . ا4قل على أسابيع 4 لمدة الماء

 معظم أن اjن ًعلميا المثبت ومن. باليمين التمسح وعدم ا4يدي بغسل والس'م الص'ة عليه أمرنا كما

 الممرضة للميكروبات الحاملين ا4طعمة متداولي سببھا يكون والديزينتاريا التيفود وحا(ت الغذائي، التسمم حا(ت

  . السنة واتباع النظافة يتوخون ( والذين

  ...ً◌ أخيرا

 للدھشة مثار وكان م1964 عام في بريطانيا في أبرين مدينة في حدث الذي التيفود حمى وباء أما

 أن وجد حيث ، استيرادھا مصدر من ًأص' وملوثة مستوردة غذائية معلبات (ستھ'ك نتيجة كان 4نه والعجب

 كان النھر أن آنذاك التقارير وعللت. تبريدھا بغرض المصنع من قريب نھر في تعقيمھا بعد وضعت المعلبات ھذه

 لحامھا يتم لم العلبة في مفاصل خ'ل من المعلبات في دخلت التيفود سالموني' بكتيريا وأن المجاري، بمياهً ملوثا

  . ًجيدا

  .  1راكد بماء فكيف للتبريد، فيه وضعت معلبات لوث جار نھر .. � سبحان

  : النفاسو الحيض حال الوطء عن النھي الصحية الطھارة مقاصد ومن

 قد نفاسھم، أو النساء حيض حال جنسية ع'قة أية ممارسة عن النھي في لsس'م التشدد المبالغ الموقف إن

 تفتح من فيه وما الحيض بأن ثبات وفي قررت والتي والعربية، ا4جنبية العلمية ا4وراق بأحدث ًمؤيدا جاء

  .2العدوى وانتشار الميكروبات لنمو المناسبة البؤر أشد من بؤرة المرأة داخل يكّون الدموية وا4وعية الشعيرات

 : تعالى قال نفاسھا، أو حيضھا حال المرأة إتيان بتحريم الصحيحة والسنة الكتاب نصوص جاءت ولذلك
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ل من فسبحان Kفلله. عنھا فنھاھم ويضرھم بل ، يصلح ( وما بما فأمرھم لعباده يصلح بما شرعه وزين جم 

  .علينا اNس'م نعمة وإكمال تمام على والشكر الحمد وحده

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� �� ا�ذان "%ــ�$ــــ
 :ا�#�"! ا�

 الشارع أرادھا عظيمة لمقاصد وذلك الصلوات من غيرھا دون المفروضة الخمس للصلوات ا4ذان شرع

  :المقاصد ھذه ومن ،

 السنة في ورد ولھذا لھا، الجماعة شھودل الناس المعينة،ودعوة للص'ة  الوقت بدخول الناس إع'م) 1

 سعيد  أبي فعن ، الصوت رفع على كذلك يساعد مما ا4ذنين على ا4صابع ووضع ، أمكن ما الصوت رفع

 فأذنت باديتك، أو غنمك في كنت فإذا والبادية، الغنم تحب أراك إني :الرحمن عبد بن � لعبد قال أنه لخدري

 قال )القيامة يوم له شھد ،إ( و(شيء إنس و( جن المؤذن، صوت مدى يسمع ((إنهف بالنداء صوتك فارفع للص'ة

 وھاھنا ھاھنا فاه ويدور،وأتتبKع يؤذن ً◌ ب'( رأيت: قالτ جحيفة أبي وعن. �ρ 2 رسول من سمعته سعيد أبو

3)أذنيه في وأصبعاه
  

                                                           
1

 )222( سورة البقرة ، آية رقم  

- 77،ص17جوأحمد في مسنده , ) 609(رقم حديث رفع الصوت بالنداء،: أخرجه البخاري، في صحيحه كتاب ا�ذان باب .2

 وابن ماجة في ) 643رقمب(رفع الصوت با�ذان:،باب في سننه في كتاب ا�ذانوالنسائي  11305برقم 406و11031 برقم78
أي ρ  سمعته من رسول هللا τوقوله .  723(رقم  فضل اGذان وثواب المؤذنين:سننه في كتاب ا�ذان  والسنة فيھا ، باب

  .) 609(يث رقم  شرح حد 552،ص1جنظر فتح الباري ا ".f يسمع إلى آخره" :الكEم اGخير وھو

ماجاء في إدخال اGصبع في : والترمذي في سننه في أبواب الصEة ،باب18759 برقم52،ص31جأخرجه أحمد في مسندھ .3
: ل الحاكما وق) حديث حسن صحيح: (وقال الترمذي .  202،ص1ج والحاكم في المستدرك ) 197(برقم  اGذن عند اGذان

 وھو كما قاf وانظر  230 برقم 248،ص1جھبي ، وقال اGلباني في إرواء الغليل ووافقه الذ) صحيح على شرط الشيخين(
   162،ص1جالثمر المستطاب 
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 واختراع وجود مع وجل عز � لوبفض واjن ، المصلين من عدد أكبر إلى ا4ذان يبلغ حتى ذلك وكل

  .بعد ومن قبل من الحمد وi . الغرض تؤدي فإنھا وأجھزتھا الصوت لمكبرات والتكنولوجيا العلم

 من كل تجد ولھذا الدين ھذا شعائر أعظم والتھليل،من التكبير بكلمات واNع'ن التوحيد شعيرة إظھار) 2

ً ملبيا يشغله ما كل من ،ويتخلص أمامه شيء كل يدع فإنه الكلمات  لھذه وتوقير الشعيرة لھذه تعظيم قلبه في كان

  .الفريضة ھذه يؤدي لكي المسلمين جماعة وإلى المسجد إلى يتوجه ، للداعيً ومجيبا ًالنداء،

 مثل يسمع عندماً مندھشا يقف فإنهً أيضا التأثير ھذا المسلمين ولغير الكفرة لبعض يحدث ما عجيب ومن   

 ھزت التي الجمي'ت الكلمات تلك إس'مه سبب أن: بعضھم صرح بل .( أم معناھا فھم سواء الكلمات، ھذه

 ويعلنھا المؤذن مع يرددھا وھو إ(  نفسه ملك لھا،وما ًمتأم'ً خاشعا ووقف  ، الداخل من كيانه وزلزلت مشاعره

  .� رسولً محمدا أن ،وأشھد � إ( إله ( أن أشھد : قوية صراحة

 ھذا تعظيم وكذا التوحيد كلمات على المبنية الشريعة ھذه وقواعد الدين ھذا بأساسيات الناس يرتذك) 3

 فإنه اكبر �... أكبر �... أكبر �... أكبر � المؤذن المؤمن يسمع فعندما ... وتعالى سبحانه المعبود الحق  اNله

 كبير كل وفوق عظيم كل فوق أنً يقينا وتعالى،ويعلم سبحانه i ًوتبجي' ًوتمجيدا عظمة يھتز الداخل من نفسه يجد

  .والجبروت العزة رب � الجميع، فوق ُكبر أو ُعظم مھما

 أبي فعن. معه ا4ذان وردد سمع من أو للمؤذن كان والمثوبة،سواء ا4جر ابتغاء ا4ذان مقاصد من) 4

 له يكتب الص'ة ويابس،وشاھد رطب كل له ويشھدصوته، مدى له يغفر المؤذن (ρ � رسول قال: قال τ ھريرة

 مد له يغفر المؤذن : (ρ � رسول قال: قال τ أمامه أبي وعن. 1)بينھما ما عنه ويكفر ، ص'ة وعشرون خمس

  .2)معه صلى من أجر مثل وأجره ، صوته

 ثم يقول، ما لمث فقولوا المؤذن سمعتم إذا(ρ  قوله والترديد ا4ذان إلى ا(ستماع فضل في ورد ومما

 ( الجنة في منزلة الوسيلة،فإنھا لي � سلوا ًعشرا،ثم بھا عليه � صلّى ص'ة علي صلى من علّي،فإنه صلوا

                                                           
ً، والنسائي مختصرا في  9935 برقم 27 و9906برقم9-8،ص16 ج و 9542 برقم 15،335جأخرجه أحمد في مسنده  .1

، ) 515(برقم  رفع الصوت باGذان:  كتاب الصEة ،باببو داود فيأ، و) 644 (رفع الصوت باGذان برقم:كتاب اGذان ، باب
، وصححه ابن خزيمة ) 724(برقم  فضل اGذان  وثواب المؤذنين: في كتاب اGذان والسنة فيھا ،باب بن ماجهوا
 حديث  في صححيھما ، واGلباني في صحيح سنن أبي دواد 1666 برقم 551،ص4 ج، وابن حبان 390 برقم 204،ص1ج

 ).515(رقم 

رواه :1829برقم81،ص2ج، وقال الھيثمي في مجمع الزوائد  7942برقم288،ص8ج أخرجه الطبراني في الكبير 2
متروك الحديث وكان :) 140:ص(وقال الحافظ في التقريب  أھـ   .الطبراني في الكبير ،وفيه جعفر بن الزبير وھو ضعيف

يب والترھيب غ،وقال عنه في التر) 6643( الجامع برقماGلباني رحمه هللا تعالى في صحيحصححه و. ًا في نفسه صالح
إن هللا ومEئكته (:  قالρن النبي  أ:τصحيح لغيره ،وذلك لحديث البراء بن عازب : 236-355برقم 154،ص1جللمنذري 

يصلون على الصف المقدم ، والمؤذن يغفر له مدى صوته ، ويصدقه من سمعه من رطب ويابس، وله مثل أجر من صلى 
رفع الصوت با?ذان : ،والنسائي في سننه ، كتاب اGذان ، باب  18506برقم 466،ص30 جأخرجه احمد في مسندهو.  معه

شرح   552،ص1ج والفتح  3679،ص1ج،وصححه إبن السكن كما قال إبن حجر في التلخيص  645برقم 341،ص2ج
،وقال اGلباني  إسناد حسن جيد(:  235- 355برقم 154،ص1ج، وقال المنذري في الترغيب والترھيب ) 609(حديث رقم 

 ترجمة  423،ص1ج، وانظر الكامل fبن عدي )وھذا صحيح أيضا على شرطھما(:  447،ص2جفي صحيح سنن أبي داود 
 ھـ. إسرائيل السبيعي ، وتحقيق مسند أحمد لشعيب اGرنؤوط وجماعة أ
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 رضي جابر وعن1)الشفاعة له حلت الوسيلة لي سأل فمن ھو، أنا أكون أن وأرجوا �، عباد من ٍلعبد إ( تنبغي

 ِآت القائمة، والص'ة التامة، الدعوة ھذه رب اللھم: النداء يسمع حين الق من: (�ρ رسول قال: قال عنھما �

  . 2)القيامة يوم شفاعتي له حلت وعدته، الذيً محموداً مقاما وابعثه ، والفضيلة الوسيلةً محمدا

 حين قال من : ( ρ لقوله وذلك الذنوب لغفران سبب أنه المؤذن وإجابة ا4ذان فضل فيً أيضا ورد ومما

 ٍ◌ ومحمدً ربا باi رضيت ، ورسوله عبده ًمحمدا وأن له، شريك ( وحده � إ( إله ( أن أشھد : المؤذن يسمع

  .  3 )ذنبه له غفرً دينا وباNس'مً رسو(

 المقام يبعثه وأن والفضيلة، الوسيلة يؤتيه أن ρمحمد لنبيه وجل عز � سؤال: ًأيضا مقاصده ومن) 5

 المؤذن سمعتم إذا : (ρ قوله في كما وذلك. المؤذن خلف ترديد بعد وذلك وتعالى، سبحانه ربه وعده الذي المحمود

  ً.قريبا تقدم كما..........) يقول ما مثل فقولوا

 أدبر للص'ة نودي إذا: (ρ � رسول قال:قال τ ھريرة أبي با4ذان،فعن وإرھابه الشيطان دحر) 6

 قضى إذا حتى ، أدبر الص'ة ثوب إذا أقبل،حتى النداء أقضى ،فإذاالتأذين يسمع ( حتى ضراط  وله الشيطان

  .4 ...)أقبل التثويب

 أو ًمسافرا كان أو ، ًمارا الرجل يكون فقد الجماعة، حصول بمكان اNع'م كذلك ا4ذان مقاصد ومن) 7

 ( اNع'م في ذكر ولذلك.  لھا الناس واجتماع إقامتھا ومكان الص'ة بوقت علم ا4ذان سمع ،فإذا منطقة فيً غريبا

 وقت بدخول واNع'م ، التوحيد وكلمة اNس'م، شعار إظھار : أشياء أربعة ا4ذان حكمة في العلماء ذكر وقد

  . 5 )الجماعة إلى والدعاء ، ومكانھا الص'ة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 يسأل  ثم  ρول المؤذن لمن سمعه ثم يصلي على النبياستحباب القول مثل ق:به مسلم في صحيحه، كتاب الصEة، باأخرج .1

     .عن عبد هللا بن عمر وبن العاص رضي هللا عنھما  )384(برقم  حديث هللا له الوسيلة

 ) .614(رقم  حديث الدعاء عند النداء: كتاب اGذان ،باب: أخرجه البخاري في صحيحه .2

عن سعد بن أبي )  386(حباب القول مثل قول المؤذن ، حديث رقم كتاب الصEة ، باب است: أخرجه مسلم في صحيحه  .3
  τوقاص 

، ومسلم في صحيحه، كتاب الصEة  608برقم ، 550،ص1 جفضل التأذين:أخرجه البخاري في صحيحه،كتاب اGذان باب .4
     389 برقم )341:ص(فضل اGذان وھرب الشيطان عند سماعه: ،باب

5. Eحكام جذكره ابن الملقن في ا?عGوذكره قبله القرطبي كذلك في  420، ص 2م بفوائد عمدة ا ،  
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��ــ� ا��ـ�ة ��ـ��ـــ� : ا
ول ا�������ً  

 يقوم ( الذي الدين عمود فھي. بإقامتھا إ( المرء إس'م يتحقق ( الخمسة اNس'م أركان من نرك الص'ة

  .)المنھج وس'مة ا(عتقاد صحة علىً دلي' لتكون(الشھادتين، بعد منزلتھا وتأتي به، إ(


0:����: -   

 وسميت , التعظيم اللغة في أصلھا إن : وقيل , أجزائھا ببعض فسميت , الدعاء اللغة في أصلھا الص'ة 

  .  1..تعالى الرب تعظيم من فيھا لما ص'ة المخصوصة العبادة

 فمن , العبادة : والثاني . والتبريك الدعاء : أحدھما: معنيين إلى يرجع اللفظة ھذه وأصل : القيم ابن وقال
���:�_�)���8u $L�� 7-�( : تعالى قوله ا4ولO �H	ִ֠�b� 

7�891U(9�	a80 �,�}��� V80�� H�,� 4M5b��� 

7�(��-/; � � SI(" ִ^	0>:/;b� ⌦L	Fִ� 7���Á�(
: ( ρ النبي وقول , 2

َفليصل, َصائما كان فان , ْفليجب, الطعام إلى أحدكم دعي إذا : وقيل,  )بالبركة لھم فليدع:( قيل,بھما فسر, 3)ُ
 , مسألة ودعاء , عبادة دعاء : نوعان والدعاء. الدعاء معناھا اللغة في الص'ة إن : وقيل. أكله بدل عندھم يصلي
   .4 .... )داع والسائل , داع والعابد

 .  مخصوصة بشرائط النية مع بالتسليم مختتمة بالتكبير مفتتحة وأفعال أقوال ھي: الجمھور قالً:وشرعا

5 .والسجود والركوع والقراءة القيام من المخصوصة ا4فعال :ھي الحنفية وقال
  

U�/ kj�& ة؟�C ا

 أھل وجماعة العلم أھل بين خ'ف فرضت،ف' حين وھيئتھا الص'ة فرض وأما: (� رحمه القرطبي لقا

 وغيره،6الصحيح في منصوص وذلك السماء، إلى به عرج حين اNسراء ليلة بمكة فرضت إنما الص'ة أن السير

  .7...)فرضت، حين ھيئتھا في اختلفوا وإنما

 ليلة فرضت الصلوات أن السابقة ا4دلة تجتمع وبه لي يظھر والذي.. : (� رحمه حجر ابن الحافظ قال

 ذھب: فائدة : (� رحمه ًأيضا وقال. 1....)الصبح إ( الھجرة بعد زيدت المغرب،ثم إ( ركعتين ركعتين اNسراء

                                                           
-472،ص1ج  للفيوميوالمصباح المنير,  2489،صf 6بن منظور جلسان العرب: وانظر ,50،ص3ية fبن اGثيرج النھا.1

473  

  . ) 103(جزء إيه رقم ,  سورة التوبة .2

, وأبو داود  ,   )1431(رقم حديث , Gمر بإجابة الداعي إلى دعوة ا: باب , كتاب النكاح ,  أخرجه  مسلم في صحيحه .3
ما جاء في إجابة الصائم : باب, كتاب الصوم , والترمذي , ) 2460(رقم ,في الصائم يُدعى إلى وليمة : باب , كتاب الصوم 

  . عن أبي ھريرة  )780( رقم  حديث,الدعوة 

 .)  253/254: ص (  جEء ا?فھام . 4

 ومغني المحتاج, 4،ص2ج  للحطاب الرعينيومواھب الجليل,  25،ص1ج  fبن نجيم البحر الرائق شرح كنز الدقائق. 5
 .  247،ص1ج  للبھوتي ا?راداتوشرح منتھى,   187،ص1ج للشربيني

 مسلم، كتاب ، وصحيح)349(رقم  حديث كيف فرضت الصEة في ا?سراء: ي، كتاب الصEة، بابرأنظر صحيح البخا . 6
 ) 199:ص( إلى السماوات،وفرض الصلوات،ρ ا?سراء برسول هللا:ا?يمان ،باب

 . 33،ص8 ج، وانظر التمھيد fبن عبد البر 14،ص13 جالجامع Gحكام القرآن .7
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 تحديد، رغي من الليل ص'ة من به ا4مر وقع كان ما إ( مفروضة ص'ة من اNسراء قبل يكن لم أن إلى جماعة

 أھل بعض عن الشافعي ،وذكر2بالعشي وركعتين بالغداة ركعتين مفروضة كانت الص'ة أن إلى الحربي وذھب

�&�:(تعالى بقوله ُنسخت ثم مفروضة كانت الليل ص'ة أن العلمiE U�֠	
  � 

�}Å|�f	0 ������(34...)الخمس بالصلوات ذلك نسخ ثم الليل، بعض قيام الفرض فصار.  

   .5 تابعة ومقاصد أصلية مقاصد إلى تعالى � رحمه الشاطبي اNمام قسمھا قد الص'ة مقاصد أما       

   : فھي ا4صلية المقاصد  أما •

  : إليه التوجه بإخ'ص وتعالى سبحانه i الخضوع .1

 :(تعالى قوله بدالك ًممتث' عبادته في له ًمخلصا له ًخاضعا وجل عز � يدي بين يقف المصلي أن ومعناه

3 ��� �&��ipWÇ¯O zC(" �&����6�8�-�� o3& 

 )r��(;�K8´ 1O	3  )��M3 ")sÀ)'� 758֠ :)تعالى وقوله, (6&

��7U��¯O �I�O ִ��^$1�O o3& À�(;�K8´ ��o� 
 )��M3&  (7.  

  :يديه بين والصغار الذل قدم على ا(نتصاب  .2

 � يدي بين والصغار با(نكسار إ( وتعالى حانهسب له واNخ'ص والخضوع كمال يتحقق ( أنه : ومعناه
�3(: تعالى قال, يديه بين وا(نكسار والصغار الذل تعالى i الخضوع لوازم من فإن , وجل عز& 

 �SV � eLb�$��O ��K��H ��& �6= <�� ��(6= . !#� 
�'(À	dS� �U�8 .�"	0 ������ �f:8;1j  )��֠o3& 
*D7: .�K	Y 7���?��c m�8� �){(&	0 7�89�f:8;1j 

7����l:8;8֠�� >'/«(" xU���` 23& > ִ^��_	` Vִ�89 
23& V��7��� ���(l L � iE3 .s» > L ��� 45(;$�1K 
�3& ִ☺	
 N��	� $L�� ¤fִ9(8.  

�W��֠:(  تعالى قال , له بالذكر النفس تذكير. 3O�� /s>:/;���& 

rVxU~Q�֠(3(9. وقال ):zD(" /s>:/;���& >c	���	0 \� 1 

                                                                                                                                                                                        
  . 350 شرح حديث رقم 458،ص1 جفتح الباري .1

  :ّتاريخ ا?سراء على أقوال شتىوقد اختلف العلماء في *

  .السنة التي أكرمه هللا فيھا بالنبوة،اختاره الطبريفقيل في ) 1

  .ّنين، ورجح ذلك النووي والقرطبيبخمس س. كان بعد المبعث: وقيل)2

  .كان ليلة السابع والعشرين من شھر رجب سنة عشر من النبوة، واختارھا العEمة المنصورفوري:  وقيل) 3

  . من النبوة12سنة ًقبل الھجرة بستة عشر شھرا، أي في رمضان :  وقيل) 4

  . من النبوة13قبل الھجرة بسنة وشھرين، أي  في المحرم سنة :  وقيل) 5

  . من النبوة13قبل الھجرة بسنة ، أي في ربيع اGول سنة :  وقيل) 6

ھـ وانظر .ا ً سورة ا?سراء يدل على أن ا?سراء كان متأخر جداسياق) : (135:ص(في الرحيق المختومكفوري وقال المبار
 fبن حجر  فتح الباري، 1،ص13 ج والجامع Gحكام القرآن للقرطبي 48،ص8 جًھذه اGقوال أيضا التمھيد fبن عبد البرل

 . 41،ص3جباب المعراج، من كتاب مناقب اGنصار، وزاد المعاد fبن القيم : شرح ترجمة البخاري 1733،ص2ج

 .  )ا في أثر صحيحوليس يوجد ھذ: ( 34،ص8جقال ابن عبد البر في التمھيد  .2

 ) 20(سورة المزمل جزء آية رقم  .3

  33،ص8 ج وانظر التمھيد fبن عبد البر 350 شرح حديث رقم 458،ص1ي جفتح البار .4

 . ھكذا ذكرھا الشاطبي مختصرة دون شرح لھا . 303،ص2ج الموافقات . 5

  .)  5( جزء آية رقم :  سورة البينة - 6

  . )11 (آية رقم :  سورة الزمر - 7

  .) 23( آية رقم :  سورة الزمر - 8

  .) 14(جزء آية رقم :  سورة طه - 9
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�E3 .�	⌧���& xU	F��☺��&�� F 1U���֠	3�� 23& 

�} �~Q�O F  (1 .الحديث وفي ) : 2 )ربه يناجي المصلي إن .  

  : كالتالي فھي التابعة المقاصد وأما •

 : والمنكر الفحشاء عن تنھى الص'ة إن .1

���;/:<zD(" /s:( : تعالى قال      & >c	���	0 \� 1 

�E3 .�	⌧���& xU	F��☺��&�� F 1U���֠	3�� 23& 

�} �~Q�O F(3.ھريرة أبي وعن τ :قال , سرق , أصبح فإذا , كله الليل يصلي ف'نا إن , � رسول يا قيل : 

  .4 )تقول ما سينھاه(

 يكون ,وا(نتھاء ا(بتداء في الحقيقة على كانت إدا الص'ة أن: ρ أراد : ( صحيحه في 5حبان ابن قال
���;/:<zD(" /s:( وجل عز كقوله , معھا ظوراتللمح ًمجانبا المصلي& >c	���	0 
\� 1 �E3 .�	⌧���& xU	F��☺��&�� F 1U���֠	3�� 

23& �} �~Q�O F   ( (حديث وأما. 6اھـ): له ص'ة ف' والمنكر الفحشاء عن ص'ته تنھه لم من 
(7.  

 , أمر كما يؤديھا و( , بص'ته ييبال و( يصلي الذي فإنً صحيحا المعنى يكون قد ولكن ضعيف حديث فھذا

   .يصلي ( فكأنهً شيئا فيه تغيّر لم ص'ته أن : فمعناه , الكبائر عن ينزجر و( المعاصي عن يرتدع ( فھو ذالك ومع

 و�. الكبائر عن ص'ته تزجره وان والمنكر الفحشاء عن ص'ته تنھاه إن الحق المصلي على فالواجب

  .  اعلم

  :الدنيا أنكاد من بھا حيستري المصلي أن .2

 يجد فلن ا4مور، من وغيرھا المعيشة، طلب ومشاغل الدنيا، وأنكاد الحياة، متاعب تعتريه اNنسان أن معلوم

 أقم ب'ل يا: ( يقول ρ النبي كان ولھذا. الص'ة في كله ھذا من يستريح وأن وجل، عز � إلى إ( ملجأ و( ملجأ

                9 )الص'ة في عيني قرة وجعلت: ( ًأيضا وقال . 8 )بھا أرحنا الص'ة

  :بھا الرزق طلب. 3 

                                                           
  .)  45( جزء إيه رقم : ت بو سورة العنك- 1

ً مرفوعا τنس أ عن ) 531(رقم حديث المصلي يناجي ربه : باب , كتاب مواقيت الصEة ,  أخرجه البخاري في صحيحه - 2
  .) قدمه اليسرى تكن تحول,  فE يتفلن عن يمينه ,ي ربه  صلى يناجإذا إن أحدكم (: 

 .)  45(  رقم آيةجزء : وت  سورة العنكب- 3

  2056 برقم 300،ص 5جوالطحاوي في شرح مشكل ا�ثار  ,  9778 برقم 483،ص15جأخرجه احمد في مسنده  .6
 إثناء الكEم على )ناد صحيح  إس(:  58- 57،ص1جوقال اGلباني في الضعيفة ,  2560برقم 300،ص6جوصححه ابن حبان 

  .)2( حديث رقم 

ُمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البستي، ا\مام، العJمة، الحافظ،  - 5 َ ْ َ
 سمع النسائي، والحسن بن سفيان، وأبا يعلى. ّالمجود، شيخ خراسان، المحدث، المؤرخ، صاحب الكتب المشھورة

ْابن منده، وأبوعبد^ الحاكم، وطائفة: ّالموصلي، وحدث عنه ّولي قضاء سمرقند، وكان من فقھاء الدين، وحفاظ اgثار، . َ
ًكان ثقة نبيJ فھما: قال الخطيب البغدادي. ًعالما بالنجوم، والطب، وفنون العلم، كان من أوعية العلم في : وقال الحاكم. ً

 .كان كثير التصنيفو. وعظ، ومن عقJء الرجال، وكانت الرحلة إليه لسماع كتبهالفقه، واللغة، والحديث، وال
 .301، ص 6ا?حسان بتقريب  صحيح ابن حبان ج - 6

ي السلسة فقال اGلباني , τ عن عمران بن حصين  17339 برقم 3066-3065،ص9جه ابن أبي حاتم في تفسيره ج أخر- 7
 .منكر  :   985 برقم 414،ص2جالضعيفة 

 حديث صحيح، انظر تفاصيل تخريجه ص  8

 حديث صحيح، انظر تفاصيل تخريجه ص 9
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�7U1(: تعالى قالO�� ִ^/;�9�O ,s>:/;���(l 

�}W�	a$�&�� H�7}/; � � BC ִ^8; 2��/� �֠�P,c � 

�L� �¶ ִ^8֠1P7U � F 8H 6W"=ִ8��&�� FV�:�"g<;��(1، 

��5@ :(ًأيضا وقال 9\q#5L (��� MִN�<�� *-�(� ֠☯@5/�L⌧� 679   

+^�֠-��/5L� 0@$� �~�Eִ^ _p ��xX5=�5�� G(2 والعقبة ، التقوى إلى تدعو فالص'ة 

     .       اjيات ھذه بنص السماء من ا(سترزاق مصدر والتقوى ، للمتقين

4:الحاجة وص'ة ،3ا(ستخارة كص'ة الحاجات إنجاح. 4
  

 ا(ستخارة أن ومعلوم. وتسھيلھا وتيسيرھا الحاجات احإنج طلب الصلوات بعض في المرجوة المقاصد من

 ويتوسل حاجته يطلب وكذلك . بھا واستخاره ربه سأل فيما ا4كمل و ا4فضل  له يختار أن ربه من العبد بھا يطلب

   .الحاجة بص'ة � إلى

��! 1�f�8:&�( : تعالى قال &�� (}7����(l 

,s>:/;���&�� > H�S°("�� ¦s�}U(^	F	� zC(" '/0 1 

 )r�8�.=	K��&(
 على معينة الص'ة أن وذلك , الص'ة إلى ا(لتجاء و الب'يا على بالصبر أي 5

 عنه يفرجه تعالى فإنه , بالص'ة يشتغل أن غم به نزل لمن فينبغي , 7)صلى ٌأمر 6حزبه إذا ρ وكان. (النوائب دفع

 في عليه الك'م تقدم كما ضعيف فإنه الوارد الحاجة ص'ة يثبحد ( الحديث بھذا ا(ستد(ل وا4ولى. الص'ة ببركة

  .الحاشية

 و(  الكيفيات من بكيفية مقيدة غير 4نھا , الحاجات بص'ة تسمى أن ينبغي  الص'ة وھذه : القاري قال

  .8 ا4وقات من بوقت مختصة

  : الخالصة العامة الفائدة وھي النار من والنجاة بالجنة الفوز طلب. 5

 رجاء إ( أعماله  جميع من يبتغي ( اNنسان فإن , ا4عمال جميع من والمرجوات الغايات أعظم من وھذه

 وأقول,أتشھد: قال, الص'ة؟ في تقول كيف: الدعاء طول يعرف ( الذي ولھذا ρ قال ولذلك النار من الخوف و الجنة

                                                           
 .  )132(  آية رقم ،سورة طه 1

 .) 3 – 2( آية رقم الطEق،جزءسورة  2

الدعاء عند : بالحديث الوارد في صEة اfستخارة حديث صحيح، أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الدعوات، با 3
 . رضي هللا عنھما بن عبدهللا عن جابر، )  6382رقم (اfستخارة 

ما جاء في صEة الحاجة، : ًالحديث الوارد في صEة الحاجة حديث ضعيف جدا، أخرجه الترمذي في أبواب الصEة، باب 4
 في سننه، كتاب إقامة الصEة والسنة فيھا، غريب، وفي إسناده مقال، وابن ماجهھذا حديث : ، وقال  479 برقم 344،ص2ج

 عن عبد هللا بن أبي أوفى اGسلمي، وانظر الترغيب والترھيب 1384 برقم 441،ص1جا جاء في صEة الحاجة م: باب
 كتاب النوافل، الترغيب في صEة الحاجة ودعائھا، بتحقيق اGلباني، والفوائد المجموعة في اGحاديث  309،ص1جللمنذري 

 .  5298 برقم 470 ـ 469ص،11ج، والسلسلة الضعيفة )  63: ص( الضعيفة والموضوعة 

  .  )45( آية رقم :  سورة البقرة  5

    377،ص1ج. ٌّ غم ٌأي إذا نزل به ھم أو أصابه:  fبن اGثير  قال في النھاية 6

 )1319برقم (, ل من الليρوقت قيام النبي : باب , كتاب التطوع , وأبو داود  , )  23299برقم ( أخرجه أحمد في مسنده   7
و حسنه اGلباني في أخرجه أبو داود بإسناد حسن  : (  825،ص1ج في فتح الباري  ابن حجروقال الحافظ. τ ذيفةعن ح
  . )1319برقم ( أبي داود  سننصحيح

 .367،ص4 المصابيح ج المفاتيح شرح مشكاةقاةمر 8
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 ندندن حولھا: (ρ النبي فقال , معاذ دندنة و( نتكدند أحسن ( إني أما النار، من بك أعوذ و الجنة أسألك اني اللھم:

(1.  

 من � يطلبنكم ف' , � ذمة في فھو الصبح ص'ة صلى من: (ρ قال فقد , � 2خفارة في المصلي كون.  6

  ,جواره في و , � أمان في أي :( � رحمه القرطبي قال. 3 )جھنم نار في وجھه على يكبه ثم , يدركه بشيء ذمته

 فاi ذلك فعل فمن , أذى أو بضر له يتعرض أن 4حد ينبغي ف' , أجاره قد تعالى � و , تعالى باi استجار قد أي

ًمفرا يجد لم يطلبه ومن , بحقه يطلبه  لمن ًخصوصا : قلت. 4 )للمصلين يتعرض لمن شديد وعيد وھذا .ملتجأ و( ّ

 ھده المشاھد ھو كما , تضييعھا من والتحذير , الشرع في ومكانھا الص'ة ھذه على التنبيه يجب ولذلك , الفجر صلى

   .المستعان و� ا4يام

����eL( : تعالى قال : المنازل أشرف نيل. 7 45�-o�& $��Zִ� !	
 

���(l ¼h	&�
 � ִ^o� &�b� 1 I�O ִ^	dִ87^ K ִ^#l�c 

��	" � &�f:�☺� �´(
    . المحمود المقام الليل بقيام فأعطي ، 5

  . 6الموافقات في تعالى � رحمه الشاطبي اNمام ذكرھا تابعة وسبع أصلية ث'ث العشر المقاصد فھذه

 المعنى كبيرة الحجم صغيرة رسالة العلماء سلطان الس'م عبد بن العز اNمام Hألـف الشاطبي اNمام وقبل

 وا4ذكار فيھا الواردة المعاني م'حظة لىع وأكثرھا الرسالة أساس جعل ولكنه ، الص'ة مقاصد سماھا والفائدة

   : كاjتي وھي المقاصد ھذه بعض وسأذكر . فيھا والمندوبة الواجبة ا4لفاظ من كثير وشرح حركاتھا في المأثورة

   : تعالى � إلى التقرب) 1

 من القرب ) : Υ � إلى القرب  ( ويعنيΥ    � إلى التقرب كلھا العبادات مقصود : قاعدة: (العز اNمام قال

 ، والتعظيم بالطاعة إليه تقرب من معاملة إليه المتقرب يعامل وأن ، المؤمنين بعباده المختصين وإحسانه وجوده

   .والتفخيم والخضوع

 . واNحسان بالجود القرب: والثاني. السلطان وشمول والرؤية بالعلم قربه:أحدھما: معنيان الخلق من ولقربه
 : تعالى قوله ا4ول القرب على ودل . اNيمان بأھل خاص الثاني والقرب ، ا4كوان لجميع معا ا4ول فالقرب

                                                           
حديث رقم ,  الصEة باب في تخفيف, لصEة كتاب ا,  و أبو داود 15898 برقم 234،ص25 جأخرجه أحمد في مسنده  1

, ما يقال في التشھد و الصEة : باب , كتاب إقامة الصEة و السنة فيھا  , وأخرجه ابن ماجه .ρصحاب النبي  عن بعض أ792
 ي عن أب، 3847رقم  حديث باب الجوامع من الدعاء , وفي كتب الدعاء ,   وفي كتاب 910رقم حديث ρ  النبي الصEة على

 وقال النووي في المجموع ، 867رقم حديث وابن حبان  , 725رقم حديث  خزيمه في صحيحه وصححه ابن, τھريرة 
وھو على شرط  ... ند صحيحوھذا س: (14،ص3ج صفة الصEة وقال اGلباني في أصل.سناد صحيح  بإ453،ص3ج

 وقال في النھاية. ذي f يفھمEم الالك: الدندنة  : و قال ابن خزيمة .757صحيح أبي داود له حديث رقم : انظرو.) الشيخين
َأن يتكلم الرجل بكEم تسمع نغمته وf يُفھم  : 137،ص2ج fبن اGثير َ ُ. 

وتخفرت به , )ًأي حاميا و كفيE , ًوخفرته إذا كنت له خفيرا . أجرته و حفظته: خفرت الرجل ( 52،ص 2 قال في النھاية ج 2
 .203،ص2ظر معجم مقاييس اللغة fبن فارس ج وان ...مام الذ : - بالكسر والضم –والخفارة . إدا استجرت به

رقم حديث فضل صEة العشاء و الصبح في جماعه : باب ,  كتاب المساجد ومواضع الصEة : أخرجه مسلم في صحيحه  3
 .τ هللا القسري دعن جندب بن عب،657

 من حديث الصحيحين fبن الجوزي كلوانظر كشف المش 68،ص6ج  للقرطبيالمفھم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 4
 .49،ص2ج

  .) 79(آية رقم : سورة ا?سراء - 5

أضفت في شرحھا والدليل لھا إضافات يسيرة  كما قد ذكرتھا كعناوين ثم  ذكرھا ا?مام الشاطبي رحمه هللا تعالى مختصرة- 6
 .303 ص 2انظر الموافقات ج.
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1 .  

�$( : تعالى قوله الثاني القرب على ودل�t��&�� ¤(} µ�֠&�� وقوله,  2)
: ( تعالى���f 1 a¤�}$�s» H�,� *D:�lmU	"�☺��&( 3 , 

)3S��h	
 I("  I֠⌧� eL��  )r(lmU	"�☺��& \yy4   

�ִ�� U	
 GIH �Y�c�� J�S�ִj�� ��f�8 �(
5  .ك'مه اھـ ) 4

  

   . والمنكر الفحشاء عن النھي)  2

6 .الخطيئات وتكفير الدرجات رفع) 3
 

  : باi العھد تجديد)  4

 الجوارح و وا4لسن القلوب أعمال من أشتملت وقد . باi العھد تجديد ا4عظم ومقصودھا: العز اNمام قال
 لتوفر ذلك كل غيرھا؛ في عنھا ينه لم وأقوال أعمال عن فيھا ونھى , غيرھا عليه يشتمل مالم على ًوندبا فرضا

 دالعب عھد يبعد لئ' متقاربة مواقيت لھا جعلت ولذلك , باi العھد تجديد مقصودھا 4ن , عليھا اNقبال على المكلف
�W��֠(  : تعالى قال, � بذكرO�� /s>:/;���& rVxU~Q�֠(3 (

   اھـ. 7

  

  

  - : الص'ة في القلوب أفعال مقاصد) 5

 الذل : أحدھما : شيئان ذالك من والمندوب . واNيمان , واNخ'ص , النية : القلوب أفعال من فيھا فالفرض

  .8 القرآن وقراءة , الص'ة كارأذ معني م'حظة: والثاني .والخشوع والضراعة , والخضوع

   : الص'ة أقوال مقاصد)6

 ، عنه وا(عتدال ، فيه والتسبيح والركوع والقيام بالتكبير وتعالى سبحانه الرّب وانفرد :العز اNمام قال

 ةالضراع من فيه الرّب يستحق ما مع بالعبد فمختص السجدتين بين الجلوس في الدعاء وأما .السجود وفي فيه والذكر

 � حق على فيشتم'ن وا4خير ا4ول التشھد وأما .واجبة فإنھا اNحرام تكبيرة سوى مندوبة أذكار وھذه ، والتذلل

   .اNيمان أھل وحق المصلي وحق ، ρ الرسول وحق

 والص'ة التشھد، في بالرسالة له الشھادة ،مع عليه التسليمρ    الرسول وحق ، � على ًثناء كان ما � فحق

). الصالحين � عباد وعلى علينا الس'م : (قوله في المؤمنين وسائر ا4خير في آله على والص'ة التشھدين في عليه

 � عباد من حضره بمن مختص الص'ة من به يخرج الذي والتسليم ، الص'ة آخر في وللمؤمنين لنفسه دعاؤه وكذلك

  .9 المؤمنين

 ليلزم وم'حظته المذكور قدر يتعرف أن وجب الذكر، الص'ة مقصود كان ولما : عبدالس'م بن العز قال

 مثله يجب ًخضوعا له ليخضع وساجد، وراكع وقاعد، قائم ھو من ليعلم الكبرياء، على الدال بالتكبير فافتتح ا4دب،
                                                           

  . )7( جزء آية رقم :  سورة المجادلة  1

  .   )19( جزء آية العلق :  العلق   سورة2

  .  )28( آية رقم :   سورة المطففين 3

  . )  89-88( آية رقم :   سورة الواقعة 4

 .  وات  الخمس لغفران الذنوب ،حول سر تكرار الصل42نظر محاسن ا?سEم للبيانوني ص او, 9 مقاصد الصEة ص5

 . 13  مقاصد الصEة ص 8

 .  )14( قم جزء آية ر:   سورة طه 7

  14-13: مقاصد الصEة ص  8

 .15 مقاصد الصEة ،ص - 9
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 ھذه وأتت وحده، اiب واشتغل والباطنة، الظاھرة والنظافة والطھارة الص'ة آداب لزم ، كبرياءه (حظ فإذا لكبريائه،

 كأنك � تعبد أن : (فقال اNحسان عن سئل لما الس'م عليه وقوله ، 1 )i قلبه وفرغ: ( الس'م عليه بقوله اNشارة

  . ا4كوان عن وخرج ، قلبه تفرغ كذلك � عبد ومن 2 )تراه

 عن شغله قد أذكارھا بم'حظة ةالص' أطوار في اشتغاله 4ن ، ا(نتقا(ت جميع في i التكبير شرع ولذلك

  . والخشوع الخضوع  من حقه الطور ذلك ليوفي الكبرياء م'حظة تجديد طور كل ابتداء في فشرع الكبرياء، م'حظة

 شأنه ھذا من إلى قصدي صرفت : أي ، 3ً)حنيفا وا4رض السماوات فطر للذي وجھي وجھت:(قال كبر فإذا

 : بمعنى) فطر(و وا4رض السماوات فطر بمن ًمختصا قصده جملة جعل إذ ر،والتقري واNنابة التوحيد عين وھو ،

  . الحق باNله مختص وا4رض السماوات وفطر باNيجاد، العدم شق فكأنه ، وشق وابتدأ، خلق،

 أخرج � فإن الحق، دين إلى ا4ديان من المائل ھو ، ھھنا) الحنيف(و. الميل) : الحنيف (أصل): ًحنيفا (قوله

 بطون من الخلق عليه خرج عما مال فقد وعرفه باi آمن فمن ًشيئا، يعلمون و( يعرفونه ( أمھاتھم بطون من لقالخ

  . أمھاتھم

  . ًوجھراً ،سرا والباطن بالظاھر الطاعة إلى ا(نقياد ھھنا به والمراد باعتبارات، يطلق اNس'م): ًمسلما (قوله

 والعبادات، والصفات بالذات تعلق) : التوحيد(و للتوحيد، مناف كالشر معنى): المشركين من أنا وما (قوله

  : باعتبارات يطلق والشرك

  . ا4وثان وعبدة النصارى من ذلك من فتبKرأ سواه إله ( أن با(عتراف ونفيه ا4لوھية، في اNشراك: أحدھما

 � ���(;�d�☺⌧� ⌦E�Y⌧2	�m�f  ( بأن با(عتراف ونفيه بالتشبيه اNشراك : الثاني

� �:89�� ��f�☺���& �}U�� ^��  . وأضرابھم الحشوية من بذلك فتبرأ 4) &

 العالم، بقدم القائلين الف'سفة من بذلك فتبرأ سواه، قديم ( بأن با(عتراف ونفيه القدم، في اNشراك: الثالث

  . ا4لھية في له شريك ( كما القدم، في له شريك ( � فإن

 ( � فإن القدرية مذھب من بذلك فتبKرأ سواه، فاعل ( بأن با(عتراف ونفيه 4فعال،ا في اNشراك: الرابع

  . والقدم ا4لوھية في يشارك ( كما ، ا4فعال إيجاد في يشارك

  .آخرً إلھا عبد ممن بذلك فبترأ سواه، للعبادة مستحق ( بأن با(عتراف ونفيه العبادة، في اNشراك: الخامس

 أخرى، باعتبارات اNشراك يطلق وقد. سواه مالك ( بأن با(عتراف ونفيه الملك، في راكاNش : السادس
3( : قوله في مندرج ذلك وكل ��� � ��O *��� *wr��(}$��☺��&( 

 5 
  . المشركين على المستغرقة وال'م ا4لف لدخول

 في اNشراك لنفي تأكيد) : اتيومم ومحياي.(العبادات في اNشراك لنفي تأكيد): ونسكي ص'تي إن : (قوله
 � L 758֠( : قال ولمثله وموته؟ غيره بحياة الظن فما موتھا، و( نفسه حياة يملك ( الحي إن حتى الملك،

�EF8֠1P7U K eL�k� �E3ִ☺���& \t7c!u&�� LS��O 
J^(;$☺ K ִ�$☺���&  U=b�7l!u&�� L ��� ��xU�KEY 

                                                           
فإن ھو قام صلى، فحمد هللا وأثنى عليه، ومجده بالذي ھو أھل له وفرغ : (ًوذلك في حديث عمرو بن عبسة مرفوعا وفيه  - 1

مسافرين، باب إسEم عمرو بن كتاب صEة ال:أخرجه مسلم في صحيحه) قلبه � إf انصرف من خطيئته كھيئته يوم ولدته أمه
 ).832( ، حديث رقم τعبسة 

   τعن عمر بن الخطاب )8(كتاب ا?يمان، باب ا?يمان وا?سEم وا?حسان، حديث رقم : أخرجه مسلم في صحيحه - 2

ي  في ، والنسائ) 771(كتاب صEة المسافرين، باب الدعاء في صEة الليل وقيامه حديث رقم :أخرجه مسلم في صحيحه -  3
 τكتاب اfفتتاح، باب الذكر والدعاء بين التكبير والقراءة، عن علي :سننه 

 ) .11(سورة الشورى ، جزء آية رقم  - 4

 ).79(سورة اGنعام ، جزء آية رقم  - 5
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 لشمول المدح، من أبلغ الجميع في وتعميمه الموجودات جميع عن عبارة العالمين): العالمين رب (قوله

 عليه ثنىأ لما 4نه الدار، ورب ، الدابة رب: كقولك الملك ھھنا به والمراد باعتبارات، يطلق) الرب(و ، للكل الربوبية

  . الموجودات لسائر ملكه بعموم عليه الثناء إلى انتقل وموته، لحياته المالك بأنه

ْوفـطـر ، الربوبية في أي): له شريك (( قوله   .العبادات واستحقاق والسماوات، ا4رض َ

 يأ): المسلمين من وأنا ( قوله. شأنه ھذا من إلى وجھه توجيھه إلى إشارة ذلك): أمرت وبذلك( قوله

  .  2عبدالس'م بن العز ك'م اھـ. به أمروا بما ذلك إلى المنقادين

�l��/ ر
  : ا�Cة &% وا�د2�� ا�ذآ

  : عبدالس'م بن العز قال   

 بقلبه، ويستحضره به، الخاص معناه ذكر كل في ي'حظ أن فينبغي وا4دعية، ا4ذكار م'حظة تفصيل وأما(

 ، ًمقا( مقام لكل فإن منه، أفضل كان وإن آخر، معنى الذكر م'حظة عن يشغله (و ولسانه، بقلبه عليه ًمثنيا فيكون

 الرب إلى الذليل العبد إصغاء إليه فيصغي وجل، عز � من للقرآنً سامعا نفسه يقدر أن فينبغي القراءة، أدب وھكذا

 اشتغل لو فإنه منھا، أفضل انتك وإن أخرى، كلمة بمعنى كلمة معنى عن يشتغل و( الكلم، معاني وي'حظ الجليل،

 فإنه العرفان، أھل على الشيطان به ويدخل أدب، سوء وذلك ربه، ك'م استماع عنً معرضا لكان بصدده، ھو ما بغير

 شغله المعرفة أھل من المصلي وكان ذلك، على يقدر لم فإن ، القرآن معاني إلى اNصغاء عن ص'ته به الفاسق يشغل

 قال حتى الحال، تلك غير في إليه ندب آخر بذكر والقراءة الذكر من الص'ة في شرع ما معاني إلى اNصغاء عن

  ). والنار الجنة بذكر ص'تي عن ليشغلني الشيطان إن ( 3الرازي معاذ بن يحيى

 العزة من اjيات تلك عليه اشتملت ما م'حظة إ( شغل له يكون ( أن الصفات آيات قرأ إذا للقارئ فينبغي

 العبر من فيھا ما بم'حظة يشتغل أن القصص آيات قرأ وإن. واNفضال ،واNنعام والكمال والقدرة ل،والج'

  . وا4مثال

 أمثلة. وا(متثال الطاعة على ًعازما عنه، ُونهى ، به ُأمر ما معنى ي'حظ أن والنھي ا4مر آيات قرأ وإذا

 معنى وي'حظ والصفات، الذات عن النقص سلب وھو بيحالتس معنى ي'حظ أن): العظيم ربي سبحان : (قال إذا: ذلك

  . والتسبيح للربوبية المستوجبة العظمة معنى علىً واقفا) ربي (بقوله العبودية، ومعنى ، الربوبية

 وھو ، القلب ذكر فاته فقد ذلك ي'حظ لم فإن) ا4على ربي سبحان : (قوله في العلو معنى ي'حظ وكذلك

  . الخضوع غاية على الطاعة وھي العبادة، معنى ي'حظ أن) نعبد إياك (  :قال وإذا. الذكر أفضل

                                                           
 ) .31(سورة يونس ، جزء آية رقم  - 1

  24 – 21مقاصد الصEة ص  - 2

ھور ، وزاھد معروف، وصفه اGستاذ أبو القاسم القشيري في رسالته ص واعظ مش: يحيى بن معاذ الرازي، أبو زكريا - 3
ًنسيج وحده في وقته، له لسان في الرجاء خصوصا، وكEم في المعرفة، خرج إلى بلخ وأقام بھا مدة ورجع إلى : ( بأنه 31

 جملة نافعة من 51،ص10ج) اء حلية اGولي(أورد له أبو نعيم اGصبھاني في )  نيسابور ومات بھا سنة ثمان وخمسين ومئتين
 .أقواله وحكمه
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 طلب وإذا. غيره دون باi واختصاصھا ، ا(ستعانة فيه وما ا(ستعانة، معنى ي'حظ أن) : نستعين إياك(و

 ي'حظ وأن. يالمھتد قلب في المعرفة وحلو ، اNرشاد من معناھا فلي'حظ)  المستقيم الصراط اھدنا (بقوله الھداية

  .بموجبھما والعمل اNس'م، ودين التوحيد وھو) الصراط (معنى

 وقال. وجل عز i الملك ھي) : التحيات (بعضھم فقال) التحيات : (قوله في اختلفوا فقد : التشھد وأما

ّيعظـمون كانوا الملوك 4ن عباس ابن قول وھو العظمة): التحية: (بعضھم َ  وا4لف لعظمة،ا عن بھا فعبر بالتحية، ُ

  . البقاء): التحية (وقيل وضروبھا، العظمة أنواع (ستغراق فيه وال'م

 عTز i           مTستحق كلTه وذلTك وثبوتTه، وزيادتTه الخيTر نمTو العTرب كT'م من البركة): المباركات (وقوله

  . وجل

 وا4لسن بالقلوب ، ج'لواN التعظيم من عليه تشتمل بما المشروعات الصلوات به يريد) :الصلوات (وقوله

  . وجل عز i مستحقة بأسرھا فھي وا4بدان،

 قوله ومنه. فيھا له مشارك ( وجل عز i فھي ومدح ثناء على مشتملة طيبة كلمة كل): الطيبات (وقوله
)���-	�(" ��ִ8�� K ¡�(;	F��& a;,©-oa� توحيده به أراد 1( 1 &

 على الثناء بعد ا4ھم 4نه ρ � رسول على ذلك بعد بالتسليم ثنى ، � على لثناءا وھو با4ھم بدأ فلما . عليه والثناء

:  إبراھيم كقول وھذا الصالحين، � بعباد ختم ثم ، 2 )بنفسك أبدأ (ρ لقوله ، بنفسه ثلث ثم تعالى، �

)s�gl�c 7U���¦& ',« |V (3_�:���� 

 )r�����	�☺
;����  [7: K 1[:J" K a¤b��	��&( 
 بنفسه بدأ ، 3

¦���WI¤mc 7U( : نوح وكقول بالمؤمنين، وختم بأبويه وثنى& ',« 

|V (3_�:���� Lִ☺���� B5ִeִf *jW@�f l �����	1� 

 )r�����	�☺
;���� ��=s����	�☺��&�� ( 
 ثم ، بأبويه ثم ، بنفسه بدأ 4

  . المؤمنين سائر ثم بمعارفه

 غاية على الطاعة ھي) : العبادة(و � إ( يعبد 4ن مستحق ( بأنه اعتراف :  )� إ( إله ( أن أشھد : ( قوله

 بالرسالة ذلك بعد اعترف ثم ، الكمال وضروب ، الجمال بنعوت اتصف من إ( ذلك يستحق و( والخضوع، الذل

  . بالرسالة الشھادة أركانه من فإن لsس'م،ً تحقيقا

 ھذا صار وقد ، 6الرحمة ھي وجل عز � من الص'ة : 5  )حمدم آل وعلى محمد على صل اللھم : ( قوله

 آل وعلى محمد على صل اللھم : ( كقوله التبعية سبيل على إ( غيره على يطلق ف' ، ρ النبي حق في ًشعارا اللفظ

                                                           
 ).10( سورة فاطر ، جزء آية رقم  - 1

باب اfبتداء في النفقة بالنفس ثم أھله ، ثم القرابة حديث رقم : كتاب الزكاة : جزء من حديث أخرجه مسلم في صحيحه - 2
 τعن جابر ) 997(

 ) ..41(سورة إبراھيم ، آية رقم  - 3

 ) .28( آية رقم سورة نوح ، جزء - 4

 ، حديث ρباب الصEة عن  النبي : كتاب الدعوات: بعد التشھد، أخرجه البخاري في صحيحه ρحديث الصEة على النبي  - 5
، حديث رقم ρباب الصEة على النبي : كتاب  في الصEة :وأخرجه مسلم في صحيحه  . τعن كعب بن عجرة )  6357(رقم 

 τعن أبي مسعود اGنصاري)  405(

ثناؤه عليه عند : صEة هللا : وقال أبو العالية ) : 4797(قبل حديث رقم : ھكذا يقول العز ، وقال البخاري في صحيحه  - 6
وھذا الذي . ھكذا علقه البخاري عنھما في صحيحه . يبركون: يصلون : وقال ابن عباس . الدعاء:المEئكة ، وصEة المEئكة 

أولئك عليھم صلوات من ( ن Gننا لو قلنا أن صEة هللا ھي الرحمة فE يستقيم معنى قوله رواه البخاري رجحه بعض المحققي
 . ولذلك صEة هللا لنبيه وللمؤمنين ثناؤه عليھم)  ربھم ورحمة 
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 4نه ) ميوأ أبي على صل اللھم : (كقوله ًمفردا يشاء من على يصلي أن فله حقه في وأما حقنا، في ھذا] و ) [محمد

  . بحقه يؤثروا أن] لھم [ليس إذ ، أمته بخ'ف يشاء كيف فيه التصرف فله ومنصبه، حقه

 : قيل فإن 1 )مجيد حميد إنك إبراھيم آل وعلى إبراھيم على صليت كما: ( ويروى) إبراھيم على صليت كما(

 كان أكثر عليه الص'ة كانت من نأ شك و( به، المشبه دون المشبه فإن ، نبينا من أفضل إبراھيم بأن يشعر ھذا

  : وجھين من عليه والجواب أفضل،

 على الص'ة شبه أنه أقرب، وھو : والثاني. إبراھيم على بالص'ة النبي آل على الص'ة شبه أنه : أحدھما

 Nبراھيم حصل ما يقارب ما والرضوان الرحمة أثار من وjله ρ لنبينا فيحصل وآله، إبراھيم على بالص'ة وآله النبي

 ف' آله، وعلى ρ النبي على الجملة يقسم ثم ) أبناؤه 4نھم ( إبراھيم آل ھم ا4نبياء ومعظم ، أنبياء 4نھم إبراھيم، وآل

 الشاملة الرحمة آثار من بقي ما فيتوفر ا4نبياء، مراتب محمد آل يبلغ و( إبراھيم، jل حصل ما مثل منھا jله يحصل

   . إبراھيم من أفضل ρً محمدا بأنً مشعرا ذلك فيكون ، ρ محمد على ) وآله لمحمد(

 4نواع المستحق أنت أنك أي مفعول، من أبلغ ًفعي' 4ن محمود، بمعنى ھھنا] حميد) [مجيد حميد إنك(

 ماجد، في مبالغة) مجيد(و الشرف) : المجد (و) مجيد : (فقال الحمد، 4نواع استحقاقه في السبب ذكر ثم الحمد،

  . والمجد الشرف أنواع من به َاتصفت لما الحمد 4نواع المستحق أنك : ك'مال فمعنى

0 \� 1 �E3	���	c<:( تعالى � وصفھا التي الص'ة فھذه .�	⌧���& 

xU	F��☺��&�� ( 
 يمنعانه ًوتعظيما، ً◌ إج'( المصلي قلب في توجب المعاني ھذه م'حظة فإن ،2

  .3عبدالس'م بن العز ك'م ھـا) المنكر عن ويحجزانه الفحشاء، من

  

   :الص'ة أفعال مقاصد) 7

 ، كذلك والسجود والركوع التعظيم، ضروب أحد فيھا فالقيام أفعالھا وأما :تعالى � رحمه العز اNمام قال   

 وھو ، السجود ىإل صار فلما ، والخضوع الذل تقتضي العظمة 4ن ) العظيم ربي سبحان :(بقوله الركوع اختص ولھذا

 للمعبود اعترف الخضوع غاية إلى صار لما فإنھا ) . ا4على ربي سبحان : ( بقوله اختص ، الركوع من ًتذل' ّأشد

   . الخضوع لغاية المقتضي لغاية العلو باستحقاقه

 القبلة قبالكاست  � لغير يفعل بما i ُيفعل ما يشتبه لئ'  ، المعتاد عن وسجودھا وركوعھا قيامھا وأخرج

  .الھيئات من ذلك وغير

 يخرجه أن القعود و القيام كحسن , بعض في وجب , وجه من العادة لقيام مشبھا فيھا والقعود القيام كان ولما

  . ذكر فيھا يجب لم بصورتھا والسجود الركوع, أشار ولما المعتاد مشابھة عن

 عن فيھا نھي فلذلك , الحيوان أفعال عن تميزت أن فأولى , اNنسان عادة أفعال عن أفعالھا ميزت إذا و

  .ك'مه اھـ . المعاني م'حظة إلى فيعود ، ذلك ونحو ،) 2الحمار تدبيح ( وعن ، 1اNقعاء

                                                           
ع��ن كع��ب ب��ن      ) 3370(،ح��ديث رق��م ) 10(ب��اب :كت��اب  أحادي��ث اGنبي��اء :أخ��رج ھ��ذه الرواي��ة البخ��اري ف��ي ص��حيحه  - 1

 τعجرة 
 ) 45(سورة العنكبوت ، جزء آية رقم  - 2

 ، وقد تعمدت نقل كEمه بطوله لما فيه من معاني عظيمة ، تستحق أن تحفظ ، وأن تكون 36 -33مقاصد الصEة ، ص  -  3
 .نصب أعيننا حتى نستحضرھا في صEتنا، فنحقق بذلك صEة تنھى عن الفحشاء والمنكر
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  . الص'ة مقاصد كتابه في الس'م عبد بن العز اNمام ذكرھا التي المقاصد بعض ھذه

 4جلھا التي الجليلة والمقاصد ، عظيمةال المعاني تلك ص'ته في يستحضره أن المصلي على يجب ومما

 المعاني وھذه ، تعالى i المطلقة العبودية تحقيق يريدون الذين للمصلي، عين قرة وجعلت ، الخمس الصلوات فرضت

  : فيقول الص'ة أسرار كتابه في القيم ابن اNمام يذكرھا والمقاصد

 � كبر وإذا. يسرة و( يمنة يلتفت ف' وعظمته � ميةقيو على فإقباله يديه، بين ًقائما العبد انتصب فإذا ( 

 وعلى عليه والثناء تسبيحه على استفتاحه في � على إقباله وكان. وعظمته وإج'له كبريائه على إقباله كان تعالى

  . وكماله بأوصافه عليه ويثني به، يليق ( عما وتنزيھه وجھه، سبحات

 منه له ومنعه لعبده، وانتصاره وسلطانه الشديد، ركنه على إقباله كان لرجيم،ا الشيطان من باi استعاذ فإذا

 بعض قال كما فھو ك'مه في ويشاھده يراه كأنه ك'مه في معرفته على إقباله كان ك'مه تلى وإذا . عدوه من وحفظه

  ). ك'مه في لعباده � تجلى لقد: (السلف

 وغير وا4عمش وا4صم وا4عور البصير فمنھم وأذواق، ارب،مش ذلك في ولھم أقسام على ذلك في والناس

 ونھيه وأمره وأفعاله وصفاته ذاته على ًمقب' يكون أن له ينبغي الحال ھذه في فھو. والص'ة الت'وة حال في ذلك،

  . وأسمائه وأحكامه

                                                                                                                                                                                        
يعني ما  ( -  ففي ھذا الحديث انه سنة:  اعلم أن ا?قعاء ورد فيه حديثان : )408: ص( قال النووي في شرح مسلم ( -  1

بي الزبير عن أ ) 536برقم (عقبين جواز ا?قعاء على ال: باب , ة  كتاب المساجد ومواضع الصE:أخرجه مسلم في صحيحه
فقال ابن , ًإنا لنراه جفاء للرجل :  له فقلنا,  ھي السنة :قلنا fبن عباس في ا?قعاء على القدمين فقال: انه سمع طاوس يقول 

, نسوابن ماجه من رواية أ, رواية علي رواه الترمذي وغيره من, وفي حديث آخر النھي عنه    ρبل ھي سنة نبيكم : عباس 
 وقد .والبيھقي يمن رواية سمرة وأنس أسانيدھا كلھا ضعيفة , وأحمد ابن حنبل رحمه هللا تعالى من رواية سمرة وأبي ھريرة 

ًفا كثيرا لھذه اGحاديث ختEلماء في حكم ا?قعاء وفي تفسيره ااختلف الع : ان ء نوع أن ا?قعاصواب الذي f معدل عنهو ال,ً
ھكذا فسره أبو عبيده معمر بن , كلب يه باGرض وينصب ساقيه ويضع يديه على اGرض كإقعاء الأحدھما أن يلصق أليت

: والنوع الثاني .ن سEم و آخرون من أھل اللغة وھذا النوع ھو المكروه الذي ورد فيه النھي عبيد القاسم ب بوالمثنى وصاحبة أ
وقد نص الشافعي رضي هللا عنه  . ρسنة نبيكم  : وھذا ھو مراد ابن عباس بقوله, ين أن يجعل أليتيه على عقبيه بين السجدت

 جماعات من المحققين  ابن عباس رضي هللا عنھما عليهوحمل حديث,  و ا?مEء على استحبابه بين السجدتين يفي البويط
 ) .  ي والقاضي عياض وآخرون رحمھم هللا تعالىمنھم البيھق

2
يا : (ρقال رسول هللا :   عن علي وأبي موسى رضي هللا عنھما، قا426f برقم 213،ص1 أخرج الدارقطني في سننه ج 

لنفسي، f تقرأ القرآن وأنت جنب، وf أنت راكع، وf أنت ساجد، علي إني أرضى لك ما أرضى لنفسي، وأكره لك ما أكره 
  : 5710 برقم 471،ص12قال اGلباني في السلسلة الصحيحة ج). ِّوf تصل وأنت عاقص شعرك، وf تذبح تدبيح الحمار

إني : يعني . (Gولىوإنما خرجت ھذا الحديث ھنا من أجل الفقرة ا : ( 473،ص12ًضعيف جدا بھذا التمام، وقال رحمه هللا ج
وأما ما بينھما ، فھي صحيحه في أحاديث ) وf تذبح تذبيح الحمار : يعني (و الفقرة الثانية ...)  أرضى لك ما أرضى لنفسي

وρ :  f  عن معنى قوله 97،ص2وقال في النھاية fبن اGثير ج. وانظر التلخيص الحبير fبن حجر . اھـ)أخرى مرفوعة 
ًوقيل ذبح تدبيحا إذا طأطأ رأسه، ودبح . ھو الذي يطأطأ رأسه في الركوع حتى يكون أخفض من ظھره : ( تذبح تبديح الحمار ِّ

ويغني عن ھذا  . 324 -323،ص2وانظر معجم مقاييس اللغة fبن فارس ج. اھـ .. ظھره إذا ثناه فارتفع وسطه كأنه سنام
 الذي رواه ρ في صفة صEة النبيτالساعدي = = حميد حديث أبي ) وھو النھي عن تدبيح الحمار في الركوع(الحديث 

 إذا ركع أمكن يديه من ρ( وفيه أنه)  828(سنة الجلوس في التشھد ،حديث رقم : كتاب اGذان، باب : البخاري في صحيحه
تين، أي بالھاء والصاد المھملة المفتوح) ثم ھصر ظھره   : ( 640،ص1قال الحافظ في الفتح ج..)  ركبتيه، ثم ھصر ظھره

افتتاح الصEة حديث :وفي رواية أبي داود في سننه ، كتاب الصEة ، باب .  ثناه في استواء من غير تقويس ذكره الخطابي اھـ
قال اGلباني في صحيح أبي داود .. . ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه ثم يعتدل، فE يصب رأسه وf يقنع ) : ( 730(برقم 

حديث حسن صحيح، وصححه : سناده صحيح على شرط مسلم، وكذا قال النووي، وقال الترمذي إ  : 720 برقم 320،ص3ج
فE : ( قوله  : 316،ص3وقال العيني في شرح سنن أبي داود ج. حديث صحيح اھـ: ابن حبان ، وقال الخطابي وابن القيم 

f يرفع رأسه حتى يكون أعلى من : قناع، يعني من ا?) : وf يقنع : (وقوله ..  فE يميلھا إلى أسفل: يعني )  يصوب رأسه 
 .   اھـ وهللا أعلم.. ظھره 
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 : يقول أن عهركو في له شرع ولھذا ، وكبريائه وعزه وإج'له ، ربه عظمة على إقباله كان ركع وإذا

 وتفرده له وعبوديته وتمجيده عليه والثناء ربه حمد على إقباله كان الركوع من رأسه رفع فإذا). العظيم ربي سبحان(

  . والمنع بالعطاء

 يديه، بين وا(نكسار إليه، وا(فتقار له والتذلل له والخضوع ، منه والدنو ، قربه على إقباله كان سجد فإذا

 إليھن، حاجته وشدة وكرمه وجوده، غنائه على إقباله وكان ركبتيه على جثى السجود من رأسه رفع فإذا. له والتملق

  . ويرزقه ويھديه ويعافيه ، ويرحمه له يغفر أن ، وا(نكسار يديه بين وتضرعه

 ا(نصراف قلبه واستشعر الوداع، طواف في الحاج حال يشبه آخر وإقبال آخر، حال فله التشھد في جلس فإذا

 التألم قلبه ذاق وقد ربه، يدي بين الوقوف عنھا قطعه التي والشواغل والع'ئق الدنيا أشغال إلى ربه يدي بين نم

 وانقطاعه منھا وعافيته تعالى، � على اNقبال ونعيم القرب، روح قلبه فباشر الص'ة، في دخوله قبل بھا والعذاب

 منھا وفراغه الص'ة انقضاء ھم يحمل فھو الص'ة، حمى من وجهبخر إليھا عوده قلبه استشعر ثم الص'ة، مدة عنه

  . اللقاء بيوم اتصلت ليتھا : ويقول

 في النكد والغم والھم ا4ذى كان من مناجاة إلى مناجاته، في السعادة كل من مناجاة من ينصرف أنه ويعلم

 مناجاة في بما عالم ھو ومن به، ا4نسو ومحبته، � بذكر معمور حي قلبه من إ( وھذا بھذا يشعر و( مناجاته،

 السيئات، واكتساب الحسنات، وفوات القلب، وظلمة الصدر، وضيق والنكد، ا4ذى من ومخالطتھم ورؤيتھم، الخلق

  . 1 ك'مه اھـ)وجل عز تعالى � مناجاة عن الذھن وتشتيت

 تعالى � رحمھم القيم وابن الس'م عبد وابن الشاطبي ذكره ما إلى تضاف أن يمكن أخرى مقاصد وھناك

   :ومنھا

 وأتمھا ص'ته من أصلح ھو إذا ص'حھا وضمان أعماله لبقية القيامة يوم العبد على الحساب تسھيل .1

 صلحت فإن ، الص'ة القيامة يوم العبد به يحاسب ما أول : (قال أنه ρ النبي عن جاء لما وذلك بھا أمر كما وأداھا

 .عمله سائر ص'ح إلى يصل ص'ته فبص'ح  2) عمله سائر فسد دتفس وإن ، عمله سائر له صلح

 :( بقوله ρ  أمره كما وأدائھا ص'ته إص'ح في يھتم العبد يجعل ، الص'ة مقاصد من  عظيم مقصد فھذا

  .3 )أصلي رأيتموني كما صلوا

�ִ( ا4رض في با(ستخ'ف ا4مة لھذه وعد تحقيق .2 1�� �3&  )��֠o3& 

�&:1� �&�E ��EF��� �&:8;�☺ 1�� ��=ִ	(;=���& 

����S�⌧�(;�a <���f	� '() \t7c!u& ִ☺BQ 

ִ&/;�¢ <��& *w��֠o3& L�� 7�(�(;76	֠ 

                                                           
   77 - 76أسرار الصEة ، ص  - 1

 145-144،ص7ج ، والضياء المقدسي في اGحاديث المختارة  1859برقم 240،ص2ج أخرجه الطبراني في اGوسط - 2
  . 1538برقم 343،ص3ج ة في الصحيح وصححه اGلباني رحمه هللاτ عن أنس بن مالك  2579و2578برقم 

اGذان للمسافر ، إذا كانوا جماعة  ، وا?قامة ، وكذالك بعرفة وجمع :  أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب اGذان ، باب - 3
 هللا ما في الحديث مما تفرد بھا البخاري برويتھا عن مسلم رحمھ، وھذه الجملةτعن مالك بن الحويرث  ) 631(حديث رقم ،

 . تعالى 
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 وبھم عليھم والو(ة الناس أئمة : أي ، ا4رض خلفاء أمته سيجعل بأن ρ لرسوله � وعد ھذا : كثير ابن قال

  . 2 ك'مه اھــ . العباد لھم وتخضع الب'د تصلح

 الص'ة إقامة ا(ستخ'ف مناط جعل تعالى � 4ن للمصلين إ( يتحقق ( والتمكين ا(ستخ'ف ھذا بأنً علما

o3֠��( ( : وجل عز قال ، الزكاة وإيتاء ،& I(" 7���=S�oFS� '() 

\t7c!u& �&:1�	֠�O /s>:/;���& �&i:	0&�E�� 

/s>:BQSV�& �&�1U ��O�� ��1U�8ִ☺��(l 

�&7:ִ� ��� \L 1 xU	F��☺��& F R3�� 8H 6W"= 1 

,c:1�du&  (
�ִ(: ى ھذه اjية كقوله تعال: قال عطية العوفي: ( ولذلك يقول ابن كثير3 1�� 

�3&  )��֠o3& �&:1� �&�E ��EF��� �&:8;�☺ 1�� 

��=ִ	(;=���&( (...
4

 .   

إن من مقاصد الص'ة استحقاق ا(ستخ'ف في ا4رض وإقامة العدل وتحقيق : وبما تقدم يمكن أن يقال 

 i ومنه يتبين سر قوله . العبوديةρ )  ما أقاموا فيكم الص'ة. (  

 وذلك 4ن � عز وجل وصف المتقين بصفات، ومن ھذه الصفات ھي التقوى، : تحقيق صفة التقوى  .3

4[\ &��3(: قال تعالى    ִ^��_	` a;= <�6��& BC b;�K�c � 

��-�
 � Vd�89 eLfW"g!�☺
;��� \º4    )��֠o3& 

 I:1����	1K ,;�- ���(l  I:1 -W"1K�� 

/s>:/;���& ?�]Í�� 7���=���ִ֠P�c  I:J"���1K 

\x4(
، فالمصلون الحق الملتزمون 4دائھا بشروطھا وأركانھا، ثم بالخشوع والخضوع فيھا ھم المتقون الذين 5

 . يقيمونھا كما أمرھم � عز وجل وارتضى لھم بذلك

المصلون ينالون المعية اNلھية، معية النصر والتمكين، ومعية الحفظ : الفوز بمعية � سبحانه وتعالى  .4

ومصداقه قوله . التوفيق والتأييد في كل ا4مور التي يكلون بھا أمرھم إلى � تعالىوالتسديد، ومعية 

� :(تعالى	֠�� �3& '(sÀ(" 7�J6ִ8 � � �)4�	� 1��!$☺	֠�O 

/s>:/;���& 1��!�v	0&�E�� /s>:BQSV�& ��<� �&�E�� 

                                                           
  .)  55( آية رقم :  سورة النور - 1

    .1224:  تفسير ابن كثير عند ھذه ا�ية ص - 2

  . )  41( آية رقم :  سورة الحج - 3

  . 1166: ص )  41( عند آية الحج  ابن كثير تفسير - 4

5
  )3 -1(سورة البقرة ، ا�يات رقم  
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  2 .أي بحفظي وك'ءتي ونصري) : إني معكم : (  ابن كثير في قوله  قال1

ًاللحاق بركب أولي العزم والھمم، وذلك بالصبر على أذى من كان مناصحا للناس في ا4مر بالمعروف  .5

��(: والنھي عن المنكر، وا4مر بالص'ة وإقامتھا قال تعالى sj�6= K W��֠�O 

/s>:/;���& 7U1�
O�� ��1U�8ִ☺��(l  ���&�� 
\L 1 xU	F��☺��& �}W�$�&�� >'/0 1 3 � 

ִ^ lb��O � SI(" ִ^��_	` $L�� \[�V 1 ,c:1�du& 

\]·4(

�7U1(: ً وقال أيضا3O�� ִ^/;�9�O ,s>:/;���(l 

�}W�	a$�&�� H�7}/; � � BC ִ^8; 2��/� �֠�P,c � 
�L� �¶ ִ^8֠1P7U � F 8H 6W"=ִ8��&�� FV�:�"g<;�� 

\]xº4 ( 
4 . 

فھذه اjيات تحث على ا4مر بالص'ة والصبر عليھا، وأن يبذل اNنسان ما في وسعه حتى يستطيع اللحاق 

  . بركب أولي العزم ، ويكون ممن وصفھم � عز وجل وامتدح أفعالھم

: الفوز بلقب الخاشعين، والتزكية بيقين م'قاة ربھم ، وذلك بقوله تعالى  .6

)�&:1�f�8 !��&�� (}7����(l ,s>:/;���&�� > 

H�S°("�� ¦s�}U(^	F	� zC(" '/0 1  )r�8�.=	K��& 

\,(4  )��֠o3&  I:c��J K ���S°�O �&:J"=/;#� 

7�,�,©��c 7���X��O�� ���-	�("  I:18�j_�c \,�4(
: ، وقوله5

)I("�� $� �֠⌧� ±s�}U(^	F	� zC(" '/0 1  )��֠o3& 

Vִ�ִ9 �3& F (6 . 

ن لھا ( يستشعرون ثقل الص'ة، ومشاقھا، كما يستثقلھا غيرھم من المنافقين فأھل الص'ة والمقيمو

قال إنھا لثقيلة إ( على الخاضعين لطاعته، الخائفين سطواته، المصدقين : وإنھا لكبيرة : ( قال ابن كثير. والمرجفين

8  )7" من يسره � عليهلقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على: "بوعده ووعيده، وھذا يشبه ما جاء في الحديث 
  

: نيل و(ية � ورسوله والمؤمنين، وذلك بإقامة الص'ة فإنھا من صفات المصلين الذين قال � عنھم  .7

)� X�(" 1�EF¬f���� �3& N1O83:���c�� 
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 .) 12( سورة المائدة ، جزء آية رقم 1

 .528بن كثير ص  تفسير ا2

 ) .17(سورة لقمان ، آية رقم  3

 ) .132(سورة طه ، آية رقم  4

 ) 46 – 45(سورة البقرة ، ا�يات رقم  5

 ) .143(سورة البقرة ، جزء آية رقم  6

ھذا : عن معاذ بن جبل، وقال  ) 2616(كتاب ا?يمان ، باب ما جاء في حرمة الصEة ، حديث رقم : أخرجه الترمذي  7
أخبرني بعمل يدخلني :  حسن صحيح، وصححه اGلباني في صحيح الترمذي بالرقم المذكور، والحديث طويل أولهحديث
 ..الجنة

 .82تفسير ابن كثير ل�ية، ص 8
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 I:18��_�c(
، فالمصلون الذين يلتزمون أوامر � بالطاعات والقربات ويؤدون زكاة أموالھم للفقراء 1

  . والمستحقين من ا4صناف الثمانية، من كانت ھذه صفاتھم فھم أھل لو(ية � ورسوله والمؤمنين

وذلك  بسبب الصلوات، وأن النار ( تأكل مواضع السجود، – وإن دخلھا –التخفيف من عذاب النار  .8

لشرف وعلو منزلة الص'ة والمصلين، ورحمة من � سبحانه وتعالى 4ھل اNيمان والص'ة، ولذلك جاء في الحديث 

حتى إذا  : ( .. ρالطويل في وصف أھوال يوم القيامة، وما أعده � 4ھل الجنة وما توعد به أھل النار وفيه قوله 

� الم'ئكة، أن يخرجوا من كان يعبد � ، فيخرجونھم ويعرفونھم بآثار أراد � رحمة من أراد من أھل النار، أمر 

السجود، وحرم � على النار أن تأكل أثر السجود، فيخرجون من النار ، فكل ابن آدم تأكله النار إ( آثار 

له في دخول فھذه فضيلة عظيمة ومقصد عظيم للمؤمن أنه مھما عصى وارتكب من الذنوب الموجبة . 2...)السجود

 . آمين.. النار، أنه ( يخلد فيھا، بل ( تأكل النار منه مواطن السجود، نسأل � أن يجيرنا من النار ويتو(نا برحمته 

ومن مقاصد الص'ة كذلك أنھا من أجود ما يستعان به على تحمل المصائب والب'يا وكذا المحن والفتن،  .9
 على الحق، وثبات على الدين، فمن استعان بالص'ة فقد استعان بأمر وذلك 4ن الص'ة ثبات على الرشد، وثبات

���?N5=W$4"-���(عظيم ، و4نه التزم بذلك أمر المولى سبحانه وتعالى في قوله  

[`��ef���[k cdG���ef���� G �!�A�[B� �d�`/[j�K�� 

&p[B H�y5- 5:s$N$���L���� (3 قال ابن كثير ، ):ون على الثبات في فإن الص'ة من أكبر الع
وقد تقدم . 5)ويبين تعالى أن أجود ما يستعان به على تحمل المصائب الصبر والص'ة : ( ... ً، وقال أيضا4)ا4مر

  . 6 )فزع إلى الص'ة(وفي لفظ )  إذا حزبه أمر صلىρكان ( معنا حديث 

، ھو منع القلوب ومن أعظم مقاصد الص'ة فيما يتعلق بمشروعيتھا خمس مرات في اليوم والليلة .10

المؤمنة من التعلق بالدنيا ، والركون إليھا، فالذي تتصل روحه بخالقھا خمس مرات في اليوم ، ليس كمن امتp قلبه 

  .   7ًبالحاجات المادية والمصالح الفردية الشخصية ، فيعيش جسدا ب' روح

 بعد ذلك في الجنان والفردوس الفوز بتكفير الذنوب ورفع الدرجات العلى، وا4جور العظيمة، والعاقية .11

 : ومن ھذه ا4جور. ا4على

الصلوات  : (ρقوله : تكفير الذنوب والسيئات ما لم يرتكب الكبائر، وقد وردت أحاديث كثيرة في ذلك منھا) أ

ذا إن العبد  إ: ( ρ، وقال 8 )الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينھن إذا اجتنبت الكبائر 

  .9)قام يصلي أتي بذنوبه كلھا ، فوضعت على رأسه وعاتقيه فكلما ركع أو سجد تساقطت عنه 

                                                           
 ) .55(سورة المائدة ، آية رقم  1

نظر كذلك  ، واτعن أبي ھريرة )  806(كتاب اGذان، باب فضل السجود ، حديث رقم : أخرجه البخاري في صحيحه 2
عن أبي )  182(معرفة طريق الرؤية ، حديث رقم : كتاب ا?يمان، باب : ، وأخرجه مسلم في صحيحه  ) 7437 ، 6573(

 . ً أيضاτھريرة 

 ) . 45(سورة البقرة ، آية رقم  3

 . 45تفسير ابن كثير �ية البقرة رقم  4

 .  من سورة البقرة154تفسير ابن كثير ل�ية رقم  5

 . يح وقد تقدم تفاصيل تخريجه ص      حديث صح 6

 . 471، ص 1 انظر توضيح اGحكام للبسام ج 7

عن أبي )  233(، حديث رقم .. كتاب الطھارة، باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة: أخرجه مسلم في صحيحه  8
 τھريرة 

 وصححه اGلباني في صحيح الجامع برقم ψأخرجه الطبراني في الكبير وأبو نعيم في الحلية ، والبيھقي عن ابن عمر  9
 ) . 1398(وفي السلسلة الصحيحة )  1671(
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يكتب في كل  : ( ρكثرة ا4جور ، ونيل الحسنات بكل تأشيرة من تأشيرات يديه وأصابعه، وذلك لقوله ) ب

دين في أربعة مواضع في ، ولذلك يستحب رفع الي1)إشارة يشير بھا الرجل في ص'ته عشر حسنات بكل إصبع حسنة 

  . تكبيرة اNحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعندما يقوم إلى الثالثة بعد التشھد ا4ول

خمس صلوات افترضھن �  : ( ρقال . عھد على � أن يدخل عبده الجنة، إذا أتى بالصلوات بحقھا) ج

شوعھن، كان له على � عھد، إن شاء غفر له تعالى، من أحسن وضوءھن وص'تھن لوقتھن، وأتم ركوعھن، وخ

ًإني فرضت على أمتك خمس صلوات، وعھدت عندي عھدا ، أنه من : قال � تعالى :( ρ، وقال 2 )وإن شاء عذبه

    3 )جاء يحافظ عليھن لوقتھن، أدخلته الجنة، ولمن لم يحافظ عليھن ف' عھد له عندي 

وسيأتي معنا في . ً وذلك بكثرة الصلوات خصوصا النوافلρلنبي رفعة المكانة والمنزلة ، ومرافقة ا) د

  . مقاصد النوافل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 τأخرجه الحاكم في تاريخ نيسابور عن عقبة بن عامر: وقال )  19880(ذكره المتقي الھندي في كنز العمال حديث رقم  1

 ) . 3286(وصححه اGلباني في السلسلة الصحيحة برقم 

عن عبادة بن الصامت ) 425(كتاب الصEة، باب في المحافظة على وقت الصلوات، حديث رقم : أخرجه أبو داود في سننه 2
τ لباني في صحيح أبي داود بالرقم المذكورGوصححه ا ، . 

 .  ،والحديث حسنه اGلباني في صحيح أبي داود بالرقم المذكورτعن أبي قتادة ) 430(المصدر السابق ، حديث رقم  3



179 

 

  

  

 %+
, : /�ــ
	ـ� 	ــ�ة اi�ـ
2ــ� : ا�KRT ا

 –إظھار شعيرة من شعائر الدين، وھي الص'ة، وبإقامتھا جماعة Nع'ء كلمة � تعالى، ورفع ذكره  .1

لم تسقط حتى في ساحات الوغى، وأمام مكابدة ا4عداء، وفي أعظم ) الجماعة(لشعيرة  ولذلك فإن ھذه ا–سبحانه 

 :(عبادة من العبادات وھي الجھاد في سبيل � تعالى حيث يجب إقامة الص'ة وفي جماعة، قال تعالى
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وھذه الص'ة لھا صفة خاصة ، وأوجه في أدائھا وردت بذلك السنة النبوية الصحيحة وبينھا الفقھاء في 

  . كتبھم، وتسمى بص'ة الخوف

والشاھد من الك'م أن أداء ص'ة الخوف في جماعة في ساحة المعركة إظھار لھذه الشعيرة العظيمة، 

للقتال تارة وللوقوف بين يدي � تارة أخرى يسألونه الثبات وإرھاب للعدو عند نظره إلى تلك الصفوف المحتشدة 

  . والتمكين والنصر على ا4عداء

الجماعة رحمة والفرقة  : ( ρابتغاء رضوان � ورحمته وعجبه سبحانه وتعالى بالجماعة ، فقد قال  .2

3 )إن � ليعجب من الص'ة في الجمع  : ( ρوقال . 2)عذاب
 

ًراءة منه حال ا(لتزام لص'ة الجماعة، خصوصا الفجر والعشاء، 4نھما أثقل ما الخروج من النفاق والب .3

 ")SI(: تكون من الصلوات على المنافقين، 4ن المنافقين كما قال تعالى 
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 ) .102(آية رقم سورة النساء ،  - 1

  ). 3109(أخرجه أحمد في مسنده ، وابنه في زوائده عن النعمان بن بشير ، وحسنه اGلباني في صحيح الجامع برقم  - 2

 ) .1820( أخرجه أحمد في المسند عن ابن عمر وحسنه اGلباني في صحيح الجامع برقم - 3
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 من المنافقين على أثقل ص'ة ليس : (ρ ،وقال 1

 الناس يؤم ً◌ رج' آمر ثم ، فيقيم المؤذن آمر أن ھممت لقد ،ً حبوا ولو 4توھما فيھما ما يعلمون ولو ، والعشاء الفجر

  . 2)بعد ةالص' إلى يخرج ( من على فأحرق نار منً شع' أخذ ثم ،

  . 3النجاة من تحريق البيت وھ'ك من فيه بإقامة وحضور الجماعة .4

رجل خرج : ث'ثة كلھم ضامن على � عز وجل : ( ρالدخول في ضمان � وذمته، ومصداقه قوله  .5

 راح إلى ًغازيا في سبيل � فھو ضامن على � حتى يتوفاه، فيدخله الجنة، أو يرده بما نال من أجر وغنيمة، ورجل

 ، 4المسجد فھو ضامن على � حتى يتوفاه � فيدخله الجنة، أو يرده بما نال من أجر وغنيمة، ورجل دخل بيته بس'م

 .5)فھو ضامن على � عز وجل 

ا4من من عرصات يوم القيامة، ومن دنو الشمس ، وذھاب الناس في عرقھم ، با(ستظ'ل تحت ظل  .6

ورجل : ( وذكر من ھؤ(ء السبعة ...) سبعة يظلھم � في ظله يوم ( ظل إ( ظله  (  :ρعرش الرحمن ، كما قال 

 . 6)قلبه معلق بالمساجد ، إذا خرج منه حتى يعود

فالم'زم للجماعة، المحب للمسجد، المعلق قلبه إلى الص'ة والذكر ولذة المناجاة، والوقوف على قدم الذلة 

 يوم القيامة أنه ينجو من الوقوف في الشمس وحرارتھا ، والعرق وما يغرق فيه والصغار بين يدي � تعالى يجازى

معلق بالمساجد ( ومعنى . الناس، فيستظل تحت ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى، وذلك 4ن الجزاء من جنس العمل

   .7النوويقاله . أي شديد الحب لھا، والم'زمة للجماعة فيھا، وليس معناه دوام القعود في المسجد) : 

ًنيل زيادة ا4جر والمثوبة في ص'ته جماعة عن ص'ته فردا في بيته ، وكذلك ا4جر والمثوبة العظيمة  .7

ص'ة الرجل في الجماعة تضعف على ص'ته في بيته، وفي  : ( ρوالكبيرة في ذھابه وخطاه إلى المساجد، فقد قال 

ًسوقه خمسا وعشرين ضعفا ، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن ا لوضوء، ثم خرج إلى المسجد ( يخرجه إ( الص'ة، لم ً

اللھم : يخط خطوة إ( رفعت له درجة وحط عنه بھا خطيئة، فإذا صلى لم تزل الم'ئكة تصلي عليه ما دام في مص'ه

 . 8)صّل عليه ، اللھم ارحمه، و( يزال أحدكم في ص'ة ما انتظر الص'ة 

                                                           
 ) 142( سورة النساء ، آية رقم - 1

، ومسلم في صحيحه،  ) 657(رقم فضل العشاء في جماعة حديث : ان ، باب ي صحيحه ، كتاب اGذ أخرجه البخاري ف-  2
 عن أبي )  651(رقم  وبيان التشديد في التخلف عنھا  حديث فضل صEة الجماعة ،: كتاب المساجد ومواضع الصEة ، باب 

 .τھريرة 

 .مسلمكما ھو لفظ ) فأحرق عليھم بيوتھم ( .. للحديث السابق  - 3

والوجه ) ًإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم : ( أن يسلم إذا دخل كقوله تعالى : أحدھما : قال الخطابي يحتمل وجھين - 4
انظر .(أن يكون أراد بدخول بيته بسEم لزوم البيت من الفتن يرغب بذلك في العزلة، ويأمر في ا?قEل من المخالطة: ا�خر

  1087ي ص عون المعبود للعظيم آباد

عن أبي أمامة الباھلي، )  2494(فضل الغزو في البحر، حديث رقم : كتاب الجھاد، باب : أخرجه أبو داود في سننه  - 5
 ) .3053(وصححه اGلباني في صحيح أبي داود بالرقم المذكور وصحيح الجامع برقم 

تظر الصEة ، وفضل المساجد، حديث رقم كتاب اGذان، باب من جلس في المسجد ين: أخرجه البخاري في صحيحه  - 6
 τكEھما عن أبي ھريرة ) 1031(كتاب الزكاة، باب فضل إخفاء الصدقة، حديث رقم : ، وأخرجه مسلم في صحيحه )660(

 .والحديث رواه الجماعة

 .653في شرحه للحديث في مسلم ص  - 7

: ، وأخرجه مسلم في صحيحه)647(ة، حديث رقم كتاب اGذان، باب فضل صEة الجماع: أخرجه البخاري في صحيحه  - 8
في )  654(دون ذكر أجر الخطوات، وقد ذكره مسلم في ) 649(كتاب المساجد، باب فضل صEة الجماعة ، حديث رقم 

 .وهللا أعلم .حديث طويل بدون ذكر صEة المEئكة عليه
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.  بالرحمة والمغفرة، وأنه ما يزال في ص'ة ما دام في مص'هالفوز بص'ة الم'ئكة عليه ودعاؤھم له .8

 .  1وھذه ا4جور كلھا ثابتة في الحديث السابق في الصحيحين

من  صلى i : (  بقولهρبراءة من النار، وبراءة من النفاق، وذلك لما ضمنه لنا النبي : ضمان براءتين  .9

وھاتان . 2 )براءة من النار، وبراءة من النفاق: كتبت له براءتان ًأربعين يوما في جماعة ، يدرك التكبيرة ا4ولى ، 

 : ّالبراءتان إنما ھي لمن وفـى بشروط الص'ة على اjتي

 . أن يبتغي بذلك وجه � واNخ'ص له -

 . أن يصليھا جماعة -

 . ًأن يصليھا أربعين يوما وليلة وجميع الصلوات -

 .أن يدرك تكبيرة اNحرام -

ًك العمرة،وذلك عند خروجه للجماعة متطھرا للفريضة أو للنافلة كالضحى، وقد قال نيل أجر الحج وكذل .10

ρ ) :  ) ًمن خرج من بيته متطھرا إلى ص'ة مكتوبة، فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج  إلى تسبيح الضحى

  . 3)ينينصبه إ( إياه ، فأجره كأجر المعتمر، وص'ة على إثر ص'ة ( لغو بينھما، كتاب في علي

 وھي مستثناة من عموم – أعني نافلة الضحى –والحديث فيه فضيلة الخروج لص'ة النافلة إلى المسجد 

من : معناه : وقال القارئ  . 5وھذا مذھب بعض الفقھاء. 4)أفضل ص'ة المرء في بيته إ( المكتوبة  ( ρحديث النبي 

  . 6ً تاركا أشغال الدنيا كلھاًخرج من بيته أو سوقه أو شغله متوجھا إلى ص'ة الضحى،

الفوز يوم القيامة بالنور التام ، وذلك لمن عھد على نفسه بالمحافظة على ص'ة الجماعة، ( يمنعه  .11

بشر المشائين في  : (ρقال . الحر، و( البرد، و( يمنعه الظ'م من أن يخرج من بيته إلى بيت من بيوت � تعالى

 . 7)مةالظلم بالنور التام يوم القيا

وفي الحديث فضيلة الخروج إلى المساجد في الظ'م فإنھم يجازون يوم القيامة بالنور التام وذلك كقول � 
�< ��:7�89ic(: تعالى  É��s» *w�r l 7�,��W��K�O 
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  .649 ، ومسلم برقم 647المصدر السابق البخاري برقم  - 1

 ، وحسنه اGلباني في 241(كتاب الصEة، باب ما جاء في فضل التكبيرة اGولى، حديث رقم : لترمذي في سننهأخرجه ا- 2
  .6365(صحيح الترمذي وباGرقام المذكورة ، وفي صحيح الجامع برقم 

، τ أبي أمامة   عن558(كتاب الصEة، باب ما جاء في فضل المشي إلى الصEة، حديث رقم : أخرجه أبو داود في سننه  - 3
عون (أي f يتعبه : ومعنى f ينصبه  . 6228(وحسنه اGلباني في صحيح أبي داود بالرقم المذكور وفي صحيح الجامع برقم 

  284المعبود للعظيم آبادي ص

.  من حديث طويلτعن زيد بن ثابت )  731(كتاب اGذان، باب صEة الليل، حديث رقم : أخرجه البخاري في صحيحه  - 4
عن زيد بن ثابت من  )781(، حديث رقم ...كتاب صEة المسافرين، باب استحباب صEة النافلة في بيته: وأخرجه مسلم 

 . حديث طويل

 )284انظر عون المعبود للعظيم أبادي ص. ( ذكره ابن حجر الھيثمي عن الشافعية  - 5

 .ديث ليس فيه ذكر المسجدورجحه على كEم ابن حجر ، وذلك Gن الح. 284 المصدر السابق ص - 6

 ، τعن بريدة ) 561(كتاب الصEة ، باب ما جاء في المشي إلى الصEة في الظلم، حديث رقم : أخرجه أبو داود في سننه  -  7
عن بريدة )  223(كتاب الصEة ، باب ما جاء في فضل العشاء والفجر في جماعة ، حديث رقم : وأخرجه الترمذي في سننه

 . اGلباني في صحيحي أبي داود والترمذي باGرقام المذكورةًأيضا ، وصححه 
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 ، فالجزاء من جنس العمل فكل من كان يتعثر في ظلمة الليل 1

ًماشيا ومقب' إلى مرضاة � ورضوانه، يجازى بعدم التعثر يوم القيامة بالنور التام، والحمد i على نعمة اNس'م ً .  

من غدا إلى : ( ρجنة، قال نيل الدرجات العلى في الجنة، والنزل التي يعدھا � عز وجل لعباده في ال .12

فھذه . 3ھو ما يھيئ للضيف عند قدومه: ومعنى النزل. 2)ًالمسجد وراح، أعد � له نز( في الجنة كلما غدا أو راح 

 . Nقامة الص'ة في الجماعة. الدرجات وھذه النزل إنما تعد لمن غبر قدميه في الذھاب والعودة إلى بيوت � عز وجل

 : ( ρ'ئكة لص'ة الجماعة، ثم شھادتھم عند ربھم، لكل من حضر ص'ة الجماعة، قال الفوز بشھود الم .13

يتعاقبون فيكم م'ئكة بالليل ، وم'ئكة بالنھار، ويجتمعون في ص'ة الفجر، وص'ة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم 

 . 4)ون، وأتيناھم وھم يصلونكيف تركتم عبادي ؟ فيقولون تركناھم وھو يصل: ، فيسألھم ربھم وھو أعلم بھم

فھذه فضيلة عظيمة لمصلي الفجر والعصر لشھود الم'ئكة لتلك الص'ة، ومن ثم شھادتھم عند ربھم لھؤ(ء 

وأما اجتماعھم في الفجر والعصر فھو من لطف � : ( ًالمصلين، فإنھم دائما في عبادة وذكر وص'ة، قال النووي

م أن جعل اجتماع الم'ئكة عندھم، ومفارقتھم لھم في أوقات عباداتھم واجتماعھم تعالى بعباده المؤمنين وتكرمة لھ

  .  5 )على طاعة ربھم فيكون شھادتھم لھم بما شاھدوه من الخير 

تحقيق مبدأ المحبة والمودة بين المسلمين بتسوية صفوفھم وت'حم أجسادھم، وعدم تمزيق الصف،  .14

لتسون : (  في قوله ρوھذا ما ذكره النبي .  حب المسلمين وجمع كلمتھموتشتيت وجھات النظر، ومخالفة القلوب عن

يجعل  "ρيمسخھا ويحولھا عن صورھا، لقوله : قيل معناه: ( قال النووي .  6 )صفوفكم ، أو ليخالفن � بين وجوھكم 

ينكم العداوة والبغضاء يوقع ب: يغير صفاتھا، وا4ظھر و� أعلم أن معناه : وقيل " � تعالى صورته صورة حمار

 7 )4ن مخالفتھم في الصفوف مخالفة في ظواھرھم، واخت'ف الظواھر سبب (خت'ف البواطن .واخت'ف القلوب
  

نيل رضا � وبشاشته لمن اعتاد وارتاد المساجد، 4جل الص'ة والوقوف بين يديه سبحانه وتعالى،  .15

'ة والذكر ، إ( تبشبش � له، كما يتبشبش أھل الغائب بغائبھم ما توطن رجل مسلم المساجد للص : ( ρولذلك يقول 

 . 8)إذا قدم عليھم 

ضمان سعادة الدارين وحسن المعيشة ونيل الخيرات في الدنيا، ثم حسن الخاتمة ولموت على خير، قال  .16

ρ ) :  محمد ھل تدري فيم يا: أتاني الليلة ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة، قال أحسبه قال في المنام ، فقال 

                                                           
  ).8(سورة التحريم ، جزء آية رقم  - 1

، وأخرجه ) 662(كتاب اGذان، باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح، حديث رقم :  أخرجه البخاري في صحيحه - 2
كEھما ) 669(ة تمحي بھا الخطايا، حديث رقم كتاب المساجد ومواضع الصEة، باب المشي إلى الصE: مسلم في صحيحه 

 . τعن أبي ھريرة 

 .472 انظر شرح مسلم للنووي ، ص  - 3

  وانظر كذلك 555(كتاب مواقيت الصEة ، باب فضل صEة العصر ، حديث رقم :  أخرجه البخاري في صحيحه  - 4
ع الصEة ، باب فضل صEتي الصبح كتاب المساجد ومواض: ، وأخرجه مسلم في صحيحه ) 7486، 7429 ، 3223(

 . τ  كEھما عن أبي ھريرة 632(والعصر والمحافظة عليھما، حديث رقم 

 .456، ص ) 632( شرح مسلم للحديث رقم  - 5

ومسلم في  ) 717(كتاب اGذان ، باب تسوية الصفوف عند ا?قامة وبعدھا حديث رقم :  أخرجه البخاري في صحيحه  - 6
 .τكEھما عن النعمان بن بشير )  E)436ة ، باب تسوية الصفوف حديث رقم كتاب الص: صحيحه 

 .368، ص )  436( شرح مسلم لحديث رقم  - 7

 . τعن أبي ھريرة  ) 800(كتاب المساجد،باب لزوم المساجد وانتظار الصEة ، حديث رقم :  أخرجه ابن ماجه في سننه -  8
ھذا إسناد صحيح رواه ابن حبان في صحيحه : وقال البوصيري. المذكوروصححه اGلباني في صحيح ابن ماجه بالرقم 

 ) .96انظر سنن ابن ماجه بعد ذكر الحديث ص .( والحاكم وابن خزيمة وابن أبي شيبة 
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في نحري : فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردھا بين ثديي أو قال : ( ، قال : قلت: يختصم المp ا4على؟ قال 

قال في .نعم : يا محمد ھل تدري فيم يختصم المp ا4على؟ قلت : ، قال ! فعلمت ما في السموات وما في ا4رض

جد بعد الصلوات والمشي على ا4قدام إلى الجماعات، وإسباغ الوضوء في المكث في المسا: الكفارات، و الكفارات 

: يا محمد إذا صليت فقل: المكاره، ومن فعل ذلك عاش بخير، ومات بخير، وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه، وقال 

يك غير مفتون ، اللھم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات، وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إل

عاش بخير  : ρوالشاھد من الحديث قوله . 1)والدرجات إفشاء الس'م وإطعام الطعام والص'ة بالليل والناس نيام : قال

 . ومات بخير

مضاعفة ا4جور في الخطى إلى المساجد بكل خطوة عشر حسنات، ونيل أجر الص'ة منذ خروجه من  .17

إذا تطھر الرجل ، ثم مر إلى المسجد يرعى  : ( ρقال . قانت i تعالىالبيت إلى المسجد، وانتظاره للص'ة كال

الص'ة، كتب له كاتبه بكل خطوة يخطوھا إلى المسجد عشر حسنات والقاعد يرعى الص'ة كالقانت، ويكتب من 

 .  2)المصلين من حين يخرج من بيته حتى يرجع إليه 

لتزام للكبراء فيما يدعون إلى الخير والص'ح، والتسليم Uالدربة على تعلم النظام في حياتنا اليومية، وا( .18

 في إقامة وتسوية الصفوف، إذ أنه معلوم ومشاھد خ'ل حياتنا اليومية كم - ρ التزاما ً لھدي النبي –4وامر اNمام 

يصرف من الوقت Nعداد وتھيئة الصفوف في الطابور الصباحي للمدارس، أو حتى في معسكرات الجند وصفوف 

 كما ھو الحال في الحرم –ولكن ا4صل في شريعتنا أن آ(ف الناس يصطفون خ'ل ثوان، بل ربما اجتمع . لضباطا

 أكثر من مليوني شخص في ليلة السابع والعشرين من رمضان أو في مواسم الحج ، فيصطف الجميع خ'ل –المكي 

، فھذه ) استووا... استووا ( دة من إمام الحرم أقل من دقيقة، مع اخت'ف ألوانھم وأجناسھم وألسنتھم وبكلمة واح

شريعتنا الربانية، والسنة النبوية ھي التي علمتنا ودربتنا 4جل النظام، وا(لتزام وعدم الفوضى، والعشوائية في العمل 

 . والتعامل مع اjخرين

 والتواضع، والمواساة تحقيق اjثار ا(جتماعية ، والمثل اNنسانية ، وتنميتھا على نحو ا4خوة والتضامن .19

فيما بين المسلمين، ونفي الفرقة والتمييز بينھم في الجنس، أو اللون، أو الغنى أو الفقر، أو الجاه أو المنصب، أو 

المحسوبية أو ما شابه ذلك، فالكل موقوفون ومصطفون في مكان واحد بلسان واحد وبعقيدة واحدة، وبص'ة واحدة 

  .  3لصمدبين يدي � الواحد ا4حد ا

الفوز بص'ة � له، والم'ئكة، ورفع الدرجات وبناء بيت في الجنة وذلك بالتزامه للصفوف ا4ول،  .20

إن � وم'ئكته يصلون على الذين يصلون الصفوف ، ومن سد  : ( ρقال . وبوصل الصفوف في الجماعة وسد الفرج

                                                           
 ، ψعن ابن عباس ) 3233(كتاب تفسير القرآن ، باب ومن سورة ص ، حديث رقم :  أخرجه الترمذي في سننه  -  1

  وأشار في الجامع الصغير السيوطي 59(حيح الترمذي بالرقم المذكور ، وفي صحيح الجامع برقم وصححه اGلباني في ص
 .  73،ص1انظر صحيح الجامع ج.برواية أحمد ،وعبد بن حميد وعبدالرزاق في مصنفه 

 ، τعامر  أخرجه أحمد في المسند، وابن حبان في صحيحه ، والحاكم في مستدركه والبيھقي في السنن عن عقبة بن  - 2
 ) .434(وصححه اGلباني في صحيح الجامع 

3
 .171نور الدين الخادمي، ص / انظر علم المقاصد الشرعية د 
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 : ρ، وقال 2)ًبنى � له بيتا في الجنة، ورفعه بھا درجةمن سد فرجة ( ، وفي حديث آخر 1)فرجة رفعه � بھا درجة 

  . 4)على الصف ا4ول : ( ، وفي رواية 3)إن � وم'ئكته يصلون على الصفوف ا4ول ( 

ولذلك وجب على الرجال في . فھذه مقاصد عظيمة للفوز بھذه ا4مور التي تفّضل � عز وجل بھا على عباده

 قد غفل عنھا كثير من المصلين، وفي كثير من – مع ا4سف الشديد –السنة العظيمة، والتي المساجد أن يھتموا بھذه 

بلدان المسلمين، بل حتى في الحرمين الشريفين، فنجد التقاعس والتباطؤ من الناس حتى في وصل الصفوف وا(ھتمام 

نسأل � أن يھدي الناس إلى اتباع سنة . بالصفوف ا4ول، وسد الفرجات، وإلصاق ا4قدام با4قدام والمناكب بالمناكب

   .      ρسيد المرسلين محمد 

: شھادة � تعالى له باNيمان، وأنه من المھتدين وذلك 4ھل الصلوات وعمار المساجد، قال تعالى  .21
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 ρ أن رسول � – وذكر إسناده –فشھد تعالى باNيمان لعمار المساجد، كما قال اNمام أحمد : قال ابن كثير 

(: اشھدوا له باNيمان، قال تعالى إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد ، ف: ( قال ִ☺X�(" 1U�☺�8 K 

ִ�WZ=b� � 23& $L � *� �&�E 23(l ��7:�-��&�� 

xU�e!ִ، والحديث وإن كان فيه ضعف كما في التحقيق في الحاشية إ) أن اjية تفيد المعنى ( 6) &

  .المراد، والمقصد المطلوب إثباته، و� أعلم

ً بإقامة الص'ة والمحافظة عليھا في جماعة ، خصوصا ص'تي العشاء تمايز صفوف المؤمنين وذلك .22

 ولو 4توھما فيھما ما يعلمون ولو ، والعشاء الفجر من المنافقين على أثقل ص'ة ليس : ( ρولذالك يقول .والفجر 

 إلى يخرج ( نم على فأحرق نار من ًشع' أخذ ثم ، الناس يؤم آمر ثم ، فيقيم المؤذن آمر أن ھممت لقد ، ًحبوا

  .7 )بعد الص'ة

                                                           
عن عائشة ) 955(كتاب إقامة الصEة، باب إقامة الصفوف، حديث رقم :  أخرجه أحمد في المسند، وابن ماجه في سننه -  1

حسن ، : وقال)  1843(وفي صحيح الجامع برقم .  بالرقم المذكوروصححه اGلباني في صحيح ابن ماجه. رضي هللا عنھا
 .رواه ابن حبان والحاكم: ًوفيه أيضا 

وھذا إسناد ) 1982( أخرجه المحاملي في اGماني عن عائشة رضي هللا عنھا، وقال اGلباني في السلسلة الصحيحة برقم  - 2
 .روي فھو من رجال البخاريصحيح رجاله رجال الشيخين، غير الحسن بن عبدالعزيز الج

عن البراء بن ) 664(كتاب الصEة ، باب تسوية الصفوف ، حديث رقم :  أخرجه أحمد في المسند وأبو داود في سننه  -  3
 ) .1839( ،وصححه اGلباني في صحيح أبي داود بالرقم المذكور، وفي صحيح الجامع برقم τعازب 

 ، τعن البراء بن عازب ) 997(مة الصEة ، باب فضل الصف المقدم، حديث رقم كتاب إقا:  أخرجه ابن ماجه في السنن -  4
 .رجاله ثقات ، وصححه اGلباني في صحيح ابن ماجه بالرقم المذكور: وقال البوصيري

 ) .18( سورة التوبة ، آية رقم  - 5

 والحاكم في τمن حديث أبي سعيد )  3093(ومن سورة التوبة برقم : كتاب تفسير القرآن ، باب :أخرجه الترمذي  في سننه  6
حديث حسن غريب، ) : 2617(وقال الترمذي بعد روايته برقم .، ھكذا ذكره ابن كثير في تفسيره332، ص2مستدركه ج

 )   608(وكذلك في ضعيف الجامع .والحديث ضعفه اGلباني في ضعيف الترمذي باGرقام المذكورة في سننه 

-  ، ومسلم في صحيحه ، )657(رقم حديث فضل العشاء في جماعة :  ، كتاب اGذان ، باب  أخرجه البخاري في صحيحه- 7

   كEھما )651(رقم  حديث فضل صEة الجماعة ، وبيان التشديد في التخلف عنھا: كتاب المساجد ومواضع الصEة ، باب 
 .τعن أبي ھريرة 
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فھذا مقصد عظيم حتى ( تختلط الصفوف ويتميز المؤمن من المنافق ،4ن فساد المنافقين بين صفوف 

  .و� المستعان . المسلمين أنكى وأبشع من فساد الكافرين 

 عن 1 )لبالغةا � حجة (كتاب صاحب قال. العدو يھابھم حتى صفوفھم وتكثير المسلمين شوكة إظھار.  23

 يجتمع عرضة من لھا (بد أمة كل أن وھو الشريعة مقاصد من آخر ًمقصدا معه وضم :(العيد يوم الخروج استحباب

 ويعتزلن(والحيض والنساء الصبيان حتى الجميع خروج استحب ولذلك,كثرتھم وتعلم شوكتھم لتظھر أھلھا فيھا

  .2ك'مه اھـــ)المصلى

 

KRT�
K ا, : ا ــ3ا&ــ$ 	ــ�ة /�ــ
	ــ� : ا

 إن: ( ρ قوله ذلك ومصداق ورعايته، وحفظه وجل، عز � محبة نيل النوافل في القصود أعظم من .1

 وما عليه، افترضته مما إلّي أحب بشيء عبدي إلّي تقرب وما ، بالحرب آذنته فقد ًوليا لي عادى من : قال �

 ويده به، يبصر الذي وبصره به، يسمع الذي سمعه كنت ، أحببته فإذا ، أحبه حتى بالنوافل إلّي يتقرب عبدي يزال

 .3 )4عذينه استعاذني ولئن 4عطينه، سألني وإن ، بھا يمشي التي ورجله بھا، يبطش التي

 الصلوات من فليكثر وتعالى، سبحانه � منً وحفظا ومحبةً قربا المنزلة ھذه إلى يصل أن العبد أراد فإذا

  .والنوافل

 أبيت كنت : قال τ 4ا4سلمي كعب بن ربيعة فعن الجنة، في ρ النبي ومرافقة ، الدرجات رفعب الفوز .2

 قلت ذلك؟ غير أو: قال الجنة، في مرافقتك أسألك : فقلت ، سل: لي فقال وحاجته، بوضوئه فأتيه ρ � رسول مع

 في يعقل و( الصلوات، كثرة أي  :السجود كثرة ومعنى . 5  )السجود بكثرة نفسك على فأعني : ( قال. ذاك ھو: 

 ، المفروضة الصلوات عدد في يزيد أن أو ، الفرائض من يكثر أن يعقل ( إذ النوافل، في إ( الصلوات كثرة معنى

 . وض'لة بدعة الفرائض في الزيادة إذ ركعاتھا، عدد في يزيد أو

 ( القدسي الحديث في ا4ول لمقصدا في تقدم ما لذلك ويشھد النوافل، كثرة الحديث من المراد أن فتبين

 كذلك الدرجات يرفع ومما ومؤمنة، مؤمن كل يرجوه عظيم مقصد فھذا ،...)بالنوافل إلي يتقرب عبدي يزال وما

 والناس بالليل والص'ة الطعام، وإطعام ، الس'م إفشاء : والدرجات : (..ρ قوله في جاء ولذلك الليل، قيام ص'ة

  .6)نيام

 في النوافل ص'ة ًضعفا، وعشرين خمس إلى النوافل درجة ويرفع ويضاعفه، 4جرا في يزيد ومما

 قال فقد الناس يراه ( وحده كان إذا المدارس، أو الجامعات أو ا4عمال في كان سواء الناس يراه ( وحيث البيوت

                                                           
 .أحمد المعروف بولي هللا الدھلوي:  ھو الشيخ  1

 . 78،ص2ج البالغة حجة هللا2

3
 .τ  عن أبي ھريرة 6502(كتاب الرقائق ، باب التواضع، حديث رقم :  أخرجه البخاري في صحيحه  

ُ  ربيعة بن كعب بن مالك بن يعمر أبو فراس ا-سلمي يعد في أھل الحجاز4 َ ْ ْ ْأبو سلمة بن عبد الرحمن، وحنظلة : روى عنه.ْ ُ َ

ُبن عمرو ا-سلمي، وأبو عمران الج َ َ ِوكان من أھل الصفة، يلزم النبّي . ونيْ oρ ًفي السفر والحضر، وصحبه قديما، وعمر
 .بعده حتى توفي بعد الحرة، وكانت وفاته سنة ثJث وستين

5
  489(كتاب الصEة، باب فضل السجود والحث عليه ، حديث رقم :  أخرجه مسلم في صحيحه 

6
 .تخريجه ص     وھو حديث طويلانظر تفاصيل :  حديث صحيح أخرجه أحمد والترمذي  
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ρ ) : آخر حديث وفي ، 1 )وعشرينً خمسا الناس أعين على ص'ته تعدل الناس يراه ( حيثً تطوعا الرجل ص'ة 

 الناس، يراه حيث ص'ته على بيته في الرجل ص'ة فضل : ( ρ قال فقد النافلة على المكتوبة كفضل فضلھا أن

   . 2  )النافلة على المكتوبة كفضل

 ما وذلك له، وجل عز � باختيار كلھا أموره جعل بأن وتعالى سبحانه i والخضوع الذل كمال إظھار .3

 الفريضة، غير من ركعتين فليركع ، با4مر أحدكم ّھم إذا : ( ρ يقول ولذلك. ا(ستخارة ص'ة في المصلي يطلبه

 و( وتعلم أقدر و( تقدر العظيم،فإنك فضلك من وأسألك بقدرتك، وأستقدرك بعلمك أستخيرك إني اللھم:ليقل ثم

 : قال أو أمري، وعاقبة ومعاشي نيدي في لي خير ا4مر ھذا أن تعلم كنت إن اللھم الغيوب، ع'م وأنت أعلم،

 ديني في لي شر ا4مر ھذا أن تعلم كنت وإن ، فيه لي بارك ثم ، لي ويسره ، لي فاقدره وآجله، أمري عاجل

 حيث الخير لي واقدر عنه، واصرفني عني، فاصرفه وآجله آمري عاجل في : قال أو ، أمري وعاقبة ومعاشي

 .  3 )هحاجت ويسمي : قال به، ارضني ثم كان،

  : ذكر ما غير العظيمة المقاصد من) ا3ستخارة (الصDة ھذه وفي

 . كله الخير له يختار بأن تعالى � إلى أمره يكل عندما تعالى � نعمة يستشعر العبد أن -

 ويقدر العبد يعلم و( يعلم فإنه عين، طرفة نفسه إلى أمره يكل ( وأن وجل، عز � على التوكل حقيقة -

 . رتهقد دون

 له يقدر بأن يسأله ولذلك كلھا، ا4مور مقاليد بيده وجل عز � وأن والقدر، بالقضاء اNيمان حقيقة -

 . كان حيث الخير

 بكليته، إليه والتوجه وجل، عز � سؤال في العظيمة والرغبة السؤال، وصدق اليقين، حقيقية -

 . كان حيث الخير له يختار بأن منھا، وخروجه س'مه وقبل ص'ته حال في وھو وسؤاله، له والخضوع

 يكن لم أخطأه وما ، يخطئه أن يمكن ( العبد أصاب فما شيء كل بيده وجل عز � بأن العلم حقيقة -

 ثم كان حيث الخير لي واقدر ، عنه واصرفني عني فاصرفه : ( اNستخارة دعاء في يدعو ولذلك ، ليصيبه

 ).به رّضني

 وإقناعه له، � توفيق إلى الماسة العبد حاجة وكذا وقدره، وقضائه � علم أمام العبد ضعف إظھار -

 ولربما النفس، مصلحة فيه ما وكل الذات، وحب ا4نانية على مجبولة النفوس و4ن وقدر، وقضى له قسم بما

 كان. الب'يا أو المصائب من بشيء ابت'ئه أو الرزق تقتير في وا(متحان ا(بت'ء على للعبد � من الخيرة كانت

 ).به ارضني ثم: (... ا(ستخارة في الدعاء من

                                                           
1

 ) .3821( ، وصححه اGلباني في صحيح الجامع برقم τ  أخرجه أبو يعلى في مسنده عن صھيب  

2
 ) .4217(، وحسنه اGلباني في صحيح الجامع برقم τ أخرجه الطبراني في الكبير عن صھيب بن النعمان  

3
 ، τعن جابر )  1162(ا جاء في التطوع مثنى مثنى، حديث رقم كتاب أبواب القصد، باب م: أخرجه البخاري في صحيحه  

 .والحديث أخرجه أحمد كذلك وأصحاب السنن اGربعة) 7390، 6382(وانظر كذلك 
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 عظيمة، فضائل لھا التي النوافل من الضحى فص'ة الضحى، بنافلة وذلك ، ا4وابين ولقب شرف نيل .4

 ،1أواب إ( الضحى ص'ة على يحافظ (: ( ρ قوله ومصداقه ، العظيم المقصد ھذا منھا عظيمة لمقاصد وشرعت

 حين أي: الفصال ترمض ومعنى ،3 )الفصال ترمض حين ا4وابين ص'ة : ( ρ وقال ،2)وابينا4 ص'ة وھي

 الشمس طلوع من تجوز كانت وإن الحر، شدة من ، فصيل جمع) اNبل من الصغار وھي (الفصال أخفاف يحترق

 .    4الزوال إلى

 قTTال ولھTTذا, دةعبTTا عTTن النھTTار ربTTع يخلTTو ( أن) الTTضحى صTT'ة(مثTTل النوافTTل بعTTض مقاصTTد ومTTن .5

5الشربيني
 يخلTو ولئ'...,6)الفصال ترمض حين ا4وابين ص'ة(مسلم لخبر النھار ربع مضي عند فعلھا وا(ختيار(:

 اNلھيTة الحكمTة أن وسTرھا:(الTضحى عTن) البالغTة � حجTة (كتTاب صTاحب وقTال). عبTادة مTن النھTار مTن ربTع كل

 .7 ....)ةص' من النھار أرباع من ربع كل يخلو أ( اقتضت

 ص'ة بأداء وذلك ومفاصله، أعضائه جميع وعافية وصحة س'مة على وشكره � حمد تحقيق .6

 لس'مة اNنسان يدفعھا ضريبة وھي صدقة، مفصل كل وعلى ًمفص'، وستون ث'ثمائة فيه الجسد أن الضحى،إذ

 وإنما البشر، طاقة فوق مكلفة و( ، الثمن باھضة وليست عسيرة و( صعبة ليست الضريبة وھذه بدنه، وعافية

 كل على يصبح : (ρ قال الضحى، من يركعھما ركعتان كله ذلك من وتجزئ صدقات، ھي البر أعمال جميع

 وأمر صدقة، تكبيرة وكل صدقة، تھليلة وكل ، صدقة تحميدة وكل ، صدقة تسبيحة فكل ، صدقة أحدكم من س'مى

 في : ( رواية وفي. 8)الضحى من يركعھما ركعتان ذلك من ويجزئ صدقة، المنكر عن ونھي صدقة، بالمعروف

 نبي يا ذلك يطيق ومن : قالوا بصدقة، منه مفصل كل عن يتصدق أن فعليه ً◌، مفص' وستون ث'ثمائة اNنسان

 . 9  )تجزئك الضحى فركعتا تجد لم الطريق،فإن عن تنحيه والشيء صدقة، تدفنھا المسجد في النخاعة : قال �؟

 من يركعھما ركعتين ا4عضاء وعافية س'مة شكر جعل أن عبده على � نعم عظيم تمام نم فھذه

  ً.وآخراً أو( العافية على i فالحمد كبير، بشيء يكلفه ولم الضحى،

 جعل فقد. الوتر وص'ة الضحى ص'ة بالتزام وذلك ،ρ � رسول وصايا من وصية وتطبيق التزام .7

: ( قال ولذلك ρ محمد وحبيبه خليله وصية من 4نھا بھا ًمعتزا نفسه، على ًامالز الوصية ھذه τ ھريرة أبو

                                                           
1

انظر القاموس المحيط للفيروز أبادي مادة .  الرجوع: واGوب وا?ياب. ھو الكثير الرجوع إلى هللا تعالى بالتوبة:  اGواب 
 .317، ص1أحاديث صحيح الجامع لعلي حسن عبدالحميد جوترتيب )  أوب(

2
 703( ، وحسنه اGلباني في السلسلة الصحيحة برقم 314، ص1، والحاكم ج133،ص1 أخرجه ابن خزيمة في صحيحه ج 
 .τمن حديث أبي ھريرة  ) 7628(وفي صحيح الجامع برقم ) 

3
عن  ) 748(اGوابين حين ترمض الفصال ، حديث رقم كتاب صEة المسافرين ، باب صEة :  أخرجه مسلم في صحيحه  

 τزيد بن أرقم 

4
 .512 انظر شرح مسلم للنووي ص 

   .340،ص1 ج مغني المحتاج5

  )748(رقم  حديث صEة اGوابين حين ترمض الفصال: كتاب صEة المسافرين وقصرھا، باب,  أخرجه مسلم في صحيحه6
 .τعن زيد بن أرقم 

 .46، ص 2معروف بولي هللا الدھلوي في كتابه حجة هللا البالغة ج وھو الشيخ أحمد ال 7

 . τعن أبي ذر  ) 720(كتاب صEة المسافرين ، باب استحباب صEة الضحى، حديث رقم : أخرجه مسلم في صحيحه  8
 ).5243(وأخرجه كذلك أبو داود برقم 

وصححه . τعن بريدة ) 5242(طريق ، حديث رقم كتاب اGدب، باب في إماطة اGذى عن ال: أخرجه أبو داود في سننه 9
 .اGلباني في صحيح أبي داود بالرقم المذكور
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. 1 )وتر على ونوم ، الضحى وص'ة شھر، كل من أيام ث'ثة صوم: أموت حتى أدعھن ( بث'ث، خليلي أوصاني

 وكذلك ةمؤكد سنة الضحى ص'ة أن ومعلوم أموت، حتى أدعھن ( : قال الوصية بھذه ھريرة أبي اعتزاز ومن

 . له ملزمة ھريرة أبي عند أصبحت ρ منه وصية كانت لما ولكن الوتر، ص'ة

 ھذه نضّيع ( أن لنا ينبغي ولذلك. كلھا المحمدية لpمة ھي وإنما ھريرة، بأبي خاصة ليست الوصية وھذه

  . عليھا المواظبين من نكون وأن العظيمة الوصية

 سمعت حبيبة أم قالت فقد كذلك، الضحى وص'ة الرواتب سننلل با(لتزام وذلك ، الجنة في ببيت الفوز .8

 : 2حبيبة أم قالت ) الجنة في بيت بھن له بني وليلة يوم كل في ركعة عشرة اثنتي صلى من : ( يقول ρ � رسول

 . 4 )الفريضة غير منً تطوعا ( آخر لفظ وفي. ρ3 � رسول سمعت منذ تركتھن فما

 السنن بھذه التصريح جاء ولذلك المؤكدة، والبعدية القبلية الرواتب السنن ھو الحديث ھذا من والمقصود

 وركعتين المغرب، بعد وركعتين بعدھا، وركعتين ، الظھر قبلً أربعا : ( الحديث ذكر بعد وفيه الروايات بعض في

  . 5  )الغداة ص'ة قبل وركعتين العشاء، بعد

 ،6 )الجنة في بيت له بني ًأربعا، ا4ولى وقبل ،ً أربعا الضحى صلى من: ( ρ قال فقد الضحى ص'ة وأما

  .    7والمعراج اNسراء ليلة في فرضت ص'ة أول 4نھا ، الظھر ص'ة قبل : يعني) ًأربعا ا4ولى وقبل (ومعنى

 – المدخل سوء من ويأمن – بيته من خرج إذا – المخرج سوء من يأمن حتى للعبد، وعنايته � حفظ .9

 منزلك من خرجت إذا : (ρ قال. فيه دخل أو المنزل من خرج كلما ركعتين على بالمحافظة وذلك – بيته دخل إذا

 . 8  )السوء مدخل تمنعانك ركعتين فصل ، منزلك إلى دخلت وإذا السوء، مخرج من تمنعانك ركعتين، فصل

 يتعامل من يعةوخد ومكر السوء، مصارع من السوء مخرج يأمن أن أراد إذا العبد أن : الحديث ومعنى

 أو وأو(ده، أھله في مكروه أو الزوجة عشرة وسوء مفاسد من المدخل، سوء وكذلك اjخرين، عشرة وسوء معه،

  . منزله إلى الدخول بعد وركعتين ، الخروج قبل بركعتين فعليه كله ذلك من يأمن أن أراد فمن ومتاعه، ماله في

                                                           
  وھذا لفظه، 1178(كتاب أبواب التھجد، باب صEة الضحى في الحضر، حديث رقم : أخرجه البخاري في صحيحه  1

 ... أدعھن ما عشت أوصاني حبيبي بثEث لن (  بلفظ τ  عن أبي الدرداء 722(ًوأخرجه مسلم أيضا برقم 

. إحدى أمھات المؤمنينρ  أم حبيبة بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس القرشية ا-موية زوج النبي 2
. وھاجرت إلى الحبشة مع زوجھا عبيد ^، فولدت ھناك حبيبة.كنيت بابنتھا حبيبة بنت عبيد ^ بن جحش، واسمھا رملة

  .وتوفيت أم حبيبة سنة أربع وأربعين.بعد زينب بنت خزيمة الھJليةρل ^ تزوجھا رسو: قال ابن إسحاق
   728(كتاب صEة المسافرين ، باب فضل السنن الرواتب ، حديث رقم : أخرجه مسلم في صحيحه  3

  .728(أخرجه مسلم بنفس الكتاب والباب السابق برقم  4

 ، وقال 415( صلى في يوم وليلة اثنتي عشرة ركعة ، حديث رقم كتاب الصEة ، باب فيمن: أخرجه الترمذي في سننه  5
 . حسن صحيح، وصححه اGلباني في صحيح الترمذي بالرقم المذكور: الترمذي 

  وفي الصحيحة برقم 6340( ، وحسنه اGلباني في صحيح الجامع برقم τ أخرجه الطبراني في اGوسط عن أبي موسى 6
)2349.  

 222 ، ص6ي فيض القدير جھكذا ذكره المناوي ف 7

كما ذكره (  وحسنه الحافظ ابن حجر العسقEني τأخرجه البزار في مسنده، والبيھقي في شعب ا?يمان عن أبي ھريرة  8
وفي السلسلة الصحيحة برقم )  505(  وحسنه اGلباني في صحيح الجامع برقم 432، ص1المناوي في فيض القدير ج

)1323. ( 
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 بحيث أي بذلك، الفورية السنة أن ليفيد الموضعين في اءبالف عّبر) Hفصل : ( ρ وقوله : 1المناوي قال

 عند ركعتين ندب على الغزالي به واستدل عذر، ب' الفصل بطول فتفوت ًعزما، الدخول إلى الص'ة ينسب

  .2كالتحية ( أم نويا نفل، أو فرض بص'ة فضلھما ويحصل .. دخوله عند وركعتين المنزل، من الخروج

 ينوي ركعتين يصلى ثم ، للص'ة وضوءه يتوضأ أن المنزل من الخروج أراد ذاإ للمسلم ينبغي ولذلك

 كان أو الضحى، نية إليھا أضاف الضحى وقت كان وإذا ، المنزل من الخروج وركعتي الوضوء ركعتي بھما

 في والتشريك الجمع إذ غيرھا، أو العصر أو القبلية الظھر كسنة الص'ة تلك سنة بھا نوى الصلوات بعض وقت

  .جائز النيات

  : منھا روايات عدة في ورد ذلك ومجموع القيام بص'ة عظيمة خصال بعدة الفوز .10

 وتكفير اNثم، عن ومنھاة تعالى، � إلى وقربة قبلكم الصالحين دأب فإنه الليل بقيام عليكم : ( ρ قوله -

3 )الجسد عن للداء ومطردة السيئات،
 

 .4)الناس أيدي في عما استغناؤه وعزه بالليل، ص'ته المؤمن شرف : (ρ قوله -

 با4جور متعلقة الفضائل ھذه وليست ، القيام أھل من كان لمن جليلة ومقاصد ، عظيمة فضائل فھذه    

 مطردة الليل فقيام البدن، وعافية الجسد صحة وأعظمھا الدنيوية المقاصد من وله بل فقط، القيامة يوم والثواب

  .الجسد عن للداء

, الصلوات ھذه بعض في وتعالى سبحانه i العبودية كمال وإظھار, وإنجاحھا ورناأم بعض تسيير .11

  : كاjتي وھي

  .5ا(ستسقاء بص'ة والقحط الجدب ورفع المطر إنزال وطلب ا(سترزاق) أ    

 نقمة زوال أو نعمة حدوث عند ونعمائه اjئه جميع على وجل عز i الشكر وديمومة إلعھد تجديد)ب   

  .6وتعالى سبحانه i الشكر جودبس وذلك

  .7الجنازة ص'ة في للميت بالدعاء وا(جتھاد الرحمة وطلب استغفار) ج   

   .8الكسوفين كص'ة آياته من آية رؤية عند � إلى الفزع) د   

                                                           
 1545=  ھـ 1031 - 952(ن تاج العارفين ابن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاھريمحمد عبد الرؤوف ب 1
انزوى للبحث والتصنيف، وكان قليل الطعام كثير السھر، . من كبار العلماء بالدين والفنون: ، زين الدين)  م1622 -

ه نحو ثمانين مصنفا، منھا الكبير والصغير والتام ل.فمرض وضعفت أطرافه، فجعل ولده تاج الدين محمد يستملي منه تآليفه
في شرح الجامع الصغير، ) التيسير(لحديث، و في ا) كنوز الحقائق(من كتبه . عاش في القاھرة، وتوفي بھا. والناقص

    )فيض القدير( من شرحه الكبير مجلدان، اختصره
 .432 ، ص 1فيض القدير ج 2

 ، وصححه اGلباني في τي السنن ، والحاكم في مستدركه والبيھقي في السنن عن بEل  أخرجه أحمد في المسند والترمذي ف 3
 )452(  وفي إرواء الغليل برقم 4079(صحيح الجامع برقم 

وفي )  3710( ، وحسنه اGلباني في صحيح الجامع برقم τأخرجه العقيلي في الضعفاء والخطيب البغدادي عن أبي ھريرة  4
  .)1903(الصحيحة برقم 

 ) . 184:ص( ابن حجر العسقEنير اGحاديث الواردة في صEة اfستسقاء في كتاب بلوغ المرام من أدلة اGحكام للحافظظ أن5

 .) 132):ص( أنظر اGحاديث الواردة في سجود الشكر المصدر السابق6

 .) 193:ص( أنظر اGحاديث الواردة في صEة الجنازة المصدر السابق 7

 ) 179:ص(ث الواردة في صEة الكسوفين  المصدر السابق أنظر اGحادي8
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 تجبر حتى النوافل، من اNكثار يستحب ولھذا الفرائض، في النقص تجبر الصلوات من النوافل أن  .12

 يحاسب ما أول : ( ρ النبي قال ولھذا ، - � رحم من إ( – الواجبات أداء في مقصر وھو إ( أحد من فما النقص،

 عبدي ص'ة في انظروا : -أعلم وھو - لم'ئكته وجل عز ربنا يقول الص'ة، أعمالھم من القيامة يوم به الناس

 فإن تطوع؟ من لعبدي ھل انظروا: قال ًشيئا، منھا انتقص كان وإن تامة، له كتب تامة كانت فإن نقصھا؟ أم أتمھا

  .  1)ذلكم على ا4عمال تؤخذ تطوعه،ثم من فريضته لعبدي أتموا: قال تطوع، له كان
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 ولكل. والنوافل الجماعة ص'ة مقاصد وكذا ًوأفعا(، ًأقوا( الص'ة 4عمال كثيرة مقاصد معنا تقدمت لقد

  . العظيمة العبادة ھذه شرعت التي الشريعة، ھذه عظمة بھا تستشعر المقاصد من تقدم مما

 إلى النفس تبعث تربوية آثار لھا الص'ة 4ن وذلك الص'ة في التربوية المقاصد كذلك المقاصد ومن

 حققت قد بذلك فتكون البشرية، الخلق أسمى على وتزكو اNنسانية، الصفات بأعلى تسمو حتى والتربية، التزكية

 جميع في كذلك الدنيا سعادة من يحقق ما مع لتحقيقھا، العبادات جميع وجل عز � شرع التي العبودية معنى

  . البشرية تعام'ته

  : المقاصد ھذه ومن

 : الغفلة من اليقظة )1

 وذلك ، قلبه حياة عليه وتكدر يقظته عليه تشوش ما حياته لحظات من كثير تعتريه اNنسان أن معلوم

 التذكر، يستطيع حتى حياته عليه تقوم يقظات، خمس الغفلة لھذه جعل ولذلك وتعالى سبحانه � عن والبعد بالغفلة

 حان بالمعاصي، نفسه له وسّولت ، تعالى � عن غفل فكلما ولذلك دائمة غفلة يعيش أن ٍحينئذ عليه يصعب بل

                                                           
1

كل صEة f يتمھا صاحبھا  : ρ، وأبو داود في سننه، كتاب الصEة، باب قول النبي )  7902برقم ( أخرجه أحمد في مسنده  
 ، والترمذي  )464(المحاسبة على الصEة حديث رقم: ، والنسائي كتاب الصEة ، باب ) 864(تتم من تطوعه ،حديث رقم 

، والحاكم )413(في سننه ، أبواب الصEة، باب ما جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصEة حديث رقم 
حديث صحيح، ) : 864برقم ( ، وقال اGلباني في صحيح أبي داود τ عن أبي ھريرة 386،ص2، والبيھقي ج262،ص1ج

 .الترمذيوصححه الحاكم والذھبي وابن عبد البر ، وحسنه 
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 علىً نادما ، لغفلته ًمتذكرا ًمنكسرا، ًذلي'ً خاضعاً خاشعا خالقه يدي بين ويقف فيأتي ائض،الفر من فريضة وقت

 .  وتعالى سبحانه ربه من والعفو بالمغفرة ذلك على فيجازى لذنبه،ً مستغفرا فعلته،

w��֠o3*(: فقال الناس من الصنف ھذا وتعالى سبحانه � امتدح ولذلك&�� &	`(" 
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 في وديدنته فعاله، من غفلته في الص'ة وكانت حاله، ھذا كان فمن 1

 يقول ولذلك صدره، وينشرح قلبه، ويرتاح ، الدارين سعادة يعيش فإنه سبحانه، لذكره الص'ة قامةوإ التذكر ذلك
�BC( : تعالىO xU~QW-(l 23& ')4�ִ☺$a	0 a¤:8;J"��&(  
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 أمور اعترته ولكن بذكره، قلبه ووله محبوبه، ألف الذي ذلك حال غفلته، من ًدائما المتيقظ ھذا وحال

 فكانت وتاب، ورجع وأناب، فعاد تذكر ابتعد فكلما سفلى، مكدرات عيشه ّوكدرت دنيا، لشواغ وغفلته أخرى،

 الدنيا في الف'ح يحوز وھذا. إليه وإنابة توبة ص'ته بعد واستغفاره إليه، عودة ودعاؤه وتسبيحه له، تذكرة ص'ته
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 عليه موسى نبيه ًآمرا تعالى وقال3

�((: لذكره الص'ة وإقامة بالعبادة والس'م الص'ة,jX�("  ��O �3& µC 
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4.   

 : الھلع منابع تجفيف )2

 : بقوله النفس ھذه تعالى � وصف وقد والسلطة لجاهوا المال حب على ُجبلت قد البشرية الطبيعة إن
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5 .iالمصلين ھؤ(ء وصف ولكن المصلين، ھؤ(ء من استثنى وتعالى سبحانه فا 

 وقيامھا، وسجودھا بركوعھا الخمس الصلوات على والمحافظة الديمومة وھي أمامھا الوقوف ينبغي بصفة

  .فيھا الخشوع وھو ا4ھم ا4مر وكذلك

 ترك لمن عباده من ًبعضا ًمادحا وتعالى سبحانه ذكر والجاه المال حب على مجبولة النفوس كانت ولما


�){�,�G�ִ֠L,c zC 7( فقال بالرجولة، لھم ًواصفا منھا، وتخلص ذلك;80 
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 ) .135( سورة آل عمران ، آية رقم  

2
 ) .28( سورة الرعد ، جزء آية رقم  

3
  ) .15 – 14(سورة اGعلى ، ا�يات رقم  

4
 ) .14(سورة طه ، آية رقم  

5
 )22 – 19(سورة المعارج ، ا�يات رقم  
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 حتى عليه، يتصف وما الدنيا، ھذه في الرجال عليه تكون أن يجب ما ، المدح بھذا وتعالى سبحانه فبين

  . وتعالى سبحانه � امتدحھا التي العظيمة الصفات بتلك يكونوا

 إلى يلتفتوا لم ، أبدانھم مع وتطابقت أرواحھم وزكت وصفت ا4خيار، أولئك نفوس خلصت لما ولذلك

 كان فلھذا الدنيا، إلى تلتفت أن من أزكى كانت ونفوسھم أسمى كان تعلقھم ولكن ، وزھرتھا الدنيا حطام من شيء

 باjخرة التعلق إلى الدنيا وشھوات النفس ملذات عن بعيدة اNجابة فكانت طلبك؟ ھو وما تريد؟ ماذا ُيسأل أحدھم

 ρ النبي خدم ا4سلمي كعب بن ربيعة الجليل الصحابي فھذا ، 2  )الجنة في مرافقتك أسألك ( فيقول ρ النبي ورفقة

 كما اNجابة فكانت ، سل : له فقال قلبه ُويسعد كسره، ويجبر ذلك، على يكافئه أن ρ � رسول فأراد سنوات،

  .  3دمتق

 : غايتھا إلى تصل حتى وتدرجھا النفس سمو )3

 بالنفس تسمو ، وتعالى سبحانه i والخضوع والخشوع الصحة، على تقوم والتي ، الحقيقية الص'ة إن

 إلى بالسوء ا4مارة بالنفس تترقى فھي والدنو، والتقزم السفل من النفس وتحفظ العلو، درجات أعلى إلى البشرية

  . وتعالى سبحانه إليه المخبتة لخالقھا، القانتة لربھا، الخاضعة الخاشعة المطمئنة النفس إلى تصل حتى اللوامة،

  

  4 :والطغيان الظلم عن الذات تحجيم )4

 من وصارت الظلم، ألفت أنھا كما وجل، عز � رحم من إ( الطغيان، على جبلت البشرية النفوس إن

 والطغيان، الظلم بين اjيات بعض في � جمع ولذلك. ورحم � استثنى من إ( الناس من كثير عند النفوس شيم

 فقال ًوطغيانا ًظلما منھم أكثر من أھلك قد أنه لھم بين وطغيانھم ظلمھم على ًقريشا ذم عندما وذلك
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1

  ) . 38 – 37(سورة النور ، ا�يات رقم  

2
 يجه في ص أخرجه مسلم في صحيحه ، تقدم تخر 

3
 .38فؤاد البناء ص /انظر مقاصد الصEة ، د 

4
 .39فؤاد البناء ص/انظر مقاصد الصEة د 

5
 ) .52( سورة النجم ، آية رقم  

6
 ) .30( سورة النساء ، آية رقم  

7
  ) .7 – 6( سورة العلق ، ا�يات رقم  
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 الظلم أو النجم، سورة في كماً معا جتمعاني وقد والطغيان، الظلم طبيعته من اNنسان أن تبين اjيات فھذه

 في كما وتعالى سبحانه � من التذكير يأتي ولذلك. النساء سورة في كما – الطغيان معاني من وھو – والعدوان

�& SI(" >'/«(" ִ^(/l�c( : قوله É$j�U�& \y4(
 لم إذا فاNنسان ،1

 الظلم إلى تؤول فإنھا ، الص'ة ومنھا الصالحة، عمالبا4 نفسه يتفقد ولم وجل، عز � إلى يعد ولم يتذكر،

 نفسه والمستنكف المتغطرس نفس في ّوتصغـر ، الذات طغيان تحجم مما الص'ة كانت لذلك والعدوان، والطغيان

 فتزكو ، للخلق التواضع ذلك بعد ثم ومن تعالى، i والخضوع والذل التواضع فيه وتغرس تعالى، � عبودية أمام

  . والقرآن الھداية نور فيھا ويتجلى والعدوان، والظلم الطغيان ورجس دنس من وتتطھر ،نفسه

 بآدابھا ، وشروطھا بأركانھا وخضوعھا وبخشوعھا الص'ة، ھي بھا ونطھرھا ، أنفسنا نربي ما فخير

   .خالقھم يدي بين بھا يتقدموا أن العباد نفوس بھا ترضى مقبولة، صحيحة ص'ة تكون حتى وسننھا،

 : النفس من والفواحش المنكرات اجتثاث )5

 والفواحش المنكرات ورجس دنس من وتطھر النفوس تزكو بھا التي التربوية المقاصد أعظم من وھذه

15�0( : قال عندما تعالى � صدق وقد والباطنة الظاھرة& 3 � e�\��¯O 
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 اNمام ك'م من للص'ة، التابعة المقاصد في المقصد ھذا على الك'م تقدم وقد ،2

  . 3تعالى � رحمه الشاطبي

 : القلب وطمأنينة النفسي الرضا )6

�BC( تعالى قالO xU~QW-(l 23& ')4�ִ☺$a	0 
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 الص'ة في عيني قرة وجعلت والطيب، النساء :دنياكم من ّيإل حبب : ( ρ وقال. 4

 الص'ة أقم ب'ل يا : ( لب'ل يقول ρ فكان بالص'ة يريحھما حتى قلبه يرتاح و( نفسه تطمئن ( ρ وكان ، 5 )

  .6 )بھا أرحنا

 ھيرھا،وتط النفس تزكية سبيل في اNنساني للجھد وعطاء وبذل للنفس، وراحة للقلب، طمأنينة فالص'ة

 الدنيا، عليھم ضاقت أو ا4مور، عليھم ادلھمت أو أمر حزبھم إذا كانوا قبله من وا4نبياء بل ، ρ النبي تجد ولذلك

 عز له نياتھم وأخصلوا ، � بذكر وأستأنسوا الص'ة، لذة والمناجاة،واستشعروا بالمناداة إليه وجأروا � إلى لجأوا

  . 7  )صلى أمر حزبه إذا ρ انك : ( الحديث في جاء ولذلك وجل،

                                                           
1

  ).8( سورة العلق ، آية رقم  

2
 ) .45( سورة العنكبوت ، جزء آية رقم  

3
 . انظر ص    من ھذا البحث 

4
 ) .28( سورة الرعد ، جزء آية رقم  

5
  حديث صحيح تقدم تخريجه في ص    

6
  حديث صحيح تقدم تخريجه ص  

7
  حديث صحيح تقدم تخريجه ص  
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 وبخشوعھا وشروطھا، بأركانھا نصليھا التي الص'ة ھل : أنفسنا نسأل أن ًجميعا علينا وجب ولذلك

 يديه بين وا(نكسار الذل قدم على بھا نقف أن أو �؟ يدي بين تكون أن لھا نرتضي ص'ة ھي ھل وخضوعھا،

   وتعالى؟ سبحانه

 4ركانھا القلب واستحضار ، بھا ا4نس واستشعار والخضوع، الخشوع إلى ةماس بحاجة اليوم ص'تنا إن

 بھا يرضى حتى � يدي بين نقدمھا أنً أو( بھا نرتضي مقبولة صحيحة ص'ة تكون حتى. وأقوالھا أفعالھا وجميع

  . الص'ة أھل ومن لعبادتهً أھ' نكون حتى وجل، عز إليه بھا ونتقرب وتعالى، سبحانه ربنا

 : للمؤمنين الجناح وخفض الجانب ولين التواضع مبدأ قيقتح )7

ً جنبا والمعوزين، المساكين ومع وفقرائھم، القوم ضعفاء مع الجماعة ص'ة حضوره في كله ذلك ويتحقق

 في وا(ستكبار ا(ستنكاف من المصلين بعض نفوس في تعلق قد ما يكسر ًواحدا ًصفا معھم ويقف ، جنب إلى

 في يتحقق ومناكبھم، بأقدامھم والمناكب ا4قدام ولصق معھم فبا(صطفاف مجالستھم، أو القوم ھؤ(ء مع التعامل

  . المؤمنين المصلين Nخوانه وا(نكسار الجناح وخفض ، الجانب ولين ، التواضع مبدأ المصلي

ً يضاأ المقصد ھذا وتفاصيل ا4خرى، المقاصد بعض معنا تقدم وقد كله، ذلك تحقيق الجماعة ص'ة ففي

  .    1الجماعة ص'ة مقاصد في

  :أما المقاصد ا3جتماعية فھي كاXتي        

 :الجسدية الوحدة مبدأ تحقيق .1

 بالسھر الجسد سائر له تداعى عضو منه اشتكى إذا الواحد كالجسد المؤمنين بأن با(ستشعار وذلك

  . 3الجماعة ص'ة مقاصد في بإسھاب ھذا على الك'م تقدم وقد. ρ2 النبي عن ثبت كما وذلك والحمى،

 : أمورنا جميع في ذلك على والتعود حياتنا في النظام على الدربة .2

  .4الجماعة ص'ة مقاصد في المقصد ھذا تقدم

 : الجانب ولين الجناح وخفض التواضع .3

   .5التربوية المقاصد وفي الجماعة، ص'ة في كذلك المقصد ھذا تقدم

 :ا(جتماعي التكافل مبدأ تحقيق .4

 بذلك فيكون الخمس، الصلوات وفي ًدائما، المسجد واعتياد الجماعة، ص'ة في الترداد خ'ل من كوذل

 إذا لھم ًزائرا حضروا، إذاً ومحبا إليھم ًومتوددا غابوا، إذا عنھم ً◌ سائ' ، أحوالھم ًمتفقدا المسجد، بجماعةً عارفا

 وعدم المسجد، في الجماعة لص'ة وا(لتزام اعة،للجم الحضور في يتحقق ذلك كل.ماتوا إذا لھمً مشيعا ، مرضوا

  .      بھا التفريط

 

 

                                                           
1

 . انظر ص       من ھذا البحث 

2
 . انظر ص       من ھذا البحث  

3
 . انظر ص       من ھذا البحث 

4
 .      من ھذا البحث  انظر ص  

5
 . انظر ص       من ھذا البحث 
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 الصحية المقاصد حول يسيرة جولة نجول أن بنا يجدر ، للص'ة وا(جتماعية التربوية المقاصد ذكر بعد

  : قسمين إلى تنقسم المقاصد وھذه الص'ة في والطبية

  : الصDة قبل الصحية المقاصد : ًأو3

 والتھاب الديكي، والسعال ، وا(نفلونزا ، الرمد: أھمھا منً مرضا عشر سبعة من أكثر يقاوم الوضوء )1

 .الجلدية وا4مراض ا4ذن وأمراض اللوزتين،

 يقضي ًيوميا، مسالخ الصلوات قبل وضوء كل في مرات ث'ث ا(ستنشاق ثم ًجيدا اليدين غسل أن )2

 وا(لتھاب التنفسي الجھاز بأمراض اNنسان وتصيب ا4نف في توجد ًخطيراً بكتيرياً ميكروبا عشر أحد علىً تماما

 .ا4خرى المضاعفات وبعض والحساسية ا4نفية والجيوب الروماتيزمية والحمى الرئوي

 الثاني، ا(ستنشاق بعد الربع إلى ثم ،ا4ول ا(ستنشاق بعد النصف إلى تقل با4نف الميكروبات كمية إن 

  . الثالث ا(ستنشاق بعد الميكروبات كمية تتضاءل ثم

 ا4نف لتطھير الفعالة الوسيلة ھي ص'ة كل قبلً يوميا مرات خمس ا(ستنشاق وتكرار الوضوء عملية إن

 . ا4مراض ونشر الميكروبات حملة خطورة من والحد ونظافته

 التھاب ويجنب ا4سنان اصفرار على ويقضي الجراثيم من الفم يطھر يثح الوضوء عند السواك يسن )3

 . اللثة
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 السمنة، أمراض القلب، أمراض : منھا ا4مراض من للعديد ع'ج باستمرار المساجد إلى المشي )4

 مرونة ويزيد ، الجسم عض'ت ويقوي الدموية، الدورة ينشط المساجد إلى والمشي. الذھني التعب الربو، أمراض

 . الرخاوة من الجسم وتحرير التوتر وإزالة الدھون، إذابة على ويعمل والذاكرة، الدماغ وينشط مفاصل،ال

   : الصDة أداء أثناء الصحية المقاصد: ًثانيا

  . أخرى مرة نھوض إلى سجود إلى ركوع إلى قيام من تنق'ت فيھا 4ن وخضوع بخشوع أديت إذاً خصوصا

 . لتوترا من للتخلص سبيل أحسن الص'ة .1

 . الص'ة حركات أثناء الدموية الدورة تنشط .2

 . الساقين دوالي مرض من الوقاية في دور بأھم تقوم الص'ة .3

 . المتأخرة السن في العظام ضمور بمرض اNصابة من تقي الص'ة .4

 . وتآكلھا المفاصل تصلب من الوقاية على تساعد الص'ة .5

 . الجسم للياقة طريقة أفضل توفر الص'ة .6

 . الفقري العمود عض'ت لتقوية وسيلة أحسن الص'ة تعتبر .7

 إذا وخاصة الجسم، في توتر كل تزيل ) ن ي ي ي م آآآ ( وتنطق) آمين (كلمة مثل صوتية ذبذبة إن .8

 الدم ضغط (رتفاع ع'ج ھو الذي البطيء العميق التنفس من تعد وھي أعماقك، من به تشعر مرتفع بصوت قيلت

 . الفؤاد وينعش ، الدم ويطھر الحيوية، يجدد وھو وا4عصاب، القلب وإرھاق

 والكبد، الرئة في يحدث الذي التليف أنواع ع'ج في به ويستعان ا4وزون غاز يوجد الفجر في .9

 السكري، أمراض ومضاعفات ، الدموية ا4وعية وتصلب الشرايين، وانسداد الوبائية، الكبد أمراض وع'ج

 ا4ھم المجال وكان الحساسية حا(ت وبعض الربو وحا(ت ا4وعية، في دمال جريان وتنشيط والقروح، كالجروح

 ). اNيدز (العصر وباء ع'ج في استخدامه مجال في البحوث إليه توصلت ما ھو ا4وزون غاز (ستخدام

 لتخثرً منعا العليا لpطراف التابعة با4وردة الوريدي الدم ركود يمنع اليسرى على اليمنى اليد وضع .10

  1 .بھا الدم

 عن يكفون ( المؤمنين كافة ورائه ومن ، ρ النبي أن ، للنظر الملفتة الطريفة الم'حظات من .11

 ( مستمرة حركة والفكين الفم من يستلزم مما الص'ة، في كانوا طالما والدعوات ا4ذكار بشتى شفاھھم تحريك

 . بالقرآن فيھا الصوت يرتفع ( التي السرية الص'ة في حتى تھدأ

 في الوريدية الدماء لحركة مستمر تنشيط إلى تؤدي إذ ًحقا، مذھلة لھي الدائمة الحركة ھذه أھمية إن  

 للفك المحركة الرئيسية العضلة حول ومن داخل ا4وردة تتشعب حيث الفك، بمؤخر المحيطة الدموية الشبكة

 غير العين، محجر أسفل للمنطقة لمغذيا الشريان من الواردة الدماء إرجاع تتولى الشبكة ھذه أوردة إن. السفلى

 فعالية عنھا تقل ( بصورة العمل ھذا أخرى أوردة تتولى إذ المنطقة في الشريانية الدماء كافة ترتجع ( حقيقية أنھا

  . البلعومي والوريد الوجھي كالوريد

                                                           
1

إصدار ھيئة . زھير رابح /  انظر كتاب اfستشفاء بالصEة ، دراسة حول الفوائد الصحية للصEة على ضوء العلم الحديث د 
 ا?عجاز العلمي في القرآن الكريم 
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 الوريدية المضخات تنشيط إرادة في تكمن ربما الفجر، قبل السنة ركعتين قصر في الخفية الحكمة .12

 عند وكذا عميق، سبات إلى المرء إخ'د أثناء والكسل والتراخي الخمول من طويلة فترة عقب سريعة بتمرينات

 اليوم من المنھك بالجسد رحمة ذلك يكون وربما بينا، أن سبق كما قصيرة والوتر الشفع ركعات تكون اليوم نھاية

 أجل من المرير السعي لعبء وحدھا تصمد حيث السفلى فا4طرا أوردةً وخصوصا والمكابدة، با4حداث الحافل

 .  1الزمان وصروف الدھر تقلبات لمواجھة المضني والكفاح ، العيش لقمة

  : الساقين دوالي مرض من والوقاية الص'ة .13

 وممتلئة ومتعرجة غليظة أوردة ظھور في يتمثل الساقين أوردة في شائع خلل ھو : الساقين دوالي )1

 الجنس من بالمائة عشرين إلى عشرة من يقرب ما وتصيب. السفليين الطرفين طول على اللون رةالمتغي بالدماء

  .2البشري

  :أسباب ث'ثة طريق عن الساقين دوالي من الوقاية فيً مؤثرا ً◌ عام' تعد الص'ة إن )2

 وا(نسجام ا(نسيابية من عجيب بقدر المتميزة الدائبة الحركات أي (المتميزة الص'ة أوضاع: ا4ول  

  . السطحية الساقين 4وردة الضعيفة الجدران على الواقع الضغط تقليل إلى المؤدية) والتعاون والمرونة

 على الضغط خفض زيادة ثم ومن الجانبية، الوريدية المضخة لعمل – الص'ة أي – تنشيطھا: الثاني  

  . المذكورة ا4وردة

 الغذائي البناء كفاءة رفع طريق عن الساقين 4وردة يفةالضع الجدران تقوية على الص'ة تعمل: الثالث  

   .   3ًعموما بالجسم الغذائي التمثيل لكفاءة رفعھا ضمن لھا

   : التفصيل

 من عجيب بقدر تتميز أنھا – الص'ة أي – وجدت للص'ة، المتباينة للحركات الدقيقة بالم'حظة إنه: ًأو(

 الوريد جدار على الواقع للضغط الدقيق العلمي بالقياس أنه أمر وأعجب. والتعاون والمرونة وا(نسجام ا(نسيابية

 ًمارا ويمتد القدم في ا4وردة باتجاه يتكون اNنساني بالجسم ا4وردة أطول وھو ( الكعب مفصل عند الصافن

 نتوء ببجان الفخذي الوريد في ويصب الساقين من الدم يحمل حيث الركبة ثم الساق إلى ًصاعدا الكعب بمفصل

 سم 93,7 (الص'ة في الوقوف حال القدم ظھر على الواقع الضغط متوسط بين ما المقارنة فعند) العانة عظمة

 بلغ إذ ًناطقا، فكان ا4ول السجود عند الضغط متوسط أما ،) ماء/سم 19,13 (إلى الركوع حال انخفض قد) ماء/

 ، الوقوف طوال القاسي ضغطه من الصارخ للوريد ةتام راحة إ( ليس المستوى بھذا وانخفاضه) ماء/سم3 (فقط

 من مزيد من الوريد Nخ'ء مقصودة عملية إ( ھي ما) ماء/سم 0,33 (إلى انخفض فقد الثاني السجود عند أما

  .عليھا للضغوط المؤلمة اjثار تحت المنھكة الجدران لھذه ا(ستقرار درجات أكمل بذلك تحقق كما الدماء

 الوقوف أثناء الضغط قيمة من فقط% 19 تبلغ ا4وردة جدران على ركعة كل في غوطالض تكاد ( وھكذا

  . الساقين دوالي من الوقاية في يساعد مما

                                                           
1

 علوان أخصائي الجراحة العامة باGسكندرية ،ص توفيق/ انظر معجزة الصEة في الوقاية من مرض دوالي الساقين د 
)185 – 187  . ( 

2
   62توفيق علوان أخصائي الجراحة العامة باGسكندرية ،ص/ انظر معجزة الصEة في الوقاية من مرض دوالي الساقين د 

3
 ) .150( انظر المصدر السابق ص  
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 خفض زيادة ثم ومن الجانبية الوريدية المضخة تنشيط إلى تؤدي المتميزة بحركاتھا الص'ة أن: الثاني

 عن بالوريد الدم منسوب انخفاض إلى يؤدي لوريديةا العضلية المضخة ھذه وعمل. الساقين أوردة على الضغط

 وھذه. الساقين أوردة على للضغوط إضافي تخفيض إلى يؤدي مما القلب باتجاه الدم شفط لسرعة دفعھا طريق

 اNصابة من الطوال الساعات للوقوف وظائفھم بحكم المجبرين أولئك لحماية عنه غنى ( ًدورا تلعب المضخة

  . أوقاتھا في الص'ة أداء اعتادوا ممن كانوا إذا الساقين بدوالي

 اNنسان جسم داخل الحيوية العمليات كافة بتنشيط عجيبة وبكفاءة تقوم الص'ة فإن الجملة وعلى: الثالث

 بين الملحوظ ا(رتفاع ھو – التمثيلية العملية – نتائجھا إحدى والتي الغذائية التمثيلية العمليات جميع فيھا بما

 على تعمل والتي) الصافن الوريد بجدار والمقوي الرابط النسيج وھو (الكو(جين مادة بناء معد(ت يف المصلين

  .1الساقين دوالي من الوقاية
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1

 )  150 – 148(توفيق علوان ص /  انظر معجزة الصEة في الوقاية من مرض دوالي الساقين د 
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 ا�)آــ�ة "%�$ـــ

 منھا ًواحدا جحد فمن, الخمسة اNس'م بأركان (إ امرؤ إس'م يصح و( اNس'م، أركان من ركن الزكاة

 كما ذلك على قوتل وقاتل، أبى فإن عنوة، منه أخذت الزكاة أداء عن امتنع ومن, 1عنقه من اNس'م ربقة خلع فقد

   .2عنه � رضي الصديق أبوبكر فعل


0:����: 

. المال نماء الطھارة : ويقال. ةوزياد نماء على يدل ٌأصل المعتل والحرف والكاف الزاء:(ً◌ لغة الزكاة
 4نھا زكاة سميت : بعضھم وقال . ونماؤه زيادته وھو , المال زكاء به يرجى مما 4نھا بذلك سميت , بعضھم قال

���:�_�)���8u $L�� 7-� :( ثناؤه جل قوله ذلك وحجة: قالوا . طھارةO 

�H	ִ֠�b� 7�891U(9�	a80 �,�}��� V80�� H�,� (3  .  

: اللغة في الزكاة وأصل. 4والطھارة النماء وھما, المعنيين ھذين إلى راجع كله ذلك في وا4صل

   .5والحديث القرآن في استعمل قد ذلك وكل, والمدح,  والبركة,والنماء,الطھارة

 أوصاف على, مخصوص مال من , مخصوص شيء 4خذ صريح اسم :(ھي الماوردي قال: ًوشرعا

  .6)مخصوصة لطائفة, مخصوصة

U�/ kj�& ة؟
 اVآ

                                                           
ٌوالر◌بقة في اGصل  : (190،صf 2بن اGثيرجقال في النھاية1 , ُعروة في حبل تجعل في عنقة البھيمة أو يدھا تمسكھا: َ

 .   ...أي حدوده وأحكامه وأوامره و نواھيه: ُيعني مايشد به المسلم نفسه من عروة  ا?سEم , فاستعارھا ل�سEم 

 287-286،صf 1بن حجر جوفتح الباري, 9-5،صf 4بن قدامة جوالمغني, 308-307،ص5ج  للنوويموعالمج:  انظر2
 .) 25(شرح حديث رقم 

 .) 103(جزء آية رقم :  سورة التوبة3

 .17،صf 3بن فارس ج معجم مقاييس اللغة 4

, ) 214- 213:ص(القران للراغب غريب مفردات ألفاظ وانظر لمعاني الزكاة اGخرى , 307،صf 2بن اGثير ج النھاية5
 .223-220،ص38ج  للزبيديوتاج العروس,  1850-1849،صf 21بن منظور جولسان العرب

 للن����ووي والمجم����وع,80،ص3ج  للحط����اب الرعين����يمواھ����ب الجلي����ل:وانظ����ر , 71،ص3 للم����اوردي ج الح����اوي الكبي����ر6
 .168،ص2 للبھوتي جوشرح منتھى ا?رادات,295،ص5ج
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 الص'ة عليھم وآله إبراھيم حق في تعالى قال السابقين، ا4نبياء ملل في ًمشروعا كان الزكاة إيتاء


��=���7(: والس'م;ִ8ִj�� �H|☺,R�O *D���7��� 

 �xU���h(l 3���fִ����O�� 7�(��-	�(" B5�8�
 

��_�}7Uִ¢��& ��	֠("�� ,s>:/;���& 

�E3 !K("�� ,s>:BQSV�& � �&:��֠⌧��� s�	� 

 )���(^= 1 (
1.  


	⌧B(: تعالى قوله في كما , المكي العھد منذ, للفقراء الصدقة إيتاء للمسلمين ُوشرع 
e�ִ	 !�֠& 	H ^	"ִ8��& \]]4   3 ��� ִ^��c�f�O 

 � 8H ^	"ִ8��& \]º4   '^	
 ¤H 6	֠�c \]x4   ���O 
��=ִ8$§(" '() ��7: K V�` ^H ^ ��� � \],4   �☺f�  K 

&	` ¤H l U�" � \](4   ���O ��f�F���� &	` 

^H l�}�µ � ( 
 قوله قي كما ًمعلوما ًحقا المؤمنين أموال في للفقراء جعلت المكية ا4يات وبعض, 2

�w�W-o*(: تعالى&�� �'() 7���(�_�:���O �{ִ� 

G[:8;�8S� \º,4   45,R3��;��� ���1U�	ִ☺��&�� ( 3.  

 ابن وادعى, الھجرة بعد وقع أنه إلى ا4كثرون فذھب الزكاة فرض أول في اختلف: حجر ابن وقال

) والصيام والزكاة بالص'ة ويأمرنا: (للنجاشي جعفر بقول واحتج, الھجرة قبل كان فرضھا أن صحيحه في خزيمة

 ابالنص ذات المخصوصة الزكاة ھذه المراد يكون أن يلزم و(, الجملة في بذلك يأمر كان أنه على ويحمل

 الھجرة بعد فرض إنما رمضان صيام أن على إتفاقھم الھجرة بعد وقع الزكاة فرض أن على يدل مما: قال والحول

 أن قبل الفطر بصدقة ρ � رسول أمرنا (الصحيح الحديث وثبت, خ'ف ب' مدنية فرضيته على الدالة اjية 4ن

 الفطر صدقة فرض أن على دال وھو, 4)نفعله ونحن, اينھن ولم يأمرنا فلم الزكاة فريضة نزلت ثم, الزكاة تنزل

 .)5.)المطلوب وھو الھجرة بعد وذلك رمضان بعد وقوعھا فيقتضي الزكاة فرض قبل كان

$�0
 د��j�&: 

 قوله الكتاب فمن. واNجماع والسنة الكتاب وجوبھا على دل وقد, اNس'م فرائض من فريضة الزكاة

�f�֠☺�:&�(: تعالىO�� /s>:/;���& �&:80&�E�� 

/s>:⌧�SV� في إ) معظمھا في بل, اjيات من كثير في الص'ة مع مقرونة وردت وقد, ( 6&

 � رضي الصديق كان ولھذا, الص'ة فريضة عن أھمية تقل ( الزكاة فرضية أن على يدل مما, يسيرة مواضع

  .7)المال قح الزكاة فإن, والزكاة الص'ة بين فرق من 4قاتلن و�: (يقول عنه

                                                           
 ) 73(ية رقمآ:  سورة  اGنبياء1

 ) 16- 11(ا�يات رقم :  سورة البلد2

 ) 25-24(آية رقم :  سورة المعارج3

, كتاب الزكاة, وابن ماجه, ) 2506(رقم  حديث  صدقة الفطر قبل نزول الزكاةفرض: باب, كتاب الزكاة,  أخرجه النسائي4
ي في وصححه اGلبان,  إسناده صحيح:863،ص1جوقال ابن حجر في فتح الباري , ) 1828(رقم حديث صدقة الفطر : باب

 τتحقيق سنن ابن ماجه بالرقم المذكور من حديث قيس بن سعد 

 وروضة الطالبين, 863- 862،ص1ج  fبن حجروفتح الباري, 229- 228،ص23الكويتية جالموسوعة الفقھية : انظر 5
 .406،ص7للنووي ج

 .) 43(آية رقم: وھي في سورة البقرة ,) 56(آية رقم :  سورة النور6

, كتاب ا?يمان, ومسلم في صحيحه , ) 1400(رقم حديث وجوب الزكاة :باب , كتاب الزكاة,  أخرجه البخاري في صحيحه7
 . τ عن أبي ھريرة) 20 (رقمحديث ,اGمر بقتال حتى يقولوا f إله إf هللا محمد رسول هللا : باب
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���:�_�)���8u $L�� 7-�(: تعالى قوله ذلك ومنO �H	ִ֠�b� 
7�891U(9�	a80 �,�}��� V80�� H�,� 4M5b��� 

7�(��-/; � � SI(" ִ^	0>:/;b� ⌦L	Fִ� 7���Á� F �3&�� 

��-�☺ִ� ¥�f(; � ( 
1
  .2الزكاة بالصدقة المراد بأن القول على .

, اليمن أھل إلى ًمعاذا وأرسل 3. الزكاة إيتاء منھا وذكر...) مسخ على اNس'م بني :(ρ قوله السنة ومن   

  .4 )فقرائھم على وترد أغنياھم من تؤخذ أموالھم في صدقة عليھم افترض � أن أعلمھم:(له وقال

ّمثل زكاته يؤد فلم ًما( � آتاه من :(ρوقال  ، القيامة يوم يطوقه زبيبتان، له أقرعً شجاعا القيامة يوم له ُ

5)كنزك أنا مالك، أنا: يقول ثم - بشدقيه يعني - بلھزمتيه يأخذ ثم
  

 على الصحابة واتفق الجملة، حيث من وجوبھا على ا4مصار جميع في المسلمون أجمع فقد اNجماع وأما

  .6مانعيھا قتال

  :ھما للزكاة مقصدين الطبري اNمام ذكر وقد عدة، مقاصد وللزكاة

  المسلمين خلة سد) 1

   وتقويته اNس'م معونة) 2

7:الشاطبي اNمام وقال
  

   الشح رذيلة رفع)1

  المساكين إرفاق مصلحة)2

  للتلف المعرضة النفوس إحياء)3

  :نقول أن يمكننا لذلك التفصيل وعند

  : المسلمين خلة سد) 1

 الىوتع سبحانه � فإن المسلمين، بين ا(جتماعي التكافل مبدأ بتحقيق وذلك المسلمين حاجة سد يعني 
 �: (فقال الزكاة يستحقون الذين الثمانية ا4صناف ذكرִ☺X�(" J�=	ִ֠����& 

�E3& U	"J�
;�� 4)r�F=b�ִ☺��&�� 
 ){(&�☺=ִ8��&�� H�7}/; � �H⌧�o�⌧	�☺��&�� 

7�����:8;8֠ Y()�� W¤	֠x©U�&  )r��xU= ���&�� 
Y()�� 45-(6ִ� 23& 4)��&�� 45-(6���& � 

�HB�KxU	
 *��k� 23& F �3&�� ¥�f(; � ��-�6ִ�(
 من فھذا 8

 النفوس وإحياء بھم، واNرفاق المساكين خلة سد يتحقق وبذلك اjخرين، إلى نفعھا تتعدى التي المقاصد أعظم
  .للتلف المعّرضة

                                                           
 ) 103(سورة التوبة آية رقم . 1

 عند تفسيرھما ل�ية767، ص1جوفتح القدير للشوكاني ,  817:ر صتفسير ابن كثي:انظر  . 2

، ومسلم في صحيحه ، كتاب ا?يمان ، ) 8( ،حديث رقمدعاؤكم إيمانكم: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب ا?يمان، باب3
 . بن عمر رضي هللا عنھماا عن )16(رقم ،حديث بيان أركان ا?سEم ودعائمه العظام: باب

: ، ومسلم في صحيحه، كتاب ا?يمان ، باب) 1395(،حديث رقم وجوب الزكاة : لبخاري في صحيحه، بابأخرجه ا . 4
 .. عن ابن عباس رضي هللا عنھما) 19(رقم ،حديث الدعاء إلى الشھادتين وشرائع ا?سEم 

 .τھريرة  عن أبي ) 1403(رقم  حديث إثم مانع الزكاة:أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب الزكاة، باب  .5

 . 5،صf4بن قدامة ج والمغني  308 و297،ص5 للنووي جالمجموع: أنظر .6

 .292 ، ص 2الموافقات للشاطبي ج.  7

 ) 60(آية رقم: سورة التوبة  . 8
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 وإحياء المساكين إرفاق: وھما � رحمه الشاطبي اNمام ذكرھما التين الخصلتين تجمع الخصلة وھذه

  .للتلف معّرضةال النفوس

 تعزيز: ومعناھا تعالى � رحمه الطبري اNمام ذكرھا التي الثانية الخصلة ھذه:وتقويته اNس'م معونة)2

 الزكاة أموال وتخصيص بإنفاق وذلك التوحيد، كلمة وإع'ء تعالى � سبيل في للجھاد التعبئة في المسلمين قاعدة

 قلوب بتثبيت اNس'م تقوية وكذلك 1الفقھاء عند تقرر كما -ًغنيا كان نوإ - للجھاد نفسه نذر ومن المجاھدين إلى

   للزكاة العظمى المقاصد من وھي 2)قلوبھم والمؤلفة(وتأليفھم أسلم من

 إذا المزكي أن: ومعناھا تقدم، كما عليه � رحمة الشاطبي اNمام ذكرھا الخصلة ھذه: الشح رذيلة رفع)3

 ھذه عن وتزكو نفسه وترتفع نفسه، عن والبخل الشح رذيلة بذلك يرفع فإنه نفسه، ھاب طيبة ماله من الزكاة أخرج

��� L(: تعالى � يقول ولذلك الرذيلة 	¿:1K |⌧Eo ������� � 

*+,²X=	�h�¯h	
 1�89 *D:�	(;���☺��&(
 ھذه عن البعد وف'حه ففوزه 3

  .عنھا نفسه ووقاية الرذيلة

 � أمره كما يخرجھا ولم ماله زكاة منع من عذاب بيان في يحةالصح والسنة الكتاب نصوص جاءت بل

 (قائل من عز قال تعالى،H�*��hX= K  )��֠o3& �&�:1� �&�E 

SI(" &�}U�dBQ *��k� ,c 6$�!u& 4I ^�9�U�&�� 

 I:8;E�
h�-	�  �_�:���O �SS��& 45�a= 6��(l 

*D�c��� K�� L 1 45-(6ִ� 23& F *w��֠o3&�� 

*D�1�W¼�F K b;ִ9o֠3& 	Hz�����&�� BC�� 

H� °:J"���1K '() 45-(6ִ� 23& �89�}�M� ^	
 

�¤&⌧-ִ8(l ��f���O \x,4    [7: K >cִ☺� EY 

ִ��f/; � '() ,c � e�S�ִ�ִj Q��:�F�<	
 H�,� 

7���89 6�j 7�����:1�1j�� 7�89ic:��J��� � &⌧-=ִ9 

 � 7�80�� ¼BQ 7lEF��J��@u �&:8֠�E-	
  � �@E£�E� 

*D�iV���F	0(
4   

 نار، من صفائح له ُصفحت القيامة، يوم كان إ( حقھا، يؤدي فضة،( و( ذھب صاحب من ما (ρ وقال

 خمسين مقداره كان يوم  في له، أعيدت بردت كلما وظھره، وجبينه، جنبه، بھا فيكوى جھنم، نار في عليھا فأحمي

  .5الحديث آخر إلى....) النار إلى وإما الجنة إلى إما سبيله، فيرى الخ'ئق، بين ُيقضى حتى سنة، ألف

                                                           
مالك، : يعطون وإن كانوا أغنياء، وبھذا قال: أي المجاھدين في سبيل هللا: فإنھم( :326،ص9قال ابن قدامة في المغني ج. 1

: وانظر. ) ...دفع إf إلى فقيرfت: وقال أبو حنيفة وصاحباه. نذربن المافعي ، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو عبيد، ووالشا
 والشرح الكبير مع حاشية ،296- 295،ص3 للحصكفي جوالدر المختار مع رد المختار ،46،ص2ج  للكاسانيالبدائع

 .  198،ص6يرازي ج للش والمھذب مع المجموع،497،ص1 للدردير جالدسوقي

 .318-316،ص9 جأنظر المغني  . 2

 .) 16( وسورة التغابن آية رقم ) 9(سورة الحشر جزء آية رقم  . 3

 ) 35-34(آية رقم . سورة التوبة  . 4

، وقد تقدم حديث أبي τ عن أبي ھريرة  987(رقم ،حديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة . 5
ِّمن آتاه هللا ماf فلم يؤد زكاته ، مثل له : (ً مرفوعا ھريرة   )  دليل فرضية الزكاة:  ص(نظر ا...  ًيوم القيامة شجاعا أقرعً
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 مقاصد تضاف أن ويمكن والطبري، الشاطبي اNمامين عند الزكاة مقاصد جمعت التي الث'ث الخصال ھذه

  :كاjتي وھي كذلك أخرى

 في كانت سواء والسنة الكتاب في الواردة النصوص فجميع وجل، عز � عند والمثوبة ا4جر ابتغاء )1

 .وتعالى تبارك � من والثواب ا4جر الشرع أمر كما فعلھا ىعل يترتب غيرھا أو الزكاة

 قوله منھا بالص'ة، مقترنة الكريم القرآن آيات من كثير في وردت أنھا العظيم فضلھا على يدل ومما

�f�֠☺�:&�(تعالىO�� /s>:/;���& �&:80&�E�� 

/s>:⌧�SV�& ( 

3( وقوله،1 ��� �&��ipWÇ¯O zC(" 

�&����6�8�-�� o3&  )r��(;�K8´ 1O	3  )��M3& 

�E3⌧���1� �&:�☺-W"1K�� /s>:/;���& 

�&:80�	1K�� /s>:⌧�SV�& > ִ^��_	`�� �LK�f 

�Hִ☺,©f	"��&(
 بينھما، ا(تصال كمال على  دليل وغيرھما اjيتين ھاتين  في واقترانھما. 2

  .ا4خرى منھما ٍواحدة كل تكمل عظمى، غاية يؤديان 4نھما

 على أذلك أ( (جبل بن لمعاذ ρ قوله منھا 3الصدقات فضل تبين كثيرة أحاديث النبوية السنة في ورد وقد

 ρ وقال .4)النار الماء يطفئ كما الخطيئة تطفئ والصدقة ُجنة الصوم: (قال. � رسول يا بلى: قلت) الخير أبواب

 أھلھا عن لتطفئ الصدقة إن (ρ هوقول ،5)الناس بين يحكم أو الناس بين يفصل حتى صدقته ظل  في امرئ كل:(

ھا، القبور K6)صدقته ظل في القيامة يوم المؤمن يستظل وإنما حر.   

 تقدم كما والسنة الكتاب في الواردة النصوص ،فكل له والخضوع وتعالى سبحانه � 4وامر ا(متثال)2

 4ن وذلك ذاته، بحد يحبه وھو وجل عز  � فرضه أمر والتزامھا امتثالھا الزكاة ومنھا والمثوبة ا4جر ابتغاء في

   7)عليه افترضته مما إلي أحب بشيء عبد إلّي تقرب وما : (يقول تعالى �

                                                           
 ) 56( وسورة النور جزء آية رقم)43( سورة البقرة جزء آية رقم . 1

  )5( سورة البينة آية رقم . 2

ُه ا?ن�سان عل�ى وج�ه القرب�ة، كالزك�اة  لك�ن ال�صدقة ف�ي اGص�ل والصدقة ما يخرج: ( 278:ص(قال الراغب في المفردات .3
  خ�ذ م�ن أم�والھم ص�دقة( تع�الى تقال للمتطوع به والزكاة للواجب، وقد يسمى الواجب إذا تحرى صاحبه الصدق ف�ي فعل�ه ق�ال

                ج  fب�ن منظ�ور ول�سان الع�رب.12،ص26 للزبي�دي جت�اج الع�روس: وانظر. ھـا) إنما الصدقات للفقراء : (وقال
الف�رق بينھم�ا أن الزك�اة : ) 140:ص( للموس�وي )فروق اللغ�ات ف�ي التميي�ز ب�ين مف�ردات الكلم�ات(وجاء في . 2418،ص27

Eفرضا، والصدقة قد تكون فرضا وقد تكون نف fتكون إfً ً س�ورة البق�رة ج�زء آي�ة   )َّإن تبدو الصدقات فنعما ھي( قوله تعالى. ً
 .     ھـ وهللا أعلم.أ يحتملھما) 271(رقم

رقم ،حديث ما جاء في حرمة الصEة : والترمذي في سننه كتاب ا?يمان، باب. ) 22016 (رقم ب أخرجه أحمد في المسند.6 
) 3973(رقم ،حديث لفتنة اكف اللسان في:  في سننه ، كتاب الفتن ،بابحديث  حسن صحيح ، وابن ماجه: قال  و)2616(

 ، وإرواء الغليل  )5136(وصحيح الجامع برقمه بالرقم المذكور، صحيح سنن ابن ماجاني في ، وصححه اGلبτعن معاذ 
     413برقم 138،ص2ج

ھ�ذا ح�ديث ص�حيح :  وق�ال،461،ص1 ج، والح�اكم ف�ي الم�ستدرك) 17333( ب�رقم568،ص28 ج أخرجه أحمد في الم�سند5
، واب�ن  حب�ان ف�ي ص�حيحه ) 2431( ب�رقم 94ص،4ھبي ، وصححه ابن خزيمة  ف�ي ص�حيحه جعلى  شرط مسلم ووافقه الذ

 .τبن عامر عن عقبة )  4510(صحيح الجامع برقم، واGلباني في ) 3310(برقم 

 عن عقبة بن عامر  3076 برقم 49،ص5ج، والبيھقي في الشعب  788 برقم 286،ص17 جأخرجه الطبراني في الكبير .6
    .3484رقم  ب1412،ص7 جرضي هللا ،وصححه اGلباني  في  الصحيحة

إن هللا  (ρقال:قال  τعن أبي ھريرة   6502(رقم ،حديث التواضع:  أخرجه البخاري في  صحيحه، ، كتاب الرقاق، باب .7
 فإنه )1640( برقم 193-183،ص4ج وانظر الصحيحة ل�لباني  رحمه هللا .وقد تقدم في مقاصد النوافل) .......تعالى قال 

 . مھم



204 

 

 إنا: قال � إن (ρ قال أمره وامتثال لطاعته إ( عباده يد في جعله و( المال أنزل ما وتعالى سبحانه و�

 أن 4حب واديان له كان ولو ٍثان، له يكون أن 4حب ٍواد آدم (بن انك ولو الزكاة، وإيتاء الص'ة Nقام المال أنزلنا

 أولى من المقصدان وھذان . 1)تاب من على � يتوب  ثم التراب إ( آدم ابن جوف يمp و( ثالث، لھما يكون

  .العبد يرجوھا التي المقاصد

 يشوب قد ما وبسبب اتھا،وتبع ا4موال بسبب يشوبھا ما وكل والمعاصي الذنوب من النفس تطھير)3

 ٍعبد قدما تزول ( : (ρ النبي عن الحديث في جاء ولذلك اNنفاق عند أو التكسب عند ذلك كان سواء كذلك المال

 وعن أنفقه؟، وفيم اكتسبه أين من ماله وعن فعل؟، فيم علمه وعن ؟، أفناه فيم عمره عن ُيسأل حتى القيامة يوم

   2 )أب'ه؟ فيم جسمه

 من أي ومن جمعه؟ وكيف اكتسبه؟ أين من عنه ُيسأل فإنه ولذلك عظيمة، وشروره كثيرة عاتهتب والمال
  .صرفه؟ طريقه وفي أنفقه؟ أين ذلك بعد ثم عليه؟ حصل  وسيلة

���:�_�)���8u $L�� 7-�(اjية في كما ظاھر، الزكاة مقاصد من مقصد وھذاO 

�H	ִ֠�b� 7�891U(9�	a80 �,�}��� V80��(..
: 4الشوكاني ماماN قال. 3

   5)التطھير في المبالغة التزكية ومعنى الذنوب، أثر من بھم يتعلق ما إذھاب: التطھير ومعنى(

 ًزكيا، الشيء جعل: والتزكية. وتزكي تطھر الصدقة أن على دالة فاjية: (.... عاشور ابن الطاھر وقال

 التحلية مقام إلى إشارة) تزكيھم(وقوله لسيئات،ا عن التخلية مقام إلى إشارة) تطھرھم (فقوله: الخيرات، كثير أي

 ومجلبة لذنوبھم كفارة الصدقة ھذه أن فالمعنى التحلية، على مقدمة التخلية أن جرم و( . والحسنات بالفضائل

   6.العظيم للثواب

 Hرق من العبيد إخراج وفيه بل معايشھم، مستوى ورفع عنھم، الضائقة وفك المسلمين كربات تفريج) 4 
�:]�  (تقدم، كما الزكاة في عنھم التخصيص جاء الذين الثمانية ا4صناف من 4نھم الحرية نور إلى لعبوديةا 

����֠o�/���(7.  

 ويسأله ويتفقده الفقير الغني فيواسي اNس'مي المجتمع في المسلمين بين والمودة المحبة أواصر توثيق) 5
 أصيب  - � قدر ( -  لو أنه للغني ضمان فيه بينھما،بل حبةالم أواصر لتوثيق أدعى فيكون وحاله، حاجته عن

                                                           
 ، والبيھقي في  )3301( برقم279،ص3ج والطبراني في الكبير ) 21906(برقم  237،ص63 جندأخرجه أحمد في المس .1

 ) 1639( برقم 386،ص4ج، وصححه اGلباني في الصحيحة τعن أبي واقد الليثي )9796( برقم496،ص12جالشعب 
  )1781(وصحيح الجامع برقم

 وأبو يعلى الموصلي  554 برقم452- 452،ص1جوالمعرفة من كره الشھرة :  في سننه، في المقدمة، بابالدارميأخرجه  .2
عن  ،2417 برقم613،ص4 جفي القيامة:والترمذي في سننه، كتاب صفة القيامة، باب، 7434 برقم428،ص13 جفي مسنده

 وانظر  )7300(ھذا حديث حسن صحيح، وصححه اGلباني في صحيح الجامع برقم: ، وقال الترمذيτأبي برزة اGسلمي 
  946 برقم 629،ص2ج له الصحيحة

 ) 103(جزء آية رقم : سورة التوبة  . 3

فقيه مجتھد من كبار ..  م1834-1759ھـ، 1250ھـ ـ 1173(محمد بن علي بن محمد بن عبد ^ الشوكاني اليمني 4
 وجد في علماء اليمن وصاحب كتاب نيل ا-وطار، ولد ببلدة شوكان باليمن ونشأ في صنعاء، وتلقى العلم على شيوخھا،

ًطلبه فأكثر من المطالعة والحفظ والسماع، حتى صار عالما كبيرا يشار إليه بالبنان، توافد عليه الطJب من كل مكان ً .
اشتغل بالقضاء وا\فتاء وكان داعية إلى ا\صJح والتجديد، ترك التقليد وسلك طريق ا<جتھاد بعد أن اجتمعت فيه شرائطه 

كثر خصومه كما كثر المعجبون به بسبب دعوته إلى . ل على سعة علمه وسJمة منھجهترك مؤلفات كثيرة تد. كاملة
نيل ا-وطار في الحديث؛ فتح القدير في التفسير، : من مصنفاته.توفي بصنعاء بعد عمر زاخر بالعطاء. ا<جتھاد والتجديد

 .وھو متوسط الحجم محرر العبارة
  399،ص2ية ج للشوكاني  عند تفسير ھذه ا�فتح القدير . 5

  23-22،ص11 ج عند تفسير ھذه ا�ية fبن عاشور والتنويرالتحرير . 6

 ) 60(سورة التوبة جزء آية رقم . 7
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 با4مس حاله كان كما ا4غنياء إخوانه من العون يد له يمد من فسيجد نكبة به حلت أو  نازلة به نزلت أو بجائحة
  .العمل جنس من فالجزاء الفقراء، مع

 الفوارق تخفيف أو وإذھاب والفقير، الغني بين المقارب ا(قتصادي والتعايش المساواة مبدأ تحقيق) 6
لم في والفقراء ا4غنياء بين الطبقية Uمن زكاتھا تخرج الزكاة فيه يجب التي ا4صناف أن المعلوم فمن. المعيشي الس 
 حتى بل زكاة، ويخرجه الغني يأكل ما جنس من الفقير فيأكل جنسھا، من تخرج والثمار والزروع فا4نعام جنسھا،

 الحلي أنواع من للغني كما الحلي من جزء للفقير فيكون وفضةً ذھبا زكاتھا تخرج أن ا4صل, ضةوالف الذھب في
 .  

 من عند:العسل مثل ،وذلك كالغني نصيبه الفقير فيصيب التفكه في زيادة كان ما المعيشة في حتى بل

ّ◌ق ز ًّأزق عشرة كل في العسل في( ρبقوله لذلك ،واستدلوا1وأحمد حنيفة كأبي الزكاة فيه يوجب  فيتحقق 3 2 )ِ

  .المساواة مبدأ

 مشاھد ھو كما ًنصابا وملك ا4غنياء الزكاة أصحاب من ًيوما الفقير ھذا صار ربما بل. والفقراء ا4غنياء بين

 أھل من ،فيكون شاة أربعين فتصير والتربية بالتوالد فيھا � يبارك قد الصدقة شياه من والشاتان ًأحيانا،فالشاة

  0 ذلك على ْوقس، الزكاة

 من يحدث ما مع كله وھذا ا4غنياء على الزكاة وجبت أجله من الذي المقصد  ھذا يتحقق كله فبھذا

 قوله بذلك ممتثلين وأفضله مالھم أجود من ا4غنياء أنفق لو فكيف 4صحابھا وصرفھا الزكاة بإخراج خروقات

�� �&:E	L( تعالىs�	0 m}W���& >�?@ִ� �&:J"���80 

|☺�� *D:�6� ¯�(
4

  

                                                           
-183،ص4ج  fبن قدامة،والمغني15،ص3ج  للسرخسي،والمبسوط62-61،ص2 للكاساني ج انظربدائع الصانع1

184fول : لزكاة العسل شرطين ويشترط الحنيفة.247-246،ص2ج  للبھوتيرادات،وشرح منتھى إGن النحل في كو: ا
إن كان النحل في أرض مفازة أو جبل غير مملوك فE :اني  في أرض الخراج فE شيء فيه  والثنأرض العشر ،أما إذا كا

 f0 زكاة فيه إf إن كانت اGرض مملوكة :زكاة فيه إf إن حفظه إfمام  من اللصوص وقطاع الطرق ،وقال أبو يوسف 
 .98-96،ص30وج291-290،ص23جر ما تقدم والموسوعة الفقھية الكويتية انظ

 ،وانظر تاج 243،ص3للفيروز آبادي جالقاموس المحيط 0السقاء أو جلد يجز وf ينتف للشرب وغيره : الزق بالكسر 2
  .408،ص25ج  للزبيديالعروس

، والبيھقي في سننه )629(رقم يث ،حدما جاء في زكاة العسل:أخرجه الترمذي في سننه ،كتاب الزكاة ،باب 3
في ھذا الباب كبير ρاده مقال وf يصح عن النبي نفي إس:عن ابن عمر رضي هللا عنھما وقال الترمذي 126،ص4ج

ًسألت محمدا عن : 175برقم )102ص(لل عوقال في ال. شيء،والعمل على ھذا عند أكثر أھل العلم ،وبه يقول أحمد و إسحاق
 نير fبن الملقنوفي البدر الم. ٌمرسل ،وليس في زكاة العسل شيء يصحρعن نافع  عن النبي ھو :ھذا الحديث فقال 

ى  أحمد ويحي وقد ضعفهتفردبه ھكذا صدقة وھو ضعيف(وقال البيھقي في سننه .ھذا حديث منكر:وقال النسائي :518،ص5ج
من الحفاظ أنه f يصح شيء في إيجاب وقد صرح جماعات  :524-523،ص5جير الملقن في البدر المن وقال ابن وغيرھما 

قال الشافعي رحمه هللا . الحديث في أن في العسل العشر ضعيف ،وفي إنه f يؤخذ منه العشر ضعيف:قال الشافعي . زكاة 
  وكذلك قال ابن المنذر0واختياري أن f يؤخذ منه ،Gن السنن واfثار ثابتة فيما يؤخذ منه ،وليست فيه ثابتة ،فكأنه عفو :
-284،ص3وانظر إfرواء ج..  E زكاة فيه ،وf إجماع ،فρليس في الوجوب صدقة العسل حديث يثبت عن رسول هللا :

وذھب الشافعي ومالك . وكاني في نيل اGوطارل�لباني رحمه هللا وقال الش 375-374:ص(وتمام المنة )810(برقم 287
وأشار العراقي في شرح الترمذي إلى إن الذي .  الزكاة في العسلوالثوري وحكاه ابن عبد البر عن الجمھور إلى عدم وجوب

المجموع و، 13352(برقم286،ص9ج  fبن عبد البر  اfستذكاروانظر.ن الجمھور أولى من نقل الترمذي نقله ابن المنذر ع
- 12،ص2ج،وزاد المعاد fبن القيم  171و164-160،ص2ج،واGمول Gبي عبيد 436و433،ص5 للنووي جشرح المھذب

،كتاب الزكاة ،وباب العشر فيما يُسقى من ماء السماء ،و وباماء الجاري ،ولم ير 896،ص1ج  fبن حجر، وفتح الباري16
  )ًعمر بن عبد العزيز في العسل شيئا

 )92(ّجزء اية رقم :ّ سورة ال عمران 4
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 لنفس‘ تطھير كذلك ففيھا– تقدم كما – وا4نانية الشح من المزكي لنفس تطھير فيھا الزكاة أن كما) 7

  .1 والبغضاء الحسد من الفقير

 ا4غنياء ھؤ(ء تجاه ًحسدا نفسه في يجد ( لحاله وتفقدھم له ا4غنياء مواساة يجد الذي الفقير أن :ومعناه

  0 واNخاء والمحبة المودة من بينھما يتحقق العكس ،بل عليھمً وبغضاً حقدا و( ،بل

 والزكوات واNنفاق الصدقات أن :ومعناه 20المزكي نفس في والبذل والعطاء اNنفاق أصلية تثبيت) 8

 له سجية تصير حتى نفسه في ذلك ويثبت والعطاء اNنفاق تحب طاھرة ًنفسا المزكي نفس من تجعل الواجبة

   المستحبة الصدقات من الواجب غير ولو واNنفاق بذلال على ،ويتعود

 على سھل باللسان ،والتوحيد للتوحيد التزام الشھادة بكلمتي التلفظ ،فإن إس'مه في المسلم صدق امتحان)9

 فامتحنوا الناس عند بالغريزة محبوبة ،وا4موال المحبوب بمفارقة ودرجتھا i المحبة صدق يظھر ،وإنما اNنسان

 �	L( تعالى قال ،كما تعالى مرضاته سبيل في المحبوب المال عن بالتنازل دعواھم لصدق ًاإظھار

�&:E�s�	0 m}W���& >�?@ִ� �&:J"���80 |☺�� 

*D:�6� ¯�(
3.  

 في عليه أنعم بما عبده على المتفضل وجل عز العبد،فھو على تعالى � لنعمً شكرا الزكاة أداء في أن)10

 الزكاة يدفع حين ،فالمزكي الفطر زكاة وھي بدن ،وزكاة مال زكاة:قسمين الزكاة جعلت دفق ،ولذا ونفسه ماله

 يؤدي وعندما. 4والسؤال الفقر مذلة عن يغنيه ما المال من رزقه ،حيث عليه � نعمة شكر يؤدي المعدمين للفقراء

   . وبصيرة وقوة ، وعافية حةص من � أو(ه ولما بدنه، لمعاناة � نعمة شكر يؤدي فإنه ، البدن زكاة

 ،فكما5 )لنفسه يحب ما 4خيه يحب حتى أحدكم يؤمن ( (ρ لقوله الكامل بالمؤمن اNنسان تلحق أنھا)11

   6اNيمان كامل بذلك ،فتكون أخاك تعطيه أن تحب ،فأنت حاجتك به تسد الذي المال لك يبذل أن تحب أنك

 مجرب شيء وھذاً انشراحا نفسه في ،يجد المال و(سيما ءالشي بذل إذا ،فاNنسان الصدر تشرح أنھا)12

 أخرج من ،أما يده من يخرجه أن قبل قلبه من المال ويخرج ، نفس وطيب بسخاء بذله يكون أن بشرط ولكن ،

 من والكرم البذل أن: 7المعاد زاد في القيم ابن ذكر ،وقد البذل بھذا ينتفع ،فلن قلبه قرارة في ،ولكنه يده من المال

  .الصدر انشراح أسباب

                                                           
   )58:ص( محاسن ا?سEم للبيانوني 1

 )172:ص(ينور الدين الخادم\ علم مقاصد الشريعة د2

  ) 92( سورة آل عمران جزء آية رقم 3

 . 208،ص1انظر إحياء علوم الدين للغزالي ج 4

 ، ومسلم في )13(رقم ،حديث أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب ا?يمان ،باب من ا?يمان أن يحب Gخيه ما يحب لنفسه  5
رقم حديث Gخيه  المسلم ما يحب لنفسه من الخير الدليل على أن من خصال ا?يمان أن يحب :صحيحه ،كتاب ا?يمان ،باب 

 .τعن أنس ) 45(

 .ن رحمه هللا تعالى انظر لھذه الحكم وما بعدھا الشرح الممتع fبن عثيمي6

 .25، ص2 زاد المعاد ج 7
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ووصل ا4رحام , وأطعم الطعام ,  لمن أفشي الس'م εفإن الجنة كما قال , أنھا من أسباب دخول الجنة ) 13

  . وكلنا يسعى لدخول الجنة 1وصلى بالليل والناس نيام, 

قال في الذين و , 2 )ٍكل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة  : ( εفقد قال , النجاة من حّر يوم القيامة ) 14

   .3)ورجل تصدق بصدقة فأخفاھا حتى ( تعلم شماله ما تنفق يمينه : ( يظلھم � في ظله يوم ( ظل إ( ظله 

ًيعني تنمي المال حسا ومعنى , أنھا تزكي المال ) 15 , فإذا تصدق اNنسان من ماله فإن ذلك يقيه اjفات , ً

، وھذا شيء 4)ما نقصت صدقة من مال: ( ولھذا جاء في الحديث , قة وربما يفتح � له زيادة رزق بسبب ھذه الصد

أو أمراض , أو خسائر كثيرة , مشاھد أن اNنسان البخيل ربما يسلط على ماله ما يقضي عليه أو على أكثره باحتراق 

  .ًتلجئه إلى الع'جات التي تستنزف منه أموا( كثيرة

  .5)ما منع قوم زكاة أموالھم إ( منعوا القطر من السماء(: وفي الحديث, أنھا سبب لنزول الخيرات) 16

    6 )الصدقة تطفئ غضب الرب : ( كما جاء في الحديث , أنھا تطفئ غضب الرب ) 17

7 )النار الماء يطفئ كما الخطيئة تطفئ والصدقة : ( ε لقوله الخطايا تكفر أنھا) 18
  

ً شيئا يسد ما يأتيھم الفقراء 4ن , ذلك أشبه وما , والسطو والنھب السرقات مثل المالية الجرائم تمنع أنھا) 19

   . عليھم يعتدون ف' إليھم محسنون أنھم ويرون , ا4غنياء ويعذرون , حاجتھم من

 الجنة دخل بھا له ختم � وجه ابتغاء بصدقة تصدق من : ( ε لقوله الخاتمة حسن على عظيم دليل أنھا) 20

( 8.  

 والعطاء، الجود أھل من يصبح فإنه واNنفاق والبذل العطاء على نفسه وجبلت الصدقة، أھل من كان فمن

  . والعطاءات الخيرات فعل على ٌوييسر بذلك، له فيختم واNنفاق، البذل ديدنه حتى الصدقات بكثرة وتزكو نفسه وتصفو

                                                           
Gرحام وصلوا ا, أيھا الناس افشوا السEم وأطعموا  الطعام يا  (εقال رسول : ونص الحديث عن عبد هللا بن سEم قال  1

وابن  , 2485حديث رقم . كتاب صفة القيامة . أخرجه الترمذي في سننه . )وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسEم
 13ص , 3والحاكم في المستدرك ج . 1334باب ما جاء في قيام الليل حديث رقم , كتاب اقامة الصEة : ماجه في سننه 

 .569ذھبي واGلباني في السلسلة الصحيحة برقم وأقره ال, وقال صحيح على شرط الشيخين 

 حديث صحيح، انظر تفاصيل تخريجه ص  2

رقم  حديث وفضل المساجد, من جلس في المسجد ينتظر الصEة : باب , ذان كتاب اG, خرجه البخاري في صحيحه  أ 3
)   1031(رقم ،حديث  الصدقةفضل إخفاء: باب , كتاب الزكاة  , ومسلم في صحيحه, وفي عدة مواضع أخرى  , )660(

  وقد تقدم .τعن أبي ھريرة 

عن )  2588(رقم ،حديث استحباب العفو والتواضع : باب , كتاب البر والصلة وا�داب ,  أخرجه في مسلم في صحيحه  4
 τأبي ھريرة 

  ،540،ص4جدرك والحاكم في المست, )4019(رقم،حديث العقوبات: باب , كتاب الفتن ,  أخرجه ابن ماجه في سننه 5
سلسلة وصححه اGلباني في ال,  عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنھما  )3042( برقم 23 – 22،ص5جوالبيھقي في الشعب 

 ) 106( برقم 218 – 216،ص1الصحيحة ج

 وابن حبان في صحيحه , )664(رقم ما جاء في فضل الصدقة،حديث : باب , اة كتاب الزك,  أخرجه الترمذي في سننه  6
انظر السلسة الصحيحة ل�لباني , لصحابة  من اوجاء عن عدد , ψعن انس بن مالك )3309( برقم 104 – 103،ص8ج

 .)1908( برقم 539 – 535،ص4رحمه هللا ج

 حديث صحيح، انظر تفاصيل تخريجه ص  7

) 1410( برقم 420،ص1جوقال المنذري في الترغيب والترھيب , )23324( برقم 350،ص38جأخرجه أحمد في مسنده   8
وفي السلسلة الصحيحة , وصححه الشيخ اGلباني في الترغيب والترھيب المصدر السابق . ) رواه احمد بإسناد fبأس به: (
  )58: ص ( الجنائز أحكام  و  201،ص4ج
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 التي وتعالى سبحانه � بوعود ويقينه برجائه وذلك ، بربه العبد صلة تقوي أنھا الزكاة مقاصد ومن) 21

��5�� (تعالى قوله مثل وذلك كتابه في ذكرھا 3+=�B⌧)�� @$�� ��W�⌧{ ���<�% 

*+^�)[��L�� � ��Nl� +`�/ִC Urs$֠[���/���( 1 فالمتصدق المنفق متطلع ،

ُنيا ، ويعجل له وھذا الخلف قد يكون في الد. إلى ما عند � تعالى، وعند اليقين الجازم بھذا الخلف الموعود في اjية

قال الحافظ . من � سبحانه وتعالى في حياته، مع ما أودعه له من ا4جر وكذلك يوم القيامة ، أو قد يكون في اjخرة

     . 2)وكم من منفق مات قبل أن يقع له الخلف المالي، فيكون خلفه الثواب المعد له في اjخرة : ( ابن حجر
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 ) 39(سورة سبأ ، جزء آية رقم   1

 .305، ص 3فتح الباري شرح البخاري ج  2
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 الطعام عن اNمساك: لغة ومعناه 1ً وصياما صوما يصوم صام : يقال لصام مصدران والصيام الصوم : لغة

 �% H[dI[B ���S⌧E5��Hc���B  :(تعالى � قال . ذلك ونحو والسير والك'م

6@���	��/�$� �,���v�( 2، صام قد , الھاجرة لوقت تقول والعرب . الك'م عن إمساكا : أي 

  : النابغة قال السير عن أمسكت قد , واقفة : بمعنى صيام خيل وتقول , السير عن فيه الشمس (مساك النھار

3 اللجما تعلك وأخرى العجاج تحت      صائمة غير وخيل صيام خيل
  

 شخص من , مخصوص زمن في , مخصوص شيء عن مخصوص إمساك ھو : ( النووي قال : ًوشرعا

4  )مخصوص
  

 دواء من الجوف يدخل حسي شيء كل وعن , والفرج البطن شھوتي عن فعلي امتناع الصوم أن أي

 له أھل معين شخص من , الشمس غروب إلى الصادق أي الثاني الفجر طلوع من وھو : معين زمن في , ونحوه

 لتمييز , تردد بدونً جزما الفعل إيجاد على القلب عزم وھي : بنية , ساءوالنف الحائض غير العاقل المسلم وھو: 

  . 5العادة عن العبادة

U�/ م &�ض
�C ؟ ر/5
ن �0Z ا

 توفي ε 4نه سنين تسع ε � رسول وصام. 6الھجرة من الثانية السنة شعبان في رمضان شھر صوم فرض

  .7الھجرة من عشرة احدى سنة ا4ول ربيع شھر في

 أن وافق الشھور أسماء تضع أن أرادت لما العرب 4ن , الحر شدة وھو , الرمض من رمضان يُوسّم

 بذلك سمي أنه من قيل وما . الربيع زمن لموافقتھما الربيعان سمي كما بذلك فسمي الحر شدة في كان المذكور الشھر

  . 8الشرع قبل ثابتة التسمية 4ن ضعيف , يحرقھا أي , الذنوب  يرمض (نه

 $�  : &�j��" د

 , والسنة , الكتاب وجوبه في وا4صل , اNس'م أركان من ركن وھو وفرض واجب رمضان صوم
( : تعالى فقوله الكتاب أما , واNجماعִ�#K�hX= K  )��֠o3& 

�&:1� �&�E b;�<E� 1�J6�-/; � 1[�-�j��& ִ☺⌧� 
b;�<E� '/0 1 *w��֠o3& L�� 7�J6(;7^	֠ 7�EF�;ִ8	� 

 I:J"g<	0 \]yx4   ��gK�O ��_ִf����8S� > Lִ☺	
 
*D֠⌧� �EF��� ��K,p|Ç ���O >'/0 1 �U⌧�ִ� Gs|��8	
 
$L�k� ��gK�O  Uִe¯O > '/0 1�� *w��֠o3& 

N�� �:J"-�a1K GH K$��
 1[ִ8	§ O)r�F���� � Lִ☺	
 
 ¥m:	a	0 &�}7Uִe �:��	
 G}7Uִe N1Oo3 > I�O�� 

�&:1�:��	0 G}7Uִe 7�J6o� � I(" ���!�E�  I:�☺/;�8	0 
\]y,4   1U7�ִg  IB� ��c rV�֠o3&  �xV�¯O ��f�
 

                                                           
 ) صوم(مادة  , 482،ص1 للفيومي جوالمصباح المنير, 139،ص4ج وز أبادي للفير القاموس المحيطانظر  1

 ) 26(جزء آية رقم , سورة مريم   2

  للنوويوالمجموع, 394،ص3جوالحاوي الكبير للماوردي , 323،ص3جبن فارس معجم مقاييس اللغة fانظر   3
  .616،ص1 للشربيني جومغني المحتاج, 248،ص6ج

 275،ص3 للحطاب الرعيني جومواھب الجليل, 75،ص2ج  للكاسانيوبدائع الصنائع, 248، ص6جالمجموع انظر   4
f 325،ص4جبن قدامة والمغني. 

  وانظر ما تقدم من المصادر السابقة566،ص2وھبة الزحيلي ج/ دالفقه ا?سEمي وأدلته    5

 .409،ص7ج  للنوويوروضة الطالبين , 396،ص3جانظر الحاوي الكبير للماوردي   6

 .251،ص6ج  للنوويانظر المجموع شرح المھذب  7

 .616،ص1ج  للشربيني المحتاجيمغن  8
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1�EF���  U7��Î�& ��$☺���f
;	
 � L ���  IBQ 
��K,p	Ç ���O >'/0 1 �U⌧�ִ� Gs|��8	
 $L�k� ��gK�O 
 Uִe¯O F ��KxU1K �3& 1�J6(l  U��1f��& BC�� 
��KxU1K 1�J6(l �}$|18��& �&:8;�☺~6�<���� 

/s|��8��& �&��}Wk�⌧6�<���� o3& >Y/0 1  � 

7�EF�ִ�ִ9 7�J6X;ִ8	��� *D�1UEF$./5(
 1.   

ً أعرابيا أن الصحيحين وفي , رمضان صوم منھا ذكر 2  )خمس على اNس'م بني : ( ε فقوله السنة وأما

 رمضان شھر : ( قال ؟ الصيام من علّي � فرض ماذا أخبرني � رسول يا : فقال , الرأس ثائر ε النبي إلى جاء

 فأخبره ؟ الزكاة من علّي � فرض ماذا فأخبرني : قال ) ًشيئا تطوع إ(, ( : ( قال ؟ غيره علّي ھل : قال) 

 فقال . ًشيئا علّي � فرض مما أنقص و( , ًشيئا أتطوع ( أكرمك لذيوا : ( قال . اNس'م بشرائع � رسول

  .3  )صدق إن الجنة دخل ( أو ) صدق إن أفلح : ( ε النبي

  .4 مرتد فھو وجوبه جحد ومن , رمضان صيام وجوب على ا4مة أجمعت فقد اNجماع وأما

 مسالك سد الصيام وفي : ( فقال 5طبيالشا اNمام ذكرھا ما منھا العلم أھل ذكرھا عدة مقاصد وللصيام

 منكم استطاع من : ( الحديث في , العزبة في التحصن على وا(ستعانة , الريان باب من والدخول , الشيطان

 من كان ومن : ( وقال , 7 )جنة الصيام : ( وقال, 6 )وجاء له فإنه بالصوم فعليه يستطع لم ومن فليتزوج الباءة

   اھـ. 8  )الّريان باب من ُدعي الصيام أھل

   : اjتي النحو على تفصيلھا يمكن الث'ث فھذه

                                                           
   )185 – 183(آية رقم , سورة البقرة   1

 ، وأخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب 8إيمانكم ، حديث رقم " دعاؤكم"أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب ا?يمان ، باب   2
  .τ كEھما عن ابن عمر 16العظام حديث رقم ا?يمان باب أركان ا?سEم ودعائمه 

 ومسلم في صحيحه،, )1891(رقم حديث ,وجوب صوم رمضان : باب , كتاب الصوم ,  أخرجه البخاري في صحيحه 3
 .τكEھما عن طلحة بن عبيد هللا ) 11(رقم حديث بيان الصلوات التي ھي أحد أركان ا?سEم : باب, كتاب ا?يمان 

 للنووي والمجموع, 276،ص3 للحطاب الرعيني جومواھب الجليل، 75،ص2 للكاساني جلصنائعبدائع ا:  انظر 4
 .324 – 232،ص6ج  fبن قدامة والمغني, 252،ص6ج

 . 303،ص2ج  للشاطبيالموافقات   5

ر وفي غي , )1905(رقم ،حديث الصوم يمن خاف على نفسه العزبة : باب, كتاب الصوم , أخرجه البخاري في صحيحه    6
قم من تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة ،حديث راستحباب النكاح ل: باب , كتاب النكاح , ومسلم في صحيحه , ھذا الموضع 

 وھذا لفظ البخاري رحمه هللا تعالى , ψ عن عبد هللا بن مسعود )1400(

ھل يقول إني : ب وبا, )1894(،حديث رقم فضل الصوم: باب , كتاب الصوم ,  جزء حديث أخرجه البخاري في صحيحه 7
 عن أبي ) 1151(،حديث رقم فضل الصيام : باب, كتاب الصيام , ومسلم في صحيحه, )1904(،حديث رقم ُصائم إذا شتم 

 ψھريرة 
كتاب , ومسلم في صحيحه , )1897(،حديث رقمّالريان للصائمين: باب, كتاب الصوم ,   أخرجه البخاري في صحيحه 8

 وفيه .. من أنفق زوجين في سبيل هللا  (: بلفظ ψعن أبي ھريرة )1027(،حديث وأعمال البرمن جمع الصدقة: باب , الزكاة 
ّالريان : باب, كتاب الصوم , وأخرجه البخاري في صحيحه . ) ..ُومن كان من أھل الصيام دعي من باب الصيام : ( 

 من حديث سھل )1152(،حديث رقممفضل الصيا: باب , كتاب الصيام , ومسلم في صحيحه , )1896(،حديث رقمللصائمين
أين : يقال , f يدخل معھم أحد غيرھم , يدخل منه الصائمون يوم القيامة , ًإن في الجنة بابا يقال له الريان : ( ًبن سعد مرفوعا 

 ) .ُفإذا دخل آخرھم أغلق فلم يدخل من أحد , الصائمون ؟ فيدخلون منه 
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  : الشيطان مسالك سد )1

 وإنما, الشھوات العباد وإفساد Nغواء وسائله من 4ن , � لعنة عليه الشيطان � لعدو قھر فيه الصيام 

 من يجري الشيطان إن : ( ε لهلقو الشيطان مجاري وتتوسع الدم يتولد منه الذي والشرب با4كل الشھوات تتقوى

 , فيضعف الشيطان مجاري ويضيق , ويقللھا الشھوة يكسر جوع فيه الذي فالصيام, 1 )الدم مجرى آدم ابن

   . العباد من المعاصي فتقل , نفوذه ويقل , وسوسته وتضعف

 وشرب أكل وإذا بوالشرا الطعام من يتولد الدم أن ريب و( : ( .. � رحمه تيمية ابن اNس'م شيخ قال

 ضاقت الدم ھو الذي الشيطان مجاري فإن 2 )بالجوع مجاريه فضيقوا : ( ε قال ولھذا , الشيطان مجاري اتسعت

    3 )المنكرات وترك الخيرات فعل إلى القلوب انبعثت ضاقت وإذا

  :الّريان باب من الدخول )2

 إ( إله ( أن أشھد : فقال توضأ من: (  ε النبي عن الحديث في جاء كما , ثمانية الجنة أبواب أن معلوم

, 4)شاء أيھا من يدخل , الثمانية الجنة أبواب له فتحت إ( , ورسوله عبده ًمحمدا أن وأشھد , له شريك ( وحده �

 في زوجين أنفق من: ( ε يقول ولذلك والتقوى البر أعمال من يكثرون ما بحسب منه يدخلون جماعته باب ولكل

 كان ومن , الص'ة باب من ُدعي الص'ة أھل من كان فمن , خير ھذا � عبد يا : الجنة أبواب من ينود � سبيل

 الصدقة أھل من كان ومن , الريان باب من دعي الصيام أھل من كان ومن , الجھاد باب من دعي الجھاد أھل من

 : قال ؟ كلھا ا4بواب تلك من ُدعي من لىع ما � رسول يا وأمي أنت بأبي: τبكر أبو فقال ) الصدقة باب من دعي

  .5  )منھم تكون أن وأرجو نعم( 

  .الرحمن رضى وينال بالجنان فيفوز الّريان باب من الدخول الصيام مقاصد فمن

  :العزبة في التحصن على ا(ستعانة )3

                                                           
ومسلم في , )2039(،حديث رقمھل يدرأ المعتكف عن نفسه : باب, كاف أبواب اfعت, أخرجه البخاري في صحيحه   1

ًبيان أنه يستحب لمن ُرئي خاليا بامرأة وكانت زوجته أو محرما له: باب , كتاب السEم , صحيحه   عن ) 2175(،حديث رقمً
    صفية رضي هللا عنھا

: العراقي وقال) . ا\حياء في كرهذ(   :78 قمبر)142: ص (الموضوعة بارا-خ في المرفوعة ا-سرار في القاري قال 2
 وقال ھـ.ا الصوفية بعض كJم من مدرج فإنه يعني. ) بالجوع مجاريه فضيقوا : ( قوله دون صفية حديث من عليه متفق

 كتاب " في ھي وإنما عليھا وقفت التي السنة كتب من ٍشيء في أصل و<.. : (79،ص3ج الضعيفة السلسلة في ا-لباني
 ھـ.ا ) ..فقط للغزالي " ياءا\ح

 على يترتب لما ذلك إن : البيض ا-يام الثJثة صيام من الحكمة في وقيل . بتصرف246،ص25ج الفتاوى مجموع 3
 من يجري الشيطان -ن , الشيطان على لتضيقھا الصوم فشرع العروق مجاري به تتسع الذي الدم فورة من القمر اكتمال

  .أعلم و^ ھـ.ا . الدم مجرى آدم
عامر     عن عقبة ابن )234(،حديث رقمالذكر المستحب عقب الوضوء: باب, كتاب الطھارة ,  أخرجه مسلم في صحيحه 4
ψ.   

كتاب الزكاة , ومسلم في صحيحه )1897(،حديث رقمالريان للصائمين: باب , كتاب الصوم ,  أخرجه البخاري في صحيحه 5
 . ψ عن أبي ھريرة )1027(ديث رقم،حمن جمع الصدقة وأعمال البر: باب , 
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 ε النبي هوجK ولذلك , عنه وجل عز � نھى ما ارتكاب إلى اNنسان يؤدي قد  1ُالغلمة شدة أن معلوم

 , للفرج وأحصن للبصر أغض فإنه , فليتزوج الباءة من استطاع من الشباب يامعشر : ( فقال الشباب إلى خطابه

  .2)وجاء له فإنه بالصوم فعليه يستطع لم ومن

 فليتزوج النكاح ومؤن مؤنه على لقدرته الجماع منكم استطاع من : وتقديره , الجماع أي : الباءة ومعنى

 المني شر ويقطع الشھوة يقطع الصوم أن ھنا والمراد , الخصيتين رض وھو وبالمد الواو بكسر : جاءو ومعنى.

   .الصيام من المقصدً جليا يتضح وبھذا . 3الوجاء يفعله كما

 وھي ا4صلية للفائدة تابعة كلھا وھي : ( ًقائ' ذلك بعد ذكر ثم الث'ث ھذه الشاطبي اNمام ذكر وقد 

  . 4  )تقدم كما i وعوالخض ا(نقياد

 مقصود : قاعدة : ( قال فقد ُأيضا ھذا على مايدل الس'م عبد بن العز اNمام ك'م من معنا تقدم وقد

 عبد بن العز اNمام عند الص'ة مقاصد في معنا تقدم كما القاعدة ھذه وشرح ) . � إلى التقرب كلھا العبادات

  . الس'م

  : تقدم ما إلى ويضاف •

  :التقوى معاني وتثبيت تحقيق )1

:  تعالى قال .الصيام فريضة مبدأ على النص في ًاساسا إليه مشار ھو المقصد وھذا
)ִ�#K�hX= K  )��֠o3& �&:1� �&�E b;�<E� 

1�J6�-/; � 1[�-�j��& ִ☺⌧� b;�<E� '/0 1 
*w��֠o3& L�� 7�J6(;7^	֠ 7�EF�;ִ8	�  I:J"g<	0 (

5.  

 يعيش حتى القلب في معالمھا وتثبيت , النفس في التقوى تحقيق ھو يضةالفر ھذه من العظيم فالمقصد

 إ( صيامه بحقيقة أحد يعلم ( 4نه والسمعة الرياء عن ًبعيدا وتعالى سبحانه منهً وخائفا وجل عز �ً مراقبا الصائم

   . وتعالى تبارك �

 �	7�EF�;ִ8( ...  : تعالى بقوله ابتدأت الصيام آيات أن ا4مور لطائف ومن

 I:J"g<	0 (عتكاف الصيام أحكام ذكر بعد وانتھت)بقوله كذلك وا ... ) ִ^��_⌧-⌧� 
tw(kr 61K �3& ����<= K&�E �SS�;�� ����X;ִ8	� 

*D:J"g< K( 
6 .  

  :الجوارح صيام تحقيق )2

 فمن , الجوارح صيام وھو, والسيئات المعاصي عن الصيام , والشراب الطعام عن الصيام لوازم من

 : ( القدسي الحديث في تعالى يقول ولذلك , وجل عز � إلى للتقرب ًمحبا المعاصي عن ًبعيدا صار ذلك اعتاد

                                                           
  " غلم " مادة 382،ص3ج ھـ.ا.. وغيرھما والرجل المرأة نم النكاح شھوة ھيجان : ُالغلمة :( النھاية في ا-ثير ابن قال  1

 ) 438 (اللغة مقاييس معجم ھـ.ا ) ..شھوة وھيج َحداثٍة على يدل صحيح أصل والميم والJم الغين : ( فارس ابن وقال
  عند كEم الشاطبي على مقاصد الصوم         يث صحيح، انظر تفاصيل تخريجه صحد 2

 )  868: ص( شرح مسلم للنووي 3

 . 304،ص2للشاطبي ج الموافقات 4

 ) 183(آية رقم ,  سورة البقرة 5

 ) 187(جزء آية رقم ,  سورة البقرة 6
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 لم من : ( ε قال كما الجوارح بصيام إ( " الثواب الكامل " الصوم يتحقق ( بل . 1 )4جلي وشھوته طعامه يدع

 من له ليس صائم رب : ( ًأيضا ε وقال .2)وشرابه امهطع يدع أن في حاجة i فليس , به والعمل الزور قول يدع

  .  3  )السھر إ( قيامه من له ليس قائم ورب الجوع إ( صيامه

  : اNنسان في البھيمية قھر )3

 شدتھا سبب كان ولما . بقھرھا ا(عتناء وجب الم'ئكية ظھور عن مانعة الشديدة البھيمية كانت ولما

 , الرغد ا4كل يفعله ما( يفعل فإنه الشھوية اللذات في وا(نھماك والشرب كلا4 ھو وغزارتھا طبقاتھا وتراكم

  . 4ا4سباب ھذه تقليل القھر طريق يكون أن وجب

 من يحقق حتى , والشھوة والشراب الطعام بترك الم'ئكية العبد يعيش بأن الصيام مقصد يظھر وبھذا
�8 K o3��zC  I:( الم'ئكة تحققه ما وتعالى سبحانه i العبودية& 3 � 

7�89 U ��O  I:8;ִ8�� K��  �  I�ip	Ç�	1K(
5  .  

  : وشھواته غرائزه رق من اNنسان تحرير )4

 وأمامه ويعطش , الشھي الطعام وأمامه يجوع فالصائم , الصبر على وتربية اNرادة على تقوية فالصيام

  . 6وصبره إرادته إ( ذلك على يعينه ( و , ربه إ( ذلك في عليه رقيب (,زوجته جانبه وإلى ويعف , البارد الماء

  : عليه � نعم قدر اNنسان تعريف )5

 نعمة عرف , الجوع ومرارة , العطش حرارة ذاق فإذا , بھا شعوره قل , النعم عليه تكررت إذا فاNنسان

  .7والمشرب المأكل في عليه �

  :المسلمين بين ا(جتماعي التكافل معاني تحقيق )6

ً مبتغيا والعطش الجوع يكابد وھو الشراب ولذائد الطعام أنواع وأمامه الغني يعيش أن الصيام اصدمق من

 ُويحرمون والعطش الجوع يكابدون وھم والمساكين الفقراء إخوانه يعيش كيف ًمتذكرا , تعالى � مرضاة بذلك

 في وصدقة نفقة أكثر ا4غنياء تجد ذلكول , المسلمين بين التكافل معاني تتحقق فبذلك .العيش ضروريات أدنى من

   .غيره من رمضان

 الصبر أنواع الصوم في اجتمع ولقد , والشراب الطعام بإق'ل وتزكيتھا وترويضھا النفس وتعويد الصبر تعلم )7

  : وھي, 1تعالى � رحمھم العلماء ذكرھا التي الث'ثة

                                                           
 , )7492(رقم  ،حديث يريدون أن يبدلوا كEم هللا : ( الى قول هللا تع: باب , كتاب التوحيد ,  أخرجه البخاري في صحيحه 1

وغيرھما عن أبي  , )1151(رقم ،حديث فضل الصيام: باب , كتاب الصيام , ومسلم في صحيحه , وفي غير ھذا الموضع 
إf : ز وجل قال هللا ع, الحسنة بعشر أمثالھا إلى سبعمائة ضعف , كل عمل ابن آدم يضاعف  : ( ε قال رسول هللا ψھريرة 

, وفرحة عند لقاء ربه , فرحة عنده فطره , للصائم فرحتان , يدع شھوته وطعامه من أجلي , الصوم فإنه لي وأنا أجزي به 
  وھذا لفظ مسلم) ولخلوف فيه أطيب عند هللا من ريح المسك 

 ) 1903 (رقم حديث ,الصوم في به والعمل , الزور قول يدع لم من: باب , الصوم كتاب , صحيحه في البخاري أخرجه 2
  . ψ ھريرة أبي عن , وغيره

 للصائم والرفث الغيبة في جاء ما : باب , الصيام كتاب , سننه في ماجه وابن, )1690 برقم (الكبرى في النسائي أخرجه  3
  ھـ.ا ) صحيح حسن : ()1690 برقم ( ماجة ابن سنن في ا-لباني وقال ،τھريرة أبي عن )1690 برقم(
  125،ص2ج للدھلوي البالغة ^ حجة   4
 )6 (رقم آية جزء , التحريم سورة   5
 ) 64:ص (للبيانوني ا\سJم محاسن انظر  6
 ) 64:ص (للبيانوني ا\سJم محاسن انظر  7
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 و الطاعات من كثير وعلى , ًواحتسابا ًناإيما , الصوم على نفسك تصبر بأن , الطاعة على الصبر) أ(

  . وغيرھا واNنفاق والجود , القيام وتطويل , القرآن قراءة كثرة من القربات

 والكذب والنميمة الغيبة من � حرم عما الصوم الصائم يتعود بأن وذلك , � معصية عن الصبر) ب(
   .وتعالى سبحانه � لثواب ءابتغا فعلھا عدم على نفسه فيصّبر , والفواحش والمعاصي

 , � يطيعوا أن فيلزمھم , به � أمر , المسلمين على قدر الصيام أن وذلك , � أقدار على الصبر) ج(

 ε عنه ورد وقد . صيامه في والعطش الجوع من المسلم ي'قيه ما ذلك ومن , 4قداره وينقادوا , 4مره ويستسلموا
  . 6 )الدھر صوم , شھر كل من أيام وث'ثة, 2رالصب شھر صوم : ( قال أنه

 جھنم نار وفي , المحشر أرض في الشديدين والعطش الجوع بسبب , وأھوالھا اjخرة ھموم تذكر )8
  .3باi والعياذ

   : منھا للصيام فضائل عدة الصحيحة ا(حاديث في ثبت : الصيام وفضل ثواب رجاء )9

ً واحتساباً إيمانا رمضان صام من : ( ومسلم البخاري عند كما ε لقوله وماتأخر ماتقدم الذنوب غفران - أ
   5 )تأخر وما : (مسنده في أحمد وزاد.4 )ذنبه من ماتقدم له غفر

     6  )به أجزي وأنا لي فإنه الصوم إ(: ( لحديث, � إ( (يعلمه الذي العظيم ا4جر له -ب

  . 7الحديث في تقدم كما , الريان باب من يدخل -ج

 , رب أي : الصيام يقول ، القيامة يوم للعبد يشفعان والقرآن الصيام : ( ε لقوله الصيام شفاعة ينال  -د
  )فيشفعان قال , فيه شفعني , بالليل النوم منعته : القرآن ويقول , فيه فشفعني , النھار في والشھوات الطعام منعته

8.   

, 1)النار من حصين وحصن , 9ُجنة الصيام : (ε لقوله , منھا حصين وحصن النار من جنة له يكون -ھـ

   .  3 )القتال من أحدكم كجنة , ُجنة الصيام : ( وقوله , 2)النار من العبد بھا يستجن ُجنة الصيام : ( ε وقوله

                                                                                                                                                                                        
 على الصبر يجمع فإنه , الصيام الصبر أنواع وأفضل :( قال حيث , )295:ص (رجب <بن والحكم العلوم جامع انظر  1

   .له المعارف لطائف كذلك وينظر , ھـ.ا ) ..الثJثة نواعا<
 الصوم فسمي الحبس الصبر وأصل , رمضان شھر ھو: ( 535،ص4ج النسائي سنن على شرحه في السيوطي قال  2

  ھـ.ا )  والنكاح والشراب الطعام عن النفس حبس من فيه لماً صبرا

 الشھر من أيام ث(ثة صوم باب ، الصيام كتاب : سننه في النسائي رجهوأخ) 7577 (برقم 22ص ، 13ج مسنده في أحمد أخرجه 6
  ) .3803 (برقم الجامع صحيح في ا7لباني وصححه . ψ ھريرة أبي عن 293ص 4ج سننه في والبيھقي 2408 رقم حديث

 
 ) 173: ص (الشريعة مقاصد علم في الخادمي ذكره    3
 في ومسلم ) 1901( رقم ،حديثونية ًواحتسابا ًايمانا صام من: ابب , الصوم كتاب , صحيحه في البخاري أخرجه  4

 أبي عن )760( رقم ،حديث التراويح وھو رمضان قيام في الترغيب : باب , وقصرھا المسافرين صJة كتاب , صحيحه
  .ψ ھريرة

 في كما وقبولھا ادةالزي ھذه إلى حسن ^ رحمه حجر ابن الحافظ وأشار, )9001 برقم ( 548 – 547،ص14ج المسند 5
  , 54 - 52: ص (مؤخرةوال المقدمة للذنوب المكفرة والخصال ,  1901( رقم حديث شرح 1057،ص1ج الباري فتح

 الزيادة ھذه على حكم فقد ^ رحمه ا-لباني الشيخ وأما.  62 – 63 ص ( المغفرة أسباب في الزاخرة البحار: كتاب وانظر
 غيره في تراه < وتفصيل بحث في   5083 برقم 146 – 134\11 ( الضعيفة في ε يالنب عن تصح < وانھا بالشذوذ

    . أعلم و^
   )الحاشية في ا<ضافة من 4 رقم المقصد في ( ًقريبا تخريجه سبق   6
 )    :   ص ( انظر   7
 الشعب في قيوالبيھ ،554،ص1ج المستدرك في والحاكم, ) 6626 برقم (123،ص15ج مسنده في أحمد أخرجه  8
 عنه وقال , )3883 (برقم الجامع صحيح في ا-لباني وصححه , ψ عمرو بن ^ عبد عن )1839 (برقم 378،ص3ج

   ھـ.ا . )  اعلم و^ ا\سناد حسن الحديث أن , القول وجملة)  : ( 395: ص ( المنة تمام في
 جنة الصوم كان وإنما العيون عن <ستتارھم الجن ميس ومنه , الترس وھو , )المجن (ومنه , ماستر كل : الجيم بضم  9

 أي : ّةـجن كونه معنى: ( 308،ص1ج النھاية في ا-ثير ابن قال ... بالشھوات محفوفة والنار , الشھوات عن يمسك -نه
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 بذلك � باعد إ( تعالى � سبيل في ًيوما يصوم عبد من ما ε قال : ( قال ψ الخدري سعيد أبي وعن 

 4  )ًخريفا سبعين النار عن وجھه اليوم
  

   ) .القيامة يوم وھو ( العطش يوم لسقيا سبب أنه -و

 الدنيا في الشقاء وتورثه , للنار عرضة صاحبھا تجعل التي والسيئات المعاصي من ووقاية حماية أنه -ز

 , للفرج نوأحص للبصر أغض فإنه , فليتزوج الباءة منكم استطاع من الشباب معشر يا : ( ε قال كما واjخرة

  . 5  )وجاء له فإنه بالصوم فعليه يستطع لم ومن

 من : ( ε قال كما , واjثام المعاصي عن الجوارح بصيام إ( يتحقق ( الكامل الصيام ثواب ان تقدم وكما

    .6)وشرابه طعامه يدع بأن حاجة i فليس به والعمل الزور قول يدع لم

 رمضان شھر من ليلة أول كان إذا : ( ε لقوله : النار من ھميعتق رمضان في ليلة كل في عتقاء i -ح

 , باب منھا يغلق فلم الجنة أبواب وفتحت , باب منھا يفتح فلم النار أبواب وغلقت, الجن ومردة الشياطين صفدت

  .  7  )ليلة كل وذلك , النار من عتقاء وi , اقصر الشر باغي ويا , اقبل الخير باغي يا : ٍمناد وينادي

 �	-�&	Eh( : تعالى لقوله , شھر ألف من خير وھي القدر ليلة فضل ينال -ط 

,c$�	"��& G}7Uִu $L�k� W&���O �U7�ִg(
 معنى العلم أھل قال,  8

                                                                                                                                                                                        

 بوالترھي الترغيب على ا-لباني الشيخ تعليق من . ھـ.ا.   الوقاية : والجنة الشھوات من يؤذيه ما صاحبه يقي
      .يسيرة زيادة مع 416،ص1ج
 أبي عن )3293(برقم 193،ص5ج الشعب في والبيھقي, ) 9225 برقم(123 ،ص15ج  مسنده في احمد أخرجه 1

 وحسنه, ) حسن باسناد احمد رواه: ( ) 1401( برقم 418،ص1ج والترھيب الترغيب في المنذري الوق,  ψ ھريرة
       )3880 (برقم الجامع صحيح في ا<لباني

 جابر عن )3292( برقم 193،ص5ج الشعب في والبيھقي, ) 14669( برقم 33 ،ص23ج  مسنده في احمد اخرجه 2
ψ رسول أن ^ ε والترھيب الترغيب في المنذري وقال. )الحديث .. ) ...ُجنة الصيام : وجل عز ربنا قال : ( قال 
 ابي بن عثمان حديث من الجامع صحيح في لبانيا- وحسنه. ) حسن بإسناد حمدأ رواه:() 1402( برقم 418،ص1ج

       ) 3867 ( برقم العاص
 ذكر ،باب الصيام كتاب :سننه في النسائي أخرجهو , )16273 برقم( 202 ،ص26ج  مسنده في حمدأ خرجهأ 3

, لعاصا أبي بن عثمان عن)  2229( برقم  الصيام فضل في أمامة أبي حديث في يعقوب أبي بن محمد على ا<ختJف
 ,  ψ العاص ابي بن عثمان عن ) 1639( برقم الصيام فضل في جاء ما : باب ، الصيام كتاب سننه في ماجه ابن أخرجهو

 . ) =1403( برقم 418،ص1ج للمنذري والترھيب والترغيب ) 3879 (برقم الجامع صحيح في ا-لباني وصححه
 1052،ص1ج الصوم فضل : باب, الصوم كتاب, البخاري صحيح في ورد قد) جنة الصيام : (ε قوله على وا<قتصار=

 تقدم وقد . ψ ھريرة أبي عن ) 1151( رقم ،حديث الصيام فضل : باب , الصوم كتاب , مسلم وصحيح ,  1894 برقم
  الصيام  لمقاصد الشاطبي كJم عند تخريجه

 في ومسلم,  )2840( رقم ،حديث^ لسبي في الصوم فضل : باب , والسير الجھاد كتاب , صحيحه في البخاري أخرجه 4
      لفظه وھذا  )1153( رقم حديث ,يطيقه لمن ^ سبيل في الصيام فضل : باب , الصيام كتاب , صحيحه

 ص تخريجه تفاصيل انظر صحيح، حديث   5
 ص تخريجه تفاصيل انظر صحيح، حديث   6
 سننه، في ماجه وابن)  682 برقم (رمضان شھر فضل في جاء ما: باب ، الصوم كتاب سننه، في الترمذي أخرجه   7

 في والبيھقي ،)1883 برقم (صحيحه في خزيمة وابن ،)1642 برقم (رمضان شھر فضل في جاء ما باب ، الصيام كتاب
 للمنذري والترھيب الترغيب ،)  759 (برقم الجامع صحيح في ا-لباني وحسنه ، τ ھريرة أبي عن 303،ص4ج سننه

         ).1433 برقم(
          ) .3 (رقم آية ، القدر سورة  8
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  أن المعلوم ومن , سنة وثمانين ً◌ ث'ثا يقارب ما وھو شھر ألف في العمل من وأفضل خير فيھا العمل أن : ذلك

    1)ذنبه من تقدم ما له غفرً واحتسابا إيمانا القدر ليلة قام من: ( ε وقال .الصيام شھر في تكون الليلة ھذه

 موسى أبا بعث ε رسول أن : عنھما � رضي عباس ابن فعن , القيامة يوم ا4كبر العطش تذكر) 10   

 السفينة أھل يا : يھتف فوقھم ھاتف إذا , مظلمة ليلة في الشراع رفعوا قد , كذلك ھم فبينما , البحر في سرية على

 وتعالى تبارك � أن : قال  ًمخبرا كنت إن أخبرنا : موسى أبو فقال . نفسه على � قضاه بقضاء أخبركم قفوا

  . 2   )العطش يوم � سقاه , صائف يوم في له نفسه أعطش من انه نفسه على قضى

 : ε � رسول قال : قال  τ حذيفة حديثل الجنة دخول و الخاتمة حسن أسباب من عظيم سبب أنه) 11   

 ا4عمال أن معلوم أنه إذ ، ومؤمنة مؤمن كل يرجوه عظيم مقصد فھذا. 3  )الجنة دخل يوم بصيام له ختم من(

  . 4  )عليه مات ما على عبد كل يبعث : ( ρ قال ، عليه مات ما على المرء يبعث وأنه بالخواتيم،

 أراد فإذا ،5)بركة السحور في فإن تسحروا (يقول ρ النبي فإن ربالسحو وذلك البركة نيل رجاء) 12

 ولو تسحروا :          ( ρ قال اjخر الحديث في جاء ولذلك السحور، يدع ف' وتعالى سبحانه � من البركة العبد

 في سيأتي اكم الخفيفة، الوجبة تلك بسبب اليوم سائر والعطش الجوع تحمل في جلية البركة وتظھر. 6)ماء بجرعة

  . الصحية الصوم مقاصد

 إن: ( ρ قال ًأيضا السحور بوجبة وذلك الم'ئكة، وص'ته بص'ته وجل عز � لنفحات التعرض) 13

 الدعاء من الم'ئكة وص'ة وجل، عز � ص'ة تناله أن أراد فمن. 7 )المتسحرين على يصلون وم'ئكته �

  . العظيمة ا4جور ھذه تضيع ( حتى ،الوجبة ھذه يدعن ف' ، له وا(ستغفار

 في الفطر بتعجيل وذلك ا4ديان سائر على وعلوه ، شعائره وتعظيم ، كلمته وإع'ء الدين إظھار) 14

 النص جاء ولذلك. والنصارى اليھود تفعله كما الليل ظلمة دخول أو النجوم، اشتباك إلى تأخيره وعدم الصيام،

  . 8 )يؤخرون والنصارى اليھود 4ن ، الفطر الناس عجل ماً ظاھرا الدين يزال (: ( بقوله ρ منهً صريحا

                                                           
 ومسلم ،)1901 (رقم ،حديث ونيةً واحتساباً إيمانا رمضان صام من : باب الصوم، كتاب : صحيحه في البخاري أخرجه 1

 أبي عن) 760 (رقم التراويح،حديث وھو رمضان قيام في الترغيب :باب وقصرھا، المسافرين صJة كتاب :صحيحه في
   .τ رةھري

 رواه)  : 1408 برقم (والترھيب الترغيب في المنذري عنه وقال  ،4974 برقم)الزخار البحر (مسنده في البزار أخرجه 2
            . ^ شاء إن حسن بإسناد البزار

 < ادبإسن أحمد رواه): ( 1410 برقم (والترھيب الترغيب في المنذري وقال)  23324 برقم (مسنده في أحمد أخرجه 3
 أحكام وفي ،201،ص4ج الصحيحة السلسلة وفي السابق المصدر والترھيب الترغيب في ا-لباني وصححه )به بأس

           ) .6224 (برقم الجامع صحيح في اللفظ وھذا ، مختلفة بألفاظ)  85:ص (الجنائز
 جابر عن) 2878 (رقم حديث الموت، عند تعالى باx الظن بحسن ا-مر باب ، الجنة كتاب : صحيحه في مسلم أخرجه 4

            .ψ عبد^ بن
5

، وأخرجه مسلم في ) 1923(كتاب الصوم، باب بركة السحور من غير إيجاب، حديث رقم :  أخرجه البخاري في صحيحه  
 .τكEھما عن أنس ) 1095(كتاب الصوم، باب فضل السحور، حديث رقم :صحيح 

6
 ) 2945( ، وصححه اGلباني في صحيح الجامع برقم τ أنس بن مالك  أخرجه أبو يعلى في مسنده عن 

7
 وحسنه اGلباني في صحيح الجامع             برقم ψ أخرجه ابن حبان في صحيحه والطبراني في اGوسط عن ابن عمر  
)1844. ( 

، τعن أبي ھريرة ) 2353(كتاب الصوم ، باب ما يستحب من تعجيل الفطر، حديث رقم : أخرجه أبو داود في سننه 8
 .والحديث حسنه اGلباني في صحيح أبي داود بالرقم المذكور
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 4جل ھي الكبرى القضية ولكن العبادة في تؤثر ( فھي معينة، دقائق الفطور تقديم في ليست والقضية

 وعلوه ادتهوسي الدين، لھذا ا(ستق'لية طابع تعطي وأعمالھم الكافرين من البراءة و4ن الكفار لھؤ(ء المشابھة عدم

  .الباطلة ا4خرى ا4ديان سائر على

�	

م /��C  : اRC�� ا

 مثل أعراض من يمثله وما الھضم، لعسر ا4مثل الع'ج ھو) الحقيقي (الصوم إن: ا4بحاث تقول )1

 .1والغثيان المعدة وحموضة والتجشؤ ا(نتفاخ

 بكثير السمنة ارتباط العديدة بحاثا4 أثبتت وقد ، السمنة إلى تؤدي التي البطنة اNنسان يجنب الصوم )2

 المرارة والتھاب الدم، وضغط السكري، البول الفجأة، وموت القلب، جلطات : مثل الخطيرة ا4مراض من

  . 2وغيرھا المفاصل والتھاب وحصواتھا،

 الحاجة أمس في فالصائم. للصائمين ھامة ونفسية صحية وآثار طبية فوائد ذلك ووراء: الفطور تعجيل )3

 إلى ويؤدي الدم، سكر انخفاض يزيد اNفطار في التأخير وإن. الفطور بتعجيل والجوع الظمأ شعور يذھب ما إلى

 .3السمحة الشريعة تأباه تعذيب وھو العام، بالھبوط الشعور

 سواھا دون ا4طعمة ھذه ρ � رسول اختار وقد:  وماء تمرات بضع أو رطبات على ا(فطار )4

 سريع سكري مصدر إلى بحاجة يكون فالصائم. الصحراوية بيئته في لتوافرھا فقط وليس الجّمة الصحية لفوائدھا

 4نھا ًامتصاصا الغذائية المواد أسرع والرطب والتمر. الماء إلى حاجة في يكون مثلما الجوع عنه يدفع الھضم

 إفطاره الصائم يفتتح حينما المطھرة السنة به جاءت مما أفضل تجد ولن. ثنائية أو أحادية سكريات على تحتوي

 . والماء بالرطب

 أثبت وقد. وا4سنان اللثة لس'مة عديدة فوائد السواك وفي) : وغيره (رمضان في السواك على  حافظ )5

 الجراثيم ومحاربة اللثة وتقوية ا4سنان تبييض في تعمل السواك في كيميائية مواد ثمان ھناك أن الحديث العلم

 . 4الفم في زكية رائحة على والحفاظ

 أو الصداع حدوث منع في ًجدا مفيدة فھي – Kقلـت وإن – السحور وجبة أن و(شك: بركة السحور )6

 في فإن تسحروا (قوله في بركة، ρ النبي سماه ولذلك الشديد، بالعطش الشعور تمنع كما النھار، أثناء اNعياء

 ، الزبادي كاللبن الھضم سھلة أطعمة على وتحتوي ، خفيفة السحور وجبة تكون أن ويستحب. 5 )بركة السحور

 . 7 )التمر المؤمن سحور نعم : ( قال عندما ρ � رسول وصدق. 6وغيرھا والفواكه والعسل والخبز

 اNيقاع، منتظم بسيط بدني مجھود أنھا الصحية الص'ة فوائد من:  البدنية والصحة التراويح ص'ة )7

ً وتسريعا ، لحركتھاً تنشيطا فيحدث وا4معاء المعدة على ضغطي المصلي فإن والسجود، الركوع حركات وبخاصة

                                                           
1

 ) .13(حسان شمسي باشا ص /محمد علي البار و د/  انظر الصوم بين الطب والفقه د 

2
 ) .18( انظر المصدر السابق ص 

3
  ).24( انظر المصدر السابق ص 

4
  ).26(  انظر المصدر السابق ص 

5
  انظر تفاصيل تخريجه ص  حديث صحيح، 

6
 ) .26(الباشا ص /البار ود/ انظر الصوم بين الطب والفقه د 

7
 ، τعن أبي ھريرة )  2345(كتاب الصوم ، باب من سمى السحور الغداء ، حديث رقم :  أخرجه أبو داود في سننه  

 .وصححه اGلباني في صحيح أبي داود بالرقم المذكور
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 يؤدي أن يستطيع حتى – اNفطار في يعني – ًجدا الطعام في يفرط ( أن للصائم يستحب لذلك.  1الھضم لعملية

 امت'ء 4ن. فيھا والتباطؤ عنھا، التكاسل دون وخشوعھا وشروطھا وبأركانھا جيد بشكل) التراويح (الص'ة ھذه

 الص'ة، عن ناھيك عمل أي 4داء النشاط وبين بينھا يحول والشراب الطعام من وبألوان دسمة، بوجبات البطن

 في والخضوع الخشوع عن وإبعاده ص'ته في Nغوائه الشيطان وساوس ويتابعه شھواته، تطارده واNنسان

  .الص'ة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 :ا�J��K ا�1"9
                                                           

1
 ) .27(الباشا ص/البار ود/قة د انظر الصوم بين الطب والف 
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 الفور على واجب وھو عنقه، من اNس'م ربقة خلع فقد جحده من الخمسة، اNس'م أركان من ركن الحج

 الراجح في ومالك يوسف وأبي عنه الروايتين أصح في حنيفة أبي عند الشروط واستوفى والراحلة الزاد ملك لمن

 التأخير، حرم ماله ھ'ك خشي أو العجز خشي فلو المستقبل، في عليه زمالع بشرط التراخي وعلى ،1وأحمد عنه

  . 2الحسن بن ومحمد الشافعي عند

":���� :  

 ورجل ، قصدته : واعتمدته ، ًف'نا وحججت قصده، : ًحجا يحجه حجه ًمطلقا، القصد : لغة الحج

 المھملة بفتح وھو.3لمعظم قصدال كثرة ھو : وقيل. لمعظم القصد إنه : جماعة وقال. مقصود: أي محجوج،

 والكسر ا(سم الفتح إن : بعضھم وقال لغيرھم، والفتح نجد أھل لغة الكسر أن الطبري نقل لغتان، وبكسرھا

   .4ذلك عكس: غيره وقال المصدر،

  .5مخصوص زمن في مخصوص لعمل الحرام البيت قصد ھو: ًوشرعا

U�/ ؟ &�ضmR ا

                                                           
، 454،ص3ج و الدر المختار مع حاشية ابن عابدين  للحصكفي ،120 – 119،ص2جبدائع الصنائع للكاساني :  انظر1

 3 – 2 ،ص2ج والشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي  وما بعدھا،420،ص3جومواھب الجليل للحطاب الرعيني 
 .298،ص5ج والفروع fبن مفلح ، بعدھا وما36،ص5،والمغني fبن قدامة ج

والمجموع للنووي ، 40 – 38،ص7ج ومعرفة السنن وا�ثار للبيھقي ، 296 – 294،ص3جاGم للشافعي :  انظر 2
ونحن نوافق على : 91،ص7جقال النووي في المجموع . 674 – 673،ص1 ج ومغني المحتاج للشربيني،92 – 85،ص7ج

وعن قولھم إذا أخره : 92،ص7جوقال .  نقول بجوازه ھو التأخير بحيث يفعل قبل الموتتحريم تأخيره إلى الموت، والذي
ًومات ھل يموت عاصيا؟ أن الصحيح عندنا موته عاصيا، قال أصحابنا  وإنما عصى لتفريطه بالتأخير إلى الموت، وإنما : ً

 ..  جاز التأخير بشرط سEمة العاقبة 

 كلھم ولسان العرب fبن منظور،29،ص2عجم مقاييس اللغة fبن فارس جموانظر ،459،ص5تاج العروس للزبيدي ج 3
 .) قصد(مادة

 5،ص5جوجوب الحج وفضله ، والمغني fبن قدامة : ، كتاب الحج، باب 908،ص1جفتح الباري fبن حجر:   انظر 4

  .412،ص2ج وشرح منتھى ا?رادات للبھوتي ) 300:ص(  انظر كفاية اGخيار للحصني 5
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 اختلف ثم. بعدھا وقيل شاذ، وھو الھجرة قبل : فقيل فرضه ابتداء قتو في � رحمھم العلماء اختلف وقد

 ا4صحاب، عن المجموع في ونقله الجمھور، وعليه السادسة السنة في وقيل الخامسة، السنة في : فقيل سنته في

 قال العاشرة، في : وقيل ، عياض القاضي وصححه الروضة في حكاه التاسعة في : وقيل الثامنة، في : وقيل

  .1غلط وھو: بعضھم
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3)ً◌ سبي' إليه استطاع لمن البيت حج منھا وذكر .. خمس على اNس'م بني : ( ρ وقال
  

     : منھا عدة مقاصد وللحج

 وإع'ء وتعالى، سبحانه الرب تعظيم خ'ل من وذلك وتعالى، سبحانه له المطلقة العبودية تحقيق )1

 . الصالح سلفنا من سبق ممن المتقدمين أثر تفاءواق التعبدية، الشعائر وإقامة أوامره، والتزام النسك، وأداء كلماته

 باتفاقھم وذلك المنعة، وإبداء صفوفھم وتوحيد المسلمين، قوة وإظھار والوحدة، المساواة مبدأ تحقيق )2

 لك والنعمة الحمد إن ، لبيك لك شريك ( لبيك ، لبيك اللھم ليبك ( يلبون واحد بلسان يلھج فالكل واحد، ذكر على

 واحد مكان في ً◌ واحدا ًنسكا يؤدي والكل اNحرام، لباس وھو ًواحدا ًلباسا يلتزم والكل) لك كشري ( والملك

 إظھار كله ذلك وفي. والمروة الصفا بين والسعي البيت حول الطواف أو مزدلفة أو منى أو عرفة في كان سواء

 . والمرسلين ا4نبياء سيد لھدي ًواقتفاء الدين ھذا لشعائر

 ومن والس'م، الص'ة عليه إبراھيم ا4نبياء أبي آثار واقتفاء والمرسلين، ا4نبياء سنن ذكرى إحياء )3

 ومناسك أفعال من للحكمة يتعرض وھو العيد دقيق ابن اNمام يقول ولذلك. ρ محمد المرسلين خاتم ھدي بعده

 في يتبين إذ ، دينية صالحم: تذكرھا طي وفي الكرام، للسلف الماضية الوقائع تذكر : الحكمة من ذلك وفي: ( الحج

 يظھر النكتة وبھذه. ذلك في ا4نفس وبذل إليه، والمبادرة تعالى، � أمر امتثال من عليه كانوا ما منھا كثير أثناء

 تذكرنا فعلناھا إذا إننا ترى أ( قيل، كما ليس) تعبد إنھا (فيھا ويقال الحج، في وقعت التي ا4عمال منً كثيرا أن لك

 التذكر ھذا فكان �، أمر امتثال في المشاق احتمال من عليه كانوا وما ا4ولين، تعظيم ذلك من لنا حصل : أسبابھا

 والمروة الصفا بين السعي : مثاله معقول معنى وذلك. ا4ولين تعظيم أنفسنا في ًومقررا ، ذلك مثل على لناً باعثا

 منقطعي منفردين الموحش المكان ذلك في لھما لخليلا وترك ابنھا، مع ھاجر قصة: سببه أن تذكرنا فعلناه إذا

 مصالح ذلك في كان لھما، الماء إخراج في واjية ، الكرامة من لھما تعالى � أظھره ما مع بالكلية الحياة أسباب

                                                           
، ومغني 87،ص7 جفي الكEم على أول كتاب الحج، والمجموع للنووي، 908،ص1جفتح الباري fبن حجر:  انظر 1

 102 – 101،ص2جوزاد المعاد fبن القيم ، 406،ص7ج والروضة للنووي ،673 -672،ص1المحتاج للشربيني ج
   .217،ص5جوتفسير القرطبي ،

 ) 97(  سورة آل عمران ، آية رقم 2

 نظر تفاصيل تخريجه صحديث صحيح، ا  3
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 ذهھ في بالجمار إبليس رمي : سببه أن وتذكرنا فعلناه وإذا الجمار رمي وكذلك. الحال لتلك التذكر في أي ، عظيمة

  1ك'مه اھـ) الدين في النفع عظيمة مصالح ذلك من حصل: ولده ذبح الخليل إرادة عند المواضع

�`I�k: ( وتعالى سبحانه � يقول ولذلك للمسلمين، العامة المنافع وشھود تحصيل )4O�� 
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2.  

 : لتاليةا ا4مور في وتحصليھا المنافع شھود ويتجلى

  . خاصة والمخلصين والعلماء الدعاة وبين عامة المسلمين بين والمودة المحبة أواصر تعميق - أ

  . اNس'مي العالم أحوال معرفة خ'ل من الدعوية، الخبرات تبادل -ب

 لھا تتعرض التي الحديثة للمشك'ت الحلول ووضع النوازل، ومناقشة اNس'مية، ا4مة قضايا عرض -ج

  .المسلمون لھا ويتعرض ، الدعوة

  .اNس'مي ا(قتصاد ورفع والصناعات السلع ودعم التجاري التبادل -د

 والزينة، الترفه أنواع جميع بترك وذلك وجل عز � يدي بين وا(نطراح وا(نكسار الذل كمال إظھار )5

 أداء في وتعالى سبحانه � على لواNقبا فيھا الزينة أنواع وجميع وملذاتھا الدنيا زخارف من الكامل التجرد وكذا

 خائف وجل المؤمن فإن ، وتعالى سبحانه � من والخوف والخشية والمناجاة والذكر بالشعائر وا(لتزام النسك،

 كما وذويه أھله إلى يعيده أن به الظن ويحسن ويرجوه، ربه يخشى فھو ، ًمنثورا ھباء قدمه ما جميع يذھب أن من

  .3 ) أمه ولدته كيوم رجع يفسق، ولم يرفث فلم i حج من : ( القائل ρ نبيه بوعد دموعو فھو أمه، ولدته

 في المشركين مخالفة خ'ل من وذلك الجحيم، أصحاب ومخالفة الكافرين، من البراءة مبدأ ترسيخ )6

ً سيئا روآخ ًصالحا ًعم' خلطوا ولكنھم دينھم، أصل من والحج يحجون، كانوا فقد الحج، في أفعالھم من كثير

 النسك من ًكثيرا وغيروا وبدلوا نسكھم، من كثير في تعالى � مع منه،وأشركوا ليس ما � دين في وابتدعوا

 .44ھوائھمً تبعا والعبادات

 جميعھم الناس باجتماع وذلك وتعالى، سبحانه على والعرض والحساب الحشر بيوم الناس تذكير )7

 . ومغفرته رحمته ويرجو عذابه يخشى فالكل. واحد مكان وفي واحد بلباس

 وكذا . والعطاء اNنفاق على وتعويدھا والبخل الشح ترك على وإرغامھا البذل، على النفس تربية )8

 . وجل عز � سبيل في والقوة الوسع وبذل المشاق تحمل على النفس تعويد

                                                           
  249ص ) 226( عند شرحه لحديث رقم ) باب دخول مكة وغيره(  إحكام اGحكام شرح عمدة اGحكام fبن دقيق العيد 1

    146،ص2جوانظر كEم الدھلوي كذلك فيما يتعلق بھذا اGمر في حجة هللا البالغة 

 .    )28 – 27(  سورة الحج ، ا�يات رقم 2

 ومسلم في صحيحه ، كتاب الحج، ) 1521(فضل الحج المبرور برقم : ري في صحيحه، كتاب الحج، باب   أخرجه البخا3
 .  τ عن أبي ھريرة ) 1350(في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة برقم : باب 

    .149 – 147،ص2ج  انظر تفاصيل ما كانوا عليه في الجاھلية ورد اله عليھم في حجة هللا البالغة للدھلوي 4
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 بعضھم فيه ليعرف يوا4دان ا4قاصي يتوارده ًاجتماعا ملة أو دولة لكل فإن العرضة، معنى تحقيق )9

 جودھم واجتماع شوكتھم وظھور ، المسلمين عرضة والحج ، شعائرھا ويعظموا الملة أحكام ويستفيدوا ، ًبعضا

��")`�( : تعالى � قول وھو ملتھم وتنويد ��
;ִ8ִj b��f ^��& 
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 . ) 125(  سورة البقرة ، آية رقم 1

    .146،ص2ج  ذكره الدھلوي في حجة هللا البالغة 2
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ً وطلبا معاشھم في لھم ًتسھي' لعباده وأباحھا ليةالما المعام'ت من ًكثيرا شرع وتعالى سبحانه � إن

 وذاك ھذا Nح'ل الشرعية الوسيلة فجعلت, كذلك والبضاعة, مالكه غير على محرم فالمال, المعام'ت من للح'ل

   .  وغيرھا والقراض والسلم واNجارة كالبيع المالية المعام'ت صور

   :منھا عدة مقاصد وللبيوع

V�֠o3 89:�( : تعالى قال, بالح'ل لتكسبوا العمل على الحث  - 1& 

B5ִ8ִj 1�EF	� �t7c!u& �C:E�	` �&:J.��	
 '() 
H�4����� � �&:8;E��� L�� ����֠�P,©c � 

���-	�("�� ic:J.¬��&(

	)`	&  :(ًأيضا وقال  1 ���f��8֠ 

Es>:/;���& �&�1U�. !�	
 '() \t7c!u& 
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 23& �&�1UE��`&�� 

o3& &�}U�d⌧� 7lEFX;ִ8o�  I:�	(;��80(2  .وقال ε : ) أطيب 

   . 4) يده عمل من إ( يأكل ( كان النبي داود إن ( : ًأيضا ε وقال . 3) مبرور بيع وكل بيده الرجل عمل الكسب

 المعام'ت نواعوأ المباحة البيوع بأنواع به والتكسب بالمال ا(تجار على تحثنا وا4حاديث اjيات  فھذه

   .الشارع جّوزھا التي المالية

 بأنواع فيه ا(تجار خ'ل من وذلك , التناقص أو , الركود أو الضياع من وصيانته المال حفظ - 2

 .والتجارة والمرابحات المضاربات

 النھب أو الغصب أو بالسرقة كان  سواء , المحرمة صوره بشتى بالباطل الناس أموال أكل تحريم - 3

 المعام'ت من وغيرھا بالباطل الناس أموال أكل أو الربا أكل أو اليتامى أموال أكل أو الرشوة أو اريةالع جحد أو

  . تحريمھا على والسنة الكتاب نصوص جاءت التي المحرمة

                                                           
 ).15( سورة الملك ، آية رقم 1

 ).10( سورة الجمعة ، آية رقم 2

والحاكم في , ) 4411( برقم 276،ص4والطبراني في الكبير ج, ) 17265(م برق512،ص28 ج  أخرجه أحمد في مسنده 3
 ) .607( برقم 159،ص2حه اGلباني في السلسلة الصحيحة جوصح , ψ عن رافع بن خديج 10،ص2المستدرك ج

وانظر . ψعن أبي ھريرة ) 2073برقم ( كسب الرجال وعمله بيده : باب , كتاب البيوع ,  أخرجه البخاري في صحيحه 4
 )حفظ المال(تفاصيل أكثر في الضروريات 
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   .4) منه نفس بطيب إ( مسلم امرئ مال يحل ((: ε وقال.  3

 الصف وحدة وتحقيق ا4خوة مبدأ وترسيخ , المسلمين بين فيما والخصومات النزاعات رفع  - 4

  : مثل المعينة المعام'ت أو الشروط بعض خ'ل منً جليا يظھر وذلك

 وإذا, باع إذا ًسمحا ًرج' � مرح ( : ε لقوله وذلك والتقاضي والقضاء والشراء البيع في التسامح �

 .  5) اقتضى وإذا , اشترى

 بأن ُيقيله أن البائع من وطلب المبيع في الشروط جميع الطرفان استوفى إذا وذلك , اNقالة استحباب  �

 . 6)عثرته تعالى � أقالً مسلما أقال من : (ε فقال اNقالة في ε ّرغـب  وقد . المال له يعيد والبائع السلعة له يعيد

 العيب وخيار المجلس وخيار الشرط كخيار البيوع  في مشروطة تكون وقد, الموجودة الخيارات أنواع �

 بين والخصومة النزاع وتزيل , الحرج ترفع التي الخيارات أنواع من وغيرھا ... التدليس وخيار الغبن وخيار

  للجھتين الحقوق وتضمن الطرفين

 , الربوية ا4جناس في وذلك والتماثل والتقابض كالحلول البيوع في يتعلق فيما الشروط بعض إيجاب �

 . الخصومات وترفع البيع ويصح , الحرج ويذھب ا4نفس تطمئن حتى

 أنواع تحريم ذكر بعد العيد دقيق ابن يقول ولذلك , غرر أو خداع أو غش فيھا التي البيوع جميع تحريم �

 للمصلحة المنافي والتنازع التشاجر إلى أو بالباطل المال أكل لىإ ُيفضي أن فيه السر وكأن : ( الغرر بيع من

  .1 )الكلية

                                                           
 )188( سورة البقرة ، آية رقم 1

 ).10(نساء ، آية رقم  سورة ال2

  )279 – 278( سورة البقرة ، ا�يات رقم 3

 ا\رواء في ا-لباني وصححه , شيالرقا أبي ّعم عن , وغيره) 20695( برقم 299 ،ص34ج مسنده في احمد أخرجه 4
 ) .1459( برقم 279،ص5ج
 في فيطلبه ًحقا طلب ومن , والبيع الشراء في والسماحة السھولة : باب , البيوع كتاب, صحيحه في البخاري أخرجه 5

  . ψ جابر عن) 2076( رقم ،حديث عفاف
 , التجارات كتاب , سننه في ماجه وابن, ) 3460( برقم ا\قالة فضل : باب , ا\جارة أبواب , سننه في داود أبو أخرجه 6

 على صحيح حديث ھذا : وقال ψ ھريرة أبي عن 45،ص2ج مستدركه في والحاكم, ) 2199( رقم ،حديث ا\قامة : باب
 ) . 1334( برقم 182،ص5ج ا\رواء في ا-لباني وصححه , بيالذھ ووافقه , يخرجاه ولم الشيخين شرط
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 رد وشرع, والغش , والنجش , الغرر بيع حرم ولذلك المالية المعام'ت في وا(عتداء الظلم نفي �

   . الثمن في الفاحش بالغبن البضاعة

 ذلك وكل  ــ 2الفقھاء بعض مذھب ھو كما الجوارــ أو , الشركة في وجوبھا بل , الشفعة مشروعية �

   .والخصومة للنزاعً ودفعا لsخوة إبقاء

   ) . اNبراء صلح أو , المعاوضة صلح ( بنوعيه المتخاصمين بين الصلح مشروعية �

 إذ. لھم وحلھا المعام'ت ھذه بإباحة عباده على المتفضل وتعالى سبحانه i النعم شكر إظھار  - 5

 . الشكر وجب ولذلك ا4مة ھذه على مرفوع والحرج شديد، حرج في ا4مة لوقعت المعام'ت ھذه ُتشرع لم لو

 سد في الشرعية والسبل الوسائل خ'ل من وذلك عنھم الفوضى ورفع الناس حياة تنظيم  - 6

   .    والدواء والسكن الغذاء من حاجاتھم جميع في لھم المنافع وجلب حاجاتھم

 كبيع , البيوع أنواع بعض ُجّوزت لمعام'تھم ًي'وتسھ , الملحة الناس لحاجة ًوسدا للحرجً رفعا - 7

لم Kالشرع قواعد حسب 3التحريم فيھما ا4صل وإ( . العرايا وبيع الس.  

 خ'ل من وذلك, اNس'مية للمجتمعات البناء عملية وإثراء اNس'مي ا(قتصاد وتنمية تطوير  - 8

 على يحتكرونه أناس أيادي في بقائه أو , المال تكديس وعدم , الشرعية المعام'ت في وجريانھا ا4موال سيولة

  .منھا ويمنعونھم , غيرھم

 ُحّرم ولذلك, حق بغير أموالھم بأكل اjخرين على وا(عتداء الظلم وتحريم واNنصاف العدل - 9

  . وغيرھا ... والسرقة والرشوة الربا

 تعالى � فضل غاءوابت ا4رض في بالضرب وذلك , الناس وحاجة السؤال مذلة عن النفس إعفاف - 10

  . 

 ا�
ـــــ� ��
	ـــــ� ����ـــ�

                                                                                                                                                                                        
 ) .280: ص) (256 (رقم حديث شرح نھاية عند) البيوع من عنه مانھى باب (ا-حكام إحكام 1
Eم الموقعين fبن القيم عوإ, 439،ص7ج والمغني fبن قدامة ،483،ص5انظر العزيز شرح الوجيز للرافعي ج 2
 .373،ص3ج

 ومدمع بيع -نه القياس خJف على جائز عقد ) : والحنابلة والشافعية والمالكية الحنفية ( من العلماء جمھور عند السلم -ن 3
 وحاشية , 201،ص5ج للكاساني  الصنائع بدائع : انظر. بائعه عند ليس ما بيع من ةمستثنا رخصة وھو , غرر وفيه, 

 <بن والمغني ،122،ص2ج ا-نصاري لزكريا المطالب وأسنى , 2،ص3ج لعليش الجليل منح ،195،ص3ج الدسوقي
 ابن وتلميذه تيمية ابن ا\سJم شيخ وذھب . 306،ص3ج للبھوتي ا\رادات منتھى وشرح ،385 صو 402،ص6ج قدامة
 لفتاوىا مجموع انظر . الشرعية للقواعد مخالفة هفي وليس , القياس وفق على مشروع عقد : السلم (أن الى القيم

 , القياس وفق على – السلم أي – انه والصواب : ( ... القيم ابن قال حيث     ،ص3ج الموقعين إعJم ،529،ص20ج
 أنھا تقدم وقد , ةرا\جا في المنافع على كالمعاوضة وھو , ًغالبا تسليمه على مقدور موصوف الذمة في مضمون بيع فإنه
 منھا والمشتري والبائع , < ام تحصيلھا على أيقدر يدري < التي ومةالمعد العين بيع على السلم وقياس  ,القياس وفق على
 له مقدور ھو و< يملكه ما< ا\نسان بيع بين الفرق على العقJء ^ فطر وقد , ومعنى ًةصور القياس أفسد من , غرر على

rمغل في إليه السلم وبيع,  oوالمذكى الميتة بين كالجمع بينھما فالجمع , تسليمه على العادة في مقدور ذمته في مضمون َُ ُ , 
 فتح انظر . التمر من كيله بقدر الخرص باعتبار النخل على الرطب بيع : وھي العرايا وأما اعلم و^ ) . والبيع والربا
 (         الموقعين وإعJم , 216،ص2ج المجتھد ةوبداي , 122،ص2ج المحتاج ومغني ،356،ص4ج الوجيز شرح العزيز

rحرم ما فإن , كالعرايا إليه الحاجة تدعو ما منه فأبيح الفضل ربا وأما : ( القيم ابن قال حيث)   حرم مما أخف للذريعة ًسدا ُ
 أعلم و^  ... ) .الرطب لشھوة بالتمر الرطب بيع الشارع جّوز وقد: ( ... 406،ص3ج في وقال  .المقاصد تحريم
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��c(l7U1K( : التنزيل وفي , ونما زاد . ورباء ًربوا يربو الشيء ربا : اللغة في الربا    

��=	ִ֠����& F(1  2الحرام الربا أخذ ومنه .  

 معيار في التماثل معلوم غير مخصوص عوض على عقد : ( بأنه الشافعي عّرفه فقد : الشرع وفي
   . 3 )أحدھما أو البدلين في تأخير مع أو العقد حالة الشرع

 احد أن أي : التماثل معلوم وغير , الربوية الخاصة ا4موال في أي : المخصوص بالعوض والمراد
 فالمكي'ت , ًمعتبرا تماثل كل ليس أنه بيان : الشرع ومعيار , معه التساوي مجھول أو اjخر عن زائد  العوضين

 بكيلو ريا(ت كيلو بيع يصح ف' , ًعدا تباع والمعدودات , ًوزنا تباع والموزونات , َكي' تباع ببعض بيعھا حال
 تمر بصاع تمر صاع مثل, بأس ف' مشروط غير العقد انتھاء بعد فيما التفاضل كان فلو : العقد حالة , ريا(ت

   . أعلم و� . يجوز فإنه بينھما شرط غير منَ صاعا اjخر على أحدھما زاد مدة وبعد

   : العلماء عند قسمين إلى ينقسم وھو 4)مخصوصة أشياء في الزيادة : ( بأنه الحنابلة وعرفه 

  . العوضين أحد في زيادة مع , بجنسه الربوي المال بيع وھو : الفضل ربا -1

   5.أجل إلى ةالعل نفس فيه , آخر ربوي بمال الربوي المال بيع ھو : النسأ ربا -2

 6.أحدھما قبض أو قبضھما تأخير مع البيع وھو : اليد ربا الشافعية زاد -3

 يحصل ولكن , العقد بنفس أجل ذلك في يشترط أن دون العلة نفس فيه بآخر الربوي المال يبيع أنه أي

 7.بالفعل العقد مجلس في , أحدھما أو البدلين قبض في التأخير
  

�  : �U�2 "���R ا�د

w��֠o3*( : تعالى قال , الكريم القرآن سور في كثيرة آيات في الربا حريمت جاء& 
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 ) .276 (رقم آية جزء, البقرة سورة 1
  . ربا مادة , الراء باب ،1572،ص3ج منظور <بن العرب لسان 2
 .30،ص2مغني المحتاج للشربيني ج 3

  .398،ص7ج عابدين <بن المحتار رد: وانظر, 51،ص6ج قدامة <بن المغني 4
  . 51،ص6ج قدامة <بن المغني 5
 .30،ص2ج دامةق <بن المحتاج مغني 6
 .19-15،ص2ج البغا لمصطفى , المعاوضات فقه 7
 ) .275 (رقم آية , البقرة سورة 8
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 الحركة يستطيع ( الذي المصروع مثل القيامة يوم عثيب الربا آكل إن : ( اjية تفسير في وجاء
   .1 )اNسراع على يقدرون ف' , أثقلھم حتى بطونھم في ربا الربا 4ن , الصحيحة

(  : تعالى � ويقولִ�#K�hX= K *w��֠o3& �&:1� �&�E 

�&:J"?0& o3& �&�ic	`��  � �'�Ì l eL�� 
�&&: lx©U�& I(" ��!�E�  )r�����	#� \º·y4   
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*D:�☺/;$J80(
2
 معنى إن وقيل , السيف رسوله وحرب , النار � حرب إن: ( تفسيرھا في جاء  .

. 3 )الحرب نفس المراد بل وقيل , الحرب نفس دون والتھديد وعيدال في المبالغة المحاربة ھذه
  

   : منھا , اNس'م في حرمته وتبين , الربا من تحذر كثيرة أحاديث وھناك

 دخل من فكل ، 4 )وكاتبه وشاھديه وموكله الربا آكل � لعن : ( ε قال : قال ψ  مسعود بن � عبد عن

 , العقد على شھد والذي , الربا إعطاء على وافق الذي إنما فقط الربا آخذ وليس , ملعون فھو الربا صفقة ضمن

   . َأيضا كتبه والذي

: قال ھن؟ وما ! � رسول يا : قيل) . الموبقات السبع اجتنبوا: (قال ε � رسول عن ψ ھريرة أبي وعن

 يوم والتولي , الربا وآكل , اليتيم مال وآكل , بالحق إ( � حرم التي النفس وقت , والسحر , باi الشرك( 

  . 5)المؤمنات الغاف'ت المحصنات وقذف, الزحف

 شريعة في يحل ولم بعضھم قال و. 6 ... )واNجماع , والسنة , بالكتاب محرم وھو : ( ... قدامة ابن قال 

 والسرقة الزنا منً إثما عظمأ أنه ھنا ا4خبار وظاھر....  , آكله سوى بالحرب ًعاصيا كتابه في � يؤذن ولم , قط

  . 7الخمر وشرب

 �	
�/ )��R� 
@�  :ا

                                                           
 . 297،ص1ج التنزيل معاني في التأويل لباب , الخازن تفسير 1
 ) .279- 278 (رقم آية , البقرة سورة 2
 .201-202،ص1ج التنزيل معاني في التأويل لباب , الخازن تفسير 3
 عبد عن علقمة طريق من) 1597( رقم حديث وموكله الربا آكل لعن: باب , المساقاة كتاب , صحيحه في مسلم وأخرجه 4

) 3725( برقم 270 -  260،ص6ج مسنده في أحمد أخرجهو ،وموكله الربا آكل ε  ^ رسول لعن : قال مسعود بن ^
 , يوعالب كتاب , سننه في والترمذي) 3333( قمر حديث وموكله الربا آكل في : باب , البيوع كتاب , سننه في داود وأبو
 ،حديثالربا في التغليظ: باب ,  التجارات كتاب , سننه في هماج وابن ،)1206 (رقم الربا،حديث أكل في جاء ما : باب
 وصححه , صحيح حسن حديث : الترمذي عنه قال . )5025 (برقم) ا\حسان (صحيحه في حبان وابن, ) 2277 (رقم

  . أعلم و^ ھـ ا). 1335( برقم 183،ص5ج الغليل إرواء يف ا-لباني
 في يأكلون إنما َظلما اليتامى أموال يأكلون الذين إن: (تعالى ^ قول: باب, الوصايا كتاب, صحيحه في البخاري أخرجه 5

, ا\يمان كتاب, صحيحه في مسلم وأخرجه, الموضع ھذا غير وفي) 2766 (رقم ،حديث )َسعيرا وسيصلون َنارا بطونھم
 ) .89 (رقم ،حديثوأكبرھا الكبائر بيان: باب

 
 .52-51،ص6ج قدامة <بن  المغني 6
  .409،ص3ج للرملي  المنھاج شرح إلى المحتاج نھاية انظر 7
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, الجاھلية في َمنتشرا كان الربا 4ن الجاھليين وموروثات وعادات اNس'م تعاليم بين المفاصلة - 1

 وتعاليم باNس'م البشرية شرف وجل عز � و4ن , بالباطل الناس أموال وأكل الظلم على قائمة معايشھم وكانت

   . ذلك على ا4دلة تقدمت كما القبيحة السيئة المعاملة لھذه المحرمة اjيات جاءت فقد الحنيف شرعال

 وأمام صراحة ذلك أعلن حين, قدميه تحت ε النبي جعله أن به التعامل وبشاعة شناعته من كان ولھذا

: ( فقال النحر يوم خطبھا لتيا العصماء خطبته وفي الوداع حجة في فقالھا عليھم � رضوان أصحابه من اj(ف

 ... كله موضوع فإنه, المطلب عبد بن عباس ربا, ربانا أضع ربا وأول, موضوع الجاھلية أمر من شيء كل أ(

(1  

 ( أ( تظلموا أ(, تظلموا ( أ(, تعيشوا مني اسمعوا : ( َأيضا خطبته في قال أنه أخرى رواية وفي

 قدمي تحت الجاھلية في كانت ومأثرة ومال دم كل إن و أ(, منه نفس بطيب إ( أمريء مال يحل ( إنه , تظلموا

 العباس ربا يوضع ربا أول أن قضى � إن و موضوع الجاھلية في كانَ ربا كل وإن أ(...  , القيامة يوم إلى ھذه

   . 2 ... )تظلمون و( تظلمون ( , أموالكم رؤوس لكم , المطلب عبد ابن

 تصير وحتى , ε الشريفتين قدميه تحت القبيحة وعاداتھا الجاھلية أمور أن على لتأكيدا الحديث بھذا فدل

  ...). المطلب عبد بن العباس ربا , ربانا من أضعَ ربا وأول : ( قال وواضحة ظاھرة القدوة

 قلوب وفي, المسلمين نفوس في وتعالى سبحانه منه الخوف وإثبات , وجل عز � تقوى تحقيق  - 2

 بالتخلص ا4مر بل , بالباطل الناس أموال أكل وعدم) الربا (البشعة الجريمة ھذه من بالتخلص وذلك,  المؤمنين

( : تعالى قال ولذلك , الجريمة بھذه التعامل ببقايا ولوִ�#K�hX= K *w��֠o3& 

�&:1� �&�E �&:J"?0& o3& �&�ic	`��  � 

�'�Ì l eL�� �&&: lx©U�& I(" ��!�E� 

 )r�����	#� \º·y4(
3.  

 يفعل ( بأنه , الكريمة اjية في الخطاب وانتھى بتقواه، إياھم ًآمرا المؤمنين عباده إلى منه الخطاب فبدأ    

 البيع تحليل من لكم � شرع بما : أي) مؤمنين كنتم إن (الشرط بصيغة الخطاب جاء ولذلك المؤمنون إ( ذلك

4.ذلك وغير , الربا وتحريم
  

 يأكل ومن , الجريمة ھذه وبشاعة شناعة ذكر عند بالتقوى با4مر المؤمنين إلى بالخطا جاء وكذلك    

 إلى سبيل وأنه بتقواه وتعالى سبحانه فذكرھم, المعاملة بھذه التعامل خ'ل من مضاعفة ًأضعافا الناس أموال

 فقال , القبيحة أفعالھم قبةعا وسوء , الكافرين م'ذ ھي التي النار من وخوفھم , واjخرة الدنيا في والنجاح الع'ج

(: تعالىִ�#K�hX= K *w��֠o3& �&:1� �&�E BC 

                                                           
 ψعن جابر بن عبد هللا ) 1218(،حديث رقم  εحجة النبي : باب, كتاب الحج, أخرجه مسلم في صحيحه  1
ة أبي عم حديث من) 20695( برقم 300- 299،ص34ج مسنده في أحمد أخرجه 2 oفي ا-لباني وصححه , الرقاشي ُحر 

 ).1459( برقم 279،ص5ج ا\رواء
 ) . 278 (رقم آية , البقرة سورة 3
 ) 283: ص (اgية لھذه تفسيره عند كثير ابن تفسير انظر 4
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, اNنسان 4خيه اNنسان بظلم, الشيطان اتباع وعدم الرحمن معصية بترك اNيمان مبدأ تحقيق  - 3

 كانوا التي المال رأس على الزيادة بتحريم المؤمنين إلى وتعالى سبحانه � من الخطاب جاء عندما وذلك

 موعظي, قدره وج'لة عظمته مع وتعالى سبحانه و� , بالباطل الناس أموال بھا ويأكلون, الجاھلية في يستحلونھا

 وجوب على بالتأكيد والخطاب اjية ُوينھي النداء) ياء(بـ إليھم الخطاب بتوجيه المؤمنين عواطف يستجيش سلطانه

(: فقال , الشرط بصيغة , اNس'م بتعاليم وا(عتزاز باNيمان التمسكִ�#K�hX= K 
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 , وا4حوال ا4عمال جميع في وتعالى سبحانه ومراقبته وجل عز � من الخوف مبدأ تحقيق - 4
 عز � عذاب من بالتخويف محفوظة جاءت الربا آيات معظم أن التنزيل لطائف ومن ولذلك , المعام'ت وكذا
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 ) .131 و 130 (رقم آية , عمران آل سورة 1
 )278 (آية رقم, سورة البقرة 2

 ).275(سورة البقرة ، آية رقم  3

 )281(آية رقم , سورة البقرة  4

 . وھو قول سعيد بن جبير كذلك)285: ص (انظر تفسير ابن كثير عند تفسيره لھذه ا�ية  5

 ).131 – 130(سورة آل عمران ، ا�يات رقم  6
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 أعدھا التي والنار عالىوت سبحانه وغضبه عقابه من والخوف تعالى � بتقوى ا4مر اjيتين ھاتين في

   .الربا وھي الشنيعة الجريمة ھذه بترك والف'ح الفوز وأن . للكافرين

 فتوعدھم بالباطل الناس أموال وأكلھم , الربا وأكلھم ظلمھم بسبب اليھود � ذم عندما النساء سورة وفي

��(: تعالى قال , ا4ليم بالعذاب;�J(6	
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 نجد ولذلك, ًوشرعا ًعق' المحرمة الجاھلية المعام'ت وإبطال الشرعية وا4حكام معام'تال تأصيل - 5
 بالزكاة وا4مر الربا عن النھي جاء الكريم القرآن من سور أربع في ذكرھا جاء التي الربا آيات جميع في

K �3 ☺$	ִ}�( : تعالى قال واNنفاق والصدقات& �&>: lx©U�& 
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 1�89  I:J��8$��☺��& (3.    

 منھم العلم في الراسخين امتدح بالباطل الناس أموال كلھموأ , الربا أخذھم على اليھود � ذم ولما

 �L�F=o\( : تعالى قال. الزكاة يؤتون أنھم صفاتھم من وذكر, والمؤمنين
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 بالمسارعة ذلك بعد أمر مضاعفة ًأضعافا الربا أكل عن وجل عز � نھى عندما عمران آل سورة وفي
c,11:�&�( فقال مغفرته إلىִ��� >'/«(" �s U���� � L�k� 
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  ).161 – 160(سورة النساء ، ا�يات رقم  1

 ) .276 (رقم آية جزء , البقرة سورة 2
 ) .39(رقم آية, الروم سورة 3
 ) .162 (رقم آية , النساء سورة 4
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 ا4حكام وأن, لعباده غنى فيه ما والتنزيل ا4حكام من شرع قد وجل عز � أن اjيات ھذه من بينفت

 أمر ما على الوقوف وجب ولذلك . بالباطل الناس أموال أكل وفيھا الظلم وفيھا , النقص فيھا البشرية والتشريعات

 المتقين المؤمنين عباده به وعد بما ويفوز ربه رضا المؤمن ينال حتى , وتعالى سبحانه عنه نھى عما وا(نتھاء

   .وا4رض السموات عرضھا التي والجنة بالمغفرة

 ھو بل , تعالى � عند مدخور واjخر ممحوق ا4ول وأن , والصدقة الربا بين الشاسع الفرق بيان - 6

 : تعالى قال , الىوتع سبحانه بيده يربيھا بل , بنفسه والج'ل العزة رب بذلك تكفل وقد , ونماء زيادة في

)�{ִ	$☺ K �3& �&>: lx©U�& c(l7U1K�� 

��=	ִ֠����&(2  

 , صاحبه يد من بالكلية يذھبه إما , يذھبه : أي , الربا يمحق أنه تعالى يخبر : ( � رحمه كثير ابن قال

 zC 58֠( : تعالى قال كما, القيامة يوم عليه ويعاقبه , الدنيا في يعذبه بل , به ينتفع ف' ماله بركة يحرمه أو

V4: <��s» ��f(^	K��& a;,©-oa�&�� 7:	��� 
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K �3 ☺$	ִ}�( : تعالى وقوله& �&>: lx©U� جاء ما نظير ھو) &

  . 7 ) قل إلى تصير عاقبته فإن, كثر وإن الربا : ( ε النبي عن

 الحصان ولد أحدنا ُيربي كما يربيھا ثم بيمينه الصدقة يقبل وتعالى حانهسب � أن كيف ε النبي وبين

 � فإن الطيب إ( � يقبل و( , طيب كسب من تمرة بعدل تصدق من : ( ε فقال , اھتمامه كل ويوليه , فيرعاه

  .8 )الجبل مثل تكون حتى , فلوه أحدكم يربي كما, لصاحبه يربيھا ثم , بيمينه يتقبلھا

                                                           
  )134 – 133( سورة آل عمران ، ا�يات رقم 1

 ) .276 (رقم آية جزء , البقرة سورة 2
 ).100( سورة المائدة ، جزء آية رقم 3

 ).39( سورة اGنفال ، جزء آية رقم 4

 ).39( سورة الروم ، جزء آية رقم 5

 ) .281 ص (اgية ھذه عند كثير ابن تفسير 6
 , الربا في التغليظ : باب , التجارات كتاب , سننه في ماجه وابن, )3754( برقم297 ،ص6ج مسنده في أحمد أخرجه 7

 صحيح الحديث ھذا : الحاكم وقال , ψ مسعود بن ^ عبد عن, 318 -317،ص4جو 37،ص2ج المستدرك في والحاكم
 ) .5518( برقم 968،ص2ج الجامع صحيح في ا-لباني وصححه , الذھبي ووافقه, اهيخرج ولم ا\سناد

, صحيحه في ومسلم, )1410 (رقم ،حديثطيب كسب من الصدقة : باب, الزكاة كتاب , صحيحه في البخاري أخرجه 8
  .ψ ھريرة أبي عن) 1014 (رقم حديث ,وترتيبھا الطيب الكسب من الصدقة قبول: باب, الزكاة كتاب
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 الدنيا في البركة ممحوق أنه , الربا تحريم مقاصد من أن الصريحة الصحيحة ا4دلة ھذه من نفتبي

   .ًجليا بينھما الفرق وأظھر والصدقة الربا ا4مرين بين باين وتعالى سبحانه � وأن , اjخرة في العقوبة مستوجب

ًأضعافا الربا أكلب المال استزادة أراد 4نه , قصده بنقيض يعامل الربا على فالمتجرئ  فعوقب مضاعفة َ

   .والتلف والسحق بالمحق

 الوعيد جاء لما ولذلك , عنه ولعنه وعقابه وجل عز � غضب ورفع , ورسوله � من الحرب اتقاء - 7

( : وتعالى سبحانه قوله في الشديدִ�#K�hX= K *w��֠o3& �&:1� �&�E 
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  . 3...)الربا آكل � لعن : (ε وقال.2) � عقاب بأنفسھم أحلوا إ( والزنا الربا قوم في ظھر ما : (ε وقال

 وكرائم لpخ'ق مفسدة 4نھا ومرتكبيھا الشنيعة الجريمة ھذه على الحرب بنفسه وجل عز � أعلن وقد

 ھذا في جلية الحقائق ھذه ظھرت ولقد, بالباطل الناس أموال وأكل. الصريح الظلم فيھا و4ن, المعام'ت وشيم

 وصدق. ًربويا المالي تعاملھا أساس جعلت والتي الغربية الدول من كثير في العالمي ادا(قتص أنھار حيث, العصر

  .  ًجھارا عليھم الحرب أعلن أنه إذ وجل عز �

 ونبذ الحسن بالقرض معھم التعامل في المسلمين عن الظلم ورفع ا(جتماعي التكامل مبدأ تحقيق - 8

 بين والمحبة المودة وإلغاء , بالباطل الناس أموال وأكل Nنسانيةا لحرمة انتھاك فيه والذي الربوي التعامل وترك

  . ًحراما كان وإن المحض الكسب إلى والنظر , المتعاملين

 المجتمعات عليه ما أساس وتبين , الحسن القرض على تحث التي الشرعية النصوص جاءت ولذلك    
 بعيدة , بينھم فيما والمحبة والمودة ا4خوة بروح لتعاملوا , بينھم فيما وا(رتفاق ا(جتماعي التكافل من اNس'مية

 يسود ما وھذا , بالباطل ًأك' أو ًظلما كانت ولو , طريقة بأي والتكسب المال جمع إلى المادي الجشع عن
ً قديما وجل عز � وصفھم وقد المحرمة المالية التعام'ت وأنواع بأشكال اليوم والنصرانية اليھودية المجتمعات


��( : تعالى قال . والباطل والسحت الربا أكلة وأنھم بھت قوم بأنھم;�J(6	
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 برقم 397 – 396،ص8ج مسنده في يعلى وأبو, ) 4981( برقم 397-396 ،ص6ج مسنده في أحمد أخرجه 2
 المستدرك في والحاكم, ) 460( برقم 178،ص1ج الكبير في الطبراني وأخرجه . ψ مسعود ابن ^ عبد عن) 4981(
 2716(برقم 746،ص3ج) لغيره حسن (والترھيب الترغيب في ا-لباني عنه وقال  ,ψ عباس بن ^ عبد عن 37،ص2ج
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  ص  تخريجه تفاصيل انظر صحيح، حديث3
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 , التعاون على اNس'مية المجتمعات تحث لكي شريعتنا في جاءت فقد , الحسن القرض نصوص أما و

 فله , ًمعسرا أنظر من : (ε وقال. 3 )صدقة قرض كل : ( ε قوله ومنھا .المسلمين بين فيما ا(جتماعي والتكافل

 أنظر من : ( ε وقال. 4 )صدقة مث'ه يوم بكل فله فأنظره , الدين حل فإذا , الدين يحل أن قبل صدقة مثله يوم بكل

    5 )ظله إ( ظل ( يوم , عرشه ظل تحت القيامة يوم � أظله , له وضع أوً معسرا

 مما, عنه تجاوز أو المعسر أنظر من فضل بل , الحسن القرض فضل تبين يحةالصح ا4حاديث فھذه

 ا(جتماعي التكافل مبدأ يحقق حتى الحسن بالقرض إبداله ھو , الربا تحريم في العظيمة المقاصد من أن لنا يؤكد

   .ذكره أسلفنا كما

 عليھم التضييق وعدم , الدين قضاء لھم يتيسر أن إلى وأنظارھم , المعسرين بحال ا(رتفاق - 9

 الربا أكل على الوعيد ذكر وبعد ولذلك الجاھليون عليه كان كما بالربا عليھم الزيادة فرض أو , الديون بمطالبة

��")I: ( تعالى قال *D֠⌧� �8` �s�}$|11 ¦s U�Js�	
 >'/«(" 

�s�}ִ|�v � > I�O�� �&:8֠|�b�	0 G}7Uִe ��J6o� � I(" 

���!�E� *D:�☺/;�8	0(6 

 خير وأنهً مطلقا عنه والعفو والتنازل الصدقة على وحث , ًمعسرا كان فيمن باNنظار وجل عز � فأمر

ًمعسرا رأى فإذا , الناس ُيداين تاجر كان : ( ε قولهً أيضا الصحيحين في جاء وقد , ذلك يعلم كان لو للمقرض  قال ُ

  .7 )عنه � فتجاوز , عنا يتجاوز أن � لعّل , عنه تجاوزوا : لفتيانه

                                                           
1

 )161 - 160(ا�يتان , سورة النساء  

2
 ) .63 – 62(ا�يتان , سورة المائدة  

3
والبيھق����ي بال����شعب , )402( ب����رقم 246،ص1وال����صغير ج)3498( ب����رقم 17،ص4أخرج����ه الطبران����ي ف����ي اGوس����ط ج 
 ب��رقم 390،ص1وق��ال عن��ه اGلب��اني ف��ي الترغي��ب والترھي��ب ج , ψع��ن عب��د هللا ب��ن م��سعود ) 3285( ب��رقم 188،ص5ج
 )حسن لغيره) : (1290(

4
،والبيھقي في السنن 29،ص2والحاكم في المستدرك ج) 23046( برقم 152،ص38أخرجه أحمد في المسند ج 
 )86( برقم 170،ص1وصححه اGلباني في السلسة الصحيحة ج,  ψ، عن بريده بن الحصيب  357،ص5ج

5
ما جاء في إنظ�ار المع�سر : باب , كتاب البيوع , والترمذي في سننه , ) 8711( برقم 329،ص14أخرجه أحمد في مسنده ج 

: م�ذي وق�ال التر,  ψ عن أبي ھريرة) 2141( برقم 198،ص8ج, والبغوي في شرح السنة , )1306(والرفق به حديث رقم 
 )صحيح) : (1302( برقم 392،ص1 وقال عنه اGلباني في الترغيب والترھيب ج.حديث حسن صحيح 

6
 )280(آية رقم , سورة البقرة  

7
كتاب , ومسلم في صحيحه , ) 2078(ًمن أنظر معسرا،حديث رقم : باب , كتاب البيوع , أخرجه البخاري في صحيحه  

 ψعن أبي ھريرة ) 1562(ديث رقم فضل إنظار المعسر،ح: باب , المساقاة 
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 , القيامة يوم عنه يتجاوز وجل عز � بأن المعسرين عن يتجاوز فيمن عظيم فضل الحديث ھذا ففي

   .والعفو عنه الوضع أو المعسر إنظار فضل في ا4خرى ا4حاديثً قريبا وتقدمت

Hحرم ولذلك , المالية المعام'ت ببعض المتعاملين طرفي بين والمنازعات الخصومات رفع  - 10  ارب ( ُ

  . ومعناه بيانه تقدم كما ) الفضل

 , المعام'ت بھذه تنجم التي للنزاعاتً ورفعا للخصوماتً قطعا فيھا 4ن كذلك العظيمة المقاصد من وھذه

 والشعير , بالحنطة والحنطة , بالتمر التمر : (ε قال كما بمثل ًومث' بيد ًيدا إ( المعام'ت ھذه تصح لم ولذلك

1 )ألوانه اختلفت ما إ( , أربى فقد استزاد أو زاد فمن , بيدً يدا , بمثلً مث' , لملحبا والملح , بالشعير
  

 الربا � حّرم لما ولذلك , نواھيه عن وا(نتھاء � أوامر باتباع , واjخرة الدنيا في الف'ح تحقيق - 11

: ( قالִ�#K�hX= K *w��֠o3& �&:1� �&�E BC 

�&:8;JQ
h	0 �&&: lx©U�& ��=ִ8$]�O 

�H⌧�ִ8=B�#� � �&:J"S0&�� o3& 7�EF�;ִ8	� 

 I:�	(;��80(2. 

 بھا اشتھروا التي , الربوية المعام'ت في مشابھتھم وعدم واليھود المسلمين بين والمباينة المفاصلة - 12
 , والحرام والسحت الربا أكلة بأنھم فوصفھم , موضع من أكثر في الكريم القرآن في وجل عز � ذمھم حتى, 


��( : تعالى فقال;�J(6	
 eL�k� *w��֠o3& �&��fִ9 
s���mUִ� 7�,�7}/; 1 ��= ^,©f	§ $�X;��¯O 7����� 

7��9�9�b�(l�� L 1 45-(6ִ� 23& &�}U�d⌧� \]�W4   
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���� 1 7�(�(;���O��  �_�:���O �SS��& 
45�a= ^��(l >  �$� <$1�O��  )�xU��=	F
;�� 

7������� �l&⌧- 1 �☺f���O(
3 . 

 بل ,  المسلم والفرد اNس'مي الصف يتميز حتى ومنھاجنا وشرعنا ديننا في العظيمة المقاصد من وھذه

 , مستقلة سيادة اNس'مية المجتمعات تعيش وحتى , الكافرة اليھودية المجتمعات عن اNس'مية المجتمعات تتميز

 في لھاً نبراسا وجعلھا ,  ربھا لھا سطرھا قد التي حياتھا ومنھاج مبادئھا وبثقافة , دينھا لتعاليم امةع ريادة وتتبوأ

   . طريقھا

 ذلك ويظھر والزكوات والصدقات والبذل اNنفاق أمام بھا والتعامل الربا وسفل حقارة وبيان إظھار - 13

 يقول البقرة سور ففي .الشنيعة الجريمة بھذه التعاملو الربا تحريم ذكر فيھا جاء التي ا4ربع السور خ'ل منً جليا

                                                           
1

 ψعن أبي ھريرة ) 1588(ًالصرف وبيع الذھب بالورق نقدا،حديث رقم: باب , كتاب المساقاة , أخرجه مسلم في صحيحه  
: ص (أ ھـ شرح مسلم     . يعني أجناسه كما صرح به في اGحاديث الباقية : قال النووي ) إf ما أختلف ألوانه : ( وقوله . 

 فإذا اختلفت اGصناف جاز بيعه من غير اشتراط:  ومعناه )1008

2
 ) .130(آية رقم , سورة آل عمران  

3
 )161 – 160(ا�يتان , سورة النساء  
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K �3 ☺$	ִ}�( : تعالى �& �&>: lx©U�& c(l7U1K�� 

��=	ִ֠����& (1. 

 ")SI( : فقال , الزكاة ويؤتون الص'ة يقيمون الذين للمؤمنين مادحة كذلك بعدھا تأتي ثم
*w��֠o3& �&:1� �&�E �&:8;�☺ 1�� 

��=ִ	(;=���& �&:1�	֠�O�� /s>:/;���& 
�&i:	0&�E�� /s>:BQSV�& ����	� 7�891U$j�O ִ���1 

7�(�(/l�c BC�� �7:ִe 7�(��f/; � BC�� 7�89 
*D:�� V�	 K(2 .  

3( : تعالى � يقول الروم سورة وفي ��� ��!�v	0&�E L�k� 
¼l,©c �&�:�l�}eU��� �'() W�_�:���O �SS��& 

B⌧	
 �&:�l7U K ִ���1 23& � 3 ��� ��!�v	0&�E 
L�k� �s>:⌧�ִP *D���KxU80  �$j�� 23& 

ִ^,²X=	�h�¯h	
 1�89  I:J��8$��☺��& (3  

 الص'ة يقيمون الذين امتدح , والمحرمات الربا أكلھم على اليھود ذم وبعد النساء سورة في وكذلك

��( : فقال , الزكاة ويؤتون;�J(6	
 eL�k� *w��֠o3& �&��fִ9 

s���mUִ� 7�,�7}/; 1 ��= ^,©f	§ $�X;��¯O 7����� 
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/s>:BQSV�&  I:1����	��
�&�� 23(l 

��7:�-��&�� xU�e!ִ& ִ^,²X=	�h�¯O 
7�,�}�0�	1�ִ� &½U$j�O ½ -�J 1(4.  

 ذلك بعد ذكر , مضاعفة ًأضعافا الربا أكل تحريم وجل عز � ذكر ما بعد عمران آل سورة في وكذلك
( : فقال � سبيل في اNنفاق ومنھا الصالحة وا4عمال الجنان إلى بالمسارعة ا4مرִ�#K�hX= K 

*w��֠o3& �&:1� �&�E BC �&:8;JQ
h	0 
�&&: lx©U�& ��=ִ8$]�O �H⌧�ִ8=B�#� � 
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$�|��1¯O  )rW"g<�☺
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 ) .276 (رقم آية جزء , البقرة سورة 1
2

 )277(آية رقم , سورة البقرة 

3
 )39(آية رقم , سورة الروم  

 ) .162 – 160 (رقم اgيات , النساء سورة 4
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 )r�☺�J=⌧6��&�� ⌧Ñ�- ���&  )r�
ִ8��&�� 
\L 1 �SS��& F �3&�� v;� EY *wr�����	�☺��&(1.  

 عز � شرعھا التي الشرعية المعام'ت ھي المحرمة المعام'ت عن البديل أن تبين كلھا اjيات فھذه

 والدون , ا4خ'ق في الّسفل إلى اNنسان وتدعو ودنيئة حقيرة ھي المحرمة المعام'ت وأن المؤمنين لعباده وجل

   .المعام'ت في Uوالتقزم

 الربوية المعام'ت ونبذ الشرعية بالتعام'ت المعيشي المستوى ورفع اNس'مي ا(قتصادي دعم - 14

  . العالمي الغربي ا(قتصاد انھار بھا والتي

 خلف والجري الھلع عدم , الربا تحريم في العظيمة المقاصد من : وقدره � بقضاء التسليم - 15

 ھو المطلوب إنماو , بالباطل الناس أموال وأكل , الشرعية غير والمعام'ت , المحرمة بالطرق ا4موال

  .الرزق من لsنسان ّوقدر ُكتب قد فيما وقدره � لقضاء والتسليم, الح'ل بالطرق ا(سترزاق

 تؤمن أن : (اNيمان عن جبريل سأل عندما : ε قال , الستة اNيمان أركان أحد والقدر بالقضاء واNيمان

iخر واليوم , ورسله , وكتبه , وم'ئكته , باj2 ) وشره خيره بالقدر وتؤمن , ا.  

 من يقربكم شيء وليس , به أمرتكم إ( , النار من ويباعدكم , الجنة من يقربكم شيء ليس إنه : ( ε وقال

 حتى نفس تموت لن أنه روعي في نفث ا4مين الروح وإن , عنه  نھيتكم وقد إ( الجنة عن ويباعدكم , النار

 ( فإنه , � بمعاصي تطلبوه أن الرزق استبطاء ّيحملنكم و( , الطلب في وأجملوا , � فاتقوا , رزقھا تستوفي

   3)بطاعته إ( � عند ما يدرك

 بترك ، والزينة والمشارب والمطاعم المآكل في الطيبات من لنا أحل بما تعالى � نعم استج'ب -16

 الطيبات بعض عليھم وحّرم ذلك سببب اليھود على عقابه أنزل وجل عز � 4ن الربا، أكل ومنھا المحرمات


��(  : تعالى قال كما ذلك بسبب;�J(6	
 eL�k� *w��֠o3& �&��fִ9 
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 «2��s ;8:� ^ִ(  : بقوله الطيبات لنا � أحل فقد ρ محمد أمة نحن وأما        

3&	` � S5��¯O 7����� � 758֠ S5��¯O 1�EF	� 

                                                           
 )134 – 130 (اgيات , عمران آل سورة 1

    
  τ عمر عن) 8 (رقم ،حديثوا\حسان وا\سJم ا\يمان بيان : باب , ا\يمان كتاب , صحيحه في مسلم أخرجه2
 برقم 305 – 303،ص14ج السنة شرح في والبغوي, ) 9891 (برقم 19،ص13ج الشعب في البيھقي أخرجه  3
 السلسلة في ا-لباني وصححه, τ مسعود ابن ^ عبد ،عن4،ص2ج المستدرك في كموالحا ،)4113 و 4112 و 4111(

 ) .2866 (برقم 865،ص6ج الصحيحة
  ).161 – 160( سورة النساء ، ا�يتان رقم 4
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 وتعالى سبحانه واستنكر بل ،2

 �L �  [mUִ$ 758֠(  : وجل عز فقال ، الرزق من والطيبات المباحات من � زينة حرم من
	Hs�K(P 23& )�W@o�& ִ� U�e�O �,/�f ^�8�� 

��= 6,©-oa�&�� eL�� W¿�Px©U�& > 758֠ �c�9 
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ִ^��_⌧-⌧� 15�j�⌧��� ��= K!ִ& ��7:	"�� 
 I:�q	¤$8 K(3 .  

 اjخرة في أما الكافرون، ذلك في يشاركھم المؤمنين لعباده الزينة ھذه جعل أنه وتعالى سبحانه فبين  

4.للمؤمنين خالصة فھي
 

 والزكاة، بالص'ة � 4وامر تزمينالمل الطائعين المؤمنين عن الحزن ورفع ا4كبر الفزع يوم ا4من -17
 يوم يبعثون لذلك الشنيعة الجريمة لھذه المتعاطين للمرابين والصرع الجنون درجة إلى والھلع الخوف بالمقابل
w��֠o3*(  : تعالى قال كما القيامة&  I:8;JQ
h K �&>: lx©U�& BC 

 I:1�:J" K zC(" ִ☺⌧� 1[:J" K ��֠o3& 
��EaR6ִ¢ ! K �L=	a�-�.�& eL�� �Imִ☺��& (5 .  

                                                           
  ).5 – 4( سورة المائدة، ا�يتان رقم 1

 ).157( سورة اGعراف ، آية رقم 2

 ).32( سورة اGعراف ، آية رقم 3

، ولباب التأويل في معاني ير عند تفسيره لھذه ا�ية، وتفسير ابن كث209 و 203 – 202،ص9جر القرطبي  انظر تفسي4
 .224 – 223،ص2جالتنزيل للخازن 

 ، وانظر تفسير القرطبي وابن كثير والخازن) 257( سورة البقرة ، جزء آية رقم 5
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 ھم و( عليھم خوف ف' � 4وامر الملتزمون للزكاة والمخرجون للصلوات المؤدون المؤمنون وأما       

SI(" *w��֠o3(  : تعالى قال ولذلك يحزنون،& �&:1� �&�E 
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BC�� 7�89 *D:�� V�	 K(1، ية ھذه أدخل وتعالى سبحانه � أن نجد ولذلكjالربا آيات بين ا 

 وإيتاء الص'ة إقامةً خصوصا وحقوقه اNيمان تكميل الربوية المكاسب من � حرم ما (جتناب ا4سباب أكبر لبيان

 ظلم ھو الذي الربا تعاطي ينافي الخلق إلى إحسان الزكاة وإن ، والمنكر الفحشاء عن تنھى الص'ة إنف ، الزكاة

2.عليھم وإساءة
 

 تأخر وكلما الدائن، إلى حاجته أسير ً◌، ذلي' المدين يجعل الربا 4ن المدين، على والمھانة الذل رفع -18

 . لناسا بين المعروف بذلك وينقطع الربا، في زاد ا4داء عن

 في با4موال والمضاربة التجارات ومعتركات أنواع في بالخوض وذلك وجل، عز � على التوكل -19

 إليھا الركون إلى يؤدي بالربا مضاعفة ً◌ أضعافا وأكلھا ، ا4موال وجمع ، الربوي التعامل 4ن ، الحياة مجا(ت

 . ا(سترزاق في � على التوكل وترك

 والمتاجرة با4موال والمضاربة والزراعات والصناعات التجارات من مكاسبال أصول على الحث -20

 إلى والركون ، المكاسب من ا4نواع ھذه ترك إلى يفضي بالربا المال استنماء 4ن المكاسب، أنواه في بھا

   3.مضاعفة ً◌ أضعافا الربا وأكل الزيادات


	)`	&(  : تعالى قال         ���f��8֠ Es>:/;���& 

�&�1U�. !�	
 '() \t7c!u& �&:E� <7l&�� L�� 

45$�	
 23)  : وجل عز وقال ،(4&ִ�#K�hX= K *w��֠o3& 
�&:1� �&�E BC �&�:8;JQ
h	0 �EF	�_�:���O �J6s��v l 

45�a= 6��(l qC(" I�O *D:EF	0 ±s U=H��� L 1 

«t& U	0 7�EF��k�(5، وتعالى سبحانه وقال :)  e�(; � I�O 1I:EF�-ִ� 
�EF��� >�ִx�p|Ç ³  I�1Uִe&�E��  I:�l(}$¨ K '() 
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 23& ³  I�1Uִe&�E�� 
 I:8;�<=	"1K '() 45-(6ִ� 23& (6.  

 الح'ل المال والمكتسبين المجاھدين درجة بين اjية ھذه في � سّوى : ( � رحمه القرطبي قال  

 مع جمعه 4نه ، الجھاد بمنزلة المال كسب أن على ً◌ دلي' ھذا فكان اNفضال،و واNحسان وعياله، نفسه على للنفقة

  . 7 )� سبيل في الجھاد

                                                           
 ).277( سورة البقرة ، آية رقم 1

 .136ية ص انظر تفسير السعدي لھذه ا�2

 .283،ص2ج انظر حجة هللا البالغة 3

 )10( سورة الجمعة ، جزء من آية رقم 4

 ).29( سورة النساء ، جزء من آية رقم 5

 ).20( سورة المزمل ، جزء من آية رقم 6

 .الجامع Gحكام القرآن،349،ص21تفسير القرطبي ج 7
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 الس'م عليه داود � نبي وإن يده، عمل من يأكل أن من خير قط، ً◌ طعاما أحد أكل ما: ( ρ وقال  

  . 2)مبرور بيع وكل ، بيده الرجل عمل : ( قال أفضل؟ الكسب أيU سئل عندما ρ وقال. 1)يده عمل من يأكل كان

 شاتين، له فاشتريت شاة، له 4شتري ً◌ دينارا ρ � رسول إلّي دفع : قال τ 3البارقي عروة وعن  

 في � بارك : (له فقال أمره، من كان ما له فذكر . ρ النبي إلى والدينار بالشاة وجئت ، بدينار أحدھما فبعت

   5.ً◌ ما( الكوفة أھل أكثر من فكان ، العظيم الربح الكوفة،فيربح 4ِكناسة إلى ذلك بعد يخرج فكان) يمينك صفقة

dS�  )��֠o3	15(  : تعالى قوله وفي  &  I:J"���1K 
����	�_�:���O '() 45-(6ִ� 23& 45	�ִ☺⌧� ¤HR6ִ� 

$� !��l��O ִ�7^ִ� B5(l��ִ� '() 4M5E� 
^h	&�^l��� 8H	È��k� ^HR6ִ� F �3&�� �&�8=B�1K 

Lִ☺�� iE3 .s» F �3&�� ����_�� ¥�f(; � (
 القرطبي قال. 6

 يشتغل التي والمكاسب الناس، يتخذھا التي الحرف أعلى من الزرع اتخاذ أن على دليل اjية ھذه في : ( � رحمه
dS�  )��֠o3	15: ( فقال المثل به � ضرب ولذلك ، العمال بھا&  I:J"���1K 

����	�_�:���O.. (يةjالنبي عن الصحيحين وفي. 7ا ρ ) : يزرع أو ًغرسا، يغرس مسلم من ما 
  . 9 )8)صدقة به له كان إ( ، بھيمة أو إنسان أو طير منه فيأكل ،ً زرعا

  

 في أما النار، في القيامة يوم ومعذب ، الدنيا في مخذول المرابي وأن  الربا، عاقبة سوء من التحذير -21


`	��:&�(: تعالى فقال عليه الحرب سمواته سبع فوق من وجل عز � أعلن فقد الدنياh	
 

�¤7Uִ	(l eL�k� 23& ��O(3:���c�� � I("�� 

���!7680 7�J6/;	
 iS�iEic 7�J6��_�:���O BC 

                                                           
 عن المقدام بن معدي )2072(،حديث رقممله بيدهكسب الرجل وع:  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب 1

 .τيكرب 

 عن ابن عمر رضي هللا عنھما ،وقال المنذري في الترغيب والترھيب ،2140 –332،ص2أخرجه الطبراني في اGوسط ج2
 ). 607( برقم 159،ص2 اGلباني في السلسلة الصحيحة جرواته ثقات ، وصححه: )2466( برقم689،ص2ج

ِابن أبي الجعد البارقي، وقيل: عد وقيلْ  عروة بن الج3 َ ُ ِا-زدّي: ْ ْ َ ُقاله ابن منده، وأبو نعيم.ْ َُ َ ُسكن الكوفة، روى عنه. ْ ْ ِالشعبّي، : َ ْ o
ْوالسبيعي، وشبيب بن غرقدة، وسماك بن حرب، وشريح بن ھانئ، وغيرھم ْ َوكان ممن سيره عثمان رضي ^ عنه، إلى . ْ ِ ُ ْ َ َ َُ ِ

ْوقال شبيب بن .ًوكان مرابطا ببراز الروز، ومعه عدة أفراس منھا فرس أخذه بعشرة آ<ف درھمالشام من أھل الكوفة،  َ َ
oرأيت في دار عروة بن الجعد سبعين فرسا مربوطة للجھاد في سبيل ^ عز جل: غرقدة ِ ًِ ْ ْ َ أزدي واحد، فإن :  بارقي، وقيل.َ

ْبارقا من ا-زد، وھو بارق بن عدي بن حارثة بن امرئ ا ْ ْ ُلقيس بن ثعلبة بن مازن بن ا-زد، وإنما قيل لهً َ ِ َ ْ ْ oبارق، -نه نزل : ْ
َعند جبل اسمه بارق، فنسب إليه، وقيل غير ذلك ِ َ ْ َ ِ. 

 .454،ص6جكما قال ابن الملقن في البدر المنير .  الكناسة بضم الكاف سوق معروف بالكوفة 4

، وأبو داود في سننه ، كتاب البيوع ) 1258(حديث رقم )34(ب رقم  أخرجه الترمذي في سننه وھذا لفظه، كتاب البيوع ، با5
اGمين يتجر فيه : ، وابن ماجه في سننه ، كتاب الصدقات ، باب ) 3384(،حديث رقم ، باب في المضارب يخالف

 ولكن قال ) 3643(،حديث رقم  28: وأخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب المناقب ، باب ). 2420(،حديث رقمفيربح
الحديث بھذا ضعيف للجھل بحالھم، ولكن وجد له متابع عند أحمد وأبي داود والترمذي : ( 1650،ص2جالحافظ في الفتح 

. 11،ص3ج) والصواب أنه متصل في إسناده مبھم : ( وقال في التلخيص على إسناد البخاري في صحيحه ...) وابن ماجه 
 )1287( برقم 129 – 127،ص5جوالحديث صححه اGلباني في إرواء الغليل 

 ).261( سورة البقرة ، آية رقم 6

 انظر أقوال العلماء في المفاضلة بين أنواع المكاسب المختلفة في فتح الباري للحافظ ابن حجر رحمه هللا تعالى 7
 .كسب الرجل وعمله بيده:  كتاب البيوع ، شرح باب ،1134،ص1ج

،حديث رقم فضل الزرع والفرس إذا أكل منه: ة ، باب  أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب الحرث والمزارع8
  .τعن أنس بن مالك ) 1553(،حديث رقم فضل الفرس والزرع: ،ومسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب)2320(

 .322 – 321،ص4ج) الجامع Gحكام القرآن ( تفسير القرطبي 9



242 

 

*D:�☺(;$J	0 BC�� *D:�☺/;$J80(
 ماله واستكثر بالربا استرزق مھما أنه ρ وبين ،1

 عاقبة الدنيا ففي 2 ).قل إلى فعاقبته كثر وإن الربا : ( فقال ارة،وخس وخيبة وھلكة قلة إلى ونھايته عاقبته فإن به

  .والتجارة المال في وخسران وخيبة قلة إلى الربا

w��֠o3*:( تعالى قال القرار، وبئس فالنار اjخرة في وأما     &  I:8;JQ
h K 
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 رأيت : ( ρ فقال. والعافية العفو � نسأل النار في ًخالدا يكون وكيف اjخرة، في ا4ليم العذاب ρ وبين    

 وسط وعلى ، قائم رجل فيه دم من نھر على أتينا حتى فانطلقنا مقدسة، أرض إلى فأخرجاني ، أتياني رجلين الليلة

 فيه في بحجر الرجل رمى يخرج أن الرجل أراد فإذا ، النھر في الذي الرجل فأقبل حجارة، يديه بين ، رجل النھر

 الذي : فقال ھذا؟ ما : فقلت ، كان كما فيرجع ، ًبحجرا فيه في رمى ليخرج جاء كلما فجعل ، كان حيث فرده ،

 . 4)الربا آكل النھر في رأيته

 : تعالى باi اذوالعي بأمه يزني من كعقوبة عقوبته به تعامل ومن الربا أبواب أيسر أن ρ كذلك وبين  

 المسلم الرجل عرض الربا أربى وإن ، أمه الرجل ينكح أن مثل أيسرھما ً◌ بابا وسبعون ث'ثة الربا : ( ρ فقال

  . 6 )زنية وث'ثين ستة من � عند أشد يعلم وھو الرجل يأكله ربا درھم : (ρ وقال.5)

 : ρ فقال وسخطه وغضبه � عقاب بذلك واستحقوا إ( قوم في والزنا الربا ظھر ما أنه  ρ بين وكذا  

  . 1 )� عقاب بأنفسھم أحلوا إ( والزنا الربا قوم في ظھر ما( 

                                                           
 ).279( سورة البقرة ، جزء من آية رقم 1

      .فاصيل تخريجه ص حديث صحيح ، انظر ت 2

 ).275( سورة البقرة ، آية رقم 3

ً أخرجه البخاري في صحيحه مطوf ً ومختصرا كما ھنا في عدة مواضع منھا كتاب البيوع، باب آكل الربا وشاھد 4
ًتصرا مخ) 2275(،حديث رقم ρرؤيا النبي : ومسلم في صحيحه ، كتاب الرؤيا ، باب . واللفظ له) 2085(،حديث رقم وكاتبه

  .τفذكر القطعة اGولى من الحديث فقط ، عن سمرة بن جندب 

 ، τعن عبدهللا بن مسعود ) 5131( برقم 364 -363،ص7جوالبيھقي في الشعب ،37،ص2ج أخرجه الحاكم في المستدرك 5
إسناده (الشعب وقال البيھقي في . ھذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، ووافقه الذھبي: وصححه الحاكم وقال 

وقال . المصدر السابق ) دخل لبعض رواة ا?سناد في إسنادهصحيح ، والمتن منكر بھذا ا?سناد وf أعلمه إf وھما ً وكأن 
والحديث عندي صحيح على اGقل لغيره ، لكثرة شواھده ، وھي مخرجه في : ( 744،ص2جاGلباني في الترغيب والترھيب 

 )...)1871(الصحيحة برقم 

والطبراني في ، 3381 برقم 309،ص8ج، والبزار في مسنده )21957برقم  (288،ص36 جأخرجه أحمد في مسنده 6
 29،ص3جوصححه اGلباني في السلسلة الصحيحة  . τعن عبدهللا بن حنظلة ) 2682( برقم 123 – 24،ص3جاGوسط 

 ). 1033(برقم 
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 اجتنبوا : (ρ وقال. 2)سواء فيه ھم: وقال وكاتبه وشاھديه وموكله الربا آكل � لعن  : ( ρ وقال  

 اليتيم، مال وأكل الربا، وأكل بالحق، (إ � حرم التي النفس وقتل ، والسحر ، باi الشرك: الموبقات السبع

  .  3)الغاف'ت المؤمنات المحصنات وقذف ، الزحف يوم والتولي

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ا�$ــ�ـــ# ����ـــ�

 ، أسلفت من ٌاسم فالسلف والتسليف، اNعطاء العرب لغة في السلم معاني من : لغة : السلم تعريف  

  . أسلمت من ٌاسم والسلم

 وعلى والشكر ا4جر غير فيه منفعة ( الذي القرض: أحدھما : معنيان له ام'تالمع في والسلف  

 إلى سلعة في  ًما( يعطي أن ھو السلف في الثاني والمعنى. ًسلفا القرض تسمي والعرب أخذه كما رده المقترض

                                                                                                                                                                                        
 .    اھـ)حديث حسن لغيره:( ابن مسعود، وقال اGرناؤوطعن )4410(وابن حبان برقم) 3809(أخرجه أحمد في المسند  1

  .حديث صحيح ، انظر تفاصيل تخريجه ص      2

  .حديث صحيح ، انظر تفاصيل تخريجه ص     3
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 القاضي وقال 1.ولا4 دون سلم: له ويقال ُللمسلف منفعة وذلك السلف عند الموجود السعر في بزيادة معلوم أجل

  . 2)بمعنى كله وأرھن وسلف وأسلف وسلم أسلم فيه يقال والتسليم الدفع من مشتق : ( السلم في عياض

 فيه المعتبرة الشروط في (خت'فھم تعريفه في الفقھاء اختلف وقد :الفقھاء عند تعريفه : ا(صط'ح في  

 :  

 المسلم وتأجيل العقد، مجلس في المال رأس قبض صحته في اشترطوا الذين والحنابلة الحنفية عند فھو  

. 3 )بعاجل آجل شراء ھو : ( عابدين ابن فقال ذلك، يتضمن بما عرفوه – الحال في السلم من ً◌ احترازا – فيه

  . العقد مجلس أي 4 )المجلس في مقبوض بثمن مؤجل الذمة في موصوف على عقد : ( بأنه اNقناع في وجاء

 ً◌ حا( السلم يشترطوا ولم المجلس، في المال رأس قبض السلم لصحة اشترطوا الذين الشافعية وعند  

 فيه المسلم يقيدوا فلم . 5)ً◌ عاج' يعطى ببدل الذمة في موصوف كل على عقد : ( بأنه عرفوه ً◌ ومؤج'

  . عندھم الحال السم لجواز ً◌، مؤج' بكونه بالذمة الموصوف

 وأجازوا العقد، مجلس في المال رأس تسليم يشترطوا ولم حال،ال في السلم منعوا الذين المالكية وعند  

 ھو ما أو حاضرة بعين بالصفة محصور الذمة في معلوم بيع:(بأنه عرفوه فقد ا4مر، لخفة والث'ثة اليومين تأجيله

 رأس تأخير يجوز التي والث'ثة اليومين من تحرز ) حكمھا في ھو ما وأما : ( فقولھم.6 )معلوم أجل إلى حكمھا

  . إليه السلم مال

  �  : /��و2��U�2 " ا�د

(  : تعالى فقوله : الكتاب فأما.واNجماع والسنة بالكتاب ثابت السلم عقد  ִ�#K�hX= K 

*w��֠o3& �&�:1� �&�E &	`(" @E£� K&ִ�	0 

�)��ִ�(l &'/«(" �5ִj�O cC b�#� �/:�^�!~Q	
 (
 قال. 7

 فيه، وأذن أحله قد وجل عز � أن ، مسمى أجل إلى المضمون، السلف أن أشھد : (عنھما � رضي عباس ابن
�ִ&E£� K@ ")`	&( : اjية ھذه ويتلو	0 �)��ִ�(l &'/«(" �5ִj�O 

cC b�#�(8.  لة ووجه)ية من الدjأوجه أربعة على المفسرين أكثر عند البياعات أن : ا :   

 يدخل ف' ، باطل وھو بالدين، الدين بيع : والثاني .ألبتة بمداينة ليس وذلك بالعين، العين بيع : أحدھا  

 المسمى وھو بالعين، الدين وبيع ، مؤجل بثمن الشيء بيع وھو ، بالدين العين بيع وھما قسمان بقي. اjية تحت

9.الكريمة اjية ھذا تحت داخ'ن وك'ھما بالسلم
  

                                                           
 ).2068،ص23،ج 3 جلدم) (مادة سلف( انظر لسان العرب 1

 ، وانظر أنيس الفقھاء217،ص2ج مشارق اGنوار 2

 .حاشية ابن عابدينمع ، 454،ص7ج الدر المختار 3

 .17،ص3جاف القناع عن متن ا?قناع كش 4

 .242،ص3ج، وروضة الطالبين للنووي 391،ص4ج العزيز شرح الوجيز للرافعي 5

 .3،ص3ج، وانظر منح الجليل على مختصر خليل لُعليش 425،ص4ج) تفسير القرطبي( الجامع Gحكام القرآن 6

 ).282( سورة البقرة ، جزء آية رقم 7

والحاكم في )  6321( برقم 45،ص6ج والطبراني في تفسيره ،)1549(برقم 183 –182،ص4 جرجه الشافعي في اGم أخ8
ھذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم : ، وقال الحاكم 18،ص6ج ، والبيھقي في السنن الكبرى 286،ص2المستدرك ج

 ..)فالسند صحيح ، غير أنه على شرط مسلم وحده ( ) : 1369( برقم 213،ص5جيخرجاه، وقال اGلباني في إرواء الغليل 

 .478 – 477،ص4ج في علوم الكتاب ب انظر اللبا9
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 ُيسلفون والناس المدينة قدم أنه  ρ � رسول عن عنھما � رضي عباس ابن روى فلما : السنة وأما  

  . 1)معلوم أجل إلى معلوم، ووزن ، معلوم كيل ،ففي شيء في أسلف من : ( فقال والث'ث، السنتين

 عبدالرحمن إلى شداد بن وعبد� بردة أبو أرسلني : قال المجالد، أبي بن محمد عن البخاري وروى  

 يأتينا فكان ، ρ � رسول مع المغانم نصيب كنا : فقا( السلف، عن فسألتھما ، أوفى أبي بن وعبد� أبزى بن

 نسألھم كنا ما : قال زرع؟ لھم يكن لم أم زرع، لھم أكان : فقلت. والزيت والشعير الحنطة في فنسلفھم الشام، أنباط

      2.ذلك عن

 النووي وقال. 3جائز السلم أن العلم أھل من عنه نحفظ من كل أجمع : المنذر ابن فقال : اNجماع وأما  

 ابن عن حكي ما إ( مشروعيته على العلماء واتفق : حجر ابن وقال 4.السلم جواز على المسلمون وأجمع: 

5.المسيب
  

�	
�/ L�@ )�I  : ا

 بيع � أحل وقد حرمه، ما وتحريم ، وجل عز � أحله ما واستح'ل ، وجل عز � 4وامر ا(لتزام -1

 رضي عباس ابن قال ولذلك السلم، بيع حل بيان منھا والمقصود القرآن، في آية أطول وھي ، ةالمداين آية في السلم

 : (6اjية ھذه وقرأ أحله � أن مسمى أجل إلى المضمون السلم أن أشھد ( عنھما �ִ�#K�hX= K 

*w��֠o3& �&�:1� �&�E &	`(" @E£� K&ִ�	0 

�)��ִ�(l &'/«(" �5ִj�O cC b�#� �/:�^�!~Q	
 وفي. 7) 

 . 8 )معلوم أجل إلى معلوم كيل في السلم في نزلت: ( اjية ھذه في قال عنه أخرى رواية

 ك'م من تقدم كما معلوم 4نه البيوع من النوع ھذا وإباحة تجويز في ا4مة عن الحرج ورفع التيسير -2
 الشرع في ومعلوم 9.الفقھاء ذلك ذكر كما الحاجة لمسيس أبيح ولكنه غرر، فيه عقد أنه ا4ربعة المذاھب في ا4ئمة

 قال. 10الشرع في والتيسير الحرج، رفع وفيھا والتحسينات الحاجيات اNس'مية الشريعة في العامة المقاصد من أن
�� : ( تعالىKxU1K �3& 1�J6(l  U��1f��& BC�� ��KxU1K 

                                                           
، ومسلم في صحيحه ،كتاب ) 2240(،حديث رقم السلم في كيل معلوم: خرجه البخاري في صحيحه ، كتاب السلم ، باب أ 1

 ).1604(،حديث رقم السلم : المساقاة ، باب 

 ).2245 و2244(،حديث رقم السلم إلى من ليس عنده أصل: يحه ، كتاب السلم ، باب  أخرجه البخاري في صح2

 .385،ص6ج المغني fبن قدامة 3

 .من كتاب المساقاة ، شرح ترجمة باب السلم) 1019ص( شرح مسلم للنووي 4

 .باب السلم في كيل معلوم من كتاب السلم: شرح الترجمة ،1186،ص1ج فتح الباري 5

، وتفسير ابن ) 180ص(وانظر تفسير البغوي لھذا ا�ية .  تخريج ھذا اGثر عن ابن عباس رضي هللا عنھما  مضى قريبا 6ً
 .250،ص2ج، وفتح القدير للشوكاني ) 286ص(كثير 

 ).283( سورة البقرة ، جزء آية رقم 7

، والبيھقي في ) 2947( برقم 554،ص2جوابن أبي حاتم في تفسيره ) 6318( برقم 44،ص6ج أخرجه الطبري في تفسيره 8
وإسناد ھذه الرواية عند الطبري ضعيف كما قال محقق تفسير الطبري الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه هللا . 18،ص6جالسنن 

وقال سفيان الثوري ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد ، : ، لكن الحافظ ابن كثير في تفسيره أورد الرواية بطريق الجزم فقال 
 .نظر تفسير ابن كثير لھذه اfيةا. هللا أعلم و... عن ابن عباس

، كEم الفقھاء في المذاھب عن عقد السلم وأنه غرر وجھالة ومستثنى للحاجة، وكذا 506رنا فيما سبق مقاصد البيوع ص ذك9
 . أعلموهللا. كEم شيخ ا?سEم ابن تيمية وابن القيم من أنه عقد مشروع موافق للقياس وليس فيه مخالفة لقواعد الشرع

 . انظر ما تقدم في مباحث المقاصد العامة من ھذه الرسالة ص       10
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1�J6(l �}$|18��:)ًأيضا وقال ،(1& ��� B5ִ8ִj 7lEF�-/; � 

'() 4)��9��& $L�� �� Uִ� (2، قال ρ ) : معسرين تبعثوا ولم ميسرين بعثتم إنما 
(3.  

 بيع 4ن وا(سترزاق، التجارة باب في عليھم التضييق وعدم ، والمستھلكين التجار بحال ا(رتفاق -3
 من لمالا رأس لديه يتوافر عندما التاجر قبل من وا(ستيراد التجارة في المجال وفتح الفرصة إتاحة فيه السلم

 وقت في وتوافرھا البضاعة ھذه إيجاد بضمان المستھلك حاجة تلبية من أخرى ناحية من وكذلك ، المستھلك

 ووزن معلوم كيل في فليسلف أسلف من : ( ρ يقول وبذلك الشرع، أوجبھا قد التي بالشروط وتكون إليھا الحاجة
  .4 )معلوم أجل إلى ، معلوم

 ا�'هـــــــ% ����ـــ�

 على يدل أصل والنون والھاء الراء. ( الحبس على ويطلق وا(ستقرار والدوام الثبوت : لغة:  تعريفه

  .5 )الدائم الثابت :الراھن يرھن،والشيء الشيء: الرھن ذلك من ، غيره أو بحق يمسك شيء ثبات

 له ھنوأر ، وثابتة دائمة : البيت في وراھنة ، وثبت دام : ًرھنا الشيء ورھن: ( 6العرب لسان وفي

 في الرھن : عرفة ابن وقال: ( ً◌ أيضا وفيه ...) لھم أدامه : ماله لھم وأرھن عنه، كف حتى له وأثبته أدامه الشر،

 �c5E : (تعالى وقوله ، عليك محبوس دائم أي لك راھن ھذا : يقال .الملزم الشيء ھو العرب ك'م

�m�� � ִ☺(l $� 6b�⌧� ¦Hs�-�9�c (7، وقال ) c5E� 

��,p7Ç& s��F b;b�⌧� G)r�9�c (8 .محبوسھا ورھينة بعمله، محتبس أي 

   ).بكسبھا

  . 9 )وفائه تعذر عند منھا يستوفى بدين وثيقة مال عين جعل :  ( ًوشرعا

"�*�  :  

��")I : ( تعالى قوله مشروعيته في ا4صل: ً◌ أو� ���!�E� >'/0 1 
�U⌧�ִ� 7�	��� �&���WZ	0 �6�0֠⌧� ⌦L=ִ9xU	
 

GHb]:�^�"S� (10، �11 رحمه كثير ابن قال ): مسمى أجل إلى تداينتم وقد مسافرين أي 
)7�	��� �&���WZ	0  يجدوا ولم وجدوه أو : عباس ابن قال . لكم يكتب) �⌧�6�0֠

                                                           
 ).185( سورة البقرة ، جزء آية رقم 1

 ).78( سورة الحج ، جزء آية رقم 2

 وأبو داود ،)147(،حديث رقمما جاء في البول يصيب اGرض" أبواب الطھارة ، باب :  أخرجه الترمذي في سننه، كتاب 3
حسن صحيح ، وصححه اGلباني : وقال الترمذي . )380(،حديث رقمتاب الطھارة ، باب اGرض يصيبھا البولفي سننه ، ك

 ) .406( برقم 229،ص2جفي سنن أبي داود 

 حيث ذكر ،385،ص6جوانظر المغني fبن قدامة رحمه هللا . ψ مضى تخريجه قريبا ً وھو متفق عليه عن ابن عباس4
في شروط السلم : المسألة السادسة :  حيث قال ،426،ص4ج) للقرطبي(والجامع Gحكام القرآن . الحكمة من جواز بيع السلم

 . وهللا أعلم. ستة في المسلم فيه ، وثEثة في رأس مال السلم : المتفق عليھا، والمختلف فيھا ، وھي تسعة 

 .452،ص2ج  fبن فارس معجم مقاييس اللغة5

 .1758 ،صf2بن منظور ج 6

 ).38(دثر، آية رقم  سورة الم7

 ).21( سورة الطور ، جزء آية رقم 8

 والمغني 231،ص3ج وحاشية الدسوقي ،68،ص10جوانظر حاشية ابن عابدين ،159،ص2 للشربيني ج مغني المحتاج9
 .  443،صf6بن قدامة ج

 ).283( سورة البقرة ، جزء آية رقم 10

           .288ة ص تفسير ابن كثير عند تفسيره لھذه ا�ية من سورة البقر11
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	L=ִ9xU⌦(  ًقلما أو ، دواة أو ، ًقرطاسا GHb]:�^�"S� (رھان الكتابة بدل فليكن : أي 
   ).الحق صاحب يد في : أي ، مقبوضة

 ً◌ درعا ورھنه ، أجل إلى يھودي من ً◌ طعاما اشترى ρ النبي أن : ( عنھا � رضي عائشة وحديث

 4ھله ً◌ شعيرا منه وأخذ ، يھودي عند بالمدينة له ً◌ درعا ρ النبي رھن ولقد : ( قال τ أنس وحديث. 1)حديد من

3.الجملة في الرھن مشروعية على ا4مة أجمعت وقد. 2)
  

 فيه نعلم ( : ( � رحمه 4قدامة ابن قال. واجب غير جائز أنه : ً◌ شرعا التكليفي حكمه : ً◌ ثانيا


	L=ִ9xU⌦(  : تعالى � وقول. والكفالة كالضمان يجب فلم ، بالدين وثيقة 4نه ًمخالفا، 

GHb]:�^�"S�(5 لنا ًإرشادا ) تعالى � قول بدليل. علينا إيجاب ) : �I(	
 eL���O 

�EFJ��8 l ���8 l ��f⌧	1-
;	
 V�֠o3& 

eL�☺80� & N�� !��= ��O(6 غير والكتابة ، الكتابة إعواز عند به أمر و4نه 

  . 7  )بدلھا فكذلك واجبة،

 : ا�5R &% ا�ه; #3از

   8.والظاھرية والضحاك لمجاھدً خ'فا الفقھاء باتفاق والسفر الحضر في جائز والرھن

�	
  : ا�ه; /�

 الكتابة على المتعاملين ك' يتمكن لم إذا ًخصوصا ، الرھن بجواز الناس على والتيسير الحرج رفع -1
 أو سفر في كانوا بأنً كاتبا يجدوا لم من وحكم معرض في الرھن ذكر وجل عز � فإن ولذلك للديون، والتوثيق

��")I  : (تعالى قال غيره ���!�E� >'/0 1 �U⌧�ִ� 7�	��� 

�&���WZ	0 �6�0֠⌧� ⌦L=ִ9xU	
 GHb]:�^�"S� (9 .ابن قال 

                                                           
، ، ومسلم في صحيحه) 2068(،حديث رقم  بالنسيئةρشراء النبي :  أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب البيوع ، باب 1

 ).1603(،حديث رقمالرھن وجوازه في الحضر والسفر: كتاب المساقاة ، باب 

: ، وفي كتاب الرھن ، باب ) 2069(ديث رقم ،ح بالنسيئةρ أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب البيوع ، باب شراء النبي 2
 ).2508(،حديث رقمالرھن في الحضر

 .300،ص12جوالمجموع ، 444،ص6 ج انظر المغني3

فقيه ). م1223 - 1147ھـ، 620- 541(عبد ^ بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي 4
ثم رحل إلى دمشق، وقرأ القرآن، وسمع الحديث الكثير من والده، .  بفلسطينّمحدث ولد بجماعيل، وھى قرية بجبل نابلس

ثم رحل إلى بغداد مع ابن خالته الحافظ عبد الغني وسمع . ومن أبي المكارم ابن ھJل، ومن أبي المعالي بن صابر وغيرھم
ًوكان زاھدا ورعا . في فنون كثيرةبرع وأفتى وناظر وتبحر . كان حجة في المذھب الحنبلي. من علمائھا ثم عاد إلى دمشق ً

ما دخل الشام بعد ا-وزاعي : قال ابن تيمية في حقه. ًمتواضعا، حسن ا-خJق، كثير التJوة للقرآن، كثير الصيام والقيام
الخاطر كان ابن قدامة إمام ا-ئمة ومفتي ا-مة اختصه ^ تعالى بالفضل الوافر و: وقال عنه ابن الحاجب. أفقه من ابن قدامة

فأما الحديث . العاطر والعلم الكامل، طنت بذكره ا-مصار وضنت بمثله ا-عصار، قد أخذ بمجامع الحقائق النقلية والعقلية
   .فھو سابق فرسانه، وأما الفقه فھو فارس ميدانه، أعرف الناس بالفتيا وله المصنفات الغزيرة

 ).283( سورة البقرة ، جزء آية رقم 5

 )283(، جزء آية رقم  سورة البقرة 6

 . المغني المصدر السابق7

وبدائع الصنائع ، وتفسير ابن كثير،465،ص4ج، والقرطبي  )99 – 98ص و95 – 94،ص6تفسير الطبري ج: انظر  8
 fبن وبداية المجتھد، 444،صf 6بن قدامة ج و المغني،301 – 300،ص12ج  للنووي والمجموع،135،ص6للكاساني ج

 . شرح أول باب في كتاب الرھن،1270،ص2ج الباري fبن حجر  وفتح،275،ص2ج رشد

 ).283( سورة البقرة ، جزء آية رقم 9
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���	�7 ( تعالى قوله في عنھما � رضي عباس �&���WZ	0  لكم يكتب) �⌧�6�0֠

	L=ִ9xU⌦(  ًقلما أو دواة أو ًقرطاسا يجدوا ولم وجدوه أو GHb]:�^�"S� (بدل فليكن أي 

1.الحق صاحب يد في مقبوضة رھان الكتابة
 

 واNشھاد، والكتابة التوثيق على ا(ستطاعة عند أو السفر في إ( الرھن يصح ( أنه اjية ھذه معنى وليس

 ودرعه ρ النبي مات بل ، 2 )درعه ورھنه أجل إلى  ًطعاما يھودي من اشترى أنه ( ρ النبي عن ثبت ما بدليل

   3.شعير من ً◌ صاعا بث'ثين يھودي عند رھن

 :  (تعالى قال. أھلھا إلى قوقالح ورد نواھيه واجتناب أوامره بالتزام وجل عز � تقوى تحقيق -2

��f⌧	1-
;	
 V�֠o3& eL�☺80� & N�� !��= ��O 

4{g<�-���� o3& N��gl�c F BC�� �&:�☺�<�F	0 

/sִ�=ִ��.�& > L ��� ִ�$☺�<~6 K �N��X�(	
 

⌦���&�E N���6
 كثير ابن يقول ولذلك ، الشھادة كتمان عدم على شديد حث اjية ففي. 4) ֠	;

��� L(  قال ولھذا كذلك، وكتمانھا الكبائر أكبر من الزور شھادة : وغيره عباس ابن قال(  : � رحمه 

ִ�$☺�<~6 K �N��X�(	
 ⌦���&�E N���6
 يعني: السدي قال )֠	;

 .5 )قلبه فاجر

 الدائن حق وضمان عليھا، ا4دلة تقدمت كما العظيمة ا4جور من فيه لما الحسن القرض على الحث -3

 يريد الدائن 4ن منھم، كثير عند الناس بين والمعروف القرض انقطاع إلى 4دى الرھن يجز لم لو ماولرب ، بالرھن

 أداء في الناس بعض استھان وقد اليوم ًخصوصا بالرھن، إ( لدينه ا(ستيفاء يضمن ولن الدين، استرداد ضمان


-1	��f⌧:(  تعالى لقا ولذلك بأحوالھم عالم عباده، على مطلع وتعالى سبحانه و� الديون،;	
 

V�֠o3& eL�☺80� & N�� !��= ��O 4{g<�-���� 

o3& N��gl�c (
6 . 

 يستنفع أن أو الرھن ھذا يشغل أن دون الدائن عند الرھن يضع المدين 4ن كذلك المدين حق ضمان -4
 وقد. ًمطلقا الرھن استعمال يجوز ف' وا4مانة الوديعة حكم حكمه الراھن 4ن ًمث'،ً حليا كان إذا يستعمله أن أو به،
 ذوات من كانت وإن ، يركبھا أن بأس ف' الدائن، عند مرھونة كانت إذا الدواب من المركوب في ا(ستثناء جاء

 كان إذا بنفقته يركب الظھر: ( قال فقد ρ النبي عن فيه الترخيص من جاء لما نفقتھا وعليه لبنھا فيشرب ّالدر
 أن الحالة ھذه في فيجوز. 7)النفقة ويشرب يركب الذي وعلى ،ً مرھونا كان إذا قتهبنف يشرب الدر ولبن ،ً مرھونا
 . ومرعى ومشرب مأكل من عليھا اNنفاق مقابل لبنھا ويشرب الدابة يركب

                                                           
 ).288:ص( انظر تفسير ابن كثير لھذه ا�ية 1

ً مضى تخريجه قريبا ص2
 

جه أخر)  ودرعه مرھونة عند يھودي بثEثين صاعا ً من شعير ρتوفي رسول هللا : (  كما قالت عائشة رضي هللا عنھا 3
وقال ) . 2916(،حديث رقم والقميص في الحربρما قيل في درع النبي : البخاري في صحيحه ، كتاب الجھاد ، باب 

 منھم عائشة، وأنس بن مالك ، ρوقد ورد من حديث جماعة من أصحاب النبي : ( 230،ص5جاGلباني في إرواء الغليل 
 .)وعبدهللا بن عباس ، وأسماء بنت يزيد 

 ).283( ، جزء آية رقم  سورة البقرة4

 ) .289:ص( تفسير ابن كثير لھذه ا�ية 5

 ).283( سورة البقرة ، جزء آية رقم 6

 . τعن أبي ھريرة )2512(،حديث رقم الرھن مركوب ومحلوب: أخرجه البخاري في صحيحه،كتاب الرھن ، باب 7
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 وھل. 1بالرھن المرتھن انتفاع عدم إلى والشافعي ومالك حنيفة أبو وذھب وإسحاق، أحمد مذھب وھذا

 الدائن عند وبقيت رھنت إذا السيارة أنً خصوصا ؟ النقل وسائل من وغيرھا سيارات،ال  اليوم الدواب على يقاس

 شريطة ا(ستخدام له فيجوز الدواب على بالقياس المعاصرين بعض أفتى ولذلك الضرر، يحصل قد استخدام دون

 ، السيارة صاحب بإذن وذلك. ا(ستخدام بسبب تكون التي واNص'حات الوقود نفقات ويتحمل السيارة يتفقد أن

 ، نفقات إلى تحتاج ( السيارات أنً وخصوصا الفقھاء، جمھور مذھب على استخدامھا جواز عدم على وا4كثرون

  .أعلم و� واjخر الحين من يتفقدھا أن السيارة لمالك ويمكن ، الوقوف بطول تھلك و(

 ضرر ب' ملكه إلى الرھن سيعيد لدائنا إلى الدين أداء بعد وأنه المدين يضمن الشرعية المعام'ت وبھذه

  . ضرار و(

 وقبض الدين باستيثاق وذلك ، والمدين الدائن من المتعاملين ك' بين والنزاعات الخصومات رفع -5

 قبل من اعتداء و( ظلم ودون خصومة، أو نزاع دون الدائن إلى والمال صاحبه إلى الرھن عودة ثم ومن الرھن،

 .المدين و( الدائن

 والمثوبة ا4جر بابتغاء وجل عز � يراقب فالدائن ، المعام'ت ھذه في وجل عز � مراقبة تحقيق -6

 مع ا4داء بنية إ( يأخذ ( بأن ويتقيه وجل عز � يراقب والمدين بالرھن، دينه واستيثاق ضمان مع ھذا، عمله في

 � أتلفه إت'فھا يريد أخذ ومن عنه، � أدى ھاأدائ يريد الناس أموال أخذ من : ( ρ لقوله إليه الرھن عودة ضمان

 . 3 )� يكره فيما يكن لم ما ، دينه يقضي حتى الدائن مع � كان : ( ρ وقوله. 2)

��")I :( فقال التقوى على وحث اjية في وجل عز � ذكر فقد ولذلك ���!�E� 
>'/0 1 �U⌧�ִ� 7�	��� �&���WZ	0 �6�0֠⌧� 

⌦L=ִ9xU	
 GHb]:�^�"S� � �I(	
 eL���O �EFJ��8 l 
���8 l ��f⌧	1-
;	
 V�֠o3& eL�☺80� & 

N�� !��= ��O 4{g<�-���� o3& N��gl�c F BC�� 
�&:�☺�<�F	0 /sִ�=ִ��.�& > L ��� ִ�$☺�<~6 K 
�N��X�(	
 ⌦���&�E N���6
;	֠ F �3&�� ִ☺(l 

                                                           
وحاشية ابن ، 146،ص6 للكاساني جنائعبدائع الص، و509،صf6بن قدامة جالمغني :  انظر تفاصيل ھذه المسألة في1

 وروضة الطالبين ،276،ص2ج  fبن رشد وبداية المجتھد،231،ص3ج وحاشية الدسوقي ،83 – 82،ص10جعابدين 
 .وهللا أعلم ) 2512( شرح حديث رقم 1272،ص2ج وفتح الباري fبن حجر ،341 – 338،ص3للنووي ج

، ) 2387(،حديث رقممن أخذ أموال الناس يريد أدائھا أو إتEفھا: باب  أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب اfستقراض ، 2
ًمن أدان دينا لم ينو قضاءه : ، وابن ماجه في سننه ، كتاب الصدقات ، باب )8733رقم ب (247،ص14 جوأحمد في مسنده ّ

 . τًمختصرا ، عن أبي ھريرة ) 2411(،حديث رقم 

والدارمي في ) 2409(،حديث رقم ًمن أدان دينا وھو ينوي قضاءه:  باب  أخرجه ابن ماجه في سننه ، كتاب الصدقات ،3
.  عبدهللا بن جعفر رضي هللا عنھما عن،23،ص2ج، والحاكم في المستدرك )2637( برقم 1691 –1690،ص3جسننه 

 728،ص2ج وقال المنذري في الترغيب والترھيب. ووافقه الذھبي) ھذا حديث صحيح ا?سناد ولم يخرجاه : (وقال الحاكم
كن أشار اGلباني لو) . 2387( شرح حديث رقم ،1235،ص1جوكذا قال الحافظ في الفتح ) إسناده حسن : ( )2643(برقم 

 701،ص2جانظر السلسلة الصحيحة .  لضعف إسناده ، ولكنه صححه بالمعنى لشواھده ،701،ص2جفي السلسلة الصحيحة 
 )1029( برقم 26،ص3جو ) 1000(برقم 
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 I:8;ִ☺�8	0 ��f(; � في يحدث لم إذا المالية ًصوصاخ المعام'ت جميع أن على فدل. 1)
   2.الناس بين فيما الحقوق وأكل والجور الظلم على ُلبنيت وتقواه � مخافة القلب

 حق يجحد أن للمدين يسول قد الذي الشيطان أمام المنافذ وسد الشيطان، وساوس كل ودحض دحر -7

 حتى كله، ذلك في واNشھاد الكتابة عوشر الرھن، � شرع ولذلك بعض، حقوق بعضھم الناس يأكل أن أو الدائن،

 لما ولھذا الحق، إبطال أو الباطل (ستحقاق التأويل أو الحقائق قلب في وتلبياته الشيطان لوساوس ً◌ مجا( يدع (

( : قال والميسر الخمر � حرمִ☺X�(" ��KxU1K �L=	a�-�.�& I�O 

ִ��֠:1K 1�EF���v l /s��_ִ�ִ8��& 

�E3B��� ^��&�� '() xU� 	K��& 

(}�|�vִ☺��&�� 7�E�|��� K�� L 1 xU���` 23& 

\L 1�� ,s>:/;���& � 75ִ�	
 @E£��O  I:�� ☺�#� (
3 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :ا�(ـــــ'آ� �����

 وا4ولى الشين فتح مع وكسرھا فيھما، الراء وسكون وفتحھا الشين بكسر ھي : لغة : الشركة تعريف

  .4ا(خت'ط ً◌ لغة وھي أفصح،

 وشركة ، العقود وشركة ا4م'ك شركة نوعان ا4صل في الشركة : ( الصنائع بدائع في جاء : ًاوشرع

 يشتريا أن فنحو بفعلھما يثبت الذي) أما . (فعلھما بغير يثبت نوع ، الشريكين بفعل يثبت نوع ، نوعان ا4م'ك

َيوھب أو ًشيئا َيوصى أو لھما ُ ّيتصدق أو لھما ُ  به َوالموصى والموھوب َالمشترى رفيصي فيقب' ، عليھما ُ
                                                           

 ).283(قرة ، جزء آية رقم  سورة الب1

 .125،ص3ج انظر التفسير المنير للزحيلي 2

 ).91( سورة المائدة ، آية رقم 3

الشرح الكبير على مختصر خليل و، 265،ص3ج ،ومعجم مقاييس اللغة fبن فارس 423،ص1ج المصباح المنير للفيومي 4
 .274،ص2جني مع حاشية الدسوقي ، وانظر مغني المحتاج للشربي،348،ص3جللدردير 
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 فيكون ًشيئا ورثا بأن فالميراث فعلھما بغير يثبت الذي) أما(و. ملك شركة كأنه بينھما ًمشتركا به َوالمتصدق

 با4عمال وشركة با4موال، شركة ث'ثة أنواع فھي العقود شركة) أما(و. ملك شركة بينھما ًمشتركا الموروث

  . 1)بالوجوه وشركة بالتقبل وشركة الصانع ةوشرك ا4بدان، شركة وتسمى

 مغني في وجاء ،) أنفسھما مع التصرف في إذن الشركة : (2الدسوقي حاشية مع الكبير الشرح في وجاء

 ھي : ( 4قدامة (بن المغني في وجاء). الشيوع جھة على فأكثر (ثنين شيء، في الحق ثبوت: ًوشرعا: (3المحتاج

   ). صرفت أو استحقاق في ا(جتماع


0�*� L/ �  : /��و2��0
 U�2 ا�د


	���$: ( تعالى � فقول الكتاب أما واNجماع، والسنة بالكتاب ثابتة وھي iE3֠BQ�}JÁ 
'() ��8;�d�&(

��")SI :( تعالى وقال. 5 &�}U��⌧� eL�k� 
�E3	a/;8K��& cW�76�-	� 7����⌫�8 l >'/0 1 

´Â�8 l zC("  )��֠o3& �&:1� �&�E �&:8;�☺ 1�� 
��=ִ	(;=���& G5-(;	֠�� S� 7�89  (6 .الشركاء ھم والخلطاء .   

 فإذا صاحبه، أحدھما يخن لم ما الشريكين ثالث أنا : � يقول : ( قال أنه ρ النبي عن روي ما السنة ومن
  . 7 )بينھما من خرجت ، صاحبه أحدھما خان

  .   8منھا أنواع في اختلفوا وإنما ، الجملة في الشركة جواز على المسلمون وأجمع

�	
  : ا��آ� /�

��")I(  : وتعالى سبحانه عنھا قال والتي الكثيرة وجل عز � نعم استشعار )1 

�&�c�18	0 b�ִ☺�8�� 23& BC 3ִ9:��� ¯�(
 بإباحة وذلك ،9

1�I ( : تعالى قال ولذلك ، بھا تعالى � فضل وابتغاء المعام'ت ھذه مثل وتجويزUִe&�E�� 
 I:�l(}$¨ K '() \t7c!u&  I:E� <76 K L�� 45$�	
 

23& ³  I�1Uִe&�E��  I:8;�<=	"1K '() 45-(6ִ� 23& 

                                                           
 . للكاساني56،ص6ج  1

 ).المصدر السابق. ( للدردير348،ص3ج 2

 . المصدر السابق3

 . للكاساني19،ص6ج  4

 ).12( سورة النساء ، جزء آية رقم 5

 ).24( سورة ص ، جزء آية رقم 6

 443 -442،ص3جننه ، والدارقطني في س) 3383(،حديث رقمفي الشركة:  أخرجه أبو داود في سننه ، كتاب البيوع ، باب7
افقه وو) صحيح ا?سناد ولم يخرجاه: ( وقال ،52،ص2جًموصوf ً ومرسE ، والحاكم في المستدرك ) 2934 و 2933(برقم 

 289 –288،ص5جوقال اGلباني في ا?رواء  . τعن أبي ھريرة  ،79 – 78 و 78،ص6الذھبي، والبيھقي في الكبرى ج
وقال ) اfختEف في وصله: علة اGخرى وال... الجھالة :اGولى : وفيه علتانبل ھو ضعيف ا?سناد ( ):1469(برقم 
ولكن قال ابن الملقن في )َ حيان عن أبيه مرسE،وھو الصوابرووه عن أبي) : (2084 برقم 7،ص11جقطني في العلل الدار

 برقم 271،ص2جى أدالة المنھاج  وقال عنه في تحفة المحتاج إل،)ثم  ھذا الحديث جيد ا?سناد: (721،ص6جالبدر المنير 
وقال عبدالقادر .  اھـ ) صحيح ا?سناد ، وأعله ابن القطان بجھالة من بان توثيقه : رواه أبو داود والحاكم وقال : ( 1277

والحديث . وهللا أعلم) وھو حديث حسن) : (3213(برقم ،161،ص5جاGرنؤوط محقق جامع اGصول في أحاديث الرسول 
وقال : (  أحمد بن علي بن عمر الحريري المشطاحي ، وقال بعده ترجمة ،518،ص5جالبغدادي في تاريخه أخرجه الخطيب 

 اھـ وهللا أعلم) ُلم يسنده أحد إf أبو ھمام وحده وھو ثبت : لوين 

 . المغني fبن قدامة ، المصدر السابق8

 ) 34( سورة إبراھيم ، جزء آية رقم 9
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 جعل في ًسببا وكان ، الليل يقومون الذين عن واستثناھا وجل عز � ذكرھا التي الث'ثة ا4عذار من ھي بل ،1)
 في المذكورون ھم الث'ثة ا4عذار وأصحاب ،2اءالعلم جماھير مذھب على فريضة وليست النوافل من الليل قيام
� ;)�e(  : تعالى قوله I�O 1I:EF�-ִ� �EF��� >�ִx�p|Ç ³ 

 I�1Uִe&�E��  I:�l(}$¨ K '() \t7c!u& 
 I:E� <76 K L�� 45$�	
 23& ³  I�1Uִe&�E�� 

 I:8;�<=	"1K '() 45-(6ִ� 23& (
3 . 

 إليه يحتاجون ما � رزق من يطلبون وا4رباح للتجارة افيھ يسافرون أي :(.. تفسيره في الشوكاني قال
1�I (  الليل قيام يطيقون ف' معاشھم فيUִe&�E��  I:8;�<=	"1K '() 

45-(6ִ� 23 مقتضية أسباب ث'ثة ھاھنا سبحانه ذكر ، الليل قيام يطيقون ف' المجاھدين يعني) &
 ما ذكر ثم بعضھم، تنوب التي ا4عذار ھذه 4جل ةا4م جميع عن فرفعه ، الليل قيام وجوب ورفع للترخيص

  اھـ. 4 )الترخيص ھذا بعد يفعلونه

 مبتغين البيوع وأنواع بالتجارة ا4رض في المضاربين منزلة جعل أن وتعالى سبحانه فضله من بل )2

ً شيئا جلب رجل أيما : (قال τمسعود ابن وعن ، عليھم عطفھم ولذلك � سبيل في المجاھدين بمنزلة � من الرزق
: (  قرأ ثم الشھداء بمنزلة � عند كان يومه بسعر فباعه ًمحتسبا ًصابرا المسلمين مدائن من مدينة إلى ما

 I�1Uִe&�E��  I:�l(}$¨ K '() \t7c!u& 
 I:E� <76 K L�� 45$�	
 23& ³  I�1Uִe&�E�� 

 I:8;�<=	"1K '() 45-(6ִ� 23& (
5.6

  

 يقول ولذلك ، فأكثر اثنين اشتراك فيھا 4ن المعام'ت ھذه مثل في الدخولب وجل، عز � معية تحقيق )3

ρ ) : خر أحدھما يخن لم ما الشريكين ثالث أنا : تعالى � قالjھذه لكن ،7 )بينھما من خرجت خانه فإذا ، ا 

  لم ما بالخيار البيعان : (ρ قوله في جاء وكذلك ، الحديث نص في جاء كما بينھم فيما الخيانة بعدم مشروطة المعية

. 8)بيعھما بركة محقت وكذبا كتما وإن بيعھما، في لھما ُبورك وبّينا صدقا فإن – يتفرقا حتى : قال أو – يتفرقا

 . للبركة وممحقة للخسارة مجلبة والكذب فالخيانة

 ، لالح' الرزق ابتغاء ذلك وكل التجارات، ومتاعب ألوان على والصبر وجل، عز � على التوكل )4

. تعالى � على التوكل حقيقة ففيه ، وزيادةً ونقصا وخسارة،ً ربحا التجارة في و4ن الحرام، الرزق عن وا(بتعاد

 . تعالى � لشرع مخالف وھو ًمضمونا،ً ربحا فيھا 4ن الربوية البنوك في والمتاجرة المعام'ت يخالف وھذا

                                                           
 ).20( سورة المزمل ، جزء آية رقم 1

ًوقد أجمعوا إf شذوذا من : ( التھجد بالليل :  من كتاب التھجد، باب ،756،ص1ج قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 2
 وسيأتي تصريح المصنف ρالقدماء على أن صEة الليل ليست مفروضة على اGمة، واختلفوا في كونھا من خصائص النبي 

 اھـ  ) ً  بعدم وجوبه على اGمة قريبا– البخاري –

 ).20( سورة المزمل ، جزء من آية رقم 3

 فتح القدير                   4

 ).20( سورة المزمل ، جزء من آية رقم 5

 ، وھذا اGثر مذكور عندھما، وقد أخرجه الثعلبي في 349، ص 21، وتفسير القرطبي ج1359:انظر تفسير البغوي ص 6
وفي إسناده فرقد السنجي أبو يعقوب البصري ) 250( برقم 80 في إصEح المال صو ابن أبي الدنيا) الكشف والبيان(تفسيره 

، وتقريب التھذيب ص 384،ص3ترجمه في تھذيب التھذيب ج) صدوق عابد، لكنه لين الحديث كثير الخطأ: (، قال ابن حجر 
444. 

ً تقدم تخريجه قريبا ص 7
 

ين البيعان ، ولم يكتما ونصحا، وباب ، ما يمحق الكذب والكتمان إذا ب:  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع ، باب 8
حديث الصدق في البيع والبيان : ، ومسلم في صحيحه ، كتاب البيوع ، باب  ) 2082 و 2079(،حديث رقمفي البيع

 . τعن حكيم بن حزام ) 1532(رقم
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 الربوية المعام'ت عن الشركة وأنواع راتالتجا مختلف من الشرعية بالمعام'ت ا(ستغناء )5

 في يراعي الذي الصدوق التاجر ومدح ، 1التجارة مدح على الشرعية النصوص جاءت ولذلك والمحرمة،

 مع ا4مين الصدوق التاجر:( ρ قال. المحرم الرزق في المادي الجشع عن ويبتعد وجل عز � رضا معام'ته

  .   2)والشھداء والصديقين النبيين

 فلربما لعباده، وأحلھا وجل عز � شرعھا التي المعام'ت ھذه بمثل الشركاء بين والتواصل التعاون )6

 إخوانه من فيجد بھا، يتاجر أن أوً متجرا يفتح أن أوً شيئا يصنع أن يستطيع و( ، القليل المال من يملك الرجل كان

 تحقيق ذلك ويكون مشتركة، متاجرات أو ة،معين مؤسسة أو واحدة شركة في ويشتركون ذلك على يعينه من

 :(يقول وجل عز � 4ن كذلك، لpخوة وتحقيق بينھم فيما للتعاونִ☺X�("  

 I:1����	�☺��& Gs�:�e("(3ويقول،): �&:����ִ8	0�� 

'/0 1 (©}W���& FV�:�"g<�&�� أن منكم استطاع من  : ρ) ولقوله ،�(4 

 يحقق ذلك فكل والعمل بالجھد يضاربه وإنما المال من ً◌ شيئا يملك ( أخوه كان ولربما ،5 )فليفعل أخاه ينفع

 .    المسلمين بين وا4خوة التعاون

 الشركة، في حصصھم حسب وعلى أسھمھم، حسب على الشركاء أطراف بين والمساواة العدل تحقيق )7

��")SI:(  قوله في وجل عز � حذر فيما للوقوع ًتجنبا وذلك ، بينھم فيما والظلم الجور ورفع 

&�}U��⌧� eL�k� �E3	a/;8K��& cW�76�-	� 

7����⌫�8 l >'/0 1 ´Â�8 l (
 وھو: خليط واحدھم الشركاء وھم : ( الشوكاني قال ،6

 . 7 )المال في المخالط

 ")zC(  قليل ذلك مع أنھم وبين ، والجور الظلم ھذا من المخلصين المؤمنين � استثنى ولذلك

 )��֠o3& �&:1� �&�E �&:8;�☺ 1�� 

��=ִ	(;=���& G5-(;	֠�� S� 7�89(
 ظلم على مجبولة النفوس و4ن. 8

 فيھا والشركة ، والجور الظلم وحرم والقسط العدل على حث وجل عز � فإن وجل عز � رحم من إ( اjخرين

  . الخلطة في شركاءه يظلم ولم واتقاه وجل عز باi آمن لمن المطلب ھذا تحقيق
                                                           

  تقدم ذكر بعض ھذه النصوص في مدح التجارة انظر ص 1

، والدارمي في ) 1209(،حديث رقم إياھمρما جاء في التجار وتسمية النبي :  سننه كتاب البيوع ، باب  أخرجه الترمذي في2
 في شرح السنة ، والبغوي) 2813( برقم 387،ص3ج، والدار قطني في سننه  ) 2581( برقم 1653،ص3 جسننه

f علم لي (: قال الدارمي  . τي ، عن أبي سعيد الخدر،عن الحسن6،ص2والحاكم في المستدرك ج) 2025( برقم 4،ص8ج
حديث حسن، وأقره البغوي في : وقال الترمذي .  وكذا أعله الحاكم بأنه من مراسيل الحسن) أن الحسن سمع من أبي سعيدبه 

على الحث : نه كتاب التجارات ، باب شرح السنة، وله شاھد من حديث ابن عمر رضي هللا عنھما ، أخرجه ابن ماجه في سن
المستدرك = = ، والحاكم في)2812( برقم 387،ص3جوالدار قطني في سننه ) 2139( برقم723،ص2جالمكاسب 

وانظر  ) 3453( برقم 1336،ص7جوصححه اGلباني في السلسلة الصحيحة . 226،ص5جوالبيھقي في الكبرى ، 6،ص2ج
 . وهللا أعلم) 1156( برقم 642،ص3جالعلل fبن أبي حاتم 

 ).10(ة رقم  سورة الحجرات ، جزء آي3

 ).2( سورة المائدة ، جزء آية رقم 4

عن ) . 2199(،حديث رقماستحباب الرقية من العين والنملة والُحمة والنظرة:  أخرجه مسلم في صحيحه كتاب السEم ،باب 5
 .المصدر السابق). فلينفعه... من استطاع : ( وفي رواية عند مسلم عنه .  جابر بن عبدهللا رضي هللا عنھما

 ).24(سورة ص ، جزء آية رقم  6

 .1652،ص2ج تفسير الشوكاني 7

 ).24( سورة ص ، جزء آية رقم 8
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 وتقاسم الشركاء بين والمحبة والمودة با4لفة خطواته ودحض خططه، وإفساد الشيطان أنف ترغيم )8

 العداوة فتيل نزع وكذا الشركاء، بين فيما ا4خ'ق ودماثة الصدر وسعة ا4موال، وخلط بالحسن والتعامل ا4رباح،

 ، للشيطان ترغيم فيه ذلك وكل ات،الشرك في بالتعامل القلوب من والشحناء والحسد الغل وإخراج والبغضاء،

��BC( : بقوله منھا � حذر التي وخطواته لخططه وإبطال وشھواته، شبھاته ودحض 

�&:18(6? 	0 ��_�:EaEe \L=	a�-�.�& > N��X�(" 

7�EF	� ���� 1 ¦)r(^#� (1،البين ذات إفساد ھو يريده ما وأشد يكون ما أفرح الشيطان و4ن 

 .  بينھم فيما والبغضاء الشحناء وزرع الصدور ووغر ، لمسلمينا بين العداوات ،وخلق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ا��ــــ'اض ����ــــ�

 :ا��اض �����

 الربح ويكون , فيه ليتجرً معلوماً ما( jخر الرجل ُيعطي أن : ( وھي , واحد بمعنى والمضاربة القراض

 2 .هبجھد والعامل بماله المالك فيساھم , اشترطاه ما على بينھما
  

                                                           
 ).168( سورة البقرة، جزء آية رقم 1

 اصطJح في وھي. 95،ص1ج آبادي للفيروز المحيط والقاموس ،2566،ص4ج منظور <بن العرب لسان: انظر 2
 وبدائع ،430،ص8ج عابدين <بن المحتار رد: انظر) . جانب من لوعم , جانب من بمال الربح في شركة عقد : (الحنفية
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�  : /��و2��" �2% ا�د

  .قليل قبل تقدمت التي الشركة أدلة عموم ھو ، عليه والدليل ، واNجماع والسنة بالكتاب مشروع القراض

�	
 : ا��اض /�

 المقاصد من ذكر ما فكل ولذلك الشركة، أنواع من نوع القراض أن لنا يتضح وأدلة تعريفات من تقدم بما

 ھذه ومن ، المعاملة ھذه لخاصية المقاصد ببعض ًأيضا عليه يزيد أنه إ( كذلك، اھن ينطبق فإنه الشركة في

  : المقاصد

ً جزءا أو ماله رأس يخسر المالك فإن ، بينھما الظلم ورفع ، الخسارة عند المتعاقدين بحال ا(رتفاق -1

 .المال لرّب منهً جزءا أو المال رأس يضمن و(  فقط جھده يخسر والعامل ، العامل وأجرة نفقة يلزمه و( ، منه

  .وخزنه ركوده وعدم المال تشغيل -2

  .العمل وعدم البطالة من بد( العاملة ا4يادي بتشغيل وذلك المسلمين كرب تفريج  -3

 .ً◌ ما( يملك و(َ جھدا يملك من أمام , وا(كتساب للعمل فرص إتاحة  -4

  

 

 

 

 

 

 

  :ا����� ا�����

 – ا���1O' – ا�>آ��' – ا��>ا�': �����

  –ا�?��ن

 .ا��D  – ا�"*#
                                                                                                                                                                                        

 منتھى شرح, 399،ص2ج للشربيني المحتاج مغني, 517،ص3ج الدسوقي حاشية , 79،ص6ج للكاساني الصنائع
 .563،ص3ج للبھوتي تداراا\
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 ا��+ا�ــــــ� �����


0:���� :  

  . 1والتحويل النقل : لغة

2.أخرى ذمة إلى ذمة من الدين نقل عن عبارة فھي : ًشرعا
  

  . 3مليء على كانت إذا الحوالة قبول حكم في اختلفوا لكنھم ، الجملة في مشروعة جائزة ھي : حكمھا

�  : /��و2��0
 U�2 ا�د

 قال ρ � رسول أن τ ھريرة أبي عن الصحيحين في جاء فقد ، واNجماع السنة  مشروعيتھا في ا4صل

 على أحدكم أحيل وإذا : (.. عنه أخرى رواية وفي. 4 )فليتبع مليء على أحدكم اتبع وإذا ، ظلم الغني مطل: ( 

  .  6الجملة في والةالح مشروعية على العلم أھل أجمع فقد اNجماع وأما. 5 )فليحتل مليء

�	
�/ �  : ا3Rا

                                                           
 ). ولح (1058،ص12 جf2بن منظور مولسان العرب ) حول (216،ص1ج  للفيومي انظر المصباح المنير1

  .3،ص8ج وحاشية ابن عابدين ،398،ص3 للبھوتي ج وشرح منتھى ا?رادات،251،ص2 للشربيني ج انظر مغني المحتاج2

  انظر اختEفھم في ھذه المسألة في الحاشية  فيما تقدم ص3

وفي عدة ) 2287(،حديث رقمالحوالة ، وھل يرجع في الحوالة:  أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب الحواfت ، باب 4
تحريم مطل الغني ، وصحة الحوالة ، واستحباب قبولھا إذا اتبع على : مواضع ، ومسلم في صحيحه ، كتاب المساقاة ، باب 

 ).1564(حديث رقم مليء ، 

) . 22845( برقم 443،ص11جوابن أبي شيبة في مصنفه ) 9973برقم ( 48 – 47،ص16ج أخرجھا أحمد في مسنده 5
 . ط الشيخينوإسنادھا صحيح على شر

 .56،صf 7بن قدامة ج، والمغني 251ص/2 للشربيني جمغني المحتاج:  انظر 6
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 � 4ن ، شرعية معام'ت وصارت المعام'ت ھذه لھم جّوز بأن عباده على وجل عز � نعم شكر )1

ع وھو ا4مر بيده وتعالى سبحانه Kفي الحياة تستقيم بھا التي العباد مصالح وفيھا ، التشريعات جميع لعباده المشر 

  .بينھم فيما يتعايشوا أن البشر ستطيعي وبھا البشرية، المجتمعات

 بدين دين بيع الحوالة أصل 4ن وذلك المعام'ت بھذه يتعلق فيما الشرع في والتيسير الحرج رفع )2

 تسھيل وكذا المالية، المعام'ت وتبعات أعباء من ا4مة ھذه على ًتخفيفا وذلك ،1الحاجة لمسيس جور ولكنه

 على أحدكم اتبع وإذا ظلم، الغني مطل : (ρ يقول ولذلك ، أخرى ذمة إلى ذمة من الدين وتحويل الديون تقاضي

 . 2)فليتبع مليء

 الحوالة بشروط ، آخر إلى بلد من ا4موال وتحويل الحوا(ت في المالية المعام'ت تسھيل ًأيضا وفيه

 أبواب وأغلقت لق،الخ مصالح تعطلت لربما والحوا(ت المعام'ت ھذه تجّوز لم ولو ،3الفقھاء عند المعروفة

 عند ا4صولية والقاعدة الناس، على والمشقة التضييق ولحصل الناس، بين فيما ا4موال وتداول التجارات

 ). التيسير تجلب المشقة: (ا4صوليين

 تبرع محض ھو 4خرى، ذمة من الدين تحويل 4ن وذلك ، المسلمين بين والتعاون التكافل مبدأ تحقيق )3

 وإذا (.... حديث لظاھر وذلك الحوالة يقبل أن عليه المحال وجوب يرى من ،4الفقھاء من كھنا بل عليه، المحال

 في ، المسلمين بين التكافل مبدأً أساسا تحقق لكي جاءت قد اNس'مية والشريعة ،5 )فليحتل مليء على أحدكم أحيل

  .الدنيوية أو الدينية كانت سواء حياتھم أمور من كثير

 ( وھذه حياتھا بأمور يتعلق فيما معام'تھا في عليه تقوم قوام من لھا (بد لبشريةا المجتمعات و4ن 

 الفرقة ونبذ ، والتكافل بالتعاون تتحقق ولكنھا ، المعام'ت بشذوذ أو اjراء، بانفراد أو المجتمعات، بتفكك تتحقق

                                                           
ًإن الحوالة بيع دين بدين جازت استثناء لحاجة الناس إليھا مسامحة ) 1:  اختلف العلماء في وصف عقد الحوالة على أقوال 1

ًمن الشارع وتيسيرا وإرفاقا ، على خEف القواعد الشرعية العامة و القياس، وھو قول أكثر أھل العلم من المالكية والشافعية ً
ومقتضى = =ًإن الحوالة عبارة عن استيفاء حق، وليست بيعا ، وھي مشروعة وفق القياس) 2. والظاھرية وبعض الحنفية 

، شرع لغاية معينة إن الحوالة عقد إرفاق منفرد بنفسه ) 3. القواعد العامة ، وھو قول شيخ ا?سEم ابن تيمية وبعض الشافعية
انظر . لحنابلة والمعتمد عند الحنفيةيحتاج إليه التعامل ، وليس ھو محمول على غيره من التصرفات أو العقود ، وھو قول ا

واGشباه والنظائر ،)f يصح تمليكه من غيره من ھو عليه وما يستثنى من ذلك(:      ) : ص(اGشباه والنظائر fبن نجيم :
 Gحمد  ومواھب الجليل،299،ص2ج  fبن رشد ، وبداية المجتھد403،ص8جوحاشية ابن عابدين ، 214،ص2جللسيوطي 
 ،462،ص3 للنووي ج وروضة الطالبين،92 – 91،ص2للحطاب الرعيني ج والبھجة شرح الوردة ،21،ص7ج الشنقيطي

  للحجاويا?رادات وشرح منتھى ،56،ص7ج  fبن قدامة والمغني،230،ص2 لزكريا اGنصاري جوأسنى المطالب
 وإعEم الموقعين fبن القيم ، ،109،صf8بن حزم ج والمحلى ،512،ص20تاوى fبن تيمية ج ومجموع الف،398،ص3ج

  الحوالة توافق القياس:فصل 

،حديث رقم  أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب الحوfت ، باب الحوالة ، وھل يرجع في الحوالة، وفي عدة مواضع2
 في صحيحه ، كتاب المساقاة ، باب تحريم مطل الغني ، وصحة الحوالة ، واستحباب قبولھا إذا أحيل على ومسلم) 2287(

 τعن أبي ھريرة ) 1564(،حديث رقم مليء

وروضة ، 325،ص3ج وحاشية الدسوقي مع الشرح الكبير ،16،ص6ج  للكاسانيبدائع الصنائع:  انظر شروط الحوالة في3
 .56،ص7 ج  fبن قدامة والمغني،461،ص3ج  للنووي الطالبين

قبول الحوالة على ) المحال(أنه يجب على الدائن )1:  اختلف الفقھاء في حكم قبول الحوالة  على مليء على ثEثة أقوال4
أنه مستحب ومندوب إليه في حق ) 3.أنه مباح في حق الدائن ، وھو قول الحنفية )2. مليء ، وھو قول الحنابلة والظاھرية

وفتح القدير ) 1226( برقم 108،صf8بن حزم جالمحلى : انظر .وھو قول المالكية والشافعية وأكثر أھل العلم الدائن، 
 وشرح ،62،ص7ج  fبن قدامةوالمغني،251،ص2للشربيني ج ومغني المحتاج ،299،صf 2بن رشد جوبداية المجتھد،

  .230،ص2ري جلزكريا اGنصاوأسنى المطالب ، 400،ص3ج  للبھوتي منتھى ا?رادات

، وابن أبي شيبة ) 9973رقم ب(ً الحديث في الصحيحين كما تقدم تخريجه قريبا ، ولكن ھذه الرواية أخرجھا أحد في مسنده 5
 .  وإسنادھا صحيح على شرط الشيخينτعن أبي ھريرة ) 22845( برقم 443،ص11جفي مصنفه 
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(  : تعالى قال. كبذل اjمرة المتضافرة النصوص جاءت ولذلك المسلمين، بين فيما الكلمة وجمع

�&:����ִ8	0�� '/0 1 (©}W���& FV�:�"g<�&�� 

� BC�� �&:����ִ8	0 '/0 1 W�����& 

4I_��$�18��&��(1 .  

  

 ا�+آ��ـــــ� ����ــ�

     ����� �
 :ا3آ

 قال الحفظ بھا ويراد تذكر اللغة في والوكالة: ( 3الصنائع بدائع في جاء ، 2وكسرھا الواو بفتح ھي :لغة 
�E:&�:(  وجل عز �	֠�� ���6��ִ� �3& e��8���� 

15-�Q�:�� �(" zC(" �:89	)µC  �= : وتعالى تبارك وقال الحافظ، أي،(4&

�/�-�K��	
 d⌧-����( 
 وتفويض ا(عتماد بھا ويراد وتذكر ،6ًحفيظا أي : الفراء قال ،5

��1 0/' (:تعالى قال ، ا4مر 23& 45o��: <�f
;	
 

 I:8;����: <�☺�� : الس'م عليه ھود سيدنا عن ًمخبرا تعالى � وقال ،7)&
)'(sÀ(" J�
;o��:	0 '/0 1 23& '(/��c �EF(/l�c�� (

8 
  .9إليه أمري وفوضت � على ُاعتمدت: أي

 الوضع تقرير على ًأيضا المعنيين ھذين في يستعمل الشريعة وفي: ( 10الصنائع بدائع في جاء:ً◌ شرعا

 يكون أنه كذا في وكلتك jخر قال من إن أصحابنا قال ولھذا الوكيل، إلى والحفظ التصرف فويضت وھو اللغوي

 شخص تفويض :ًوشرعا: (11المحتاج مغني في وجاء ). عليه فيحمل اللفظ يحتمله ما أدى 4نه الحفظ في ً◌ وكي'

 استنابة : ًوشرعا: ( 12اNرادات ىمنتھ شرح في وجاء ). حياته في ليفعله غيره إلى النيابة يقبل مما فعله له ما

 كفعل أو فسخ و كعقد ، قول من) النيابة تدخله فيما (التصرف، جائز : أي) مثله (فيه وكل فيما ) التصرف جائز

  ).   وإقباض قبض

�  : /��و2��0
 U�2 ا�د

 : الىتع � فقول الكتاب أما واNجماع، والسنة بالكتاب جائزة ھي:(13المغني في قدامة ابن قال
)ִ☺X�(" J�=	ִ֠����& �E3& U	"J�
;�� 

4)r�F=b�ִ☺��&��  ){(&�☺=ִ8��&�� H�7}/; � 

                                                           
 ).2( سورة المائدة ، جزء آية رقم 1

  . 743 ، ص11 ، لسان العرب 'بن منظور ج1054 ، ص2اھيم مصطفى وأصحابه ج المعجم الوسيط �بر2

 . للكاساني 19،ص6ج 3

 ).173( سورة آل عمران ، جزء آية رقم 4

 ).9( سورة المزمل ، جزء آية رقم 5

 .334،ص21جالجامع Gحكام القرآن للقرطبي : وانظر ) كفيE ً بما وعدك : الذي في معاني القرآن للفراء ( 6

 ).12( سورة إبراھيم ، جزء آية رقم 7

 )56( سورة ھود ، جزء آية رقم 8

  )532 – 531: ص( وانظر مفردات غريب القرآن للراغب اGصفھاني 9

 . للكاساني 20 – 19،ص6ج  10

 .  للشربيني281،ص2ج  11

 . للبھوتي 501،ص3ج 12

 .196،ص7ج 13
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 :( تعالى قوله ًوأيضا المستحقين، على النيابة بحكم وذلك ، عليھا العمل فجوز.1)
�&�:8dִ87l	
 �JQִ�ִ��O 7�EF�֠,c�:(l 

��,/W-=ִ9 '/«(" �Hs�K��ִ☺��& 7U�J��f
;	
 
3H�*��O >c⌧��P�O ��ִ8	§ �J6�0
h�f
;	
 

�¿�PxU(l �����k� (2 وكالة وھذه.(  

 ليشتري ًدينارا أعطاه ρ � رسول أن البارقي عروة حديث من والترمذي داود أبو روى فقد السنة وأما

  . 3بالبركة ρ النبي له فدعا وشاة، بدينار بدينار،وجاء إحداھما فباع شاتين، به له فاشترى شاة، به

 الحاجة و4ن ، الجملة في الوكالة جواز على ا4مة وأجمعت : ( 4المغني في قدامة ابن قال فقد جماعاN وأما

   ).إليھا الحاجة فدعت إليه، يحتاج ما فعل واحد كل يمكن ( فإنه ذلك، إلى داعية

�	
�/ �
  : ا3آ

 .والكفالة والحوالة الشركة مقاصد في تقدم كما وجل عز � نعم شكر )1

 .  والحوالة الشركة في تقدم كما المسلمين بين فيما ا(جتماعي والتكافل التعاون بدأم تحقيق )2

 التوكيل 4ن وذلك ، بينھم فيما والتعاون ا(ستشارة مبدأ وتحقيق المسلمين، بين التعامل في الثقة توكيد )3

 ا(جتماعية 4مورا أو ا4موال، يخص فيما أو الدماء، أو القصاص، في كالتوكيل عظيمة أمور في يكون قد

 . والرجعة والط'ق كالنكاح

 المؤمن : (يقول ρ النبي 4ن بينھم فيما تسليم محل تكون وأن المسلمين، بين توثق أن يجب الثقة وھذه

 في � كان أخيه حاجة في كان ومن يسلمه، و( يظلمه ( ، المسلم أخو المسلم : ( ρ ويقول ،5 )المؤمن أخيه مرآة

 يوم � ستره ًمسلما ستر ومن القيامة، يوم كربات من كربة عنه � فرج كربة مسلم عن ّرجف ومن ، حاجته

  . 7 )يحقره و(  يخذله، و( يظلمه، ( ، المسلم أخو المسلم : ( ρ وقال. 6)القيامة

 نهفإ بنفسه، بھا يقوم أن يستطع لم ربما التي المعام'ت ھذه من شيء في أخيه إلى احتاج إذا فالمؤمن

  . الوكالة معنى وبيان شرح من تقدم كما ا4صيل مقام الوكيل ويقوم بذلك أخاه يوكل

 الوكالة أن ومعلوم الوكالة، أحكام معرفة خ'ل من وذلك ، تضييعھا وعدم ، المسلمين حقوق حفظ )4

 متى الوكالة ألغى شاء وإذا أمضاه شاء فإذا Hالموكـل، خيار على مبنية الوكالة أساس أن بل ، أحدھما بموت تنفسخ

                                                           
 )60( سورة التوبة ، جزء آية رقم 1

 )19( آية رقم  سورة الكھف ، جزء2

 .حديث صحيح ، انظر تفاصيل تخريجه ص      3

 . fبن قدامة71،ص 7ج  4

والطبراني في مكارم ، )4918(،حديث رقمفي النصيحة والحياطة:  أخرجه أبو داود في سننه ، كتاب اGدب ، باب 5
، والبيھقي في الكبرى ) 8109( برقم 385،ص5ج) البحر الزخار(، والبزار في مسنده ) 92 برقم 70 - 69:ص(اGخEق

قال الحافظ في ) والمؤمن أخو المؤمن ، يكف عنه ضيعته ويحوطه من ورائه  : ( ... بزيادة τ، عن أبي ھريرة 167،ص8ج
 برقم 596،ص2جوصححه اGلباني في السلسلة الصحيحة . وأخرجه أبو داود باسناد حسن : )1535  برقم :ص(بلوغ المرام 

)926.( 

، ومسلم في )2442(،حديث رقمf يظلم المسلم المسلم وf يسلمه: ي في صحيحه، كتاب المظالم، باب  أخرجه البخار6
 . عن عبدهللا بن عمر رضي هللا عنھما) 2580(،حديث رقمتحريم الظلم:، باب حيحه ، كتاب البر والصلة وا�دابص

م على المسلم وخذله واحتقاره،حديث رقم لتحريم الظ: ، كتاب البر والصلة وا�داب ، باب أخرجه مسلم في صحيحه 7
 .τعن أبي ھريرة ) 2564(
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 شيء كل في آخر وكل لو ربما 4نه. 2شيء كل في المطلقة العامة الوكالة تجوز ف' للحقوقً وحفظا وكذلك.1شاء

 أو القرض أو اNجارة أو والشراء البيع عقود في كالتوكيل معينة الوكالة تكون أن بد ف' ، عظيم غرر إلى أدى

  . واNقالة والعتق والخلع قكالط' الفسوخ في كذلك ويصح. المضاربات

 المعام'ت بعض عن يترفعون العلم ط'ب أو العلماء أو الوجاھات أصحاب أو الشرفاء بعض كان لما )5

 الحاجة دعت إذا – السفھاء بعض مع التعامل أو الدنية المھن أرباب مع التناز(ت أو المماكسات إلى تحتاج التي

 له ثبت قد اNنسان كان فإذا) مرفق (والوكالة : (3الكبير القفال يقول لكولذ ذلك، في غيرھم يوكلوا أن لھم فجاز –

 ذلك يستطيع و( مخاصمة إلى فيحتاج ، ط'ق أو دم أو نكاح في خصومة إنسان على يكون أو حق آخر على

 اضعلمو تتبع أو الخصم، لدفع قول من يتضمنه وما الخصومات، بوجوه للجھل وإما التبذل، لكراھية أما بنفسه،

 يماكس أن عن فيرتفع عليه، المعاملة ضروب من ضرب عقد أو بوثيقة شيء شراء إلى يحتاج وقد عليه، سقطاته

 يشتريه إنما فإنه ًجاھ'، له يشتري من يوكل أو منه، بيعه في يرغب ( الشيء صاحب يكون أو ذلك، نحو أو

 .   4)مقامه غيره يقوم أن ولغيرھا الوجوه لھذه ،فأبيح للغير

 ً◌ منشغ' كان ولمن والص'ح، العلم 4رباب الوكالة تكون عندما ًوالمثوبة،وخصوصا ا4جر بتغاءا )6

 أو حياتھم أمور  بإص'ح أموالھم، أو معام'تھم في لھم والص'ح العون يد وتقديم بخدمته، فنقوم اjخرة بأمور

 حصوله في ًسببا كانت ولربما ، لنفسه كيلالو يعقدھا التي  الحسنة بالنيات ذلك فكل ، وتجاراتھم أموالھم تنمية

 وكله لما τ البارقي لعروة حدث كما ، وولده ماله في له وتبارك حياته تصلح صالح، رجل من صالحة دعوة على

 له فقال ودينار بشاة ρ النبي وأتى بدينار شاة وباع بدينار، شاتين فاشترى ، ًدينارا وأعطاه شاة لشراء ρ النبي

 من وكان ، العظيم الربح فيربح الكوفة كناسة إلى ذلك بعد يخرج فكان ) يمينك صفقة في لك � ركبا : ( ρ النبي

  .5ً◌ ما( الكوفة أھل أكثر

 أغنى من ذلك بعد وصار ، العظيم الدعاء ھذا τ عروة حصل ρ للنبي النفع ھذا وبتقديم الوكالة فبھذه

   . ρ النبي دعاء ببركة الناس

                                                           
 من الجانبين، فلكل واحد منھما حق فسخه متى شاء دون توقف على رضا – غير fزم – اGصل في الوكالة أن عقد جائز 1

سخ عقد الوكالة بدون واستثنى الشافعية من ھذا اGصل حالة لحوق الضرر بأحد الطرفين نتيجة ف. الطرف ا�خر أو موافقته
واستثنى الحنفية والمالكية منه ). ًالعقود الجائزة إذا اقتضى فسخھا ضررا على ا�خر، امتنع وصارت fزمة : (رضاه، وقالوا

  .بعدم صحة عزل الموكل لوكيله فيھا بدون رضا صاحب الحق: حالة تعلق حق الغير بالوكالة وقالوا

  للحطاب الرعيني ومواھب الجليل،302،ص2ج  fبن رشد وبداية المجتھد،38 – 37،ص6ج  للكاسانيانظر بدائع الصنائع
 مع حاشية الشبراملسي  للرملي ونھاية المحتاج،560 و 558،ص3 للنووي جوروضة الطالبين، 171 – 170،ص7ج
 . 514،ص3ج  للبھوتي وشرح منتھى ا?رادات،76،ص3ج وحاشية الرملي على أسنى المطالب ،52،ص5ج

ة العامة ھي تفويض عام f يخص، بشيء دون شيء، مثل أن يقول شخص �خر أنت وكيلي في كل شيء، أو في  الوكال2
وھي جائزة عند الحنفية والمالكية ، ومنعھا الشافعية والحنابلة لما فيھا من كثير من . أموري كلھا التي يجوز فيھا التوكيل

وكلتك في : لحقھا من التخصيص ما ينفي ذلك ، كأن يقول شخص �خر الغرر وعظيم الضرر ،   ولم يقولوا بجوازھا إf إذا 
انظر الدر المحتار مع حاشية ابن . بض ديوني أو المخاصمة في حقوقيكل شيء، في بيع أموالي أو إدارة مزارعي أو ق

 والمھذب ،29 – 28،ص5ج  للرملي ونھاية المحتاج،302،ص2ج  fبن رشد وبداية المجتھدوما بعدھا،240،ص8جعابدين 
 . 508،ص3 ج  للبھوتي وشرح منتھى ا?رادات،205،ص7ج  fبن قدامة والمغني، 350 – 349،ص3للشيرازي ج

، الملقب ) م1114 - 1037=  ھـ 507 - 429( محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر، أبو بكر الشاشي القفال الفارقّي 3
ولد بميافارقين، ورحل اٍلى بغداد فتولى فيھا التدريس . هرئيس الشافعية بالعراق في عصر: فخر ا\سJم، المستظھري

 .واستمر إلى أن توفي) 504سنة (بالمدرسة النظامية 
  418 ص  محاسن الشريعة4

      .حديث صحيح ، انظر تفاصيل تخريجه ص  5
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 1الوكيل قبل من تبرع محض و4نه المسلمين، بين والتكافل التعاون مبدأ قيقتح الوكالة مقاصد ومن )7

 بل تأمينه، ينافي فتضمينهً أمينا كان من 4ن وذلك. بالتفريط إ( للمال التلف حال في يضمن ف' ، فيھا أمين وھو

 . 2ا4مناء كسائر التلف في كذلك قوله ويقبل

 ما وأما. النيابة فيھا تجوز التي والفسوخ العقود من دمييناj حقوق في تدخل أنھا الوكالة مقاصد ومن )8

 والصيام كالص'ة البدنية العبادات وھي النيابة، فيھا تصح ف' وا(ختبار ا(بت'ء فيھا والتي العبادات من كانت

 فيھا فتصح ،كذلك النيابة تدخلھا ما تعالى � حقوق من ھناك بأن ً◌ علما الغير، بفعل تحصل ( 4نھا والطھارة،

 .3ذلك في ا4دلة لورود والعمرة والحج والكفارات والنذر الزكوات وإخراج الصدقات كتفريق وذلك ، الوكالة

   : ا4دلة ھذه ومن

: اليمن إلى بعثه عندما τ جبل بن لمعاذ ρ فقال. وتفريقھا الصدقات لقبض عّماله يبعث كان ρ النبي أن  -  أ

 فإياك لذلك أطاعوك ھم فإن ، فقرائھم على وترد أغنيائھم من تؤخذ ةصدق عليھم فرض قد � أن وأخبرھم( 

 . 4 )حجاب � وبين بينه ليس فإنه المظلوم دعوة واتق ، أموالھم وكرائم

  

  

ً غنما عامر بن عقبة ρ النبي وأعطى. 5)رمضان زكاة بحفظ ρ النبي وكلني : (قال τ ھريرة أبي وعن

    6.صحابته على يقسمھا

 رسول يا : فقالت  الوداع حجة في ρ النبي سألت خثعم من امرأة أن عنھما � رضي عباس ابن عن  -  ب

 عنه؟ أفأحج الراحلة على يستمسك أن يستطيع ( ًكبيرا ًشيخا أبي أدركت عباده على الحج في � فريضة إن �

 .7)أبيك عن حجي نعم،: (فقال

    

                                                           
مواھب : انظر .امھا ھذا ھو اGصل ولكن إذا اشترط الوكيل اGجر صحت الوكالة ، وتنقلب إلى إجارة وتسري عليھا أحك1

للبھوتي  وشرح منتھى ا?رادات ،560،ص3 للنووي ج وروضة الطالبين،171،ص7للحطاب الرعيني جالجليل 
 .539،ص3ج

، وشرح منتھى 298 – 297،ص14للنووي ج والمجموع شرح المھذب ،16 – 15،ص8جالذخيرة للقرافي  :  انظر 2
 .535،ص3 للبھوتي جا?رادات

 مع 161،ص7ج  للحطاب الرعيني، ومواھب الجليل24 – 21،ص6 و ج212،ص2للكاساني جئع بدائع الصنا:  انظر 3
 للشربيني  وما بعدھا ، ومغني المحتاج 344،ص3 للشيرازي جشرح محمد بن يوسف الشھير بالمواق ، والمھذب

 .  وما بعدھا506،ص3ج  للبھوتي وشرح منتھى ا?رادات،286 – 284،ص2ج

،حديث رقم أخذ الصدقة من اGغنياء وترد إلى الفقراء حيث كانوا: ه ، كتاب الزكاة ، باب  أخرجه البخاري في صحيح4
الدعاء إلى الشھادتين وشرائع ا?سEم : كتاب ا?يمان ، باب : ، وفي عدة مواضع ، وأخرجه مسلم في صحيحه ) 1496(

 .  عن ابن عباس رضي هللا عنھما) 19(،حديث رقم 

 ) .2311(،حديث رقم إذا وكل رجE ً ، فترك الوكيل شيئا ً فأجازه: كتاب الزكاة ، باب : ه  أخرجه البخاري في صحيح5

َوكالة الشريك الشريك في القسمة وغيرھا: كتاب الوكالة، باب :  أخرجه البخاري في صحيحه 6 ، ) 2300(،حديث رقم ِ
 .τعن عقبة بن عامر ) 1965(،حديث رقم سن اGضحية: كتاب اGضاحي ، باب : وأخرجه مسلم في صحيحه 

وفي عدة مواضع، وأخرجه ) 1513(،حديث رقم وجوب الحج وفضله: كتاب الحج، باب :  أخرجه البخاري في صحيحه 7
، وأحمد في ) 1334(حديث رقم ٍالحج عن العاجز لزمانة وھرم ٍ ونحوھما، أو للموت،: كتاب الحج ، باب : مسلم في صحيحه

وانظر شروط .وفي غير ھذه المواضع ، وھذا لفظ أحمد في مسنده ) 3049برقم  (و) 1890برقم ( 378،ص3جمسنده 
 . 212،ص2ج  للكاسانيبدائع الصنائع: الفقھاء في النيابة عن الحج 
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  .والتضمن الضم على دال وتركيبه. الضامن) الكفيل : (لغة 

 بالمال لغريمه عنه) كفل (وقد. ًأيضا) كفيل: (للمرأة المطالبة،ويقال حق في ذمة إلى ذمة ضم) :الكفالة(و

 نفسي ألزمته قد معناه: بالشيء تكلفت قد: قولھم وفي.1ضمنه) كفله(و المال،) أكفله(و به) تكفل(و.كفالة بالنفس أو

      2.خلفه من الراكب يحفظ ما: ُوالكفل ِالكفل من مأخوذ وھو ، والذھاب الضيعة عنه وأزلت

  : اتجاھان تعريفھا في للفقھاء : ًوشرعا

 الكفيل ذمة ضم أي ،ً)مطلقا المطالبة في ذمة إلى ذمة ضم ھي:(عندھم ا4صح في للحنفية ا4ول ا(تجاه

 في المدين ذمة إلى ذمته يضم فالكفيل ونحوه، كمغصوب عين أو دين أو بنفس المطالبة في المدين ذمة إلى

   3.ا4صل عن الدين يسقط ( كما ، ذمته في الدين يثبت و( فقط المطالبة

 المضمون ذمة إلى الضامن ذمة ضم الكفالة : ( والحنابلة والشافعية المالكية من للجمھور الثاني ا(تجاه

1.)ًجميعا ذمتھما في الدين فيثبت ، الدين في أي الحق، التزام في عنه
  

                                                           
 .227،ص2جُ المغرب في ترتيب المعرب 1

 .3905 ،ص43،ج 5م fبن منظور  لسان العرب 2

  .553 – 552،ص7 ج انظر حاشية ابن عابدين 3
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�E:&�( : تعالى قوله الكتاب فمن. واNجماع والسنة بالكتاب مشروعة والكفالة	֠ 
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����( : تعالى وقوله. 3وضامن كفيل;ִ�  ���#K�O ִ^��_⌧-(l 
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  . 5كفيل : أي ،4

 النبي فقال عليه ليصلي برجل أتي ρ النبي أن قتادة أبو روى وما. 6 )غارم والزعيم : (ρ قوله السنة ومن

ρ) : رسول فقال علّي، ھو : قتادة أبو فقال ،ً)دينا عليه فإن صاحبكم على صلوا � ρ : بالوفاء، : قال بالوفاء؟ 

7.عليه ىفصل
  

�	
�/ �
:*  : ا

 .المعام'ت ھذه بتجويز عباده على وجل عز � نعم شكر -1

 . تقدم كما المسلمين بين والتعاون التكافل مبدأ تحقيق -2

 ، الدائن أمام وامتثاله إحضاره : أي ، المكفول بإحضار ا(لتزام ھي الكفالة و4ن ، اjخرين حقوق حفظ -3

 .بالباطل أكلھا أو ، الناس أموال ياعض وعدم اjخرين، حقوق حفظ ففيھا

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                        
 ،)214 – 213:ص(fبن جزي  والقوانين الفقھية ،330 – 329،ص3ج  للدردير مع حاشية الدسوقيشرح الكبير:  انظر 1

 .71،ص7ج  fبن قدامة  و المغني،257،ص2ج  للشربينيومغني المحتاج

 ).72( سورة يوسف ، آية رقم 2

 . )الرئيس: القبيل سواء ، والزعيم والزعيم والكفيل والحميل والضمين و(:  وفيه ،407،ص11ج انظر تفسير القرطبي 3

 ).40( سورة القلم ، آية رقم 4

 .174،ص21ج انظر تفسير القرطبي 5

أبواب ا?جارة، باب في تضمين /وأبو داود في سننه كتاب البيوع ) 22294برقم  (628،ص36 ج أخرجه أحمد في مسنده6
،حديث رقم ما جاء في أن العارية مؤداه: وع ، باب  كتاب البي: في سننهالترمذيأخرجه  و،)3565(حديث رقم  ،العارية

حسن صحيح، : ،وقال) 2120(،حديث رقمما جاء f وصية لوارث: حسن ، وفي كتاب الوصايا، باب :، وقال )1265(
وصححه اGلباني  . τعن أبي أمامة الباھلي ) 2405(،حديث رقم الكفالة: ، كتاب الصدقات ، باب في سننهابن ماجهأخرجه و

 ).1412( برقم 245،ص5إرواء الغليل جفي 

وفي ) 2289(إن أحال دين الميت على رجل جاز ،حديث رقم : كتاب الحواfت، باب :أخرجه البخاري في صحيحه  7
) 3343(التشديد في الدين ،حديث رقم :كتاب البيوع، باب : ، ورواه أبو داود في سننه )2298(َو) 2295(مواضع أخرى 

، ) 1960(الصEة على من عليه دين ،حديث رقم :كتاب الجنائز ، باب :  ، وأخرجه النسائي في سننه ψعن جابر بن عبدهللا 
كتاب الجنائز، : ، وأخرجه الترمذي في سننه) 2407(كتاب الصدقات، باب الكفالة، حديث رقم : وأخرجه ابن ماجه في سننه

 .هللا بن أبي قتادة عن أبيهعن عبد) 1069(ما جاء في الصEة على المديون، حديث رقم :باب 
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  :ا�/�ـــ�ن �����


ن ������5 :     ا

  .. ).التزمته وضمين ضامن فأناً ضمانا وبه المال" ضمنت: ("1المنير المصباح في ا(لتزام،جاء : لغة

 (لتزام يقال: (3المحتاج مغني في وجاء. 2الكبير الشرح في كما) بالحق أخرى ذمة شغل : : ( ًشرعا وأما   

   ). ذلك به يحصل الذي للعقد ويقال مضمونة، عين أو عليه ھو من إحضار أو الغير ذمة في ثابت حق

 ذمتھما في فيثبت الحق، التزام في عنه المضمون ذمة إلى الضامن ذمة ضم : الضمان: ( 4المغني في وجاء  

     5 )منھما شاء من المطالبة الحق ولصاحب ،ً جميعا

  :/��و2��U�2 " ا�د�و �*�"

   6.وحكمھا الكفالة أدلة على الحديث في ذكرھا تقدم فقد

�	

ن /��5  : ا

 بين فيما الحقوق تحفظ بھا التي المعام'ت ھذه مثل تجويزه على وتعالى سبحانه المنعم شكر -1

 . والحوالة الشركة مقاصد في ذكره تقدم كما المسلمين،

 كما بالنفس أو بالمال الضمان كان سواء أنفسھم، المسلمين بين فيما وحفظھا اjخرين، حقوق ضمان -2

 . الكفالة في تقدم

 شرع حيث المعام'ت، ھذه خ'ل من وذلك المسلمين، بين والمحبة والمودة ا4خوة مبدأ تحقيق -3

 ھذه مثل بتأييد الشرعية النصوص جاءت ولذلك بينھم فيما والتعاون المسلم، 4خيه المسلم نفع تحقيق بالضمان

����:&�(: تعالى قال ا4مورִ8	0�� '/0 1 (©}W���& 

FV�:�"g<�&��): وقال ،(7ִ☺X�("  I:1����	�☺��& 

Gs�:�e("(8. 

                                                           
 . للفيومي497،ص2ج 1

 . للدردير مع حاشية الدسوقي329،ص3ج 2

 . للشربيني257،ص2ج 3

 . fبن قدامة71،ص7ج 4

والكفالة بالمال يطلق عليھا كثير من الفقھاء .ً وانظر ما تقدم عن تعريف الكفالة لغة وشرعا فإنھا والضمان بمعنى واحد5
 .الضمان:

 .  من ھذا البحث  انظر ص    6

 ).2( سورة المائدة ، جزء آية رقم 7

 ).10( سورة الحجرات ، جزء آية رقم 8
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 ( ، المسلم أخو المسلم : ( ρ ويقول ، 1)بعضا بعضه يشد كالبنيان للمؤمن المؤمن : ( يقول ρ والنبي 

 من على يد وھم أدناھم، بذمتھم ويسعى ، دماؤھم تتكافأ نالمسلمو : (ρ ًأيضا ويقول ،2 ...)يخذله و( يظلمه

 . 3 )سواھم

 وكذلك الحقوق، حفظ في وكذلك اNس'مية، البنوك من كثير في اليوم المعاصرة المعام'ت مظاھر ومن

 أقرب من المعام'ت ھذه في الضمان فإن ولذلك ، بالضمان يطالبون أنھم والشركات المالية والمعام'ت القروض

 عن وا(بتعاد ، الحاجات ودفع الخصومات، ورفع ا4زمات وفك الكربات، تنفيس في تعالى � إلى لقرباتا

 : ρ النبي يقول ولذلك ، حاجته وقضاء أخيه نفع في يتأخر ( أن الضمان على ًقادرا كان لمن فينبغي المحرمات،

 ،يسر معسر على يسر ومن ، القيامة يوم ربك من كربة عليه � نفس الدنيا، كرب من كربة مسلم عن نفس من(

 في العبد كان ما العبد عون في و� واjخرة، الدنيا في � ستره ً◌ مسلما ستر ومن واjخرة، الدنيا في عليه �

  .4 )أخيه عون

 ،أو مؤمن على يدخله سرور � إلى ا4عمال أحب وإن للناس، أنفعھم : � إلى الناس أحب : ( ρ ويقول

 أن من إلّي أحب حاجة في ٍ◌ أخ مع أمشي و4ن ًجوعا، عنه يطرد أو ، ًدينا عنه يقضي أو ًكربا، عنه يكشف

 شاء ولو غيظه كظم ومن عورته، � ستر غضبه كف ومن ،)المدينة مسجد يعني(المسجد ھذا في ًشھرا أعتكف

 � ثبت ، له يثبتھا حتى ٍحاجة في المسلم أخيه مع مشى ومن القيامة، يوم ًرجاء قلبه � مp أمضاه يمضيه أن

  . 5 )العسل الخل يفسد كما ، العمل ليفسد الخلق سوء وإن ا4قدام، فيه تزل يوم قدمه

 ممن وتحليله عنه اNثم ورفع الميت ضمان فيً خصوصا وتعالى سبحانه � من والمثوبة ا4جر ابتغاء -4

 بعد حتى المسلم 4خيه والمودة الوفاء من يكون منه ولكن. مانالض فضل على ا4دلة تقدمت وقد بالديون، يطالبه

 الص'ة عن يمتنع ρ كان كما عليه يصلوا أن والتقوى الص'ح 4ھل مانعة الديون ھذه كانت وإذا ًخصوصا، موته

 وأ وأقاربه ذويه من ا4حياء بعض ذلك ضمن إذا إ( ، دينه يقضى ،ولم ذمته تبرأ ولم دين، وعليه مات من على

  .المسلمين عموم من

                                                           
وفي عدة ) 481(،حديث رقمتشبيك اGصابع في المسجد وغيره: كتاب الصEة ، باب :  أخرجه البخاري في صحيحه 1

) 2585(،حديث رقمتعاطفھم وتعاضدھمتراحم المؤمنين و: كتاب البر والصلة، باب : مواضع ، وأخرجه مسلم في صحيحه 
  .τعن أبي موسى 

 حديث صحيح ، انظر تفاصيل تخريجه   2

: وفي عدة مواضع أخرى، وأبو داود في سننه ، كتاب الجھاد ، باب  ) 6797برقم  (402،ص11 ج أخرجه أحمد في مسنده3
 وابن ،)4531(،حديث رقم المسلم بالكافرإيقاد: وكتاب الديات ، باب ) 2751(،حديث رقمفي السرية ترد على أھل العكر

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ) 2685(،حديث رقم المسلمون تتكافأ دمائھم: ماجه في سننه ، كتاب الديات ، باب 
 ) 2208( برقم 265،ص7جوصححه اGلباني في إرواء الغليل . رضي هللا عنھما 

،حديث رقم فضل اfجتماع على تEوة القرآن وعلى الذكر: باب  أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب الذكر والدعاء ، 4
 .τعن أبي ھريرة ) 2699(

 ، وأخرجه ابن عساكر في تاريخ ρعن بعض أصحاب النبي ) 36(برقم ،2ج أخرجه ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج 5
 وحسنه في ).906(وصححه فيھا برقم  دمشق عن عبدهللا بن عمر رضي هللا عنھما ، كما ذكره اGلباني في السلسلة الصحيحة

 .ψعن عبدهللا بن عمرو ) 176(صحيح الجامع برقم 
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 ترك ھل : (فيسأل دين، عليه المتوفى بالرجل يؤتى كان ρ � رسول أن τ ھريرة أبي عن ورد ولذلك  

 � فتح فلما ) صاحبكم على صلوا: ( للمسلمين قال وإ( عليه، صلى ًوفاء لدينه ترك أنه ُحدث فإن) ً◌ فض' لدينه

 ترك ومن ، قضاؤه فعليً دينا فترك المؤمنين من توفي فمن ، أنفسھم من نينبالمؤم أولى أنا : ( قال ، بالفتوح عليه

 . 1 )فلورثته ً◌ ما(

 اjن : (ρ قوله الروايات بعض في جاء ، دين وعليه مات ً◌ رج' ضمن قتادة أبا أن جابر حديث وفي        

  .2 )جلده عليه بردت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

�ــــ0  ������ ا�

4.النزاع رفع به يحصل عقد : ًوشرعا .3النزاع طعق : لغة الصلح         
  

"�*� �   :/��و2��U�2 " وا�د

                                                           
أخرجه مسلم في وفي عدة مواضع ، و) 2298(،حديث رقم ّالدين: كتاب الكفالة ، باب :  أخرجه البخاري في صحيحه 1

 .واللفظ للبخاري) 1619(قم ،حديث رًمن ترك ماf فلورثته: كتاب الفرائض ، باب : صحيحه 

والبيھقي في الكبرى ، 58،ص2جوالحاكم في المستدرك ) 14536برقم  (406-405،ص22 ج أخرجه أحمد في مسنده2
 إسناده لباني في أحكام الجنائزصحيح ا?سناد ، ووافقه الذھبي ، وقال اG: وقال الحاكم  . τعن جابر  ) 75 و 74،ص6ج

 . حسن

  .520، ص1اھيم مصطفى وأصحابه ج المعجم الوسيط �بر3

 . 107،ص2 ، وشرح منE مسكين للھروي الحنفي ج175 انظر النھاية شرح متن الغاية للبصير ص 4
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 تعالى قال فقد الكتاب أما. العلم أھل عليه وأجمع والسنة الكتاب في الصلح شرعية ثبتت

):�⌧
;p��&�� G}7Uִe F(1، وقال  ): �&:J"S0	
 o3& 

�&:�	(;$��O�� b�&	` 7�J6���v l �(2 ي من وغيرھاjذكر أثناء ترد اتا 

  . 3)ً◌ ح'( حرم أو ، حراما أحل ً◌ صلحا إ( المسلمين بين جائز الصلح : (ρ قوله السنة ومن. المقاصد

�	
�/ e�C  : ا

( : قال عندما الصلح أوجب حيث تعالى � أوامر والتزام تحقيق - 1ִ☺X�(" 

 I:1����	�☺��& Gs�:�e(" �&:�	(;$��h	
  )�r l 

7lEF�K�:ִe�O >(4، وقال )I("�� 4I <⌧�,R3	§ eL�� 

 )r�����	�☺��& �&:8; < <�֠& �&:�	(;$��h	
 

ִ☺��	��v l(5، وقال )�&:J"S0	
 o3& 

�&:�	(;$��O�� b�&	` 7�J6���v l (6 . 

 حكم في اjية نصت كما والمحكوم، الحاكم بين كان سواء وتعالى سبحانه � من إيجاب أمر فالصلح

 حتى الباغية الطائفة بقتال � فأمر الطائفتين قتال إلى ذلك أدى وربما المسلم الحاكم عن رجونيخ الذين البغاة

 تعالى قال كما المسلمين وأفراد بآحاد يتعلق كان أو بينھما، الصلح فيجب فاءت فإن � أمر إلى تفيء

)ִ☺X�("  I:1����	�☺��& Gs�:�e(" �&:�	(;$��h	
 

 )�r l 7lEF�K�:ִe�O(7، مع الصلح وأما المسلمين، بين يخص فيما واجب الصلح فعموم 

 أذى ودفع للمسلمين العامة المصالح من يرونه فيما والعقد الحل وأھل المسلم الحاكم إلى مآله فھذا الكافرين

  . 8المطو(ت في تطلب شروط وله المھج، وحفظ الداء، وحقن الكافرين

 وعدم الناس بين اNص'ح عن وبحثً مصلحا كان فيمن تعالىو سبحانه � من والمثوبة ا4جر ابتغاء -2

 �zC �}7Uִe '() �}U��BQ L�k� 7�����:$ZX( : تعالى قال بينھم اNفساد

zC(" $L �  U ��O ¤H	ִ֠�b�(l ���O ¤�1U�8 � ���O 

|⌧=/;$�(" *w�r l �SS��& > L ��� 75ִ8�� K 

*+��_	` �E3 ��!7l& ��b]�p	Ç 23&  7:b�	
 

��f�0�	�� &½U$j�O ¼ -�J 1(9، وقال) : �$Lִ☺	
 ⌧� 1 

ִ⌧/;$��O�� N�/1U$j�h	
 '/0 1 23& > N��X�(" BC 

                                                           
 )128( سورة النساء ، جزء آية رقم 1

 ).1( سورة اGنفال ، جزء آية رقم 2

 ، وأخرجه الترمذي في τ أبي ھريرة عن) 3594(كتاب اGقضية ، باب في الصلح حديث رقم :  أخرجه أبو داود في سننه 3
والمسلمون على (وزاد بعده ) 1352( في الصلح بين الناس ، حديث رقم ρكتاب اGحكام ، باب ما ذكر عن رسول هللا : سننه 

 ً fEأو أحل ح fEشرطا حرم ح fًشروطھم إ عن عمرو بن عوف والحديثان صححھما اGلباني في صحيح أبي داود ) ً
 .مذي باGرقام المذكورةوصحيح التر

 ).10( سورة الحجرات ، آية رقم 4

 ).9( سورة الحجرات ، جزء آية رقم 5

 ).1( سورة اGنفال ، جزء آية رقم 6

 ).10( سورة الحجرات ، آية رقم 7

  .1503 – 1471، ص 3محمد خير ھيكل ج/ الجھاد والقتال د:  انظر على سبيل المثال8

 ).114( سورة النساء ، آية رقم 9



268 

 

v;� EY  )r�☺(;=oJ� والص'ة الصيام درجة من بأفضل أخبركم أ( : ρ) وقال ،(1&

 . 2 )الحالقة ھي البين ذات فساد فإن ؛ البين ذات إص'ح والصدقة؟

 ρ ورسوله � إلى ا4مور ورد التنازع وعدم ، المسلمين بين فيما باNص'ح تعالى � تقوى تحقيق -3

 بدر غزوة في النزاع وحصل ، يستحقھا ( ومن ؟ لھا المستحق ومن وتوزيعھا ا4نفال في اختلفوا عندما ولذلك

 وعدم الص'ح إلى سبيل � تقوى فإن ، بينھم فيما يصلحوا وأن ، ويطيعوه � يتقوا أن وجل عز � فأمرھم

�2��s» \L 1 W ;8:� ^ִ( تعالى قال المسلمين بين فيما اNفساد⌧��!u& � 

458֠ 1�⌧��!u& R3 W�:��mU�&�� � �&:J"S0	
 

o3& �&:�	(;$��O�� b�&	` 7�J6���v l (3  . 

 الشجاراتو التنازعات ورفع ، الدنيئة الخصومات ودفع ، المقيتة العصبية وإلغاء ، الفتن نار إخماد - 4

 � فأمرھم ، بينھم فيما القتال إلى ذلك أدى وربما المسلمين، طوائف بين يحصل فيما والخلق الدين إلى المسيئة

��")I( : تعالى قال بالصلح وجل عز 4I <⌧�,R3	§ eL�� 

 )r�����	�☺��& �&:8; < <�֠& �&:�	(;$��h	
 

ִ☺��	��v l(4، للدماء، ً◌ حفظا المسلم، الحاكم عن والخارجين البغاة فتن إذكاء فيه يدخل وكذلك 


	)�I:(  فقال بالصلح تعالى � أمر الشيطان، لنزغات ًودحرا لpمن، ً◌ وحفظا $� � l 

ִ☺���ִ��/(" '/0 1 FV U�edu& �&:8;�<=	"	
 

�W@o�& �477^	0 >�?@ִ� �E�'�Ò	0 &'/«(" xU���O 

23& > I(	
 $��E3	
 �&:�	(;$��h	
 ִ☺��	��v l 

W�$�ִ8��(l �&�:Ea���֠�O�� � SI(" o3& v;� EY 

*wr�a���"�☺��&(5 . 

 الحياة وإعادة الزوجين، بين باNص'ح الشيطان أنف وترغيم ا4سرار، وتأمين البيوتات، شأن إص'ح -5

�ִ&�I(" 3( تعالى قال ولذلك بينھما، الزوجيةKxU1K ☯	=/;$�(" 

4{��
�:1K �3& 3ִ☺��	��f l(6 من كل من الطرف وغض لصلحفا 

 . وتعالى سبحانه الرحمن بذلك وترضي ، الشيطان يدحر بھا التي ا4مور أعظم من ھو ، الزوجين

 لما الخصومات ألوان جميع في شرعي مطلب الصلح و4ن بالصلح، المكانة ھذه وشرف الخيرية، نيل -6

⌧�(: تعالى قال ولذلك الخير أبواب وفتح الشر، أبواب إغ'ق من فيه;p��&�� G}7Uִe 

F(7، قوله في الشوكاني قال) به ويزول النفوس إليه تسكن الذي الصلح أن يتقضي عام لفظ): خير والصلح 
    8.الخصومة أو الفرقة من خير ھو أو اNط'ق، على خير الخ'ف

                                                           
 ).40(آية رقم جزء  سورة الشورى ، 1

كتاب : ، والترمذي في سننه ) 4919(كتاب اGدب ، باب في إصEح ذات البين حديث رقم :  أخرجه أبو داود في سننه 2
كEھما عن أبي الدرداء ، وصححه اGلباني في صحيح أبي داود والترمذي باGرقام ) 2509( القيامة ، حديث رقم صفة

  .المذكورة

 ).1( سورة اGنفال ، جزء آية رقم 3

 ).10( سورة الحجرات ، جزء آية رقم 4

 )9( سورة الحجرات ، جزء آية رقم 5

 ).35( سورة النساء ، جزء آية رقم 6

 )128( سورة النساء ، جزء آية رقم 7

 .423،ص1ج فتح القدير للشوكاني 8
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 وأھلھا قرية يھلك ( وتعالى سبحانه � 4ن وإھ'كه، عقابه من وا4من ، وجل عز � عقوبة اتقاء -7

:  تعالى قال بينھم فيما الناس أحوال ويصلحون ، تعالى � وبين بينھم فيما أحوالھم يصلحون مصلحون،

) ���  I֠BQ *+#l�c *+�;$�1f�� FV UJ"��& 

��
;�J(l ִ�8;�9�O�� *D:�	(;��1�(1 .لھذه تفسيره في الشوكاني قال 

 أھلھا أن والحال الشرك، وھو به يتلبسون بظلم القرى أھل سبحانه � كيھل أن استقام و( صح ما أي : ( اjية

 حتى وحده الشرك بمجرد يھلكھم ( أنه والمعنى ًشيئا، الناس يظلمون ( الحقوق تعاطي في بينھم فيما مصلحون

 .2)ا4رض في الفساد إليه ينضم

 منه ُعرف فيمن وذلك معينة، دية على الصلح أو المجاني العفو في البشري النسل وإبقاء ا4نفس حفظ -8
 العفو أو المجاني العفو بين بالخيار الدم أولياء 4ن. القبيحة وجريمته) العمد القتل (الشنيعة لفعلته والتوبة الندم

��BC( : تعالى لقوله وذلك. القتل وھو القصاص أو المغلظة، الدية وھي بعوض �&:"�!�;8	0 

�m��S��& �W@o�&  [mUִ� �3& zC(" 49{ִ	��(l 
F L ��� B5�!8֠ ��:8;$J � $�	"	
 ��
;ִ8ִj 

���,©-���:�� ��=	a
;�� B⌧	
 'xU���» '(H) 

45�!	"��& � N��X�("  I֠⌧� &�c:��� �(3. تفسيره في البغوي قال 
 استقاد، ءشا فإن يتخير أن ھو سلطانه: الضحاك وقال مجاھد، قاله بالقتل القاتل على وو(ية قوة أي ( اjية لھذه
 . 4 )عنه عفا شاء وإن ، الدية أخذ شاء وإن

 فھو قتيل له ُقـتل ومن :( ... ρ قال.العمد القتل في الدم 4ولياء الخيار بين عندما ρ النبي فسرھا قد واjية

 شاءوا فإن ، المقتول أولياء إلى دفع ًمتعمدا قتل من: ( ً◌ أيضا ρ وقال. 5 ..)يقاد وإما يودى إما ، النظرين بخير

 لھم، فھو عليه صولحوا وما خلفة، وأربعون ، جذعة وث'ثون ، حقة ث'ثون وھي الدية أخذوا شاءوا وإن قتلوا

  . 6)العقل لتشديد وذلك

 � رضي عباس ابن فعن ا4مة ھذه خصوصيات من ھو إنما البشري النسل استبقاء في الرخصة وھذه

 إلى – القصاص عليكم كتب ( ا4مة لھذه � فقال ، الدية فيھم كني ولم قصاص إسرائيل بني في كانت : قال عنھما

 فاتباع : ( قال. العمد في الدية يقبل أن فالعفو : عباس ابن قال ) شيء أخيه من له عفي فمن – اjية ھذه

                                                           
 ).117( سورة ھود ، آية رقم 1

  .875ص،1ج فتح القدير للشوكاني 2

 ).33( سورة ا?سراء ، آية رقم 3

 .742 تفسير البغوي ص 4

، وانظر كذلك ) 6880(كتاب الديات ، باب من قتل له قتيل فھو بخير النظرين ، حديث رقم :  أخرجه البخاري في صحيحه 5
 وأخرجه مسلم في ...)إن هللا حبس عن مكة الفيل: ( ، وھو جزء من حديث طويل أوله ) 112(كتاب العلم ، حديث رقم 

وھو جزء من حديث طويل مثل ) 1355(كتاب الحج، باب تحريم مكة وصيدھا وخEھا وشجرھا، حديث رقم : صحيحه 
 .τالبخاري ، كEھما عن أبي ھريرة 

) 1387(كتاب الديات ، باب ما جاء في الدية كم ھي من ا?بل ، حديث رقم :  أخرجه أحمد في مسنده ، والترمذي في سننه 6
، كEھما عن عبدهللا بن ) 2626(ًكتاب الديات ، باب من قتل عمدا فرضوا بالدية ، حديث رقم :  وأخرجه ابن ماجه في سننه،

عمرو بن العاص رضي هللا عنھما، والحديث حسنه اGلباني في صحيح الترمذي وابن ماجه باGرقام المذكورة ، وفي صحيح 
  ). 6455(الجامع برقم 

وھي الحوامل : ما طعنت في السنة الخامسة ، والخلفة :  من ا?بل ما طعنت في السنة الرابعة ، والجذعة وھي: ومعنى الحقة 
 ).حقق ، جذع ، خلف ( انظر النھاية fبن اGثير مادة .  من النوق 
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 ( قبلكم كان من على كتب مما) ورحمة ربكم من تخفيف ذلك (بإحسان ويؤدي بمعروف يطالب أن) بالمعروف

1.الدية قبول بعد قتل ) أليم عذاب فله ذلك بعد اعتدى فمن
  

 ، القاتل أولياء إلى المعروف وإسداء ، البشري الجنس استبقاء فيھا 4ن الصلح في المقاصد أعظم فھذه

  .للقاتل العمل واستئناف التوبة باب لفتح وفرصة

 ًھجرا أو ، زوجين بينً زاعان أو ، طائفتين بين خصومة علم فمن ، المسلمين بين التعاون مبدأ تحقيق -9
 بين فيما التعاون أمور من  عظيم بأمر أتى فقد عنھم والخصومة الشر فتيل ونزع ، بينھم فأصلح أخوين بين

����:&�( تعالى قوله وحقق المسلمينִ8	0�� '/0 1 (©}W���& 

FV�:�"g<�&�� : ρ لقا كما الطرفين بين يصلح حتى يكذب أن له يجوز ھذه والحال بل ،2) 
 . 3 )ًخيرا ويقولً خيرا فينمي الناس بين يصلح الذي الكذاب ليس(

 ، إلھي أمر المسلمين بين فالتعاون ، والتقوى البر من العظيمة الوظيفة بھذه قام من خير فالمصلح    

 الصلح جل4 ًأموا( دفع أو حمالة تحمل إذا ، تعالى � مال من يسأل أن للمصلح جاز ولذلك أعظمه، من والصلح

 المسألة له فحلت حمالة تحمل رجل : ث'ثة 4حد إ( تحل ( المسألة إن 4قبيصة يا : ( ρ قال ولذلك ، دية تحّمل أو

 أو (عيش من ً◌ قواما يصيب حتى المسألة له فحلت ماله اجتاحت جائحة أصابته ورجل يمسك، ثم يصيبھا حتى ،

 فاقة،ً ف'نا أصابت لقد : قومه من الحجا ذوي من ث'ثة قولي حتى فاقة أصابته ورجل ،) عيش من ً◌ سدادا قال

 سحتا قبيصة يا ، المسألة من سواھن فما) عيش من ًسدادا قال أو (عيش منً قواما يصيب حتى ، المسألة له فحلت

 تحمل أو وماله، جھده من بذلك ًمتبرعا وكان ، الناس بين أصلح من أن الحديث ففي. 5ً)سحتا صاحبھا يأكلھا ً◌

  .الصلح 4جل تحمله ما منھم ويجمع ، الناس يسأل أن ذلك بعد له جاز ، الصلح 4جل ً◌ أموا(

 أحرص الشيطان 4ن الناس، بين فيما بالصلح خططه وإفساد ، وساوسه ودحر الشيطان أنف ترغيم -10

  6.البين ذات إفساد 4جل السعي في يكون ما

��E ª Vִj&�( : تعالى قال لذلكو والصلح، العفو بسبب ، العدل وتحقيق الظلم رفع - 11 

^Hִ�,©fִ� GHִ�,©fִ� ִ�8;�d�k� � $Lִ☺	
 ⌧� 1 

ִ⌧/;$��O�� N�/1U$j�h	
 '/0 1 23& > N��X�(" BC 

v;� EY  )r�☺(;=oJ�&(
 بالعفو) وأصلح (ظلمه عن) عفا فمن : (البغوي اNمام قال. 7

                                                           
) 4498(قم ، حديث ر...) يا أيھا الذين آمنوا كتب عليكم القصاص( كتاب التفسير ، باب :  أخرجه البخاري في صحيحه 1

 .كتاب الديات) 6881(ًعن ابن عباس موقوفا عليه ، وانظره كذلك برقم 

 ).2( سورة المائدة ، جزء آية رقم 2

، وأخرجه  ) 2692(كتاب الصلح ، باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس ، حديث رقم :  أخرجه البخاري في صحيحه 3
كEھما عن أم كلثوم بنت ) 2605(الكذب وبيان المباح منه ، حديث رقم كتاب البر والصلة ، باب تحريم : مسلم في صحيحه 

 . عقبة بن أبي معيط رضي هللا عنھا

ِ قبيصة بن المخارق بن عبد ^ بن شداد بن ربيعة بن نھيك بن ھJل بن عامر بن صعصعة العامري الھJلي عداده في  4 ِْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ َْ َ َِ o
oأھل البصرة، وفد على النبّي صل َ َِ o َى ^ عليه وسلم يكنى أبا بشرَ o َ َ َِ ْ َ ُ o. 

 ).1044(كتاب الزكاة ، باب من تحل له المسألة ، حديث رقم :  أخرجه مسلم في صحيحه 5

 . وانظر ما تقدم في مقاصد الشركة6

 ).40( سورة الشورى ، آية رقم 7
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 ، فليقم أجر � على له كان من : منادي نادى القيامة يوم كان إذا : الحسن قال) � على فأجره (ظالمه وبين بينه

   1.بالظلم يبدؤون الذين : عباس ابن قال ) الظالمين يحب ( إنه : ( اjية ھذه قرأ ثم. عفا من إ( يقوم ف'

   

 

   :ا���ـــــ' �����  

      ":���� :  

��I:E�:J" K ( : تعالى قال ًحجرا، الحرام يسمى ومنه ، والتضييق المنع : لغة 

&¼U$Z�� &�c:JZ� �´(2 تعالى � قال ، ًحجرا العقل ويسمى ًمحرما، ًحراما: أي:  

)75ִ9 '() ִ^��_	` G@b}	֠ V�֠(�3 5U��Ws(3 ًحجرا سمي عقل، : أي 
    4.عاقبته وتضر يقبح، ما ارتكاب من صاحبه يمنع 4نه

 من اNنسان منع ھو : (6المغني وفي ، )يةالمال التصرفات من المنع : ( 5المحتاج مغني في جاء : ًشرعا

   )ماله في التصرف

 : وأ+3ا2" �*�"

 لحق عليه حجر : الثاني والنوع نفسه، لحق اNنسان على حجر : ا4ول النوع: نوعين إلى ينقسم وھو

  .غيره

 صرفالت يمنعون 4نھم عام حجر عليھم والحجر والسفيه، والمجنون، ، الصبي: فث'ثة ا4ول النوع وأما

  . وذممھم أموالھم في

 أو الثلث، بزيادة التبرع في المريض وعلى غرمائه، لحق ، المفلس على كالحجر : الثاني النوع وأما

 لحق الرھن في عليه يحجر والراھن سيدھما، لحق والعبد المكاتب وعلى ورثته، لحق لوارث بشيء التبرع

  .7المرتھن

� : /��و2��U�2 " ا�د

��BC( : تعالى � قول مشروعيته في ا4صل �&:80�	80 
�E3ִ�⌧�v��& 1�EF	�_�:���O �W@o�& B5ִ8ִj 

�3& 7lEF	� �☺=�f�֠ 7�89:8֠1P7c&�� H�}�
 
7�89:����&�� �&:E�:8֠�� 7����� �C7:	֠ 

                                                           
 . 1162 تفسير البغوي ص 1

 )22( سورة الفرقان ، جزء آية رقم 2

 ).5(ر، آية رقم  سورة الفج3

  .539،ص6جالمغني fبن قدامة ، و)1/175(،والمعجم الوسيط167،ص1ج وانظر المصباح المنير للفيومي 4

 . للشربيني215،ص2ج 5

 539،ص6ج المغني fبن قدامة 6

 . 215،ص2ج انظر المغني fبن قدامة المصدر السابق، ومغني المحتاج للشربيني 7
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�ip�£S� \(4   �&:8; <7l&�� >'ִ☺= <�f��& 
&�S@ִ� &	`(" �&:E�/; l ִִ֠	F�k��& �I(	
 

@E£��/�&�E 7������k� &��$oic �&�:18	
�f	
 
7�,�7}	�(" 7�����_�:���O � BC�� 3ִ9:8;E�
h	0 
�
&�}�³(" &½c&ִ�(l�� I�O �&��}ִ��F K > L ��� 

 I֠⌧� b-��⌧¦ $&���8 <���f
;	
 � L ���  I֠⌧� 
&�}UW"	
 75E�
h�f
;	
 ��Ñv�8ִ☺��(l > &	`(	
 

7��!�8	
ִf 7�,�7}	�(" 7�����_�:���O �&���,�$g�h	
 
7�,�7}/; � > >c⌧�⌧��� 23(l �^f��ִ�(1 .  

 وإنما. عليه وانفق إياه، تؤته ( عندك، اليتيم مال ھو : وعكرمة جبير بن سعيد قال: ( قدامة ابن قال

 : تعالى وقوله ومدبروھا، ُقـوامھا 4نھم لغيرھم، وھي ا4ولياء إلى ا4موال أضاف

)�&:8; <7l&�� >'ִ☺= <�f�� 4موالھم حفظھم في اختبروھم يعني )&

)&�S@ִ� &	`(" �&:E�/; l ִִ֠	F�k�� والنساء الرجال مبلغ أي) &

)�I(	
 @E£��/�&�E 7������k� &��$oic (حفظا منھم وعلمتم أبصرتم أي ً

  .  2 اھـ) معايشھم تدبير فيً وص'حا ، 4موالھم

�	
�/ �iR  : ا

 للمحجور كانت سواء الحقوق من به يتعلق وما الحجر 4حكام ا(لتزام 4ن وجل عز � تقوى تحقيق )1
 أن يمكنه ( نفسه في التقوى يحقق لم من 4ن ، منه والمخافة تعالى � بتقوى مقرونة ھي للغرماء كانت أو ، ليهع

 آية في الحجر منھا المسائل من كثير في الحقوق وجل عز � ذكر لما ولذلك ، الواجبة الحقوق ھذه يراعي

	)I  :(تعالى قال ، وجل عز � بتقوى اjية ختم المداينة  I֠⌧� V�֠o3& 

���-/; 1 c{ִ	��& ½�f��ִ� ���O ±�-�8b] ���O BC 
��-�a <��s» I�O S5�☺1K �:89 75(;$☺1f
;	
 N��#-���� 

W�$�ִ8��(l ( 3 قال أن إلى : )�&:J"S0&�� o3& � 
1�J6�☺��;ִ81K�� �3& F �3&�� 4M5J6(l ¤E��⌧2 

��f(; �)�&:J"S0 : فقال تعالى � يعلمه بأن اتقاه من وجل عز � وعد بل. (4&�� 

o3& � 1�J6�☺��;ִ81K�� �3& F �3&�� 4M5J6(l 
¤E��⌧2 ��f(; �(  . 

 عنه نھاكم ما ترك به أمركم ما فعل في ، � واتقوا: (الشوكاني قال
)1�J6�☺��;ִ81K�� �3 يعلمه أن اتقاه لمن الوعد وفيه ، العلم من إليه تحتاجون ما) &

0 o3	I(" �&:J"g<( تعالى قوله هومن �،& 5ִ8��	Y 7�EFo� 

��	֠7U8
6 اھـ )5)
.   

J"S0:&�( : ( السعدي وقال&�� o3& � 1�J6�☺��;ִ81K�� 

�3) : تعالى قوله منه وأوضح العلم حصول إلى وسيلة � تقوى أن( &H�*��hX= K 

                                                           
  ).6 – 5 ( سورة النساء ، ا�يات رقم 1

 .594 – 593،ص6المغني ج 2

 ).282( سورة البقرة ، جزء  آية رقم 3

 ).283( سورة البقرة ، جزء  آية رقم 4

 ).29( سورة اGنفال ، جزء آية رقم 5

 )250،ص1ج( فتح القدير للشوكاني 6
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*w��֠o3& �&�:1� �&�E I(" �&:J"g<	0 o3& 

5ִ8��	Y 7�EFo� ��	֠7U8
  .   2اھـ)والباطل والحق الحقائق بين به تفرقونً علما أي 1)

 ، جائزة تصرفاتھم كانت لو 4نه وذلك ) الصبي أو المجنون أو السفيه ( عليه المحجور حقوق ضمان )2

 معاني يدركون ( و4نھم منھم، السليمة التصرفات لعدم تجاراتھم ولفسدت ، حقوقھم لضاعت ، نافذة وعقودھم

 وجل عز � شرع فلھذا وغيرھا، واNجارة والمضاربات والشراء البيع من العقود لوازم يعرفون و( ، رفاتالتص

 الشھود من بمحضر الصفقات وأجريت ، العقود تمت لو و4نه الضياع، من حقوقھم على ً◌ حفاظا عليھم الحجر

 . تصرفاتھم ومآ(ت أبعاد يدركون ( أنھم يھمعل المحجور وحقيقة ، وا(تفاقات العقود عليه تنص ما للزم والكتابة

��BC( : بقوله بالباطل الناس أموال أكل حّرم كما وتعالى سبحانه و� �&�:8;E�
h	0 

�EF	�_�:���O �EFs��v l 45�a= 6��(l(3، نسان على حّرم فكذلكNا 
 تمام من وھذا صغر، أو جنون أو سفه بسبب أمواله وذھاب حقوقه ضياع إلى منھا يفضي تصرفات يتصرف أن


	)�I: ( تعالى قال كما منھم ًرشدا الولي يأنس حتى موقوف الحجر وھذا.بعباده � رحمة وكمال 
@E£��/�&�E 7������k� &��$oic �&�:18	
�f	
 
7�,�7}	�(" 7�����_�:���O �(4.  

 واختلف ). أبصرتم : فيه وا4صل. علمتم أي : وقيل ، ورأيتم أبصرتم : أي): ( آنستم (في القرطبي قال

 والسدي عباس ابن وقال. والدين العقل في ًص'حا: وغيرھما وقتادة الحسن فقال) ًرشدا (تأويل في العلماء

 ُرشده، بلغ وما بلحيته ليأخذ الرجل إن: والشعبي جبير بن سعيد وقال. المال وحفظ العقل في ًص'حا : والثوري

 يعني) ًرشدا :(مجاھد وقال ،...الضحاك، قال وھكذا ، ًرشدا منه يؤنس حتىً شيخا كان وإن ماله اليتيم إلى يدفع ف'

  . 5 )خاصة العقل في: 

 ، وصفقاته عقوده وأجريت تصرفاته له أطلق لو عليه المحجور 4ن وذلك ، اjخرين حقوق ضمان )3

 في الخسارة من الربح يميز و( با4موال، التعامل يحسن و( التصرف، مأمون غير 4نه اjخرين حقوق لضاعت

 . الحجر شرع ولذلك الصفقات

 حفظ الضرورية الشريعة مقاصد من 4ن ، تضييعھا وعدم وحفظھا الحقوق استبقاء 4جل ذلك وكل

  . شرعية غير وسائل بأي الناس أموال أكل وتحريم ا4موال،

 

 

 

                                                           
 ).29( سورة اGنفال ، جزء آية رقم 1

 ) .140:ص( تفسير السعدي �ية المدانية 2

 ).188(بقرة ، جزء آية رقم  سورة ال3

 ).6( سورة النساء ، جزء آية رقم 4

  ).66 – 6/65) (الجامع Gحكام القرآن (  انظر تفسير القرطبي 5
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  :ا�	��� ا�����

��� ا���رة – ا���� – ا���� – ا���ر��: �

 .ا����� –

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :ا���ر	ــــ� �����


ر�� �����   �  : ا

 من ولعقدھا، ُيعار، لما اسم وھي ، ناقة بوزن َعارة ثالثة، لغة وفيھا تخفف وقد بخطه، الياء بتشديد : لغة

 وقال التناوب، وھو التعاور، من : وقيل ومجيئه، ذھابه لكثرة عّيار الخفيف للغ'م قيل ومنه وجاء، ذھب إذا عار

 ولو سيأتي، كما فعلھا ρ النبي بأن عليه واعترض وعيب، عار طلبھا 4ن العار، إلى منسوبة كأنھا: وھريالج

 بدليل ياء عن فمنقلبة العار ألف وأما عورية، أصلھا فإن ، واو عن منقلبة عارية ألف وبأن فعلھا، ما ًعيبا كانت

  .   1بكذا عّيرته

                                                           
 .)2/636(،المعجم الوسيط)عور( مادة ،598،ص2المصباح المنير للفيومي ج 1
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 بعوض ( مؤقتة منفعة تمليك ھي : ( المالكية وقال ، 1 )ًمجانا عالمناف تمليك ھي : ( الحنفية قال : ًشرعا

 ا(نتفاع إباحة ھي : (الحنابلة وقال ،3 )عينه بقاء مع به ا(نتفاع يحل بما ا(نتفاع إباحة ھي : ( الشافعية وقال ،2)

4 )المال أعيان من بعين
  


0�*� L/ �  : /��و2��0
 U�2 ا�د


�☺��������( : لىتعا قوله مشروعيتھا في ا4صل�� 
������ִ☺����(5 .  

 : فقال ، مسعود ابن وفسرھا. العواري: قا( أنھما مسعود وابن عباس ابن عن روي :  (قدامة ابن قال

  .6)والدلو والميزان القدر

 مقضي والدين ، مؤداة العارية : ( الوداع حجة عام خطبته في قال أنه ρ النبي عن ورد فما ، السنة وأما

  . 7 )غارم والزعيم مردودة، نحةوالم ،

 ، المنافع ھبة جازت ، ا4عيان ھبة جازت لما و4نه واستحبابھا، العارية جواز على المسلمون وأجمع

 أكثر قول في واجبة وليست إليھا مندوبة العارية فإن ھذا ثبت وإذا. ًجميعا والمنافع با4عيان الوصية صحت ولذلك

   8..) .واجبة ھي : وقيل ، العلم أھل

�	

ر�� /��  : ا

 ، منعھا وعدم العارية، باستحباب وذلك المسلمين بين فيما والتعاون ا(جتماعي التكافل مبدأ تحقيق - 1

 وقرنه الماعون يمنع من وجل عز � ذم ولذلك واNبرة، والقدر والدلو كالفأس البيت أمور من كانت إذاً خصوصا

 : تعالى قال .قلي' إ( � يذكرون و( الناس يراءون الذين قينكالمناف الص'ة في المتھاونين على وعطفه

)G5�K�:	
 *w{,�&b��☺
;��� \,4    )��֠o3& 7�89 L 1 

7�,�,ÍB⌧b�  I:89ִ� \(4    )��֠o3& 7�89 

*D�iE3& U1K \�4    I:18��$☺ K��  I:11ִ☺��&(9 . 

                                                           
 .  مع حاشية ابن عابدين 474،ص8ج الدر المختار للحصكفي 1

 297،ص7جلحطاب الرعيني  مواھب الجليل ل2

 .المصدر السابق.  مغني المحتاج للشربيني 3

 ص ..  المغني fبن قدامة المصدر السابق ، وانظر التعليق على مسألة ھل للمستعير أن يعير الشيء المستعار4

 ).7( آية رقم سورة الماعون ،  5

بترقيم شعيب (، والنسائي في الكبرى ) 1657(ديث رقم ،حفي حقوق المال:  أخرجه أبو داود في سننه ، كتاب الزكاة ، باب 6
وقال الحافظ في الفتح ).11637( برقم 345 ،ص10ج) ويمنعون الماعون : ( له تعالى قو:كتاب التفسير، باب ) اGرنؤوط 

 برقم 354،ص5ج) الكتاب اGم( في صحيح أبي  داود وقال اGلباني" إسناده صحيح إلى ابن مسعود: "2185،ص2ج
 ".إسناده حسن صحيح ) : " 1461(

في : ، وأبو داود في سننه ، كتاب البيوع ، أبواب ا?جارة ، باب  ) 22294( برقم 628  ،ص36أخرجه أحمد في مسنده ج 7
، ) 2398(رقمالعارية ،حديث : ، كتاب الصدقات ، باب ، وابن ماجه في سننه ) 3565(قم  حديث رتضمين العارية 

حسن غريب، وكتاب : وقال ) 1265(رقم حديث ما جاء في أن العارية مؤداة : اب البيوع ، باب والترمذي في سننه ، كت
، 11 وصححه ابن حبان في صحيحه ج.حسن صحيح: وقال ) 2120(،حديث رقم ما جاء f وصية لوارث : الوصايا ، باب 

 )610(، برقم 167،ص 2واGلباني في السلسلة الصحيحة ج) ا?حسان(، 5094ص 

 .240،ص2 ،وانظر مغني المحتاج للشربيني ج341 – 340،ص7جمغني  ال8

  ).7 – 4( سورة الماعون ، ا�يات من 9
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 وابن علي عن ذلك ورد والقدر، والفأس لدلوا عارية : ( ھو الماعون أن الصحابة من واحد غير ذكر وقد

 عھد على الماعون نعد كنا : ( قال τ مسعود بن عبد� فعن ،ً مرفوعا ذلك ثبت بل وغيرھم، عباس وابن مسعود

  . 1 )والقدر الدلو عارية ρ � رسول

 أبي ابن رواه. ةواNبر والدلو المنخل وأدناه المال زكاة الماعون رأس : عكرمة وقال : ( كثير ابن قال

 المعاونة ترك وھو واحد شيء إلى كلھا وترجع كلھا، ا4قوال يشمل فإنه ، حسن عكرمة قاله الذي ،وھذا2حاتم

 كل "الحديث في جاء ولھذا ، المعروف : قال) الماعون ويمنعون (كعب بن محمد قال ولذا منفعة، أو بمال

5.لعاريةا استحباب على العلم أھل أجمع وقد. 4)3"صدقة معروف
  

 : ،وقيل الھ'ك ھو والويل بالويل، توعد � 4ن وذلك الماعون، منع بعدم والھ'ك الويل من النجاة -2

 . الماعون منع لمن 6جنھم في ٍواد

 البخل براثن من وإخراجھا ، وتزكيتھا وتربيتھا الفعال، وحسن ا4خ'ق، مكارم على النفس تعويد -3

 بل إعارتھا، وعدم ممتلكاتھا على الحرص في النفوس من كثير عليھا ُجبلت لتيا ا4نانية ونبذ بممتلكاتھا، والشح

 يملكھا و( ا4شياء ھذه تملك أنھا مميزاتھا من ھذه كانت ولربما ا(قتناء في لھا الغير مشاركة كراھية وربما

 . غيرھا

 النفس إلى شياءا4 أحب بإخراج ذلك ويتحقق عنھا، النفس حواجز وكسر بذوبانھا الشرع جاء ذلك كل

 والدين مؤداة العارية : (ρ قال كما مردودة ومنحة ، مؤداة عارية ا4قل على أو عطايا أو ھدايا أو ھبات أو صدقة،

  . 7 )غارم والزعيم مردودة والمنحة ، مقضي

 إت'فھا أو جحدھا وعدم العارية وبرد للمعير، بالنسبة الماعون منع بعدم وجل عز � 4وامر ا(لتزام -4

SI(" o3 :(يقول وجل عز � فإن ولذلك المستعير قبل من بتعد& 7�E�1U1�
h K I�O 

�&�¬f⌧	80 ��=��= �!u& &'/«(" ִ�(;�9�O(8 .والنبي ρ 

  . 10 )خانك من تخن و( أئتمنك من إلى ا4مانة ّأد : ( ويقول ،9 )مردودة ،والمنحة مؤداة العارية : ( يقول

                                                           
 ً. مضى تخريجه قريبا1

 ).19505( برقم 3479،ص10تفسير ابن أبي حاتم ج 2

رضي عن جابر بن عبدهللا ) 6021(قم  حديث ركل معروف صدقة :  أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب اGدب ، باب 3
رقم صدقة يقع على كل نوع من المعروف حديث بيان أن اسم ال: كتاب الزكاة ، باب : وأخرجه مسلم في صحيحه. هللا عنھما

 . τعن حذيفة ) 1005(

 .وانظر فيه أقوال الصحابة عن الماعون) 1880: ص) (ويمنعون الماعون( تفسير ابن كثير �ية 4

 على مشروعيتھاالعارية واGدلة  انظر ما تقدم عن حكم 5

عند ،220،ص2ج ، وانظر تفسير القرطبي 2183،ص2ج، وفتح القدير للشوكاني ) 1880:ص( انظر تفسير ابن كثير 6
 .فقد تكلم على معنى الويل) ا�ية ... فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديھم ) : ( 79(تفسير قوله تعالى من سورة البقرة آية رقم 

  .خريجه  حديث صحيح ، انظرتفاصيل ت 7

 ).58( سورة النساء ، جزء آية رقم 8

  .حديث صحيح ، انظر تفاصيل تخريجه   9

، ) 3535(،حديث رقم في الرجل يأخذ حقه من تحت يده :  أخرجه أبو داود في سننه ، كتاب البيوع ، أبواب ا?جارة، باب 10
، والبيھقي في 46،ص2ج والحاكم في المستدرك ،) 1264( حديث رقم – 38رقم : والترمذي في سننه ، كتاب البيوع ، باب 

حه اGلباني في السلسلة الصحيحة حسن غريب ، وصح: وقال الترمذي .  τعن أبي ھريرة ،271،ص 10الكبرى ج
 ) .423( برقم 783،ص1ج
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 ( وأن ، ھي كما العارية يرد أن عليه واجب المستعير أن حيث ، مينالمسل بين فيما الحقوق ضمان -5

 منفعة إباحة 4نھا ، إعارتھا يجوز ( العارية 4ن ، jخر يھبھا أو لغيره يعيرھا أو التلف، حد إلى استخدامھا يسئ

 مالك 4نه أجرةالمست العين يعير أن للمستأجر يجوز ولذلك ، كاNجارة له للمنفعة ً◌ تمليكا وليست للمستعير

 . 1يملكھا فلم باNعارة استباحھا 4نه المستعارة العين يعير أن للمستعير يجوز و( للمنفعة،

  

  

  :ا�4�ـــ3 �2'#1 �����

����� �C�  : ا

  . 3ًجھاراً ظلما أخذه : وقيل ،2ًوظلماً قھرا الشيء أخذ : لغة

 المال في بفعل والمغالبة المجاھرة سبيل على ومالمتق ماله عن المالك يد إزالة ھو ( الحنفية عرفه: ًشرعا

. 6ً)عدوانا الغير حق على ا(ستي'ء (ھو الشافعية وعند. 5)حرابة ب'ً تعديا ًقھرا مال أخذ ( ھو المالكية وعند. 4)

  .7 )حق بغيرً قھرا الغير مال على ا(ستي'ء ( ھو الحنابلة وعند

"�*� � : �U�2 "���R وا�د

( : تعالى فقوله الكتاب أما واNجماع، والسنة ببالكتا محرم وھوִ�#K�hX= K 
*w��֠o3& �&:1� �&�E BC �&�:8;JQ
h	0 �EF	�_�:���O 
�J6s��v l 45�a= 6��(l qC(" I�O *D:EF	0 
±s U=H��� L 1 «t& U	0 7�EF��k� (8  

 ھذا شھركم في ، ھذا ميومك كرحمة حرام عليكم ، وأعراضكم وأموالكم دمائكم إن : ( ρ فقوله السنة وأما

 يحل ( : ( ρ وقوله ،1 )أرضين سبع من طوقه ًظلما، ا4رض من ًشبرا أخذ من : ( ρ وقوله. 9 )ھذا بلدكم في ،

  .2 )منه نفس بطيب إ( مسلم امرئ مال

                                                           
ند الحنابلة، إلى  والمالكية، وھو وجه ع– عدا الكرخي – وبھذا قال الشافعية والحنابلة والكرخي من الحنفية ، وذھب الحنفية 1

أن ا?عارة تفيد تمليك المنفعة ، وعلى ھذا فلو أعار المستعير الشيء المستعار لمن يستعمله كاستعماله ، فإعارته صحيحه 
 ، والشرح الكبير مع 474،ص8جوحاشية ابن عابدين  ،215 – 214 ،ص6 للكاساني جالبدائع: انظر . وهللا أعلم. عندھم 

واGظھر أنھا f تصح من المستعير أعني أن : (  وقال ،313،ص2ج  fبن رشدوبداية المجتھد،433،ص3جحاشية الدسوقي 
 . 347،ص7ج  fبن قدامة والمغني،341،ص2ج  للشربيني، ومغني المحتاج) يعيرھا 

 613،ص2ج انظر المصباح المنير للفيومي 2

 .355،ص2ج مغني المحتاج للشربيني 3

 . وھو قول أبي حنيفة وأبي يوسف.143،ص7ج بدائع الصنائع للكاساني 4

 .  مع حاشية الدسوقي، 459 و 443،ص3ج الشرح الكبير للدردير 5

 . مغني المحتاج للشربيني المصدر السابق6

 111،ص15ج الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة 7

 ).29( سورة النساء ، جزء آية رقم 8

وفي عدة ) 67(،حديث رقم ) رب مبلغ أوعى من سامع (ρل النبي قو: كتاب العلم ، باب :  أخرجه البخاري في صحيحه 9
،حديث تغليظ تحريم الدماء واGعراض واGموال : مواضع، وأخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب القسامة والمحاربين ، باب 

 .τعن أبي بكرة ) 1679(رقم 
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3.منه فروع في اختلفوا وإنما الجملة، في الغصب تحريم على المسلمون أجمع وقد
  

 

�	
�/ )��R� �C� : ا

 وفيھا ، فيھا يقع أن للمسلم ينبغي ( ، عظيمة جريمة وأنھا للغصب، الناھية تعالى � 4وامر زاما(لت )1

:  تعالى قال الغصب وتجريم بتحريم النصوص جاءت ولذلك المجتمعات، واستقرار أمن دون تحول عظيمة مفاسد

)ִ�#K�hX= K *w��֠o3& �&:1� �&�E BC �&�:8;JQ
h	0 

�EF	�_�:���O �J6s��v l 45�a= 6��(l(4 .وقال ρ ) : دماءكم إن 

 الجريمة كانت ولما. 5 ..)ھذا شھركم في ، ھذا بلدكم في ھذا، يومكم كحرمة ، حرام عليكم وأعراضكم وأموالكم

 يعجل مما بالباطل الناس أموال وأكل والغصب الظلم إن بل ، الحرام البلد كحرمة حرمتھا ρ النبي جعل عظيمة

 لصاحبه تعالى � يعجل أن أجدر ذنب ما : ( ρ قال  اjخرة، في العقوبة من له يدخر ما مع نياالد في العقوبة

 .6)الرحم وقطيعة البغي من اjخرة في له يدخر ما مع الدنيا في العقوبة

 حقوق وھضم بالباطل الناس أموال وأكل الغصب 4ن ، المسلمين نفوس من والبغضاء الشحناء رفع )2

 ( : ( ρ يقول ولذلك والخصومة، القطيعة إلى ويؤدي والبغضاء، الشحناء المسلمين نفوس في يورث ، اjخرين

 . 7 )منه نفس بطيب إ( مسلم امرئ مال يحل

 ويوم تعالى، � سخط في ويروح يغدو الغاصب 4ن ، اjخروية والعقوبة ، � سخط من ا4من )3

 سخط في يزل لم بظلم، خصومة على أعان من : ( ρ قال . نا4رضي بالسبع والتطويق به الخسف إلى يرد القيامة

 به � خسف : ( أخرى رواية وفي ،9 )أرضين سبع من طوقه ا4رض من شبر قيد ظلم من : ( ρ وقال ،8 )�

                                                                                                                                                                                        
، ومسلم في ) 2453(،حديث رقم Gرضًإثم من ظلم شيئا من ا:  أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب المظالم ، باب 1

 .عن عائشة رضي هللا عنھا) 1612(،حديث رقم تحريم الظلم وغصب اGرض وغيرھا : صحيحه، كتاب المساقاة ، باب 

2 ً f1570( برقم 140،ص3جوأبو يعلى في مسنده ) 20695( برقم 299،ص34ج أخرجه أحمد في مسنده مطو ( ،
، وصححه اGلباني في 100،ص6جوالبيھقي في الكبرى  ) 2887 و 2886 ( برقم425 و 424،ص3جوالدارقطني في سننه 

 .حنيفة ، وهللا أعلم: عن عم أبي حرة الرقاشي ، وقيل في اسمه ) 1459( برقم 279،ص5جإرواء الغليل 

 .وانظر مغني المحتاج للشربيني المصدر السابق . 361 – 360،ص7ج المغني fبن قدامة 3

 ) 188(زء آية رقم  سورة البقرة ، ج4

  .حديث صحيح ، انظر تفاصيل تخريجه   5

، وابن ماجه ، كتاب الزھد ، باب ) 4902(في النھي عن البغي،حديث رقم : Gدب ، باب كتاب ا:  أخرجه أبو داود في سننه 6
، والحاكم ) 2511(حديث رقم  – 57 - : ، والترمذي في سننه ، كتاب صفة القيامة ، باب ) 4211(،حديث رقم البغي : 
) صحيح ا?سناد ووافقه الذھبي ( : ، وقال الحاكم ) حسن صحيح : ( وقال الترمذي  . 163 – 162،ص4ج و 356،ص2ج

، واGلباني في السلسلة الصحيحة ) 456( برقم 201 صو)455( برقم200،ص2وصححه ابن حبان في صحيحه ج
 .τعن أبي بكرة ) 918( برقم 588،ص2ج

 ً.ا مضى تخريجه قريب7

، والحاكم في ) 2320(،حديث رقم من ادعى ما ليس له وخاصم فيه:  أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب اGحكام، باب 8
) 1021( برقم 19،ص3جوصححه اGلباني في السلسلة الصحيحة . عن ابن عمر رضي هللا عنھما،99،ص4جالمستدرك 

 ) .2318( برقم 349،ص7جوفي ا?رواء 

      .تفاصيل تخريجه ص حديث صحيح ، انظر  9
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 أرض إلى – اغتصبھا التي ا4رض أي – ترابھا فيحمل القيامة يوم يعذب إنه بل. 1 )أرضين سبع إلى القيامة يوم

 . 2 )المحشر إلى ترابھا يحمل أن كلف ، حق بغيرً أرضا أخذ من : ( ρ قال. القيامة يوم المحشر

 مآله  يجعل وما ، إليه به يتقرب وما ، وتعالى سبحانه � يرضي ما على يحرص أن للمسلم ينبغي ولذلك

  . رالقرا وبئس النار إلى مآله ويكون ويغضبه � يسخط ما  إلى ( والمغفرة، الجنة إلى

 : تعالى قال ملعون والظالم ظالم الغاصب 4ن رحمته من والطرد تعالى � لعن من ا4من )4

) [7: K BC ��⌧�� K  )r�☺(;=oJ�& 7���8Í�cW-�8 � � 

1���	��� 8H���8X;�& 7���	��� iE�:�� 

,c&�3&(
 أي: ا4رض تخوم ومعنى. 4)ا4رض تخوم من ًشيئا انتقص من ملعون:( ρ وقال ،3

 . 5ًظلما فيجوزھا غيره حدود في الرجل يدخل أن وھو وحدودھا، ا4رض مأع'

 الميم بفتح ا4رض بمنار والمراد : ( النووي قال ،6 )ا4رض منار غير من � لعن: ( ً◌ أيضا ρ وقال

  . 7 )حدودھا و ع'ماتھا

 وحدة على رصوالح ، المسلمين بين والمحبة المودة وشائج على والحافظ ، اNس'م أخوة تحقيق )5

 حرام المسلم على المسلم :( ρ قال ولذلك المسلمين، بين فيما المظالم ورفع الخصومات ،ونبذ الكلمة وجمع الصف

 فيما ا4موال وأكل ا4عراض انتھاك يحرم كما ، المسلمين بين فيما الدماء إراقة فيحرم. 8 )وعرضه وماله دمه

 . بينھم

 وقفز كله ذلك انتھك إنه ،بل المسلمين بين والمحبة المودة يحفظ مول الدين، أخوة يراع لم والغاصب   

 أمامه الغاصب يرى أن للمغصوب يمكن و( ، وإخاء ومحبة مودة من المسلمون عليه يجتمع أن يمكن ما كل على

 رضا4 في ًساعيا الود، وشائج ًقاطعا ، الظلم راية ًرافعا الغاصب سيكون بل ، تقدم مما ً◌ شيئا له ويحفظ ،

 الحديث في تقدم كما وا4عراض الدماء على ًعطفا ا4موال غصب تحريم ρ النبي يبين عندما ولذلك باNفساد،

    9 ..)حرام عليكم وأعراضكم وأموالكم دماءكم إن ( .. الوداع حجة في قال وكما ،ً قريبا

                                                           
 . عن ابن عمر رضي هللا عنھما) 2454برقم ( أخرجھا البخاري في صحيحه المصدر السابق 1

 ، 691 و 690 برقم 270 و 269،ص22ج، والطبراني في الكبير ) 17558( برقم 99،ص2أخرجه احمد في مسنده ج 2
 .242 برقم 468،ص1جحة عن يعلى بن مرة الثقفي ، وصححھما اGلباني في السلسلة الصحي

 ).52( سورة غافر ، آية رقم 3

وفي غير ھذا الموضع، وابن أبي شيبة في المصنف  ) 1875( برقم 368 – 367،ص3ج أخرجه أحمد في مسنده 4
) 2539( برقم 414،ص4و ج) 2521 برقم 400،ص4ج، وأبو يعلى في مسنده   ) 22453( برقم 326 – 325،ص11ج

: وقال الحاكم .  عن ابن عباس رضي هللا عنھما 231،ص8ج والبيھقي في الكبرى 356،ص4جوالحاكم في المستدرك 
،  ) 4417 ( برقم266 – 265 ،ص10ج) ا?حسان(صحيح ا?سناد ، ووافقه الذھبي، وصححه ابن حبان في صحيحه 

 ).شعيب اGرنؤوط وجماعة(َوحسن وصحح إسناده المحقق على مسند ا?مام أحمد 

 ).تخم(مادة ،342،ص1للغة fبن فارس جمعجم مقاييس ا 5

عن علي ) 1978( برقم حديث تحريم الذبح لغير هللا تعالى ولعن فاعله :  أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب اGضاحي، باب 6
τ 

 . المصدر السابق) 1258: ص(  شرح مسلم للنووي 7

عن أبي ) 2464(،حديث رقم المسلم وخذلهتحريم ظلم :  أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب البر والصلة وا�داب، باب 8
 .τھريرة 

  .حديث صحيح ، انظر تفاصيل تخريجه ص   9
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 ا��5ـــــــ� �����  

����� �T0 :ا

 أي: نومه من ھب من يكون أن ويجوز ، الرياح ھبوب من وأصلھا عوض، ب' الشيء إعطاء : لغة 

  .  1لsحسان  استيقظ فاعلھا فكأن استيقظ

 للھدية شامل ولفظھا ،2عوض ب' الحياة حال عين في ، واجب غير مطلق منجز تمليك : ً◌ وشرعا

 لمحتاجً مليكات كان وإن ، ھدية فھي له ً◌ إكراما له الموھوب منزل إلى الموھوب حمل انضم فإن التطوع، وصدقة

  . 3تطوع صدقة فھي للثوابً طلبا


	)I(: تعالى قوله ومنه. والھبة والھدية العطاء في ثابت دليل كل ھو الھبة ودليل  )�
�§ 
7�EF	� L 1 OE��⌧2 �����k� À��� � �/:8;EF	
 

¼2�-��ִ9 ¼2�K,p|Ç(4.قوله ومنه ρ):6 ...)ھبته في العائد( وحديث.5)تحابوا تھادوا .  

�/�	

ت T0  : ا

 أن ومعلوم ،7)تحابوا تھادوا : (يقول ρ النبي 4ن وذلك المسلمين، بين والمودة المحبة روح إحياء -1

 والعطايا الھدايا إن بل اNحسان، أسير اNنسان 4ن وذلك ، المسلمين بين والمحبة المودة في تزيد والھبة الھدية

 الخصم جعلت فقد ذلك حصل إذا ، والھدية بالحسنة اNساءة تلك قابلت ثم شيء آخر وبين بينك حصل إذاً خصوصا


	�$(: تعالى قال كما ًحميما ًوليا�f& �W@o�(l �c�9 �Lb�$��O 

&	`(	
 V�֠o3& ִ^���v l N�����v l�� Gs��_ִ� 1 

N��X���⌧� �',«�� ��f�☺ִ� (
 في تعود وأن ، الھدية تسترد أن يجوز ( ولذلك. 8

 (بنه أھدى لو فيما الوالد الحديث من ويستثنى ،9 )قيئه في يعود ثم يقيء كالكلب ھبته في ائدالع : ( ρ وقال الھبة

 إ( ، فيھا فيرجع ھبة يھب أو عطية يعطي أن لرجل يحل ( : ( ρ قال ، ذلك في التراجع له فيجوز ھبة أو ھدية

 في عاد ثم ، قاء شبع فإذا ، يأكل لبالك كمثل فيھا يرجع ثم العطية يعطي الذي ومثل ، ولده يعطي فيما الوالد

 . 10)قيئه

                                                           
 ).1/778( لسان العرب1

 .164 ، وانظر المقنع fبن قدامة ،ص 210 انظر النھاية شرح متن الغاية للبصير ص 2

  .210 انظر النھاية للبصير ص3

 ).4( سورة النساء ، جزء آية رقم 4

  .حسن:عن أبي ھريرة، وقال اGلباني )594(اري في اGدب المفردأخرجه البخ 5

 .،عن ابن عباس)1622(ومسلم)6574(أخرجه البخاري 6

 ). 3004( وحسنه اGلباني في صحيح الجامع برقم τ أخرجه أبو يعلى في مسنده عن أبي ھريرة 7

 ).34( سورة فصلت ، جزء آية رقم 8

 ، 2622 ، 2621( وانظر كذلك ) 2589(ھبة ، باب ھبة الرجل fمرأته حديث رقم كتاب ال:  أخرجه البخاري في صحيحه 9
كتاب الھبات ، باب تحريم الرجوع في الصدقة والھبة بعد القبض إf ما وھبه لولده وإن : وأخرجه مسلم في صحيحه ) 6975

 .  كEھما عن ابن عباس) 1622(حديث رقم .سفل

كتاب الھبة ، : ، أخرجه النسائي ) 3539(جارة ، باب الرجوع في الھبة ، حديث رقم أبواب ا?:  أخرجه أبو داود في سننه10
والحديث صححه ) 2377(وابن ماجه ). 2132(، والترمذي )3690(حديث رقم .. باب رجوع  الوالد فيما يعطي ولده 

 . نھماGلباني في صحيح السنن اGربعة باGرقام المذكورة عن ابن عباس وابن عمر رضي هللا ع
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َوحر وإذھاب ، القلوب من وا4حقاد وا4حساد الضغائن إخراج -2  القلوب 4ن وذلك الصدور، ووغر َ

 . ا4ول المقصد في ا4دلة تقدمت كما له أسيرة وتصير بل إليھا، أحسن من إلى تميل

 ( قد الناس بعض و4ن والعطايا، والھدايا الھباتب وذلك ، المسلمين بين والتعاون التكافل مبدأ تحقيق -3

 وتسد كفايتھم محل تحل والھدايا الھبات فإن ، البيت كأھل الصدقات عليھم تجوز ( ممن كان  أو الصدقات، يقبل

 . المجتمع في والمحبة المودة وتسود التكافل، بذلك فيتحقق حاجاتھم،

 كيد ورد ا4صدقاء، قلوب وكسب الجوار، إلى واNحسان ا4قارب ومواساة ا4رحام، صلة تحقيق -4

 يمكننا – كثير – وغيره ذلك كل . واNس'م الدين إلى المؤلفة القلوب وتقريب البين، ذات وإص'ح الخصوم،

 . والعطايا والھدايا الھبات خ'ل من تحقيقه

 ذلك وفي – واجبال غير – والبذل باNنفاق وتزكيھا وتطييبھا النفس، من والبخل الشح غائلة إخراج -5

 . والتقتير واNمساك والبخل الشح عن وإبعادھا واNنفاق والكرم والجود السخاء على للنفس تعويد كله

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   :ا78ــــ�رة �����


رة �����#nا: 

  . 1العقد في اشتھرت ثم لpجرة اسم ھي : لغة 

  .  2العقد لدى ثابت معلوم ضبعو واNباحة للبذل قابلة معلومة مقصودة منفعة على عقد: ًوشرعا

  .المقاصد فيً ضمنا ا4حاديث في ستأتي ما اNجارة شرعية على والدليل

                                                           
 ).1/7( المعجم الوسيط1

 ، وكفاية 136 ، والمقنع fبن قدامة ص200ص ، والنھاية للبصير88،ص2ج الحنفي للميداني انظر اللباب شرح الكتاب 2
  .399اGخيار للحصني ص 
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�	

رة /�#nا :  

 من كثير في تقدم كما المسلمين بين فيما التعاون روح وإحياء  ا(جتماعي، التكافل مبدأ تحقيق )1

 . المقاصد

 يصح و( غرر أنھا فيھا فا4صل وإ( الشرعية، المعاملة ھذه ِحل في ا4مة، عن الحرج ورفع التيسير )2

 غرر، المعدوم على والعقد معدومة، وھي للمنافع موضوعة أنھا اNجارة في ا4صل 4ن وذلك. بھا التعامل

 المحققة الضرورة بل ھنا، إليه الحاجة لمسيس أجيز ولكنه معه، التعامل ومرفوع الشرع، في عنه منھي والغرر

 كله، لذلك اNجارة فجوزت إليھا، يحتاج آله و( خادم و( مركوب و( مسكن واحد لكل فليس ، اNجارة إلى داعية

 . جوازھا على والتابعون الصحابة 1أجمع وقد الغرر، عقود من وغيره السلم، بيع جوز كما

 وعدم عرقه، جفاف قبل وأجرته حقه ا4جير بإعطاء وذلك ، تعالى � من والخصومة اNثم اتقاء )3

 خصمھم أنا ث'ثة : تعالى � قال : (ρ قال فقد ، بالباطل ماله وأكل حقه، وإبطال العامل غلة استغ'ل في انةالخي

 يعطه ولم منه فاستوفى ًأجيرا استأجر ورجل ، ثمنه فأكل ًحرا باع ورجل ، غدر ثم بي أعطى رجل : القيامة يوم

 واستأجر ، آخر استعمل من على يجب ولذلك. 3 )عرقه يجف أن قبل حقه ا4جير أعطوا : (ρ وقال. 2 )أجره

 اNشارة: ومعناه عرقه يجف أن وقبل بأول، ًأو( الناس حقوق إعطاء إلى يبادر وأن نفسه، في � يتقي أن أجراء

 . المال رب من المماطلة وعدم الحقوق إعطاء سرعة إلى

 حقوقھم ويھضم الناس أرزاق ويأكل – � رحم من إ( – الحقوق يضيع من فھناك اليوم مشاھد ھو وكما

 عندما ، يجد ما وأجرة ما، أمر على معه اتفق بعدما والعامل ا4جير على ا4جرة يستكثر بعضھم إن بل حق، بغير

 عز فاi ، فيه اتفقوا فيما العباد حقوق ويراعي نفسه في � يتقي أن فينبغي ، سيأخذھا التي الكثيرة ا4موال يجد

( كتابه في يقول وجلִ�#K�hX= K *w��֠o3& �&�:1� �&�E 

�&:8
���O �f:J"18��(l (4، والنبي ρ يقول ) : 5 )شروطھم على المسلمون .  

 : ( يقول ρ النبي 4ن وإتقان بإخ'ص عليه المتفق العمل ويؤدي نفسه في � يتقي أن ا4جير على وكذلك

 ً◌ ح'( أجرته يأخذ حتى به، الوفاء يجب عقد اNجارة 4نو ،6 )يتقنه أن ً◌ عم' أحدكم عمل إذا يحب � إن

  . عليه وجل عز � سخط يوجب ما ومفسدات معكرات من يشوبھا و( ،ً طيبا

 من أجرته ا4جير إيفاء أن معلوم ھو وكما أجرته، ا4جير بإعطاء تعالى � من ا4جر عظيم ابتغاء )4

:( ρ النبي قال وغيرھما، الصحيحين في ثبت كما بذلك، إليه سلوالتو وتعالى سبحانه � لرضى ا4عمال أرجى

                                                           
  115 ، واfجماع fبن المنذر ص375،ص1ج انظر كفاية اGخيار 1

 وانظر τعن أبي ھريرة ) 2270(اب إثم من منع أجر اGجير حديث رقم كتاب ا?جارة ، ب:  أخرجه البخاري في صحيحه2
 ).2227(كذلك رقم 

عن ابن عمر رضي هللا عنھما ، ) 2443(كتاب الرھن ، باب أجر اGجراء حديث رقم :  أخرجه ابن ماجه في سننه 3
 ).1055(والحديث صححه اGلباني في سنن انب ماجه بالرقم المذكور في صحيح الجامع 

 ).1( سورة المائدة ، جزء من آية رقم 4

وصححه اGلباني في  . τعن أبي ھريرة ) 3594(كتاب اGقضية ،باب في الصلح، حديث رقم :  أخرجه أبو داود في سننه 5
 ).6714(صحيح أبي داود بالرقم المذكور وفي صحيح الجامع برقم 

 )1880(وحسنه اGلباني في صحيح الجامع برقم  أخرجه البيھقي في شعب ا?يمان عن عائشة رضي هللا عنھا ، 6
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 عليھم فسدت الجبل من صخرة فانحدرت ، فدخلوه غار إلى المبيت آواھم حتى قبلكم كانوا ممكن نفر ث'ثة انطلق

 لي انك اللھم : منھم رجل قال. أعمالكم بصالح � تدعوا أن إ( الصخرة ھذه من ينجيكم ( إنه : فقالوا الغار،

 ناما حتى عليھما أرح فلمً يوما الشجر طلب بي فنأىً ما( و( ً◌ أھ' قبلھما أغبق ( وكنت ، كبيران شيخان أبوان

 على والقدح فلبثت ، ًما( أو ً◌ أھ' قبلھما أغبق وأن أوقظھما أن فكرھت نائمين، فوجدتھما غبوقھما لھما فحلبت

 إن اللھم ، غبوقھما فشربا فاستيقظا – قدمي عند يتضاغون صبيةوال – الفجر برق حتى استيقاظھما انتظر يدي

. منه الخروج يستطيعون (ً شيئا فانفرجت الصخرة، ھذه من فيه نحن ما عنا ففرج وجھك ابتغاء ذلك فعلت كنت

 الرجال يحب ما كأشد أحبھا كنت "رواية وفي إلي، الناس أحب وكانت عم ابنة لي كانت إنه اللھم : اjخر قال

 دينار ومائة عشرين فأعطيتھا فجاءتني السنين من سنة بھا ألمت حتى مني فامتنعت نفسھا عن فأردتھا" لنساءا

 اتق : قالت" رجليھا بين قعدت فلما " رواية وفي ، عليھا قدرت إذا حتى ، ففعلت نفسھا وبين بيني تخلي أن على

 كنت إن اللھم ، أعطيتھا الذي الذھب وتركت إلّي الناس أحب وھي عنھا فانصرفت بحقه، إ( الخاتم تفض و( �

 وقال. منھا الخروج يستطيعون ( أنھم غير الصخرة فانفرجت فيه، نحن ما عنا فافرج وجھك ابتغاء ذلك فعلت

 كثرت حتى أجره فثمرت ، وذھب له الذي ترك واحد رجل غير أجرھم وأعطيتھم أجراء استأجرت اللھم : الثالث

 والبقر اNبل من: أجرك من ترى ما كل : فقلت أجري، إلّي أد � عبد يا : فقال حين بعد يفجاءن ا4موال منه

 ًشيئا، منه يترك فلم فاستاقه كله فأخذه ، بك استھزئ (: فقلت بي، تستھزئ ( � عبد يا : فقال والرقيق، والغنم

  1)يمشون فخرجوا الصخرة فانفرجت فيه، نحن ما عنا فافرج وجھك ابتغاء ذلك فعلت كنت إن اللھم

 من كذلك وفيه, الدھر من ًيوما كان ولو حقه، وإيفائه ا4جير إعطاء فضل عظم بيان الحديث ھذا ففي

  . تعالى � عند قبوله يرجو الصالح بالعمل التوسل وھو ، والجماعة السنة أھل عند المستحبة التوس'ت أنواع

 مرضعة عن يبحث أن ا4ب على الواجب وأن عة،الرضا قضية في ا4بناء مصلحة مراعاة وجوب )5

 في كبيرة مبالغ طلبت أو المثل بثمن ترضعه أن وأبت مطلقة كانت فإن الزوجين، بين وفاق يحصل لم إذا 4و(ده

��")�I( : تعالى قال. الرضاعة 7��0f�c�O I�O �&�:18�]�} µ��/5 

7lE�ִ�=	����O B⌧	
 ִִ��1j 7lEF�-/; � &	`(" 

��!$☺X;ִ� 3S� @E£�-	0&�E ��Ñv�8H�
�(l( 2، ومعناه : 

 قاله المعروف با4جرة غيرھا لولده واسترضع أحسن ھي بالتي الماضية) المرضعة ا4م أي (أجرتھا سلمھا إذا

  3.واحد غير


	)�I:(ًأيضا وتعالى سبحانه وقال eL�8b]7c�O 7lEF	� 

|L89:80 2	
 |L89�c:1j¯O � �&�1U�☺	0
O�� 

                                                           
وفي ) 2215(ًكتاب البيوع ، باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضى، حديث رقم : أخرجه البخاري في صحيحه  1

قصة أصحاب النفر : كتاب الذكر والدعاء، باب : وأخرجه مسلم في صحيحه ) 5974(و )2333(مواضع عدة منھا برقم 
 .عن عبدهللا بن عمرو رضي هللا عنھما) 2743( توسل، حديث رقم الثEثة وال

 ).233( سورة البقرة ، جزء آية رقم 2

  .244 انظر تفسير ابن كثير ص3
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lEF���v l ^�1U�8s��F(1أجرة بذلك استحقت ولده المطلقة ا4م أرضعت إذا ،ومعناه 

   2.أجرة من عليه يتفقان ما على وليه أو أباه تعاقد أن ولھا بل مثلھا،

. الرضاعة في لpبناء المصلحة تضييع وعدم ا4بناء، حقوق حفظ اNجارة مقاصد من أن بيان كلھا ھذه وفي        

  .باNجارة كانت ولو لولده مرضعة عن يبحث أن عليه يجب له المولود وأن

      

  

 ا�(,9ـــ� �����

����� ��:� : ا

 نصيب لضم بذلك سميت وقد ، وكنيته إليه ضمت إذا بكذا، كذا شفعت من الضم، لغة الشفعة : لغة 

  .3ثنيته إذا ا4ذان شفعً أيضا ومنه نصيبه، إلى الشريك

   4.بعوض ملك فيما الحادث الشريك على القديم يكللشر يثبت قھري تملك حق ھو : ًوشرعا

$�� : ا�:�� U�2 ا

 وقعت فإذا يقسم، لم ما كل في بالشفعة ρ � رسول قضى : ( الصحيحين في ما شرعيتھا على والدليل

 بيع فيما ، يقاسم لم الذي للشريك الشفعة إثبات على العلم أھل أجمع وقد. 5 )شفعة ف' الطرق وصرفت الحدود،

   6.حائط أو دار، أو أرض من

) سھمه (حصته يبيع أن الشركاء أحد ذلك بعد أراد ثم ما، مشروع في مجموعة اشترك إذا أنه : ومعناه

 رده علمھم وبدون الشركاء لغير باع فإن. والمكان الزمان بسعر الشركاء ھم بالشراء فا4ولى المشروع في

  . ًوجوبا بالشفعة الشركاء

�	
�/ ��:�  : ا

 حصته، يبيع أن أحدھم وأراد الشركاء، اختلف لو فيما الشفعة تجب ولذلك المشاركة، سوء ضرر فعر -1

 أخ'قه يعلم ( جديد شريك بدخول القديم الشريك يتضرر ( حتى وذلك الجديد، الشريك على حق ا4ول فللشريك

 المبيع يرد أن القديم للشريك ُحق jخر، باع فإذا القديم، للشريك الشفعة وجبت ولذلك ، ًابتداء معه يتفق ولم
                                                           

 ).6( سورة الطEق ، جزء آية رقم 1

 .1737 انظر تفسير ابن كثير لھذه ا�ية ص 2

 .1020 ، وشرح مسلم للنووي ص 194ص  النھاية شرح متن الغاية للبصير و) 1/478( المعجم الوسيط انظر3

، وشرح منE 151وانظر المقنع fبن قدامة ص. 364 ،وكفاية اGخيار للحصني ص 194 انظر المصدر السابق  ص 4
 . على اختEف في عباراتھم وإثبات في حاfت وإلغاء أخرى174،ص2جمسكين للھروي الحنفي 

، أخرجه مسلم في صحيحه ) 2257(الشفعة فيما لم يقسم حديث رقم كتاب الشفعة ، باب :  أخرجه البخاري في صحيحه 5
 ...) فإذا وقعت الحدود : (بدون قوله ) 1608(كتاب المساقاة ، باب الشفعة حديث رقم 

 . 102شرح مسلم للنووي ص , 108 انظر ا?جماع fبن المنذر ص6
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 – البعض يظن كما – الشركة ابتداء بسعر ( والمكان، الزمان بثمن الشراء ويكون به، أحق 4نه ھو ويشتريه

 أن له يحل ( ، 2حائط أو 1ربعة تقسم، لم شركة كل في بالشفعة ρ � رسول قضى : ( الصحيحين في جاء ولذلك

 من استرجاعه في يعني ،3 )به أحق فھو يؤذنه ولم باع فإذا ترك، شاء وإن أخذ، شاء فإن ، شريكه يؤذن حتى يبيع

 .  والمكان الزمان بسعر القديم الشريك ذلك بعد ويشتريه. الجديد المشتري

 غير بھا يليق و( بالشفعة، ورودھا العباد بمصالح وقيامھا وعدلھا الشريعة محاسن من : ( القيم ابن قال

 أبقاه منه أعظم بضرر إ( دفعه يمكن لم فإن أمكن، ما المكلفين عن الضرر دفع اقتضت الشارع حكمة فإن ذلك،

 فإن ، الغالب في الضرر منشأ الشركة كانت ولما ، به رفعه دونه ضرر بالتزام رفعه أمكن وإن حاله، على

 كل وانفراد ، تارة بالقسمة: الضرر ھذا رفع وتعالى سبحانه � شرع بعض، على بعضھم بغي فيھم يكثر الخلطاء

 فإذا ذلك، في ضرر اjخر على يكن لم إذا. بالجملة الشريكين أحد وإنفراد تارة وبالشفعة بنصيبه، الشريكين من

  . 4...)ا4جنبي من به أحق شريكه كان عوضه، وأخذ نصيبه بيع أراد

 تصرف ولم الحدود تقسم لم فيما واجبة الشفعة 4ن المرافق، واستحداث القسمة مؤنة ضرر رفع -2

 أو ، المال يقسم أن للشريك للزم الشفعة نوجب لم أننا ولو. الشركاء أموال في والشركة الخلطة وحصلت الطرق،

 أن دون حصته يبيع ٍفحينئذ ، للقسمة قابلة تكون حتى حدودھا ويعيد الطرق يصرف أو له، المرافق يستحدث أن

  . بذلك تضررفي مبالغ سيكلفه وھذا ، بذلك الشريك يتضرر

 وقسمت الحدود وقعت إذا أما يقسم، لم فيما الشركاء بين القسمة ضرر رفع الشفعة مقاصد كانت لذلك

  . ρ5 النبي عن ذلك ثبت كما ، شفعة ف' الطرق وصرفت

 يجمعھم الشركاء 4ن الشركة، في المجورة جناب وحماية ، الشركاء بين والمحبة المودة حفظ -3

 اليومية، المعام'ت الشركة لوازم من 4ن الجوار، من أكثر خلطتھم تكون قد بل بينھم، فيما المصالح في الجوار

 6 الفقھاء من أوجبھا فيمن – بينھما الحقوق لحفظ للجوار واجبة الشفعة كانت فإذا الدائمة، وا(جتماعات واللقاءات

 . ا(عتبارات بھذه أولى باب من فالشركة -

 الس'م عليه جبريل وصية وتطبيق ، بينھم اNخاء روح وإبقاء ، انالجير بين والمحبة المودة حفظ -4

 بخصوص ًأيضا ρ وقال ،7)سيورثه أنه ظننت حتى بالجار يوصني جبريل زال ما : ( قال عندما ρ محمد لنبينا

                                                           
 ).1020انظر شرح مسلم للنووي ص. (ربعون فيهيعني الدار والمسكن ومطلق اGرض ، وأصله المنزل الذي يت:  ربعة 1

 .البستان:  الحائط 2

 ، 2257(وانظر كذلك ) 2214(كتاب البيوع ، باب بيع الشريك من شريكه حديث رقم :  أخرجه البخاري في صحيحه 3
دهللا بن كEھما عن عب) 1608(كتاب المساقاة ، باب الشفعة ، حديث رقم : ، وأخرجه مسلم في صحيحه ) 6976 ، 2495

 . جابر واللفظ لمسلم

 .90،ص2ج إعEم الموقعين 4

 .        انظر الحديث في دليل الشفعة ص  5

 )1020انظر شرح مسلم للنووي ص (  وقد قال بذلك أبو حنيفة والثوري رحمھما هللا 6

كتاب : في صحيحه وأخرجه مسلم ) 6014(كتاب اGدب، باب الوصاة بالجار حديث رقم :  أخرجه البخاري في صحيحه 7
 .كEھما عن عائشة رضي هللا عنھا) 2624(البر والصلة واGقارب ، باب الوصية بالجار وا?حسان إليه، حديث رقم 
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 ، 2والم'صقة القرب به والمراد والصاد بالسين يقال والسقب والصقب ،1 )بصقبه أحق الجار: ( للجار الشفعة

 ،ً غائبا كان وإن بھا ينظر جاره، بشفعة أحق الجار : ( ρ وقال. والجوار بالقرب الشفعة إثبات معناه الحديث وفي

 . 4 )ا4رض أو الجار بدار أحق الدار جار: ( ً◌ أيضا ρ وقال ،3 )ًواحدا طريقھما كان إذا

 وذھب   الفقھاء، وبعض يفةحن أبي مذھب وھو بالجوار الشفعة تثبت ρ النبي عن الثابتة ا4حاديث وھذه

5.بالشركة إ( الشفعة ثبوت عدم إلى الجمھور
  

 من كان به، واNضرار له الظلم من فيه لما برضاه إ( منه اNنسان ملك انتزاع عدم ا4صل كان لما -5

 ا4كثر الضرر سيتحمل 4نه الشريك مصلحة مراعاة وھو آخر، بأصل ا4صل ھذا ُينقض أن الشفعة مقاصد

 القديم للشريك الشفعة وجبت ولذلك الجديد، شريكه وخلق معاملة سوء بسبب والمشاق الظلم تحمل وربما ،وا4كبر

 ". المالك "وھو اjخر الطرف بذلك يرض لم وإن لمصلحته، مراعاة

 ھو وكما أنه إذ السمحة، الغراء الشريعة ھذه أصول ومقتضى عين فرض ھي المصالح ھذه ومراعاة

 و( ضرر ( ( قاعدة الشرعية ا4حكام من كثير مدار عليھا والتي الكبرى الخمس الفقھية دالقواع من أن معلوم

  .6المذكور بالنص ρ النبي عن ثابت حديث وأصله ، ) ضرار

 أحد يدخل ( حتى المصالح، مراعاة من تقدم ما لنا تقرر ρ النبي عن وبإثباتھا العظيمة القاعدة وھذه

  .خراj الطرف مضاراة في الطرفين

  

  

  

  

 ا�
	�� ا����

                                                           
،وانظر ) 2258(كتاب الشفعة ، باب عرض الشفعة على صاحبھا قبل البيع ،حديث رقم :  أخرجه البخاري في صحيحه 1
)6977 ، 6981.(  

 987ص) صقب( ، و822ص) سقب(ط للفيروز أبادي مادة  انظر القاموس المحي2

والترمذي في سننه ) 3518(كتاب أبواب ا?جارة باب في الشفعة حديث رقم :  أخرجه أحمد في المسند ، وأبو داود في سننه 3
رضي هللا كEھما بنفس اللفظ عن جابر بن عبدهللا ) 1369(حديث رقم . كتاب اGحكام ، باب ما جاء في الشفعة للغائب: 

 .عنھما ، وصححه اGلباني 

 والحديث صححه اGلباني τعن سمرة )3517(كتاب أبواب ا?جارة، باب في الشفعة حديث رقم :  أخرجه أبو داود في سننه 4
 ) .3089(في صحيح أبي داود بالرقم المذكور ، وفي صحيح الجامع برقم 

 .1020 انظر شرح مسلم للنووي ص5

 ديث ص  انظر تخريج ھذا الح6
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 وا�رث ا
	���ـــ� ����ـــ�

��
	ن و��� 

  : ا�ول ا�����

 ��	�ــــــــــــ�      
�ـــــــــــــــ		��   وا رث ا�

  : ا�
	�� ا�����

 و�	 ا��"! ��	�ـــ�           
#$%&� .أ,+	م �( )'	 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  :ا�ول ا�����
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 ��	�ــــــــــــ�      
�	��   وا رث ــــــــــــ	ا�

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 وا8رث ا�+���1 �����

   : الوصية تعريف   

  .1الموت بعد لما مضاف بحق تبرع: الفقھاء وعند . وصلته إذا بالشيء الشيء وصيت من اللغة وھي  

  : ا�رث تعريف  

 أو بينھما لقرابة ذلك له من موت بعد لمستحق يثبت للتجزؤ قابل حق: الفقھاء وعند. البقاء : لغة : اNرث  

  .2نحوھا

��	3�
	� واnرث و�/ 
0 / :  

                                                           
 ، 543، المصباح المنير للفيومي ص97،ص2حاشية الباجوري ?براھيم الباجوري ج) 2/1038(انظر المعجم الوسيط 1

 . 272، الفقه الميسر للجنة من العلماء ص 125الياقوت النفيس للشاطري     ص 

، المصباح المنير 5بن حفيظ ص، تكملة زبدة الحديث 119fوالياقوت النفيس للشاطري ص) 1/13(انظر المعجم الوسيط 2
 .281، الفقه الميسر للجنة من العلماء ص537للفيومي ص
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 قبيل يتصدق بأن حياته حال شح من فاته ما يتدارك أن له شرع إذ المسلم بعبده وجل عز � رحمة -1

 .2  )أعمالكم في بكم زيادة أموالكم بثلث وفاتكم عند عليكم تصدق تعالى � إن  : ( ρ � رسول قال ،1وفاته

 أشد لھؤ(ء فالوصية ، لھم ميراث ( الذين ا4قارب من كانوا إن (سيما لھم الموصى إلى اناNحس -2
� ;/-�b;�<E� 7�EF:(وجل عز � قال ً◌ استحبابا &	`(" �}b¨ִ� 

1�E�ִ� /�O ��7:ִ☺��& I(" ⌧� U	0 &½}7Uִe 
8Hm-���:��& \L�Kִ���_�:
;��  )r(l U�֠!u&�� 

��1U�8ִ☺��(l � Ó"ִ� '/0 1  )rW"g!�☺��& (3 ، 
  ) )وشمولھا الوصية بآية ًاستئناسا الثلث من لھم يوصي أن يستحب  لھم ميراث ( الذين ا4قارب:(كثير ابن قال

 اھـ4

 ، الورثة لجانب مراعاة الثلث من بأكثر الوصية الشريعة منعت ولذا ، الورثة عن الظلم رفع -3

 ρ النبي قال ذلك وفي الميراث من يأخذ ما على زيادة غيره دون له بالوصية الورثة بعض محاباة ً◌ أيضا ومنعت

 . 5 )لوارث وصية ف' حقه حق ذي كل أعطى � إن: ( 

ِالنـسبـية الع'قة قوة على اNس'م تأكيد -4 َ K أسبابا الث'ث الع'قات ھذه جعلت حيث والو(ئيه والزوجية ً

6.غيره إلى الميت من التركة لنقل
 

 فا(بن النسب، في قريبين كانا إن والكافر المسلم بين الع'قة وقطع والبراء الو(ء يدةوعق مبدأ تحقيق  -5

 في كما المسلم يرث ( والكافر ، الكافر يرث ( المسلم 4ن البعيد، العم ويرثه المسلم أبيه من يرث ( الكافر

8 7.الحديث
 

 من فإن قصده، بنقيض له معاقبة تلهق من ميراث من حرمانه القاتل عقوبة من وأن القتل جريمة شناعة -6

  9.بحرمانه عوقب أوانه قبل الشيء استعجل

 إذا 4ننا ، الحر من ً◌ شيئا الرقيق يرث أن الشريعة منعت ولذا ، لسيده ملك يملك وما العبد كون -7

10.الحقيقة في المنتفع ھو ويكون سيده إلى ذلك ينتقل بل ھو ينتفع لم ورثناه
 

 ھو كما الميراث من المرأة تمنع لم حيث حقوقھا للمرأة الشريعة وإعطاء ، ءبالنسا وجل عز � رحمة -8

  11.ھذا يومنا إلى – ولpسف – بھا يعمل الناس بعض زال ( والتي ، الجاھلية شرائع في

                                                           
 184،ص5 لعبدهللا البسام جتوضيح اGحكامانظر  1

 وحسنه اGلباني τعن أبي ھريرة ) 2709(أخرجه ابن ماجه في سننه ، كتاب الوصايا، باب الوصية بالثلث ، حديث رقم  2
 .ذكورفي صحيح ابن ماجه بالرقم الم

 )180( سورة البقرة ، آية رقم 3

 38، ص8، وانظر ا?عEم شرح عمدة اGحكام fبن الملقن ج 184تفسير ابن كثير ل�ية المذكورة صانظر  4

 ، وقال τعن أبي أمامة ) 2870(كتاب الوصايا، باب ما جاء في الوصية للوارث، حديث رقم : أخرجه أبو داود في سننه 5
ًبي داود حديث حسن صحيح بالرقم المذكور ، وأخرجه الترمذي مطوf، كتاب الوصايا ، باب ما جاء في اGلباني في صحيح أ

 . وقال حديث حسن صحيح، وكذلك قال اGلباني في صحيح الترمذي بالرقم المذكور) f)2120 وصية لوارث ، حديث رقم 

 161،ص5ج  لعبدهللا البسام توضيح اGحكام6

 161،ص5 البسام جتوضيح اGحكام لعبدهللا 7

كتاب : أخرجه البخاري في صحيحه) f يرث المسلم الكافر، وf الكافر المسلم: (  قال ρ عن النبي τ فعن أسامة بن زيد  8
وأخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب الفرائض برقم ) f)6764 يرث المسلم الكافر وf الكافر المسلم برقم : الفرائض ، باب 

 .ψ زيد عن أسامة بن) 1614(

 102،ص2جعلى شرح ابن قاسم ?براھيم الباجوري  حاشية الباجوري 9

 173،ص6 للدميري ج النجم الوھاج 10

 )... مما ترك الوالدان واGقربون  للرجال نصيب: (تفسير السعدي عند قوله تعالى  11
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 الذكور بھا يختص التي المالية ا4عباء أن إلى راجع وذلك ، اNناث على للذكور وجل عز � تفضيل -9

  1.ذلك وغير والعقل والنفقة كالمھر النساء ھاتتحمل مما أكبر

 وقسمة الزكاة مصارف بيان بنفسه وجل عز � تولى ولذا ، ا4موال بقضايا الشريعة اھتمام -10

  2.بسببھا المنازعة وقطع وحرمتھا ا4موال تعظيم شدة إلى إشارة ذلك وفي والفيء، والغنيمة التركات

 وجل عز � ولكن فيھا ويجتھد إنسان كل فيأتي ا4مزجة،و با4ھواء فيھا التصرف يصح لم ولذلك

 المال حب على ُجبلت قد العباد نفوس أن يعلم وتعالى سبحانه 4نه بنفسه، ذلك تولى عباده على الرحيم الرؤوف

 بيان في ρ نبيه سنة أو � كتاب في ً◌ قاطعاً نصا يجد لم إذا العبد وأن. إنفاقه في والتقتير جمعه، وعلى وكنزه،

 بسبب المستحقين وظلم ، الحقوق ھضم إلى ذلك أدى ربما والفيء الغنائم وتقسيم الزكاة و التركات أنصبة بعض

  . اجتھاده

ع من فسبحان Kم من وسبحان وأحكم، شر Kبعدله عباده بين الحقوق وجعل بعلمه، ا4رزاق قس.  

 بينھم، التوارث � جعل إذ ، بينھم فيما والمحبة المودة تعميق وزيادة ، ا4رحام صلة تحقيق  - 11

 من الورثة يجنيھا التي بالفائدة ًخصوصا كذلك الموت بعد والمحبة الصلة فتزداد ًوارثا، كان من ًوخصوصا

  .  3والرحمة بالمغفرة له بدعائھم الميت وينتفع الصلة، فتزداد ، مورثھم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 ) ما فضل هللا به بعضكم على بعض  وf تتمنوا: (تفسير ابن كثير عند قوله تعالى  1

 61،صf 8بن القيم ج ا?عEم 2

  313 - 312، ص 2انظر حجة هللا البالغة للدھلوي ج 3
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 ا�+>ــ; ����ــ�

����� �W3  : ا

   1.العامة وعليھا تميمية لغة : وقيل ، رديئة لغة فھي أوقف وأما ، وقف مصدر وھو ، التصرف منع: ًلغة

 في منافعه تصرف عينه، في التصرف من ممنوع عينه، بقاء مع ، به ا(نتفاع يمكن مال حبس: ًوشرعا

  .2تعالى � إلىً تقربا البر أعمال


�	���ִ�����  : (تعالى قوله عموم استحبابه بل مشروعيته، على الدليل� 


��ִ���	�  انقطع اNنسان مات إذا : ρ ) وقوله ،(3 ����������� ���ִ�����

  :قال τعمر ابن وعن ،4 )له يدعو صالح ولد أو به، ينتفع علم أو جارية، صدقة من إ( : ث'ث من إ( عمله عن

ً ما( أصب لم بخيبرً أرضا أصبت إني � رسول يا : فقال فيھا، يستأمره ρ النبي فأتي بخيبرً أرضا ًعمرا أصاب

 عمر، بھا فتصدق : قال) بھا وتصدقت ، أصلھا حسبت شئت إن : (قال به؟ تأمرني فما منه، عندي أنفس ھو قط

 وفي الرقاب وفي القربى وفي الفقراء في عمر فتصدق:  قال يوھب، و( ُيورث و( ُيبتاع، و( أصلھا ُيباع ( أنه

 متمول غير ًصديقا يطعم أو بالمعروف، منھا يأكل أن وليھا من على جناح ( ، والضيف السبيل وابن � سبيل

   5)فيه

�	
�/ �W3  :ا

 موته، بعد ولو الميت تنفع والتي الجارية، الصدقات من 4نھا ، تعالى � عند والمثوبة ا4جر ابتغاء -1

 . τ عمر فعل كماً بستانا أو ًأرضا، وقف لو كما السنين، لمئات وربما

 تعالى قال كما ودنياھم دينھم في ينفعھم ما على عباده تحث التي تعالى � 4وامر التزام -2

)�����ִ���	�
� 
��ִ���	� �����ִ��� �����������  (

 . بالجنان ةاjخر وفي دنياه بسعادة الدنيا في يكون والف'ح

                                                           
 ).2/1051(المعجم الوسيط 1

 . 386،ص1 ، وكفاية اGخيار للحصني ج207انظر النھاية شرح متن الغاية للبصير ص 2

 ). 77(سورة الحج ، جزء آية رقم  3

عن أبي ) 1631(ما يلحق ا?نسان من الثواب بعد وفاته حديث رقم : كتاب الوصية ، باب : أخرجه مسلم في صحيحه  4
   τھريرة 

، 2772 ، 2764( وانظر كذلك )2737(كتاب الشروط ، باب الشروط في الوقف حديث رقم : أخرجه البخاري في صحيحه 5
 )  1632(كتاب ، باب الوقف حديث رقم : وأخرجه مسلم في صحيحه ) 2777
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 الوصايا شرعت ولذلك عنھا، يغفل ( أن مؤمن كل على يجب حقيقة و4نه بالموت، المؤمن تذكير -3

 من يملكون ما وأنفس بأجود لsنفاق ويستعدون لھا، العدة ويعدون ، لذلك المؤمنون يستعد حتى ، وا4وقاف

 . خيبر أرض من بحصته تصدق عندما τ عمر حديث من تقدم كما أموالھم

 لھم أوصى إذا فيما ، بينھم والمودة المحبة أواصر وتعميق وا4قارب، ا4رحام صلة وتحقيق توثيق -4

  . τ عمر فعل كما والرحم القربى ذوي في ماله من وقف أو الثلث، من

 أو بالثلث بالوصايا وذلك موته، بعد والثواب ا4جور بقاء وضمان الصالحة، ا4عمال رصيد زيادة -5

    1 )أعمالكم في لكم زيادة أموالكم بثلث وفاتكم عند عليكم تصدق تعالى � إن : ( ρ وليق ولذلك ا4وقاف

 . للمسلمين الخير وجوه على بالوقف وذلك كافة المسلمين إلى واNحسان البر وجوه بجميع النفع تعميم -6

 إذاً خTTصوصا اليTTوم، البTTشرية تھTTدد التTTي المجاعTTة أو الفقTTر أو الTTضياع مTTن المTTسلمة المجتمعTTات إنقTTاذ -7

 والمTسنين، والعجزة والمعاقين ا4يتام ودور والمصانع المزارع كوقفً ماديا للمجتمع نفعھا يعود مما ا4وقاف كانت

 والھيئTات الدوليTة، المنظمTات تلTك بTسبب ، ديTنھم مTن وإخTراجھم المTسلمين وتكفيTر التنTصير أبTواب بسد كذلك وفيه

 بTاjخر، واNنجيTل بيTد، الخبTز فيقTدمون ، ديTنھم في فتفتنھم ومجاعة فقر من المسلمين أوضاع تستغل التي العالمية،

  . والمحسنون التجار لھا تنبه لو المقاصد، أعظم من وھذه

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .صيل تخريجه ص  حديث صحيح ، انظر تفا 1
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 ا�
	�ـ� ا���ــــ�

 ا�
	ــــــ�ح ����ــــ�

  وا��ــــــ�ق

��
	ن و���: 

  : ا�ول ا����ــــــ�

 ��	�ــــــــــــ�         

��ــــــــــــ	حا�. 

� ا����ــــ��	
  :ا�

 ��	�ــــــــــــ�         

 .ا�"ــــــــــــ!ق
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  : ا�ول ا����ــ�

5�Q*6 و�� ا�.Oـــــ�ح ����� ��) �� 
 أ��Oم

  .  

 

 

 

 

 

 

 

 .ا��-ـ�ح ����ــ�


ح �����*  :ا

  . 2عضب على بعضھا التف إذا ا4شجار نكحت : يقال ،1والجمع الضم : لغة

 والوطء العقد بمعنى تستخدمه والعرب. تزوج أو إنكاح بلفظ وطء إباحة يتضمن عقد ھو: ًوشرعا

  .  4والشروط ا4ركان على المشتمل المشھور العقد عن عبارة : يقال أو. 3ًجميعا

$�  : 2�Z��" د

��F	�:&�( : تعالى قال. ا4مة عليه وأجمعت والسنة الكتاب في مشروع النكاح	
 
 � e¤	§ �EF	� eL�k� �E3b��k��& >�sj�d � 

ִ�=/;8��� ִ�= lic�� � �I(	
 ���!���e zC�O 
�&:E����8	0 ±sִ��/_�:	
 ���O  � $�	F/; � 

                                                           
 ).2/951( المعجم الوسيط1

  149، ص1، وانظر كذلك شرح منEمسكين على كنز الدقائق للنسفي الحنفي ج43، ص2 انظر كفاية اGخيار للحصني ج2

 .159، ص3 مغني المحتاج للشربيني ج3

 .460 كفاية اGخيار للحصني ص4
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7�EF1�=ִ☺�K�O > ִ^��_	` &'sÀ�f�O zC�O �&:E�:18	0(1، 

����L$(: ًأيضا تعالى وقال �����<= K&�E �I�O  {/;ִu lEF	� 
$L�k� 7�EF��J���O ֠☯L_���P�O �&�:1�EF�� !��� 

ִ��f	�(" B5ִ8ִj�� �J6���v l �sSf�:S� _Hִ☺$��c�� 
> SI(" '() ִ^��_	` ��= K¶ִ ��7:	"���  I�1UoF⌧� < K(2 .  

 على يدل مما ، المقاصد في كذلك ستأتي والتي الصحيحة ا4حاديث من كثير وردت النبوية السنة ومن

 فقد العبد تزوج إذا: ( ًأيضا ρ وقال ،3)ا4مم بكم مكاثر فإني الولود دالودو تزوجوا ( ρ قال. النكاح مشروعية

   4 )الباقي النصف في � فليتق دينه نصف استكمل

"�*� :  

 – الحرام في الوقوع نفسه على خشي إذا وجوبه إلى الظاھرية وذھبت ، مستحب أنه الجمھور مذھب

   45حمد رواية وھي

�	

ح /�*   : ا

 الكون لتعمير النكاح شرع وتعالى سبحانه � أن ًجليا لنا يتضح والسنة الكتاب في 4دلةا من تقدم مما

 وذلك  ، ًأيضا   وتكثيره بل البشري النسل وإبقاء المعمورة، ھذه على البشرية وانتشار ، اNنساني النوع وبناء

   .وتعالى سبحانه i المطلقة العبودية معنى لتحقيق

 من العلم أھل ذكر فقد والنصوص، ا4حكام من التشريع ھذا في يندرج وما ، يمةالعظ النكاح ولمقاصد

 ومقاصد أصلية، مقاصد إلى ، المقاصد الشاطبي اNمام قسم وقد النكاح، في الشرعية المقاصد النصوص تلك خ'ل

  . وتابعة ، أصلية مقاصد فله النكاح وكذلك . تابعة

 المقصد لھذا تابعة المقاصد بقية وجعل ،6التناسل النكاح من ا4صلي المقصد جعل � رحمه والشاطبي

   :  كاjتي وھي ، المقاصد بيان في ولنشرع. 7العظيم

 ولذلك المحمدية، ا4مة وبالخصوص ، المعمورة على اNنساني النوع وتكثير ، البشري النسل إكثار )1

 أن في ρ النبي أمنية وتحقيق ، ستكثارا( ھذا على الحث الصحيحة، النبوية والسنة الكتاب في النصوص جاءت

(  : تعالى بذلك،قال ا4نبياء يتباھى عندما القيامة يوم الحوض عليه ًورودا الناس أكثر أمته تكون

eL= 2��	
 |L89��}��= l �&:E� !7l&��  � 

b; !BQ �3& 7�EF	� > (8، ية ففي. 9الولد يعنيjشريالب النسل وتكثير الولد ابتغاء على حث ا. 

                                                           
 ).3( سورة النساء ، جزء آية رقم 1

 ).21( رقم  سورة الروم ، آية2

 .201 ص حديث صحيح، مضى تخريجه3

  . سيأتي تخريجه 4

 .868 انظر شرح مسلم للنووي ص5

 .301،ص2 انظر الموافقات للشاطبي ج6

 . وستأتي ا?شارة في الحواشي إلى المقاصد التي ذكرھا 7

 .187 سورة البقرة ، جزء آية رقم 8

 . والتابعين عن جمع من الصحابة191 ذكره ابن كثير في تفسيره ص9
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 لكم مكاثر فإني الولود الودود تزوجوا : ( ρ فيقول السنة من البشري للنوع والطلب ا(ستكثار أما

 القيامة يوم المباھاة وأما. 2)النصارى كرھبانية تكونوا و( ، ا4مم بكم مكاثر فإني تزوجوا : ( ρ وقال ،1)ا4مم

 يتباھون وإنھم ،ً حوضا نبي لكل إن : ( بقوله ρ ذلك ينب حوضه؟ علىً وورودا ً◌ اتباعا أكثرھم من ، ا4نبياء بين

  . 3 )واردة أكثرھم أكون أن أرجو وإني ، وارده أكثر أيھم

 للعقيدة وتمكين للدين، قوة وفيه ، ذلك في ρ النبي لرغبة تحقيق فيه المحمدي النسل تكثير فإن ولذلك

 اعتبره ولذلك النكاح في المقاصد أعظم من النسل تكثير كان كلھا وبھذه. للمؤمنين وبشرى الكافرين، على وغلبة

  .له تابعة كلھا المقاصد بقية وجعل ، ا4صلية المقاصد من �، رحمه الشاطبي اNمام

 ولذلك ، بينھما والتعاون التآلف مبدأ وإحياء الزوجين بين والرحمة المودة وغرس ،4السكن تحقيق )2
����L$(  : قال عندما هعباد على امتنانه معرض في وجل عز � جعله �����<= K&�E 

�I�O  {/;ִu lEF	� $L�k� 7�EF��J���O ֠☯L_���P�O 
�&�:1�EF�� !��� ִ��f	�(" B5ִ8ִj�� �J6���v l 

�sSf�:S� _Hִ☺$��c�� > SI(" '() ִ^��_	` ��= K¶ִ 
��7:	"���  I�1UoF⌧� < K(5 . 

 آدم بني جميع كان فلو) الذكور (زواجا4 جنس من) اNناث (الزوجات خلق أن اjيات أعظم من فھذه
 ولما الزوجين، بين ا(ئت'ف وھذا ، السكن ھذا حصل لما) الحيوان أو الجان من (آخر جنس من وإناثھم ًذكورا
V�֠o3 89:� :(ًأيضا وتعالى سبحانه وقال. 6بينھما والرحمة والرأفة والمودة المحبة تمكنت& 

�EF	"/;	u L�k� «m��X� �sִ��/_�� B5ִ8ִj�� H����� 
ִ�ִj��ִP eLEF���f�� H�7}	�("(7.  

  : بالح'ل ا(ستمتاع )3

 الشھوة ھذه إطفاء وجل عز � وجعل ، الشھوة على ُجب' المرأة وكذلك الرجل أن النكاح مقاصد من

 وأن ورباع، وث'ث مثنى ، النساء من وجل عز � أحل بما وا(ستمتاع ، الح'ل بالمتعة العشق، ذلك وإبراد

 نزغات عليه غلبت أو وتفحش، فحش فيه ما إلى نفسه له سولت أو ، محرم فعل إلى شھوته دعته إذا الرجل

 كان فإن المسلمين عورات في � يتقي وأن نفسه، يراجع أن فعليه وجل عز � حرم ما إلى النظر إلى الشيطان

 – ا4جنبية أي – معھا الذي فإن معھا، شھوته يقضيو ، أھله إلى فليعد ًمتزوجا كان وإن ، بالزواج فعليه ًعزبا

 الشباب معشر يا : ( بقوله الزواج إلى الشباب من العزب ρ النبي أرشد ولذلك. – الح'ل زوجته أي – كذلك معھا

 وجاء له فإنه بالصوم فعليه يستطع لم ومن للفرج، وأحصن للبصر، أغض فإنه ، فليتزوج الباءة منكم استطاع من

(8 .  

                                                           
  . حديث صحيح، انظر تفاصيل تخريجه ص 1

  . حديث صحيح، انظر تفاصيل تخريجه 2

 .ث صحيح ، انظر تفاصيل تخريجه ص   حدي3

 ..301 ، ص2ً ذكرھا ا?مام الشاطبي ھكذا مختصرا في الموافقات ج4

 ).21( سورة الروم ، آية رقم 5

 .1324 انظر تفسير ابن كثير ل�ية ، ص 6

 ).189( اGعراف ، جزء آية رقم  سورة7

، وأخرجه مسلم في )5066(كتاب النكاح، باب من لم يستطع الباءة فليتزوج حديث رقم :  أخرجه البخاري في صحيحه 8
 .τكEھما عن عبدهللا بن مسعود ) 1400(كتاب النكاح ، باب استحباب النكاح حديث رقم : صحيحه 
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 أرشده ، فأعجبته أجنبية امرأة إلى – ً◌ سھوا ولو – عينه وقعت أو ، بصره زاغ إذا المتزوج أرشد اكم

 ، فأعجبته امرأة ρ � رسول رأى : قال τ مسعود ابن فعن. معھا وطرھا ويقضي زوجته إلى يعود أن ρ الرسول

 فليقم تعجبه، امرأة رأى رجل أيما : ( قال ثم ، حاجته فقضى فأخلينه نساء وعندھا ،ً طيبا تصنع وھي سودة فأتى

  .1 )معھا الذي مثل معھا فإن أھله إلى

 : المحظور في الوقوع من التحفظ )4

 ،ولذلك2العين ونظر الفرج، شھوة من المحظور، في الوقوع من التحفظ الشرعي النكاح مقاصد من

 فإنه ( الحديث ففي الباءة اعواستط النكاح إلى نفسه تاقت فيمن وشرعيته الزواج باستحباب النصوص تقدمت

 بالنكاح إ( بالح'ل شھوتھما يقضيا أن – ًوإناثا ً◌ ذكورا – للشاب يمكن و(. 3)للفرج وأحصن للبصر أغض

  .عليه وحث ، الشارع فيه رغب الذي الشرعي

 الدنيوية المصالح على التعاون النكاح مقاصد من: وا4خروية الدنيوية المصالح على التعاون )5

 بين المنافع من المعنى ھذا تؤكد ρ النبي عن الصحيحة ا4حاديث جاءت فقد ولذلك. 4الزوجين بين يةوا4خرو

 . الزوجين

 إذا الزوجين بين الرحمة نيل كذلك المنافع ومن ،5الدنيا في الزوجية السعادة تحقيق المنافع تلك أعظم ومن

 في نضح أبت فإن امرأته وأيقظ فصلى، الليل من قام ً◌ رج' � رحم : ( ρ قال فقد ، ًجميعا وصليا الليل قاما

 وقال ،6 )الماء وجھه في نضحت أبى فإن زوجھا، وأيقظت فصلت ، الليل من قامت امرأة � رحم الماء، وجھھا

ρ 7)والذاكرات الذاكرين في كتبا ،ً جميعا ركعتين صلى أو ، فصليا الليل، من أھله الرجل أيقظ إذا: ( ًأيضا .  

 فسعادة ، وا4خروية الدنيوية المصالح على التعاون النكاح مقاصد من أن على يؤكدان ديثانح فھذان

 والصيام الص'ة من ، الصالحة وبا4عمال ، وتعالى سبحانه � مرضاة بابتغاء إ( تتحقق ( الدارين في الزوجين

  . الخيرات وفعل

 للجميع، ا4جر فيكتب والبذل كاNنفاق الصالحة ا4عمال في الزوجين بين التعاون في كثيرة أمثلة وھناك

 وھو -  ρ � رسول وصدق ، ذلك في لزوجھا معينة المرأة كانت إذا والتقوى البر أعمال جميع في وكذلك

 خير ، ودينك دنياك أمر على تعينك صالحة وزوجة ، ذاكر ولسان ، شاكر قلب : ( قال حين – المصدوق الصادق

                                                           
والحديث صححه اGلباني بألفاظ متقاربة في السلسلة الصحيحة  . τابن مسعود  عن 146، ص2 أخرجه الدارمي في سننه ج1

: وأخرجه مسلم في صحيحه ...).إذا رأى أحدكم المرأة: ( بلفظ أوله ) 552(وكذلك في صحيح الجامع برقم ) 235(برقم 
 τعن جابر ) 1403(يواقعھا برقم ندب من رأى امرأة فوقعت في نفسه إلى أن يأتي امرأته أو جاريته ف: كتاب النكاح ، باب 

 )  إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته فليواقعھا فإن ذلك يرد ما في نفسه( ولفظه 

 .301،ص2 ھكذا ذكره الشاطبي من المقاصد التابعة في الموافقات ج2

 حديث صحيح ، انظر تفاصيل تخريجه ص  3

 .301، ص2فقات ج ھكذا ذكرھا الشاطبي في الموا4

 .تحقيق سعادة اGسرة: وفيه من المقاصد ، 602انظر ص  5

كEھما عن أبي ھريرة ، ) 1309(و ) 1308(كتاب التطوع ، باب قيام الليل ، حديث رقم :  أخرجه أبو داود في سننه 6
 .وكلھا صححھا اGلباني في صحيح أبي داود باGرقام المذكورة). 1415(وانظر كذلك رقم 

 .س المصدر السابق نف7
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 و( نفسھا في تخالفه و( أمر، إذا وتطيعه ، نظر إذا تسره التي النساء خير : ( ًأيضا ρ قالو ،1 )الناس اكتنز ما

  . 2 )يكره بما مالھا

  

 : النساء في المحاسن من � خلق ما إلى النظر )6

 أجمل ومن. 3النساء في المحاسن من � خلق ما إلى بالنظر ا(ستمتاع الشرعي النكاح مقاصد من

: يقول ρ كان فقد ولذلك ذلك، من � أحله بما وا(ستمتاع محاسنھا إلى النظر النساء من الرجل يستمتع ما وأفضل

 من إليه حبب وقد ρ � رسول فھذا. 4 )الص'ة في عيني قرة وجعل ، والطيب النساء ، الدنيا من إلي ُحبب( 

 .لعباده وشرعه وجل زع � جعله عظيم مقصد ، المقصد ھذا فإن ولذلك والطيب، النساء الدنيا

 : 5العبد على � من النعم بمزيد الشكر من ا(زدياد )7

 النعم من بمزيد وتكرمه إنعامه على وذلك تعالى i الشكر من ا(زدياد الشرعي النكاح في المقاصد من

 . الشرعي النكاح وتحليل الحكم ھذا شرعة في

 بين والسكن والرحمة المودة وجعل النكاح، بشرعية عباده على وجل عز � امتنان على ا4دلة تقدمت قد 

 جعل قد وتعالى سبحانه وأنه واNناث، الذكور من الزوجين بين والرأفة والرحمة والتآلف ا4لفة وخلق الزوجين،

  . عباده على وآ(ئه نعمه على وحمده ، الخالق شكر الخلق على استوجب مما عباده، لجميعً ومنھاجا شرعة ذلك

  : لنسبا شرف طلب )8

 النسب، شرف طلب إليھم ينكح من إلى بانتسابه يطلب الرجل أن النكاح في الشرعية المقاصد من

 حث ρ والنبي. τ7 طالب أبي بن علي بنت 6كلثوم أم τ الخطاب بن عمر خطب ولذلك البيوتات، أرفع ومواصلة

   . 8 )يھمإل وأنكحوا ا4كفاء، وأنكحوا ، لنطفكم تخيروا : (فقال للنطف التخير على

 وھو – الدين في ذلك كان سواء ا4كفاء عن والبحث الصحيح ا(ختيار على أمته يحث ρ � رسول فھذا

  . واjخرة الدنيا خيري بين جمع فقد الدين مع اجتمع وإذا والنسب، والحسب الدنيا في ذلك كان حتى أو – ا4صل

 ومقصد شرعي، مطلب المجتمع، في ةالرفيع البيوتات وشرف والحسب، النسب شرف طلب فإن ولذلك

  .والدنيا الدين بين جمع إذاً خصوصا ، ذلك في كراھية و( النكاح، في الشرعية المقاصد من

                                                           
ورواه ابن ماجه بلفظ متقارب ) 4409( أخرجه البيھقي في الشعب عن أبي أمامة وصححه اGلباني في صحيح الجامع برقم 1

 . ، وصححه اGلباني بالرقم المذكورτباب أفضل النساء عن ثوبان : كتاب النكاح).1856(برقم 

عن أبي ھريرة ، وقال ) 3231( النكاح، باب أي النساء خير حديث رقم كتاب:  أخرجه أحمد في مسنده ، والنسائي في سننه 2
 .حسن صحيح: اGلباني في صحيح النسائي 

 .301، ص2 انظر الموافقات للشاطبي ج3

وقال اGلباني في ) 3939(كتاب عشرة النساء، باب حب النساء، حديث رقم :  أخرجه أحمد في مسنده ، والنسائي في سننه 4
 .حسن صحيح : صحيح النسائي

 . ، ھكذا ذكرھا الشاطبي بالنص301،ص2 انظر الموافقات للشاطبي ج5

ولدت قبل : قال أبو عمر. ρّولدت في عھد النبي . ρأم كلثوم بنت علّي بن أبي طالب الھاشمّية، أّمھا فاطمة بنت النبّي  6
 ).3/502(النبJء أعJم سير انظر ρّوفاة النبي 

 .301 ص،2 انظر المصدر السابق ج7

عن عائشة رضي هللا عنھا ، ورواه البيھقي ) 1968(كتاب النكاح ، باب اGكفاء ، حديث رقم :  أخرجه ابن ماجه في سننه 8
 ).2928(والحاكم كذلك، والحديث حسنه اGلباني في صحيح ابن ماجه بالرقم المذكور ، وفي صحيح الجامع برقم 
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 فإن ، والخلق الدين إلى النظر دون ، الرفيعة البيوتات إلى والنظر والنسب الحسب شرف بعد البحث أما

   1.ا4دنى صدالمق عن والبحث ، ا4صل المقصد فساد إلى يؤدي ذلك

 : لyخر الزوجين من كل خدمة )9

 اjخر، الزوجين من كل بخدمة وذلك ا4سري، والتكامل ا(جتماعي التكافل الشرعي، النكاح مقاصد من

 ا4سرة، حاجة ،وقضاء المنزل خارج والعمل ، للمرأة) المناسب (السكن وطلب ، النفقة قوامة عليه فالرجل

 . الحاجةو واNعواز السؤال عن وإعفافھا

 مما ذلك وغير ... ورضاعة وتربية وغسل طبخ من المنزل في الخدمة بواجب القيام عليھا والمرأة

 وإنعاش ، مسلم جيل وبناء ، كاملة أسرة سعادة تضمن وبذلك.2البيت ذلك في ا4سرة إليه وتحتاج الرجل، يحتاجه

  . مبينھ فيما والتعاون والمودة المحبة أساس على يقوم قويم، مجتمع

 :الشرع 4وامر ا(لتزام )10

 بل العلماء، كافة مذھب على النكاح استحباب وھو ذلك في الشرع 4وامر ا(لتزام النكاح مقاصد من 

 .  3أحمد لsمام ورواية ، كالظاھرية بعضھم عند ووجوبه

 امالتز لذلك ا(لتزام فإن – الحرام في الوقوع نفسه على خشي إذا – الوجوب يرى من مذھب فعلى    

 العبودية تحقيق وھو الكون، ھذا في اNنسان وجود من ا4عظم المقصد يحقق ،وبذلك وتعالى سبحانه � 4وامر

  . وتعالى سبحانه i المطلقة

 :الدين نصف استكمال )11

 صريح الحديث فھذا. 4)الباقي النصف في � فليتق الدين نصف استكمل فقد العبد تزوج إذا : ( ρ قال

 عنھا، وجل عز � نھى التي المحارم واتقى ، عليه التي الواجبات وأدى وتعالى، سبحانه � بحق قام اإذ العبد بأن

 في المرء لدين المقيم إن: العلم أھل بعض وقال. اjخر النصف أكمل تزوج فإذا دينه نصف استكمل يكون فإنه

   5.أحدھما بالتزوج اكتفى وقد وبطنه، فرجه ا4غلب

 : ( ρ لقوله ً◌ امتثا( دينه نصف له تكمل التي الصالحة الزوجة يختار أن ٍحينئذ لمرءا على فالواجب  

 ، ذلك فعل إن فإنه. 6 )يداك تربت الدين بذات فاظفر ، ولدينھا ، ولجمالھا ، ولحسبھا لمالھا 4ربع المرأة تنكح

 الطاعات على تعينه 4نھا وذلك دينه، من اjخر النصف استكمال في أعانته ، الدين صاحبة المرأة واختار

 أضعفت فلربما دين، صاحبة تكن لم إذا وأما. المحرمات عن وا(نتھاء الواجبات، أداء على وتعينه والقربات،

 جحد حتى وربما ، العبادات عن ويتزھد الطاعات، عن فيبتعد ، تعالى باi والعياذ دينه، من معه الذي النصف

  .له السيئة الزوجة تلك لةمعام بسبب وكفرھا، عليه � نعمة

                                                           
 .103اد آل عمر ص انظر ا?سEم دين الحق لعبدالرحمن بن حم1

 .ُ ، وأضفت إليه ما دعت الحاجة103، ص2ً إلى ھنا ذكر الشاطبي المقاصد التابعة للنكاح مختصرة جدا في الموافقات ج2

 .  كتاب النكاح شرح أول حديث في الباب868 انظر شرح مسلم للنووي ص3

 برقم والصحيحة      ).430(ح الجامع برقم  صحي أخرجه البيھقي في شعب ا?يمان عن أنس بن مالك، وحسنه اGلباني في4
)625( 

  ).139،ص6انظر فيض القدير ج( ذكره المناوي عن أبي حاتم 5

كتاب : ًومسلم في صحيحه أيضا ) 5090(كتاب النكاح ، باب اGكفاء في الدين، حديث رقم :  أخرجه البخاري في صحيحه6
 .عن أبي ھريرة ) 1466(الرضاع ، باب استحباب نكاح ذات الدين حديث رقم 
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 تكثير بھا 4نه الولود نكاح في ًجدا ّرغـب ثم الزواج في ّرغـب حيث ρ النبي وأمنية رغبة تحقيق )12

 امرأة أصبت إني : قال لرجل ذلك قال وقد ) ا4مم بكم مكاثر فإني ، الولود الودود تزوجوا : ( ρ قال فقد 4مته

  1.الحديث ھذا له فقال الثالثة أتاه ثم ، فنھاه الثانية أتاه ثم ، ( : قال فأتزوجھا تلد، ( وأنھا وجمال منصب ذات

 ومائة عشرون الجنة أھل ( قوله بنص وذلك ρ محمد أمة الجنة ً◌ دخو( الناس أكثر أن ومعلوم  

 يتزوج أن تزوج إذا للرجل يحب ρ كان لذلك. 2 )ا4مم سائر من وأربعون ا4مة، ھذه من منھا ثمانون صف،

 بھا تتصف أخرى صفات مع الجنة نساء من ھي الولود المرأة أن وأخبر ،بل ρ أمته تتكاثر حتى ، الولود مرأةال

 الجنة، في Hوالصديق الجنة، في والشھيد ، الجنة في النبي الجنة؟ من برجالكم أخبركم أ( : ( ρ قوله في كما

 الجنة؟ أھل من نسائكم أخبركم أ( الجنة في  � في المصر ناحية في أخاه يزور والرجل الجنة، في والمولود

  . 3)ترضى حتىً غمصا أذوق ( يدك، في يدي ھذه : قالت ُظـلمت إذا التي ، العؤود ، الولود ،الودود

 الزواج يحرمون الذين – النصارى ً◌ خصوصا – الكفار بمشابھة الدين في والغلو التنطع عن النھي )13

 � ذم ولذلك بالح'ل، كانت ولو الدنيا، بلمذات ا(ستمتاع ترك ھي نيةالرھبا أن ويرون ، ًشرعيا كان ولو

��-Hm_(  بقوله رھبانيتھم 6�9�c�� ִ9:11ִ� <7l&  � 
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 كرھبانية تكونوا و( ، ا4مم بكم مكاثر فإني تزوجوا : ρ ) وقوله ،( 4

 أذن ولو ، التبتل مظعون بن عثمان على ρ النبي يعني ذلك رد لقد :قال τ وقاص أبي بن سعد وعن ،5)النصارى

 نفسه على خشي إذا العلم أھل بعض عند ووجوبه بل زواج،ال شرعية اNس'م شريعة في فا4صل. 6)(ختصينا له

        7.المحرمات في الوقوع

 وحديث ) الدين بذات فاظفر ( حديث من تقدم بما : الصالح المجتمع وإيجاد المسلمة ا4سرة بناء )14

 امرأة زواجهب الرجل التزم فإذا للنكاح، الشرعية المقاصد من ًمقصدا نحقق أن يمكننا) الولود الودود تزوجوا(

                                                           
وصححه اGلباني ) 2050(كتاب النكاح ، باب النھي عن تزوج من لم يلد من النساء حديث رقم :  أخرجه أبو داود في سننه 1

 ).2940(في صحيح أبي داود ، وصحيح الجامع برقم 

 τبن الحصيب  ن بريدةع) 2546(ما جاء في وصف أھل الجنة برقم: كتاب صفة الجنة، باب :  أخرجه الترمذي في سننه2
 .وصححه اGلباني في صحيح الترمذي بالرقم المذكور

 أخرجه الدارقطني في اGفراد، والطبراني في الكبير، عن كعب بن عجرة، وحسنه اGلباني في صحيح الجامع برقم 3
انظر فيض القدير (ًما أي f أذوق نو: بالضم ً)غمضا(التي تعود على زوجھا بالنفع ، ومعنى ): العؤود(ومعنى ). 2604(

 ) 139، ص3للمناوي ج

 ).27( سورة الحديد ، جزء آية رقم 4

 ).2941( أخرجه البيھقي في السنن عن أبي أمامة ، وصححه اGلباني في صحيح الجامع برقم 5

 في وأخرجه مسلم) .5073(كتاب النكاح ، باب ما يكره من التبتل والخصاء حديث رقم :  أخرجه البخاري في صحيحه 6
استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة ، واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم : كتاب النكاح ، باب : صحيحه كذلك 

  .τعن سعد بن أبي وقاص ) 1402(، برقم 
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 كلھا أمورھا في قائمة مسلمة وأسرة مسلم، بيت بناء يحقق أن بذلك يستطيع وا(ستقامة الدين صاحبة ، صالحة

 بينھما النسل ويكثر ا4و(د يأتي ذلك بعد ثم ، وجل عز � إلى طريقھا في وا(ستقامة ، تعالى i العبودية على

 ويسلمون الشرور، من الناس ويسلم ، ا4رض ھذه في الناس حياة هب تستقيم الذي الصالح، المجتمع يوجد حتى

 . المجتمع في الرذائل أنواع جميع من كذلك

ً مسالما ،ً صالحا ،ً مسلماً مجتمعا Kلضمنـا المقصد ھذا تحقيق في سعى المجتمع أفراد من فرد كل أن فلو  

 والثقافي الفكري الغزو عن بعيدة ، والقاذورات رذائلال عن بعيدة ، مطمئنة آمنة حياة كذلك Kولضمنـا ،ً مستقيما ،

  . اليوم اNس'مية المجتمعات منً كثيرا يطول الذي

 الدول من وكثير بل ، الغربية المنظمات سعت ،ً صالحاً مجتمعا يتحقق وبه ،ً شرعا عظيم مقصد و4نه  

 بالمجتمعات وإغرائھا ، لشرعيةا الضوابط عن مخھا وغسل العصرية، بالمغريات المرأة إفساد إلى العظمى

 فبھا صلحت وإذا – � رحم من إ( – كله المجتمع فسد فسدت فإذا المجتمع نواة – المرأة أي – 4نھا الغربية

   1.كله المجتمع ص'ح

 وإعطائھا المرأة، واحترام ، النساء مع العشرة بحسن ومتواترة متضافرة الشريعة نصوص نجد ولذلك  

 حرم ولذلك المرأة عند النفسيات مراعاة يجب الجنسية الممارسة حتى وعواطفھا، شعورھا، ومراعاة حقوقھا

 المؤسف ولكن ، الغراء شريعتنا في جاء مما كثير ذلك وغير ، النفس متغيرة تكون 4نھا ، حيضتھا وقت وطؤھا

 منذ والحفاوة ، العظيمة لمكانةا وتلك الشريعة أعطتھا التي العظيمة المنزلة بھذه يعلمن لم المسلمات نساء بعض أن

 والتبرج السفور سراب خلف تسعى فراحت كله بذلك تعلم لم. جدة ثم ، أم ثم ، زوجة ثم بنت، وھي صغرھا

 – حقوقھا ضياع في صادقين يكونوا وقد – زعموا – الرجل ضيعھا التي والحقوق للمرأة، المكذوبة والحرية

  . حياتھا متطلبات في ونكد وتعب نصب من المرأة 'قيهت وبما ، الغربية المجتمعات في – بالفعل

 ثم أبيھا، قبل من متطلباتھا كل وبتوفير أمھا وبحضانة أبيھا، بنفقة) ًبنتا (مكرمة فھي الشريعة في أما  

 أو بالمعروف العشرة لزوم ثم والسكن والكسوة النفقة عليه فيجب عليھا، القوامة له الذي زوجھا بنفقة) زوجة(

 جميع قبل من ذلك ويتنوع بل متطلباتھا، جميع لھا ويتحقق ، الحفاوة فتأتيھا) ًأما (صارت إذا أما. اNحسانب تسريح

 الخاتمة فتلك) جدة (صارت إذا وأما. ا4مومة ومراعاة بحقھا والقيام – والدتھم نفقة عليھم يجب الذين – أبنائھا

 با4و(د حظيت قد إذ برأيھا إ( القطع وعدم ، مشورةوال ، والنواھي با4وامر منزلھا في تتوج حيث العظيمة،

 يحتف والكل ارضاءھا يحاول والكل شعورھا، مراعاة يحاول والكل ، الجميع اھتمام مثار وصارت وا4حفاد،

 – العمر بھا طال إن – جدة مواراتھا حتى ،ً بنتا و(دتھا منذ اNس'م في عندنا المرأة منزلة ھي ھذه. بھا ويتفاخر

 .  

 : الدارين في منافعھا وجلب ا4سرة سعادة تحقيق )15

 بين والرحمة والمودة السكن تحقيق من تقدم قد لما وذلك ا4سرة، سعادة تحقيق النكاح مقاصد من

 التربية تلك  نتاج من به ويسرون يرون بما العين وقرار وتربيتھم، وا4و(د اNنجاب ذلك بعد ثم ، الزوجين

                                                           
 181 انظر علم المقاصد للخادمي ص 1
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 وسد ، المحرمات في الوقوع من أنفسھما وإعفاف الزوجين، بين الوطر بقضاء سعادةال تحقق وكذلك 4بنائھم،

 . ا4مور ومعالي الفضائل وتمكين أنفسھما على والفواحش الرذائل أبواب جميع

 بعيد أجنبي بنسب الفراش تلطيخ أو ا(خت'ط، من وصيانتھا ا4نساب حفظ في تتحقق الزوجين سعادة أن كما  

 والمسكن الصالحة، المرأة : السعادة من أربع: ( ρ قوله في السعادة بھذه التصريح جاء وقد 1.عيالشر الزواج عن

 .  2 ..)الھنئ والمركب الصالح، والجار ، الواسع

 التزام في وتعالى سبحانه � مرضاة بابتغاء ذلك فيتمثل اjخرة في وسعادتھما الزوجين منافع وأما  

 تتحقق كما. ا4بدي الخلود دار الجنات في ذلك بعد الفوز ثم الشرعي، النكاح اھذ في نواھيه واجتناب أوامره

 مع الجنة دخلت إذا الصالحة الزوجة فإن الجنة في – الصالحين للزوجين – الزوجية ببقاء ًأيضا وتكتمل السعادة

 : ρ قال فقد ح،الصحي الحديث في ثبت كما – عقده في وھي ماتت إذا – كذلك الجنة في زوجة له تكون زوجھا

. 4 )أزواجھا jخر فھي ، بعده فتزوجت زوجھا، عنھا توفي امرأة أيما : ( ًأيضا وقال ،3)أزواجھا jخر المرأة(

 سمعت : وقالت أبت الدرداء، أبي وفاة بعد 6الدرداء أم عنھما � رضي سفيان أبي بن 5معاوية خطب لما ولذلك

   7.عنھما � رضيً بد( الدرداء بأبي أريد ولست: قالت ثمً مرفوعا الحديث وذكرت : يقول الدرداء أبا

 ، بعدي تتزوجي ف' ، الجنة في زوجتي تكوني أن شئت إن : ( ً◌ قائ' زوجته τ حذيفة أوصى وكذلك  

 4نھن ، بعده ينكحن أن ρ النبي أزواج على  � حرم فلذلك ، ) الدنيا في أزواجھا jخر الجنة في المرأة فإن

 النعيم ذلك في بينھما الزوجية ببقاء وذلك الجنة، في للزوجين تكون التي ا4بدية السعادة فھذه. 8)الجنة في أزواجه

  .الخلود جنات في ، المقيم

 : النساء معاشرة في الخيرية ونيل تحقيق )16

                                                           
 .50 المقاصد الشرعية للخادمي ص1

 )887( وصححه اGلباني في صحيح الجامع  أخرجه الحاكم وأبو نعيم عن سعد2

 ).6691(وصححه اGلباني في صحيح الجامع برقم ) (        رواه الطبراني في اGوسط  3

 ).2704(وصححه اGلباني في صحيح الجامع برقم ) 3130( برقم ) 3/275(رواه الطبراني في اGوسط  4

بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية القرشي اGموي ، أسلم عام ھو الصحابي الجليل معاوية :  معاوية بن أبي سفيان 5
ً  من كتاب الوحي ، وشھد حنينا واليمامة ،  وكان سيدا وحليما مع كرم وشھامة ، وfه عمر الشام ρالفتح ، وجعله رسول هللا   ً َّ

ك حتى وقعت الفتنة المشھورة في ، ثم عثمان فأحسن الوfية ، وأقام الجھاد ، وفي عھد علي طالب بدم عثمان وبالغ في ذل
 ، بايع المسلمون لمعاوية بالخEفة ، واجتمعت عليه الكلمة حين صالحه الحسن τصفين والجمل، ولما قتل ابن ملجم علي 

 ,  162 – 119ص , 3سيراGعEم للذھبي ج:انظر ترجمته في. [ ھـ60 سنة τھـ حتى توفي 40رضي هللا عنه عام 
  ]  8575 رقم 1260-1259وا?صابة fبن حجر  ص

:   أم الدرداء زوج أبي الدرداء وھي الكبرى واسمھا خيرة بنت أبي حدرد ا-سلمي قاله أحمد بن حنبل وابن معين، وقا<  6
روى عنھا معاذ بن .ھجيمة: اسمھا خيرة، وقيل: وقال أبو نعيم. أم الدرداء الصغرى اسمھا ھجيمة الوصابية، قاله أبو عمر

وتوفيت . وكانت أم الدرداء من فضJء النساء وعقJئھن، ومن ذوات العبادة. ن عبيد ^، وميمون بن مھرانأنس، وطلحة ب
 .قبل أبي الدرداء بسنتين، وكانت وفاتھا بالشام في خJفة عثمان

 قوي ، وسنده ضعيف، ولكن له طريق آخر ، وبالجملة فالحديث بمجموع الطريقين175،ص1 رواه الطبراني في اGوسط ج7
 ).1281( حديث رقم 276،ص3انظر السلسلة الصحيحة ل�لباني ج. (والمرفوع منه صحيح 

ورجاله ثقات ، ولوf عنعنة أبي اسحاق السبيعي واختEطه :  ، ثم قال اGلباني 70 – 69،ص7 رواه البيھقي في السنن ج8
 ).277،ص3السلسلة الصحيحة ج(
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 ركمخي خيركم : (بقوله ρ النبي من بھا الموعود الخيرية وتحقيق ابتغاء النكاح في العظيمة المقاصد من

 إ( تتحقق أن يمكن ( الخيرية فھذه. 2 )للنساء خيركم خيركم : (ً◌ أيضا ρ وقال. 1 )4ھلي خيركم وأنا ، 4ھله
 لقوله ًالتزاما وكذلك وتعالى، سبحانه � مرضاة به يبتغي الذي الشرعي بالنكاح
�L89|:(تعالى�}�Á 1�� ��1U�8ִ☺��(l (

3.  

 – المؤمنين أمھات – لزوجاته ومعاشرته ، معام'ته في مثاليال الزوج يمثل من خير ρ كان وقد  

 ، نعله ويخصف ، ثوبه يخيط : ( كان بأنه عنھا � رضي عائشة ρ وصفته ولذلك. أجمعين عليھن � رضوان

 بيده ا4عمال بھذه يقوم أنه حيث ، 4ھله الناس خير ρ كان أنه يعني ،4 )بيوتھم في الرجال يعمل ما ويعمل

  . حوائجھم في وينظر ، مصالحھم ويرعى أھله خدمة في ويكون ، ρ يفةالشر

  

  : منزلتھا وإنزالھا المرأة مكانة تعظيم )17

 عدة لھا � أوجب ولذلك ، الرفيعة منزلتھا وإنزالھا المرأة مكانة تعظيم النكاح في العظيمة المقاصد من

  : منھا أمور

�L89| : ( تعالى قال بالمعروف معاشرتھا وجوب ��}�Á 1�� 
��1U�8ִ☺��(l (5. 

�oa;/=}�:(قال كما وجل عز � أمر ولذلك اNھانة أو با4ذية لھا التعرض عدم �& 

4I	0mp	Ç � ��b���(	
 ¤�Ñv�8s��F ���O ^⌧K(}$|	0 
�L=b�$�((l(6 . 

 النساء من مثي'تھا يستحقھا عما المھر تقليل أو ، بھا والحيف الظلم وعدم ، مھرھا الزوجة إعطاء �

���E&80:&�(  : تعالى قال ولذلك. لھا إھانة و ًاستخفافا �E3b��k��& 

|L,�W☺=	֠��b� ¼h	&� �¶ (7 . 

���L89:1��F|:(  تعالى قال لھا، والسكنى النفقة وجوب �O $L�� ���-ִ� 
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�N1O	3 FV U�e¯O(8، باب من الزوجية حال أنھا على دل الرجعة مدة المطلقة في ھذا كان فإذا 

 .والنفقة السكنى اjية ھذه في اjية ھذه � فأوجب أولى،

 

                                                           
من حديث عائشة رضي هللا عنھا ) 3895( حديث رقم ρ، باب فضل أزواج النبي كتاب المناقب :  أخرجه الترمذي في سننه 1

من حديث ابن عباس رضي هللا ) 1977(كتاب النكاح، باب حسن معاشرة النساء ، حديث رقم : ، وأخرجه ابن ماجه في سننه 
 ). 3314(يح الجامع برقم عنھما، وصححه اGلباني في صحيح الترمذي ، وصحيح ابن ماجه باGرقام المذكورة ، وفي صح

 ).3316(عن ابن عباس وصححه اGلباني في صحيح الجامع برقم ) 7327( أخرجه الحاكم في مستدركه  2

 ).19( سورة النساء ، جزء من آية رقم 3

 ).4937(عن عائشة رضي هللا عنھا، وصححه اGلباني في صحيح الجامع برقم ) 25341( أخرجه أحمد في المسند  4

 ).19(النساء ، جزء من آية رقم  سورة 5

 ).229( سورة البقرة ، جزء آية رقم 6

 )4( سورة النساء ، جزء آية رقم 7

 ).6( سورة الطEق ، آية رقم 8
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  : الشرعي النكاح بطلب وغناه ومعيته � عون استج'ب )18

 له، � عون استج'ب – النكاح مؤن على قادر غير كان منً خصوصا – العبد يحققھا التي المقاصد من
 طالبا فرجه ويحفظ بصره، ويغض المحرمات عن ويستعف نفسه يعف عندما وذلك بعبده، ورحمته � معية وكذا

 تعالى قال بكنفه، ويكلؤه بحفظه ويحفظه ، بتأييده ويؤيده وجل عز � يغنيه حتى والسداد، العون � من ً◌
):W&���8 <���f����  )��֠o3& BC  I�����	Y ֠½/֠	F�� 

>�?@ִ� 1����}����1K �3& L�� ��O(&$�	
 قبل � وعد وقد. 1 )
���F	�:&�( بقوله ذلكO�� >cִ☺= K!u& ��EF��� 

 )r�	(;=���&�� $L�� 7lE��f 6�1 7�J6,R3 �("�� 
> I(" �&:��:EF K �E3& U	"8
 1�(�����1K �3& L�� 

��O(&$�	
 F �3&�� ����_�� ��f(; � (2 .  

 . له زوجة ( الذي وللرجل ، لھا زوج ( التي للمرأة ذلك يقال أيم، جمع وا4يامى : ( كثير ابن قال  

 وامرأة أيم، رجل: يقال ، اللغة أھل عن الجوھري حكاه ، منھما واحد يتزوج لم أو ، فارق ثم تزوج قد كان وسواء

 والعبيد ا4حرار به وأمر التزويج في � رغبھم : ( ψ عباس ابن يقول اjية ھذه تفسير وفي . 3)ً◌ أيضا أيم

  . 4 )الغنى ووعدھم

 أمركم فيما � أطيعوا : (τ الصديق أبوبكر وقال ،5 )بالنكاح الغنى التمسوا : ( قال τ مسعود ابن عنو  

"8	I(" �&:��:EF K �E3& U  (قال الغنى، من وعدكم ما لكم ينجز ، النكاح من به 

1�(�����1K �3& L�� ��O(&$�	
(6(7 .   

 نفسه يعف أن بنكاحه يريد الذي الناكح عون في ىتعال � أن يؤكد ما ρ النبي عن ً◌ صريحا جاء وقد  

 والناكح ا4داء، يريد الذي المكاتب : عونھم وجل عز � على حق ث'ثة : ( ρ قال ربه ويخشى ، شھوته ويحفظ ،

 عما العفاف التماس نكح من عون � على حق : ( ًأيضا ρ وقال ،8 )� سبيل في والمجاھد ، العفاف يريد الذي

  . 9 )� حرم

 � عون واستج'ب استحقاق الشرعي النكاح مقاصد من أن تؤكد الصحيحة وا4حاديث اjيات فھذه  

  .لعبده وغناه ومعيته تعالى

  : أو(ده برحمة � رحمة استج'ب )19

                                                           
 ).33( سورة النور ، جزء من آية رقم 1

 ).32( سورة النور ، آية رقم 2

 .1213 تفسير ابن كثير ل�ية ص3

 .لمصدر نفسه ا4

 .المصدر نفسه 5

 ).32(ة النور ، جزء من آية رقم  سور6

 .1213 انظر تفسير ابن كثير ص 7

كتاب فضائل الجھاد ، باب ما جاء في المجاھد والناكح :  ، والترمذي في سننه 251،ص2 أخرجه أحمد في المسند ج8
 هللا الناكح يريد كتاب النكاح ، باب معونة: ، وأخرجه النسائي في سننه ) 1655(والمكاتب وعون هللا إياھم ، حديث رقم 

عن أبي ھريرة واللفظ له ، والحديث حسنه اGلباني في صحيح الترمذي والنسائي باGرقام ) 3218(العفاف حديث رقم 
 .المذكورة

 ).3152( أخرجه ابن عدي في الكامل عن أبي ھريرة وحسنه اGلباني في صحيح الجامع برقم 9
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 ھذا في البشري والكائن اNنساني النوع على والحفاظ النسل ابتغاء ذكرھا تقدم التي المقاصد أعظم من

 ومن تعالى � عطاء من ھي إنما والبنات، البنين من الذرية وھذه الصالحة، الذرية يبتغي متزوج وكل ،الكون

���a;H(  عباده على وجوده كرمه Lִ☺�� iE3 .s» �d= �(" 

a;ִ� K�� Lִ☺�� iE3 .s» �c:E�P֠3 أو)ده يحب أب وكل ،(1&

 ارحموا : ( ρ قال وقد ، له ورحمته تعالى � ةمحب يستجلب ،وبذلك ويرحمھم إليھم ويتودد عليھم ويعطف

 .2 ...)ترحموا

 بن ا4قرع رآه لما ولھذا وتقبيلھم ومحبتھم وم'طفتھم با4طفال رحمته وأخ'قه ھديه من ρ النبي وكان   

 رسول إليه فنظر .ًأحدا منھم قبلت ما الولد من عشرة لي إن : ا4قرع فقال τ علي بن الحسن يقبل τ التميمي حابس

� ρ فمن. 4 )الرحمة قبلك من � نزع أن لك أملك َأو ( أخرى رواية وفي ،3 )ُيرحم ( َيرحم ( من : ( قال ثم 

 ُحرم من والشقي ، العظيم المقصد ھذا نال أو(ده، برحمته � رحمة ينال أن بھا ونوى ، الصالحة الذرية ابتغى

  . قلبه من الرحمة ونزعت � رحمة حرم حتى ، ذلك

  : الصالحة بالذرية والمثوبة ا4جر زيادة رجاء )20

 وبعد ، ًومددا ًعونا حياتك في تنفعك التي الصالحة الذرية ابتغاء الشرعي النكاح في ًأيضا المقاصد من

 يحرم ( وأن ، أجره ينقطع ( أن – موته بعد ولو – الصالحة بالذرية ابتغى فإن ولذلك . ومغفرة ًدعاء الموت

 من إ( عمله انقطع اNنسان مات إذا : ( ρ قال . له تدعو صالحة طيبة ذرية فليخلف أو(ده من بعده من سعي

 من الرجل أكل ما أطيب إن: (ً◌ أيضا ρ وقال ،5 )له يدعو صالح ٍولد أو ، به ينتفع علم أو ، جارية صدقة ث'ث،

  .أبيه وسعي كسب من فالولد ،6 )كسبه من ولده وإن ، كسبه

�I(  : تعالى قوله من ستثنيا ولھذا  O�� �m�fo� \L=b���Ð�� zC("  � 

>� Éִ�( 7، نسانNخرة في ينفعه ما له ليس فاjا )مسلم حديث في ذكر وما ، وعمله سعيه من كان ما إ – 

 .. ( ... ρ منه ً◌ صريحا النص جاء ولذلك واjخرة، الدنيا في ا4ب وكسب سعي من فھو – الصالح الولد ومنھم
   . ًقريبا تقدم كما ) كسبه من ولده وإن

  : بالحق الرجل عند الغيرة مبدأ إحياء )21

                                                           
 ).49( سورة الشورى ، جزء آية رقم 1

عن عبدهللا بن عمرو وصححه اGلباني في صحيح الجامع ) 7236( والبيھقي في الشعب ) 6541(حمد في المسند رواه أ 2
 ).897(برقم 

، وأخرجه مسلم في ) 5997(كتاب اGدب، باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته حديث رقم :  أخرجه البخاري في صحيحه 3
  τعن أبي ھريرة ) 2318(لصبيان والعيال وتواضعه ، وفضل ذلك برقم  اρرحمته : الفضائل ، باب :صحيحه أيضا ً كتاب 

 .بنفس الكتاب والباب الذي قبله) 2317(ومسلم برقم ) 5998( البخاري برقم 4

عن Gبي ) 1631(ما يلحق ا?نسان من الثواب بعد وفاته حديث رقم : كتاب الوصية، باب : أخرجه مسلم في صحيحه 5
 .τھريرة 

وصححه ) 4452(و  ) 4451(و ) 4450(كتاب البيوع باب الحث على الكسب حديث رقم : ئي في سننه  أخرجه النسا6
 . اGلباني في صحيح النسائي باGرقام المذكورة

 )39( سورة النجم ، آية رقم 7
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 الغربية الشعوب من كثير عند غابت قد التي الحقة الغيرة مبدأ إحياء النكاح في الشرعية المقاصد من

 حشالفوا انتشار بسبب وذلك ندر ما إ( زوجته على أو محارمه على ً◌ غيورا ً◌ رج' تجد تكاد ف' اليوم،

 . الكافرة المجتمعات تلك في والموبقات

 حول أمر رابه إذا فيما الحقة الغيرة وھي المسلمين عند الغيرة ھذه جعل وتعالى سبحانه � ولكن  

 ما فإما ، � يكره ما ومنھا � يحب ما الغيرة من: ( ρ وقال ، � يحبھا محمودة غيرة وھي زوجاته أو محارمه

 ھي وإنما ، ريبة غير في الغيرة كانت إذا وأما ،1 ..)ريبة غير في فالغيرة يكره ما وأما ، ريبةال في فالغيرة يحب

  . للزوجين ًوإفساد لpسر ً◌ تخريبا بھا 4ن وجل عز � يكره مما فھذه ووسوسة شكوك

 أن نم محاطة المرأة وجعلت المحارم، على حافظت قد اNس'مية الشريعة أن إليه اNشارة يجدر ومما  

 – الخصال ھذه فيه فقدت من إن بل – تقدم كما – ممدوحة الغيرة وجعلت. وأشرارھم الرجال رذائل شرفھا ينال

 ، الديوث : ً◌ أبدا الجنة يدخلون ( ث'ثة  : (ρ وقال ، 2 )ديوث الجنة يدخل ( : ( ρ بقوله مھدد فھو – الغيرة أي

جلة Kَوالر   . الخمر مدمن من  ًبد( 4)لوالديه العاق (أخرى يةروا وفي 3)الخمر ومدمن ، النساء من ُ

  . 5أھله على يغار ( الذي ھو ) : الديوث(

 فإن ولذلك . الجنة يدخل أن عليه محرم الديوث وان ، اNس'م في الدياثة تحريم تبين ا4حاديث فھذه  

 الفسق من اNس'مية تالمجتمعا نطھر بھا التي والفواحش السفاح على نقضي أن به نستطيع الشرعي الزواج

  .والفجور

 على يجب ولذلك . كلھا � محارم عن مطلقة غيرة جعلوھا ، الغيرة عن تحدثوا إذا العلماء نجد ولذلك  

 عليه يجب ، وزوجته وابنته وأخته أمه على يغار فكما غيره وعلى ، نفسه على محارمه (نتھاك يغار أن اNنسان

   6.اjخرين وزوجات وبنات وأخوات أمھات على يغار أن

  :7السفاح عن الشرعي النكاح تميز )22

 ولذلك والسفاح الفواحش عن الشرعي النكاح تمييز ا4حكام بعض من له شرع وما النكاح مقاصد من  

   : يلي ما النكاح في شرع

   . الولي - أ

                                                           
والنسائي عن جابر بن عتيك ، ) 2659(كتاب الجھاد ،باب في الخيEء في الحرب حديث رقم :  أخرجه أبو داود في سننه 1

وأخرجه ابن ماجه في . بأتم من ھذا اللفظ عندھما) 2558(كتاب الزكاة ، باب اfختيال في الصدقة ،حديث رقم : في سننه 
 ، وصححه اGلباني في صحيح ابن ماجه وبھذه τعن أبي ھريرة ) 1996(كتاب النكاح ، باب الغيرة ، حديث رقم : سننه 

 . اللفظة بالرقم المذكور

  .)677(لطيالسي في مسنده أخرجه ا 2

 ).3062(عن عمار بن ياسر، وصححه اGلباني في صحيح الجامع برقم )10800( البيھي في شعب ا?يمان  أخرجه3

عن ابن عمر وصححه اGلباني في صحيح الجامع (         ) والبيھقي في الشعب (         )  أخرجه الحاكم في المستدرك 4
 ).3063(برقم 

 147، صf2بن اGثير ج  النھاية 5

 . 539،ص4 انظر فيض القدير للمناوي ج6

 ).817انظر مادة سفح ص (الفجور : التسافح والسفاح والمسافحة : قال في القاموس المحيط :  السفاح 7
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  . الشاھدان -ب

 بولي إ( نكاح ( : (ρ قال ، عدل شاھدي و( ولي بدون نكاح يصح ف' ، النكاح في ركنان وھذان  

 للشاھدين والزيادة ، السنن في وھو ، الشاھدين ذكر بدون فقط 2 )بولي إ( نكاح ( : ( ρ وقال ، 1 )عدل وشاھدي

  . البيھقي عند كذلك صحيحة

 ، مواليھا إذن بغير نكحت امرأة أيما : ( ρ قال. باطل فنكاحھا وليھا إذن بدون تزوجت امرأة فأيما  

 له ولي ( من ولي فالسلطان تشاجروا وإن ، منھا أصاب بما لھا فالمھر بھا دخل فإن" مرات ث'ث "لباط فنكاحھا

(3 .  

  . الدف وبضرب بالفرح النكاح إع$ن -ج

 الدف ضرب ، والحرام الح'ل بين ما فصل: ( ًأيضا وقال ،4 )النكاح أعلنوا : ( ρ قال ولذلك  

 ھو – ا4ركان من تقدم ما مع – والسفاح الشرعي الزواج بين الفرق أن : الحديث ومعنى ،5 )النكاح في والصوت

 من وھو والغناء الدف وبضرب) اNع'ن يعني (بالصيت أو بالصوت ذلك ويكون ، الناس بين وإع'نه إظھاره

 مع ا4فراح بعض في يحدث الذي وا(خت'ط العورات وكشف والموسيقى ا4غاني ( ،6ا4عراس في المباح اللھو

 ، جديدة حياة 4نه ، عنه ينھوا أن ا4زواج وكذلك ، اjباء على يجب الذي المنكر من وھذا ، الشديد 4سفا

 وتتآلف العشرة تدوم وحتى. والمعاصي بالمنكرات وھلة 4ول به يبتدأ ( شرعي ونكاح ، جديدة أسرة ومستقبل

 وممن ا4نفس، ضعاف تسول قد كما. المعصيةو بالمنكر ( والطاعة بالذكر ابتداؤه يجب ا4بناء وتنجب ا4سرة

 يعلم و( ، العمر في واحدة فرحة ھي وإنما العمر، ليلة إنھا:  بقوله عليھم ولبس ، لھم ووسوس الشيطان نزغ

  .   عظيمة ربانية وشريعة النبوة، منھاج على تكون أن فيجب ، جديدة حياة في ليلة أول ھي الليلة ھذه إن ھؤ(ء

  

   : الوليمة -د

                                                           
م عن عمران وعن عائشة رضي هللا عنھما ، وصححه اGلباني في صحيح الجامع برق(         )  أخرجه البيھقي في السنن 1
 ) .4063(وابن حبان برقم ) 7557(

، والترمذي في )2085(، وأبو داود في سننه كتاب النكاح باب في الولي حديث رقم (          )  أخرجه أحمد في المسند 2
كتاب النكاح، باب إf بولي برقم : وابن ماجه في سننه ) 1101(ما جاء f نكاح إf بولي برقم : كتاب النكاح، باب : سننه 

 .عن أبي موسى وعائشة رضي هللا عنھما وصححه اGلباني باGرقام المذكورة) 1881(و) 1880(

وصححه اGلباني في صحيح أبي داود بالرقم ) 2083(كتاب النكاح، باب في الولي حديث رقم :  أخرجه أبو داود في سننه 3
 .المذكور

 .عن ابن الزبير) 1072(ح الجامع برقم وحسنه اGلباني في صحي(         )  أخرجه أحمد في المسند 4

) 1088(كتاب النكاح باب ما جاء في إعEن النكاح حديث رقم : والترمذي في سننه (         )  أخرجه أحمد في المسند 5
كEھما عن محمد بن ) 3369(كتاب النكاح ، باب إعEن النكاح بالصوت وضرب الدف حديث رقم : والنسائي في سننه  

الترمذي وفي الباب عن عائشة وجابر و الربيع بنت معول وحسنه اGلباني  في صحيح الترمذي والنسائي باGرقام حاطب قال 
 .المذكورة

 .1135،ص1 انظر تحفة اGحوذي للمباركفوري ج6
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 أولم: (ρ قال ولذلك كذلك، بالوليمة وإشھاره وإظھاره النكاح إع'ن إلى أصحابه يرشد ρ كان ولذلك  
  . 1)بشاة ولو

 ولكن ، لھا بسط مقام المقام ليس وآداب أحكام والوليمة واNع'ن والشھود ا4ولياء من تقدم ما ولكل  

 حتى ، واjداب الشروط بھذه والفجور والسفاح عيالشر النكاح بين فّرقت قد الشريعة أن كلھا ھذه من المقصود

  .النكاح من الشرعي المقصد بذلك ويتحقق الحرام، من الح'ل يتميز

  :مسؤليته الزوجين من كل تحمل وجوب )23

 – بالمعروف والمعاشرة واNنفاق السكن من الزوجة مسئولية الزوج تحمل وجوب الشرعية المقاصد من 

 ثم ، الحمل فترة بالحمل ا(ھتمام ثم بالوطء، التمكين في مسئوليتھا تتحمل الزوجة لكوكذ  –2 قليل قبل  تقدم كما

 ومنه المسئوليات، من ذلك غير إلى ا4و(د تربية ثم – فيه القوة ووجدت ذلك على استطاعت إن – الرضاعة

 وطاعة ربھا واجباتب القيام من الصالح سلفنا عليه كان ما حسب الزوجية بالمھام والقيام الزوج خدمة كذلك

 ، فرجھا وحصنت ، شھرھا وصامت ، خمسھا المرأة صلت إذا : ( ρ قال بالجنة، بعدھا ُوعدت ولذلك ، زوجھا

 . 3 )شئت الجنة أبواب أي من الجنة ادخلي : لھا قيل زوجھا، وأطاعت

 عن مسئولو راع اNمام : رعيته عن مسئول وكلكم راع كلكم: ( ρ يقول بمسئوليته الكل يقوم وحتى  

 عن ومسئولة زوجھا بيت في راعية والمرأة ، رعيته عن مسئول وھو أھله في راع والرجل ، رعيته

  . 4 ...)رعيته عن ومسئول سيده، مال في راع رعيتھا،والخادم

 قادر غير كان أو ، ًجنسيا إليھا الوصول من يتمكن ( أو أھله، على ينفق ( الذي الرجل كله ولذلك  

 لم التي المرأة وكذلك ، النكاح شرع أجلھا من التي الشرعية المقاصد يحقق أن يستطيع لن فھذا نكاحال أعباء على

  . النكاح مقاصد تحقق لن ، زوجھا بحقوق مبالية غير أو ،ً ناشزا كانت أو الوطء من زوجھا تمكن

  

 : المذمومة المنكوسة الفطر وذم السليمة الفطر إلى الناس دعوة )24

 النساء وإتيان الشرعي، الزواج وھي ، السليمة الفطر إلى الناس دعوة النكاح في يةالشرع المقاصد من

7�E�E 3:( تعالى قال كما والنسل، الحرث محلb�(� �¹7Uִ� 7�EFo� 

                                                           
) 2048(حديث رقم ...) فإذا قضيت الصEة فانتشروا (كتاب البيوع ، باب ما جاء في قوله :  أخرجه البخاري في صحيحه 1

وقد قال ).1426(كتاب النكاح باب الصداق ،حديث رقم : وأخرجه مسلم في صحيحه . وكذلك في باب النكاح وباب اGرب
 .ذلك لعبدالرحمن بن عوف عندما تزوج

   انظر ص 2

 ).660( أخرجه ابن حبان في صحيحه عن أبي ھريرة ، وصححه اGلباني في صحيح الجامع برقم 3

عن ابن عمر، وانظره ) 892(كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدن حديث رقم : حيحه  أخرجه البخاري في ص4
كتاب ا?مارة باب فضيلة : ًمسلم في صحيحه أيضا ) .  5188 – 7138 – 2558 – 2455 – 2409(كذلك باGرقام ا�تية 

 ).1829(ا?مام العادل حديث رقم 
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 7�EF��7Uִ� >'XÀ�O �@E£���o (1 .النكاح في ا4عظم المقصد وأن 

 . تقدم كما النسل ھو

 النساء من � أباح ما غير إلى الشھوة قضاء في البحث أو دبرھا في أةالمر إتيان اNس'م حرم ولذلك  

: ( ρ قال دبرھا في المرأة إتيان تحريم في الصريحة النصوص جاءت وقد. لوط قوم وعمل والرجال الولدان إلى

 وقال 3 )الدبر في امرأة أو ً◌ رج' أتى رجل إلى � ينظر (: ( ًأيضا ρ وقال 2 )دبرھا في امرأة أتى من ملعون

ρ ) :4 )حرام أدبارھن في النساء إتيان .  

 عز � أن وكيف لوط قوم ھ'ك بيان في الكثيرة العزيز الكتاب نصوص جاءت اللواط تحريم وفي  
: (  تعالى قال منضود سجيل من حجارة عليھم أمطر و سافلھا عاليھا القرية جعل وجل|☺/;	
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L�k� �5fW9Z�� ^f:J��S�(5 في والسحاق والزنا اللواط تحريم مقاصد معنا وسيأتي 
  .موضعه

 : ا4سرة في مصغرة بصورة والواجبات  الحقوق في والمساواة العدل مبدأ تحقيق )25

 بين العدل وكذلك ، الزوجات بين العدل خ'ل من وذلك ، والمساواة العدل مبدأ تحقيق النكاح مقاصد من

 . والعطايا الھبات في ا4و(د

 وذلك القسم، في العدل عليه ويجب زوجة، من أكثر ً◌ متزوجا كان إذا العدل عدم الرجل على ويحرم  
���	L :( تعالى قال. والسكنى النفقة وكذلك ، المبيت في �&�:18-�a !��/5 I�O 
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  . لھا يعدل ولم ، إليھا يمل لم التي الثانية

                                                           
 )223( سورة البقرة ،جزء آية رقم 1

 ، τعن أبي ھريرة ) 2162(كتاب النكاح ، باب في جامع النكاح حديث رقم :  أحمد في المسند ، وأبو داود في سننه  أخرجه2
 .وحسنه اGلباني في صحيح أبي داود بالرقم المذكور

ححه كتاب الرضاع ، باب كراھية اتيان النساء في أدبارھن عن ابن عباس رضي هللا عنھما وص:  أخرجه الترمذي في سننه 3
 ).7801(اGلباني في صحيح الجامع برقم 

 ) 873(، وصححه اGلباني في السلسلة الصحيحة برقم )1/77/2(أخرجه النسائي في السنن الكبرى  4

 )82( سورة ھود ، آية رقم 5

 )129( سورة النساء ، آية رقم 6
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 امرأتان له كانت من : (فقال ، بينھما العدل وعدم ، أخرى دون زوجة إلى الميل من ρ النبي حذر وقد  

 بين واعدلوا � اتقوا  : (ρ يقول كذلك ا4و(د بين العدل وفي. 1)مائل وشقه ، القيامة يوم جاء أحدھما إلى فمال

   . 2 )أو(دكم

 من امرأة يخص أن يجوز ف' كذلك، وا4و(د الزوجات بين والحيف الجور تحريم تبين النصوص فھذه  

 المبدأ ھذا وفي حرام، والجور والظلم واجب فالعدل ا4و(د، بين وكذلك ، المنحة أو العطية من بشيء زوجاته

 – معلوم ھو كما – 4نه وذلك كلھم، الناس بين والمساواة العدل تحقيق إلى عليھا ُبالدربة نصل أن نستطيع تحقيقهو

 إ( تتأتى ( وھذه ، ا(ستمرار ثم التطبيق ثم التجربة من وتطبيقھا اكتسابھا في (بد الممدوحة الصفات أن

 في حجم أصغر على والمساواة العدل ذلك يطبق أن الفرد استطاع فإذا ، عليھا ُبالدربة ، الحقيقية بالممارسات

 أفراد كان إذا أما ، ذلك مسئولية تحمل إذا  وشعبه مجتمعه في تطبيقه على ذلك بعد سيتمكن ، الواحدة ا4سرة

  .كله المجتمع سائر على تعميمه ذلك بعد نرجوا فكيف بھا يتصفون و( ، ا4خ'ق ھذه يطبقون ( الناس وآحاد

  : تعالى � حدود على ا(عتداء وتحريم الشرع في جاء ما على الوقوف )26

 عز � شرع ما على والوقوف ، المحرمات إلى التعدي عدم وتشريعاته النكاح في الشرعية المقاصد من 

 : ا4مور ھذه ومن وجل

: تعالى قوله بنص واحد بعقد نسوة أربع وھو الشرعي الحد إلى المباح العدد على الوقوف •
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 نكاح استحل من قتال ρ نبيال أوجب ولذلك المصاھرة أو الرضاع أو بالنسب المحرمات نكاح تحريم •

 ρ � رسول بعثني: ( قال ؟ تريد أين : فقلت لواء ومعه نيار بن بردة أبو خالد بي مر : قال البراء فعن. أبيه امرأة

 . 5 )ماله وآخذ عنقه أضرب أن يأمرني : ( رواية وفي ،4 )برأسه آتيه أن أبيه امرأة تزوج رجل إلى

 بفعله فارتد وجل، عز � محارم واستحل تعالى � حرمات تعدى من على التشنيع الحديثين ھذين وفي  

 ھذه الشنيعة بفعله ارتد قد 4نه ، ماله بأخذ وأمر  ρ بعثه أنه ُيعلم حتى ًلواء بردة 4بي  ρ النبي عقد ولھذا ، ذلك
��BC(  بقوله تعالى عنه نھى كما ، عليھا كانوا التي الجاھلية أعمال وارتكاب أبيه امرأة باستح'له 

�&:�	�F�	0  � ִ⌧	F � �JQE 3 l&�E *��k� 

                                                           
كتاب النكاح ، باب ما : والترمذي ) . 2133(كتاب النكاح ، باب القسم بين النساء حديث رقم :  أخرجه أبو داود في سننه 1

كتاب النكاح باب القسمة بين النساء حديث رقم : ، وابن ماجه في سننه ) 1141(حديث رقم . جاء في التسوية بين الضرائر
 . كلھم عن أبي ھريرة ، وصححه اGلباني في صحيح أبي داود والترمذي وابن ماجه ، باGرقام المذكورة)1969(

كتاب : وأخرجه مسلم في صحيحه ) 2587(كتاب الھبة ، باب ا?شھاد في الھبة حديث رقم :  البخاري في صحيحه  أخرجه2
 ذلك عندما منح والد النعمان بن بشير ρوقد قال ). 1623(الھبات ، باب كراھية تفضيل بعض اGبناء في الھبات حديث رقم 

 .عطية والھبة أن يشھد على تلك الρابنه النعمان وأراد من النبي 

 )3( سورة النساء ، جزء آية رقم 3

،وصححه اGلباني في صحيح ) 1362(كتاب اGحكام ، باب فيمن تزوج امرأة أبيه حديث رقم :  أخرجه الترمذي في سننه 4
 .الترمذي بالرقم المذكور

وصححه اGلباني في ) 4457(كتاب الحدود باب في الرجل الذي يزني بحريمه حديث رقم :  أخرجه أبو داود في سننه 5
 .صحيح أبي داود بالرقم المذكور
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: تعالى قال نفساء أو حائض وھي إتيانھا وكذلك – تقدم كما – دبرھا في المرأة إتيان تحريم •
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 : الشرعي بالزواج والعاطفة الحب لھف ادوإبر الشھوة جماح كبح )27

 إلى صاحبھا أردت والفواحش بالحرام كانت إذا الشھوة وأن ، الشھوة من Hركب قد آدم ابن أن معلوم

 . والف'ح الفوز إلى صاحبھا منجية كانت بالح'ل الشھوة ھذه أبردت وإذا ، والتبعات الھلكة

 بالذكرى يھيم والمحب. ومعشوقه محبوبه من بالنيل إ( تنطفئ ( ولوعة القلب في وله والحب والعشق  

 ويمنع يكبح أن يستطيع به الذي الشرعي والنكاح الزواج للمتحابين شرع ولذلك . مناه يحقق لم إذا عقله ويطيش ،

 فھذا. 4 )النكاح مثل للمتحابين ير لم : ( قال عندما ρ النبي لنا بين قد كما وأمله مبتغاه إلى ويصل شھوته 3جماميح

 والفعل، القول من الفواحش إثارة وعدم بعفة حبھما كتما الذين ، العفيفين المتحابين بين الحل جعل ρ � رسول

  . وجل عز � أحله بما ا(جتماعي والوصل الشرعي النكاح ρ � رسول لھما جعل

 ووله الحب زمة4 ً◌ وح' قدوة ھذا ρ � رسول حديث يجعل أن وفتاة شاب كل على وجب ولذلك  

 والتقاليد والعادات ألsنسانية، والعواطف الحيوانية بالغرائز الشھوة إشباع من ذلك غير يجوز و( ، القلب ولوعة

 بعض يظن قد كما فقط، بالخطبة ذلك كان ولو بالمحبوبة وا(ستئناس والخروج بالحديث وذلك الكافرة الغربية

 وكأنھا – بالھاتف ولو – يحادثھا أن أو بھا، يختلي أن أو معھا يخرج نأ بھا له تحل الشرعية الخطبة وأن الناس

  . والشرائط ا4ركان جميع المستوفى الشرعي بالعقد إ( كله ذلك يصح ( شرعية، زوجة

 :البطالة المفسدة وا4خ'ق الفتاكة الجنسية ا4مراض من المجتمع تطھير )28

 ا4مراض من اNس'مية المجتمعات حفظ في راءالغ الشريعة مقاصد من عظيم مقصد الشرعي الزواج 

 . والدنيا للدين المفسدة الرذيلة ا4خ'ق من للمجتمع حفظ فيه وكذا ، الفتاكة الجنسية

 العصور تشھدھا لم مما الخبيثة، الجنسية ا4مراض من فتاكة ً◌ أنواعا المتأخرة العصور شھدت وقد  

 تكن لم التي وا4سقام لpمراضً سببا تكون الجنسية الفواحش تشاران أن بين حيث ρ � رسول صدق وقد. السابقة

 تظھر لم : تدركوھن أن باi وأعوذ ، بھن ابتليتم إذا خمس المھاجرين معشر يا: ( ρ قال فقد . قبل من موجودة

 ، مضوا ينالذ أس'فھم في مضت تكن لم التي وا4وجاع الطاعون فيھم فشا إ( بھا يعلنوا حتى قط قوم في الفاحشة

 ، أموالھم زكاة يمنعوا ولم عليھم، السلطان وجور المؤنة، وشدة ، بالسنين أخذوا إ( والميزان المكيال ينقصوا ولم
                                                           

 ).22( سورة النساء ، آية رقم 1

 ).222( سورة البقرة ، آية رقم 2

انظر القاموس . (َّاعتز فارسه وغلبه:ًجماح ، وأصله جمح الفرس كمنع جمحا ً وجموحا ً وجماحا وھو جموح :  جمع 3
 )303ص" جمح"المحيط مادة 

عن ابن عباس رضي هللا ) 1847(كتاب النكاح ، باب ما جاء في فضل النكاح حديث رقم : ه في سننه  أخرجه ابن ماج4
والحاكم في (       )السنن الكبرى عنھما، وصححه اGلباني في صحيح ابن ماجه بالرقم المذكور وأخرجه البيھقي في 

 )(         المستدرك 
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 ًعدوا عليھم � سلط إ( رسوله وعھد � عھد ينقضوا ولم ، يمطروا لم البھائم ولو( السماء من القطر منعوا إ(

 بأسھم � جعل إ( � أنزل فيما ويتحروا � بكتاب أئمتھم تحكم لم وما ، مأيديھ في ما بعض فأخذوا غيرھم من

  . 1 )بينھم

 العفو � نسأل – العقوبات بھذه ا4مة عوقبت المعاصي ھذه ظھرت إذا أنه ρ منه صريح لفظ فھذا  

 ا4مراض ھذه ومن صرالع ھذا قبل موجودة تكن ولم ظھرت التي الجنسية ا4مراض اليوم نجد ولذلك – والعافية

  .     بأسره العالم يھدد صار الذي اNيدز مرض

�	
�/ )��R� S�@ �R*+� : ا

 وذلك الجاھلية في كانت التي ا4نكحة بعض حّرم اNس'م أن ًجليا يتضح ا4نكحة مقاصد من تقدم مما  

 وبھذا ، التحليل ونكاح الشغار ونكاح المتعة نكاح ا4نكحة ھذه ومن شرع، 4جله وما النكاح مقاصد تنافي 4نھا

   : المقاصد ھذه ومن سيذكر، مما وغيرھا ا4نكحة ھذه تحريم مقاصد يظھر

 من فيه لما الشغار نكاح تحريم في ذلك ويتجلى حقوقھا ھضم وعدم منزلتھا وإعطاؤھا المرأة إكرام -1

 . البضع استح'ل مقابل بذلك المرأة تستحقه وما المھر إلغاء

 ابنة الرجل يتزوج أن : الشغار في كما وصورته أخرى، بامرأة وط'قھا المرأة نكاح تعليق عدم -2

 مصيرھا يكون متى تدري ( مھددة، المرأة فتبقى ، ھذا طلق ھذا طلق فإذا ، ابنته اjخر يزوجه أن على اjخر

 ا4من فيه الذي النكاح مقاصد من وضع ما خ'ف على وھو بالمرأة واضح إضرار ذلك وفي ، ا4خرى مصير

 .العشرة وديمومة العيش وھدوء والطمأنينة

 والسكن المسلمة ا4سرة وبناء ا4نساب وحفظ التناسل النكاح في الرئيسة المقاصد من كان ولما -3

 المقاصد ھذه جميع يخالف 4نه  2المتعة نكاح ُحّرم العشرة وديمومة المعاملة بحسن الزوجين بين والرحمة والمودة

 .وآجله ا4مر عاجل في مصالحھم لھم يحفظ ما لعباده شرع من فسبحان ، العالية الشريفة

 من وبعرض معينة لفترة منھا وطره يقضي من فيأتي الرجال بيد ألعوبة تبقى وأن المرأة إھانة تحريم -4

 . ةالمتع نكاح في يحدث ما وھذا ، ا4ول فعل كما بھا ليفعل آخر ً◌ رج' فتنتظر .. ذلك بعد يرميھا ثم قليل الدنيا

 العليم الحكيم وتعالى سبحانه � شرع حاشا ذلك بعدً شرعا ويجعلھا ا4نكحة ھذه يستسيغ لمن ً◌ وعجبا  

 ، المستقيم والصراط الھدى طريق عن أصحابھا أضلت وآراء أھواء ولكنھا ا4مور، ھذه مثل يجيز أن الخبير

  . غيرنا به ابتلى مما عافانا الذي i والحمد

 رغب إذا فيما ذلك صورة وتظھر المتعة باب وإغ'ق بتحريم وذلك الزنا، إلى ةالذريع باب إغ'ق -5

 – زعم – طلقھا شھوته قضى إذا ثم – زعموا  – وتزوجھا له وأذعنت إليھا شھوته وتحركت امرأة في الرجل

 – شرع 4جله وما النكاح مقاصد تحقق أن به يمكن شرعي نكاح أھذا الزنا؟ وبين بينه الفرق ما عليك باi لي فقل

 ! كذلك؟ يكون أن – i حاشا

                                                           
وحسنه . عن عبدهللا بن عمر رضي هللا عنھما) 4019(ب العقوبات حديث رقم كتاب الفتن ، با:  أخرجه ابن ماجه في سننه 1

 .اGلباني في صحيح ابن ماجه بالرقم المذكور 

، 459انظر المصباح المنير للفيومي ص. (ھو النكاح المؤقت في العقد: وعند الفقھاء . التمتع : لغة :  تعريف نكاح المتعة 2
 .420التنبيه للشيرازي ص
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 ورد وقد ، التحليل نكاح حّرم ولذلك بالحيوان تشبھھا وعدم البھيمية الحياة عن اNنسان حياة إبعاد -6

 : ρ � رسول قال فقد ، المستعار التيس وسماه 1)له والمحلل المحلل � لعن ( ρ � رسول قال : قال τ علي عن

 فحرم 2)له والمحلل المحلل � لعن ، المحلل ھو: (قال ! � رسول يا بلى : قالوا) المستعار؟ تيسبال أخبركم أ(( 

 ستكون أنھا فكر فكلما الط'ق، في يفكر و( زوجھا عليھا يحافظ حتى ، المرأة لكرامة ً◌ حفظا التحليل نكاح

  . الزوجية الحياة على والحفاظ بالمرأة التمسك إلى ذلك ّشده آخر لرجل

 

 

  : ا�	��� ا����ــــ�

 .و&%$# ا�"ــــــــ!ق ���ـــــــ�

 :�"��� *���%� و(%)

 . ا�"!ق ���� : ا-ول ا��"+ــ�

 . ا�$��� ����: ا�	��� ا��"+�

 .ا�/+ــ. ����: ا�	��� ا��"+�

 وا�3�اد ِا���د ����: ا�$ا0. ا��"+�

 . ا��!ء ����: ا�/��4 ا��"+ــ�

 . ا���8ر ����: ا��7دس ا��"+ـ�

 .   ا�+��ن ����: ا�0�7. ا��"+�

 .وا��=��� ا�$>�ع ����: ا�	��: ا��"+�

                                                           
  باب ما جاء في المحلل  –، والترمذي كتاب النكاح ) 2076(كتاب النكاح، باب في التحليل حديث رقم :و داود  رواه أب1

 . وصححه اGلباني في صحيح أبي داود وصحيح الترمذي باGرقام المتقدمة) 1119(والمحلل له حديث 

عن عقبة بن عامر وصححه اGلباني ) 1936( رقم كتاب النكاح ، باب المحلل والمحلل له ،حديث:  رواه ابن ماجه في سننه 2
 ) 2596(في صحيح ابم ماجه بالرقم المتقدم ، وكذلك حسنه في صحيح الجامع 
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3�� : ا
ول ا��

 .ا���ق ����ــــ�

  : ا��ق �����  

  .2نحوه أو الط'ق بلفظ النكاح عقد حل: الفقھاء وعند. 1والترك اNرسال وھو اNط'ق من مشتق : لغة  

 : تعالى � فقول الكتاب أما واNجماع، والسنة ابالكت  مشروعيته في وا4صل  

)�{=/;oa�& 4I	0mp	Ç � ��b���(	
 ¤�Ñv�8s��F 

���O ^⌧K(}$|	0 �L=b�$�((l(3 .طلق أنه عمر ابن عن روي فما السنة وأما 

 وأجمع ، 4 ..)تطھر حتى ليتركھا ثم فليراجعھا، مره:(ذلك،فقال عن ρ � رسول عمر فسأل حائض، وھي امرأته

     5 )الط'ق جواز على الناس

   : منھا ، عدة مقاصد له كذلك فالط'ق مقاصد للنكاح أن وكما  

 سعادة يحقق الذي ھو الط'ق فإن النفسية، واj(م العشرة سوء ومن الفاشل الزواج من الخ'ص -1

 – سنة 1400 قبل أي – الط'ق شرع أن منذ للزوجين حق والط'ق ... تحقيقھا في الزواج فشل إذا الزوجين

 وأنه العشرين القرن في إ( به يعترف لم بل المتحضر، العالم يعرفه لم الذي الوقت في المفعول ساري زال وما

  6.الزوجين حق من

 العكس أو المرأة كره إذا فالرجل ،7الشيطان ووساوس لpخطاء التعرض من والمرأة الرجل حفظ -2

 وخيمة، والعاقبة سيئة النتيجة وتكون اjخر من أحدھما انتقام إلى ذلك يؤدي وقد بينھما، التآمر إلى ذلك أدى ربما

 فسبحان ، الط'ق الحا(ت ھذه مثل في الوحيد الحل كان كله لذلك.. أو .. أو الزوجية الخيانة إلى ذلك يؤدي وقد

 . لعباده ذلك شّرع من

 . بالط'ق حله ً◌ شرعا وجاز ، ً◌ فاش' كان إذا الزواج رابطة على اNكراه عدم -3

 من حقھا زوجھا يؤدي ( التي فالمرأة الزوجية، العشرة أمام منزلتھا عظم وبيان المرأة مكانة رفع -4

 مع البقاء على تجبر ف' ً◌، مريضا أو 8ً◌ عنينا كان كأنً جنسيا إليھا يصل أن يستطيع ( كان أو السكن أو النفقة

                                                           
  .306، المصباح المنير للفيومي ص445 تحرير التنبيه للنووي ص1

، الياقوت 467 ص  ، مواھب الصمد Gحمد الفشني323،ص10، المغني fبن قدامة  ج479،ص7 النجم الوھاج للدميري ج2
 . 312، الفقه الميسر للجنة من العلماء ص 140النفيس للشاطري ص

 ).229( سورة البقرة ، جزء آية رقم 3

، وأخرجه )5252(كتاب الطEق ، باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطEق، حديث رقم :  أخرجه البخاري في صحيحه 4
كEھما عن ابن عمر رضي ) 1471(الحائض بغير رضاھا، حديث رقم كتاب الطEق، باب تحريم طEق : مسلم في صحيحه

 .هللا عنھما

 .313،ص 10 المغني fبن قدامة ج5

 .48،ص1 التشريع الجنائي للعودة  ج6

 .49،ص1 المصدر السابق ج7

َّبالضم وھو  من f يقدر على إتيان النساء عجزا، ويقال رجل عنين :  العنة 8 ِ للفيروز ) عنن(ادة انظر القاموس المحيط م. (ً
 .آبادي
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 النكاح رابطة وتحل سبيلھا يخلي أن للزوج ٍحينئذ فشرع الط'ق، وھو الشرعي الحل لھما وجعل زوجھا،

 .بالط'ق

 عدم إلى داعية المصلحة رأى فإن ؟ ( أم يصبر أن يستطيع ھل ينظر فإنه نفسه الزوج مراجعة -5

 وجل عز � شرع ولذلك إليھا الرجوع له شرع فقد العكس كان وإن ذلك، على استمر المرأة تلك إلى رجوعه

�oa;/=}� :( فقال 1الط'ق في العدد& 4I	0mp	Ç � ��b���(	
 

¤�Ñv�8s��F ���O ^⌧K(}$|	0 �L=b�$�((l .(2  

 أخ'ق من خلق على أو يكرھهً شيئا رؤيته عند أو الغضب حال اللفظة ھذه استخدام عن الزوج ردع -6

 نفسه يراجع حتى بالط'ق يبادر و( ا4مر في يتريث يجعله ً◌ ھاز( أو ً◌ جادا كان سواء الط'ق فوقوع زوجته،

 ً◌ زوجا تنكح بعدما إ( يراجعھا أن له يحق ( الثالثة وفي مرتين أمامه ُالفرصة ُجعلت ولذلك ذلك، في ً◌ كثيرا

 عز قال فكما وإ( ًمرارا ا4مر مراجعة بعد إ( الط'ق بت على ُيقدم ف' قلبه في الغيرة لنار ًتحريكا وذلك آخر


	)I:(  وجل ִ�	"X;	§ B⌧	
 c5� �� N1O	3 �L�� ���8 l 

>�?@ִ� ִ⌧�F�	0 ֠�L��ִP N�/�}7U⌧¦ F I(	
 ִ�	"X;	§ 

B⌧	
 ִִ��1j 3ִ☺,�7}/; � I�O 3ִ8ִj&�} µ K .(3  

 تنتھي العدة أوشكت إذا حتى شاء ما يطلق الجاھلية في  الزوج كان حيث ، المرأة عن الظلم إزالة -7

  4.لذلك بالث'ث الط'ق فحصر ، مطلقة ھي و( متزوجة ھي ( كالمعلقة المرأة وتصير راجعھا

 تستطيع ( – ًغالبا– المرأة 4ن بيدھا، ( الزوج بيد الط'ق جعل حيث بھا واللطف بالمرأة رحمة -8

 لم فلربما المرأة بيد ا4مر ترك فلو الغيرة، كثيرة الطباع رقيقة ، البنية ضعيفة الحس، رھيفة المرأة إذ ، استخدامه

 مندم حين و(ت ( الندم يكون ذلك بعد ثم الط'ق إلى فتبادر تصرفاته بعض أو الزوج 'قأخ تحمل على تستطع

 .( 

 ولذا والمجتمع، وا4و(د الزوجين على مفاسد من فيه لما ، الط'ق باب وتضييق ا4سرة شمل حفظ -9

 ذلك على ً◌ مامصم كان إذا يطلق أن للزوج ،وشرع فيه جومعت طھر في أو المرأة حيض حال الط'ق � حّرم

 طھرت إذا فالزوج ًجدا الط'ق حا(ت Kلقلـت النبوي الھدي ھذا اتبعوا الناس أن ولو المرأة، فيه تجامع لم طھر في

 طلق، ملحة داعية الحاجة كانت فإذا إليھا الشوق أشد في يكون الحيض فترة جماعھا عن انقطع قد وھو ، المرأة

 ا4نساب اشتباه من أبعد يكون الطھر وفي. 5المدة ھذه بعد التز شيطانية ووساوس ھواجس مجرد كانت وإن

 :(  وجل عز � يقول ولذلك 6كذلكH�*��hX= K p�W«S��& &	`(" 

¡��!�"X;	§ �E3b��k��& |L89:J"��;	a	
 

³�,�xÍ|��8�� �&:��$��O�� /s|��8��& � 

                                                           
 .50 محاسن ا?سEم للبخاري  ص1

 )229( سورة البقرة ، جزء آية رقم 2

 )230( سورة البقرة، جزء آية رقم 3

 50 محاسن ا?سEم للبخاري ص 4

 .50 محاسن ا?سEم للبخاري ص5

 .371،ص2 حجة هللا البالغة للدھلوي ج6
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�&:J"S0&�� o3& 7�J6gl�c (1  .قوله في عباس ابن قال :

)|L89:J"��;	a	
  ³�,�xÍ|� قد طھر في و( حائض وھي يطلقھا ( :) قال�8�� (

   2)تطليقة طلقھا وطھرت حاضت إذا حتى يتركھا ولكن فيه، جامعھا

 إخراجھا للزوج يجوز و( زوجھا بيت من الخروج من الرجعية المرأة منع منً أيضا المقصد ھذا ويظھر  

��BC ³�89:1jxU�K¯� �L�� |L(��0:1-�l BC :(وجل عز لقوله ًأيضا، 

*�$j1U�K	Y qC(" I�O  )r�0
h K ^H .�	=⌧�(l 

^H��Wkv ^#�(
 فيراجعھا، فعلته عن الزوج يندم أن أدعى ذلك كان زوجھا بيت في بقيت إذا فالمرأة 3

 ( فھي بينھما التعاند حصل خرجت إذا أما 4فيھا رغب إذا يراجعھا حتى له تتزين أن الفقھاء بعض استحب بل

 منه تبين حتى كذلك الحال ويستمر إذنه، بغير خرجت 4نھا يحضر ( وھو ، ليردھا جاء إذا إ( العودةب تقبل

        5.صغرى بينونة

3�� :ا��A@? ا��

 ا�'97ـــ� ����ـــ�

 ��#� : ����� ا

  . المرة من الرجوع: بفتح الراء ، أفصح من كسرھا،وھي لغة : الرجعة 

  . 6 من ط'ق غير بائن ٍ في العدة على وجه مخصوصرد المرأة إلى النكاح: ًوشرعا 

 
�$ U�2 /��و2��0� :ا

�( قوله تعالى ��� ☺���"� #
� $%ִ&�' ��()(*+,��# -�. 

 وقد أجمع أھل العلم على جواز الرجعة في الط�ق إذا 8)مره فليراجعھا  : ( ρ، وقوله 7) �0�1)/ִ

  . كانت الطلقة ا'ولى والثانية

 ���
 : ����� ا�

، فله أن يراجعھا بدون مھر و( فطلق طلقة ثم ندم عليھا  إتاحة الفرصة للزوج فيما لو استعجل  -1

ِراجعتك، أو راجعت زوجتي ، أو كلمة تدل عليھا، وھذا إذا : عقد جديدين ، وإنما يراجعھا باللفظ فقط وھي قوله 

                                                           
 )1( سورة الطEق ، جزء آية رقم 1

 1733فسير ابن كثير عند ھذه ا�ية ص انظر ت2

 ).1( سورة الطEق ، جزء آية رقم 3

ً  وھذا مذھب بعض الفقھاء، ولذلك تحصل الرجعة بالوطء ، عند اGحناف وبعض الفقھاء خEفا للشافعية فEبد من اللفظ في 4
 )559،ص10انظر المغني fبن قدامة ج(الرجعة 

إذا طلقھا ثEثا ً فE :  عدتھا دون رجعة فله إرجاعھا بمھر وعقد جديدين ، والكبرىإذا طلقھا وانقضت:  البينونة الصغرى 5
 .تحل له حتى تنكح زوجا ً غيره فإن طلقھا حل ل�ول الزواج بھا

 .188، ص1، وشرح منEمسكين على كنز الدقائق للنسقي ج264 انظر النھاية شرح متن الغاية للبصير ص 6

 )228( سورة البقرة ،جزء آية رقم 7

   ً حديث متفق عليه تقدم قريبا 8
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ًن يعيدھا أن يخطبھا فإن رضيت عقد عليھا عقدا جديدا، أما إذا انتھت فيلزمه إذا أراد أ) ث'ثة قروء(لم تنته العدة  ً

  . ًوأمھرھا مھرا بحسب ما يتفقان عليه

  إعادة ترتيب البيت، وإعادة بناء ا4سرة الصالحة، وإكمال المشوار الذي قد بدأه بالزواج، وحال بينه -2

له أن يتراجع في ط'قه وأن يعيد ولذلك � عز وجل شرع له جواز الرجعة ، وحل . وبين ا(ستمرار تلك الطلقة

زوجته إلى ذمته، و( يشترط في الرجعة رضاھا، أو رضا أبيھا، 4نه أحق بھا من غيرھا كما قال تعالى 

)���� ☺���"� #
� $%ִ&�' ��()(*+,��# -�. ִ/(�0�1 ( .   

 زوجته  دحر وساوس الشيطان ، والقضاء على نزغاته في التفريق بين الزوجين، وذلك عند مراجعة -3

 .ُ، واستئناف الحياة الزوجية التي انقطعت وخرقت بسبب خطوات الشيطان ونزغاته

الحفاظ على ا4و(د ، وحفظ مكانتھم ومنزلتھم في ا4سرة من الضياع والتشريد، ومن مزالق  -4

 . الشيطان، وسوء الخ'ن، وأصدقاء الشارع، فعودة ا4بوين بالرجعة حفاظ لھم

 4ن الط'ق من أعظم الذنوب –ً خصوصا إذا كان بغير عذر شرعي –ق  اتقاء عقوبة وذنب الط' -5

إن أعظم الذنوب عند � عز وجل رجل تزوج امرأة فلما قضى حاجته منھا طلقھا، وذھب بمھرھا  : ( ρكما قال 

  .1)ً، ورجل استعمل رج' ً فذھب بأجرته وآخر يقتل دابة عبثا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3�� : ا����A ا��

                                                           
 ) 999(، وصححه اGلباني في السلسلة الصحيحة برقم 182، ص 2 أخرجه الحاكم في المستدرك ج1
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�ـــــB ����ــــ�Cا� 

����� L��  : ا

  . 1الزوج جھة إلى راجع بعوض فرقة ھو


	⌧B( تعالى قوله فيه وا4صل مشروع وھو ִִs�1j ִ☺,�7}/; 1 

� -�
 $�ִ� <�
& ���(l (
 أنه : ويقال البخاري، صحيح في قيس بن ثابت وقصة 2

   3اھـ.اNس'م في خلع من أول

 �	
�/ L�� : ا

 فترد بالخلع نفسھا تفتدي أن لھا جاز  ولذلك تكرھه، زوج مع البقاء في مرأةال على التضييق إزالة -1

 : فقالت ρ النبي أتت شماس بن قيس بن ثابت امرأة أن عباس ابن لحديث وذلك لھا، دفعه الذي المھر الزوج على

: ( ρ � رسول الفق ، اNس'م في الكفر أكره ولكن دين و( خلق في عليه أعتب ما قيس بن ثابت �، رسول يا

 .4 )تطليقة وطلقھا الحديقة أقبل : ( ρ � رسول فقال ، نعم : قالت ) حديقته؟ عليه أتردين

 يحدث أو أخطاء إلى تعمد أن زوجھا المرأة كرھت إذا فلربما با(فتداء، والخصومات النزاعات رفع -2

 .لنزاعا لھذا ً◌ ح' الخلع فجعل عقباه، تحمد ما( والزوجة الزوج أھل بين

 بإعادة نفسھا تفتدي بأن زوجھا، مع الزوجة حياة صفو يعكر ما وجود عند الزوجين رغبة تحقيق -3

 فقد نفسھا لتفتدي بھا أضر إذا أما. 5المعاد بالمھر أخرى، امرأة من بالنكاح رغبته ويحقق رغبتھا، فتحقق المھر

 .  حقھا في زجائ فھو با(ضطرار عملت فقد ھي وأما بذلك وأثم المشروع غير عمل

 - أعطاھا مما بأكثر زوجته يطالب أن للزوج يحق ( ولذا بالزوجة الزوج وإضرار التعنت سبيل سد -4

  .ٍحينئذ الخلع من المقصد يحقق ف' تعطيه أن للمرأة يستحيل بما طالب ربما 4نه – للشافعية ً◌ خ'فا

3�� : ا�'اBD ا��

 واF8�اد ا�9�د �����

  : ا��ة �����  

 أو للتعبد أو رحمھا براءة لمعرفة المرأة فيھا تتربص لمدة اسم : الفقھاء وعند . العدد من خوذةمأ : لغة  

    6زوج على لتفجعھا

 : ا��nاد �����  

                                                           
، تحرير التنبيه 310، الفقه الميسر للجنة من العلماء ص150، المصباح المنير للفيومي ص512 كفاية اGخيار للحصني ص1

  .534،ص5ج ، توضيح اGحكام لعبدهللا البسام 133ج fبن الملقن ص، عجالة المحتا440للنووي ص 

 ).229( سورة البقرة ، جزء آية رقم 2

 1331 عجالة المحتاج fبن الملقن ص3

 )5273( باب الخلع وكيف الطEق فيه ، حديث رقم –كتاب الطEق :  رواه البخاري4

 .293،ص2ج الموافقات للشاطبي 5

، حاشية 194،ص11، المغني fبن قدامة ج325 ، الفقه الميسر للجنة من العلماء ص489،ص3 ج مغني المحتاج للشربيني6
 .  313 ، المصباح المنير للفيومي ص233،ص2الباجوري ?براھيم الباجوري ج
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  .1جماعھا إلى ويدعو فيھا يرغب مما ذلك وغير والطيب الزينة المرأة ترك: الفقھاء وعند. ا(متناع : لغة

�	
 : وا��nاد ا��ة /�

 المسيبة، في الحال ھو كما واحدة بحيضة ا(ستبراء العدد بعض في جعلت ولذلك ، الرحم ءةببرا العلم -1

 مشغول غير الرحم أن تبين فإذا 2 )حيضة تحيض حتى حمل ذات غير و( تضع حتى حامل توطأ ( ( ρ لقوله

 . يمين ملك أو بزوج المرأة حال حسب على يطأھا أن للثاني جاز آخر بماء

 ، الولد ينسب من إلى ٍحينئذ يعرف ف' واحد رحم في ماءان يجتمع ( وحتى نسابا4 اخت'ط منع -2

 . 3)غيره زرع ماءه يسقي أن اjخر واليوم باi يؤمن (مرئ يحل ( : ( ρ يقول ولذلك

 وأمرت التربص، ھذا ونقضه حله عند جعل ولذلك شرفه، وإظھار قدره ورفع العقد ھذا خطر تنظيم -3

 .العدة بھذه المرأة

 المحددة الفترة وفي ذلك، في نفسه ويراجع زوجته فراق على يندم فلعله للمطلق، الرجعة زمن تطويل -4

 . ومحاسبتھا النفس لمراجعة كاف زمن – قروء ث'ثة –

 من والخروج النكاح وتحريم الزينات أنواع جميع من المنع في فقده تأثير وإظھار الزوج حق قضاء -5

 ورفيع مكانتھما عظم مع والولد الوالد على اNحداد من أكثر عليه اNحداد شرع ولذلك ملحة لحاجة إ( المنزل

  4.منزلتھما

 ما والسكنى للنفقة باستحقاقھا ذلك ويتحقق العدة أثناء خاطرھا وجبر ، منزلتھا وإنزالھا المرأة إكرام -6

  5.العدة في دامت

 شرع وما واNحداد، العدة أحكام في أوامره، بالتزام وذلك ، مرضاته وطلب وجل عز � أمر امتثال -7

6.ذلك في وجل عز �
 

 كاملة سنة من زوجھا عنھا المتوفى في العدة مدة نسخت حيث الشريعة ھذه ويسر وجل عز � رحمة -8

o3֠��( ( : تعالى قوله ا4مر أول في  فنزل أيام، وعشرة أشھر أربعة إلى&�� 

*D7:o
�: <1K 7�J6���  I�ic⌧- K�� ֠☯L_���P�O 

�Hm-���� �(��j_���P°u ½8= <S� '/«(" W�7:ִ§��& 

�}7U⌧¦ ��& U�e("(7، ية ھذه: ا4كثرون قال: كثير ابن قالjقوله وھي قبلھا بالتي منسوخة ا 

                                                           
 575،ص5، توضيح اGحكام لعبدهللا البسام ج330 الفقه الميسر للجنة من العلماء ص1

وصححه اGلباني أبي داود بالرقم ) 2157( كتاب النكاح،باب في وطء السبايا حديث رقم :، وأبو داود)11596(رواه أحمد  2
 . من حديث أبي سعيد الخدري) 7479(المتقدم وفي صحيح الجامع 

وحسنه اGلباني في صحيح Gبي داود ) 2158(كتاب باب في وطء السبايا حديث رقم : ، وأبو داود)16990( رواه أحمد 3
 من حديث رويفع بن ثابت اGنصاري) 7654(وفي صحيح الجامع بالرقم المتقدم 

 .377،ص2 ، حجة هللا البالغة للدھلوي ج50،ص2   راجع إعEم الموقعين fبن القيم ج4

 .377،ص2  ، حجة هللا البالغة للدھلوي ج50،ص2 راجع إعEم الموقعين fبن القيم ج5

 377،ص2 البالغة للدھلوي ج ، حجة هللا50،ص2 راجع إعEم الموقعين fبن القيم ج6

 ).240( سورة البقرة ، جزء آية رقم 7
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3�� :ا�G��C ا��

 .ا18ــــــ�ء ����ـــــ�

  : ا��nء �����  

  .4أشھر أربعة من أكثر أوً مطلقا زوجته وطء من ا(متناع على الزوج حلف : ًوشرعا . 3الحلف : لغة  

�	
 :ا��nء /�

 نسائه من آلى عندما ρ النبي فعل كما وذلك ، منھا المخالفات من شيء ظھور عند المرأة تأديب جواز -1

 : له فقيل راح، أو غد ًيوما وعشرون تسعة مضى فلما ، ًشھرا سائهن من آلى ρ النبي أن الصحيحين ففي ًشھرا

  5).ً◌ يوما وعشرين تسعة يكون الشھر إن: ( فقال ،ً شھرا تدخل أ( حلفت إنك

 ا4ربعة دون – معينة مدة نسائه من وآلى غضب إذا فيما 6المولي على التعسير وعدم الحرج رفع -2

 يقرب أ( يحلف أن للرجل فجوز ظاھر، أو فطلق غضب من حال من أفضل ) المولي : أي ( وحاله – ا4شھر

 . نفسه وتھدأ غضبه يبرد حتى أشھر أربعة دون المدة ھذه تكون أن بشرط معينة مدة زوجته

 والظھار جائز، اNي'ء ففيھا فيھا والغلو التنطع وعدم ومرونتھا الشريعة ھذه ومحاسن جمال إظھار -3

 .النكاح مقاصد أساس على المرء يحافظ لكي ذلك وكل ، وهمكر حاجة غير من والط'ق ، حرام

                                                           
 ).234( سورة البقرة ، جزء آية رقم 1

  .256 تفسير ابن كثير لھذه ا�ية ص2

 ).1/25( المعجم الوسيط3

نفيس  ، الياقوت ال447، مواھب الصمد للفشني ص318، الفقه الميسر للجنة من العلماء ص5،ص11 المغني fبن قدامة ج4
 .436،ص3، مغني المحتاج للشربيني ج144للشاطري ص

وأخرجه ). 1910(، وانظر )5202(حديث رقم ..  نساءهρكتاب النكاح، باب ھجرة النبي :  أخرجه البخاري في صحيحه 5
ًكتاب الصيام، باب الشھر يكون تسعا وعشرين يوما ، حديث : مسلم في صحيحه   كEھما عن أم سلمة رضي هللا) 1085(ً

 . عنھا

 .545من حلف عن اfمتناع من وطء الزوجة مطلقا ً أو أكثر من أربعة أشھر ، كفاية اGخيار ص :  المولي 6
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 من يعتريه فالرجل الزوجية الحياة في ومنزلتھا مكانتھا على والحفاظ ، المرأة مع التعامل حسن -4

  الط'ق من أفضل وھو لغضبه ً◌ مسكنا اNي'ء فجعل اNنسان يعتري مما وغيرھا الحمية وتأخذه والشدة الغضب

 كفارته الذي الظھار بخ'ف يمين كفارة وكفارته للط'ق، ًخ'فا بالكفارة متدارك ي'ءاN و4ن ، والظھار

 . شيء عليه فليس الفترة تلك ووفى ًمعينا،ً زمنا آلى إذا أما ، فيھا آلى التي المدة قبل تراجع لو فيما وھذا.مغلظة

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3�� : ا�$�دس ا��

 .ا�5Jــــ�ر ����ــــ�

0
ر �����  l  : ا

  . 1بمحرمه الحرمة في زوجته الزوج تشبيه : ًوشرعا الظھر، من مأخوذ : لغة  

    "�*� :  

                                                           
، عجالة 146، الياقوت النفيس للشاطري ص320، الفقه الميسر للجنة من العلماء ص316 المصباح المنير للفيومي ص 1

 .54،ص11، المغني fبن قدامة ج448،ص3ي ج ، مغني المحتاج للشربين1406المحتاج fبن الملقن ص
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��"	:U⌧6�1� eL�k� W�7¼& (� سماه ولذلك التحريم          & &�c�1P�� 
(1.  

�	
0
ر /�l :ا

 أمه تليس فھي) أمي كظھر علّي أنت :( (مرأته الرجل يقول فعندما والمنكر، الزور قول عن النھي - 1
o3֠��(  :( تعالى قال ًوزورا، القول من ًمنكرا أتى ً◌ أما سماھا فعندما الحقيقة، على& 

 I�1U(�=	J1K �EF��� L�k� �(�,R3b�(H� S� ³�89 
��(��!=ִ�S�¯O � �I(" �����<=ִ�S�¯O zC(" 

c�2X=o�& ���� �$�	��� > 7���S°("��  I:E�:J"�-	� 
&¼U⌧6�1� eL�k� W�7:	"��& &�c�1P�� > zD("�� o3& 
�:J�ִ8	� ⌦c:J�⌧¦ (2. 

 . المنكرة ا4لفاظ ھذه بمثل إلغائھا وعدم الزوجية الرابطة تعظيم -2

 تعالى قال المغلظة، الكفارة فالعقوبة وإ( ا4لفاظ ھذه بمثل الغضب وقت ا(ستعجال وعدم النفس ضبط - 3

 ):  )��֠o3&��  I�1U(�=	J1K L�� 7�,�W¾3b�(H� m�8� 

 I��f:18 K ִ☺�� �&:E�	֠ 1UKxU�	 <	
 ^H ^	֠�c 

L�k� 4576	֠ I�O ��3ִ☺ ! K > 7lEF��_	` 

*D:�J 1:80 ���(l > �3&�� ִ☺(l  I:8;ִ☺�8	0 

G}U(^ִe \x4   Lִ☺	
 ��o� $���	Y 1[�-��	
 4)�� U7©⌧o 

4)�rִ8(l < !1� L�� 4576	֠ I�O ��3ִ☺ ! K � Lִ☺	
 

��o� $��a <��s» 1[ִ8$§(	
  )r�/<�� ��f�F���� > 

ִ^��_	` �&:1����	�<�� 23(l ��O(3:���c�� > 

*+
;�0�� �f���1/ 23& F eLKxU��=	F
;���� É¤&⌧- 1 

¦@����O (3 . 

 فيه وجعل ا4مة لھذه � فأرخص عندھم ًط'قا كان الظھار 4ن الجاھلية أھل عليه كان ما مخالفة -4

 . 4السلف من واحد غير قال ،ھكذا جاھليتھم في يعتمدونه كانوا كماً ط'قا يجعله ولم ، كفارة

 . الناس على شديد حرج فيه لكان ذلك ولو( كفارة، للظھار جعل حيث ا4مة بھذه وجل عز � رحمة -5

 من الزور أن إذ كذلك، يكن لم 4نه الظھار في عليه الكفارة وترتب والمنكر، الزور قول شناعة بيان -6

 بل ، نفسه يكذب وأن فيه، شھد عما يعود أن – ًزورا قال إذا – الواجب ولكن فقط بالكفارة فيه يكتفى ( القول

 عليه ترتب أو بالباطل، الناس أموال أكل الشھادة على بترت إذا. أھلھا إلى الحقوق يعيد أن – ًوجوبا – وعليه

 . والجنايات كالحدود عليه بالمشھود الضرر إلحاق

 يا بلى : قالوا ً◌، ث'ثا الكبائر؟ بأكبر أنبئكم أ( : ( قوله في الزور شھادة على ρ النبي شنع ولذلك    

 زال فمنا قال. الزور وقول أ( : فقال ً◌ متكئا كان وجلس ، الوالدين وعقوق ، باi اNشراك : قال . � رسول

   1)سكت ليته قلنا حتى يكررھا

                                                           
 ).2(  سورة المجادلة،آية رقم 1

 .المصدر نفسه 2

  )4 – 3(  سورة المجادلة ، ا�يات رقم 3

 1688ص ) الذين يظاھرون منكم من نسائھم( انظر تفسير ابن كثير عند قوله 4
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 سمى وجل عز � فإن ، الكبائر أكبر من أنه وعقوبته ، العظيمة المنزلة بھذه الزور قول كان ولما    

 في لكفارةا وكانت. ا4قوال من المحرمات في ويقع الزوج به يتلفظ ( حتى القول من ًومنكرا ًزورا) الظھار(

o3֠��(  :( قوله في � ذكره ما الظھار&��  I�1U(�=	J1K L�� 

7�,�W¾3b�(H� m�8�  I��f:18 K ִ☺�� �&:E�	֠ 

1UKxU�	 <	
 ^H ^	֠�c L�k� 4576	֠ I�O ��3ִ☺ ! K > 

7lEF��_	` *D:�J 1:80 ���(l > �3&�� ִ☺(l 

 I:8;ִ☺�8	0 G}U(^ִe \x4   Lִ☺	
 ��o� $���	Y 

1[�-��	
 4)�� U7©⌧o 4)�rִ8(l < !1� L�� 4576	֠ 

I�O ��3ִ☺ ! K � Lִ☺	
 ��o� $��a <��s» 

1[ִ8$§(	
  )r�/<�� ��f�F���� > ִ^��_	` 

�&:1����	�<�� 23(l ��O(3:���c�� > *+
;�0�� 

�f���1/ 23& F eLKxU��=	F
;���� É¤&⌧- 1 ¦@����O(2.  

  

3�� : ا�$�BD ا��

 .ا��9ـــ�ن �����ــــ         


ن �����  ��  : ا

 قذف إلى للمضطر حجة جعلت معلومة كلمات : الفقھاء وعند.وم'عنةً لعانا : ي'عن (عن، مصدر : لغة  

  . 3الولد نفي إلى أو به العار وألحق فراشه لطخ من

  ;/ �	
�/ )��R� ن
��  : ا

 . ا4نساب تختلط ( حتى وذلك ، آخر رجل ماء من وھو ، إليه ينسب قد الذي الولد نفي -1

 إحداھما نارين، بين – باi ً◌ عياذا – فاحشة على زوجته رأى إذا فالزوج ، ا4زواج عن الضيق رفع -2

 نصاب تمام لعدم بنفسه يتكلم أن يستطيع و( الصعوبة، غاية في وھذا.. الجريمة ھذه على بشھود يأتي أن: 

 في – الزوج : أي – فھو ، عظيم أمر على صمت وھو ، متالص ي'زم أن : والثانية ُجلد، تكلم فإن ، الشھادة

  4.اللعان شرع بأن عنه � رفعه وضيق حرج

 حد نفسھا عن تدرأ المرأة وبلعان القذف حد نفسه عن يدرأ الرجل فبلعان ، الزوجين ك' عن الحد درء - 3
o3֠��( (  : تعالى قال ، الكريم القرآن بنص وھذا. الزنا&��  I:1�7U K 

                                                                                                                                                                                        
عن أبي بكرة ، وكذلك ) 2654(زور حيث رقم كتاب الشھادات ، باب ما قيل في شھادة ال:  أخرجه البخاري في صحيحه 1

. وأخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب اGيمان ، باب الكبائر وأكبرھا ) 6919 ، 6274 ، 6273 ، 5976( انظره في اGرقام 
 ً.عن أبي بكرة أيضا) 87(حديث رقم

  )4 – 3(  سورة المجادلة ، ا�يات رقم 2

، فتح 322، الفقه الميسر للجنة من العلماء ص148النفيس للشاطري ص، الياقوت 540،ص5توضيح اGحكام للبسام ج 3
، 120،ص11ج، المغني fبن قدامة 1418، عجالة المحتاج fبن الملقن ص 809الرحمن شرح زبد ابن ارسEن للرملي ص

 )452ص( ، المصباح المنير للفيومي 585،ص2جحاشية ابن عابدين 

 .83،ص2ج إعEم الموقعين fبن القيم 4



325 
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7�����J���O Esִ�=ִ� .	
 ���9�� /�O �� l7c�O 
��_ִ�=�©⌧o 23(l ³ N��X�(" eL�☺	� 

*wr�֠��=���& \�4   8Hb��☺=	K��&�� SI�O 
b����8	� 23& ���-/; 1 I("  I֠⌧� eL�� 

 )r(lW-=	F��& \·4   �&E �c$� K�� H��� 1 
e¤&⌧-ִ8��& I�O ִ�H�$Î	0 ִ� l7c�O ��_ִ�=H�ִg 

23(l ³ N��X�(" eL�☺	� *wr(lW-=	F��& \y4   
	Hb��☺=	K��&�� SI�O b;B�⌧¦ 23& 3H�7}/; � I(" 

 I֠⌧� eL��  )r�֠��=���& \�4   BC7:	��� 15$�	
 23& 
7lEF�-/; � N���!�q�:�c�� SI�O�� o3& É¤&m:	0 

¦@��6ִ� \]W4 ( 1 . 

 عليه وتعسر ، زوجته أحدھم قذف إذا مخرج، وزيادة ، لpزواج فرج فيھا اjية ھذه : ( كثير ابن قال

    2  ..)وجل عز � أمر كما ي'عنھا، أن البينة، إقامة

 تكون قد الريبة وھذه زوجته، تجاه الزوج عند الريبة وجود سببه اللعان 4ن ، القتل جرائم من الحد -4

 جريمة على ُيقدم حتى وعقله الرجل بلب أذھبت ولربما شيطانية، ووساوس ًوشكوكا ًأوھاما تكون وقد ، حقيقية

 لنار ً◌ إخمادا الزوجين بين اللعان شرع ولذلك. ا4وان فوات بعد ولكن ا4مر، ويتضح الحقائق تتبين ثم القتل،

 زوجھا اتھمھا كما المرأة انتك فإن كله، ھذا من للخ'ص طريق فاللعان الرجل، قلب في الموجودة والشك الغيرة

 ذنب بغير الموت من ونجت القتل من سلمت ، بريئة كانت وإن عليھا، تعالى � من والغضب بل ، اللعنة أصابتھا

 . المريبة أعمالھا بسبب لھا بالفضيحة واكتفى ارتكبته،

 أو اjخر، يتھم منھما كل زوجين بينً مستحي' بقاؤه صار الذي الزواج، رابطة لحل شرعي حل إيجاد -5

 . ًبا( يھدأ أن أوً نفسا يرتاح أن يكاد (

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  )10 – 6( سورة النور، ا�يات رقم 1

 .1196 انظر تفسير ابن كثير �يات اللعان، ص2
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3�� : ا���A% ا��

 :وا��/�@� ا�'�Lع �����


ع �����j�  : ا

 جوف في منه حصل ما أو امرأة لبن لحصول اسم : الفقھاء وعند. لبنه وشرب الثدي لمص اسم : لغة

  .   1مخصوص وجه على طفل

����� �+
5R : ا

 بأمره يستقل ( من حفظ : الفقھاء وعند. الجنب وھو – الحاء بكسر – الحضن من مأخوذة  :لغة
  . 2وتربيته

�	

ع /�j�5
+� اR :   وا

 والخلوة كالسفر الحا(ت من كثير في محرم إلى تحتاج فالمرأة ، النساء من كثير عن الحرج رفع -1

 – ً◌ مث' –ً صبيا فترضع بالرضاع، محرم لھا يكون أن يمكنً نسبا محرم لھا يكن لم ومن جوازھما أي والنظر

 . لھا ً◌ ابنا فيكون

 . الواحد المجتمع بين والص'ت الروابط تقوية -2

 ، ًأجرا ذلك على وتأخذ له، مرضع ( من أو ا4ثرياء أو(د بارضاع المحتاجات النساء من كثير انتفاع -3


	)�I :( وجل عز � قال أجرة، بمقابل ف'ن ابن ٌ◌ امرأة ترضع أن مانع و( eL�8b]7c�O 

7lEF	� |L89:80 2	
 |L89�c:1j¯O (3 كثير ابن قال ) :أي – أرضعت فإن 

 . أولى فا4جنبية ا4م في ھذا كان وإذا 4 )المثل أجرة استحقت – ا4م

 الحضانة في يقدمن النساء فإن ولذا صغره، منذ به وا(ھتمام ، الضياع و اNھمال من الطفل حماية -4

 .أبصر وبمصالحه أصبر، التربية أعباء وعلى أشفق بالمحضون فالنساء للمحضون، رعاية الرجال على

                                                           
 ، النجم الوھاج 834، فتح الرحمن للرملي ص331، الفقه الميسر للجنة من العلماء ص152 الياقوت النفيس للشاطري ص 1

 . 190، المصباح المنير للفيومي ص199،ص8للدميري ج

 .158، الياقوت النفيس للشاطري ص123مصباح المنير للفيومي ص ، ال499 المنھاج للنووي ص 2

 ).6( سورة الطEق ، جزء آية رقم 3

 .1737 تفسير ابن كثير عند ھذه ا�ية ص4
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 ما وھذا لحضانته، توليھا و لبنھا من إرضاعه خ'ل من وذلك وولدھا ا4م بين والوئام المحبة غرس -5

  .والطباع النفوس عليه جبلت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ا��ـــ��ــ� ا��ــــ�ب

 ا��ـــــ�ود ـ�����ــــــ       

 وا��
��ـــــ�ت

��� و!�/�� '�Cل و<"! : 

 . وا�D.��5ت ا���ود �����:ا�ول ا�1"9

��د �����: ا����� ا�1"9Dل ا��� و�

 . ا��1Oر
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 . وا�R�)S# ا�"�� �����:ا����� ا�1"9

 . وا�.Sور ا��5Tن �����: ا� ا(G ا�1"9

 . وا���>ق ا��?�ء �����: ا�J��K ا�1"9

 .ا�6�Q ����� :ا���دس ا�1"9

 

  :ا	ول ا����

 .وا�����ــــ�ت ا��ـــ�ود ���ـــ�

���  و������ � �!�. 

ـــــــــ� : ا	ول ا��!�ـــ���� 

 .ا��%ـــ� $�#�ـــــــــ"

��!�ــــــــــ� : ا�'��& ا���� 

 .ا�)�ـــــ� $�#�ـــــــــ"

��!� ا�+*اط $�#�ــــ" ���ــــــ� : ا�'��� ا�

 .وا�-��ق

 $�#�ـــــ" ���ــــــــ�: ا�#ا/. �!��ا�

 .ا��ـــــــــــ1ف

 ا�3�# 5#ب $�#�" ����: ا�2��3 ا��!�ــ�

 .وا��-6#ات
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��!� $�#�ــــــ" ���ـــــــــ�: ا�-�دس ا�

 .ا�-#8ـــــ�

��!� ا��#9: 98. $�#�" ���ــ�: ا�-�/. ا�

 ).ا��#ا/�(

ــــــــــــــــــ�: ا�'��= ا��!�ــ���� 

 . ــــــــــــ#دةا�ـ

 

��0�� : 

 الدينية معيشتھم قوام بھا التي والمعام'ت العبادات مجموع لخلقه شرع وتعالى سبحانه � أن معلوم

 ّوحذر معاشھم، يصلح ما وتعالى سبحانه لھم وبين ، بمعايشھم فيھا ويتصرفون ، حياتھم تقوم بھا والتي ، والدنيوية

�$ :(تعالى فقال ، مومعيشتھ حياتھم عليھم يفسد مما	"	��� 7�J6=S�oF � '() 

\t7c!u& ��
;ִ8ִj�� 7�EF	� H�}�
 b½,f=ִ8 � F 

d⌧-(;	֠ S�  I�1UEF$.	0 (1 أشرھا بسبب كثيرة قرى أھلك أنه وتعالى سبحانه وبين 

���⌧�7:( فقال وجل عز باi وكفرھا وطغيانھا ��~6/;�9�O L�� �H K7U	֠ 

$� U�a l ִ� < .f�8 � � *+
;�!	
 7���1��F=b� � ��	� 

L	F��85 �L�k� ���9���8 l zC(" d⌧-(;	֠ � S�JQ�� 

�L� C¶ *wr��,c_�:�� كفروا لما سبأ أھل وجل عز � أھلك كيف كذلك بّين و 2)&

 من ٍخال ٍوصحو ٍصاف وجو طيبة معايش من الدنيا خيرات أعطوا بعدما ، عليھا وجل عز � يحمدوا ولم بالنعمة

 ، وشمال يمين عن جنتين أعطوا المدينة وصفاء ونقاء الھواء ولطائف ا4جواء تلك ومع وا4وبئة، ا4مراض عجمي

�$(: فقال وتعالى، سبحانه بنفسه سّماھا كما تعالى � آيات من آية  فكانت	"	�   I֠⌧� 

� ^b��� '() 7�(���	F�� � GH K&�E � 4I <S�ִj L 1 

O)r�☺ K ��ִ☺�o�� � �&:8;E� L�� W¿�P,©c 

7�EF(/l�c �&�1UEF$o&�� N��	� > Gs 
& l 

GH 6,©-	§ �¤�c�� ⌦c:J�⌧¦(
 � من وطلبوا � سبيل عن وأعرضوا كفروا ولكنھم 3

 : تعالى قال. الشام إلى اليمن من المتواصلة الكثيرة القرى من عليه كانوا مما ً◌ بد( قراھم مباعدة

)�&:E�	"	
 ��gl�c $��8= l  )�r l 

 �,c⌧����O �&�:�☺/;	��� 7���bÆJ���O 

                                                           
 )10( سورة اGعراف ، آية رقم 1

 ) 58( سورة القصص ، آية رقم 2

 ) 15( سورة سبأ ، آية رقم 3
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7���=s�
;ִ8ִZ	
 ִ�K�f֠ /�O 7���=s��֠SV ��� S5E� 

�¿SVִ☺1� > SI(" '() ִ^��_	` ��= K¶ִ 4M5EF��� 

�cR^b� �c:EF⌧o (1  ومزقھم أنفسھم، ظلمھم بسبب وجل عز � فعاقبھمK � حتى ، ممزق كل 

  ). سبأ أيدي تفرقوا ( وألفة اجتماع بعد تفرق نفيم فيقال  بھم يضرب ً◌ مث'  صاروا

  

 يجب ، ومنكر فحش كل من وس'مة  لمجتمعاتنا ھداية أردنا وإذا ، ًواستقرارا ًأمنا نضمن وحتى ولھذا

 الرذيلة ويحارب الفضيلة ينشر مجتمع خلق و ، ا4فضل إلى المجتمع تغيير في الحثيث السعي المصلحين على

  . تقدم كما معايشھم تفسد التي والجنايات الجرائم من اNس'مية جتمعاتنام س'مة بذلك نضمن حتى

 ، وتعالى سبحانه ربھا تعاليم ونفذت الغراء الشريعة أقامت إذا – وأمان بأمن تعيش المجتمعات كانت ولما

ً سببا تكون لتيا والفواحش الجرائم أنواع عباده على حّرم وتعالى سبحانه � فإن -  ρ محمد نبيھا بھدي والتزمت

 يفقد مما الرذيلة والمعام'ت الفاسدة با4خ'ق ّوتسفلهم الناس ّتبذل في ً◌ سببا وتكون ، وزعزعته ا4من إق'ق في

 وھدوء وا(ستقرار ا4من ويسوده ، الكلمة وجمع الصف ووحدة والوئام المودة تسوده مجتمع في العيش ح'وة

   .الحال وطيب البال

 حتى الجريمة نفسه له سّولت من لكل الناكلة والعقوبات الزاجرة الحدود جعل وتعالى سبحانه � إن بل 

 جريمة في تعالى قال ولھذا ، ًوقدرا ًعد( � من ً◌ ونكا( ًوفاقا، ًجزاء فعاله عقوبة وينال أمره، وبال يذوق

 E3& Vִj@( السرقةִ☺(l  ^b�⌧� d⌧=	F � eL�k� 23& F 

�3&�� ¦VK,# 1 ��f�Fִ�(2.   

 ، السيئ وكسبھما بعملھما لھما جزاء أيديھما اقطعوا : أي للحد، تعليل ھذا: ( المنار تفسير صاحب قال

 امتنع أو عجز الشيء عن ونكل ، الدابة قيد) بالكسر (وھو Hالنكل من مأخوذ فالنكال ، لغيرھما وعبرة ً◌ ونكا(

 صاحبه يفضح الذي اليد قطع أن الحق ولعمر ، يسرقوا أن ويمنعھم الناس ينكل ما ھنا فالنكال عنه، صرفه لمانع

 على وكذا أموالھم على الناس وتأمين السرقة بمنع العقوبات أجدر ھو العار و الذل بميسم ويسمه حياته طول

 غالب فھو) حكيم عزيز و�. (بھا العلم عند السرق أھلھا قاوم إذا ا4موال، تتبع ما ًكثيرا ا4رواح 4ن ، أرواحھم

  أھـ 3)المصلحة توافق التي الحكمة بحسب والعقوبات الحدود يضع فھو وشرعه  صنعه في حكيم ، أمره على

 قال كما ومجتمعاتھم حياتھم في لھم خير ھي الجرائم مرتكبي على تفرض التي والعقوبات الحدود وھذه    

ρ ) : للمجتمعات خير ھي الحدود ھذهف ،4ً)صباحا أربعين يمطروا أن من ا4رض 4ھل خير ا4رض في يعمل حد 

                                                           
 )19( سورة سبأ ، آية رقم 1

 ) 39( جزء آية رقم  سورة المائدة ،2

 .  للشيخ محمد رشيد رضا رحمه هللا315،ص6 تفسير المنار ج3

( ًوورد موقوفا ) ًثEثين صباحا(، وفيه )4904(كتاب الحدود، باب الترغيب في إقامة الحد،برقم : أخرجه النسائي في السنن4
وأخرجه ابن ماجه في السنن، كتاب . لرفعالموقوف له حكم ا: وحسنه اGلباني في صحيح النسائي وقال ) ًأربعين صباحا
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���	7�EF : ( تعالى قال كما معيشتھم واستبقاء حياتھم فيھا بل '() �Wb�W"��& 
Gs>:�fִ� ',«h�¯hX= K W;= 6��!u& 7�J6X;ִ8	� 

 I:J"g<	0 (1.  

 يقتل ( : ومعناه ، تقدم كما الوجيز البليغ الك'م من ھذا : ( اjية ھذه تفسير في � رحمه القرطبي قال 

 ازدجر فيه، الحكم وتحقق أقيم إذا القصاص أن : والمعنى ، مالك أبي عن السدي عن سفيان رواه ًبعضا، بعضكم

 قبي'ھما حمي اjخر الرجل قتل إذا العرب وكانت ًمعا، بذلك فحييا منه يقتص أن مخافة آخر قتل يريد من

 في فلھم ، ا(قتتال وتركوا به الكل قنع القصاص � شرع فلما ، الكثير العدد قتل إلى ً◌ داعيا ذلك وكان وتقاتلوا،

   .اھـ 2 )حياة ذلك

 ا(بتداء، ساعة ا(عتداء عن الجناة كف من تنبثق القصاص في التي الحياة : ( قال القرآن ظ'ل وفي 

  أولياء صدور شفاء من تنبثق كما ويتردد، ويفكر يتروى أن جدير .. يقتل من لحياةً ثمنا حياته يدفع أنه يوقن فالذي

 حتى العربية القبائل في حد عند يقف لم الذي الثأر ، الثأر في والرغبة الحقد من شفائھا بالفعل القتل وقوع عند الدم

 اليوم حياتنا واقع في نحن نرى وكما عندھم، المعروفة البسوس حرب في كماً عاما أربعين المتقطعة معاركه لتدوم

 على حياة القصاص وفي ، المسيل عن تكف و( جيل، بعد ًجي' العائلية ا4حقاد مذابح على الحياة تسيل حيث

 مع يشترك حي انسان كل  على واعتداء كلھا، الحياة على اعتداء فرد حياة على فا(عتداء ، ا4عم ا4شمل معناھا

 كلھا، الحياة على داءا(عت عن كفه فقد واحدة حياة ازھاق عن الجاني القصاص كف فإذا الحياة، سمة في القتيل

   3 اھـ) جماعة حياة و( أسرة حياة و( فرد حياة ( ، مطلقة حياة ، حياة الكف ھذا في وكان


 ا�Rود ������T�ً  �����  : ا�iا<( 

 إت'ف تلي أي – الضرر في ذلك تلي ا4موال سرقة كان لما ثم : ( � رحمه القيم ابن الع'مة قال

 دون عقوبته جعل المفسدة في المال سرقة دون القذف كان لما ثم ، الطرف قطع عقوبته علج دونه وھو – النفوس

 كانت لما ثم كلھا، الجنايات ھذه حد دون حده جعل ذلك من مفسدة أقل المسكر شرب كان لما ثم الجلد، وھو ذلك

 والخلوة النظرة بين ما وھي – والكثرة والقلة والضعف الشدة في منضبطة غير متفاوتة بعد الجرائم مفاسد

 ، ومكان زمان كل في المصلحة بحسب ا4مور وو(ة ا4ئمة اجتھاد إلى راجعة عقوبتھا جعلت – والمعانقة

  .4 )أنفسھم في الجرائم وبحسب

 مرتكبھا يستحقه فيما إلحاقھا يصلح ( المحرمة النظرة أن ومعلوم : ( � رحمه الكبير القفال اNمام وقال

 وكذلك التامة الجوارح وقطع الخفية بالخدمة يستحق ما وكذلك المحرمة، الفروج من الفواحش رتكاببا العقوبة من

 الحدود بين لھذا ففرق الثابتة ا4نساب عن والنفي بالزنى، والقذف والعار، الفضاضة يورث ( مما الشتم،

 تفاوتت ، وترتيبھا ا4شياء ھذه تيبتر من عقولھم إلى وكلوا لو الناس أن ً◌ متوثقا وكان الجرائم على والعقوبات

 مقاديرھا في ا(ستنباط تكلف عنھم وأزال ، فيھا ا(جتھاد مؤنة وجل عز � فكفى ا4قوال بھم وتشعبت اjراء، بھم

                                                                                                                                                                                        

وحسنه اGلباني في . مسند أبي ھريرة ) 9226(،وأخرجه أحمد في السنن برقم )2538(الحدود ، باب إقامة الحدود، برقم 
 ). ًأربعين صباحا( كلھا بذلك ) 3130(وفي صحيح الجامع برقم ) 231(الصحيحة برقم 

 )179(  سورة البقرة ، آية رقم 1

 , عند تفسيره ل�ية المذكورة227،ص2امع Gحكام القرآن ج الج2

 .165، ص1  في ظEل القرآن لسيد قطب ج3

 125، وانظر ا?سEم شريعة الحياة لتوفيق علي وھبة ص82،ص 2 إعEم الموقعين ج4



332 

 

 ًمعتبرا منھا  لھم نص عما يخرج ما ويكون ا4داء، على المقادير ھذه أوضاع في بھا ليستعينوا لھم نصبھا بأصول

 القواعد على ًمبنيا فيه ا4راء إلى يحتاج فيما والرأي المنصوصة با4صول ً◌ معلقا ستباطا( فيقع بھا

1.)المنصوصة
  

 فيھا ويقع المجتمع في موجودة – حدودھا على المنصوص – الجرائم ھذه خارج العقوبات كانت ولما

 لھم وشرعت ، وقضاتھا مةا4 مجتھدي إلى ا4مر ذلك الشريعة أحالت عنھا، ردعھم ًشرعا الواجب وكان أناس،

 بعضھا في تفاوتت قد الحدود أن كما. ّوالحكام القضاة عندً اجتھاديا ا4مر وجعلت ، العقوبات تلك ي'ئم بما التعزير

  .عباده على تعالى � جعلھا شرعية بمصالح ذلك كل والعبد، الحر بين ذلك يتعلق فيما اjخر في وتساوت

 4ي يجعل لم – 4عراضھم ً◌ وصيانة ، وممتلكاتھم الناس 4رواح حماية – وتعالى سبحانه � أن كما

 وعلى ، البينة المدعي على ρ النبي وقضى الجناة، قبل من اعتراف أو واضحة بينة تصاحبھا حتى ، ًقبو( دعوى

 Hالمدعى لىع اليمين ولكن ، وأموالھم رجال دماء ناس (دعى بدعواھم الناس يعطى لو : ( ρ وقال. اليمين المنكر

  . 3 )أنكر من على واليمين المدعي على البينة ولكن : ( ... أخرى رواية وفي ، 2 )عليه

 العدد وكثرة الشھود، عدالة حيث من قوية تشديدات – المرتكبة بالجرائم الحدود Nثبات – كذلك وشرعت

 ا4مور من ذلك وغير ، لمكحلةا في الميل كرؤية الزنا إثبات كحال الرؤية تحقق وكذا – الجنايات بعض في –

   .      4بھمً ضررا أو الخصم على للتھمةً إلصاقا أو بذلك، لنفسه الشاھد يجرھا قد مصلحة 4يً تحسبا

B� ;/ ��*R : /�C�� @" وk�W 352 آ$ إ��ف ا

 ايةغ ففي فرجه بقطع الزاني معاقبة وترك يده بقطع السارق معاقبة وأما : ( � رحمه القيم ابن قال

 عضو كل ٍ◌ جان كل على يتلف أن بھم ورحمته وعنايته خلقه ومصلحة � حكمة في وليس والمصلحة الحكمة

 غيره لطم من ويد به، تكلم من ولسان إليه، استمع من أذن وقطع محرم إلى نظر من عين قلع فيشرع به، عصاه

 وصفاته الحسنى الرب وأسماء ، مراتبھا قلبو العقوبة في والتجاوز اNسراف من ھذا في بما خفاء و( ، ًعدوانا

 لكان ھذا أريد ولو ، إ( ليس المعاودة من ا4من مجرد الحد مقصود وليس.  ذلك على تأبى الحميدة وأفعاله العليا

 عدوانه كفK إلى يكون وأن الجريمة، على والعقوبة والنكال الزجر المقصود وإنما فقط، الجريمة صاحب قتل

 إلى ، اjخرة بعقوبة ذلك يذكره وأن ،ً نصوحا توبة ا4لم من يذوقه ما له يحدث وأن غيره، به ريعتب وأن أقرب،

  . 5)والمصالح الحكم من ذلك غير

                                                           
  540 ص – 539 محاسن الشريعة ص 1

ًون بعھد هللا وإيمانھم ثمنا قليE إن الذين يشتر( كتاب التفسير ، باب :  أخرجه البخاري في صحيحه 2 ) 4552(حديث رقم ) ً
كتاب اGقضية ، باب اليمين على المدعي عليه ، حديث رقم : وأخرجه مسلم في صحيحه . وأورده كذلك في عدة مواضع

 . كEھما عن ابن عباس رضي هللا عنھما) 1711(

 عند شرحه للحديث السابق         رقم 1100لنووي ص شرح مسلم ل. بإسناد حسن أو صحيح:  رواه البيھقي وقال النووي3
)1711.( 

 541 انظر محاسن الشريعة للقفال ص 4

  .80، ص2 إعEم الموقعين ج5
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 كالقذف ا4عراض في تكون وقد ، والسرقة كالقتل والنفوس ا4بدان على تكون قد الجنايات أن ومعلوم

 جاءت ما ومجموع والغصب، والحرابة وا(خت'س والنھب كالسرقة والممتلكات ا4موال في تكون وقد والشتم،

   : 1كاjتي ھي والجنايات الحدود في الشرعية النصوص

 . بالكفر الردة -1

 . بأنواعه القتل -2

 . بأقسامھا الحرابة -3

 . واللواط الزنا -4

 . المخدرات وأنواع الخمر شرب -5

 . السرقة -6

  . القذف -7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  : ا�ول ا����ـــ�

 .ـــ�ا��' &�%$ـ# ��	�ـ�

  

  

                                                           
 )17/131(، والموسوعة الكويتية)7/217( ھذا عند بعض الفقھاء من المالكية والشافعية، انظر الفقه ا�س;مي وأدلته1
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����� #1'�2 MNا��:  

����� $���� ا 
  : ًوا	���

   2.كالسحرً حكما ولو فعل عن الناشئ النفس إزھاق: ًوشرعا. 1النفس إزھاق: ً◌ لغة القتل

  : ا��$ أ+3اع

  . العمد شبه وھو خطأ وعمد محض، وخطأ ، محض عمد : أنواع ث'ثة القتل

 يقصد أ(: المحض والخطأ.بسيف كضرب ً◌ غالبا يقتل بما عليه جنيالم الجاني يقصد أن: المحض فالعمد

   3.خفيفين وسوط كعصاً غالبا يقتل ( بما ضربه يقصد أن وھو: العمد وشبه. بالقتل الشخص

$��
�6 اGي اR� "��2 �T�  : ا

 و( – العمد القتل – ا4ول النوع ھو العظيم اNثم صاحبه وينال القصاص عقوبة عليه يترتب الذي والقتل

 من مخففة وجه من مغلظة الثاني وفي مخففة، ا4ول في الدية، فيھما وإنما العمد، وشبه الخطأ قتل في قصاص

  . وجھين

�  : ا��$ ���R( أد

��� L : ( تعالى قال 75�!�" K �����	1� &���9☺ִ8 <#� 
N�/E 3& VִZ	
 ¡�S�ִ�ִj &�(&=ִe H�}�
 

b;��⌧¦�� �3& ���-/; 1 N����ִ8	��� |� 1�O�� 

N��	� �l&⌧- 1 �☺f�J 1 (4 ، تعالى وقال ): BC�� �&:8;�<�"	0 

*☯��S��& �W@o�&  [mUִ� �3& zC(" 
49{ִ	��(l > 7lEF��_	` �EF����� ���(l 

                                                           
 . التعريفات للجرجاني ص      1

 .278،ص2حاشية الباجوري ?براھيم الباجوري ج 2

 .161، والياقوت النفيس Gحمد بن عمر الشاطري ص 269 وانظر المنھاج للنووي ص 416 الجواھر النقية ص 3

 ).93( سورة النساء ، آية رقم 4
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�lEF�;ִ8	�  I:8;W"�8	0 ( 1 تعالى ،وقال ):BC�� �&�:8;�!�"	0 

7�EFb�J���O > SI(" o3&  I֠⌧� 7�EF(l �☺f���c(2 ، 
��BC(  : تعالى وقال �&�:"�!�;8	0 �JQִ�=	����O ���k� 

��")`	&(  : وقال ، 3) � ")��;/=}� EsִfNiE7:ִ☺��& 

$�/;,²�� \y4   �9V�h(l �;l�	` $�/;�<8֠ \�4 (4 .   

 وردت وقد ، غيره أو لنفسه أكان سواء العمد القتل تحريم على تدل كثيرة أحاديث المقاصد في وستأتي
  . ذلك على باتالعقو أشد

�	
�/ )��R� $��  : ا

 للبشرية ًحفظا القتل � حرم ولذلك الناس بين بالقتل وينتھي ينقرض أن من البشري النسل حفظ -1
 واحدةً نفسا قتل ومن ًجميعا، الناس كإحياء واحدة نفس إحياء وكان المعمورة، على الحياة استبقاء على ً◌ وحفاظا
�L�� 45$j$ :(تعالى قال ، ًجميعا الناس قتل فكأنماO ִ^��_	` s�7� !BQ 

>'/0 1 )�,j l B5K�Eª�}�³(" N��X��O L � B5 !	֠ 
<��� � (}7U �(l ´m�� � ���O ^fb�	
 '() \t7c!u& 

ִ☺X��h⌧6	
 B5 !	֠ �SS��& �8-�☺ִj $L ��� 
ִ9�f$��O 3� X��h⌧6	
 �f$��O �SS��& 

�8-�☺ִj (5، قوله في عباس ابن وعن) : ִ☺X��h⌧6	
 B5 !	֠ 

�SS�� . ًجميعا الناس قتل من مثل فھو ، � حرمھا واحدةً نفسا قتل من : يقول)  &

 حرم فكأنما مسلم دم حرم ومن ًجميعا، الناس دماء استحل فكأنما مسلم دم استحل من: جبير بن سعيد وقال

 ھذه : له فقيل البصري الحسن وسئل ،)ا4ظھر وھو قول ھذا:(� رحمه كثير ابن الحافظ قال. ًجميعا الناس دماء

 دماء جعل وما إسرائيل، لبني كانت كما غيره إله ( والذي إي : فقال إسرائيل؟ لبني كانت كما سعيد أبا يا لنا اjية

   6!دمائناَ؟ من � على أكرم إسرائيل بني

 : ( ρ قال – ذلك استحلوا إذا – ًفراك المسلمين بين القتال جعل بأن التحذيرات بأعظم ρ النبي حذر ولھذا

  . كفر دون كفر المراد: وقيل  7 )بعض رقاب بعضكم يضربً كفارا بعدي ترجعوا (

 وتوجيھاته، تعاليمه عن الخروج وعدم تعالى حدوده على التعدي وعدم وجل عز � 4وامر ا(لتزام -2

 بغير النفس قتل عن فنھى العظيمة، العقوبات ذلك على ورتب حق، بغير المؤمن قتل ّعظم وجل عز � 4ن وذلك

��BC  (وجل عز فقال حق �&:"�>�;8	0 *☯��S��& �W@o�& 

 [mUִ� �3& zC(" 49{ִ	��(l  (8 وقال، ): ���� 
�&�:8;�!�"	0 7�EFb�J���O > SI(" o3&  I֠⌧� 

7�EF(l �☺f���c(
��BC :(،وقال 9 �&�:"�!�;8	0 

                                                           
 )151( سورة اGنعام ، جزء آية رقم 1

 ).29( سورة النساء، جزء آية رقم 2

 ).151(ية رقم  سورة اGنعام ، جزءآ3

 ).9 – 8( سورة التكوير ، ا�يات رقم 4

 ).32( سورة المائدة ، جزء آية رقم 5

 . عند ا�ية المذكورة540 تفسير ابن كثير ص 6

  حديث صحيح، انظر تفاصيل تخريجه ص 7

 ).151( سورة اGنعام ، جزء آية رقم 8

 ).29( سورة النساء ،جزء آية رقم 9
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�JQִ�=	����O ���k� �{=/;��(" (
��")`	& :( وقال ،1 

EsִfNiE7:ִ☺��& $�/;,²�� \y4   �9V�h(l �;l�	` 

$�/;�<8֠(2 .  

 الثيب : ث'ث بإحدى إ(  � رسول وأني ، � إ( إله ( أن يشھد مسلم امرئ دم يحل ( : ( ρ وقال  

 لم ما دينه من فسحة في لرجلا يزال لن : ( ρ وقال ،3)للجماعة المفارق لدينه والتارك ، بالنفس والنفس ، الزاني

 يضيق أنه : ا4ول فمعنى) .. ذنبه من : (الكشميھني رواية في : ( العيني الدين بدر قال . 4 )ًحراما ًدما يصب

5 )ذنبه بسبب ضيق في يصير أنه : الثاني ومعنى ، حق بغيرً عمدا النفس لقاتل الوعيد بسبب دينه عليه
 

 وجل عز � 4ن وذلك لعنه من والس'مة غضبه من وا4من ، وجل عز � عذاب اتقاء -3

��� L:(يقول 75�!�" K �����	1� &���9☺ִ8 <#� 

N�/E 3& VִZ	
 ¡�S�ִ�ִj &�(&=ִe H�}�
 

b;��⌧¦�� �3& ���-/; 1 N����ִ8	��� |� 1�O�� 

N��	� �l&⌧- 1 �☺f�J 1 (6 ية وھذهjقتله في ًمتعمدا حق بغير ًمسلما قتل فيمن ا 

 بحديدة نفسه قتل من : ( ρ النبي يقول كذلك، نفسه قتل من العقوبة في ويستوي ، الكبائر من عظيمة كبيرةً امرتكب

  فھو بسم نفسه فقتلً سما شرب ومن ًأبدا، فيھاً مخلداً خالدا جنھم نار في القيامة يوم بطنه في بھا يتوجأ بيده فحديدته

 ًمخلدا ًخالدا جنھم نار في يتردى فھو ، نفسه فقتل جبل من تردى ومن ً،أبدا فيھا ًمخلدا ًخالدا جنھم نار في يتحساه

 . 7 )ًأبدا فيھا

 حق بغير النفس قاتل بھا وتوعد وجل عز � جعلھا التي العظيمة العقوبة مدى لنا يتبين النصوص وبھذه

 الذي العظيم الذنب ھذا تعاطى نلم أكيد ووعيد شديد تھديد وھذا : (� رحمه كثير ابن الحافظ قال قتله، فيً متعمدا

 (  :الفرقان سورة في تعالى � يقول حيث ، � كتاب في آية ما غير في باi بالشرك مقرون ھو

 )��֠o3&�� BC *D:11$� K ִ� � 23& ½�=	�(" 

 Uִe&�E BC��  I:8;�!�" K �m��S��& �W@o�& 

 [mUִ� �3& zC(" 49{ִ	��(l (8، تعالى وقال ) :758֠ 

�&7:	�ִ8	0 15�0�O  �  [mUִ� 7�J6*l�c 7�J6�f/; � 

� zC�O �&:E�(}$�85 ���(l ¼2�-⌧o � 

4)�� (3_�:��(l�� ��=b�$�(" � BC�� 

�&�:8;�!�"	0 �JQִ�=	����O ���k� �{=/;��(" � 

                                                           
 ).151(ة رقم  سورة اGنعام ، جزء آي1

  ) 9 ، 8( سورة التكوير، ا�يات رقم 2

، وأخرجه ) 6878(، حديث رقم ..) أن النفس بالنفس ( كتاب الديات ، باب قول هللا تعالى :   أخرجه البخاري في صحيحه 3
 . واللفظ لمسلمτكEھما عن ابن مسعود ) 1676(مسلم في صحيحه كتاب القسامة والمحاربين ، حديث رقم 

عن ) 6862(حديث رقم ..) ًومن قتل مؤمنا ً متعمدا: ( كتاب الديات ، باب قول هللا تعالى : رجه البخاري في صحيحه  أخ4
 . ψابن عمر 

  47، ص 24 عمدة القارئ شرح البخاري ج 5

 ).93( سورة النساء ، آية رقم 6

كتاب :  ، وأخرجه مسلم في صحيحه )5778(حديث رقم .. كتاب الطب ، باب شرب السم :  أخرجه البخاري في صحيحه 7
 .τكEھما عن أبي ھريرة . واللفظ له ) 109(ا?يمان ، باب غلظ تحريم قتل ا?نسان نفسه ، حديث رقم 

 ).68( سورة الفرقان ، جزء آية رقم 8
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�L�	X� 7�J68֠1P7U � 7�89gK("�� � BC�� �&:�l U�"	0 

b½��_�:⌧���&  �  Uִ�	� ִ�����  ��� *�	a l � 

BC�� �&:8;�<�"	0 *☯��S��& �W@o�&  [mUִ� �3& 

zC(" 49{ִ	��(l > 7lEF��_	` �EF����� ���(l 

�lEF�;ִ8	�  I:8;W"�8	0(1.( 2    

 أخيه قتل على إنسان يقدم ( وأن ، العظيمة النصوص ھذه بمثل يتعظوا أن المؤمنين على والواجب

 تكاثرت التي المقيتة العصبية ومن الجاھلية الرايات من كلھا 4نھا قيهعر أو مناطقية أو جاھلية أو عصبية

 اليوم اNس'مية المجتمعات من ًكثيرا أفسدت لطالما والتي ، وإبطالھا محاربتھا على والسنة الكتاب من النصوص

 المسلمين، انبلد من كثير في وا(ستقرار الطمأنينة وعدم خ'قة فوضى ذلك وأردفت ، ا4من زعزعت ولطالما ،

  . والعافية العفو � نسأل

 ، قدميه تحت الوداع خطبة في  ρ النبي جعلھا ولذلك القبيحة، الشنيعة الجريمة ھذه ودناءة حقارة بيان -4

  الناس تتابع في قدوة يكون لكي وذلك ،ρ وعصبته قبيلته دماء ھو وضعه دم أول وأن القيامة، يوم إلى ملغية وأنھا

 أضع دم وأول موضوعة ھاتين قدمي تحت الجاھلية دماء وإن أ(: ( ρ قال ،ρ بسنته وا(قتفاء يهبھد ا(ھتداء إلى

 . 3 )ھذيل فقتلته سعد بني فيً مسترضعا وكان الحارث، بن ربيعة ابن دم دمائنا من

 وذلك وصونھا، المھج وحفظ الھرج، و القتل من للمجتمعات الس'مة وضمان وا4مان ا4من تحقيق -5
���	7�EF  :(يقول وتعالى سبحانه � 4ن '() �Wb�W"��& Gs>:�fִ� 

',«h�¯hX= K W;= 6��!u& 7�J6X;ִ8	�  I:J"g<	0(4 ، قال 
 وبقاء بقاؤه فيه فيكون ، القتل عن يمتنع يقتل قتل إذا أنه علم إذا للقتل القاصد أن وذلك بقاء أي) حياة : ( (البغوي

  5.)بقتله Kھم من

 عظيمة حكمة – القاتل قتل وھو – لكم القصاص شرع وفي : ( اjية ھذه في � رحمه كثير ابن الحافظ وقال

 وفي ، النفوس حياة ذلك في فكان صنيعه، عن انكف يقتل أنه القاتل علم إذا 4نه وصونھا، المھج بقاء وھي لكم،

   ھـ.أ6)وأوجز وأبلغ أفصح القرآن في العبارة ھذه فجاءت للقتل، أنفى القتل: المتقدمة الكتب

 في القيامة يوم الناس بين يقضى ما أول : ( ρ لقوله القيامة يوم والقصاص القضاء أمن ضمان -6

 والذنب با4ھم، يتكون إنما البداءة فإن ، الدم أمر عظم الحديث وفي : ( � رحمه حجر ابن الحافظ قال. 7)الدماء

                                                           
 ).151( سورة اGنعام ، آية رقم 1

 .453 تفسير الحافظ ابن كثير ص 2

( ، وانظر كذلك ) 5550(اGضحى يوم النحر، حديث رقم : ضاحي ، باب من قال كتاب اG:  أخرجه البخاري في صحيحه 3
كتاب : عن أبي بكرة ، وأخرجه مسلم في صحيحه  ) 7447 ، 7078 ، 4662 ، 4406 ، 3197 ، 1741 ، 105 ، 67

كتاب :  سنن الترمذي وھذه اللفظة أنظرھا في. ًعن أبي بكرة أيضا) 1679(القسامة ، باب تغليظ تحريم الدماء ، حديث رقم 
 ). 3055(كتاب المناسك ، باب الخطبة يوم النحر حديث رقم : وعند ابن ماجه ) 3087(تفسير القرآن، حديث رقم 

 ).179( سورة  البقرة ، آية رقم 4

 .87 معالم التنزيل عند تفسيره لھذه ا�ية ص 5

 184 تفسير الحافظ ابن كثير ص 6

سورة النساء ، آية ) ًومن يقتل مؤمناً  متعمدا فجزاءه جنھم: (  باب قوله تعالى – الديات كتاب:  أخرجه البخاري في صحيحه7
كتاب : وأخرجه مسلم.τعن عبدهللا بن مسعود .، باب القصاص يوم القيامة) 6555(وانظر ). 6864(،حديث  رقم 93رقم 
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 كثيرة آيات القتل أمر في التغليظ في ورد وقد ذلك، في غاية اNنسانية البنية وإعدام المفسدة، عظم بحسب يعظم

  اھـ 1)شھيرة وأثار

 

 على و( النبوة ھدي على ليس القاتل 4ن ،ρ والمرسلين ا4نبياء بسيد وا(قتداء ، النبوة بھدي ا(ھتداء -7

 في لذلك ؤيدةالم الكثيرة النصوص جاءت والتي نتبعھا، أن وجل عز � أمرنا التي المحمدية الرسالة طريقة

80 o3	�I(" ���!�E�  I:�^ 758֠ :( تعالى قال والسنة، الكتاب& 

c��:18(^S0	
 1�EF7^(6�	1K �3& 7U���� K�� 

7lEF	� 7lEF l:��8` F �3&�� ⌦c:J�⌧¦ ��-��mc (2، وقال 

): $�	"o�  I֠⌧� 7�EF	� '() W�:���c 23& ¦s�:��¯O 

GH��b�ִ� Lִ☺���  I֠⌧� �&:1j7U K o3& 

 [7:�-��&��  U�e!ִ&  U⌧�	`�� o3& &�}U��⌧� 

 منا فليس السيف علينا سل من : ( وقال ،4)منا  فليس الس'ح علينا حمل من : ( ρ قال ، لذلك مخالف والقاتل ،3)

 ρ النبي عليه لما مخالف طريق على وسار النبوة، ھدي خالف فقد عليه به وأشار الس'ح أخيه على حمل فمن ،5)

 ً◌ ھاز( كان ولو بعد، من بإشارة ولو المعصية، ھذه عن ا(بتعاد المؤمنين على وجب ولذلك ، وشرعته ومنھاجه

 4بيه أخاه كان وإن يدعه، حتى تلعنه الم'ئكة فإن بحديدة أخيه إلى أشار من : ( ρ قال فقد المزح لمجرد كان أو

 . 6)وأمه

 ترويعه عن الشديد والنھي المسلم حرمة كيدتأ فيه : ( الحديث ھذا شرح في � رحمه النووي قال

 كل في النھي عموم إيضاح في مبالغة) وأمه 4بيه أخاه كان وإن : ( ρ وقوله ، يؤذيه قد بما له والتعرض وتخويفه
 ، حال بكل حرام المسلم ترويع 4ن (، أمً ولعبا ً◌ ھز( ھذا كان وسواء فيه يتھم ( ومن فيه، يتھم من ً◌ سواء ٍ◌

 أحدكم يشير ( : ( ρ وقوله ا4خرى بالرواية ويقصد, 7 )ا4خرى الرواية في به صرح كما الس'ح يسبقه دق و4نه
  . 8)النار من حفرة في فيقع يده في ينزع الشيطان لعل أحدكم يدري ( فإنه بالس'ح، أخيه إلى

                                                                                                                                                                                        

وأنھا أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة، القسامة والمحاربين والقصاص والديات ، باب المجازاة بالدماء في ا�خرة 
 )1678(حديث رقم 

 .   397،ص11 فتح الباري ج1

 ).31( سورة آل عمران ، آية رقم 2

 ).21( سورة اGحزاب، آية رقم 3

 ،حديث رقم) 32(سورة المائدة ، آية رقم ) ومن أحياھا : ( كتاب الديات،باب قوله تعالى : أخرجه البخاري في صحيحه 4
، كEھما عن )98(حديث رقم  )من حمل علينا السEح فليس منا( ،وأخرجه مسلم، كتاب ا?يمان،باب قول النبي )6874(

 .  ψعبدهللا بن عمر 

عن سلمة بن ) 99(، حديث رقم  )من حمل علينا السEم فليس منا( كتاب ا?يمان،باب قول النبي : أخرجه مسلم في صحيحه 5
 . باب في الرجل يضرب الرجل بالسيف ويرفع عليه السEح) 28930(ابن أبي شيبة برقم  ، وانظر مصنف τاGكوع 

،وانظر ) 2616(النھي عن ا?شارة بالسEح إلى مسلم،حديث رقم : كتاب البر والصلة، باب: أخرجه مسلم  في صحيحه 6
 . باب من كره الخروج في الفتنة وتعوذ) 37386(مصنف أبي شيبة برقم 

 .1558 ص  شرح النووي7

، )7072(،حديث رقم )من حمل علينا السEح فليس منا ( ρكتاب الفتن، باب قول النبي : أخرجه البخاري في صحيحه 8
كEھما ) 2617(كتاب البر والصلة،  باب النھي عن ا?شارة بالسEح إلى مسلم، حديث رقم  : وأخرجه مسلم في صحيحه 

 .τعن أبي ھريرة 
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 لدخول ًسببا فيكون فيقتله بالس'ح فيرميه بالفعل اNشارة تحقيق إلى الشيطان يدفعه باNشارة ربما : أي

  . والعافية العفو � نسأل حفرھا، من حفرة في والوقوع النار

 ومن السماوية، ا4ديان سائر على وظھورھا وھيمنتھا السمحة الحنيفية الملة وفوقية الدين عظمة بيان -8

 رحمه قدامة ابن قال. 1)كافرب مسلم يقتل ( : ( ρ قال كما بالكافر المسلم يقتل ( ولذلك السماوية غير أولى باب

 النبي قول لنا... كان كافر أي ٍ◌ كافر بقتلً قصاصا مسلم على يوجبون ( العلم أھل أكثر : ( المغني في تعالى �

ρ):المسلم به يقتل ف' بالكفر منقوص و(  2)بكافر مؤمن يقتل و( أدناھم بذمتھم ويسعى دماؤھم تتكافأ المؤمنون 

(..3 . 

 مسلم يقتل ( : ( ρ لقوله) بذمي مسلم يقتل ف' : ( وقوله : ( المنھاج شرح في الدميري الدين كمال وقال

 فكذلك خ'ف ب' بالمستأمن يقتل ( و4نه يعارضه خبر ρ النبي عن يصح لم ثابت وھو: المنذر ابن قال. 4)بكافر

 المسلم قتل ترك أما : ( حجر ابن الحافظ وقال . ھـ.أ 5 )أعم لكان) الكافر(بـ المصنف عبر ولو. بالذمي يقتل (

  . 6)الجمھور به فأخذ بالكافر

 الوالد يقاد (: ( ρ لقوله ، به يقاد ( ولذلك وولده تجاه الوالد ومنزلة ا4بوة عظمة وإظھار بيان -9

 وإن يتعمده، لم أنه مظنة القتل على فإقدامه ، عظيم وحدبه وافرة، شفقته الوالد أن ذلك في والسبب. 7)بولده

 ،ً غالبا يقتل ( ما استعمال د(لة من أقل ھذه د(لة وليست قتله، أباح لمعنى كان أو العمد) ع'مات (مخايل ظھرت

 .  8الروح إزھاق يقصد لم أنه على

 وعقيدتنا ديننا في لنا المخالف قتل عن نھى حيث التشريع ،ومحاسن اNس'مية الشريعة سماحة بيان -10
��")�I :( تعالى قال – ًمحاربا يكن لم إن – الكتاب أھل من �� /�O eL�k� 

*wr��(}$��☺��& ⌧��cִZ !��& �/7U�j�h	
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 من أحد وإن (عليه وس'مه � صلوات لنبيه تعالى يقول : ( � رحمه كثير ابن الحافظ قال  

 حتى طلبه إلى فأجبه أستأمنك أي) استجارك (وأموالھم نفوسھم استباحة لك ُوأحللت بقتالھم أمرتك الذين)المشركين

 وھو : أي) مأمنه أبلغه ثم (� حجة عليه به تقيم الدين أمر منً شيئا له وتذكر عليه تقرؤه القرآن أي � ك'م يسمع

                                                           
 . τ، عن علي )111(كتاب العلم، باب كتابة العلم،حديث رقم : ه أخرجه البخاري في صحيح1

إيقاد :   وھو حديث صحيح أصله في الصحيحين  كما تقدم، وأخرجه أبو داود في سننه بھذا اللفظ، كتاب الديات ، باب 2
 ).4530(المسلم بالكافر ، حديث رقم 

 .465،ص11 المغني  ج3

 )ًبا وقد تقدم تخريحه قري(   رواه البخاري 4

 .، للدميري357،ص8 النجم الوھاج ج5

 . 99،ص24، وانظر عمدة القاري للعيني ج261،ص12 فتح الباري ج6

كتاب الديات ، باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم f ؟ حديث رقم :   أخرجه أحمد في المسند ، والترمذي في سننه 7
ي صحيح الترمذي بالرقم المذكور ، وفي صحيح الجامع برقم  ، وصححه اGلباني فτعن عمر بن الخطاب ) 1400(
 ). 7381(و ) 7749(

 .406، ص2 حجة هللا البالغة للدھلوي ج8

 ).6( سورة التوبة ، آية رقم 9
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 مثل أمان شرعنا إنما : أي) يعلمون ( قوم بأنھم ذلك (مأمنه و وداره ب'ده إلى يرجع حتى اjمان مستمر آمن

 في اNس'م دار إلى الحرب دار من قدم من أن والغرض... عباده في تعالى � دعوة وتنتشر � دين ليعلموا ھؤ(ء

 نائبه أو اNمام من وطلب ا4سباب، من ذلك نحو أو جزية حمل أو مھادنة أو صلح طلب أو تجارة أو رسالة أداء

   اھـ 1 )ووطنه مأمنه إلى يرجع ،وحتى اNس'م دار فيً متردداً أمانا أعطيً أمانا

 أربعين مسيرة من ليوجد ريحھا وإن ، الجنة رائحة يرح لم ً◌ معاھدا ًنفسا قتل من : ( ρ النبي وقال  

 دخول من حرمانه عليه رتب 4نه ، الذنوب كبائر من كبيرة وأنه ، المعاھد قتل تحريم على يدل ،والحديث 2 )ًعاما

  . 3الحديث ظاھر في الجنة

 بإيجاب النصوص جاءت ولذلك الجريمة ھذه تحريم على ا4كيدة الضمانات ووضع الشديد التحذير - 11

 والعدول ، مؤمنة رقبة عتق إيجاب مع الخطأ، قتل في المخففة الدية أو العمد القتل في المغلظة الدية أو القصاص

 يؤدي قد فيما والتريث ا4مور، في التھور من لھاً ومنعا للنفس تزكية الرقبة عدم عند متتابعين شھرين صيام إلى

ً أحيانا وربما الحديثة ا4سلحة واستخدام السيارات، حوادث من كثير في اليوم الحال ھو كما ا4نفس ھ'ك إلى

 . ا4عضاء بعض تلف أو ا4نفس إزھاق إلى يؤدي النارية ا4لعاب

 قال الديات، في والتغليظ التخفيف مراتب جاءت ولذلك القتل أحوال مراعاة مع الناس أحوال مراعاة -12
: وجوه من والتغليظ التخفيف ذلك في ُروعي المراتب مختلفة ا4نواع ھذه كانت ولما) : ( البالغة � حجة (صاحب

 اليھود شريعة في وكان ، الدية إ( الباقيين في يجعل ولم ، العمد في إ( به يحكم لم القاتل دم سفك أن منھا
 فلربما ،4المال أو القتل ا4مرين أحد عليھا العمد القتل جزاء فجعل ا4مة، ھذه على � فخفف غير، ( القصاص

 نفس على واجبة العمد في الدية كانت أن ومنھا مؤمنة، نسمة إبقاء وفيه) ا(نتقام (الثأر من لpولياء أنفع المال كان
 تؤخذ وإنما إنھاك، أشد ماله ينھك للقاتلً عظيما ًوابت'ء شديدة مزجرة لتكون ، عاقلته من تؤخذ 5غيره وفي القاتل،

 في القاتل من والتساھل مقصود، المصابين قلوب وجبر عظيمة، مفسدة الدم ھدر 4ن العاقلة من العمد غير في
 الحكمة اقتضت ا4رحام ذوي على واجبة الصلة كانت لما ثم عليه، التضييق يستحق ذنب العظيم ا4مر ھذا مثل

 .6 )أبوا أم أشاءوا عليھم ذلك من شيء يوجب أن اNلھية

 

 

 

 

 

                                                           
 .778 تفسير ابن كثير ص 1

 ).  3166(ًكتاب الجزية، ،باب إثم من قتل معاھدا بغير جرم، حديث رقم :  أخرجه البخاري في صحيحه 2

 . 447،ص6انظر توضيح اGحكام من بلوغ المرام لعبدهللا البسام  ج 3

 . يقصد به قبول أولياء الدم الدية4

 . أي في قتل الخطأ، وشبه العمد5

 ، وانظر الصفحات بعدھا كذلك في بعض العلل والحكم في تغليظ الديات 408 – 407، ص 2 حجة هللا البالغة للدھلوي ج6
 .وتخفيفھا
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ً محصنا الزاني كان إن ثم فيه، شبھة ًطبعا،( مشتھى محرم، فرج في الذكر من الحشفة إي'ج ھو الزنا

  1 .والتغريب الجلد فحده محصن غير كان وإن الرجم، فحده

"�*�: 

 المسلمون أجمع وقد الزنا، من أعظم ًذنبا القتل بعد أعلم ( : ( أحمد اNمام قال ، الكبائر أكبر من الزنا

   3 .وا4نساب ا4عراض على جناية 4نه الحدود، أشد حده كان ولھذا ، قط ملة في يحل لم والزنا ، 2 )تحريمه على

�
 �U�2 )��R ا�د+V :ا

  . ا4مة وإجماع والسنة بالكتاب محرم الزنا


23 : (تعالى فلقوله الكتاب أما� ��� #,56789-� ����4�	� � 

: &�;�4 ,<֠⌧? @A,BC�D�� 
EF	ִG
� H⌧I��ִG (4 ، تعالى وقوله:  
)�A
I(;�J9�	� -�6�J9�	�
� ����	��KL		�� JME? 

/N(O0
� 	ִ☺��PQ(RS �A�T�	(S U5,	��ִL � 23
� 

#E?VI�W�X�� 	ִ☺Y�YZ [A���'
$ -�. \.](+ ^F	� <�4 P_E`@E? 

,<�"@(SP��� ^F		�# (a�
I��	�
� 7�Cbcִ	� � 
KNA�Kd
+��
� 	ִ☺��
Z�⌧I," [A⌧�YeF	�f b�(RS 

,.g(@(SP��☺��	�(5 .  

 ھذه ومن. منھا وتحذر الزنا، جريمة تبين الصحيحة النبوية السنة في ثابتة كثيرة أحاديث فھناك السنة أماو      

  : ا4حاديث

 . 6  )� عذاب بأنفسھم أحلوا فقد قرية في والربا الزنا ظھر إذا : ( ρ قوله -

 تزاني أن : منھا كروذ ،7 ...)أعظم؟ الذنب أي � رسول يا  رجل قال : ( τ مسعود بن عبد� وعن -

     ً.قريبا المقاصد ذكر خ'ل من أخرى أدلة وستأتي) 16 (رقم المقصد فيً قريبا وسيأتي. جارك حليلة

�� 
+V .ا

 مذھب وھو يرجم ثم يجلد وقيل الجمھور، مذھب وھو عليه جلد و( الرجم ًمحصنا كان إن الزاني وحد

ب جلدة مائة فيجلدً محصنا يكن لم إذا وأما أحمد، K1 .سواء فيه وا4نثى والرجل . عام لمدة ُويغر  

                                                           
 .193،صG2خيار للحصني ج انظر كفاية ا1

 .399، ص2 المعتمد في فقه أحمد لعلي عبدالحميد بطلجي ، ومحمد وھبي سليمان  ج2

 . 171، ص4 مغني المحتاج للخطيب الشربيني ج3

 ). 32( سورة ا?سراء ، آية رقم 4

 ). 2( سورة النور ، آية رقم 5

   حديث صحيح انظر تفاصيل تخريجه ص 6

ًومن قتل مؤمنا متعمدا(كتاب الديات ، باب قول هللا تعالى : يحه  أخرجه البخاري في صح7 ، ) 6861(، حديث رقم ...)ً
 ).142(كتاب ا?يمان ، باب بيان كون ا?يمان أفضل اGعمال ، حديث رقم : وأخرجه مسلم في صحيحه 
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 الناس لزھد ا4نساب ضاعت وربما ا4نساب تختلط البغاء وانتشار الزنا في 4ن ، النسل حفظ -1

 العق'ء لدى معروف ھو كما والتكاثر التناسل منه ا4على والمقصد ، الشرعي الزواج عن الفاحشة بھذه وابتعادھم

.  

 باب في العلم أھل وك'م ، ذلك على ا4دلة تقدمت كما الخمس الضروريات من النسب أو النسل وحفظ      

 : تعالى قال ذلك في والتعدد بل الزواج على تحث والسنة الكتاب نصوص جاءت ولذلك ، الضروريات

)�&:�	�F�	
  � e¤	§ �EF	� eL�k� �E3b��k��& 

>�sj�d � ִ�=/;8��� ִ�= lic�� فإني ؛ الودود الولود تزوجوا: ρ)وقال (2 

  .4 )النصارى فيه رھبا تكونوا و( ا4مم بكم مكاثر فإني تزوجوا (ًأيضا ،وقال 3)بكم مكاثر

 عليھا � فطر فطري أمر الشرعي الزواج و4ن فيه، الزھد وعدم الشرعي، الزواج في الترغيب -2
�$ (:تعالى قال الخلق وعامة سالنا كافة وكذا ورسلھا، أنبياءھا كلھا البشرية	"	��� 

��
;ִ�7c�O d⌧��ic L�k� ִ^(;76	֠ ��
;ִ8ִj�� 

7����� ֠☯L_���P�O �HgK,©c8`�� لھم وجل عز � جعل الجان حتى بل. 5)
�� ��N: (تعالى قال وذرية أزواجاE-�¢g< !	
�O �N�� !gK,©c8`�� 

�E3�f�����O L�� '(À��f 7�89�� 7�EF	� ���� 1 > 
�m�o(l  )r�☺(;=oJ;�� �Cִ� l(6. 

 الشرعي الزواج عن للناس منأى فيه عقلي أو شرعي رادع غير من وتفشيه وانتشاره الزنا إباحة و 

 عليه الحد أقيم أو منھا يتب  لم إذا واjخرة ، الدنيا في العذاب من به يتعلق وما ، حكمه وبين الزنا � حرم ولذلك

��3 a¤&⌧-ִ8	1K 1O�B=8ִ&$( تعالى قال ولذلك ، الدنيا في&  [7: K 

�Hִ☺=�fW"��& $¯&�K	Y�� ���f�
 _� ذكر أن بعد �1�(7ִ

  .الزنا بينھا من كثيرة جرائم

 ، عظيم شره الزنا 4ن – الزنا تحريم وھي – العظيمة النعمة ھذه على ، وتعالى سبحانه المنعم شكر -3

 في اليوم والمشاھد ، وعظيمة كبيرة والمجتمعات ئقوالخ' ا4مم على وضرره وخيمة، وعاقبته كبير، ووباله

 تلك في نجد ، للبغاء القانونية والمنح الخاصة الرخص وتمنح ، له وتقنن الزنا تبيح التي اNباحية المجتمعات

 الصحية ا4ضرار عن ناھيك . ا4طفال وتشتت ، ا4جيال وضياع ا4نساب اخت'ط في الكبيرة المفاسد المجتمعات

  .القبيحة الجريمة ھذه بسبب الخطيرة وا4وبئة اضوا4مر
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 )3( سورة النساء، جزء آية رقم 2

  ، انظر تفاصيل تخريجه   حديث صحيح 3

   حديث صحيح، انظر تفاصيل تخريجه ص  4

 ).38( سورة الرعد ، جزء آية رقم 5

 )50( سورة الكھف ، جزء آية رقم 6

 )69( سورة الفرقان ، جزء آية رقم 7



344 

 

 زمان لكلً ومنھاجا شرعة وجعلھا ا4ديان سائر في الجريمة ھذه حرم أن وجل عز  � نحمد فإننا ولذلك      

 على المتواترة والسنة الكتاب نصوص جاءت وقد والفواحش، الزنا فيه � وحرم إ( سماوي دين Kثم فليس ومكان،

   . والفواحش زناال تحريم

 عز � شرع منھا،ولذلك الحد وضمان القاذورات ھذه مثل في الوقوع من والتحذير والتخويف الزجر -4

�$ (: تعالى قال ، الحدود على اNشھاد جل وH�$Î�f���� ִ☺����&⌧- 1 

GH⌧�,R3	§ eL�k�  )r�����	�☺��&(1.  

 ، تنق'تھن في العفيفات المؤمنات من زكيةال النفوس واستقرار ، ا4عراض على ا4من مبدأ تحقيق  -5

 أو ، المح'ت و ا4سواق في كان سواء ، حوائجھن وقضاء النساء بأغراض يتعلق فيما ًخصوصا ، وخروجھن

 .والزيارات المواتاة في ذلك كان

��BC( : تعالى قوله في كما النساء التعرض تحريم فيه و4ن       �&:�l U�"	0 
&'sÀx©V�& � N��X�("  I֠⌧� �H .�	=	
 �E3ִ��� 

d⌧-(6ִ�(
 58֠: ( تعالى قوله في كما ا4جنبية المرأة إلى النظر تحريم مجرد بل  2

*wr�����	�☺
;��� �&:c�E� K $L�� $��9xU=b�7l�O (
3 

 أمراض من أحد لھا يتعرض أن دون منزلھا إلى وتعود لحاجتھا تخرج أن المسلمة للمرأة ا4مان تعطي كلھا ھذه
   .النفوس

 بخ'ف ، اليوم المشاھد ھو وھذا ، اNس'مية المجتمعات في الھدف ھذا يحقق ومقدماته الزنا فتحريم      

   .ھناك البشرية للذئاب ضحية تكون أن من نفسھا المرأة تأمن ف' الغربية المجتمعات

 نواھيه عن اءوا(نتھ ، 4وامره وا(لتزام ، الفاحشة ھذه تحريم على القاضية تعالى � أوامر تحقيق -6

   .القبيحة الشنيعة الجريمة ھذه عن ا(بتعاد في سبحانه

 النصوص به جاءت لما ًتبعا ھواه يكون حتى ح'وته يجد و( ، اNيمان لذة المؤمن يستشعر و(      

 العظمة شھود  ولكن ، بالفاحشة وحدثت ، النفس تاقت إذا المعصية ترك في ح'وته يجد ما أعظم وإن الشرعية،

Nًزبالة بالفاحشة وحديثھا النفس توقان من تجعل ، التقية الزكية النفس وحركة ، الخائف القلب وحضور ، لھيةا 

 � عباد امتدح وتعالى سبحانه � فإن ولذلك. إتيانھا و احتضانھا تقبل أن أو النفس، تستسيغھا أن يمكن ( ًوقذرا

�f :( عنھم الق الصفات ھذه ومن كثيرة بصفات ا4تقياء المؤمنين ^�1�� 

\L=�q�:mU�& *w��֠o3&  I:J.$☺ K '/0 1 \t7c!u& 

��7:ִ9 &	`("�� 1��� 6	§֠	u *D:8;(�=ִZ��& 

�&:E�	֠ ) )��֠o3 عنھم قال أن إلى �(4ִ;/=☺�&�� BC 

*D:11$� K ִ� � 23& ½�=	�("  Uִe&�E BC�� 

 I:8;�!�" K �m��S��& �W@o�&  [mUִ� �3& zC(" 

                                                           
 ).2( سورة النور ، جزء آية رقم 1

 )32(  سورة ا?سراء ، آية رقم 2

 )30( سورة النور ، جزء آية رقم 3

 ).63( سورة الفرقان ، آية رقم 4
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49{ִ	��(l BC�� *D:���V K(1  .من الذين الرحمن عباد جل و عز � فامتدح 

 في يدخلون الذين � لعباد فطوبى. الشنيعة والجريمة ا4ثيمة الفاحشة ھذه يقترفون و( يزنون ( أنھم صفاتھم

   .وتعالى سبحانه ورازقھم خالقھم من العظيم المدح

 الجرائم ھذه إلى الداعية الشيطانية النزعات  وإزالة ، شريةالب النفوس في الكامنة البھيمية قھر   -7

   .والرذيلة والعار الخزي إلى المفضية والقبائح

 ھذه ومنھا ، العظمية والقبائح المنكرات إلى دعتھا ربما شھواتھا وركوبھا للنفس العنان إط'ق و4ن      

 عن النفس تخرج التي البھيمية فيھا وتقھر ، الشيطانية تكبح حتى ، الزنا � حرم لذلك . الشنيعة والجريمة الفاحشة

  .الرذيلة مراتب أدنى إلى والخسة التبذل في الحيوانية إلى العقل

 ، قوم في انتشر إذا فالزنا ، العذاب ،واستج'ب جل و عز � غضب من وا4من ، العقوبة اتقاء -8

 فيھا الزنا انتشار المجتمعات ھ'ك أسباب من كان وربما المجتمع، ذلك في خير ( فإنه المجتمع في ريحه وفاحت

  .  2 )� عذاب بأنفسھم أحلوا فقد ، قرية في الربا و الزنا ظھر إذا(ρ قال. 

 وا(نھيار الربا كان سواء العقوبة بأنفسھم أحلوا قد كيف الغربية المجتمعات في المشاھد ھو وھذا      

 . الزنا انتشار بسبب الجنسية  وا4وبئة ا4مراض انتشار من ھممجتمعات في حل ما كذلك أو ، عندھم ا(قتصادي

 ، الربوي تعاملھم بسبب الغربية المجتمعات على العقوبة كانت كيف الزنا، تحريم مقاصد في الك'م تقدم وقد

 صادل'قت العام با(نھيار العقوبة حلت حتى ، حياتھم مجا(ت من كثير في الشرعية غير المعام'ت ھذه وانتشار

  .ا4وروبي

 المعصية تلك في وقوعه حين الزاني 4ن ، الجريمة ھذه بسبب الشنار وإلحاق ، العار مذلة دفع  -9

 وبرد ، منھا ا(نتھاء وعند ، لھما الشيطان تزيين معً وخصوصا ، الجريمة ھذه وبال في يفكران ( الزانية وكذلك

ً سببا الشيطانية اللحظات تلك كانت وربما ، وا4سرية اعيةا(جتم المخاوف جميع ذلك بعد تأتي ، الشيطانية الشھوة

 ، تمزقت وقبيلة تشتت أسرة وكم ، القبيلة تلك على والشنار والعار الضرر إلحاق أو ، كاملة أسرة تدمير في

 وعواقب مآ(ت في ًومليا ًجيدا يفكر أن ومسلمة مسلم كل على الواجب فإن ولذلك! تحطمت؟ عذراء وامرأة

 الدينية المصالح من فيھا سامية وغاية  عظيمة حكمة 4جل إ( ًفع' يحرم لم وتعالى سبحانه � أن ،و المعاصي

  .والدينوية

 وا4حكام ، الشرعية والتقاليد العادات على وتعويدھم ، السليمة الفطر إلى والخ'ئق الناس حث  -10

   .الحيوانية البھميية ئزوالغرا ، الشيطانية النزغات عن وإبعادھم ، الربانية والتشريعات

                                                           
 ).68( سورة الفرقان ، جزء آية رقم 1

    حديث صحيح، انظر تفاصيل تخريجه 2
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ً وشروطا أحكاما الشرعي للزواج وجعل ، السفاح وحرم الزواج شرع وتعالى سبحانه � فإن ولذلك      

 النكاح شرعية بيان على الشرعية ا4دلة من تقدم وقد . والسفاح البغاء عن تتمايز حتى توافرھا من (بد وواجبات

   .النكاح مقاصد في ، الباطل والنكاح لصحيحا بالنكاح المتعلقة ا4حكام بعض وكذا ،

 ھذه عن وتنزھه بترفعه اNيمانية منزلته ورفع ، اNنسانية مكانته وحفظ ، المؤمن منزله سمو  - 11

 فإن ولذلك ، البھميية درجة إلى وتنزل ، الحيوانية الشھوات أمام يتقزم ( حتى ، الخبيثة والرذيلة الشنيعة الجريمة

 الساعة تقوم (:( ρ قال ُالحمر، تسافد والطرقات الشوارع في الناس يتسافد أن الساعة اتع'م من ذكر ρ النبي

  .2)ليكونن نعم : قال كائن؟ ذلك إن: ُقلت الحمير، 1تسافد الطريق في يتسافدوا حتى

 ھذه بسبب وذلك البشرية تھدد التي الفتاكة وا4وبئة ا4مراض عن البشرية من اNنساني النوع حفظ -12

 � رسول صدق وقد ،%  100 منه الوفيات نسبه الذي اNيدز مرض ا4مراض ھذه أعظم من و4ن ، ةالجريم

ρفي سبب وانتشارھا الفاحشة ظھور أن : الرواية ھذه ففي 3  ...)خصال خمس المھاجرين معشر يا :(القائل 

 مرض أن والعجب ، ا4مة ھذه ِمن سلف َ،ومن السابقة ا4مم في موجودة تكن لم التي وا4مراض الطاعون انتشار

 ... بخمس خمس (بلفظ ا4خرى الرواية في جاء بل ،ρ � رسول فصدق)الحديث الطاعون (بـ اليوم يسمى ا(يدز

 معنى وتقدم . الوفاة في سبب الفاحشة انتشار أن صريحة رواية فھذه..) الموت فيھم فشا إ( الفاحشة ظھرت وما

   %. 100 فيه الوفيات نسبة ا(يدز مرض أن  يثبت المعاصر والطب الحديث العلم أن

 وھي العقوبات أشد فيھا وجل عز � جعل ولذلك العظيمة الجريمة ھذه تحريم في عامة المقاصد ھذه      

 ھذه جعلت كبيرة  والمجتمع الفرد على السلبية وآثارھا عظيمة جريمة و4نھا - المحصن حق في وذلك - الرجم

  . عليھا العقوبة

 العقوبة لھذه فإن - المحصن لغير - عام وتغريب مائة جلد أو – للمحصن -ً رجما كان سواء الزنا ولحد      

   . الجريمة ھذه مقاصد تتبع وبذلك ، كذلك مقاصد

 لنفسه وتزكية له كفارة فيه الجاني على يقام الذي الحد ھذا أن الجريمة ھذه في الحدود مقاصد فمن  -13

 ، ُرجمت ما بعد الغامدية عنρ � رسول قال ولذلك الجريمة تلك دنس من وتنقية المعصية تلك لوثة من وطھارة

 أن من أفضل توبة وجدت وھل ، سعتھم لو المدينة أھل من سبعين بين لوقسمت توبة تابت لقد (عليھا صلى ثم

 عنρ � رسول قاله ، 1 )منھم لقبل المدينة أھل تابھا لو توبة تاب لقد :(ρ � رسول وقال ،4)i بنفسھا جادت

  .  ρ  عليه صلى تم ، الحد جلده ما بعد عنه � رضي ماعز

                                                           
 .اھـ)سفد ذكر الحيوان على أنثاه  نزا عليھا):(1/432( في المعجم الوسيط1

 والذي نفسي بيده، f تفنى : (ًمرفوعا τ ، وله شاھد من حديث أبي ھريرة ψ أخرجه البزار عن عبدهللا بن عمرو بن العاص 2
) لو واريتھا وراء ھذا الحائط: ھذه اGمة ، حتى يقوم الرجل إلى المرأة فيفترشھا في الطريق، فيكون خيارھم يومئذ من يقول 

 ).481(والحديث صححه اGلباني في الصحيحة برقم 

  حديث صحيح، انظر تفاصيل تخريجه ص  3

عن عمران بن    حصين ) 1696(، باب من اعترف على نفسه بالزنا، حديث رقم كتاب الحدود: أخرجه مسلم في صحيحه 4
τ.  
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 من:(ρ يقول ولذلك لذنوبھم ًوتطھيرا ، المعاصي 4ھل كفارة الحدود شرع وتعالى سبحانه � فإن لذلك      

 كان ،فھذا 3 )( أم ھلھا4 كفارة الحدود أدري ما  (حديث وأما. 2 )كفارته فھو الذنب ذلك حد عليه فأقيم ذنبا أصاب

   .ρ  يعلم أن قبل

 من الرحمات ،واستنزال والعباد للب'د الخيرات استج'ب ھو وغيره الزنا حد إقامة مقاصد ومن - 14

 وفيه 4  )ًصباحا أربعين يمطروا أن من ا4رض 4ھل ،خير ا4رض في يعمل حد (يقول ρ النبي 4ن وذلك السماء

 لyخرين ورادعة زاجرة كانت أقيمت إذا الحدود وأن ، بالنقم عنھا وتستبدل ، لنعما تزيل المعاصي أن على التنبيه

 القصاص ومنھا الحدود بإقامة واستبقاءھم الناس الحياة جعل قد وجل عز � فإن ،ولذلك فعلھا على يقدموا أن من

���	7�EF:(  تعالى قال ، '() �Wb�W"��& Gs>:�fִ� 

',«h�¯hX= K W;= 6��!u& 7�J6X;ִ8	�  I:J"g<	0(5.  

 اNنابة، طريق إلى وتسديده التوبة، على إعانته المحصن غير الزاني في الحدود مقاصد ومن -15

. ذلك على ا4دلة تقدمت كما عام وتغريب مائة جلد المحصن غير حد وجب ولذلك الھداية، طريق على وتعويده

 تلك في الجاني بوجود وتستمر الزنا رائحة تفشو ( وحتى ، المعصية أرض من يخرج حتى التغريب شرع وإنما

 نشاطه، ويستعيد ، حياته يجدد بأن الجاني على إعانة فيه وكذلك ، فعلھا على آخرون ذلك بعد يجرأ قد مما ، البقاع

 مجتمعه إلى عاد ما إذا وحتى . عليه الحد شھدت قد التي الوجوه وتلك ، المجتمع ذلك عن ًبعيدا لذنبه ويستغفر

 الناس إشارات من ًبعيدا مجتمعه في ذلك بعد ويعيش ، الفعلة تلك تناسوا قد الناس يكون ، سنة بعد ويهوذ وأھله

  .المعصية تلك على له ولمزھم وغمزھم

 المجتمعات من كثير في مشاھد ھو وكما أنه  – التغريب – وھو الحد ھذا في تعالى � حكمة عظيم ومن    

 يجد فإنه ، غيه عن يعود وأن ، ذنبه عن يقلع أن أراد إذ المذنب أو  عاصيال أن -  اNس'مية ًخصوصا - اليوم

 با4مس  زنا الذي ھذا عليه يشير الكل ًوكأّن ، الناس أمامً محرجا نفسه ،ويجد له المجتمع تقبل في كبيرة صعوبة

 الناس يتناسى ،حتى كاملة قمرية سنة يغّرب أن حده في للزاني شرع ولذلك جريمة ارتكب أو ًخمرا شرب أو

   .مجتمعه فيً ومصلحاً صالحاً فردا ذلك بعد فيعود فعلته

 : وجھين على تكون المؤثرة العقوبة أن المحصن غير الزاني حد في كذلك التغريب مقاصد ومن  -16

 نفسانية عقوبة والثانية جسمانية عقوبة وا4ول ، النفس في مألوف وفقد وعار وخجالة حياء وإلحاق البدن في إي'م

  .6الوجھين تجمع بأن إ( العقوبة تتم و( ،

                                                                                                                                                                                        
 ).لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتھم(ولكن لفظه ) 1695( أخرجه مسلم في صحيحه بنفس المرجع السابق برقم 1

كتاب : لم في صحيحهوأخرجه مس)6784(كتاب الحدود، باب الحدود كفارة، حديث رقم :  أخرجه البخاري في صحيحه2
ًومن أصاب من ذلك شيئا : ( ، ولفظه τعن عبادة بن الصامت ) 1709(الحدود كفارات Gھلھا، حديث رقم : الحدود، باب 

 ).فعوقب به فھو كفارته

 ).5524( وصححه اGلباني في صحيح الجامع برقم τعن أبي ھريرة ) 6/19( والبيھقي في الشعب (  ) أخرجه الحاكم  3

  636 صحيح تقدم تخريجه ص حديث4

 ).179( سورة البقرة ، آية رقم 5

 .426، ص 2 انظر حجة هللا البالغة للدھلوي ج6
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 أكبر ومن الموبقات أعظم من ارتكب 4نه – الرجم وھو – المحصن الزاني حد مقاصد ومن  -17

 عندما مسعود ابن حديث في جاءت الث'ث وھذه منھا القتل حد إثبات على النصوص جاءت التي الث'ث الكبائر

 خشية ولدك تقتل أن : قال. أي ثم : قلت : قال. خلقك وھو ًندا i جعلت أن : فقال ؟ أعظم الذنب أي: ρ النبي سأل

o3֠��( (: ذلك تصديق � فأنزل جارك حليلة تزاني أن أي؟ ثم: قلت قال. معك يطعم أن&�� BC 

*D:11$� K ִ� � 23& ½�=	�("  Uִe&�E BC�� 

 I:8;�!�" K �m��S��& �W@o�&  [mUִ� �3& zC(" 

49{ִ	��(l BC�� *D:���V K > L ��� 75ִ8�� K 

ִ^��_	`  {
; K �����O(1 ( 2 .  

 الوطء له سبق الذي أن ھو المحصن لغير ًخ'فا بالرجم المحصن على العقوبة تشديد مقاصد ومن  -18

 الزنا إلى عنه  فعزوفه ، وجّربه النظيف الصحيح الطريق عرف قد – بالغ حر مسلم وھو – صحيح نكاح في

 ضغط تحت يندفع قد الذي الغر، الغفل البكر خ'ف عليه، العقوبة بتشديد جدير فھو ، وانحرافھا هفطرت بفساد يشير

 بدرجة له ويستجيب يتذوقه تجعله فيه تجربة ذو فالمحصن . الفعل طبيعة في آخر فارق وھناك غرير، وھو الميل

   .أشد  بعقوبة حري فھو ، البكر يتذوقه مما أعمق

 

 

 

   

 

 

 

 

 

                                                           
 )68( سورة الفرقان ، آية رقم 1

 649، والحديث في الصحيحين انظر تفاصيل تخريجه في ص 81،ص2 انظر أعEم الموقعين fبن القيم ج2
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  1 .ًمن (ط يليط لوطا، إذا ألصق به: اللواط لغة 

إي'ج الحشفة أو قدرھا في دبر ذكر، ولو كان عبده، أو إي'جه في دبر خنثى، أو دبر غير : ًوشرعا

  2 .امرأته أو جاريته


ق �����RI : ا

  .إتيان المرأة المرأة، و( يتحقق فيه إي'ج: السحاق ھو 


ب /; ذ��R� t( &% ا3اردة ا 3Cص�*   اRC��R واI � ا

 وستأتي اjيات – عليه الس'م –أھلك � أمة بأكملھا كانت على ھذه الفاحشة العظيمة وھي أمة لوط 

  .قاصدوا4حاديث في تحريم ھذه الجريمة أثناء ذكر الم

  : ا�3اط �*(

ًاختلف أھل العلم في اللوطي والذي عليه الشافعية أن حكمه حكم الزنا، فإن كان محصنا يرجم، وإن كان 


23(ًغير محصن فيجلد مائة جلدة ويغّرب عاما، وذلك 4ن � سمى الزنا فاحشة بقوله � 

��� #,��4�� �-56789�	� � : &�;�4 ,<֠⌧? @A,BC�D�� 


EF	ִG
� H⌧I��ִG (3 ، قال اللواط وعن):  ,<����X���' �A,BC�D⌧���	� 

	,S �Eh�4,/ִG 	A�YZ K�(S /N,O�' �i(RS ,.g(☺O�Dִ���	� (4 
 عز � أھلك وكما قتلھما، على الواردة ا4دلة لعموم محصن غير أوً محصنا كان سواء يقتل أنه الحنابلة وعند. 5

 على ، قتلھما كيفية في واختلفوا سجيل، من بحجارة وأمطرھم افلھاس عاليھا وجعل قراھم دمر بأن لوط، قوم وجل
   6 .الفقه كتب في موجودة تفاصيل


ق �*(RI  : ا

جمھور أھل العلم على تعزير المرأة إذا ساحقت مثي'تھا من النساء، وليس عليھا حد معين، 4نه ليس فيه 

  7 .إي'ج

�	
�/ )��R� 3اط�  : ا

 � سخط فيه ما العبد يتجنب ما أعظم من وإن ، لنواھيه وا(جتناب وتعالى سبحانه 4وامر ا(لتزام -1

 وھم ، كاملة أمة Nھ'ك ًسببا الكفر بعد كانت والتي ، الشاذة الشنيعة الجريمة ھذه : ومنھا ، وغضبه جل و عز

                                                           
 ).لوط(، كEھما مادة 1593وس المحيط للفيروز آبادي ص ، والقام833 انظر النھاية fبن اGثير ص1

 .314 انظر النھاية شرح متن الغاية للبصير ص2

 ). 32( سورة ا?سراء ، آية رقم 3

 ). 80( سورة اGعراف، جزء آية رقم 4

 . 197،ص2، وكفاية اGخيار ج314 انظر النھاية للبصير ص5

 .403، ص2 ومحمد وھبي ج المعتمد في مذھب ا?مام أحمد ، لعلي بلطجي6

 . 178، ص4 انظر مغني المحتاج للشربيني ج7
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 ا4مة ھذه كھ' حول الكريم القران في جاءت التي النصوص تقدمت وقد – والس'م الص'ة عليه – لوط قوم

  . اjثمة الجريمة ھذه بسبب

 وذلك ، عليھا ًجميعا الناس � فطر التي السليمة  والفطر القويمة، الطرق إلى وإرشادھم الناس حث -2

 كالزواج الشرعية بالطرق الوطر قضاء إلى ، الشاذة والمعاصي ، البھيمية الجرائم ھذه عن ا(بتعاد خ'ل من

 : تعالى قال الح'ل من إ( فرجه وحفظ شھوته ملك من جل و عز � امتدح ولذلك ، اليمين وملك

) )��֠o3&�� 7�89 7�(��j�1UJ���  I:�J��=ִ� \(4   

zC(" &'/0 1 7�(��j_���P�O ���O  � $�	F/; � 

7�����=ִ☺�K�O 7���S°(	
 �}7U⌧¦ *wr��:8; �(1 . ووراء 

 تدرج حسب وعلى الفرج معاصي من وغيرھا وا(ستمناء اقوالسح واللواط الزنا يأتي إنما اليمين وملك الزوجة

  . فيھا الشرعية ا4حكام تتدرج الفاحشة

 عن تنمي آثمة جريمة 4نھا اللواط أخسھا ،ومن القاذورات ھذه من للمجتمع وقاية فيه الشرعي والزواج
 الجريمة بھذه لوط قوم اءج لما ولذلك ، البشر من الشواذ إ( ذلك يفعل و( ، وتنكسھا صاحبھا فطرة انعكاس

 نبيھم لھم قال ولھذا مجتمعھم  في مشھورة صارت حتى بينھم فيما واستمرؤوھا العظيمة الفاحشة بتلك وجاھروا
(: تعالى � ذكر كما  – والس'م الص'ة عليه– لوط=§:E��� �`("  �	֠ 

������7:	"��  I:80
h	0�O 	H .�	=⌧���&  � 
�EF	" ^ִ� H�,� $L�� ^� /�O *��k�  )r�☺/;=ִ8��& 

\yW4   7�J6X�("  I:80
h <	�  �ִjx©U�& �s�:7�ִg 
L�k� ªD��f �E3b��k��& > 75 l ���!��O G[7:	֠ 

*D:8
xU��#�(2 .  

عت 4نھا وذلك ، الكافرة الغربية المجتمعات عن اNس'مي المجتمع تميز -3 Kوقننت شر الجريمة لھذه 

 سطرتهً محترماً وقانونا ًجائزاً وشرعا ،ً مألوفا ًأمرا والخسة الشذوذ ھذا من جعلت إنھا بل ، دساتيرھا  في الشاذة

 الزنا وكذلك) الجنس حرية (بـ أو )  المثلي الزواج(بـ اللواط فسموا الفطر ونكست الحقائق وقلبت. دساتيرھا في

 أن بذلك وأرادوا ، والفاحشة ريمةالج وجه وتحسين الحقائق تغيير المبتدعة التسميات بھذه وأرادوا ، والسحاق

 وألزموا بأنفسھم صدقوھا ثم اخترعوھا بكذبات العقول وسخفاء النفوس ضعفاء وعلى أنفسھم على يضحكوا

  . ًودستوراً قانونا بتصديقھا غيرھم

 في مشاھد واليوم ،3 )اسمھا بغير يسمونھا ، الخمر أمتي من ناس ليشربن (قال حين ρ � رسول وصدق    

 الخمر فيسمون المحرمات من كثير أسماء وتغّيرت الحقائق قلبت كيف واNس'مية العربية الدول من ركثي

 إلى ... البنكية بالفوائد والربا ، المثلي الزواج أو بالشذوذ واللواط الشخصية بالحرية والزنا الروحية بالمشروبات

  .     المشتكى � وإلى ذلك غير

                                                           
  ) 6 – 5(  سورة المؤمنون ، ا�يات رقم 1

  )81 – 80( سورة اGعراف ، ا�يات رقم 2

:  ، وابن ماجه في سننه τعن أبي مالك اGشعري ) 3688(كتاب اGشربة ، باب في الداذي برقم :  أخرجه أبو داود في سننه 3
 ).5453(وصححه اGلباني في صحيح الجامع برقم ) 4020(ب الفتن، باب العقوبات، حديث رقم كتا
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  وقال 1)لوط قوم بعمل عمل من ملعون (يقول ρ النبي 4ن اNلھية، عنةالل من والس'مة الوقاية  -4

ρ2 )النساء من والمترج'ت ، الرجال من المخنثين � لعن : (ًأيضا.  

 4نه به، ًمفعو( كان أو ًفاع' كان سواء ، لوط قوم بعمل عمل من جل و عز � لعن الروايات ففي

   .والمفعول الفاعل فيھا يستوي وإتيانھا المعصية بھذه الرضا

 الجريمة ھذه ريح (تفوح وحتى العظيمة الجريمة ھذه ومروجي  مثيري من وتنقيته المجتمع تصفية  -5

 ويقطع الجريمة آثار تنتھي حتى ، به والمفعول الفاعل بقتل قضى قد ρ النبي فإن المجتمع  في نتنھا وينتشر ،

  .3 )به والمفعول الفاعل فاقتلوا لوط قوم عمل يعمل وجدتموه من ( :ρ قال . وفاعليھا مجرميھا بانتھاء ، دابرھا

 ھذه أصحاب بقاء 4ن وذلك ، ذكرھم تقدم كما الفقھاء بعض مذھب ھو كما القتل لوط قوم عمل وحد

 وقد ، القبيحة الفعلة ھذه لصيت وانتشار الجرائم، ھذه لمثل كثير ورواج المجتمعات على كبير ضرر فيه الجريمة

  . عنھا التخلي أو تركھا عليھم يصعب وفاعليھا الجريمة ھذه مدمني العلم أھل من يركث ذكر

 من المخنثين أخرجوا :( ρ وقال 4 )لوط قوم عمل أمتي على أخاف ما أخوف إن :(يقول ρ كان ولذلك

 المجتمعات على كبير ضرر أصحابھا وأن الجريمة ھذه شناعة على يؤكد ما النصوص ھذه ففي 5 )بيوتكم

 في الفاحشة نشر أراد من كل على والقضاء ، آثارھم ،وتتبع دابرھم قطع اNمام على الواجب وأن ، Nس'ميةا

   .المجتمع

  مسخ اللوطية ،4ن بذلك يعبث بمن السماح وعدم ، ا4مة رجا(ت عند والخشونة الرجولة مكانة حفظ -6

 تقدم كما ملعونون الرجال من والمخنثون ، وا4خ'ق المعام'ت في وميوعة ،وتكسير للرجال وتخنيث للرجولة

 ، الرجال عند الممدوحة الصفات من ھي بل ، مطلوبة والخشونة والشدة والرجولة والقوة . قليل قبل الحديث

   .العق'ء ذلك ويعرف

 مشي يمشي أن أو المرأة لبسة الرجل يلبس أن والتكسر  الميوعة ومن ، والعار العيب من فإنه ولذلك

! ؟ المرأة يUنكح كما ينكح بمن فكيف ، مذمومة ا4مور ھذه كانت فإذا ، كالنساء صوته ويرفق يتكلم أن وأ النساء

   .وجھه ماء ويذھب ، رجولته ويفقد ، فطرته وتنكس! ؟ النساء تؤتى كما الرجال قبل من ويؤتى

                                                           
 ).5891(، وصححه اGلباني في صحيح الجامع برقم ψعن ابن عباس )2914(أخرجه احمد  1

 ابن ، عن)5886(كتاب اللباس، باب إخراج المتشبھين بالنساء من البيوت، حديث رقم :  أخرجه البخاري في صحيحه2
، وأخرجه الترمذي في سننه، كتاب اGدب، باب ما جاء في المتشبھات بالرجال من )6834(ً ، وأخرجه أيضا برقم ψعباس

 ). 2785(النساء برقم 

، وأخرجه أبو داود في سننه )1456(كتاب الحدود، باب ما جاء في حد اللوطي، حديث رقم :  أخرجه الترمذي في سننه 3
 وصححه اGلباني في صحيح ψكلھم عن ابن عباس ) 2561(من عمل عمل قوم لوط، حديث رقم كتاب الحدود ، باب في

 . وفي صحيح السنن المذكورة باGرقام نفسھا) 6589(الجامع برقم 

كتاب الحدود، :، وابن ماجه في سننه )1457(كتاب الحدود، باب ما جاء في حد اللوطي، برقم :  أخرجه الترمذي في سننه 4
 .  τعن جابر ) 2563(ل عمل قوم لوط، حديث رقم باب من عم

 وفي ρعن ابن عباس ) 6834(كتاب الحدود ، باب نفي أھل المعاصي والمخنثين برقم :  أخرجه البخاري في صحيحه5
) 5887(، ورواه عن أم سلمة في كتاب اللباس، باب إخراج المتشبھين بالنساء من البيوت برقم ) 5886(موضع آخر برقم 

ًورواه باللفظ المذكور أوf أيضا أبو داود في سننه ) َّعليكن ) المخنثين: أي(f يدخلن ھؤfء ( فظ لكن بل كتاب اGدب ، باب : ً
 . كذلكψعن ابن عباس ) 4930(الحكم في المخنثين ، حديث رقم 
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 ومتابعة ، ظروفھم ةومراعا ا4بناء تربية في ًوخصوصا لھا، ينتبھوا أن اjباء على واجبه لفته وھنا

 من ًترج'  يجد العكس أو ، ك'مه في ميوعة أو مشيته في ًتكسرا ابنه في يجد فقد  أعمارھم مقتبل في أحوالھم

   !!يستفحل أن قبل ا4مر يعالج وأن ، الوضع يستدرك أن عليه فيجب ، تعاملھا في وخشونة ابنته،

 سلوكياتھم، تتغير وبذلك ا4طفال، ذھن في كذل انعكاس إلى تؤدي قد 4نھا خطيرة، الظاھرة وھذه

 الظاھرة ھذه معالجة وا4مھات اjباء  يستطع لم وإذا ا4ظفار، نعومه مند معالجتھا يجب لذلك ، فطرتھم وتنتكس

 ا(ستعانة إلى ا4مر دعا وإذا ، جديد جيل وبناء ا4بناء تربية حول اليوم الكثيرة بالكتابات ا(ستعانة عليھا فيجب

 حياتھم واستبقاء ا4بناء إنقاذ من فيه لما ، ذلك وجب والسلوك التربية جانب في متخصصين أو ، نفسيين باءبأط

ُُألفت كما ، عندھم والفحولة الشھامة وحفظ ، الرجولية  بالتتبع، ا4طفال سلوكيات مراقبة في اjباء انتباه ِ

 ومن يتعاملون؟ من ومع يصحبون؟ من خ'ل من لكوذ ، ا4طفال يتعقد ( حتى والتجسس، با4وامر ( والتحسس،

 ، ونعومة جمال من مسحة على كان منً خصوصا ، الغلمان تصطاد التي البشرية الذئاب من ھناك 4ن ي'زمون؟

 الغلمان ھؤ(ء فطر مسخ في سيئة ًوأھدافا ، خبيثة ًأغراضا لھم 4ن ، ًلوما يخافون و( ذمة يراعون ( وھؤ(ء

 ( أيديھم في أسارى ذلك بعد يصيروا حتى ـ تعالى باi والعياذ ـ معھم اللواط وممارسة الفواحش على وتعويدھم

   .  ( : يقولوا أن يستطيعون

 ا4مراض 4ن ا(نعدام من اNنساني النوع وحفظ ، الفتاكة وا4مراض ا4وبئة من البشري الجنس حفظ -7

  . البشري بالجنس وفتاكة ، وعظيمة كبيرة والفواحش الجرائم ھذه تسببھا التي

   : أوجه عدة من ظلم فيھا الجريمة ھذه وتفشي ، اللواط انتشار 4ن ، المجتمع عن الظلم رفع -8

 الشھوة قضاء ابتغاء من ولوازمه الشرعي الزواج وھو الشرعي حقھن إعطائھن وعدم النساء ظلم) أ

 النساء وإتيان الزواج، إلى قومه والس'م ص'ةال عليه لوط أرشد لما ولھذا. النسل وتكثير الذرية وطلب بالح'ل


	 ,S	 �֠ KN�4�� jkPlYm,"	����E : (له قالوا بالح'ل@�� -�. 

ִ/(�	
@,# K�(S �)%ִ& ִ/�;�4
� noO�P�,p�� 	,S �Nq7� ;(1  

  .شرعية غير الرجال من شھوة كقضاء باتخاذه مظلوم فھو ، به المفعول ظلم) ب

  .نفسه وظلم ، فطرته سنك حيث كذلك نفسه الفاعل ظلم  ) ج

 بعدم ا4مة وتنتھي ، البشر حياة وتقف النسل بھا ُيقطع أن يمكن الفاحشة بھذه إذ : كلھا البشرية ظلم  ) د

  .ًفشيئاً شيئا البشر بذھاب الناس حياة وتنقطع ، والتناسل التوالد

( : تعالى قال كله ولذلك|☺	��� $��E3ִ֠L 3��8;��ic 

e�f�9_ U7l(" FV U$.�6��(l �&�:E�	֠ X�(" 
�&�:EF(;$�1� 45�9�O ,/W-=ִ9 �H K7U	"��& � SI(" 

ִ�/;�9�O �&:��BQ *wr�☺(;=	�(2 ظالمون بأنھم ووصفھم تعالى � فسماھم 
. 

 

                                                           
 ).79( سورة ھود، آية رقم 1

 ).31( سورة العنكبوت، آية رقم 2
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ًأما إذا كان على وجه الشھادة، ف' يعتبر قذفا ، . الرمي بالزنا على وجه التعبير: ًوشرعا  . 1الرمي: لغة

  2 .إ( أن يكونوا أقل من أربعة

"�*� $�� : �U�2 "���R وا

اجتنبوا  : (ρالقذف كبيرة من الكبائر، وھي من السبع الموبقات، التي جاء التنصيص عليھا في قوله 

الشرك باi ، والسحر، وقتل النفس التي حّرم � إ( بالحق، :  رسول �؟ قالما ھي يا: السبع الموبقات، قالوا 

   3)وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغاف'ت

  :ا�Gف ��

: ًمن قذف محصنا من المؤمنين أو المؤمنات، وجب عليه الحد بنص الكتاب العزيز قال تعالى 

),.](֠rF	�
� ,<�"S�,q (kD5sjtu��☺��	� v��o uo�� 

������X,q (Aִ�,#$�X�# 
EF�ִNA��w uo�)��N��KL		�� 

,.g(@D
x�o @5,	��ִL 23
� �����,/�4�� � y&U z5ִNDA�ִw 

�sN,#�' { ִ/Y|�D��X�}'
� "��) ,<��4C~D⌧���	� (4 .وھناك 

  .الفقه كتب من تطلب أمور من به يتعلق وما والمقذوف، للقاذف شروط

�	
�/ )��R� فG� : ا

 المقذوف بتھم القاذف و4ن ، قبل من ذكرناھا التي الخمس الضروريات من وھي : ا4عراض حفظ -1

 ( حتى القذف تحريم وجب ولذلك ا4عراض اتھام وفيه ، أھلھا بغير ا4نساب إلحاق أنه معروف والزنا بالزنا،

 الطھر، جوانب ويلوث ، ا4طھار قداسة وتخدش ، اف'تالغ المؤمنات وعز شرف ويضيع ، ا4عراض تتھم

   .والشنار والعار بالخزي التقية الرفيعة البيوتات وتلطخ

 وأعدھا ، جل و عز � حرمھا التي الكبائر من الفاحشة إشاعة 4ن وذلك ، الفاحشة إشاعة عدم -2

 ، ،بھا ا4عراض منھم ، ا4رض في لفسادا مبتغ ، للفاحشة مشيع ًوزورا ًكذبا فالقاذف ، ا4ليم العذاب لصاحبھا

 حرم وقد – المستعان و� – اللواط و الزنا من الجريمة ھذه تعاطي وحب ، الفاحشة انتشار حب حاله لسان وكأن

 ' ִ�I(BOM�� ,<�G/(,E� <	rF֠)[., ���4  :(فقال الفاحشة  إشاعة �

�A,BC�D⌧���	� -�. ��](֠rF	� ���"@,S�
E � y&U 

�m�⌧I," [_�(��' -�. 	
IP;$N�	� Y5,�Cbcִ	�
� { 

�F	�
� noO�P�,q uo c;�'
� 23 ,<��☺O�P���(5    

 تعالى قال كما عقوبات ث'ث بقذفه يستحق القاذف 4ن ، الدنيا في والعار الخزي من والس'مة ا4من -3

): ,.](֠rF	�
� ,<�"S�,q (kD5sjtu��☺��	� v��o uo�� 

                                                           
 ).2/721( المعجم الوسيط1

 .200،ص2، وكفاية اGخيار للحصين ج192، ص4، ومغني المحتاج للشربيني ج316ر النھاية للبصير ص انظ 2

 116حديث صحيح، انظر تفاصيل تخريجه ص  3

 ). 4(سورة النور، آية رقم  4

 )19(النور، آية رقم  سورة 5
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������X,q (Aִ�,#$�X�# 
EF�ִNA��w uo�)��N��KL		�� 

,.g(@D
x�o @5,	��ִL 23
� �����,/�4�� � y&U z5ִNDA�ִw 

�sN,#�' { ִ/Y|�D��X�}'
� "��) ,<��4C~D⌧���	�(1  يجلد فالقاذف 

   . الفاسقين من وھو ، شھادته تقبل و( ، جلدة ثمانين

 التجسس وعدم ، مناتوالمؤ بالمؤمنين الحسن الظن من ا4صل خ'ف أنه القذف تحريم مقاصد من ـ4

3� :( تعالى قال ولذلك ، بھم السوء والظن�r� �1�4  O�"x cP�(�⌧� ���� 

,<�"@(SP��☺��	� �kD5s(SP��☺��	�
� �Y�C���;�X�# 

�@��ִb ���E�	�֠
� F�⌧IDִ) �/���4 [.g�/�S(2 . وقوله ): ���� 

,<�"@(SP��☺��	� �kD5s(SP��☺��	�
� �Y�C���;�X�# 

�@��ִb  (كثير ابن قال) : بالبراءة أولى المؤمنين فأم بھم (يليق كان فإن ، عليھم الك'م ذلك قاسوا أي 

 يا : قالت ،حيثτ وامرأته ا4نصاري زيد خالد أيوب أبي في نزلت أنھا : قيل ولذلك وا4حرى، ا4ولى بطريق منه

 أم يا ذلك فاعلة أكنت ، الكذب وذلك ، نعم قال ؟ عنھا � رضي عائشة في الناس يقوله ما تسمع أما أيوب أبا

 من وجل عز � ذكر القرآن نزل فلما : قال ، ِمنك خير و� فعائشة : قال . 4فعله كنت ما و� ( : قالت ، أيوب

   .3 )ذلك في اjيات جاءت كما ، اNفك أھل من قال ما الفاحشة في قال

 من ويحذره ، وجل عز باi ويذكره القاذف ينصح نأً اتھاما أوً قذفا سمع من كل على فالواجب ولذلك

 بالمرء كفى: ( ρ قال فقد والمجامع المحافل في به ويتكلم ذلك يستمع أن يجوز و( ، الفواحش إشاعة عاقبة سوء

 ، المعصية الناس يستمرئ ، والفرى ا4كاذيب ھذه لمثل ا4لسنة بتلقف و4ن ،.4  )سمع ما بكل يحدث أن ًكذبا

   . والمؤمنات المؤمنين في الفاحشة إشاعة باب من ويكون الجريمة رائحة ابھ وتفوح

 إلقاء 4ن ، ا4سرة وسعادة ، النفس وراحة ، القلب وطمأنينة ، البال بھدوء ، الھنيء العيش ضمان -5

 عما ناھيك ، لشرفه وتدنيس ، لسمعته وإھاب ، المقذوف لحياة إفساد فيه غافلة مؤمنة أو مؤمن على والفرية التھمة

 ، القوم علية ا4فاكة الفرية ھذه طالت إذا ًخصوصا ، كله المجتمع أو ، القبيلة ربما بل ، كلھا ا4سرة إلى ُيطال

 ، قالوا ما اNفك أھل قال حين المدني المجتمع في حدث ما وھذا ، العالية والمنزلة الرفيعة المكانة وأصحاب

 طالت أنھا بل ، النبوة بيت وأقلقت ، ρ � رسول طالت حتى يةالفر وسرت ، القوم مضاجع الفرية فأقلقت

 الناس أشرف بين ًحربا تنشب أن الفرية ھذه كادت بل ، طائفتين على حينه في الناس صار حتى ، كله المجتمع

 المؤمنين أم به تخبرنا العظيم المشھد ھذا وإليك ، الشمل ولم الكلمة جمع على المؤمنين وأحرص القوم وأنبل

 ا4وس بين والمراء الجدال حصل وكيف ، اNفك حادثة حول الطويل حديثھا في τالصديق بنت الصديقة عائشة

 يومه من ρ � رسول فقام : ( الصحيحين ففي المنبر علىρ � ورسول يثورا أن الحيان كاد حتى والخزرج

 ما فو� ، أھلي في أذاه بلغني رجل من ييعذرن من: ρ � رسول فقال ، سلول بن أبي بن � عبد من فاستعذر

                                                           
 )4(النور ، آية رقم  سورة 1

 )12(النور ، آية رقم  سورة 2

 1202ية صتفسير ابن كثير ل� 3

 . τعن أبي ھريرة) 5(كتاب مقدمة مسلم ، باب النھي عن الحديث بكل ما سمع، حديث رقم : أخرجه مسلم في صحيحه  4
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 فقام ، معي إ( أھلي على يدخل كان وما ، ًخيرا إ( عليه عليه ما ًرج' ذكروا وقد ، ًخيرا إ( أھلي على علمت

 إخواننا من كان وإن ، عنقه ضربنا ا4وس من كان إن : منه أعذرك و� أنا � رسول يا : فقال معاذ بن سعد

 ولكن ، ًصالحا ًرج' ذلك قبل وكان ، الخزرج سيد وھو عبادة بن سعد فقام ، أمرك فيه ففعلنا تناأمر الخزرج

 ، � لعمر كذبت : فقال حضير بن أسيد فقام . ذلك على تقدر و( تقتله ( ، � لعمر كذبت : فقال ، الحمية احتملته

 علىρ � ورسول ھموا حتى ، والخزرج ا4وس ، حيانال فثار . المنافقين عن تجادل منافق فإنك ، لنقتلنه و�

   .1  ... )وسكت سكتوا حتى فخفضھم فنزل ، المنبر

 طارت وكيف! ؟ مؤمنتين طائفتين بين الحمية ثارت وكيف! ؟ القوم أقلق كيف : المشھد ھذا إلى فانظر

 وإ( ، عباده على ولطفه متهورح � فضل ولو( ، الحرب فتيل تشعل أن كادت حتى كله المجتمع في الشائعة

 سورة من اjيات ونزلت ا4مر في وفصل ، ذلك بعد الوحي جاء ما سرعان ولكن ، ًجدا وخيمة العواقب لكانت

   .عنھم � رضي الصديق بنت الصديقة وتبرئ الجريمة ھذه خطر تبين النور

 القصة تأملت لو وكيف ، الجسيمة الفرية لھذه العظيمة اjثارً جليا يجد الصغير النص ھذا في والمتأمل

  ! .؟ والتفاسير والسير الحديث كتب في بكاملھا

 : والج'ل العزة رب قال ، تعالى � كتاب بنص ملعونً كذبا القاذف 4ن ؛ تعالى � لعنة من ا4من -6

)J<�4 ,.](֠rF	� ���"S�,q (kD
@jtu�"x��	� 

(kDO�(�D,u��	� (kD5s(SP��☺��	� ���"@(�E� -�. 

	
IP;$N�	� Y5,�Cbcִ	�
� � y&U
� �m�⌧I," [_�(�,"(2    

 المؤمنين من غيرھم على والكذب الفرى بألسنتھم يلوكوا أ( والمؤمنات المؤمنين على وجب لذلك

 ما المؤمنين حال لسان وليكن ، اللعن من ويحذره باi ويذكره القاذف ينصح أن ذلك بلغه ومن بل ، والمؤمنات

3� : (بقوله الىتع � ذكره���
� �1�4  O��☺ pP�(☺ִG o c���֠ 	JS 

"<�Eh,q F	
@�� <�' b���⌧�,p�; �⌧IDA�YZ ִ/5sDִ���G 

�⌧IDִ) ��D,p��Z �o+(�,"( 3.   

 تعالى قال ، عظيم عذاب له ًوزوراً كذبا القاذف 4ن ، القيامة يوم العقاب من والنجاة ، العذاب اتقاء -7

) :J<�4 ,.](֠rF	� ���"S�,q (kD
@jtu�"x��	� 

(kDO�(�D,u��	� (kD5s(SP��☺��	� ���"@(�E� -�. 

	
IP;$N�	� Y5,�Cbcִ	�
� � y&U
� �m�⌧I," [_�(�," 

��7\   ,��,q �NA�Kd�� �Y��O�," ��� c,�C~���' 

�Y�N(NPq�'
� �����"L$�'
� 	ִ☺�# ��� ;֠⌧? 

,<���ִ☺P�,q ��Y\   /IY�,S�,q "�Y��(*�
�"q �F	� 

                                                           
، وأخرجه مسلم في )2593(وانظر كذلك ) 4750(كتاب تفسير سورة النور، حديث رقم :  أخرجه البخاري في صحيحه 1

  .كEھما عن عائشة رضي هللا عنھا) 2770(ث رقم كتاب التوبة، باب في حديث ا?فك ، حدي: صحيحه 

 )23(النور ، آية رقم  سورة 2

 )16(النور ، آية رقم  سورة 3
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"���5sq(+ J%ִ���	� ,<��☺O�P�,q
� J<�' rF	� 
��) 

$%ִ���	� �.g�/�☺��	�( 1 ية ھذه في والتفسير العلم أھل اختلف وقدjعباس ابن قال  ا τ 

  :(قرأ ثم ، توبة لھم وليست ، مبھمة وھيρ النبي وأزواج عائشة شأن في أنھا : اjية ھذه عن

,.](֠rF	�
� ,<�"S�,q (kD5sjtu��☺��	� v��o uo�� 

������X,q (Aִ�,#$�X�# 
EF�ִNA��w( 2  قوله إلى) : �3�4 

,.](֠rF	� ��� #	�� ?�(S (NP�,# ִ/(�0�1 

�����O�K��'
 ) المؤمنين أمھات أي (أولئك قذف لمن يجعل ولم ، توبة لھؤ)ء فجعل : قال ، ( 3�

 ذلك على وأصر يتب ولم ، ؤمناتالم الغاف'ت المحصنات قذف من لكل عامة اjية أن آخر فريق وذھب . توبة

   . ا4صول علماء عند ذلك تقرر كما السبب بخصوص ( اللفظ بعموم العبرة و4ن ، ا4دلة بينً جمعا وذلك

 معلوم و علم، بغير وتقّول كبيرة وكذبة عظيمة، بفرية أتى قد القاذف أن القذف، تحريم مقاصد ومن -8

 يحرم ولذلك ، الغاف'ت المحصنات المؤمنات لشرف وتدنيس 4عراض،ا اتھام: ھو والتقول الكذب ھذا عواقب أن

 �1�4 : (تعالى قال الجرائم و الفواحش بھذه غيرھم يرموا أن والمؤمنات المؤمنين على

: &,;��4O��� #Eh(p5sC~���X�# ,<�E���4��
� 

#Eh()�
����X�# 	JS �v�+�� �Eh�� �(&�# �o��(� 

: &,;� /j~�,�S
� 	ssY8Iִ) 
��)
� ִNs(" ^F	� [_�(�," ( 4 

 .  

 عنھا � رضي المبرأة عائشة المؤمنين أم 4منا التھم من كان ما على تدور كانت وإن اjية وھذه

 وھو ًھينا ويحسبه ، والمؤمنات المؤمنين أعراض في ليفري لسانه عنان أطلق من كل تشمل عامه كذلك ولكنھا

 JS ��(���,q	 (تعالى قوله في باللسان العنان أط'ق من التحذير جاء فقد ولذلك ، عظيم � عند

�(S M���֠ �3�4 (&PqִN�� ��I(֠
$ �N+(p,"(5 وقال، ρ ) :بالكلمة ليتكلم العبد إن 

 أن دون يتكلم لمن شديد وعيد الحديث ففي. 6 )والمغرب المشرق بين ما أبعد النار في بھا فيھوي فيھا، يتبين ما

 .    ليقو مما يتبين أو يتحقق

 

 

 

                                                           
 )25 – 23(النور ، ا�يات رقم  سورة 1

 )4(النور ، جزء آية رقم  سورة 2

 )5(النور ، جزء آية رقم  سورة 3

 )15(النور ،  آية رقم  سورة 4

 )18(سورة ق ، آية رقم  5

، وأخرجه مسلم في ) 6478(و ) 6477(رجه البخاري في صحيحه كتاب الرقاق، باب حفظ اللسان ، حديث رقم أخ 6
 . واللفظ لمسلمτكEھما عن أبي ھريرة ) 2988(كتاب الزھد والرقائق، باب حفظ اللسان، حديث رقم : صحيحه 
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":����: 

ًالخمر ما أسكر من عصير العنب، أو ھو عام في كل مسكر، والعموم أصح، وسميت خمرا 4نھا تخمر 

  1 .العمل وتستره، فيذھب عقله

"�*�: 

Tماء الخمTا مھما اختلفت أسTم وإنمTالنوع أو ا(سTرة بTست العبTالتحريم ، فليTا بTشرع يتتبعھTا ، فالTور وأنواعھ

  . 2العبرة باNسكار واNفتار والتخدير وا4ذى الصحي والمادي المتحقق فھذه العلل ھي مناط التحريم

من  وكTان أھTل الTي– وھTو نبيTذ العTسل – عTن البتTع ρسTئل رسTول � :  فعن عائشة رضي � عنھا قالت 

كTل مTسكر خمTر ، وكTل مTسكر حTرام ، ومTن شTرب  : ( ρوقTال . 3)كTل شTراب أسTكر فھTو حTرام:( يشربونه فقال 

مTا أسTكر : ( وقTال عليTه الTص'ة والTس'م . 4)ُالخمر في الدنيا فمات  وھو يTدمنھا لTم يتTب ، لTم يTشربھا فTي اjخTرة 

  . 5)كثيره فقليله حرام 

. 6م الخمر وكل مسكر وقTد أجمTع العلمTاء علTى تحTريم الخمTر  فھذه النصوص وھي كثيرة واردة في تحري

وبھذا ينبغي أن نعلم أن جميع أنواع المخدرات سواء كانت القديمTة أو المTستحدثة اليTوم كالحTشيش وا4فيTون وسTائر 

  . المواد الكيماوية المخدرة فإنھا تدخل في عموم ھذا النص 

 :  /ـ�ا�ـ$ �ـRـ��ـ( اـ�ـ�ـ� 

لعلماء القائلون بالتدرج في تحTريم الخمTر علTى أنھTا مTرت بTث'ث مراحTل ، ويTرى بعTض العلمTاء     لقد اتفق ا

  . أنھا مرت بأربع مراحل 

      

  : ولكن ا4قرب أن المراحل ث'ث وھي 

 �	���ִ☺u~5� �i," 7�K^,���;,/ִ  :(قوله تعالى  : المرحلة ا,ولى

��C�P�ִ☺��	�
� � M�֠ F	ִ☺��+(� ⌦��o�4 [���/2� 

                                                           
 .516 انظر القاموس المحيط للفيروز آبادي ص 1

  . 546ص , 3سالمي جانظر موسوعة الفقه اإل.2

وأخرجه مسلم في , ) 5585: (  باب الخمر من العسل، حديث رقم –كتاب األشربة : أخرجه البخاري في صحيحه  . 3
 ) .  2001: ( حديث رقم –  باب بيان أن كل مسكر خمر –كتاب األشربة :  صحيحه 

 ).2003: (رقمومسلم كذلك حديث ) 5575:(أخرجه البخاري المصدر السابق حديث رقم . 4

 , τمن حديث جابر  ) 3681(  حديث رقم – باب النهي عن المسكر –كتاب األشربة :  أخرجه أبو داود في سننه . 5
 .  وصححه األلباني في صحيح أبي داود بالرقم المذكور 

  . 135ص , 9انظر المغني البن قدامة ج . 6
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	ִ☺��(����;( 1.  

ھذه اjية أول ما نزل في شأن الخمر على القول الTراجح وھTي ( تفيTد التحTريم علTى وجTه القطTع 4نھTا لTم 

 ويTرى فريTق آخTر 2وما جاء بعدھا مؤكTد ومؤيTد. تصرح بالحرمة وإن كان بعض العلماء يرى أنھا محرمة للخمر 

ًن ھذه اjية ( تفيد التحريم صراحة ولكن فيھا ما يجعل العاقل يفكر تفكيرا جديا في مسألة شرب الخمر حيTث قيTل أ ًH ِ

فTالعق'ء . له إن ضررھا أكبر من نفعھا ، والعاقل الحكTيم يفTضل ويفعTل مTا كTان نفعTه أكبTر مTن ضTرره ( العكTس 

 ، ولكن لعدم تصريح اjية بالحرمTة أصTبحت الد(لTة علTى يعرفون أن ما كان إثمه أكبر من نفعه فھو غير مستساغ

فمTن أجTل . ًالتحريم ظنية ، وما كانت د(لته ظنية يكون مح' ل'جتھاد ، ولذلك تركھا البعض وشTربھا بعTض آخTر 

  . ًذلك كانت ھذه اjية تمھيدا لتھيئة ا4ذھان لما جاء بعدھا 


�� ���"s,S	X�D,q ,.](֠rF��N�A	: (قوله تعالى : المرحلة الثانية E 

23 ��� #,��4�� O5{�O� t�	� uo c;�'
� h9,�D�h�G {�¡_ִ& 

����☺O�P��� 	,S ,<�E���4��(3.    

وھTTو نھTTي "  ����4,# ��� 23:" فھTTذه اjيTTة دلTTت علTTى تحTTريم الخمTTر صTTراحة لقولTTه تعTTالى 

ھTي علTى التحTريم فTإن التحTريم مقيTد والنھي يدل على التحريم إ( لقرينة صارفة و( قرينة ھنا ، ولكTن مTع د(لTة الن

وكل من له حرص على أداء الص'ة كما ينبغي ( يستطيع أن يشرب الخمTر إ( , بظرف معين وھو ظرف الص'ة 

بعد ص'ة العشاء ومع ذلك ( يكون مرتاح الشعور و( يشعر بالسرور ، ولذلك ترك الخمر معظم المسلمين إ( قلTة 

ًلتفوس تھيؤا تاما لقبول الحكم الشافي في تحريم الخمر وبھذه اjية تھيأت ا. نادرة  ً  

والتحريم العام الذي ( خيار فيه و( تقييد له بزمTان معTين ، وذلTك بنTزول آيTة المائTدة التTي أفTادت التحTريم 

  .مع بيان التعليل 

 �	X�D,q ,.](֠rF��N�A	: (قوله تعالى  :  المرحلة الثالثة
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ًوبھذه اjية حرمت الخمر تحريما قاطعا واكتمل تشريع الخمر وأجمعت ا4مة سلفا وخلفTا علTى تحريمھTا ،  ً ً ً

خTر وجاءت السنة مؤكدة ومفصلة لجميع أنواع استعمال الخمر المحرم وبيKنت ما يستوجبه شرب الخمر من عقTاب آ

.  

 وبھذا المTسلك الحكTيم قTضى اNسT'م علTى أم الخبائTث التTي كانTت عTادة مستTساغة فTي البيئTة العربيTة قبTل 

ٍاNس'م فطّھر النفوس من حبھا ، وطّھر الحياة ا(جتماعية من مفاسدھا ، وجاءت ا4حاديث منفرة من اNقدام عليھTا 

  .  في أي صورة من صور ا(ستعمال 

 �	
�/ )��R� ���  -: ا

 والتفكير النظر من عليه جل و عز � أوجب فيما إعماله في حقه وإعطاء ، اNنساني العقل حفظ -1

 سبحانه � فإن عليھا بالتأكيد السماوية الشرائع جاءت التي الخمس الضروريات من العقل حفظ و4ن ، وا(ستد(ل

 الخمر، تعريف في تقدم كما ، وأزاله طاهوغ أبعده أي العقل خامر ما كل:  ھو والخمر ، الخمر حّرم وتعالى

  )  حرام مسكر وكل خمر، مسكر كل : (ρ قال ، حرام فھو وا4عمال الفكر عن ويزيله العقل يغلق ما فكل ولذلك

 ، الدين ذھاب : معناه العقل وذھاب ، العقل يذھب الخمر أن معلوم 4نه ، والمال والنفس الدين حفظ  -2

( تعالى قال ولذلكH�*��hX= K  )��֠o3& �&:1� �&�E BC 

�&:�l U�"	0 /s>:/;���& ���!��O�� FV U=	F�� 

>�?@ִ� �&:�☺/;�8	0  �  I:E�:J"	0(1، العقل وفاقد السكران و4ن ) يعي 

 !؟ بالعبادات يقوم أن يمكنه فكيف ويفعل يقول ما

 نفسه قتل فيً مسببا فكان  ًنفسا قتل فلربما يصنع ما يدري ( قد ، العقل فاقد أن فمعلوم : النفس حفظ وأما

 عند ومشاھد معلوم ھو كما المخدرات وجرعات كميات أو ، الخمر من باNكثار وذلك كذلك نفسه قتل وربما ،

   .يعيھا ( وحركاته شعور بدون ،4نه القتل وسائل من وسيلة بأي نفسه قتل أو ، والمخدرات الخمر حتى مدمني

 ، با4موال إ( عليھا الحصول يمكن و( للمال مذھب والمخدرات خمرال أن فمعلوم : المال حفظ وأما

   .المدمنين عندً وخصوصا ، المخدراتً خصوصا ، الطائلة ا4موال وربما

 موجود وھذا ، محارمه على فوقع نفسه عرض ھتك ربما سكر من أن فمعلوم : العرض حفظ وأما

 الفواحش أم الخمر : (قال حيث ρ � رسول وصدق . محارمال بزنا يتعلق فيما مخيفة إحصائيات وھناك ، ومشاھد

 رج' أخذ إسرائيل بني منً ملكا أن: (ρ النبي قال ،وقد 2 )وعمته وخالته أمه على وقع شربھا من ، الكبائر وأكبر

                                                           
 ).43( سورة النساء ، جزء آية رقم 1

 ).3345( ، وحسنه اGلباني في صحيح الجامع برقم ψعن ابن عباس ) 11209( واه الطبراني في الكبير ر2
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 أن فاختار أبى، إن يقتلوه أو الخنزير، لحم يأكل أو يزني، أو ًصبيا، يقتل أو الخمر، يشرب أن بين فخيره ً◌،

  .1)منه أرادوه شيء من يمتنع لم شربھا لما وإنه الخمر، يشرب

 كما ، غيره إلى الحد ومجاوزة التعدي وعدم ، حدوده على والوقوف ، تعالى أi 4وامر ا(لتزام  -3
:(  وتعالى سبحانه � يقول ولذلك ، عنه نھى عما ا(نتھاء يجبH�*��hX= K 

 )��֠o3& �&�:1� �&�E ִ☺X�(" 1U$☺	K��& 
�}�|�fִ☺��&�� a¤b��!u&�� 1�=	��P!u&�� 

�m$j,c $L�k� 45ִ☺ 1 \L=	a�-�.�& �/:�^�¹ <$j	
 
7�EF�;ִ8	�  I:�	(;��80 \�W4  ִ☺X�(" ��KxU1K 

�L=	a�-�.�& I�O ִ��֠:1K 1�EF���v l 
/s��_ִ�ִ8��& �E3B��� ^��&�� '() xU� 	K��& 
(}�|�vִ☺��&�� 7�E�|��� K�� L 1 xU���` 23& 

\L 1�� ,s>:/;���& � 75ִ�	
 @E£��O  I:�� ☺�#�(2 .ولذلك 
   ) .انتھينا انتھينا : (فقال اjية ھذه نزلت عندما � رضي عمر قول معنا تقدم

 الصحابة ووضع حالة حسب على اjيات ونزول ، الخمر تحريم في والتدرج ، وجل عز � خطاب وفي

   .أحكامه وبديع وجل عز � مةعظ كمال فيه الوقت  ذلك في

 مثل علينا تحرم التي الربانية والتشريعات ، العظيمة النعم بھذه علينا ـ وتعالى سبحانه ـ المنعم شكر -4

 .ھناك العظيم المقصد ھذا حول الزنا مقاصد في الك'م تقدم وقد .الموبوءة الخبيثة الجرائم ھذه

 ، لpمن مفسد والمخدرات الخمر 4ن ، اNس'مية اتالمجتمع أوساط بين ، ا4مان ونشر ا4من حفظ -5

 المفسدين قبل من الترويج بسبب وذلك ، وبناتھم أو(دھم  على المطمئنين المؤمنين من اjمنين لمضاجع ومقلق

 ، عقولھم عليھم فأفسدت المفسدات ھذه أغرتھم قد العق'ء بعض ربما نجد أن المؤسف ومن ، ا4رض في

 الفتيات بعض ا4مر ھذا طال وربما ، المخدرات أسير أصبح عاقل يافع شاب من وكم ، ھمحقوق عليھم وأضاعت

   .المستعان و� الغاف'ت المؤمنات

 : ( تعالى قال ولھذا ، الخمور من والتشديد التحذير على والسنة الكتاب في النصوص جاءت ولھذا

 وأكبر الخبائث أم : " الخمر سمىρ النبي أن كيف معنا دموتق ).  منتھون أنتم فھل :( بقوله اjية وختم ) فاجتنبوه

   " .الكبائر

 القرآن في نجدھا ولذلك ، والمجتمعات الفرد على آثارھا وشناعة وبشاعة ، الجريمة ھذه خطر تعظيم -6

 وليس ، الشيطان عمل من رجس كلھا وأنھا ) وا4ز(م وا4نصاب الميسر : ( عليھا ويعطف وجل عز � يذكرھا

 � دون من ويعبدونھا ، الجاھلية تنصبھا كانت التي النصب وھي : ا4نصاب بعد الخمر فذكر ، ذنب الكفر دبع

 حجارة : ھي ا4نصاب : واحد وغير وعطاء ومجاھد عباس ابن قال: (كثير ابن قال عندھا، القرابين ويذبحون

                                                           
، وقد صححه اGلباني في السلسلة الصحيحة برقم 147، ص4 والحاكم في المستدرك ج أخرجه الطبراني في اGوسط،1
وقد رويت القصة بين امرأة وعابد خيرته بين قتل غEم أو الزنا أو شرب الخمر، فشرب الخمر وزنى : (ًوقال أيضا) 2695(

ًروي مرفوعا وموقوفا وھو المحفوظ. ، وقتل الغEم  .439، ص6انظر الصحيحة ج..) ً

  )91 – 90( سورة المائدة ، ا�يات رقم 2
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 كانوا 4نھم بذلك سميت ا4وثان يعني : ابا4نص : (تفسيره في البغوي وقال. 1)عندھا قرابينھم يذبحون كانوا

  .2)ينصبونھا

 نعم ومن ، الجنة 4ھل النزل أعد قد وجل عز � 4ن ، فيھا الخمر شرب بنعيم الجنة في التنعم ضمان -7
���dS� �HS�H	15 : ( تعالى قال كما الخمر نھر الجنة& �W@o�& ִ��11� 

 I:J"g<�☺��& � 3H�}�
 ⌦U=H��°�O L�k� ¤E3S� 
(}7U⌧¦ �L��&�E ⌦U=H��°�O�� L�k� O) 
o� ��o� 

�}SU � < K N���☺�8	§ ⌦U=H��°�O�� $L�k� �U�q	Ð 
�so֠o3  )r(lxU=�.;��� ⌦U=H��°�O�� $L�k� �5b� 1 

'ִÒb�#� (3 فھو ، الدنيا كخمر ليس الجنة في النعيم ذلك في الموجودة اللذة فھذه ) و( ، العقل يذھب 
� : (تعالى قال كما وذلك ، ًفسقا و( ، ًرفثا و( ، ًلغوا صاحبه من تسمع	a1K �,�7}/; 1 

«S
�	F(l L�k� �)r�8S� \,(4   �E3B��- l �so֠	3 
 )r(lxU=�.;��� \,�4   BC H�}�
 G�7:⌧¦ BC�� 7�89 

H��� 1 *D:8
��¼1K \,·4 (4، ًأيضا وقال : )�:Ea K 

7�,�7}/; 1 GI_ �3,�  I�Jo&	K'´ \]·4   
�¤&�:���h(l  {K,c l�O�� «S
�⌧��� L�k� O)r�8S� 

\]y4   zC  I:11|�b�1K H��� 1 BC��  I:8
,�¼1K(5  عباس ابن قال :
  )الخصال ھذه عن فنزھھا الجنة خمر � فذكر ، والبول ، والقيء ، والصداع ، السكر : خصال أربع الخمر في( 

6.  

 ( : أي ) ينزفون و( : (ومعنى ، ا4ول والصحيح . الرأس صداع : وقيل ، البطن وجع : الغول ومعنى   

   .7عقولھم تذھب

 فإن ذلك ومع ، والقربات العبادات أعظم من والص'ة ، الص'ة ومنھا الصالحة ا4عمال قبول ضمان -8

ً صباحا أربعين ص'ة له تقبل لم عاد فإن ، عليه � تاب تاب فإن ،ً صباحا أربعين ص'ة له تقبل ( الخمر شارب

   .8  .... )عليه � تاب تاب فإن ،

 يتوب حتىً صباحا أربعين ص'ته قبول عدم في سبب الخمر شرب أن يدرك أن المؤمن على وجب ولذلك

 الفضائل من يتعلق ما كل من ويحرم ، الص'ة وھي العظيمة الفضيلة ھذه من يحرم أنه وفيه ، تعالى � إلى

 ، البال وھدوء ، القلب وطمأنينة ، � ذمة في والعيش اjثام من تخلصوال الذنوب كغفران بالصلوات الخاصة

  .والعافية العفو � نسأل ، الفضائل من غيرھا إلى الدارين وسعادة

                                                           
 .577 انظر تفسير ابن كثير ل�ية المذكورة ص 1

 . عند تفسيره ل�ية396 معالم التنزيل ص2

 ).15( سورة محمد ، جزء آية رقم 3

  )47 – 45( سورة الصافات ، ا�يات رقم 4

  ) 19 -17(  سورة الواقعة ، ا�يات رقم 5

 .1446ص..) يطاف عليھم بكأس من معين (عز وجل  تفسير ابن كثير لقوله 6

 .  المرجع السابق7

، ψعن عبدهللا بن عمر )1862(كتاب اGشربة، باب ما جاء في شارب الخمر، حديث رقم :  أخرجه الترمذي في سننه8
قال . ψعاصعن عبدهللا بن عمرو بن ال) 5670(كتاب اGشربة، باب توبة شارب الخمر ، حديث رقم :والنسائي في سننه 

لم يكن له ثواب ، وإن برئ الذمة وسقط القضاء بأداء أركانه مع شرائطه، : 1594، ص2المباركفوري في تحفة اGحوذي ج
) وإنما خص الصEة بالذكر Gنھا أفضل عبادات البدن، فإذا لم يقبل منھا، ف�ن تقبل منھا عبادة أصE ً كان أولى ... كذا قالوا

 .  أھـ
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 الفواحش في يقع وأن ، جنونية تصرفات ويتصرف يطيش أن من عقله وحفظ المؤمن وس'مة ضمان -9

 بعقولنا نسلك وأن ، القبائح عن ونبتعد المحاسن به ندرك لكي العقل لنا جعل وجل عز � 4ن ، العظيمة والكبائر

م ولذلك المستقيم والصراط القويم الطريق على نسير وأن ، الس'م سبل Kعقله يطيش الخمر شارب 4ن ، الخمر حر 

 ، تصرفاتال وسخف وسفه ، ا4خ'ق وفجور وفسق ، الكبائر وعظائم القاذورات جرائم في يقع لذلك ، لبه ويذھب

 بين الحديث ھذا ففي. 1 )وعمته ، وخالته ، أمه على وقع شربھا ومن ، الكبائر وأكبر الفواحش أم الخمر: ( ρ قال

 ، البشرية الطباع ينافي أنه معلوم أمر وھذا المحارم على يقع فإنه لذلك ، الجريمة ھذه وبشاعة شناعة ρ النبي

  .منھا الكافرة حتى

 لعن: ( ρ قال خصال عشر فيه � ولعن بل ، ملعون الخمر شارب فإن ، لىتعا � لعن من ا4من -10

 ثمنھا وآكل إليه، والمحمولة وحاملھا، ومعتصرھا، وعاصرھا، ومبتاعھا، وبائعھا، وساقيھا، وشاربھا، الخمر �

(2.  

 أو تقديم أو عصر أو بصناعة إما شارك من كل فيھا وملعون ، ملعونة الخمرة أن التنبه وجب ولذلك  

 � رضي عمر ابن فعن ، الكؤوس فيھا تدار مائدة على القعود ρ النبي ونھى بل ، شرب أو شراء أو بيع أو حمل

 الرجل يأكل وأن ، الخمر عليھا يشرب مائدة على الجلوس عن: مطعمين عن ρ � رسول نھى : ( قال عنھما

   .3  )بطنه على منبطح وھو

 انتشار 4ن ، والقذف والمسخ الخسف من المؤمنة المطمئنة اjمنة معاتوالمجت اNس'مية ا4مة حفظ - 11

: ρ قال ، وعقابه وغضبه � سخط وإنزال ، ھ'كه فيً سببا تكون قد المجتمع في الجريمة ھذه واستفحال الخمور

   .4 )الخمور واستحلت ، والقينات المعازف ظھر إذا ، ومسخ ، وقذف ، خسف الزمان آخر في سيكون( 

 العزة تعيش أن أرادت وإذا ، ا4مم من غيرھا على تسود أن أرادت إذا ا4مة أن الحديث ھذا وفي            

 خالقھا بحقوق والقيام ، ربھا لتعاليم با(لتزام فعليھا ، رأسھا رافعة ، بتعاليمھا مفتخرة بدينھا معتزة وا4نفة واNباء

 ( من به نطق كما والمسخ بالخسف مھددة فإنھا ، والموبقات ائرالكب واقترفت ، الشھوات في غرقت فلو وإ( ،

 .ρ الھوى عن ينطق

 وسوء ، جاھلية بميتة مھدد الخمر مدمن 4ن ، بخير له ُيختم وأن ، حسنة ميتة يموت أن ضمان -12

 وھي مات فإن ،ً يوما أربعين ص'ة له تقبل لم شربھا فمن ، الخبائث أم الخمر: (ρ قال . تعالى باi والعياذ خاتمة

                                                           
 نظر تفاصيل تخريجه   حديث صحيح، ا 1

 ، وصححه ψعن عبدهللا بن عمر ) 3674(كتاب اGشربة، باب العنب يعصر للخمر، حديث رقم :  أخرجه أبو داود في سننه2
 ).5091(اGلباني في صحيح أبي داود بالرقم المذكور وفي صحيح الجامع برقم 

 ).3774(، حديث رقم ... لوس على مائدة كتاب اGطعمة ، باب ما جاء في الج:  أخرجه أبو داود في سننه 3

ومعنى ). 3665(، وصححه اGلباني في صحيح الجامع برقم τ أخرجه الطبراني في الكبير عن سھل بن سعد الساعدي 4
جمع قينة، : أن يمسخوا قردة وخنازير، القينات: القذف بالحجارة من السماء، المسخ: أن تخسف بھم اGرض، القذف: الخسف

) قين(انظر النھاية في غريب الحديث fبن كثير مادة .(ا تطلق على المغنية من ا?ماء، وتجمع على قيان كذلكًوكثيرا م
 ). 773ص
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 ك'منا آخر يجعل وأن ، بخير لنا يختم وأن ، المحرمات جميع يجنبنا أن � نسأل. 1)جاھلية ًميتة مات بطنه في

   .آمين .. الشھادتين الدنيا من

 يجوز أن يحاول من أمام الذرائع وسد ، وكثيرھا قليلھا عليھا والقضاء ، الجريمة ھذه دابر قطع -13

 ( الكثير كحكم القليل حكم أن وبين ، كله ذلك من حذر ρ النبي ولكن اNسكار درجة ىإل يصل لم الذي القليل

 ولذلك . أوليائه نظر في الحسن ويقبح القبيح ويحسن ، ويغري يسول والشيطان ، إليه ذريعة 4نه ، عنه يختلف

ً وقطعا ،3 )حرام منه الكف ءفمل ، الفرق منه أسكر ما : ( ًأيضا وقال ،2 )حرام فقليله كثيره أسكر ما: ( ρ قال

 كما عليھا أعان من كل وعلى ، عليھا اNلھية اللعنة جاءت فقد المعصية ھذه شؤم منً وتخلصا ، الجريمة ھذه لدابر

   .4... )وساقيھا وشاربھا الخمر � لعن ( بقوله ρ النبي حديث تقدم

 ما كل عن ينھى أن وجب بذلك قضاءال ونزل وإخماله ٍشيء تحريم في المصلحة تعينت ولما فإنه ولذلك

   .5بالشرع مناوأة للمصلحة مناقضة ذلك فإن عليه ويحملھم الناس في ويروجه أمره ينوه

َالملكية من وا(بتعاد البھيمة ورطة في النفس تردي وفيه بصاحبه ومزري قبيح 4نه -14  الغاية في َ

 المنزلية المصلحة وإفساد ، عليھم به ومنK "، ناNنسا نوع به � خص الذي عقله أفسد حيث ، � خلق وتغيير

 المعاني ھذه كل � جمع وقد ، الصبيان منھا يضحك ، منكرة ليھئات والتعرض المال وإضاعة ، والمدنية

(  اjية ھذه في ًوتلويحا ًتصريحاִ☺X�(" ��KxU1K �L=	a�-�.�& I�O 

ִ��֠:1K 1�EF���v l /s��_ִ�ִ8��& 

�E3B��� ^��&�� '() xU� 	K��& 

(}�|�vִ☺��&��  .7 بالمرة قبحه على والنحل الملل جميع اتفقت  ولذلك . 6)

 أن ذكر قد وجل عز � وأن ، الخمر حال بيان في الشرع و النص وتحكيم ، العقل و الفكر إعمال  -15

 «2��s ;8:� ^ִ  :(تعالى قال  ولھذا ًجدا كثيرة فھي فيھا المضار أما قليلة ولكنھا ، منافع فيھا

\� 1 xU$☺ִ¢��& (}�|�vִ☺��&�� � 758֠ 

3ִ☺(�f�
 ⌦���(" G}U(^BQ ����=s� ��� �SS�;�� 

3ִ☺���☺��("�� �} �~Q�O L�� ִ☺(��8��X� (8 . ية وھذهjا 

 أن وھي العظيمة الحقيقة ھذه يدرك أن سيستطيع العقل أن: ا4ولى الجھة : جھتين من والعقل الفكر إعمال فيھا

                                                           
، وصححه اGلباني في صحيح الجامع ψعن عبدهللا بن عمرو بن العاص )3667(برقم)4/81(الطبراني في اGوسط أخرجه 1

 ). 3344(برقم 

كتاب : وأخرجه الترمذي في سننه) 3681( اGشربة ، باب النھي عن المسكر،حديث رقم كتاب:  أخرجه أبو داود في سننه 2
 ).  5530(، وصححه اGلباني في صحيح الجامع )1865(حديث رقم ) اGشربة، باب ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام 

وصححه اGلباني في ) 1866(برقم وأخرجه الترمذي كذلك ) 3687( أخرجه أبو داود بنفس الكتاب والباب السابق برقم 3
ھو مكيال مقداره مائة : ومعنى الفرق). 5531(صحيح أبي داود والترمذي باGرقام المذكورة ، وفي صحيح الجامع برقم 

ً E87،ص3انظر ترتيب صحيح الجامع ج. (وعشرون رط  ( 

 حديث صحيح، انظر تفاصيل تخريجه   4

 .508، ص2 انظر حجة هللا البالغة للدھلوي ج5

 )91( سورة المائدة ، جزء آية رقم 6

 .507، ص2 انظر حجة هللا البالغة للدھلوي ج7

 )219( سورة البقرة ، جزء آية رقم 8
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 التكليف مناط ھو الذي العقل ذھاب ھو الخمر تحريم وأولويات أساسيات أن : الثانية الجھة ، النفع من كبرأ اNثم

 � ونسأل ، المثول نعمة على i الحمد و ، بالعقول جّملنا من فسبحان . البھيمي عن اNنساني النوع تميز وآلة

   .القبول وتعالى سبحانه

 وما الشھوات، تجلب ما كل عن وا(بتعاد وجل، عز � شرع ھاإلزام و تعالى i النفس تطويع -16

 الخمور عادة : ھي العادات ھذه ومن العادات، من بھا واNتيان ارتيادھا من واعتادت ، النفوس عليھا ُجبلت

 للعرب يومئذ يكن ولم ، الخمر حرمت:  (τ أنس قال فقد ، الكؤوس عليھا تدور كانت التي والموائد ، وشربھا

 على الخمر حرم كيف المبحث ھذا بداية في تقدم وقد ، 1 )الخمر من أشد شيء عليھم حرم وما ، منھا أعجب شعي

 و با(نتھاء وا4مر بالتحريم القاطع النص جاء حتى ، فقط التحريم مواقع عن ينتھون الناس كان وكيف ، مراحل

   ) .انتھينا (� رضي عمر فقال عنه ا(نزجار

 ، الناس أمام حقير  السكران 4ن وذلك ، ومنزلتھم مكانتھم على  ،والحفاظ العباد مصالح مراعاة  -17

 و مكانته وتنزل ، ًالم' أمام تفضحه ًأعما( عمل وربما ، وتصرفاته معام'ته في  ومتسفل ، نظرھم في وقزم

 ، منصبه عن إبعاده أو ، هوظيفت عن طرده أو أسرته تشتيت فيً سببا كانتً أعما( عمل وربما ، الّسفل إلى منزلته

   .مشاھد و موجود كله وھذا . مسؤوليته عن إقصائه أو

 بين يميز لم سكران من وكم ، الناس أمام ومھزلة وسخرية ، لpطفال مضحكة كان سكران من كم و

 لتلطخوا القاذورات تناول في وقع  فربما ، البعرة و التمرة وبين بل ، الجمرة و التمرة وبين والخبيث، الطيب

 وتجريم الخمر بتحريم علينا أنعم و كرمنا جل و عز � فإن كله ولذلك العافية، و العفو � نسأل بالنجاسات،

  .فاعله

 قلبه، من اNيمان خرج الخمر شرب إذا المؤمن 4ن ، القلب في النفوس،وثباته  في اNيمان حفظ  -18

 يشربھا حين الخمر يشرب و( مؤمن وھو يزني حين يالزان يزني ( :(ρ قال ثانية مرة إليه فيعود يصحو حتى

 إليه عاد العمل ذلك من خرج فإذا كالظلة رأسه فوق كان ( الصحيحين غير رواية في وجاء . 2 ..)مؤمن وھو

  .3 )اNيمان

 ا4فاكة والجرائم اjثمة المعاصي ھذه مع المؤمن قلب في  يجتمع ( اNيمان أن فيك � بارك أخي فانظر

 الظلة مثل فوقه يبقى أنه تبين ا4خرى الرواية جاءت كما ولكن ، الكبائر ھذه بارتكاب كافر أنه ھذا معنى يسول ،

 الحياء يخالجه ً◌ دائما والكبائر المعاصي مرتكب أن نجد ولذلك ، إيمانه إليه رجع معصيته من انتھى فإذا

   .قلبه إلى إيمانه رجوع وعند ، المعصية من ا(نتھاء بعد ولكن والخوف

                                                           
 .من سورة البقرة) 219(ل�ية    )  (     انظر تفسير البغوي ص 1

وفي مواضع أخرى ) 2475(كتاب المظالم ، باب النبھى بغير إذن صاحبه، حديث رقم : أخرجه البخاري في صحيحه 2
كتاب ا?يمان، باب نقصان ا?يمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية : وأخرجه مسلم في صحيحه ) 6772(و ) 5578(

  . τ، كEھما عن أبي ھريرة )57(على إرادة نفي كماله ، حديث رقم 

 .τعن أبي ھريرة ) 2625(، حديث رقم  انظر سنن الترمذي ، كتاب ا?يمان، باب ما جاء f يزني الزاني وھو مؤمن3
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 الخمر ولكن ، المسلمين بين فيما ا4صل 4نه المسلمين بين والمودة المحبة وزرع الصدر، س'مة  -19

( : تعالى قال الناس بين فيما والشحناء والبغضاء العداوة يزرعִ☺X�(" ��KxU1K 

�L=	a�-�.�& I�O ִ��֠:1K 1�EF���v l 

/s��_ִ�ִ8��& �E3B��� ^��&�� '() xU� 	K��& 

(}�|�vִ☺��&�� ،ρ النبي أصحاب وھم والرسل ا4نبياء بعد البشر خيرة مع ھذا حدث وقد 1)

 ناقتين على فثار – تحريمھا قبل – الخمر شرب عندما ،ρ 2 النبي عمτ لحمزة حدث كما إليه الناس أقرب ومن

  . نعيص ما يعلم ( وھو ذلك كل أكبادھا من وأخذ خواصرھما، وبقر ، أسمنتھما فجبτ K لعلي

 ذكر عن يصد الخمر 4ن العبادات، بأنواع وا(شتغال القربات، و بالطاعات والقيام للذكر، ا(لتزام - 20

 (: تعالى قال ولذلك يفيق، حتى ً◌ ثم' الطوال الساعات السكران ويبقى والذكر القرآن عن ويبعد �

ִ☺X�(" ��KxU1K �L=	a�-�.�& I�O ִ��֠:1K 

1�EF���v l /s��_ִ�ִ8��& �E3B��� ^��&�� '() 

xU� 	K��& (}�|�vִ☺��&�� 7�E�|��� K�� L 1 

xU���` 23& \L 1�� ,s>:/;���& � 75ִ�	
 @E£��O 

 I:�� ☺�#� (3.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 )91( سورة المائدة ، جزء آية رقم 1

وفي مواضع أخرى منھا ) 2375(كتاب المساقاة ، باب بيع الحطب والك� ، حديث رقم :  أخرجه البخاري في صحيحه 2
من عصير العنب ومن تحريم الخمر وبيان أنھا تكون : كتاب اGشربة، باب: ، وأخرجه مسلم في صحيحه ) 4003 ، 2089(

والحديث بطوله وفيه قصة ما . τعن علي بن أبي طالب ) 1979(التمر والبسر والزبيب وغيرھما مما يسكر ، حديث رقم 
 . فعل حمزة بالتفصيل

 ).91( سورة المائدة ، آية رقم 3
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 ����ــــ� �2'1ـــــ# ا�$'>ـــ�

 �W�I :����� ا

ًخذ الشيء من الغير خفية أو أخذ ما ليس له أخذه خفيةأ:لغة  ً1 .  

1.على وجه ا(ختفاء , وإخراجه من حرز مثله ب' شبھة له فيه, أخذ مال محترم لغيره :         وفي الشرع 
  

                                                           

  .104ص.نير والمصباح الم ,  422والنهاية البن األثير ص   ,807ص . انظر قاموس المحيط مادة سرق  . 1
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ب �2 ;/ 
0��2 ����� 
 : �*( اW�Iـ� و/

: أما من الكتاب فلقوله تعالى , السرقة من الكبائر وا4دلة على تحريمھا من الكتاب والسنة كثيرة 

)E¨Y$	~~�	�
� �A�֠Y$	~~�	�
� ��¢�"��¤�֠		�� 

	ִ☺��,q(NPq�' _EF�,9ִL 	ִ☺�# 	,/j~⌧? H⌧D�h,; b�(RS 

^F	� h �F	�
� ©9qY�," �o+Chִ&.(2 على )وقطع اليد عقوبة و( تكون العقوبة إ 

  . فعل محرم 

ًأن يكون المسروق نصابا وأن تكون السرقة من :ن وقال الجمھور من الفقھاء القطع ( يجب إ( بشرطي

 .مكان محروز ويعتبر الحرز على حسب حال المسروق 

ًأن رجT' مTن ( وحTديث آخTر . 4ً)فصاعدا3( تقطع يد السارق إ( في ربع دينار :(ρوالدليل على ذلك قوله 

ومTا أخTذ , ھTا مTرتين وضTرب نكTال فيھTا ثمن: فقTال.  التي توجد في مراتعھTا5 عن الحريسةρمزينة سأل رسول � 

يا رسول � فالثمار وما أخTذ منھTا فTي أكمامھTا : قال, إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن ,  ففيه القطع 6من عطنه

ومTا أخTذ مTن , ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين وضرب نكTال ,  فليس عليه شيء 7من أخذ بفمه ولم يتخذ خبنة: ؟ قال

لعTن � الTسارق يTسرق  : ( ρ ، أمTا الTسنة فمنھTا قولTه 9 ) إذا بلغ مايؤخذ من ذلTك ثمTن المجTن, ففيه القطع 8أجرانه

10)ويسرق الحبل فتقطع يده , البيضة فتقطع يده
  

وبين أن قطع يده مترتب على , وجه الد(لة أن الرسول عليه الص'ة والس'م لعن السارق بالدعاء عليه 

 o�o : (ا جاء ذلك في كثير من آيات القرآن كقوله  تعالى واللعن دليل على الحرمة كم, سرقته 

                                                                                                                                                                                        

  3034ص  , 9انظر كشاف القناع  ج . 1

  .38آية رقم , سورة المائدة  . 2

والدرهم نقد من  الفضة كان ,ًجراما من الذهب  ) 4.25: ( نقد من الذهب كان وزنه في الدولة اإلسالمية يعادل : الدينار . 4
، 1لتعليق على الدراري المضيئة لمحمد صبحي حالق جًجراما من الفضة انظر ا) 2.975:(وزنه في الدولة اإلسالمية يعادل 

  . 225 ـ 224ً نقال عن األموال في دولة الخالفة لعبد القديم زلوم ص 345ص

حديث رقم ، )والسارق والسارقة فاطعوا أيديهما : ( كتاب الحدود ـ باب قول اهللا تعالى : أخرجه البخاري في صحيحه  . 5
كالهما من حديث ) 1684(باب حد السرقة ونصابها ـ حديث رقم ،  كتاب الحدود: وأخرجه مسلم في صحيحه،)6790(

  .ψعائشه 

 . أي الشاه يدركها الليل قبل رجوعها إلى مأواها فتسرق من الجبل : ومعنى الحريسه6

 )440ص " عطن " انظر مختار الصحاح للرزاي مادة .(الموضع الذي يترك فيه اإلبل على الماء :  ومعنى العطن 6

 )169ص " خبن " انظر مختار الصحاح للرزاي مادة .( مايحمله اإلنسان في حضنه أو ثوبه :  ومعنى خبنة 7

" انظر مختار الصحاح للرزاي مادة                    . (موضع التمر الذي يجفف فيه مثل البيدر للحنطة : ومعنى الجرين  8
 )101ص " جرن 

 وحسنه اGلباني في 381 ص4 ، والحاكم في مستدركه ج 207 ، 203 ، 180 ، ص 2أخرجه أحمد في مسنده ج  . 9
 2413 ، برقم 69 ص 8إرواء الغليل ج

حديث رقم ) والسارق والسارقة فاقطعوا أيديھم: ( كتاب الحدود، باب قول هللا تعالى :أخرجه البخاري في صحيحه  . 10
حديث عن أبي ھريرة ) 1687(قة ونصابھا ـ حديث رقم كتاب الحدود، باب حد السر: ، وأخرجه مسلم في صحيحه)6799(
τ  
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وقد أجمع الفقھاء من السلف والخلف على . والعقوبة ( تكون إ( على فعل محرم, والكذب حرام باتفاق 

  .  توفرت الشروط وانتفت الموانع إذا2وأجمعوا على وجوب قطع يد السارق, حرمة السرقة 

 �W�I
	� ���R( ا�/ : 

وكل ما ذكر في مقاصد الغصب .تقدم معنا في مقاصد تحريم الغصب ما يتعلق بالحكمة من تحريم الغصب

  : يقال في السرقة كذلك، وزيادة على ما ورد في الغصب ففي السرقة يضاف كذلك

لعن � : (ρوقد جاء النص في السرقة بالنص ، قال ا4من من لعنة � عز وجل والطرد من رحمته،  -1

توضع على (بيضة الحديد : والمراد بالبيضة . 3)السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده

 . ، والحبل حبل السفينة 4ن ك' ً منھما قيمته أكثر من ربع دينار فيما تقطع يده)الرأس

وقد . 4ذلك السارق الذي خسر يده الشريفة مقابل أشياء يسيرة حقيرةوالصحيح أنه جاء في معرض الذم ل

  .  5وردت نصوص كثيرة في تحريم الغصب وأن الغاصب ملعون كذلك 

س'مة ا4عضاء ، وإبقاءھا على ما خلقھا � عز وجل، ( تبطش إ( فيما أحل � عز وجل، وذلك  -2

 عليھا استحقت القطع والبتر، حتى ( يعاود الجريمة مرة 4ن السارق لما بطشت يده، وسرقت ا4موال المحرمة

 .وليس ھناك أعظم من ردع السارق بما قد شرع � عز وجل من قطع يده. ثانية

الس'مة من الخزي والعار ولحوق الشنار طوال حياة السارق، وذلك 4نه إذا قطعت يده لحقه ذلك  -3

ًصية ويلزم الس'مة 4عضائه، حتى يعيش نظيفا في مجتمعه، ولذلك وجب عليه أن يجانب ھذه المع. طوال حياته 

 . ًمحترما لدى أقربائه وأسرته، سعيدا ً مع زوجته وأو(ده

إضفاء حياة السعادة ، وزرع ا(بتسامة وإبقائھا على رونق ا4طفال، وحياتھم، وھذا كله يذھبه نظرة  -4

ناھيك عن تعيير الناس وأطفال . وال الناس بالباطلا4و(د إلى يد أبيھم وقد قطعت في سرقة ، وبترت في أكل أم

 .ًفالواجب على من سولت نفسه على ھذه الجريمة أن يفكر مليا بھذا كله. اjخرين لھم بذلك

ضمان أمن المجتمعات، وس'مة أموال الناس، بتحريم ھذه الجريمة وتجريم فاعلھا بل والحد في ذلك  -5

 . بقطع يده

ه، وإنقاذه من براثن جرائم أخرى، لو لم تقطع يده، فلربما سلم في ھذه ردع السارق، وتوقيفه عند حد -6

والتمادي قد تودي بحياته، فالسارق مستعد . ًالجريمة وقطعت يده فكانت سببا في ردعه من التمادي في السرقات

                                                           

  .61سورة آل عمران ، جزء آية رقم  . 1

المقاص�����د العام�����ة               :  والع�����الم156:، ومرات�����ب ا?جم�����اع fب�����ن ح�����زام ص)139(انظ�����ر ا?جم�����اع fب�����ن المن�����ذر . 2
 ) .558-557(ص

، وانظر كذلك )6783(َّلسارق إذا لم يُسم ، حديث رقم كتاب الحدود ، باب لعن ا: أخرجه البخاري في صحيحه  . 3
كEھما عن أبي ) 1687(كتاب الحدود، باب حد السرقة ونصابھا، حديث رقم : ، وأخرجه مسلم في صحيحه ) 6799(

 . τھريرة 

 .1082انظر شرح مسلم للنووي ص  . 4

  575انظر مقاصد تحريم الغصب ص . 5
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فردعه .مة4ي جريمة أخرى، فلربما لو وجد من يقاومه أو يمنعه أنه يقاتله ، خصوصا ً أنه مستعد لھذه الجري

 .بقطع اليد أولى من ارتكابه بعد ذلك جرائم أخرى كالقتل أو الزنا والعياذ باi تعالى

ترسيخ عقيدة اNيمان بالقضاء والقدر، وأن � عز وجل قد خلق الناس أغنياء وفقراء، وأنه ( يجوز  -7

عليھم بما آتاھم � سبحانه وتعالى ا(عتداء على أموال الغير، بحجة أنھم يملكون وھو ( يملك ، أو بحجة التسخط 

 . وتفضل عليھم

تھذيب النفس وتزكيتھا ، وعدم حسد اjخرين أو النظر إلى ما أوتوا ولم يؤت، وحتى ( يزدري نعم  -8

انظروا إلى من أسفل منكم، و( تنظروا إلى من ھو فوقكم ، فھو أجدر أن ( تزدروا  : (ρولھذا قال . � عليه

 . 2أي تحتقروا: عنى تزدروا وم. 1)نعمة � 

رفع رذيلة الھلع والبطش عن النفس، وذلك 4ن السارق نفسه دنيئة، وغير قنوع بما أعطي ، ودائم  -9

التطلع إلى ما في أيدي الناس ، خبيث النفس رديء الطوية ، يحب ما( يملك، ويسطو على ما تملي عليه نفسه أن 

  .          يحصل عليھا
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 τعن أبي هريرة ) 2963(زهد والرقاق ، حديث رقم كتاب ال: أخرجه مسلم في صحيحه . 1

 .1709شرح مسلم للنووي ص  . 2
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 ا��'اDــ� �2'1ـــ# ����ــــ�

 : ا�Rا@� ����� 

   1.منهً خوفا الطريق سلوك من الناس (متناع بذلك سمي المسلمين من طريق قاطع ھو المحارب 

  
0�*� :  

: ( وجل عز قال اjخرة وعيدو الدنيا عذاب صاحبھا استحق التي الذنوب كبائر من ذنب والحرابة  
ִ☺X�(" �&E ª Vִj  )��֠o3&  I:�l,cH EY o3& 

N1O	3:���c��  I7:ִ8�� K�� '() \t7c!u& &½fb�	
 
I�O �&�:8;g<	"1K ���O �&�:�6X;b�1K ���O ִ�oa	"80 

��(�K���K�O ���8;1j7c�O�� $L�k� �&=/;�e ���O 
�&7:⌧��1K *��� \t7c!u& > *+��_	` ����	� �V�V�e 

'() �-��c��& � ����	��� '() ,s U�e!ִ& 

É¤&⌧- 1 ¥�f�J 1(2 .قدامة ابن قال) : ية وھذهjفي نزلت العلماء من وكثير عباس ابن قول في ا 
3)المسلمين من الطريق قطاع

  

 النبي لھم فأمر ، المدينة فاجتووا عرينة أو عكل من ناس قدم : قال عنه � رضي مالك بن أنس وعن  

ρ ،النبي راعي قتلوا صحوا فلما ، فانطلقوا وألبانھا، أبوالھا من يشربوا أن وأمرھم بلقاح ρ فجاء ، النعم واستاقوا 

 خ'ف من وأرجلھم أيديھم قطعت بھم فأمر ، بھم جيء النھار ارتفع فلما آثارھم في فبعث ، النھار أول في الخبر

 إيمانھم بعد وكفروا وقتلوا سرقوا فھؤ(ء : ق'بة أبو قال. يسقون ف' يستقون الحرة في وتركوا أعينھم وسمرت

4.ورسوله � وحاربوا
  

  : ا�Rا@� أ+3اع

                                                           
 .473،ص12ج والمغني fبن قدامة ،202،ص9ج،وانظر النجم الوھاج للدميري 233،ص4جللشربيني مغني المحتاج  1

 ).33( سورة المائدة ، آية رقم 2

 473، ص12 المغني ج3

وفي ) 233(وء، باب أبوال ا?بل والدواب والغنم ومرابضھا، حديث رقم كتاب الوض: أخرجه البخاري في صحيحه  4
كتاب القسامة والمحاربين، باب حكم المحاربين : وأخرجه مسلم في صحيحه ) 5686، 1501(مواضع أخرى منھا 

  . τعن أنس ) 1671(والمرتدين ، حديث رقم 
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 أو المذكورة ا4مور ھذه بين مخير اNمام ھل العلماء واختلف الحرابة، عقوبة على والحديث اjية دلت  

 قتلوا فإن حرابته، باخت'ف تختلف قوبةالع أن تعالى � رحمه الشافعي اNمام ومذھب ارتكب، ما باخت'ف تختلف

 من وأرجلھم أيديھم ُقـطعت يقتلوا ولم المال أخذوا وإن ُوصلبوا، ُقـتلوا وأخذوه قتلوا وإن ، ُقـتلوا المال يأخذوا ولم

1.وغيرھما وتغريب بحبس ُعزروا يقتلوا ولمً شيئا يأخذوا ولم السبيل أخافوا وإن خ'ف
  

�	
�/ )��R� �@ا�R  : ا

 القبيحة اjثمة والمعصية الشنيعة الجريمة ھذه بتحريم القاضية ρ رسوله وأوامر � بأوامر لتزاما( -1

 اjمنين طرق في السبيل وتقطع الناس، نفوس في والھلع الخوف وتزرع ، وا4عراض با4نفس تفتك زالت ما التي

 النصوص جاءت وقد ، أموالھم ھبوتن ، المسافرين بسمة على تقضي و ، المارين وا4طفال النساء وتروع ،

 اNمام فعل إن: ( اNع'م في � رحمه الملقن بن الحافظ قال عليھا، العقوبة وترتب الجريمة ھذه لحرمة المبينة

 رحمة ھو بل الرحمة عدم من ليس ذلك ونحو ا4عين وسمر والقطع المثلة في يفعله وما الفساد وأھل بالمحاربين

  ھـ.أ 2.. )الخلق عن العادية كف من فيه لما

 في تعالى قال كما ρ ورسوله � يحاربون إنما الحرابة أھل 4ن ، ρ ورسوله � محاربة من ا4من -2
 ( كتابهִ☺X�(" �&E ª Vִj  )��֠o3&  I:�l,cH EY 

o3& N1O	3:���c��  I7:ִ8�� K�� '() \t7c!u& 
&½fb�	
 I�O �&�:8;g<	"1K ���O �&�:�6X;b�1K ���O 
ִ�oa	"80 ��(�K���K�O ���8;1j7c�O�� $L�k� �&=/;�e 

���O �&7:⌧��1K *��� \t7c!u& > *+��_	` ����	� 
�V�V�e '() �-��c��& � ����	��� '() ,s U�e!ִ& 

É¤&⌧- 1 ¥�f�J 1(3 .والنكال العذاب وأنواع بألوان العقوبة عليھم ّشدد وجل عز � فإن ولذلك ، 
 .الوبال سوء اjثمين يذوق تىح الفعال، تلك لسوء وذلك

 4ن وذلك واNفساد، الفساد ومحاربة الناس بين والوئام والمودة المحبة وزرع ، وا4مان ا4من نشر -3
 والخيانة الغدر صور أشنع ومن المجتمع، في الفساد جرائم أبشع ا4رض،ومن في اNفساد أنواع أعظم من الحرابة
��I7:ִ8�� K  (بقوله وجل عز � وصفھم ولذلك ا4رض، في لyمنين '() 

\t7c!u& &½fb�	
 الناس على ويخربون ا4رض في الفساد بأعمالھم يسعون فھؤ)ء ،(

 أربعين يمطروا أن من ا4رض 4ھل خير ا4رض في يعمل حد :  ( ρ يقول ولذلك المجتمع في معايشھم
  .4ً)صباحا

 في العار وجلب الخزي يستوجب ما الصلبو القطع من فيه الحرابة حد 4ن الدنيا خزي من ا4من -4

 ترويع أو السبيل إخافة أو التقطع على نفسه له سولت من على وجب لذلك ، القيامة يوم العذاب عن ناھيك الدنيا

                                                           
 ،146،ص9ج، ا?عEم fبن الملقن 277،ص4جني  ومغني المحتاج للشربي،205،ص9جالنجم الوھاج للدميري انظر  1

 .745والحاوي للماوردي ص ، 476،ص12 جوالمغني fبن قدامة

  .144،ص9ج ا?عEم  fبن الملقن 2

 ).33( سورة المائدة ، آية رقم 3

( ًوورد موقوفا ) ًثEثين صباحا(وفيه ،)4904( برقم كتاب الحدود،باب الترغيب في إقامة الحد،:  أخرجه النسائي في السنن4
كتاب : وأخرجه ابن ماجه في السنن. الموقوف له حكم الرفع: وحسنه اGلباني في صحيح النسائي وقال ) ًأربعين صباحا

وحسنه اGلباني في . مسند أبي ھريرة ) 9226( وأخرجه أحمد في السنن برقم ،)2538(برقم ، باب إقامة الحدودالحدود، 
 ). ًأربعين صباحا ( بلفظكلھا ) 3130(الجامع برقم وفي صحيح ) 231(الصحيحة برقم 
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 من ًومخوفا المعصية عن ًرادعا ذلك يكون حتى الدنيا في والخزي العذاب من سي'قيه لما ًمليا يفكر أن اjمنين

 . وقرابته وأھله وذويه معشره، من المp امأم والعار الخزي

 ( من الناس من أن سبحانه يعلم فھو الدنيا بخزي العاصين ّذكر عندما وتعالى سبحانه � بأن ًعلما  

 لكي الحدود ھذه شرعت ولذلك ، المذنبين العصاة به وجل عز � توعد بما ينزجر و( اjخروية، العقوبات تردعه

 قيد على بقوا ما لھم م'زمة ستكون بل بھا، إليھم يشار وربما الدنيا، في بھم سيلحق لذيا الخزي عن تخوفھم

  . بھا ويعرفون الحياة،

 وا(نزجار المعصية عن اNق'ع ھو للحدود الموجبة والجرائم المعاصي جميع في العامة المقاصد من -5
ً مخلصا وكان تعالى � مع وصدق وجل عز � إلى تاب ثم الجرائم ھذه من شيء في وقع من فإن لذلك ، عنھا
 اNمساك على يقدروا أن قبل بل الحاكم إلى بلوغه قبل � إلى تاب بأن عليه يقدروا أن قبل من ورجوعه توبته في
zC(" *w��֠o3 : ( تعالى قال ، مستثنى فھو الجرائم بتلك ًمتلبسا ضبطه أو به& 

�&:�l	0 L�� 4576	֠ I�O �&�ic���"	0 7�,�7}/; 1 � 

�&�:�☺/;��	
 zD�O o3& ⌦c:J�⌧¦ ��-��mc  (1. 

 وعليه ، عنه الحد جميع سقوط يقتضي اjية وظاھر : قولين على المسألة ھذه في العلماء اختلف وقد  

 وكذلك الليث قال : قال مسلم بن الوليد حدثنا علي حدثني : جرير ابن روى وقد: (كثير ابن قال . الصحابة عمل

 فطلبه الدم وأصاب السبيل وأخاف حارب ا4سدي ً◌ عليا أن عندنا ا4مير وھو المدني إسحاق بن سىمو حدثني

 758֠ ( اjية ھذه يقرأ ً◌ رج' سمع أنه وذلك ًتائبا، جاء حتى عليه يقدروا ولم فامتنع والعامة، ا4ئمة

ִV�f ^�8= K  )��֠o3& �&:8
�}�³�O &'/0 1 

7�(���J���O BC �&:Ea���"	0 L�� �H�q�:mc 23& > SI(" 

o3& 1U���� K e¤:��P֠3& ½8-�q	9 > N��X�(" 

�:89 ic:J� ���& 1@���mU� قراءتھا أعد عبد� يا : فقال عليه فوقف ،2 )&

ّحر من المدينة قدم حتى ًتائبا جاء ثم سيفه فغمد عليه، فأعادھا Kرسول مسجد جاء ثم فاغتسل الس � ρ فصلى 

 جئت لكم سبيل ( : فقال إليه، فقاموا الناس عرفه أسفروا فلما الصحابة، أغمار في ھريرة أبي ىإل قعد ثم الصبح

 في المدينة أمير وھو الحكم بن مروان أتى حتى بيده وأخذ صدق، : ھريرة أبو فقال ، عليK تقدروا أن قبل منً تائبا

ً تائبا علي وخرج : قال كله، ذلك من فترك تل،ق و( عليه لكم سبيل و( ًتائبا جاء علي ھذا : فقال معاوية زمن

 فھربوا سفينتھم الروم على فاقتحم سفنھم من سفينة إلى سفينته فقربوا الروم فلقوا البحر، في � سبيل في ًمجاھدا

    3.)ًجميعا فغرقوا وبھم به فمالت اjخر شقھا إلى منه

       

 

 

                                                           
 ).34( سورة المائدة ، آية رقم 1

 ).53( سورة الزمر ، آية رقم 2

 .544 تفسير الحافظ ابن كثير ص 3
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 ا�ـــــ'دة ����ـــــــ�

�� ا�دة �����ً 
2�Zًو : 

  . 2فعل أو كفر قول أو بنية اNس'م قطع : ًوشرعا. 1غيره إلى الشيء عن الرجوع : لغة الردة

��� L( : تعالى قال. ًحكما وأغلظھا الكفر أنواع أفحش وھي �f��	07U K 7�EF��� 
L 1 �����K�f $��☺�f	
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  .77، ص9 انظر النجم الوھاج للعEمة الدميري ج1

 fبن قدامة والمغني،165،ص4جومغني المحتاج للشربيني ، 77،ص9ج انظر النجم الوھاج للعEمة الدميري 2
 .264،ص12ج
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: ( تعالى وقال. 1

H�*��hX= K  )��֠o3& �&:1� �&�E L � |�	07U K 
7�EF��� L 1 �����K�f  7:b�	
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7������ EY �N�� �:�6� EY�� �ho3�`�O '/0 1 
 )r�����	�☺��& ¤sSV�1�O '/0 1  )�,U��=	F��& 
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	K	Y 
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iE3 .s» > �3&�� ����_�� ¥�f(; ���) : BCتعالى وقال. (2  
�&�c�	07U	0 &'/0 1 7lE�,c l�f�O �&:�^(;	"� !	
 

 )�(}�|=ִe  (3.  

 ، الزاني الثيب : ث'ث بإحدى إ( مسلم امرئ دم يحل ( : ( ρ وقال. 4 )فاقتلوه دينه بدل من : ( ρ وقال

 قتل وجوب على العلم أھل وأجمع : ( قدامة ابن قال. 5 )للجماعة المفارق لدينه والتارك ، بالنفس والنفس

  .6 )تدينالمر

�	
�/ )��R� دة�  : ا

 4ن واNيمان، اNس'م دائرة عن الخروج وعدم العالمين، رب بتعاليم ا(لتزام ووجوب الدين حفظ  -1

 من يخرج فإنه وإ( الدين، نواقض من ناقض بأي عقيدته أو دينه يخدش ( أن المسلم على وواجب عظيم، الدين

 أعظم ذنب ( أنه ومعلوم اNس'م، بعد والكفر الردة تحريم على ا4دلة متتقد وقد الكفر، حظيرة إلى اNس'م دائرة

  . 7 )خلقك وھوً ندا i تجعل أن : ( قال أعظم؟ الذنب أي : سأله لمن ρ يقول ولذلك الكفر، من

 ذلك بعد يرتد أن له يجوز ف' أسلم فمن!! سخرية جعله أو به التھاون وعدم ، اNس'م بدين ا(عتزاز -2

eF :(تعالى قال الدين، ھذا بمكانة ھي إنما ومكانته المسلم، عزة والعقيدة عظيم فالدين ، قتل وإ(� 

E5J9(���	� �('�F��G,�(�
� ��g(@(SP��☺��(�
� 

��ChD��
� ��g¦4(�D5s�☺��	� 23 ,<��☺O�K�,q(8، تعالى وقال ): 

$L ��� �Lb�$��O �C7:	֠ L|☺�k� 3֠ �ִf '/«(" 23& 
B5�☺ 1�� ☯	(;=b�  �	֠�� �,jX�(" eL�� 

 )r�☺(;���☺��&(9 . 

                                                           
 ).217( سورة البقرة ، جزء آية رقم 1

 ).54( سورة المائدة ، آية رقم 2

 ).21( سورة المائدة ، جزء آية رقم 3

وفي موضع آخر برقم ) 3017(كتاب الجھاد والسير، باب f يعذب بعذاب هللا ، حديث رقم : أخرجه البخاري في صحيحه  4
 .ψباس عن ابن ع) 6922( 

، وأخرجه مسلم )6878(حديث رقم ...) أن النفس بالنفس (كتاب الجھاد، باب قول هللا تعالى : أخرجه البخاري في صحيحه  5
 τعن ابن مسعود ) 1676(ما يباح به دم المسلم ، حديث رقم : كتاب القسامة والمحاربين، باب : في صحيحه

 .264، ص 12المغني fبن قدامة  ج 6

رقم  حديث ،)ًفE تجعلوا � أندادا وأنتم تعلمون(  باب قوله تعالى –كتاب تفسير القرآن : في صحيحه خاريالبأخرجه  7
 أقبح الذنوب  باب الشرك،كتاب ا?يمان:  في صحيحه وأخرجه  مسلم) . 7532، 6001 ، 4761( وانظر كذلك ).4477(

 .)141( رقم وبيان أعظمھا بعده، حديث 

 ).8(ء آية رقم  سورة المنافقون ،جز8

 ).33( سورة فصلت ، آية رقم 9
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 المستھزئين � كفر ولذلك ، الغراء الشريعة بھذه القائمين ومنزلة ومكانة والعلماء، العلم مكانة حفظ -3
���	�4(:( تعالى قال والدين، القرآن حملة من يسخرون الذين والعلماء، بالعلم 

���� !���hִ� ³�E�:J"�-	� ִ☺X�(" S�JQ ¡t:8KC¶ 
a;ִ8
; ��� > 758֠ 23(l�O ����<= K&�E�� 

��O(3:���c�� ���!�E� *D�iExV7� ☺��/5 \�(4   BC 
�&�icW- <�8	0 $�	֠ @E/7U⌧�⌧� ִ��8 l 

��EF��=ִ☺K("(1 . 

 ھؤ(ء قرائنا مثل رأينا ما : (تبوك غزوة في ρ � رسول أصحاب عن قالوا – المنافقون – 4نھم وذلك

 ھؤ(ء يفضح ما وجل عز � أنزل ، قالوا ما أنكروا ولما) اللقاء عند أجبن و( ألسنة، أكذب و( ، ًبطونا أرغب

  2.المنافقين

 النفاق والشرك الكفر عن تنھي التي والسنة الكتاب في الكثيرة وجل عز � 4وامر ا(متثال -4

� ִ (تعالى قال ذلك في كثيرة النصوص جاءت وقد.  وموجباتھا,S
� P+(N���,q �Eh@(S 

�," �(&(@q(+ Kk�☺
+�� 
��)
� ⌦�(�֠2� ִ/Y|�D��X�}X�� 

Kk�¤�/ִ& uo����Dִ☺K"�' -�. 	
IP;$N�	� Y5,�Cbcִ	�
� 

� ִ/Y|�D��X�}'
� ¤�Dִ�K��' Y$	J@�	� � ��) 	ִ�+(� 

����	��Dִb  (3    

 المعاصي عضب اقترف وإن جنھم في الخلود عدم وضمان القيامة يوم وجل عز � عذاب من النجاة -5

SI(" o3 :(  وجل عز لقوله وذلك والكفر، الشرك دون والموبقات الكبائر من& BC 

1U���� K I�O ⌧��}$��» ���(l 1U���� K��  �  I��f 

ִ^��_	` Lִ☺�� iE3 .s» (
 -  ًذنبا اقترف من أن والجماعة السنة أھل عقيدة ،وھذه4

 ذلك ومع له، غفر شاء وإن عذبه � شاء إن ، المشيئة تحت نهفإ منه يتب ولم عليه ومات – الكبائر من كان ولو

 .ذلك علمه سابق في قضى قد وجل عز � 4ن النار في يخلد ( فھو

 ماتوا إذا يخلدون ( النار في ρ محمد أمة من الكبائر وأھل : ( عقيدته في � رحمه 5الطحاوي اNمام قال   
 عنھم وعفا لھم غفر شاء إن. وحكمه مشيئته في وھم ، عارفين � لقوا أن دبع تائبين يكونوا لم وإن موحدون وھم

��1U���� K(  كتابه في وجل عز ذكر كما بفضله  �  I��f ִ^��_	` 

                                                           
 )66(، وجزء من آية رقم ) 65( سورة التوبة ،آية رقم 1

 .802 انظر تفسير ابن كثير ل�ية ، ص2

 ).217(سورة البقرة ، جزء آية رقم  3

 ).48( سورة النساء ، جزء آية رقم 4

. من طحا، قرية بصعيد مصر).. م933 -  852ھـ، 321 - 238(أحمد بن محمد بن سJمة أبو جعفر الطحاوي   5
ثم انتقل إلى . درس فقه الشافعية على خاله المزني، صاحب ا\مام الشافعي. rمحدث، فقيه مشھور بمؤلفه العقيدة الطحاوية

رحل إلى الشام، فسمع الحديث ببيت المقدس وغزة . مذھب أبي حنيفة فتفقه على الفقيه الحنفي أحمد بن أبي عمران
Jانتھت إليه رئاسة أصحاب أبي . ثم عاد إلى مصر. ن ودمشق، وفيھا تفقه على أبي حازم عبد الحميد بن عبد العزيزوعسق

روى عن يونس بن عبد ا-على، وھارون ابن سعيد ا-يلي، ومحمد بن عبد^ بن عبدالحكم، وإبراھيم بن أبي . حنيفة بمصر
ان بن أحمد الطبراني، وأبو الحسين محمد بن المظفر، ويوسف بن روى عنه ابنه علي، وسليم. داود الضريس، وغيرھم

شرح : مصنفاته كثيرة، منھا. القاسم الميانجي، وأحمد بن عبد الوارث الزجاج، وعبد العزيز بن محمد الجوھري وغيرھم
ة الطحاوية؛ أحكام معاني اgثار؛ مشكل اgثار؛ اختJف الفقھاء؛ المختصر في الفقه؛ والعقيدة وھي مشھورة باسم العقيد

 .دفن بمصر. القرآن؛ الوصايا؛ المحاضر والسجJت وغيرھا
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Lִ☺�� iE3 .s» (1 الشافعين وشفاعة برحمته منھا يخرجھم ثم بعدله، النار في عذبھم شاء وإن 
 . 2)جنته إلى يبعثھم ثم طاعته أھل من

 غفران وعلق مغفور، غير الشرك أن تعالى � أخبر : ( شرحه في � رحمه  3العز أبي ابن الع'مة قال

 علق و4نه معنى، للتفصيل كان لما سواء الكل كان ولو ، الممتنع دون بالمشيئة يعلق والجائز بالمشيئة، دونه ما

 : (تعالى قال كما بالمشيئة معلق غير به وعمقط التوبة بعد والصغائر الكبائر وغفران بالمشيئة الغفران ھذا

758֠ ִV�f ^�8= K  )��֠o3& �&:8
�}�³�O &'/0 1 

7�(���J���O BC �&:Ea���"	0 L�� �H�q�:mc 23& > SI(" 

o3& 1U���� K e¤:��P֠3& ½8-�q	9 > N��X�(" 

�:89 ic:J� ���& 1@���mU� بالمشيئة المعلق الغفران يكون أن فوجب 4)  &

   أھـ 5 )التوبة قبل باi الشرك سوى الذنوب غفران ھو

 قال الكافرين، على الجنة حّرم وجل عز � 4ن وذلك – تعالى � برحمة – الجنة دخول ضمان -6

N��X�(" L � ��(}$��» 23 :(تعالى(l $�	"	
  [mUִ� 

�3& ���-/; 1 	HS�ִZ��& �����
h ��� icS��& � 

 ��� *wr�☺(;=oJ;�� $L�� �cb���O (6 ، فقد والشرك الكفر وقي فمن 

ّعذب وإن فيھا ًمخلداً خالدا الجنة ضمن  تعالى قال – السابق المقصد في تقدم كما – معاصيه بعض جزاء النار في ُ

 ) :Lִ☺	
 ִִxV$�1P \L 1 ,cS��& B5�e�f¯O�� 

	HS�ִZ��& $�	"	
 ִP	
 F (7 . 

 أبد فيھا يتنعم وأن الجنة اNنسان يضمن أن والكفر الردة تحريم في المقاصد من أن ا4دلة ھذه من فتبين

 .اjبدين

 

 

 

                                                           
 )48( سورة النساء، جزء آية رقم 1

  مع شرح ابن أبي العز369الطحاوية Gبي جعفر الطحاوي ص  متن العقيدة 2

 792 - 731(حي الدمشقيالعJمة صدر الدين محمد بن عJء الدين علّي بن محمد ابن أبي العز الحنفي، ا-ذرعي الصال  3
ًاشتغل بالعلوم، وكان ماھرا في دروسه وفتاويه، وخطب بحسبان قاعدة البلقاء .731ولد سنة )   م1390 - 1331= ھـ 

ً، ثم ولي قضاء مصر فأقام شھرا ثم استعفى، ورجع إلى دمشق على 779مدة، ثم ولي قضاء دمشق في المحرم سنة 
ًه لبيانه ما في قصيدة ابن أيبك من الشرك، وأنه أقام مقترا عليه، إلى أن جاء الناصري، وذكر ابن العماد خبر اعتقال.وظائفه

 للزركلي ا-عJم انظر(.وكانت وفاته بدمشق .فرفع إليه أمره، فأمر برد وظائفه، ولم تطل مدته فقد توفاه ^ بعد ذلك
 )313،ص4ج
 ).53( سورة الزمر ، آية رقم 4

5f 369(لعز صبن أبي ا شرح الطحاوية.( 

 ).72(  سورة المائدة ، جزء آية رقم 6

 ).158( سورة آل عمران ، جزء آية رقم 7
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  :ا�ول ا����ــ�

�ـــــــ�د ����ـــــــــ�& 
 .ا���ـــــــــ�ر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ا�-,ــــ�ر 57ــــ�د ����ـــــ�

0
د �����i  : وأ+3ا2" ا

 � سبيل في القتال : قولهب الفقھاء بعض وعّرفه. ومجاھدة ًجھادا يجاھد جاھد مصدر : اللغة في الجھاد

  . وجل عز



382 

 

 لسان أو رأي أو بمال معاونة أو بالنفس � سبيل في القتال في والطاقة الوسع بذل : بأنه آخرون وعرفه

1.ذلك غير أو سواد تكثير أو
  

 : مواضع ث'ثة في الجھاد ويتعين: ( قدامة ابن قال عين، فرض ھو وما كفاية فرض ھو ما منه والجھاد

 اNمام استنفر إذا: الثالث ، وقتالھم دفعھم أھله على تعين ببلد الكفار نزل إذا : الثاني... الزحفان التقى إذا ا،أحدھ

2...)معه النفير لزمھمً قوما
  

 وفضائل أقسام من به يتعلق وما ، � سبيل في الجھاد الشمول حيث من المقاصد أقسام في معنا تقدم وقد

  .3 وأنواع

�	
0
د /�i :  ا

 :( وجل عز � قال ، برضاه والفوز وجل عز � محبة نيل -1H�*��hX= K 

 )��֠o3& �&:1� �&�E L � |�	07U K 7�EF��� L 1 

�����K�f  7:b�	
 '(�
h K �3& ��7:	"(l 7������ EY 

�N�� �:�6� EY�� �ho3�`�O '/0 1  )r�����	�☺��& 

¤sSV�1�O '/0 1  )�,U��=	F��& *D���(�=H�EY '() 

45-(6ִ� 23& BC��  I:8
	K	Y 	H �7:	� ��,RµC > 

ִ^��_	` 15$�	
 23& ��f�0�	1K L � iE3 .s» > 

�3&�� ����_�� ¥�f(; �): SI(" o3 تعالى وقال ،(4 & v;� EY 

*w��֠o3& *D:8;�<=	"1K '() ��O(&-(6ִ� ִ�b� 

���X���⌧� ⌦L=�f���l �W:��7US� .(5  

 «zC V4: <��s:( تعالى � قال المؤمنين، من غيرھم على الجنة في الدرجات رفعة -2

 I����8=	"��& eL��  )r�����	�☺��& �}7U⌧¦ 

',«h�¯O ,c�}Å¨�&  I���(�=ִZ��
�&�� '() 

45-(6ִ� 23& ��(���_�:���h(l 7�,��ÆJ���O�� > 

B5z�	
 �3&  )���(�=ִZ��
�& ��(���_�:���h(l 

7�,��ÆJ���O�� '/0 1  )����8=	"��& �Hִj�cִf > 

ִ⌧E��� ִ� 1�� �3& >�sj��� ��& > B5z�	
�� �3& 

 )���(�=ִZ�☺��& '/0 1  )����8=	"��& &½U$j�O 

                                                           
، الفقه الميسر لجماعة من العلماء 363،ص2ج، حاشية الباجوري ?براھيم الباجوري 97،ص7ج بدائع الصنائع للكاساني 1

 .53،ص1جيوسف القرضاوي /، فقه الجھاد  د199ص

 – 63 ،ص1جيوسف القرضاوي /د، فقه الجھاد 273،ص4ج، مغني المحتاج للشربيني 8،ص13ج المغني fبن قدامة 2
106.  

 . من ھذا البحثانظر ص       3

 ). 54( سورة المائدة، آية رقم 4

 ).4( سورة الصف، آية رقم 5
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�☺f�J 1 \�(4   ��=ִj�cִf �����k� �s U���� ��� 

�H�q�:�c�� >  I֠⌧��� �3& &�c:J�⌧¦ ±☺-��mc (1. 

 السماء بين كما الدرجتين بين ما ، � سبيل في دينللمجاھ � أعدھا درجة مائة الجنة في إن : ( ρ وقال

   2).وا4رض

 :( تعالى قال فيھا، ينعم برزخية بحياة – وجل عز � كلمة Nع'ء قتل من وھو – الشھيد إكرام - 3

BC�� S) 
b�� ��  )��֠o3& �&:8;�!8֠ '() 45-(6ִ� 

23& �0_�:���O > 75 l ¥E3�f$��O ִ���1 

��(�(/l�c  I:8ִ֠P7U1K \]��4    )r��xU	
 3ִ☺(l 

1����	0&�E �3& L�� ��O(&$�	
��):BC وقال ،(3 �&:E�:J"	0 

Lִ☺�� 15 !�"1K '() 45-(6ִ� 23& ^�_�:���O > 75 l 

⌦E3�-$��O L�F=	��� zC *D�1U18$./5 .(4  

 ، وجل عز i كله الدين وجعل � كلمة إع'ء ھو � سبيل في الجھاد مشروعية من ا4سمى الھدف -4

��֠	=>�;7�89:8 :( تعالى قال >�?@ִ� BC  I:EF	0 GHs��!�
 

 I:EF K�� �)��M3& R3 � 4I(	
 �&7:H� ☺�& B⌧	
 

 I_��$�11 zC(" '/0 1  )r�q,¤=oJ�&.(
5  

 حروبھا في البشرية عرفتھا التي ا4ھداف من آخر ھدف 4ي ( ، i القتال إنه : ( القرآن ظ'ل وفي

 في و( والمكاسب المغانم سبيل في و( ا4رض في وا(ستع'ء ا4مجاد سبيل في ( � سبيل في قتالال الطويلة،

 تلك أجل من القتال ھو إنما.. جنس على جنس أو طبقة على طبقة تسويد سبيل في و( والخامات، ا4سواق سبيل

 في منھجه وإقرار ا4رض، في � كلمة ءNع' القتال اNس'م، في الجھاد شرع أجلھا من التي المحددة ا4ھداف

 غير حرب فھي ھذه عدا وما والفساد، الض'ل يجرفھم أو دينھم في ُيفتنوا أن به المؤمنين وحماية الحياة

  أھـ 6)مقام و( � عند أجر يخوضھا لمن وليس اNس'م، حكم في مشروعة

 سبيل في فمن مكانه ليرى يقاتل والرجل للذكر يقاتل والرجل للمغنم يقاتل الرجل : فقال سأله لمن ρ وقال

   7).� سبيل في فھو العليا ھي � كلمة لتكون قاتل من : ( ρفقال �؟

 جوامع من ،وھو واNيجاز الب'غة غاية ذكر بما ρ النبي إجابة وفي : ( � رحمه حجر ابن الحافظ قال

 وليس � سبيل في كله ذلك عدا ما يكون أن احتمل � لسبي في ليس ذكره ما جميع بأن أجابه لو 4ن ،ρ كلمه

 .. وزيادة الجواب فتضمن المقاتل، حال إلى القتال ماھية عن الجواب عن به عدل جامع لفظ إلى فعدل كذلك،

                                                           
  )96 - 95( سورة النساء ، ا�يات رقم 1

وھو ) 2790(درجات المجاھدين في سبيل هللا حديث رقم : كتاب الجھاد والسير، باب :  أخرجه البخاري في صحيحه 2
 ...)من آمن : (  أوله τحديث طويل من حديث أبي ھريرة  

 ).170(، وجزء من آية رقم )169( سورة آل عمران ، آية رقم 3

 ).154( سورة البقرة ، آية رقم 4

 ).193( سورة البقرة ، آية رقم 5

 .187،ص1ج  لسيد قطبظEل القرآنفي  6

وانظر رقم ) 281(كتاب الجھاد والسير، باب من قاتل لتكون كلمة هللا ھي العليا، حديث رقم : أخرجه البخاري في صحيحه  7
كتاب ا?مارة، باب من قاتل لتكون كلمة هللا ھي العليا فھو في سبيل هللا ، حديث رقم : وأخرجه مسلم في صحيحه) . 123(
  τكEھما عن أبي موسى اGشعري ) 1904(
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 إ( � سبيل في يكون و( الشھوانية والقوة الغضبية والقوة العقلية القوة منشؤه القتال أن ذكر مما والحاصل

   أھـ 1)4ولا

 من المقصد ھذا ويظھر ، خاصة منھم المستضعفين وعن عامة المسلمين على المشركين اعتداء رد -5

 ( :وجل عز قوله ��� 7lEF	� BC  I:8;�<=	"80 '() 45-(6ִ� 

23&  )r��ִ8$� !���☺��&�� *��� W�ִ֠Lx©U�& 

�E3b��k��&�� 4I_ �34:��&��  )��֠o3& 

 I:E�:J" K 3s�gl�c s�$jxU�e�O $L�� ,/W-=ִ9 

�H K7U	"��& W���oJ�& ִ�8;�9�O 5ִ8$j&�� 

��o� L�� *+�Jo3 b-���� 5ִ8$j&�� s�o� L�� 

*+�Jo3 &½}U�� �.( 
2  

 المؤمنين واستنقاذ دينه وإظھار كلمته Nع'ء الجھاد تعالى � فأوجب : ( � رحمه القرطبي قال

 بالقتال إما المسلمين جماعة على واجب ا4سارى النفوس،وتخليص تلف ذلك في كان وإن عباده، من الضعفاء

  اھـ 3)با4موال وإما

 وإنقاذ المشركين فتنة من Nنقاذھم ظاھر ھؤ(ء سبيل في والقتال : ( � رحمه عاشور بن الطاھر وقال

   اھـ 4)اNيمان جھل أو الكفر أحوال على يشبوا أن من الولدان

  

  

 – الجھاد: أي – فرض وإنما : ( قوله في  5المرغيناني الع'مة قبله الذي مع المقصد ھذا جمع وقد

   اھـ 6)العباد عن الشر ودفع ، � دين Nعزاز

 واjخرة، الدنيا في لھم خير وھذا فيه الدخول على الناس وحمل المعمورة أرجاء في اNس'م نشر -6

 . 7)الس'سل في الجنة خلونيد قوم من � عجب : ( ρ النبي قول ھذا ويؤيد

 دخلوا اNس'م صحة عرفوا فلما وقيدوا، أسروا أنھم معناه : الجوزي ابن قال : ( � رحمه الحافظ قال

   اھـ 8)ا4ول السبب ھو والتقييد ا4سر على إكراه ( فكان الجنة، فدخلواً طوعا

 ��E>��7 :( عالىت قوله تفسير في τ ھريرة أبي قول من ً◌ أيضا الحديث معنى ويتضح

�}7Uִe ¤HS�¯O $�ִjxU�e¯O �SS�;��(1، قال ):للناس الناس خير 
  .  2)اNس'م في يدخلوا حتى أعناقھم في الس'سل في بھم تأتون

                                                           
 .29،ص6ج فتح الباري  fبن حجر 1

 )75( سورة النساء ، آية رقم 2

 .208ص،3الجامع Gحكام القرآن للقرطبي ج 3

 ..187،ص4ج التحرير والتنوير للطاھر بن عاشور 4

):  م1197 - 1135=  ھـ 593 -  530( علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن برھان الدين 5
: من تصانيفه.ينكان حافظا مفسرا محققا أديبا، من المجتھد) من نواحي فرغانة(ابر فقھاء الحنفية نسبته إلى مرغينان من أك

 )  226،ص4انظر ا-عJم للزركلي ج.(اية في شرح البدايةالھدبداية المبتدي ، وشرحه 
ً وانظر كEما مھما ف378ص/1ج  الھداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني6  رقم         ي نفسير السعدي لسورة الحج آيةً
)39( 

 . τعن أبي ھريرة )3010(ارى في السEسل، حديث رقم كتاب الجھاد والسير ،باب اGس: أخرجه البخاري في صحيحه7

 .145،ص6ج فتح الباري للحافظ ابن حجر 8
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 فرض – وجل عز – فاi ا4رض، في تحجيمھما أو وإزالتھما والفساد الشر مقاومة في اNسھام -7

 .3الشر مقاومة في إسھام فيه الجھاد فكذلك الخير فعل فيً إسھاما زكاةال في أن فكما المؤمن على مختلفة عبادات

 وأنكر الحق، اNيمان د(ئل من فيه العبد وصدق القلب في وثباته اNيمان صحة على ع'مة الجھاد -8
�	��( والجھاد للبذل استعداد غير من اNيمان زعموا قوم على	֠  a¤&uv$1!u& 

S� �&�E � 58֠ 7�o� �&:1����	80 L�F=	��� 
�&�:E�:8֠ s�$☺/;���O |☺	��� 45Ee$� K 

�L=ִ☺K��& '() 7�EF(l:8;8֠(4 فقال ًحقا المؤمنون ھم من تعالى � يبين ثم ):
ִ☺X�(" *D:1����	�☺��&  )��֠o3& �&:1� �&�E 
23(l ��O(3:���c�� m�8� 7�	� �&:�l	07U K 

�&���ִ�=ִj�� 7�(���_�:���h(l ��(���J���O�� 
'() 45-(6ִ� 23& > ִ^,²X=	�h�¯O 1�89 

*D:8֠��=���  اھـ 5 6) &

 إيمانھم عدم على دليل الجھاد عن المنافقين فتخلف ، المنافق من للمؤمن تمييز الجھاد شرعية وفي -9

��")`	&3 :( وجل عز � قال ، اjخرة في الجنة وإدخالھم الدنيا في عباده بنصرة وجل عز � بوعد 
$�	�xV�¯O ¦s�c:�� �I�O �&:1���&�E 23(l 

�&���(�=ִj�� ִ� � �O(3:���c ִ^ �⌧-�2 <��& 
�&:E�h�¯O W�7:oa�& �������� �&:E�	֠��  �7c	` 

LEF � ִ�S�  )����8=	"��& \y�4   �&:J]�c I�h(l 
�&:��:EF K ִ� � W&��&�:ִ¢��& ִ�(^8§�� >'/0 1 

7�,�,�:8;8֠ ����	
 BC *D:��	"�� K \y·4   \L�F=	� 
1�:��mU�& *w��֠o3&�� �&:1� �&�E N��ִ8 � 

�&���ִ�=ִj ����(�_�:���h(l ��(���J���O�� > 
*+,²X=	�h�¯O�� 1���	� ��_�}7Uִa��& � 

ִ^,²X=	�h�¯O�� 1�89  I:�	(;���☺��& (
   :(تعالى وقال ،7

$��O ���!76��ִ� I�O �&:E��}�µ80 |☺	��� ��/;�8 K 
�3&  )��֠o3& �&���ִ�=ִj 7�EF��� ��	��� 

�&�E-�¢g< K L�� 4I��f 23& BC�� ��O(3:���c BC�� 
 )r�����	�☺��& �HִZ-���� > �3&�� ^}U(^ִe 

ִ☺(l *D:8;ִ☺�8	0(8. 

 الصادقون يتميز أن وھو ا4عظم المقصود ھذا به ليحصل الجھاد � فشرع : ( � رحمه السعدي قال

 � دون من وا4ولياء الو(ئج يتخذون وھم اNيمان يزعمون الذين الكاذبين من ،� لدين إ( يتحيزون ( الذين

   ھـ.أ9)والمؤمنين ورسوله

  . 1)النفاق من شعبه على مات ، به نفسه يحدث ولم يغز ولم مات من : ( ρ وقال

                                                                                                                                                                                        
 ).110( سورة آل عمران ، جزء آية رقم 1

ًموقوفا على أبي ) 4557(حديث رقم ) كنتم خير أمة أخرجت للناس(فسير، باب كتاب الت: أخرجه البخاري في صحيحه 2
 τھريرة  

 ).55(يوسف القرضاوي ص/ فقه الجھاد  دانظر  3

 )14( سورة الحجرات ، جزء آية رقم 4

 ).15( سورة الحجرات ، آية رقم 5

 ).56(يوسف القرضاوي ص/ فقه الجھاد  دانظر  6

 ).88  - 86( سورة التوبة، ا�يات رقم 7

 ).16(  سورة التوبة ، آية رقم8

 المذكورة  تفسير السعدي عند تفسيره ل�ية 9
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 على ھمابأحد واNدالة والباطل الحق تدافع في الكونية � سنن من لسنة إظھار الجھاد شرعية وفي -10

���	:BC7:( تعالى قال اjخر، ���
ִf 23& �SS��& ���b⌫�8 l 

«Â�8 ^(l $� ��9���Á� ����_�:b� ���-(l�� 

Ä�_�:/;b��� ��WZ=b� ��� 1UBQ�-1K H�}�
 1���& 

23& &�}U��BQ F zD�}�\��f	��� �3& L � 

�N�/�}�\� K F zD(" o3& ��4:	"	� ¦VKxV 1(
: البغوي قال. 2

)BC7:	��� ���
ִf 23& �SS��& ���b⌫�8 l 

«Â�8 ^(l (اھـ 3.الحدود وإقامة بالجھاد   

َيدحض عندما القھرية � أسماء ظھور - 11 َويھزمون الكفار ُ َويعذبون ُ  آثار ٍحينئذ فيظھر وا4سر، بالقتل ُ

   4.شديد بطش وذو انتقام ذو عزيز وكونه الحساب والسريع العقاب والشديد والعدل القھار، وجل عز اسمه

 كما – المكاسب أفضل ھي التي الغنائم تحصيل سبب فالجھاد الح'ل، الكسب أسباب من سبب أنه -12

  5).رمحي ظل تحت رزقي جعل : (ρ النبي قال – العلماء بعض قال

 النبي مكسب وھو بالجھاد الكفار أموال من يتكسب ما اليد عمل من ذلك وفوق : ( � رحمه الحافظ قال  

ρ ھـ.أ6)ا4خروي والنفع أعدائه كلمة وخذ(ن تعالى � كلمة إع'ء من فيه لما المكاسب أشرف وھو وأصحابه  

ً مشرعا جھاد سيف كان أن فيوم شاھد خير والواقع ، أعدائھا أمام وعزتھا وقوتھا ا4مة ھيبة بيان -13

 الغمد أسكنه من ومنھم كسره من فمنھم الجھاد سيف عن أبنائھا ُجل تخلى فلما ا4رض، أمم بين مكانتھا 4متنا كان

 ، البقر أذناب وأخذتم بالعينة تبايعتم إذا : ( قال حين  ρ وصدق ، قبل من أمتنا تعرفه لم الذي والھوان الذل أصابنا

 : ( 8الصنعاني قال ،7)دينكم إلى ترجعوا حتى ينزعه ( ً◌ ذ( عليكم � سلط الجھاد وتركتم ، الزرع ورضيتم

 شديد وتقريع بالغ زجر العبارة ھذه وفي الدين بأعمال ا(شتغال إلى ترجعوا : أي" دينكم إلى ترجعوا حتى "قوله

 أھـ 9)الجھاد على الحث وفيه الردة، بمنزلة ذلك جعل حتى

                                                                                                                                                                                        
عن أبي ) 1510(رقم حديث . كتاب ا?مارة، باب ذم من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو:في صحيحه أخرجه مسلم 1

  τھريرة 

 ).40( سورة الحج ، جزء آية رقم 2

 .869ية المذكورة ، ص تفسير البغوي عند تفسيره ل�3

 .329 انظر شرح الطحاوية fبن أبي العز ص4

وفي ) 2831( وأبو يعلى والطبراني وصححه اGلباني في صحيح الجامع برقم ،92 ، 50،ص2ج أخرجه أحمد في المسند 5
 له ، وجعل رزقي بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يُعبد هللا وحده f شريك( والحديث أوله ) 1279(إرواء الغليل برقم 

ًوأخرجه البخاري معلقا بصيغة ) . تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فھو منھم
  .ψكلھم عن ابن عمر ) 2914(قبل حديث رقم ...) جعل رزقي  : ρويذكر عن ابن عمر عن النبي : (  فقال التمريض

  304، ص4 فتح الباري ج6

كتبا البيوع وصححه اGلباني في صحيح أبي داود ) في النھي عن العينة( باب ) 3462(اود في سننه برقم  أخرجه أبو د7
 ) .11(بالرقم المذكور وفي الصحيحة برقم 

)   م1768 - 1688=  ھـ 1182 - 1099(محمد بن إسماعيل بن صJح بن محمد الحسني، الكحJني ثم الصنعاني،  8
ابن المتوكل على ) المؤيد باx(يلقب . مجتھد، من بيت ا\مامة في اليمن: معروف كأسJفه با-ميرأبو إبراھيم، عز الدين، ال

ولد ).في الھند(له نحو مئة مؤلف، ذكر صديق حسن خان أن أكثرھا عنده .أصيب بمحن كثيرة من الجھJء والعوام.^
  .بمدينة كحJن، ونشأ وتوفي بصنعاء

 .853 ص   سبل السEم 9
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 قال فقد ، وتعالى سبحانه � فضل من فھذا فقط بالنية ولو بالجھاد  وذلك ، السوء ميتة من النجاة -14

ρ) :1)النفاق من شعبة على مات به، نفسه يحدث مول ، يغز ولم مات من
 

 ضد العلم وجھاد المال وجھاد الكلمة كجھاد الجھاد من مختلفة أنواع بتشريع الناس على التيسير -15

 أو المال بجھاد أھله من ويكون الجھاد أجر فينال السيف جھاد عن البعض يعجز فقد ، السيف وجھاد ، المنافقين

   2ً.مث' الكلمة

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 : ا����� ا�����

 ا�FR�.3 ����ــF ����ــــــــــ�
 .وا��1ء

  

  

  

                                                           
 ث صحيح، انظر تفاصيل تخريجه   حدي 1

 . من ھذا البحثانظر       2
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 وا�,?ء ا��4!�� $�2!# �����

   : الغنيمة  

  . بقتال كفار من حصل مال : الفقھاء وعند . بدل ب' الحاصلة الفائدة وھي الغنم، من مشتقة: لغة  

   : الفيء  

 كجزية..  قتال ب' كفار من حصل مال : الفقھاء وعند . للمسلمين صار أي رجع إذا فاء من مأخوذ : لغة  

  .1تجارة عشر و

�	
�/ )�I�� )+
�� : وا:%ء ا

ھا إذ ا4مة لھذه وجل عز � إكرام -1 Kوتتقوى بھا لتنتفع لھا وطيّبھا الغنائم لھا أباح بأن ا4مم بين من خص 

 الغنائم لي وأحلت ..  قبلي ا4نبياء من حدأ يعطھن لمً خمسا أعطيت : ( قال أنه  ρ عنه الحديث وفي أعدائھا، على

(2  

 يحل ( من: منھم : ضربين على قبلنا ا4مم كان : العلماء قال : ( � رحمه الملقن ابن الحافظ قال  

 يحل ف' فأحرقته نار جاءت ً◌ ما( غنموا إذا أنھم إ( لھم أحله من : ومنھم لھم، غنائم ف' الكفار جھاد 4نبيائھم

   اھـ 3)لھا وطيبھا الغنائم ا4مة لھذه – تعالى – � وأباح . ًشيئا منھا تملكواي أن لھم

 ( لكن وأس'بھم، أعدائھم أموال ويأخذون يغزون كانوا مضى من أن وفيه : ( حجر ابن الحافظ وقال    

 ( أن قبوله عدم وع'مة ، فتأكلھا السماء من نار تنزل أن ذلك غزوھم قبول وع'مة يجمعونھا بل فيھا يتصرفون

 فأحل عنده ρنبيھا لشرف ورحمھا ا4مة ھذه على � مّن وقد ، الغلول فيھم يقع أن القبول عدم أسباب ومن تنزل،

   .4 )تترى نعمه على الحمد فلله القبول عدم أمر فضيحة عنھم فطوى الغلول، عليھم وستر الغنيمة لھم

ً نصيبا فيھا جعل بل خاصة المجاھدين بأيدي والفيء المغانم تجعل لم حيث الشريعة حسن ظھور -2

 وآية ا4نفال آيات بينته كما والقرابة السبيل وأبناء واليتامى للفقراء ويصرف المسلمين مصالح في فينفق لغيرھم،

�3	BC  I:EF K [h �	'7 : (فيھا تعالى � قال حيث الحشر�f  )�r l 

�E3�f���¦!u& 7�EF��� > (5.  

 يكون أن الشريعة مقاصد من أن التعليل ھذا من بدا وقد : ( � رحمه عاشور بن لطاھرا الع'مة قال     

 والفيء الموات مثل 4حد ملك عليه يسبق لم ما كل من انتقاله في محكم نظام على اNس'مية ا4مة بين ُدولة المال

                                                           
 – 205 ، الفقه الميسر للجنة من العلماء ص 370، المصباح المنير للفيومي ص1123،ص3ج عجالة المحتاج fبن الملقن 1

  .126،ص3ج ، مغني المحتاج للشربيني  207

ًجعلت لي اGرض مسجدا وطھورا( ρ باب قول النبي كتاب الصEة،: في صحيحه أخرجه البخاري2   )438(رقم ،حديث )ً

) 521(برقم) ًجعلت لي اGرض مسجدا ً وطھورا (  كتاب المساجد ومواضع الصEة باب : في صحيحه وأخرجه مسلم
 . ψكEھما عن جابر بن عبدهللا 

 .224،ص6ج، وانظر فتح الباري fبن حجر 166،ص2ج ا?عEم  3

 224 ، ص 6 فتح الباري ج4

 ).7(ورة الحشر، جزء آية رقم  س5
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 وعقود ، والمواريث والخراج مغانمال وتخميس والكفارات الزكاة : مثل ًمعينا ًجزءا كان أو والركاز، واللقطات

 الظافر بھا يظفر التي ا4موال وفي والمساقاة، والمغارسة القراض، : مثل وعمل مال جانبي بين التي المعام'ت

  اھـ 1)البحر ألقاه وما والركاز الفيء : مثل عمل و( سعي بدون

 لفترت ، تحل ( الغنائم كانت فلو ، � سبيل في النفور على وحثھم الجھاد على المؤمنين تشجيع -3

 ما وھو المكاسب بأشرف بالجھاد ُفعّوضوا ، وعيالھم 4نفسھم بالتكسب (نشغالھم الجھاد عن الكثيرين عزائم

 كان وإن المسلمين و4ن. 3 2)سلبه فله بينة عليه له ً◌ قتي' قتل من (ρ قال ولذا .. والتنفيل الغنائم من لھم يحصل

 .4ًأيضا الغنيمة في رغبة لھم يكن فقد � كلمة Nع'ء قتالھم

ً عونا كان شرع ما أول الغنائم أخذ : ( الحافظ قال ، فقط � كلمة إع'ء قصد عمن ھذا ينقص وھل      
  . 5اھـ)ا4جر في النقص بعض لھا يفتقر عظمى مصلحة وھي المسلمين لضعفاء وقوة الدين على

 غنيمة فيصيبون � سبيل في تغزو غازية من ما : ( ρ لقوله وذلك الثلثين إلى ا4جر نقصان والصحيح    

 النووي ورجح ،6 )أجرھم لھم تم غنيمة يصيبوا لم وإن الثلث، لھم ويبقى اjخرة، من أجرھم ثلثي تعجلوا إ(

 . 7ذلك في الصحيحة لpحاديث موافقة ، بالغنيمة ا4جر نقصان

 من أكبر نصيب العدو ھزيمة في أكبر سبب له لمن ُجعل أن العدو شوكة كسر على الحث صور ومن     

 في وعنائه الحرب في لب'ئه ً◌ تقديرا – الحديث في كما – واحد سھم وللراجل أسھم ث'ثة فللفارس أقل، سببه

 المعاصرين بعض وقاس ،8ا4عداء على والھجوم والفر الكر من الجھاد في كبير دور لھا الخيل فإن ، الحرب

  . 9والدبابات كالطائرات الحديثة الحرب آ(ت عليھا

 عليه كان ما بخ'ف ،10المجاھدين من الوقعة شھد من لكل الغنيمة جعل حيث اNس'م عدل إظھار -4

  َ◌11.ّبز ّعز من : ويقولون غيرھم دون بالغنيمة وا4مراء الرؤساء يستأثر حيث الجاھلية في ا4مر

 كالصبيان الغنيمة استحقاق صفات فيه تجتمع ولم للمسلمين النصر صنع في شارك من نفوس تطيب -5

 على ويشجعھم خاطرھم يطيب بما اNمام فيعطيھم. 12بكثير ليس عطاء : والرضخ لھم ُيرضخ بأن والنساء والعبيد

                                                           
 .76،ص28ج التحرير والتنوير 1

 من غير أن يخمس وحكم اGمام  باب من لم يخمس اGسEب ومن قتل قتيE ً فله سلبه،فرض الخمس:  أخرجه البخاري كتاب2
كEھم�ا ع�ن ،)1751(رقم ،حديث باب استحقاق القاتل سلب القتيل،الجھاد والسير:،وأخرجه مسلم كتاب)3142(فيه،حديث رقم

  τأبي قتادة 

ًإعطاء السلب لقاتل الكافر من باب المكافأة والمجازاة على إقدامه، وفعله الطيب وتشجيعا وتقديرا ( قال الشيخ عبدهللا البسام 3 ً
 .329،ص10ج ، وانظر ا?عEم fبن الملقن 382،ص6جاھـ توضيح اGحكام ) لبطولته وبEئه في سبيل هللا

 .31،ص5ج خالد السبت / جمعه. من مجالس الشنقيطي في التفسير  العذب النمير 4

 .12، ص2 فتح الباري fبن حجر ج5

عن ) 1906(بيان قدر ثواب من غزا فغنم ومن لم يغنم ، حديث رقم : كتاب ا?مارة ، باب :  أخرجه مسلم في صحيحه 6
  .ψعبدهللا بن عمرو بن العاص 

ًرحه للحديث ، وقد ذكر أقواf كثيرة وتأويEت لھذا الحديث وضعف جميع  عند ش1220 انظر شرح مسلم للنووي ص 7
ولم يأت حديث صريح : اGقوال وصحح القول بنقصان اGجر عمE ً بھذا الحديث، وبأحاديث أخرى كذلك صحيحة، وقال 

 .واختاره القاضي عياض كذلك. صحيح يخالف ھذا فتعين حمله على ما ذكرنا

 .68،ص6ج فتح الباري fبن حجر ،405،ص6جام  توضيح اGحكام  للبس8

 460، ص3 الشرح الممتع fبن عثيمين ج9

 .  كتاب فرض الخمس باب الغنيمة لمن شھد الوقعة،224،ص6ج انظر فتح الباري fبن حجر 10

 339 ، ص 28 روح المعاني ل�لوسي ج11

  المصباح المنير للفيومي مادة رضخ12
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 يبلغوا حتى للبلوغ ا(ستشراف على كبير تشجيع ذلك في لھم وا4طفال. العظيمة الشعيرة ھذه مثل في ا(ستمرار

 .   المجاھدون يناله ما وينالوا الجھاد، أھل من فيكونوا الرجال مبلغ
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����� �1Oو�� ا�� S�9N1 �5D %� م�-Fأ 

����� ��Vi  : ا

  . قتلھم عن كفت أي القتل عن جزت 4نھا بذلك سميت الذمة، أھل على مجعول لخراج اسم : لغة  

  .1مخصوص بعقد كافر يلتزمه ٌمال : ًوشرعا  

�	
�/ ��Vi  : ا

 :(وجل عز قوله من المقصد ھذا ويؤخذ ، لھم إھانة و  إذ(ل نوع 2الكفار على الجزية ضرب في أن -1

>�?@ִ� �&:Ea�81K 	H K�VWZ��& L 1 ^� K 7�89�� 

*D�1UW�=b� (3 ، س'م أحكام عليھم تجري أن بالصغار والمرادNوما � رحمه الشافعي الهق ،4ا، 

 في ويضعھا ظھره، وينحي رأسه ويطاطئ الذمي ويقوم اjخذ يجلس أن يستحب أنه من الفقھاء بعض ذكره

 رحمه النووي عنه قال ، � حق Hأد ، � ياعدو : له ويقول لھزميته ويضرب لحيته اjخذ ويقبض الميزان،

  اھـ5)خطأ أشد استحبابھا ودعوى باطلة الھيئة ھذه:(�

                                                           
 ، النجم الوھاج 211 ، شرح ابن قاسم الغزي ص209فقه الميسر للجنة من العلماء ص ، ال92 المصباح المنير للفيومي ص1

 .202،ص13ج، المغني fبن قدامة 385،ص9جللدميري 

 .ستأتي ا?شارة إلى ذلك اختلف الفقھاء من ھو الذي تفرض عليه الجزية؟ 2

 ).29( سورة التوبة ، جزء آية رقم 3

 . 551 معالم التنزيل للبغوي ص4

 .409 -408،ص9جمنھاج للنووي ص   مع النجم الوھاج للدميري  ال5
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 جزية المأخوذ فالمال ، معيشتھم لظروف ًوتحسينا ، عدوھم على للمسلمين إعانة الجزية أخذ في أن -2

 المرافق وبناء التحتية البنى وتحديث الجيوش وتجھيزات للثغور فيصرف ،1المسلمين مصالح في كله يصرف

 والمساكين والفقراء لليتامى ويصرف انئوالمو والمطارات المشافي و والمصانع والمدارس الجسور من العامة

 . المصالح من ذلك غير والقضاة والعلماء

 من التخلص على قادرون فھم ذلك، على وحث اNس'م في الدخول على لھم حمل عليھم فرضھا في -3

غار أن  –الجزية فرض أي– فيه والمعنى : (الوھاج النجم وفي باNس'م، الجزية دفع Kعلى يحملھم والذل الص 

 ، لھم وإھانة لنا معزة أخذھا في و4ن اNس'م محاسن معرفة إلى لھم الداعية المسلمين مخالطة مع اNس'م

  اھـ 2)اNس'م على ذلك يحملھم وربما

 بأھل المشقة إنزال الجزية بفرض المقصود ليس وأنه وسماحتھا، ويسرھا الشريعة محاسن إظھار -4

 عليھم وفرضت والصبيان النساء على تفرض فلم البالغين، الرجال ىعل إ( تفرض لم ولذا وإعناتھم، الذمة،

 البخاري في وروي ، الفقير من يؤخذ كالذي ليس الغني من يؤخذ فما واNعسار اليسار حيث من أحوالھم باخت'ف

 : قال ؟دينار عليھم اليمن وأھل ، دنانير أربعة عليھم الشام أھل شأن ما : لمجاھد قلت : قال نجيح أبي ابن عن(

3 .)اليسار قبل من ذلك ُجعل
 

 .4ضربھم و( حبسھم و( أدائھا على تعذبيھم و( عليه يقدرون ما( تكليفھم يحل و( : القيم ابن وقال    

 ً◌ ما( و(ً نفسا ( بذلھا لمن يتعرضوا أ( الجزية لھم أديت إذا المسلمين يلزم إذ الشريعة حسن إظھار -5

 من قصدھم لمن عنھم الدفاع ً◌ أيضا المسلمين ويلزم ، لذلك إ( بذلت ما الجزية 4ن ، عليھم أتلفوه ما ويضمنوا ،

5.الحرب أھل
 

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
أنه يخمس كالغنيمة ، فخمس في المصالح ، واGربعة اGخماس :  ھذا مذھب اGئمة الثEثة وقديم قول الشافعي ، والجديد1

 .389 – 379،ص6 جالنجم الوھاج. ل�جناد الذين عينھم ا?مام للجھاد

 .386،ص9ج  للدميري 2

 .لجزية والموادعة ، باب الجزية والموادعة مع أھل الذمة والحرب كتاب ا3

 43 أحكام أھل الذمة ص 4

 ) 5/420( العذب النمير لمحمد اGمين الشنقيطي 5
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 ا�
	�� ا����

 ا
��ــــ� ����ــــــ�

  وا
����ــــ�

���� و� :���#" أر�

  : ا�ول ا�����

 و0�1�/ ا�8آـــــ	ة ��	�ــــ�
 .ا���&3 أآ�

 : ا�
	�� ا�����

 وأ��اع ا�:%�3 3إ)	, ��	�ــــ�
 .ا�=0اب

 : ا�
	�� ا�����

�&%$# و�	 ا�<��3 ��	�� 	'( )� 
 .أ,+	م

 : ا�0ا)? ا�����
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 و�	 ا�%���3 ��	��             
#$%&� أ��ر �( )'	 

 

 

 

 

  :ا�ول ا�����

 ا�8آـــــ	ة ��	�ــــ�           
/� .ا���&3 أآ� و0�1

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ا��!�N أآM و�2'1# ا�Rآــ�ة ����ــــ�

  . وغيرھا ا4قوات من به ويتغذى يأكله ما : وتعريفھا مشروب، بمعنى كشراب مطعوم جمع : ا,طعمة  
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  . المصيد على أطلق ثم ،ً صيدا يصيد صاد مصدر : الصيد  

1مذبوحة بمعنى ذبيحة جمع : والذبائح  
  

  �	
�/ ��C
<e ا@G  : وا

 يذكوه لم ما لھم، وأباح الح'ل طرق عليھم سعو حيث بھم رحمته وسعة ا4مة بھذه تعالى � لطف -1

  2.الجوارح صادته مما

 الدم أنھر ما: ( ρ قال ،ً خبيثا يكون َيذك مالم فإن ، حلھا قبل ذكاتھا باشتراط الذبائح تعالى � تطييب -2

 : أي ، ذكية رائحة له : فقولھم .. التطييب: اللغة في معناھا .. الذكاة ( الدميري قال ، 3)فكل عليه � اسم وذكر

  ھـ ا 4)باNباحة أكله لتطيب الذبح، بھا سمي ، طيبة

 فدل 5.الكفار من غيرھم دون ذبائحھم أحل � 4ن وذلك الكفار، من غيرھم على الكتاب أھل تفضيل -3

 .قبل من عليه كانت عما Kوبدلت غيرت قد كانت وإن السماوية ا4ديان تعظيم على

 المجتمع في فيصبحوا يعتزلھم ثم الدينية حريتھم للكتابيين يترك مل بحيث اNس'م عظمة ظھور -4

 ح' المسلمين وطعام للمسلمين  ًح' طعامھم فيجعل ا(جتماعية المشارك من بجو يشملھم إنما معزولين اNس'مي

6.والسماحة المودة ظل في كله المجتمع وليظل والمشاربة والمؤاكلة والتضايف التزاور ليتم كذلك لھم ً◌
 

: وجل عز  � قال عليھم، ووسع قبلھا من على حرم ما لھا أحل بأن ا4مة ھذه على � فضل -5
)'/0 1�� *w��֠o3& �&��fִ9 s���mUִ� S5JQ V�` 

�UJ�J� � *����� xU	" ^��& W�s� ���&�� 
s���mUִ� 7�(��-/; � 3ִ☺�� �:�	Eo zC("  � 
$�/;ִ☺ִ� 3ִ☺89ic:��J� ,��O 3 K&�:ִ	��& 

���O  � ⌧�/; <�e& ��$Jִ8(l > ִ^��_	` 
���=s��Ke#ִj 7�,�4}�� ^(l � X�("�� 

 I:8֠��=b�	�  (7 . 

 : بأمور ذلك ويظھر ، المذبوح الحيوان إلى باNحسان وعظمته اNس'م سماحة إظھار  -6

 . البھيمة أمام يحدھا و( الشفرة، احداد استحباب )1

 . الذبح في اNسراع استحباب )2

  8.برفق الذبح مكان إلى سوقھا باستحبا )3

                                                           
 ، 453،ص9ج ، النجم الوھاج للدميري 397، الفقه الميسر للجنة من العلماء ص 333،ص4ج  مغني المحتاج للشربيني 1

، المصباح 182، الياقوت النفيس Gحمد بن عمر الشاطري ص395،ص2جاھيم الباجوري ، حاشية الباجوري ?بر539
 )   صيد (  مادة 290، وص ) طعم (  مادة 304،وص ) ذبح ( مادة 173المنير للفيومي ص

 .99،ص2ج سورة المائدة و ا?حكام في تفسير اGحكام Gشرف كمال  4  انظر تفسير السعدي آية 2

عن رافع بن ) 3075(رقم ،حديث )ما يكره من ذبح ا?بل والغنم في المغانم(  باب ،الجھاد والسير: اب  أخرجه البخاري كت3
وفيه اذكر ،  باب الصيد بالكEب المعلمة،الصيد والذبائح: كتاب ...) إذا أرسلت كلبك المعلم ( وأخرجه مسلم بلفظ  . τخديج 

 τمن حديث عدي بن حاتم )1929(برقم حديث ..) ما انھر الدم ( هللا فقط بدون لفظة 

 .454،ص9ج النجم الوھاج 4

 .108 – 105،ص2ج ا?حكام في تفسير آيات اGحكام Gشرف كمال 5

 .848،ص2ج في ظEل القرآن لسيد قطب 6

 ).146( سورة اGنعام ، آية رقم 7

 .بن رجبا للحافظ 379ص1ج جامع العلوم والحكم 8
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: تعالى قال غيره، دون المعلم الكلب صاده ما تعالى � أحل حيث ، العلم فضل ظھور -7
)ִ^ �:8; 2��s» 3&	` � S5��¯O 7����� � 758֠ 

S5��¯O 1�EF	� J�= 6,©foa�& ³  ��� ��!$☺X; � 
eL�k� \ִ,c&�:H���&  )r(^��;	F1� 

|L�� °:�q,�¤ִ880 ?�]Í 1�EFִ☺X; � �3 : ) القرطبي قال ، (1&
 سائر على فضيلة له يكون ُعلم إذا الكلب للجاھل،4ن ليس ما الفضيلة من له العالم أن على دليل اjية ھذه وفي

 اھـ2)الك'ب

 

 الذكاة عن ρ نھانا ھذا فpجل ا4مم، من بغيرھا بتشبھھا تبعيتھا ومنع ، ا4مة اسق'لية على الحفاظ -8

 : ρ قوله وأما:  � رحمه النووي قال ، بھم نتشبه ( فإننا كذلك كان فلما ، لھم شعار أي الحبشة، مدى 4نه بالظفر

 .4 )لھم شعار وھذا بالكفار التشبه عن نھى وقد ، كفار أنھم : فمعناه 3)الحبشة فمدى الظفر وأما( 

 قال ، تتنجس لئ' ذلك نإ العلماء من كثير قال وقد ، بالعظم التذكية عنρ نھى حيث الجن إكرام -9

 بالعظام ا(ستنجاء عن نھى وقد ، بالدم يتنجس فإنه ، به تذبحوا ف' معناه 5 )فعظم السن أما : ( ρ قوله : (النووي

 بال ما : قلت : قال τ ھريرة أبي عن البخاري صحيح وفي . اھـ 6 .)الجن من إخوانكم زاد لكونھا تتنجس لئ'

 فدعوت ، الزاد فسألوني – الجن ونعم – نصبين جن وفد أتاني وإنه ، الجن طعام من ھما : ( قال والروثة؟ العظم

 .7 )ًطعاما عليه وجدوا إ( بروثة و( بعظم يمروا أ( لھم �

 ذلك العلماء بعض جعل وقد والذبح، الصيد عند اسمه بذكر البركة وحصول وجل عز � تعظيم -10


	EF;8:&�:( وجل عز قوله فوائد في � رحمه ثيمينع ابن قال والذبيحة، الصيد حل في ًشرطا 

3?�]Í eL�Fb����O 7�EF�-/; � �&�1UE��`&�� 

 @$Å& 23 وشواھد ، � اسم ذكر بركة الكريمة اjية فوائد ومن: ) قال ،1 (8 ;/-��� &

  اھـ 9)الصيد وحل الذبيحة حل : منھا كثير ھذا

 

 

 

                                                           
 )4( سورة المائدة ، جزء آية رقم 1

 للقرطبي  77،ص6الجامع Gحكام القرآن ج 2

كتاب : ، وأخرجه مسلم في صحيحه ) 2488(كتاب الشركة، باب قسمة الغنائم ، حديث رقم :  أخرجه البخاري في صحيحه 3
 راف�ع ب�ن                     كEھما من حديث طويل ع�ن) 1968(، حديث رقم ...اGضاحي، باب جواز الذبح بكل ما أنھر الدم 

  τديج خ

 1251 شرح النووي على مسلم ، كتاب اGضاحي ، باب جواز الذبح بكل ما أنھر الدم ص 4

 . أخرجه البخاري ومسلم بنفس الحديث المتقدم في المصدر السابق5

 1251ص . المرجع السابق6

 )3860( كتاب مناقب اGنصار ، باب ذكر الجن ، حديث رقم : في صحيحه  أخرجه البخاري7

 ).4(مائدة ، جزء آية رقم  سورة ال8

  . كمال Gشرف بن99،ص2سير آيات اGحكام ج ا?حكام في تف9
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 ا�(ــ'اب وأ@+اع ا
�9Uـــ� إF�Dـــ� ����ــــ�

 البحرية والحيوانات والثمار الحبوب أنواع من الطيبة المطعومات سائر � أباح بأن النفوس حفظ -1

 ووصف ρ النبي وصف في وجل عز � الق ًمستقذرا ً◌ خبيثا أو بھم ًضارا كان ما إ( عليھم يحرم ولم والبرية،

��c5� EY(  شريعته ¡���	� ��= 6,©-oa�& 1[x©UH EY�� 

¡�(��f/; � ִ�,²X= 6ִ¢��& ( 
1 . 

 عز � قال لنفسه ً◌ حفظا ا(ختيار حال في عليه محرم ماھو يأكل أن للمضطر وأباح بل 


	☺Lִ\:(وجل mUEa$]& '() ¤Hb�� �K⌧´ �}7U⌧¦ 

^&��ִZ <1� ����¼I� ³ SI(	
 o3& ⌦c:J�⌧¦ ��-��mc .(
2

  

 فمن ، لpكل خاصة ھيئات أو مخصوصة أطعمة عن بنھيه ًسلبا عليه ويؤثر اjكل يضر ما منع -2

 ضربا ألف من وكل : ( القيم ابن قال ، نفوسھا شبه من آكلھا تورث ما الطير وجوارح السباع تحريم في الغايات

 شبيه الغاذي فإن ، أقوى الشبه كان بلحمه تغذى فإن وخلقه، طبعه من اكتسب الحيوانات ھذه ضروب من ً◌

  اھـ3)أعلم و� ، بھا نفوسھا شبه من آكلھا تورث لما الطير وجوارح السباع لحوم أكل � حّرم ولھذا ، بالمغتذي

 فعل من 4نه: ( البيھقي قال المتكبرين الجبارين بھيئة التشبه عدمً متكئا ا4كل عن النھي في الغايات ومن    

 يسيغه و( ً◌ سھ' مجاريه في الطعام انحدار يكون ( المتكئ فإن ، بالجسم يضر 4نه ًوأيضا ،) المتعظمين

   4.به تأذى وربما ً◌ ھنيئا

 عيب كذم ا4حكام من كثير إلى النظر خ'ل من المقصد ھذا ويعرف وتعظيمه، الطعام شأن إظھار -3

 : ( عياض القاضي قال ،6مسحھا قبل الطعام بعد ا4صابع لعق واستحباب ، ρ خلقه من يكن لم ذلك وأن 5 الطعام

 . 1سقطت إذا اللقمة أخذ وندب .  اھـ7)الطعام بقليل يتھاون لئ' بذلك أمر إنما

                                                           
 )157( سورة اGعراف ، جزء آية رقم1

 )3( سورة المائدة ، جزء آية رقم 2

 .406،ص1جمدارج السالكين 3

 .5398 ح،541،ص9ج  انظر فتح الباري fبن حجر 4

عن أبي ھريرة : ( ولفظه ) 5409(ً طعاما حديث رقم ρ باب ما عاب النبي كتاب اGطعمة ،:  أخرجه البخاري في صحيحه5
τ ما عاب النبي :  قالρفي البخاري كذلك) 3563(وراجع حديث رقم ) ً طعاما قط، إن اشتھاه أكله، وإن كرھه تركه .

 τرة عن أبي ھري) 2064( ًكتاب اGشربة ، باب f يعيب طعاما ، حديث رقم : وأخرجه مسلم في صحيحه 

 –) إذا أكل أحدكم فE يمسح يده حتى يلعقھا أو يُلعقھا: (  قال ρعن ابن عباس عن النبي ) 5456( أخرجه البخاري برقم 6
كتاب اGشربة ، باب استحباب لعق اGصابع ، : وأخرجه مسلم في صحيحه . باب لعق اGصابع ومصھا قبل أن تمسح بالمنديل

 . τعن جابر ) 2033(حديث رقم 

 ظر فتح الباري للحافظ ابن حجر شرح الحديث السابق  ان7
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 فاليمين ، بالشمال ا4كل عن ونھى باليمين با4كل الشارع أمر حيث الشمال على اليمين تشريف -4

 في ذلك وعكس اليمين إلى نسبھم إذ  الجنة أصحاب � شّرف وقد. الشمال دون والمكارم للمحاسن مناسبة

2.الشمال أصحاب
 

 بأن معللة بالشمال والشرب ا4كل عن الشريعة نھت حيث وشربه أكله في الشيطان مشابھة عن البعد -5

 وإذا بيمينه ليأكلف أحدكم أكل إذا : ( قال ρ � رسول أن عنھما � رضي عمر ابن فعن ، الشيطان صنع من ذلك

 .  3)بشماله ويشرب بشماله يأكل الشيطان فإن ، بيمينه فليشرب شرب

   اھـ 4)الكفار الشياطين أعمال تشبه التي ا4عمال اجتناب ينبغي أنه الحديث وفي:(حجر ابن الحافظ قال  

 والعسل 7لسوداءا والحبة 6والثريد5كالتلبينة واjداب ا4طعمة من البدن به ينتفع ما بعض إلى اNرشاد -6

10والعجوة 9والدباء 8والحلوى
 

 أو غسلھا وقبل الطعام من الفراغ بعد ا4صابع لعق : منھا بأمور وذلك وتحصيلھا، البركة حصول -7

 شيء كل عند أحدكم يحضر الشيطان إن : ( يقول ρ � رسول سمعت : قال عنه � رضي جابر فعن ، مسحھا

 ، للشيطان يدعھا و( ، ليأكلھا ثم أذى من بھا كان ما فليمط اللقمة سقطت ذافإ ، طعامه عند يحضره حتى شأنه من

  11).البركة تكون  طعامه أي في يدري ( فإنه ، أصابعه فليلعق فرغ فإذا

 الذي الطعام أن – أعلم و� – معناه) البركة أية في تدرون ( : ( ρ وقوله :(� رحمه النووي قال

 أسفل في بقي فيما أو أصابعه على بقي فيما أو أكله فيما البركة تلك أن يدري و( بركة، فيه اNنسان يحضر

 الخير وثبوت الزيادة البركة وأصل ، البركة لتحصل كله ھذا على يحافظ أن فينبغي الساقطة، اللقمة في أو القصعة

 وغير ، � طاعة على ويقوي أذى من عاقبته وتسلم التغذية به تحصل ما – أعلم و� – ھنا والمراد به، واNمتاع

  اھـ 12)ذلك

                                                                                                                                                                                        
قال رسول هللا : ولفظه عن جابر قال ) 2033(كتاب اGشربة، باب لعق اGصابع ، حديث رقم :  أخرجه مسلم في صحيحه 1
ρ ) :  يدعھا fالعثماني قال محمد تقي ) للشيطانإذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذھا ، فليمط ما كان بھا من أذى وليأكلھا و
 ).fً ينبغي تركھا من أجل إغواء الشيطان Gن تركھا إنما يكون كبرا واستھانة باللقمة ( ،19،ص4ج

 .5376 شرح حديث رقم 523، ص9 انظر فتح الباري fبن حجر ج2

 )2020( حديث رقم ،كتاب اGشربة ، باب آداب الطعام والشراب:  أخرجه مسلم في صحيحه 3

 . المرجع السابق 4

التلبينة مجمة فؤاد المريض تذھب ببعض : (  قال ρوساق حديث عائشة أن رسول هللا ) باب التلبينة(بوب البخاري  و5
 )5417(برقم ) الحزن

كمل من الرجال كثير ولم تكمل من : (  قال ρوساق حديث أبي موسى اGشعري عن النبي ) باب الثريد( وبوب البخاري 6
 )5418(برقم ) ة امرأة فرعون وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعامالنساء إf مريم بنت عمران وآسي

إن ھذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إf : (  قال ρوساق حديث عائشة أن النبي ) باب الحبة السوداء( وبوب البخاري 7
 )5687(برقم )  الموت : وما السام ؟ قال : قلت ) السام 

 ).5431(برقم ) كان يحب الحلواء والعسل ( ρوساق حديث عاشة أنه ) باب الحلواء والعسل( وبوب البخاري 8

 )  5433(برقم ) أتي بدباء فجعل يأكله ( ρوساق حديث أنس بن مالك أن الرسول ) باب الدباء( وبوب البخاري 9

ه مسلم في صحيحه كتاب وأخرج) 5445(كتاب اGطعمة ، باب العجوة ، حديث رقم :  أخرجه البخاري في صحيحه 10
من تصبح كل يوم بسبع تمرات عجوة ، : (  ولفظھماτكEھما عن سعد ) 2047(اGشربة ، باب فضل تمر المدينة حديث رقم 

 )لم يضره ذلك اليوم سم وf سحر

  .) 2033( أخرجه مسلم ، تقدم تخريجه قبل قليل حديث رقم 11

 1286، ص ) 2033( شرح مسلم لحديث رقم 12
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ً ثوما أكل من منع خ'ل من ھذا ويظھر يؤذيه، ما تناول من بالمنع وإكرامه احترامه ينبغي من مراعاة -8

 منه تتأذى مما تتأذى الم'ئكة فإن : ( بقوله ρ النبي ذلك وعلل المساجد في المسلمين مع الص'ة يشھد أنً كراثا أو

 تشھد 4نھا الم'ئكة وكذلك المسجد، في جماعة الص'ة يحضرون ممن آدم لبني أذية ا4طعمة ھذه ففي. 1)آدم بنو

 .  الجماعة ص'ة

 τ ھريرة أبي فعن ا4كل بعد ا4يدي غسل إلى ρ ندبنا حيث ضدھا عن والبعد النظافة على الحرص -9

 : ( حجر ابن الحافظ قال. 2)نفسه إ( ومنيل ف' شيء فأصابه يغسله لم غمر يده وفي نام من :(قال ρ � رسول أن

   اھـ 3)الرائحة Nزالة اللعلق بعد الندب يتعين قد

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 :ا�
	�� ا�����

�&%$# و�	 ا�<��3 ��	��            
 .أ,+	م �( )'	

                                                           
عن ) 564(، حديث رقم ...ًكتاب المساجد ومواضع الصEة ، باب نھي من أكل ثوما أو بصE ً :  مسلم في صحيحه  أخرجه1

 . τجابر 

والحديث قال عنه الحافظ ) 3852(كتاب اGطعمة ، باب في غسل اليد من الطعام ، حديث رقم :  أخرجه أبو داود في سننه 2
 . وصححه اGلباني في صحيح أبي داود بالرقم المذكور) لى شرط مسلم بسند صحيح ع : ( 579، ص9في فتح الباري ج

 579، ص9 فتح الباري fبن حجر ج3
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 ا
F�Lـــ? ����ــــ�

����� ��Rj� :ا

  . 1الضحى وھو وقتھا أول اسم منه اشتق مما مشتق باسم سميت الضحوة، من مشتقة لغة : ا,ضحية

  .2التشريق أيام آخر إلى النحر يوم من تعالى � إلىً تقربا النعم من يذبح ما : ًوشرعا  

�	
�/ %�
j�  : ا

 بھا علينا � امتنK وقد ، لھم وذللھا ا4نعام، بھيمة من الناس على به منK ما على وجل عز � شكر -1
 :( وجل عز كقوله تاjيا من كثير فيִ�#K�hX= K *w��֠o3& 

�&�:1� �&�E �&:8
���O �f:J"18��(l > 
$�X;��¯O �EF	� 8Hִ☺f,��� W�=ִ8��!u& zC("  � 
>c/;�!1K 7�EF�-/; � �}7U⌧¦ 'x�0� 8´ ���f���& 

7��!��O�� ¦[1U1� F SI(" o3& 1�EF� 	Y  � ��KxU1K(3، 

                                                           
 ).1/535( المعجم الوسيط1

، الفقه الميسر للجنة 184، الياقوت النفيس Gحمد بن عمر الشاطري ص411،ص2ج حاشية الباجوري ?براھيم الباجوري 2
   192من العلماء ص

 ).1(،آية رقم  سورة المائدة 3
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 �⌧-⌧_��^ִ:( وقالִ�= �7U�¢ִ� 7�EF	� 7�EF�;ִ8	� 

 I�1UEF$.	0(1. 

 من – ا4ضحية أي – وھي : ( � رحمه عثيمين ابن قال العبادات، بعض في المناسك أھل مشاركة -2

 وأھل والھدي، الحج لھم الموسم أھل 4ن الحج، موسم أھل به يشارك ما له يشرع أن اNنسان على � نعمة

.. المناسك 4ھل مما ًنصيبا ا4مصار 4ھل جعل أنه ورحمته � فضل من نجد ولھذا ا4ضحية، لھم ا4مصار

 بدعة، ذبحھا لكان المشروعية ھذه لو( 4نه ، ا4ضاحي بذبح تعالى � إلى بالتقرب الحج أھل يشاركوا أن و4جل

  اھـ2)العظيمة المصالح لھذه شرعھا � ولكن ، عنھا اNنسان ولنھي

 النبي لسنةً واتباعا وجل، عز له طاعة التشريق وأيام النحر يوم في الدماء بإراقة وجل عز i التقرب -3

ρ وردت وقد. 3وكبر وسّمى صفحتھما على رجله ووضع بيده ذبحھما أملحين أقرنين بكبشين ضحى حيث 

 . ضعف من تخلو ( لكنھا ا4ضحية فضل في أحاديث

 وا(دخار با4كل الشھوة من افيھ لھم ما مع ا4ضحية لعبيده شرع لكونه وجل عز � كرم معرفة  -4

4.الجزيل ا4جر لھم أثبت ذلك ومع
 

 سائر من به أولى وأنھا والس'م الص'ة عليه إبراھيم الرحمن بخليل وتأسيھا ا4مة ھذه اتباع ظھور -5

 قال ،5الصافات سورة في الذبيح قصة عليه تدل كما والس'م الص'ة عليه إبراھيم شريعة من ا4ضحية إذ ، ا4مم

 باتباعه أمرنا وقد إبراھيم شريعة من ا4ضحية بأن للوجوب بعضھم استدل وقد : ( � رحمه حجر ابن حافظال

�s��Kִ=�� (تعالى لقوله إبراھيم سنة – ا4ضحية أي – إنھا: الشوكاني وقال. 6...)	
�� 

0⌧7lW-(l ��f�J 1 (7(8 . 

 � قال العبادات ريعتش من الغاية ھو إليھا الوصول التي القلب في التقوى حصول -6

��� L `	_��^ִ:(تعالى 7���Jִ81K �}4ÔX=ִ8⌧o 23& 

ִ�X�(	
 L�� ��:�"	0 W¤:8;J"�� � رحمه كثير ابن الحافظ قال 9)&

 : سھل بن أمامة أبو وقال ، وا(ستعظام وا(ستحسان ا(ستسمان : قال ) � شعائر يعظم ومن ( عباس ابن عن:( 

   كثير ابن ك'م اھـ 11)10 يسمنون المسلمون وكان المدينةب ا4ضحية نسمن كنا

�  �	L:( وجل عز قوله في � رحمه وقال  �� K o3& ִ�1�:� ¯� 
BC�� ִ9E 3 ��f L�F=	��� 1O83�� K FV�:�"g<�& 

7�EF��� > ִ^��_⌧-⌧� ִ9 U�¢ִ� 7lEF	� 

                                                           
 ).36( سورة الحج، جزء آية رقم1

 .422،ص7ج الشرح الممتع 2

 .عن أنس بن مالك) 5564(باب وضع القدم على صفح الذبيحة برقم في صحيحه  أخرجه البخاري 3

 .G 5556بي بردة ح ρ كتاب اGضاحي باب قول النبي 17،ص10ج فتح الباري fبن حجر 4

 ) 107 – 102(  سورة الصافات ا�يات رقم 5

 . فتح الباري المرجع السابق6

 ).107( سورة الصافات ، آية رقم 7

 )5/169 ( نيل اGوطار8

 ).32( سورة الحج ، آية رقم 9

 بكبشين أقرنين ، والحديث موقوف على ρكتاب اGضاحي ، باب في أضحية النبي : ً أخرجه البخاري في صحيحه معلقا 10
 )5553(ًا بصيغة الجزم قبل الحديث رقم  أورده البخاري معلقτأبي أمامة 

 .506،ص9ج و انظر النجم الوھاج للدميري 1159ص) 32( تفسير ابن كثير �ية الحج رقم 11
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�&��}Wk�	F�<�� o3& >'/0 1  � 7lEF�ִ�ִ9 F 

(}�M�sÕ�� *wr�����	�☺�� ھذه نحر لكم شرع إنما : تعالى يقول ) قال ، (1&
..( دمائھا و( لحومھا من شيء يناله ( الذي الرازق الخالق فإنه ذبحھا عند لتذكروه والضحايا الھدايا

�&��}Wk�	F�<�� o3& >'/0 1  � 7lEF�ִ� : ) أي 9  (2ִ
  ك'مه اھـ 3)ويأباه يكرھه عما ونھاكم ويرضاه يحبه وما وشرعه لدينه ھداكم كما لتعظموا

 والتصدق لھم ببذلھا إ( إليھا، يصلون و( اللحوم يشتھون الذين الفقراء على والفرح السرور إدخال -7

�§$�8☺�:&� (عزوجل لقوله ًامتثا( بھا عليھمO�� �m,R3 6��& 

�}UW"⌧����§$�8☺�:&�) وقوله (4 &O�� ִ���	"��& 

m} µ�8�☺��&��(
 . به التصدق يجب ما يضمن كلھا أكلھا إذا أنه حتى ،6واجب دقالتص وھذا ،5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ).37( سورة الحج، آية رقم 1

 ).37( سورة الحج ، جزء آية رقم 2

  1163 تفسير ابن كثير ل�ية ص 3

 ). 28( سورة الحج ، جزء آية رقم 4

 ).36( آية رقم  سورة الحج ، جزء5

، الشرح الممتع 379،ص13ج، المغني fبن قدامة 517،ص9ج وھو مذھب الشافعي وأحمد، انظر النجم الوھاج للدميري 6
 .385،ص7جfبن عثيمين 
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� ا�?���� ���

 :ا��9!�� 92'1;

   . و(دته حين المولود على الذي للشعر اسم : لغة  العقيقة

  1سببه باسم للشيء تسمية شعره حلق عند يذبح ما : ًوشرعا  

�	
�/ �����  : ا

 الناس من غيره حرم وقد بولد عليه منK إذ عليھا وجل عز � وشكر بھا والفرح بالنعمة البشر إظھار -1

�3 :(وجل عز � قال اNنسان على وجل عز � نعم أعظم من فا4و(د ،&�� B5ִ8ִj 

�EF	� $L�k� 7lEF��J���O ֠☯L_���P�O B5ִ8ִj�� �EF	� 

$L�k� �J6�j_���P�O  )r�� l �sִ�⌧�ִ��� �EF	ִ֠P�c�� 

eL�k� ��= 6,©-oa�& > 45�a= 6��(6	
�O 

                                                           
  344، المصباح المنير للفيومي ص368،ص4ج مغني المحتاج للخطيب الشربيني 1
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 I:1����	1K ��ִ☺�8��(l�� 23& 7�89  I�1UJ��F K(
1 ، 

 ، إليھا ليسكنوا ً◌ أزواجا لھم جعل حيث عباده على العظيمة منته عن – تعالى – يخبر:( � رحمه السعدي قال

 2..)كثيرة وجوه من بھم وينتفعون حوائجھم، ويقضون ويخدمونھم أعينھم بھم تقر ًأو(د أزواجھم من لھم وجعل

  اھـ 3)الوالدين على � نعمة تجدد بسبب ونسيكة سنة – العق أي – 4نه وھذا :( القيم ابن وقال . اھـ

 مولود لحصو سببھا أن يعلمون العقيقة في اجتماعھم عند فالناس الناس، بين وإشھاره النسب نشر -2

 كتاب صاحب  المقصد ھذا إلى وأشار) ف'ن بنت ف'نة (أو ) ف'ن بن ف'ن ( فيقول نسبه، أمر ويشتھر لف'ن

  اھـ 4)النسب ونشر بالنعمة البشر إظھار فيه والمعنى : ( بقوله) الوھاج النجم(

 قربان أنه فوائدھا ومن(  :� رحمه القيم ابن قال الدنيا، إلى خروجه أوقات أول في بھا المولود انتفاع -3

 له بالدعاء ينتفع كما ا(نتفاع غاية بذلك ينتفع ،والمولود الدنيا إلى خروجه وقت أول في المولود عن به يقرب

      5)ذلك وغير عنه واNحرام المناسك مواضع وإحضاره

 عن مرتھن : (حمدأ اNمام قال ،6)بعقيقته مرتھن الغ'م (ρ النبي قال فقد ، المولود عن ا(رتھان فك -4

 في وطعنه الدنيا إلى خروجه حين من به يعلق الذيً أيضا الشيطان من رھانه لفك سبب فالعقيقة 7)لوالديه الشفاعة

8.الشيطان حبس منً وتخليصا ًفداء العقيقة فكانت خاصرته،
 

 و(دة بدء في علالف فھذا ، ذلك في وا(تباع العظيم، بالذبح والس'م الص'ة عليه إسماعيل بفداء التشبه -5

  9.ل'نقياد تحريك ذلك وفي والس'م، الص'ة عليه إبراھيم فعل كما � سبيل في ولده بذل أنه الوالد إلى يخيل الطفل

 كتاب صاحب قال شاة، الجارية وعن شاتان الغ'م عن يعق بأن اNناث على الذكور تفضيل إظھار -6

 اھـ 10 )التنويه وزيادة الشكر زيادة فتناسب اNناث من لھم أنفع رانالذك أن عندھم ما وذلك) : ( البالغة � حجة(

 الشكر كان أكمل، به والفرحة والسرور أتم، الوالد على بالذكر النعمة كانت ولما : (البسام عبد� وقال

   اھـ11)أكثر شكرھا كان النعمة كثرت كلما فإنه ا4نثى، عن واحدة شاة بدل له شاتين بذبح أكثر عليه

 بل والشھور ا4يام عليه تمر قد اNنسان 4ن وذلك. 12الشح دعاية ،وعصيان السخاوة دعاية باعات -7

 ذلك من ا4كبر بالجزء يتصدق ثم ذبيحتين، يذبح أن عن ناھيك صدقة، واحدة ذبيحة يذبح أن يمكن و( والسنون

 . العظيمة الشعيرة ھذه من إ(

 

                                                           
 ).72( سورة النحل، آية رقم 1

  المذكورة صسيره ل�ية  تفسير السعدي عند تف2

 51ص fبن القيم  تحفة المولود 3

 .523،ص9للدميري ج  4

 54ص fبن القيم  تحفة المولود 5

 ".صحيح:"وقال اUلباني) 20188(و أحمد في المسند ) 3165(أخرجه ابن ماجه  6

 54ص fبن القيم  تحفة المولود 7

 75 ص لمحمد نور سويد منھج التربية النبوية للطفل8

 75 ص  لمحمد نور سويد، منھج التربية النبوية للطفل54ص fبن القيم  تحفة المولود 9

   ) 2/199(للدھلوي  10

 .97،ص7ج توضيح اGحكام 11

 75 منھج التربية النبوية للطفل ص12
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  :ا�ول ا�����

� و�� ا����ن ������� � �!� "� 
 .أ%$�م

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

9�S و�� ا
��1ن �����N1 �5D %� م�-Fأ 

����� ;���  : ا

 وعند . صاحبه يمين منھم كل يأخذ تحالفوا إذا كانوا 4نھم الحلف على وأطلقت ، اليمنى اليد : اللغة في

  .1صفاته من صفة أو تعالى � اسم بذكرً إثباتا أوً نفيا ًمستقب'، أو كانً ماضيا ثابت غير أمر تحقيق : الفقھاء

                                                           
سم  fبن قا229، شرح ابن قاسم الغزي ص387، الفقه الميسر للجنة من العلماء ص405،ص4ج مغني المحتاج للشربيني 1

 .الغزي
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 BC( : تعالى قال يمين كفارة لزمته يفعل لم إذاو – معصية تكن لم إن – عليه حلف بما الوفاء عليه ويجب
1�E�E-�u&⌧	1K �3& 4:��X;�(l �'() 
7�EF��=ִ☺�K�O L�F=	��� �JQE-�u&⌧	1K ִ☺(l 

1��0��" 1 eL=ִ☺�K!u& � �N��80 U=��	F	
 
1[ִ8$§(" ,s�}b� 1  )r�F=b� � $L�� ��ִ����O  � 

 I:�☺�8$a80 7�EFf(;�9�O ���O ����80�:���� ���O 
1UKxU� �� ^H 6	֠�c � Lִ☺	
 ��o� $���	Y 1[�-��	
 
�H	d=/;�� ��gK�O > ִ^��_	` Es U=��⌧� 

7�EF��=ִ☺�K�O &	`(" ���!��/;ִ� > �&�:�J⌧�$�&�� 
7�EFs�=ִ☺�K�O > ִ^��_⌧-⌧� �)(kr ^1K �3& 7�EF	� 

����<= K&�E �lEF�;ִ8	�  I�1UEF$./5 (
1

  

�	

ن /���nا: 

 ھذا لنا ويظھر غيره، دون صفاته من صفة أو أسمائه من باسم أو به بالقسم وجل عز � تعظيم -1

�$�⌧�J:�&� : ( تعالى قوله من المقصد&�� 7�EFs�=ִ☺�K�O ( 2 فكثرة 

 في قال منھا ا(ستكثار كراھة على العلماء نص ولذا ، الحالف قلب في وجل عز � تعظيم قلة عن تنبئ الحلف

 قطً كاذبا و(ً صادقا باi حلفت ما : يقول الشافعي سمعت : حرملة قال . منھا ا(ستكثار ويكره : ( 3الوھاج النجم

 . ( 

 ف' سبحانه به خاص فاNقسام ، معظم بذكر أمر تأكيد بأنه اليمين تعريف في الفقھاء قول من وكذلك

  4)أشرك أو كفر فقد � بغير حلف من : ( ρ قال ، بغيره الحلف يجوز

 بسبب المجتمعات في الخصومات وتكثر والفوضى الفساد يحصل لئ' وأموالھم ناسال دماء حفظ -2

 المدعى على اليمين وأموالھم،ولكن رجال دماء ناس (دعى بدعواھم الناس يعطى لو : ( ρ قال ، الباطلة الدعاوي

 من بد ف' الدليل فقد وإذا الحقائق، على أحكامه يبني الذين الدين قواعد من عظيمة قاعدة الحديث فھذا ،5 )عليه

 بھا يقتطع التي الغموس اليمن في الوارد التغليظ من ًأيضا المقصد ھذا ،ويظھر6الخطاب فصل وھو اليمين

 . حق بغير مسلم حق صاحبھا

 ولليمين: فصل : (� رحمه القيم ابن قال ،7وشاھد بيمين ρ النبي قضى وقد ، للمدعيين الحقوق إثبات -3

ْردت إذا بھا الحق تإثبا : منھا .. فوائد K  . 8 )ًواحداً شاھدا أقام أو المدعي على ُ

  :منھا بأمور، يظھر وذلك ، عليھا وتيسيره ا4مة بھذه تعالى � لطف ظھور -4

                                                           
 )89( سورة المائدة ، آية رقم 1

 )89( آية رقم جزء سورة المائدة ،2

 .25، ص10 للدميري ج3

وصححه اGلباني انظر صحيح )1535( رقم حديث  ،)ما جاء في كراھية الحلف بغير هللا ( باب  في سننه ، أخرجه الترمذي4
 ) .29520(الترغيب والترھيب 

ًإن الذين يشترون بعھد هللا وأيمانھم ثمنا قليE(تاب التفسير ، باب ك:  أخرجه البخاري في صحيحه 5 ) 4552(حديث رقم ) ً
 كEھما عن ابن عباس واللفظ لمسلم  . باب القضاء باليمين والشاھد ) 1711(كتاب اGقضية برقم : وأخرجه مسلم 

ا مدار ا?سEم لمصعب بن عطاء هللا  ص  وانظر  ا?لمام بدراسة اGحاديث التي عليھ1100 انظر شرح مسلم للنووي ص 6
 .112، الطرق الحكمية fبن القيم ص351

 ψعن ابن عباس ) 1712(كتاب اGقضية ، باب القضاء باليمين والشاھد، حديث رقم :  أخرجه مسلم في صحيحه 7
 .113 الطرق الحكمية ص8
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 قاله –    يمينه عن يكفر وأن خير ھو الذي يأتي أن فله منھا ًخيرا غيرھا فرأى يمين على حلف من أن

ρ
   .اھـ 2)مصلحة الحنث في كان إذا التمادي من أفضل اليمين في الحنث نأ الحديث وفي : (الحافظ قال – 1

ْقصد على تحمل اليمين أن : ومنھا  إذا : باب : (بقوله البخاري اNمام بّوب ولذا ُيستحلف، لم ما صاحبھا َ

 المعنى (3بطال ناب قال ، اھـ) نيته على فھو ھلل أو حمد أو كبر أو سبح أو قرأ أو فصلى اليوم أتكلم ( و� قال

  اھـ 4)والتسبيح                    الت'وة على ( الناس ك'م على محمول أنه اليوم يتكلم ( أن الحالف في

 رحمه البخاري اNمام قال ، إثم و( عليه كفارة (ً مكرھا أو ً◌ ناسيا حنث من بأن ا4مة لھذه � إكرام -5

 ابن الحافظ قال ، )" به أخطأتم فيما جناح عليكم وليس ( تعالى � وقول ا4يمان في ًناسيا حنث إذا باب :  "�

  اھـ 5 )ًمكرھا أو ً◌ ناسيا عليه المحلوف وفعل يتعمد لم من حنث بعدم قال من اjية بھذه تمسك : ( حجر

 على يدل ًمث'،) � شاء إن (بقوله وأتبعھا ً◌ يمينا حلف إذا وذلك ، بالمرغوب والفوز المقصود نيل -6

 منھن امرأة كل تلد امرأة تسعين على الليلة 4طوفن : الس'م عليھما داود بن سليمان قال : ( ρ النبي قوله ذلك

 نصف واحدة امرأة إ( منھن تلد فلم بھن فطاف ، يقل فلم ، � شاء إن : قل : له فقيل)� سبيل في يقاتل ًغ'ما

  . 6)لحاجتهً دركا ذلك وكان يحنث، لم � شاء إن قال لو: ( ρ � رسول فقال. إنسان

 ، المرغوب ونيل المطلوب لتحقيق ًجدا ومفيد نافع) � شاء إن (الحالف قول وھو اليمين في وا(ستثناء 

 . 7ويمن وبركة شيء كل على نافذة � مشيئة فإن

 عتق اليمين كفارة خصال من كان ولذلك ، الرق وإنھاء الرقاب عتق على الناس اNس'م تشجيع -7
 العمل من تمنعھا التي العيوب من سليمة تكون وأن اNيمان الفقھاء من كثير عند الرقبة في واشترط رقبة،

 وقام استقل إذا ذلك يحصل وإنما ا4حرار وظائف وإلى للعبادة بالعتق العبد يتفرغ أن : ذلك في والمقصد والكسب،
    8.الناس على ً◌ ك' فيصير وإ( نفسه بكفاية

 أو مساكين عشرة إطعام الكفارة خصال من ُجعل إذ والكسوة الطعام من المساكين حاجات سد -8

 الفقراء وانتفع بھا، ا(ستھانة من ا4يمان وحفظ المنقوض للعقد ا(عتبار رد حيث الحانث ينتفع وبھذا كسوتھم،

 . المسلمين من والمساكين

 كما بنفسه التكفير صفة سبحانه بين وقد ... يمينه يف حنث لمن بالتكفير اjمر وجل عز � أمر امتثال -9
��:(قال	֠ �t U	
 �3& 7lEF	� 	ho&� �� 7�EF��=ִ☺�K�O (9 قال 

                                                           
سورة المائدة ، ...)  باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم f يؤاخذكم هللا: ( قول هللا تعالى (باب ) 6622( أخرجه البخاري برقم 1

ًندب من حلف يمينا فرأى غيرھا خيرا منھا أن يأتي (باب ) 1649(وأخرجه مسلم برقم . ، كتاب اGيمان والنذور)89آية رقم  ً
 .كتاب ا?يمان) الذي ھو خير ويكفر عن يمينه

  ، ص 11 فتح الباري شرح الحديث ، ج2

وكان من كبار المالكية ذكره . ة أبو الحسن علي بن خلف بن بطال البكري القرطبي، ويعرف بابن اللجام  ھو العEم 3
انظر ترجمته في .( ھـ 449شرح صحيح البخاري في عدة أسفار، رواه الناس عنه، مات في صفر سنة . القاضي عياض 

 )بيت اGفكار. ، ط2778، ص 2سير أعEم النبEء ج

 .306،ص23جدر الدين العيني  عمدة القاري لب4

 550، ص 11 فتح الباري ، ج5

 في  وأخرجه مسلم ،)672(رقم ، باب اfستثناء في اGيمان، حديث كتاب كفارات اGيمان:  في صحيحه أخرجه البخاري6
  τكEھما عن أبي ھريرة ) 1654(رقم كتاب ا?يمان، باب اfستثناء،حديث : صحيحه

  البسام ص تيسير العEم لعبدهللانظر  7

 .65،ص8ج   النجم الوھاج للدميري8

 ).2( سورة التحريم ، جزء آية رقم 9
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 اھـ 1)اليمين بتعظيم للوفاء يكفي ما الكفارة في فإن فيه، عليه تقصير ( بالكفارة ا4خذ أن � فأعلمه: ( عاشور ابن
 . 

 ( حتى باليمين، إتيانھا عدم نفسه بإلزام وذلك ، المحرماتو المعاصي عن وإبعادھا ، النفس حجز -10

 عن نفسه يحجز أن يستطيع ف' النفوس، ضعفاء بعض عند ًكثيرا يحدث وھذا . الكفارة عليه وتجب يحنث

 : ( ρ النبي عن الحديث في 4ن ، يمينه عن ويكفر ينقضه أن يجوز و( ممدوح ھذا وفعله باليمين، إ( المعاصي

 ينقض ( أن خير ھو فالذي. 2)يمينه عن وليكفر خير ھو الذي فليأت ، منھاً خيرا غيرھا فرأى يمين لىع حلف من

 المعصية وترك يمينه، نقض عدم في يوفقه أن � ويدعو يمينه على فيبقى معصية، ترك على حلف 4نه يمينه،

 . كلية

 

 

 

 

  :ا���() ا�����

� و�� ا�,+ور ������� � �!� "� 
 .أ%$�م

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

    ج   ، ص  التحرير والتنوير للطاھر بن عاشور1

) 6622(حديث رقم ) f يؤاخذكم هللا باللغو ( كتاب اGيمان والنذور ، باب قوله تعالى :  أخرجه البخاري في صحيحه 2
ندب من حلف : كتاب اGيمان، باب : وأخرجه مسلم في صحيحه  . τ عبدالرحمن بن سمرة عن) 7146 ، 6722(وانظر 

 .  واللفظ لهτعن أبي ھريرة ) 1650(، حديث رقم ...ًيمينا 
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9�S و�� ا��Rور �����N1 �5D %� م�-Fأ 
 :ا Gر �����

  . نفسك على أوجبته إذا كذا ُنذرت تقول ، اNيجاب : لغة

  . 1الشرع بأصل (زمة غير قربة التزام : ًوشرعا

 فأوجبھا واجبة غير كانت قربة كل وھو الطاعة، نذر ھو ھنا المقصود ولكن الفقھاء، عند أقسام والنذر
 : تعالى لقوله وذلك نذر بما الوفاء عليه ويجب ، ذلك وغير والصدقات والصيام كالصلوات نفسه على

)	I:8
:1K ,c�-S��(l (2، وقال ρ ) : أن نذر من فليطعه، � يطيع أن نذر من 
      .الفقه كتب من تطلب ومسائل أحكام والنذور ولpيمان. 3 )يعصيه ف' يعصيه

 : ا Gر /�
	ـــ� 

 قوله قربة النذر أن على ويدل ذلك، في وجل عز � ثواب لينال النفس على بإيجابھا العبادات رتكثي .1
3 :(وجل عز ��� ��!�"⌧���O L�k� ¤H	"⌧�X� ���O 

�807c⌧- � L�k� �c�-X� ³D(	
 o3& N���☺/;�8 K (4 أي : 

I:8  ( قوله في به الوفاء ووجوب 5.به فيجيزكم:1K ,c�-S��(l ( 

: بقوله  الجنة أھل ا4برار وجل عز � مدح وقد بالنذور، ً◌ موفيا كان إذا الجنة دخول .2
) I:8
:1K ,c�-S��(l  I:8
	K	Y�� ��7: K  I֠⌧� 

N�/#}BÁ &�}U�a <��1�(6 . 

 النذر أو اليمين 4ن وذلك والقربات الطاعات في التكاسل عن وإبعادھا البخل، من النفس تطھير .3

 الطاعات في التكاسل عن النفس يبعد وكذلك والفرض، الواجب إلى المستحب واNنفاق لالبذ من النفس يحمل

ً شيئا يقدم ( النذر : ( ρ قوله فيً صريحا جاء ما وھذا. ا4داء واجبة تصير والنذر فباليمين الواجبة غير والقربات

 .7 )البخيل من به يستخرج وإنما يؤخره، و(

 .  ا4يمان مقاصد في رُذك مما تؤخذ أخرى مقاصد وھناك

                                                           
، المصباح المنير للفيومي 445،ص2ج، حاشية الباجوري ?براھيم الباجوري 95،ص10ج النجم الوھاج للدميري 1

 .393 العلماء ص، الفقه الميسر للجنة من489ص

 )7( سورة ا?نسان ، جزء آية رقم 2

عن ) 6700(وانظر ) 6696(النذر في الطاعة ، حديث رقم : كتاب اGيمان والنذور، باب :  أخرجه البخاري في صحيحه 3
 .عائشة رضي هللا عنھا

  )270( سورة البقرة ، جزء آية رقم 4

 . ين السيوطي لجEل الدين المحلي وجEل الد– تفسير الجEلين 5

 7 سورة ا?نسان ، آية رقم 6

وأخرجه مسلم في صحيحه ) 6692(كتاب اGيمان والنذور، باب الوفاء بالنذر ، حديث رقم :  أخرجه البخاري في صحيحه 7
 ψكEھما عن ابن عمر . واللفظ له ) 1639(ًكتاب النذر ، باب النھي عن النذر وأنه f يرد شيئا ، حديث رقم : 
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 ا�J��K ا�1"9

 ا
�	ــــ�ء ����ـــــ�

 وا
��ــــق

 :�����ن و!�/ 

  : ا�ول ا�����

5�Q*6 و�� ا��?�ء ����� �� .أ��Oم �� (

  : ا����� ا�����

 ا���ــــــ>ق ����ــــــــ� 
�ــ�داتMوا�. 
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9�S و�� ا��/�ء �����N1 �5D %� م�-Fأ 

5
ء ������  : ا

 الحكم علىً أيضا ويطلق منه، والفراغ وإمضاؤه الشيء إحكام ا4صل في وھو. 1الحكم ُويقصر القضاء،

  .2منه ويفرغ ويمضيه ا4مر يحكم 4نهً قاضيا الحاكم وسمي. ھنا المراد وھو الناس، بين

. 3المتنازعين خصومات في يفصل ٍ◌ قاض بتعيين وذلك عين، فرض يكون وقد ، ايةكف فرض وھو

 :( تعالى قال وأحاديث آيات اNجماع قبل القضاء في وا4صلI�O�� �EF$�& 

��©���v l 3ִ☺(l  � V��O �3/�): �EF ،وقوله (4 &	
 

��©���v l ����W"��(l( 5 .  

 من كان ولو ًأحدا ويجامل ُيحابي و( ًأحدا يظلم أو يجور ( وأن بالعدل يحكم أن القاضي على ويجب

 قال. القضاء يعتزل أن فعليه الرعية وضبط بالسوية والحكم العدل إقامة على يستطع لم وإذا ، إليه المقربين أقرب

ρ) : رجلو به، فقضى الحق عرف فرجل الجنة في الذي فأما النار، في واثنان الجنة في واحد : ث'ثة القضاة 

  . 6)النار في فھو جھل على للناس قضى ورجل النار، في فھو الحكم في فجار الحق عرف

 تعالى قال. ًمختصما إليه جاء منً خصوصا الناس، من الھدايا يقبل أو قضائه حال يأخذ أن له يجوز و(
):�C�� �&�:8;E�
h	0 �EF	�_�:���O �EFs��v l 

45�a= 6��(l �&:E�$�80�� 3ִ�(l '/«(" 
���6� ��& �&:8;JQ
h <�� �"KxU	
 $L�k� 

W�_�:���O �SS��& W�����(l ���!��O�� 

 I:�☺/;�8	0 (7 ، الحديث وفي) :رسول لعن � ρ في : (.. رواية وفي 8 )والمرتشي الراشي 
   . 9)الحكم

 كما قضائه في يحف مول يظلم ولم الحقوق وأدى الرعية، وأصلح ، بالعدل قضى لمن عظيمة ومثوبة أجر وللقضاء

  .الرابع المقصد في سيأتي

                                                           
 .1419ص) قضي(لقاموس المحيط للفيروز أبادي مادة  انظر ا1

 .361 انظر النھاية شرح الغاية للبصير ص2

 324 ، والمقنع fبن قدامة ص361 المصدر السابق ص3

 )49( سورة المائدة ، جزء آية رقم 4

 ).42( سورة المائدة ، جزء آية رقم 5

كتاب : ، وأخرجه الترمذي في سننه)3573(يخطئ حديث رقم كتاب اGقضية، باب في القاضي :  أخرجه أبو داود في سننه 6
 . τعن بريدة ) 2315(، وانظره في ابن ماجه برقم )1322( في القاضي حديث رقم ρاGحكام، باب ما جاء عن رسول هللا 

 . وصححه اGلباني في صحيح أبي داود والترمذي وابن ماجه باGرقام المذكورة

 )188( سورة البقرة ، جزء آية رقم 7

عن عبدهللا بن عمرو بن العاص ) 3580(كتاب اGقضية ، باب في كراھية الرشوة ، حديث رقم :  أخرجه أبو داود في سننه8
ψ.  

عن أبي ) 1336(كتاب اGحكام ، باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم، حديث رقم :  أخرجه الترمذي في سننه 9
 ، وصححه اGلباني في صحيح أبي داود والترمذي ψمرو بن العاص وعائشة وأم سلمة  ، في الباب عن عبدهللا بن عτھريرة 

 .باGرقام المذكورة
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 �	
5
ء /��  : ا

 العدل وإقامة ، ا4رض في وا4من الطمأنينة تنتشر به الذي الناس في العدل Nقامة الوسيلة ھو القضاء -1
�$: ( تعالى قال ، السماوية الكتب وإنزال الرسل بعثة من المقاصد أحد	"	� ��
;ִ�7c�O 

s�/;��ic ��=��Wkv ^��(l ���� V��O�� 
¡���ִ8 � b;= <�F��& *D&��U�☺��&��  [:J"�-�� 

iSS��& ����W"��(l (1 . 

 وإن بالقسط، القيام وھو الشرع قاعدة في متفقون الرسل أن على دليل وھذا : ( � رحمه السعدي قال

  ھـ.أ 2)وا4حوال ا4زمنة باخت'ف العدل أنواع اختلفت

 الناس يقوم أن 4جل والميزان الكتاب رسله مع أنزل بأنه – تعالى – فصرح (  :البيان أضواء وفي

   ھـ.أ 3)واNنصاف العدل وھو ، بالقسط

 الناس أمن القضاء قام فحيثما وا4موال، وا4عراض الدماء وحفظ الحقوق لصون وسيلة أھم القضاء -2

 وانتشرت الفوضى وعمت الحقوق، عتوضا الثأرات انتشرت القضاء مقام اھتز وإذا وأموالھم، دمائھم على

 .  الفضيلة وضاعت ، الرذيلة

 بالحق الناس بين بالحكم أنبياء � أمر فقد العظيمة فرائضه من وفريضة الدين واجبات من واجب أداء -3
��fN1 : (والس'م الص'ة عليه لداود وجل عز فقال القضاء ھو وھذا&ִ�= K X�(" 

ִ^=s�
;ִ8ִj �H⌧�-(;ִe '() \t7c!u& @E��/	
 
 )�r l �SS��& 49{H ��(l BC�� ��(^? 	0 

FV�:ִ���& ִ^X;��1f	
 L 1 45-(6ִ� 23& > SI(" 
 )��֠o3&  I:È;�� K L 1 45-(6ִ� 23& 7���	� 

�¤&⌧- 1 ^�K��⌧o ִ☺(l �&:��/�  [7: K 

W¤b�� ��3 :)تعالى وقال ،(4&X�(" 3���� V��O 

ִ^�-	�(" b;= <�F��& 49{ִ	��(l e�EF�	 <�� 

 )�r l �SS��& 3s��F ִ^��c�O �3 يعين ρ النبي وكان ،5) &
 ولي ولما. 7اليمن قضاء على عنه � رضي ًوعليا ،6مكة قضاء على أسيد بن عتاب فعين ، البلدان في القضاة

 .8اءالقض على مسعود بن عبد� خ'فته في عمر واستعمل ، القضاء عمر ّولى الخ'فة أبوبكر

 � رضي مسعود بن عبد� عن ، بالعدل الناس بين قضى لمن بالجنة والوعد العظيم بالثواب الفوز -4

 � آتاه وآخر الحق، في ھلكته على فسلطهً ما( � آتاه رجل: اثنتين في إ( حسد (: ( ρ � رسول قال : قال عنه

  .9)ويعلمھا بھا يقضي فھو حكمة

                                                           
 ).25( سورة الحديد ، جزء آية رقم 1

 ص).25( تفسير سورة الحديد آية رقم 2

 .196،ص7ج.  أضواء البيان لمحمد اGمين الشنقيطي3

 ).26( سورة ص ، آية رقم 4

 ).105(ة رقم  سورة النساء ، جزء آي5

 .878 انظر ا?صابة fبن حجر ص 6

 )7141(عند شرحه حديث ،121،ص13ج كما قال الحافظ في الفتح  قويأخرجه البيھقي بإسناد  7

 )7141(عند شرحه حديث ،121،ص13ج كما قال الحافظ في الفتح  قوي أخرجه البيھقي بإسناد8

 في صحيحه وأخرجه مسلم) 7141(رقم من قضى بالحكمة،حديث  باب  أجركتاب اGحكام، : في صحيحه  أخرجه البخاري9
باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه وفضل من تعلم حكمة من فقه أو غيره فعمل بھا ،كتاب صEة المسافرين وقصرھا: 

 )816 (حديث رقم لمھا،وع
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 استجمع لمن القضاء و(ية في الترغيب الحديث وفي : ( الحديث لھذا شرحه عند الفتح في الحافظ قال

 الحق وأداء ، المظلوم ونصر بالمعروف ا4مر من فيه لما ًأعوانا له ووجد الحق أعمال على وقوي شروطه

 الخلفاء ھمبعد ومن ا4نبياء تو(ه ولذلك القربات من ذلك وكل ، الناس بين واNص'ح الظالم يد وكف لمستحقه

  1اھـ )الراشدون

 عرف رجل : الجنة في وواحد النار في اثنان : ث'ثة القضاة : ( ρ � رسول قال : قال τ بريدة وعن

 يعرف لم ورجل النار، في فھو الحكم في وجار به يقض فلم الحق عرف ورجل ، الجنة في فھو ، به فقضى الحق

    .2 )النار في فھو جھل على للناس فقضى الحق

 المجتھدين وجود الضرورات ومن ا(جتھاد القاضي شروط من 4ن ، عليه والحث ا(جتھاد باب فتح -5

 . ا4مة في

 القضاء في العدل أثر فكم محاسنه، في العدل صور خ'ل من محاسنه وإبداء اNس'م إلى الدعوة -6

 المسلمين، عند القضاء أحكام روعف مطالعة إلى ذلك واستھواھم ا4خرى الملل أھل من الكثير نفوس في اNس'مي

 من جملة) شريعتنا في العدل (الشمول حيث من المقاصد أقسام في معنا تقدم البعض،وقد إس'م إلى وأدى بل

3.شريعتنا في العدل مجال في اNس'مي التاريخ سطرھا التي الجميلة النماذج وبعض ، القصص
 

 عدوانھم وصد والطغاة، والبغاة الجناة وقمع ،المنحرفين غير ازدجار كذلك وفيه المنحرفين، زجر -7

4.والمحيط  والبيئة والحيوان للناس وترويعھم وأذاھم،
 

 أو الجارين أو الزوجين بين والخصام والتشاجر الخ'ف إزالة على والعمل الناس بين اNص'ح -8


⌧� :( تعالى قال ذلك غير أو الدولتين، أو المتبايعين،;p��&�� G}7Uִe F (5.6  

 والتوجيه، النصح بإبداء ، والتنموية الحضارية ومسيرتھا ، الدولة سياسة إنجاح في Nسھاما -9

 على تفريط، و( إفراط ب' ووظائفھم مھامھم على والساسة القادة وعون ، والبرامج الخطط وضع في والمشاركة

  7.قاطبة لpمة والنھوض الخير وإرادة والمساواة، العدل ميزان وفق

 بص'ح ص'حه واستدامة ، واستمراره النظام استقرار ھو المقاصد تلك لكل الجامع ليالك المقصد -10

8.اNنسان نوع وھو عليه المھيمن
 

 وإعطاء والمساواة العدل على ًمبنيا ًنزيھا القضاء كان إذا إ( المجتمع، في يتحقق أن يمكن ( كله وھذا

  .اNس'مي القضاء محاسن اروإظھ وردعه، الظالم بيد وا4خذ المظالم ورد ، الحقوق

 

                                                           
   .121، ص 13 فتح الباري ج 1

 حديث صحيح ، انظر تفاصيل تخريجه ص  2

 . ھذا البحث انظر ص     من3

 .185الخادمي ،ص/ انظر علم المقاصد الشرعية د4

 ).128( سورة النساء ، جزء آية رقم 5

 . 185الخادمي ، ص / انظر علم المقاصد الشرعية د6

 .185، صالمصدر نفسه 7

 . 63 انظر مقاصد الشريعة ا?سEمية لمحمد الطاھر بن عاشور ص8
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 ا�(�5دة �����

0
دة ������  : ا

  . وعاينه شاھده عما يخبر المشاھد 4ن المشاھدة من مشتقة القاطع، الخبر : لغة

 أو أشھد : وھو خاص بلفظ القضاء مجلس في الغير على الغير بحق اNخبار : الفقھاء عند بھا والمراد

1.شھدت
  


0�*� :  

�f�֠☺�:&�( تعالى قال كما كتمھا يجوز و( بھا، اNد(ء واجبة والشھادةO�� 

/sִ�=ִ��.�& R3 (2، تعالى وقال ) :BC�� �&:�☺�<�F	0 

/sִ�=ִ��.�& > L ��� ִ�$☺�<~6 K �N��X�(	
 

⌦���&�E N���6
;	֠(3
  

�	
0
دات /��  : ا

 نقص و( فيھا زيادة غير من تؤدى وأن لوجھه خالصة تقام أن بھا أمر إذ وجل عز � أمر امتثال -1

�f�֠☺�:&� : (تعالى قال ، منھاO�� /sִ�=ִ��.�& R3 > (4 . 

 على الحث يريد" ذلكم "لوجھه ًخالصا" i "الحاجة عند الشھود أيھا"  الشھادة وأقيموا:("البيضاوي قال

   اھـ5 )ةواNقام اNشھاد

 إليھا الحاجة مست إذا وجھھا على الشھادة إقامة في � إلىً تقربا : أي"  الشھادة وأقيموا : ("القرطبي قال

   اھـ 6)تغيير و( تبديل غير من

 مھماته الشاھد يترك أن إلى يؤدي ربما 4نه الشھود على العسر من فيه لما الشھادة أداء على حث وإنما

  . 7عوائق للشاھد وكان مكانه ُبعد وربما عنده يؤدي الذي لحاكما لقاء عسر فيه ولما

                                                           
، )422ص(، الفقه الميسر لجماعة من العلماء )266ص(اح المنير للفيومي ، المصب540،ص4ج مغني المحتاج للشربيني 1

 .123،ص14جالمغني fبن قدامة 

 ).2( سورة الطEق ، جزء آية رقم 2

 )283( سورة البقرة ، جزء آية رقم 3

 ).2( سورة الطEق ، جزء آية رقم 4

 .195،ص9ج تفسير البيضاوي مع حاشية الشھاب 5

 .125،ص18جن  الجامع Gحكام القرآ6

 .31،ص4ج انظر الفتوحات ا?لھية على تفسير الجEلين لسليمان الجمل 7
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 عز � أمر ولذا ، بالشھادات الحقوق توثيق عدم بسبب يحصل قد الذي با(خت'ف النزاع باب سد -2

��&�:( وجل و عز والعقود،فقال المداينات في اNشھاد في وجل��(�$o�O�� &	`(" 

���!�8 K 6	0 (1 . 

 ونفي البين ذات إص'ح لمراعاة والكتابة الشھادة من به � أمر الذي أن اعلم : ( � رحمه القرطبي  قال

  اھـ 2 ..)البين ذات فساد إلى المؤدي التنازع

 يجده، و( المال إلى يحتاج قد فاNنسان ، إليھا الحاجة عند ا4موال على بحصولھم العباد على التيسير -3

 ُجبل التي – أمواله على المقرض يطمئن وحتى يستدين، أن � فشرع ،لذلك يحتاجه ما بيع إلى يضطر وربما

 . 3الشھود ذلك من حقه به يستوثق ما سيطلب – حبھا على اNنسان

 مرتبة وھي – الشھادة لو(ية التصدي يريد من حمل ، غيره دون 4العدل شھادة قبوله في ِالحكم ومن -4

 تلك له توجب ، غيره على ميزة له تكون حتى بھا يتحلى ئلوفضا بھا ينفرد شمائل له تكون أن على – منيفة

 أن يجوز أنه) 9 (المقصد في وسيأتي. 5بشھادته المطلوب ذمة بشغل ويحكم قوله بقبول ا(ختصاص رتبة المزية

 .كذلك ا(سترزاق باب من يكون

 من وھذا ،6ميتھاوتن ا4موال حفظ مراعاة على دليل أدل ا4موال في الشھادة بإقامة وجل عز � أمر -5

 .بحفظھا الشريعة جاءت التي الخمس الضروريات

ّغلظ ولذا ، بالشبھات تدرأ 4نھا ، الحدود إقامة في ا(حتياط -6  قبول من أكثر فيھا الشھادة قبول أمر ُ

ّوغلظ ، ا4موال بخ'ف – ً◌ مث' – الحدود في النساء شھادة تقبل ف' ا4موال، في الشھادة  زناال في الشھادة أمر ُ

 .7"وعقوبة حد وإنما يضيع، حق ھناك ليس فإنه .. بالستر فيه مأمور 4نه " غيره من أكثر

 أولئك بين ًتوسطا ا4بواب، بعض في شھادتھا وقبول المرأة مكانة إظھار في الشريعة حسن إبراز -7

 .. الرجل مع واحدة رتبةم في يجعلونھا الذين أولئك وبين ًاعتبارا لقولھا يجعلون و( ًوزنا لھا يقيمون ( الذين

 الفوارق على مبني ھو بل لھاً انتقاصا ليس الحدود في معتبرة غير وكونھا الرجل شھادة نصف المرأة شھادة فكون

 صلة له ما وكل ا4طفال وتربية البيت وشئون الزوجية الحياة في ًدائما تفكر فھي الرجل، وبين بينھا الطبيعية

 :(اjية إليه تشير ما ھذا فتنساه، ً◌ طوي' المرأة بذھن يعلق ( ذلك تحت يدخل لم ما و ، البيت في النسائية بالحياة

I�O S5��	0 ִ☺���ִ��/("  U�MQ⌧-�!	
 

ִ☺���ִ��/(" FV U�edu& (  8(9    . 

                                                           
 ).282( سورة البقرة ، جزء آية رقم 1

 .282، وانظر تفسير السعدي ل�ية ) 282( سورة البقرة آية رقم،340،ص3ج الجامع Gحكام القرآن للقرطبي 2

 ). 71(ج ص  الرھن في الفقه ا?سEمي لمبارك بن محمد الدعلي3

العدالة ھي اfعتدال في اGحوال الدينية، وذلك يتم بأن يكون مجتنبا ً للكبائر محافظا ً على (قال علماؤنا :  قال القرطبي 4
 )392،ص2انظر الجامع Gحكام القرآن ج) (مروءته وعلى ترك الصغائر، ظاھر اGمانة غير مغفل

 ).347( ، ص 3 انظر الجامع Gحكام القرآن للقرطبي  ج5

 .343،ص3ج الجامع Gحكام القرآن للقرطبي 6

  إعEم الموقعين fبن القيم ج    ، ص   7

 ).281( سورة البقرة ، جزء آية رقم8

 ).51( انظر المرأة ووfية القضاء Gحمد حسين المرجان ص 9
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 توعد وجل عز فاi والعقوبة، اNثم من الس'مة فيه وجل عز � أمر كما وجھھا على الشھادة إقامة -8
��BC :( وجل عز فقال يزورھا أو شھادةال يكتم من �&:�☺�<�F	0 

/sִ�=ִ��.�& > L ��� ִ�$☺�<~6 K �N��X�(	
 
⌦���&�E N���6
��):BC وقال ،(1֠	; ¡��!�F � /sִ�=H�ִg 

23& 3X�(" &�`(" eL�☺o�  )r�☺��!ִ&  (2. 

 باi اNشراك: قال ، � ولرس يا بلى : قالوا – ً◌ ث'ثا – الكبائر بأكبر أنبئكم أ( : ( الحديث وفي 

 حتى يكررھا زال فما الزور، وشھادة أ( الزور وقول أ( : يقول ،وجعل فجلس ًمتكئا وكان ، الوالدين ،وعقوق

  3).سكت ليته قلنا

 عرف لمن إ( ھذا يكون و( دعي، لو فيما للشھادة يتفرغ أن باب من وذلك بالشھادة ا(سترزاق -9

 يجوز أنه اjية ھذه من يؤخذ : (القرطبي قال : ( عاشور بن الطاھر يقول ولذلك امة،وا(ستق والدين بالعدالة

ً حفظا الناس حقوق تحّمل إ( شغل لھم يكون ف' ، المال بيت من كفايتھم لھم ويجعل ًشھودا للناس يقيم أن لsمام

 ممن يؤخذون الناس بين ھادةللش منتصبين شھود تعيين في وأمراؤھا المتقدمون تونس قضاة أحسن وقد: قلت) لھا

ً متبعا ذلك يكن ولم لpمة، النظر حسن من وذلك ا4ندلس، في ا4مر كان وكذلك بالعدالة، ويعرفونھم القضاة يقبلھم

 القضاة، فيعتمدھم الوثائق وكتب للشروط، وضبطھم الفقھاء بعض عدالة بشھرة يكتفون كانوا بل المشرق، ب'د في

 يقال أن العلماء بعض ترجمة في يعد مما وكان وا4حكام، الدعاوى كتابة من النوازل في يجري ما إليھم ويكلون

    4اھـ)ف'ن القاضي عنً مقبو( كان:
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 ).283( سورة البقرة ، جزء آية رقم 1

 ).106( سورة المائدة جزء آية رقم 2

  وأخرجه τعن أبي بكرة) 5976(رقم ،حديث باب عقوق الوالدين من الكبائركتاب اGدب،: في صحيحهخاري أخرجه الب3
 . τكEھما عن أبي بكرة ) 87(كتاب ا?يمان ، باب بيان الكبائر وأكبرھا ، حديث رقم : مسلم في صحيحه 

  311 ، ص 3التحرير والتنوير  ج 4
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 ا�N9ـــــS ����ــــ�

����� X��  : ا

   . ھاخالصت أي الخيل وعتاق الطير عتاق ومنه ، الخلوص : لغة  

  .1تعالى � إلىً تقربا اjدمي عن الملك إسقاط : الفقھاء وعند  

�	
�/ X��  : ا

 فاNس'م المجتمعات، في اھتزازات بسببھا تحدث عنصرية تفرقة إلى يؤدي قد الذي الرق من التخلص -1

 و التكليف، في وجل عز � أمام متساوون الجميع بل جنس، أجل من و( لون أجل من معتنقيه بين يفرق (

�SI(" 7lEF � U~Q( بالتقوى بينھم التفاضلO ִ���1 23& 

7�EF�	"�0�O>(2. (3  

 لو إذ الرقيق، تجارة على ً◌ أساسا يعتمد اقتصاده كان الذي المجتمع مع الشريعة تعامل حسن ظھور -2

 في فجعلھا قالر مصادر ضّيق اNس'م ولكن ، كبير برفض ذلك لقوبل واحدة مرة الرق إلغاء اNس'م حاول

 رمضان نھار في والجماع واليمين والظھار القتل كفارة مثل الكفارات في الحرية مصادر Kوكثر فقط مصدرين

  4.وغيرھا) يعتقه أن فكفارته ضربه أو مملوكه لطم من ( ً◌ مرفوعا مسلم ففي عبده لطم من وكفارة

                                                           
، الياقوت 319، المصباح المنير للفيومي ص461،ص10جوھاج للدميري ، النجم ال344،ص14ج المغني fبن قدامة 1

 212النفيس Gحمد بن عمر الشاطري ص

 ).13( سورة الحجرات، جزء آية رقم 2

 .91 اfسEم شريعة الحياة  لتوفيق علي وھبة ص 3

 .92 المصدر السابق ص4



422 

 

 لطم من كفارة جعل بل واليمين، ن،رمضا نھار في والجماع والظھار، ، القتل كفارة: الكفارات ومن  

1 )يعتقه أن فكفارته ضربه أو مملوكه لطم من : ( ρ قال ، يعتقه أن مملوكه
 


	⌧B:(وجل عز � قال ، المھالك من للنجاة سبب وأنه بالعتق وجل عز � إلى 2 التقرب -3 
e�ִ	 !�֠& 	H ^	"ִ8��& \]]4  3 ��� ִ^��c�f�O 

 � 8H ^	"ִ8��& \]º4   '^	
 ¤H 6	֠�c \]x4 (
 عتقھا أي 3

 التشريع أصول من أصل اjية وھذه : ( � رحمه عاشور بن الطاھر قال ، الحرية من التخلص على وإعانتھا
  اھـ 4)الحرية إلى الشارع تشوق وھو اNس'مي

 منً واعض منھا عضو بكل � أعتق رقبة أعتق من : ( ρ النبي قول من ھذا ويظھر ، النار من النجاة -4

 من وأنه ، العتق فضل بيان الحديث ھذا وفي : ( � رحمه النووي قال 5).بفرجه فرجه حتى النار من أعضائه

   اھـ 6)الجنة ودخول النار من العتق به يحصل ومما ا4عمال، أفضل

 عن أمامة أبي فعن ، ا4مة عتق ثواب من أعظم العبد عتق ثواب إن حيث ، اNناث على الذكور فضل -5

 وأيما منه، ًعضوا منه عضو كل يجزئ النار من فكاكه كان ً◌ مسلما امرئ أعتق امرئ أيما : ( قال ρ لنبيا

 مسلمة امرأة وأيما منه، ً◌ عضوا منھما عضو كل يجزي النار من فكاكه كانتا مسلمتين امرأتين اعتق امرئ

 رواية بعد الترمذي وقال 7)نھام ً◌ عضوا منھا عضو كل يجزي ، النار من فكاكھا كانت مسلمة امرأة اعتقت

  من : ρ � رسول لقول اNناث عتق من أفضل للرجال الذكور عتق أن على يدل ما الحديث وفي : ( الحديث

  ) منهً عضوا منه عضو كل يجزئ النار من فكاكه كان ً◌ مسلما امرئ أعتق

 : الفتح في الحافظ وقال.8)مةا4 عتق من أفضل العبد عتق أن على دليل الحديث وھذا : ( النووي وقال  
 دون للذكور يصلح مما وغيره للقضاء كص'حيته ا4نثى في ليس ما العامة المعاني من الذكر عتق و4ن( 

   اھـ 9)اNناث

 رغبت ولذا ، والو(يات وسائر والشھادة كالقضاء ا4حرار بوظائف ويقوم للعبادة يتفرغ من تكثير -6

 الرقاب أي : (سأله لمن  ρ قوله ومن تقدم مما ذلك ُويعلم أھله، عندً نفيسا عضاءا4 سليم المعتق يكون أن الشريعة

  10 )أھلھا عند وأنفسھاً ثمنا أغ'ھا : قال أفضل؟

                                                           
عن ابن عمر ) 1657(رة من لطم عبده ، حديث رقم كتاب اGيمان، باب صحبة المماليك ، وكفا:  أخرجه مسلم في صحيحه 1
ψ .  

  .461،ص10جالنجم الوھاج . ًإسقاط الملك عن ا�دمي تقربا إلى هللا تعالى :  ويظھر ھذا من قولھم في تعريف العتق 2

  ) 13- 11( سورة البلد ، ا�يات 3

 .ير للطاھر بن عاشور التحرير والتنو4

، وأي الرقاب أزكى  89: المائدة )فتحرير رقبة (باب قول هللا تعالى  كفارات اGيمان، في صحيحه ،كتاب أخرجه البخاري 5
عن ) 1509(رقم باب فضل العتق، حديث  كتاب العتق،: في صحيحهوأخرجه مسلم، τعن أبي ھريرة) 6715(رقم حديث 

 τأبي ھريرة 

 961 شرح النووي على مسلم ص6

قال ھذا حديث حسن ) 1547(رقم  ما جاء في فضل من أعتق،حديث  باب،اGيمان كتاب النذور و: أخرجه الترمذي في سننه7
انظر ) صحيح(وقال اGلباني )4860(رقم ،حديث ) فضل العتق( باب :وأخرجه النسائي في السنن الكبرى. صحيح غريب 
 . م المذكورة آنفا ًوقد صححه اGلباني في صحيح سنن الترمذي وكذا صحيح سنن النسائي باGرقا) 2700(صحيح الجامع 

 .961 شرح مسلم ص8

 .147،ص5ج فتح الباري fبن حجر  9

   τعن أبي ذر ) 2518(رقم كتاب العتق، باب أي الرقاب أفضل، حديث : في صحيحه أخرجه البخاري10
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 ذلك وعللوا والكسب بالعمل يخل عيب الرقبة في يكون أ( الكفارة عتق في الفقھاء من كثير واشترط  

 نفسه، بكفاية وقام استقل إذا ذلك يحصل وإنما ا4حرار، وظائف إلىو للعبادة، بالعتق العبد ليتفرغ : ( بقولھم

 . 1)الناس على ً◌ ك' فيصير وإ(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


��ــــــ�� ا

 وتعالى سبحانه وأشكره ، مزيده ويكافئ نعمه يوافي ًحمدا أحمده ، الصالحات تتم بنعمته الذي i الحمد

   .والختام التمام حسن نسأله ،ً مؤمناً موحدا ألقاه أن وإلى ، ھذا يومنا إلى ولدت أن منذ عليK وآ(ئه نعمه إتمام على

                                                           
 .65،ص8 للدميري ج النجم الوھاج 1



424 

 

 أتوسل الذي الوجه على الرسالة ھذه وإكمال ، البحث ھذا إتمام إلى بلغني فيما لربي ًوشكرا ًحمدا وأخص

   .ورضاه تهمغفر بذلكً مبتغيا الكريم لوجھه ًخالصة تكون أن العلى وصفاته الحسنى بأسمائه إليه

 ھذه وختم إكمال إلى ـ وكرمه وتمننه � بحمد ـ توصلت ، بعيدة ليست وجولة ، قصيرة ليست ٍرحلة وبعد

   .الرسالة

  ـ : اjتية النتائج إلى توصلت ھذه رسالتي خ'ل ومن

 توحيده لتحقيق المعمورة ھذه على وأوجدھم ، لعبادته الخلق خلق وتعالى سبحانه � أن )1

 .وأرضه سمائه في عباده Nيجاد ا4سمى المقصد كان ولذلك

 على � يعبد حتى ، يتعلمه أن ومسلمة مسلم كل على يجب علم الشرعية المقاصد أن )2

  .وتشريعاته أحكامه على وتعالى سبحانه باi وثقة يقين، على يكون وحتى ، بصيرة

 أمور كل في بل ، التشريع مجا(ت جميع في اNس'مية الشريعة مقاصد معرفة أن )3

 رب لشريعة طمأنينة وفيه ، المؤمنين نفوس في وزيادته اNيمان تقوية أسباب أعظم من والدنيا الدين

  .واjخرين ا4ولين من العباد مصالح فيھا والتي ، العالمين

 حفظت التي المصالح من اNلھي التشريع في جاء ما كل يوافق السليم الصحيح العقل أن )4

 رب منھاج في إ( العباد مصالح من فيه ًمنھاجا و( شرعة تجد ( ولذلك . ومعادھم معاشھم في العباد

ُيعلم َأ( (عباده بمصالح أعلم وتعالى سبحانه فھو ، العالمين َ ْ ْمن َ َخلق َ َ َوھو َ ُاللطيف َُ ِ K ُالخبير ِ َ ْ. ( 

 وقال , المفاسد وتعطيل , المصالح تحصيل 4جل إ( جاءت ما اNس'مية الشريعة أن )5

 ).والمفاسد السيئات وتعطيل , والمصالح الحسنات تحصيل الدين : ( تيمية ابن اNس'م شيخ

  

  

 المصلحتين أعلى تحصيل في تفصيل بزيادة كذلك جاءت بل

 جاءت الشريعة(  : ًأيضا اNس'م شيخ يقول , المفسدتين أعظم ودفع

 , الشرين وشر الخيرين خير ترجح وأنھا , وتقليلھا المفاسد وتعطيل , وتكميلھا المصالح بتحصيل

   ) . أدناھما باحتمال المفسدتين أعظم وتدفع , أدناھما بتفويت المصلحتين أعظم وبتحصيل

 يقول ولذلك . ًجدا كثيرة اNلھي  التشريع وأسرار وحكم علل إثبات في النقلية ا4دلة أن )6

 مائة نحو في والسنة القرآن في " وا4سرار لعللا ذكر يعني " ھذا كان ولو : ( تعالى � رحمه القيم ابن

  ..)  متنوعة بطرق موضع ألف على يزيد ولكنه , لسقناھا مائتين أو موضع

   . وأفھم مصالحھم لعباده بين ثم , وأحكم الشرائع شرع من فسبحان

 , ًأيضا كثيرة والتشريعات ا4حكام جميع في الشرعية المقاصد Nثبات العقلية ا4دلة أن  )7

 وخاطب , عالية سامية ومكانة  , عظيمة مزايا للعقل أعطى وتعالى سبحانه � أن أھمية ذلك ويكفي

  

1 

 ).14 (رقم آية ، الملك سورة )1

 336 ص ،100ج تيمية ابن فتاوى مجموع )2
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 وكل , إغ'قه أو إھماله من وحذر , العقل وإعمال والتفكر بالتدبر وأمر , النصوص من كثير في العقل

 .العقل حفظ مطلب في وكذلك , المقاصد Nثبات العقلية ا4دلة في مفصل ذلك

 : الثمرات ھذه أھم ومن عظيمة ثمرات لھا ومعرفتھا المقاصد دراسة أن )8

   .وتعالى سبحانه i المطلقة العبودية تحقيق ـ أ

   .غموضھا وكشف ، وموجباتھا الشرعية النصوص فھم ـ ب

   .والترجيح التعارض مسائل في بھا ا(ستعانة ـ ج

   .الواقع وفقه النوازل مسائل في بھا ا(ستعانة ـ د

   .وتزكيتھا النفس تھذيب في بھا ا(ستعانة ـ ھـ

   .الثاني الفصل ا4ول الباب في البحث في ذكر كما ذلك وغير

 عليه اعتمد ما أساس ھي القواعد وھذه ، فرعية وقواعد أصلية قواعد لھا المقاصد أن )9

 .التشريع في وا4سرار والحكم العلل تلك عليھا وبنوا المقاصد علماء

  : أقسام ث'ثة لىإ تنقسم المقاصد أن )10

   .الشمول حيث من المقاصد أقسام ـ أ

   بالمعروف وا4مر والمفاسد المصالح كمراعاة مقاصد عدة تحتھا ويندرج

 ومعاداة المؤمنين وموا(ة ، الخ'ف ونبذ وا(ئت'ف ، � إلى والدعوة ، المنكر عن والنھي

   .العظيمة اصدالمق من وغيرھا ... � سبيل في والجھاد ، الكافرين

  

   .القصد في مرتبتھا حيث من المقاصد أقسام ـ ب

   .التابعة والمقاصد ا4صلية المقاصد تحتھا ويندرج

   .عليھا بالمحافظة جاءت التي المصالح حيث من المقاصد أقسام ـ ج

 وكذلك والمال، والعرض والعقل والنفس الدين كحفظ الخمس الضروريات تحتھا ويندرج

 ا4خ'ق إلى الدعوة فيھا والتي والتحسينيات ، الشريعة وسماحة الدين يسر من بھا يتعلق وما الحاجيات

  .رذائلھا وترك الفاضلة

  .وأھله الشرك وترك ونبذ ، وحده � بعبادة مكلفون واNنس الجن أن) 11

 سواNن الجن تكليف عن يختلف تكليفھم وأن ، كذلك المطلقة بالعبادة مكلفون الم'ئكة أن) 12

   .يؤمرون ما ويفعلون أمرھم ما � يعصون ( فھم

 خالقھم فيه يخالفون ( نمط على عبادتھم وأن ، كذلك عبادات والجمادات للحيوانات أن) 13

ْوإن :   (تعالى قال كما وذكر وسجود تسبيح ولھم ، وتعالى سبحانه ِ ْمن َ ٍشيء ِ ْ Kإ( َ ُيسبح ِ H ِبحمده َُ ِ ْ َ ْولكن ِ ِ َ َ ) 

ُتفقھ َ ْتسبيحھم َونَْ ُ َ ِ ْ ُإنه َ K َكان ِ ًحليما َ ِ ًغفورا َ ُ َ.(   

 .48ص ،20ج تيمية ابن فتاوى مجموع )1

 .28ص ،2ج السعادة دار مفتاح )2
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 من وكفر آمن من آمن ولكن ، وتوحيده بعبادته أمرھم الخلق خلق أن منذ وجل عز � أن) 14

 واستكبروا وعاندوا فجحدوا الرسل إليھم وأرسل الكتب عليھم أنزل من به ًكفرا أعظمھم وأن ، كفر

  .والنصارى اليھود ھؤ(ء رأس وعلى العظيم باi وكفروا واستنكفوا

 ( كذلك بھا كلفنا التي العبادات من بكثير كلفوا قد والنصارى اليھود من الكتابين أھل أن) 15

 عليھا التنصيص جاء كما ، والحج والزكاة والصيام الص'ة العبادات ھذه وأعظم ) ρ محمد أمة يعني

   .الصحيحة لنبويةا السنة في ـً جزئيا ـً مفص' الكتاب فيً مجم'

 الملل سائر في كبيرة مشابھة فيھا والحج والزكاة والصيام الص'ة من العظيمة العبادات أن) 16

 جبريل بالوحي والمرسل ، وتعالى سبحانه الخالق ھو والمصدر  واحدة المشكاة أن يدل مما . السماوية

   .والس'م الص'ة عليه

 ، عباداتھا في وغرائب بعجائب وأتت ، ًعظيما ًفراك كفرت قد السماوية غير ا4ديان أن) 17

 بسخف توصلت بل ، � دون من عبدته إ( ًحيوانا و( ، حشرة و( ًشجرا و( ًحجرا تترك لم فھي

  .اNنسان من التناسلية ا4عضاء عبادة إلى عقولھا وب'دة تفكيرھا

 في ٍبدع أو ، العبادات يف ض'لة على يجتمعوا أن من السنة أھل عصم وجل عز � أن) 18

   .المعتقدات

 فھم على الصحيحة والسنة الكتاب على مبني السنة أھل عند التلقي ومنھج مصادر أن) 19

   . الصالح السلف

  

 على مبني ھو إذ البدع أھل عند التلقي منھج بخ'ف وھذا

 تقليد وعلى ـ الشرع فخال وإن ـ وتحكيمه العقل وتعظيم والمكاشفات والمنامات والخرافات ا4وھام

 � رحم من إ( ـ والواھية والموضوعة الضعيفة ا4حاديث وعلى ـ النصوص ظواھر خالفوا وإن ـ أئمتھم

   .ـ قليل وھم منھم

 للعبادة الشامل المفھوم وھو ، والجماعة السنة أھل عند ًواضحا ًجليا ًمفھوما للعبادة أن) 20

َوما : (قوله في العالمين رب من النص قبتحقي الدارين سعادة فيه يحقق والذي ُخلقت َ ْ َ َ Kِالجن َواNنس ْ Kإ( َِ ِ 

ِليعبدون ُ ُ ْ َ ِ.(  

 اNس'م جمال شوھت ـ العبادات أو المعتقدات في كانت سواء ـ والخرافات البدع أن) 21

 من النيل في ًوسببا ، لyخرين سخرية والخرافات المحدثات تلك من وجعلت ، ورونقه بھاءه وأذھبت

 ھذه نشر من اNلكترونية والمواقع القنوات في اليوم يشاھد ماً خصوصا . ρ المرسلين سيد ورسالة تعاليم

 قنواتھا كثرت والتي ، والتشيع الرفض معتقدات ، المعتقدات ھذه أفسد ومن ، كله للعالم وترويجھا البدع

   .الدين وتشويه المسلمين عقائد إفساد 4جل ومواقعھا

 أتباع بكثرة ينخدع أن للمسلم يجوز و( ، منھا الحذر وكيف البدع لمعرفة قواعد كھنا أن -22

ْوإن : (يقول وتعالى سبحانه � فإن المبتدعة ِ ْتطع َ ِ َأكثر ُ َ ْ ْمن َ ِا4رض ِفي َ ْ َيضلوك َ U ِ ْعن ُ ِسبيل َ ِ َ �ِK  .(  

  
 .44 رقم آية جزء ، ا&سراء سورة )1
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 بدعة فھي الصحابة كذلك بھا يتعبد ولم ، بھا أمر و( ρ محمد بھا يتعبد لم عبادة كل أن ـ23

 خلف من ابتداع في الشر كل والشر سلف من اتباع في الخير كل والخير ، بھا التعبد يجوز ف' ، وض'لة

.  

   .المبتدعة وا4ذكار والصيام الصلوات من العبادات جميع ھذا في ويدخل

 ، والطھارة ستنجاءا( من ًابتداء ، عظيمة مقاصد لھا وأنواعھا أقسامھا بجميع العبادات أن) 24

 تلك ممارسة فيً جليا تظھر عظيمة مقاصد العبادات ھذه من عبادة ولكل ، والعمرة الحج بأبواب ًوانتھاء

 والزكاة الصيام وكذلك ، وجل عز i المطلقة العبودية نحقق بھا والتي الصلوات وأعظمھا العبادات

   .والحج

 إيمان في يزيد مما ، واجتماعية وتربوية ةصحي مقاصد لھا الصيام كالص'ة العبادات أن) 25

   .وعقيدته بدينهً تمسكا ويزداد ، ويقينه المسلم

 والكفالة والحوالة والشركة والقراض والرھن والسلم البيوع أبواب جميع في للمعام'ت أن) 26 

 وأن ، حقه ويضمن ، العبد بھا يطمئن مما ، عظيمة مقاصد لھا ا4بواب من وغيرھا والضمان والوكالة

  ً.حقا 4حد يضيع و( ، حقھم الحقوق أصحاب على تحافظ المقاصد ھذه

  

 أحكام من بھا يتعلق وما والوصايا الفرائض أن) 27

   .المعرفة حق ومعرفتھا ودراستھا تدبرھا يجب عظيمة مقاصد كذلك لھا وتشريعات

  . ودراستھا معرفتھا يجبً أيضا مقاصد والرضاع والط-ق للنكاح أن) 28

 للمؤمن يجوز و5 ، وجليلة عظيمةً أيضا مقاصد فلھا بأنواعھا والجنايات الحدود أما) 29

   .الغراء شريعتنا في والمفاسد المصالح حقوق يعرف حتى ، عنھا يغفل أن

 ولكنھا ، كلھا اCبواب تستوف لم الفقھية اCبواب في المذكورة المقاصد جميع أن) 30

 جھد ولكنھا ، اCبواب تلك من المرجوة المقاصد جميع تستوعب لم ھاأن كما ، منھا الغالب استوفت

  .الباحث ومحاولة المقل

 التشريعات مكنون في والبحث للمقاصد ا5ستقراء من بمزيد يوصي الباحث فإن ولذلك

   .جھلھا من وجھلھا علمھا من علمھا التي العظيمة المقاصد تلك ، اFلھية

   : كاGتي فھي التوصيات أما

 في يمعن أن ، واFدراك وا5ستنباط البحث أھل من كان من كل الباحث صييو -1

 5ستخراج والبحث التأمل من وبكثير ، فكر وإعمال نظر بزيادة الفقھية اCبواب جميع

 . فيھا الكامنة المقاصد

 اFس-مية الشريعة في العامة المقاصد فيھا تبين وسلسة وميسرة سھلة مادة إعداد -2

 ھذه وتكون ، والجنايات والمعام-ت العبادات في الفقھية المقاصد إلى واFشارة التنويه وكذا ،

 .56 رقم آية الذاريات سورة )1  

 .116 رقم آية جزء ا+نعام سورة )2
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 نفوس في المقاصد مفاھيم غرس Cھمية وذلك ، والكليات الجامعات في لتدريسھا مقدمة المادة

  .المسلمين وقلوب

 ، العلم وحلقات المساجد في وتدريسھا بل المقاصد مفاھيم وغرس وتأصيل تعميم -3

 العبادات في المقاصد تلك إدراك بحقيقة S ويعبدوا ، دينھم من بصيرة على الناس يكون حتى

. 

 وأن ، Cجله فرضت ما وعظمة الص-ة مقاصد يستحضر أن مصل كل على  -4

 الخشوع عندنا يتحقق وبذلك ، ومستحباتھا الص-ة أركان جميع وأسرار علل في ينظر

  .والحج والزكاة كالصيام لعباداتا بقية في اCمر وكذلك ، الص-ة في والخضوع

 في ينظر أن ، الدين ھذا وحقيقة العقيدة ھذه حقيقة حول باحث كل الباحث يوصي -5

 والسنة للكتاب وا5لتزام والخرافات البدع ترك عنده يتحقق حتى ، اFس-مية الشريعة مقاصد

   .الصالح السلف فھم على الصحيحة
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  286  40  الشورى
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  329  49  الشورى
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  15  39   الزخرف
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�ZDF☺$������ ���q�D�R  
  15  55  الزخرف

P"¥$��� H�q�:+��@ִU F7CR 

NH�q$��'ִ6 �7I�Sl��1$� k��� 

E  

  116  87  الزخرف

�=>?	�@A(�� BC�CT��� F	$֠ 

HIJ+a�I��ִd x=$l�GNSCR 7��R 

NHl*��K�/ ⌦I��⌧��M��    

  11  39 – 38  الدخان

�^t�ִU�� KIJ$� �CR `�P 

�H#�S(ִ☺����� ��R�� `�P 

 �N/:O�� �D1�Ã$5 
0�T��R [    

  18  13  الجاثية
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  398  15  محمد

 ?Ä��#$% «��qA��@�K 

E�SG��Ca�� ���R ⌧¸ִ��U�g 

M��� E�S5�^,��� 

u
0��#�SF!Y/    

  13  28  محمد

NHIJA��S'N��T$��� [�r�ִ0 

6��'��� �PQ�	�q(ִ¬�☺+��� 

��IJT�R �PQ�V9�(WX�����  

  16  31  محمد

GHIiִ	�G�� k��� 6�������R 

TZ�V^��,� �=>�\�I1O2@$a 
  111  20  الفتح

h���� "h���⌧�Y���$  67�R 

�P��T�R�$�☺+��� 

E�S'����+֠�� E�S�$�'F��@$2 

�ִ☺�>$���K  

  285  9  الحجرات

�ִ☺A��� �hSGT�R�$�☺+��� 

xZ�S�6��  
  269  10  الحجرات

,-�� E�S¸���=q�R ,-�� '��+��� 

HIJl���K �����K [ 
�'��I±�g ��l��	���g   

  85  12  الحجرات

Ch�� NKIJ�R�^©��g ִ	D�G n�  466  13  الحجرات ��
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NHIJ�$�+a�g[  
�e$��$֠  &��O�FG:O�� 

�CD�R��I E m֠ NHM� 

E�SGT�R�$a 7)J($��� 

E��SI�S֠ �ZDF☺�'�U�g    

  422  14  الحجرات

�ִ☺A��� ?¤SGD�R�$�☺+��� 

�PQ�֠M��� E�SGT�R��I 

n����K ��g��S�U�/��  

  422  15  الحجرات

�CR l���2'�� 7�R mvNS$֠ _-�� 

�0��ִ	$� Ê'1�֠�/ �	8���G 
  392  18  ق

h�� `�P ִ���#$% J3�^©��֠$� 

7ִ☺�� �h֠⌧i u
0$� Ê'2'$֠  
  64  37  ق

��R�� le+��'ִ6 �7)q+c�� 

���e����� _-�� "h��	
���1�� 
  11  56  الذاريات

/mIi t¢Y�N��� �Z��J .'.�⌧i 

xP��5�/ 
  261  21  طورال

h�g�� ��+8M�  7(.��eË�� _-�� 

��R [��ÊִU 
  330  39  النجم

��NS$֠�� }ִS
� 7��R GmN*$֠ E 
NH�>C\�� E�S
�֠⌧i NH5 

6H�'+��g [�⌧NF �g��  

  199  52  النجم

=ִ☺©*�0  x=���'(�K  15  5  القمر  
��SI&�� NHY>NV�'�G xh#��+�Y� 

�h�l�M�$�`½ 
  398   19-17  الواقعة

��CR�@$2 h�� �h֠⌧i 67�R 

�P��K�^$��☺+���  ÌÌ"   

�ִ���^$2 xh�=�+±�/�� 

leCTִd�� ·�8���  

  171  89 – 88  الواقعة

F	$�$� ��T2'ִUN/�g �ZD�'�UB/ 

�e(�T9����+����K 

��T+��3��g�� «��qִ�R 

.'(��)J+��� ?   

  458  25  الحديد

  �H� ��T+8t�$֠ �`�a�G 

H�5�^(����I �ZD�'�UG^�K 

��T+8t�$֠�� ±.t8��K 

"P+��� 6���N^�R  

  324  27  الحديد

  �PQ�֠M��� �h�G^�q($lG� 

HIJT�R 7��R ��qY���.��=� �CR 

¦�5 ���q�:(ִqCRzg E  

  350  2  المجادلة

  �PQ�֠M����� �h�G^�q($lG� 

7�R NHY>9ª��.��=� �H� 

�h��8SG�� �ִ☺�� E�SI��$֠    

  351  4 - 3  المجادلة

��R &¤Sl*�� 7�R J3�S+qkÁ 
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���qG�K��/ 

  171  7  المجادلة

�®$2N^�� k��� �PQ�֠M��� 
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�PQ�֠M����� E�Sa�zg 
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  14  11  المجادلة
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�I���8�D+]:O�� NHIJT�R  
  14  7  الحشر
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le(ZD�R�$�☺+��� 
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  43  12  الممتحنة

  Ch�� M��� �'��I± ?�Q�֠M��� 

?¤S'��($�G� `�P ��g��1�*ִU 

�ִ�.�    

  419  4  الصف

�$%��$2 �e�8)�֠ 

IZ[S�'WX��� E��G^�b�:���$2 

`�P  �N/:O��  

  73  10  الجمعة

 ���� IZC3�+�  414  8  المنافقون ��
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��g��S�U�^����  
E�Sl�Ca��$2 M��� ��R 
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  211  16  التغابن
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�75Sl��>'$&$2 ¦�Y>�¾�	���    

  342  1  الط'ق

E�S�☺8�֠�g�� �Zִ	(ִqtb��� 

��  
  462  2  الط'ق

7�R�� "p���� M��� mִ+q$± 

uGgM� ֠☯7�^+�⌧½  
  169  3 – 2  الط'ق

�h��$2 67�.!N/�g NKIJ$� 

�75Sa��n$2 �75�/SGdzg  
  304  6  الط'ق

F	$֠ ���^$2 k��� NKIJ$� 
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  452  2  التحريم
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 E�Slb+R��$2 `�P 

�=>"c�i��T�R E�S'Ii�� 

7�R ��0�֠+¡Y§/ E �0+1$����� 
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  209  16 – 11  البلد
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  15  21 – 18  الليل
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  226  3  القدر
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  167  5  البينة
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  110  7 - 4  الماعون

 

  ا����� ا�
	د�� ���س

  175  بنفسك أبدأ

  188،191   صورة أحسن في وتعالى تبارك ربي الليلة أتاني

  85   الغيبة ما أتدرون

  52   سعد غيرة من أتعجبون

  388، 257، 242  الموبقات السبع اجتنبوا

  283  � إلى الناس أحب

  385  كمبيوت من المخنثين أخرجوا

  296  خانك من تخن و( أئتمنك من إلى ا4مانة ّأد

 16   فتوضأ نومه من أحدكم استيقظ إذا

 16      يده يدخل ف' نومه من أحدكم استيقظ إذا

 439     بيمينه فليشرب شرب وإذا بيمينه فليأكل أحدكم أكل إذا
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  424      البقر أذناب وأخذتم بالعينة تبايعتم إذا

 188     الص'ة يرعى المسجد إلى مر ثم ، جلالر تطھر إذا

  152  المؤمن أو المسلم العبد توضأ إذا

  194     السوء مخرج تمنعانك ركعتين فصل منزلك من خرجت إذا

  166  َصائما كان فان , ْفليجب, الطعام إلى أحدكم دعي إذا

  149    أحجار  بث'ثة معه فليذھب الغائط إلى أحدكم ذھب إذا

  190  باNيمان له فاشھدوا ، المساجد يعتاد الرجل رأيتم إذا

  163     يقول ما مثل فقولوا المؤذن سمعتم إذا

  376، 373  � عذاب بأنفسھم أحلوا فقد ، قويه في الربا و الزنا ظھر إذا

  226     الجن ومردة الشياطين صفدت رمضان شھر من ليلة أول كان إذا

 16    رج'ن يتناج ف' ث'ثة كنتم إذا

 314   به ينتفع علم أو ، جارية صدقة ث'ث، من إ( عمله انقطع اNنسان مات إذا

  164   الشيطان أدبر للص'ة نودي إذا

 192  الفريضة غير من ركعتين فليركع ، با4مر أحدكم ھم إذا

 17  تقتضينه ِأكنت دين  عليھا كان لو أرأيت

  194  بعدھا وركعتين ، الظھر قبلً أربعا

  153   الص'ة أعمالكم خير أن ُتحصوا،واعلموا ولن يموااستق

 243      تظلموا ( أ( تظلموا أ(, تظلموا ( أ(, تعيشوا مني اسمعوا

  254، 238، 73    بيده الرجل عمل الكسب أطيب

 302  عرقه يجف أن قبل حقه ا4جير أعطوا

  425، 158   قبلي أحد يعطھن لمً خمسا أعطيت

 210    أموالھم في صدقة عليھم أفترض � أن أعلمھم

  467   أھلھا عند وأنفسھاً ثمنا أغ'ھا

 122  السمحة الحنفية اNس'م أفضل

  122  وحده باi اNيمان : ا4عمال أفضل

 122    ًسرورا المسلم أخيك على تدخل أن ا4عمال أفضل

 122  والسماحة الصبر اNيمان أفضل

  123، 112  وھواه فسهن الرجل يجاھد أن الجھاد أفضل

 122  � إ( إله ( الذكر أفضل

  186  المكتوبة إ( بيته في المرء ص'ة أفضل

  220  صدق إن أفلح
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  150  البول من القبر عذاب أكثر

 286    البين ذات إص'ح والصدقة؟ والص'ة الصيام درجة من بأفضل أخبركم أ(

  110  المستعار بالتيس أخبركم أ(

  212  الخير أبواب ىعل أدلك أ(

 225  به أجزي وأنا لي فإنه الصوم إ(

  463      � رسول يا بلى : قالوا ً◌، ث'ثا الكبائر؟ بأكبر أنبئكم أ(

  110  القيامة يوم إلى حرام أنھا أ(

 243   موضوع الجاھلية أمر من شيء كل أ(

  367  قدمي تحت الجاھلية دماء وإن أ(

  24    الكعبة نواب لما ِقومك أن تري ألم

  435  فعظم السن أما

  109   الناس أقاتل أن أمرت

  209  الفطر بصدقة ρ � رسول أمرنا

  385  لوط قوم عمل أمتي على أخاف ما أخوف إن

  93    غلبه إ( أحد الدين يشاد ولن ، يسر الدين إن

  221  الدم مجرى آدم ابن من يجري الشيطان إن

  439      شأنه من شيء كل عند أحدكم يحضر الشيطان إن

ھا القبور أھلھا عن لتطفئ الصدقة إن K212  حر 

  124     ا4رض في ومن السماوات في من له ليستغفر العالم إن

  182      كلھا بذنوبه أتي يصلي قام إذا  العبد إن

  392   فيھا يتبين ما بالكلمة ليتكلم العبد إن

  121  لغني نفسه ھذا تعذيب عن  � إن

  310  لوارث وصية ف' حقه حق ذي كل أعطى � إن

  314، 310    وفاتكم عند عليكم تصدق � إن

  191،213، 52     بالحرب آذنته فقدً وليا لي عادى من : قال تعالى � إن

  149  الجمال يحب جميل � إن

 213، 72      الص'ة Nقام المال أنزلنا إنا: قال � إن

 184  الجمع في الص'ة نم ليعجب � إن

 189    الصفوف يصلون الذين على يصلون وم'ئكته � إن

  189  ا4ول الصفوف على يصلون وم'ئكته � إن

 227  المتسحرين على يصلون وم'ئكته � إن
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 124  الخير الناس معلمي على يصلون وم'ئكته � إن

  303  يتقنه أن ً◌ عم' أحدكم عمل إذا يحب � إن

  168  ربه يناجي المصلي إن

  262، 261  حديد من ً◌ درعا ورھنه ، أجل إلى يھودي من ً◌ طعاما اشترى ρ النبي أن

  284  جلده عليه بردت اjن

  252    ورسله , وكتبه , وم'ئكته , باi تؤمن أن

  414، 43   خلقك وھوً ندا i تجعل أن

  373،379  جارك حليلة تزاني أن

  172، 22    تراه أنكك � تعبد أن

  238  يده عمل من إ( يأكل ( كان النبي داود إن

  299، 298    ھذا يومكم كحرمة عليكم حرام وأموالكم دماءكم إن

  150  منه ،فتنزھوا البول من القبر عذاب عامة إن

  420      � سبيل في للمجاھدين � أعدھا درجة مائة الجنة في إن

  3    ،ً حوضا نبي لكل إن

  397  ً◌ رج' أخذ إسرائيل بني من ً◌ ملكا إن

  25   لهً خيرا أخاه أحدكم يمنح أن

 284      أنفسھم من بالمؤمنين أولى أنا

 303  فدخلوه غار إلى المبيت أواھم حتى قبلكم كانوا ممكن نفر ث'ثة انطلق

  407  منكم أسفل من إلى انظروا

  75    ِعليك � فيحصي تحصي و( أنفقي

  98  ا4خ'ق صالح 4تمم بعثت إنما

  260  معسرين تبعثوا ولم ميسرين بعثتم إنما

  16  البصر أجل من ا(ستئذان ُجعل إنما

  252    الجنة من يقربكم شيء ليس إنه

  150      كبير في يعذبان وما ليعذبان إنھما

  193  بث'ث خليلي أوصاني

  194، 179   'ةالص أعمالھم من القيامة يوم به الناس يحاسب ما أول

 368  الدماء في القيامة يوم الناس بين يقضى ما أول

 467     النار من فكاكه كان ً◌ مسلما امرئ أعتق امرئ أيما

  278، 276، 255    يمينك صفقة في � بارك

  187  القيامة يوم التام بالنور الظلم في المشائين بشر
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  93  السمحة بالحنيفية ُبعثت

 232، 220، 210  سخم على اNس'م بني

  268، 536      صدقا فإن – يتفرقا حتى : قال أو – يتفرقا  لم ما بالخيار البيعان

  118   فراشه على مستلق رجل بينما

  268  والشھداء والصديقين النبيين مع ا4مين الصدوق التاجر

  153  الوضوء يبلغ حيث المؤمن من الحلية تبلغ

  153   الحوض أمتي علي ترد

  374، 58     الولود الودود تزوجوا

  374، 69    ا4مم بكم مكاثر فإني تزوجوا

 228، 227  بركة السحور في فإن تسحروا

 227  ماء بجرعة ولو تسحروا

  194  الفريضة غير منً تطوعا

  66   � في تفكروا و( � خلق في تفكروا

  249      بالحنطة والحنطة , بالتمر التمر

 300  تحابوا تھادوا

  151  � أمرك كما توضأ

  75      فاحفظوهً حديثا وأحدثكم عليھن أقسم ث'ث

  185    وجل عز � على ضامن كلھم ث'ثة

 307  واحد طريقھما كان إذ ،ً غائبا كان وإن بھا ينظر جاره، بشفعة أحق الجار

  307  بصقبه أحق الجار

 307  ا4رض أو الجار بدار أحق الدار جار

  424  رمحي ظل تحت رزقي جعل

  184  عذاب والفرقة رحمة الجماعة

  200 ،169، 151، 51  الص'ة في عيني قرة وجعلت والطيب، النساء :دنياكم من إلي حبب

  181      النار أھل من أراد من رحمة � أراد إذا حتى

  410، 378 ،359    ا4رض 4ھل خير ا4رض في يعمل حد

  170  ندندن حولھا

  298  أرضين سبع إلى القيامة ميو به � خسف

  400، 399  وعمته وخالته أمه على وقع شربھا من ، الكبائر وأكبر الفواحش أم الخمر

  182    تعالى � افترضھن صلوات خمس

  256  زنية وث'ثين ستة من � عند أشد يعلم وھو الرجل يأكله ربا درھم
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  93     ماء من ً◌ سج' بوله على وھريقوا دعوه

  256     مقدسة أرض إلى فأخرجاني ، أتياني رجلين الليلة ترأي

  223    قائم ورب الجوع إ( صيامه من له ليس صائم رب

  256     أمه الرجل ينكح أن مثل أيسرھما ً◌ بابا وسبعون ث'ثة الربا

  256، 247  قل إلى تصير عاقبته فإن, كثر وإن الربا

 239  اقتضى وإذا , رىاشت وإذا , باع إذاً سمحاً رج' � رحم

  261  4ھله ً◌ شعيرا منه وأخذ ، يھودي عند بالمدينة له ً◌ درعا ρ النبي رھن

  185  ظله إ( ظل ( يوم ظله في � يظلھم سبعة

  119  المفردون سبق جمدان ھذا سيروا

  400    ومسخ ، وقذف ، خسف الزمان آخر في سيكون

  168  تقول ما سينھاه

 195   لليلبا ص'ته المؤمن شرف

  217  الرب غضب تطفئ الصدقة

  192  الفصال ترمض حين ا4وابين ص'ة

 191    الناس يراه ( حيثً تطوعا الرجل ص'ة

  185     بيته في ص'ته على تضعف الجماعة في الرجل ص'ة

  151  وقتھا على الص'ة

 122  وقتھا أول في الص'ة

 285  ً◌ ح'( حرم أو ، اماحر أحل ً◌ صلحا إ( المسلمين بين جائز الصلح

 281  ًدينا عليه فإن صاحبكم على صلوا

  179  أصلي رأيتموني كما صلوا

  182     الجمعة إلى والجمعة الخمس الصلوات

  224  الدھر صوم , شھر كل من أيام وث'ثة, الصبر شھر صوم

 225، 221    ُجنة الصيام

 225  النار من حصين وحصن , ُجنة الصيام

 225  النار من العبد بھا يستجن نةُج الصيام

 225      القيامة يوم للعبد يشفعان والقرآن الصيام

  263  ًمرھونا كان إذا بنفقته يركب الظھر

 300  قيئه في يعود ثم يقيء كالكلب ھبته في العائد

 296، 294  غارم والزعيم مردودة، والمنحة ، مقضي والدين ، مؤداة العارية

  422  الس'سل في الجنة خلونيد قوم من � عجب
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  69     ًأفواھا أعذب فإنھن با4بكار عليكم

  195     قبلكم الصالحين دأب فإنه الليل بقيام عليكم

  447  بعقيقته مرتھن الغ'م

 199، 191  السجود بكثرة نفسك على فأعني

  135، 131  بذلك يؤذنً ب'( ρ النبي فأمر

  409  بلقاح ρ النبي لھم فأمر

  440  آدم بنو منه تتأذى مما تتأذى م'ئكةال فإن

  297، 76،  57  وأعراضكم وأموالكم دمائكم فإن

 191   الناس يراه حيث ص'ته على بيته في الرجل ص'ة فضل

  221  بالجوع مجاريه فضيقوا

  390  فاستعذر يومه من ρ � رسول فقام

  119  ليله قيام من خير ساعة فكره

  193    ً◌ مفص' ونوست ث'ثمائة اNنسان في

  457  الحكم في

ّ◌ق ز ًّأزق عشرة كل في العسل في ِ  214  

  405   مرتين ثمنھا فيھا

 302      غدر ثم بي أعطى رجل : القيامة يوم خصمھم أنا ث'ثة : تعالى � قال

 183     صلوات خمس أمتك على فرضت إني: تعالى � قال

  452   الليلة طوفن4 : الس'م عليھما داود بن سليمان قال

  5    تبلغوا القصد القصَد

 459، 458   به فقضى  النار في واثنان الجنة في واحد : ث'ثة القضاة

  304    حائط أو ربعة تقسم، لم شركة كل في بالشفعة ρ � رسول قضى

 304   الحدود وقعت فإذا يقسم، لم ما كل في بالشفعة ρ � رسول قضى

  31  فيه يقع أن شكيو الحمى حول كالراتع

  200 ، 182، 169  صلى أمر حزبه إذا ρ كان

  264    دينه يقضي حتى الدائن مع � كان

ًمعسرا رأى فإذا , الناس ُيداين تاجر كان   249      عنه تجاوزوا : لفتيانه قال ُ

  402   كالظلة رأسه فوق كان

  389   سمع ما بكل يحدث أن ً◌ كذبا بالمرء كفى

  299، 80، 76  وعرضه وماله دمه حرام المسلم على المسلم كل
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  216، 212  الناس بين يقضى حتى ، صدقته ظل في ٍامرئ كل

  394   حرام فھو أسكر شراب كل

  248  صدقة قرض كل

  394  حرام مسكر وكل ، خمر مسكر كل

  176  مجيد حميد إنك إبراھيم آل وعلى إبراھيم على صليت كما

  71  � رسول عھد على نعزل كنا

  71  رسول عھد في نعزل كنا

  70  � رسول مع نغزو كنا

  5   � رسول مع أصلي كنت

  16      القبور زيارة عن نھيتكم كنت

 16     ا4ضاحي لحوم عن نھيتكم كنت

  365  بعض رقاب بعضكم يضربً كفارا بعدي ترجعوا (

 213     القيامة يوم ٍعبد قدما تزول (

َقطعت وإن شيئا باi تشرك ( H َوحرقت ُ H ُ   94  

  405  دينار ربع في إ( السارق يد تقطع (

  377  الطريق في يتسافدوا حتى الساعة تقوم (

 459      ًما( � آتاه رجل: اثنتين في إ( حسد (

  307، 150، 16    ضرار و( ضرر (

  118  كالتفكر عبادة (

  216، 89  لنفسه يحب ما 4خيه يحب حتى أحدكم يؤمن (

 17   بشماله أحدكم يأكلن (

 16    الدائم الماء في أحدكم يبولن (

 192   أواب إ( الضحى ص'ة على يحافظ (

   413، 366، 106، 62 ، 43     مسلم امرئ دم يحل (

 301      فيھا فيرجع ھبة يھب أو عطية يعطي أن لرجل يحل (

  298، 297، 239  منه نفس بطيب إ( مسلم امرئ مال يحل (

  86  قتات الجنة يدخل (

  86   نّمام الجنة يدخل (

 227    الفطر الناس عجل ماً ظاھرا الدين يزال (

  62    دينه من فسحه في المؤمن يزال (

  402    مؤمن وھو يزني حين الزاني يزني (
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  161   المؤذن صوت مدى يسمع (

 369     بالس'ح أخيه إلى أحدكم يشير (

  369  بولده الوالد ديقا (

  369  بذمي مسلم يقتل (

 369  بكافر مسلم يقتل (

  73    ِبحزمة فيأتي حبله أحدكم يأخذ 4ن

 124  النعم حمر من لك ٌخيرً واحداً رج' بك � يھدي 4ن

  188  وجوھكم بين � ليخالفن أو ، صفوفكم لتسون

  256، 248  وكاتبه وشاھديه وموكله الربا آكل � لعن

  400، 399     وبائعھا ، وساقيھا ، وشاربھا الخمر � لعن

  406، 31     البيضة يسرق السارق � لعن

  110  له والمحلل المحلل � لعن

  384  النساء من والمترج'ت ، الرجال من المخنثين � لعن

 298  ا4رض منار غير من � لعن

  242، 77    الربـا آكل ρ � رسول لعن

  457، 78  والمرتشي الراشي ρ � رسول لعن

 138  مساجد أنبيائھم قبور اتخذوا ، والنصارى اليھود على � لعنة

  378  منھم لقبل المدينة أھل تابھا لو توبة تاب لقد

  378      سعتھم لو المدينة أھل من سبعين بين لوقسمت توبة تابت لقد

  85    اسنح من أظفار لھم بقوم مررت بي عرج لما

 366  ًحراماً دما يصب لم ما دينه من فسحه في الرجل يزال لن

  176   محمد على صل اللھم

  450، 361    وأموالھم رجال دماء ناس (دعى بدعواھم الناس يعطى لو

  24   بالكفر قومك حدثان لو(

 289  ًخيرا ويقولً خيرا فينمي الناس بين يصلح الذي الكذاب ليس

 190، 185      والعشاء الفجر من المنافقين لىع أثقل ص'ة ليس

  384   الخمر أمتي من ناس ليشربن

  163    صوته مد له يغفر المؤذن

  163     صوته مدى له يغفر المؤذن

  283  بعضا بعضه يشد كالبنيان للمؤمن المؤمن

  369  سواھم من على يد وھم ، دمائھم تكافأ المؤمنون
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  378  ( أم 4ھلھا كفارة الحدود أدري ما

  400، 394  حرام فقليله كثيره أسكر ما

  400  حرام منه الكف فملء ، الفرق منه أسكر ما

  180  الص'ة فيكم أقاموا ما

  254، 73      قطً طعاما أحد أكل ما

 188      والذكر للص'ة المساجد مسلم رجل توطن ما

 298      الدنيا في العقوبة لصاحبه تعالى � يعجل أن أجدر ذنب ما

 306  سيورثه أنه ظننت حتى بالجار يوصني جبريل زال ما

 256، 248  � عقاب بأنفسھم أحلوا إ( والزنا الربا قوم في ظھر ما

 211   القيامة يوم كان إ( حقھا، يؤدي فضة،( و( ذھب صاحب من ما

  152      الطھور ُفيحسن فيتوضأً ذنبا يذنب عبد من ما

  226    اليوم بذلك � باعد إ( تعالى � سبيل فيً مايو يصوم عبد من ما

  427، 111     الغنيمة فيصيبون � سبيل في تغزو غازية من ما

  255      ًزرعا يزرع أو ًغرسا، يغرس مسلم من ما

  71     القيامة يوم إلى كائنة نسمة من ما

  217  السماء من القطر منعوا إ( اموالھم زكاة قوم منع ما

  154  الوضوء)ُفيسبغ أو(فيبلغ يتوضأ احد من منكم ام

  216، 75  مال من صدقة نقصت ما

  74    الناس يسأل الرجل يزال ما

  75      ًذھبا ھذا أحد مثل عندي أن يسرني ما

    121  صومه وليم وليقعد وليستظل ليتكلم مروه

  283، 276    يحقره و( يخذله و( يظلمه ( ، المسلم أخو المسلم

  283  سواھم من على يد وھو أدناھم، بذمتھم ويسعى ، دمائھم تتكافأ المسلمون

 303  شروطھم على المسلمون

  274، 273  فليتبع مليء على أحدكم اتبع وإذا ، ظلم الغني مطل

 299  ا4رض تخوم منً شيئا انتقص من ملعون

  384  لوط قوم بعمل عمل من ملعون

 210      هزكات يؤد فلمً ما( � آتاه من

 298  المحشر إلى ترابھا يحمل أن كلف ، حق بغيرً أرضا أخذ من

  264   عنه � أدى أدائھا يريد الناس أموال أخذ من

 297  أرضين سبع من طوقه ًظلما، ا4رض منً شبرا أخذ من
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  269  فليفعل أخاه ينفع أن منكم استطاع من

  259،260   معلوم ووزن ، معلوم كيل ،ففي شيء في أسلف من

  368   بحديدة أخيه إلى أشار من

  378  كفارته فھو الذنب ذلك حد عليه فأقيم ذنبا أصاب من

 298  � سخط في يزل لم بظلم، خصومة على أعان من

 467    منھا عضو بكل � أعتق رقبة أعتق من

  154  الجنابة غسل الجمعة يوم اغتسل من

  75    منالمؤ على السرور إدخال : العمل أفضل من

 239  عبرته تعالى � أقالً مسلما أقال من

  249      صدقة مثله يوم بكل فله , ًمعسرا أنظر من

  249   ,   له وضع أوً معسرا أنظر من

  222  الجنة أبواب من نودي سبيل في  زوجين � سبيل في زوجين أنفق من

  413، 54   فاقتلوه دينه بدل من

  217    � وجه ابتغاء بصدقة تصدق من

 247   طيب كسب من تمرة بعدل تصدق من

  221  � إ( إله ( أن أشھد : فقال توضأ من

 152  عمل من تقدم ما له غفر ُأمر، كما وصلى ُأمر كما توضأ من

 151    ھذا وضوئي نحو توضأ من

  233  أمه ولدته كيوم رجع يفسق، ولم يرفث فلم i حج من

  450  أشرك أو كفر فقد � بغير حلف من

 452    منھاً خيرا غيرھا فرأى يمين على حلف من

 368  منا  فليس الس'ح علينا حمل من

  227  الجنة دخل يوم بصيام له ختم من

 186    مكتوبة ص'ة أإلىً متطھرا بيته من خرج من

 124    ا4جر من له كان ھدى إلى دعا من

  74    ًتكثرا أموالھم الناس سأل من

  189  الجنة فيً بيتا له � بنى جةفر سد من

 368  منا فليس السيف علينا سل من

  225  ذنبه من ماتقدم له غفرً واحتساباً إيمانا رمضان صام من

  194  الجنة في بيت بھن له بني وليلة يوم كل في ركعة عشرة اثنتي صلى من

  170      � ذمه في فھو الصبح ص'ة صلى من
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  194  ًعاأرب الضحى قبل صلى من

  186  جماعة فيً يوما أربعين i صلى من

 298  أرضين سبع من طوقه ا4رض من شبر قيد ظلم من

  187  راح أو غدا كلما الجنة فيً نز( له � أعد وراح، المسجد إلى غدا من

  154   واغتسل الجمعة يوم غسل من

  421  � سبيل في فھو العليا ھي � كلمة لتكون قاتل من

  163  المؤذن يسمع حسين قال من

  163   التامة الدعوة ھذه رب اللھم: النداء يسمع حين قال من

  226  ذنبه من تقدم ما له غفر واحتسابا إيمانا القدر ليلة قام من

 427  سلبه فله بنية عليه له ً◌ قتي' قتل من

  62     بقتله فاغتبطً مؤمنا قتل من

 288      ولالمقت أولياء إلى دفعً متعمدا قتل من

  370    الجنة رائحة يرح لم ً◌ معاھداً نفسا قتل من

  366، 60     يده في فحديدته بحديدة نفسه قتل من

  25    أخاه ليمنحھا أو فليزرعھا أرض له كانت من

 466  يعتقه أن فكفارته ضربه أو مملوكه لطم من

  168  له ص'ة ف' والمنكر الفحشاء عن ص'ته تنھه لم من

  226، 223    حاجة i فليس , به والعمل الزور قول دعي لم من

  424، 423  نفاق من شعبة على مات ، نفسه به يحدث أو ، يغز ولم مات من

  440  نفسه إ( يلومن ف' شيء فأصابه يغسله لم غمر يده وفي نام من

  454  فليطعه � يطيع أن نذر من

  283      كربة عليه � نفس الدنيا، كرب من كربة مسلم عن نفس من

  384  به والمفعول الفاعل فاقتلوا لوط قوم عمل يعمل وجدتموه من

 454  البخيل من به يستخرج وإنما يؤخره، و(ً شيئا يقدم ( النذر

  149  قباء أھل في اjية ھذه نزلت

  228  التمر المؤمن سحور نعم

  279    أبيك عن حجي نعم،

  110  برخي عام المتعة عن  ρ � رسول نھى

  399  مطعمين عن ρ � رسول نھى

  284  فض' لدينه ترك ھل

 435      الجن طعام من ھما
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 278      أغنيائھم من تؤخذ صدقة عليھم فرض قد � أن وأخبرھم

  274، 273   فليحتل مليء على أحدكم أحيل وإذا

  156    المكاره في الوضوء وإسباغ

  74     بلهح أحدكم يأخذ 4ن ,بيده نفسي والذي

 281  غارم والزعيم

 217  النار الماء يطفئ كما الخطيئة تطفئ والصدقة

  276   المؤمن مرآة والمؤمن

  435  الحبشة فمدى الظفر وأما

  75    مؤمن على تدخله سرور � إلى ا4عمال أحب وإن 

  172  ًحنيفا وا4رض السماوات فطر للذي وجھي وجھت

 216  يمينه تنفق ما شماله تعلم ( حتى فأخفاھا بصدقة تصدق ورجل

 152  نافلة الص'ة تصير ثم قبله، ما يكفر الوضوء

  i  172 قلبه وفرغ

  279  رمضان زكاة بحفظ ρ النبي وكلني

  361  انكر من على واليمين المدعي على البينة ولكن

 288   يقاد وإما يودى إما ، النظرين بخير فھو قتيل له قتل ومن

  221  الّريان باب من ُدعي الصيام لأھ من كان ومن

  200، 169، 151   الص'ة أقم ب'ل يا

 289  ث'ثة 4حد إ( تحل ( المسألة إن قبيصة يا

  226، 222 ، 221، 112، 68      الباءة منكم استطاع من الشباب معشر يا

  377      بھن ابتليتم إذا خمس المھاجرين معشر يا

  85    قلبه اNيمان دخلي ولم بلسانه آمن من معشر يا

 227  عليه مات ما على عبد كل يبعث

 187   بالنھار وم'ئكة ، بالليل م'ئكة فيكم يتعاقبون

  223  4جلي وشھوته طعامه يدع

  121، 93  تنفروا و( وبشروا تعسروا و( يسروا

  193، 72      صدقة تسبيحة فكل , صدقة أحدكم من س'مة كل على يصبح

  268، 267     صاحبه أحدھما يخن لم ما الشريكين ثالث ناأ : � يقول

 182    ص'ته في الرجل بھا يشير إشارة كل في يكتب
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  415  العز أبي ابن

  13  القيم ابن

  451  بطال ابن

 7  تيمية ابن

  118  حبان ابن

 262  قدامة ابن

  118  الفاسي العباس أبو
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  75   ذر بوأ

  23  الخدري سعيد أبو

  23   موسى أبو

  23  كعب بن أبي

 115  اjلوسي

 327  الدرداء أم

 322  علي بنت كلثوم أم

  39  الحرمين إمام

  120  العيني الدين بدر

  6  التھانوي

  116  الجرجاني

  191  كعب بن ربيعة

  7  الشاطبي

  213  الشوكاني

  424  الصنعاني

  415  الطحاوي

  24   بكر أبي بنت عائشة

  24  عوف بن عبدالرحمن

  25  عباس بن عبد�

  255  البارقي عروة

  12  عبدالس'م بن العز

  8  الفاسي ع'ل

  118   طالب أبي بن علي

  23  الخطاب بن عمر

  7  الغزالي

 115  الرازي الفخر

  289  قبيصة

  85  دعامة بن قتادة

  50  القرطبي

 277  الكبير الشاشي القفال

 8  عاشور بن رالطاھ محمد
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  118  ع'ن محمد

  422  المرغيناني

 326  سفيان أبي بن معاوية

  120  المناوي

  174  الرازي يحيى

  8  الحامد يوسف

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ا����در 5W'س

  القرآن الكريم  -

دار العقيTTTدة ، (م 2005 -ھTTTـ 1426ا4ولTTTى ، . للTTTشيخ علTTTي محفTTTوظ ، طا�ب===داع ف===ي م===ضار ا�بت===داع ، .1

 ).مصر  –اNسكندرية 

ا4ولTى، . عبTد � عمTر البTارودي ، ط: ، ، تحقيTق ) ھTـ318ت( ، لمحمد بن إبراھيم بن المنTذر ، ا�جماع .2

  ) لبنان–دار الجنان، بيروت ( م ،1986 –ھـ 1406

 جTTزء، لsمTTام ضTTياء الTTدين أبTTي عبTTد� محمTTد بTTن عبدالواحTTد بTTن أحمTTد الحنبلTTي 13ا,حادي==ث المخت==ارة، .3

دار خTضر ، (م 2001 -ھTـ 1421الرابعTة ،.عبدالملك بن عبد� بن دھTيش، ط.  تحقيق أد،) ھـ643ت(المقدسي، 

 ). لبنان –بيروت 

، ) ھTـ739ت (ً جزءا ، لع'ء الدين علي بن بلبTان الفارسTي ، 18 ، ا�حسان في تقريب صحيح ابن حبان .4

  )نان   لب–مؤسسة الرسالة ، بيروت ( ھـ ،1408ا4ولى ، . شعيب ا(رنؤوط، ط: تحقيق 
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الثانيTة .  ، للدكتور محمد بن محمد المختار الTشنقيطي ،    طأحكام الجراحة الطبية و ا7ثار المتربة عليھا .5

  ) السعودية -مكتبة الصحابة،  جدة  (م 1994 –ھـ 1415، 

ا4ولTى للطبعTة الجديTدة،  . ، ط) ھTـ1420ت( ، للشيخ محمد ناصTر الTدين ا4لبTاني ،أحكام الجنائز و بدعھا .6

  ) السعودية  –مكتبة المعارف، الرياض (م 1992 –ھـ 1412

ا4ولTى .  ، لبكر بن عبد � أبTو زيTد ،       طأحكام الجناية على النفس و ما دونھا عند ابن قيم الجوزية .7

  ) لبنان –مؤسسة الرسالة للطباعة و النشر و التوزيع، بيروت (م 1996 –ھـ 1416، 

، الطبعTTة )  ھTTـ370ت(بTTي بكTTر أحمTTد بTTن علTTي الTTرازي الجTTصاص،  أجزاء،لsمTTام أ3 ، أحك==ام الق==رآن .8

  ) .  لبنان-دار الكتب العربية، بيروت ( ھـ ،1335مصورة عن الطبعة ا4ولى، 

 ،جزءان ، لشمس الTدين أبTي عبTد � محمTد أبTي بكTر بTن أيTوب بTن سTعد حريTز الزرعTي أحكام أھل الذمة .9

دار العلTم للم'يTين، بيTروت ( م ،1995 –ه 1415ا4ولTى، .  ط،) ھـ725ت(الدمشقي المشھور بابن قيم الجوزية،

  ) لبنان –

 ، لع'ء الدين أبي الحسن علي بTن محمTد ا,خبار العلمية من ا�ختيارات العلمية لشيخ ا�س$م ابن تيمية .10

 –ھTTـ 1418ا4ولTTى . أحمTTد بTTن محمTTد الخليTTل، ط: ، تحقيTTق )  ھTTـ803ت(بTTن عبTTاس البعلTTي الدمTTشقي الحنبلTTي ، 

 ) السعودية-دار العاصمة للنشر و التوزيع، الرياض ( م  1998

 . لمحمد بن علوي عباس المالكيأذكار نبوية وأوراد سلفية ، .11

 ، جزءان ، لsمام محمد بن علي بن محمد الTشوكاني ، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم ا,صول .12

 -دار الTس'م، القTاھرة (م 1998 –ھـ 1418ولى ا4. الدكتور شعبان محمد إسماعيل، ط: ، ، تحقيق) ھـ1250ت(

  )مصر

الثانيTة، .  أجزاء ، للشيخ محمد ناصر الTدين البTاني ، ط9، السبيل  إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار .13

  ) لبنان –المكتب اNس'مي، بيروت (م 1985 –ھـ 1405

 –ھTـ 1408ا4ولTى،  . ، طمTصطفى ديTب البغTا:  ، لعلTي بTن أحمTد الTو احTدي ، ، تحقيTق أسباب النزول .14

  ) دار ابن كثير ، دمشق وبيروت  (م 1988

زھيTTر رابTTح، /دا�ست==شفاء بال==ص$ة دراس==ة ح==ول الفوائ==د ال==صحية لل==ص$ة عل==ى ض==وء العل==م الح==ديث، .15

 ). السعودية –اNعجاز العلمي في القرآن الكريم ، مكة المكرمة (إصدار 

لدين ابن ا4ثير أبTي الحTسن علTي بTن محمTد الجTزري ،  أجزاء، لعز ا7 ، أسد الغابة في معرفة الصحابة .16

  ). مصر –المكتبة التوفيقية، القاھرة  (] بدون [:  ، التاريخ ] بدون [خيري سعيد ، الطبعة : تحقيق 

جTزء واحTد، للع'مTة نTور ا,سرار المرفوعة في ا,خب=ار الموض=وعة المع=روف بالموض=وعات الكب=رى، .17

TTلطان المTTن سTTد بTTن محمTTي بTTدين علTTصباغ ، طالTTي الTTن لطفTTد بTTق محمTTادري، تحقيTTي القTTالم' علTTة ، . شھور بTTالثاني

 ). لبنان –المكتب اNس'مي ، بيروت ( م 1986 -ھـ 1406

 - الريTاض -دار العاصمة  (ھـ 1414الثانية ، .  ، لعبد الرحمن بن حماد آل عمر ، طا�س$م دين الحق .18

  )السعودية
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مكتبTTة الرسTTالة ( م ، 1984 – ھTTـ 1405ا4ولTTى، . ه ، طلمحمTTد عقلTTا�س==$م مقاص==ده و خصائ==صه ،  .19

  ) ا4ردن  -الحديثة،عمان

ت ( ،جTTزءان ، لsمTTام تTTاج الTTدين عبTTد الوھTTاب بTTن علTTي ابTTن عبTTد الكTTافي الTTسبكي،  ا,ش==باه و النظ==ائر .20

 –ھTTـ 1422] بTTدون[الTTشيخ عTTادل أحمTTد عبTTد الموجTTود و الTTشيخ علTTي محمTTد عTTوض، الطبعTTة : ، تحقيTTق )ھTTـ 771

  ) لبنان -دار الكتب العلمية، بيروت  ( م2001

 ، للع'مTTة زيTTTن العابTTدين بTTTن إبTTراھيم بTTTن نجTTTيم ا,ش==باه و النظ===ائر عل==ى م===ذھب أب==ي حنيف===ة النعم===ان .21

 –دار الكتTب العلميTة   ، بيTروت (م 1980 –ھTـ 1400ا4ولTى . عبد الكريم الفTضيلي، ط: ، ،تحقيق )ھـ 970ت(

  ) لبنان

  ، 4بTTTي الفTTTضل جTTT'ل الTTTدين عبTTTد الTTTرحمن  و ف===روع فق===ه ال===شافعيا,ش===باه و النظ===ائر ف===ي قواع===د .22

مؤسTسة (م 1996 –ھTـ 1416الثانيTة ، . خالTد عبTد الفتTاح شTبل أبTو سTليمان ، ط: ،تحقيTق ) ھـ911ت (السيوطي،

  ) لبنان-الكتب الثقافية، بيروت 

حTسان عبTد : ى بTه، لsمام الحTافظ أحمTد بTن علTي بTن حجTر العTسق'ني، اعتنTا�صابة في تمييز الصحابة .23

  )  ا4ردن -بيت ا4فكار الدولية ، عمان . (]بدون [:،التاريخ ]بدون[ المنان ، الطبعة

ا4ولTى ، .، ط)ھTـ1420ت( أجزاء ، للTشيخ محمTد ناصTر الTدين ا4لبTاني ، ρ، 3أصل صفة ص$ة النبي  .24

 ).  السعودية –مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض  (2006 -ھـ 1427

 –بيTروت ، مؤسTسة الرسTالة (م 1993 -ھTـ 1414الثالثTة ، . عبTدالكريم زيTدان ، ط/ دلدعوة ، أصول ا .25

 ).لبنان 

، ) ھTـ490ت( ، جزءان ، لsمام أبTي بكTر محمTد بTن أحمTد بTن أبTي سTھل السرخTسى ،أصول السرخسى .26

  ) مصر -مطابع دار الكتاب العربي، القاھرة (ھـ 1372 ،]بدون [. أبو الوفا ا4فغاني، ط: تحقيق 

  )   لبنان -دار الفكر العربي، بيروت  (] بدون[،التاريخ ]بدون [ ، الطبعةأصول الفقه، لمحمد أبو زھرة .27

 محمTTد ا4مTTين بTTن محمTTد المختTTار بTTن عبTTدالقادر الجنكTTي أض==واء البي==ان ف==ي إي==ضاح الق==رآن ب==القرآن، .28

 ). لبنان –ت دار الفكر للطباعة والنشر ، بيرو(م 1995 -ھـ 1415، )ھـ1393ت(الشنقيطي ،

ا4ولTTى، .  ، للTTدكتور صTTالح بTTن فTTوزان بTTن عبTTد � الفTTوزان ، طا,طعم==ة و أحك==ام ال==صيد و ال==ذبائح .29

  ) السعودية-مكتبة المعارف، الرياض (م 1988 –ھـ 1408

ا4ولTTى رجTTب  . ، لعبTTد الTTرحمن بTTن معمTTر الTTسنوسي ، طاعتب==ار الم==آ�ت و مراع==اة نت==ائج الت==صرفات .30

  )  السعودية -وزي ، الرياض دار ابن الج(ھـ 1424

ا4ولTى .  ، للدكتور عمر سليمان عبد � ا4شTقر ،     طا,عراف البشرية في ميزان الشريعة ا�س$مية .31

  ) ا4ردن -دار النفائس،عمان (م 1993 –ه 1413، 

حمTد بTن  ،لحافظ بن أحمد الحكمي ، تحقيق  أأع$م السنة المنشورة  �عتقاد  الطائفة الناجية المنصورة .32

مكتبة الرشد للنTشر و التوزيTع وشTركة الريTاض للنTشر (  م ،1998  -ھـ 1418ا4ولى، . علي علو ش مدخلي، ط

  ) السعودية –و التوزيع، الرياض 
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 أجزاء ، عن رب العلمTين لTشمس الTدين أبTي عبTد � محمTد بTن أبTي بكTر المعTروف 4 ، أع$م الموقعين .33

 م1999 –ھTـ 1420] بTدون[محمTد يحTي الTدين عبTد الحميTد، الطبعTة : ق ، تحقيT)ھTـ 751ت(بابن قيم الجوزيTة ، 

  )مكتبة مصر،  مصر(

جزءان، محمد بن أبTي بكTر بTن أيTوب بTن سTعد شTمس الTدين ابTن قTيم إغاثة اللھفان من مصايد الشيطان، .34

 ). السعودية –مكتبة المعارف ، الرياض (، تحقيق محمد حامد الفقي، )ھـ751ت(الجوزية ،

 أجTزاء ، للTوزير عيTون الTدين أبTي المظفTر يحTي بTن محمTد بTن ھبيTرة 4 ، معاني ال=صحاحا�فصاح عن  .35

مركTز فجTر ( ،       ]بTدون [الثانيTة ، التTاريخ . محمد يعقTوب طالTب عبيTدي ، ط/ د: ، تحقيق )ھـ560ت(الحنبلي،

  )  مصر -الطباعة للنشر و التحقيق، القاھرة  

 ، جزءان ، 4حمد بن عبTد الحلTيم بTن عبTد الTس'م بTن لجحيماقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب ا .36

دار المTTسلم (م 1994 -ھTTـ 1415الخامTTسة ، . ناصTTر عبTTد الكTTريم العقTTل، ط/ د: ، تحقيTTق )  ھTTـ728ت (تيميTTة،

  ) السعودية -،الرياض

ت  ( ، جTTزءان ، للTTشيخ شTTمس الTTدين محمTTد الخطيTTب الTTشر بينTTي ،   ا�قن==اع ف==ي ح==ل ألف==اظ أب==ي ش==جاع .37

  )  لبنان-دار الفكر، بيروت (م ، 1995 –ھـ 1415 ،]بدون [، الطبعة ) ھـ977

دار المعرفTة (ج'ل الدين السيوطي، تصحيح وشرح أحمد محمد شاكر،ألفية السيوطي في علم الحديث ، .38

 ).  لبنان –، بيروت 

طلب، رفعت فTوزي عبTدالم/، تحقيق د) ھـ204ت( جزء ، لsمام محمد بن إدريس الشافعي ، 11 ا,م ،  .39

 ). دار الوفاء للنشر والتوزيع ، مصر( م 2001 -ھـ 1422ا4ولى ، . ط

  . ، لعبTTد � بTTن عمTTر بTTن سTTليمان الTTدميجي ،           طا�مام==ة العظم==ى عن==د أھ==ل ال==سنة و الجماع==ة .40

  )   السعودية –دار طيبة للنشر و التوزيع، الرياض (ھـ 1409الثانية، 

  القرنين الثالث عشر والرابع عشر الھجريين وآثارھما في حياة ا,م=ة،ا�نحرافات العقدية والعلمية في .41

دار طيبTة للنTشر والتوزيTع ، مكTة المكرمTة (م، 1998 -ھـ 1418الثانية ، . جزءان ، لعلي بن بخيت الزھراني، ط

 ). السعودية –

ء الTدين  جTزء ، لعT'12 ، ا�نصاف في معرفة الراجح م=ن الخ=$ف عل=ى م=ذھب ا�م=ام أحم=د ب=ن حنب=ل .42

دار (م ، 1998 –ھTـ 1419ا4ولTى،  . أبي الحسن علي بن سليمان المTرداوي ثTم الدمTشقي الTصالحي الحنبلTي ، ط

  ) لبنان -التراث العربي، بيروت

، ناصTTTر الTTTدين أبTTTو سTTTعيد عبTTTد� بTTTن عمTTTر بTTTن محمTTTد الTTTشيرازي أن===وار التنزي===ل وأس===رار التأوي===ل .43

دار إحياء التراث العربTي ، (ھـ 1418ا4ولى ، .  المرعشلي، ط، تحقيق محمد عبدالرحمن)ھـ685ت (البيضاوي،

 ).  لبنان–بيروت 

جTزء واحد،لقاسTم بTن عبTد� بTن أميTر علTي أنيس الفقھ=اء ف=ي تعريف=ات ا,لف=اظ المتداول=ة ب=ين الفقھ=اء، .44

 –وت دار الكتTب العلميTة ، بيTر(م  2004 -ھTـ 1424، تحقيق يحيTى مTراد،)ھـ978ت (القونوي الرومي الحنفي ،

 ).لبنان
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، للTدكتور سTميح عبTد أھمية المقاصد في الشريعة ا�س$مية و آثارھ=ا ف=ي فھ=م ال=نص و اس=تنباط الحك=م .45

دار القمTة و دار اNيمان،اNسTكندرية  (م 2003 ، ]بTدون [حسن محمTد ا(ھTدل، الطبعTة : الوھاب الجندي ، إشراف 

  ) مصر -

 ، للحTافظ ابTن كثيTر، شTرح الع'مTة أحمTد محمTد  مجلTدانالباعث الحثي=ث ش=رح اخت=صار عل=وم الح=ديث، .46

دار (ھTـ 1415ا4ولTى، . شاكر  تعليق الحديث ناصر الدين ا4لباني حققه ورقTم حواشTيه علTي حTسن عبدالحميTد، ط

 ).  السعودية–العاصمة للنشر والتوزيع ، الرياض 

 –دار المعرفTة، بيTروت (، ) ھTـ970ت( لزين الدين ابTن نجTيم الحنفTي، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، .47

 ). لبنان 

 أجزاء ، 4بي بكر أحمد بTن عمTرو البTزار ، الطبعTة ا4ولTى ، 7 ، البحر الزخار المعروف بمسند البزار .48

مكتبTة العلTوم والحكTم ، : مؤسTسة علTوم القTرآن ، المدينTة المنTورة : دمTشق ( محفوظ الرحمن زيTن � ، /د: تحقيق 

  )م1988 –ھـ 1409

 جزء ، لpمام الحافظ أبي بكر أحمد بن عمرو بTن عبTدالخالق 15 المعروف بمسند البزار،البحر الزخار  .49

 –مؤسTسة علTوم القTرآن ،بيTروت (ا4ولTى ، . محفTوظ الTرحمن زيTن �، ط/ ، تحقيTق د)ھـ292ت(العتكي البزار، 

 ).  السعودية –لبنان ، مكتبة العلوم والحكم ، المدينة المنورة 

 أجزاء، أبو عبد� بدر الTدين محمTد بTن عبTد� بTن بھTادر الزركTشي، 8  ل الفقه،البحر المحيط في أصو .50

 ) لبنان -دار الكتب العلمية ، بيروت ( م 1994 -ھـ 1414ا4ولى ، .، ط)ھـ794ت(

أبTTو العبTTاس أحمTTد بTTن محمTTد بTTن المھTTدي بTTن عجيبTTة الحTTسني البح==ر المدي==د ف==ي تف==سير الق==رآن المجي==د، .51

حTسن عبTاس زكTي، /د(ھTـ 1419، تحقيق أحمد عبTد� القرشTي رسT'ن، )ھـ1224ت( ،ا4نجري الفاسي الصوفي

 ).  مصر –القاھرة 

 أجزاء ، لsمام ع'ء الدين أبي بكر بTن مTسعود الكاسTاني الحنفTي، 7، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .52

 ). لبنان–دار الكتب العلمية ، بيروت ( م 1986 -ھـ 1406الثانية ، .، ط) ھـ587ت (

بTدون [ ، جزءان ، لمحمد بن أحمد بن رشد القرطبي ا4ندلTسي ، الطبعTة بداية المجتھد و نھاية المقتصد .53

  ) لبنان –دار الفكر، بيروت  (]بدون [ ، التاريخ  ]

علTTي نجيTTب /أحمTTد أبTTو ملحTTم و د/د: ً جTTزءا ، تحقيTTق 14، للحTTافظ ابTTن كثيTTر الدمTTشقي، البداي==ة والنھاي==ة .54

  ). لبنان-دار الكتب العلمية، بيروت (م 1988 -ھـ 1408الرابعة، . اعة، طعطوي وفؤاد السيد وجم

حTسين بTن عبTد � /د:  ، لمحمد بن علTي الTشوكاني ، تحقيTق البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع .55

  ) سوريا–دار الفكر للطباعة و النشر والتوزيع، دمشق (م 1998 -ھـ 1419ا4ولى، . العمري، ط

 أجزاء، لsمTام سTراج الTدين أبTي 10ير في تخريج ا,حاديث وا7ثار الواقعة في الشرح الكبير،البدر المن .56

، تحقيTق مTصطفى أبTو الغTيط )ھTـ804ت(حفص عمر بن علي بن أحمد ا4نصاري الشافعي المعروف بابن الملقن، 

دار ( م 2004 -ھTـ 1425ا4ولTى ، . عبد الحي و أبي محمد عبد� بTن سTليمان و أبTي عمTار ياسTر بTن كمTال ، ط

 ) السعودية –الھجرة للنشر والتوزيع ، الرياض 
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ت ( ، جزءان ، Nمام الحرمين أبي المعالي عبTد الملTك بTن عبTد � بTن يوسTف، البرھان في أصول الفقه .57

طبع على الفقTه الTشيخ خليفTة بTن حمTد آل (ھـ ، 1399ا4ولى ، . الدكتور عبد العظيم الديب، ط: ، تحقيق ) ھـ478

  )ثاني أمير دولة قطر،  قطر 

 أجTزاء، للحTافظ نTور الTدين علTي بTن أبTي بكTر 10بغية الرائد في تحقيق مجموع الزوائد ومنبع الفوائد، .58

 ).  لبنان –دار الفكر ، بيروت (م 1994 -ھـ 1414، تحقيق عبد� محمد الدرويش، ) ھـ807ت(الھيثمي، 

تحقيق محمTد ) ھـ1258ت(بن عبدالس'م التسولي، جزءان، 4بي الحسن علي البھجة في شرح التحفة،  .59

 ).  لبنان–دار الكتب العلمية، بيروت ( م 1998 -ھـ 1418ا4ولى ، . عبدالقادر شاھين، ط

مجموعTة : ً جزءا، لمحمد مرتTضى الحTسيني الزبيTدي ، تحقيTق 40 ، تاج العروس من جواھر القاموس .60

  )ھداية دار ال:الناشر (  ، ]بدون [من المحققين، الطبعة 

) ھTـ463ت( جزء، لsمام الحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيTب البغTدادي، 17تاريخ بغداد ،  .61

 ) لبنان –دار الغرب اNس'مي، بيروت ( م 2001 -ھـ 1422ا4ولى ، . ، ط

اد ، المكتب التعاوني للTدعوة واNرشT(ھـ 1416 للشيخ عبدالعزيز بن عبد� بن باز، التحذير من البدع ، .62

 ).  السعودية –الرياض 

 ، جزءان ، للشيخ أبو العلي محمد بن عبTد الTرحمن بTن عبTد الTرحيم تحفة ا,حوذي شرح جامع الترمذي .63

بيTTت ( ، ]بTTدون[، التTTاريخ ] بTTدون[رائTTد صTTبري بTTن أبTTي علفTTة، الطبعTTة: المبTTاركفوري ، اعTTتن بTTه وخTTرج أحاديثTTه 

  )ا4فكار الدولية 

 جزء، لsمام جمال الدين أبTي الحجTاج يوسTف بTن الزكTى المTزي ، 13اف،تحفة ا,شراف لمعرفة ا,طر .64

المكتTب ( م 1983 -ھTـ 1403الثانيTة . ، تحقيق عبدالصمد شرف الدين ، إشراف زھيTر الTشاويش ،ط) ھـ742ت(

 .) لبنان –اNس'مي ، بيروت 

 بTTن سTTعاف عبTTد� ، تحقيTTق)ھTTـ804ت( جTTزءان ، (بTTن الملقTTن ، تحف==ة المحت==اج إل==ى أدل==ة المنھ==اج، .65

 )  السعودية –دار حراء للنشر والتوزيع ، مكة المكرمة (ھـ 1406ا4ولى ، . اللحياني، ط

 ، جزاءان ، للحافظ أبTي الفTضل زيTن الTدين تخريج إحياء علوم الدين المسمى المغني عن حمل ا,سفار .66

ا4ولTTى ، . لمقTTصود، ط، اعتنTTى بTTه أبTTو محمTTد أشTTرف بTTن عبدا) ھTTـ806ت (عبTTدالرحيم بTTن الحTTسين العراقTTي ، 

 ) السعودية –مكتبة طبرية ، الرياض ( م 1995 -ھـ 1415

ت ( ، لsمTTام أبTTي المناقTTب شTTھاب الTTدين محمTTد بTTن احمTTد الزنجTTاني،     تخ==ريج الف==روع عل==ى ا,ص==ول .67

 -مؤسTسة الرسTالة، بيTروت (م 1987 – ھTـ 1407الخامTسة ، . الدكتور محمد أديب صTالح،ط: ، تحقيق )ھـ 656

  )لبنان 

م 1979 -ھTـ 1399الثانية ،. جزءان، ج'ل الدين السيوطي،طتدريب الراوي في شرح تقريب النووي، .68

 ).  لبنان –دار الكتب العلمية ، بيروت ( 

 ]بTدون [:  ، التTاريخ ] بTدون [ أجTزاء ، الطبعTة 5 ، لشمس الدين محمد بTن أحمTد الTذھبي ،تذكرة الحفاظ .69

  )دار الكتب العلمية،بيروت، لبنان(
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الثانيTTة ، . ، ط) ھTTـ671ت( لsمTTام أبTTي عبTTد� القرطبTTي، ت==ذكرة ف==ي أح==وال الم==وتى وأم==ور ا7خ==رة،ال .70

 ). مصر –دار الريان للتراث، القاھرة ( م 1987 - ھـ 1407

 ، للTشيخ عTوني نعTيم الTشريف و ترتيب أحاديث صحيح الجامع ال=صغير و زيادت=ه عل=ى ا,ب=واب الفقھي=ة .71

  ) السعودية-مكتبة المعارف،الرياض(ھـ  1406 ا4ولى ، علي حسن علي عبد الحميد ، ط

ت (، لsمTTام أبTTي محمTTد زكTTي الTTدين عبTTد العظTTيم بTTن عبTTد القTTوي المنTTذري ،       الترغي==ب و الترھي==ب .72

  .) ا4ردن-بيت ا4فكار، عمان (  ،] بدون [، التاريخ  ] بدون[أبو صھيب ألكرمي،الطبعة : ، اعتنى به ) ھـ656

، تحقيTق ) ھTـ741ت(ُجزءان، لsمام أبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي، لتنزيل،التسھيل لعلوم ا .73

 ).  لبنان –دار الكتب العلمية ، بيروت ( م 1995 -ھـ 1415ا4ولى ، . محمد سالم ھاشم ، ط

.  ، جTTزءان ، لعبTTد القTTادر عTTودة ،          طالت==شريع الجن==ائي ا�س==$مي مقارن==ا ب==القوانين الوض==عية .74

  ) لبنان-مؤسسة الرسالة، بيروت (م ، 2000 –ھـ 1421ابعة عشرة، الر

 مTصر –دار اNيمان للطباعة والنشر، اNسTكندرية (، )ھـ816ت( للسيد الشريف الجرجاني ،التعريفات ، .75

.( 

، )ھTـ516ت( أجزاء،  لsمام أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي، 8، ) معالم التنزيل (تفسير البغوي  .76

  )  لبنان-دار ابن حزم، بيروت(م 2002  - ھـ  1413 ا4ولى ،. ط

الTدار التونTسية (م 1984 جTزء، لsمTام الTشيخ محمTد الطTاھر بTن عاشTور،30تفسير التحرير والتن=وير،  .77

 ) . للنشر ، تونس

أبو إسحاق أحمد بTن محمTد الثعلبTي النيTسابوري، تحقيTق أبTي محمTد بTن ،)الكشف والبيان(تفسير الثعلبي  .78

 ). لبنان–دار إحياء التراث العربي، بيروت (ھـ 1422ة وتدقيق ا4ستاذ نظير الساعدي،عاشور، مراجع

وبھام=شه تف=سير البغ=وي المع=روف بمع=الم ) لب=اب التأوي=ل ف=ي مع=اني التنزي=ل(تفسير الخ=ازن الم=سمى  .79

الثانيTTة ، .، ط)ھTTـ725ت( أجTTزاء ،لعTT'ء الTTدين علTTي بTTن محمTTد بTTن إبTTراھيم البغTTدادي الTTشھير بالخTTازن، 7 التنزي==ل،

 ). شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ، مصر( م 1955 -ھـ 1375

،تحقيTق ) ھTـ774ت( ، لsمام عماد الدين إسماعيل عمر بن كثير القرشTي الTشافعي تفسير القرآن العظيم .80

  ) السعودية-بيت ا4فكار، الرياض(م 1999 –ھـ  1420، ]بدون. [ حسان الجبالي، ط: 

 أجTزاء ، لsمTTام الحTافظ عبTTدالرحمن بTن محمTد ابTTن إدريTس الTTرازي ابTن أبTTي 10تف=سير الق=رآن العظ==يم، .81

مكتبTة نTزار مTصطفى البTاز، ( م 1997 -ھTـ 1417ا4ولTى ، . تحقيTق أسTعد محمTد الطيTب، ط،)ھـ327ت(حاتم ، 

 ).  السعودية –مكة المكرمة 

دار (ھTـ 1418الثانيTة، .وھبTة الزحيلTي ، ط/ جTزء، د30التفسير المنير في العقيدة والشريعة والم=نھج، .82

 ) .  دمشق–الفكر المعاصر، بيروت 

دار نھTTضة مTصر للطباعTTة والنTTشر (ا4ولTى، . محمTد سTTيد طنطTTاوي، طالتف=سير الوس==يط للق=رآن الك==ريم، .83

 ).  القاھرة –والتوزيع ، الفجالة 

: ة حTسن سTويدان ، مراجعT:  أجTزاء ، لمحمTد علTي الTسايس وجماعTة ، تحقيTق 4 ، تفسير آي=ات ا,حك=ام .84

  ) سوريا-دار ابن كثير و دار القادري، دمشق (م ، 1994 –ھـ 1415ا4ولى ، . محي الدين مستو، ط
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، قTدم لTه محمTد )ھTـ852ت( جزء واحTد، لsمTام شTھاب الTدين أحمTد بTن علTي بTن حجTر،تقريب التھذيب، .85

 ) سوريا –دار القلم ، دمشق ( م 1991 -ھـ 1411ثالثة ، .عوامة ، ط

 أجTزاء، لTشيخ اNسT'م أبTي الفTضل شTھاب الTدين 4، خريج أحاديث الرافع=ي الكبي=رتلخيص الجبير في ت  .86

مؤسTسة ( م    1995 -ھTـ 1416ا4ولTى ، . أحمد بن علي ، اعتنTى بTه أبTو عاصTم حTسن بTن عبTاس بTن قطTب، ط

 ). قرطبة ، دار المشكاة للبحث العلمي 

 ،) ھTـ1420ت(ناصTر الTدين ا4لبTاني، جزء واحد، للTشيخ محمTد تمام المنة في التعليق على فقه السنة، .87

 ).  السعودية –دار الراية ، الرياض ( ھـ 1417الرابعة ، . ط

 ، لsمام جمال الدين أبي محمد عبد الTرحيم بTن الحTسن الTسنوي التمھيد في تخريج الفروع على ا,صول .88

  -الرسTTالة، بيTTروتدار (م 1984 –ھTTـ 1404الثانيTTة ، . الTTدكتور محمTTد حTTسن ھيتTTو، ط: ، تحقيTTق )ھTTـ772ت(، 

  )لبنان

 جزء، لsمام الحافظ أبي عمر يوسف بTن عبTد� ابTن 26 التمھيد لما في الموطأ من المعاني وا,سانيد، .89

 ). الناشر مؤسسة قرطبة (، تحقيق مجموعة من المحققين، ) ھـ463ت(محمد بن عبد البر النمري ا4ندلسي، 

مد بن علي بن حجر شھاب الTدين العTسق'ني الTشافعي،  أجزاء، للحافظ أبي الفضل أح4تھذيب التھذيب ، .90

 ).  لبنان–مؤسسة الرسالة ، بيروت (، اعتنى به إبراھيم الزيبق و عادل مرشد ، ) ھـ852ت(

 أجTزاء ، لTشمس الTدين 8 ، ومع=الم ال=سنن للخط=ابي) مختصر سنن أب=ي داود للمن=ذري ( تھذيب السنن  .91

دار (م  1980 –ھTـ 1400 ، ] بTدون[أحمTد محمTد شTاكر الطبعTة: يTق أبي عبد � محمد بTن أبTي بكTر أيTوب ، تحق

  ) لبنان-المعرفة، بيروت 

دار طيبTTة ، (علTTي بTTن محمTTد الTTدخيل �، التيجاني==ة ،دراس==ة ,ھ==م عقائ==دھم عل==ى ض==وء الكت==اب وال==سنة، .92

 ). السعودية –الرياض 

بTدون [ر بTاد شTاه ، الطبعTة  أجTزاء ، لمحمTد أمTين المعTروف بTأمي4، تيسير التحرير على كت=اب التحري=ر .93

  )مطبعة مصطفى البابي الحلبي و أو(ده ،مصر(ھـ 1350،جمادى اjخر]

جزء واحد، أبو عبدالرحمن عبد� بن عبTدالرحمن بTن صTالح بTن حمTد تيسير الع$م شرح عمدة ا,حكام، .94

( م 2006 - ھTـ1426العاشTرة، .، تحقيق محمد صبحي بن حسن حT'ق، ط)ھـ1423ت(بن محمد بن حمد البسام،

 ). مكتبة التابعين ، القاھرة –مكتبة الصحابة ، اNمارات 

الخامTTسة،  .  ، لعبTTد الTTرحمن بTTن ناصTTر الTTسعدي ، طتي==سير الك==ريم ال==رحمن ف==ي تف==سير ك==$م المن==ان .95

  )جمعية إحياء التراث اNس'مي، الكويت(م 2000 –ھـ 1421

دعو بعبدالرؤوف بن تاج العTارفين بTن علTي جزءان، زين الدين محمد المالتيسير بشرح الجامع الصغير، .96

مكتبTTة اNمTTام ( م 1988 -ھTTـ 1408الثالثTTة، .، ط)ھTTـ1301ت(بTTن زيTTن العابTTدين الحTTدادي ثTTم المنTTاوي القTTاھري ،

 ). السعودية –الشافعي ، الرياض 

ا4ولTTى ، . ، جTTزءان، للTTشيخ محمTTد ناصTTر الTTدين ا4لبTTاني، طالثم==ر الم==ستطاب ف==ي فق==ه ال==سنة والكت==اب .97

 ).  الكويت –مؤسسة غراس ، الكويت ( ھـ 1422
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 –ھTـ 1413ا4ولTى، .  أجزاء ، 4بTي عبTد � مTصطفى بTن العTدوى شTلباية ، ط3 ، جامع أحكام النساء .98

  ) السعودية -دار السنة للنشر و التوزيع،الخبر( م ،1992

، تحقيTق ) ھTـ310ت( جزء، 4بي جعفTر محمTد بTن جريTر الطبTري، 16، جامع البيان عن تأويل القرآن .99

 ).  مصر –مكتبة ابن تيمية ، القاھرة (الثانية ، . محمود محمد شاكر ، ط

 -ھTTـ 1429الثالثTTة، . اNمTTام ابTTن رجTTب الحنبلTTي، تحقيTTق فTTؤاد علTTي حTTافظ، طج==امع العل==وم والحك==م ،  .100

 ). جمعية إحياء التراث اNس'مي ، الكويت ( م 2008

ً جTTزءا ، 4بTTي عبTTد � محمTTد بTTن محمTTد بTTن أحمTTد 20 ، )تف==سير القرطب==ي ( الج==امع ,حك==ام الق==رآن  .101

دار الكتTTب العربيTTة، (م 2000 –ھTTـ 1421الثالثTTة ، . عبTTد الTTرزاق المھTTدي، ط/ د: ا4نTTصاري القرطبTTي ، تحقيTTق 

  ) لبنان-بيروت 

، تحقيTTق )ھTTـ458ت( جTTزء، لsمTTام أبTTي بكTTر أحمTTد بTTن الحTTسين البيھقTTي،14 الج==امع ل==شعب ا�يم==ان، .102

 ).  السعودية-مكتبة الرشد ، الرياض (م 2003 -ھـ 1423ا4ولى ، . حميد حامد، طعبدالعلي عبدال/د

، ) ھTـ751ت(جزء واحTد، (بTن القTيم الجوزيTة، ،ρج$ء ا,فھام في فضل الص$ة والس$م على محمد  .103

 ). السعودية–دار ابن الجوزي ، الدمام (م 1997 – 1417ا4ولى ،.تحقيق مشھور بن حسن آل سلمان، ط

 –ھTTـ 1421ا4ولTTى، .  ، لعبTTد � بTTن عبTTد الTTرحمن الجبTTرين ، طفيع==ة ح==ول كم==ال ال==شريعةجم==ل ر .104

  ) السعودية-دار القاسم ،الرياض(م 2000

لجنTTة مTTن : ، جTTزءان ، الTTسيد أحمTTد الھاشTTمي ، تحقيTTق ج==واھر ا,دب ف==ي أدبي==ات و إن==شاء لغ==ة الع==رب .105

  ) لبنان-يروتمؤسسة المعارف، ب(]بدون [ ، التاريخ ]بدون [. الجامعين، ط

.  أجزاء، للع'مة شمس الدين الشيخ محمد عرفة الدسTوقي ، ط4، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير .106

 ).داء إحياء الكتب ، عيسى البابي الحلبي وشركاه(،] بدون[، التاريخ ]بدون[

 ،) ھTـ676ت( أجزاء ، لsمام أبTي زكريTا يحيTى بTن شTرف النTووي، 4حاشيتان على منھاج الطالبين، .107

 ). مكتبة مصطفى البابي ، مصر( م 1956 -ھـ 1375الثالثة ، .ط

 جزء ، 4بي الحسن علي بن محمد بTن حTسيب المTاوردي البTصري، تحقيTق الTشيخ 18الحاوي الكبير،  .108

دار الكتTTب العلميTTة ، (م 1994 -ھTTـ 1414ا4ولTTى ، . علTTي محمTTد معTTوض و الTTشيخ علTTى أحمTTد عبTTدالموجود، ط

 .) لبنان –بيروت 

، )ھTـ911ت(جزء واحد، عبTدالرحمن بTن أبTي بكTر جT'ل الTدين الTسيوطي ،ك في أخبار الم$ئك،الحبائ .109

دار الكتTب العلميTة (م 1985 -ھTـ 1405ا4ولTى ،.تحقيق خادم السنة المطھرة محمد السعيد بن بسيوني زغلTول، ط

 ).  لبنان–، بيروت 

ت (عبTTد الTTرحيم الTTدھلوي ،         ، جTTزءان ، 4حمTTد المعTTروف بTTشاه ولTTي � ابTTن حج==ة T البالغ==ة .110

دار إحيTTاء (م    1992 – ھTـ 1413الثانيTة ، . ، قTدم لTه و شTرحه وعلTق عليTه محمTد شTريف سTكر، ط) ھTـ1176

  ) لبنان-العلوم، بيروت 

الثانيTTة ، .  ، لبكTTر بTTن عبTTد � أبTTو زيTTد ، طالح==دود و التعزي==زات عن==د اب==ن الق==يم دراس==ة و موازن==ة .111

  ) السعودية–،الرياض دار العاصمة (ھـ 1415
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دار (م 1985 –ھTـ 1405الثانيTة،.  ، لعبد � ناصح علTوان ، طحرية ا�عتقاد في الشريعة ا�س$مية .112

  ) مصر –الس'م ، القاھرة 

ا4ولTTTى ، .  ، للTTTدكتور محمTTTد بTTTن ربيTTTع ھTTTادي المTTTدخلي ، طالحكم===ة و التعلي===ل ف===ي أفع===ال T تع===الى .113

  ) مصر–ور مكتبة لينا،  دمنھ(م 1988 –ھـ 1409

 [. أجTTزاء ، 4بTTي نعTTيم أحمTTد بTTن عبTTد � ا4صTTبھاني ،       ط8 ، حلي==ة ا,ولي==اء وطبف==ات ا,ص==فياء .114

  ) مصر –دار أم القرى للطباعة والنشر، القاھرة  (] بدون[ ، التاريخ]بدون

، ضTبط نTصه وعلTق عليTه ) ھـ530ت( لsمام أبي بكر محمد بن الوليد الطرطوشي، الحوادث والبدع، .115

 الTسعودية –دار ابTن الجTوزي للنTشر والتوزيTع، الTدمام ( م 1990 -ھـ 1411ا4ولى ، . لي حسن عبدالحميد ، طع

.( 

دار الفكTر ، (، )ھTـ911ت( أجTزاء، عبTدالرحمن بTن أبTي بكTر  جT'ل الTدين الTسيوطي، 8الدر المنثور، .116

 ).  لبنان –بيروت 

 أجTTزاء ، مTTصحح النTTسخ 4حجTTر العTTسق'ني ،  ، للحTTافظ ابTTن ال==درر الكامن==ة ف==ي أعي==ان المائ==ة الثامن==ة .117

مطبعTة دائTرة المعTارف ، حيTدر (، .] بTدون [:  ، التTاريخ ] بTدون [. الدكتور سالم الكرنكTوي ا4لمTاني، ط: الخطية 

  )  الھند -آباد الركن 

أحمTد بTن عبTدالرحمن بTن عثمTان القاضTي، رسTالة دكتTوراة ، / أجTزاء، د4 دعوة التقريب بين ا,دي=ان، .118

 ). السعودية –دار ابن الجوزي ، الرياض (ھـ 1422ولى، ا4. ط

وزارة الTTشئون اNسTT'مية (للTTشيخ عبTTدالعزيز بTTن عبTTد� بTTن بTTاز، ال==دعوة إل==ى T وأخ==$ق ال==دعاة، .119

 ).وا4وقاف والدعوة واNرشاد ، السعودية 

 ).وريا  س–دار اNيمان ، دمشق (4بي عبد� محمد بن سليمان الجزولي، د�ئل الخيرات ، .120

أجTزاء، محمTد علTي بTن محمTد بTن عT'ن بTن إبTراھيم البكTري 8دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين، .121

دار المعرفTة (م 2004 -ھTـ 1425الرابعTة ، .،اعتنTى بھTا خليTل مTأمون شTيحا، ط)ھTـ1057ت(الصديقي الTشافعي،

 ). لبنان –للطباعة والنشر ، بيروت 

. محمد حجTي، ط/، تحقيق د) ھـ684ت( أدريس القرافي ،  جزء، لشھاب الدين أحمد بن14الذخيرة ،  .122

 ) .  لبنان –دار المغرب اNس'مي، بيروت ( م 1994ا4ولى ، 

 م 1993 –ھTـ 1413ا4ولTى،. للTدكتور وھبTة الزحيلTي ، ط ض=وابطھا ،–الرخص الشرعية أحكامھا  .123

  ) لبنان -دار الخير، بيروت (،

ھTـ 1420ا4ولTى .  ،للدكتور عمر عبد � كامل ، طھيةالرخصة الشرعية في ا,صول و القواعد الفق .124

  ) لبنان–دار ابن حزم،بيروت (م 1999 –

جزء مع التكملTة، لمحمTد أمTين الTشھير بTابن عابTدين، تحقيTق 12، رد المحتار على شرح الدر المختار  .125

ر عTالم الكتTب دا(م 2003 -ھTـ 1423َالشيخ عادل أحمد عبدالموجود و الشيخ على محمد معّوض، طبعTة خاصTة، 

 ).  السعودية –، الرياض 
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 جTزء، شTھاب الTدين محمTود بTن عبTد� الحTسيني 16روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المث=اني، .126

 –دار الكتTب العلميTة ، بيTروت ( ھTـ 1415ا4ولTى، . ، تحقيTق علTي عبTدالباري عطيTة، ط)ھTـ1270ت(اjلوسي، 

 ). لبنان 

 جTزءان، تحقيTق محمTد شTكور محمTود الحTاج أمريTر ، ير للطبران=ي ،الروض الداني إلى المعجم ال=صغ .127

 )  ا4ردن –دار عمار ، عّمان ( م 1985 -ھـ 1405ا4ولى ، . ط

، تحقيTق )ھTـ676ت( أجزاء، لsمام أبي زكريا يحيى بن شTرف النTووي الدمTشقي، 8روضة الطالبين ، .128

دار عTالم الكتTب ، (م 2003 -ھTـ 1423، خاصTة .الشيخ عادل أحمد عبدالموجود والTشيخ علTي محمTد معTوض، ط

 ).  السعودية –الرياض 

محمTد :  ، جTزءان ، لمحمTد صTديق حTسن خTان القنTوجي ، تحقيTق الروض=ة الندي=ة ش=رح ال=درر البھي=ة .129

  ) اليمن –دار الھجرة ،صنعاء (م ، 1991 –ھـ 1411ا4ولى ،. صبحي حسن ح'ق، ط

س الدين أبي عبد � محمد بن أبي بكTر بTن أيTوب بTن  أجزاء ، لشم5 ، زاد المعاد في ھدى خير العباد .130

شTTعيب و عبTTد القTTادر : ، ، تحقيTTق ) ھTTـ751ت(سTTعد بTTن حريTTز الزرعTTي الدمTTشقي المTTشھور بTTابن القTTيم الجوزيTTة ، 

  )  لبنان-مؤسسة الرسالة،بيروت (  م ،1995 –ھـ 1415، ]بدون. [ا4رنؤوط الطبعة الثامنة و العشرين، ط

ا4ولTTTى ، . أحمTTTد فريTTTد، ط: زءان ، لعبTTTد � بTTTن المبTTTارك المTTTروزي ، تحقيTTTق  ، جTTTالزھ===د والرق===ائق .131

  ) السعودية –دار المعراج الدولية للنشر، الرياض (م ، 1995 –ھـ 1415

 أجTTزاء ، للTTشيخ محمTTد إسTTماعيل ا4ميTTر 5 س==بل ال==س$م ش==رح بل==وغ الم==رام م==ن جم==ع أدل==ة ا,حك==ام ، .132

الخامTسة . لق عليه ، فواز أحمد زمرلي و إبTراھيم محمTد الجمTل، ط، صححة وع) ھـ1182ت(اليمني الصنعاني ، 

  )دار الكتاب العربي، لبنان (م ، 1990 –ھـ 1410، 

 ). لبنان–دار الكتب العلمية، بيروت ( أجزاء، لمحمد بن أحمد الشربيني، 4السراج المنير ،  .133

 ).دار الفكر(ي  ليوسف بن إسماعيل النبھانسعادة الدارين في الص$ة على سيد الكونين، .134

 أجTTزاء ، للTTشيخ محمTTد ناصTTر الTTدين 9 ، سل==سلة ا,حادي==ث ال==صحيحة و ش==يء م==ن فقھھ==ا و فوائ==دھا .135

  ) لبنان-المكتب اNس'مي، بيروت (م 1985  -ھـ 1405الرابعة ، . ا4لباني ، ط

 جTTزء ، للTTشيخ محمTTد ناصTTر 14 سل==سلة ا,حادي==ث ال==ضعيفة والموض==وعة وأثرھ==ا ال==سيئ ف==ي ا,م==ة، .136

 )  السعودية –مكتبة المعارف ، الرياض ( ا4لباني، الدين

، لعبTد العظTيم إبTراھيم محمTد سماحة ا�س$م في الدعوة إلى T و الع$قات ا�نسانية منھاجا و سيرة  .137

  )مكتبة وھبة، مصر(م 1993 – ھـ 1414ا4ولى ، . المطعنى ، ط

فريTق بيTت : ، اعتنTى بTه ) ه273ت(ي ، ، 4بي عبد � محمد بن زيد ابن ماجه القزوينسنن ابن ماجه .138

  ) ا4ردن -بيت ا4فكار،عمان (  ،] بدون[،التاريخ ]بدون[ا4فكار الدولية، الطبعة 

ا4ولTTى، .، ط) ھTTـ275ت ( أجTTزاء،  4بTTي داود سTTليمان بTTن ا4شTTعث السجTTستاني ، 7، س==نن أب==ي داود .139

  ) الكويت –مؤسسة غراس ، الكويت (م  2002 -ھـ 1423

فريTTق بيTTت ا4فكTTار : ، اعتنTTى بTTه ) ھTTـ279ت ( ، 4بTTي عيTTسى بTTن سTTورة الترمTTذي ، س==نن الترم==ذي .140

  )  ا4ردن -بيت ا4فكار، عمان) (] بدون[، التاريخ ]بدون. [الدولية، ، ط
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، تحقيTTق شTTعيب )ھTTـ385ت( أجTTزاء، للحTTافظ الكبيTTر علTTي بTTن عمTTر الTTدارقطني، 6 ، س==نن ال==دارقطني .141

 ). لبنان –مؤسسة الرسالة ،بيروت ( م 2004 -ـ ھ1424ا4ولى ، . ا4رنؤوط وآخرون ،ط

الطبعTTة ) ھTTـ458ت ( أجTTزاء ، 4بTTي بكTTر أحمTTد بTTن الحTTسين بTTن علTTي البيھقTTي ، 10 ، ال==سنن الكب==رى .142

  ) لبنان-دار الفكر، بيروت( ]بدون [ ، التاريخ ]بدون [

 فريTق بيTت :، اعتنTى بTه )ھTـ303ت ( ، 4بي عبد الرحمن بن شعيب بن علي النTسائي ، سنن النسائي .143

  ) ا4ردن -بيت ا4فكار، عمان (،] بدون[، التاريخ ]بدون[ا4فكار الدولية، الطبعة

ت ( ، جTTزءان ، لTTسعيد بTTن منTTصور بTTن شTTعبة الخراسTTاني المكTTي ،            س==نن س==عيد ب==ن من==صور .144

 –يTة،   بيTروت دار الكتTب العلم( ]بTدون [، التTاريخ  ]بTدون [حبيب الرحمن ا4عظمي، الطبعTة : ، تحقيق )ھـ277

  )  لبنان 

دار الفكTر (للشيخ محمد عبدالس'م خTضر الTشقيري ، السنن والمبتدعات المتعلقة با,ذكار والصلوات ، .145

.( 

ً جزءا ، أشرف علTى التحقيTق 24 ، لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذھبي ، سير أع$م النب$ء .146

 ) لبنان-ؤسسة الرسالة ،بيروت م(م 1990 – ه 1410السابعة ، . شعيب ا4رنوؤط ، ط: 

ت ( مجلدات مضغوطة ، لsمام أبي عبد� شمس الدين محمد بن أحمد الTذھبي ،3سير أع'م النب'ء ،  .147

 ) السعودية–بيت ا4فكار الدولية ، الرياض (بدون ، .،رتبه واعتنى به حسان بن عبدالمنان ،ط) ھـ748

أجTTزاء ، لمحمTTد بTTن علTTي بTTن محمTTد الTTشوكاني ،  3ر ، ا,زھ==ا ال==سيل الج==رار المت==دفق عل==ى ح==دائق .148

دار ابTن كثيTر، دمTشق (م ، 2000 – ھTـ 1421ا4ولTى ، . محمد صبحي حسن ح'ق، ط: ، تحقيق )ھـ 1250ت(

  )و بيروت ،

دار القلTم ، (، )ھTـ728ت( لTشيخ اNسT'م ابTن تيميTة،شذرات الب$تين من طيبات ك$م سلفنا الصالحين، .149

 ).  لبنان –بيروت 

 ، التTاريخ ] بدون [.  أجزاء ، ط8 ، لعبد الحق ابن العماد الحنبلي ، الذھب في أخبار من ذھبشذرات  .150

  )  لبنان–دار إحياء علوم التراث العربي ، بيروت .(] بدون [: 

 أجTTزاء ، لمحمTTد بTTن عبTTد البTTاقي بTTن يوسTTف الTTزر قTTاني 4 ، ش==رح الزرق==اني عل==ى موط==أ ا�م==ام مال==ك .151

 -دار الكتTTب العلميTTة بيTTروت ( م ، 1990 –ھTTـ 1410ا4ولTTى،. ، ط) ھTTـ1122ت(المTTصري ا4زھTTري المTTالكي ، 

  )لبنان

، تحقيTTق ) ھTTـ516ت( جTTزء، لsمTTام المحTTدث الفقيTTه الحTTسين بTTن مTTسعود البغTTوي، 16ش==رح ال==سنة ،  .152

 –المكتTTب اNسTT'مي ، بيTTروت ( م 1983 -ھTTـ 1403الثانيTTة ، . شTTعيب ا4رنTTاؤوط  و محمTTد زھيTTر الTTشاويش، ط

 . ) لبنان 

محمTد بTن سTعد /، تحقيTق د)ھTـ329ت( 4بي محمد الحسن بن علي بن خلTف البربھTاري،شرح السنة ، .153

 ).  السعودية –رمادي للنشر ، الدمام (ھـ 1414الثانية ،. بن سالم القحطاني، ط

جماعTة :  ، لمحمد بن ع'ء الدين علي بن محمTد ابTن أبTي العTز الحنفTي، تحقيTقشرح العقيدة الطحاوية .154

  ) لبنان-المكتب اNس'مي، بيروت (م 1988 –ھـ 1408التاسعة، ، . اء ، وخرج أحاديثه ا4لباني، طمن العلم
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، عنTTي بTTه خالTTد بTTن علTTي بTTن محمTTد ) ھTTـ728ت ( ،   جTTزء ، لTTشيخ اNسTT'م ابTTن تيميTTة، ش==رح العم==دة .155

 ). السعودية –دار العاصمة ، الرياض (م 1997 -ھـ 1418ا4ولى ،.المشيقح، ط

 ، جزء واحد، 4بTي عبTد� محمTد ا4نTصاري ن عرفة الموسوم الھداية الكافية الشافيةشرح حدود اب  .156

دار العTTTرب (م 1993ا4ولTTTى ، .َ،تحقيTTTق محمTTTد أبTTTو ا4جفTTTان و الطTTTاھر المعمTTTوري، ط) ھTTTـ894ت (الرصTTTاع، 

 ). لبنان –اNس'مي ، بيروت 

موسTTى بTTدر الTTدين العينTTي،  أجTTزاء، لsمTTام أبTTي محمTTد محمTTود بTTن أحمTTد بTTن 7ش==رح س==نن أب==ي داود ، .157

مكتبTTة الرشTTد ، (م 1999 -ھTـ 1420ا4ولTTى ، . ، تحقيTTق أبTي المنTTذر خالTد بTTن إبTTراھيم المTصري، ط) ھTـ855ت(

 ).  السعودية –الرياض 

 أجTTزاء ، لكمTTال الTTدين محمTTد بTTن عبTTد الواحTTد الTTسّيواسي ثTTم 10 ، ش==رح ف==تح الق==دير أو ف==تح الق==دير .158

 –دار الفكTر ، بيTروت  (]بTدون [، التTاريخ ]بTدون [. ، ط) ھTـ681ت(الحنفTي ، السكندري ، المعروف بابن الھمTام 

  )لبنان 

 جTTزء، لsمTTام المحTTدث أبTTي جعفTTر أحمTTد بTTن محمTTد بTTن سTT'مة الطحTTاوي، 16ش==رح م==شكل ا7ث==ار ، .159

 ). لبنان –مؤسسة الرسالة ، بيروت ( م 1994 -ھـ 1415ا4ولى ، . ، تحقيق شعيب ا4رنؤوط، ط) ھـ321ت(

 أجزاء، للشيخ منTصور يTونس بTن إدريTس 6، تھى ا�رادات دقائق أولي النھي لشرح المنتھىشرح من .160

مؤسTTسة (م 2000 -ھTTـ 1421ا4ولTTى ، .عبTTد� بTTن عبTTد المحTTسن التركTTي ،ط/، تحقيTTق د)ھTTـ105ت(البھTTوتي ، 

 ). الرسالة ، ناشرون

مكتبTة النجTاح ، (عليش ،  أجزاء، للع'مة الشيخ محمد 4شرح منح الجليل على مختصر الع$مة خليل، .161

 ).  ليبيا –طرابلس 

.  ، لعبTTد العزيTTز بTTن عبTTد � بTTن بTTاز ،      طال==شريعة ا�س==$مية و محاس==نھا وض==رورة الب==شر إليھ==ا .162

  ) السعودية-دار الوطن،الرياض (ھـ 1419ا4ولى، 

دار (م 1977 –ھTTـ 1397ا4ولTTى ، .  ، لوحيTTد الTTدين خTTان ، طال==شريعة ا�س==$مية وتح==ديات الع==صر .163

  )المختار، مصر

، تحقيق  محمTد ) ھـ458ت ( أجزاء ، 4بي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيھقي ، 7 ، شعب ا�يمان .164

  )  لبنان-دار الكتب العلمية، بيروت (م ، 1990 –ھـ 1410ا4ولى ، . السعيد بسيوني زغلول، ط

ن محمTد بTن أبTي بكTر بTن القTيم  لTشمس الTديشفاء العليل في مسائل القضاء والق=در والحكم=ة والتعلي=ل، .165

 ) لبنان –دار الكتب العلمية ، بيروت (م 1997 -ھـ 1407ا4ولى، . ، ط) ھـ751ت(الجوزية ،

ت ( أجزاء، لsمام أبي بكر محمد بن إسTحاق بTن خزيمTة الTسلمي النيTسابوري، 4 ، صحيح ابن خزيمة .166

 ) لبنان -اNس'مي، بيروت المكتب ( م 1980 -ھـ 1400محمد مصطفى ا4عظمي، /، حققه د) ھـ311

: ، اعتنى بTه ) ھـ 256ت ( ،لsمام الحافظ أبي عبد � محمد بن إسماعيل البخاري ، صحيح البخاري .167

  )  السعودية–بيت ا4فكار،الرياض (م ،1998 –ھـ 1419 ، ]بدون [. أبو صھيب الكرمي، ط

.  محمTد ناصTر الTدين ا4لبTاني ، ط ، جزءان ، للTشيخ)الفتح الكبير ( صحيح الجامع الصغير و زيادته  .168

  )  لبنان-المكتب اNس'مي ،بيروت (م 1986 – ھـ 1406الثانية ، 
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ا4ولTTى، .جTTزءان، للTTشيخ مقبTTل بTTن ھTTادي الTTوادعي، طال==صحيح الم==سند مم==ا ل==يس ف==ي ال==صحيحين،  .169

 ). لبنان –روت دار ابن حزم للطباعة والنشر، بي( م   الناشر جمعية الحكمة اليمانية الخيرية1991 -ھـ 1411

، اختTصره وھذبTه أبTو )  ھـ463ت( 4بي عمر يوسف بن عبد البر ، صحيح جامع بيان العلم وفضله، .170

 .)جمعية إحياء التراث اNس'مي ، الكويت ( م 2004 -ھـ 1425الثالثة ، . ا4شبال الزھيري ، ط

، )ھTTـ261ت(ري ،  ، لsمTTام الحTTافظ أبTTي الحTTسين مTTسلم بTTن الحجTTاج القTTشيري النيTTسابوص==حيح م==سلم .171

  ) السعودية –بيت ا4فكار ،الرياض (  م ،1998 –ھـ 1419 ،]بدون [أبو صھيب الكرمي، الطبعة: اعتنى به 

 ، لشمس الدين أبي عبد � محمد أبي بكر بن أيوب بن سTعد بTن حريTز الزرعTي الص$ة و حكم تاركھا .172

 –المكتTب اNسT'مي،بيروت (ھـ 1400ا4ولى ، . تيسير زعيتر، ط: الدمشقي المشھور بابن قيم الجوزية ، تحقيق 

  )لبنان

   .]بدون[ ، للدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن بن علي الربيعة ، الطبعةصور من سماحة ا�س$م .173

 -ھTTـ 1419ا4ولTTى ،. حTTسان شمTTسي باشTTا ، ط/محمTTد علTTي البTTار و د/  دال==صوم ب==ين الط==ب والفق==ه، .174

                                                          ).  السعودية –ع ، جدة الدار السعودية للنشر والتوزي( م 1999

) ھTـ1420ت( ، للشيخ محمد ناصTر الTدين ا4لبTاني ،)الفتح الكبير ( ضعيف الجامع الصغير و زيادته  .175

  ) المكتب اNس'مي،ا4ردن (م 1990 –ھـ 1410الثالثة ، . ، ط

.  أجTزاء ، ط10 ، لشمس الدين محمTد بTن عبTد الTرحمن الTسخاوي ، الضوء ال$مع ,ھل القرن التاسع .176

  )  لبنان-دار الجيل، بيروت (م 1992-ھـ1412ا4ولى ، 

 –ھTTـ 1413ا4ولTى ، .  ، لعبTد � بTTن محمTد القرنTTي ، طض=وابط التكفي==ر عن=د أھ==ل ال=سنة و الجماع==ة .177

  ) لبنان –مؤسسة الرسالة ،بيروت (م 1992

 [:  ، التTاريخ ] بTدون [. ء ، للقاضTي أبTي الحTسين محمTد أبTن أبTي يعلTى ، ط أجTزا4 ، طبقات الحنابلة .178

  )  لبنان –دار المعرفة ، بيروت . (]بدون 

 10 ، لتقي الTدين أبTو نTصر عبTد الوھTاب ابTن علTي بTن عبTد الكTافي الTسبكي ، طبقات الشافعية الكبرى .179

 ( ] بTدون[:            ، التTاريخ ] بTدون [. طمحمTود محمTد الطنTاحي وعبTد الفتTاح محمTد الحلTو ، : أجزاء ، تحقيق 

  ) دار إحياء الكتب العربية فيصل عيسى البابي الحلبي 

 –دار صTادر ، بيTروت . (] بTدون [:  ، التاريخ ] بدون [.  أجزاء ، ط9 ، (بن سعد ، الطبقات الكبرى .180

  ) لبنان 

 ). لبنان – ، بيروت دار الكتب العلمية(عمر سليمان ا4شقر ، .دعالم الجن والشياطين، .181

 –مكتبTTة الفTT'ح (م 1986 -ھTTـ 1406الرابعTTة ،. عمTTر سTTليمان ا4شTTقر، ط.دع==الم الم$ئك==ة ا,ب==رار، .182

 ).الكويت 

 ).  سوريا–ا4وائل للنشر، دمشق (م 2001لعبدالرزاق الموحى ،العبادات في ا,ديان السماوية، .183

م أبTي القاسTم عبTدالكريم بTن محمTد بTن  جTزء، لsمTا13العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير،  .184

، تحقيTTق الTTشيخ علTTى محمTTد معTTوض والTTشيخ عTTادل أحمTTد )ھTTـ623ت(عبTTدالكريم الرافعTTي القزوينTTي الTTشافعي، 

 ).  لبنان–دار الكتب العلمية ، بيروت ( م 1997 -ھـ 1417ا4ولى ، . عبدالموجود، ط
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م 1990 –ھTـ 1410الثانية، . و عيد ، ط ،للدكتور عارف خليل أبالع$قات الخارجية في دولة الخ$فة .185

  )دار ا4رقم ، بريطانيا( 

جزء واحد، رتبه أبو طالب القاضي، تحقيق السيد صبحي الTسامرائي و الTسيد أبTو علل الترمذي الكبير، .186

 –عTTالم الكتTب ، بيTTروت ( م 1989 -ھTـ 1409ا4ولTى ، . المعTاطي النTوري و محمTTود محمTد خليTل الTTصعيدي، ط

 ). لبنان 

، ) ھTـ385ت( جزء، للحافظ الكبير علي بن عمTر الTدارقطني، 11، ل الواردة في ا,حاديث النبويةالعل .187

 ).  السعودية –دار طيبة ، الرياض (م 1985 -ھـ 1405ا4ولى ، .تحقيق محفوظ الرحمن زين � السلفي، ط

م 2001 – ھTـ 1421ا4ولTى ،.  ، للدكتور نور الTدين بTن مختTار الخTادمي ، طعلم المقاصد الشرعية .188

  ) السعودية –مكتبة العبيكان،الرياض (

 –ھTـ 1423ا4ولTى، .  ، للدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن بTن علTي ربيعTة ، طعلم مقاصد الشارع .189

  ) السعودية –العبيكان  للطباعة و التغليف، الرياض (م 2002

علTم للم'يTين، بيTروت دار ال(م 1982الرابعة عشرة ، .صبحي الصالح، ط/دعلوم الحديث ومصطلحه، .190

 ). لبنان –

 جزء ،أبو محمد محمTود بTن أحمTد بTن موسTى بTن أحمTد 12×25عمدة القاري شرح صحيح البخاري، .191

 ). لبنان –دار إحياء التراث العربي، بيروت (، )ھـ855ت(بن حسين الغتيابي الحنفي بدر الدين العيني،

فTاروق حمTادة /، تحقيTق د) ھـ303ت(سائي، جزء واحد، لsمام أحمد بن شعيب النعمل اليوم والليلة،  .192

 ).  لبنان –مؤسسة الرسالة ، بيروت ( ھـ 1406الثانية ، . ، ط

 ، 4بTي عبTد الTرحمن الTشھير بمحمTد أشTرف بTن أميTر بTن علTي بTن عون المعبود عل=ى س=نن أب=ي داود .193

بيTTت (  ، ]بTTدون [ريخ ، التTTا]بTTدون [. رائTTد صTTبري بTTن أبTTي علفTTة ،ط: حيTTدر الTTصديقي العظTTيم آبTTادي ، اعتنTTى بTTه 

  )  ا4ردن-ا4فكار، عمان 

لsمام النووي ترتيب تلميذه الشيخ ع'ء الTدين ابTن ،)المسائل المنثورة( فتاوى ا�مام النووي المسماة  .194

 ).المكتبة التجارية الكبرى ، مصر( ھـ 1352ا4ولى ، . العطار ،ط

حمTد بTن علTي بTن حجTر العTسق'ني ،  جTزء ، لsمTام الحTافظ أ14 ، فتح الباري شرح صحيح البخاري .195

  -دار الفكTر ،بيTروت (  ، ]بTدون [ ، التTاريخ ]بTدون [رقم كتبه و أبوابه و أحاديثTه محمTد فTؤاد عبTد البTاقي، الطبعTة 

  )لبنان 

 أجزاء ، لsمام محمد بTن علTي بTن 5 ، فتح القدير الجامع بين فني الرواية و الدراية من علم التفسير .196

مطبعTTTة ]   (بTTTدون[ا4ولTTTى، التTTTاريخ . ھTTTـ،  ط1349، ) ھTTTـ1250ت(لTTTشوكاني الTTTصنعاني ،محمTTTد بTTTن عبTTTد � ا

  )مصطفى البابي، مصر

 أجزاء ، أبو محمد علي بن أحمد بن سTعيد بTن حTزم ا4ندلTسي 3×5الفصل في الملل وا,ھواء والنحل، .197

 ).  مصر –مكتبة الخانجي ، القاھرة (، ) ھـ456ت (القرطبي الظاھري،

، تحقيTق وتخTTريج ا4حاديTTث )ھTTـ774ت(جTزء واحTTد، 4بTTي الفTداء إسTTماعيل بTن كثيTTر، ،ف=ضائل الق==رآن .198

 ). مصر –مكتبة ابن تيمية ، القاھرة (ھـ 1416ا4ولى ، . الشيخ أبي إسحاق الحويني، ط
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دار الفكTTر، (م 1985 -ھTTـ 1405الثانيTTة، .وھبTTة الزحيلTTي، ط/  أجTTزاء، د8، الفق==ه ا�س==$مي وأدلت==ه  .199

 ). سوريا –دمشق 

 –مطبعTة جامعTة دمTشق، دمTشق (م 1989 -ھTـ 1409الثالثTة، .  لمTصطفى البغTا، طفقه المعاوضات، .200

 ). سوريا 

م 1994 -ھTـ 1414الخامسة ،.  لعبدالرحمن عبدالخالق، ط الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة،  .201

 ).  مصر –دار الحرمين للطباعة ، القاھرة (

جTTزءان ، لTTشيخ اNسTT'م محمTTد بTTن علTTي والموض==وعة ،الفوائ==د المجموع==ة ف==ي ا,حادي==ث ال==ضعيفة  .202

 –مكتبTTة  نTTزار مTTصطفى البTTاز ، مكTTة المكرمTTة ( ، تحقيTTق رضTTوان جTTامع رضTTوان، ) ھTTـ1250ت(الTTشوكاني ، 

 ). السعودية 

بTدون [ أجزاء ، لمحمد المدعو بعبد الرؤوف المنTاوي ، الطبعTة 6 ، فيض القدير شرح الجامع الصغير .203

  ) لبنان-دار المعرفة، بيروت (،]بدون [ ، التاريخ ]

، للTTدكتور يعقTTوب بTTن       عبTTد  تطبيقي==ة- تاص==يلية–قاع==دة الم==شقة تجل==ب التي==سير دراس==ة نظري==ة  .204

  )مكتبة الرشد، السعودية(م 2003 – ھـ 1424ا4ولى ، . الوھاب الباحسين ، ط

راھيم بTن عمTر  ، لsمام أبي طاھر مجد الTدين بTن محمTد بTن يعقTوب بTن محمTد بTن إبTالقاموس المحيط .205

الھيئTTة المTTصرية العامTTة (م 1978 -ھTـ 1398، ]بTTدون [. ، ط) ھTTـ817ت( أجTزاء، 4الTشيرازي الفيTTروز آبTTادي ، 

  ) مصر –للكتاب ، القاھرة 

 مTصر –مكتبة الحTرمين للعلTوم النافعTة ، القTاھرة (م 1992 -ھـ 1412 رفاعي مسرور، قدر الدعوة، .206

 .( 

، للTTدكتور عبTTد الTTرحمن بTTن صTTالح سنة و م==ذاھب الن==اس في==هالق==ضاء و الق==در ف==ي ض==وء الكت==اب و ال== .207

  )دار النشر الدولي ،السعودية( م 1994 –ھـ 1414ا4ولى ، . المحمود ، ط

ا�س==$م اب==ن  القواع=د الفقھي==ة الخم=س الكب==رى و القواع==د المندرج=ة تحتھ==ا م=ن مجم==وع فت==اوى ش=يخ .208

 -دار ابTن الجTوزي، الTدمام (م 2000 –ھTـ 1420ا4ولTى،.  ، للدكتور إسماعيل بTن حTسن محمTد علTوان ، طتيمية

  )السعودية 

محمTد حامTد الفقيTه ، الطبعTة الثانيTة ، : ، لTشيخ اNسT'م ابTن تيميTة ، تحقيTق القواعد النورانية الفقھي=ة  .209

  )  السعودية –مكتبة المعارف، الرياض (م ، 1983 –ھـ 1404

 ، للTTدكتور ء المقاص==د ال==شرعيةقواع==د الوس==ائل ف==ي ال==شريعة ا�س==$مية دراس==ة أص==ولية ف==ي ض==و .210

  )دار اشبيليا،السعودية (:م 1999 –ھـ 1420ا4ولى، . مصطفى بن كرامة � مخدوم ، ط

 ، لsمTام الحTافظ أبTي الفTرج عبTد الTرحمن القواعد في الفقه الم=سمى تقري=ر القواع=د و تحري=ر الفوائ=د .211

 بTTن عبTTد اللطيTف بTTن إبTTراھيم القيTTسي، الطبعTTة إيTTاد: ، تحقيTTق ) ھTـ795ت(البغTدادي الTTشھير بTTابن رجTTب الحنبلTTي ، 

  )  لبنان-بيت ا4فكار، بيروت (، ] بدون[،التاريخ ]بدون[

 –دار ابTن الجTوزي، الTدمام (ھـ 1421الثانية ، .  ، لمحمد بن حسين الجيزاني ، طقواعد معرفة البدع .212

  )السعودية 
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عبTTTد العزيTTTز بTTTن الTTTس'م ،  ، جTTTزءان ، 4بTTTي محمTTTد عTTTز الTTTدين قواع===د ا,حك===ام ف===ي م===صالح ا,ن===ام .213

  ) لبنان-دار المعرفة، بيروت] (بدون[ ، التاريخ ]بدون [.، ط) ھـ660ت(

دار الفكTTر، ( م ،1996 –ھTTـ 1416ا4ولTTى،.  ، للTTشيخ سTTالم بTTن سTTمير الحTTضرمي ، طكاش==فة ال==سجا .214

  )  لبنان –بيروت 

عTTTدي الجرجTTTاني،  أجTTTزاء ، لsمTTTام الحTTTافظ أبTTTي أحمTTTد عبTTTد� بTTTن 8الكام===ل ف===ي ض===عفاء الرج===ال،  .215

 ).  لبنان –دار الفكر، بيروت ( م 1988 -ھـ 1409الثالثة ، . سھيل زكار ،ط/ ،  تحقيق د) ھـ365ت(

 -ھTTـ 1408الثانيTTة ، . محمTTد خليTTل ھTTراس، ط:  ، 4بTTي عبيTTد القاسTTم بTTن سTT'م ، تحقيTTق كت==اب ا,م==وال .216

  ) لبنان –دار الفكر، بيروت (م 1988

) ھTـ327ت(أبTي محمTد عبTدالرحمن بTن أبTي حTاتم الحنظلTي الTرازي،  أجTزاء، للحTافظ 7كتاب العل=ل ،  .217

ا4ولTى ، . خالد بن عبدالرحمن الجريTسي ، ط/ سعد عبد� الحميد و د/،تحقيق فريق من الباحثين بإشراف وعناية د

 ).  السعودية –خالد بن عبدالرحمن الجريسي ، الرياض ( م 2006ھـ 1427

، تحقيTTق )ھTTـ763ت( شTTمس الTTدين محمTTد بTTن مفلTTح المقدسTTي،  جTTزء ، للع'مTTة12 كت==اب الف==روع ،  .218

 ).مؤسسة الرسالة ، دار المؤيد(م 2003 -ھـ 1424ا4ولى ، .عبد� بن عبدالمحسن التركي، ط/د

عبTTد : ً جTTزءا، للحTTافظ أبTTي بكTTر ابTTن أبTTي شTTيبة ، تحقيTTق 15 ، الكت==اب الم==صنف ف==ي ا,حادي==ث وا7ث==ار .219

  )الدار السلفية، الھند( ، ] بدون[تاريخ ، ال] بدون[. الخالق ا4فغاني، ط

، ) ھTـ281ت(4بي بكر عبد� بTن محمTد بTن عبيTد المعTروف بTابن أبTي الTدنيا، كتاب قضاء الحوائج ،  .220

 ).  لبنان–مؤسسة الرسالة ، بيروت ( م 1993 -ھـ 1413ا4ولى ، . تحقيق  محمد عبدالقادر أحمد عطا ، ط

ت (ء، لمنTTصور بTTن يTTونس بTTن إدريTTس البھTTوتي،              أجTTزا5، ك==شاف القن==اع ع==ن م==تن ا�قن==اع .221

  )عالم الكتب ، بيروت لبنان(م  1997 -ھـ 1417ا4ولى، .، تحقيق محمد أمين الضناوي، ط) ھـ1046

جزءان، إسماعيل بن محمد بن عبTدالھادي الجراحTي العجلTوني الدمTشقي كشف الخفاء ومزيل ا�لباس، .222

م 2000 -ھTTـ 1420ا4ولTTى ، .بدالحميTTد بTTن أحمTد بTTن يوسTTف بTTن ھنTTداوي،ط، تحقيTTق ع)ھTTـ1162ت(أبTو الفTTداء ، 

 ).المكتبة العصرية، لبنان(

 أجTTزاء ، لsمTTام أبTTي الفTTرح عبTTدالرحمن ابTTن الجTTوزي ، 4 ك==شف الم==شكل م==ن ح==ديث ال==صحيحين، .223

 )  السعودية–دار الوطن ، الرياض ( م 1997 -ھـ 1418علي حسين البواب، / ، تحقيق د) ھـ597ت(

 ، لsمام تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني الحصني الدمTشقي ة ا,خبار في حل غاية ا�ختصاركفاي .224

دار الكتTTب العلميTTة ، (م 1995 –ھTTـ 1415ا4ولTTى ، . الTTشيخ كامTTل محمTTد محمTTد عويTTضة، ط: الTTشافعي ، تحقيTTق 

  )لبنان

 ، ]بTدون [.راھيم آل جTار � ، ط ، لعبد � بن جار � بTن إبTكمال الدين ا�س$مي و حقيقته و مزاياه .225

  ) السعودية-وزارة الشئون اNس'مية و ا4وقاف و الدعوة و اNرشاد (ھـ 1418

 جTTزءان، للع'مTTة عTT'ء الTTدين علTTى حTTسام الTTدين الھنTTدي، كن==ز العم==ال ف==ي س==نن ا,ق==وال وا,فع==ال، .226

 ).لسعودية  ا–بيت ا4فكار الدولية، الرياض (  اعتنى به إسحاق الطيبي ،،) ھـ975ت(
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 أجزاء ، لع'ء الدين علي بن محمد بTن إبTراھيم 7 ، )تفسير الخازن ( لباب التأويل في معاني التنزيل  .227

شTركة مكتبTة و مطبعTة مTصطفى البTابي الحلبTي و (م 1955 –ھTـ 1375الثانيTة ، . البغدادي الTشھير بالخTازن ، ط

  ) مصر–أو(ده 

نTي الغنيمTي الميTداني الحنفTي ، أحTد علمTاء القTرن الثالTث  أجTزاء ، لعبTد الغ4 ، اللباب في شرح الكتاب .228

، تحقيTق محمTد محTي الTدين ) ھTـ428ت(لsمام القTدوري الحنفTي،) الكتاب ( عشر ، على المختصر المشھور باسم 

  ) .  مصر –مطابع دار الكتاب العربي، القاھرة (م 1961 -ھـ 1381الرابعة، . عبد الحميد، ط

 جTTزء، لsمTTام المفTTسر أبTTي حفTTص عمTTر بTTن علTTي أبTTي عTTادل الدمTTشقي 20اللب==اب ف==ي عل==وم الكت==اب ، .229

، تحقيق الشيخ عادل أحمد عبدالموجود والشيخ على محمد معTوض شTارك فTي تحقيقTه ) ھـ880ت بعد ( الحنبلي ، 

م 1998 -ھTـ 1419ا4ولTى ، . محمد المتولي الدسوقي حرب، ط/محمد سعد رمضان حسن و د/ برسالة جامعية د

 ). لبنان – العلمية ، بيروت دار الكتب(

 أجزاء ، لجمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي بن أحمد بTن أبTي القاسTم بTن 9 ، لسان العرب .230

، تحقيTTق عبTTد � علTTي الكبيTTر و محمTTد احمTTد حTTسب � و ھاشTTم محمTTد الTTشاذلي، ) ھTTـ711ت(حبقTTه بTTن منظTTور ، 

  ) ارف، مصردار المع( ، ]بدون [، التاريخ ] بدون[الطبعة 

دار الفكTر، بيTروت (م 1987 –ه 1407ا4ولTى ، . للحافظ ابTن حجTر ، ط,  أجزاء 7 ، لسان الميزان .231

  ) لبنان–

 أجزاء، إبراھيم بن محمد بن عبد� بن محمد بTن مفلTح أبTو إسTحاق برھTان 8 المبدع في شرح المقنع، .232

 ). لبنان –ة ، بيروت دار الكتب العلمي(م 1997 -ھـ 1418ا4ولى ، .، ط)ھـ884ت(الدين ،

م ، 2000 –ھTـ 1421ا4ولTى، . لشمس الدين أبي بكTر محمTد السرخTسي ، ط, ً جزءا 15 ، المبسوط .233

  ) لبنان-دار الفكر، بيروت (

حTسام :  أجTزاء ، لنTور الTدين علTي بTن أبTي بكTر الھيثمTي ، تحقيTق 10 ، مجمع الزوائد ومنب=ع الفوائ=د .234

  )  مصر –مكتبة القدسي للطبع والنشر والتوزيع ، القاھرة (، )م 1994 –ھـ 1414 ، ] بدون[.الدين القدسي، ط

ت (ً جTTزءا ، 4بTTي زكريTTا محTTي الTTدين بTTن شTTرف النTTووي ،           20 ، المجم==وع ش==رح المھ==ذب .235

  )  لبنان -دار الفكر، بيروت   (]بدون [،التاريخ )بدون (. ، ط) ھـ676

. ، ط) ھTـ546ت( محمد بن عبد الTرحمن البخTاري ،  ، 4بي عبد �محاسن ا�س$م و شرائع ا�س$م .236

  ) لبنان –دار الكتاب العربي،بيروت (م 1985 –ھـ 1406الثالثة ، 

دار الس'م ، القTاھرة (م 1985 –ھـ 1405ا4ولى ، . ، 4حمد عز الدين البيانوني ، طمحاسن ا�س$م .237

  )  مصر –

 أبTي محمTد عبTدالحق بTن غالTب بTن عطيTة  أجزاء، للقاضي6المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، .238

دار الكتTب العلميTة (م 1993 -ھTـ 1413ا4ولTى، . ، تحقيق عبدالس'م عبدالشافي محمد، ط) ھـ546ت(ا4ندلسي، 

 ). لبنان –، بيروت 
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أبTو محمTد عبTدالحق بTن غالTب بTن عبTدالرحمن بTن تمTام بTن المحرر الوجيز في تف=سير الكت=اب العزي=ز، .239

دار الكتTTب (ھTTـ 1422ا4ولTTى، .،تحقيTTق عبدالTTس'م عبدالTTشافي محمTTد، ط)ھTTـ542ت(ربي، عطيTTة ا4ندلTTسي المحTTا

 ).  لبنان –العلمية ، بيروت 

 أجTزاء ، لsمTام فخTر الTدين محمTد بTن عمTر بTن حTسين الTرازي ، 6 ، المحصول في علم أص=ول الفق=ه .240

مؤسTسة ( م ،1992 –ھTـ 1412، الثانيTة . الدكتور طه جابر فياض العلواني، ط: ، دراسة و تحقيق )  ھـ606ت(

  ) لبنان –الرسالة،  بيروت 

، تحقيTق أحمTد محمTد )ھTـ456ت( جزء ،4بي محمTد علTي بTن أحمTد بTن سTعيد بTن حTزم ،11 المحلى ، .241

 ). مطبعة النھضة ، مصر ( ھـ 1347ا4ولى ، .شاكر وآخرون ،ط

للTدكتور : ندلTسي، تحقيTق ً جزءا ، 4بي محمد علي بن أحمد بن سعيد بTن حTزم ا124 ، المحلي با7ثار .242

  ) لبنان-دار الكتب العلمية،بيروت(م ، 1988 – ھـ 1408 ، ]بدون [. عبد الغفار البنداري ،  ط

، تحقيTق  حمTزة )ھTـ666ت( ، لزين الدين محمد بن ابي بكر بن عبTد القTادر الTرازي ، مختار الصحاح .243

  ) لبنان-تمؤسسة الرسالة،بيرو( م ، 1994 –ھـ 1414،]بدون [. فتح �، ط

.  أجزاء ، Nسماعيل بن يحي أبTي إبTراھيم المزنTي ، ط8 ، مختصر المزني ملحق بكتاب ا,م للشافعي .244

  ) لبنان –دار الفكر، بيروت ( م ،1990  -ھـ 1410 ، ]بدون [

، اختTTصار وتھTTذيب رجTTائي بTTن محمTTد المTTصري )ھTTـ814ت((بTTن النحTTاس ،مخت==صر تنبي==ه الغ==افلين ، .245

 ). مصر –الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، القاھرة ( ھـ 1409ا4ولى ، . المكي، ط

قTسم التحقيقTات و البحTث العلمTي  بTدار طويTق :  ، لsمام الجرجاني ،اختصره مختصر كتاب التعريفات .246

  ) السعودية-دار طويق لنشر و التوزيع،الرياض (ھـ 1415ا4ولى ، . للنشر والتوزيع ، ط

  ) دار المختار  ، مصر(م 1977 –ھـ 1397ا4ولى، . ان ، ط ، لوحيد الدين خمسؤوليات الدعوة .247

 أجTTزاء ، 4بTTي عبTTد � محمTTد النيTTسابوري المعTTروف 4 ، الم==ستدرك عل==ى ال==صحيحين ف==ي الح==ديث .248

  )  السعودية-مكتبة و مطابع النصر الحديثة، الرياض( ، ]بدون [،التاريخ ]بدون [. بالحاكم ، ط

 الغزالTTTي محمTTTد بTTTن محمTTTد بTTTن محمTTTد حامTTTد أبTTTي لsمTTTام ، جTTTزءان ، ا,ص===ول عل===م ف===ي المست===صفى .249

مؤسTTسة الرسTTالة، ) (م1997 – ھTTـ 1417ا4ولTTى ، . الTTدكتور محمTTد سTTليمان ا4شTTقر، ط: ، تحقيTTق ) ھTTـ505ت(

  )  لبنان–بيروت 

محمTد بTن /، تحقيTق د)ھTـ204ت ( أجTزاء ، سTليمان بTن داود الجTارود ، 4 ، مسند أبي داود الطيالسي .250

 )  مصر –ھجر ، القاھرة ( م 1999 - ھـ 1420ا4ولى ، . ، طعبدالمحسن التركي

 جزء ، لsمام الحافظ أحمد بن علي بTن المثنTى التميمTي، تحقيTق حTسين 14، مسند أبي يعلي الموصلي .251

 ).  لبنان –دار المأمون للتراث ، بيروت ( م 1984 -ھـ 1404الثانية ، . سليم أسد ، ط

مTTام إسTTحاق بTTن إبTTراھيم بTTن مخلTTد الحنظلTTي المTTروزي،  أجTTزاء، ل5sم==سند إس==حاق ب==ن راھوي==ه ، .252

مكتبة اNيمTان (م 1991 -ھـ 1412ا4ولى ، . عبد الغفور عبدالحق حسين بر البلوشي ، ط/، تحقيق د) ھـ238ت(

 ) السعودية –، المدينة المنورة 
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،تحقيTTق شTTعيب ) ھTTـ241ت ( جTTزء ، لsمTTام أحمTTد بTTن حنبTTل، 50 ، م==سند ا�م==ام أحم==د ب==ن حنب==ل .253

 ). لبنان –مؤسسة الرسالة ، بيروت ( م 1995 -ھـ 1416ا4ولى ، .4رنؤوط وآخرون ، طا

 أجTTزاء ،للحTTافظ أبTTي محمTTد عبTTد� بTTن عبTTدالرحمن 4 ،)س==نن ال==دارمي(م==سند ال==دارمي المع==روف ب==ـ .254

دار المغنTTي للنTTشر (م  2000 -ھTTـ 1421ا4ولTTى ،. ، تحقيTTق حTTسين سTTليم أسTTد الTTداراني ،ط)ھTTـ255ت(الTTدارمي 

 ). السعودية –التوزيع، الرياض و

جزءان ، لsمام الحافظ أبي الفTضل عيTاض بTن موسTى بTن عيTاض مشارق ا,نوار على صحاح ا7ثار، .255

 ).  مصر – تونس ، دار التراث ، القاھرة –المكتبة العتيقة (، ) ھـ544ت(اليحصبي السبتي المالكي، 

. ،          ط)ھTTـ770(مي المقTTرى،ت ، جTTزءان،  4حمTTد بTTن محمTTد بTTن علTTي الفيTTوالم==صباح المني==ر .256

  ) مصر –المطبعة ا4ميرية ، القاھرة ( م 1992الخامسة ،

دار (ھTـ 1414ا4ولTى، . عبTدالرحمن صTالح المحمTود، ط/دمصدر تلقي العقي=دة عن=د ال=سلف ال=صالح، .257

 ). السعودية –المسلم للنشر والتوزيع، الرياض 

حبيب الرحمن ا4عظمTي ، : م الصنعاني ، تحقيق  جزء ، 4بي بكر عبد الرزاق بن ھما11 ، المصنف .258

  ) لبنان-المكتب اNس'مي، بيروت (م 1983 –ھـ 1402الثانية ،. ط

، تحقيTق محمTد ) ھTـ235ت(لsمام أبي بكر عبد� بن محمTد بTن أبTي شTيبة ،المصنف �بن أبي شيبة ، .259

 )   لبنان–بيروت دار قرطبة للطباعة والنشر ، (  م 2006 -ھـ 1427ا4ولى ، . عوامة ، ط

 للTشيخ عبTد القTادر المعتمد في فقه ا�مام أحمد جرى فيه الجمع بين نبل الم=آرب ل=شرح دلي=ل الطال=ب، .260

: بن عمر الشيباني و منار السبيل في شرح الدليل للTشيخ إبTراھيم بTن محمTد ضTويان ، جTزءان، أعTده و علTق عليTه 

م 1994 –ھTـ 1414الثانيTة ، .  محمTود ا(رنTؤوط، ط:علي عبTد الحميTد بلطجTي و محمTد وھبTي سTليمان ، تTدقيق 

  )   لبنان –دار الخير، بيروت (

 -ھTTـ 1410الثانيTTة ، . توفيTTق علTTوان، ط/دمعج==زة ال==ص$ة ف==ي الوقاي==ة م==ن م==رض دوال==ي ال==ساقين، .261

 ). مصر –دار الوفاء للطباعة والنشر، المنصورة (م 1988

، تحقيTTق )ھTـ360ت (مان بTTن أحمTد الطبرانTTي،  أجTزاء، للحTTافظ أبTي القاسTTم سTلي10 ، المعج=م ا,وس==ط .262

دار (م 1995 -ھTTـ 1415، ] بTTدون. [َطTTارق بTTن عTTوض � بTTن محمTTد و عبدالمحTTسن بTTن إبTTراھيم الحTTسيني ، ط

 ).  مصر –الحرمين ، القاھرة 

: ، تحقيTق )ھTـ360ت(ً جزءا ، 4بي القاسم سليمان بن أحمد الطبرانTي ، 25 ، المعجم الكبير للطبراني .263

  ) مصر–مكتبة أبن تيمية، القاھرة ] ( بدون[الثانية ،التاريخ. بد المجيد السلفي ، طحمدي ع

ا4ولTTى ، .  ، لعTTادل نTويھض ، جTTزءان ، طمعج=م المف==سرين م=ن ص==در ا�س=$م حت==ى الع==صر الحاض=ر .264

  ).مؤسسة نويھض الثقافية للتأليف والترجمة والنشر ( 1983 –ھـ 1402

 مصطفى ، أحمTد حTسن الزيTات ، حامTد عبTد القTادر ، محمTد علTي Nبراھيم( ، جزءان، المعجم الوسيط .265

  )دار الدعوة، تركيا( م 1972 –م 1392الثانية ، . ، ط)البخار

،  تحقيTق عبTد ) ھTـ395ت( أجزاء ،4بTي الحTسين أحمTد بTن فTارس بTن زكريTا،6 ،معجم مقاييس اللغة .266

  ) لبنان-وت دار الجبل، بير(م 1991 –ھـ 1411ا4ولى ، . الس'م محمد ھارون، ط
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، تحقيTTTق ) ھTTTـ458ت( جTTTزء، 4بTTTي بكTTTر أحمTTTد بTTTن الحTTTسين البيھقTTTي ، 15معرف===ة ال===سنن وا7ث===ار، .267

 باكTستان –جامعة الدراسTات اNسT'مية ، كراتTشي (م 1991 -ھـ 1411ا4ولى ، . عبدالمعطي أمين قلعجي ، ط/د

 ) القاھرة –، المنصورة  حلب ، دار الوفاء – بيروت ، دار الوعي ، القاھرة –، دار قتيبة ، دمشق 

بTTشار عTTواد وشTTعيب ا4رنTTوؤط :  ، جTTزءان ، تحقيTTق معرف==ة الق==راء الكب==ار عل==ى الطبق==ات وا,ع==صار .268

  ) لبنان–مؤسسة الرسالة، بيروت (، .م1984-ھـ1404ا4ولى ، . وصالح مھدي عباس،  ط

عتنTى بنTشره وتTصحيحه لsمام الحاكم أبي عبد� محمد بن عبTد� النيTسابوري، امعرفة علوم الحديث، .269

 ). مصر –مطبعة دار الكتب المصرية، القاھرة ( م 1937 -ھـ 1356ا4ولى ، .د السيد معظم حسين ،ط/أ

، تحقيTق )ھTـ610ت(جزءان ، لsمام أبي الفTتح ناصTر الTدين المطTرزي، المغرب في ترتيب المعرب ،  .270

 ).  سوريا – مكتبة أسامة بن زيد ، حلب (م 1979 -ھـ 1399ا4ولى ، . محمود فاخوري و عبدالحميد مختار، ط

لحTسن محمTTد شTداد بTTن عمTر بTTاعمر ، ،ρمغن=اطيس القب==ول ف=ي الوص==ول رؤي=ة س==يدنا الرس=ول محم==د  .271

 ). سوريا –مطبعة الصباح ، دمشق (

. ،    ط) ھTTـ620ت( أجTTزاء ، لموفTTق الTTدين أبTTي محمTTد عبTTد � بTTن أحمTTد بTTن قدامTTه ، 10 ، المغن==ي .272

  ) لبنان -دار الفكر، بيروت(م 1985 – ھـ 1405ا4ولى ، 

 أجTزاء ، لTشمس الTدين محمTد بTن محمTد الTشربيني 4 ، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھ=اج .273

  ) لبنان –دار الفكر، بيروت ( م 1998  -ھـ 1419ا4ولى ، . ، ط) ھـ977ت(الخطيب القاھري الشافعي،

د بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقTب أبو عبد� محم التفسير الكبير،–مفاتيح الغيب  .274

 ).  لبنان–دار إحياء التراث العربي، بيروت (ھـ، 1420الثالثة، .، ط)ھـ606ت(بفخر الدين الرازي خطيب الري،

م 1964 -ھTTـ 1384 4حمTTد بTTن حTTسن بTTن عبTTد� العطTTاس، مفت==اح ا�م==داد ف==ي ال==صلوات وا,وراد، .275

 ). مطبعة الھدى (

 ، جTزءان ، لsمTام شTمس الTدين أبTي عبTد � ر السعادة  و منشور و�ية أھ=ل العل=م و ا�رادةمفتاح دا .276

أبTو عبTد � : ، ضTبط النTصوص و علTق عليTه ) ھTـ751ت(محمد بن أبي بكر الزرعي الشھير بابن قيم الجوزية ، 

  )ن المكتبة العصرية،  لبنا(م 2003 –ھـ 1423 ، ]بدون [.الداني بن منير آل زھوي، ط

جTTزء واحTTد، 4بTTي القاسTTم الحTTسين بTTن محمTTد المعTTروف بالراغTTب  المف==ردات ف==ي غري==ب الق==رآن ،  .277

 . ، تحقيق محمد سيد كي'ني) ھـ502ت(ا4صفھاني، 

.  ، للTدكتور عبTد الكTريم زيTدان ، طالمفصل في أحكام المرأة و البي=ت الم=سلم ف=ي ال=شريعة ا�س=$مية .278

 ) لبنان–رسالة، بيروت مؤسسة ال( م 1997 –ھـ 1417الثالثة ، 

دار المTTسيرة للنTTشر ( م 2008 -ھTTـ 1428ا4ولTTى ،. د محمTTد أحمTTد الخطيTTب، ط/ أمقارن==ة ا,دي==ان، .279

 ). ا4ردن–والتوزيع، عمان 

 ، للTشيخ محمTد بTن عبTد الTرحمن المقاصد الحسنة في بيان كثير من ا,حاديث المشتھرة عل=ى ا,ل=سنة .280

دار الكتTTاب (م      1985 –ھTTـ 1405ا4ولTTى ، . مTTان الخTTشت، طمحمTTد عث: ، تحقيTTق ) ھTTـ902ت(الTTسخاوي ، 

  ) لبنان –العربي، بيروت 
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. ،للTTدكتور نTTور الTTدين بTTن مختTTار الخTTادي ،    ط ) حجتھ==ا– أمثلتھ==ا –تعريفھ==ا ( مقاص==د ال==شريعة  .281

  ) السعودية-دار اشبيليا ( م ،2003 –ھـ 1424ا4ولى، 

 ، للTTدكتور محمTTد سTTعد بTTن أحمTTد بTTن مTTسعود  ال==شرعيةمقاص==د ال==شريعة ا�س==$مية و ع$قتھ==ا با,دل==ة .282

  ) السعودية –دار الھجرة ،الرياض (م  2002 –ھـ 1423الثانية، . اليوبي ، ط

. عبTدا لعزيTز عبTد الTرحمن الربيعTة، ط: ، لزيد بن محمد الرماني ، إشراف مقاصد الشريعة ا�س$مية .283

  ) السعودية –دار الغيث، الرياض (ھـ 1415ا4ولى ، 

.  لمحمد الطاھر بن عاشور ، تحقيق و دراسة محمد الطاھر الميساوي ، طصد الشريعة ا�س$مية،مقا .284

  )دار النفائس، ا4ردن(م 2001 –ھـ 1421الثانية ، 

 –ھTTـ 1421ا4ولTTى، .  ، للTTدكتور يوسTTف أحمTTد محمTTد البTTدوي ، طمقاص==د ال==شريعة عن==د اب==ن تيمي==ة .285

  )دار النفائس،ا4ردن(م  2000

.  ، للTTدكتور عمTTر بTTن صTTالح بTTن عمTTر ،         ط عن==د ا�م==ام الع==ز ب==ن عب==د ال==س$ممقاص==د ال==شريعة .286

  ) ا4ردن-دار النفائس( م 2003 –ھـ 1423ا4ولى،  

، )إعTادة(ا4ولTى . آبTاد خالTد الطبTاع، ط: ، تحقيTق ) ھTـ660ت( ، للعز بTن عبTد الTس'م،مقاصد الص$ة .287

  ) سوريا–ن ، دار الفكر، دمشق  لبنا-دار الفكر المعاصر، بيروت(م 2000 –ھـ 1421

م 1994 -ھTـ1415الثانيTة ، .  ، للTدكتور يوسTف حامTد العTالم ، طالمقاصد العامة لل=شريعة ا�س=$مية .288

  ) السعودية-الدار العالمية للكتاب اNس'مي،الرياض (

 -ھTTـ 1408 لsمTTام أبTTي عمTTرو عثمTTان الTTشھرزوري المعTTروف بTTابن الTTص'ح ، مقدم==ة اب==ن ال==ص$ح، .289

 ). لبنان –دار الفكر ، بيروت ( م 1988

لsمTTام موفTTق الTTدين عبTTد� بTTن أحمTTد بTTن قدامTTة المقدسTTي ، المقن==ع ف==ي فق==ه ا�م==ام أحم==د ب==ن حنب==ل ،  .290

  )   لبنان-دار الكتب العلمية، بيروت ] (بدون. [، ط)ھـ 620ت(

 -ھTـ 1400ا4ولTى ، . فTاروق حمTادة ، ط/، تحقيTق د) ھTـ360ت(لsمTام الطبرانTي ، مكارم ا,خ$ق،  .291

 )أشرف على طباعته المكتب التعليمي السعودي بالمغرب(  م 1980

لsمTام أبTي حامTد مكاشفة القلوب المق=رب إل=ى  ح=ضرة ع=$م الغي=وم مخت=صر م=ن المكاش=فة الكب=رى،  .292

مكتبة مصطفى البابي الحلبTي (م 1952 -ھـ 1371الثانية ، . ، ط) ھـ505ت(محمد بن محمد بن محمد الغزالي ، 
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دار (ھTTـ         1421ا4ربعTTين ، .  ، لعبTTد العزيTTز المحمTTد الTTسلمان ، طم==ن محاس==ن ال==دين ا�س==$مي .293

  ) السعودية-طيبة،الرياض 

ھTـ 1421ا4ولTى ، .  ، جزءان ، للشيخ إبراھيم بن محمد بن ضTويان ، طمنار السبيل في شرح الدليل .294

  )جمعية إحياء التراث ،الكويت (م 2000 –

دار (م 1986الثامنTTة و العTTشرون، .  ، جTTزءان ، المطبعTTة الكاثوليكيTTة ، ط ف==ي اللغ==ة وا,ع==$مالمنج==د .295

  )المشرق،لبنان
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ُ ، لمحTTي الTTدين أبTTي زكريTTا يحTTي بTTن شTTرف بTTن مTTّري الحج==اج المنھ==اج ف==ي ش==رح ص==حيح م==سلم ب==ن .296
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 ، نھاي==ة الوص==ول إل==ى عل==م ا,ص==ول المع==روف بب==ديع النظ==ام الج==امع ب==ين كت==اب الب==ز دوي و ا,حك==ام .311

الTTدكتور سTTعد بTTن غريTTر بTTن المھTTدي الTTسلمي : جTTزءان ، للTTشيخ أحمTTد بTTن علTTي أبTTن تغلTTب بTTن الTTساعاتي ، تحقيTTق 
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للشيخ محمTد المنتTصر الريTسوني، خTرج أحاديثTه وعلTق عليTه عبTدالرحمن بTن أحمTد وكل بدعة ض$لة، .319
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    البحث خطة

  1  : ا,ول الباب

     فصول وث'ثة ھيدتم وفيه وأقسامھا وأدلتھا المقاصد تعريف

 2   تمھيد -

  3   مبحثان وفيه وأدلتھا الشريعة مقاصد تعريف : ا,ول الفصل

  5  ًواصط'حا لغة المقاصد تعريف : ا,ول المبحث

 5   المقاصد تعريف -

  6   الشريعة تعريف -

  9  المختار التعريف -

  10   مطلبان وفيه المقاصد أدلة : الثاني المبحث

  11   النقلية ا4دلة  :ا4ول المطلب �

  13   القرآن في التعليل أوجه -

  18  العقلية ا4دلة : الثاني المطلب

  20  .مبحثان وفيه وقواعدھا المقاصد معرفة وثمار أھمية : الثاني الفصل

  22  المقاصد وثمرات أھمية: ا,ول المبحث

  29  المقاصد قواعد: الثاني المبحث

  30  تمھيد -

 30   ا4صلية القواعد -

 35  ا4صلية للمقاصد المكملة القواعد -

 37  مبحثان وفيه المقاصد أقسام : الثالث الفصل

 38  مطالب وأربعة تمھيد وفيه عليھا بالمحافظة جاءت التي المصالح حيث من المقاصد أقسام: ا,ول المبحث

 39  تمھيد : المقاصد أقسام -

  40  فروع ستة وفيه الضروريات : ا,ول المطلب -

  41  المقاصد اصط'ح في الضروريات – الضروريات تعريف -

  41   الضروريات حصر على ا4دلة -

 44   وأحكامھا الردة – الدين حفظ وسائل – حقيقته ھو ما الدين ھو ما  - الدين حفظ: ا,ول الفرع �

 45  ؟ الدين ھو وما  الدين حفظ -

 45   الدين حقيقة -

 47   الدين حفظ وسائل -

  47   الوجود بجان من الدين حفظ •

  51   العدم جانب من الدين حفظ •



485 

 

  52   وأحكامھا الردة -

 55   النفس حفظ : الثاني الفرع �

  55   الشريعة في المعصومة النفس مكانة -

 55   المؤمنة النفس •

  57  المعصومة غير النفس •

 57   النفس حفظ وسائل -

  57  الوجود جانب من النفس حفظ •

  60  العدم جانب من النفس حفظ •

  64   العقل حفظ : الثالث الفرع �

 64   كلھا السماوية الشرائع في العقل مكانة -

  64   العقل حفظ وسائل -

  64   الوجود جانب من العقل حفظ •

  66   العدم جانب من العقل حفظ •

  67   المقصد ھذا تحديد في العلماء اخت'ف – النسل أو النسب حفظ : الرابع الفرع �

     النسب على ا(عتداء جرائم -  النسل حفظ وسائل                             

  67    النسل أو النسب حفظ -

  67  المقصد ھذا تحديد في العلماء اخت'ف -

  68   النسل حفظ وسائل -

 68  الوجود جانب من النسل حفظ •

 69   العدم جانب من النسل حفظ •

  71   النسب على ا(عتداء جرائم -

 72  المال حفظ وسائل – الناس حياة في ا4موال – المال حفظ: الخامس الفرع �

  72  الشرع في المال منزلة – المال حفظ -

 73  المال حفظ وسائل -

 73   الوجود جانب من المال حفظ •

  76  العدم جانب من المال حفظ •

  76   ا4موال على ا(عتداء جرائم -

  76  أحكام من بھا يتعلق وما السرقة �

  77  الربا �

  78  الرشوة �

  79  الطريق قطع �
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  79  يتيمال مال أكل �

  80  بالباطل الناس أموال أكل �

 81  الميسر �

 82  عليه والضمان الغير مال إت'ف �

 84  العرض حفظ: السادس الفرع �

  84  الضروريات من عده في العلماء اخت'ف -

 84   العرض حفظ وسائل -

  84  الوجود جانب من العرض حفظ •

 86  العدم جانب من العرض حفظ •

  86  الخمس الضروريات ترتيب -

  88   الحاجيات : الثاني لبالمط

  89   الحاجيات -

 89  والتحسينية للحاجية أصل الضرورية المقاصد -

  94   سبعة وغيرھا العبادات في التخفيف أسباب -

  95  الشرع تخفيفات -

  96  الرخص أقسام -

  97  فرعان وفيه التحسينات: الثالث المطلب

  98  ًواصط'حا لغة التحسينات تعريف : ا,ول الفرع �

  98  لتحسيناتا تعريف -

 100  التحسينية المصالح أھمية: الثاني الفرع �

  101     المكم'ت : الرابع المطلب

  102   المكم'ت تعريف -

  102  المكم'ت أقسام -

  102   الضروريات مكم'ت •

  103  الحاجيات مكم'ت •

  104  التحسينيات مكم'ت •

  105  القصد في مرتبتھا حيث من المقاصد أقسام : الثاني المبحث

  106   التابعة والمقاصد ا4صلية المقاصد -

  106   ا4صلية المقاصد -

  106   ا4صلية المقاصد أقسام -

  108   التابعة المقاصد -
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  108   التابعة المقاصد أقسام -

     : الثاني الباب

  113  فص'ن تمھيد وفيه أمور من بھا يتعلق وما العبادة مفھوم

  114  مبحثان وفيه : ا,ول الفصل

  115  ًوشرعا ً◌ لغة العبادة تعريف : ,ولا المبحث

  115  ً شرعا – لغة : العبادة تعريف -

 117  � عند وأفضلھا العبادات أنواع: الثاني المبحث

  118  وآ(ئه � مخلوقات في التفكر -

 127  مبحثان وفيه المسلمين غير عند العبادات : الثاني الفصل

  128  الكتاب أھل عند العبادات : ا,ول المبحث

 129  الكتاب أھل عند العبادة -

 130  اليھود عبادات -

  130   اليھود عند الص'ة كيفية •

  131  اليھود عند بالص'ة اNع'م طريقة •

  132  اليھود عند الصلوات عدد •

  132  اليھودية في الجماعة ص'ة شروط •

  132  اليھود عند الص'ة في المصلي حال •

 133   اليھود عند الصوم •

  133   مالصيا محرمات •

 133  اليھودية في الصيام أنواع •

  134  اليھود عند الحج •

 134   النصارى عبادات -

  134   الص'ة في وطقوسھم عباداتھم من •

 134  ومواقيتھا الصلوات عدد •

  135  المسيحيين عند الص'ة أركان •

  136  المسيحيين ص'ة في الموسيقى •

  136  النصارى عند الصيام •

  137  النصارى عند الحج •

 137  والنصارى اليھود لعبادة الشرعي نظورالم -

  140   السماوية غير ا4ديان عند العبادات : الثاني المبحث

 141  السماوية غير ا4ديان عند العبادات -
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 141   الھندوسية -

  143  الھندوس وطقوس عبادات من •

 143  الھندوسي المجتمع في الطبقات •

  144   البوذية -

  145  البوذية عبادات •

 146  :الثالث الباب

     فصول خمسة وفيه : العبادات مقاصد

 147  مباحث خمسة وفيه الطھارة مقاصد: ا,ول الفصل

 148   الطھارة مقاصد : ا,ول المبحث -

  148   النجاسة إزالة مقاصد – الطھارة تعريف -

  151  والغسل الوضوء مقاصد : الثاني المبحث -

  157  التيمم مقاصد : الثالث المبحث -

 159  الصحية الطھارة مقاصد : بعالرا المبحث -

  162   ا4ذان مقاصد :الخامس المبحث -

 165  مباحث خمسة وفيه الص'ة مقاصد : الثاني الفصل

  166  ًمطلقا الص'ة مقاصد : ا,ول المبحث -

  166  الص'ة؟ فرضت متى – تعريفھا -

  167   الص'ة مقاصد -

  174  الص'ة في وا4دعية ا4ذكار م'حظة -

  183   الجماعة ص'ة مقاصد : يالثان المبحث -

  191  النوافل مقاصد : الثالث المبحث -

 197   الص'ة في وا(جتماعية التربوية المقاصد : الرابع المبحث -

  203  والطبية الصحية الص'ة مقاصد : الخامس المبحث -

  207  الزكاة مقاصد : الثالث الفصل

 208  الزكاة؟ فرضت متى – تعريفھا -

  209  فرضيتھا دليل -

  218  الصيام مقاصد : الرابع الفصل

  219  الصيام تعريف -

  219   الصيام؟ فرض متى -

  220   فرضيته دليل -

 222   الصيام مقاصد -
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  228   الصحية الصيام مقاصد -

  230  الحج مقاصد : الخامس الفصل

 231   تعريفه -

  231  الحج؟ فرض متى -

  232  فرضيته دليل -

  232  الحج مقاصد -

  235  : الرابع الباب

    فصول ث'ثة وفيه : المعام'ت صدمقا

  236  مباحث ث'ثة وفيه المعام'ت أقسام مقاصد : ا,ول الفصل

  237  القراض – الشركة – الرھن – السلم – الربا – البيع مقاصد : ا,ول المبحث

  238   البيوع مقاصد -

  241  الربا تحريم مقاصد -

  241  الربا تعريف •

  241  تحريمه على ا4دلة •

 243  الربا ريمتح مقاصد •

  258  السلم مقاصد -

 258  السلم تعريف •

  259   مشروعيته على ا4دلة •

  260   السلم بيع مقاصد •

  261   الرھن مقاصد -

 261   تعريفه •

  261   حكمه •

 262  الحضر في الرھن جواز •

  262  الرھن مقاصد •

  266   الشركة مقاصد -

  266  الشركة تعريف •

 266  مشروعيتھا على ا4دلة مع حكمھا •

  267   الشركة صدمقا •

 271  القراض مقاصد -

  271  مشروعيته على ا4دلة – تعريفه •

  271  القراض مقاصد •
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  272  الحجر – الصلح – الضمان – الكفالة – الوكالة – الحوالة : الثاني المبحث

  273   الحوالة مقاصد -

  273  تعريفھا •

 273  مشروعيتھا على ا4دلة •

  273   الحوالة مقاصد •

 275   الوكالة مقاصد -

  275   تعريفھا •

 275   مشروعيتھا على ا4دلة •

  276   الوكالة مقاصد •

 280   الكفالة مقاصد -

 281   تعريفھا •

 281   مشروعيتھا على ا4دلة •

  281   الكفالة مقاصد •

 282   الضمان مقاصد -

  282   تعريفه •

 282  مشروعيته على وا4دلة حكمه •

  282  الضمان مقاصد •

  284   الصلح مقاصد -

  284  مشروعيته على لةوا4د تعريفه •

  284   الصلح مقاصد •

  290  الحجر مقاصد -

  290   تعريفه •

  290   وأنواعه حكمه •

  290  مشروعيته على ا4دلة •

  291  الحجر مقاصد •

  293   الشفعة – اNجارة – الھبة – الغضب – العارية: الثالث المبحث

  294   العارية مقاصد -

  294  تعريفھا •

 294   مشروعيتھا على ا4دلة مع حكمھا •

  295   العارية مقاصد •

 297  الغصب مقاصد -
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 297   تعريفه •

  297   تحريمه على وا4دلة حكمه •

  298  الغصب تحريم مقاصد •

  300   الھبة مقاصد -

 300  مشروعيتھا على وا4دلة تعريفھا •

 300  الھبات مقاصد •

 302   اNجارة مقاصد -

  302   مشروعيتھا على والدليل تعريفھا •

 302   اNجارة مقاصد •

  305   الشفعة مقاصد -

  305  مشروعيتھا على وا4دلة تعريفھا •

 305   الشفعة مقاصد •

  308  مبحثان وفيه واNرث الوصايا مقاصد : الثاني الفصل

 309  واNرث الوصايا مقاصد : ا,ول المبحث

  310   اNرث – الوصية تعريف -

 310  واNرث الوصايا مقاصد -

  313  أحكام من بھا لقيتع وما الوقف مقاصد  :الثاني المبحث

 314  مشروعيته على والدليل الوقف تعريف -

 314   الوقف مقاصد -

  316   مبحثان وفيه والط'ق النكاح مقاصد : الثالث الفصل

 317   أحكام من بھا يتعلق وما النكاح مقاصد :ا,ول المبحث

  318   وحكمه مشروعيته على والدليل النكاح تعريف -

  319   النكاح مقاصد -

  337  ا4نكحة بعض تحريم دمقاص -

  339  مطالب  سبعة وفيه وغيره الط'ق مقاصد  :الثاني المبحث

  340  الط'ق مقاصد : ا,ول المطلب �

  340  مشروعيته على والدليل الط'ق تعريف -

  340  الط'ق مقاصد -

  342   الرجعة مقاصد : الثاني المطلب �

  342  مشروعيتھا على والدليل الرجعة تعريف -

  342   جعةالر مقاصد -
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  345  الخلع مقاصد : الثالث المطلب �

  345  ومشروعيته الخلع تعريف -

  345  الخلع مقاصد -

  346  واNحداد العدد: الرابع المطلب �

  346  اNحداد ، العدة تعريف -

  346  واNحداد العدة مقاصد -

  348  اNي'ء مقاصد: الخامس المطلب �

  348   اNي'ء تعريف -

 348  اNي'ء مقاصد -

  350  الظھار مقاصد: السادس المطلب �

 350  وحكمه الظھار تعريف -

 350  الظھار مقاصد -

  352  اللعان مقاصد: السابع المطلب �

  352  اللعان تعريف -

  352  اللعان تحريم مقاصد -

 354  والحضانة الرضاع مقاصد : الثامن المطلب �

 354  الحضانة ، الرضاع تعريف -

 354  والحضانة الرضاع مقاصد -

  356  : الخامس بالبا

     فصول وستة تمھيد وفيه : والجنايات الحدود مقاصد

 357  :مباحث ثمانية وفيه والجنايات الحدود مقاصد : ا,ول الفصل

  358  تمھيد -

  360  الجرائم لترتيبً تبعا الحدود ترتيب -

  362  معصية به وقعت عضو كل إت'ف الحكمة من ليس -

  363  .القتل تحريم مقاصد :ا,ول المبحث

  364  ًواصط'حا ً◌ لغة القتل تعريف -

 364  القتل أنواع -

 364   العبد عليه يحاسب الذي القتل -

  364  القتل تحريم أدلة -

  365  القتل تحريم مقاصد -

 372  الزنا تحريم مقاصد :الثاني المبحث
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  373  الزنا تحريم على ا4دلة  -حكمه – الزنا تعريف -

  373  الزنا حد -

  374  الزنا تحريم مقاصد -

 381  والسحاق اللواط تحريم مقاصد :الثالث المبحث

  382   السحاق – اللواط : تعريف -

 382  والسنة الكتاب من ذلك تحريم في الواردة النصوص -

 382    اللواط حكم -

  383  السحاق حكم -

 383  اللواط تحريم مقاصد -

  387  القذف تحريم مقاصد : الرابع المبحث

  388   تحريمه على والدليل وحكمه القذف تعريف -

 388  القذف حد -

 388  القذف تحريم مقاصد -

  393  والمسكرات الخمر شرب تحريم مقاصد: الخامس المبحث

  394   حكمه – الخمر تعريف -

  394  الخمر تحريم مراحل -

  396  الخمر تحريم مقاصد -

  404   السرقة تحريم مقاصد : السادس المبحث

 405   عقاب من عليھا يترتب وما حكمھا – السرقة تعريف -

  406   السرقة تحريم مقاصد -

 408  ).الحرابة (الطريق قطع تحريم مقاصد : السابع المبحث

  409  حكمھا – الحرابة تعريف -

  409   الحرابة أنواع -

  410  الحرابة تحريم مقاصد -

  412   الردة مقاصد : الثامن المبحث

  413  ًوشرعا ً◌ لغة الردة تعريف -

  413  الردة تحريم مقاصد -

 417  مباحث ث'ثة وفيه الكفار وقتال الجھاد مقاصد : الثاني صلالف

  418  الكفار جھاد مقاصد: ا,ول المبحث

  418  وأنواعه الجھاد تعريف -

  419  الجھاد مقاصد -
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  425  والفيء الغنائم تقسيم مقاصد: الثاني المبحث

  426   الفيء – الغنيمة: تعريف -

  426  والفيء المغانم تقسيم مقاصد -

  429  أحكام من بھا يتعلق وما الجزية مقاصد :الثالث المبحث

  429  الجزية تعريف -

  430  الجزية مقاصد -

  432  مباحث أربعة وفيه والذبائح الصيد مقاصد :الثالث الفصل

  433   الميتة أكل وتحريم الذكاة مقاصد :ا,ول المبحث

  434   الذبائح – الصيد – ا4طعمة : تعريف -

  434  والذبائح الصيد مقاصد -

 437  الشراب وأنواع ا4طعمة إباحة مقاصد: الثاني المبحث

 438  الشراب وأنواع ا4طعمة إباحة مقاصد -

  441  أحكام من بھا يتعلق وما ا4ضحية مقاصد :الثالث المبحث

  442  ا4ضحية تعريف -

  442  ا4ضاحي مقاصد -

  445  .أمور من بھا يتعلق وما العقيقة  :الرابع المبحث

  446  العقيقة تعريف -

  446   العقيقة مقاصد -

  448  مبحثان وفيه والنذور ا4يمان مقاصد : الرابع الفصل

  449  أحكام من بھا يتعلق وما ا4يمان مقاصد: ا,ول المبحث

 450  اليمين تعريف -

  450  ا4يمان مقاصد -

 453  أحكام من بھا يتعلق وما النذور مقاصد :الثاني المبحث

 454  النذر تعريف -

  454  رالنذ مقاصد -

  455  مبحثان وفيه والحقوق القضاء مقاصد: الخامس الفصل

 456  أحكام من بھا يتعلق وما القضاء مقاصد: ا,ول المبحث

 457  القضاء تعريف -

  458  القضاء مقاصد -

  461  الشھادات مقاصد :الثاني المبحث

  462   حكمھا – الشھادة تعريف -
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  462  الشھادات مقاصد -

  465  عتقال مقاصد  :السادس الفصل

 466  العتق تعريف -

  466  العتق مقاصد -

  469   الخاتمة

     الفھارس

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



496 

 

  

  

  

  

  

  



497 

 

  

  

  

  



498 

 

  

  

  

  


