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هب وكعددوو  ددفن اددن  و  أكػنددـف  ه وكندد عقـنه وكندد غػون إن احلؿددهلل ن كحؿددهللن

ب وان ويضؾل ؿال هفدي قدهب وأهدفهلل أن ٓ  وسقئفت أعامقـفب ان هيهلله ان ؿال اضلَّ قهن

هللًا عبهلله و سوقه.  إقه إٓ ان وحهلله ٓ  يك قهب وأهفهلل أن حمؿَّ

 .[201ل عؿوان: آ] ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ﴿

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  ﴿

 .[2]اقـنفء:﴾ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

ے ے ۓ ۓ ﮲  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ﴿

 .[72-70]إحزاب: ﴾ ﮳﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼

 :بــعد أما

 واقبفطلب احلق  ػ وؿوـفًكف بو محة فسقؾـَّ  ىههلل اقؽويم اقؼوآن تعفؼ ان أكزلؿؼهلل 

 َؿَؿنْ  اقؼقفاةب يوم إؼ خفقهلًلا ويًعفدتش سبحفكه ان جعؾه باإلكنفن حقفة ذم يشء قؽل وتبقفًكف

هللاه َتبِع ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  ﴿  :  ان ـفل ب وان خفقف ههلليه هؾكب وكجف ؿفز هن

 ؿنؿ .[9]اإلرساء: ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

 اقذي  فقـو  اس ـف  وـهلل خرب قؽل واق وؿقق اهلهللاية  زق ؿؼهلل اقؽويم  فقؼوآن متنك

 .اجلفل واقضالل وههللي إؼ رصاط ان ؼقم ظالم يبهللد

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  : ﴿ ان ـفل

ڦ ڦ    ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

 .[53-51]اقشو ى:  ﴾ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ چ ڇ

پ پ پ پ ڀ  ﴿: عن اد ؿنك  فقؼوآن اقؽويم وههلليه وـفل 

 .[38]اقبؼوة: ﴾ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ

 .[213]طه: ﴾ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ﴿ :وـفل 
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 أسدبفب قده ودويند إ ضب ذم تعدفؼ ان قده نَ ؽَّد اَ  اقؽدويم  فقؼوآن متنك ؿنؿ

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ﴿: تعدفؼ ـدفل بآضدطواب وعهللم آس ؼوا 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ 

 .[55: اقـو ] ﴾ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ

 رصح إـفادة عدذ تعدفؼ ان عدون  اقؼدهلل ة باقؽدويم  فقؼوآن اق ؿنك أثو وان»

 وٓ  ـفؤهدفب ي زعدز  ؿدال :و ضدوان تعدفؼ ان ادن تؼدوى عدذ ادبـدى اقشفاخ اقهللوقة

 اقؽدويم اقؼدوآن ٕنَّ  ووقدك باقؽدويم  دفقؼوآن ا ؿنؽػ أهؾفف دام اف أسفسفف ي فؾفل

 عصدؿة هدو اقدذي ديـفدف عذ ادحفؿظة حقث ان اقهللوقة إـفاة أسس قؾؿنؾؿػ وضع

 .اعفدهف إققفف اق ي وآخوهتف اعفهففب ؿقفف اق ي ودكقفهف أاوهفب

 ذم وتنددعهلل أاوهددف يندد ؼقم و دده ديـفددفب دعفاددة قهللوقددةا تؼددقمؿبددفقؼوآن اقؽددويم 

 اقنقفسددة طددوق اقؽددويم اقؼددوآن  سددم ؿؼددهلل دكقفهددف  شددمون خيدد   اددف أاددف باعفدهددف

 ادعددفير أسددس أوضدد  فددامب أاددوهم ؿقندد ؼقم فساقـَّدد  هبددف يننددفس اق ددي اقصددحقحة

 اـ صدفد  ـدفء حؼدفقق  دػ فدامب واجلامعفت إؿواد  ػ اقعالـفت تؼقم اق ي ٓج امعقةا

 .يضطوب وٓ اعفف يـفف  ٓ سؾقؿة أسس عذ اقهللوقة

 ؿف عدفً  اقهللوقة رصح يبؼى ح ى هبف ققمخذ اقؼوة أسبفب اقؽويم اقؼوآن يبػ فام

 وٓ هللماهلد عواصدف  فقهللوقدة يعصدف ٓ ح دى ق ج ـبب اقضعف أسبفب و ػ هفخمفً 

 .(2)«اق خويب اعفول ؿقفف يعؿل

أهم اقهللعفقم اق ي تؼوم عؾقفف اقهللوقة ا طؾبفت اقػود ذم حقفته اققواقةب و وان

 فقػقة سبحفكه وتعفؼ  احلؽقم هو ادفلب ان حقث مجعه وإكػفـهب  ؿؼهلل أوض  اقشف  

 ذم ٓو اقهللين ذم تؼهللح ٓ  حقث ادـفسبة و لسفققبه ادبفحة طوـه ان ادفل اف نفب

 ﴾ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ﴿:  ان ـفل ادووءة

 .[20:ادـفؿؼون]

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ﴿:  وـفل

 .[19: اقـنفء] ﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

 

 إاػ حمؿهلل عؿو  ن ان عبهللب ادنؾؿػ حقفة ذم وأثوه اقؽويم  فقؼوآن اق ؿنك (2)

 (.10-29ب ص )ادـو ة  فدهلليـة اقؽيف ادصحف قطبفعة ؿفهلل ادؾك جمؿعب اقشـؼقطي
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 .[175: اقبؼوة] ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  ﴿:  وـفل

 :اصف ؿه ذم ادفل رصف ذم اقـظو حنناقؼوآن اقؽويم إؼ  فودع

  خل يؽون ٓ  حقث وفبداقص ذم وآـ صفد  فقؽوم اقؽويم اقؼوآن أاو ؿؼهلل

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  ﴿:  ـفل إرساف وٓ

 .[19: اإلرساء] ﴾ٹ ڤ 

ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ﴿:اقطقبػ اقومحن عبفد اهللح اعوض ذم  وـفل

 .[67: اقػوـفن] ﴾ ی ی ی ی جئ حئ

قس قؾدامل قوٓ خيػى عذ أحهلل اقهللو  ادفم قؾامل ذم  ـفء اقبقت وادج ؿع واقهللو  اقو

ة ادنؾم اقهلليـقة أو اقهللكقويةب ؿفدفل ذم مجعه وإكػفـه اضبوط  ضوا ط  عقةب وكظوة ذم حقف

 اقـفس دمفه ادفل وان جيؿعه حتؿل فثرًا ان إخطفء.

ودف  أيت كظوة اقـفس ادغؾوطة إؼ ادفل وان جيؿعهب  أحببدت ذم هدذا اقبحدث 

حقددث فو ددف عبددفدات  أن أ ددػ أن اقؼددوآن أعطددى حقددزًا فبددرًا قؾعبددفدات ادفققددة اددن

ووعة ي وـف اعظؿفف عذ ادفل أو ٓ تؼوم إٓ عذ ادفلب وأحببت أن أ دػ أسدس داش

كظوة اقؼوآن اقؽويم قؾاملب واـفج اقؼوآن اقؽويم ذم اجلؿدع واإلكػدفقب واقدهللو  ادفدم 

قؾدامل ذم اقؼدوآن  ءيدقؾامل ذم حقدفة اقػدود وادج ؿدعب وأثدو آسد خهللام احلندن واقند

ؿجعؾت عـدوان  سدفق ي: ب ن خالل آيفت اقؼوآن اقؽويم و حثفف ود اس ففب ااقؽويم

 «.العبادات ادالقة يف الؼرآن الؽريم»

عددذ جفودهددف  أم اقؼددوى جلفاعددةوٓ يػددوتـي ذم هددذا ادؼددفم أن أتؼددهللم  فقشددؽو 

ةب سدالاقَّ قألادة اإل د  عؾقمب وعذ اف تبذقده ادن عطدفء ا جدهلل  و اقعؾم واق َّ دادبف فة ذم كش

ق فف اقعويؼة فّؾقة اقهللَّ  عوة وأصول اقدهللين حمضدن هدذا اقبحدث وأاثفقده ادن وأخ  فؾ 

 اقبحوث اقعؾؿقة اق ي أثوت ادؽ بة اقعؾؿقةب جزى ان اقؼفقؿػ عؾقفف خر اجلزاء.

واقشؽو اوصدول ٕسدفتذو واشدفخيي ذم ـندم اقؽ دفب واقندـةب وقؽدل ادن 

وأخد   فقشدؽو هدقخي وأسد فويب ب أو توجقه أؿفدين ذم هذا اقبحث ان إههللاء كص 

ــن اؿــد ا امضـــ أ.د/  ــب ب ب ؿؼددهلل فددفن كعددم إسدد فو وكعددم اقشددقخ ذم كصددحي غال

 وتوجقفيب ؿلسلل ان أن جيزيه عـف خر اجلزاء.
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 :همية املوضوعأ  -1

إن آيفت اقؼوآن اقؽويم اقوا دة ذم جمفل احلهلليث عن ادفل وفنبه إكػفـده فثدرة 

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ  ﴿:  سبقل ادثدفل ـوقده جهللًاب اـفف عذ

 [.154]اقبؼوة: ﴾گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ

 .[43اقبؼوة:]﴾ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ﴿: وـوقه 

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ  ﴿ :وـوقه 

 .[177اقبؼوة: ]﴾ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ

اق ي ت حهللث عن اددفلب فندبًف وإكػفـدًف هدي أفثدو  فذقك أحفديث اقـبي

.ان أن حيص  قفف اقعهللُّ

: ـدفل ب اقعدفص  دناف  وي عدن عؿدوو  و دصاحلؿعذ سبقل ادثفل ٓ 

ــا»:   ان  سددول يل ـددفل ــ   ثقابــ   ســكح   عؾقــ  اشــدد عؿــر  ي  :« أتـ

 أريـد إين عؿـر   يا»: وـفل ب  هوصوَّ  وداقبص ذمَّ  هللعَّ َص ؿَ  ب ي وضل وهو ؿجئ ه ؿػعؾت

:  ـفل ب«صا ة بةرغ ادال من ل  برغ أ  يغـؿ   اهلل فقسؾؿ    جفا   أبعث  أن

 ب اجلفددفد ذم  ؾبددة أسددؾؿت إكددام ادددفلب ذم  ؾبددة أسددؾم مل إين ان  سددول يددف:  ـؾددت

 .(2)«الصالح لؾرجل الصالح  بادال كعام عؿر   يا»:  ـفل اعكب واقؽقـوكة

ادممن الؼوي خر  أحب إىل اهلل من ادـممن الضـعق   : » وفذقك ـوقه 

فك   أصاب  يشء    استعن باهلل  ال تعجز   إن  عذ ما يـػع    احرص يف كل خر

لؽن قل: قدر اهلل  ما شاء فعل؛ فنن لو تػتح عؿل ؛  فعؾت كان كاا  كاا: لو أيِن تؼل

 .(1)«الشقطان

 

(ب  دفب اددفل اقصدفق  قؾؿدوء اقصدفق ب 2/255اقبخف ي ذم إدب ادػود )جه: أخو (2)

أمحدهلل ذم وهددب 2429و واق وزيعب اقويفضب اقطبعة إوؼ داؽ بة ادعف ف قؾـشطبعة (ب 199 ـم )

وصححه إقبدفين ذم اشدؽفة  ب طبعة امسنة ـوطبة ب اقؼفهوةب(27798ب  ـم )(4/297ادنـهلل )

 (.3756ادصف ق ب  ـم )

 وتوك  فقؼوة إاو ذم  فبف فب اقؼهلل ب ب (4/1051أخوجه: انؾم ذم صحقحه ) (1)

طبعة دا  إحقفء اقرتاث اقعويبب حتؼقق (ب 1664ب  ـم )ن ادؼفديو وتػويض  فن وآس عفكة اقعجز

 وتوـقم: حمؿهلل ؿماد عبهلل اقبفـيب  هللون تف يخ.
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إن اػفوم اقعبفدة ذم اقؼوآن اقؽويم عفم وهفال جلؿقع أحوال اإلكنفنب حقث 

 ﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ﴿: إكه خمؾوق ذم أصؾه قعبفدة   هب ـفل 

 [.56]اقذا يفت: 

وإن ان أهم اف تؼوم عؾقه حقفة اإلكنفن اددفلب ؿفدو عصدب احلقدفةب جعؾده ان 

 [.5]اقـنفء:  ﴾ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ﴿: ـقفاًف قؾـفسب ـفل 

ٹ ڤ  ﴿: وهذه ادؽفكة اقعفققة ذم اقؼدوآن مل تدذفو إٓ ذم اقؽعبدةب ؿؼدفل 

 [.97ادفقهللة:] ﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 

ذم فدل هدمون توظقػده ذم اقعبدفدة ضدف ط حلقدفة اإلكندفن ادن حقدث  ادفلوإن 

كنفن وين عغ عذ ادفدةب ويؽون اددفل  قدهلله ٓ حقفته اقهللكقفب وهبذا اق وظقف يوـى اإل

 . ؼؾبه

إن ادج ؿع ادـظم ٓ يؿؽن أن يؼوم  غر اـفج هيهلليه وخيوجه ادن ظؾدم اقدهللكقف 

ه ـدهلل يؽدون هؾؽدة ؿنكَّد  :اددفل فدام هدو  ؿعدة نَّ وإ اق ي تؼوم ذم أفثو اـفحقفف عذ اددفلب

وجب إ واز ادـفج اقؼوآين ذم اق لصقل قؾ عفاالت ادفققدةب  قكقصفحبه وازقة ـهللمب قذ

 إ واز خصفق  هذا ادـفج.عبفدةب و ان حقث فو ف

إن اد لال قواـعـف ادعدفرص ققعجدب ادن حدفل ادندؾؿػ ذم اددفل ادف  دػ ؾدفل 

 اك عذ ههللى ان ؿقه. وجفف ؿقهب وـؾقل ان

ة اقنحقؼة  ػ أهل ادفل وديدـفمب و دػ أهدل اقدهللين وعدام ة جيب  دم اهلوَّ ه إكَّ 

 حقفهتمب ح ى ي حؼق اقؼقفم قؾـفس ذم إ ض.

إن هذا ادوضو  يعفقج ـضقَّة اقعبفدة ادفققة وأمهق فف وأثوهدف ذم حقدفة إادة 

ة  ذقك ذم اقؼوآن اقؽويمب و قفن ادنؾؿةب ووقك ان خالل اس ؼواء أيفت اد عؾؼ

ف عبدفدة افققدةب  هؿول اقعبفدات ادفققة ٕكوا  فثرة ـهلل ٓ ختطو قعوام  ادنؾؿػ أ َّد

وهذا يبػ عطؿة اق شدويع اقؼوآينب خفصة وأنَّ فثرًا ادن ادندؾؿػ يغؾدب جفكدب 

أو ـدهلل تدواه اقعبفدات اقووحقة واقبهللكقةب ويؼصدو تؼصرًا فبرًا ذم اقعبدفدات ادفققدة 

اؼصدوًا ؿقفدف أيدام تؼصدرب ؿدام هدي اقعبدفدات ادفققدةب وادف أثوهدف عدذ حقدفة اقػدود 

 وإاة.
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ف ؼػ ذم تعفاالهتم ادفققدةب ووقدك  فذقك ؿننَّ ان إمهقة  ؿؽفن  قفن سرة اقنَّ

قبقددفن اقددـاموج اقصددفحلة اددن ؾددر اقصددفحلةب اقددـَّاموج اق ددي يؿؽددن أن تؽددون ـددهللوة قـددف 

 اموج اق ي ٓ تؽون فذقكب وجيب احلذ  اـفف وآ  عفد عـفف.وأسوةب واقـ

 :أسباب اختيار املوضوع -2

 قؼهلل دع ـي مجؾة أسبفب قؾؽ ف ة ذم هذا ادوضو ب هي:

ذم تصحق  كظوة ادنؾؿػ إؼ ادفل وطؾبدهب ؿفدو  اإلسففماقوؾبة ادؾحة ذم  -2

 :  ل هو جمفل ان جمفٓت اقعبفدة.ققس  جنًف أو ؿنؼفً 

هب  دػ ادندؾؿػ ادف  دػ ؾدفل ذم حبَّد  ف دن ه ان اكحواف ذم  اق عفادل اددفيلا -1

 ؿقهب  اؾب عـهب زاههلل ذم حتصقؾه. يػوط ذم حؼوق ان تعفؼ ٕجؾهب و ػ جفف  

اً   قفن فون ادفل سبقالً ان سبل عبفدة ان تعفؼب وققس -3  ين عفو  فن اـه. َ َّ

ؿدة ذم اددفل و ـدفء ظدوات اد طو  قؾـَّ اقؽدويم   قفن احلؾول اق ي ـهللافف اقؼدوآن -4

 تؾك اقـظوة عذ أسس صحقحة.

قبقفن أرسا  اإلعجفز اقؼوآين ذم تـدفول هدذا ادوضدو  د اسة هذا ادوضو  -5

 ود اس ه د اسة عؾؿقة ان وعبة قًيفت اق ي حتهللث عن ادوضو  ذم هذا اقنقفق.

فققددة اقددوا دة ذم اقؼددوآن اقؽددويمب اثددل: اإلحفطددة  ؽددل أكددوا  اقعبددفدات اد-6

اقهلليفتب واقؽػدف اتب واهلدهلليب واقػدهللاءب وؿدك اقوـدفبب واقزفدواتب واقصدهللـفتب 

واهلهللايفب وتـفوهلف ان ضب واقهلليونب واقضقفؿةب واقزيف ةبواقـذو ب واإلطعفمب واإلـوا

 اقؼوآن وتػنرهف.آيفت خالل 

 :اجلهودالسابقة يف املوضوع -3

 -حنب عؾؿي-يب مل أـف عذ د اسة ذم اقعبفدات ادفققةد عهلل اقبحث واق ؼص  

ةب وهدذا جفكدب خم ؾدف عدن قإٓ أن هـفك د اسفت ٕيفت ادفل: قؽـفف د اسفت حتؾقؾ

 اوضو  اقبحث.

 سدفقة عؾؿقدة  -هلل اطالعيع  –وان خالل  حثي ذم ادوضو  فذقكب مل أجهلل 

أو تؼدرتب اـده: قؽدن كػندهب  ؿن وى د جة ادفجند ر أو اقدهللف و اة حتؿدل اقعـدوان 
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عـددهلل  ع ؿػفواده اقواسدد هـدفك فددالم ا ػدوق عددن فددون اددفل سددبقالً ادن سددبل اقعبددفدة

ادػندوين واقػؼففء ذم ف ب اق ػنر واقػؼهب و حوث عفاة ذم وصدول ثدواب اقعبدفدة 

 ادفققة قألاواتب و حوث عفاة ذم ادػفوم اقصحق  قؾعبفدة ذم اإلسالم.

 ات يف هاا ادوضوع ما ييل: من أهم ما عثرت عؾقه من كتاب

عبدهلل  اسدؿه:فب اقشدقعةب  َّد : وهو ف دفب ٕحدهلل فن العبادات ادالقة يف اإلسكم -

 باـ صددفدي بـددفكوين باقصددفحب اقشددففويب وهددو ف ددفب فددام جددفء ذم وصددػه ؿؼفددي

ؿقه رصف أاوال اقعبفدات قؾ خػقف  َث حَ إكنفين ذم اقعبفدات اإلسالاقةب  َ  باج امعي

 وأسؾو ًف. بواوضوعفً  بب وهو خي ؾف عن د اس ـف اـفجفً ان اعفكفة ادنؾؿػ

وـددهلل تصددػحت اقؽ ددفب وهددو عبددف ة عددن مجددع  عددض آيددفت ادددفل اقددوا دة ذم 

وين واقػؼفدفء واقؽ دفبب واقؽ دفب عبدف ة عدن كؼدوٓت داقؼوآنب اع كؼل فالم ادػند

 طويؾة ـهلل تؽون مخس صػحفت أو أفثو أو أـل: إو خيؾو ان اق حؾقل واقبحث.

: قؾشقخ ؿدوزي آل سدقفب وهدو  حدث ؿؼفدي يد ؽؾم ادات ادالقة الزكاةالعب -

ي ـدفول  ين  حثدإادن حقدث  يعن فدون اقزفدفة عبدفدة افققدةب وهدو خي ؾدف عدن  حثد

اثدل: اقهلليدةب واقؽػدف ةب واهلدهلليب  اقعبفدات ادفققةاوضو  اقزففةب وؾرهف ان أكوا  

فمب واقؼدوضب واقدهللينب ب واقـدذ ب واإلطعدءب وؿك اقوـبةب واقزفدفةب واقصدهللـةواقػهللا

 واقضقفؿة واقزيف ةب واقصهللـةب واهلهللايف.

ة اوضدوعقةب  سدفقة افجند ر قد: د اسدة حتؾقؾآيات ادال يف الؼـرآن الؽـريم -

ن إحقث  اني قؾبفحثة: قمقمة  ـت عبهلل ان  ن عبهلل اقعزيزب وهي خت ؾف عن اوضوع

وققنت د اسدة حتؾقؾدة عبفدة افققةب  دٓق فف عذ فو ف ي ـفول أيفت ان حقث ي حث

 اوضوعقةب فام ذم  حثفف.

: وهدو  حدث عبدف ة عدن  سدفقة «دراسة موضـوعقة» ادال يف الؼرآن الؽريم -

حقث ي ـفول احلهلليث عدن  يدف و اة قؾبفحث: سؾقامن احلصػب وهو خم ؾف عن  حث

ومل ي حهللث عـفدفب  دل بإكػفـهب ومل ي ـفول اقعبفدات وادفل ان اقؼوآن ان حقث فنبه 

 ن فل حهلليثه عن ادفل وأمهق ه وأوجه فنبه وإكػفـه.فف

قألس فو اقهللف و  اوسى ٓهػب وهو  حدث صدغر :  السـةادال يف الؼرآن   -
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عـفدفب وفدذقك  وجز ـفول جزءًا ان أيفت اد عؾؼة  فدفل ذم اقؼوآن ادع احلدهلليث اددي

دة وٓ قؽدون : ؿؾم ي طوق إؼ اقعبفي عض إحفديث اقـبوية: قؽـه  عقهلل عن اوضوع

 ومل ي حهللث عن هذا اجلفكب.  بادفل عبفدة

دراســة تػســرية » أخــكا التعامــل ادــايتلصــقل  مـــفج الؼــرآن الؽــريم يف -

تم و فوب دففال حمؿود اقشوهذا اقبحث عبف ة عن  سفقة دف و اة قؾبفحث: : «حتؾقؾقة

اجلفاعدة  بكقةـنم اقؼوآن واقنـة  ؽؾقدة اعدف ف اقدوحي واقعؾدوم اإلكندفاـفـش فف ذم 

ب هذا ان حقث ادوضو  عؿوافً ي خت ؾف عن  حث  ب وهيافققزيف –اإلسالاقة اقعفدقة 

ب وتـدفول ذم  سدفق ه ادفققدة ذم اقؼدوآن ي ـدفول اقعبدفدات يؿؼهلل تـفول ادعفاالت و حثد

 .ةقد اسة تػنرية حتؾقؾ

 صددغر ب وهددو  حددث ؿؼفدديؿددود ؾويددب: قؾشددقخ حمادــال يف الؼــرآن الؽــريم -

 .يعن اوضوع خي ؾف

:  سددفقة دف ددو اة قؾطفقددب: ادــال كســبه  إكػاقــه يف ضــوء الؽتــا   الســـة -

ويعة واقهلل اسددفت اإلسددالاقةب جفاعددة أم دحنددـػ حمؿددهلل حنددػ ؿؾؿبددفن: فؾقددة اقشدد

كده مل ي طدوق قؾعبدفدات:  دل إإو  يهدب وخت ؾف هذه اقوسدفقة عدن  حثد2404اقؼوىب 

ف هب وحػظدهب وعدن اقؽندبب ادن ند يبحث ذم ادفل ادن حقدث تعويػده وأمهق دهب واف

حقث أكواعه وفوكه عبفدةب واف جيدوي عؾقده ادن أحؽدفمب وحتدهللث عدن اقو دف  لكواعده 

قؾؽندب واإلكػدفق ذم اقؼدوآن واقندـة  وفالم اقعؾامء ؿقهب ؿفدي د اسدة ؿؼفقدة عؿوادفً 

 وخت ؾف عن اقعبفدات ادفققة ذم اقؼوآن.

 قؾبفحث: يوسف أمحدهلل عدغب :  سفقة افجن رإكػاا ادال  آدابه يف اإلسكم -

هدب وهو  حث يد ؽؾم 2402اإلسالاقةب جفاعة أم اقؼوىب فؾقة اقؽيعة واقهلل اسفت 

عن ادفل ذم اإلسالم عؿواًف: وان حقث تعويػه وأكواعه ا ـفوًٓ اقزفدفةب واقؽػدف ات 

عبفداتب ؿفي  سفقة ا عؾؼة  واإلكػفق وؾر وقك ان أكوا  ادفل: ومل ي طوق إؼ فو ف

ب «ؿفددي  سددفقة ا عؾؼددة  فإلكػددفق ذم اإلسددالم عؿواددفً »إلكػددفق ذم اإلسددالم عؿواددًف:  ف

 خم ؾػة عن اقعبفدات ادفققة ذم اقؼوآن.
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 :البحث منهج  -4

ي طؾب اقبحث ذم هذا ادوضو  عهللدًا ان ادـفهج إلكجفز افدته واقوصدول إؼ 

 ك فقج افؿة ؿقهب وان أ وز هذه ادـفهج:

 : ادـفج اإلستؼرائ -أ

 جؿددع أيددفت اقؼوآكقددة اقددوا دة ذم ادوضددو  اددن سددو  اقؼددوآن  ـؿددتحقددث 

ذم تػندرهف ادن وين دعدذ جفدود ادػند تطؾعدااقؽويم وآيفته ادؽقة اـفدف وادهللكقدةب و

 أجل توظقػفف وتوظقف اف حتؿل ان دٓٓت ذم خهللاة اوضو  اقبحث.

 : ستـباص ادـفج اال- 

اف يؿؽدن  وحفوقت  قفنذم دٓٓهتفب أافم أيفت اقؼوآكقة ا هلل وًا  وـػتحقث 

 قددفن اددف اسدد ـبطه عؾددامء  فددذقك إؼ توآكقددةب وعؿددهللاسدد ـبفطه اددن وحددي أيددفت اقؼ

اق ػنر ان دٓٓت ذم تػفسرهم ق ؾك إيفت اد حهللثدة عدن توظقدف اددفل  وصدػه 

 أهم وأ وز اقعبفدات.ان 

 :االسرتداديادـفج -ج

ـ صدفد  ف دب اق ػندرب واقػؼدهب وآ فٓس ػفدة ممف ف به عؾامؤكف ذم ـؿتحقث 

م ب وٓ هك أ َّد اـ بنت عـفم اف يؿؽن أن يػقهلل  حثياإلسالاي اقؼهلليؿة واحلهلليثةب و

ـددهللاوا د  ًا كػقنددة ذم ؿفددم آيددفت اقؼددوآن اقؽددويم عؿواددًفب واق ددي هلددف عالـددة  فدددفل 

 خصوصًف.

 ر  لسددس اق وثقددق اقعؾؿددي اد عددف ف عؾقفددف ذم ف ف دده  سددفقل ادفجندد تق زاددوا

واقهللف و اة ان توثقق قًيفت اقؼوآكقةب وختويج قالحفديث اقـبويدةب وتعويدف  دفٕعالم 

 .احلفجة إؼ وقك دعتؾر ادشفو ينب واق عويف  فٕاففن واقبؾهللان إن 

 ذم اقبحدثب و سدبل اقوصدول إؼ ادعؾوادةدتقند عهللة ؿفف س وضعتوفذقك 

قًثدف ب  ة اقشددويػةب وآخدواـفف ؿفوس إيدفت اقؼوآكقدةب وؿفدوس إحفديدث اقـبويد

 ان ؿفف س أخوى حي فج إققفف اقبحث. مب واف يؾزؿوضوعفتقؾ وآخو
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 :املصادر واملراجع -5

وف ددب اق ػنددر اق ددي  د اسدد ي  صددو ة أسفسددقة عددذ اقؼددوآن اقؽددويمتوفددزت 

ف ددب اق ػنددر اقؼهلليؿددة واحلهلليثددة  ففكددتاه ؿدت وقددو  فإلهددف ة إؼ هددذا ادوضددو ب و

 .ان ـبغاوضع عـفية واه امم 

فذقك ف ب إحفديث اقـبوية اق دي تمفدهلل اعدفين اقؼدوآن ذم اقعبدفدات ادفققدةب 

 وف ب اقؽوح اخلفصة   ؾك اقؽ ب.

فددذقك ف ددب اقؾغددة وادعددفجم قضددبط ادصددطؾحفت ادندد خهللاة ذم اقبحددث 

اقؽ ب اقؼهلليؿة واحلهلليثة اق ي خدهللات  إؼ ؾر وقك ان وتلصقؾه ان اقـفحقة اقؾغوية.

 اه ؿت  ه فثرًا.هذا اجلفكب و

 :«الرسالة» البحثهيكل  -6

 اقبحث عذ اؼهللاةب وسبعة ؿصولب وخفمتة ب وؿفف س. اه ؿل

ادؼهللاة: وتش ؿل عدذ طبقعدة ادوضدو ب وأمهق دهب وأسدبفب اخ قدف هب واجلفدود 

وادواجعب وهقؽدددل اقندددف ؼةب واشدددؽؾة ادوضدددو ب واـفجدددي ذم اقبحدددث وادصدددفد 

 ادوضو .

 لعبادة ادالقة  مؼاصدها.الػصل األ ل: مػفوة ا

 ادبحث إول: اػفوم اقعبفدة ادفققة قغة واصطالحًف.

 ادبحث اقثفين: اؼفصهلل اقعبفدة ادفققة.

 الػصل الثاين: ققؿة ادال  أسبا  كوكه  سقؾة عبادة.

 ة قؾامل ذم ضوء ههللي اقؼوآن اقؽويم.قَّ ؿِ قْ إسس اقؼَ ادبحث إول: 

 فل وسقؾة عبفدة.ادبحث اقثفين: أسبفب فون اد

 الػصل الثالث: العبادات ادالقة من أركان اإلسكم.

 ادبحث إول: اقعبفدات ادفققة ذم اقزففة.

 ادبحث اقثفين: اقعبفدات ادفققة ذم احلج.

 ادبحث اقثفقث: اقعبفدات ادفققة ذم اقصوم.

 العبادات ادالقة من الؽػارات.الػصل الرابع: 
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 ت ادفققة ذم ع ق اقوـفب.ادبحث إول: اقعبفدا

 ادبحث اقثفين: اقعبفدات ادفققة ذم اقهلليفت.

 ادبحث اقثفقث: اقعبفدات ادفققة ذم إطعفم ادنففػ.

 سائر الطاعات.يف الػصل اخلامس: العبادات ادالقة 

 ادبحث إول: اقعبفدات ادفققة ذم اإلكػفق ذم سبقل ان.

  اقصهللـفت.ادبحث اقثفين: اقعبفدات ادفققة ذم

 ادبحث اقثفقث: اقعبفدات ادفققة ذم اقؼووض.

 ادبحث اقوا ع: اقعبفدات ادفققة اد عؾؼة  ؿؽف م إخالق.

 .الػصل السادس: آثار العبادات ادالقة عذ الػرد  األمة

 ادبحث إول: آثف  اقعبفدات ادفققة عذ اقػود.

 إاة. ادبحث اقثفين: آثف  اقعبفدات ادفققة ذم حقفة

 الػصل السابع: اآلثار ادرتتبة عذ كـز ادال  ادعايص ادالقة.

 ادبحث إول: أثف  اقنؾبقة عذ اقػود.

 اقنؾبقة عذ إاة.ادبحث اقثفين: أثف  

 قج.فاخلفمتة: وتش ؿل عذ أهم اقـ 

 ب وتش ؿل عذ:الػفارسثم 

 : ؿفوس أيفت اقؼوآكقة.أوًٓ 

 يث اقـبوية اقؽيػة.ؿفوس إحفد :ثفكقفً 

 : ؿفوس إثف .ثفقثفً 

 : ؿفوس ادصفد  وادواجع. ا عفً 

 : ؿفوس ادوضوعفت.خفانفً 



 

 الفصل األول

مفهوم العبادة املالية 

 ومقاصدها

 :مبحثنيعلى  ويشتمل
 

 :ادبحث األول

 مفهوم العبادة املالية لغة واصطالحًا
 

  الثاين: ادبحث

 مقاصد العبادة املالية
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 ادبحث األول:

 مفهوم العبادة املالية لغة واصطالحا
 :واصطالحاً  أوالً: تعريف العبادة لغةً 

 :دة لغةً تعريف العبا -أ

 ﴾ٿ ٿ : ﴿، وُمٜمف ىمقًمف هل اًمٓماقمة ُمع اخلْمقع واًمتذًمؾ اًمٕمٌادة:

 أي: إياك ٟمٓمٞمع اًمٓماقمة اًمتل ٟمخْمع ُمٕمٝما. ؛[1]اًمٗماحتة: 

  ً  ؽ، وشمٕمٌد اًمرضمؾ؛ أي: شمٜمًؽ.واًمتٕمٌٞمد: اًمتذًمٞمؾ، واًمتٕمٌد: اًمتٜم

 ڱ﴿: Qوومالن قماسمد: أي: ظماوع ًمرسمف ُمًتًلٚمؿ، ُمٜم٘ملاد ُٕملره، وىمقًملف 

 ٙمؿ.؛ أي: أـمٞمٕمقا رسم  [ 15]اًمٌ٘مرة: ﴾ ڱ ں ں

 وُمٜمف: ـمريؼ ُمٕمٌد: إذا يمان ُمذًمالً سمٙمثرة اًمقطء. 

رجل و»اًمِمخص قمٌدًا، ويمذا آقمتٌاد، وذم احلديث:  ختاذ هو اآؾمتٕمٌاد: و

 قمٌدًا. اختذهأي:  ؛(5)شاظتبد حمرراً 

، وشمٕمٌلده؛ أي: دقمللاه يملذًمؽ اعقمٌلاد واًمتٕمٌلد، ي٘ملال: شمٕمٌلده؛ أي: ابلذه قمٌلداً 

 .[11]اًمِمٕمراء: ﴾ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ﴿تاب اًمٕمزيز: ًمٚمٓماقمة، وذم اًمٙم

ة، وشمٕمٌلد اُُ اًمٕمٌلَد سماًمٓماقملة؛  لِمُ سمَ  دٌ ٌْ وي٘مال: ومالن قمَ  ة واًمَٕمٌِْدي  ٌُقِدي  ٌُقَدة واًمُٕم اًمُٕم

 .(1)أي: اؾمتٕمٌده

 واخلالصة أن اًمٕمٌادة ًمٖمة شمٕمٜمل اًمتذًمؾ واخلْمقع.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُمـ أم  باتاب إىماُمة اًمّمالة واًمًٜمة ومٞمٝما، سميم، (5/155أظمرضمف: اسمـ ُماضمف ذم ؾمٜمٜمف )5) )

 (.9130(، ووٕمٗمف إًمٌاين ذم وٕمٞمػ اجلاُمع، رىمؿ )079قُمًا وهؿ ًمف يمارهقن، رىمؿ )ىم

، شقمٌلد»، ُملادة(5/501، خمتلار اًمّملحاح)(3/91)،اعمخّمص ٓسمـ ؾمٞمدهيٜمٔمر: 1) )

، اعمٕمجللؿ (5/501) شقمٌللد»ُمللادة  ،(، شمللاج اًمٕمللروس1/179) شقمٌللد»ُمللادة ، ًمًللان اًمٕمللرب

 (.1/170)،اًمقؾمٞمط
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 تعريف العبادة رشظًا: -ب

اعمٕمٜمك اًمٕملام ًمٚمٕمٌلادة هلق  واعمٗمٝمقم ُمٜمٝما أن   ،شمٜمققمت شمٕمريٗمات اًمٕمٌادة ذقماً 

 اخلْمقع واًمتذًمؾ وإومراد اُ شمٕمامم سماًمٓماقمة اعمتٕمٚم٘مة سمٙمؾ ُم٘متْمٞمات اعًمقهٞمة.

ُمتحدة ذم اعمٕمٜملك ذم شمٕمريلػ اًمٕمٌلادة،  ،وًمٚمٕمٚمامء قمٌارات ُمتٜمققمة ذم اًمٚمٗمظ

 ُمٜمٝما:

اًمٕمٌادة هل: اعمحاومٔمة قمغم طمؼ اُ، واًمقرع قملـ »اًمراهمب إصٗمٝماين:  قلىم

 .(5)شفمٚمؿ اًمٜماس سماعمحاومٔمة قمغم أطمٙماُمف

 .(1)شهل ومٕمؾ اعمٙمٚمػ قمغم ظمالف هقى ٟمٗمًف شمٕمٔمٞماًم ًمرسمف»ل اجلرضماين:قوىم

 .(1)شعمرواة اُ هل ومٕمؾ يٌاذه اًمٕمٌد سمخالف ٟمٗمًف اسمتٖماء»ل اًمتٗمتازاين: قوىم

إومٕمللال اًمقاىمٕمللة قمللغم اايللة ُمللا يٛمٙمللـ ُمللـ اًمتللذًمؾ » وىمٞمللؾ: اًمٕمٌللادة هللل: 

تذًمؾ سمٕمض اًمٕمٌاد ًمٌٕمض، وًمذًمؽ اظمتص اًمرب، ومٝمل أظملص واخلْمقع اعمتجاوز ًم

 .(3)شُمـ اًمٕمٌقدية؛ ٕاا اًمتذًمؾ

قمغم اخلْملقع  أو اًمتٕمٔملٞمؿ اًمزايلديـ قملغم  ومٕمؾ يدل»وذم اًمتحرير واًمتٜمقير: 

 .(1)شاعمتٕمارف سملم اًمٜماس

وأىمرب اًمتٕمريٗمات وأيمثرها ؿمٛمقًٓ ًمٚمٛمٕمٜمك اعمراد، هق شمٕمريػ اسملـ شمٞمٛمٞملة، إذ 

اؾمؿ ضماُمع عما حيٌف اُ ويرواه ُمـ إىمقال وإقمامل اًمٔملاهرة  اًمٕمٌادة: هل»ي٘مقل: 

 وسمر إُماٟمة؛ وأداء احلديث وصدق ،واحلج ،واًمّمٞمام ،واًمزيماة ،اًمّمالةيم ،واًمٌاـمٜمة

 ،اعمٜمٙملر قملـ واًمٜمٝملل سملاعمٕمروف وإُملر سملاًمٕمٝمقد واًمقوملاء إرطمام وصٚمة اًمقاًمديـ

 واسمللـ ،واعمًللٙملم ،ٞمتللٞمؿواًم ،اجلللار إمم واعطمًللان ،واعمٜمللاوم٘ملم ًمٚمٙمٗمللار واجلٝمللاد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.5/10)ٗمًػم اًمراهمب إصٗمٝماين شم5) )

 (.539)ص ، ًمٚمنميػ اجلرضمايناًمتٕمريٗمات1) )

 (.5/119) ، ًمٚمتٗمتازاين اًمِماومٕملذح اًمتٚمقيح قمغم اًمتقوٞمح1) )

)ص ، سملـ اجللقزيذم قمٚملؿ اًمقضملقه واًمٜمٔملاير،  ٕل اًمٗملرج ا ٟمزهة إقملم اًمٜمقافمر 3) )

 (.111اًمتقىمٞمػ قمغم ُمٝمامت اًمتٕماريػ)ص ، (315

 (.5/519)ر ، ًمٚمٓماهر سمـ قماؿمقاًمتحرير واًمتٜمقير1) )
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 ذًملؽ وأُمثال ،واًم٘مراءة ،واًمذيمر ،واًمدقماء ،واًمٌٝمايؿ أدُمٞملم ُمـ واعمٛمٚمقك ،اًمًٌٞمؾ

 .(5)ش...إًمٞمف واعٟماسمة اُ وظمِمٞمة ورؾمقًمف اُ طمب ويمذًمؽ. اًمٕمٌادة ُمـ

٘مًا رطمًٌا ودايرة واؾمٕمة، ومٝملل ومُ ًمٚمٕمٌادة يمام ذطمٝما اسمـ شمٞمٛمٞمة أُ  وهٙمذا ٟمجد أن  »

 ريمان واًمِمٕماير ُمـ اًمّمالة، واًمّمٞمام، واًمزيماة، واحلج.شمِمٛمؾ اًمٗمرايض وإ

د اًمتٓملققمل، يملذيمر وشملالوة وهل شمِمٛمؾ ُما زاد قمغم اًمٗمرايض ُمـ أًملقان اًمتٕمٌ ل 

وهمػمه، ويمذًمؽ طمًـ اعمٕماُمٚمة واًمقوماء سمح٘مقق اًمٕمٌاد، ويمذًمؽ إظمالق واًمٗمْمايؾ 

 اعٟمًاٟمٞمة يمٚمٝما.

وظمِملٞمة اُ ، شمِملٛمؾ إظملالق اًمرسماٟمٞملة يمحلب اُ ورؾملقًمف  وهل أيْملاً 

وما إُمر سملاعمٕمروف  ؾمٞماج ذًمؽ،  اًمٙمٌػمشملم، اًمٚمتلم ماشمٕمامم، ويمذًمؽ اًمٕمٌادشملم

 واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر.

 .(1)شوهبذا يٚمت٘مل ُمٕمٜمك أصؾ اًمديـ سم٠مصؾ ُمٕمٜمك اًمٕمٌادة ًمٖمة وذقماً 

رء ُمللـ  ٓ خيللرج أي   اًمللذي ذيمللره اسمللـ شمٞمٛمٞمللة، وهبللذا اًمتٕمريللػ اجلللاُمع»

ذم اًمٕمٌللادات اعمحْمللة أو ذم اعمٕمللاُمالت  ، ؾمللقاء يمللان ذًمللؽٟمِمللاـمات اعٟمًللان

ٓ خيرج أّي ُمـ ذًمؽ قمـ و .(1)شرقمٞمة، أو اًمٕمادات اًمتل ـمٌع اعٟمًان قمغم ومٕمٚمٝمالاًمِم

 ُمٗمٝمقم اًمٕمٌادة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.59/530) ، ًمِمٞمخ اعؾمالم سمـ شمٞمٛمٞمةجمٛمقع اًمٗمتاوى5) )

 (.15-30)ص ، اًمٕمٌادة ذم اعؾمالم، يقؾمػ اًم٘مرواوييٜمٔمر: 1) )

 (.101ص) اًمقؾمٓمٞمة ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، قمكم حمٛمد اًمّمالل 1) )
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 :واصطالحاً  لغةً  ادال: تعريف ثاكقاً 

 تعريف ادال لغة:-أ

اعمال  ذم اًمٚمٖمة، هق: ُملا يٛمٚملؽ، ُملـ  ٞملع إؿملٞماء، وُملال اًمرضملؾ يٛملقل، 

 : ُما أيمثر ُماًمف.فُ ًمَ قَ وُما أُمْ  ؛ إذ صار ذا ُمال، وُم١موًٓ ويامل ُمقٓ

 وُُمْٚمُتف سماًمْمؿ؛ أي: أقمٓمٞمتف اعمال، وُمال أهؾ اًمٌادية: اًمٜمٕمؿ. 

وُمٚمُت سمٕمدٟما متال ومتقًمت، يمٚمف: يمثر ُماًمؽ، وي٘مال: متقل ومالن ُمآً إذ ابذ 

 .(5)شفؾقلكل مـه غر متؿول ماالً وغر متلثل ماالً : »ىمٞمٜمة، وُمٜمف ىمقل اًمٜمٌل 

 .(1)واعمال يذيمر وي١مٟمث، و ٕمف: أُمقال

ذهب واًمٗمْملة، صملؿ أـمٚملؼ ًملاعمال ذم إصؾ: ُما يٛمٚمؽ ُمـ ا»ىمال اسمـ إصمػم: 

قمغم يمؾ ُما ي٘متٜمك ويٛمٚمؽ ُمـ إقمٞمان، وأيمثر ُما يٓمٚمؼ قمٜمد اًمٕمرب قمغم اعسملؾ؛ ٕالا 

 .(1)شيماٟمت أيمثر أُمقاهلؿ

  :اصطالحاً تعريف ادال  -ب

 خيرج ُمٕمٜماه قمـ اعمٕمٜمك اًمٚمٖمقي. اعمال ذم اصٓمالح اًمٕمٚمامء ٓ

 ٓ اعملال اؾمؿ إن»: ىمال أٟمف ،اُ رمحف اًمِماومٕمل اعُمام قمـ اًمًٞمقـمل ٟم٘مؾوم٘مد 

 ُمثلؾ اساًمٜم ل  يٓمرطملف ٓ وُملا :تٚم ل ىمَ  وإن ُمتٚمٗمف، وشمٚمزم هبا، يٌاع ىمٞمٛمة ُماًمف قمغم إٓ ي٘مع

 .(3)شذًمؽ ؿمٌف أ وُما اًمٗمٚمس،

 وًمٙمـ ؛سمف ُمّماحلٜما ةعىماُم خمٚمقق هق عما اؾمؿ»اعمال هق  ل:لىمال اًمنظمًو

 .(1)شاحلاضمة ًمقىمت وادظماره اًمٌمء صٞماٟمة لواًمتٛمقّ  اًمتٛمقل، وصػ سماقمتٌار

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

روط ذم لروط، سمللاب اًمِمللليمتللاب اًمِملل، (1/501أظمرضمللف: اًمٌخللاري ذم صللحٞمحف )5) )

يمتاب اهلٌلات، سملاب اًمقىملػ، رىملؿ ، (1/5111وُمًٚمؿ ذم صحٞمحف )، ؛ (1717اًمقىمػ، رىمؿ )

(5911.) 

شمللاج اًمٕمللروس  ، (55/911(، ًمًللان اًمٕمللرب )51/113يٜمٔمللر: يللذيب اًمٚمٖمللة )1) )

 (5/5910اًم٘ماُمقس اعمحٞمط )، شُمقل»(، ُمادة 19/311)

 (.3/171)، ٓسمـ إصمػم اجلزري، اًمٜمٝماية ذم همريب احلديث وإصمر1) )

 (.117ًمٜمٔماير ًمٚمًٞمقـمل، ص )إؿمٌاه وا 3) )

 (.55/535اعمًٌقط، ًمٚمنظمز، )1) )
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 إذا هملػمه قملـ اعماًمؽ سمف ويًتٌد ،اعمٚمؽ قمٚمٞمف ي٘مع ُما اعمال »وىمال اًمِماـمٌل: 

 .(5)شوضمٝمف ُمـ أظمذه

 ًمقىملت ادظملاره ويٛمٙملـ ،اًمٓمٌلع إًمٞملف يٛمٞمؾ ُما»ف: وقمرف اسمـ قماسمديـ اعمال سم٠مٟم  

 .(1)شاحلاضمة

 ش.طماضمة سمال واىمتٜماؤه ،ُمٓمٚم٘ماً  ٟمٗمٕمف يٌاح ُما هق»ال اًمٌٝمقيت: وىم

 ٓ وُملا يملاخلٛمر، حملرم ٟمٗملع ومٞملف وُما رات،ليماحلِم ومٞمف ٟمٗمع ٓ ُما هبذا ومخرج

 .(1)يماًمٙمٚمب حلاضمة ُمٜمٗمٕمة ومٞمف وُما يماعمٞمتة، ًميورة إٓ يٌاح

 ُمـ اًمتٕمريٗمات ًمت٘مٞمٞمده سماعمٜمٗمٕمة واعسماطمة.وُما ذيمره اًمٌٝمقيت أؿمٛمؾ ُمـ همػمه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/11اعمقاوم٘مات ذم أصقل اًمنميٕمة، ٕل إؾمحاق اًمِماـمٌل، )5) )

 (.3/195طماؿمٞمة رد اعمحتار قمغم اًمدر اعمختار، ٓسمـ قماسمديـ، )1) )

 (.1/511يمِماف اًم٘مٜماع قمـ ُمتـ اعىمٜماع)1) )
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 .ومـزلتفا يف الؼرآن الؽريم: مػفوم العبادة ادالقة ثالثاً 

حيٌلف اُ ؾملٌحاٟمف ُما  ؾيمام شم٘مرر ذم  ُمٕمٜمك اًمٕمٌقدية اًمِمٛمقزم، وأاا شمِمٛمؾ يم

وملل٢من  للا  حيٌللف اُ ُمللـ قمٌللاده أن يت٘مرسمللقا إًمٞمللف سمٌللذل أُمللقاهلؿ،  ،هوشمٕمللامم ُمللـ قمٌللاد

 واؾمتٕمامًمف ومٞمام يروٞمف ؾمٌحاٟمف يمًاير اًمٜمٕمؿ.

لل  وللٝمؿ ويللدقمقهؿ إمم اعٟمٗمللاق ذم ؾمللٌٞمٚمف إُمللا قمللغم ؾمللٌٞمؾ ف ؾمللٌحاٟمف يًت٘مرإٟم 

وإُمللا قمللغم ؾمللٌٞمؾ  ،اًمٗمللرض يماًمزيمللاة وُمللا شمرشمللب قمللغم ؾمللٌب يماًمٙمٗمللارات واًمللديات

 ات اعماًمٞمة ُمـ اًمّمدىمات واهلٌات وٟمحقها.سمآؾمتحٌاب واًمٌذل يمًاير اًم٘مر

إٟمف ؾمٌحاٟمف يمام ومٝمٛمٜملا أُملره ذم ؿمل٠من اًمّملالة ٟمٌٝمٜملا إمم احللؼ اعملازم وم٘ملرن 

طمتك يًت٘مر ًمٜما أٟمٜما ٟمتٕمٌلد اُ وٟمت٘ملرب إًمٞملف ُمتٕمٌلديـ ًملف ذم أقمٔملؿ ُملا  ةاًمزيماة سماًمّمال

وٟمًلٕمك ًمٓملب اًملرزق  ،شم٘مقم سمف دٟمٞماٟما، وهق اعمال ومٜمحـ ٟمٕمٌده ؾملٌحاٟمف سمٜمٞملة صلاحلة

وٟمٕمده ىمرسمة قمٔمٞمٛمة ًمف ؾمٌحاٟمف وشمٕمامم وٟمٌحث قمـ ُما أطمؾ قمٌادشمف ًمف ؾمٌحاٟمف وشمٕملامم 

 وٟمٌتٕمد قمام طمرم قمٌادشمف ًمف ؾمٌحاٟمف وشمٕمامم.

 ًمٜمتّمدق قمٌادة ُ، ُمثؾ ُما قمٚمٛمٜما ٟمٌٞمٜما حمٛمد صغم اُ قمٚمٞمف وؾمٚمؿ. ٟمجٛمع

عملا ٟمزًملت آيلة اًمّملدىمة، يمٜملا »ريض اُ قمٜملف، ىملال:  اًمٌلدري  قمـ أل ُمًلٕمقد

ٟمحاُمؾ، ومجاء رضمؾ ومتّمدق سمٌمء يمثػم، وم٘ماًمقا: ُمرايل، وضماء رضمؾ ومتّملدق سمّملاع، 

ې ى ى ائ  ﴿وم٘ماًمقا: إن اُ ًمٖمٜمل قمـ صاع هلذا، ومٜمزًملت: 

 .(5)[ 70]اًمتقسمة:  ﴾ وئ ۇئ ۇئ ۆئائ ەئ ەئ وئ 

ومٜمحـ ٟمجٛمع اعمال ًمٜمحٛمل أهٚمٜما ذل ؾم١مال اًمٜملاس، وٟمجٛملع اعملال ىماصلديـ 

إهمٜماء اًمٗم٘مػم قمٌادة ُ ؾمٌحاٟمف وشمٕمامم، ويمذًمؽ ٟمجٛمع اعمال ًمتٕمز أُملة اعؾملالم طمتلك 

 ٓ ٟمٙمقن قماًمة قمغم إُمؿ.

إن قمٌللادة اُ ًمٞمًللت حمّمللقرة ذم اًمّمللالة، »ُمللـ هٜمللا يٛمٙمٜمٜمللا أن ٟم٘مللقل: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اب اًمزيماة، سماب اشم٘مقا اًمٜمار وًملق سمِملؼ يمت، (1/590أظمرضمف: اًمٌخاري ذم اًمّمحٞمح )5) )

احلٛملؾ أضملرة  يمتاب اًمزيماة، سماب، (1/799(، وُمًٚمؿ )5351مترة واًم٘مٚمٞمؾ ُمـ اًمّمدىمة، رىمؿ )

 (.5951، رىمؿ )يتّمدق هبا، واًمٜمٝمل اًمِمديد قمـ شمٜم٘مٞمص اعمتّمدق سم٘مٚمٞمؾ
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ام، واحلج، وُما يٚمحؼ هبا ُمـ اًمتالوة واًمذيمر واًمدقماء وآؾمتٖمٗمار، يمام يتٌادر واًمّمٞم

 قمٌللادة اُ، ويمللام حيًللب يمثللػم ُمللـ اًمٙمثللػم ُمللـ اعمًللٚمٛملم إذا دقمللقا إمم إمم ومٝمللؿ

قا اعهلٞمة طم٘مٝما، وىملاُمقا سمقاضملب اًمٕمٌقديلة  اعمتديٜملم أاؿ إذا ىماُمقا هبذه اًمِمٕماير ووم 

 ُ يماُمالً.

ٛمة وإريمان إؾماؾملٞمة ذم سمٜملاء اعؾملالم قملغم ُمٜمزًمتٝملا إن هذه اًمِمٕماير اًمٕمٔمٞم

ٕمٌادة اًمتلل يريلدها اُ ُملـ وًمٞمًت هل يمؾ اًم ؛إٟمام هل ضمزء ُمـ اًمٕمٌادة ُوأمٞمتٝما، 

  .(5)شقمٌاده

ادة ذم اًم٘مرآن قمام وؿملاُمؾ جلٛمٞملع أطملقال اعٟمًلان، طمٞملث إن ٕمٌإن ُمٗمٝمقم اًم

 ًمف. وطمده ٓ ذيؽ اعٟمًان خمٚمقق ًمٕمٌادة اُ ؾمٌحاٟمف وشمٕمامم

 .[19]اًمذاريات:  ﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ﴿: ىمال 

ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ائ ائ ەئەئ  ﴿:  وىمال 

 .[15]اًمتقسمة: ﴾وئ وئ ۇئ

ٴۇ ۋ    ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ : ﴿وىملال

 .[591، 591]إٟمٕمام: ﴾ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ  : ﴿وىملال 

 [1]اًمٌٞمٜمة:  ﴾ۀۀ ہ ہ ہ

 سم٠مٟمقاقمٝما، يمام شم٘ملدم، وأؿملار إمم اجلاٟملبشمٜماول اًم٘مرآن اًمٙمريؿ اًمٕمٌادات  ًم٘مد

ل ُملـ اًمتٗمّملٞمؾ لاًمتٙمٚمٞمٗمل وإظمالىمل ومٞمٝما، وم٘مد شمٜماول أريملان اعؾملالم اخلٛملس سمِمل

 اعمٕمٜمك اعيامين ومٞمٝما.و اًمذي يٌلم ومْمٞمٚمتٝما،  وُمٜمزًمتٝما، وأطمٙماُمٝما،

اهتؿ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ سمجاٟمب اًمٕمٌادات اعماًمٞمة يمثػمًا، وىمد شمٜماوًمت آيات يمثػمة و

 ٙمريؿ اًمٕمٌادة اعماًمٞمة ُمٌٞمٜمة أمٞمتٝما وومْمٚمٝما.ذم اًم٘مرآن اًم

ومل٠مطمٞماٟما ي٘مرن قمٌادة ُماًمٞمة يماًمزيماة سماًمريمـ إؾماد ذم اًمديـ سمٕمد اًمِملٝمادشملم، 

قمللغم اجلٝمللاد سمللاًمٜمٗمس،  أظمللرى وهللل اجلٝمللاد سماعمللال وهللق اًمّمللالة، وأطمٞماٟمللًا ي٘مللدم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.11-11اًمٕمٌادة ذم اعؾمالم، د/يقؾمػ اًم٘مرواوي )ص5) )
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 ٔمؿ اًم٘مرسمات ُمثؾ اًمذسمح واهلدي.قموأطمٞماٟمًا جيٕمٚمٝما أ

ر لمل اًمٕمٌقدية اًمتل شمٕمكم يمٚمٛمة اُ شمٕمامم وشمٜمِمإن اًم٘مرآن اًمٙمريؿ أسمرز ُمٕما

ذيٕمتف، سماظمتٌار اعٟمًان ذم أقمٔمؿ ُما ًمديف ُمـ أُمقر اًمدٟمٞما، أٓ وهق اعمال، حمذرًا 

: ُمـ اًمريمقن إًمٞمف، وُمتققمدًا ُمـ يتخذه هلق احلٞماة اًمدٟمٞما، ويتجغم ذًمؽ ذم ىمقًمف 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ﴿

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 

 .[13 :]اًمتقسمة﴾ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱگ گ گ گ ڳڳ 

، أيمؼم دًمٞمؾ قمغم أن (5) ش...تعس ظبد الدرهم والديـار: »وذم ىمقل اًمٜمٌل 

اًمديٜمار واًمدرهؿ ىمٌٚمتف ذم  ٕمف وشمٙمديًف وقمدم اعمٌآة سملاعمٜمٝمج اًم٘ملرآين  اختذُمـ 

ف سماًمتٕماؾملة؛ ٕٟم ل  هلق قمٌد هلذا اعمال، وىملد وصلٗمف اًمٜمٌلل  ؛ذم اجلٛمع واعٟمٗماق

 هذا اعمال ًمٖمػم اُ ؾمٌحاٟمف وشمٕمامم ومتٕمس، وطمؼ قمٚمٞمف وٜمؽ اًمدٟمٞما.أصٌح قمٌدًا ذم 

إٟمٜمللا ًمللق شم٠مُمٚمٜمللا اًمٕمٌللادات اعماًمٞمللة ذم اًم٘مللرآن اًمٙمللريؿ وسمحثٜمللا قمللـ ُمٙماٟمتٝمللا ذم 

 ريع سملم أريمان اعؾمالم ًمقضمدٟماها حتتؾ ُمٙماٟمة يمٌػمة سملم أريمان اعؾمالم.لاًمتِم

سماًمّملالة ذم إٓ ُم٘مروٟمة ُما شم٠ميت  ّؾ وأذومٝما وم٘متٕمد اًمزيماة أم اًمٕمٌادات اعماًمٞمة وم

 ُمقاوع يمثػمة ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ.

ريـ ل، ذيمرت ذم ؾمٌع وقمِم(1)وم٘مد ضماءت ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ صمالصملم ُمرة ُمٕمرومة

ُمٜمٝما ُم٘مؽمٟمة سماًمّمالة ، وذم ُمقوع ُمٜمٝما ذيمرت ذم ؾمٞماق واطمد ُملع اًمّملالة، وإن مل 

، سمٕملد آيلة [3]اعم١مُمٜمقن: ﴾ ٺ ٿ ٿ ٿ : ﴿شمٙمـ ذم آيتٝما، وذًمؽ ىمقًمف 

 .[1]اعم١مُمٜمقن: ﴾ٻ پ پ پ پ : ﴿ة ُمـ ىمقًمف واطمد

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 واًمللدرهؿ، اًمللديٜمار، قمٌللد شمٕمللس»ال: ىملل أٟمللف ،ذم طمللديث أل هريللرة 5) )

، أظمرضمف: اًمٌخلاري ذم صلحٞمحف شيرض مل يٕمط مل وإن ريض، أقمٓمل إن واخلٛمٞمّمة، واًم٘مٓمٞمٗمة،

 (.9311يمتاب اًمرىماق، سماب ُما يت٘مك ُمـ ومتٜمة اعمال، رىمؿ )، (1/01)

، وذم ىمقًمف [15]اًمٙمٝمػ:﴾  ڭ ڭ ۇ : ﴿ ٕاا وردت ٟمٙمرة ذم ىمقًمف  1) )

 .[51]ُمريؿ: ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ﴿:
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صمامٟمٞملة ُمٜمٝملا ذم  واعمتتٌع ًمٚمٛمقاوع اًمثالصملم اًمتل ذيمرت ومٞمٝملا اًمزيملاة جيلد أن  

 .(5)اًمًقر اعمٙمٞمة، وؾمايرها ذم اًمًقر اعمدٟمٞمة

، وئمٝملر ومريْملةا شمٕمد أومْمؾ ىمرسملة ذم اًمٕمٌلادات اعماًمٞملة ُملـ طمٞملث يمقالا إا  

ما تؼررب يل  ظبردب ىءرى  »ث اًم٘مدد: قمـ رسمف ذم احلديذًمؽ ُمـ ىمقل اًمٜمٌل 

 .(1)شافسضته ظؾقه أحب مما

وي٠ميت اجلٝماد سماعمال قملغم رأس اًمٕمٌلادات اعماًمٞملة أيْملًا، وماجلٝملاد هلق ىمٛملة 

وشمًٚمٞمؿ اعٟمًان سمروطمف شمٕمٌدًا ُ، يملذًمؽ يل٠ميت اجلٝملاد  ،ُمتثال ُ ؾمٌحاٟمف وشمٕماممآ

اجلٝملاد سملاًمٜمٗمس إٓ ذم  ذم اًم٘ملرآن اًمٙملريؿ ُم٘ملدُمًا قملغم ُمٙماٟملة يمٌلػمةسماعمال ًمٞمحتؾ 

 .(1)ُمقوع واطمد

 ُملـ وإظملراضمٝمؿ إًمٞملف، اًمٜماس ودقمقة اُ، ديـ شمٌٚمٞمغ هقواعم٘مّمقد ُمـ اجلٝماد، »

 .(3)شهوطمد ُ يمٚمف اًمديـ يٙمقن وأن أروف، ذم اُ ديـ وإقمالء اًمٜمقر، إمم اًمٔمٚمامت

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  ﴿: ىمال

ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ 

 .[99:إٟمٗمال] ﴾ىئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  : ﴿Q وىمال

 .[195:اًمٌ٘مرة] ﴾ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک ک گگ گ گ ڳ 

ۉ ې ې    ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ﴿:  وىمال

﴾ ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ

 .[131 ،133:اًمٌ٘مرة]

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-115ؿ اعمٗمٝمللرس ًٕمٗمللاظ اًم٘مللرآن اًمٙمللريؿ، عمحٛمللد وملل١ماد قمٌللد اًمٌللاىمل، )اعمٕمجلل5) )

111.) 

 (.9191يمتاب اًمرىماق، سماب اًمتقاوع، رىمؿ )، (1/591أظمرضمف: اًمٌخاري )1) )

ورد اجلٝماد سماعمال ُم٘مروٟمًا سماجلٝماد سماًمٜمٗمس ذم قمنمة ُمقاوع شم٘مدم اجلٝملاد سماعملال 1) )

اجلٝماد سماًمٜمٗمس ذم ُمقوع واطمد، وؾملٞم٠ميت ذيمرهلا قمغم اجلٝماد سماًمٜمٗمس ذم شمًٕمة ُمقاوع وشم٘مدم 

 (.111اٟمٔمر: ص )

 (.17/11) ،، ـمٌٕمة وزارة إوىماف اًمًٕمقديةجمٛمقع ومتاوى اًمِمٞمخ اسمـ سماز3) )
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 اعمال سم٢مٟمٗماق إٓ سمف اًم٘مٞمام يٛمٙمـ ٓ اُ ؾمٌٞمؾ ذم واعمراسمٓمة اجلٝمادوإن »

 ُما يمؾ سم٠من ووقمدهؿ ؾمٌٞمٚمف، ذم سماعٟمٗماق اعم١مُمٜملم قمٌاده ؾمٌحاٟمف رهمب ومٚمٝمذا اًمٙمثػم،

 اوإُم   ،وأظمرة اًمدٟمٞما ذم اإُم   واومٞما ضمزاءً  قمٚمٞمف جيزون:  أي إًمٞمٝمؿ، يقرم ومٞمٝما يٜمٗم٘مقٟمف

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ﴿:  ًمٚمٛمٜماوم٘ملم ي٘مقل أن رؾمقًمف اُ أُمر يمام وم٘مط، أظمرة ذم

 ﴾ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ

 . [11: اًمتقسمة]

 إمم اعمٗمْمللٞمة واًمِمللٝمادة اًمللدٟمٞما، ذم واًمٖمٜمٞمٛمللة رلاًمٜمّملل:  مللا ومٞمٝمللا واحلًللٜمٞمان

 .(5)شأظمرة ذم اعمثقسمة

ذقمت ودقما إًمٞمٝما اًم٘مرآن، ويٕم٘مب هذه اًمٕمٌادات قمٌادة ُمـ أهؿ اًمٕمٌادات اًمتل 

وهل قمٌادة اًمذسمح ُ ىمرسمة ُ ؾمٌحاٟمف  وهل إمم ضماٟمب اًمزيماة شمٕمد أم اًمٕمٌادات اعماًمٞمة

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ  ﴿: وذًمؽ ذم ىمقل اُ، وشمٕمامم

 .[1]اًمٙمقصمر: ﴾ ژ ژ ڑ ﴿: ، وذم ىمقًمف [591]إٟمٕمام: ﴾ۈ

ل، اعماًمٞمة اًمٕمٌادات أومْمؾ واًمذسمح، اًمٌدٟمٞمة اًمٕمٌادات أومْمؾ وماًمّمالة»  يملان اموإٟم 

ل: إول: أُملران ومٞملف جيتٛمع فٕٟم  ، أومْمٚمٝما سمحاًمذ    ُماًملف سملذل أٟملف: واًمثلاين، ُ ـماقملة فأٟم 

 ُملـ، هملػمه قملغم اًملذسمح زاد ًمٙملـ، اعملال ضملٜمس ذم ُمِملؽمك واًمٌذل، ٟمٗمًف فسم وـماسمت

 ؿمللدة ُمللـ اًمٜمٗمللقس ذم أمل ًمللذسمحٝما يقضمللد، ٕرسماهبللا حمٌقسمللة احلٞمقاٟمللات نإ طمٞمللث

 ُمٓمٚملؼ ُملـ أومْملؾ صلار اعمقت احلٞمقان سم٢ميذاق ٟمٗمًف وؾمٛمحت ُ سمذًمف وم٢مذا، حمٌتٝما

 ُملـ واعظملالص عيلامنا ىمارٟملف إذا اًمٜمحلر قمٜمد ًمف جيٛمع ُما ويمذًمؽ، اعماًمٞمة اًمٕمٌادات

 أضمؾ اًمٜمًؽوم ،(1)شأيمؼم ذك اُ ًمٖمػم ومٍمومف قمجٞمب أُمر سماُ اًمٔمـ وطمًـ اًمٞم٘ملم ىمقة

 أذك. وم٘مد اُ ًمٖمػم ذسمح وُمـ أذك، وم٘مد اُ ًمٖمػم صغم ومٛمـ اعماًمٞمة، اًمٕمٌادات

 اًمٕملام قمٓملػ ُملـ اًمّملالة قملغم قمٓمٗملف يٙملقن ُمٓمٚم٘ماً  سماًمٕمٌادة اًمٜمًؽ ومن وإذا»

 اًمثالصملة أو اًمٜملققملم هلذيـ ذيمر قمغم آىمتّمار ؾمٌب يمان وإٓ ُمٜمف، ٕاا اخلاص قمغم

 ومروطمٝملا اًمّمالة اوم٠مُم   رك،لاًمِم ومٞمٝما ومِما اًمتل اًمٕمٌادة ُمٔماهر أقمٔمؿ يمقاا هق اًمٕمٌادة ُمـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(59/11)، حمٛمد رؿمٞمد روا ،شمٗمًػم اعمٜمار5) )

 (.97طماؿمٞمة إصقل اًمثالصمة ًمٚمِمٞمخ حمٛمد سمـ ىماؾمؿ اًمٜمجدي)ص 1) )
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 ذًملؽ ويملؾ ومٞمف، واًمرضماء ُمٜمف واخلقف اعمٕمٌقد، إمم اًم٘مٚمب وشمقضمف ، واًمتٕمٔمٞمؿ اًمدقماء

 أو يم٘مٌلقرهؿ هبلؿ يلذيمر وُملا ،حللماًمّملا شمٕمٔملٞمؿ ذم يٖماًمقن  ـ كاًمنِم  ومٞمف ي٘مع  ا

 .أفمٝمر ومٞمٝمام وماًمنمك واًمذسمايح احلج وأُما ، ومتاصمٞمٚمٝمؿ صقرهؿ

 هبلا وهيٚملقن ٔهللتٝمؿ ي٘مرسمقالا اًمٕمٌلادات ُملـ اًمقصمٜمٞملم قمٜمد اًمذسمايح يماٟمت وىمد

 ُملـ هللؿ ذقمت قمام سم٘مراسمٞمٜمٝمؿ ومخرضمقا اًمٙمتاب أهؾ سمٕمض إمم ذًمؽ هى صمؿ ، هلؿ

 ويٜملذرواا ، واًمّماحللم ًمألٟمٌٞماء هبا هيٚمقن ومّماروا ، وطمده اُ إمم هبا يت٘مرب يمٗمارة

 طمٙملؿ ومٚمف اعمًٚمٛملم ُمـ ومٕمٚمٝما ومٛمـ ، اًمنمك قمٌادة ُمـ يمٚمف وذًمؽ ، اًم٘مديًلم ٕوًمئؽ

 .اعمنميملم أوًمئؽ ُمـ ومٕمٚمٝما ُمـ

لل اًمٕمللادات قمللغم متتللاز إٟمللام واًمٕمٌللادات  إًمٞمللف شم٘مرسمللاً  اعمٕمٌللقد إمم ومٞمٝمللا فسماًمتقضم 

 سملذًمؽ اًملذاسمح أو اعمّملكم إًمٞملف يتقضملف ُملـ ويمؾ ف،وُمرواشم عمثقسمتف وـمٚمٌا ًمف وشمٕمٔمٞمامً 

 ٓ، أم قمٚمٞملف يلدل سم٘ملقل ذًملؽ قملـ وماقمٚملف قملؼم ؾملقاء ًملف، ُمٕمٌقد ومٝمق شمٕمٔمٞمٛمف سمف وي٘مّمد

 قمٌلاده ُمـ همػمه وإمم إًمٞمف أطمد فشمقضم   وم٢منْ  وظماًم٘مٝمؿ، اًمٕمٌاد رب ُ إٓ شمٜمٌٖمل ٓ وماًمٕمٌادة

 ُملا إٓ اًمٕمٌلادة ُملـ ي٘مٌلؾ ٓ واُ ،ريماً لُمِم يمان ظمٚم٘مف يًتٕمٔمؿ  ا همػمهؿ أو اعمٙمرُملم

 .(5)شاًمٙمريؿ ًمقضمٝمف ظماًمّما يمان

همػم هذه، ودقما إًمٞمٝما شمٕمٌدا ُ ؾملٌحاٟمف وىمد شمٜماول اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمٌادات ُماًمٞمة 

وشمٕمامم هبا، ُمثؾ اعٟمٗماق ذم ؾمٌٞمؾ اُ، واًمتّمدق، واهلدايا، واًمٙمٗملارات، واًمٗملداء، 

 ؽ ُمـ اًمٕمٌادات.وقمتؼ اًمرىماب، واًم٘مرسمات واًمٜمذور، وإـمٕمام اًمٓمٕمام، وهمػم ذًم

وهلذا يمان ومٝمؿ اًمًٚمػ اًمّماًمح عما ىمرر اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم أن ؿم٠من اعمال قمٜمد 

ورأوا يمٞمػ يمان يتٕماُمؾ ُمٕمف قمٚمٞمف اًمًالم وهلق  اُ قمٔمٞمؿ، وشمرسمقا قمغم يد اًمٜمٌل 

وٓ ق يٛمثؾ هلؿ اعمٜمٝمج احلؼ ذم اًمتٕماُمؾ ُمع اعمال وأٟمف ىمقام اًملدٟمٞما واًملديـ وٓ همٚمل

 ط.شمٗمري

 وسملف واًمٓماقملات اًمٕمٌلادات ىمقام فأٟم   اعمال ومقايد ُمـ»ىمال اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اُ: 

 طمّملٚمت وسملف واعمًلتحب اًمقاضملب آٟمٗماق طمّمؾ وسمف واجلٝماد احلج سمر ؾمقق ىمام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/153شمٗمًػم اعمٜمار، حمٛمد رؿمٞمد روا )5) )



 ومقاصدها املالية مفهوم العبادة                              الفصل األول       

 

 

19 

 اًمٜمٙملاح ممإ يتقصلؾ وسمف .وهمػمها ،واًم٘مٜماـمر اعمًاضمد وسمٜماء ،واًمقىمػ ،اًمٕمتؼ ىمرسمات

 فمٝملرت وسملف ،اعملروءة ؾملقق ىملام قمٚمٞمفو ،اًمٕمٌادة ًمٜمقاومؾ اًمتخغم ُمـ أومْمؾ هق اًمذى

 وسملف صلدىماءوإ ظمقاناع ايمتًٌت وسمف ،قمراضإ وىمٞمت وسمف ،واًمًخاء اجلقد صٗمة

 يّمٕمد ُمرىماة ومٝمق ،قمٚمٞمٝمؿ اُ أٟمٕمؿ اًمذيـ وُمراوم٘مة اًمٕمغم رضماتاًمد   ممإ سمرارإ شمقصؾ

 ،اعماضملد جملد ُم٘ملٞمؿ وهلق ؾماومٚملم أؾمٗمؾ إمم ُمٜمٝما هيٌط ،اجلٜمة همرف أقمغم ممإ هبا

 ي٘ملقل سمٕمْملٝمؿ ويمان .سمامل إٓ ومٕمال وٓ ،سمٗمٕمال إٓ جمد ٓ ي٘مقل اًمًٚمػ ٕمضسم يمان

 قملـ اُ رولا أؾملٌاب ُملـ وهلق ،اًمٖمٜملك إٓ يّملٚمحٝمؿ ٓ اًملذيـ قمٌادك ُمـ إٟمك اًمٚمٝمؿ

 سمرصإ سمف اُ اسمتالهؿ اًمذيـ اًمثالصمة وه١مٓء، قمٚمٞمف ؾمخٓمف أؾمٌاب ُمـ يمان يمام اًمٕمٌد

 .(5)شؾمخٓمف سمف ٟمآو ،رسمف روا قمٛمكإ سمف الٟم قمٛمكوإ ىمرعوإ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.199ص ) ، ٓسمـ ىمٞمؿ اجلقزيةقمدة اًمّماسمريـ وذظمػمة اًمِمايمريـ5) )
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 :ثاينادبحث ال

 مقاصد العبادة املالية

 متفقد:

ام شمرُمك أطمٙماُمٝما إمم ٛمؽمي أطمد ذم أن يمؾ ذيٕمة ذقمت ًمٚمٜماس إٟم  ٓي »

اُ ٓ يٗمٕمؾ  ىمد صمٌت سمإدًمة اًم٘مٓمٕمٞمة أن   رقمٝما احلٙمٞمؿ شمٕمامم، إذلُمرادة عمِم ُم٘ماصد

ی جئ  ﴿: ٠م قمٜمف ىمقًمف إؿمٞماء قمٌثًا، دل  قمغم ذًمؽ صٜمٕمف ذم اخلٚم٘مة يمام أٟمٌ

خب مب ىب يب جت حت خت    حئ مئ ىئ يئ جب حب

 .[10]اًمدظمان:  ﴾مت

وُمـ أقمٔمؿ ُما اؿمتٛمؾ قمٚمٞمف ظمٚمؼ اعٟمًان ىمٌقًمف اًمت ٛمدن اًمذي أقْمٔمُٛمف ووع 

 اًمنمايع ًمف.

رايع إٓ عىماُمة ٟمٔمام اًمٌِملر، يمام ىمال لوأٟمزل اًمِم ؾمؾ اُ شمٕمامم اًمرؾمَؾ وُما أر

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ﴿: 

 .[11]احلديد:  ﴾ڀ 

ڃ  ﴿: وذيٕمة اعؾمالم هل أقمٔمؿ اًمِملرايع وأىمقُمٝما، يمام دل قمٚمٞمف ىمقًمف 

سمّمٞمٖمة احلّملر اعمًتٕمٛمؾ ذم اعمٌاًمٖمة،  ،[50]آل قمٛمران:  ﴾ڃ چ چ چ 

ها  وم٢مذا وضمدٟما أن اُ ىمد وصػ اًمٙمتب اعمٜمزًمة ىمٌؾ اًم٘مرآن سم٠موصاف اهلدى وؾمام 

يٕمٜمل ، [575]اًمٜمًاء: ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  ﴿:  ديٜمًا ذم ىمقًمف

 .ذيٕمة ُمقؾمك

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  ﴿:  وىمال

، وؾمامها ذايع [51]اًمِمقرى:  ﴾ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک ک ک 

ف وصػ ٛمٜما أٟم  ٚم، قم[537]اعمايدة:  ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ںں  :﴿ذم ىمقًمف شمٕمامم

 .اًم٘مرآن اًمٙمريؿ سم٠مٟمف أومْمٚمٝما، أي٘مٜما أن اًم٘مرآن هق أومْمؾ اهلدي وأقماله

ًمًللٜمة اًمّمللحٞمحة يقضمللُب ًمٜمللا اًمٞم٘ملللم سملل٠من  واؾمللت٘مراء أدًمللة يمثللػمة ُمللـ اًم٘مللرآن وا

يٕمة اعؾملالُمٞمة َُمٜمُقـملة سمحٙملٍؿ وقمٚملؾ راضمٕملة ًمٚمّملالح اًمٕملام ًمٚمٛمجتٛملع  أطمٙمام اًمنم ل
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 .(5)شوإومراد

 إطمٙمللام شمٕمٚمٞمللؾ ُمللـ  ٚمللقآن اُ رؾمللقل وؾمللٜمة واًم٘مللرآن: »ىمللال اسمللـ اًم٘مللٞمؿ

 ٕضمٚمٝملا اًمتلل ٙملؿاحل وضملقه قملغم واًمتٜمٌٞملف هبلام اخلٚمؼ وشمٕمٚمٞمؾ واعمّماًمح سماحلٙمؿ

 واًمًلٜمة اًم٘ملرآن ذم هلذا يملان وًملق ،إقمٞمان شمٚمؽ ظمٚمؼ وٕضمٚمٝما ،اعطمٙمام شمٚمؽ ذع

 سمٓمللرق ُمقوللع أًمللػ قمللغم يزيللد وًمٙمٜمللف ؛ًمًلل٘مٜماها ُمللايتلم أو ُمقوللع ُمايللة ٟمحللق ذم

 .(1)شُمتٜمققمة

ريٕمة ُم٘ماصد ضماءت عمّمٚمحة اعٟمًان ذم لًمٚمِم   رحية قمغم أن  لوُمـ إدًمة اًمّم  

ڭ ڭ ڭ ﴿: وُماًمف، ىمقًمف  ف،وقمرو ،قمغم ديٜمف ظمرة واحلٗماظٔاًمدٟمٞما وا

ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې ى 

 .[19]اًمروم:  ﴾ى ائ ائ ەئ 

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ  ﴿: وىمقًمف  

 .[15]اًمروم:  ﴾گ گ ڳ 

 معـى ادؼاصد: 

ِملللريع اًمٕمللام؛ هللل: ُم٘ماصللد اًمت  »وىمللد قمللرف اسمللـ قماؿمللقر اعم٘ماصللد، وم٘مللال: 

ريع أو ُمٕمٔمٛمٝما، صمؿ ىمال: ومٞملدظمؾ لٞمع أطمقال اًمتِماعمٕماين اعمٚمحقفمة ًمٚمِمارع ذم  

ريع قملـ لريٕمة، وهمايايا، واعمٕملاين اًمٕماُملة اًمتلل ٓ خيٚملق اًمتِمللذم هذا أوصاف اًمِم

ؿ ًمٞمًلت ُمٚمحقفملة ذم ؾملاير أٟملقاع ٙمَ احلِ  ُمـ أيْمًا ُمٕمانٍ ُمالطمٔمتٝما، ويدظمؾ ذم هذا 

 .(1)شإطمٙمام؛ وًمٙمٜمٝما ُمٚمحقفمة ذم أٟمقاع يمثػمة ُمٜمٝما

اًمتلل اشمٗم٘ملت اعمٚملؾ  ةرورية اخلٛمًللد اعم٘ماصلد اًمْملويٕمد طمٗمظ اعمال أطمل»

 .(3)شواًمنمايع واًمٕم٘مقل قمغم طمٗمٔمٝما

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.519)ة اعؾمالُمٞمة، ًمٚمٓماهر اسمـ قماؿمقر، ص ُم٘ماصد اًمنميٕم5) )

 (.1/191)ٕمٚمؿ واعرادة، ٓسمـ ىمٞمؿ اجلقزية ُمٗمتاح دار اًمًٕمادة وُمٜمِمقر وٓية اًم1) )

 (.119ص)ة اعؾمالُمٞمة، ًمٚمٓماهر اسمـ قماؿمقر ُم٘ماصد اًمنميٕم1) )

(، 1/173)ًممُمدي  ذم أصقل إطمٙمام ، اعطمٙمام(5/111اعمًتّمٗمك ًمٚمٖمزازم )3) )

 (.3/511اًمٌحر اعمحٞمط )
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وهلل: اًملديـ، واًملٜمٗمس، وجمٛملقع اًمْمللروريات ةًلة، : »ي٘مقل اًمِملاـمٌل

 .(5)شواًمٜمًؾ، واعمال، واًمٕم٘مؾ

رايع لواشمٗمؼ احلٙمامء قملغم ذًملؽ، ويملذًمؽ اًمِمل»وي٘مقل اًمٕمز سمـ قمٌد اًمًالم: 

 .(1)شإسمْماع، وإُمقال، وإقمراضقمغم حتريؿ اًمدُماء و

وُم٘مّمللقد اًمِملللرع ُمللـ اخلٚمللؼ ةًللة: أن حيٗمللظ قمٚمللٞمٝمؿ »وي٘مللقل اًمٖمللزازم: 

 .(1)شديٜمٝمؿ، وٟمٗمًٝمؿ، وقم٘مٚمٝمؿ، وٟمًٚمٝمؿ، وُماهلؿ

اعم٘ماصللد اًمتللل أرادهللا اًمِمللارع، طمٗمللظ اعمللال يمللام هللق ؿملل٠من  أطمللد هللذهو»

ٌلل ُمٓماًمٌٝملا اعؾمالم داياًم ُمع اًمٜمزقمات اًمٗمٓمرية ًمإلٟمًان طمٞملث يٌلٞمح إؿملٌاقمٝما ويٚم

وللٛمـ احلللدود اعمٕم٘مقًمللة ُمللع اًمتٝمللذيب واًمؽمؿمللٞمد طمتللك شمًللت٘مٞمؿ وحت٘مللؼ اخلللػم 

ر، يمان هذا ؿم٠مٟمف ُمع ٟمزقمة طملب اًمتٛمٚملؽ إصلكم ذم لًمإلٟمًان وٓ شمٕمقد قمٚمٞمف سماًمِم

وذع ذم ذات اًمقىمت ُمـ اًملٜمٔمؿ واًمتلداسمػم ُملا أسماح اعمٚمٙمٞمة اًمٗمردية  د، وم٘ماعٟمًان

ـمٖمٞملان هلذه اًمٜمزقملة ُملـ وم٘ملدان ًمٚمتلقازن يتدارك أصمار اًمْمارة اًمتل ىمد شملٜمجؿ قملـ 

اعضمتامقمل، وشمداول ًمٚمامل سملم ومئة ىمٚمٞمٚمة ُمـ اعمجتٛمع، وُملـ اًملٜمٔمؿ اًمتلل وولٕمٝما 

ٕضمؾ ذًمؽ ٟمٔمؿ اًمزيماة، واعرث، واًمْمامن اعطمتامقمل، وُملـ صملؿ اقمتلؼم اعؾملالم 

ريٕمات لاعملللال ضورة ُملللـ ضوريلللات احلٞملللاة اعٟمًلللاٟمٞمة، وذع ُملللـ اًمتِمللل

ايمتًاسمف وحتّمٞمٚمف، ويٙمٗمؾ صلٞماٟمتف وطمٗمٔملف وشمٜمٛمٞمتلف،  واًمتقضمٞمٝمات ُما يِمجع قمغم

 .وًمذًمؽ وؾمايؾ ؾمٞمتؿ ذيمرها ومٞمام سمٕمد

 :ويٕمد طمٗمظ اعمال ُم٘مّمدًا ذقمٞمًا أصٞمالً، وم٠مصؾ طمٗمظ اعمال ىمقًمف 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  ﴿

 .[19]اًمٜمًاء: ﴾ڃ ڃ

ن سمْمٌط أؾماًمٞمب طمٗمٔمف، وأؾماًمٞمب إدارشمف، ىمال قوطمّمقل طمٗمظ اعمال يٙم

 .[1]اًمٜمًاء: ﴾ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  ڭ ڭ ڭ ۇ ﴿: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/19) ًمٚمِماـمٌل اعمقاوم٘مات5) )

 (.5/3) ًمٚمٕمز اسمـ قمٌد اًمًالم ىمقاقمد إطمٙمام ذم ُمّماًمح إٟمام1) )

 (.5/117)ًمٚمٖمزازماعمًتّمٗمك 1) )
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رف ومٞمللف ويٗمٞمللد وضمللقب لومٝمللذا اللل قمللـ إقمٓمللاء اعمللال عمللـ ٓ حيًللـ اًمتّملل

 اعمحاومٔمة قمٚمٞمف.

ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ  ﴿: ال ىمو

 .[9]اًمٜمًاء: ﴾ۇئ 

وشمٕمٙمس هلذه أيلة اًمٙمريٛملة أمٞملة اًمرؿملد آىمتّملادي حلٗملظ اعملال، وم٘ملد 

وًمٙملـ  ؛أُمقآً اًمذيـ يٛمتٚمٙمقن اؾمتٕمٛمؾ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ اصٓمالح اًمرؿمد طمؼ إـمٗمال 

 هلؿ، ومذيمر أٟمف ٓسمد ُمـ ضمٕمؾ ىَمٞمِْؿ ووزِم قمٚمٞمٝمؿ، طمتك يٌٚمٖمقا اًمرؿمد.ؿ ٓ ىمٞمّ 

ريٕمات واًمتقضمٞمٝمات ُما يرؾمخ لوُمـ هذا اعمٜمٓمٚمؼ، وم٘مد ذع اعؾمالم ُمـ اًمتِم

ُمٗمٝمقم اًمرؿمد حلٗمظ اعمال، ؾمقاء ُمـ ضمٝمة حتّمٞمؾ أؾمٌاب وضمقد اعمال ويمًلٌف، أو 

صلقٟمف وٟمٗملل اًمٗمًلاد قمٜملف، أو سمٛمٕمٜملك آظملر ُملـ ضمٝملة سم٘مايلف ُمـ ضمٝمة حتّمٞمؾ أؾمٌاب 

 واؾمتٛمراره.

ومٛمللـ وؾمللايؾ احلٗمللاظ قمللغم اعمللال إجيللادًا وحتّمللٞمالً، احلللث قمللغم اًمًللٕمل 

وآؾمتثامر ًمٙمًب اًمرزق وحتّملٞمؾ اعمٕملاش، وإطملؽمام اعمٚمٙمٞملة اًمٗمرديلة، وشم٘ملدير 

 ىمٞمٛمة اًمٕمٛمؾ ورومع ُمٜمزًمتف، واًمًٛمق سم٠مىمدار اًمٕمامل.

رف ذم اعملال لواؾملتٛمرارًا ولٌط اًمتّمل عمال سم٘ملاءً ظ قمغم ااوُمـ وؾمايؾ احلٗم

روقمة، لسمحدود اعمّمٚمحة اًمٕماُمة، وُمـ صمؿ حتريؿ ايمتًاب اعمال سماًمقؾمايؾ همػم اعمِمل

يماًمرسما، واًم٘مامر، واًمٖمش، وآطمتٙمار، واًمٜمجش، وٟمحقها، ويمذًمؽ حتريؿ آقمتلداء 

 ريع اًمٕم٘مقسمة قمغم ذًمؽ.لقمغم ُمال اًمٖمػم سماًمنىمة أو اًمًٓمق أو اًمتحايؾ، وشمِم

روقمة: له همػم اعمِمقام طمرم اعؾمالم آيمتٜماز واًمت٘متػم وإٟمٗماق اعمال ذم اًمقضميم

 .(5)شُمـ ؾمٚمع وظمدُمات حمرُمة، أو إهاف، أو شمٌذير، أو شمرف، وٟمحق ذًمؽ

ًمح اًمدٟمٞما إٓ هبا، ومٝمق قمّمب اإن اعمال ُمـ اًمْملروريات اًمتل ٓ شمًت٘مٞمؿ ُمّم

 ﴾ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ : ﴿احلٞماة، وسمف ىمٞمام ُمّماحلٝما، ىمال 

 .[1]اًمٜمًاء: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.11-15دواسمف، ص )ٟمحق شمرسمٞمة ُماًمٞمة أهية راؿمدة، د: أذف حمٛمد 5) )
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 .واحلاضمة إمم اعمال ُماؾمة ذم طمؼ اًمٗمرد واجلامقمة»

أُمللا ذم طمللؼ اًمٗمللرد، وملل٢من اعمللال أطمللد ُم٘مقُمللات احلٞمللاة إؾماؾمللٞمة عمّمللاًمح -

اعٟمًاٟمًللة اًمديٜمٞمللة واًمدٟمٞمقيللة؛ إذ حيتاضمللف حلٗمللظ طمٞماشمللف، وشملل٠مُملم ُم٠ميمٚمللف ، وُمنمللسمف 

يد ذم يماوملة وُمٚمًٌف، ويماومة اطمتٞماضماشملف، ومل٢مذا مل يتلقومر ًمديلف اعملال حلٗملظ ضر ؿملد

 ضمقاٟمب ُمٕماؿمف.

 ه يمثػمة ًمٕمؾ أمٝما ُما يكم:قأُما ذم طمؼ إُمة ومتٔمٝمر احلاضمة إًمٞمف ُمـ وضم

ؾ اًمٜم٘مص قمغم وملرد دظملؾ طمّمجمٛمققمة ُمـ إومراد وم٢مذا أن إُمة قمٌارة قمـ -

 قمغم إُمة يمٚمٝما.

أن اعمال شم٘مقم سمف ؿم١مون احلٞماة واعمّماًمح اًمٕماُمة اًمالزُمة ًمألُمة ُمـ اًمتٕمٚملٞمؿ -

 زراقمة، واًم٘مقة اًمٕمًٙمرية اًمتل متٙمـ إُمة ُمـ اًمدوماع قمـ ٟمٗمًٝما.، واًمّمٜماقمة، واًم

أن وضمقد اعمال ذم يد إُملة يٖمٜمٞمٝملا قملـ أقملدايٝما، وي٘مٓملع اًمٓمريلؼ قمٚملٞمٝمؿ، -

 ويقصد اًمٌاب ذم وضمقه اًمٓماُمٕملم ومٞمٝما.

ريٕمة ىمد يٙمقن ُمـ ضماٟمب وضملقده وذًملؽ سماحللث قملغم لِماًموطمٗمظ اعمال ذم 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ﴿: اًمٙمًب وـمٚمب اًملرزق ي٘ملقل 

 .[59]اجلٛمٕمة: ﴾ ڦ ڦ ڦ

إذا وملللرهمتؿ ُملللـ اًمّملللالة وماٟمتِمللللروا ذم إرض ًمٚمتجلللارة »ىملللال اًم٘مرـمٌلللل: 

 .(5)شواًمتٍمف ذم طمقايجٙمؿ

ومٛمللـ ُمٚمللؽ ُمللآً وم٘مللد ومللتح ًمللف سمللاب ُمللـ اًمٕمٌللادة ٓ يٗمللتح ًمٖمللػمه ُمللـ اًمزيمللاة، »

ات ُماًمٞملة واًمّمدىمة، واحلج ، واًمٕمٛمرة؛ سمؾ واًمٜمٗم٘مة اًمقاضمٌة، واهلدية، ومٙمؾ هذه قمٌاد

 .(1)شًمق اومؽموٜما قمدم اعمال مل شمٙمـ  ٙمٜمة

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.51/591شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل )5) )

وللقاسمط آضمتٝمللاد ذم اعمٕمللاُمالت اعماًمٞمللة اعمٕمللاسة، د/ أمحللد سمللـ قمٌللد اُ سمللـ 1) )

، يمٚمٞمة اًمنميٕمة شاعم١مؾمًات اعماًمٞمة اعؾمالُمٞمة»رلاًمْمقحيل، اعم١ممتر اًمٕمٚمٛمل اًمًٜمقي اًمراسمع قمِم

 (.17-19واًم٘ماٟمقن ضماُمٕمة اعُمارات اًمٕمرسمٞمة اعمتحدة، ص )
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واعؾمللالم هيللدف ُمللـ وراء يمللؾ هللذا إمم حت٘مٞمللؼ ُم٘ماصللد ذقمٞمللة ُمتٜمققمللة 

ؾمت٘مرار اًمٗمرد واعمجتٛمع، وطمّمقل اعمٜمٗمٕمة ذم اًمدٟمٞما وأظمرة ايدف إمم  وُمؽماسمٓمة

وهلق اًمتٕمٌلد إمم اُ ؾملٌحاٟمف وشمٕملامم  شمٜمٌثؼ ُمـ اعم٘مّمد إصلٞمؾ، ًمٚمٗمرد واجلامقمة،

 .اًمٕمٌادات اعماًمٞمة ىمرسمة ُمـ اًمٕمٌد ًمرسمف ؾمٌحاٟمف وشمٕمامم واختاذعمال، سما
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 وشمتٛمثؾ هذه اعم٘ماصد ومٞمام يكم: 

  وحده له، وحتؼقق العبودية يلظال  كؾؿة اهلل: ادؼصد األول

ًم٘مد اُمتـ اُ ؾمٌحاٟمف وشمٕمامم قمغم اًمٜماس أن ضمٕمؾ هللؿ سمٞمقشملًا يلذيمر ومٞمٝملا اؾملٛمف 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  ﴿: ال وذومٝما سمٌٞمتف اًمٙمريؿ، ىمل ويٕمٌد ومٞمٝما،

ذع هللؿ سمٜملاء  ، صمؿ اُمتـ قمٚملٞمٝمؿ ؾملٌحاٟمف وشمٕملامم سمل٠من  [09]آل قمٛملران:  ﴾ں ں

مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت  ﴿:  اعمًلاضمد، وم٘ملال

  .[19]اًمٜمقر:  ﴾ ىت

ڳ ڱ ڱ ڱ  ﴿:  ٘ملالومقمٔملٞماًم، صمؿ ذع عمـ سمٜماها وأىماُمٝما أضملرًا 

وىمال اًمٜمٌل  ،[51]اًمتقسمة:  ﴾ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ

 .(5)شيف اجلـةمثؾه ىـى اهلل له  من ىـى هلل مسجداً »: 

اًمٕمٌلد رولا رسملف، وهلذا  ًمٜمٞملؾ ب ًمٙمؾ إٟمًان وُم٘مّمد ذقملل أصلٞمؾ ٚموهذا ُمٓم

اًمٕمٛمؾ ٓ ي٘مقم إٓ سماعمال، ويمذًمؽ يمؾ ُما يدظمؾ ذم ظمدُمة سمٞمقت اُ ؾملٌحاٟمف وشمٕملامم 

 هذا يمٚمف داظمؾ ذم قمامريا. ٕن   ؛يم٠مضمقر اعم١مذٟملم، وقمامرة اعمًاضمد

إىماُمة اعمًاضمد وشمِمٞمٞمدها واعٟمٗماق قمٚمٞمٝما وقمامريلا،  لا اظملتص  ًمؽ وم٢من  وًمذ

سمف اعمًٚمٛمقن قمالُمة قمغم شمقطمٞمدهؿ ُ ؾمٌحاٟمف وشمٕمامم وإقمالء ًمٙمٚمٛمتف سمآداء اًمّمٚمقات 

  ٙمؾ أٟمقاع اًمٕمٌادات اعمنموقمة اعمتٕمٚم٘مة سماعمًاضمد.سمومٞمف واًمدقماء واًمت٘مرب إمم اُ 

ًللجد هللق ُمٜمللارة ًمٜمِملللر  اعؾمللالم اعمللال ذم هللذا اًمللدور اًمٙمٌللػم، وماعم يٛمثللؾو

وشمٕماًمٞمٛمف واًملدقمقة إمم اُ قملز وضملؾ، ومٝملق سمحاضملة إمم شملقومػم اًملدقمؿ اعملازم، وهبلذا 

 اًمدور شم٘مقم إوىماف، وٓ خيٗمك دورها اًمٕمٔمٞمؿ ذم هذا.

وُمـ أهؿ وفمايػ اعمًجد أيْمًا ذم اعؾمالم، اًمدقمقة إمم اُ ؾمٌحاٟمف وشمٕملامم 

ه اعمٝمٛمة ذم قمٝمد اعؾمالم إول ظمػم ىمٞمام، ًمٚمٛمًٚمٛملم وهمػمهؿ، وم٘مد ىمام اعمًجد هبذ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يمتلاب اًمّملالة، سملاب ُملـ سمٜملك ُمًلجدًا، ، (5/07أظمرضمف: اًمٌخلاري ذم صلحٞمحف )5) )

يمتاب اعمًلاضمد وُمقاولع اًمّملالة، سملاب ومْملؾ سمٜملاء اعمًلاضمد  (5/171، وُمًٚمؿ )(319رىمؿ)

 (.111واحلث قمٚمٞمٝما، رىمؿ )
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وُمًلجده ُمٜملارة اًملدقمقة إمم اُ ؾملٌحاٟمف ومٗمل اًمٕمٝمد اًمٜمٌقي يمان ُمٜمؼم رؾملقل اُ 

وشمٕمامم، طمٞمث يمان يٚم٘ملل ظمٓملب اجلٛملع، وحيلدث أصلحاسمف، ويملان هلذا احللال ذم 

 .ر اخلٚمٗماء اًمراؿمديـ، وم٘مد اىمتٗمقا أصمر ٟمٌٞمٝمؿ لقمّم

ًمٙمل يتٛمٙمـ اًمٕمٌد ُمـ  ؛ٕمد ُمٓمٚمًٌا ضورياً إن اعمال ُمـ طمٞمث يمًٌف واؾمتٖمالًمف ي

 آداء واضمٌاشمف ٟمحق رسمف ؾمٌحاٟمف وشمٕمامم ومٝمق ىمقام اًمٓماقمات واًمٕمٌادات.

وإن ُمـ أقمٔمؿ إقمامل اًمتل يت٘مرب هبلا إمم اُ ؾملٌحاٟمف وشمٕملامم، هلق اجلٝملاد 

ذم ؾمٌٞمٚمة، ومٝملق ذروة ؾملٜمام اًمٕمٛملؾ، واجلٝملاد سماعملال ُم٘ملرون سماجلٝملاد سملاًمٜمٗمس، وم٘ملد 

   وىمدُمف قمغم اجلٝماد سماًمٜمٗمس. حاٟمف وشمٕمامم ذم يمتاسمف ذم أيمثر ُمـ ُمقوعٌىمراام اُ ؾم

 ،سملاًمٜمٗمس ٙملقنيوشملارة  اًمٕمٛملؾ ؾملٜمام ذروة واجلٝملاد»رمحلف اُ: اسمـ اًم٘مٞمؿ ىمال

 قملثامن ومْملؾ ؿمل  وسمل٠مى .وأٟمٗمع أٟمٙمك سماعمال اجلٝماد يمان ورسمام ،سماعمال يٙمقن وشمارة

 امن!قمث ُمـ إؾمالُماً  وأؾمٌؼ سمٜمٗمًف ضمٝماداً  أيمثر وقمكم   قمكم قمغم

 اًمٖمٜملك ُملع اًمّملحاسمة  ٝملقر ُملـ أومْمؾ قمقف سمـ اًمرمحـ وقمٌد ،اًمزسمػم وهذا

 .(5)شاًمّمٗمة أهؾ شم٠مصمػم ُمـ أقمٔمؿ اًمديـ رم وشم٠مصمػمما اًمقاومر

ُملـ ظملالل شمٓمٌٞملؼ اًمٜمٔملام   ُمٝملاًم ذم إقملالء يمٚمٛملة اُ  اعملال دوراً  يٛمثلؾو

ٓمٌٞملؼ شمٕملاًمٞمؿ اًم٘ملرآن اًمٙملريؿ اًم٘مرآين اعمازم واىمٕمٞمًا، ومٝمٜما يٕمد اعمال ىمرسمة قمٔمٞمٛملة ذم  شم

ذم ٟمٔمؿ اًمٕمامل اعماًمٞمة، ُمـ ظمالل دمٛمٕماشمف اعماًمٞمة وسمٜمقيمف، وُم١مؾمًاشمف، ُم٘متديًا سمتٕماُمؾ 

اعمًٚمٛملم سماًمٜمٔمام اعؾمالُمل، ومٝمؿ طم٘مٞم٘مة يٜمِملرون ذم اًمٕمامل شمٕملاًمٞمؿ اًم٘ملرآن ويلدقمقن 

ٹ ٹ ٹ ڤ  ﴿: إًمٞمٝما؛ ًمذًمؽ يماٟمت اًمدقمقة ُمـ اُ واولحة، قمٜملدُما ىملال 

 [.171اًمٌ٘مرة: ] ﴾ڤ 

إن اُ شمٕمامم يريد ُمٜما أن ٟمٌٞمع وٟمِملؽمي وٟمٓمٌلؼ ذقملف ؾملٌحاٟمف وشمٕملامم واىمٕمٞملًا 

وٟمحارب اًمرسما وفمٚمٛمف واىمٕمٞمًا، وًمٞمس ٟمٔمريًا يمام ٟمالطمٔمف ذم واىمٕمٜما اعمٕماس، ومام أيمثلر 

اًمٗمتللاوى واًمٌحللقث ذم حتللريؿ اًمرسمللا، وسمٞمللان أضاره قمللغم اًمٗمللرد واعمجتٛمللع وقمللغم 

 ٞمًا ُم١مؾمًات اًمرسما وٟمٔمٛمف.اعىمتّماد، وُما أىمؾ ُمـ حيارب واىمٕم

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 195، 199قمدة اًمّماسمريـ وذظمػمة اًمِمايمريـ، ٓسمـ ىمٞمؿ اجلقزية، )5) )
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ًم٘مد أي٘مـ اًمٕمامل طملم ياوت ٟمٔمٛمف اعماًمٞمة اعمٕماسة واًمتلل شم٘ملقم قملغم اًمٔمٚملؿ 

اًمٖملرب ىمٌلؾ اًمِمللرق ًمتٓمٌٞملؼ ٟمٔملؿ  سمٕملض دول واًمرسما قمٔمٛمة اًمٜمٔمام اعؾمالُمل وشمًاسمؼ

 .اعىمتّماد اًم٘مرآين ًمٚمخروج ُمـ أزُمايؿ

اًملدٟمٞما وٟملدقمق ًملديـ إٟمٜما قمٜمدُما ٟمٓمٌؼ ٟمٔمام اعىمتّماد اًم٘مرآين ٟمٕمكم يمٚمٛملة اُ ذم 

 اُ ذم إرض وهذا ُم٘مّمد قمٔمٞمؿ ُمـ ُم٘ماصد اًمٕمٌادات اعماًمٞمة.

 معـى اخلالفة يف األرض وظامرهتا : حتؼققادؼصد الثاين

رايع، لُمـ أهلؿ اعم٘ماصلد اًمتلل ُملـ أضمٚمٝملا ذقملت اًمِملأيْمًا يٕمد هذا اعم٘مّمد 

ف ٓمٚمٌاشمللووللٌٓمت سمْمللقاسمط ُمللـ أضمللؾ احلٗمللاظ قمللغم اعٟمًللان وقمللغم يمراُمتللف سمتٚمٌٞمللة ُمت

ؾمٙمااا ًمٞمٙمقن يمؾ هلذا داومٕملًا ًمِملٙمر ٟمٕملؿ اُ شمٕملامم وقمٌادشملف قملغم إرض ووشمٕمٛمػم إ

 أيمٛمؾ وضمف.

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ﴿: واًمٕمٛمدة ذم ذًمؽ ىمقًملف 

 .[7]احلديد:  ﴾ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ

ومذيمر اؾمتخالف اعمال سمٕمد أن أُمر سماعيامن وأُمر سماعٟمٗماق سمٕملد اعيلامن؛ ًمٞملدل 

رة، واعٟمٗماق ُمـ اعمال ُمـ أهؿ أقمامل اًمدٟمٞما اعم١مديلة اعيامن رأس قمٛمؾ أظم قمغم أن  

 اًمٙمٌػم.ا وأظمرة، وشمققمد ُمـ أٟمٗمؼ ذم آظمر أية سمإضمر ٞمذم اًمدٟمًمٚمٗمالح 

 سمخٚم٘ملف اُ أُملقال هل امإٟم   أيديٙمؿ ذم اًمتل إُمقال أن   يٕمٜمل»اًمزخمنمي:  ىمال

 ذم ظمٚمٗمللاء وضمٕمٚمٙمللؿ هبللا، آؾمللتٛمتاع وظمللّقًمٙمؿ إياهللا، ًمٙمؿُمللق   وإٟمللام هلللا، وإٟمِمللايف

 . احل٘مٞم٘مة ذم سم٠مُمقاًمٙمؿ هل ومٚمٞمًت ومٞمٝما، رفلاًمتّم

 وًملٞمٝمـ اُ، طم٘ملقق ذم ُمٜمٝملا وم٠مٟمٗم٘مقا واًمٜمّقاب، اًمقيمالء سمٛمٜمزًمة إٓ ومٞمٝما أٟمتؿ وُما

 أو ،ومٞملف ًملف أذن إذا هملػمه ُملال ُملـ اًمٜمٗم٘ملة اًمرضملؾ قملغم هيلقن يملام ُمٜمٝما اعٟمٗماق قمٚمٞمٙمؿ

 ومللاقمتؼموا ، إيللايمؿ يثللفسمتقر: أيللديٙمؿ ذم ومللٞمام ىمللٌٚمٙمؿ يمللان  للـ ُمًللتخٚمٗملم ضمٕمٚمٙمللؿ

 سملف، شمٌخٚملقا وملال سمٕملديمؿ؛ ُملـ إمم ُملٜمٙمؿ وؾملٞمٜم٘مؾ إًملٞمٙمؿ، ُملٜمٝمؿ اٟمت٘ملؾ طمٞملث سمحاهلؿ

 .(5)شأٟمٗمًٙمؿ ُمٜمٝما سماعٟمٗماق واٟمٗمٕمقا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.3/375) ،ريلٚمزخمِمًم ،ًمت٠مويؾقمـ طم٘مايؼ ا اًمٙمِماف5) )
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 واطمد اُ أن صدىمقا» :أي ؛﴾ک گ گ  :﴿ل اًم٘مرـمٌل ذم ىمقًمف ىما

 اعملراد: وىمٞملؾ. اُ ؾملٌٞمؾ ذم أٟمٗم٘ملقا وىمٞملؾ ؛شمّملدىمقا ﴾ گ ﴿ رؾمقًمف حمٛمدا وأن

گ  ﴿ ُمٜملف ي٘ملرب وُملا اًمٓماقملات وضملقه ُملـ همػمهلا اعملراد: وىمٞملؾ، اعمٗمروولة ةاًمزيما

 إٓ ومٞملف ًملف ًملٞمس اًمٕمٌلد وأن ،  ُ اعمٚملؽ أصؾ أن   قمغم دًمٞمؾ ﴾ ڳ ڳ ڳ

 اُ طم٘ملقق ذم ُمٜمٝملا أٟمٗملؼ ومٛملـ ،سماجلٜملة ذًملؽ قملغم ومٞمثٞمٌلف اُ يلريض اًملذي رفلاًمتّم

 ومٞملف، ًملف أذن إذا هملػمه ُملال ُملـ اًمٜمٗم٘ملة اًمرضمؾ، قمؾ هيقن يمام ُمٜمٝما، اعٟمٗماق قمٚمٞمف وهان

 .  اًمٕمٔمٞمؿ وإضمر اجلزيؾ اًمثقاب ًمف يمان

 يلدل وهلذا ؛ىملٌٚمٙمؿ يملان قمٛملـ إيلاه سملقراصمتٙمؿ ﴾ڳ ڳ﴿: احلًـ وىمال

 واًملقيمالء، اًمٜملقاب سمٛمٜمزًملة إٓ ومٞمٝملا أٟملتؿ وُملا احل٘مٞم٘ملة، ذم سمل٠مُمقاًمٙمؿ ًمٞمًت أاا قمغم

 .(5)شٕمديمؿسم ُمـ إمم قمٜمٙمؿ شمزال أن ىمٌؾ احلؼ سم٢مىماُمة ومٞمٝما اًمٗمرصة وماهمتٜمٛمقا

ٟمًان اعمٛمتثؾ ُٕمر رسمف ؾمٌحاٟمف وشمٕمامم جيب قمٚمٞمف أن يراقمل ُما أُمره اُ سمف وماع

شمٕمامم وُما ااه قمٜمف ذم اؾمتخالومف ذم اعملال ومٞمل١مدي ُملا قمٚمٞملف، ويتحلرى وضملقه اخللػم 

واًمؼم ًمٞمتح٘مؼ ُمٕمٜمك يمٌػم وُم٘مّمد ريٞمس وهق إقمامر إرض وشمٜمٛمٞمتٝما وشمذًمٞمٚمٝما خلدُملة 

 ُمتٓمٚمٌات احلٞماة.

ڭ  ﴿ :Q وم٘ملال وُمّملاحلٝمؿ اساًمٜم ل ُٕملقر ىمٞماُماً  اعمال شمٕمامم ُا ضمٕمؾ ًم٘مد

 اشمالومٝمؿ ُمـ خيِمك اًمذيـ وماًمًٗمٝماء ،[1]اًمٜمًلاء:  ﴾ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ

 ومال وُمّمٚمحة، ىمٞمام ومٞمف وًمألُمة إُمة، ُمال طم٘مٞم٘متف ذم فٕٟم   اعمال، هلؿ يٕمٓمك ٓ ًمٚمامل،

 .ومٞمف يٗمًد عمـ شمًٚمٛمف أن جيقز

ڦ  ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ﴿:  اُ وي٘مقل

 .[10]اًمٜمًاء:﴾ڦ

 هبلا يل٠مذن مل سمٞملٜمٝمؿ إُملقال ًمتلداول ـمري٘ملة يمؾ يِمٛمؾ سماًمٌاـمؾ إُمقال وأيمؾ 

 واًمرؿمللقةيماًمرسمللا واًمٔمٚمللؿ، واًمٗمًللاد، واًمتٌللذير، واًمللؽمف، واًمٖمللش،  قمٜمٝمللا، الك أو اُ،

 .اًمرسما ُم٘مدُمتٝما وذم اعمحرُمة اًمٌٞمقع و ٞمع طمتٙمار،واع واًم٘مامر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.57/111) شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل5) )
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دٟمٞماه اًمتل يًتٕمان هبا قمغم  ًمتًت٘مٞمؿ ًمفا، واعٟمًان ُم٠مُمقر سم٢مقمامر إرض وسمٜمايٝم

 ال دورًا يمٌػمًا ذم إقمامر إرض.ىمٞمام ديٜمف، ومٞمٚمٕمب اعم

إن اعٟمٗماق قمغم إرض وإقمامرها سماًمٌٜماء واعقملامر ٓ ؾملٞمام اًمزراقملة، ُمٓمٚملب 

يلذا قامرت الؼقامرة ويف يرد أحردكم فسرقؾة : »ذقمل، و ا يدل قمٚمٞملف ىملقل اًمٜمٌلل 

 .(5)شقبل أن تؼوم فؾقغرشفا فنن اشتطاع أن يغرشفا ،كخل

ردة ذم أُمراعٟمًان سم٢مقمامر إرض يمثػمة، واؾملتٖمالل اوأيات وإطماديث اًمق

إرض وقمامريا سمام يٕمقد قمغم اعمجتٛمع سماًمٜمٗمع واًمرظماء وآؾمت٘مرار ُم٘مّملد ذقملل 

ًمٚمامل وإٟمٗماىمف ذم ؾمٌٞمؾ هذا اهلدف اًمٕمٔمٞمؿ اًمذي يدومع إُملة ًمٚمت٘ملدم وآؾملتٖمٜماء قملـ 

 اًمٖمػم.

 .تزكقة الـػس: د الثالثادؼص

ُملـ أهلؿ اعم٘ماصلد اًمتلل ذقملت ُملـ أضمٚمٝملا اًمٕمٌلادات  يملذًمؽ اعم٘مّملد وهذا

 .سمف واعمٕماُمالت اعماًمٞمة، حلٗمظ يمراُمة اعٟمًان واًمًٛمقّ 

 ًمألٟمٗملس ىمقاُملاً  اعملال ضمٕملؾ ؾملٌحاٟمف اُأن  وأقمٚملؿ» اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اُ: ىمال 

 اًمٜمٌلك وُمدطملف وهملػمهؿ دوإوٓ اًمٜمًلاء ُملـ اًمًلٗمٝماء يل١مشمك والك أن ،سمحٗمٔمٝما وأُمر

 .(1)شالصالح ادر  مع الصالح ادال كعم» :سم٘مقًمف صغم اُ قمٚمٞمف وؾمٚمؿ،

 سملف يٙملػ طمٚملف ُمـ اعمال  ع يريد ٓ ومٞمٛمـ ظمػم ٓ» :اعمًٞمب سمـ ؾمٕمٞمد وىمال

 .شطم٘مف ويٕمٓمك رمحف سمف ويّمؾ اًمٜماس قمـ وضمٝمف

 .شاًمديـ قمغم قمقٟماً  اًمًٕمة يرون يماٟمقا» :اًمًٌٞمٕمك اؾمحاق أسمق وىمال

 .شٜمكاًمٖمِ  ٘مكاًمتُ  قمغم اًمٕمقن ٟمٕمؿ» :اعمٜمٙمدر اسمـ حمٛمد لوىما

 ش.اعم١مُمـ ؾمالح هذا زُماٟمٜما رم اعمال» :اًمثقرى ؾمٗمٞمان وىمال

 رم ُمٜمف أٟمٗمع اًمدٟمٞما ظمٚم٘مت ُمٜمذ زُمان رم اعمال يمان ُما» :ؾمٌاطأ سمـ يقؾمػ وىمال

 .شوزر رضمؾ وقمغم ؾمؽم وًمرضمؾ أضمر ًمرضمؾ يماخلٞمؾ واخلػم اًمزُمان هذا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،(370سماب اصٓمٜماع اعمال، رىمؿ )، (5/131أظمرضمف: اًمٌخاري ذم إدب اعمٗمرد )5) )

، وصلححف إًمٌلاين ذم اًمًٚمًلٚمة اًمّملحٞمحة، (51011، رىملؿ )(1/511وأمحد ذم اعمًلٜمد )

 (.0رىمؿ )

 (.9برجيف، ص )  ؾمٌؼ1) )
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 اًمٜمٗمس حلٗمظ ؾمٌب وطمٗمٔمف اًمٌدن حلٗمظ ؾمٌٌاً  اعمال  اُ ضمٕمؾ وىمد :ىماًمقا

 ؾملٌب ومٝملق ًمٞملفإ ٟماسمةواع وحمٌتف رؾمٚمف وشمّمديؼ سمف يامنواع اُ ُمٕمرومة حمؾ هك اًمتك

 ؛طم٘مف همػم رم وسف وضمٝمف همػم ُمـ اؾمتخرج ُما ُمٜمف يذم ٟمامإو ،وأظمرة اًمدٟمٞما قمامرة

 سملف يتقؾملؾ ُملا ُمٜملف ذمومٞمل أظملرة ارواًملد   اُ قملـ وؿملٖمٚمف ىمٚمٌلف وُمٚمؽ صاطمٌف واؾمتٕمٌد

 ٓ ًمٚمجاقملؾ م  وماًملذ   اعمحٛملقدة اعم٘ماصلد قملـ ؿملٖمٚمف أو اًمٗماؾملدة اعم٘ماصد ممإ صاطمٌف

 .(5)شًمٚمٛمجٕمقل

 ،واًمٕملرض ،ُمتٗمؼ قمٚمٞملف سمللم اًمٕم٘ملالء ء ذم صلٞماٟمة اًملٜمٗمسوقماُمؾ واعمال ؾمٌب 

 واعمٕمت٘مد.

 سمف صٚمح -ومٞمف يقوع اًمذي واعمٙمان ىمدره، وقمرف اعمال، ؾمٞماؾمة أطمًـ ومٛمـ»

 ٟمٗمًلف، سملف شمقؾملقس ُما هبا يّمٓماد وؾمٞمٚمة اعمال ُمـاختذ  وُمـ.. ؿم٠مٟمف سمف امواؾمت٘م أُمره،

 ُملـ ُمتْملخٛمة يمقُملة إمم وحتلقل سمٜمٞماٟملف، ويلدم يمٞماٟملف، ومًلد -هلقاه إًمٞملف يدقمقه وُما

 شملٜمجؿ وطمللم! وشمزقمجلف اعمجتٛملع شمٗمًلد ظمٌٞمثلة، حير يمؾ ُمٜمٝما يب ،واًمٚمحؿ اًمِمحؿ

 وير قالا سملاًمٜمٙمػم، يٚم٘مقالا ُملـ أول هلؿ اعمؽمومقن يٙمقن اخلػم، دقمقات ُمـ دقمقة

 طمتلك اهللدى، إمم ىمقُملف يلدقمق اُ رؾمؾ ُمـ رؾمقل ضماء وُما. .. قمٚمٞمف ي٘مدرون ُما سمٙمؾ

 ًمٚمقىملقف اجلٛملقع وجيٛمٕملقن قمٚمٞملف، احللرب يٕمٚمٜمقن ىمقُمف، ُمـ اعمؽمومقن ًمف يتّمدى

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ﴿ : ي٘ملقل وشمٕمامم ؾمٌحاٟمف واُ.. وضمٝمف رم ُمٕمٝمؿ

 .(1)ش[59]اعهاء: آية  ﴾ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی 

يملد قمٚمٞمٝملا أاًمٗمٓمرة شم٘متيض احلريمة ذم إرض ًمٚمتٙمًب وـمٚمب اعمٕمٞمِملة، و إن  

اعؾمالم ُمـ سمدايلة ظمٚملؼ آدم قمٚمٞملف اًمًلالم إمم اايلة احلٞملاة اًملدٟمٞما ـماعملا هٜملاك طمٞملاة 

 شم٘متيض ـمٚمب اًمرزق وحتّمٞمؾ ُما حيتاضمف ًمت٘مقم سمف احلٞماة.

ة أن ريلوم٘مد يمان ُملـ أصلقل احلْملارة اًمٌِمل » قماؿمقر: اسمـ اًمٓماهر حمٛمد ي٘مقل

إًمٞمف ًمت٘مقيؿ أود طمٞماشمف وؾمالُمتف، ومٝمق يّملٞمد ًمٓمٕماُملف،  اعمرء إمم حتّمٞمؾ ُما حيتاج دأٌي

ويٌٜملل اًمٌٞملت أو اخللص ًمٚمتلقىمل ُملـ احللر  وجيتٜمل اًمثٛمر ًمٗمايمٝمتف، وحيٓمب ًمقىملقده

ًلٕمل ًمٜملقال ذًملؽ ًمحللكم واًمثٞملاب ًمٚمتلزيـ، وهلق يتجِملؿ ذم ااواًم٘مر، وي٘متٜمل ٟمٗمايس 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.191صة اًمِمايمريـ، ٓسمـ ىمٞمؿ اجلقزية، )قمدة اًمّماسمريـ وذظمػم5) )

 (.55/110اًمتٗمًػم اًم٘مرآين ًمٚم٘مرآن، قمٌد اًمٙمريؿ اخلٓمٞمب )1) )
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اعمٌاطملة ًمٚمٜملاس  يٕمٛملد إمم اًمًلٌؼ إمم إؿملٞماء وهلق ٖمرسملة،ًمقمرىمة اًم٘مرسملة، أو وطمِملة ا

اس، يًلتٜمٗمذها اًمٜم ل نأيماحلِمٞمش وورق اًمِمجر، واًمت٘ماط اًمٜمٌؼ ًمٞم٠مظمذ ُمٜمف طماضمتف ىمٌلؾ 

 ظمر، يتحٛملؾ ًملذًمؽ يمٚملف ُملا يٌٚملغ ًملفٔ وحيقل جمرى اعماء إمم أروف ىمٌؾ أن حيقًمف

 ،ٓمٚمٌلفيت دسمػم يٌٕمثلف قملغم ادظملار ُملا ىملدوإقمامل اًملري، ويملؾ ذًملؽ اًمت ل اجلٝمد واًمتٕمب

طماضمتلف ادظملارًا ًمِملدايد إزُملان أو شمٌاقملد اعمٙملان، طمرصلًا  وآطمتٗماظ سمام ومْمؾ قمـ

قمللغم هللذا اعدظمللار ؿمللٕمقره سم٢مُمٙمللان اًمٗم٘مللدان ًمٕمجللز أوقمللدم، وهللق ىمللد ؾمللٛمك ذًمللؽ 

 .(5) شؾمٕمٞمف خيقًمف طمؼ اعظمتّماص سمام  ٕمف اًمتحّمٞمؾ واعدظمار ُمٚمٙمًا، ويرى أن  

 يؿ ُمـ ظمالل:وصٞماٟمة اًمٜمٗمس واوحة ُمـ اعمٜمٝمج اًم٘مرآين اًمٙمر

 يف اإلشالم. أمهقة الؽسب -أ

إّن اعؾمالم ٓ يٌٞمح ٕسمٜمايف أن يٙمتًلٌقا اعملال يملٞمٗمام ؿملاؤوا، وسمل٠مي ـمري٘ملة »

أرادوا؛ سمللؾ هللق يٗمللرق هلللؿ سملللم اًمٓمللرق اعمِملللروقمة، وهمللػم اعمِملللروقمة ٓيمتًللاب 

اعمٕملاش ٟمٔملرًا إمم اعمّملٚمحة اجلامقمٞملة؛ وهللذا اًمتٗمريلؼ ي٘ملقم قملغم اعمٌلدأ اًمٙمللكم 

 ٞملع اًمٓملرق ٓيمتًلاب اعملال اًمتلل ٓ حتّملؾ اعمٜمٗمٕملة ومٞمٝملا ًمٗملرد إٓ  اًم٘مايؾ سم٠من

همػمُمِملروقمة، وأن  اًمٓمرق اًمتل يتٜماول ومٞمٝما إومراد اعمٜمٗمٕمة ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ سمخًارة همػمه؛ 

 .(1)شواًمٕمدل ُمنموقمة سماًمؽمايض

 ذم ويٛمقٟملف، ي٘مقشمف ُما إمم سماًمٓمٌع ُمٗمت٘مر اعٟمًان أن   اقمٚمؿ»اسمـ ظمٚمدون: ي٘مقل 

 ﴾ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ  ﴿ :يملؼمه إمم أؿملده إمم ٟمِملقيف ًملدن ُمـ ،وأـمقاره طمآشمف

 .[11]حمٛمد: 

 آية ُما همػم ذم قمٚمٞمف سمف واُمتـ ًمإلٟمًان، اًمٕمامل ذم ُما  ٞمع ظمٚمؼ ؾمٌحاٟمف واُ

  ،[51]اجلاصمٞمة: ﴾يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت  ﴿:  وم٘مال يمتاسمف ُمـ

ۈئ ېئ ﴿ ،[11]إسمراهٞمؿ: ﴾ېئ ېئ ىئ ىئ ىئی ی ی ی جئ ﴿

 .[11]إسمراهٞمؿ:  ﴾ ائ ەئ ەئ ﴿ ،[51]اجلاصمٞمة: ﴾ېئ ېئ ىئ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.399-310ُم٘ماصد اًمنميٕمة اعؾمالُمٞمة ًمٚمٓماهر اسمـ قماؿمقر ، )ص  5) )

 (.531-535احلالل واحلرام ذم اعؾمالم )ص 1) )
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 اُ ضمٕملؾ سملام ومٞمف، وُما اًمٕمامل قمغم ُمًٌقـمة اعٟمًان ويد، ؿمقاهده ُمـ ويمثػم

 قمٚمٞملف طمّملؾ وُما ،ذًمؽ ذم ُمِمؽميمة ومٝمل ُمٜمتنمة، اًمٌنم وأيدي ،آؾمتخالف ُمـ ًمف

 ـملقر ودملاوز ٟمٗمًلف، قمغم اىمتدر ُمتك وماعٟمًان ،سمٕمقض إٓ أظمر قمـ اُمتٜمع هذا يد

 طماضماشملف حتّملٞمؾ ذم ُمٜمٝملا، اُ هآشملا ُملا ًمٞمٜمٗملؼ اعمٙماؾمب، اىمتٜماء ذم ؾمٕمك اًمْمٕمػ،

]اًمٕمٜمٙمٌقت: ﴾ چ چ چ چ ﴿: شمٕمامم اُ ىمال ،قمٜمٝما إقمقاض سمدومع وضوراشمف

 ُمّمللاحلف ذم إٟمٗماىمللف ُمللـ صمٛمرشمللف، ًمللف وطمّمللٚمت اًمٕمٌللد، قمللغم ُمٜمٗمٕمتللف قمللادت إن [57

ر» : ىملال ،رزىملاً  ذًمؽ ؾمٛمل وطماضماشمف  أو فلفـقرت، أكؾرت مرا مالرك مرن لرك اميلك 

 . (5)شفلمضقت تصدقت وأ فلىؾقت، لبست

 إمم سماًمٜمًلٌة يًلٛمك وملال ،طماضماشملف وٓ ُمّماحلف ُمـ رء ذم سمف يٜمتٗمع مل وإن

 .(1)شيمًٌاً  يًٛمك وىمدرشمف اًمٕمٌد سمًٕمل طمٜمٞمئذ ُمٜمف واعمتٛمٚمؽ رزىمًا، اعماًمؽ

لل اًمٙمًللب أن   اقمٚمللؿ»وي٘مللقل:  إمم واًم٘مّمللد آىمتٜمللاء ذم سماًمًللٕمل يٙمللقن امإٟم 

 .وضمقهف ُمـ واسمتٖمايف شمٜماوًمف ذم ًمقو وقمٛمؾ ؾمٕمل ُمـ اًمرزق ذم ومالسمد اًمتحّمٞمؾ،

 شمٕمامم اُ سم٠مىمدار يٙمقن إٟمام إًمٞمف واًمًٕمل ،﴾چ چ چ چ  ﴿:  ىمال

 ُمٙمًللقب يمللؾ ذم اعٟمًللاٟمٞمة إقمللامل ُمللـ سمللد ومللال ،اُ قمٜمللد ُمللـ وماًمٙمللؾ وإهلاُمللف،

لل ؛وُمتٛمللقل  ُمللـ ُم٘متٜمللك يمللان وإنْ  ومٔمللاهر، اًمّمللٜمايع ُمثللؾ سمٜمٗمًللف قمٛمللالً  يمللان إن فٕٟم 

 مل وإٓ شملراه، يملام اعٟمًلاين اًمٕمٛملؾ ُملـ ومٞملف سملد ومال ؛دناعمٕم أو اًمٜمٌات أو احلٞمقان

 .اٟمتٗماع سمف ي٘مع ومل حيّمؾ

 ًمٙملؾ ىمٞمٛملة واًمٗمْملة اًملذهب ُملـ اعمٕمدٟمٞملم احلجريـ ظمٚمؼ شمٕمامم اُ إن   صمؿ

 ذم ؾملقاما اىمتٜملك وإن ،اًمٖماًملب ذم اًمٕملامل ٕهلؾ واًم٘مٜمٞملة اًملذظمػمة وملا ُمتٛمقل،

 طمقاًمللة ُمللـ همػممللا ذم عي٘ملل سمللام حتّمللٞمٚمٝمام ًم٘مّمللد هللق اموملل٢مٟم   إطمٞمللان، سمٕمللض

 .(1)شواًمذظمػمة واًم٘مٜمٞمة اعمٙماؾمب أصؾ ومٝمام سمٛمٕمزل، قمٜمٝما ما اًمتل إؾمقاق،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(1011يمتاب اًمزهد واًمرىمايؼ، رىمؿ )، (3/1171أظمرضمف: ُمًٚمؿ )5) )

 (.153ُم٘مدُمة اسمـ ظمٚمدون)ص 1) )

 (.151)ص  ُم٘مدُمة اسمـ ظمٚمدون1) )
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ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ  ﴿: وي٘مقل اُ 

﮻   ھ ھھ ے ے ۓ ۓ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶﮷ ﮸ ﮹ ﮺

 .[11]اًمٜمًاء:  ﴾﮼ ﮽ 

ومٌلم أن ومْمٚمف ٓ يدرك سماًمتٛمٜمل واًمٜمٔمر عما يٗمٞمض سمف اُ قمغم أظمريـ؛ سمؾ »

ب واًمتٕمرض ًمٗمْمؾ اُ سماًمٕمٛمؾ وشمٜمٛمٞمة اعمقاهب واًم٘مدرات اعم١مهٚمة عشم٘مان سماًمتٙمً

 .(5)شاًمتٙمًب، وآؾمتٕماٟمة ُمع ذًمؽ سماًمدقماء إمم اُ ًمتح٘مٞمؼ اعمٓمٚمقب

ٌ ف اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمغم أمٞمة اًمٙمًب سمّملرف اًمٜمٔملر قملـ ٟملقع اًمٕمٛملؾ ،  وىمد ٟم

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ  ﴿: وم٘مال قملـ ٟمٌلل اُ داود 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ  ﴿: وىملال  .[19:]إٟمٌٞملاء ﴾ ۅ ۉ ۉ

 .[59]ؾم٠ٌم:  ﴾ ڑک ک ک ک

ًم٘مد ُمارس أومْملؾ اخلٚملؼ وهلؿ إٟمٌٞملاء إقملامل آيمتًلاسمٞمة ذم طمٞملايؿ، »

 ومٙماٟمقا قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم قمامًٓ يرشمزىمقن ُمـ قمٛملؾ أيلدهيؿ وقملرق ضمٌٞملٜمٝمؿ، وم٘ملد يملان:

ن ُمقؾملك داوود زرادًا، وآدم طمراصمًا، ويمان ٟمقح ٟمجارًا، ويملان إدريلس ظمٞماـملًا، ويملا»

 .(1)شراقمل همٜمؿ، صمؿ شماضمراً ، ويمان اًمٜمٌل شراقمٞماً 

 قمغم اًمٙمًب،  وأمٞمتف، ومٛمام ورد ذم ذًمؽ:ويمذًمؽ طمث اًمٜمٌل 

 أكرل مرا»:  ىملال اُ رؾملقل قملـ  ، اعم٘ملدام قمـروى اًمٌخاري، 

 يلكرل كران داود اهلل كبري ويلن ،يده ظؿل من يلكل أن من خراً  قط ضعاما أحد

 .(1)شيده ظؿل من

:  ىمللال اُ رؾملقل أن    ، هريلرة أل قمللـ ٌخلاري أيْملًا، وروى اًم

 يرلي أن مرن لره خرر طفرره ظذ فقحتطب حبؾه أحدكم يلخذ ألن   ىقده كػيس والذب»

 .(3)شمـعه أو ، أظطاه فقسلله رجالً 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.519 -5/510) اعؾمالُمل، حمٛمد قمٗمر، ويقؾمػ يمامل،أصقل آىمتّماد 5) )

 ( سمتٍمف.37-31ٟمحق شمرسمٞمة أهية ُماًمٞمة راؿمدة، )ص 1) )

يمتاب اًمٌٞملقع، سملاب يمًلب اًمرضملؾ وقمٛمٚملف سمٞملده، رىملؿ ، (1/17أظمرضمف: اًمٌخاري )1) )

(1971.) 

يمتلاب اًمزيملاة، سملاب آؾملتٕمٗماف قملـ اعمًل٠مًمة، رىملؿ ، (1/511رضمف اًمٌخلاري )أظم3) )

(5379.) 
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إين ٕيمره أن أرى اًمرضمؾ ومارهمًا ٓ ذم أُمر دٟمٞماه : »وي٘مقل اسمـ ُمًٕمقد 

 .(5)شوٓ آظمرشمف

يلا ُمٕمِمللر اًمٗم٘ملراء ارومٕملقا رؤوؾملٙمؿ، ادملروا وم٘ملد »ىمال:  وقمـ قمٛمر 

 .(1)شووح اًمٓمريؼ، وٓ شمٙمقٟمقا قمٞمآً قمغم اًمٜماس

ويمذًمؽ ُمـ ُمٔماهر صٞماٟمة اعمال احلالل ًمإلٟمًان أٟمف ُمـ ُمٔماهر اعيامن سماُ 

 ؾمٌحاٟمف وشمٕمامم.

 الؽسب رضا ىالؼضا . -ب

 ىمًٛمف اُ ُملـ ىمْملاء وىملدر، سمخلػمه وذه طمٚملقه وُملره، ريملـ ُملـاًمروا سمام 

أريمان اعيامن ٓ يٙمتٛمؾ إيامن اًمٕمٌد إٓ سمف ، واعمًلٚمؿ قمٚمٞملف أْن يل١مُمـ إيامٟملًا قمٛمٞم٘ملًا 

سم٠من  ُما أصاسمف ُملـ يمًلب مل يٙملـ ًمٞمخٓمئلف، وُملا اظمٓمل٠مه مل يٙملـ ًمٞمّملٞمٌف، وأن ٟمٗمٕملف 

 وضره سم٠مُمر رهبا.

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک کک ک گ  ﴿:  ي٘مقل اُ

 .[15]اًمتقسمة:  ﴾گ گ 

ـ يدومٕماٟملف إمم اًمتٕماُملؾ يذٚملًمٓمٛم٠مٟمٞمٜمة وإُملـ اًموهذا اًمِمٕمقر يٛمٜمح صاطمٌف ا»

ُمع اعمال شمٕماُماًل ُمتقازٟمًا ٓ وٞمؼ ومٞملف وٓ ولجر، وٓ ـمٛملع وٓ طملرص، وٓ هملٌـ، 

 ا شمتٌدى فمقاهره وُمٔماهره ذم احلٞملاة اعمٕملاسة سمِملتك إؿملٙمال وذم خمتٚملػ 

 .(1)شاعمًتقيات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، واسمـ اعمٌلارك ذم (1111، رىمؿ )(0/591أظمرضمف: اًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم )5) )

حت٘مٞمللؼ: طمٌٞمللب اًمللرمحـ إقمٔمٛمللل، دار اًمٙمتللب ، (735(، رىمللؿ )5/119اًمزهللد واًمرىمللايؼ )

 اًمٕمٚمٛمٞمة، سمػموت ًمٌٜمان.

 سملػموت -اًمٕمٚمٛمٞملة اًمٙمتلب دار( 7/75ٞمؿ إصٗمٝماين ذم طمٚمٞمة إوًمٞماء )ذيمره أسمق ٟمٕم1) )

 .هل5390 ـمٌٕمة

 (.11-11اٟمٔمر: ٟمحق شمرسمٞمة ُماًمٞمة أهية  راؿمدة، ص )1) )
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 : يلقامة العدل يف األرضادؼصد الراىع

ذم اًمٕملدل إىماُملة   احلٗملاظ قملغم اعملال واًمتٕمٌلد سملفريٕمة ذملَوُمـ ُم٘ماصد اًمِّمل 

هق اعمٞمزان اًمذي أٟمزل اُ شمٕمامم اًمٙمتاب سملف ًمٞم٘ملقم اًمٜملاس سماًم٘مًلط ، ىملال إرض، و

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ﴿شمٕملللللللامم: 

چ چ چ ڇ ﴿وىمللد أُمللر اُ شمٕمللامم سماًمٕمللدل ذم ىمقًمللف:  [11]احلديللد:  ﴾ڀ 

 .[09]اًمٜمحؾ:  ﴾ڇ

 وإوملراط، شمٗملريط ـملرذم إظملالق ُمـ ظمٚمؼ ؾيم ذم ن  إ»ي٘مقل اًمٗمخر  اًمرازي: 

ڤ ڤ  ﴿: شمٕملامم سم٘مقًملف ذًملؽ ويت٠ميملد اًمقؾمط، هق واحلؼ ُمذُمقُمان، وما

 أن سمٕملد وملاعم١مُمـ واًمّملقاب، اًمٕملدل هلق اًمقؾملط وذًملؽ[ 531: اًمٌ٘مرة] ﴾ ڤ ڤ

 ُمٕمروملة ُملـ سمد ومال ؛احلاًمة هذه طمّمقل سمٕمد اأُم   ،ُمٝمتدياً  ُم١مُمٜماً  صار سماًمدًمٞمؾ اُ قمرف

 إقمللامل ذم واًمتٗمللريط اعومللراط ـمللرذم سملللم اعمتقؾمللط طاخللل هللق اًمللذي اًمٕمللدل

 اُ ُملـ يٓمٚملب وماعم١مُمـ اعمال، إٟمٗماق يمٞمٗمٞمة وذم ،اًمٖمْمٌٞمة إقمامل وذم ،اًمِمٝمقاٟمٞمة

 اعومللراط ـمللرذم سملللم اًمقؾمللط هللق اًمللذي اعمًللت٘مٞمؿ راطلاًمّملل إمم هيديللف أنْ  شمٕمللامم

 .(5)شإقمامل يمؾ وذم إظمالق يمؾ ذم واًمتٗمريط

لا ىملقام اعمجتٛمٕملات وهبلا  ؛حلٗماظ قمغم إُملقالإن إصؾ ذم اعؾمالم ا ٕا 

قمٜملدُما ـمٚملب أن شمًػم ُمّماحلٝمؿ، وماًم٘مرآن ضب ُمثاًل رايٕمًا ُمـ ىمّمة يقؾمػ 

ر؛ ٕمٞمللة هللذا اعمٜمّمللب، واعمٕمللروف  ليٙمللقن وزيللرا ًمٚمامًمٞمللة ذم قمٝمللد قمزيللز ُمّملل

: واعمًتحب ذم اعؾمالم قمدم ـمٚمب اًمقٓية، وم٘مد ىمال اُ شمٕمامم قملـ يقؾملػ 

 .[11]يقؾمػ: ﴾  ڃڃ چ چ چڄ ڄ ڃ ڃ  ﴿

 ي٘ملقم أطمد ٓ أٟمف قمٚمؿ ٕٟمف ؛اًمقٓية ـمٚمب إٟمام يقؾمػ نإ»ىمال اًم٘مرـمٌل: 

 ومللرض ذًمللؽ أن   ومللرأى طم٘مللقىمٝمؿ إمم اًمٗم٘مللراء وشمقصللٞمؾ واعصللالح اًمٕمللدل ذم ُم٘ماُمللف

 أٟملف ٟمٗمًف ُمـ إٟمًان قمٚمؿ ًمق اًمٞمقم احلٙمؿ وهٙمذا همػمه، هٜماك يٙمـ مل وم٢مٟمف ؛قمٚمٞمف ُمتٕملم

 ًمتٕمللم ُم٘ماُملف ي٘ملقم وٓ يّمٚمح ُمـ هٜماك يٙمـ ومل ،احلًٌة أو اًم٘مْماء ذم سماحلؼ ي٘مقم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.5/151)؛ ًمٚمٗمخر اًمرازي شُمٗماشمٞمح اًمٖمٞمب»ػم اًمتٗمًػم اًمٙم5ٌ) )
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 ُملـ سملف يًلتح٘مٝما اًمتلل سمّملٗماشمف وخيلؼم ذًملؽ، ويًل٠مل يتقٓها أن ووضمب ، قمٚمٞمف ذًمؽ

 هبلا ي٘ملقم ُملـ هٜملاك يملان ًمق اوم٠مُم   ، يقؾمػ ىمال يمام ذًمؽ، وهمػم واًمٙمٗماية اًمٕمٚمؿ

ٓ   ومإومم سمذًمؽ وقمٚمؿ هلا ويّمٚمح  .(1)شيٓمٚمب أ

 أهلؾ ؾمٜمة قمغم إُمة سمٛمّماًمح ًمٚم٘مٞمام ًمٜمٗمًف إقمداد ذًمؽيقؾمػ واىمؽماح»

 ًمٜمٗمًف ُمآ ي٠ًمل مل وًمذًمؽ اعمّماًمح، ذم ًمٚمٕمٚمؿ ٟمٗمقؾمٝمؿ ارشمٞماح ُمـ واًمٙمامل اًمٗمْمؾ

 إُملقال ًملٞمحٗمظ اعمٛمٚمٙملة ظملزايـ يقًمٞملف أن ؾمل٠مل وًمٙمٜملف اًملدٟمٞما، ُمتلاع ُملـ قمرواً  وٓ

 .(2)شعمحاهلا وإسمالهمٝما  ٕمٝما ذم سمإُمة ويرومؼ شمقزيٕمٝما ذم ويٕمدل

ه أية أصؾ ُمـ أصقل اًمقٓية ذم احلٗماظ قمغم أُمقال اًمٜم اس، وًملٞمس أدل ومٝمذ

قمغم ذًمؽ  ا ٟمِماهده اًمٞمقم ُمـ ومًاد ـمٖمك قمغم يمثػم ُملـ اًملٌالد سمًلٌب ؾملقء اعدارة 

ذم إُمقال وؾمقء شمقزيع اًمثروة، وإن يمان هذا ؾمًٌٌا ريٞمًًا ُمـ أؾمٌاب اٟمتِمار اًمٗم٘مر سمللم 

 اًمِمٕمقب وإُمؿ.

وُمٜملع  ريٕمة ُمٌٜمٞملة قملغم أصلؾ واطملد هلق اًمٕملدللًمِمو ٞمع اعمٕماُمالت ذم ا»

اًمٔمٚمؿ، واًمٕمدل ُم٘مّمد إؾملالُمل حلٗملظ اعملال وولٌط ُمٞملزان اًمٙمًلب واعٟمٗملاق سملف 

 ظ اعمّماًمح اًمٕماُمة، وشمدومع إضار.شمٕمٛمر اًمدٟمٞما، وي٠مُمـ اعمجتٛمع ويت٠مًمػ، وحتٗم

قمغم حت٘مٞملؼ اًمٕملدل ذم اًمٙمًلب واعٟمٗملاق  ريٕمة اعؾمالُمٞمةلوىمد طمرصت اًمِم

ة اًمٗمرد وُمّمٚمحة اجلامقمة، ومال ـمٖمٞمان ٕطمدما قمغم أظمر سملؾ ومقازٟمت سملم ُمّمٚمح

 ة اًمتٕماىمديلة سمللم اًمٕملاملىملُمّماًمح ُمتح٘م٘مة ًمٚمٓمروملم، وطماومٔمت قمغم اًمٕملدل ذم اًمٕمال

ريماء، وملال لورؾمختف ًمٚمٕمدل سمللم اًمِمل ،وأصحاب إقمامل، ومال شمًقيػ وٓ اؾمتٖمالل

ؾملتثامرات، ُمٖمٜمؿ ٕطمدما وُمٖمرم ًممظملر، وـماًمٌلت سمتح٘مٞملؼ اًمتلقازن اعىمٚمٞمٛملل ًمال

اعىمتّماد ذم اعٟمٗماق ُمـ دون إهاف أو شمٌذير أو شم٘متػم، ضمٕمٚمت ًمٚمٗم٘مراء  وطمثت قمغم

 طم٘مًا ذم ُمال إهمٜمٞماء ُمـ ظمالل ومريْمة اًمزيماة وهمػمها ُمـ أوضمف اعٟمٗماق اعطمًاين.

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.0/159شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل ) (5)

 (.51/1تحرير واًمتٜمقير )( اًم1)
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يمللام أسمللاح اعؾمللالم اعمٕمللاُمالت اًمٕمادًمللة اًمتللل ٓ فمٚمللؿ ومٞمٝمللا وٓ اقمتللداء قمللغم  

أٟمقاقمًا ُمـ اًمٕم٘مقد يماٟمت ُمقضمقدة ىمٌلؾ اعؾملالم  رّ طم٘مقق أظمريـ، وُمـ أضمؾ ذًمؽ أىم

واعضمللارة، واًمللرهـ،  اًمٔمٚمللؿ، وذًمللؽ يمللاًمٌٞمع سمٕمللد أن ٟم٘ماهللا  للا يماٟمللت حتٛمٚمللف ُمللـ

ريمة، وهمػمها، وومتح اعمجلال أُملام ُملا شمٙمِملػ قمٜملف اًمتجلارب آضمتامقمٞملة ُملـ لواًمِم

ٓ شمٜمٓمقي قمغم اًمٔمٚمؿ أو اعضمحاف سمٓمرف ُمـ إـملراف، أو شمٙملقن  قم٘مقد ذيٓمة أنْ 

 اس سماًمٌاـمؾ.يمؾ أُمقال اًمٜم  ُمـ أ

ٕماُمللؾ اعمللازم ذم اعؾمللالم ىمللايؿ قمللغم أؾمللاس ُمللـ اًمروللا شمٜمٔمللٞمؿ اًمت   يمللام أن  

ل قملغم اعمتٕماىملديـ إٓ إذا يماٟملت لواًمٕمدل، وُمـ صمؿ ىمرر اعؾمالم أن اًمٕم٘مقد ٓ متْمل

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ﴿: قمـ شملراض وقملدل، ىملال 

 .(5)ش[10]اًمٜمًاء: ﴾ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ

ٕصلؾ ذم هلذه اعمٕماوولات واعم٘ملاسمالت اًمتٕملادل ُملـ ا »ي٘مقل اسملـ شمٞمٛمٞملة: 

قمغم همرر أو رسما دظمٚمٝما اًمٔمٚمؿ ومحرُمٝما اُ اًمذي طمرم  ا اجلاٟمٌلم، وم٢من اؿمتٛمؾ أطمدم

 .(1)شاًمٔمٚمؿ قمغم ٟمٗمًف، وضمٕمٚمف حمرُمًا قمغم قمٌاده

 أن أو ًمٚمِمل٘ماق، وؾملٞمٚمة اعملال جيٕملؾ أن ؿمل٠مٟمف ُملـ ُملا يملؾ اعؾمالم يمام طمرم»

 آىمتّملللادي اًمٜمٔمللام زقمزقمللة ذم يتًللٌب أن أو أظملللريـ، فمٚمللؿ إمم صللاطمٌف يللدومع

ٹ  ﴿:  ىملال يمام وأؿمٙماًمف، صقره سمٙمؾ اًمرسما ومحرم اعؾمالُمٞمة، سمإُمة واعضار

 . [171: اًمٌ٘مرة] ﴾ ٹ ٹ ڤ ڤ

 هررم: وقررال ،وصرراهديه ،وكاتبرره ،وموكؾرره ،الرىررا آكررل»: اًمٜمٌللل ًمٕمللـ وىمللد

 ُمثؾ قمغم اًمٓمرق عوىمٓم ،اًمٙماُمؾ اًمتْمٞمٞمؼ هل١مٓء اًمٚمٕمٜمة ؿمٛمقل ذم واًمًٌب ،(1)ششوا 

 .ـمري٘ماً  اعمًٚمؿ اعمجتٛمع ذم هلا دمد ٓ طمتك إقمامل هذه

 ذم وآدملار سماًمٌاـملؾ، اًمٜماس أُمقال وأيمؾ ،واًمٓمٛمع واجلِمع اًمٔمٚمؿ طمرم يمام

 .اعمجتٛمٕمات أو إومراد قمغم ري١مصمِ  أن ؿم٠مٟمف ُمـ ُما ويمؾ ،اعمحرُمات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.11-13ٞمة أهية راؿمدة، ص )ٟمحق شمرسمٞمة ُماًم5) )

 (.10/597) ، ٓسمـ شمٞمٛمٞمةجمٛمقع اًمٗمتاوى1) )

يمتلاب اًمٓملالق، سملاب ًمٕملـ آيملؾ اًمرسملا وُمقيمٚملف، رىملؿ ، (1/5150أظمرضمف: ُمًلٚمؿ )1) )

(5101.) 



 ومقاصدها املالية مفهوم العبادة                              الفصل األول       

 

 

39 

ٝمؿ ذم ـمٚمب وأُمام هذه اًمٖمرايز اعمتٛمٙمٜمة ذم ومٓمر اًمٜماس واًمتٜماومس اعمتقىمع ُمٜم

ُما شم٘متْمٞمف ُمتٓمٚمٌات احلٞماة ُمـ  ع اعمال، يمان ُمرضمع ٟمٔماُمٝمؿ إمم اخللاًمؼ اعملدسمر 

اًمقاولح اًملذي ي٘مٓملع اًمًلٌؾ ًمٚمٓملاُمٕملم ؾمٌحاٟمف وُما ذع خلٚم٘مف ذم اًمٜمٔمام اًم٘ملرآين 

  وحيٗمظ طم٘مقق اعمٙمٚمٗملم.

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  ﴿: عمال حمٌب إمم اًمٜمٗمقس، ىمال إن ا»

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 

﮳ ﮴﮵ ﮶  ﮸ ﮹ےۓ ۓ ﮲   .[53]آل قمٛمران:  ﴾﮷ 

ؾملالُمٞمة واعؾملالُمٞمة أطمٞماٟملًا جيلد ُملا اع واًمٜمافمر ذم طملال اعمجتٛمٕملات هملػم 

، واٟمتِملار اجللرايؿ، وطمّملقل اعمِمٙمالتشمًٌٌت ومٞمف شمٚمؽ إُمقال وطمٌٝما ُمـ إصمارة 

ٖمايـ، ًمذا يمان ُمـ أقمٔمؿ اًمْمقُمات، وشمٗمِملل إطم٘ماد وّماًم٘متؾ واعمِماضمرات، واخل

وأهلداومٝما أن شم٘مٓملع اًمًلٌٞمؾ إمم ذًملؽ، وشمًلد اًمٌلاب  ُم٘ماصد هذه اًمِملريٕمة اعمٌاريمة

 اعم١مدي إًمٞمف، ويمان ذًمؽ سم٠من شمقمم اُ ؾملٌحاٟمف وشمٕملامم سمٜمٗمًلف ىمًلٛمة شمٚملؽ إُملقال

ذم  ٙمالتوشمٕمٞملم ُمًتح٘مٞمٝما وشم٘مدير أٟمّمٌايٝمؿ؛ ٕضمؾ هذا ىمٚمام دملد ُمِمل ،ودمزيتٝما

اعمجتٛمللع اعؾمللالُمل ؾمللٌٌٝما اعمللػماث؛ طمٞمللث إن يمللال ُمللـ اًمقرصمللة ىمللد قمللرف أطم٘مٞمتللف 

إن يملان وارصملًا ٓ حيتٛملؾ اًمتٖمٞملػم أو اًمتٕملديؾ، وم٘مٓمٕملت  سماعرث ُملـ قمدُملف، وٟمّملٞمٌف

 .(5)شسمذًمؽ  ٞمع أؾمٌاب اعمِماضمرة واعمٜمازقمة

سمؾ سملم أومراد  ؛اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ىمد طمث قمغم إىماُمة اًمٕمدل سملم أومراد اعمجتٛمع إنّ 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  ﴿: إهة اًمقاطملدة، وم٘ملال 

 .[09]اًمٜمحؾ: ﴾ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ 

 سمٜملت قمٛملرة وم٘ماًملت ،قمٓمٞملة أل أقمٓماين، ىمال:  وقمـ اًمٜمٕمامن سمـ سمِمػم 

 إين:»وم٘ملال  اُ رؾملقل وم٠مشمك ،ش  اُ رؾمقل شمِمٝمد طمتك أرى ٓ» :رواطمة

 ىملال شاُ رؾملقل يلا أؿملٝمدك أن ومل٠مُمرشمٜمل ،قمٓمٞملة رواطملة سمٜمت قمٛمرة ُمـ اسمٜمل أقمٓمٞمت

 ىررن واظرردلوا اهلل فرراتؼوا: »ىمللال شٓ» :ىمللال ،شهررذا مثررل ولررد  شررا ر أظطقررت: »

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.111ُم٘ماصد اًمنميٕمة اعؾمالُمٞمة ذم طمٗمظ اعمال وشمٜمٛمٞمتف، ص )5) )
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 .(5)قمٓمٞمتف ومرد ومرضمع :ىمال ،شأوالدكم

اًمٕملدل واعطمًلان، وقملغم يملره  ىمد ضمٌؾ اًمٜمٗمقس قمغم طمِب  اُ  يمام أن  »

واًمًلٕمل ذم حتّملٞمٚمف، وضمٕمٚملف ىمقاُملًا  اًمٔمٚمؿ واجلقر، يمام ضمٌٚمٝمؿ قملغم طملب اعملال

ؾملًٌٌا عقمٗملاف ذم هلذه اًملدٟمٞما إمم أظملرة، و هلذه احلٞماة، وسمٚمٖمة يتٌٚمغ هبلا اعمًلاومر

 اعمال قمّمب احلٞماة. ٗمس قمـ ؾم١مال اًمٜماس واًمتذًمؾ هلؿ، وًمذا وم٘مد ىمٞمؾ: إن  اًمٜم  

 اً سمٛمختٚمػ صقره وأؿمٙماًمف، وًمٙمـ إذا يمان هذا اًمٔمٚملؿ صلادرواًمٔمٚمؿ  ٘مقت 

قمتلك قملغم اًملٜمٗمس، أُمـ اًمقاًملديـ أو أطملدما إمم أوٓدهلؿ أو سمٕمْملٝمؿ يملان أؿملد و

إذا يمان ذم إُمقال، إُمر اًملذي يٙملقن  ويٙمقن إُمر أدهك وأَُمّر وأصم٘مؾ قمغم اًمٜمٗمس

اًمقاًمديـ سمٗمٕمٚمٝما هلذا  واًمقطمِمة واًمتٜماومر سملم إوٓد؛ ذًمؽ أن   إمم آومؽماق ؾمًٌٌا ىمقياً 

ىمد سمذرا أؾمٌاب اًمتٗمرق واعٟمِم٘ماق ذم ٟمٗمقس أوٓدهؿ سمتٗمْمٞمؾ سمٕمْملٝمؿ قملغم سمٕملض 

 ومٙمان ـمٌٞمٕمٞمًا أن حيّمؾ اًمتٜماومر سمٞمٜمٝمؿ.

هذه اعمِمٙمٚمة ُملـ أصلٚمٝما سملاىمتالع ضملذورها، اعؾمالم ضماء سمٛمٕماحلة  وًمذا وم٢من  

أُمر اًمٜمٌل  ومٛمٜمع إؾمٌاب اعمٗمْمٞمة إمم ذًمؽ، وم٠مُمر سماًمٕمدل سملم إوٓد، طمتك إنّ 

 .(1)شؾٌَ أن يٕمدل سمٞمٜمٝمؿ ذم اًم٘مُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يض قمٚمٞمٝمللا، سمللاب يمتللاب اهلٌللة وومْمللٚمٝما، واًمتحللر، (1/511أظمرضمللف: اًمٌخللاري )5) )

، يمتلاب اهلٌلات، سملاب يمراهٞملة شمٗمْملٞمؾ (1/5133، وُمًلٚمؿ )(1117اعؿمٝماد ذم اهلٌلة، رىملؿ )

 (.5911سمٕمض إوٓد قمغم سمٕمض ذم اهلٌة، رىمؿ )

 (.193ًمنميٕمة اعؾمالُمٞمة ذم طمٗمظ اعمال وشمٜمٛمٞمتف، ص )اُم٘ماصد  1) )
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 وجوب تـؿقة ادال: ادؼصد اخلامس

واعم٘مّمقد ُمـ شمٜمٛمٞمة اعمال احلٗماظ قمٚمٞمف وشمٙمثػمه سماًمٓمرق اًمنمقمٞمة اًمّمحٞمحة ذم 

 .د ؛ وذًمؽ ًمرومع دظمٚمٝمؿ واؾمتثامر ُما ذم أيدهيؿ سمام يٕمقد قمٚمٞمٝمؿ سماًمٜمٗمعأيادي إومرا

ضماء اعؾمالم ودقما اًمٜماس إمم أن يتحرروا ُمـ قمٌقدية اًمدرهؿ واًمديٜمار، وأن »

يٕمٛمٚمقا قمغم حتريؽ رأس اعمال واؾمتثامره وإٟمٗماىمف سمام يٜمٗمع اعمجتٛمع، وؿمدد احلٛمٚمة 

 احلٞماة آىمتّمادية، وٟمزل ذم ذًمؽ قمغم يمٜمز اعمال ودمٛمٞمده وشمٕمٓمٞمٚمف قمـ أداء رؾماًمتف ذم

ڍ  ﴿: آيتان ُمـ يمتاب اُ يددان سم٠مؿمد اًمققمٞمد ًمٚمٙماٟمزيـ إؿمحاء وم٘مال 

 ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک

ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳڱ ڱ ڱ 

  [.11 -13: ]اًمتقسمة ﴾ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

 ذا ظمرج ُمٜمفيِمٛمؾ ُمٜمع اًمزيماة وطمٌس اعمال، وم٢م اعؾمالُمل اًمٗمٙمر ذم وآيمتٜماز

 .اًمقاضمب مل يٌؼ يمٜمزاً 

سمؾ ظمٓما  ؛واعؾمالم مل ي٘مػ ذم حمارسمة اًمٙمٜمز قمٜمد طمد اًمتحريؿ واًمققمٞمد اًمِمديد

ظمٓمقة قمٛمٚمٞمة هلا ىمٞمٛمتٝما وأصمرها ذم حتريؽ اًمٜم٘مقد اعمٙمٜمقزة وإظمراضمٝما ُمـ ُمٙمااا ًمت٘مقم 

سمدورها ذم إٟمٕماش آىمتّماد، ومتثٚمت هذه اخلٓمقة ذم ومريْمة اًمزيماة، ويتٌلم أصمر ومريْمة 

ذم شمِمٖمٞمؾ رأس اعمال واؾمتثامره، ُمـ أن اًمِمارع أوص سمتثٛمػم اعمال ًمٞمدومع اًمزيماة 

 .(5)شاعمًٚمؿ اًمزيماة ُمـ رسمحف، وسمذًمؽ حياومظ قمغم رأؾمامًمف ويٕمٛمؾ قمغم شمٜمٛمٞمتف

غم اُ قمٚمٞمف اُ ؾمٌحاٟمف وشمٕمامم ودقمقة اًمٜمٌل ص شمتْمح هذه احل٘مٞم٘مة ُمـ دقمقة

 ٓ شم٠ميمٚمٝما اًمّمدىمة. ر أُمقال اًمٞمتاُمك وقمدم شمريمٝما يملوؾمٚمؿ إمم ضورة اؾمتثام

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ  : ﴿ىمال 

ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ 

 .[511]إٟمٕمام:﴾ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.511)ص  اعٟمٗماق اًمٕمام ذم اعؾمالم، د/ إسمراهٞمؿ وم١ماد أمحد قمكم،5) )
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وٓ شم٘مرسمللقا ُمللال اًمٞمتللٞمؿ إٓ سمللاًمتل هللل أطمًللـ؛ أي: سمللام ومٞمللف »ىمللال اًم٘مرـمٌللل: 

 .(5)شصالطمف وشمثٛمػمه

ء سماؾملتثامر أُملقال وم٢مذا يملان اًمرؾملقل صلغم اُ قمٚمٞملف وؾملٚمؿ يل٠مُمر إوصلٞما »

اًمٞمتاُمك، ومٛمـ سماب أومم أن يٜمِٛمل اعٟمًان ُماًملف ًمٞملدومع اًمزيملاة ُملـ رسمحلف ذم ؾملٝمقًمة 

وين، أُما إذا مل ي٘مؿ سماؾمتثامره وشمريمف قماـماًل يملان ًمٚمٛمجتٛملع طم٘ملف ومٞملف وهلق اًمزيملاة 

 .(1)ش اًمتل شمٕمتؼم ذم هذه احلاًمة قم٘مقسمة قمغم آيمتٜماز

ُملـ يملان »ر ذم إصملامن : طماصمًا قمغم آؾملتثام وىمال قمٛمر سمـ اخلٓماب 

 .(1)شقمٜمده ُمال يتٞمؿ ومٚمٞمتجر ومٞمف، ٓ شم٠ميمٚمف اًمّمدىمة

وماًمتجارة سمامل اًمٞمتٞمؿ  ا ٟملدب إًمٞملف اًمِملارع، وذًملؽ ٕن  ذم سم٘ملاء أُملقاهلؿ »

سم٘ماء ًمًٌب وضمقدهؿ وطمٞمايؿ، وسمٗم٘مدااؿ هلا شمٕمريض هلؿ ًمٚمٕمقز واعمِم٘مة واًمٗم٘ملر 

 ُمع وٕمٗمٝمؿ وقمدم ىمدريؿ قمغم اًمتٙمًب ذم اًمٕمادة.

ٛمٙمـ اًم٘مقل سم٠من  اًمِمارع طمث  قمغم شمٜمٛمٞمة إُمقال سمّمٗمة قماُمة؛ ٕن  إُمقال وي

ُمـ أؾمٌاب اًمٌ٘ماء واؾمت٘ماُمة احلٞماة، وماًمٕمٚم ة اًمتل ُمـ أضمٚمٝما ٟمدب إمم شمٜمٛمٞمة ُمال اًمٞمتلٞمؿ 

 .(3)شُمقضمقدة ذم يمؾ اًمٌنم، وهب قمدم اؾمتٖمٜمايٝمؿ قمام هق ؾمٌب حلٗمظ يمٞمااؿ

ًمتٜمٛمٞملة ُماًملف ُملـ أوضملف احللالل  ومٕمغم اعمًٚمؿ اًمٜمٌٞمف أن يٚمتٗمت هللذا ويًلٕمك

 ومتتًع أُماُمف يمؾ آوماق احلٞماة ويمؾ أقمامل اًمؼم واخلػم.

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.7/513اجلاُمع ٕطمٙمام اًم٘مرآن )5) )

 (.513ؾمالم، )ص اعٟمٗماق اًمٕمام ذم اع1) )

، واًملدارىمٓمٜمل ذم (59151، رىملؿ )(1/519أظمرضمف: اسمـ أل ؿمٞمٌة ذم اعمّمٜمػ )1) )

، (5071(، يمتللاب اًمزيمللاة، سمللاب وضمللقب اًمزيمللاة واًمّمللدىمة ذم ُمللال اًمٞمتللٞمؿ، رىمللؿ )1/9ؾمللٜمٜمف )

ب اًمزيمللاة، سمللاب ُمللـ دمللب قمٚمٞمللف اًمّمللدىمة، رىمللؿ ( يمتللا3/597واًمٌٞمٝم٘مللل ذم اًمًللٜمـ اًمٙمللؼمى )

 .شقمٜمف اُ رى قمٛمر قمـ ؿمقاهد وًمف صحٞمح إؾمٜماد هذا»، وىمال: (7109)

: ديمتقرًمٚملل ،رؾمللاًمة ديمتللقراةوللقء اًمٙمتللاب واًمًللٜمة، اعمللال يمًللٌف وإٟمٗماىمللف ذم 3) )

ريٕمة واًمدراؾمللات اعؾمللالُمٞمة، ضماُمٕمللة أم لطمًلٜملم حمٛمللد طمًلللم ومٚمٛمٌللان؛ يمٚمٞملة اًمِملل

 (.11ص ) هل،5393اًم٘مرى، 



 ومقاصدها املالية مفهوم العبادة                              الفصل األول       

 

 

19 

ىمتّمللادية ُمللـ ُم٘ماصللد اعٟمٗمللاق وشمللداول اعمللال سملللم أومللراد شمٕمتللؼم اًمتٜمٛمٞمللة آو»

 اًمقاضمٌات اًمتلل اومؽمولٝما اُ ءُ سماعمال قمـ ـمريؼ اعٟمٗماق واًمتؼمع وآدا داعمجتٛمع، 

شمٜمِملٞمط اعملال  ذم  ا شمًلٝمؿ سمِملٙمؾ ومٕملالا ل د، ٕؾمٌحاٟمف وشمٕمامم ذم اعمال قمغم اًمٗملر

ـ يتٕملاُمٚمقن سماعملال  لا يًلٝمؿ ذم وشمدويره سملم أومراد اعمجتٛمع ًمٞمِمٛمؾ أيمؼمقمدد  

 سمٜماء اىمتّماد ومٕمال يٕمقد سماًمٜمٗمع قمغم اًمٗمرد واجلامقمة.

وملل٢مقمامر إرض شمٙمٚمٞمللػ ذقمللل ًمٚمحٗمللاظ قمللغم اعمللال وشمٜمٞمٛمتللف وحت٘مٞمللؼ 

اؾمتخدام اعمال واٟمٗماىملف وشمدويٚملف يًلٝمؿ ذم  احلٞماة اًمٌنمية، وسم٘مدر يمٗماءةاؾمتٛمرارية 

 اعىمتّمادية. حت٘مٞمؼ اًمتٜمٛمٞمة

وُمـ صمؿ طمرص اعؾمالم قمغم اؾملتثامر اعملال وُمٜملع آيمتٜملاز واًمرسملا  واًم٘ملامر 

ف واًمت٘متللػم، وطمللث قمللغم شمقضمٞمللف آؾمللتثامرات ووم٘مللًا ٌللذير واًمللؽم  واعهاف واًمت  

ًمؽ شمٜمقيللع ُمللـ ضوريللات وطماضمٞمللات وحتًللٞمٜمٞمات، ويمللذًمألوًمقيللات اعؾمللالُمٞمة 

جمآت آؾمتثامر ُمـ صٜماقمة وزراقمة ودمارة وظمدُمات، ًمًد احلاضملات اعم٘ملررة 

 ًمٚمٛمجتٛمع طمتك يٙمتٗمل اعمجتٛمع ويًتٖمٜمل قمـ همػمه.

تلف، ٞمٛم، واًمٕمٛمؾ قمغم اؾمتثامر اعمال وشمٜم يمام رسمط اعؾمالم سملم اعمٚمٙمٞمة اًمٗمردية

ؼ حي٘مل روع اًملذيل، وقملـ ـمريلؼ آؾملتثامر اعمِملؾاًمتٛمٚملؽ قملـ ـمريلؼ اًمٕمٛمل زوم٠مضما

اًمروماهٞمة ًمٚمٗمرد واعمجتٛمع، وذم ؾمٌٞمؾ ذًمؽ طمث اعمًلٚمؿ قملغم حت٘مٞملؼ رسملح يلريض 

ويٚمٌللل ـمٛمقطمللف ذم اؾمللتٛمرارية اؾمللتثامراشمف  -دون ضمِمللع أو أصمللرة أو ـمٛمللع -ٟمٗمًللف

 وٟمٛمقها.

وشمٌدو دقمقة اعؾمالم إمم اًمرسمح وشمٜمٛمٞمة اعمال ُمـ ظمٚمؾ إجياسمف اؾمتثامر اعملال 

  .(5)شاًمرسمح وىماية ًمرأس اعمال وقمدم شمريمف قماـمالً، ومٛمـ اعمٌادىء اعمٕمروومة أن  

 وًمت٠مظمذ قمجٚمة اًمتٜمٛمٞمة دوريا، هٞم٠م اًمٜمٔمام اعمازم اًم٘مرآين اًمٌٞمئة أُمٜمة هلا. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.19ٟمحق شمرسمٞمة ُماًمٞمة أهية راؿمدة، ُمرضمع ؾماسمؼ، ص )5) )
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ڱ ڱ ڱ ں  ﴿:  ىمال سماًمٌاـمؾ اًمٜماس أُمقال أيمؾ اُ  رمطمهلذاو»

ً   ِت ُمَ رِ وطُم ، [511:اًمٌ٘مرة] ﴾ں  ٺ  ﴿ هللا، اًملرادع اجللزاء وووٕمت ،ىمةرِ لاًم

 .[11:اعمايدة] ﴾ٺ ٺ ٿ 

 اُ صلٚمقات- اًمٙملريؿ اًمرؾمقل ي٘مقل اعمال، همّمب اعؾمالم ذيٕمة رُمتوطم

 .(1)( 5)شأرضن شبع من ضوقه األرض من صز ققد طؾم من»: -قمٚمٞمف وؾمالُمف

ڭ ڭ  ﴿هللذا اعمللال ىمللقام اعمجتٛمللع وقمٛمللقده، ًمللذًمؽ ىمللال اُ شمٕمللامم:  ٕن  

 .[1]اًمٜمًاء :  ﴾ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 

 .ًٌٝما إمم وٛمػم اجلٛمعومًامها اُ ؾمٌحاٟمف وشمٕمامم ىمٞماُمًا، وٟم

 جتامظي.والتؽافل اال األمن: حتؼقق دسادؼصد السا

وُمـ أهلؿ ُم٘ماصلد اًمٕمٌلادات اعماًمٞملة حت٘مٞملؼ إُملـ اعضمتامقملل سمللم إوملراد 

 .وحتٛمٚمٝمؿ ًمٚمٛم١ًموًمٞمة اعمجتٛمٕمٞمة ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ

اعمللال ومٞمللف ذو ُمًلل١موًمٞمة  اعىمتّمللادي اعؾمللالُمل، أن  إن ُمللا يٛمٞمللز اعمللٜمٝمج »

ُمٞمة شم٘متيض ُمـ اعمًٚمؿ رسمط ُمٜماومٕمف سمٛمٜماومع اعمجتٛمع ُملـ طمقًملف، اضمتامقمٞمة ورؾماًمة ؾما

ُملـ ُمٌلدأ  ودمٜمب ُما حيٚمؼ سمف واعمجتٛملع ُملـ أضار ُملـ اؾملتخدام اعملال، اٟمٓمالىملاً 

، واعؾمللالم يرضمللق ُمللـ (1)شال رضر وال رضار: »آؾمللتخالف، وشمٓمٌٞم٘مللًا ًم٘مقًمللف 

ظملرة، ُملـ وراء يمؾ ذًملؽ حت٘مٞملؼ اًمروملاه واًمًلٕمادة ًمٚمٗملرد واعمجتٛملع ذم اًملدٟمٞما وأ

ظمالل اًمتقازن سملم ُمّمٚمحة اًمٗمرد وُمّمٚمحة اعمجتٛمع، سمْمامن طملد اًمٙمٗمايلة ًمألوملراد، 

وشمقومػم اًمًٌؾ عؿمٌاع يماومة احلاضمات اعٟمًاٟمٞمة إؾماؾمٞمة، وُمـ صمؿ حتًللم ُمًلتقى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يمتاب اعمٔمامل واًمٖمّمب، سماب إصمؿ ُمـ فمٚمؿ ؿملٞمئًا ُملـ  (1/519أظمرضمف: اًمٌخاري )5) )

يمتاب اًمٓمالق، سماب حتريؿ اًمٔمٚمؿ وهمّمب إظملر  (1/5115(، وُمًٚمؿ )1311إرض، رىمؿ )

 (.5951وهمػمها، رىمؿ )

 (.19رضمع ؾماسمؼ، ص )ٟمحق شمرسمٞمة ُماًمٞمة أهية راؿمدة، ُم1) )

يمتاب إطمٙمام، سملاب ُملـ سمٜملك ذم طم٘ملف ُملا ، (1/713أظمرضمف: اسمـ ُماضمف ذم ؾمٜمٜمف )1) )

، سماب ذم اعمرأة شم٘متلؾ إذا ارشملدت، (3/117)ذم ؾمٜمٜمف واًمدارىمٓمٜمل ، (1139يي سمجاره، رىمؿ )

( 15يمتاب إىمْمٞمة، سماب اًم٘مْماء ذم اعمرومؼ، رىملؿ )، (1/731ُماًمؽ ذم اعمقـم٠م )و ،(11رىمؿ )

 (.7157، وصححف إًمٌاين ذم صحٞمح اجلاُمع، رىمؿ )، ُمرؾمالً 
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 احلٞماة قمغم اعمًتقى اعمادي.

اعمجتٛمع، ُمـ ظمالل اًمرؤيلة اعؾملالُمٞمة، جمتٛملع يًلٜمد سمٕمْملف  إواومة إمم أن  

٘مٚمٞمللؾ ُمللـ فمللقاهر اًمٗم٘مللر واحلرُمللان تٟماميٞمللة ذم ادمللاه اًمطمريمتللف آ سمٕمْمللًا، وشمًللػم

واجلٝملؾ واجلريٛملة، وحت٘مٞملؼ اًمٙمٗملاف آضمتامقملل وإُمٜملل ذم اًمًلٙمـ واعم٠ميمللؾ 

 .(5)شواعمِملرب وضورات احلٞماة

 وهذا واوح وضمكم ذم شمنميع اًمزيماة ذم اًمٜمٔمام اًم٘مرآين.

 وىمْمللاء ًللايملمواعم اًمٗم٘مللراء أطمللقال حتًلللم ذم دورًا يمٌللػماً  وشمٚمٕمللب اًمزيمللاة»

 حمارسمللة إمم شملل١مدي أاللا يمللام واطمللدة، حلٛمللة ذم اعمجتٛمللع ُمللع وسم٘مللايٝمؿ طمللقايجٝمؿ

لل ًمٚمٗم٘مللػم شمللدومع أن يٕمٜمللل ومللال اًمٌٓماًمللة،  سماًمًللٕمل اعؾمللالم أُمللر إذ! ًمٚمٌٓماًمللة شم١مؾمللس اأا 

لل اُ، رزق ُمللـ وإيمللؾ اعٟمًللان طماضمللة ًم٘مْمللاء إرض ذم للواعمِملل  ومٝمللل اًمزيمللاة اأُم 

 ـماىملات وظمٚملؼ اؾملتٖمالهلا ذم ًمٚمًٕمل ُمًتٚمٛمٝما ومعوشمد قمغم شمٕمقيْمٝما صاطمٌٝما شمِمجع

 .قماُمؾ إمم اًمٕماـمؾ ًمٞمتحقل اًمٕمٛمؾ ُمًتٚمزُمات وشمقومػم ًمٚمٛمجتٛمع إٟمتاضمٞمة

 اًمٗمللقارق وشم٘مٚملؾ ،واًمٗم٘مللراء إهمٜمٞملاء سمللم ةاهلللق   اشمًلاع ُمِمللٙمٚمة شمٕملاًمج واًمزيملاة

 وىملد اًمٜم٘ملدي، اًمتْملخؿ ُمـ وحتد آىمتّمادي وآؾمت٘مرار اًمتقازن حت٘مٞمؼ ذم وشمًٝمؿ

 .(1)شواعومالس واًمتٕمثر اًمٙمقارث طمال اًمت٠مُملم ًمنميمات رايٕماً  سمديالً  شمٙمقن

وم٘مد أُمر اُ ؾمٌحاٟمف واعم١ًموًمٞمة اعمجتٛمٕمٞمة أيمدها اًمٜمٔمام اًم٘مرآين ودقما إًمٞمٝما، 

 ﴾ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ  ﴿:وشمٕمامم سماًمتٕماون، ىمؾ 

 .[1]اعمايدة:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(15ٟمحق شمرسمٞمة ُماًمٞمة أهية راؿمدة، ُمرضمع ؾماسمؼ، ص )اٟمٔمر: 5) )

 اُ قمٌللد سمللـ اًمٕمزيللز قمٌللد سمللـ ومٝمللداحلْمللارات، رؾمللاًمة ديمتللقراة ًمٚمٌاطمللث: طمللقار 1) )

هللل، ص 5310، ؾمللٜمة ؾمللٕمقد اعمٚملؽ ضماُمٕمللة - اًمؽمسمٞمللة سمٙمٚمٞمللة اعؾملالُمٞمة اًمث٘ماومللة ىمًللؿ، اًمًلٜمٞمدي

(117-111.) 
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 .(5)شىعضاً  ادممن لؾؿممن كالبـقان يءد ىعضه: »وىمال اًمٜمٌل »

مثررل ادررممـن يف ترروادهم وتررراطفم وتعرراضػفم كؿثررل اجلسررد » :وىمقًمللف 

 .(1)شالواحد يلذا اصتؽى مـه ظضو تداظى له شا ر اجلسد ىاحلؿى والسفر

وهملػم اًمقاضملد إمم ضماٟمب هذا اًمؽمهمٞمب يمان ُملـ احلٙمٛملة أٓ يلؽمك اعمحتلاج 

حتللت رمحللة اًمٖمٜمللل وُمِمللٞمئتف إن ريض أقمٓمللك، وإن ؾمللخط أُمًللؽ؛ سمللؾ ضمٕمللؾ ًمللف 

 احلاضمة واًم١ًمال. ُمـ أُمقال إهمٜمٞماء ًمػمومع قمٜمف ذل ٟمّمٞمٌاً و اعؾمالم طمٔماً 

وسمام أن اعمجتٛمٕمات هماًمًٌا ٓ بٚمقا ُمـ اًمٗم٘ملراء واعمحتلاضملم، طمٞملث ؿملاء اُ 

شمٕمللامم ذًمللؽ، يمللام يقضمللد سمجللاٟمٌٝمؿ إهمٜمٞمللاء وأهللؾ اًمللدصمقر وإُمللقال، وم٘مللد اهتٛمللت 

ء إُمللر رمحللة وقمٜمايللة هبللؿ، إذ ضمللاريٕمة اعمٌاريمللة سملل٠مطمقال هلل١مٓء اعمحتللاضملم لاًمِملل

ضمر اجلزيللؾ واًمثللقاب اًمٕمٔمللٞمؿ ُمللـ رب اًم٘مرسمللات ووقمللد سمللإ، وسمللذل سماًمّمللدىمات

أضعؿوا الطعام، وصؾوا األرحام، وصؾوا ىالؾقل والـاس كقام، » : اًمٕماعملم، ىمال

 .(1)شتدخؾوا اجلـة ىسالم

تبتغي هبا وجره اهلل يلال أجررت ظؾقفرا حترى مرا  يلكك ال تـػق كػؼة: »وىمال 

 . (3)شامرأتك تضع يف يفي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يمتلاب اًمّملالة، سملاب شمِملٌٞمؽ إصلاسمع ، (5/591أظمرضمف: اًمٌخاري ذم صحٞمحف )5) )

، يمتللاب اًمللؼم واًمّمللٚمة (3/5000) ذم صللحٞمحف ، وُمًللٚمؿ(315ذم اعمًللجد وهمللػمه، رىمللؿ )

 (.1111، رىمؿ )وشمٕماودهؿ وشمٕماـمٗمٝمؿ اعم١مُمٜملم شمراطمؿ سمابوأداب، 

 شمراطمؿ سمابّمٚمة وأداب، (، يمتاب اًمؼم واًم3/5000أظمرضمف: ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف )1) )

 (.1119، رىمؿ )وشمٕماودهؿ وشمٕماـمٗمٝمؿ اعم١مُمٜملم

(، يمتاب صٗمة اًم٘مٞماُمة واًمرىمايؼ، واًملقرع، رىملؿ 3/911أظمرضمف: اًمؽمُمذي ذم ؾمٜمٜمف )1) )

، (1115يمتاب إـمٕمٛمة، سماب إـمٕمام اًمٓمٕمام، رىمؿ )، (1/5911( واسمـ ُماضمف ذم ؾمٜمٜمف )1311)

يمتللاب ، (1/53احلللايمؿ ذم اعمًللتدرك )و، (11111رىمللؿ )، (1/315وأمحللد ذم اعمًللٜمد )

، شصلحٞمح قملغم ذط اًمِملٞمخلم ومل خيرضملاه، وواوم٘ملف اًملذهٌل»وىمال: ، (3111اهلجرة، رىمؿ )

 (.7191وصححف إًمٌاين ذم صحٞمح اجلاُمع، رىمؿ )

 سماًمٜمٞملة إقملامل إن ضماء ُمايمتاب اعيامن، ، (5/19أظمرضمف: اًمٌخاري ذم صحٞمحف )3) )

يمتلاب اهلٌلات، ، (1/5119وُمًٚمؿ ذم صلحٞمحف )؛ (19) ، رىمؿٟمقى ُما اُمرئ وًمٙمؾ واحلًٌة،

 (.5911سماب اًمقصٞمة سماًمثٚمث، رىمؿ )
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يملقن إمم اًمراطملة وشملرك ُمـ همػم أن يٙمقن ذًمؽ إُملر داقمٞملًا إمم اًمٙمًلؾ واًمر

أيات وإطماديث اًمداًملة ذم ؛ سمؾ قمغم اًمٕمٙمس ُمـ ذًمؽ متاُمًا يمام سمٞمٜما ؾماسم٘مًا اًمٕمٛمؾ

  ً  .ذم اجلٛمع واعٟمٗماق ٚمٞمؿقمغم احلث قمغم اًمٙمًب واًمتقضمٞمف اًم

١مٓء اًمٗم٘ملراء ريٕمة اعؾملالُمٞمة هلللوإن ُمـ أقمٔمؿ إسملقاب اًمتلل أوضملديا اًمِمل

إُملقال؛ واعمحتاضملم، أن ضمٕمٚمت هللؿ طمٔملًا وٟمّملٞمًٌا ُملـ أُملقال إهمٜمٞملاء وأرسملاب 

إطم٘ملاد شمرؾمٞمخًا عمٌدأ اًمتٕماون قمغم اًمؼم واًمت٘مقى، ومحاية ًمألٟمٗمس ُملـ أن شملدظمٚمٝما 

 واًمْمٖمايـ، وروم٘مًا ومحاية ًمٙمراُمة اعٟمًان اعمًٚمؿ.

، ظماصلة إذا قمٚمٛمٜملا وهلذا يماٟمت اًمزيماة ُمـ أقمٔمؿ ضمقاٟمب اًمتٙماومؾ اعضمتامقمل

أن اًمٗم٘مراء واعمًايملم أول ُمّمارف اًمزيماة شمًد طماضمتٝمؿ وشمقومر هلؿ اًمٕملٞمش اًمٙملريؿ 

 سماعهمٜماء وًمٞمس سماًمّمدىمة واعطمًان.

صمللؿ إن اعمت٠مُمللؾ ذم هللذا اعمّملللرف جيللد اًمٌٕمللد اعمًللت٘مٌكم ٕهللداف اًمزيمللاة 

تمخررذ مررن أغـقررا فم، فررسد ظررذ : »وقمٜمايتٝمللا ظماصللة إذا شم٠مُمٚمٜمللا ىمللقل اًمٜمٌللل 

 .(1)(5)شمفؼرا ف

وُمللـ هٜمللا شمللتجغم آصمللار اًمٕمٌللادات اعماًمٞمللة ذم اًمتٜمٛمٞمللة آضمتامقمٞمللة، واًمِمللٕمقر 

هبٛمقم وآٓم اعمجتٛمع ىمٌؾ ؿمٙمقاه، وحتٗمظ يمراُمتلف وحيٞملا جمتٛمٕملًا يملرياًم ُمتحاسملًا، 

كم حت رى : »رهبؿ طمتك يتح٘مؼ ومٞمٝمؿ ىمقًمف ُمرواة  وًمـ يّمٚمقا إمم ال يرممن  أححرد 

 .(1)شحيب  ألحخقِه ما حيبُّ لـػسهِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إمم اًملٞمٛمـ،  اعمِمٝمقر قمٜمدُما سمٕمثلف اًمٜمٌلل  ضمزء ُمـ طمديث ُمٕماذ سمـ ضمٌؾ 5) )

 وشملرد إهمٜمٞملاء ُملـ اًمّملدىمة أظملذ سمابيمتاب اًمزيماة، ، (1/511أظمرضمف: اًمٌخاري ذم صحٞمحف )

 سملابيمتلاب اعيلامن، ، (5/15وُمًلٚمؿ ذم صلحٞمحف )(، 5390، رىملؿ )يملاٟمقا طمٞملث اًمٗم٘مراء ذم

 (.50، رىمؿ )إًمٞمف واًمدقماء اًمديـ، وذايع ورؾمقًمف، سماُ سماعيامن إُمر

 (.531-535ُم٘ماصد اًمنميٕمة اعؾمالُمٞمة ذم طمٗمظ اعمال وشمٜمٛمٞمتف، ص )1) )

يمتاب اعيامن، سماب ُمـ اعيامن أن حيب ، (5/51اًمٌخاري ذم صحٞمحف )أظمرضمف: 1) )

سملاب اًملدًمٞمؾ قملغم أن ُملـ ، يمتلاب اعيلامن، (5/97، وُمًٚمؿ )(51ًمٜمٗمًف، رىمؿ )ٕظمٌف ُما حيب 

(، ُمـ طملديث أٟملس 31، رىمؿ )ظمّمال اعيامن أن حيب ٕظمٞمف اعمًٚمؿ ُما حيب ًمٜمٗمًف ُمـ اخلػم

 سمـ ُماًمؽ ريض اُ قمٜمف.
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 : تداول الثروة ىن أفراد ادجتؿعساىعادؼصد ال

أيمد اعؾملالم أن اعملال هلق ريملـ ُمٝملؿ عىماُملة اًملديـ واًملدٟمٞما، وشمٜمٔملٞمؿ ؿمل١مون 

 .[1]اًمٜمًاء:﴾ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ : ﴿احلٞماة، ىمال 

وىمد شمٙمقن ُمِمٙمٚمة اًمٗم٘مر ٟماؿمئة قمـ اًمٌٓماًمة، واًمٌٓماًمة ىمد شمٜمِم٠م قمـ طمٌس إُمقال 

، وإٟمِماء اعمِماريع اًمتلل ات اًمتل شمًتققمب ـمالب إقماملقمـ اعؾمٝمام ذم اعمِملروقم

  اطمتٞماضمات احلٞماة وومرص اًمٕمٛمؾ عمـ يٓمٚمٌف.شمقذِم 

چ  ﴿وعما يمان اعمال ُمال اُ سمٜمص اًم٘مرآن اًمٙمريؿ طمٞمث ي٘مقل اُ شمٕمامم: 

 .[1]اًمٜمقر: ﴾چ ڇ ڇ ڇ ڇ

ُمللـ اُ قمللغم هللذا اعمللال؛ ًمٞمّملللرومف ذم اًمِملل١مون اًمتللل  ُمًللتخٚمٗماً  اًمٕمٌللد  ويمللان

إلؾمٝمام ذم طمؾ ُمِملٙماليا، وشمٜمٛمٞملة ُمِملاريٕمٝما، وذم ًماُ ًمٜمامء ُمقارد إُمة، وذقمٝما 

 .[7]احلديد:﴾ گ گ ڳ ڳ ڳ ﴿ذًمؽ ي٘مقل اُ شمٕمامم: 

إن شمداول اًمثروة سملم أوملراد اعمجتٛملع يٕملد ُم٘مّملدًا ُمٝملاًم ُملـ ُم٘ماصلد طمٗملظ »

سملذًمؽ، وماعؾملالم هيلدف ُملـ شملداول  Qاعمال وشمٜمٛمٞمتلف وٟمٗم٘متلف واًمت٘ملرب إمم اُ 

راد اعمجتٛمع ذم آؾمتٗمادة ُمٜمف، واحلٞمٚمقًملة ومإمم إذاك أيمؼم قمدد  ٙمـ ُمـ أاعمال 

أيلدي ومئلة ىمٚمٞمٚملة ُملـ ومئاشملف، ومتٞمًلػم دوران اعملال قملغم آطملاد إُملة  ره ذملدون طمّم

وإظمراضمف قمـ أن يٙمقن ىمارًا ذم يلد واطملدة، أو ُمٜملت٘مالً ُملـ واطملد إمم واطملد ُم٘مّملد 

 .[7]احلنم:  ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ﴿: ذقمل، أؿمار إًمٞمف ذم ىمقًمف 

سماعملال،  ٕمٛملؾهمٞملب ذم اًموشمداول اًمثروة ُم٘مّملد ذقملل قمٔملٞمؿ دل قمٚمٞملف اًمؽم  

ٕظمرى، ومٗمل اًمؽمهمٞمب ذم اعمٕماُمٚمة ضماء وُمنموقمٞمة اًمتقصمؼ ذم اٟمت٘مال إُمقال ُمـ يد 

 .[19]اعمزُمؾ:  ﴾چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ  ﴿: ىمقًمف 

 فقلكرل مـره ،أو يغررس غرشراً  ،ما من مسرؾم يرزرع زرظراً : »وىمقل اًمٜمٌل 
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 .(5)شيلال كان له ىه صدقة ،أو هبقؿة ،أو يلكسان ،ضر

از، ىمال طمٌس إُمقال قمـ اًمتداول وطمارب فماهرة آيمتٜميمام طمرم اعؾمالم 

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ  ﴿: 

 .[13]اًمتقسمة:  ﴾ڑ ڑ

وطمرم اعؾمالم آطمتٙملار ، ووملرض اًمزيملاة، حت٘مٞم٘ملًا عم٘مّملد شملداول اًمثلروة، 

ة ذم وؾملتثامر، وإقملادة شمقزيلع اًملدظمؾ واًمثلرًم٘مدريا قملغم شمقضمٞملف إُملقال ٟمحلق آ

 .(1)شاعمجتٛمع

رية ل ع إُمقال ُمـ اًملذهب واًمٗمْملة حمٌلب إمم اًملٜمٗمس اًمٌِمل وطمٞمث إن  »

يملان ٓسملد ُملـ إجيلاد رء يلدومع اعٟمًلان إمم ؛ وإظمراضمٝما ُملـ أصلٕمب اًمّملٕمقسمات

حتريللؽ شمٚمللؽ إُمللقال وقمللدم يمٜمزهللا ومٙمللان إجيللاب اًمزيمللاة ومٞمٝمللا يمللؾ طمللقل، طمٞمللث 

إُمقال قمغم اعدمار هبا، واؾمتثامرها، وشمداوهلا، إُمر اًملذي يٕملقد حيرص أرسماب 

ٙمثلر إقملامل، سماًمٜمٗمع اًمٕمٔمٞمؿ قملغم اعمجتٛمٕملات اعؾملالُمٞمة ، ومتٜملتٕمش إؾملقاق، وشم

إُمللقال، وشمرشمٗمللع اًم٘مللقة آىمتّمللادية ًمٚمدوًمللة اعؾمللالُمٞمة،  للا وي٘مللؾ اًمٗم٘مللر، وشمٜمٛمللق 

 اجلاٟمب ذم  ٞمع اعمٞماديـ. ةسمجيٕمٚمٝما ُمرهق

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ  ڦ ﴿: ىمال 

چ چ چ ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 

ک ک ک گ گ گ  ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک

گ ڳ ڳ ڳ ڳڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 

 .[11، 13]اًمتقسمة:  ﴾ڻ

يملاة يماخللارج ُملـ إرض زويمذا ذم سم٘مٞمة أصٜماف إُمقال اًمتل دمب ومٞمٝملا اًم

، واعمٕمادن، وقمروض اًمتجارة، وهبٞمٛمة إٟمٕمام، طمٞمث إالا ُمٔمٜملة رُمـ اًمزرع، واًمثام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يمتلاب اعمزارقملة، سملاب ومْملؾ اًمٖملرس ، (1/591أظمرضمف: اًمٌخلاري ذم صلحٞمحف )5) )

 ،اعمًلاىماة( يمتلاب 1/5510ذم صلحٞمحف، )، وُمًلٚمؿ (1119رىملؿ )واعمزارقمة إذا أيملؾ ُمٜمٝملا، 

 (.5111) رىمؿ ،واًمزرع اًمٖمرس ومْمؾ سماب

 (.11-11ص )، ٟمحق شمرسمٞمة ُماًمٞمة أهية راؿمدة1) )
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قمٜمٝما وطمٗمٔمٝما وشمٜمٛمٞمتٝما، وُملـ وؾملايؾ ذًملؽ إظملراج  وٕاا سمحاضمة إمم اًمذِب  ؛ءامًمٜما

 .اًمزيماة قمغم اًمقضمف اًمذي ذقمف اُ

وأُما ُما قمدا ذًمؽ ُملـ إُملقال اًمتلل شمتخلذ ًمٚم٘مٜمٞملة، أو آؾملتٕمامل ؾملقاء يملان 

آؾمتٕمامل اجلامقمل أو اًمِمخّمللل ُملـ إُملقال اًمٜماُمٞملة يملدواب اًمريملقب، وآٓت 

دور اًمًٙمٜمك، وأصماث اعمٜمازل وهمػمها، ومٚمٞمس ومٞمٝما اًمزيماة؛ ٕالا أصحاب احلرف، و

 .(5)شٓ شمٕمد ُمآً ٟماُمٞمًا سماًمٗمٕمؾ وٓ سماًم٘ماسمٚمٞمة

وماعٟمًان ويمٞمؾ اُ قمغم اعمال؛ ًمٞمٜمٛمل سملف اًمٕمٛملران اعملادي واعمٕمٜملقي، وُملـ »

طمللٌس اعمللال قمللـ اًمٕمٛمللؾ اًمللذي يًللتققمب اعمتٕمٓمٚملللم، ويًللد طمللاضمتٝمؿ،  هٜمللا وملل٢من  

طمللؾ اعمللذاهب اهلداُمللة ظمٞماٟمللة واوللحة ًمألُماٟمللة اًمتللل وق ذم وحيٛمللٞمٝمؿ ُمللـ آٟمللزٓ

 .(1)شمحٚمٝما اُ ٕرسماب إُمقال

وعمللا طمللرم اُ يمٜمللز اعمللال، وم٘مللد ذع اًمٕمٛمللؾ واًمتجللارة ورهمللب ومٞمٝمللا، وومللتح »

رايمة، وم٠مسملاح ًملف لًمّماطمب اعمال إسمقاب قمغم ُمٍماقمٞمٝما، ًمٞمتاضمر سمامًمف، وأضماز ًملف اًمِمل

تٗمٞمد ُمـ ٓ جيد ُمآً، ومٞمجٜمل أرسماطمًا ًمٜمٗمًلف، أن يْمارب سمامًمف ُمع ُمـ يثؼ وحيب، ومٞمً

وي٘مدم اخلػم ًمٖمػمه، ويًٝمؿ ذم سمٜماء اىمتّماد أُمتف، ويٕمٛمؾ قملغم زيلادة اعٟمتلاج، وزيلادة 

 .(1)شإيدي اًمٕماُمٚمة،  ا ي١مدي إمم حمارسمة اًمٌٓماًمة واًمٗم٘مر ذم اعمجتٛمع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.511ُم٘ماصد اًمنميٕمة اعؾمالُمٞمة ذم طمٗمظ اعمال وشمٜمٛمٞمتف، ص )5) )

 (119هذا طمالل وهذا طمرام، قمٌد اًم٘مادر قمٓما )ص1) )

 (.13ٙمٚمة اًمٗم٘مر )صاحلؾ اعؾمالُمل عمِم1) )
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 وحػظه : تطفر ادال وصاحبهثامنادؼصد ال

ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں  ﴿: ي٘مقل اُ 

ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶﮷   ہ ہہ ہ ھ ھ ھ

 .[593 ،591:اًمتقسمة] ﴾﮸ ﮹ ﮺ ﮻﮼ 

لل وقمللـ اُّ طمللب قمللـ اًمللٜمٗمس يللذهؾ اعمللال طمللب ذم آؾمللتٖمراق نإ»  باًمت٠مه 

 ًمٞمّملػم ؛يده ُمـ ُمٜمف ـمايٗمة سم٢مظمراج اعمال ُماًمؽ شمٙمٚمٞمػ اًمنمع طمٙمٛمة وماىمتْمت ًممظمرة

 سماًمٙمٚمٞملة اًملٜمٗمس رافلاٟمّمل ُملـ ٕملاً وُمٜم اعملال، إمم اعمٞمؾ ؿمدة ُمـ يمناً  اعظمراج ذًمؽ

ل ؛اعمال سمٓمٚمب آؿمتٖمال قمٜمد حتّمؾ ٓ اعٟمًان ؾمٕمادة أن   قمغم هلا وشمٜمٌٞمٝما إًمٞمٝما  اموإٟم 

 ُمتٕمللم صلاًمح قملالج اًمزيملاة وم٢مجياب  اُّ ُمرواة ـمٚمب ذم اعمال سم٢مٟمٗماق حتّمؾ

 وهلق ،احلٙمٛملة هللذه اًمزيماة أوضمب ؾمٌحاٟمف وماُّ اًم٘مٚمب، قمـ اًمدٟمٞما طمب ُمرض عزاًمة

 :أي؛  [591:اًمتقسمللللة] ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ﴿:  ىمقًمللللف ُمللللـ راداعملللل

 .(5)شاًمدٟمٞما ـمٚمب ذم آؾمتٖمراق قمـ وشمزيمٞمٝمؿ شمٓمٝمرهؿ

ٚمص ُمللـ ؿمللح اًمللٜمٗمس واًمٌخللؾ، يٕمللقدهؿ قمللغم اًمللتخ   همٜمٞمللاءإن إظمللذ ُمللـ إ»

ويٕمقدهؿ قمغم اجلقد، واًمٌذل واًمٕمٓماء ًمٓمايٗمة حمروُمة قماضمزة قملـ اًمٙمًلب، وذًملؽ 

يـ واًمقـمـ جيب أن ي٘مقُمقا سمقاضمٌٝمؿ اعمازم ٟمحلقهؿ، هلؿ أظمقة ذم اًمد يِمٕمرهؿ سم٠من  

 وسماًمتٕماـمػ ُمٕمٝمؿ.

وأُما ُمـ زاوية اعقمٓماء ًمٚمٗم٘مراء؛ وم٢ماا شمزيؾ ُمـ ٟمٗمقؾمٝمؿ احل٘ملد واحلًلد ولد 

إهمٜمٞماء، وسمذًمؽ ي٠مُمـ إهمٜمٞماء يمثلػمًا ُملـ ذور اًمٗم٘ملراء، ويٙملقن ضملق اعمجتٛملع ضملق 

 .(2)شُمقدة وأُمـ ورظماء

ٌٚمت قمغم طمب اعمال اًمٜمٗمقس ضُم  ٕن  اًمزيماة شمزيمٞمة ًمٚمٜمٗمس وـمٝمرة؛  إن  

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ  : ﴿واحلرص قمٚمٞمف، ىمال 

 .[599]اعهاء: ﴾ ڻۀ ۀ ہ ہ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.59/77)ًمٚمٗمخر اًمرازي ُمٗماشمٞمح اًمٖمٞمب،5) )

 (.17ص ) ضمتامقمل، د/حمٛمد ؿمقىمل اًمٗمٜمجريآ اعؾمالم واًمْمامن (1)
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 اًملٜمٗمس سم٢مقملداد اًملدٟمٞما، وومتٜملة اعملال ومتٜملة ُم٘ماوُمة قمغم ًمٚمٛمًٚمؿ شمدريب واًمزيماة

 .ؾمٌحاٟمف ُمرواشمف ذم وؾمٕمًٞما اُ ُٕمر اُمتثآً  ًمٚمٌذل،

 ويٖمرى اًمًٞمؾ، يمٖمثاء ةػميمث اهلايٚمة هاأقمداد وجيٕمؾ إُمؿ، سمف شمّماب ُما ذ إن

 اًمٕمللزايؿ، وحيٓمللؿ إٟمٗمللس، خيللدر اًمللذي سمللاًمقهـ، أسمٜماؤهللا يّمللاب أن: هاؤأقمللدا هبللا

 ذم رليٜمحّمل  اُ رؾملقل قمرومٜملا يملام- اًملقهـ هلذا وه اعمٕمٜمقيلة، اًمروح وي٘متؾ

 .(5)شادوت وكراهقة الدكقا حب»: أُمريـ

 هلقى يل١مظمر ُ، اعملال ذلويٌل ًممظملرة، اًملدٟمٞما يلدع يمٞملػ اعمًلٚمؿ شمٕمٚمؿ وم٢مذا»

 وسماًمتللازم ًمٜمٗمًلف، اًم٘ملقة وطم٘ملؼ اًملقهـ، طمٓمللؿ وم٘ملد طماضمتلف، أو هملػمه عمّملٚمحة ٟمٗمًلف

 ويمٞماٟملف اًمٖمٜمك ًمِمخّمٞمة وزيادة ٟمامء أاا: اًمزيماة حت٘م٘مٝما اًمتل اًمتزيمٞمة ُمٕمٜمك وُمـ .ُٕمتف

 ٟمٗمًلف ذات ُملـ ويٌلذل اعمٕملروف، ويّملٜمع اخللػم، يًلدى اًمذي وماعٟمًان ؛اعمٕمٜمقي

 ذم سماُمتلداد يِملٕمر قمٚمٞملف، اُ سمحلؼ وًمٞم٘مقم واعٟمًاٟمٞمة اًمديـ ذم قاٟمفسم٢مظم ًمٞمٜمٝمض ويده،

 وهلق ُمٕمريملة، ذم رلاٟمتّمل ُمـ سمف حيس سمام وحيس صدره، ذم واشمًاع واٟمنماح ٟمٗمًف،

 .وهقاه ؿمحف وؿمٞمٓمان وأصمرشمف وٕمٗمف قمغم اٟمتٍم ىمد ومٕمالً 

: أية قمٌارة ُمـ ٟمٗمٝمٛمف ُما هذا وًمٕمؾ اعمٕمٜمقية، واًمزيماة اًمٜمٗمز اًمٜمٛمق هق ومٝمذا

 اعمٕمٜمك هذا يٗمٞمد ٓمٝمػماًمت   قمغم اًمتزيمٞمة ومٕمٓمػ .[591: اًمتقسمة] ﴾ں ں ڻ ﴿

 .(1)شودًٓمتٝما ُمٕمٜماها هلا اًم٘مرآن ذم يمٚمٛمة يمؾ إذ ذيمرٟماه، اًمذي

وإن يماٟمت اًمّمالة أم اًمٕمٌادات اًمروطمٞمة، وماًمزيماة أم اًمٕمٌلادات اعماًمٞملة عملا ومٞمٝملا 

إمم آُمتثلال اًمتلام ُمـ يذيب اًمٜمٗمس وشمٓمٝمػمها ُمـ درن اًمٌخؾ واًمُِمِح، وطمب اعمال 

 اعٟمًان ذم اًمدٟمٞما وهق اعمال. ذم اًمٌذل سم٠مهمغم ُما ًمدى

 ٟمٗملقس عصلالح اًمّملالة ٕن   سماًمّملالة؛ اًمزيملاة سم٘ملرن اًم٘مرآن ؾمٜمة ُمْمت وىمد»

 ذم ُمللا اًمٕمٌللادة ُمٕمٜمللك ُمللـ ومٞمٝمللا إن صمللؿ آضمللتامع، ؿمللئقن عصللالح واًمزيمللاة إومللراد،

 يملان اُ ُمرولاة اسمتٖملاء سمف ضماد ـومٛم اًمروح، ؿم٘مٞمؼ - ي٘مقًمقن يمام - اعمال وم٢منّ  اًمّمالة،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، يمتلاب اعمالطملؿ، سملاب 3/513ضملزء ُملـ طملديث: أظمرضملف: أسملق داود ذم ؾملٜمٜمف )5) )

، (11139، رىملؿ )(1/171وأمحلد ذم اعمًلٜمد )، (3100شمداقمل إُمؿ قمغم اعؾملالم، رىملؿ )

 (.011وصححف اًمِمٞمخ إًمٌاين ذم اًمًٚمًٚمة اًمّمحٞمحة، رىمؿ )

 (.1/111وم٘مف اًمزيماة، يقؾمػ اًم٘مرواوي، )1) )
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 .(1)شأيْماً  روطمل إصالح ومٝمل إيامٟمف، ذم ُمزيداً  سمذًمف

وذم اًمتٕمقيد قمغم اعٟمٗماق واًمٌلذل بٚملص ُملـ درن قمٌقديلة اعملال وُملـ أدران 

 اًمٌخؾ واًمِمح.

إضار اًمتللل شمتًللٌب قمللـ  وُمللـ ُمٔمللاهر اًمٌخللؾ آيمتٜمللاز، وآطمتٙمللار،  ٕن  »

ٙمار ٓ ي٘مؾ قمـ آصمار اعهاف واًمتٌلذير، وماًمٌخلؾ طملٌس اًمت٘متػم ٟمتٞمجة ًماليمتٜماز، وآطمت

ًمٚمامل ودمٛمٞمده وشمٕمٓمٞمٚمف قمـ آداء ُمٝمٛمتف اًمتل ظمٚمؼ ُمـ أضمٚمٝما، واًمٌخؾ جمٚمٌة ًمٚمٗمًلاد 

 .(2)شوااٞمار اًمذُمؿ وإظمالق

 حتررهلا هللا، اًمتحريلر ُمٕمٜمك حت٘مؼ ًمٚمٜمٗمس، اًمتٓمٝمػم ُمٕمٜمك حت٘مؼ يمام واًمزيماة»

ل ذل ُمـ  ومل٢من   واًملدرهؿ، ًمٚملديٜمار اًمٕمٌقديلة شمٕماؾملة وُملـ ًملف، واخلْملقع سماعملال ؼاًمتٕمٚم 

 ِٕي  اخلْملقع ُملـ ُمتحلرًرا وطملده، ُ قمٌلًدا اعمًلٚمؿ يٙمقن أن قمغم حيرص اعؾمالم

 .وأؿمٞماء قمٜماس ُمـ اًمٙمقن هذا ذم ُما ًمٙمؾ ؾمٞمًدا ؾمقاه، ؿم 

 وُمٌٚمغ مف، وأيمؼم اعٟمًان، هدف اعمال  ع يّمٌح أنْ  ُمـ أقمٔمؿ شمٕماؾمة ٠مي  وم

 !أؾمٛمك؟ وهدف أيمؼم، ًمرؾماًمة ٚمؼظم وىمد طمٞماشمف، وحمقر قمٚمٛمف،

 ُملـ هلل اًمتلل اًمتٕماؾملة، هذه ُمـ حيذر اًمٜمٌقة ُمِمٙماة ُمـ اًمٜمقر ضماء أن همرو وٓ

 يلن واخلؿقصرة، والؼطقػة، والدرهم، الديـار، ظبد تعس »: اُ ًمٖمػم اًمٕمٌقدية ًمقازم

 .(1)شيرض مل يعط مل ويلن ريض، أظطي

 وًمٚمزيماة ُمدًمقٓن:»

للادرردلول األول وح وشمٓمٝمرهللا، ومٝمللل ـمٝمللارة ًمٚمللٜمٗمس وًمٚمْمللٛمػم، ا شمزيمللل اًمللر: أا 

 وًمٚمذُمة سمآداء احلؼ اعمٗمروض، وـمٝمارة ًمٚمٜمٗمس ُمـ ومٓمرة اًمِمح وهمريزة طمب اعمال.

: أاا شمزيمل اعمال، وشمٜمٛمٞمف، وشمٓمٝمره سمآداء طم٘ملف، وصلػمورشمف سمٕملد واددلول الثاين

 .(4)شذًمؽ طمالٓ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.5/193شمٗمًػم اعمٜمار ) (1)

 (.1اًمرىماسمة اعماًمٞمة، ُمرضمع ؾماسمؼ، ص ) (1)

 (.11برجيف، ص )  ؾمٌؼ1) )

(، 19)، د/إسملراهٞمؿ ومل١ماد أمحلد قملكم، ص شأصملار آضمتامقمٞملة ًمٚمزيملاة»ُم٘مال سمٕمٜمقان:  (3)

 م.5079هل/5109همرة ؿمقال  -(531)اًمٕمدد  -اًمًٜمة اًمثاٟمٞمة قمنم–جمٚمة اًمققمل اعؾمالُمل 
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 ظمٚملؼ قمغم ًمف شمدريب أيًْما هل ،ِح اًمُِم  ُمـ اعمًٚمؿ ًمٜمٗمس شمٓمٝمػم اًمزيماة أن   ويمام

 .واعٟمٗماق واعقمٓماء اًمٌذل

 ذم اًمٕمٛمٞملؼ أصمرهلا ًمٚمٕملادة أن   وإظملالق اًمؽمسمٞمة قمٚمامء سملم ومٞمف ظمالف ٓ  او»

 أن   ذًملؽ وُمٕمٜملك ،شصماٟمٞملة ـمٌٞمٕملة اًمٕملادة»:ىمٞملؾ وهللذا وشمقضمٞمٝملف وؾمٚمقيمف اعٟمًان ظمٚمؼ

 .ًاناعٟم قمٚمٞمٝما وًمد اًمتل شإومم اًمٓمٌٞمٕمة» ُمـ ي٘مرب ُما واًمًٚمٓمان اًم٘مقة ُمـ ًمٚمٕمادة

 دظمٚملف وزيملاة طمّملد، يمٚملام زرقمف زيماة وإظمراج اعٟمٗماق، يتٕمقد اًمذي واعمًٚمؿ

 احلللقل، قمٚمٞمٝمللا طمللال يمٚمللام اًمتجاريللة أقمٞماٟمللف وىمللٞمؿ وٟم٘مللقده ُماؿمللٞمتف وزيمللاة ورد، يمٚمللام

 واعٟمٗملاق اعقمٓملاء يّملٌح اعمًلٚمؿ هلذا اًمٗمٓملر، أقمٞملاد ُمـ قمٞمد يمؾ ومٓمره زيماة وخيرج

 .ىمفأظمال ُمـ قمريً٘ما وظمٚمً٘ما صٗماشمف، ُمـ أصٞمٚمة صٗمة

 ومل٢مذا ،اًم٘ملرآن ٟمٔملر ذم اعمت٘مللم اعمل١مُمٜملم أوصاف ُمـ اخلٚمؼ هذا يمان صمؿ وُمـ

 اًمتاًمٞملة، اًمّملٗمحة إمم ادملف صمؿ اًمٙمتاب، وماحتة وشمال ريػلاًمِم اعمّمحػ اعٟمًان ومتح

 هبلدى يٜمتٗمٕملقن اًملذيـ اعمت٘مللم، ًمّملٗمات سمٞماًٟملا ومٞمٝملا وضملد اًمٌ٘ملرة، ؾملقرة ـمٚمٞمٕمة ًمٞم٘مرأ

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ    ڀ ڀ ڀ ٻ ٻ پپ پپ  ٻ   ٱ ٻ ﴿: اًمٕمزيلز اًمٙمتاب

 .(5) ش[1 – 5: اًمٌ٘مرة] ﴾ ٿ ٿ ٿ

 ضمٕمٚملت اًمتلل إؾملٌاب ُملـ ؾمٌؼ ُما  ٞمع إمم إواومة سماًمذيمر ضمدير هق و ا »

 طملؼ إظملراج وضملقب قمٚمؿ إذا لاعمزيمِ  أنْ  اعمال قمغم حياومظ اعمال ذم اُ طمؼ إظمراج

 طملؼ اجإظملر يٙملقن وهبلذا احل٘ملقق هذه شم٠ميمٚمف ٓ طمتك اؾمتثامره إمم قمٛمد ُماًمف ذم اُ

 .واؾمتثامره إٟماميف قمغم طماومزاً  سمؾ قمٚمٞمف، ًمٚمحٗماظ ؾمٌٌاً  اعمال ذم اُ

ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ﴿: ىمال اُ 

 .[10]وماـمر: ﴾ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ

ـ ُمل وىمد ىملرن اُ ؾملٌحاٟمف وشمٕملامم ًمٗملظ اًمّملالة سماعٟمٗملاق ذم هلذه إيلة سملدًٓ 

ون حتديللد واحلللث قمللغم اعٟمٗمللاق هٜمللا د ،؛ ٕن اًمزيمللاة مل شمٙمللـ ومروللت سمٕمللداًمزيمللاة

 ًمٚمٜمّماب شماريمًا ذًمؽ عم٘مدرة اعم١مُمـ وـمروومف اعماًمٞمة وُمدى اؾمتٓماقمتف ًمٚمٕمٓماء.

 ٙماؾمدة واعمْمٛمقٟمةاًم همػم واعٟمٗماق هٜما ذم اًمن واًمٕمٚمـ ؿمٌف سماًمتجارة اعمرسمحة

راء اعماِدي اًمٜمٗمٕمل اًملدٟمٞمقي، سملؾ شملرشمٌط سماؾملتثامر لا ٓ شمرشمٌط سماًمٌٞمع واًمِمٕا   ؛إرسماح
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.111-1/111وم٘مف اًمزيماة، يقؾمػ اًم٘مرواوي، )5) )
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ٕاللا ُمرشمٌٓمللة  ؛رة ٓ شمٕمللرف اًمٙمًللاد وٓ شمٕمللرف اخلًللارةاعٟمًللان ُٕمقاًمللف ذم دمللا

 .(5)شسماًمًٕمل ذم ُمرواة اُ، وُمٗمٝمقم اعٟمٗماق هٜما سمٛمٜمزًمة اًمقاضمب

 .إن اعٟمٗماق ومٞمف شمرسمٞمة ويذيب ًمٚمٜمٗمس»

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ﴿: ىمال اُ

 .[191]اًمٌ٘مرة:﴾ ڀ

 اعيلللامن ُمٜملللازل ذم ومتٙمٞمٜمٝملللا أٟمٗمًلللٝمؿ وًمتثٌٞملللت اُ رولللقان ًمٓمٚملللب أي:

 اولٓمراب وٓ اًمٌخلؾ زًملزال ومٞملف يٜمازقمٝملا ٓ سملذهلا ذم ُمٓمٛمئٜمة شمٙمقن طمتك اعطمًانو

 اًمللٜمٗمس هللقى قمللـ اعمللال، طمللب قمللغم اُ أُمللر قمللـ اخلللػم طمللب عيثارهللا احلللرص

 يٗمٞملد طمٞملث اًمٌلذل قملغم اًملٜمٗمس سمتٕمقيلد اًمتثٌٞملت هلذا يٙمقن وإٟم ام اًمِمٞمٓمان، ووؾمقؾمة

 ؛ٕٟمٗمًلٝمؿ ي٘مؾ ومل أٟمٗمًٝمؿ ُمـ: لىما اموإٟم   ،وظمٚم٘ماً  ـمٌٕما هلا اجلقد يّمػم طمتك اًمٌذل،

 سمٌلذل ذًملؽ يملامل اموإٟم   واًمٓمٛم٠مٟمٞمٜمة، اًمتثٌٞمت سمٕمض يٗمٞمد اُ ؾمٌٞمؾ ذم اعمال إٟمٗماق ٕن  

ھ ھ  ﴿: احلجلرات ؾمقرة ذم  ىمال يمام ؾمٌٞمٚمف ذم  ٞمٕماً  واعمال اًمروح

ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺﮻ ﮼ ﮽ 

 ٟم٘مّملد أنْ  إمم تللماًمٕمٚم هباشملم اعٟمٗماق شمٕمٚمٞمؾ هداٟما وىمد [51]احلجرات: ﴾﮾

 .ًمف شمٕمٌداً  ًمذاشمف روقاٟمف اسمتٖماء: أوهلام: أُمريـ سم٠مقمامًمٜما

  اًمٙمللامل، قمللـ شمٕمقىمٝمللا اًمتللل اًمِمللقايب ُمللـ وشمٓمٝمػمهللا أٟمٗمًللٜما شمزيمٞمللة: وصمللاٟمٞمٝمام

 .اعمال طمب ذم واعمٌاًمٖمة يماًمٌخؾ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  : ﴿  وذم اًمتِملٌٞمف ذم ىمقًملف

 .[191]اًمٌ٘مرة:﴾ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 

 إظمالصلف ذم هلق ٟمٗمًلف ُمـ واًمتثٌٞمت اُ ُمرواة اسمتٖماء ٜمٗمؼاعم أن  : اًمِمٌف ووضمف

 اخلّملب اًمٕمٔمٞمٛملة اًمِملجر اعمٚمتٗمة اًمؽمسمة اجلٞمدة يماجلٜمة ىمٚمٌف وإظمالص ٟمٗمًف وؾمخاء

 ذم ووؾملع أهملدق يمثلػم ظملػم أصلاسمف ومل٢منْ  ؾمٕمتف، سم٘مدر جيقد ومٝمق وطمًٜمف، سمره يمثرة ذم

 ٕن    ؛يٜم٘مٓمللع ٓ وسمللره دايللؿ ومخللػمه سم٘مللدره، ُمٜمللف أٟمٗمللؼ ىمٚمٞمللؾ ظمللػم أصللاسمف وإن اعٟمٗمللاق،
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ص  قمٞمًلك أيلقب اًمٌلاروين،، ذم قمٝمد اًمرؾمقل واخلٚمٗملاء اًمراؿملديـ اًمرىماسمة اعماًمٞمة5) )

(77-71.) 
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 .(1)شواعيذاء اعمـ وأصحاب اًمرياء يم٠مهؾ قمريض ٓ ذايت قمٚمٞمف اًمٌاقمث

 اشمًلٕمت إذا ؾملٞمام ٓ اًمٜمٗملقس، قملغم إُمقر أؿمؼ اُ ؾمٌٞمؾ ذم اعٟمٗماق أُمر إن»

 إٟمًلان يملؾ ومل٢من  ؛اعمٜمٗملؼ قمـ قمٚمٞمف يٜمٗمؼ ُمـ ٟمًٌة وسمٕمدت ومٞمف، يٜمٗمؼ ومٞمام اعمٜمٗمٕمة دايرة

 وهلذا اعمٓملاع، ِح اًمُِمل أهلؾ ُملـ أومراداً  إٓ ووًمده وأهٚمف ٟمٗمًف قمغم اعٟمٗماق قمٚمٞمف يًٝمؾ

 ؾملٝمؾ اًمًلخاء ُملـ ٟمّمٞمب ًمف يمان وُمـ سماًمًخاء، صاطمٌف يقصػ ٓ اعٟمٗماق ُمـ اًمٜمقع

 اعٟمٗملاق إمم يرشملاح وم٢مٟملف ؛ٟمّملٞمب أدٟملك ًملف يملان ومٛمـ اًمٜمّمٞمب، هذا سم٘مدر اعٟمٗماق قمٚمٞمف

 وذًملؽ يمٚمٝملؿ اُس ًمٜم لوما وم٠مُمتلف سمٚمده أهؾ قمغم أٟمٗمؼ زاد وم٢من ،واجلػمان اًم٘مرسمك ذوي قمغم

 ;قمٜملف يٌٕملد ُملـ ُمٜمٗمٕملة قملغم اعٟمٗماق اعمرء قمغم يّمٕمب وإٟمام، واًمًخاء اجلقد ُمٜمتٝمك

 ضماهٚمللة اًمٜمٗمللقس وأيمثللر ُمٜمللف، ومايللدة ًمٜمٗمًللف يتّمللقر ٓ قمٛمللالً  يٕمٛمللؾ أٓ قمللغم ومٓمللر ٕٟمللف

 اهلاُملة اًملؼم وضملقه ذم اعٟمٗملاق سمل٠من شمِمٕمر ومال قمٜمٝما سماًمٌٕمد وُمّماحلٝما ُمٜماومٕمٝما سماشمّمال

 وإٟمِملاء ،اًمّملٜماقمات وشمرىمٞملة ،واًمْملٕمٗماء اًمٕمجلزة وُمًاقمدة اًمٕمٚمؿ رلِمسمٜم اجلٝمؾ يم٢مزاًمة

 اعمّملاًمح سملف اًملذي هلق ًمٚمٜمٗملقس اعمٝملذب اًملديـ وظمدُملة واعمالضم  ،اعمًتِمٗمٞمات

 اعمّملاًمح ذم يٜمٗم٘مقٟملف ُملا أن  اُ ومٕمٚمٛمٝملؿ قمزيلزة ؾملٕمٞمدة يمٚمٝملا شمٙمقن طمتك اًمٕماُمة

 جيٕمٚمللقا نأ قمللغم وطمللثٝمؿ دٟمٞمللاهؿ، ذم هلللؿ ُمٗمٞمللد ومٝمللق يمثللػمة أوللٕماوماً  هلللؿ يْمللاقمػ

 أن أوٓ وملذيمر أيْملا، آظملريؿ ذم هلؿ ُمٗمٞمدا ًمٞمٙمقن ُمرواشمف واسمتٖماء ؾمٌٞمٚمف ذم اعٟمٗماق

 ضب صملؿ يمثلػمة، أولٕماوماً  سمٛمْماقمٗمتف ووقمد  إىمراوف سمٛمٜمزًمة اُ ؾمٌٞمؾ ذم اعٟمٗماق

 ذيمللر اًمٌٕمللث صمللؿ ؾمللٌٞمٚمف، ذم وأرواطمٝمللؿ أُمللقاهلؿ سمللذًمقا اًمللذيـ ىمّمللص وذيمللر إُمثللال

 ومدية ومٞمف شمٜمٗمع ٓ يقم ذم أضمقرهؿ ومٞمٝما يقومقن اًمتل اًمدار إمم واٟمتٝماءهؿ اعمقشمك وإطمٞماء

 ضب صملؿ ؾملٌٞمٚمف، ذم اعٟمٗماق أمٝما اًمتل أقمامهلؿ شمٜمٗمٕمٝمؿ اموإٟم   ؿمٗماقمة، وٓ ظمٚمة وٓ

 سملف اعيلامن يملان إذ وإُمثلال سماًملدٓيؾ اًمٌٕملث أُملر ىمرر أن سمٕمد أي ; ًمٚمٛمْماقمٗمة اعمثؾ

 .(1)شاعمال سمذل قمغم اًمٌقاقمث أىمقى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.31-1/37شمٗمًػم اعمٜمار ) (5)

 (.1/31شمٗمًػم اعمٜمار )2) )
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 الرفع من صلكهتؽريم اإلكسان و: تاشعادؼصد ال

اعؾمللالم ذع أطمٙماُمللًا يمثللػمة ُمللـ ؿملل٠ماا أن شمٙمللرم اعٟمًللان وشمرومللع درضمتللف  إن  

ف وشمٕمٓمٞمف احلرية اًمٙماُمٚملة ذم طمٞماشملف، وُملـ أمٝملا وملؽ اًمرىملاب ُملـ ىمٞملد اًملرق، سملؾ إٟم ل

ضمٕمٚمٝما ذم اعمرشمٌة إومم يمام ذم اًمٙمٗمارات يمٙمٗملارة اًمٞمٛمللم، وىمتلؾ اخلٓمل٠م، واًملقطء 

 إمم همػم ذًمؽ. ذم اار رُمْمان

من أظتق رقبة مسؾؿة، أظتق اهلل ىؽرل ظضرو مـفرا ظضرو : »وىمد ىمال اًمٜمٌل 

 .(5)ش، حتى فرجه ىػرجهمـه من الـار

ومل يتقىمػ إُمر إمم هٜما ومحًب؛ سمؾ إن اعؾمالم ضمٕمؾ ضمزءًا ُمـ اًمزيماة  اًمتلل 

ؿ هل ريمـ ُمـ أريمان اعؾمالم عمًاقمدة إرىماء قمغم طمؾ ىمٞمد اًمٕمٌقدية وأظمذ سم٠ميلدهي

 إمم ؾمٕمة احلرية.

 اًمٕمٌلادات ريعلوشمِمل يمؾ ذًمؽ دل دًٓمة واوحة قمغم إطمؽمام اعؾملالم ًمإلٟمًلان

اعهتامم سمح٘مقىمف، ورقماية ُمّماحلف، وُمًاقمدشمف ومٞمام يٕملقد  ، اًمتل ُمـ ُم٘ماصدهااعماًمٞمة

 إًمٞمف سماًمٜمٗمع اًمٕماضمؾ وأضمؾ ذم ديٜمف ودٟمٞماه.

اعقمتللاق ىمللد  إن طماضمللة إرىمللاء إمم اًمٕمتللؼ شمتٜمللقع إمم ُمراشمللب، ومحللاضمتٝمؿ إمم

ًملف  ييلفشمٙمقن ُمـ ىمٌؾ وزم إُمر، أو همػمه، أو شمٙمقن سماعمٙماشمٌة ُمـ ىمٌؾ وزم إُملر 

امقمل ُم٘ماسمؾ إقمتاىمف سمٛمٙماشمٌلة اًمٕمٌلد، وىملد شمٙملقن سمحلاضمتٝمؿ إمم وملؽ ُمـ اًمْمامن آضمت

يٍمف هلؿ ُمـ اًمْمامن اعضمتامقملل سملام يٙمٗملؾ وملؽ أههلؿ  أههؿ ُمـ إقمداء سم٠منْ 

أضعؿوا اجلا ع، :»ٚمف، وهذا ُمّمداق ىمقل اًمٜمٌل طمتك ًمق اؾمتٖمرق ُمال اعمًٚمٛملم يم

 .(1) (1)شوظودوا ادريض، وفؽوا العاين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يمتاب يمٗمارة إيامن، سماب ىمقل اُ شمٕمال: ، (1/531أظمرضمف اًمٌخاري ذم صحٞمحف )5) )

( يمتلاب اًمٓملالق، سملاب ومْملؾ 1/5537وُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ) ،(9751﴾، رىمؿ ) ائ ائ ەئ ﴿

 (.5190اًمٕمتؼ، رىمؿ )

يمتاب إـمٕمٛمة، سماب يمٚملقا ُملـ ـمٞمٌلات ُملا ، (7/97أظمرضمف اًمٌخاري ذم صحٞمحف )1) )

 (.1171رزىمٜمايمؿ، رىمؿ )

 سمتٍمف. (137)اًمزيماة واًمْملريٌة، د: همازي قمٜماية، ص 1) )
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لل» يٕمة اعؾمللالُمٞمة ضمللاءت سمتٙمللريؿ اعمللرأة واًمرومللع ُمللـ ؿملل٠ماا، وإُمللر رلإن اًمِم 

، قمغم قمٙمس (5)شاشتوصوا ىالـسا  خراً : »سم٢ميمراُمٝما، واًمتحذير ُمـ إهاٟمتٝما، وم٘مال 

طمت٘مار واعهاٟمة، سمؾ اًمٌٞمع واًمِملراء، ومٝمل ٓ شمٕملدوا ُما يمان ؾمايدًا ذم اجلاهٚمٞمة طمٞمث آ

ام هل ًم٘مْماء اًمِملٝمقر أن شمٙمقن أصماصمًا وُمتاقمًا ُمـ ُمتاع اًمٌٞمت، شمٌاع وشمقهب وشمقرث، وم٢مٟم  

 وم٘مط وٓ ُمٙمان هلا ؾمقى ذًمؽ.

ُمتٝما وقمروٝما، وًمذا ضماءت اتٝما اًمتل هبا يمرأقمٔمؿ رء ًمدى اعمرأة قمٗم   إن  

ٚمٛمرأة قمغم اًمزوج وقمدم ؾم٘مقـمف سمحال ُمـ ريٕمة اعؾمالُمٞمة سم٢مجياب اًمّمداق ًملاًمِم

يماٟمف وٓ ذيمره ذـمًا رف ًمٞمس ريمٜمًا ُمـ أإطمقال، طمتك وًمق مل يذيمر ذم اًمٕم٘مد؛ ٕٟم  

سمؾ يثٌت اعمٝمر ديٜمًا ذم ذُمة اًمزوج سمٛمجرد اًمٕم٘مد اًمّمحٞمح اًمٜماومذ، ومٝمق طمٙمؿ  ؛ًمّمحتف

ڻ  ﴿: واًمدًمٞمؾ قمغم صحتف ُمع قمدم شمًٛمٞمة ىمقًمف  ُمـ أطمٙماُمف، وأصمر ُمـ آصماره.

﮲  ﮳  ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھے ے ۓ ۓ

 .[119]اًمٌ٘مرة:  ﴾﮴ ﮵ ﮶ ﮷﮸ ﮹﮺  ﮻ 

ومٝمذه أية شمدل قمغم ٟمٗملل اجلٜملاح قملـ اعمٓمٚم٘مللم ىمٌلؾ اًملدظمقل وىمٌلؾ وملرض  

اعمٝمر، واًمٓمالق ٓ يٙمقن إٓ سمٕمد ىمٞملام اًمزوضملة اًمّملحٞمحة، وًملق يماٟملت شمًلٛمٞمة اعمٝملر 

 ٌاح.ًمّمحة اًمزواج عما صح اًمٕم٘مد، وسماًمتازم مل يٙمـ ـمالق ُم ذـماً 

رف ليٛمٚمؽ أطمد ُمـ أىمارهبا أسما يمان أو أظمًا أو اسمٜمًا أن يتٜمازل قمٜملف ويتّمل ٓ سمؾ إن  

 ومٞمف، يمؾ ذًمؽ شمٓمٞمٞمًٌا خلاـمرها، وشمنميٗما ًمٜمٗمًٝما، ودمًٞمدًا ًمٙمراُمتٝما.

ًم٘مد أوضمب اعؾمالم اعمٝملر ًمٚمزوضملة وضمٕمٚملف ُمٚمٙملًا ظماًمّملًا هللا، ومٚمٝملا متلام 

ومات اجللايزة ذقملًا، ومٚمٝملا أن شمتٍمف ومٞمف سمٙمؾ ٟمقع ُمـ أٟمقاع اًمتٍمل احلرية ذم أنْ 

أو ٕطملد شمِمؽمي سمف ُما شمِماء إن يملان ُملـ إصملامن، وهللا أن شمٌٞمٕملف وأن يٌلف ًمٚملزوج 

يمايٜمًا ُمـ يملان أن جيؼمهلا قملغم وملقات أو ًمٖمػم ه١مٓء  ٞمٕمًا، وًمٞمس ٕطمد  أوًمٞمايٝما

اًمزوضملة ىمٌلؾ أن شمًلتقومٞمف ُملـ زوضمٝملا يملان رء ُمٜمف ًمزوضمٝما أو ًمٖملػمه، وإذا ُماشملت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يمتاب اًمٜمٙماح، سماب اًمقصلاة سماًمٜمًلاء، رىملؿ ، (7/19أظمرضمف اًمٌخاري ذم صحٞمحف )5) )

 (.5391، يمتاب احلج، سماب اًمقصٞمة سماًمٜمًاء، رىمؿ )(1/5905، وُمًٚمؿ )(1519)
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 .(5)شتقومٞمف ورصمتٝما ُمـ اًمزوجشمريمة هلا يً

روقمٞمة اعمٝمر، اًمؼم سماعمرأة وىمقُمٝملا، ومل٢من سف اعملال هللا لُمـ ُم٘ماصد ُمِم إن  »

ومتٙمٞمٜمٝما إياه يدل قمغم شمٙمريٛمٝما وصدق رهمٌة اًمزوج ومٞمٝما، وأاا ذات سمال قمٜمده، ذًمؽ 

اعمال حمٌلقب ًمٚمٜمٗملقس ويّملٕمب سمذًملف إٓ وملٞمام يملان ُمًلاويًا ًملف ذم اعمٙماٟملة، أو  أن  

آرشمٌلاط  دًٓمة واوحة قمغم صدىمف ورهمٌتف ذم ، وم٢مذا سمذًمف اًمرضمؾ ًمٚمٛمرأة دل  هماًمًٌا قمٚمٞمف

هبا قمـ طمب وىمٜماقمة شماُمة، وأيمؼم دًمٞمؾ قمغم ذًمؽ سمذًمف عما ـمٌلع اُ اًمٜمٗملقس قملغم طمٌلف 

 .(1)شو ٕمف ، وهق اعمال

، وماعؾملالم يملام أسملاح يٕمة اعؾملالُمٞمة سمٛمراقملاة اًملزوضملم ُمٕملاً وىمد ضماءت اًمنم  »

اؾملتٛمراره  ًمٚمزوج ُمـ ىمٞمد اًمزواج إذا رهمب ذم ذًمؽ، ورأى أن   اًمٓمالق وضمٕمٚمف خمرضماً 

ذم آرشمٌاط سملاُمرأة ُمٕمٞمٜملة يؽمشملب قمٚمٞملف ُمٗماؾملد ُمتٕملددة، يملذًمؽ ذع اخلٚملع وضمٕمٚملف 

ف حتٛملؾ اًمزواج ىمايام قمغم قملاشمؼ اًملزوج وأٟم ل نخمرضمًا ًمٚمٛمرأة ُمـ ىمٞمد اًمزواج، وعما يما

ات اًمزوضمة، وىمد شمٙمقن هلذه ذم ؾمٌٞمؾ ذًمؽ أقمٌاء ُماًمٞمة دقمت إًمٞمٝما أُمقر اًمزواج وطماضم

اًمغ أو ضمزء ُمٜمٝما ديقٟمًا حتٛمٚمٝملا اًملزوج ذم ؾملٌٞمؾ اًمٌحلث قملـ آؾملت٘مرار، وـمٚملب ٌاعم

 اًمًٙمٜمك وسمٜماء إهة.

اًمٗمرىمة مل  ًمذًمؽ يمٚمف راقمك اعؾمالم هذه اجلقاٟمب ومحٗمظ طم٘مقىمف، ٓ ؾمٞمام وأن  

أو ُملا  سمؾ ًمًٌب ظمارج قملـ إرادشملف، ومل٠مًمزم اعملرأة سملرد ُملا أٟمٗم٘ملف قمٚمٞمٝملا ؛شمٙمـ ُمـ ضمٝمتف

 يّمٓمٚمحان قمٚمٞمف قمقوًا قمـ اخلٚمع.

إذ اًملزواج أُملر اعمال إًمٞمف قمقٟمًا ًمف قمغم اًمٌحث قمـ زوضمة أظمرى؛  ذم ردِ  يمام أن  

يمٚملف إمم اُ ب ومٞمف، ويمقن اُمرأة يمرهتف ٓ يٕمٜمل قمدم رهمٌة اًمٜمًلاء ومٞملف، سملؾ ذًملؽ قُمرهم

ع، رع اخلٚمللشمٕمامم يٚم٘مل اًمرمحة واعمحٌة ذم ىمٚملقب ُملـ ؿملاء ُملـ قمٌلاده، وًملق مل يِمل

يمف، ًمٕمدم ؾملٕمتف وىمٚملة ذات يلده، وقملدم رى ذًمؽ إمم قمزوف اًمرضمؾ قمـ اًمٜمٙماح وشمٕد  

 .(1)شاؾمتٕمداده خلقض دمرسمة أظمرى اطمتامل اخلًارة ومٞمٝما وارد قمٚمٞمف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(500-501ُم٘ماصد اًمنميٕمة اعؾمالُمٞمة ذم طمٗمظ اعمال وشمٜمٛمٞمتف، ص )5) )

 (.195اعمرضمع اًمًاسمؼ ص )1) )

 (.151، 155اعمرضمع اًمًاسمؼ ص )1) )
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 رش: أمن واشتؼرار الػرد وادجتؿعادؼصد العا

ٜمٔملٞمؿ اعملازم رع ُملـ ظملالل اًمت  لإهداف واعم٘ماصد اًمتلل يًلٕمك إًمٞمٝملا اًمِمل إن  

 اًم٘مرآن اًمٙمريؿ واًمًٜمة اعمٓمٝمرة هيدف إمم آؾمت٘مرار ًمٚمٗملرد واعمجتٛملع اًمذي ضماء ذم

سمّمقرة قماُمة وسمّمقرة ظماصة، وًمٞمس هذا ذم اًمٕمٌادات ومحًلب؛ سملؾ يِملٛمؾ اًمٕملادات 

 واًمتٍمومات اعماًمٞمة اًمتل يٕمٞمِمٝما اًمٗمرد واعمجتٛمع يمؾ يقم. واعمٕماُمالت أيْماً 

 راءلواًمِِمل سملاًمٌٞمع اعمتّملٚمة اعماًمٞمة اعمٕماُمالت  ٚمة هل: اعماًمٞمة اًمتّملروماتوم»

 ومٞملف يٙملقن  لا ذًمؽ؛ وهمػم واًمْمامٟمات ،واًمًٚمؿ ،واعمًاىماة ،واعمزارقمة ،وسماعضمارة

 .واًمٕمقوات وإُمتٕمة واعمٛمتٚمٙمات إُمقال شمٌادل قمغم ىماياًم  اعمازم اًمتٕماُمؾ

 :يكم ومٞمام جٛمٚمٝماٟم أي يٛمٙمـ اعماًمٞمة اًمتٍمومات وُم٘ماصد

 اًمتلل إطمٙمام أهؿو ،صًمتٜماىما أو اًمريمقد أو اًمْمٞماع ُمـ وصٞماٟمتف اعمال طمٗمظ -

 واًمٌحلث احللالل، واًمٙمًلب اًمٕمٛملؾ، قملغم احلث هق اعم٘مّمد هذ ًمتحّمٞمؾ ذقمت

 .صاطمٌٝما قمٚمٞمٝما يثاب وىمرسمة قمٌادة وضمٕمٚمف وإضمالًمف، اًمرزق، قمـ

 .[51]اعمٚمؽ:﴾ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ﴿:  ىمال

 .[59]اجلٛمٕمة: ﴾ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ﴿:  ىمال

 إُملقال شمٌلادل ذم ُمِمللروع سمٓمريؼ ؿيًٝم ويمام واعضمارات اًمٌٞمققمات إسماطمة -

 .اًمٜماس سملم وشمروجيٝما

 واجللقاسمر واًمزواضملر اًمٕم٘مقسمات ريعلوشمِم واًمٖمّمب، واًمرؿمقة اًمنىمة حتريؿ -

 .ذًمؽ قمغم اعمؽمشمٌة

 .اعمنموع اعمٌاح ذم وًمق وإواقمتف، اعمال شمٌذير حتريؿ -

 .اعشمالف ذًمؽ همغم اوٓمر  ـ وًمق اعمتٚمٗمات، وامن -

 .أضمٚمف ُمـ واعم٘ماشمٚمة ال،اعم قمـ اًمدوماع إسماطمة -

 اًمتلل اعمٕملاُمالت وحتلريؿ اًملرهـ ريعلوشمِمل قمٚمٞمٝملا، ؿمٝمادواع اًمٕم٘مقد شمقصمٞمؼ -

 .اًمٖمرر ومٞمٝما

 ذم وشمًللديدها هبللا اًمقومللاء قمللغم واحلللث قمٚمٞمٝمللا، وآؿمللٝماد اًمللديقن شمقصمٞمللؼ -

 .آضماهلا
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 يٗمٕملؾ يملام ُمٜمٝما، اؾمتٗمادة أو هلا اؾمتثامر دون وشمٙمديًٝما إُمقال يمٜمز حتريؿ -

 .وهمػمه واجلِمع واًمرسما ٙمارآطمت أصحاب

 واًمتزويلر يماًمتحايلؾ سماًمٌاـملؾ، اًمٜملاس أُملقال أيملؾ وأوضملف صلقر يملؾ حتريؿ -

 واًمٖملٌـ واًمتٖمريلر اًمديٜمٞمة، أو اعدارية أو واًمٕمٚمٛمٞمة اًمًٞماؾمٞمة واًمًٚمٓمة اًمٜمٗمقذ واؾمتٖمالل

 .ذًمؽ وهمػم واًمًحر واًمٙمٝماٟمة واًمدضمؾ اًمِمٕمقذة قمغم وإضمرة واًمٖمش

 اعمٕمتلؼمة واعم٘ماصلد رقمٞمةلَاًمِّم  اًمٙمٚمٞمات إطمدى ديٕم اعمال طمٗمظ أن   واخلالصة

 .(5)شوإطمٙمام إدًمة ُمـ يمثرة حتَم ٓ ـمايٗمة أصمٌتتٝما اًمتل

رع ُمللـ وللٌط اًمتٕمللاُمالت اعماًمٞمللة؛ إذ ًمللٞمس اهلللدف لشمٔمٝمللر طمٙمٛمللة اًمِمللوهبللذا 

؛ سمؾ يتٕمدى حلٞملاة اًمٗملرد  آُمتثال ُٕمر اُ وواعم٘مّمد ُمٜمٝما وم٘مط حت٘مٞمؼ اًمٕمٌقدية 

ن ققازن سمللم ـمٌ٘ملات اعمجتٛملع، ومٙملىمتّماد واحلٗماظ قملغم اًمت لواعمجتٛمع وًمْمٌط آ

أمٞمتف وأمٞمة دوره وأهداومف ذم شمًٞمػم  دُ اعمال ضورة ُمـ أهؿ ضورات احلٞماة ي١ميمِ 

 وشمٜمٔمٞمؿ إطمقال اعمٕمٞمِمٞمة ًمٚمٗمرد واعمجتٛمع.إُمقر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اًمٓمٌٕملة  ،قمٚمؿ اعم٘ماصد اًمنمقمٞمة، ٟملقر اًملديـ سملـ خمتلار اخللادُمل، ُمٙمتٌلة اًمٕمٌٞمٙملان5) )

 (.579-571م، ص )1995-هل5315إومم 



 

 

 

 ثاينالفصل ال

 قيمة املال وأسباب كونه 

 وسيلة عبادة

 :مبحثنيعلى  ويشتمل
 

 :ادبحث األول

 األسس القيمية للمال يف هدي القرآن الكريم
 

  الثاين: ادبحث

  أسباب كون املال وسيلة عبادة

 
  



 قيمة املال وأسباب كونه وسيلة عبادة                     ثانيالفصل ال       

 

 

07 

 
 متفقد

 إن مـفج افؼرآن افؽريؿ يف حديثف ظـ ادال ٓ خيرج ظـ إضاريـ مها:»

ؾػهل إول ووهع مـفًجها ظهادًٓ ودؿقًؼها ٓ إؾهراط ؾقهف وٓ  ،اـتًابف وإكػاؿهف

تػريط حقث دظا إػ اـتًاب ادهال مهـ وهق هف ادؼهوظة، ومـفها ا هث ظهذ 

شهػ ظهـ رؿهرة افعؿؾ وبغ ؾضؾ افعامؾغ ومـهزفتفؿ ظـهد اس شهٌحاكف وتعهاػ وـ

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ﴿: افعؿؾ افطقٌة يف افدكقا وأخهرة، ؿهال 

 .[51]ادؾؽ:  ﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦڦ ڄ 

 ،وافػه  ،وافغـقؿة ،وادراث ،وافصدؿة ،افزـاة :ومـ وهقه اـتًاب ادال

 واجلزية.

روظة يف اـتًهاب هوـشػت آيهات افؼهرآن افؽهريؿ ظهـ افقشها ؾ ؽهر ادشه

وأـهؾ أمهقال افـهاس  ،وإخهذ اها، حقهث حهرم افربهاادال وحذرت مـ شهؾقـفا 

وبخههس افؽقههؾ  ،وافرصههقة ،رؿةهوهنههت ظههـ افًهه ،رهبافٌاضههؾ، وحههذرت مههـ ادقًهه

 وادقزان وـؾ ما ؾقف إرضار وطؾؿ فمخريـ.

و ق إكػاؿف، ؾؼد ظـك افؼرآن افؽريؿ  ،أما ظـ إمر افثاين افذي يتعؾؼ بادال

بادال مـ حؼقق وواهٌات، بعضفا يتعؾؼ  ظـاية حقث ـشػ افـؼاب ظام يـاط أتؿ  

 .(5)شخر ؾقام خيص إؿارب أصاًل وؾرًظابافزوهة وأ

فقس مـ ادٌافغة أن كؼقل: إن مئات أيات افؼرآكقة تتعؾؼ بادال وكظامهف، »

ربهاع افػؼهف وإحؽهام رالرهة أ ف، وأن  فهوف إحاديث افـٌقية يف ادال وتداوأن آٓ

يتعؾهؼ بادهال، و هق كصهػ  فوإدارتهف، ؾػؼهف ادعهامالت ـؾهافػرظقة تتعؾؼ بادال 

مهها   ، وا ههج و ههقادات ومـههف افزـههاة و ههل مافقههة  ضههةافػؼههف، وؾؼههف افعٌهه

   .(2)شوبدين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.27ؾضقؾة تالوة افؼرآن ومحؾتف، د/ فمفمة افؼضقٌل )ص 5) )

ريعة افصهادرة ظهـ هر بؿجؾهة افشههحهث كشهبادال يف افؼرآن وافًـة، مقشهك ٓصهغ، 2) )

 (.36ص )م 5891افعدد افرابع  -ؿطر  هامعة
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وؿد هٌؾت افـػقس ظذ حب ادهال  فؽهل .. .إن ادال  ق ظصب ا قاة »

اس فٌـهل تـعؿ بحقاة  اكئة مرحية، مطؿئـة مًتؼرة، متؿتعة باخلرات افتهل شهخر ا 

 اإلكًان.

و ذا ا هب فؾهامل ؾقهف حهث فؾهـػس افٌشههرية إػ أن تؽهدح وتعؿهؾ بجهد 

رف حتهك هواهتفاد، حتك تصؾ إػ مها تصهٌق إفقهف، وأن  طهط وتهـظؿ ظؿؾقهة افصه

حتاؾظ ظذ ادًتقى افذي تريد أْن تعقش ؾقف، وأن تقازن وتػاوؾ بهغ متطؾٌهات 

 افدكقا وخر أخرة دون إؾراط وٓ تػريط.

 .(5)شوإذا شار ادرء وؾؼ  ذا ادـفج اشتطاع أْن يـعؿ بافدكقا ويػقز بأخرة

 ﴾ٴۇ ۋ ۋ ۅ﴿: حب افـػس فؾهامل ؾؼهال وؿد بغ اس 

 .[27]افػجر:

 افـههاس بؾحههؿ واخههتؾط رية،هافٌشهه افغرا ههز يف عدأو ممهها ادههال حههب إن  »

 كقهؾ إػ وشهٌقال ،افرؽا هب هؾهب إػ وشقؾة ـقكف -أظؾؿ واس- وافًٌب ودمفؿ،

 حصهؾ وـؾهام ـثهرة، وفذاتهف  دودة، ؽر اإلكًان ورؽٌات وافشفقات، افؾذات

 كػًهف تاؿهت إٓ ادهال، مجهع مهـ ؽاية إػ وصؾ وما مـفا، ادزيد ضؾب فذة ظذ

 ٓ وشهقؾة ادهال أن   يـًهك أنْ  مجعهف يف فؿافهـ   بٌعضفؿ بؾغ فؼد حتك ؾقؿفا ما إػ

ـ   افتهل وافطرق ادختؾػة افػـقن إفقف افقصقل يف ؾقتػــ  مؼصد  يٌها  وٓ فهف، تعه

 .بافـابؾ ا ابؾ ؾقف اختؾط افذي زمــا يف ٓشقام حرام، مـ مأ ـًب حالل أمـ

 البو  كوان لو »:  ؿقفهف،  ظٌهاس ابـ ظـ ومًؾؿ افٌخاري روى

 اهلل ويتو ب الساب، إال آدم اب  ج ف يؿأل وال ،ا  ثالث البتغى هلام ،مال م  واديان آدم

 .(2)شتاب م  عذ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.291ا ب وافٌغض يف افؼرآن افؽريؿ، ص )5) )

افرؿهاق، بهاب مها يتؼهك مهـ ؾتـهة ـتهاب ، (9/82أخرههف: افٌخهاري يف صهحقحف )2) )

، ـتب افزـاة، بهاب فهق ـهان ٓبهـ آدم واديهان ٓبتغهك (2/021، ومًؾؿ )(3363ادال، رؿؿ )

 (.5739هلام رافثًا، رؿؿ )
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 وحؼهقق اس حؼهقق ظهـ ؾشهغؾتفؿ افـهاس مهـ ـثهًرا ادال ؾتـة ظؿت وفؼد

 .(5)شافػؼر  ق و ذا مجعف، يف مًتغرؿة أوؿاهتؿ وصارت خؾؼف

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  ﴿: ؿال اس 

ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴﮵ 

 .[53]آل ظؿران: ﴾﮶ ﮷ ﮸ ﮹ 

افـًاء، وؾقق حب صهفقة افٌـهغ، وإن ؾحب صفقة ادال ؾقق حب صفقة »

أخرت يف أية ظـفام، ؾشفقة ادال  ٌقبة فؽؾ إؾراد، ويف ـؾ إوؿات، ؾفق 

هها افـًههاء ؾشههفقهتـ دههـ تههاق إػ  زيـههة و ٌههقب فمبههاء وإمفههات وإبـههاء، أم 

ا افٌـقن، ؾزيـتفؿ دـ بؾغ مٌؾغ إبهقة، رهؿ إن  زيـهة افـًهاء وإوٓ د ٓ افشفقة، وأم 

تؽقن إٓ بادال، ؾنن مـ و ب صفقة افـًاء ورزق صفقة افٌـهغ بهدون مهال، ؾفهق 

يف أوقؼ حال وكؽال، بخالف مـ رزق زيـهة ادهال، ؾؽثهرًا مها يتؿتهع بهدون زيـهة 

 افـًاء وافٌـغ وفق فػسة ما.

ؾادال أ ؿ ما يف افقهقد، وإْن ـان أخطر ما يف افقههقد، كعهؿ  هق أ هؿ مها 

خطههر مهها يف افقههقد، ٕن  صههاحٌف ٓ يههدرك خطهره إٓ بعههد ؾههقات يف افقههقد، وأ

إوان، اجتف تعؿل إبصار ظـ رؤية حؼقؼتف، ومجعف يدؾع إػ مجعف مع افغػؾة 

ظـ حؾف وؽر حؾف، حٌف يدؾع إػ حػظف وادخاره وــزه وافٌخؾ بف، ؾفق ـادخدر 

 .(2)شافذي يشؾ حرـة افتػؽر وافتعؼؾ وافتدبر إٓ مـ ظصؿف اس

ؾؿهـ   يف افؼؾقب متًع فًهقاه كيٌؼأك ف ؿد ٓمأل افؼؾقب حتك ؾحب ادال 

وتؽهقن افعهداوة  ،افصهػاء واإلخهاءـعدموي أهؾف تًتٌاح إظراض، وتراق افهدماء،

افؼطب افذي تهدور حقفهف افؼؾهقب وأؾعهال افعٌهاد يف  ؾؼد أصٌح ادالوافٌغضاء، 

  ذا افزمان.

 اً وفق شٌب ذفؽ اهنقار ،هور ما دام ادال شاًدا ٌعض افـ اس ؿؾقاؿ يفؾ 

يف تقاصؾ ما مل يطؾهب ادهال، وإذا ضؾهب  فؿفؾؼف وافديـ وافـػقس، ؾ اً ودمار

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.5/533إكقار افًاضعات ٔيات هامعات، ظٌد افعزيز بـ  ؿد افًؾامن، )5) )

 .(13ادال يف افؼرآن وافًـة، مقشك ٓصغ )ص 2) )
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ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ﴿: ؿهال  ،ادال ؾافـػقس يف ظهداوة وبغضهاء

]آل ظؿهههههههههههران:  ﴾ېئ ىئ ىئ ىئ ی یی ی جئ حئ مئىئ يئ جب حب خب مب ىب

597]. 

إكهام  هق  ،وأـثر ما يهزيـ افهدكقا ويزخرؾفها إن  افدكقا هلا زيـتفا وهلا زخرؾفا،

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ  ﴿: ادهال، ـهام ؿهال 

 .[33]افؽفػ: ﴾ ڀ ڀ ڀ ٺ

وأـثر مها يػهتـ اإلكًهان يف  هذه افهدكقا إك هام  هق ادهال وإوٓد، ـهام ؿهال 

 .[51]افتغابـ: ﴾ڱ ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  ﴿:

ؿال ابـ ـثر: أي: اإلؿٌال ظذ اس وافتػرغ فعٌادتف خر فؽهؿ مهـ اصهتغافؽؿ 

پ  ﴿اههؿ، واجلؿههع هلههؿ، وافشههػؼة ادػرضههة ظؾههقفؿ، وهلههذا ؿههال تعههاػ: 

 .(5)﴾پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 

وشههلورد  ـهها إشههس افتههل تٌههغ أمهقههة ادههال وافؼههقؿ افتههل حتؽههؿ ظؿؾقههة 

 افترصف بادال.

 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/535تػًر افؼرآن افعظقؿ، ٓبـ ـثر، )5) )
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 ادبحث األول:

 القيمية للمال يف ضوء هدي القرآن الكريم.األسس 

 .به مـتػع ن لبرشادال مال اهلل، واأوال: 

وؿهد ههاء ذفهؽ سحيهًا يف  ،اإلشالم أن افؽقن وما ؾقف مؾؽ س تعاػ رُ يؼر  

]آل ظؿران: ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ﴿: أـثر مـ آية مـ ـتاب اس تعاػ، ؿال 

 .[66]افـقر: ﴾چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ  ﴿: ، وؿقفف [598

ادال ـام يليت بعهد افؽهد وافتعهب، ؿهد  وفعؾـا كدرك بام ٓ يؼٌؾ اجلدل  أن  

، [60]افهروم: ﴾ڑ ڑ ک ک ک  ﴿جمفهقد ومهـ ؽهر تقؿهع:  يليت ظػقًا بهال

تػجرت هلؿ يـابقع إرض، وهرى يف أيدهيؿ افرزق بغ يقم  مـ  وـؿ مـ افػؼراء

 .(5)وفقؾة، وـؿ مـ إؽـقاء مـ أصٌح يؼؾب ـػقف ظذ ٓ رء

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ ﴿ :ؿال

 .[23]آل ظؿران:﴾گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻ

 .[66:]شقرة افـقر ﴾چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ  ﴿: وؿال 

 رؾقا اهذههيتص أنْ فؿ ر، وظؾقهٌشافؾفق وديعة يف يد  ،وإن ـان ادال مال اس

 ،يطقعهقا أمهره يف ـًهب ادهال   بهؾ ظؾهقفؿ أنْ افقديعة ظذ وؾؼ ما يريهد صهاحٌفا

ٹ  ﴿ :ويف ضرق إكػاؿهف  فقتحؼهؼ مهـفؿ افعٌقديهة اخلافصهة، واإليهامن افؽامهؾ

 .[28]افـًاء: ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 

 ﴾چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ﴿: وؿال 

 .[0]افطالق: 

ر، ومـًهقب إفهقفؿ ـهام هادال مضهاف فؾٌشه وإذا وهد يف بعض أيات أن  

ڱ ڱ ڱ ڱ  ﴿، [599]افٌؼرة: ﴾ ڱ ڱ ڱ ں ں ﴿يف ؿقفف تعاػ: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.18ادال يف افؼرن وافًـة، مقشك ٓصغ، ص )5) )
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، ؾفق مـ ؿٌقؾ ادجاز ٓ ا ؼقؼة  فقههقد ادهال يف [576]افتقبة: ﴾ں ں 

وإوهاؾة ادهال  .(5)ادافهؽ ا ؼقؼهل فهف  هق اس وحهده وتداوفف بقـفؿ ٕن   أيدهيؿ،

ر يف  ذه افـصقص وؽر ها ٓ تػقهد أن  افٌشههر مؾؽهقا ادهال، وإك هام تػقهد أهنهؿ هفؾٌش

مؾؽقا حؼ آكتػاع بف، ؾادال مال اس ـام ؿدمـا، و ق مافؽ ـهؾ رء، وإكهام شهخره 

فقـتػعقا بف، ؾنذا أوقػ إفقفؿ ؾاإلواؾة ٓ يؼصد مـفا إٓ مؾؽ آكتػهاع، وافؼاظهدة أن  

إشٌاب، وفؼد أواف افؼرآن مال افًػفاء إػ أوفقها فؿ، ٓ  اإلواؾة يؽػل ؾقفا أدكك

ف ؾقف بام هلؿ مـ حهؼ افقٓيهة،  ٕهنؿ مؾؽقا ادال  وفؽـ ٕهنؿ يؿؾؽقن حؼ افَترَص 

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  ﴿: ؾؼهال 

، ؾنواؾة مال اس فؾٌؼ  ٕن  هلهؿ حهؼ آكتػهاع بهف مهـ صهٌقف إوهاؾة [1]افـًاء: ﴾ۉ 

 .(2)افًػفاء إػ أوفقا فؿ  ٕن  هلؿ حؼ افترصف ؾقفمال 

ه إن أمرًا أشاشقًا أن كهممـ بهلن   ف اس وحهده  هق ادافهؽ ا ؼقؼهل فؾهامل، وأك 

اس وحهده  هق افهذي يعطهل و هق افهذي يؿـهع،  وأن   وديعة يف يد مـ و ٌف اس إيهاه،

اس تعهاػ  هذا أـهد  ويؼهدر فهف، وؿهد و ق افذي يًٌط افرزق دـ يشهاء مهـ ظٌهاده

  بههؾ رضب أمثؾههة حًههقة وـههرره يف ظؼههات أيههات، افؽههريؿ ادعـههك يف افؼههرآن

 .صا دهتا افٌؼية فتتضح  ذه ا ؼقؼة فؽؾ ذي ظقـغ

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ﴿: وفـؼرأ ؿقل اس 

ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ 

 ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب   ىئ ىئ ىئ

ٺ ٺ ٺ    ڀ ڀٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ    ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ    ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ گ گ ڳ   ڍ ڍ ڌ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.20)ص ، ظٌد اس كاصح ظؾقان افتؽاؾؾ آهتامظل يف اإلشالم5) )

 (.13-16ادال وا ؽؿ يف اإلشالم، ظٌد افؼادر ظقدة، ص )2) )
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ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  ڳ ڳ ڳ

﮳ ﮴    ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ہ ہ ہ ہ

 ﴾ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې

 . [32-66]افؽفػ:

ٺ    ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ﴿ : وفـؼرأ ؿقفف

ڦ   ڦ ڦ ڦ   ڤ ڤ ڤ   ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ   ٺ ٿ

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ  ﴿...إػ أن ؿال: [22-50]افؼؾؿ:﴾ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ

﮹ ﮺﮻ ﮼  ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸   ہ ہ ھ ھ ھ ھ ہ

﯀ ﯁   .[66-67]افؼؾؿ: ﴾  ﮽ ﮾﮿ 

 .[63]افؼؾؿ: ﴾ې ې ې ى ى ائ  : ﴿رؿ أتٌع ذفؽ افـتقجة بؼقفف 

ذي افه اس تعهاػ  هق ادافهؽ ا ؼقؼهل، و هق حؼقؼة ٓ يغػؾفا ظاؿؾ، أن   ؾفذه

 يعطل، و ق افذي يؿـع، و ق افذي يًٌط افرزق دـ يشاء.

ه ر اس مؾؽهف فػهرد دون ؾهرد، أوومل يًخ  » ر هام شهخره فؾٌشهفػئهة دون ؾئهة، وإك 

يف إرض فقعقشهقا ؾقهف ويـتػعهقا  مشاظًا بغ ظٌاده افذيـ اشهتخؾػفؿ مجقعًا، وهعؾف

مهـفؿ أحهؼ  وفهقس ٕحهد ،بف، ؾام يعقش أحد مـفؿ يف مؾؽف، وما يـتػع إٓ بؿؾهؽ اس

 بؿؾؽ اس مـ ؽره، وؿد هعؾ اس مـػعتف فؽؾ افٌؼ، ؾفؿ ؾقف شقاء.

ه وؿد بغ اس ؿ حقهـام تعاػ فعٌاده افهذيـ اشهتخؾػفؿ يف أروهف ويف مافهف، أهن 

 ، ٓ يههلتقن بشههكء مههـوحيصههؾقن ظههذ مـاؾعههف اس ويًههتثؿروكف يًههتغؾقن مهها خؾههؼ

ه ڤ ڤ ڦ ﴿ام رزق مهـ اس يًهقؿف إفهقفؿ، وؾضهؾ آخهر يغؿهر ؿ بهف: ظـهد ؿ، وإك 

ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی  ﴿، و[23]شههههههههٌل:  ﴾ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ

يطؾٌقا افهرزق  زق ؽر اس، ؾعذ افٌشهر أنْ ، وإذا مل يؽـ رؿة مـ ير[6]ؾهاضر:  ﴾جئ

ؾفق افهرازق ، [50]افعـؽٌقت:  ﴾چ چ چ چ  ﴿وحده، وأن يٌتغقا ظـده:  مـ اس

 ﴾ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  ﴿ظههذ خؾههؼ افههرزق وإيصههافف فؾؿههرزوؿغ:  ،افؼههقي

 .[19]افذاريات: 
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 ويًههتثؿروه ،بههف ايـتػعههق ر، وهلههؿ مجقعههًا أنْ هؾؿؾههؽ اس مًههخر دـػعههة افٌشهه

مـ ظـهده، ومها فرزؿهف  ويعؿؾقا ؾقف، واس ممتقفؿ رؿرات ادؾؽ وؽؾتف وأهقر ؿ رزؿاً 

ر، ما يعقد ظؾقف مـ كػع، تعهاػ همـ كػاد، وما هعؾ اس  ذا ـؾف إٓ كعؿة مـف ظذ افٌش

 ذفؽ ظؾقا ـٌرًا. اس ظذ

يـتػع اا ام  ق ظارية ما يف أيدي افٌؼ مـ مؾؽ اس ورؿراتف، إك   واذا يعؾؿ أن  

ـاكهت كقابهة افعٌهد ظهـ ربهف  ر كقابهة، وإنْ هافٌشه افعاريهة يف ؾؼهف افؼقام ظذ ر، وأن  هافٌش

مرـههز ادًههتخؾػغ يف إرض  ههق مرـههز  وادؿؾههقك ظههـ مافؽههف، ـههذفؽ ظؾؿـهها أن  

اخلالؾههة أو افـقابههة  ههل ظههـ اس هههؾ صههلكف، و ههل ؿا ؿههة يف  وأن   ،اخلؾقػههة أو افـا ههب

طفؿ ظؾقف مـ مؾؽف، ومها خهقهلؿ يف حدود ما شخر اس فؾٌؼ مـ خمؾقؾات، وما شؾ  

 .(5) شذفؽ ـؾف مـ آشتغالل وآكتػاع

مهال ظهذ اخهتالف أكقاظهف  ر مهـهافٌشه يهد مها يف وكخؾص مـ ذفهؽ ـؾهف بهلن  

 ،ام  ل مجقعًا مال اس ٓ مهاهلؿوأصؽافف ومؼاديره، وما يـتجف  ذا ادال مـ أمقال إك  

 ذا ادهال إٓ حهؼ  ما يؿؾؽقن مـو ،واشتخؾػفؿ ؾقف ،أؿامفؿ ظؾقف ،ومؾؽف ٓ مؾؽفؿ

 اشتفالـف وافترصف ؾقف. وما يًتتٌع حؼ آكتػاع بادال مـ ،آكتػاع بف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.15-17ادال وا ؽؿ يف اإلشالم، ظٌد افؼادر ظقدة، )ص 5) )
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 أمهقة كزى. لؾامل يف اإلشالم :ثاكقا  

ادال  ق ؿقام شعادة اإلكًان يف افدكقا وأخهرة إذا أحًهـ اشهتخدامف،  إن  

أن ادافههؽ ، ؾعؾقههف أن يعؾههؿ رف ؾقههفهوشههٌب صههؼا ف يف افههداريـ إذا أشههاء افتصهه

 .ا ؼقؼل فؾامل  ق اس ظز وهؾ واإلكًان مًتخؾػ ؾقف

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ  ﴿: ػل ؿقفهف ؾ

وؽر ها مهـ  [91]افتقبهة:  ﴾ې ې ې ﴿، ويف ؿقفف تعهاػ: [8]ادـاؾؼقن:  ﴾ہ 

ؿؾقهؽ وحؼقؼتفها افتػهقيض أيات إواؾة ادال فإلكًان إواؾة تقـقهؾ طا ر ها افت  

 ادؼرون بآبتالء وآختٌار ادًتتٌع فؾؿحاشٌة واجلزاء.

وتـٌعث أمهقة ادال يف اإلشالم مـ ـقكف مـ افضهروريات افتل تؼقم ظؾقفا 

ظهـ إوهاظتف،  رمة ادهال، وهنهك رشهقل اس حقاة افـاس، وؿد ؿرر اإلشالم ح

وهعؾ مـ ؿتؾ دوكف ؾفق صفقد، وأظطك ادال اخلاص حؼ ادال افعام يف محايتف 

كو  ادلوؾع عوذ »وحػظف واحسام مؾؽقتف ما دام ٓ يتعارض مع ادصهؾحة افعامهة: 

 .(2)ش(5)شدمه، وماله، وعرضه ،ادلؾع حرا

 ـثهر ودؾهع وصفقاتف، رؽا ٌف وحتصقؾ ،فمعقشت مدار ظؾقفا اإلكًان ؾلمقال

 ويؽؾػههف افصههعاب، ويرـههب ادشههاق، ـًههٌفا يف يتؽؾههػ ؾفههق ظـههف، ادؽههاره مههـ

 إكف رؿ وآظتدال، افؼصد يف ويرؽٌف ا رام، واهتـاب ا الل، افتزام ؾقفا رعهافش

 يػهرض ؾافؼهع إكػاؿفا، يف ادتـاوحة إ قاء وتتـازظف حػظفا، يف افعـاء يتؽؾػ

 وؽههر و صههقرة معقـههة، وؽههر ومعقـههة ،مؼههدرة وؽههر مؼههدرة حؼقؿههاً  ؾقفهها ظؾقههف

 افهذكقب بعهض وـػهارات وؽر ؿ، وإوٓد إزواج وكػؼات ـافزـاة  صقرة،

 فؾؿصهافح أخهرى كػؼهات فهف ويـدب ،ذفؽ وؽر وكًؽ ،وصدؿة ظتؼ مـ ادعقـة،

 إههر مهـ ظظهقؿ رء ظؾقهف ويستهب ادعقـهة، ؽر افذكقب تؽػر واخلاصة افعامة

 وافًهخاء، افًهامحة: افهـػس صهػات مهـ افٌهذل أكقاع جلؿقع وافضابط ،وافثقاب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حتهريؿ بهابـتهاب افهز وافصهؾة، بهاب ، (3/5893أخرهف: مًؾؿ يف صهحقحف )5) )

 (.2133، رؿؿ )ومافف وظروف، ودمف، واحتؼاره وخذفف، ادًؾؿ، طؾؿ

 (.23كحق تربقة مافقة أهية راصدة، ص )2) )
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 أمفههات مههـ و ههق افٌخههؾ، :اإلمًههاك أكههقاع وجلؿقههع افػضهها ؾ، أرـههان مههـ ومههها

 .(5)ودرـات درهات مـفام وفؽؾ  افرذا ؾ

يف  فؾخؾقد، وافغـك ادال ؿقؿة  ؾ افصافح افعؿؾ ؿقؿة اإلشالم حؾأ فؼد

﴾  گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  ک ک ک گ گک : ﴿ؿقفف 

 .[537]إكعام: 

 افطؿلكقـههة اإلكًههان ؾؿههـح ،اهلههدف هلههذا شههعقاً  ؾؼههط افتـههاؾس ظههذ وحههض  

ه إمهقال، باـتـاز وٓ افثروة، بتؽديس يتحؼؼ ٓ خؾقده بلن ا ؼقؼقة  بؿؼهدار اموإك 

 مٌهدداً  اظتٌهاره مهـ ؾٌهدًٓ : آشتثامر مػفقم بذفؽ ؾغر ،صافح ظؿؾ مـ بف يؼقم ما
 -افعؽهس ظهذ- مـهف هعهؾ وخؾهقده، مًتؼٌؾف ظذ وخطراً  فـػقذه ومؼؾصاً  فثروتف

 .أوعاؾف ظؼ ظذ يزيد بؿؼابؾ وـعطاء خلؾقده، وامكاً 

 ادال وشقؾة ال غاية: رافثاً 

مما ٓ خيتؾػ ؾقف ارـان، أن  ادهال وشهقؾة مهـ وشها ؾ افًهعادة إذا أحًهـ ا »

افؼقههام بههف وآشههتػادة مـههف  ٕن  وهههقده مههـ أ ههؿ افعقامههؾ يف اشههتؼرار إووههاع 

آهتامظقة، ومـ أظظؿ إشس يف تؼدم إمهة ا ضهاري، وكٌقؽفها افػؽهري، إذ 

افقضـ افقاحد  وبًهٌٌف تتهقاؾر أشهٌاب افتؽاؾؾ آهتامظل بغ أبـاء بادال يتحؼؼ 

 افدؾاع، فؾذود ظـ حقاض بالدكا اإلشالمقة مـ ـؾ اظتداء أهـٌل. افؼقة، ووشا ؾ

هلذا كجهد أن  اإلشهالم ا هتؿ آ هتامم إـهز بقوهع ا ؾهقل آؿتصهادية، 

وشـ افـظؿ ادافقة  حتك يعهقش افـهاس يف ـهؾ زمهان ومؽهان يف تؽاؾهؾ افعهقش، 

بدا ظهالج ادشهؽؾة بتصهحقح أؾفهام افـ هاس وكظهرهتؿ إػ ادهال، ـرامة ا قاة، و

ؾاإلشالم ٓ يرى ادال ؽاية مؼصقدة، و دؾا مـشقدًا يؼٌؾ ضالبف ظهذ مجعهف مهـ 

وشقاء أرض بادصهؾحة افعامهة  ،مؼوظًا أم ؽر مؼوعأي  ضريؼ ـان، شقاء أـان 

ف ؽايههة يف حتؼقههؼ افـظههام افرأشههام ، وٓ  عؾهه ـههام  ههق ا ههال يف ،أم مل يضهههر

ـهام  هق ا هال يف افـ ظهام افشهققظل  بهؾ  ... ادطافب اجلًدية مـ متعة وصهفقة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.8/163تػًر ادـار،  ؿد رصقد روا، ص )5) )



 قيمة املال وأسباب كونه وسيلة عبادة                     ثانيالفصل ال       

 

 

97 

 ذ ب اإلشالم يف كظرتف إػ ادال حدًا وشطًا بغ افـظامغ.

ؾاإلشههالم يههرى أن مجههع ادههال  ههب أن يؽههقن مـز  ههًا مههـ ادؽاشههب 

... وـههؾ مها يؾحههؼ  وآحتؽهارادحرمهة، ـلـهؾ إمههقال افعامهة، وافغههش، وافربها 

 افضهرر بؽقان افػرد، وكظام إخالق، ومصؾحة ادجتؿع.

ويرى اإلشالم ـذفؽ أن  افغاية يف ا قاة أهؾ  وأشؿك مـ أْن تؽقن يف 

ادتعة وافشفقة، واإلكرصاف افؽع إػ ز رة ا قاة افدكقا وزيـتفا...بؾ يرى أن 

ادٌاح، ودا رة ا الل تؽقن تؼقية  ذه ادتع وافطقٌات حقـام تؽقن يف حدود 

فإلكًان ظذ افؼقام بافقاهب وظصؿة فف مـ أْن يؼع يف ؾاحشة ... وظـد ذ يـدؾع 

ؾنيامن راشخ، وظزيؿة ماوقة إػ حتؼقؼ افغاية افتل خؾؼ مـ أهؾفا، أٓ و ل 

 .(5)ش[13افذاريات:  ]﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  :﴿ظٌادة اس 

إن ادال يف اإلشالم فقس ؽاية يف حد ذاتف، وإك ام  هق وشهقؾة مهـ وشها ؾ »

تٌادل ادـاؾع وؿضاء ا قا ج، ؾؿـ اشتعؿؾف يف  هذا افًهٌقؾ، ؾهنن  ادهال يف يهده 

هف ؽايهة وفهذة، اكؼؾهب إػ صهفقة رهقرث  خر فف وفؾؿجتؿع، ومـ اشهتعؿؾف ظهذ أك 

 .(2)شػًادصاحٌف ادفافؽ، وتػتح ظذ افـاس أبقابًا مـ اف

ة ؾقفها شهؿو وتريهاق، ؾػقا هده ترياؿتهف، ادال مثؾ حق ه»يؼقل اإلمام افغزا : 

وؽقا ؾف شؿقمف، ؾؿـ ظرف ؽقا ؾف وؾقا ده أمؽـف أْن حيسز مـ ذه، ويًتدر مهـ 

 .(6)شخره

إن  ادًههؾؿ افههذي يعؿههؾ بـقههة افؽًههب يف زراظههة أو صههـاظة أو  ههارة، أو 

ظٌادة يف شٌقؾ اس إذا ؿصهد بعؿؾهف إظػهاف كػًهف حرؾة... و ؽر ذفؽ، يغدو ظؿؾف 

 ظـ ا رام وإؽـاَء ا با الل، وـػاية أهتف.

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.23يف اإلشالم، ظٌد اس كاصح ظؾقان، ص ) افتؽاؾؾ اإلهتامظل5) )

 (.20-23كحق تربقة مافقة أهية راصدة، مرهع شابؼ، ص )2) )

 (.6/261إحقاء ظؾقم افديـ، اإلمام افغزا ، )6) )
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إن  اإلشالم  عؾ افعؿؾ رضبًا مـ افعٌادة إذا اشتحي صاحٌف افـقة 

افصا ة يف كشاضف افتجاري، أو آؿتصادي، أو ؽر ذفؽ، واإلشالم يريد بذفؽ 

عٌادة وادعامؾة  وفـ يتلتك ذفؽ إٓ أن يؽقن أبـاؤه ذوي وهف واحد يف اف

بنخالص افعٌد فربف، وافتحرر مـ افعٌقدية فـػًف وصفقاتف، وفؾامل وافزيـة 

وؽرمها مـ متاع افدكقا افزا ؾ افذي حذر مـف اس ورشقفف مـ افرـقن إفقف، ؿال 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ﴿تعاػ: 

﮷   ﮵ ﮶ ﮴  ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ﮲ ﮳

 .[53]آل ظؿران: ﴾﮸ ﮹

 ؾقـٌغل ظذ ادًؾؿ أْن يـظر إػ ادال ظذ أك ف وديعة مًسدة، وأكف شٌحاكف

وتعاػ أودظف إياه فقًهتعؿؾف يف ضاظتهف وفقؽهقن شهٌٌا فػهقزه باجلـهة وافـجهاة مهـ 

 افـار.

 .لؾغر حؼ ق يف ادال: رابعاً 

وفقس فؾٌؼه  ،ادال مال اس، و ق ظارية يف يد افٌؼ افذيـ اشتخؾػفؿ ظؾقف

أن يتلخروا ظـ اكػاذ أمر اس يف  ذا ادال، ؾهنذا أمهر ؿ أن يمتهقا ؾئهات مهـ افـهاس 

  ههذا ادههال، ؾعؾههقفؿ أن يٌههادروا بههذفؽ ؾههام يمتههقهنؿ إٓ مههـ مههال اس:  صههقئًا مههـ

 .[66]افـقر: ﴾چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ﴿

أمراس وظذ ـؾ ؾرد يف يده رء مـ ادال، وـؾ مال  ق مال اس، أن يطقع 

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  ﴿ؾقف، شقاء َؿؾ  ما يف يده أو ـثر: 

 .[0]افطالق:﴾ڈ ژ ژ 

ـ  أحٌد أن  ما يف يده مـ مال اس  ق رزق خصف اس بف» ؾقؿـعف ظـ  ،وٓ َيُظـَ

ؽره، ويٌخؾ بف ظذ مـ يًتحؼف، ؾنن  اس يرزق افـاس ويمتقفؿ مؾؽف فقؼقمقا ظؾقف 

وهنقف، وإذا ؾضؾ اس بعض افـاس ظذ بعض يف افرزق، ؾال يف حدود أمره 

حيًب صاحب افرزق افؽثر إذا اكػؼ أو أظطك ؽره أك ف يـػؼ أو يعطل مـ رزؿف، 

وفقعؾؿ أك ف يـػؼ مـ مال اس، وأكف ٓ يعطل صقئًا مـ ظـده، وإك ام  ق وشقط أظطك 
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ائ ائ ەئ ەئ وئوئ ى ى  ﴿ؽره مـ مال اس ـام أخذ فـػًف مـ مال اس: 

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئی ی ی 

 .(5) ش[05]افـحؾ:  ﴾ی

 هار ؽر ؾقف افـاس تػاوؾ وأن اخلؾؼ جِلؿقع حاصؾ افرزق أن وذفؽ أن »

 وؾفهامً  ظؼالً  وأهقد ؿ افـاس أـقس  د ؾؼد   اشتحؼاؿفؿ ظذ وٓ رؽٌاهتؿ ظذ

 يف ظؾقهف مقّشهعاً  تهدبراً  وأؿّؾفهؿ افـهاس أهفهؾ ترى وبضّده ، افرزق يف ظؾقف مؼّساً 

 يهدري ٓ ظؾقهف ؾهادؼّس  ، ظؾقهف ؿفهراً  حصهؾ ما فف حصؾ ؿد افرهؾغ وـال ، افرزق

 إشهٌاب ٕن ذفهؽ ، رزؿهف تقًهر أشٌاب يدري ٓ ظؾقف وادقّشع ، افّتؼتر أشٌاب

 مػؼهقدة إمريـ أشٌاب أن ُيظـ حتك اخلػاء يف ومتقّؽؾة ومتًؾًؾة متقافدة ـثرة

 .(2)شاا  اط ؽر وفؽـفا بؿػؼقدة  ل وما

 يف بهذل افهذي افػردي اجلفد ويؼدر افػردية، بادؾؽقة يعسف اإلشالمإن  »

 أو افػهردي اجلفهد صهلن مهـ نهيهق   وٓ يؼهظفا افتهل ا الل وهقه مـ حتصقؾفا

ه معقـهاً  مـفجهاً  يػرض ذاتف افقؿت يف وفؽـف  يؾغقف  - افػرديهة ادؾؽقهة يف ففؾترص 

 افػهرد حيهرم ٓ متعادل، متقازن مـفج و ق -وتـؿقتفا فتحصقؾفا مـفجاً  يػرض ـام

 حتهك إمًهاـف يف وٓ ،فافهس   حتهك بهف آشهتؿتاع يف يهده يطؾهؼ وٓ هفهده، رؿرة

 ،حتصهقؾف ضهرق ظهذ ورؿابتفها ادهال،  هذا يف حؼقؿفا فؾجامظة ويػرض ،افتؼتر

 ادالمهح واوهح خهاص مهـفج و هق ،بهف وآشهتؿتاع إكػاؿف وضرق ،تـؿقتف وضرق

 .(6)شافًامت متؿقز

 أن ظهذ اإلشهالم يف إفقهف يـظر بادؾؽ آكتػاع أو افتؿؾؽ يف افػرد حؼ إن  

 يؽهقن أن بدا ة يصح ؾال إمقال، يف اس ظـ ادًتخؾػة اجلامظة يف ظضق افػرد

 أو ؿؾهؼ مصهدر يؽهقن أن أو باجلامظهة فإلرضار ضريؼاً  ادؾؽ اشتعامل أو افتؿؾؽ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.16ادال وا ؽؿ يف اإلشالم، ظٌد افؼادر ظقدة، ص )5) )

 (.53/256افتحرير وافتـقير )2) )

 (.1/2052)يف طالل افؼرآن، شقد ؿطب 6) )
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 إرضار مهـ مافف اشتعامل أرـاء يؿـع ادافؽ ؾنن   فؽفذ وشقطرة، ومـازظة اوطراب

 وشهقؾة ادهال اظتٌهار يصح ؾال ،(5)شرضار وال رضر ال»:  افرشقل فؼقل ؽره،

 .ظاماً  أم خاصاً  افير أـان شقاء ،واإليذاء فؾتًؾط ضريؼاً  أو وارة

-23]ادعهارج:﴾ڳ ڱ    گ گ گ ڳ ڳ ڳ﴿: يؼقل اس 

 شههقاء وافٌا ًههغ، ا اهههات فههذوي مؼههرر كصههقب أمههقاهلؿ يف وافههذيـ :أي  [21

 اإلكًهان يؾهزم مها وـهؾ ،ادػرووة افزـقات يشؿؾ وذفؽ تعػػقا، أو افـاس شلفقا

 .مًتؿرة إؽارة أو دا ؿة، صدؿة أو كذر، مـ بف، كػًف

وأووهح أن  افػؼهر فهف  ،وؿد بغ افؼرآن افؽريؿ كصقب افػؼر مـ مهال افغـهل

ٕن  افَغـِهل   حؼ يف مال افغـل، وأن  اجلزء افذي  يصؾف مـ مافهف  هق  هض حؼهف

هف يهزىء ذمتهف، ويهري ربهف، ويطفهر مافهف،  ظـدما يدؾع فؾػؼهر ههزء مهـ مافهف، ؾنك 

 ويري ربف.

 ﴾ڭ ڭ ۇ ۇ  ﴿: وؿد أـد افؼرآن  ذا ادعـك، ؿال 

: وؿال ، [23]اإلهاء: ﴾وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ  ﴿:  ، وؿال[35]إكعام:

 .[23]اإلهاء:﴾ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  ﴿

هد حهؼ اجلامظهة يف ادهال، ، وؿد احسم اإلشالُم ادؾؽقَة افػرديهة ـ  ومهع ذفهؽ أ

 .ؾجعؾ فؾامفؽ ا ؼ يف افتصهرف يف مافف بشهرط ظدم اإلرضار باجلامظة

م آحتؽار ؾؼد» حيتؽر أؿقات افـاس ضؾٌهًا فرؾهع  ؾال  قز فؾامفؽ أنْ ، حر 

 .(2) «خاضئ فف  احتؽر م »: افثؿـ، ؾؼد ؿال افـٌل 

م بخس افثؿـ يًتغؾ حاهة افٌا ع ويهـؼص  ؾال  قز فؾؿشسي أنْ ، ـام حر 

 ﴾ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ﴿: ؿهال ، افهثؿـ

ههة: إن ا قههاة ؾههرص، وافٌهها ع شههقؼٌؾ بههلي رؿههـؾهه، [ 91] ههقد:  ي    ،نذا ؿافههت اداد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.15 ر ف، ص )  تؼدم5) )

، ـتاب  افطالق، باب حتهريؿ آحتؽهار يف إؿهقات، (6/5220)أخرهف: مًؾؿ 2) )

 (.5371رؿؿ )
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 ﴾ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ﴿ :ؿههههال اإليههههامن ادتههههدؾؼ يف افؼؾههههقب

 .(5) ش[93] قد: 

 بعهد آهتامظقهة، إ هداف ذات ادافقهة افعٌهادة وههقب ظهذ دفقؾ و ذا»

 افديـقهة وافغايهة ػس،فؾهـ   ادهري إخالؿهل ادغزى ذات افٌدكقة افعٌادات وهقب

 معؾههقم، بلكههف وصههػف بههدفقؾ ادػرووههة، افزـههاة: بهها ؼ ادههراد ؾقؽههقن افًههامقة،

 .افصالة بندامة واؿساكف

 .(2)شوآشتحٌاب افـدب ضريؼ ظذ وإكف افزـاة، شقى ما  ق: وؿقؾ

أيهدهيؿ،  س حًؼها يف  هذه إمهقال افتهل بهغ وفقعؾؿ أصهحاب إمهقال أن  »

وفقؼقمقا بام أوهب اس ظؾقفؿ ؾقفا، ؾطرق اخلهر ـثهرة وظديهدة دهـ أراد ذفهؽ، 

ؾقفها، ومًهاظدة افػؼهراء وادًهاـغ وادحتهاهغ اإلشهفام ومـفا بـاء ادًهاهد و

 م  أتاه اهلل ماال  فؾع يمدِّ      »: وافقتامك وؽر ذفؽ مـ ضرق اخلر، ؿال وإرامؾ 

ا أقور  لوه زبقبتوان ي  ِّ  ؛اتهزك يعـهل -يلخو  بؾفممقتوه  ،قوه يو م الؼقاموةمث  له صجاع 

 .(6)شك أكا كـمكيؼ ل أكا مال   -صدؿقف

ومـ مل يعرف س حًؼا يف ادال افذي رزؿف اس، ؾًقؽقن ظؾقف وبآً وكؼؿة، 

ـ  ظذ ظٌاده بافـعؿ افؽثرة  وشقـدم حغ ٓ يـػع افـدم، ؾاس هؾ وظال أظطك وم

 افتل ٓ تعد وٓ حتىص ومـ  ذه افـعؿ كعؿة ادال.

إٓ  –ٓ كجهد ؿؾٌهغ مهع بعضهفام يف إخهاء تهام ؿد وإذا بحثـا يف  ذا افزمان 

وٓ يؾتػهت إفقهف ههاره  ،ؾتجهد اجلهار يف ؾؼهر صهديد وحاههة ماشهة –مـ رحؿ اس 

افغـل، وؿد يـزل بٌعض إؿارب مـ افؽقارث وادصا ب، ومع ذفؽ ٓ كهرى أرهًرا 

ه ،فذفؽ افؼريب افغـل ف يف دار ُمفؾهة ودار اختٌهار، وـهلن ذفهؽ كزه ذفهؽ افغـهل أك 

اس افققم، افًٌب  ق ما أصغؾ افؽثر مـ افـ  وافغـل مل ير ما حصؾ بجاره أو ؿريٌف، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.59 ؿقد  ؿد ؽريب، )ص ، ادال يف افؼرآن 5) )

 (.28/522) و ٌة افزحقع يف افعؼقدة وافؼيعة وادـفج، ،افتػًر ادـر2) )

 (.5376ـتاب افزـاة، باب إرؿ ماكع افزـاة، رؿؿ )، (2/573أخرهف: افٌخاري )6) )
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 و ق ادال، صغؾفؿ ظام ظدا ؿ وأكًا ؿ ظـ ـؾ ما شقاه.

إن  افؼرآن افؽريؿ دظا إػ افت ؽاؾؾ آهتامظهل ـهل يؽهقن  ـهاك تهقازن بهغ 

أؾراد ادجتؿع، وـذفؽ مل يغػؾ أْن يشعر افغـهل بهلن  ادهال افهذي يف  يديهف فهقس 

مافف، وإك ام  ق مال اس أودظف أماكة فديف، وأذن يف آكتػاع بف، و ق يهلمره باإلكػهاق 

 .[66]افـقر: ﴾چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ  ﴿: مـف ظذ افػؼر، ؾقؼقل ظز وهؾ

 ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ چچ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  ﴿: وؿهال 

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ  ﴿: ، وؿهال [0]افطهالق: 

 .[65]إبرا قؿ:  ﴾ھ ے 

 .[0]ا ديد: ﴾ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ  ﴿: وؿال

َف افؼرآن افؽريؿ أحالم افذيـ مل يػؼفقا ا ؽؿة مـ خؾؼ افػؼر  وؿد َشػ 

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ  ﴿: وافغـل، ؾؼال 

  كعؿ فق صاء اس أضعؿف  فؽـف آبتالء [30]يس:  ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 

 .(5)شوآختٌار

رية ادـحرؾههة، وحههب ادههال حٌههًا يصههؿ أذان، ويعؿههل هإن  افطٌقعههة افٌشهه

افعققن، دؾع بافؽثريـ إػ أـؾ ا ؼقق وإماكهات، ودؾهع بهافؽثريـ إػ دظهقى 

آشتقالء ظذ مهال افغهر، ؾلصهٌحت معظهؿ اخلصهقمات إن مل افٌاضؾ و اوفة 

يؽـ ـؾفا ٕهؾ ادال، وفق أن  ـؾ واحد أخذ حؼف ومافف ؾؼط، وأدى مها ظؾقهف مهـ 

مههال وحؼههقق، مهها احتجـهها إػ  ههاـؿ وٓ ؿضههاة  ودهها احتجـهها إػ افؽتابههة 

 واإلصفاد.

آن افؽهريؿ، ومـ  ـا خهص اس شهٌحاكف وتعهاػ اددايـهة بهلـز آيهة يف افؼهر

 : وحدد ؾقفا وصدد بام مل حيدده ويشدده يف باب مهـ أبهقاب افتشههريع، ؿهال 

 .[292]افٌؼرة:  ...﴾ڀٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ﴿

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.35ادال يف افؼرآن وافًـة، مقشك ٓصغ، ص )5) )
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واذا ؾاإلشالم افذي ؾهرض إخهراج حؼهقق س يف ادهال حهاؾظ ظهذ أن ٓ »

ؾؾؿ يلخذ مـف إٓ افؼؾقؾ واذا  ، رج  ذه ا ؼقق ادعطل إػ خاكة أخذ ادحتاج

ؾفق يف ــػ اإلشالم ورظايتف ـام ٓ يساهع افغـل إػ  ،افػؼر إػ حد افؽػايةيـتؼؾ 

 واذا يؽقن اإلشهالم أمهر بادحاؾظهة ظهذ  ؾاإلشالم ٓ حيارب إؽـقاء ،افػؼر حد  

 .ريع مؼدار  دد فألخذ مـفاهإمقال بتش

 افقوهعقة ؾؾهؿ يهسك اإلشهالم ذفهؽ إمهر خاوهعاً را ب هأما ظهـ ؿهقاكغ افضه

 بؾ أبؼك فألؽـقاء افطؿلكقـة ظذ أرزاؿفؿ وممتؾؽاهتؿ حقث أؿر اإلشالم بلن    فأل قاء

وفقس ؿاظدة ظامة، فهذفؽ ووهع  ،إخراج افػضؾ مـ ادال مر قن بظروف ادجتؿع

 هذه إمهقال روط ؿٌؾ أن يؼقم وٓة إمهر بجٌايهة هافتؼيع اإلشالمل افعديد مـ افش

 أن تؽهقن تؾهؽ :روطهتؾهؽ افشه أ هؿومهـ  ،فضامن افعدافة ومـع إ قاء وافشفقات

ا ؼقق افتل تػروفا افدوفة يف أمقال إؽـقاء أمهرًا اشهتثـا قًا وتهدبرًا ممؿتهًا حًهٌام 

يؽقن ا هاـؿ ظهادًٓ، وأٓ  وٓ تلخذ صػة افدوام واإلفزام، وأنْ  ،رورةهإفقف افض قتدظ

يؽقن فدى افدوفة ما يؽػل فًد احتقاههات ادحتهاهغ، وأٓ تؽهقن تؾهؽ افػهروض 

رف ؾقفا ظهذ افقههف هيتؾطػ بافـاس يف أخذ ا، وأن يؼع افتص بديؾة ظـ افزـاة، وأنْ 

 .(5)شروع بال طؾؿ أو تٌذيرهادش

واذا ؾاإلشالم افهذي ؾهرض إخهراج حؼهقق س يف ادهال حهاؾظ ظهذ أن ٓ  

 رج  ذه ا ؼقق ادعطل إػ خاكة أخذ ادحتاج ؾؾؿ يلخذ مـف إٓ افؼؾقهؾ واهذا 

يـتؼؾ افػؼر إػ حد افؽػاية ؾفق يف ــػ اإلشالم ورظايتف ـام ٓ يساههع افغـهل إػ 

واهذا يؽهقن اإلشهالم أمهر بادحاؾظهة ظهذ  ،ٓ حيارب إؽـقاءحد افػؼر ؾاإلشالم 

 .ريع مؼدار  دد فألخذ مـفاهإمقال بتش

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 565، 567، ص)افـظههام ادهها  يف اإلشههالم وحتؼقهؼ جمتؿههع افؽػايههة وإمههـ5) )

 .بترصف
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 .اختبارو وابتالء، فتـة،ادال  :خامًاً 

ر هاختٌار وامتحهان فؾٌشه :أي  ف ؾتـةافؼاظدة إشاشقة فؾؼرآن يف ادال أك   إن  

افقشقؾة إػ اإلصهالح واإلؾًهاد، يف حقاهتؿ افدكققية مـ معايش ومصافح، إذ  ق 

و هق مثهار افتـهازع وافتـهاؾس يف ـًهٌف وإكػاؿهف،  ،وافهز وافػجهقر ،رهواخلر وافشه

وــزه واحتؽهاره وهعؾهف دوفهة بهغ إؽـقهاء وتداوفهف يف ادصهافح وادـهاؾع بهغ 

 افـاس.

  .[593: آل ظؿران] ﴾ۈ ۈ ٴۇ ۋ  ﴿: ؿال اس 

 رأى ظهرش مؾؽهة شهٌل مًهتؼرا ظـههده:  حغ وؿهال حؽايهة ظهـ كٌقهف شههؾقامن

 .[37:افـؿؾ] ﴾ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ﴿

ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸  ﴿:  وؿهال

 .[60: شٌل] ﴾﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ 

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷﮸ ﮹ ﮺ ﮻  ﴿:  وؿهال

 .[68:افروم] ﴾﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁  

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  ﴿:  وؿهال

 أية. [53: ]آل ظؿران ﴾ہ ھ ھ 

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  ﴿ :وؿال 

 .[29: إكػال] ﴾چ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ  ﴿: وؿهال 

 .[33: افؽفػ] ﴾ڀ ڀ ٺ 

ؾػل  ذه أيات ذـرت ؾتـهة إمهقال وإوٓد مؼسكهة، وأهنهام ؿهد تؽقكهان 

 ابتالء واختٌار مع ـقهنام خرًا هٌؾ ـؾ إكًان ظذ حٌفام بافػطرة.

 تتػهاوت إؾفام أن إٓ ؾفؿ، ذي ظذ  ػك ٓ ظظقؿة وإوٓد إمقال وؾتـة»

 رؽا ٌههف وحتصههقؾ معقشههتف، مههدار ظؾقفهها اإلكًههان ؾههلمقال وضرؿفهها، وهق فهها يف

 ويرـههب ادشههاق، ـًههٌفا يف يتؽؾهػ ؾفههق ظـههف، ادؽههاره مهـ ـثههر ودؾههع وصهفقاتف،
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 افؼصهد يف ويرؽٌهف ا هرام، واهتـهاب ا هالل، افتهزام ؾقفا افؼع ويؽؾػف افصعاب،

 إكػاؿفها، يف ادتـاوحهة إ قاء وتتـازظف حػظفا، يف افعـاء يتؽؾػ فإك   رؿ وآظتدال،

 و صهقرة معقـة، وؽر ومعقـة مؼدرة، وؽر مؼدرة حؼقؿاً  ؾقفا ظؾقف يػرض رعهؾافش

 بعههض وـػههارات وؽههر ؿ، وإوٓد إزواج وكػؼههات ـافزـههاة  صههقرة، وؽههر

 أخههرى كػؼههات فههف ويـههدب ،ذفههؽ وؽههر وكًههؽ وصههدؿة ظتههؼ مههـ ادعقـههة، افههذكقب

 مهـ ظظهقؿ رء ظؾقهف ويستهب ادعقـة، ؽر افذكقب تؽػر واخلاصة افعامة فؾؿصافح

 افًههامحة: افههـػس صههػات مههـ افٌههذل أكههقاع جلؿقههع وافضههابط. وافثههقاب إهههر

 مهـ و هق افٌخهؾ،: اإلمًهاك أكهقاع وجلؿقهع افػضها ؾ، أرـهان مهـ ومهها وافًخاء،

 .(5)شودرـات درهات مـفام وفؽؾ افرذا ؾ، أمفات

وادراد مـ افعؿؾ ما يتعؾؼ بهام ظهذ إرض مهـ افعؿهران، وأحًهـف أكػعهف 

فؾـاس وأرواه س بشؽره، رؿ ما رضبف مـ ادثؾ بصاحٌل اجلـتغ، وادثؾ فؾحقهاة 

 افدكقا بـٌات إرض.

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ   ﴿يف تعؾقؾ ؿًؿة افػلء بغ مًهتحؼقف:  وؿال

فههئال يؽههقن ادههال  :أي  وافدوفههة بضههؿ افههدال ادههال ادتههداول [0: ا ؼهه] ﴾ں 

 بقـفؿ وحد ؿ.  يف إؽـقاء متداوًٓ   صقراً 

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  ﴿ :وؿهال

افؽـز  هق ادـهع مهـ افتهداول افهذي وإفخ،  [63: افتقبة] ﴾ژ ژ ڑ ڑ

 فؾـاس. يؽقن بف ادال كاؾعاً 

ؾؿـ أيات يف ارتٌاط افًعادة  ،وافشقا د يف ؾتـة ادال يف افؼرآن ـثرة

بؿـعف ما  ق فؾس قب وما  ق فؾسؽقب، ومجع بغ  اءشؼوافوافػالح بنكػاق ادال 

 ﴾ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ﴿:  افسؽقب وافس قب يف ؿقفف

إن مـع إكػاق ادال يف شٌقؾ اس مـ أشٌاب افتفؾؽة، رؿ  :أي  أية [581: افٌؼرة]

  :وـذا ؿقفف  [581: افٌؼرة] ﴾ھ ھ ے ے  ھھ ﴿ؿال يف افسؽقب: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.8/302تػًر ادـار )5) )
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﮶    ے ۓ ۓ   ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ﴿ ﮷    ﮲ ﮳ ﮴ ﮵

 .(5) [55–1:افؾقؾ] ﴾   ﮺ ﮻ ﮼   ﮽ ﮾ ﮿﯀  ﯁ ﮹ ﮸ 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  ﴿: ؿال 

ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴﮵ 

 .[53]آل ظؿران:  ﴾﮶ ﮷ ﮸ ﮹ 

ہ ہ ہ ھ  ﴿ظز شٌحاكف وتعاػ ظـ ادال بؼقفف: »

 إػ وشقؾة ادال أن   وظؾتف افغرا ز، يف أودع مما و ق ادال ـثرة :أي  ﴾ ھ

 وأؾراد  دودة، ؽر اإلكًان ورؽا ب وافؾذا ذ، افشفقات إػ ومقصؾ افرؽا ب

 رؽا ب إػ افقشا ؾ يطؾب فف مـتفك ٓ افذي ٓشتعداده ؾفق ،معدودة ؽر فذا ذه

 . بعض مـ بعضفا يتقفد افرؽا ب و ذه ،هلا مـتفك ٓ

 ؾقهف تزيد افتل  ل ـثرتف إن بؾ  ـثر مفام ادال يًتؽثر ٓ اإلكًان أن   هرم ؾال

 ـؾام ضرؿف يف يتػــ مؼصداً  مجعف ؾقجعؾ ؽره إػ وشقؾة فأك   فقـًك إكف حتك ،هنؿتف

ـ   ضريؼاً  شؾؽ  واديوان آدم الب  كان ل »:  ؿال ، أخرى ضرق ؾقف افًؾقك مـ فف ظ

 عوذ اهلل ويت ب ،الساب إال آدم اب  ج ف يؿأل وال ،ثالث له يؽ ن أن لتؿـى ذهب م 

 .(2)«تاب م 

  آؾتتهان مظـهة تؽهقن افتهل  ل افؽثرة بلن   يشعر ادؼـطرة بافؼـاضر وافتعٌر»

 يف يٌؼهك يؽهاد ٓ حتهك افقؿت، تدبر ا يف وتًتغرق افؼؾب، اا بافتؿتع تشغؾ إهن  

 افهدكقا، يف رتفهوكصه ا هؼ ضؾب مـ ؽر ا إػ با اهة فؾشعقر مـػذ صاحٌفا ؿؾب

 وٓ أمههة يف رشههقٓ اس بعههث ومهها إخههرى، يف فؾؿتؼههغ اس أظههده دهها وآشههتعداد

 مهممـل وإن   واشهتؽز، وأبهك وظاكهد ـػهر مهـ أول إؽـقهاء وـان إٓ ؿقم يف مصؾحاً 

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  ﴿: تعهاػ ؿهال ،زفهالً  وأـثر ؿ ظؿال أؿؾفؿ إؽـقاء

 .[55:افػتح] ﴾ڄ ڄ ڄ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.55/223)تػًر ادـار  5) )

 (.6/277)تػًر ادـار 2) )
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ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  ﴿:  وؿال

 .[29:إكػال] ﴾چ 

 ظـ  ـا إمقال ذـر أخر امإك   وـلكف بإ ؾغ، افػتـة ظذ بإمقال افػتـة ؾؼدم 

 خهاص، بهف وافػتـهة آصهتغال يف ٓ ا ب ضٌقعة يف افؽالم ٕن   ;وافٌـغ افـًاء ذـر

 أظؿتهف مهـ إٓ مؼصهداً   عؾهف ٓ وشهقؾة ادهال وحهب مؼصهد، وافٌـهغ افـًاء وحب

 .ا ؼقؼة ظـ افػتـة

 ،وافههقضـ إمههة وحؼههقق ،اس حؼههقق ظههـ تشههغؾفؿ بادههال اسافـ هه ؾتـههة إن  

 ظهذ أكػًفؿ حؼقق ظـ بؾ  وظقاهلؿ بققهتؿ حؼقق ظـ بؾ  يعامؾفؿ مـ وحؼقق

 .(5)شاؿ تؾقؼ افتل افـػؼة يف يؼرصون أو ذؾفؿ يثؾؿقن بام أكػًفؿ

ظجٌهًا فؾؼهرآن افؽهريؿ   ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ  ﴿: يؼهقل اس »

وحؽؿتف، حقـام ظز ظـ افزيـة وافٌفجة، ؿدم افٌـغ ظذ إمقال وحقثام تؽؾؿ ظـ 

افػتـة وافٌالء ؿدم إمهقال ظهذ إوٓد، كعهؿ ؾهإوٓد صهلهنؿ افظفهقر وإمهقال 

وآختزان وافن، وؾتـة إمقال أخطهر بؽثهر مهـ ؾتـهة إوٓد  ٕن  صلهنا افتخٌئة

 إمقال ؽافًٌا  ل أشاس ؾتـة إوٓد ؾؽلهنا أشاس ـؾ افػتـ.

  ها ؾتـهة، افغـهك ؾتـهة، وافػؼهر ؾتـهة، ؤإمقال ؾتـة وابتالء واختٌهار، ظطاكعؿ 

وٓ يًهههههتطقع افعاؿهههههؾ  ،[61]إكٌقهههههاء:  ﴾ی جئ حئ مئىئ يئ جب  ﴿

 .(2)ش يف افػؼرادممـ أن يطؿئـ إػ وهقد اخلر يف افغـك، وٓ إػ وهقد افؼ  

 رشهقل ظذ رهؾ مر :ؿال فأك   ،افًاظدي شعد بـ شفؾ ظـ روى افٌخاري،

 أذاف مهـ رههؾ» :ؾؼهال ،شهو ا يف رأيوك ما» :هافس ظـده فرهؾ ؾؼال ، اس

 ؾًههؽت :ؿههال ،عيشههػ   أن صههػع وإن ،ـؽحُيهه أن خطههب إنْ  حههري واس ، ههذا افـههاس

 :ؾؼهال ،شهو ا يف رأيوك ما» : اس رشقل فف ؾؼال ،رهؾ ر  مَ  رؿ ، اس رشقل

 وإن ،يهـؽح ٓ أن خطهب إن حهري  ذا ادًؾؿغ ؾؼراء مـ رهؾ  ذا اس رشقل يا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.6/277تػًر ادـار )5) )

 (.19ادال يف افؼرآن وافًـة، مقشك ٓصغ )ص 2) )
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 مو  خر ه ا» : اس رشقل ؾؼال ،فؼقفف يًؿع ٓ أن ؿال وإن ،عيشػ   ٓ أن صػع

 .(2)ش(5)ه ا مث  األرض م ء

 ﴾ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئ ېئ ېئ ېئ ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ﴿: ويؼهقل 

 .[60]شٌل:  ﴾ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﴿:  ، ويؼقل[13، 11]ادممـقن:

ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ  ﴿: ويؼقل 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ  خب حئ مئ ىئ يئ جب حب

 .[61-66افزخرف: ] ﴾پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ

افؼرآن يدظق بذفؽ إػ تصػقة افـػهقس وخؾهع افغهؾ وا ؼهد وا ًهد  إن  »

مـ كػقس افـاس، افتهل  هل أمهراض  افؼؾهقب وحافؼهة افهديـ، ؾقعهقش ـهؾ مًهؾؿ  

كعؿهة يـًهاق  ىمـ وشاوس افضغقـة وتقارث إحؼهاد، ؾهنذا رأ شؾقؿ افؼؾب مزءاً 

 .(6)شؾضؾ اس ؾقفا هلا أو فغر ا، ري اا وأحس

ـثريـ  ؿعقن ادال و ؿ  راهعًا إػ ا اهة إفقف، ؾنن   وفقس حب ادال

اإلكًان مـهذ خؾهؼ، وصهدق  ادال افذي ؽرس يف ضٌقعة ام حب  ٓ حيتاهقكف، وإك  

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ﴿اس افعظقؿ حقث ؿهال: 

 .[27]ا ديد:  ﴾ڄ ڄ

 أن لتؿـوى ذهب م  واديان آدم الب  كان ل  »ث ؿال: قوصدق افـٌل افؽريؿ ح

 .(3)ش تاب م  عذ اهلل ويت ب ،الساب إال آدم اب  ج ف يؿأل وال ،ثالث له يؽ ن

 .(1)شيؽز اب  آدم ويؽز معه اثـان: حب ادال وض ل العؿر»ويؼقل: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـتاب افـؽاح، باب إـػاء يف افديـ، رؿهؿ ، (0/9أخرهف: افٌخاري يف صحقحف )5) )

(1785.) 

 (.6/277تػًر ادـار، مرهع شابؼ )2) )

 (.10-13أهية راصدة، ص )اكظر: كحق تربقة مافقة 6) )

 (.98 ر ف، ص )  تؼدم3) )

ـتاب افرؿاق، بهاب مهـ بؾهغ شهتغ شهـة، ، (9/87أخرهف: افٌخاري يف صحقحف )1) )

( ـتاب افزـهاة، بهاب 2/023(، ومًؾؿ يف صحقحف )3325ؾؼد أظذر اس إفقف يف افعؿر، رؿؿ )

 (.5730ـرا ة ا رص ظذ افدكقا، رؿؿ )
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ؾحهب ادهال  هق افهذي هعهؾ اجلؿقهع يًهعك جلؿعهف، وحيتهاج اإلكًههان »

، ؽههالٍ  ٕخقههف اإلكًههان، وهعؾـهها كحههرص ظؾقههف ويضههحل اإلكًههان يف شههٌقؾف بؽههؾ

وافًعادة، وإ ؾ، وإوضان، ويشؼك ضقل ظؿره مهـ  ،وافراحة ،يضحل باهلدوء

أهؾ ادال، وإخ خياصؿ أخاه مـ أهؾ ادال، وما  اربة افدول بعضفا بعهض 

 افعؼؾ؟، وما أرر إديان؟. حب  ذا؟وأيـ ؾلي  إٓ مـ أهؾ ادال 

را ع، ا تؿهت هـهؾ افشهريعة اإلشالمقة بادال ا تاممًا ؾهقق هفؼد ا تؿت افش

بافتٌصر بف وبحؼقؼتف، حذرت ـثهرًا مهـ ؾتـتهف واإلكحهراف بهف، رشهؿت اخلطهقط 

ريػف، خقؾهت وأوظهدت مهـ اـتـهازه هافًؾقؿة ٓـتًابف، وافؼـقات افصهحقحة فتصه

  .(5)شوحجٌف

وؿد هعؾ اس شٌحاكف وتعاػ حب ادال وافضهـ بنكػاؿهف يف شهٌقؾف ظالمهة 

ادال، ؾفق شٌحاكف وتعاػ يًلل هزءا ؿؾقال مهـ ادهال افٌخؾ وحب مـ ظالمات 

 وفقس ادال ـؾف، ؾنكف فق شلل ادال ـؾف فظفر افضغـ وحب ادال.

ہ ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓ ﮲  ﴿ؿال اس تعاػ: 

﮵  ﮶    ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮳ ﮴

﮾ ﮿ ﯀ ﯁          

      ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 

 .[69-63] ؿد: ﴾ ٴۇ

 ؾؼال: ،صح اإلكًان ظذ مافف وصدة حرصف ظؾقف اس شٌحاكف بغ ؾؼد»

إن يًهههههههههلفؽؿ  :أي ﴾ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼  ﴿

تٌخؾهقا اها وعـعق ها  -ربؽؿ أمقافؽؿ ؾقجفدـؿ بادًلفة ويؾحػ ظؾقؽؿ بطؾٌفها

إياه وـا مـؽؿ اا، فؽـهف ظؾهؿ ذفهؽ مهـؽؿ ؾؾهؿ يًهلفؽؿق ا ؾقخهرج ذفهؽ افًهمال 

 أحؼادـؿ دزيد حٌؽؿ فؾامل.

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.32وافًـة، مقشك ٓصغ، ص ) ادال يف افؼرآن5) )



 قيمة املال وأسباب كونه وسيلة عبادة                     ثانيالفصل ال       

 

 

86 

ؿال ؿتادة: ؿد ظؾؿ اس أن ىف شمال ادال خهروج إوهغان فالشهالم مهـ حقهث 

  ٌة ادال باجلٌّؾة وافطٌقعة، ومـ كقزع ىف حٌقٌف طفرت ضقيتف افتل ـان يّن ا.

ؿد ظؾؿ اس صح اإلكًان ظذ ادهال ؾؾهؿ يطؾهب مـهف إٓ افـهزر  -واخلالصة

ة إلصهالح صهئقن ادجتؿهع افقًر ىف افصدؿات، وبهذل ادهال ىف ادراؾهؼ افعامه

 .(5)شافثغقر، وبـاء افؼـاضر واجلًقر اإلشالمك ـًدّ 

ؾؿـ امتثؾ فربف شٌحاكف وتعاػ يف إخراج ما أوهٌف ظؾقف يف ادال ؾؼد أدى 

حؼف وأخرج مها يف ؿؾٌهف مهـ وهغا ـ، ومهـ بخهؾ ؾؼهد أودى بـػًهف إػ افتفؾؽهة، 

ٌههذل واإلكػههاق مؼقههاس وطفههر مههدى حٌههف دافههف وإيثههاره ظههذ ديـههف ، و ـهها يعههد اف

ٓشتجابة افعٌد فدظقة ربف ؾنما أن يؼع يف افػتـة بافٌخؾ، وإما أن يؽقن مهـ إبهرار 

 بتلدية ا ؼ افقاهب ظؾقف.

ؾتـة يف اخلهر وافشههر، أي:  ؾافؼاظدة إشاشقة فؾؼرآن افؽريؿ يف ادال أكف   إذاً »

 هق افقشهقؾة إػ اإلصهالح ختٌار فؾٌشهر يف حقاهتؿ افدكققية مـ معهايش ومصهافح، إذ ا

ر، وافز وافػجقر، و ق مثهار افتـهاؾس يف ـًهٌف وإكػاؿهف، وــهزه هوافػًاد، واخلر وافش

 .واحتؽاره، وهعؾف دوفة بغ إؽـقاء وتداوفف يف ادصافح وادـاؾع بغ افـاس

وؿد ـان وما زال مثرًا فؾعداوات بغ إؾراد واجلامظات مـ إؿقام وافدول 

شؽالت وصػاء ادعضالت ؾقفا، حتك ذ ب بعض ظؾهامء آههتامع إػ وحالل اد

 .(2)شهعؾف  ق افًٌب جلؿقع آكؼالبات  افًقاشقة وـذا افديـقة حتك اإلشالمقة

ر مقاوهع افػهتـ يف ادهال وأن هبادًؾؿ افعاؿؾ بعهد ـهؾ  هذا أن يٌصه ؾحري  

معتدفهة بهادـفج  تػؼهد مقاوهع اخلهر وافصهالح ؾقـظهر إفقفها كظهرةيٌتعد ظـفا، وأن ي

 افرباين افذي هاء فؾحػاظ ظذ ادال.

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.23/09تػًر ادراؽل )5) )

 (.213-216افقحل ادحؿدي،  ؿد رصقد روا، ص )2) )
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 .وشقؾة ال غايةادال  :شادشاً 

إن اإلشالم  عؾ افغـك كعؿة يؿتـ اس اا ظذ ظٌاده، ويطافٌفؿ بشؽر ا، »

 و عؾ افػؼر مشؽؾة  بؾ مصقٌة يًتعاذ باس مـفا، ويضع خمتؾػ افقشا ؾ فعالهفا.

گ گ  : ﴿ اس امتـ ظذ رشقفف بافغـك، ؾؼال وحًٌـا أن كذـر  ـا أن  

 ، وهعؾ إيتاء ادال مـ ظاهؾ مثقبتف تعاػ فعٌاده ادممـغ:[9]افضحك:  ﴾گ

پ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ی ی ی ی جئ حئ مئ﴿

 .[52-57﴾ ]كقح:پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  وؿال تعاػ فرشقفف يف صلن أهى بدر: ﴿

 .[05]إكػال: ﴾ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ

 .رؾجعؾ تعقيضفؿ ظام خنوا مـ مال،  هزاء دا يعؾؿ يف ؿؾقاؿ مـ خر وبِ 

ل شقء أرر ا ظذ افػرد وظهذ هوإحاديث افـٌقية تعتز افػؼر آؾة خطرة خيش

ادجتؿع معًا، ظذ افعؼقدة واإليامن، وظذ اخلؾؼ وافًؾقك، وظذ افػؽر وافثؼاؾهة، 

 .(5)شمجقعاً وظذ إهة وإمة 

وإكام ـان ادممـقن ادتؼقن افشاـرون فـعؿة اس أحؼ بـعؿ افدكقا مـ »

افؽاؾريـ فـعؿف وافػاشؼغ افظادغ  ٕهنؿ أحؼ وأهدر بافشؽر ظؾقفا، وافشؽر 

اشتعامل افـعؿة يف ا ؽؿة افتل مـحت ٕهؾفا مـ ا ؼ وافعدل واإلحًان وافز 

افشؽر هلا اذا  تعاػ ؾقفا، ومـ شــف تعاػ ؾقفا، أن  وافعؿران، و ق افذي يري اس 

افؽػر هلا بًقء اشتعامهلا شٌب فًؾٌفا أو شؾب  ادعـك شٌب فؾؿزيد مـفا، وأن  

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ : ﴿ؾقا د ا ـام ؿال اس 

 .[0]إبرا قؿ: ﴾ڄ ڃ ڃ ڃ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  :﴿وؿال اس 

 .[12]إكػال: ﴾  ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (53ص ) يقشػ افؼرواوي، مشؽؾة افػؼر وـقػ ظاجلفا اإلشالم، د/5) )
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ؾادممـقن وافؽاؾرون يشسـقن يف أشٌاب شعة افرزق وـًب ادال مـ 

ٕن  ذه إشٌاب دكققية ٓ  تؾػ باختالف إديان ـام   زراظة وصـاظة و ارة

 ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ چ ﴿: ؿال اس 

 .[27]اإلهاء:

هه ـ يريههد شههعادة أي: مهها ـههان ممـقظههًا ظؿههـ يريههد بههف فههذات افعاهؾههة، وٓ ظؿ 

ر هام يػضؾ بعضفؿ بعضًا يف اشتعامل ادال، ؾاشتعامفف يف افػًؼ وافشهكأخرة، وإ

أو  ؼ برـتفها، بؽثهرة  وافظؾؿ وافنف واخلقالء ـػر فؾـعؿة وشٌب دحؼفا كػًفا

 .(5)شوافػًاد ادستب ظؾقفا ررهافض  

يـظر اإلشالم إػ ادال ظذ أك ف ظرض مـ أظراض ا قاة افدكقا، و»

ووشقؾة مـ وشا ؾ تقًر ا قاة ظذ افـاس، ؾفق مل يذم ادال بصقرة تضعف يف 

مرتٌة ادـؽرات أو ادحرمات، ومل يؿدحف اددح افذي يضعف يف مرتٌة 

 ادحؿقدات، ؾفق وشقؾة إن تؿ اشتخدامفا يف اخلر ؾفل خر، وإن تؿ

   ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ﴿ :اشتخدامفا يف افؼ، ؾفل ذ يؼقل 

﮺ ﮻ ﮼   ﮽ ﮾ ﮿﯀   ﮹ ﮷ ﮸  ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶   ے ۓ ۓ

 .[55-1]افؾقؾ: ﴾   ﯁ 

بؾ يؼع افذم دعـك مهـ ابهـ آدم، وذفهؽ ادعـهك   تفاؾادال فقس مذمقمًا فذ

 ا صدة حرصف، أو تـاوفهف يف ؽهر حؾهف، أو حًٌهف ظهـ حؼهف، أو إخراههف يف ؽهرإم  

 .(2)شوهفف، أو ادػاخرة بف

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  ﴿ :وهلهذا ؿهال 

 .[29]إكػال:  ﴾چ 

 .[0-3]افعؾؼ:  ﴾ ڳ ڱ ڱ   گ گ ڳ ڳ ڳ ﴿ :وؿال 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ  ﴿

﮷   ﮵ ﮶ ﮴  ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ﮲ ﮳

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.232-235) ،  ؿد رصقد روا، ص افقحل ادحؿدي5) )

 (.23كحق تربقة مافقة أهية راصدة، ص )2) )
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 .[53]آل ظؿران:  ﴾ ﮸ ﮹

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ﴿

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 

 .[23]افتقبة:  ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  ک گ گ گ گ ڳڳ

 عبود تعو » :ؿهال  افـٌهل ظهـ ، ريرة أي ظـ ،روى افٌخاريو

 .(1)شيرض مل يعط مل وإن ،ريض أع ي إن ،واخلؿقصة ،والؼ قػة ،والدرهع ،الديـار

موا ذببوان جابعوان : »ؿال: ؿهال رشهقل اس وظـ ـعب بـ مافؽ 

 .(2)شوالرشف لديـه أرشال يف غـع بلفلد هلا م  حرص ادرء عذ ادال

إن »يؼههقل:  ؿههال: شههؿعت رشههقل اس  وظههـ ـعههب بههـ ظقههاض 

 .(3)شلؽ  أمة فتـة، وفتـة أمتي ادال

 مههـ بههؾ يؼههع افههذم دعـههك يههذم فذاتههف  ادههال ٓ اظؾههؿ أن  »ؿههال ابههـ ؿدامههة: 

حًٌهف ظهـ أو تـهاوًٓ مهـ ؽهر حؾهف،  ة حرصهف  أوأدمل، وذفؽ ادعـك إمها فشهد  

 .(4)شخراهف يف ؽر وهفف، أو ادػاخرة بفو أحؼف، أ

ٱ  ﴿: ، ؿهال  أّن ادال زيـة ا قاة افهدكقا افؼرآن افؽريؿ  بغوؿد 

، [33]افؽفػ: ﴾ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ  ﴿ـهام هعههؾ مـهف ؿههقام بـههل آدم: 

 .[1]افـًاء: ﴾ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.22 ر ف، ص )  شٌؼ (5)

وأمحههد يف ، (2603ـتههاب افز ههد، رؿههؿ )، (3/199أخرهههف: افسمههذي يف شههــف ) (2)

ـتههاب افرؿهها ؼ، بههاب مهها ، (6/5081، وافههدارمل يف شههــف )(51922، رؿههؿ )(6/313ادًههـد )

 (.1327وصححف إفٌاين يف صحقح اجلامع، رؿؿ )، (2002ذ ٌان ها عان، رؿؿ )

ـتاب افز هد، بهاب أن ؾتـهة  هذه إمهة يف ادهال، رؿهؿ ، (3/138أخرهف: افسمذي ) (6)

(: 55/216، وؿههال ا ههاؾظ ابههـ حجههر يف ؾههتح افٌههاري )شحههديث صههحقح»، وؿههال: (2663)

 (.182، وصححف إفٌاين يف افًؾًؾة افصحقحة، رؿؿ )شصححف افسمذي وابـ حٌان وا اـؿ»

 دامة ادؼدد )(.خمترص مـفاج افؼاصديـ، ٓبـ ؿ (3)



 قيمة املال وأسباب كونه وسيلة عبادة                     ثانيالفصل ال       

 

 

80 

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې  ﴿ وشهههههامه خهههههرًا:

 .[595]افٌؼرة:  ﴾ ىائ ائ ەئ ەئې ى 

كعع ادوال الصوال  »ف ؿال: ، أك  ظـ افـٌل  وظـ ظؿرو بـ افعاص 

 .(1)شلؾؿرء الصال 

افههدرا ؿ وافههدكاكر خههقاتؿ اس يف إرض، ٓ :»وؿههال ابههـ ظٌههاس 

 .(2)شتمـؾ وٓ تؼب، حقث ؿصدت اا ؿضقت حاهتؽ

ادال مهـ حؾهف يؽهػ ٓ خر ؾقؿـ ٓ يريد مجع »وؿال شعقد بـ ادًقب: 

 .(3)شبف وهفف ظـ افـاس، ويصؾ بف رمحف ويعطل مـ حؼف

مل حتب افدرا ؿ و هل تهدكقؽ مهـ افهدكقا؟ ؾؼهال:  هل »وؿقؾ ٕي افزكاد: 

 .(4)شوإن أدكتـل مـفا ؾؼد صاكتـل ظـفا

مههـ أصههؾح مافههف ؾؼههد صههان إـههرمغ افههديـ »وؿههال بعههض ا ؽههامء: 

 .(5)شوافعرض

 أن ا اهة إفقف أوػ وأصد. زماكـا؟! ٓ صؽ  ؾؽقػ بادال يف 

وادًؾؿ يـٌغل أن يدرك ؿقؿة افؽًب ا الل وبرـاتف، وفعـة افؽًب 

ا رام و ؼف، ؾقؽقن حتريف فؾؽًب ا رام  ق  قر كشاضف، ؾقؾتزم بافتعامؾ 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  ﴿: ؿال  ،يف افطقٌات افتل أحؾفا اس 

چ چ چ چ  ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ

 .[62]إظراف:  ﴾ڇ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.3 ر ف، ص )  تؼدم (5)

 (.5/258أدب افدكقا وافديـ فؾاموردي ) (2)

 (. 6/506حؾقة إوفقاء وضٌؼات إصػقاء ٕي كعقؿ إصػفاين ) (6)

أدب افههدكقا  ،(1/660ادجافًههة وهههقا ر افعؾههؿ، ٕي بؽههر افههديـقري ادههافؽل، ) (3)

 (.227)ص فؾاموردي  وافديـ 

 (.227ص ) ، فؾامورديأدب افدكقا وافديـ (1)
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گ گ گ ڳ ڳ ڳ  ﴿ؾاس تعاػ ٓ يؼٌؾ إٓ ضقًٌا، ؿال تعاػ: 

 .(5) [230]افٌؼرة: ﴾ ڳ ڱ

ويصقر افؼرآن افؽريؿ  ذا ادقؿػ أمجؾ تصقير يف ؿصة ؿهارون ومقؿهػ 

 ا قاة افدكقا، وماذا ؿال افذيـ أوتقا افعؾؿ. دونيؿقمف مـف، وماذا ؿال افذيـ ير

و ؽذا وؿػت ضا ػهة مهـفؿ أمهام ؾتـهة ا قهاة افهدكقا »يؼقل صاحب افظالل: 

وؿػة ادلخقذ ادٌفقر ادتفاوي ادتفاؾت، ووؿػهت ضا ػهة أخهرى تًهتعع ظهذ 

وافتؼهت ؿقؿهة  ،، وآظتهزاز بثهقاب اساإليامن، وافرهاء ؾقام ظـد اس ذا ـؾف بؼقؿة 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ  ﴿ :ادال وؿقؿهة اإليهامن يف ادقهزان

 .[08]افؼصص: ﴾ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ

ويف ـؾ زمان ومؽان تًهتفقي زيـهة إرض بعهض افؼؾهقب، وتٌفهر افهذيـ 

 يريدون ا قاة افدكقا، وٓ يتطؾعقن إػ ما  ق أظهذ وأـهرم مـفها ؾهال يًهلفقن بهلي  

رؿـ اصسى صاحب افزيـة زيـتف؟ وٓ بلي افقشا ؾ كال ما كال مهـ ظهرض ا قهاة؟ 

ومـ رؿ تتفاؾت كػقشفؿ وتتفاوى، ـام يتفاؾت افذباب  ،مـ مال أو مـصب أو هاه

ظذ ا ؾقى ويتفاوى! ويًقؾ فعااؿ ظذ مها يف أيهدي ادحظهقطغ مهـ متهاع، 

افطريهؼ افهدكس افهذي خاوهقه،  ؽر كاطريـ إػ افثؿـ افٌا ظ افذي أدوه، وٓ إػ

 وٓ إػ افقشقؾة اخلًقًة افتل ا ذو ا.

ؾؾفؿ مقزان آخر يؼقؿ ا قاة، ويف كػقشهفؿ ؿهقؿ أخهرى  ا ادتصؾقن باسؾلم  

و ههؿ أظههذ كػًهها، وأـههز ؿؾٌهها مههـ أن يتفههاووا  ،ؽههر ؿههقؿ ادههال وافزيـههة وادتههاع

وهلؿ مـ اشتعال فؿ باسّ ظاصؿ مـ افتخهاذل  ،ويتصاؽروا أمام ؿقؿ إرض مجقعاً 

. افعؾؿ افصحقح افذي يؼقمقن بهف ﴾ ڎ ڈ ڈ ﴿أمام هاه افعٌاد. و مٓء  ؿ 

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک  ﴿:ا قاة حؼ افتؼقيؿ

 .[ 97]افؼصص: ﴾ ک گ گ گ گ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.36كحق تربقة مافقة أهية راصدة، ص )5) )
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وافشهعقر  ،رقاب اسّ خر مـ  ذه افزيـة، وما ظـد اسّ خهر ممها ظـهد ؿهارون

. افصهابرون ظهذ معهاير .ظذ  ذا افـحهق درههة رؾقعهة ٓ يؾؼا ها إػ افصهابرون .

افصابرون ظهذ ا رمهان  ،افصابرون ظذ ؾتـة ا قاة وإؽرا فا ،افـاس ومؼايقًفؿ

وظـههد مهها يعؾههؿ اسّ مههـفؿ افصههز ـههذفؽ يههرؾعفؿ إػ تؾههؽ  ،ممهها يتشههفاه افؽثههرون

، وافتطؾع إػ رقاب اسّ يف رى ما يف إرضهة آشتعالء ظذ ـؾ در ،افدرهة

 ورؼة واضؿئـان.

وظـد ما تٌؾغ ؾتـة افزيـة ذروهتا، وتتفاؾت أمامفا افـػقس وتتفاوى، تتهدخؾ 

، وحتطهؿ افغهرور ، وترحؿ افـاس افضعاف مهـ إؽرا فهافؾػتـة يد افؼدرة فتضع حداً 

ڳ ڳ ڳ  ﴿ :و ههلء ادشههفد افثافههث حاشههام ؾاصههالً  ،وافؽزيههاء حتطههامً 

 .[95]افؼصص:  ﴾ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ

 ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ  ﴿ :ويف دحههة خاضػههة ، ؽههذا يف مجؾههة ؿصههرة

ؾابتؾعتف وابتؾعت داره، و قى يف بطـ إرض افتل ظال ؾقفا واشتطال ؾقؿفا هزاء 

 ، ٓ يـرصه أحد، وٓ يـترص بجاه أو مال.ظاهزاً  وذ ب وعقػاً  ،وؾاؿا

افػتـههة افطاؽقههة افتههل هرؾههت بعههض افـههاس وردهتههؿ افيههبة  فُ َعههمَ  ْت قَ وَ هه

وـهان  هذا ادشهفد  ،افؼاوقة إػ اسّ وـشػت ظـ ؿؾهقاؿ ؿـهاع افغػؾهة وافضهالل

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴  ﴿إخهههههر:

 .[92]افؼصص:  ﴾ ﮵ ﮶ ﮷﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿﯀ ﯁   

مل يًتجب هلؿ ما عـقه بهإمس، ومل يهمهتؿ مها آتهك  اس،وؿػقا حيؿدون 

 وصهحقا إػ أن   ،و ؿ يرون ادصر افٌا س افذي اكتفك إفقف بغ يقم وفقؾهة ،ؿارون

ؾفق يقشع افرزق ظذ مهـ يشهاء مهـ ظٌهاده ويضهقؼف  ،افثراء فقس آية ظذ رى اسّ

وفهق ـهان دفقهؾ روهاه مها أخهذ ؿهارون  هذا  ،ٕشٌاب أخرى ؽر افرى وافغضهب

افؽهاؾريـ  وظؾؿقا أن   ،إكام  ق آبتالء افذي ؿد يعؼٌف افٌالء  إخذ افشديد افعـقػ

 ٓ يػؾحقن.
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 ظـهده مها إػ وكًهٌتف بادال، اؽساره وفؽـ  افؽػر بؽؾؿة  فر مل وؿارون

  هالك فأك ه  الـهف كهقع يف ويهرون افؽهاؾريـ، ظهداد يف يًهؾؽقكف هعؾفؿ افعؾؿ مـ

 .(5)شفؾؽاؾريـ

  اإلشهالم مل خياصهؿ افهدكقا ومل يصهد  افـهاَس ظـفها و د اإلصهار إػ أن  »

ه فؽـ ف مل يهلمر ادًهؾؿغ بحهب افهدكقا اـتػهاء بهام يف ضٌقعهتفؿ ـؾ ما يف إمهر أك 

 أكف مل يلمر أبهاء بحهب إبـهاء اـتػهاء بهام يف ؾطهرة إب مهـ، وافٌؼية مـ حٌفا

 واإلشالم حيرص ظذ آظتدال يف ضؾب افدكقا ويف ضؾب أخرة.، حب أوٓده

ى ى ائ ائ ەئ ەئوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئ  ﴿ؿال تعاػ: 

 ﴾ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئىئ ىئ ی ی ی یجئ حئ مئ ىئ يئ جب

 .[00:افؼصص]

  

 .رزاق شـة ك كقةالتػاوت يف األ: شابعا  

إذا ـان اس شٌحاكف وتعاػ  ق مافؽ ـؾ رء، ؿهد شهخر مها يؿؾهؽ فقـتػهع »

ف هؾ صلكف  ق افذي يؿـح ـهؾ ؾهرد بف ظامة افٌؼ افذيـ اشتخؾػفؿ يف إرض، ؾنك  

]افٌؼهرة:  ﴾ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  ﴿مـفؿ ما يف يده مهـ  هذا ادؾهؽ افقاشهع: 

ـثرًا يؽػهل افعؼهات ، شقاء ـان ما يف يد افػرد ؿؾقاًل ٓ يزيد ظـ حاهتف، أو [230

، ومهها [23]افرظههد: ﴾ۅ ۉ ۉ ې ې ې﴿: ، بههؾ أٓف واداليههغوادئهات

ر ه، ؾههام  ههؿ إٓ بعههض أؾههراد افٌشههتغههر  ههذه ادههـح أيهها ـاكههت صههػة ادؿـههقحغ

يف  ، ومها  هذا ادؾهؽ إٓ ظاريهةادًتخؾػغ يف إرض، يؼقمهقن ظهذ مؾهؽ اس

وما هلؿ مـ شهؾطان  ،افـا ب أو اخلؾقػة  ذا ادؾؽ مرـز أيدهيؿ، وما مرـز ؿ مـ

 .(2)شظذ  ذا ادؾؽ إٓ ما خقهلؿ اس مـ اشتغالفف وآكتػاع بف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2051-1/2053يف طالل افؼرآن شقد ؿطب، ) 5) )

 (.12ادال وا ؽؿ يف اإلشالم، ظٌد افؼادر ظقدة، ص )2) )
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وؿد وؿر يف افـػهقس أن تػهاوت افـهاس يف اؿتًهام إرزاق شهـة إهلقهة، وأن »

إػ ضٌؼات، تتػاوؾ بحًهب مها عؾهؽ مهـ متهاع ا قهاة  -تٌعًا فذفؽ-اكؼًام إمؿ

بؾ سح بف افؼرآن افؽريؿ، ويف تًقيغ ذفؽ   ؿصد إفقف افديـ، وخراهتا، أمر ضٌقعل

 تًاق آيات صتك.

مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت : ﴿ ؿال اس 

 [.531]إكعام:﴾ جث مث ىث يث حجمج جح مح جخ حخ مخ جس حس 

ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ : ﴿وؿال 

 [.05]افـحؾ:  ﴾ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئی ی ی ی

 ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې: ﴿ وؿال 

ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ 

 [.62]افزخرف: ﴾   ۈئ ۈئ

ههه ام تهههدل ظهههذ أن  اس اشهههتخؾػ افـهههاس يف إرض فقعؿرو ههها ؾإيهههة إوػ إك 

 وفقؽدحقا ؾقفا، وؾاوت بقـفؿ ؾقام مـح مـ افقشا ؾ إدبقة وادادية افتل تعغ ظذ ذفؽ.

 ٓ ريب ؾقفا.وافتػاوت يف ادقا ب اإلكًاكقة واجلفقد اإلرادية حؼقؼة 

 ؾافـاس فقًقا شقاء يف افذـاء وافغٌاء، وفقًقا شقاء يف افعؿؾ وافؽًؾ.

ٓ  يتًهاووا يف إههر ادهادي وإدي افهذي يلخذوكهف بهنزاء  ومـ رؿ  هب أ

ضاؿتفؿ وهفد ؿ.وذفؽ معـك آبتالء افذي تضؿـف أية وافتفديد افذي ختؿهت بهف. 

ر مهها أتههاه مههـ خصهها ص، ومـحههف مههـ إذ أن اس شهها ؾ ـههؾ امههرىء حههتام ظههذ ؿههد

 ممتؾؽات..

إن ههههاء مهههـ أشهههٌابف –افتػاوهههؾ يف افهههرزق  ن  وأيهههة افثاكقهههة سحيهههة يف أ

قال بهف ظهذ خهٓ يًقغ أن يؽقن مثار هشع وحرص،  عهؾ افػاوهؾ ب -روظةهادش

ادػضقل  بؾ يـٌغل أن يرد ادؿتازون بادال بعض ما معفؿ ظذ مـ حتت أيدهيؿ، 

 تٌاع وؽر ؿ، صؽرًا س ظذ ما مقز ؿ بف مـ مقا ب وشؾطان.مـ اخلدم وإ

ـ  باخلر ظذ افػؼراء إفقف ؾجريؿة ٓ يؼر ا ديـ. ا افض  وأم 
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وأما أية إخرة ؾفل تشر إػ أن هًؿ إمة ـجًؿ اإلكًان، ٓبد ؾقهف مهـ 

 رأس مدبر، وظؼؾ مػؽر، ومـ أضرف تًخر فؾتـػقذ، وأظضاء يًتعان اا ظهذ بؾهقغ

 .(5)شافغايات ادؼصقدة

افت َػاوت يف إرزاق شـة ـقكقة مـ شــ اس  يعل أن   يـٌغل ظذ ادًؾؿ أنْ و

اس متػاوتقن وؾؼا دا خصفؿ اس مـ مقا ب ؾطرية أو مـاؾع تؼقم تعاػ، ؾافـ  

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ې  ﴿ؿال تعاػ:  ،ظذ  ذه ادقا ب

 ﴾ ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ

 .[62]افزخرف: 

 و ذا ،ؾؼراً  و ذا ؽـقاً   ذا ؾجعؾـا افعٌاد بغ افتػاوت  ذا أوؿعـا كحـ :أي»

 ظهذ يؼهدر مل اخلؾهؼ مـ أحداً  إن   رؿ ،وعقػاً  و ذا ؿقياً  و ذا ،ممؾقـاً  و ذا مافؽاً 

 .ؿضا ـا ظـ اخلروج ظذ وٓ حؽؿـا تغقر

 وذفتفها ؿؾتفها مهع افهدكقا أحهقال يف حؽؿـها يف آظهساض ظهـ ظجزوا ؾنذا

 بؿـصهب ظٌادكها بعهض  صهقص يف حؽؿـها ظهذ آظساض ظذ يؼدرون ؾؽقػ

 اصهطػقـا ـهذفؽ صهئـا ـام بعض ظذ بعضفؿ ؾضؾـا ـام وادعـك  وافرشافة افـٌقة

ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ   ﴿ : ؿال رؿ ،صئـا مـ بافرشافة

 أحهداً  أحد خيدم مل إحقال ـؾ يف بقـفؿ شقيـا أكـا فق يعـل [62]افزخهرف: ﴾وئ

 وؾًهاد افعهامل خهراب إػ ذفهؽ يؼيض وحقـئذ فغره، مًخراً  مـفؿ أحد رهيص ومل

 بهلمقاهلؿ إؽـقهاء ؾتًهخر بعضها بعضهفؿ فقًهتخدم ذفهؽ ؾعؾـها وفؽـها افدكقا حال

 و هذا بامفهف ؾفهذا ،ادعهاش شهٌب فهٌعض بعضهفؿ ؾقؽقن بافعؿؾ افػؼراء إهراء

 ﴾ۇئ ۇئ  ﴿ بادؾؽ بعضا فف بام بعضفؿ يؿؾؽ وؿقؾ ،افعامل ؿقام ؾقؾتئؿ بعؿؾف

 مههـ افؽػههار  ؿههع :أي ﴾ ۆئ ۈئ ﴿فؾؿههممـغ يعـههل ﴾ ۆئ ﴿ اجلـههة يعـههل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.59-50اإلشالم وإوواع آؿتصادية،  ؿد افغزا ، ص )5) )
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 أبهد يٌؼهك ورمحتهف اسّ وؾضهؾ وآكؼهراض افهزوال ذف ظذ افدكقا ٕن    إمقال

 .(5)شأبديـ

يممـ اذه ا ؼقؼة إيامكا ظؿقؼًا، ؾال يتطؾع إػ ما  ق أـثر  ؾعذ ادًؾؿ أنْ 

اكظوروا إ  مو  »مـف رزؿًا، وفقـظر إػ حال مـ  ق أؿهؾ مـهف رزؿهًا، ؾػهل ا هديث: 

 .(2)شوال تـظروا إ  م  ه  ف قؽع، فف  أجدر أال تمدروا كعؿة اهلل ،أشػ  مـؽع

وظؾقف أن حيؿد اس تعاػ ظذ ما  ق ظؾقف، ؾؼد تؽقن بًطة افرزق ابتالء فهف 

مـ اس فقظفر مـفا افشؽر ظذ افـعؿة أو افٌطر، ـام ؿد يؽقن افتضهققؼ مـهف  ؽؿهة 

 يؼتضقفا اس وحيؼؼفا بآبتالء فقظفر مـفا افصز ظذ ادحـة أو افضجر.

وئ ۇئ ۇئ ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ ﴿يؼقل  اس تٌارك وتعاػ: 

 ﴾ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئی ی ی ی

 .[05]افـحؾ: 

و ذا افتػاوؾ ٓ يعـهل أن افغـهل أؾضهؾ مهـ افػؼهر  بهؾ إؾضهؾقة ظـهد اس 

بافتؼقى وافعؿؾ افصافح، ؾافػؼراء هلؿ مـزفة ظظقؿة ظـد راؿ متك حتؾهقا بافصهز 

 وافروا بام ؿًؿف اس هلؿ.

ہ ھ  ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ﴿يؼقل اس تعاػ: 

﮻   ھ ھھ ے ے ۓ ۓ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶﮷ ﮸ ﮹ ﮺

 .[62]افـًاء:  ﴾﮼ ﮽ 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.578-3/579) ، دار افؽتب افعؾؿقةفؾخازنفٌاب افتلويؾ 5) )

ـتهاب افز هد وافرؿها ؼ، بهاب اكظهروا إػ مهـ أشهػؾ ، (3/2201أخرهف: مًؾؿ )2) )

 (.2836مـؽؿ، رؿؿ )



 قيمة املال وأسباب كونه وسيلة عبادة                     ثانيالفصل ال       

 

 

573 

 :ثاينادبحث ال

 أسباب كون املال وسيلة عبادة

 .ق ام الدي  أوًٓ:

 .[1]افـًاء: ﴾ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ﴿ؿال تعاػ: 

ما يتعؾؼ بلمقر افدكقا ؾؼط  دعـك افؼقام يف أية ٓ يتقؿػ ظذ افتػًر  إن  

يتعههدى إػ هقاكههب أخههرى تتعههدى إػ إ ههداف ا ققيههة اداديههة، ؾفـههاك  بههؾ

 يؽقن أحد افعؿد افتل تؼقم ظؾقفا. اجلاكب افروحل يف  ذه ا قاة ويؽاد أنْ 

و ل ظامد افديـ، ٓ شقام يف  ذا افزمهان  ،ؾام اشتعغ بف ظذ إؿامة افصالة

 ،اق ـلهقر ادمذكغادال واإلكػؿا ؿة ظذ ـؾ أمقر ادًاهد  ت ؾقفافذي أصٌح

وظامرة ادًاهد، وأهقر إ ؿة وؽر ؿ، وـذفؽ افزـاة و ل افرــ افثافهث مهـ 

واجلفهاد  ،أرـان اإلشالم، ؾادال ؿقام فؾديـ، ؾحتك يؼقم افديـ ٓبد مهـ اجلفهاد

  ؾؽان ادهال رضوريهًا يـ دوفة إٓ بافًالحصطران، بافـػس وادال، ؾال يؽقن فؾد  

 فتحؼقؼ ذفؽ.

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  تعاػ: ﴿ ؿال  

ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ 

 .[37]إكػال:  ﴾ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ

ادال ٓشقام يف  ذا افزمان افذي كحـ ؾقف إذ أصٌح ؽافٌا تؼقم ظذ ؾافعدة 

 مؼقاس ادال مـ أ ؿ ظقامؾ افؼقة وافت ًؾقح ود إظداء.

 ش وإظهداد ا إظهداداً اجلقهق ؾٌافؼقة ادافقهة يهتؿؽـ ادًهؾؿقن مهـ عقيهؾ

 هقدًا فؾدؾاع ظـ ديـ اس وظـ ديـفؿ.

اذا يتضح دور ادال يف ؿقام افديـ  ؾفـاك واهٌات ديـقة وؾهروض ٓ تهتؿ 

وافـههذور ادافقههة، وافؽػههارات، و ـههاك أمههقر كههدب إفقفهها  ،إٓ بادههال ـههافزـقات

فقة ادـدوبهة، و ـهاك افشارع وٓ تتؿ إٓ بادال ـػؽ  افرؿاب، وشا ر افعٌادات ادا

واجلفاد، ومعؾقم  ،بعض ادال ـا ج وفق ظٌادات أو واهٌٌات ٓ تتؿ إٓ بقهقد
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 ما فؾامل ؾقفام مـ دور ـٌر ٓ شقام يف  ذا افزمان.

 إذا ؾادال ؿقام افديـ، ـام  ق ؿقام افدكقا.

وٕمهقة ادهال ودوره يف افعٌهادات، ههاوزت أيهات ذات افعالؿهة بادهال »

 غ آية، مـ جمؿقع مخًام ة آية يف آيات إحؽام يف افؼرآن افؽريؿ.افًٌع

 عؾ ادًهؾؿ يتعامهؾ  افؽًب ا الل ـام بغ افؼرآن افؽريؿ  ب أنْ  إن  

اس ويصؾح أحقاهلؿ، وافٌعد ظهـ يف دا رة افطقٌات وا رص ظذ ـؾ ما يـػع افـ  

ا دعـهك يف ظقـهف أو حيرم  إم  ام ـؾ ما يػًد ظذ افـاس ديـفؿ وحقاهتؿ، ؾادال إك  

 .(5)شخؾؾ يف اـتًابف

إن افعٌادات ادافقة ادتـقظة يف افؼرآن افؽريؿ افتل شهـتـاوهلا يف افػصهقل 

ا ما يؾعهب ادهال دورًا فومـ ،ظؾقف افؼادمة هلل ظٌادات مافقة مـفا ما  ق معتؿد ـؾقاً 

 ؾقف، وشقليت  بًط افعٌادات ادتعؾؼة بادال يف افػصقل افؼادمة. ـٌراً 

 ق ام الدكقا :ثاكقا  

راد بـههل آدم، حيتاهههف ؾههصههاء اس تعههاػ أن  عههؾ ادههال  ههق افرابطههة بههغ أ»

ف ، ٓ يًهتغـل ظـهههة بقهـفاماؼهادير ا مإمر ـام حيتاههف خادمهف، وان اختؾػهت 

ر ٓ يدؾعهف فؾعؿهؾ مهال، أو ه قؾ ظادًا مـ افٌشه  ؾرد، ظال ؿدره، أو  ٌطت مـزفتف،

ٓ حيتاهقن إػ ادال،  ؾ يٌـقن، وـذفؽ ـؾ ا رف وادفهـ افتهل تؼهقم  بـا غ

رضاب ضا ػة واحدة ٕيام هيدد إمهة إ إن   اس وتًتؼر اا ا قاة.ظؾقفا مصافح افـ  

قهاة هلها إٓ كًهاكقة مسابطهة ادصهافح، وٓ حبافشؾؾ، ويًؼط ا ؽقمهات  ٕن اإل

 يعؿؾقا إٓ بادال. نٕ  بعؿؾ أؾراد ا، وٓ داؾع ٕؾراد ا

وأكف ؿقام افديـ وافدكقا، فذفؽ حذر افؼرآن  ،وؿد بغ افؼرآن افؽريؿ أمهقة ادال

ڭ ڭ ڭ ﴿: يؼقل اس  مـ إ داره، وحث ظذ ا ػاظ ظؾقف. افؽريؿ

 ؿقاماً  ادال هعؾ تعاػ اس أن   واإلصارة، [1]افـًاء: ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 

 أمؽـف ما ديـف دصافح ؿقاماً   عؾف مـ مـفؿ ؾافعاؿؾ ،ودكقا ؿ افعٌاد ديـ دصافح
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.31كحق تربقة مافقة أهية راصدة )ص 5) )
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 ما دكقاه دصافح هعؾف مـ وافًػقف إفقف روريةهافض حاهتف بؼدر دكقاه ودصافح

 .(5) شأمؽـف

ر، وافؼقام وافؼقام بؿعـهك، ؾؼهد هإمقال  ل ؿقام افٌش ؾأية كصت ظذ أن  »

افؼقام وافؼقام اشؿ دا يؼقم بف افشهلء  أي: يثٌهت بهف، ـهافعامد  رون أن  هادػًذـر 

 .(2)شوافًـاد دا يعؿد ويًـد بف

هه» ف ؿههقام حقههاهتؿ ؾأيههة أووههحت دور ادههال يف حقههاة افٌشهههر، ؾؼههررت بلك 

ومعاصههفؿ، ؾههال ؽـههك ظـههف، ؾٌؿعـههاه افقاشههع يشههؿؾ ـههؾ مـػعههة مٌاحههة ٓ يؿؽههـ 

افػـهاء  اس بحاهة إػ ما يؼقؿ صؾٌفؿ مـ افعجز وحيؿقفؿ مهـآشتغـاء ظـفا، ؾافـ  

ـههؾ وافؼههب، وإػ مهها يؼههل أهًههاد ؿ مههـ ؽقا ههؾ ا ههر، ومهها يؾههزمفؿ مههـ بإ

ر، وإٓ تعروهت هادًؽـ وادؾٌس، وتؾؽ ادطافب  ل رضورات حقاة ـؾ افٌش

 فؾػـاء وأؾات وإرضار.

هرْ و ـاك مطافب أخرى ٓ تؼؾ أمهقة ـادَ  وافهدواء إػ ؽهر ذفهؽ مهـ ب، ـَ

ادـاؾع افتل بثفها اس يف  هذه إرض، و هل مـهاؾع هلها أؽراوهفا يف  هذه ا قهاة 

بؿختؾػ هقاكٌفا وتعؼقداهتا افتل تتعهدى ا رصه، ؾؽهؾ مها ؾقهف مـػعهة مٌاحهة ؾقهف 

ٓصٌاع تؾؽ ا اههات وتغطقهة تؾهؽ ادطافهب،  معـك ادافقة، ؾادال  ق افقشقؾة

هه ؾؾههذا ظههز افؼههرآن ظههـ ف ؿههقام ا قههاة دوره بههلوهز وأحؽههؿ ظٌههارة، ؾقصههػف بلك 

 .(6)شافٌؼية

إن اس تعاػ هعهؾ ادهال ؿقامهًا دصهافح »:ؿال ا اؾظ ابـ حجر رمحف اس

 .(3)شافعٌاد ويف تٌذير ا تػقيت تؾؽ ادصافح

إن ادههال  ههق ؿههقام ا قههاة وشههٌقؾ معقشههة اإلؾههراد وحتؼقههؼ أ ههداؾفؿ وتؾٌقههة 

متطؾٌاهتؿ واحتقاهاهتؿ افدكققية، وافديـقة أيضًا، ؾؼد اشتلمـفؿ اس تعاػ ؾقف وأمهر ؿ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2/566تػًر روح افٌقان، حيقك حؼل، ) 5) )

 (. 387ص )ص  ،إصػفايناكظر: مػردات أفػاظ افؼرآن ، افراؽب 2) )

 (.20ادال ـًٌف وإكػاؿف يف وقء افؼرآن وافًـة، ص )6) )

 (.57/379)خاري، فؾحاؾظ ابـ حجر افعًؼالين ؾتح افٌاري ذح صحقح اف3ٌ) )
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 ،باإلكػاق مـف واشتفالـف وووع هلهؿ مـفجهًا وشهطًا يف ذفهؽ يؾٌهل ضؾٌهات اجلؿقهع

، ظهـ ضريهؼ اشهتفالك ادهال وإكػاؿهف وحيػهظ تهقازن إمهة ،ل ظذ ادحرومهويؼض

فقتحؼؼ مٌدأ تداول افثروة ظذ أـؿهؾ وههف وأؾضهؾ صهقرة، ؾهال يقههد  هروم وٓ 

يقهههد مٌههذر وٓ حتههدث مشههاـؾ بادههال افعههام فألمههة تيهه آؿتصههاد أو تههمرر ظههذ 

 مًتقى ادعقشة.

 ادال ظذ حػاطاً  - آشتفالك وترصقد آظتدال ؿضقة اإلشالم ظافج ؼدؾ»

 ويتضح افؽع ادٌدأ فتحؼقؼ اجلز قات ووع فؾـاس وترك واوح ـع صؽؾ يف -

  :افرمحـ ظٌاد وصػ يف  ؿال مـفا افؽريؿ افؼرآن مـ آيات ظدة يف ذفؽ

 :أي [30]افػرؿان:  ﴾ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ﴿

 .فؾتصؾػ يؾًٌقا ومل فؾتـعؿ يلـؾقا مل أو افـػؼة يف ا د  اوزوا مل

 ؿرًكها رهظش أربعة مـذ افؼرآن شاؿفا دظا ؿف أوػ بؾ آؿتصاد أشاس أية تؾؽ

 ا هد دون اإلمًهاك  هق وافتؼتهر ادطؾهقب زيهادة يف ا هد جماوزة  ق ؾاإلهاف

 .ادطؾقب

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ : ﴿تعاػ ؿال

 يف أو ا رام يف بافؼوع﴾  ڀ ڀڀ : ﴿تعاػ وؿقفف ،[65]إظراف: ﴾ٺ ٺ

 ظـ وافـفل بآظتدال إمر يف أشاًشا تعتز افتل أيات ومـ افشٌع، جماوزة

وئ وئ ۇئ ۇئ : ﴿تعاػ ؿال ادنؾغ وحتذير ا قاة أمقر ـؾ يف اإلهاف

ىئ ىئ ىئ ی یی ی    ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  جئ حئ مئ ىئ

]اإلهاء: ﴾ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڀ

 ،وادؼب ،ادطعؿ فقشؿؾ بآؿتصاد افؼرآن بلمر كخرج أيات تؾؽ ومـ [28

 ادًؾؿ باإلكًان افسؿل يؿؽـ وبذفؽ ،اإلكًان احتقاهات أ ؿ و ل وادًؽـ

 افؼرآن  عؾ مل فذفؽ) فؾامل حػًظا -آشتفالك بسصقد- آؿتصاد اشتطاع افذي

 افغاية هلذه افعظقؿة مقا ٌف ادرء يًخر أن افًؼقط ؾؿـ فؾحقاة ؽاية افطعام افؽريؿ

 وافقشقؾة أهؾفا مـ افـاس خؾؼ افتل افقاهٌات وأداء فؾعقش وشقؾة إكف  افتاؾفة
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 .(5) ش(ظؾقفا ادستٌة افـتقجة مـ ذؾفا تًتؿد

يؾعب ادال افدور افؽٌر يف إصالح إرض وإظامر ا، ؾام مـ زمان وٓ و

مهـ جمهآت مؽان إٓ وتؼقم مصافح افـ اس ظذ ادال واجلفد، ؾهام مهـ جمهال 

ا قاة إٓ ويؼقم ظذ ادال خصقصًا يف  ذا افعرص افهذي تعهددت ؾقهف جمهآت 

 ا قاة ووصؾ ادجتؿع إػ أظذ درهات افتؼدم وافرؿل.

وٓ  ،وٓ زراظهة ،وٓ صحة ،إن ـؾ ادصافح تؼقم ظذ ادال ؾام مـ تعؾقؿ

ن ادهال  هق وٓ صهـاظة، وٓ أي  ر هيهدف إػ خدمهة افٌشههر  إٓ ويؽهق ، ارة

افعامؾ إشاد وادحرك فف إػ  ذا افعؿؾ ادؼوع بضقابطف افؼظقة وأ داؾهف 

 افًامقة.

إن اإليامن بلن ـؾ  ذه إظامل وما يؼقم ظذ ادال شهقاء ـهان مهـ خدمهة 

افديـ أو  دؾًا دكققيًا يصؾ يف افـفاية إػ خدمة افديـ أو مـ يتعٌد س ظز وهؾ يعد 

افتل أمركا  اس شٌحاكف وتعاػ اا يف ـتابف افؽهريؿ بؿػفقمفها  أحد مؽقكات افعٌادة

افشامؾ ـؾ مـاحل ا قاة، وافتل  ل مؼصهد افؼهرآن افؽهريؿ ظـهدما ظهز ظـفها أدق 

 .[13]افذاريات:  ﴾ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ﴿تعٌر، ؾؼال: 

إن  ذه افعٌادة تؼتيض ؿقام ادجتؿع ادًؾؿ خر ؿقام بتحؼقؼ ـؾ ما هيهدف 

ؾؿة اس ظز وهؾ، مـ ؿقام اخلالؾة اإلشالمقة، وكؼ افتقحقهد،  ؼؼهة إػ إظالء ـ

ك رؿراهتا بعامرة إرض، وتـؿقتفا وترؿقة ا قاة وافًؿق بادجتؿع ادًهؾؿ هأؿص

 إػ أظذ درهات افتؼدم.

 ،إن  اإليامن بؼضقة آشتخالف، وأن  ادافهؽ ا ؼقؼهل فؾهامل  هق اس 

 ؾقـا أن  ادال ظارية مًسهعة، وإك ام ووع خلدمة اإلكًهان وافرؿهل ي  رَ تُ   ب أنْ 

ظفر افتحدي إـز يف أن اس شٌحاكف وتعاػ يـظر ماذا يػعؾ اإلكًان اذا يبف، رؿ 

]إظهراف: ﴾ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ادال، ؿال تعهاػ: ﴿

528]. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.536)ص ،افغزا   ؿد افشقخ ،وافؼؾب افعؼؾ بغ اإليامن رـا ز5) )
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حؼهقق ؾادال ؿقام ا قاة افدكقا، وظذ ادًهؾؿ افعاؿهؾ افرصهقد أن يراظهل 

اس ؾقهف، ـهل يػؾهح يف افهداريـ، ؾٌادهال ا هالل تـهال ضاظهة اس شهٌحاكف وتعههاػ 

ويؽقن شٌٌا يف افـجاة مهـ ادفافهؽ، وبهف تعؿهر إرض وتًهر أمهقر ا قهاة ـهل 

 يًتعغ اإلكًان ظذ ؿضاء حقا جف وآداء ؾرا ضف.
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 متفقد

 املال وأركان اإلسالم
مخيُ دظيا ٛ وَيٞ   ظيذ افًيئٛ إلشيم ا بْيٟ حٔيث حُئٛ   اهلل إن  

شيفاةة أ    لليه ل  او وأ   :بـيي اسالي ع  يذ  يس» ظِٔٓا  ؾًَ ؿيا  افْيي٠ 

 .(1)؟شرالول او، ولقاع الص ة، وليتاء الزكاة، واحلج، وصوع رمضا  حمؿدا  

صييٓادة أن ٓ إفييٝ إٓ اهلل وصييٓادة أن سّييًا رشييٞ  اهلل  : افنييٓادنانأمييا  -

ويٓ مهًر ؾْٔ  ٍع إٓ رشٞ  اهلليمْٓا: ٓ مًيٞد بح٘ إٓ اهلل وٓ منوادَهٞد 

 . افًَوة ادامثِة فإلنياع فٔتًِّٞا مْٝ مٍاد اهللافت٠َِ ظٜ اهلل ونْويٓ 

  ووًتًَون ظئٛ  يف هٌا ادَا  أن ادا  ما  اهلل  ًٔتًَونادٗمْْٔ إن  

ه افًًَٔة  وهٛ وتًامِٞن يف َٞ،  ووتًيًون هلل هٌما أوجيٝ شيحإٝ ؾٔٝ مٜ احل

يف ـٍٔٔة مجًٝ فِام  وـٔٗ  ادا  ـسيًا وإٍٕاؿًا ووتابًٞن مْٓج افٍشٞ  

وٍَْٝ وـٔٗ ـان وًوٍ حٔانٝ ادافٔة وفٔسٞا يف هٌا افياب بحاجة إػ ؿًوة أخٍى 

 ونتوى هْا افًمؿة بغ مًتًَ ادسِّغ ونٖثره ظذ مًاممهتٛ ادافٔة.

ّٚ ظذ ؿٞ  وؾًٚ  وفِام  ؾٔٓا دور ـير تظّٚ بًين ون إؿا  افهمة  وه٠ -

وما حيتاج مٜ   وجتَٓٔها فرؾٕ ؾٔٓا ذـٍ اهلل -ادساجً-ويٍٓ يف إظًاد مُاهنا 

افثٔاب افسانٍة  وادٔاه افت٠ وتىٍٓ ها  وـٚ هٌا مما اصسضٝ ونٞؾر ذوضٓا 

 .صٚ ظيادة بًٕٔة سوةافهمة يف إ افنارع  وادا  واضى أثٍه ؾٔٝ  مٕ افًِٛ أن  

 وٞصيِٓا أن جيي  افٌْي٠ وـيٞن بًٕٔية  ٓ مافٔية ظييادةوه٠ : افَـاة إوتاء» -

 ـان فٞ وهلٌا افًيادة  ظٜ خارج أمٍ هٌا شٔارة  وستٖجٍ وربام وّق وربام فٍَِر 

 أهييا اذهي : َٕيٞ  وٓ ظّيٚ  أي   بيًون ميياذة افيًراهٛ أظىياه افٌْي٠ ظًْ افٍَر

 .ارجٕ ثٛ فيًِا أؿل إػ افتاجٍ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بْي٠  ن  باب ؿٞ  افْيي٠ ( ـتاب اإلوام1/11افيخاري يف صحٔحٝ )أخٍجٝ:  (1)

ـتاب اإلوامن  بياب ؿيٞ  افْيي٠   (1/54ومسِٛ يف صحٔحٝ )  (3اإلشم  ظذ مخُ  رؿٛ )

 (.11ب٠ْ اإلشم  ظذ مخُ  رؿٛ ) 
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 ؾًيٚ  فُْٓيا 5بًٕٔية افهمة آخٍ  ٕٞع مٜ فُٜ 5بًٕٔة ظيادة: رموان صٞ  -

ٕ ي  ونٍك  ـٗ فُْٝ 5بًين وافهٔا   ووهيً  وًٍيٚ  أن اإلٕسيان ظيذ وسيٓٚ ؿيً ٕٝ

 افًييادات ؾْٞظي  افًٍيٚ  ظِٔيٝ ووهيً  افُيٗ ظِٔيٝ وسيٓٚ وؿيً وُيٗ  أن ظِٔٝ

 .(1)شافًئٛ اهلل ؾسيحان آمتحان  بٌفٙ فُّٔٚ

 ؾٔٓا وبًىء أمهٔ تٓا  حس  مٍن ية احلًوث يف وردت اخلّسة إرـان هٌه

ِ تغ بافنٓادنغ ٚ   أشاس مها اف ب ظّٚ فُ  ٍ  افت٠ بافهمة ثٛ    اهلل إػ بٝ ُوتَ

ر  ٍ ات  مخُ وافِِٔة افٔٞ  يف نتُ  ٍ  افَـاة ثٛ رب ٝ  وبغ افًيً بغ وثَٔة صِة ؾ٠ٓ م

ٓا ٕن   َحٌٞ 5 ظِٔٝ ٟيمو اإذ ادا  يف جت  افت٠ ًَ ٍٕ  ًٍّ  جي  افٌي ٔا افه   ثٛ متً

ًٍّ  ًٍٕٓا بًٕٔ ة ظيادة وهٞ افسْة  يف صٍٓاً  ؾٔٝ نتحَ٘ افتَٞى افت٠ مٜ مًإٔٓا   متً

ة إٓ   افًٍّ يف جي  ٓ افٌي احلج ثٛ ظً  إوَاع أي ضر ادسِّغ   ٍ  .واحًة م

 :وه٠ جٞهٍها يف إٕسإٔة إحًاها ٕاوجً افُزى افًيادات يف نٖمِْا إذاإْٕا 

 افًييادات وـيٌفٙ  افٍَير إػ بيٍده ونَيٞ   افٌْي٠ ميٜ اديا  نٖخٌ ؾ٠ٓ  شافَـاة»

 :اإلٕساين اجلإ  مٜ ختِٞ ٓ إخٍى

ۇئ ۇئ ۆئ ﴿ :  ؿا  احلٔاة مًٍـة يف فإلٕسان ظٞن ه٠ ؾافهمة

 .[141]افيٍَة:  ﴾ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ

 اإلحسياس ظيذ دنياظٍه ونٍبٔية افهيز ظذ اإلٕسان إلرادة نٍبٔة وافهٞ 

 .ؽره  ٓآب

 ثٚمت هْا وادْاؾٕ  هلٛ مْاؾٕ فٔنًٓوا ادٗمْغ ظياده ؾٔٝ اهلل دظا واحلج

ڳ ڳ ڳ ڳ ﴿:  اهلل ؿا  احلج أهًاف يف اإلٕساين اجلإ 

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہ ہ 

 .[12]احلج: ﴾ھ

ٓشيتًإة هيا يف ئَي٘ هيٌه ٜ اداة وُّيأإػ اديا  باظتيياره  إْٕا إذا ٕيٍٕيا

رض فِٞصٞ  إػ اهلًف ادْنٞد مٜ ئَ٘ افًيٞدوية يف إإرـان وإؿامتٓا يف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.31ذح إربًغ افْٞووة فِنٔي ابٜ ظثّٔغ  دار افثٍوا  ص ) (1)
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خٍة5 فٞجًٕا ادا  وًِ  دورًا ـيرًا يف ئََٓيا ويف وافٍٞز باجلْة يف أ  افًٕٔا

 ؿامتٓا.إ

 ؾٔييًخٚ ؾٔييٝ افييًظٞة إػ اهلل وإؿاميية افتٞحٔييً 5ناؾييافٍـٜ إو  هييٞ افنييٓادن

5 وٓ يتياج ة ومياوـٚ ظيادة نِح٘ بافًظٞ  واجلٓاد يف شئٚ اهلل  وساربة افيًع

 يف هٌا افَمان. أن هٌا حيتاج إػ مَٔإٔات ضخّة ها ِة وخهٞصاً  ٙ  َص 

وفٞ ٕيٍٕا إػ افٍـٜ افثاين وهٞ افهيمة  ؾٓيٞ ظييادة بًٕٔية نيٓيٍ ميًى افتيَا  

ٓييا اديا  مييٜ ٕاحٔية بْيياء ادسيياجً افًييً وإَٕٔيياده فٍبيٝ جييٚ وظيم5 وأووييًا ويًخٚ ؾٔ

وأجٍ إ ّة وادٗذٕغ  وؽر ذفٙ مميا ويًخٚ يف خيًمتٓا ميٜ افْيٞاح٠   وإظامرها

 .ادافٔة

افَـاة وه٠ افٍـٜ افثافث ظيادة مافٔة سوة5 بٚ ه٠ أ  افًيادات ادافٔية  إن  

 وه٠ افٍـٜ ادايل إشاد يف ادجتّٕ.

ـان اختيارًا رسوًا بغ افًييً وربيٝ إٓ ثٛ افٍـٜ افٍابٕ وهٞ صٞ  رموان وإن 

إشاد مٜ أرـيان اإلشيم  شيٞاء  ظٜ ادا  يف هٌا افٍـٜآشتٌْاء إٔٝ ٓ وُّٜ 

 أو بُٞن ادا  ـٍارة ظٜ افًاجَ ظٜ افهٔا  دٍض وٕحٞه.  بّساظًة إخٍوٜ

شيم  إلثٛ افٍـٜ إخر وهٞ احليج5 واحليج فيٝ مُإية ممٔيَة بيغ أرـيان ا

إٓ أن ادا  فٝ دور ـير  5ا  فٍِب شيحإٝ ونًاػٕٝ وّثٚ آمتثا  افت  ؾّٜ حٔث ـٞ

ٍ خهٞصيًا يؾٔٝ ؾاحلج مٍَون بآشتىاظة ادافٔة وافئًٕية  واديا  يف هيٌا افًهي

 وًِ  افًور إـز يف خًمة مناظٍ احلج واحلجاج وما وتًِ٘ ها.

احليج  فٞجيًٕا أن  احليج وؽيره ميٜ أرـيان اإلشيم  إػ وفٞ ٕيٍٕا ٕييٍة دؿَٔية 

أميا إرـيان إخيٍى   خيتِٗ ظْٓا إٔيٝ ميٍة واحيًة يف افًّيٍ وديًة مخسية أويا 

ن مَيٍوٕتغ باحلٔياة حتيٟ اديٞت وـيٌفٙ اؾّّتًة ظذ ظّيٍ اإلٕسيان  ؾافنيٓادن

افهمة  وـٌفٙ افَـاة ظذ افَادر وظذ ؽره ـَـياة افٍىيٍ  وـيٌفٙ افهئا  ميٍة 

 ـٚ ظا .

  ٕ   ظييذ أن احلييج بييٝ مييٜ ادًيياين اإلوامٕٔيية وادنيياظٍ ام وييًوهييٌا إن د  ؾيي٘

إخيٍى وهيٞ يف إصيٚ ظييادة اإلشم  رـان أوا  مثٚ ما يف وافتًئٛ يف هٌه إ
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 مٍَوٕة بآشتىاظة ادافٔة.

شم  مٜ إلنْاو  يف هٌا افٍهٚ إن صاء اهلل افًيادات ادافٔة يف أرـان اأوشٞف 

  وميا وسياهٛ مْٓيا   وما نَٞ  بادا دا امٜ هٌه افًيادات  ما وًخٚ إوواححٔث 

 ومًى دور هٌا ادا  يف ئَ٘ افًيٞدوة وحٍٔ افتُاؾٚ يف ادجتّٕ.  ؾٔٓاادا  
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 ادبحث األول:

 املالية يف الزكاةالعبادات 

اخلّسية  وؿيً  آجتامظ٠ مٜ أرـيان اإلشيم  إن افَـاة ه٠ افٍـٜ ادايل»

 ـافهيمة  ؾِيٛ نييغ آويات افَيٍآن افُيٍوٛ جاء أمٍ افَـاة يف افٍَآن افٍُوٛ جمّمً 

وٓ ذوضٓيا ميٜ مثيٚ   وٓ مَيادوٍ افٞاجي  مْٓيا  إمٞا  افت٠ جي  ؾٔٓيا افَـياة

 حٞٓن احلٞ  ومِٙ افْهاب.

وجاءت افسْة ؾئْ  ادجّٚ مٜ افَـاة ـام بْٔتٝ يف افهمة  وَٕٚ ذفٙ 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ  ﴿:   ؿا  افثَات ظٜ رشٞ  اهلل 

 .[43ٞبة: ]افت ﴾ہ 

ٕ   5ظٍؾْا ـام جمّمً  افٍَآن يف جاء ؿً افَـاة أمٍ ـان وإذا - ظْٟ ؿً ٝؾ٘

 حلاـٛ وًظٓا ومل افَـاة  وؾٔٓا هلا نكف افت٠ اجلٓات بئان -خاصة بهٍة

ِ   هٞى أو ؿاس  فٝ رأى وؾ٘ وَسّٓا   وًظٓا مل ـام  جاهِٔة ظهئة أو ٓ متس

 وافٌوٜ هلٛ  فُٔ ما إػ أوًهيٛ تًمت أن وتٞرظٞن ٓ افٌوٜ افىامًغ دىامٕ

 ظًٓ وىف احلََٔٔغ  واحلاجة افٍاؿة أهٚ مٜ ادستحَغ بّْاـيٓٛ وَامحٞن

 فًاهٛ وشا  افّْٓة  وإٍُٕ  افؼهة إظغ يذو بًْ نىِٕ افٍشٞ 

 ننيٕ ٍٕحات مْٓا وٍْحٓٛ أن  اهلل رشٞ  مٜ متٞؿًغ افهًؿات  أمٞا  إػ

 ومل صًٍحا ظْٓٛ  افٍشٞ  ضب ؾِام هٓٛ ذ مٜ ونٍىض ضّٞحٓٛ  مٜ

 آوات ؾَْف  افٍُوٛ  افْيٞي ادَا  ظذ ونىاوفٞا ودَوا  ؽَّوا  بآً  إفٔٓٛ وِ٘

 افنخهٔة  افًٍْٔة مٞازوْٓٛ جٞر ونيغ ذهٓٛ  ونُنٗ ٍٕاؿٓٛ  نٍوى افُتاب

ڑ ڑ ﴿ : ؿٞفٝ وذفٙ افَـاة  ؾٔٓا نٞضٕ أن جي  افت٠ ادهارف ونيغ

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  ک ک ک ک گ

ڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  ڱ ں ں

﮳  ﮴﮵ ﮶ ﮷  ﮲  ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ

وظٍف ـٚ ذي ح٘  ٕإَىً  ادىام   وهٌه أوات[16 44 ]افتٞبة: ﴾﮸
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 .(1)شحَٝ

 ً اشتٖثٍ بجّٕٔ أحُامٓا وؿسّٓا.إن اهلل شيجإٝ ونًاػ ؿ

بيٝ ميٜ ثييات ظيام نتّتيٕ  ْاؿْ ؽر مٞجٞد يف ٕهٞصٓا ؾومً افت   وهلٌا ؾ٘ن  »

ُٚ افٌي ؾٍضي  بيٝ افَـياة ٓ وتئى فدؾيٍاد افن   وهٔية يف ٍٕٞس ادسِّغ  ـام أن  

مْاؾٌ ـثرة فِتحاويٚ ظِٔٓيا  حتيٟ وإن ـإي  ثّية حٔيٚ ـئيٕ اديا  ؿييٚ احليٞ  أو 

ادًامِية بَْئْ » افٍَٓاء ؿٍروا ؿاظيًة افتهً، بجَء مْٝ حتٟ وْخٍ  افْهاب  ؾ٘ن  

 .نٗخٌ مْٓٛ افَـاة ؿرساً  هٗٓء إذ دثٚش ادَهٞد افٍاشً

 افٍٍد ادسِٛ وٍى يف افَـاة أداة فًِيادة وخويٞظاً  ؾ٘ن   5مٜ افْاحٔة افٍْسٔة و

ٕ  هلل مَابٚ ٠ ٍٕسٝ يف ذات افٞؿ  بثٞاب ونىٓر افٍُْ يف ٝ وّْ   وفٔس  فٍٍِد  ـام أ

 [.161:]افتٞبة ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ  ﴿: ذفٙ ؿا  

فيٝ يف ـٞهنيا  ءات افَـياة وأحُامٓيا ؾٔجيً نٍسيراً أما مٜ حٔث افًِٛ ب٘جٍاو

أحً أرـان اإلشم  اخلّسة  افت٠ نَتيض مٜ ادسِٛ أن وًٍف ظذ إؿٚ اخلىيٞط 

 .(1)شوبًاؾٕ جيا ٠ ثإٔاً  افًٍووة واجلٞإ  افُِٔة فَِـاة بًاؾٕ إوامين أوًٓ 

 ٕدا ٓا وبٌهلا...مٜ نَِاء ٍٕسٝ  وًْؾٕ إن هْاك سٍَات جتًٚ ادسِٛ

بّجّٞظية ميٜ   ؿيً ارنيىي  وتٍَب هيا افًييً إػ ربيٝ بٞصٍٓا ظيادة ؾافَـاة

ما مـع قيوع »: افْهٞص يٌر افًياد مٜ مْٕ أداء زـٞاهتٛ مثٚ حًوث افٍشٞ  

 .(1)«زكاة أمواهلم ل  مـعوا الؼطر من السامء ولو  البفائم مل يؿطروا

ونٍَن  شاهلل»ٞ ـام أن هْاك جمّٞظة مٜ افْهٞص نًتز أن آخٌ افَـاة ه

﮶  ﴿بافتٞبة افت٠ وَيِٓا اهلل: ذفٙ  ﮴  ﮵ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳

 .[165 :]افتٞبة ﴾﮷

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/451وٞشٗ افٍَضاوي )  ؾَٝ افَـاة (1)

 (.44ضوي٠  ص )افَـاة مٜ مْيٞر  (1)

 حييًوث افًَٞبييات : بيياب افٍييتٜ  ـتيياب (1111 -1/1111) ماجيية ابييٜ أخٍجييٝ (1)

 (.161(  وحسْٝ افنٔي إفياين يف افسِسِة افهحٔحة  رؿٛ )5614)
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وإضاؾة دا شي٘ وفوامن ظً  ضٔاع هٌا افٍـٜ افًئٛ وافتمظ  ؾٔٝ   ـان 

 احلَ  طاهًٍا يف مجٕ افَـاة ونٍٍوَٓا

ختٞوِٓيا حي٘   تُِٔٗ افًوفة بّّٓة مجٕ افَـياة ونٍٍوَٓيا  ميٕوويٍٓ ذفٙ ب»

أمرت أ  أقاتل الـاس حتى يشيفدوا أ    لليه »:ًٕٔٓا ؿا  احلٍب ظذ مامن إظ

فن  فعؾوها  صؿوا مـيى  ،ويؼقؿوا الص ة ويمتوا الزكاة ،رالول او وأ  حمؿدا   ،ل  او

 .(1)«ةماءهم وأمواهلم ل  بحق اسال ع وحساهبم  ذ او

َ   ـام أن   يدؾٕ اف ادٍنيىية بًيً  افَيًرة ظيذ امٕات ـاة ظْٔيا وًتيز إحيًى افو 

افٌِ أو افتحاوٚ يف نَٞوٛ إصٞ  افٞاجية افَـاة  إذ أن ظِّٔة افتَٞوٛ نًتز إحًى 

 .(1)شادْاؾٌ افت٠ نستًّٚ فتجْ  جَء ـير مٜ افرضا  

 يف الؼرآ  الؽريم. مـزلة الزكاة

ٍع افَٞوٛ وِحٔ ثّة نٍابىًا وثًَٔا بغ أمٞر ظًوًة مٜ يادتٖمٚ يف افنإن 

إحُا  وإرـان يف ـتاب اهلل احلُٔٛ  ومٜ ذفٙ إْٔا ٓ ُٕاد ٕجً آوة يث ظذ 

افهمة افت٠ ؾٔٓا افهِة مٕ اهلل شيحإٝ إٓ وٕجً بًًها اإلؿسان بافَـاة افت٠ ه٠ 

 :  افتَـٔة فٍِْٞس يف أظيٛ ما وتًِ٘ بٝ اإلٕسان دٕٔٞوًا أٓ وه٠ إمٞا   ؿا  

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ﴿

 .[15]آ  ظٍّان: ﴾ھ ے ےۓ  ھ ھ

ؾٍَن اهلل بغ افهِة بٝ مٕ نَـٔة افٍْٞس  وبغ نًِ٘ افَِٞب يف خرات افًٕٔا 

 :مٕ أداء أظيٛ افًيادات يف أـثٍ مٜ آوة فمرنياط افًئٛ بْٔٓام  ـام ؿا  

 .[51]افيٍَة:﴾ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ﴿

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

﮷ ﮸ ﮹  (  ـتياب اإلويامن  بياب ؿٞفيٝ نًياػ: ﴿1/15أخٍجٝ: افيخاري ) (1)

 بياب  بياب (  ـتاب اإلويامن1/41(  ومسِٛ )14﴾  رؿٛ ) ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾﮿

 (.11  رؿٛ )اهلل رشٞ  سًّ اهلل إٓ إفٝ ٓ: وَٞفٞا حتٟ افْاس بَتا  إمٍ

افَـاة مٜ مْيٞر اؿتهادي  دـتٞر: ظيً ادجًٔ ؿًي  مَا  مْنيٞر بّجِية رشيافة  (1)

 (.41 -44هي  ص )1515ادسجً اجلَا ٍوة  افًًد افثاين  رج  
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ا جٚ َْب  رَ  نُ ٍِ َْ   ؾٌِفٙ وُ روحٔةوهٟ أرؾٕ ظيادة مافٔة وافهمة أرؾٕ ظيادة 

ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ ﴿ :ؿا  5 افُتاب افٍُوٛ وظم بْٔٓام دا ام ىف

 .[116]افيٍَة: ﴾ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ

ؿا    ونٞظًهٛ بافًٌاب افنًوً  وٓ وَـٞن ادا  وحٌر ربْا افٌوٜ وَُْون

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ﴿ :

چ چ ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ 

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  گ ڳ ڳ ڳ ڳڱ ڱ

 .[14 -15]افتٞبة: ﴾ڻ

أن  افَـياة ظييادة أصئِة ؿًوّية ظٍؾي  ظْيً إٕئياء  وييغإن افٍَآن افٍُوٛ »

  ؾ٘ذا رجًْا إػ افٍَآن افُيٍوٛ وجيًٕاه وتحيًث ظيٜ إبيٍاهٔٛ افسابَغ فِْي٠ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  ﴿: وإشيحا، ووًَيٞب  ؾَٔيٞ 

 . [21]إٕئاء:  ﴾پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ

ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  ﴿:  ظٜ إشامظٔٚ ؾَٔٞ ووتحًث 

 .[44-54]مٍوٛ:  ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ڤ ڤ ڤ ڤ

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  ﴿ووتحًث ظٜ مٔثاؿٝ في٠ْ إرسا ٔٚ  ؾَٔٞ : 

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې 

 .[31]افيٍَة:  ﴾ ى ى ائ ائ ەئ

گ گ گ گ ڳ  ﴿ :يف ادًٓوؿا  ظذ فسان ادسٔى 

 .[11]مٍوٛ:  ﴾ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں  ﴿ :شيحإٝ ونًاػ ظٜ أهٚ افُتاب وؿا 

 .[4]افئْة:  ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہ 

وؿً وصٗ اهلل نًاػ افٌوٜ وٗدون افَـياة ميٜ ظيياده افهياحلغ بٖوصياف »

 نٗـً رضاه ظَ وجٚ ظْٓٛ  ومْٓا:
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ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ  ﴿: ادٗمْٞن: ؿا  -1

 .[44]ادا ًة:  ﴾وئ وئ ۇئ ۇئ 

پ پ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ وئ وئ ۇئ ۇئ ﴿ :ادتَٞن: ؿا   -1

 . [15613]افِٔٚ:  ﴾ڀ ٺ ٺ ٺ  ڀ ڀ ڀ پ پ

ڀ ڀ ٺ  پ پ ڀ ڀ ﴿: ادحسْٞن: ؿا  -1

 .[5]فَامن:  ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ﴿: : ؿا  ارونافي-5

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ 

 .[122 ]افيٍَة: ﴾ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  ﴿: ادخيتٞن: ؿا   -4

 .[14-15]احلج: ﴾ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 

﴾  ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ﴿ : ادىٍٓون: ؿا  -1

 .(1)ش[161]افتٞبة:

إن فٍٔ افَـياة يف افَيٍآن افُيٍوٛ نُيٍر نسيًًا ومخسيغ ميٍة  مْٓيا اثْتيان »

ٍوٜ مييٍة وردت ينييوثمثييٞن مييٍة وردت افَـيياة ؾٔٓييا مًٍؾيية بييافم   ويف شيي  وظ

ـ ي٠»مثيٚ: مٍَوٕة بافهمة  ويف بياؿ٠ افهئٖ ـ يٟ» شووَـي٠» شز ََ ـ يٟ» شوَن ََ   شوَوتَ

 .(1)شوؽرها اشتًِّ  بًّْاها افٌِٞي  وهٞ افىٓارة أو افتىٓر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إشيامظٔٚ حئيٟ  دار ادًيارف  افَياهٍة  افَـاة ظيادة مافٔة وآداة اؿتهادوة  أمحيً (1)

 (.12)ص

  31  51وردت افَـاة ظَ  افهيمة يف افَيٍآن افُيٍوٛ بحسي  افسيٞر: )افيَيٍة: (1)

  13  11  4(  و)افتٞبيييية:44  11(  و )ادا ييييًة:111  22(  و)افْسيييياء: 133  122  116

(  و)افّْيٚ: 41  12(  و)افْيٞر:23  51(  و)احلج:21(  و)إٕئاء: 44  11(  و)مٍوٛ: 21

 (.4(  و)افئْة:16(  و)ادَمٚ:11(  و)ادجادفة:11(  و)إحَاب:5(  و)فَامن: 1
=  
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ؽٍس افٍَآن يف روح ادسيِٛ مْيٌ أوا يٚ افًٓيً ادُي٠  أن فٍَِوي  وؿً »

أداؤه وجًٞبا  وفئُ جميٍد صيًؿة ادحتٞ  يف مافٝ  جي  ظِٔٝ  شحَٝ»وادحتاج 

 .نىٞظٔة  وًؾًٓا إن صاء  ووسـٓا متٟ صاء

 أو ؾاظِٔٓيا ظيذ ثْياءً  شافَـاة إوتاء» هٞ آخٍ بٖشِٞب ِٞبإش هٌا نٞج وؿً

 .ادُٔة افٍَآن شٞر مٜ جمّٞظة يف واضًحا ذفٙ ٍٕى ـام فتارـٔٓا  ذًما

 وابٜ دسُغ وا افٍَو  ح٘ بٖداء نًاػ اهلل وٖمٍ شافٍو » شٞرة ؾ٠ٍ

 - احلََٔة يف ووَْهٝ افياهٍ  يف ادا  وَوً افٌي افٍبا أثٍ غب ووٞازن افسئٚ 

ا ادا  نَّْ افت٠ - افَـاة أثٍ وبغ ًٍ ڳ ڱ  ﴿ : اهلل وَٞ  - باضًْا ونّْٔة طاه

ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ 

﮴  ﮵﮶  ﮷﮸﮹  ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾  ھ ﮳  ھ ھ ے ے ۓ ۓ﮲ 

 .[39 – 38: لروع] ﴾ ﮿ ﯀ ﯁  

 هلٛ هًى ـتابٝ جًٚ افٌي ادٗمْغ اهلل وصٗ شافّْٚ» شٞرة مىِٕ ويف

 پ ڀ ڀ ڀ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ﴿:  ؾَا  وبؼى

 . [3-1: الـؿل] ﴾ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ

 ه٠ ـام ادا   زـاة أهنا ظذ دفٔٚ افهمة إؿامة ظذ افَـاة إوتاء ظىٗ ويف

 .افٍَآن شْة

ڀ ڀ  پ ڀ ڀ پ ﴿:  ؿا  شفَامن» شٞرة مىِٕ ويف

 .أوة ...[4 – 3: لؼام ] ﴾ٺ ٺ ٺ 

: افٍٍدوس وٍثٞن افٌوٜ ادٗمْغ أوصاف ويغ شادٗمْغ» شٞرة يف وؿا 

 .[4: ادممـو ] ﴾ٺ ٿ ٿ ٿ ﴿

 

  = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(  141وجييياءت افَـييياة مٍيييٍدة يف افَيييٍآن افُيييٍوٛ يف أويييات افتافٔييية: )إظيييٍاف: 

 (.2(  و)ؾهِ :14(  و)افٍو :5(  و)ادٗمْٞن:11(  و)مٍوٛ:31و)افُٓٗ:

 (.11-11اؿتهادوة  ص ) إيٍ: افَـاة ظيادة مافٔة وآداة
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 : ؿا  وؿٞمٝ مٞشٟ فَهة نًاػ ذـٍه أثْاء شإظٍاف» شٞرة ويف
ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ﴿

 .[142 – 141: إظٍاف] ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

 ؾُان أوصاؾٓٛ  أخّ وذـٍ ٍـغ يادن اهلل ًَ نٞظ   شؾهِ » شٞرة ويف

ڑ ڑ ک  ڈ ژ ژ ﴿:  ؿا   بأخٍة وافٍٍُ افَـاة إوتاء ظً 

 . [2 – 1: ؾهِ ] ﴾ک ک ک گ گ

 وٞؿْييٞن  هييٛ بييأخٍة وهييٛ افَـيياة وٗنييٞن ادحسييْٞن ادٗمْييٞن ـييان ؾيي٘ذا

 .ـاؾٍون هٛ وبأخٍة افَـاة وٗنٞن ٓ ؾٓٗٓء

  ادًوْية يف ؾٍضي  افَـياة أن  : اإلشيمم٠ ٍوٕيافتن ناروي يف ًٍوفادو»

 .ادُٔة؟ شٞره مٜ ـثرة آوات يف هلا افٍَآن وذـٍ  هٌا وتٍ٘ ؾُٔٗ

 بًْٔٓييا هيي٠ نُييٜ مل ادُيي٠  افَييٍآن يف ذـييٍت افتيي٠ افَـيياة أن  : واجلييٞاب

 اوتٓياجلي افسيًاة وأرشيٚ ومَادوٍها  ٕهيٓا وحًدت بادًوْة  ذظ  افت٠ افَـاة

 مىَِية زـياة ـإ  مُة يف افَـاة  نْئّٓا ظٜ مسئٞفة افًوفة وأصيح  وسؾٓا 

 وصييًٞرهٛ وأرحئييتٓٛ إؾييٍاد إوييامن إػ مٞـٞفيية وـإيي  واحلييًود  افَٔييٞد مييٜ

 اديا   ميٜ افَِٔيٚ ذفٙ يف و٠ٍُ ؾًَ  ادٗمْغ مٜ إخٞاهنٛ ٕحٞ إخٞة بٞاج 

 .(1)شإـثٍ أو افُثر بٌ  احلاجة نَتيض وؿً

 ودظا وى يٍافّه  إمٍ بهٌٔة افَـاة وجٞب ؾٖظِٜ 5ادًين افٍَآن جاء»

ڱ ڱ  ﴿: افًيارة هٌه افيٍَة  شٞرة يف ؾسى إوتا ٓا  إػ واضحة بهٞرة

 .[116: افيٍَة] ﴾ڱ ں 

ہ ہ ھ ھ ھ ﴿:  ؿا افتٞبة  وؿا  نًاػ يف شٞرة

﮶ ﮷ ﮸﮹   ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴﮵ 

﮿ ﯀ ﯁     .[4:افتٞبة] ﴾﮺ ﮻ ﮼ ﮽﮾ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.11 -1/43ؾَٝ افَـاة  وٞشٗ افٍَضاوي  ) (1)
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ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں  ﴿: ؿا   :وبًًها

 .[11: افتٞبة] ﴾ڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 

 افًؤْية  أخيٞهتٛ فيٝ ونثيي  ادسِّغ  مجاظة يف افًخٞ  فُاؾٍ وتحَ٘ ؾم

 ظيٍاه نٍْهيٛ ٓ رباًضيا هٛ ونٍبىٝ ظِٔٓٛ  ما وظِٔٝ هلٛ  ما فٝ مْٓٛ ؾًٍدا جتًِٝ افت٠

 ظيذ ادسيِّٞن وِتَي٠ هيا افت٠ افهِٞات إؿامةوو ونٞابًٝ ٍكيافن ظٜ بافتٞبة إٓ -

 .ووتُاؾِٞن وتٞاشٞن ها افت٠ افَـاة وإوتاء ووتحابٞن  ووتًارؾٞن اهلل  ضاظة

 أن: وهيٞ بافيٌـٍ  جيًوٍ أميٍ ظيذ افهحابة ظًٓ مٌْ افًِامء ٕيٝ وؿً

 .إخٍى ظٜ إحًامها نٍٍْد وؿِام بافهمة  افَـاة وٍَن أن افٍَآن شْة

ك   مل ومٜ افَـاة  وإوتاء افهمة  ب٘ؿامة نٛأمٍ»: مسًٞد بٜ اهلل ظيً ؿا  ََ  ؾيم ُوي

 .(1)ش(1)شفٝ صمة

جتاه  ادافٔة احلَٞ، وأداء اهلل ظيادة بغ آرنياط حََٔة ظذ افنٞاهً ؾّٜ»

ٕمحٔ  حٔث افٍُوٛ  افٍَآن آوات يف وافَـاة افهمة اؿسان مٜ ٕجًه ما: ادجتّٕ

دا اًم  نٍَن هلل اإلٕسان خوٞع ـًٔفتٖ ادحسٞشة افنًرة ه٠ افت٠ افهمة  أن

ڱ ﴿ :  اهلل وَٞ  ادجتّٕ  نْئٛ يف ادايل اجلإ  متثٚ افت٠ بافَـاة 

ڳ ڳ  ﴿:  ووَٞ   [51: افيٍَة] ﴾ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ

 .(1)ش[ 11: مٍوٛ] ﴾ڳ ڱ ڱ ڱ

وإذا اشتًٍضْا أوات افسابَة ـِٓا ٕجً أن افَـاة ؾٍووة ثابتة يف افٍَآن »

إمٞا  افت٠ جت  ؾٔٓا افَـاة    وهلٌا جاءت افسْة فتيغجمِّة ؽر مٍهِة

مْٓا شٞاء ما ـان مًٍوؾًا يف صًر اإلشم  أو ما  عومَادوٍها وـٍٔٔة سؾٓا فُٚ ٕٞ

اشتحًث مٜ افهٞر افت٠ جت  ؾٔٓا افَـاة  وإلوواح ذفٙ فِّٗمْغ ؾًَ نًاوٕ  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، والطرباا  يف اعجمربم (393، رقم )(1/333أخرجه اإلمام أمحد يف كتاب السنة )( 1)

 (.15، وضجفه األلبا  يف نخريج مشكلة الفقر، رقم )(11191، رقم )(11/113الكبري )

 (.15 -1/11ؾَٝ افَـاة  وٞشٗ افٍَضاوي  ) (1)

آراء ونٖممت يف ؾَٝ افَـاة  د/ سًّ بٜ ظيً اهلل افنيياين  مَيا  مْنيٞر بّجِية  (1)

 (.11هي  ص )1512(  صٞا  116(  ظًد )1افئان  جَء )
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ع افٍَٓاء يف  افتىئَات  افسْة افَٞفٔة وافًٍِٔة وافتٍَوٍوة واجتٓاد افهحابة وإمجا

 .(1)شحتٟ بان  أحُامٓا واضحة جِٔة  شٞاء ـًيادة مافٔة أو ـٍٍووة اجتامظٔة

وهييى  ٓ افيٌي افيٍـٜ وهيٞ اإلشيم   أرـيان ميٜ افثافيث افٍـٜ ه٠ افَـاةؾ»

 ظتَيادصيحة اإل بيغ افٍابىة وه٠ افًًَ  واشىة ؾ٠ٓ أداه  إذا إٓ حَاً  مسِامً  اإلٕسان

 افيٌي جسيٍ اإلويامن متثٚ وافَـاة بًٕٔة  ظيادات واحلج وافهٔا  مةؾافه وافًيادة 

 افيتمز  حٔيث وتحَي٘ احلٔياة  وواؿٕ.. آظتَاد ودٓ ٚ ومٗذات طٞاهٍ بغ وٍبٓ

 جإي  ادجتّيٕ ميٜ ٕؾيٍاد آؿتهيادي وافتُاؾيٚ جإ   مٜ وافًيادة آظتَاد بغ

 واؿيٕ وٍْهيٚ ظيٜ ٓ افيًوٜ أن   أشياس ظذ وَٞ  افٌي اإلشم  مٍٓٞ  ؾٔتحَ٘ آخٍ 

يي احلٔيياة   ٕ  يف حٔيياهتٛ وسييًًهٛ ـييام افيئًٕا حٔيياهتٛ يف افْيياس إشييًاد إػ وًّييً ٝوأ

 ة.أخٍ

 افهيادؿغ إبيٍار وصٗ وستح٘ وٓ افز  وْا  ٓ افٍَآن ٕيٍ يف اإلٕسان إن   

 .(1)شافَـاة ب٘وتاء إٓ ادٗمْغ شِٙ يف وْتيٛ وٓ ادتَغ  زمٍة يف وًخٚ وٓ

 هي٠ افتي٠ بافَـياة  اهلل مٜ ونٍَها افٍوح نىٍٓ افت٠ افهمة بًً إمٍ ثٛ»

 يف ظٓيً وؿيً افْياس  بغ افًئّة وافهِة ًّٕٝ ظذ اهلل صٍُ وميٍٓ اإلوامن ظْٞان

 اهلل وْسيٟ ٓ افهيمة أؿيا  وميٜ افهيمة  ب٘ؿامية بإمٍ افَـاة ب٘نٔان إمٍ ؿٍن افٍَآن

 مٞاشياة  شيئِٝ يف ادا  بيٌ  جًوٍ ؾٓٞ ـٌفٙ ـان ومٜ ؾوِٝ  ظٜ وٌٍٚ وٓ 

ٕ   اإلٕسان ؾ٘ن   مهِحتٝ  ممك ه٠ افت٠ مهاحلٓٛ ظذ ومساظًة فًٔافٝ   وُتسي  امإ

 ظجيَ ؾي٘ذا وميْٓٛ  هيٛ إٓ ؽْٔيا وُيٜ مل ؾٓيٞ مًٓيٛ وظِّيٝ بحٌؿٝ افْاس مٜ ادا 

 أخييٍوٜ ظييذ ؾٔجيي  بًٕييٝ يف ظِيية أو وٍٕسييٝ ؾُييٍه يف ٔؾيية افُسيي  ظييٜ بًويٓٛ

 بّهيافى بًوٝ مهافى نٍنيٓ افٌي فِّجّٞع حٍياً  فٝ ظٕٞاً  وُٕٞٞا وأن بًٔه  إخٌ

 حاجية يف افٌْي٠ أن وطياهٍ افًّْية  ميٜ بيٝ مَٔهٛ ما ظذ هلل وصٍُا أخٍ  افيًْ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.13افَـاة ظيادة مافٔة وأداة اؿتهادوة )ص  (1)

آراء ونٖممت يف ؾَٝ افَـاة  د/ سًّ بٜ ظيً اهلل افنيياين  مَيا  مْنيٞر بّجِية  (1)

 (.11هي  ص )1512(  صٞا  116(  ظًد )1افئان  جَء )
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 ظيٜ ؾتٌٍيٚ متيٍض افٍْيٞس وفُيٜ 5إفٔيٝ حاجية يف افٍَير أن   ـيام افٍَير إػ دا ّة

 اديا  حي  يف وؽِيٞا ميافٌية وافوئًٗ افٍَير ومسياظًة ادا  بٌ  يف ادهِحة

 شييٚ يف واإلٍٕيا، اديا  بيٌ  اهلل جًيٚ هليٌا وَٞفيٞن5 ـيام افيٍوح صئَ٘ هٞ افٌي

 .(1)شوافٍٍُ افٍْا، آوات مٜ افيخٚ وجًٚ اإلوامن ظممات مٜ ظممة اخلر

 هيٛ بيأخٍة وهيٛ افَـياة وٗنيٞن ٓ افٌوٜ ٍـغ يادن وٍار، ٓ افَـاة بٌرو»

 إٓ وٍَْيٞن وٓ أويًهيٛ  وَيويٞن افيٌوٜ ادْاؾَغ مٜ وتَّٔ ٓ افَـاة وبٌر .ـاؾٍون
: افَـياة ديا٠ًٕ وُتيٓيا أن أبيٟ افت٠ اهلل رمحة وستح٘ ٓ افَـاة وبٌر .ـارهٞن وهٛ

ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ﴿

 وٓ رشييٞفٝ وٓ اهلل وٓويية وسييتح٘ ٓ افَـيياة وبٌيير .[141: إظييٍاف] ﴾ڦ ڄ 

 ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ې ې ې ى ﴿:ادييٗمْغ

 .[41 – 44: ادا ًة] ﴾ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی 

چ چ  ﴿: ٍهيٕه مٜ بٝ وظً افٌي اهلل ٍيٕه وستح٘ ٓ افَـاة وبٌر

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ  چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ

 – 56: احلج] ﴾ڑ ڑ ک ک ک کگ گ گ گ 

 .(1)ش[51

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(1/115) ادْار نٍسر (1)

 (.14 -1/13ؾَٝ افَـاة  وٞشٗ افٍَضاوي  ) (1)
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 العباةات ادالقة يف الزكاة:

 ّوافٍْٕ ؾٔٓا خيت  ونًٞد بادا   دا  ومٜ ادا افَـاة ـًيادة ؿا ّة با إن  

فِام  وضٍٓة   شٞاء ممٜ أخٌت مْٝ أو مٜ افًا ًة ظِٔٝ  ؾ٠ٓ ذظ  مٞاشاة  بادا 

ڱ ڱ ڱ ڱ ں  ﴿: ومسًُِا مٜ مسافٙ نّْٔتٝ وحٍيٝ  ؿا    وفهاحيٝ

 .[161]افتٞبة: ﴾ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ 

 .(1)شصدقة من مال تا كؼصم»: وؿا  

 ؾافَـاة ننتّٚ ظذ مهِحتغ  مهِحة ظامة  ومهِحة خاصة.»

إذ يف إخٍاج افَـاة هتٌو  فٍُِْ   ؾادهِحة اخلاصة ه٠ فهاح  ادا 

ٌٕ ونًٞوً هلا ظيذ افييٌ  وا  ى  فهيٍة افيخيٚ وافُني  فًىياء يف ضاظية اهلل نًياػ  ودؾي

 افٌي ورد ذمٝ وافتحٌوٍ مْٝ.

  َ واخلِيٗ  حيٝ دٍضياة اهلل ضٍٓة فِام  ونًيٍوْ صيا ـاة أوواً ويف اف

يف شيئِٝ بيًرء افيَْٛ وأؾيات ظْيٝ  ؿيا  إذ إٕٝ شيحإٝ ونًاػ وظً مٜ بيٌ   ظِٔٝ

 .[161]افتٞبة:﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ﴿: 

يف بٌ  افَـياة وإخٍاجٓيا آوية ميٜ آويات صيً، اإلويامن وَٕا يٝ  ؾي٘ن  ثٛ إن  

ٜ اإلَٕٔياد هلل شييحإٝ افَـياة نتويّ ـإ  افَـاة افٍـٜ افثافث بًً افنٓادنغ  ؾي٘ن  

 ونًيياػ واختيييار افًيييً يف مييًى جييٞده بامفييٝ إرضيياء هلل شيييحإٝ ونًيياػ ونىئَيياً 

 ٕوامٍه.

وادهِحة افًامة نٍجٕ إػ ادجتّٕ ادسِٛ  حٔث انهٗ ذفٙ ادجتّٕ 

ٞ افتُاؾيٚ هيبافىٍٓ وافَْاء  وافتًاون ظذ افيز وافتَيٞى  وإن ميٜ أظييٛ افتًياون 

اوة إلحًاث نٞازن بغ افْياس يف ادًٔنية ووسياظً يف إدخيا  افٌي وٗدي يف افْٓ

 افرسور ونٍٍوج افٍُب ظٜ افوًٍاء وادساـغ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(  ـتياب افيز وافهيِة وأداب  بياب اشيتحياب افًٍيٞ 5/1661أخٍجٝ: مسِٛ ) (1)

 (.1344وافتٞاضٕ  رؿٛ )
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ٕ   وحٔث إن   ام ذظ  مٞاشياة  ؾي٘ن اهلل شييحإٝ ونًياػ ميٜ رمحتيٝ افَـاة إ

 5يف افَِٔييٚومل وٞجيٓييا   وظيّتييٝ  وـٍميي5ٝ مل وٞجيٓييا يف مجٔييٕ أصييْاف ادييا 

  ٕ  .وضٞابٓ مًْٔة بْٔتٓا شْة افْي٠ ام وضٕ هلا حًودًا وإ

  ٕ إٕام أوجيٓا يف بًْ أصْاف إمٞا  افت٠ أظًت فِيْامء  ٝ ؾّٜ ذفٙ أ

 وافٍبى وآشتثامر.

ؾافٌه  وافٍوة مًًٕان ٍٕٔسان  هيام نَيٞ  إصئاء  ميٜ حازمهيا ؾُيٖٕام 

 حاز ـٚ رء ؽافيًا فٌا ـان مٜ أهٛ وأظييٛ وطيا ٍٓام افتحيٍك وافتيًاو 5 إذ إن يف

يسٓام مٍاشً ظئّية نِحي٘ بيادجتّٕ ـِي5ٝ إذ ويٗدي ذفيٙ إػ ـسياد حوـَْمها 

 .(1)شؿتهادوة بهٍة ظامةُٕامش احلٍـة آاوإتنار افيىافة  و ظام إ

وهيٌا وًْي٠   افَـاة ه٠ اؿتىاع ميٜ رؤوس إميٞا  افًَْوية ْحٜ ًِٕٛ أن  ؾ»

يي  جيًييٚ افَـيياة نييًؾٕ  ا ضوييية ضييً آـتْيياز  وهييٌا مييٜ صييٖٕٝ أنْ بًيييارة أخييٍى أهن 

ادييًخٍات وادخَوٕييات افًَْويية إػ جمييا  آشييتثامر حتييٟ ٓ نتآـييٚ ٕتٔجيية 

 آؿتىاظات افَـٞوة.

إن هٌا إثٍ افتآـع هٞ افٌي وًؾٕ إؾٍاد إػ يٍوٙ خمَوٕاهتٛ افًَْوية  

هٗٓء  يل مً حَِات آشتثامر بُٚ إرصًة ادٞجٞدة فًى إؾٍاد  بحٔث إن  إو

ظيذ إؿيٚ ظيذ  ٍـٞن مٜ أجٚ افيحث ظٜ مناروٕ وُٞن ظا ًها ؿيادراً شٞف وتح

 .(1)شنًٞوْ ما نٖخٌه افَـاة

ڦ ڄ ڄ ڄ  ﴿: َا  حٌر اهلل نًاػ مٜ ـَْ ادا  وادخاره5 ؾ وفٌا

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 

ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 

ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ  ڑ ڑ ک

 .[14-15]افتٞبة:  ﴾ڳڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/161ؾَٝ افَـاة وٞشٗ افٍَضاوي ) (1)

 (.54اة مٜ مْيٞر اؿتهادي  ص )افَـ (1)
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افيَروع وافيثامر   ٜافَـياة ـاخليارج ميٜ إرض ميثمً ميوـٌا بَٔة أصيْاف 

وٕهنا بحاجية  5امءا ميْة افْ  وادًادن وظٍوض افتجارة  وهّٔة إًٕا 5 حٔث إهن  

ظْٓا وحٍيٓيا ونّْٔتٓيا  وميٜ وشيا ٚ إخيٍاج افَـياة ظيذ افٞجيٝ افيٌي  إػ افٌب  

 .ذظٝ اهلل 

تيي٠ نتخييٌ فَِْٔيية أو آشييتًام  شييٞاء ـييان أمييا مييا ظييًا ذفييٙ مييٜ إمييٞا  اف

آشتًام  اجلامظ٠ أو افنخهي٠  وفٔس  مٜ إمٞا  افْامٔية ـيًواب افٍـيٞب  

آٓت أصحاب احلٍف  ودور افسُْٟ  وأثاث ادْاز  وؽرها  ؾُِٔ ؾٔٓا زـاة5 و

 ٕهنا ٓ نًً مآً ٕامًٔا.

وتًيغ ؾٔٓيا افَـياة ٍؤًة يف ختهّٔ إميٞا  افتي٠ ينوفٞ نٖمِْا احلُّة افت  

ٍع احلُٔٛ ؿً أحًث نٞازًٕا ـييرًا ونْاشيًَا  ؾافَـياة بافْسيية فِيام  يافن فٞجًٕا أن  

يف اديا   وـٞهنيا يف اديا  افَابيٚ فَِويادة  ادٖخٞذة مْٝ ر ؿِٔيٚ ٓ ويٗثٍ ؽافيياً 

اجتامظٔيًا ؾاديا  هيٌا متيًاو  يف مًٍْية ادجتّي5ٕ  هلا دوراً  وافْامء دفٔٚ ظذ أن  

 يف ـٚ افْٞاح٠. ٚبً أن وسٓٛ يف حًوث افتُاؾؾم

إن احلُّة مٜ نٞزويٕ افَـياة يف أوؿيات مًْٔية ميٜ افًيا  وويّٜ أٓ وُيٞن 

  ٍؿةيوافسي  ـافتسيٞ  :ووىٓيٍ ادجتّيٕ ميٜ أرجياس  نٞهْاك ؾَيٍاء وٓ ستياج

يف  ؾِٞ افتَ  ـٚ مٜ ظِٔٝ زـاة وأداها يف وؿتٓيا ميا وجيًٕا هْياك خِيمً وؽر ذفٙ  

5 ؾ٠ٍ هيٌا افٞؿي  ًؾّثم يف أوؿات إظٔاد نَسن زـاة افٍىٍ بافًٔ  دجتّٕبْٔان ا

 وُٞن افٍَر ستاجًا ؾمبً ما وسً حاجتٝ.

افٌي ؾٔٝ  وـٌفٙ يف ادحاصٔٚ وافَروع  ؾًَ ؿٍهنا اهلل نًاػ بافٔٞ 

ٕن إخٍاج افَـاة  5[151]إًٕا :﴾﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﴿: احلهاد  ؿا  

ـٍٟ حاجتٝ مٜ ر ضوري يف ٞن افٍَر ؿً يف وٞ  احلهاد ـٍٔٚ بٖن وُ

 ادجتّٕ.

ٕ ي  ام ؾٍضي  يف ـيٚ ر إن افَـاة مل نٍٍض يف ـٚ إمٞا  وـٚ إظٔان5 إ

يف ادحاصيئٚ ٕجييًها  ضوري وأشيياد حلٔيياة اإلٕسييان ٓ نَييٞ  إٓ بيي5ٝ ؾّييثمً 

ُ ُيظهٌه إظٔان مما ٓ نَٞ  احلٔاة إٓ ها  ٕن   5واجية يف افَّى وإرز ومثِٓا
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 افثامر وافٍٞاـٝ افت٠ ٓ جت  ؾٔٓا افَـاة.

إن ادتٖميييٚ فَِـييياة يف ؾٍضييئتٓا ويف إميييٞا  افتييي٠ ؾٍضييي  ؾٔٓيييا ويف 

احلٔياة  نسيتَِ  إَٓٔياد افتيا  هلل  ٠جيًها ظيادة صيامِة فُثير ميٜ ٕيٞاحإوؿات5 

ٔ٘ اده هلل وئَإَ ىؾ٠ٓ اختيار مٜ اهلل شيحإٝ ونًاػ فًيًه دً شيحإٝ ونًاػ5

 مًْٟ افًيٞدوة يف مافٝ افٌي هٞ مٜ أح  إصٔاء إػ افًيً.

 أو : الزكاة  باةة مالقة حمضة

 هليا أن   إٓ افتًيًوية  صيًا ٍه ميٜ وصيًرة اإلشيم  أرـيان ميٜ افَـاة رـٜ إن  

ي  مافٔية وطٍٔية ذفٙ  إػ باإلضاؾة ـٞهنا يف وتّثٚ متَّٔاً  ضابًاً  ا بًٕٔية ؾافًييادات إم 

يمة  وإم  ـافه خافهةً  ا بًٕٔية ا مافٔة خافهية ـافَـياة  وافٍُيارات  وافهيًؿات  وإم 

 ومافٔة ـاحلج إػ بٔ  اهلل احلٍا .

ٍ   ه٠ افَـاةؾ»  مٕ- وها اخلّسة  اإلشم  أرـان مٜ آجتامظ٠ ادايل ـٜاف

ة أخٞ ووستح٘  ادجتّٕ ادسِٛ يف ادٍء وًخٚ -افهمة ةوإؿام افتٞحًٔ

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  ﴿:  ؿا  ـام ٔٓٛ إف وْت٠ّوادسِّغ  

 .[11: افتٞبة] ﴾ں ں ڻ 

 يف نًيً -فِهيمة صئََة باظتيارهيا افًيادات باب يف نٌـٍ ـإ  وإن- وهٟ

 ـتيي  يف ذـيٍت هْييا وميٜ وآجتامظي٠  ادييايل اإلشيم  ٕييا  مييٜ جيًَءا احلََٔية

 امٓيياأحُ بئييان اإلشييم  ظِييامء ُظِْيي٠َ  أنْ  ظجيي  ؾييم5 وادافٔيية ٍظٔةيافنيي افسٔاشيية

 .اختهاصٝ دا ٍة يف ـٚ وأرسارها 

 ميٜ جيًَءا باظتيارهيا هلا وًٍضٞن اإلشم  يف واإلداري ادايل افٍَٝ ظِامءو

 وٞشٗ  ٕبٟ اخلٍاج ـتاب يف ٕجًها وهلٌا وآجتامظٟ  ادايل اإلشمم٠ افْيا 

 مييٜ فُييٚ افسييِىإٔة وإحُييا  ظئييً  ٕبييٟ وإمييٞا  آد   بييٜ فٔحٔييٟ واخلييٍاج

 .(1)شنّٔٔة ٓبٜ افؼظٔة وافسٔاشة احلْيع  وًذ وأبٟ افناؾ٠ً  اداوردي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.3-1/2ؾَٝ افَـاة  وٞشٗ افٍَضاوي ) (1)



 العبادات املالية من أركان اإلسالم                    ثالثالفصل ال        

 

 

114 

إْٕا فٞ ٕيٍٕا فدمٞا  افت٠ ؾٍض  ؾٔٓا افَـاة فٞجًٕاها مستٞظية ـٚ ادٞارد 

ن ومها أشاس اونويٓ آؿتهاد اإلشمم٠  ؾافًَْ  افت٠ وَٞ  ظِٔٓا ادجتّٕ

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  ﴿ؾٔٓام:  إمٞا  ؿا  اهلل 

 .[15افتٞبة:]﴾ڈ ژ ژ ڑ ڑ 

وـٌفٙ افَروع وافثامر وه٠ ادٗن إشاشٔة افت٠ نَٞ  ظِٔٓا حٔاة افْاس  

﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷  ﴿ :ؿا   .[151]إًٕا : ﴾ے ۓ ۓ ﮲ 

ؿتهادوة وافتجارة وادستخٍج وـٌفٙ إمٞا  افت٠ وَٞ  ظِٔٓا إٕنىة آ

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  ﴿: رض مٜ مًًن وؽره  ؿا  مٜ إ

 .[112يٍَة: ]اف ﴾ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں

 نهييٍف أن جيي  افتي٠ اجلٓيات مٞضيحة ؾٍضيٓا فًى افَـاة وردت وفًَ»

 ـييير ضييامن هييٌا ويف باإلٍٕييا،  وـممهييا ؿييا ٛ بادييا   اإلوييٍاد ربىيي  أي: إفٔٓييا5

 احلياـٛ ضئًة ـإ  اأو   مًْٔة  اجتامظٔة فٍئات دا ّة ورظاوة ادٞارد نٞجٔٝ فًَمٕٔة

 اهلل ؿيًره حَٓيا أن   دا  ما وادُإٔة  افَمإٔة يٍوفاف ـإ  وأوا  افًوفة حيُٛ افٌي

 .(1)ش 

 تة وحَٞ، مًِٞمة.بؾ٠ٓء ميادىء وؿٞاظً ثا 

 وآجتامظٔيية آؿتهييادوة افيييٍوف نٍاظيي٠ فٞجييًٕا افَـيياة إْٕييا إذا ٕيٍٕييا»

 وجيي  افيٌي اديا  جيُْ ميٜ ةٔافًْٔ بافٞحًات وُٞن ًادافس   إن   حٔث فٍُِِّغ 

 إػ أرشيِٝ ديا جييٚ بيٜ دًياذ  افُيٍوٛ افٍشيٞ  ؿيٞ  ميٜ إىمؿيا وهيٌا ؾٔٝ 

 .(1)شالبؼر من والبؼر ،اسبل من والبعر ،الغـم من والشاة ،احلب من احلب خذ»افّٜٔ:

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.54افَـاة مٜ مْيٞر اؿتهادي )ص  (1)

( ـتيياب افَـيياة  بيياب صييًؿة افييَرع  رؿييٛ 1/11أخٍجييٝ: أبييٞ داود يف شييْْٝ ) (1)

( ـتاب افَـاة  بياب ميا جتي  ؾٔيٝ إميٞا  ميٜ افَـياة  1/436(  ابٜ ماجٝ يف شْْٝ )1161)

  وضيييًٍٝ إفيييياين يف (1511  رؿيييٛ )(1/451(  واحلييياـٛ يف ادسيييتًرك )1215)رؿيييٛ 

 (.1455افسِسِة افؤًٍة  رؿٛ )
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 يٞويٚ نُيافٔٗ وتحِّيٞن ٓ بحٔث ادٍُِغ ظذ خيٍٗ أن صٖٕٝ مٜ وهٌا

 اداصئة ٍبيٞم ٍريوتوي ٓ حتيٟ أخيٍى جٓة ومٜ جٓة  مٜ ًَٕوة  شٔٞفة إػ إصٔاء

 .(1)شأشًارها إخٍاض إػ ذفٙ ؾٔٗدي ًًَٕا  زـٞاهتٛ نسًوً بٌٔة ظٍضٓا بَوادة

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.51افَـاة مٜ مْيٞر اؿتهادي )ص  (1)
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 كقا: الزكاة أع العباةات ادالقةثا

اخلافّ مٜ بغ أرـان اإلشيم   إْٕا فٞ نٖمِْا فٞجًٕا افَـاة ه٠ افٍـٜ ادايل

فيٌا ؾٓي٠ أ  اخلّسة  ؾ٠ٓ افٍـٜ افٞحًٔ افٌي وَٞ  بادا  ويف ـٚ أصيْاف اديا 5 

افًيادات ادافٔة5 إذ نٍاظ٠ أهٛ ؿىاع يف ادجتّيٕ وهيٛ افٍَيٍاء  وـيام أهنيا مٞزظية 

 ظييذ أـثييٍ مييٜ وؿيي  يف افًييا   ؾِٓييا أـثييٍ مييٜ حييٞ  بيياختمف مهييارؾٓا  ؾّييثمً 

ادحاصٔٚ هلا وؿ   وإمٞا  وافٌه  هلا وؿي  آخيٍ  واديًخٍات ـيٌفٙ  مميا 

ٍ ميٜ بياب ميٜ أبيٞاب احلٔياة مميا وًىٔٓيا ؿّٔية ا متنًية متًًدة يف أـثوً  ظذ أهن  

 .ـيرة يف شً حاجة ادحتاجغ ووًىٔٓا أمهٔة ـيرة فًى باذفٔٓا

 ؿساهنا بافهمة و٠ٍُ ـٞهنا افٍـٜ افثاين أمهٔية يف أرـيان اإلشيم   وإنْ ا إن  

 نُٞن أهٛ افًيادات ادافٔة وأ  افًيادات ادافٔة. ـإ  مافٔة سوة  ؾم ظج  أنْ 

ظيذ افَـياة بًيً افهيمة  ؾَيً روى  ـيان افهيحابة ويياوًٞن افْيي٠  وؿً

 ظيذ باوًي  رشيٞ  اهلل  :ظٜ جٍوٍ بٜ ظيًاهلل ؿا  يف صحٔح5ٝافيخاري 

 .(1)شإؿا  افهمة وإوتاء افَـاة وافْهى فُٚ مسِٛ

 ٞحٔيًافت   بًيً ونسط ما أو   افْي٠ وـان» : اؾٔ ابٜ حجٍ حلؿا  ا

 افًيييادات رأس ٕهنييا 5افَـيياة أداء ثييٛ  افئًٕيية افًيييادات رأس ٕهنييا 5افهييمة إؿاميية

شُّ مَ أَ  إفٔٝ حاجتٓٛ ما ؿٞ  ـٚ وًِٛ ثٛ  ادافٔة
(1). 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـتاب اإلوامن  باب ؿٞ  افْيي٠ صيذ اهلل   (1/11أخٍجٝ: افيخاري يف صحٔحٝ ) (1)

ب اإلويامن  بياب بٔيان أن افيًوٜ (ـتيا1/42(ومسِٛ )42  رؿٛ )شافًوٜ افْهٔحة»ظِٔٝ وشِٛ: 

 (.41افْهٔحة  رؿٛ )

 (.1/2ؾتى افياري ذح صحٔى افيخاري ) (1)
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 لعباةات ادالقة يف مصارف الزكاة: اا  ثالث

 جياوية هيٞ فئُ ادٓٛ أن   ظذ وآجتامظٔٞن آؿتهادوٞن افًِامء ٕٝي   فًَ»

 ضا ي  ظذ احلهٞ  صتٟ بٞشا ٚ ماتاحلُٞ نستىٕٔ ؾًَ ويهِٔٓا  إمٞا 

 ميٜ إهيٛ وفُيٜ 5وافْهيٍة افًً  رظاوة مٕ ذفٙ وُٞن وؿً مياذة  وؽر مياذة

 ونًِي  ادٔيَان  ؤّيٚ ؿيً ؾْٓيا يهِٔٓا؟ بًً إمٞا  هٌه نكف أوٜ: هٞ ذفٙ

 ذفيٙ بًً ظج  ؾم وستحَٝ  مٜ مْٝ وحيٍ  وستحَٝ  ٓ مٜ ادا  ووٖخٌ إهٞاء 

 افَـياة ميٜ أخٍى ـثرة أصٔاء نٍك ـام  جمّمً  وًظٝ وٓ إمٍ هٌا ٍآنافَ هيتٛ أن

 .ونٍهِٓا نئْٓا فِسْة

ًٕيا اديايل ارويافت ي  ظٍف فًَ  ـإي  اإلشيم   ؿييٚ افرضيا   ميٜ ـثيرة أفٞا

ا ادختٍِيية  افنييً  ضٞا ييٗ مييٜ جتيييٟ ا  أو ضًٞظيي  خَإييات يف جتّييٕ ثييٛ ـًٍهيي

 وَويً ميا ـيٚ وىف وأظيٞاهنٛ  أؿيارهٛو أصخاصيٓٛ ظيذ فتٍْ٘ وادِٞك  إباضٍة

 مييا بُييٚ احلييا ٓ  ظييٍض ضيياربغ وشييِىاهنٛ  ظيّييتٓٛ وويٓييٍ ومتًييتٓٛ أهييتٓٛ

 .وادساـغ افٍٍَاء مٜ وافؤًٍة افًامِة افنً  ؾئات يتاجٝ

 وجًيٚ ادحتاجية  افٍئيات نِيٙ إػ إوػ ظْاوتيٝ وجيٝ اإلشم  جاء ؾِام

 هيٌا وـيان ظامية  افًوفية ميٞارد وىف ة خاصي افَـاة أمٞا  يف إوؾٍ افْهٔ  هلٛ

ا افٍصيئً آجتامظيي٠ آجتيياه ًَ ا شييي ًً  وإٍٕييا، ٍا  يوافويي ادافٔيية ظييامل يف بًٔيي

 .(1)شضٞوِة ؿٍون بًً إٓ اإلٕسإٔة نًٍؾٝ مل احلُٞم٠ 

ونئيغ مهيارؾٓا إػ أحيً ميٜ إن اهلل شيحإٝ ونًاػ مل وٞـٚ ؿسّة افَـاة 

  ٕ ٌي نٞػ وضٕ نِٙ ادهارف رمحٝ مْٝ بًياده5 إميٍ ٝ شيحإٝ هٞ افافيؼ5 بٚ إ

 افٌي وً  ظذ أمهٔة أمٍ افَـاة وظئٛ ظْاوة افؼوًة هٌا افٍـٜ افًئٛ.

وٓ افٍؽيات   فٌا ؾ٘ن مهارف افَـاة ٓ نًخٚ ؾٔٓا آجتٓادات افنخهٔة

ومئْة ؽاوة اإلٕسإٔة  ؾّهارؾٓا مْهٞص ظِٔٓا يف ـتاب اهلل افٍُوٛ مٞضحة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/451ؾَٝ افَـاة وٞشٗ افٍَضاوي ) (1)



 العبادات املالية من أركان اإلسالم                    ثالثالفصل ال        

 

 

111 

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  ﴿: ان  ؿا  افئ

﮳  ﮴﮵ ﮶ ﮷  ﮲  ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ

 .[16]افتٞبة:﴾﮸

 وجَأهيا بٍْسيٝ افهيًؿة ؿسيٛ نيٞػ شييحإٝ وافيٍب :»ؿا  ابٜ افَئٛ 

 .افْاس مٜ صٍْان جيًّٓا أجَاء  ثامٕٔة

 وـثٍهتيا وضيًٍٓا احلاجية صيًة بحسي  ؾٖٔخيٌ حلاجية وٖخيٌ مٜ: أحدمها

 .افسئٚ وابٜ افٍؿاب  ويف  وادساـغ افٍٍَاء وهٛ وؿِتٓا 

 ؿِيييٞهٛ  وادٗفٍييية ظِٔٓيييا  افًيييامِٞن وهيييٛ دًٍْتيييٝ وٖخيييٌ ميييٜ: والثييياين

  ستاجياً  أخٌ وُٜ مل ؾ٘ن اهلل  شئٚ يف وافٌَاة افيغ  ذات إلصمح وافٌارمٞن

 .(1)شافَـاة يف فٝ شٓٛ ؾم فِّسِّغ  مًٍْة ؾٔٝ وٓ

مييٜ بييغ ادهييارف وفتحَٔيي٘ هييٌا افٌييٍض خهييّ اهلل مخسيية مهييارف  »

افثامٕٔة نٖخٌ افَـياة يي  مسيّٟ احلاجية وافٍَيٍ  وٓ وُّيٜ بحيا  ميٜ إحيٞا  

طٍف مٜ افيٍوف أن نيٌ  حهِٔتٓا إػ ؽرهٛ  إٓ يف حيًود ميا نيَيٟ  وي  أي  

 مٜ إصْاف افثامٕٔة.

ووتوى إثٍ افتٞزو٠ً فَِـاة يف ـٞهنا نسيًٟ إػ اشتئهيا  صيٖؾة افٍَيٍ  إذ 

وهيٌا ميا اهتيًى بيٝ   أرصً إػ ضورة اإلؽْاء ظٜ ضٍوي٘ افَـياة  ٕجً افٍشٞ 

 .(1)«لذا أ طقتم فلغـوا» :ؾٖرصً بًوره مٜ بًًه ظٍّ 

بٚ هْياك ميٜ ذهي  إػ إمُإٔية إٕنياء مٗشسيات جتاروية وإٕتاجٔية ميٜ ميا  

 .(1)شوحًهٛ افَـاة ووُٞن دخِٓا مُِا فٍٍَِاء وادساـغ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/3) زاد ادًاد يف هًي خر افًياد  ٓبٜ ؿٔٛ اجلٞزوة (1)

وابيٜ أ  صئية يف   (2113  رؿيٛ )(5/146أخٍجٝ: ظيً افٍزا، يف ادهيْٗ ) (1)

  رؿيييٛ (1/43واخلٍا ىييي٠ يف مُيييار  إخيييم، )  (16514رؿيييٛ )  (1/561هيييْٗ )اد

 (.31ختٍوج منُِة افٍٍَ  رؿٛ )    وضًٍٝ إفياين يف(116)

 (.46افَـاة مٜ مْيٞر اؿتهادي  ص ) (1)
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 :وهذا تؼسقم دصارف الزكاة

افْيا  افٍَآين ادايل مٜ حي٘ هلٛ إخٌ مما مجٕ ميٜ أميٞا  افَـياة   ؿٍر

 .وأظىٟ وصًٍا دؿًَٔا دستحَٔٓا  حتٟ ٓ وتسِٚ ؽرهٛ إفٔٓا  واشتٖثٍ اهلل بٝ  

إن افٌي وَٞ  ظذ سف افَـاة وتًيً هلل نًاػ ب٘ظىاء احلَيٞ، ادافٔية إػ 

 أصحاها وإٓ فُان إثاًم ظئاًم ٕهنا أمإة.

ّمييٚ حييا  مسييتحَٔٓا وصييًة حيياجتٓٛ  جيًييٚ ادسييِّغ وتسيياو َٖ َٞن يف أن بَن

 ادًٞزوٜ  ظيادة هلل  ونٍَبًا إفٔٝ  ـام وع:  حاجة وُِّٞا أمٞآً وسامهٞن ها يف شً

 وادساكني الػؼراء .1-2

 اهلل نًيياػ فييٝ مييٜ ؾَييٍاء وستيياجغ  ؾيي٘ن   ٓ ختِييٞاادجتًّييات مجًٔييًا إن 

تّيٚ دا يٍة آبيتمء وآختييار  وـيٌفٙ ٓ ذوًتيٝ  ونُ حُّة يف ذفٙ ـ٠ نسيٞد

 ختِٞا مٜ أؽْٔاء وأهٚ إمٞا .

مٍٍوضًا يف  ادحتاجغ وجًٚ هلٛ حَاً  ؾًَ اهتٛ اهلل نًاػ بحا  هٗٓء

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ﴿ :ؿا مً   ما  إؽْٔاء ونٞظًهٛ بّواظٍتٝ

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ 

 .[125]افيٍَة: ﴾ ەئ

ڇ ڇ  چ ڇ ڇ ڃ چ چ چ ﴿ :وؿا  

 .[5  1]إٍٕا : ﴾ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ

 فًِّٚ وحث ظِٔٝ وهنيٟ ظيٜ افُسيٚ واخلّيٞ  اإلشم  ؿً دظا هٌا مٕ أن  

 وآنُا  ـام مٍ يف احلث ظذ افًّٚ ونٍك افُسٚ وآنُا .

ٍوًة فٍٍَِاء يف أمٞا  إؽْٔاء جياء نٍشئخا دييًأ يؾاحل٘ افٌي أوجيتٝ افن

 وافتَٞى ومحاوة افٍُْ مٜ افوٌا ٜ وإحَاد ونىٓرها.افتًاون ظذ افز 

إذا  وهلٌا ـإ  افَـاة ميٜ أظييٛ جٞإي  افتُاؾيٚ اإلجتامظي٠  وخهٞصياً 

 اهلل نًاػ ؿً ذـٍ افٍٍَاء وادساـغ يف أو  مٜ وستح٘ افَـاة. ظٍؾْا أن  
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 ميا يف ادستَيٚ ظًْما وتٛ نىئ٘ هيٌه افٍٍووية ب٘ظىياء افٍَير َٚ م  َٖ ثٛ إن افتَ 

ؾتَيٞى إمية وحييًث مييًأ  5ظيًدهٛ ٚ  َؿي  ؿيً وٍوً  ؾيًً ؾسة مًْٔة شْجً افٍَيٍاء

 إفٔٝ افٍَآن افٍُوٛ. اُاؾٚ افٌي دظافت  

يف نٞزوٕ هٌه إمٞا  ظذ افٍٍَاء أخٌها وإٓتٍاع  وٍاعـام أن اإلشم  مل 

ّييٚ ًإػ افُسيي  واف ودظيياهيا وشييً احلاجيية دييًة مًْٔيية أو آـتٍياء5 بييٚ راظييٟ 

  ؾِيٞ ٕيٍٕيا ميثمً إػ زـياة اإلبي5ٚ ؾْجيً اإلشيم  ؿيً وإٓتٍاع بادا  وآشتثامر

 افًىياء ظيذ افَيًرة أن إذ  جيًاً  مٓيٛ ختٍج مْٓيا افَـياة5 وهيٌا  راظٟ افْٞظٔة افت٠

َ ي  مًْٔة  شْا بيِٞؽٓا نتحًد اإلبٚ يف واإلٕجاب  أن نسيتح٘ افتي٠ هي٠ ميثمً  ة ؾاحل

 خم  جًوً مٞفٞد ظذ احلهٞ  مٜ صاحيٓا متُٜ ذنإ ؾحٔازهتا  افٍحٚ وىٍؿٓا

 افِييٞن  وبْي  شيْتغ  إتييار مْيٝ نتىِي  افت٠ ادخاض بْ  بخمف افًا   ٍُٕ

 .احلّٚ أصٍٓ حساب دون مٜ إؿٚ  ظذ شْة إتيار تىِ ن افت٠

  ٕ ميٜ أهيًاف  ام ويً  ظيذ أن  وذـٍ افٍٍَاء يف أو  مهارف افَـاة إن د   ؾي٘

 وظذ احلآت ادحتاجة.  اء ادجتّٕ افَواء ظذ افٍٍَ متاماً اإلشم  يف بْ

 فتًيافٔٛ افًيٍض شيٞء ميٜ - افْياس ميٜ ـثير ٝويْيا ووْي٠ٌ أن ٕنر إػ مي»

 أوفئيٙ هيٛ فَِـياة ادسيتحَغ وادساـغ افٍٍَاء أن   -هلا افتىئ٘ وشٞء اإلشم 

 بيييافٍٍَ واونيييياهٍ افْييياس  شيييٗا  احسؾيييٞا افيييٌوٜ ادتسيييٞفٞن  أو ادتيىِيييٞن 

ٍ   فٌِييادوٜ أوييًهيٛ ومييًوا وادسييُْة   وظييذ وإشييٞا،  ادجييامٕ يف ا حغ وافيي

 ـثير أذهيان يف ماثِية ـإ  فِّسُغ افهٞرة هٌه وفًٚ 5وؽرها ادساجً أبٞاب

 افْاس ٝوْي   جًِٝ مما  افٍشٞ  زمٜ يف حتٟ ؿًوٛ  زمٜ مٌْ افْاس مٜ

 وٍىيٜ مل وإن بح٘  ادجتّٕ مًٕٞة وستحَٞن افٌوٜ احلََٔٔغ  احلاجة أهٚ ظذ

 والتؿرتيا  التؿيرة تيرة  اليذ  ادسيؽني ليقس»: ذفيٙ يف  ؾَيا  افُثرون  هلٛ

ھ ے  ﴿: شييمتم ل  اقييرأوا يتعػيي ، الييذ  ادسييؽني لكييام والؾؼؿتييا ، والؾؼؿيية

 .(1)ش(1)[121: افيٍَة] ﴾ۓ ے ۓ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٓ وسييٖفٞن ﴿ؿييٞ  اهلل نًيياػ:  ـتيياب افَـيياة  بيياب  (1/115أخٍجييٝ: افيخيياري ) (1)

 (.1521ؿٛ )  روـٛ افٌْٟ﴾  افْاس إحلاؾا

 (.1/411ؾَٝ افَـاة وٞشٗ افٍَضاوي  ) (1)
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ومٜ  ـان آختمف يف نًٍوٗ افٍَر يف شئٚ متَٔٔه ظٜ ادسُغ وؿً »

ى افىزى  ثٛ ؾًَ اختِٗ ادٍرسون وافٍَٓاء أووًا يف نًٍوٗ ادسُغ  وؿً رج 

  وادسُغ هٞ: شادحتاج ادتًٍٗ افٌي ٓ وسا  افْاس»ادٍاد بافٍَر  هٞ:  أن  

 افٍٍوَان ـان وإن  ـٌفٙ ذفٙ إن ؿِْا وإٕام  شادحتاج ادتٌفٚ فِْاس بّسٖفتٓٛ»

 افًِٛ أهٚ مٜ اجلّٕٔ إلمجاع وادسُْة5 افٌفة دون واحلاجة بافٍٍَ إٓ وًىٔا مل

ٕ   ادسُغ أن    ظًْ ادسُْة مًْٟ وأن   بافٍٍَ  ادٍٍوضة افهًؿة مٜ وًىٟ امإ

 ﴾ۉ ې ې ې ﴿: ثْاؤه جٚ اهلل ؿا  ـام افٌفة : افًٍب

 .(1) ش[11]افيٍَة:

    ؾقفاوالعامؾ .3

اصييئٚ  إن ؾيييٍض افَـييياة يف ـثييير ميييٜ إصيييْاف ميييٜ إميييٞا   وادح

واحلٔٞإات  ومجٕ هٌه افَـاة وحسابتٓا وحٍيٓا وصٔإتٓا ونٞزوًٓا ظذ أـّيٚ 

وجٝ  حيتاج جلًٓ ـيير وظّيٚ أميغ وَيٞ  ظِٔيٝ خمِهيٞن  ومَابيٚ هيٌا افًّيٚ 

ض هلٛ اإلشم  جَءًا مٜ افَـاة  ؾحٍٔ افٍَآن هلٛ حَٞؿٓٛ وجًٚ هليٛ ٕهئيًا ؾٍ

 ًٍة خلًمة ادجتّٕ.مٍٍوضًا مٜ افَـاة فَاء ما وَٞمٞن بٝ مٜ مْ

 وافًامِٞن ظذ افَـاة  وهٛ اجلياة هلا واحلاؾيٞن هلا.

و٠ًْ افًامِغ ظذ افَـياة وهيٛ: افسيًاة افيٌوٜ »وَٞ  ابٜ ؿًامة رمحٝ اهلل : 

ويًثٓٛ اإلما 5 ٕخٌها مٜ أرباها  ومجًٓا  وحٍيٓا  وَِٕٓا  وميٜ ؤًيْٓٛ مميٜ 

ان  وسييٞؿٓا ووٍظاهييا  وحيِّٓييا  وـييٌفٙ احلاشيي   وا فُانيي   وافُٔ ييا   وافييٞز 

اد  وـٚ مٜ حيتاج إفٔٝ ؾٔٓا5 ؾٕ٘ٝ ُوًىٟ أجٍنٝ مْٓا5 ٕن ذفٙ مٜ مٕٗتٓيا  ً ؿيً 5 وافً

 .(1)شويًث ظذ افهًؿة شًاة  ووًىٔٓٛ ظامفتٓٛ ـان افْي٠ 

 ؾٓٛ افٌوٜ وَٞمٞن ظذ مجًٓا  وحٍيٓا  ونَسّٔٓا.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  دحّيً بيٜ جٍويٍ افىيزي  شجيامٕ افئيان يف نٖوويٚ آي افَيٍآن»  ينٍسر افىز (1)

(11/411.) 

 (.1/521اد٠ٌْ ٓبٜ ؿًامة ) (1)
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 جييا   وهييٛ افييٌوٜاجلييياة: مجييٕ »وَييٞ  افنيئي ابييٜ ظثّٔييغ رمحييٝ اهلل: 

وٖخٌوهنا مٜ أهِٓا  واحلٍاظ: افٌوٜ وَٞمٞن ظذ حٍيٓا  وافَاشّٞن هلا: افيٌوٜ 

 . (1)شوَسّٞهنا يف أهِٓا

ِ ي  وؾٍض هٌا اجلَء ؤٌْٓٛ ظيٜ  شئام وأهنيٛ وًياوْٞن ٕ إػ إميٞا  ٓافتى

ْٔاء بّختِٗ إٔٞاظٓا  ؾٌٓا افْهٔ  وٍُٚ هلٛ ما ؤٌْٓٛ ظٜ افٞؿٞع يف أمٞا  إؽ

 ادحٍ .

 اهلاصي٠ّ ؾٔٓيا ويًخٚ مل وإٕيام صيحٔحة5 أجٍة ه٠» :ؿا  ابٜ افًٍ  

  ٍ  فيٝ  أمُِٓيا  اهلل أن أجٍة اأهن   ظذ وافًف5ٚٔ افٌروًة ظٜ ونياظًاً  فٍُِامة واً ي

 .(1)شمجًٓا يف اخلًمة شٞى مْٓا بٝ وٖخٌ وصٗ فٝ وفُٔ ؽْٔا  ـان وإنْ 

٠ٌْ يف أمٞافٝ وجًِٓا ظيادة هلل ؾادْٓج افٍَآين احلُٔٛ مٕ ما ؾٍض ظذ اف

شيحإٝ ونًاػ وتًيً ها بٍٕ٘اؿٝ مٜ أمٞافٝ يف افَـاة  جًٚ هْاك ظّيمً آخيٍ ووؾيٍ 

 ؾٍصة فًِّٚ ؿً حيتاجٓا ادجتّٕ ادسِٛ وخهٞصًا يف هٌا افَمان.

 ادملػة قؾوهبم .4

وهٛ افٍُيار افيٌوٜ وٍجيٟ إشيممٓٛ أو إشيم  ميٜ خٍِٓيٛ  أو ادسيِّٞن »

شيم  ؿٍوييًا  وإَىًيٞا ظيٜ إلأو افٌوٜ دخِٞا ا  فٌوٜ حيتاجٞن إػ افتثئ حًوثًا ا

وفييئم  5فُيئم وُييٞن ظِيئٓٛ حييٍج 5أهِيئٓٛ وظنييا ٍهٛ  ؾٍييٍض هلييٛ يف افَـيياة

  وميْٓٛ غّومْٓٛ مٜ وًىٟ فُِيٗ ظيٜ أذى ادسيِنوىٍهٛ احلاجة إػ افٍدة  

ُّيْٓٛ ميٜ دظيٞة مٜ وًىٟ نٍؽٔيًا فًنيا ٍهٛ وؿيٞمٓٛ يف اإلشيم 5 ؾًٔىيٞن ميا و

 أؿٞامٓٛ.

 أمٔية بيٜ ـهيٍٞان وظنيرنٝ ؿٞميٝ إشم  أو إشممٝ بًىٔتٝ وٍجٟ مٜ ؾّْٓٛ

 أميٍه يف فْٔييٍ أصيٍٓ أربًية وأمِٓٝ  مُة ؾتى وٞ  إمان فٝ  افْي٠ وه  افٌي

 وـيان وسيِٛ  أن ؿييٚ حْيغ ؽيَوة ادسيِّغ ميٕ وصًٓ ٍيؾحو ؽا يًا وـان بىِيٝ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/145افؼح ادّتٕ ) (1)

 (.1/415أحُا  افٍَآن ٓبٜ افًٍ  ) (1)
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 إبيمً   افْيي٠ أظىياه وؿيً حْيغ  إػ خيٍج ادي مْيٝ شيمحٝ اشتًار  افْي٠

  ويف رواوة مسيِٛ افٍٍَ خينٟ ٓ مٜ ظىاء هٌا: ؾَا  واد  يف ـإ  سِّة ـثرة

ما أظىاين  وإٕيٝ ٕبٌيْ افْياس إيل  ؾيام  واهلل فًَ أظىاين رشٞ  اهلل »ؿا : 

 .(1)شبٍح وًى٠ْٔ حتٟ إٕٝ ٕح  افْاس إيل

 جياء ـيام مًيٝ  ؽيره وذ ذه ـيٗ ب٘ظىا ٝ ووٍجٟ ذه خينٟ مٜ ومْٓٛ

 ميًحٞا افهيًؿات ميٜ أظىياهٛ ؾ٘ن  افْي٠ وٖنٞن ـإٞا ؿًٞما أن ظياس ابٜ ظٜ

 .(1)وظابٞا ذمٞا مًْٓٛ وإن حسٜ  دوٜ هٌا: وؿافٞا اإلشم 

 .اإلشم  ظذ افثيات ظذ فٝ إظإة ؾًٔىٟ اإلشم   يف حًوثًا دخٚ مٜ ومْٓٛ

 أو هيييٞدي مييٜ أشييِٛ مييٜ: ؾَييا   شؿِييٞهٛ ادٗفٍيية» ظييٜ افَهييٍي شييئٚ

ؽًْٔا ـان وإن: ؿا  ؽًْٔا؟ ـان وإن: ؿٔٚ. ٍاينيٕه
(1). 

 فيٝ بيام وضيحٟ افَيًوٛ  دوْيٝ هجيٍ ؿً اإلشم  يف حًوثًا افًاخٚ أن   وذفٙ

 هٌا أن   صٙ وٓ رزؿٝ  يف وهيًد ظنرنٝ  مٜ حيارب ما وـثًرا وأرسنٝ  أبٞوٝ ظًْ

 .وادًٕٞة وافتثئ  نجٕٔبافت   جًوٍ نًاػ هلل دٕٔاه ونٍك ٍٕسٝ باع افٌي

 أظىيٞا إذا افٍُار مٜ ٕيٍاء هلٛ وزظام ٓٛ ادسِّغ شادات مٜ ؿٞ  ومْٓٛ

 حيانٛ بيٜ فًيًى  بُيٍ أبيٟ ب٘ظىياء فيٝ واشتنيًٓوا ٕييٍا ٓٛ  إشيم  رج٠

 .(5)أؿٞامٓام يف دُإتٓام إشممٓام حسٜ مٕ بًر  بٜ وافَبٍؿان

 ووٍجيٟ أؿيٞامٓٛ  يف مىاظٞن دسِّغ ا مٜ اإلوامن ضًٍاء زظامء ومْٓٛ

 أظىياهٛ ـافيٌوٜ وؽيره  اجلٓياد يف ومْاصيحتٓٛ إوامهنٛ وؿٞة نثئتٓٛ  ب٘ظىا ٓٛ

 افٌوٜ مُة أهٚ مٜ افىَِاء بًْ وهٛ هٞازن  ؽْا ٛ مٜ افٞاؾٍة افًىاوا  افْي٠

 ذفيٙ بًيً أـثيٍهٛ ثيي  وؿيً اإلوامن  ضًٔٗ ومْٓٛ ادْاؾ٘  مْٓٛ ؾُان أشِّٞا 

 .ممٓٛإش وحسٜ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـتاب افٍوا ٚ  باب يف ظىا ٝ صيذ اهلل   (5/1163أخٍجٝ مسِٛ يف صحٔحٝ ) (1)

 (.1111ظِٔٝ وشِٛ  رؿٛ )

 (.11/414أخٍجٝ: افىزي يف افتٍسر ) (1)

 (.16211  رؿٛ )(1/514أخٍجٝ: ابٜ أ  صٔية يف ادهْٗ ) (1)

 .(11411  رؿٛ )(2/16أخٍجٝ:  افي٠َٓٔ يف افسْٜ افُزى ) (5)
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 وٍجٟ دا وًىٞن إظًاء  بمد وحًود افثٌٞر يف ادسِّغ مٜ ؿٞ  ومْٓٛ

 .افًًو هامجٓٛ إذا ادسِّغ مٜ وراءهٛ ظّٜ دؾاظٓٛ مٜ

 أـإٞا شٞاء ﴾ہ ہ ﴿ فٍٔ ظّٞ  ي  نًخٚ إٕٞاع هٌه وـٚ

 .(1)شمسِّغ أ  ـٍاًرا

ا ادسِّغ صًؿات مٜ ـاؾٍ وًىٟ أنْ  ظج  وٓ ًٍ   اإلشيم  ظيذ فَِيٝ نٖفٔ

 . اجلٓاد مٜ ضب -افٍَضي٠ ذـٍ ـام- هٌا ؾ٘ن   صًره  يف فٝ متًُْٔا أو

 وصيْٗ  افزهيان ب٘ؿامية ـٍٍه ظٜ وٍجٕ صْٗ: أصْاف ثمثة ؾادؼـٞن»

 ميٕ وستًّٚ فِّسِّغ افْاطٍ واإلما   واإلحسان بافًىاء وصْٗ  وافسْان بافٍَٓ

 .(1)شٍافٍُ مٜ وختليصه فْجانٝ شييًا وٍاه ما صْٗ ـٚ

ٍف مييٜ مهييارف افَـياة فٞجييًٕاه بادييا  وسييٓٛ يف يوفيٞ نٖمِْييا هييٌا ادهي

ثيٛ ميا إظَاز اإلشم  بٖٕاس حييٞن ادا  يف أو  حٔاهتٛ  يٍوٍ ٍُٕ أو وسٓٛ يف

  ؾادييا  يف هييٌا إػ اإلخييمص افتييا  يف اإلشييتجابة فِييًوٜ اوِيثييٞن أن وتحٞفييٞ

 دسِّغ وإظَاز دوْٓٛ.ٍف فً  دورًا هامًا يف احلٍاظ ظذ دوار اياده

 . الرقاب5

جًٚ اهلل نًاػ ؾٙ افٍؿاب ميٜ افيٍ، أحيً مهيارف افَـياة افتي٠ خههي  

 فتحٍوٍ ادسِٛ مٜ ظيٞدوة افٍ، وختِٔهٝ ـاممً هلل نًاػ.

ظْييٟ بافٍؿيياب يف هييٌا ادٞضييٕ  ادُييانيٞن5 : »ؿييا  اإلمييا  افىييزي 

جيًا ظذ مٜ أوجيٓا ظِٔٝ يف إلمجاع احلجة ظذ ذف5ٙ ؾ٘ن اهلل جًٚ افَـاة حًَا وا

مافٝ خيٍجٓا مْٝ  ٓ وٍجٕ إفٔٝ مْٓيا ٍٕيٕ ميٜ ظيٍض افئًٕا  وٓ ِظيٞض  وادًتي٘ 

 .(1)شرؿية مْٓا راجٕ إفٔٝ وٓء مٜ أظتَٝ  وذفٙ ٍٕٕ وًٞد إفٔٝ مْٓا

 ؾافٍؿاب ننّٚ  ادُان  ادسِٛ  وإشر ادسِٛ  وادِّٞك ادسِٛ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-1/444ؾَيٝ افَـياة وٞشيٗ افٍَضياوي  ) إيٍ نٍهٔٚ هٌه إٕٞاع وأدفتٓيا يف: (1)

441.) 

 (.3/124نٍسر افٍَضي٠ ) (1)

 (.15/415نٍسر افىزي ) (1)
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 ميٜ مسيِامً  أشيراً  زـانيٝ ميٜ ونيسي أن زوجييٞ»ؿا  ابٜ ؿًامة يف ادٌْي٠: 

ٕ   5ادؼـغ أوًي  ؾٔيٝ وٕن   5افيٍ، ميٜ افًييً رؿيية ـٍيٙ ؾٓٞ إرس مٜ رؿية ؾٙ ٕٝ

ي ؿِٞه5ٛ ادٗفٍة إػ ـهيٍؾٝ ؾٓٞ فًِوٜ اظَازاً   ٕ  رؿيتيٝ فٍيٙ إشير إػ وًؾًيٝ ٝوٕ

 .(1)شافًوٜ مٜ رؿيتٝ فٍٙ افٌار  إػ وًؾًٝ ما ؾٖصيٝ

ذع أحُامًا ـثرة وجًِٓا أشيابًا فٍٙ افٍؿياب ميٜ ؿٔيً افيٍ،5  إن اإلشم »

وؿتيٚ اخلىيٖ    وػ ـام يف افٍُيارات ـٍُيارة افّٔيغبٚ إٕٝ جًِٓا يف ادٍنية إ

 وافٞطء يف هنار رموان.

 وهيٟ افَـياة  أميٞا  ميٜ شيٓاًم  وافتحٍوٍ فًِت٘ ؾجًٚ ـِٝ ذفٙ ظذ زاد ثٛ

 افيًا ٛ اديٞرد وهيٟ  أدا ٓيا يف ظييٛإ ادسيِّغ مجٓيٞر ونيسك افت٠ افرضوية

 ش.افٍؿاب يف» شٓٛ هٞ وذفٙ. اإلشمم٠ ادا  فئ 

ميٜ أشيياب  إذ جًٚ شيياً  إلٕسانفة ـيرة ظذ احسا  اإلشم  وهٌا ؾٔٝ دٓف

 شًادنٝ وـٍامتٝ مٍجًٝ إػ رـٜ ظئٛ مٜ أرـان اإلشم  افت٠ وَٞ  ظِٔٓا افًوٜ.

ؿيتٓٛ ظذ أن وًؾًٞا إفٔٓٛ ثًّْا يف مَابٚ ؾافًئً افٌوٜ وتًاؿًون مٕ ممك ر

  ٍ َ   5رواأن وتح مٜ ما  افَـاة ؤًيْٓٛ ظيذ ؾيٙ رؿياهٛ  اً ؾًَ أوج  اإلشم  هلٛ ح

 مٜ أؽم  افٍ، وافًيٞدوة.

اإلشم  متّثمً يف افَـاة ـًيادة ؿا ّية ظيذ اديا  أو  ميٜ  وفًِْا ًٕرك أن  

 مٍٍوضًا. حارب افٍ، يف افٞجٞد  وحسيٝ إٔٝ جًِٝ حَاً 

  ٕ  5 ؾٕ٘يٝ ر،  رٝ جيٞز سؾٝ يف ختِّٔ افنًٞب مٜ افٍ، وآشتًاموأووًا ؾ٘

ظييا  دا ييٛ وٍييٍض ظييذ إمييٛ وافنييًٞب طِيياًم واشييتٌمًٓ  ؾييام أجييًر هييٌا افييٍ، 

 .(1)شبادُاؾحة وافًّٚ ظذ افتخِّ مْٝ  ورؾٕ ذفٝ ظٜ افنًٞب

 جيًَءا اهلا يٚ ريافيًو اديٞرد هيٌا ميٜ اإلشم  خيهّ أنْ  اهلغ   مٜ وفُٔ

 احلهئِة وُيٞن ؿً بٚ 5أـثٍ وُٞن وؿً افَـاة  حهِٔة ثّٜ وُٞن ؿً افٍؿٔ٘  فتحٍوٍ

 .افًَوَ ظيً بٜ ظٍّ ظًٓ يف حًث ـام إخٍى إصْاف اشتٌْ  إذا ـِٓا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/524اد٠ٌْ ٓبٜ ؿًامة ) (1)

  111إيٍ: افتُاؾٚ اإلجتامظي٠ يف اإلشيم   ظييً افًيا  أمحيً ظييً افًيا  )ص  (1)

115.) 
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ٍف مٜ مهارف افَـاة ؾُاك إشر باديا   ؾٍٔيٝ يووًخٚ ي  هٌا اده

 إظادة احلٍوة فٝ وإظَاز ٍٕسٝ.

 مو الغار .6

ميٜ افَـياة  ؾادسيِٛ ؿيً  جًٚ اهلل شيحإٝ ونًاػ فٌِارمغ ٕهٔيا مٍٍوضاً 

 حيتاج إيل رء ووىٍه فًِوٜ وٓ جيً افٞؾاء.

ؾافًاجَ ظٜ وؾاءدوْٝ وًً مٜ افٌيارمغ افيٌوٜ جتي  هليٛ افَـياة  وـيٌفٙ »

 .(1)شمٜ نًوٜ إلصمح بغ افْاس

أخٍوٜ خماؾية  وٞجً مٜ حيجٛ ظٜ إؿٍاض ٠ٍ داخٚ ادجتّٕ وُّٜ أنْ ؾ

سًوً  ٕتٔجية ضئ٘ ذات افٔيً  إٓ أن افَـياة أن وتًٍضٞا إلؾمس أو وّتًْٞا ظٜ افت  

يف افَـياة  ؾي٘ن   5ٝ إذا ميا وؿيٕ ادحيٌورٕ  إظذ أمٞاهلٛ بحٔث  مْح  هلٗٓء نٖمْٔاً 

 شٓام دٞاجٓة مثٚ هٌه احلآت.

ًَويية وؽيير افَـيياة يف اإلشييم  جتًييٚ إؾييٍاد افييٌوٜ هلييٛ خمَوٕييات ٕ إن  

  ٕ ٝ يف طٚ اؿتهياد إشيمم٠ ؿادروٜ ظذ اشتثامرها وٍوِٞن إؿٍاضٓا فٌِر  وذفٙ أ

ن ذفيٙ أـيٚ إ ٙ ميٜ أجيٚ اإلويًاع ٕيير ؾٞا يً  إذٓ وُّٜ فٍٍِد أن وتجٝ إػ افيْي

فٍِبا افٌي حٍمٝ اهلل  يف حغ أهنٛ إذا احتٍيٞا ها دون اشيتثامر أو نٞطٔيٗ ؾي٘هنٛ 

 ما وٗدي ها إػ افتآـٚ. وٗدون ظْٓا افَـاة وهٌا

نِيٙ  افٍصادة نَتيض إذن مْى هٌه إمٞا  ـٍَوض فٌوي احلاجية  ٕن   إن  

 ؾ٘ن افَـاة ٓ نٗدي ظْٓا. 5إمٞا  ما دام  يف ذمة ادًوْغ

ميٜ خيم  حهئِتٓا افيٞاؾٍة وميٜ  وهٌُا وتجذ فْا أن فَِـاة دورا متٞؤِياً 

ظيام متْحيٝ ميٜ نيٖمغ وضيامن حلٍـية  خم  ما يٍره مٜ أميٞا  مُتْيَة  ؾويمً 

 .(1)شآ تامن يف ادجتّٕ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/113مْار افسئٚ )  (4/111إيٍ: اد٠ٌْ ٓبٜ ؿًامة ) (1)

 (.54)ص افَـاة مٜ مْيٞر اؿتهادي (1)
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ّ  ميٜ وْىيي٘ ظِيئٓ» افٌيارمغ  أوفئيٙ افيٌوٜ أصييابتٓٛ فٍئ  ٛظيذ أن أخي

 آشتًإة.إػ  وادِامت5 إمٍ افٌي اضىٍوا مًٝ افُٞارث

ٚ أصيابٝ جيثمثة مٜ افٌارمغ: رجيٚ ذهي  افسئٚ بامفيٝ  ور»ؿا  جماهً: 

 .(1)شجٚ فٝ ظٔا  وفُٔ فٝ ما   ؾٓٞ وًان ووٍْ٘ ظذ ظٔافٝحٍو٘ ؾٌه  بامفٝ  ور

ميٜ  إن اإلشم  مل وسك افٌار  ادًوٜ فِتزظات ؾحس 5 بٚ جًٚ فٝ شٓامً 

 ٍ  وٓ خجٚ  ؾٓٞ رجيٚ ميٜ ادسيِّغ أشٓٛ افَـاة وىاف  بٝ ويل إمٍ  ؽر ها

 وىِ  حَٝ مٜ بٔ  ما  ادسِّغ.

ييٝ ونييسط أْن ٓ وُييٞن افييًوٜ   ٕ  ومل وؿييامر  مخييٍ ٍبيـنيي مًهيئةيف ظيذ أ

 أنْ  ٕجيٚ بافيًوٜ اإلٍٕا، يف ونٞشٕ ؤٍُٝ ما ظًْه وُٞن ـٖنْ  افَـاة  ٕخٌ وستًن

 ٍورة يفِو اشتًان ؾَر بخمف مٌمٞ   ؿهً ٕٕٝ مْٓا5 وًىٟ ؾم افَـاة  مٜ وٖخٌ

ٕ   افَـاة  مٜ إخٌ ٕاوواً   ميٜ نياب إن فُيٜ .ؿهيًه حلسيٜ مْٓيا دوْيٝ ؿًر وًىٟ ٝؾ٘

 .(1)شإحسٜ ظذ وًىٟ ؾٕ٘ٝ ذمٔٛ  بَهً أو دًهٔة  اشتًان

 واهلّٛ  وؿً أحل٘ ؾَٓاؤٕا بافٌارمغ ؾئة مٜ أصحاب ادٍوءة وادٍُمات

 ذات إلصيمح وٌٍميٞن افيٌوٜ وهيٛ واإلشيمم٠  افًيٍ  ادجتّيٕ ظٍؾٓا افًافٔة 

 دماء يف ٍنناج -ؿٍوتغ أهٚ أو ـَئِتغ- ظئّة مجاظة بغ وَٕ بٖنْ  وذفٙ افيغ 

 ووِتَ  بْٔٓام  بافهِى افٍجٚ ؾٔتٞشٓ وافًًاوة  افنحْاء بسييٓا وحيًث وأمٞا  

 ؾُيان ظيئاًم  مًٍوًؾيا أنيٟ ؿيً ؾٌٓا افثا ٍة  فٔىٍئ بْٔٓٛ  ظام ظًٞضا مآً  ذمتٝ يف

 ادهِحغ  افَٞ  بسادات ذفٙ جيحٗ فئم 5ًؿةافه   مٜ ظْٝ محِٝ ادًٍوف مٜ

 مييٜ ٕهيئيًا هلييٛ وجًييٚ ؾٔٓييا  ادسييٖفة ب٘باحيية ٍعيَفّنيي ا ؾجيياء ظييَا ّٓٛ  وييٞهٜ أو

 ميٜ وًىيٟ افيغ ذات إلصمح افٌار  أن: ظِامؤٕا وكح أنْ  اجلّٔٚ ومٜ  افهًؿة

 .(1)افٌمة أهٚ مٜ مجاظتغ بغ اإلصمح هٌا ـان وفٞ  ؽٍوّٝ فسًاد افَـاة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.115  111إيٍ: افتُاؾٚ اإلجتامظ٠ يف اإلشم   ظيً افًا  أمحً ظيً افًا  )ص  (1)

 (.1/161افٍَٝ اإلشمم٠ وأدفتٝ  وهية افَحٔع ) (1)

 (.1/116ؾَٝ افَـاة وٞشٗ افٍَضاوي  ) (1)
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 ظّيٚ يف اخلير أهيٚ ميٜ وَيٞ  ميٜ ـيٚ اسافْ   بغ ادهِحغ هٗٓء ومثٚ

 مسيجً أو افٍَيٍاء  فًيمج مستنيٍٟ أو فدوتيا   ـّٗشسية ٕياؾٕ اجتامظ٠ وعٍيمن

 افييز أظييام  مييٜ ذفييٙ صييابٝ مييا أو ادسييِّغ  فتًِيئٛ مًرشيية أو افهييمة  إلؿاميية

يي  آجتامظٔيية  واخلًمية  ٕ  أن حَييٝ ؾّييٜ فِجامظيية  ظييا  خيير شيئٚ يف خييً  ؿييً ٝؾ٘

 ؽٍميٞا ميٜ ظذ افٌارمغ ٍيوَه دفٔٚ ٍعيافن   يف وفُٔ 5هلا افًا  ادا  مٜ وساظً

. ﴾ ھ ﴿ فٍيئ يف أوفئييٙ وييًخٚ مل ؾِييٞ ؽييرهٛ  دون افيييغ ذات إلصييمح

 .بافَٔاس حُّٓٛ وٖخٌوا أن فٞج 

  ٕ ام وييً  ظييذ مييًى نييٖثر افَـيياة ودورهييا ادييايل يف ادجتّييٕ وهييٌا إن دَ  ؾيي٘

 ٛ.ادسِٛ ومًى اهتاممٓا باإلٕسان وـٍامتٝ ونًَوٍه وحٍٔ وظْاوة ادجتّٕ ادسِ

يف ئَ٘ هٌا افسٓٛ مٜ أشٓٛ افَـاة ظيادة ـيرة وظئّية باديا   ؾٓيٞ  إن  

ٍ وهيٞ آؿيساض يٙ وسيً بابيًا ميٜ أبيٞاب افنيذفيوٍٙ ـٍبة ظٜ مسِٛ  إضاؾة إػ 

اإلؿيساض بافٍبيا  افٍبٞي  ؾافٌار  إذا مل جيً مٜ وًىٔٝ ووسً دوْٝ ؿيً وويىٍ إػ 

 .هٌا اخلىٍ مٜ ً  احلظّٚ ظذ ؾٌٓا افسٓٛ 

 . يف البقل او7

افييٞاردة يف آويية مهييارف افَـيياة طيياهٍة يف  ﴾ ھ ھ ے ﴿إن ظيييارة »

افًّٞ  فِّْاؾٕ افًامة افنامِة5 فُٚ ما حئٍ ظٜ إمة اإلشممٔة مُإتٓا افٍوحٔية 

. ومل وٍد ما خيههٓا  ؾم وجيٝ حلِّٓيا .وادادوة  ووَيض مهاحلٓا وحاجاهتا .

ّٚ يف ظّٞمٓيا تبٚ نن 5اد افًسٍُي أو ؽرهظذ بًْ ادهافى افًامة مثٚ اإلظً

ظًوًة خمتٍِة فإلٍٕا، افًا  افٌي متُ احلاجة إفٔٝ ونًجيَ ادَٔإٔية افًامية  شيمً 

ووًخٚ يف ذفٙ افتُٞوٜ احلٍ  واإلظًاد افًسٍُي افيٌي  فًِوفة ظٜ ـٍاوتٓا ...

 رهتيا ...وإٕناء ادستنئٍات وإدا ..نٍد بٝ إمة اإلشممٔة افي٠ٌ وئٍ افٍُامة.

 .(1)شٔٛ افًوٜ وافًظٞة إفِٔٝوإظًاد افًظاة فإلشم  فإلٍٕا، يف ئٍٔ افٍَآن ونً

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/161إيٍ: ؾَٝ افَـاة  وٞشٗ افٍَضاوي ) (1)
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نٍْ٘ مٜ حهِٔة افَـاة  وبْاء ظذ ما نًَ  وُّٜ فِّٗشسة افًامة فَِـاة أنْ »

 ظذ اخلًمات افًامة احلٔٞوة أيت بٔاهنا حس  اإلمُإٔات وإوفٞوات:

  وظيذ شيئٚ ادثيا  ادًياس دظيٛ شيم إلاإلظًاد فًِؾاع ظٜ حيٞزة ا-أ

وإظإيية إؿِٔييات  5إرايض ادحتِيية مييٜ بييمد ادسييِّغ سدادشييادجاهييًوٜ ٓ

 ادوىًٓة يف بًْ افًو  فتتحٍر.

ٍ افًظٞة فًوٜ اهلل وافتُّغ فإلشيم 5 وذفيٙ بتُيٞوٜ ياإلٍٕا، ظذ ٕن -ب

ة اإلشييممٔة افييًظاة فييٌفٙ وبٕ٘نيياء مٍاـييَ إشييممٔة صييامِة فنييٞن افتًِيئٛ وافييًظٞ

 ة.رشوافًيادة وادًا

ٍ افُتي  اإلشيممٔة افهيحٔحة يإصًار صحٗ وجممت إشممٔة وٕني -ج

واإلهتام  بافٌِات إجْئة ونٍمجة ادىيٞظيات اإلشيممٔة افْاؾًية إفٔٓيا ونَوويً 

 اجلافٔات ادسِّة ها.

ظيذ دظياوى  وافيٍد   افًْاوية ب٘ووياح ظيّية اإلشيم  ومياد يٝ وحويارنٝ -د

ٍوٜ وافهٓٔٞوْة وافنٔٞظٔة  وافس٠ً إلظادة حُيٛ اإلشيم  وٕياميٝ يف ـيٚ ينادي

 ادجآت.

  وافسييئٞ   يف حيييآت اجلٍييياف -أويييْام ـيييإٞا-إؽاثييية ادسيييِّغ -هيييي

  ىٓادضيييواإل  ووويييمت افَٓيييٍ  وُٕييييات احليييٍوب  وإوبئييية  وادجاظيييات

 شممٔة افٍَرة.إلوـٍاوة حاجات افنًٞب ا  وافتخِٗ

ات أو مستٞصييٍات أو مستنيئٍات فتَييًوٛ افٍظاويية افىئيية إٕنيياء ظٔيياد-و

 وذفٙ فٍٍَِاء وسًودي افًخٚ.  اجلًٔة وادتخههة وٕؼ افٞظ٠ افهح٠

 ضٍا  وادسْغ افٌوٜ ٓ أرسة هلٛ.فدإٕناء دور افٍظاوة آجتامظٔة  -ز

 ادنارـة يف حٚ أزمة اإلشُان افنًوًة.-ح

ٓيٜ واحليٍف اهلامية وادًاوٕية إٕناء مٍاـَ افتًِٔٛ وافتًرو  ظيذ اد-ط

 .(1)شظذ إٕناء ظّٚ فًِاضِغ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.151-156افَـاة وافوامن اإلجتامظ٠ ) (1)
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ٍف ظييا  وتّٔييَ يهييٞ مهيي ﴾ ھ ھ ے ﴿ٍف يوهُييٌا ٕييٍى أن مهيي»

يي   ٕ ٝ ونييّٚ شييا ٍ ادهييافى افًاميية افتيي٠ هيي٠ ؿييٞا  أمييٍ افييًوٜ بافنييّٞ  وافسييًة5 وأ

  ٕ ٝ ٓ وستًٓف جمٍد افًمج وافًوفة  وذفٙ ـِام ـان يف حهِٔة افَـاة شًة ... وأ

ثييار إزمييات افًاميية وادِييامت وٕييٞاح٠ افَهييٞر وافويي5ًٗ بييٚ وتسييٕ ٕوجييٝ ٔ

جتامظٔيية  وآؿتهييادوة  أزمييات افٞؿاويية مْٓييا  ومييٜ هييٌه إزمييات وادِييامت آ

ٍ ظيذ يؾْيا  افَـاة ٓ وَتهي وافيىافة  وافسُٜ  وؽر ذفٙ ...  ادٍض  واجلٓٚ

وْييٍ هيٌا افْييا  اإلشيمم٠ بيٚ نًَمات ًَٕوة أو ظْٔٔة إلظاصة ادحتاجغ5 إظىاء 

ٞظٔة واهتام  إػ افٞضٜ ووٍظٟ مهاحلٝ افًامة ووسٓٛ يف جمآت افت   ةظْاوٕيٍة 

َاؾٔيية وافسبٔيية افًؤْيية وافتُييٞوٜ اإلشييمم٠  ـييام ونييارـٛ يف ئَيي٘ افتّْٔيية افث  

ؿتهادوة  ؾافَـاة ٕيا  دو٠ْ ٓ وَٗ مٞؿًٍا شِئًا مٜ منُمت افيًِ جتامظٔة وآآ

شييم  افييٌي حيييٍص ظييذ ادهييافى افًاميية إلزماهتييا5 بييٚ وْيييٍ إفٔٓييا ٕيييٍة اوأ

ٍوظة فِييٞضٜ وادييٞاضْغ5 وجتيياوز ظْاويية حييًود افَىييٍ  ووتسييٕ أؾيي٘ ٕيييا  يادنيي

افَـيياة فتنييّٚ مسييٗوفٔانٝ مهييٞ  ادسييِّغ يف إؿىييار اإلشييممٔة إخيييٍى  

متيٝ ظِّٔيًا ووستًٓف افًّيٚ ظيذ مُإية ادسيِّغ ظامية وظيَة اإلشيم  ونَيً  أ

 .(1)شوثَاؾًٔا وحواروًا وظسٍُواً 

 ابن السبقل .8

ة  ظْاوة هل٠ وادَْىًغ افٌٍباء بادساؾٍوٜ اإلشم  ظْاوة إن»  ٌ  ُوًٍف مل ؾ

 افتُاؾيٚ أفيٞان ميٜ فٞن وه٠  ٍا ٕيافن   مٜ ذوًة أو إٕيّة مٜ ٕيا  يف ٕير هلا

 افًا ّيية احلاجييات بسييً اإلشييمم٠ افْيييا  وُتييٗ ؾِييٛ  بابييٝ يف ؾٍوييً آجتامظيي٠

 نًييٍض افتيي٠ افىار يية احلاجييات بٍظاويية ذفييٙ ظييذ زاد بييٚ 5دوفتييٝ يف فِّييٞاضْغ

 ظهٞر يف وخاصة  إرض يف ٍبيوافو ـافسٔاحة صتٟ وطٍوف ٕشياب فِْاس

ًة سىات أو مىاظٛ أو ؾْاد، ها ادساؾٍوٜ ضٍ، يف نُٜ مل ًَ  ـيام فمشيساحة ُم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.151-151ٍجٕ شاب٘ )اد (1)
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 .(1)شظكٕا يف

٠ ينًَوٛ مًٍْة فٌٍِو  افٌي إَىً  بٝ افسيٚ بام  وَوإن جًٚ اإلشم  »

هلٞ أـز دفٔٚ ظذ نٍُوٛ اإلٕسان  5وٍو٘ د  وجٓٝ أما  افْاس بٝ حاجانٝ مٜ ؽر أنْ 

  َ ظِٔٝ ٓبٜ افسيئٚ هيٌا هليٞ  واجياً  اً وافٍؾٕ مٜ ص5ٕٖٝ ؾجًٚ ما  مًغ مٜ اف٠ٌْ ح

  افَـاة افت٠ ه٠ افًيادة ادافٔية ؾام ُاؾٚ افٌي دظا إفٔٝ اإلشم  أـز دفٔٚ ظذ افت  

ادحوة ؿً جًٚ ٕهٔ  مْٝ فٍُافة هٌا ادسيِٛ فٍجٞظيٝ إػ بِيًه ومافيٝ وأهِي5ٝ 

 .ؾًٔوٍ أمٞافٝ ووٍظٟ أرسنٝ

وٍظٟ افٌٍباء وادَْىًغ وافمجئغ  جتامظ٠ اإلشمم٠ٕيا  افوامن آ إن  

 يا  آخٍ.ن أو أي ٕاَم و  مغ وافٕيا  فِتٖ رظاوة ٓ مثٚ هلا يف أي  

  َ يف ما  افَـاة ٓ وسٞغ أن وٍد بٖدا ٝ افًظاوة  وٓ أن  اً إن ٓبٜ افسئٚ ح

  ٜ افيٍَة: ] ﴾ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ﴿ :  ؿا  وَسن باد

 .(1)ش[115

  َ ـيياة وبٔييان افييًور ادييايل فَِـيياة يف إصييمح وبًييً ظٍضييْا دهييارف اف

بية اافَـياة بّث ؾٔٓيا  ًٕيٍف أن  ًوية ادافٔية ادجتّٕ مٜ ـٚ افْٞاح٠  وافْاحٔة افتًي  

 بياب وإٔٝ فُٔ فًِوفة أن نَِْٓيا ميٜ  ادَٔإٔة إشاشٔة فًِوفة مَٔإٔة مستَِة ظٜ

 أو أن نسً ها حاجات أخٍى.  إػ باب آخٍ

ٍة فتحَٔييي٘ هيييًف ظيييا  ... هيييٞ  وهييي٠ هيييٌه ادثابييية واضيييى أهنيييا مسيييخ 

ٍف ثافيث  يافًئً مهٍف ثان  ويوادساـغ مه  ٍفيافتُاؾٚ...ؾافٍٍَاء أو  مه

وابييٜ   ٍف رابييٕيأو مييٜ جيييٍي جمييٍاهٛ مييٜ أرسى ادسييِّغ  وافٌييارمٞن مهيي

ٍف خامُ ...أي  رظاوة هٌه افٍظاوة  مخسة أصْاف جتي  هليا افَـياة يافسئٚ مه

 ة ؾٔٓا ٕحً.مٍٍوضًا ٓ مْ   حَاً 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دور افَـاة يف ظمج ادنُمت آؿتهيادوة وذوط ٕجاحٓيا  فِيًـتٞر: وٞشيٗ  (1)

 (.11افٍَضاوي  )ص 

 (.114افَـاة وافوامن اإلجتامظ٠  )ص  (1)
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خٍى5 ؾّسيخٍة فِيًظٞة إػ اهلل  ؾادٗفٍية ؿِيٞهٛ مثة إأما ادهارف افث  

ويف شيئٚ اهلل فِجٓياد  أو   فًٔخِٞا يف اإلشم   أو دخِٞا واحتاجٞا إػ افتثئي 

 بٖٕٞاظٝ  أو دهِحة افًظٞة أوا ـإ . وافٌَ

وٞزظٞهنيا5 ؾمبيً  وادكف افثافث هٞ افًامِٞن ظِٔٓا افٌوٜ جيًّٞهنا أو

 هلٛ أن وٖـِٞا مما مجً  أوًهيٛ ومما وٞزظٞن.

جميا  افتٓيٍب مْٓيا ؽير وارد   ؾي٘ن   ... َـياةوإذا ظِّْا اجلإ  افتًيًي فِ

 وهييٞ مييا أدى يف بًييْ افٍييسات إػ أٓ جيييً ادسييِّٞن مييٜ وسييتح٘ افَـيياة مييٜ

 .(1)شدون افتٍٓبحا ِة   وفٞ حًث ؾسِىة افًوفة ادهارف ادختٍِة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هيافى  جامًية افتُاؾٚ اإلجتامظ٠ يف افؼوًة اإلشممٔة  أ.د: سًّ بٜ أمحيً اف (1)

 (.44-45هي )ص 1511اإلما  سًّ بٜ شًٞد  افىيًة افثإٔة  
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 ة يف خدمة الدينارابعا : الدور ادايل لؾزك

 أرـيان اإلشيم   ؤًىٓيا افَـاة بٞصٍٓا افٍـٜ ادايل اخليافّ ميٜ بيغ إن  

ضابًًا خاصًا  ووطٍٔة متَّٔة مٜ بغ أرـان اإلشم   وخهٞصًا يف افًيادات افتي٠ 

ـإيي  افَـيياة هييًؾٓا إشيياد شييً حاجيية افٍَييٍاء وحٍيئ  نَييٗ ظييذ ادييا   وإنْ 

  ٕ افَـياة  ثِيٝٝ ٓ وُّيٜ إؽٍيا  اجلإي  افيًو٠ْ افيٌي متافتُاؾٚ يف ادجت5ّٕ إٓ أ

ـٚ هيٌا   وٓ صٙ أن  ٍ افًوٜ وإظمء ـِّة اهلل يٍْ٘ مٜ أجٚ ٕنو بٞصٍٓا مآً 

ٍ افٌي وٍْ٘ ؾٔٝ اديافٖ افىا ِية ميٜ أجيٚ يحيتاج إػ ما  وخهٞصًا يف هٌا افًه

 احلٍب ظذ اإلشم  وأهِٝ.

إن آوة افهًؿات ٍٕسيٓا ؿيً ظيًف  ظيٜ افتًيير بيافم  افتي٠ نٍٔيً افتِّٔيٙ »

﴾  افيٌي ھ ھ ے ﴿ :يف ؿٞفيٝ ش يف»افٍٍدي أو افنخيص إػ افتًير بي

ٓ افنخهٔ ة أو افٍٍدوة مما ؤًٍ اإلٍٕيا، ظيذ هيٌه اجلٓية ميٜ حٔيث  ًٍٔ افيٍؾٔةو

ً  اه٠ طٍف وٍٍغ ؾٔٝ مٜ ما  افَـاة افٌي وْ ا هلا ووؾاء ها  وٓ جٍ  ش  حاجتٝ ش

ن٠ًْ ادهافى افًامة فدمية وافًوفية  وهي٠ أوشيٕ ٕىاؿيًا ش اجلٓة يف شئٚ اهلل»أن 

ؾانسٕ ٕىيا، حاجاهتيا ومتىِياهتيا  ظيذ وزان   وأـثٍ نْٞظًا وجتًدًا ظذ مٍ افَمٜ

مية وافًوفية جتًد هٌه ادهافى وادٍاؾ٘ افَا ّة ؾًمً وادستجًة مما ٓ حٔاة فد

إٓ ها5 حتٟ إذا أدو  ؾٍووة افَـاة ؾًيمً بٖٕٞاظٓيا ومَادوٍهيا ـاؾية  حهيٚ ٕتٔجية 

ٕساين5 ـّيًأ مِيَ  يف اإلشيم  وظيذ أـّيٚ وجيٝ جتامظ٠ واإلنٌٍْٔه افتُاؾٚ اإل

 .(1)شـام نٍى

وَٞ  اإلما  سًّ ظيًه ؾٔام َِٕٝ ظْٝ افنٔي سّيً رصئً رضيا يف نٍسير 

  وافتحَٔ٘ أن شئٚ اهلل هْا مهافى ادسِّغ ظامة افت٠ ها ؿٞا  أمٍ افيًوٜ»ادْار:

 .شوافًوفة دون إؾٍاد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ادهافى افًامة فدمة وافًوفة  هٚ نًً مٜ مهارف إمٞا  ادَـٔة ذظًا  بحث  (1)

فًِـتٞر: سًّ ؾتح٠ افًرو٠ْ  مْنٞر بْيًوة افَـياة وافتُاؾيٚ اإلجتامظي٠ يف اإلشيم   افتي٠ 

 (.141  ص )1514ظًَت بإردن شْة 
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 وؽيرهٛ ٍظٔةيافني فًِِيٞ  ًارسادي ظذ افٍَْة ؾٔٝ ووًخٚ: »ووَٞ  

 ميا ادًارس هٌه مًِّٞ مْٓا وًىٟ احلافة هٌه ويف افًامة  ادهِحة بٝ نَٞ  مما

 ظامل وًىٟ وٓ آخٍ  ـس  ظٜ ها وَْىًٞن افت٠ ادؼوظة وطا ٍٓٛ وٗدون دامٞا

 .(1)شبٝ افْاس ؤًٍ ـان وإن ظِّٝ  ٕجٚ ؽ٠ْ

 إؽْٔياء أمٞا  يف ؾٍض نًاػ هللا أن  : ادسٖفة يف آظتيار ورأس»ووَٞ : 

 . (1)شافًامة ادهافى وإؿامة مًْاهٛ  يف ومٜ افٍٍَاء دٞاشاة صًؿة

 ووًً افًِامء  مُإة مٜ ووٍؾٕ افًِٛ  إػ ووًظٞ افًَٚ  وٍُ  دوٜ اإلشم 

  اجلاهٚ بًيادة وٓ ادًَِ ب٘وامن وًتً وٓ افًّٚ  ودفٔٚ اإلوامن  مٍتاح افًِٛ

. .. [4: افَمٍ] ﴾ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ﴿: ساحة يف افٍَآن ووَٞ 

ٱ ٻ ٻ  ﴿: وافًِٛ اجلٓٚ وبغ وافًامل اجلاهٚ بغ افتٍٍو٘ يف ووَٞ 

 .[16 – 14: ؾاضٍ] ﴾ٻ ٻ پ پ پ پ 

 ٕياؾٕ ظِيٛ ـيٚ بيٚ 5وحيًه افيًوٜ ظِيٛ يف سهًٞرا ادىِٞب افًِٛ وفُٔ

  وظّيٍاهنٛ اؿتهيادهٛ ونّْٔية أبيًاهنٛ  فهيحة دٕٔاهٛ  يف ادسِّٞن إفٔٝ حيتاج

ٕ ي  إؽيٍاض  ميٜ ذفيٙ وٕحيٞ ظيًوهٛ  ظيذ افًسيٍُي افتٍيٞ، مٜ ومتُْٔٓٛ  ٝؾ٘

 .افًِامء مٜ ادحََٞن ؿٍر ـام  ـٍاوة ؾٍض

 مْٓيا وًىيٟ أنْ : افَـاة أحُا  يف وٍَرون اإلشم  ؾَٓاء رأوْا أن ظج  ؾم»

 اإلشيم  يف افًييادة أن   ذفيٙ 5فًِيادة ادتٍٍغ مْٓا حيٍ  حغ ظذ فًِِٛ  ادتٍٍغ

خاصية  ادتًيً ظيادة أن   ـام  ؾٔٝ وافتخهّ افًِٛ حيتاج ـام نٍٍغ  إػ يتاج ٓ

 .افْاس٠ٓ ظامة فٝ وفسا ٍ ؾ ادتًِٛ ظِٛ أما فٍْسٝ  بٍْسٝ

 ظيذ- ـٍاهية بيم آخيٍ إػ بِيً مٜ افَـاة َٕٚ جئَون احلٍْٔة ؾَٓاء ورأوْا

 .(1)شستاج ظِٛ فىاف  َِٕ  إذا -افَاظًة خمف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.16/512نٍسر ادْار  سًّ رصًٔ رضا ) (1)

 (.16/514ادٍجٕ افساب٘ ) (1)

 (.426 1/414إيٍ هٌه إؿٞا  ونٞثَٔٓا يف ؾَٝ افَـاة وٞشٗ افٍَضاوي  ) (1)
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ذا نٍٍغ ضاف  افًِٛ فىِ  ظِٛ ٕاؾٕ  ونًٌر اجلّٕ بغ افُس  وضِي  ؾ٘»

  ٕ داء مّٓتٝ  وما ونييٕ حاجتي5ٝ ومْٓيا أٝ وًىٟ مٜ افَـاة ؿًر ما ؤًْٝ ظذ اف5ًِٛ ؾ٘

 ـت  افًِٛ افت٠ ٓبً مْٓا دهِحة دوْٝ ودٕٔاه.

  ٕ ٕ  وإ   فٔسّٔة افٍا ًة ظِ َٞ  بٍٍض ـٍاوة5 وٕن  ٝ وام وًىٟ ضاف  اف5ًِٛ ٕ

ا وًيان ميٜ ميا  افَـياة5 ٕهن ي  مَهٞرة ظ5ِٝٔ بٚ ه٠ دجّيٞع إمية  ؾّيٜ حَيٝ أنْ 

ا ديٜ حيتياج إفٔيٝ ادسيِّٞن  ا دٜ حيتياج ميٜ ادسيِّغ5 وإم ي ٕحً رجِغ: إم  

 وهٌا ؿً مجٕ إمٍوٜ.

وُيٞن ٕجٔييًا وٍجيٟ نٍٞؿيٝ وٍٕيٕ ادسيِّغ بيٝ وإٓ مل  واصسط بًويٓٛ أنْ 

اة ما دا  ؿادرًا ظذ افُسي   وهيٞ افيٌي نسير ظِٔيٝ افيًو  افَـ وستح٘ إخٌ مٜ

بيٖن نتئى هليٛ دراشيات خاصية  أو  5احلًوثة حٔث نٍْ٘ ظذ افْجيياء وادتٍيٞؿغ

 .(1)شنٍشِٓٛ يف بًثات خارجٔة أو داخِٔة

 وِحَيٝ مل سُاًم  باؿًٔا افَـاة مٜ وإظىا ٓٛ ؿِٞهٛ ادٗفٍة حُٛ ـان وإذا»

 وأوييٜ ٍٕا؟يظهيي يف هلييٛ ادخهييّ افسييٓٛ هييٌا فٍيٕهيي ؾُٔييٗ إفٌيياء  وٓ ٕسييي

 .ٕكؾٝ؟

 مٜ افنارع ؿهًه افٌي اهلًف بٔان مٜ ذـٍٕاه مما واضى هٌا ظٜ اجلٞاب إن  

 افويًٍاء نَٞوية أو ظِٔيٝ  نثئتٓا أو اإلشم  إػ افَِٞب اشتامفة وهٞ  افسٓٛ هٌا وراء

 ب٘ظىيياء ٙذفيي وُييٞن وؿييً  ودوفتييٝ دظٞنييٝ ظييٜ ذ ـييٗ أو فييٝ  إٔهييار ـسيي  أو ؾٔييٝ 

 مًٕٞيية أو ادسييِّغ  صييٗ يف فتَييٗ ادسييِّة ؽيير احلُٞمييات فيييًْ مسيياظًات

 ذاء أو أهِيٝ  مسيإًة أو اإلشيم  يف هليا نٍؽًٔيا وافَيا ٚ واجلًّٔات اهلٔئات بًْ

 .ظِٔٝ ادٍسوٜ ضً أمتٝ وؿواوا اإلشم  ظٜ فًِؾاع وإفسْة إؿم  بًْ

 وافًَيٚ افسئِّة فٍِىيٍة وممءمية وأصيافة وضيٞح ميٜ ؾٔيٝ بيام اإلشم  إن  

 ٓ اإلشيم  وًتَْيٞن افيٌوٜ وفُيٜ 5إؿىيار مٜ ـثر يف بٍْسٝ  ٍٕسٝ وْؼ افٍصًٔ 

 افييًوٜ هييٌا يف ٍيافتيهيي مييٜ وُّييْٓٛ مييا وافتٞجٔٓٔيية ادادويية افٍظاويية مييٜ جيييًون

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/125ؾَٝ افَـاة وٞشٗ افٍَضاوي  ) (1)
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 مييٜ فَييٞه ومييا نوييحٔات  مييٜ ؿييًمٞه مييا بًييْ ظييٜ ووًٞضييٓٛ هييًاه  وإٓتٍيياع

 .حُٞماهتٛ أو ظنا ٍهٛ مٜ اضىٓاد

 افثٌيٍة  هيٌه نسيً أن ياو  صتٟ بًِان يف اإلشممٔة اجلًّٔات مٜ وـثر

 .افُايف وافًٞن افمز   ادًد جتً ٓ وفُْٓا

 رضيا رصئً افسئً ٕٝي ي  ـيام- زمإْيا يف ٖفٔٗبافت ي  افْياس أوػ مٜ ـان هلٌا

 ٓٛ دويْ يف أو محياوتٓٛ يي  فٔيًخِٞهٛ افٍُيار وتٖفٍٓٛ ادسِّغ مٜ ؿٞ  

 ظيٜ ردهيٛ وىف ادسيِّغ  مجٔيٕ اشيتيًاد يف افىامًية آشيتًامر دو  ٕجً ؾْٕ٘ا

 ؾّيْٓٛ ادسيِّغ  ميٜ ؿِيٞهٛ فِّٗفٍة شٓاًم  دوهلٛ أمٞا  مٜ خيههٞن دوْٓٛ 

 ٕجيٚ وٗفٍٕٞيٝ مٜ ومْٓٛ  اإلشم  حيرة مٜ وإخٍاجٝ نْهره ٕجٚ وٗفٍٕٞٝ مٜ

 أؾِيئُ... اإلشييممٔة افٞحييًة وأ اإلشيممٔة افييًو  ومنيياؿة محيياوتٓٛ يف افيًخٞ 

 .(1)ش!مْٓٛ؟ هٌا أوػ ادسِّٞن

 : الدور ادايل لؾزكاة يف ادصالح العامة لألمة.خامسا  

 وأبييٍز هييٌه اخلهٞصيئات ٕيٍنييٝ  َ اإلشييم  بخهٞصيئانٝ اإلٕسييإٔةٔييّوت»

نْىِ٘ مٜ مْىِي٘ افتُيٍوٛ افنّٞفٔة دُإة اإلٕسان يف افُٞن  وه٠ مُإة متَّٔة 

ٟ هيٌا افتُيٍوٛ نًتيز حَيٞ، اإلٕسيان ميٞضٜ اإلحيسا  يوبَّتوي  انسإلٕاإلهل٠ ف

٠ افٌي جيً يؼوٕ وأهٛ هٌه احلَٞ، هٞ إمٜ افٍْسمٜ أهًاف افت   وهًؾًا أشاشٔاً 

وهيٌا  5ٕسيإٔتٝإوافٌي ٓ وتحَ٘ إٓ ظًْما ونًٍ بُامفٔات  5افٍٍد ادسِٛ ٍٕسٝ ؾٔٝ

ُّإية ات افتي٠ نسيًٟ فِْٓيٞض بٌِيٝ افىّٞحيؾ٘ إظذ افٌي وُّيٜ أن نيهٞ إ

 اإلٕسان يف احلٔاة.

 وهٌا إمٜ وتىِ  نٞؾر أشياب احلٔاة فإلٕسان مٜ ؽر إذٓ  ٍُٕ.

وٕيٍة اإلشم  فَِـاة مٜ ٕاحٔة اجتامظٔية جيًِٓيا آداة فتهيحٔى افًمؿيات 

ٍورة احيسا  ية نِيٙ إميٞا  بويوربيٓ ذظٔ ي   وإظادة نٞزوٕ إمٞا   اإلجتامظٔة

ٌٚ  5ادٍٍوضة ظذ نِٙ إمٞا احلَٞ،  جتامظٔة5 يف افًمؿات آ ف٠ُ ٓ وَٕ خِ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.116  1/164إيٍ: ؾَٝ افَـاة وٞشٗ افٍَضاوي ) (1)
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 رًا فِجّٕٔ. ٞوُٞن إمٜ افٍْز مٞؾ ٠ُوف

َيا بادهيافى ارع بّهارف افَـاة وٓ شٔام ميا ـيان مْٓيا متًِإن اهتام  افن  

 وًا وْييًِٕ ََي افنيارع احلُئٛ جًيٚ افَـياة شيئمً ظَ  واضحًا مٜ أن  افًامة فدمة  ويًو 

ذ ذفٙ مٜ اؿساهنيا افًاؾٕ إػ آدا ٓا ـاممً مٜ صّٔٛ ظًَٔة ادسِٛ  وفُٔ أد  ظ

  هييٞ   واحلييج  وؿتييا  مييٜ امتْييٕ ظييٜ دؾًٓييا5 وجًِٓييا رـْييًا أشاشيئاً بافهييمة  واف

يي   ا ؾٍوويية  وظَٔييًة مييٜ أرـييان اإلشييم   ووٗـييً حٍصييٓا ظييذ ميييًأ افتُاؾييٚ أهن 

يي ٍوًًا حتييٟ إذا نَيياظُ يوننيي  ٕيييًٍا وظّييمً   يي وازع افييًوٜ نٞف   ا   افًوفيية أمٍهييا ٕهن 

 مٜ أظام  افسٔادة.

افَـاة نيًؾٕ  افٌاوة مٜ يًوً إصْاف افثامٕٔة يف افَـاة افتٖـًٔ ظذ أن   إن  

ة وتسيٕ هلٗٓء وٓ نًؾٕ فٌرهٛ  وٓ جيٞز حٍمان صْٗ مْٓٛ إذا ـيان ميا  افَـيا

تا  نتجٝ أمٞا  افَـاة فتجَٓٔ   واإلما  مٍٞض يف نًَوٍ إوفٞوات  ؾ٠ٍ أوا  افَفٝ

اجلٔٞش بام يتاجٝ مٜ ظتاد وشمح فِيًؾاع ظيٜ اإلشيم  وادسيِّغ  ويف أويا  

وـيٚ ميا هيٞ   ٍاوية فٍَِيٍاء وادسياـغُهيتام  فتحَٔي٘ افافسِٛ جي  أن وٞجٝ آ

ٍ  مييٜ ضًييا  وفٔيياس يوُييٞن مٍُييًٞٓ فِينيي ضوري ٓشييتٍّار احلٔيياة5 ؾٔجيي  أنْ 

 .(1)شفؼظ٠ ادوّٞن هٞ حً افٍُاوةوشُٜ وظمج  واحلً ا

«  ٕ ٍف مٜ ما  افَـاة يف يوه ٝ جيٞز أنْ وبْاء ظذ هٌا افتهٞر اإلشمم٠  ؾ٘

ـٚ ادهافى افًامة افت٠ إٔنئ  دسياظًة هيٌه إصيْاف اديٌـٞر يف آوية افَـياة 

 وننّٚ ما وع: 

ٍاء ٍوروة فٍَِيييافويي ُاؾييٚ آجتامظيي٠ افتيي٠ نييٞؾٍ احلاجيياتمٗشسييات افت  : أو   

 شًار مًتًفة.ٍٖوروة بيوادساـغ  وجيٞز مساظًة افٍٍَاء ظذ ذاء ادٞاد افٌٌا ٔة افو

: ادٗشسات افتًِّٔٔة افتي٠ هتيًف إػ نًِئٛ أبْياء افٍَيٍاء وافْٓيٞض ثاكقا  

بّسييتٞاهٛ افثَييايف وجيييٞز إظىيياء مييْى فِىييمب افٍَييٍاء فتُّٔييْٓٛ مييٜ متابًيية 

 دراشتٓٛ افًِٔا وؽرها.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.162-161تهاد اإلشمم٠  مٗشسة افٍشافة )ص إيٍ: أبحاث يف آؿ (1)
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ٗشسيييات افًمجٔييية ميييٜ مستنييئٍات وظٔيييادات5 دًاجلييية افٍَيييٍاء : ادثالثيييا  

 ر افًواء.اوادساـغ  شٞاء ظٜ ضٍو٘ افًمج ادجاين أو ظٜ ظٜ ضٍو٘ ختٍْٔ أشً

جتامظٔيية افتيي٠ هتييًف إػ مسيياظًة ادحتيياجغ مييٜ : ادٗشسييات آرابعييا  

ٍدوٜ وافَِىاء وادساؾٍوٜ وإوتيا  وافًجيَة  وننيّٚ هيٌه ادٗشسيات ميا يادن

جتامظ٠ ادتّثٚ يف مساظًة ادُْٞبغ بسي  حيآت وٍْ٘ ظذ أوجٝ افتُاؾٚ آ

 ـاحلٍو٘ وافٌٍ،  وافَٓز . 5اإلؾمس افتجاري وافُٞارث افىئًٔة

: ادٗشسييات اإلشييممٔة افتيي٠ يييٍص ظييذ افتًٍوييٗ باإلشييم  خامسييا  

 وـٚ ما ـان يف شئٚ اإلشم  ؾٓٞ يف شئٚ اهلل.  مَاومة محمت افتْهرو

ؾٕ٘ييٝ  5: يف حيآت اجلٓياد يف شييئٚ اهلل فتحٍويٍ إرض اإلشيممٔةالاةاليا  

جيٞز اإلٍٕا، مٜ أمٞا  افَـاة ظذ ذاء افسمح وجتَٓٔ اجلٔٞش بام يتاجٝ مٜ 

 .(1)شأشياب5 ف٠ُ نتُّٜ مٜ ئَ٘ افْك

ٖـٔييً ظييذ أمهٔيية افتَييٞى يف اإلٍٕييا، مييٜ أمييٞا  افَـيياة5 يف وٓبييً مييٜ افت»

ٍظٔة افتي٠ ختياف يادهارف ادختٍِة  وؿً ٕاط اإلشم  مّٓة افٍؿابة بافسيِىة افني

ٍوًة جييٞاز يييياهلل ؾئام نييٍاه ونًٍِييٝ  ؾييم نٍْي٘ مييٜ أمييٞا  افَـيياة إٓ ؾئام أؿييٍت افن

 ظٔة.ؼ  ٔٝ  وإٓ نٞجٝ هٌه إمٞا  مٜ ؽر مهارؾٓا افؾ اإلٍٕا،

جتامظيي٠ وتّثييٚ يف ئَيي٘ نُاؾييٚ حََٔيي٠ بييغ أؾييٍاد اوافَـيياة هلييا هييًف 

افنيٖن يف افٌيارمغ ادجتّٕ يف حآت افٍٍَ أو يف حيآت افُيٞارث  ـيام هيٞ 

  وهلا هيًف دوْي٠ وأخمؿي٠ ووضْي٠ وتّثيٚ يف يٍويٍ اإلٕسيان ميٜ وأبْاء افسئٚ

ٍ  ومتُغ ادسِّغ ميٜ ادَاومية وافهيّٞد  و  افًيٞدوة اإلشيم  إوضياع  ٓ وَي

يَ٘ أهًاؾٓا    وؾٍووة افَـاة ٓ وُّْٓا أنْ تّٕجاخلاضئة ـام ٓ وٍَ افيِٛ يف اد

  حييارب افيِيٛ بُيٚ إٔٞاظيٝ ووَياو  ة إٓ يف إضار جمتّٕ إشمم٠ شِٔٛاإلشممٔ

أشيابٝ وضٍا َٝ ادٗدوة إػ افٍٍَ  ؾافًامٚ افٌي وٖخٌ أجٍه بىٍوَة ظادفة ٓ وُّيٜ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.561إيٍ: ميادىء افثَاؾة اإلشممٔة  دـتٞر: سًّ ؾارو، ٕيٓان  ص ) (1)
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 .(1)شوافٍٍَ يف حآت افًجَ وْتج ؽافيًا ظٜ خِٚ يف ٕيا  إجٞر  ُٞن ؾَراً أن و

يَي٘ أهيًاؾٓا إٓ إذا ظيٞفج اخلِيٚ يف ٕييا   ٍظٔة أنْ يَوٓ وُّٜ فَِـاة افنّي »

إجٞر وإرباح5 بحٔث يس  ادُِٔة افنخهٔة إذا روظٔ  يف ـٍٔٔة اشتثامر نِٙ 

 افُس  افْانج ظٜ آشتٌم  وافيِٛ وآحتُار.ٍظٔة افت٠ يٍ  يادُِٔة افَٔٞد افن  

خٍٔٗ مٜ حيًة جتامظ٠ وافت  وافٌاوة مٜ افَـاة مًاجلة اخلِٚ يف افٞاؿٕ آ

وتحَيي٘  ادجتّييٕ واشييتٍَاره  وٓ وُّييٜ أنْ  جتامظٔيية افتيي٠ هتييًد أمييٜافٍييٞار، آ

أن  افسم  آجتامظ٠ إٓ يف طٚ افٍُاوة ادادوة جلّٕٔ أؾٍاد ادجتّٕ  وٓ وُّٜ

 افَإٞن افٌي ٓ وٞؾٍ فٝ أشياب افٍُامة. ٕىاف  اجلا ٕ باحسا 

ٍوظٔة اإلٍٕيا، ميٜ ميا  افَـياة ظيذ ادهيافى يوادنُِة ٓ نُّيٜ يف مني

  ٕ ام نُّٜ يف إجياد نهٞر شِٔٛ فٍُٔٔة آشيتٍادة افًامة أو ظً  مؼوظٔة ذف5ٙ وإ

ظيٜ خِيٚ يف افتٞزوي5ٕ مٜ أمٞا  افَـاة يف مًاجلة إوضياع اإلجتامظٔية ادًيزة 

جتامظٔيية ظادفيية  وضييٍح اوجييي  أوًٓ أن وًييافج ذفييٙ اخلِييٚ ظييٜ ضٍويي٘ ؿييٞإغ 

نٞطٔٗ افَيادروٜ يف أظيام  ة آشتٍادة مٜ أمٞا  افَـاة يف نهٞرات شِّٔة فٍُٔٔ

 مْتجة  وإجياد ضامٕات ـاؾٔة يف حآت افًجَ وافنٔخٞخة.

ادٗشسيات اإلٕتاجٔية وسٓٛ ٕيا  افَـاة يف نىٞوٍ  وجي  احلٍص ظذ أنْ 

جتامظٔة5 ف٠ُ نتُّٜ هٌه ادٗشسات مٜ محٚ إظيياء ادْٞضية وادٗشسات آ

ها يف إجياد طٍوف مم ّة فِتنٌٔٚ  ونىٞوٍ ادٓارات وافٍُاءات  وبٍوٚ هيٌا 

 دؿيًر ظيذ افهيّٞافتهٞر اديً ٠ وُّٜ فِّجتّٕ ادسِٛ أن وُٞن ادجتّٕ إ

  ً وات افيىافيية ومنييُمت افتنيئٌٚ افتيي٠ هتييًد وافثيييات وآشييتٍَار يف طييٚ ييي

 .(1)شادجتًّات ادًاسة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ميية  دـتييٞر: سّييً ؾييارو، امؼييوظٔة اإلٍٕييا، مييٜ مييا  افَـيياة يف ادهييافى افً (1)

بيإردن  افْيٓان  بحث مْنٞر بسِسِة احليٞار بيغ ادسيِّغ  افْيًوة افتي٠ ظَيًة يف ظيامن  

 (.111هي  ص )1514

 (.115-111ادٍجٕ افساب٘ ) (1)
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ـ  » ٍوظٔة اإلٍٕيا، ميٜ ميا  افَـياة ظيذ يً ؾٔيٝ ظيذ منيويف افٞؿ  افٌي ٕٗ

ٕ ي افًاادهافى  ٝ مة افت٠ نًخٚ ضّٜ إصْاف افثامٕٔة ادٌـٞرة يف آوية افَـياة5 ؾ٘

دؤْية نيٗدي دورهيا جي  ظِْٔا أن ٕحاؾٔ ظيذ خهٞصئة أميٞا  افَـياة ـٍٍووية 

آجتامظيي٠ يف مَاوميية مييياهٍ افٍَييٍ يف ادجتّييٕ  ويف نِئيية حاجييات افٍَييٍ 

 ميا  افَـياة جيي  أنْ  ؾي٘ن   5وادساـغ وافٌارمغ وأبْاء افسئٚ  ويف افٞؿ  ٍٕسٝ

ٝ خلًمة أوجٝ اإلٍٕا، يف شئٚ اهلل5 وفسشٔي افًَٔيًة يف افٍْيٞس5 وفتٞشئٕ وٞج  

 افًظٞة إػ اإلشم .

دجتّٕ ادسِٛ مٗمتٜ ظذ أمٞا  افَـاة جياوة ونٞزوًيًا  وميٗمتٜ ظيذ وا

اشييتٍّاروة وجٞدهييا  ـْيييا  إشييمم٠ خيتِييٗ يف مُٕٞانييٝ وأهًاؾييٝ ظييٜ إٕيّيية 

ٍوئة ادًاسة5 وٓ جيٞز إدماج ٕيا  افَـاة يف أي ٕييا  ضويي5٠ فيئم وٍَيً يافو

دافة ظذ ذفٙ ادًْٟ  جتامظ٠خهٞصٔتٝ  ونيٚ ـِّة افَـاة يف فٌة افتخاض  آ

ة ظيذ وادوّٞن افٌي وثر يف افٍْٞس ادٗمْة أشّٟ إًٍٓآت اإلٕسإٔة افًاف ي 

 أرؾٕ مًاين افتُاؾٚ وافتوامٜ يف إضار افًًَٔة اإلشممٔة.

يي  ا مييا زافيي  حتييٟ افٔييٞ  ييييٟ يف ادجتًّييات وأبييٍز خهٞصيئة افَـيياة أهن 

  ً وحييٍص ـثير   شانر وٓ افَٞإغ افٞضئًةاإلشممٔة بُّإة متَّٔة  ٓ ييٟ ها اف

 .(1)شة ضّرحاس ظذ إخٍاج مَادوٍ افَـاة بًؿة وإرادة وشًة صًر ورامٜ افْ  

افَـاة ـًييادة مافٔية ورـيٜ ميٜ أرـيان اإلشيم   وبًً هٌا وُّْْا افَٞ  بٖن  »

شيتٍَاء ميٞارد افَـياة واحلُّية يف اإٕام جاءت ديًأ ظا  وٍُٚ احل٘ فِجّٕٔ  وب

َ   ٕخِّ بٖن   ؼوظٔتٓا ونٞزوًٓا وُّٜ أنْ م هيًاف اؿتهيادوة واجتامظٔية أـاة هلا اف

 وأخمؿٔة نتّثٚ يف:

: امتثا  أوامٍ اهلل نًاػ مٜ إخٍاج افَـياة يف وؿتٓيا وبَيًرها ادحيًد  أو   

 .ٝوبٌفٙ نُٞن ضٍٓة فِام  وصاحي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إيٍ: مؼوظٔة اإلٍٕا، مٜ ما  افَـاة يف ادهافى افًّة  دـتيٞر: سّيً ؾيارو،  (1)

 (.114 -51افْيٓان )ص



 العبادات املالية من أركان اإلسالم                    ثالثالفصل ال        

 

 

141 

 ّٕ ادسِٛ.يف ادجت ساوفة احلً مٜ وجٞد ؾٍَاء ومساـغ وستاجيٜ: ثاكقا  

يي ثالثييا   ي إػ نُييٞوٜ ؿييٞة اؿتهييادوة   وييٗد  ٠ًِ إػ آشييتثامر واإلٕييامء: افس 

 . ةتفِّجتّٕ ادسِٛ ياؾٔ ظذ مُإ

: محاوة ـٍامة اإلٕسان افت٠ نتّثٚ يف إظإة ابٜ افسئٚ  وؾٙ افٍؿياب  رابعا  

يًا وافتٖـًٔ ظذ احسا  اإلشم  حلَٞ، ادسِّغ  حٔث جًٚ هلٌه إظيام  ٕهئ

 مٍٍوضًا مٜ افَـاة.

ً   :خامسا    ظٞة وافًؾاع ظٜ دوٜ اهلل.جتَٓٔ افٌَاة يف شئٚ اهلل فْؼ اف

جيَء ـيير مْيٝ يف هٌا وتيغ افًور ادايل فَِـاة يف ادجتّٕ وافٌي وّثٚ 

أو ميا وتًِي٘ بيإمٞر افًؤْية  بْاء ادجتّٕ ؾٔام وتًِ٘ بيإمٞر افًٕٔٞوية وادًٔنئة

 ة واجلٓاد وؽر ذفٙ.ادتّثِة يف افًً

ييا  افًيا  يف دوفية اإلشيم   افَـاة رـٜ ها  مٜ أرـان افْ   يغ أن  تومٜ هْا و

وتُامٚ مٕ شا ٍ إحُيا  افتي٠ ذظٓيا اهلل ظيَ وجيٚ فدمية  ـي٠ نسيٞدها مييادىء 

جتامظ٠  ومْٓا أحُا  افًيادات وإخيم،  ونويامٜ افتُاؾٚ افًو٠ْ افًَا ًي آ

احٛ واإلحساس افهاد، بًّإاة ة  وافس  ميادىء إخٞة وادٞد  إرسة بافٍَْات  و

هٛ افُٞارث وافْٞا   وافُْييات  وادنيارـة يف إؿامية  ٛ  ِِ أخٍوٜ  وٕجًة مٜ نُ 

 ادهافى افًامة  ويف أظياء افًظٞة إػ اهلل ومحاوة افًوٜ وإمٜ وافٞضٜ.

ظذ نٍبٔة افنًٞر تًّٚ ؾ 5جتامظٔةافَـاة نستًٓف شممة افئْة آ ن  إ

بادسٗوفٔة فًى إؽْٔاء5 وإحساس افٍٍَاء باإلضّئْان وافٍضا  ونَٞي إواس 

روًة ادٍاشً افت٠ نْجٛ ظٜ ذبغ إؾٍاد  ونٌـ٠ روح اإلٕتامء فِٞضٜ  ونسً 

ڳ  ﴿نوخٛ إمٞا  فًى افٍأشامفٔغ  وإحهار افثٍوات يف أصخاص مًًودوٜ: 

 .(1)ش [2]احلؼ:﴾ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

افَـيياة افوييامن اإلجتامظيي٠ اإلشييمم٠  ادستنييار: ظييثامن حسييغ ظيييً اهلل  ص  (1)

(11-12.) 
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 الثاين: دبحثا

 العبادات املالية يف احلج

 اديا   وإٍٕيا، افيًن جًٓ بغ جتّٕ وافثٞاب  إجٍ ظئّة ظيادة احلج إن  

 ميٜ شيِٗ ظاّم   اهلل وافتجاوزمٜ وافسٔئات  افٌٕٞب مٌٍٍة جَاؤها ـان وفٌفٙ

 .واهلٍٞات افتَهر

 ومل يرفيث فؾيم و حيج   مين»: ؿيا   اهلل رشيٞ  أن  هٍوٍة أبٞ روى

 .(1)شأمه ولدته كقوع رجع يػسق،

 جيّييٕ افييٌي وافييٍـٜ اإلشييم   ؾييٍا ْ مييٜ اخلامسيية افٍٍوويية هييٞ احلجؾيي

 ظيٜ وافسؾٕ افًٕٔا ظٜ اإلظٍاض يف افهمة مٕ جيتّٕ ؾٓٞ ـِٓا  إرـان خها ّ

 . باهلل افًا ّة وافهِة افٌِٞ 

 افيييٌ  افَـياة مييٜ ووٖخيٌ وادسيياواة  وافتَيٞى اخلنيئة يف افهئا  وونيارك

 مًسيٍُ هيٌا ؾيٞ، وهيٞ ومافٔة  وجسّٔة روحٔة ظيادة إذن ؾٓٞ واإلٍٕا،  وحٔةوافت  

 ؾٔيٝ  ممثِية ادسِّغ ضيَات مجٕٔ ٕن   5ظا  مٗمتٍ هٞ. .. روحٔة ورواضة شْٞي 

 وادْياخ وادسُٜ افَي   يف ادساواة حٔث افىيَات  هٌه بغ افٍٞار، نَا  أن بًً

 .وادؼب ادىًٛ يف وافتَارب

ّْٔي  افت٠ ٍظٔة يافن افْهٞص نواؾٍت وؿً  مُإية وأطٓيٍت احليج  ؾويٚ ب

 .اهلل ظًْ افُير وافثٞاب اجلَوٚ  إجٍ مٜ احلاج وْافٝ وما افنًرة  هٌه

ادْاؾٕ افت٠ ونًٓها افٞاؾًون إػ بٔ  اهلل احلٍا  ـثرة  ؾْٓاك  ثٛ إن  

ـتٝ  وهْاك ادْاؾٕ ادْاؾٕ افٍوحٔة افت٠ نٍْٔ مٜ جم  ادُان وروظتٝ وبٍ

آؿتهادوة ادادوة إذ وًتز احلج مٗمتًٍا إشممًٔا حلٚ منُمت ادسِّغ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـتيياب احلييج  بيياب ؾوييٚ احلييج   (1/111حٝ )أخٍجييٝ: افيخيياري يف صييحٔ (1)

( ـتيياب احلييج  بيياب ؾوييٚ احلييج 1/431(  ومسييِٛ يف صييحٔحٝ )1411ادييزور  رؿييٛ )

 (.1146وافًٍّة ووٞ  ظٍؾة  رؿٛ )
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يف احلج رواجًا اؿتهادوًا فِّسِّغ مٜ خم  نٞزوٕ ونياد   آؿتهادوة  ـام أن  

ن وافٌبا ى فٍٍَِاء  ًْ وبٕٔ وذاء افسِٕ واخلًمات افمزمة  إضاؾة إػ مْاؾٕ افُي

وـس  ادًٔنة أوا  احلج خاصة  وفٌا    تاجغ  ومْاؾٕ افتجارةوادساـغ وادح

ڄ ﴿وهٞ خياض  شيحإٝ ظياده ادٗمْغ احلجاج:   يف سُٛ ـتابٝ ؿا  

 .[143]افيٍَة:  ﴾ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چچ 

جتار فِحج يف مٞاشٛ احليج بيافئٕ وافنييٍاء  وؿً جاء ما وً  ظذ جٞاز آ

ڄ ﴿ :مٜ ؽر ـٍاهية فَٞفيٝ شييحإٝ و وؽر ذفٙ مٜ إظام  ادياحة مىَِاً 

5 و٠ًْ: يف مٞاشٛ وأويا  احليج  ﴾ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ

 مٜ دون حٍج ووُٞن حجٝ هٌا صحٔحًا وٓ حٍج ظِٔٝ.

 ظُياظ  ـإي »  ؿيا : روى افيخاري يف صيحٔحٝ  ظيٜ ابيٜ ظيياس 

: ؾَْفي  ادٞاشيٛ  يف وتجيٍوا أن ؾتٖثّٞا اجلاهِٔة  يف أشٞاؿاً  ادجاز وذو وجمْة 

 مٞاشيٛ يف  [143: افيَيٍة]﴾ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چڄ ﴿

 .(1)شاحلج

 احلج يف الؼرآ  الؽريم

 وجٞبٝ ظٜ ٓ ـثرة آوات يف افٍُوٛ افٍَآن يف ظْٝ احلًوث جاء افٍـٜ هٌا

 إحُا  مٜ ذفٙ وؽر جي  مٜ وظذ وآدابٝ ٝ تمُإ ظٜ بٚ 5ؾحس  بٝ وإمٍ

 دٓفة وً  مما افتافٔة  واتأ يف - اهلل صاء إن -ظِٔٝ شَْٗ ـام ظِٔٝ  ادسنية

 وصّٞفٝ افيؼ  حاجاتب وؾاءه جيً افٍُوٛ افٍَآن ٔوات ادتًبٍ أن   ظذ طاهٍة

ٕ   رء  فُٚ  خيىٍ ـام ظاماً  حًوثاً  احلج ظٜ وتحًث ٓ ؾٓٞ افًيّٟ ادًجَة ٝوأ

 .صاممً  دؿَٔاً  حًوثاً  بٚ 5اخلِ٘ بًْ با  ظذ

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(  ـتاب نٍسر افٍَآن  باب فُٔ ظُِٔٛ جْاح أن نيتٌيٞا 1/12أخٍجٝ: افيخاري ) (1)

 (.5414ؾوم مٜ ربُٛ  رؿٛ )
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مًٍؾا بإفٗ وافم  يف مخسة وؿً ورد اشٛ احلج يف افٍَآن افٍُوٛ 

 مٞاضٕ  ه٠:

 .[141]افيٍَة:  ....﴾ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ﴿ :ؿٞفٝ  -1

 .[142]افيٍَة: ...﴾ٱ ٻ ٻ ﴿ :ؿٞفٝ  -1

 ...﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ﴿ :ؿٞفٝ -1

 .[1]افتٞبة:

 .[12]احلج: ....﴾ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ﴿ :ؿٞفٝ  -5

﮵  ﮶ ﴿ :ؿٞفٝ  -4 ﮴   ...﴾ے ے ۓۓ ﮲ ﮳

 .[134: ]افيٍَة

 :واحً ـام ورد بٌر افم  يف مٞضٕ

]آ  ظٍّان:  ...﴾ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﴿:ؿٞفٝ  -1

42]. 

ظذ -شيحإٝ ونًاػ  -جَيٝ اهللاحلج  أحً أرـان اإلشم  اخْلَّسة  أوؾ»

 ﴾ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲﮳  ﮴ ﴿:  ادستىٕٔ مٜ ظياده يف ؿٞفٝ

وٜوهٞ ظيادة افًٍّ  وِخَتا  إَمْ  [42]آ  ظٍّان:   ً  .(1)شٍ  ومَتا  اإلشم  وـام  اف

 ٝ ٔ ٕ ام ـان ِهٌه ادُإة5 ٕن  اهلل شيحإٝ إَٔ  ظذ ٕي ة  وإ يف حج 

ضا واإلـام  يف ؿٞفٝ   ٍ چ چ چ ڇ ڇ  ﴿: افٞداع آوة اإِلمْتا  واف

 [.1]ادا ًة:  ﴾ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ

وآخٍها   ؾًوٜ افًيً ٓ وُّٚ إٓ بٖرـان اإلشم   احلج: إـام  فًِوٜ 

َٕف   ﴾ چ چ چ ڇ ﴿ :احلج فَِادر ظ5ِٝٔ وفٌفٙ َٕ  ؿٞ  اهلل 

 وهٞ وٞ  ظٍؾة يف حجة افٞداع .  هٌه أوة يف وٞ  اجلًّة

ڎ ڈ ڈ ژ  ﴿ :وَٞ  اهلل  5: اشتجابة فًْاء إبٍاهٔٛ احلج 

 .[12]احلج:﴾ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/114) إحٔاء ظِٞ  افًوٜ (1)
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ھ ھ ے ے ۓ ۓ  ﴿ :واحلج ظيادة خافهة هلل نًاػ  وَٞ  

 .[42]آ  ظٍّان:  ﴾ ﮲ ﮳ ﮴

 [.141]افيٍَة: ﴾ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ﴿ :وؿا  

ھ ھ ے ے ۓ ۓ  ﴿ :وافٍَآن ظِ٘ افٍٍُ ظذ نٍك احلج  ؿا  

 .[42]آ  ظٍّان:  ﴾ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺﮻  ﮼

 ـٍيٍ ؾَيً احليج ؾٍووية جحً ومٜ :أي 5واحً وؽر وجماهً ظياس ابٜ ؿا 

 .(1)ظْٝ ؽ٠ْ واهلل

 طِامً  مُإٝ يف أحًث مٜ نٞظً أنْ  افًئٛ افٍَآن يف احلج مُإة ومٜ

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ﴿ : ؿٞفٝ يف ـام  إفٔٛ بافًٌاب

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 

 .[14]احلج: ﴾ ڄ ڄ

 ؿٞفٝ يف ـام وذفٙ  وأمهٔتٝ افئ  ذف وهٞ - مُإٝ ذفوبغ افٍَآن 

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ائ ائ ﴿ :

 .[114ٍة:]افيَ ﴾ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ

ومٜ مْاؾٕ احلج افٍوحٔة افتَود بافتَٞى  وفًَ بغ اهلل شيحإٝ ونًاػ ذفٙ 

وؿٞفٝ   [12]احلج:﴾ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ﴿بَٞفٝ: 

  وؿا  [142 :]افيٍَة ﴾ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ﴿: 

 .[11:]احلج ﴾ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ﴿ :أوواً 

َ  َ 5 ٕن  اهللا افٍو ههٌ  وؿً ي  شيحإٝ أَمٍ خِِٔٝ إبٍاهٔٛ ٚ فًيادة احلج 

ة5  أنْ  وٗذ ن يف افْاس باحلج   وأْخَز يف ـتابٝ أن  آشتجابة هِلٌَا إذان شتُٞن ظام 

وصامِة ُوِي ٔٓا ادسِّٞن مٜ أؿايص افيمد ـام وِي ٞهنا مٜ أدإٔٓا  ؾاهلل شيحإٝ وَٞ : 

 ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ﴿

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/131نٍسر ابٜ ـثر  ٓبٜ ـثر  ) (1)
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ڻ ڻ ڻ  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ

 .[13  12]احلج: ﴾  ۀ

 وفضائؾه مـزلة احلج بني أركا  اسال ع

َٛ فإلٕسان   ًَ فًًَِٔة ودظا  ِٓا اهلل رواؾ ًَ إن  أرـاَن اإلشم  وصًَ  اإلوامن َج

أ  شا ٍ صً  اإلوامن  ومْٓا احلج   أ  احلج  أ  افهٔا   شٞاء افهمة أ  افَـاة

ٛ احلُٔٛ فًياده ادٗمْغ  وِتَٞن ؾٔٝ افٌي هٞ مٗمتٍ إشمم٠ ظاد٠ َذظٝ افًِٔ

ا  ووًرشٞن مناـِٓٛ افس   ِ ٚ شْٞو  ٔاشٔة وآؿتهادوة وآجتامظٔة وافثَاؾٔة5 وهلٌا ظ

 [.13]احلج: ﴾ ڳڳ ڳ اهلل مؼوظَٔة احلج بَٞفٝ: ﴿

ٍٚ وإ ر بًّ ًِ ٌْ  اجلٓيً  ـٌٓاْج ٞس إػ احلهٞ  ظِٔٝ وإػ َبي أن ُنسارع افٍْ 

  ٘ َِٝ ومافٝ وأوَٓده  وَوْسيًٟ إػ  أن   يف ئََٝ! واحل ادسِٛ حْٔام َوْسك بمده  وأه

ًٔا  يٚ ؾيٍا، إهيٚ وإوٓد  مويح   ّ يٍٍ  وَي نيا،  افس  َّ أداء هٌه افٍٍووية ُمسيتًْٓٔا بِ

ًٔا ِرضا اهلل ظْٝ احة  ميتٌ  ٍ  .بادا  واف

  ؿٔٚ: شالولهليامٌ  باو ور»ظٜ أؾوٚ إظام   ؾَا :  وؿً ُشِئٚ افْي٠ِ   

 .(1)شثم حجٌّ مزور»  ؿٔٚ: ثٛ ماذا؟ ؿا : شاجلفاة يف البقل او»ثٛ ماذا؟ ؿا : 

إٔيٝ  جاء ظْي5ٝاحلاج وًٞد بًً حجٝ ـٔيٞ  وفًنيٝ أميٝ أن   ـام أخز افْي٠  

 .(1)شرفث ومل يػسق رجع كقوع ولدته أمهمن حج و فؾم ي» :ؿا 

 ا ظّيٍو بيٜ افًياص ٍٕيوَيٞ  بيٜ صامشية: حوي 5واحلج هيً  ما ؿيِٝ

أنٔي    د ا جًٚ اهلل اإلشم  يف ؿِيي٠ ... :ؾيُٟ ضٞوًم وؿا   وهٞ يف شٔا، ادٞت

ؾَيوي  ويًي  :ؿيا   ؾيسٓ ؤّْٝ  وا رشٞ  اهلل ابسٓ ؤّْٙ ؾدباوًٙ :ؾَِ  افْي٠ 

: أن ننسط بامذا ؟ ؿا  :. ؿا : أردت أن أصسط: ؿِ . ؿا ش؟!  مالك يا  ؿرو» :ؿا 

 .ُوٌٍٍ يل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـتيياب احلييج  بيياب ؾوييٚ احلجييٍ ادييزور  رؿييٛ   (1/111أخٍجييٝ: افيخيياري ) (1)

(1414.) 

 (.142ختٍجيٝ  ص )  نًَ  (1)
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اهلجيرة ديدع ميا  ، وأ   ؿرو أ  اسال ع هيدع ميا كيا  قبؾيهأما  ؾؿت يا  »: ؿا  

 .(1)شكا  قبؾفا، وأ  احلج هيدع ما كا  قبؾه

ؤٍْان افٍٍَ وافٌٕٞب  واحلج ادزور ثٞابٝ اجلْة  ـام ؿيا   ةواحلج وافًٍّ

ـػيي الؽير كيام ي فينامام يـػقيا  الػؼير واليذكوب :تابعوا بني احلج والعؿرة» :افْي٠ 

 .(1)شادزور ثواب ل  اجلـة خبث احلديد والذهب والػضة ولقس لؾحج

ي احلجو» ًرو  افًّيع ظيذ جُماهيًة ِٞك  وفيٞن ميٜ أفيٞان افت يٕٞع مٜ افس 

ٔ ية خافهية   اف5ٍُْ مٜ أْجٚ افٞصٞ  إػ ادثيٚ إظيذ  وإٓيًماج يف حٔياة ُروح

 .مَتتِئ ؾٔٓا افَِٞب بح   اهلل

ون ووىٞؾييٞن بافئيي    احلجيئج إن   ِ ِييٞن وُوُييز  ًوٕييٝ  وهُي وًيييًون اهلل ووٞح 

ٞن بيغ افهيٍا واديٍوة  ووٍَيٞن بًٍؾية  وَوئِتيٞن بّْيٟ ومَدفٍية  وونيًٓون  ًَ ووس

ُِيٞا مْٔييغ خميتيغ   َٛ جمّٕ  وأـَز فَاء  يف أذف بًَة  وأؾويٚ مسيجً  أؿَي أظي

ًِِٞن يٞ   وُوَ ََ ُٚ يف افٍٞز واف وهٛ إم ًُ َِٝ ِميٜ  حَيْ ظٜ افٌٕٞب وادًايص  ؾام أمج

ٝ مٜ جمتّٕ! َّ  فَاء! وما أظي

وبٌفٙ نه  ظييادة احليج يف ٍٕيُ افٌاوية افتي٠ هتيًف إفٔٓيا ظييادة افهيمة 

وافَـاة وافهٞ   مٜ افٞحًة افًؤْة افت٠ وٞجيٓا اهلل ظذ مجٕٔ ادسيِّغ5 فُٕٔٞيٞا 

تُٟ مْيٝ ظويٞ نيًاظٟ فيٝ   وـاجلسً افٞاحً افيٌي إذا اصيـافئْان ونً بًوٝ بًواً 

شييا ٍ اجلسييً باحلّيية وافسيي5ٍٓ ٕهنييٛ إذا يَيي٘ هلييٛ اجتيياه واحييً حهييِٞا ظييذ 

آشتَامة وآنَان يف شِٞـٓٛ  ؾيم وتيٖرجى بًويٓٛ بيغ صئئغ متْاؿويغ وُيٞن 

فِٞاحً مْٓٛ بسييٓا صخهٔات متًًدة وِيُ افٔٞ  وجًٓا ووِيُ يف ؽً وجٓيًا آخي5ٍ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـتياب اإلويامن  بياب ـيٞن اإلشيم    (1/111أخٍجٝ: مسِٛ يف صحٔحٝ  رؿٛ ) (1)

 (.111) هيً  ما ؿيِٝ وـٌاك اهلجٍة واحلج  رؿٛ

ـتاب احلج  باب ما جاء يف ثٞاب احلج وافًّيٍة    (1/124أخٍجٝ: افسمٌي ) (1)

  ـتياب مْاشيٙ احليج  بياب (4/114افْسيا ٠ ) شحًوث حسٜ صيحٔى»وؿا :   (316رؿٛ )

  رؿييٛ (1/132(  وأمحييً يف ادسييًْ )1116ؾوييٚ ادتابًيية بييغ احلييج وافًّييٍة  رؿييٛ )

 (.16دهابٔى  رؿٛ )  وصححٝ إفياين يف منُاة ا(1114)
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دْياؾٕ افتي٠ ذع اهلل احليج ميٜ أجِٓيا  ٓ أن وَِْي  ؾمبً فِّسِّغ مٜ يهٔٚ ا

 .(1)شاحلج زما  وفُا   وصتٛ وجًا  واشتٍّار ظذ اجلٓٚ وافتْاؾٍ

 العباةات ادالقة يف احلج

 ٓ أن صيٓادة: مخيُ ظيذ ب٠ْ اإلشم  ٕن   اإلشم 5 أرـان أحً احلج إن  »

 رمويان  وصيٞ  افَـياة  تياءوإو افهيمة  وإؿيا  اهلل  رشٞ  سًّاً  وأن اهلل  إٓ إفٝ

 ونيٍك  ؾًيٚ أووياً  وهي٠ وادافٔية  افئًٕية بيغ جتّيٕ افًييادات هٌه افئ   وحج

 ظييادة واحليج نيٍك  فُْيٝ 5بًٕٔية ظييادة وافهيٞ  ؾًيٚ  وه٠ بًٕٔة ظيادة: ـافهمة

 إصٚ احلج وإٓ نابٕ فُْٝ 5مثمً  ـاهلًي ادا  مٜ رء مًٝ وُٞن ؿً فُٜ 5بًٕٔة

ٕ   ؾٔٝ  .بًٕٔٝ دةظيا ٝأ

ٕ  : افَٞ  وأما  وافهٞ  أؾًا  ـِٓا واحلج وافَـاة افهمة ؾدن   5ونٍك ؾًٚ ٝإ

 وني٘ اسافْ ي  بًيْ ٕن   افًييً  اختيار فٔتٛ وجٚ ظَ  اهلل حُّة مٜ وهٌا نٍك 

 وبًيْ افًٍيٚ  دون افيسك ظِٔيٝ وني٘ ؿيً اسافْ ي  وبًيْ افيسك  دون افًٍيٚ ظِٔٝ

 ؾِٓيٌا بيافًُُ  افْياس وبًيْ افييًن  ظّيٚ ندو اديا  بٌ  ظِٔٝ ون٘ ؿً افْاس

 .ـِٓا افتٍُِٔٔة إمٞر بغ جامًة اخلُّ افًيادات صارت

ؾاحلج مٜ افًيادات افَا ّة ظذ بٌ  اجلًٓ وادا  مٜ ؿيٚ افٍٍد ادسيِٛ  

 .وبًون هٌا افيٌ  ٓ وُّٜ آداء هٌه افٍٍووة ظذ افْحٞ افٌي أرداه اهلل 

ان افسٍٍ وإٓتَا  مٜ بِيً إػ آخيٍ فِٞصيٞ  ؾٌٓه افًيادة نتىِ  مٜ اإلٕس

هييٌه افٍٍوويية ننييتّٚ ظييذ  إػ إماـْية ادخههيية ٔداء هييٌه افٍٍوويية  ـيام أن  

٠ً  وافٞؿيٞف بًٍؾية  يييأظام  نستَِ  مٜ افٍيٍد ادسيِٛ احلٍـية ـيافىٞاف  وافس  

ة دا ٝ هٌه افٍٍووأج أثْاء اورم٠ اجلٍّات  وافتَْٚ بغ مُة ومْٟ وظٍؾات  ؾاحل

ٍـة نىِ  مْٝ بيٌ  اجلٓيً ميٕ اشتهيحاب يف حافة حٍـة وٕناط  هٌه احلوُٞن 

  ّ  .داء ادْاشٙ وؾ٘ ما أراد اهلل أة افًافٔة  وافْناط افًؤوب اهل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مْاؾًييٝ  فِنيئي: ظيييً افييٍمحٜ سّييً افييًورسي  ص  -أرساره-احلييج أحُامييٝ (1)

(45.) 
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ارع احلُٔٛ جًٚ هيٌه افٍٍووية ميٜ افًييادات افتي٠ نتىِي  ميٜ افن   ـام أن  

وسيتىٕٔ افٍيٍد ميٜ ادا  افٌي  ادسِٛ بٌ  ادا   ؾّٜ ذوط هٌه افٍٍووة نٞؾر

خمفٝ إن ارنُ  صٔئًا مٜ بَٔة سيٞرات اإلحٍا  ـِيُ ادخٔٓ ونٌىٔية افيٍأس  

ظِٔٝ صياة مميا جييَىء يف إضيحٔة أو إضًيا  شيتة مسياـغ ـيٚ  وحِ٘ صًٍ  ؾ٘ن  

 .(1)شأو صٔا  ثمثة أوا   مسُغ ٕهٗ صاع مٜ افىًا 

 .(1)شالعج والثج»أي احلج أؾوٚ؟  ؿا : ودا شئٚ افْي٠ 

  ٍ بيا هلل نًياػ  وهيٌا ميٜ ؾافًج هٞ افتِئة  وافثج: هٞ افْحٍ وإراؿة افًماء نَ

 ؽٔ  يف افيٌ  أثْاء احلج.باب افس  

وجيٝ إٓ بييٌ  اديا  وإٍٕاؿيٝ يف  ٚى بٖـّينيٗد   ؾٍٍووة احليج ٓ وُّيٜ أنْ 

 افٞجٞه ادؼوظة يف احلج حتٟ وتحَ٘ ادٍاد.

 احلج  باةة مالقة بدكقة-1

  [42]آ  ظٍّان:  ﴾ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴  ﴿ :ؿا  اهلل 

شتىاظة يف احلج بادا  وافًَرة ظيذ افيَاد وافٍاحِية ؾٍَن اهلل شيحإٝ ونًاػ آ

  وآشتىاظة وُٞن مْٓا افًَرة ظذ ﴾ۓ ﮲  ﴿ونُافٔٗ احلج  ؾَا  يف أوة 

 ومٕٗة احلاج أثْاء احلج ونُافٍٔٝ مٜ بًِه وإفٔٓا.  يّٚ نُافٔٗ احلج

 مسيتىًٔاً  افٍجٚ وُٞن أن أحًمها: وجٓان آشتىاظة»: فناؾ٠ً ؿا  ا

 .(1)شنامة اشتىاظتٝ ؾتُٞن احلج ويٌِٝ ما مافٝ مٜ واجًاً  بيًٕٝ

 .(5)شوافٍاحِة افَاد مِٙ ادنسضة وآشتىاظة»وَٞ  ابٜ ؿًامة:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ؾٍووة احلج وأبًادها افسبٞوة  رشافة ماجستر  هًى سًّ ـاوً اهلام٠  جامًة  (1)

 (.14-13هي  ص )1445افرمٞك  إربً  إردن  

باب ما جياء يف ؾويٚ افتِئية  ـتاب احلج   (1/134أخٍجٝ: افسمٌي يف شْْٝ ) (1)

  ـتاب ادْاشٙ  باب رؾٕ افهٞت بافتِئية  رؿيٛ (1/424  وابٜ ماجٝ )(312وافْحٍ  رؿٛ )

 (.1466وصححٝ إفياين يف افسِسِة افهحٔحة  رؿٛ )  (1415)

 (.1/111هي )1516إ   فإلما  افناؾ٠ً  دار ادًٍؾة بروت  ضيًة شْة  (1)

 (.1/112أمحً  ٓبٜ ؿًامة  ) اد٠ٌْ يف ؾَٝ اإلما  (5)
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 ؾرس افَاد بافٍاحِة  ؾٞج  افٍجٞع إفٔٝ. وٕن افْي٠ 

 وظا نية وإُٔ  افًاص بٜ ظٍّو بٜ اهلل وظيً  ظٍّ بٜ اهلل وظيً  جابٍ ًٜؾ

 .(1)شوالراحؾة الزاة»: ؿا  افسئٚ؟ ما: شئٚ  افْي٠ أن :ظْٓٛ اهلل ريض

 نَيًوٍ ؾٔيٝ وتًيغشوالراحؾية اليزاة احليج يوجيب»:  افْيي٠ ٞ وؿ»وؿا : 

ٕ ي  5أجْئاً  افياذ  ـان فٞ ما بًفٔٚ 5بٝ حيهٚ ما مِٙ أو ذفٙ مِٙ  بامفيٙ فئُ ٝوٕ

 بًٔيًة  مسياؾة بَىٕ نتًِ٘ ظيادة وٕهنا 5احلج وَِمٝ ؾِٛ ثّْٓا وٓ  افٍاحِةو فَِاد

 .(1)شـاجلٓاد وافٍاحِة  افَاد فٞجٞها ؾاصسط

ة ما حيتاجٝ احلاج يف ذهابٝ وإوابٝ ونُافٔٗ احلج ٓ احِؾادٍاد بافَاد وافٍ

ت وؽير   وشا ٚ ادٞاصمشٔام وأهنا مٍنًٍة يف هٌه إوا  مٕ ازدواد افْاس ونًَ

 افٔٗ اإلؿامة واإلظاصة وافتَْٚ بغ مناظٍ احلج.ذفٙ مٜ نُ

 ؾٌٓا افًور افُير افٞاضى فِام  يف صيًرة ميٜ أرـيان اإلشيم  هليٞ حيٍي  

باإلهتام  وافتًَوٍ  ؾٞجٞب افًيادة متٞؿٗ ظذ ؿًرة اإلٕسيان ظيذ مٕٗية احليج  

ادسيِٛ متٞؿيٗ ظيذ  اديا  فيٝ دور ـيير ؾٞجٞبيٝ ظيذ ؾاحلج ظيادة بًٕٔية إٓ أن  

 ؿًرنٝ ظذ ادا .

نتىيٍ اديٍأة إػ  حٔإياً ٖشيتىاظة  ؾوؿً وُٞن فِام  دور آخيٍ ميٜ حٔيث آ

 نساؾٍ ادٍأة ثمثة أوا  بٌر سٍ . أنْ  وجٞد سٍ  هلا ف٠ْٓ افْي٠ 

ٕ ي  أمحي5ً ظِٔيٝ ّ  َٕ   ظِٔٓا احلج يف ادحٍ  وٍَٕة »ؿا  ابٜ ؿًامة:  ميٜ ٕٝ

 زاداً  متِيٙ أن اشيتىاظتٓا يف وًتيز هٌا ؾًذ 5ـافٍاحِة ٍَٕتٝ  ظِٔٓا ؾُان شئِٓا 

 .(1)شودحٍمٓا هلا وراحِة

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـتاب احلج  باب ما جياء يف إجيياب احليج بيافَاد   (1/122أخٍجٝ: افسمٌي ) (1)

ـتاب ادْاشٙ  باب ما   (1/412  وابٜ ماجٝ )شحسٜ ؽٍو »  وؿا : (311وافٍاحِة  رؿٛ )

وضييًٍٝ   (1511رؿييٛ )  (1/111وافييًارؿى٠ْ يف شييْْٝ )  (1341وٞجيي  احلييج  رؿييٛ )

 (.1114يف ضًٔٗ اجلامٕ افهٌر  رؿٛ )إفياين 

 (.1/114اد٠ٌْ ) (1)

 (.1/111اد٠ٌْ ) (1)



 العبادات املالية من أركان اإلسالم                    ثالثالفصل ال        

 

 

111 

 شتىاظة افت٠ ه٠ مٜ ذوط احلج ـام مٍ.ؾافًَرة ادافٔة أحً ذوط آ

وِّٙ مٜ ادا  ما ؤٍُٝ مٜ ٍَٕات ومهاروٗ شٍٍه  وظِٔٝ ؾًذ احلاج أن  

أو  ومسييُٜ ومِيييُ  ووشيئِة شييٍٍ ٍبيإػ احلييج ذهابييًا وإوابييًا  مييٜ مٖـييٚ ومنيي

وُيٞن هيٌا  وُٞن ذفٙ ادا  ؾاضمً ظٜ مٕٗتٝ ومٕٗية ميٜ وًيٞ   وأنْ  أجٍهتا  وأنْ 

ادا  ؾاضيمً ظيٜ احلاجيات إصئِة افتي٠ ٓ وسيت٠ٌْ اإلٕسيان ظْٓيا مثيٚ افىًيا  

وافثٔاب  ودار افسُٜ  وٕحيٞ ذفيٙ  واديٍاد بافٍُاوية افٞشيٓ ؾيم وْييٍ إػ حيا  

 .(1)ىاف  بافتَتر ظذ ٍٕسٝ وظذ مٜ وًٞ اإلرساف وٓ و

 . امرة ادسجد احلراع-2

ؿً وُٞن إظامر ادساجً واإلٍٕا، ظِٔٓا ظّٞمًا داخمً يف بياب اإلٍٕيا، يف 

شئٚ اهلل نًاػ  ومًًودًا يف افهًؿات افتىٞظٔة  إٓ أن خهٞصئة اإلٍٕيا، ظيذ 

ًظٞ إػ سف ادسييجً احلييٍا  إلزدحييا  احلجيياج  وفٔتسييٕ فٞؾييٞد افييٍمحٜ ويي

اديييافٖ افىا ِيية يف نٞشييًتٝ حٔييث وتسييٕ ٕـييز ظييًد مييٜ احلجيئج ظييذ ـثييٍهتٛ 

خهٞصًا مٕ إزدواد ادسِّغ ظامًا بًً ظا   وهٌا إثٍ فِتٞشًات وافٍَْات ظِٔٓا 

 وتوى جًِٔا يف مٞاشٛ احلج.

  اهلل رشٞ  شًّ » :ؿا   ظٍان بٜ ظثامن ظٜ احلًوث يف جاء

 .(1)شاجلـة يفمثؾه  له او بـى جدا  مس و بـى من»: وَٞ 

وإن ـان جَاء مٜ بْٟ مسجًًا هلل نًاػ بٔتا يف اجلْة  ؾام بافْا بام وٍْ٘ ظذ 

 وهٞ ادسجً احلٍا . وؿيِة ادسِّغ  أظيٛ مُان  وأذف بًَة 

  مٓييٓ   مُية ادٍُميةة بِيً اهلل احليٍا إن خر افيَاع ظذ وجيٝ ادًّيٞر»

ادحًّوة  افت٠ اختارها اهلل فئتٝ احلٍا   وفًَ اختهيٓا اهلل افٞح٠  ومٞضٜ افيًثة 

ميا  احلٍمية وادُإية هي٠ ومًوْية رشيٞفٝنًاػ بَّوً مٜ افٍوٚ  وجًٚ هليا ميٜ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أحُا  اإلشتىاظة يف احليج يف ضيٞء ادسيتجًات ادًياسة  رشيافة ماجسيتر   (1)

هيي )ص 1515فِىاف : وٞشٗ ظيً افٍحٔٛ شِٔٛ شيممة  جامًية افْجياح افٞضْٔية  ؾِسيىغ  

114.) 

 (.11ختٍجيٝ  ص )  نًَ  (1)
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إذ   ظيذ ذفيٙ ميٜ موياظٍة افهيمة ؾٔٓيا فُٔ فٌرمهيا ميٜ شيا ٍ افيَياع  وٓ أد   

 .احلٍا  بام ة أفٗ صمة ؾٔام شٞاهمة يف ادسجً افه  

شيية مُإيية جِِٔيية يف ٍٕييٞس ؾييم ؽٍابيية أن وُييٞن هلييٌه ادًوْيية ادًَفييٌا 

  يّييٚ ظييذ رظاوتٓييا وافًْاويية هييا  وٓ شيئام ممييٜ ذؾييٝ اهلل بافٞٓويية ادسييِّغ

ؾًَِ ظ٠ْ افٞٓة مٜ اخلٍِاء وافسمضغ وادِٞك وإمٍاء ظذ ميٍ افتياروي   ظِٔٓا

  بييافًامرة وافتنيئًٔ   وحييي٠ ادسييجً احلييٍاشييةاإلشييمم٠ هييٌه ادًوْيية ادًَ

 .صٞرة ممُْة يف ـٚ ظك بام وْاشيٝوافًْاوة ظذ أؾوٚ 

ؽر أن ما يَ٘ فِّسجً احلٍا  يف افًًٓ افسًٞدي افَاهيٍ  ؿيً متٔيَ ظيام 

حهٚ فٝ يف افًهٞر افسابَة  ؾَيً ـيان ازدوياد ظيًد احلجياج وادًتّيٍوٜ ميًظاة 

وبخاصية  -مجٔيٕ مٍاؾَٓيا  فيٌ  ادَوً مٜ افًْاوة يف نىٞوٍ ادًوْة ادًَشية يف

ادسجً احلٍا  وإماـٜ افت٠ هلا ظمؿة باحلج واحلجاج افٌوٜ وٖنٞن مٜ مجٔيٕ 

  ٍٕف ظيذ هيٌه إظيام  وادنيارويدون ٕيٍ إػ افٍَْات افت٠ نه -إٔحاء افًامل

 .(1)شوذفٙ ؾوٚ اهلل وٗنٔٝ مٜ وناء

بتَيًوُ  -وميا زافي  يييٟ-ٍوة حئي  يوما مٜ مًوْة ظذ مًى ناروي افين»

ٍؾة( أو  بٔي  وضيٕ يونٍُوٛ  مثِام يييٟ بيٝ )مُية ادٍُمية(  حٔيث )افًُيية ادني

أبٞ إٕئاء إبيٍاهٔٛ وابْيٝ  -بٖمٍ مٜ اهلل-فِْاس فًيادة اهلل ونٞحًٔه  وافت٠ أؿا  ؿٞاظًها 

 فُٔٞن مَامًا وَهًه ادٗمْٞن  وحيجٞن إفٔٝ. 5إشامظٔٚ 

ؾيًيث ميٜ ذروتيٝ رشيًٞٓ  إذ  فيًظاء إبيٍاهٔٛ  وفًَ اشتجاب اهلل 

  افييٌي أرشييِٝ اهلل بافُتيياب جيياء خييانٛ افْئييغ احلئيي  ادحيييٞب سّييً 

 احلُٔٛ  هلًاوة افْاس أمجًغ.

احلج يف افسْة افًاذة مٜ اهلجٍة  وخى  افْاس  وصيًٓ  وؿً أدى 

أؿٞافٝ وأؾًافٝ افيٌوٜ حجيٞا مًيٝ ميٜ افهيحابة ريض اهلل ظيْٓٛ  وروى ادحيًثٞن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إيٍ: مٞؿٕ بٞابة احلٍمغ افؼوٍغ ظذ صيُة إٓسٕ : (1)

http://www.alharamain.gov.sa/index.cfm?do=cms.conarticle

&contentid=5825&categoryid=1004 
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ٌ ذفٙ افٞؿ  أخٌ ظًد احلجياج ميٜ ضئٞف افيٍمحٜ وتَاويً ظاميًا بًيً ذفٙ. ومْ

 ظا   حتٟ وصٚ يف افًك احلاض إػ حٞايل مِٔٞين حاج.

وظذ مٍ افًهٞر اإلشممٔة احتٍي  إماـٜ ادًَشة بحٍمتٓا وؿًشٔتٓا  

 وـإ  سٓ اهتام  ورظاوة افَا ّغ ظذ خًمتٓا.

تٍِية ظيذ ميٍ افًهيٞر  حٔيث وفٌفٙ ؾًَ أجيٍى احلُيا  افتٞشيًات ادخ

 .بًأت افتٞشًة إوػ يف ظًٓ ثاين اخلٍِاء افٍاصًوٜ ظٍّ بٜ 

ٍوٍغ ادِيٙ يوـان آخٍها افت٠ جتيٍي حافٔيًا يف ظٓيً خياد  احليٍمغ افني

 ظيً اهلل بٜ ظيً افًَوَ آ  شًٞد  وه٠ أـز نٞشًة يف ناروي ادسجً احلٍا .

 :ى يف التاريخجرت أكز توالعة لؾؿسع ويف العرص احلارض

وٕيٍا فتَاوً أظًاد احلجاج وادًتّيٍوٜ بنيُٚ مِّيٞس مَارٕية بيافٍسات 

  بتٞشًة ادسًٟ بام 1663اداضٔة  ؾًَ أمٍ ادِٙ ظيًاهلل بٜ ظيًافًَوَ يف ظا  

 مسًا. 56ٓ وتجاوز احلًود افؼظٔة فٝ  ؾتواظٗ ظٍض ادسًٟ فٔهٚ إػ 

أفيٗ ميس  32إمجافٔية جتياوزت وبِٖ ظًد افىٞاب٘ أربًة ضٞابي٘  بّسياحة 

أفٗ ميس مٍبيٕ  ؾئام بٌِي   14مٍبٕ  بًً أن ـإ  ادساحة اإلمجافٔة ٓ نتجاوز 

مسىحات افيْاء اإلمجافٔة يف مجٔيٕ إدوار دْياض٘ افسي٠ً واخليًمات حيٞايل 

 أفٗ مس مٍبٕ. 114

ونٞؾٍ نٞشًة ادِٙ ظيًاهلل فِّسًٟ ثمثية أدوار وأربًية مْاشئ  فِسي٠ً  

مياذة بٖدوار افتٞشًة افسًٞدوة إوػ فِّسيجً احليٍا   ؾئام وٍنٍيٕ دور نتهٚ 

شىى ادسًٟ اجلًوً ظيٜ أدوار احليٍ  احليايل  وويتٛ افٞصيٞ  إفٔيٝ ظيٜ ضٍوي٘ 

 شممل متحٍـة ومهاظً  إضاؾة إػ ثمثة جسٞر ظِٞوة.

صتّٚ ادؼوع ظذ نٞشًة مْىَت٠ افهٍا وادٍوة بنُٚ وتْاش  ميٕ اـام 

فًٍضٔة وافٍأشٔة  ورـي  أربًة شممل ـٍٓبا ٔة جًوًة مٜ جٓة اديٍوة  افتٞشًة ا

فتسٓٔٚ احلٍـة إػ خارج ادسًٟ  ـام اصتِّ  افتٞشًة اجلًويًة ظيذ مميٍات 

خمههية فييٌوي آحتٔاجييات اخلاصيية ميٜ ذوي اإلظاؿييات احلٍـٔيية  إضيياؾة إػ 

يف مئٌٕية جًويًة  نٞؾر مْاض٘ فِتجّٕ ظًْ مْىَت٠ افهٍا وادٍوة  ـام بًئ افيْاء
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  فٔتْاشيي  ظييًد ادييآذن وصييُِٓا مييٕ مسيياحة افتٞشييًة اجلًوييًة مييساً  44بارنٍيياع 

 فِّسًٟ.

ٍوٍغ ادِييٙ ظيييًاهلل بييٜ ظيييًافًَوَ يونيييٚ نٞشييًة خيياد  احلييٍمغ افنيي

 .(1)شفِّسًٟ بادسجً احلٍا  أـز نٞشًة ونًٓها ادسًٟ يف نارخيٝ

 دالة امرة ادشا ر ادؼالعباةة ادالقة يف  -3

 وًً اإلٍٕا، ظذ ادناظٍ ادًَشة ووضٕ إمٞا  ؾٔٓا ظيادة مافٔة ظئّة.

مييٜ ادًِييٞ  أن مجٔييٕ أرـييان احلييج وشييْْٝ نَييٕ يف مُيية ادٍُميية ٕن 

وادناظٍ ادًَشة  ؾىٞاف افًَو   وضٞاف اإلؾاضة  وضيٞاف افيٞداع  وافسي٠ً 

ٞف بًٍؾة واإلؾاضية بغ افهٍا وادٍوة  ـِٓا نتٛ يف ادسجً احلٍا  بُّة  وافٞؿ

َدفٍيية  وادئيي  بّْييٟ  ورميي٠ اجلّييٍات  وافييٌبى  ـِٓييا نييتٛ يف ادنيياظٍ مإػ 

ادًَشة  وهٌا و٠ًْ أن ـٚ أظام  احلج يف مُة  ؽر أن ؽافئة احلجاج ويٌهيٞن 

 وافسم  ظِٔٝ. فَوارة مسجً افْي٠ 

فتٓٔئيية اجلييٞ ادْاشيي   ادُِّيية افًٍبٔيية افسييًٞدوةًّييً نمييٜ افىئًيي٠ أن 

 فًِّظٞ فُّْٔٝ مٜ شامع افًظٞة  وؿيٞهلا يف جٞ مٜ افٍاحة واهلًوء. 

ظيذ هتٔئية  ٞاأن وًِّي أوفٔياء إميٞر جتي  ظيذ هلٌا ـان مٜ ادٓا  افتي٠ 

   واشيتْاداً ٗخٍاً ماجلٞ ادْاش  ٕظًاد حجاج بٔ  اهلل احلٍا  افت٠ أخٌت نتَاوً 

ٜ  اهلل بيٝ ظيذ هيٌه  ظيذ نٞؾٔي٘  ًَيٛوظٕٞيٝ ثيٛ ظيذ ميا مي
ؿامي   5افييمد ميٜ ِٕ

  ومٞاؿيٗ  وإٍٔيا،  ادناروٕ افوخّة يف ادناظٍ ادًَشية ميٜ ضيٍ، وجسيٞر

وإظادة بْياء وننئًٔ اجلسيٞر ٓنسياع أـيز  ومٍاـَ خًمات ظذ اختمف إٔٞاظٓا 

يسيغ افىاؿية آشيتًٔابٔة فِّنياظٍ  بتٓيٌو  اجلييا   وصي٘ و ظًد مٜ احلجاج

ٟ حييً ممُييٜ  وإوهيياهلا إػ ـاؾيية أرجيياء يافىييٍ،  ونىييٞوٍ اخلييًمات إػ أؿهيي

 .ادناظٍ ادًَشة بام وتٍ٘ واهلًف ادْنٞد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( إيٍ: مٞؿٕ احلج:1)

http://www.kapl-hajj.org/masa_.php 
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وما ننًٓه مُة ادٍُمة يف هٌه إوؿات هلٞ أـز ما وتٛ إٕجازه يف افتاروي 

ت شٞاء فِّناظٍ أو فِّسجً احلٍا   وٕٖمٚ أن وَوً ب٘ذن اهلل نًياػ وأن مٜ خًما

 وُٞن ظذ أؾوٚ هٔئة وأرؿٟ صٞرة.

 خدمة احلجقجاةة ادالقة وبعال-4

مُة ادٍُمية نًتيز ميٞضٜ احلجئج مجًٔيا يف آن واحيً  وميٕ افتَيً  إن 

احلييًوث ادًٓييٞد يف افًييامل وازدويياد ظييًد احلجيياج يتيياج مُيية ادٍُميية إػ 

أو   شيٞاء اديٍور  مَٔإٔات ها ِة مٜ أجٚ إظامرهيا وإصيمحٓا ميٜ ـيٚ افْيٞاح٠

 أو إشٞا، أو ؽر ذفٙ.  ادساـٜ

اهييتام  افًييٍب بافئيي   انهييِ  هنويية مُيية بَٔييا  افًُييية ؾٔٓييا  ؾيي٘ن  »وؿييً:

احلييٍا  ونًييئّٓٛ فييٝ واحلييج إفٔييٝ هييٞ افسييي  إشيياد يف ؿٔييا  هييٌه ادًوْيية 

 .(1)شونًَمٓا

ووًً بٌ  ادا  وإٍٕاؿٝ يف إظًاد ادُيان ادْاشي  فِحجياج ؿٍبية وظييادة 

 .مافٔة ظئّة  وتٍَب ها افًيً إػ اهلل 

ن ت افويييٍوروة  افمزميية فِحجيياج فوييامًتييز اإلشييُان مييٜ احلاجيياوو»

ٔية اإلشيُان أن بًوِيٝ هيٞ راحتٓٛ وؿًرهتٛ ظذ آداء ؾٍووة احلج  ومما وزر أمه

  وٓ خيٍٟ ما وسن  ظِٔٝ يف افىٍؿات وشاحات احليٍ  وداخيٚ احليٍ  آؾساش

رات اخلًمية ويف ادناظٍ ٍٕسٓا ميٜ آثيار شيِئة ظًويًة  مْٓيا: إظاؿية حٍـية شئا

ات  شيًُنياة  ونِيٞث افئئية بيام وْيتج ميٜ نوافىٞارىء وافَْٚ  وإظاؿة حٍـة اد

وإتنار إوبئة وإمٍاض  وزوادة احلٞادث وافًهُ واإلشاءة إػ ادْيٍ افًا   

ؾومً ظٜ افيٓٞر بّيٍٓ ؽر حواري  باإلضياؾة إػ إظاؿية حٍـية افهيمة وؿىيٕ 

 .(1)شاحلٍ  اخلنٞع ظًْما وتٛ آؾساش داخٚ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(131)وٗ  ص مُة ادٍُمة يف اجلاهِٔة وظًٓ افٍشٞ   أمحً إبٍاهٔٛ افؼ (1)

هيي  د:ظييً اهلل أمحيً ظييً اهلل  مًٓيً 151إيٍ: دراشة نًَوٍ ـّٔة اإلؾساش حيج  (1)

(.وافتَييًوٍ 5خيياد  احلييٍمغ ٕبحيياث احلييج  جامًيية أ  افَييٍى  وزارة افتًِيئٛ افًييايل ص )
=  
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ومٜ ثٛ نيٍٓ أمهٔة مٞضٞع إشُان احلجاج افيٌي وّثيٚ افًّيٞد افٍَيٍي »

بافْسية فئَة اخلًمات ادًَمة فوئٞف افيٍمحٜ حجياج بٔي  اهلل احليٍا   شيٞاء 

 .(1)شؿامتٓٛ يف اداـٜ ادًَشةأو ظًْ إ  أـان ذفٙ ظًْ طًْٓٛ

ديياين افتي٠ وؿً أثٍت اإلمُإٔات ادادوة يف أظيًاد وأحجيا  وٕٞظٔيات ا»

صًٔت يف مًوْة مُة ادٍُمية وخاصية يف بْٔتٓيا ونٍـٔيٓيا ميٜ أجيٚ إويٞاء احليج 

ادٍُمية  ةخيم  افّْيٞ افيٌي صيًٓنٝ مًوْية مُي خم  ؾسة احلج  انوى ذفٙ مٜ

وخاصيية يف بْٔتٓييا ونٍـٔيٓييا  ؿَييً انسييً  رؿًتٓييا وامتييًت امتييًادًا ـيييرًا باجتيياه 

 .(1)شديإٔٓاافوٞاح٠  ٕاهٔٙ ظٜ آمتًاد افٍأد 

ومييٜ أهييٛ اخلييًمات افتيي٠ جييي  نٞاؾٍهييا فِحييج  هيي٠ إمييٜ  ؾادنيياظٍ »

ادًَشة أشاس احلج5 حٔث جيتّٕ ادسِّٞن ؾٔٓا  وبٌفٙ نُيتٔ هيٌه إمياـٜ 

نٞاؾٍ إمٜ مىِي  ضوري فُي٠ ويٗدي احلياج حجيٝ  ونَدحٛ هٛ  وبافتايل ؾ٘ن  

 بسٓٞفة وورس.

اس نُييٞن مُإييًا فييدذار ٠ نييَدحٛ بافْ يي ٜ افتييـؾٔييٝ أن إمييا ٙ  ا ٓ َصيي مم يي و

افيًْ ميٜ أصيحاب اخليًمات  نٍؿة وافْٓ   إضاؾة إػ أئِات افس  دامرشة ظّ

ؿيً نْتٓيَ نِيٙ افٍٍصية يف ؾيٍض   ادتًَِة باحلجاج ميٜ ذوي افٍْيٞس افوئًٍة

 ذوضٓٛ وضِياهتٛ جتاه احلجاج.

ب إػ اهلل وافتٍَمَٔإٔات ضخّة فتٞؾر إمٜ فِحجٔج جي  رصً  اوهلٌ

پ  ﴿: ؿا    وصٍٝ اهلل بإمٜنًاػ هٌا واشتنًار أن هٌا ظيادة ظئّة يف بًِ 

ورصً أـز ظًد مٜ افًْاس إمْٔة   خىٓ سُّة ٕووض[ 1]افتغ: ﴾ پ پ
  = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آؿتهادي حلً اإلشتىاظة يف احلج  ويًوً مًى آفتَا  بيٝ  أ.د: ظييً افَيادر سّيً ظييً 

  مًًٓ خياد  احليٍمغ ٕبحياث 1516ظىٔة  ود: أمحً بٜ حسٜ احلس٠ْ  مٞشٛ حج  افَادر

 (.14احلج  ص )

دراشة ظٜ إشيُان احلجياج ميٜ خيم  ضيٞابٓ اإلشيُان  إجيابٔاهتيا وشيِئاهتا   (1)

 (.1جمّٞظة مٜ إشانٌة  جامًة أ  افٍَى  مٍـَ أبحاث احلج  ص )

 (.34ادٍجٕ افساب٘  ص ) (1)
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ٍاؾ٘ إمْٔة افت٠ نًَ  مٜ خم  نٞؾر ادٍاـَ وادفْتئٛ احلج ونٞؾر إمٜ هلٛ  

ظًة هلٛ مما أضاف هلٛ ادَوً مٜ افٍاحة وإمإ  خًماهتا فِحجاج  ومتً ادسا

 .(1)شؾسة نٖدوتٓٛ فْسُٓٛ

يف هييٌه إوييا  افتيي٠ ننييًٓ  اخلييًمات افتيي٠ نَييً  فِحجيئج خهٞصيياً  إن  

ظيٜ بًويٓا  ووجيٞد ادنياظٍ بًيً أمياـٜ ازدحامًا ؽر ظادي يف ظًد احلجئج وُ 

 ظيًد ميٜ رجيا  حيتاج إػ أـيز جٓيً وأـيز ؽر افٍشّٔغظًد ـير مٜ احلجاج 

إمٜ مٕ مَٔإٔة ضخّة فتٞؾٔر أؾوٚ افٞشا ٚ فِحجاج مٜ مساـٜ  ومٞاصمت  

 وؽر ذفٙ.  وخًمات صحٔة ومٍاؾ٘

ٍوٍغ ٕبحاث احلج يف جامًة أ  يوؿً ـان إٕناء مًًٓ خاد  احلٍمغ افن»

افٍَى أحً نِٙ إظام  افت٠ خهه  فتىٞوٍ اخلًمات ادٗدوة فتٔسر ادْاشٙ 

 .اوة بافنًا ٍ افًؤْة ظّٞماً وافًْ

 وسًٟ ادًًٓ فتحَٔ٘ إهًاف افتافٔة:و

نٖشُٔ بْٙ ادًِٞمات ظٜ احلج فُٔٞن مٍجًًا ظًِّٔا صاممً دختِٗ  -1

وبافتييايل ظِييٛ ّٕييٞذج ساـيياة حسييا  دختِييٗ  إٔييٞاع اإلحهييا ٔات واحلَييا ٘ 

 اظً ـثرًا ظذ افتخىٔٓ.َس وُ  ظِّٔات احلج مما

اء شيجٚ نيارخي٠ متُاميٚ بافًراشيات وافٞثيا ٘ وافهيٞر افًّٚ ظذ بْ -1

وإؾييم  واخلييٍا ٓ وادخىٞضييات افتارخئيية فِحييج ومُيية ادٍُميية وادًوْيية 

 ادْٞرة فُٔٞن مٍجًًا ظًِّٔا نارخئًا ثابتًا.

  يف ادْاض٘ ادًَشة ادحاؾية ظذ افئئة افىئًٔة ـام خَِٓا اهلل  -1

 ة بُّة ادٍُمة وادًوْة ادْٞرة.وادحاؾية ظذ افئئة اإلشممٔ

شير رإجٍاء افًراشات وظّٚ افيحٞث افًِّٔية افتي٠ هتيًف إػ نٔسؾَٔٞ  

أداء ادْاشٙ ونًَوٛ خًمات أؾوٚ حلجاج بٔي  اهلل احليٍا   وذفيٙ ظيٜ ضٍوي٘ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٘ احلج وخًمانٝ ادًٔإٔة يف ظًٓ ادِٙ ظيً افًَوَ  وفًٔ بيٜ سّيً إيٍ: مٍاؾ (1)

 (.116هي  ص )1514بٜ أحٛ مجٔٚ  ٕؼ جامًة اإلما  سًّ بٜ شًٞد  
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مجييٕ افئإييات وادًِٞمييات ادٍهييِة ظييٜ خمتِييٗ جٞإيي  احلييج واحلجيئج 

هليا احلهيٞ  ظيذ صيٞرة واضيحة ظيٜ واخلًمات وادٍاؾ٘ حتٟ وُّٜ مٜ خم

 .(1)شإوضاع افسا ًة ومٜ ثٛ نىٞوٍ إجيابٔاهتا وافتٌِ  ظذ شِئاهتا

 السؼاية والرفاةة -5

شَاوة احلاج وخًماهتٛ ذف ـير وؾوٚ ظئٛ دٜ وَيٞ  ظيذ ظيامرة  إن  

بٔ  اهلل شيحإٝ ونًاػ  ٓ شٔام ومٕ ـثٍة ظيًد احلجياج يف هيٌه إويا  وارنٍياع 

جات احلٍارة ونًيًد ادْياض٘ افتي٠ نيٗدى ؾٔٓيا ادْاشيٙ وبًيًها  يتياج إػ در

أن ادياء هي٠ ذويان وٓ بيًوٚ ظْٓيا  جًٓ ـير يف نٞؾر افسَاوة فِحاج وٓ شئام 

ؾاإلٍٕا، ؾٔٓيا أحيً افًييادات ادافٔية افتي٠ نًيً ؿٍبية ظئّية  يف أويا  ظئّية  يف 

 أماـٜ ظئّة.

 وٗوً ذفٙ.وؿً جاء يف افُتاب وافسْة ما 

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ  ﴿ :ؿا  

 .[14]افتٞبة: ﴾ۋ

ميا أراين إٓ »دا َٕف  هٌه أوية افٍُوّية ؿيا  افًيياس بيٜ ظييً ادىِي : 

 .(1)شأققؿوا  ذ الؼايتؽم فن  لؽم فقفا خرا  »:   ؾَا  فٝ افْي٠ شنارك شَاوتْا

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک  ﴿وؿا  ظَ وجٚ: 

ڳ ڱ ڱ  ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ

 .[12]إبٍاهٔٛ: ﴾ ڱ

ؾُان ماء زمَ  اديارك أوػ ثٍّات شئَا اهلل نًياػ ٓبيٜ خِِٔيٝ إشيامظٔٚ 

. 

إًثٍت بئٍ زمَ  مًة مٜ افَمٜ  ثٛ طٍٓت ظذ وً ظيً ادىِ  بٜ هاصيٛ »

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إيٍ: مٞؿٕ مًًٓ خاد  احلٍمغ ٕبحاث احلج وافًٍّة ظذ إٓسٕ : (1)

http://www.hajj.edu.sa/new/web/index.php 

 (.11411رؿٛ )  (15/121ٍسر )أخٍجٝ: افىزي يف افت (1)
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افٌي ؿا  بخًمة احلجٔج وشَاوتٓٛ زمَ ..  واشيتٍّ ميٜ بًيًه يف  جً افْي٠ 

 .حتٟ بًً طٓٞر اإلشم  ذف هٌه ادْٓة ابْٝ افًياس 

  أنييٟ زمييَ  وهييٛ وسييَٞن أن افْييي٠  ؿييً ورد ظييٜ ابييٜ ظييياس 

فيٞٓ أن نٌِييٞا »ثيٛ ؿيا :  شا ؿؾيوا فينكؽم  يذ  ؿيل صيالح»ووًِّٞن ؾٔٓا ؾَيا : 

 .(1)ظانَٝ  وأصار إػ ظانَٝ :و٠ًْ 5شفَْف  حتٟ أضٕ احليٚ ظذ هٌه

ا  بغ ظوياديت بياب إٔٝ حغ دخٚ مُة وٞ  افٍتى ؿ ـام ورد ظٜ افْي٠ 

أ  ل  كل ةع أو مال أو ملثرة كاكت يف اجلاهؾقية ففيي »افًُية ؾَا  يف خىية افٞداع: 

فينين قيد أمضيقتفا ألهؾفيا  يذ ميا  ،حتت قدمي هاتني ل  الؼاية احلاج والداكة الؽعبة

 .(1)شكاكت  ؾقه يف اجلاهؾقة

ٚ مًٓيٛ واشتٍّت مْٓة افسَاوة يف آ  افًيياس وأبْيا ٓٛ وٕسيِٓٛ وميٜ ظّي

 ظًهٛ  وؿً ظٍؾ  إٌٓاك )بافٍؾادة وافسَاوة(.

ن( ونٍيٍع أما )افٍؾادة( ؾسّٔ  بًً ذفٙ بافىٞاؾة ووّتْٓٓيا أن )ادىٞؾيٞ

 مْٓٛ إدٓء وافٞـمء.

 .(1)شوأما )افسَاوة( ؾسّٔ  بًً ذفٙ بافَمَمٔة افت٠ وّتْٓٓا أن )افَمازمة(

ٓشَاوة فِحجٔج  ومٜ أبٍز  وؿً ـان فُٚ إمٍاء ؿيٚ ذفٙ جٓٞدًا يف نٞؾر

 ما نٛ ظِّٝ يف ذفٙ ظغ زبًٔة.

ػ بٔي  اهلل احليٍا  يف مُية ادٍُمية  جياءت إُِام حان وؿ  احلجٔج ؾ»

وربام أؽِيُٛ وتٌـٍ ادنيُِة يف صيى ادٔياه افتي٠   ػ أذهإْا ؿهة افسًٔة زبًٔة إ

وٜ ميٜ شيْة(  ونهيًي افُثير 1166نٞاجٝ حجاج بٔ  اهلل احلٍا  مٌْ أـثيٍ ميٜ )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1114ـتاب احلج  باب شَاوة احلاج  رؿٛ )  (1/141أخٍجٝ: افيخاري ) (1)

 .(241  رؿٛ )(1/146أخٍجٝ: افي٠َٓٔ يف إشامء وافهٍات ) (1)

مٞؿٕ بٞابية احليٍمغ افؼيوٍغ  يي  إذاف: افٍ اشية افًامية فنيٗون ادسيجً  (1)

 احلٍا  وادسجً افْيٞي:

http://www.alharamain.gov.sa//index.cfm?do=cms.conarticle

&contentid=5927&categoryid=1000  
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مٜ أبٍز هٗٓء ـإ  افسًٔة افٍاضِة زبًٔة زوجة   ؾاظع اخلر حلٚ منُِة ادٔاه

اخلٍِٔة افهافى هارون افٍصًٔ   وافت٠ ـإ  مًٍوؾة بحيٓا فًٍٚ اخلير ومسياظًة 

وـإي  بجإي  هيٌه ادّٔيَات   دبٍٕا، ظذ أهٚ افًِٛ وافثَاؾة وإافْاس واإل

 .افٍاؿٔة هتتٛ بافٍٍَاء وادساـغ

ػ مُيية ادٍُميية وسييّٟ إفِحييج مييٜ بٌييًاد  ضٍوَيياً  شزبٔييًة»مٓييًت افسيئًة 

  وجًِ  يف هٌا افىٍو٘ مْياؾٕ ومٍاؾي٘ وخيًمات جإئية وحٍيٍت شدرب زبًٔة»

واشيتىاظ  جامًية ادِيٙ شيًٞد   أبار وافًٔٞن دساظًة احلجاج وادًتٍّوٜ

اجلييادة  بافٍويياض مييٜ إجييٍاء افًًوييً مييٜ افًراشييات وافيحييٞث وحٍٍوييات فىٍويي٘

فتستُنييٗ أثييار وأبييار وادٍاؾيي٘ ادْىّسيية ؾٔييٝ  ؾٞجييًوا مييٜ ذفييٙ افًجيي  

 افًجاب.

أن نٍؾٕ ظٜ ـاهٚ احلجاج وادًتٍّوٜ مًإاهتٛ  شزبًٔة»اشتىاظ  افسًٔة 

 .شظغ زبًٔة»مٜ ؿِة ادٔاه وارنٍاع ثّْٝ ؿيٚ وجٞد 

خاصية  وافٔٞ  اشتىاظ  حُٞمة ادُِّة افًٍبٔية افسيًٞدوة أن نْنيئ ادارة

ٕسياين افيٌي أصييى ٓشتٍّار هيٌه احليًث افتيارخي٠ اإل شإدارة ظغ زبًٔة»نسّٟ

 .(1)شبًخيًِ هٌه إٓسإة افت٠ شٌٔـٍها افتاروي اػ إ

وـٚ ما ورد ذـٍه ؿًوام وحًوثًا ٓ وَٞ  إٓ بادا   وـٚ هيٌا ظييادة خافهية 

فيمد بيافًْٛ افيٞؾرة يتاج إٓ ما  وؾر  وبٍوٚ اهلل نًاػ إًٔٛ ظذ هٌه ا هلل 

مما جًِٓا هتتٛ اهتاممًا ـيرًا هٌه إمٞر مٜ افسَاوة وافٍؾادة وؽرها  ونًِ٘ هٌه 

أـز مٜ ؽره ؾ٠ٓ ظيادات مافٔة خافهة  وهْا ويًوا افيًور افًيادات بٍٍووة احلج 

 افُير فِام  يف ؿٞا  افًيادات ونٖدوتٓا ظذ أـّٚ وجٝ.

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ مٞؿييٕ جٍوييًة د. سسييٜ افنيئي آ  حسييان  ظييغ زبٔييًة.. ؿهيية وؾيياء نارخئيية! (1)

 افٍواض: 

http://www.alriyadh.com/2013/10/15/article875743.html 
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 اهلد  واألضحقة-6

 .(1)هٞ ما وَْٚ فٌِبى مٜ افًْٛ إػ احلٍ اهلًي: 

٘ذا ؾٍغ احلاج مٜ رم٠ مجٍة افًَية افُزى ٕحٍ هًوٝ أو ذبحٝ  وهٞ صاة  ؾ

أو شيٕ بًٕة  أو شيٕ بٍَة  وهٞ واج  ظذ ادتّتٕ وافَارن5 فَٞفٝ شيحإٝ 

ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئمئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت  ﴿ :و

حص  ختمت ىت يت جثمث ىث يث حج مج جح مح جخ حخمخ جس حس خس مس

 .[141]افيٍَة: ﴾ مص جض

يي ٍَ ُٕ    فُييٜ حسيييْا أنْ هييٌه أويية ظييذ ظييز ـثييرة ننييتّٚ َ ظييذ اجلإيي  ـ 

  ؾ٘ن ذاء اهليًى وافتَيٍب بيٝ إػ اهلل شييحإٝ ونًياػ وًتيز ميٜ آؿتهادى مْٓا

ة افٍوحٔية بيافَٔٛ و ي ًِ ًير صاد، ظذ اؿيسان افَئٛ افتًي  نأدفة افتوحٔة بادا  وهٌا 

 .احلجًرة دوة ىف صااد

أما إضحٔة ؾ٠ٓ شْة مٗـًة ظذ افهحٔى مٜ أؿٞا  أهٚ افًِيٛ  وهي٠ يف 

ح٘ احلاج وؽر احلاج  ؾم جييَىء ظْٓيا اهليًي  وإٕيام هي٠ شيْة مسيتَِة5 ٕٕيٝ 

 .(1)شاكؼؾب فذبح كبشني أمؾحني» :بًً أن خى  افْاس بّْٟ 

 يف احلج الػدية -6

ٕ   ٠مٜ أهٛ شامت افْيا  اإلشمم   غ ادادة وافٍوح ىف إضار متٞازنبٝ وَّج أ

وادادة مٜ افٞشا ٚ افمزمة فٌفٙ  ؾم ظيادة إن مل  ؾافٌاوة مٜ افٞجٞد هٟ افًيادة 

وفٌفٙ   ٕسان وٓ حٔاة إن مل نًٍّ افًٕٔا  ونًّر افًٕٔا حيتاج إػ مادةحئا اإل

يادة  ٞهنا وشِٔة فِّساظًة ظذ افًوفُٜ فُ 5نًتز ادادة ضوروة فُٔ فٌاهتا

  ؾًذ شئٚ ادثا  وتىِ  أداء مْاشٙ احلج وٕجً هٌا واضحًا ىف صًرة احلج

ؾٍضٝ ظذ ادستىٕٔ وأصٚ ذفٙ ؿٞ  اهلل نيارك  مًَرة مافٔة  ومٜ رمحة اهلل أن  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.141افتًٍوٍات فِجٍحاين  ص ) (1)

ـتيياب احلييج  بيياب مييٜ ٕحييٍ هًويية بٔييًه  رؿييٛ   (1/121ٝ: افيخيياري )أخٍجيي (1)

(1211.) 
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وفًَ ورد ىف  [42]آ  ظٍّان: ﴾ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴﮵  ﴿ :و

ظة ادادوة وآشتىا آشتىاظة :أن ادَهٞد بآشتىاظة هْا  نٍسر هٌه أوة

 افئًٕة وآشتىاظة إمْٔة.

ومٜ اإلظجاز اإلشممٟ أن ٕجً اهلل شيحإٝ ونًاػ ؿً أحٚ ؾًاء بًْ مْاشٙ 

  وهٌا وارد ىف ؿٞفٝ نيارك افهًؿة إذا ـإ  هْاك ضورة فٌفٙاحلج بافٌبى و

ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  ﴿ :و

 .[141:]افيٍَة ﴾ۆئ ۈئ ۈئېئ ېې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ 

   ٕ ذا ٝ جي  ظذ احلاج افًٍوة بٌبى أو صًؿة إوفٌفٙ ؿٍر ؾَٓاء ادسِّغ أ

أو إذا نٍك رمٟ ـٚ    أو إذا مل وتُّٜ احلاج مٜ افىٞاف ٍوط اإلحٍا يأخٚ بن

 .أو إذا نٍك احلِ٘ أو افتَهر  احلل أو بًوٝ أو إذا نٍك ادئ  بّْٟ

ٍع راظيٟ يُٛ ظئّة ومَاصً ذظٔة جِِٔية  ؾافنيؾاهلل نًاػ ذع إحُا  حل

وٕحيٞ ذفيٙ  ميٜ   حآت اإلٕسان ادختٍِة مٜ صحة  وميٍض  وخيٞف  وٕسئان

 ظٌار جتًِٝ ظٍضة فسك بًْ أجَاء افًيادة.أ

يوفٌا ذع افًٍوة فتُٞن جزًا وجَ  5  أو ظجيَ  أو ظيٍض فيٝءًا وبيًًٓ ديٜ ؿك 

 افهحٔى. ظارض  دون آداء افًيادة ظذ وجٓٓا :أي

  :وه٠ ٓ ختٍج ظٜ خها  ثمث  ؿا  ؾًَ حًد افٍَآن افٍُوٛ افًٍوة  

 .[141]افيٍَة: ﴾ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  ﴿

 ادتًِ٘ باجلإ  ادايل مْٓا هٞ افهًؿة  وافْسٙ. إٓ أن  

واخلها  افثمث ختتِٗ بحس  وؿي  ومُيان ومَيًار ـيٚ خهيِة ومٞجيٓيا  

 افثمث. هٌه ظٜافًٍوة ٓ  وفُٜ

ىئ ﴿ :ؾًَ أوج  اهلل شيحإٝ ونًاػ اهلًي ظذ ادتّتٕ وافَارن  ؿا  

 .[141]افيٍَة: ﴾ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ

 وذفيٙ هيًوا  وسّٟ مما ٍينٔس ما اهلًي مٜ اشتٔرس بام دٍادا»ؿا  افنَْٔى٠:  

ي ؾيي٘ن وؽيْٛ  وبَيٍ  إبيٚ  مييٜ: إًٕيا  جلّٔيٕ صيامٚ  وافْاؿيية أجيَأت  صياة ٍتينٔس 
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 .(1)شباإلجَاء أوػ يٍَةواف

  وإن مل جيً اهلًي  أو ؾًَ ثّْٝ  أو ـان ظاجًَا شؾٌٓا هٞ إصٚ فِّتّتٕ وافَارن

ی  ىئ ىئ ىئ ی ی  ﴿ احلُٛ ـام ّٕ افٍَآن افٍُوٛ ظِٔٝ: ظْٝ  وٕحٞ ذفٙ  ؾ٘ن  

 .[141]افيٍَة: ﴾ی جئ حئمئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت ختمت ىت يت جث 

احلج فٝ وؿ   انٝ افٞؿٞف بًٍؾة5 ٕن  مٜ ؾوجت  افًٍوة أووًا يف احلج ظذ 

ٍع يسًد ـٚ ظا  وٓ وُٞن إٓ مٍة واحًة وـٌفٙ ـان اإلحٍا  فٝ وؿ  مًغ  ؾن

ٍ  شٞاء ي  وـٌا إن أحهن وتحِٚ بٖظام  افًٍّة مٜ إحٍامٝدٜ ؾانٝ افٞؿٞف بًٍؾة أ

5 فَٞفٝ َِمٝ اهلًئان حجٝ ؾٍضًا أو ًٍٕم  صحٔحًا أو ؾاشًًا  بًٌر أو بٌر ظٌر  ؾـ

 ﴾ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  ﴿ :

 .[141]افيٍَة:

  اهلل رشيٞ  ؿيا   ؿيا :  وروى افيخاري ظٜ ادسٞر بٜ خمٍمية 

 ذفيٙ ؿيا  حتيٟ رجٚ مْٓٛ ؿا  ما ؾٞاهلل: ؿا   شاحؾؼوا ثم فاكحروا قوموا»: ٕصحابٝ

 افْياس  مٜ ف٠َ ما هلا ؾٌـٍ شِّة  أ  ظذ دخٚ أحً مْٓٛ وَٛ مل ؾِام مٍات  ثمث

 حتيٟ ـِّية  ميْٓٛ أحيًاً  نُِيٛ ٓ ثٛ اخٍج ذفٙ  أي  اهلل  ٕي٠ وا: شِّة أ  ؾَاف 

 ذفيٙ ؾًيٚ حتيٟ ميْٓٛ أحيًاً  وُِٛ ؾِٛ ؾخٍج ؾٔحَِٙ  حافَٙ ونًظٞ بًٕٙ  نْحٍ

 حيِي٘ بًويٓٛ وجًيٚ  ؾْحيٍوا ؿامٞا  ذفٙ رأوا ؾِام ؾحَِٝ  حافَٝ ودظا بًٕٝ  ٕحٍ

 .(1)ؽامً  ًواب وَتٚ بًوٓٛ ـاد حتٟ بًوا

 ظذ اجلَاء نًِٔ٘ اإلحهار ظذ اهلًي مٜ اشتٔرس ما ؾتًَِٔٝ »َْٔى٠: ؿا  افن  

 .(1)شواضحة دٓفة بٝ  افتحِٚ أراد دٜ باإلحهار اهلًي فَو  ظذ وً  ذضٝ 

مما شي٘ ٕستْيٓ أن اهلل شيحإٝ ونًاػ ؿً ؿٍن أداء مْاشيٙ احليج بْيٞاح مادوية 

ـيام جييٞز ديٜ ٓ وسيتىٕٔ اهليًى أن وهيٞ    فْسيٙؾٔجٞز افًٍوة ظٜ أداء بًيْ ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/141أضٞاء افئان يف إوواح افٍَآن بافٍَآن  سًّ إمغ افنَْٔى٠  ص ) (1)

 اجلٓييياد يف ٍوطيافنييي بييياب(  ـتييياب افنييييٍوط  1/141أخٍجيييٝ: افيخييياري ) (1)

 (.1211  رؿٛ )افؼوط وـتابة احلٍب أهٚ مٕ وادهاحلة

 (.1/141أضٞاء افئان ) (1)
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 وهيٌا دفٔيٚ ظيذ أن    وبٌفٙ متتيَج افْيٞاحٟ افتًيًوية بيافْٞاحٟ ادادوية ىف احليج

ت بحٔث ٓ وىٌيٟ أحيًمها اإلشم  دوٜ افٞحًة ادتٞازٕة بغ افٍوحإٔات وادادوا

 ظذ أخٍ.

 قابة يف احلجالـ -7

ٍوى بجٞازهيا  أو ياحليج  وذفيٙ بافتهي  افسْة ظذ منيٍظٔة افْٔابية يف دف  

ـيام   بٖؿٍار مٜ أراد احلج ظٜ ؽره ظذ ذفٙ  وبتنئٝ ؿواء احليج بَوياء افيًوٜ

 دف  افسْة أووًا ظذ مؼوظٔة افْٔابة يف بًْ أجَاء احلج.

   افْييي٠ إػ جيياءت جْٓٔيية  مييٜ امييٍأة أن    ظييياس ابييٜ ظييٜ

 كعيم»: ؿيا  ظْٓيا؟ أؾيٖحج ماني   حتيٟ ييج ؾِيٛ ييج أن ٌٕرت أم٠ إن: ؾَاف 

 أحييق فيياو او اقضييوا قاضييقة  أكـييت ةييين أمييك  ييذ كييا  لييو أرأيييت  ـفييا، حجييي

 .(1)شبالوفاء

 افيٞداع  حجية ظيا  خيثًٛ ميٜ اميٍأة جياءت: ؿيا    ظياس ابٜ ظٜو

 ٓ ـييراً  صئخاً  أ  أدرـي  احليج يف ظياده ظذ اهلل ؾٍووة إن اهلل رشٞ  وا: ؿاف 

 .(1)شًٕٛ»: ؿا  ظْٝ؟ أحج أن ظْٝ ٠يوَو ؾٓٚ افٍاحِة ظذ وستٞي أن وستىٕٔ

ؾ٘ذا داهٛ ادٍض أو افنٔخٞخة ادسِٛ  ؾٖصيى ظاجًَا ظٜ آداء احلج بًيً 

أن ـان مستىًًٔا فَمٝ أن وٞـٚ ؽره فٔحج ظْٝ  وـيٌفٙ احليا  إذا ميات وـيان ؿيً 

 افٞصٔة ٕاؾٌة مٜ ثِث افسـة. أوص باحلج5 ؾ٘ن  

 فٔحج ظْٝ. ٌر أو ؽره أن وٞـٚ ؽره  وأن وًؾٕ فٝ مآً ؾٔجٞز دٜ ؾانٝ احلج فً

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(  ـتاب احلج  باب احلج وافْيٌر ع ٕادٔي   وافٍجيٚ 1/13أخٍجٝ: افيخاري ) (1)

(  ـتياب افهئا   بياب ؿوياء افهئا  ظيٜ 1/364(  ومسيِٛ )1341حيج ظٜ اديٍأة  رؿيٛ )

 .(  ظٜ بٍوًة 1154ادٔ   ر ؿٛ )

ٕادٔي   وافٍجيٚ  (  ـتاب احلج  باب احلج وافْيٌر ع1/13أخٍجٝ: افيخاري ) (1)

(  ـتاب احلج  باباحلج ظيٜ افًياجَ فَمإية 1/421(  ومسِٛ )1345حيج ظٜ ادٍأة  رؿٛ )

 (.1115وهٞ  وٕحٞمها  أو فِّٔ   رؿٛ )
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 :لثالثا ادبحث

 العبادات املالية يف الصوم

 الصوع يف الؼرآ  الؽريم

 5اإلضم، ظذ افًيادات أؾوٚ مٜ وهٞ اخلّسة اإلشم  أرـان أحًٞ  افه

 ل  ليه آةع ابين  ؿيل كيل» :افَيًد احليًوث يف ؾَا   فٍْسٝ اختهٝ  اهلل ٕن  

 .(1) ش... به أجز  وأكا يل فنكه الصوع

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  ﴿ :ؿا  

ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 

﮽  ﮾ ﮿  ﮺  ﮻ ﮼ ﮸  ﮹ ﮵ ﮶ ﮷ ﮴  ﮳  ﮲

 .[134]افيٍَة:  ﴾ ﯀﯁      

 ؾٔٝ وتّثٚ وربٝ افًيً بغ رس هٞ إذ خارج٠ ميٍٓ هلا فُٔ خٍٔة ظيادة وهٞ

 بحا  افٍواء فٝ وتىٍ، أن وُّٜ ٓ إذ ٗمٜاد ضّر يف افهادؿة ادٍاؿية ظْك

 .[131]افيٍَة:﴾ڦ ڦ ﴿  افًئٛ اهلل وصً،

 افت٠ افتَٞى إهنا  افهٞ  مٜ افُيرة افٌاوة نزز..».:  ؿى  شًٔ وَٞ 

 ه٠ وافتَٞى فٍضاه  وإوثاراً  اهلل ضاظة افٍٍووة هٌه نٗدي وه٠ افَِٞب يف نستَٔٔ

 يف هتجُ افت٠ نِٙ وفٞ ادًهٔةب افهٞ  إؾساد مٜ افَِٞب هٌه يٍس افت٠

 ؾ٠ٓ مَٔإٝ يف ووزهنا اهلل ظًْ افتَٞى مَا  وًِّٞن افٍَآن هٌا وادخاضيٞن  افيا 

 ومٜ إفٔٓا مٞصٚ وضٍو٘ أدواهتا مٜ أداة افهٞ  وهٌا  أرواحٓٛ إفٔٓا نتىِٕ ؽاوة

ڦ  ﴿ افهٔا  ضٍو٘ ظٜ إفٔٝ وتجٓٞن وضٔئاً  هًؾاً  ظٔٞهنٛ أما  افسٔا، وٍؾًٓا ثٛ

 .﴾ڦ

ًُ اهلل ها ادٌٍٍة  وافٍَآن افٍُوٛ أرصً إػ أن   افهٔا  مٜ إظام  افت٠ وً

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـتاب افهٞ   باب هٚ وَا : إين صا ٛ إذا صئتٛ  رؿٛ   (1/11أخٍجٝ: افيخاري ) (1)

 (.1141رؿٛ ) ـتاب افهٔا   باب ؾوٚ افهٔا  (  1/361  ومسِٛ )(1465)
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ڻ ڻ ۀ ۀ ہ  ﴿ :وأجٍ افًئٛ فَٞ  اهلل 

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 

﮴   ﮳  ے ۓ ۓ ﮲

﮾   ﮽  ﮶  ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮵

 .[14]إحَاب:  ﴾﮿

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک ک  ﴿ :وافهٔا  خر فِّسِٛ  ؿا  

 .[135]افيٍَة: ﴾گگ گ گ ڳ 

ٿ ٿ ٿ ٹ ﴿:افهٔا  شي  مٜ أشياب افتَٞى  ؿا  و

 .[131]افيٍَة: ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 

 ﴾﯀ ﯁      ﴿ :وؿٞفٝ 

 .[134]افيٍَة: 

 افيٌي اهليًى بَّٔية آمْٞا افٌوٜ ونًٍ أنْ .. افٍٍووة ؽاوات مٜ ؽاوة هٌه»

  ؾيسة ـيٚ ميٜ أـثيٍ افهئا  ؾيسة يف إٍٔسٓٛ يف هٌا جيًون وهٛ هلٛ  اهلل ورسه

. ..إنٔاهنيا ظيٜ اجلٞارح ومٍُٞؾٞ ادًهٔة  يف افتٍُر ظٜ افَِ  مٍُٞؾٞ وهٛ

 اهلًاويية  هييٌه ظييذ اهلل فُٔييزوا سسٞشييًا  مِّٞشيياً  باهلييًى صيياظٍون وهييٛ

 يف هليٛ ؿيا  ـيام افىاظية  هيٌه إفٔٝ ؿِٞهٛ وفت٠ٍء افًّْة  هٌه ظذ وفٔنٍُوه

 هييٌا يف هللا مْيية نيييًو وهُييٌا  ﴾ڦ ڦ ﴿: افهيئا  ظييٜ احلييًوث مىِييٕ

 مْيٝ  افسبٞوية افٌاوية ونيتجذ وافٍْيٞس  إبيًان ظيذ صاّؿاً  ويًو افٌي افتُِٔٗ

 يٍشيٝ أداء فتٗدويٝ إمية هيٌه أخٍجي  افٌي افًئٛ فًِور ورا ٝ مٜ واإلظًاد

 .(1)شافوّر وحساشٔة اهلل ورؿابة افتَٞى

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/121يف طم  افٍَآن  شًٔ ؿى  ) (1)
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 مؽاكة الصوع بني أركا  اسال ع

  ً ًَ  الصقاع ل » : اهلل إػ بافْسية ُخه   افت٠ ًٔةافٞح افًيادة هٞ افهٞ ُو

 .(1)شوأكا اجز  به يل فنكه

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  ﴿ : ؿا 

 .[131: افيٍَة] ﴾ڦ ڦ ڦ 

ٕ ي  وأرساره افهئا  حُٛ مٜو  ربيٝ إػ ؾٔٓيا افًييً وتَيٍب نًياػ هلل ظييادة ٝأ

 إوامٕيٝ  صيً، بيٌفٙ ؾٔيٓيٍ ٕميٍه  وامتثيآً  فٍبيٝ  ضاظية وونيت٠ٓ  حي  ما بسك

ٕ ي  ظْيًه  ميا ورجا ٝ فٝ  سيتٝ وؿٞة هلل  ظيٞدوتٝ وـام   يف ميٞٓه رضيا أن   ظِيٛ ٕٝ

ًّ  صٓٞانٝ  نٍك  أو ضب فٞ ادٗمْغ مٜ ـثر ـان وهلٌا هٞاه  ظذ مٞٓه رضا ؾَ

 .وًٍٚ مل ظٌر بم رموان مٜ وًٞما وٍىٍ أن ظذ حيُ

 افيياهٍة اجليٞارح ٍئح يف ظجٔي  نيٖثر وفِهٞ : »وَٞ  ابٜ افَٔٛ 

 إذا افتيي٠ افٍاشييًة ادييٞاد هلييا اجلافيي  افتخِيئٓ ظييٜ ومحٔتٓييا افياضْيية  وافَييٞى

 ؾافهيٞ  صيحتٓا  ميٜ هلا ادإًة افٍدوئة ادٞاد واشتٍٍاغ أؾسًهتا  ظِٔٓا اشتٞف 

 افنيٓٞات  أوًي مْٓا اشتِيتٝ ما إفٔٓا وؤًً صحتٓا  واجلٞارح افَِ  ظذ حئٍ

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ﴿: ؿيا  ـيام افتَيٞى  ذظي افًيٞن أـيز مٜ ؾٓٞ

 .[131: افيٍَة] ﴾ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 

 .(1)شجـة الصوع»:  افْي٠ وؿا 

  افهٔا ما وَِ  فٌفٙ ب ظع فٝ ؿًرة وٓ افُْاح صٓٞة ظِٔٝ اصتًت مٜ وأمٍ

 .ظمجٝ ووجا ٝؾٕ٘ٝ 

 وافٍىيٍ افسئِّة بيافًَٞ  منيٓٞدة ـإي  ديا افهيٞ  ؾٕاْيم أن وادَهيٞد

 .(1)شوجْة هلٛ ومحٔة إفٔٓٛ وإحسإاً  هٛ  رمحة فًياده اهلل ذظٝ ّة ادستَٔ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.136ختٍجيٝ  ص )  نًَ  (1)

ـتيياب افتٞحٔييً  بيياب ؿٞفييٝ نًيياػ: ﴿وٍوييًون أن   (4/151أخٍجييٝ: افيخيياري ) (1)

 (.2541ويًفٞا ـم  اهلل﴾  رؿٛ )

 (.1/13)اد  ٓبٜ ؿٔٛ اجلٞزوة زاد ادًاد يف هًي خر افًي (1)



 العبادات املالية من أركان اإلسالم                    ثالثالفصل ال        

 

 

131 

 العباةات ادالقة يف الصوع

ظذ وجٝ افتخٔر بْٔٝ وبغ أن وىًٛ ظٜ ـٚ وٞ  ؾٍض افهٔا  أوٓ ظذ 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ﴿ :ؿا  مسًُْٔا  مٕ افسؽٔ  يف افهٞ   

ڄ ڄڄ ڄ ڃ  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ

ڍ ڌ ڌ ڎڎ ڈ  ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ

 .[135-131]افيٍَة:  ﴾ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک ک گگ گ گ ڳ 

 ڇ ڍ ڍ ﴿: َٕف  دا»  ؿا :  وظٜ شِّة بٜ إـٞع 

 كزلت حتى ويػتد ، يػطر أ  أراة من كا ». [135: افيٍَة] ﴾ ڌ ڌ ڎڎ

 .(1)شفـسختفا بعدها التي اآلية

 صاء مٜ   اهلل رشٞ  ظًٓ ظذ رموان يف ـْا»ويف رواوة دسِٛ: 

ۀ ہ ﴿: أوة هٌه إَٔف  حتٟ  شمسُغ بىًا  ؾاؾتًى أؾىٍ صاء ومٜ صا 

 .(1)ش﴾ہ ہ ہ

 الؽػارات يف الصوع -1

أراد اهلل بافٍُارات أن خيٍج اإلٕسان مٜ احليٍج افيٌي وؿيٕ ؾٔيٝ ورد احلَيٞ، »

ضاظية اهلل  وميٜ  وإٍٕيا، اديا  يف  وإضًيا  ادسياـغ  إػ أصحاها ويٍويٍ افٍؿياب

وتْاش  مٕ اخلىٖ افيٌي وؿيٕ ؾٔيٝ ادسيِٛ  ومْٓيا ميا هيٞ صيا،  ان وسراً افٍُارات ما ـ

زوجتٝ مُيان  ووٕؾم وهى أن  5مثمً  ثٛ افٌي وؿٕ ؾٔٝ ـافيٓارفٔحُ اإلٕسان بًيٛ اإل

 .حٍة ظيّٟ ؾم جتًٚ افَوجة مُاهناؾِد    افت٠ محِتٝ وأرضًتٝ أمٝ

يي اهلل ٓ وًامييٚ ظييياده بإٓتَييا وافٍُييارات دفٔييٚ ظييذ أن    ٕ ام   واجلييزوت  وإ

 خيِٕ ظِٔٓٛ مٜ رمحتٝ وحيييٓٛ يف ضاظتٝ  وووٕ ظْٓٛ أوزارهٛ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(  ـتاب افتٍسر  باب مٜ صًٓ مُْٛ افنيٍٓ ؾِٔهيّٝ  1/14أخٍجٝ: افيخاري ) (1)

 (.5426رؿٛ )

ڇ ڍ  (  ـتاب افهٔا   بابئان بسي ؿٞفٝ نًاػ: ﴿1/361أخٍجٝ: مسِٛ ) (1)

 (.1154رؿٛ ) ﴾ ۀ ہ ہ ہ ہ ﴿: بَٞفٝ...﴾  ڍ
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افيٌٕ  مًَِيًا ٔمل اإلٕسيان وأؿِي٘ راحتيٝ وحٍميٝ اهليًوء5 وفُيٜ  ٚ  وفٞ َطي 

 محمً ثَٔمً ؿً رؾٕ مٜ ظذ ـاهِٝ. بافٍُارة حيُ ـٖن  

زويادة روابىيٝ افٍُيارات وشئِة فسيً حاجيات ادجتّيٕ و اهلل  واخترب 

مثيل »مية نهيٞوٍ افْيي٠ هليا: ونٖصٔٚ ميًأ افتُاؾٚ آجتامظ٠ حتٟ وْىيي٘ ظيذ إ

ادممـني يف توةاهم وتعاطػفم وترامحفم كؿثل اجلسيد الواحيد لذا اشيتؽى مـيه  ضيو 

 .(1)شتدا ى له الائر األ ضاء بالسفر واحلؿى

ٚ جٔيٞب خًمية ادحتياجغ ٓ فٔيًخ فٍُارات يف اإلشم  جتًيٚ اديا  يفوا

 .(1)شافسادة وإحيار أو افٍهيان ـام ظًْ ؽرهٛ ممٜ وئًٞن صُٞك افٌٍٍان

 ومٜ أهٛ افًيادات افت٠ وًخِٓا افٍُارات افهٔا  فًِاجَ.

يف افٍىٍ  وأوج  ظِٔٝ ؾادٍوْ افٌي وٍجٟ بٍؤ مٍضٝ  رخّ اهلل فٝ 

﮲   ﴿ :  افت٠ أؾىٍها5 فَٞفٝ ؿواء إوا ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ

 .﴾ ﮳﮴ 

وْ افًاجَ ظٜ افهٔا  ظجًَا مستًٍّا ٓ وٍجٟ زوافٝ: ـافُير اهلٍ   ؾادٍ

وادٍوْ افٌي وٍجٟ بٍؤه  وذفٙ ب٘خيار افىئ  ادسِٛ افثَة احلاذ،  ؾحْٔئٌ 

ٕ   ٓ جي  ظذ هٌا افًاجَ ہ ہ ہ  ﴿ :ٝ ٓ وستى5ًٝٔ فَٞفٝ افهٔا 5 ٕ

 .[11]افتٌابٜ: آوة  ﴾ھ

 أن وسييتىًٔان ٓ افُيييرة دييٍأةوا افُييير  افنيئي» :ؿييا  ابييٜ ظييياس 

 .(1)شمسُْٔا وٞ  ـٚ مُان ؾٔىًامن وهٞما 

 ظيٜ افًاجَوٜ وافًجٞز افُير  فِنٔي أن ظذ وأمجًٞا»وؿا  ابٜ ادٌْر: 

 .(5)شوٍىٍا أن افهٞ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.41ختٍجيٝ  ص )  نًَ  (1)

 (.11 -16أرسار افهٔا  يف افٍَآن افٍُوٛ  ظيً ادًَ خىاب  ص ) (1)

أوامييا ﴿بيياب ؿٞفييٝ: (  ـتيياب نٍسيير افَييٍآن  بيياب 1/41صييحٔى افيخيياري ) (1)

 (.5464  رؿٛ )﴾...مًًودات ؾّٜ ـان مُْٛ مٍووا أو ظذ شٍٍ

 (.46ص )اإلمجاع  ٓبٜ ادٌْر   (5)
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 فُٜ جي  ظِٔٝ أن وىًٛ بً  افهٔا  ظٜ ـٚ وٞ  مسًُْٔا5 ٕن اهلل 

ٔر بْٔٓام أو   ما ؾٍض افهٔا   ؾتًغ جًٚ اإلضًا  مًادًٓ فِهٔا  حغ ـان افتخ

 .(1)افًج5َ ٕٕٝ مًاد  فٝ طان ٓ وُٞن بً  افهٔا  ظٜ

 لفطار الصائم -2

٠ يجٍ افُير  حتٟ فٞ ـإٞا أؽْٔاء  وفٞ ظيذ افنيإؾىار افها ٛ ؾٔٝ مٜ إ إن  

  ؿيا :  افٔسر مٜ افتٍّ  أو اداء  أو افِيٜ  حلًوث زوً بٜ خافً اجلْٓي٠ 

من فطير صيائام  كيا  ليه مثيل أجير ، غير أ  ييـؼ  مين أجير :»ٞ  اهلل ؿا  رش

 .(1)شالصائم شقما  

 ظذ افتًاون هلٛ ذع أنْ  ظياده ظذ ونًاػ شيحإٝ اهلل ًّٕة مٜ أن ذفٙو»

 ٚج ي ًَ وُ  وأنْ  وٍىيٍ بيٖنْ  ميٖمٞر افهيا ٛ ٕن   5افهيا ٛ نٍىير ذفيٙ وميٜ وافتَٞى افز

 . اهلل ًّٕة ٜم ؾٓٞ هٌا ظذ أظغ ؾ٘ذا افٍىٍ

 ظيذ ؾىيٍه ميٜ اديٍاد إن: ؾَٔيٚ صيا ام ؾىيٍ مٜ مًْٟ يف افًِامء واختِٗ

 .بتٍّة وفٞ افها ٛ بٝ وٍىٍ ما أدٕٟ

 وٍْييٕ افييٌي هييٞ هييٌا ٕن   5ونيييًٝ أنْ  بتٍىييره ادييٍاد: افًِييامء بًييْ وؿييا 

 اإلٕسيان أن   احليًوث طاهٍ وفُٜ افسحٞر؟ ظٜ بٝ وست٠ٌْ وربام فِٔٝ ضٞ  افها ٛ

 .أجٍه مثٚ فٝ ؾٕ٘ٝ 5واحًة بتٍّة وفٞ صا ام ٍؾى   فٞ

 ادسييتىاع بَييًر افهييا ّغ إؾىييار ظييذ حيييٍص أنْ  فإلٕسييان وْيٌيي٠ وهلييٌا

 وَييٞ  مييٜ جيييًون ٓ فُييٞهنٛ 5حيياجتٓٛ أو وؾَييٍهٛ افهييا ّغ حاجيية مييٕ ٓشيئام

 .(1)شذفٙ أصيٝ وما هلٛ افٍىٞر بتجَٓٔ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(  جمّيييٞع ؾتييياوى ابيييٜ بييياز 21غ )ص بيييٜ ظثّٔيييٓإييييٍ: جميييافُ صيييٍٓ رمويييان  (1)

(14/113.) 

ـتاب افهٞ   بياب ؾويٚ ميٜ ؾىيٍ صيا اًم    (1/121أخٍجٝ: افسمٌي يف شْْٝ ) (1)

ـتياب افهئا   بياب يف   (1/444ابيٜ ماجيٝ يف شيْْٝ )  وشحسٜ صيحٔى»( وؿا : 362رؿٛ )

افسهٔي   صححٝ افنٔي إفياين يف صحٔى افسؽٔي  و  و(1251ؾوٚ مٜ ؾىٍ صا اًم  رؿٛ )

 (.1621رؿٛ )

 (.4/114هي  )1511ضيًة بٜ ظثّٔغ  اذح رواض افهاحلغ  فِنٔي  (1)
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 الكفارات وحكمة مشروعيتها

ٟمٔمره إمم ُما ورد ومٞمهف ُمهـ وؾمهالؾ ًمٚمتٙمٗمهػم قمهـ  يتقضمفريؿ اًمٜمافمر ذم اًم٘مرآن اًمٙم

رقمٞمة، وي٘مػ ُمٜمدهِمًا قمٜمدُما يهرى نن  اًمٙمٗمهارات هاًمذٟمقب واًمقىمقع ذم اعمخاًمٗمات اًمِم

و هههذي ٝما وق٘مٞمهههؼ اًمتهههقا ن  اإلؾمههههتم  هههدر إمم شمرسمٞمهههة اًمٜمٗمهههق ذم اعمِمههههروقمة 

ل اًمتٙمٗمػم ُمـ ظمهتنو يزقمزع اؾمت٘مراره:  ،آضمتامقمل واًمزضمر قمـ يمؾ ُما هيدم اعمجتٛمع

ٝمؿ واًم٘مٞمهام سمه٠مقمامل شم ه ،ية سمٕمٛمهؾ نؿمهٞما قمـ اخلٓمايا اًمتل شم٘مػ ورالٝما اًمِمٝمقات اًمٗمرد

ذم ظمدُمة اعمجتٛمع، وشم٘مٚمهؾ اًمٗمجهقة سمهلم إهمٜمٞمها  واًمٗم٘مهرا : وُملهال اًمهؽ ذم اًم٘مهرآن 

اًمٙمريؿ يمٗمارة اًمٔمٝمار، ويمٗمارة اًمٗمٓمر ذم هنار رُمْمان، ويمٗمارة اًمٞمٛملم، وهمػم اًمهؽ ُمهـ 

 اًمٙمٗمارات.

، ٟمهتطمهظ اًمٙمٗمارت ذم اًم٘مرآن اًمٙمهريؿر أيات اًمتل اؿمتٛمٚمت قمغم وقمٜمدُما ٟمتدسم

 يات ُمـ ُمٜمٔمقر اضمتامقمل  در إمم:هذه أنن  

يهات ذم يمٗمهارة طمؾ ُمِمٙمٚمة اًمٗم٘مرا  واعمحتاضملم، واًمؽ قمٜمهدُما وضمٝمهت أ *

نو شم٘مديؿ اًمٙم هقة  ، ايملماعمواجلامع ذم هنار رُمْمان إمم إـمٕمام  ،واًمٔمٝمار ،إيامن

ا شم ٝمؿ سمجاٟم  ُمـ ضمقاٟم  طمؾ ُمِمٙمٚمة اًمٗم٘مر وااحاضمهة ٙمٗمارة نهن  هلؿ، ومٛمـ وفمالػ اًم

 ذم اعمجتٛمع.

قمٜمدُما وضمٝمت ُمهـ  اتي، ومأاعمجتٛمع ضمتامقمل سملم نومرادق٘مٞمؼ اًمتٙماومؾ آ *

نراد نن يٙمٗمر قمـ يٛمٞمٜمف إلـمٕمام اعم ايملم نو يم هق ؿ ، ومٗمهل ههذا دًمٞمهؾ قمهغم طمهر  

ؾمس اعمح ة تٛمع وشمٕمٛمٞمؼ ناإلؾمهتم قمغم ق٘مٞمؼ اًمتٙماومؾ آضمتامقمل سملم ـم ٘مات اعمج

ٓ حيهس نطمهد  سمحٞمهثوق٘مٞمؼ اًمتقا ن سمهلم ـم ٘مهات اعمجتٛمهع ، سملم إهمٜمٞما  واًمٗم٘مرا 

 نومراد اعمجتٛمع سمتٗمْمٞمؾ همػمه قمٚمٞمف.

 ق  ومٕمٜمدُما يتحهرر قم هد ُمهـ اًمهرِ  ،إطمٞما  اًمٜمٗمس سماًمديات وهمػمها وسمٕمتؼ اًمرىماب *

 ٔمٞمؿ.ضمتامقمل قما نا ذم قم ادشمف وذم شمٍموماشمف وهذا ُم دطمر   يّمػم ظماًمّماً 

اًمٙمٗمارات اًمتهل شم٘مهدم اعم هاقمدة ًمٚمٛمحتهاضملم، رسمهام  ن  إي٘مقل:  ًم الؾ ننوًمٕمؾ 

ي تٕمٛمٚمٝما اًم ٕمض إلجياد نومراد ذم اعمجتٛمع ي٘مٕمدون قمهـ اًمٕمٛمهؾ واإلٟمتهاج ُمٕمتٛمهديـ 

 نن   : هههققمههغم ُمهها يهه٠مشمٞمٝمؿ ُمههـ نُمههقال اًمّمههدىمات واًمٙمٗمههارات، واجلههقاب قمههـ اًمههؽ
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ؾ ههل شمهدومع إمم اإلٟمتهاج، ومٚمهقٓ سمه :اًمٙمٗمارات واًمّمدىمات ذم اإلؾمهتم ٓ شمِمٙمؾ ن ُمة

وضمههقد إهمٜمٞمهها  واًمٕمههاُمٚملم ونألههحاب إُمههقال عمهها ـم ٘مههت اًمزيمههاة وٓ نظمرضمههت 

 اًمٙمٗمارات.

ضمتامقمل وشمْمٞمٞمؼ ضمٞمهقب اًمٗم٘مهر: آ ؾام ذقمت اًمٙمٗمارات: ًمتح٘مٞمؼ اًمتٙماوموإٟم  

 وإٓ ومإألؾ ذم اعم ٚمؿ نن يٙمقن اا مهة قماًمٞمة.

إظمذ سمٞمد اإلٟم ان ذم مجٞمع  ريع يتٛمحقر طمقلهُمٜمٝمج اإلؾمهتم ذم اًمتِم إن  »

اهلل ؾم حاٟمف وشمٕمامم نٟمزل ًمٜما ُمـ إطمٙمام اًمتل شمِمتٛمؾ  طمآشمف اًمتل يت٘مٚم  هبا، اًمؽ نن  

واضم  ُمـ شمٚمؽ  اإلظمهتل ذم ني   مقمغم إواُمر، واًمتل يٓماًم  اعم ٚمؿ اًم٘مٞمام هبا وقمد

واهلل ام هل وٛمـ اؾمتٓماقمة اإلٟم ان وىمدرشمف، مجٞمع هذه إطمٙمام إٟم   ٕن   :اًمقاضم ات

يٙمٚمػ اعم ٚمؿ ومقق ـماىمتف، وىمد نسمان ًمٜما هذا اعمٜمٝمج  مل -سمٗمْمؾ ُمٜمف وُمٜم ةٍ  – 

: ومٙمؾ نطمٙمام اإلؾمهتم [686]اًم ٘مرة: ﴾ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ﴿: سم٘مقًمف 

ُما إاا ناُمة، اًم٘مدرة اًمت  طمال اعم ٚمؿ ذم  هل وٛمـ دالرة اًمقؾمع واًمٓماىمة، هذا إاا يمان

سم ٕمض هذه  ظمؾ  نطمٙمام، نو نٟمف اًم٘مٞمام سم ٕمض اًمقاضم ات وإ وٕمٗمت سمف ؿمٝمقشمف قمـ

اإلؾمهتم مل يؽمك اعم ٚمؿ ؾمٚماًم ًمْمٕمٗمف طمتك  إُمقر واًمتٙمٚمٞمٗمات اًمنمقمٞمة، وم٢من  

ي تقزم قمٚمٞمف اًمٞم٠م  واًم٘مٜمقط واإلطم اط، ومٙمان شمنميع اًمٙمٗمارات، ختٗمٞمٗمًا وشمٙمٗمػمًا، 

ورومٕمًا قمـ يماهؾ اعم ٚمؿ صم٘مؾ اعمٕمّمٞمة، وشمداريمًا خلػم وماشمف، نو شمٕمقيْمًا قمـ نضمر 

ې ې ې ى ى ائ ائەئ ەئ وئ وئ  ﴿ :ّمداىمًا ًم٘مقًمف وم٘مده، ُم

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئحئ مئ ىئ 

 .[686]اًم ٘مرة:  ﴾ يئ جب

هذه اًمٙمٗمهارات هلها  ار  اعمتٛمٕمـ نن   ًمٚمد  وُمـ اؾمت٘مرا  نطمٙمام اًمٙمٗمارات يت لم  

 طمٙمؿ ضمٚمٞمٚمة، قمٔمٞمٛمة شمٕمقد قمغم اعمٙمٗمر وقمغم اعمجتٛمع سمخػم واومر.

جتٛمع اإلؾمهتُمل ىمد وم٘مهد ٟمٗم هًا اعم  ة ُم١مُمٜمة: ٕن  ومٙمٗمارة اًم٘متؾ اخلٓم٠م قرير رىم

ض اعمجتٛمع ٟمٗم ًا نظمهرى ُم١مُمٜمة يمان هلا نصمر ظمػم، ومٛمـ نشمٚمٗمٝما ظمٓم٠م وضم  قمٚمٞمف نن يٕمق  

وم٠مُمر سمتحرير رىم هة ُم١مُمٜمهة، وذم اًمهؽ شمٜم ٞمهف  :سمدًٓ قمـ شمٚمؽ اًمٜمٗمس اًمتل ن ه٘متٝما ونشمٚمٗمٝما

 قمغم رضورة نظمذ نىمَم نٟمقاع ااحٞمٓمة وااحذر.
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 .(7)شقمت ار اًمٕم٘مد اعمٜم٘مقضٓ ام هل رد  اًمٞمٛملم، إٟم   ويمٗمارة ااحٜمث ذم

 ُمهـ ًمأليهامن وطمٗمهظ اعمٜم٘مهقض، اًمٕم٘مهد ٓقمت ار رد اًمٙمٗمارة»ي٘مقل ؾمٞمد ىمٓم : 

 .سماًمٕم٘مقد سماًمقوما  -ؾم حاٟمف -اهلل نُمر وىمد شقم٘مقد» وهل هبا آؾمتٝماٟمة

 ،اًمٞمٛمهلم قمهـ ويمٗمهر ،إسمهر ومٕمهؾ ،نسّمهر هق ُما هٜماك ويمان يٛمٞمٜمف اإلٟم ان قم٘مد وم٢ماا

 .(6)شاًمتٙمٗمػم وقمٚمٞمف ٟم٘مْمٝما واًمتحٚمٞمؾ، يماًمتحريؿ طم٘مف ُمـ هق ُما همػم قمغم قم٘مدها وإاا

يٕمهقد ٓ  ويمٗمارة اًمٔمٝمار ُما ههل إٓ قم٘مقسمهة شمهذيمر ُمرشمٙمه  ضمريٛمهة اًمٔمٝمهار سمه٠منْ »

 إًمٞمٝما ُمرة نظمرى.

 ويمٗمارة اجلامع ذم رُمْمان يمذًمؽ قم٘مقسمة قمغم إوم اد روح اًمٕم ادة.

ااحهاج نُمهر نن  ، وههل نن  روقمٞمة يمٗمهارة إُماـمهة إاى ذم ااحهجهنُما طمٙمٛمة ُمِمه

ل  ُمهـ اًمهؽ، وم٘مهد هقمتاد قمٚمٞمف ذم ًمٞمٚمف ويقُمف، وم٢ماا نظمؾ سمِمايٙمقن قمغم طماًمة ختاًمػ ُما 

دة سماًمٜم٘مص، وم٠مُمر سماًمٙمٗمارة طمتك يٙمٛمؾ هذا اًمٜم٘مص اًمذي نطمدصمف يمهل انشمك قمغم هذه اًمٕم 

 يٕمقد ُمـ طمجف يمٞمقم وًمدشمف نُمف.

٘مّمقرة قمهغم قريهر ُماهلل شمٕمامم ىمد ضمٕمؾ اًمٙمٗمارات همػم  وُمـ ٟماطمٞمة نظمرى وم٢من  

اًمٕم د، ومٝمٜماك اإلـمٕمام، وماإلـمٕمام ظمّمٚمة ُمـ ظمّمهال مجٞمهع اًمٙمٗمهارات ُمها قمهدا يمٗمهارة 

اًم٘متههؾ اخلٓمهه٠م، وهههذا اًمٓمٕمههام اًمههذي  رضمههف اعم ههٚمؿ قمههـ يمٗمارشمههف، ُمهها هههق إٓ وؾمههٞمٚمة 

ٙماومههؾ نو ٟمٔمههام ووههٕمل، ًمتح٘مٞمههؼ ٟمههقع ُمههـ نٟمههقاع اًمت   ـديهه يوـمري٘مههة ٓ ٟمٔمههػم هلهها ذم ن

جتٛمهع سمهاخلػم اًمٕمٔمهٞمؿ، ويهذيمل ذم رسمهقع اعمجتٛمهع ضمتامقمل اًمذي يٕمهقد قمهغم اعمآ

روح اعمههقدة واًمتٙماومههؾ، واًمتٕمههاون، وشمٙمههقن وؾمههٞمٚمة ُمههـ وؾمههالؾ اًم٘مْمهها  قمههغم اًمٗم٘مههر 

هواًمٗماىمة ذم اعمجتٛمع، مما حيٗمظ اًمّمػ اًمد   ؽ اظمكم ًمٚمٛمجتٛمهع اإلؾمههتُمل ُمهـ اًمتٗمٙم 

ػم اعم هٚمؿ سمٕمض اًمٕمٚمام  ىمد نضما  إـمٕمهام همه واإلهنٞمار، هذا إاا نظمذٟما سمٕملم آقمت ار نن  

ُمـ اًمٙمٗمارة، واًمؽ ق٘مٞم٘مًا ًمٚمحٙمٛمة اًمتل ظمٚمؼ اهلل اعمال ُمهـ نضمٚمٝمها وههل ؾمهد ضمققمهة 

يٓمهؾ اعم هٚمؿ ُمهـ ظمهتهلها اًمتل اًمٜماومذة  اإلٟم ان ُمٝمام يمان ديٜمف نو قم٘مٞمدشمف، طمتك شمٙمقن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.77اًمٙمٗمارات ذم اًمٗم٘مف اإلؾمهتُمل، حمٛمد ؿمٗمٞمؼ ؾمٕمادة،   )7) )

 (.6/976ذم فمهتل اًم٘مرآن )6) )
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 .(7)شإمم ىمٚم  خماًمٗمٞمف ذم اًمٕم٘مٞمدة

اًمٙمٗمههارة وضم ههت ًمههدومع  ٕن  »وذم هههذا ي٘مههقل اًمٙماؾمهها  ألههاطم  اًم ههدالع: 

ٙمٜمة، واعم ههٙمٜمة ُمقضمههقدة ذم اًمٙمٗمههر ومٞمجههق  سر اًمّمههدىمة إًمههٞمٝمؿ: ني: همههػم اعم هه

اًمتّمهدق قمٚمهٞمٝمؿ سمٕمهض ُمها  ن  اعم ٚمٛملم يمام جيهق  سومٝمها إمم اعم هٚمؿ سمهؾ نومم: ٕ

اًمٙمٗمارات وضم هت سمهام اظمتهار ُمهـ إقمٓمها   يرهم ٝمؿ إمم اإلؾمهتم، وحيٛمٚمٝمؿ قمٚمٞمف: وٕن  

ٗمس قمهـ ؿمهٝمق ا ومهٞمام حيهؾ ًمٜم  ا  ا ومٞمام ٓ حيؾ ًمف، ومتٙمقن يمٗمار ا سمٙمػ  قاًمٜمٗمس ؿمٝم

 .(6)شًمف، وسمذل ُما يمان ُمـ ـم ٕمف ُمٜمٕمف، وهذا اعمٕمٜمك حيّمؾ سماًمٍمر إمم اًمٙماومر

وق٘مٞم٘مهًا احٙمٛمهة اإلؾمههتم ذم إجيهاد اًمتٙماومههؾ آضمتامقمهل سمهلم إومهراد ُمٜمههع »

يمام هق ااحال  ،يٙمرر اعم ٚمؿ يمٗمارشمف قمغم ومرد واطمد قمنم ُمرات نهمٚم  اًمٕمٚمام  ُمـ ننْ 

و ؾمتلم ُمرة يمام هق ااحال ذم يمٗمهار  اًمٔمٝمهار واجلهامع ذم هنهار ذم يمٗمارة اًمٞمٛملم، ن

سمؾ نوضم قا قمٚمٞمف نن  رضمٝما ذم اًمٕمدد اعمذيمقر واًمؽ شمقؾمٕمة قمغم نيمؼم قمهدد  :رُمْمان

ُمـ اعم ٚمٛملم مما يقؾمع دالرة اًمٗمالدة وق٘مٞم٘مًا عم هدن اًمتٙماومهؾ آضمتامقمهل، ويمهذًمؽ 

 .(3)شلؼ اعمح ة وشمتٕمٛمؼشمتقؾمع دالرة اعمقدة سملم اعم ٚمؿ ونظمٞمف اعم ٚمؿ ومت٘مقى قمهت

 ضمققمهة ؾمهد ُمهـ ذم شم٘مقًمقن ُما :ىمٞمؾ وم٢من» :وذم اًمؽ ي٘مقل اًمٕمز سمـ قم د اًم هتم

 نن   ُمهع ُم هايملم، رةهقمِمه ضمققمة ؾمد ُمـ نضمر نضمره ي اوي هؾ نيام؟ قمنمة ذم ُم ٙملم

 سمهلم ومهرق وم٠مي إًمٞمٝمؿ، اإلطم ان واًمٗمرض اهلل، قم اد واًمٙمؾ ضمققمات، قمنم ؾمد اًمٗمرض

 ٕن :ي هتقيان ٓ ىمٚمٜمها ُمتٕمهددة؟ حمهال ذم نو واطمد حمؾ ذم اعمّماًمح هذه قّمٞمؾ

 شمٙمريهر ُمهـ نومْمؾ إـمٕماُمٝمؿ ومٞمٙمقن ًمف نوًمٞما  نو هلل وزم ومٞمٝمؿ يٙمقن نن يٛمٙمـ اجلامقمة

 .(4)شواطمد إـمٕمام

ٓ  ٗمهك قمهغم  –واًمّمٞمام ظمّمٚمة ُمـ ظمّمال مجٞمع اًمٙمٗمهارات ًمهف نصمهر قمٔمهٞمؿ »

ُمها شمٕمٜمهل اًمٙمٚمٛمهة ذم  ذي  اإلٟم ان اعم ٚمؿ طمتك يٙمقن رسماٟمٞمًا سمٙمهؾ  -اي ًم  وقم٘مؾ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.78اًمٙمٗمارات ذم اًمٗم٘مف اإلؾمهتُمل، حمٛمد ؿمٗمٞمؼ ؾمٕمادة،   )7) )

 (.5/714سمدالع اًمّمٜمالع ًمٚمٙماؾما  )6) )

 (.79ٗم٘مف اإلؾمهتُمل، حمٛمد ؿمٗمٞمؼ ؾمٕمادة،   )اًمٙمٗمارات ذم اًم3) )

 (.33  ) ٟمام، ًمٚمٕمز سمـ قم د اًم هتم،ىمقاقمد إطمٙمام ذم ُمّماًمح ا4ٕ) )
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رورة اًمتهزام هُمـ ُمٕمٜمك، ومرطمٚمة اًمّمٞمام اًمقاضم ة سم    اًمٙمٗمارة شمذيمر اعم هٚمؿ دالهاًم سمْمه

وشمٕمهقد سمههت ؿمهؽ سم هٞمؾ واومهر ُمهـ  :نطمٙمام اإلؾمهتم وقمدم شمٕمدي طمهدود اهلل قمهز وضمهؾ

 .(7)شاًمٗمٞمقوات اًمرسماٟمٞمة اًمتل شمّم٘مؾ اًمروح و ذب اًمٜمٗمس

٘مٝمهها واعم٘ماألههد اًمتههل رع إمم ق٘مٞمهوسمآؾمههت٘مرا  ًمألهههدار اًمتههل ؾمههٕمك اًمِمهه»

ًمٚمٙمٗمههارات  شمتحّمهؾ ُمههـ ورا  آُمتلهال هلههذه إطمٙمهام اعمتٕمٚم٘مههة سماًمٙمٗمهارات ٟمجههد نن  

 ُم٘ماألد ُمـ نمهٝما:

 وقمهدم وشمٕمٔمٞمٛمٝمها وُمٝماسمتٝمها اًمٕم ادة ةنألٚمٞم   وشم٘مرير وآٟم٘مٞماد، آُمتلال ق٘مٞمؼ -

 .ومٞمٝما اًمتٝماون

 .ٞمٛملماًم ذم وااحٜمث رُمْمان، ذم قمٛمًدا يماإلومٓمار وضمؼمها، إظمٓما  إألهتح -

 طمؼ قمغم واًمتٕمدي وآٟمحرار اعمٕمّمٞمة ذم ٗمٙمػماًمت   مهقم ُمـ اًمٜمٗمس إراطمة -

 .اًمٖمػم

 وؾمههد واعمحتههاضملم اجلههالٕملم وإـمٕمههام هاطمٝمههؿ، وإـمهههتق اًمٕم ٞمههد قريههر -

 .اعم ايملم وإـمٕمام اًمرىم ة، قمتؼ اًمٙمٗمارة نألٜمار ُمـ يمان وىمد وُمٓماًم ٝمؿ، طماضما ؿ

 ههذا وذم نظمهرى، ُمهرة ٓمه٠ماخل ممارؾمهة إمم يٕمهقدوا ٓ يمهل اعمخٓمئلم  ضمر -

ه قمهدم قمهغم وشمرسمٞمتٝمؿ ؾمٚمقيمٝمؿ و ذي  إألهتطمٝمؿ قمغم شم٠ميمٞمد  اعمٕمهاي إمم قراًمتِم 

 .(6)وشمٙمرارها ُمٕماود ا ويمراهة إًمٞمٝما آًمتٗمات وقمدم واعمٜمٙمرات،

 

 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.61-79اًمٙمٗمارات ذم اًمٗم٘مف اإلؾمهتُمل، حمٛمد ؿمٗمٞمؼ ؾمٕمادة،   )7) )

 (.774قمٚمؿ اعم٘ماألد اًمنمقمٞمة، ٟمقر اًمديـ سمـ خمتار اخلادُمل،   )6) )
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 ادبحث األول:

 عتق الرقابالعبادات املالية يف 

 ل عتق الرقاب ومؽاكته يف اإلسالمفض

رىمههاب ُمههـ نقمههامل اًمههؼم واًمت٘مههرب إمم اهلل عمهها ومٞمههف ُمههـ ضمٕمههؾ اهلل شمٕمههامم قمتههؼ اًم

 ق٘مٞمؼ ُمٕمٜمك اًمٕم قدية هلل شمٕمامم وعما ومٞمف ُمـ ظمػم وألهتح ًمٚمٗمرد واعمجتٛمع.

 ه ٟمٕمٛمة ذم يمتاسمف اًمٙمريؿ.وؾمام ،وم٘مد ضمٕمؾ اهلل اًمٕمتؼ ٟمٕمٛمة

 .[37:إطمزاب] ﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ﴿:  ىَمْقًمف

 .سماًمٕمتؼ قمٚمٞمف ٟمٕمٛمتون سماإلؾمهتم، قمٚمٞمف اهلل نٟمٕمؿ: اًمتٗم ػم نهؾ ىمال

يمل يٙمقن طمرًا يٕمٞمش طمٞماشمف  اعمال، ُمـ ىَمْدرِ  قمغم اًمٕم د سمٛمٙماشم ة  اهلل ونَُمرَ 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  ﴿ : ىماليماُمٚمة ويٕم د رسمف قم ادة شماُمة، 

 .[64]اًمٜمقر:  ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ چچ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ 

 ُمّمهٚمحة اعمّمهٚمحتلم، قّمهٞمؾ اًمٙمتاسمهة ذم ٕن  » : ىمال اًمِمٞمخ اًم هٕمدي 

 واضمتٝمهد، ضمهد ورسمهام :ٟمٗم هف ومهدا  ذم ي ذًمهف اًمهذي اًمٕمقض وُمّمٚمحة وااحرية، اًمٕمتؼ

 قمهغم رضر يٙمهقن ومههت رىمهف، ذم حيّمهؾ ٓ ُمها اعمال ُمـ اًمٙمتاسمة ُمدة ذم ًم ٞمده وندرك

 ههذا قمهغم سماًمٙمتاسمهة اهلل نُمهر ومٚمذًمؽ ًمٚمٕم د، اعمٜمٗمٕمة قمٔمٞمؿ طمّمقل ُمع يمتاسمتف، ذم اًم ٞمد

 ونُمههر أظمههر، ًم٘مههقلا قمههغم اؾمههتح اب نُمههر نو اًمٔمههاهر، هههق يمههام إجيههاب، نُمههر اًمقضمههف

 : وم٘مهال هلهؿ، ُمهال ٓ نهنهؿ سم ه   ًمذًمؽ، حمتاضملم ًمٙمقهنؿ يمتاسمتٝمؿ، قمغم سمٛمٕماوٟمتٝمؿ

 يٕمٓمٞمف ننْ  يماشم ف، اًمذي ؾمٞمده نُمر اًمؽ ذم يدظمؾ ﴾ڍ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ﴿

 .سمٛمٕمقٟمتٝمؿ اًمٜما  ونُمر ُمٜمٝما، قمٜمف ي ٘مط نو يمتاسمتف ُمـ

چ  ﴿: ٘مقًمهفسم إقمٓمالهف ذم ورهمه  اًمزيمهاة، ُمهـ ىم ٓما ًمٚمٛمٙماشم لم اهلل ضمٕمؾ وهلذا

ه اهلل، ُمال اعمال نن   ومٙمام: ني ﴾ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ  ُمهـ قمٓمٞمهة سم٠ميهديٙمؿ اًمهذي اموإٟم 

 .(7)شإًمٞمٙمؿ اهلل نطم ـ يمام اهلل، ًمٕم اد وم٠مطم ٜمقا ُمٜمف، وحمض ًمٙمؿ اهلل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.567  ، يمهتم اعمٜمان، ًمٚمِمٞمخ اًم ٕمدي شمٞم ػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ ذم شمٗم ػم7) )
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 .[76-71]اًم ٚمد: ﴾ ھ ھ ہ ہ ہ ھ ھ ڻ ۀ ۀ ہ ﴿ :وىمال اهلل 

 ذم لاًمههدظمق: وآىمتحهام ،ضماو هها وٓ ي٘متحٛمٝمها مل :ني: »ىمهال اًم ٖمهقي 

 ،واهلههقى ،اًمههٜمٗمس عمجاهههدة اهلل فرضسَمهه ُملههٌؾ  هاهٜمهها اًمٕم٘م ههة وايمههر اًمِمههديد، إُمههر

 قمغم حيٛمؾ مل: ي٘مقل اًمٕم٘م ة، ألٕمقد يتٙمٚمػ يماًمذي ومجٕمٚمف اًمؼم، نقمامل ذم واًمِمٞمٓمان

  فَ    ؿَمه إٟمهف: وىمٞمؾ...  اًمرىم ة سمٕمتؼ اعمِم٘مة ٟمٗم ف
 ومه٢ماا سمٕم٘م هة، ُمرشمٙم ٝمها قمهغم اًمهذٟمقب ٘مهؾصمِ

 .(7)شوضماو ها اًمٕم٘م ة ىمتحؿا يمٛمـ يمان ونـمٕمؿ رىم ة نقمتؼ

 ُمت ههع ٕٟمههف :قمٚمٞمٝمهها ويٕمههؼم ي٘متحٛمٝمهها مل: ني: »وىمههال اًمِمههٞمخ اًم ههٕمدي 

 ُمهـ ومٙمٝمها: ني ﴾: ھ ھ ﴿ :سم٘مقًمهف هارهوم ه صمهؿ قمٚمٞمهف، ؿمهديدة اًمٕم٘م هة وههذه، ًمِمٝمقاشمف

 اعم هٚمؿ إؾمهػم ومٙمهاك نومم سمهاب وُمهـ يمتاسمتٝمها، ندا  قمغم ُم اقمد ا نو سمٕمت٘مٝما اًمرق،

 .(6)شاًمٙمٗمار قمٜمد

نطماديث يملهػمة ذم ااحهث قمهغم قمتهؼ  وردتاًمٕمتؼ وااحث قمٚمٞمف،  وًمٕمٔمؿ نضمر

 ااحث قمغم قمتؼ إهمغم صمٛمٜما ُمٜمٝما وقمٔمؿ نضمرها.واًمرىماب واعمٗماوٚمة سمٞمٜمٝما، 

 أعتق ،مسؾؿة رقبة أعتق من»: ىمال  اهلل رؾمقل نن   ، نيب هريرة قمـ

 .(3)شبػرجه فرجه حتى الـار، من أعضائه من عضواً  مـفا عضو بؽل اهلل

ه ،اًمٕمتهؼ ومْمهؾ سمٞمهان ااحديث هذا وذم »:وي ذم ذح ُم ٚمؿىمال اًمٜمق  ُمهـ فونٟم 

 قمتهؼ اؾمهتح اب وومٞمهف ،اجلٜمة ودظمقل اًمٜمار ُمـ اًمٕمتؼ سمف حيّمؾ ومما ،إقمامل نومْمؾ

 وهمهػمه لهاخلّمه وذم ،إقمْمها  ُمـ همػمه وماىمد وٓ ،ظمّمٞماً  يٙمقن ومهت :إقمْما  يماُمؾ

 .(4)شونٟمٗم ف صمٛمٜما نقمهته ونومْمٚمف نومم اًمٙماُمؾ ًمٙمـ :اًمٕمٔمٞمؿ اًمٗمْمؾ نيْماً 

 مقن فؽاكقه كاكتقا إٓ مسقؾؿتن امقرأين أعتقق رجل وأيام» :وذم ؾمٜمـ نيب داود

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.8/437)، ًم ٖمقي، ًمإلُمام اُمٕمامل اًمتٜمزيؾ7) )

 (.964شمٞم ػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ، ًمٚمِمٞمخ اًم ٕمدي )  6) )

 (.64ؾم ؼ  خترجيف،   )3) )

 (.71/757)، ًمإلُمام اًمٜمقوي ذح اًمٜمقوي قمغم ألحٞمح ُم ٚمؿ4) )
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 .(7)شعظامه من عظم مـفام عظؿن كل مؽان جيزى الـار

ءًا امقر أعتقق مسقؾم، امقر  أيقام»: ىمال ، اًمٜم ل قمـ وهمػمه، نُماُمة، نيب قمـو

 أعتقق مسقؾم، امقر  وأيقام مـه، عضواً  مـه عضو كل جيزي ار،الـ   من فؽاكه كان ،مسؾامً 

 امقرأة وأيقام مـقه، عضقواً  مـفام عضو كل جيزي الـار، من فؽاكه كاكتا مسؾؿتن، امرأين

 عضقواً  مـفقا عضقو كقل جيقزي الـقار، مقن فؽاكفا كاكت مسؾؿة، امرأة أعتؼت مسؾؿة،

 .(6)شمـفا

  سمٞمان ومْمؾ اإلقمتاق وظمّمقألًا إقمتاق اًمهذيمقر ٕٟم هف لموذم هذيـ ااحديل

  اعمرنشملم ُمقوع اًمرضمؾ.ووع ومٞمٝمام

 ، اروىمد ضمٕمؾ اهلل شمٕمهامم نومْمهؾ اًمرىمهاب نهمهتهها صمٛمٜمهًا، وم٘مهد روى نسمهق 

: قؾقت ، «سبقؾه يف وجفاد باهلل، إيامن»: ىمال نومْمؾ؟ اًمٕمٛمؾ ني    اًمٜم ل ؾم٠مًمت: ىمال

 . (3)شأهؾفا عـد وأكػسفا ثؿـا، الهاغأ»: قال أفضل؟ الرقاب فلي

 ُمهـ نن اًمهؽ :شها صمٛمٜمًا ونٟمٗم ٝما قمٜمد نهٚمٝمهانهمهت»ىمقًمف:  ومٛمٕمٜمك» ىمال اسمـ سمٓمال: 

 وههق قمٜمده ٟمٗمٞم ة رىم ة نقمتؼ وُمـ قمٜمده، ًمٜمٗماؾمتٝما اًمؽ ومٕمؾ اموم٢مٟم   اًملٛمـ، سمٙملػم اؿمؽماها

ٱ ٻ  ﴿:  ىمقًمهف ُمٕمٜمهك رم ااحهديث وههذا اهلل، ًمقضمف إٓ يٕمت٘مٝما ومٚمؿ هبا، ُمٖمت ط

 .(4)ش[96]آل قمٛمران:﴾ٻ ٻ ٻ پ پ 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ني اًمرىمهاب نومْمهؾ، رىمهؿ  يمتهاب اًمٕمتهؼ، سمهاب، (4/54)ذم ؾمهٜمٜمف نظمرضمف: نسمق داود 7) )

(: وألهححف إًم ها  ذم ألهحٞمح 7/78191رىمؿ )، (4/635ونمحد ذم اعم ٜمد )، (3969)

 (.6151اجلاُمع )

يمتهاب اًمٜمهذور وإيهامن، سمهاب ومْمهؾ ُمهـ ، (4/777) ذم ؾمهٜمٜمف نظمرضمهف: اًمؽمُمهذي6) )

 (.6677وألححف اًمِمٞمخ إًم ا  ذم اًم ٚم ٚمة اًمّمحٞمحة، رىمؿ )، (7547رىمؿ ) نقمتؼ،

يمتهاب اًمٕمتهؼ، سمهاب ني اًمرىمهاب نومْمهؾ، ، (3/744) ذم ألحٞمحف اًم خاري نظمرضمف3) )

 شمٕمامم سماهلل اإليامن يمقن سمٞمانيمتاب اإليامن، سماب ، (7/89) ذم ألحٞمحف وُم ٚمؿ، (6578رىمؿ )

 (.84، رىمؿ )إقمامل نومْمؾ

، ُمٙمت ة اًمرؿمد، اًمرياض، اًم ٕمقدية، اًمٓم ٕمة اًملاٟمٞمة ذح ألحٞمح اًم خاري ٓسمـ سمٓمال4) )

 (.7/35) هه،7463
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: وم٘مهال،   اهلل رؾمقل إمم ايبنقمر ضما : ىمال ، قما ب سمـ اًمؼما  قمـو

 أعرضققت لؼققد ،اخلطبققة رتقأقصقق كـققت لقق ن»: وم٘مههال،  اجلٜمههة يههدظمٚمٜمل قمٛمهههتً  قمٚمٛمٜمههل

 أنْ  سقؿةالـ   عتقُق ، ٓ»: ىمهال ؟واطمهداً  نوًمٞم ها: ىمهال، شالرقبقة وفق  الـسؿة أعتق ،ادسللة

 .(7)شثؿـفا يف يعن أنْ  الرقبة وف ، بعتؼفا يـػرد

، وسمهلم اًمٗمهؽ وههق اًم هٕمل ؼ وهق ومؽ اًمهرقوهذا ااحديث ومٞمف اًمٗمرق سملم اًمٕمت 

وُمهـ قمجهز قمهـ اًمهؽ ومٚمٞم هع ذم ومهؽ  اًمٕمتؼق ، وومٞمف دًٓمة قمغم قمٔمؿ نضمر ذم ومؽ اًمر

 اًمرق.

: عققو م اهلل عققذ حققق ثالثققة»: ىمههال  اًمٜم ههل نن   ، هريههرة، نيب وقمههـ

 .(6)شالعػاف يريد الذي والـاكح األداء، يريد الذي وادؽايب اهلل، سبقل يف الغازي

 لقه كاكقت رجقل أيقام» :اًمٜم ل ىمال: ىمال إؿمٕمري ُمقؾمك نيب قمـو

 اهلل حقق أدى عبقد وأيقام أجقران، فؾقه ويزوجفقا، وأعتؼفقا يلديبفا، فلحسن فلدهبا جارية

 .(3)شأجران فؾه موالقه وحق

 اًمرىمهاب نومْمهؾ ونن   :واإلرومهاق اًمهؼم سماب ُمـ اإلقمتاق نن   شم لمطماديث إ ومٝمذه

 .األاطم ٝم قمٜمد هانقمز  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونسمهق ، (6867يمتاب اعمٙماشم ، رىمهؿ )، (6/677نظمرضمف: ااحايمؿ ذم اعم تدرك )7) )

يمتههاب ، (3/54واًمههدارىمٓمٜمل ذم ؾمههٜمٜمف )، (775رىمههؿ )، (7/714داود اًمٓمٞماًمزهه ذم ُم ههٜمده )

وألهححف إًم ها  ذم ، (6155سماب ااحث قمغم إظمراج اًمّمهدىمة وسمٞمهان ىم هٛمتٝما، رىمهؿ ) اًمزيماة،

 (.3384اعمِمٙماة، رىمؿ )

 ذم ضمهها  ُمهها سمههاب: اجلٝمههاد ومْمههالؾ يمتههاب ،(4/757) ذم ؾمههٜمٜمف اًمؽمُمههذي نظمرضمههف6) )

 سمهاب: اًمٜمٙمهاح يمتهاب ،(6/67) ذم اعمجت ك واًمٜم الل ،(7655) واعمٙماشم ، واًمٜمايمح اعمجاهد

 سمهاب: اًمٕمتهؼ يمتهاب ،(6/847) ُماضمة واسمـ ،(3678) رىمؿ اًمٕمٗمار، يريد اًمذي اًمٜمايمح اهلل ُمٕمقٟمة

 (.3151ذم ألحٞمح اجلاُمع، رىمؿ ) وألححف إًم ا (، 6578) رىمؿ اعمٙماشم ،

 نطم ههـيمتههاب اًمٕمتههؼ، سمههاب اًمٕم ههد إاا ، (3/749) ذم ألههحٞمحف نظمرضمههف: اًم خههاري3) )

 سمهابيمتاب إيهامن،  ،(3/7685) ذم ألحٞمحف وُم ٚمؿ، (6547، رىمؿ )ؾمٞمده وٟمّمح رسمف قم ادة

 (.7666، رىمؿ )اهلل قم ادة ونطم ـ ًم ٞمده ٟمّمح إاا ونضمره اًمٕم د صمقاب
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 اهلل ونن يملػمة، نطماديث اًمرىم ة وومؽ اإلقمتاق صمقاب ذم ورد وىمد» لػم:ىمال اسمـ يم

 اجلهزا  ٕن   إٓ ااك وُمها سمهاًمٗمرج، اًمٗمهرج طمتك ُمٕمت٘مٝما ُمـ قمْمقاً  ُمٜمٝما قمْمقٍ  سمٙمؾ يٕمتؼ

 .(7)[39:اًمّماومات] ﴾ ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﴿ اًمٕمٛمؾ، ضمٜمس ُمـ

 ٘متؾًمٚم يمٗمارة ضمٕمٚمف شمٕمامم فٕٟم   ا:ونقمٔمٛمٝم اًم٘مرب نومْمؾ ُمـ هق»ىمال اسمـ ُمٗمٚمح: 

 وٕن   اًمٜمهار، ُمهـ عمٕمت٘مهف ومٙمايمهاً   وضمٕمٚمهف وإيامن، رُمْمان ذم واًمقط  واًمٔمٝمار

 نطمٙماُمف، وشمٙمٛمٞمؾ وُمٜماومٕمف، ٟمٗم ف وُمٚمؽ ،اًمرق   رضر ُمـ اعمٕمّمقم أدُمل ختٚمٞمص ومٞمف

   .(6)شواظمتٞماره إرادشمف طم   قمغم وُمٜماومٕمف ٟمٗم ف ذم رر  هاًمتّم ُمـ ومتٙمٞمٜمف

 ىمتٚمٝمها قمهـ وهنهك وُمٕمٜمًهك، ً هاطم اًمٜمٗمهق ، إطمٞما  ذم رهم   ىمد ااحؼ نإ»

 ذم ومٚمهٞمس سمِم٠مهنا ًمف اقمتٜما  وُمزيد ومٞمٝما، ًمف حم ة خلّمق  إٓ اًمؽ وُما وُمٕمٜمًك، طمً ا

 ىمٚمه  ومٝمهق ًمرسمهف، اًمٕم قديهة ذم اؾمهت٘مام إن أدُمهل ههذا ُمٔمٝمهر ُمهـ اهلل قمٜمد نقمز اًمقضمقد

 اًم هٗمكم، اًمٕمهامل ههذا ُمهـ إًمٞمهف اعمٜمٔمهقر وههق ُمقضمهقد، يمهؾ فمٝمهر نضمٚمف وُمـ اًمقضمقد،

 وههق اًم٘مّمهٞمد، سمٞمهت ُمـ اعم٘مّمقد ومٝمق ويمكم، ضمزلل: اًمتٙمٚمٞمٗمل سماخلٓماب واعم٘مّمقد

 .(3)ش[47]ـمف:﴾ ڳ ڳ ﴿:  ىمال اًمٕم ٞمد، ؾمالر دون إًمٞمف، اعمح قب

 قمٜمهد هلا ويمّٗمارة اعمخاًمٗمات ُمـ يملػم قمغم دٟمٞمقًيا قم٘ماسًما اًمرىماب قمتؼ ٕمؾضُم وىمد »

 قمتهؼ ًمٞمٛمهلما ذم ااحٜمهث ُمٙمٗمهرات وُمهـ اًمديهة، سمٕمهد رىم ة سمٕمتؼ يٙمٗمر ٠ماخلٓم وم٘متؾ اهلل،

 دٟمٞمقيهة قم٘مقسمة اًمٕمتؼ وضمٕمؾ رىم ة، قمتؼ ـمهتىًما يٙمقن نن ي ٚمغ مل اًمذي اًمٔمٝمار وذم رىم ة،

 إرىمها  قمهدد ُمهـ اًمت٘مٚمٞمهؾ إمم ـمريهؼ ههق اهلل، قمٜمهد هلها ُماطمًٞما واقمت اره اًمذٟمقب، قمغم

 .ًمزواًمف ُمدرضمة اًمٌم  ُمـ واًمت٘مٚمٞمؾ

 جياسًمههاإ اًمٕمتههؼ شمقضمهه  اإلؾمهههتُمل ريعهِمههاًمت   ذم إطمٙمههام ُمههـ يملههػم وهٜماًمههؽ

 .٘مٚمٞمؾاًمت   إمم لهوشمٗمْم

 اًمٙمههل   نو اًمت٠مديه  طمهد   جيهاو  رضسًمها نُمتهف نو قم هده رضب إاا اًم هٞمد نن ومٛمٜمٝمها

 .ااحايمؿ سمحٙمؿ ضمؼًما قمٚمٞمف يٕمتؼ فوم٢مٟم   سماًمٜمار

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.4/758)ؿ ٓسمـ يملػمشمٗم ػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞم7) )

 (6/3) .ااحٜم كم ٓسمـ ُمٗمٚمح ،اعم دع ذح اعم٘مٜمع6) )

 (.7/544)٘مرآن اعمجٞمد، ٓسمـ قمجٞم ة اًمّمقذم ذم شمٗم ػم اًم اًم حر اعمديد3) )
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 وشمهزول اإلُمها ، نقمهامل ُمـ قّرر وم٢مهنا ؾمّٞمدها ُمـ وًمدت إاا اجلارية نن وُمٜمٝما

 .اًمٗم٘مٝمل آألٓمهتح ذم وًمد نم كوشم ٛمّ  ؾمّٞمدها سمٛمقت وقّرر اًمرىمٞمؼ، هجٜمة قمٜمٝما

 ريما هاًمِمه نطمهد ومٕمتهؼ ىمٞمٛمتف ذم اؿمتٙمقا نؿمخا  يٛمٚمٙمف يمان إاا اًمٕم د نن   وُمٜمٝما

 طمهًرا ويّم ح ضمؼًما، نألحاهبا قمغم إضمزا  سم٘مٞمة يٕمتؼ ااحايمؿ وم٢من ،يٛمٚمٙمف اًمذي ٟمّمٞم ف

 .ىمٚمٞمهتً  اًمٕمتؼ قمٚمٞمف سُمٜمل اًمذي اجلز  يمان ُمٝمام

 اًمٕم هد ىمهقل ومه٢من :اًمهؽ اًم هٞمد ونٟمٙمهر قمت٘مهف هؾمهّٞمد نن اّدقمهك إاا اًمٕم هد نن   وُمٜمٝما

 .سمٞمٛملم ؾمّٞمده ىمقل قمغم يرضمح

 ًمٖمها إ وههق اًمٕمهام اعم٘مّمد اًمؽ ق٘مؼ يمٚمٝما اًم اب هذا ُمـ يملػمة نطمٙمام وهٜماك

ه رق  َِمهًمتَ »: ىمقهلؿ وهل إطمٙمام هذه شمٕمٚمٞمؾ ذم ُمتداوًمة يمٚمٛمة وًمٚمٗم٘مٝما  اًمرق،  عارِ اًمِم 

هه  اإلؾمهههتم نن   يٗمٝمٛمههقن اًمٗم٘مٝمهها  ههه١مٓ  نن   قمههغم ًٓمههةاًمد   سحيههة يمٚمٛمههة وهههل شةًمٚمحري 

 ُمههـ اًمت٘مٚمٞمههؾ هههل اًمٕم ٞمههد ضماٟمهه  شمههرضمٞمح ذم ااحٙمٛمههة ونن   طِمَٙمههؿ، قمههغم ُم ٜمٞمههة نطمٙمههام

 .(7)شاًمزوال إمم سمٓم ٞمٕمتف لهيٗمْم اًمت٘مٚمٞمؾ ونن   قمددهؿ،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اًمهديمتقر: نمحهد ـماًمه   مجهع وشم٘مهديؿ اسمٜمهفآصمار اإلُمام حمٛمد اًم ِمهػم اإلسمراهٞمٛمهل، 7) )

 (.4/367)اإلسمراهٞمٛمل 
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 :ادتعؾؼة بعتق الرقابالعبادات ادالقة 

 الؼتل اخلطل: أوًٓ 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ﴿ :  ىمال اهلل 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڀ 

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

 .[96]اًمٜم ا :  ﴾ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک
- اًمٙمٗمهارة ُمـ قمٚمٞمفهذا سماب ُمـ نسمقاب اًمٕم ادات اعماًمٞمة، ومٛمـ ىمتؾ ُم١مُمٜما ظمٓم٠م 

 :اًمهرق ُمهـ اإليهامن نههؾ ُمـ ٟم ٛمة رىم ة قمتؼ :ني :ُم١مُمٜمة رىم ة قرير - شمل تف قمدم قمغم

 يمهام يماإلجيهاد، واًمٕمتهؼ ،ٟمٗم هاً  يقضمد ننْ  يمٗمارشمف يمان اعم١مُمٜملم ُمـ ٟمٗم اً  نقمدم عما فٕٟم  

 يمٚمهام عمهقٓه، دالهام رىم تهف حيٜمل اًمرىمٞمؼ ٕن   :اًمذات قمـ ىم ةسماًمر   قمؼم يماًمٕمدم، اًمرق نن  

 ٕضمههؾ رىم تههف قمههغم اًمٜمههػم يقوههع اًمههذي يمههاًملقر ًمههف راً ُم ههخ   يٙمههقن نو وهنههاه، نُمههره

 .(7)شااحرث

 ومروهت إٟمهام إهن   :طمٞمٜمئذ دم  ومهت سماظمتٞمارهؿ وي ٘مٓمقها قمٜمٝما يٕمٗمقا نن ٓإ»

 وإروهها  ،ألههاطم ٝمؿ سم٘متههؾ اعمٜمٗمٕمههة ُمههـ ومهها ؿ قمههام   وشمٕمقيْمههاً  ًم٘مٚمههقهبؿ شمٓمٞمٞم هها هلههؿ

 سمهاًمٕمٗمق ٟمٗمقؾمهٝمؿ ـماسمت وم٢ماا سمٞمٜمٝمؿ، واًم ٖمْما  اًمٕمداوة شم٘مع ٓ طمتك اًم٘ماشمؾ قمـ ٕٟمٗم ٝمؿ

 ومْمهؾ، نألحاب سمذًمؽ نٟمٗم ٝمؿ يرون ؿٕهن   :اعمحذور واٟمتٗمك اعم٘مّمقد، طمّمؾ قمٜمٝما

 يمام محٚمف، اًمٜمٗمس قمغم يل٘مؾ ٓ واعمٜمة اًمٗمْمؾ ُمـ اًمٜمقع وهذا اًمؽ، هلؿ اًم٘ماشمؾ ويرى

 .ومٞمف ًمٚمؽمهمٞم  سماًمتّمدق قمٜمف قمؼم وىمد سماعمال، اًمّمدىمة ُمٜمة محؾ قمٚمٞمٝما يل٘مؾ

 ٕهٚمهف يهةاًمدِ  دمه  وٓ وم٘مهط، اإليهامن نههؾ ُمـ رىم ة قمتؼ ىماشمٚمف قمغم وماًمقاضم 

هه  قمههغم سمههف ي ههتٕمٞمٜمقن ُمهها اعم ههٚمٛملم نُمههقال ُمههـ يٕمٓمههقن ومهههت حمههارسمقن، نقمههدا  ؿٕهن 

 .وىمتاهلؿ قمداو ؿ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(5/671شمٗم ػم اعمٜمار )1) )
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 ًمٙمهههؿ اعمٕماههههدون وهههؿ ،﴾ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ﴿

 يمٚمٝمههؿ ر،هاًمٕمّمهه هههذا ذم اًمههدول قمٚمٞمههف يمههام شم٘مههاشمٚمقهنؿ، وٓ ي٘مههاشمٚمقٟمٙمؿ ٓ اًم ههٚمؿ قمههغم

 تسماعمٕماههدا قمٜمهف يٕمهؼم ُما وهق اًمؽ، قمغم ُمٞملاىماً  ًممظمر ُمٜمٝمؿ يمؾ نقمٓمك ىمد ُمٕماهدون

چ  ﴿ إومم سم٘مٞمهها  نو اعمٞملههاق سمٕمٛمههقم اًمذُمههة نهههؾ وُمههلٚمٝمؿ ،اًمههدول وطم٘مههقق

 واًمهذُمل اعمٕماهد ىمتؾ ذم وماًمقاضم  :ني :﴾ڍچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

 وقمتهؼ طم٘مٝمهؿ، ذم قمقوهاً  شمٙمهقن نهٚمهف إمم ُم ٚمٛمة دية: اعم١مُمـ ىمتؾ ذم يماًمقاضم  هق

 طمهرم يمهام واعمٕماههديـ، اًمهذُمٞملم ىمتهؾ طمهرم اًمذي  اهلل طمؼ قمـ يمٗمارة ُم١مُمٜمة رىم ة

 حيّمهؾ ُمها يمؾ جيزئ فنٟم   وفماهره هٜماك، رهاٟمٙم   يمام هٜما يةاًمدِ  ٟمٙمر وىمد اعم١مُمٜملم، ىمتؾ

 قم٘مهد ذم ايمهر إاا ؾمهٞمام وٓ اًمهؽ ذم طمٙمٛمهف واخلا  اًمٕمام ًمٚمٕمرر ونن   اًمؽمايض، سمف

 ًمٕمهرق ونىمٓمع سماًمؽمايض نضمدر اًمٜمص هذا وم٢من   ويمذا، يمذا ديتف شمٙمقن ىمتؾ ُمـ نن   اعمٞملاق

 .(7) شاًمٜمزاع

 قمٜمٝمهها يٕمٗمههقا ننْ  إٓ :اعم٘متههقل ٕهههؾ ظمٓمهه٠مً  ىمههتهتً  اًم٘ماشمههؾ قمههغم دمهه  ةاًمديهه إن  »

ه سماظمتٞمهارهؿ، وي ٘مٓمقها ه إهن   وٓ قمهداوة شم٘مهع ٓ طمتهك ًم٘مٚمهقهبؿ شمٓمٞمٞم هاً  وضمهدت امإٟم 

 وم٘مد ،قمٗمقا هؿ وم٢ماا سم٘متٚمف، اعمٜمٗمٕمة ُمـ يٗمق ؿ قمام وشمٕمقيْماً  اًم٘ماشمؾ، وسملم سمٞمٜمٝمؿ سمٖمْما 

 اهلل ؾمهٛمك وىمهد اًم٘ماشمؾ، قمغم اًمٗمْمؾ اوى هؿ ويماٟمقا اعمحذور واٟمتٗمك ٟمٗمقؾمٝمؿ ـماسمت

   .(6)شومٞمف شمرهمٞم ا شمّمدىماً  اًمٕمٗمق هذا

 ُم١مُمٜمهاً  ىمتهؾ ُمهـ قمهغم اًمقاضمه   اهلل طمؼ وهل ،اًمٙمٗمارة هق اًمتحرير وهذا»

 ومه٢ماا شمٕمهامم اهلل قم هادة قمهغم اعمقافم هة يٛمٙمٜمهف ٓ واًمرىمٞمؼ ،شمٕمامم اهلل قم اده قمغم ُمقافم اً 

 .(3)شاًمٕم ادات قمغم افم ةاعمق ذم اعم٘متقل اًمؽ ُم٘مام نىماُمف وم٘مد نقمت٘مف

 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(5/676شمٗم ػم اعمٜمار )1) )

 (.5/767اعمراهمل )شمٗم ػم 6) )

 (.6/615)روح اًم ٞمان، إؾمامقمٞمؾ طم٘مل3) )
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 الظفاركػارة ثاكقًا: 

ضمٕمؾ اهلل شمٕمامم شمٕمامم ُمـ اًمٙمٗمارات اعمنمهوقمة عمهـ فمهاهر ُمهـ  وضمتهف قمتهؼ 

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک  ﴿: رىم ة، ىمال 

 .[3اعمجادًمة:] ﴾ک ک کگ گ گ گ ڳ

ػمًا واًمهؽ شمٙمٗمه ،يٕمتؼ رىم ة ُمـ ىم ؾ نن يٛم ٝما وماؿمؽمط عمـ فماهر ُمـ  وضمتف ننْ 

اًمذٟم  اًمذي وىمع ومٞمف، وىمد ووع اهلل شمٕمامم قرير اًمرىماب نول اًمٙمٗمهارات ًمٚمٔمٝمهار  قمـ

وإـمٕمام اعم ايملم عما ذم اًمؽ ُمـ نمهٞمة اًمٕمتؼ، ومهاًمٕمتؼ ُمّمهٚمحتف  ،ىم ؾ يمٗمارة اًمّمٞمام

هه ، وإـمٕمههام فا اًمّمههٞمام ومٝمههق سمههلم اًمٕم ههد ورسمههشمٕمههقد قمههغم اعمٕمتههؼ واعمٕمتههقق مجٞمٕمهها نُم 

اعمٕمتهقق  ج، وقريهر اًمرىم هة نومم ٕن  اعم ايملم ي٠م  سمٕمد اًمهؽ ًم هد طماضمهة اعمحتها

 ؾمٞمٙمقن طمرًا يماُمهًت ظماًمّمًا ذم قم ادشمف وذم يمؾ ر.

 قمههـ  اضمههراً  ٙمههقنتًم اعم ههٞمس، إمم اًمٕمههقدة ـمٚمهه  قمٜمههد اًمٙمٗمههارة تذقمههوىمههد 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ  وماهلل شمٕمهامم ىمهال قمهـ اًمٔمٝمهار: ﴿ اعمٜمٙمر، ارشمٙماب

 ظم ههػم واهلل اجلههرم، وىمههقع ُمههـ متٜمههع اًمٙمٗمههارة ومهه٢من  : [6]اعمجادًمههة: ﴾ چ چ چ ڇ

 اعمٜمٙمهر، ىمهقل قمهـ ومهاٟمتٝمقا هبها، جمها يٙمؿ وههق ُمٜمٝمها، ؿمك  قمٚمٞمف  ٗمك ٓ سم٠مقمامًمٙمؿ

 .ُمٜمٝما سمِمك  ختٚمقا وٓ ااحدود، ُمـ ًمٙمؿ ذع ُما قمغم وطماومٔمقا

 إلظمراضمٝمها، ندقمهك اًمهؽ نن   اعم هٞمس، ىم ؾ اًمٙمٗمارة وضمقب ذم ااحٙمٛمة ًمٕمؾو

هه هه وقمٚمههؿ امع،اجِلهه إمم اؿمههتاق إاا فوم٢مٟم   سمههادر اًمٙمٗمههارة، سمٕمههد إٓ ًمههؽا ُمههـ يٛمٙمههـ ٓ فنٟم 

 .إلظمراضمٝما

 ايمهر اًمهققمظ ُمٕمٜمهك ٕن   :سمهف اعم٘مهرون اًمؽمهٞمه  ُمهع طمٙمٛمهف اهلل شمٕمهامم ي هلم صمؿ

ه ايمهر إاا ئماهر، ننْ  يريد وماًمذي واًمؽمهٞم ، اًمؽمهمٞم  ُمع ااحٙمؿ  قمتهؼ قمٚمٞمهف جيه  فنٟم 

 .قمٜمف ٟمٗم ف يمػ رىم ة
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 ًا: كػارة األيامنلثثا

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ﴿ :ىمال اهلل 

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ  ٴۇۋ

ەئەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئىئ ىئ یی ی 

 .[89]اعمالدة:  ﴾ ی جئ حئ مئ ىئ يئ

ًمٙمٜمف شمٕمٔمٞمام ًم٘مدره ضمٕمؾ يمٗمارة ُمهـ  :ذع اهلل ؾم حاٟمف وشمٕمامم إيامن ونسماطمٝما

يرى نن هٜماك ُما هق ظمػم ُمـ يٛمٞمٜمف نن يٙمٗمر قمٜمٝما، وذع هلها اًمٙمٗمهارة، واًمٙمٗمهارة يمٚمٝمها 

إمم قمتهؼ اًمرىم هة،  ،ومٝمل سماًمؽمشمٞم  ُمـ إـمٕمهام اعم هايملم ،تامقمٞمةضمشمّم  ذم اًمٜماطمٞمة آ

عمحتهاضملم وماعمهال ذم ااحاًمهة إومم  عوشمدوم ،ومٙمهتمها قم ادة ُماًمٞمة ىمالٛمة قمغم اعمال

 ُمـ اًمرق شمٙمقن يماُمٚمة. وذم ااحاًمة اًملاٟمٞمة ؾمٞمحرر ٟمٗم اً  ،ؾمٞم د ضمققماً 

٘مٞمؼ اًمتقا ن وهذا اًمتٙمٗمػم ٟمقع ُمـ اًمٕم قدية اًم٘مالٛمة سماعمال واًمتل  در إمم ق

آضمتامقمل سملم إومراد ُمـ طمٞمهث اًم٘مْمها  قمهغم اجلهقع وإـمٕمهام اعم هايملم واًم٘مْمها  

 قمغم اًمرق سمتحرير اًمرىماب وقمت٘مٝما.

هُلا إـْمٕمام  يؽمشم   قمغم اعم تٓمٞمع إاا طمٜمث ذم َيٛمٞمٜمف صمهتصمة نُمقر قمغم اًمت خٞمػم، نو 

 قمنَمة ُم ايملم، واًمل ا  نو يم قُ ؿ، واًمل اًمث نو قِمْتؼ رىم ة.

 ؿما  إن سماخلٞمار: يٛمٞمٜمف ذم ااحاٟمث نن   قمغم اًمٕمٚمؿ، نهؾ نمجع»ىمال اسمـ ىمداُمة: 

 قمٓمػ  اهلل ٕن   نضمزنه: ومٕمؾ اًمؽ :ني :نقمتؼ ؿما  وإن يم ا، ؿما  وإن نـمٕمؿ،

 يمان ُما: قم ا  اسمـ ىمال ،ًمٚمتخٞمػم وهق ،شنو» سمحرر سمٕمض قمغم اخلّمال هذه سمٕمض

 .(7)شإول ومإول شجيد مل ومٛمـ» يمان وُما ومٞمف، خمػم ومٝمق شنو» اهلل يمتاب ذم

قمهـ ذم اًم ٜمة،  اًمٞمٛملم ٝمااًمتٙمٗمػم قمٜماًمرضمقع قمـ اًمٞمٛملم ووىمد وردت ُمنموقمٞمة 

القرنن بقن سقؿرة، ٓ  يقا عبقد»: ىمال: ىمال اًمٜم ل ،اًمرمحـ سمـ ؾمٛمرة قم د

يسلِل اإلمارة، فنك   إن أويقَتفقا عقن مسقللة وكؾقت إلقفقا، وإن أويقتفقا مقن غقر مسقللة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.9/538اعمٖمٜمل ٓسمـ ىمداُمة ) 7) )
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قر عقن َيؿقـق ، وْأِت ُأِعـْت عؾْقفا، و ها خًرا مـفا، فؽػِّ إذا حؾػت عذ َيؿن فرأْيَت غْرَ

 .(7)شال ذي هو خر

ذم رْههههط ُمهههـ  ، قمهههـ نسمٞمهههف ىمهههال: نشمٞمهههُت اًمٜم  هههل   قمهههـ نيب سُمهههْردةو

ىمهال: صمهؿ  شواهلل ٓ أنؾؽم، ومقا عـقدي مقا أْنِؾؽقم عؾققه»إؿمٕمري لم نؾمَتْحِٛمٚمف، وم٘مال: 

ٟمٚم ث، صُمؿ  ُنِ  سملهتث َاْود همر اًمذرىًم ِْلٜما ُما ؿما  اهلل نن 
ومحٛمَٚمٜما قمٚمٞمٝما، ومٚمام  اٟمٓمٚمْ٘مٜمها  ،(6)

ٟم تحِٛمُٚمف ومحٚمػ نن ٓ حيٛمٚمٜمها،  ىُمْٚمٜما نو ىمال سمٕمُْمٜما: واهلل ٓ ي اَرُك ًمٜما: نشمٞمٜما اًمٜم ل 

ره وم٠مشمٞمٜماه، وم٘مهال:   صُمؿ  مَحَٚمٜما، ومارضمٕمقا سمٜما إمم اًمٜم ل ْؾقتؽم، بقل اهلل »ومٜمذيم  مقا أكقا َنَ

هققا خققًرا مـْفققا إٓ  -إْن شققاء اهلل  -ؽققم، وإينِّ واهلل َنَؾ ٓ أحؾِققُ  عققذ َيؿققٍن فققلرى غْرَ

ققرت عققن  ققْرُت عققن َيؿقـققي، وأيقققُت ال ققذي ُهققو خققْر، أو َأَيْقققُت ال ققذي هققو خققْر، وكػ  كػ 

 .(3)شيؿقـي

صمهؿ رضمهع إمم نهٚمهف،  قمٜمد اًمٜم  هل   رضمٌؾ  ىمال: نقْمَتؿ  هريرة قمـ نيبو

ومقضمد اًمّم  ٞمة ىمد ٟماُمقا، وم٠مشماه نهُٚمف سمٓمٕماُمف، ومحٚمػ ٓ ي٠ميمؾ ُمـ نضمؾ أِلْ َٞمتف، صمهؿ سمهدا ًمهف 

َمقْن حَؾق  عقذ »: ؾمهقل اهلل ومذيمر اًمؽ ًمهف، وم٘مهال ر وم٠ميمؾ، وم٠مشمك رؾمقل اهلل 

ر عن َيؿقـه ها خًرا مـفا، فؾقتْلِِتا ولقؽػِّ  .(4)شَيؿٍن، فرأى غْرَ

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يمتاب إيامن واًمٜمذور، سماب ُماىمقل اهلل ، (8/767) ذم ألحٞمحف نظمرضمف: اًم خاري 7) )

 (3/7673)ذم ألههحٞمحف  ، وُم هٚمؿ(6666....﴾، رىمههؿ )ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ شمٕمهامم: ﴿

رىمهؿ ، ظمهػم ههق اًمهذي يه٠م  نن ُمٜمٝمها ظمهػما همػمهها ومرنى يٛمٞمٜما طمٚمػ ُمـ ٟمدب سماب ،إيامنيمتاب 

(7656.) 

. اًم ٕمػم ؾمٜمام نقمغم وهل اروة مجع: واًمذرى، ؾمامهنا إؾمٜمٛمة سمٞمض نيهِمر  اًمُذرى: 6) )

 (.6/759، )اجلزري ٓسمـ إصمػم ،اًمٜمٝماية ذم همري  ااحديث وإصمر .نقمهته ر  يمؾ واروة

يمتاب إيامن واًمٜمذور، سماب ُماىمقل اهلل ، (8/768) ذم ألحٞمحف نظمرضمف: اًم خاري 3) )

، (3/7668)ذم ألهحٞمحف ، وُم هٚمؿ (6663....﴾، رىمؿ )ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ شمٕمامم: ﴿

...، رىمؿ ظمػم هق اًمذي ي٠م  نن ُمٜمٝما، ظمػما همػمها ومرنى يٛمٞمٜما طمٚمػ ُمـ ٟمدب سمابيمتاب إيامن، 

(7649.) 

 طمٚمهػ ُمهـ ٟمهدب سمهاب، يمتهاب إيهامن، (3/7676) ذم ألحٞمحف ُم ٚمؿنظمرضمف:  4) )

 (.7677...، رىمؿ )ظمػم هق اًمذي ي٠م  نن ُمٜمٝما، ظمػماً  همػمها ومرنى يٛمٞمٜما

http://www.alukah.net/sharia/0/3729/#_ftn28
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 رابعًا: كػارة اجلامع يف  ار رمضان

ٔمههؿ طمههرم اهلل شمٕمههامم اجلههامع ذم هنههار رُمْمههان ذم يمتاسمههف اًمٙمههريؿ، ومٝمههق ُمههـ نقم

 ٔمة.ٚم  ٖمَ ًمذا ذع ومٞمف اًم٘مْما  واًمٙمٗمارة اعمُ : ونيملرها إصمام ،اعمٗمٓمرات

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀ  ﴿ :ىمال اهلل 

ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک ک 

 .[789]اًم ٘مرة:﴾  کگ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ

ف إوم اد ألقم تج  اًمٙمٗمارة قمغم ُمـ ضماُمع  وضمتف ذم هنار رُمْمان قمٛمًدا: ٕٟم  وم

 .ُمة اًمّمقم، ُمـ همػم ؾم   ُم ٞمح ًمٚمٗمٓمرض اٟمتٝماك طمررُمْمان ظماألة سمٖمر

وم٘مههال: هٚمٙمههُت يهها  ، ىمههال: ضمهها  رضمههؾ إمم اًمٜم ههلومٕمههـ نيب هريههرة 

هل جتقد »ىمال:  ،ىمال: وىمٕمت قمغم اُمرن  ذم رُمْمان ش؟وما أهؾؽ »ىمال:  ،رؾمقل اهلل

 ،ققال: ٓ «ففقل يسقتطقأ أن يصقوم شقفرين متتقابعن؟» ىمهال: ،ىمال: ٓ ش؟ما يعتق رقبة

 ىمال نسمق هريرة: صمؿ ضمٚمس وم٠مشمك اًمٜم هل ،ٓ  :ىمال ،شل جتد ما يطعم ستن مسؽقـًافف» قال:

سمتٞمٝما نهؾ سمٞمت نطمقج إًمٞمف ُمٜما ىمال: ومام سملم ٓ ،شيصدق هبذا» ىمال: ،سمٕمرق ُمٙمتؾ ومٞمف متر

 .(7)شاذهب، فلصعؿه أهؾ »؟! ومْمحؽ اًمٜم ل طمتك سمدت ٟمقاضمذه، وىمال: 

 رُمْمههان هنههار ذم ضمههاُمع ُمههـ قمههغم اًمٙمٗمههارة وضمههقب ذم ٟمههص ااحههديث ومٝمههذا

،  ُمٙمرههاً  نو يمهان خمتهاراً  ،خمٓمئهاً  نم ،ضمهاههتً  نم ،ؾمهاهٞماً  نم ،قماُمهداً  نيمان ؾمقا ، ُمٓمٚم٘ماً 

 .إقمرايب ي تٗمّمؾ مل  اًمٜم ل ٕن  

 .ومٞمف اًمقط  حيرم قم ادة اًمّمقم وسم٠من  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يمتاب اًمٙمٗمارات وإيامن، سماب يٕمٓمهك ، (8/745) ذم ألحٞمحف اًم خارينظمرضمف:  7) )

، يمتاب اًمّمٞمام، سماب (6/787) ذم ألحٞمحف ، وُم ٚمؿ(6777رىمؿ )ذم اًمٙمٗمارة قمنمة ُم ايملم، 

 (.7777، رىمؿ )يؿ اجلامع ومٞمٜمٝمار رُمْمان ...قر شمٖمٚمٞمظ
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 الثاين: دبحثا

 الدياتالعبادات املالية يف 

واًمٖمهٞمظ ذم ٟمٗمهس اعمجٜمهل  إن اًمدية قمغم اًمٕمٛمقم إٟم ام شمرضمهع إمم إـمٗمها  إمل»

قمٚمٞمف واويف ومٝمل شمروهٞمة هلهؿ سمِمهٙمؾ حمهدود، يمهام ههق ُمٚمحهقظ ومٞمٝمها ومٙمهرة اًمٕم٘مهاب 

 ُم٘ماسمؾ طمؼ آٟمت٘مام اًمِمخيص.

وذم اًمديههة شمٕمههقيض ًمههمٓم اًمٜمٗم ههٞمة اًمتههل شمّمههٞم  اعمجٜمههل قمٚمٞمههف: ومٝمههل إان 

رر اعمٕمٜمقي اًمذي يّمٞم  اًمِمخص: وًمٙمٜمف حمدد اعم٘مدار وًمهف هشمٕمقيض ًمٜمقع ُمـ اًمْم

 .(7)شنطمٙمام ظماألة

هه :اًمديههة شمٕمههقيض قمههـ اًم٘متههؾ، وماًمِمههارع مل ي٘مررهههاو» ا شمّمههٚمح يمٛمامصمٚمههة ٕهن 

ام ًمّمقن اًمدم قمـ اهلدر، ومٞمجد ذم قٛمٚمٝما اعمّمهٞم   اضمهرًا ًمهف، وجيهد ًمألدُمل، وإٟم  

 .(6)شومٞمٝما اعمّماب ُما يٕمقوف قمام ىماد سم    اجلريٛمة

 وًمتنميع اًمدية ذم اإلؾمهتم نهدار ُمٜمٝما:

 محاية ًمألٟمٗمس .، ونهنا  واضمر وروادع :أوًٓ 

واًمٖمٞمظ ذم ٟمٗمس اعمجٜمل قمٚمٞمف واويف: ومٝمهل اًمدية شمٕمٛمؾ قمغم إـمٗما  إمل  :ثاكقاً 

 .جٜمل قمٚمٞمفاعمٓم اًمٜمٗم ٞمة اًمتل شمّمٞم  ، وومٞمٝما شمٕمقيض ًممِمٙمؾ حمدودسمشمروٞمة هلؿ 

 وشم تحؼ عمجرد اًم٘متؾ: ومٝمل شمٕمقيض اًم٘متؾ. اًمدية ُما هل إٓ سمدل اًمٜمٗمس، :ثالثاً 

، شمِمه ف اًمٖمراُمهة ُمهـ ضمٝمهة ، ومٝمهلن اًمهدم قمهـ اهلهدرًمدية شمٕمٛمؾ قمغم ألقا :رابعاً 

 واًمتٕمقيض ُمـ ضمٝمة نظمرى.

 ، وشمٓم ٞمؼ ًمف ذم طمٞماة اعمجتٛمع.اًمٕمٛمؾ هبا إىمرار ًمنمع اهلل :خامساً 

 .اعمجٜمل قمٚمٞمف، دون ااحاضمة واًمٕمق شمٕمٛمؾ قمغم  ٞمئة طمٞماة ـم ٞمٕمٞمة ًمقرصمة  :سادساً 

داًمهة نطمٙمهام ؿمهٕمار ًمٚمجها  سمٛمهدى رمحهة اهلل سمخٚم٘مهف ذم قمإاًمديهة ومٞمٝمها  :سابعاً 

 .ٞمث ويمؾ ااحؼ ذم اإلؾمتٞمٗما  ًمّماطم ف: طمٕمة اإلؾمهتُمٞمةنميًما

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(76  ) نمحد ومتحل هبٜمز، د: اًمدية ذم اًمنميٕمة اإلؾمهتُمٞمة،7) )

 .(73،   )اعمرضمع اًم اسمؼ6) )
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 .شمٙماب ضمٜماية ىمد يٖمريف اًمِمٞمٓمان هبااًمدية ومٞمٝما شمراضمع اجلا  قمـ ار :ثامـاً 

رر اًمهذي شم ه  ف ذم طمهال ضمٜمايتهف هؿمٕمار ًمٚمجها  سمٛمهدى اًمْمهإاًمدية ومٞمٝما  :ياسعاً 

 ف.لقمغم اعمجٜمل قمٚمٞمف نو ورصمتف، نو نوًمٞما

ق قمـ اًم٘مّما ، وااحٙمؿ سماًمدية ومٞمف شمِمهجٞمع ٕألهحاب ااحهؼ إن اًمٕمٗم :عارشاً 

، ممها شمٜمٗمٞمهذ طمٙمهؿ اًم٘مهقد ذم اعمجٜمهل قمٚمٞمهف ًمٞم٠مظمذوا هبا طمٍمًا ًمألرضار اعمرشم هة قمهـ

 .(7)اًمٜمٗمق ، وشمرضمع قمـ نهمقا  اًمِمٞمٓماني٘مٚمؾ اجلريٛمة وشمّمٗمق 

هه ذم اًمههديات ُم ٜمههك»ىمههال اسمههـ اًمٕمههريب:   ااحرُمههة ذم اًمتٗماوههؾ قمههغم ريٕمةهاًمِم 

ه: اًم٘متهؾ سمخههتر سماًمّمهٗمات، يتٗمهاوت ُمهازم طمهؼ فٕٟم   رشم ة:اعم ذم واًمتٗماوت  عمها فٕٟم 

ه إمم ٟمٔمرٟمها هذا صم ت وم٢ماا اًمتٗماوت، اًمؽ ومٞمف يٕمتؼم مل  ضمراً  ذع  إٟملهك ومقضمهدٟما ةاًمدي 

ٓ   ومقضمه  اًمٙمهاومر: قمهغم ةُمزي   ًمٚمٛم ٚمؿ يٙمقن ننْ  سمد   وٓ اًمذيمر: قمـ ومٞمف شمٜم٘مص  ي هاويف ن

 .(6)شديتف ذم

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(74-76،   )اٟمٔمر: اعمرضمع اًم اسمؼ7) )

 (7/614)نطمٙمام اًم٘مرآ ن ٓسمـ اًمٕمريب 6) )
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 اإلسالم حآت وجوب الدية يف

 الؼتل العؿد أوًٓ:

 نو ي٘مهتص، نن اًمهدم وًمهقزم اًم٘ماشمؾ، ىمتؾ وهق: شاًم٘مّما » اًمٕمٛمد سماًم٘متؾ جي 

 .إومْمؾ وهق يٕمٗمق نو اًمدية، ي٠مظمذ

 لقن: »ىمال اًمٜم هل  سماهلل، ركهاًمِم سمٕمد اًمٙم الر نيمؼم ُمـ طمؼ سمٖمػم اًمٜمٗمس ىمتؾو

 .(7) شحراماً  دماً  يصب مل ما ديـه، من فسحة يف ادممن يزال

 .وأظمرة اًمدٟمٞما ذم ًمٚمٕم٘ماب ُمقضم  قمٔمٞمؿ اٟم  اًم٘متؾ ريٛمةوضم

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  ﴿ : اهلل ىمهال

 .[93]اًمٜم ا :﴾ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

 قمٛمههقد ومههقق يم ههػمة ظمِمهه ة نو ،سمحديههدة رَضسَمههف ُمهها وماًمٕمٛمههد »ىمههال اسمههـ ىمداُمههة:

 نو ألهٖمػمة سمخِمه ة ربهاًمْمه نقمهاد نو ُملٚمهف، ي٘متهؾ نن اًمٖماًم  يم ػم: طمجر نو اًمٗم ٓماط،

 شُيتِٚمػ نٟمف اًمٗمٕمؾ اًمؽ ُمـ اًمٖماًم  ٕمهتً ومِ  سمف ومٕمؾ

 نو ي٘مهتص، نن اًمهدم وًمهقزم، اًم٘ماشمهؾ ىمتؾ وهق اًم٘مّما ، اًمٕمٛمد سماًم٘متؾ جي و

 .اعمّمٚمحة سمف ق٘م٘مت إن إومْمؾ وهق يٕمٗمق نو اًمدية، ي٠مظمذ

 [.637:اًم ٘مرة] ﴾ ۈئ ېئ ېئ ېئىئ ﴿:  اهلل ىمال

 ففقو قتققل  لقه ُقتِقل َمقن» : اهلل رؾمهقل ىمال، ىمال: وقمـ نيب هريرة 

 .(6)شُيؼاد نْ أَ  وإِما وَدىيُ  نْ أ إِّما: الـظرين بخر

 ٚمت اًم ٜمة سم ٞمان ىمدر اًمدية سمٙمٛمٝما ويمٞمٗمٝما:وىمد شمٙمٗم  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : شمٕمههامم اهلل ىمههقلاب يمتههاب اًمههديات، سمهه، (9/6) ذم ألههحٞمحف نظمرضمههف: اًم خههاري 7) )

 (.6866، رىمؿ )﴾گ گ گ ڳ ڳ ڳ﴿

يمتاب اًمديات، سماب ُمهـ ىمتهؾ ًمهف ىمتٞمهؾ ومٝمهق ، (9/5) ذم ألحٞمحف نظمرضمف: اًم خاري6) )

 ُمٙمهة قريؿ سماب(يمتاب اًمح، سماب 6/988)ذم ألحٞمحف  وُم ٚمؿ، (6881سمخػم اًمٜمٔمريـ، رىمؿ )

 .(7355، رىمؿ )اًمدوام قمغم عمٜمِمد إٓ وًم٘مٓمتٝما، وؿمجرها وظمهتها وألٞمدها
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 ُمههال ُمههـ ُمٖمٚمٔمههة اًمديههة وضم ههت اًمديههة إمم اًم٘مّمهها  ُمههـ اًمههدم وزم قمٗمهها ٢مااومهه

 أولققاء إىل دفقأ متعؿقداً  مممـقاً  قتقل مقن» : ًم٘مقًمهف اإلسمهؾ، ُمهـ ُمالة وهل اجلا ،

 جذعة، وثالثون حؼة، ثالثون وهي ،الدية أخذوا شاءوا وإن قتؾوا، شاءوا فنن ادؼتول،

 . (7)شالعؼل لتشديد وذل  هلم، ففو عؾقه صاحلوا وما خؾػة، وأربعون

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ﴿ :وهل ىمقًمف  اًم٘مّما  آية إن

کک گ گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 

 ﴾ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ

 اجلامقمات سمٜما  ذم يمٚمٞمٝمام ٕن   اًمؼم: آية ورا  اًمتٜمزيؾ  شمرشمٞم ذمضما ت  [778]اًم ٘مرة:

 ُمـ ي٘متّمقن ٓ يماٟمقا اجلاهٚمٞمة ذم اًمٕمرب وإن   سمٜمٞماهنا، هيدد ُما وٟمٗمل اإلؾمهتُمٞمة،

 اجلاهٚمٞمة، اًمٕمّم ٞمة ٟمٔمر ذم شمتٙماوم٠م َٓ  ومٞمٝمؿ واًمدُما  اًم٘م ٞمٚمة، ُمـ رون٠ميل اموإٟم   اجلا ،

 ي٘متؾ سمؾ :سم٘متٚمف يٙمتٗمل َٓ  نو اًم٘ماشمؾ ي٘متؾ َٓ  ىم ٞمٚمة رلٞمس اًمٜما  قماُمة ُمـ رضمؾ ىمتؾ اا٢موم

 وهٙمذا ىمتؾ، ُمـ ُمع يتٙماومئقا ًمٙمل ُمئات سماًمقاطمد ي٘متؾ وىمد اًم٘م ٞمٚمة، رلٞمس يٙماومئ ُمـ

 ويمان حيٙمؿ، اًمذي هق اًمٕمادل اًم٘مّما  ىماٟمقن َٓ  اًمٕمّم ٞمة وىماٟمقن اًمٖمٚم ، ىماٟمقن يمان

 .صماًملاً  ومٞمف دلقم ٓ اًمذي واًمل٠مر صماٟمٞما، اًمتٗماوت وومرض ٓ، من اًمٕمّم ٞمة ُمـ ٟماؿمئاً  اًمؽ

 مجٞمٕمهاً  اًمٜمها  نن   وإصم هات اجلاهٚمٞمهة، اًمٕمهادة ههذه ًمٞمٛمحهق اًمٙمهريؿ اًم٘مرآن ضما 

 ويسققعى دمققامهم، يتؽافققلادسققؾؿون »: اًمٜم ههل ىمههال يمههام اعم ههٚمٛملم ونن ؾمههقا ،

ه إمم إؿمهارة اًمهؽ وذم ،(6)شسقواهم مقن عذ يد وهم أدكاهم، بذمتفم  قنيٙمقٟمه َٓ  ؿنهن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ة يمهؿ ههل ُمهـ اإلسمهؾ، يمتاب اًمديات، سماب اًمدي(4/77) ذم ؾمٜمٜمف نظمرضمف اًمؽمُمذي7) )

اًمهديات، (، يمتهاب 6/877) واسمـ ُماضمف ذم ؾمهٜمٜمف، شطمديث طم ـ همري »وىمال: (، 7387رىمؿ )

، رىمههؿ (6/783ونمحههد ذم اعم ههٜمد ) (،6666سمههاب ُمههـ ىمتههؾ قمٛمههدًا ومروههقا سماًمديههة، رىمههؿ )

 (.6799ٖمٚمٞمؾ، رىمؿ )وطم ٜمف إًم ا  ذم إروا  اًم، (6777)

، (3/34) ذم ؾمٜمٜمف ونسمق داود، (959، رىمؿ )(7/779نمحد ذم اعم ٜمد )نظمرضمف:  6) )

 ذم ؾمهٜمٜمف واًمٜم هالل، (6753رية شمهرد قمهغم نههؾ اًمٕم هٙمر، رىمهؿ )هيمتاب ذم اجلٝماد، سماب ذم اًم 

ذم واسمهههـ ُماضمهههف ، (4743اًم٘مهههقد سمهههلم إطمهههرار، رىمهههؿ )، يمتهههاب اًم٘ماؾمهههٛمة، سمهههاب (8/79)

وألههححف (، 6683اب اًمههديات، سمههاب اعم ههٚمٛمقن شمتٙماومهه٠م دُمههالٝمؿ، رىمههؿ )يمتهه، (6/895)ؾمههٜمٜمف
=  
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 .(7)ووٕمٞمػ ذيػ سملم يٗمرق َٓ  اًمذي ٕمدلسماًم إٓ ؾمقاهؿ ُمـ نُمام نىمقيا 

 دثاكقًا: الؼتل شبه العؿ

 هبهها جيرطمههف ومل اًمههدم ُمٕمّمههقم إٟم ههاٟماً  هماًم ههاً  شم٘متههؾ ٓ سمجٜمايههة ي٘مّمههد نن هههق

 نو ألهٖمػمة، قمّمها نو سم هقط، ُم٘متهؾ همهػم ذم رضسمهف يمٛمـ قمٚمٞمف، اعمجٜمل هبا ومٞمٛمقت

 .اًمؽ وٟمحق ًمٙمزه

 .ومٞمف ىمّما  ٓو قمٛمد، ؿم ف وم ٛمل ُم٘مّمقد، همػم واًم٘متؾ ُم٘مّمقد، وماًمرضب

 ُمَغّؾق؛  العؿقد شبهِ  َعؼُل »: ىمال،  اًمٜم ل ننّ :  قمٛمرو سمـ اهلل قم د قمـ

 يف دمقاء فتؽون اسالـ   بن الشقَطان :يـزو أن وذل  صاحبه، ُيؼَتل وٓ العؿد، عْؼلِ  مثل

 .(3)شسالح ْنلِ  وٓ ضغقـة غر يف (6)ِعّؿّقا

 وصمهقب سم ه   ّمهؾحي اًمٕمٛمهد ؿمه ف ىمتؾ نن وااحاألؾ»ىمال ذم قمقن اعمٕم قد: 

 سمهؾ: ؾمههتح مْحهؾ وٓ وقمهداوة طم٘مد همػم ُمـ سمٞمٜمٝمؿ اًم٘متال ومٞمٙمقن اًمٜما ، سملم اًمِمٞمٓمان

 ُي٘مَتهؾ ٓ اًمّمهقرة: ههذه ُملهؾ ومٗمهل ىمتٚمهف، طمال وٓ ىماشمٚمف يت لم وٓ نُمره، يٕمٛمك طمالٍ  ذم

 .(4)شاًمٕمٛمد ىمتؾ دية ُملؾ ُمٖمٚمٔمة ِدَية قمٚمٞمف سمؾ اًم٘ماشمؾ

 نهههؾ نيملههر ىمههقل ذم اًمٕماىمٚمهة قمههغم يههةواًمدّ  ومٞمههف، ىَمهَقد ٓ ومٝمههذا»ىمهال ذم اعمٖمٜمههل: 

 .(5)شاًمٕمٚمؿ

   هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 (.6666إًم ا  ذم ألحٞمح اجلاُمع، رىمؿ )

 (.7/537) : دار اًمٗمٙمر اًمٕمريب، ـم ٕمة سمدون شماريخ، عمحٛمد نسمق  هرة هرة اًمتٗماؾمػم7) )

 ،وقمههداوة طم٘مههد همههػم ُمههـ ضمٝماًمههة همههػم ذم :ني: شقمٛمٞمهها »ذم قَمِٛمٞم هها، وذم روايههة:  6) )

اًمٜمٝماية ذم همري  ااحهديث وإصمهر، ٓسمهـ  .واجلٝماًمة اًمْمهتًمة هبا يريد إقمٛمك، شم٠مٟمٞمث: واًمٕمٛمٞما 

 (.3/315إصمػم، )

يمتاب اًمهديات، سمهاب ديهات إقمْمها ، رىمهؿ ، (4/374) ذم ؾمٜمٜمف نظمرضمف: نسمق داود3) )

وطم هٜمف اًمِمهٞمخ إًم ها  ذم ألهحٞمح ، (6778رىمؿ )، (6/783ونمحد ذم اعم ٜمد )، (4567)

 (.4176اجلاُمع، رىمؿ )

 (.9/7776) داود، ًمِمٛمس ااحؼ اًمٕمٔمٞمؿ نسمادي قمقن اعمٕم قد ذح ؾمٜمـ نيب4) )

 (.9/338اعمٖمٜمل ٓسمـ ىمداُمة )5) )
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: ىمههال ،هريههرة نيبإألههؾ ذم وضمههقب اًمديههة قمههغم اًمٕماىمٚمههة طمههديث و

ـْ  اُمَرنشَمان اىْمَتتٚمْت »  سمٓمٜمِٝمها، ذَم  َوُمها وَم٘متَٚمْتَٝمها سمحَجهر إظْمهَرى إطمهدامها ومَرُمْت  َذْيؾ،هُ  ُِم

 ىقََوقضق َولًِققدة، أوْ  َعْبقٌد  غقرة َجـِقـَفقا دَيةَ  أن ىَ قَفَؼض» : اهلل رؾمقلِ  إمم وَماظمَتَّمْٛمقا

 .(7)شًعاقَؾتَِفا َعذ ادرأةِ  بِِديةِ 

 :  اهلل رؾمهقل ىمهال :ي٘مهقل اًمٙمٕم ك ذيح نسما ؾمٛمٕمت :ىمال ،ؾمٕمٞمد نسمكوقمـ 

 بعقد لقه قتقل فؿقن عاقؾقه وإكقى  هقذيل من الؼتقل هذا قتؾتم خزاعة معرش يا إكؽم أٓ »

 .(6)شيؼتؾوا أو العؼل يلخذوا أن خرين بن فلهؾه قتقل هذه مؼالتى

 

 ثالثًا: الؼتل اخلطل

 ًمههف جيهق  ُمها يٗمٕمههؾ ننْ  نو وم٠مألهاسمف، همهػمه ىمَّمهد وإِٟمههام رضسمهف، ي٘مّمهد ٓ نن ههق

ه يرُمهل نن نو إِٟم ان، ومٞمف ومٞمؽمّدى سمئرًا: حيٗمر يم٠من وُي اح:  ًمهف جيهق  ُمها يٗمٕمهؾ نو ٞمد،اًمّم 

 .آدُمل ىمْتؾ إمِم ومٞم١مول ىمْتٚمف

 رىم هة قمتهؼ وههل اًم٘ماشمهؾ، ُمهال ذم ةواًمٙمّٗمهار ،اًمٕماىمٚمة قمغم خمّٗمٗمة اًمّدية دم و

 .ُمتتاسمٕملم ؿمٝمريـ ومّمٞمام جيد مل وم٢مِن ُم١مُمٜمة

ية وضمقب ذم وإألؾ ڀ ڀ ڀ ڀ ﴿:  اهلل ىمقل واًمٙمّٗمارة اًمد 

 يمان وؾمقا  [96اًمٜم ا :]﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  ﴿:اهلل ًم٘مقل قمٝمد ٚمفوم يماومراً  نو ُم ٚمامً  اعم٘متقل

 .[96اًمٜم ا :] ﴾چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يمتهاب اًمهديات، سمهاب ضمٜمهلم اعمهرنة ونن ، (9/77) ذم ألهحٞمحف نظمرضمف: اًم خهاري7) )

 ذم ألهههحٞمحف ، وُم هههٚمؿ(6971اًمٕم٘مهههؾ قمهههغم اًمقاًمهههد وقمّمههه ة اًمقاًمهههد، ٓ قمهههغم اًمقًمهههد، رىمهههؿ )

 ووضمقب اجلٜملم، دية سماب، سماب واًمديات واًم٘مّما  واعمحارسملم اًم٘م اُمة بيمتا، (3/7319)

 (.7687، رىمؿ )اجلا  قماىمٚمة قمغم اًمٕمٛمد وؿم ف اخلٓم٢م، ىمتؾ ذم اًمدية

يمتاب اًمديات، سماب وزم اًمٕمٝمد ي٠مظمذ اًمديهة، ، (4/696) ذم ؾمٜمٜمف : نسمق داودنظمرضمف6) )

 وزم طمٙمهؿ ذم ضمها  ُمهاا (، يمتهاب اًمهديات، سمهاب ُمه4/67) ذم ؾمهٜمٜمف واًمؽمُمهذي ،(4516رىمؿ )

ونمحد ذم اعم ٜمد  شطمديث طم ـ ألحٞمح»(، وىمال: 7416، رىمؿ ) واًمٕمٗمق اًم٘مّما  ذم اًم٘متٞمؾ

 (.6667وألححف إًم ا  ذم إروا  اًمٖمٚمٞمؾ، رىمؿ ) ،(67614رىمؿ )، (6/384)
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 ضمده قمـ نسمٞمف قمـ ؿمٕمٞم  سمـ قمٛمرو قمـاًمدية اعمخٗمٗمة ُمالة ُمـ إسمؾ عما روي و

 وثالثقون ،خمقا  بـت ثالثون اإلبل من فديته خطل قتل من» :ىمال ، اهلل رؾمقل نن

 .  (7)شلبون بـي رةقوعش حؼة وثالثون ،لبون ابـة

اعمهال دورًا ذم يمهؾ طمهآت اًم٘متهؾ، ومٕمٜمهدُما  َُمل هَؾ وذم يمؾ ااحآت اعماوهٞمة 

٘مد نهؾ اًم٘متٞمؾ واطمدًا ُمٜمٝمؿ ًمـ  دن ٟمارهؿ إٓ سماًم٘متهؾ نو اًمديهة، ومٗمهل اًمديهة شمٕمهقيض يٗم

قمـ ظم ارة يم ػمة ىمد يٙمقن ًمٚمامل اعم٠مظمقا قمقوًا قمٜمٝما ُمٜمٗمٕمة نظمهرى، وقريهر اًمرىم هة 

هلل  ظماًمّمهة ذم ىمتؾ اخلٓم٠م ومٞمف إطمٞما  ٟمٗمس وقريرها ُمـ رق اًمٕم قديهة وضمٕمٚمٝمهاسماعمال 

. 

اًم٘متهؾ ومٙمهان اًمٕمهقض سماعمهال ذم ٚم٘ماشمهؾ ىمّمهد وىمتؾ ؿم ف اًمٕمٛمد واخلٓم٠م ًمهٞمس ًم

ومٕمهقض يمهؾ ههذا ًمؽموٞمة نهؾ اعم٘متقل وؾم٘مط اًم٘مّمها  ًمٕمهدم شمٕمٛمهد اًم٘ماشمهؾ اًم٘متهؾ، 

 اعمال ُمـ شمروٞمة ٕهؾ اعمٞمت وشمٕمقيض رضر طمّمؾ هلؿ.

ذم اعمهال قمالٜمهًا قمهغم نقمهامل  ُما شمٙمقن ُم ٚمٖمهًا يم هػماً  وىمد شمٙمقن اًمدية وهل هماًم اً 

قمهـ اعمٞمهت، ومٗمهل يمهؾ  وإٟمجاب إسمٜمها  شمٕمقيْمهاً  ٕهؾ اعمٞمت رسمام يٙمقن ُمٜمٝما اًمزواج

 وشمروٞمتٝمؿ. ٘متقلاعمال دورًا هاُمًا وممٞمزا ذم شمٕمقيض نهؾ اعم ُملؾإطمقال 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يمتهاب اًمهديات، سمهاب اًمديهة يمهؿ ههل، رىمهؿ ، (4/317) ذم ؾمهٜمٜمف : نسمهق داودأخرجه7) )

، (4817يمتاب اًم٘م اُمة، سماب يمؿ دية ؿم ف اًمٕمٛمد، رىمؿ )، (8/46ل )واًمٜم ال، ذم ؾمٜمٜمف (4543)

ونمحهد ذم ، (6631، يمتهاب اًمهديات، سمهاب ديهة اخلٓمه٠م، رىمهؿ )(6/878) ذم ؾمهٜمٜمف واسمـ ُماضمف

وألههححف اًمِمههٞمخ إًم هها  ذم ألههحٞمح اجلههاُمع، رىمههؿ ، (6663رىمههؿ )، (6/778اعم ههٜمد )

(6443.) 
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 :لثالثا ادبحث

 إطعام املساكنيالعبادات املالية يف 

 اإلسالمفضل إصعام ادساكن يف 

٘مهؼ ضما  اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمتٜماوًٓ يمؾ نوضمف اًمؼم اًمتل قٗمظ شمقا ن اعمجتٛمهع وق

إُمـ وإُمان واًمتٙماومؾ سملم يمؾ نومراده، وووع ُمٜمٝمجا ُمتٛمٞمزًا ذم شمق يع اًملروة وشم ٞملم 

وإن يمهان  ،إًمٞمف اًم٘مرآن اًمٙمريؿ هق اإلطم ان ًمٚمٛم ايملم انُمايمـ ووٕمٝما، وُمـ نهؿ ُما دقم

ٕن اإلـمٕمام هق نههؿ ُمها حيتاضمهف اعم هٙملم  :اًمٖماًم  هق اًمدقمقة إمم إـمٕمام اعم ايملم

 ام ضما  ذم اإلطم ان إمم اعم ايملم واًمدقمقة إمم اًمؽ.ونهؿ ُم٘مقُمات ااحٞماة، ومٛم

ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئيئ  ﴿: ىمال

 .[675]اًم ٘مرة:﴾ جب حب خب مب ىب يب جت حت

 نههؿ هق ُما قمغم اًمٙمهتم وسمٜمك ،ظمػم يمؾ وهق :يٜمٗم٘مقٟمف ُما سمٞمانت أية شمْمٛمٜم وم٘مد

 أيههة ا، وقمههد ذمُمقىمٕمٝمهه شم٘مههع نن إٓ هبهها يٕمتههد ٓ اًمٜمٗم٘مههة ٕن   :ررهاعمّمهه سمٞمههان وهههق

 اعم ايملم وؾمٛمك ُما يٜمٗمؼ قمٚمٞمٝمؿ ظمػمًا.

﴿:  ًمٚمٛم ٙملم طمؼ ٓسمد نن يرضمع إًمٞمف ذم ىمقًمف وسملم نن  
وئ وئ ۇئ ۇئ  

 .[67]اإلها : ﴾ۆئ ۆئ ۈئ 

 ف طم٘مة اعمنموع ذم اعمال.لومذيمر اعم ٙملم سمٕمد اًم٘مري  ُم اذة ونُمر سم٢مقمٓما

﴿ : وىمال
ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  

 .[38]اًمروم:  ﴾ۀ ہہ ہ ہ ھ

 سمِمهامهلؿ اًم هٞمئة نقمامهلهؿ يمته  يٕمٓمهقناًمهذيـ  اًمِمه٘ما  نههؾ وم٘مد قمهد اهلل ُمهـ 

 قمهغم اًمٜمها  حيهثوٓ  ،ُمهـ ٓ يٓمٕمهؿ اعم هايملم وومْمهٞمحة وقمهاراً  وظمزيهاً  هلؿ متٞمٞمزاً 

 .هلؿ اعمال سمذل قمـ ومْمهتً  وااحاضمة، اعم ٙمٜمة نهؾ إـمٕمام

وسملم اهلل ذم يمتاسمف اًمٕمزيز نن ًمٚمٛم ٙملم طمؼ واضم  ذم اعمال وإـمٕماُمف واضمه ، 

﴾: ومٚمهق مل مص جض حض خض  ﴿ :ده، وم٘مهال قمهـ نههؾ اًمٜمهار ىمهال وشمققمد ُمـ مل ي١م

 يٙمـ ااحؼ واضم ًا هلؿ عما شمققمدهؿ اهلل شمٕمامم سماًمٕمذاب.



  من الكفاراتالعبادات املالية                                       رابعالفصل ال        

 

 

676 

وقمدم  ،وىمد اؾمتٜمٙمر اهلل شمٕمامم ذم يمتاسمف قمدم ااحث قمغم إـمٕمام اعم ايملم

وقمٔمؿ نضمره  ،طمض اًمٖمػم قمغم اإلـمٕمام، وهذا ومٞمف دًمٞمؾ قمغم قمٔمؿ إـمٕمام اعم ايملم

ۓ  ﴿ : ، ىمالوهذا ي لم قمٔمؿ ىمدر اإلـمٕمام ،ق إًمٞمفض قمغم اإلـمٕمام ُمدقماحوما

 .[78]اًمٗمجر:﴾ڭ ڭ ڭ ڭ 

ويِمػم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ إمم اىمؽمان اًمٙمٗمر سماًم خؾ واعمال، واًم٘م هقة قمهغم اًمٞمتهٞمؿ، 

ڤ ڤ ڤ  ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ﴿وقمهههدم آيمهههؽماث سمهههاًمٗم٘مػم: 

 .[3-7]اعماقمقن:﴾  ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

﴿ هايملم، وم٘مهال: اعم شمٕمامم ُمـ ُمٜماىمه  اًمّمهااحلم إـمٕمهام اهلُل د  وىمد قمَ 
ٺ  

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ
 .[8]اإلٟم ان:  ﴾

 إًمٞمهف، طماضمة هلؿ يٙمقن ٓ وىمد سمف، شمّمّدىمقا ُما حي قن وهؿ شمّمّدىمقا، ه١مٓ  وم٢من

 .نٟمٗم٘مقه ُما إمم وطماضمتٝمؿ ظمّماألتٝمؿ ُمع نٟمٗم ٝمؿ قمغم آصمروا وه١مٓ  :سمف رضورة وٓ

سمٕمهد  وايمهره ،قمامل واًم٘مرسماتـمٕمام اعم ايملم ُمـ نومْمؾ إإوىمد قمد اهلل شمٕمامم 

ھ ھ  ہ ہ ہ ھ ھ ڻ ۀ ۀ ہ ﴿ : ٘مهالاًمٞمتٞمؿ اًم٘مريه  ُم هاذة، وم

 ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ے
 .[76-77]اًم ٚمد:  ﴾

هه ًمههف ر  ٓ :ني:﴾﮼ ﮽  ﴿  إٓ ُمهه٠موى ًمههف وًمههٞمس ًمٗم٘مههره، سمههاًمؽماب ًمّمههؼ فُ يم٠مٟم 

، وهذا ومٞمف شمٕمٔمٞمؿ ٕضمر إـمٕمام اعم ٙملم وسمٞمان طماًمتف اًمتل ههق قمٚمٞمٝمها ُمهـ اًمٗم٘مهر اباًمؽُم 

 ذل.واًم

ة وىمد ٟمدب اًم٘مرآن إمم إقمٓما  اعم ايملم ُمـ اًم٘م ٛمة إاا طمْمهروا شمق يع اًمؽميم

 ، ىمالحي ـ اًم٘مقل هلؿ ويٓمٞم  ظماـمرهؿ هلؿ، وننْ  ويمان اعمال يملػمًا، ومٝمذا شمٓمٞمٞمٌ  

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ﴿ :

 ڦ ڄ
 .[8]اإلٟم ان:  ﴾

 ومههت ٕملؾمه وٓ ُمهٜمٝمؿ، يم ه  سمٖمػم قمٗمقاً  اًمقارصملم إمم اهلل ؾماىمف ر ق اعمال ٝمذاوم

 ُمههـ واعم ههايملم واًمٞمتههاُمك، اًم٘مرسمههك، اوي ُمههـ اعمحتههاضملم قمههغم سمههف ي خٚمههقا نن يٜم ٖمهل

 .اًمٜمٗمس ُمْمٓمريب ،اًم٘مٚم  ريهُمٜمٙم  يذه قن ويؽميمقهؿ نُمتٝمؿ،
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ٻ ٻ ﴿: ىمالُمـ مخس اًمٖمٜمٞمٛمة،  وىمد ضمٕمؾ اهلل ًمٚمٛم ايملم ضمز اً 

 .[47]إٟمٗمال: ﴾ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 

ٕهنههؿ نطمههقج ُمههـ همههػمهؿ  :ُمك واعم ههايملمومههذيمر اهلل شمٕمههامم اا اًم٘مرسمههك واًمٞمتهها

 ومحاضمتٝمؿ همػم ُم٘مٞمدة سمزُمان وٓ ُمٙمان ومٝمؿ حيتاضمقن ذم ني وىمت.

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ  ﴿:  وىمال

 .[8]ااحنم: ﴾گ ڳ ڳ

 وٓ ،واخلهػم اًمهؼم وضمهقه رم ومٞمٍمهر ٙمٗمهار،اًم ُمهـ رؾمهقًمف إمم اهلل رده ُما :ني

 وسمٜمهك هاؿمهؿ سمٜمهك ُمه١مُمٜمك ُمهـ اهىمرسمه وًمهذوى ًمٚمرؾمهقل يٕمٓمك سمؾ :اًمٖمٜمالؿ شم٘م ٞمؿ ي٘م ؿ

 .واًم ١م  ااحاضمة اوى وًمٚمٛم ايملم اًمٗم٘مرا ، وًمٚمٞمتاُمك اعمٓمٚم ،

اهلل شمٕمامم ذم يمتاسمف قمغم اإلطم ان إمم اعم هايملم طمتهك وًمهق يمهان سمٞمهٜمٝمؿ  وطمث  

﴿ :ؾمه حاٟمف ىمهالوسمٞمٜمٝمؿ ؿمحٜما ، وايمهر نن اإلطم هان إًمهٞمٝمؿ ومْمهؾ يم هػم ، 
ڃ ڃ چ  

 چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ
 .[66]اًمٜمقر:﴾

 قمغم إـمٕمام اعم ايملم.  ل وىمد طمث اًمٜم

 ظمهػم؟ اإلؾمههتم :ني : اًمٜم هل ؾم٠مل رضمهت نن   قمٛمرو سمـ اهلل قم د قمـ

 .(7)شيعرف مل من وعذ عرفت من عذ السالم، ويؼرأ الطعام، يطعم»: ىمال

 .(6)شأجر رصبة كبد كل يف»: ىمال  اهلل رؾمقل نن ، هريرة نيب قمـو

 ىمهال يمهام ُمٜمٝمها وُيٜمجهل اًمٜمهار ُمهـ وُي اقمهد اجلٜمة، دظمقل يقضم  اًمٓمٕمام وم٢مـمٕمام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امن، سمهاب إـمٕمهام اًمٓمٕمهام ذم ، يمتهاب اإليه(7/76) ذم ألهحٞمحف نظمرضمف: اًم خاري7) )

اب اإليامن، سماب شمٗماوؾ اإلؾمهتم، وني يمت، (7/65) ذم ألحٞمحف ، وُم ٚمؿ(76اإلؾمهتم، رىمؿ )

 (.39نُمقره نومْمؾ، رىمؿ )

ومْمؾ ؾم٘مل اعما ، ، يمتاب اعم اىماة، سماب (3/777) ذم ألحٞمحف نظمرضمف: اًم خاري6) )

ل اًم ٝمههالؿ يمتههاب أداب، سمههاب ومْمههؾ ؾمهه٘م (4/7767)ذم ألههحٞمحف  ، وُم ههٚمؿ(6363رىمههؿ )

 (.6644اعمحؽمُمة وإـمٕماُمٝما، رىمؿ )
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 .(7)شمترة بشق ولو الـار ايؼوا : »

 اجلققائأ، أصعؿققوا»: ىمههال  اًمٜم ههل قمههـ  إؿمههٕمري ُمقؾمههك نيبوقمههـ 

 .(6)شالعاين وُفّؽوا ادريض، وعودوا

وماعم ايملم هلؿ طمؼ ُمٕمٚمقم واوح سمٜمص اًم٘مرآن ؾمقا  ُمـ اًمزيماة نو ُمهـ همػمهها 

ويم هق ؿ، وههذا ومٞمهف ؾمهد سمهاب ُمهـ  طمث اًم٘مرآن قمغم إـمٕمهام اعم هايملم : وىمديماًمٗمل

ًمهق رنوا ُمها ومٞمهف هه١مٓ  نسمقاب اعمحتاضملم ُمـ اعمجتٛمع ٓ ي٘مقم إٓ سماعمهال، ومإهمٜمٞمها  

اعم ايملم ومجادوا سماعمهال:  هذسمت ٟمٗمقؾمهٝمؿ وطمهدث شمقاومهؼ روطمهل واضمتامقمهل سمهلم 

ٓ  اًمٓمروملم، وهذا ضماٟم  ُمـ ضمقاٟمه  اعمٕماوٟمهة واعم١ماظمهاة اًمتهل دقمهك إًمٞمٝمها اإلؾمههتم

اعمال: وماعمال هٜما ؾماقمد قمغم ؾمد طماضمة اعمحتاج، وٟمنم اًمٗمْمٞمٚمة، واًم٘مْما  ي٘مقم إٓ سم

 قمغم اًمٗم٘مر.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يمتاب اًمزيماة، سماب اشم٘مقا اًمٜمار وًمهق سمِمهؼ ، (6/719) ذم ألحٞمحف نظمرضمف: اًم خاري7) )

، يمتهاب اًمٙم هقر، (6/713) ذم ألهحٞمحف ، وُم ٚمؿ(7477مترة واًم٘مٚمٞمؾ ُمـ اًمّمددىمة، رىمؿ )

 .(7176رىمؿ ) اًمٜمار ُمـ طمجاب ونهنا ـمٞم ة يمٚمٛمة نو مترة، سمِمؼ وًمق اًمّمدىمة قمغم ااحثسماب 

 (.64ؾم ؼ خترجيف،   )6) )
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 العبادات ادالقة ادتعؾؼة بنصعام ادساكن 

 كػارة الظفار -1

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ  ﴿ :ىمال اهلل  

 ﴾. ...ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چ چ ڇ

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ  ﴿: إمم نن ىمال 

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں  کگ گ گ گ ڳ ڳڑ ڑک ک ک 

ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہہ ھ ھ ھ ھے ے ۓ 

 .[4-6]اعمجادًمة:  ﴾ ۓ﮲﮳  ﮴ ﮵

 نو   وضمل ُمٜمل فماهر: ىماًمت صمٕمٚم ة سمـ ُماًمؽ سمٜمت ظمقيٚمة روى نسمق داود قمـ

 ومٞمف، جيادًمٜمل  اهلل ورؾمقل إًمٞمف، نؿمٙمق  اهلل رؾمقل ومجئت اًمّماُمت، سمـ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  ﴿: اًم٘مرآن ٟمزل طمتك سمرطمت ومام ،شعؿ  ابن هفنك   اهلل ايؼي»: وي٘مقل

 جيد، ٓ: ىماًمت ،شرقبة يعتق»: وم٘مال اًمٗمرض، إمم ،[7: اعمجادًمة] ﴾ پ پ پ

 ألٞمام، ُمـ سمف ُما يم ػم ؿمٞمخ فإٟم   اهلل، رؾمقل يا: ىماًمت ،شمتتابعن شفرين فقصوم»: ىمال

 وم٠م : ىماًمت سمف، يتّمدق ر  ُمـ قمٜمده ُما: ىماًمت ،شمسؽقـاً  ستن فؾقطعم»: ىمال

 أحسـت، قد»: ىمال آظمر، سمٕمرق نقمٞمٜمف وم٢م  اهلل، رؾمقل يا: ىمٚمت متر، ُمـ سمٕمرق ؾماقمتئذ

 .(7)شعؿ  ابن إىل وارجعي ،مسؽقـاً  ستن عـه هبا فلصعؿي اذهبي

 ،ية، ومجٕمؾ نول اًمٙمٗمارات قمتؼ اًمرىم ةرشم  اهلل شمٕمامم اًمٙمٗمارات ذم هذه أ

وضمرم يم ػم وم٘مد ا يمٗمارة ًمذٟم  قمٔمٞمؿ ٕهن   :وهق نهمهتها صمٛمٜمًا ونطمقضمٝما إمم اعمال

، واؾمتٜمٙمر ﴾ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ اؾمتٜمٙمره اهلل شمٕمامم ذم ىمقًمف: ﴿

 .﴾ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿ :سم٘مقًمف  ذم اًمٔمٝمار اًم٘مقل

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يمتههاب ًمٓمهههتق، سمههاب ذم اًمٔمٝمههار، رىمههؿ ، (6/634نظمرضمههف: نسمههق داود ذم ؾمههٜمٜمف )7) )

 (.6187وألححف إًم ا  ذم إروا  اًمٖمٚمٞمؾ، رىمؿ )، (6676)
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يٙمٗمر ىم ؾ اجلامع شم٠مدي هًا  ومجٕمؾ اهلل شمٕمامم قمتؼ اًمرىم ة يمٗمارة ًمٚمٔمٝمار واؿمؽمط ننْ 

 وق٘مٞم٘مًا ًمٚمٕم قدية ومتحرير اًمٕم د ُمٜمٗمٕمة شمٕمقد قمغم اعمٕمتقق وقمغم اعمجتٛمع.

ٗمس وُم٘ماسمٚمهة اًمهذٟم  سمٕم٘مقسمهة شمتٕمٚمهؼ سمِمهٝمقة ٞمام وهق شم٠مدي  ًمٚمٜم  اًمّم  صمؿ قمدل إمم 

وذم هذه  ،إيمؾ شم٠مدي ًا و ضمرًا قمـ ومٕمؾ ُمٜمٙمر، صمؿ سمٕمد اًمؽ قمدل إمم إـمٕمام اعم ايملم

ًمٞمس قمنمة يمٙمٗمارة اًمٞمٛملم، وم٢مـمٕمام اعم ايملم قم ادة شم٘مقل سماعمال  ،اعمرة ؾمتلم ُم ٙمٞمٜماً 

 وضمتهف نو يهتُم هٝما، واؿمهؽمط ههذه اًمٙمٗمهارات ىم هؾ جياُمع  ؾمٞمدومٕمٝما اعمٔماهر ىم ؾ ننْ 

ه ،وىمقع ااحهدث  يهة: طمٞمهث ىمهال:اًمتٙمٗمهػم قمهـ ههذا اًمهذل  اًمٕمٔمهٞمؿ ذم آظمهر أ َؾ وقمٚم 

 .﴾ ھ ھ ھ ھ ﴿

وماًمٔمٝمار يمٗمارشمف إومم اًمٕمتؼ وهق قم ادة ُماًمٞمة شمتٕمٚمؼ سمذٟم  وضمرم قمٔمٞمؿ ًمهف نصمهر 

وومٞمههف اُمتلههال  ،مموهههق ُمههـ اعمٜمٙمههرات اًمتههل قمههدها اهلل شمٕمهها :ؾمههٚم ل قمههغم اًمٗمههرد وإُمههة

 وق٘مٞمؼ ُمٕمٜمك اإليامن اًمذي نُمرٟما اهلل شمٕمامم سمف.

وإاا شم٠مُمٚمٜما ذم هذه اًمٙمٗمارات ًمقضمدٟما نؾمهٝمٚمٝما ههق اعمتٕمٚمهؼ سماعمهال ؾمهقا  يمهان 

إا يمؾ ُمٜمٝمام ىمد يٙمقن ذم يقم واطمد ويٕمقد اعمٔمهاهر  ،نو إـمٕمام اعم ايملم ،قمتؼ اًمرىم ة

ههق واعمجتٛمهع ؾمهقا  يماٟمهت  تٗمٞمداً ُم ه ويم٠مٟمف مل ي٘مهؾ ؿمهٞمئاً  :إمم اُمرنشمف ُمٙمٗمرًا قمـ اٟم ف

وم هٞمٜمتٔمر ؿمهٝمريـ يّمهقُمٝمام ُمتتهاسمٕملم  اًمٕمتؼ نو اإلـمٕمام، ذم ُم٘ماسمؾ اًمؽ ًمق ألام ُمهلهتً 

 نو ُمرض نو ًمٕمذر إظمػم اًمٞمقم وًمق اًمِمٝمريـ ُمـ يقُماً  نومٓمر وم٢منىم ؾ نن يراضمع  وضمتف: 

 .اًمتتاسمع ًمزوال ضمديد سمّمقم آؾمتئٜمار ًمزُمف ؾمٗمر

ومهإىمرب  :لهن شمٕمهقد قمهغم اعمجتٛمهع سمِمهوهذه اًمٙمٗمهارة شم٠مديه  ًمٚمهٜمٗمس ىم هؾ ن

 اًمٕمتؼ نو اإلـمٕمام.ًمٚمٔمٝمار هق 

وىمد ضمٕمؾ اهلل اًمٙمٗمارة ذم اًمٕمتؼ هل إؾما ، وماعم تٓمٞمع نن يٕمتؼ ٓ يّمهح ًمهف 

 ﴾. ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ﴿:نن يٕمدل قمـ اًمؽ قمٛمهًت سم٘مقًمف 

 إلظمراضمٝمها، ندقمهك اًمهؽ نن   اعم هٞمس، ىم ؾ اًمٙمٗمارة وضمقب ذم ااحٙمٛمة ًمٕمؾو

هه هه وقمٚمههؿ اجلههامع، إمم اؿمههتاق إاا فوم٢مٟم   سمههادر اًمٙمٗمههارة، سمٕمههد إٓ اًمههؽ ُمههـ يٛمٙمههـ ٓ فنٟم 

 .إلظمراضمٝما
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 ًمقاطمد ودومٕمٝما ،ُم ٙمٞمٜماً  ؾمتلم ـمٕمام مجع ومٚمق ،ُم ٙمٞمٜماً  ؾمتلم إـمٕمام ُمـ سمد ٓو

﴾، ہ ہ ہ ﴿: ىمال اهلل ٕن   اًمؽ، جيز مل اًم تلم دون اًمؽ، ُمـ نيملر نو

 .ٜمٗمٕمةوهذا يٕمقد قمغم نيمؼم قمدد ُمـ اعمحتاضملم ذم اعمجتٛمع سماعم

 اجلامع يف  ار رمضان -2

ٱ  طمرم اهلل شمٕمامم اجلامع ذم هنار رُمْمان سمٜمص يمتاسمف اًمٕمزيز، وم٘مال: ﴿

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ 

 ﴾ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ

 .[787]اًم ٘مرة:

 ضمها ه إا ، اًمٜم هل قمٜمهد ضمٚمهق  ٟمحهـ سمٞمٜمام: ىمال ، هريرةقمـ نيب و 

 ونٟمها اُمهرن  قمهغم وىمٕمهت: ىمهال ش؟لق  مقا»: ىمهال. هٚمٙمهت اهلل رؾمهقل يها: وم٘مهال رضمؾ

 أن يستطقأ ففل»: ىمال ٓ،: ىمال ش؟يعتؼفا رقبة جتد هل»:  اهلل رؾمقل وم٘مال ألالؿ،

 ٓ،: ىمهال، شمسقؽقـاً  سقتن إصعقام جتقد ففل»: وم٘مال ٓ،: ىمال ، شمتتابعن شفرين يصوم

 - متهر ومٞمٝمها سمٕمهرق  اًمٜم هل ن  اًمهؽ قمهغم ٟمحهـ اوم ٞمٜمه ، اًمٜم هل ومٛمٙمهث: ىمال

 وم٘مهال شبقه فتصقدق خقذها،»: ىمهال نٟمها،: وم٘مهال ش؟السقائل أين»: ىمال - اعمٙمتؾ واًمٕمرق

 سمٞمت نهؾ - ااحرشملم يريد - ٓسمتٞمٝما سملم ُما ومقاهلل اهلل؟ رؾمقل يا ُمٜمل نوم٘مر نقمغم: اًمرضمؾ

 .(7)شأهؾ  ؿهأصع»: ىمال صمؿ نٟمٞماسمف، سمدت طمتك  اًمٜم ل ومْمحؽ سمٞمتل، نهؾ ُمـ نوم٘مر

يمٗمهارة اجلهامع ذم هنهار رُمْمهان سمهٜمٗمس  وذم هذا ااحهديث رشمه  اًمٜم هل 

 اًمؽمشمٞم  اًمذي ضما  ذم آية اًمٔمٝمار.

سماًمرىم ة، صمؿ قمدل إمم ألٞمام ؿمٝمريـ ُمتتهاسمٕملم، صمهؿ  سمدن اًمٜم ل ومٗمل ااحديث 

 :شمٞم  ذم اًمٔمٝمار سمهٜمٗمس اًمٓمري٘مهة، ومٝمهق شم٠مديه  ًمٚمهٜمٗمسإمم إـمٕمام اعم ايملم، وهل اًمؽم  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يمتاب اًمّمقم، سماب إاا ضماُمع ذم رُمْمهان ، (3/36) ذم ألحٞمحف اًم خاري :نظمرضمف7) )

يمتهاب  (6/787) ذم ألهحٞمحف ، وُم هٚمؿ(7936ر، رىمهؿ )ومل يٙمـ ًمف ر ومتّمدق قمٚمٞمهف ومٚمٞمٙمٗمه

 (.7777...، رىمؿ )اًمّمالؿ قمغم رُمْمان هنار ذم اجلامع قريؿ شمٖمٚمٞمظاًمّمٞمام، سماب 
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ًمف وضمه  قمٚمٞمهف  ومت٠مدي اً  :مت ذم وىمت حمر  يمَ ر  طُم  ةرا  هذا اًمذٟم  هق ؿمٝمقواومع اًمد   ٕن  

 ُما جي  قمغم اعمٔماهر.

ومههإومم قمتههؼ اًمرىم ههة،  ،واجلههامع ذم رُمْمههان يٖمٚمهه  قمههغم يمٗماراشمههف اعمههال

وم هقا  اإلـمٕمهام وٟمٗمس ُما ذم اًمٔمٝمار يٓمٕمؿ ؾمتلم ُم هٙمٞمٜمًا  ،وإظمػمة إـمٕمام اعم ايملم

 ة سماعمال وشمٕمقد قمغم اعمجتٛمع سماًمٜمٗمع.نو اًمٕمتؼ ومٙمهتمها قم ادة ىمالٛم

 كػارة األيامن -3

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ﴿: ىمال اهلل 

ٴۇۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ 

ەئەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئىئ ىئ یی ی 

 [.89]اعمالدة:  ﴾ ی جئ حئ مئ ىئ يئ

: ذم وقم٘مدها نن يٕمدل قمٜمٝما ًمٖمػمها، ًم٘مقل اًمٜم ل وجيق  عمـ طمٚمػ يٛمٞمٜماً 

إذا حؾػَت عذ َيؿٍن، فرأيَت »: اًمرمحـ سمـ ؾمٛمرة  ه قم دااحديث اًمذي روا

ر عن َيؿقـ ، واْئِت الذي هو خْر  ها خًرا مـفا، فؽػِّ  .(7)شغْرَ

ل اإلؾمهتم ٓ خمرج هلؿ ُمـ اًمٞمٛملم ىم ؾ نن »ىمال ؿمٞمخ اإلؾمهتم:  يماٟمقا ذم نو 

ارة، وهلذا ىماًمت قمالِمة:  طمت ك نٟمزل اهلل يمان نسمق سمٙمر ٓ حَيٜمُث ذم َيٛملم، »شُمنْمع اًمٙمٗم 

ارة اًمٞمٛملم ، واًمؽ ٕن  اًمٞمٛملم سماهلل قمْ٘مٌد سماهلل ومٞمِج  اًمقوما  سمف، يمام جَي  سم الر شيمٗم 

ونىم ؿ سماهلل، وٟمحق اًمؽ ذم ُمٕمٜمك ىمقًمف نقم٘مد سماهلل،  ،اًمٕم٘مقد ونؿمّد، ىمقًمف: نطمٚمػ سماهلل

سمط واًمٕم٘مد، ومٞمٜمَٕمِ٘مد اعمحٚمقر  ي سمِحرر اإلًمّماق اًمذي ُي تٕمٛمؾ ذم اًمر  وهلذا قمد 

ه اهلل قم٘مًدا ذم قم ٚمْٞمف سماهلل، يمام شمٜمٕم٘مد إطمدى اًمٞمدْيـ سمإظمرى ذم اعمٕماىمدة: وهِلذا ؾمام 

 ىمقًمف: 

، وم٢ماا يمان ىمد قم٘مدها سماهلل يمان ااحٜمث ومٞمٝما ﴾ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ﴿

ل طمٚم ٝما طمٜمًلا،  ٟم٘مًْما ًمٕمٝمد اهلل وُمٞملاىمف، ًمقٓ ُما ومروف اهلل ُمـ اًمتحٚم ة، وهلذا ؾُمٛم 

ارة اعماطمٞمة، وم٢مٟم ام وااحٜمث هق اإلصْمؿ ذم إألؾ، وما احٜمْث ومٞمٝما ؾم ٌ  ًمإلصمؿ ًمقٓ اًمٙمٗم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.616خترجيف،   )  شم٘مدم 7) )
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ارة ُمٜمٕمتف نن يقضم  إصْماًم   .(7)شاًمٙمٗم 

هُلا  ويؽمشم   قمغم اعم تٓمٞمع إاا طمٜمث ذم َيٛمٞمٜمف صمهتصمة نُمقر قمغم اًمت خٞمػم، نو 

 إـْمٕمام قمنَمة ُم ايملم، واًمل ا  نو يم قُ ؿ، واًمل اًمث نو قِمْتؼ رىم ة.

م اعم هايملم: وماًمٙمٗمهارة يماٟمهت ًمهذٟم  ذم طمهؼ اهلل ونول هذه إُمهقر ههق إـمٕمها

 د  ُ ههٞمَ ٚمههػ ومجٕمههؾ اهلل شمٕمههامم نول اًمٙمٗمههارات ذم طمههؼ اعم ههايملم ًمِ ق ااحهههشمٕمههامم و

طماضمتٝمؿ: وماإلـمٕمام رضورة ىمد حيتاضمٝما اعم هٙملم ذم ني وىمهت ومٙماٟمهت إومم سمهلم 

 اًمٙمٗمارات.

يههة اعم ههٙملم نوٓ ؾمههقا  سماإلـمٕمههام نو وىمههد رشمهه  اهلل اًمٙمٗمههارات ذم هههذه أ

﴾، صمؿ إمم قريهر اًمرىمهاب ويمٚمٝمها ۉ ې ې ې ې اًمٙم قة وسمٞمٜمٝما سم٘مقًمف: ﴿

 ومٞمحتهاج إمم ننْ  اً اعمر  ىمد حيٚمػ يملهػم ٕن   :قم ادة ىمالٛمة سماعمال: ورسمام سمدن سماعم ايملم

نو ٓ يٛمتٚمهؽ صمٛمٜمٝمها: وم هدن  ،قمـ اٟمقسمف واًمرىم ة ىمد ٓ يٛمتٙمٚمٝما يملػم ُمهـ اعم هٚمٛملم ٗمريٙم

رىماب، ومقوع إألؾ ذم هذه اًمٙمٗمهارات ههق سمإؾمٝمؾ وهق اعم ايملم صمؿ قمدل إمم اًم

 ومهت شم٘مقم إٓ سماعمال وٓ جيق  نن يٕمدل قمٜمف ًمٖمػمه إٓ ًمٕمجزه، وهق اًمّمٞمام. ،اعمال

 ظماألهة شمٙمهقن ننْ  ومقضمه  اهلل، إمم يت٘مرب قم ادة اوسم٠مهن  » ي٘مقل ألاطم  اعمٜمار: 

 ننْ  اؿمهؽمط اعمٕمٜمهك وهلهذا  هؽ،اًمٜمُ  واسمهالح اًمزيمهاة يمهامل اعمه١مُمٜملم ُمهـ قم ادشمف سم٠مهؾ

 .واًمِماومٕمل ُماًمؽ :وُمٜمٝمؿ اعم ٚمٛملم ُمـ اعم ايملم رةهاًمٕمِم يٙمقن

 همههػم اًمٙمٗمههار قمههغم طمتههك ومٞمههف واًمّمههدىمة اًمٕماُمههة، اًمرمحههة ديههـ اإلؾمهههتم إن   ٟمٕمههؿ

 اعم٘مٞمههدة، اعمحهدودة اًمٕم هادات وسمهلم اًمّمهدىمة سمهلم ومرىمهاً  ُم هتح ة، وًمٙمهـ اعمحهارسملم

 .(6)ش  فـماقمت قمغم اًمٕمتٞمؼ إقماٟمة ُمـ اًمٕمتؼ ذم سمام يرضمك إٟمام اًمذٟم  ومتٙمٗمػم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(53/657جمٛمقع ومتاوى ؿمٞمخ اإلؾمهتم اسمـ شمٞمٛمٞمة، )7) )

 (.7/34شمٗم ػم اعمٜمار )2) )
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 العجز عن الصقام -4

ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  ﴿ :وضمقب اًمٗمدية سم٘مقًمف صم ت 

چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ ڈ ڈ ژ ژ 

 .[784]اًم ٘مرة:  ﴾ ڑ ڑک ک ک ک گگ گ گ ڳ

هقي لقسقت بؿـسقوخة هقي »، ىمقًمهف:  ورى اًم خاري، قمـ اسمهـ قم ها  

امن مؽققان كققل يققوم فقققطع  أْن يصققوما ن، ٓ يسققتطقعاةلؾشقققا الؽبققر، وادققرأة الؽبققر

 .(7)شـامسؽق

يقضمهه  اًمٗمديههة نُمههقال يملههػمة جيٛمٕمٝمهها اًمٕمجههز قمههـ اًمّمههٞمام ًمٕمههقارض شمّمههٞم  

سمٞمٜمهف وسمهلم آدالٝمها  قُل اعم ٚمؿ ٓ متٙمٜمف ُمـ آدا  اًمٗمريْمة ذم وىمتٝمها اعمحهدد، وىمهد ُقه

طمتك ي٠مشمٞمف اعمقت: ًمذا نوضم  اإلؾمهتم اًمٗمدية طمتك يتدارك اعم ٚمؿ ُما وماشمف ُمهـ اخلهؼم 

 ريْمة اًمّمٞمام.سم    قمدم آدالف وم

اًمٙمٗمارة هٜما وهل إـمٕمام ُم ٙملم قمـ يمهؾ يهقم يٕمجهز اعم هٚمؿ قمهـ  ْت قمَ وم٘مد ُذِ 

ًمذي ٓ ي٘مقم إٓ سماعمهال سمهدًٓ قمهـ اًمّمهٞمام: ا ،ىمد ضمٕمؾ اإلـمٕمام اهلل  ألٞماُمف: ويم٠من  

ومٛمـ طمٙمؿ اًمّمهٞمام ههل اإلطم ها  سماعمحتهاج اًمهذي ٓ جيهد اًمٓمٕمهام: ومااحٙمٛمهة ُمهـ 

 اًمٙمٗمارة ٟمٗم ٝما وهل إـمٕمام اعمحتاج.

 ،اًمّمٞمام نومْمؾ ًمتح٘مٞمؼ ُمٕمٜمهك اًمٕم قديهة اًمٙماُمهؾ وُمع اًمؽ وم٘مد نرؿمد اًم٘مرآن نن  

 اًمّمٞمام ًمف ُمٙماٟمة قمٔمٞمٛمة ويم ػمة. ونن  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ڇ : ﴿ب اًمتٗم ػم، سماب ىمهقل اهلل يمتا، (6/65) ذم ألحٞمحف نظمرضمف: اًم خاري7) )

 .(4515، رىمؿ )...﴾ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ
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 كػارة لبعض أعامل احلج -5

ضمٕمؾ اهلل شمٕمامم إـمٕمام اعم ايملم يمٗمارة ًم ٕمض اعمخاًمٗمات اًمتل ي٘مع ومٞمٝما سمٕمض 

ى  سمٛملهؾ ُمها ىمتهؾ ُمهـ ااحجاج، وضمٕمؾ اهلل شمٕمهامم ههذه اًمٙمٗمهارة اًملاٟمٞمهة، سمٕمهد نن جيهز

 ُماًمٞمههة ، وإـمٕماُمههف ٓ ي٘مههقم إٓ قمههغم اعمههال، وهههذه قم ههادةاًمههٜمٕمؿ: وإٓ ومٚمههٞمٓمٕمؿ ُم ههايملم

 .ااحجُمـ نريمان اإلؾمهتم، وهق  اً نؾماؾمٞم اً ريمٜم دظمٚمت

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅۉ ۉ ې ې ې ې  ﴿:ىمال اهلل 

ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ 

 ﴾ ی ی ی یجئ حئ مئ ىئ يئجب حب خب مب ىب يبجت حت خت مت ىت

 .[95]اعمالدة: 

 ألهٞمًدا اعمحهرم ىمتهؾ وإاا اعمحهرم، قَمهغَم  طمهرام وإشمهتومهف وضمرطمهف اًمّمٞمد وم٘متؾ»

 ُمهـ وقمهغم: قم ا  اسمـ ىَماَل  يمذًمؽ ظمٓم٠م، ىمتٚمف ُمـ قَمغَم  َاًمَِؽ  وًمٞمس ضمزاؤه، ومٕمٚمٞمف قمٛمًدا

 اهلهدي سمهلم سماخلٞمهار وههق ُمهرة، يمهؾ ذم اجلهزا  ُمهرة سمٕمد ُمرة اإلطمرام ذم اًمّمٞمد ىمتؾ

 وإن اًمٜمٕمؿ، ُملؾ ًمٚمّمٞمد يَمانَ  إن اسمح ؿما  وم٢من ُمٕمًنا، نو يَمانَ  ًهاُمق ،واًمّمٞمام واًمٓمٕمام

 اًمٓمٕمهام، ُمهـ ُمديـ ُم ٙملم يمؾ ونقمٓمك ـمٕماًُما، اًمدراهؿ وىمقم دراهؿ، اهلدي ىمقم ؿما 

 .(7)شقم ا  اسمـ ىمال يمذًمؽ يقًُما ُمديـ يمؾ ُمٙمان ألام ؿما  وإن

ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ  ﴿: ىمال و

 ﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئۅ ۉ ۉ ېې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ 

 .[796اًم ٘مرة: ]

: ني ﴾: ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ﴿:وم٘مقًمف شمٕمامم ذم يمٗمارة اإلطمّمار 

 يذسمحٝما ؿماة نو سم٘مرة، ؾم ع نو سمدٟمة، ؾم ع وهق اهلدي، ُمـ اؾمتٞمن ُما ومااسمحقا

 ونألحاسمف،  اًمٜم ل ومٕمؾ يمام ااحٍم سم    إطمراُمف ُمـ وحيؾ وحيٚمؼ اعمحٍم،

 نيام رةهقمِم سمدًمف ومٚمٞمّمؿ اهلدي، دجي مل وم٢من ااحدي ٞمة، قمام اعمنميمقن ألدهؿ عما

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.7/675ىمٜماع ٓسمـ اعمٜمذر )اإل7) )
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 .(7)حيؾ صمؿ اعمتٛمتع ذم يمام

 اًمٜم هك قمهغم نشمهك ىمهال  قمجهرة سمهـ يمٕمه  قمهـ، اًم خارييٗمنه ُما رواه و

 ٚمهت، ىمشرأس  هوام أيمذي » :وم٘مال :وضمٝمك قمغم يتٜماصمر واًم٘مٛمؾ ااحدي ٞمة،  ُمـ 

 الىمه ،شكسققؽة اكسق  أو مسقاكن، سقتة أصعقم أو أيقام، ثالثة وصم فاحؾق،» ىمال ،ٟمٕمؿ

 .(6)سمدن هذا سم٠مى ندرى ٓ نيقب

وماًمٕم ادة اعماًمٞمة هٜما ضما ت سمٜمص اًم٘مرآن ؾمقا  خماًمٗمة ذم سمٕمض نقمامل ااحهج، 

وسمٜمص ااحديث يمام ُمر، وهل يمٗمارات ٓ شم٘مقم إٓ سماعمال: ويم٠من اًمٙمٗمهارة هٜمها ضمها ت 

نو اًمٜم هؽ، احٙمٛمهة ىمهد شمٙمهقن ًمٙملهرة اًمٜمها  ذم نُمهايمـ ااحهج  ،نو اإلـمٕمهام ،سماهلدي

 ضمقن ُمـ ـمٕمام يمذًمؽ يملرة اًمٗم٘مرا ، وذم يمؾ ومٝمذا يمٚمف ي٘مقم سماعمال.ويملرة ُما حيتا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.97-91شمٗم ػم اًم ٕمدي )  7) )

يمتاب اعمٖما ي، سمهاب همهزوة ااحدي ٞمهة، ، (5/769) ذم ألحٞمحف اًم خارينظمرضمف: 6) )

ٛمحهرم يمتاب ااحج، سماب ضمقا  طمٚمؼ اًمهرن  ًمٚم، (6/859) ذم ألحٞمحف وُم ٚمؿ، (4791رىمؿ )

 (.7617إاا يمان سمف ناى...، رىمؿ )



وسساًمػصؾ اخل  

سائر  يفالعبادات املالية 

  الطاعات

 :مباحث أربعةعلى  ويشتمل
 

 اعمٌحٌ األول:

 اإلنفاق يف سبيل اهللالعبادات املالية يف 
 اًمثوين اعمٌحٌ

 اتقدصالالعبادات املالية يف 

 ًمٌاًمثو اعمٌحٌ

 القروضالعبادات املالية يف 

 راسمعاًم اعمٌحٌ

 األخالق العبادات املالية املتعلقة مبكارم
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 اعمٌحٌ األول

 العبادات املالية يف اإلنفاق يف سبيل اهلل
 ومػفومفا يف للؼرآن للؽريم«  شيقل لهليف»

 وىمد. (1)سرة وؾمتلم سمضًعو اًمعزيز اًمؼرآن ذم ﴾ٻ پ پ  ﴿: يمؾؿي ذيمرت»

 :ـمريؼتلم قمغم ذيمرهو ضموء

 اًمزيموة سصورف آيي ذم يمام..  ﴾ٻ پ پ  ﴿ شذم» سمحرف دمر ومتورة -1

..  ﴾چ چ چ  ﴿: شقمـ» سمحرف دمر وشمورة اًمؼرآن، ذم ورد سو أيمثر هقو هذه

 .اًمؽريؿ اًمؼرآن سـ سقوًعو وقمنميـ صمالصمي ذم وذًمؽ

ڻ ڻ  ﴿: سثؾ اًمصد   إسو :ومعؾلم سـ واطمد سمعد ضموءت اعمقاوع هذه وذم

ڃ ڃ ڃ ﴿ .[167: اًمـًوء] ﴾ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ

ڦ ڦ ڄ  ﴿: سثؾ اإلوالل وإسو ،[36األكػول] ﴾چ چ چ چ ڇ ڇ

 .[ 6: ًمؼامن] ﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ

 سمعد ذًمؽ يؽقن - اًمؼرآن ذم ورد سو أيمثر وهق - شذم» سمـ دمر وطمقـام -2

ٹ ٹ ڤ  ﴿: اهلجرة أو ،[195: اًمٌؼرة]﴾ ڻ ڻ ڻ ڻ ﴿: اإلكػوق ومعؾ

 أو ،[218: اًمٌؼرة] ﴾ڭ ڭ ۇ ۇ  ﴿: اجلفود أو ،[58: احلٍ] ﴾ ڤ ڤ

ٱ  ﴿ ،[11: اًمتقسمي] ﴾ۉ ۉ ې ې ې ې﴿: اًمؼتؾ أو اًمؼتول

 وسو ربـاًمض أو اعمخؿصي أو ،[154: اًمٌؼرة] ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ 

 . يشٌففو

 سمعٌ اًمذي وهق وسثقسمتف، رووه إمم اعمقصؾ اًمطريؼ هق ﴾پ پ  ﴿و

ہ ہ ہ ہ ﴿: إًمقف سموًمدقمقة رؾمؾف ظموشمؿ وأسر إًمقف، اخلؾؼ ًمقفدوا اًمـٌقلم

ڇ ڇ ڍ  ﴿: اًمـوس ذم يعؾـ وأن   ،[125: اًمـحؾ] ﴾ھ ھ ھ

 .[11:يقؾمػ] ﴾ڈ ژ ژ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.342-341) اًمؽريؿ ناًمؼرآ ألًمػوظ اعمػفرس اعمعجؿ :راضمع (1)
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 إسمؾقس إًمقف يدقمق اًمذي وهق اًمطوهمقت، ؾمٌقؾ هق سضود، آظمر ؾمٌقؾ وهـوك

 سؼورًكو شمعومم اهلل ىمول وىمد اهلل، وؾمخط اًمـور إمم سمصوطمٌف يـتفل اًمذي وهق وضمـقده،

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ چ  ﴿: وأصحوهبام اًمطريؼلم سملم

 .[ 76 اًمـًوء] ﴾چ 

 :﴾ پ پ ﴿ قمـ ًمقصدوا وأسقاهلؿ قدهؿضمف يٌذًمقن اهلل أقمداء يمون وإذا

  ذم أسقاهلؿ ويـػؼقا ضمفقدهؿ، يٌذًمقا أن اعممسـلم سـ اهلل أكصور واضمى ومنن

 خيصص اعمػرووي اًمزيموة سـ ضمزًءا ومجعؾ اإلؾمالم، ومروف سو وهذا ،﴾پ پ  ﴿

 إكػوق قمغم قموسي سمصػي اعممسـلم طمٌ يمام ،﴾ٻ پ پ  ﴿ اخلطػم رفـاعمص هلذا

 .﴾پ پ  ﴿ ذم أسقاهلؿ

 :سعـقلم هلو جيد ،نآذم اًمؼر سموإلكػوق سؼروكي ﴾پ پ   ﴿ ًمؽؾؿي واعمتتٌع

 واًمطوقموت اًمؼم أكقاع يمؾ يشؿؾ األصكم اًمؾػظ سدًمقل طمًى  قموم سعـك -

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ﴿  : يمؼقًمف وذًمؽ ،اخلػمات وؾمٌؾ

 .[261:اًمٌؼرة] ﴾ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک ک گ

ہ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ  ﴿: وىمقًمف

 .[262:اًمٌؼرة] ﴾ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ 

 وسو اًمؼتول، قمغم سؼصقر ومقف اهلل ؾمٌقؾ أن ظموصي اآليي هذه سـ أطمد يػفؿ ومؾؿ

 اًمػؼراء قمغم اإلكػوق قمـد يؽقكون امإك   ومهو واألذى، اعمـ ذيمر سمدًمقؾ سمف، يتعؾؼ

ڍ ڍ ڌ  ﴿ : ىمقًمف ويمذًمؽ ،األذى وسمخوصي احلوضمي، وذوي

 .[34: سمياًمتق] ﴾ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 

 احلوومظ ىمول يمام - األقمؿ اعمعـك اآليي هذه ذم ﴾پ پ ﴿ سمـ وموعمراد

 .اًمؼتول ظمصقص ال -(1)طمجر اسمـ 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(3/172) اًمٌوري ومتحاكظر:  (1)
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 وإقمـالء أقمدائـف وحمورسمـي اهلل ديــ رةـُكصـ وهـق ظموص سعـك اًمثوين واعمعـك

 .هلل يمؾف اًمديـ ويؽقن ومتـي شمؽقن ال طمتك األرض، ذم يمؾؿتف

 وهذا ،اًمًوسمؼ اًمعوم اعمعـك سـ اخلوص اعمعـك هذا يؿقز اًمذي هق واًمًقوق

  ،﴾ۆ ۆ ۈ ۈ ﴿: سثؾ ،واجلفود اًمؼتول سمعد جيلء اًمذي هق اعمعـك

: اًمٌؼرة ؾمقرة ذم اًمؼتول آيوت سمعد ىمقًمف ذًمؽ وسـ ﴾ڭ ڭ ۇ ۇ ﴿و

 ،[195: اًمٌؼرة] ﴾ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ﴿

 ًمف اعمحورسملم ئفأقمدا قمغم يمؾؿتف وإقمالء اإلؾمالم، رةـكص ذم إكػوق هـو وموإلكػوق

 .قمـف اًمصوديـ

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ  ﴿: احلديد ؾمقرة ذم  ىمقًمف ذًمؽ وسثؾ

ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئی ی ی ی جئ حئ مئ 

 هـو اإلكػوق أن   قمغم يدل   وموًمًقوق. [11:احلديد] ﴾ىئ يئ جبحب خب مب ىب يب 

 .اًمًوسمؼي اآليي ذم يموإلكػوق

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ  ﴿ : ىمول األكػول ؾمقرة وذم

ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئەئ وئ  ۅ ۅ ۉ

 .[61:األكػول] ﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ

 اهلل، أقمــداء حمورسمــي هــق اآليــي ذم اهلل ؾمــٌقؾ أن   قمــغم سمقوــقح يــدل   وموعمؼــوم 

 هي لهل كؾؿة لتؽون قاتل من»: اًمصحقح احلديٌ سمذًمؽ سح يمام اهلل، ديـ رةـوكص

  .(1)شلهل شيقل يف ففو للعؾقا

 ًمف هوشمػًػم ،واًمغزو سموجلفود أطمقوًكو قمـف يعؼم اًمذي هق اخلوص اعمعـك وهذا

 ضموهدوا ﴾ۋ ۋ ۅ ۅ  ﴿: سعـك سضؿقن ًمؽون وإال :أومم اإلؾمالم سمـٍمة

 .(2)شاجلفود ذم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، يمتوب اجلفود واًمًػم، سمو سـ ىموشمؾ ًمتؽقن يمؾؿي اهلل هـل 4/21أظمرضمف: اًمٌخوري ) (1)

( يمتـوب اإلسـورة، سمـوب ســ ىموشمـؾ ًمتؽـقن يمؾؿـي اهلل هـل 3/1512(، وسًؾؿ )2811اًمعؾقو رىمؿ )

 (.1914اًمعؾقو، رىمؿ )

 (.113-2/119ومؼف اًمزيموة ًمؾؼروووي ) (2)
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يراد ذم آيي سصورف اًمزيموة  ال يصؾح أن   ﴾ٻ پ پ ﴿ـإن اعمعـك اًمعوم ًم

ألكف  :اعمعـك اًمعوم ال يتًع هلوووة حمددة وسعروومي يمأصـوف اًمز اعمحددة: ألن  

يـوذم طمٍم اًمزيموة ذم صمامكقي، وموًمعؼمة ذم اعمصورف شمرشمقٌفو طمًى اعمحتوج أوال 

 ًمؽؾ سو خيدم اعمجتؿع واًمديـ. عوذم ؾمٌقؾ اهلل سعـوهو قموم ؿموسؾ وواؾم

إن اعمعـك اعمتٌودر إمم اًمذهـ قمـد إـمالىمفو يتجف إمم اجلفود سمؽؾ أكقاع، 

رآن ستعؾؼي سموجلفود، إال ذم اًمؼ ﴾ٻ پ پ  ﴿وسعظؿ اعمقاوع اًمتل ضموءت ومقفو 

 أكف ضموءت ذم سقاوع همػم ذًمؽ ال يراد هبو اجلفود.

 وًمؽـ يغؾى قمؾقف اجلفود ذم ؾمٌقؾ اهلل، ويقيد ذًمؽ  :وموعمعـك واؾمع

پ  ﴿ ًمؽؾؿي اعمتٌودر اعمعـك أن قمغم شمدل وأصحوسمف اًمرؾمقل قمـ يمثػمة أطموديٌ

 :اجلفود هق ﴾پ 

 .اجلفود ذم يعـل -.(1)شلهل شيقل يف فرس ظذ محؾت  »: قمؿرقمـ 

 .(2)شافقف وما للدكقا من خر روحة أو لهل شيقل يف لغدوة»: اًمشقخلم وطمديٌ

ا لحتننيس مننن»: اًمٌخــوري وطمــديٌ  وتصننديًؼا بنناهل إيامًكننا لهل، شننيقل يف فرًشنن

 .طمًـوشمف يعـل -(3)شللؼقامة يوم مقزلكه يف وبوله ،وروثه ،وريه صيعه، فنن بوظده،

 ظيند منن منا»، سو رواه اًمٌخوري وسًـؾؿ: شؾمٌقؾ اهلل ذم»ويميد اعمعـك األوؾمع ًمـ

 .(4)شخريًػا شيعني للـار ظن وجفه للقوم بذلك لهل باظد إٓ لهل شيقل يف يوًما يصوم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هلل شرتلسي الرجلل ، كتاب الزكاة، باب (2/127أخرجه: البخاري يف صحقحه ) (1)

( كتلاب اببلات، بلاب كراهقلة  ا  3/1239) يف صلحقحه  ، ومسلؾم(1491صدقته، رقم )

 (.1621اإلكسان ما تصدق به ممن تصدق ظؾقه، رقم )

غدوة والروحة اجلفاد والرس، باب ال، كتاب (4/16أخرجه: البخاري يف صحقحه ) (2)

 (3/1499) يف صلحقحه ، ومسلؾم(2792يف شبقل اهلل وقاب قوس أحلدكم يف اجلـلة، رقلم )

 (.1881كتاب اإلمارة، باب الغدوة والروحة يف شبقل اهلل، رقم )

كتاب اجلفاد والسلر، بلاب ملن احتلبس ، (4/28أخرجه: البخاري يف صحقحه ) (3)

 (.2853فرشًا يف شبقل اهلل، رقم )

كتاب اجلفاد والسر، باب فضلل الصلوم ، (4/26: البخاري يف صحقحه )أخرجه (4)

( كتاب الصقام، باب فضل الصقام يف 2/818) يف صحقحه ، ومسؾم(2841يف شبقل اهلل، رقم )

 (1153شبقل اهلل دن ال شطقؼه، رقم )
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ومؽـؾ سـو  ،إن سصطؾح ذم ؾمٌقؾ اهلل ىمد يشؿؾ يمؾ اًمطوقموت واًمؼرسموت قمؿقسـوً 

 اًمقـقم لمؾؿسمعـض اعمًـ  إن   يمون ومقف ظمػم وصالح ًمؾعٌود يًؿقكف ذم ؾمـٌقؾ اهلل طمتـك

 ذم سمعض اًمٌالد يًؿقن سـ يػعؾ ظمػم أو يطعؿ اًمـوس ؾمٌقؾ.

 يؽقن ىمدو ،واًمًـون سموًمًقػ يؽقن يمام واًمؾًون، سموًمؼؾؿ يؽقن ىمد اجلفود إن  

 .قمًؽرًيو يؽقن يمام ؾمقوؾمقًو أو ،اىمتصوديوً  أو اضمتامقمقًو، أو شمرسمقًيو، أو ومؽرًيو، اجلفود

 .واًمتؿقيؾ سداداإل إمم حتتوج اجلفود سـ األكقاع هذه ويمؾ

ذم هذه األيوم سـ إـمعوم ضمـوئع  إن طموضمي اعمًؾؿلم ذم يمؾ اًمٌالد وظمصقصوً 

هلل ذم ؾمٌقؾ  :سمًٌٌفو رسمام يؽقن سًجقكوً  :أو دومع سٌوًمغ ،أؾمػم رأو حتري ،أو يمًقشمف

 اهلل وىموئؿي سموعمول ذم اعمؼوم األول.

دة قمغم يمؾ اعمشـوريع اخلػميـي هلـل قمٌـو ىمػ ذم ؾمٌقؾ اهلل قإن قمٌودة يموًم

سـ دور اًمتحػقظ ويمػوًمي األيتـوم ودور اعمًــلم وسـو   سمصمرة ذم اعمجتؿع هلو دورهو

 ؿمويمؾفو حتتوج إمم اعمول وال شمؼقم إال سمف.

 :يف شيقل لهل ظيادة لإلكػاق

اعمول قمصى اًمدقمقة، ومؽام حيتوج اجلفود ًمؾرضمول حيتوج ًمؾامل، سـ أضمؾ 

اإلكػوق ذم ؾمٌقؾ اهلل، طمتك  هذا طمٌ اًمؼرآن اًمؽريؿ واًمًـي اًمـٌقيي اعمطفرة قمغم

  :ضمعؾ اًمؼرآن اًمؽريؿ اًمشح وقمدم اجلفود سموعمول هتؾؽي يـفك قمـفو اعمًؾؿقن

 [.195]اًمٌؼرة:  ﴾ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ﴿

 ومقـدظمؾ رء، دون لءـسمشـ يؼقده مل فألك   :اإلطمًون أكقاع مجقع يشؿؾ هذاو

 .هلل عمحٌي ا ىف ؾمٌوسمقون أك   سموعمول اإلطمًون ومقف

سمؿػفقسفو  اًمؼرآن اًمؽريؿ قمـدسو شمـوول قمٌودة اإلكػوق ذم ؾمٌقؾ اهلل  إن  

اًمقاؾمع أومرد هلو سؽوكي قمظقؿي سملم اًمعٌودات وسرشمٌي قمظقؿي ذم اًمطوقموت، ومٌذل 

آيي اإليامن اًمصحقح، وىمقام اًمديـ، وذًمؽ يظفر ضمؾقًو ذم  األسقال ذم ؾمٌقؾ اهلل 

ىئی ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ  Á ﴿ :ىمقًمف 

 .[21]اًمتقسمي: ﴾ی ی ی
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 اًمػضـؾ ذم سؼوسوً  وأقمغم درضمي أقمظؿاًمذيـ آسـقا وهوضمرا وضموهدوا  ن  إ :أي»

 وقمـامرة احلـوج، ؾمـؼويي أهـؾ ســ اهلل ضمـقار ذم سثقسمي وأيمؼم اهلل، طمؽؿ ذم واًمؽامل

 هدايـي سمعـد اًمؼرسموت أومضؾ قمؿؾفؿ أن   اعمًؾؿلم سمعض رأى اًمذي احلرام، اعمًجد

 اهلجــرة ومضــؾ يـــوًمقا مل اًمــذيـ واًمصــالح، اًمــؼم أهــؾ ـســ همــػمهؿ وســـ اإلؾمــالم،

 .(1)شواًمـػز اعموزم سمـققمقف واجلفود

ومجعؾ اهلل شمعومم اجلفـود سموعمـول ىمٌـؾ اجلفـود سمـوًمـػس وضمعؾـف سمعـد اإليـامن 

 يي سموجلزاء اًمعظقؿ وهق اًمػالح.واهلجرة سٌوذة، وقمؼى ذم آظمر اآل

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ﴿ :وىمقًمف 

 .[72ألكػول:]ا ﴾ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ

ضمعـؾ اهلل شمعـومم اجلفـود سموعمـول ىمٌـؾ اجلفـود سمـوًمـػس فـذه األيـي يمًـوسمؼتفو وم

 .وضمعؾف سمعد اإليامن واهلجرة سٌوذة

 ديـورهؿ ســ ظمرضمقا سفوضمريـ، إمم وىمًؿفؿ اعممسـلم، أصـوف شمعومم ذيمر»

 ذم وأكػًـفؿ أسـقاهلؿ وسمـذًمقا ديــف، وإىموسـي ورؾمقًمف، اهلل رـًمـص وضموؤوا وأسقاهلؿ،

ــؽ ــؿ أكصــور، وإمم، ذًم ــؾؿقن: وه ـــ اعمً ــؾ س ــي أه ــقا ؿ آووا ذاك، إذ اعمديـ  إظم

ــوضمريـ ــوزهلؿ، ذم اعمف ــقاهلؿ، ذم وواؾمــقهؿ سـ ــول ورؾمــقًمف اهلل وكٍمــوا أس  سموًمؼت

 .(2)شسمٌعض أومم سمعضفؿ ومفمالء سعفؿ،

اًمؼوقمديـ درضمي يمٌػمة وضمعؾ ًمؾؿجوهديـ  وومضؾ اهلل شمعومم اعمجوهديـ قمغم

واًمـػس ذم زسـ اًمشدة واحلوضمي واًمؼؾي أقمظؿ  سموعمول، وهذا اجلفود أضمرًا قمظقامً 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  ﴿ :ضمرًا سـ زسـ اًمرظموء واًمؽثرة، ىمول اهلل أ

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

 .[95]اًمـًوء: ﴾ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ

سرشملم سؼدسًو قمغم اجلفود سموًمـػس، وًمٌقون  ومؽرر اهلل شمعومم اجلفود سموعمول

﴾، ڦ ڦ  ﴾، و﴿ٱ ٻ  ﴿قمغم اًمؼوقمديـ قمؼم اهلل شمعومم سمؼقًمف: ومضؾ اعمجوهديـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.11/176شمػًػم اعمـور ) (1)

 (.4/95شمػًػم اسمـ يمثػم ) (2)
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 ممو يقضمل سمػضقؾي اجلفود سموعمول وسؽوكتف.﴾ ڄ ڄ و﴿

 يـمسـ يؽــ ومؾـؿ ،ؿمـديداً  احلـول يمـون سؽي ومتح ىمٌؾ أن   وذًمؽ»ىمول اسمـ يمثػم: 

ـ  اًمصديؼقن، إال طمقـئذ ـ  :اًمػـتح سمعـد ووأس   ودظمـؾ ،قمظـقامً  فمفـقراً  اإلؾمـالم فمفـر فومنك 

 .(1)شأومقاضموً  اهلل ديـ ذم اًمـوس

ھ  ﴿ :اعمول آيي اإليامن ىمول واجلفود سموًمـػس  وسملم اهلل شمعومم أن  

﮻  ﮺  ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹

 [.15]احلجرات:  ﴾ ﮼ ﮽﮾ 

 ذم واجلفـود أ ؿ مجعقا سملم اإليـامن ت أهؾ اإليامنوومؼد ضمعؾ اهلل سـ صػ

وهـذا اجلفـود  اًمؼؾى، ذم ًمتوما اإليامن قمغم ذًمؽ، دل   اًمؽػور، ضموهد سـ ومنن ؾمٌقؾف،

إليامن، وؾمـامهؿ ومجـزم اهلل شمعـومم هلـؿ سمـو، يي يؽقن سموًمـػس واعموليمام ضموء ذم اآل

 اًمصودىملم، وهذه ؿمفودة سـف ؾمٌحوكف وشمعومم هلؿ.

، ومؿـ ذم ؾمٌقؾ اهلل آيي اًمؽػر واًمـػوق إن اًمٌخؾ واالستـوع قمـ اإلكػوق

الء ووسموالً قمؾقفؿ ذم اًمدكقو ؿمقاهده قمدم ىمٌقل كػؼي اعمـوومؼلم ويمقن أسقاهلؿ سم

﮺   ﴿ :واآلظمرة، ىمول  ﮴  ﮵ ﮶﮷ ﮸ ﮹ ے ۓ ۓ ﮲ ﮳

﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁         ﮻ ﮼

 [.54-53]اًمتقسمي:﴾          

ام يتؼٌؾ ســ ف ًمـ يتؼٌؾ سـفؿ صدىمي ـمقاقمقي أو يمراهقي، إك  وىمد أظمؼم اهلل شمعومم أك  

 .و سـ أقمظؿ األقمامل واًمؼربأل    :اعممسـلم، وىمد رضب اهلل شمعومم اعمثؾ سموًمـػؼي

ذم ىمًؿي اًمصدىموت ًمؾطؿع ذم اعمول،  وسـ ذًمؽ عمز اعمـوومؼلم ًمؾـٌل 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ﴿ :ىمول 

 .[58]اًمتقسمي: ﴾ژ

وىمد وصػ اهلل شمعومم اعمـوومؼلم سموًمٌخؾ وىمٌض األيدي قمـ اإلكػوق، ىمول 

ۀ ۀ ہ ہ ہہ ھ ھ ھ ھ ﴿ :

 ﴾﮹ے ے ۓۓ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸ 

 [.67]اًمتقسمي:
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.8/12شمػًػم اسمـ يمثػم ) (1)
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 ســ االستـوع قمـ يمـويي وهق اًمؽػ، سموـمـ إمم أصوسمعفو وؿ: األيدي ىمٌضو»

 اًمٌـذل، قمــ وساًمـ ـ  يـفـقن ومفـؿ واًمٌـذل، اإلكػـوق قمـ يمـويي اًمقد سمًط أن   يمام اًمٌذل،

 وأرضهـو، ذهو فألك   هذا: قمغم اًمػعؾقي سـؽراهتؿ سـ واىمتٍم سموًمػعؾ، سـف ويؿتـعقن

ــو ــي وأىمقاه ــغم دالًم ــوق،اًم قم ــام ـػ ــوق أن   يم ــٌقؾ ذم اإلكػ ــقى اهلل ؾم ــوت أىم ــغم اآلي  قم

 .(1)شاإليامن

صمؿ سمخؾ  :طمؽقام ذم يمتوسمف عمـ أكعؿ قمؾقف وأقمطوه ورضب اهلل شمعومم سثالً 

گ گ گ ڳ ڳ ﴿ :ف اهلل سموًمـػوق ووصػف سموًمؽذب، ىمول ٌوملقمؼسمامًمف 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں

﮵   ہ ہ ہ ہ ﮲  ﮳ ﮴ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ

 [.77-75]اًمتقسمي ﴾﮶ ﮷﮸ 

 ورؾمقًمف اهلل أهمـوهؿ اًمذيـ اعمـوومؼلم أوًمئؽ سـ أظمرى ـموئػي حلول سمقون هذا»

 إمم يؾجئقن اًمذيـ وهؿ زسون، يمؾ ذم سثؾفؿ ويقضمد ،واإلسالق اًمػؼر سمعد ومضؾف سـ

ــ  ةاًمشــد   أو واًمػؼــر، اًمعنــة وىمــً ذم شمعــومم اهلل  قمــغم ويعوهدوكــف ومقدقمقكــف ،واًمُي 

 هلؿ اؾمتجوب ومنذا ومؼرهؿ، وأهمـك رضهؿ، يمشػ هق إذا ف،ًمنمقم واًمطوقمي ًمف، اًمشؽر

 احلــؼ، وسمطــروا اًمـعؿــي، ويمػــروا أقمؼــوهبؿ، قمــغم وكؽصــقا وؾمــفؿ،ؤر قمــغم كؽًــقا

 قموهد سـ اعمـوومؼلم همالء ؿـوم، أسثوهلؿ ذ سـ سثؾ وهذا اخلؾؼ، طمؼقق وهضؿقا

 كعؿتـف فًمـ ًمقشـؽرن وصمـروةً  سـوالً  ومضؾف سـ آشموهؿ ًمئـ األيامن، أويمد وأىمًؿ شمعومم اهلل

 اًمصـوحللم ؾمـؾؽ ذم هبـو يـتظؿـقن اًمتـل وومعـياًمـ   اًمنمـقمقي واألقمامل سـفو، سموًمصدىمي

 .(2)شقمٌوده وطمؼقق اهلل سمحؼقق اًمؼوئؿلم

ؿ يموكقا يعطقن سـ ؿملن اعمـوومؼلم أ    وىمد سملم اهلل شمعومم ذم يمتوسمف أن  

ذم األظمرة  اًمصدىموت ريوءًا وظمقومًو ال يرضمقن سـفو كػعًو سمتليقد اإلؾمالم، وال صمقاسموً 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.11/412شمػًػم اعمـور ) (1)

 (.11/419شمػًػم اعمـور ) (2)
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﮵   ﴿ومؼول: ًمعدم إيام ؿ  ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳﮴

﮸ ﮹ ﮺ ﮻   [.98]اًمتقسمي:﴾﮶ ﮷

صمؿ سملم اهلل شمعومم ذم اآليي اًمتوًمقي هلو ؿملن اعممسـلم اعمـػؼلم ىمرسمي هلل 

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  ﴿ :وًمرؾمقًمف، ووقمدهؿ سموًمرمحي، ىمول 

ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ 

 [.99]اًمتقسمي:﴾ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئ ىئ 

 ؿمفودة اهلل شمعومم هلؿ.طمًٌـو و

رائعًو عمضوقمػي أضمر اعمـػؼلم ذم ؾمٌقؾ سمؼقًمف  إن اهلل شمعومم ىمد رضب سثالً 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  ﴿ :

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  ژ ڑ ڑک ک ک ک گگ گ گ ڳ ڳ

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 

 .[262-261]اًمٌؼرة: ﴾ۓ

 اًمتـك األوـعوف عمؼـدار واًمٌقـون ػًـػميموًمت اآليي وهذه :»يؼقل اسمـ اًمؼقؿ 

 األذهـون رم اًمتضعقػ ًمصقرة طمضوراً ا اعمثؾ هبذا ؾمٌحوكف وسثؾ ًمؾؿؼرض، يضوقمػفو

 طمتـك طمٌـي، سوئي ؾمـٌؾي يمؾ رم ؾمـوسمؾ ؾمٌع وملكٌتً :األرض رم همقًٌ اًمتك احلٌي هبذه

 سـ اًمتك اًمًـوسمؾ هذه إمم اًمعلم شمـظر يمام سمٌصػمشمف اًمتضعقػ هذا إمم يـظر اًمؼؾى يملن

ــ ومقـضــوف اًمقاطمــدة احلٌــي  إيــامن ومقؼــقى اًمؼــرآين اإليــامين اًمشــوهد اًمعقــوين وهداًمش 

 .سموإلكػوق كػًف وشمًخق ،اعمـػؼ

 اًمؽثرة، مجقع سـ وهك ؾمـوسمؾ قمغم اآليي هذه رم اًمًـٌؾي مجع يمقػ وشملسؾ

ۇئ ﴿ : ىمقًمف رم ؾمـٌالت قمغم ومجعفو وشمضعقػ، شمؽثػم سؼوم اعمؼوم إذ

 اًمًٌعي ألن   :اًمؼؾي مجع قمغم هبو ومجوء   ،[43: يقؾمػ] ﴾ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ

 .ًمؾتؽثػم سؼته وال ىمؾقؾي

 يضوقمػ واهلل اعمعـك: ىمقؾ ،[261: اًمٌؼرة] ﴾ک ک ک گ  ﴿ : وىمقًمف

 ًمتػووت وذًمؽ يشوُء، سـ سمرمحتف خيتص سمؾ :سـػؼ ًمؽؾ ال ،يشوءُ  عمـ اعمضوقمػي هذه

 قمظقؿو احلوضمي ؿمدة رم و وأطمقاًمف اعمـػؼ صػوت ورم كػًف، رم اإلكػوق أطمقال
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 .(1)شاعمقىمع وطمًـ اًمـػع

 ـمريؼـف وهـق ؾمـٌقؾف، ذم أسـقاهلؿ إكػـوق ذم ًمعٌـوده اهلل ســ قمظقؿ طمٌ فذاوم»

 االؾمــتعداد وذم اًمـوومعــي، اًمعؾــقم شمرىمقــي ذم إكػوىمــف هــذا ذم ومقــدظمؾ إًمقــف، اعمقصــؾ

ــود ــٌقؾف، ذم ًمؾجف ــز وذم ؾم ــديـ دمف ــزهؿ، اعمجوه ــع وذم ودمفق ــوريع مجق  اعمش

 .ًمؾؿًؾؿلم اًمـوومعي اخلػميي

 .واعمًويملم واًمػؼراء اعمحتوضملم، قمغم اإلكػوق ذًمؽ ويكم

 اخلػم قمغم واإلقموكي احلوضموت، دومع اًمـػؼي ذم ومقؽقن األسران، جيتؿع وىمد

 سـ أيمثر أوعوف إمم سمًٌعامئي اعمضوقمػي هذه سضوقمػي، ػؼوتاًمـ   ومفذه واًمطوقموت،

 سـ اعمـػؼ سمؼؾى يؼقم سو سمحًى وذًمؽ ﴾ک ک ک گ  ﴿: ىمول وهلذا ذًمؽ،

 قمغم يؽمشمى اخلػمات طرقوم وكػعفو، كػؼتف صمؿرات وذم اًمتوم، واإلظمالص يامن،اإل

 .اًمعؿؾ ضمـس سـ اجلزاء ومؽون ستـققمي، وسصوًمح ستًؾًؾي، سـوومع ومقفو اإلكػوق

 سًـتقومقي صـودرة، كػؼـي ؾمـٌقؾف، ذم أسـقاهلؿ ًمؾؿـػؼلم آظمر صمقاسموً  ذيمر أيضو صمؿ

 ًمؾــعؿ، وشمعـدادا قمؾقـف، ســفؿ وسـ ـ  قمؾقف اعمـػؼ يتٌعقن ومال سقاكعفو، سـتػقي ًمنموـمفو،

 .ومعؾقي أو ىمقًمقي ًمف، وأذيي

 كػؼوهتؿ وسمحًى سـفؿ، يعؾؿف سو سمحًى ﴾ہ ہ ہ ھ  ﴿ ومفمالء

 .صدىموهتؿ إًمقف شمصؾ وال شمـوًمف، ال اًمذي وسمػضؾف وكػعفو،

 سمـػل اعمويض، اعمؽروه قمـفؿ ومـػك ﴾ھ ھ ھ ے ے ۓ  ﴿

 قمـفؿ واكدومع اعمحٌقب، هلؿ طمصؾ ومؼد قمؾقفؿ، اخلقف سمـػل واعمًتؼٌؾ احلزن،

  .(2)شاعمؽروه

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  ﴿وىمد أسر اهلل شمعومم سموإلكػوق ومؼول: 

 [.195]اًمٌؼرة: ﴾ ھ ھ ھ ھ ے ے

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.364)ص، السمـ ىمقؿ اجلقزيي، ـمريؼ اهلجرشملم وسموب اًمًعودشملم (1)

 (.956شمػًػم اًمًعدي )ص  (2)
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وسضؿقن اآليي: األسر سموإلكػوق ذم ؾمٌقؾ اهلل ذم ؾموئر »: (1)ىمول اسمـ يمثػم

 وضمقه اًمؼرسموت ووضمقه اًمطوقموت وظموصي سف األسقال ذم ىمتول األقمداء وسمذهلو

 ف هالك ودسور وإن  ومقام يؼقى سمف اعمًؾؿقن قمغم قمدوهؿ، واإلظمٌور قمـ شمرك ذًمؽ سملك  

 ًمزسف واقمتوده، صمؿ قمطػ سموألسر سموإلطمًون وهق أقمغم سؼوسوت اًمطوقمي ومؼول: 

 .ش﴾ھھ ھ ھ ے ے  ﴿

وىمع سملم آيتلم، ىمٌؾفو اًمؼتول وسمعدهو احلٍ واًمعؿرة  ذم هذه اآليي وموإلكػوق هـو

يـي شمعؼقٌـًو قمـغم اإلكػـوق دقموئـف إمم صمؿ ذيمر اهلل ذم أظمـر اآل وهل سـ أقمظؿ اًمعٌودات،

 اهلل حيى اعمحًـلم. اإلطمًون وأن  

 :وشمققمد اهلل شمعومم اًمذيـ يٌخؾقن سملسقاهلؿ اًمتل سـحفو اهلل هلؿ، ومؼول 

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ﴿

 [.34]اًمتقسمي:  ﴾ڑ

 سـفـو ؿــعي يمـلن   اًمقاضمٌـي، اًمـػؼـي قمــ يؿًـؽفو أن   اعمحرم، اًمؽـز هق وهذا»

 إذا اهلل ؾمــٌقؾ ذم اًمـػؼــي أو األىمــورب، أو ًمؾزوضمــوت، اًمقاضمٌــي اًمـػؼــوت أو اًمزيمــوة

 .(2)شوضمًٌ

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  ﴿ :ىمول اهؿ يػرطمقن سمذًمؽ، رشمو

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 

 [.82-81]اًمتقسمي ﴾ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ  ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ

ىمول ومعغم كػًف،  وسـ يٌخؾ ،سـ يـػؼ ومؾـػًف ن شمعومم أوسملم اهلل

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ىى ائ ائ ەئ ﴿:

ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی 

 .[38]حمؿد: ﴾ی

 .[3]اًمٌؼرة: ﴾ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  ﴿ :وىمول 

 ومفذه اآليي ومقفو ومضؾ اإلكػوق وسؽوكتف واالقمتدال ومقف.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(531/ 1)شمػًػم اسمـ يمثػم   (1)

 (.335شمػًػم اًمًعدي )ص  (2)
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 سو سمعض شمؽقن اعمنموقمي اًمـػؼي أن   قمغم يدل﴾ ٿ ٿ ﴿ :ومػل ىمقًمف »

 ؾمٌقؾ ذم واإلكػوق االىمتصود، أريمون سـ ريمـ ومفق - يؿؾؽ سو يمؾ ال اإلكًون يؿؾؽ

 اًمصحقح. اإليامن آيوت أفمفر اهلل

 يـلشمقن اًمــوس ســ يمثـػماً  ألن   سموًمغقـى: اإليـامن أسورات أىمقى سـ اًمقصػ هذا

 رء سمـذل يؼتضــل سو هلؿ قمرض وستك واًمصقم، يموًمصالة اًمٌدكقي اًمعٌودات سمضـروب

 سو هـو سموإلكػوق اعمراد وًمقس سموًمٌذل، أكػًفؿ شمًؿح وال نيؿًؽق شمعومم هلل اعمول سـ

 اسمتغـوء اًمضـققف يمؼـرى واًمؽـرم، سمـوجلقد يًـؿقكف سـو وال واًمقًمـد، األهؾ قمغم يؽقن

 اإليــامن آصمــور ســـ ًمــقس هــذا ألن   سموألصــحوب: األكــس أو واجلــوه، يموًمشــفرة قمــقض

 قمؾقـف وأكعـؿ ىمـفرز اًمذي هق  اهلل سملن   ؿمعقر قمـ اًمـوؿمئ اإلكػوق هق وإكام سموًمغقى،

 طمرسـون أو ًمضـعػ اًمعـقش ؾمـعي ســ طمرم وأكف سثؾف، اهلل قمٌد اعمحروم اًمػؼػم وأن   سمف،

ــلن   إطمًــوس قمـــ أو اًمــرزق إمم شمقصــؾ اًمتــل األؾمــٌوب ســـ  سصــوًمح ســـ سصــؾحي سم

 وىمـد اعمـول، سمٌـذل إال إًمـقفؿ شمصؾ ال أو شمؼقم ال اًمعوسي سـوومعفؿ سـ وسـػعي اعمًؾؿلم

 ،اهلل ؾمـٌؾ أومضـؾ وهـق اًمًـٌقؾ ذًمـؽ ذم ســف يـػؼ أن ولاعم أويت سـ قمغم اهلل أوضمى

 اهلل سروـوة اسمتغـوء - سوًمـف وهـق - إًمقـف األؿمـقوء أطمـى ًمٌـذل داقمقي كػًف سـ جيد ومؿـ

 سًـتعد ؿمـؽ ال ومفـق ظمؾؼـف، ســ واًمٌوئًلم اًمعقز ألهؾ ورمحي سمشؽره، وىمقوسو شمعومم

 اهلل إمم وأؾمـؾؿ ضموب،وأ ًمٌك إًمقف دقمل سو إذا طمتك االؾمتعداد، أشمؿ اًمؼرآن هدايي ًمؼٌقل

 .(1)شوأكوب شمعومم

  ٌ  األكصـوري سًـعقد أيب عــومقمـغم اإلكػـوق ذم ؾمـٌقؾف،  اًمـٌـل  وىمد طم

 اهلل رؾمـقل ومؼـول اهلل، ؾمـٌقؾ ذم هـذه: ومؼـول خمطقسـي، سمـوىمـي رضمـؾ ضموء: ىمول 

 .(2)شخمطومة كؾفا كاقة، شيعامئة للؼقامة يوم هبا لك»: 

كؼًـؿ اًمعٌـودات اًمتـل شمـػـؼ  يؿؽـ أن  وًمتػصقؾ هذه اًمعٌودات واًمؽالم قمـفو، 

 ومقفو األسقال ذم ؾمٌقؾ اهلل إمم قمدة أكقاع:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/98تػسر ادـار ) (1)

كتلاب اجلفلاد، بلاب فضلل الصلدقة يف  ،(3/1515أخرجه: مسؾم يف صحقحه، ) (2)

 (.1892شبقل اهلل، رقم )
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 يف شيقل لهل بادال أوًٓ: لجلفاد

رة اإلؾمالم ورومع رايتـف ســ أقمظـؿ اًمعٌـودات وأمهفـو، وهـذا ـإن اجلفود ًمـص

أو  ،اجلفود قموم يشؿؾ ىمتول أقمداء اًمديـ وحمورسمتفؿ سمؽؾ اًمقؾمـوئؾ، ؾمـقاء سموًمًـقػ

 .سمنىموسي احلجي واًمؼمهون أو ،سموعمول

وىمد سملم اهلل شمٌورك وشمعومم ذم يمتوسمف اًمؽريؿ ومضوئؾ هـذه األكـقاع ســ اجلفـود 

 وأسر كٌقف اًمؽريؿ هبو.وأمهقتفو 

ومؼد أسر اهلل شمعومم كٌقف أن جيوهد اًمؽػور سموًمؼرآن اًمؽريؿ إلىموسي احلجي قمؾقفؿ 

قمظقام ذم اًمـػقس،  وعمو ومقف سـ كقر هيز اًمؼؾقب وشمؼشعر ًمف األسمدان ويقصمر شملصمػماً 

ھ ھ ھ  ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ﴿ :ىمول 

﮷  ﮸ ھ ے ے ۓ ۓ  ﴾﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶

 .[52-51]اًمػراىمون:

وىمد أدرك يمػور ىمريش هذا األسر وسدى شملصمػم هذا اًمؼرآن ذم كػقس اًمؽػور، 

 ﴾ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷  ﴿ومـفقا قمـ االؾمتامع ًمف: 

 .[26ومصؾً:]

ود سمؽؾ ىمقة ذم هذه اعمجوالت ؾمقاء وىمد أسر اهلل شمعومم ذم يمتوسمف سموجلف

﮷   ﴿ :سموعمول أو سموًمـػس أو سموًمؾًون، ىمول  ﮲ ﮳ ﮴ ﮵﮶ 

 .[52:اًمػرىمون] ﴾﮸

اًمثقاب قموئد قمغم اًمعٌد،  ألن   :اهلل شمعومم ًمغـل قمـ اجلفود ومؼد ذقمف إن  

أو سموًمؾًون، ومؽؾفو ال  ،أو سموًمـػس ،وسمؽؾ هذه األكقاع اعمذيمقرة ؾمقاء اجلفود سموعمول

ىمد  ومؽلن اهلل  ،قمـفو، واًمؽؾ سًتطقع ًمٌعضفو إن قمجز قمـ اآلظمريعجز أطمد 

ېئ  ﴿ :ضمعؾ اجلفود ًمؾجؿقع طمتك ال حيرم أضمره قموضمز قمـ سمعض أكقاقمف، ىمول 

 .[6ٌقت:ؽ]اًمعـ ﴾ېئ ېئ ىئ ىئىئ ی ی ی ی جئ 

اجلفود أطمد ؾمٌؾ  سو ًمؾجفود سـ سؽوكي يمٌػمة وقمظقؿي، ضمعؾ اهلل وسع 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ  ﴿ :راط اعمًتؼقؿ، ىمول ـاهلدايي إمم اًمص

 .[69اًمعـؽٌقت: ] ﴾ہ ہ 
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آن ىمد شمؼدم قمغم راجلفود سموعمول أطمد هذه األكقاع، وإن يمون ذيمره ذم اًمؼ إن  

اجلفود سموًمـػس إال ذم سقوع واطمد، ومفق داظمؾ ذم مجؾي اإلكػوق ذم ؾمٌقؾ اهلل 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  ﴿ :ذم ىمقًمف شمعومم 

 .[261ٌؼرة:]اًم﴾ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک ک گگ گ گ ڳ 

ري، واعمــول اًمطقــى يـػــؼ ذم ؾمــٌقؾ اهلل، ـاعمــول قمصــى يمــؾ حتــرك سمشــ إن  »

ًمـذًمؽ اىمؽمكـو ذم اًمؼـرآن، وًمـذًمؽ  :هلل، هق قمصى اجلفـود ي ىمرسموكوً شمؼدسف اًمذسؿ احلق  

 ،اعمــول قمصـى اجلفــود وذـمــف ،يًـٌؼ ذيمــر اجلفـود سموعمــول ذيمـر اجلفــود سمـوًمـػس

ومـال كعـرف  ،ضقي اعمؼدؾمي سمٌذًمـف سوًمـفوموعممسـ يؼمهـ قمغم صدق كقتف ذم إكجوح اًمؼ

سـو كعؾـؿ، وال  ،وسـو ذم اًمؼؾـقب يعؾؿـف اهلل ،صدىمف إال سـ ظمـالل سمذًمـف سوًمـف وضمفـده

ؾمٌقؾ ًمــو، أن هـذا أو ذاك ســ اعمـمسـلم حيـى اهلل ورؾمـقًمف أيمثـر ســ األب واالسمــ 

وأمهفــو  ،واألخ واًمــزوج واًمعشــػمة إمم ؾمــوئر ســو ذيمرشمــف اآليــي إال سمؼــرائـ األطمــقال

 . (1)شأمهفو سو يليت سـ قمطوء سول وضمفد سـ ضمفي اعممسـ ،اًمٌذل

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  ﴿: »يؼقل اًمشقخ اًمًعدي 

 .[195]اًمٌؼرة: ﴾ ھ ھ ھ ھ ے ے

 اعمقصؾي اًمطرق ذم األسقال إظمراج وهق ؾمٌقؾف، ذم سموًمـػؼي قمٌوده شمعومم يلسر

 سـ قمغم ػوقإك أو ىمريى، أو سًؽلم، قمغم صدىمي سـ اخلػم، ـمرق يمؾ وهل اهلل، إمم

 .سمكتف دمى

 ومنن اهلل، ؾمٌقؾ ذم اجلفود ذم اإلكػوق ذًمؽ ذم دظمؾ سو وأول ذًمؽ وأقمظؿ

 اًمعظقؿي، اعمصوًمح سـ وومقفو سموًمٌدن، يموجلفود ومرض وهق سموعمول، ضمفود ومقف اًمـػؼي

 اهلل ديـ إىموسي وقمغم وأهؾف، اًمنمك شمقهقي وقمغم اعمًؾؿلم، شمؼقيي قمغم اإلقموكي

 ال يموًمروح، ًمف وموًمـػؼي اًمـػؼي، ؾموق قمغم إال يؼقم ال اهلل ؾؾمٌق ذم وموجلفود وإقمزازه،

 وشمًؾقط ًمؾجفود، إسمطول اهلل، ؾمٌقؾ ذم اإلكػوق شمرك وذم سمدو و، وضمقده يؿؽـ

 يموًمتعؾقؾ ﴾ۀ ۀ ہ ہ ہ  ﴿ : ىمقًمف ومقؽقن شمؽوًمٌفؿ، وؿمدة ًمألقمداء،

 يمون إذا اًمعٌد، سمف أسر سو شمرك: أسريـ إمم يرضمع اًمتفؾؽي إمم سموًمقد واإلًمؼوء ًمذًمؽ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.386اعمـفوج اًمـٌقي، شمرسمقي وشمـظقاًم وزطمػًو، قمٌد اًمًالم يوؾملم، ص ) (1)
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 شمؾػ إمم سقصؾ ؾمٌى هق سو وومعؾ اًمروح، أو اًمٌدن هلالك سؼورسموً  أو سقضمٌوً  شمريمف

 ؾمٌقؾ ذم اجلفود شمرك ذًمؽ، ومؿـ يمثػمة، أسقر ذًمؽ حتً ومقدظمؾ اًمروح، أو اًمـػس

 . (1)شاألقمداء ًمتًؾط اعمقضمى ومقف، اًمـػؼي أو اهلل،

اًمعٌـودات، ومؼـد  اجلفود سموعمول ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ ًمف سؽوكي ظموصي سـ سمـلم إن  

رة سقاوـع شمؼـدم ومقفـو ـاىمؽمن ضمفود اعمول سمجفـود اًمــػس ذم اًمؼـرآن اًمؽـريؿ ذم قمشـ

اًمـػس قمغم اعمول ذم سقاوع، وشمؼدم ضمفود  يفود اعمول قمغم ضمفود اًمـػس ذم شمًعضم

 سقوع واطمد، وذًمؽ حلؽؿ وأهار.

 :ومؼدم اهلل شمعومم اجلفود سموعمول قمغم اجلفود سموًمـػس ذم ىمقًمف 

پ پ پ پڀ ڀ ڀ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿

 [.41اًمتقسمي:] ﴾ڀ ٺ ٺ ٺ

﮸   ﴿:  ىمقًمف و ﮷  ﮵  ﮶ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳﮴

 [.11اًمصػ:]﴾ ﮹ ﮺ 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  ڈ﴿:  ىمقًمف و

 .[95اًمـًوء:] ﴾ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ﴿:  ىمقًمف و

 [.72األكػول:] ﴾ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ  Á﴿:  ىمقًمف و

 [.21اًمتقسمي:]﴾  ىئی ی ی ی ىئ ىئ

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک  ﴿:  ىمقًمف و

 [.44اًمتقسمي:] ﴾ گ گگ گ ڳ ڳ

﮵   ﴿:  ىمقًمف و ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴

﮻﮼  ﮽ ﮾  [.15احلجرات:] ﴾ ﮶ ﮷﮸  ﮹﮺ 

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  ﴿:  ىمقًمف و

 ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ 

 [.81اًمتقسمي:]
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/91شمػًػم اًمًعدي ) (1)
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ٿ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ﴿:  ىمقًمف و

 [.88اًمتقسمي:]﴾  ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ

ۇ ۇ ﴿ :وىمدم اهلل شمعومم اجلفود سموًمـػس قمغم اجلفود سموعمول ذم ىمقًمف 

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې 

 [.111اًمتقسمي:] ﴾...ې ېى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئۇئ

 اعمجوهـدة أن   عمـو األكػـس قمـغم األسـقال شمؼـديؿ وًمعؾ: »ىمول األًمقد 

 سمـال سمـوًمـػس اعمجوهـدة يتصـقر ال طمقـٌ وضمـيًمؾح دومعـوً  وأشمـؿ وىمققمـوً  أيمثـر سموألسقال

 ومـنن   :اًمقىمـقع طمًـى قمـغم اآليي ذم اعمتعوـمػوت هذه شمرشمقى :وىمقؾ سموعمول جموهدة

 اجلفـود صمـؿ ًمؾحـرب اًمتلهـى ًمـحـق سموعمـول اجلفـود صمـؿ ،اهلجـرة صمـؿ اإليامن األول

  .(1)شسموًمـػس

 سـو أيـدهيؿ ســ ظمـرج قمام يعقوقا أن   اخلؾؼ سملم اًمنماء أصؾ: »ىمول اًمؼرـمٌل

 إشمـالف اًمعٌـود ســ ؾمـٌحوكف اهلل وموؿمؽمى :اًمـػع ذم قمـفؿ ظمرج سو سثؾ أو هلؿ أكػع يمون

 قمقوـوً  اجلــي ؾمٌحوكف وأقمطوهؿ ،سرووشمف ذم وإهاليمفو ـموقمتف، ذم وأسقاهلؿ أكػًفؿ

 ذًمؽ وملضمرى ،سمف يؼوس وال اعمعقض يداكقف ال قمظقؿ قمقض وهق ،ذًمؽ ومعؾقا إذا قمـفو

 اهلل وســ ،واعمـول اًمــػس شمًؾقؿ اًمعٌد ومؿـ واًمشـراء اًمٌقع ذم يتعورومقكف سو جموز قمغم

 .(2)شذاء هذا ومًؿل واًمـقال اًمثقاب

 جيـى يمـام سموعمـول اجلفـود وضمـقب قمـغم دًمقـؾ هـذا:» وىمول اسمــ اًمؼـقؿ

 وضمـى قمـوضمزاً  يمـون ومنن ،سمـػًف اخلروج اًمؼودر قمغم وضمى اًمعدو دهؿ ومنذا ،سموًمـػس

 .سمامًمف يؽؽمي أن قمؾقف

 ذم أسـقاهلؿ سمـنظمراج وأسـرهؿ أصـحوسمف ذم ػمشمفوؾمـ اًمـٌـل أطمـقال شملسؾ وسـ

 سشـعر ذًمـؽ وأن   :اًمـذيمر ذم اعمول شمؼديؿ واعمؼصقد اًمؼقل هذا سمصحي ىمطع اجلفود

 جيـى ال سمامًمـف يغـزو أن قمـغم ىمودراً  يمون إذا سمـػًف اًمعوضمز أن   يتقهؿ سـ ؿ  ه  و   سمنكؽور

 .سمف جيى ال يؼول ومؽقػ اعمول ذيمر ىمدم اجلفود ذيمر ومحقٌ رء قمؾقف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.5/232)، ًممًمقدروح اعمعوين (1)

 (.8/267شمػًػم اًمؼرـمٌل ) (2)
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 اًمؼقل هذا ًمؽون :سموًمـػس وضمقسمف سـ وأىمقى أقمظؿ سموعمول وضمقسمف إن   ىمقؾ وًمق

 ذم اًمػوئـدة ومتظفـر هـذا وقمـغم سمـلم وهـذا ،سموعمـول جيـى ال ىمـول ســ ىمقل سـ أصح

 .اًمذيمر ذم شمؼديؿف

 اًمـــػس حمٌــقب اعمــول أن   وهــل ،اًمقضمــقب قمــدم شمؼــدير قمــغم صموكقــي ووموئــدة

 ذم ًمؾؿـقت وشمتعـرض ألظمطـورا وشمرشمؽـى حتصـقؾف ذم ذاهتـو شمٌـذل اًمتل وسعشقىمفو

ــف ــذا ،ـمؾٌ ــدل وه ــغم ي ــ  قم ــق فأك  ــو ه ــقىمفو حمٌقهب ــدب وسعش ــومم اهلل ومـ ــف شمع  حمٌق

 أن   اعمؼصقد ومنن   ،سرووشمف ذم وحمٌقهبؿ سعشقىمفؿ سمذل إمم ؾمٌقؾف ذم اعمجوهديـ

 ومـنذا :ســف إًمـقفؿ أطمـى رء اًمقضمـقد ذم يؽـقن وال إًمـقفؿ رء أطمـى هق اهلل يؽقن

 ًمـف كػقؾمـفؿ سمـذل وهـل ،سـفو أيمؿؾ أظمرى سرشمٌي إمم ؾفؿكؼ طمٌف ذم حمٌقهبؿ سمذًمقا

 .كػًف سـ إًمقف أطمى رء ال اإلكًون ومنن ،احلى   همويي ومفذا

 كػًـف سمـذل إمم األسـر آل ومنذا :وسوًمف كػًف سـ حمٌقسمف ًمف سمذل ؿمقئوً  أطمى ومنذا

 احلققاكقـي اًمطٌقعـي كـسؼتضـ وهـق اًمغوًمـى هـق هـذا حمٌقسمـف قمغم وآصمرهو سمـػًف وـ

 سموعمغؾقسمقــي أطمــس ومــنذا ووًمــده وأهؾــف سوًمــف قمـــ اًمرضمــؾ يــداومع وهلــذا :واإلكًــوكقي

 أسـرهؿ سمـؾ :هبـذا حمٌقـف سـ اهلل يرض ومؾؿ وشمريمفؿ ومر وكػًف سفجتف إمم واًمقصقل

 ،اعمراشمى آظمر ػساًمـ   ومٌذل وأيضو ،حمٌقسموهتؿ ًمف سمذًمقا أن   سمعد كػقؾمفؿ ًمف يٌذًمقا أن  

 شمؼـديؿ ومؽـون :كػًـف سمـذل سوًمـف ًمف يٌؼ مل ومنذا :كػًف سمف يؼل أوال سوًمف يٌذل اًمعٌد ومنن  

 .ًمؾقاىمع سطوسمؼوً  اجلفود ذم اًمـػس قمغم اعمول

 ومؽون :﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ﴿ : ىمقًمف وأسو

 وهل اًمعؼد سقرد وهل ،احلؼقؼي ذم اعمشؽماة هل أل و :األومم هق األكػس شمؼديؿ

 رووه اًمعؼد هذا صمؿـ وضمعؾ ،ًمـػًف ذاءهو وـمؾى رهبو اؾمتؾؿفو اًمتل اًمًؾعي

 سشؽمهيو سؾؽفو ومنذا :هلو شمٌع واألسقال اًمنماء سمعؼد اعمؼصقد هل ومؽوكً :تفوضمـ

 سؾؽ إذا احلؼ وموعموًمؽ :رء ومقف ًمف ًمقس ًمًقده يؿؾؽف وسو اًمعٌد ومنن   :سوهلو سؾؽ

 طمًـو اآليي هذه ذم اعمول قمغم اًمـػس شمؼديؿ ومحًـ وستعؾؼوهتو أسقاهلو سؾؽ اًمـػس

 .(1)شقمؾقف سزيد ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.138-1/136)، السمـ ىمقؿ اجلقزيي، سمدائع اًمػقائد (1)
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 أهؿ وهق اجلقش، سدد وهق ،احلرب قمصى هق اعمولو»ويؼقل اًمشـؼقطل: 

 ذم يمام اًمرضمول شمًتلضمر وىمد اًمًالح، يشؽمى ومٌوعمول سموًمًالح، اجلفود سـ

 اإلذن ضموء عمو وًمذا اجلقش، جيفز وسموعمول األضمـٌقي، اًمػرق سـ احلديثي اجلققش

 يًتطقعقن ال اًمذيـ اًمػؼراء سعفؿ وأقمذر واًمضعػوء، اعمرى اهلل أقمذر سموجلفود

 يمام ،سمف جيفزهؿ سو قمـده يقضمد مل إذ  اًمرؾمقل سعفؿ وأقمذر أكػًفؿ، فقزدم

ھ ے ے ۓ  ﴿: ىمقًمف إمم ،﴾ک ک گ گ گ گ  ﴿ : ىمقًمف ذم

﮺  ﮻ ﮼ ﮽ ﮾  ﮹  ﮶  ﮷ ﮸ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵

 .[92-91]اًمتقسمي: ﴾﮿ ﯀ ﯁   

ومؼد ضمعؾ اهلل شمعومم يمؾ هذا اإلقمداد واًمـذي ال يؽـقن إال سموعمـول ذم ؾمـٌقؾف، 

 يـػؼ ذم ؾمٌقؾ اهلل شمعومم يقومقف اهلل شمعومم ًمعٌوده.ضمزاء يمؾ سو  وأن  

 يموًمـًـوء سموًمًـالح يًـتطقع ال ســ سموعمول جيوهد ىمد آظمر، ضموكى سـ ويمذًمؽ

 .(2)ش(1)شغزل فؼد غازيا جفز من»:  ىمول يمام واًمضعػوء،

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ  ﴿ :وقمؿدة هذا ىمقًمف 

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئەئ وئ وئ ۇئ 

 .[61ألكػول:]ا ﴾ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ 

ومنقمداد اًمؼقة اًمعًؽريي السمد ًمف سـ اإلكػوق واًمٌذل سمًخوء، وهذا االشمػوق ذم  

ف ؾمـقف يي اًمتل ظمتؿ هبو وضمقب إقمداد اًمؼقة أك ـ ذم هذه اآل Q هذا اًمطريؼ سملم اهلل 

األضمر وال يـؼص ســف ؿمـقئًو، وذًمـؽ يـدل قمـغم قمظـؿ اإلكػـوق ذم هـذا يقذم صوطمٌف 

أقمداء اهلل وإذالهلؿ وإرهوهبؿ ال حيصـؾ سمؽثـرة اًمعـدد اًمًٌقؾ، إذا اجلفود وسؼورقمي 

قة ذم اًمعتـود ســ اًمًـالح وهمـػم ذًمـؽ، وهـذا سمـؾ السمـد ومقـف سـع اًمعـدد ســ اًمؼـ :ومؼط

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يمتوب اجلفود واًمًـػم، سمـوب ومضـؾ ســ ، (4/27أظمرضمف: اًمٌخوري ذم صحقحف ) (1)

يمتـوب اإلسـورة،  (3/1516) ذم صـحقحف ، وسًـؾؿ(2843ضمفز هموزيو أو ظمؾػف سمخػم، رىمـؿ )

 (.1895سموب ومضؾ إقموكي اًمغوزي ذم ؾمٌقؾ، رىمؿ )

ــون  (2) ــور اًمشـــؼقطأوــقاء اًمٌق ــوًمؼرآن، ًمؾشــقخ حمؿــد اعمخت ل، ذم إيضــوح اًمؼــرآن سم

(8/113). 
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يمثـػمًا ســ اًمــوس ال جيـد سـوالً يـػؼـف ذم  يٌذل اإلكًون سوًمف سمًخوء، ومنن   ن  ل أـيؼتض

 .(1)ؾمٌقؾ اهلل ومقتقعـ قمغم أصحوب األسقال اًمؼقوم سمذًمؽ

ــف اهلل ًمــديـ رةـوموًمـصــ» ــف وـمريؼت ــوًمغزو شمتحؼــؼ وذيعت ــول سم  سمعــض ذم واًمؼت

 :اهلل ديــ رةـًمـصـ واألسؽــي األزســي سمعـض ذم اًمطريـؼ هـذا يتعـلم ىمد سمؾ :األطمقال

 وأسمعـد أهـؿ لـواًمـػًـ اًمػؽـري اًمغـزو ومقف يؽقن - ركوـيمعص – رـقمص يليت ىمد وًمؽـ

 .(2)شاًمعًؽري اعمودي اًمغزو سـ أصمًرا، وأقمؿؼ ظمطًرا

واًمتــل  ،ر اًمتؼـقــي اًمػوئؼــيـا ال يؼــقم إال سموعمــول وظمصقصــًو ذم قمصــيمــؾ هــذو

 حتتوج عمٌوًمغ وخؿي ذم يمؾ سؽون.

ســو يمــون ذم وىمــً احلوضمــي أومضــؾ اجلفــود سموعمــول ذم ؾمــٌقؾ اهلل  عؾؿ أن  وًمــقُ  

واًمؼؾــي ذم اعمًــؾؿلم يمــام هــق ذم وىمتـــو هــذا، وســو يمــون ذم وىمــً يمػويــي واكتصــور 

 وًمؽـ ال يعدل األضمر ذم احلوًمي األول. :اً ًمؾؿًؾؿلم، ومال ؿمؽ أن ذم ذًمؽ ظمػم

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ  ﴿ :ىمول اهلل  سثالً رائعًو، وىمد رضب اهلل شمعومم ذم يمتوسمف 

 .[11]احلديد:  ﴾ېئ ېئ ىئ ىئ ىئی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب

 فمـؾ األومـؼ ذم وًمـقس ىمؾي، واألكصور سطوردة، واًمعؼقدة ويؼوشمؾ يـػؼ اًمذي إن»

 يمثـرة، واألكصـور آســي، واًمعؼقـدة ويؼوشمؾ ؼيـػ اًمذي همػم، رظموء وال ؾمؾطون وال سـػعي

 يمـوسالً  دمـرداً  ستجـرد سموهلل، سٌوذة ستعؾؼ ذًمؽو ،اعمـول ىمريٌي واًمػقز واًمغؾٌي واًمـٍم

 واىمـع ويمـؾ فمـوهر ؾمـٌى يمؾ قمـ سمعقد وطمده، سموهلل واًمطؿلكقـي اًمثؼي قمؿقؼ ومقف، ؿمٌفي ال

 قمـغم ًمـف وهـذا ،قمؼقدشمـف ســ سٌـوذة يًـتؿده سـو إال قمقكـوً  اخلـػم قمغم جيد ال ،ىمريى

   .(3)شاألوًملم دمرد ويتجرد كقتف شمصح طملم طمتك أكصور اخلػم

 اًمعؿـؾ: هـق ركوـقمصـ ذم اجلفـود سعــك قمؾقف يـطٌؼ سو أهؿ سـ أن   ؿمؽ وال» 

 ومقفــو وأىمــوسقا قمؾقفــو، اؾمــتقًمقا اًمــذيـ اًمؽػــور طمؽــؿ ســـ اإلؾمــالسقي األرض ًمتحريــر

 أو وصمـقـلم، أم كصـورى، أو هيـقًدا، اًمؽػـور همالء أيمون ؾمقاء، اهلل طمؽؿ سمدل طمؽؿفؿ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.375اعمول ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ، ؾمؾقامن احلصلم )ص   (1)

 (.2/115) ومؼف اًمزيموة اًمؼروووي  (2)

 (.6/3484) ، ؾمقد ىمطىذم فمالل اًمؼرآن (3)
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 .واطمدة سؾي يمؾف وموًمؽػر سمديـ، يديـقن ال سؾحديـ

 يـــذيـ ال دواًمــ :واًمؽتــويب رىمل،ـواًمشــ ،واًمغــريب واًمشــقققمل، وموًمرأؾمــامزم

 يؼـقم اإلؾمـالم، ديـور ســ ضمـزًءا اطمتؾـقا إذا حمـورسمتفؿ وضمقب ذم ؾمقاء يمؾفؿ ،هلؿ

 إمم احلوضمـي، طمًـى ىمرب،وموأل األىمرب يعوو ؿ اجلزء، هذا إمم اًمٌالد أدكك سمذًمؽ

 .سموجلؿقع إال اًمؽػويي شمؼؿ مل إن مجقًعو، اعمًؾؿلم اًمقضمقب يشؿؾ أن  

 ذم ديـورهؿ ســ يمثـػم سمقىمقع اًمققم، اسمتؾقا يمام قمٍم، ذم اعمًؾؿقن يٌتؾ ومل

 .اعمًتعؿريـ اًمؽػرة ىمٌضي

 اًمؽػــور وأطمؽــوم اًمؽػــر، سمــراصمـ ســـ وختؾقصــفو يمؾفــو، اًمــٌالد هــذه واؾمــؽمداد

 ومريضـي إلكؼوذهـو اعمؼدؾمـي احلـرب وإقمالن سموًمتضوسـ، اعمًؾؿلم يموومي قمغم واضمى

 .إؾمالسقي

: اًمغويـي وهلـذه اًمؼصـد، هبـذا األضمـزاء هذه سـ ضمزء أي   ذم طمرب ىموسً ومنذا

 ؾمـٌقؾ ذم ضمفـود - كـزاع سمـال - ومفـل اًمؽػـرة وـمغقـون اًمؽػر أطمؽوم سـ اًمٌؾد ختؾقص

ل أن جيى اهلل،  طمًـى ويؽثـر يؼـؾ ًمزيمـوة،ا سـول ســ ىمًط ًمف ُيدومع وأن وُيعون، ُيؿق 

 ؾمـوئر طموضمـي وطمًى صموكقي، ضمفي سـ اجلفود طموضمي وطمًى ضمفي، سـ اًمزيموة طمصقؾي

 احلـؾ ألهـؾ سقيمـقل هـذا ويمـؾ صموًمثـي، ضمفـي ســ ووـعًػو ؿمـدة األظمـرى اعمصورف

 .(1)شوضمدوا إن اعمًؾؿلم، سـ واًمشقرى اًمرأي وذوي واًمعؼد،

 طمقوة ؾمتئـوفال اجلود، اًمعؿؾ هق ﴾ۓ ۓ﴿ اآلن يعتؼم سو وأول أهؿ إن»

 وؿمعوئر وسػوهقؿ، قمؼوئد: يمؾف اإلؾمالم أطمؽوم ومقفو شمطٌؼ صحقحي، إؾمالسقي

 .وشمؼوًمقد وأظمالىًمو وذائع،

 ومقــف رفـيصــ أن يـٌغــل ســو وأومم أوضمــى احلؼقؼــي ذم هــق اعمجــول هــذا إن  

 - اعمًــؾؿلم أيمثــر ومــنن   شمؼمقمــوهتؿ، وقموســي أســقاهلؿ زيمــوة اإلؾمــالم قمــغم اًمغقــقرون

 واعمــول، سمـوًمـػس شمليقـده ورضورة اعمجــول، هـذا أمهقـي سمعــد ايػفؿـق مل - ًمألؾمـػ

 هلـو يؿـد سـ اعمصورف ؾموئر شمعدم ال طملم قمغم ،سًتطوع قمقن سمؽؾ إيثوره ووضمقب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2/119ومؼف اًمزيموة اًمؼروووي) (1)
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 .(1) شاًمزيموة وهمػم اًمزيموة سـ اعمًوقمدة يد

سؼوـمعي اعمعتـدي اًمغوصـى اىمتصـوديًو وسوًمقـًو: ممو  يؾحؼ اجلفود سموعمول  إن  »

أو وـعقػًو: ال  ،أو قمـوضمزاً  ،يضًو: ومنذا يمون اإلكًـون سمخـقالً وذًمؽ سـ اجلفود سموعمول أ

يًتطقع اعمشوريمي سمامًمف ذم دقمؿ حترير هذه األوـمون اعمؼدؾمي، ومعغم األىمؾ يشـورُك 

ط ع  دقمؿ اًمعدو اعمحتؾ، اًمغوصى ؼ    .(2)شسم 

ح ؾمـٌؾ اجلفـود سموعمـول ذم وـقء األوهـوك  قشـفو اًمتـل شمع طمـقالكامذج شمقو 

 األسي اإلؾمالسقي: 

: إكػوق اعمول ذم دمفقز اعمجوهد سموًمًالح: ومقجى قمغم يمؾ سًؾؿ أن أوًٓ 

يدومع طمؼًو سعؾقسًو سـ سوًمف ألُوزم  األسر سـ اعمًؾؿلم: قمؼقدة وذيعي وىمقالً وقمؿالً 

ق ؽـ ًمـو ذم ؾمػمة اًمرؾمقل  ًم  اًمعؼمة: طمقٌ يمون  سـ اعمًموًملم قمـ اجلفود، و 

ذف إقمداد اجلققش  اًمصحوسمي واعمًؾؿقن سـ اًمًوسمؼلم يتـوومًقن ذم كقؾ

: وسو شمـووُمس ؾمق دكو أيب سمؽر [26]اعمطػػلم:  ﴾ۉ ۉ ې ې  ﴿ًمؾغزوات: 

وؾمقدكو قمؿر ذم دمفقز إطمدى اًمغزوات سملسقاهلؿ إال  كؿقذٌج جيى أن يؼتدي  سمف 

 اعمًؾؿقن.

: إكػـوق اعمــول ًمؽػوًمـي ُأه  اعمجوهــديـ اًمـذيـ اؾمــتجوسمقا ًمــداء اجلفــود ثاكقناً 

 وكًوئفؿ: شموريملم ظمؾػفؿ أوالدهؿ 

ي إمم اعمول ًمؽػوًمي ستطؾٌوت احلقوة سـ اعمليمؾ  ح 
إن هذه األُه  ذم طموضمي ُسؾ 

 واعمنمب واعمـلوى.

هــــوك جمـوهـــديـ سملسقاهلـــؿ ال يٌخؾــقن سمامهلــؿ  إن اـمؿئــــون اعمجـــوهد أن  

 قمغم أهشمف، كقع سـ أكقاع إقمداد اًمعدة ًمؾؽػور اًمذيـ حيورسمقن اإلؾمالم.

قمغم أسمـوء اًمشفداء اًمذيـ ؾموًمً دسوؤهؿ سـ أضمؾ اإلؾمـالم  : إكػوق اعمولثالثاً 

ومعغم أصحوب اعمول طمٌؼ هلـمالء: ومنن اعمجـوهد سمـػًف، أىمؾ  سـو يـتظـر ، واًمذود قمـف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2/124ومؼف اًمزيموة اًمؼروووي) (1)

ريعي ـسمركـوسٍ اًمشـاًمشقخ حمؿد طمًـ اًمددو اًمشــؼقطل ذم ًمؼـوء سـع اجلزيـرة ذم  (2)

 م.21/4/2112واحلقوة، شموريخ احلؾؼي: 
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وا أىمقيوء للء سـ سوًمؽ سـ أضمؾ زوضمتف وأوالده: طمتك يـشـسـؽ دموهف أن دمقد سمش

 يتًؾؿقن اًمرايي ممـ ؾمٌؼقهؿ.

أهمـقوء األسي اإلؾمالسقي طمؼقىم فؿ، وأال يعتؼموا إن أسمـوء اًمشفداء يـتظرون سـ 

ٌ ًي سـفؿ: وًمؽـف طمؼ سعؾقم ىمرره اهلل هلؿ، ذم ىمقًمف
ـ ي أو ه  گ گ ﴿ :ذًمؽ س 

 .[25 - 24]اعمعورج:  ﴾ڳ ڱ   گ ڳ ڳ ڳ

وموجلفود سموعمول ومـقام يتعؾـؼ سمـوًمػرد هـق شمطفـػم اإلكًـون اعمـمسـ ســ قموهـي »

ح، وهق اخلطقة األومم ذم ـمريؼ اًمػ ی جئ  ﴿: ىمول اًمٌـوري ، قز واًمػالحاًمش 

 .[9]احلنم:  ﴾حئ مئ ىئ يئ جب

 أسو ومقام يتعؾؼ سموألسي ومفق شمقومػم اعمول اًمالزم ًمؽؾ أسمقاب اجلفود وأكقاقمف. 

ۇ ۆ ۆ ۈ  ﴿واهلل شمٌورك وشمعومم أسركو سمنقمداد اًمؼقة سو اؾمتطعـو، 

 .، واإلقمداد حيتوج إمم اعمول[61]اًمـػول:﴾ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ 

جيى قمؾقفو أن شمٌذل اعمول ذم ؾمٌقؾ إقمداد اًمؼقة اًمالزسي  األسي وموعمؼصقد أن  

 ﴾ۆئ ۆئ ۈئ ﴿أطمد سصورف اًمزيموة  قمغم ؾمٌقؾ اؾمتطوقمتفو، وىمد ضمعؾ اهلل 

اًمذي هق اجلفود يمام ؾمٌؼ سمقون ذًمؽ، ممو يدل قمغم اقمتـوء اًمؼرآن اًمؽريؿ هبذا 

سي سع األر ـو أن شمؼصة اعمًؾؿلم وىمقهتؿ، أس  ز  هتامم سمف، إذ هق سصدر قم  اجلوكى واال

ر ومل ـيتلشمك اًمـصر سـ اهلل ومؽقػ ـىمدرهتو قمغم االؾمتعداد صمؿ شمًلل سمعد ذًمؽ اًمـص

 . (1)شومر أؾمٌوسمف وسؼقسوشمفاشمتق

وسـ اًمٌالء اعمٌلم أن كرى اًمشعقب اإلؾمـالسقي ذم هـذه اًمؼـرون األظمـػمة ىمـد »

ىمصـرت قمـ مجقع اًمشعقب اًمؼقيي ذم سمذل اعمول ًمؾجفود ذم ؾمٌقؾ اهلل اًمـذي حيػـظ 

ومقفؿ، صمؿ ذم همػمهؿ، وذم ـمريؼ  هلؿ ويعتز سمف سؾؽفؿ، وشمعؾقا سمف يمؾؿي اهلل اؾمتؼال

اًمؼم اًمتل شمرشمؼك هبؿ أسفتفؿ، وشمؽقن طمجي قمـغم ؾمـوئر األسـؿ ذم شمػضـقؾ ديــفؿ قمـغم 

كؼوذ احلضورة سـ ضمشع قمٌود اعمـول، واؾمـتذالهلؿ ؾموئر األديون، وطموضمي األسؿ إًمقف ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.379)ص ؾمؾقامن احلصلم،  اعمول ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ، (1)



 العبادات املالية من سائر الطاعات                       خامسالفصل ال       

 

 

246 

 .(1)شـ ومقى اًمشقققمقي اًمديـقي واألدسمقيوسو أومه إًمقف س ،ًمؾؿاليلم سـ اًمٌنم سمف

 سموـمؾفؿ رـكش أضمؾ سـ اعمول سـ اًمؽثػم يٌذًمقن األقمداء أن   كدرك أن السمد  و

 ًمؾضغط اًمطوئؾي األسقال ُدومعً االىمتصوديي األزسي أضمؾ ومؿـ اهلل: ؾمٌقؾ قمـ واًمصد

 زال وسو ؾمٌقاًل، اعممسـي اًمؼؾقب إمم جيدوا مل وًمؽـفؿ :واًمٌطقن األضمًود قمغم

 واإلحلود اًمؽػر وكشـر واًمطغقون اًمظؾؿ ؾمٌقؾ ذم سمًخوء يـػؼقن يزاًمقن وال ألقمداءا

 اًمتـصػميي واعممؾمًوت اإلقمالسقي اعممؾمًوت ـمريؼ قمـ واإلسموطمقي اًمػجقر وشمشجقع

ڃ ڃ  ﴿ :احلؼ قمـ وساًمـ   ًمقصدوا ذًمؽ يمؾ وهمػمهو: اًمػؽريي واعممؾمًوت

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

 .[ 36: ػولاألك] ﴾ڎڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 

 ومام وومجقرهؿ سموـمؾفؿ أضمؾ سـ اعمول سـ اًمؽثػم يٌذًمقن اًمٌوـمؾ أهؾ يمون وإذا

 اهلل ؾمٌقؾ ذم اإلكػوق قمـ - اهلل ؿموء سو إال - يؿًؽقن اعمًؾؿلم سـ اعمقهيـ سمول

 أهيو - اًمٌذل   وموًمٌذل   اعمًؾؿلم؟ سـ اعمعقزيـ وسقاؾموة احلؼ ودقمقة احلؼ، رـًمـش

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې  ﴿:  احلؼ قلىم ومقـو طمؼ وإال - اعمًؾؿقن

ې ې ې ىى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئ ېئ 

 .[ 38: حمؿد] ﴾ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی 

ذم  اهلل حمٌـقب يراقمـل أن ومالطمـوً  أراد هـق إن اًمعٌـد قمـغم ًمزاسـو يمـون هـو وسـ

 إال سمودر ومقف اإلكػوق ذم اإلؾمالم رهمى وضمف سـ يرى أال قمغم كػًف يقـمـ سمحقٌ سوًمف:

 .واستـع شمقىمػ إال ومقف اًمـػؼي اإلؾمالم طمرم ـمريؼ سـ ىير وأال اؾمتطوقمتف، سمؼدر

اإلكػوق ذم يمؾ هذه اًمقضمقه وهذه اًمطرق وحتؼقؼ يمؾ سو ؾمٌؼ ســ كتـوئٍ،  إن  

: ومفـق يمعٌـودة سمشـتك ـمـرق يؽقن قمٌـودة سوًمقـي ذات أصمـر يمٌـػم قمـغم اًمػـرد واعمجتؿـع

 ول.اإلكػوق يًد طموضموت اًمػرد واعمجتؿع سـ يمؾ اًمـقاطمل، وال يؼقم هذا إال سموعم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.268)ص  ، حمؿد رؿمقد روواًمقطمل اعمحؿدي (1)
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 اًمثوين: اعمٌحٌ

 العبادات املالية يف الصدقات

 يف للؼرآن للؽريم. مؽاكتفاو اتللصدق 

ذم طمديٌ اًمؼرآن اًمؽريؿ قمـ اًمصدىموت كجد هلو أيمثر سـ سعـك، وملطمقوكو يعؼم 

ڻ ڻ ڻ ۀ  ﴿ :هبو قمـ اًمزيموة اعمػرووي ذم ىمقًمف 

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ 

 .[61]اًمتقسمي:﴾ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ  ﴿ :ًمف وذم  ىمق

 .[113]اًمتقسمي:  ﴾ ہ ہہ ہ ھ ھ

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  ﴿ :وىمقًمف 

 .[58]اًمتقسمي: ﴾ ڈ ڈ ژ

 عمعــوذ سمـــ ضمٌــؾ طمقــٌ سمعثــف إمم اًمــقؿـ: اًمًـــي ىمــقل اًمـٌــل  ـســميــده وي

 .(1) ...شظؾؿفم أن لهل لفسض ظؾقفم صدقة تمخذ من أغـقائفم، فسد ظذ فؼرلئفمأو»

 يصـح هبـو اعمـول ألن   :صـدىمي اًمزيمـوة شمعـومم اهلل وؾمـؿك» :ىمول اًمػخـر اًمـرازي

 اًمعٌـد صـدق قمـغم هبـو يًـتدل فألك   ووإس   وسمؼوئف، اعمول ًمؽامل وإس   ؾمٌى ومفل ويؽؿؾ،

   .(2)شومقف ويمامًمف إيامكف ذم

ۋ ۋ   ﴿ :ومؼول  ،اًمؼرآن اًمؽريؿ إـمعوم اعمًويملم صدىمي يًؿل أطمقوكوً و

ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ  ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ې ې ى ى

 .[196]اًمٌؼرة: ﴾ۈئېئ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، (1395كتاب الزكاة، باب وجوب الزكلاة، رقلم )، (2/114أخرجه: البخاري ) (1)

األشامن باهلل ورشلوله، و اعلا اللدشن، واللدظا  كتاب اإلبامن، باب األمر ب، (1/151ومسؾم )

 (.19إلقه، رقم )

 (.7/61)ًمؾػخر اًمرازي،  ،سػوشمح اًمغقى (2)
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 وىمػ  اهلل رؾمقل أن ، قمجرة سمـ يمعىسًؾؿ، قمـ  هويميده سو روا

 فاحؾق»: ىمول كعؿ،: ىمؾً ش؟هولمك أيمذيك»: ومؼول ىمؿال، يتفوومً ورأؾمف قمؾقف

ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ  ﴿: اآليي هذه كزًمً ومػل: ىمول شرأشك

 تصدق أو أيام، ثالثة صم»:  اهلل رؾمقل زم ومؼول، [196: اًمٌؼرة] ﴾ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ

 .(1)شتقٌ ما لكسك أو مساكني، شتة بني بػرق

 اًمؼرآن اًمؽريؿ سو يًوسح سمف اعمعن سـ إؾمؼوط اًمديـ يمؾف أو يًؿل وأطمقوكوً 

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئوئ وئ ۇئ ۇئ  ﴿ :سمعضف صدىمي، ىمول اهلل 

 .[281اًمٌؼرة:]﴾ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ

 اهلل وضمعؾـف أومضـؾ، سمنهمـوئـف قمؾقف ـػقسواًمت رـاعمعً قمـ اًمديـ إؾمؼوط أن   :أي»

 .(2)شاعمؾفقف وإهموصمي اًمؽرب شمػريٍ ومقف ألن   :صدىمي

 ٴۇ﴿ :اًمؼرآن اًمؽريؿ اًمعػق قمـ اًمؼصوص صدىمي، ومؼول  يًؿلو

 .[45اعموئدة:] ﴾...ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې

 ومفـذا :اجلـوين قمــ قمػـو سمـلن   اًمؼصـوص طمـؼ سـ ًمف صمًٌ سمام شمصدق ومؿـ :أي»

 .(3)شأظمقف قمـ قمػو يمام قمـف ويعػق ذكقسمف هبو اهلل يؽػر ًمف يمػورة اًمتصدق

ٺ ٿ ﴿ي، ومؼول: ىماًمؼرآن اًمؽريؿ اًمتـوزل قمـ ديي اعمؼتقل صد يًؿلو

 .[92:ء]اًمـًو ﴾...ٿ ٿ ٹ ٹ ٿ

ٌ   ذًمؽ وذم شمًؼط، وومن    اًمديي، قمـ سموًمعػق اًمؼتقؾ ورصمي يتصدق: أي»  هلـؿ طمـ

   .(4)شوىمً يمؾ ذم سطؾقسمي واًمصدىمي صدىمي، هوؾمام   اهلل ألن   :اًمعػق قمغم

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كتللاب ا،للج، بللاب قوللله تعللا :  أو ، (3/11أخرجلله: البخللاري يف صللحقحه ) (1)

كتلاب ا،لج، ، (2/861(، ومسلؾم يف صلحقحه )1815صدقة﴾، وهو إضعام ادساكني، رقم )

، رقلم قلدرها وبقلان ،ؾؼله، الػدشلة ووجلوب أذى، به كان إذا لؾؿحرم أسالر حؾق جواز باب

(1211.) 

 (.3/96اًمتحرير واًمتـقير ) (2)

 (.6/331شمػًػم اعمـور ) (3)

 (.192شمػًػم اًمًعدي )ص  (4)
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سعروف صدىمي، وىمد ورد ذم يمؾ ظمػم سـ قمٌودة أو إكػوق أو  وؾمؿك اًمـٌل 

 ذًمؽ أطموديٌ يمثػمة سـفو:

 ظؾقه للـاس من شالمى كل»:  اهلل رؾمقل ىمول: ىمول  هريرة أيب قمـ

 دلبتنه ظنذ للرجنل ويعنني صندقة، لٓثـني بني يعدل للشؿس، فقه تطؾع يوم كل صدقة،

 خطننوة وكننل صنندقة، للطقيننة وللؽؾؿننة صنندقة، متاظننه ؾقفنناظ يرفننع أو ظؾقفننا، فقحؿننل

 .  (1)شصدقة للطريق ظن لٕذى ويؿقط صدقة، للصالة إىل خيطوها

 .(2)شصدقة معروف كل»: ىمول  اًمـٌل قمـ  قمٌداهلل سمـ ضموسمر قمـ

 يغنرس مسنؾم منن منا»:  اهلل رؾمقل ىمول: ىمول  سوًمؽ سمـ أكس وقمـ

 . (3)شصدقة به له كان إٓ هبقؿة، أو إكسان، أو ضر، مـه فقلكل ،زرظاً  يزرع أو غرشاً 

 يــو: ًمؾـٌــل ىمــوًمقا  اًمـٌــل أصــحوب ســـ كوؾمــوً  أن  ذر أيب وقمـــ

 كصـقم، يمـام ويصـقسقن كصـكم، يمـام يصؾقن سموألضمقر، اًمدصمقر أهؾ ذهى! اهلل رؾمقل

 إن تصندقون  منا لؽنم لهل جعل قد لقس أو»:  ىمول أسقاهلؿ، سمػضقل ويتصدىمقن

 صندقة، هتؾقؾنة وكنل صندقة، حتؿقندة وكنل صندقة، تؽينرة لوك صدقة، تسيقحة بؽل

 يـو: ىمـوًمقا ،شصندقة أحندكم بضنع ويف صدقة، مـؽر ظن وهني، صدقة، بادعروف وأمر

 يف وضنعفا لنو أرأينتم»:  ىمول أضمر، ومقفو ًمف ويؽقن ؿمفقشمف أطمدكو أيليت! اهلل رؾمقل

 .  (4)ش ًلأجر له كان لحلالل يف وضعفا إذل فؽذلك وزر  فقفا ظؾقه أكان حرلم

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كتلاب اجلفلاد والسللر، بلاب ملن أخلل   (4/56أظمرضمـف: اًمٌخـوري ذم صـحقحف ) (1)

 اشم أن بقان ( كتاب الزكاة، باب2/699حقحه)(، ومسؾم  يف ص2989بالركاب وكحوه، رقم )

 (.1119، رقم )ادعروف من كوع كل ظذ شؼا الصدقة

كتاب األدب، باب كلل معلروف صلدقة، ، (8/11البخاري يف صحقحه )أظمرضمف:  (2)

، كتاب الزكاة، باب بقان أن اشم الصدقة شؼا ظذ (2/697) يف صحقحه ، ومسؾم(6121رقم )

 (.1115) كل كوع من ادعروف، رقم

 (.55تؼدم خترجيه، ص ) (3)

كتاب الزكاة، باب بقان أن اشم الصدقة شؼا ، (2/697أخرجه: مسؾم يف صحقحه ) (4)

 (.1116ظذ كل كوع من ادعروف، رقم )
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وشمطؾؼ اًمصدىمي سطؾؼًو قمغم إكػوق اعمول واًمٌذل ؾمقاء يمون اإلكػوق واضمًٌو أو 

ڌ ڌ ڎ ڎ  ﴿ :وهذا أيمثر سو ورد ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ، ىمول اهلل شمطققمًو، 

، [71اًمٌؼرة: ]﴾ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ﴿ :وىمقًمف  ،[276]اًمٌؼرة: ﴾ڈ

 وهمػم ذًمؽ اًمؽثػم سـ اآليوت.

إلكػـوق اعمــدوب سًـوطمي يمٌـػمة ســ واًمؼرآن اًمؽريؿ ىمـد أقمطـك اًمصـدىموت وا

 اآليوت اًمداًمي قمغم قمظؿ هذا اًمعؿؾ وضمؾقؾ ىمدره وسمقون ومضؾف.

ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب  ﴿ :ىمول 

 .[18]احلديد:  ﴾خب مب 

 سـ أيمثروا اًمذيـ: أي: سموًمتشديد ﴾ی ی  ﴿:ومذيمر اهلل »

 سـ ىمدسقا سملن ﴾جئ حئ مئ ىئ  ﴿ اعمروقي، واًمـػؼوت قمقي،اًمنم   اًمصدىموت

 احلًـي ﴾يئ جب  ﴿ رهبؿ، قمـد هلؿ سدظمراً  يؽقن سو اخلػمات ـمرق ذم أسقاهلؿ

 سو وهق ﴾حب خب مب  ﴿ يمثػمة، أوعوف إمم وعػ، ؾمٌعامئي إمم أسثوهلو سمعنم

  .(1)شاًمـػقس شمعؾؿف ال ممو اجلـي، ذم هلؿ اهلل أقمده

 شمعومم سموإلكػوق قمغم سـ أكػؼ ذم ؾمٌقؾ اهلل شمٌورك وشمعومم.وىمد وقمد اهلل 

يابن آدم َأْكِػنق  :قال لهل »ىمول:  اًمـٌل  ، أن  روي قمـ أيب هريرة 

 .(2)شء بالؾقل وللـفاريش، وقال: يؿني لهل مًى، شحاء ٓ يغقضفا أ ْكِػق ظؾقك

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  ﴿ :وىمول 

 .[88يقؾمػ:] ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ 

زاء، ومذيمر ضمزاء اعمتصدىملم، وموهلل شمعومم يثقى اعمتػضؾلم أطمًـ اًمثقاب واجل

 واآلظمرة. سمثقاب اًمدكقو ومقخؾػ سو يـػؼقن ويضوقمػ األضمر هلؿ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.841شمػًػم اًمًعدي )ص  (1)

 يمتـوب اًمتقطمقـد سمـوب ىمـقل اهلل شمعـومم: ، (9/122أظمرضمف: اًمٌخـوري ذم صـحقحف ) (2)

ــؼ ، (2/691) ذم صــحقحف ، وسًــؾؿ(7411﴾، رىمــؿ )ۉ ۉ ې﴿ يمتــوب اًمزيمــوة، سمــوب أكػ 

ؼ قمؾقؽ، رىمؿ )  (.993ُأكػ 
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ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  ﴿ : اهلل ىمولو

 [.274:اًمٌؼرة] ﴾ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ

 ذم سروـوشمف واسمتغـوء ؾمـٌقؾف، ذم ًمؾؿـػؼـلم شمعـومم سـف سدح هذا»ىمول اسمـ يمثػم: 

 قمـغم ؼـياًمـػ إن طمتـك وضمفـور، ه ســ واألطمـقال  ـور، أو ًمقـؾ ســ األوىمـوت مجقع

 ًمًـعد ىمـول  اهلل رؾمـقل أن اًمصحقحلم ذم صمًٌ يمام أيضو، ذًمؽ ذم شمدظمؾ األهؾ

 وإكنك»: اًمـقداع طمجـي قمـوم روايـي وذم اًمػتح، قموم سريضو قموده طملم- وىموص أيب سمـ

 يف يف جتعننل مننا حتننى ورفعننة، درجننة هبننا لزددت إٓ لهل وجننه هبننا تيتغنني كػؼننة تـػننق لننن

   .(2)ش(1)شلمرأتك

ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ۅ  ﴿ : اهلل ىمولو

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ 

 ﴾ىئ یی ی ی جئ حئ مئ ىئيئ جب حب خب مب ىب 

 .[264:اًمٌؼرة]

 ومعطــػ ســـ ال يــمسـ سمــوهلل واًمقــقم اآلظمــر قمــغم اًمــذي يـػــؼ سوًمــف رئــوء اًمـــوس،

 اهلل ال هيدي اًمؼقم اًمؽوومريـ ممثاًل هبؿ عمـ يـػؼ ريوءًا. وقمؼى ذم آظمر اآليي سملن  

 رئـوء سوًمف يـػؼ سموًمذي سمصدىمتف ويمذي يؿـ اًمذي شمعومم اهلل سثؾ»ىمول اًمؼرـمٌل: 

. اًمثــوء سمـلكقاع قمؾقـف وًمقثـك ضمقاد ًمقؼول يـػؼ اًمذي وسموًمؽوومر شمعومم، اهلل ًمقضمف ال اًمـوس

 أصوسمف ومنذا ـمقٌي، سـٌتي أرووً  اًمظون ومقظـف شمراب قمؾقف سمصػقان أيضوً  اعمـػؼ هذا سثؾ صمؿ

 واألذى ومـوعمـ ،اعمرائل هذا ومؽذًمؽ ؾدا،ص وسمؼل اًمؽماب قمـف أذهى اعمطر سـ واسمؾ

 اًمصـػقان، قمــ اًمقاسمؾ يؽشػ يمام اًمصدىمي ومتٌطؾ اآلظمرة ذم اًمـقي قمـ شمؽشػ واًمريوء

ــػم احلجــر وهــق ــس اًمؽٌ ــؾ :األسؾ ــي اعمــراد: وىمق ــقاب، دون اًمػضــؾ إسمطــول سموآلي  اًمث

 حؼومقًـت شمعـومم اهلل وضمـف سمـف يؼصـد مل فألك   :يموًمؽوومر سثوب همػم اًمريوء سمـػؼتف وموًمؼوصد

 .اًمثقاب

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.53، ص )تؼدم خترجيه (1)

 (.1/717شمػًػم اسمـ يمثػم ) (2)
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 يمـرر وإن - صمقاسمـف اعمًـتحؼ اهلل وضمـف اًمؼوصـد واألذى اعمـ صوطمى وظموًمػ

 وإيذائـف، سـف وىمً سـ صدىمتف صمقاب اعمـ يٌطؾ امإك  : ىمقؾ وىمد ،ومضؾف وأسمطؾ - قمطوءه

 شمرسمك اًمصدىمي ألن   : اًمتضعقػ اكؼطع وآذى ـ  س   ومنذا ويضوقمػ، ًمف يؽتى ذًمؽ ىمٌؾ وسو

 قمـغم ظموًمصـي صـوطمٌفو يـد ســ ظمرضمـً ومـنذا جلٌـؾ،ا سـ أقمظؿ شمؽقن طمتك ًمصوطمٌفو

 زيـودة واكؼطـع هــوك سمـف وىمـػ واألذى هبو اعمـ ضموء ومنذا وققمػً، روعـاعمش اًمقضمف

 .  (1)شأقمؾؿ واهلل أفمفر األول واًمؼقل قمـفو، اًمتضعقػ

ې ې  ﴿ :وىمد رضب اهلل شمعومم سثاًل قمظقاًم ًمإليثور واإلكػوق سمؼقًمف 

ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ 

 .[9]احلنم:﴾ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ  ﴿: وىمقًمف 

 .[16:اًمتغوسمـ] ﴾ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ 

 ًمؽؿ ظمػًما سـؽؿ اًمػعؾ ذًمؽ يؽـ واعمًتحٌي، اًمقاضمٌي اًمنمقمقي اًمـػؼوت سـ»

 واالكؼقود كصوئحف، وىمٌقل  اهلل أواسر استثول ذم يمؾف اخلػم ومنن   واآلظمرة، اًمدكقو ذم

 اًمـػؼي سـ اًمـوس، سـ اً يمثػم متـع آومي صمؿ وًمؽـ: ذًمؽ خموًمػي ذم يمؾف، واًمنم ًمنمقمف،

 وحتى سموعمول، شمشح وومن    اًمـػقس، أيمثر قمؾقف اعمجٌقًمي اًمشح وهق هبو، اعملسقر

 سملن   كػًف ح  ؿُم  ذ    اهلل وىموه ومؿـ: اًمؽراهي همويي اًمقد سـ ظمروضمف وشمؽره وضمقده،

 اعمطؾقب، أدريمقا ؿأل    ﴾﮷  ﮵ ﮶ ﴿ هلو اًمـوومع سموإلكػوق كػًف ؾمؿحً

 إن فومنك   قمـف، و ل اًمعٌد، سمف أسر سو ًمؽؾ ؿموسؾ ذًمؽ ًمعؾ سمؾ :اعمرهقب سـ وكجقا

 ظمن سمؾ :يػؾح مل ىم ٌؾفو، سو خترج وال سمف، أسرت عمو شمـؼود ال ؿمحقحي، كػًف يموكً

و كػًف يموكً وإن واآلظمرة، اًمدكقو ًً  ـموًمٌي اهلل، ًمنمع سـنمطمي سطؿئـي، ؾمؿحي، كػ

 إًمقفو، سعرومتف ووصقل سمف، اًمعؾؿ إال سمف يمؾػً سو ومعؾ وسملم سمقـفو ًمقس ومن و ووة،عمر

  .(2)شاًمػقز يمؾ وشمػقز وشمـجح شمػؾح وسمذًمؽ شمعومم، هلل سرض فسملك   واًمٌصػمة

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.3/312شمػًػم اًمؼرـمٌل ) (1)

 (.868شمػًػم اًمًعدي )ص  (2)
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 فضائل للصدقات:

اًمصــدىمي ؿمــعور اعمتؼــلم وًمــقاء اًمصــوحللم واعمصــؾحلم، زيمــوة ًمؾـػــقس،  إن   

سرووة ًمؾرب، هبـو شمـدومع قمــ األسـي اًمٌاليـو واًمرزايـو، وكامء ذم اعمول، وـمفرة ًمؾٌدن، 

ــ ـــ أشمطف  ــقب س ــون ردر اًمؼؾ ـــ أرضار احلرس ــع س ــظ اعمجتؿ ــدكقو وحتػ ــؼ سموًم ان اًمتعؾ

 واجلريؿي.

هلـو  دىمي سـ ومضـؾ قمظـقؿ وسؽوكـي يمٌـػمة ذم اًمؼـرآن اًمؽـريؿ إال أن  وسع سو ًمؾص  

 ومضوئؾ شمعقد قمغم صوطمٌفو ذم اًمدكقو واآلظمرة.

ظمرشمف ال سو يمـزه ذم احلؼقؼي هق سو أكػؼف وسو ادظمره آل إن سول اإلكًون ذم

اًمدكقو ومجعف وشمقارصمف اًمقرصمي سمعده، وموإلكًون يؼدم قمغم رسمف وطمقدًا ومريدًا ًمقس سعف إال 

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ  ﴿ :سو ىمدم، ىمول اهلل 

 .[94]األكعوم: ﴾ی

ـــ سًــعقد وذم اًمصــحقح  ــد اهلل سم ــل قمـــ قمٌ ــول ، أن اًمـٌ :  ىم

 أطمـى سوًمـف إال أطمـد ســو سـو اهلل رؾمـقل يـو» :ىموًمقا شماله من إلقه أحب ولرثه لما أيؽم»

   .(1)شأخر ما ولرثه ومال ،قدم ما ماله فنن» : ىمول ،شإًمقف

ھ    ہ ہ ہ ھ ھ ﴿ :واعمـػؼ واعمعطل  شمتقن ًمف أسقره يمام ىمول 

﮴  ﮵ ﮶   ے ۓ ۓ ھ ے  ﴾ ﮺ ﮻ ﮷ ﮸ ﮹ ﮲ ﮳

 .[11-5]اًمؾقؾ:

صـديؼ، وهـل أقمـامل ضمؾقؾـي اًمتؼـقي، واًمت   قمـغم طـوءوىمد قمطػ اهلل شمعـومم اًمع

 شمتؾخص ومقفو مجقعفو يمؾ األقمامل اعمؽؾػ هبو اًمعٌد.

 [17]اًمؾقؾ: ﴾ ڀ ڀ ﴿:صمؿ قمؼى ذم آظمر اًمًقرة سمؼقًمف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كتاب الرقاق، باب ما قدم من ماله ففوله،، (8/93أخرجه: البخاري يف صحقحه ) (1)

 (.6442رقم )
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ڀ ٺ ٺ  ﴿: سمؼقًمف ومنه صمؿ :األشمؼك اًمـؼل اًمتؼل اًمـور قمـ وؾمقزطمزح: أي»

 اهلل وهٌف وسو وسوًمف ًفكػ ًمقزيمل رسمف: ـموقمي ذم سوًمف يٍمف: أي :[18]اًمؾقؾ:  ﴾ٺ 

 .ودكقو ديـ سـ

 سـ سؽووملة ذم طموًمف سمذًمف ًمقس: أي: [19]اًمؾقؾ:  ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ﴿

 ﴾ ڤ ڤ ڤ ڤ ﴿ ذًمؽ دومعف اموإك   ذًمؽ، سؼوسمؾي ذم يعطل ومفق ،سعرووموً  إًمقف أؾمدى

 اجلـوت، روووت ذم اآلظمرة اًمدار ذم رؤيتف ًمف حيصؾ أن   ذم ـمؿعوً : أي :[21]اًمؾقؾ:

 هبذه اشمصػ سـ يرى وًمًقف: أي: [21]اًمؾقؾ:﴾ڦ ڦ  ﴿ : اهلل ىمول

  .(1)شاًمصػوت

 منا»: ىمـول   اًمـٌـل أن  هريرة أيب قمـاعمتصدق يدقمك ًمف سموًمؼميمي، و

 ،خؾػناً  مـػؼناً  أظنط للؾفنم: أحنداا فقؼول يـزٓن، مؾؽان إٓ فقه، للعياد يصيح يوم من

 . (2)شتؾػاً  ممسؽاً  أظط: للؾفم لٔخر ويؼول

 وضمـقه ذم يـػـؼ عمــ سموًمتقًـػم اًمققمد اآليي وشمضؿـً»اسمـ طمجر: ىمول احلوومظ 

 أو اًمـدكقو ألطمـقال يؽـقن أن   ســ أقمؿ اعمذيمقر واًمتقًػم ًمعؽًف سموًمتعًػم واًمققمقد اًمؼم

ـ األسـريـ حيتؿـؾ سمـوخلؾػ اعمؾـؽ دقمـوء ويمـذا اآلظمـرة ألطمقال  ؾػسمـوًمت   اًمـدقموء ووأس 

 أقمـامل ومـقات سمف واعمراد اعمول صوطمى كػس شمؾػ أو سمعقـف اعمول ذًمؽ شمؾػ ومقحتؿؾ

 .(3)شسمغػمهو سموًمتشوهمؾ اًمؼم

ذم طمديٌ اًمًٌعي اًمذيـ يظؾفؿ اهلل ذم فمؾف يقم ال فمؾ إال  وىمد ذيمر اًمـٌل 

 . (4)شورجل تصدق بصدقة فلخػاها حتى ٓ تعؾم صامله ما أكػؼت يؿقـه»فمؾف: 

ًمـف  ويٌورك ًمف ذم سوًمف، ويزيـد شمعومم ًمف ويريب ًمف صدىمتف، ورك اهلليٌواعمتصدق 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.8/422شمػًػم اسمـ يمثػم ) (1)

لا ملن أظطلى ، (2/115أخرجه: البخاري يف صحقحه ) (2) كتاب الزكاة، باب:   فلمَّ

( كتللاب الزكللاة، بللاب يف ادـػللق 2/711(، ومسللؾم يف صللحقحه )1442واتؼللى...﴾، رقللم )

 (.1111وادؿسك، رقم )

 (3/315) ذح صحقح اًمٌخوري ومتح اًمٌوري (3)

كتاب الزكاة، باب الصدقة بالقؿني، رقم ، (2/111: البخاري يف صحقحه )أخرجه (4)

 (.1131، كتتب الزكاة، باب صدقة الرس، رقم )(2/715) يف صحقحه ، ومسؾم(1423)
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 .اًمدرضموت ويعكم اعمثقسموت،ًمف  ويضوقمػ ذم رزىمف،

ی ی ی  ﴿ :وىمد وردت ذم ذًمؽ أدًمي يمثػمة، سـفو ىمقًمف 

 .[18]احلديد:﴾جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب 

 يتعـوسؾقن وال اًمصـدىموت، آظمـذي قمغم يتػضؾقن ال واعمتصدىموت اعمتصدىملم إن  »

 أوىمـع ًمؾصـدىمي طموومز وملي   ،فسع سٌوذة ويتعوسؾقن اهلل يؼروقن هؿ امإك   :اًمـوس سع هذا ذم

 وأن اًمقضمـقد؟ سوًمؽ سع يتعوسؾ فوأك   احلؿقد، اًمغـل يؼرض فسملك   اعمعطل ؿمعقر سـ وأقمؿؼ

 .(1)شيمريام؟ أضمرا يمؾف ذًمؽ سمعد ًمف وأن سضوقمػو قمؾقف خمؾػ يـػؼف سو

ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ  ﴿ : ىمقًمف: وسـفو

 .[18]احلديد: ﴾ەئ 

 سمـد: وال إًمقـف يعـقد سوًمـف قمـلم أن   قمؾـؿ ستـك اًمٌـوذل» :سمـلن   اًمؼـقؿ اسمــ ذًمؽ قمؾؾ

 حمًــ، وذم سـكمء اعمًـتؼرض أن قمؾؿ ومنن   إظمراضمف، قمؾقف وؾمفؾ كػًف، ًمف ـمققمً

 اىمؽموـف، سمام ًمف يتجر اعمًتؼرض أن   قمؾؿ ومنن   كػًف، وؾمامطمي ومعؾف ـمقى ذم أسمؾغ يمون

 قمؾـؿ ومـنن   وأؾمـؿح، أؾمؿح سموًمؼرض يمون سمذًمف سو أوعوف يصػم طمتك ويثؿره ًمف ويـؿقف

 قمــ يتخؾـػ ال فومنك  ...  اًمؼرض ضمـس همػم سـ آظمر أضمراً  سمعطوئف يزيده يمؾف ذًمؽ سع فأك  

  .(2)شسموًمضامن اًمثؼي قمدم أو اًمشح أو اًمٌخؾ سـ كػًف ذم آلومي إال ىمروف

 .[39ؾمٌل: ﴾] ی ی ی ی جئ حئمئ ىئ يئ جب ﴿ :وىمقًمف 

 اهلل إن   واألوالد سمـوألسقال اعمغـؽميـ هلـمالء حمؿـد يـو ىمؾ أي »ىمول اًمؼرـمٌل: 

 أكػؼقهو سمؾ :واألوالد سموألسقال شمغؽموا ومال يشوء، سـ قمغم ويضقؼ يشوء سـ قمغم يقؾمع

 خيؾػـف ومفـق :أي: إوـامر وومقـف ،خيؾػـف ومفـق اهلل ـموقمي ذم أكػؼتؿ سو ومنن   اهلل، ـموقمي ذم

 ذم وإس   اًمٌدل وذًمؽ وسمدًمف، ظمؾػف يعطقؽؿ :أي :قمؾقف وأظمؾػ ًمف أظمؾػ :يؼول :قمؾقؽؿ

 .(3)شظمرةاآل ذم وإسو اًمدكقو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.6/3491ذم فمالل اًمؼرآن ) (1)

 (.363ص ـمريؼ اهلجرشملم السمـ اًمؼقؿ ) (2)

 (.14/317شمػًػم اًمؼرـمٌل ) (3)
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ــل  ــقل اًمـٌ ــؽ ىم ـــ ذًم ــدد:  وس يننابن آدم أكػننق أكػننق »ذم احلــديٌ اًمؼ

   .(1)شظؾقك

: أحنداا فقؼنول يـنزٓن مؾؽنان إٓ فقنه للعيناد يصنيح ينوم من ما»:  وىمقًمف

 .(2)شتؾػاً  ممسؽاً  أظط للؾفم: لٔخر ويؼول ،خؾػاً  مـػؼاً  أظط للؾفم

 منن متنرة بعدل قتصد من»:  اهلل رؾمقل ىمول: ىمول  هريرة أيب قمـو

 كنام لصناحيه، يربقفنا ثنم بقؿقـنه، يتؼيؾفنا لهل وإن للطقنب إٓ لهل يؼيل وٓ ضقب، كسب

 .(3)شلجليل مثل تؽون حتى فؾوه، أحدكم يريب

 اًمعؿـؾ كتـوج اًمصـدىمي وألن   »ىمول احلوومظ اسمـ طمجـر ذم ذح هـذا احلـديٌ: 

 طمـد إمم اكتفـك سمف اًمعـويي ـأطمً ومنذا ومطقام يمون إذا اًمؽمسمقي إمم اًمـتوج يؽقن سو وأطمقج

 ـمقـى يمًـى ســ شمصدق إذا اًمعٌد ومنن   :اًمصدىمي ؾمقام ال آدم سمـ قمؿؾ ويمذًمؽ اًمؽامل

 شمؼـع كصـوب إمم سموًمتضـعقػ شمـتفـل طمتـك اًمؽـامل كعـً يؽًـٌفو إًمقفو اهلل كظر يزال ال

  .(4)شاجلٌؾ إمم اًمتؿرة سملم سو كًٌي ىمدم سو وسملم سمقـف اعمـوؾمٌي

ل شمــدومع اعمصــوئى يــو واًمؽــروب واألســراض، ومفــإن اًمصــدىمي وىمويــي ســـ اًمٌال

 قمـ أصحوهبو، دًمً قمغم ذًمؽ كصقص يمثػمة: واًمؽروب واًمٌاليو

 لهل فنادظول ذلنك رأينتم فننذل» :اًمشـؿس ًمؽًـقف اًمــوس هؾـع طملم  ىمقًمف

 .(5)شوتصدقول ،وصؾول ،وكزول

 اًمصدىمي اؾمتحٌوب قمغم دًمقؾ احلديٌ وذم»: ًمف ذطمف ذم اًمعقد دىمقؼ اسمـ ىمول

   .(6)شاعمحذور اًمٌالء الؾمتدوموع ووفاعمخ قمـد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(251تؼدم خترجيه، ص ) (1)

 (.254تؼدم خترجيه، ص )  (2)

: لؼولله ضقلب كسب من الصدقة بابكتاب الزكاة، ، (2/118أخرجه: البخاري ) (3)

 (.1411...﴾، رقم )أثقم كػار كل حيب ال واهلل الصدقات، وشريب 

 (.381، 3/379ومتح اًمٌوري ) (4)

كتللاب اجلؿعللة، بللاب الصللدقة يف الؽسللوف، رقللم ، (2/34أخرجلله: البخللاري ) (5)

 (.911( كتاب الؽسوف، باب صالة الؽسوف، رقم )2/618(، ومسؾم )1144)

 (.1/238إطمؽوم األطمؽوم ) (6)
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 وشمرومـع اًمــؼؿ، شمؽشـػ واالؾمتغػور واًمصالة اًمصدىمي أن: ومقف »وىمول اسمـ سمطول: 

   .(2)ش(1)شللـار أهل أكثر رأيتؽن فنكى ؛تصدقن»: ًمؾـًوء ، ىمقًمف شمرى أال اًمعذاب،

 قمـــ شمــدومع اًمصــدىمي أن يــرون ويمــوكقا :اًمـخعــك اسمــراهقؿ ىمــول»ىمــول اسمـــ اًمؼــقؿ: 

 ،اًمؼؾـى وشمػـرح ،اًمـرزق ودمؾـى ،اعمـول وحتػـظ ،اخلطقئـي وشمطػئ ؾقماعمظ اًمرضمؾ

 اًمشـقطون وشمـرهمؿ سمـوهلل اًمظــ ؾمـقء اًمٌخؾ أن   يمام :سمف اًمظـ وطمًـ ،سموهلل اًمثؼي وشمقضمى

ـوشم   ،ظمؾؼـف ممإو اهلل ممإ اًمعٌد وحتٌى وشمـؿقفو اًمـػس وشمزيمك ،اًمصدىمي يعـك  قمؾقـف ؽُمُ ً 

 أدقمقـي وشمًـتجؾى اًمعؿـر رم زيـدوشم طمًــي يمـؾ قمؾقـف يغطـك اًمٌخـؾ أن يمام ،قمقى يمؾ

 اًمؼقوسـي يـقم فمـالا  قمؾقـف وشمؽـقن ،اًمؼـؼم قمـذاب صـوطمٌفو قمــ وشمـدومع وحمٌـتفؿ وساًمـ  

 ،اًمـؼم أقمـامل ؾمـوئر امم وشمـدقمقه واآلظمـرة اًمدكقو ؿمدائد قمؾقف وهتقن اهلل قمـد ًمف وشمشػع

 .(3)شذًمؽ أوعوف وسـوومعفو وومقائدهو قمؾقف كـشمًتعص ومال

اخلطويو واًمذكقب ومٌوقمتٌورهو طمًـي سـ  اًمصدىمي ؾمٌى ذم شمؽػػم يمام أن  

 .[114]هقد: ﴾ۓ ڭ ڭ ڭ  ﴿ :احلًـوت، ىمول اهلل 

 واًمصدىمي سـ أقمظؿ احلًـوت ومفل داظمؾي ومقف.

 تؽػرهنا وجناره ،وولنده ،ومالنه ،أهؾنه يف للرجنل فتـنة» :وسـ ذًمـؽ ىمقًمـف 

   .(4)شولدعروف وللصدقة للصالة

 كعنب يا» :قمجرة سمـ ًمؽعى يؼقل  اهلل رؾمقل ؾمؿع أكف  ضموسمر وقمـ

 لدناء يطػنىء كنام لخلطقئنة تطػنىء وللصندقة جـنة، وللصنقام قربنان، للصنالة ظجنرة بن

 .(5)شللـار
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( كتاب ا،قض، باب ترط ا،اعض الصلوم، 1/68أخرجه: البخاري يف صحقحه ) (1)

، كتللاب اإلشللامن، بللاب كؼصللان اإلشللامن بـؼصللان (1/86) يف صللحقحه ، ومسللؾم(314رقللم )

 (.79الطاظات، رقم )

 (.3/33صحقح اًمٌخوري السمـ سمطول )ذح  (2)

 (.254قمدة اًمصوسمريـ )ص  (3)

كتاب مواققلت الصلالة، بلاب الصلالة ، (1/111أخرجه: البخاري يف صحقحه ) (4)

كتلاب اإلشلامن، بلاب ظلرف الػلتن ظلذ ، (1/128(، ومسؾم يف صحقحه )525كػارة، رقم )

 (.144الؼؾوب، رقم )

واسمــ طمٌـون ذم صـحقحف ، (15319) رىمـؿ، (3/399أظمرضمف: أمحد ذم اعمًـد ) (5)
=  
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 ؿمـدة قمـغم يمؾٌـوً  ؾمـؼك عمــ همػر ىمد ؾمٌحوكف اهلل يمون ذاإو: »ىمول اسمـ اًمؼقؿ 

 .(1)شاعمًؾؿلم سـ اًمعراة ويمًك اجلقوع وأؿمٌع اًمعطوش ؾمؼك سمؿـ ومؽقػ :فمؿله

ر نإن صدقة للس» :ىمول :رب شمٌورك وواًمصدىمي شمطػكء همضى اًم

 .(2)شتطػىء غضب للرب تيارك وتعاىل

وللصنندقة تطػننىء »واًمصــدىمي متحــق اخلطقئــي، وشمــذهى كورهــو يمــام ذم ىمقًمــف: 

 .(3)شلخلطقئة كام تطػىء لداء للـار

 .(4)شفاتؼول للـار ولو بشق مترة: »واًمصدىمي وىمويي سـ اًمـوريمام ذم ىمقًمف 

 .(5)شما كؼص مال من صدقة: »ًمؼميمي، ىمول اًمـٌل وصوطمى اًمصدىمي سدقمق ًمف سمو

يمـام  ،أن صوطمٌفو يدقمك سـ سموب ظموص سـ أسمقاب اجلـي يؼول ًمف سموب اًمصـدىمي

ــرة  ذم طمــديٌ أيب ــول: رؾمــقل اهلل  ، أن  هري يف  (6)مننن أكػننق زوجننني»، ىم
  = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.866، وصححف األًمٌوين ذم صحقح اًمؽمهمقى واًمؽمهقى، رىمؿ )(1732، رىمؿ )(5/9)

 (.253قمدة اًمصوسمريـ )ص  (1) 

، وصلححه الرتلق  (3451، رقم )(3/378أخرجه: الطزاين يف ادعجم األوشط ) (2)

 (.1918األلباين يف الصحقحة، رقم )

كتاب أبواب اإلشامن، باب ما جلا  يف حرملة ، (4/318) أخرجه: السم ي يف شــه (3)

، كتاب (2/1314) يف شــه ، وابن ماجه«حدشث حسن صحقح»وقال:  ،(2616الصالة، رقم )

(، 15319(، رقم )3/399(، وأمحد يف ادسـد )3973الػتن، باب كف الؾسان ظن الػتـة، رقم )

 (.5136وصححه األلباين يف صحقح اجلاما، رقم )

كتاب الزكاة، باب اتؼلوا الـلار وللو برتلق ، (2/119رجه البخاري يف صحقحه)أخ (4)

 بلابكتلاب الزكلاة، (2/713) يف صلحقحه ، ومسلؾم(1417مترة والؼؾقل من الصدقة، رقم )

 (.1116، رقم )الـار من حجاب وأهنا ضقبة كؾؿة أو مترة، برتق ولو الصدقة ظذ ا،ث

، (2/243والبلزار يف مسلـده )، (1674)رقم ، (1/193أخرجه: أمحد يف ادسـد ) (5)

، وقال ابقثؿي يف جمؿلا (2271، رقم )(2/374والطزاين يف ادعجم األوشط )، (1132رقم )

 ظلن ضرشلق البلزار ظـد وله.  شسم مل رجل وفقه والبزار شعذ وأبو أمحد رواه(: »3/274الزواعد )

 «.أظؾم واهلل أصح ه ه الرواشة إن :وقال أبقه ظن شؾؿة أيب

( األصؾ ذم اًمزوج: اًمصـػ واًمـقع سـ يمؾ رء، ويمؾ ؿمقئلم سؼؽمكلم: ؿمـؽؾلم يموكـو 6)

 أو كؼقضلم ومفام زوضمون. ويمؾ واطمد سـفام زوج. يريد سـ أكػؼ صـػلم سـ سوًمف ذم ؾمٌقؾ اهلل.

 (.2/317الـفاشة يف غرشب ا،دشث واألثر، البن األثر )
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شيقل لهل، كودي يف لجلـة يا ظيد لهل، هذل خر: فؿن كان من أهل للصالة د ظي من بناب 

للصالة، ومن كان من أهل لجلفاد د ظي من بناب لجلفناد، ومنن كنان منن أهنل للصندقة 

ىمول أسمـق سمؽـر: ، شد ظي من باب للصدقة، ومن كان من أهل للصقام د ظي من باب للريان

يو رؾمقل اهلل، سو قمغم سـ ُدقمل سـ شمؾؽ األسمقاب سـ رضورة ومفؾ ُيدقمك أطمد سـ شمؾؽ 

 .(1)شن تؽون مـفموأرجو أ ،كعم: »، ىمول األسمقاب يمؾفو

اًمغـك سع اإلكػوق سمؿـزًمي اًمؼرآن سع اًمؼقوم سمـف، وذًمـؽ ذم  وىمد ضمعؾ اًمـٌل 

ٓ حسنند إٓ يف لثـننني: رجننٌل آتنناه لهل للؼننرآن ففنو يؼننوم بننه آكنناء للؾقننل وللـفننار، : »ىمقًمـف

 .(2)شورجل آتاه لهل مآً ففو يـػؼه آكاء للؾقل وللـفار

 .(3)شوللصدقة برهان: »ىمول  اًمعٌد، يمام إيامن واًمصدىمي دًمقؾ صدق

 وًمؾصدىموت ومضوئؾ يمثػمة وسـوومع ضمؾقؾي وردت ومقفو أطموديٌ كٌقيـي يمثـػمة ضمـداً 

 شمٌلم ومضؾفو وأصمرهو قمغم اًمعٌد ذم اًمدكقو واآلظمرة ذم األسقر اًمدكققيي وهمػمهو.

وسع سو ًمؾصدىموت سـ سؽوكي يمٌػمة وسـزًمي قمظقؿي شمعقد قمـغم اًمػـرد واعمجتؿـع 

ــ ــؾ اًمـ  ــيقاطمل اًمدكذم يم ــي واألظمروي ــف  ،ققي ــً ومق ــذي ـمغ ــزسـ اًم ــذا اًم ــو ذم ه إال أكـ

اعموديوت، وسع هذه اعمدكقي اًمزائػي، وشمعؾـؼ اًمؼؾـقب سموًمـدكقو وأسقرهـو وهلـٌ اًمــوس 

 سمـلن   ،يًـتحؽؿ اًمشـقطون قمـغم اًمـػـقس سمحجـٍ واهقـي سموـمؾـيورائفو، واكشغوهلؿ هبـو 

جد يمثـػمًا ســ مجع اعمول أطمقج، واعمًتؼٌؾ ىمد يتؼؾى، وهذا مجع سمتعى وقمرق، ومت

ـاًمـوس  ف يـخدع سمتؾؽ احلجٍ اًمقاهقي واألقمذار اًمٌوـمؾي قمـ اًمصـدىمي واًمتصـدق سـع أك 

سو ذم اًمصدىمي ســ اًمؼميمـي ذم كػًـف وسوًمـف وسـو هلـو ســ قمظـقؿ أصمـر ذم اًمـدكقو  ؿؾىمد يع

 واآلظمرة.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م، باب الرشلان لؾصلاعؿني، رقلم كتاب الصقا، (3/15أخرجه: البخاري يف صحقحه ) (1)

من مجلا صلدقة وأظلامل اللز، رقلم (، كتاب الزكاة، باب 2/711)يف صحقحه ، ومسؾم (1897)

(1127.) 

رجٌل آتلاه اهلل : »كتاب التوحقد باب قول الـبي ، (9/154أخرجه: البخاري ) (2)

تاب الصالة، بلاب ، ك(1/558، ومسؾم )(7529، رقم )«الؼرآن ففو شؼوم به آكا  الؾقل والـفار

 (.815ال حسم إال يف اثـتني، رقم )

 (.223كتاب الطفارة، باب الوضو  صطر اإلشامن، رقم )، (1/213)أخرجه: مسؾم  (3)
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وأن اهلل اؾمـتخؾػ  ،هؾ قمؾؿ اجلؿقع ومعال أن اعمول سول اهلل وأكف قموريي سًؽمدة

ــف وو ــوس ومق كػــؼ ووقمــد ســـ أ ،قمــد ســـ سمخــؾ سموًمعــذاب واًمعؼــوب وحمــؼ اًمؼميمــياًمـ

سموعمضــوقمػي ذم اًمثــقاب واجلــزاء، ومؽــؿ ســـ همـــل ســو قمــرف طمــؼ اهلل وملوــحك ومؼــػمًا 

 سعدسًو، ويمؿ سـ ومؼػم أدى سو قمؾقف ومل يٌخؾ ومزاده اهلل سـ ومضؾف.

 ،واًمتصـدق ،وأصـحوسمف اعمثـؾ األقمـغم ذم اإلكػـوق إن ًمـو ذم رؾمـقل اهلل 

اعمثـؾ األقمـغم ذم  ؾ اًمـقاطمل اًمتـل حيتوضمفـو اعمجتؿـع، ومؼـد يمـون واًمٌذل ذم يم

 اًمٌذل واإليثور.

 اًمعطـوء ويمـون اًمػؼـر، خيـوف ال ســ قمطـوء قمطـوؤه ويمون: »ىمول اسمـ اًمؼقؿ 

 سمـام اآلظمـذ هور سـ أقمظؿ يعطقف سمام وومرطمف هوره ويمون إًمقف، رء أطمى واًمصدىمي

 .رؾمؾياعم يموًمريح يؿقـف سموخلػم، اًمـوس أضمقد ويمون يلظمذه،

 .سمؾٌوؾمف وشمورة سمطعوسف، شمورة كػًف، قمغم آصمره حمتوج ًمف قمرض إذا ويمون

 وشمـورة سموًمصـدىمي، وشمـورة سموهلٌـي، ومتـورة وصـدىمتف، قمطوئف أصـوف ذم يـقع ويمون

 .(1)شمجقعوً  واًمًؾعي اًمثؿـ اًمٌوئع يعطل صمؿ لءـاًمش راءـسمش وشمورة سموهلديي،

آن واًمًــي وسـو ومقـف ســ يمؾ هذا اًمػضؾ واجلـزاء واًمثـقاب اًمـقارد ذم اًمؼـر إن  

سـوومع ؾمقاء ذم اًمديـو أو ذم اآلظمرة ال يؼقم إال سموعمول وال يؽقن إال سمف ذم ؿمتك صـقر 

وهذا يٌـلم اًمـدور اًمؽٌـػم ًمؾـامل ويمقكـف قمٌـودة ذم هـذا اجلوكـى ســ  ،اإلكػوق اًمقاردة

: ومؽؾ هذا اًمققمد سموخلػم ذم اًمدكقو واآلظمرة ال يؽـقن إال ققاكى اًمقاردة ذم اإلكػواجل

نكػــوق اعمــول، وهــذا إمم ضموكــى اعمـــوومع اًمدكققيــي األظمــرى اًمتــل شمعــقد قمــغم ستؾؼــل سم

 اًمصدىمي.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2/21) ، السمـ ىمقؿ اجلقزيي، زاد اعمعود (1)
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 أكولع للصدقات:

وشمٌؼك اًمصدىمي سموعمول سموب قمظقاًم سـ أسمقاب اًمعٌقديي هلل يؾزسفو سو يؾزم همػمهـو 

سـ اًمٌعودات سـ طمقٌ ىمٌقهلو سـ اهلل، وسالطمظي سو كٌف إًمقف اًمنمع سـ وقاسمط طمتك ال 

تحٌوت قمغم اًمقاضمٌوت وال يتؼدم اًمٌعقد ومقفو قمغم اًمؼريى ويمق و سـ سوًمـف شمتؼدم اعمً

 اعمحٌقب وطمول صحي اعمتصدق يمام ضموءت اًمًـي اعمطفرة سمٌقون هذا.

 أوٓ: للصدقة لخلػقة:

ٿ ٿ ٿ  ﴿ : اهلل ىمولو أىمرب إمم اإلظمالص سـ اعمعؾـي،  أل   

ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ 

 .[271:اًمٌؼرة] ﴾ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 

 صـدىمي ذم اآليـي هـذه أن   إمم ريــاعمػًـ مجفـقر ذهى» :ىمول اًمؼرـمٌل 

 أومضـؾ اإلظمػوء اًمعٌودات ؾموئر ويمذًمؽ اإلفمفور، سـ أومضؾ ومقفو اإلظمػوء ألن   :اًمتطقع

 .اًمقاضمٌوت يمذًمؽ وًمقس قمـفو، اًمريوء الكتػوء شمطققمفو ذم

ـ :أومضـؾ اًمتطـقع وإظمػوء أطمًـ، اًمزيموة إفمفور :احلًـ ىمول  أكـف قمـغم أدل فألك 

 .(1)شوطمده سمفQ اهلل يراد

ـ إهار أن   قمغم دالًمي ومقف : »وىمول اسمـ يمثػم   إفمفورهـو: ســ أومضـؾ دىمياًمص 

 سمف، اًمـوس اىمتداء سـ راضمحي، سصؾحي اإلفمفور قمغم يؽمشمى أن إال   اًمريوء، قمـ أسمعد فألك  

 . (2)شاحلقثقي هذه سـ أومضؾ ومقؽقن

 واإلظمػـوء، اإلفمفـور ســ قالاألطمـ قمؿـقم سـع األوىمـوت قمؿقم سمقون ييوذم اآل»

 وًمؽــ ر،ـاًمًـ صـدىمي سمتػضقؾ إيذان اًمعالكقي قمغم واًمن اًمـفور قمغم اًمؾقؾ شمؼديؿ وذم

 وشمػضـؾف احلـول شمؼتضـقف سقوـعوً  ســفام ًمؽـؾ أن لـيؼتضـ واًمعالكقي رـاًمً سملم اجلؿع

 .  (3)شحمؾف همػمه حيؾ ال اعمصؾحي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (3/332شمػًػم اًمؼرـمٌل ) (1)

 (.711شمػًػم اسمـ يمثػم )ص  (2)

 (.3/77شمػًػم اعمـور ) (3)
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 ســ ًمؾؿـػـؼ ظمـػم ظمػقـي ذم ًمؾػؼـػم إقمطوءهـو أن   ومـلظمؼم» :يؼقل اسمـ اًمؼقؿ 

 وإن يؼـؾ ومل ظموصـي اًمػؼـراء سمنيتـوء اإلظمػـوء شمعـومم شمؼققده وشملسؾ :وإقمال و إفمفورهو

 ىمـطـرة وسمـوء ضمقش يمتجفقز إظمػوؤه يؿؽـ ال سو اًمصدىمي سـ ومنن   :ًمؽؿ ظمػم ومفق ختػقهو

 قمؾقـف اًمًـؽم اًمػقائـد ســ إظمػوئفـو ومػـل اًمػؼـراء إيتوؤهـو ووأس   ،ذًمؽ همػم أو  ر وإضمراء

 اًمقـد هـل يـده أن وساًمــ  يـرى وأن ،اًمػضـقحي سؼـوم وإىموستـف اًمــوس سملم جقؾفخت وقمدم

 اإلطمًون سـ زائد ىمدر وهذا ،وسعوووتف سعوسؾتف ذم ومقزهدون ًمف رء ال فوأك   اًمًػغم

 ســـ اعمحؿـدة وـمؾــٌفؿ اعمـراءاة وقمــدم اإلظمـالص شمضــؿـف سـع اًمصــدىمي سمؿجـرد إًمقـف

 صدىمي اًمـٌل سدح هذا وسـ اًمـوس سملم إفمفورهو سـ ظمػماً  ًمؾػؼػم إظمػوؤهو ويمون ،اًمـوس

 يـقم اًمرمحـ قمرش فمؾ ذم هؿ اًمذيـ اًمًٌعي أطمد فأك   وأظمؼم ،وموقمؾفو قمغم وأصمـك رـاًمً

ـ وأظمـؼم ًمؾؿـػـؼ ظمـػما ؾمٌحوكف ضمعؾف وهلذا :اًمؼقوسي  ســ اإلكػـوق سمـذًمؽ قمــف يؽػـر فأك 

 .  (1)شكقوشمؽؿ وال أقمامًمؽؿ ؾمٌحوكف قمؾقف خيػك وال ؾمقئوشمف

 طؾنه يف تعناىل لهل يظؾفنم شنيعة»: ىمـول اًمـٌـل قمــ  هريرة أيب وقمـ

 صنامله تعؾنم ٓ حتى فلخػاها بصدقة، تصدق ورجل: »وذيمر سـفؿ، طؾه إٓ طل ٓ يوم

   .(2)شيؿقـه تـػق ما

 .دلء للولجبأللصدقة بعد  :ثاكقاً 

 .[219]اًمٌؼرة:  ﴾ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ﴿ :وذًمؽ ذم ىمقًمف 

 أن وأسـرهؿ األسر، هلؿ اهلل رـومقً أسقاهلؿ، سـ يـػؼقكف سو سؼدار قمـ ؾممال هذا

 ورضورهتـؿ، طمـوضمتفؿ سمـف شمتعؾـؼ ال اًمـذي أسـقاهلؿ، ســ رـاعمتقً وهق اًمعػق، يـػؼقا

 سـو إكػوق قمغم ىمدرة ًمف يمؾ وستقؾمط، وومؼػم همـل سـ سمحًٌف، أطمد يمؾ إمم يرضمع وهذا

 .مترة ؿمؼ وًمق سوًمف، سـ قمػو

 وال وصـدىموهتؿ، اًمـوس أظمالق سـ اًمعػق يلظمذ أن ، رؾمقًمف اهلل أسر وهلذا

 أو ًمــو، ســف طموضمـي سمـف أسركـو سمـام يلسركـو مل شمعومم اهلل سملن   ذًمؽ :قمؾقفؿ يشؼ سو يؽؾػفؿ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.556ـمريؼ اهلجرشملم )ص  (1)

 (.254تؼدم خترجيه، ص ) (2)
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 ًمــو اًمـػـع سمـف وسـو قمؾقــو، يًـفؾ وسـو ؾمـعودشمـو، ومقـف سمـام أسركـو سمـؾ :يشـؼ سمـام ًمـو شمؽؾقػو

  .(1)احلؿد أشمؿ ذًمؽ قمغم ومقًتحؼ وإلظمقاكـو

 أكػًـؽؿ ومقـف شمـمذوا ومل طمـقائجؽؿ، قمــ ومضـؾ سو أكػؼقا»:ىمول اًمؼرـمٌل 

   .(2)شاآليي شملويؾ ذم ىمقؾ سو أومم هذا قموًمي، ومتؽقكقا

  .(3)واًمعػق هق سو ومضؾ قمـ األهؾ

 لهل، شنيقل يف أكػؼتنه ديـار»:  اهلل رؾمقل ىمول: ىمول  هريرة أيب وقمـ

 أهؾننك، ظننذ أكػؼتننه وديـننار مسننؽني، ظننذ بننه تصنندقت وديـننار رقيننة، يف أكػؼتننه وديـنار

 . (4)شأهؾك ظذ أكػؼته للذي أجرل أظظؿفا

 .من أحب لدالللصدقة صموًمثًو: 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ﴿ :ىمول اهلل 

 .[92]آل قمؿران:  ﴾ٺ 

 يمام ويشتفقف، اًمعٌد حيٌف ممو اهلل ـموقمي ذم اإلكػوقاعمحٌقب سـ  هق ومفذا

 . [8:اإلكًون] ﴾ٺ ٿ ٿ ٿ ﴿ وىمول [177:اًمٌؼرة] ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ﴿: ىمول

 ؾمــقرة ذم ضمعــؾ يمــام اًمــؼم، ؿمــعى ســـ ؿمــعٌي طمٌــف قمــغم اعمــول إيتــوء جعــؾوم»

 ضمعــؾ اآليـي ذم وًمؽـــف :األسمـرار صــػوت ســ صــػي طمٌـف قمــغم اًمطعـوم إـمعــوم اإلكًـون

 .  (5)شإًمقفو سموالكتفوء إال اًمؼم يـول ال همويي حيى ممو اإلكػوق

 سـ سوالً  سموعمديـي األكصور أيمثر ـمؾحي أسمق يمون: ىمول ، سوًمؽ سمـ أكس قمـ

 اهلل رؾمـقل ويمـون اعمًـجد، سًـتؼٌؾي ويموكـً سمػمطمـوء، إًمقـف أسقاًمـف ىأطم ويمون كخؾ،

 .ـمقى ومقفو سوء سـ وينمب يدظمؾفو،  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.99، 98شمػًػم اًمًعدي )ص  (1)

 (.3/61شمػًػم اًمؼرـمٌل ) (2)

 (.1/579شمػًػم اسمـ يمثػم ) (3)

(، كتلاب الزكلاة، بلاب أفضلل دشـلار شـػؼله 2/692أخرجه: مسؾم يف صلحقحه ) (4)

 (.995الرجل، رقم )

 (.3/316شمػًػم اعمـور ) (5)
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]آل  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  ﴿: يياآل هذه أكزًمً ومؾام: أكس ىمول

 شمٌورك اهلل إن اهلل، رؾمقل يو: ومؼول  اهلل رؾمقل إمم ـمؾحي أسمق ىموم ،[92قمؿران: 

 سمػمطموء، إزم أسقازم أطمى وإن ،﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  ﴿: يؼقل وشمعومم

 :اهلل أراك طمقٌ اهلل رؾمقل يو وف  ع  ض  وم   اهلل، قمـد وذظمرهو سمرهو أرضمق هلل، صدىمي وإ و

 ما شؿعت وقد رلبح، مال ذلك رلبح، مال ذلك بخ،»:  اهلل رؾمقل ومؼول: ىمول

 ومؼًؿفو اهلل، رؾمقل يو أومعؾ: ـمؾحي أسمق ومؼول ،شلٕقربني يف جتعؾفا أن أرى وإين قؾت،

 .(1)قمؿف وسمـل أىمورسمف ذم ـمؾحي أسمق

 يـوًمقا أن   قمغم وطمرصقا اإلهلل، اًمتقضمقف هذا سعـك وىمتفو اعمًؾؿقن ومؼف وىمد»

 سمـف ؾمـخقي اعمـول، ســ اًمطقـى ويٌـذل حيٌـقن، قمام سموًمـزول -اخلػم مجوع وهق -اًمؼم

 يؾٌـقن ســفؿ اًمؽثػمون ؾمور اًمدرب هذا وقمغم ،وأومضؾ أيمؼم هق سو اكتظور ذم كػقؾمفؿ

 هبـذه رونويتحـر  ، اإلؾمـالم إمم هـداهؿ يـقم يمؾـف، اًمؼم إمم هداهؿ ًمذيا رهبؿ شمقضمقف

 هـذا ذم ويصـعدون اًمـذات طمـى   وســ اًمــػس، ؿمح   وسـ اعمول، اؾمؽمىموق سـ اًمتؾٌقي

   .(2)شـمؾؼوء ظمػووموً  أطمراراً  اًمقيضء اًمًوسؼ اعمرشمؼك

  .للصدقة ظذ للؼريبراسمعًو: 

ۈئ ېئ ېئېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی ﴿ :ىمول 

 .[215]اًمٌؼرة: ﴾مب ىب يب جت حت جئ حئ مئ ىئيئ جب حب خب 

ــف اًمـــوس ومــلومم ــدان وهــؿ قمؾقــؽ، طمؼــو أقمظؿفــؿ سموًمتؼــديؿ، وأطمؼفــؿ سم  اًمقاًم

 أقمظـؿ وســ قمؾـقفام، اًمـػؼـي سمرمهـو، أقمظؿ وسـ قمؼقىمفام، واعمحرم سمرمهو، اًمقاضمى

 اعمـقه، اًمقًمد قمغم واضمٌي، قمؾقفام اًمـػؼي يموكً وهلذا قمؾقفام، اإلكػوق شمرك اًمعؼقق،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كتلاب الزكلاة، بلاب الزكلاة ظلذ األقلارب، رقلم ، (2/119البخلاري ) أخرجه: (1)

 ظلذ والصلدقة الـػؼلة فضلل بلاب(، كتلاب الزكلاة، 2/693) يف صلحقحه ، ومسؾم(1461)

 (.998، رقم )مرشكني كاكوا ولو والوالدشن واألوالد، والزوج األقربني

 (.425، 1/424ذم فمالل اًمؼرآن ) (2)
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 طمًـى قمـغم وموألىمرب، األىمرب ـمٌؼوهتؿ، اظمتالف قمغم ىمرسمقن،األ اًمقاًمديـ سمعد وسـ

 .(1)وصؾي صدىمي قمؾقفؿ وموإلكػوق واحلوضمي، اًمؼرب

 للقند منن خنر للعؾقنا للقند»: ىمـول  اًمـٌـل قمـ  طمزام سمـ طمؽقؿ قمـو

 ومنن لهل، يعػنه يسنتعػ  ومن غـى، طفر ظن للصدقة وخر تعول، بؿن ولبدأ للسػذ،

 .(2)شلهل يغـه يستغن

 طفنر ظنن كنان منا للصندقة خر»: ىمول  اًمـٌل قمـ  هريرة يبأ قمـو

 .(3)شتعول بؿن ولبدأ غـى،

 للصندقة أفضل»:  اهلل رؾمقل ىمول: ىموًمً  قمؼٌي سمـً يمؾثقم أم وقمـ

 .(4)شللؽاصح للرحم ذي ظذ

 يعـل رهـظمص وهق يمشحف ذم قمداوشمف يضؿر اًمذي هق اًمؽوؿمح » :ىمول اعمـذري

 . (5)شسموـمـف ذم اًمعداوة اعمضؿر اًمؼوـمع اًمرطمؿ ذي قمغم اًمصدىمي أومضؾ أن

 صندقة: ثـتنان للنرحم ذي ظذ هي و صدقة، لدسؽني ظذ للصدقة» :وىمول 

 .(6)شوصؾة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.69شمػًػم اًمًعدي )ص  (1)

كتاب الزكاة، باب ال صدقة إال ظن طفر ، (2/112أخرجه: البخاري يف صحقحه ) (2)

كتاب الزكاة، باب بقان أن القد العؾقلا خلر (1/717، ومسؾم يف صحقحه )(1427غـى، رقم )

 (.1134من القد السػذ، رقم )

كتاب الزكاة، باب ال صدقة إال ظن طفر غـى، رقلم ، (2/112أخرجه: البخاري ) (3)

(1426.) 

، والبقفؼي يف السـن الؽزى (1475، رقم )(1/564أخرجه: ا،اكم يف ادستدرك ) (4)

 (.1111، وصححه األلباين يف صحقح اجلاما رقم )(13613، رقم )(7/27)

 (.18، 2/17اًمؽمهمقى واًمؽمهقى ) (5)

كتاب الزكاة، باب الصلدقة ظلذ ذي الؼرابلة، ، (3/46أخرجه: السم ي يف شــه ) (6)

(، 1844، كتاب الزكاة، باب فضل الصدقة، رقلم )(1/591) يف شــه ، وابن ماجه(658رقم )

(،  وأمحلد 2582(، كتاب الزكاة، باب الصدقة ظذ األقارب، رقم )5/92والـساعي يف ادجتبى )

 (.3858وصححه األلباين يف صحقح اجلاما، رقم )، (16278رقم )، (4/18يف ادسـد )
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 .ولليذل مع للؼؾة ولحلاجة يف للؼوة وللغـى، للصدقة: خامساً 

 ًمتؼـقيتفؿ اًمصـوسمريـ اًمػؼـراء ًمطوقمـي ؾمٌى اًمشويمرون همـقوءواأل» :ىمول اسمـ اًمؼقؿ

 سـ واومر كصقى ومؾفؿ ـموقمتفؿ قمغم وإقموكتفؿ قمؾقفؿ واالطمًون فؿقمؾق سموًمصدىمي إيوهؿ

 .(1)شختصفؿ اًمتك وـموقموهتؿ االكػوق أضمر سـ كصقٌفؿ ممإ زيودة اًمػؼراء أضمقر

 اهلل، رؾمـقل يـو: ومؼـول  اًمـٌـل إمم رضمؾ ضموء: ىمول  هريرة أيب وقمـ

 منلوتل ،للػؼنر ختشى صحقح، صحقح وأكَت  تصدق أنْ »: ىمول ؟أضمراً  أقمظؿ اًمصدىمي أي

 كنان وقند كنذل، ولػنالن كنذل، لػنالن: قؾنت لحلؾؼنوم، بؾغنت إذل حتى متفل وٓ للغـى،

 .(2)شلػالن

 ويًـتٌؼل سوًمـف، سـ سموًمػضؾ يتصدق أن ًمؾرضمؾ واالظمتقور : »ىمول اًمٌغقي 

 سمـف ومقٌطـؾ ومعـؾ، سـو قمغم اًمـدم يؾحؼف ورسمام اًمػؼر، ومتـي سـ قمؾقف خيوف عمو ىمقشمو ًمـػًف

 سوًمـف ســ ظمروضمـف سمؽـر أيب قمـغم  اًمـٌـل يـؽر ومل س،اًمـو قمغم يمال ويٌؼك أضمره،

 قمـغم ظموومفـو يمـام اًمػتــي، قمؾقف خيػ ومؾؿ شمقيمؾف وصحي يؼقـف، ىمقة سـ قمؾؿ عمو أمجع،

 .همػمه

 اًمديـ وأداء ذًمؽ، ًمف ومؾقس ديـ، قمؾقف أو إًمقف، حمتوضمقن وأهؾف شمصدق سـ أسو

 سمف يمون وًمق كػًف غمقم ومقمصمر سموًمصؼم، سعرووموً  يؽقن أن إال أومم، األهؾ قمغم واإلكػوق

 : سمؼقًمف قمؾقفؿ اهلل وملصمـك اعمفوضمريـ، األكصور آصمر ويمذًمؽ سمؽر، أيب يمػعؾ ظمصوصي،

 .(3)شواًمػؼر احلوضمي وهل ،[9: رـاحلش] ﴾ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی  ﴿

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(252قمدة اًمصوسمريـ )ص  (1)

كتللاب الزكللاة، بللاب فضللل صللدقة ، (2/111أخرجلله: البخللاري يف صللحقحه ) (2)

(، كتاب الزكلاة بلاب بقلان أن 2/716(، ومسؾم يف صحقحه )1419الصحقح الرتحقح، رقم )

 (.1132أإلضل الصدقة صدقة الصحقح الرتحقح، رقم )

 (.6/181)  ح السـة، لإلمام البغوي (3)
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 «.للصدقة لجلارية»للوق  أو شادشًا: 

 اًمؽتوب واًمًـي قمغم سنموقمقي اًمقىمػ. ل  د  

ەئوئ  ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ﴿ : اهلل ىمول

 .[245:اًمٌؼرة] ﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ

 لكؼطننع لإلكسننان مننات إذل»: ىمــول  اهلل رؾمــقل أن  هريــرة أيب وقمـــ

 .  (1)شله يدظو صالح ولد أو به، يـتػع ظؾم أو جارية، صدقة: ثالث من إٓ ظؿؾه

 اًمصـدىموت ســ همػمه ومنن   اًمقىمػ، قمغم اًمعؾامء قمـد حمؿقًمي اجلوريي واًمصدىمي

ــ :كــوضمزاً  وسـوومعفــو أقمقو ــو، قمؾقفــو اعمتصــدق يؿؾــؽ سمــؾ ضموريــي، ًمقًــً  اًمقصــقي ووأس 

 اًمقىمـػ قمـغم احلديٌ ذم اًمصدىمي ومحؿؾ كودرة، ومفل احلديٌ ؿمؿؾفو وإن سموعمـػعي،

 .(2)أومم

 أروـو قمؿـر أصـوب ىمـد»: ىمـول قمؿـر سمـ اهلل قمٌد قمـ، اًمصحقحلموذم 

، سمخقـؼم أروـوً  أصـًٌ إين،  اهلل رؾمـقل يو: ومؼول ،ومقفو يًتلسره اًمـٌل وملشمك ،سمخقؼم

 صننئت إن»:  ومؼــول سمــف؟ شمــلسرين ومــام،  ســـف قمـــدي أكػــس هــق ىمــط ســوال أصــى مل

، يقهـى وال، أصؾفو يٌوع ال فأك   همػم ،هبو ومتصدق: ىمول ،شهبا وتصدقت، أصؾفا حيست

 ؾمـٌقؾ وذم، اًمرىمـوب وذم، اًمؼرسمـك وذم، اًمػؼـراء ذم قمؿـر ومتصـدق: ىمـول :يقرث وال

 أو، سمـوعمعروف سـفـو يليمـؾ أن   وًمقفـو ســ قمـغم ضمــوح ال ،واًمضـقػ، اًمًٌقؾ واسمـ، اهلل

 .(3)شومقف ستؿقل همػم، وً صديؼ يطعؿ

 وأكـف :اًمقىمـػ أصـؾ صـحي قمـغم دًمقـؾ احلـديٌ هـذا ذم: »ىمول اًمـقوي 

 وىمـػ صـحي قمـغم اعمًـؾؿلم إمجوع أيضوً  قمؾقف ويدل ... اجلوهؾقي ًمشقائى خموًمػ

 ومضـقؾي وومقـف ،اجلوريـي اًمصـدىمي وهـل اًمقىمـػ ومضـقؾي وومقـف ... واًمًـؼويوت اعمًوضمد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ملن اإلكسان شؾحق ما بابكتاب اببات،  ،(3/1255أخرجه: مسؾم يف صحقحه ) (1)

  (.1631، رقم )وفاته بعد الثواب

 (.219ومؼف اعمعوسالت،  قمٌد اًمعزيز حمؿد قمزام، ص ) (2)

كتاب الوصاشا، باب الوقف كقف شؽتلب، ، (4/12أخرجه: البخاري يف صحقحه ) (3)

 (.2737كتاب الوصقة، باب الوقف، رقم ) (3/198، ومسؾم يف صحقحه )(2772رقم )
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   .(1)ش ًمعؿر فموهرة ومضقؾي وومقف حيى ممو اإلكػوق

 ،أكـف ســ اًمتؼمقمـوت :وًمعؾ احلؽؿي سـ اًمقىمػ وسو يؿقزه قمـ ؾموئر اًمصدىموت»

 ؾمـوئر ذم شمقضمـد ال عمصـوًمح  اًمـٌـل وموؾمـتـٌطف يعرومقكـف، ال اجلوهؾقـي أهـؾ ويمون

 ومقحتـوج يػــك، صمـؿ ،يمثـػماً  سـوال اهلل ؾمـٌقؾ ذم رفـيصـ رسمـام اإلكًـون ومـنن   اًمصدىموت،

 ومـال حمـروسلم، ومقٌؼقن اًمػؼراء، سـ آظمرون أىمقام وجيلء أظمرى، شمورة اًمػؼراء أوًمئؽ

 قمؾـقفؿ رفـشمصـ اًمًٌقؾ وأسمـوء ًمؾػؼراء طمًٌوً  رء يؽقن أن   سـ ًمؾعوسي أكػع وال أطمًـ

 .(2)شاًمقاىمػ سؾؽ قمغم أصؾف ويٌؼك سـوومعي،

ــأل :واًمقىمــػ يعتــؼم سموسمــو سفــام ســـ أسمــقاب اخلــػم واًمــؼم واإلطمًــون» ف جيؿــع ك 

ـك ًمصوطمٌف سملم احلًـقلم: مجقؾ اًمذيمر ذم اًمدكقو، وطمًـ صمقاب اآلظمرة، وهـذا أىمصـ

يتيع إمم رسمف ًمؾحصقل قمؾقف، والقمتٌوره ومرصي الؾمتدراك سمعض ومسـ، سو يتغقوه اعم

ط ومقفو ، أو سـ طمؼقق مل يمدهو ىمٌـؾ أن يدريمـف اعمـقت، ومضـاًل سو وموشمف سـ واضمٌوت ومر 

 .(3)شجمول اًمتـؿقي االضمتامقمقي واالىمتصوديي قمـ اًمدور اًمذي يؼقم سمف ذم

 ًمقىمــػ ا طمــقل شمعــومم اهلل رمحفــؿ ومؼفوئـــو ســـ األئؿــي يمتٌــف ســو يطــوًمع ســـ إن  »

 قمــغم يــدل ممــو اعمتؽــوصمرة اًمعــدد ذوات واعمًــوئؾ اعمتعــددة األسمــقاب يــرى وهمويوشمــف

 قمغم اعمرء يقىمػف اًمذي: األهكم اًمقىمػ يشؿؾ ومفق ضمًدا: واشم ًوقمف اًمقىمػ كظوم ؿمؿقل

 اًمـؼم ضمفـوت قمـغم يقىمـػ اًمـذي: اخلـػمي اًمقىمـػ يشـؿؾ يمـام وهؽـذا، وذريتـف كػًف

 .سمقـفام دمؿع أوىموف وشمقضمد واعمعروف، واإلطمًون

 ســـ واًمدكققيــي اًمديـقــي اخلــػم: أكــقاع مجقــع ًمقشــؿؾ اًمقىمــػ كظــوم يتًــع يمــام

 وسمؾمًـوت ،وسؼوسمر ،وسشػقوت ،وضموسعوت ،وسعوهد ،وسدارس ،وسؽتٌوت ،سًوضمد

 .إًمخ. .. وصمغقر ظمػميي، وسقاىمع ،وأرسمطي ،وسـوزل ،ظمػميي

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.11/86ذح اًمـقوي قمغم صحقح سًؾؿ ) (1)

 (.2/181طمجي اهلل اًمٌوًمغي، وزم اهلل اًمدهؾقي، ) (2)

جمؾي اًمٌقـون،  أ.د: سمريموت حمؿد سراد،  ؾي إؾمالسقي ورضورة اضمتامقمقي،قاًمقىمػ ومض (3)

 (.5هل، ص )1427صعبان ، (228قمدد )
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 أوىموف شمقضمد سمؾ :وطمده اعمًؾؿ قمغم اإلؾمالم ذم اًمقىمػ كظوم أداء يؼتٍم وال

 واحلـديٌ اًمؼـديؿ ذم ظمصصـً أوىمـوف وضمـدت يمـام وهمـػمه، اعمًـؾؿ شمشـؿؾ قموسي

 ىمؾـــقهبؿ وشمـــلًمقػ وإقمـــوكتفؿ، سعوؿمـــفؿ وإصـــالح اعمًـــؾؿلم، همـــػم قمـــغم ًمإلكػـــوق

 .(1)شودقمقهتؿ

ــوًم»  ًمتحؼقــؼ دائــؿ متــقيكم سصــدر إجيــود: أسمرزهــو قمظقؿــي طمؽــؿ اًمقىمــػ يـ  ًُ

ـ اًمقىمـػ وصـػ يؿؽــ احلؽؿـي هـذه أؾموس وقمغم قموسي، وسـوومع ظموصي سصوًمح  فسملك 

 سمـف شمتحؼـؼ واًمعٌـود اًمٌالد قمغم سموخلػمات يػقض وسـٌع اًمعٌود، ظمػمات ومقف يصى وقموء

 اعمًـؾؿلم لأسـقا ســ شمؽقن اخلػمات هذه أن ريى وال قموسي: وسـوومع ظموصي سصوًمح

 .(2)شاعمول ـمقى وسـ طمالل ضمفي سـ يؽقن قمؾقفو طمصقهلؿ وأن وممتؾؽوهتؿ

ومؽؾ هذه اًمًٌؾ واًمطرق اًمتل سر ذيمرهـو واًمتـل يًـفؿ ومقفـو اًمقىمـػ واًمـذي ال 

يؽقن إال سمامل، ويتؿقز قمـ همػمه أكف ىمد يدوم ًمػؽمة ـمقيؾي، ممـو يؽـقن ًمـف أصمـر إجيـويب 

سـفؿ، ومفق قمٌودة سوًمقـي ظموًمصـي سعتؿـدة حمتوج  ؾقمغم اًمػرد وقمغم اعمجتؿع وقمغم يم

 قمغم اعمول متوسًو.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 واًمًــي اًمؽريؿ اًمؼرآن ءوق ذم اًمقىمػ ًمـظوم اعمصؾحقي واألسمعود اًمنمقمقي اعمؼوصد (1)

 (.3) ، صىمصوص مجقؾ سمـ اًمرمحـ قمٌد، اًمـٌقيي

هــ، 1421، رسضـون (145) ، قمددجمؾي اًمٌقون: ؾمؾقامن اًمطػقؾ، إطمقوء ؾمـي اًمقىمػ (2)

 (.21ص )
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  :ًمٌاًمثو اعمٌحٌ

 العبادات املالية يف القروض
طمٌ اهلل شمعومم  قمغم اإلىمراض ذم أيمثر سـ آيي ذم يمتوسمف اًمؽريؿ سٌقـو ومضؾ 

وضمعؾفو سـ  ، ومقفو ضمزاء سـ استثؾ أسر اهلل و ،هذه اًمعٌودة وسؽوكتفو وسـزًمتفو

ومفق دمورة سملم اًمعٌد ورسمف ؾمٌحوكف وشمعومم، وسو أقمظؿ   صمقاب سرضمق،اًمؼرسموت اًمتل هلو 

 اًمرسمح إذا يمون سملم اًمعٌد ورسمف.

ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئوئ  ﴿ :ىمول اهلل 

 .[245 ]اًمٌؼرة: ﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ

 يػفؿقكـف، سمام ًمؾـوس وشمؼريى شملكقس هل امإك   اآليي هذه ذم اًمؼرض واؾمتدقموء»

 ذم صمقاسمـف سمـف يرضمـق سمام اًمدكقو ذم اعممسـ قمطوء ٌفؿم  ًمؽـف :احلؿقد اًمغـل هق واهلل

  واًمنماء. سموًمٌقع اجلـي أظمذ ذم واألسقال اًمـػقس إقمطوء ؿمٌف يمام سموًمؼرض اآلظمرة

 .(1)ش: وهذا ال  ويي ًمف وال طمد﴾ ائ ائ ەئ ەئ ﴿ :وىمقًمف

ـ  : ضمالًمف ضمؾ   احلؼ يؼقل» وـوً  ويؼروف شمعومم اهلل يعوسؾ اًمذي هذا س  ــوً  ىم ر   ً  طم 

ـعووموً  ًمـف شمعومم اهلل ومُقؽثرهو ظموًمصي، سمـقي طمًـي صدىمي قمٌوده غمقم يتصدق سملن   ةً  أ و  ػم 
ثـ   يم 

 شمعـومم اهلل ومنن   :اًمصدىمي شمرك قمغم اًمػؼر ظمقف حيؿؾف وال ًمف،  ويي ال سو إمم سمًٌعامئي

 يمثـر وًمـق يشـوء ســ قمـغم اًمـرزق ويًٌـط إقمطـوؤه، ىمـؾ وًمـق ،يشـوء قمؿـ اًمرزق يؼٌض

وً ؿم يده ىمٌض سـ قمغم يؼٌض سمؾ :إقمطوؤه  قمطـوءً  يـده سمًـط ســ قمغم ويًٌط وسمخاًل، ح 

 .(2)شًمإلومفوم وشمؼريى شمرهمقى شمعومم إًمقف اًمؼرض وكًٌي... وسمذالً 

 أظمـرى ويقؾمـع شمـورة يؼـؽم أو سمعـض قمـغم ويقؾمع سمعض قمغم واهلل شمعومم يؼؽم»

ـ قمؾؿـتؿ وإذا ،ىمدرهو وضمؾ ههو دق ىمد اًمتل احلؽؿي شمؼتضقف طمًٌام  اًمؼـوسمض هـق فأك 

 وأكػؼـقا وملىمروقه قمؾقف شمٌخؾقا ومال :وقمطوئف سمًطف سـ هق امإك   ديمؿقمـ سو وأن   واًمٌوؾمط

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.3/241شمػًػم اًمؼرـمٌل ) (1)

 (.1/271اًمٌحر اعمديد السمـ قمجقٌي ) (2)
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 ومقعـوسؾؽؿ ذًمـؽ سمـدل شمٌخؾـقا سملن   شمعؽًقا وال وإقمطوئف شمقؾمعتف سمدل قمؾقؽؿ وؾمع ممو

ــلن   اًمتعؽــقس ذم سعــوسؾتؽؿ سثــؾ  قمؾــقؽؿ وؾمــع ســو سمعــد ســـ قمؾــقؽؿ ويؼــؽم يؼــٌض سم

 .(1)شاالكػوق قمغم وأىمدريمؿ

 هلـو اهلل ىمـدر إذا سموًمؼتـول شمـذهى ال واحلقـوة ،اهلل سمقد واحلقوة اعمقت يمون وإذا»

ـ سموإلكػوق: يذهى ال اعمول ومؽذًمؽ اًمٌؼوء،  قمــده، سضـؿقن هلل، طمًــ ىمـرض هـق امإك 

 ذم ويضـوقمػف وراطمـي وؾمـعودة وسمريمـي سـوالً  اًمـدكقو ذم يضوقمػف ،يمثػمة أوعووموً  يضوقمػف

 .(2)شاهلل سـ وىمرسمك ورى وستوقمًو، كعقامً  اآلظمرة

 سمـلن   اقمتـدكوه اًمـذي اًمــقع ســ ًمـقس اآليـوت هـذه ذم الىمؽماضا أن   كرى ومؽام»

 سـ اًمغــل اعمرة هذه االىمؽماض إن   ،اًمؼرض إمم سـف حلوضمتف آظمر سـ ؿمخص يؼؽمض

رضمققمفـو  ـمؾـى دون ًمؾؿحتـوضملم أسـقاهلؿ يـػؼـقا أن   قمٌـوده ســ يطؾى اًمذي احلؿقد

وؾمـامهو  ،سملوـعوومفو اًمؼـروض هـذه سثـؾ سمؼضوء وشمعومم ؾمٌحوكف شمؽػؾ وًمذًمؽ :إًمقفؿ

 .اعمؼرولم سـ واإلروموق اًمتعوون سـ ومقفو عمو طمًـي ىمروووً  وشمعومم ؾمٌحوكف

 هذا  اهلل ؾمؿك عموذا: وهق ،اًمـؼطي هذه ذم كػًف يطرح ؾممال وهـوك

 أن ًمقـٌف قمغم ىمروو شمعومم اهلل ؾمامه امإك  : يكم سمام ذًمؽ قمـ أضموسمقا وىمد ىمروو؟ اًمـقع

 واضمى ىمضوء اًمؼرض أن   يمام حموًمي، ال ًمقفإ واصؾ ؾمٌقؾف ذم ًمؾؿـػؼ اعمققمقد اًمثقاب

  .(3)شاعمؼؽمض قمغم

 ﴾ جث مث ىث يث حج مج جح مح جخ حخ مخ جس ﴿ :وىمول 

 [.11]احلديد:

 ذم حمتًـٌوً  اًمـدكقو، ذم اهلل ؾمـٌقؾ ذم يـػـؼ اًمـذي هـذا يؼقل شمعومم ذيمره: سـ»

 ىمروـف رسمـف ًمـف ومقضـوقمػ: يؼـقل احلًــ، اًمؼرض هق وذًمؽ اهلل، قمـد سو سٌتغقو كػؼتف،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/555)اعمثوين، ًممًمقدذم شمػًػم اًمؼرآن اًمؽريؿ واًمًٌع  روح اعمعوين (1)

 (.1/265ذم فمالل اًمؼرآن ) (2)

كظريي اًمؼـرض ذم اًمنمـيعي اإلؾمـالسقي، حيقـك شمـؽـق، سؼـول سـشـقر سمؿجؾـي اًمٌقـون،  (3)

 (.15، ص )(1425( رسمقع اآلظمر ؾمـي )211اًمعدد )
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 .(1)شسئي ؾمٌع سموًمقاطمدة ًمف ومقجعؾ ؾمٌقؾف، ذم سمنكػوىمف أىمروف، ياًمذ ذًمؽ

: أطمــدمهو أســريـ احلًـــ اًمؼــرض هــذا قمــغم ومــوهلل ؾمــٌحوكف وشمعــومم وــؿـ»

 .(2)شيمريؿ أضمر ًمف اعمضوقمػي سع أن وسملم اعمضوقمػي،

 سمف يطػم سملن   يمػقؾ رسمف، يؼرض اًمضئقؾ اًمػؼػم هق فأك   اعمًؾؿ شمصقر وجمرد»

 وهؿ -سـفؿ اعمكمء اًمثري إىمراض إمم قمودة ًمقتًوسمؼقن اًمـوس إن  ! ـمػماكو اًمٌذل إمم

! اعمكمء اًمثرى ذًمؽ أىمروقا سملن االقمتزاز وهلؿ :سضؿقن اًمًداد ألن   -ومؼراء يمؾفؿ

 :وطمده اًمشعقر هذا إمم يؽؾفؿ وال! احلؿقد؟ اًمغـل يؼروقن يموكقا إذا ومؽقػ

 :ؾمقاه إمم شمؾػً يمؾ سـ اعمجرد ًمف، اخلوًمص احلًـ، اًمؼرض قمغم يعدهؿ وًمؽـ

 .(3)شاهلل قمـد سـ ذًمؽ سمعد اًمؽريؿ واألضمر اعمؼدار، ذم اًمضعػ قمؾقف يعدهؿ

ـ»  :يؼـقل اسمــ اًمؼــقؿ  رص   وهــق اخلطـوب، أكــقاع سمـلًمطػ اآليـي ؾمــٌحوكف د 

: واعمعــك األسر، صقغي سـ اًمطؾى رم أسمؾغ وهق اًمطؾى، عمعـك اعمتضؿـ االؾمتػفوم

 ذًمـؽ وؾمـؿك سضـوقمػي؟ أوـعووموً  قمؾقـف ومقجـوزى احلًــ اًمؼـرض هـذا يٌذل أطمد هؾ

 قمـلم أن   قمؾـؿ ستـك اًمٌـوذل ألن   :اًمٌذل قمغم هلو وسمعثوً  ًمؾـػقس طمثوً  طمًـوً  ىمرووً  اإلكػوق

قمً سمد وال إًمقف يعقد سوًمف  .إظمراضمف قمؾقف وؾمفؾ سمذًمف كػًف ًمف ـمق 

 وؾمـامطمي ىمؾٌـف ـمقـى رم أسمؾـغ يمـون حمًــ ورمى  سكمٌ  اعمًتؼرض أن   قمؾؿ ومنن

 يصـػم طمتـك ويثؿـرة ًمـف ويـؿقـف اىمؽموـف سمـام ًمـف يتجـر ًـتؼرضاعم أن   قمؾؿ ومنن كػًف،

ـ قمؾـؿ ومـنن   وأؾمؿح، أؾمؿح سموًمؼرض يمون سمذًمف سو أوعوف  ســ يزيـده يمؾـف ذًمـؽ سـع فأك 

 وقمطـوءٌ  قمظـقؿ طمـظ األضمـر ذًمـؽ وأن   ،اًمؼرض ضمـس همػم سـ آظمر أضمراً  وقمطوئف ومضؾف

ـاًمٌُ  ســ كػًـف رم آلومي إال ىمروف قمـ يتخؾػ ال ومنكف :يمريؿ  اًمثؼـي قمـدم أو ،واًمشـح ؾ  خ 

 .ًمصوطمٌفو سمرهوكوً  اًمصدىمي يموكً وهلذا إيامكف، وعػ سـ وذًمؽ سموًمضامن،

ـ اآليي، شمضؿـتفو اًمتك األًمػوظ هذه حتً يمؾفو األسقر وهذه  ؾمـامه ؾمـٌحوكف فومنك 

 اعمؼـرض إمم إطمًـون ىمـرض وًمؽــ طموضمي، ىمرض ال اعمؼؽمض هق فأك   وأظمؼم ىمروًو،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.23/177شمػًػم اًمطؼمي ) (1)

 (.29/455اًمتػًػم اًمؽٌػم ًمؾػخر اًمرازي ) (2)

 (.6/3485ن )ذم فمالل اًمؼرآ (3)
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 سعوسؾتـف ســف واؾمتدقمك سوًمف أقمطوه اًمذى ومفق اًمرسمح سؼدار وًمقعرف عمعوسؾتف، اؾمتدقموه

 يعطقـف قمام أظمؼم صمؿ اعمضوقمػي، األوعوف وهق سموًمؼرض إًمقف يرضمع سو قمـ أظمؼم صمؿ سمف،

   .(1)شاًمؽريؿ األضمر وهق اًمزيودة سـ ذًمؽ ومقق

ی  ﴿ :وىمد ورد ذيمر هذه اآليي ذم كػس اًمًقرة سرشملم سمـػس اًمثقاب، ىمول 

 ﴾ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب

 .[18]احلديد:

 صمقاهبو ومققومقفؿ إيوه، أىمروقهو اًمتل ىمرووفؿ هلؿ اهلل يضوقمػ»يؼقل اًمطؼمي: 

 وىمرووفؿ صدىمفؿ، قمغم اهلل سـ صمقاب وهلؿ: يؼقل ﴾حب خب مب  ﴿ اًمؼقوسي، يقم

 .(2)شاجلـي وذًمؽ يمريؿ، إيوه

: ومختؿ سموًمؽرم ﴾خب مب  ﴿وسو أمجؾ اًمتعٌػم ذم آظمر اآليتلم سمؼقًمف شمعومم 

إلىمراض ويٌلم ومضوئؾف ومـوؾمى أن خيتؿ اآليي سمؿعـك سـ كػس سع أن اهلل شمعومم يلسر سمو

ومل حيدده ذم اًمدكقو  يمريامً  اً ومنن ًمؽؿ أضمر :اعمؼصقد ومؽلكف يؼقل أقمطقا وال شمٌخؾقا

 وال ذم اآلظمرة وال سموإلكػوق وال سمغػمه.

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې ې  ﴿ :وىمول 

 .[17]اًمتغوسمـ:  ﴾ې

سع ذًمؽ وموهلل شمعومم ؿمـؽقر سمعٌـوده  ذم ومجعؾ اهلل صمقاسمف اعمضوقمػي واعمغػرة، و

 اًمعؼوب. ذم وطمؾقؿ هبؿ :اًمثقاب

 اعمقىمـع وهبـذا قمظـقؿ، ظمـػم اعمغػـرة سـع اإلكػـوق قمـغم اجلزاء سضوقمػي ومنن»

 واعمؼصقد سموالؾمتعورة، إـمالىموً  سمف اعملسقر اإلكػوق قمغم أـمؾؼ اًمؼرض أن   اًمًوسع يعؾؿ

 ؾمـٌى ضمعـؾ ظمـػماً  ضمعـؾ أن   ومٌعـد ،سؽـرراً  اهتامسوً  سمف اعملسقر اإلكػوق سمػضؾ االقمتـوء

 ضمعـؾ إذ اًمطؾى ذم وشمؾطػوً  شمرهمقٌوً  هبذا ويمػك ًمرسمف اًمعٌد سـ ىمرض فسملك   وقمرف اًمػالح

 .(3)شسوال شمعومم اهلل يعطل يملكف اعمـػؼ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/363ـمريؼ اهلجرشملم السمـ اًمؼقؿ ) (1)

 (.23/191شمػًػم اًمطؼمي ) (2)

 (.28/291اًمتحرير واًمتـقير ) (3)
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وىمد ىمـرن اهلل شمعـومم اًمؼـرض سمـلقمظؿ اًمعٌـودات اًمٌدكقـي واعموًمقـي، وهـل اًمزيمـوة 

 أقمظؿ أضمرا .Qـد اهلل يمؾ ظمػم سدظمر قم واًمصالة، وسملم اجلزاء سملن  

ک ک ک ک گ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  ﴿... :ىمول 

 .[21]اعمزسؾ: ﴾ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ ھ 

قمـــ اعمًـؾؿلم ذم يمرسمـوهتؿ ذم احلقــوة وهمػمهـو، وهــق  وً إن ذم اًمؼـرض شمـػقًـ

ذم هـذا اًمزسـون  سموقمتٌوره ىموئؿ قمغم اعمول ذم األصؾ ومتتعدد وضمقه اًمـػع سمـف ظمصقصـوً 

رع سمـوب ـاًمػؼر وشمعددت اطمتقوضموت اًمـوس، وموًمؼرض سـ وضمفي كظـر اًمشـاًمذي يمثر ومقف 

قمــغم سًــوقمدة  ريـ وسمــذًمؽ طمــٌ اًمـٌــل ـيمٌــػم ســـ أسمــقاب اًمتـػــقس قمـــ اعمعًــ

من كػس ظن مممن كربة منن كنرب » :اعمحتوضملم واًمتـػقس قمـفؿ، يمام ذم ىمقًمف 

للندكقا يسننر لهل ر يف نر ظذ معسننللدكقا كػس لهل ظـه كربة من كرب يوم للؼقامة ومن يس

 .(1)شظؾقه يف للدكقا ولٔخرة، ولهل يف ظون للعيد ما كان للعيد يف ظون أخقه

وموًمؼرض هيدف إمم حتؼقؼ سصؾحي ؿمخصقي واضمتامقمقي، سموًمشؽؾ اًمذي 

اًمتل طمٌ قمؾقفو  ييعؿؼ ذم اًمـػس اًمتعوون واًمتػوقمؾ اإلجيويب واعمشوريمي اًمػعوًم

 .[2وئدة:]اعم﴾ەئ وئ وئ ۇئ﴿ :اًمؼرآن اًمؽريؿ ذم ىمقًمف 

اإلؾمالم ىمد اقمتـك سمـوًمؼرض احلًــ ودقمـو إًمقـف وؾمـوقمد ذم متفقـد ومؽرشمـف،  إن  

رع ؾمـتعطل ـووع اًمؼرض هبذه اًمصـقرة اعمثوًمقـي طمًـى وضمفـي كظـر اًمشـ وذًمؽ ألن  

ىموسـي نزمخًو واوحًو إلسؽوكقي االؾمتػودة سـ اؾمتخدام اًمطريؼي األكجح ذم اعمًـوقمدة سم

 .كعوش اًمتـؿقيإققيي ذم يعطل طم :كظوم اىمتصودي ستؽوسؾ وسًتؼر

اإلؾمــالم مل يتجوهــؾ اًمظــروف واألطمــقال اًمتــل متــر سموعمًــؾؿلم، ومؿؽـــ  إن  

ريع االؾمـتؼراض: ـداة إكػوق واؾمتثامر، ومل يؼـػ قمــد طمـد شمشـأاًمؼرض سـ أن يؽقن 

إمم ســح  وسمؾ طمٌ أهـؾ وأصـحوب األسـقال قمـغم اإلىمـراض ورهمـٌفؿ ذم ذًمـؽ ودقمـ

 .هلل وسضوقمػي سـ ا اًمؼروض وووع هلو ضمزاءً 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، كتللاب اللل كر والللدظوات والتوبللة 4/2174أخرجلله: مسللؾم يف صللحقحه ) (1)

 (.2699واالشتغػار، رقم )
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اًمعؿؾ سمـظوم اإلىمراض وشمـػقس اًمؽرب ؾمـقمدي سمـوًمؼطع إمم طمـؾ يمثـػم ســ  إن  

سشويمؾ اًمـوس سمتقومػم اًمًـققًمي اًمالزسـي ًمؼضـوء طمـقائجفؿ، سمًـققًمي يموومقـي شمغــقفؿ قمــ 

وهـو يظفر أصـؾ اعمـقدة واًمرمحـي  ،اًمطؾى واحلرسون واالؾمتؼراض اًمرسمقي اعمحرم

 وطمض قمؾقفو. واًمرأومي واًمتعوون اًمتل دقمو إًمقفو اإلؾمالم

ؾمتؼراض سصؾحي يمٌػمة أظمرى ستحؼؼي قمغم اًمػرد واعمجتؿع شمتؿثـؾ إن ذم اال

اًمرسمقيــي اعمحرســي اًمتــل أيمــد اًمشــورع قمــغم قمظــؿ إصمؿفــو،  ضذم اًمؼضــوء قمــغم اًمؼــرو

ىمتصود واؾمتغالل ألطمقال اًمػؼراء، ومعـدسو طمرسفو ويمذًمؽ سو هلو سـ أصمر ؾمؾٌل قمغم اال

 .سـ اهلل  اسمًو يمٌػماً ووع هلو سمدياًل يثوب وموقمؾف صمق اهلل 

روقمقي ـوهبذا يؽقن اإلؾمالم ىمد ىمدم ظمططـًو ستامؾمـؽي ستؽوسؾـي ســ ظمـالل سشـ

اًمؼرض واًمـدقمقة إًمقـف، ويمـؾ هـذا ؾمـقثؿر سمـوخلػم قمـغم اًمػـرد اعمؼـرض وقمـغم اًمػـرد 

 جتؿع سـ دومع ظمطر اًمرسمو واًمتعوسؾ سمف.اعمؼؽمض، وقمغم اعم

حج مج  جث مث ىث يث ﴿ :وأؿمؿؾ دًمقؾ قمغم ذًمؽ سو ضمو ء ذم ىمقًمف 

 .[11]احلديد:  ...﴾جح

لدسؾم أخو لدسؾم ٓ يظؾؿه وٓ يسنؾؿه منن كنان يف حاجنة : »وىمقل اًمـٌل 

أخقه كان لهل يف حاجته، ومن فرج ظن مسنؾم كربنة فنرج لهل ظـنه كربنة منن كنرب ينوم 

 .(1)شللؼقامة، ومن شس مسؾاًم شسه لهل يوم للؼقامة

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ادسلؾم ادسلؾم كتاب ادظامل والغصب، باب ال شظؾم ، (3/128أخرجه: البخاري ) (1)

(، كتاب الز والصؾة واآلداب، باب 4/1996(، ومسؾم يف صحقحه )2442وال شسؾؿه، رقم )

 (.2581حترشم الظؾم، رقم )
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  :راسمعاًم اعمٌحٌ

 علقة مبكارم األخالقالعبادات املالية املت
 لإليثار-1

إًمقف، ومٌف  إذا يمون حمتوضموً  اعمول سـ أطمى األؿمقوء ًمؾعٌد وظمصقصوً  سعؾقم أن  

أضمره يزداد وشمعظؿ كػؼتف  ومنن   :هلذا اعمول أسقره، وإذا يمون حمٌوً  شمف واؾمتؼوسيوىمقام طمق

، وهمػمهو سـ [177]اًمٌؼرة:﴾ٿ ٿ ٹ ٹ  ﴿ :يمام ووح اًمؼرآن اًمؽريؿ ومؼول 

 .يوتآلا

إذا أكػـؼ وهـق حمتوضمـًو  وفعـدكو أصـقاًل ذم صـوطمٌوشمشتد قمظؿي اًمـػؼي وشمظفر س

 وء.طيمصمر اًمػؼػم قمغم كػًف ذم اًمع هلذا اعمول، وهق أن  

ىمـوم األكصـور سمنيثـور  سووىمد رضب اًمصحوسمي اعمثؾ األروع ذم هذه اًمصـػي قمــد

 .ظمقا ؿ سـ اعمفوضمريـإ

ـي طمظقفمفو ذم ػساًمـ   قمغم اًمغػم شمؼديؿ هق اإليثور»: اًمؼرـمٌل ىمول كققي   رهمٌـي اًمد 

ــي، احلظــقظ ذم يـق  ة قمـــ يـشــل وذًمــؽ اًمد  ــي، وشمقيمقــد اًمقؼــلم ىمــق   ٌ ــؼم اعمح  قمــغم واًمص 

ي  .(1)شاعمشؼ 

 يرقوىمد صقر اًمؼرآن اًمؽريؿ سو ومعؾف اًمصحوسمي ريض اهلل شمعومم قمـفؿ أقمظؿ شمص

ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ  ﴿ :ذم ىمقًمف 

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی یی ی جئ حئ مئ 

 .[9]احلنم: ﴾يئ جب ىئ

 اًمدار شمٌقءوا واًمذيـ األكصور يصػ وهق: ذيمره شمعومم يؼقل»: اًمطؼمي ىمول

 ويعطقن: يؼقل ،﴾ېئ ېئ ىئ  ﴿: اعمفوضمريـ ىمٌؾ سـ ،واإليامن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.18/26شمػًػم اًمؼرـمٌل ) (1)
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 يمون وًمق ،﴾ىئ ىئ ی ی  ﴿ ،أكػًفؿ قمغم هبو هلؿ إيثورا أسقاهلؿ اعمفوضمريـ

 .(1)شأكػًفؿ قمغم أسقاهلؿ سـ سمف آصمروا سو إمم ووموىمي طموضمي هبؿ

ــد أكػًــفؿ، طموضمــي قمــغم اعمحــوويٍ يؼــدسقن: أي»: يمثــػم اسمـــ وىمــول  ونؤويٌ

 .(2)شذًمؽ إمم اطمتقوضمفؿ طمول ذم ىمٌؾفؿ سموًمـوس

 اًمتصـدق جمـرد ســ أيمؿـؾ ومفـق اخلصوصي سع اإليثور وأسو»: شمقؿقي اسمـ ويؼقل

 سمؾ :ظمصوصي سمف يؽقن ستصدق يمؾ وال سمصمراً  حمٌوً  ستصدق يمؾ ًمقس فومنك   :اعمحٌي سع

   .(3)شاخلصوصي سمف شمٌؾغ ال حمٌي سع سمٌعضف ايمتػوئف سع حيى سمام يتصدق ىمد

ل   أشمك رضمالً  أن  »: هريرة أيب قمـو : ومؼؾـ كًوئف إمم ومٌعٌ  اًمـٌ 

ّٓ  معـا ما»  رضمؾ ومؼول شا؟هذ -يضق  أو -يضمّ  من»:  اهلل رؾمقل ومؼول ،شلداء إ

: ومؼوًمً ، هللا رؾمقل وقػ أيمرسل: ومؼول ،اسرأشمف إمم سمف وموكطؾؼ ،أكو: األكصور سـ

سل هاضمؽ وأصٌحل ـمعوسؽ هق ئل: ومؼول ،صٌقوين ىمقت إال   قمـدكو سو  صٌقوكؽ وكق 

سً ،هاضمفو وأصٌحً ـمعوسفو ومفق لت قمشوء، أرادوا إذا  ىموسً صمؿ   صٌقو و، وكق 

و ام ريوكفيُ  ومجعال وملـمػلشمف هاضمفو شمصؾح يمل    همدا أصٌح ومؾام   ـموويلم ومٌوشمو يليمالن أ  

 اهلل وملكزل -شفعالؽام من ظجب أو -للّؾقؾة لهل ضحك»: ؼولوم  اهلل رؾمقل إمم

ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی یی ی جئ حئ مئ ىئ يئ ﴿ :

 .[9:احلنم] (4)﴾جب

ل   آظمك اعمديـي ىمدم عمو:»قمقف سمـ اًمرمحـ قمٌد وهذا  ؾمعد وسملم سمقـف  اًمـٌ 

سمقع سمـ  وسوًمـف، أهؾـف يـوصـػف أن قمؾقـف ومعـرض ،اسرأشمون األكصوري   وقمـد األكصوري   اًمر 

 .(5) ش...للّسوق ظذ دّلوين ومالك أهؾك يف لك لهل بارك »:ًمف ومؼول

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(22/527شمػًػم اًمطؼمي ) (1)

 .(8/71شمػًػم اسمـ يمثػم ) (2)

 (.7/184)قؿقي، ، السمـ شم سـفوج اًمًـي اًمـٌقيي (3)

ـــف: اًمٌخـــوري ذم صـــحقحف ) (4) ـــى، ، (5/34أظمرضم ـــوب اعمـوىم ـــوبيمت ـــقل سم  : اهلل ىم

، (3/1624(، وسًــؾؿ ذم صــحقحف )3798﴾، رىمــؿ )ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی یی  ﴿

 (.2154يمتوب األذسمي، سموب إيمرام اًمضقػ وومضؾ إيثوره، رىمؿ )

ىمـقل اهلل  يمتتوب اًمٌققع، سموب سـو ضمـو ء ذم، (3/53أظمرضمف: اًمٌخوري ذم صحقحف ) (5)

 (.2149شمعومم: ﴿ومنذا ىمضً اًمصالة وموكتشـروا ذم األرض...﴾، رىمؿ )
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 ؾمـقاهؿ، ســ قمـغم هبـو ومتقزوا همػمهؿ، هبو وموىمقا اًمتل األكصور أوصوف ؿـوم»

 وهمػمهـو، األسـقال ســ اًمــػس سمؿحـوب اإليثـور وهق اجلقد، أكقاع أيمؿؾ وهق اإليثور،

 ســ إال يؽـقن ال وهـذا واخلصوصي، رورةـاًمض سع سمؾ إًمقفو، احلوضمي سع ًمؾغػم وسمذهلو

 .(1)شوًمذاهتو اًمـػس ؿمفقات حمٌي قمغم سؼدسي  هلل وحمٌي زيمل، ظمؾؼ

 اعمًـؾؿلم كػقس ذم أصؾف وسمذًمؽ سموإليثور، طموومؾي  اًمـٌل طمقوة يموكً ًمؼد

 .وقموداهتؿ ـمٌوئعفؿ ذم وريمزه األوائؾ،

ـــ  ــفؾ ومع ـــ ؾم ــعد سم ــرأة أن  ؾم ــوءت اس ــقل إمم ضم ــؼمدة  اهلل رؾم  سم

 ومخـرج إًمقفو، حمتوضموً   اًمـٌل وملظمذهو أليمًقيمفو، ديسمق كًجتفو ومؼوًمً سـًقضمي،

  اًمـٌـك ومجؾـس ،شكعـؿ»: ومؼـول! أطمًـفو سو ايمًـقفو،: ومالن ومؼول إزاره، وإ و إًمقـو

 ًمًٌـفو! أطمًــً سـو: اًمؼقم ًمف ومؼول ،إًمقف هبو أرؾمؾ صمؿ :ومطقاهو رضمع صمؿ اعمجؾس، ذم

 شللته ما ولهل إين»: ومؼول ،ؾموئالً  يرد ال فأك   وقمؾؿً ؾملًمتف صمؿ إًمقفو، حمتوضموً   اًمـٌك

 .(2)شكػـه فؽاكت»: ؾمفؾ ىمول ،شكػـي لتؽون شللته امإك   ٕليسفا،

إن اإليثور ســ اًمعٌـودات اعموًمقـي اًمعظقؿـي اًمتـل شمطفـر هبـو اًمـػـقس ســ اًمشـح  

فو، وـمريؼ يمامل اإليامن، ئائؾ األظمالق، وهق دًمقؾ ؾمخوء اًمـػس وارشمؼوذواًمٌخؾ، ور

 .وحمٌي اًمرزاق 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.851شمػًػم اًمًعدي )ص  (1)

 الؽػلن اشتعد من باب، كتاب اجلـاعز، باب (2/78أخرجه: البخاري يف صحقحه ) (2)

 (.1277، رقم )ظؾقه شـؽر فؾم  الـبي زمن يف
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 كرلم للضق إ-2

 وهل قمٌودة سوًمقي قمظقؿي أظمرى.

نن إيمرام اًمضقػ ذم اإلؾمالم طمـؼ ســ احلؼـقق اًمتـل ومروـفو اإلؾمـالم قمـغم وم

األكٌقـوء واًمصـوحللم وطمـٌ  صـػوتاهلل شمعومم ذم يمتوسمف اًمؽريؿ ســ  وىمد ضمعؾفاًمعٌد، 

 .قمؾقف

 .[51]احلجر:﴾حئ مئ ىئ يئ  ﴿: ومؼول قمـ إسمراهقؿ 

هبؿ أن ضمعؾفؿ  ؽي، ومليمرسفؿ اهلل هؿ اعمالئووقػ إسمراهقؿ 

 .(1)أوقوومف

 .[51اًمذاريوت:]﴾ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ  ﴿ :وذم ىمقًمف 

ـ ،اهلل قمــد يمـذًمؽ ؿأل    وإس   :سموعمؽرسلم إسمراهقؿ وقػ وصػومؼد   إؿمـورة ووإس 

 وإرظموصـف وؾمـخوؤه إسمـراهقؿ يمـرم ويٌـدو، اًمؼصي ذم ورد يمام هلؿ إسمراهقؿ إيمرام إمم

 اًمًـالم، قمؾـقفؿ ويـرد ،ؾمالسوً : ويؼقًمقن قمؾقف يدظمؾقن فوقػ يؽود ومام :واوحو ًمؾامل

 :أي -أهؾـف إمم يـذهى طمتـك ويـرده اًمًـالم يتؾؼك يؽود سو ،يعرومفؿ وال يـؽرهؿ وهق

 .(2) وومػماً  ـمعوسوً  سمف وجيلء ،اًمطعوم هلؿ ًمقفقئ سًورقمو -زوضمف

 أذف هـل اًمتـل اًمضـقوومي آداب اآليـي هـذه مجعً ومؼد: »اًمؼقؿ  ىمول اسمـ

 وساًمــ  أووـوع سـ هل امإك   :شمؽؾػ ختؾػ  هل اًمتل ؽؾػوتاًمت   سـ قمداهو وسو اآلداب،

 .(3)شوومخراً  ذوموً  اآلداب هبذه ويمػك، وقمقائدهؿ

طمرصف قمغم إيمرام اًمضقػ،  ىمد ضموء ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ ذم ىمصي ًمقط و

 ﴾ائ ەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ﴿ :ىمول 

 .[68-67]احلجر:

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.432شمػًػم اًمًعدي )ص  (1)

 (.6/3382)ذم فمالل اًمؼرآن  (2)

 (.4/111ضمالء األومفوم السمـ اًمؼقؿ ) (3)
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هـذه اًمصـػوت ســ صـػوت  أن  و :ءومػقفو ومضـقؾي إيمـرام اًمضـقػ ورقمويـي اًمغرسمـو

 األكٌقوء.

﮷   ﴿وىمول قمـف أيضًو:  ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶

 .[78:د]هق ﴾﮸﮹﮺  ﮻ ﮼ ﮽ 

ــنن :ؿمــل ؿ ذم شمػضــحقين ال :أي ــف، إظمــزاء اًمرضمــؾ وــقػ إظمــزاء وم  ال أو ًم

 .  (1)ومقفؿ ختجؾقين

يي سموًمتحذير سـ شمريمف وًمؾتشديد قمغم سؽوكي إيمرام اًمضقػ ىمركف ذم هذه اآل

﮴ ﮵ ﮶ ﮷﮸   ﴿ :سمؼقًمف   .﴾﮳ 

 يمراستـل طمػـظ وسمـلم اًمػوطمشي، سموضمتـوب اهلل شمؼقى سملم سمف أسرشمؽؿ سمام وملمجعقا

 ًمؾؿضقػ ومضقحي قػاًمض   ومضقحي ومنن   وقػل، ذم سمػضقحتل واستفوين إذالزم وقمدم

 .(2)ًمف وإهوكي

ؾمؿك قمدم  ًوء قمغم سو ىمول سمعض اعمػنيـ أن اهلل وذم ؾمقرة اًمـ  

ٻ ٻ ٻ ٻ  ﴿ :وأذن ذم احلديٌ سمف، ىمول  اإلطمًون إمم اجلور ؾمقءاً 

 .[148]اًمـًوء:﴾پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

 ومقجقز فمؾؿ، سـ إال اًمؼقل سـ سموًمؼٌح اجلفر اهلل حيى ال» :ىمول اًمٌغقي 

ۋ ۋ ۅ ﴿ : اهلل ىمول قمؾقف، يدقمق وأن   اًمظومل فمؾؿ قمـ خيؼم أن   ًمؾؿظؾقم

 .[41:اًمشقرى]﴾ۅ ۉ ۉ ې ې ې 

 ومؾـف وقوومتف حيًـقا ومل يؼروه ومؾؿ سمؼقم كزل إذا اًمضقػ ذم هذا جموهد وىمول

 .سمف صـع سو ويذيمر يشؽق أن

 إكـؽ اهلل رؾمـقل يـو ىمؾــو: ىمـول أكـف ، قمـوسر سمــ قمؼٌي ؾموق سمًـده إمم ثنم 

 بؼنوم كنزلتم إن»:  اهلل رؾمـقل ًمــو ومؼـول شمـرى؟ ومـام يؼروكــو ومـال سمؼـقم ومــزل شمٌعثـو

 للنذي للضنق  حنق منـفم فخنذول ؾنوليػع مل فننن فناقيؾول لؾضق  يـيغي بام لؽم فلمرول

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.6/313شمػًػم األًمقد ) (1)

 (.12/112شمػًػم اعمـور ) (2)
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 .(2)ش(1)«هلم يـيغي

 لٔخر وللقوم باهل يممن كان من»: ىمول  اًمـٌل أن   ، هريرة أيب وقمـ

 .(3)شضقػه فؾقؽرم

ـ إيمرام إن»  يثـوب اًمصـودق، ًمؾؿًـؾؿ حمٌـى قمزيـز قمؿـؾ اإلؾمـالم ذم قػاًمض 

 يـليت صمـؿ ،وًمقؾـي يـقم اًمضـقػ ومجـوئزة ،طمـدوداً  ًمـف وووـع اإلؾمـالم كظؿـف وىمد قمؾقف،

 صـحقػي ذم شمثٌـً صـدىمي ومفـق ذًمـؽ قمـغم زاد وسـو أيوم، صمالصمي وسدشمف اًمضقوومي، واضمى

 .اعمضقوف اًمؽريؿ اًمرضمؾ

 واًمـػًــقوت األسزضمــي يتٌــع اظمتقوريــوً  أســراً  اإلؾمــالم ذم اًمضــقػ إيمــرام وًمــقس

 إذا شملديتـف إمم يٌـودر أن   قمؾقف اعمًؾؿ، قمغم واضمى هق اموإك   اًمشخصقي، واالضمتفودات

 .(4)شوقػ سمػـوئف كزل أو ـمورق، سموسمف ىمرع سو

ومنيمرام اًمضقػ ظمؾؼ إؾمالسل أصقؾ يًوقمد اًمضقػ قمـغم ىمضـوء طمـقائٍ يمثـػمة 

ومؼـد  :ذم هذا اًمزسـ اًمـذي اشمًـع ومقـف سمؾـدان اًمعـومل ويمثـرت طمـقائٍ اًمــوس ظمصقصوً 

يؽقن وقػًو ألطمد يعرومف أو ال، وذم شمطٌقؼ هـذه اًمػضـقؾي  ألن   :يؽقن اإلكًون سضطراً 

وس وكنمـ اًمـقد ًمتـلًمػ سمـلم اًمــ اًمًخوء واًمرمحـي وا شمعقد قمغم -ضقػًما موهل إيمرا-

سمقـفؿ، ومفل سـ آيمـد األظمـالق اًمػووـؾي، واًمتـل سـع اًمـقـي احلًــي شمؽـقن قمٌـودة سوًمقـي 

اًمـوس سع إطمقوء اًمًــ واًمػضوئؾ  ر اًمقد واًمتلًمػ سملمـظموًمصي شمؾعى دورًا سمورزا ذم كش

 واإلستثول خلؾؼ األكٌقوء.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يمتــوب األدب، سمــوب إيمــرام اًمضــقػ ، (8/32أظمرضمــف: اًمٌخــوري ذم صــحقحف ) (1)

يمتــوب اًمؾؼطــي، سمــوب ، (3/1353وسًــؾؿ ذم صــحقحف )، (6137وظمدستــف إيــوه سمـػًــف، رىمــؿ )

 (.1727م )رقاًمضقوومي وكحقهو، 

 (.2/314سعومل اًمتـزيؾ ًمؾٌغقي ) (2)

( يمتوب األدب، سموب إيمرام اًمضقػ وظمدستـف إيـوه سمـػًـف، 8/32أظمرضمف: اًمٌخوري ) (3)

 وًمـزوم واًمضقػ، اجلور إيمرام قمغم احلٌ سموب( يمتوب اإليامن، 1/68(، وسًؾؿ )6136رىمؿ )

 (.47، رىمؿ )اإليامن سـ يمؾف ذًمؽ ويمقن اخلػم قمـ إال اًمصؿً

ــام اعمًــؾؿ قيؿمخصــ (4) ــوب ذم اإلؾمــالم يصــقهمفو يم ــد قمــكم واًمًـــي اًمؽت ، د/ حمؿ

 (.286) صاهلوؿمؿل، 
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 للوفاء بالـذر.-3

اًمقوموء  ـ احلؼقق اعمتعؾؼي سموعمول واًمتل شمعد سـ أسمقاب احلؿد هلل س 

ومعؾ اخلػمات  سموًمـذور اعموًمقي، وشمتعدد وضمقهفو سـ اًمتؼمع أو اًمصدىمي، أو اهلٌي أو

 يموًمقىمػ أو همػم ذًمؽ سـ أقمامل اًمؼم واًمتل ال شمؼقم إال سموعمول هموًمًٌو.

  :ول ومؼ ،وىمد ورد احلٌ قمغم اًمقوموء سموًمـذور ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ

  .[29]احلٍ: ﴾...ے ۓ ﴿

ــفو  فننال لهل، ينيعصنن أن كننذر ومننن فؾقطعننه، لهل يطقننع أن كننذر مننن»:  ىمقًم

 .(1)شيعصه

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ  ﴿ :وىمول اهلل 

 .[271]اًمٌؼرة: ﴾ٺ ٺ ٺ

 أسر اًمتل ويمثػمهو، ىمؾقؾفو وسًتحٌفو، واضمٌفو اًمـػؼوت، قمغم اعمجوزاة ومقف وهذا

 قمؾقف خيػك ومال :يعؾؿفو  اهلل وإن كػًف، اعمؽؾػ أًمزسفو اًمتل واًمـذور هبو، اهلل

 قمـ صدرت ومنن   همػمه، أو اإلظمالص هق هؾ قمـف، صدرت سو ويعؾؿ رء، سـفو

 مل وإن اجلًقؿ، واًمثقاب اًمعظقؿ سموًمػضؾ قمؾقفو ضموزى اهلل عمرووة وـمؾى إظمالص

 ـس كػًف قمغم أوضمٌف سو يقف ومل ،اًمـػؼوت سـ قمؾقف وضمى سو اًمعٌد يـػؼ

 همػم ذم ءاًمٌم   ووع ىمد فمومل فومنك   اعمخؾقىموت، رى سمذًمؽ ىمصد أو اعمـذورات،

: ىمول ومؾفذا يـٍمه، ومل اخلؾؼ سـ أطمد يـػعف ومل اًمٌؾقغي، اًمعؼقسمي واؾمتحؼ سقوعف،

  .(2)﴾ڀ ٺ ٺ ٺ ﴿
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كتاب األشامن والـ ور، باب الـل ر يف الطاظلة، رقلم ، (8/142أخرجه: البخاري ) (1)

(6696.) 

 (.116، 115شمػًػم اًمًعدي )ص (2)
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سدح اهلل األسمرار سموًمقوموء كذر اًمطوقمي قمٌودة سـ اًمعٌودات، وىمد  ال ؿمؽ أن  و

ٱ  مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب ﴿ :سموًمـذر، ىمول اهلل 

 .[7-5]اإلكًون: ﴾پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ

ومل  ،وذم اآليوت اًمًوسمؼي ىمد أصمـك اهلل ؾمٌحوكف وشمعومم قمغم اعمـقوملم سمــذورهؿ

اًمثـوء قمغم سـ ىموم سموًمٌذل سموعمـول، واًمــذر  قمغم أن   يثـ قمغم اًمذي يـذر، وهذا ومقف دًمقٌؾ 

جتؿـع سمـوًمـػع، ٌف سموإلكػـوق، ويعـقد قمـغم اًمػـرد واعمف هيذب صوطمومقف كػع يمثػم سـفو أك  

 أو كػع قموم يعقد قمغم اًمػرد واعمجتؿع. ،أو وىمػ ،يمون صدىمي إن   ظمصقصوً 

 

 لهلدية -4

إن اهلديي أطمد اًمػضوئؾ واألظمالق اًمًوسقي واًمعٌودات اعموًمقي اًمتـل دقمـك إًمقفـو 

 اًمؼرآن اًمؽريؿ.

 .(1)شقمطقي قمغم ـمريؼ اعمالـمػي»واهلديي هل: 

عمو  -سمؾؼقس  -وء ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ ذيمر اهلديي، ومؼوًمً سؾؽي ؾمٌلوىمد ضم 

ی جئ حئ مئ ىئ  ﴿، ىموًمً ًمؾؿأل سـ طمقهلو: ظموومً سـ ؾمؾقامن 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ    يئ جب حب خب

 .[36-35]اًمـؿؾ:﴾ٺ ٺ

 ،اًمصدىمي يؼٌؾ وال ،قمؾقفو ًقويث اهلديي يؼٌؾ  اًمـٌل يمون » :ىمول اًمؼرـمٌل

 اموإك   :أمجعلم قمؾقفؿ اهلل صؾقات األكٌقوء ؾموئرو ؾمؾقامن يمون ويمذًمؽ

 يمقن سـ ذيمركوه سو قمغم :كػًفو ذم سو قمغم قمالسي ردهو أو اهلديي ىمٌقل سمؾؼقس ضمعؾً

﮳  ﴿ :يمتوسمف ذم هلو ىمول ألكف :كٌقو أو سؾؽو ؾمؾقامن  [31:اًمـؿؾ] ﴾ے ۓ ۓ ﮲

 ذم ؼررشم اًمذي اًمٌوب سـ هذا وًمقس ،هديي قمـف يمظمذ وال ،ومديي ومقف شمؼٌؾ ال وهذا

 اًمرؿمقة وهل ،سموًمٌوـمؾ احلؼ وسمقع رؿمقة هل وإكام ،سمًٌقؾ اهلديي ىمٌقل قمـ اًمنميعي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.6/161تػسر البغوي ) (1)
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 وقمغم أطمد يمؾ سـ ضموئزة ومن و واًمتقاصؾ ًمؾتحٌى اعمطؾؼي اهلديي وأسو ،حتؾ ال اًمتل

 .(1)شسنمك سـ يؽـ مل سو وهذا ،طمول يمؾ

طمؼ أم وهـو حتي اًمعٌقديي هلل شمعومم يمام ذم اًمـظر سمؿراد هذه اهلديي أهل 

 سموـمؾ، وهؾ يؼٌؾفو أم ال؟

ًمؼد قمؾؿ كٌل اهلل ؾمؾقامن قمؾقف اًمًالم أن اعمؼصقد سـ هذه اهلديي أ و رؿمقة 

ٿ ٿ ٿ ٿ    ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ﴿ًمقؼػ قمـ ضمفوده، ومردهو وىمول: 

 .[37-36]اًمـؿؾ:  ﴾ ٹ ٹ ٹ ٹ

قن سـدوسمـي إذا ؽـوموهلديي هلو ومضـوئؾ يمثـػمة سموقمتٌورهـو قمؿـؾ يتؼـرب سمـف، وىمـد شم

، ومؼـد يمـون دم اًمديـ، واهلديي هلو ومضوئؾ يمثػمة، ومفل اىمتداء سموًمـٌل يموكً ومقام خي

 .(2)شيؼيل لهلدية ويثقب ظؾقفا» :

و ؾمٌى ويمذًمؽ ومن    ،(3)شهتادول حتابول» :ًمؼقًمف  ،و دمؾى اعمحٌيوأ    

ػس وشمعقيدهو قمغم قب وشمطققٌفو، وإذهوب اًمشحـوء، وهتذيى اًمـ  ؾؼًمتفذيى اًم

ن اإلكًون ًمق ضمود سموهلديي ومؿـ سموب أومم أ ن اًمٌخؾ، إذكػوق وشمطفػمهو سـ دراإل

ويمذًمؽ اإلكػوق ذم ؾمٌقؾ واإلؾمفوم ذم  ،ؾمقؼقم سموًمػرائض اعمػرووي قمؾقف ذم اعمول

واقمؽماف سموجلؿقؾ، وهل سـ أؾمٌوب اًمزيودة  عاهلديي شمقاو يمؾ ـمرق اخلػم، يمام أن  

ڦ  ﴿ :ل و سـ أؾمٌوب اًمشؽر، وىمد وقمد اهلل اًمشويمريـ سموًمزيودة، ىموأل   

 .[7]إسمراهقؿ:  ﴾ڦ ڄ 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.13/198تػسر الؼرضبي ) (1)

( باب اببة وفضؾفا والتحرشض ظؾقفا، رقم 3/157لبخاري يف صحقحه)أخرجه: ا (2)

(2585.) 

وأبو شعذ يف مسـده ، باب قبول ابدشة، (1/316أخرجه البخاري يف األدب ادػرد ) (3)

وحسلـه ، (81بلاب يف ابدشلة، رقلم )، (1/33والبقفؼي يف األداب )، (6148رقم )، (11/9)

 .(1611األلباين يف اإلروا ، رقم )



 العبادات املالية من سائر الطاعات                       خامسالفصل ال       

 

 

285 

أسـر حيٌـف اهلل شملًمقػ ًمؾؼؾـقب وزرع ًمؾؿـقدة سمـلم اًمــوس سـ ومقفو عمو اهلديي  إن  

ؾمٌحوكف وشمعومم وسؼصد ذقمل واوـح، ومفـل قمٌـودة سوًمقـي قمظقؿـي وىمرسمـي إمم اهلل قمـز 

 وضمؾ إذا ىموم سمؼؾى صوطمٌفو هذا اعمؼصد اًمعظقؿ.
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 متفقد

 اجلزاء على االمتجال ألوامر اهلل تعاىل

 يف العبادات املالية 
اًمـامء واًمزيودة،  روع مو يعقد قمغم مول اعمـػؼ مــشكػوق اعماء اإلإن مـ ضمز»

اعمـػؼ سموخلؾػ ىمد وقمد  اهلل  إٓ أن   8كػوق وإن يمون كؼصًو فموهرًا ذم اعمولوموإل

ی ی ی ی جئ حئمئ ىئ يئ  ﴿ :، ىمول اهلل ذم موًمف ذم اًمدكقو

 .[97ؾمٌل:]﴾ جب

دمورشمـف  سمتقًػم ؾمٌؾ اًمـرزق ًمـف وزيـودة خيؾػ قمؾقف ذم موًمف أن اهلل  ذًمؽ

 اهلل شمعومم هق ظمػم اًمرازىملم، يرزق مـ يشوء سمغػم طمًوب. ن  ومٌوريمي اعمول، ومن

مـ ذهوب  وهذه طمؼقؼي همػؾ قمـفو يمثػم مـ اًمـوس، ومفؿ يؼٌضقن أيدهيؿ ظمقوموً 

وس أدرك هـذه اقؼقؼـي قمقوكـًو ومشـوهدة، أمقاهلؿ وكؼصفو سموإلكػوق، وىمؾقؾ مــ اًمـ ـ 

 زيـودة وكـامء، ودمورشمـف ذم  كجـد أن موًمـف ذمومؿـع يمثـرة إكػوىمـف وسمذًمـف ذم ؾمـٌقؾ اهلل

 .(1)ش، وذًمؽ ومضؾ اهلل يمشمقف مـ يشوء واهلل ذو اًمػضؾ اًمعظقؿاشمًوع

، اًمؼميمـي واًمــامء8 اعمول مــ ـمـرق اقـول وإكػوىمـف ومقفـو  ؾحتصقومـ ضمزاء 

يلطمذ موالً زمحؼه  فؿن: »، ىمول: ىمول رؾمقل اهلل ومعـ أيب ؾمعقد اخلدري 

 .(2) ...شيبورك له فقه

سمف ذم اًمٌقع  وذم هذه اًمؼميمي ذم أظمذ اعمول مـ طمؼف واًمتزام مو أمر اهلل 

مـ اًمصدق وإموكي ودمـى اًمغش واخلقوكي مو جيعؾ صوطمى ذًمؽ مقوع صمؼي قمـد 

  :ويعقد قمؾقف سموًمـػع، ىمول اهلل  ،اًمـوس ومقزداد شمعومؾ اًمـوس معف، ومتزاد دمورشمف

 .[93]اإلهاء: ﴾ۉ ۉ ې ې ې ې ىى ائ ائ ەئ ەئ  ﴿

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.674اعمول ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ، ؾمؾقامن اقصلم، ص ) (1)

يمتـوب اًمزيمـوة، سمـوب مـو ، (7/575ضمزء مـ طمـديٌ أظمرضمـف: مًـؾؿ ذم صـحقحف ) (7)

 (.1537ختقف مـ زهرة اًمدكقو، رىمؿ )
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اًمــوس أرهمـى ذم  ن  ٕ 8أي: مردود قمؾقؽؿ ومقام شمطؾٌقكف مـ اًمتؽًى واًمؽمسمح»

 .(1)شمتوضمرشمؽؿ إذا قمرومقا مـؽؿ إموكي

وهـذه اًمؼميمـي اًمتـل جيعؾفـو اهلل شمعـومم ذم اعمـول اقـول اعمتقصـؾ إًمقـف قمــ 

يـتػـع همـػمه مــ  أيمثـر اـو - وإن يمـون ىمؾـقوً  –صوطمٌف يـتػـع  ـمريؼف اًمنمقمل كجد أن  

 يموكً أوعوومًو مضوقمػي. نمي، وإإمقال اعمحرّ أصحوب 

روقمي ذم اًمؽًــى، ـوذم هــذه اعمٌوريمــي ًمؾــامل دقمــقة ًمًــؾقك اًمطــرق اعمشــ»

 .(2)شوآسمتعود قمـ اًمطرق اعمحرمي

مم اقػــوظ قمــغم اعمــول ورقمويــي طمؼــقق اًمـــوس ومقــف، إاًمؼــرآن اًمؽــريؿ دقمــو  إن  

 .[1]اعمطػػلم:﴾  ڭ ۇ ﴿ :ٓ مـفو ىمقًمف قًمذًمؽ أصوضمعؾ 

ف يؽـقن ذم قمـدم همشـفؿ ٕك ـوذه أيي أصؾ قمظقؿ ذم إيػوء اًمـوس طمؼقىمفؿ ومف

 عمعقشتفؿ. ييوريأهؿ إؿمقوء اًم

 اًمــوس طمؼـقق ويٌخًـقن واعمزيون اعمؽقول يـؼصقن اًمذيـاهلل شمعومم  ومتققمد»

 اعمقىمـع اًمـدكقو طمى وهق اًمًقكء اخلؾؼ أوموت أصؾ أن قمغم شمـٌقف ذًمؽ وذم ،سموًمقيؾ

 .(3)شاًمقضمقه سملظمس وًمق وضمففو همػم مـ آمقال مجع ذم

وضب ًمذًمؽ مثًو  وىمد طمرم اهلل شمعومم شمضققع اقؼقق وسمخس أمقال اًمـوس،

ڑ ک ک ک ک  ومؼــول شمعــومم : ﴿ًمؼقمف، 8رائعــًو ذم طمــديٌ ؿمــعقى

 .[36]هقد: ﴾گ گ گ گ

 ،ىمؾقـؾ واًمـقزن اًمؽقـؾ كؼصون سمًٌى اقوصؾ اًمتػووتو»ىمول اًمػخر اًمرازي:  

 قمظـؿ وإكـام مــف، آطمـؽماز اًمعوىمـؾ قمغم ومقضمى قمظقؿ، ؿمديد قمؾقف اقوصؾ واًمققمقد

 وىمــد راء،ـواًمشــ واًمٌقــع اعمعوووــوت إمم حمتــوضمقن اًمـــوس مجقــع ٕن   8ومقــف اًمققمقــد

 اًمتطػقـػ مــ اعمــع ذم سمـوًمغ وموًمشورع موًمف، طمػظ إمم هيتدي ٓ همووموً  اإلكًون يؽقن

 ذًمـؽ رىميـسمً اًمـػس طقخشمؾ مـ ومـعوً  اعموك، قمغم إمقال إسمؼوء ذم ؾمعقو واًمـؼصون،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.7/76، اًمؽشوف ًمؾزخمنمي )(13/63ًمطؼمي )اكظر: شمػًػم ا (1)

 (.677اعمول ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ، ؾمؾقامن اقصلم، ص ) (7)

 (.6/936ؾٌؼوقمل، )ًمذم شمـوؾمى أيوت واًمًقر،  كظؿ اًمدرر (9)
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 .(1)شاقؼػم اعمؼدار

ي سمشتك صقرهو هلو دور يمٌػم ذم شمـقازن اعمجتؿـع وحتؼقـؼ اًمعٌودات اعموًمق   إن  

مثـؾ مـو  اىمتصـوديوً  وإن اًمعـو    يشـفد شمـظـقامً  8اًمعداًمي واًمطامكقـي ذم ىمؾـقب اًمــوس

 أؾمًف اإلؾموم ومو ضموء سمف اًمتنميع مـ اًمؽًى واإلكػوق.

 أن سمعـد - ومـقفؿ وضمـد عمو -اًمزيموة- ديـفؿ مـ اًمريمـ هذا ؾؿقناعمً أىموم قومؾ»

 أيمثـرهؿ وًمؽـ مػجع، همرم ذو وٓ مدىمع، ومؼػم - اًمرزق ذم قمؾقفؿ ووؾمع اهلل، يمثرهؿ

 إمـؿ مجقـع مـ أؾمقأ ومصوروا وأمتفؿ ومؾتفؿ ديـفؿ قمغم ومجـقا اًمػريضي هذه شمريمقا

 وصوروا وذومفؿ، زهؿوقم مؾؽفؿ ومؼدوا طمتك واًمًقوؾمقي، اعمؾقي مصوقفؿ ذم طموًٓ 

 ذم يؾؼــق ؿ ومفــؿ وسمـــو،ؿ، أسمـــوئفؿ شمرسمقــي ذم طمتــك إظمــرى اعمؾــؾ أهــؾ قمــغم قموًمــي

 اعمؾقـي رواسمطفـؿ ويؼطعـقن ودكقـوهؿ، ديــفؿ قمؾـقفؿ ومقػًدون اإلقود دقموة مدارس

 .قمـفؿ ًمألضموكى أذًمي قمٌقدا ًمقؽقكقا ويعدو ؿ واجلـًقي،

 اًمرهٌـون هـمٓء يمؿـدارس مدارس ٕكػًؽؿ شممؾمًقن ٓ عموذا: هلؿ ىمقؾ وإذا

 سمذًمؽ. يؼقم مو اعمول مـ كجد ٓ إكـو: ىموًمقا اإلسموطمقلم؟ اعموطمدة أو واعمٌنميـ؟

 مــ سمؼقـي ومقـف سمؼـل مــ سمنصـوح يٌدءوا أنْ  ومقفؿ اإلصوح دقموة قمغم وموًمقاضمى

 ذم رء يمـؾ ىمٌـؾ وسومفـو مـفؿ، اًمزيموة مجع ًمتـظقؿ مجعقي سمتلًمقػ رفـواًمش اًمديـ

ــي ههبــذ اعمــرشمٌطلم مصــوًمح  هــذه كظــوم ذم يراقمــك أن وجيــى همــػمهؿ، دون اجلؿعق

 ومـؽ ًمًفؿ وأن   واإلقود، اًمردة مؼوومي ذم مٍموموً  ىمؾقهبؿ اعممًمػي ًمًفؿ أن اجلؿعقي

 رفـمصـ ًمـف يؽـ   إذا آؾمتعٌود مـ اعمًتعؿرة اًمشعقب حترير ذم روموً ـمص اًمرىموب

 وهـق اإلؾمـوم، طمؽـؿ ةإلقمـود اًمًـعل ذم مٍمـوموً  اهلل ؾمٌقؾ ًمًفؿ وأن   إومراد، حترير

 اًمدقمقة ذم آظمر روموً ـومص اًمؽػور، قمدوان مـ وضمقده طمول ذم قػظف اجلفود مـ أهؿ

 وسملًمًــي وإؾمــي سموًمًـققف قمــف اًمدوموع شمعذر إذا وإىموم، سموًٕمًـي قمـف واًمدوموع إًمقف،

 .اًمـػمان

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.75/996ًمؾػخر اًمرازي ) ،مػوشمقح اًمغقى (1)
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 جمـد إلقمـودة يمـوٍف  سموًمـظـوم، وسومفـو ًمؾزيموة أيمثرهؿ أو اعمًؾؿلم إيتوء إن   أٓ

 رق مــ اعمًـؾؿلم وإكؼـوذ اإلؾمـوم، دار مــ إضموكـى ؾمـؾٌف مـو إلقمودة سمؾ 8اإلؾموم

 كـرى وإكـو 8إهمـقوء طموضمي قمـ ومضؾ او اًمعنم رسمع أو اًمعنم سمذل إٓ هل ومو اًمؽػور،

 ؾمـٌقؾ ذم ذًمؽ مـ أيمثر يٌذًمقن ؾمود،ؿ يموكقا أن سمعد اعمًؾؿلم ؾمودت اًمتل اًمشعقب

 .(1)شؿرهب مـ قمؾقفؿ مػروض همػم وهق أمتفؿ

إن أصؾ دقمقة اًمؼرآن اًمؽريؿ ذم يمؾ مو خيص اعمـول هـق مجعـف مــ اقـول 

، وىمد ومصؾ اًمؼـرآن اًمؽـريؿ ذًمـؽ ذم يمـؾ اًمــقاطمل ؾمـقاء  وإكػوىمف ومقام يريض اهلل 

إصــؾ اقػــوظ قمــغم أمــقال اًمـــوس  ذم اًمعٌــودات أو اعمعــوموت، أو اًمعــودات، ٕن  

يمـؾ هـذا يمػقـؾ سمرومعـي مؽوكـي اًمػـرد  ومتطٌقـؼ اعمــفٍ اًمؼـرآ  ذم وإقمطوئفؿ طمؼقىمفؿ،

 ويمــذًمؽ ،وإمــي، ومــوًمػرد ٓ يًــتطقع أن يؼــقم طمقوشمــف ًمؾــدكقو وأظمــرة إٓ سموعمــول

اعمجتؿعوت وإمؿ إذا شمطٌؼ ومقفو اًمعٌودات اعموًمقي سمجؿؾتفو8 طمدث اًمتؽوومؾ واًمتقازن 

 اعمطؾقب شمؾؼوئقًو، وىمد ضب اًمؼرآن اًمؽـريؿ إمثؾـي سمؽثـػم مــ اًمؼـرى اًمظوعمـي اًمتـل

 أهؾؽفو اهلل شمعومم سمظؾؿفو عمو ارشمؽٌتف مـ اعمعويص.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.966-15/965) شمػًػم اعمـور (1)
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 اظمبحٌ األول:

 .آثار العبادات املالية على الفرد

 لطؾى الرزق. يحتريك التجورة والسع -1

ــوس سمـظــر،ؿ إمم اًمًــع ــػم مـــ اًمـ ــرزق واًمتجــورة ل ذم خيطــكء يمث ــى اًم ـمؾ

 شــرقمقي إمم أن  اعمول سموًمضـقاسمط اًم وشمداول اعمول واًمًعل ًمؾامل اقول واًمتؽثػم مـ

اًمرزق اقول هذا ود اًمديـ ومـ يطؾى  هذا شمؽوًمى قمغم اًمدكقو وكًقون ًممظمرة وأن  

 ىمد اسمتعد قمـ اًمديـ وأصوسمف اًمطؿع.

وإذا شملمؾـو هذا ؾمـجده يصطدم سمام ضموء ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ ومو دقمـً إًمقـف ؾمــي 

 .اًمـٌل 

ـمؾـى اًمـرزق، وهمػمه مــ إكٌقـوء يمـوكقا يعؿؾـقن وىمـد دقمـقا إمم  واًمـٌل 

 .(1)شكعم اظمول الصولح لؾرصمل الصولح: »وأىمرب إمم ذًمؽ ىمقل اًمـٌل 

إًمقف اًمؼـرآ  ووموًمًعل ًمطؾى اًمرزق مطؾى ذقمل ومؼصد مميمد وهدف كٌقؾ دقم

قب أن يؽقن اعمًـؾؿ همـقـًو قمــده مـو يؽػقـف ويًـد سمـف ؾن اًمؽريؿ، واًمًـي اًمـٌقيي، ومؿط

 طموضموت كػًف ويًوهؿ ذم طموضموت اعمجتؿع.

عل ذم ـمؾى اعمعقشي وآرشمزاق ًمتحصقؾ  وىمد طمٌ  ً اًمؼرآن اًمؽريؿ قمغم اًم

 .اقوضموت

 .[41]هقد:  ﴾ ىئ ی ی ی ی جئ ﴿  :ومؼول 

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ  ﴿:  وىمـول 

 .[13]اعمؾؽ:  ﴾ ڄ

 ﴾ ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﴿ :وىمـول 

 .[15]إقمراف:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.4خترجيف، ص )  شمؼدم1) )
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 .[745]اًمٌؼرة:  ﴾ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ﴿: وىمول 

 .[75]اعمزمؾ:  ﴾چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿: وىمول 

ــل:  ــول اًمؼرـمٌ ــومم اهلل ؾمــقى»ىم ــي هــذه ذم شمع ــلم أي ــديـ درضمــي سم  اعمجوه

 ومؽـون واإلومضـول، واإلطمًون وقمقوًمف، كػًف قمغم ًمؾـػؼي اقول اعمول واعمؽتًٌلم

ـ اجلفـود، سمؿـزًمـي اعمول يمًى أن   قمغم دًمقوً  هذا  ؾمـٌقؾ ذم اجلفـود مـع مجعـف فٕك 

 .(1)شاهلل

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  ﴿: ل اهلل ىموو

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ    ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ

 .[6 -5اًمػرىمون:] ﴾ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵

ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ  : ﴿وىمول 

ائ ەئ ەئوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئ ۈئ ېئ 

 .[75]اًمػرىمون: ﴾ېئ

 سموًمتجـورة اعمعـوش وـمؾـى إؾمـٌوب شمـوول ذم أصؾ أيي هذه»ىمول اًمؼرـمٌل: 

 .(7)شذًمؽ وهمػم واًمصـوقمي

 وًمـقس واًمتجـورة، ًمؾتؽًـى: أي8﴾ ائ ەئ ەئ ﴿»وىمول اسمـ يمثػم: 

 واًمصـػوت اقًــي، اًمًـامت مــ هلؿ ضمعؾ اهلل ومنن ومـصٌفؿ8 قوهلؿ سمؿـوف ذًمؽ

 اًمؼوهرة، وإدًمي اًمٌوهرة، واخلقارق اًمؽومؾي، وإقمامل اًمػووؾي، وإىمقال اجلؿقؾي،

 اهلل مــ سمـف ضمـوءوا مـو صـدق قمـغم مًـتؼقؿي، وسمصـػمة ؾمؾقؿ، ًمى ذي يمؾ سمف يًتدل مو

 .(9)ش

ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ﴿»وىمول أيضًو: 

 وينمسمقن يليمؾقن اًمٌنم، مـ سمنما يموكقا ىمد: أي8 [75:اًمػرىمون] ﴾ائ ەئ ەئ

 وٓ هلؿ سمضور ذًمؽ وًمقس واًمتجورة، ًمؾتؽًى إؾمقاق ويدظمؾقن اًمـوس، مثؾ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.17/33ؼرـمٌل )شمػًػم اًم1) )

 (.19/16شمػًػم اًمؼرـمٌل )7) )

 (.9/155)شمػًػم اًمؼرآن اًمعظقؿ 9) )
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گ گ گ گ ڳ  ﴿: ىمقهلؿ ذم ريمقنـاعمش شمقمهف يمام ؿمقئو، مـفؿ كوىمص

ۀ ۀ ہ    ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

﮴   ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳

 .(1)ش[6 ،5: اًمػرىمون] ﴾﮵

 8ويمــون ...اعمعــوش وـمؾــى ًمؾتجــورة مٌــوح إؾمــقاق دظمــقل»ىمــول اًمؼرـمٌــل: 

 اًمؼٌوئـؾ، قمـغم ومقفـو كػًف ويعرض ودقمقشمف، اهلل سملمر اخلؾؼ وًمتذيمرة قوضمتف، يدظمؾفو

 وال غؾيقظ وال زمػظ لقس»: 8صػتف ذم اًمٌخوري وذم ،اقؼ إمم هبؿ يرضمع أن اهلل ًمعؾ

 .(7)شاألؽمواق دم ؽمخوب

 ودمــورة 8اًمصــحقح أهــؾ ذيمــره طمــديٌ، مــو همــػم ذم مــذيمقر شاًمًــقق» وذيمــر

 مــ إظمقاكــو وإن: هريـرة أسمـق ىمـول يمـام ،اعمفـوضمريـ وظموصـي ،معروومـي ومقفو اًمصحوسمي

 .(9)شسموٕؾمقاق اًمصػؼ يشغؾفؿ يمون اعمفوضمريـ

 .(6)شواًمنماء ًمؾٌقع ﴾إؾْمَقاِق  ذِم  َوَيْؿٌِم ﴿»وىمول اًمًعدي: 

 ؿمعوميوً  أضميد أكيل ميو» : ىمـولوىمد ضموء ذم اًمًـي اعمطفرة مو يميـد هـذا، 

 .(3)شيده فمؿل من يلكل كون ،:داود اهلل كبي   وإن   يده، فمؿل من يلكل أن من طمغماً  قط،

يموكً اًمدكقو مزرقمي أظمرة، ويمون اإلكًون مًـموًٓ قمــ موًمـف مــ أيــ  عموو

أكػؼـف، ومـنن ذًمـؽ يـؼمز أمهقـي اًمـرسمط سمـلم اًمـدكقو وأظمـرة ذم ؾمـؾقك  ايمتًٌف وومـقام

ى ى ائ ائ ەئ ەئوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئ ﴿ :اعمًؾؿ، ىمول 

 .[55]اًمؼصص: ﴾ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.3/996) اسمـ يمثػمشمػًػم 1) )

(، يمتوب اًمٌققع، سموب يمراهقي اًمًخى ذم إؾمقاق، رىمـؿ 9/44أظمرضمف: اًمٌخوري )7) )

(7173.) 

 (.19/3شمػًػم اًمؼرـمٌل )9) )

 (.1/356)شمػًػم اًمًعدي 6) )

رىمـؿ  ،يمتوب اًمٌقـقع، سمـوب يمًـى اًمرضمـؾ وقمؿؾـف سمقـده، (9/35أظمرضمف: اًمٌخوري )3) )

(7557.) 
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اًمًـعل ًمطؾـى اًمـرزق هـدف كٌقـؾ وقمؿـؾ  أن  يـي سمـلم اهلل ومػـل هـذه أ

يـًك اإلكًون كصـقٌف  سموًمًعل واًمعؿؾ ًمطؾى اًمرزق و ك قمـ أنْ ذيػ وأمر 

 يؽمك كػًف قموًمي قمغم اًمـوس. دكقو وأنْ مـ اًم

وموعمًؾؿ جيى قمؾقف أْن حيًـ ًمرسمف يمام أطمًـ هـق إًمقـف، ومـو يشـغؾف اعمـول 

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ﴿ :واًمؽد واققـوة قمــ واضمٌوشمـف دمـوه رسمـف، ىمـول 

 .[4]آكشؼوق:  ﴾ڃ ڃ

جيؿعقن سملم ـمؾى اًمرزق سموًمٌقع، وسملم آن اًمؽريؿ قمٌوده اًمذيـ وىمد مدح اًمؼر

مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب  ﴿ :ٌف اهلل قمؾقفؿ، ومؼول آداء مو أوضم

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  جت حت خت مت ىت يت

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ

 .[96 -94]اًمـقر: ﴾ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ

ومفمٓء اًمرضمول يٌقعقن ويشؽمون8 وًمؽـ إذا أىمٌؾ وىمً اًمصوة، أىمٌؾـقا قمـغم 

ن ومتطقـى أكػًـفؿ، وشمطفـر طمؼ رهبؿ ممديـ، وهؿ ًمؾزيموة وموقمؾقن، وًممظمرة كوفمرو

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ﴿ :أمقاهلؿ، ويٌورك اهلل هلؿ، يؼقل 

 .(1)[ 15]اجلؿعي: ﴾ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ

من أصبح آمـو دم »سمؼقًمف:  وطمًى اعمممـ صموث، أووحفو رؾمقل اهلل 

 .(7)شزمحذافغمهو رسزمه، معوذم دم زمدكه، فمـده قوت يومه، فؽلكام ضمقزت له الدكقو

أي: ؿمؾييى -يلهيييو الـييوس اسمؼييوا اهلل وأ ؾييوا دم الطؾييى»: ويؼــقل اًمـٌــل 

فنن كػسًو لن متوت ضمتى سمستودم رزقفيو، فيوسمؼوا اهلل وأ ؾيوا دم الطؾيى، فينن  -الرزق

اؽميييتبطل أضميييد ميييـؽم رزقيييه، فيييا يطؾبيييه زمؿعصيييقي اهلل، فييينن اهلل ال يـيييول ف يييؾه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.35اكظر: كحق شمرسمقي موًمقي أهيي راؿمدة، ص )1) )

ــــف )7) ) ــذي ذم ؾم ــف: اًمؽمم ــد،3/356أظمرضم ــوب اًمزه ــؿ ) (، يمت ــول:  ،(7964رىم وىم

، (6161( يمتـوب اًمزهـد، سمـوب اًمؼـوقمـي، رىمـؿ )7/1765واسمــ موضمـف )، شطمديٌ طمًـ همريـى»

 (.7916إًمٌو  ذم اًمًؾًؾي اًمصحقحي، رىمؿ )وصححف اًمشقخ 
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 .(1)شودفموا مو ضمرم ،زمؿعصقته،طمذوا مو ضمل

وإن اهلل أمير  ،اهلل ؿمقيى ال يؼبيل إال ؿمقبيوً  إن» ىمـول:، وقمـ أيب هريـرة 

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ  ﴿، ومؼـول: اظمممـني زمام أمر زمه اظمرؽمؾني

ـــــــقن: ﴾ھ ھ ـــــــول: [31]اعمممـ  M N O P Q R S ﴿، وىم
T﴾  :صمؿ ذيمـر اًمرضمـؾ يطقـؾ اًمًـػر، أؿمـعٌ أهمـؼم، يؿـد يديـف إمم ش[157]اًمٌؼرة ،

ــورب، ومطعؿــف طمــرام، ومشــ ،اًمًــامء ــورب، ي ــلكك ف طمــرام، سمرـي ومؾًٌــف طمــرام، وم

 .(7)يًتجوب ًمذًمؽ

يعي اإلؾمومقي  وإذا دمووزكو ايمتًوب اعمول إمم يَمـزه أو إكػوىمف، أًمػقـو اًمنم 

ًمقًً ذيعي اًمتؼتػم، وٓ ذيعي اًمتٌذير واإلكغامس، وإك ام هل ذيعي اًمتقؾمط، 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ﴿ذيع اًمتؿتع سمؿتع اققوة اًمدكقو، مـ همػم إهاف أو يمؼم: 

 ﴾ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃٹ ڤ ڤ ڤ 

 .[97]إقمراف: 

ى ى ائ ائ ەئ ەئوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ  ﴿ :وىمـول 

]اًمؼصـــص:  ﴾ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئىئ ىئ ی ی ی یجئ حئ مئ ىئ يئ جب

55]. 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  ﴿:  وىمـول

 .[77]اإلهاء:  ﴾ڤ

وس أموم سف اعمول مـفؿ مـ يؽـز، ويضع اًمديـور قمغم اًمديـور، واًمـ  

يمدي طمؼ اعمول، ٓ يـػؼ ذم ؾمٌقؾ اهلل وٓ خيرج اًمزيموة  وإًمػ قمغم إًمػ، وٓ

ڍ ڍ ڌ  ﴿:  وهذا اًمصـػ شمققمده اهلل شمعومم سمؼقًمف

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑکک ک ک گ گ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قمـغم ذط : »اًمـذهٌل ، وىمول(7193( رىمؿ )7/3أظمرضمف: اقويمؿ ذم اعمًتدرك )1) )

، دار اقرملم اًمؼوهرة، وذم (9157، رىمؿ )(9/746، واًمطؼما  ذم اعمعجؿ إوؾمط )شمًؾؿ

 رواه(: »6/173وىمـول اهلقثؿـل ذم جمؿـع اًمزوائـد )، (7595رىمؿ )، (9/66اعمعجؿ اًمؽٌػم )

 ش.طموشمؿ أسمق وعػف اقوـمٌل قمثامن سمـ اًمرمحـ قمٌد وومقف اًمؽٌػم ذم اًمطؼما 

يمتــوب اًمزيمــوة، سمــوب ىمٌــقل اًمصــدىمي مـــ ، (7/559أظمرضمــف: مًــؾؿ ذم صــحقحف )7) )

 (.1513اًمؽًى اًمطقى وشمرسمقتفو، رىمؿ )
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گ گ ڳ ڳ ڳ ڳڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 

 .[93 -96]اًمتقسمي: ﴾ڻ ڻ

 إذا إال :ضمؼفيو مـفيو ييمدى ال ف يي وال ذهيى صوضمى من مو : »ويؼقل 

 هبيو فقؽيوى ،صمفيـم كيور ذم فمؾقفو فلمحى ،كور من صػوئح له صػحً الؼقومي يوم كون

 ؽميـي ألي  مخسيني مؼيداره كيون يوم ذم له أفمقدت زمردت كؾام ،وـمفره ،وصمبقـه ،صمـبه

 .(1)شالـور إىل وإمو اجلـي إىل وإم   ؽمبقؾه فغمى ،العبود زمني يؼه ضمتى

همٌـور ٓ  مًتحى ومشــرع ف قمؿؾوأك   ،ي اًمؽًىوهبذا يمؾف يتٌلم ًمـو منموقمق  

شمـف دمو يًتشعر واضمٌوشمـف دمـوه كػًـف وأهوموعمًؾؿ قمـمورؾمف إكٌقوء مـ ىمٌؾ،  قمؾقف

وجمتؿعــف ٓسمــد أن يًــورع ذم ـمؾــى اًمــرزق اقــول، واًمتجــورة اًمتــل هــؾ صــؾى 

 آىمتصود وىمقام اًمتداول ًمؾػرد واعمجتؿع، ومؾـقس يمـام يػعـؾ اًمـٌعض أو يتصـقر أن  

قوة ومؼط، ومفـذه كظـرة ىمـوسة، وموٕكٌقـوء اًمدكقو زهد وًمقس هـوك ـمؾى إٓ مو يؼقؿ اق

واًمًؾػ اًمصوًمح يمـوكقا يتـوضمرون ويؽًـٌقن اعمـول ويتدًمقًمقكـف ومـقام سمقــفؿ، وهـذا 

هلق قمؿـؾ قمظـقؿ  8آمتثول ذم اجلؿع واإلكػوق إن أظمذه اعمًؾؿ ىمرسمي سمقـف وسملم رسمف

 ضموء كتقجي امتثول أمر اهلل شمعـومم واضمتــوب  قـف ذم اًمعٌـودات اعمتعؾؼـي سموعمـول مــ

 طمقٌ اجلؿع واإلكػوق.

مــ أقمـامل اخلـػم واًمـؼم  مجع اعمول اقول يػتح أموم إكًون يمثػماً  صمؿ إن  

اًمتل شمعقد قمؾقف وقمغم ذريتف، ومنن أراد أن يتصدق أو يضـحل أو يٌـذل ذم أي قمٌـودة 

موًمقي ومًقجد مو يػعؾف سمعؽس اًمػؼػم، ومؾـ جيد ذًمؽ ومؽثػم مــ أقمـامل اًمـؼم شمتقىمـػ 

 اعمجتؿعوت اعمحتوضمي. قمغم اعمول، وٓ ؾمقام

يمثػم مـفو يعٍ سموًمػؼر اعمدىمع ومتحريؽ اعمول واًمتجورة  وديور اعمًؾؿلم إن

 يؽقن ؾمًٌٌو ذم ؾمد طموضموت يمثػم مـ اًمـوس وظمصقصًو اًمػؼراء مـفؿ.

يمثــػمًا مـــ اًمعٌــودات اًمقاىمػــي قمــغم اعمــول مفؿــي ضمــدا ذم  وىمــد ؾمــٌؼ سمقــون أن  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يمتوب اًمزيموة، سمـوب إصمـؿ مـوكع اًمزيمـوة، رىمـؿ ، (7/465أظمرضمف: مًؾؿ ذم صحقحف )1) )

(765.) 
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ػوق ذم ؾمٌقؾ اهلل، ومفذا داومـع يمٌـػم ًمؾحـٌ اعمجتؿع مـفو اجلفود سموعمول مثًو، واإلك

 قمغم ـمؾى اًمرزق واًمتجورة، ومجع اعمول اقول.

 .دم اظمول اآلطمرينسملديي احلؼوق الواصمبي لؾـػس و-2

هــوك شمػووشمـًو  وأكف ٓ همـك قمـف ٕطمد مـ اًمٌنمـ وأن   ،شمؼدم أن  اعمول ىمقام اققوة

ؾمـقاء  8ل قمـغم اًمغــل يمديـفسملم اخلؾؼ، يمون ٓسمد أْن يؽقن هـوك طمؼ واضمى ذم اعمـو

ًمؾػؼػم أو ًمؾؿجتؿع ذم طمول إزموت، أو ًمؾزوضمي وإوٓد اًمتل جيقـى قمؾقـف كػؼـتفؿ 

 وإقموًمتفؿ.

 وىمد سملم اهلل شمعومم ذًمؽ ذم يمتوسمف اًمؽريؿ، وومصؾف أطمًـ شمػصقؾ.

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  ﴿ :ىمول اهلل 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 

ڃڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ  ڄ ڃ ڃ

 [.155]اًمٌؼرة:  ﴾ڍڌ ڌ ڎ ڎ

ــد ذيمــر اهلل شمعــومم ذم هــذه أ ــف إمم ذوي اًمؼــريبومؼ ــع طمٌ ــوء اعمــول م ــي إيت  ،ي

وذم اًمرىموب، وهمٓء هؿ صؾى مـ  ،واًمًوئؾلم ،واسمـ اًمًٌقؾ ،واعمًويملم ،واًمقتومك

اعمـول  حيتوج ذم اعمجتؿع، ومٌدأ ذم أيي سموٕهؿ وإوضمى أن يـدومع ًمـف، وذيمـر إيتـوء

ذم أيي سملم اإليامن سموهلل واًمققم أظمر واًمؽتـوب واًمـٌقـلم، وسمـلم إىمـوم اًمصـوة وإيتـوء 

اًمزيموة ًمؾتدًمقؾ قمغم قمظؿـي هـذا اقـؼ ووضمقسمـف ذم اعمـول، وذيمـره ًمؾزيمـوة سمعـد ذًمـؽ 

 مـػصؾي شمدًمقؾ قمغم أن هذا اإليتوء واًمدومع همػم اًمزيموة اًمقاضمٌي ذم اعمول.

 إًمقف أؿمور اًمذي وهق اًمزيموة، همػم طمؼو اعمول ذم أن   قمغم اًمعؾامء أمجع وىمد»

 اًمؽريؿ اًمـص آظمر إمم ...﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ﴿ : ىمقًمف ذم اهلل

 .طمٌف قمغم اعمول إيتوء مقوقع ذم

 اًمػؼـراء مـفـو صموسمتـي مصـورف وذم سمـوقؼ ومقزقمـي مػرووي اًمزيموة ٕن   وذًمؽ

 ذم أوًمئـؽ اهلل ؾمـٌقؾ وذم اًمًـٌقؾ، واسمــ اًمغـورمقن ومـفـو اًمرىمـوب، وذم واعمًويملم
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 واضمٌـوت هــوك ذًمـؽ وومـقق إمـر، وزم إمم أمـره يصـؾ مو أو إمر، وزم قمؾؿ كطوق

ًٌـو إقمطـوؤهؿ يؽـقن موًمـف إمم حيتـوضمقن ىمرسمـك ذوو ًمـف يمـون ومـنذا اًمزيمـوة همػم  همـػم واضم

 قمؾــقفام، اإلكػــوق إًمــقفام اإلطمًــون ومؿـــ ومؼــػمان أسمــقان ًمــف يمــون ومــنذا اًمزيمــوة، واضمــى

 .يٌياًمؼر اًمؼراسموت ىمرسمك ذوو ويمذًمؽ

 قمؾقـف جيـى يتـقام يعـرف مـ ومؽؾ 8طموهلؿ إمر وزم يعؾؿ َٓ  مـ اًمقتومك ومـ

 اًمـــوس يًــلًمقن َٓ  اًمــذيـ اعمتجؿؾــقن اعمًــويملم أوًمئــؽ ويمــذًمؽ ويعــزه، يؽرمــف أن

 اًمًـٌقؾ وأسمــوء مــفؿ، إىمرسمـقن إٓ أمـرهؿ يعـرف َٓ  وأوًمئـؽ ودمؿو، شمعػًػو إقوومو

 قمــغم ومعــووكتفؿ طموضمــي، وؾمــد يــع،ه إصــوح إمم وحتتــوج قموروــي شمؽــقن طمــوهلؿ

 .إقمود،ؿ

 سمقـً إمم وصـقهلؿ ًمصـعقسمي اًمًـمال إمم اقوضمـي شمضـطرهؿ مــ اًمـوس ومـ

 سمعقـدا صحراء ذم يؽقن مـ ومـفؿ مصورومفو، ذم ويقزقمفو اًمزيموة جيؿع اًمذي اعمول،

 .اًمنيع اإلؾمعوف إمم طموضمي ذم ومقؽقكقن اًمعؿران قمـ

 اهلل قمــد واجلـزاء طمٌف، قمغم اعمول يمشمك مـ مصورف هؿ وأوًمئؽ همٓء ويمؾ

 .(1)ششمعومم

وىمد ومصؾ اًمنمع هذا اقؼ ووضمقسمـف ذم اعمـول، ويؿؽــ شمؼًـقؿف إمم طمؼـقق 

دمى قمغم اًمـػس يموًمـػؼي قمغم اًمزوضمي واًمـ ػس وإوٓد وقمغم إهؾ، وطمؼقق قمغم 

اًمؽػويــي متؿثؾــي ذم اإلكػــوق طمــول اًمؽــقارث وأوىمــوت إزمــوت اًمتــل شمعــؿ اعمجتؿــع 

 شمػصقؾفو يموًمتوزم. اعمًؾؿ، ويؿؽـ

 الـػؼي فمعم الـػس -أ

اإلكًون ذم يمتوسمف اًمؽريؿ ومقزه سموًمعؼؾ وأفمفر قمؾقف كعؿف وؾمـخره شمعومم م اهلل يمرّ 

دي ؿمؽرهو قمغم أشمؿ وأيمؿـؾ موي فًمعٌودشمف، ومؽون واضمًٌو قمغم اإلكًون أن حيػظ كعؿ ظموًمؼ

 .وضمف

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/375زهرة اًمتػوؾمػم ) (1)
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اًمـدكقو  وًمؽل يعقش اإلكًون طمقوة يمريؿي ٓسمد مـ مول يًتعلم سمـف قمـغم طمـقائٍ

 ويؼقم سمف طمقوشمف، ويمذًمؽ ذم سمعض ؿمموكف اًمديـقي حيتوج إمم اعمول أيضًو.

قمغم اإلكًون طمػظ كػًـف وطمـرم قمؾقـف يمـؾ مـو يـمدي إمم  وىمد أوضمى اهلل 

 هويمفو وطمرم يمؾ مو يي سموًمـػس ومو يمدي إمم هويمفو وإهوكتفو.

ق وهذا اإلكػـوق ذم اعمـول اعمًـتخؾػ ومقـف، هـق قمٌـودة موًمقـي ظموًمصـي إذ هـ

امتثول ٕمر اهلل شمعومم وحتؼقؼ ضموكى مــ اجلقاكـى اعمفؿـي ذم طمقـوة اإلكًـون ٓ 

 .شمؼقم إٓ سموعمول

 .[173]اًمٌؼرة:﴾ ۀ ۀ ہ ہ ہ  ﴿ :ىمول اهلل 

،  كػًف ومفق آصمؿ، مًتحؼ ًمعؼوب اهلل قمغمومنذا امتـع اإلكًون قمـ اإلكػوق 

اًمـػؼي ٓ اًمتٌذير وٓ وموًمؼقوم سمقاضمٌوشمف ومتطؾٌوشمف طمؼ مػروض، مؼرون سموٓقمتدال ذم 

 .[91]إقمراف:﴾پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  ﴿ :اًمٌخؾ، ىمول 

 إًمقـف ومؿــدوب اًمظؿـل، وؾمـؽـ اجلققمـي ؾمد مو وهق إًمقف، اقوضمي شمدقمق مو ننوم

 سمـوًمـفل رعـاًمش   ورد وًمذًمؽ اققاس8 وطمراؾمي اًمـػس طمػظ مـ ومقف عمو ،وذقموً  قمؼو

 يؿــع وذًمـؽ اًمعٌودة، قمـ عػويض اًمـػس، ويؿقً اجلًد يضعػ فٕك   اًمقصول8 قمـ

 كصـقى وٓ سمـر مــ طمـظ اقوضمي ىمدر كػًف مـع عمـ وًمقس ،اًمعؼؾ دومعفيو اًمنمع مـف

   .(1)أضمراً  وأقمظؿ صمقاسمو أيمثر واًمضعػ سموًمعجز اًمطوقمي ومعؾ مـ طمرمفو مو ٕن   زهد8 مـ

ـ سمٌقـون وسًمؾــ  اإلهاف شمعـومم اهلل َض سمغَ  وىمد  يروـوه وٓ حيٌـف َٓ  ؾمـٌحوكف فأك 

 أسمـدا ؿ، إضار إمم يـمدي اإلهاف ٕن   ﴾8ٺ ٺ ٺ ٺ  ﴿ : ومؼـول ًمعٌوده

 جتؿع اإلؾمومل.اعم ذم اقوضمي ًمذوي ووقوع ًمغػمهؿ، وطمرمون

ائ ائ ەئ ەئ  ﴿ :وشمققمد اهلل شمعومم اًمذي يٌخؾ ذم اإلكػوق، ومؼول 

 .[96]حمؿد:  ...﴾وئ وئۇئ

كعـؿ اهلل كٌقف أْن حيدث سمـعؿي رسمف وٓ يٌخؾ هبو، ومقحدث سمام أ وىمد أمر اهلل 

ڻ  ﴿ :عون سمـف قمـغم ىمضـوء طمقائجـف، ومؼـول يًـتقمؾقف مـ كعؿ وسمام رزىمف مـ رزق 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.5/171شمػًػم اًمؼرـمٌل ) (1)
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 .[11]اًمضحك: ﴾ڻ ڻ ڻ 

ـ 8ظموصـي كعؿـي رسمؽ سمـعؿي اعمراد وًمقس  ذم قمؿقمـوً  ومقػقـد اجلــس أريـد اموإك 

 إمـر ذًمـؽ ذم ومحصـؾ اًمــعؿ، مـ قمؾقؽ سمف اهلل أكعؿ مو طمدث: أي 8اخلطويب اعمؼوم

 .(1)اًمـعؿ مجقع سمشؽر إمر طمصؾو اإلهمـوء، كعؿي ؿمؽر

 ومــنن   اإلـمـوق، قمـغم اهلل سمـــعؿ ومحـدث، واًمدكققيـي اًمديـقــي اًمــعؿ يشـؿؾ وهـذا

 ومـنن هبـو، أكعـؿ مــ إمم اًمؼؾـقب ًمتحٌقـى ومقضمى ًمشؽرهو، داع اهلل، سمـعؿي اًمتحدث

 .اعمحًـ حمٌي قمغم جمٌقًمي اًمؼؾقب

 .(2)شهاهلل حيى أن يرى أشمر كعؿته فمعم فمبدإن : »وذم ىمقل اًمـٌل 

 اًمــػس مصـوًمح شمـدسمػم وومقف ،كػًف اإلكًون شمدسمػم ًمػضوئؾ ضمومع اقديٌ هذا»

ــ ومــنن   وأظمــرة اًمــدكقو ذم واجلًــد  ً  رـويضــ سموجلًــد ر  ـيضــ رء يمــؾ ذم فـراًم

ــمدي 8سموعمعقشــي ــوف إمم ومق ــوًمـػس رـويضــ اإلشم ــً إذ سم ــي يموك ــر ذم ًمؾجًــد شموسمع  أيمث

 طمقــٌ سمــؤظمرة رـوشمضــ ،جــىاًمع شمؽًــٌفو طمقــٌ سمــوًمـػس رـشمضــ واعمخقؾــي إطمــقال

 .(3)شاًمـوس مـ اعمؼً شمؽًى طمقٌ وسموًمدكقو اإلصمؿ شمؽًى

 جيحد ٓ ًمؽـ 8وذاسمف وـمعومف ًمٌوؾمف ذم أطمقاًمف مجقع ذم يؼتصد اإلكًونو»

ـ ،كعؿي قمٌده قمغم أكعؿ إذا قمٌده قمغم كعؿتف أصمر يرى أن حيى  اهلل ومنن 8اًمـعؿي  فومنك 

 هـذا أصمـر يـرى أن  حيـى ومنكف 8موًٓ  وكًيم ومننْ  8قمؾقف اًمـعؿي هذه أصمر يري أن حيى

ــف اهلل أكعــؿ مـــ قمــغم اعمــول ــف قمؾق  اإلطمًــون ذم واعمشــوريمي واًمصــدىموت سموإلكػــوق سم

 .(4)شذًمؽ وهمػم سمف اًموئؼي اجلؿقؾي واًمثقوب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.95/659) ، ًمؾطوهر سمـ قموؿمقراًمتحرير واًمتـقير (1)

 يررى أن حيب تعاىل اهلل إن جاء ماكتاب األدب، باب ، (5/123أخرجه: الرتمذي ) (2)

 ، واحلراك    ادسرتدر «حردي  حسرص ير و »وقرا:: ، (2819، رقر  )عبده عذ ىعمته أثر

، ووافؼه الرذهبي، «خيرجاه ومل اإلسناد ي و  حدي  هذا »، وقا:: (7188رق  )، (4/151)

 (.1778وي  ه األلباين   ي و  اجلامع، رق  )

 (.15/739) ، ٓسمـ طمجرومتح اًمٌوري (3)

 (.6/916ذح ريوض اًمصوقلم ٓسمـ قمثقؿلم ) (4)
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 .(1) ...شازمدأ زمـػسك فتصدق فمؾقفو: »وىمقًمف 

 اقوضمـي، وسمؼدر طمول مـ يمون إذا ىمرسمي وهق ،صدىمي كػًف قمغم اإلكػوق ؾمؿك»

 .(2)شآوطرار قمـد وذًمؽ اًمقضمقب إمم يصؾ وىمد

سموًمـػؼــي قمــغم اًمـــػس مـــ همــػم إهاف وٓ شمؽــؼم، ومؼــول:  وىمــد أمــر اًمـٌــل 

 .(3)شخمقؾي وال إرساف غغم دم وسمصدقوا، ،والبسوا ،وارشزموا كؾوا»

ــذا ــومع اخلــؼم ه ــدسمػم ًمػضــوئؾ ضم ــف اعمــرء شم ــد رـيضــ واإلهاف كػً  سموجلً

 شمؽًــى طمقــٌ وسموًمــدكقو اًمعجــى شمؽًــٌفو طمقــٌ سمــوًمـػس رـشمضــ واخلــقوء واعمعقشــي

 .(4)اإلصمؿ شمؽًى طمقٌ وسمؤظمرة اًمـوس مـ اعمؼً

 الـػؼي فمعم الزوصمي واألوالد -ب

ًمؼد أوضمى اهلل شمعومم قمغم اًمـزوج اًمـػؼـي قمـغم اًمزوضمـي وقمـغم إوٓد ًمـقحػظ 

ومتقومػم متطؾٌوت اققوة واضمى مـ واضمٌوت اًمزواج اًمتـل  ،كػًف وحيػظفؿ مـ اهلوك

 قف ًمؾحػوظ قمغم إهة وشمقومػم متطؾٌوت اققوة.ومروً قمؾ

وكظرًا عمؽوكي اعمول ودوره ذم يمؾ أكشطي اققوة أوضمى اهلل شمعومم قمغم اًمزوج 

زوضمتف وضمعؾ هلو طمؼو ذقمقًو شمطوًمى سمف، ويمام أضموز ًمزوضمي أيب ؾمـػقون أن شملظمـذ كػؼي 

 سمدون معرومتف كظرًا عمؽوكي اعمول ودوره ذم اققوة. مـ موًمف

ــوة ًمؼــد ذع اهلل ــوت اقق ــقومػم متطؾٌ  شمعــومم اًمـػؼــي قمــغم اًمزوضمــي وإوٓد ًمت

 وضمعؾ مؼوسمؾ ذًمؽ أن شمؼقم اًمزوضمي سمقاضمٌفو دموه زوضمفو.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تررداء   النػؼررة (، كترراب الزكرراة، برراب ا ب2/692أخرجرره: مسرر     يرر و ه ) (1)

 (.997بالنػس، ث  أه ه ث  الؼرابة، رق  )

 (.4/716) ، ًمؾحوومظ زيـ اًمديـ اًمعراىمل،ـمرح اًمتثريى ذح اًمتؼريى (2)

كترراب ال برراس، والنسررا ي   ، (4/141أخرجرره: البررراري   يرر و ه مع ؼررًا ) (3)

اك    ادستدر  (، واحل2559كتاب الزكاة، باب ا حتوا:   الصدقة، رق  ) ،(5/79ادجتبى )

، ووافؼه الرذهبي، «خيرجاه ومل اإلسناد ي و  حدي  هذا »، وقا:: (7188، رق  )(4/151)

 (.4515وي  ه األلباين   ي و  اجلامع )

 (.3/64)8 ًمؾؿـوويومقض اًمؼدير ذح اجلومع اًمصغػم (4)
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وًمؾـػؼي قمـغم اًمعقـول مؽوكـي قمظقؿـي سمـلم اًمـػؼـوت يمـام ضمـوء ذم طمـديٌ صمقسمـون 

 الرصميل يـػؼيه وديـيور فمقوليه، فمعم يـػؼه ديـور الرصمل، يـػؼه ديـور أف ل»ىمول:  ،

 .(1)شاهلل ؽمبقل دم أصحوزمه فمعم يـػؼه وديـور اهلل، ؽمبقل دم هدازمت فمعم

 كػؼييي سمـػي  ليين إكيكو»: ىمـول  اهلل رؾمــقل أن وىمـوص، أيب سمـــ ؾمـعد قمــو

 .(2)شامرأسمك دم دم جتعل مو ضمتى فمؾقفو، أصمرت إال اهلل وصمه هبو سمبتغي

 اًمـٌـل قمــ اًمٌـدري، مًـعقد أيب قمــوهذه اًمـػؼي هلو مؽوكي قمظقؿي يموًمصدىمي، 

 .(3)شصدقي له كوكً حيتسبفو، وهو كػؼي، أهؾه فمعم أكػ  إذا اظمسؾم إن»: ىمول ،

اإلكػوق قمغم ىمدر آؾمتطوقمي يمـؾ قمـغم ىمـدر ـموىمتـف، ٓ يؽؾـػ  وضمعؾ اهلل 

رع ذم اًمتصــرف ذم اعمـول إذ ـاهلل كػًًو ؿمقئًو ٓ شمتحؿؾف، وهذا يٌلم مؼدار طمؽؿـي اًمشـ

ًو قمغم اًمزوج وومتح اًمٌوب أموم ا ًمزوج يـػؼ قمغم زوضمتف مو حتٌف ومـو وؿـ ًمؾزوضمي طمؼ 

 حيٌف هق مـ همػم إهاف وٓ شمٌذير.

ڃ ڃ ڃ ڃ چچ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ  ﴿ :ىمول اهلل 

 .[5]اًمطوق: ﴾ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ

 طمتـك وؾمـعف ىمـدر قمـغم اًمصـغػم وًمـده وقمـغم زوضمتـف قمـغم اًمـزوج ًمقـػؼ :أي»

 اًمـػؼـي ومتؼـدر، ذًمـؽ ىمـدر ومعـغم ومؼـػماً  يمـون ومــ ،قمؾقـف مقؾمـعوً  يمون إذا قمؾقفام يقؾمع

 طمقـوة جمـرى قمـغم سموٓضمتفـود قمؾقـف اعمـػـؼ مــ واقوضمـي اعمـػؼ مـ اقوًمي سمحًى

 ومـنن اعمـػـؼ، طموًمـي إمم يـظـر صمـؿ قمؾقـف اعمـػـؼ، طموضمـي ىمدر إمم اعمػتل ومقـظر 8اًمعودة

 إمم ردهـو قمؾقـف اعمـػؼ طموضمي قمغم طموًمتف اىمتٍمت ومننْ  قمؾقف، أمضوهو اقوًمي اطمتؿؾً

 .(4)شاطمتامًمف ىمدر

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العورا: عرذ النػؼرة فضل كتاب الزكاة، باب، (2/69أخرجه: مس     ي و ه ) (1)

 (.994، رق  )عنه  ىػؼته  حبس أو ضوعه  مص وإث  دم و ،وا

 (.53تؼدم خترجيه، ص ) (2)

 والصردقة النػؼرة فضرلكتاب الزكاة، باب ، (2/695أخرجه: مس     ي و ه ) (3)

 (.1112، رق  )مرشكني كاىوا ولو والوالديص واألو د، والزوج األقربني عذ

 (.16/151شمػًػم اًمؼرـمٌل ) (4)
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 اسمؼيوا»ومؼـول:  ،ص هبـؿوطمؼ اًمـًـوء، وأ جي اًمقداع أووح اًمـٌل وذم طم

 زمؽؾؿيي فيروصمفن واؽميتحؾؾتم اهلل زملموكيي أطميذمتوهن فمـيدكم فموان فنهنن ،الـسوء دم اهلل

 .(1)شزموظمعروف وكسوهتن رزقفن فمؾقؽم وهلن ،اهلل

 أال»: ىمقًمفطمؼ اًمـًوء ذم اًمطعوم واًمؽًقة، ذم  أووح اًمـٌل و

 .(2)شوكسوهتن ؿمعومفن دم إلقفن سـواحت أن فمؾقؽم وضمؼفن

ز ًمزوضمتف أن شملظمذ مـ موًمف سمدون وإذا امتـع اًمرضمؾ قمـ كػؼي زوضمتف وأوٓده ضمو

 رضمـؾ ؾمػقون أسمو إن اهلل رؾمقل يو:  ومؼوًمً ، اهلل رؾمقل إمم هـد ضموءتف، ومؼد ؿؾقم

 ووليدك يؽػقيك ميو طميذي»:  ومؼول ووًمدي يؽػقـل مو اًمـػؼي مـ يعطقـل وًمقس ؿمحقح

 .(3)شفزموظمعرو

شمضققع اًمزوضمي وإوٓد مــ أيمـؼم اًمـذكقب، ومؼـد ضمـوء قمــ  ضمعؾ اًمـٌل و

 إشْماًم  زمِوظمَْرءِ  َكَػى»:  اهلل َرؾُمقل ىَموَل : ىَموَل  ، اًمعوص سمـ قمؿرو سمـ اهلل قمٌد قمـ

 .(4)شَيُؼوُت  َمنْ  ُيَ قِّعَ  َأنْ 

 طمـؼ مـو اهلل، رؾمـقل يـو: ىمؾـً: ىمـول أسمقف، قمـ اًمؼشػمي، معوويي سمـ طمؽقؿوقمـ 

 أو اكتسيقً، إذا وسمؽسيوهو ؿمعؿيً، إذا سمطعؿفيو أن»:  ىمـول قمؾقـف؟، أطمدكو ضميزو

 .(5)شالبقً دم إال هتجر وال سمؼبح، وال الوصمه، سمرضب وال اكتسبً،
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كتاب احلر،، براب حجرة ، (2/886حدي  أخرجه: مس     ي و ه ) جزء مص (1)

 (.1218رق  ) ،النبي 

(، يمتوب اًمرووع، سموب طمؼ اعمرأة قمـغم زوضمفـو، 9/645أظمرضمف: اًمؽممذي ذم ؾمــف )( 7)

(، يمتـوب اًمـؽـوح، 1/376، واسمــ موضمـف ذم ؾمـــف )شطمديٌ طمًــ صـحقح»(، وىمول: 1149رىمؿ )

 (.7595(، وطمًـف إًمٌو  ذم إرواء اًمغؾقؾ، رىمؿ )1631سموب طمؼ اعمرأة قمغم زوضمفو، رىمؿ )

(، يمتوب اًمـػؼوت، سمـوب إذا   يـػـؼ اًمرضمـؾ 5/43( أظمرضمف: اًمٌخوري ذم صحقحف )9)

 (.3946ومؾؾؿرأة أن شملظمذ سمغػم قمؾؿف مو يؽػقفو ووًمدهو سموعمعروف، رىمؿ )

ؿ (، يمتــوب اًمزيمــوة، سمــوب ذم صــؾي اًمــرطمؿ، رىمــ7/37( أظمرضمــف: أسمــق داود ذم ؾمــــف )6)

(، 1/353(، واقويمؿ ذم اعمًتدرك )4673(، رىمؿ )7/145(، وأمحد ذم اعمًـد )1476)

 .شصحقح اإلؾمـود و  خيرضموه»(، وىمول: 1313رىمؿ )

(، يمتـوب اًمـؽـوح، سمـوب ذم طمـؼ اعمـرأة قمـغم 7/715ؾمـــف ) ( أظمرضمف: أسمـق داود ذم3)

ًمٌــو  ذم (، وصــححف ا75597ٕ(، رىمـؿ )3/9(، وأمحـد ذم اعمًـــد )7166زوضمفـو، رىمــؿ )

 (.2133) رق  إرواء اًمغؾقؾ،
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ـ إهـؾ، قمـغم اإلكػـوق ومضـقؾي قمغم شمدل يمؾفو إطموديٌ فذهوم  مــ أومضـؾ فوأك 

 قمـغم كػـوقاإل مــ وأومضـؾ اًمرىمـوب، ذم اإلكػـوق مــ وأومضـؾ اهلل، ؾمـٌقؾ ذم اإلكػوق

 وموإلكػـوق كػؼـتفؿ، قمؾقؽ وأوضمى هبؿ، اهلل أًمزمؽ اـ إهؾ ٕن   وذًمؽ اعمًويملم8

 مــ أومضـؾ اًمعـلم وومـرض يمػويي، ومرض ؾمقاهؿ مـ قمغم واإلكػوق قملم، ومرض قمؾقفؿ

 .(1)اًمؽػويي ومرض

 أزواضمفـ قمغم اًمزوضموت كػؼوت وضمقب قمغم اًمعؾؿ أهؾ اشمػؼ»ىمول اسمـ ىمدامي: 

 وهـق ،اًمعؼمة مـ ضب وومقف ،وهمػمه اعمـذر اسمـ ذيمره مـفـ ًمـوؿمزا إٓ سموًمغلم يموكقا إذا

 يـػـؼ أن مــ سمـد ومو 8وآيمتًوب اًمتٍمف مـ يؿـعفو اًمزوج قمغم حمٌقؾمي اعمرأة أن  

 .(2)شؾمقده مع يموًمعٌد قمؾقفو

ومفذه اًمـػؼي اًمتل أوضمٌفـو اإلؾمـوم قمـغم اًمرضمـؾ ًمزوضمتـف مؼوسمـؾ اًمؼقامـي شمظفـر 

ف مـ اًمعٌودات اًمتـل يؼـقم قمؾقفـو صـؾى اعمجتؿـع وأك   ذم اققوة8 وشمٌلم اًمدور اعموزم

وموؾمتؼرار اعمجتؿع مؼرون سموؾمتؼرار إهة، واعمول هق اًمعومؾ إؾمـود وظمصقصـًو 

 ذم هذا اًمزمون اًمذي أصٌح هـوك مغوٓة ذم يمؾ ر.

ــو  ــو وًمؽرامتف ــو هل ــد طمػظ ــو يع ــول زوضمف ــي ذم م ــؼ ًمؾزوضم وووــع اًمنمــع طم

اًمؼرار ذم اعمـزل ومع ىمقامي اًمرضمؾ قمؾقفو كوؾمـى أْن صؾ هلو وإلكًوكقتفو إذ اعمرأة إ

 قفمو مـ مول اًمزوج سمـصقص اًمنمع.ػيؽقن هلو طمؼًو حم

 الـػؼي فمعم األقورب -ج

إىمورب وقمغم اإلطمًـون إًمـقفؿ، أو  اإلكػوق قمغمقمغم  ٌ  إن اًمؼرآن اًمؽريؿ طم 

 .كهمػمهؿ طمًى درضمي اًمؼرسمقمغم 

ٻ ٻ ﴿ :آيوت اإلكػوق، ومػل ىمقًمف ذم يمثػم مـ  اً متصدر ومؼد ضموء شمرشمقٌفؿ دائامً 

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

 .[155]اًمٌؼرة: ...﴾ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ
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 (.9/136ذح ريوض اًمصوقلم ٓسمـ قمثقؿلم ) (1)

 (.7/795)ٓسمـ ىمدامي ادغني  (2)
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ومجعؾ اهلل شمعومم أول إصـوف اًمتل هلو طمؼ ذم اعمول ذوي اًمؼرسمك ىمٌـؾ سمـوىمل 

 إصـوف.

ومؼراسمــوت اًمرضمــؾ هــؿ أومم مـــ أقمطــل مـــ اًمصــدىمي، يمــام ضمــوء ذم اقــديٌ: 

 أومم ومفـؿ ،(1)شوصيؾي صيدقي: شمـتيون الرضمم ذوي وفمعم صدقي، اظمسوكني فمعم الصدقي»

 مقوـع مـو همـػم ذم إًمـقفؿ سموإلطمًـون شمعـومم اهلل أمر وىمد ،وإقمطوئؽ وسمؼمك سمؽ اًمـوس

 .(2)شاًمعزيز يمتوسمف مـ

ورشمى اهلل شمعومم اًمقاًمديـ وإىمرسملم قمغم أول مـ يًتحؼقن إكػوق اعمول ذم 

ۈئ ېئ ېئېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی ﴿:ىمقًمف 

 .[713رة:]اًمٌؼ ...﴾جئ

و ؿومعؾقم أن اخلػم ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ سم عـك اعمول، وملوضمى اهلل شمعومم هلؿ طمؼًّ

 ذم اعمول مـ اإلكػوق، وقمطػ قمؾقفؿ ذوي اًمؼرسمك ًمؾتليمقد قمغم طمؼفؿ.

ــ ــريب ذوووم ــوضمقن، اًمؼ ــوس أطمــؼ اعمحت ــوًمؼم، اًمـ ــقز إذ سم ــرة ذم اعمريم  أن   اًمػط

 هقاكـف أن   يـرى ومفـق ًمغـػمهؿ، يـل  اـو أؿمد وقمدمفؿ رمحف ذوى ًمػوىمي يل  اإلكًون

 ذم وهق سموئًقن وهؿ مًوقمد،ؿ، قمـ وامتـع رمحف ىمطع ومؿـ سمعزهؿ، وقمزه هبقا ؿ

 .  (3)واًمػطرة اًمديـ قمـ سمعد ومؼد وومضؾ، اهلل مـ كعؿي

ٹ  ﴿ :وضمعؾ اهلل شمعومم ًمذي اًمؼرسمك طمؼًو، وأمر سمنقمطوئفؿ إيوه، ىمول 

 ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 

 .[6]اًمـًوء:

هلل شمعومم ذوي اًمؼرسمك مـ همػم اًمقارصملم أول إصـوف اًمتل شمعطك شملًمقػًو ومجعؾ ا

 وطمًٌو، وأمر سمعدم اًمٌخؾ قمؾقفؿ وقمدم إهموظ اًمؼقل هلؿ.

اإلطمًون إمم اًمقاًمديـ سمعد اًمتقطمقد وىمٌؾ سموىمل إصـوف اًمتل  وضمعؾ اهلل 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں  ﴿ :حتتوج ًمؾصدىمي ذم ىمقًمف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.743ص )، خترجيف  ؼدمشم (1)

 (.1/665شمػًػم اسمـ يمثػم ) (2)

 (.7/34شمػًػم اعمراهمل ) (3)
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ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 

 .[94]اًمـًوء:  ..﴾..ھ ھ ھ

ن ذم شمرسمقي وشمعـى، ومؿعؾـقم اواإلطمًون إك ام يؽقن سموعمول مؼوسمؾ مو سمذًمف اًمقاًمد

 أهؿ مو حيتوضمقكف اعمول، ومؽون اإلكػوق قمؾقفام واضمًٌو. أن  

 چ چ چ ﴿ :واضمًٌو ذم اعمول، ىمول  طمؼوًّ وضمعؾ اهلل شمعومم ًمذوي اًمؼرسمك 

 ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ

 .[75]اًمـحؾ:

  .(1)واًمرطمؿ اًمؼراسمي سمًٌى قمؾقؽ اهلل أوضمٌف اًمذي اقؼ اًمؼرسمك ذي وإقمطوء

 وشمعـلم طمؼفؿ ًمتليمد -اًمعؿقم ذم داظموً  يمون وإن - اًمؼرسمك ذي إيتوء اهلل وظمص

 ىمــريٌفؿ إىمــورب مجقــع ذًمــؽ ذم ويــدظمؾ، ذًمــؽ قمــغم واقــرص وسمــرهؿ، صــؾتفؿ

 .(2)سموًمؼم أطمؼ يمون أىمرب يمون مو يمؾ ًمؽـ وسمعقدهؿ

وئ وئ ۇئ ۇئ ﴿ : هذا اقؼ ذم ىمقًمف وأيمد اًمؼرآن اًمؽريؿ قمغم

 .[15]اإلهاء:﴾ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ 

 يـقرم إقمـوق ذم طمؼوً  ،اًمًٌقؾ واسمـ ،واعمًؽلم ،اًمؼرسمك ًمذي جيعؾ وًمؼرآنوم

ــ هــق ومؾــقس 8سموإلكػـوق  اهلل، ومروــف اًمــذي اقــؼ هــق إكــام 8أطمــد قمـغم أطمــد مـــ وً شمػض 

 اعمـقدة ويصـؾ ف،ذمتـ ومقـؼمىء اعمؽؾـػ يمديـف اًمذي اقؼ ،وشمقطمقده سمعٌودشمف ووصؾف

 .(3)هلل قمؾقف مو ممد إٓ هق وإن يعطقف، مـ وسملم سمقـف

 ذم اقؼ ضمـس مجعفام وىمد ،اعمقاؾموة وطمؼ اًمصؾي، طمؼ: طمؼون ًمؾؼراسمي

 . (4)﴾ۇئ ﴿ : ىمقًمف

أن حيؾػ وًمتليمقد طمؼ ذوي اًمؼرسمك ومؽوكتف ذم اًمؼرآن،  ك اهلل 

ڃ ﴿ :ه، ومؼول ؤقًي طمتك وإن ضموءه مـفؿ مو 8أن ٓ يـػؼ قمغم ىمراسمتفاإلكًون 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.15/757شمػًػم اًمطؼمي ) (1)

 (.665شمػًػم اًمًعدي )ص  (2)

 (.6/7777ًمؼرآن )ذم فمول ا (3)

 (.13/54اًمتحرير واًمتـقير ) (4)
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چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ  ڃ چ

 .[77]اًمـقر: ...﴾ڈ ڈ

 سمـ مًطح يـػع أٓ طمؾػ طملم اًمصديؼ، ذم كزًمً أيي هذه»ىمول اسمـ يمثػم : 

 قموئشي، اعمممـلم أم سمراءة اهلل أكزل ومؾام ىمول، مو قموئشي ذم ىمول سمعدمو ،سمـوومعي أصموصمي

 ذم اعمممـلم مـ شمؽؾؿ يمون مـ قمغم اهلل وشموب واؾمتؼرت، اعمممـي اًمـػقس وـموسمً

 يعطػ واعمـي، اًمػضؾ وًمف وشمعومم، شمٌورك ذع قمؾقف أىمقؿ مـ قمغم اقد وأىمقؿ ذًمؽ،

 ويمون اًمصديؼ، ظموًمي اسمـ يمون فومنك   أصموصمي، سمـ مًطح وهق وكًقٌف، ىمريٌف قمغم اًمصديؼ

 ؾمٌقؾ ذم اعمفوضمريـ مـ ويمون ، سمؽر، أسمق قمؾقف يـػؼ مو إٓ ًمف مول ٓ مًؽقـوً 

 ، اًمصديؼ، ويمون ،قمؾقفو اقد وضب مـفو، قمؾقف اهلل شموب يً ؼَ ًمْ وَ  َؼ ًمِ وَ  وىمد اهلل،

 هذه كزًمً ومؾام 8وإضموكى إىمورب قمغم وإيودي اًمػضؾ ًمف سموعمعروف، معرووموً 

 اجلزاء ومنن: أي 8[77]اًمـقر:﴾ ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ گ  ﴿: ىمقًمف إمم أيي

 ،قمـؽ كصػح شمصػح ويمام كغػرًمؽ، إًمقؽ اعمذكى قمـ شمغػر ومؽام اًمعؿؾ، ضمـس مـ

 إمم رضمع صمؿ 8ًمـو شمغػر أن- رسمـو يو- كحى إكو واهلل سمغم،: اًمصديؼ ىمول ذًمؽ ومعـد

 .(1)شأسمداً  مـف أكزقمفو ٓ واهلل: وىمول اًمـػؼي، مـ يصؾف يمون مو مًطح

 يــوت وهمػمهــو شمٌــلم مــدى اعمؽوكــي اًمعظقؿــي ًماكػــوق قمــغم إىمــوربومفــذه أ

و يموًمقاًمـديـ، وسمقــً أمهقـي اًمـػؼـي قمـغم إىمــورب وظمصقصـًو مــ يمـون أىمـرهبؿ رمحـ

 ومؽوكتفو سملم ؾموئر مًتحؼل اإلكػوق.

 مـو اعمحتـوضملم أسمقيـف قمـغم يـػؼ أنْ  اًمغـل اًمرضمؾ قمغم ومقاضمى »ىمول اًمؼرـمٌل:

   .(2)شذًمؽ وهمػم ويمًقة ـمعوم مـ ،طموًمف مـ طموهلام ىمدر ذم يصؾحفام

ػمهؿ مـــ أقمظــؿ وموإلكػـوق قمــغم إىمـورب واإلطمًــون إًمــقفؿ مــ اًمقاًمــديـ وهمـ

إقمامل وأومضؾ اًمؼرسموت، وهق مـ أؾمٌوب اعمقدة واًمرمحي واًمتـلًمػ واًمتؽـوشمػ سمـلم 

 .(3)اًمعشػمة اًمقاطمدة، طمقٌ حيـق همـقفؿ قمغم ومؼػمهؿ، ويؿد ًمف يد اًمعقن واعمًوقمدة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.4/91شمػًػم اسمـ يمثػم ) (1)

 (.9/95شمػًػم اًمؼرـمٌل ) (2)

 (.937اعمول ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ، ؾمؾقامن اقصلم، ص ) (3)
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 ضمؼوق واصمبي فمعم الؽػويي -د

ًمؼـــد رهمـــى اإلؾمـــوم ذم اًمتؽوومـــؾ واًمتعـــوون وضمعـــؾ مــــ طمؽؿـــي اإلكػـــوق  

ضمعؾـف دوًمـي سمـلم  ويمـام أن  اعمـول اظمتٌـور8 ومـنن اهلل  8ؼػم واعمحتوجاإلطمًوس سموًمػ

اًمـوس وضمعؾ ًمؾػؼػم طمؼًو معؾقمًو همػم اًمزيمـوة، وهـذا اقـؼ ىمـد يؽـقن ًمـف فمـروف همـػم 

اًمزيموة، وملطمقوكًو حيتوج سمعض اعمًـؾؿلم يمـلومراد أو جمتؿعـوت إمم اعمـول ذم أوىمـوت 

 ث أو همػم ذًمؽ.رهمػم معؾقمي يمحدوث يمقا

جلًد اًمقاطمد جيى أْن يتعووكقا ويؽقكـقا يـدًا واطمـدة ًمتحؼقـؼ واعمًؾؿقن يمو

 مٌدأ اًمتؽوومؾ آضمتامقمل سملم أومراد اعمجتؿع.

 من: » وذم شمـػقس اًمؽرب قمـ اعمجتؿع اعمًؾؿ ومضؾ قمظقؿ، ىمول اًمـٌل 

 ومين الؼقوميي، ييوم كيرب من كرزمي فمـه اهلل كػس الدكقو، كرب من كرزمي مممن فمن كػس

 اليدكقو دم اهلل ؽميؼمه مسيؾام، ؽميؼم ومين واآلطميرة، اليدكقو دم فمؾقه اهلل يرس معرس، فمعم يرس

 .(1)شأطمقه فمون دم العبد كون مو العبد فمون دم واهلل واآلطمرة،

أو زٓزل  ،وضمػـوف ،أو طمؾً هبؿ مصقٌي مـ ومؼر ،ومنذا كزًمً سموعمًؾؿلم كوزًمي

ذه أو طمروب أو يمقارث، أو طمقادث، يمون قمغم أهمـقوئفؿ إذا   شمـدومع هـ ،أو ومقضوكوت

وإكؼـوذ سمودهـؿ  ،اًمزيموة سمٌقً اعمول وسموًمزيموة، ومفـو جيى دومع اًمضـرر ذم هـذه اقوًمـي

، سملمقاهلؿ، وهذا شمؽوومؾ اعمجتؿع اعمًؾؿ وشمعووكف وشمعووـده وىمـد ؿمـٌفف اًمـٌـل 

 فم و مـه اؾمتؽى إذا اجلسد مثل وسمعوؿمػفم وسمرامحفم، هم،سمواد   دم اظمممـني مثل»ومؼول: 

 .(2)شواحلؿى زمولسفر اجلسد ؽموئر له سمدافمى

ەئ وئ  ﴿ :وىمد ضب اًمؼرآن اًمؽريؿ أورع إمثؾي ذم هذا، ومؼول 

 .[7]اعموئدة: ﴾وئ ۇئ 

ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿ :وصقر اًمؼرآن اًمؽريؿ أروع صقر اإلكػوق ذم ىمقًمف 

پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.274تؼدم خترجيه، ص ) (1)

 (.53تؼدم خترجيه، ص ) (2)
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ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ 

 .[155]اًمٌؼرة: ﴾چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ

 أريمون مـ ريمـ وهق أيت، اًمزيموة إيتوء همػم اعمذيمقر ذم أيي اإليتوء فذاوم»

 أداء وىمً همػم ذم اًمٌذل إمم اقوضمي شمعرض طمقٌ وذًمؽ ;يموًمزيموة وواضمى اًمؼم

 يشؽمط ٓ وهق اققل، متوم ىمٌؾ أو اًمزيموة أداء سمعد مضطراً  اًمقاضمد يرى سملن ،اًمزيموة

 ورأى رهمقػوً  إٓ يؿؾؽ ٓ يمون ومنذا 8آؾمتطوقمي طمًى قمغم هق سمؾ 8معلم كصوب ومقف

 دمى عمـ أو ،ًمـػًف إًمقف حمتوضموً  يؽـ   سملن 8قمـف اؾمتغـوئف طمول ذم إًمقف مضطراً 

 سمؾ 8ذًمؽ ذم اقؼ ًمف اًمذي هق وطمده اعمضطر وًمقس سمذًمف، قمؾقف وضمى كػؼتف قمؾقف

 اًمـوس أطمؼ وهؿ :﴾ٹ ٹ ﴿ اًمزيموة همػم مـ يعطل أن اعمممـ شمعومم اهلل أمر

 سمعوـمػي إًمقف شمتقضمف كػًف ومنن   ،همـل أىمورسمف وذم اطمتوج إذا اإلكًون ومنن 8ؾيواًمص سموًمؼم

 أؿمد وقمدمفؿ رمحف ذوي ًمػوىمي يل  اإلكًون أن   اًمػطرة ذم اعمغروز ومـ اًمرطمؿ،

 سملنْ  وريض اًمرطمؿ ىمطع ومؿـ سمعز،ؿ، ويعتز هبقا ؿ هيقن فومنك   همػمهؿ، ًمػوىمي يل  او

 ومـ واًمؼم، اخلػم مـ وسمعقد واًمديـ، اًمػطرة مـ سمريء ومفق سموئًقن ىمرسموه وذوو يـعؿ

 يموومؾفؿ عمقت ومن ؿ :﴾ڤ ﴿ أومضؾ وصؾتف آيمد طمؼف يمون رمحوً  أىمرب يمون

 طموهلؿ، شمًقء يمقو اعمًؾؿلم مـ واًمقًور اًمقضمد سملهؾ ويمػويتفؿ يمػوًمتفؿ شمتعؾؼ

 أهؾ :﴾ڤ ﴿ اًمـوس وقمغم أكػًفؿ قمغم مصوئى ومقؽقكقا شمرسمقتفؿ وشمػًد

 يؽػقفؿ، مو يمًى قمـ اًمعجز هبؿ ىمعد عمو ومن ؿ 8ػؼراءاًم مـ واًمعػي اًمًؽقن

 ومقاؾمو،ؿ مًوقمد،ؿ وضمًٌ 8اًمذًمقؾ يمػ مد قمـ سموًمؼؾقؾ ًمؾرى كػقؾمفؿ وؾمؽـً

 طمتك ،ىمراسمي وٓ سملهؾ يتصؾ ٓ اًمًػر ذم اعمـؼطع :﴾ڤ ڤ ﴿و اعمًتطقع قمغم

 ًمقفإ يرشمؼل ٓ اًمؾطػ مـ سمؿؽون اًمتعٌػم وهذا وأهؾف، ورمحف وأمف أسمقه اًمًٌقؾ يملن

 اًمًقوطمي ذم رعـاًمش مـ شمرهمقى ؾمػره ذم وإقموكتف سمؿقاؾموشمف إمر وذم ؾمقاه،

 شمؽػػ إمم اًمعوروي اقوضمي شمدومعفؿ اًمذيـ :﴾ڦ ﴿ إرض ذم ربـواًمض

 عمقاؾموة اإلكًون يًلل وىمد وهذا، هذا ومقعطقفؿ يًلًمقن ؿٕ    وأظمرهؿ اًمـوس،

ڦ  ﴿ يتعداهو أٓ اًمًوئؾ قمغم جيى ًميورة إٓ ذقمو حمرم واًمًمال همػمه،
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 وإقموكي وقمتؼفؿ إرىموء اسمتقوع يشؿؾ وهق ،وقمتؼفو حتريرهو ذم: أي :﴾ڦ

 اًمـقع هذا ضمعؾ وذم آومتداء، قمغم إهى ومًوقمدة كجقمفؿ أداء قمغم اعمؽوشمٌلم

 اًمرىموب ومؽ ذم ريعيـاًمش رهمٌي قمغم دًمقؾ اعمًؾؿلم أمقال ذم واضمٌوً  وً طمؼ   اًمٌذل مـ

 اًمعومي اعمصؾحي شمؼيض قموروي أطمقال ذم إٓ اً طمر ًمقؽقن ظمؾؼ اإلكًون أن   واقمتٌورهو

 شمؾؽ ذم اقوضمي ٕن 8ؾمٌؼف مو يمؾ قمـ هذا وأظمر ،رىمقؼوً  إؾمػم يؽقن أن ومقفو

 .اًمؽامل إمم طموضمي اقريي إمم اًمرىمقؼ وطموضمي اققوة قػظ شمؽقن ىمد إصـوف

 وٓ سمــزمـ، شمتؼقــد ٓ اًمزيمــوة مــول همــػم مـــ إصـــوف هلــذه اًمٌــذل روقمقيـومشــ

 يمؽقكف يؿؾؽ مو إمم سموًمـًٌي معقـو مؼداراً  اعمٌذول سمؽقن وٓ حمدود، كصوب ومتوكسم

 إمم مقيمـقل سموإلطمًـون مطؾـؼ أمـر هق اموإك   ،مثوً  رـاًمعش قمنم و اًمعنم رسمع أو راـشقمُ 

 .اعمعطك وطموًمي اعمعطل أرحيقي

 ومـو قمؾقفـو، ىمـدر مــ قمغم واضمٌي واًمتؾػ اهلوك مـ اعمحؽمم اإلكًون ووىمويي

 طمـٌ اًمتـل اًمعومـي اقؼـقق هـذه اًمــوس أيمثـر أهمػـؾ وىمـد ،ًمف شمؼدير ومو ذًمؽ غمقم زاد

 يؽـودون ومـو 8اًمنمـيػي اعمعتدًمـي آؿمـؽمايمقي اققـوة مـ ومقفو عمو اًمعزيز اًمؽتوب قمؾقفو

 هــذا ذم وهــؿ اًمًــوئؾلم، ًمــٌعض اًمـــودر اًمؼؾقــؾ إٓ اعمحتــوضملم هلــمٓء ؿمــقئوً  يٌــذًمقن

ـ 8اؾمـتحؼوىمو اًمـوس أىمؾ اًمزمون  وًمـق واضمـدون، وأيمثـرهؿ طمرومـي اًمًـمال خترذواا ؿٕ  

 مــ هـذا وًمؽـون إمـؿ، ؾمـوئر مــ ظمـػماً  معويشـفؿ ذم اعمًـؾؿلم طمول ًمؽون أىمومقهو

 مــ اًمٌـوطمثقن يتصـقر مـو مجقـع قمـغم وشمػضـقؾف اإلؾمـوم، ذم اًمــوس دظمـقل أؾمٌوب

 .(1)شواعموًمقلم آؿمؽمايمقلم مذاهى

ًـؾؿلم وهـذا ضمؾقـًو ذم قمغم هذا اًمتعوون واًمتلظمل سملم اعم وىمد أيمد اًمـٌل 

ــف  زمييني  اظمييممن لؾؿييممن كولبـقييون يهييد زمع ييه زمع ييًو وؾمييبك الـبييي : »ىمقًم

 .(2)شأصوزمعه

وشمرك مًوقمدة اعمًؾؿلم واًمتعوون معفؿ ذم هذه اقوًمـي يعـد مــ اخلـذٓن »

وال  ،ال يظؾؿيه،اظمسيؾم أطميو اظمسيؾم: » اعمـفل قمــف، وضمـوء ذًمـؽ ضمؾقـًو ذم ىمقًمـف 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.7/73شمػًػم اعمـور ) (1)

 (.53تؼدم خترجيه، ص ) (2)
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 .(1)شوال حيؼره ،خيذله

اًمغـل قمـدمو يػعؾ اخلػم يؼقم سمؿًوقمدة إظمقاكف مــ اعمًـؾؿلم ومـمازر،ؿ، و

واهلل دم : » ويمشػ مو هبؿ، ومنن  اهلل شمعومم يًفؾ أمقره ويؼضـل ًمف طموضموشمف، ىمـول 

 .(2)شفمون العبد مو دام العبد دم فمون أطمقه

من كون معيه ف يل ـمفير فؾقعيد زميه »ذم ىمقًمف:  هذا اعمعـك ضمؾقوً  وىمد أيمد 

 . (3)ش ـمفر له، ومن كون معه ف ل زاد فؾقعد زمه فمعم من زاد لهفمعم من ال

 وفمر سمتلمؾ ذم أطمقال يمثػم مـ اعمًؾؿلم اًمققم ًمقؽود جيزم أ ؿ يعقشـقنإن اًمـ  

 ًمدكقوهؿ ومؼط، ويملن أظمرة وأهقاهلو واجلـي وكعقؿفو واًمـور وقمذاهبو اعمؼـقؿ، أطمـوم

 ؾمـٌى ىمعقدكـو قمــ يمثـػم مــ أقمـامل ًمقًً واىمعًو ؾمــتفل إًمقف وٓ حموًمي، وإٓ ومام هق

 اًمطوقموت اًمتل هل ذم مؼدوركو دون يمٌػم يمؾػي أو سموًمغ مشؼي.

وًمؼد ذع اإلؾموم اًمتؽوومؾ اعموزم سمـلم اعمًـؾؿلم، ومــ اعمقاؾمـوة واًمـؽماسمط 

 .اقوضموت وؾمد

 صقرة رائعـي ًمتطٌقـؼ هـذا اًمـظـوم، وذًمـؽ قمــدمو يقضمـد ذم هذا اقديٌ وذم

 روف ـمقائػ سمؾغً مـ اًمػؼر طمدًا ٓ شمًـتطقع معـفاعمجتؿع اعمًؾؿ سمًٌى سمعض اًمظ

 شمؾٌقي طموضمقو،و إؾموؾمقي، ومعـد هذه اقوًمي يؾزم اإلؾموم أصحوب ومضقل إمـقال أن

 مو يًد طموضمي إظمقا ؿ. -وًمق مـ همػم مول اًمزيموة  -خيرضمقا مـ ومضقل أمقاهلؿ 

 ،إكـو كعقش اًمققم أطمقال ضورة شمقضمى قمؾقـو مو ٓ جيى ذم إطمقال اًمعوديـي

 ذًمؽ أكـو كعؾؿ يؼقـًو سمقضمقد طموضمي موؾمي ًمؽثػم مـ اعمًـؾؿلم ذم قمـدة ضمقاكـى، ومؽثـػم

 اعمًؾؿلم يؿقشمقن ضمققمًو أو قمطشًو أو سمردًا، ومفؿ سمحوضمي إمم اعمول ًمؾحػوظ قمغم -مـ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ظ ر  حترري  براب كتراب الرو والصر ة،، (4/1986أخرجه: مس     ي و ه ) (1)

 (.2564، رق  )وماله وعرضه، ودمه، واحتؼاره وخذله، ادس  ،

كتاب الذكر والدعاء والتوبة وا ستغػار، ، (4/2174أخرجه: مس     ي و ه ) (2)

 (.2699رق  )

اسرت باب ادااسراة  كتاب ال ؼطرة، براب، (3/1354أخرجه: مس     ي و ه ) (3)

 (.1728بػضو: ادا:، رق  )
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 طمقو،ؿ، واإلسمؼوء قمغم مفجي اعمًؾؿ واضمى.

 ،رون سمًٌى قمؿؾ اًمـصورى اًمـدؤوب ذم اًمـدقمقة إمم ديــفؿـويمثػم مـفؿ يتـص

وىمعقدكو كحـ قمـ هذا اًمقاضمى، وملوًمئؽ اعمًؾؿقن سمحوضمي إمم اعمـول اًمـذي يقفمـػ 

 ويؿدهؿ سمرؾموئؾ اًمدقمقة، واقػوظ قمغم اًمديـ مـ أهؿ اًمقاضمٌوت. دقموة

 وهـوك أهى يمثػمون ًمؾؿًؾؿلم ذم سمؼوع ؿمتك، وسمود إؾمومقي حمتؾي مـ ىمٌـؾ

 .(1)شهوااًمؽػرة، وشمؾؽ وهذه حتتوج إمم اعمول مـ أضمؾ ومؽوك أه

أداء اًمزيمـوة  وًمـقس ذم اعمـول طمـؼ ؾمـقى اًمزيمـوة، وإذا وىمـع: »ىمول اسمــ اًمعـريب

   ومنكف جيى سف اعمول إًمقفو سموشمػوق مـ اًمعؾامء. 8وكزًمً سمعد ذًمؽ طموضمي

 وىمد ىمول موًمؽ: جيى قمغم يموومي اعمًـؾؿلم ومـداء أهاهـؿ وإن اؾمـتغرق ذًمـؽ

 إهمـقـوء إهمــوء اًمػؼـراء؟ أمقاهلؿ، ويمـذًمؽ إذا مــع اًمـقازم اًمزيمـوة، ومفـؾ جيـى قمـغم

 .(2)شوضمقب ذًمؽ قمؾقفؿ :أصحفو قمـدي 8مًلًمي كظر

 ف إذا كزًمـً سموعمًـؾؿلم طموضمـي سمعـد أداءعؾامء قمغم أك  اًمواشمػؼ »وىمول اًمؼرـمٌل: 

 اًمزيموة، جيى سف اعمول إًمقفو، ىمـول موًمـؽ: جيـى قمـغم اًمــوس ومـداء أهاهـؿ وإن

 .(3)شكوهاؾمتغرق ذًمؽ أمقاهلؿ، وهذا إمجوع، وهق يؼقي مو اظمؽم

، قمورٍ  ومـ ومروض اًمؽػويي دومع ضر اعمًؾؿلم، يمؽًقة»وذم  ويي اعمحتوج: 

زيودة قمـغم  ، إذا   يـدومع سمزيموة وسمقً مول، قمغم اًمؼودريـ وهؿ مـ قمـدهوإـمعوم ضموئعٍ 

اًمرمـؼ أم  يمػويي ؾمـي هلـؿ وعمؿـق ؿ، وهـؾ اعمـراد مــ كػـع ضر مــ ذيمـر: مـو يًـد

قمغم مو يؾقـؼ  ومقجى ذم اًمؽًقة مو يًؽم يمؾ اًمٌدن اًمؽػويي؟ ىمقٓن، أصحفام صموكقفام،

أضمرة ـمٌقى،  سموقول مـ ؿمتوء أو صقػ، ويؾحؼ سموًمطعوم واًمؽًقة مو ذم معـومهو مـ

 .(4)شوصمؿـ دواء، وظمودم مـؼطع، يمام هق واوح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، ذو 37مـ يمون قمـده ومضؾ زاد، هقثؿ اقداد، مؼول مـشقر سمؿجؾي اًمٌقون، اًمعـدد ) (1)

 هـ(.1617اقجي )

 (.45-1/37أطمؽوم اًمؼرآن ) (2)

 (.7/767شمػًػم اًمؼرـمٌل ) (3)

 (.5/167 ويي اعمحتوج ) (4)
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إن  اًمـظــوم اإلؾمــومل هيــدف مـــ ظمــول هــذا إمم حتؼقــؼ اًمتــقازن سمــلم أومــراد 

ن هــوك مــ هـق حمـروم مــ قل سمحقـٌ ٓ يؽـاعمجتؿع وحتؼقؼ اًمتؽوومـؾ آضمتامقمـ

ر ذم كػؼوشمــف، وموإلكػــوق هبـذه اًمصــقرة شمتحؼـؼ سمــف يمــؾ ذمتطؾٌـوت اققــوة ومــ هــق مٌـ

ــي اإل ــي سموٓكؼقــود هلل ورؾمــقًمف، أو اًمـوطمق ــي اإليامكق ــي ضماعمعــو  ؾمــقاء مـــ اًمـوطمق تامقمق

ؽوومــؾ آضمتامقمــل، وهــذا يٌــلم دور اعمــول يمعٌــودة ويٌــلم شملصمػمهــو ذم سمتحؼقــؼ اًمت  

 اعمجتؿع.

 .ورضوهكقل حمبي اهلل -3

قمـ اًمعٌد، ؾمٌى روو هلل  قوكقاهقف هلإن آمتثول ٕوامر اهلل 

 وشمقومقؼف ًمؽؾ ظمػم وصوح.

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے  ﴿ :ىمول 

 .[173]اًمٌؼرة: ﴾ ے

 ووضمقه اًمؼرسموت وضمقه ؾموئر ذم اهلل ؾمٌقؾ ذم سموإلكػوق إمر: أيي مضؿقنو»

 اعمًـؾؿقن سمـف يؼـقى ومقام وسمذهلو إقمداء ىمتول ذم إمقال سف صيوظمو اًمطوقموت،

ـ ذًمـؽ ومعـؾ شمـرك قمـ واإلظمٌور قمدوهؿ، قمغم  ؿ  صُمـ 8واقمتـوده ًمزمـف إنْ  ودمـور هـوك فسملك 

ــوٕمر قمطــػ ھھ ھ ھ ے  ﴿: ومؼــول اًمطوقمــي، مؼومــوت أقمــغم وهــق سموإلطمًــون، سم

 .(1)ش﴾ے

ؾمٌحوكف حيى  مـ يـػؼ ذم ؾمٌقؾف سموعمحًـ وأظمؼم أكف ومؼد ؾمؿك اهلل 

ومحري سمؽؾ قموىمؾ أن  اعمحًـلم، وًمقس هـوك ذف أيمؼم مـ طمى اًمعٌد هلل 

 ًمـقؾ طمٌف ومحًى.يؿتثؾ ٕمر اهلل 

كقؾ اًمؼم واعمحٌي مرهقكـًو سموإلكػـوق ذم ؾمـٌقؾف، ًمـقس ذًمـؽ وىمد ضمعؾ اهلل 

ٱ ﴿ :ومحًى، سمؾ ضمعؾف مرهقكًو سموإلكػوق مـ أطمى إمـقال إمم صـوطمٌفو، ىمـول 

 .[77]آل قمؿران:  ﴾پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/395شمػًػم اسمـ يمثػم ) (1)
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 سمـر شمــوًمقا ًمـ :وىمقؾ، أسمرارا شمؽقكقا وًمـ اًمؼم طمؼقؼي شمٌؾغقا ًمـ»ىمول اًمزخمنمي: 

 ويمـون...  وشممصمرو ـو حتٌق ـو اًمتل مقاًمؽؿأ مـ كػؼتؽؿ شمؽقن طمتك ... صمقاسمف وهق اهلل

 .(1)شهلل ضمعؾقه ؿمقئوً  طمٌقاأ اذا اهلل رمحفؿ اًمًؾػ

 ،سمـام ضمـوء ذم يمتوسمـفوت ًمعٌوده وأمـرهؿ سموًمتعٌـد ًمـف واهلل شمعومم أطمؾ اًمطقٌ

، وضمعؾ يمؾ قمؿـؾ صـوًمح ىمرسمـي وروـو هلل شمعـومم وكقـؾ وسمام ضموء قمغم ًمًون كٌقف 

 حمٌتف، ويمؾ معصقي وقمؼقسمي يـول هبو اًمعٌد ؾمخط اهلل ؾمٌحوكف وشمعومم.

سمؾ مــ كعؿـف أن أضمـوز ًمؾــوس أن يًـتؿتعقا سموًمطقٌـوت  8واهلل شمعومم يعؾؿ ذًمؽ»

، وأن يًتزيدوا مـ رزىمف سموؾمتعامر أروف واؾمتخراج يمـقزه، يمؾ ذًمؽ مٌـوح مـ اًمرزق

ؽ ًـام يٌدأ اقرج طملم يغؾى قمغم اًمـػس اًمشح ويؽتـز اًمػرد اعمول، ويؿطمًـ، وإك  

اًمـــوس سمليــدهيؿ ٓ يـػؼــقن مـــ قمػــقه وٓ يــمدون زيموشمــف، طمقـئــذ ختٌــٌ اًمـػــقس وٓ 

ڌ ڎ ڎ  ﴿ :ؼـقل اهلل ي ،يطفرهو إٓ اًمزيموة8 سمؾ اًمزيموة او يؽػـر اًمـذكى

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 

 .[17]اعموئدة:...﴾  گ گ

يؼـقل  ،ومـوهلل يٌوريمـف ويزيـده ،اًمصدىمي اعمػرووـي شمزيمـك سموعمـول، ومقاىمـع أمو أن  

، [97]اًمـروم:﴾ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  : ﴿اعمـقمم 

 .(2)شوأيوت ذم هذا اعمعـك يمثػمة

اًمًـقئوت واعمضـوقمػي مــ ضمـزاء اهلل شمعومم ذم هـوشملم أيتـلم ضمعـؾ شمؽػـػم  إن  

آمتثول ٕوامر اهلل شمعومم ذم شملديي اًمزيموة، وٓ ؿمؽ أن هذه اعمضوقمػي وهـذا اًمغػـران 

 ورووه قمغم اًمعٌد.او يقضمى حمٌي اهلل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/611)اًمزخمنمي  شمػًػم (1)

 (.97ص )، ًمزيموة اعمعوس، حمؿقد أسمق اًمًعقدومؼف ا (7)
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 .الـوس حمبيكقل  -4

ــي  ــودات اعموًمق ــلم اًمؼــرب أؾمــٌوب مـــاًمعٌ ــود سم ــؾ ،اًمعٌ  ودقمــوئفؿ مــقد،ؿ وكق

 اًمــدكقو ذم إصمــر حمؿــقد ومصــوطمٌفو صمـــوئفؿ8و ؿمــؽرهؿ قمــغم وشمعظــقؿفؿ، واقصــقل

 يـر،ـ ذًمـؽ سمعؿؾـف صـوطمٌفو ٕن واًمـرايض8 اعمتًـخط ويلًمػـف اًمٌعقد واًمدا ، حيٌف

 .واقؿد واًمدقموء اعمحٌي ًمػمسمح اعمعروف اًمشؽر، ويًؾػ

 معفـؿ يعـقش اــ ٕومـراد موًمـف ومضؾ مـ رء سمذل إمم اًمغـل يدومعإن اًمذي »

 طمًــد اشمؼــوء ومـفــو واًمٌوئًــلم، اعمعــقزيـ سمرؤيــي ساًمـــػ أ  إزاًمــي مـفــو: يمثــػمة أمــقر

 اًمعؾقـو، يـده سمرؤيـي اًمتؾـذذ ومـفـو اقمتـدائفؿ، مــ وإمـ ذارهؿ، ذ وايمتػوء اًمػؼراء

 8وطمٌفؿ وؿمؽرهؿ هلؿ يٌذل مـ وشمعظقؿ اًمـػقس، ذم اعمؽوكي ارشمػوع مـ يتقىمعف وسمام

 يمـون وإذا يـتػع، ٓ ومـ سمًخوئف مـفؿ يـتػع مـ اًمـوس مجقع إمم حمٌى اًمًخل ومنن  

 سمــف اًمـــػس أ  وؿمــػوء أضمــغم، ومقــف اًمـــػس ومحــظ   اجلــػمان أو اًمؼرسمــك ذوي إمم اًمٌــذل

 أهـؾ سملم كوقمامً  يؽقن أنْ  اإلكًون قمغم ويتعذر ًمؽ، أ  وىمريٌؽ ضمورك أ  ومنن أىمقى،

 ًمألومـراد اًمٌـذل ذم ًمؾــػس طمظـقظ هـذه ومؽـؾ إؿمؼقوء، سملم ؾمعقداً  راء،ـواًمض اًمٌمس

 وطمـى اًمريـوء مــ ومقفـو يؽـقن وىمد ،مميمداً  يؽـ   وإن ومقف اهلل أمر امتثول قمؾقفو شمًفؾ

 .(1)شوشمعٌدا ىمرسمي يمق و يـوذم مو اًمًؿعي

ومضـوئؾف  ومـ أورع إمثؾـي اًمتـل ضهبـو اهلل شمعـومم ذم اإلكػـوق واقـٌ قمـغم

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ  ﴿ :ىمقًمـف 

 .[97]اًمـًوء: ﴾ڄ

 عمــو أظمؾصــقا ًمــق إذ طمــوهلؿ8 مـــ اًمـــوس قمجــى إصمــورة اًمتعجــى مـــ واعمــراد»

 همروـف اعمرائل يػقت مو ويمثػما اًمعؼٌك، سمًعودة ذًمؽ مع وًمػوزوا اًمدكقو، مـػعي وموشمتفؿ

 ويػـقز قمؾقـف، اًمثــوء أو خلدمتـف وشمًـخػمهؿ ىمؾـقهبؿ وامـتوك اًمـوس إمم اًمتؼرب مـ

 اقوًمـي هـذه ومػل حيتًٌف، وٓ يطؾٌف ٓ طمقٌ مـ اًمعؿؾ خيػل اًمذي اعمخؾص سمذًمؽ

 رـظمًـ ىمـد يؽـقن سمـؾ 8طمــلم سمخػل اعمرائل ويرضمع اًمداريـ، ؾمعودة ًمؾؿخؾص يؽقن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/975شمػًػم اعمـور ) (1)
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 8سمـف يتعجـى سمـلنْ  ضمـدير اعمـرائلم ومجفؾ اعمٌلم، اخلنان هق وذًمؽ وأظمرة، اًمدكقو

 اهلل سمققمـد ووصمؼقا وأطمًـقا وأظمؾصقا آمـقا وًمق اًمـوس، سملطمقال وضمفؾ سموهلل ضمفؾ فٕك  

 مــ واجلوه اعمول أن مقىمـوً  حيًـ مـ ننوم هلؿ، ؾمعودة يمـز اإليامن هذا ًمؽون ووقمقده

ــد، قمــغم اهلل ومضــؾ ــف اًمعٌ ــل وأك ــرب أن يـٌغ ــف هبــام يتؼ ــق إًمق ــف شمعؾ ــقن مهت ــف ومتف  قمؾق

 وؾمـؾقى وموئً، يمؾ مـ ًمف قمقوو اًمصحقح اإليامن هذا ويؽقن واًمـقائى، اعمصوقمى

 يـرى قمـدمو ظمػم يمؾ مـ واًمقلس ًمؾغؿ قمروي اقؼقؼل اإليامن ووموىمد مصوب، يمؾ ذم

 ؾمـقام وٓ اعمـول يمػؼـد قمظـقؿ مصوب ذم وىمع ومنذا اًمـوس، ذم فمـف ويمذب ف،أمؾ ظمقٌي

 رسمـام واًمؼفـر اًمغـؿ ومنن   سمف، سموًمقا وٓ اًمـوس يـؼذه و  ومؼػما، وأمًك موًمف يمؾ ذهى إذا

 وموىمدي مـ آكتحور يؽثر وًمذًمؽ 8سمقده واكتحر كػًف سمخع ورسمام ،صؼماً  ٓ ضمزقموً  أموشموه

 ومقؽـقن واًمًـؾقى اًمصـؼم هـق اعمصـوئى ذم يمشمـوه مو ؾأىم ومنن 8اعمممـ ووأم   اإليامن،

 اعمصـقٌي شمؽـقن أن وأيمثره أىمؾ، ىمؾٌف ذم اقزن وصمقاء أظمػ، كػًف قمغم اعمصقٌي وىمع

 واًمتؿحـقص، آظمتٌور مـ ومقفو يًتػقد سمام كعؿي، ومقفو اًمـؼؿي وشمتحقل رمحي، طمؼف ذم

 .(1)شواًمتفذيى اًمعؼمة ويمامل

 اؾمــتحؼوق ذم وؾمــٌى ًمؾؿغػــرة ـمريــؼ اعمــول ذم اهلل طمــؼ وإظمــراج وموإلكػــوق»

 ومقـف ًمف ومقزيد موًمف ذم ًمف اهلل يٌورك وأنْ  اًمـوس سملم اًمدكقو ذم اإلكًون يًقد سملنْ  اهلل ومضؾ

 اًمـٌقيـي واًمًــي اًمؽـريؿ اًمؼـرآن ذم يمثـػمة أدًمـي وضمـوءت أكػـؼ او سمليمثر قمؾقف وخيؾػ

 .(2)شاعمعـك هذا شمميمد

 وضمـقه ذم رومفوـًمقصـ 8ؽثرةاًم ويؾتؿس ،اًمزيودة يطؾى ـومؿ»ويؼقل اعمووردي: 

 8اعمؾفـقف هبـو ويغقـٌ اعمعـروف، هبو ويصطـع اًمؼم، ضمفوت ذم هبو ويتؼرب اخلػم،

 وشمـقىمك اعمطوًمـى، شمٌعـوت قمــف رومًـاكصـ إذا وأضمـدر، أطمـرى وسموقؿـد ،أقمـذر ومفذا

 اًمزمـون، ىمـدر قمـغم وإومودشمـف 8وموئدشمـف طمـوًمتل ذم ؼـديراًمت   وأطمًــ اعمؽوؾمـى، ؿمٌفوت

 ومــ ًماظمـقان، ومتـلًمػ اًمـديـ قمـغم وقمـقن ًمؾؿؽورم آًمي ولاعم ٕن اإلمؽون8 وسمؼدر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.3/54شمػًػم اعمـور ) (1)

 طمؾؿـل :د . أ :شمـلًمقػ ،وإمــ اًمؽػويـي جمتؿـع وحتؼقؼ اإلؾموم ذم اعموزم اًمـظوم (7)

 .(194) ص صوسمر اعمـعؿ قمٌد
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 وٓ رهٌي سمؿقوع مـفؿ يؽـ   ومـ مـف، واًمرهٌي ومقف اًمرهمٌي ىمؾً اًمدكقو أهؾ مـ ومؼده

 .(1)شسمف اؾمتفوكقا رهمٌي

ذم اًمدكقو وأصمرهو قمغم  هذه كتقجي اإلكػوق ذم اخلػم وآمتثول ٕوامر اهلل 

حيصؾ  وأنْ  يمؾ مًؾؿ أن يؿتثؾ ٕمر اهلل  اًمعٌد، ومام سموًمـو سمؤظمرة، ومحري قمغم

 اخلػم اعمرهمقب ومقف.

 كرشاح الصدر وراضمي البولا -5

ومـ اجلزاء قمغم اإلكػوق طمصقل اًمًعودة واًمطؿلكقـي ًمؾؿـػؼ، وكػل اخلقف »

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ  ﴿ :واخلنان قمـف، ىمول اهلل 

 .[747]اًمٌؼرة:  ﴾ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ 

عمـو ومقـف شمػقـده  8قف واقزن هـو قموم يشؿؾ اًمداريـ اًمدكقو وأظمـرةوكػل اخل

 .(2)شاًمـؽرة اًمقاىمعي ذم ؾمقوق اًمـػل واًمشؿقل

قمغم  ومو ظمقف قمؾقفؿ ومقام يًتؼٌؾقكف مـ أهقال يقم اًمؼقومي، وهؿ ٓ حيزكقن»

ٓد، وٓ حيزكقن قمغم مو ومو،ؿ مـ اققوة اًمدكقو وزهر،ـو، وهؿ مـ إءمو ظمؾػقه ورا

 .(3)شؿ ىمد صوروا إمم مو هق ظمػم مـ ذًمؽٕ    8لؾمػقن قمؾقفووٓ ي

 وؾمـعي اًمصـدر اكشــراح أؾمـٌوب مــ إًمقفؿ واإلطمًون اخلؾؼ وكػع إن  اًمصدىمي

 وامتثـول شمعـومم اهلل سمطوقمـي اعمتصـدق ؿمـعقر إمم ذًمؽ ومرد اًمًعودة8 اًمٌول وحتصقؾ

 وإدظمــول ـ،أظمــري سمؿًــوقمدة واًمؼقــوم وشمؼديًــف، اعمــول قمٌقديــي مـــ أمــره، واًمتحــرر

 اًمـرب ًمـػحـوت واًمتعرض واإلطمًون، اجلقد أهؾ ـمريؼ ذم واًمًػم اًمًـرور قمؾقفؿ،

 .ورمحتف وإطمًوكف

 

وـوق  سموًمصـدىمي يقمـوً  هـؿ   هـق ومـننْ  اًمٌخقـؾ8 طمـول يؽقن ذًمؽ مـ د  اًمِض  وقمغم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.717 أدب اًمدكقو واًمديـ، ًمؾاموردي )ص (1)

 (.1/974)اًمشقيمو ، ًماموم ومتح اًمؼدير (7)

 (.1/479شمػًػم اسمـ يمثػم ) ،(3/315اكظر: شمػًػم اًمطؼمي ) (9)
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 همويتف. مجعف صػم اًمذي اعمول كؼص مـ ظمقوموً  يده، واكؼٌضً صدره،

 كػًـًو، وأـمقـٌفؿ صـدرًا، اًمــوس أذح ًــاعمح اًمؽريؿ ومنن»: اسمـ اًمؼقؿ يؼقل

 قمقشـًو، وأكؽـدهؿ صـدرًا، اًمـوس أوقؼ إطمًون ومقف ًمقس اًمذي ىمؾًٌو، واًمٌخقؾ وأكعؿفؿ

و وهمامًّ  وأقمظؿفؿ  .(1)شمه 

 كػًـف جيـد ذم اعمـول ؾمـقام وٓ ـلءاًمش   سمذل إذا وموإلكًون »: قمثقؿلم اسمـ يؼقل

 وـمقـى يعطـل سمًـخوء اًمـذي إٓ مـف يًتػقد ٓ ًمؽـ...  جمرب، رء وهذا اكنماطمًو،

ـ يده، مـ خيرضمف أنْ  ىمٌؾ ىمؾٌف مـ اعمول وخيرج كػس،  8يـده مــ أظمـرج اعمـول مــ وأم 

 أو اًمــوس ظمجـًو مــ خيرضمـف ىمـد ف8 ٕك ـشاعمـول هبـذا يـتػـع ومؾــ ىمؾٌـف ىمـرارة ذم ًمؽـف

 .(2)شكقي اؾمتحضور سمدون هلؿ جموراة

 صدر ووقؼ ٌف،واكػًوح ىمؾ اعمتصدق صدر راحـٓكش  اًمـٌل ضب وىمد

 صمبتيون فمؾيقفام رصمؾيني مثيل البخقل واظمتصدق مثل»: ومؼول مثو، ىمؾٌف واكحصور اًمٌخقؾ

 فمؾقيه اسمسيعً زمصيدقته اظمتصيدق هيم سميراققفام، فؽؾيام إىل أيدهيام اضطرت قد ضمديد من

 وسمؼؾصً صوضمبتفو إىل ضمؾؼي كل زمولصدقي اكؼب ً البخقل هم وكؾام أشمره، سمعػي ضمتى

 .(3)شسمتسع فا يوؽمعفو فقجتفد أن سمرقوسمه، إىل يداه واك ؿً فمؾقه

 اعمـػـؼ، ًمؾجـقاد  رؾمـقل اهلل ضسمـف مثـؾ هذا»: ذطمف ذم اخلطويب ىمول

 هبو يًتجـ درقمو يؾٌس أن مـفام واطمد يمؾ سمرضمؾلم أراد وؿمٌففام اعمؿًؽ، واًمٌخقؾ

 إمم واًمثـديلم اًمصـدر مقوـع قمـغم يؼع إكام مو يؾٌس أول واًمدرع ًمقؾًٌفو، رأؾمف قمغم

 ؾمــوومو، ومقًــتؿر سمدكــف أؾمــػؾ قمــغم ذيؾفــو يمؿقفــو، ويرؾمــؾ ذم يديــف ٓسمًــفو يًــؾؽ أن

 ؾمـؽمت طمتـك قمؾقـف وموؾمؽمؾمـؾً ؾمـوسمغي درقمـو ًمـٌس مــ مثؾ مثؾ اعمـػؼ  ومجعؾ

 دون كــوشمئتلم قمـؼــف، إمم مغؾــقًمتلم يــداه يموكــً يمرضمــؾ وضمعــؾ اًمٌخقــؾ سمدكــف، مجقــع

 اًمٌــدن، غمقمــ ؾمــػو متــر أن وسمــلم سمقـــفام يــداه طموًمــً ًمــٌس اًمــدرع أراد ومــنذا صــدره،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.7/67زاد اعمعود ذم هدي ظمػم اًمعٌود ٓسمـ ىمقؿ اجلقزيي، ) (1)

 (.4/6اعمًتؼـع ٓسمـ قمثقؿلم، )اًمنمح اعمؿتع قمغم زاد  (7)

يمتوب اًمزيموة، سمـوب إصمـؿ اعمـػـؼ واًمٌخقـؾ، ، (7/557أظمرضمف: مًؾؿ ذم صحقحف ) (9)

 (.1571رىمؿ )
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 وحتصـلم وىمويـي همػم مـ قمؾقف ووسموًٓ  صمؼوً  ومؽوكً ومؾزمً شمرىمقشمف، قمـؼف ذم واضمتؿعً

 يـداه وـمووقمتـف صدره، ًمذًمؽ اشم ًع ،سموًمـػؼي َهؿ   إذا اجلقاد أن :اعمعـك وطمؼقؼي ًمٌدكف،

 ذم اإلكػـوق قمــ يـده وشمـؼـٌض صـدره، يضـقؼ اًمٌخقـؾ واًمٌـذل، وأن سموًمعطـوء ومومتـدشمو

 .(1)شواًمصدىمي اعمعروف

وإذا اكتػك اخلـقف واقـزن قمــفؿ، ومـو ؿمـؽ إذًا أ ـؿ ذم ؾمـعودة وـمؿلكقــي »

قمغم اإلكػـوق ذم ؾمـٌقؾ اهلل إٓ هـذا يشعر هبو همػمهؿ، وًمق   يؽـ ضمزاًء وراطمي سمول ٓ 

زاد مــوهلؿ  وس ذم ظمــقف وطمــزن دائــؿ ٓ يـؼطــع، إنْ ًمؽػــك8 طمقــٌ إن يمثــػمًا مـــ اًمـ ــ

ؿ ضمعؾقا اعمـول همويـي، و  جيعؾـقه ػقا8 ٕ   سمطروا، وإن ىمؾ مو ذم أيدهيؿ طمزكقا وأؾم

وؾمقؾي ًمؾتؼرب إمم اهلل شمعومم واهلل شمعـومم يعطـل إضمـر اًمعظـقؿ قمـغم اًمعؿـؾ اًمؼؾقـؾ8 

وموعمـػؼقن أمقاهلؿ ذم ؾمٌقؾ اهلل شمزداد ؾمعود،ؿ وومرطمفؿ يمؾام زاد إكػـوىمفؿ ذم ؾمـٌقؾ 

 .(2)شذًمؽ هق اًمٌوىمل هلؿ ؼو ؿ سملن  يإل 8اهلل

 إظمـقة، وقمؿقـؼ آضمتامقمـل، ؽوومـؾاًمت   إؿمـوقمي مــ امومـقفل إلكػوق واًمٌذإن ا»

ٌ   وكشـــر  يمــلهة دمعؾــف سمحقــٌ اعمًــؾؿ8 اعمجتؿــع أومــراد سمــلم اًمرمحــي اعمــقدة، وسمــ

 واًمغــل اًمعـوضمز، إمم اًمؼـودر ومقـف وحيًــ اًمضعقػ، اًمؼقي يرطمؿ ومقف مؽماصي واطمدة

 ًمـدى دشمقضمـ ىمـد اًمتـل اقؼـد طمـدة وختـػ اقًـد، ؾمـقرة ومتـؽن سمذًمؽ اًمػؼػم8 إمم

 سمقىمـقومفؿ ويشـعرون هلـؿ، إهمـقـوء إظمـقا ؿ مًـوقمدة ٕ ؿ يرون اعمعقزيـ8 سمعض

 .(3)شوحيٌق ؿ ومقلًمػق ؿ واعمحـ أوىموت إزموت ذم ضموكٌفؿ إمم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.6/957) ، ًمٌدر اًمديـ اًمعقـلاكظر: قمؿدة اًمؼوري ذح صحقح اًمٌخوري (1)

 (.673ن اقصلم، ص )اعمول ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ، ؾمؾقام (7)

 زاد اعمًـتؼـع8 ًمؾشـقخ اسمــ قمثقؿـلم، دار اسمــ اجلـقزي، اكظر: اًمنمح اعمؿتـع قمـغم (9)

ومقصـؾ اًمٌعـدا  مؼـول مـشـقر  ،(، واكظر: ؾمـوسمؾ اخلـػم4/7هـ، )1676اًمدموم، اًمطٌعي إومم 

 (.71سمؿجؾي اًمٌقون، ؾمٌؼ ذيمره، ص )
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 لألفراد يصمتامفمالتلمني اال-6

إن اًمؼرآن اًمؽريؿ ىمد ووع مـفجًو رائعًو ذم شمؼقيي اًمراسمطي آضمتامقمقي سملم 

  :واًمتؽوومؾ واًمتؽومؾ ذم يمؾ مؼقموت اققوة، ىمول  اًمقطمدة ودقمك إممراده ومأ

 [.159آل قمؿران: ]﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڦ ﴿

ىمٌؾ أن يعرف اعمجتؿع اًمغـريب كظـوم اًمتـلملم، يمـون اعمجتؿـع اإلؾمـومل »

يــممـ أومــراده سمطريؼتــف اخلوصــي، إذ يمــون سمقــً مــول اعمًــؾؿلم هــق ذيمــي اًمتــلملم 

إكـف ٓ يـؽمك  ،قجد ومقف اًمعقن واعمـوذاًمدهر، وم فُ ٌَ ؽَ اًمؽؼمى اًمتل يؾجل إًمقفو يمؾ مـ كَ 

اعمصوب حتً رمحـي شمؼمقمـوت ىمـد شمصـؾ إًمقـف مــ اخلـػميـ مــ اًمــوس، وىمـد ٓ 

سمــؾ يرهمـى ومقــف، شمـؿقــي ًمعقاـمــػ اخلــػم ومشــوقمر 8 يمــون ٓ يؿـــع ذًمــؽ وإن   ،شمصـؾ

ٕصحوسمف قمـدمو ؿمـؽو إًمقـف رضمـؾ ضموئحـي  اًمرمحي سملم اًمـوس، وىمد ىمول اًمـٌل 

 ، ومتصدق اًمـوس قمؾقف.(1)شسمصدقوا فمؾقه»طمؾ ً سمف: 

كعؿ، ٓ يدع اإلؾموم اًمشخص اعمـؽقب ًمتؼمقموت اًمـوس اًمطقٌلم وطمدهو8 سمـؾ 

ذم سمقً اعمول، وذم مول اًمزيموة سموًمـذات، يطوًمـى سمـف وزم إمـر، همـػم  جيعؾ ًمف كصقٌوً 

 هٌوب وٓ ظمجؾ، ومفق رضمؾ مـ اعمًؾؿلم يطؾى طمؼف مـ سمقً اعمول.

 ملم كصــقًٌو ذم مصــورف اًمزيمــوة: ًمؾغــور ومؼــد كــص اًمؼــرآن اًمؽــريؿ قمــغم أن  

، واًمغورمقن هؿ اًمذيـ ريمٌتفؿ ديقن ٓ يؼدرون قمـغم [45]اًمتقسمي: ﴾ ی ی ی ﴿

أم مــ أضمـؾ اإلكتـوج اًمـذي ىمـد يصـوب  ،اًمقوموء هبو، ؾمقاء أيموكً مـ أضمؾ آؾمـتفوك

 .(2)شسمؽًود اًمًؾعي، أو سمؿـوومًي همػم متؽوومئي أو همػم ذًمؽ

امقمل وـد اًمؽـقارث، ومػوضمـلت اققـوة، ضمتوًمزيموة كقع ومريد مـ اًمتلملم آوم»

قمـ اًمًٌؼ هلذا اًمتلملم اًمذي طمؼؼف  ؾمٌؼ يمؾ مو قمرومف اًمعو  مـ أكقاع اًمتلملم، وومضوً 

اإلؾموم ٕسمـوئـف سمـظـوم اًمزيمـوة، كـراه أؾمـؿك وأيمؿـؾ وأؿمـؿؾ مــ اًمتـلملم اًمـذي قمرومـف 

 اًمغرب ذم اًمعٍم اقديٌ سمؿراطمؾ ومراطمؾ.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يمتوب اًمٌققع، سموب اؾمتحٌوب اًمقوع ذم ، (9/1171أظمرضمف: مًؾؿ ذم صحقحف ) (1)

 (.1334اًمديـ، رىمؿ )

 (.69-67)ص ، يقؾمػ اًمؼرووويؽوت اإلىمتصودييدور اًمزيموة ذم قموج اعمش (7)
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قض إٓ مـ اؿمؽمك سموًمػعؾ ذم دومـع أىمًـوط وموًمتلملم قمغم اًمطريؼي اًمغرسمقي ٓ يع

وقمــد إقمطـوء اًمتعـقيض، يعطـك اًمشـخص اعمـؽـقب قمـغم  8ريمي اًمتلملمـحمدودة ًمش

ــ سمؿٌؾـغ  ،أؾموس اعمٌؾغ اًمذي أمـ سمف ٓ قمغم أؾموس ظمًوئره وطموضمتف ومؿـ يمون ىمـد أم 

أيمؼم أقمطل شمعقيضًو أيمثر، ومـ يمون مٌؾغف أىمؾ يمون كصقٌف أىمـؾ، مفـام قمظؿـً مصـقٌتف 

إذا -ضمتف، وذوو اًمدظمقل اعمحدودة يممـقن قمودة سمؿٌوًمغ أىمؾ، ومقؽـقن طمظفـؿويمثر طمو

أؾمـوس اًمتـلملم اًمغـريب اًمتجـورة واًمؽًـى مــ  وذًمـؽ أن   ،أدكك -أصوسمتفؿ اًمؽقارث

 وراء إؿمخوص اعمممـقن هلؿ.

و اًمتلملم اإلؾمومل، ومو يؼقم قمـغم اؿمـؽماط دومـع أىمًـوط ؾمـوسمؼي، وٓ يعطـك  أم 

طموضمتف، ومو يؼقم قمغم اؿمؽماط دومع أىمًوط ؾموسمؼي،  سأؾمو اعمصوب سموجلوئحي إٓ قمغم

ره، ـوٓ يعطـك اعمصـوب سموجلوئحــي إٓ قمـغم أؾمــوس طموضمتـف، وسمؿؼـدار مــو جيـؼم يمًــ

 .ويػرج ووئؼتف

 كظـوم ؾمـوسمؼ أو :أي   8اًمـظوم اإلؾمومل ىمد اًمتػً إمم أمر   يؾتػً إًمقف قمغم أن  

عؿؾقي ذم اًمقومـوء سموًمتزامـوت وذًمؽ طملم ىمرر اعمًومهي اًم ،ٓطمؼ، ذم إقموكي اعمـؽقسملم

، وهؿ اًمذيـ ـمقىمـً أقمــوىمفؿ اًمـديقن، ؾمـقاء همرمـقا عمصـؾحي اضمتامقمقـي شاًمغورملم»

وموٕوًمقن ىمـد ىمـومقا سمعؿـؾ  ،يمنصوح ذات اًمٌلم، أم همرمقا عمصؾحي أكػًفؿ وأههؿ

ظمػم، ومقضمى أن يعوكقا قمؾقف، شمرهمقٌـًو ذم مؽـورم إظمـوق8 وهلـذا يعطـقن مــ اًمزيمـوة 

 وء.وإن يموكقا أهمـق

أمو أظمرون ومو يعطقن إٓ قمـد اًمعجز قمـ اًمقومـوء سمـام قمؾـقفؿ، يمؾـف أو سمعضـف، 

 وهمٓء اًمذيـ كعـقفؿ سموقديٌ هـو.

ممؾمًي اًمزيموة ٓ شمؼػ مـ همٓء مقىمػًو ؾمؾٌقًو8 سمؾ شمعؿؾ قمغم حتريرهؿ مـ  إن  

رسمؼي اًمديـ وومؽ أهموًمف قمـ أقمـوىمفؿ، مفام يؽـ طمجؿ هـذا اًمـديـ، مـو دام ىمـد ًمـزمفؿ 

ريعي اإلؾمومقي اعمديـ سمقع طمقائجف ـوٓ شمؽؾػ اًمش ، همػم ؾمػف وٓ معصقي هلل ذم 

إصؾقي8 ًمقؼيض مـفو مو قمؾقف8 سمؾ شمدع ًمف مًؽـف وأصمـوه ومتوقمـف وريمقسمتـف ويمـو مـو يؾـزم 

هـذا مـو ىمررشمـف  8عمعقشتف، ويتقمم سمقً مول اًمزيموة أو سمقً اعمول اًمعـوم ىمضـوء مـو قمؾقـف

 .(1)شورخيل سموًمػعؾاًمنميعي، ومو أصمٌتف اًمقاىمع اًمت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.66ىمتصوديي )صدور اًمزيموة ذم قموج اعمشًؽوت آ (1)
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 الثوين: ظمبحٌا

 ة يف حياة األمةآثار العبادات املالي

 الػؼرالؼ وء فمعم  -1
اإلؾموم يعتؼم اًمػؼر مصقٌي، ويعؿؾ قمغم ختؾقص اًمـوس مـ آصمورهو ضمفد »

اًمـجوة مـ متوقمى اًمعقؾي اًمغـك وسمـعؿي  اعمًتطوع، وىمد امتـ اًمؼرآن قمغم اًمـٌل 

 ک ک ک ک ژ ژ ڑ ڑڈ  ﴿ :واقػمة واًمقتؿ، ومؼول 

 .[6-4]اًمضحك: ﴾ گ گ گ

يًؾؽ اًمػؼر مع أطمؾؽ إمقر ؾمقادًا، وأؿمدهو قمغم طمقـوة  وىمد يمون اًمـٌل 

 اًمـوس وىمعًو.

الؾفم إين أفموذ زمك من الؽػر والػؼر وأفموذ زميك »وىمد يمون مـ أدقمقتف اعملصمقرة: 

 .(1)شمن فمذاب الؼػم، ال إله إال أكً

ضمعؾتف يرومع مـزًمي اًمعؿؾ، ويعـد اًمتعـى ومقـف ويمراهقي اإلؾموم ًمؾؼعقد واًمعقؾي،  

 ضمفودًا ذم ؾمٌقؾ اهلل، واهلجرة ذم ـمؾٌف هجرة إمم اهلل.

وًمعؾ اًمتـؼؾ ذم ضمـٌوت إرض اسمتغوء اًمغـك واًمعػوف، هق سمعض مو ضموء سمف 

حئ مئ ىئ يئ جب حبخب مب ىب يب جت حت ختمت ﴿ اًمؼرآن اًمؽريؿ:

 .(2) ش[15]اًمزمر: ﴾ ىت يت جثمث ىث يث حج مج جح مح

مـ يشوء مـ إمؿ واًمشعقب اهلل شمعومم يًؾطف قمغم  واًمػؼر ضمـد مـ ضمـقد

ذم يمتوسمف مثو  ضمراء يمػرهؿ وإكؽورهؿ وصدهؿ قمـ ؾمٌقؾ اهلل، وىمد ضب اهلل 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ  ﴿ًمذًمؽ، ومؼول:

گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، سمــوب اًمـدقموء قمــد اًمؽـرب، رىمــؿ 1/946اًمٌخـوري ذم إدب اعمػـرد ) أظمرضمـف: (1)

قل إذا يمتــوب إدب، سمــوب مــو يؼــ، (6/666وأسمــق داود ذم ؾمــــف ) (، وصــححف إًمٌــو ،551)

 .(75664رىمؿ )، (3/67وأمحد ذم اعمًـد )، (3577أصٌح، رىمؿ )

 (.75-74اإلؾموم وإوووع آىمتصوديي، حمؿد اًمغزازم، ص ) (7)
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 .[117]آل قمؿران:﴾ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہ

 ،اعمًـؽلم اؾمـؿ مـ مشتؼي 8ديدًمش  ا اًمػؼر واعمًؽـي»سمـ قموؿمقر: اىمول اًمطوهر 

 ذم اققؾـي ىمؾي قمغم أـمؾؼ ظمقوزم ؾمؽقن وهق اًمًؽقن مـ اؿمتؼوىمف وًمعؾ اًمػؼػم، وهق

 ٕن   سمؿغقــى إظمٌــور وهــذا 8هلــؿ شمؼــديرهو قمؾــقفؿ اعمًــؽـي ربـسمضــ واعمــراد 8اًمعــقش

 ،واًمـضـػم ،ظمقـؼم ذم مــوزهلؿ أظمـذت طمـلم اًمػؼـر أصـوهبؿ ىمـد قمــفؿ اعمخـؼم اًمقفقد

 .(1)شقمؿر زمـ ذم ذًمؽ سمعد سمنضموئفؿ صمؿ ريظي،وىم ،وىمقـؼوع

 اهلل إِن   ىمــقهلؿ قمــغم هلــؿ قمؼقسمــي اًمػؼــر :﴾ڌ ڎ ڎ ﴿»وىمــول اًمـًــػل: 

ڱ ڱ ڱ ڱ ں  ﴿ :اًمقًـور ىمقوم مع اًمػؼر ظمقف أو ،أهمـقوء وكحـ ومؼػم

ش﴾ ں ڻ ڻ ڻ ڻ
(2). 

 اًمـذي اًمؼؾـقب ومؼـر ويشـؿؾ اًمػؼر8 وهل اعمًؽـي قمؾقفؿ ضسمً ىمد اًمقفقدو»

 مــ يمون وًمق اعمول ـمؾى قمـ يتقىمػ وٓ يشٌع، ٓ اًمقفقدي ن  إ سمحقٌ اًمطؿع ؿمدة هق

 .(3)شىمؾتف وهق اعمول ومؼر أيضوً  ويشؿؾ مو8ًٓ اًمـوس أيمثر

ــر مشــؽؾي و» ــوء اعمجتؿــع، ايعــد اًمػؼ ــي مـــ أسمـ ــي8 ٕ ــو شمصــقى ـموئػ ضمتامقمق

مــ  وشمعجزهؿ قمـ اًمؼقوم سمدورهؿ ذم شمـؿقي اعمجتؿع وشمرىمقتف، وشمثػم ذم أكػًفؿ أًمقاكوً 

وىمـد شمثـػم ومـقفؿ اًمـؼؿـي  ،اقًد واًمؽراهقي ًمؾقاضمديـ اعمقهيـ مـ أقمضوء اعمجتؿع

قمغم اعمجتؿع يمؾف واًمتؿرد قمغم ىمقؿف وأوووقمف يمؾفو، همػم اقزيـ سملم اخلػم واًمشــر، 

وسملم اقًـ واًمؼٌقح، وهلذا يعؿؾ آضمتامقمقـقن قمـغم طمـؾ هـذه اعمشـؽؾي سمؽـؾ مـو 

اًمػرد، أو يعـرض ًمـألهة، أو يطـرأ قمـغم يًتطقعقن، ؾمقاء يمون هذا اًمػؼر او يصقى 

اعمجتؿع يمؾف، سمًـٌى ىمحـط أو طمـرب أو ومقضـوكوت أو همـػم ذًمـؽ مــ إؾمـٌوب اًمتـل 

 شمصقى اجلامقمي، ذم مقاردهو اًمعومي ومصودر دظمؾفو اًمؼقمل.

ـ و مشـؽؾي اإلكًـون مــ طمقـٌ هـق واًمػؼر ىمٌؾ ذًمـؽ يمؾـف مشـؽؾي إكًـوكقي8 ٕ  

 إرض ظمؾقػي، وؾمخر ًمف مـو ذم اًمًـاموات إكًون، هذا اعمخؾقق اًمذي ضمعؾف اهلل ذم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.6/34اًمتحرير واًمتـقير ) (1)

 (.1/769شمػًػم اًمـًػل ) (7)

 (.1/717ًمؾشقخ حمؿد سمـ صوًمح سمـ قمثقؿلم، ) :شمػًػم ؾمقرة اًمػوحتي واًمٌؼرة (9)
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ومو ذم إرض مجقعًو مـف، وأؾمٌغ قمؾقـف كعؿـف فمـوهرة وسموـمــي، ومـع هـذا ٓ جيـد مـو 

اًمًـامء   شمشـح سمامئفـو، وٓ إرض سمـٌو،ـو، وٓ  يشٌع طموضموشمف ويـتؿ يمػويتـف، مـع أن  

 .(1)شاًمشؿس سمضقوئفو

ويعـوًمٍ مشـؽؾي اًمػؼـر،  هيـتؿ اإلؾمـوم هبـذا اجلوكـى هلذا   يؽـ قمجقًٌو أنْ »

ؿؾ قمغم حترير اإلكًون مـ هذا اًمضغط مـ ظمول أمقر يمثػمة، مـ أمهفو اعمــفٍ يعو

اًمعٌودات اعموًمقي واًمتل شمقضمى ًمؾػؼػم طمؼ ذم مول اًمغـل وشمؼيض قمغم اًمػؼر  اًمػريد ذم

 سمؽؾ اًمقؾموئؾ ؾمقاء يموكً ومرائض يموًمزيموة أو همػم ذًمؽ يموًمصدىموت واًمؼرسموت.

، وحتريـر ، وقموضمف مــ ضمـذورهاإلؾموم سمؿطوردة اًمػؼر ومـ هـو يموكً قمـويي»

اإلكًون مـ سمراصمـف، سمحقٌ يتفقل ًمف مًتقى اعمعقشي اعموئـؿ قوًمـف، اًموئـؼ سمؽرامتـف، 

طمتك يعقـف قمـغم آداء ومـرائض اهلل، وقمـغم اًمؼقـوم سملقمٌـوء اققـوة، وحيؿقـف مــ خموًمـى 

 اقرمون واًمػوىمي واًمضقوع.

ــوس أنْ  ــد ًمؾـ ــقا طم وموإلؾمــوم يري ــد حيق ــوًمعقش اًمرهم ــو سم ــقن ومقف ــي يـعؿ ــوة ـمقٌ ق

ويغتـؿـقن سمريمـوت اًمًـؿقات وإرض، ويـليمؾقن مـــ ومـقىمفؿ ومــ حتـً أرضمؾفــؿ، 

ؿر ىمؾقهبؿ وسموًمشعقر سمـعؿـي غوحيًقن ومقفو سموًمًعودة اًمتل شمغؿر ضمقاكحفؿ8 وسموٕمـ ي

 اهلل يؿأل قمؾقفؿ صدورهؿ.

ـمؾـى  وسمذًمؽ يؼٌؾقن قمغم قمٌودة اهلل سمخشـقع وإطمًـون وٓ يشـغؾفؿ اهلـؿ ذم

اًمرهمقػ، واإلكشغول سمؿعريمي اخلٌز قمـ معرومي اهلل وطمًـ اًمصؾي سمف واًمتطؾع إمم طمقـوة 

 .(2)شأظمرى هل ظمػم وأسمؼك

ٓ خيؾق جمتؿع مـ اًمعوضمزيـ قمـ اًمعؿؾ واجلفـود واًمؽًـى مــ يمـّد اًمقـد و»

وأصـحوب اًمعوهـوت  ،واًمشـققخ ،واًمقتـومك ،قمغم اًمـػس مـ أمثول إرامؾ وآقمتامد

ر ـاًمذيـ ٓ يؽػقفؿ دظمؾفـؿ مــ اًمعؿـؾ أو اًمؼـودريـ اًمـذيـ   يتقًـويمذًمؽ  اعمعّقىمي،

قمؿؾ، وهمٓء مجقعًو   يؽميمفؿ اإلؾمـوم مهـًو وقمروـي ٔومـي اًمػؼـر  طمصقهلؿ قمغم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.15ىمتصوديي، ص )زيموة ذم قموج اعمشؽوت آدور اًم (1)

 (.71-75ىمتصوديي )ص ؽوت آدور اًمزيموة ذم قموج اعمش (7)
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 قمــغم قمؿـؾ سمــؾ 8واًمتؽػـػ اًمًــمال ذل إمم مؽـرهلم وشمؾجــئفؿ واقرمـون شمًـحؼفؿ

ٌَؾِ  مـ يمػوًمتفؿ ٌقن قماعمجتؿع  ىِم ًَ  .(1)شؾقفاعمًؾؿ اًمذي يـتؿقن إًمقف وحُي

هـل مــ  ،إن قموج مشؽؾي اًمػؼر ذم اإلؾموم يصحٌف قموج مشـؽوت يمثـػمة»

يمٌــػم، ومــنذا ارشمػــع مًــتقى  آصمــور اًمػؼــر، ومؿشــؽؾي اعمــرض مرشمٌطــي سمــوعمرض إمم طمــد  

اعمعقشي، وشمقاومر ًمدى مجفقر اًمــوس طمًــ اًمتغذيـي، واعمًـؽـ اًمصـحل، واًمؼـدرة 

 كطوق.قمغم اًمعوج قمـد ـمروء اعمرض، طمٍم اعمرض ذم أوقؼ 

 اجلفؾ يمثػمًا مو يؽقن ؾمٌٌفو اًمػؼر، وموًمػؼػم ٓ يًـتطقع أن يـتعؾؿ، وٓ ومشؽؾي

 أن يعؾؿ أوٓده، يمقػ؟! وهق ذم طموضمي إًمقفؿ، ًمقعؿؾقا معف مـذ كعقمي أفمػورهؿ.

اًمعزوسمــي اًمتــل يعــو  مـفــو يمثــػم مـــ اًمشــٌوب اًمــراهمٌلم ذم اًمــزواج،  ومشــؽؾي

اًمصـداق، و،قئـي اًمٌقـً، واًمتلؾمـقس، ن قمـ محؾ أقمٌوئف اعموديـي مــ وـفؿ يعجزًمؽو

 وكػؼوت اًمعروس وكحقهو.

وىمــد يموكــً اًمعٌــودات اعموًمقــي يموًمزيمــوة واًمـػؼــوت اعمطؾؼــي متًــعًو عمثــؾ هــذه 

 اعمشؽوت سمنقموكي مـ يريد أن حيػظ ؿمطر ديـف قمغم ىمدر مو يتًع مـ اعمول.

د واعمتش ومثؾ ذًمؽ مشؽؾي ديـ اًمذيـ ٓ يعرومقن هلؿ سمقتـاًمتنم  ن إًمقـف، يـلؤو وً ر 

ومفـمٓء داظمؾـقن  ،ؿمقن إرض، ويؾتحػقن اًمًـامءام يػؽموٓ مؽون يًتؼرون سمف، وإك  

ذم مصـرف اسمـ اًمًٌقؾ، أو ذم اًمػؼراء واعمًويملم، وؾمـقاء أيمـوكقا مــ هـمٓء أم مــ 

ًٍ يًـؽـ إًمقـف، ويًـتؼر سمـف،  أوًمئؽ أم مـفام معو، ومنن   اإلؾموم جيى أن يؽقن اسمــ سمقـ

اسمـ ؾمٌقؾ ًمـقس ًمـف كًـٌي إٓ إًمقـف8 يمـلن اًمطريـؼ أهؾـف وذووه، وأمـف ويؽره ًمف أن يؽقن 

 .(2)شوأسمقه

يؽقن ًمف مًـؽـ  كًون سملن  ومـ هـو يمون مـ اعمؼرر ذم اًمنميعي طمػظ يمرامي اإل

 ٓئؼ، وأن يؽقن قمـده مو يؽػقـف هـق وقمقوًمـف مــ اقوضمـوت إصـؾقي، ًمقعـقش قمزيـزًا،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ًمؾؽوشمـى: يوؾمـلم سمــ اًمٌقـون ؿجؾيسم مؼول مـشقر وم ذم حمورسمي اًمػؼر،ؾمقوؾمي اإلؾم (1)

 (.176هــ، )ص 1671(8 رسمقع أظمر 137ـمف سمـ ؾمعقد اًمنمسمجل، اًمعدد )

(، 97ىمتصــوديي، د: يقؾمــػ اًمؼروــووي )ص ج اعمشــؽوت آدور اًمزيمــوة ذم قمــو (7)

 (.13-16اقؾ اإلؾمومل عمشؽؾياًمػؼر، إسمراهقؿ ؾمـد إسمرهقؿ اًمشقخ، ص )
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ف اًمؼــرآن اًمؽــريؿ ذم اإلكػــوق، وهــذا ٓ يتحؼــؼ إٓ سمــوعمـفٍ اإلصــوطمل اًمــذي ووــع

 وسمتحؼقؼ معـك اًمعٌقديي اًمؽومؾ ذم اعمول سموإلكػوق وآداء يمؾ طمؼ موزم ًمصوطمٌف. 

ومدور اًمزيموة ذم حمورسمـي اًمػؼـر، وحمورسمـي اًمٌطوًمـي، وزيـودة آكتـوج ٓ خيػـك، 

ومؿـ أمقاهلو يؿؽـ إقمطوء اًمؼـودر اًمعوـمـؾ مـو يؿؽــف مــ اًمعؿـؾ ذم مصـورف اًمزيمـوة، 

يــدرب قمــغم قمؿــؾ مفـــل حيؽمومــف ويعــقش مـــف، ومـفــو يؿؽـــ إىمومــي  ومـفـو يؿؽـــ أن

ومصوكع، ومتـوضمر، ومـزارع وكحقهـو ًمقشـتغؾ ومقفـو اًمعـوـمؾقن،  ،روقموت مجوقمقيـمش

و وـامن اعمعقشـي اعموئؿـي ًمؽـؾ سمعضفو، يمامأ    ووشمؽقن مؾؽًو هلؿ سموٓؿمؽماك يمؾفو أ

 .(1)شقموضمز قمـ ايمتًوب مويؽػقف

 اعمعـقزيـ طموضمـي شمـدومع إذ اًمػؼـر8 مشؽؾي قموج ذم اً يمٌػم اً ًمؾصدىمي دور يمام أن  

 وشمـػس يمرهبؿ، وشمػرج وطموضمو،ؿ، ديق ؿ لـوشمؼض قمقرا،ؿ، ضمققمفؿ، وشمًؽم ومتًد

 مــ ذًمـؽ آظمـر إمم...  ىمؾـقهبؿ قمـغم رورـاًمًـ وشمدظمؾ معويشفؿ، مضويؼفؿ، وحتًـ

ٌ   إقمامل  ىمقًمـف ذًمـؽ ومــ ومقفـو، وأصمـور اًمـصـقص ورهمًٌ قمؾقفو، اًمشورع اًمتل طم

 سمدطمؾيه وصميل رسور فميز اهلل إىل األفميامل وأضميى أكػعفيم، اهلل إىل الـيوس أضمى» :

 ييأمهي وألن ،فمـيه صموفميوً  سمطرد أو ديـو، فمـه سمؼيض أو كرزمي، فمـه سمؽه  أو مسؾم، فمعم

 .(2)ش ًاظمسجد ؾمفرا دم أفمتؽ  أن من إرم أضمى ضموصمي دم اظمسؾم أطمي مع

ًمـق ـمٌـؼ ذم أيـي دوًمـي  إلؾمـومإكـو إذا شمدسمركو طمؽؿي اًمزيمـوة8 ًمـزاد اىمتـوقمــو أن ا»

 شمؼقى سمعد وعػ، وأن شمغـك سمعد ومؼر. مفام وعػً واومتؼرت، وموسمد أنْ 

ويؽػل أن كتصقر أن أومراد اعمجتؿع ًمـ حيتػظـقا ذم أيـدهيؿ سمـامل ؾمـوئؾ ذم 

ـ اعمػرووـي  ؿ ؾمـقدومعقن اًمزيمـوةصقرة كؼقد، وأ ـؿ ؾمـقـػؼقن ومضـقل أمـقاهلؿ، وأ  

ح عمــو يمقــػ حيــورب اإلؾمــوم اًمػؼــر مـــ قمؾــقفؿ ًمتــقزع قمــغم مًــتحؼقفو طمتــك يتضــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(96-99اقؾ اإلؾمومل عمشؽؾياًمػؼر، ص ) (1)

وىمـول اهلقثؿـل ، (4574رىمؿ )، (4/197أظمرضمف: اًمطؼما  ذم اعمعجؿ إوؾمط ) (7)

، أظمرضمـف: ش ذم اًمثوصمي، وومقف ؾمـؽلم سمــ هاج وهـق وـعقػرواه اًمطؼما »ذم جمؿع اًمزوائد : 

وطمًــ إًمٌـو  إؾمــوده ذم اًمًؾًـؾي ، (64(، رىمؿ )65اسمـ أيب اًمدكقو ذم ىمضوء اققائٍ، )ص 

 (.754اًمصحقحي، رىمؿ )
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يمـوة ٓ ز يمـوة ىمـد شمتخـذ مـدقموة إمم اًمؽًـؾ8 إذاًمز ف، وٓ قمؼمة سمؼقل مـ يـزقمؿ أن  ؾمأؾمو

لقس اظمسؽني الذي يطوف فمعم الـيوس سميرده الؾؼؿيي »عمـ يؼدر قمغم اًمعؿؾ وجيده، و:

ن زميه ػَطيوالؾؼؿتون، والثؿرة والثؿرسمون، ولؽين اظمسيؽني اليذي ال غيد غـيى يغـقيه وال يُ 

 .(1)شق فمؾقه، وال يؼوم فقسلل الـوستصد  فقُ 

وموًمزيموة شمعزيز ًمؾؿذهٌقي أو اعمثوًمقي اإلؾمـومقي اًمتـل شمرضمـع إمـر يمؾـف واعمؾـؽ 

يمؾف هلل، وذًمؽ سموًمتؽوومؾ اعمـودي سمـلم أومـراد اعمجتؿـع وإؿمـعور اًمػـرد سمؿًـموًمقتف قمــ 

تؽوومـؾ ذم ذاشمـف اجلامقمي وومرض ذًمؽ قمؾقف مـ اًمـوطمقتلم اًمروطمقي واًمؼوكقكقي، وهـذا اًم

 يعقد قمغم اًمػرد ذم أيي صقرة مـ صقره. مدقموة إمم زيودة اًمرظموء اًمعوم اًمذي ٓسمد أنْ 

وموًمزيموة شمتضؿـ متؽـلم اًمػؼـػم واعمًـؽلم واًمعومـؾ ذم اقصـقل قمـغم رأس 

اعمول اًمذي يؿؽـف مـ اًمعؿؾ سمطريؼ مٌوذ أو همـػم مٌـوذ، إذ ًمـق شمصـقركو قمـومًو مــ 

هؾف مئقكي ؾمـي يمومؾي مًتؼٌؾي، وًمـق شمصـقركو هـذه اعمئقكـي اًمػؼراء أقمطك زيموة شمؽػقف وأ

وٕهمؾــى وإوومــؼ أن ذم ؿمــؽؾ كؼــدي، يمــام جيــى أن شمؽــقن ذم قمٍمــكو اًمــراهـ، وم

هذا اعمول سمحقـٌ يعـقد قمؾقـف سمـدظمؾ مًـتؿر، ىمـؾ أو يمثـر، وآؾمـتثامر  يًتثؿر اًمعو 

قمـون مـو وه ،طمدث هذا ومًــرقمون مـو يـؼؾـى هـذا اًمػؼـػم إمم همــل إكامء ًمؾامل، ومننْ 

 يتقاومر مـ اعمول مو جيعؾف اـ دمى قمؾقف اًمزيموة.

وطمتك إن أقمطل اعمـول ًمػؼـػم أو مًـؽلم قمـوضمز قمــ اًمعؿـؾ، ومؿضـؿقن ذًمـؽ 

إكػوق اعمول ًمًد طموضموت اًمػؼػم وأهؾف، وهل طموضمـوت أصـؾقي8 أي: اؾمـتفويمقي، وذم 

ع رومـذًمؽ زيودة ًمؾطؾى قمغم اًمًؾع، ويمؾ زيودة ذم مثؾ هذا اًمطؾى مدقموة ًمؾرظمـوء، و

 .(2)ش، وشمداول ًمؾثروات وكػع ًمؾؿجتؿععمًتقى اعمعقشي، وحتؼقؼ اًمرسمح

أمو مقىمػ اًمزيمـوة مــ هـمٓء اًمـذيـ يتعطؾـقن قمــ اًمؽًـى سموظمتقـورهؿ، مـع »

متتعفؿ سموًمؼقة، ومؾـقس يمـؾ ومؼـػم أو مًـؽلم يًـتحؼ أن يلظمـذ مــ اًمزيمـوة، يمـام يظــ 

ػم اًمعوـمـؾ قمــ ومـوًمػؼ ،آؾمـتحؼوق عـف مــومؼد يقضمـد اًمػؼـر، ويقضمـد مـو يؿـ 8يمثػمون

قال مـجيري قمؾقف رزق دائؿ، أو راشمى دوري مـ أ اًمعؿؾ وهق ىمودر قمؾقف، ٓ جيقز أنْ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٓ ﴿ىمقل اهلل شمعـومم: ، يمتوب اًمزيموة، سموب (7/173أظمرضمف: اًمٌخوري ذم صحقحف ) (1)

 (.1657، رىمؿ )كويمؿ اًمغـ﴾، يًلًمقن اًمـوس إقوومو

 .(67-61)ص ، مرضمع ؾموسمؼومؼف اًمزيموة اعمعوس (7)
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ر اإلكتـوج مــ ضموكـى، مزامحـي ـذم ذًمؽ شمشجقعًو ًمؾٌطوًمي، وشمعطقًو ًمعـصـ ٕن   8اًمزيموة

ٕهؾ اًمزيمـوة اقؼقؼقـلم مــ اًمضـعػوء واًمزمــك واًمعـوضمزيـ قمــ اًمؽًـى ذم ظموصـي 

ة ال حتيل الصيدقي لغـيي وال ليذي مير  »د ضموء ذم اقديٌ: وىم، طمؼقىمفؿ مـ ضموسمـ آظمر

شيوِّ ؽَم 
 .(2)ش(1)

 زيودة اإلكتوج-2

اًمعٌودات اعموًمقي سمؿختؾػ أكقاقمفو وآمتثول اًمتوم ومقفـو ًمتًـفؿ أيمـؼم إؾمـفوم  إن  

وشمشورك سمدور ومعول ذم شمـؿقي اعمجتؿع آىمتصوديي واًمرىمـل هبـو كحـق حتؼقـؼ اًمؽػويـي 

يـليت إٓ سمــوًمتزام مــفٍ اًمؼــرآن اًمؽـريؿ اعمثــوزم ذم  وؾمـد طموضمــوت اًمــوس، وذًمــؽ ٓ

 اعمول مـ طمقٌ يمقكف قمٌودة جيقى اقػوظ قمؾقفو، واًمتعٌد هلو هلل قمغم أيمؿؾ وضمف.

اًمزيموة واضمٌي ذم يمؾ مول اًمػرد، ؾمقاء أيمون حتً يده أم مقدقمـًو ًمـدى همـػمه،  إن  »

ؼًقؿف قمـغم أوٓد رف ومقفو أظمرون، أو شمـومنن آطمتػوظ سموعمول ذم ؿمؽؾ وديعي ٓ يتص

ٌ   ،ىمراوفإصوطمى اعمول أو  قمـغم قمـدم  ٓ يعػك اًمػرد آداء طمؼ اًمزيموة ومقف، وذم ذًمؽ طم

 .ضمزء مـ اًمثروة ذم صقرة مقارد قموـمؾي، ظمشقي أن شمليمؾف اًمزيموة آطمتػوظ سملي  

اًمثــروات  وأن كضــقػ هـــو أن اًمزيمــوة ٓ شمعوىمــى ومؼــط اًمـؼــقد اعمعطؾــي أ وٓسمــد  

عكم ذًمؽ إمم معوىمٌي قمقامؾ اإلكتوج اعمؽمويمي دون اؾمتخدام ومِ  ام شمتعدىاعمدظمرة، وإك  

ام شمعـوًمٍ اًمزيمـوة ٓ شمعـوًمٍ ىمضـقي آيمتــوز وطمـدهو، إك ـ ذم قمؿؾقي آكتوج، وًمذًمؽ ومـنن  

و يمؾـام زاد اكتظـور هـذه اعمـقارد ًمػـرص8 ىمؾـً ىمـدر،و ىمضقي اعمقارد اعمؽمسمصي8 ٕ   

رائقي مــ ضمفـي ـضمفـي، وىمق،ـو اًمشـقمغم شمعقيض اًمـؼص اًمـوؿمكء قمـ شملديي اًمزيمـوة مــ 

 أظمرى سمًٌى شمـوىمص اًمثروة سموًمزيموة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يمتـوب اًمزيمـوة، سمـوب مــ يعطـك مــ اًمصـدىمي، ، (7/95أسمق داود ذم ؾمــف )أظمرضمف: ( 1)

يمتـوب اًمزيمـوة، سمـوب مــ ٓ حتـؾ ًمـف اًمصـدىمي، ، (9/67واًمؽممذي )، (1494وطمد اًمغـك، رىمؿ )

ا   يؽـ ًمف دراهؿ ويمون ًمف قمـدهلو، رىمـؿ إذيمتوب اًمزيموة، سموب ، (3/77واًمـًوئل )، (437رىمؿ )

(، 1697، يمتوب اًمزيموة، سموب مـ ؾمـلل قمــ فمفـر همــك، رىمـؿ )(1/367، واسمـ موضمف )(7375)

 (.5731وصححف إًمٌو  ذم صحقح اجلومع، رىمؿ )

 (.16، اًمؼروووي )ص يموة ذم قموج اعمشؽوت آىمتصودييدور اًمز (7)
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ــقؿ آ ــاًم ذم اًمتـظ ــزى مف ــوب مغ ــوض اًمـص ــد ذم اكخػ ــذًمؽ كج ــودي يم ىمتص

ًمؾؿجتؿع اإلؾمومل، ومفق يعـل طمٌ اًمطوىموت اًمؽومـي يمؾفو طمتـك اًمصـغػمة مـفـو قمـغم 

ق يتطؾى ؿمؽماك ذم قمؿؾقي آكتوج، ومعوىمٌتفو قمغم ىمصقرهو قمـ ذًمؽ مـ ضمفي، وهآ

اؿمؽماك أيمثريي أومراد اعمجتؿع ذم اقريمي آىمتصوديي واإلضمتامقمقي، سمحقٌ يمدي إمم 

 .(1)شضمتامقمل مـ ضمفي أظمرىزيودة وقمقفؿ وإطمًوؾمفؿ اإلىمتصودي وآ

إن ؿمققع فموهرة اًمقىمػ ذم اعمجتؿع اإلؾمومل واًمتــقع اًمؽٌـػم ذم إمـقال »

امريي ؿمـومؾي مــ ظمـول إكشـوء اعمقىمقومي واجلفوت اعمقىمقف قمؾقفو، وًّمد طمريمـي اؾمـتث

اًمصـوقموت اًمعديدة اًمتل ختدم أهمراض اًمقىمػ، ومـ ذًمؽ قمغم ؾمـٌقؾ اعمثـول: صــوقمي 

ـ.. اًمًجود، وصـوقمي اًمعطقر واًمٌخقر ـوقموت ظمودمـي ومؽؿؾـي، ومــ قمؿـؾ . هذه اًمص 

ومقفو مـ قمامل وومـقلم، ومـو شمقًمـد قمـفـو مــ دظمـقل ومرشمٌـوت وأصمـامن، يمـؾ ذًمـؽ يعـد 

اًمطوىمــي اإلكتوضمقــي اًمؼوئؿــي، أو سمعٌــورة أظمــرى: يعــد مزيــدًا مـــ إوــووموت مًــتؿرة إمم 

 .(2)شاىمتصودي مٍ د  ؼَ شمَ  آؾمتثامرات اإلكتوضمقي، اًمتل شمعتؼم دقمومي ٕي  

وًمؽـ جيى شمقضمقف أمقال اًمقىمػ شمقضمقفـًو ؾمـؾقاًم كحـق اعمشـوريع ذات اًمـػـع »

حمـدد مــ اًمعوم ومو حيؼؼ مصؾحي اعمجتؿع سملهه8 ومنذا يموكً طموضمي إمي إمم كقع 

شمقضمـف  اعمشوريع، يموعمشوريع اًمزراقمقي أو اًمصـوقمقي أو اًمتجوريي، يمـون مــ اًمقاضمـى أن  

اًمقىمــػ هيــدف ومــقام  هــذه إمــقال إمم آؾمــتثامر ذم هــذه اعمجــوٓت وٓ ؾمــقام أن  

هيدف ًمف شمقًمقد دظمـؾ كؼـدي مرشمػـع، سمحقـٌ يضـؿـ ومرصـًو أومضـؾ خلدمـي اعمجتؿـع 

 .(3)شوشمؾٌقي اطمتقوضموشمف قمغم اًمقضمف إيمؿؾ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(736-735)ص  اًمزيموة إؾمس اًمنمقمقي واًمدور اإلكامئل (1)

 سمدران، وموروق :واكظر ،(197ص) اًمشومؾي اًمتـؿقي إكجوز ذم اًمقىمػ أصمر: دكقو ؿمقىمل (7)

 ًمؾتؿقيـــؾ اقديثـــي اًمقؾمـــوئؾ: اًمزرىمـــو أكـــس ،(153 ص) واًمتـؿقـــي اإلؾمـــوم مـــممتر سمحـــقث

اًمقىمـػ ومضـقؾي إؾمـومقي وضورة إضمتامقمقـي، أ.د/سمريمـوت  كؼـًو قمــ:، (165 ص) وآؾمتثامر،

 ، واكظر: هـ1675(، ؿمعٌون ؾمـي 776ول مـشقر ذم جمؾي اًمٌقون، اًمعدد )حمؿد مراد، مؼ

اًمقىمػ ومضقؾي إؾمومقي وضورة إضمتامقمقي، أ.د/سمريمـوت حمؿـد مـراد، مؼـول اكظر:  (9)

 .هـ1675(، ؿمعٌون ؾمـي 776، اًمعدد )مـشقر ذم جمؾي اًمٌقون
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 مصؾحي حيؼؼ ٓ وإووقمتفو إمقال إهدار ٕن   8اإلهاف قمـ  ك وموإلؾموم»

 وذم اققـوة، ىمـقام اعمول أن   ومعروف ،مػوؾمد قمؾقف شمرشمى رسمام سمؾ اجلامقمي8 أو ًمؾػرد

 أؾمـٌوب أهـؿ مـ أن آظمتصوص أهؾ ويميمد ومودطمي، ظمًورة وإووقمتفو إمقال شمٌذير

 مــ أيمـؼم آؾمـتفوك يمـون ومنذا وآؾمتثامر، فوكآؾمت سملم اًمتقازن اظمتول: اًمتضخؿ

 اًمدوًمـي اىمتصـود أن   اًمؼـقل وىمصورى اًمتضخؿ إمم ويمدي يرشمػع اًمطؾى ومنن آؾمتثامر

 سمـوٕمقال، اًمعـوسمثلم أيـدي قمـف ويمػً وآىمتصود، اًمعداًمي ومقف حتؼؼً إذا إٓ يًتؼر ٓ

 سمـف وأمـر اًمؽـريؿ آناًمؼـر ىمـرره مو وهذا ًماهاف، اًمـفوئقي اعمحصؾي هق اعمول ومضقوع

 اإلؾمـوم ضمعـؾ ومؼـد) اًمعٌـودة ذم طمتـك إمـقر يمـؾ ذم وآىمتصود سموٓقمتدال اإلؾموم

 أمـقال شمؽـقن أن اًمنمـقمل وموعمؼصـد اعمـول طمػظ قمـوس مـ قمـصـراً  سموٓىمتصود إمر

 مــ إمم حمتوضمـي همػم مؽوكتفو قمغم واقػوظ جمدهو أؾموس ًمٌـوء وىمقة هلو قمدة إمي

 .(1)شؾمؾطوكف كػم حتً ويدظمؾفو مـوومعفو تزومقٌ طموضمتفو يًتغؾ ىمد

 يولحمورزمي البط-3

ٿ ٿ ٹ ﴿ :طمٌ اهلل شمعومم قمغم اًمعؿؾ واًمًعل وـمؾى اًمرزق، ىمول 

 .[13]اعمؾؽ: ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

 أىموًمقؿفو ذم وشمرددوا أىمطورهو، مـ ؿمئتؿ طمقٌ ومًوومروا»ىمول اسمـ يمثػم: 

 قمؾقؽؿ جيدي ٓ ؾمعقؽؿ أن   واقمؾؿقا واًمتجورات، اعمؽوؾمى أكقاع ذم وأرضموئفو

 ٓ اًمًٌى ذم وموًمًعل ﴾ڤ ڦ ڦ ﴿: ىمول وهلذا ًمؽؿ8 اهلل رهـيقً أن إٓ ،ؿمقئوً 

 .(2)شاًمتقيمؾ يـوذم

 واًمؼرآن ىمد دقمو إمم اًمعؿؾ وذم اًمٌطوًمي واًمتقايمؾ.

ــنذا   دمــد وم» ــي وإكًــوكقي ذات ظمطــر، وم ــي مشــؽؾي اىمتصــوديي واضمتامقمق وًمٌطوًم

ومفـل ظمطـر  د، وقمغم إهة، وقمغم اعمجتؿـع.اًمػر اًمعوج اًمـوضمع شمػوىمؿ ظمطرهو قمغم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قمٌـد اهلل شمـلًمقػ  :ف ذم اعمجتؿع اعمًؾؿ وقموضمفو ذم وـقء اإلؾمـوممشؽؾي اًمن   (1)

 ( سمتٍمف يًػم.157، 151ص ) ،سمـ إسمراهقؿ اًمطريؼل

 (.6/157شمػًػم اسمـ يمثػم ) (7)
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طمقـٌ  وكػًـقوً  قمغم اًمػرد اىمتصوديًو، طمقٌ يػؼد اًمدظمؾ، وصحقًو طمقٌ يػؼد اقريمـي،

يعقش ذم ومراغ، واضمتامقمقًو، طمقٌ يـؼؿ قمغم همـػمه، وهـل يمـذًمؽ ظمطـر قمـغم إهة، 

طمقٌ يػؼد اًمعوئؾ ؿمعقره سموًمؼـدرة قمـغم حتؿـؾ اعمًـموًمقي، وشمػؼـد اًمعوئؾـي ؿمـعقرهو 

ـمؿئـون إمم مؼـدرة اًمعوئـؾ واًمثؼـي سمـف، ويقاضمـف اجلؿقـع طموًمـي مــ اًمتـقشمر واًمؼؾـؼ سموٓ

ظمطـر قمـغم  وهل يمـذًمؽ ظمطـر قمـغم اعمجتؿـع سمـلهه: واخلقف مـ اًمغد اعمجفقل.

اىمتصوده عمو وراءهو مـ شمعطقؾ ـموىموت ىمودرة قمغم اإلكتوج، وظمطـر قمـغم متوؾمـؽف عمـو 

ظمطـر قمـغم أظموىمـف8 ٕن شمرسمـي وراءهو مـ إصمورة ومئي شمشعر سموًمضقوع، وـد ومئـي أظمـرى، و

 اًمػراغ واًمؼؾؼ ٓ شمـًٌ إٓ اًمنمور واجلرائؿ.

ــى  ــي، وطمــٌ قمــغم اًمعؿــؾ واعمشـــل ذم مـويم ــره اإلؾمــوم اًمٌطوًم ــؿ يم ـــ صم وم

إرض، وقمـده قمٌـودة وضمفـودًا ذم ؾمـٌقؾ اهلل إذا صــحً ومقـف اًمـقـي، وروقمقـً إموكــي 

سمف اًمـوس أو يـظـرون أن يؽقن هذا اًمعؿؾ او يًتفلم  و  يٌول اًمـٌل  8واإلشمؼون

يؽـقن طمـوًٓ، وأن يؽـػ  اعمفـؿ أنْ  8إًمقف كظرة اؾمـتخػوف وازدراء، مثـؾ آطمتطـوب

 .(1)شوضمف صوطمٌف قمـ ذل اًمًمال

ـ» ام شمػـرض قمؾقـف أو وموًمٌطوًمي اجلؼميي وهـل اًمتـل ٓ اظمتقـور ًماكًـون ومقفـو، وإك 

فـي مـ اًمصغر ومؼد يؽقن ؾمٌٌفو قمدم شمعؾؿف م 8يٌتكم هبو يمام يٌتغم سمؿصوئى اًمدهر يموومي

يؽًى هبو معقشـتف، وىمـد يؽـقن شمعؾـؿ مفــي، صمـؿ يمًـد شمًـقىمفو ًمتغـػم اًمٌقئـي أو شمطـقر 

 ، وأكػع ذم اعملل.إمم امتفون طمرومي أظمرى أصؾح ًمؾحولاًمزمـ، ومقحتوج 

 ،وىمد حيتوج إمم آٓت وأدوات ٓزمي عمفـتف، وٓ جيد موًٓ يشؽمي سمف مو يريد

وىمـد يؽـقن  8س اعمول اًمذي شمـدور سمـف دمورشمـفوىمد يعرف اًمتجورة8 وًمؽـف يػتؼر إمم رأ

مـــ أهــؾ اًمزراقمــي8 وًمؽـــف ٓ جيــد أدوات اقــرث، أو آٓت اًمــري، ورسمــام ٓ جيــد 

 إرض اًمتل يزرقمفو.

، وشمتجغم وفمقػتفـو، إكـف دور موًمقيوذم يمؾ هذه اًمصقر يليت دور اًمزيموة يمعٌودة 

 اعمؿقل ًمؽؾ ذي دمورة أو طمرومي حيتوج معفو إمم مول ٓ جيده.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.15يقؾمػ اًمؼروووي )ص ، د/دور اًمزيموة ذم قموج اعمشؽوت آىمتصوديي (1)
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ًــً وفمقػتفــو إقمطــوء دراهــؿ معــدودة مـــ اًمـؼــقد أو أىمــداح حمــدودة مـــ ومؾق

، وشمظـؾ يـده اـدودة مًو أو أؾمـوسمقع، صمـؿ شمعـقد يمـام يموكـًاقٌقب، شمؽػل اإلكًون أيو

ام وفمقػتفو اًمصحقحي متؽلم اًمػؼػم مـ إهمــوء كػًـف سمـػًـف، سمحقـٌ إك  8 سمطؾى اعمعقكي

همػمه، وًمـق يمـون هـذا اًمغـػم يؽقن ًمف مصدر دظمؾ صموسمً يغقـقف قمـ ـمؾى اعمًوقمدة مـ 

ومؿـ يمون مـ أهؾ اإلطمؽماف أو اإلدمور أقمطل مـ صــدوق اًمزيمـوة 8 هق اًمدوًمي كػًفو

سمؾ  8مو يؿؽـف مـ مزاوًمي مفـتف أو دمورشمف، سمحقٌ يعقد قمؾقف مـ وراء ذًمؽ دظمؾ يؽػقف

و اًمعـوضمز اًمـذي ٓ يؼـدر قمـغم  ،يتؿ يمػويتف ويمػويي أهشمف سموًمـتظوم، وقمغم وضمف اًمدوام أم 

 .(1)شزاوًمي مفـتف أو قمؿؾ يؽًى مـف معقشتف ومؾف طمؽؿ آظمرم

 ذم أميو» :ومؼـول ،يًـلًمف  اًمـٌك أشمك إكصور مـ رضموً  أن موًمؽ سمـ أكس قمـ

. اعموء مـ ومقف كنمب وىمعى ،سمعضف وكًٌط سمعضف كؾٌس طمؾس سمغم :ىمول ،شؾمىء زمقتك

 يهييؼمى ميين»: وىمــول ،سمقــده  اهلل رؾمــقل وملظمــذمهو هبــام وملشمــوه، شهبييام ائتـييى » ىمــول

 ىمول ،صموصموً  أو مرشملم ،شدرهم فمعم يزيد من» ىمول ،سمدرهؿ آظمذمهو أكو رضمؾ ىمول ،شهذين

 ،إكصـورى وأقمطومهـو اًمدرمهلم وأظمذ إيوه وملقمطومهو 8سمدرمهلم آظمذمهو أكو :رضمؾ

 سمـف وملشمـوه، شزميه فيلسمـى قدوموً  زموآلطمر واؾمؼم أهؾك إىل فوكبذه ؿمعوموً  زملضمدمهو اؾمؼم» :وىمول

 أريـيك وال وزميع فوضمتطيى اذهيى» :ًمـف ىمـول صمـؿ ،سمقـده قمـقداً   اهلل رؾمقل ومقف ومشد

 دراهـؿ رةـقمشـ أصـوب وىمـد ومجـوء ويٌقـع حيتطـى اًمرضمـؾ ومـذهى 8ش ًيومو ريفمه مخسي

 أن مين ليك طميغم هيذا»:  اهلل رؾمـقل ومؼـول 8ـمعوموً  وسمٌعضفو صمقسموً  سمٌعضفو وموؿمؽمى

 ،مدقع فؼر لذى :شميلثا إال سمصؾح ال اظمسللي إن الؼقومي يوم وصمفك ذم كؽتي اظمسللي جتىء

 .(2)«موصمع دم لذى أو ،مػظع غرم لذى أو

ـ وومقـف 8سمـف وإمـر اًمؽًـى إصمٌـوت هذا اقديٌ ذم»ىمول اخلطويب:   يـر   فأك 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وىمد كؼؾ 11-15ىمتصوديي ًمؾؼروووي، ص )دور اًمزيموة ذم قموج اعمشؽوت آ (1)

 .(19-11راضمع ص ) ،ًمياًمؼروووي يموم اًمػؼفوء ذم هذه اعمًل

يمتوب اًمزيموة، سموب مو دمقز ومقف اعمًلًمي، رىمـؿ ، (7/65أظمرضمف: أسمق داود ذم ؾمــف )( 7)

 (.1631ووعػف إًمٌو  ذم مشؽوة اعمصوسمقح، رىمؿ )، (1469)
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 .(1)شاًمؽًى قمغم اًمؼقة مع ًمف حتؾ اًمصدىمي

اًمًمال مـع اًمؼـدرة قمـغم اًمعؿـؾ وسمحـٌ ًمـف قمــ ؾمـٌى  ومؼد يمره ًمف اًمـٌل 

ي وطمثف قمغم اًمعؿؾ8 وهـو شمظفـر طمؽؿـي اإلؾمـوم يًتعلم سمف قمغم اًمؽًى، وموؿمؽمة ًمف آًم

 ذم حمورسمي اًمٌطوًمي مـ ظمؾؼ ومرص قمؿؾ وقمدم اًمتقايمؾ.

وًمٌطوًمي ذم طمقوشمـو اعمعوسة هـل معــك مــ معـو  اًمػؼـر، واًمزيمـوة حتريـؽ وم»

و طمـرب قمـغم اًمعطوًمـي واًمتًـقل، ومؿــ ًمؾـؿق آىمتصودي، وسمـوء ًمؾؿقارد اًمٌنميي8 ٕ   

ــف مــ طمرومتـف مــ أدوات أو رأس مـول، أمقاهلو يؿؽـ إقمطـوء اًمؼـود ر اًمعوـمـؾ مـو يؿؽ 

ومـفو مو يؿؽـ أن يدرب قمغم قمؿـؾ مفــل حيؽمومـف ويعـقش مــف، ومـفـو يؿؽــ إىمومـي 

مشـروقموت مجوقمقي يشتغؾ ومقفو اًمعوـمؾقن، وموًمزيموة قمقن ًمؾعوضمزيـ قمــ اًمؽشـى مــ 

 .(2)شأصحوب اًمؼقة اجلًديي اًمذيـ اكًدت أسمقاب اًمؽًى اقول ذم وضمقهفؿ

وىمد أصمرت ممؾمًـي اًمقىمـػ اققـوة آىمتصـوديي ذم اكتصـورهو عمٌـدأ اعمؾؽقـي »

اًمعومي قمغم طمًوب اعمؾؽقي اخلوصي، واقـد مــ شمـداول اعمؾؽقـي اًمعؼوريـي وطمًٌـفو 

قمـ اًمتداول، وشملصمػمهو قمغم كظوم آىمطوع، سموإلووومي إمم دور اًمقىمـػ ذم ظمؾـؼ ومـرص 

ًمؼضـوء قمـغم فمـوهرة اًمػؼـر ذم وا ،اًمعامًمي، وهق سمـذًمؽ يًـفؿ ذم طمـؾ ىمضـويو اًمٌطوًمـي

 .(3)شاعمجتؿع اإلؾمومل

 صمتامفمقيحتؼق  العدالي اال-4 

اًمعقش،  إن اإلؾموم حيرص قمغم أن يعقش يمؾ ومرد مـ أسمـوئف ذم يمػويي مـ»

وأمـ مـ اخلقف8 ًمقًتطقع أن يمدي قمٌودة اهلل أداء ظمشقع وإطمًون8 وهلذا ـموًمى 

  :ومؼول ، لم: اًمؽػويي وإمـاتـو قمؾقفؿ هبوشملم اًمـعؿت فاهلل ىمريشًو سمعٌودشم

 پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٻ ٻ پ پ پ ٱ ٻ ٻ ﴿

 .[6-1]ىمريش: ﴾ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.7/74معو  اًمًــ ًمؾخطويب )( 1)

 (.93اقؾ اإلؾمومل عمشؽؾي اًمػؼر، ص ) (7)

 (.44) اقؾ اإلؾمومل عمشؽؾي اًمػؼر، ص (9)
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ٿ ٿ  ﴿ :رم هوشملم اًمـعؿتلم، يمام ىمول وذ مو يصوب سمف سمؾد أن حي

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 

 .[117]اًمـحؾ: ﴾ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ

ذم فمـؾ دوًمتـف  ضمؾ ذًمؽ، رأيـو اًمتنميع اإلؾمومل يؽػؾ ًمؽؾ مـ يعـقشأومـ 

مًتقى موئاًم مــ اعمعقشـي جيـد ومقفـو اًمغـذاء واًمؽًـوء  -مًؾام يمون أو همػم مًؾؿ–

 واعمًؽـ، يمام جيد ؾمٌؾ اًمعوج واًمتعؾقؿ مقنة ًمف.

وموًمزيموة شمًفؿ ذم معوجلي مشؽؾي اًمٌطوًمي سمتفقئي اًمعؿؾ ًمؾعوـمؾ يمام ؾمـٌؼ، وذم 

أو  -قمـغم ىمـقل -دة قمـوممعوجلي اًمػؼر سمنقمطوء اًمؽػويـي ًمؾؿحتـوج: يمػويتـف وقموئؾتـف عمـ

ومــ يمـون قمــده سمعـض اًمؽػويـي أقمطـك متـوم اًمؽػويـي رومعـًو  -قمغم ىمـقل آظمـر –يمػويتف 

 .(1)شعمًتقى معقشتف

ٓ يؽؿؾ ديـف إٓ سملدائـف،  و معؾقموً ًمؾػؼػم ذم مول اًمغـل طمؼًّ  واإلؾموم ىمد ضمعؾ»

م، وذًمؽ اقؼ هق اًمريمـ اًمثوًمـٌ مــ أريمـون اإلؾمـوم اًمتـل سمــل قمؾقفـو قمؾقفـو اإلؾمـو

 وموًمغـل يطفر موًمف سموًمزيموة، ويزيمل كػًف هبو، ويًد طموضمي اًمػؼػم، ويرومع اًمػؼر قمـف.

وإذا ضمٌقً اًمزيموة سموٕموكي اًمتل قمغم طمًوهبو اعمؼـدر، ووزقمـً سموًمعداًمـي قمـغم 

كظومفو اعمػروض، ؿمػً اًمـػقس مـ اقؼد، أكؼذت اعمجتؿع مـ اًمٌمس، ومو دمـد 

ًؾؿ، وٓ ومؼػمًا يشؽق اجلقع واقرمون وىمؾـي ؾموئًو ذم اًمطريؼ، وٓ ضموئعًو ذم سمقً م

 .(2)شاًمزاد

ٓ خيػك قمغم دارس مـو شمعوكقـف اعمجتؿعـوت مــ ىمـديؿ، وٓ شمـزال شمعوكقـف إمم »

اًمققم، وهق مشؽؾي ومؼدان اًمتقازن سملم إومراد واًمطٌؼـوت، وفمفـقر اًمػـقارق اًمضـخؿي 

مــ  عض اعمجتؿعـوت اًمتـل شمضـؿسمىمتصودي اًمػوطمش، اًمذي كؾحظف ذم واًمتػووت آ

هـدف اًمزيمـوة ًمـقس مؼصـقرًا قمـغم  يؾعى سموعمويلم، ومـ يػتؼد اعموًمقؿ، وىمد مـر أن  

حمورسمي اًمػؼر سمؿعقكي وىمتقي دوريي8 وًمؽـ مـ أهداومفو شمقؾمقع ىموقمـدة اًمتؿؾـؽ، وشمؽثـػم 

ـ إمم أهمـقـوء، مـوًمؽلم قمدد اعموك، وحتقيؾ أيمؼم قمدد مًتطوع مـ اًمػؼراء واعمعقزي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.61دور اًمزيموة ذم قموج اعمشًؽوت اإلىمتصوديي )ص (1)

 (.75اقؾ اإلؾمومل عمشؽؾياًمػؼر، ص ) (7)
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يتفؿ، ويمػويي مـ يعقًمقكف ـمقال اًمعؿر، إذ إن هدف اًمزيمـوة 8 سمؾ عمو يتؿ يمػوعمو يؽػقفؿ

إهمـوء اًمػؼػم سمؼدر مو شمًؿح سمف طمصقؾتفو، وإظمراضمف مـ دائرة اقوضمي إمم دائرة اًمؽػويي 

اًمدائؿي، وذًمؽ سمتؿؾقؽ يمؾ حمتوج مو يـوؾمٌف ويغـقف8 يمـلن متؾـؽ اًمتـوضمر متـوضمرًا ومـو 

عفـو، ومتؾـؽ اعمحـؽمف آٓت يؾزمف ويتٌعف، ومتؾـؽ اًمـزارع وـقعي ومـو يؾزمفـو ويتٌ

طمرومتف ومو يؾزمفو ويتٌعفو. ومفل هبذا شمعؿؾ قمغم حتؼقؼ هـدف قمظـقؿ: هـق شمؼؾقـؾ مــ 

 قمدد إضمراء واًمزيودة ذم قمدد اعموك.

ضمتامع، إىمومي مـ أهداف اإلؾموم اًمؽٌػمة ذم مقدان اإلىمتصود وآ وذًمؽ أن  

ذم اخلػمات  ومؼته هذا أن يشؽمك اًمـوس8 شمقازن اىمتصودي واضمتامقمل قمودل

ر شمداوهلو قمغم ومئي إهمـقوء ـواعمـوومع اًمتل أودقمفو اخلوًمؼ ذم هذه إرض، وٓ يؼتص

 ﴾ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ﴿ :ىمول اهلل ، وطمدهؿ وحيرم أظمرون

أو  ،رضشمؽقن شمقيمقدًا عمو ذم إ ﴾: ذم إيي يصح أنْ ۆئ ، ويمؾؿي: ﴿[77]اًمٌؼرة:

وموعمعـك قمغم هذا أن مجقع مو  8لم معوًمؾـوس اعمخوـمٌلم، وٓ موكع مـ إرادة اعمعـق

 ذم إرض خمؾقق ًمؾـوس مجقعًو ٓ ًمتًتلصمر سمف ومئي دون أظمرى.

ومـ هـو يعؿؾ اإلؾموم قمغم قمداًمي اًمتقزيع وشمؼورب اعمؾؽقوت ذم اعمجتؿع، 

اًمتقازن وشمضققؼ اًمػقارق،  وهق سمـظوم اًمزيموة واًمػل وهمػممهو يعؿؾ قمغم إقمودة

ض، يمام كص قمغم ذًمؽ ساطمي ذم يمتوب اهلل قمز وشمؼريى اعمًتقيوت سمعضفو مـ سمع

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک  : ﴿ وضمؾ ذم آيي شمقزيع اًمػلء ومؼول

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ 

 .[5ر: ـ]اقش ﴾ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھھ ھ ھ ے ے 

ذًمـؽ ذم شمقزيـع أمـقال سمــل اًمـضـػم قمـغم اعمفـوضمريـ  ويمام ـمٌـؼ اًمـٌـل 

رضمقا مـ ديـورهؿ وأمـقاهلؿ، و  يعـط إكصـور وطمدهؿ، رومعو عمًتقاهؿ سمعد أن أظم

 .(1)شؿمقئًو إٓ رضمؾلم يموكً هبام طموضمي

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(35-67ىمتصوديي )صدور اًمزيموة ذم قموج اعمشًؽوت آ (1)
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ف سمـو وس ذم اعمعويش وإرزاق ٕك ـوإن يمون اإلؾموم ىمد أىمر اًمتػووت سملم اًمـ  »

ؿمؽ كتقجـي ًمتػـووت ومطـري ذم اعمقاهـى واعمؾؽـوت، واًمؼـدرات واًمطوىمـوت، ومؿــ 

وـؾ8 ًمـقس معــوه أن يـدع اإلؾمـوم اًمغــل اعمؼرر أن اإلقمـؽماف هبـذا اًمتػـووت واًمتػو

يــزداد همـــك واًمػؼــػم يــزداد ومؼــرًا، ومتتًــع اًمشــؼي سمــلم اًمػــريؼلم، ويصــٌح إهمـقــوء ذم 

يمتى هلو أن شمعقش ذم أسمراج اًمعوج شمتقارث اًمـعـقؿ واًمغــك، ويؿزـ ش ـمٌؼي»اعمجتؿع 

سمـؾ شمـدظمؾ 8 اًمٌـمس واقرمـوت يمتى قمؾقفو أن متقت ذم أيمـقاخ مــش ـمٌؼي»اًمػؼراء 

ــي، اإل ــي واًمؽمهقٌق ــي، ووصــويوه اًمؽمهمقٌق ــف اًمعؿؾق ــي وشمـظقامشم ـــريعوشمف اًمؼوكقكق ؾمــوم سمتش

ًمتؼريى اعمًوومي سملم همٓء وأوًمئؽ ومعؿؾ قمغم اقد مـ ـمغقون إهمـقوء، واًمرومع مــ 

 .(1)شمًتقى اًمػؼراء

إن أقمظؿ آومي شمصقى اعمجتؿع و،ز يمقوكف، وشمـخر ذم قمظومف مـ طمقـٌ يشـعر »

يقضمـد مــ يؿؾـؽ  ًمثراء اًمػوطمش إمم ضمـى اًمػؼر اعمدىمع... أنْ يقضمد ا أو ٓ يشعر: أنْ 

يقضمـد مــ يضـع يـده قمـغم سمطــف  ؽ ىمـقت يقمـف... أنْ ؾـاًمؼـوـمػم اعمؼـطرة ومــ ٓ يؿ

يشؽق زمحي اًمتخؿي، وسمجقاره مــ يضـع يـده قمـغم سمطــف يشـؽق قمضـي اجلـقع... أن 

ف طمجـرة يقضمد مـ يؿؾؽ اًمؼصقر اًمػخؿـي ٓ يًـؽـفو وٓ حيتـوج إًمقفـو، وسمـوًمؼرب مــ

 اًمتل شمضؿ ذم أطمشوئفو اًمدىموق رضمًو وأسمقيف وزوضمتف وأوٓده.ش اًمٌدروم»

ــوة  ــودات-إن هــدف اًمزيم ــع همػمهــو مـــ اًمعٌ ــي م ــودة موًمق ــع هــذا  -يمعٌ أن ٓ يؼ

خيتػل هذا اًمػريؼ اًمثو  اًمذي ٓ جيـد مًـتقى  وأىمؾ مو حتؼؼف أنْ  8اًمتػووت اًمشوؾمع

ـ ،اعمعقشي اًموئؼ سمف مـ اًمطعوم واًمؽًوء واعملوى  و شمعؿـؾ قمـغم أنْ وأيمثر مـ ذًمـؽ أ  

 .(2)شهبمٓء ويؼؽمسمقا مـ أوًمئؽ ذم زمرة إهمـقوء اعموًمؽلم رشمػعشم

ضمتامقمل ذم اًمغرب، وإرشمؼوئف قمام يمون قمؾقف ذم كشلشمف، ومع شمطقر اًمضامن آ»

ضمتامقمل اإلؾمومل اًمـذي طمؼؼتـف اًمزيمـوة، مــ كراه طمتك اًمققم   يٌؾغ ؿملو اًمضامن آ

توج طموضمي دائؿي أو ـمورئي، وحتؼقؼ متوم اًمؽػويي ًمؽـؾ طموضموشمـف طمقٌ ؿمؿقًمف ًمؽؾ حم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.35ىمتصوديي )صدور اًمزيموة ذم قموج اعمشًؽوت آ (1)

 (.31)ص اعمرضمع اًمًوسمؼ (7)
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 هق وأهشمف اًمتل يعقهلو.

و  شمؽـ اًمزيموة جمرد إؾمعوف ممىمـً ًمؾػؼـػم واعمًـؽلم، صمـؿ يـؽمك سمعـدهو 

وموىمي، يمو  وموًمزيموة يمام ذقمفـو اهلل شمعـومم ورؾمـقًمف، وـمٌؼفـو إٕكقوب اًمػؼر وخموًمى 

سمحقٌ هيؾ اًمعوم اجلديد، ومقفو معف اخلػم اخلؾػوء اًمرؿمدون، معقكي دوريي مـتظؿي، 

قمغم اعمًـتحثلم مــ طمصـقؾي زيمـوة إمـقال اققًمقـي يموٕكعـوم واًمـؼـقد واًمتجـورة 

جلــذاذ واومــوهؿ كصــقٌفؿ مـــ زيمــوة اواًمصـــوقمي، ومثــؾ ذًمــؽ يمؾــام ضمــوء اقصــود و

 اًمزروع واًمثامر.

و يصؾ إًمقفؿ طمؼفؿ ذم مــوزهلؿ ومًـتؼرهؿ، سمـدوًا يمـوكقا أ ومـفٍ اإلؾموم أنْ 

 ويًـوقمد قمـغم ذًمـؽ أن   ،يلشمقا هؿ ًمقتًؾؿقا طمظفـؿ مــ اًمزيمـوة طميًا، وٓ يؽؾػقا أنْ 

شمػــرق طمقــٌ مجعــً، وٓ شمـؼــؾ إٓ قوضمــي ومصــؾحي معتــؼمة  إصــؾ ذم اًمزيمــوة أنْ 

شممظمذ إمقال مـ اًمؼرى واًمٌـقادي8 ًمتـػـؼ قمـغم  ومؾقس مـ ؾمقوؾمي اإلؾموم أنْ  8ذقموً 

ػعؾقن ذم ومورس واًمروم وهمػممهو، ىمٌؾ فمفقر اًمعقاصؿ، يمام يمون إسموـمرة واعمؾقك ي

 .(1)شاإلؾموم

 اًمـديـ هـذا سمـلن  : واعمفـتؿ اعمتـوسمع شمشـعر اإلؾمـوم، ذم اًمزيمـوة أصمـر دراؾمـي إن»

ــلم وؾمــط ــذا وذم واًمشــقققمقي8 اًمرأؾمــامًمقي سم ــقازن ه ــع، شم ــي ًمؾؿجتؿ  ٕطمــقال ومتوسمع

 ىمـول وهلـذا ذًمـؽ8 قمغم حيرص إٓ جمتؿع مـ ومو ًمؾجريؿي، ومؽوومحي اعمحتوضملم،

 اعمًـؾؿقن ـمٌـؼ ًمـق: اإلؾمـوم ضمقـداً  درس أن سمعد اإلكجؾقز، مـ اعمًتشـرىملم سمعض

 مــ وٕهمؾؼـً اعمجتؿعـوت، ًمصـؾحً وؾمـؾقك قمؿؾ مـفٍ وأظمذوهو ديـفؿ، شمعوًمقؿ

 اإلؾمـوم، إمم شمـًـوق أوروسمـو وًمقضمـدكو اًمشــرـمي، ودور واًمًـجقن اعمحويمؿ سمودهؿ

 .(2)شو،ؿمتطؾٌ ويؾٌل مشؽو،ؿ، حيؾ مو ومقف، جيدون ٕ ؿ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.93-96ىمتصوديي )ص وت آدور اًمزيموة ذم قموج اعمشًؽ (1)

ؿمٌفوت طمقل اإلؾموم، د/ حمؿد سمـ ؾمعد اًمشقيعر، مؼول مـشقر سمؿجؾـي اًمٌحـقث  (7)

 .(165(، ص )46اإلؾمومقي، اًمعدد )
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 .صمتامفميحتؼق  التؽوفل اال-5

إمم اعمديـــي ورأى أصــحوسمف اعمفــوضمريـ ىمــد شمريمــقا  اًمـٌــل طمقـــام هــوضمر 

، ويمون هذا سمؿثوسمي مٌـدأ مــ مٌـودىء ديورهؿ وأمقاهلؿ آظمك سملم اعمفوضمريـ وإكصور

 ف مؽػقل ذم اعمجتؿع اجلديد.اًمتؽوومؾ آضمتامقمل سمحقٌ يشعر يمؾ مًؾؿ أك  

 مـ اًمقاضمٌوت واًمتل  وً عد اًمتؽوومؾ آضمتامقمل واضمًٌمذا وموإلؾموم ي

 م هبو ًمتتعؿؼ معو  اعمحٌي واًمقد واًمرمحي واإليثور وقاًمػرد اًمؼ يتحتؿ قمغم

 :ىمول  ،واًمٌذل، وموعمًؾؿقن ذم شمقادهؿ وشمرامحفؿ وشمعوـمػفؿ ضمًد واطمد

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ  ﴿

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک 

 .[9آل قمؿران: ﴾ ] ک گ گ گ

 إمي شمؽقن ذم سمدايي وإكصور اعمفوضمريـ سملم  اهلل رؾمقل آظمك قمـدموو»

 أو ،أظموىمقــوً  مٌــدءاً  يؼــرر  اهلل رؾمــقل يؽـــ   اإلؾمــومقي واًمدوًمــي اعمًــؾؿي

ــوً   شمريمــقا اًمــذيـ وموعمفــوضمرون واىمعقــي، اىمتصــوديي مشــؽؾي طمــؾ سمــؾ 8ومحًــى اضمتامقمق

 جمتؿعـوً  يمؾمًـقن وهؿ ،يمريؿي قمقشي يعقشقا أنْ  ٓسمد اهلل ؾمٌقؾ ذم وديورهؿ أمقاهلؿ

 يٌحثـقن إرض رسمقن ذمـيضـ هـؾ ومـوقمؾقن؟ هؿ ومامذا مشؽؾتفؿ حتؾ   وإذا وأمي،

 شملؾمـقس ذم يًـتطقعقن اعمًـومهي ٓ وإذن وأهؾقفؿ، أكػًفؿ يعقًمقا طمتك اًمرزق قمـ

 .اًمعظقؿ اًمٌـقون هذا

ـ اعمًـؾؿ اًمػرد ًمقشعر إطمقال هذه مثؾ ذم مـف ٓسمد اقؾ ومفذا محويـي  ذم فأك 

درب  قمـغم معفـؿ ؾمـور اًمـذيـ إظمقاكـف مــ ُيضـّقع ًمــ فوأك   اجلوكى، هذا مـ وـمؿلكقـي

شمـرك  يصـٌح ومـو مضـوقمػي، أوعووموً  واًمعؿؾقي اإليامكقي ـموىمتف ؾمؽمشمػع وقمـدئذ اإليامن،

 اًمـدقمقة، شملؾمـقس مرطمؾـي ذم واًمتعـى واًمؽـد راعـاًمص مقدان ذم وطمقداً  اعمًؾؿ اًمػرد

 .(1)شواإلكتوج اإلسمداع ومرص مـ اً يمثػم يؼؾؾ ٕن ذًمؽ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذو اًمؼعـــدة ، (31، اًمعـــدد )جمؾـــي اًمٌقـــون ،، حمؿـــد اًمعٌـــدة(1) قمـــو  آىمتصـــود (1)

 (.16هـ، ص )1617
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ومؿـ إمقر اًمتل اهتؿ هبو اإلؾموم، وطمرص قمؾقفـو أؿمـد اقـرص، ودقمؿفـو »

ؽوومؾ سملم اعمًـؾؿلم وحمورسمـي اًمػؼـر، واعمًـؾؿقن سمقصـػفؿ سمتشـريعوشمف وأطمؽومف اًمت  

أمي واطمدة ٓسمد مـ اًمتؽوومؾ سمقــفؿ طمتـك يـزول اًمػؼـر مــ سمقــفؿ ويؽقكـقا أمـي واطمـدة 

 اًمظؾؿ واًمغدر.ختشوهو ىمقى 

ضمتامقمل هق اًمتزام إومراد سمعضفؿ كحق سمعض، وهق ٓ يؼتصـر ذم واًمتؽوومؾ آ

اإلؾموم قمغم جمرد اًمتعوـمػ اعمعـقي مـ ؿمعقر اقى واًمؼم8 سمـؾ يشـؿؾ اًمتعـوـمػ 

اعمودي سموًمتزام يمؾ ومرد ىمودر سمعقن أظمقف، ويتؿثـؾ ومـقام يًـؿقف رضمـول اًمػؼـف اإلؾمـومل 

 .(1)شؼ اًمضقوومي، وطمؼ اًمصداىميسمحؼ اًمؼراسمي، وطمؼ اعموقمقن، وطم

 اًمـديـ أريمـون مــ آضمتامقمل ريمـًو اًمتؽوومؾ يصٌح اعمول ذم اهلل طمؼ ومٌنظمراج»

 قمؾقـف أن   ًمـف اًمتـل اقؼـقق ضموكـى إمم أك ف ومقف ومرد يمؾ يشعر سمحقٌ واًمصقم8 يموًمصوة

 اخلوصـي طموضمـو،ؿ حيؼؼـقا أن سموؾمـتطوقمتفؿ ًمـقس اًمـذيـ وظموصـي ًممظمريـ واضمٌوت

 .قمـفؿ إضار ودومع إًمقفؿ ـوومعاعم سمنيصول وذًمؽ

وس اكؼًـوم قمــ اًمـودمـي واًمٌغضـوء إطمؼود اعمجتؿع مـ شمـتػل وهبذا   إمم اًمــ 

 أؾمـٌوب مـ آظمر ؾمٌى يتحؼؼ وهـو جيدون، ٓ وحمروملم سمغػمهؿ يعٌلون ٓ موًمؽلم

 .قمؾقف ومقحوومظ كصقى ومقف ًمف اًمغـل مع اًمذي اعمول سملن اًمػؼػم حيس سملن اقػظ

ضمتامقمـل، رد يمثـػمة ذم اإلؾمـوم مــ ظموهلـو يتحؼـؼ اًمتؽوومـؾ آهـوك مـقا إن  

، وإوـوطمل، شزيمـوة اًمػطـر»، وشزيمـوة اعمـول»ويمؾفو قمٌودات موًمقي، وموًمزيموة سمـققمقفـو: 

واهلدي، وصدىمي اًمتطقع، واهلٌي، واهلديي، واًمقىمػ، واعمػماث، واًمقصـقي، واًمــذر، 

  واًمؽػورات، واًمـػؼي سملم إىمورب.

ضمتامقمـــل ًمؾطٌؼـــوت اًمعومؾـــي واًمػؼـــػمة واًمعـــوضمزة ذم ويتحؼـــؼ اًمتؽوومـــؾ اإل

اعمجتؿع يمرامي اققوة، سمام يضؿـ هلؿ طموضمو،ؿ إؾموؾمقي ويؿـع قمــفؿ ذل اقوضمـي 

واًمػؼر واًمعجز، واًمتوريخ اإلؾمـومل مـكمء سموًمشـقاهد اًمداًمـي قمـغم مـو طمؼؼـف اًمتؽوومـؾ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.76-79( اقؾ اإلؾمومل عمشؽؾي اًمػؼر، ص )1)
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ـــ اعمجتؿــع ــر م ــك اكؿحــك اًمػؼ ــراد، طمت ــلم إوم ــراسمط سم ـــ شموطمــؿ وشم  اإلضمتامقمــل م

اإلؾمومل ويمون اًمرضمـؾ خيـرج زيموشمـف ومـو جيـد مًـتحؼًو يلظمـذ مــف اًمزيمـوة وىمـً أْن 

 .(1)شضمتامقملروقمل مٌدأ اًمتؽوومؾ آ

إطمدى أهؿ إومؽور اًمتل ضموء هبو اإلؾموم ًمقحؼؼ هبو  شإكػوق اًمعػق»وشُمعد ومؽرة 

 .كامء اعمجتؿع مـ ظمول حتؼقؼ اًمتؽوومؾ آىمتصودي وآضمتامقمل سملم أومراده

 .[717]اًمٌؼرة: ﴾ ېئۆئ ۈئ ۈئ ېئ  ﴿

 .واًمعػق ذم اًمؾغي: اًمَػْضؾ، أي: مو زاد قمغم اقوضمي

قا اًمعػـــق اـــو ومضـــؾ قمــــ ىمـــدر أي: أكػؼـــ»يؼـــقل اًمـًـــػل ذم ذح أيـــي: 

 .(2)شاقوضمي

ف: إذا يمون اعمجتؿـع اإلؾمـومل ىمؾقـؾ اعمـقارد يمـون قمـغم يمـؾ ومعـك ذًمؽ أك  » 

مجقـع مـو يزيـد قمــ  -عمحتـوضملمأي: أن يـدومع إمم اًمػؼـراء ا-قمضق مـف أن َيـُرد  إًمقـف 

ل، وهؽـذا يتًـع طمـؼ اًمػؼـراء ذم أمـقال ـطموضمتف طمتـك يؿؽــ إىمـرار اًمتـقازن اعمعقشـ

 .إهمـقوء إمم درضمي أظمذ اًمعػق مـفؿ إذا اىمتضً اًميورة ذًمؽ

ـــف مـــ حتؼقــؼ اًمتؽوومــؾ  وطمقــثام ُوضمــد اعمًــؾؿ يقضمــد كــقع مـــ إكػــوق اًمعػــق ُيَؿؽ 

ظمػم ًمؾؿجتؿع وأومراده، وموًمعػق ًمقس مقضمـقًدا قمــد آىمتصودي وآضمتامقمل اًمذي هق كػع و

وًمؽـف مقضمقد قمـد يمؾ مًؾؿ همـقًّو يمون أو ومؼػًما، وموًمغـل ًمديـف  8إهمـقوء أصحوب اعمول ومؼط

 ومضؾ مول يػعؾ سمف اخلػم، واًمػؼػم ًمديف ومضؾ ضمفد يػعؾ سمف اخلػم ويؼدم سمف اًمعػق.

اًمطوىمـوت ًمتصـى ذم وسموشمًوع اًمعػق وؿمؿقًمف يمؾ  أومـراد اعمجتؿـع شُمًـَتـَْػر يمـؾ 

جمرى واطمد8 ًمتحؼقؼ شمؼدم اعمجتؿع اإلؾمومل، وشمتؽـوشمػ اإلمؽوكقـوت اعموًمقـي مـع 

اإلمؽوكقوت اًمٌنميي ذم مـظقمي واطمدة، مـ أضمؾ اإلؾمفوم ذم سمـوء اعمجتؿع اعمتؽوومؾ 

 اًمذي يؿثؾ يمؾ ومرد ومقف ًمٌـي سمـوء ىمقيي يًوهؿ هبو ذم قمامرة إرض.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (73( اقؾ اإلؾمومل عمشؽؾي اًمػؼر، ص )1)

 (.1/116شمػًػم اًمـًػل )( 7)
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اًمغػم، سمتؿؾقؽف ًمف، ُيعد  إكػوىًمو ذم ؾمٌقؾ اهلل مـو إكػوق اًمعػق قمغم  وٓ ؿمؽ ذم أن  

اًمتؽؾقػ سمنكػوق اًمعػق ضموء َمِرًكو إمم طمدٍّ يمٌػم،  ، همػم أن   دام يؼصد سمذًمؽ وضمف اهلل 

ــو سمـًــٌي حمــددة، يمــام هــق اقــول ذم  وضمــوء مطؾًؼــو مـــ دون ىمقــقد، ومؾــؿ يؽـــ شمؽؾقًػ

ًماكػـوق يمـام يػقـد صـوطمى  اًمتؽؾقػ سموًمزيموة، وإكام ضمعؾ اهلل شمعومم اًمعػق يمؾـف حمـوًّ 

 اًمتحرير واًمتـقير اًمطوهر سمـ قموؿمقر، يرمحف اهلل.

ــنن   ــو، وم ــؼ اًمتؽوومــؾ  ومـــ هـ ــليمثر مـــ صــقرة ذم حتؼق إكػــوق اًمعػــق يًــوهؿ سم

 آىمتصودي وآضمتامقمل ًمؾؿجتؿع.

واؾمتخدام اًمعػق ذم حتؼقؼ اًمتؽوومؾ سملم اعمًـؾؿلم، مـع آطمتػـوظ سمؿؾؽقتـف،  

روقموت آؾمـتثامريي اًمتـل ـكػوق اًمعػق ذم ؾمـٌقؾ اهلل8 ومٌــوء اعمشـيؿث ؾ اقد  إدكك إل

حتؼؼ مصـوًمح ممؾمًـقفو، وذم اًمقىمـً كػًـف حتؼـؼ مصـؾحي اعمجتؿـع اإلؾمـومل8 

 .يؿث ؾ صقرًة مـ صقر إكػوق اًمعػق ذم ؾمٌقؾ اهلل

وقمدم إكػوق اًمعػق ذم هذه اًمصقرة يعـل شمعطقـؾ اعمـول واجلفـد وإوـوقمتفام، 

 ؾي اًمـفل قمـ إووقمي اعمول وشمٌديد اجلفد.ووموقمؾ ذًمؽ يؼع حتً ـموئ

صــعقًدا سمعــد هــذه اًمصــقرة اًمتــل شمشــتؿؾ قمــغم ش إكػــوق اًمعػــق»وشمتــدرج صــقر 

حتؼقؼ مصؾحي صوطمى اًمعػق سمتـؿقي صمروشمف وزيودة دظمؾف، وحتؼقؼ مصـؾحي اعمجتؿـع 

سمنجيــود ومــرص ًمؾعؿــؾ وؾمــؾع ًموؾمــتفوك8 طمقــٌ شمؾقفــو صــقرٌة يمثــػًما مــو اؾمــتخدمفو 

روٍع يزيد مـ طمجؿ صمروة ـ، وهل شمتؿثؾ ذم إكشوء مشو اًمـٌل اعمًؾؿقن ودقمو إًمقف

ـ  دظمؾف وقمقائـده شمؽـقن ًمصـوًمح اعمجتؿـع، مثـؾ: َمــ يٌــل ُدوًرا  صوطمى اًمعػق، وًمؽ

ًمؽـف خيصصـفو ًمًـؽـك اًمػؼـراء وأسمــوء اًمًـٌقؾ مـثًو،  8يؿؾؽفو ويزيد هبو طمجؿ صمروشمف

 .ٌل ويـتػع هبو إذا اطمتوضمفو، وهل اعمـحي اًمتل دقمو إًمقفو اًمـ

ىمول: يمون ًمرضمـول ومضـقل َأَرِوـلَم مــ أصـحوب  ومعـ ضموسمر سمـ قمٌد اهلل 

ميين كوكييً لييه ف ييل أرع فْؾقزرفْمفييو أو : »، ومؼــول رؾمــقل اهلل رؾمــقل اهلل 
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 .(2)ش(1)شلِقؿـْحفو أطموه، فنن أزمى َفْؾُقؿسْك أرَضه

واًمصدىمي قمؿؾ يػقد مـف اعمتصدق واعمتصدق قمؾقف، ومفـل وفمقػـي اضمتامقمقـي » 

 طمقــوة اعمجتؿــع اعمًــؾؿ، وهــل ذم أوــقؼ صــقرهو زيمــوة8 أي: ريمـــ مـــ أؾموؾمــقي ذم

أريمون اًمعؼقدة، وذم أوؾمع صقرهو كظوم متؽومؾ ًماكػوق جيعؾ اًمتؽوومـؾ سمـلم إومـراد 

إكًـون  نيمـو اإذ ًْ ـَـؾمـي مـ ؾمــ اققوة، يؼقم سمف اعمًؾؿ دون شمؽؾـػ وٓ زهـق وٓ قمَ 

هـق يؼٌـؾ اًمتقسمـي قمــ قمٌـوده ويلظمـذ  اهلل يتصدق، ومؼػمًا أم همـقًو، ويمؾ متصـدق يعؾـؿ أنْ 

اًمصــدىموت، وهؽــذا متتــزج اًمشــعػمة واًمعٌــودات سموعمعــوموت واعمٌــودٓت، ويتطــقر 

اعمجتؿــع اعمًــؾؿ ذم كامئــف ورظموئــف دون طموضمــي إمم اقمتـــوق اعمــذاهى اعموديــي 

اعمودي اًمغويي إومم وإظمػمة  اًمرأؾمامًمقي وآؿمؽمايمقي اًمتل دمعؾ مـ اؾمتؿتوع اًمػرد

قوة اًمدكقو، وشمغرس ومقف إصمرة طمتك ًمقٌخؾ قمغم أسمقف وأمف وأظمقـف وصـوطمٌتف ذم هذه اق

وسمـقف، وطمتك ًمقؿًخ اًمؼقؿ اعمعـقيي واًمصقر اجلامًمقي اًمػطريي طملم كخضعفو ًمؾؿعقور 

اعمودي، ومقصٌح أصـحوب اًمـدصمقر واعمـول هـؿ أهـؾ اًمػضـؾ وشمؾحـؼ اًمرذيؾـي سمـوًمػؼػم 

. وذاك قمـلم .. ر قمٌقدًا ًمؾـاملـاًمٌش واعمًؽلم، وهبذا يصؾح اعمول ؾمقد اًمٌنم، ويعقد

 .(3)شمو طمورسمتف رؾموًمي حمؿد، وضمقهر مو أراد كؼقضف

مٌدأ اًمتؽوومؾ مـ أهؿ ريموئز اًمـظوم آىمتصودي اإلؾمومل، إذ هق ذم اقؼقؼـي و

ؽوومــؾ ذم أؾمــوس ًمؾـــظؿ اققوشمقــي إظمــرى اًمتــل شمًــتؿد مـــ اًمعؼقــدة اإلؾمــومقي، وموًمت  

ؿقـي طمـلم يتؽوومـؾ أومـراد إهة عمداومعـي وموىمـي ضمتامقمل مؼـرر ذم صـقرة قمؾاًمـظوم آ

سمف اًمغػم وطملم يتقارصمقن اًمثروات،  أطمدهؿ وطملم يًلًمقن قمـ ظمطل أطمدهؿ ظمطل يضور

وطملم يطؾى مـ يمؾ ومرد ذم اعمجتؿع ىموكقكًو أن يلمر سموعمعروف ويـفـك قمــ اعمـؽـر، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مـــ يمــون مــو سمــوبيمتــوب اعمزارقمــي، ، (9/155أظمرضمــف: اًمٌخــوري ذم صــحقحف )( 1)

 ، ومًــؾؿ ذم(7965، رىمــؿ )واًمثؿــرة اًمزراقمــي ذم سمعضــو سمعضــفؿ يــقاد  اًمـٌــل أصــحوب

 (.1366يمتوب اًمٌققع، سموب يمراء إرض، رىمؿ ) (9/1156صحقحف )

 مؼول مـشقر سمؿقىمع اإلؾموم اًمققم، سمعـقان: إكػوق اًمعػق واؾمتـػور ـموىموت اعمجتؿع:( 7)

http://islamtoday.net/nawafeth/artshow-45-179131.htm 

 .(66ومؼف اًمزيموة اعمعوس ص ) (9)
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مم ىمقًمـف كشػم إ ومؿـ اؾمتطوع أن يػعؾ اخلػم وامتـع قمـ ومعؾف قمقىمى ىموكقكًو، ويؽػل أنْ 

 .(1)شكؾؽم راع وكؾؽم مسمول فمن رفمقته» : 

كوجلسيد الواضميد إذا اؾميتؽى مـيه فم ييو :»ؿ ويمقـػ أكـف وصـػ اعمـممـلم سمـل   

 .(2)شسمدافمى له ؽموئر األفم وء زمولسفر واحلؿى

ي ووطمدة هذا اًمؽقن وموٕمـي ري  ـإن دقمقة اًمؼرآن ًمؾتؽوومؾ شمؼقم قمغم شمؽومؾ اًمٌش»

ـ يمؾف هلل ومًتصٌح اًمٌشــريي يمؾفو أمي واطمدة مًؾؿي اإلؾمومقي وطمدة، ويقم يؽقن اًمدي

، متؽومؾــي متؽوومؾــي ٓ حتتــوج إمم أطمــد وٓ شمتطػــؾ قمــغم مقائــد أطمــد وؾمــقتؿ واطمــدة

يمريؿي، ويمؾ هذا ٓ يؽـقن إٓ سموٓمتثـول اًمتـوم  ةاًمؼضوء قمغم اًمٌطوًمي واًمػؼر وشمقومػم طمقو

 عٌودات اعموًمقي.ذم اًم ًمؾؿـفٍ اًمؼرآ  اعمثوزم اًمذي ذقمف اهلل شمعومم وكٌقف 

 كرصة احل  وسمؼويته-6

 .(3)إن كٍمة اًمديـ وشمؼقيتف شمؼقم قمغم أؿمقوء يمثػمة مـفو اجلفود سموعمول

 كشــر ذم فمـوهر شمـلصمػم هلـو إذ وشمؼقيتـف8 اقـؼ ةكٍميمٌػم ذم  اً إن ًمؾصدىمي دورو

 ر،ـاًمشـ هبـو يؼـورع اًمتـل وإقمامل واًمعؾؿقي، اًمدقمقيي اعمـوؿمط مـ وىمقوم اًمؽثػم اًمديـ

 اًمعؿـؾ ضمـؾ أن   اعمتلمـؾ جيـد إذ ؿمـوهد8 ظمـػم واًمقاىمـع اًمـديـ، قمـ طمقـوض هبو ويذاد

 سمحقـٌ اعمعـروف8 وصــوئع اًمصـدىمي قمغم يؼقم إرض أرضموء واخلػمي ذم اًمدقمقي

 .اخلػم صـقف مـ يمثػم مـ اًمٌنميي سمؾ 8إمي طمرمون ذم ذًمؽ ؾمٌٌوً  ًمؽون شمقىمػً ًمق

اهلل،  إمم اًمــدقمقة ذم اعمتصــدىمقن سمــف يؼــقم اًمــذي اًمــدور أمهقــي شمــتجغم وهبــذا

 إقمـامل اًمتـل أضمـر يظفر يمام إمقال ٕصحوب إن   سمؾ ،اًمنم   ودطمض اخلػم وإؿموقمي

 .ءر واًمؼوئؿلم قمؾقفو مٌوذهيو أضمر مـ ذًمؽ يـؼص أن همػم مـ صدىمو،ؿ قمغم شمؼقم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اًمــديقن وأداء آؾمــتؼراض ذم يمتــوب، (9/175أظمرضمــف: اًمٌخــوري ذم صــحقحف ) (1)

ومًـؾؿ ، (7657، رىمـؿ )سمنذكـف إٓ يعؿـؾ وٓ ؾمـقده، مول ذم راع اًمعٌدوب ، سمواًمتػؾقس واقجر

 واقـٌ اجلـوئر، وقمؼقسمـي اًمعـودل، اإلموم ومضقؾي، يمتوب اإلمورة، سموب (9/1637ذم صحقحف )

 (.1677، رىمؿ )قمؾقفؿ اعمشؼي إدظمول قمـ واًمـفل سموًمرقمقي، اًمرومؼ قمغم

 (.166خترجيف، ص )  شمؼدم( 7)

 ذم اًمػصؾ اخلوص سموإلكػوق ذم ؾمٌقؾ اهلل . اً شمؼدم اًمؽوم قمـف يمثػم( 9)
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 ﴾.ۆ ۈ ۈ  ﴿ :وىمد شمؼدم اًمؽوم قمـ هذا يمثػمًا قمـ اًمؽوم قمـ ىمقًمف 

 زمني األممكتفو رفعي األمي ورفعي مؽو-7

ؾمـــقاء يموكـــً ذم آىمتصـــود أم ذم  ،اًمتـــل شمؼـــقم ذم اًمعـــو  ؽوتإن اعمشـــ»

آضمتامع أم ذم اًمًقوؾمي ؾمٌٌفو يرضمع إمم ذًمـؽ اًمتــوطمر اإلكًـو  قمـغم طمـى اًمغؾـى 

واًمرهمٌي ذم آكػراد سمغوت إرض وظمػما،و، وأن شمؽقن صمؿرات اًمؽد واًمؾغقب قمـد 

تجووز اًمٌضع مـ اًمدول، ومـو اعمجوقمـوت ٓ ي ؾيمؾ اًمشعقب ذم يد دوًمي، أو قمدد ىمؾق

 اًمتل شمظفر ذم اجلامقموت اإلكًوكقي إٓ شمؾؽ اعمغوًمٌوت اإلكًوكقي.

يموكً اعمعوهدات اًمتـل شمــؼض، أو شمـؼمم قمـغم كقـي اًمــؼض إٓ سمًـٌى هـذا  ومو

اًمٌوقمـٌ قمـغم  وأرسمك صمؿرات مـ أظمرى، ومـون   ،اًمتـوطمر إمحؼ ًمتؽقن دوًمي أيمثر أرووً 

مــ أؾمـٌوب قمـدم اًمقومـوء سموًمعفـد، إذ  سمرمقهو هق مو ذيمره اهلل كؼضفؿ اًمعفقد اًمتل أ

ــــــول ؾمــــــٌحوكف:  ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶﮷ ﮸  ﴿ىم

 .[77اًمـحؾ: ] ﴾﮹ ﮺ ﮻﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁    

ر اقديٌ ٓ ؾمٌى هلو إٓ ومؼـد اًمضـؿػم ـوهبذه اإلؿمورة يتٌلم أن مشويمؾ اًمعص

اقـرب  ائس ًمـف وأن  اًمضـعػوء ومـر اإلكًو  اًمعوم، وإطمًوس يمؾ ىمقي مــ اًمـدول أن  

شمؽقن سمنسمودة اًمضعػوء، أو دمقيعفؿ، أو سمٌؼوئفؿ ذم أدكـك معقشـي، ويرشمعـقن هـؿ سمراومـف 

 .(1)شاًمـعؿ وومويمف اًمـعقؿ

 ًمؾتـدرج اًمـوزم اعمـول ٓ يعـقزهؿ أهمـقـوء جمؿققمفؿ طمقٌ مـ اعمًؾؿلم إن  »

 ًمػؼـراء ضموقمؾـي اعموًمقي واًمؽػورات اًمـصوب موًمؽل قمغم اًمزيموة ومريضي ٕن   اًمعؾقم8 ذم

ًٌو اًمعؿقمقي وسمعض اًمشمون إمي  اعمًؾؿقن قموش إذا إهمـقوء، مول مـ ىمؾقؾ همػم كصق

 مـو يتؿـك اًمتل اعمـتظؿ اًمعؿقمل آؿمؽماك قمقشي وقموؿمقا اًمػؼر، أمـقا مًؾؿلم طمؼقؼي

 مـع كقؾفـو ًمطريؼي سمعد هيتدوا   اًمذيـ اإلومركجل اعمتؿدن اًمعو  أهمؾى مـ كققمفو هق

 شمطؾـى يمؾفـو ... مويـلم مــ مؽقكـي وقمصـٌقوت مجعقـوت مــفؿ ًمؽذ شمًعك وراء فأك  

ــورب أو اًمتًــووي ــقق ذم اًمتؼ ــي اعمعوؿمــقي، اقؼ ــؽ واقوًم ــورب اًمتًــووي ذًم  واًمتؼ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.11-15اعمجتؿع اإلكًو  ذم فمؾ اإلؾموم ) (1)
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 شمعطقـؾ وًمؽــ 8واًمؽػورات أكقاع اًمزيموة سمقؾمقؾي ديـًو اإلؾمومقي ريعيـ اًمش ذم اعمؼرريـ

 إمهـول ؾمـٌى يمـام ف،ومقـ اًمػتـقر اعمٌحـقث سمعـض ؾمـٌى اًمؽػـورات وإيتوء اًمزيموة إيتوء

و مقزاكقـي صمروشمـف اعمًـؾؿ معرومي مـ اًمعظقؿي، اًمثؿرات ومؼد 8اًمزيموة  كػؼوشمـف ومققومـؼ ؾمــقيًّ

 هـذه ٕضمـؾ يٌـذل يػـل أن إرسمعـلم مــ اًمقاطمـد أن   ؿمؽ وٓ ودظمؾف صمروشمف كًٌي قمغم

 وس واقؽقمـوتاًمــ  ؾمـوىمً ذيعـي أول هـل اإلؾمـومقي واًمشــريعي وطمـدهو، اًمثؿرة

 .(1)شومرادي واًمًقوداإل اعموزم آىمتصود ومـ قمؾقف اعممؾمس اعمقزاكقي ٕصقل

يؽــقن  أن سمــد ٓ واًمٌعقــدة اًمؼريٌــي مرامقــف رم اإلؾمــوم يػفــؿ اًمــذي اعمًــؾؿ إن

ــريب ،(اىمتصــوديوً ) ــدمو واًمع اإلهاف  إمم ؾمــقعقد اإلؾمــوم سمحضــورة رـيتحضــ ٓ قمـ

واًمريـوء  ياًمًؿع طمى إمم يصؾ وسمعضف سمذًمؽ، ًمقس وهق ،يمرم أكف يظـ اًمذي واًمتٌذير

 .أقمدائفو صدىموت قمغم شمعقش ومؼػمة شمؽقن أن جيقز ٓ اعمًؾؿي وإمي

واعمجؿــقع،  اًمػــرد يػقــد اًمــذي آؾمــتثامر، مقوــقع قمــغم كحــرص ٓ عمــوذا»

آىمتصـودي  اإلكتـوج دورة ذم إدظموًمـف صمـؿ   ومــ( اعمـول) دمؿـع مــ يليت وآؾمتثامر

ودورة  ىمؾـقًو، يمـون وًمق تقومػماًم مـ يليت ىمد اعمول ودمؿع( ودمورة 8وصـوقمي 8زراقمي)

   .قمؾقؿ سمف اهلل مو ؽوتاعمش مـ قمـفو يـتٍ اًمتل اًمٌطوًمي مـ ختػػ هذه اإلكتوج

 مــ وجيـد أصـدىموئف أو أهشمـف قمـغم قموًمـي كػًف جيد اًمذي اعمًؾؿ وباًمش   إن  

 كػًقتف ذم ؾمقمصمر هذا يمؾ ؿمقئًو، يعؿؾ أن يًتطقع ٓ صمؿ واًمػوقمؾقي واًمـشوط كػًف اًمؼقة

 .شمػؽػمه يؼيسمؾ وسمطر

ذم  اؾمــتثامرهو إمم يؿقــؾ جمتؿعوشمـــو ذم اعمــول يؿؾــؽ اـــ يمثــػماً  أن يوطمــظ

ــقر ــتفويمقي، إم ــو ومفــق آؾم ــوت مًــتقرد إم  يؼــقم أو اخلــورج ذم صـــعً قوضم

 اعمشـوريع قمــ وسمعـداً  اًمنـيع، واًمـرسمح اًمًفقًمي ذم طمٌوً  يمؾف وهذا سموًمقؾموـمي اًمتجوريي

 .قميواًمصـو اًمزراقمي ذم شمػقد اعمًؾؿلم اًمتل

ذم  اًمؽامًمقـوت قمـغم ـموئؾي أمقآً  شمـػؼ زوضمتف وًمؽـ اعمتديـ اعمًؾؿ دمد ىمد

 أن سموًمـف ذم خيطـر ٓ وىمـد ،ذًمـؽ ذم طمرضمـوً  جيد وٓ يراومؼفو وهق واعمؾٌس اعمًؽـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(3/196جمؾي اعمـور حمؿد رؿمقد روو ) (1)
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 اًمًــقدات صـــع مـــ هــذا وأيـــ هلــو، واًمتـٌــف هبــو آهــتامم جيــى اــو هــذه إمــقر

 اعمـرأة يموكً طملم آؾمتفوك، ٍمقم جملء ىمٌؾ اإلؾمومقي جمتؿعوشمـو اًمػوووت ذم

 مترؾمـقا أضمقـوًٓ  ختـّرج سمـؾ شمؼتـػم، وٓ إهاف ومو شمدسمػم، أطمًـ اعمـزل اعمًؾؿي شمدير

 .(1)شاًمتدسمػم قمغم هذا

اعمجتؿع اًمعؿـرا  اقـديٌ واًمـذي يؼـقم قمـغم اًمتؼـدم واًمـفضـي واًمرىمـل  إن  

ًمـــػس حيتــوج ذم إؾمــوس إمم مقزاكقــوت وــخؿي، واًمؼــرآن اًمؽــريؿ دقمــقة إصــوح ا

ــع  ــقام يـػ ــوق وم ــل، وموإلكػ ــدم واًمرىم ــدقمق إمم اإلؾمــوم إمم اًمتؼ ــذًمؽ ي واعمجتؿــع ويم

اعمًؾؿلم ويرشمؼل هبؿ مـ أهؿ اًمعٌودات اًمتـل شمرومـع مؽوكـي إمـي وشمزيـد مــ مؽوكتفـو 

ــع  ــقض ذم مجق ــدم واًمـف ــى اًمتؼ ــؿ ذم ريم ــزاطمؿ إم ــوعمل، ومت ــتقى اًمع قمــغم اعمً

ًتشــػقوت أو ممؾمًــوت اًمقىمــػ، أو اعمجــوٓت، وموإلكػــوق ذم اًمتعؾــقؿ أو شمطــقير اعم

اعمشوريع اًمتـؿقيي، يمؾفو مـ اًمؼرسموت اًمتل شمدظمؾ ذم سموب اخلػم واقٌ قمؾقـف، وؾمـد 

 .لمؿطموضمي اعمًؾ

 سمـظقم الهمون اظمولقي لألمي-8

اعمول ومؽوكتف ذم اعمجتؿع اقوزم حيتـوج إمم ضمفـد قمظـقؿ وشمـظـقؿ يمٌـػم  إن  

ؿ اًمتقزيـع اعمـوزم اًمصـحقح يمل شمًتؼر إمـقر وشمًـقي طمصـص وأكصـٌي اًمــوس ويـت

ًمؾثروة، وىمـد ضب اًمؼـرآن اًمؽـريؿ أروع إمثـؾ ذم ذًمـؽ ؾمـقاء سمتؼًـقؿ اًمؽميمـي مــ 

اعمػماث، أو سمٌون مؼودير أكصٌي اًمزيموة ومو ؿموسمف ذًمؽ مـ اًمعٌودات اعموًمقي اًمتـل شمـرشمٌط 

 سمقىمً معلم وسمؿؼدار معلم.

ـ اًمزيمـوة قمــ اًمــوس مــ يمثـػم ًمـدى اًمًوئد اعمػفقم»  ٓ اًمتصـدق ـمـ كـقع وأ  

 آضمتامقمــل، اًمتـظــقؿ مـــ ضمــزءاً  وًمقًــً اعموًمقــي، اًمدوًمــي ؿمــمون سمتـظــقؿ قموىمــي هلــو

 اًمٌــوء قمؾقف يؼقم أنْ  يؿؽـ ٓ اًمذي إظموىمل اًمؽماث مـ ضمزء هك اًمزيموة وسموًمتوزم ومنن  

 طمؼقؼــي ومفــؿ قمــدم إمم أؾموؾمــف ذم يرضمــع اخلــوـم  اعمػفــقم هــذا اعمــوزم ًمؾؿجتؿــع،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذو ، (37مؼـول مـشـقر سمؿجؾـي اًمٌقـون اًمعـدد ) ،، حمؿـد اًمعٌـدة(7) قمو  آىمتصـود (1)

 (.13هـ، ص )1617اقجي 
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 اًمؼـوس اعمػفـقم هـذا قمــف يــتٍ اـو اعمـوزم، اًمػؼفـل ًمؽماثسمو واجلفؾ اًمتوم اًمزيموة،

 .اإلؾمومقي ذم اعمجتؿعوت اًمزيموة ًمدور

ر ـاًمٌش قمرومفو اًمتل اعموًمقي ريعوتـشاًمت   ذم اًمقطمقد اعموزم اًمتـظقؿ هل اًمزيموة إن  

شمؼتصــر  و  يمػـويتفؿ، جيـدون ٓ اًمـذيـ إومراد اطمتقوضموت قمغم ًماكػوق اعمخصصي

ـ يمـام اًمـدظمؾ، مصـودر يمـؾ ؿمؿؾً سمؾ 8اًمدظمؾ مـ علمم كقع قمغم اًمزيموة متقـزت  وأ  

وضمٌـً  اعمول سمؾغف إذا اًمذي إدكك اقد فمؾً طمقٌ دومعفو، ذم اعمشوريملم سمشؿقًمقي

مـرور  قمـغم سمعضـف ذم اًمزيمـوة وضمـقب ومرسمطـً اعمـول، ـمٌقعـي موطمظي مع اًمزيموة، ومقف

اًمـزروع  مثـؾ حتؼؼـف شموريخ ذم أظمر وسمعضف وإكعوم، واًمتجورة اًمـؼديـ مثؾ اققل

 .اعمعودن أو اًمريموز أو

ــ حتؼقــؼ قمــغم اًمؼــودر اعمــوزم اًمتـظــقؿ هــل اًمزيمــوة إن   ذم  آىمتصــودي قازناًمت 

روح  وهمـرس واجلامقمـوت، إومـراد خمتؾـػ سمـلم اًمتػـووت مــ واًمتؼؾقـؾ اعمجتؿع،

حتديـد  ويمقػقـي أطمؽومفو معرومي مـ سمد ومو ًمذا إومراد، خمتؾػ سملم واعمقدة اًمتعوـمػ

إكشــطي  واىمــع وطمًــى ومقفــو، دمــى اًمتــل إمــقال طمًــى ومؼــدارهو فــو،وقموئ

طمجـؿ  ازديـود مــ ذًمـؽ صوطمى ومو وشمـققمً، شمعددت واًمتل اعمعوسة، آىمتصوديي

معروومـي  شمؽــ   آىمتصـوديي إقمـامل مـ أؿمؽول سمروز مع شمٌودهلو، ووؾموئؾ اًمثروات

 اعمـول سمــقع هلـو اعمؾحـؼ اًمػؼفـل اًمتخـريٍ وسمقـون دراؾمـتفو يقضمى او اعمويض8 ذم

 .(1)شسمذًمؽ اعمتعؾؼي وإطمؽوم زيمو،و كصوب مؼدار: وسموًمتوزم اًمـص، ومقف اًمذي ورد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د/ حمؿـد سمــ قمٌـد اهلل اًمشـٌو ، مؼـول مـشـقر  (،1آراء وشمـلموت ذم ومؼـف اًمزيمـوة ) (1)

 .(96-99هـ، ص )1615(، ؿمقال 115سمؿجؾي اًمٌقون، قمدد )
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 ـوز وأرضارهتسمدويل الثروة وحمورزمي االك-9 

ــوعمػفقم اقــديٌ:  ــوز سم ــوق »آيمتـ ــقال وطمًٌــفو قمـــ اإلكػ ــد إم هــق دمؿق

اقػــظ ذم  وظموصــي اعمعــودن اًمثؿقـــي وإوراق اعموًمقــي ؾمــقاء يمــون هــذاوآؾمــتثامر 

ــدهوًمقز  ــدائرة  اعمصــورفو أاًم ــقات اًم ــقال ذم ىمـ ــذه إم ــدومؼ ه ــدم شم ــؼمة سمع ٕن  اًمع

آىمتصوديي وشمعطقؾفو، وهـذا مـو خيـوًمػ إؾمـٌوب اًمتـل وضمـد اعمـول مــ أضمؾفـو اـو 

 .(1)شيؾحؼ أيمؼم إضار سموٓىمتصود اًمعوم ًمؾؿجتؿع اإلؾمومل

اًمثروة وشمداوهلو سملم  وشمقزيع، شمًعك اًمنميعي إمم حتؼقؼ اًمغـك واًمؽػوييو»

قمغم ومئي اعموك  اًمـوس ٓ أن يؽقن اعمول اًمذي سمف ىمقام اققوة اًمدكقو، مـحٍماً 

ومؾقس مـ  ،اعمجتؿع ذموطمدهؿ، واًمػؼر واقرمون مـ كصقى اًمؽثرة اًمًوطمؼي 

ٕن  8يتؿقل سمعض أومراد اعمجتؿع متقًٓ وموطمشًو ويٌؼك أهمؾٌفؿ مػتؼريـ همويتفو أنْ 

ڳ ڳ ڱ   ﴿ : فؼقًمًمود اًمًؾقؿ، وشمعوًمقؿ اًمديـ اقـقػ، ذًمؽ شملسموه ؾمــ آىمتص

اًمؼضوء قمغم اًمػؼر وشمضققؼ اًمػقارق  ن  إإذ ، [5]اقنم: ﴾ڱ ڱ ڱ ں

أو سمعٌورة أظمرى اقد مـ ـمغقون إهمـقوء واًمرومع  ،آىمتصوديي اًمؼوئؿي سملم أسمـوء إمي

ف هوم مـ مـ مًتقى اًمػؼراء، وإظمراضمفؿ مـ دائرة اقوضمي إمم دائرة اًمؽػويي، هد

 ،ًمقتحرر اإلكًون مـ اًمطغقون اعمودي ،أهداف اًمعدل اإلهلل ذم اعمجول آىمتصودي

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  ﴿ :ىمقًمف  يمام ذم اًمؽمف واهلوكإمم اعممدي 

 .(2)ش[14اإلهاء :] ﴾ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی

 وسموًمـف ذوىمـقا: أي 8[93]اًمتقسمـي:  ﴾ں ڻ ڻ ڻ ﴿ :وذم ىمقًمـف »

 اعمعــك وطموصـؾ اهلل، ؾمـٌقؾ ذم اًمـػؼـي قمـ إيوه ًويمؽؿًمف وإم يمـزيمؿ وسمول أو وكؽوًمف،

 يمـون ىمـد أطمـد ومقفـو يشوريمؽؿ ٓ هبو ظموصي ٕكػًؽؿ يمـزه مـػعي مـ شمظـقن يمـتؿ مو أن  

 هـق أظمـرة ذم قمذاسمـف ويمـون ًمغـػميمؿ، اًمـدكقو ذم صـور فومنك   ،وداً  وقمؾقؽؿ ،ظمؾػوً  ًمؽؿ

 أن   اًمـٌخوء يـرى ئؾ،اًمرذا مـ هلؿ زيـ ومقام اًمٌوـمؾ، أهؾ مجقع يمدأب سمؽؿ، اخلوص

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.173)ص ،اًمرىموسمي اعموًمقي ذم قمفد اًمرؾمقل واخلؾػوء اًمراؿمديـ (1)

 (.7اىمتصوديوت اًمغـك ذم اإلؾموم، ص ) (7)
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 واضمتفـود اًمؾئـقؿ، اًمطٌـع ظمديعـي وشمؾـؽ طمزم، اجلٌـ أن اجلٌـوء يرى يمام طمزم، اًمٌخؾ

 ًمألذى أكػًفؿ يعروقن وأظمرون ومؼر، ذم اًمػؼر ظمقف مـ وموٕوًمقن إوملم، اًمرأي

 سمنيــذائفؿ، اعمعتــديـ يغــري اًمــذي هــق ضمٌـــفؿ ومــنن اعمــقت، مـــ هبــرهبؿ اعمــقت أو

 .هبؿ ػتؽاًم مـ اًمؼوئؾلم ويؿؽـ

 مــ أقمـدائفؿ ومتؽـلم ر،ـاًمعصـ هـذا ذم اعمًـؾؿلم وـعػ أؾمـٌوب أيمؼم وإن

 مؾـقيمفؿ وضمـٌـ أهمـقـوئفؿ، سمخـؾ هـق ديــفؿ، قمــ حتـقيؾفؿ وحمووًمـي مؾؽفؿ، ؾمؾى

 .  أكػًفؿ قمغم مؾؽفؿ ًمًوًمٌل أقمقاكو ضمعؾفؿ اًمذي وزقمامئفؿ، وىمقادهؿ وأمرائفؿ،

ــوء أؾمــس ومؾــق ــياًم اًمعؾــقم شمعؾــقؿ سمــلم ًمؾجؿــع مــدارس إهمـق ــي، ديـق  واًمدكققي

 إدار،و شمقًمقا إذا مـفؿ ًمؾؿصؾحلم وٕمؽـ اًمـٍماكقي، دقموة مدارس قمـ هبو ٓؾمتغـقا

 جمـدهو، إًمقفـو ويعقـدون ومؾؽفـو، ديـفـو ًمألمـي حيػظقن رضموٓ ومقفو هلؿ خيرضمقا أنْ 

 ويعـقد أومقاضمـو، ومقـف ومقـدظمؾقن اإلؾمـوم إمم قمؾقفـو اعمعتـديـ أوًمئؽ أىمقام وجيذسمقن

 .(1)شسمدأ يمام إمر

إن اإلؾموم   يؽتػ سمتحريؿ آيمتـوز، وشمققمد اعمؽتـزيـ سموًمعـذاب ذم اًمـدار »

أظمرة، واًمٌقار ذم اًمدكقو، وضمعؾفـؿ ذم مرشمٌـي اعمجـرملم اًمـذي يصـدون قمــ ؾمـٌقؾ 

اهلل، وإكام اختذ اإلؾموم ؾمٌقًو إجيوسمقًو يضؿـ مشوريمي اعمول قمغم اظمـتوف صـقره ذم 

 ذا اًمـشوط.اًمـشوط آىمتصودي، ويؿـع قمرىمؾتف هل

هذه أداة اإلجيوسمقي هل اًمزيموة اًمتل خترج إًمزامًو ؿمطرًا مــ اعمـول ؾمــقيًو، مــ 

 روـمفو، مـ أومراد إمي. ـصمروة مـ دمى قمؾقفؿ سمش

و،ــدد اًمزيمــوة رأس اعمــول اعمؽتـــز سموًمػـــوء ذم مــدة ٓ شمتجــووز أرسمعــلم ؾمـــي، 

كتقجــي هــذه  وذًمــؽ إن   يشــورك ذم اًمـشــوط آىمتصــودي اجلــوري، ويـؿــق طمــوًٓ 

 اعمشوريمي، وومؼًو عمو طمدده اًمشورع مـ مصورف.

ــقاطمل  ــوز مـــ ظمــول معوجلــي اًمـ ــي آيمتـ ومتــورس اًمزيمــوة دورهــو ذم حمورسم

ىمؾـقهبؿ  اًمـػًقي وآضمتامقمقي ًمؾؿؽتـزيـ، ومفل شمعؿؾ قمـغم ختؾقصـفؿ اـو يركـقا قمـغم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(15/919شمػًػم اعمـور ) (1)
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 كحق أىمرا ؿ كتقجي مو يؽتـزوكف مـ اًمثروات. مـ ىمًقة

ي ًمـػس اعمًـؾؿ مــ اًمشـح، ومـو يؿؾقـف قمؾقـف صـوطمٌف مــ وسمذًمؽ وموًمزيموة وىموي

أصمرة، واكػصول قمـ اعمجتؿع اعمحقط سمف، ومفل شمعؿـؾ قمـغم شمطفـػم كػـقس اعمـدظمريـ 

وأمقاهلؿ، مـ ظمول مشوريمتفؿ ًمٌوىمل أومراد اعمجتؿـع، طمتـك يتًــك ًمؾجؿقـع اًمعـقش 

ؿـع قمـد اعمًتقى اًموئؼ سموًمػرد اعمًؾؿ دون وضمقد ومجـقات قمؿقؼـي سمـلم أومـراد اعمجت

 .(1)شاعمًؾؿ

وؾمقؾي مـ وؾموئؾ مـع دمؿقد اعمول وطمًٌف، إذ إن صوطمى اعمول قمــدمو  وهل

 ي إمميعطؾف قمـ اًمعؿؾ مـع دومـع زيموشمـف، ومفـق يتــوزل قمــ ضمـزء مــف ؾمــقيًو، اـو يـمد  

ـ ْص شمؼؾ   ف يـدومع اعمـول إمم آؾمـتثامر طمتـك ٓ رأس اعمول، وًمتػودي هـذا اًمــؼص، ومنك 

ومؿــثًو ًمـق يمــون هـــوك إكًــون يؿؾــؽ اعمويــلم وٓ  ،مـــفيــؼص ؾمـــقيًو سمخــروج اًمزمــوة 

% زيموة، ومػل ظمول ؾمـقات ؾمـتزول هـذه اعمويـلم 7.3يًتثؿرهو، ومفق ؾمقدومع ؾمـقيو 

 .(2)شيمؾفو طمتك شمصؾ إمم أىمؾ مـ كصوب اًمزيموة

إن إقمطــوء اًمزيمــوة ًمــذوي اقوضمــي معـــوه متؽقـــفؿ مـــ ؾمــد طموضمــو،ؿ، وكػــل »

و اعمقمم سملؿمد أكقاع اًمعـذاب، وذًمـؽ ومـقام قمـ اعمول، وهل صػي ظمصفش اًمؽـز»صػي 

يٌـدو راضمــع إمم أن اعمــول اعمؽتـــز يتـــزه قمـــ صــػي مـــ صــػوت اعمخؾقىمــوت، وهــل 

وطمـده هـق اًمؽومـؾ اًمـذي ٓ يتــوىمص وٓ  اًمتـوىمص سمؿرور اًمزمـ صمؿ اًمػــوء، واهلل 

ايمتـوز اعمول ممداه طمجٌف قمــ اًمتـداول،  يشوريمف ذم شمؾؽ اًمصػي رء، صمؿ إن   جيقز أنْ 

رر8 إذ ًمق يمون اعمول متداوًٓ ٓكتػعقا ًمـف، ـومو يصقى صوطمٌف مـف أي كػع ويؾحؼ سموًمض

ىمدرا،ؿ آكتوضمقي وإؿمـٌوع رهمـوئٌفؿ آؾمـتفويمقي، ومنكػـوق ووضمف آكتػوع معـوه زيودة 

 .(3)شاًمثروة، واًمزيموة مـ معوكقفو اًمزيودة طمتاًم إمم زيودة ٍ يمد ياًمزيموة 

ت اًمؽـلداء ذم ؾمـٌقؾ اًمتـؿقـي، طمقـٌ يعؿـؾ قمـغم ويعتؼم آيمتــوز أطمـد اًمعؼٌـو»

ظمػض مًتقى اًمـشوط اإلىمتصودي قمـ معدًمف اًمطٌقعـل، كتقجـي طمجـى أطمـد اعمـقارد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.734-733ل )ص اًمزيموة إؾمس اًمنمقمقي واًمدور اإلكامئ (1)

 (.94ص ) اًمػؼر، اقؾ اإلؾمومل عمشؽؾي (7)

 (65-97ومؼف اًمزيموة اعمعوس، حمؿقد أسمق اًمًعقد، ص ) (9)
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اعموديي أو اًمٌنميي، وقمدم ىمقومفو سمدورهو اًمطٌقعـل ذم اإلكتـوج واًمتثؿـػم، وًمؾزيمـوة دور 

عتـؼم ومعول ذم حمورسمي آيمتـوز ؾمقاء مــ كوطمقـي اجلٌويـي أو مــ كوطمقـي اعمصـورف، وي

 .(1)شذًمؽ أول أصمور اًمتـؿقيي اعمٌوذة هلو

وًمقس مـ اًمعًػم شمصقر اًمير اًمذي يـشل قمــ إمًـوك اًمـؼـقد قمــ اًمتـداول، »

ـ و متثـؾ اًمؼـدرة قمـغم ظمصقصًو إذا اشمضـح ًمــو أن اًمـؼـقد ٓ شمطؾـى ًمـذا،و8 وًمؽــ ٕ  

ـ ـ ػ قمــ ـمؾـى ىمـدر مـاقصقل قمغم اًمطقٌوت8 إذ شمٌلم أن إمًـوك اًمـؼـد يعــل اًمتقىم 

اًمطقٌوت، وذم ذًمؽ شمعطقؾ أو شمقىمقػ قمـ اًمتداول هلذا اًمؼـدر يؽمشمـى قمؾقـف ٓ حموًمـي 

 شمعطقؾ أو شمقىمقػ قمـ اإلكتوج سمؼدر مًوٍو.

اًمزيموة اعمػرووي أن شمـؼص اًمـؼقد إن أمًؽً قمــ  مـ أضمؾ هذا ىمضً طمؽؿي

ومـ أضمؾ هذا كرى ضورة ووع كظوم دمؼم اًمـؼقد سمؿؼتضـوه قمـغم أن شمظـؾ  ،اًمتداول

 ومقام ظمؾؼ مـ أضمؾف وؾمقؾي ًمتٌودل اًمطقٌوت ومؼقوؾمًو ًمؼقؿتفو.مًتعؿؾي 

إومضـؾ  نوس إكف مـ اخلـػم أٓ يؿًـؽقا اعمـول، وأيؼول ًمؾـ   ًمقًً اًمؼضقي أنْ 

أن يـػؼقا قمغم وضمف اًمدوام8 وًمؽـ اًمؼضقي ىمضقي شمطٌقؼ مٌدأ أؾمود مشتؼ مــ صـؿقؿ 

صـقل إمم اًمـتـوئٍ اًمتـل ٓزم ًمتحؼقؼ مو أمر سمف اًمشـورع، وًمؾق طاًمنمع، ومفق سمؿثوسمي ذ

 يتقظموهو.

حيـتػظ سمـوًمـؼقد أو أن يؿًـؽفو قمــ  ًمق اؾمتطعـو إجيود كظوم يؿتـع ومقف اًمػـرد أنْ 

اًمتداول دون ظمًورة8 ًمتقصؾـو إمم حتؼقـؼ اعمٌـودىء آىمتصـوديي آؾمـومقي اًمًـوسمؼي 

 اًمذيمر وحتؼقؼ اقؽؿي مـ اًمزيموة سملين ؾمٌؾ وأيمؿؾ وضمف.

ذم شمــداول مًـتؿر8 ًمؽـون معـــك ذًمـؽ اؾمــتؿرار  يمـؾ اًمـؼـد ًمـق شمصــقركو أن  إكــو 

ــ ــع دون اكؼطــوعـاًمِش ــقال اًمػوئضــي قمـــ آؾمــتفوك  ،راء واًمٌق وٓؾمــتثؿرت يمــؾ إم

وٕصٌح اعمدظمر يمؾـف ذم صـقرة اؾمـتثامرات، وهـذا ومـقام كتصـقره هـق ًمـى اًمػؾًـػي 

 .(2)شآىمتصوديي ذم اإلؾمومقي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (747اًمزيموة إؾمس اًمنمقمقي واًمدور اإلكامئل )ص  (1)

 (719( ومؼف اًمزيموة اعمعوس )ص7)
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واإلضار  وذم ؾمـٌقؾ ذًمــؽ أوصــدت اًمشـــريعي يمــؾ ـمــرق اًمظؾــؿ، واًمغــش، »

سموعمجتؿع اًمتل ىمد شممدي إمم اطمتؽور اًمثروة سمصقرة هوئؾي، قمغم طمًوب ومؼـر وطمرمـون 

إهمؾٌقي اًمًوطمؼي، يمام ذقمً اًمعديد مـ اًمقؾموئؾ اًمؽػقؾـي سمؿؼوومـي اًمػؼـر واقوضمـي 

وحتؼقؼ اًمغـك واًمرظموء ذم جمتؿع اإلؾموم، واًمتل شممدي طمتاًم إمم شمداول اًمثـروة ذم 

 .(1)شفو اجلؿقع، وٓ يؼتٍم شمداوهلو قمغم إهمـقوء دون اًمػؼراءصمـويو اعمجتؿع ًمقعؿ كػع

 ؾ اعمـولطـقمغم اًمػرد واعمجتؿع ومؿـ كوطمقـي اًمػـرد شمع أصمرًا ؾمقئوً إن ذم آيمتـوز 

يؽًى، وشمعطؾ يمؾ اعمصـوًمح اًمتـل يموكـً ؾمـتؼقم هبـذا اعمـول مــ ومـرص قمؿـؾ  ومو

ؼص، وقمــغم ومشــوريع وهمــػمه، ويمــذًمؽ أصمــر دء قمــغم اعمــول، ومًــتليمؾف اًمزيمــوة، ومقـــ

اعمجتؿع مـ ظمػمات هذا اعمول ومو ؾمقًفؿ سمف ذم ؾمـد اقوضمـوت  اعمجتؿع ومًقحرم

 اعمطؾقسمي.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (9-7( اىمتصوديوت اًمغـك ذم اإلؾموم، ص )1)
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 متهيد
حيدد اإلشالم ضرق افؽسى، وحيدد ضرق اإلكػوق بام ال خيرج ظـ خدمي 

ادول ذم اإلشالم ال يـؿق بوفربو3 ؾفق مـ  ألن   3مل، ؾحرم اهلل افربوادجتؿع اإلشال

ڌ ڌ ڎ ڎ  ﴿ :ظذ حتريؿفو، ؿول  د اهلل افؽبوئر افتل صد  

 .[672]افبؼرة: ﴾ڈڈ

﴾  ڦ ڦ ڄڄ ﴿ :افضعػوء، ؾؼول  أـؾ أمقال وحرم اهلل 

  .[6]افـسوء:

ڱ ڱ ڱ ں ں  ﴿ :وحرم اهلل تعول افغش وافرصقة، ؿول 

]افبؼرة:  ﴾ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھڻ ڻ 

811]. 

ٺ ٺ ٺ ٺ  ﴿ :ول ؼاإلرساف وافبخؾ وافشح، ؾ وحرم اهلل 

 .[62]اإلرساء: ﴾ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  ﴿: ــز ادول ؾؼول وحرم اهلل 

  .[43]افتقبي:﴾...ڎ ڈ ڈ ژ

ـام صـع افؼرآن ظذ افبخؾ وافبخالء ، وهق مرض احلرص وحى ادول ، »

ۈ ۈ ٴۇ  ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۓ  ﴿ :ؿول 

 ﴾ ٿ ٿ ٹٹ ﴿ :وؿول [47، 42]افـسوء: ﴾ ۋ ۋ

 .[861]افـسوء:

ٺ  ﴿ :ؿول شبحوكف وهذا افشح ال تصؾح معف دكقو وال ديـ، ،رفـوهذا افس

 .[43]اإلرساء:﴾ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ

 افؼرآن بوفذيـ يؽـزون ادول وال يستػقدون مـف وال يػقدون د  د  وهلذا افسبى ك   

ڤ ڤ    ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ   ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ﴿ :ؽرهؿ ؾؼول 

 .[4-8]اهلؿزة: ﴾ ڦ ڦ

 يسـراً  اؾوفذي يؽـز افذهى وافػضي، يظـ أن ــزه فــ خيذفـف، وفـق ؿطـع  ـزءً 

 امـ  سؿف ال فؽقكف ال يؿؾـؽ رـروة، وفؽــف يعتزهـو  ـزءً  امـ ــزه ؾؽلكام ؿطع  زءً 
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 .و قده مـ

رأشـامفقي ووشـقؾي افربـو وأــؾ وؿد حورب اإلشالم اجلشـع افـذي هـق بطـؾ اف

أمقال افـوس بوفبوضؾ وبطريؼي مـفجقي ، ضريؼ افبقرصي واصطقود افػرص ذم تؼؾبـوت 

 األشعور وصؿ اداليغ ادحتؿؾي 

تعسس ببس  » :وفذفؽ يـبغل احلذر مـ ظبودة ادول ـام وصػفو افرشـقل 

 .(1) « ... وافدرهؿ  ،يـارال 

ؽ مل يعؿد افؼرآن إػ دموهؾ أو ـبً إن ادول فقس رشا ذم األشوس، وفذف 

 ﴾ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ﴿ :هذا ادحبقب ذم اإلكسون وهذه افطبقعي ادق قدة ؾقف

، [877]افبؼرة: ﴾... ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ﴿ ، [63]افػجر:

،  وفؽـ ظـدمو دمـح افغريزة ؾقصبح ادول فذة بحد ذاتف ، ويركق إفقف صوحبف مرصقداً 

دئذ يعؿد افؼرآن فالرتؼوء بغريزة افتؿؾؽ ، ؾودول ، ظـوظـدمو يصبح ادول مهو ضوؽقوً 

 ﴾گ گ ڳ ڳ ڳ :﴿هق مول اهلل شبحوكف واإلكسون مستخؾػ ؾقف

 .[7]احلديد:

ـ ،ؾودؾؽقي ذم اإلشالم  ي هل مؾؽقـي اكتػـوع وهـل وطقػـي ا تامظقـي وهـذه مزي 

اإلشالم ظذ شوئر ادـوهٍ االؿتصـوديي فتحؼقـؼ افعدافـي اال تامظقـي، وحـٌ افؼـرآن 

ذ اإلكػــوق فقحؿــل ادجتؿــع اإلشــالمل مـــ افؼالؿــؾ واالملــطرابوت ، ؾودــول ظــ

ـوفسامد ال يـػع إال إذا ُؾرد وُبسط ، وألن افػؼر جيؾى معف رذائؾ صـتك ، مــ شـؼقط 

 .، وؾسود األخالق ، واجلفؾ وادرضاهلؿؿ 

وافػؼر يؽؿـ ذم اجلشـع افـذي تـطـقي ظؾقـف ضبؼـي ادسؾـغ األؽـقـوء، حـغ 

 .(2)«تؼقم بقطقػتفو اال تامظقي دون أن  مقال تتؽدس األ

كػـوق افتطـقظل اإلوفذفؽ ـوكـً افزــوة، وافعبـودات ادوفقـي ـؾفـو، بـام ؾقفـو »

 أبـقاب وضـرقفؾػرد أو فؾؿصؾحي افعومي وؽرهو مـ ؿـقات اإلكػوق مـو هـل إال شقاء 

ــٌ يشــؿؾ كػعفــو ـــؾ  خلــروج ــي بحق ــدوائر اال تامظق ــقال واكســقومو ملــؿـ اف األم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.66خترجيف، ص )  تؼدم (8)

 (.84-86افرؿوبي ادوفقي ذم ظفد افرشقل واخلؾػوء افراصديـ، ص ) (6)
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ؼوت وافػئوت حسى احلو ي ذم طؾ رؿوبـي إهلقـي مشـددة ال  ـول ؾقفـو فؾزيـػ افطب

 وافتزيقػ وإخػوء احلؼوئؼ.

كحراؾوت ادوفقـي شـقاء واإلشالم مع تؼريره افعؼقبوت افدكققيي واألخرويي فإل

ي، ئـأو مــ حقـٌ ضـرق اإلكػـوق أو بودامرشـي اخلوض ،مـ حقٌ ظدم رشظقي احلقوزة

ــ حي افتــل تضــبط ادعــومالت بدؿــي ـــوفـفل ظـــ ادرابــوة ف وملــع افؼقاظــد افقاملــؾنك 

وتطبقـؼ احلــدود ادتعؾؼـي بــوألمقال ـوف ــؿي  ،وافتطػقـػ وملــبط افتعوؿـد، وافــرهـ

ام واحلرابي وافغش، وافرصقة، ؾوفتفوون ذم تطبقؼ هذه افرؿوبي مـ ؿبؾ ادسـموفغ إك ـ

 .(1)«هق هتوون ذم رشيعي اهلل

مو ظذ ظبوده فقؼقمقا بشؽره ظؾقفو امتـ  وادول كعؿي مـ كعؿ اهلل 

هذا ادول  ورصؾفو ذم مصورؾفو، وإذا مو خوفػ اإلكسون هذا األمر وحود ظـف3 ؾنن  

 :افذي شعك فؽسبف وحتصقؾف ومجعف يعذب بف ذم افدكقو ؿبؾ اآلخرة، ؿول اهلل 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  ﴿

 .[55]افتقبي:  ﴾ٺ ٿ

ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ې ې ې ې ﴿ :وؿول اهلل 

 .[15]افتقبي:  ﴾ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ

ذم ظـوء وظـذاب مــ  ـراء أمـقاهلؿ، ؾفـؿ ذم ـبـد مــ  فؼد  عؾفؿ اهلل »

مجعفو، وذم خقف ظؾقفو مـ افـؼصون، وذم أمل مــ إكػـوق مـو يؾجـمهؿ احلـول إػ 

وهـذا  ،يؽـقن شـبى كعـقؿ وراحـي ذم افدكقو بام افشلن أن   مـفو ؾعذمؿ اهلل إكػوؿف 

 .(2)«د افعؼقبوت افدكققيي، وهذا صلن افبخالء وأهؾ افشح مطؾؼوً مـ أص

ف يؿد همالء بوفرزق واخلر3 فؽل يزدادوا إراًم وذكقبًو، أك   وؿد أخز اهلل 

 ﴾ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئ ېئ ېئ ېئ   ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ﴿ :ؿول اهلل 

 .[52-55]ادممـقن: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.84-86فرؿوبي ادوفقي ذم ظفد افرشقل واخلؾػوء افراصديـ، ص )ا (8)

 (.83/661افتحرير وافتـقير ) (6)
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گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ ڻ  ﴿ :وؿول 

 .[871ان: آل ظؿر] ﴾ڻۀ ۀ ہ ہ

صـوحبف  ظذ هذا ادـول مـو كؾؽـف ويتؾػـف ذم افـدكقو3 ؾـنن   ؾنذا أرشؾ اهلل 

 .شقبؼك ذم ح ة وكدامي وتعوشي وصديدة

 ؿد حصؾ ذفؽ فصوحى اجلـتغ افذي  وء خزه ذم شقرة افؽفػ، حقٌو

 ظؾقف، ؾؽوكً هنويتف:  واؽس بام أكعؿ اهلل 3ظبودتف ذوتؽز ظ ،  ظذ اهلل ؽزت

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ڭ  ﴿

 .[36]افؽفػ: ﴾  ې

وذم افبخؾ بودول وظدم اإلكػوق تقسر فؾع ى ـام ذـر افؼرآن افؽريؿ ذم 

 .[83-1]افؾقؾ: ﴾ ۈ ۈ ۇ ۆ ۆ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ﴿ :ؿقفف 

ومـ ـون هذا حوفف وهذه ضريؼتف ؾنكف ال يقؾؼ فطريؼ اخلر3 بؾ تـراه يسـر ذم 

فـف3 إلظراملـف وظــوده، ؾـال يـػعـف موفـف افـذي  بي مــ اهلل ضريؼ افؼ وافردى ظؼق

 .(1)أؾـك ظؿره وؿه حقوتف ذم مجعف وــزه

وـسى ادول ظـ ضريؼ افغش واخلقوكي وافؽذب وافتدفقس وافربو وافرصقة 

مي، يمدي إػ ؾسود ادجتؿع دو يستى ظؾقف مـ آرور وؽرهو مـ ـؾ افقشوئؾ ادحر  

 ي  ر  3 بؾ هق ح   بي اهلل ؾقس بخؾقؼ وال  دير بؿحذا حوفف ؾشقئي، ومـ ـون ه

 : حمبتف هلمالء، ؿول اهلل  وؿد كػك اهلل  ،بغضى اهلل وشخطف

 .[672]افبؼرة: ﴾  ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک﴿

 .[837]افـسوء: ﴾ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ﴿ :وؿول اهلل 

ؾغ، ظـ ظدم حمبتف فؾؿ  ودمووز احلد ذم اإلكػوق مذمقم، وأخز اهلل 

 .[48األظراف: ]﴾ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ :﴿ؾؼول

، وؿد أخز األرضف إؾسود ذم وافؽسى ادحرم واإلكػوق ادحرم ال صؽ أك  

ۆ ۈ ﴿ :ظـ ظدم حمبتف فؾؿػسديـ فرتدظقا ظـ هذا افػعؾ، ؿول اهلل  اهلل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.333ادول ذم افؼرآن افؽريؿ، شؾقامن احلصغ، ص )ص  (8)
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 .[77]افؼصص: ﴾ ۈ ٴۇ ۋجئ حئ مئ ىئ يئ جب

وافغرور وافتعويل، وأخز  يقرث افؽز ظـ افػرح بوفرزق ؾرحوً  وهنك اهلل 

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ  : ﴿ظـ ظدم حمبتف فذفؽ، ؿول اهلل  

 .[57]احلديد:  ﴾ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ

 :رة وافدؾع ظـفؿ، ؿول اهلل ـويستى ظذ كػل ادحبي ظـفؿ ترك افـص

 .(1) [41]احلٍ:﴾ ی ی ی جئ حئ مئىئ يئ جب حب خب مب ىب يب﴿

فألمـره بعـدم االكػـوق  وظـدم االمتاـولذم ادـول  إن تضققع حـؼ اهلل 

ف مــ ادعـوا ادوفقـي3 هلـق شـبى رئـقس ذم واإلظتدال ؾقف، وــز ادول ومـو صـوم

 تدمر اؿتصود األمي ووملعفو مقملع افػؼر ادحتوج بغ أمؿ افعومل.

حؽويي ظـ يقشػ  :ؿول افشقخ رصقد رملو رمحف اهلل ذم تػسر ؿقفف 

 .[55يقشػ ] ﴾ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ ﴿:

ق ؿد ضؾى أهؿ مو يتقؿػ ظؾقف إدارة ادؾؽ وشقوشتف وتـؿقـي افعؿـران ؾف»:ؿول

رؿقغ ذم هـذه افؼـرون ـوإؿومي افعدل ؾقف، ومو أملوع مؾؽ ادسؾؿغ وؽرهؿ مـ افشـ

، شـقاء ظوم ادـويل وتـدبر افاـروة وحػظفـواألخرة إال اجلفؾ وافتؼصر ذم إدارة افـ

 .(2)«ذم ذفؽ افدوفي أو األمي

 رقذـركو أن كدرك دور ادول ذم بـوء افػرد وادجتؿـع وتسـ وحسبـو مـ ـؾ مو

افدكققيي، وكالحظ افدور افسؾبل افذي يعقد ظذ افػـرد  ـراء معوكـدة ادــفٍ  رمقاأل

متؿاؾـي ذم افربـو،  يافؼرآين ذم افؽسى واإلكػوق وافتعومؾ بودـول3 ؾودعـوا ادوفقـ

ــ ــ ،ؾوافبخ ــو هلــل  ،رفـوافس ــذير، وؽره ــقس ذموافتب ــبى رئ ــع، ش ــدمر ادجتؿ  ت

مـؿ األخـرى3 ؾوإلؿتصـود أصـؾ وأشـوس افبــوء واكتؽوس األمي و عؾفو ظوفـي ظـذ األ

وافعؿران وافتؼدم وافـفضي وافعؾؿ وافتشققد، وـؾ مو يتعؾؼ بوفبـوء افعؿراين احلديٌ 

 وتسقر أمقر ادجتؿعوت.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.334-336ادول ذم افؼرآن افؽريؿ، شؾقامن احلصغ، ص )ص  (8)

 (.45/87) ؾي ادـور   (6)
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 ادبحث األول:

 اآلثار السلبية على الفرد واجملتمع

روع حتــرياًم ؿوضعــًو، وهــل ـضــرق افؽســى ؽــر ادشــ حــرم اإلشــالم مجقــع»

افطرائؼ افتل تؼقم ظذ افرصقة، أو اشتغالل افـػقذ وافسؾطون، أو ابتزاز أمقال افــوس 

بوفبوضؾ، أو افتحؽؿ ذم رضوريوت حقـوهتؿ، أو اكتفـوز حـوالت ظـقزهؿ وحو ـوهتؿ، 

و يـجؿ ظـفـو، ومو إػ ذفؽ مـ افطرائؼ ؽر افسؾقؿي ذم ـسى ادول، وحرم امتالك م

وأ وز مصودرتف وملؿف إػ بقً ادـول3 أي: إخرا ـف مــ حقـز ادؾؽقـي افػرديـي إػ 

 .(1)«ادؾؽقي اجلامظقي

ومـ مبودىء اإلشالم ظدم االظساف بودؾؽقي افتل ال يؽقن مصدرهو افعؿـؾ »

وافـصـى  ،رؿيـروظي، ؾحرم اإلشالم أظامل افغصى، وافسـؾى، وافســوافطرق ادش

افربــو، ومــو يـشــل ظـفــو مـــ مؽوشــى موفقــي، واختــذ إزاء ذفــؽ افعؼقبــوت وادؼــومرة، و

افرادظي، وذم ذفؽ إفزام ألؾراد ادجتؿع ذم افبحٌ ظـ افؽسى ادؼـوع، وأؽؾـى 

 ذفؽ ال يتلتك إال ظـ ضريؼ افعؿؾ وافسعل ذم األرض بحاو ظـ افرزق.

فتل وؿد حؼؼ اإلشالم بذفؽ ظدة أهداف شومقي، ؾلوصد بذفؽ أهؿ األبقاب ا

تمدي إػ تضخؿ افاروات ذم يد بعـض األؾـراد، وذفـؽ أن افطرائـؼ ادشــروظي ذم 

ـ و افؽسى ال يـجؿ ظـفو ذم افغوفى إال افربح ادعتدل ادتػـؼ مـع شـــ االؿتصـود، أم 

ام تؽقن ذم األؽؾى كتقجي فطرائؼ افؽسـى األربوح افػوحشي وافاروات افضخؿي3 ؾنك  

 ؽر ادؼوظي.

م هلذه افطرائؼ حتؼقؼ فتؽوؾم افػرص بغ افــوس، وؿضـوء وذم حتريؿ اإلشال

ظذ أهؿ ظومؾ مـ افعقامؾ افتـل تـمدي إػ إتسـوع افػـروق اإلؿتصـوديي بـغ األؾـراد 

وافطبؼوت، وذم ذفؽ حتؼقؼ فؾؿسوواة ذم صمون االؿتصود مــ أماـؾ ضريـؼ، وحؼـؼ 

االؿتصـوديي بـغ  اإلشالم بؿقاؾؼي هذا ؽرملـًو إكسـوكقًو هومـًو، وهـق أن تؼـقم افعالؿـوت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.16ظع ظبد افقاحد واذم، ص ) ،حؼقق اإلكسون ذم اإلشالم (8)
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افـوس ظذ دظوئؿ مـ افتؽوؾؾ وافـساحؿ، وافتعـوضػ، وافتـقاا بوفصـدق، وافعـدل 

واإلحسون، وحؼؼ اإلشالم بؿقؿػف هذا دؾع افـوس إػ افعؿؾ وافؽـد فؽسـى ادـول 

وتـؿقتف، ورصؾفؿ ظـ افؽسؾ وافبطوفـي وافػؼـر، وافطـرق اهلقــي افقملـعقي افتـل تـل  

 .(1)«وال ظـوءبوفؽسى وافتـؿقي دون  فد 

ذم ـتوبـف افؽـريؿ ؿـد شـؿك ادـػعـي واخلـر حســي، وشـؿك افػؼـر  واهلل 

، وافػوؿي شقئي، وهذا ؾقف دفقؾ ظـذ ارتبـوط افعؿـؾ افصـوفح بـوخلر مــ ظــد اهلل 

ؾوالمتاول هلل شبحوكف وتعويل ذم أوامره وكقاهقف شبى مـ أشبوب شـعي افـرزق وبسـط 

 صقي.اخلر ذم افدكقو وظع افعؽس ادع

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى ى  ﴿ :ؿول اهلل 

 .[863]آل ظؿران:﴾  ائ ائ ەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ

 اخــتالف ظــذ افــدكقو مـػعــي هوهـــو احلســـي مـــ ادــراد» :ؿــول افػخــر افــرازي

 ظـذ واالشـتقالء ،بوفغـقؿـي وافػـقز ،اخلصى وحصقل ،افبدن صحي ؾؿـفو أحقاهلو،

 وهـل أملـدادهو، بوفسـقئي وادـراد ،حبـوباأل بغ واألفػي ،ادحبي وحصقل ،األظداء

 وافؼتـؾ األؿورب، بغ افتػرق وحصقل افعدو مـ واالهنزام واهلزيؿي وافػؼر ادرض

 احلســي أكـقاع مــ كـقع بحصقل ويغتؿقن حيزكقن أهنؿ  ؾبغ وافغورة، وافـفى

 .(2)«هلؿ افسقئي أكقاع مـ كقع بحصقل ويػرحقن فؾؿسؾؿغ

وحمبي وأفػي وأمــ وؽـر ذفـؽ يـو يلفػـف ؾؽؾ هذه افـعؿ مـ صحي وخصى 

اإلكسون ويق ى و قده اشتؼرار افػر د وادجتؿع، وظـذ افعؽـس افػؼـر وادـرض 

 .ومو ظداهو مـ مصوئى مؼروكي بوفعؿؾ افصوفح وتؼقى اهلل 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (16ظع ظبد افقاحد واذم، ص ) ،حؼقق اإلكسون ذم اإلشالم (8)

 (.1/434مػوتقح افغقى فؾػخر افرازي ) (6)
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جب حب خب مب ىب يبجت حت خت مت ىت يت  ﴿ :ًو ذم ؿقفف ضويظفر هذا أي

 .[72]افـسوء: ﴾ جثمث ىث يث حجمج جح مح جخ

 وصـحي ورخـوء خصى مـ حمؿد يو أصوبؽ مو :أي»رمحف اهلل:  ؿول افؼرضبل

 أتقتـف ؾبـذكى وصدة  دب مـ أصوبؽ ومو ،إفقؽ وإحسوكف ظؾقؽ اهلل ؾبػضؾ وشالمي

 افــوس رـمعشـ يـو أصـوبؽؿ مو :أي 3أمتف وادراد  فؾـبل واخلطوب، ظؾقف ظقؿبً

 رزق وملـقؼ  دب مـ أصوبؽؿ ومو ،ظؾقؽؿ اهلل تػضؾ ؾؿـ رزق واتسوع خصى مـ

 .(1)«بؽؿ ذفؽ وؿع ذكقبؽؿ أ ؾ مـ أي 3أكػسؽؿ ؾؿـ

مـ افطقبوت،  اً ظذ بـل إرسائقؾ ـار وبسبى ادعوا ادوفقي حرم اهلل 

﮼   ﴿ : ؿول ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻

﯀  ﯁            ﮽ ﮾ ﮿

 .[823،828: افـسوء]﴾

 وادآــؾأ ،ذم احلؽـؿؾؽوكقا ـؾام ارتؽبقا ـبـرة مــ أــؾ افربـو، أو افرصـقة  

 ارتؽبـقا ـؾـام ؾؽـوكقا ضقبوت، ظؾقفؿ حرمـو بلن ظوؿبـوهؿ ظقامفؿ، مـ يصقبقهنو افتل

 .(2)هلؿ حالال ـوكً افتل افطقبوت مـ يشء ظؾقفؿ حرم ـبرة

 احتوفقا ؾنهنؿ أكبقوئفؿ، أفسـي ظذ ظـف اهلل هنوهؿ افذي افربو أخذهؿ وبسبى

 ؽر مـ وكحقمهو واخلقوكي بوفرصقة بوفبوضؾ فـوسا أمقال وأـؾقا احلقؾ، بلكقاع ظؾقف

 .[36]ادوئدة: ﴾ ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿ : ؿول ـام مؼوبؾ،

 ظؾقفؿ افطقبوت افتل أحؾً هلؿ مــ ذم افدكقو أن حرم اهلل   زاؤهؿ ؾؽون

ؿبؾ، وهذا كقع مـ حرمون خرات افدكقو مع و قدهو وهق كقع مـ افػؼر افذي  ؾبـقه 

 ادول وحؼقق اهلل ؾقـف، واجلـزاء األخـروي أظـد اهلل ألكػسفؿ  زاء االظتداءات ظذ

 هلؿ ظذابًو أفقام.

 وهـوك أرضار وآرور شؾبقي ـارة فؾؿعوا ادوفقي ظذ افػرد وادجتؿع مـفو:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.5/615تػسر افؼرضبل ) (8)

 (.6/432معومل افتـزيؾ فؾبغقي ) (6)
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 تـامى ظاهرة الػؼر-1

افتكف افيسء ذم ادول شقاء بؽـزه أو بوفبخؾ بف مـ أـز األشبوب افتل  يعد  

 افػؼراء واألؽـقوء، ؾحـبس ؿ وتقشع افطبؼي بغؾتؿع ادستـؿل طوهرة افػؼر ذم ادج

ظـذ ادـول ويستـى  ادول وظدم اإلكػوق بف يعطؾ إكشوء ادصوفح افتل تعتؿد أشوشوً 

 ظؾقف تؼؾقؾ ؾرص افعؿؾ وتؼؾقؾ االكتوج يو يمرر شؾبًو ظذ شر افعؿؾقي اإلؿتصوديي.

وق ادــول وتقزيعــف إن اإلكػــوق ادؼــوع ـــام  ــوء ذم افؽتــوب وافســـي، وإكػــ

أؾضؾ تقزيع وادسومهي بودول ذم ــؾ  ـوالت احلقـوة وكشـوضوت ادجتؿـع هلـق 

شبى رئقس ذم تقؾر ؾرص افعؿؾ وتـقؾر ادصـوكع وتــومل اإلكتـوج يـو حيـد مــ 

تـومل افػؼـر ومــ ارتػـوع أشـعور افسـؾع ويسـوظد ظـذ حتسـغ االؿتصـود يـو يعـقد 

 اء ذم ادجتؿع.بوفطبع بوألرر اإلجيويب ظذ افػؼر

أمر اإلشالم ـؾ ؿودر أن يعؿؾ، ويسعك ذم ضؾـى افـرزق فقؽػـل كػسـف، وؿد »

ويغـــل أرستــف، ويســفؿ بوفـػؼــي ذم شــبقؾ اهلل، ؾؿـــ مل يســتطع وظجــز ظـــ افعؿــؾ، 

ودقؽـ فديف مـ ادول ادقروث، أو اددخر مو يسد حو تـف، ــون ذم ـػوفـي أؿوربـف 

وفؽــ فـقس فؽـؾ ؾؼـر ؿريـى ؿـودر مـقرس  3ادقرسيـ، يـفضقن بف ويؼقمقن بشـلكف

ؿورب أؿقيوء حيؿؾقكـف مــ أؾامذا يصـع ادسؽغ افضعقػ افذي فقس بف  ،فقـػؼ ظؾقف

 ذوي ظصبتف أو ذوي رمحف؟

موذا يصـع ادحتو قن افعو زون أماول افصبل افقتقؿ، وادرأة األرمؾـي، واألم 

ألظؿك، وادـريض، وذوي ؾامذا يصـع ادعتقه، وافزمـ، وا 3افعجقز، وافشقخ اهلرم

افعوهي؟ وموذا يصـع افؼودر افذي مل جيد ظؿاًل يرتزق مـف؟ وافعومؾ افذي و د ظؿاًل 

 ال يؼقم دخؾف مـف بؽػويتف هق وأرستف؟.

أيــسك ـــؾ هـــمالء فؾػؼــر افؼــوهر، واحلو ـــي افؼوشــقي، تػسشــفؿ اؾساشـــًو، 

 ظقكًو؟!. وؾقف األؽـقوء ادقرسون وال يؼدم هلؿ ،وادجتؿع يـظر إفقفؿ
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إن اإلشالم مل يـس همالء، فؼد ؾرض اهلل هلؿ مـ أمقال األؽـقوء حؼًو معؾقمًو، 

 وؾريضي مؼررة روبتي، هل افزـوة، ؾوهلدف األول مـ افزـوة هق: إؽـوء افػؼراء مو.

مل  وافػؼراء وادسوـغ هؿ أول مـ تصـرف هلؿ افزـوة، حتـك إن افـبـل 

كـف3 ألكـف ادؼصـقد أوالً، ــلمره دعـوذ وؿـد يذـر ذم بعض ادقاؿػ إال هذا اد

بعاف إػ افقؿـ أن يلخذهو مـ أؽـقوئفؿ ويردهو ذم ؾؼرائفؿ. وحتـك ذهـى أبـق حـقػـي 

 .(1)«ـوة ال تكف إال فػؼرافز   وأصحوبف إػ أن  

 3افعبــودات ادوفقــي وظــدم افؼقــوم بــفل تطبقــؼ ادـــفٍ افؼــرآين ذم وذم إمهــو»

ــومل طــوهرة افػؼــر ق ــتــدمر ألحــقال هــمالء و ر ظــذ حؼــقؿفؿ يــو يــمدي إػ تـ

طوع ـبـر مــ ادجتؿـع مػـروض فـف حـؼ ذم ظبـودات موفقـي معروؾـي ؿواحلو ي ظـد 

 وحمددة بوفؼرآن افؽريؿ.

ــر ـبــر ذم   ــو مــااًل، هلــو أر كؼــ افػؼــر بــغ أؾــراد ادجتؿــع، إن معصــقي ـوفرب

اإلكسون افذي يطؾى افـديـ  واإلشالم ذم مؽوؾحتف فؾػؼر وحموربتف فف حرم افربو3 ألن  

هق بال صـؽ حمتـوج هلـذا افـديـ، ؾـال حيؿؾـف اإلشـالم ؾـقق ضوؿتـف وؿدرتـف، ؾحـرم 

افزيودة افربقيي افتل يستغؾفو أصحوب األمقال حتك ال يـزداد افـدائـ ؾؼـرًا ؾـقق ؾؼـره، 

 .(2)«وحو ًي ؾقق حو تف، ؾتحريؿ اإلشالم فؾربو إكام هق حموبي فؾػؼر واحلو ي

ام هق زيودة فؾػؼر وحتؿقؾ فؾػؼـر ؾـقق ضوؿتـف مـو ال يتحؿؾـف بوفربو إك  ؾوفتعومؾ 

ؾوأل ؾ افذي شقزداد ادبؾغ افربقي بف شقزيد مــ ديقكـف تؾؼوئقـًو ؾقـزداد ؾؼـره وؾوؿتـف3 

 وهلذا حرم اإلشالم هذا افتعومؾ وهنك ظـف.

مؾ عومـ شــ ذم افت   افؽريؿ افؼرآنذم   وءوافبخؾ بودول وظدم االمتاول دو 

افػؼراء هلـؿ حـؼ معؾـقم  هلق شبى رئقس ذم تـومل طوهرة افػؼر، ومعؾقم أن   3ادويل

شقاء ظذ افػرد أو ظذ اجلامظي، وذم افغوفى افعبودات ادوفقي شقاء ـوكً ؾـرائض 

 ي هلل ذم ادؼوم األول ذاهبي إػ افػؼراء.ـوفزـوة أو كقاؾؾ ـوفصدؿوت افتطقظق  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(25مشؽؾي افػؼر وـقػ ظوجلفو اإلشالم، يقشػ افؼرملووي )ص   (8)

 (.13اإلشالمل دشؽؾي افػؼر، ص)احلؾ  (6)
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 فراد ادجتؿعحلؼ  والضغائن بني أبث ا-2

افؼظقي، وـذا إكػوؿف ؾقام  عل فؽسى ادول وحتصقؾف مـ ؽر ضرؿفافس   إن  

ر األخالق ـ، ؾتـتش  يمدي إػ ؾسود افؼؾقب فتؾبسفو بؿعصقي اهلل حرم اهلل 

افذمقؿي وافصػوت افؼبقحي، وتتالصك ادقدة وادحبي واإلخالص وافصػوت افعوفقي 

شقطون يسعك إليؼوع افعداوة وافبغضوء بغ افـوس، اف أن   اجلؿقؾي، وؿد أخز اهلل 

وذفؽ ظـ ضريؼ إؽقائفؿ بودعوا وافذكقب وافتل مـفو افؽسى واإلكػوق ادحرم، 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  ﴿ :ؿول اهلل 

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 

 .[28-23]ادوئدة: ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ 

ربو أو إػ دؾـع رصـقة فقــول مـو حؼـو حمرومـًو3 ادضطر إػ االؿساض بوف إن  

هلــق شــبى ـػقــؾ ذم كؼــ افــبغض وافؽراهقــي وحــى االكتؼــوم بــغ أؾــراد ادجتؿــع 

ؾودظؾقم فـ يؽقن مرتوح افبول مـ  راء مو خيسـره وخصقصًو إذا ــون حمتو ـًو إػ 

 هذا ادول افذي طؾؿ ؾقف أو هذا احلؼ افذي ملوع مـف.

ظطوئفؿ حؼفؿ وكصقبفؿ ادػروض ذم افزـوة، وــذفؽ ؽـوء افػؼراء بنإإن ذم 

فؽ ؾقف ذر أو اهلدي، أو األملحقي، أو ؽر طاألظامل ادتعؾؼي بلوؿوت معقـي ـزـوة افػ

إػ مــ هـؿ أظـذ مــفؿ ذم افـدكقو ألن يـظروا  3إهلوء ورصف كظر همالء ادحتو غ

 وإػ أصحوب األمقال افبوهظي.

افتبــذير وافســـرف مـــ  ؾــننػس وتزـقتفــو، وإن ـــون اإلكػــوق شــببو فتطفــر افـــ

أشبوب تػشـل افبغض وافؽراهقي وافضغقـي وشبى جلؾى افصـػوت افؼبقحـي وتعقيـد 

 ائؾ.ذافـػس ظذ افر

ذم شقرة اإلرساء احلؽقؿي ذـر آيوت افـفل ظـ افتبذير وادبوفغي ذم  وء »

  :هلل بسط افقد وادبوفغي ذم ؿبضفو3 ومو فؽؾ مـفام ذم شقء افعوؿبي، ؿول ا

 .[62]اإلرساء:﴾ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ﴿
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وفقال اؿسان تؾؽ افقصويو بحؽؿفو وظؾؾفو ومـوؾعفو دو شؿقً حؽؿي، أال 

 ﴾ ىئ ىئ ىئ ی ییف ؿول: ظؼى افـفل ظـ افتبذير: ﴿ترى أك  

ؿ يػسدون كظوم ادعقشي بنرساؾفؿ، ويؽػرون افـعؿي بعدم حػظفو 3 ألهن  [67]اإلرساء:

﴾،  ی جئ حئ مئ : ﴿فُ ب  وفذفؽ ؿول: ظؼ   ،ملعفو بوالظتدالووملعفو ذم مقا

﴾  ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ رؿ ؿول: ﴿

 .[62]اإلرساء:

ــلن   ــوق ب ــؾ اإلرساف ذم اإلكػ ــوً  ؾعؾ ــقن مؾقم ــف أن يؽ ــي ؾوظؾ ــوس  ظوؿب ـــ افـ م

ر ظـف شسه ؾوكؽشػ مـف ادغطـك، ويطؾـؼ ـوحمسقرًا مـ كػسف، وادحسقر مـ حس

واكؽشػ ظـ ظجزه، وادحسقر ادغؿقم أيضًو، وــؾ هـذه ظذ مـ اكحسـرت ؿقتف 

 رف ذم افـػؼـي، يقؿعـف إرساؾـف ذم افعـدم وافػؼـر ...ـادعوين تصح ذم وصػ ادسـ

 .(1)«بف ظؿـ ال يػؽر ذم ظقاؿى األمقر ويؽـك 3ر ـؾقؾفـإفخ، وحسر افبص

، ؾؼد احي بول  راء امتاوفف ألمر اهلل رؾودـػؼ جيد شعي ذم صدره و

جيد ملقؼًو ذم ـؾ نكف ، وظذ افعؽس افبخقؾ، ؾداء افقا ى ادػروض ظؾقفآل اضؿئـ

ؾؽؾ مهف ادول، ؾتجده يػؽر ذم ـؾ صغرة وـبرة، مو يـغص ظؾقف معقشتف  3حقوتف

ذم  افؼرآن افؽريؿ ذم االمتاول ألوامر اهلل ادـفوج  حؽؿي تظفر  اوحقوتف، ومذ

 اجلؿع واإلكػوق وكتقجي ذفؽ.

 صاحبهت مر ادال و-3

إن شحر ادول ظـذ افــػس افضـعقػي افتـل مل كـذمو اإليـامن ومل يصـؼؾفو »

ـ 3وادغسة بوفشـرك وافضالل وافطغقون ،افتفذيى هو افؼـرآن افؽـريؿ أحســ ر  ق  ؿـد ص 

 تصقير وشؾط األملقاء ظؾقفو.

رـقهو ـفؼد ـون أول مـ وؿػ ذم شبقؾ افدظقة اإلشالمقي هؿ أرريوء مؽي ومشـ

 .(2)«ي وافـػقذمـ أصحوب افسؾط

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.625)ص ، حمؿد رصقد رملو، افقحل ادحؿدي (8)

 .(24)ص  ذم ظفد افـبل واخلؾػوء افراصديـ افرؿوبي ادوفقي (6)
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ک ک ک ک گ  ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ؿول اهلل تعول: ﴿

ي: خ  أبق هلى ومل يػده موفف وال  وهف مـ افعذاب أ 3[6-8]ادسد:﴾ گ

 .ومل يدؾع ظـف شخط اهلل 

 ف.سفف وبـػاميؽقن ظقكًو فف وكورصًا ب أن   بف وهق ظؿ افـبل  وً ؾؾؼد ـون حري  

 ڤ ڤ   ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ   ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ﴿ :وؿول 

 .[4-8]اهلؿزة:﴾  ڦ ڦ

هدد وتقظد ـؾ مـ مجع ادول وظدده ومل يـػؼف، طوكًو أن موفف هذا  واهلل 

 شقخؾده ويؽقن شبقاًل فـجوتف مـ ـؾ شقء.

ؾفذه أماؾي مـ افؼرآن ادؽل ظذ ذم افطغوة افذيـ أبطرهؿ ادول وطـقا أهنؿ »

 عداء واحلؼد.بؿـجوة مـ ظذاب اهلل حقـام شخروا برشقفف ورؾعقا فف رايي اف

ــديس  ــذاهتؿ وتؽ ــقفؿ ومؾ ــوئريـ ذم ؽ ــذ افس ــحى ظ ــذا يـس وال صــؽ أن ه

 األمقال دون إظطوء حؼ اهلل ؾقف ذم ـؾ زمون ومؽون.

إهنــو رؿوبــي إهلقــي فتق قــف ادــول األو ــف اخلــرة وافتـديــد بــودقرسيـ افــذيـ 

 .وافػسود وافطغقون ؾلخزاهؿ اهلل افرشقل  اختذوا مـف أداة مـف آداة دحوربي

 أحدوادول   و ظبودة اهللادول ؿوبؾ فؾزوال، وآداة ؿوبؾي فالملؿحالل، أم   إن  

 . سون ظـد اهللكؾفل اخلر احلؼقؼل افذي ال يـػذ وافذي شقجده اإل -وشوئؾفو

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ ﴿  :ؿول اهلل 

 .[32]افؽفػ: ﴾  ڀ ڀ ٺ

 ه وـارة افقفد.جلواؾودعقور إذن هـو هق افعبودة وافتؼقى، وفقس شؾطون 

ڳ ڳ ڳ ڳ  ﴿ظذ فسون افذيـ ؽرهؿ بوهلل افغرور:  وؿول 

 .[45]شبل: ﴾ ڱ ڱ ڱ ڱ

افرشـؾ ذم ــؾ افعصـقر اظتؼـودًا مــفؿ  إكف مـطؼ ادسؾغ افذيـ رؾضقا دظقة

أمقاهلؿ هل افسبقؾ افقحقد دصدر شعودهتؿ وافتل شتؽػؾ هلؿ افـجـوة مــ ــؾ  بلن  



 اآلثار املرتتبة على كنز املال واملعاصي املالية           سابعالفصل ال       

 

 

427 

 .(1)«ظذاب حمتؿؾ

 ل افؼرآن افؽريؿ أماؾي ـارة فذفؽ، ومـفو: وؿد تـوو

 قصة قارون:

﮴   ﴿ :ؿول اهلل  ﮳  ﮲  ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ

     ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿﯀ ﯁     

        ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ 

 .[77-72]افؼصص: ﴾ۈ ۈ ٴۇ ۋجئ حئ مئ ىئ يئ جب 

ؾ مػوتقحفـو افر ـول ؾؼد أظطك اهلل تعول ؿورون رروة هوئؾـي وـــقزًا يــقء بحؿـ

ال  اهلل األصداء فؽارهتو، وكصحف ؿقمف أن ال يػـرح بـام هـق ؾقـف، وال يبطـر بودـول ألن  

شؽرون كعؿف، وأن يستعؿؾ مو وهبف اهلل مـ افـعقؿ ذم ضوظي يحغ افذيـ ال رحيى افػ

 حؼًو وفؾـػس حؼًو3 هلل اهلل وافصدؿوت، وأن يلخذ ذم كػس افقؿً حظف مـ افدكقو3 ألن  

 ، وأن يل  ـؾ ذي حؼ حؼف.فألهؾ حؼوً و

يبتعد ظـ افػسود،  حيسـ إػ افـ وس وإػ خؾؼف ـام أحسـ اهلل إفقف، وأن   وأن  

 ﴾ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ء إػ خؾؼ اهلل3 وفؽـ ؿورون ؿول هلمالء: ﴿لـوأن ال يس

 اهلل أظطوه هذا وفقس ذم حو ي فـصحفؿ وأن   ،إكف يعؾؿ ـؾ يش :يأ 3[71]افؼصص:

 .(2)وأكف أهؾ هلذه افاروة فقػعؾ مو مو يشوء 3كف يستحؼف وأكف حيبفأل 3ادول

 وحذؿل، ادؽوشى، بق قه ومعرؾتل بؽسبل األمقال هذه أدرـً ؾؼول: إكام

 اهلل أظطوين مو ظذ تـصحقين ؾؾؿ فذفؽ، أهؾ أين يعؾؿ بحويل، اهلل مـ ظؾؿ ظذ أو

پ پ ڀ  ﴿: ادعطل حوفي حسـ ظذ دفقالً  فقس ظطوءه، أن مبقـو  ؿول ؟ 

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

 وشـتـو ظودتـو لـمض مع ؿورون، إهالك مـ ادوكع ؾام ،[71]افؼصص: ﴾ڦ

 .(3)اهلالك؟ يق ى مو ؾعؾ إذ وأظظؿ، ماؾف هق مـ بنهالك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.22افرؿوبي ادوفقي )ص  (8)

 (.22افرؿوبي ادوفقي )ص  (6)

 .(264تػسر افسعدي )ص  (4)
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وؿــد كــدم افــذيـ نـــقا أن يؽقكــقا مؽوكــف دــو أهؾؽــف اهلل وخســػ بــف وبــداره 

 .[16]افؼصص: ﴾ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ۆ ۈ  ﴿األرض، ؾؼوفقا: 

 قصة سبل: 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ﴿  :ؿول اهلل 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ    ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

چ چ  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ

 .[87-85]شبل: ﴾ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

فؼد ـون فسبل  ؿقظتون مـ افبسوتغ افػقحـوء، وذم بؾـدة ضقبـي اهلـقاء، زـقـي 

 قارد، يرؾؾقن ذم حؾؾ افسعداة وافرؾوهقي ادوديي.افاامر، ـارة اد

ودو ـذبقا رشؾ اهلل افذيـ دظقم إػ اإليامن وافتقحقد وـػروا بـعؿي اهلل افتل 

تستق ى ظؾقفؿ افشؽر واحلؿد ظوؿبفؿ اهلل بسقؾ  ورف اـتسـح بسـوتقـفؿ ومصـودر 

داــؾ رزؿفــؿ ومل يبــؼ مـــفؿ إال رشاذم ؿؾقؾــي تػرؿــً ذم األرض حتــك رضب مــؿ ا

 ؾتػرؿقا أيدي شبل.

 .إكام هق  زاء ـػرهؿ 3افبمس وافػؼرإػ إن هذا افتبديؾ مـ افـعقؿ 

 أصحاب اجلـة:

   ٺ ٺ ٿ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ﴿ :وؿول 

 .[63-87]افؼؾؿ ﴾ڤ ڤ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ

وفؽـفؿ خـوفػقه ذم افتصـدق ظـذ  3إن أصحوب اجلـي هؿ ورري ر ؾ صوفح»

ت فقؾــي ؾصــؿؿقا أن اوؿــد اكحرؾــقا ذم تػؽــرهؿ ذ... ذفــؽ اء، وتضــويؼقا مـــ رافػؼــ

يؼطػقا رامرهو ويستاـقا حصي افػؼـراء إذ أصـبحقا ؾلرشـؾ اهلل  وئحـي ذم افؾقـؾ ظـذ 

 بستوهنؿ أتً ظذ مو ؾقف.

ؾـوظسؾقا بــذكبفؿ ورؽبــقا ذم رــقاب اهلل وكــدمقا ظــذ ؾعؾــتفؿ وضؾبــقا مـــ اهلل 

 .(1)«اهلل بتقبتفؿـتفؿ بخر مـفو وكجوهؿ  يبدل  شبحوكف أن

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.78 افػريد دحؿد اجلامل )افتػسر :(، واكظر22افرؿوبي ادوفقي )ص   (8)
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 أـاـر إفقـف وصـقفف ــون ؾؽؾام صقئوً  أحى إذا اإلكسون نإ» :يؼقل افػخر افرازي

 مل ؾؽلكـف 3ؾؼرا ـون إذا ؾوإلكسون أؿقى ومقؾف أصد فف حبف ـون أـار، بق داكف وافتذاذه

 و ـد ادـول مـ افؼؾقؾ مؾؽ ؾنذا ؾذة،اف   تؾؽ ظـ ؽوؾؾ وـلكف بودول االكتػوع فذة يذق

 وــون ،أـاـر بـف افتـذاذه ــون أزيد، أمقافف صورت ؾؽؾام أصد، مقؾف ؾصور افؾذة، هبؼدر

 احلـرص فتؽار شبى ادول تؽار أن   ؾابً أصد، حتصقؾف إػ ومقؾف ضؾبف ذم حرصف

 ظـذ ؾق ـى صـديد، ورضره وافؼؾـى وافــػس فؾـروح متعى ؾوحلرص افطؾى، ذم

 احلـرص ــون أـاـر ادـول ــون ـؾـام وأيضـوً  بـوفـػس اإلرضار ظــ حيسز أن افعوؿؾ

ڳ    گ گ ڳ ڳ ڳ﴿ : ؿـول ــام افطغقون، تقرث واجلوه ادول ـارة ...أصد

 افـرمحـ، رملـقان مؼـوم إػ افعبد وصقل مـ يؿـع وافطغقون [7 ،2: افعؾؼ]﴾  ڱ ڱ

 .(1)«واخلذالن رانـاخلس ذم ويقؿعف

 اإلهلـل واإلكـامء وافزــي احلػظ أن مػودهو هومي كتقجي إػ كخؾص شبؼ يو

 حـؼ إخـراج بؿــع يؽقن هالـف أو ادول ؾسود وأن 3ؾقف اهلل حؼ بنخراج يتحؼؼ فؾامل

 .ؾقف اهلل

  إزدراء الـعؿة.-4

 ف إذا صوع ذم أمي أصومو بباليو مجي.كأافسف يػسد ذوق افػرد وحؽؿف، و إن  

ؿعقهنـو، ويتـوؾسـقن بقــفؿ ذم جيؾودسؾقن يؽوررون ؽرهؿ بوفػضـقل افتـل 

ب احلـؼ ودتع، ويؼبؾقن ظذ افدكقو بـفؿي ال تـتفل، وهذا ـؾف يؼع ظذ حساصطقود ا

 واخلر، ومطوفى اإليامن وحدود اهلل.

وؿد ـشػ افؼرآن ظـ ضبقعي  وفسفؿ افتل يشقع ؾقفو افؾغق وافطعـ وتــوول »

ڤ ڤ    ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ﴿اآلخريـ بام يسـقء: 

 .[3-8]اهلؿزة:  ﴾ڦڄ ڄ ڄ ڄ    ڦ ڦ ڦ

ؾقن يزدرون كعؿ اهلل ظـدهؿ، وتغركؿ ـارهتو بوبتذاهلو وؿؾي صؽر اهلل وادس

ـ   مو ظذ مـ حيتو قن إفقفو، وفعؾ ذفؽ  ظؾقفو، وإراؿتفو ؾقام ال  دوى مـف، وافض

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.47-82/42مػوتقح افغقى )  (8)
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ٴۇ ۋ    ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ:﴿ هق افسبى ذم  عؾفؿ خالصي أهؾ افـور

 ﴾ائ ائ ەئ ەئ وئ    ې ې ې ى ى   ۅ ۉ ۉ ې   ۋ ۅ

 .[35-38]افقاؿعي:

حرصفؿ ظذ مو هـؿ ؾقـف يغـركؿ بطؾـى  ادتلمؾ ذم حقوة ادسؾغ جيد أن  و

ادفـؿ هـق ـقـػ تسـتدام هـذه ادتـع  3ادول مـ ـؾ و ف، حؾ أو حـرم، ذاك ال كـؿ

 وتقسـر أشبومو وفق ظذ أكؼوض ادغصقبغ وادحرومغ.

و ؾؼؾـام رؿ هؿ يعبدون هذه افدكقو افتل اكغؿسـقا ذم ؾتـتفـو وذاؿـقا حالوهتـو، ومــ هــ

 .(1)«ضحقي مـ أ ؾ مبدأ ـريؿرة حؼ أو افدؾوع ظـ ظؼقدة، أو افت  ـيـفضقن إػ كص

رشور ادسؾــغ تؾحؼفــؿ وحــدهؿ جلــوز تــرـفؿ ومــو يصـــعقن بلكػســفؿ3  وفــق أن  

وفؽـ األمؿ يؾحؼفو بالء ظظقؿ مـ طفقر هذه افطبؼوت واشـتؼرارهو، ومــ تؽـقن أوملـوع 

 .(2)األمي مفام ـون كصقبفو توؾفو مـ افتؼقى وافذـوءظومي تسؾط هذه افطبؼوت ظذ شوئر 

فذفؽ يرى افؼرآن افؽريؿ و قد افطبؼوت ادسؾـي خطـرًا دامهـًو ال يػتـل يتفـدد 

عقب ظــذ ويــرى تــلمغ افُشــ ،ويؿــأل مســتؼبؾفو بــوفغققم وافر ــقم احلقــوة اإلكســوكقي،

 وادسؾغ. افقشوئؾ ادؿؽـي، فؾحقؾقفي دون افسف اختاذ شعودهتو وحؼفو، يتطؾى

ؿ خصـقم احلـؼ هنـأو ادسؾـغ أظـداء ــؾ إصـالح، ؼـرر أن  يؾوفؼرآن افؽـريؿ 

 .رفـادتلفبقن ملده ذم ـؾ زمون ومؽون، تؽود ال تـبً دظقة فؾحؼ وافش

 ومـ هـو و ف افؼرآن افؽريؿ اهتومًو ظومًو، أحلؼ مؿ وصػًو روبتًو، ؾؼول:

ڳ     ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ﴿

 .[45-43]شبل: ﴾ڱ ڱ ڱ  ڳ ڳ ڳ ڱ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ﴿ :وؿول

 .[64]افزخرف: ﴾ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(48-43اإلشالم واألوملوع االؿتصوديي، حمؿد افغزايل، ص )  (8)

 (.46ص ) ادر ع افسوبؼ  (6)
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د افؼرآن بؿقؿػ هذه افػئي ادتعوفقي اظتدادهو ادـؽر، بام ن ؾؽ مـ وهؽذا كد 

متوع، واشتحؿؼ تػؽرهو افذي يربط  د افدكقو وشعودة اآلخرة بؽارة األمقال 

ظؾقفؿ صورحًو افطريؼ افصحقح فؾعظؿي اإلكسوكقي، وهق  واألوالد، رؿ اشتتذ يرد

 :افعؿؾ افصوفح واخلؾؼ افريض ال افبطر بام أتقح فؾؿرء مـ أشبوب افؼقة، ؿول 

﮼  ﴿ ﮻  ﮷  ﮸ ﮹ ﮺ ﮵  ﮶ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴

﯁    .[47ٍ]شبل:  ﴾﮽ ﮾ ﮿ ﯀ 

وؿد ؾصؾ افؼرآن افؽريؿ ذم ـار مـ صقرة مقؿػ افطبؼوت ادسؾي دموه ـؾ 

ـزل وـؾ كبل مرشؾ، ؾؽون افتؽذيى واحدًا فؾديـ افقاحـد افـذي بعـٌ اهلل بـف ب موـت

 .إػ خوتؿ افـبقغ حمؿد  أكبقوءه مـ فدن كقح 

ويو يار افعجى تشوبف افرد افذي  وء ظذ أفسـتفؿ مجقعًو فتؽود دمزم أهنـؿ 

 يشعرون بعوضػي واحدة، ويداؾعقن ظـ مصؾحي واحدة.

 افؼرآن هذا افرد:  وء ذم ورشوفتف وأتبوظف  كقح ؿصي ؾػل 

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  ﴿

 ﴾ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ 

 .[67]هقد:

 : وذم رشوفي هقد 

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ  ﴿

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ   ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

 .[43-44]ادممـقن:﴾ ہ 

 :وذم رشوفي صوفح 

ڄ ڄ ڃ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  ﴿

]األظراف:  ﴾ڃ ڃ ڃ چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 

75]. 
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 .(1)وؽر ذفؽ مقاملع ذم افؼرآن افؽريؿ

ورشــوالت اإليــامن واإلصــالح، افتــل محؾفــو فــقاء األكبقــوء، هتــدف إػ »

ادسوواة بغ افـوس، أموم إفف واحد، يديـ فف اجلؿقع بوفطوظـي، ويصـدع اجلؿقـع بـام 

ظذ شقاء ذم إؿومـي رصوح افعدافـي وافػضـقؾي  يلمر بف ويـفك ظـف، رؿ يسوهؿ اجلؿقع

 وافدؾوع ظـفو.

وفؽـ افذيـ وررقا اجلوه وافتسؾط وافعدوان أو حصؾقا ظـذ ذفـؽ بوفقشـوئؾ 

م آخـر، فؽــ هـمالء افـذيـ طــقا أكػسـفؿ مــ د 3وة ؽرهوغادؾتقيي افتل مو يعرف افط

ؾ3 حتـك ذــر رؾضقا أن يتؼـدمقا خطـقة ذم هـذا افسـبق ،ومردوا ظذ افسف وافغرور

 افؼرآن ذم معرض األشػ وافغضى هذه احلول ادـؽرة:

ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ  ﴿

 .(2)«[882]هقد: ﴾ۆئ ۆئ ۈئۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی 

 وهؽذا هؿ ذم ـؾ وؿً يؼػقن أموم ادصؾحغ وافدظوة إػ اهلل »

ويتفؿقهنؿ بؽؾ كؼقصي فقصدوا  ،حيوربقهنؿ ويعودوهنؿ وحيذرون افـوس مـفؿ

، [66]يقشػ: ﴾ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ﴿ :افـوس ظـفؿ

وفؽـ  3واحلؼ واخلر ،مو يدظق إفقف همالء ادصؾحقنمع  مع معرؾتفؿ بلن اهلل

 مـعفؿ مـ اتبوع احلؼ تؽزهؿ وؽرورهؿ بام أظطوهؿ اهلل مـ ادول واجلوه وافؼقة.

ن وادستذفقن، خيدظفؿ مـو يـرون قادستضعػ ويتبع همالء ادسؾغ ؽوفبوً 

ظذ هـمالء ادتؽـزيـ مــ زخـرف افـدكقو ومجتفـو، ؾقتبعـقهنؿ ويتؿؾؼـقن إفـقفؿ 

و خـرج ظـذ مفعؾفؿ حيظقن بقء مـ ذفؽ ادتـوع افزائـؾ، ــام ؾعـؾ ؿـورون ظــد

د ؿورون هق أظظـؿ يش ـؿقمف ذم زيـتف، ؾبفر أهؾ افدكقو ادحبغ هلو، ورأوا أن مو ظ

 ﴾ ڍ ڍ ڌ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿يتؿـــوه اإلكســون، ؾــامذا ؿــوفقا: 

 .[72]افؼصص: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(42-44اإلشالم واألوملوع االؿتصوديي، حمؿد افغزايل، ص ) (8)

 (42-44، ص )ادر ع افسوبؼ (6)
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يـدمقن ظذ ذفؽ االتبوع، ويتـزأون مــ  وفؽـفؿ ظـدمو يرون ظذاب اهلل  

فــو ذفـؽ ذم ـتوبـف افؽـريؿ حتـك  ـزائفؿ، ويؾؼقن بودالمي ظؾقفؿ، وؿد بغ اهلل 

 :يعل همالء ادستضعػقن هذه احلؼقؼي ويدرـقا هنويي اتبـوع ادسؾـغ، ؿـول اهلل 

ژ ژ ڑ ڑ ک    ڈ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ﴿

 .[21-27]األحزاب:  ﴾ک ک ک 

ؾنذا ـوكً أمقال همالء ادسؾغ ادتؽزيـ فـ تـػعفؿ، وفـ تغــل ظــفؿ مــ 

 اهلل صقئو3 ؾؽقػ تـػع ؽرهؿ أو تدؾع صقئًو.

االـتــوز   كتوئٍ افسف معروؾي ذم ـؾ افعصقر وافـدهقر ومــ ذفـؽ: وال صؽ أن  »

االشـتاامر ادـحـرف ذم و ، افصـوفح افعـومال مــ اشـتاامرهو ذماـروات بـدافوحبس 

خرهؿ ذم أظـامل اشـتغالل أوملـوع افػؼـراء بتسـو  ،فتبـوهلادقبؼوت وافشـفقات وا

االدمـوه و ،ن اال تامظل بتصـوظد كظـوم افطبؼـوتاختالل افتقازو ،صوؿي بل قر زهقدة

إػ افسهؾ وافؽسؾ واخلؿقل وادؾذات ومو يستى ظـ ذفؽ مـ أرضار صحقي ومو 

بورش خلدمي أؽـراض افعـدو شـقاء اداالدموه ادبورش أو ؽر 3 وذفؽ مـ حمـجير 

أرسار افدوفـي إػ افعـدو ظــ  برـبودقؾ إػ افسؾؿ وافرـقن إفقف بـلي رؿــ، أو بتسـ

ظدم إيتوء افزـوة بتغؾـى افـزظـي افشـفقاكقي و ،ريؼ افصػؼوت وادعومالت واألضامعض

 ظذ اإليامن.

افاروات وشـقؾي ال ؽويـي وشـقؾي إػ اخلـر،  ـو افسبؾ بلن  إن افؼرآن افؽريؿ ؿد أكور ف

 .(1)«وفقس ؽويي إػ افؼ

ػـوظ ظـذ اخلؾـؼ حلاوديـ فؾحػوظ ظؾقف وظذ صوحبف، و ؾودول البد فف مـ ظؾؿ

ــوً  ــتعالء ؽوفب ــوفتؽز واالش ــع، ؾ ــوم فؾؿجتؿ ــقد  افع ــؾ واجلح ــي اجلف ــقن كتقج ــو يؽ م

ؿ مـ مول ومــ خـر،  حـدوا ذفـؽ وـػـروا واإلكؽور، ؾفمالء مع مو أكعؿ اهلل بف ظؾقف

 وـذبقا رشؾف. بآيوت اهلل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(13افرؿوبي ادوفقي )ص (8)
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 :ينالثا ادبحث

 اآلثار السلبية على األمة

 الـظام الربويو كـز ادال أرضار-1

ذم ــز ادول وتعطقؾف ظـ افعؿؾ أرر شؾبل ظذ ادول وظـذ صـوحبف، وظـذ 

 ادجتؿع ادسؾؿ وظذ األمي ـوؾي.

رم ختريى االؿتصود، واكتفوز واحتؽور افضعػوء، وذم افربو وافتعومؾ ادح

ف بوشتغالفف ذم احلرام ؾؼد ؾؼدت مـف وتدمر فصوحى ادول وفؾامل كػسف ألك  

  :بوحلرب مـ اهلل، ؿول  ءافزـي، وفقس أدل ظذ صدة حتريؿ افربو وأرره افيس

 . [672]افبؼرة: ﴾ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ﴿

﮺   ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﴿ :ؿول اهلل  ﮷﮸ ﮹

 .[42]افروم: ﴾﮻ ﮼﮽  ﮾ ﮿ ﯀﯁  

افزيــودة افتــل    ـتامع ... أن  وتػسـر هــذه اآليـي بؾغــي االؿتصـود احلــديٌ واال»

وس ظـ ضريؼ افربو هل زيودة ذم افظوهر3 وفؽـفو فقسً زيودة ذم كظـر تل  ألمقال افـ  

افــؼص  ذ حغ أن  و ال تزيد صقئًو ذم افاروة افعومي فؾؿجتؿع ظاهلل وال ذم افقاؿع، ألهن  

يؾحــؼ األمــقال بســبى افزـــوة هــق كؼــص ذم افظــوهر3 فؽـــف زيــودة ذم كظــر اهلل افــذي 

ــع3 ــروة ألن   وافقاؿ ــد ر ــوة ذم مصــورؾفو يزي ــف  رصف هــذه افزـ ادجتؿــع ومـــ ؿدرات

وبــذفؽ  3وبوفتــويل اؿتصــوده ظــذ افـؿــق ،وإمؽوكقوتــف وؿــدرة أؾــراده ظــذ االشــتفالك

تتحؼؼ فق بؼقً افزــوة ذم  مـ افػقائد ال  ـون يؿؽـ أن  حيؼؼ فؾؿجتؿع ؾقائد أـز 

ويمدي وطوئػ ا تامظقي أهؿ ـارًا مـ افػقائد افتل ؿد تستـى ظـذ  مول صوحبفو ...

 .(1)«ظدم إيتوء افزـوة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ،53ص  ،مشؽالت ادجتؿع ادكـي وافعـومل افعـريب، ظـع ظبـد افقاحـد واذم (8)

 (.86ظـ دوذا حرم اهلل افربو ص ) كؼالً 
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دورن ادول ذم مشوريع افزراظي وافصــوظي وافتجـورة خيؾـؼ ؾـرص ظؿـؾ  ن  إ»

 مستقاهو ادعقق واحلصوري. مـ دخؾفو افؼقمل ويرؾع دألؾراد األمي، ويزي

وظذ ذفؽ ؾوفذي يؽـز ادول ويضـ بف ظذ افعؿؾ ويسبص افـدوائر بنخقاكـف 

يؽـقن رشيؽـًو ذم  مــ أن   مـ اإلكسوكقي ويغتــؿ ؾرصـي احلو ـي فقؼرملـفؿ بوفربـو بـدالً 

 افـربح ويتحؿـؾ اخلسـورة ؾقشسك ذم -إذا ـون ال حيسـ تاؿر موفف –رشـي مضوربي 

 ذا افشخص ظدو فؾؿجتؿع معتد ظذ حدود اهلل وحؼقق افـوس.ه ... إذا وؿعً

ــافر   إن    دؿي، وإذا ـوكــً افصــدؿي هبــي بــال مؼوبــؾ ؾوفربــو اشــسداد بــو كؼــقض افص 

 فؾديـ ومعف زيودة حرام مغتصبي مـ  فد ادديـ ودمف.

ظوم اال تامظل واالؿتصـودي ذم وإذا ـوكً ؾريضي افزـوة ؿوظدة مـ ؿقاظد افـ  

الشالمل تـؼـ افرمحـي بـغ أؾـراده وتبـٌ ادحبـي وتطفـر افؼؾـى وتزــل ادجتؿع ا

وأكوكقـي وؾرديـي ودكـس وهـدم فـروابط ادجتؿـع وإرـورة فؾػرؿـي  ح  افربو ُص  نادول3 ؾن

... فذفؽ مل يبؾغ اإلشالم ذم تػظقع أمر أراد إبطوفف مو بؾغ ذم  ريؿـي افربـو  واألحؼود

 ؽبفو.افتل مل يتقظد اهلل أحدًا بحرب إال مرت

هؽــذا حؽــؿ اإلشــالم مـــذ أربعــي ظشـــر ؿركــًو ذم آـــؾ افربــو ؿبــؾ أن تســتػحؾ 

رشوره وتبدو مسووئف ذم هذه افصقرة افرهقبـي افتـل جيـلر مـفـو افغـرب ؿبـؾ افؼـق 

عوكقف افعـومل افاوفـٌ أو يويعوين افعومل ـؾف افققم مـ ويالهتو وآرومفو وـػك بـو دفقاًل مو 

حتك فقعجز معظؿفو ظـ شداد افربو أو مو يسؿقكف خدمـي  افدول افـومقي مـ هذه افـؼؿي

 افديقن ادتـومقي.

ه اإلشالم فؾبؼيي ... اإلشالم افذي  وء فقؼقؿ داإهنو صقرة ـركي ظؽس مو أر

ظذ أشس مـ افـساحؿ واإلخـوء واخلؾـؼ افؽـريؿ وافرؾـؼ بوفضـعػوء حتـك فقـلمر اهلل 

وفف أو أن يتـوزل ظـ افديـ أو  ـزء افدائـ إذا أظ  مديـف أن يؿفؾف حتك تتق  ح 

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ مــــــــــــــــــف: ﴿

 .(1) «[613]افبؼرة: ﴾ ېئ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.88-83ظبد افسؿقع ادكي، ص ) ،افربواإلشالم دوذا حرم  (8)
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 إػ إملــوؾي - افربــو أن   تبــغ افتــل األدفــي أهــؿ مـــ وافــديقن افػؼــر ومشــوـؾ»

 افـدول نإ حقـٌ افػؼرة وافدول األؾراد مول ملقوع ذم األرر فف ـون - أخرى معطقوت

 مــ ادـقارد ظـذ حتصـؾ أهنو حغ ذم بوهظي بلشعور شؾعفو قعتب ادتؼدمي افصـوظقي

 مصــقدة ذم وافقؿــقع االشــتداكي إػ أدى يــو فؾغويــي مـخػضــي بلشــعور افــدول تؾــؽ

 .(1)«افربقيي افديقن

 افربقيـي افتعـومالت ظقاؿـى فقميـد افقاؿـع ويـل  افربو ظـ اإلشالم هنك هلذا»

 وشـوئؾ مــ وشـقؾي افربو أصبح ؼدؾ افسقاء ظذ وادؼسض ادؼرض دول وإهالـفو

 يـدهو ادسـتعؿرة افـدول تضـع حقـٌ بوفربـو اشـتداكً افتل افبالد مصوئر ذم افتحؽؿ

 .(2) «ادرابغ رظويوهو محويي بدظقى ومراؾؼفو افبالد رروات ظذ

 افربقيـي ادعـومالت تؾـؽ بػضـؾ ؽـوهـو ازداد افتـل افغـقـي افـدول أن كجد ـام

 . احلويل افقؿً ذم االؿتصوديي األزموت أشقأ ـم تعد   موفقي أزمي ذم تدخؾ

 ظؾـً وؿـد ذفـؽ ظـذ دامـغ فـدفقؾ احلوفقـي افعودقـي االؿتصـوديي األزمي وذم

 االؿتصـود كظـوم إػ وافعـقدة افربقي افـظوم بنفغوء افغربقي وافـداءات األصقات بعض

 .اإلشالمل

 أمهفو: ي فف أرضار أخرى مـ ظدة كقاٍح قوافـظوم افرب

 احقة األخالققة الروحقة:من الـ -أ 

ؼد بغ ضبؼوت األمي حتك تؼػ احلإن كظوم افربو كظوم ؽر أخالؿل3 ألك ف يبٌ »

ـؾ ضبؼي مقؿػ افعداء مـ األخرى ؾسى افتو ر أو افصوكع يستعغ بؽؾ مـو يسـتطقعف 

ف ذم مـ ضرق مؼوظي وؽر مؼوظي فقؽسى أـار شعر افػوئـدة وال ظـزة فؾؼـقل بلك ـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،افػـجـري صـقؿل حمؿـد : د/أ ادستشـور تـلفقػ االؿتصـوديي وادشؽؾي اإلشالم  (8)

 إشـالمقي ؿضـويو األوؿـوف وزارة افعربقـي رـمصـ مجفقريـي ؿؾقـقب افتجوريـي اماألهـر مطوبع/ ط

 (.2)ص( 878) افعدد ظريب صفر ـؾ تصدر

 (.837)ص واحلورض ادويض بغ ادسؾؿقن (6)
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ألكـف ذم طـؾ  3راعـتل دمعؾ ادصورف مؾؽ افدوفي ال حيدث هـذا افصـطؾ افـظؿ اف

هذه افـظؿ حتدد كسى افربح أحقوكًو ؾوئدة االؿساض مـ ادصـورف احلؽقمقـي أظـذ 

 مـ كسبي افربح ادؼررة.

راع افذي خيؾؼف هذا افـظوم افربقي ؿورص ظـذ ـاحلؼد وافص وال يظــ أحد أن  

قــو ذم ادجتؿع افـدويل افـذي يـتؿ تعومؾـف ظـذ أشـوس ف يظفر أموم أظك  إاألؾراد3 بؾ 

 .(1)«مـف

ــف رضر مـــ ؾقــف مــو حتــريؿ افربــو  ذم وافســبى»  بــغ افعــداوة يســبى ظظــقؿ3 أك 

 .بقـفؿ افتعوون روح ظذ يضويؼ االؾراد،

 األرـرة وتـبغض واإلياـور افتعوون إػ تدظق االشالم، شقام وال ـؾفو، واألديون

 .االخريـ  فد واشتغالل واألكوكقي

ــف  تضــخقؿ إػ يــمدي ـــام صــقئًو، تعؿــؾ ال مسؾــي ضبؼــي ؾــؼخ إػ يــمدي وأك

 حسـوب ظـذ تـؿـق افطػقؾقـي ـوفـبوتـوت ؾتؽـقن مبذول،  فد دون أيدكو ذم األمقال

 .(2)«ؽرهو

وافطرق افربقيي ضرق ؽر شـؾقؿي مــ افـوحقـي اال تامظقـي3 ألن  ادجتؿـع ال »

تزيد مـ ؿدرتف وال مـ إمؽوكقوتف3 بؾ يصقبف مـ  رائفو يػقد صقئًو مـ ظؿؾقي ـفذه، وال 

أرضار بؾقغي دـو تـطـقي ظؾقـف مــ اشـتغالل حلو ـوت ادعـقزيـ، واكتفـوك فؼقاظـد 

األخالق واداؾ افعؾقو، واخلروج ظذ مبودىء اإلخوء وافتؽوؾـؾ، ووا ـى اإلكسـون 

 كحق أخقف.

ػــقس افـــوس، وادعــومالت افربقيــي تــمدي إػ بــٌ األحؼــود وافضــغوئـ ذم ك

وتقشقع افػروق ذم افاروة بغ ضبؼوت األؽـقوء وافػؼراء، وتشـجقع أصـحوب رؤوس 

األمقال ظذ افطرائؼ افؽسقفي اهلقـي ذم افؽسى افتل تل  ظـ ضريؼ ابتـزاز افػؼـراء، 

واشتغالل ظقزهؿ وحو تفؿ، وال خيػك مو يستى ظذ ادعومالت افربقيـي مــ آرـور 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.82افربو، ص ) اإلشالمدوذا حرم  (8)

 (.4/843ؾؼف افسـي شقد شوبؼ )  (6)
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 .(1)«هدامي ذم حقوة ادجتؿع

 آشــ مستـؼع ذم وإشؼوضفو افبؼيي أخالق حتطقؿ إػ افقشوئؾ ؾوفربو أؿرب»

 تسـؼط حقـٌ يؿؾؽقكـف، ؾؾـس آخـر افؽاـرون ؾقفو يدؾع افتل وافشفقات، افؾذائذ مـ

 االؿتصـود  ريـون ذم افـتحؽؿ مـع وذفـؽ! ادـصـقبي وافشـبوك ادصوئد ذم افػؾقس

 ادعروؾـي افدوريـي األزمـوت إػ هذا ىأد   مفام ادحدودة، مصوحلفؿ وؾؼ افعودل

 مصـؾحي ؾقف ظام ـؾف واالؿتصودي افصـوظل اإلكتوج اكحراف وإػ االؿتصود ظومل ذم

 خقـقط أيدكؿ ذم تتجؿع افذيـ ادرابغ، ادؿقفغ مصؾحي إػ افبؼيي ادجؿقظي

 .(2)«افعودقي افاروة

افربـو ال يبـدأ  أن   هؾيٍ  فـو ألول وافربو و زأكوه دمزئي كػسقي تبغ   كظركو إػؾنذا »

مـ رؽبي اإلكسون ذم مجع ادول إػ خمتؾػ مراحؾ حقوتـف  -ؾقف افعؿؾ افذهـل ـؾف

 ،وحتجــر افؼؾــى ،وملــقؼ افصــدر ،وافبخــؾ ،إال مـطبعــًو بتــلرر األرــرة -االؿتصــوديي

 .يؾيذافتؽوفى ظذ ادودة ومو إفقفو مـ افصػوت افرووافعبقديي فؾامل 

عؿؾ حتً ماؾ هذه افصػوت ويمصـؾفو ذم اإلكسـون رؿ ال يـػؽ جيري هذا اف

ظذ ؿدر مو يتؼدم ويؼطع مـ مراحؾ افـجوح ذم دموربف افربقيي3 وفؽـ بـوفعؽس مــ 

ذفؽ إذا كظرت ذم افشمون ادوفقي افؼوئؿي ظـذ افزــوة وافصـدؿوت، و ـدت افعؿـؾ 

ال حيصـؾ  داء افزـوة وافصدؿي إػ أن يمدكو ؾعـالً أمـذ أن يـقي اإلكسون افذهـل ـؾف 

افؼؾـى  بصـػوت افؽـرم وافسـخوء واإلياـور وادقاشـوة وادـوصـحي وشـعي إال مـطبعوً 

ريػي األخرى، رؿ ال تـزال تـشـل ـورحوبف افصدر وظؾق اهلؿي ومو إفقفو مـ افصػوت افش

 .(3)«وتتلصؾ هذه افصػوت ذم اإلكسون مو شؾؽ هذا افطريؼ ذم حقوتف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.12-15اذم )حؼقق اإلكسون ذم اإلشالم ظع ظبد افقاحد و (8)

 .(8/463ذم طالل افؼرآن ) (6)

 (.53أبق األظذ ادقدودي ص ) ،افربو  (4)
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 من الـاحقة اد كقة االجتامبقة –ب 

 .[675]افبؼرة:﴾ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  ﴿ :قل اهلل يؼ

ربو ؾفق افبقع ظؿؾ وحرـي وأبقاب رزق فؾـوس وكػع جلؿفقر األمي، أمو اف ألن  

 ، ومول بال  فد.تبؾد وـسؾ وـسى بغر ظؿؾ

ذم ـتوبــف  -وهــق مـــ أدــع االؿتصــوديغ افرأشــامفقغ -ويؼــقل افؾــقرد ـقـــز

ألكـف يغـري صـوحى ادـول  3ق اإلكتـوجإن ارتػـوع شـعر افػوئـدة يعـق»افـظريي افعومـي: 

بوإلدخــور فؾحصــقل ظــذ ظوئــد مضــؿقن دون تعــريض أمقافــف فؾؿخــوضرة ذم حوفــي 

 االشتاامر ذم ادشـروظوت افصـوظقي أو افتجوريي.

ألكـف  3ـام أكف مـ كوحقي أخرى ال يسوظد ر ؾ األظامل ظذ افتقشع ذم أظامفف

يعـودل افػوئـدة افتـل شـقدؾعفو  -وضرمع مو ؾقـف مــ خمـ–ال يرى أن افعوئد مـ افتقشع 

 فؾؿؼرض شقاء ـون االؿساض ظـ ضريؼ ادكف أو بؿق ى شـدات.

وظذ ذفؽ ؾؽؾ كؼص ذم شعر افػوئدة شقمدي إػ زيودة ذم االكتوج وبوفتويل 

 .(1)«ذم افعامفي وإجيود افػرص فتشغقؾ ادزيد مـ افـوس

اده ؾقام بقـفؿ بوألررة، وال ادجتؿع افذي يتعومؾ أؾر ال خيتؾػ ارـون ذم أن  و»

ظـذ كػسـف، ويؽـقن ؾقـف ظـقز « را عـي»مـف ؾوئـدة   يسوظده ؾقف أحد ؽره إال أن ير ق

أحــد مــو وملــقؼف وؾؼــره ؾرصــي يغتـؿفــو ؽــره فؾتؿــقل واالشــتاامر، وتؽــقن مصــؾحي 

افطبؼوت افغـقي ؾقف مـوؿضـي دصـؾحي افطبؼـوت ادعدمـي، وال يؿؽــ أن يؼـقم ويظـؾ 

ه موئؾـي إػ ءا ادجتؿع ظذ ؿقاظد حمؽؿـي أبـدًا، والبـد أن تبؼـك أ ـزاماؾ هذ ؿوئامً 

 افتػؽؽ وافتشتً ذم ـؾ حغ مـ األحقون.

، ال تؾبــٌ هــذه ذه افقملــعقي األشــبوب األخــرى أيضــوً إذا ظووكــً ظــذ هــ ؿ  ُرــ

األ زاء تتحورب وتتشوبؽ ؾقفو بقـفـو3 وفؽــ بـوفعؽس مــ ذفـؽ إن ادجتؿـع افـذي 

افتـوصح وافتؽوؾؾ ويتعوون أظضوؤه ؾقام بقـفؿ بوفؽرم وافسـخوء، بـوؤه ظذ افتعوون و

وال يؽود حيس ؾقف أحد أن أحدًا مـ إخقاكـف ذم حو ـي إػ مسـوظدتف، إال شـورع إػ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.82دوذا حرم اإلشالم افربو، ظبد افسؿقع ادكي، ص ) (8)
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األخــذ بقــده، وظومــؾ ؾقــف األؽـقــوء إخــقاهنؿ افػؼــراء بوإلظوكــي متطــقظغ أو بوفتعــوون 

ػ افتحـوب وافتـوصـح وافتــورص البد أن تـشل وتـؿق صعدًا ظقاض3 افعودل ظذ األؿؾ

ذم ؿؾقب أؾراد ماـؾ هـذه ادجتؿـع وتبؼـك أ ـزاؤه متؽوؾؾـي متسـوكدة ؾـقام بقـفـو وال 

يؽقن أرسع ـذفؽ إػ افرؿك  نتتطرق إفقف ظقامؾ افتـوزع وافتصودم افداخع أبدًا، وأ

 .(1)«وافؽامل واالزدهور مـ ادجتؿع األول

 من الـاحقة االقتصادية -ج

 أصـحوب بغ افعالؿي جيعؾ افربقي األشوس ظذ االؿتصودي ظومافـ ؿقوم إن»

 ؾـنن 3مسـتؿرة ومشوـسـي مؼـومرة ظالؿي وافصـوظي افتجورة ذم افعومؾغ وبغ األمقال

 يزيـد حتـك ادـول يؿسـؽ رـؿ ومــ 3ؾوئـدة أــز ظـذ احلصـقل ذم جيتفـد ادرايب

 جيـد حتـك فسـعرا يرؾـع ويظـؾ افػوئـدة شـعر ؾرتػـع إفقـف وافصـوظي افتجورة املطرار

 يـدر ال ألكـف 3ادول هذا اشتخدام مـ هلؿ ؾوئدة ال أكف وافصـوظي افتجورة ذم افعومؾقن

 ادــول حجــؿ يـــؽؿش ظـدئــذ.. يشء مـــف هلــؿ ويػضــؾ افػوئــدة بــف يقؾــقن مــو ظؾــقفؿ

 دائـرة ادصـوكع وتضـقؼ اداليـغ ؾقفـو تشـتغؾ افتـل ادجـوالت هـذه ذم ادستخدم

 هـذا إػ األمـر يصـؾ مـو وظــد 3افؼـاء ظـذ افؼـدرة تؼـؾؾ افعامل، ويتعطؾ اكتو فو،

 خػض إػ يعقدون تقؿػ، أو كؼص ؿد ادول ظذ افطؾى أن   ادرابقن وجيد احلد،

 وتعـقد  ديـد، مــ وافتجورة افصـوظي ذم افعومؾقن ظؾقف ؾقؼبؾ 3املطرارا افػوئدة شعر

ــوة دورة ــوء إػ احلق ــذا. .. افرخ ــؽ وهؽ ــع دوافق ــوت تؼ ــو األزم ــي ديياالؿتص  افدوري

 ادســتفؾؽغ مجقــع إن رــؿ! ـوفســوئؿي ؾقفــو يــدورون هؽــذا رـافبشــ ويظــؾ 3افعودقــي

 يـدؾعقن ال وافتجـور افصــوظوت أصـحوب ؾـنن 3فؾؿـرابغ مبـورشة ؽر رضيبي يمدون

 ذم يزيـدوهنو ؾفـؿ ادسـتفؾؽغ،  قـقب مــ إال بوفربو يؼسملقهنو افتل األمقال ؾوئدة

ــامن ــؾع أر ــتفالـقي افس ــ االش ــو قزعؾقت ــؾ ظــذ ظبمه ــدخؾ األرض أه ــقب ذم فت   ق

 فتؼـقم ادـول بقـقت مــ احلؽقمـوت تؼسملـفو افتـل افـديقن وأم   3افـفويي ذم ادرابغ

ــي روظوتـوادشــ بوإلصــالحوت ــنن 3افعؿراكق ــذيـ هــؿ رظويوهــو ؾ ــمدون اف ــدهتو ي  ؾوئ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.58 -53افربو أبق األظذ ادقدودي )ص  (8)
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ـ زيـودة إػ تضطر احلؽقموت هذه أن إذ ،ـذفؽ افربقيي فؾبققت  يادختؾػـ رائىـافض 

 اجلزيــي هــذه دؾــع ذم ؾــرد ـــؾ يشــسك وبــذفؽ. وؾقائــدهو افــديقن هــذه مـفــو فتســدد

ــرابغ ــي ذم فؾؿ ــوف هنوي ــام. .. ادط ــل وؿؾ ــر يـتف ــد األم ــذا ظـ ــقن وال احلــد، ه  يؽ

 .(1)«االشتعامر بسبى احلروب تؽقن رؿ. .. افديقن هنويي هق االشتعامر

 .رضار الرشوة أ-2

دـو  وكبقف  افتل حذر مـفو اهلل  قيافرصقة مـ أـز ادعوا ادوف تعد 

 ؾقفو مـ رضر وؽش وتدفقس وتضققع حلؼقق افعبود.

 مؼوبـؾ ذم ادـول دؾـع وهـل افرصقة،: حتريؿف ذم وؽؾظ اإلشالم، حرمفؾام »

 ــون إن افتحـريؿ ويشـتد بدوكـف، ؿضـوؤهو ظـفـو ادسـئقل ظـذ جيـى مصؾحي ؿضوء

 .ألحد طؾامً  أو ضؾبو إحؼوق أو حؼ إبطول ادول هذا دؾع مـ افغرض

 يؿؽــف مـػعـي أو مـوال تؽـقن أن مــ أظـؿ افرصقة أن   افتعريػ هذا مـ وواملح

 ؿضـوء ظــده ير ـك مــ ــؾ: وؽـره افؼـويض،: بوحلوـؿ وادراد. فف يؼضقفو أو مـفو،

 خوصـي بـلظامل افؼـوئؿغ أو ومقطػقفـو افدوفـي والة مــ ــون شـقاء افرايش، مصؾحي

 فؾـرايش، بـوحلؽؿ وادراد وكحقهؿ، افعؼورات حوبوأص وافؼـوت افتجور ـقـالء

 ذفؽ ـون شقاء ومؼصده، افرايش رؽبي حتؼقؼ: افرايش يريده مو ظذ ادرتق ومحؾ

 .بوضالً  أو حؼو

 مــ  رشقفف وفعـ ظبوده، ظذ اهلل حرمفو افتل افذكقب ـبوئر مـ وافرصقة

 مــ ؾقفـو دـو قفـو،تعوض مــ افــوس وحتـذير مـفـو، واحلذر ا تـومو ؾوفقا ى ؾعؾفو،

 افؾـذيـ وافعـدوان اإلرؿ مـ وهل افقخقؿي، وافعقاؿى افؽبر، واإلرؿ افعظقؿ، افػسود

ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ  ﴿: ؿوئؾ مـ ظز ؿقفف ذم ظؾقفام افتعوون ظـ  اهلل هنك

 .[6ادوئدة:]﴾ۆئ ۈئ ۈئ ېئ 

ٹ ﴿:  ؾؼول بوفبوضؾ، افـوس أمقال أـؾ ظـ و ؾ ظز اهلل هنك وؿد

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (8/468ذم طالل افؼرآن )  (8)
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 .[62]افـسوء: ﴾ڃ

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ  ﴿ :شبحوكف وؿول 

 .[811افبؼرة: ] ﴾ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ

 افغـر إػ ادـول دؾـع ألهنـو بوفبوضـؾ3 األمـقال أــؾ أكـقاع أصـد مــ وافرصقة

 .احلؼ ظـ إحوفتف فؼصد

 لـوادرتشــ افــرايش: وهــؿ افاالرــي، أرـوهنــو افرصــقة ذم افتحــريؿ صــؿؾ وؿــد

 .بقـفام افقشقط وهق: وافرائش

 وهق ذفؽ، مـ بوهلل كعقذ رمحتف، مظون ظـ واإلبعود افطرد: هق اهلل مـ وافؾعـ

 ؾؼد وافسـي، بوفؼرآن ادحرم افسحً أكقاع مـ افرصقة أن ـام ـبرة، ذم إال يؽقن ال

ٱ ٻ  ﴿ : ؿقفف ذم افسحً ألـؾفؿ ظؾقفؿ وصـع افقفقد اهلل ذم

﮴   ﴿: ظـفؿ  ؿول ـام، [36ادوئدة:] ﴾ٻ ٻ ۓ ۓ ﮲ ﮳

 .[823افـسوء:] ﴾ ﮵﮶  ﮷﮸  ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽

 .(1)«[828افـسوء:]﴾﮿﯀  ﯁      ﴿

 حمرمــي ؾفـل افزــي وتــذهى افؼـع ظؾقفـو يعوؿــى حمرمـي صـقر وافرصـقة»

 وداؾعفو افرصقة ؾؿؼدم واإلكػوق ـرفافص   أو ف مـ ـق ف وحمرمي فؾؽسى ـؿصدر

 افعؿؾ هذا ظذ وادسوظد وافقاشطي( لـرتشاد) وأـؾفو افرصقة آخذ وـذا «افرايش»

 .(2) «واإلرؿ احلرمي ذم مشسـقن ـؾفؿ «افرائش» وتسفقؾف

 كتـوئٍ مــ ذفـؽ ظـذ يستـى ومـو فـف حـؼ ال مـ بلخذ افضقوع تسبى ؾوفرصقة

ــدة ــدمرة ؾوش ــقق بضــقوع وم ــي احلؼ ــقق واخلوصــي افعوم ــع وحؼ  واألؾــراد ادجتؿ

 بتحــقل صــعقبي األمــر ويــزداد فــؽ،ذ فتســفقؾ وادـصــى افســؾطي ذوي واشــتخدام

 ذفـؽ بتسـفقؾ ملقوظفو ظذ مسوظديـ أو هلو، مضقعغ إػ احلؼقق ظذ ادحوؾظغ

 أيشـؽك افشـؽقى تؽـقن ؾؾؿــ ادـصـى، ذفـؽ واشتغالل افرصقة تؾؽ مؼوبؾ فؾغر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.452-4/457 ؿقع ؾتووى افشقخ ابـ بوز رمحف اهلل ) (8)

 .(832)ص واحلورض ادويض بغ ادسؾؿقن (6)
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 اإلشــالم ذم ظؾقــف وادحوؾظــي افعــوم ادــول وحرمــي ـحــامة، إفــقفؿ أم ـجـــوة مـــفؿ

 افاـروة بريـؼ وحتـً كػسـف فـف تسـقل مــ ظـذ افـرد هذا ذمو اخلوص ادول ـحرمي

 أو مـصـبفؿ ــز افعبـود مصـوفح بقدهؿ يـ شقام وال - افعوم ادول إػ يـظر وادول

 االشـتقالء ظـذ ويتحـويؾقن أـؾـف ويسـتحؾقن أخذه يستبقحقن مبوح ـأل ـلكف - صغر

 وظؿـؾ روعـمشـ يشء يػعؾقكـف مـو أن أكػسـفؿ مـو يؼـعـقن ظديـدة مؾتقيـي بطرق ظؾقف

 األمـر وفـقس اهلل، أمـوم ظؾقفـو وشقحوشـبقن أموكـي أيـدكؿ حتً مو أن ويـسقن حالل

ــورصاً  ــدهؿ ؿ ــقال اشــتغالل ظــذ ظـ ــي األم ــؾ 3واشــتبوحتفو افعوم  اشــتغالل يشــؿؾ ب

 وتؽـقيـ افشخصـقي مصـوحلفؿ فؼضـوء مـوصـبفؿ بحؽـؿ يؿؾؽقهنـو افتـل افتسفقالت

 .أؿورمؿ مصوفح وؿضوء افضخؿي ررواهتؿ

 ذم يعـد افرظقـي وحؼـقق افعـوم ادـول ذم اهلل حؼقق يرظك ال افذي ادسئقلو

 يـد ذم اهلل اشـتقدظفو أموكـي هـق افعوم ؾودول فألموكي، مضقع ألمتف، وً ؽوص اإلشالم كظر

 .ؾقفو افتكف يؿؾؽقن مـ

  افرشـقل وحـذر افعـوم ادـول ظـذ ادحوؾظـي ظذ اإلشالم حرص وؿد

 .(1)«اهلل حمورم اكتفوك ظوؿبي مـ

 ادسؾؿقن وترمجفو افـصقص مـ افعديد ادعـك ذفؽ حقل احتشدت وؿد 

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ  ﴿ : ؿول ذفؽ ومـ ظؿؾقوً  األوائؾ

 .[811]افبؼرة: ﴾ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ

 السراي بسذ اهلل لعـسة» : افرشـقل ؿول افرصقة ظـ احلديٌ ذم ورد ويو

 .(2)«وادرتشسي

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،اإلشـالم مــز  ؾـي ف،افزؾـزا ؾوملـؾ ؾـقزي افشـقخ افعـوم فؾـامل اإلشالم صقوكي (8)

 .بتكف (26) ص ،م 6333 يـوير/  -هـ افؼعدة ذو 88 افعدد 26 افسـي

ـتوب األحؽوم، بوب افتغؾقظ ذم احلقػ وافرصـقة، ، (6/775أخر ف: ابـ مو ف ) (6)

ــؿ )(6/686، وأمحــد ذم ادســـد )(6484) رؿــؿ ــوين ذم إرواء 2213، رؿ (، وصــححف األفب

 (.6263افغؾقؾ )
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 .(1)«احلؽم يف رتمواد الراي اهلل لعن» :وؿول

 ففسو ذلس  بعس  أخس  فسام ،رزقسا فرزقـساه بؿس  بذ استعؿؾـاه من: » وؿول

 .(2)«غؾول

 بؿؾؽسم مسن هس ا: فقؼسول فقلتقـا كستعؿؾه العام  بال فام ،بع  أما» : وؿول

 كػسس فوالس ي ؟ ال أم لسه هيس ى هس  فقـظسر وأمسه أبقسه بقت يف قع  أفال إيل أه ي وه ا

 بعراً  كان إن بـؼه بذ حيؿؾه الؼقامة يوم به جاء إال شقئاً  مـفا ح كمأ يغ  ال بق ه حمؿ 

 فؼس  ،تقعسر هبسا جساء شساة كاكت وإن ،خوار هلا هبا جاء بؼرة كاكت وإن ،رغاء له به جاء

 .(3)«بؾغت

ادجتؿعـوت ادسـؾؿي افقـقم هـل  إن يو ابتؾقـً بـف ادجتؿعـوت وخصقصـوً 

افتل هتدد ادصوفح افعومي وؾقفـو تضـققع  ؿضقي افرصقة، ؾفل ؿضقي مـ أخطر افؼضويو

حؼقق افؽاريـ وخصقصًو افضعػوء3 ؾفذه ادعصقي ادوفقـي هتـدد مصـوفح افضـعػوء 

 تامظقـي وكػـقذهؿ ذم ذفـؽ وال خصقصًو، وؽوفبًو مو يعتؿد افـوس ظـذ مؽـوكتفؿ اال

 يبوفقن بؿـ دوهنؿ3 ؾفذه ادعصقي مؾعقن مرتؽبفو دو ؾقفو مـ رضر وتضققع حؼقق.

 .والػساد اكتشار اجلرائم -3 

ملـغط  حتـً ادـرء حيؿـؾ ألكـف افػؼـر3 صـدة افرئقسـي اجلريؿـي دواؾع إن مـ

افتسـخط  إػ ببعضـفؿ يمدي ؿد بؾ 3ادحظقر وارتؽوب ادعويى ؾعؾ ظذ احلو ي

 .بؼضوئف افرملوء وظدم  اهلل ظذ واالظساض

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ل ذم ــتوب األحؽوم، بوب افرايش وادرتش، (4/266أخر ف: افسمذي ذم شــف ) (8)

، رؿـؿ (6/417، وأمحـد ذم ادســد )«حـديٌ حســ صـحقح»وؿول:  (8442احلؽؿ، رؿؿ )

 (.6286رواء افغؾقؾ، رؿؿ )، وصححف األفبوين ذم إ(2382)

ـتوب اخلـراج، بـوب ذم أرزاق افعـامل، رؿـؿ ، (4/23أخر ف: أبق داود ذم شــف ) (6)

ــؿ )(8/524واحلــوـؿ ذم ادســتدرك )، (6235) ــول: (8376، رؿ صــحقح ظــذ رشط »، وؿ

 (.2364، وصححف األفبوين ذم صحقح اجلومع افصغر، رؿؿ )«افشقخغ ومل خير وه

ـتــوب األيــامن وافـــذور، بــوب ـقــػ ، (1/843ي ذم صــحقحف )أخر ــف: افبخــور (4)

 (.2242، رؿؿ )ـوكً يؿغ افـبل 
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إصـالح  ذم بـذفؽ ؾتسفؿ ، داً  افداؾع هذا أرر مـ تؼؾؾ افز وأظامل وافصدؿي

 ألن   مـفـو3 ادـويل وبخوصـي اجلريؿـي اؿساف ذم افتقرط مـ أؾراده ووؿويي ادجتؿع

موفـف  مــ أظطـوه افـذي افغــل أن   يـرى ـربتـف ويػـؽ حو تـف، يسـد مو يلتقف حغ افػؼر

 .االضؿئـون ويعؿ األمـ بذفؽ ؾقـتؼ يتؾؽوتف، مـ يشء ظذ يعتدي ؾال إفقف حمسـو

ــؾ وذم ــن ادؼوب ــف وافشــح ادــول إمســوك ن  ؾ ــي ب ــؽ بقاب  ذم  ــوء ـــام ،ادفوف

 سسسػؽوا أن بسذ محؾفسسم قسبؾؽم كسسان مسن أهؾسس  الشس، فسس ن   الشس،، واتؼسسوا» :احلـديٌ

 .(1)«حمارمفم دماءهم واستحؾوا

 ادـول بـذل ذم ألن   ذــر3 مو شبى ـون افشح اموإك  »: ذفؽ معؾ الً  ادـووي ؿول

 تشـو ر إػ جيـر وذفـؽ وتؼـوضع، اإلمسوك هتـو ر وذم وتقاصاًل، حتوببوً  وادقاشوة

 .(2)«واشتبوحي ادحورم افدموء شػؽ مـ وتغودر

ؾحبس ادول وظدم اإلكػوق بـف وـــزه شـبى رئـقس ذم رــقد االؿتصـود3 ألن 

حرـي ادول تقؾر ؾرص افعؿؾ وادصوكع وادـتجـوت، بـوفعؽس ؾـوحلبس يزيـد مــ 

ور اجلريؿـي كتقجـي افبطوفـي وظـدم و ـقد مـو افبطوفي يو ؿد تؽقن شببو رئقسًو ذم اكتشـ

 يسد حو ي افـوس وخصقصًو افشبوب.

وذم اإلكػوق ادحـرم ظـذ ادؾـذات وادحرمـوت ومـو صـومفو مــ ــقارث 

وحــقادث تـــذهى بوألبـــدان وافعؼـــقل، ؾؽاـــر يــــ يؾجئـــقن إػ ادحومـــوت ذم 

ــ مــو تــدؾع  ـودخــدرات وؽرهــو، وـاــراً  ل  ـادجتؿــع يؽــقن بســبى االشــتغالل افس 

ؽر واإلؽــامء إػ ظؿــؾ اجلريؿــي تؼؾقــدًا فصــقرة ذم افــذهـ3 أو فغقــوب حــوالت افُســ

 افعؼؾ وذهوبف.

ؿ وافؽـقارث واحلـقادث ئذم اجلـرا ـون شببوً  إن ادول إذا ـون صوحبف ؾوشداً 

وخصقصًو ذم األوؿوت افتل تغقـى ؾقفـو األخـالق، ؾوفزكـو مـاال  ريؿـي أخالؿقـي مــ 

 ادول واشتغالفف ذم احلرام. أشبومو افرئقسقي تقاؾر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـتوب افز وافصؾي واآلداب، بوب حتريؿ ، (3/8222أخر ف: مسؾؿ ذم صحقحف ) (8)

 (.6571افظؾؿ، رؿؿ )

 (.8/843ؾقض افؼدير رشح اجلومع افصغر، فزيـ افديـ ادـووي ) (6)
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وذم افؼرآن افؽريؿ ذم ؿصي يقشػ بغ فـو افؼرآن ـقػ اشتغؾً امـرأة افعزيـز 

كػقذهو وموهلو ذم حمووفي افقؿـقع ذم هـذا افـذكى افعظـقؿ، ؾؾـقال مؾؽفـو وموهلـو مـو 

 ـوكً أن تػؽر أو أن كدكو ظؼؾفو داؾ مو حدث.

ڑ ڑ ک ک ڈ ژ ژ  ﴿ :يؼقل افسـؿرؿـدي ذم تػسـر ؿقفـف 

 أضـع: فـف ؿؾــ ألهنــ هــوك، رنـحضـ افـال  افـسقة بف أراد: يؼول .[44]يقشػ: ﴾ ک

 إفقـؽ، حتســ وهـل بامهلـو اصـستؽ وؿـد ،حؼـوً  ظؾقؽ هلو ؾنن ختوفػفو، وال مقالتؽ

 .(1)«هقاك وتطؾى وحتبؽ،

ــو تغؾً أمقاهلــو وكػقذهــو ذم هــذه اجلريؿــؾؼــد اشــ ــو م ي افبشــعي، وهــذا ؽوفب

 قس افذيـ يستحقذ ظؾقفؿ افشقطون بسفقفي.يستفقي ملعوف افـػ

يضوف إػ ذفؽ ـؾ اآلرور افسؾبقي فؾامل وافتل تؼدم احلديٌ ظـفو ذم أرضار 

 افسف وادسؾغ واكتشور االشتغالل وافـػقذ وؽر ذفؽ.

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.6/828تػسر افسؿرؿـدي ) (8)
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 اخلامتة

يف ختام هذه الرشالة أذكر أهم الـتائج التي توصؾت إلقفا من خالل البحث، 

 وهي:

البشامامر متامتخؾػف هقامه  وأن   ،اهلل شبحاكه وتعاىل هو ادالك احلؼقؼي لؾاملل .1

، هؾؾامه تعاماىل وما ظؾقفم إال تطبقق ادـفج الؼرآين الرباماين يف عاما ادامال وإكػا امه

 ادؾؽقة، ولؾبرش حق االكتػاع.

أن الـبي صذ اهلل ظؾقه وشامؾم وأصامحابه  ا اهلل ظـامه كاماكوا مامعال  أظامذ يف  .2

هؼام  كامان صامذ  ،ال من احلالل وكتبه وإكػا امهتطبقق ادـفج الؼرآين يف عا اد

اهلل ظؾقه وشؾم يؿشامي يف األشواق لطؾب الامرقق والتامعي، وكامذلك كامان أصامحابه 

  ا اهلل ظـفم.

الضامرو ية اخلؿتة التي اتػؼت ادؾامل أن احلػاظ ظذ ادال أح  ادؼاص   .3

 والرشائا والعؼول ظذ حػظفا.

العباماماتاا ادالقامامة قاماما مؼاصامام  ظظقؿامامة، ظامامذ  أشامامفا إظامامال  كؾؿامامة اهلل تعاماماىل  .4

وحتؼقق العبوتية له، وحتؼقق معـى اخلالهة، وظل ة األ ض، وإ امة العام ل هقفاما، 

 أهرات اجلتؿا. وتـؿقة ادال واحلػاظ ظؾقه، وحتؼقق التواقن والتؽاهل بف

التػاوا يف األ قاق شـة كوكقة بف اخلؾق، هاهلل شبحاكه وتعاىل له يف ذلامك  .5

وظامذ انكتامان أن  هؼ   تم األ قاق واألجال بف ظباته كامل يشاما ، حؽؿة ظظقؿة،

 يبتغي الرقق احلالل، ويرىض بل  تؿه اهلل تعاىل له.

هؽامل تتاما  ة الشامعائر، وإ امام ،له تو  كبر يف ال ظوة إىل اهلل تعاماىلادال  .6

والتامـة الـبويامة  ،اجلفات لؾرجال تتا  لؾلل، مامن أجامل هامذا حامث الؼامرآن الؽامريم

ادطفرة ظذ انكػاق يف شبقل اهلل، حتى جعل الؼرآن الؽريم الشح وظام م اجلفامات 

 .بادال هتؾؽة
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إن عا ادال احلامالل ععامل العبام   امات ا  ظامذ إ امامة ظباماتاا ه يؽامن لامه  .7

وال ادال، هنذا أ ات العب  أن يتص ق، أو يضحي، أو يبـػق يف أظلل الامز، لقػعؾفا ل

 هؾن يؼوم هذا إال بادال.

العباتاا ادالقة تاخؾة يف كل تؽالقف العب  ال يـقامة، هالعباماتاا ادالقامة يف  .8

أ كان انشالم، ويف الؽػاما اا، ويف شامائر الطاظاماا والعباماتاا التامي هرهللامفا اهلل 

 هادال  وام ال ين.تعاىل ظذ ظباته، 

ادامامال هامامو األشامامام لؼقامامام أكشامامطة العبامام  ال كقويامامة، واحلػاماماظ ظامامذ كرامتامامه  .9

و ضاما  متطؾباماا  ،ومؽاكته يف األمة، والرها مامن صاملكه،  هبامه يتامتعان ظامذ العامقش

 احلقاة، هفو  وام ال كقا.

تظاما إلقامه  ،وهام   كبقامل ، ومؼص  ممك   ،التعي لطؾب الرقق مطؾب رشظي .11

يؽامون ادتامؾم يـقاما  ظـام ه ماما يؽػقامه  والتامـة الـبويامة، هؿطؾامون أن  الؼرآ ن الؽامريم، 

 ويت  به حاجاا كػته ويتاهم يف حاجاا ادجتؿا

 وأكل أموال ،حا ن انشالم اجلشا الذي هو بطل الرأشللقة ووشقؾة الربا .11

 .الـام بالباضل بطريؼة مـفجقة

إظامامامل  األ ض تؽؾقامامامف رشظامامامي لؾحػاماماماظ ظامامامذ ادامامامال وتـقؿتامامامه وحتؼقامامامق  .12

ؿرا ية احلقاة البرشية، وبؼ   كػا ة اشتخ ام ادال واكػا امه وت ويؾامه يتامفم يف اشت

 .حتؼقق التـؿقة ان تصاتية

والؼامامل    ،والرباماما ،االكتـاماماق ،حامامرا انشامامالم ظامامذ اشامامتعل  ادامامال ومـاماما .13

والتؼتامامر، وحامامث ظامامذ توجقامامه االشامامتعل اا وهؼاماما   ،والامامس   ،والت بامامذير ،وانرسا 

 .لألولوياا انشالمقة من رضو ياا وحاجقاا وحتتقـقاا

حاجة ادتؾؿف يف كل البالت وخصوصا  يف هامذه األيامام  انكػاق لؼضا   إن   .14

 بامل يؽامون متامجوكا   :أو تهاما مبامال  ،أو حتريامر أشامر ،مامن إضعامام جامائا أو كتاموته

 .يف شبقل اهلل قو ظباتة مالقة :بتببفا

امامه يػامامتح بامامان إن كتامامب ادامامال احلامامرام ياماممتي إىل هتامامات الػامامرت واألمامامة،  .15 ألك 

الشامامفواا وادحرماماماا لؾػامامرت، ويػامامتح أباماموان الػتامامات واخلامامران لألمامامة، وتتـامامامى 

 طاهرة الػؼر، وتـع م األخالق.
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لقامتم مامم  ظايامة أحاموال   أن ادجتؿا ادتؾم يف حاجة إىل األيـقا  األتؼقا .16

 واحلػاظ ظذ اال تصات، وت ظقم موا ت األمة. ،مؽاكتفا و هعة ،األمة

وبامامف أرضا ه  ،الؼامامرآن الؽامامريم رضن معاماماال  ظظقؿامامة لؾتعامامامل ادحامامرم بالرباماما .17

وخطره ظذ الػرت واألمة، هفو شبب لبث احلؼ  بف أهرات األمة، هفامو تبؾام  وكتامل 

 وكتب بغر شعي، وكذلك ت مر اال تصات الؼائم ظذ الـظام الربوي.

تطبقق ادامـفج الؼامرآين يف العباماتاا ادالقامة، قامو شامبب  ئامقس يف كقامل  إن   .18

راح الصام   امحمبة اهلل شبحاكه وتعاماىل، وكقامل حمبامة خؾؼامه، وكامذلك شامبب يف إكشام

 و احة البال، والشعو  بالص ق ما اهلل شبحاكه وتعاىل 

وحتؼقق  ،إن  العباتاا ادالق ة بشتى صو ها قا تو  كبر يف تواقن ادجتؿا .19

الع الة والطلكقـة يف  ؾون الـام: وإن العاه ه يشامف  تـظامقل  ا تصاماتيا  معامل ماما 

 أشته انشالم وما جا  به الترشيا من الؽتب وانكػاق.

إن تطبقامامق ادامامـفج الؼامامرآين يف عاماما ادامامال وإكػا امامه قامامو شامامبب  ئامامقس يف  .21

قة اال تصامات الؼضا  ظذ الػؼر الذي تعاين مـه األمة، وكذلك يف قياتة انكتا  وتـؿ

وتؼويته، وكامذلك شامبب يف حما بامة البطالامة بخؾامق هامرا ظؿامل ج يام ة، وحتؼقامق 

 الع الة االجتلظقة والتؽاهل االجتلظي بف األهرات.

ادـفج الؼرآين حرم كـز ادال واتخا ه وتظا إىل االكػاق والبامذل، وتام اول  .21

ريا العباماتاا امشامالعروة بف أهرات ادجتؿا، هؼام  حاما ن الؼامرآن الؽامريم االكتـاماق بت

 ادالقة وظذ  أشفا الزكاة.

ادال الب  لامه مامن ظؾامم وتيامن لؾحػاماظ ظؾقامه وظامذ صاماحبه، واحلػاماظ ظامذ  .22

اخلؾق العام لؾؿجتؿا، هالتؽز واالشتعال  يالبا  ماما يؽامون كتقجامة اجلفامل واجلحاموت 

 .وانكؽا 

أكعر األمة يف حاجة إىل تطبقق ادـفج ادال الؼرآين يف الوا ا والتعامل به  .23

 من ت اشته، والبحث هقه، هقجب السكقز ظذ التطبقق وال ظوة إىل ذلك. 
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 446 31  ﴾ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ﴿

 594 44 ﴾ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ﴿

 5:8 55 ﴾ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ﴿

 454 65  ﴾ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ﴿

 :57، 65 77 ﴾ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ ﴿

 471 ::  ﴾...ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ﴿

     

 311 48 ﴾ۅ ۉ ۉ ې ې ې﴿

     

 6; 9 ﴾...ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴿

 4:6 9 ﴾ڦ ڦ ڄ  ﴿

 7: 53 ﴾...ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ﴿

 395 59  ﴾...ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ  ﴿

 ;5 55 ﴾...ېئ ېئ ىئ ىئ ىئی ﴿

 ;5 54 .﴾ ائ ەئ ەئ ﴿

 

، 313، 4: 93  ﴾...ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئوئ  ﴿

315 

 566 4;  ﴾...ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﴿

 446 347 ﴾ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ﴿

 556 334  ﴾...ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ﴿

http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-12.html#qur012
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-12.html#qur012
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-13.html#qur013
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-13.html#qur013
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-13.html#qur014
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-13.html#qur014
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-14.html#qur016
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-14.html#qur016
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 5 8 ﴾ ...ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ﴿

 587 49 ﴾  ىئ ىئ ىئ ی یی ﴿

 :56 38 ﴾...وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ﴿

   ﴾...وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ﴿

 518 39 ﴾وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ﴿

 7; 41  ﴾...ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ﴿

 5: 46 ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  ﴿

 586، 5: 48 ﴾ ...وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ﴿

 587 49 ﴾ ی جئ حئ مئ ﴿

﴿
 433 49 ﴾وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ  

 ، 7;7،4 ;4 ﴾...ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ﴿

576 ،587  

 319 ;4 ﴾...وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ﴿

 576 51 ﴾ ...ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ﴿

 4:9 57 ﴾ ...ۉ ۉ ې ې ې ې ىى  ﴿

 :7 311 ﴾...ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  ﴿

   

 97 55 ﴾...ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى﴿

 579 64 ﴾...ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  ﴿

، :9، 95 68 ﴾ ...ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿ 

;8 ،588 

   

http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-15.html#qur017
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-15.html#qur017
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-15.html#qur018
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-15.html#qur018
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 :33 53  ﴾...گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ  ﴿

 344 53 ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ﴿

 :33 76  ﴾...ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  ﴿

   

 8;3 63 ﴾ ڳ ڳ ﴿

 65 345 ﴾ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ﴿

     

 1; 57 ﴾ی جئ حئ مئىئ يئ جب  ﴿

 :33 95 ﴾...ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ﴿

 63 1: ﴾...ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ﴿

     

 381 47 ﴾...ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ﴿

  381، ;37 49 ﴾...ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک﴿

 383، 334 49 ﴾...ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴿

 4:4 ;4 ...﴾ے ۓ ﴿

 381 54  ﴾ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ﴿

 ;33 56  ﴾...گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  ﴿

 381 59 ﴾ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ﴿

 :57 :5 ﴾...ىئ يئ جب حب خبی ی ی جئ حئ مئ﴿

 346 61 ﴾...چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ﴿

 446 :7 ﴾ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ﴿

   

http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-16.html#qur019
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-16.html#qur019
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-16.html#qur020
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-16.html#qur020
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-17.html#qur021
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-17.html#qur021
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-17.html#qur022
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-17.html#qur022
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 44 4 ﴾ٻ پ پ پ پ ﴿

 341 6 ﴾ٺ ٿ ٿ ٿ ﴿

 593 55 ﴾ ...ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک ﴿

 7;4 73 ﴾...ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ﴿

 578 77 ﴾...ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ  ﴿

 49 337  ﴾ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﴿ 

     

 4;4 41 ﴾چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿

 519، 435 44  ﴾...ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ﴿

 519 44 ﴾ ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ گ  ﴿

 4;3 46 ﴾ ...ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴿

 96 55  ﴾چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ  ﴿

 96 55 .﴾چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ  ﴿

 6;4 58 ﴾ ...مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب ﴿

 6 77 ﴾...ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ﴿

     

ؾُمولِ  َهَذا َمولِ  َوىَموًُموا﴿ َعومَ  َيْليُمُل  اًمرَّ  5;4، 4;4 9 ﴾...يـَِوَيْؿش اًمطَّ

 4;4 41  ﴾...ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى﴿

 458 71 ﴾ ...ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  ﴿

 458 74 ﴾ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ﴿

 319، 7 89  ﴾ ...ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ﴿

   

http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-18.html#qur023
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-18.html#qur023
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-18.html#qur024
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-18.html#qur024
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-18.html#qur025
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-18.html#qur025
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 37 44  ﴾ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ﴿

     

پ ڀ  ٻ ٻ ٻ پ پ پ ﴿

 ﴾...ڀ

3 341 

 4:5 53 ﴾ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﴿

 4:5 57 ﴾...ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب ﴿

 4:6 58 ﴾ ...ٿ ٿ ٿ   ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ﴿

 9: 61  ﴾ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ﴿

     

 589 98 ﴾...ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ﮲ ﴿

 5;4 99 ﴾...ى ى ائ ائ ەئ ەئوئ وئ ۇئ﴿

 579 99  ﴾ ىئ ی ی ی یجئ حئ مئ ىئ يئ جب﴿

 589 :9 ﴾  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ﴿

 589 :9 ﴾ ...پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ﴿

 :; ;9 ﴾...ڃ ڃ ڃ ڃ چ  ﴿

 594 ;9  ﴾ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ﴿

 :; 1: ﴾...ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ﴿

 ;; 3: ﴾...ڳ ڳ ڳ ڱ  ﴿

 ;; 4: ﴾...ہ ھ ھ ھ ھ ے  ﴿

 :58 4: ﴾ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې﴿ 

     

 458 8  ﴾ېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئ ی ی ی ی جئ  ﴿

http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-19.html#qur026
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-19.html#qur026
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-19.html#qur027
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-19.html#qur027
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-20.html#qur028
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-20.html#qur028
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-20.html#qur029
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-20.html#qur029
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 98، 61 39 ﴾چ چ چ چ  ﴿

 458 ;8 ﴾ ...ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ  ﴿

   

 :4 43 ﴾ ...ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک ﴿

 :4 51  ﴾...ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ﴿

 96 59 ﴾ڑ ڑ ک ک ک  ﴿

 433، 341 :5 ﴾...ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ﴿

، 536، :9 ;5   ﴾...ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﴿

596 

     

 341، ;33 5  ﴾...ڀ ڀ ٺ  پ پ ڀ ڀ ﴿

 446 8 ﴾ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ﴿

     

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ  ﴿

 ﴾...ہ ہ 

57 3:3 

 4;3 59  ﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ﴿

 595 89  ﴾...ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  ﴿

 5 91  ﴾...ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ﴿

     

 63 31 ﴾...ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ﴿

 :58 37 ﴾...ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ﴿

 98 46 ﴾ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ﴿

 591 56 ﴾...ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ  ﴿

http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-21.html#qur030
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-21.html#qur030
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-21.html#qur031
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-21.html#qur031
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-21.html#qur033
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-21.html#qur033
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-22.html#qur034
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-22.html#qur034
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 558 57 ﴾ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ﴿

 593 59 ﴾ ...ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴﴿

 477 ;5 ﴾ ی ی ی ی جئ حئمئ ىئ يئ جب ﴿

     

 98 5 ﴾ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ ﴿

 ;36 ;3  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ﴿

 83 ;4 ﴾ ...ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ﴿

     

 :7 69 ﴾...ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ ﴿

 

 8;3 ;5  ﴾ ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﴿

     

 ;36 ; .﴾ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ﴿

حئ مئ ىئ يئ جب حبخب مب ىب يب جت ﴿

  ﴾...حت خت

31 544 

     

ڑ ڑ ک ک ک ک  ڈ ژ ژ ﴿

 ﴾گ گ

8 343 

 458 48  ﴾...ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳  ﴿

     

 49 35  ﴾ ...چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ﴿

 4:1 63 ﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ﴿

 5 74 ﴾ ...ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ ﴿

http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-22.html#qur035
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-22.html#qur035
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-22.html#qur036
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-22.html#qur036
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-23.html#qur037
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-23.html#qur037
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-23.html#qur039
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-23.html#qur039
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-24.html#qur041
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-24.html#qur041
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-25.html#qur042
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-25.html#qur042
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 591 45  ﴾...ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ﴿

 313 54 ﴾ ...ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ﴿

 314 54 ﴾ ...ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې  ﴿

 314 54 ﴾ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ  ﴿

 3; 55 ﴾...ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی ﴿

     

 :4 ;5 ﴾ ...ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب   ﴿

     

 ;5 34 ﴾ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ﴿

 ;5 35 ﴾مب ىب يب جت حت خت  يئ جب حب خب ﴿

     

 4; 58  ﴾...ہ ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ  ﴿

 468 :5   ﴾...ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ﴿

 ;;4 :5  ...﴾ائ ائ ەئ ەئ وئ وئۇئ ﴿

 ;5 :5 ﴾ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ  ﴿

     

 ;: 33 ﴾ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  ﴿

     

 :45 37  ﴾...﮴ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳  ﴿

 ;49 73 ;49[.73]احلجر:﴾حئ مئ ىئ يئ  ﴿

 ;49 89 ﴾ ...ائ ەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ﴿

   

http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-25.html#qur043
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-25.html#qur043
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-25.html#qur044
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-25.html#qur044
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-25.html#qur045
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-25.html#qur045
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-26.html#qur047
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-26.html#qur047
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-26.html#qur048
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-26.html#qur048
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-26.html#qur049
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-26.html#qur049
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 ;49 73 ﴾ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ  ﴿

 9 78  ﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ﴿

 98 :7 ﴾ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ﴿

   

 ;58 63 ﴾...ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ﴿

 

 7:، 57 9  ﴾...گ گ گ ڳ ڳ ڳک گ ﴿

 448 31  ﴾...ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ﴿

 464 31  ﴾...ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ﴿

 493 33 ﴾  جث مث ىث يث حج مج جح مح جخ حخ مخ جس ﴿

، 477، 471 :3 ﴾  ...ی ی ی جئ حئ مئ ىئ  ﴿

495 

 3; 41 ﴾ ...ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ﴿

 65، 49 47 ﴾ ...ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  ﴿

 :57 79 ﴾...وئۇئ ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ  ﴿

     

 437 3 ﴾ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ﴿

 437 4 ﴾...ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ﴿

 411 4 ﴾  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چ چ ڇ ﴿

 411 5 ﴾ ...ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  ﴿

     

 :: 9  ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں   ﴿

http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-26.html#qur051
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-26.html#qur051
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 557 9 ﴾...ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک  ﴿

 498، 474 ; ﴾ ...ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ﴿

 499، 488 ; ﴾ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی  ﴿

 467 ; ﴾ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب ﴿

     

 :45 33 ﴾...ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳﮴  ﴿

     

، 89، 53 31 ﴾ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ﴿

4;6 

     

 :9 ;  ﴾...ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  ﴿3

 6 31 ﴾...ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿4

     

 474، 3:6 38 ﴾ہ ہ ہ ھ ﴿

 495 39 ﴾ ...ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ  ﴿

 95 37 ﴾ڱ ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  ﴿

     

 7: 9 ﴾  ...ڃ ڃ ڃ چچ چ چ ڇ ڇ  ڃ ﴿

 96 9 ﴾ ...چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ  ﴿

   

     

 91،551 37 ﴾...ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ﴿
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 589 39 ﴾...ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ﴿

 98 51 ﴾...ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ﴿

 98 56 ﴾ې ې ې ى ى ائ  ﴿

     

، ;5،34: 46 ﴾ڳ ڱ    گ گ گ ڳ ڳ ڳ﴿

467 

     

 6; 31 ﴾  ... ...ی ی ی ی جئ حئ ﴿

     

 77 41  چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ﴿

 496 41 ﴾...ک ک ک ک گ گ گ گ ﴿

     

 4:5 7  ﴾...ىب مئ ىئ يئ جب حب خب مب ﴿

﴿
 ...ٺ ٿ ٿ ٿ  

﴾  : 434 ،485 

     

 ::4 3 ﴾  ڭ ۇ ﴿

 466 48 ﴾ۉ ۉ ې ې  ﴿

     

 6;4 8 ﴾ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ﴿

     

﴿
 434 :3 ﴾ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  

 577، 93 41 ﴾ٴۇ ۋ ۋ ۅ﴿
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 434 33 ]اًمبؾد:  ﴾...ہ ہ ہ ھ  ڻ ۀ ۀ ہ ﴿

 5;3 33 ﴾  ھ ھ ہ ہ ہ ھ ھ ڻ ۀ ۀ ہ ﴿

 

، ;:، 7; 7 ﴾...ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ﴿

475 

 579 : ﴾ ۈ ۈ ۇ ۆ ۆ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ﴿

 475 39 ﴾ ڀ ڀ ﴿

 476 :3 ﴾ڀ ٺ ٺ ٺ  ﴿

 476 ;3 ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ﴿

 476 41 ﴾  ڤ ڤ ڤ ڤ ﴿

 476 43 ﴾ڦ ڦ  ﴿

 ;33 36  ﴾...ٱ ٻ ٻ ٻ وئ وئ ۇئ ۇئ ﴿

     

 544 8 ﴾...ک ک ک  ڈ ژ ژ ڑ ڑ ﴿

 6; :  ﴾گ گ گ ﴿

 ;;4 33 ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ  ﴿

 393 5 .﴾ پ پ پ ﴿

     

 ;58، 7; 8 ﴾  ڳ ڱ ڱ   گ گ ڳ ڳ ڳ ﴿

     

 :33، 43 7 ﴾ ...ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ﴿
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 576 3 ﴾ ...ٹ ٹ ٹ ڤ    ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ﴿

     

 555 3  ﴾...ٻ ٻ پ پ ٱ ٻ ٻ ﴿

     

 434 3 ﴾...ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ﴿

     

 46 4  ﴾ ژ ژ ڑ ﴿

     

ک ک ک ک گ  ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ﴿

 ﴾گ

3 588 
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 فهرس األحاديث النبوية

 513 .اسمدأ سمـػسك ومتصدق قمؾقفو

 515 .أظمذمتوهن قمـديمم قموان ومنهنن ،اًمـسوء ذم اهلل اشمؼوا

 436 .مترة سمشق وًمو اًمـور اشمؼوا

 548 .اهلل إمم إقمامل وأطمى أكػعفم، اهلل إمم اًمـوس أطمى

 355 .إذا أقمطقتم وملهمـوا

هو ظمػًما مـفو ًَ همػْمَ ًَ قمغم َيؿلٍم، ومرأي  :43 .إذا طمؾػ

 489 .صمالث من إٓ قمؿؾه اكؼطع اإلكسون موت إذا

 87 .اؾمتوصوا سموًمـسوء ظمػماً 

 436، 86 .اًمعوين وُمّؽواو اعمريض، وقمودوا اجلوئع، أـمعؿوا

 75 .أـمعؿوا اًمطعوم، وصؾوا إرطموم، وصؾوا سموًمؾقل واًمـوس كقوم

 68 .هذا مثل وًمدك ؾموئر أقمطقً

 396 .اقمؿؾوا ومنكؽم قمغم قمؿل صوًمح

 487 .اًمؽوؿمح اًمرطمم ذي قمغم اًمصدىمي أومضل

 514 .قمقوًمه قمغم يـػؼه ديـور اًمرضمل، يـػؼه ديـور أومضل

 395 .ن ًمؽم ومقفو ظمػماً أىمقؿوا قمغم ؾمؼويتؽم ومن

 3:4 وأكو اضمزي سمه زم ومنكه اًمصقوم إٓ

 67 .وؿموهديه ،ويموشمبه ،ومويمؾه اًمرسمو، آيمل

 396 .أٓ إن يمل دم أو مول أو ملصمرة يموكً ذم اجلوهؾقي

 ;41 .اًمؼتقل هذا ىمتؾتم ظمزاقمي معنم يو إكؽم أٓ

 515 .إًمقفن حتسـوا أن قمؾقؽم وطمؼفن أٓ

 5:6 .قمؿؾؽم من هذا: ومقؼول ومقلشمقـو كستعؿؾه وملاًمع سمول ومام ،سمعد أمو

 384 .أمو قمؾؿً يو قمؿرو أن اإلؾمالم
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 554 .ؿمىء سمقتك رم أمو

 339 .أمرت أن أىموشمل اًمـوس طمتى يشفدوا أن ٓ إًمه إٓ اهلل

 7;4 وإن اهلل أمر اعمممـلم سمام. ،إن اهلل ـمقى ٓ يؼبل إٓ ـمقبوً 

 368 .اًمصدىمي إن اهلل مل يرض سمحؽم كبي وٓ همػمه ذم

 511 إن اهلل حيى أن يرى أصمر كعؿته قمغم قمبده.

 514 .حيتسبفو وهو كػؼي، أهؾه قمغم أكػق إذا اعمسؾم إن

 398 سمعد أن ظمطى اًمـوس اكؼؾى ومذسمح. أن اًمـبي 

 471 .: يوسمن آدم َأْكِػقىمول: ىمول اهلل  أنَّ اًمـبي 

 ;41 ىمه أن ديي ضمـقـفو همرة. أن اًمـبي 

 353 يمون يبويع أصحوسمه قمغم إىموم اًمصالة. أن اًمـبي 

 4:6 يؼبل اهلديي ويثقى قمؾقفو. أن اًمـبي 

 :49 .مـسوضمي سمؼمدة  اهلل رؾمول إمم ضموءت امرأة نأ

 ;39 .أن امرأة من ظمثعم ضموءت اًمـبي 

ًَ  شمصدق أنْ   488 .اًمغـى وشململ ،اًمػؼر ختشى ؿمحقح، صحقح وأك

 515 .يمتسقًا إذا وشمؽسوهو ـمعؿً، إذا شمطعؿفو أن

 489 .هبو وشمصدىمً، أصؾفو طمبسً ؿمئً إن

 :47 إن صدىمي اًمسـر شمطػىء همضى اًمرب شمبورك وشمعومم.

 8; .إن ًمؽل أمي ومتـي، وومتـي أمتي اعمول

 4:1 .وموىمبؾوا ًمؾضقف يـبغي سمام ًمؽم وملمروا سمؼوم كزًمتم إن

 315 وٓ شمـظروا إمم من هو وموىمؽم. ،اكظروا إمم من أؾمػل مـؽم

 61 .وملسمؾقً ًمبسً أو وملومـقً، أيمؾً مو موًمك من كًم امإكَّ 

 ;46 .شمصدىمون؟ مو ًمؽم اهلل ضمعل ىمد ًمقس أو

 475 .موًمه من إًمقه أطمى وارصمه مول أيؽم

 6;3 .وراًمـَّ  من ومؽويمه يمون ،مسؾامً ءًا امر أقمتق مسؾم، امرئ أيام
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 7;3 .شملديبفو وملطمسن وملدهبو ضموريي ًمه يموكً رضمل أيام

 383 .إيامٌن سموهلل ورؾموًمه

 6;3 .ؾمبقؾه ذم وضمفود سموهلل، إيامن

 444 .رأؾمك هوام أيمذيك

 486 .راسمح مول ذًمك راسمح، مول ذًمك سمخ،

 333 .سمـي اإلؾمالم قمغم مخس

 384 .شموسمعوا سملم احلٍ واًمعؿرة> ومنهنام يـػقون اًمػؼر واًمذكوب

 541 شمصدىموا قمؾقه.

 435 .اًمسالم وشمؼرأ اًمطعوم، شمطعم

، 81، 44 .واًمؼطقػي رهمواًمد اًمديـور قمبد شمعس

;8 ،577 

 4:6 .هتودوا حتوسموا

 76 .شممظمذ من أهمـقوئفم، ومؽمد قمغم ومؼرائفم

 7;3 .اهلل ؾمبقل ذم اًمغوزي: قموهنم اهلل قمغم طمق صمالصمي

 ;7 اعموت. ويمراهقي اًمدكقو طمى

 351 .اًمغـم من واًمشوة ،احلى من احلى ظمذ

 515 .سموعمعروف ووًمدك يؽػقك مو ظمذي

 487 .شمعول سمؿن واسمدأ همـى، فمفر قمن يمون وم اًمصدىمي ظمػم

 485 .وديـور رىمبي، ذم أكػؼته وديـور اهلل، ؾمبقل ذم أكػؼته ديـور

 387 .واًمراطمؾي اًمزاد

 484 .فمؾه إٓ فمل ٓ يوم فمؾه ذم شمعومم اهلل يظؾفم ؾمبعي

 517، 487 .صمـتون اًمرطمم ذوي وقمغم صدىمي، اعمسويملم قمغم اًمصدىمي

 :46 .مسويملم ؾمتي سملم سمػرق شمصدق أو أيوم، صمالصمي صم

 3:6 .ضمـي اًمصوم
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 386 .اًمعٍ واًمثٍ

 :41 .اًمعؿد قمْؼلِ  مثل ُمَغّؾظ> اًمعؿد ؿمبهِ  قَمؼُل 

 :47 .وموشمؼوا اًمـور وًمو سمشق مترة

 478 .وشمصدىموا ،وصؾوا ،ويمؼموا اهلل ومودقموا ذًمك رأيتم ومنذا

 479 .شمؽػرهو وضموره ،ووًمده ،وموًمه ،أهؾه ذم اًمرضمل ومتـي

 :3 مـه همػم متؿول موًٓ وهمػم متلصمل موًٓ.ومؾقليمل 

 4:9 .ومؿن يلظمذ موًٓ سمحؼه يبورك ًمه ومقه

 435 .أضمر رـمبي يمبد يمل ذم

 437 .مسؽقـوً  ؾمتلم قمـه هبو وملـمعؿي اذهبي أطمسـً، ىمد

 :39 .اطمؾؼوا صمم وموكحروا ىموموا

 479 .ضمـي واًمصقوم ىمرسمون، اًمصالة قمجرة سمن يمعى

 515 .يُؼوت منْ  عيضق   أن إصْمام سموعمْرء يمػى

 :9 يمل اعمسؾم قمغم اعمسؾم طمرام.

 ;46 .اًمشؿس ومقه شمطؾع يوم يمل صدىمي، قمؾقه وساًمـَّ  من ؾمالمى يمل

 3:1 .اًمصوم إٓ ًمه آدم اسمن قمؿل يمل

 ;46 .صدىمي معروف يمل

 565 .يمؾؽم راع ويمؾؽم مسمول قمن رقمقته

 513 .خمقؾي وٓ إرساف همػم ذم وشمصدىموا، ،واًمبسوا ،واذسموا يمؾوا

ي ة ؾَمو   :54 .ٓ حتل اًمصدىمي ًمغـي وٓ ًمذي مرَّ

 ;47 .ٓ طمسد إٓ ذم اصمـلم: رضمٌل آشموه اهلل اًمؼرآن ومفو

 5:، 73 ٓ رضر وٓ رضار.

 76 .ٓ يممُن َأطمُديمم طمتَّى حيىَّ ٕظَمقِه مو حيىُّ ًمـػسه

 5:6 .احلؽم ذم واعمرشمٌم اًمرار اهلل ًمعن

 5:5 .واعمرشمشـي اًمرار قمغم اهلل ًمعـي
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 449 .وومقف ومو اًمدكقو من ظمػم روطمي أو اهلل ؾمبقل ذم ًمغدوة

 457 . خمطومي يمؾفو كوىمي، ؾمبعامئي اًمؼقومي يوم هبو ًمك

 418 .ديـه من ومسحي ذم اعمممن يزال ًمن

 544 .اًمؾفم إين أقموذ سمك من اًمؽػر واًمػؼر وأقموذ سمك من قمذاب اًمؼؼم

 3; .ه مثؾه صموكقوً ًمو أنَّ ٓسمن آدم واد من ذهى> ٕطمى أن يؽون ًم

 ;: .صموًمٌ ًمه يؽون أن ًمتؿـى ذهى من واديون آدم ٓسمن يمون ًمو

 93 .صموًمثوً  ٓسمتغى هلام مول، من واديون آدم ٓسمن يمون ًمو

 357 .اًمتؿرة شمرده اًمذي اعمسؽلم ًمقس

 549 .ًمقس اعمسؽلم اًمذي يطوف قمغم اًمـوس شمرده

 5;4 .إؾمواق ذم ؾمخوب وٓ همؾقظ وٓ سمػظ ًمقس

 7;3 .اعمسلًمي أقمرضً ًمؼد ،اخلطبي رتـأىمص يمـً ًمئن

 5;4، 63 .يده قمؿل من يليمل أن من ظمػماً  ىمط ـمعومو أطمد أيمل مو

 414 .مو أكو ََحَْؾتؽم، سمل اهلل ََحَؾؽم، وإين  واهلل

 45 .اومؽمضته قمؾقه مو شمؼرب إزم قمبدي سمشىء أطمى ممو

 8; .مو ذئبون ضموئعون أرؾمال ذم همـم سملومسد هلو من طمرص اعمرء

 1; .هذا ذم رأيكمو 

 439 ًمك؟ مو

ّٓ  معـو مو  499 .اعموء إ

 8;4 .طمؼفو مـفو يمدى ٓ ومضي وٓ ذهى صوطمى من مو

 449 .اهلل سموقمد إٓ اهلل ؾمبقل ذم يوًمو يصوم قمبد من مو

 77 أو يغرس همرؾمًو. ،مو من مسؾم يزرع زرقموً 

 ;46 .ـمػم مـه ومقليمل ،زرقموً  يزرع أو همرؾموً  يغرس مسؾم من مو

 478، 476 .أطمدمهو ومقؼول يـزٓن مؾؽون إٓ ومقه اًمعبود يصبح يوم من مو

 338 .مو مـع ىموم زيموة أمواهلم إٓ مـعوا اًمؼطر
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 :47 .مو كؼص مول من صدىمي

 :53 طمديد. من ضمبتون قمؾقفام رضمؾلم مثل اًمبخقل واعمتصدق مثل

 ، 3:6 ،75 .مثل اعمممـلم ذم شموادهم وشمراَحفم وشمعوـمػفم

51: 

 497 .اعمسؾم أظمو اعمسؾم ٓ يظؾؿه وٓ يسؾؿه 

 531 .وٓ حيؼره ،وٓ خيذًمه ،اعمسؾم أظمو اعمسؾم، ٓ يظؾؿه

 419 .أدكوهم سمذمتفم ويسعى دموؤهم، شمتؽووملاعمسؾؿون 

 6: .مثل ًمه ؿمجوقًمو >وشمهزيم من أشموه اهلل موًٓ ومؾم يمد  ٍ ٍ ٍ

 449 .يًؼووشمصد سموهلل إيامًكو اهلل، ؾمبقل ذم ومرؾًمو اطمتبس من

 5: . ظموـمئ ومفو اطمتؽر من

 5:6 .رزىمو ومرزىمـوه قمؿل قمغم اؾمتعؿؾـوه من

 6;4 من أصبح آمـو ذم رسسمه، معورم ذم سمدكه، قمـده ىموت يومه.

 5;86،3 من أقمتق رىمبي مسؾؿي، أقمتق اهلل سمؽل قمضو مـفو.

 :47 اهلل .ذم ؾمبقل اهلل، كودي ذم اجلـي يو قمبد  من أكػق زوضملم

 388، 55 .اجلـي ذممثؾه  ًمه اهلل سمـى مسجداً  هلل سمـى من

 478 .ـمقى يمسى من مترة سمعدل شمصدق من

 463 .همزا ومؼد هموزيو ضمفز من

ٍّ  من  383، 379 .يػسق ومل يرومٌ ومؾم هلل طم

هو ظمػًما مـفو  414 .َمْن طمَؾف قمغم َيؿلٍم، ومرأى همػْمَ

 73 .أرضلم ؾمبع من ـموىمه إرض من ؿمؼم ىمقد فمؾم من

 448 .اهلل ؾمبقل ذم ومفو اًمعؾقو هي اهلل يمؾؿي نًمتؽو ىموشمل من

 431 .خموض سمـً صمالصمون اإلسمل من ومديته ظمطل ىمتل من

 418 .اًمـظرين سمخػم ومفو ىمتقل> ًمه ىُمتِل َمن

 419 .اعمؼتول أوًمقوء إمم دومع متعؿداً  مممـوً  ىمتل من
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 533 .من يمون معه ومضل فمفر ومؾقعد سمه قمغم من ٓ فمفر ًمه

 4:3 .ضقػه ومؾقؽرم أظمر اًمقومو سموهلل يممن يمون من

 563 .من يموكً ًمه ومضل أرض ومْؾقزرقْمفو أو ًمِقؿـْحفو أظموه

 4:4 .اهلل يـيعص أن كذر ومن ومؾقطعه، اهلل يطقع أن كذر من

 :51، 496 .من كػس قمن مممن يمرسمي من يمرب اًمدكقو كػس اهلل قمـه يمرسمي

 531، 75 .اعمممن ًمؾؿممن يموًمبـقون يشد سمعضه سمعضًو وؿمبك

، 59، 8 .كعم اعمول اًمصوًمح ًمؾرضمل اًمصوًمح

;9 ،4;3 

 ;39 .دين أمك قمغم يمون ًمو أرأيً قمـفو، طمجي كعم

 3; .هذا مثل إرض ملء من ظمػم هذا

 5:7 .َحؾفم ىمبؾؽم يمون من أهؾك اًمشح ومننَّ  اًمشح، واشمؼوا

 469 .وأقمؾؿفم أن اهلل اومؽمض قمؾقفم صدىمي شممظمذ من أهمـقوئفم

 63 .طمبؾه أطمديمم يلظمذ ٕنْ  سمقده كػز واًمذي

 ;47 .واًمصدىمي سمرهون

 :47 .واًمصدىمي شمطػىء اخلطقئي يمام شمطػىء اعموء اًمـور

 533 .واهلل ذم قمون اًمعبد مو دام اًمعبد ذم قمون أظمقه

 414 واهلل ٓ أَحؾؽم، ومو قمـدي مو أَْحِؾؽم قمؾقه.

، 77،473 .درضمي هبو ازددت إٓ اهلل وضمه هبو شمبتغي كػؼي شمـػق ًمن وإكك

514 

 5;3 .يموكتو إٓ مسؾؿتلم امرأشملم أقمتق رضمل وأيام

 37 ورضمل اقمتبد حمررًا.

 476 .ورضمل شمصدق سمصدىمي وملظمػوهو طمتى ٓ شمعؾم ؿمامًمه

 415 .ومو أهؾؽك؟

 413 يو قمبد اًمرَحن سمن ؾمؿرة، ٓ شمسلِل اإلمورة.
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 478 .يوسمن آدم أكػق أكػق قمؾقك

 6;4 يلهيو اًمـوس اشمؼوا اهلل وأمجؾوا ذم اًمطؾى.

 487 .شمعول سمؿن واسمدأ اًمسػغم، اًمقد من ظمػم اًمعؾقو اًمقد

 437 .رىمبي يعتق

 3; يؽؼم اسمن آدم ويؽؼم معه اصمـون: طمى اعمول وـمول اًمعؿر.

 387 .واًمراطمؾي اًمزاد احلٍ يوضمى
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 واألقوال فهرس األثار

 483 حلسن اًمبٍميا .أومضل اًمتطوع وإظمػوء أطمسن، اًمزيموة إفمفور

 64 اسمن مسعود إين ٕيمره أن أرى اًمرضمل ومورهمًو.

 344 اسمن مسعود .اًمزيموة وإيتوء اًمصالة، سمنىمومي أمرشمم

 499 قمبد اًمرَحن سمن قموف .دًّموين وموًمك أهؾك ذم ًمك اهلل سمورك

 ًُ  449 قمؿر سمن اخلطوب .اهلل ؾمبقل ذم ومرس قمغم َحؾ

 9; اسمن قمبوس .اًمدراهم واًمدكوكػم ظمواشمم اهلل ذم إرض

 3:6 اسمن قمبوس .يستطقعون ٓ اًمؽبػمة واعمرأة اًمؽبػم، ؿمقخ

 3:5 ؾمؾؿي سمن إيموع يمون من أراد أن يػطر ويػتدي.

 59 أسمو إؾمحوق اًمسبقعي اًمدين. قمغم قموكوً  اًمسعي يرون يموكوا

 9;، 59 ؾمعقد سمن اعمسقى .من طمؾه اعمول مجع يريد ٓ ومقؿن ظمػم ٓ

 41 أسمو مسعود اًمبدري .ـو كحوملعمو كزًمً آيي اًمصدىمي، يم

 59 يوؾمف سمن أؾمبوط اًمدكقو. ظمؾؼً مـذ زمون رم اعمول يمون مو

 59 ؾمػقون اًمثوري اعمممن. ؾمالح هذا زموكـو رم اعمول

 :35 اًمزهري .راينـكص أو هيودي من أؾمؾم من

 9; سمعض احلؽامء من أصؾح موًمه ومؼد صون إيمرملم.

 ;6 قمؿر سمن اخلطوب من يمون قمـده مول يتقم ومؾقتجر ذم.

 59 حمؿد سمن اعمـؽدر اًمِغـى. اًمُتؼى قمغم اًمعون كعم

 441 اسمن قمبوس هي ًمقسً سمؿـسوظمي هي ًمؾشقخ اًمؽبػم.

 9; أسمو اًمزكود هي وإن أدكتـي مـفو ومؼد صوكتـي قمـفو. 

 64 قمؿر سمن اخلطوب يو معشـر اًمػؼراء ارومعوا رؤوؾمؽم، ادمروا
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 فهرس المصادر والمراجع
، مجــع وشمؼــديم اسمـــه اًمــديمتور: أَحــد ـموًمــى   م حمؿااا ملري اار م يمم قؿاايآثاا ا م  اا .3

 هـ.9;;3اإلسمراهقؿي، دار اًمغرب اإلؾمالمي، اًمطبعي إومم 

، ٓسمن اعمـذر، حتؼقق: ومماد قمبد اعمـعم أَحـد، دار اعمسـؾم، اًمطبعـي إومم م مج ع .4

 هـ.3647

ًمي موضمستػم، ًمؾطوًمـى: ، رؾموأحؽ م مالشتط ظة دم محلج دم ضوء مدستجامت مدع رصة .5

 هـ.3646يوؾمف قمبد اًمرطمقم ؾمؾقم ؾمالمي، ضمومعي اًمـجوح اًموـمـقي، ومؾسطلم، 

: ًمؾؼويض حمؿد سمن قمبد اهلل أسمو سمؽر سمن اًمعريب اعمعـوومري، اإلؿمـبقكم،  أحؽ م ملؼمآن .6

هــ، 3646هـ، دار اًمؽتى اًمعؾقؿي، سمـػموت ًمبــون، اًمطبعـي اًمثوًمثـي، 765اعموًمؽي اعمتورم ؾمـي 

 م.4115

هـــ، 848:  ًمعــكم سمــن حمؿــد أمــدي  اعمتــورم ؾمـــي حؽاا م دم ألااول ممحؽاا مم  .7

 هـ.3614حتؼقق: اًمشقخ قمبداًمرزاق قمػقػي، اعمؽتى اإلؾمالمي، سمػموت اًمطبعي اًمثوكقي، 

، ًمإلموم أسمو طمومد حمؿد سمن حمؿد سمن حمؿد اًمغزازم اًمطـود، ، إحق ء ظؾوم ملاين .8

 ـمبعي دار اعمعرومي، سمػموت، سمدون شموريخ.

احلسـن قمـكم سمـن حمؿـد سمـن حمؿـد سمـن طمبقـى اًمبٍمـي  يبٕ :اكق  وملااينأدب مل .9

 هـ.8:;3، دار مؽتبي احلقوة، ـمبعي ه671اًمبغدادي، اًمشفػم سموعمووردي اعمتورم: 

، اًمطبعـي اًمريـوض واًمتوزيـع، رـًمؾـشـ اعمعـورف مؽتبي: ًمإلموم اًمبخوري، ممدب مدػمد .:

 هـ.;363إومم 

ـــدين ًمؾشـــقخ : ملساااريق  اومء ملغؾقااا  دم جاااميج أح ديااا   ـااا اإ .; ـــوس اًم ـــد ك  حمؿ

اًمطبعـي ، سمـػموت، اعمؽتـى اإلؾمـالمي، إذاف: زهػم اًمشوويش، هـ3641إًمبوين اعمتورم: 

 .م7:;3 ،هـ 3617اًمثوكقي 

، شملًمقف: قمبد اعمعز ظمطوب، مطبعي اعمجـد، مصــر، أرسما ملصق م دم ملؼمآن ملؽميم .31

 سمدون شموريخ.
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زازم، دار هنضــي مصـــر، ـمبعــي ؾمـــي اإلؾمــالم وإوضــوع آىمتصــوديي، حمؿــد اًمغــ .33

 م.4114

ضمتامقمي، د/حمؿد ؿموىمي اًمػـجـري، اًمطبعـي اًمثوًمثـي، اهلقئـي اإلؾمالم واًمضامن آ .34

 .م1;;3اعمٍميي اًمعومي ًمؾؽتوب، اًمؼوهرة، 

 ،اًمػـجـري ؿمـوىمي حمؿـد د: /أ اعمستشـور شمـلًمقف آىمتصـوديي واعمشؽؾي اإلؾمالم .35

 إوىموف. وزارة اًمعرسمقي، مٍم مجفوريي ىمؾقوب، اًمتجوريي إهرام مطوسمع/ ط

 إؾمامء واًمصػوت ًمؾبقفؼي. .36

 هـ.3633إؿمبوه واًمـظوئر ًمؾسقوـمي، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، اًمطبعي إومم،  .37

أصول آىمتصود اإلؾمالمي، حمؿد قمػر، ويوؾمف يمامل، دار اًمبقون اًمعريب، ضمـدة،  .38

 م7:;3

شــؼقطي، دار أضواء اًمبقون ذم إيضـوح اًمؼـرآن سمـوًمؼرآن، ًمؾشـقخ حمؿـد اعمختـور اًم .39

 هـ.3637اًمػؽر، سمػموت، ًمبـون، ـمبعي 

أضــواء اًمبقــون ذم إيضــوح اًمؼــرآن سمــوًمؼرآن، حمؿــد إمــلم اًمشـــؼقطي، دار اًمػؽــر،  .:3

 هـ.3637

ًمؾديمتور قمؿر سمن ومقحون سمن قمقود اعمرزوىمـي، ضمومعـي م: مقتص دي ت ملغـى دم م شال .46

 هـ.3645اعمؾك ؾمعود،اًمريوض،  اًمطبعي إومم 

ــ .41 ــوع، ٕيب سمؽ ــراهاإلىمـ ــن إسم ــورم ؾمـــي قر حمؿــد سم ــذر اًمـقســوسموري، اعمت ــن اعمـ م سم

 .هـ 3636،  4د. قمبد اهلل اجلؼمين ، مؽتبي اًمرؿمد ، اًمريوض ، ط  ؼقق: حت هـ، ;53

، ًمإلموم أيب قمبد اهلل حمؿد سمـن إدريـس اًمشـوومعي، دار اعمعرومـي سمـػموت، ـمبعـي ممم .43

 م.1;;3هـ، 3631ؾمـي 

ومماد أَحـد قمـكم، مؽتبـي إكجؾـو اعمٍمـيي،  ، د/ إسمراهقمم كػ ق ملع م دم م شالم .44

 م.95;3ـمبعي 

 ، قمبد اًمعزيز سمن حمؿد اًمسؾامن.ممكوما ملس ضع ت آلي ت ج  ع ت .45
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: ًمبدر اًمـدين حمؿـد سمـن هبـودر سمـن قمبـد اهلل اًمزريمٌمـ ملريحم مدحقط دم ألول ملػؼه .46

 هــ، ضـبط وشمعؾقـق/د: حمؿـد حمؿـد شمـومر، دار اًمؽتـى اًمعؾقؿـي، سمـػموت6;9اعمتورم ؾمـي 

 م.4111-هـ3643اًمطبعي إومم ؾمـي 

ٓسمن قمجقبي اًمصوذم، حتؼقـق: أَحـد قمبـد اهلل  :ملريحم مدايا دم تػسر ملؼمآن مدجقا .47

 هــ.;363اًمؼرر رؾمالن، كنم ديمتور: طمسن قمبوس زيمي، اًمؼوهرة، 

ٕيب سمؽــر سمــن مســعود سمــن أَحــد اًمؽوؾمــوين  :مم عايااام ع ملصااـ  ع دم تمتقاا  مل اا .48

 م.8:;3هـ، 3618ًمؽتى اًمعؾؿقي، سمػموت، ًمبـون، اًمطبعي اًمثوكقي، هـ، دار ا7:9اعمتورم: 

 ، ٓسمن ىمقم اجلوزيي، حتؼقق: حمؿد قمكم قمؿران، دار قمومل اًمػوائد.يام ع ملػوم ا .49

حؿد سمن حمؿد سمـن قمبـد اًمـرزاق احلسـقـي، ، عم ن جوم م ملؼ  وس ت ج ملعموس .:4

 وريخ.شمضـى اًمزسمقدي، دار اهلديي، ـمبعي سمدون شمأسمو اًمػقض اعمؾؼى سمؿر

 م.6:;3ًمؾطوهر سمن قموؿمور، اًمدار اًمتوكسقي ًمؾـنم، شموكس، ـمبعي  :ملتحميم وملتـويم .;4

حمؿد كوس اًمـدين إًمبـوين اعمتـورم  :ظ جلف  م شالم ويمقف جميج   ؽؾة ملػؼم .51

 م.6:;3هـ، 3617هـ، اعمؽتى اإلؾمالمي، اًمطبعي إومم 3641ؾمـي 

ؼوي سمن قمبد اهلل، أسمو حمؿد زيمي : ًمإلموم قمبد اًمعظقم سمن قمبد اًمملسغق  وملس ق  .53

هـ، حتؼقـق: إسمـراهقم ؿمـؿس اًمـدين، دار اًمؽتـى اًمعؾقؿـي، 878اًمدين اعمـذري، اعمتورم ؾمـي 

 هـ.3639سمػموت، 

ــي ـ، ًمؾشــملتعميػاا ت .54 ــون، اًمطبع ــػموت ًمبـ ــي، سم ــى اًمعؾؿق ريف اجلرضمــوين، دار اًمؽت

 هـ.3615إومم 

حتؼقـق، د: حمؿـد قمبـد ، ًمؾراهمى إصػفوين، دراؾمـي وتػسر ملممغ  مملػف ين .55

اًمعزيز سمسقوين، اعمؼدمي وؾمورة اًمػوحتي واًمبؼرة، يمؾقي أداب، ضمومعـي ـمـطـو، اًمطبعـي إومم 

 هـ.3641

دار ، عمحؿد سمن ضمرير اًمطـؼمي، شضمومع اًمبقون ذم شملويل آي اًمؼرآن»، تػسر ملطزي .56

 هـ.3644هجر ًمؾـنم واًمتوزيع، اًمطبعي إومم 

 ، عمحؿد قمبد اعمـعم اجلامل.ملتػسر ملػميا لؾؼمآن مدجقا .57
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ري، ـًمإلمــوم أيب اًمػـداء إؾمـامقمقل سمـن قمؿــر سمـن يمثـػم اًمبصــ :تػسار ملؼامآن ملعماقم .58

 هـ.3641هـ، ـمبعي دار ـمقبي، اًمطبعي اًمثوكقي، 996اًمدمشؼي، اعمتورم ؾمـي 

هــ، دار 1;35، قمبد اًمؽريم يوكس  اخلطقى، اعمتورم ؾمــي ملتػسر ملؼمآين لؾؼمآن .59

 هرة.اًمػؽر اًمعريب، اًمؼو

> ًمؾػخر اًمرازي، دار إطمقوء اًمـؽماث، سمـػموت اًمطبعـي ش ػ تقح ملغق » ملتػسر ملؽرير .:5

 هـ.  3641اًمثوًمثي، 

هـ، ذيمي مؽتبي 3593: َٕحد سمن مصطػى اعمراهمي، اعمتورم ؾمـي تػسر مدممغي .;5

 م.68;3هـ، 3587ومطبعي مصطػى اًمبويب احلؾبي وأوٓده سمؿٍم، اًمطبعي إومم، 

ؿد سمن رؿمقد سمـن قمـكم رضـو سمـن حمؿـد ؿمـؿس اًمـدين اًمؼؾؿـوين، ، حمتػسر مدـ ا .61

 م.1;;3هـ، اهلقئي اعمصـريي اًمعومي ًمؾؽتوب، 3576احلسقـي، اعمتورم ؾمـي 

دار اًمػؽر اعمعـوس،  وهبي اًمزطمقكم، ذم اًمعؼقدة واًمنميعي واعمـفٍ، ،ملتػسر مدـر .63

 هـ.:363دمشق، اًمطبعي اًمثوكقي، 

ٕيب اًمؼميموت قمبد اهلل سمـن أَحـد ش: ؼوئق اًمتلويلمدارك اًمتـزيل وطم» تػسر ملـسػي .64

هـ، حتؼقق: يوؾمف قمكم سمديوي، شمؼـديم: حمـي 931سمن حمؿود طموومظ اًمـسػي، اعمتورم ؾمـي 

 م.:;;3هـ، ;363اًمدين مستو، دار اًمؽؾم اًمطقى، سمػموت، اًمطبعي إومم، 

 : إلؾمامقمقل طمؼي سمـن مصـطػى اإلؾمـتوكبوزم اخلؾـومل، اعمـومم تػسر اوح ملريق ن .65

 هـ، دار اًمػؽر ، سمػمو3349سمو اًمػداء، اعمتورم ؾمـي أ

ــن تػساار شااواة ملػ اااة وملريؼاامة .66 ــن قمثقؿــلم، دار اسم ــن صــوًمح سم ــد سم : ًمؾشــقخ حمؿ

 هـ.3645اجلوزي، اًمطبعي إومم 

: وحتديـد مـدى آًمتـزام سمـه، أ.د: قمبـد ملتؼايم مالقتص دي حلا مالشتط ظة دم محلاج .67

، معفـد 3641سمـن طمسـن احلســي، موؾمـم طمـٍ اًمؼودر حمؿد قمبد اًمؼـودر قمطقـي، ود: أَحـد 

 ظمودم احلرملم ٕسمحوث احلٍ، ضمومعي أم اًمؼرى، وزارة اًمتعؾقم اًمعوزم.

ــوان د/ ،ملتؽ فاا  مالجتيظااي دم م شااالم .68 ــد اهلل كوصــح قمؾ ، دار اًمســالم ًمؾطبعــي قمب

 ًمؾـشـر واًمتوزيع.
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قي ًمؾـشــر ريمي اًمعرسمـ، قمبد اًمعول أَحد قمبد اًمعول، اًمشملتؽ ف  مالجتيظي دم م شالم .69

 م.:;;3هـ، :363واًمتوزيع، 

، أ.د: حمؿد سمـن أَحـد اًمصـوًمح، ضمومعـي ملتؽ ف  مالجتيظي دم مل اميعة م شال قة .:6

 هـ.3635اإلموم حمؿد سمن ؾمعود، اًمطبعي اًمثوكقي، 

ًمزين اًمدين اعمـووي، كنمـ قمـومل اًمؽتـى، اًمؼـوهرة،  :ملتوققف ظذ  فيت ملتع ايف .;6

 هــ .3631اًمطبعي إومم 

، ًمؾشقخ اًمسعدي، حتؼقـق: قمبـد اًمـرَحن ملؽميم ملممحن دم تػسر كالم مدـ نتقسر  .71

 هـ.3641سمن معال اًمؾوحيق، ـمبعي ممؾمسي اًمرؾموًمي، اًمطبعي إومم 

ــن ىموؾمــم اًمـجــدي،   :ح صااقة مملااول مل الثااة .73  اًمشــمون وزارةًمؾشــقخ حمؿــد سم

 هـ.3638ي ، ـمبعاًمسعوديي اًمعرسمقي اعمؿؾؽي، واإلرؿمود واًمدقموة وإوىموف اإلؾمالمقي

طموؿمقي رد اعمحتور قمغم اًمـدر اعمختـور، ٓسمـن قموسمـدين، دار اًمػؽـر اًمطبعـي إومم،  .74

 هـ.3634

، عمفو يوؾمف ضمور اهلل اجلور اهلل، رؾموًمي موضمستػم، محل  وملريغض دم ملؼمآن ملؽميم .75

 م.;;;3هـ، ;363سمؽؾقي اًمدراؾموت اًمعؾقو، ىمسم اًمتػسػم وقمؾوم اًمؼرآن، ضمومعي اًمؽويً، 

ــد اًمــرَحن حمؿــد اًمــدورسي، دار  ـ فعااه -أرسماه-محلااج أحؽ  ااه .76 ، ًمؾشــقخ: قمب

 هـ، اًمطبعي إومم.3643إؿمبقؾقو ًمؾـنم واًمتوزيع، اًمطبعي إومم 

، أَحد سمن قمبداًمرطمقم ، اعمعروف سموزم اهلل اًمدهؾوي، دار اجلقل، حجة مهلل ملري لغة .77

 هـ.3648اًمطبعي إومم 

 م، 86;3، دار اًمـقل ًمؾطبوقمي، ، قمكم قمبد اًمواطمد واذمحؼوق م كس ن دم م شالم .78

ر ـهقم اًمشـقخ، اًمـدار اًمعوعمقـي ًمـشـا، إسمـراهقم ؾمــد إسمـرملػؼم م شال ي د ؽؾة محل  .79

 .م4133ؾمؽـدريي، اًمطبعي إومم، ر، اإلـواًمتوزيع، مص

، ًمؾديمتور: يوؾمف اًمؼرضووي، مـن مـشـورات اعمؽتـى محلالل ومحلممم دم م شالم .:7

 .هـ35:4اإلؾمالمي، اًمطبعي اًمثوكقي، 
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كعــقم أَحــد سمــن قمبــد اهلل سمــن أَحــد سمــن  ٕيب: حؾقااة ممولقاا ء وضريؼاا ت مملااػق ء .;7

هــ 6;35سمجوار حموومظـي مٍمـ،  -اًمسعودة ، دار هـ651إؾمحوق سمن إصبفوين اعمتورم ؾمـي 

 .م96;3 -

ــوراحااوما محلراا امت .81 ــن ومفــدًمؾبوطمــٌ:  ه، رؾمــوًمي ديمت ــد سم ــز قمب ــن اًمعزي ــد سم  اهلل قمب

 هـ.;364، ؾمـي ؾمعود اعمؾك ضمومعي - اًمؽمسمقي ؽؾقيسم اإلؾمالمقي اًمثؼوومي ىمسم، اًمسـقدي

، د:قمبـد اهلل أَحـد قمبـد اهلل، معفـد ظمـودم  ا412دامشة تؼايم كؿقة مالفسمش حج  .83

 احلرملم ٕسمحوث احلٍ، ضمومعي أم اًمؼرى، وزارة اًمتعؾقم اًمعوزم.

، إجيوسمقوهتـو وؾمـؾبقوهتو، دامشة ظان إشاؽ ن محلجا ج  ان خاالل ضاوميط م شاؽ ن .84

 ؾموشمذة، ضمومعي أم اًمؼرى، مريمز أسمحوث احلٍ.جمؿوقمي من إ

، ًمؾــديمتور: يوؾمــف دوا ملزكاا ة دم ظااالج مد ااؽالت مالقتصاا دية وهو  كج حفاا  .85

 م.4113هـ، 3645اًمؼرضووي، دار اًمنموق، اًمطبعي إومم 

، د: أَحد ومتحي هبـز، دار اًمنموق، اًمؼوهرة، اًمطبعـي ملاية دم مل اميعة م شال قة .86

 هـ.3616اًمثوًمثي، 

أسمو إقمغم اعمودودي، اًمدار اًمسعوديي ًمؾـنم واًمتوزيع، ضمدة، اًمطبعي اًمثوكقـي،  ، ملمي .87

 هـ.3619

، قمقسـى أيـوب اًمبـوروين، مجعقـي ملمق ية مد لقة دم ظفا ملمشول ومخلؾػ ء ملممصاين .88

 م .8:;3هـ، 7;35اًمدقموة اإلؾمالمقي اًمعوعمقي، ـمراسمؾس ، ًمقبقو، اًمطبعي إومم 

 اًمطبعـي اًمشــروق، دار اًمغـزازم، اًمشـقخ حمؿـد ،وملؼؾا  ملعؼا  يان م يين اك  ز .89

 م.4118 -هـ 3649 اًمثوًمثي

: ٕيب اعمعـوزم حمؿـود ؿمـؽري اوح مدع ين دم تػسر ملؼمآن ملؽميم وملسريع مد  ين .:8

هـــ، دار إطمقــوء اًمــؽماث 3564سمــن قمبــد اهلل سمــن حمؿــد سمــن أيب اًمثـــوء أًمــود، اعمتــورم ؾمـــي 

 اًمعريب، سمػموت،.

، ٓسمن ىمقم اجلوزيي، ممؾمسي اًمرؾموًمي، سمػموت، اًمطبعـي  اي خر ملعري د زمد مدع د دم .;8

 هـ.3637اًمسؾبعي واًمعنمون، 



 الفهارس                                     العبادات المالية في القرآن الكريم       

 

 

64; 

ــف : وملتااوزيعي ملزكاا ة ممشاارش مل ااظقة وملاااوا م كي ااي .91 ــد اًمؾطق د/ كعؿــً قمب

هــ، 3635مشفور، اعممؾمسي اجلومعقي ًمؾدراؾموت واًمـنم واًمتوزيع، سمػموت، اًمطبعـي إومم 

 م.5;;3

، اعمستشور: قمثامن طمسلم قمبد اهلل، دار اًموومـوء، مالجتيظي م شال ي ملزك ة ملرين .93

 م.;:;3هـ، ;361مٍم، اًمطبعي إومم 

 ، أَحد إؾمامقمقل حيقى، دار اعمعورف، اًمؼوهرة.ملزك ة ظري دة   لقة وآدمة مقتص دية .94

، ديمتور: قمبد اعمجقد ىمدي، مؼول مـشور سمؿجؾـي رؾمـوًمي ملزك ة  ن  ـموا مقتص دي .95

 هـ.3646ائريي، اًمعدد اًمثوين، رضمى اعمسجد اجلز

ــي إومم ملزكاا ة وملراااميرية .96 ــػموت، اًمطبع ــوم سم ــوء اًمعؾ ــي، دار إطمق ــوزي قمـوي ، د: هم

 هـ.3638

، عمحؿد سمـن أَحـد سمـن مصـطػى سمـن أَحـد اعمعـروف سمـليب زهـرة ز مة ملتػ شر .97

 هـ> دار اًمػؽر اًمعريب، ـمبعي سمدون شموريخ.6;35اعمتورم ؾمـي 

: ًمؾشــقخ حمؿــد كــوس ء  اان فؼففاا  وفوم ااا  شؾسااؾة ممح دياا  ملصااحقحة وي .98

 هـ، مؽتبي اعمعورف، اًمريوض.3641اًمدين إًمبوين اعمتورم ؾمـي 

حمؿد كوس ًمؾشقخ  :شؾسؾة ممح دي  ملرعقػة ومدوضوظة وأثم   ملسقئ دم مم ة .99

اعمؿؽؾـي  -اًمريـوض  ،دار اعمعـورفهــ، 3641اعمتـورم ؾمــي  اًمدين سمن احلوج كـوح إًمبـوين

 .م 4;;3هـ /  3634، اًمطبعي إومم، سعوديياًمعرسمقي اًم

أيب قمبــد اهلل أَحــد سمــن حمؿــد سمــن طمـبــل اًمشــقبوين، اعمتــورم ؾمـــي  ًمإلمــومملسااـة:  .:9

هـ، حتؼقـق، د: حمؿـد ؾمـعقد ؾمـومل اًمؼحطـوين، دار اسمـن اًمؼـقم، اًمـدموم، اًمطبعـي إومم 463

 هـ.3618

زويـي اعمتورم ؾمــي اًمؼ سمن موضمه قمبد اهلل حمؿد سمن يزيد ًمإلموم أيب: شـن مين   جه .;9

 .حتؼقق: حمؿد ومماد قمبد اًمبوىمي، سمػموت –دار اًمػؽر ، هـ495

داود ؾمؾقامن سمن إؿمعٌ سمن إؾمحوق سمن سمشـػم سمـن ؿمـداد  : ًمإلموم أيبشـن أيب دمود .1:

ِجْستوين اعمتورم ؾمـي   هـ،دار اًمؽتوب اًمعريب ـ سمػموت.497سمن قمؿرو إزدي اًمسَّ
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ــن قمقســى سمــن ؾَمــًمإلمــوم : شااـن ملس اا ي .3: ْورة سمــن موؾمــى سمــن اًمضــحوك، حمؿــد سم

 ،آظمـرونو حتؼقـق وشمعؾقق:أَحـد حمؿـد ؿمـويمر،، هــ;49اًمؽممذي، أسمو قمقسى اعمتورم ؾمــي 

 .م97;3 -هـ  7;35اًمطبعي اًمثوكقي، ، مٍم –ذيمي مؽتبي ومطبعي مصطػى اًمبويب احلؾبي 

احلسـن قمـكم سمـن قُمَؿـر اسمـن أَحـد سمـن مفـدي اًمـدارىمطـي،  ٕيب: شـن ملااماقطـي .4:

هـ، طمؼؼـه وضـبطه: ؿمـعقى إركـوؤو، وطمسـن قمبـد اعمــعم ؿمـؾبي، وقمبـد :57اعمتورم ؾمـي 

هــ، 3646اًمؾطقف طمرز اهلل، وأَحد سمرهوم، ممؾمسي اًمرؾمـوًمي، سمـػموت ًمبــون، اًمطبعـي إومم

 م.4116

، د/ حمؿد قمكم اهلوؿمؿي، وملسـة ملؽت ب دم م شالم يصوغف  كي مدسؾم صخصقة .5:

 هـ.3645 دار اًمبشوئر اإلؾمالمقي، اًمطبعي اًمعوذة،

 ًمؾشقخ حمؿد سمن صوًمح سمن قمثقؿلم، دار اًمثريو. هح ممايعن ملـووية .6:

، ًمؾتػتــوزاين اًمشــوومعي، دار  اًمؽتــى اًمعؾؿقــي، اًمطبعــي هح ملتؾااويح ظااذ ملتوضااقح .7:

 هـ.3638إومم 

، اًمشـوويش زهـػم حمؿـد-إركـموط ؿمـعقى: حتؼقق، ، ًمإلموم اًمبغويهح ملسـة .8:

 . هـ3615 اًمثوكقي،: اًمطبعي

، ًمؾشقخ حمؿد سمن صوًمح سمن قمثقؿـلم، اعمتـورم ؾمــي مدؿتع ظذ زمد مدستؼـع مل ح .9:

 هـ.:364م، 3644هـ، دار اسمن اجلوزي، اًمطبعي إومم 3643

ــؽماث اًمعــريب، هح ملـااووي ظااذ لااحقح  سااؾم .:: ــوء اًم ــووي، دار إطمق ، ًمإلمــوم اًمـ

 هـ.4;35سمػموت، اًمطبعي اًمثوكقي، 

سمن ظمزيؿي سمن اعمغػمة سمـن صـوًمح  سمؽر حمؿد سمن إؾمحوق ٕيب: لحقح مين خزيؿة .;:

، حتؼقـق: د. حمؿـد مصـطػى إقمظؿـي، هــ533سمن سمؽر اًمسؾؿي اًمـقسوسموري اعمتـورم ؾمــي 

 .سمػموت –اعمؽتى اإلؾمالمي 

سمن إؾمامقمقل سمـن إسمـراهقم سمـن اعمغـػمة أيب قمبد اهلل حمؿد  ًمإلموم: لحقح ملريخ اي .1;

س، دار ـمـوق اًمـجـوة، حتؼقـق: حمؿـد زهـػم سمـن كـوس اًمــو ،هــ478اعمتورم ؾمــي  اًمبخوري

  هـ.3644مصورة قمن اًمسؾطوكقي، شمرىمقم حمؿد ومماد قمبد اًمبوىمي، اًمطبعي إومم 
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ؾمــي  حمؿـد كـوس اًمـدين إًمبـوين اعمتـورمًمؾشـقخ : لحقح ملسغقا  وملس قا  .3;

 .اًمطبعي اخلومسي، اًمريوض –مؽتبي اعمعورف : هـ3641

ؿـد كـوس اًمـدين، أسمـو قمبـد اًمـرَحن حم : ًمؾشـقخلحقح مجل  ع ملصاغر وزي دمتاه .4;

 ، سمػموت، ًمبـون. اعمؽتى اإلؾمالمي، هـ3641 ؾمـي إًمبوين اعمتورم

قمبد اًمرَحن حمؿد كوس اًمدين، سمن احلـوج كـوح سمـن  ٕيب: شـن أيب دمودلحقح  .5;

، ر واًمتوزيـع، اًمؽويـًـممؾمسـي همـراس ًمؾـشـ، هـ3641كجومل سمن آدم، إًمبوين اعمتورم ؾمـي 

 .م 4114 -هـ  3645اًمطبعي إومم، 

دار  مسؾم سمن احلجوج أسمـو احلسـلم اًمؼشـػمي اًمـقسـوسموري،ًمإلموم : لحقح  سؾم .6;

 .حتؼقق: حمؿد ومماد قمبد اًمبوىمي، سمػموت –إطمقوء اًمؽماث اًمعريب 

د/ أَحـد سمـن قمبـد اهلل سمـن حمؿـد  :ضوميط مالجتف د دم مدعا  الت مد لقاة مدعا رصة .7;

، يمؾقـي شوًمقـي اإلؾمـالمقياعممؾمسـوت اعم»اًمضوحيي، اعمـممتر اًمعؾؿـي اًمســوي اًمراسمـع قمشــر 

 اًمنميعي واًمؼوكون ضمومعي اإلمورات اًمعرسمقي اعمتحدة.

، ًمؾحــوومظ زيــن اًمــدين اًمعراىمــي، دار إطمقــوء اًمــؽماث ضاامح ملت مياا  هح ملتؼمياا  .8;

 اًمعريب، ـمبعي مصورة قمن ـمبعي مٍميي ىمدمقي سمدون شموريخ.

ؼــوهرة، ، ٓسمــن ىمــقم اجلوزيــي، اًمــدار اًمســؾػقي، اًمضميااا مرجاامتن وياا ب ملسااع دتن .9;

 هـ.6;35مٍم، اًمطبعي اًمثوكقي 

، يوؾمــف اًمؼرضــووي، مؽتبــي وهبــي، قموسمــدين، اًمؼــوهرة، اًمطبعــي ملعرياا دة دم م شااالم .:;

 هـ.3638اًمراسمعي واًمعنمون، 

 دمشــق، يمثــػم، اسمــن دار، ٓسمــن ىمــقم اجلوزيــي، ظاااة ملصاا يمين و خاارة مل اا كمين .;;

 هـ .;361اًمطبعي اًمثوًمثي  اعمـورة، اعمديـي اًمؽماث، دار مؽتبي/سمػموت

، كور اًمدين سمـن خمتـور اخلـودمي، مؽتبـي اًمعبقؽـون، اًمطبعـي ظؾم مدؼ لا مل ظقة .311

 هـ.3643إومم 

اًمؼــوري ذح صــحقح اًمبخــوري، ًمبــدر اًمــدين اًمعقـــي، دار إطمقــوء اًمــؽماث  ظؿاااة .313

 اًمعريب، سمػموت، سمدون ـمبعي.
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ي ، ًمشؿس احلـق اًمعظـقم أسمـودي، اعمؽتبـي اًمسـؾػقظون مدعريود هح شـن أيب دمود .314

 م.:8;3هـ، ::35ًمؾـنم واًمتوزيع، اعمديـي اعمـورة، ـمبعي 

 اعمعرومـي دارًمؾحوومظ اسمن طمجـر اًمعسـؼالين،  :فتح ملري اي هح لحقح ملريخ اي .315

 هـ.;359 ـمبعي سمػموت، -

، سمـػموت دمشـق، - اًمطقى اًمؽؾم دار يمثػم، اسمن دار، فتح ملؼايم، لإل  م مل وك ين .316

 هـ.3636اًمطبعي إومم 

، رؾمــوًمي موضمســتػم، هـدى حمؿــد يمويــد اهلــومي، د اا  ملسيوياةفميراة محلااج وأيع  .317

 هـ.6;;3ضمومعي اًمػمموك، إرسمد، إردن، 

، أ.د/وهبـي اًمـزطمقكم، دار اًمػؽـر، ؾمـوريو، دمشـق، اًمطبعـي وأدلته م شال ي ملػؼه .318

 م.7:;3هـ، 3617اًمثوكقي،  كنم ؾمـي 

، اًمؽويـً، ، حمؿود أسمـو اًمسـعود، دار اًمؼؾـم ًمؾـشــر واًمتوزيـعفؼه ملزك ة مدع رص .319

 .م4;;3هـ، 3634اًمطبعي اًمثوكقي، 

ــي، فؼااه ملزكاا ة .:31 ــي اًمثوكق ــػموت، اًمطبع ــوًمي، سم ــي اًمرؾم : يوؾمــف اًمؼرضــووي، ممؾمس

 م.95;3هـ، 5;35

: ًمؾشقخ ؾمقد ؾموسمق، دار اًمؽتوب اًمعريب، سمػموت، ًمبـون، اًمطبعـي اًمثوًمثـي، فؼه ملسـة .;31

 م.99;3هـ، 9;35

ــي فؼااه مدعاا  الت .331 ــزام، مؽتب ــد قم ــز حمؿ ــد اًمعزي ــي ،  قمب ــي ًمؾطبوقم ــوًمي اًمدوًمق اًمرؾم

 م.9;;3واًمؽؿبقوشمر، ـمبعي 

ــي اًمســوسمعي قمشـــر دم طااالل ملؼاامآن .333 ــوهرة، اًمطبع ، ؾمــقد ىمطــى، دار اًمشـــروق، اًمؼ

 هـ.3634

> ًمؾؿــووي، ـمبعــي اعمؽتبــي اًمتجوريــي اًمؽــؼمى فاقض ملؼااايم هح مجلاا  ع ملصااغر .334

 هـ.3578سمؿصـر، اًمطبعي إومم، 
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 سمن حمؿد سمـن قمبقـد سمـن ؾمـػقون سمـن ىمـقس : ًمإلموم أيب سمؽر قمؾد اهللقر ء محلوم ج .335

هــ. حتؼقـق: جمـدي اًمسـقد إسمـراهقم 4:3اًمبغدادي، اعمعروف سموسمن أيب اًمدكقو، اعمتورم ؾمــي 

 مؽتبي اًمؼرآن، اًمؼوهرة.

: ٕيب حمؿـد قمـز اًمـدين قمبـد اًمعزيـز سمـن قمبـد قومظا ممحؽا م دم  صا لح ممكا م .336

 وت.هـ، دار اعمعرومي، سمػم881اًمسالم اًمسؾؿي، اعمتورم ؾمـي 

سمؽر سمن أيب ؿمقبي، قمبد اهلل سمن حمؿـد  ٕيب :مدصـف دم ممح دي  ومآلث املؽت ب  .337

حتؼقـق: يمـامل يوؾمـف . هــ457ي اعمتـورم ؾمــي ـسمن إسمراهقم سمـن قمـثامن سمـن ظمواؾمـتي اًمعبسـ

 هـ.;361اًمطبعي إومم، ، اًمريوض –مؽتبي اًمرؿمد ، احلوت

 هــ.3614 ، ًمؾبفومل، دار اًمػؽر، ـمبعيك  ف ملؼـ ع ظن  تن م قـ ع .338

، ٕيب اًمؼوؾمم ضمـور اهلل اًمزخمشــري، ملؽ  ف ظن حؼ  ا ملتـزي  وظقون ملتلوي  .339

 هـ.3619دار اًمؽتوب اًمعريب، 

ضمومعــي ، ، حمؿــد ؿمــػقق ؾمــعودة، رؾمــوًمي موضمســتػمملؽػاا امت دم ملػؼااه م شااال ي .:33

 م.7;;3اًمـجوح إردن 

سمـن إسمـراهقم  ، ًمعالء اًمدين قمـكم سمـن حمؿـدلري ب ملتلوي  لؾخ زن دم  ع ين ملتـزي  .;33

 هـ.963سمن قمؿر اًمشقحي أسمو احلسن اخلوزن، اعمتورم ؾمـي 

، دار صــودر سمـــػموت، اًمطبعـــي إومم، لساا ن ملعاامب، اليااان  ـمااوا ممفميؼاااي .341

 هـ.3636

حمؿود حمؿد همريـى، وزارة اإلقمـالم اًمعراىمـي، اًمطبعـي إومم ،  مد ل دم ملؼمآن .343

 م.98;3

اعمعـراج اًمدوًمقـي، اًمطبعـي إومم  ؾمؾقامن احلصسن، دار مد ل دم ملؼمآن ملؽميم: .344

 م.7;;3هـ، 3637

 ، ؾمؾقامن احلصلم.مد ل دم ملؼمآن ملؽميم .345

ريعي اًمصـودرة قمـن ـر سمؿجؾـي اًمشــحٌ كش، موؾمى ٓؿملم، سممد ل دم ملؼمآن وملسـة .346

 .م7:;3اًمعدد اًمراسمع  -ضمومعي ىمطر 
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ـلم ، رؾمـوًمي ديمتـوراة، ًمؾـديمتور: طمسـمد ل كسريه وإكػ قه دم ضاوء ملؽتا ب وملساـة .347

 هـ.3616حمؿد طمسلم ومؾؿبون> يمؾقي اًمشـريعي واًمدراؾموت اإلؾمالمقي، ضمومعي أم اًمؼرى، 

، قمبد اًمؼودر قمودة، اًمدار اًمسعوديي ًمؾـنم واًمتوزيع، ضمـدة مد ل ومحلؽم دم م شالم .348

 م .6:;3

، ديمتـور: حمؿـد ومـوروق كبفـون، دار اًمبحـوث اًمعؾؿقـي،  ري دىء مل ؼ فة م شال قة .349

 م.96;3

، ٓسمــن مػؾــح احلـــبكم، دار اًمؽتــى اًمعؾؿقــي، سمــػموت، ًمبـــون، دؼـااعمدرياااع هح م .:34

 هـ.:363اًمطبعي إومم 

ــن أيب ؾمــفل ؿمــؿس إئؿــي اًم ظمزــ، ، ًممدريسااو  .;34 ــن أطمــدم سم إلمــوم حمؿــد سم

، اًمطبعـي إومم، ًمبــون سمـػموت، واًمتوزيـع، واًمـنمـ ًمؾطبوقمـي اًمػؽـر دارهـ، 6:5اعمتورم ؾمـي 

 هـ.3643

، وزارة اًمشـئون اإلؾمـالمقي وإوىمـوف ن ظ قؿانجم لرش صافم ا را ن لؾ اقب ميا .351

 هـ.;363واًمدقموة واإلرؿمود، اعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمسعوديي، اًمطبعي إومم، كنم ؾمـي 

ــديـوري اعمــوًمؽي،مدج لسااة وجااوم م ملعؾاام .353 ــدة  ، ٕيب سمؽــر اًم ــو قمبق ــق: أسم حتؼق

 طمــزم اسمــن دار ،(  احلصــم أم - اًمبحــرين) اإلؾمــالمقي اًمؽمسمقــي مجعقــيمشــفور طمســن ؾمــؾامن، 

 هـ.;363، (ًمبـون - سمػموت)

 .جمؾة ملريحوث م شال قة .354

 . جمؾة ملريق ن .355

 .جمؾة مدـ ا .356

 (.364اًمعدد ) جمؾة ملوظي م شال ي .357

 .جمؾة  ـز م شالم .358

 كــور اًمــدين قمــكم سمــن أيب سمؽــر اهلقثؿــيًمؾحــوومظ  :جمؿااع ملزوم ااا و ـريااع ملػوم ااا .359

 .هـ 3634 -دار اًمػؽر، سمػموت  ،هـ19:اعمتورم 
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ًمشقخ اإلؾمالم سمن شمقؿقـي، حتؼقـق: قمبـد اًمـرَحن سمـن حمؿـد سمـن  :جمؿوع ملػت وى .:35

ىموؾمم، ـمبعي جمؿع اعمؾك ومقه ًمطبوقمي اعمصحف اًمنميف، اعمديـي اعمـورة، اعمؿؾؽي اًمعرسمقـي 

 هـ.3638اًمسعوديي، ـمبعي 

، ًمؾشقخ قمبد اًمعزيز سمن قمبد اهلل سمـن سمـوز، أذف قمـغم جمؿوع فت وى مل قب مين ي ز .;35

 ، ـمبعي وزارة إوىموف اًمسعوديي.مجعه: حمؿد سمن ؾمعد اًمشويعر

، ٕيب سمؽر اًمرازي، اعمؽتبي اًمعصــريي، سمـػموت، اًمطبعـي اخلومسـي خمت ا ملصح ح .361

 هـ.3641

ــي م  ـفاا ج ملؼ لااايناخمتصاا .363 ــن ىمدام ــرَحن سم ــد اًم ــن قمب ــوس أَحــد سم ، ٓيب اًمعب

هـ، ىمدم ًمه: حمؿد أَحـد دمهـون، كنمـ مؽتبـي اًمبقـون، دمشـق، ;:8اعمؼدد، اعمتورم ؾمـي، 

 م.:9;3ـ، ه:;35

: ٕيب احلســن قمــكم سمــن إؾمــامقمقل سمــن ؾمــقده اعمــرد اعمتــورم ؾمـــي مدخصاا  .364

 م.8;;3هـ، 3639هـ، دار إطمقوء اًمؽماث اًمعريب، سمػموت،  اًمطبعي إومم :67

 د، وًمقد سمن حمؿد سمن أَح ممفا محلج وخا  ته مدقامكقة دم ظفا مدؾك ظريا ملعزياز .365

 هـ.;363مجقل، كنم ضمومعي اإلموم حمؿد سمن ؾمعود، 

ــوم  :مدسااتااك ظااذ ملصااحقحن .366 ــداهلل احلــويمم ًمإلم ــو قمب ــداهلل أسم ــن قمب ــد سم حمؿ

اًمطبعـي إومم،  ،حتؼقق: مصطػى قمبد اًمؼودر قمطو، سمػموت –دار اًمؽتى اًمعؾؿقي ، اًمـقسوسموري

 م.1;;3 -هـ3633

ــن حمؿــد اًمغــزازم مدستصااػى  اان ظؾاام مملااول .367 ــلًمقف أيب طمومــد حمؿــد سم : شم

 هـ.3544اًمعؾؿقي، اًمطبعي إومم ؾمـي هـ، دار اًمؽتى 717اعمتورم ؾمـي 

 .ومحل رض مد يض ين مدسؾؿون .368

، ديمتــور: حمؿــد ومــوروق   اااموظقة م كػاا ق  اان  اا ل ملزكاا ة دم مدصاا لح ملع  ااة .369

اًمـبفون، سمحٌ مـشور سمسؾسؾي احلوار سملم اعمسؾؿلم، اًمـدوة اًمتـي قمؼـدة ذم قمـامن، سمـوٕردن، 

 هـ.3647
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 هــ،963اعمتـورم ؾمــي  اخلطقـى اًمتؼميـزيحؿد سمن قمبد اهلل عم :  ؽ ة مدص يقح .:36

هــ، 3617-اًمطبعي اًمثوًمثي، سمػموت –اعمؽتى اإلؾمالمي  ،حتؼقق: حمؿد كوس اًمدين إًمبوين

 م.7:;3

شمـلًمقف قمبـد اهلل سمـن  :ف دم مدجتؿع مدسؾم وظالجف  دم ضوء م شالم  ؽؾة ملَّس  .;36

اعمؿؾؽـي  ،قموة واإلرؿمـودـمبوقمي وزارة اًمشـمون اإلؾمـالمقي وإوىمـوف واًمـد ،إسمراهقم اًمطريؼي

 هـ.3643 ،اًمطبعي إومم ،اًمعرسمقي اًمسعوديي

د/ يوؾمـف اًمؼرضـووي، ممؾمسـي اًمرؾمـوًمي،  :  ؽؾة ملػؼم وكقف ظ جلف  م شالم .371

 م.7:;3هـ، 3618سمػموت، ـمبعي ؾمـي 

، سمحـٌ مدص لح ملع  ة لأل ة وملاولة،    تعا  ن  ص اف مم ومل مدزكقة هظا ً  .373

يـي، مـشور سمـدوة اًمزيموة واًمتؽوومل اإلضمتامقمي ذم اإلؾمـالم، اًمتـي ًمؾديمتور: حمؿد ومتحي اًمدر

 هـ.3647قمؼدت سموٕردن ؾمـي 

، دار ـمقبـــي ًمؾـشــــر واًمتوزيـــع، اًمطبعـــي إومم  عااا ل ملتـزيااا ، لإل ااا م ملريغاااوي .374

 هـ.3639

ٕيب ؾمـؾقامن َحـد سمـن حمؿـدسمن إسمـراهقم سمـن  : ع ل ملساـن هح شاـن أيب دمود .375

هـ، اعمطبعي اًمعؾؿقي، طمؾى، اًمطبعي ::5طويب، اعمتورم ؾمـي اخلطوب اًمبستي اعمعروف سموخل

 م.54;3هـ، 3573إومم 

هــ، 581اعمتورم ؾمــي  اًمؼوؾمم ؾمؾقامن سمن أَحد اًمطؼماين ٕيب: مدعجم مموشط .376

 -دار احلـرملم ،قمبد اعمحسن سمن إسمـراهقم احلسـقـي حتؼقق: ـمورق سمن قموض اهلل سمن حمؿد ،

 هـ.3637اًمؼوهرة، 

عمحؿــد ومــماد قمبــد اًمبــوىمي، ـمبعــي دار  :ملػاا ا ملؼاامآن ملؽااميممدعجاام مدػفاامس  .377

 هـ.3586اًمؽتى اعمٍميي، 

 ، إصدار جمؿع اًمؾغي اًمعرسمقي سموًمؼوهرة، ـمبعي دار اًمدقموة.مدعجم ملوشقط .378

ــي إومم، : مدغـااي دم فؼااه م  اا م أمحااا .379 ــػموت، اًمطبع ــي، دار اًمػؽــر، سم ــن ىمدام ٓسم

 هـ.3617
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ٓسمـن ىمـقم اجلوزيـي، حتؼقـق: : لعؾام وم امدة ػت ح دما ملسع دة و ـ اوا والياة م .:37

 هـ.3638قمكم طمسن قمبد احلؿقد احلؾبي، دار اسمن قمػون، اًمطبعي إومم

، اًمراهمــى إصــػفوين، ـمبعــي دار اًمؼؾــم، دمشــق، اًمطبعــي  ػاامدمت ألػاا ا ملؼاامآن .;37

 هـ.3634إومم 

 ساـةومل ملؽاميم ملؼمآن ضوء دم ملوقف لـم م مدصؾحقة ومميع د مظقةامل  مدؼ لا .381

 ، اعمؽتبي اًمشومؾي، ـمبعي ظموصي سموعممًمف.ىمصوص مجقل سمن اًمرَحن قمبد :ملـريوية

، دراؾمي ومؼفي موازكي، د/ حمؿد  ؼ لا مل يعة م شال قة دم حػظ مد ل وتـؿقته .383

سمن ؾمعد اعمؼرن، رؾموًمي ديمتوراة، يمؾقي اًمنميعي واًمدراؾموت اإلؾمالمقي، ىمسم اًمدراؾموت اًمعؾقـو 

 هـ.3641اًمنمقمقي، 

، ًمؾطــوهر اسمـــن قموؿمــور، حتؼقـــق: حمؿــد ـمـــوهر ميعة م شاااال قةا اا ؼ لااا مل .384

 هـ.3643اعمقسووي، دار اًمـػوئس، اًمطبعي إومم، 

: ٕيب سمؽر حمؿد سمن ضمعػر اخلرائطـي  ؽ ام ممخالق و ع لقف  وحمؿود ضمم ؼف  .385

هـ، حتؼقق: أيؿن قمبـد اجلـوسمرب اًمبحـػمي، دار أومـوق اًمعرسمقـي، 549اًمسومري، اعمتورم ؾمـي 

 م.;;;3هـ، ;363ة، اًمطبعي إومم، اًمؼوهر

ــراهقم اًمنمــيف، دار اًمػؽــر  : ؽااة مدؽم ااة دم مجل  ؾقااة وظفااا ملمشااول .386 أَحــد إسم

 اًمعريب، سمدون شموريخ.

: إلسمراهقم سمن َحـد سمـن ؾمـومل سمـن ضـويون، اعمتـورم  ـ ا ملسريق  دم هح ملالق  .387

هـــ، ;361هـــ، حتؼقــق: زهــػم اًمشــوويش، اعمؽتــى اإلؾمــالمي، اًمطبعــي اًمســوسمعي 3575ؾمـــي 

 م.;:;3

، ًمشـقخ اإلؾمـالم سمـن شمقؿقـي،  ـف ج ملساـة ملـريوياة دم كؼاض كاالم مل اقعة ملؼااياة .388

 هـ.3618حتؼقق: حمؿد رؿمود ؾمومل، ممؾمسي ىمرـمبي، مٍم، اًمطبعي إومم، 

قمبد اًمسالم يوؾملم، ـمبعي ظموصي سمـوعممًمف،  : مدـف ج ملـريوي، تميقة وتـمقًي وزحػ  .389

 م.;:;3هـ، 3631اًمطبعي اًمثوكقي، 
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: إلسمراهقم سمـن موؾمـى اًمؾخؿـي اًمغركـوـمي، اعمـوًمؽي مدومفؼ ت دم ألول مل يعة .:38

هــ، شمعؾقـق: د: حمؿـد اًمـزطمقكم، دار اًمؼؾـم، دمشـق، 1;9اًمعورف سموًمشـوـمبي، اعمتـورم ؾمــي 

 هـ.3634اًمطبعي إومم، 

 اًمـؽماث إطمقـوء دار: ًمإلموم موًمك سمن أكس: حتؼقق: حمؿد ومماد قمبد اًمبوىمي، مدوضل .;38

 هـ.3618، ؾمـي ًمبـون – سمػموت اًمعريب،

، د: أذف حمؿد دواسمه، وزارة إوىمـوف اًمؽويتقـي، كحو تميقة   لقة أرسية امصاة .391

ــــد، اإلصــــدار ــــي رواوم ــــي، ممؾمس ــــئون اًمثؼوومق ــــوع اًمش ــــطس  54ىمط ــــي إومم، أهمس اًمطبع

 هـ.3653م/4131

ــن اجلــوزي،   :كز ااة ممظاان ملـااومطم دم ظؾاام ملوجااوه وملـماا  م .393 ــرج اسم ٕيب اًمػ

 هـ.3616بد اًمؽريم يموفمم اًمرايض، ممؾمسي اًمرؾموًمي، اًمطبعي إومم حتؼقق: حمؿد قم

 قمبـد طمؾؿـي د/  أ شمـلًمقف: ،ومم ان ملؽػ ياة جمتؿع واؼقا م شالم دم مد يل ملـم م .394

 اإلؾمـالمقي احلسـلم مطبعي ـمبوقمي إزهر ضمومعي سموًمؼوهرة اإلؾمالمقي اًمدقموة يمؾقي صوسمر اعمـعم

 م. :;;3/  -هـ:363 رمضون اًمؼوهرة إزهر اجلومع ظمؾف

، إلسمراهقم سمن قمؿر سمن طمسن اًمرسموط سمن قمـكم كمم ملااا دم تـ ش  مآلي ت وملسوا .395

 هـ.3637، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، سمػموت، هـ7::سمن أيب سمؽر اًمبؼوقمي اعمتورم ؾمـي 

جد اًمدين أسمو اًمسعودات اعمبـورك سمـن حمؿـد : عمملـف ية دم غمي  محلاي  وممثم .396

 حمؿـود - اًمـزاوى أَحـد ـمـوهر: حتؼققاسمن إصمػم اجلزري،  سمن حمؿد قمبد اًمؽريم اًمشقبوين

 .هـ;;35 سمػموت، - اًمعؾؿقي اعمؽتبي، اًمطـوطمي حمؿد

ــي ًمؾـنمــ  اا م حااالل و اا م حااممم .397 ــد اًمؼــودر أَحــد قمطــو، دار اًمؽتــى اًمعؾؿق ، قمب

 م.7:;3واًمتوزيع، ـمبعي ؾمـي 

، :  حمؿد رؿمقد رضو، مجفوريي مصـر اًمعرسمقي، وزارة إوىمـوفملوحي مدحؿااي .398

 م.4117هـ، 3648اعمجؾس إقمغم ًمؾشمون اإلؾمالمقي، اًمؼوهرة ، ـمبعي 

 - اًمشـورىمي اًمصـحوسمي، مؽتبـي : قمـكم حمؿـد اًمصـاليب،ملوشطقة دم ملؼمآن ملؽميم .399

 هـ.3644، اًمطبعي إومم مٍم – اًمؼوهرة اًمتوسمعلم، مؽتبي اإلمورات،
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 فهرس الموضوعات

 5 مدؼا ة

 8 مهقة مدوضوعأ

 : أشري ب مختق ا مدوضوع

 : اجلفوداًمسوسمؼي ذم اعموضوع

 33 .مـفٍ اًمبحٌ

 34 اعمصودر واعمراضمع.

 34 .هقؽل اًمبحٌ

 36 ملػص  ممول:  ػفوم ملعري دة مد لقة و ؼ لا  

 37 مدريح  ممول: ػفوم ملعري دة مد لقة لغة وملطالح 

 37 أوًٓ: شمعريف اًمعبودة ًمغًي واصطالطموً 

 37 اًمعبودة ًمغًي:شمعريف  -أ

 38 شمعريف اًمعبودة ذقمًو: -ب

 :3 صموكقًو: شمعريف اعمول ًمغًي واصطالطمًو:

 :3 شمعريف اعمول ًمغي:-أ

 :3 شمعريف اعمول اصطالطمًو:  -ب

 41 صموًمثًو: مػفوم اًمعبودة اعموًمقي ومـزًمتفو ذم اًمؼرآن اًمؽريم.

 49 مدريح  مل  ين: ؼ لا ملعري دة مد لقة

 49 متفقد

 :4 عمؼوصد: معـى ا
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 55 اعمؼصد إول: إقمالء يمؾؿي اهلل، وحتؼقق اًمعبوديي ًمه وطمده 

 57 اعمؼصد اًمثوين: حتؼقق معـى اخلالومي ذم إرض وقمامرهتو

 59 اعمؼصد اًمثوًمٌ: شمزيمقي اًمـػس.

 ;5 أمهقي اًمؽسى -أ

 64 اًمؽسى رضو سموًمؼضوء. -ب

 65 اعمؼصد اًمراسمع: إىمومي اًمعدل ذم إرض

 :6 ومس: وضموب شمـؿقي اعمولاعمؼصد اخل

 73 اعمؼصد اًمسودس: حتؼقق إمن واًمتؽوومل آضمتامقمي.

 77 اعمؼصد اًمسوسمع: شمداول اًمثروة سملم أومراد اعمجتؿع

 :7 اعمؼصد اًمثومن: شمطفػم اعمول وصوطمبه وطمػظه

 86 اعمؼصد اًمتوؾمع: شمؽريم اإلكسون واًمرومع من ؿملكه

 89 جتؿعاعمؼصد اًمعوذ: أمن واؾمتؼرار اًمػرد واعم

 ;8 وشقؾة ظري دة.ققؿة مد ل وأشري ب كوكه  :ملػص  مل  ين

 91 متفقد

 96 مدريح  ممول: ممشرش ملؼقؿقة لؾيل دم ضوء  اي ملؼمآن ملؽميم.

 96 أوٓ: اعمول مول اهلل، واًمبنم مـتػعون سمه.

 :9 صموكقًو: ًمؾامل ذم اإلؾمالم أمهقي يمؼمى.

 ;9 صموًمثًو: اعمول وؾمقؾي ٓ همويي

 راسمعًو: ًمؾغػم طمؼوق ذم اعمول.

 

:3 
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 9: ظمومسًو: اعمول ومتـي، واسمتالء، واظمتبور.

 6; ؾمودؾمًو: اعمول وؾمقؾي ٓ همويي.

 311 ؾموسمعًو: اًمتػووت ذم إرزاق ؾمـي يموكقي.

 316 مدريح  مل  ين: أشري ب كون مد ل وشقؾة ظري دة

 316 أوًٓ: ىموام اًمدين.

 317 صموكقًو: ىموام اًمدكقو

 331 أاك ن م شالمل  ل : ملعري دمت مد لقة  ن ملػص  م

 333 متفقداعمول وأريمون اإلؾمالم

 337 ملعري دمت مد لقة دم ملزك ة مدريح  ممول:

 339 مـزًمي اًمزيموة ذم اًمؼرآن اًمؽريم.

 347 اًمعبودات اعموًمقي ذم اًمزيموة:

 :34 أوٓ: اًمزيموة قمبودة موًمقي حمضي

 353 وًمقيصموكقو: اًمزيموة أم اًمعبودات اعم

 354 صموًمثًو: اًمعبودات اعموًمقي ذم مصورف اًمزيموة

 356 اًمػؼراء واعمسويملم

 358 اًمعومؾون قمؾقفو

 359 اعممًمػي ىمؾوهبم

 ;35 اًمرىموب

 363 اًمغورمون

 365 ذم ؾمبقل اهلل
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 367 اسمن اًمسبقل

 :36 اًمدور اعموزم ًمؾزيموة ذم ظمدمي اًمدين

 373 اًمعومي ًمألمي ظمومسًو: اًمدور اعموزم ًمؾزيموة ذم اعمصوًمح

 379 ملعري دمت مد لقة دم محلجمل  ين: مدريح 

 :37 احلٍ ذم اًمؼرآن اًمؽريم

 383 مـزًمي احلٍ سملم أريمون اإلؾمالم وومضوئؾه

 385 اًمعبودات اعموًمقي ذم احلٍ

 386 احلٍ قمبودة موًمقي سمدكقي

 388 اًمعبودة اعموًمقي ذم قمامرة اعمسجد احلرام.

 ;38 رة اعمشوقمر اعمؼدؾمياًمعبودة اعموًمقي ذم قمام

 391 اًمبعودة اعموًمقي وظمدمي احلجقٍ

 395 اًمسؼويي واًمرومودة

 397 اهلدي وإضحقي

 398 اًمػديي ذم احلٍ

 ;39 اًمـقوسمي ذم احلٍ

 3:1 ملعري دمت مد لقة دم ملصوم:ل مل   مدريح 

 3:1 اًمصوم ذم اًمؼرآن اًمؽريم

 3:5 اًمعبودات اعموًمقي ذم اًمصوم

 3:5  اًمصوماًمؽػورات ذم

 3:7 إومطور اًمصوئم
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 3:8  ن ملؽػ امت.ملػص  ملمميع: ملعري دمت مد لقة 

 :39 اًمؽػورات وطمؽؿي منموقمقتفو

 4;3 ملعري دمت مد لقة دم ظتا ملمق ب مدريح  ممول:

 4;3 ومضل قمتق اًمرىموب ومؽوكته ذم اإلؾمالم

 :;3 اًمعبودات اعموًمقي اعمتعؾؼي سمعتق اًمرىموب:

 :;3 اخلطلأوًٓ: اًمؼتل 

 411 صموكقًو: يمػورة اًمظفور

 413 صموًمثًو: يمػورة إيامن

 415 راسمعًو: يمػورة اجلامع ذم هنور رمضون

 416 ملعري دمت مد لقة دم ملاي ت مل  ين: مدريح 

 418 طموٓت وضموب اًمديي ذم اإلؾمالم

 418 أوًٓ: اًمؼتل اًمعؿد

 :41 صموكقًو: اًمؼتل ؿمبه اًمعؿد

 ;41 صموًمثًو: اًمؼتل اخلطل

 433 ملعري دمت مد لقة دم إضع م مدس كن:ل مل   مدريح 

 433 ومضل إـمعوم اعمسويملم ذم اإلؾمالم

 437 اًمعبودات اعموًمقي اعمتعؾؼي سمنـمعوم اعمسويملم 

 437 يمػورة اًمظفور

 439 اجلامع ذم هنور رمضون

 :43 يمػورة إيامن
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 441 اًمعجز قمن اًمصقوم

 443 يمػورة ًمبعض أقمامل احلٍ

 445 ش  م ملط ظ ت  دمملعري دمت مد لقة : ػص  مخل  رشمل

 446 ملعري دمت مد لقة دم م كػ ق دم شريق  مهلل: مدريح  ممول

 446 ومػفومفو ذم اًمؼرآن اًمؽريمش ذم ؾمبقل اهلل»

 :44 قمبودة اإلكػوق ذم ؾمبقل اهلل

 458 أوًٓ: اجلفود سموعمول ذم ؾمبقل اهلل

 469 قة دم ملصاق تملعري دمت مد لمل  ين: مدريح 

 469 اًمصدىموت ومؽوكتفو ذم اًمؼرآن اًمؽريم.

 475 ومضوئل اًمصدىموت

 483 أكواع اًمصدىموت

 483 أوٓ: اًمصدىمي اخلػقي

 484 صموكقًو: اًمصدىمي سمعد آداء اًمواضمى.

 485 صموًمثًو: اًمصدىمي من أطمى اعمول.

 486 راسمعًو: اًمصدىمي قمغم اًمؼريى

 488 واًمبذل مع اًمؼؾي واحلوضمي.ظمومسًو: اًمصدىمي ذم اًمؼوة واًمغـى، 

 489 ش.اًمصدىمي اجلوريي»ؾمودؾمًو: اًموىمف أو 

 ;48 ملعري دمت مد لقة دم ملؼموض :ل مل   مدريح 

 498 ملعري دمت مد لقة مدتعؾؼة يؿؽ ام ممخالق :مميعمل مدريح 

 498 اإليثور
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 ;49 إيمرام اًمضقف

 4:4 اًمووموء سموًمـذر.

 4:5 اهلديي

 4:8 ث ا ملعري دمت مد لقة ظذ ملػمد ومم ةملػص   ملس دس: آ

 4:9 اجلزاء قمغم آمتثول ٕوامر اهلل شمعومم  ذم اًمعبودات اعموًمقي

 3;4 آث ا ملعري دمت مد لقة ظذ ملػمد. مدريح  ممول:

 3;4 حتريك اًمتجورة واًمسعي ًمطؾى اًمرزق.

 9;4 شملديي احلؼوق اًمواضمبي ًمؾـػس واًمغػم ذم اعمول.

 :;4 اًمـػس اًمـػؼي قمغم

 513 اًمـػؼي قمغم اًمزوضمي وإوٓد

 516 اًمـػؼي قمغم إىمورب

 :51 طمؼوق واضمبي قمغم اًمؽػويي

 535 كقل حمبي اهلل ورضوه.

 537 كقل حمبي اًمـوس.

 539 اكنماح اًمصدر وراطمي اًمبول

 541 اًمتلملم آضمتامقمي ًمألومراد

 544 آث ا ملعري دمت مد لقة دم حق ة مم ة مل  ين: مدريح 

 544 اًمؼضوء قمغم اًمػؼر

 :54 زيودة اإلكتوج

 551 حمورسمي اًمبطوًمي
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 555 حتؼقق اًمعداًمي آضمتامقمقي

 :55 حتؼقق اًمتؽوومل آضمتامقمي.

 565 كٍمة احلق وشمؼويته

 566 رومعي إمي ورومعي مؽوكتفو سملم إمم

 568 شمـظقم اًمشمون اعموًمقي ًمألمي

 :56 هشمدويل اًمثروة وحمورسمي آيمتـوز وأرضار

  ملػص  ملس يع: مآلث ا مدسترية ظذ كـز مد ل ومدع يص مد لقة

 576 متفقد

 ;57 مآلث ا ملسؾريقة ظذ ملػمد ومدجتؿعمدريح  ممول:

 584 شمـومى فموهرة اًمػؼر

 586 سمٌ احلؼد واًمضغوئن سملم أومراد اعمجتؿع

 587 شمدمػم اعمول وصوطمبه

 589 ىمصي ىمورون

 :58 ىمصي ؾمبل

 :58 جليأصحوب ا

 ;58 إزدراء اًمـعؿي.

 596 مآلث ا ملسؾريقة ظذ مم ة :ينمل   مدريح 

 596 أرضار يمـز اعمول واًمـظوم اًمرسموي

 598 من اًمـوطمقي إظمالىمقي اًمروطمقي

 ;59 من اًمـوطمقي اعمدكقي آضمتامقمقي
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 5:1 من اًمـوطمقي آىمتصوديي

 5:3 أرضار اًمرؿموة .

 5:6 اكتشور اجلرائم واًمػسود.

 5:9 خلومتيا

 1;5 اًمػفورس

   


