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ؿِ  ًْ ـِ  اهلل بِ ْْحَ ِحٔؿِ  افرَّ  افرَّ

 

 َّمه جه ين منىن خن حنُّٱ
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 
 

 تقديم

 شٔدٕٚ ورشِف إٌٔٔٚئف خٚتؿ ظذ وافًالم وافهالة ،افًٚدغ رب هلل احلّد

 افديـ. يقم إػ هداه تٌع ومـ وصحٌف آفف وظذ ،اهلل ظٌد بـ حمّد

 : ـذٔبؼ  

وربام ـٚن مٚ  ،ؾٕٚمراض مْٓٚ مٚ يهٔٛ اجلًد ومْٓٚ مٚ يهٔٛ افروح 

 .يهٔٛ افروح مْٓٚ أخىر وأصد ممٚ يهٔٛ اجلًد

وؿد  ،ومْٓٚ مٚ هق أخالؿل ،مْٓٚ مٚ هق ؾُري ،وأمراض افروح متًددة

جًديٜ ـٕٚٝ أو  :اهتؿ اإلشالم بقؿٚيٜ ادجتّع مـ مجٔع إمراض وإٓحراؾٚت

ؿ وذفؽ ،أو شِقـٜٔ ،أو أخالؿٜٔ ،ؾُريٜ :روحٜٔ َُ  مـ خالل مْٟٓ وؿٚئل حُمْ

 .وؿقيؿ

أشٚشف  ،مْٟٓ ظئؿ ظذ مْع افؼ ؿٌؾ وؿقظف افًّؾدم ن مْٟٓ اإلشالم وإ

 ،جدرهؿ وؿٚيٜ خر مـ ؿْىٚر ظال :وؿد ؿٚفقا ،افقؿٚيٜ خر مـ افًالجأن 

ٜ افٍْس وادجتّع وحٍيٓام ممَّٚ ييمهٚ دم ادًٚش وادًٚد هل :افقؿٚيٜو َٕ  ،ِصٔٚ

شقاء  ،بٚمتثٚل إواِمر واْجتِْٚب ادحٚذير مـ افؼع وأويل إمر وأهؾ افتخهص

 .ؾٔام يتهؾ بٖمقر ديْٓؿ أو أمقر دٕٔٚهؿ وواؿع حٔٚهتؿ
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ٜ افدئْٜ اافًِقـٜٔ خىرً وإٓحراؾٚت افٍُريٜ وإذا ـٕٚٝ  وظذ  ظذ اهلقيِّ

ٜ افقضْٜٔ ظذ ذظل ووضْل  ٜٛ مـ إمراض مىِؾ٘ن افقؿٚي ،شقاء حد اهلقيِّ

ٓ يًرف حََٔتٓٚ وؿدرهٚ إٓ  ،ؾٚفهحٜ تٚج ظذ رءوس إصحٚء ،وإًٕٚين

َٕٚموؿد أ ،ادرى ؽر أن  ،أمل بْٚ داءٚفتداوي إن ببٚحلٍٚظ ظِٔٓٚ و ديْْٚ احلْٔػ ر

 .ًٕٖل اهلل افًٚؾٜٔ مـ ـؾ داء ،دؾع افداء بٚفقؿٚيٜ أوػ مـ دؾًف بٚفدواء

قة مجِٜ يَدم افٌٚحثقن بٚإلدارة افًٚمٜ فٍِتقى وبحقث افدظ هذا افُتٚبدم و

، افًِقـٜٔو ،وهل: افقؿٚيٜ مـ إٓحراؾٚت افٍُريٜ ،ّٜمـ اجلقإٛ افقؿٚئٜٔ ادٓ

 .وافقؿٚيٜ مـ إمراض ،ومـ افتٍُؽ إهي

وأن جيًِف  ،وأن يٍْع بف ،ًٕٖل اهلل افًئؿ أن يتٌَؾ مَّْٚ ومْٓؿ هذا افًّؾ

 .واهلل مـ وراء افَهد وهق ادقؾؼ وادًتًٚن ،خٚفًهٚ فقجٓف افُريؿ

 

 .د/ حمّد خمتٚر مجًٜأ                                     

 وزير إوؿٚف                                                                         

 رئٔس ادجِس إظذ فِنئقن اإلشالمٜٔ                                                 

 وظوق جمّع افٌحقث اإلشالمٜٔ بٕٚزهر افؼيػ                                                                        
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 تًٓٛـذ
 

 

ل افُتٚب ادًىقر، وؿد   ،هق خٚفؼ افُقن ادْيقر إن اهلل ظز وجؾ جٚء وُمْزِّ

ؾٚهلل ظز وجؾ هق مدبر افُقن  ،بام يهِح افُقن ـِفافؼع اإلشالمل احلْٔػ 

 جه ين ىن من خن حنٱٱُّ :يَقل شٌحٕٚف ،افًِٔؿ بف وبام يهِحفوهق 
(1)َّمه

 ،بٚدْٟٓ افقؿٚئل تدأن تٍرَّ  افؼيًٜ اإلشالمٜٔ ، ؾُٚن مـ خهٚئص

مـ أداب وافتؼيًٚت مٚ يّْع وؿقع اخلىٖ أو يَِؾ مْف ٕؿل  ٝبٖن ووً

بذفؽ ظـ ـؾ افؼائع وافْيؿ افتل  ةمتّٔز ،وهق مٚ يًرف بٚفقؿٚيٜ ،درجٜ ممُْٜ

 اـتٍٝ بٚفِقم ظذ اخلىٖ بًد وؿقظف أو افًَٚب ظذ اجلريّٜ بًد حدوثٓٚ.

ِٜ و ُٜ  يراد بٚفِقؿَٚي ُٜ واحِلامَي َٕ ٚٔ ُِٓٚ ،دم افٌِٜ: افهِّ ِه،  :وَأْص ْرِ ٌَ ٍء بِ ٍء ظـ َرْ َدْؾُع َرْ

الِحفِ  ًِ ُدوِّ بِ ًَ ُف ِمـ اف ًَ ٍْ َٕ ُف بِفِ  :ُيَٚل: َوَؿك  ًَ ِظ ِمـ ؾتٖ ،أْي: َدَؾ ٍْ ُٜ بًِّْك احِل يت افِقؿَٚي

رِ  َ روهِ  ،إََذى وافيَّ ُْ ْخَص ِمـ ادَ ٔفِ  ،وُيَٚل: َوَؿك افنَّ َِ ُف  ،َي َٕ : إذا صٚ ًٜ ًٔٚ وِوؿَٚي َوْؿ

ءِ  ،وَْحُٚه ِمْْفُ  ْ ُٚذ افِقؿَٚيٜ واحِلامَيٜ ِمـ افقَّ ََْقى: اِّتِّ  .وافتََّقؿِّل: احَلَذرُ  ،وافتَّ

 ِٜ هٚ دم مًٚصٓٚ  :ويراد بٚفِقؿَٚي َّٚ َيُيُّ ُيٓٚ مِم ٍْ ِس وِح ٍْ ُٜ افَّْ َٕ مـ  مًٚدهٚ وأِصٔٚ

ادحٚذير مـ  بِٚمتثٚل إواِمِر واْجتِِْٚب وذفؽ  ،إٓحراؾٚت افٍُريٜ أو افًِقـٜٔ

وأويل إمر وأهؾ افًِؿ وافتخهص افؼع
(2)

. 

                                                           
 [.14( ]شقرة ادِؽ، أيٜ 1

 -هـ 1399، ط دار افٍُر 6/131يْير: مَٚئس افٌِٜ ْٕحد بـ ؾٚرس بـ زـريٚء افَزويْل افرازي، مٚدة )وؿك(،  (2

، ط دار افُتٛ افًِّٜٔ بروت، فٌْٚن، افىًٌٜ إوػ 65م، وـتٚب افتًريٍٚت فِؼيػ اجلرجٚين، ص 1979

فٌْٚن، وفًٚن  -، ط دار ادًرؾٜ 531 م، وادٍردات دم ؽريٛ افَرآن فِراؽٛ إصٍٓٚين، ص1983 -هـ  1443

بٔدي: مٚدة )وؿك(،   -، ط دار صٚدر 15/441افًرب ٓبـ مْيقر: مٚدة )وؿك(،  بروت، تٚج افًروس درتٙ افزَّ

 ، ط  دار اهلدايٜ.44/226



-7- 

 

 

 

وتْٚول  ،ـٚفًالؿٚت ادحرمٜ :افًٍؾ :ويدخؾ دم إٓحراف افًِقـل      

 ،وافنتؿ ،ـٚفًٛ :ويدخؾ ؾٔف افَقل ،ادحرمٚتشٚئر وادخدرات وادًُرات 

ـام يدخؾ ؾٔف ـؾ  ،وافٍحش دم افَقل ،وافّّْٜٔ ،وافٌٌٜٔ ،وافُذب ،وافًِـ

وحيُؿ ظذ صٚحٌف بٚخلىٖ واخلروج ظـ  ،ئًٌف ادجتّع افًقي ،شِقك مًٔٛ

  .أداب افًٚمٜ

إمر  :مْٓٚ ،مْٓجف افقؿٚئل أفًٍٚطٚ ظديدة افُريؿ دموؿد اشتًّؾ افَرآن      

وظـ  ،ؾٍل افْٓل ظـ ظٌٚدة إصْٚم ،افْٓل ظـ آؿسابو ،افًقء ٚجتْٚبب

فُْف ووٓ تنٓدوا افزور،  ،ٓ تًٌدوا إصْٚم :شٌحٕٚفاحلؼ صٓٚدة افزور مل يَؾ 

(1)َّحف جف مغ جغ مع جع مظ ُّٱ ؿٚل:
. 

ٕن آثٚره افًٌِٜٔ  :مْف فًٔئبٚجتْٚب ا -شٌحٕٚف-ودم افْٓل ظـ افيـ أمر 

 يل ىل مل خلُّٱ :ؾَٚل ظز وجؾ ،أـثر مـ أن حتل ثّٜوظقاؿٌف أ

(2)َّجنحن يم ىم مم خم حم جم
ٌُ  :، وادراد ًد ظـ إتٓٚك أظراض اف

أن شٔٚق أيٜ يدل ظذ ؽٚيٜ  افًِامء وؿد ذـر بًض ،ادًِّغ بيـ افًقء ؾٔٓؿ

بٚفيـ ؾٕٕٔٓٚف تًٚػ هنك ظـ اخلقض  :صقن إظراض
(3)

. 

ؿٚل بؾ  :ؾحًٛٚ مل يْف ظـ ذهب ،ودٚ هنك شٌحٕٚف وتًٚػ ظـ اخلّر          

ٌُقهُ  :شٌحٕٚف
وٓ جتًِقا دم  قهٚٓ تَرب :أي ،بٚجتْٚب اخلّرٖمر ؾ ،﴾﴿َؾْٚجَتِْ

َُ ٕن وجقد اإلًٕٚن  :جمِس تؼب ؾٔف نٔٚضغ اجلـ أو رب مْٓٚ ؿد يتٔح فبٚف

                                                           
 [. 34( ]شقرة احلٟ، أيٜ 1

 [.12( ]شقرة  احلجرات، أيٜ 2

، ط ادىًٌٜ ادكيٜ 93/ 8افديـ افًراؿل وابْف ويل افديـ افًراؿل،   ( إير: ضرح افتثريٛ دم ذح افتَريٛ فزيـ3

 افَديّٜ، بتكف.
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 حف جف ُّ :تًٚػ ؿٚل ،ؾُٚن آجتْٚب أشِؿ ،بتْٚوهلٚ أن تقشقس فف اإلٕس

 جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف
(1)َّمل خل حل

. 

شٔدٕٚ آدم وافًٔدة حقاء ظِٔٓام افًالم ظـ إـؾ  -صٖٕف جؾ-ربْٚ  ودم هنل    

 خص حص مس خس ُّٱ :فُْف ؿٚل :ٓ تٖـال دم خىٚبف هلام: مل يَؾمـ افنجرة، 

(2)َّحض جض مص
. 

 اك يق ىق يف ىف  يث ىثُّٱودم افتحذير مـ افزٕك ؿٚل شٌحٕٚف: 

(3)َّمك لك
،  َُ يًْل افْٓل ظـ ادالبًٚت ٕٕف  :أبِغ ربؾٚفْٓل ظـ اف

َُ ْٓل ظـ افًٍؾ ؾَطافافتل ؿد تٗدي إػ افًٍؾ ٓ   ؿد يٌري بٕٚـؾرب ، ؾٚف

 .وبٚفقؿقع دم ادْٓل ظْف

بٖن يٖمرهؿ بٚٓبتًٚد  ـؾ ذوهُذا ـٚن هنٟ اإلشالم أن يَل أتٌٚظف        

ظِٔف بًد  ٜبقٚٓؿتهٚر ظذ افًَومل يُتػ ب ،وآجتْٚب ومْع افؼ ؿٌؾ وؿقظف

 حدوثف.

*              *            *       

                                                           
 [.94( ]شقرة ادٚئدة، أيٜ 1

 [. 35( ]شقرة افٌَرة، أيٜ 2

 [.32( ]شقرة اإلهاء، أيٜ 3
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 انفصم األٔل
 

 انٕقبٚت يٍ االَحشافبث انفكشٚت
 

ثِف إٓحراؾٚت متوذفؽ دٚ  ،أمهٜٔ ـٌرةهذا ادقوقع فف ممٚ ٓ صؽ ؾٔف أن 

ٜ افقضْٜٔمـ افٍُريٜ  ٜ افدئْٜ وظذ اهلقيِّ ٜ ٖمٚ ؾ ،خىر ظذ اهلقيِّ مـ ٕٚحٜٔ اهلقيِّ

اجلامظٚت افوٚفٜ ادتىرؾٜ ؿد حٚوفٝ اختىٚف اخلىٚب افديْل ؾ٘ن  :افدئْٜ

ًّٔٚ خلدمٜ مىٚمًٓٚ ومىٚمع مـ يّقهلٚيقوتقطٍٔف أيد أحد يًّع أن  ؾام مـ ،فقج

ًٜ تًتٌٔح افذبح واحلرق وافتُْٔؾ بٚفٌؼ إٓ  ٍُٔر هبذه اجلامظٜ وشديًْٚ أو مجٚظ

 .ظِٔٓؿ افًالمرشِف ظذ و ،ؾظز وجاؾساء ظذ اهلل  ،وبام تدظٔف مـ ديـ

وأمٚ مـ جٜٓ افقضـ: ؾٓذه اجلامظٚت ادٚرؿٜ ٓ تٗمـ بقضـ وٓ بدوفٜ 

ًَٝ هلدم إوضٚن :وضْٜٔ
دم  ،ؾٓؿ ٓ يروهنٚ شقى حٍْٜ مـ افساب ،بؾ إهنٚ ُصِْ

مـ  هٚؤأبْٚحغ أن اإلشالم أوجٛ افدؾٚع ظـ إوضٚن واؾتداءهٚ بُؾ مٚ يِّؽ 

  ومٚل. ٍٕسٍ 

ٓؿ ظامد ؾ ،افنٌٚب ٌؾ تِؽ اجلامظٚت ؾئٜمـ أهؿ افٍئٚت ادًتٓدؾٜ مـ ؿِ  إنو       

ِنٌٚب دور ٓ يُْر دم بْٚء إوضٚن وف ،وشٚظدهٚ افَقي ،وؿٌِٓٚ افْٚبض ،إمٜ

مْزفٜ افنٚب أن ٌْٕٔٚ صذ اهلل ظِٔف وشِؿ  بغ فْٚوإمؿ وهنوتٓٚ ورؿٔٓٚ، وؿد 

دْزفٜ اإلمٚم افًٚدل دم افًًٌٜ افذيـ ييِٓؿ ادًتَٔؿ افذي خيدم ديْف ووضْف تٚفٜٔ 

 :حٔٞ يَقل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ،اهلل ظز وجؾ دم طؾ ظرصف يقم ٓ طؾ إٓ طِف

فُ " ُِّ َّٓ طِ ِِّف، َيْقَم َٓ طِؾَّ إِ ُؿ اهلل دِم طِ ُٓ ُِّ ٌٜ ُييِ ًَ ٌْ َٖ دِم  :َش َن َٕ ِٚدُل، َوَصٚبٌّ  ًَ اإِلَمُٚم اف

فِ  ٌََٚدِة َربِّ ِٚجدِ َوَرُجٌؾ ؿَ  ،ِظ ًَ ٌؼ دِم ادَ َِّ ًَ ٌُُف ُم ِْٔف  ،ِْ َِ ٚ َظ ًَ َّ ٚ دِم اهلل اْجَت ٚبَّ َوَرُجاَلِن حَتَ

ٍٛ َومَجَٚلٍ  ٌَْتُف اْمَرَأٌة َذاُت َمِْْه َِ ِْٔف، َوَرُجٌؾ َض َِ َؿٚ َظ رَّ ٍَ َٚل: إيِنِّ َأَخُٚف اهلل،  :َوَت ََ َؾ
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َؿ ِصاَمُفُف َمٚ َِ ًْ ك َحتَّك َٓ َت ٍَ َق، َأْخ ًٔٚ  َوَرُجٌؾ َتَهدَّ
َر اهلل َخٚفِ ـَ ُُْٔف، َوَرُجٌؾ َذ ِّ ُؼ َي ٍِ

ُتْْ

َْْٔٚهُ  ْٝ َظ َٚو ٍَ "َؾ
(1)

. 

 الىقاية الفكرية:أهمية 

 أوضْٕٚٚ ٜ ومِحٜ إػ بْٚء شٔٚج ؾُري حهغ فقؿٚيٜٓ صؽ إْٔٚ دم حٚجٜ مٚشَّ     

ٚفْٚس مًروقن فالٕحراف ؾ ،مـ افٍُر ادتىرفـِف صٌٚبْٚ وافًٚمل وجمتًّٚتْٚ و

وـٚن افراشخقن دم افًِؿ يدظقن اهلل تًٚػ بٚفثٌٚت  ،ٚفنٌٓٚتب وإمٚإمٚ بٚفنٓقات 

ؿقل احلؼ  ، وفًٚن حٚهلؿافىريؼ ادًتَٔؿ ظذ اهلدايٜ وظدم افزيغ وإٓحراف ظـ

 مك لك خكحك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع ُّٱ :شٌحٕٚف
(2)َّجل

ُِقِب " :، وـٚن مـ دظٚء افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ َُ َف اْف ؿَّ ُمَكِّ ُٓ افِ

َْٚ َظَذ َضَٚظتَِؽ  ُِقَب ْف ُؿ "َسِّ
(3)

.  

َِّؿَ  يَقل ،فَد خَِْٚ اهلل شٌحٕٚف وتًٚػ ظذ افٍىرة افًقيٜو ِْٔف َوَش َِ َمٚ " :َصذَّ اهللُ َظ

ىَْرةِ  ٍِ َّٓ ُيقَفُد َظَذ اف ـْ َمْقُفقٍد إِ َدإِفِ  ،ِم ََٖبَقاُه ُُيَقِّ إِفِ  ،َؾ َ ِٕٚفِ  ،َوُيَْكِّ ًَ جِّ َّ ُٟ  ،َأْو ُي اَم ُتَْْت ـَ

ٚءَ  ًَ ًٜ مَجْ َّ ُٜ هَبِٔ َّ ٔ ِٓ ٌَ ـْ َجْدَظٚءَ  ،اف ٚ ِم َٓ قَن ؾِٔ ًُّ
َُقُل "َهْؾ حُتِ : َأُبق ُهَرْيَرَة َرِِضَ اهلل َظْْفُ   ، ثؿَّ َي

 مخ جخ مح جح مج مثحج  هت مت ختُّٱَواْؿَرُءوا إِْن ِصْئُتْؿ: 
(4)َّخض حض جض خصمص  حص مس خس حس جس

، ويَقل شٌحٕٚف وتًٚػ: 

                                                           
ِجِد َيَْْتيِ 1 ًْ َس دِم ادَ َِ ـْ َج ِٚجِد، حديٞ رؿؿ : ( متٍؼ ظِٔف: صحٔح افٌخٚري، ـَِتُٚب إََذاِن، بُٚب َم ًَ اَلَة َوَؾْوِؾ ادَ ُر افهَّ

، حديٞ رؿؿ: 664 ِٜ َدَؿ ِٚء افهَّ ٍَ ِٚة، َبُٚب َؾْوِؾ إِْخ ـَ  .1431، وصحٔح مًِؿ، ـَِتٚب افزَّ

 [.8( ]شقرة آل ظّران، أيٜ  2

 .2654( صحٔح مًِؿ، ـتٚب افَدر، بٚب تكيػ اهلل تًٚػ افَِقب، حديٞ رؿؿ : 3

[. متٍؼ ظِٔف: صحٔح افٌخٚري، ـتٚب اجلْٚئز، بٚب إذا أشِؿ افهٌل ؾامت، حديٞ رؿؿ: 34، أيٜ  افروم ( ]شقرة 4

1359= 

ِٚر َوَأضْ     ٍَّ ُُ ِٚل اْف ٍَ ِؿ َمْقِت َأْض ُْ ْىَرِة َوُح ٍِ ؾِّ َمْقُفقٍد ُيقَفُد َظَذ اْف ـُ َْك  ًْ َغ، = وصحٔح مًِؿ، ـتٚب افَدر، َبُٚب َم ِّ ِِ ًْ ِٚل ادُْ ٍَ

 . 2658حديٞ رؿؿ: 
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 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حيُّ
 رت يب ىب نب مب زب  رب يئ نئ مئ زئ رئ ّٰ
(1)َّزت

. 

هذه افٍىرة افًقيٜ وتِؽ افًَٔدة افًِّٜٔ ؿد يًسُيٚ بًض إٓحراؾٚت دم 

ؾًّؾ اإلشالم ظذ حتهْٔٓٚ بًٔٚج مـ احلاميٜ افٍُريٜ، وشًٝ  ،بًض افٍسات

وافًِؿ  ٜبٚفسبٜٔ احلًْٜ وإخالق افٍٚوِ غ افٍردافؼيًٜ اإلشالمٜٔ فتحه

وأصٓر صقر إٓحراف افٍُري دم افًك احلديٞ  ،افْٚؾع دم مقاجٜٓ افتحديٚت

ظذ مٚ ٕتْٚوفف وذفؽ  ،اإلحلٚد وأافتىرف  مـأو  ،افتٍريط وأؾراط اإل مـتَع 

 افْحق افتٚيل:

 .ىقاية من الغلى والتطرف: الأولً 

جمٚوزة احلد واخلروج ظـ ادٖفقف ادًروف دم ـؾ يدور مًْك افٌِق حقل       

ُِقًّ  ،رء ُِق ُؽ ٌْ ـِ وإَْمر َي ي هوَؽال دِم افدِّ ُِقِّ ؾ ،ا: جَٚوَز َحدَّ ٌُ افديـ:  دم راد بٚف

ُِّٛ د وافته جمٚوزة احلدِّ دم افتندُّ
(2)

وـذفؽ افتىرف هق جمٚوزة احلؼ إػ ، 

ف دم إصدار أحُٚمف: جٚوز حّد افٌٚضؾ، يَٚل:   ،آظتدال ومل يتقّشط تىرَّ

ُٜ و َؿ  افَّْٚ
ِٝ َؾٝ ،افىََّرُف: َمْهَدُر َؿْقفَِؽ َضِرَؾ ، إَِذا َتَىرَّ ْنِ َُ ْٝ َأضراَف  :َأي :بِْٚف َرَظ

َتِِ  ْط بِٚفُّْقِق ـادَْْرَظك َومَلْ َِّتْ
(3)

 وهق إخذ بجٕٚٛ ،وهق مٚ يٍٓؿ مـ فٍظ افىرف، 

 .افقء دون اإلحٚضٜ بٚجلقإٛ إخرى

                                                           
 [.172( ]شقرة إظراف، أيٜ 1

/ 1افٍَٜٓٔ دحّد ظّٔؿ اإلحًٚن افزـتل،  ، وافتًريٍٚت15/132( يْير: فًٚن افًرب، ؾهؾ افٌغ ادًجّٜ، 2

 م.2443، ط دار افُتٛ افًِّٜٔ،  185

 ْٕحد خمتٚر = ، مًجؿ افٌِٜ افًربٔـٜ ادًٚسة216/ 9فًٚن افًرب، ؾهؾ افىٚء ادِّٜٓ، ( 3

 م. 2448 -هـ  1429، ط ظٚمل افُتٛ، 2/1396= ظٌد احلّٔد ظّر،       



-12- 

 

 

 

افٌِق وافتىرف يْتٟ ظـ افٍٓؿ افَٚس فِْهقص افؼظٜٔ دون أن وـؾ مـ 

مع ترك افرجقع ٕهؾ افًِؿ  يِّؽ مَقمٚت افتًٚمؾ مع تِؽ افْهقص،

 .وافتخهص

 خلُّٱ ؿٚل تًٚػ: ،وحذر مْف ،وؿد هنك افؼع احلْٔػ ظـ افٌِق وافتىرف      

(1)َّٱحنخن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل
، وؿٚل 

(2)َّجه هن من خن حن جن مم خم حمٱُّ :شٌحٕٚف
، وـالمهٚ بًّْك: 

ْؿ " جمٚوزة احلد واخلروج ظـ احلؼ، وؿٚل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ: ـُ ٚ ُس إِيَّ ٚ افَّْٚ َ َيٚ َأُيُّ

ـِ  ي ُِقُّ دِم افدِّ ٌُ ُؿ اْف ُُ َِ َٚن َؿٌْ ـَ ـْ  ََِؽ َم ُف َأْه َّٕ ، َؾِ٘ ـِ ي ُِقَّ دِم افدِّ ٌُ "َواْف
(3)

، وؿٚل َصذَّ اهللُ 

َؿ:  َِّ ِْٔف َوَش َِ ٌََٚدَة إِنَّ "َظ َؽ ِظ ًِ ٍْ َٕ ٌِّْض إَِػ  ٌَ َٓ ُت َْٖوِؽْؾ ؾِِٔف بِِرْؾٍؼ، َو ـَ َمتٌِغ، َؾ ي َهَذا افدِّ

ََك ًرا َأْب ْٓ َٓ َط َٓ َأْرًوٚ َؿىََع، َو  َّٝ ٌَ "اهللِ، َؾِ٘نَّ ادُْْْ
(4)

هق افذي إَىع بف  :ٌَٝ ْْ ، وادُ 

 ،وٓ أبَك طٓره ،ؾام بِغ مراده ،ومل يَض وضره ،وظىٌٝ بف راحِتف ،افًٍر

بخالف إذا دخؾ  ،ـذفؽ مـ أوؽؾ دم افديـ بندة إَىع ومل يْؾ مْف مٚ ـِػ بف

ًٌٚ فِرؾؼ مل يِحَف مالفٜ ؾٔف تدرجًيٚ مهٚح
(5)

. 

ـْ ؾ      ـْ  أم ادٗمْغ افًٔدة ًَ ْٝ ِظِْْدي اْمَرَأٌة ِم َٕ ٚ ـَ  : ْٝ ٚ، َؿَٚف َٓ َٜ َرِِضَ اهلل َظْْ َظٚئَِن

َِّؿَ َبِْل َأَشٍد، َؾَدَخَؾ َظَعَّ َرُشق ِْٔف َوَش َِ َٚل: ُل اهلل َصذَّ اهللُ َظ ََ ـْ َهِذِه؟"، َؾ  ،"َم

 ُٜ َٕ : ُؾالَ ُٝ ِْ َٚل:  ،ُؿ ََ ٚ، َؾ ـْ َصاَلهِتَ ِْٔؾ، َؾُذـَِر ِم َِّ ـَ  ،َمفْ "َٓ َتَُْٚم بِٚف َُقَن ِم ْؿ َمٚ ُتىِٔ ُُ ْٔ َِ َظ

                                                           
 [.171]شقرة افًْٚء، أيٜ ( 1

 [.77ادٚئدة، أيٜ شقرة ( ]2

 .3457شْـ افًْٚئل، ـتٚب مْٚشؽ احلٟ، َبُٚب افتَٚط احلل، حديٞ رؿؿ: ( 3

ْهِد دِم 4 ََ ِر َرَمَوَٚن، َبُٚب اْف ْٓ َِٔٚم َص ِع، َوِؿ ُٚع َأْبَقاِب َصاَلِة افتََّىقُّ ٌََٚدِة،  ( افًْـ افُزى فٌَِٔٓل، ـتٚب افهالة، مُجَّ
ًِ اْف

ِد دِم ادُْ  ْٓ ، حديٞ رؿؿ: َواجْلُ ِٜ  .4743َداَوَم

، وافتْقير ذح اجلٚمع افهٌر دحّد بـ صالح إشامظٔؾ 7/  2( فًٚن افًرب، ؾهؾ افٌٚء ادقحدة، 5

 م.2411هـ1432، دار افًالم، افريٚض، 4/143افهًْٚين،
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ُِّقا :إَْظاَملِ  َ ؾُّ َحتَّك مَت َّ "َؾِ٘نَّ اهلل َٓ َي
(1)

، وادًْك: ظُِٔؿ بٚفًّؾ افذي 

َؾ  َِّ اهلل ظز ؾِ٘ن "ذفؽ بَقفف:  صذ اهلل ظِٔف وشِؿتًتىًٔقن ادداومٜ ظِٔف، ثؿ ظ

َِؾ وافًآمٜ بٚدًْك ادتًٚرف دم حَْٚ حمٚل دم حؼ "وجؾ ٓ يّؾ حتك متِقا ، وادَ

: أهؾ افًِؿ اهلل ظز وجؾ، ؿٚل ذاتاهلل تًٚػ، ؾٔجٛ تٖويؾ احلديٞ ظذ مٚ ئِؼ ب

، ؾَٔىع ظُْؿ ثقابف، وجزاءه، حتك ت َىًقا مًْٚه ٓ يًٚمُِؿ مًٚمِٜ ادٚلِّ

ِْتؿإ ظُِّؿ، وؿٔؾ: مًْٚه ٓ يّؾ ذا َمِِ
(2)

فىًٌٜٔ هذا افديـ  ثؿ إن افٌِق مٍْٚف  .

تِف إشٚشٜٔ َّ  حج مث هتُّٱ وهل افتًٔر وافتخٍٔػ، ؿٚل تًٚػ: :وِش

َّ مخ جخ مح جح مج
(3)

. 

ٚ، ؽر أصد احلْٕٚ دم إ        ًً ٚجٜ إػ تٍُٔؽ افٍُر ادتىرف واجلامظٚت ادتىرؾٜ م

ذفؽ إٔؽ ؿد تٍُؽ مجٚظٜ إرهٚبٜٔ أو متىرؾٜ  ،أن تٍُٔؽ افٍُر يٖيت دم ادَدمٜ

ؽر إْٔٚ ظْدمٚ ْٕجح دم تٍُٔؽ افٍُر  ،ؾتخرج ظِٔؽ مجٚظٜ أخرى أظتك وأصد

ؾْٕ٘ٚ ُٕقن أتْٔٚ ظذ  ،ادتىرف وـنػ زيٍف وزيٌف وؾًٚده وإؾًٚده وأبٚضِٔف

 ادنُِٜ مـ جذورهٚ.

     ُٕ  وأن ٌٕغَّ  ،ىرؾًٜري هذه اجلامظٚت ادتودم شٌٔؾ ذفؽ ٓ بد أن ُٕنػ وأن 

وأن ٕزز صٓٚدات مـ اشتىٚظقا اإلؾالت مـ  ،ظامفتٓٚ وخٕٔٚتٓٚ فديْٓٚ وأمتٓٚ

وأن مٚ يًدون بف افنٌٚب ـذًبٚ وزوًرا مـ  ،جحٔؿ هذه اجلامظٚت اإلرهٚبٜٔ افوٚفٜ

                                                           
ِْٔؾ   (1 َِّ قِر بِٚف ُٓ ِْٔؾ متٍؼ ظِٔف، صحٔح افٌخٚري، ـتٚب افتٓجد، َبُٚب َؾْوِؾ افىُّ َِّ َد افُقُوقِء بِٚف ًْ اَلِة َب ِٚر، َوَؾْوِؾ افهَّ َٓ َوافَّْ

ِٚر، حديٞ رؿؿ:  َٓ ِؾ 1151َوافَّْ َّ ًَ ِٜ اْف َِ ، وافٍِظ فف، وصحٔح مًِؿ، ـتٚب صالة ادًٚؾريـ وؿكهٚ، َبُٚب َؾِؤ

ِه، حديٞ رؿؿ:  ِْٔؾ َوَؽْرِ َِّ َِٔٚم اف ـْ ِؿ ائِِؿ ِم  .782افدَّ

دحّد بـ ظع بـ آدم بـ مقشك اإلثٔقيب افَقفَِّقي،  "ذخرة افًٌَك دم ذح ادجتٌك"ادًّكذح شْـ افًْٚئل ( 2

 ، ط دار افُتٛ افًِّٜٔ.291/ 23، ط دار ادًراج افدوفٜٔ فِْؼ، وافتًٍر افٌُر فِرازي، 9/484

 [.185( ]شقرة افٌَرة، أيٜ  3
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ؾّـ يِتحؼ هبؿ  ،ٓ وجقد فف ظذ أرض افقاؿع ،احلٔٚة افرؽدة هق حمض ـذب

َُّ مهره افتٍخٔخ وافتٍجر، وإ ر جمرد تٍُر دم اهلروب مـ جحٔؿ هذه ن ؾ

 .اجلامظٚت ـٚن جزاؤه افذبح أو احلرق أو ادقت شحاًل 
 

 أسس مكافحة التطرف:

  أشسظدة أن تَقم ظذ  ٛٚ جيَٓ َِ ـُ وفُل تٗيت اشساتٔجٜٔ مُٚؾحٜ افتىرف أُ 

حًـ تدريٛ وتٖهٔؾ افًٚمِغ دم احلَؾ افدظقي مـ خالل برامٟ  يُٓب:        

ًّٔٚ مًتّرًّ  ًّٔٚ تراـّ ًّٔٚ ٕقظ ًٌٚ ظِّ بتجديد اخلىٚب ُيتؿ  ،اتدرئٌٜ فًِٚدة إئّٜ تدري

وهق مٚ تَقم بف وزارة إوؿٚف ادكيٜ حٔٞ َإٔنٖت أـٚدئّٜ إوؿٚف  ،افديْل

ًّٔ افدوفٜٔ فتدريٛ إئّٜ وافقاظيٚ ٚ وثَٚؾ ًّٔٚ وؾُريًّ  .ٚت وإظدادهؿ ظِّ

 ،وتٍْٔد حججٓؿ ،دحض أبٚضٔؾ ادتىرؾغو ،تٍُٔؽ افٍُر ادتىرف ٔيُٓب:

ادنسك، وترشٔخ  اإلًٕٚين وافًّؾ ظذ ٕؼ ؿٔؿ افتًٚمح، وتٖصٔؾ افًٔش

أشس ادقاضْٜ ادتُٚؾئٜ، وتًّٔؼ روح إٓتامء افقضْل،  وبٔٚن مؼوظٜٔ افدوفٜ 

 وحتّٜٔ آصىٍٚف افقضْل فَِوٚء ظذ اإلرهٚب وافٍُر ادتىرف. ،افقضْٜٔ

ويتحَؼ ذفؽ  اشساتٔجٜٔ افتقاصؾ ادٌٚذ واحلقار واإلؿْٚع،تًٍٔؾ  ٔيُٓب:

مـ خالل تُثٔػ افْدوات وافدروس وافَِٚءات احلقاريٜ ادٍتقحٜ مع ضالب 

وادهٕٚع،  ،وافْقادي افريٚؤٜ وآجتامظٜٔ ،وضالب اددارس ،اجلٚمًٚت

بحٔٞ يتٍٚظؾ افًٚدة  ،وأن يًقد فًِّجد دوره آجتامظل ،وؿهقر افثَٚؾٜ

واإلشٓٚم دم حؾ  ، مًٌٚذا مع افْٚس دم مْٚشٌٚهتؿ آجتامظٜٔئّٜ تٍٚظاًل إ

 :وافدءوب مع افًّؾ اجلٚد ادًتّر ،وافرد ظذ اشتًٍٚراهتؿ ،ؿهتُالمن

 وافَرىاددن  وافرد ظذ صٌٓٚت ادتىرؾغ دم ،فتهحٔح ادٍٚهٔؿ ادٌِقضٜ

 .افْجقعو
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 الجهل واألمية أهم أسلحة المتطرفين:
 

 وافتىرف، وأحُٚمف مـ أهؿ أشٌٚب افٌِق افؼيػ رعـاجلٓؾ بَّٚصد افنإن  

ظذ أيدي ادتخههغ بغ شٚئر ضقائػ ادجتّع افًِؿ ْنـر وظالجف يُقن ب

مل يٖخذوا افًِؿ مـ بًض ادىٚفًٚت و ،تَِقا مـ افًِامء ادحََغ افثَٚت افذيـ

ضِٛ وفتحّؾ ٚبًرف ـ مل يُ وٓ ؾتقى مم ظِؿال يٌَؾ ؾ ،وصٍحٚت ادجالت

ـْ َأيِب ُهَرْيَرةَ افًِؿ ًَ َِّؿَ رِض اهلل ظْف ، ؾ ِْٔف َوَش َِ ـْ َرُشقِل اهلل َصذَّ اهللُ َظ َؿَٚل:  ،، َظ

ٍِْػ ُظُدوُففُ " ؾِّ َخ ـُ ـْ  َؿ ِم ِْ ًِ ُؾ َهَذا اْف ِّ
ٍُ  ،حَيْ ٚفِغَ ـَيْْ ٌَ ِريَػ اْف تَِحَٚل  ،قَن َظُْْف حَتْ ْٕ َوا

ٌْىَِِِغ، ِْٖويَؾ  ادُْ ِٚهِِغَ  َوَت "اجْلَ
(1)

. 

يُِّقن  افذيـإػ افًِامء ادجتٓديـ  صٖنوؿد أمر افَرآن افُريؿ برد ـؾ أمر ذي 

 يق  ىق يف ىف يث ىث ُّٱؿٚل تًٚػ:  ،افَدرة ظذ آجتٓٚد وآشتٌْٚط

 نن من زن رن  مم ام يل ىل مل يك مكىك لك اك
(2)َّينٰى ىن

َ اهلل ": ، ويَقل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ َع ِمَّْٚ  اْمَرأً َٕيَّ ِّ َش

 ٌَ ِِّ َيُف َحتَّك ُيٌَ ٍِ هُ ـَحِديًثٚ َؾَح ََ  ،ُف َؽْرَ ـْ ُهَق َأْؾ ٍف إَِػ َم َْ  َوُربَّ  ،ُف ِمْْفُ ـَؾُربَّ َحِٚمِؾ ؾِ

ٔفٍ   َِ ٍَ َْٔس بِ ٍف َف َْ "َحِٚمِؾ ؾِ
(3)

. 

اجلٓؾ  ام أحقجْٚ إػ افٍُر ادًتْر، وافٍٓؿ افهحٔح فِديـ، وإػ أن ٕقاجفؾ

وافًٍٚد وافتخريٛ بّزيد مـ افٌْٚء  ،وافٌٚضؾ بٚحلؼ ،وافيِامت بٚفْقر ،بٚفًِؿ

                                                           
 .599، حديٞ رؿؿ:  344/ 1( مًْد افنٚمٔغ فِىزاين، 1

 [.83( ]شقرة افًْٚء، أيٜ 2

، وشْـ افسمذي، أبقاب افًِؿ، َبُٚب َمٚ َجَٚء 3664شْـ أيب داود، ـتٚب افًِؿ، بٚب ؾوؾ ٕؼ افًِؿ، حديٞ رؿؿ  (3

اَمِع، حديٞ رؿؿ:  ًَّ ٌِِِْٔغ اف ِّٞ َظَذ َت  .2656دِم احَل
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ًً  ،وافتًّر ًً وأن ًًٕك م وأن ٕدرك أن  ،ٚ دٚ ؾٔف أمـ وشالم اإلًٕٕٜٚٔ مجًٚءٚ ومجٔ

وأن أي خرق دم  ،وفـ يْجق مْف أحد دون أخر ،افًٚمل ـِف دم شٍْٜٔ واحدة

 ًً َمَثُؾ ": يَقل ٌْٕٔٚ صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ،ٚافًٍْٜٔ يُّـ أن ُيِؽ أهِٓٚ مجٔ

ٚ َٓ ٚئِِؿ َظَذ ُحُدوِد اهلل َواْفَقاؿِِع ؾِٔ ََ ، :اْف ٍٜ
َْٔ

ٍِ قا َظَذ َش ُّ َٓ َثِؾ َؿْقٍم اْشَت َّ ََٖصَٚب  ـَ َؾ

ْؿ َأْظاَلَهٚ، ُٓ ُو ًْ ٚ َب َٓ َِ ٍَ ْؿ َأْش ُٓ ُو ًْ ْقا ِمـ ادَْٚ ،َوَب ََ ٚ إَِذا اْشَت َٓ
ِِ ٍَ ـَ دِم َأْش َٚن افَِّذي َُ ِء َؾ

ؿْ  ُٓ ـْ َؾْقَؿ وا َظَذ َم ـْ َؾْقَؿَْٚ ،َمرُّ ِذ َم ْٗ ُٕ  ْ َِٕهٌَِْٔٚ َخْرًؿٚ َومَل ٚ َخَرْؿَْٚ دِم  َّٕ ُٚفقا: َفْق َأ ََ  َؾِ٘نْ  ،َؾ

ٚ ًً قا مَجِٔ ُُ َِ قُهْؿ َوَمٚ َأَراُدوا َه ـُ ََٕجْقا ،َيْسُ ََٕجْقا  ،َوإِْن َأَخُذوا َظَذ َأْيِدُيِْؿ  َو

ٚ ًً "مَجِٔ
(1)

.   

 

         *      *                  *  

  

                                                           
1 ًْ

َِ َرُع دِم اف َْ ، َبٚب َهْؾ ُي ِٜ ـَ ِ ِٚم ؾِِٔف، حديٞ رؿؿ: ( صحٔح افٌخٚري، ـَِتٚب افؼَّ َٓ
ْشتِ ِٓ ِٜ َوا َّ2493. 
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 .ٕقبٚت يٍ اإلنحبدحبًَٛب: ان
 

أحلد دم احلرم إذا مْف: و ،ادٔؾ ظـ افَهدو ءأصؾ اإلحلٚد: افًدول ظـ افق

ِِْحُد: افًِٚدُل َظـ احَلؼِّ ادُْدِخُؾ ؾِِٔف َمٚ و ،ترك افَهد ؾٔام أمر بف ومٚل إػ افيِؿ ادُ

فَٔس ؾِٔفِ 
(1)

ٚد،  ُدول ظـ آشتَٚمٜ  :ؾٚإلحْلَ ًُ  .وإٓحراف ظْٓٚ ،اف

بؾ  ،بٚدًْك افٌِقي افًٚم ٓ خيتص بٕٚٓحراف افًَدي إلحلٚداوإذا ـٚن 

ادٔؾ وافًدول ظـ افىريؼ افَقيؿ، ؾٓذا يًْل أن ـؾ َتْرٍك  ينّؾ مجٔع إٔقاع 

 ٌّ ٰى ٰرُّٱيَقل تًٚػ:، مٔؾ وإحراففِديـ وَهْجر ٕحُٚمف هق ٕقع 

(2)َّرئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ
ٌَّٚسٍ ، و ـِ َظ ـِ اْب  رِض اهلل ظْٓام َظ

َم اهلل ظِٔؽ مـ إشٚءة َأْو َؿْتٍؾ،  (َّ): ؿٚل َرِم َمٚ َحرَّ ـَ احْلَ تَِحؾَّ ِم ًْ ُهَق َأْن َت

َؽ  ُّ
َٓ َيْيِِ ـْ  َذاُب  ،َؾَتْيَِِؿ َم ًَ َٛ َفُف اْف ْد َوَج ََ َؾ َذفَِؽ َؾ ًَ َُِؽ، َؾَِ٘ذا َؾ ُت َْ َٓ َي ـْ  ُتَؾ َم َْ َوَت

َفِٔؿُ  ْٕ ا
(3)

. 

 ودم افتًريػ آصىالحل: اختص اإلحلٚد بٚإلؾراط وجمٚوزة احلد بٚدٔؾ  

افًَدي افٍُري ظـ اهلدايٜ إػ افوالل
(4)

أول وأصٓر مٖمقر بف هق ، ذفؽ أن 

، ؾُٚن أصٓر تًٚػ وأول وأصٓر مْٓل ظْف هق افٍُر بٚهلل شٌحٕٚف،اإليامن بٚهلل 

افتُذيٛ  و، أوجقد اهلل تًٚػ: إُٕٚر اإلحلٚد افًَدي، وهق إضالؿٚت اإلحلٚد هق

                                                           
ط دار إحٔٚء افساث افًريب، بروت، افىًٌٜ: ، 73/ 2، دحّد بـ أْحد بـ إزهري اهلروييْير: هتذيٛ افٌِٜ ( 1

 م، بتكف.2441إوػ، 

 [.25احلٟ، أيٜ  ( ]شقرة2

 بتكف. ،  ط دار افُتٛ افًِّٜٔ، بروت،361/ 5يْير: تًٍر ابـ ـثر، ( 3

 فٌْٚن. بتكف. -، ط دار افُتٛ افًِّٜٔ، بروت 77تذـرة إريٛ دم تًٍر افٌريٛ ٓبـ اجلقزي، ص ( 4

https://www.alukah.net/sharia/0/72118
https://www.alukah.net/library/0/65916
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بٚفٔقم واإلُٕٚر دًِقٍم مـ افديـ بٚفيورة ممٚ جٚء بف افؼع احلْٔػ، ـٚإليامن 

 .، ووجقب افهالة، وٕحق ذفؽوافْٚر ،واجلْٜ ،واحلًٚب ،وافًٌٞ ،أخر

افتْنئٜ آجتامظٜٔ وافدئْٜ  :بـيُٓ ، بةـأسب ظدةاإلنحبد إنٗ ٕس ـظٓٔٚشجغ       

ٍٝ  :ٜ ادحٔىٜ بفـوافٌٔئفٍِرد  مـ آداب اإلشالم  خٚلٍ  ؾَد يْنٖ افنٚب دم بٔ

إذ هق مل يِتزم بقء مـ مٌٚدئف  ،ؾًٔٓؾ ظِٔف إًٓالخ مْف ،وظٌٚداتفوميٚهره 

ٌُّقَن َأْن  رِض اهلل ظْٓؿافهحٚبٜ  وفذفؽ جٚء دم احلديٞ أن ،أصاًل  َتِح ًْ ُٕقا َي ٚ ـَ

 َِّ َِ ِرُب ُي ًْ ٌِلَّ ُي َُقُل ُْقا افهَّ ُؿ َي َِّ َُ َل َمٚ َيَت َّٓ  :َأوَّ اٍت  اهلل ٓ إَفَف إِ ٌَْع َمرَّ قُن َذفَِؽ  ،َش ُُ َوَي

ُؿ بِفِ  َِّ َُ ٍء َيَت َل َرْ َأوَّ
(1)

. 

ومٚ أظده اهلل ٔقم افَٔٚمٜ ف وًػ اإليامن وافٌٍِٜ ظـ آشتًداد ٔيُٓب:

 ،وجْٜ ،ومٔزان ،وحًٚب ،ومٚ يتًٌف مـ إدراك مقاؿٍف مـ ساط ،فِّٗمْغ

، ؽٌِٜ افنٓقة وافرؽٌٜ دم افتحِؾ مـ افَٔقد وإوامر افربٕٜٚٔ ، ممٚ يْتٟ ظْفوٕٚر

ِزم يُ مٚ ؾٚفرؽٌٜ دم افتحِؾ مـ ـؾ  ،رــ أوؾرض  يرؽٛ دم تٖديٜؾًّيّٓؿ ٓ 

مـ أهؿ دواظل اإلحلٚد  -بُؾ إٔقاظٓٚ-وحٛ إٓىالق إػ ظٚمل اإلبٚحٜٔ  ،افٍْس

 .وأشٌٚبف

وإٔف ، افهقاب دم رأيف بٖن يـافو، ذاتٚفوافًجٛ ب ،ٍْسٚفافٌرور ب ٔيُٓب:    

وترك  ،ـؾ هذا ؿد حيِّف ظذ مًٕٚدة احلؼ ،وـؾ افْٚس ظذ بٚضؾؼ ظذ احل

 .واتٌٚع شٌٔؾ ادًٍديـ ،افكاط ادًتَٔؿ

                                                           

 .1449، ط مُتٌٜ افرصد، افريٚض، افىًٌٜ: إوػ، 3519، حديٞ رؿؿ: 1/348( مهْػ ابـ أيب صٌٜٔ، 1
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ـذفؽ افتَهر دم متٚبًٜ  ،ترك افنٚب دون متٚبًٜ مع أصدؿٚء افًقء ٔيُٓب:    

ؾُثر مـ افنٌٚب وؿع دم براثـ هذا  ،ٕسٕٝإبْٚء، وترـٓؿ ؾريًٜ فنٌُٜ اإل

وتْؼ  ،افٍُر ادْحرف ظـ ضريؼ ادقاؿع ادنٌقهٜ افتل تًّؾ ظذ تنقيف اإلشالم

 .امٜوتروج إؾُٚر اهلدَّ 
 

ؾٚفًِؿ  انتحصٍٛ انؼهًٙ،يُٓب:  ،أيٕس ؼذةب أيب ػالد ْزِ انظبْشة فٛكٌٕ    

افُريؿ ؿقفف  دم افَرآنؿد جٚء و ،يثٚر مـ صٌف ؿد مٚتدحض يًِح افًَؾ بردود 

 مب  هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه ٱُّ :تًٚػ

َّ هبمت
(1)

دم ـتٚب افًِؿ مـ رْحف اهلل افٌخٚري اإلمٚم ، وؿد ترجؿ 

ؿِ " صحٔحف ِْ ًِ ؾِ  َبٚب اف َّ ًَ ْقِل َواف ََ ٌَْؾ اف افىرق  ؿكأهق ن افًِؿ ٕوذفؽ  ،"َؿ

وذفؽ ٓشتَٚمتف، ؾٚإلًٕٚن بَدر زيٚدة جِٓف يُقن إٓحراف وافٌطء  :إػ اجلْٜ

 .ؾال يهؾ إػ افٌٚيٜ ـام يهؾ ؽره ممـ هق أظِؿ ،دم ضريَف

 يًدؾٓق  ،ؽهٜ دم حِؼ صٔٚضغ اإلٕس واجلـ افربٚين افًٚمؾ بًِّفوافًٚمل     

َِٓؿ دم افٌقايٜ  ٌُ  ،ظْٓام رِض اهللوي ظـ ابـ ظٌٚس وؿد رُ  ،اإلواللوظِٔٓؿ ُش

فْٚ ٕراك تٍرح بّقت افًٚمل مٚ  إن افنٔٚضغ ؿٚفقا إلبِٔس: يٚ شٔدٕٚ مٚ"إٔف ؿٚل: 

، ؾَٚفقا فف: ٓ تٍرح بّقت افًٚبد؟ ؾَٚل: إىَِقا، ؾٕٚىَِقا إػ ظٚبد ؿٚئؿ يهع

ٚ دم ـؾ افدٕٔـؾَٚل فف إبِٔس: هؾ يَدر ربؽ أن جيً ،ؾٕٚكف ،إٕٚ ٕريد أن ًٕٖفؽ

ثؿ جٚء إػ ظٚمل دم حَِٜ  ؟! َٚل: أتروٕف ـٍر دم شٚظٜجقف بٔوٜ؟ ؾَٚل: ٓ، ؾ

يوٚحؽ أصحٚبف وحيدثٓؿ، ؾَٚل: إٕٚ ٕريد أن ًٕٖفؽ، ؾَٚل: شؾ، ؾَٚل: هؾ 

                                                           
 [.19( ]شقرة حمّد، أيٜ  1
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يَدر ربؽ أن جيًؾ افدٕٔٚ دم جقف بٔوٜ؟ ؿٚل: ًٕؿ، ؿٚل: وـٔػ؟ ؿٚل: يَقل 

 )ٓ ٓ يًدو ًٍٕف)افًٚبد( ؿٚل إبِٔس: أترون ذفؽ  ،فذفؽ إذا أراد: ــ ؾُٔقن

"اٚ ـثًر ظٚدً  يًٍد ظعَّ  )افًٚمل( : وهذايتجٚوز أثره ًٍٕف(!!
(1)

. 

شٌحٕٚف ٚفتٖمؾ دم خِؼ اهلل بوذفؽ  ،تؼضٚض ٔتجذٚذ اإلًٚبٌ فٙ انقهٕةٔيُٓب: 

ًٕٚوأرًوٚ،  شامءً وتًٚػ،  ًٕٚو إًٕٚ وخمٚضٌٜ افًَؾ واشتثٚرة  ،مجًٚدا وًٌٕٚتٚ ،حٔقا

وهق هنٟ شٚر ظِٔف افَرآن افُريؿ دم حقاراتف مع ادؼـغ ودم تثٌٔٝ  ،افٍُر

 مـ تِؽ إدفٜ:و ؾٓق يْتزع افدفٔؾ افًَع ويَدمف فُؾ ظٚؿؾ،  ،ـثر مـ افًَٚئد

(2)َُّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّٱ: قٕنّ تؼبنٗ    
، وهق مْٟٓ 

وهذا افتًَٔؿ ادْىَل  ،وحذف افٌٚضؾ مْٓٚ ،ٓحتامٓتاافًز وافتًَٔؿ بحك 

إن مٚ ترون مـ خِؼ افًّقات وإرض  :خيٚضٛ افًَؾ افٌؼي بٚفَقل

أو  ،وافْجقم وادجرات وهذا اخلِؼ افًئؿ ادتًع إمٚ أن يُقن ُخَِِؼ مـ ظدم

َؼ ًٍٕف َِ وادخِقق ٓ  ،ؾٚفًدم ٓ خيِؼ ،وٓ صؽ دم بىالن هذيـ آحتامفغ ،َخ

امل افثٚفٞ افذي يهؾ إفٔف اإلًٕٚن بَِٔؾ مـ ؾِؿ يٌؼ إٓ آحت ،خيِؼ ًٍٕف

ًَ  ،افتٖمؾ  .هق اهلل جؾ جالفف ،احًداٚ وٚ وإهلً وهق أن هلذا افُقن خٚف

 ىه مه ينجه ىن من خن حن جن يم ىم مم خم ُّٱ ؿقفف تًٚػ: :يُٓبٔ     

(3)ََّّ ٍّ ٌّ ٰرٰى ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه
، ؾٓذه 

فق ؾروْٚ  فإٔ :ومًْٚه :اصتِّٝ ظذ مٚ ئًّف افًِامء دفٔؾ افتامٕع افُريّٜ أيٜ

                                                           
، 42جٚمع بٔٚن افًِؿ وؾوِف ٕيب ظّر يقشػ بـ ظٌد اهلل بـ حمّد بـ ظٌد افز، بٚب تٍؤؾ افًِؿ ظذ افًٌٚدة، ص ( 1

 هـ.1421بروت، افىًٌٜ إوػ،  –،  ط  دار افُتٛ افًِّٜٔ 127حديٞ رؿؿ: 

 [.35]شقرة افىقر، أيٜ ( 2

 [.91]شقرة ادٗمْقن، أيٜ  (3
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ِّؿ فف بٕٚفقهٜٔ :آهلٜ أخرى شٌحٕٚف وتًٚػمع اهلل  أو تْٚزظف  ،ؾٓل: إمٚ أن تً

ٌِ إيٚهٚ، ؾٚفٍرض إول يُ  إذ اخلٚوع فٔس إهًلٚ، وإمٚ أن تْٚزظف مُِف  :ل أفقهٔتِٓٚ

وشِىٕٚف ؾٔيٓر أثر هذا افتْٚزع دم افُقن دم مٌٚفٌٜ أهلٜ، وذهٚب ـؾ إفف بام 

ٕف ٓ أثر فتٌٚفٛ إوحٔٞ  ،ٚ ـام هق حٚل مِقك افدٌِٕٔٚٛ بًوٓؿ بًًو خِؼ، وف

 َِ ف إفف واحد فف مُِقت ـؾ رء.ُّ أهلٜ، ؾٚظ َّٕ  قا أ

تؿ بغ أهلٜ، ؾٍٕٚرد ـؾ إفف بام خِؼ دون ؿد ٚ مـ افتقاؾؼ وفق ؿٚل ؿٚئؾ: إن ٕقظً     

ٚ ظذ بىالن أفقهٔتٓؿ صَٚق أو تْٚزع، فُٚن دم ذفؽ دفٌٔؾ  ًً ن ـؾ إفف شقف ٕ :مجٔ

وٓ تنّؾ تِؽ افتل مل خيَِٓٚ، وهذا  ،تُقن أفقهٔتف ؿٚسة ظذ افىٚئٍٜ افتل خَِٓٚ

 .تَتيض افُامل ٓ افَْص فقهٜٔأهلٜ، وإ هذهيٍيض إػ َٕص دم ـؾ 

 حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس ٱُّ ؿقفف تًٚػ: :ٔيُٓب    
َّ مع جع مظ

(1)
ؾِق ؾروْٚ  ،دم إثٌٚت دفٔؾ افتامٕع ـذفؽ ، وهذه أيٜ

ٌٜ  ِؽ ِْ ادُ  ٚزعُ َْ تَ وجقد آهلٜ ؽر اهلل ٕدى ذفؽ إػ ؾًٚد افًٚمل، حٔٞ يَ  خمتٍِقن  آهل

 .ؾٔٗدي ذفؽ إػ ؾًٚد افًٚمل وخرابف :متوٚدون

 مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب ٱُّ ؿقفف تًٚػ: :ٔيُٓب    
(2)َّنث

ـام ظز افَرآن افُريؿ  – ، ؾَد ـٚن ادؼـقن مـ أهؾ مُٜ يَقفقن

 مك لك اك يق ىق يف ىف يث ُّ:-ظْٓؿ بَقفف شٌحٕٚف
َّ ىل مل يك ىك

(3)
فق ـٕٚٝ وخٚضٌٓؿ إٔف  جؾ جالفف اهللٌغ هلؿ ، ؾ

ٚ تَربُؿ إػ اهلل إ :هذه إصْٚم ـام تَقفقن فىٌِٝ ًٍٕٕٓٚ  :زفٍكشٌحٕٚف هنَّ

                                                           
 [.22]شقرة إٌٕٔٚء، أيٜ ( 1

 [.42]شقرة اإلهاء، أيٜ ( 2

 [. 3]شقرة افزمر، أيٜ  ( 3
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أيًوٚ ؿربٜ إػ اهلل تًٚػ وشٌٔاًل إفٔف، ؾِام مل تَدر أن تتخذ ًٍٕٕٓٚ شٌٔاًل إػ اهلل 

 تًٚػ؟!! ؾ أن تَربُؿ إػ اهللََ ًْ ؾُٔػ يُ  :شٌحٕٚف

وؿد أخز  ،، ؾٓل مـ افَٔٚس افًَع"ضب إمثٚل" :ٔيٍ اإلقُبع انؼقهٙ    

  ميُّٱ ؿٚل تًٚػ: ،هذه إمثٚل افَرإٜٓٔ قناهلل تًٚػ أن أهؾ افًِؿ هؿ مـ يًَِ

َّ هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني
(1)

، وؿد ؾىر اهلل 

وافٍرق بغ  ،تًٚػ افْٚس ظذ افتًقيٜ بغ ادتامثِغ وإُٕٚر افتٍريؼ بْٔٓام

أو مـ يًقي  ،ؾ٘ذا جٚء مـ يٍرق بغ ادتامثِغ ،ادختٍِغ وإُٕٚر افتًقيٜ بْٔٓام

 .وٓ تٌَِف ،ؾ٘ن افًَقل ترؾوف :بغ ادختٍِغ

 خم حم جم يل ىل مل  خل ُّٱؿقفف تًٚػ:  ٔيٍ أيخهت انقشآٌ    

 حي جي يه  مهىه جه  ين ىن من  حنخن جن  يم ىم مم
(2)َّمي  خي

ًّٔ  ، ؾٓذا َمثؾ ضبف اهلل ظز وجؾ دفٔاًل  ظذ إمُٕٜٚٔ افًٌٞ بًد  ٚظَِ

دٚ بغ إٌٕٚت إرض ادٔتٜ اجلرداء فٌِْٚت بًد ٕزول ادىر وإحٔٚء ادقتك  :ادقت

 .فِْؼ واحلًٚب مـ متٚثؾ

 مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰىُّٱؿقفف تًٚػ:  ٔيٍ رنك    

 مت زت رت يب  ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ
 يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت نتىت
(3)َّمم  ام يل ىل مل ىكيك مك لك اك

، وهق 

                                                           
 [.43]شقرة افًٌُْقت، أيٜ ( 1

 [.39، أيٜ ؾهِٝ]شقرة (  2

 .[258 أيٜافٌَرة، ]شقرة  (3
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دم  –ؾَد زظؿ افّْرود  ،إثر ظذ ادٗثر مٚ اصتٓر بٚدَدمٚت وافْتٚئٟ ودٓفٜ

 ،اخلِٔؾ ظِٔف افًالم حلجٜ أووح ؾٕٚتَؾ ادقتك، إٔف حئل -مٌٚفىٜ واوحٜ

ِرِب﴾ ﴿َؾِ٘نَّ اهللَ وؿٚل: ٌْ ـَ ادَْ ٚ ِم ِْٖت هِبَ ِق َؾ ـَ ادَْْؼِ ِس ِم ّْ ْٖيِت بِٚفنَّ وفذفؽ مل جيرؤ  :َي

ظذ اّدظٚء خَِف فألرض أو افًامء أو افٌؼ أو احلٔقان أو  -ظز افتٚريخ -أحد 

 .افٌْٚت

 مب هئ مئ هي مي خي حي جيُّؿقفف تًٚػ:  ٔيٍ رنك   
 من خن  حن جن يم ىم مم  * حم جم يل ىل مل * هب

 ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه جهمه ين ىن
(1)َّرئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر

، ؾَد إُٔر ادؼـقن ظَٔدة افًٌٞ 

ُدوا َأنْ و بًد ادقت أصد اإلُٕٚر، ًَ ٌْ ُهؿْ  اْشَت َد َأْن إَِػ َحِٚل احَل  اهلل تًٚػ َيُردَّ ًْ َِٔٚة َب

َد أن يَدروا  -شٌحٕٚف-ؾٖمرهؿ  ،َصُٚروا ِظَيٚمٚ َوُرَؾٚتٚ ًْ ِٚم َب ًَ َْج ْٕ َٚء َهِذِه ا َٓ
تِ ْٕ ا

ٌُقِل احل ََ ٍٜ ُأْخَرى َأصدَّ ُمََْٚؾٚة فِ ٍَ ْقهِنَٚ ِظَيًٚمٚ َوُرَؾًٚتٚ ِمْثَؾ ادَْْقِت إَِػ ِص ـَ ـْ  َأْن  َِٔٚة ِم

َِٔٚة أَ  ٌُقِل احْلَ ِٜ َوَبْغَ َؿ ِديِديَّ ِٜ َواحْلَ َجِريَّ َصدُّ َتِهَر ِحَجَٚرًة َأْو َحِديًدا، َؾِ٘نَّ ادََُْْٚؾَٚة َبْغَ احْلَ

ٌُقِل احلٔٚة ِٜ َوَبْغَ َؿ
َّٔ
ِّ ْي ًَ ـَ ادََُْْٚؾِٚة َبْغَ اْف ُٕقا ِحَجَٚرًة َأْو َحِديًدا(،: ِم ق ـُ ؾ٘ن  )ُؿْؾ 

ؾٚفذي خَُِؿ أول مرة هق افَٚدر ظذ إحٔٚئُؿ بًد  ـ ئًدٕٚ؟ؿٚفقا: م

 .(2)مقتُؿ

إػ ؽر ذفؽ مـ مقاضـ إؿْٚع افًَؾ وإمتٚع افٍُر، افتل تًغ ظذ اإليامن      

 .ودؾع خقاضر اإلحلٚد وهقاجًف

*                 *                 *  

                                                           
 [.51 -49( ]شقرة اإلهاء، أيٚت 1

 هـ. 1424 -بروت، افىًٌٜ: افثٚفثٜ  –، ط دار إحٔٚء افساث افًريب  352/  24( افتًٍر افٌُر فِرازي، 2
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 انفصم انخبَٙ

 االَحشافبث انسهٕكٛت انٕقبٚت يٍ
 

إٓحراؾٚت افًِقـٜٔ هل ادٔؾ وافًدول ظـ افٍىرة افًقيٜ إػ مٚ ٓ جيقز            

ؾٚفديـ وادجتّع مهٚ مـ  ،مـ افًِقـٔٚت وإؾًٚل ادحرمٜ ذًظٚ أو ادًٌٜٔ ظرًؾٚ

ُٔقَصػ صٚحٌف بٖٕف خمٚفػ فِؼع وافديـ أو  ،حيُامن ظذ شِقك مٚ إٔف مْحرف ؾ

 إظراف وافتَٚفٔد ادرظٜٔ ظْد افْٚس.

ادنسـٜ بغ  ثقابٝمـ افمع افًَٚئد هل أن مُٚرم إخالق  ومـ ادًِقم    

ٍت، ": يَقل ٌْٕٔٚ صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ،افًامويٜ فؼائعا ًَالَّ
َُٔٚء إِْخَقٌة فِ ٌِ ْٕ َ ْٕ ا

ْؿ َصتَّ  ٚهُتُ َٓ ْؿ َواِحٌد ُأمَّ ُٓ "ك َوِديُْ
(1)

ؾٚفًَٚئد وإخالق ثٚبتٜ ٓ تتٌر، وافؼائع  ،

 .وإحُٚم افًِّٜٔ متٌرة بام يقاؾؼ زمٚن ـؾ أمٜ

ؿٚل ظْٓٚ  ظٌد  أخالؿٜٔ وؿد ذـر افَرآن افُريؿ دم شقرة إًٕٚم ظدة وصٚيٚ     

إهنٚ مـ أيٚت ادحُامت افتل مل تًْخ دم أي  :اهلل بـ ظٌٚس رِض اهلل ظْٓام

ذيًٜ مـ افؼائع
(2)

 هت مت خت حت  جت ُّٱ حٔٞ يَقل احلؼ شٌحٕٚف: ،

 خص حص خسمس حسجس مخ جخ مح جح حجمج مث

 جف  مغ جغ مع جع حطمظ مض خض حض  جض مص

 مل حلخل جل مك لك خك حك جك مق مفحق خف حف

                                                           
ـْ أَ 1 ٌََذْت ِم َت ْٕ ْر دِم افَُِتِٚب َمْرَيَؿ إِِذ ا ـُ َِٔٚء، َبُٚب َؿْقِل اهلل ﴿َواْذ ٌِ ْٕ ِٞ إَ ٚ﴾]شقرة مريؿ، ( صحٔح افٌخٚري، ـَِتُٚب َأَحِٚدي َٓ

ْهِِ

 .3443[، حديٞ رؿؿ: 16أيٜ 

 .185/  14( إير: تًٍر افٍخر افرازي، 2
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 مم خم حم جم يل ىل مل خل *خم حم جم هل

  جي يه ىه مه ينجه ىن من خن جنحن يم ىم

 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي حيخي

 ىبيب نب مب زب رب *ىئ نئ مئ زئ

  يث ىث نث مث رثزث يت ىت نت مت زت رت

َّ ىف
(1)

. 

إخالق وافَٔؿ اإلًٕٕٜٚٔ مل ِّتتِػ دم أي ذيًٜ مـ افؼائع، ّْيقمٜ ؾ      

جّٔع افؼائع افًامويٜ ؿد اتٍَٝ وأمجًٝ ظذ هذه افَٔؿ اإلًٕٕٜٚٔ افًٚمٜٔ، ؾ

وإٕام خيرج  ،ؾحًٛ افرشٚٓت افًامويٜمـ خرج ظِٔٓٚ ؾٕ٘ف مل خيرج ظذ مَتٙ 

 افْٚس ظِٔٓٚ.تًٚػ مـ افٍىرة افًِّٜٔ افتل ؾىر اهلل 

ٚشِّ فُرَ  جٚء ٌْٕٔٚ صذ اهلل ظِٔف وشِؿ  وفَد    ًَ  ،خ مُٚرم إخالق تْيًرا وتىٌٔ

 :صذ اهلل ظِٔف وشِؿفتف دم ؿقفف هدف رشٚ حٔٞ خلص صذ اهلل ظِٔف وشِؿ

َِّؿ َصٚفَِح " مَُت
ِٕ  ُٝ ْث ًِ اَم ُب َّٕ َْخاَلِق إ ْٕ "ا

(2)
ـِ افِْزِّ  ، وشئؾ صذ اهلل ظِٔف وشِؿ َظ

َٚل: ََ ْثِؿ؟ ؾ ِؼ " َواإْلِ ُِ ـُ اخْلُ ًْ "اْفِزُّ ُح
(3)

ََِّؿ  ، وُشئَِؾ َرُشقُل اهلل ِْٔف َوَش َِ َصذَّ اهلل َظ

َٚل: ََ ، َؾ َٜ َس اجَلَّْ َثِر َمٚ ُيْدِخُؾ افَّْٚ ـْ ـْ َأ ََْقى اهلل" َظ ِؼ  ،َت ُِ ـُ اخُل ًْ "َوُح
(4)

ـْ  أم ، وَظ

                                                           
 [.153 -151إًٕٚم، أيٚت ( ]شقرة1

 .8952، حديٞ رؿؿ : 513/ 14مًْد أْحد،  2)

ْثِؿ، حديٞ رؿؿ: ( 3 ِر اْفِزِّ َواإْلِ ًِ ٍْ َداِب، َبُٚب َت ْٔ ِٜ َوا َِ  .2553صحٔح مًِؿ، ـتٚب اْفِزِّ َوافهِّ

ـْ َرُشقِل اهلل َصذَّ اهلل  شْـ افسمذي،( 4 ِٜ َظ َِ ِؼ، حديٞ رؿؿ: َأْبَقاُب افِزِّ َوافهِّ ُِ ـِ اخُل ًْ َؿ، َبُٚب َمٚ َجَٚء دِم ُح َِّ ِْٔف َوَش َِ َظ

2444. 
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َٜ َرِِضَ اهلل َظْْٓٚادٗمْغ افًٔدة  ْٝ  َظٚئَِن ِْٔف  :َؿَٚف َِ ُٝ َرُشقَل اهلل َصذَّ اهللُ َظ ًْ
ِّ َش

َِّؿَ  َُقُل  َوَش ِْٔؾ َصٚئِِؿ " :َي َِّ ِف َدَرَجِٚت َؿٚئِِؿ اف َِ ُِ ـِ ُخ ًْ ُْٔدِرُك بُِح ـَ َف ِم ْٗ إِنَّ ادُْ

ٚرِ  َٓ "افَّْ
(1)

ٚ إِ ": وشِؿ صذ اهلل ظِٔف، وؿٚل  ًً
ْؿ ِمِّْل جَمِِْ ُُ ْؿ إيَِلَّ َوَأْؿَربِ ُُ ٌِّ ـْ َأَح نَّ ِم

ْؿ َأْخاَلًؿٚ ُُ ِٜ َأَحِٚشَْ ََٔٚم
َِ ِٜ  ،َيْقَم اف ََٔٚم

َِ ٚ َيْقَم اف ًً
ْؿ ِمِّْل جَمِِْ ـُ َد ًَ ْؿ إيَِلَّ َوَأْب ُُ َو ٌَ َوإِنَّ َأْب

َُقنَ  ِٓ ْٔ ٍَ ُؿقَن َوادَُت َْٚ افثَّْرثُٚروَن "افثَّْرَثُٚروَن َوادَُتَندِّ ّْ
، َؿُٚفقا: َيٚ َرُشقَل اهلل، َؿْد َظِِ

ُؿقنَ  َُقَن؟ َؿَٚل:  :َوادَُتَندِّ ِٓ ْٔ ٍَ َُ "َؾاَم ادَُت ونَ ادَُت ُ "زِّ
(2)

ودٚ شئِٝ افًٔدة ظٚئنٜ  ،

ف َُ ُِ ُخ  ٚنَ ـَ "ٚفٝ: صذ اهلل ظِٔف وشِؿ، ؿٌْٕٔٚ  )رِض اهلل ظْٓٚ( ظـ أخالق

 َُ "رآناف
(3)

ٕف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ـٚن يّتثؾ فُؾ أخالق افَرآن ومًٕٚٔف إأي : 

 .دم ـؾ حرـٚتف وشُْٚتف

 تثّرهتٚ ادرجقة إٓ إذا إىٌع أثرهٚ وطٓر ٓ تٗيت افًٌٚدات دم اإلشالمإن      

ؾّع أمهٜٔ افهالة وافهٔٚم وافزـٚة واحلٟ مل يَؾ ٌْٕٔٚ  ،فدم شِقـظذ صٚحٌٓٚ 

ُ  :صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ِٕ مع أمهٜٔ  ،افْٚس افهالة وٓ افهٔٚم وٓ احلٟ ؿَ ِِ ظَ بًثٝ 

ٚ" وفُـ ؿٚل: ،ـؾ هذه افًٌٚدات َُ َِّؿ َم ُٝ ٕمَُت ْث ًِ اَم ُب َّٕ "ِرَم إَْخالقإِ
(4)

. 

 خسُّ :يَقل شٌحٕٚف ،ؾّـ مل تْٓف صالتف ظـ افٍحنٚء وادُْر ؾال صالة فف     

 جع مظ مضحط خض حض جض مص خص مسحص

                                                           
 .24595، حديٞ رؿؿ : 145/ 41مًْد أْحد،  1)

ٚيِل إَ  2) ًَ َِّؿ، َبُٚب َمٚ َجَٚء دِم َم ِْٔف َوَش َِ ـْ َرُشقِل اهلل َصذَّ اهلل َظ ِٜ َظ َِ رؿؿ :  ْخاَلِق، حديٞ شْـ افسمذي، َأْبَقاُب افِزِّ َوافهِّ

2418. 

 .25342، حديٞ رؿؿ : 183/  42( مًْد أْحد، 3

، وافًْـ افُزى فٌَِٔٓل، ـتٚب افنٓٚدات، بُٚب َبِٔٚن َمُِٚرِم 8949، حديٞ رؿؿ : 15/364مًْد افٌزار،  (4

 .24782إخالِق وَمًٚفٔٓٚ، حديٞ رؿؿ : 
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(1)َّخف حف جف مغ جغ مع
يَقل  ،احلٟافهٔٚم وافزـٚة ودم وـذفؽ  ،

ـِ آَدَم َففُ  ظز وجؾَؿَٚل اهلل"ٌْٕٔٚ صذ اهلل ظِٔف وشِؿ:  ِؾ اْب َّ ؾُّ َظ ـُ َٔٚمَ  ،:  َّٓ افهِّ  ،إِ

ٚ َأْجِزي بِفِ  َٕ ُف يِل َوَأ َّٕ ٌٜ  ،َؾِ٘ َُٔٚم ُجَّْ ْٞ َوَٓ  ،َوافهِّ ْؿ َؾاَل َيْرُؾ ـُ َٚن َيْقُم َصْقِم َأَحِد ـَ َوإَِذا 

 ْٛ ف ،َيْهَخ َِ ُف َأَحٌد َأْو َؿَٚت ْؾ إيِنِّ اْمُرٌؤ َصٚئِؿٌ  :َؾِْ٘ن َشٚبَّ َُ َٔ ِْ "َؾ
(2)

، ويَقل احلؼ 

 جن  يم ىم مم خم حم جم ىليل مل خلُّٱ شٌحٕٚف:

(3)َّينجه ىن من خن حن
، ؾُؾ افًٌٚدات تٖخذ بٔد صٚحٌٓٚ افذي 

 .يٗدُيٚ بحَٓٚ إػ افًِقك افَقيؿ

وفًِٔؿ ـؾ مـ شٚء خَِف ؾٚظتدى ظذ خِؼ اهلل تًٚػ أن ذفؽ آظتداء       

ًٓ ظِٔف يقم افَٔٚمٜ ٚس حَقؿٓؿ مْف بٚحلًْٚت ؾًٔتقدم افْ ،شَِٔٚه وبٚ

ُِِس " :ظِٔف وشِؿ، يَقل صذ اهلل وافًٔئٚت ٍْ ُِِس  :َؿُٚفقا "،؟َأَتْدُروَن َمٚ اْدُ ٍْ ادُْ

ـْ َٓ ِدْرَهَؿ َفُف َوَٓ َمَتٚعَ  َٚل  ،ؾَِْٔٚ َم ََ تِ إِنَّ ا: "َؾ ـْ ُأمَّ َِِس ِم ٍْ ْٖيِت  لدُْ ِٜ بَِهاَلٍة  َي ََٔٚم
َِ َيْقَم اْف

ٚةٍ  ـَ ٍَٔٚم َوَز ْٖيِت  ،َوِص َؾ َمَٚل َهَذا ،َوَؿَذَف َهَذا ،َؿْد َصَتَؿ َهَذا َوَي ـَ َؽ َدَم َهَذا ،َوَأ ٍَ ، َوَش

َب َهَذا َْٚتِفِ  ،َوَضَ ًَ ـْ َح َىك َهَذا ِم ًْ َْٚتِفِ  ،َؾُٔ ًَ ـْ َح ٌْ  ،َوَهَذا ِم َُْٚتُف َؿ ًَ ْٝ َح َؾ ـَؾِْ٘ن َؾَِْٔ

ْٔفِ  َِ ْٝ َظ ـْ َخَىَٚيُٚهْؿ َؾىُِرَح ِْٔف ُأِخَذ ِم َِ َٙ َمٚ َظ َْ ر ُثؿَّ ُضِرَح دِم  ،َأْن ُي "افَّْٚ
(4)

. 

 وفَد ووع اإلشالم جمّقظٜ مـ افَقاظد افتل صٔد ظِٔٓٚ شٔٚج افقؿٚيٜ مـ    

 ٕجِّٓٚ ؾٔام يع: ،إٓحراؾٚت افًِقـٜٔ

                                                           

 [.45( ]شقرة افًٌُْقت، أيٜ 1

قُل إيِنِّ َصٚئٌِؿ إَِذا ُصتَِؿ، حديٞ رؿؿ: صحٔح افٌخٚري،  ( متٍؼ ظِٔف:2 َُ ْقِم، َبٚب َهْؾ َي ، وافٍِظ فف، 1944ـَِتُٚب افهَّ

َِٔٚم، حديٞ رؿؿ:  َِٔٚم، َبُٚب َؾْوِؾ افهِّ  .1151وصحٔح مًِؿ، ـَِتٚب افهِّ

 [.197]شقرة افٌَرة، أيٜ  3)

ِريِؿ 4 ِؿ، حديٞ رؿؿ: ( صحٔح مًِؿ، ـتٚب افز وافهِٜ وأدب، بٚب حَتْ ِْ  .2581افيُّ
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 أٔال: انتُشئت انصبنحت ٔاألخالق انفبضهت.

، وافًَقط ادجتًّٚت مـ إٓحالل حتٍظ إخالق افٍٚوِٜ هل افتلإن     

بتًُّٓٚ بٕٚخالق تتحَؼ ؾًالمٜ إمٜ وؿقة بْٔٚهنٚ وشّق مُٕٚتٓٚ وظزة أبْٚئٓٚ 

ة مٗذن بوًػ بْٔٚهنٚ وِّتٍِٓٚ ظـ ـام أن ٌٕذ إخالق وإؾًٚل احلّٔد ،افٍٚوِٜ

             رـٛ احلوٚرة وإمؿ ادتَدمٜ.

إخالق ادًِّغ بًٔٚج مـ مُٚرم  فَد أحٚط افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿو     

 مـ ذفؽ: ،حيٍيٓؿ مـ افٍقى وافؤٚعئَٓؿ و

 انتشبٛت انجٛذة ٔانتُشئت انسٕٚت: (4

ؾٖضٍٚل  ،فَد حرص اإلشالم ظذ أن حييك إوٓد بسبٜٔ جٔدة وتْنئٜ شقيٜ      

مـ إشس افتل ووًٓٚ اإلشالم و ،افٔقم هؿ صٌٚب افٌد ورجٚل ادًتٌَؾ

ُٞ  ،افسبٜٔ وافتقجٔف ظذ أشس ذظٜٔوافنٌٚب:  فوامن تْنئٜ شقيٜ فألضٍٚل  حٔ

أمر افَرآن افُريؿ أبٚء وإمٓٚت بيورة افًّؾ ظذ وؿٚيٜ افٍْس وإهؾ مـ 

 مس خس حس جس مخ جخ محُّٱؿٚل تًٚػ:  ،افقؿقع دم افتُِٜٓ

 مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص
َّ حف جف مغ جغ

(1)
. 

ٌٜ ِظَْْد ": ل اإلمٚم افٌزايل رْحف اهللؿٚ     َٕ ٌُُف افىَِّٚهُر َجْقَهَرٌة  ،َوافَِدْيفِ وافهٌل َأَمٚ ِْ َوَؿ

ٍَْش َوُصقَرةٍ  َٕ ؾِّ  ـُ ـْ  ٌٜ َظ َٔ
ٌٜ َخٚفِ ٌٜ َشَٚذَج ًَ ٔ ٍِ َش، َوَمٚئٌِؾ إَِػ  ،َٕ َِ ُٕ ؾِّ َمٚ  ُُ َوُهَق َؿٚبٌِؾ فِ

ْٔفِ  ؾِّ َمٚ ُياَمُل بِِف إَِف َد دِم ا ،ـُ ًِ ِْٔف َوَش َِ َٖ َظ َن َٕ ُف  َّ ِِّ ْرَ َوُظ َد اخْلَ ِخَرِة َؾِْ٘ن ُظقِّ ْٔ َٔٚ َوا ْٕ فدُّ

                                                           
 [.6]شقرة افتحريؿ، أيٜ  1)
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ٍب  دِّ َٗ ٍؿ َفُف َوُم ِِّ ًَ ؾُّ ُم ـُ ٚئِِؿ  ،وصٚرـف دم ثقابف أبقه َو َٓ ٌَ َٚل اْف َّ َوُأمْهَِؾ إمِْهَ َد افؼَّ َوإِْن ُظقِّ

 ََ َٚن اْفِقْزُر دم رؿٌٜ اف ـَ َؽ َو َِ َل َوَه َِ  "ظِٔف وافقايل فف ؿِ ِّٔ َص
(1)

. 

 انًؼبيهت انحسُت: (2

دم افٌِيٜ أو افنّدة دم ـوظ ، إبْٚءظذ اإلحًٚن إػ ٜـافؼيً حثٝـذفؽ         

خر، ؾًـ أم ادٗمْغ ب إٓ ومـ ادَرر ذًظٚ أن افرؾؼ ٓ يٖيت دائاًم  ،افتًٚمؾ مًٓؿ

َٜ رِض اهلل ظْٓٚ أن افٌَِّْلِّ افًٔدة  ْٔفِ َظٚئَِن َِ ؿَ  َصذَّ اهللُ َظ َِّ ُٜ " :َؿَٚل  َوَش إِنَّ  ،َيٚ َظٚئَِن

ًْىِل اهللَ َرؾٌِٔؼ حُيِ  َٓ ُي ِْْػ، َوَمٚ  ًُ ًْىِل َظَذ اْف َٓ ُي ْؾِؼ َمٚ  ًْىِل َظَذ افرِّ ْؾَؼ، َوُي ُّٛ افرِّ

َظَذ َمٚ ِشَقاهُ 
"(2)

َِّؿَ ، وؿٚل  ِْٔف َوَش َِ َّٓ " :َصذَّ اهللُ َظ ٍء إِ قُن دِم َرْ ُُ َٓ َي ْؾَؼ  إِنَّ افرِّ

فُ  َٕ فُ  ،َزا َٕ َّٓ َصٚ ٍء إِ ـْ َرْ َٓ ُيَْْزُع ِم "َو
(3)

، ؾٚفًَقة دم افسبٜٔ وافٌِيٜ دم تَقيؿ 

إػ ٍٕقرهؿ مـ ادريّب، وـرهٓؿ  -دم أؽِٛ إحقال  -شِقـٔٚت إبْٚء تّٗديٚن 

 ـٚن افرؾؼ وافِغ مـ شامت ادْٟٓ افسبقي اإلشالمل.فذا  :فف

ف        َّٕ روقان اهلل -ـٚن حيّؾ احلًـ واحلًغ  اهلل ظِٔف وشِؿصذ وؿد ورد أ

ـِ  ُبَرْيَدةَ  ،ـتٍٔفظذ  -ظِٔٓام ًَ ِْٔف "ؿٚل:  رِض اهلل ظْف ؾ َِ َٚن َرُشقُل اهلل َصذَّ اهلل َظ ـَ

ُثَراِن،  ًْ َِٔٚن َوَي ِن ّْ َراِن َي َٔهِٚن َأْْحَ ِّ اَم َؿ ِٓ ْٔ َِ ْغُ َظ ًَ ـُ َواحُل ًَ ٌَُْٚ إِْذ َجَٚء احَل ُى َؿ خَيْ َِّ َوَش

َؿ مِ  َِّ ِْٔف َوَش َِ اَم َبْغَ َيَدْيفِ َؾََْزَل َرُشقُل اهلل َصذَّ اهلل َظ ُٓ ًَ اَم َوَوَو ُٓ َِ َّ ُثؿَّ  ،ـَ ادَِْْزِ َؾَح

                                                           
َْخاَلِق ( 1 ْٕ ِٛ ا ِذي ِس َوهَتْ ٍْ ِٜ افَّْ إحٔٚء ظِقم افديـ ٕيب حٚمد حمّد بـ حمّد افٌزايل افىقد، ربع ادُِٓٚت، ـَِتُٚب ِرَيَٚو

ِٜ َأْمَراِض افَِٛ،  ٚجَلَ ًَ  . ط دار ادًرؾٜ، بروت. بتكف.72/  3َوُم

ْؾِؼ، حديٞ رؿؿ:  ( صحٔح2 َداِب، َبُٚب َؾْوِؾ افرِّ ْٔ ِٜ َوا َِ  .2593مًِؿ، ـتٚب اْفِزِّ َوافهِّ

 .2594ادهدر افًٚبؼ، ٍٕس افُتٚب وافٌٚب، حديٞ رؿؿ:  ( 3
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ٌٜ  ﴿َصَدَق اهلل "َؿَٚل:  ْؿ ؾِْتَْ ـُ ُد َٓ ْؿ َوَأْو ُُ اَم َأْمَقافُ َّٕ ﴾ إِ
(1)

ـِ ـْرُت إَِػ هَ ـَٕيَ ،  َّْٔغِ  َذْي ٌِ افهَّ

ُٝ َحِديثِل  ًْ ْؿ َأْصِزْ َحتَّك َؿَى َِ ُثَراِن َؾ ًْ َِٔٚن َوَي ِن ّْ اَم َي ُٓ ُت ًْ "َوَرَؾ
(2)

. 

ـْ  ،ـذفؽ مـ افتْنئٜ افًقيٜ افتًِٔؿ وافتقجٔف بِىػ ًَ ٌٍَّٚس رِض  ؾ ـِ َظ اْب

َِّؿَ  :َؿَٚل  اهلل ظْٓام ِْٔف َوَش َِ َِْػ َرُشقِل اهلل َصذَّ اهلل َظ ُٝ َخ ْْ َٚل  ،َيْقًمٚ ـُ ََ  ،َيٚ ُؽاَلمُ " :َؾ

ِاَِمٍت  ـَ َؽ  ُّ ِِّ ْيَؽ  ،إيِنِّ ُأَظ ٍَ ِظ اهلل حَيْ ٍَ َٚهَؽ  ،اْح ِظ اهلل جَتِْدُه جُتَ ٍَ َٝ َؾْٚشَِٖل  ،اْح َْٖف إَِذا َش

ـْ بِٚهلل ،اهلل
ًِ َٝ َؾْٚشَت ْْ ًَ ًُقَك  ،َوإَِذا اْشَت ٍَ ْٝ َظَذ َأْن َيْْ ًَ َّ َٜ َفْق اْجَت ْؿ َأنَّ إُمَّ َِ َواْظ

ٌَُف اهلل َفَؽ  َت ـَ ٍء َؿْد  َّٓ بَِقْ ًُقَك إِ ٍَ ٍء مَلْ َيْْ ًُقا ،بَِقْ َّ ٍء مَلْ  َوَفْق اْجَت وَك بَِقْ َظَذ َأْن َيُيُّ

َْٔؽ  َِ ٌَُف اهلل َظ َت ـَ ٍء َؿْد  َّٓ بَِقْ وَك إِ ُحُػ  ،َيُيُّ ْٝ افهُّ ٍَّ ِٝ إَْؿاَلُم َوَج
ًَ
"ُرؾِ

(3)
. 

ويًِؿ برؾؼ وٚرًبٚ أروع إمثِٜ دم بِىػ وهٚ هق صذ اهلل ظِٔف وشِؿ يريب         

َٜ رِض اهلل  ،تقجٔف افىٍؾ وإرصٚده دٚ يهِحف دون جتريح َّ َِ ـِ َأيِب َش َر ْب َّ ؾًـ ُظ

ْٝ َيِدي  َٕ ٚ ـَ َؿ، َو َِّ ِْٔف َوَش َِ ُٝ ُؽاَلًمٚ دِم َحْجِر َرُشقِل اهلل َصذَّ اهللُ َظ ْْ ـُ ظْٓام َؿَٚل: 

َؿ:  َِّ ِْٔف َوَش َِ َٚل يِل َرُشقُل اهلل َصذَّ اهللُ َظ ََ ، َؾ ِٜ ٍَ ْح َيٚ ُؽاَلُم، َشؿِّ اهلل، "َتىُِٔش دِم افهَّ

ـُ  َّٚ َئَِِؽ َو ْؾ مِم ـُ َِْٔؽ، َو ِّ
َٔ ُد  "،ْؾ بِ ًْ تِل َب َّ ًْ

َِْؽ ضِ ْٝ تِ َؾاَم َزاَف
(4)

. 
 

 انؼذل بٍٛ األٔالد: (3

ٚإوٓد  افًدل بغ فٍِردـذفؽ مـ أشس افتْنئٜ افًقيٜ        ًً  ؾٚفًدل بغ ،مجٔ

                                                           
 [.15(  ]شقرة افتٌٚبـ، أيٜ 1

ـِ َظِعِّ بْ  ( شْـ افسمذي أبقاب ادْٚؿٛ،2 ـِ ْب ًَ ٍد احْلَ َّّ ِٛ َأيِب حُمَ ٍٛ َرِِضَ َبُٚب َمَِْٚؿ ـِ َأيِب َضٚفِ ـِ َظِعِّ اْب ْغِ ْب ًَ ٍٛ َواحْلُ ـِ َأيِب َضٚفِ

اَم، بٚب مْف، حديٞ رؿؿ: ُٓ  . 3774اهللَُّ َظْْ

ْقِض، بٚب مْف، حديٞ رؿؿ: ( 3 ِٜ َأَوايِن احْلَ ٍَ  .2746شْـ افسمذي، أبقاب صٍٜ افَٔٚمٜ، بٚب َمٚ َجَٚء دِم ِص

، 5461إضًّٜ، بٚب افتًّٜٔ ظذ افىًٚم وإـؾ بٚفّٔغ، حديٞ رؿؿ: متٍؼ ظِٔف: صحٔح افٌخٚري، ـتٚب ( 4

 .2422وافٍِظ فف، وصحٔح مًِؿ، ـتٚب إذبٜ، بٚب آداب افىًٚم وافؼاب وأحُٚمٓام، حديٞ رؿؿ: 
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 مئ خئ حئُّٱٱٚػ:ـمجٔع اخلِؼ مٌدأ إشالمل أصٔؾ جيٛ مراظٚتف، ؿٚل تً 

 مث  هت مت خت حت جت هبمب خب حب جب هئ
 جض مص خص حص مسخس حس جسمخ جخ مح جح مجحج
(1)َّحض

. 

أبٚء وإمٓٚت إػ ضورة آفتزام  صذ اهلل ظِٔف وشِؿ وؿد وجف افٌْلُّ 

ـْ اف ًَ ـَ َبِنٍر هبذا ادٌدأ، بؾ ؿرن إمر بف بٕٚمر بتَقى اهلل ظز وجؾ، ؾ اَمن ْب ًْ ُّْ

اَم  ُٓ ، ، ؿٚلَرِِضَ اهلل َظْْ ًٜ َّٔ
: َٓ َأْرَى : َأْظَىٚيِن َأيِب َظىِ َٜ ُٝ َرَواَح َرُة بِْْ ّْ ْٝ َظ َٚف ََ  َحتَّك َؾ

َِّؿَ  ِْٔف َوَش َِ َد َرُشقَل اهلل َصذَّ اهللُ َظ ِٓ ََٖتك َرُشقَل اهلل  ،ُتْن َؿ، َؾ َِّ ِْٔف َوَش َِ َصذَّ اهللُ َظ

ََٖمَرْتِْل أَ  ، َؾ ًٜ َّٔ
َٜ َظىِ ِٝ َرَواَح

َرَة بِْْ ّْ ـْ َظ ُٝ اْبِْل ِم ْٔ َٚل: إيِنِّ َأْظَى ََ َدَك َيٚ َرُشقَل َؾ ِٓ ْن ُأْص

َٝ َشٚئَِر َوفَِدَك ِمْثَؾ َهَذا؟"اهلل، َؿَٚل:  ْٔ َُقا اهلل"، َؿَٚل: َٓ، َؿَٚل: "َأْظَى َواْظِدُفقا  ،َؾٚتَّ

ؿْ  ـُ ََّٔتفُ "َبْغَ َأْوَٓدِ
، َؿَٚل: َؾَرَجَع َؾَردَّ َظىِ

(2)
: ، ؾٚفًدل بغ إوٓد فف ؾقائد ظئّٜ

 ٜفقافديـ، ودوام احلٛ وافهِبٌٚٚب اإلظٕٜٚ ظذ افز مـ أظيؿ أش مـ بْٔٓٚ: إٔف

خقة، ويًٚظد ظذ تَديؿ جٔؾ صٚفح شقي فِّجتّع، ويًٚظد ظذ زرع بغ اإل

   .إخقة بًّْٚهٚ ومٌْٚهٚ بغ اإلخقة

حغ وـٔدهؿ فف،  ظِٔف افًالمإخقة يقشػ  دبروفٔس أدل ظذ ذفؽ مـ ت     

أن أبٚهؿ يٍوِف هق وأخقه ظِٔٓؿ، وذفؽ ظذ خالف احلََٜٔ، وؿد ُخٔؾ إفٔٓؿ 

  مت زت رت يب ىبٱٱُّتًٚػ: حُك افَرآن افُريؿ ذفؽ دم ؿقفف 

 اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث رث* ىت نت

                                                           

 [ٍ.8( ]شقرة ادٚئدة، أيٜ 1

ٚ، َبٚ( 2 َٓ ْٔ َِ ٚ َوافتَّْحِريِض َظ َٓ
ِٜ َوَؾْوِِ ٌَ ، حديٞ رؿؿ: صحٔح افٌخٚري، ـَِتُٚب اهِل ِٜ

ٌَ ِٚد دِم اهِل َٓ  .2587ُب اإِلْص
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 نن من زن رن مم ام يل  ىل *يك ىك مك لك
َّ مي زي ري  ٰى ين ىن

(1)
. 

 

 انتشبٛت ببنقذٔة: (4

فالٕحراؾٚت افًِقـٜٔ: ِتهدي إن افسبٜٔ بٚفَدوة احلًْٜ مـ إٔجح افىرق ف

احلٚفٜ ": سشٔخ ادٌٚدئ وإخالق دم ٍٕقس إبْٚء، ويَهد بٚفَدوةوذفؽ ب

ا وإن  افتل يُقن اإلًٕٚن ظِٔٓٚ دم اتٌٚع ؽره إن حًًْٚ وإن ؿًٌٔحٚ، وإن شٚرًّ

ا "وٚرًّ
(2)

 ، وٓ صؽ أن افَدوة ادّدوحٜ ذًظٚ هل مٚ ـٕٚٝ دم اخلر وادًروف.

مْٟٓ افَدوة دم أمقر افدٕٔٚ  هلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿوؿد بغ فْٚ رشقل ا

ٍروؾ وأخرة، ّْ ـِ َظ ـْ َظٌِْد اهلل ْب ُٝ َرُشقَل اهلل َصذَّ رِض اهلل ظْٓام ًَ ًْ
ِّ ، َؿَٚل: َش

َُقُل:  َؿ َي َِّ ِْٔف َوَش َِ ـْ مَلْ "اهلل َظ ٌَُف اهلل َصٚـًِرا َصٚبًِرا، َوَم َت ـَ َتٚ ؾِِٔف  َٕ ٚ ـَ ـْ  َتِٚن َم َِ َخْه

ـْ ُهَق َؾْقَؿُف َؾْٚؿَتَدى  َيَر دِم ِديِِْف إَِػ َم َٕ ـْ  َٓ َصٚبًِرا، َم ٌُْف اهلل َصٚـًِرا َو ُت ُْ ْ َي ٚ ؾِِٔف مَل َٕ ق ُُ َت

ٌَُف اهلل َصٚـًِرا  تَ ـَ ِْٔف  َِ ُف بِِف َظ َِ َد اهلل َظَذ َمٚ َؾوَّ ِّ ُف َؾَح َٕ ـْ ُهَق ُدو َُٔٚه إَِػ َم ْٕ َيَر دِم ُد َٕ بِِف، َو

َِٖشَػ  َوَصٚبًِرا، ـْ ُهَق َؾْقَؿُف َؾ َُٔٚه إَِػ َم ْٕ َيَر دِم ُد َٕ ُف، َو َٕ ـْ ُهَق ُدو َيَر دِم دِيِِْف إَِػ َم َٕ ـْ  َوَم

َٓ َصٚبًِرا ٌُْف اهلل َصٚـًِرا َو تُ ُْ ْ َي "َظَذ َمٚ َؾَٚتُف ِمُْْف مَل
(3)

ؿٚل ابـ بىٚل: هذا احلديٞ ، 

بٚفديـ مـ ظٌٚدة ربف جمتًٓدا  ٕن ادرء ٓ يُقن بحٚل تتًِؼ :جٚمع دًٚين اخلر

ؾُٔقن  :ؾٔٓٚ إٓ وجد مـ هق ؾقؿف، ؾّتك ضٌِٝ ًٍٕف افِحٚق بف اشتَك حٚفف

أبًدا دم زيٚدة تَربف مـ ربف، وٓ يُقن ظذ حٚفٜ خًًٜٔ مـ افدٕٔٚ إٓ وجد مـ 

 ًٓ وصِٝ تًٚػ ؾ٘ذا تٍُر دم ذفؽ ظِؿ أن ًّٕٜ اهلل  ،أهِٓٚ مـ هق أخس مْف حٚ

                                                           
 [.9ـ  7( ]شقرة يقشػ، أيٚت 1

 ، ط دار ادًرؾٜ، بروت. 18( ادٍردات دم ؽريٛ افَرآن فِراؽٛ إصٍٓٚين، ص 2

ـْ َرُشقِل اهلل َصذَّ اهلل 3 َؿٚئِِؼ َواْفَقَرِع َظ ِٜ َوافرَّ ََٔٚم
َِ ِٜ اْف ٍَ ِٜ َأَوايِن ( شْـ افسمذي، َأْبَقاُب ِص ٍَ َؿ، َبُٚب َمٚ َجَٚء دِم ِص َِّ ِْٔف َوَش َِ َظ

 .2512احَلْقِض، بٚب مْف، حديٞ رؿؿ: 
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ؾًٔيؿ اؽتٌٚضف بذفؽ دم  : ممـ ؾوؾ ظِٔف بذفؽ، ؾِٔزم ًٍٕف افنُرإفٔف دون ـثر

مًٚده
(1)

. 

ظِٔٓٚ   صذ اهلل ظِٔف وشِؿٚفَدوة مـ افىرق افتل ربك افٌْل وافسبٜٔ ب

صذ اهلل  ، ؾَد ؿٚل اهلل شٌحٕٚف وتًٚػ يٖمرٕٚ بٚٓؿتداء بفرِض اهلل ظْٓؿ أصحٚبف

 جل مك لك خك حك  جك مق حق مف خف حف جف ٱُّ: ظِٔف وشِؿ

(2)َّجم هل مل خل حل
، ؿٚل ابـ ـثر دم تًٍر هذه أيٜ: 

َؿ دِم " َِّ ِْٔف َوَش َِ َٖدِّ بَِرُشقِل اهلل َصذَّ اهلل َظ ٌٌِر دِم افتَّ ـَ ُٜ َأْصٌؾ  َّ ِري َُ ُٜ اْف َي ْٔ َهِذِه ا

ٚفِِف َوَأْحَقافِفِ  ًَ "َأْؿَقافِِف َوَأْؾ
(3)

 ى بف حٚففَد تَ َْ ، وٓ تتحَؼ افَدوة إٓ إذا واؾؼ ؿقل ادُ 

َل آِخٍذ بِِف، " :صذ اهلل ظِٔف وشِؿٌْٕٔٚ وـٚن  ،وأؾًٚفف َٚن َأوَّ ـَ  َّٓ ُْٖمُر بَِخْرٍ إِ َٓ َي  ..

ُٛ ؾال يٌىر، وُيٌِٛ ؾال 
ِِ ٌْ ُف َي َّٕ َل َتِٚرٍك َفُف.. َوَأ َٚن َأوَّ ـَ  َّٓ ٍء إِ ـْ َرْ ك َظ َٓ َٓ َيْْ َو

دِ  ْٓ ًَ ل بِْٚف ٍِ "َوُيِْْجُز ادَْْقُظقدَ  ،َيْوَجُر، َوَي
(4)

. 

قيِن "يَقل ٕصحٚبف:  صذ اهلل ظِٔف وشِؿؾٍل افًٌٚدة: ـٚن      ُّ اَم َرَأْيُت ـَ قا  ُِّ َص

"ُأصع
(5)

َ  " :ؾَٚل هلؿ ، ظذ مُٚن مرتٍع يقًمٚوصذَّ  ، ُس ـَأُيُّ ُٝ  ،ٚ افَّْٚ ًْ اَم َصَْ َّٕ  إِ

ُّقا  ْٖمَت قا َصاَليِت  ،َهَذا فَِت ُّ َِّ ًَ "َوفَِت
(6)

أصحٚبف ـٚن يَقل ، ودٚ حٟ حجٜ افقداع مع 

َد َظِٚمل َهَذا" :هلؿ ًْ ْؿ َب ـُ َٓ َأَرا ًَعِّ  ْؿ َف ُُ َُ "ُخُذوا َظِّْل َمَِْٚش
(1)

، وفذفؽ أمر افٌْل 

                                                           
 م.2443 -هـ 1423، ط مُتٌٜ افرصد، افريٚض 199/ 14( ذح صحٔح افٌخٚري ٓبـ بىٚل 1

 [.21( ]شقرة إحزاب، أيٜ 2

 .354/ 6( تًٍر ابـ ـثر، 3

دار افٍُر افىٌٚظٜ وافْؼ وافتقزيع، ظٚم افْؼ: ، ط 1/484( افنٍٚ بتًريػ حَقق ادهىٍك، فَِِٚض ظٔٚض، 4

 م، بتكف. 1988 -هـ  1449

، حديٞ رؿؿ: 5 ًٜ َٚظ قا مَجَ ُٕ ٚ ـَ ٚؾِِر إَِذا  ًَ ُّ ِْ  .631( صحٔح افٌخٚري، ـَِتُٚب إََذاِن، َبُٚب إََذاِن فِ

، حديٞ رؿؿ: ( صحٔح افٌخٚري، ـتٚب اجل6ًّٜ ِٜ َظَذ ادَِْْزِ ٌَ  .917،  َبُٚب اخُلْى
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ًٌٚ مـ صالة افًْـ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ فٔسبك  :ادًِؿ أن جيًؾ فٌٔتف ٕهٔ

بٚئٓؿ ؿدوة دم افًٌٚدة وافَرب مـ اهلل ظز آويتخذوا مـ  :إوٓد ظذ افهالة

ؿٚل: ؿٚل رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف  ،رِض اهلل ظْٓام، ؾًـ ظٌد اهلل بـ ظّر جؾو

ؿْ "وشِؿ:  ُُ ـْ َصاَلتِ ْؿ ِم ُُ ُٔقتِ ُِقا دِم ُب ًَ َٓ  ،اْج ٌُقًرا َو "َتتَِّخُذوَهٚ ُؿ
(2)

. 

بٚفٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ دم  روقان اهلل ظِٔٓؿ وؿد اؿتدى افهحٚبٜ افُرام

ـِ َمٚفٍِؽ  ،أخالؿف وظِّف افُريؿ ه دمحذو ؾحذوا ،احلِؿ وافهٍح َِٕس ْب ـْ َأ ًَ ؾ

ِْٔف ُبْرٌد  "اهلل ظْف، َؿَٚل:  رِض َِ َؿ َوَظ َِّ ِْٔف َوَش َِ ُٝ َأْمِق َمَع َرُشقِل اهلل َصذَّ اهلُل َظ ْْ ـُ

ٌَْذًة َصِديَدًة، ٌََذُه بِِرَدائِِف َج ُف َأْظَرايِبٌّ َؾَج ـَ َْٖدَر ، َؾ ِٜ
َٔ ْجَرايِنٌّ َؽُِِٔظ احَلِٚص َيْرُت  َٕ َٕ َحتَّك 

ـْ  ِد ِم ُٜ افُزْ َٔ ٚ َحِٚص َؿ َؿْد َأثََّرْت هِبَ َِّ ِْٔف َوَش َِ ِٜ َظٚتِِؼ َرُشقِل اهلل َصذَّ اهللُ َظ َح ٍْ إَِػ َص

ُد مُ  َّّ ٌَْذتِِف، ُثؿَّ َؿَٚل: َيٚ حُمَ ِة َج ـْ مَ ـِصدَّ ِْٔف "َدَك، ـِٚل اهلل افَِّذي ِظْْ ـْر يِل ِم َٝ إَِف ٍَ َؾْٚفَت

ْٔفِ َرُشقُل اهلل َِ َِّؿَ   َصذَّ اهللُ َظ ًَىَٚءٍ  ،َوَش "ُثؿَّ َوِحَؽ، ُثؿَّ َأَمَر َفُف بِ
(3)

 . 

 انسهٕكٙ.ٕقبٚت يٍ االَحشاف حبًَٛب: ان

صذ اهلل ظِٔف وشِؿ افنٌٚب بٚفًديد مـ افتقجٔٓٚت افٌْل ـ حهَّ َد ف  

 افتل تَل مـ إٓحراف افًِقـل: إخالؿٜٔ افُريّٜ

ؾٌف  ،افزواج دـ ؿدر ظِٔف بتحهٔؾ افٌٚءة مـ ؿدرة بدٕٜٔ ومٚفٜٔ دم فسؽٔٛا يُٓب: 

ٌِْد اهلل بـ مًًقد َرِِضَ اهلل َظْْفُ  ،وحيٍظ افًْؾ ،يًّر افُقن َّْٚ َمَع  ،ؾًـ َظ ـُ َؿَٚل: 

                                                                                                                                        
، حديٞ رؿؿ:  1 ٍ يَوِٚع دِم َواِدي حُمَنِّ ، َبُٚب اإْلِ ِّٟ  .9524( افًْـ افُزى فٌَِٔٓل، ـَِتُٚب احْلَ

ٚبِِر، حديٞ رؿؿ: 2) ََ اَلِة دِم ادَ ِٜ افهَّ َٔ َراِه ـَ اَلِة، َبُٚب  ، وافٍِظ فف، وصحٔح 432 متٍؼ ظِٔف: صحٔح افٌخٚري، ـَِتُٚب افهَّ

َهٚ،  ـَ َوَؿْكِ ٚؾِِري ًَ ِجِد، حديٞ رؿؿ: مًِؿ، ـَِتُٚب َصاَلِة ادُْ ًْ ْٔتِِف، َوَجَقاِزَهٚ دِم ادَْ ِٜ دِم َب َِ ؾِ ٌَِٚب َصاَلِة افَّْٚ  .777َبُٚب اْشتِْح

ِة َوافنَّ 3 وِد َواحِلَزَ ٌَِٚس، َبُٚب افُزُ ِِّ ، حديٞ رؿؿ: ( متٍؼ ظِٔف: صحٔح افٌخٚري، ـَِتُٚب اف ِٜ َِ ، وصحٔح مًِؿ، 5849ّْ

، حديٞ رؿؿ:  ٍٜ َي ِْ ْحٍش َوِؽ ٍُ ََٖل بِ ـْ َش ِٚة، َبُٚب إِْظَىِٚء َم ـَ  .1457ـَِتٚب افزَّ
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َٚل: افٌَِّْلِّ  ََ َؿ، َؾ َِّ ِْٔف َوَش َِ َٔ "َصذَّ اهلل َظ ِْ ٌََٚءَة َؾ ـِ اْشَتَىَٚع اف ٌَِٚب َم ًَْؼ افنَّ ْج، يٚ َم َتَزوَّ

ُف َفُف  َّٕ ْقِم، َؾِ٘ ِْٔف بِٚفهَّ َِ ًَ تَىِْع َؾ ًْ ْ َي ـْ مَل ْرِج، َوَم ٍَ ِْ ـُ فِ ، َوَأْحَه ٌََكِ ِْ ُف َأَؽضُّ فِ َّٕ َؾِ٘

"ِوَجٚءٌ 
(1)

. 

ـِ صذ اهلل ظِٔف وشِؿ، ؾمـ شْـ افٌْل  وافزواج َٕس ْب َمٚفٍِؽ َرِِضَ اهلل  ًـ َأ

َُٖفقَن  ًْ َؿ، َي َِّ ِْٔف َوَش َِ ُٔقِت َأْزَواِج افٌَِّْلِّ َصذَّ اهللُ َظ ُٜ َرْهٍط إَِػ ُب َظُْْف، ؿٚل: َجَٚء َثاَلَث

وا َِامَّ ُأْخِزُ َؿ، َؾ َِّ ِْٔف َوَش َِ ٌََٚدِة افٌَِّْلِّ َصذَّ اهللُ َظ ـْ ِظ ُٚفقا: وَ  ،َظ ََ ٚفُّقَهٚ، َؾ ََ ُْؿ َت َٖهنَّ ـَ ـَ َأْي

ؿَ  َِّ ِْٔف َوَش َِ ـَ افٌَِّْلِّ َصذَّ اهللُ َظ ـُ ِم ْح َر، َؿَٚل َٕ َٖخَّ ٌِِف َوَمٚ َت ْٕ ـْ َذ َم ِم دَّ ََ َر َفُف َمٚ َت ٍِ ؟ َؿْد ُؽ

ْهَر َوَٓ ُأْؾىُِر، َوَؿَٚل  َٕٚ َأُصقُم افدَّ َْٔؾ َأَبًدا، َوَؿَٚل آَخُر: َأ َِّ ٚ َؾ٘يِنِّ ُأصذ اف َٕ ٚ َأ َأَحُدُهْؿ: َأمَّ

َؿ آَخ  َِّ ِْٔف َوَش َِ ُج َأَبًدا، َؾَجَٚء َرُشقُل اهلل َصذَّ اهللُ َظ َٚء َؾالَ َأَتَزوَّ ًَ ٚ َأْظَتِزُل افِّْ َٕ ُر: َأ

َٚل:  ََ ْؿ، َؾ ِٓ ْٔ ْؿ َفُف، "إَِف ـُ ٚ ََ ْؿ هلل َوَأْت ـُ َْخَنٚ َٕ َذا، َأَمٚ َواهلل إيِنِّ  ـَ َذا َو ـَ ُتْؿ  ِْ ـَ ُؿ ُتُؿ افَِّذي ْٕ َأ

ََِْٔس  ْؾىُِر، َوُأصعَفُِِّْل َأُصقُم َوأُ  ـْ ُشَّْتِل َؾ َٛ َظ ـْ َرِؽ َّ َٚء، َؾ ًَ ُج افِّْ َوَأْرُؿُد، َوَأَتَزوَّ

"ِمِّْل
(2)

. 

وأمر اهلل  ،فَِِٛ وضٓٚرةً  ،فٍِْس ٕن ذفؽ ؾٔف زـٚةً  :إمر بٌض افٌكٔيُٓب: 

 مت زت رت يب ىبُّ ظز وجؾ بف ادٗمْغ وادٗمْٚت، ؿٚل تًٚػ:

 اك * ىق يف ىف يث ىث مثنث زث رث يت ىت نت
(3) َّىل مل يك ىك مك لك

، وأـدت شْٜ 

َِّؿَ َؿَٚل َرُشقُل اهلل حٔٞ  ،صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ظذ هذإٌْٔٚ  ِْٔف َوَش َِ  َصذَّ اهلل َظ

                                                           
، وافٍِظ فف، 5466( متٍؼ ظِٔف: صحٔح افٌخٚري، ـَِتُٚب افُْٚح، َبٚب مـ مل يًتىع افٌٚءة ؾِٔهؿ، حديٞ رؿؿ: 1

 .1444اشتحٌٚب افُْٚح دـ تٚؿٝ ًٍٕف إفٔف، حديٞ رؿؿ وصحٔح مًِؿ، ـتٚب افُْٚح، بٚب 

ِٚح، حديٞ رؿؿ: 2 َُ ِٛ دِم افِّْ ِؽٔ ْ ِٚح، َبُٚب افسَّ َُ  .  5463( صحٔح افٌخٚري، ـَِتُٚب افِّْ

 [.31، 34( ]شقرة افْقر، أيتٚن 3
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 َفَؽ  َؾِ٘نَّ  افَّْيَْرةَ  افَّْْيَرةَ  ُتْتٌِعِ  َٓ  َظِذُّ  َيٚ"َرِِضَ اهلل َظُْْف: بـ أيب ضٚفٛ  َظِع فًٔدٕٚ 

ْٝ  إُوَػ  ًَ ْٔ " أِخَرةُ  َفَؽ  َوَف
(1)

. 

      ًَّ ًٍِٔد يؼىرافمـ حَقق  أصٔاًل  ٚوجًؾ اإلشالم ؽض افٌك ح ـْ َأيِب َش ًَ ، ؾ

َؿ َؿَٚل: َِّ ِْٔف َوَش َِ ـِ افٌَِّْلِّ َصذَّ اهلل َظ ُِقَس " اخُلْدِريِّ َرِِضَ اهلل َظُْْف، َظ ْؿ َواجُل ـُ ٚ إِيَّ

، "َظَذ افىُُّرَؿِٚت  َْٚ ُبدٌّ ُٚفقا: َمٚ َف ََ ٚ، َؿَٚل:، َؾ َٓ ُث ؾِٔ َتَحدَّ َٕ  َْٚ ًُ
اَم ِهَل جَمَٚفِ َّٕ ُْٔتْؿ " إِ َؾَِ٘ذا َأَب

ٚ َٓ ََّ َْٖظُىقا افىَِّريَؼ َح َّٓ ادََجٚفَِس، َؾ َؽضُّ "، َؿُٚفقا: َوَمٚ َحؼُّ افىَِّريِؼ؟ َؿَٚل: "إِ

ُروِف، َوهَنٌْل ظَ  ًْ اَلِم، َوَأْمٌر بِٚدَْ ًَّ ـَػُّ إََذى، َوَردُّ اف ، َو ٌََكِ رِ اف َُ "ـِ ادُْْ
(2)

 . 

مـ ظالمٚت وذفؽ  ،رحؿ مْٓٚ وظـ اخلِقة بٚدرأة إٓ ومًٓٚ ذ لافْٓ ٔيُٓب:

ـِ مـ افقؿقع دم افنٌٓٚت، هلٚ وحًٍيٚ فٍِْس صٕٜٔٚ ؾٔف ٕن  :اإليامن ـْ َجٚبِِر ْب ًَ ؾ

ٌِْد اهلل  َؿ:َرُشقُل اهلل  ، َؿَٚل: َؿَٚل امرِض اهلل ظَْٓظ َِّ ِْٔف َوَش َِ َٚن  .." َصذَّ اهلل َظ ـَ ـْ  َوَم

ِخرِ  ْٔ َْٔقِم ا ـُ بِٚهلل َواْف ِم ْٗ ُر  :ُي ّْ ٚ اخْلَ َٓ ْٔ َِ ُب َظ ْد َظَذ َمٚئَِدٍة ُيْؼَ ًُ َْ ـُ  ،َؾاَل َي ِم ْٗ َٚن ُي ـَ ـْ  َوَم

ِخرِ  ْٔ َْٔقِم ا اَم  :بِٚهلل َواْف ُٓ ٚ، َؾِ٘نَّ َثٚفَِث َٓ ٚ ُذو حَمَْرٍم ِمْْ َٓ ًَ َْٔس َم َُِقنَّ بِْٚمَرَأٍة َف َؾاَل خَيْ

َْٔىٚنُ  "افنَّ
(3)

. 

 ىث ُّٱٱتًٚػ:يَقل  ،وافتحذير مْف، وبٔٚن خىقرتف ،إمر بٚجتْٚب افزٕٚ ٔيُٓب:

(4) َّمك لك اك يق ىق يف ىف يث
ٌُٚئر افـٌرة مـ  وهق ،

 حن جن ُّٱ يَقل تًٚػ: ،افتل تًتقجٛ افًَقبٜ دـ ؾًِف دم افدٕٔٚ وأخرة
                                                           

، حديٞ  ( شْـ أيب داود،1 ٌََكِ ـْ َؽضِّ اْف َمُر بِِف ِم ْٗ  .2151رؿؿ: ـَِتٚب افُْٚح، بٚب َمٚ ُي

َداِت، 2 ًُ قِس َظَذ افهُّ ُِ ٚ، َواجُل َٓ ُِقِس ؾِٔ وِر َواجُل ِٜ افدُّ
َٔ
ِ ، َبُٚب َأْؾْ ِٛ ْه ٌَ حديٞ رؿؿ: ( صحٔح افٌخٚري، ـَِتٚب ادََيٚمِلِ َواف

2465 . 

 .14651، حديٞ رؿؿ: 19/ 23مًْد أْحد،  3)

 [.32( ]شقرة اإلهاء، أيٜ 4
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 ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  مهىه  جه ين ىن من خن
  رب يئ ىئ * مئ زئ  رئ  ّٰ  ِّ  َُّّ ٍّ ٌّ ٰى
  نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب  نب مب  زب
َّ ىث

(1)
.  

فٔيٓر فِنٌٚب  :صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ضريؼ اإلؿْٚعاهلل وؿد شِؽ رشقل 

َٜ رِض اهلل ظْف ،وضورة آبتًٚد ظْٓٚ ،تِؽ اجلريّٜ ةمدى خىقر ـْ َأيِب ُأَمَٚم ًَ  ،ؾ

َٚل: َيٚ َرُشقَل اهلل، اْئَذْن يِل  ََ َؿ َؾ َِّ ِْٔف َوَش َِ ٚ َأَتك افٌَِّْلَّ َصذَّ اهلل َظ َؿَٚل: إِنَّ َؾًتك َصٚبًّ

ِْٔف َؾَزَجُروهُ  َِ ْقُم َظ ََ ٌََؾ اْف َْٖؿ َٚل:  ،َوَؿُٚفقا: َمفْ  ،بِٚفزٕك، َؾ ََ ٚ ِمُْْف "َمْف. َؾ َٕ ْف، َؾَد ُٕ اْد

ًٌٚ ََِس "َؿِري َؽ؟": َؿَٚل  ،، َؿَٚل: َؾَج ُمِّ
ِٕ ٌُُّف 

َٓ َواهلل ،"َأحُتِ ِْل اهلل ؾَِداَءَك،  ،َؿَٚل:  َِ ًَ َج

ٚهِتِؿْ "َؿَٚل:  َٓ ُمَّ
ِٕ ُف  َٕ ٌُّق

ُس حُيِ َٓ افَّْٚ ْبَْتَِؽ؟"، َؿَٚل: "َو ِٓ ٌُُّف  َٓ  "َأَؾُتِح َيٚ  ،َواهلل َؿَٚل: 

ِْل اهلل ؾَِداَءكَ  َِ ًَ ٌُّ  "َؿَٚل: ،َرُشقَل اهلل َج
ُس حُيِ َٓ افَّْٚ ٌََْٚهِتِؿْ َو

ُف فِ َٕ ٌُُّف "، َؿَٚل: "ق َأَؾُتِح

ُْختَِؽ؟ َٓ َواهلل ،"ِٕ ِْل اهلل ؾَِداَءَك، َؿَٚل: ،َؿَٚل:  َِ ًَ ُف  "َج َٕ ٌُّق
ُس حُيِ َٓ افَّْٚ َو

ََخَقاهِتِؿْ  تَِؽ؟"، َؿَٚل: "ِٕ َّّ ًَ
ٌُُّف فِ َٓ َواهلل "َأَؾُتِح ِْل اهلل ؾَِداَءَك، َؿَٚل:  ،َؿَٚل:  َِ ًَ َج

َٓ افَّْ " هِتِؿْ َو امَّ ًَ
ُف فِ َٕ ٌُّق

َٚفتَِؽ؟"، َؿَٚل: "ُٚس حُيِ ٌُُّف خِلَ َٓ  ،"َأَؾُتِح ِْل  ،َواهلل َؿَٚل:  َِ ًَ َج

هِتِؿْ "اهلل ؾَِداَءَك، َؿَٚل:  َٓ ٚ ُف خِلَ َٕ ٌُّق
َٓ افَُّْٚس حُيِ ْٔفِ "َو َِ َوَؿَٚل:  ،، َؿَٚل: َؾَقَوَع َيَدُه َظ

ٌَفُ " ْٕ ْر َذ ٍِ ٌَ  ،افِٓؿَّ اْؽ ِْ ْر َؿ ِّٓ ـْ َؾْرَجفُ َوَض َتك ،"ُف، َوَحهِّ ٍَ ُد َذفَِؽ اْف ًْ ـْ َب ُُ ْؿ َي َِ   َؾ

ءٍ  ُٝ إَِػ َرْ
ٍِ َت ِْ "َي

(2)
. 

 المخذرات واإلدمان. النهي عهثالًثا: 

                                                           
 [.3، 2( ]شقرة افْقر، أيتٚن 1

 .22211، حديٞ رؿؿ: 545/ 36مًْد أْحد، ( 2
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 إخالؿٜٔ فِنٌٚب: افْٓل ظـ صذ اهلل ظِٔف وشِؿمـ تقجٔٓٚت افٌْل       

أم اخلٌٚئٞ، ؾٓل  ؾٚدخدرات ،ٚوأشامئٓ ٚبُؾ إٔقاظٓوظـ ادخدرات  ،اإلدمٚن

يَقل شٌحٕٚف:  ،وظـ ظٌٚدتف، وتوًػ إيامن افًٌدتًٚػ تهد ظـ ذـر اهلل 

 مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف جفُّ
 جم يل ىل مل خل * مل خل حل جل
 ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم
(1)َّجي يه ىه مه جه ين

واإلدمٚن يًٍد افًَؾ، ويْؼ ، 

ًٜ دم  ،وإرهًٚؿٚ دم إظهٚب ،وحيدث ؾتقًرا دم اجلًؿ ،افًداوة وافٌٌوٚء وزظزظ

ٚ دم مدارك اإلًٕٚن، ـام ي ًٍ ًٜ دم افًّؾ، ووً ًٌٛ افًديد مـ افٍُر، وؿِ

 ،وافًزفٜ ،وإٓىقاء ،إمراض افًٍْٜٔ ـٚفَِؼ، وآـتئٚب، وافتقتر افًهٌل

 .وؽرهٚ مـ إمراض افًٍْٜٔ

إن تْٚول ادخدرات واإلدمٚن ظِٔٓٚ ئًْٚن اإلًَٕٚن ذـَر اهلل شٌحٕٚف وتًٚػ      

ره بربف ،فذي حتٔٚ بف افَِقب، وتىّئـ إفٔف افٍْقسا ِـّ  وٓ  ،ؾٚددمـ ٓ ظَؾ فف ُيَذ

 مي حيخي جي ٰه  مه جه هنُّؿِٛ فف ُيْثِْل بف ظِٔف، ؿٚل تًٚػ: 
(2)َّمب هئ مئ هي

ؾتْز صٚرهبٚ  ،ظـ افهالة، ـام أهنٚ تهد 

َِّؿَ  افٌَِّْلُ  ؿٚل ،وـٍٜٔٔ أدائٓٚ ظذ افقجف إـّؾ ،أوؿٚهتــٚ ِْٔف َوَش َِ : َصذَّ اهللُ َظ

َق َحَرام" ُٓ َر َؾ َُ اٍب َأْش ؾُّ َذَ "ـُ
(3)

ـْ ُج  ، يَقل  دُِٓٚتمـ أدمـ تِؽ ا مِ رْ وَظ

                                                           
 [.91، 94]شقرة ادٚئدة، أيتٚن( 1

 [.28( ]شقرة افرظد، أيٜ 2

ُِِر، حديٞ رؿؿ: 3 ًْ ِِٔذ َوَٓ ادُ ، 242( متٍؼ ظِٔف: صحٔح افٌخٚري، ـتٚب افقوقء، َبُٚب َٓ جَيُقُز افُقُوقُء بِٚفٌَّْ

َِٔٚن  ٍر َحَراٌم، حديٞ رؿؿ:  وصحٔح مًِؿ، ـتٚب إذبٜ، َبُٚب َب ؾَّ ََخْ ـُ ٌر َوَأنَّ  ٍُِر ََخْ ًْ ؾَّ ُم ـُ  .2441َأنَّ 



-39- 

 

 

 

ؿَ  َِّ ِْٔف َوَش َِ ُؿ افْ " :َصذَّ اهلل َظ ِٓ ْٔ َِ َٚػ َظ ًَ ٌََٚرَك َوَت َم اهلل َت ٌٜ َؿْد َحرَّ َٜ ـَثاَلَث ـُ  :َجَّْ ُمْدِم

ٚقُّ ـافْ  ًَ ِر، َواْف ّْ َٞ  ،َخ ٌْ رُّ دِم َأْهِِِف اخْلُ
َِ يُّقُث افَِّذي ُي "َوافدَّ

(1)
. 

 ،بهقرهٚ ادختٍِٜ مـ هؿٜ ٔانًخذساث أحذ أْى أسببة اَتشبس انجشائى     

وـؾ مٚ ُيّف أن يتحهؾ ظذ  ،ٕن اددمـ ٓ يٌٚيل أثر ؾًِف :واؽتهٚب ،وؿتؾ

 ،حُيٚرب بف صٌٚبْٚ مْذ ظَقد ،ؾٓل شالح خىر بٔد ؾٚؿدي افوّر ،ادخدر

وؿقة افًَؾ دم وؿٝ حيتٚج ؾٔف وضْْٚ إػ افنٌٚب افَقي افذي  ،ؾتًِٛ ؿقة افٌدن

ؾال بد مـ  ،حيَؼ افْكة فِديـ وافقضـ، ويًّؾ ٓشتَراره وتَدمف ورؾًتف

تًٚون ـؾ مٗشًٚت ادجتّع مع إهة دم مُٚؾحٜ اإلدمٚن ظـ ضريؼ اددارس، 

وأن  ،وادٍُريـ ،وافًِامء ،ٗشًٚت افتًِّٜٔٔ، وافدظٚةووشٚئؾ اإلظالم، واد

ٚ دم افتقظٜٔ بخىر اإلدمٚن افذي يًتٓدف ادجتّع دم تديْف  ًً تتوٚؾر جٓقدهؿ مجٔ

  خفحف جف مغ جغ ُّوأخالؿف، ومتٚشؽ أبْٚئف، واشتَرارهؿ، ؿٚل تًٚػ: 

َّ خكحك جك مق حق مف
(2)

. 

شالح ؾتٚك يًّؾ ظذ تٌٔٔٛ افًَؾ، ؾال يدرك مـ يتًٚضٚهٚ  ادخدراتإن      

 .ديْف وإيامٕف  دمأؾًٚفف وٓ أؿقافف، ؾرتُٛ ادحرمٚت دون صًقر، ؾٔٗثر ذفؽ 

 ،بزيٚدة حٚٓت افىالق ٔإديبٌ انًخذساث ٚؤد٘ إنٗ آَٛبس األسشة      

وبًٌٛ اإلدمٚن تؤع اإلرادة اإلًٕٕٜٚٔ ظْد ادتًٚضل  ،وإحراف أؾرادهٚ

وهذا يًِؾ مٚ  ،ـٚحلْٚن وافًىػ ،وتَتؾ ؾٔف افًقاضػ افًٚمٜٔ ،فِّخدرات

                                                           

 .6113، حديٞ رؿؿ: 269/ 14( مًْد أْحد،1

 [.                2( ]شقرة ادٚئدة، أيٜ 2



-41- 

 

 

 

وافتٍُؽ  ،وإتنٚر طٚهرة افتحرش ،ٕنٚهده مـ حٚٓت آظتداء ظذ احلرمٚت

 إهي.  

صٓقاتف  وتنديدهٚ ظذ ـؾ مـ اتٌع ،فَد أمر اإلشالم بتًٍٔؾ افًَقبٚت     

ًدا مٚ ُيًٍد ظَِف أو يٗثر ؾٔف شًٌِٚ، ؾًٌٔٛ ضًرا فًٍْف  ،وؽرائزه ّْ وتْٚول َظ

ـذفؽ صدد اإلشالم ظذ تٍْٔذ افًَقبٚت ظذ جتٚر  ،وفِّجتّع افذي ئًش ؾٔف

 ادخدرات وادٓربغ وادروجغ هلٚ، وظذ ـؾ مـ يتًس ظِٔٓؿ أو يتًٚمؾ مًٓؿ.

ًّٔٚ ٓظتزه افًَالء مـ مُٚرم إخالق، إن ترك ادخدرات فق مل يُـ وا    ًٌٚ ذظ ج

 ِٜ َٔ
ٚفِ ًَ ـْ َأيِب اْف ًَ يُؼ َؿَٚل: ُش  ،ؾٓق يتامصك مع افٍىرة افًِّٜٔ، ؾ دِّ ٍر افهِّ ُْ ئَِؾ َأُبق َب

عٍ  رِض اهلل ظْف َّ َِّؿَ  دِم جَمْ ِْٔف َوَش َِ ـْ َأْصَحِٚب َرُشقِل اهللِ َصذَّ اهلل َظ َٝ ِم ْب : َهْؾ َذِ

ًرا دِم  ُٝ َأُصقُن ِظْرِِض، ََخْ ْْ ـُ َٚل:  ََ َ َذاَك؟ َؾ ؟ َؿَٚل: َأُظقُذ بِٚهللِ، َؿُٚفقا: َومِل ِٜ
َّٔ
ِٚهِِ اجْلَ

ُظ ُمُروَءيِت  ٍَ َغ َذفَِؽ  :َوَأْح َِ ٌَ ٚ، َؾ ًً ِّٔ ًِْرِوِف َوُمُروَءتِِف ُمَو َٚن فِ ـَ َر  ّْ َب اخْلَ ـْ َذِ ُف َم َّٕ َ ِٕ

َِّؿَ  َرُشقَل اهلل ِْٔف َوَش َِ َٚل: ، َصذَّ اهلل َظ ََ رٍ "َؾ ُْ ٍر، َصَدَق َأُبق َب ُْ "َصَدَق َأُبق َب
(1)

 . 

إن واجٛ افقؿٝ أن هق افتقظٜٔ افدائّٜ بّخٚضر اإلدمٚن ظز وشٚئؾ 

وتَديؿ افزامٟ افتل تتوّـ ادحتقى افديْل وافثَٚدم ادالئؿ،  ،اإلظالم ادختٍِٜ

ومًرؾٜ  ،وافًّؾ ظذ تَقيٜ افروابط إهيٜ وزيٚدة افرظٚيٜ وآهتامم بٕٚبْٚء

ومْٚؿنٜ أؾُٚرهؿ فِقصقل فٌْٚء افقظل افُٚدم فدُيؿ بٖضار  ،أصدؿٚئٓؿ

ومًٚظدهتؿ  ،بمع إبًٚدهؿ ظـ أشٌٚب اإلحٌٚط وآـتئٚ ،اإلدمٚن ظذ حٔٚهتؿ

وافِجقء فِّنٚرـٜ دم إٕنىٜ ادجتًّٜٔ  ،دم افتٌِٛ ظذ افوٌقط افًٍْٜٔ

ور افًٌٚدة وافْقادي وإظداد ٕدوات تثٍَٜٔٔ دم دُ  ،وإظامل افتىقظٜٔ ،ادختٍِٜ

                                                           
 ، ط دار افقضـ فِْؼ، افريٚض.33/  1( مًرؾٜ افهحٚبٜ ٕيب ًٕٔؿ إصٌٓٚين، 1
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وظز وشٚئؾ افتقاصؾ آجتامظل  ،ومراـز افنٌٚب وأمٚــ افتجًّٚت افنٌٚبٜٔ

وـٍٜٔٔ  ،راهَغ بّخٚضر ادخدرات واإلدمٚنهبدف تقظٜٔ افنٌٚب واد :ادختٍِٜ

 افتهدي هلام.

      *            *          * 
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 انفصم انخبنج

 انٕقبٚت يٍ انتفكك األسش٘
      

َـّ مـ  ،فَد جًؾ اإلشالم فِحٔٚة افزوجٜٔ ؿدشٜٔ خٚصٜ، ومُٕٜٚ شٚمٜٔ وش

 ،ومتٚشُٓٚ ،وترابىٓٚ ،احلَقق وافقاجٌٚت وأداب مٚ يوّـ اشتَرارهٚ

حٔٞ يَقل احلؼ  ،واشتدامتٓٚ دم إضٚر افًُـ وادقدة وافرْحٜ وآحسام ادتٌٚدل

(1)َّمص خص حصٱُّ:وتًٚػ شٌحٕٚف
 صذ اهلل ظِٔف ، ويَقل ٌْٕٔٚ

ْؿ َْٕهِِفِ " :وشِؿ ـُ ْؿ َخْرُ ـُ  "َخْرُ
(2)

. 

يَقل حٔٞ  ،مٔثًٚؿٚ ؽًِٔيٚ ٕمهٜٔ ظَد افزواج وؿدشٔتف شامه افَرآن افُريؿو     

(3)ٌَّّ ٰى ٰر ٰذُّٱ :اهلل ظز وجؾ
، وذفؽ يقجٛ احسامف، 

 .وحيذر مـ خىقرة هدمف وَٕوف

أن يْير ـؾ مْٓام إػ ذيؽ حٔٚتف  وؿد دظٝ افؼيًٜ اإلشالمٜٔ افزوجغ    

ؾ جقإٛ اخلر ؾٔف ،بًغ اإلٕهٚف ويتٌكَّ مزايٚ اإلبَٚء ظذ احلٔٚة  ،ويتٖمَّ

إهيٜ مـ افًُـ وآشتَرار افٍْز وافًِقـل، وشًٚدة افذريٜ، حٔٞ يَقل 

 حط مض خض حض جضمص خص حصٱُّشٌحٕٚف وتًٚػ: 

(4)َّجف مغ جغ مع جع مظ
 صذ اهلل ظِٔف وشِؿ: ، ويَقل ٌْٕٔٚ

                                                           
 [.19( ]شقرة افًْٚء، أيٜ 1

َؿ، حديٞ رؿؿ: 2 َِّ ِْٔف َوَش َِ ِلِّ َصذَّ اهلل َظ ، َبٌٚب دِم َؾْوِؾ َأْزَواِج افٌَّْ ِٛ  .3895( شْـ افسمذي، َأْبَقاُب ادََْْٚؿِ

 [. 21( ]شقرة افًْٚء، أيٜ 3

 [.19( ]شقرة افًْٚء، أيٜ 4
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" ًٜ ِمَْ ْٗ ـٌ ُم ِم ْٗ َرْك ُم ٍْ ٚ َرِِضَ مْٓٚ آَخرَ  ،ٓ َي ًَ ُِ ِرَه مْٓٚ ُخ ـَ "إْن 
(1)

َركْ  ٓو ، ٍْ أي:  :َي

 وٓ يٌٌض. ،ٓ يُره

ٍٝ أمر افؼع أن ُيٌْك ظذ أشٚس مـ افًُـ         وٓ صؽ أن افىالق تدمر فٌٔ

 دمإهة، و دموادقدة وافرْحٜ، ـام إٔف حيّؾ افًديد مـ ادخٚضر وأثٚر افًٌِٜٔ 

 ،يًٌٛ هلؿ إٍهٚل افقافديـ منُالت ًٍٕٜٔإذ  :وٓ شٔام إبْٚء ،ادجتّع

 وافتْنئٜ افًِّٜٔ ،يٍتَدون مًٓٚ مَقمٚت افسبٜٔ احلًْٜ ،واؿتهٚديٜ ،واجتامظٜٔ

ممٚ جيًِٓؿ ظروٜ فالوىراب افٍْز، وافتٖخر  ،يبًٌٛ ذفؽ افتٍُؽ إه

ؾًٔٓؾ إحراؾٓؿ افًِقـل أو اشتَىٚهبؿ وأدجلتٓؿ مـ ؿٌِؾ مجٚظٚت  ،افدراد

 .افتىرف وافًْػ واإلرهٚب

وؿد بغَّ فْٚ افٌْل  ،فتدمر بْٔٚن إهةاخلٌٔٞ ًّٔؾ ظِّف فافنٔىٚن وإن        

إٔف ٓ تقجد مًهٜٔ ٓبـ آدم يٍرح هبٚ افنٔىٚن أـثر مـ  صذ اهلل ظِٔف وشِؿ

وهذا أطٓر مٚ يُقن دم  ،دم منٚرق إرض أو مٌٚرهبٚ ٜ ضالق تَعـف بقاؿًـؾرح

ـْ َجٚبِرٍ ؾ ،افدٓفٜ ظذ مٚ فِىالق مـ آثٚر شٌِٜٔ شٔئٜ بـ ظٌد اهلل رِض اهلل  ًَ

إِنَّ إِْبَِِٔس َيَوُع َظْرَصُف َظَذ " :صذ اهلل ظِٔف وشِؿَؿَٚل َرُشقُل اهللِ ، َؿَٚل: ظْٓام

اَيٚهُ  ،ادَْٚءِ  ُٞ َهَ ًَ ٌْ ًٜ  ،ُثؿَّ َي ْؿ ؾِْتَْ ُٓ ُّ ًٜ َأْظَي َُٕٚهْؿ ِمُْْف َمِْْزَف َْٖد َُقُل:  ،َؾ َٔ جَيِلُء َأَحُدُهْؿ َؾ

َذا ـَ َذا َو ـَ  ُٝ ِْ ًَ َُقُل  ،َؾ َٔ َٝ َصًْٔئٚ :َؾ ًْ َُ  ،ُثؿَّ جَيِلُء َأَحُدُهؿْ  :َٚل ـؿَ  ،َمٚ َصَْ َمٚ  :قُل ـَؾَٔ

َُْْٔف َوَبْغَ اْمَرَأتِفِ  ُٝ َب ْؿ ُتُف َحتَّك َؾرَّ ـْ ُْٔدِِٕٔف ِمْْفُ  :َؿَٚل  ،َتَر َٝ  ،َؾ ْٕ َؿ َأ ًْ
َُقُل: ِٕ َؿَٚل  ،"َوَي

ُش: ُأَراُه َؿَٚل:  َّ َْظ ْٕ َتِزُمفُ "ا ِْ َٔ "َؾ
(2)

ؾَٔقل  ": (إـامل ادًِؿ)، ؿٚل صٚحٛ 

                                                           
ِٚء، 1 ًَ ِٜ بِٚفِّْ َّٔ َوِٚع، َبُٚب اْفَقِص  .1469حديٞ رؿؿ: ( صحٔح مًِؿ، ـَِتُٚب افرِّ

ؾِّ إِ  2 ـُ ِٜ افَِّْٚس َوَأنَّ َمَع  ْتَْ ٍِ اَيُٚه فِ ثِِف َهَ ًْ َْٔىِٚن َوَب ِريِش افنَّ ٍٚن َؿِريًْٚ، ( صحٔح مًِؿ، ـتٚب صٍٚت ادْٚؾَغ، َبُٚب حَتْ ًَ ْٕ

 .2813حديٞ رؿؿ: 
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ٜ وإمر افًئؿ :"إبِٔس: ًٕؿ إٔٝ  يًٕؿ إٔٝ افذ ،إٔٝ افذي جئٝ بٚفىٚمَّ

يدٕٔف " ،أو إٔٝ احَليِل ظْدي، ادَدم مـ رشع ،أؽْٔٝ وؾًِٝ رؽٌتل

وؾٔف تًئؿ أمر افٍراق وافىالق  ،وٕحق هذا ،، أو إٔٝ افنٓؿ واجلذل"ويِتزمف

دٚ ؾٔف مـ ؿىع مٚ أمر اهلل بف أن  :وظئؿ اإلثؿ دم افًًل ؾٔف ،وـثر ضره وؾتْتف

"وصتٚت مٚ جًؾ اهلل ؾٔف رْحٜ ومقدة ،يقصؾ
(1)

. 
 

 .انفشد ٔانًجتًغ فٙ: آحبس انلالق أٔاًل 

 ـؾ أضراف إهة مـ هٔٛٓ يُْر ظٚؿؾ مٚ فِىالق مـ آثٚر شٌِٜٔ ت       

بًض  أن إٓ  ،ؾال يًِؿ أحد مـ آثٚر افىالق وأضاره ،وإوٓد غافزوج

 .إضراف ؿد يهٚب بير أـثر مـ أخر

 انضٔجت: فٙانلالق ( آحبس 4

وٓ  ،ؾال ُتٍْؼ ظذ أوٓدهٚ ،ادرأة ضقل حٔٚهتٚ ظـافٍَْٜ  أشَط اإلشالم فَد         

 ،قفٜ مـ أب أو أخئؾٓل إمٚ مً ،بؾ وٓ تٍْؼ ظذ ًٍٕٓٚ ،وافدُيٚ، وٓ زوجٓٚ

ظـ حُٔؿ بـ ؾٍل احلديٞ  ،بٚفٍَْٜ ظِٔٓٚأو ابْٓٚ م زوجٓٚ زَ ِْ وبًد افزواج يُ 

َُنريِّ ظـ أبٔف، ؿٚل: ؿِٝ: يٚ رشقَل اهلل، مٚ حمًٚويٜ  ؼ زوجٜ أحِدٕٚ ظِٔف؟ اف

َٝ "ؿٚل:  ْٔ ًَ َقهٚ إذا اـَت ًُ ، وتُ َٝ ًِّ ٓٚ إذا َض َّ َٝ  أو، أن ُتىً ٌْ "اـتً
(2)

ؾًد ، 

وًٕٛ اإلضًٚم وافًُٚء إػ  ،مـ أول احلَقق ٚ وـًٚءً اإلٍٕٚق ظِٔٓٚ ضًٚمً 

 أجًرا أظيؿ اإلٍٕٚقمـ  اإلٍٕٚق ظذ إهؾ ٔف وشِؿاهلل ظِصذ ٌْٕٔٚ وظدَّ  .افزوج

َتُف دِم َشٌِِٔؾ اهلل ِديَْٚرٌ " :حٔٞ يَقل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ،ٚوأـثره ثقابً  َْ ٍَ ْٕ  ،َأ

تَ  َْ ٍَ ْٕ ٌَ ـَوِديٌَْٚر َأ ُِغٍ  ،ٍٜ ـُف دِم َرَؿ ًْ َٝ بِِف َظَذ ِم ْؿ تَ  ،َودِيٌَْٚر َتَهدَّ َْ ٍَ ْٕ  ُف َظَذ ـَوِديٌَْٚر َأ

                                                           
 م.1998هـ ـ 1419وافْؼ، ، ط دار افقؾٚء فِىٌٚظٜ 349/ 8( يْير: إـامل ادًِؿ بٍقائد مًِؿ فَِِٚض ظٔٚض،  1

 .2142(  شْـ أيب داود، ـتٚب افُْٚح  بٚب حؼ ادرأة ظذ زوجٓٚ، حديٞ رؿؿ :  2
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َتُف َظَذ َأْهَِِؽ  َْ ٍَ ْٕ ٚ َأْجًرا افَِّذي َأ َٓ ُّ "َأْهَِِؽ، َأْظَي
(1)

. 

ٚرأة تتٖثر بٚفىالق مٚديًّ ٚدؾ       ًٌ مهدر   مل يُـ هلٚويزيد هذا إثر إذا  ،ٚ تٖثًرا بِٔ

مـ  بًًوٚبؾ و ،ذفؽ أن افٍَْٜ دم طؾ إهة تٌِل ـؾ افيورات :دخؾ

ًٌٚ  .بخالف افٍَْٜ ادَررة فِّىَِٜ دم حٚفٜ إٍٓهٚل ،افُامفٔٚت ؽٚف

وتًدل ظـ  جتٕٚٛ اإلٕهٚفمٚ  ظٚدةجيدهٚ ٕيرة ادجتّع فِّىَِٜ وادتٖمؾ دم        

ًٌٚ مٚ تُقن  ،إػ أن يثٌٝ افًُسـثريـ متّٜٓ دم ٕير ؾٓل  ،افهقاب دم وؽٚف

ًّٔ  ،ٕير افْٚس إمٚ افًٚؿر افتل مل تِد وإمٚ افؼشٜ  ،ٚوإمٚ افًِقب ادْحرؾٜ أخالؿ

قى أظذ مـ مًتقى زوجٓٚ وإمٚ افىٚمًٜ افىٚحمٜ دًت ،شٔئٜ اخلِؼ افتل مل تهز

 ...وإمٚ ادنؾٜ ادٌذرة افتل تُِػ زوجٓٚ مٚ ٓ يىٔؼ ،ادٚدي

َٓ  ،ٚا صٚئًٌ تٍُرً فٔس ذفؽ و       ًٍ حُاًم  و يْير فألمر مـ أن ؾٚإلٕهٚف  ،ٚ مْه

رأة ذات ؿدر ادؾَد تُقن  ،ـؾ جقإٌف بًغ افًدل افتل تًىل ـؾ ذي حؼ حَف

وٓ أشس  ،ٓ يًرف حدود اهلل تًٚػ ،ـٍٚءةضَِٝ ٕهنٚ تزوجٝ مـ ؽر ذي 

 .وٓ واجٌٚتف ٕحق أهِف وبٔتف ،بْٚء إهة
 

 األٔالد: فٙآحبس انلالق ( 2

، بغ ـٍٚفٜ متٍٚمهغ أب وأمافتْنئٜ افًقيٜ فألبْٚء تُقن بغ أن  ادًِقم مـ       

 وهذا اجلق إهي افىًٌٔل افذي ئًش ؾٔفٚ، وحْٚهنأم ورظٚيٜ ف، وحزمأب 

 ًّٔ فألهة  ٚ مـ افتقازن افٍْز وافًٚضٍلٕقظً  حَؼٔؾ ،ٚإبْٚء يٗثر ظِٔٓؿ إجيٚب

حغ  رِض اهلل ظْٓٚخقفٜ بْٝ ثًٌِٜ افًٔدة وٓ أدل ظذ ذفؽ مـ تًٌر  ،ـِٓٚ

                                                           

1 ٍَ َٕ ٌََس  ْؿ َأْو َح ُٓ ًَ َّٔ ـْ َو ُِقِك، َوإِْثِؿ َم ّْ َِٔٚل َوادَْ
ًِ ِٜ َظَذ اْف ََ ٍَ ْؿ، ( صحٔح مًِؿ، ـتٚب افزـٚة، َبُٚب َؾْوِؾ افَّْ ُٓ ْؿ َظْْ ُٓ َت ََ

 .995حديٞ رؿؿ: 
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رِض اهلل جٚءت صٚـٜٔ فٌِْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ مـ زوجٓٚ أوس بـ افهٚمٝ 

تنتُل إػ رشقل اهلل صذ اهلل  ًٍف، ؾذهٌٝمْٓٚ ؾحرمٓٚ ظذ ٕ حغ طٚهر ظْف

ِْٔف َوُٚظقا" :ؾَٚفٝ ،ظِٔف وشِؿ ْؿ إَِف ُٓ ُت ّْ َّ ًٚرا إِْن َو ٌَ ًٜ ِص َٔ ٌْ َوإِْن  ،َوإِنَّ يِل ِص

ْؿ إيَِلَّ َجُٚظقا ُٓ ُت ّْ َّ "َو
(1)

حٚل إوٓد حغ  ٓٚوتٖمؾ تًٌرهٚ افدؿٔؼ ووصٍ، 

مـ ؾَدان  ِؤٚعوإمٚ فؾٓؿ مًروقن إمٚ فِجقع  ،حدوث منُِٜ بغ إبقيـ

 افًٚئؾ افسبقي. وأافًٚئؾ ادٚدي 

ًٌٚ شٌٛ نٚجرات ادنٚحْٚت وإن اد      إٍٓهٚل بغ افزوجغ افتل تُقن ؽٚف

ٚ مـ ظدم آشتَرار ممٚ خيِؼ ٕقظً  ،تْتَؾ إػ إبْٚء ظز أحد افقافديـ أو ـِٔٓام

َد افهِٜ افًٚضٍٜٔ وآحسام بغ إبْٚء وأحد ٍْ تُ  ـام ،فدى إضٍٚل افٍْز

أمٓؿ، وظـ مـ يًًّف إبْٚء مـ ـالم جٚرح ظـ أبٔٓؿ ؿد إبقيـ ٕتٔجٜ دٚ 

 .أبٔٓؿ مـأمٓؿ 

إضراف ؽٚفٌغ أو مٌِقبغ ؾٚئزيـ أو  مجٔعومـ أثٚر ادنسـٜ افتل تِحؼ        

ر فِزوج قِّ ظذ وؿٝ ُص  ٕٚدمغافِقم وحمٚشٌٜ افٍْس وتٖٕٔٛ افوّر  ،خٚهيـ

، ؾ٘ذا ؾُٚك مـ افَٔقد وإىالق مـ افًٌقديٜ إػ احلريٜهق أو افزوجٜ أن افىالق 

وفذفؽ جٚء إمر بٚفسيٞ وظدم افتنع هق أول ادهٚئٛ ظذ افٍرد وادجتّع، 

 َصذَّ اهلل َأنَّ َرُشقَل اهللؾٍل احلديٞ  ،وظدم ووًف أول احلِقل ،دم ضِٛ افىالق

َؿ َؿَٚل:  َِّ ِْٔف َوَش َِ ٚ "َظ َٓ ْٔ َِ ٍْٖس َؾَحَراٌم َظ ـْ َؽْرِ َب ٚ َضاَلًؿٚ ِم َٓ ْٝ َزْوَج ََٖف اَم اْمَرَأٍة َش َأيُّ

 ِٜ ُٜ اجَلَّْ "َرائَِح
(2)

. 

  انًجتًغ: فٙآحبس انلالق ( 3

                                                           
 5( مًٚمل افتْزيؾ دم تًٍر افَرآن )تًٍر افٌٌقي(، ٕيب حمّد احلًغ بـ مًًقد بـ حمّد بـ افٍراء افٌٌقي افنٚؾًل،  1

 هـ. 1424، ط دار إحٔٚء افساث افًريب، بروت ، 38/ 

 .1187( شْـ افسمذي، أبقاب افىالق وافًِٚن، بٚب مٚ جٚء دم ادختًِٚت، حديٞ رؿؿ: 2
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 ادجتّع، فًؾ مـ أبرزهٚ: دمفِىالق آثٚر وخّٜٔ      

أحد أهؿ مهٚدر إن إهة ادتامشُٜ افًقيٜ  انتذَٙ األخالقٙ فٙ انًجتًغ: -4

أدى  ٓؿوإذا اؾتَد إوٓد هذا ادهدر اد ،دم ادجتّع إخالؿٜٔترشٔخ افَٔؿ 

دم بٔٚن  صذ اهلل ظِٔف وشِؿفذفؽ صدد افٌْل و ،إػ تراجع إخالق وتدٕٔٓٚذفؽ 

 :شِؿحٔٞ يَقل صذ اهلل ظِٔف و ،مًئقفٜٔ افزوجغ ظـ إهة وافٌٔٝ وإبْٚء

ْؿ َراعٍ " ُُ ُِّ َّٔتِفِ  ،ـُ ـْ َرِظ ئُقٌل َظ ًْ ْؿ َم ُُ ُِّ ـُ َّٔتِفِ  ،َو ـْ َرِظ ُئقٌل َظ ًْ  ،اإِلَمُٚم َراٍع َوَم

َّٔتِفِ  ـْ َرِظ ُئقٌل َظ ًْ ُجُؾ َراٍع دِم َأْهِِِف َوُهَق َم ٚ  ،َوافرَّ َٓ ِٝ َزْوِج
ْٔ ٌٜ دِم َب َٔ َوادَْرَأُة َراِظ

ٚ َٓ
َّٔتِ ـْ َرِظ ٌٜ َظ ُئقَف ًْ "َوَم

(1)
ْؿ ) ، افقءّحَٚؾيٜ واإِلْبَُٚء ظذراظُٚة: افـوادُ  ، ُُ ُِّ ـُ و

َيُرهُ (راعٍ  َٕ ُظ افراظل و ٍْ َِف ح ِّ : ـؾ مـ َص ُٜ َّٔ ِظ ، وافرَّ ـٌ َ مَت ْٗ ، َأي: حٚؾٌِظ م
(2)

وهذه ، 

افتل هل أـثر أمهٜٔ  ،افسبقيٜ إخالؿٜٔافرظٚيٜ و ،افرظٚيٜ تنّؾ افرظٚيٜ ادٚديٜ

 مـ افرظٚيٜ ادٚفٜٔ.

اؾتَٚد افسبٜٔ إن إذ  :وهذا إثر مستٛ ظذ إثر افًٚبؼ اَتشبس انجشًٚت: -2

ويْتٟ إٓحراف افذي يٗدي إػ اجلريّٜ  ،افًِقك دمٚ وافرظٚيٜ يٗثر شًٌِ 

وفذفؽ ؾٖي تتٌع درتٌُل اجلرائؿ  :ٚفِحهقل ظذ ادٚل أو ٕٔؾ مٚ ـٚن ممْقظً 

مًيّٓؿ يًٕٚقن مـ تٍُؽ ُيْيٓر أن خٚصٜ مـ إصٌٚل وافهٌٜٔ وإحداث 

 .أهي
 

                                                           
، وـتٚب 4944( متٍؼ ظِٔف: صحٔح افٌخٚري، ـتٚب افُْٚح، بٚب ادرأة راظٜٔ دم بٔٝ زوجٓٚ، حديٞ رؿؿ: 1

قْا افّرُشقَل َوُأْويِل إْمِر مُْؿ﴾]شقر ًُ قْا اهلل َوَأضِٔ ًُ ـَ آَمُْقْا َأضِٔ ٚ اّفِذي ة افًْٚء، إحُٚم، بٚب ؿقل اهلل تًٚػ:﴿َيٚ َأُّيَ

صحٔح مًِؿ: ـتٚب اإلمٚرة، بٚب ؾؤِٜ اإلمٚم افًٚدل وظَقبٜ اجلٚئر واحلٞ ، و6719[، حديٞ رؿؿ: 59أيٜ 

 . 1829ظذ افرؾؼ بٚفرظٜٔ وافْٓل ظـ إدخٚل ادنَٜ ظِٔٓؿ، حديٞ رؿؿ: 

، 144/ 1، وخمتٚر افهحٚح فِرازي )مٚدة: رظل(، 329/ 14( فًٚن افًرب، ؾهؾ افراء ادِّٜٓ، مٚدة )رظك(، 2

 .235/  2بـ إثر، وافْٓٚيٜ دم ؽريٛ احلديٞ ٓ
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 حبًَٛب: آنٛبث انششٚؼت اإلساليٛت فٙ يٕاجٓت انتفكك األسش٘:

ٕجؾ مقاجٜٓ وحؾ تِؽ أثٚر افُٚرثٜٔ فِىالق اهتؿ اإلشالم بقؿٚيٜ  إهة   

مـ افتٍُؽ، واظتْك بٕٚهة ومتٚشـُٓٚ أيام ظْٚيٜ، وأرشـك ظدة دظٚئؿ تَقى هبٚ 

 :ٚ يعإهة وتًتَر، مـ ذفؽ م

 إسسبء قًٛت انؼذل فٙ األسشة: (4

ـٕٚٝ إهة ؿٌؾ اإلشالم تَقم ظذ افتًًػ وافيِؿ، ؾُٚن افنٖن ـِف     

 ٕكة أشٚس ظذ تَقم – افٌَِٜٔ –فِذـقر، وـٕٚٝ إهة بٍّٓقمٓٚ إـز 

: حتك فق ـٕٚٝ تِؽ افْكة دم افيِؿ  وافٌٚضؾ، وـٚن ادراث بًًوٚ بًوٓٚ

مـ ادراث،  ؿؾَط، وأمٚ افًْٚء أو افهٌٚر ؾال ٕهٔٛ هلحًُرا ظذ افذـقر 

دم إظؿ إؽِٛ، ؾُٚن افرجؾ  امتٓٚنوـٕٚٝ افْيرة إػ ادرأة ؿٌؾ اإلشالم ٕيرة 

َِّػ زوجٜ ـٚن حيؼ فقفده مـ ؽرهٚ أن يتزوجٓٚ أو أن يًّْٓٚ مـ  ،إذا مٚت وخ

ؾتجِٛ  خنٜٔ أن تًٌك :افزواج، وـٚن افرجؾ يئد ابْتف وهل ضٍِٜ رؤًٜ

 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ُّٱٕهِٓٚ افًٚر، ؿٚل تًٚػ: 

 رث يت ىت نت مت رتزت يب ىب نب مب زب رب يئ * نئ
(1)َّيف ىف يث ىث مثنث زث

، إػ ؽر ذفؽ مـ إٓحدار إخالؿل 

 .وادجتًّل

 وحرص ظذ ،احلؼ وافًدلؿقاظد وأرشك  ،ـؾ طِؿٚ جٚء اإلشالم حمٚ ـؾِّ       

ؾٓل ادٗشًٜ إوػ وإهؿ مـ  ،وادحٚؾيٜ ظِٔٓٚ ممٚ يٗذُيٚ ،د إهةُّ تثٌٔٝ ظُ 

 .وهل احلٚوْٜ فِثَٚؾٜ وافساث ،مٗشًٚت ادجتّع

                                                           

 [.59، 58]شقرة افْحؾ، أيتٚن  ( 1
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إهة، مع إظىٚء ـؾ ظذ متٚشؽ  ٚٚؾظ هبحيأرشك اإلشالم حَقًؿٚ ثٚبتٜ فَد        

 ؿدم ـام ،ؾدظٚ إػ افساحؿ بغ شٚئر إؿربغ ، دم حٔٚتفدوًرا مٓامًّ أؾرادهٚ ؾرد مـ 

 ؾرض وحتك افًَط ،حتك افىٍؾ افرؤع ،حَقق إؿربٚء ظذ شٚئر احلَقق

 .احسامف وتَديره وافهالة ظِٔف

وهبذا افْيٚم وتِؽ احلَقق ؿدم اإلشالم فألهة افوامٕٚت افتل حتهْٓٚ مـ     

ـٕٚٝ إهة دم اإلشالم خِٜٔ ؿقيٜ تًتًيص ظذ و ،أو آخساقافتٍُؽ 

ؾُٕٚٝ هذه احلاميٜ هل أحد أهؿ أشٌٚب إَٕٚذ ادجتًّٚت  ،آخساق واهلدم

 اإلشالمٜٔ مـ تٔٚرات افتٌريٛ وافًٍٚد.

 ػُبٚت اإلسالو ببنًشأة:    (2

ن إهُة دم اإلشالم مـ افزوج وافزوجٜ وإبْٚء        وؿد اهتّٝ افؼيًٜ  ،تتُقَّ

ؾًذ  ٚ،وظيؿ مْزفتٓ وأـدت ظذ مُٕٚتٓٚ ،ؾَد اهتّٝ بٚدرأة :بُؾ ؾرد مْٓٚ

 صالحٓٚ تدور رحك آشتَرار إهي.

ؾَد  :اإلشالمـام ظْل هبٚ إن افٌؼيٜ مل تًرف ديًْٚ وٓ حوٚرًة ظْٔٝ بٚدرأة    

إٔثك، ومل يٍرق  مْ ذـًرا أ ، شقاء أـٚناإلًٕٚن خٍِٜٔ دم أروف جًؾ اهلل ظز وجؾ

  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ بْٔٓام، ؿٚل تًٚػ:

َّ جهمه ين ىن خنمن حن جن
(1)

ـام أـدت افؼيًٜ اإلشالمٜٔ ظذ أن ، 

يـ متهٚرظغ، ؿٚل دَّ وفًٔٚ ِٕ  ،افًالؿٜ بغ افرجؾ وادرأة ظالؿٜ صَغ متُٚمِغ

                                                           
 [.195( ]شقرة آل ظّران، أيٜ 1
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(1)َّمننن  زن رن مم ام ٱُّشٌحٕٚف: 
ٌْٕٔٚ صذ اهلل ظِٔف  ، ويَقل

َجٚلِ " :وشِؿ ٚئُِؼ افرِّ ََ َٚء َص ًَ "إِنَّ افِّْ
(2)

. 

وـرمٓٚ دم ـؾ حٚٓهتٚ:  ،فَد اهتؿ ديْْٚ احلْٔػ بٚدرأة مـ حٔٞ ـقهنٚ إًٕٕٜٚ     

ٚ  .وبًْتٚ ٚ،وزوًج  ،وأخًتٚ ،أمًّ

يًتٖذٕف  اجلْٜ، ؾَد جٚء رجؾ إػ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿرجِٔٓٚ  ظْدهل أمٌّ      

: ؾَٚل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ،دم اجلٓٚد، ؾًٖفف أحٜٔ أمؽ؟ ؾَٚل افرجؾ: ًٕؿ

" ُٜ َّْ ٚ، َؾَثؿَّ اجْلَ َٓ َِ "اْفَزْم ِرْج
(3)

ِس  :حد افهحٚبٜ ؿٚئاًل ظْدمٚ شٖفف أو.  ـْ َأَحؼُّ افَّْٚ َم

ـِ َصَحَٚبتِل؟  ًْ َؽ ": صذ اهلل ظِٔف وشِؿؿٚل بُِح ـْ "ُأمُّ ُثؿَّ "َؿَٚل  ؟، َؿَٚل: ُثؿَّ َم

َؽ  ـْ "ُأمُّ َؽ "َؿَٚل:  ؟، َؿَٚل: ُثؿَّ َم ـْ "ُثؿَّ ُأمُّ "ُثؿَّ َأُبقكَ "َؿَٚل:  ؟ ، َؿَٚل: ُثؿَّ َم
(4)

 ِزُّ ، ؾَ 

ـِ مـ أظيِؿ احلَقق افتل أمَر اهللُ تًٚػ ب ُٞ جًِٓ ،حًـ أدائٓٚافقافَدْي اهللُ ظز  ٚحٔ

ف شٌحٕٚف دم افًٌٚدة، ؾَٚل وجؾ ََّ : شٌحٕٚف دم ادرتٌٜ افثٕٜٚٔ بًد افقؾٚء بح

ٌُُدوا اهلل  ًٕٚ﴾﴿َواْظ ٚ ًَ ـِ إِْح ًْٔئٚ َوبِْٚفَقافَِدْي قا بِِف َص ـُ َٓ ُتْؼِ َو
(5)

َٙ  :تًٚػوؿٚل  ، ﴿َوَؿ

﴾ًٕٚ ٚ ًَ ـِ إِْح ُٚه َوبِْٚفَقافَِدْي َّٓ إِيَّ ٌُُدوا إِ ًْ َّٓ َت َؽ َأ َربُّ
(6)

. 

إن أحًـ إفٔٓٚ، أو أخٔٓٚ بٔٓٚ أافتل حتجٛ افْٚر ظـ أو إخٝ وهل افٌْٝ      

ثِْر ": ظِٔف وشِؿيَقل ٌْٕٔٚ صذ اهلل  ْٗ ٚ، َومَلْ ُي َٓ ْؿ َيئِْدَهٚ، َومَلْ ُُيِْْ َِ ثَك َؾ ْٕ ْٝ َفُف ُأ َٕ ٚ ـَ ـْ  َم

                                                           
 [.228( ]شقرة افٌَرة، أيٜ 1

ُر اْحتاَِلًمٚ، حديٞ رؿؿ: 2 ـُ َٓ َيْذ اًل َو َِ ى َب ُظ َؾَرَ َِ
ْٔ َت ًْ ـْ َي َّ ، ومًْد أْحد، 113( شْـ افسمذي، أبقاب افىٓٚرة، َبٌٚب ؾِٔ

 .26195ٞ رؿؿ: ، حدي264/ 43

 .2781( شْـ ابـ مٚجف، ـتٚب اجلٓٚد، بٚب افرجؾ يٌزو وفف أبقاق، حديٞ رؿؿ: 3

، حديٞ رؿؿ: 4 ِٜ
ٌَ ْح ـِ افهُّ ًْ ـْ َأَحؼُّ افَِّْٚس بُِح ، وصحٔح 5971( متٍؼ ظِٔف: صحٔح افٌخٚري، ـَِتُٚب إََدِب، َبٚب َم

َداِب، َبُٚب  ْٔ ِٜ َوا َِ اَُم َأَحؼُّ بِِف، حديٞ رؿؿ: مًِؿ، ـَِتٚب اْفِزِّ َوافهِّ ـِ َوَأهنَّ  .2548بِرِّ اْفَقافَِدْي

 [.36( ]شقرة افًْٚء، أيٜ 5

 [.23( ]شقرة اإلهاء، أيٜ 6
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 ٚ َٓ ْٔ َِ ِْل[َوَفَدُه َظ ًْ قرَ  :َي ـُ َٜ  ]افذُّ َّْ ُف اهلل اجْلَ َِ "َأْدَخ
(1)

ِْٔف  ٌْٕٔٚ ويَقل ، َِ َصذَّ اهللُ َظ

َِّؿَ  َٚن َفُف َثاَلُث َبٍَْٚت َأْو َثاَلُث " :َوَش ـَ ـْ  ـَ َم ًَ َْٖح َأَخَقاٍت َأْو اْبََْتِٚن َأْو ُأْخَتِٚن َؾ

َـّ  ُٓ ٌََت ُٜ  ،ُصْح ُف اجَلَّْ َِ َـّ َؾ ِٓ ََك اهلل ؾِٔ "َواتَّ
(2)

. 

حٔٞ يَقل  ،خر متٚع افدٕٔٚ جًِٓٚ ٌْٕٔٚ صذ اهلل ظِٔف وشِؿ افتل زوجافوهل 

ُٜ  ،افدٕٔٚ متٚعٌ ": صذ اهلل ظِٔف وشِؿ َٔٚ ادرأُة افهٚحل "وخُر متِٚع افدٕ
(3)

، ـام أهنٚ 

َِّؿَ  ،تُّؾ ٕهػ ديـ زوجٓٚ ِْٔف َوَش َِ ـْ َرَزَؿُف اهلل اْمَرَأًة ": يَقل َصذَّ اهلل َظ َم

 ًٜ ُف َظَذ َصْىِر ِديِْفِ  ،َصٚحِلَ َٕ ْد َأَظٚ ََ ىِْر افثَّٚيِن  ،َؾ َٔتَِّؼ اهلل دِم افنَّ ِْ "َؾ
(4)

. 

ضٌٜٔ حٔٚة يًّْـ بدم طؾ تًٚفٔؿ اإلشالم افَقيّٜ وتقجٔٓٚتِف احلُّٜٔ ًْٚء ؾٚف      

َيًًد ـؾ مْٓام  ،ٕٚصؾ واحدؾ ،ل دم اإلًٕٕٜٚٔ شقاءٚوافرج َـّ ؾٓ ،ـريّٜ

 يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱؿٚل تًٚػ:  ،ربٚٔخ

 يي ميىي خي حي جي يه ىه جهمه ين ىن من خن حن جن
َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ

(5)
َـّ ،  َِّ َصذَّ اهللُ رشقل اهلل  وأوص هب ِْٔف َوَش َِ  حٔٞ ،ؿَ ـَظ

ا" ؿٚل: ِٚء َخْرً ًَ "اْشَتْقُصقا بِٚفِّْ
(6)

. 

                                                           
 .5146( شْـ أيب داود، ـتٚب إدب، أبقاب افْقم، بٚب دم ؾوؾ َمـ َظَٚل يتٔاًم، حديٞ رؿؿ: 1

َِْٚت َوإََخَقاِت، حديٞ رؿؿ: ( شْـ افسمذي، أبقاب افز وافهِٜ، َبُٚب َمٚ َج2ٚ ٌَ ِٜ َظَذ اف ََ ٍَ ، ومًْد أْحد، 1916َء دِم افَّْ

 .11384، حديٞ رؿؿ: 17/476

 .1467( صحٔح مًِؿ، ـتٚب افروٚع، بٚب خر متٚع افدٕٔٚ ادرأة افهٚحلٜ، حديٞ رؿؿ : 3

 .2681( ادًتدرك ظذ افهحٔحغ، ـتٚب افُْٚح، حديٞ رؿؿ: 4

 [.1ٔيٜ ( ]شقرة افًْٚء، ا5

تِِف، حديٞ رؿؿ: 6 يَّ ِْٔف َوُذرِّ َِ َقاُت اهلل َظ َِ ِؼ آَدَم َص ِْ ، 3331( متٍؼ ظِٔف: صحٔح افٌخٚري، ـتٚب أحٚديٞ إٌٕٔٚء، َبُٚب َخ

ِٚء، حديٞ رؿؿ: 3331 ًَ ِٜ بِٚفِّْ َّٔ  .3724، وصحٔح مًِؿ، ـتٚب افروٚع، بٚب اْفَقِص
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َِّؿَ  وفرؾًٜ      ِْٔف َوَش َِ ظام يًٍِف بًض  صٖن ادرأة ومُٕٚتٓٚ هنك افٌْل َصذَّ اهللُ َظ

افْٚس مـ متٔٔز إبْٚء ظذ افٌْٚت دم ادٖـؾ أو ادؼب أو ادٌِس أو ادًُـ أو 

ِْٔف  ادًٚمِٜ افُريّٜ، ؾًْدمٚ ـٚن َِ أحد افْٚس جيِس إػ جٕٚٛ افٌْل َصذَّ اهللُ َظ

َِّؿَ  ـٌ َففُ " َوَش فُ  ،َؾَجَٚءُه اْب َِ ٌَّ ََ ََٖخَذُه َؾ ُف دِم ِحْجرِ  ،َؾ ًَ َِ ٌٜ َففُ  ،هِ ُثؿَّ َأْج  ،َوَجَٚءِت اْبَْ

ٚ إَِػ َجٌِْْفِ  َٓ ًَ َِ َْٖج ََٖخَذَهٚ َؾ َِّؿَ  ،َؾ ِْٔف َوَش َِ َٚل افٌَِّْلُّ َصذَّ اهلل َظ ََ َٝ  َهالَّ " :َؾ َظَدْف

 َّ ُٓ َْْٔ "ٚ؟ـَب
(1)

. 

مـ  ،وتَدمفدم بْٚء ادجتّع إن فِّرأة أدوارهٚ ادّٜٓ افتل تَقم هبٚ وتٗدُيٚ        

بام يهقن  ،ؾٚدرأة تًّؾ بجقار افرجؾ ،افًّؾ واإلٕتٚجمنٚرـتٓٚ دم ذفؽ 

وبًض إظامل  ،وافتدريس ،وافتىٌٔٛ ،ـٚفتّريض ،وٓ ئًئ إفٔٓٚ ،ـرامتٓٚ

حٔٞ  ،وؿد ؿّص ظِْٔٚ افَرآن افُريؿ إّٔقذًجٚ فًّؾ ادرأة ،افزراظٜٔ وؽرهٚ

 جي يه ىه مه جه ين ىن من خن ُّٱ :يَقل شٌحٕٚف

 ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى  ٰذٰر يي ىي مي خي حي
َّ رب يئ  ىئ نئمئ زئ رئ

(2)
. 

 رِض اهلل ظْٓٚ أروع إمثِٜ دم مقاجٜٓافًٔدة خدجيٜ أم ادٗمْغ وؿد ضبٝ    

َِّؿَ  ِْٔف َوَش َِ ٌَّتتف وأظٕٚتف افتحديٚت افتل واجٓٝ رشقل اهلل َصذَّ اهلُل َظ ، ؾٖيدتف وث

صذ اهلل ظِٔف وشِؿ وـٕٚٝ أظيَؿ مـ إًٓٝ رشقَل اهلل  ،ظذ اديض دم دظقتف

ُئ مـ روظف ،ابتداِء افقحلظْد  ٍٜ  ،ؾًٚرظٝ هُتَدِّ ٍٜ ثٚؿٌ ُٝ فف بٚفدفٔؾ وبًَِٔ بؾ وُتْثٌِ

                                                           

ًَْض ٕيب جًٍر أْحد بـ حمّد بـ شالمٜ افىحٚوي،  ( ذح مًٚين أثٚر،1   ُجُؾ ُيِْْحُؾ َب ، َبٌٚب افرَّ ِٜ َدَؿ ِٜ َوافهَّ
ٌَ
ـَِتُٚب اهْلِ

ًٍْض، حديٞ رؿؿ:   .5847َبِِْٔف ُدوَن َب

 [.23( ]شقرة افَهص، أيٜ 2
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 ٍٜ ٍٜ ُمدرـ ٍٜ جُمّربٜ ،راجح رة إيٚه بهٍٚتِف افًٍْٜٔ ادًروؾٜ بْٔٓؿ ،وخٍِٔ ِـّ بٖن  ،ُمَذ

ٕزل افقحُل ظذ رشقِل اهلل صذ اهلل ظِٔف  ؾِام ،افذي جٚءه هق احلؼُّ مـ ربِّف

هَ وشِؿ َزَ ، وَأْخَزَ ِز "وَؿَٚل:  ،ٚ اخْلَ ٍْ َٕ ُٝ َظَذ  ْد َخِنٔ ََ ْٝ َفُف "َف بحًـ  -، َؿَٚف

الَّ " :- اشتٌْٚضٓٚ ممٚ ؾٔف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ مـ ِخهٍٚل ذيٍٜ َؾَق اهلِل  ،َأْبِؼْ  ،ـَ

ِحؿَ  ،َواهللِ ،َٓ خُيِْزيَؽ اهللُ َأَبًدا ََّٕؽ َفَتِهُؾ افرَّ َٞ  ،إِ ِدي ِّ  ،َوَتْهُدُق احْلَ ؾَّ َوحَتْ َُ  ،ُؾ اْف

ُدومَ  ًْ ُٛ ادَْ
ًِ ُْ َْٔػ  ،َوُت ِري افوَّ َْ ؼِّ  ،َوَت ِٛ احْلَ َقائِ َٕ ًُِغ َظَذ  "َوُت

(1)
. 

وتًّؾ ـؾ مٚ دم وشًٓٚ  ،حترص ظذ راحتف ـٕٚٝ رِض اهلل ظْٓٚـام       

يُؾ ظِٔف حٔٞ َأَتك ِجْزِ  ،مـ جْس افًّؾمـ اهلل تًٚػ هلٚ ؾُٚن اجلزاء  ،إلشًٚده

َِّؿَ افًالم  ِْٔف َوَش َِ َٚل:  افٌَِّْلَّ َصذَّ اهللُ َظ ََ ـْ "َؾ ِٜ ِم
ـَ اجَلَّْ ٍٝ ِم

ْٔ ٌَ َٜ بِ وا َخِدجَي ُ َبؼِّ

 ٍٛ َٛ  ،َؿَه ََٕه َٛ ؾِِٔف، َوَٓ  "َٓ َصَخ
(2)

. 

ظْٓام مع زوجٓٚ افزبر بـ أشامء بْٝ أيب بُر رِض اهلل افًٔدة وـذفؽ ـٕٚٝ   

َبْرُ "حٔٞ ؿٚفٝ:  ،ء إهةدم افتًٚون ظذ بْٚ افًقام رِض اهلل ظْف َجِْل افزُّ َتَزوَّ

ُِقكٍ  ْ ـْ َمٍٚل َوَٓ مَم َِٕٚوٍح َوَؽْرَ َؾَرِشفِ  ،َوَمٚ َفُف دِم إَْرِض ِم ٍء َؽْرَ  ُٝ  ،َوَٓ َرْ ْْ ُُ َؾ

َِل ادَٚءَ  ،َأْظُِِػ َؾَرَشفُ  ـُ  ،َوَأْخِرُز َؽْرَبفُ  ،َوَأْشَت َٚن  ،َوَأْظِج ـَ ـُ َأْخٌُِز، َو
ًِ ـْ ُأْح ـُ ْ َأ َومَل

َْٕهٚرِ  ـَ إَ ٌُِز َجَٚراٌت يِل ِم َقَة ِصْدٍق  ،خَيْ ًْ
َـّ ِٕ ـُ ُؾ اف ،َو َُ ْٕ ُٝ َأ ْْ ـُ ـْ َأْرِض ـَو ََّْقى ِم

                                                           
َٚن َبْدُء افَقْحِل إَِػ 1 ـَ َْٔػ  ـَ َؿ، ( متٍؼ ظِٔف: صحٔح افٌخٚري: ـتٚب بدء افقحل، ـتٚب  َِّ ِْٔف َوَش َِ َرُشقِل اهلل َصذَّ اهللُ َظ

َؿ: 3حديٞ رؿؿ:  َِّ ِْٔف َوَش َِ ، وافٍِظ فف، وصحٔح مًِؿ دم ـتٚب اإليامن، َبُٚب َبْدِء اْفَقْحِل إَِػ َرُشقِل اهللِ َصذَّ اهللُ َظ

 .252حديٞ رؿؿ: 

ُر، حديٞ رؿؿ:َبٚب َمَتك حَيِ  ( متٍؼ ظِٔف: صحٔح افٌخٚري، ـتٚب احلٟ، أبقاب افًّرة،2 ِّ َت ًْ ، وافٍِظ فف، 1792ؾُّ ادُ

ِمَِْغ )َرِِضَ  ْٗ َٜ ُأمِّ ادُْ ْؿ(، َبُٚب َؾَوٚئِِؾ َخِدجَي ُٓ ْْ َٚػ َظ ًَ ِٜ )َرِِضَ اهللُ َت َحَٚب َٚػ وصحٔح مًِؿ، ـتٚب َؾَوٚئِِؾ افهَّ ًَ  اهللُ َت

ٚ(، حديٞ رؿؿ: َٓ  .2432َظْْ



-54- 

 

 

 

بَ  ُف َرُش ـافزُّ ًَ ِْٔف َوَش قُل اهلل ـْرِ افَّتِل َأْؿَى َِ َذ َوِهَل ِمِّْل ظَ  ،َظَذ َرْأِد  َِّؿَ َصذَّ اهللُ َظ

َثْل َؾْرَشٍخ.. ُِ "ُث
(1)

.  

يَقل افٌْل ـٌرة،  تٓٚمًئقفٔظئؿ، وزوجٓٚ دم بٔٝ ومـ ثؿ ؾ٘ن دور ادرأة    

َِّؿَ  ِْٔف َوَش َِ ْؿ َراعٍ ": َصذَّ اهللُ َظ ُُ ُِّ َّٔتِفِ  ،ـُ ـْ َرِظ ُئقٌل َظ ًْ ْؿ َم ُُ ُِّ ـُ اإِلَمُٚم َراٍع  ،َو

َّٔتِفِ  ـْ َرِظ ُئقٌل َظ ًْ ٌٜ دِم  ،َوَم َٔ َّٔتِِف، َوادَْرَأُة َراِظ ـْ َرِظ ُئقٌل َظ ًْ ُجُؾ َراٍع دِم َأْهِِِف َوُهَق َم َوافرَّ

ٚ َٓ
َّٔتِ ـْ َرِظ ٌٜ َظ ُئقَف ًْ ٚ َوَم َٓ ِٝ َزْوِج

ْٔ "َب
(2)

.  

بؾ تًدى  ،أههتٚ ؾحًٛووٓ يتقؿػ دور ادرأة ظذ مًٚظدة زوجٓٚ         

مْٓٚ  ،وادقاؿػ دم ذفؽ أـثر مـ أن حُتل ،دورهٚ إػ منٚرـتٓٚ دم افًّؾ افًٚم

بَِٔس مُِٜ شٌٖ افتل ؿهٓٚ ظِْٔٚ افَرآن افُريؿ  افَرآن افُريؿ دم ؿهٜ  هذـرمٚ 

 خئ حئ * يي ىي ني مي زي ري  ٰى ين ُّٱٱشٌحٕٚفدم ؿقفف 

 حج * هت مت خت حت جت * مب خب حب جب هئ مئ

(3)َّخص  حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج
. 

مـ ظَد افهِح مع  اهلل ظِٔف وشِؿدٚ ؾرغ افرشقل صذ ودم صِح احلدئٌٜ         

َْصَحٚبِِف:  ِٕ َْٕحُروا"ؿريش، َؿَٚل  َُقا ،ُؿقُمقا َؾٚ ْؿ  ، َؿَٚل: َؾَقاهللِ"ُثؿَّ اْحِِ ُٓ َمٚ َؿَٚم ِمْْ

اٍت  ،  ،َرُجٌؾ َحتَّك َؿَٚل َذفَِؽ َثاَلَث َمرَّ َٜ َّ َِ ْؿ َأَحٌد َدَخَؾ َظَذ ُأمِّ َش ُٓ ْؿ ِمْْ َُ ْ َي امَّ مَل َِ َؾ

َر هلََ  ـَ سِ َؾَذ ـَ افَّْٚ َل ِم َِ ٌِلَّ اهلل ،ٚ َمٚ َف َٕ : َيٚ  َٜ َّ َِ ْٝ ُأمُّ َش َٚف ََ َٓ  ،ُّٛ َذفَِؽ َأحُتِ  ،َؾ  اْخُرْج ُثؿَّ 

                                                           

ِة، حديٞ رؿؿ: ( متٍؼ ظِٔف: َصِحُٔح افٌَخِٚري، ـَِتٚب اف1 ْرَ ٌَ ٚح، َبُٚب اف َُ ، وصحٔح مًِؿ، ـتٚب افًالم، َبُٚب 5224ِّْ

ْٝ دِم افىَِّريِؼ، حديٞ رؿؿ:  َٔ ِٜ إَِذا َأْظ َّٔ ٌَِْ َْج ْٕ  .2182َجَقاِز إِْرَداِف ادَْْرَأِة ا

 .47ص  ،( متٍؼ ظِٔف: شٌؼ ِّترجيف2

 [.32 – 29( ]شقرة افّْؾ، أيٚت 3
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 ًٜ َّ
ِِ ـَ ْؿ  ُٓ ْؿ َأَحًدا ِمْْ ِِّ َُ َؽ  ،ُت َٕ َِْؿ  ،َحتَّك َتَْْحَر ُبْد َؽ، َؾَخَرَج َؾ ََ َْٔحِِ َؽ َؾ ََ َوَتْدُظَق َحٚفِ

ْؿ َحتَّ  ُٓ ْؿ َأَحًدا ِمْْ ِِّ َُ َؾ َذفَِؽ ُي ًَ فُ  :ك َؾ َٕ َحَر ُبْد امَّ َرَأْوا َذفَِؽ  ،َٕ َِ ُف، َؾ ََ َِ ُف َؾَح ََ  :َوَدَظٚ َحٚفِ

ًوٚ  ،َؾََْحُروا ،َؿُٚمقا ًْ تُُؾ َب َْ ْؿ َي ُٓ ُو ًْ َٚد َب ـَ ًوٚ َحتَّك  ًْ ْؿ حَيُِِْؼ َب ُٓ ُو ًْ َؾ َب ًَ َوَج

"َؽامًّ 
(1)

. 

تًٌٚت وهل افَدرُة ظذ حتّؾ ، ( تٕفش انقذسة ػهٗ تحًم أػببء انضٔاد3

وٓ صؽ أن اإلؿدام ظذ افزواج دون ، ادٚديٜ وادًْقيٜ افزواج تومًئقفٔٚ

افٌْل افتحَؼ مـ افَدرة ظِٔف مـ أهؿ أشٌٚب افتٍُؽ وافىالق، وهق مٚ ظز ظْف 

صذ اهلل ظِٔف  ، حٔٞ  يَقلٚفٌٚءةِ ظْد احلديٞ ظـ افزواج ب صذ اهلل ظِٔف وشِؿ

ٌَِٚب َيٚ ": وشِؿ َؼَ افنَّ ًْ ْج  ،َم ََٔتَزوَّ ِْ ٌََٚءَة َؾ ـِ اْشَتَىَٚع اف ،  ،َم ٌََكِ ِْ ُف َأَؽضُّ فِ َّٕ َؾِ٘

ْرِج  ٍَ ِْ ـُ فِ ُف َفُف ِوَجٚءٌ  ،َوَأْحَه َّٕ ْقِم، َؾِ٘ ِْٔف بِٚفهَّ َِ ًَ َتىِْع َؾ ًْ ْ َي ـْ مَل "َوَم
(2)

، ؾٚفٌٚءُة هل 

، وظذ ذفَؽ ؾٚفٌٚء ِٜ ـُ أن حُتَك أو افَدرُة ظذ افقؾِٚء بحَقق افزوجٔ ُة ٓ يُّ

ِٜ ؾحًٛ، ِٜ اجلًْٔ ُٜ هل افَدرة ُتََك ظذ افَدرِة وافىٚؿ  إذ فق ـٕٚٝ افٌٚءُة ادىِقب

ََّٛ صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ظذ ؿقفف: وحدهٚ اجلًديٜ  ُؿ "دََٚ ظ ُُ ـِ اْشَتَىَٚع ِمْْ َم

ْج  ََٔتَزوَّ ِْ ٌََٚءَة َؾ ْٔفِ "بَقفِف:  "اف َِ ًَ تَىِْع َؾ ًْ ـْ مَلْ َي ْقمِ  َوَم ُٞ يذـُر افٍَُٓٚء أن "بِٚفهَّ ، حٔ

افتقجَٔف هْٚ إػ افهقِم دَٚ فُف مـ أثٍر دم ـِن حدة افنٓقِة فدى افنٌِٚب ؽِر افَٚدِر 

 ِٜ ِٛ أثر، وفُٚن  ،ظذ حتِّؾ تًٌِٚت افزواِج ومًئقفٔٚتِف ادٚفٔ وإٓ دَٚ ـٚن هلَذا افتًَٔ

                                                           
وِط، حديٞ رؿؿ: صحٔح افٌخٚري، ـتٚب  1) ُ ِٜ افؼُّ ِٜ َمَع َأْهِؾ احَلْرِب َوـَِتَٚب ِٚد َوادَُهٚحَلَ َٓ وِط دِم اجِل ُ افؼوط، َبُٚب افؼُّ

2731. 

، حديٞ رؿؿ: 2 َٜ ْزَب ًُ ِف اف ًِ ٍْ َٕ ـْ َخَٚف َظَذ  َِ ْقم د ، وصحٔح 1945( متٍؼ ظِٔف: صحٔح افٌخٚري، ـتٚب افهقم، َبٚب افهَّ

ِن  مًِؿ، ـتٚب افُْٚح، َبُٚب  َٗ ـِ ادُْ ـْ َظَجَز َظ ِٚل َم ٌَ ُف، َواْصتِ َٕ َٗ ِْٔف، َوَوَجَد ُم ُف إَِف ًُ ٍْ َٕ  ْٝ ـْ َتَٚؿ َِ ِٚح د َُ ِّْ ٌَِٚب اف اْشتِْح

ْقِم، حديٞ رؿؿ:   .1444بِٚفهَّ
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َٜ أن يتزوَج  بٌِض افْيِر ظـ آظتٌٚراِت  ظذ ـؾ مـ اشتىَٚع افٌَٚءة اجلًدي

  .إخرى

ِٜ بام  :وظِِٔف ؾ٘ن افٌٚءَة تًْل        ِٜ احلِٔٚة افزوجٔ َٜ ظذ ؿٔٚدِة شٍْٔ افَدرَة افًٚم

 ٍٜ ٍٜ ومًئقفٍٔٚت اجتامظٔ ٕيُِؿ أبَْٚءٕٚ وإْٕٚ  ،تَتؤِف وتتىٌُِف مـ تًٌٍٚت اؿتهٚدي

أو حتك  ،افتٖـد مـ ؿدرهتؿ ظذ حتِِّْٓٚٚهؿ إيَٚهٚ دوَن وبْٚتِْٚ طِاًم ـًٌرا إن ْحَّ 

ُٛ ـؾ مـ افزوجِغ جتَٚه أخِر مـ حَقٍق  ؿ دٚ يَتؤِف واج ِٓ جمرِد إدراـ

ف  ،وواجٌٍٚت ومًئقفٍٔٚت  ًَ ُٛ ظذ افيـ م  ظذ أؿؾِّ  -ومٚ مل هنٔئ هلؿ مٚ يٌِ

ك بِٚدَْْرِء إِ "صذ اهلل ظِٔف وشِؿ: يَقل ٌْٕٔٚ  ،ٕجٚح هذا آرتٌٚط -تَديرٍ  ٍَ ْثاًم َأْن ـ

َُقُت  ـْ َي َِّٔع َم "ُيَو
(1)

. 

ؾ٘ن اشتًد هلٚ أؿدم  ،يتحِّٓٚ افنٚبـٌرة قفٜٔ مٚديٜ ومًْقيٜ ئافزواج مًإن      

وٓ يَحؿ ًٍٕف ؾٔام جيِٛ افير  ،وجٛ ظِٔف أن يتًٍػ ؾًَراوإن ـٚن  ،ظِٔٓٚ

  مي خي حي جيُّٱحٔٞ يَقل شٌحٕٚف:  ،فف وفٌره ممـ تِزمف ٍَٕتٓؿ

(2)ٌٍَّّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي
ؿَ  َِّ ِْٔف َوَش َِ ٌِل " :، وَؿَٚل َصذَّ اهلل َظ

َٓ َيٌَْْ

فُ  ًَ ٍْ َٕ ـِ َأْن ُيِذلَّ  ِم ْٗ ُّ ِْ ُف؟ َؿَٚل:  ،"فِ ًَ ٍْ َٕ َْٔػ ُيِذلُّ  ـَ ٌَاَلِء دَِٚ "َؿُٚفقا: َو ـَ اف ُض ِم رَّ ًَ َيَت

"َٓ ُيىُِٔؼ 
(3)

ٱ.
 

 :ٍ نصبحبّٛحسٍ اختٛبس كم يٍ انششٚك( 4

                                                           

، حديٞ رؿؿ: 36/ 11، ومًْد أْحد، 1692شْـ أيب داود، ـتٚب افزـٚة، بٚب دم صِٜ افرحؿ، حديٞ رؿؿ:  ( 1

6495. 

 [.33ة افْقر، أيٜ ( ]شقر 2

َيِٚح، بٚب مْف،  حديٞ رؿؿ: 3 ِّٛ افرِّ ـْ َش ِل َظ ْٓ  .2254( شْـ افسمذي، أبقاب افٍتـ، َبُٚب َمٚ َجَٚء دِم افَّْ
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اخلالل ؾٔٓٚ تّْق  ،شِّٜٔ إهة بىريَٜ شقيٜاإلشالم ظذ بْٚء فَد حٞ 

ئًش حٔٞ تًقد ادقدة، وافْشء ؾٔنٛ  ،وتْنٖ اخلهٚل افُريّٜ ،افىٌٜٔ

 .وتْتؼ افرْحٜ دم جٌْٚت هذا افٌٔٝ افُريؿ

َِّؼ إًٓجٚمباهتؿ اإلشالم  وفَد  ِِّؾ مـ  ،ٕٚتَٚء ظْٚس بْٚئٓٚ بام حي ََ وُي

اختٔٚر  ظِٔٓٚ ٌْكادًٚير وإشس افتل يد ، وحدَّ أشٌٚب افنَٚق أو افىالق

ؾَٚل َصذَّ وجًؾ دم مَدمتٓٚ افديـ واخلِؼ،  ،افزوج فزوجتف وافزوجٜ فزوجٓٚ

َِّؿَ  ِْٔف َوَش َِ ًٌٚ ويّل ادرأة دم صٖن اختٔٚر افزوج: اهللُ َظ ـْ " خمٚض إَِذا خىٛ إفُٔؿ َم

ُجقهُ  ُف َؾَزوِّ ََ ُِ ُِ  ،َتْرَوْقَن ِديَُْف َوُخ ًَ ٍْ َّٓ َت ٌٜ دِم إِ ـْ ؾِتَْْ ُُ ٌٚد قا َت ًَ َْرِض َوَؾ ْٕ ا

"َظِريٌض 
(1)

 ؾْص ظذ افًٌٚدة هلل تًٚػ، وادًٚمِٜ فِْٚس، ومهٚ افديـ واخلِؼ. ،

َِّؿ افٌَِّْلُّ  خيٚضٛافزوجٜ  وظْد اختٔٚر  ِْٔف َوَش َِ راؽٌل افُْٚح،  َصذَّ اهللُ َظ

ُح ادْرَأُة َْٕرَبعٍ " :ؾَٔقل َُ ٚ :ُتْْ ٚ ،دَِٚهِلَ َٓ ٌِ ًَ ٚ ،َوحِلَ ٚهِلَ ٚ ،َومَجَ َٓ
ْر بَِذاِت  ،َوفِِديِْ ٍَ َؾْٚط

ْٝ َيَداك ـِ َتِرَب ي "افدِّ
(2)

ٚ أصٔاًل فِّرأة ـام  ـام،  ًَّ جًؾ اإلشالم اختٔٚر افزوج ح

َْٖمرَ " :صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ؿٚل هق حؼ فِرجـؾ، تـَ ًْ ــُؿ َحتَّك ُت ُح إَيِّ َُ َوٓ  ،َٓ ُتْْ

َْٖذنَ  َت ًْ ُر َحتَّك ُت ُْ ُح اْفٌِ َُ َْٔػ إْذهُنَٚ؟ َؿَٚل: ،َؿُٚفقا: َيٚ َرُشقَل اهلل ،ُتْْ ـَ َأْن  َو

ٝ ُُ ًْ "َت
(3)

. 

 بد أن تُقن ظٚؿِٜ واظٜٔ رصٔدة، وفُل ُتٌدي ادرأة مقاؾَتٓٚ ظذ افُْٚح ٓ

ؿٚدرة حتك يتًْك أخذ إذهنٚ ومنٚورهتٚ، وأن تُقن ؿد بٌِٝ شًّْٚ تُقن مًٓٚ 

ؾَد هنك اإلشالم ظـ إـراه ادرأة أو افٍتٚة ظذ افزواج،  ظذ اختٔٚر افُػء هلٚ،

                                                           
َف، حديٞ رؿؿ:   (1 ُِ  .1484شْـ افسمذي، أبقاب افُْٚح، بٚب َمٚ َجٚء إذا َجَٚءـؿ َمـ تْرَوقَن ِديْف َوُخ

ٚء دم افديـ، حديٞ رؿؿ: ( صحٔح افٌخٚري، ـتٚب 2 ٍَ ـْ  .5494افُْٚح، بٚب إ

َّٓ بِِرَوَٚهٚ، حديٞ رؿؿ:  (3 َٛ إِ ِّٔ َر َوافثَّ ُْ ُه افٌِ  .5136صحٔح افٌخٚري، ـتٚب افُْٚح، َبُٚب َٓ ُيُُِْْح إَُب َوَؽْرُ
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َِّؿَ ؾَد َج  ِْٔف َوَش َِ :َٚءْت َؾَتٌٚة إَِػ افٌَِّْلِّ َصذَّ اهلل َظ ْٝ َٚف ََ ـَ َأِخِٔف " ، َؾ َجِْل اْب إِنَّ َأيِب َزوَّ

ٚ َٓ ْٔ َْمَر إَِف ْٕ َؾ ا ًَ تَُف، َؾَج ًَ ٔ ًِ َؾَع يِب َخ ـْ فَِرْ
: َؿْد َأَجْزُت َمٚ َصََْع َأيِب، َوَفُِ ْٝ َٚف ََ ، َؾ

ءٌ  َْمِر َرْ ْٕ ـْ ا َبِٚء ِم ْٔ ُٚء َأْن َفَْٔس إَِػ ا ًَ َؿ افِّْ َِ ًْ "َأَرْدُت َأْن َت
(1)

قن ـ، ـام يٌٌْل أن يُ

  .َِغ فتحّؾ تًٌٚت افزواج ومًئقفٔٚتف بُؾ أبًٚده وجقإٌفـزوجغ مٗهـال افــِ 

انضٔجٍٛ:حسٍ انؼششة بٍٛ ( 5  

مـ إمقر افتل حتٚؾظ ظذ إهة مـ افتٍُؽ وتديؿ إفٍٜ وادحٌٜ بغ افزوجغ 

ـؾ مٚ حيًـ دم افؼع :وادًروف هق ،بٚدًروف حًـ افًؼة بْٔٓام
(2)

، وهذا 

 حض جضمص خص حصٱُّٱدم ؿقفف:مٚ أمرٕٚ بف ربْٚ شٌحٕٚف 

َّ مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض
(3)

.  

ُٛ ظذ اف        ُجِؾ ـؾِٔج  ـذفؽ جيٛ ظذ ،ًـ ُمًَٚذتِف ٓمرأتِف بٚدًروِف أن حُي رَّ

ؾٓق حؼ متٌٚدل فِحٍٚظ ظذ افدفء إهي،  ،ادرأة حًـ افتًٌؾ فزوجٓٚ

ُِّ  دِّ ـؾ ؾرد مٚ ظِٔف مـ افقاجٌٚت دم إضٚر مـ افقُ ؾٔٗدي  ػ ـىوافنٍَٜ واف

 ين ىن نن من زن رن مم ام ُّٱٱ:ٚػـؿٚل تً ،وادحٌٜ

َّ ني مي زي ري ٰى
(4)

.  

دم حتّؾ أظٌٚء بٚدًٚظدة  افتًٚون بغ افزوجغومـ صقر حًـ افًؼة:        

ؿٚل َرشقُل اهلل صذَّ اهللُ ظِٔف  ،ؾٖهؾ افرجؾ هؿ أوػ افْٚس بخره ،هيٜاحلٔٚة إ

                                                           
، حديٞ 1 ٌٜ ِٚرَه ـَ َج اْبََْتُف َوِهَل  ـْ َزوَّ  .1874رؿؿ: ( شْـ ابـ مٚجف، ـَِتٚب افُْٚح، َبُٚب َم

 .  471، وادٍردات دم ؽريٛ افَرآن، فِراؽٛ إصٍٓٚين، ص283( افتًريٍٚت فِجرجٚين، ص3

 [.19]شقرة افًْٚء، أيٜ  (4

 [.228افٌَرة، أيٜ ]شقرة  (1
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َِّؿ َْهِِفِ " :وش ِٕ ْؿ  ـُ ْؿ َخْرُ ـُ َْهِع  ،َخْرُ ِٕ ْؿ  ـُ ٚ َخْرُ َٕ "َوَأ
(1)

ضب فْٚ افٌْل  وفَد، 

َِّؿَ َصذَّ  ِْٔف َوَش َِ ِٝ  ،أروع إمثِٜ دم ذفؽ اهللُ َظ ُٜ  ؾِام ُشئِ  َرِِضَ اهللافًٔدة َظٚئَِن

َِّؿَ َٚظْْٓ ِْٔف َوَش َِ َٚن افٌَِّْلُّ َصذَّ اهلُل َظ ـَ : : َمٚ  ْٝ ْٔتِِف؟ َؿَٚف قُن دِم " َيْهَُْع دِم َب ُُ َٚن َي ـَ

ِٜ َأْهِِِف  َْ ْٓ َٜ َأْهِِفِ  -ِم ِْل ِخْدَم ًْ اَلةِ َؾَِ٘ذا  -َت اَلُة َخَرَج إَِػ افهَّ ِت افهَّ "َحَيَ
(2)

. 

ِْٔف  َصذَّ اهللهذا مـ أخالؿف و ،ادالضٍٜافتقدد و :ومـ حًـ افًؼة         َِ َظ

َِّؿَ  حتك إٕف  ،ُٓؿويوٚح ٖهِفيتِىػ ب ،دائؿ افٌِؼ ،ؾَد ـٚن مجٔؾ افًؼة، َوَش

ـْ َأيِب  ،ويتقدد إفٔٓٚ بذفؽ، َظْْٓٚ َرِِضَ اهللـٚن يًٚبؼ افًٔدة ظٚئنٜ أم ادٗمْغ  ًَ ؾ

ـِ  ْْحَ ٌِْد افرَّ ـِ َظ َٜ ْب َّ َِ ْٝ َمَع افٌَِّْلِّ  ،َش َٕ ٚ ـَ  َٚ ٚ َأهنَّ َٓ ُٜ َرِِضَ اهللُ َظْْ ْتِْل َظٚئَِن َؿَٚل: َأْخَزَ

 ٌٜ ٍر َوِهَل َجِٚرَي ٍَ َؿ دِم َش َِّ ِْٔف َوَش َِ َْصَحٚبِفِ  ،َصذَّ اهللُ َظ ِٕ َٚل  ََ ُمقا" :َؾ دَّ ََ ُمقا،  ،"َت دَّ ََ َؾَت

ًَٚلِ "ُثؿَّ َؿَٚل:  ِؽ  َت َْ ُتفُ  ،"ُأَشٚبِ َْ َٚب ًَ ُتُف َظَذ رِ  ،َؾ َْ ٌَ ًَ ُد ْجعَّ َؾ ًْ َٚن َب ـَ امَّ  َِ ُٝ  ،، َؾ َخَرْج

َْصَحٚبِِف:  ِٕ َٚل  ََ ٍر، َؾ ٍَ ُف دِم َش ًَ ُمقا"َأْيًوٚ َم دَّ ََ ِؽ " :ُثؿَّ َؿَٚل  ،"َت َْ ِٚل ُأَشٚبِ ًَ ، "َت

ٚنَ  ـَ ُٝ افَِّذي  ٔ ًِ َٕ ُٝ وَ  ،َو ِْ َُ َِّْحَؿ، َؾ ُٝ اف ِْ َؽ َيٚ َرُشقَل اهلل :َؿْد َْحَ َُ َْٔػ ُأَشٚبِ ـَ ٚ  ،َو َٕ َوَأ

َٚل: ََ ِٚل؟ َؾ َـّ "َظَذ َهِذِه احْلَ
ِِ ًَ ٍْ َٚل  ،"فََت ََ ِْل، َؾ ََ ٌَ ًَ ُتُف، َؾ َْ َٚب ًَ َِْؽ " :َؾ َهِذِه بِتِ

 ِٜ ََ ٌْ ًَّ "اف
(3)

. 

حٔٞ إن  ،إخىٚءو افتجٚوز ظـ افًثراتو افتًٚمح :ومـ حًـ افًؼة      

بٚدرأة خًرا، ؾقجٛ  أوص افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ وؿد ،اخلىٖ صٍٜ بؼّيٜ

                                                           

، وشْـ ابـ 3895( شْـ افسمذي، أبقاب ادْٚؿٛ، بٚب مٚ جٚء دم أزواج افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ، حديٞ رؿؿ: 2

 .1977ـتٚب افُْٚح، بٚب حًـ مًٚذة افًْٚء، حديٞ رؿؿ:  مٚجف،

 .5363( صحٔح افٌخٚري، ـتٚب افٍَْٚت، بٚب خدمٜ افرجؾ دم أهِف، حديٞ رؿؿ : 1

ْدِو، حديٞ رؿؿ:  (2 ًَ ِٜ بِْٚف ََ َٚب ًَ ْمِل، َبُٚب َمٚ َجَٚء دِم ادُْ ٌِْؼ َوافرَّ ًَّ  .19758افًْـ افُزى فًِْٚئل، ـَِتُٚب اف
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صذَّ اهللُ ظِٔف يَقل  ،وؿٌقل ظذرهٚ ،وافتجٚوز ظـ أخىٚئٓٚ ،اإلحًٚن إفٔٓٚ

َِّؿ َِعٍ  :اشتقصقا بٚفًِّْٚءِ " :وش ََٝ ِمـ ِو وإنَّ أظَقَج َرٍء دم  ،ؾ٘نَّ ادرأَة ُخِِ

ِع أظاله َِ َتف ،افوِّ ف ـَنْ ُّ َٝ ُتَٔ َتف مل َيَزْل أظَقَج  ،ؾْ٘ن ذَهٌ ـْ ؾٚشتقصقا  :وإن تر

"بٚفًِّْٚءِ 
(1)

. 

أروع إمثِٜ دم حًـ   -روقان اهلل ظِٔٓؿ-وفَد ضب فْٚ افهحٚبٜ       

َر  ُرِوَي َأنَّ َرُجاًل َجَٚء إَػ  ومـ ذفؽ مٚ ،افًؼة وحتّؾ ادرأة واإلحًٚن إفٔٓٚ َّ ُظ

َؼ َزْوَجتِفِ  َظْْفُ  َرِِضَ اهلل ُِ ِْٔف ُخ َق إَف ُُ َْٔن
ٌَٚبِِف َيْْتَيُِرهُ  ،فِ تَىُِٔؾ  ،َؾَقَؿَػ بِ ًْ َع اْمَرَأَتُف َت ِّ

ًَ َؾ

ٚ َٓ ْٔ َِ َٓ َيُردُّ َظ  ٌٝ
ٚهِنَٚ َوُهَق َشٚـِ ًَ

ِْٔف بِِِ َِ َٚن  ،َظ ـَ َف َؿٚئاًِل: إَذا  َْٕكَ َهَذا َحَٚل َأِمِر َؾٚ

 ْٔ َُ ِمَِْغ َؾ ْٗ َّ ـَؾَخ  ؟!ٚيِل ـَػ َح ـاد ًٔ ـؾَ رِض اهلل ظْف ُر ـَرَج ُظ َٚداُه َمٚ ـَؾَْ  ،ٚـَرآُه ُمَقفِّ

ٚ َظَعَّ  َٓ َؼ َزْوَجتِل َواْشتَِىَٚفَت ُِ ْٔؽ ُخ ق إَف ُُ ِمَِْغ ِجْئٝ َأْص ْٗ َٚل: َيٚ َأِمَر اد ََ َحَٚجُتؽ؟ َؾ

َذفِ  ـَ ًْٝ َزْوَجَتؽ 
ِّ

ًَ َٚن َهَذا َحُٚل  ،َؽ َؾ ـَ ِْٝ: إَذا  ًْٝ َوُؿ ِمَِْغ َمَع  َؾَرَج ْٗ َأِمِر اد

ٚ َظَعَّ  َُقٍق هَلَ ٚ حِلُ َٓ ُت ِْ َّ ُر: َيٚ َأِخل إينِّ اْحَت َّ َٚل َفُف ُظ ََ َْٔػ َحٚيِل؟ َؾ َُ َٚ  ،َزْوَجتِِف َؾ إهنَّ

ِٚمل ًَ ٌٜ فَِى ٌََّٚخ ٌِْزي ،َض ٌََّٚزٌة خِلُ َٔٚيِب  ،َخ
ٌٜ فِثِ َٚف ًَّ ٌٜ فَِقَفِديُمرْ  ،َؽ ًَ َْٔس َذفَِؽ  ،ِو َوَف

ٚ َٓ ْٔ َِ ٍٛ َظ ـِ  ،بَِقاِج ٚ َظ ٌِِْل هِبَ ـُ َؿ ُُ ًْ َرامِ  َوَي ُجُؾ:  ،احْلَ َٚل افرَّ ََ ٚ فَِذفَِؽ، َؾ َٓ ُِ ِّ ٚ َأْحَت َٕ َٖ َؾ

َذفَِؽ َزْوَجتِل ،ِمِْغَ َٗيٚ َأِمَر اد ـَ ٚ َيٚ َأِخل ،َو َٓ ِْ ِّ ٌة  ،َؿَٚل: َؾْٚحَت اَم ِهَل ُمدَّ َّٕ َؾِ٘

َرةٌ  ًِ َي
(2)

. 

                                                           
، وصحٔح مًِؿ، ـتٚب 5185ظِٔف: صحٔح افٌخٚري، ـتٚب افُْٚح، بٚب افقصٚة بٚفًْٚء، حديٞ رؿؿ: متٍؼ  (1

ِٚء، حديٞ رؿؿ:  ًَ ِٜ بِٚفِّْ َّٔ  . وافٍِظ دًِؿ.1468افروٚع، َبُٚب اْفَقِص

 .84/  2افزواجر ظـ اؿساف افٌُٚئر، ٓبـ حجر اهلٔتّل،  (1
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، ومـ حًـ افًؼة أن حيٍظ ـؾ مْٓام أخر، ؾال يٍنٔٚن أهار بًوٓام       

  خن حن جن يم ىمٱُّ: ـام ؿٚل تًٚػ ،ؾُال افزوجغ شس فمخر

َّ منىن
(1)

، حٔٞ يَقل إؾنٚء إهارمـ  حذرٕٚ ٌْٕٔٚ صذ اهلل ظِٔف وشِؿ، و

ِْٔف  َِ َِّؿَ َصذَّ اهللُ َظ ِس ِظَْْد اهلل إِنَّ مـ أَذِّ ": َوَش ِٜ  افَّْٚ ََٔٚم
َِ ًٜ َيْقَم اْف يِض  َمِْْزَف ٍْ ُجَؾ ُي افرَّ

ْٔفِ  يِض إَِف ٍْ َهٚ إَِػ اْمَرَأتِِف وُت "ثؿ َيُْْؼُ ِهَّ
(2)

. 

ْٔفِ  َصذَّ اهلل يَقل افٌْل ،ومـ حًـ افًؼة: ترك افريٌٜ وافنؽ         َِ َِّؿَ  َظ : َوَش

ـَ " ٌَرةِ  ِم ُّٛ اهلل اف َرُه اهلل ،مٚ حي ُْ ، وأّمٚ ، ومْٓٚ مٚ َي ِٜ يٌ ٌَرُة دم افرِّ ُّٛ ؾٚف ؾّٖمٚ مٚ حي

َرُه ؾٚفٌرُة دم ُْ ٍٜ  َؽرِ  مٚ َي "ريٌ
(3)

. 
 

 االقتصبد فٙ انًؼٛشت: (6

 إٓتٍٚع بٚفىٌٔٚت مـوافتقشًٜ ظذ افٍْس وإهؾ  اإلشالمٜٔ أبٚحٝ افؼيًٜ    

 ين ىن من حنخن جن يم ىم ُّٱؿٚل اهلل تًٚػ:  ،ؽر إهاٍف وٓ تٌذير

(4)َّٱجه
ُِقا،" وؿٚل رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ: ، ُبقا،  ـُ َواْذَ

ُؿقا، قا، َوَتَهدَّ ًُ ٌَ ْ  َمٚ َواْف اٌف  خُيَٚفِْىفُ  مَل ٌٜ  َأوْ  إِْهَ َِ ٔ "خَمِ
(5)

. 

إػ آؿتهٚد دم ادًٔنٜ وافٍَْٜ فًٔٝ دظقة إػ حتريؿ مٚ أحؾ اهلل مـ  ةدظقؾٚف

 ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه ىه ُّٱ: ، ؿٚل تًٚػافىٌٔٚت

                                                           

 [.187]شقرة افٌَرة، أيٜ  (2

ِريِؿ إِْؾَنِٚء ِهِّ ادَْْرَأِة، حديٞ رؿؿ: صحٔح مًِؿ،  (3  .1437ـتٚب افُْٚح، َبُٚب حَتْ

 .2659شْـ أيب داود، ـتٚب اجلٓٚد، بٚب دم اخلٔالء دم احلرب، حديٞ رؿؿ:  (4

 [.31]شقرة إظراف، أيٜ (4

ََٖك 5 ، َمٚ َأْخَى َٝ ٌَْس َمٚ ِصْئ ٌَِٚس، َبُٚب اْف ِِّ ، حديٞ رؿؿ: ( شْـ ابـ مٚجف، ـَِتُٚب اف ٌٜ َِ ٔ ٌف َأْو خَمِ  .3645َهَ
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َّ ىئيئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى
(1)

فُْٓٚ ، 

 :حٔٞ يَقل تًٚػ ،دظقة إػ افتقشط وآظتدال افذي هق شّٜ هذه إمٜ

َّ ٰى ٰر ٰذ ييُّٱ
(2)

. 

وٓصؽ أن اإلهاف وترك آؿتهٚد يًد مـ أهؿ ادنُالت افتل ؿد تىرأ ظع     

ٕن متىٌِٚت احلٔٚة دم  :وؿد تٗدي إػ افىالق ،افزوجغ ؾتٌْص ظِٔٓام احلٔٚة

افزوج  أمر اهلل تًٚػ  ـثر مـ إحٔٚن تُقن أظذ مـ إمُٕٚٔٚت افزوج: فذفؽ

 مئ زئ ُّٱؾقق ضٚؿتف، ؿٚل تًٚػ:  بٚإلٍٕٚق مـ شًتف ومٚ دم مُْتف، ومل يٍُِف
  زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب  يئرب  ىئ نئ
َّ اك يق ىق يف ىف ىث نث مث

(3)
: يَقل اإلمٚم افَرضٌل رْحف اهلل، 

ْؼ  ٍِ
ُْْٔ

ٍِ  َأْي: ،فِ ُْْٔ
ْوُج  ِؼ ـفِ ٌِرِ  َوَفِدهِ  َوَظَذ  ،َزْوَجتِفِ  َظَذ  افزَّ

ًِفِ  ْدرِ ـؿَ  َظَذ  افهَّ  َحتَّك ُوْش

عَ   اَم  ُيَقشِّ ِٓ ْٔ َِ ٚنَ  إَِذا َظ ٚ ـَ ًً ْٔف، ُمَقشَّ َِ ـْ  َظ ٚنَ  َوَم ًرا ـَ َِ َذ  َؾ ًَ رُ  ،َذفَِؽ  َؿْدرِ  َؾ دَّ ََ ُٜ  َؾُت ََ ٍَ  افَّْ

 ِٛ ًَ ِٜ  بَِح َٚف ـَ  احْلَ ِؼ  ِم ٍِ
ِٜ  ادُْْْ َٚج ـَ  َواحْلَ ِؼ  ِم ٍَ ْٔفِ  ادُْْْ َِ َظ

(4)
ٚٓؿتهٚد دم ادًٔنٜ ، ؾ

 فإلًٕٚن وفألهة راحٜ افٌٚل وهدوء افٍْس.وافَْٚظٜ بام ؿًّف اهلل تًٚػ جيٌِٚن 

َرَؾْغِ ضَ ُهَق افَقَشط َبْغَ  آؿتهٚد:و      
(5)

وافتٌذير، ؾال يُقن افًٌد  ،افتَتر: مهٚ ،

ٚ بخٔاًل  ًُ ـ حيتٚج إفٔف ، ظذ ًٍٕف وأهِفافًٌد ممً َّّ ٚ اإلحًٚن ظ ًً وٓ يُقن  ،مٕٚ

                                                           
  [.32( ]شقرة إظراف، أيٜ 1

 .[143 ، أيٜافٌَرة]شقرة  (2

 .[7 ، أيٜافىالق]شقرة ( 3

 -هـ 1384افَٚهرة، افىًٌٜ افثٕٜٚٔ،  –، ط دار افُتٛ ادكيٜ 174/ 18( تًٍر افَرضٌل )اجلٚمع ٕحُٚم افَرآن(، 4

 م.1964

 م.1979 -هـ 1399بروت،  -، ط ادُتٌٜ افًِّٜٔ 67/ 4احلديٞ وإثر ٓبـ إثر،  ( افْٓٚيٜ دم ؽري5ٛ
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ٚ مٚ إًٔؿ اهلل بف ظِٔف مـ ًّٕٜ  ،مٌذًرا منًؾٚ ًً  ُّٱ ؿٚل تًٚػ: ،ادٚل دم ؽر حَفمؤ

 ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من
(1)َّيي

. 

َْع ُؿُْقظٚ وؿْٚظٜ: َؿِْ مـ وافَْٚظٜ    َْ ْن - َع َي َُ َْع  -بٚف َْ ْتِح َي ٍَ ، وَؿَْع بِٚفْ إَِذا َرِِضَ

َىٚء ًَ ـَ اْف ِر ِم ًِ
َٔ ََٖل. وافَْٚظٜ: افِروٚ بِْٚف ُؿْقظٚ: إَِذا َش

(2)
آـتٍٚء بام : أو هل ،

تْدؾع بف احلٚجٜ مـ مٖـؾ ومٌِس وؽرمهٚ 
(3)

 أظىك بام افروٚ هل :، واصىالًحٚ

اهلل تًٚػ
(4)

 . 

ـْ  ،وؿد حثْٚ اإلشالم أن ٕتحذ بٚفَْٚظٜ وافرى بام ؿًّف اهلل تًٚػ ًَ ٌْدِ  ؾ ـِ  اهللِ َظ  ْب

ِرو ّْ ـِ  َظ ًَِٚص رِض اهلل ظْٓام ْب ْٔفِ  اهللُ َصذَّ  اهللِ  َرُشقَل  َأنَّ  ،اْف َِ َِّؿَ  َظ  َؿْد ": َؿَٚل  ،َوَش

َح  َِ ـْ  َأْؾ َؿ، َم َِ ًٚؾٚ، َوُرِزَق  َأْش ٍَ فُ  ـَ ًَ شآَتٚهُ  باَِم  اهللُ َوَؿَّْ
(5)

.   

ودوره دم  ـثرة أمهٜٔ آؿتهٚدأحٚديٞ دم  وؿد بغ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ     

ـْ صالح افدٕٔٚ وأخرة، ؾ َٕسٍ  ًَ َؿَٚل َرُشقُل اهلل َصذَّ اهلل   ، َؿَٚل:رِض اهلل ظْف َأ

َؿ: َِّ ِْٔف َوَش َِ ـِ " َظ ي ِؼ ِْٕهُػ افدِّ ُِ ـُ اخْلُ ًْ ِْٔش، َوُح ًَ آْؿتَِهُٚد ِْٕهُػ اْف
"(6)

ـِ و ، َظ

                                                           

 .[29 ، أيٜاإلهاء]شقرة ( 1

 .114/ 4( افْٓٚيٜ دم ؽريٛ احلديٞ وإثر ٓبـ إثر، 2

/ 3فًع بـ افنٔخ أْحد ابـ افنٔخ افنٓر بٚفًزيزي،  ،( افناج ادْر ذح اجلٚمع افهٌر دم حديٞ افٌنر افْذير3

429. 

 ، ط ادُتٌٜ افًتَٜٔ ودار افساث.187/ 2( منٚرق إٕقار ظذ صحٚح أثٚر، فَِِٚض ظٔٚض،  4

، حديٞ رؿؿ: 5 ِٜ ََْٚظ ََ ِٚف َواْف ٍَ َُ ِٚة، َبٌٚب دِم اْف ـَ  .1454( صحٔح مًِؿ، ـَِتٚب افزَّ

 2442 -هـ 1422، ط: دار افٌرب اإلشالمل، بروت، افىًٌٜ  إوػ، 13/454افٌٌدادي، ( تٚريخ بٌداد، فِخىٔٛ 6

 م. 2442
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ٌَّٚسٍ  ـِ َظ َِّؿَ : ؿٚل رشقل اهلل َؿَٚل ،  َظْْٓامَرِِضَ اهلل اْب ِْٔف َوَش َِ َمٚ َظَٚل ": َصذَّ اهللُ َظ

َتِهٌد َؿطُّ  َْ "ُم
(1)

. 

حيٍظ ظذ وظٍٜ اشتٌْٚء آظتامد ظذ افٍْس، وافزهد ؾٔام دم أيدي افْٚس إن         

ـْ ؾوـرامتف،  افًٌد ديْف وظزتف َٜ رِض اهلل ظْف ً ٍَ َصذَّ َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهلل  ،ُحَذْي

َِّؿَ  ِْٔف َوَش َِ فُ ": اهلل َظ ًَ ٍْ َٕ ـِ َأْن ُيِذلَّ  ِم ْٗ ُّ ِْ ٌِل فِ
ٌَ ُف؟ َؿُٚفقا: وَ  ،"َٓ َيْْ ًَ ٍْ َٕ َْٔػ ُيِذلُّ  ـَ

َٓ ُيىُِٔؼ " َؿَٚل: ٌَاَلِء دَِٚ  ـَ اف ُض ِم رَّ ًَ "َيَت
(2)

. 

بٚٓشتٌْٚء ظـ  فٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿاظِٔف افًالم  جزيؾوؿد أوص     

ِٚظِديِّ افْٚس ًَّ ٍد اف ًْ ـِ َش ِؾ ْب ْٓ ـْ َش ًَ يُؾ إَِػ افٌَِّْلِّ رِض اهلل ظْف ، ؾ ، َؿَٚل: َجَٚء ِجْزِ

َِّؿَ  ِْٔف َوَش َِ ْؾ َمٚ  ،َصذَّ اهلل َظ َّ ِٚرُؿُف، َواْظ ٍَ َؽ ُم َّٕ َٝ َؾِ٘ ـْ ِصْئ ْٛ َم ُد، َأْحٌِ َّّ َٚل: َيٚ حُمَ ََ َؾ

َِّٕؽ جَمِْزيٌّ بِفِ  َٝ َؾِ٘ ٌٝ  ،ِصْئ ِّٔ َؽ َم َّٕ َٝ َؾِ٘ ْؿ َأنَّ َص  ،َوِظْش َمٚ ِصْئ َِ َُٔٚمُف ـَواْظ
ـِ ؿِ ِم ْٗ َرَف اْدُ

ٔ َِّ َْ  ،ؾِ ـْبِٚف ٌْ ُه اْشتِ ـِ ـَوِظزَّ سِ  ُٚؤُه َظ افَّْٚ
(3).

 

إػ مٚ يًغ ظذ افَْٚظٜ وافروٚ بٚدتٚح  ـام وجف افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ      

إػ افْير إػ مـ هق  صذ اهلل ظِٔف وشِؿقجْٓٚ وترك افتىِع دٚ دم أيدي افْٚس، ؾ

ـْ  ًَ  ظْف، اهلل ُهَرْيَرة رِض َأيِب  أؿؾ مْٚ دم أمقر افدٕٔٚ حتك تًيؿ ًٕؿ اهلل دم ؿِقبْٚ، ؾ

ْٔفِ  اهللُ َصذَّ  اهللِ َرُشقُل  َؿَٚل : َؿَٚل  َِ َِّؿَ  َظ ْٕيُُروا": َوَش ـْ  إَِػ  ا َؾ  َم ٍَ ْؿ، َأْش ُُ َٓ  ِمْْ  َو

ـْ  إَِػ  َتُْْيُروا ْؿ، ُهقَ  َم ُُ قَ  َؾْقَؿ ُٓ َٜ  َتْزَدُروا َٓ  َأنْ  َأْجَدرُ  َؾ َّ ًْ
ؿْ  ِٕ ُُ ْٔ َِ "اهلل َظ

(4).
  

                                                           
 .8241، حديٞ رؿؿ: 152/ 8( ادًجؿ إوشط فِىزاين، 1

َيِٚح، بٚب مْف، حديٞ رؿؿ: 2 ِّٛ افرِّ ـْ َش ِل َظ ْٓ  .2254( شْـ افسمذي، أبقاب افٍتـ، َبُٚب َمٚ َجَٚء دِم افَّْ

 .14458فٌَِٔٓل، احلٚدي وافًًٌقن مـ صًٛ اإليامن، افزهد وؿك إمؾ، حديٞ رؿؿ: ( صًٛ اإليامن 3

َؿٚئِِؼ، بٚب مْف، حديٞ رؿؿ: 4 ْهِد َوافرَّ  .2963( صحٔح مًِؿ، ـَِتُٚب افزُّ
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ًٓ حيتـؾ بٔتـوأه وـٚن افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ       ٚد دم ـذى دم آؿتهـف مثٚ

َبْرِ وافَْٚظٜ وافروٚ بام ؿدره اهلل ظز وجؾ، ؾ ،ادًٔنٜ ـِ افزُّ ـْ ُظْرَوَة ْب  اهلل رِض ًَ

ـْ ظْف،  َٜ  افًٔدةَظ ٚنَ  :ؿٚفٝ ظْٓٚ، اهلل رِض َظٚئَِن رُّ  ـَ ُّ ْٔفِ  اهللُ َصذَّ  اهلل بَِرُشقلِ  َي َِ  َظ

َِّؿَ  ٍٝ  دِم  ُيقَؿُد  َمٚ َوِهاَلٌل  َوِهاَلٌل  ِهاَلٌل  َوَش
ْٔ ـْ  َب ُٔقتِفِ  ِم ٚرٌ  ُب َٕ"  ُٝ ِْ ُٜ  َيٚ: ُؿ  َأيِّ  َظَذ  ،َخَٚف

ءٍ  ُْْتؿْ  َرْ ًُِٔنقَن؟ ـُ ْٝ  َت ـِ  َظَذ : َؿَٚف َْشَقَدْي ْٕ رِ : ا ّْ : َؿَٚل  ،َوادَْٚءِ  ،افتَّ ْغٌ ًَ َّٕفُ  ُح عَ  إِ ِّ  َش

َٜ رِض َُقُل  ظْٓٚ، اهلل افًٔدة َظٚئَِن فُ  :َت َّٕ ٚنَ  إِ رُّ  ـَ ُّ  دِم  ُيقَؿُد  َمٚ ،َوِهاَلٌل  ِهاَلٌل  بَِْٚ َي

 ٍٝ
ْٔ ـْ  َب ُٔقِت  ِم ْٔفِ  اهللُ َصذَّ  اهلل َرُشقلِ  ُب َِ َِّؿَ  َظ ٚرٌ  َوَش َٕ"

(1.) 

ْٔفِ  اهللُ َصذَّ  وـٚن       َِ َِّؿَ  َظ  وذاب ضًٚم مـ حٚجتٓؿ يًد يىِٛ مـ ربف مٚ َوَش

ـْ  ،دون افتىِع فِسف افقاشع ،ذفؽ وٕحق وفٌٚس ًَ  ،َظْْفُ  اهلل َرِِضَ ُهَرْيَرَة  َأيِب  ؾ

ْٔفِ  اهللُ َصذَّ  اهلل َرُشقُل  َؿَٚل : َؿَٚل  َِ َِّؿَ  َظ دٍ  آَل  اْرُزْق  افِٓؿَّ ": َوَش َّّ "ُؿقًتٚ حُمَ
(2).

 
 

 ( حشيت إفسبد انضٔجت ػهٗ صٔجٓب:7 

افِذيـ  افزوج وافزوجٜ -إصؾ دم احلٔٚة افزوجٜٔ ادٌْٜٔ ظذ صالح افٌِْتغ        

ؤهٚ ويَؾ يىقل صٍٚأن  -ـؾ مْٓام صٚحٌف ظذ أشٚس اخلِؼ وافديـ اختٚرؿد 

وهذه ، افنَٚقوتتدخؾ ؾٔٓٚ ظقامؾ ، يىرأ ظِٔٓٚ افًٍٚد فُـ ؿد ،ـدرهٚ

ؾّـ افًقامؾ اخلٚرجٜٔ افتل ؿد ُتًٍد  افًقامؾ إمٚ أن تُقن داخِٜٔ أو خٚرجٜٔ،

ًَالؿٜ افزوجٜٔ مٚ ؿد حيدث بًٌٛ تدخؾ بًض ادتىٍِغ رجاًل ـٚن أو امرأة  اف

افْٓل ظـ ِّتٌٔٛ افزوجٜ إلؾًٚد افزوج أو افزوجٜ ظذ حد شقاء، فذفؽ جٚء 

 .ظذ زوجٓٚ وافزوج ظذ زوجتف

                                                           
 .24561، حديٞ رؿؿ: 114/ 41( مًْد أْحد، 1

َؿِٚق، َبٚب 2 َّْ ( صحٔح افٌخٚري، ـَِتُٚب افرِّ ُْٔش اف َٚن َظ ـَ َْٔػ  ؿَ ـَ َِّ ِْٔف َوَش َِ َٔٚ،  ٌِلِّ َصذَّ اهللُ َظ ْٕ ـَ افدُّ ْؿ ِم ِٓ ٔ ِِّ َوَأْصَحٚبِِف، َوَِّتَ

 .  6464حديٞ رؿؿ: 
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َٛ " صذ اهلل ظِٔف وشِؿ: افٌْل فؼيػ  يَقلؾٍل احلديٞ ا ٌَّ ـْ َخ َْٔس ِمَّْٚ َم َف

ٚ َٓ ِِّٔدهِ  ،اْمَرَأًة َظَذ َزْوِج ًٌْدا َظَذ َش "َأْو َظ
(1)

وافتخٌٔٛ هق: اإلؾًٚد واخلداع ،
(2)

 ،

وٓ يَتك ظذ مٚ  ،ومـ يَقم بف يٌٞ ؾًٚده وخداظف فَىع إواس وافًالؿٚت

دٚ  :وإٕام هق حمرم ظذ افًّقم، فُْف بغ افزوجغ أؾيع ،يًٍؾ بغ افزوجغ

 يستٛ ظِٔف مـ ادٍٚشد وافًقاؿٛ ظذ افٍرد وادجتّع.

 مًتٌالًّ  ،مـ ظٚضٍتف اخلٚدظٜ ، ؾرشؾمـ بٚب افًٚضٍٜ ٌَِّٛخ وربام يدخؾ ادُ        

 .أو افزوجٜ ؽٔٚب افزوجأو بًٌٛ  ،مٚ ؿد يْنٖ مـ اختالف بغ افزوجغ

: ويرصد افزوج إػ ظدم إمهٚل زوجتف أو جتٚهِٓٚ ،إلشالم يٌِؼ هذا افٌٚبوا      

وفٔس أدل ظذ ذفؽ مـ أن  ،ومٚ يَرهبٚ مْف ،َرب افزوج مـ زوجتفبؾ ذع مٚ يُ 

امئٓـ، ومـ بٖحٛ أش ـويْٚدُي ،أزواجف يدفؾـٚن افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ 

 اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ذفؽ أن افًٔدة ظٚئنٜ رِض اهلل ظْٓٚ، ؿٚفٝ: ؿٚل رشقل

اَلمَ َيٚ َظٚئُِش "يقًمـٚ  ًَّ ِرُئِؽ اف َْ يُؾ ُي ُٜ اهلل  "،، َهَذا ِجْزِ اَلُم َوَرْْحَ ًَّ ِْٔف اف َِ : َوَظ ُٝ ِْ َُ َؾ

ُٚتُف، َتَرى َمٚ َٓ َأَرى ـَ "َوَبَر
(3)

. 

 ،ًٚمؾوتُ  ،ٗاـؾبؾ تُ  :ادرأة وؿٝ حٔوتٓٚ أن افزوج ٓ يًتزلومـ ذفؽ       

ٚ ،أي حرج المس بالوتُ  َٓ َٜ َرِِضَ اهلل َظْْ ـْ َظٚئَِن ًَ ُؾ افٌَِّْلَّ َصذَّ اهللُ  ؾ ْٝ ُتَرجِّ َٕ ٚ ـَ  َٚ َأهنَّ

                                                           

ٚ، حديٞ رؿؿ:  1) َٓ َٛ اْمَرَأًة َظَذ َزْوِج ٌَّ ـْ َخ َّ  .2175شْـ أيب داود، ـتٚب افىالق، بٚب ؾِٔ

ؾٖؾًدهٚ، وخٌٛ ؾالن ؽالمل أي خدظف، وخٌٛ ؾالن افتخٌٔٛ هق: إؾًٚد افرجؾ ظًٌدا أو أمٜ فٌره، يَٚل: خٌٌٓٚ ( 2

اع افذي يًًك بغ افْٚس بٚفًٍٚد، يْير: فًٚن  ظذ ؾالن صديَف: مًْٚه أؾًده ظِٔف، واإلًٕٚن اخَلٛ بٚفٍتح: اخلدَّ

 .1/342افًرب ٓ بـ مْيقر، ؾهؾ اخلٚء ادًجّٜ، 

ٚصحٔح افٌخٚري، ـتٚب أصحٚب افٌْل صذ اهلل ظِٔف وش( متٍؼ ظِٔف: 3 َٓ ، حديٞ ِؿ، بٚب ؾوؾ ظٚئنٜ َرِِضَ اهللُ َظْْ

َحٚبَ 3768رؿؿ:  ٚ، وافٍِظ فف، وصحٔح مًِؿ، ـتٚب َؾَوٚئِِؾ افهَّ َٓ َٜ َرِِضَ اهللُ َظْْ ، َبٌٚب دِم َؾْوِؾ َظٚئَِن ، حديٞ ِٜ

 .2447رؿؿ: 
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َؿ َوِهَل َحٚئٌِض  َِّ ِْٔف َوَش َِ ِجدِ  ،َظ ًْ َتٌُِػ دِم ادَ ًْ ٚ  ،َوُهَق ُم ٚ ُيَِْٚوهُلَ َوِهَل دِم ُحْجَرهِتَ

َرْأَشفُ 
(1)

َؿ: : ْٓٚرِض اهلل ظتَقل و،  َِّ ِْٔف َوَش َِ َؿَٚل يِل َرُشقُل اهللِ َصذَّ اهللُ َظ

ِجدِ " ًْ ـَ ادَْ َرَة ِم ّْ ِٚوفِِْٔل اخْلُ : إيِنِّ َحٚئٌِض "َٕ ُٝ ِْ َُ َٚل  ،، َؾ ََ : صذ اهلل ظِٔف وشِؿ َؾ

ْٝ دِم َيِدكِ " ًَ ْٔ َْٔوَتِؽ َف "إِنَّ َح
(2)

. 

رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف قاؿػ افىٌٜٔ مـ اد ههذمثؾ ٕتٖمؾ وإٕف حلريٌّ بْٚ أن     

أم ادٗمْغ تَقل  ،بغ افزوجغمـ افتِىػ وافتقدد  ٚؾٔٓ ؿـفْتدبر و وشِؿ،

ِٚوُفُف افٌَِّْلَّ َصذَّ اهللُ رِض اهلل ظْٓٚ ظٚئنٜافًٔدة  َٕ ٚ َحٚئٌِض، ُثؿَّ ُأ َٕ ُب َوَأ ُٝ َأْذَ ْْ ـُ  :

ََٔوُع َؾُٚه َظَذ َمْقِوِع دِمَّ  َؿ َؾ َِّ ِْٔف َوَش َِ َٔ  ،َظ ٚ َحٚئٌِض، ُثؿَّ َؾ َٕ ْرَق َوَأ ًَ ُق اْف رَّ ًَ ُب، َوَأَت ْؼَ

َِّؿَ  ِْٔف َوَش َِ ِٚوُفُف افٌَِّْلَّ َصذَّ اهللُ َظ َٕ ََٔوُع َؾُٚه َظَذ َمْقِوِع دِمَّ  ،ُأ "َؾ
(3)

ؿٚل صٚحٛ  ،

ََٔوُع َؾُٚه َظَذ َمْقِوِع دِمَّ " ؾتح ادًْؿ:  ،ؾٔؼب مـ مُٚن ذيب مـ افُٖس :أي :َؾ

)وأتًرق افًرق( وهق افًيؿ ،  ادقوع افذي ووًٝ ظِٔف ؾّلؾٔوع ؾّف ظذ

"افذي ظِٔف بَٜٔ مـ حلؿ
(4)

. 

حيرص اإلشالم أن تيؾ ادرأة مجِٜٔ دم ظغ زوجٓٚ حتك يُقن افنقق ـام       

ا مـ افًٍر حتك ٓ يزهد دم خٚصٜ إذا ـٚن ظٚئًد  ،ا وافرؽٌٜ مقجقدةحًٚض 

ٌِْد اهللؾ ،زوجتف ـِ َظ ـْ َجٚبِِر ْب اَم  ًَ ُٓ َِّؿَ ـَأنَّ افٌَِّْلَّ َصذَّ اهللُ ظَ  ،َرِِضَ اهلل َظْْ ِْٔف َوَش َِ، 

                                                           
َتُِِػ ُيْدِخُؾ َرْأَشُف افٌَ 1 ًْ ِؾ، حديٞ رؿؿ: ( متٍؼ ظِٔف: صحٔح افٌخٚري، ـتٚب آظتُٚف، َبُٚب ادُ ًْ ٌُ ِْ َٝ فِ ْٔ2446 ،

ِرَهٚ  ْٗ َٚرِة ُش َٓ ٚ َوَتْرِجِِِٔف َوَض َٓ ٚئِِض َرْأَس َزْوِج ِؾ احْلَ ًْ وافٍِظ فف، وصحٔح مًِؿ، ـتٚب احلٔض، َبُٚب َجَقاِز ُؽ

ِٚء دِم ِحْجِرَهٚ...، حديٞ رؿؿ:  َُ تِّ َٓ  .297َوا

 .298حديٞ رؿؿ:  ( صحٔح مًِؿ، ـتٚب احلٔض، بٚب احلٚئض ُتْٚول مـ ادًجد،2

 .344ـتٚب احلٔض،  بٚب شٗر احلٚئض، حديٞ رؿؿ:  ( صحٔح مًِؿ،3

 -هـ  1423، ط دار افؼوق، 2/282( ؾتح ادًْؿ ذح صحٔح مًِؿ فألشتٚذ افدـتقر /مقشك صٚهغ ٓصغ، 4

 م، بتكف. 2442



-68- 

 

 

 

، َومَتَْتِنَط " َٚل:ـؿَ  ُٜ ٌَ ٔ
ٌِ َتِحدَّ ادُ ًْ َٝ َفْٔاًل، َؾاَل َتْدُخْؾ َظَذ َأْهَِِؽ، َحتَّك َت ِْ إَِذا َدَخ

 ُٜ َث ًِ "افنَّ
(1)

. 

ؿقفف  دمـْز  ٚوصٍٓٚ بٖهنوفٔس أدل ظذ افسؽٔٛ دم اهتامم ادرأة بزيْتٓٚ مـ      

ََٕير " :صذ اهلل ظِٔف وشِؿ : إذا  َٜ َك بخِر مٚ يُُِْز ادرُء؟ ادرأَة افهٚحل أٓ ُأْخِزُ

ْيْتف ٍِ تف، وإذا أَمَرهٚ أضَٚظْتف، واذا َؽَٚب ظْٓٚ َح "إفٔٓٚ َهَّ
(2)

ا افقد واحلٛ وهبذ، 

ِزوج أن ٓ ٌل فيٌْإذ  ،بدظقى اجلٍٚف افًٚضٍل ادتًِؾ افؼع بٚب ؽقايٜ  يٌِؼ

  .يَك دم تِؽ افْٚحٜٔ

ٌّٛ مـ ٕٚحٜٔ ادٚل أيًو          هذا  افؼيػ أؽِؼ افؼعوؿد  ،ٚوربام يدخؾ ادخ

 مئ  زئُّٱ ؿٚل شٌحٕٚف: ،ظذ ؿدر وشًف وحٚفف ؾٖفزم افزوج بٚفٍَْٜ ،افٌٚب
(3)َّمتنت زت رت يب ىب نب  مب  زب يئرب  ىئ  نئ

أبٚح  ـام ،

افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ أن تٖخذ افزوجٜ مـ زوجٓٚ افنحٔح دون ظِّف ضٚدٚ مل 

ـْ ، ؾتهؾ درحِٜ اإلؾًٚد ْٝ ِهٌْْد افًٔدة ًَ ٚ: َؿَٚف َٓ َٜ َرِِضَ اهلل َظْْ َٜ -َظٚئَِن ِٚوَي ًَ  -ُأمُّ ُم

ََٔٚن َرُجٌؾ  ٍْ َؿ: إِنَّ َأَبٚ ُش َِّ ِْٔف َوَش َِ ْؾ َظَعَّ ُجٌَْٚح َأْن فَِرُشقِل اهلل َصذَّ اهللُ َظ َٓ َصِحٌٔح، َؾ

ا؟ َؿَٚل  ـْ َمٚفِِف ِهًّ ِٔؽ ": صذ اهلل ظِٔف وشِؿ آُخَذ ِم ٍِ ُْ ِٝ َوَبُْقِك َمٚ َي ْٕ ُخِذي َأ

ُروِف  ًْ "بِٚدَْ
(4)

 ،بٚفهز وافتقاد حٚل افًن وافندة ـام أمر اهلل ظز وجؾ ،

                                                           
وصحٔح مًِؿ، ـَِتُٚب ، وافٍِظ فف، 5246( صحٔح افٌخٚري، ـتٚب افُْٚح،  بٚب ضِٛ افقفد، حديٞ رؿؿ: 1

ٍر، حديٞ رؿؿ:  ٍَ ـْ َش ـْ َوَرَد ِم َِ ْٔاًل، د ُخقُل َف ِٜ افىُُّروِق، َوُهَق افدُّ َراَه ـَ َمَٚرِة، َبُٚب   .715اإْلِ

 . 1664( شْـ أيب داود،  ـتٚب افزـٚة،  بٚب دم حَقق ادٚل، حديٞ رؿؿ: 2

 .[7 ، أيٜافىالق]شقرة ( 3

ْؿ، حديٞ رؿؿ: ( متٍؼ ظِٔف: صحٔح افٌخٚري، 4 ُٓ َْْٔ َٚرُؾقَن َب ًَ ـْ َأْجَرى َأْمَر إَْمَهِٚر َظَذ َمٚ َيَت ـتٚب افٌٔقع، بٚب َم

ٍْْد، حديٞ رؿؿ: 2211 ِٜ ِه َّٔ  .1714، وافٍِظ فف، وصحٔح مًِؿ، ـتٚب إؿؤٜ، َبُٚب َؿِو
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 يث ىث نث مث  زث رث يت ىتُّٱتًٚػووظد شٌحٕٚف بٚفٍرج بًد افندة، ؿٚل 
(1)َّاك يق ىق يف ىف

. 

 :ػالد انشقبق بٍٛ انضٔجٍٛ( 8

 بٚفقؿٚيٜ مـ أشٌٚبف بام مرَّ  ٚجلٝ افؼيًٜ اإلشالمٜٔ افنَٚق بغ افزوجغفَد ظ      

ثؿ أرصدت افزوج فْقع  ،وؿٌقل افًذر ،وآؿتهٚد دم ادًٔنٜ ،مـ حًـ افًؼة

ؿ مـ أهِف  ،ظالج يَقم بف حٚل ٕنقز افزوجٜ َُ ثؿ وجٓٝ افؼيًٜ فْدب َح

ؿ مـ أهِٓٚ َُ  .افٍهؾ ؾٔفو ،جيتًّٚن فِْير ؾٔام وؿع بْٔٓام مـ خالف وٕزاع ،وَح

وجٓٚت افْير افتل ؿد آختالؾٚت دم ن احلٔٚة افزوجٜٔ ؿد تًسُيٚ بًض إ      

فذفؽ ٕجد افَرآن افُريؿ ؿد ووع افًالج افْٚجع هلٚ،  :تْٚل مـ افهٍٚء إهي

 خلُّ وبغَّ أنَّ اخلر دم افهِح وافتقاؾؼ وافساِض واإلحًٚن، يَقل شٌحٕٚف:

 خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل
 ىي مي  حيخي جي يه ىه مه جه ين ىن من
َّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي

(2)
ُقا ُّ، ويَقل تًٚػ: ًَ َٓ َتْْ َو

ْؿ إِنَّ اهللََّ  ُُ َْْٔ ْوَؾ َب ٍَ ُِقَن َبِهرٌ اْف َّ ًْ ٱَّٱباَِم َت َِّؿ:ـصويَقل  ،(3)ٱ ٓ " ذَّ اهلل ظِٔف وش

َرك مُ  ٍْ ـٌ َي ًٜ مُ  ٗم ٚ رَ إن ـره مِ  ،ٗمْ ًَ "ٓٚ آخرْْ  مِ ِِض ْٓٚ ُخِ
(4)

 .   

                                                           
 .[7 ، أيٜافىالق]شقرة ( 1

 [.128 ، أيٜافًْٚء]شقرة ( 2

 .[237 ]شقرة افٌَرة، أيٜ 3

 . 43شٌؼ ِّترجيف ص  (4



-71- 

 

 

 

تدخؾ أصحٚب افًَؾ  ؾ٘ن صًٛ إمر ظذ احلؾ بغ افزوجغ ؾال حرج مـ       

ًٌثقا حُّغ فٍِهؾ ؾٔام وؿع ؾِٔ ،أهؾ افزوجغ مـ واحِلُّٜ واخلزة وافتَقى

إلصالح وإزافٜ أشٌٚب اخلالف، حٔٞ يَقل صٚدؿٜ ففُٔـ تدخاًل بْٜٔ و ،بْٔٓام

 زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب ُّٱتًٚػ: 

(1)َّيك اكلكمكىك يفىقيق ىف يث ىث نث مث
، 

ؾْٚشٛ أن خيتؿ أيٜ بَقفف:  ،ؾٚفْٜٔ واإلرادة أمر خٍل ٓ يًِّف إٓ اهلل تًٚػ

إِْن ُيِريَدا -، ؾٓق ظِٔؿ خٌر بٖؿقال ؤٕٚت احلُّغ، وهذا افَٔد ﴿َظِِٔاًم َخًٌِرا﴾

اخلٌٔثٜ ممـ يتدخؾ وؽروف افتنٍل  تٔٚظذ أصحٚب افْيَىع افىريؼ  -إِْصالًحٚ

 .أو افتْدر أو افتًُٛ مـ وراء افْزاع واخلالف بغ افزوجغ

يَقل شٌحٕٚف:  ،إجُر افًئُؿ ظْد اهلل ظز وجؾ اإلصالح بغ افزوجغ ودم          

 من خن  حن  جن  يم  ىم  مم خم حم  جم يل ىل مل ُّٱ
  ىي  مي  خي حي جي  يه ىه مه جه ين  ىن
َّ ٰر  ٰذ  يي

(2)
َِّؿَ  ، ويَقل ٌْٕٔٚ ِْٔف َوَش َِ ْؿ " :َصذَّ اهللُ َظ ـُ َٓ ُأْخِزُ َأ

؟ ِٜ َدَؿ اَلِة َوافهَّ َِٔٚم َوافهَّ ِٜ افهِّ ـْ َدَرَج َْٖؾَوَؾ ِم َؿَٚل:  ،َؿُٚفقا: َبَذ َيٚ َرُشقَل اهلل ،"بِ

ٌَْغِ  ُٜ  ،إِْصاَلُح َذاِت اْف ََ ٚفِ ٌَْغِ احْلَ ُٚد َذاِت اْف ًَ  "َوَؾ
(3)

، وإذا ـٚن ذفؽ ظذ ظّقمف 

 .ؾ٘ن إمر أظيؿ حغ يتًِؼ بٖمـ إهة واشتَرارهٚ ،وإضالؿف

 

*               *                 * 

                                                           
 .[35 ، أيٜافًْٚء]شقرة ( 1

 .[114 ، أيٜافًْٚء]شقرة ( 2

، حديٞ رؿؿ: 3 ٌَْغِ ََدِب، َبٌٚب دِم إِْصاَلِح َذاِت اْف ْٕ  .4919( شْـ أيب داود، ـَِتٚب ا
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 انفصم انشابغ

 انٕقبٚت يٍ األيشاض
        

ٌُؾ ادؼوظٜ، ؾًامرة          ًُّ َّٞ اإلشالُم ظذ ظامرة إرض بُؾ اف إرض فَد ح

 جم هل مل خل حلُّ: مىِٛ ذظل، ؿٚل تًٚػ ؾٔٓٚ واإلصالح

َّ حم
(1)

تٌِٜٔ إٓ ب فِْٚس ادهِحٜحَؼ وٓ تت ،افًامرة دم إرضوٓ تَقم ، 

 .إٔٚس أصحٚء أؿقيٚءؾْٔتٟ  متىٌِٚهتؿ مـ مٖـؾ ومؼب ومًُـ وظالج،

افتقشع دم افٌحٞ افًِّل ومٚ يستٛ ظِٔف مـ افتَدم دم ظِؿ ومـ هْٚ ـٚن         

هق مـ صّٔؿ أوامر  :وإٕتٚج مٚ حيتٚجف افٌؼ مـ أدويٜ ،افىٛ بٍروظف ادتًددة

ٖمر افٌْل صذ اهلل ظِٔف ؾ ،افؼع احلْٔػ فتحَٔؼ اخلالؾٜ وافًامرة دم إرض

 دوائف، وأخزٕٚ بٖن اهلل ظز وجؾادًِّغ بٚفتقشع دم افٌحٞ فُؾ داء ظـ  وشِؿ

ٚ بف وفٔس بًده، ؿٚل ؿد إٔزل افدواء مع ا ًٕ َِّؿَ َص فداء مَرو ِْٔف َوَش َِ : ذَّ اهللُ َظ

ٌََٚد اهلل، َؾِ٘نَّ اهلل َظزَّ َوَجؾَّ َتَداوَ " ٚءً  ْوا ِظ ٍَ ُف ِص ًَ َزَل َم ْٕ َّٓ َأ ْل َداًء، إِ ْ ُيَْزِّ َّٓ ادْقَت، مَل ، إِ

َرمَ  "َواهْلَ
(2)

إنَّ اهلل مل ُيْـِزل داًء إَّٓ َإَٔزَل فف ِصًٍٚء: ": صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ، وؿٚل

ِف ِٓ ِف مـ َج ِٓ ف مـ َظِِّف، وَج َّ
"َظِِ

(3)
فُؾِّ داٍء َدواٌء، ؾ٘ذا َأصَٚب "ودم روايٜ: ، 

اَء، َبِرئ ب٘ذن اهلل "دواٌء افدَّ
(4)

ِٝ إَْظَراُب: َيٚ ،  يٍؽ، َؿَٚل: َؿَٚف ـِ َذِ َٜ ْب ـْ ُأَشَٚم وَظ

تََداَوى؟ َؿَٚل:  َٕ  َٓ َّٓ "َرُشقَل اهلل، َأ ْ َيَوْع َداًء إِ ٌََٚد اهلل َتَداَوْوا، َؾِ٘نَّ اهلل مَل ْؿ، َيٚ ِظ ًَ َٕ

                                                           
 .[61 ، أيٜهقد ]شقرة  (1

َزَل اهلل 2 ْٕ ًٚء، حديٞ رؿؿ: ( شْـ ابـ مٚجف، ـتٚب افىٛ، َبُٚب َمٚ َأ ٍَ َزَل فَُف ِص ْٕ َّٓ َأ  .3436َداًء، إِ

 .3578، حديٞ رؿؿ:  54/ 6( مًْد أْحد،  3

ؾِّ َداٍء َدَواٌء َواْشتِْحٌَِٚب افتََّداِوي، حديٞ رؿؿ: 4 ُُ  .2244( صحٔح مًِؿ، ـتٚب افًالم، َبُٚب فِ
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َّٓ َداًء َواِحًدا ًٚء، َأْو َؿَٚل: َدَواًء إِ ٍَ ُشقَل اهلل، َوَمٚ ُهَق؟ َؿَٚل: َؿُٚفقا: َيٚ رَ  "َوَوَع َفُف ِص

"اهَلَرمُ "
(1)

. 

هذا احلٞ إـٔد ظذ إخذ بٚفًٌٛ مل يٌٍؾ حًـ افتقـؾ ظذ اهلل تًٚػ،      

أن يدظق اهلل تًٚػ  صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ُٚن مـ هدي افٌْلوافتًِؼ بف شٌحٕٚف، ؾ

َٕسٍ  ـْ َأ ًَ َٚن  ، َأنَّ افٌَِّْلَّ رِض اهلل ظْف أن يكف ظْف إمراض، ؾ ـَ َؿ  َِّ ِْٔف َوَش َِ َصذَّ َظ

َُقُل: ِِّٔئ " َي ـْ َش َذاِم، َوِم ُْقِن، َواجْلُ ِص، َواجْلُ ـَ افَزَ افِٓؿَّ إيِنِّ َأُظقُذ بَِؽ ِم

ٚمِ  ََ َْش ْٕ "ا
(2)

رَ ، و َّ ـِ ُظ ٌِْد اهللِ ْب ـْ َظ ُٓ  َظ فُ امَرِِضَ اهلل َظْْ َّٕ َؿ َأَمَر اهلل  َصذَّ  ، َأ َِّ ِْٔف َوَش َِ َظ

ُف  ًَ ٚ "أن يَقل: َرُجاًل، إَِذا َأَخَذ َمْوَج َٚهٚ، َفَؽ مَمَٚهُتَ َٝ َتَقؾَّ ْٕ ِز َوَأ ٍْ َٕ  َٝ َْ َِ ؿَّ َخ ُٓ افِ

َُٖفَؽ  ؿَّ إيِنِّ َأْش ُٓ ٚ، افِ ْر هَلَ ٍِ ٚ َؾْٚؽ َٓ ٚ، َوإِْن َأَمتَّ َٓ ْي ٍَ ٚ َؾْٚح َٓ َْٔت َٔ ََٔٚهٚ، إِْن َأْح َوحَمْ

 َٜ َٔ
ٚؾِ ًَ "اْف

(3)
. 

وفَد ووًٝ افؼيًٜ اإلشالمٜٔ ظدة دظٚئؿ يَقم ظِٔٓٚ حٍظ افٍْس افٌؼيٜ 

 ًّٔ  :مـ ذفؽ مٚ يع ،ٚمـ ـؾ مٚ يتٓددهٚ صح

 انحفبظ ػهٗ انُظبفت انؼبيت: (4

 وْحٚيٜ ،أمهٜٔ ـٌرة دم افقؿٚيٜ وِحٍظ افٍْسممٚ ٓ صؽ ؾٔف أن فِىٓٚرة       

وضٓٚرة ادُٚن  ،وافٌدن ضٓٚرة افثقب ، ويَهد بٚفىٓٚرة:مـ أي تِقثاإلًٕٚن 

وافٌٔئٜ، وضٓٚرة إدوات وإواين افتل يًتًِّٓٚ اإلًٕٚن دم ؿقام حٔٚتف 

ومًٔنتف، ؾَد  أثٌٝ افىٛ أمهٜٔ ؽًؾ افقجف وافٔديـ وافَدمغ ومًح إذٕغ 

                                                           
َواِء َواحَل 1 َِِْٔف، حديٞ رؿؿ: ( شْـ افسمذي، أبقاب افىٛ، َبُٚب َمٚ َجَٚء دِم افدَّ  .2438ِّٞ َظ

َٚذِة، حديٞ رؿؿ: 2 ًَ
ْشتِ ِٓ ِزيٌِِف َوَتْرتِِِِٔف، َبٌٚب دِم ا ْرآِن َوحَتْ َُ  .1554( شْـ أيب داود، َأْبَقاُب ؿَِراَءِة اْف

قُل ِظَْْد افَّْقْ 3 َُ ِٚر، َبُٚب َمٚ َي ٍَ ٌْ ْشتِ ِٓ ِٜ َوا َظِٚء َوافتَّْقَب ِر َوافدُّ ـْ ِم َوَأْخِذ ادَْْوَجِع، حديٞ رؿؿ: ( صحٔح مًِؿ، ـتٚب افذِّ

2712. 
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وؿد امتدح اهلل  ،وافًقاك وادوّوٜ وآشتْنٚق دم افقوقء، وِظَيؿ ٕتٚئٟ ذفؽ

َّ جس مخ جخ مح جح مجُّٱ:ىٓريـ، ؾَٚل شٌحٕٚفتًٚػ ادت
(1)

. 

 يَقل تًٚػ: ،فُؾ صالة بٚفْيٚؾٜ وافىٓٚرة ادًِّغ أمر اإلشالمفَد        

 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّٱ
 ىه جهمه ين ىن  من خن حن جن يم
 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي حيخي جي يه
  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ
 زث رث يت ىت نت مت رتزت يب ىب نب
 يق ىق يف ىف يث ىث نث مث

(2)َّاك
 مئ ُّٱ :صذ اهلل ظِٔف وشِؿويَقل شٌحٕٚف وتًٚػ فٌْٔف ، 

(3)َّمت خت * جت هب * خب حب * هئ
 . 

قُر " :افىٓقر صىر اإليامن حغ ؿٚل وظدَّ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ      ُٓ افىُّ

ياَمنِ  ُد هلل مَتأَْلُ ادَِْٔزانَ  ،َصْىُر اإْلِ ّْ ُد هلل مَتَْمَِن  ،َواحْلَ ّْ ٌَْحَٚن اهللِ َواحْلَ َمٚ  -َأْو مَتأَْلُ  -َوُش

َْرضِ  ْٕ اَمَواِت َوا ًَّ ُٕقرٌ  ،َبْغَ اف اَلُة  ُٜ ُبْرَهٚنٌ  ،َوافهَّ َدَؿ ْرآُن  ،َوافهَّ َُ ٌَٔٚء، َواْف ْزُ ِو َوافهَّ

َْٔؽ  َِ ٌٜ َفَؽ َأْو َظ ًْ  ،ُحجَّ ُّ ُف َؾ ًَ ٍْ َٕ ٌَٚيٌِع  ُدو َؾ ٌْ ِس َي ؾُّ افَّْٚ ٚـُ َٓ َُ ٚ َأْو ُمقبِ َٓ َُ "تِ
(4)

ٍِيٜ ؾ ،

افىٓقر هْٚ تنّؾ ضٓٚرة ـؾ مـ افٌدن وادٌِس وافًْؾ، وادًُـ وافٍْٚء 

                                                           
 .[222 ، أيٜافٌَرة]شقرة ( 1

 .[6، أيٜ ادٚئدة ]شقرة  (2

 .[4 -1، أيٚت اددثر ]شقرة  (3

 .223( صحٔح مًِؿ، ـتٛ افىٓٚرة، َبُٚب َؾْوِؾ اْفُقُوقِء، حديٞ رؿؿ: 4
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 ،وإواين وافؼاب وافىًٚم، وـؾ مٚ يًتخدمف اإلًٕٚن مـ أدوات ،وافىرؿٚت

 وضٓٚرة ـؾ أمر خيص ادًِؿ. ،ـام ينّؾ ضٓٚرة ـؾ مـ افَِٛ وافٍْس

 ،ٓ يًع مًِؿ أن يتجٚهِٓٚ أو أن يسـٓٚ ،م مْٟٓ حٔٚةإن افْيٚؾٜ دم اإلشال     

ـِ ؾ ،ؾًّٝ ادًِؿ وهٔئتف تٖبك افَذارة أو افتِقث افٌٔئل أو افٌكي ـْ َجٚبِِر ْب ًَ

ٌِْد اهلل  ٚ َرُشقُل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ امرِض اهلل ظَْٓظ َٕ  َؾَرَأى َرُجاًل ، َؿٚل: َأَتٚ

ُرُه،  ًْ َق َص رَّ ٍَ ًثٚ َؿْد َت ًِ َرهُ َص ًْ ـُ بِِف َص ُِّ ًَ َٚن جَيُِد َهَذا َمٚ ُي ـَ َٚل: َأَمٚ  ََ صذ َوَرَأى  ،"؟!َؾ

ٌٜ َرُجاًل  اهلل ظِٔف وشِؿ ٌَٔٚب َوِشَخ
ِْٔف ثِ َِ ُؾ  ، آَخَر َوَظ ًِ ٌْ َٚن َهَذا جَيُِد َمًٚء َي ـَ َٚل: َأَمٚ  ََ َؾ

"بِِف َثْقَبفُ 
(1)

. 

ؾال  وبدٕف، وتىٓر ؾّفصذ اهلل ظِٔف وشِؿ تْئػ  ٌلافْ هديوـٚن مـ        

ـْ َأيِب  ،رائحٜأضٔٛ إٓ تنؿ مْف  ًَ ، َأنَّ َرُشقَل اهلل َصذَّ اهللُ َرِِضَ اهلل َظْْفُ أمٚمٜ ؾ

َِّؿَ  ِْٔف َوَش َِ ، َمٚ َجَٚءيِن  "َؿَٚل: َظ بِّ ِؿ، َمْرَوٌٚة فِِرَّ ٍَ ِْ َرٌة فِ َٓ َقاَك َمْى ًِّ قا: َؾِ٘نَّ اف ـُ قَّ ًَ َت

َّٓ َأْوَصٚيِن  يُؾ إِ َٓ ِجْزِ تِل، َوَفْق َرَض َظَعَّ َوَظَذ ُأمَّ ٍْ ُٝ َأْن ُي ْد َخِنٔ ََ َقاِك، َحتَّك َف ًِّ  بِٚف

ُٝ َأْن  ْد َخِنٔ ََ َْشتَُٚك َحتَّك َف َٕ ْؿ، َوإيِنِّ  َرْوُتُف هَلُ ٍَ تِل، َف َأينِّ َأَخُٚف َأْن َأُصؼَّ َظَذ ُأمَّ

ل ِّ ِٚدَم َؾ ََ َل َم ٍِ "ُأْح
(2)

ظْف أن افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظـ أيب هريرة رِض اهلل ، 

َٓ  "َؿَٚل: وشِؿ تِلَفْق سِ - َأْن َأُصؼَّ َظَذ ُأمَّ ؾِّ  -َأْو َظذ افَّْٚ ـُ قاِك َمَع  ًِّ َمرهُتْؿ بِٚف َٕ

"َصاَلةٍ 
(3)

ٍَٕس َرِِضَ اهلل َظْْفُ ،  ـْ َأ َٓ  "َل:، َؿٚوَظ ُٝ َحِريًرا َو ًْ
ًِ ًٌَٚجٚ َأْفَغَ  َمٚ َم ِدي

                                                           

ِؾ افثقب ودم  ( شْـ أيب داود، ـتٚب افٌِٚس،1 ًْ َِٚن، حديٞ رؿؿ: بٚب دم َؽ ِْ  .4462اخُل

َقاِك، حديٞ رؿؿ: 2 ًِّ ٚ، َبُٚب اف َٓ
ِ َْْ َٚرِة َوُش َٓ  .289( شْـ ابـ مٚجف، ـَِتُٚب افىَّ

، حديٞ رؿؿ: 3 ِٜ
ًَ ُّ َقاِك َيْقَم اجُل ًِّ ، َبُٚب اف ِٜ

ًَ ُّ  .887( صحٔح افٌخٚري، ـَِتُٚب اجُل
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ـَػِّ افٌَِّْلِّ َص  ـْ  َِّؿَ ِم ِْٔف َوَش َِ ـْ ذَّ اهللُ َظ َٛ ِم َٔ ُٝ ِرحًيٚ َؿطُّ َأْو َظْرًؾٚ َؿطُّ َأْض ّْ
ِّ ، َوَٓ َص

َِّؿَ  ِْٔف َوَش َِ "ِريِح َأْو َظْرِف افٌَِّْلِّ َصذَّ اهللُ َظ
(1)

. 

ـْ شًد ٕيٚؾٜ ادُٚنصذ اهلل ظِٔف وشِؿ إمٜ ظذ  افٌْل ـام حٞ       ًَ بـ أيب ا، ؾ

ٌَِّْلَّ صذ اهلل ظِٔف وشِؿوؿٚص رِض اهلل ظْف  ُّٛ "َؿَٚل: َأنَّ اف
ٌٛ حُيِ ِّٔ إِنَّ اهلل َض

 َٛ ِّٔ َٜ  ،افىَّ ُّٛ افََّْيَٚؾ
َرمَ  ،َٕئٌِػ حُيِ َُ ُّٛ اف

ِريٌؿ حُيِ ُّٛ اجُلقدَ  ،ـَ
قا  ،َجَقاٌد حُيِ ٍُ ُأَراُه  -َؾَْيِّ

ؿْ  –َؿَٚل  ُُ ََٔت
ِ قدِ  ،َأْؾْ ُٓ َٔ قا بِٚف ُٓ َٓ َتَنٌَّ "َو

(2)
تًتقجٛ ظذ ـؾ إًٕٚن أن ؾٚفقؿٚيٜ ، 

  حيٚؾظ ظذ ًٍٕف مـ أشٌٚب افًدوى.
 

 :انٕقبٚت يٍ اَتقبل انؼذٖٔ (2

بٕٚشٌٚب دم افقؿٚيٜ مـ افًدوى، ؾُٚن  فَد أخذ افٌْل صذ اهلل ظٔف وشِؿ      

ِْٔف  بًدم افذهٚب إػ إمٚــ افتل يْتؼ هبٚ ادرض، يَقل افٌَِّْلِّ  يٖمر َِ َصذَّ اهللُ َظ

َِّؿَ  ُِقَهٚ" :َوَش َْٖرٍض َؾاَل َتْدُخ ُتْؿ بِٚفىَُّٚظقِن بِ ًْ
ِّ ُتْؿ هِبَٚ  ،إَِذا َش ْٕ َْٖرٍض َوَأ َوإَِذا َوَؿَع بِ

ٚ َٓ ُرُجقا ِمْْ "َؾاَل َِّتْ
(3)

ِْٔف رِض اهلل ظْف أن َرُشقَل اهللِ  وظـ أيب هريرة،  َِ َصذَّ اهللُ َظ

 َِّ ِرُض َظَذ "َؿَٚل:  ؿَ َوَش ّْ "ادُِْهحِّ َٓ ُيقِرُد ادُْ
(4)

مع أن افٌْل صذ اهلل ظِٔف ، هذا 

ةَ " :ٍٕك إتَٚل افًدوى بًٍْٓٚ دم ؿقفف وشِؿ َٓ ضَِرَ ُْٖل  ،َٓ َظْدَوى َو ٍَ ٌُِْل اف ِج ًْ َوُي

ٚفُِح  ُٜ  :افهَّ َْ ًَ ُٜ احَل َّ
ِِ َُ "اف

(5)
وأطٓر مٚ ؿٔؾ دم ذفؽ: إٔف  :احلٚؾظ ابـ رجٛؿٚل  ،

                                                           
1 ٍَ ، َبُٚب ِص ِٛ َْٚؿِ ؿَ ِٜ افَّْ ( صحٔح افٌخٚري، ـَِتُٚب ادَ َِّ ِْٔف َوَش َِ  .3561، حديٞ رؿؿ: ٌِلِّ َصذَّ اهللُ َظ

َِٚن، حديٞ رؿؿ:  ( شْـ افسمذي، أبقاب إدب،2 ِْ ِؾ افثقب ودم اخُل ًْ  .2799بٚب دم َؽ

ُر دِم افىَُّٚظقِن، حديٞ رؿؿ: 3 ـَ ، َبُٚب َمٚ ُيْذ ِّٛ  .5728( صحٔح افٌخٚري، ـَِتُٚب افىِّ

اَلِم، بَ 4 ًَّ َٓ ُيقِرُد مُمِْرٌض ( صحٔح مًِؿ، ـتٚب اف َٓ ُؽقَل، َو ْقَء، َو َٕ  َٓ َر، َو ٍَ َٓ َص ، َو َٜ َٓ َهَٚم َة، َو َرَ
َٓ ضِ َٓ َظْدَوى، َو ُٚب 

، حديٞ رؿؿ:   .2221َظَذ ُمِهحٍّ

 . وصحٔح مًِؿ=5756( متٍؼ ظِٔف: صحٔح افٌخٚري، ـتٚب افىٛ، بٚب افٍٖل، حديٞ رؿؿ: 5

 .2224= ـتٚب افًالم، بٚب افىرة وافٍٖل، حديٞ رؿؿ:      
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أن هذه إمراض تًدي بىًٌٓٚ مـ ؽر ٍٕل دٚ ـٚن يًتَده أهؾ اجلٚهِٜٔ مـ 

 .اظتَٚد تَدير اهلل فذفؽ

وأمره بٚفٍرار  ،أمٚ هنٔف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ظـ إيراد ادّرض ظذ ادهح         

وهنٔف ظـ افدخقل إػ مقوع افىٚظقن، ؾٕ٘ف مـ بٚب اجتْٚب  ،مـ ادجذوم

إذى، وافًٌد مٖمقر  ٚ فِٓالك أووجًِٓٚ أشٌٚبً  ،إشٌٚب افتل خَِٓٚ اهلل تًٚػ

 .بٚتَٚء أشٌٚب افٌالء إذا ـٚن دم ظٚؾٜٔ مْٓٚ

أو يدخؾ حتٝ اهلدم  ،ؾُام إٔف يٗمر أن ٓ يَِل ًٍٕف دم ادٚء، أو دم افْٚر        

ؾُذفؽ اجتْٚب مَٚربٜ ادريض  :أو يٗذي وٕحقه ممٚ جرت افًٚدة بٖٕف ُيِؽ

ِٓٚ أشٌٚب فِّرض وافتِػ، ؾ٘ن هذه ـ ،أو افَدوم ظذ بِد افىٚظقن ،ـٚدجذوم

هْر ر ؽَ دِّ ََ وٓ مُ ، هْر ؼ ؽَ ٚفِ واهلل تًٚػ هق خٚفؼ إشٌٚب ومًٌٌٚهتٚ، ٓ َخ 
(1)

. 

دٚ  ظـ افٌقل دم ادٚء ثؿ آؽتًٚل مْف، هنك افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿـذفؽ       

َؿَٚل  :َؿَٚل  ؾًـ َأيِب ُهَرْيَرَة رِض اهلل ظْف ،دم ذفؽ مـ ٕؼ افًدوى دم ادجتّع

ْؿ دِم ":َرُشقُل اهللِ صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ـُ َـّ َأَحُد ٌُقَف َٓ َٓ َي ائِِؿ افَِّذي  جَيِْري،   ادَِٚء افدَّ

ُؾ ؾِٔفِ  ًِ
تَ ٌْ "ُثؿَّ َي

(2)
 . 

ظـ افًِقـٔٚت ادًٌٌٜ فإلصٚبٜ بٕٚمراض ادًديٜ،  هنٕٚٚ اهلل ظز وجؾـام        

 ٰذ *ىي مي خي حيُّ ؿٚل تًٚػ: ؾٖمرٕٚ بحٍظ افًرض،

                                                           
 ، ط دار ابـ حزم فِىٌٚظٜ وافْؼ.69( فىٚئػ ادًٚرف ٓبـ رجٛ، ص: 1

ائِِؿ، حديٞ رؿؿ: 2 ٌَْقِل دِم ادَِٚء افدَّ  .239( صحٔح افٌخٚري، ـتٚب افقوقء، َبُٚب اف
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(1)َّ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر
 ُّٱ، وؿٚل تًٚػ: 

(2)َّمك لك اك يق ىق  ىفيف يث ىث
. 

 

 ٔجٕة اتببع اإلجشاءاث انٕقبئٛت: (3

فًِِىٜ ادختهٜ احلؼ دم اشتحداث بًض افتدابر افقؿٚئٜٔ فِقؿٚيٜ مـ و

 افتًِٔامتوجيٛ ظذ ادًِؿ أن يتٌع  ،إمراض وإوبئٜ واحلد مـ إتنٚرهٚ

افهحٜٔ افتل يهدرهٚ أوفق إمر وأهؾ آختهٚص فتَِٔؾ ؾرص إتَٚل افًدوى 

 .تَٔٔد دٌٚح أو مًْف تِؽ افتًِٔامت حتك فق ـٚن دم ،دم حٚفٜ إتنٚر إوبئٜ

: ومًْٚهٚ أن )فقيل إمر تَٔٔد ادٌٚح( :ّـ افَقاظد افٍَٜٓٔ ادًتَرة ؿٚظدةؾ

" ِٜ َّٔ ِظ َمِٚم َظَذ افرَّ ف اإْلِ ِٜ  َتَكُّ َح َِ "َمُْقٌط بِٚدَْْه
(3)

ويراد بٚدهِحٜ هْٚ: ادهِحٜ ، 

ومـ ثؿ ؾِِحٚـؿ  ،ـام إٔف يراد هبٚ ادهِحٜ افًٚمٜ ،ٓ ادٌِٚة ،ادًتزة أو ادرشِٜ

بًد افْير افًِٔؿ وافتحري  ،تدبر وشٔٚشٜ افُثر مـ إمقر وؾؼ اجتٓٚده

ممـ يتًّقن بٚفًدل،  ،اخلزةو مًتًْدا إػ اشتنٚرة أهؾ آختهٚص ،افدؿٔؼ

مع اظتٌٚر  ،صئقن افرظٜٔدم شٔٚشٜ وتدبر  ،وؿقة اخلزة ،وإمٕٜٚ ،وافهدق

وهق ادهِحٜ ،افوٚبط افُع
(4)

 . 

اتٌُٚظف يِزم  فرظٜٔ وٓ صؽ أن مٚ يَقم بف ويل إمر هق مـ مهِحٜ ظّقم ا

َٜ دِم ": اهلل ظِٔف وشِؿ صذوظدُم خمٚفٍتف، وؿد ؿٚل  ِٜ اهللَٓ َضَٚظ َٔ ِه ًْ ُٜ  ،َم اَم افىََّٚظ َّٕ إِ

                                                           
 .[6، 5 ، أيتٚنادٗمْقن]شقرة ( 1

 .[32 أيٜ]شقرة اإلهاء، ( 2

اَمِن، فزيـ افديـ بـ إبراهٔؿ بـ حمّد، ادًروف بٚبـ ٕجٔؿ3 ًْ َٜ افُّْ ٍَ ْٔ
ِ ِٛ َأيِبْ َحْ ٌَُٚه َوافََّْيٚئُِر َظَذ َمْذَه َْص ْٕ ادكي، ص:  ( ا

 م.1999 -هـ  1419، ط دار افُتٛ افًِّٜٔ، بروت، فٌْٚن، افىًٌٜ: إوػ، 144

 م، بتكف.2413هـ /1434، ط 282-5/278اإلؾتٚء ادكيٜ ( مقشقظٜ افٍتٚوى ادٗصِٜ، دار 4
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ُروِف  ًْ "دِم ادَْ
(1)

وادٍٓقم أن ـؾ مٌٚح أمر بف اإلمٚم دهِحٜ  ؿٚل اخلٚدمل: )...، 

داظٜٔ فذفؽ ؾٔجٛ ظذ افرظٜٔ إتٕٔٚف( 
(2)

وظْد افنٚؾًٜٔ: جيٛ ضٚظٜ اإلمٚم دم ، 

أمره وهنٔف مٚ مل يٖمر بّحرم
(3)

. 

ٚ دٚ يٗدي إػ وؿقع ؾ ًً ًٜ فِّهِحٜ افًٚمٜ، ودؾ ّٔد ادٌٚح: رظٚي ِقيل إمر أن يَ

 ،إجراءات احسازيٜ ووؿٚئٜٔ بٍرضافوـرر افًٚم، وحًٍيٚ فهحٜ وشالمٜ افًٌٚد 

 إِػ ؽر ذفؽ ممٚ يتًِؼ بٚفنٖن افًٚم.

  :أيخهت تقٛٛذ انًببحيٍ 

ِحقم إوٚحل ؾقق ثالثٜ أيٚم: ؾّام فادِّخٚر  تَٔٔد افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ      

هق مًِقم أن ادًِؿ مٌٚح فف أن يّدخر مٚ حيتٚجف مـ ؿقت ومٕٜٗ، ومٌٚح فف أن 

َـّ رشقَل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿيٍَْف ظذ ؽ ّٔد هذا آّدخٚر  ره ممـ يريد، فُ ؿ

َقعِ  ـْ َ ْٕ ـِ ا َٜ ْب َّ َِ ـْ َش ًَ ِْٔف ، َأنَّ َرِِضَ اهلل َظْْفُ  بثالثٜ أيٚم، ؾ َِ َرُشقَل اهلل  َصذَّ اهللُ َظ

َؿ َؿَٚل:  َِّ ًْٔئٚ"َوَش ٍٜ َص َد َثٚفَِث ًْ ْٔتِِف َب َـّ دِم َب ْؿ َؾاَل ُيْهٌَِح ُُ ك ِمْْ ـْ َوحَّ "َم
(4)

ودٚ جٚء  ،

: ًٍٕؾ ـام ؾًِْٚ افًٚم ادِٚض افًٚم ادٌَُؾ وشٖفقا رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ

قا َوا"؟ ؾَٚل:  ُّ
ًِ ُِقا َوَأْض ََٖرْدُت َأْن ـُ ٌد، َؾ ْٓ ِس َج َٚن بِٚفَّْٚ ـَ َٚم  ًَ ِخُروا، َؾِ٘نَّ َذفَِؽ اف دَّ

ٚ َٓ ُْٔقا ؾِٔ ًِ "ُت
(5)

دهِحٜ مٗؿتٜ  ـٚن ؾٚفْٓل افقارد مـ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ، 

                                                           
ُدوِق، حديٞ رؿؿ: 1 ( متٍؼ ظِٔف: صحٔح افٌخٚري، ـتٚب أخٌٚر أحٚد، َبُٚب َمٚ َجَٚء دِم إَِجَٚزِة َخَزِ افَقاِحِد افهَّ

7257،ٍٜ
َٔ ِه ًْ َُمَراِء دِم َؽْرِ َم ْٕ ِٜ ا  .1844حديٞ رؿؿ:  ، وصحٔح مًِؿ، ـتٚب اإلمٚرة، َبُٚب ُوُجقِب َضَٚظ

 هـ، مىًٌٜ احلٌِل.1348، ضـ 62/ 1( بريَٜ حمّقديٜ دم ذح ضريَٜ حمّديٜ فِخٚدمل احلٍْل، 2

)روح ادًٚين دم تًٍر افَرآن افًئؿ وافًٌع ادثٚين(، فنٓٚب افديـ حمّقد بـ ظٌد اهلل احلًْٔل  ( تًٍر إفقد3

 هـ.1415بروت، ، دار افُتٛ افًِّٜٔ، 1، ضـ 65، 64/  3فألفقد، 

لِ 4 َد َثاَلٍث دِم َأوَّ ًْ ََوِٚحلِّ َب ْٕ قِم ا ِؾ حُلُ ـْ ـْ َأ ِل َظ ْٓ ـَ افَّْ َٚن ِم ـَ َِٔٚن َمٚ  ْشاَلِم، ( صحٔح مًِؿ، ـتٚب إوٚحل، َبُٚب َب  اإْلِ

ِخِف َوإَِبَٚحتِِف إَِػ َمَتك َصَٚء، حديٞ رؿؿ:  ًْ َٕ َِٔٚن   .1974َوَب

ٚ، حديٞ رؿؿ: ( صحٔح افٌخٚري، ـتٚب شْٜ إوح1 َٓ ُد ِمْْ قِم إََوِٚحلِّ َوَمٚ ُيَتَزوَّ ـْ حُلُ ُؾ ِم ـَ ْٗ  .5569ٜٔ، َبُٚب َمٚ ُي
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بٌرض أن يىًؿ افٌْل افٍَر، ؾٓذه ـٕٚٝ ضورة وحٚفٜ مًْٜٔ  دم ذفؽ افًٚم

ٚ دهِحٜ ظٚمٜ ًَ  .ومٗؿتٜ: حتَٔ

تؿ تٍْٔذه مـ إجراءات احسازيٜ يومـ إمثِٜ افًكيٜ دم تَٔٔد ادٌٚح: مٚ 

حير  –، وافتل مْٓٚ: )احلجر افهحل دم حٚفٜ إتنٚر إمراض وإوبئٜ ووؿٚئٜٔ

ِّتٍٔػ أظداد افًٚمِغ بٚدٗشًٚت  –إؽالق أمٚــ افتجًّٚت   –افتجقال 

 ... إفخ(.نٜٔ إتَٚل افًدوىإؽالق دورات ادٔٚه افًٚمٜ ودم ادًٚجد خ – افًٚمٜ

 وآشتْٚد إػ ،ري افدؿٔؼبًد افْير افًِٔؿ وافتح-قيل إمر هْٚ فؾ٘ن 

تٖـد ين أ -وإمٕٜٚ ،شتنٚرة أهؾ آختهٚص ممـ يتًّقن بٚفًدل، وافهدقا

إتنٚر مرض أو وبٚء أن يتخذ مـ ف أن هْٚك مًٍدًة متحََٜ بًٌٛ ديف

ًٜ  :بًض ادٌٚحٚت ُد ِّٔ ََ تُ افتل جراءات افقؿٚئٜٔ اإل ًٜ فِّهِحٜ افًٚمٜ، وإؿٚم رظٚي

ٍٜ مًتٌَِٜٔ. ًٌٚ دًٍْ  ٕرـٚن إمـ وافًالمٜ، وحًٍيٚ فهحٜ وشالمٜ افًٌٚد، وجِ

 : انحجش انصحٙ( 4

أو وبٚء دم مُٚن خٚص بًًٔدا ظـ بّرض هق ظزل أؾراد أو جمّقظٜ مهٚبغ      

وإوًٚف  ،وإؾًٚد احلٔٚة ،ؽرهؿ مـ افْٚس خقًؾٚ مـ إتَٚل افًدوى

وافٌرض مـ ذفؽ احلجر  ،ؾٓق إجراء وؿٚئل ٓ ئًٛ إصخٚص ،ادجتًّٚت

 .مـ إتنٚر إمراض افقبٚئٜٔ وحمٚسهتٚ وافَوٚء ظِٔٓٚ احَلدُّ 

 أول مـ أشس فِحجر افهحل وفِىٛ هق ٌْٕٔٚ صذ اهلل ظِٔف وشِؿ فَد ـٚن     

ٚ ًٕ ك ـََٓ ُيقِرَدنَّ مُمِْرٌض َظِ" يَقلحٔٞ  ،افقؿٚئل مْذ أـثر مـ أربًٜ ظؼ ؿر

"حٍّ ـُمِه 
(1)

ًٌٚ ـحتك ٓ يُقن ادو ، ر بٚٔخريـ دم ٚق افيإحلدم ريض شٌ

                                                           
ٜ، حديٞ رؿؿ: 1  .5771( صحٔح افٌخٚري،ـتٚب افىٛ، بٚب ٓ َهٚمَّ



-81- 

 

 

 

ُتْؿ بِِف ":صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ويَقل ،ادجتّع ًْ
ِّ َْٖرٍض )أي: بٚفىٚظقن( إَِذا َش بِ

ْٔفِ  َِ َدُمقا َظ َْ ُتْؿ  ،َؾاَل َت ْٕ َْٖرٍض َوَأ ُرُجقا ؾَِراًرا ِمْْفُ َوإَِذا َوَؿَع بِ ٚ َؾاَل َِّتْ "هِبَ
(1)

ودم ذفؽ ، 

فِْٚس مـ افدخقل إػ افٌِدة ادهٚبٜ  حتذير واوح مـ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ

 .ومْع ـذفؽ أهؾ تِؽ افٌِدة مـ اخلروج مْٓٚ ،ٚفقبٚءب

ظذ هنٟ افٌْل صذ اهلل ظِٔف  -روقان اهلل ظِٔٓؿ-شٚر  افهحٚبٜ افُرام وؿد 

ؾراظقا مهِحٜ افٍرد وادجتّع بًٌؾ افقؿٚيٜ واحلجر افهحل أو افًزل ، وشِؿ

وي إٔف َمرَّ ؾٍل ظٓد  ظّر بـ اخلىٚب رِض اهلل ظْف رُ   :ادْزيل، وضٌَقه دم حٔٚهتؿ

:ٚ َٚل هَلَ ََ ، َؾ ِٝ
ْٔ ٌَ ٍٜ َوِهَل َتُىقُف بِْٚف َس فَْق  بِْٚمَرَأٍة جَمُْذوَم ِذي افَّْٚ ْٗ َٓ ُت َٜ اهلل،  َيٚ َأَم

 َِ ْٔتِِؽ َج ِٝ دِم َب
َٚن َؿْد "ًْ ـَ ٚ: إِنَّ افَِّذي  َٚل هَلَ ََ َد َذفَِؽ، َؾ ًْ ٚ َرُجٌؾ َب رَّ هِبَ َّ ، َؾ ْٝ ًَ َِ ، َؾَج

ًِّٔتٚ َُٔف َم ًّٔٚ َوَأْظِه ُف َح ًَ ُضِٔ ِٕ  ُٝ ْْ ـُ : َمٚ  ْٝ َٚف ََ هَنَِٚك َؿْد َمَٚت َؾْٚخُرِجل، َؾ
(2)

. 

 

*                *            * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .5734( صحٔح افٌخٚري، ـتٚب افىٛ، بٚب مٚ يذـر دم افىٚظقن، حديٞ رؿؿ: 1

 .954جٚمع احلٟ، حديٞ رؿؿ: ( مقضٖ اإلمٚم مٚفؽ: ـتٚب احلٟ، بٚب 2
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  .بٚفَدوة افسبٜٔ  .17



-83- 

 

 

 

 انصفحت انًٕضٕع و

18.   :ًٚٔ   .افقؿٚيٜ مـ إٓحراف افًِقـلثٕٚ

  .افْٓل ظـ ادخدرات واإلدمٚنثٚفًثٚ:   .19

  .افقؿٚيٜ مـ افتٍُؽ إهيافٍهؾ افثٚفٞ:   .24
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