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 ا،ــيٌب ًدًائـلـة القــإىل ط

 لم،ـــــلْو ًســلَ اهلل عـذ صــمـا حمــيائــفـذان ًشــــح األتـْـافــًع

 ح.ــفـــشّـــذه الشـــشب مه ّــو ًالشــٌضـــاه، ًًسًد حــشًح  للقْــاقد الــمه اشر

 .حـْالــالغ    يتــًصًج. اـا ذعثـمــذما فــال. قــا خبــمــادا فــج ضّه ضّــذَُّ العــإىل ًال

 اء،ـاىذّه األًفْــاء، ًاجملــه األذقْـاملخلصْ ًإىل قادج ًجنٌدا،  ذاءـــإىل الشي

 ه.ـــٌطــه ًالـــذّــشج الـمــَ جـلــاتضني عـــقــال

 فضٌا علَ الظلم ،وـرإىل شعٌتنا العشتْح ًاإلسالمْح الزّه ا

 .ًإىل جْل الصحٌج اإلسالمْح الشائذج اليت أخزخ علَ عاذقيا مسؤًلْح النصشج 

ٍ احلضّه، ًاألسشٍ املْامني، إن ظلمح اللْل آرود تالشحْل سشإىل حشاط العقْذج ًمحاج الذّه، إىل امل

 النياس تعذ لْل هبْم.لٌْلذ 

 إىل مه تادلريم احملثح ًاألخٌج فثادلٌوِ، 

 الصحثح. ًوعم   ًوعم السنذ،   خٌج، اإل   وعم  فكاوٌا 

 إىل كل ىؤالء أىذُ حبثِ ىزا

 غــْـشكم ّـشضـَ تـحـثـش الٌسق  أوا  ال أىــذُ إلــْــكم ًسقــــاً

 إحــرــــشق  ـا الـــطـــشطّــثــقــَ إرا مـ  إوــمــا أىــذُ إلــْكم فكشاً
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 .(ُ)چڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  چ  نطالقان مف قكله تعالى:ا

يفن كفهػػػػـ النأيػػػػيفن كع ػػػػظ أشػػػػررؾ رأػػػػ، كأعمػػػػدؾن طمعػػػػان فػػػػ، أف ت ػػػػت    ػػػػ،  فتػػػػكح العػػػػارف
تماـ هذا الأعث. ل،ؿ أعمدؾ رأ، أف أررمتن، كيسرت أ ؛المرس يف  إرماؿ الدراسات الع يا كا 

الشػػرر كيميػػؿ اامتنػػافن مػػف أسػػتاذم كشػػي ، الرػػريـ ف ػػي   الػػدرتكر:  رمػػا كأتمػػدـ أ ػػالص
صػػػاعب الع ػػـ العمػػػيـ كالمنطػػؽ المػػػكيـن كالػػرأم السػػػديد الػػذم تشػػػرفت أمأكلػػػه  ماار رحأدمااادحا    ااا 

اإلشػػراؼ   ػػى الرسػػال ن ف ػػـ  يػػملك يهػػدان مػػف النصػػ  كالر ايػػ ن ممػػا رسػػى الأعػػث ع ػػ  مػػف الركنػػؽ 
لػى النػكرن فيػزاهلل ان  نػ،  يػر مػا يػزل أسػتاذان  ػف طالأػه كأسػمؿ كاليماؿن عتى  رج مف أرمامػه إ

 أف يأارؾ ف،   مه ك م ه كأف  ييع ه ذ ران لإلسالـ كالمس ميف. ان 
 كالشرر مكصكؿ إلى أستاذٌم الرريميف:

 ع ظه ان كر اهلل.  ح اا  اااادادحا ارماارحداااار اام ف ي   الدرتكر:
 ع ظه ان كر اهلل.  حةاارجاعح رم حمدمدحأب  ف ي   الدرتكر:

  ى ت   هما أمأكؿ مناقش  هذا الأعثن أعد أف أفرغا له يزءن مف كقتهمان فيادا فما أ الن 
ان  نػ،  اقدما فما تعأان كأسأغا   يه مف كاسع   مهمان كسديد رأيهمان مما زاد الأعث رفع  فيزاهمػ

  ير اليزاء.
ح الع مػػػ، الشػػػامبن صػػػاعأ  المرتأػػػ  الع يػػػ ن كأتمػػػدـ أالشػػػرر إلػػػى اليامعػػػ  اإلسػػػالمي  الصػػػر 

كالمنارة الع مي ن م ري  الشػهداءن ك  ػى درأهػـ المػادة ااكفيػاءن كمػف    هػـ أسػكد النصػر كالتمرػيفن 
 كأ ص أالذرر ر ي  الشريع  كالمانكفن ك مادة الدراسات الع يا.

كقتػان كاسػعان  كييب   ،  أف أشرر ف ي   الػدرتكر: يػكنس معػ، الػديف ااسػطؿ الػذم اقتطػع
رشادم إلى مرامف الن ع لهذا الأعث.  لتكييه، كا 

قكيدر الذم  اش مع،  مر رسالت، منذ أف رانت معمد  كأسيؿ شرران  اصان ا ،: رماؿ
 غرسان ف، أرمامها عتى استكت   ى سكقها تعيب الدارسيف.

                                                 
 .ٕسكرة إأراهيـ اآلي  (ُ) 



 

ر شػعت كأ يػه  مػار الغ ػار ياسػ كأ ػص مػنهـ  أػد أتمدـ أالشرر اسرة مسيد اليامع الرأيػرأخيرًا:ح
ك مصػعب سػمير  كصال  سالـ شأير كصأع، معمػد شػرير كيػكنس أيمػف المػدرة كأعمػد معمػد المػدرة

مامػػه الػذيف تمنػػكا لػ،  رػػؿ ن فرػػاف لرػؿ أصػػم  كتػػامر معمػد نمػػر  اشػكر بأأػك عطػ كركادهلل كمؤذنػه كا 
 كرؿ مف ساهـ ف، إ راج هذهلل الرسال  كلك أالم يؿ. ير 
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ن العمػػد ن الػػذم أنعػػـ   ينػػا أهػػذا الػػديفن فيع نػػا أػػه سػػادة ل عػػالميفن العمػػد ن رب العػػالميف

فمف سار   ى هديػه فهػك مػف الطػا عيف الممػرأيفن كالصػالة كالسػالـ   ػى أشػرؼ اانأيػاء كالمرسػ يف 
 لطاهريفن عراس العميدة كعماة الديف.اك  ى آله كصعأه الطيأيف حسيدنا معمد 

 أما بعد: 

فػػػ، معررػػػ  الصػػػراع أػػػيف العػػػؽ  نهميتػػػه فػػػ، عيػػػاة اامػػػ  المسػػػ م إف اامػػػف ال رػػػرم لػػػه أفػػػ 
 كالأاطؿن كتمثيرها   ى ال ركريات ال مسن كيكهرها العمؿ مناط التر يؼ.

رأمػا يتأنػكف  ؼرػر المنعػر  ف مف ناعي  أف أصػعاب الممف ال ررم يؤثر   ى اارما أف اا
العرػػـ كمصػػال  العأػػاد فػػ، أمػػكر كالشػػريع  مأناهػػا كأساسػػها   ػػى  نسػػ كريات كتصػػرفات ت ػػؿ أػػاامف

ٺ  چ : ها انعػداـ اامػفن قػػاؿ تعػالى فػ، معػػرض عديثػه  ػف قػػريشد سػػيعػادن الػذم معػاش كالمال

 .(ُ)چٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ 
كاامػػف ال رػػرم يعػػافظ   ػػى ريػػاف اامػػ  كسػػيادتها كتميزهػػا  ػػف غيرهػػا مػػف اامػػـن فااميػػاد 

كصهـ كأيسادهـن فإذا كثؽ أأناء اام  مف صػع  تماس أعمكؿ أأناءها كأفرارهـ ا أش  كالع ارات
 ف ذلؾ التماسؾ كالتراأط كهذا يمثؿ المكة أماـ اامـ اا رلن الػذم يعميهػا  جأفرارهـ كمعتمداتهـ نت

 راؽ الذم يسأب الكهف كال عؼ.تمف اا 
كاامف ال ررم له كسا  ه الت، مف  اللها يتعمؽن كمعا نه الت، تر ػاهللن رمػا أف ل ػكاأطه 

 ثر الأال  ف، إرساء معالمه كتعميؽ متط أاته.اا
كاامػف ال رػرم يعمػ، اافػػراد كالميتمعػات مػف اانعػػراؼ الػذم ييػاف،  ػػف الطريػؽ المسػتميـ عصػػف 

 .(ِ) چچ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎٹ ٹ چ النياةن 
 عػػػرؼ كسػػػ كره كنعاليػػػهنف النعػػػراؼ أسػػػأاب كمظػػػاهر نتعػػػرؼ مػػػف  اللهػػػا   ػػػى طأيعػػػ  الم

 .ا الشرع العنيؼنالعالج المناسب مف  الؿ ما يم يه   ي

                                                 
 .ْسكرة قريش اآلي  (ُ) 
 .ُّٓسكرة اانعاـ اآلي  (ِ) 
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ػ
ػ:إضىػاألطورػاضتاضغظػترجعػأعطغظػاضطوضوع

إلػػى  ػػركرة إ مػػاؿ العمػػؿ الصػػعي  فػػ، اليكانػػب إف المػػرآف الرػػريـ كالسػػن  النأكيػػ  أشػػارت  -ُ
الشر ي  المع كم  ل كصكؿ إلى أهداؼ شر ي  مط كأػ ن ا يمرػف الكصػكؿ إليهػا إا أػالنظر 

  ب؛ لتعميؽ مصال  العأادن ك أط هذا الت رير   ى أسس س يم ن كقكا د متين .كالط
 اا تػػػراؽإف اامػػػف ال رػػػرم هػػػك أسػػػاس اامػػػف... كهػػػك اليػػػدار الػػػذم تػػػتعطـ  نػػػدهلل سػػػهاـ  -ِ

 الع ارمن فيمنع أذلؾ اا طراب ف، ال رر كال  ؿ ف، العمؿ. كااستالبالثماف،ن 
سػػػالمي  عايػػػ  اامػػػ  المسػػػ م  إلػػػى تمصػػػي ه يأػػػيف مك ػػػكع اامػػػف ال رػػػرم فػػػ، الشػػػريع  اإل -ّ

أا تأػارهلل أعػػد أهػػـ أنػػكاع اامػف فػػ، مكايهػػ  اانعػػراؼ ال رػػرم المكيػه  ػػد أأناءهػػا مػػف قأػػؿ 
مػػف أريػػؽ زا ػػؼ كع ػػارة كاهيػػ ن كتسػػ يط ال ػػكء   ػػى مػػا  هالميتمعػػات الغرأيػػ  كمػػا تعم ػػ

 يعيؽ تعميمه كيهدـ أنيانه.
اـ الم تصيف ف، مياؿ الشريع  اإلسالمي  لمعرفػ  إف هذا المك كع يمت، أمثاأ  الم تاح أم -ْ

 ال كاأط الشر ي ن كاستنأاط المكا د اامني  مف  الؿ المرآف كالسن  النأكي .
ػأدبابػاختغارػاضطوضوع:

ا أػد مػػف أيػػاف عرػػـ معرفػ  المػػنهج الصػػعي  المػػا ـ   ػػى ال رػر الصػػعي  عتػػى يعمػػؽ المػػرء  -ُ
نعػػػراؼ كسػػػأؿ  اليػػػه عتػػػى نعمػػػؽ النتػػػا ج ر ػػػا رأػػػهن كأالتػػػال، ا أػػػد مػػػف معرفػػػ  عرػػػـ اا

 المريكة الت،  نكانها اامف ال ررم.
إف ظهػػكر مػػف يتصػػدر ال تػػكل مػػف عػػدثاء ااسػػناف ممػػف يتسػػمكف أاان عػػاؿ كالعاط ػػ  ك ػػدـ  -ِ

الدرايػػ  أػػالكاقع أدل إلػػى عػػكادث يسػػاـ تشػػيب منهػػا رؤكس الغ مػػافن اامػػر الػػذم أدل إلػػى 
طئ هػؿ االتػزاـ أمػا انطأػع فػ، أذهػانهـ مػف تصػكر  ػاس ؾ ل دماء كن كر  ام  الناس مف أ

 ػػف اإلسػػالـن ممػػا أكيػػب   ينػػا معرفػػ  عرػػـ ذلػػؾن كأيػػاف مػػف يعػػؽ لػػه التعػػدث فػػ، ق ػػايا 
 الناسن كمعرف  ال كاأط الت، تيعمؽ ااطم ناف لصع  المنهج.

أيػػاف سػػر قػػكة اامػػ  اإلسػػالمي  كتميزهػػا عيػػث ا يت ػػ  ذلػػؾ إا مػػف  ػػالؿ إظهػػار فررهػػا  -ّ
 ي . الصع
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أعد الأعث كالتنميبن كف، عدكد اطال ،ن كسؤاؿ أهؿ الع ـن لـ أقؼ   ى رسال  كاعدة مرتكأ  أهذا 

 رتاأتهـن كمنهـ:أأعاثهـ ك ف،  اامف ال ررمالعنكافن غير أف هناؾ مف تناكلكا 
 .الشريع  اإلسالمي  كدكرها ف، تعزيز اامف ال ررم - أد الرعمف السديس .ُ
 .ممكمات اامف ف، المرآف الرريـ -ؿإأراهيـ الهكيم .ِ
 .المكا د ال مهي  المتع م  أاامف الشامؿ -نكر الديف ال ادم، .ّ
 .مف فرريان آنعك ميتمع  - أد الع يظ المالر، .ْ
 .الكسطي  ف، اإلسالـ كأثرها ف، تعميؽ اامف -سعيد أف فال  المغامس، .ٓ
  كء المرآف الرريـ. ف، اامف   ىاانعراؼ ال ررم كأثرهلل  - أد العميد السعيأان، .ٔ

كلػـ تتطػرؽ إليػه  التعريؼ كالم هـك كااهمي ن اامف ال ررم مف ناعي  تإف هذهلل الدراسات تناكل
ف تعر ػػت لمشػػرك ي  اامػػف ال رػػرممػػف الناعيػػ   ن رػػذلؾ لػػـ ت ػػع  ػػكاأط لرمػػف ال رػػرم ال مهيػػ  كا 

ثأػػات كيكدهػػا ف مػػط لػػذا فمػػد تناكلػػت فػػ، ك اليػػان لالنعػػراؼ ال رػػرم ممػػا يظهػػر أنهػػا تطػػرح المشػػر   كا 
دراست، عرـ تعميؽ اامف ال ررم ككسا  ه ك كاأطهن ك ريت   ى اانعراؼ ال ررم كأينت أسأاأه 

 كمظاهرهلل ك تمت دراست، أالعالج لالنعراؼ ال ررم مف الناعي  ال مهي .
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ػ
ػ

ػاألطنػاضغصريػسيػاضذرغطظػاإلدالطغظػػ
 

 
ػهطغؼومػاألطنػاضغصريػطذرورغتهػوحصطهػوأعطغت

ػطباحث:ػثالثظوسغهػ

 .املبخث األول: مفهوم األمن الفكري

 .املبخث الثاني: مشروعية األمن الفكري وحكنه

 .املبخث الثالث: أهنية األمن الفكري

 
ػطحاضنػاألطنػاضغصري،ػودائضهػوضوابطه

ػطباحث:ػثالثظوسغهػ

 .املبخث األول: حماضن األمن الفكري

 .لفكرياملبخث الثاني: وسائل حتقيق األمن ا

 .املبخث الثالث: ضوابط األمن الفكري
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ػطغؼومػاالظحرافػاضغصري

ػأدبابه،ػوطظاعره،ػورالجه،ػوأثرهػرضىػاألطن

ػطباحث:ػخطدظوسغهػ

 .املبخث األول: مفهوم االحنراف الفكري

 .املبخث الثاني: أسباب االحنراف الفكري

 .املبخث الثالث: مظاهر االحنراف الفكري

 .ر االحنراف الفكري على األمنـاملبخث الرابع: أث

 .الج االحنراف الفكريـاملبخث اخلامس: ع
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ػبحثػاضطظؼجػاضوصغيػاالدتػرائي:اضسيػػتاتبط
 :ا تمدت ف، هذا الأعث المنهج ااستمرا ، الكص ،ن كاتأعت فيه ال طكات التالي     

ت رتب ال مػهن كمرايعػه العديثػ  كالمديمػ  مهاالمك كع ف، أ أعثت  ف أصؿ -ُ
 يتسـ الأعث أااصال  كالمعاصرة. عتى
 هب ال مهيػػ ن متعريػػان اكقػد قمػػت أممارنػػ  أدلػ  المسػػا ؿ الم ت ػػؼ فيهػػا أػيف المػػذ -ِ

 المذهب الراي  أعسب دلي ه.
 أذرر اسـ السكرة كرقـ اآلي . ؛اآليات إلى سكرها ت زك  -ّ
  ريت ااعاديث مف مصادرها ااص ي . -ْ
 سأيالن. نسأتي المع كمات إلى أصعاأها ما استطعت لذلؾ -ٓ
كثمػػػت المرايػػػع كالمصػػػادر فػػػ، العكاشػػػ،؛ مأتػػػد ان أػػػالمؤلؼن ثػػػـ اسػػػـ الرتػػػابن  -ٔ

 كرقـ اليزء كالص ع ن كالأاق، أفردته ف، المصادر كالمرايع.
 ذي ت الأعث أ هارس  ام  تت مف: -ٕ
 فهرس اآليات المرآني . - أ
 فهرس ااعاديث النأكي .  - ب
 فهرس المرايع كالمصادر. - ت
 فهرس المك ك ات.  - ث
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ػاضطبحثػاألول
ػطـغـؼــومػاألطــــنػاضــغــصـــري

لتعديػػد م هػػـك سػػ يـ كدقيػػؽ لمصػػط   اامػػف ال رػػرمن ك ػػأط م ػػمكنهن ي ػػـز المػػركر أعػػدة 
 طػكات يرمػػؿ أع ػػها أع ػانن كأكؿ هػػذهلل ال طػػكات التعريػؼ أػػاامف ال رػػرم أا تأػارهلل مررأػػان كصػػ يانن 

دراؾ عميمتهن  فهك يعتاج إلى تعريؼ م رداته؛ إذ يتكقؼ فهـ معنا  ى فهـ رؿٍّ مف يز ياته   ػى هلل كا 
؛ أغرض الكصكؿ إلى التعريؼ العػاـ ل مررػب الكصػ ، فػ، يم تػهن كرػذا الكصػكؿ إلػى التعريػؼ اًعدى 

 الم تارن كذلؾ مف  الؿ النماط الثالث  التالي :
ػأواًل:ػتطرغفػاألطنػضعًظػواصطالحًا:

ػتطرغفػاألطنػضعًظ:ػ-أ
هيـ ال غكيػػ  ذات الثػػراء فػػ، المعنػػى؛ لشػػمكليتهن كتعػػدد اليكانػػب يعػػد م هػػـك اامػػف مػػف الم ػػا

 الت، يتناكلهان كفيما ي ، أياف مكيز لذلؾ:
 :يقصدحبكلمةحاألمنحف حا لغةح ك نحا قلبح ا هد ءحا نف  ح عدمحا خ ف -1

قػػاؿ اأػػػف فػػػارس: )الهمػػزة كالمػػػيـ كالنػػػكف أصػػالف متمارأػػػاف: أعػػػدهما اامانػػ  التػػػ، هػػػ،  ػػػٌد 
 .(ُ)ها سيركف الم بن كاآل ر التصديؽ(ال يان ن كمعنا

نػه  نان كأمىن  أ تعتػيف فهػك آًمػفن كآمى ن كقد أًمف مف أاب فىًهـ كسى ـن كأمى ان  أمعنىن كااىمىافي كااىمى
كؼً  غيريهللي مف ااىٍمف كااىمىاف... كااىٍمفي ً ٌد ال ى
(ِ). 

ن ر ىًرحى  ا ؼن أًمفى ن رصاًعبو ً دُّ ال ى نى نن كيماؿ اٍاىٍمفي كاآلًمفي نان كأمى ن أٍمنان كأمانانن أ ىٍتًعًهمان كأمى
ػدو فػ، رػؿ   نيػهي ريػؿُّ أعى ػزىةو: يىٍممى نى هن رهيمى ؿه أيمى . كرىيي ن رى ىًرحو كأميرو ٍمنانن أالرسرن فهك أًمفه كأًميفه معر رتيًفن كا 

 .(ّ)ش،ءو 
كمنهػا يهػا كهذا المعن، ما ذررهلل الم سركف ف، تعريؼ اامف  ند ت سيرهـ لآليات التػ، كرد ف

" مصػػدر األماانن ك"(ْ) چٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  چ قكلػػه تعػػالى:  ت سػػيرهلل الطأػػرم  نػػدمػػا ذرػػرهلل 

                                                 
 . ُّّص ُمماييس ال غ  ج -( اأف فارس(ُ
 .ُٓص ُم تار الصعاح ج -( الرازم(ِ
 . ُْٗص ْالمامكس المعيط  ج -( ال يركز آأادم(ّ
 .ُِٓ( سكرة الأمرة اآلي  (ْ



 

 
ُْ 

نمػػا سػػماهلل ان  اف العػػـر رػػاف فػ، الياه يػػ  معػػاذان لمػف اسػػتعاذ أػػهن ؛ أمنػان  مػف: أمػػف يػػممف أمنػانن كا 
 .(ُ)عتى ي رج منهكراف الريؿ منهـ لك لم، أه قاتؿ أأيه أك أ يهن لـ ييهىي ٍيه كلـ يعرض له 

 كمرحأنهحيقصدحبهحا ثقةح ا طمأنينة: -2

ٍنػػتي غيػػرم مػػف ااىٍمػػف  ن كآمى قػػاؿ اأػػف منظػػكر: )ااىمػػافي كااىمانػػ ي أمعنػػىن كقػػد أىًمٍنػػتي فمىنػػا أىًمػػفه
ػػٍممىفي مك ػػعي ااىٍمػػًفن كاامػػفي المسػػتييري  كااىمػػافن كااىٍمػػفي  ػػدُّ ال ػػكؼ كااىمانػػ ي  ػػدُّ الً يانػػ ... كالمى

مىفى   ػػػى ن سػػػه(ليىػػػمٍ 
نىػػػ ه أم يػػػممف ريػػػؿ  أعػػػدو كيثػػػؽ أػػػهن كيممنػػػه النػػػاس كا ي ػػػافكف (ِ) ن كيمػػػاؿ فػػػالف أيمى

 .(ّ)غا  ته
نىػػ ن كأىمانػػانن كآمننػػ، ييػػٍؤمنن، إيمانػػان. كالعػػرب تمػػكؿ: ريػػؿ  ػػؿى أىٍمنػػان كأىمى كيمػػاؿ أي ػػان: أًمٍنػػتي الٌريي

ن إذا راف أمينان  ن كاامف اطم ناف (ٓ)چٿ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٹ ٹ چ ن (ْ)أيم افه
 .(ٔ)الن س كسالمتها مما ت افه

 أرىحأنحجمياامحمناارن حاألماانح  تاارفرح  دقيااوحا  ااكينةح ا طمأنينااةاحا  اا حماانح ااأنهرحأنح
ح  ددحا فكرح ا قلبحعلىحا صراطحا م  قيم.

ػتطرغفػاألطنػسيػاالصطالح:ػ-ب
د ري إليػػه الأػػاعثكف  نػػتعػػددت التعري ػػات ااصػػطالعي  لرمػػف أػػا تالؼ المنظػػكر الػػذم يىٍنظيػػ

مؤثرة ف، الميتمعات؛ أؿ كف، اام  يميعػانن ف يػه تسػتمر   كفا  ي  تعري هـ لرمفن مما يمنعه عيكي
ػػػػافىظي مػػػػف  اللػػػػه   ػػػػى المرتسػػػػأات الدينيػػػػ  كالثمافيػػػػ   العميػػػػدةن كتػػػػممف الػػػػأالدن كتيٍع ىػػػػظي ااكطػػػػافن كييعى

 الثالث  التالي : كاايتما ي  كااقتصادي  ل ميتمعن كمف ت ؾ التعري ات
ياء ف، المكسك   ال مهي  الركيتي  أف اامف  ند ال مهاء: )ما أه يطم ف الناس   ى دينهـن  -1

 .(ٕ)كأن سهـن كأمكالهـن كأ را هـن كيتيه ت ريرهـ إلى ما يرفع شمف ميتمعهـن كينهض أممتهـ(

                                                 
 .ِٗص ِمكيؿ آم المرآف جيامع الأياف ف، ت -( الطأرم(ُ
 .ُِص ُّلساف العرب ج -( اأف منظكر(ِ
 .ّٓص ُأساس الأالغ  ج -( الزم شرم(ّ
 .ُّْص ُمماييس ال غ  ج -( اأف فارس(ْ
 .ِّٖ( سكرة الأمرة اآلي  (ٓ
 .ُِِص ّالتعرير كالتنكير ج -( معمد الطاهر أف  اشكر(ٔ
 .ُِٕ-َِٕص ٔ( المكسك   ال مهي  الركيتي  ج(ٕ



 

 
ُٓ 

امػػكاؿن إذ ا يرػػكف كهػػذا التعريػػؼ غيػػر يػػامع؛ انػػه لػػـ يػػكرد فيػػه طريػػؽ ع ػػظ اان ػػس كاا ػػراض كا
ذلؾ إا مف  الؿ الشرعن فمثالن التعامؿ أالرأا يظف المراأػ، أنػه عمػؽ مهرأػه إا أف يػمت، اليػكـ الػذم 

   العريػ  فهػذا يهػدد ااسػرة كاافػراد مػف طييد فيه أنه لـ يعمؽ أم ش،ءن كرذلؾ الذيف يتأنكف مص
انتشػػار اامػػراض ال تارػػ  أالميتمعػػات  ػػالؿ ا ػػتالط اانسػػاب كرثػػرة ال مطػػاء الػػذيف ا را ػػ، لهػػـن ك 

 كالت، تؤثر   ى ااقتصاد كشتى مناع، العياة.
تعريػػؼ إأػػراهيـ الهكيمػػؿن عيػػث  رفػػه أمنػػه: )ااسػػتعداد كاامػػافن كذلػػؾ أع ػػظ ال ػػركريات  -2

ال مس مف أم   دكاف   يهان فرؿ ما دؿ   ى معنى الراع  كالسرين ن كتكفير السعادة كالرق، ف، 
 .(ُ)ف العياة فهك أمف(أم شمف مف شؤك 

كالنػػػاظر فػػػ، التعريػػػؼ يتأػػػيف أنػػػه غيػػػر يػػػامع؛ انػػػه أشػػػار فيػػػه إلػػػى ااسػػػتعداد الػػػذم يعنػػػ، 
اسػػتن ار الػػن س كترقأهػػا ل طػػر متكقػػع كهػػك  ػػد اامػػفن كذرػػر اامػػاف كهػػك نتييػػ  لرمػػفن كقػػرر أنػػه 

 يتعمؽ أع ظ ال ركريات ال مس كلرنها تع ظ أاامفن كتست يد منه.
الديف ال ادم،: )اامف هك اطم نػاف اإلنسػاف   ػى دينػهن كن سػهن كأه ػهن كمالػهن ك ٌرفه نكر  -3

كسا ر عمكقهن ك دـ  كفه ف، الكقت العال،ن أك ف، الزمف اآلت،ن ف، دا ؿ أالدهلل كمف  اريهػان 
مػػف العػػدك كمػػف غيػػرهللن كيرػػكف أػػذلؾ   ػػػى كفػػؽ تكييػػه اإلسػػالـ كهػػدم الػػكع، كمرا ػػاة اا ػػػالؽ 

 .(ِ)العهكد(كاا راؼ كالمكاثيؽ ك 

ػػػقى يالعػػػظ   ػػػى هػػػذا التعريػػػؼ أنػػػه  ر اامػػػف   ػػػى اافػػػراد فمػػػطن كلرنػػػه يشػػػمؿ الميتمػػػعن صى
ن رمػا لميتمػع كأمػف اافػراد   ػى عػد سػكاءكالشريع  اإلسالمي  تتسـ أالشمكلي ن ف ذلؾ اهتمت أػممف ا

  أنه ذرر نتا ج اامف ف، التعريؼ.

                                                 
 .ٗممكمات اامف ف، المرآف الرريـ ص -أراهيـ الهكيمؿ( إ(ُ
 .ُِالمكا د ال مهي  المتع م  أاامف الشامؿ ص -( نكر الديف ال ادم،(ِ



 

 
ُٔ 

ػاضتطرغفػاضطختار:
كاسػتمرار الميتمػػع كهػدكء ن سػػهن  نػه: )عالػػ  اطم نػاف ال ػػرديعػػرؼ أم أرل أف اامػف يمرػف أف

 ك دـ ال كؼ المعطؿ ل عياةن العاصؿ مف التزاـ شرع ان تعالى(.
ح رححا  نريف:

اف  ػػدـ اامػػف يػػؤثر   ػػى العالػػ  الن سػػي  لإلنسػػاف فييع هػػا *در ااةحاطماناارنحا فااردح  ااد ءحنف ااه:ح
حم طرأ  غير هاد  ن تؤثر   ى س كره كش صه. 

ح.اف الميتمع اآلمف تظهر   يه عال  ااستمرار   قرارحا مج مم:ا*ح
اف ال ػػكؼ معطػؿ ل عيػػاة إذ ا يمرػف أف يرػػكف آمنػان   ػػى دينػػهن  عادمحا خاا فحا منطاايح لدياارة:ح*ح

كن سهن ك ر ػهن فػ، ميتمػع اامػف فيػه معطػؿ أعيػث ا يسػتطيع مزاكلػ  أ مالػه كمتط أػات عياتػهن 
 كؼ الطأيع، فال يعطؿ العياة إذ ا يتصكر الهداي  مػف اليميػع فتأمػى كق نا المعطؿ ل عياة لأماء ال

حاعتماات كقكع يرا ـ أك ا تداء مف قأؿ الأعض لرنه ق يؿ.
الشػرع رأانيػػ  المصػدرن فػان تأػارؾ كتعػالى هػػك  مأػادئاف ا درصايحمانحا  ازامح اارعحالح نار ى:ح* 

تمػ، أمتنػا مػف العػدـ كأ ػرل تعػالج انعػداـ  ئمأػادالذم شر ها كهك يع ـ ما يص   لعياتنان فشرع لنػا 
 اامف إذا ما عصؿ.

كما يكرثه الشرع ا يمرف أف يكيد ف، أم شرع آ رن ذلؾ اف المؤمف يع ـ أنه لػف يصػاب  

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  کک  ک  گ  گ  چ إا أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا رتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه 

 ن كهنا يركف المؤمف ف، عال  اطم ناف كهدكء أاله.(ُ)چگ

                                                 
 .ُٓ( سكرة التكأ  اآلي  (ُ
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ػتطرغفػاضغصرػضعظػواصطالحًا:ػثاظغًا:
ػتطرغفػاضغصرػضعًظ:ػػ-أ

ييػػد النػػاظر فػػ، معػػايـ ال غػػ  العرأيػػ  أف ال رػػر يعنػػ،: المػػدرة العم يػػ  التػػ، يػػتـ مػػف  اللهػػا 
 است داـ المعرف  المع كم  ل كصكؿ إلى المعرف  الميهكل .

رد دى ق أػه معتأًػرانن كريػؿه قاؿ اأف فارس: )ال رر يعن، تردُّد المىٍ ػب فػ، الش ػ،ءن يمػاؿ ت ٌرػرى إذا 
 .(ُ)ًفر ير: رثير الً رر(

كيمػاؿ لػ، فػ، اامػر   كف، المعيػـ الكسػيط: )إ مػاؿ العمػؿ فػ، المع ػـك ل كصػكؿ إلػى معرفػ  ميهكلػ
 .(ِ)فرر: أم نظر كركي (

ن كهػك كياء ف، المامكس المعيط: )ًإ ماؿي الن ظىًر ف، الش،ًء... فىرىرى فيه كأٍفرىرى كفىر رى كتى ىر ػرى 
: أم رثيري الً ٍرًر( ٍيمىؿو ن رىصى ن كفىٍيرىره ن رًسر يتو  .(ّ)ًفر يره

كقػاؿ العالمػ  الراغػػب: ) كالت رػر يػكاف ت ػػؾ المػكة أعسػب نظػػر العمػؿن كذلػؾ لإلنسػػاف دكف 
العيكاف... قاؿ أعض اادأاء: ال رر مم كب  ف ال رؾن لرف يستعمؿ ال رػر فػ، المعػان،؛ كهػك فػرؾ 

 .(ْ)ط أان ل كصكؿ إلى عميمتها(اامكر كأعثها؛ 
هػػذهلل التعري ػػات تػػدكر عػػكؿ إ مػػاؿ العمػػؿ فػػ، أشػػياء أديهيػػ  كمع كمػػ  لػػدل اإلنسػػاف  كأرل أف

 ل كصكؿ إلى مع كم  غا أ   ف أصيرته يست يد منها ف، عياته.
ػتطرغفػاضغصرػاصطالحًا:ػ-ب

 ما ي ،: ها  يه ال غكيكفن كمن ن كيأدكا أنهـ استندكا ف، تعري ه إلى ما نصلهلـ أيد ل  مهاء تعري ان 
 رفه الع كان،: )كال رر اسـ لعم ي  تردد المكل العاق ػ  الم رػرة فػ، اإلنسػافن سػكاء أرػاف ق أػان  -1

أـ ركعان أـ ذهنان أالنظر أك التممؿن لط ب المعػان، الميهكلػ  مػف اامػكر المع كمػ ن أك الكصػكؿ 
 .(ٓ)إلى ااعراـ أك النسب أيف ااشياء(

                                                 
 .ْْٔص ْمماييس ال غ  ج -( اأف فارس(ُ
 .ٖٗٔالمعيـ الكسيط ص -( إأراهيـ مصط ى كآ ركف(ِ
 .َُُص ِيط جالمامكس المع -( ال يركز آأادم(ّ

 .ّْٖالم ردات ف، غريب المرآف ص  -الراغب ااص هان، (ْ)
 .ُُِإصالح ال رر اإلسالم، ص -طه ياأر الع كان، (ٓ)



 

 
ُٖ 

دم أمكلػػه: )ال رػػر فػػ، المصػػط   يط ػػؽ   ػػى ال عػػؿ الػػذم تمػػكـ أػػه الػػن س  نػػد ك رفػػه الزأيػػ -2
عررتهػا فػػ، المعمػكات؛ أم النظػػر كالتممػؿ كالتػػدأرن كااسػػتنأاط كالعرػـن كنعػػك ذلػؾن كهػػك رػػذلؾ 

 .(ُ) أم المك ك ات الت، أنتيها العمؿ الأشرم( المعمكات ن سها؛

ـ أه الن س  ند عررتها ف، المعمكاتن أك )ال رر يط ؽ   ى ال عؿ الذم تمك  ص يأا:كيعرفه  -3
يط ؽ   ى المعمكات ن سهان فإذا أط ؽ   ى فعؿ الػن س دؿ   ػى عررتهػا الذاتيػ ن كهػ، النظػر 

ذا أط ؽ   ى المعمكات دؿ    ى الم هكـ الذم ت رر فيه الن س(  .(ِ)كالتممؿن كا 
فػ، معػان، ترتيػب أمػكر  الناظر ف، التعري ات الساأم  ييد أنها تنأع مف منأػع كاعػد كتصػب

مع كم  ل كصػكؿ إلػى أمػكر ميهكلػ  أعيػدة  ػف ال ػكاأط كالمعػددات الشػر ي  التػ، تكيػه ال رػر إلػى 
 الطريؽ المستميـ.

ػاضتطرغفػاضطختار:
ا منرفيةحإعمريحا نقيحف حا ج انبحأمنه: ) هف  ى معان، ال رر أستطيع أف أي ر  أعد الكقكؼ

 (.مطل بةحمتب طةحبر  رعيحإ ىحمنرفةحا  رعيةحا منل مةح ل ص  ا ثقرفيةح ح
ح رححا  نريف:

 اف العمؿ مراف ال رر ف، اإلنسافن كمناط التر يؼ.إعمريحا نقي:حح*
انػػه ا أػػد ل مػػؤمف أف يرػػكف صػػاعب اطػػالع ا  اارعيةحا منل مااة:ح حا منرفيااةح ا ثقرفيااةحا ج اناابحح*

إذ أنها تيسهـ ف، ميمك هػا فػ،   ى يكانب العياةن كما فيها مف معارؼ كمع كمات ثمافي  كشر ي ن 
صػػمؿ ش صػػي  ال ػػرد كتمرنػػه مػػف العػػديث كالعرػػـ   ػػى رػػؿ ق ػػي  تعػػرض لػػه فػػ، عياتػػه مػػف  ػػالؿ 

 .اطال ه   ى ت ؾ اليكانب
: اف عايػػ  اإلنسػػاف إلػػى ال رػػر دا مػػ  كمسػػتمرة متااب طةحبر  اارعحمطل بااةحنرفااةا  صاا يحإ ااىحمح*

ي  لم ػػي  عديثػػ ن أك ى اسػػتنأاط كيهتػػه الشػػر أتيػػدد ااعػػداثن كتطػػكر المع كمػػاتن فهػػك أعايػػ و إلػػ
 ن كا أد أف تركف هذهلل المعرف  المط كأ  م أكط  أالشرع أما ييعط، مف م اهيـ. مع كم  يديدة

ػ
ػ

                                                 
 .َُعميم  ال رر اإلسالم، ص - أد الرعمف الزأيدم (ُ)
 .ُٔٓص ِالمعيـ ال  س ، ج -يميؿ ص يأا (ِ)



 

 
ُٗ 

ػثاضثًا:ػتطرغفػاألطنػاضغصري
يعػػد اامػػف ال رػػرم مصػػط عان عػػديثان نسػػأيانن كلػػذا فمػػد   ػػت معػػايـ ال غػػ  العرأيػػ  مػػف إيػػرادهلل 

؛ إا أف م مكنه قديـ ًقػدـ الميتمػع اإلنسػان،؛ كلرنػه عظػ، كص ، ثان رمرربكلرنه إف راف مستعد
أااهتمػػاـ فػػ، ظػػؿ العكلمػػ ن كمػػا صػػاعأها مػػف تطػػكر فػػ، المكاصػػالت كااتصػػااتن ممػػا أدل إلػػى 
ان يػػار معرفػػ،ن كان تػػاح ثمػػاف،ن كأالتػػال، انتشػػار الثمافػػات المتعػػددةن كتػػدا ؿ المعتمػػدات المتعار ػػ ن 

 يد ال صكصيات الثمافي ن كمعاكل  طمس الهكي  ال رري  ف، الميتمعات.مما أدل إلى تهد
كنظػػران لعداثػػ  مصػػط   اامػػف ال رػػرم فمػػد تأاينػػت الػػرؤل عػػكؿ الممصػػكد أػػه؛ إذ ينظػػر إليػػه 
أا تأارهلل م هكـه متغيره مف زمف آل رن كمف ميتمع إلى آ ر  صكصان أف ا تالؿ اامػف ال رػرم مػا 

ؼ ال ررم الذم يعد متغيران مػف عيػث الم هػكـ كمعػاييرهللن فمػا يعػد انعرافػان هك إا نتيي  عتمي  لالنعرا
 .(ُ)فرريان  ند ميتمع مف الميتمعات قد ا يركف أال ركرة رذلؾ لدل ميتمع آ ر

إف المتتأػػع لمػػا ريتًػػب  ػػف م هػػكـ اامػػف ال رػػرم ييػػد أف معظػػـ تعري اتػػه تػػدكر عػػكؿ عمايػػ  
 طي  إفراطان أك ت ريطانن كهذهلل أرأع  منها:العمؿ كتعصينه مف ال ركج  ف منهج الكس

تعريػػػؼ الػػػكاد ، لرمػػػف ال رػػػرم أمنػػػه: )سػػػالم  فرػػػر اإلنسػػػاف ك م ػػػه كفهمػػػه مػػػف اانعػػػراؼ  -1
كال ركج  ف الكسطي  كاا تداؿن ف، فهمه لرمكر الديني  كالسياسي ن كتصػكرهلل ل رػكف أمػا يػؤكؿ 

 .(ِ)أه إلى الغ ك كالتنطع أك إلى اإللعاد كالع من (

فه نصير أمنه: )النشاط كالتداأير المشترر  أيف الدكل  كالميتمعن لتينيػب اافػراد شػكا ب يعر  -2
 مديػػػ  أك فرريػػػ  أك ن سػػػي ن ترػػػكف سػػػأأان فػػػ، انعػػػراؼ السػػػ كؾن كاافرػػػارن كاا ػػػالؽ  ػػػف يػػػادة 

 .(ّ)الصكابن أك سأأان لإليماع ف، المهالؾ(

اانعراؼ الػذم يشػرؿ تهديػدان لرمػف كيعرفه المالر، أمنه: )ااطم ناف إلى سالم  ال رر مف  -3
 .(ْ)الكطن،ن أك أعد ممكماته ال رري ن كالعمدي ن كالثمافي ن كاا القي ن كاامني (

                                                 
 .ِٓنعك ميتمع أمف فرريان ص - أد الع يظ المالر، (ُ)
 .ُٓاامف ال ررم اإلسالم، ص  -سعيد أف مس ر الكاد ، (ِ)
 .ُِاامف كالتنمي  ص -معمد نصير (ّ)
 .ّٓنعك ميتمع آمف فرريان ص - أد الع يظ أف  أد ان المالر، (ْ)



 

 
َِ 

كيعرفه السديس أمنػه: )أف يعػيش النػاس فػ، أالدهػـ آمنػيف   ػى مركنػات أصػالتهـ كثمػافتهـ  -4
 .(ُ)التك ي  كمنظكمتهـ ال رري  المنأثم  مف الرتاب كالسن (

فػػ، التعري ػػات اارأعػػ  السػػاأم  ييػػد أنهػػا غيػػر يامعػػ ؛ انهػػا لػػـ تشػػمؿ الم ػػمكف المتممػػؿ 
العميم، لرمف ال رػرم كالمعػالـ ااساسػي  التػ، تأػرز ماهيتػهن فتعريػؼ الػكاد ، قصػر اامػف ال رػرم 

الشػػػريع  يسػػػتنأط أنهػػػا متكازنػػػ   مأػػػادئ لرػػػف المستأصػػػر فػػػ، ن  ػػػى أمػػػف فرػػػر اافػػػراد دكف الميتمػػػع
ال ػػرد كالميتمػػعن ف ػػـ ترا ػػ، تعميػػؽ مصػػال  ش صػػي  لػػدل اافػػراد دكف الميتمػػعن  كشػػام   لمصػػال 

 الشريع  أمركناتها تعمؽ مص ع  الميتمع. مأادئك  يه فإف 
كفػػ، تعري ػػات اا ػػرل نيػػد أنهػػا ررػػزت   ػػى الميتمػػع دكف اافػػراد كذلػػؾ ا يسػػتميـن إذا ا 

 ذيف أميمك هـ يتركف كيشرؿ الميتمع.يمرف لرمف ال ررم أف يركف كاقعان أمنمل  ف اافراد ال
ػاضتطرغفػاضطختار:

طمانرنحا درصايحب اببحفهامحر حح ارعحالحكأرل أنه يمرف تعريؼ اامف ال ررم أمنػه: )اا
 (. نر ىاح مرحيؤديحإ يهحذ كحمنحعدمحاندرافحا فردحأ حا جمرعةحعنح  طيةح ذاحا  رع

ح رححا  نريف:
اف غريػػػزة ال ػػرد المػػؤمف أف يطمػػػ ف إلػػى معرفػػػ   ع:طماناارنحا درصااايحب ااببحفهااامحر ححا  اارح* اا

الت ريػػر السػػ يـ الػػذم مػػف شػػمنه ر ػػى رأػػهن كع ػػظ ميتمعػػهن كسػػالم  أمتػػهن كهػػذا ا يػػمت، إا أتغذيػػ  
 الركح مف هذا الشرع العنيؼ.

: إذ ا أػػد  ماارحيااؤديحإ يااهحذ ااكحماانحعاادمحانداارافحا فااردحأ حا جمرعااةحعاانح  ااطيةح ااذاحا  اارعح*
؛ انػػػه يشػػػمؿ يميػػػع ميػػػاات العيػػػاةن كيمػػػـك  يـ أف يصػػػيب العػػػؽ فػػػ، الشػػػرعيػػػر السػػػلصػػػاعب الت ر

أصػػيان  العمػػؿ الػػذم أػػه تصػػاف الػػن س  ػػف الشػػطط كاانعػػراؼ النػػاتج  ػػف ال هػػـ المعرػػكسن كالتزامػػه 

ن (ِ) چڤ  ڤ  ڤ  ڤٹ ٹ چ نالكسطي  الت، ه، مأدأ أساس ف، الشػريع  اإلسػالمي 
ش صػي  هػذهلل اامػ  الػذم أه هػا لتصػدر مكقػع الريػادة أنػاءن قررت اآلي  م هكمان  ظيمان تمثؿ فػ، قػكة 

   ى الكسطي  الت، منعها إياها المأني    ى ال رر الصعي  كالعمؿ الس يـ.

                                                 
 .ُٔالشريع  اإلسالمي  كدكرها ف، تعزيز اامف ال ررم ص - أد الرعمف أف  أد العزيز السديس (ُ)
 .ُّْي  سكرة الأمرة اآل (ِ)



 

 
ُِ 

 



 

 
ِِ 

ػاضطبحثػاضثاظي
ػطذرورغظػاألطنػاضغصريػوحصطه

فػػ، هػػذا المأعػػث أتنػػاكؿ مشػػرك ي  اامػػف ال رػػرمن كعرمػػهن مػػف  ػػالؿ العػػديث  ػػف ال رػػر 
ٌ ، عرـ اأتداءنن ثـ اامف  ال ررم كعرمهن كأعد التنميب كالنظر ف، ثنايا الرتب ال مهي ؛ لـ أيد ما يييى

 اامف ال ررمن فنمأت  ف اآليات كااعاديث كالمكا د ال مهي  الت، تي ، عرمه.
 فر يف رالتال،:كت صيؿ ذلؾ ف، 

ػاضغرعػاألول:ػطذرورغظػاضغصر:
حا قرآنحا كريم: -حأ

أصيغ  ااسـن فمد كردت ف، المرآف الرريـ ف،  شريف  لـ ترد ر م  )فرر( ف، رتاب ان 

 .(ِ) چڱ  ڱ چ ن ك(ُ) چٱ     ٻ    ٻچ مك عان أصيغ  الما ،ن كأصيغ  الم ارع 
إف فري ػػػػ  الت ريػػػػر فػػػػ، المػػػػرآف الرػػػػريـ تشػػػػمؿ العمػػػػؿ اإلنسػػػػان،ن أرػػػػؿ مػػػػا اعتػػػػكاهلل مػػػػف هػػػػذهلل 

كالعمػؿ المػدرؾن كالعمػؿ العرػيـن الكظا ؼ أيميع  صا صها كمدلكاتهان فهك ي اطػب العمػؿ الػكازعن 
ليؾ هذهلل اادل  الثالث :(ّ)كالعمؿ الرشيدن كا يذرر العمؿ  ر ان ممت أان   ن كا 

ڈ  ژ      ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ٹ ٹ چ فىًمٍف  طاأػه إلػى العمػؿ  امػ   -1

ک     گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ      ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ     

 .(ْ) چ ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ
إف ان يعػػػؿ   ػػػؽ السػػػمكات كاارض كا ػػػتالؼ ال يػػػؿ كالنهػػػار  المػػػات اصػػػعاب العمػػػكؿ 

كرأػط ن ( كهػك  أػادة  ڳ  ڳ      ڱ  ڱالم ع   كيؤرد هذ اامر أذرر ص اتهـ أنهػـ يذرركنػه )
 أػادة عيػث ظهػرت النتييػ   رهذا الكصػؼ أػالت رر فػ،   ػؽ السػماكات كاارض فػدؿ   ػى أف الت رػ

اارض ك   ى هذهلل ال ا دة أف مف   ؽ السماكات  ( يدؿہ  ہ  ہ)ذا عؽ كقكلهـ أمف ه أاا تراؼ
                                                 

 .ُٖسكرة المدثر اآلي   (ُ)
 .ُِن سكرة العشر اآلي  ُٕٔسكرة اا راؼ اآلي   (ِ)

 .ٓالت رير فري   إسالمي  ص - أاس معمكد العماد (ّ)
 .ُُٗ – َُٗ اآلي  آؿ  مرافسكرة  (ْ)



 

 
ِّ 

ء ك  ػػى أف يػػنعـ   ػػى المػػرء أالينػػ ن فارتأػػاط الت رػػر تصػػرؼ إليػػه العأػػادة كهػػك المػػادر   ػػى رػػؿ شػػ،
أالعأادة يدؿ   ى كيكب الت رػرن هػذا مػف يهػ ن كمػف يهػ  أ ػرل اآليػ  تيثأػت أف الت رػر يػؤدم إلػى 

 يم  الكايب   ى المرء معرفتها.صع  الكصكؿ ل عم
أالمعافظػ    يػه؛ انػه منػاط التر يػؼن كأػه  أمػرتكنظران لمران  العمػؿ العظيمػ  فػ، اإلسػالـ 

يهتػػػػدم اإلنسػػػػاف إلػػػػى  المػػػػهن كيأصػػػػر منهيػػػػهن كيميػػػػز أػػػػيف المنػػػػافع كالم ػػػػار فػػػػ، اامػػػػكر الدينيػػػػ  
 كالدنيكي .

ک  ک    ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ٹ ٹ چ  -2

 .(ُ) چڱ  ں  ں  ڱ
قػػاؿ المرطأػػ، فػػ، ت سػػيرهلل لآليػػ : )الصػػعي  الػػذم يعػػكؿ   يػػه أف الت  ػػيؿ إنمػػا رػػاف أالعمػػؿ 

 .(ِ)(الذم هك  مدة التر يؼن كأه يعرؼ انن كي هـ رالمهن كيكصؿ إلى نعيمهن كتصديؽ رس ه
ػر  أػهن أك ي عطػػؿ كلهػذا نيػد اإلسػالـ قػػد عػـر رػؿ مػا مػػف شػمنه أف يػؤثر   ػى العمػػؿن أك يى ي

طاقته رال مر أك المسرراتن رما رأ ى العمؿ   ى ركح ااستمالؿ ف، ال هـ كالنظرن كاتٌأاع الأرهػافن 
رما أنه منع العمؿ مف ال كض ف، الغيأيات مف غير س طافن أك   ـ يمتيه مف الكع، المنزؿ   ػى 

   ى العميم .اانأياءن رما د ا اإلسالـ إلى تدريب العمؿ   ى ااستداؿ المثمرن كالتعرؼ 

  .(ّ)چک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ  ٹ ٹ چ  -3
قررت اآلي  أف الذيف ا ييٍعًم كف  مكلهـ فػ، معػان، ال يػر كالصػالح ا يتػدأركف المػرآفن كا 
يي ع  ػػكف  مػػكلهـ ل همػػهن كمػػف رػػاف هػػذا عالػػه فم أػػه مم ػػؿ  ػػف فهػػـ العيػػج كالأػػراهيفن كمػػا ينيػػ، فػػ، 

 .(ْ)اآل رة مف  ذاب ان

                                                 
 .َٕسكرة اإلسراء اآلي   (ُ)

 .ِْٗص َُاليامع اعراـ المرآف ج -المرطأ، (ِ)

 .ِْي  سكرة معمد اآل (ّ)
 .ُُّص ِٔالتعرير كالتنكير ج -معمد الطاهر أف  اشكر (ْ)



 

 
ِْ 

تنرار ياء أعد ذرر مظهريف مف مظاهر اانعراؼن كهما اافساد ف، اارضن كهك  نكاف كهذا ااس
؛ انػػه طريػػؽ ال ػػالص مػػف اه رػػؿ سػػي  ن كتمطيػػع اارعػػاـن ممػػا يػػدؿ   ػػى أف الت ريػػر فػػ، المػػرآف كايأػػ

 هذهلل السي ات.
نما كيىبى ل كصػك ك كمف هنا أستنتج أنه ييب إ ماؿ ال رر ف، اليكانب الشر ي  المع كم   ؿ ا 

 إلى يكانب شر ي  ميهكل .
حا  نة: -حب

فرػػػر الصػػػعاأ  ر ػػػكاف ان  نظػػػران اهميػػػ  ال رػػػر فػػػ، العيػػػاة العامػػػ ن فمػػػد اسػػػتثار النأػػػ، 
  ػيهـ؛ مػػف  ػػالؿ ااسػ    المأاشػػرة التػػ، مػػف شػمنها أف تػػدفع الصػػعاأ  إلػػى السػأاع  فيمػػا لػػديهـ مػػف 

 ف شيرة مث هػا رمثػؿ المسػ ـن  معارؼ مع كم و تكص هـ إلى معارؼ ميهكل و؛ عيث سملهـ النأ، 
"إنحمانحا  اجرح اجرةحسحي ااقطحح:فيػاء فػ، العػديث  ػف اأػف  مػر ر ػ، ان  نهمػا  ػف النأػ، 

نهرحمثيحا م الماحدادث ن حمارح ا لحقاري:حف قامحا نارسحفا ح اجرحا با ادياحقاريحعبادحال:ح  رقهرح ا 
 يحاللحقااري:ح" اا حاحثاامحقاار  احداادثنرحماارح اا حياارحر اا(ُ)ف قاامحفاا حنف اا حأنهاارحا نخلااةحفر اا دييت

ح.(ِ)ا نخلة"
ل رػر أصػػعاأه فػ، أمػػكر معرفيػ  ممػا يشػػاهدكنه فػ، كاقعهػػـ دليػؿ   ػػى  فػ، اسػتثارة النأػػ، 

مشػػرك ي  ال رػػر كفا دتػػهن عينمػػا قػػاؿ أ أركنػػ،  ػػف شػػيرة مث هػػا رمثػػؿ المسػػ ـن فإنػػه ييعطػػ، م هكمػػان 
أمػػاـ المكاقػػؼ فػػ، العيػػاة  كصػكرة را عػػ  يسػػتطيع المسػػ ـ مػػف  اللهػػا أف يمػػيس كي تأػػر ن سػػه هػػؿ هػػك

 مثؿ الشيرة الت، ا يسمط كرقها أـ ا؟.
ن كهػػك المؤيػػد فرػػاف الصػػعاأ  ر ػػكاف ان   ػػيهـ يع نػػكف أمفرػػارهـ فػػ، مي ػػس رسػػكؿ ان 

أالكع، رما قاؿ العأاب أف المنذر يـك أدر كقػد نزلػكا  نػد أكؿ أ ػر هنػاؾ: أمنػزؿ أنزلرػه ان أـ هػ، 
أنػػػه العػػػرب كالمريػػػدةن فيشػػػير الصػػػعاأ  أػػػالنزكؿ  نػػػد أدنػػػى مػػػاء مػػػف  العػػػرب كالمريػػػدةن فيييػػػب 

 .(ّ)العدك
                                                 

 كسأب ااستعياء أنه راف غالمان صغيران. (ُ)

 ُ( طػرح اإلمػاـ المسػمل    ػى أصػعاأه لي تأػر مػا  نػدهـ مػف الع ػـ جٓأػاب ) –رتاب الع ػـ  -صعي  الأ ارم (ِ)
 .ِِص

 .ُٖٔ-ُٕٔص ّالسيرة النأكي  ج -اأف هشاـ (ّ)



 

 
ِٓ 

إف فسػػ  الميػػاؿ إل مػػاؿ العمػػؿ رػػاف لػػه ااثػػر الكا ػػ  فػػ، ال ػػركج مػػف اازمػػاتن كتعميػػؽ النصػػر 
كالرعماتن كراف ذلؾ مف مريدة ال ركج إلى ماء أػدر لمالقػاة المشػرريفن أعيػث يرػكف مػاء أػدر فػ، 

ن كالعمػػؿ   ػػى عمايػػ  ركفن فرانػػت أػػذلؾ الغ أػػ  ل مػػؤمنيفشػػرب منػػه المشػػر نصػػيب المػػؤمنيفن فػػال ي
كالمؤمنيف كايأ ن كا يتعمؽ ذلؾ غالأان إا مف  ػالؿ الت رػرن فييػب الت رػر فػ، رػؿ أمػر  الرسكؿ 

ا كقػػػع ال ػػػرر  مشػػػاأه لهػػػذا العػػػدث كغيػػػرهللن لي ػػػب رػػػؿ معرفػػػ  ل مػػػؤمنيف  اصػػػ  فػػػ، اازمػػػاتن كا 
 أذلؾن كمف الكا   أف الت رر راف ف، هذا المك ع ف، أمر معرف،.أالمؤمنيف كا ييكز الر ا 

ػكأياف ذلؾ رالتال،:ػاضغرعػاضثاظي:ػطذرورغظػاألطنػاضغصريػوحصطه:
 المرآف الرريـ: -ُ

ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ ڦ  ڦ  ٹ ٹ چ 

 .(ُ)چڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ      ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  

أسط العياة المعيشػي  فتػرة زمنيػ ن ثػـ زالػت هػذهلل ال تػرة تعدثت هذهلل اآلي   ف ظهكر اامفن ك 
تأدؿ اامف إلى  كؼ أعد أف انعرؼ ال ررن فأسأب  دـ شرر المينعـ العميم،ن كلـ ي ردكهلل أالعأادةن 

ك رج  ف الدا رة الصعيع ن كهذا التغيير راف سريعان أدليؿ عرؼ ال اء الػذم ي يػد التعميػب كالترتيػب 

لأػػاس هػػ، التػػ، دلػػت   ػػى  طػػكرة اامػػرن فال أػػاس يعػػيط أاليسػػدن  ن كأي ػػان ر مػػ ڄفػػ، قكلػػه 
 .(ِ)فاستعير لهذهلل العال ؛ ليظهر أف اامفن إذا كيدن يؤثر ف، رؿ مناع، العياةن كرذلؾ إذا زاؿ

ب اليكع كال كؼ   ى الر ر دليؿ   ى  ػرر اانعػراؼن كأالتػال، ييػب الػت  ص منػه فترتي 
إذ أف اآليػ  أثأتػت ااطم نػاف كرغػد العػيش فػ، عالػ  اإليمػاف  أما يزيؿ ال كؼ كاليكعن كهك اإليمػاف

 الذم يمثؿ اامف ال ررم.
كفػػ، اآليػػ  دليػػؿ   ػػى ارتأػػاط اامػػف أػػاامف ال رػػرم فػػإذا رػػاف اامػػف ال رػػرم كايػػب التعميػػؽ 

. ا راف اانعراؼ  ف الطريؽ المستميـن كهذا معـر  فييب تعميؽ اامفن كا 
 

                                                 

 .ُُِلنعؿ اآلي  سكرة ا (ُ)
 .َّٔص ُْالتعرير كالتنكير ج -معمد الطاهر اأف  اشكر (ِ)



 

 
ِٔ 

 .(ُ)چپ  پ     ڀ  ڀ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ٹ ٹ چ  -ِ
فػػإذا رػػاف الظ ػػـ يشػػمؿ يكانػػب متعػػددةن فػػإنن، أقػػرأ ممصػػد الظ ػػـ مػػف  ػػكؼ الصػػعاأ    ػػى 
أن سػػػهـ مػػػف الكقػػػكع فػػػ، الظ ػػػـ مػػػف  ػػػالؿ المعاصػػػ،ن فيػػػاء تعديػػػد الظ ػػػـ أمنػػػه الشػػػرؾ؛ عيػػػث سػػػمؿ 

ان:  قػاؿ لمػا نزلػت اآليػ  ق نػا يػا رسػكؿ ن رمػا يػاء  ػف   ممػ   ػف  أػد ان الصعاأ  الرسكؿ 

ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  چ:  يسحكمرح ق   ناحأ  مح  من احإ ىحقا يح قمارنحسبناهأيُّنا ا يظ ـ ن سه قػاؿ: 

 .(ِ) چڦ  ڄ    ڄ  ڄ
؛ انه يعمؿ م مكنان معينانن كهػك أف المشػرؾ  أػد آلهػ  مػف دكف مشكهلل كأناءن   يه؛ فإف الشرؾ فرره 

 .(ّ) چک  گ  گ   گ     گ  ڳ  ک چان؛ لتمرأه إلى ان زل ى قاؿ تعالى  ف المشرريف 
ػػف رػػاف آمنػػان فػػ، فرػػرهللن معافػػ فػػ،  م ػػهن مػػف رػػؿ مػػا يػػؤدم أػػه الهػػالؾن قػػاؿ اأػػف  ان فػػاامف ًلمى

 اشكر: )كلما رػاف اا تػراؼ لغيػرهلل ظ مػان رػاف إيمػانهـ أػان م  كطػان أظ ػـن كهػك إيمػانهـ أغيػرهلل؛ اف 
شػراؾ غيػرهلل فػ، ذلػؾن رالهمػا مػف يػنس كاعػدن تمػاثالفن كهػك ا تمػاد الرأكأيػ ن فهمػا م اإليماف أان كا 

... كالمعنى الذيف آمنكا أانن كلـ يشرركا أه غيرهلل ف، العأادةن ف ـ ينعرفكا كذلؾ أظهر ف، كيه الشأه
 ف، ت ريرهـ ك القتهـ أرأهـن كلـ يشيٍأها أدنى انعراؼ راف نتيي  ذلؾ أف لهـ اامف.

هللن كما  ذأت أه اامـ الياعدةن كمػف  ػذاب مف  ذاب الدنيا أااست صاؿ كنعك  چپ   پچكقكله 
ح.(ْ) اآل رة؛ إٍذ لـ يرف مط كأان منهـ عين ذ إا التكعيد(

عػػد  ػػف الظ ػػـ هػػك مػػف أصػػعاب الهدايػػ ن أم الػػذم اأت فاآليػػ  تعمػػؿ تمريػػران م ػػادهلل أف المػػؤمفح
ثػػػؿ سػػ ؾ الطريػػؽ المسػػتميـ أعػػد أف اهتػػػدل إليػػهن ممػػا يػػدؿ   ػػى كيػػػكب تعميػػؽ اامػػف ال رػػرم المتم

 أاإليماف.

                                                 

 .ِٖسكرة اانعاـ اآلي   (ُ)
 .ُُْص ْ( قكله تعالى: كات ذ ان إأراهيـ   يالن جٖأاب ) -رتاب اانأياء -صعي  الأ ارم (ِ)

 .ّسكرة الزمر اآلي   (ّ)
 .ّّّ ص ٕالتعرير كالتنكير ج -معمد الطاهر أف  اشكر (ْ)



 

 
ِٕ 

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ ﮲     ٹ ٹ چ  -ّ

 .(ُ) چ﮳﮴ ﮵  ﮶   ﮷ ﮸   ﮹  ﮺   ﮻  ﮼  
إف المػػػكؿ السػػػديد الصػػػعي  تمػػػكل؛ عيػػػث يػػػؤدم إلػػػى صػػػالح اا مػػػاؿن التػػػ، يثػػػاب فا  هػػػا 
كيعاقػػػب تاررهػػػان كصػػػالح اا مػػػاؿ هػػػدؼ اإلنسػػػاف السػػػكمن كا يرػػػكف المػػػكؿ إا مػػػف  ػػػالؿ ال رػػػر 

صػػعي  الػػذم يػػاء اامػػر أػػه أعػػد اامػػر أػػالتمكلن فػػدؿ هػػذا   ػػى كيػػكب المػػكؿ السػػديد؛ اف المػػكؿ ال
يتأعػه  مػػؿن كالعمػػؿ الصػػال  يرػػكف سػػأأان فػػ، غ ػراف الػػذنكب طا ػػ ن ن كرسػػكلهن كيعمػػؽ ال ػػكز كغيػػر 

 ذلؾ  سرافن كالمكؿ الصعي  نتاج ال رر الصعي ن فدؿ   ى كيكب اامف ال ررم.
تعميػػػؽ اامػػػف ال رػػػرم كايػػػب؛ انػػػه يسػػػم  ل عمػػػكؿ السػػػير فػػػ، الطريػػػؽ ينػػػتج مػػػف ذلػػػؾ أف 

الػػذم يعمػػ، اامػػف العػػاـ أرػػؿ ك المسػػتميـن ك ػػدـ تأنػػ، الظ ػػـ الػػذم ينت ػػ، أػػه تعميػػؽ اامػػف ال رػػرمن 
أشػػراله؛ اف فػػ، ا ػػتالؿ ال رػػر ا ػػتالان فػػ، اامػػف الغػػذا ،ن كاامػػف اايتمػػا ،ن كاامػػف السياسػػ،ن 

 كاامف العسررمن كغيرهلل.
 ا  نة:_حٕ

ح:ا  ر يةح بيرنحذ كحف حاألدرديثحا ثالثة
ن (ِ)"منحيردحالحبهحخيارًاحيفقهاهحفا حا ادينأنه قاؿ: " ياء ف، السن  النأكي   ف النأ،  -ُ

كال مه هك فهـ ااعراـ الشر ي ن كال هـ يركف أال ررن كأما أنه فرر مستند إلى النظر ف، اادل ن 
ه فػػ، الػػدنيا كاآل ػػرةن فيرػػكف آمنػػان   ػػى صػػع  فرػػرهللن فهػػك فرػػر صػػعي ن فيتعمػػؽ ال يػػر لصػػاعأ

 ك دـ الكقكع ف، اانعراؼ.

إف ال مه ف، العديث يركف دليالن   ى كيكب تعميؽ اامف ال ررمن فال هـ نتػاج الت ريػر فػ، ااشػياء 
مػػف يػػرد ان أػػه  يػػران يع مػػه الػػديفن كال يػػر هػػك إصػػاأ   ػػيف  المع كمػػ ؛ إذ لػػك لػػـ يرػػف كايأػػان لمػػاؿ 

 عؽن كهك كايب؛ اف الأعد  ف العؽ يؤدم إلى العماب ف، الدنيا كاآل رة.ال
أرتػػابو أصػػاأه مػػف أعػػض أهػػؿ  كيػػاء فػػ، العػػديث أف  مػػر أػػف ال طػػاب أتػػى النأػػ،  -ِ
"أم ه ك نحفيهرحيرحابنحا خطربح ا اذيحنف ا حبيادقح قادحن فغ ب فمػاؿ: بن فمرأهلل النأ، االرت

                                                 
 .ُٕ-ُٕ( سكرة ااعزاب اآلي  (ُ

 .ِٓص ُ( مف يرد ان أه  يران ي مهه ف، الديف جُّأاب ) –رتاب الع ـ  -صعي  الأ ارم (ِ)



 

 
ِٖ 

فيخبر كمحبدوحف كاذب احباهاحأ حببرطايحف صادق اححجا كمحبهرحبيترءحنقيةحسح  أ   محعنح  ء
 .(ُ)"بهح ا ذيحنف  حبيدقح  حأنحم  ىحكرنحديًرحمرح  نهحإسحأنحي بنن 

اطال ػػػه   ػػػى نسػػػ   مػػػف التػػػكراة رػػػاف    ػػػى  مػػػر أػػػف ال طػػػاب  إف إنرػػػار الرسػػػكؿ 
عمديػػ  أمػػا يعم ػػه الرتػػاب مػػف أفرػػار ا تنسػػيـ مػػع طأيعػػ  الرسػػال  الم اعتمػػاؿ تػػمثر فرػػر  مػػر 

إ ػالان أػاامف ال رػرم الػذم ييػب تعميمػه  الت، ه، كا ع  ا شا أ  فيهػان فيرػكف اطػالع  مػر 
   ى الصعي  . ااطالع ف  ف، رؿ ااعكاؿن إذ لك لـ يرف كايأان لما نهاهلل 

 ركتحفيكمح ايايناحمارحإنح م اك محبهمارح انح تال احبناديحأباداح : "كف، قكؿ الرسػكؿ  -ّ
دليؿ   ى كيكب تعميؽ اامف ال ررم أعيث يركف أص ه الرتاب كالسن ن ن (ِ)"ك ربحالح  ن  

كمف المع كـ أف ااشياء الت، ثأت ف، عمها عرـه أعينها ا يي ت ؼ فيهان فيمع ال الؼ فػ، عرػـ 
أمرو كق ػي  يديػدة لػـ يظهػر فيهػا عرػـ أعينهػان فػإذا أردتػـ عرمهػا مػف  ػالؿ النظػر فػ، الشػرعن 

فهمػػا قػػد تررػػا تصػػكران فرريػػان  امػػان ل كايأػػات كالمعرمػػات كالمأاعػػات  فمػػف  ػػالؿ الرتػػاب كالسػػن ن
 كالمرركهات فيركف العرـ ف،  ك هان كأم هكمها يرت ع ال الؼ.    

مػػف  ػػالؿ السػػرد السػػاأؽ لآليػػات كااعاديػػث يرػػكف تعميػػؽ اامػػف ال رػػرم كايأػػان؛ انػػه يػػؤدم 
رةن كذلػػؾ  يػػر؛ اف مػػف أمػػف فرػػرهللن كأصػػاب إلػػى العيػػاة المسػػتميم  كالطيأػػ  فػػ، الػػداريف الػػدنيا كاآل ػػ

  م هن له اامف.
كمف  الؿ العرض السػاأؽ نالعػظ اارتأػاط مػا أػيف اامػف ال رػرم كاامػفن لػذا سػمأيف عرػـ 

 :كأياف ذلؾ رما ي ،تعميؽ اامفن 
أػػرزت اإلشػػارات إلػػى اامػػف فػػ، الشػػريع  اإلسػػالمي  فػػ، مكا ػػع رثيػػرة مػػف رتػػاب ان تعػػالىن كسػػن  

 ن كأياف ذلؾ مكيزان رالتال،:الرسكؿ 
أشارت اآليات المرآني  إلى اامف صػراع  ك ػمنان  ػف طريػؽ أعػض اإليػراءات التػ، ا قرآنحا كريم:ح

 تعمؽ ف، ميم ها اامف.
 

                                                 

 .ُُٔٓٓح َُِص َّمسند اإلماـ أعمد ج (ُ)
انظر ( صعي : )قاؿ الشيب االأان،ن ُِّّص ٓالنه،  ف المكؿ أالمدر ج أاب -رتاب اليامع -( مكطم مالؾ(ِ

 .ف، صعي  اليامع ِّٕٗ: يث رقـعد



 

 
ِٗ 

 أواًل:ػاآلغاتػاضصرغحظػاضتيػتتظاولػاألطن:

 .(ُ) چٿ   ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ٹ ٹ چ  -ُ

ن كهػك يتكيػه إلػى رأػه أالػد اءن كهػك ط ػب مػا يتمنػاهللن  ػف إأػراهيـ  تعدث المرآف الرػريـ
تمػػػديـ ط ػػػب اامػػػف   ػػػى سػػػا ر المطالػػػب  كيسػػػع، لتعميمػػػه ال ػػػردن عيػػػث إف فػػػ، د ػػػاء إأػػػراهيـ 

اا ػػرل؛ انػػه إذا انت ػػى اامػػف لػػـ ي ػػرغ اإلنسػػاف لشػػ،ء آ ػػر مػػف أمػػكر الػػديف كالػػدنيا التػػ، ا يسػػتميـ 
ن إذ لك لـ يرف كايأان لما قدمه   ى الد اء تعميؽ اامف كايبليؿ   ى أف ن كهذا د(ِ) العاؿ إا أها

 أمف يينأه كأنيه  أادة ااصناـن اف ذلؾ عرامان 

ٴۇ  ۋ  ۋ  ٹ چ  ن كأشػػار المػػرآف لػػذلؾ فػػ، قكلػػه كقػػد اسػػتياب ان لػػد اء إأػػراهيـ 

 .(ّ)چۅ  ۅ     ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ېى  
مػف اا ػرارن فتشػريد الػدُّ  ارن كعراسػ  الػأالد أمػفن قػاؿ اأػف  اشػكر: )كاامػف ع ػظ النػاس 

كاانتصاؼ مف اليناةن كال رب   ى أيدم الظ م ن أمفن فاامف ي سر ف، رؿ عػاؿ أمػا يناسػأه... 
 .(ْ)فيعؿ ان لهـ الأيت أمنان ل ناس يكم ذن أم يصدُّ المكم   ف أف يتناكؿ فيه ال عيؼ(

ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   ی    ی  جئ  حئ      ۈئ  ېئ  ېئٹ چ كقد يعتػرض أعػده أػمف قكلػه 

 .(ٓ)چمئ  ىئ  يئ  جب  حبخب  
ياءت أعد اإلفادة أف الأ د أصأ  آمنانن كاليكاب   ى ذلؾ أف هذهلل اآلي  تتعػدث  ػف ف ػؿ 

عيث رانت نظرته ثاقأ  اهمي  اامفن ف ـ يط أه لن سه كميتمعه فمطن أؿ ط أه عػاان ؛  إأراهيـ

فػػ،  ؛ إلفػػادة منمأػػ و إلأػػراهيـ (ٔ)"ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅٍطػػؼه  ى ىػػى "كمسػػتمأالنن قػػاؿ اأػػف  اشػػكر: ) ى 
استياأ  د كتهن أ  ؿ مر ن كالنعم    ى سارنيها إذا شرركان كتنأيه لمشرر، مر  يكم ػذن ليتػذرركا 

                                                 

 .ّٓسكرة إأراهيـ اآلي   (ُ)
 .ِّٖص ُّالتعرير كالتنكير ج -ن الطاهر اأف  اشكرُّٓص ّفت  المدير ج -معمد أف   ، الشكران، (ِ)

 .ُِٓسكرة الأمرة اآلي   (ّ)
 .َٕٗص ُالتعرير كالتنكير ج -أف  اشكرمعمد الطاهر  (ْ)

 .ُِٔسكرة الأمرة اآلي   (ٓ)
 .ُِٓسكرة الأمرة اآلي   (ٔ)



 

 
َّ 

د ػػػكة إأػػػراهيـ الميشػػػعرة أعرصػػػه   ػػػى إيمػػػانهـ أػػػان كاليػػػكـ اا ػػػرن عتػػػى  ػػػص  مػػػف ذريتػػػه أد كتػػػه 
ف أن سػػهـ   ػػى العالػػ  التػػ، سػػملها أأػػكهـن فيت ػػ  لهػػـ أػػمنهـ   ػػى غيػػر المػػؤمنيفن فيعػػرضي المشػػررك 

اف ل نػػػاس رىٍغأىػػػ ن فػػػ، ااقتػػػداء أمسػػػالفهـ؛  ؛ت ػػؾ العالػػػ ن كفػػػ، ذلػػػؾ أعػػػث لهػػػـ   ػػػى ااتصػػػاؼ أػػػذلؾ
 .(ُ)كعنينان إلى أعكالهـ(

 .(ِ) چٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿٹ ٹ چ -ِ
ف رانت اآلي  تتعدث  ف عال  قريش  نػدما فمػدت اا مػفن إا أف عرمهػا كفا ػدتها كأثرهػا كا 

"ن أمعنػػى: كت  ػػؿ   ػػيهـ آماانهمحماانحخاا فهنػػا "ن فنيػػد يمتػػد إلػػى أف يػػرث ان اارض كمػػف   يهػػا
 .(ْ) ن كلهذا مف استياب لهذا اامر يمع ان له أيف أمف الدنيا كأمف اآل رة(ّ)أاامف كااستمرار

العأػادة مصػركف  لمػف ييطعػـ مػف يػػكع  كقػد سػأؽ هػذهلل اآليػ  اامػر أعأػادة انن عيػػث إف هػذهلل
ذا ا ت ػػت العأػػادة ظهػػر أثػػر ذلػػؾ فػػ،  كييػػؤٌمف مػػف  ػػكؼ أمػػا شػػرع مػػف شػػرع فنتييتػػه عصػػكؿ ذلػػؾن كا 

دـ اامف المرركهاف مف قأؿ الناسن مما يدؿ   ى كيػكب تعميػؽ اامػف العياة أ صكص اليكع ك 
   ى ا تأار أنه نتيي  مف نتا ج العأادة.

 تتظاولػاألطنػضطظًا:ػثاظغًا:ػاآلغاتػاضتي
 أما اإلشارات الت، مف شمنها تعميؽ اامف فه، رثيرةن كمف ذلؾ نصكص كأعراـ رما ي ،:

 يف لعصكؿ الغرض كااستداؿ:أرت ، منها أاثن ا نص صحا قرآنية: - أ

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  چ الغػػالـ   عػيف قػاؿ اأنػه يكسػؼ  ػف يعمػػكب قػاؿ تعػالى م أػران  -1

ا ما أ أرهـ أالرؤي  سيعم كف   ى  ررهللن كأذلؾ تركف قػد ن فإذ(ٓ)چٻ  پ  پ  پ  پ  ڀڀ
 زالت الطممنين  ككقعت إرهاصات المريدة.

 .أالسماح اأنا ه اصطعاب يكسؼ   كأي ان فإنه يدؿ لذلؾ  دـ رغأ  يعمكب -2

                                                 

 .ُّٕص ُالتعرير كالتنكير ج -أف  اشكرمعمد الطاهر  (ُ)

 .ْسكرة قريش اآلي   (ِ)
 .ُْٕص َّالت سير المنير ج -كهأ  الزعي ، (ّ)

 .ٕٓٓص ْت سير المرآف العظيـ ج -اأف رثير (ْ)
 .ٓسكرة يكسؼ اآلي   (ٓ)



 

 
ُّ 

ەئ  ەئ    ٹ چ     كفػػ، ذلػػؾ تع ػػيـ لنػػا أف نت ػػذ الكسػػا ؿ التػػ، مػػف شػػمنها تعميػػؽ اامػػفن رمػػا فػػ، قكلػػه

 .(ُ) چۇئ    ۆئ   ۆئ  ۈئ     ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ وئ  وئ  ۇئ  
 :األمن تحقيق في تسهم التي الحدود أو األحكام -حب

كرد فػػ، المػػرآف الرػػريـ ذرػػر اإليػػراءاتن كالتػػداأيرن كالعػػدكد التػػ، مػػف شػػمنها إ ػػادة اامػػف إذا  
ليؾ أعض اامث     ى ذلؾمد ك ما في   :ا 

ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ ٹ چ فالسػػػػػرق  يزاؤهػػػػػػا قطػػػػػع اليػػػػػػدن  -ُ

 اف السرق  ا تداء   ى م ؾ الغيرن كأ ذهلل دكف كيه عؽ.ن (ِ) چٹ  ٹ   ٹٹ  ڤ  ڤ    ڤ

ڀ  ٹ ٹ چ كلمػػا رػػاف اا تػػداء   ػػى اا ػػراض أشػػنع مػػف السػػرق  رػػاف العمػػاب أشػػد؛  -ِ

ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿٿ  ٿ   ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ           ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ   

ال يتكقػػؼ اامػػر  نػػد إقامػػ  العػػد أالي ػػد أػػؿ أع ػػكر طا  ػػ  مػػف ن فػػ(ّ) چڄ  ڄ  ڄ  ڃ  
الناس؛ لينزير اليميعن كليأ غكا مف    هـن كا يتكقؼ اا تداء   ػى اا ػراض   ػى ال عػؿ فمػط 
أػػؿ يتعػػدل ارأػػر مػػف ذلػػؾ زيػػادة ل عػػرص كل تنأيػػه   ػػى  طػػر اا تػػداء   ػػى اا ػػراض فااتهػػاـ 

ڑ  ڑ  ک     ک   ک  ک  ٹ ٹ چ تعت طا    العدن  كقذؼ الر مات دكف التثأت يكقع المرء

 .(ْ) چگ     گ   گ    گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں   ں  
عتػػى يرػػكف هػػذا الميتمػػع متماسػػران قكيػػان ا تن ػػر فػػ،  ظمػػه أسػػأاب النػػزاعن فمػػف فعػػؿ ذلػػؾ 

 ن فال قيم  له أذلؾ.يعاقب  ماأان يسديان )الي د(ن كمعنكيان )العزؿ اايتما ،(ن فال يعتد أمكله نها يان 

                                                 

 .ُّسكرة يكسؼ اآلي   (ُ)
 .ّٖ( سكرة الما دة اآلي  (ِ
 .ِ( سكرة النكر اآلي  (ّ
 .ْ( سكرة النكر اآلي  (ْ



 

 
ِّ 

چ   چ  چ  ٹ ٹ چ كقطع الطريػؽن كا  افػ  النػاس فػ، ع هػـ كترعػالهـ  ماأػه أشػدن  -ّ

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ   

 .(ُ) چک  ک  ک  ک  گگ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  
يمتصػػر يػػرمهـ   ػػى  ف ػػـ -ذلػػؾ إلزالػػ  مػػا سػػأ أكا مػػف إشػػا   ال ػػكؼ كالػػذ رن ك ػػدـ اامػػاف

رمػػا فػػ، السػػرق ن كالزنػػان كالمػػذؼ؛ أػػؿ رػػاف ا تػػداء  امػػان   ػػى رػػؿ النػػاسن فرػػاف العمػػاب  -كاعػػد فمػػط
 إلأعادهـ  ف أنظار الناس.ؿ مف  الؼن أك السيف التص يب كتمطيع اايدم كااري

 ا  نةحا نب ية:ح -حت
حاح بيرنحذ كحكمرحيل : ردحاإل ررةحإ ىحاألمنحف ح نةحا ر  يح

فا حج ادقاحعنادقحقُا ُتحي ماهاحفكأنمارححرًحأصبححمنكمحآمناًرحفا ح اربهاحمنرفاحمن: "سكؿ ان قاؿ ر 
 .(ِ)"ديزْتح هحا دنير

ان را عػان لتمرػيف ال ػردن مػف ق ػاء مهماتػه فػ، الػدنيا أسػهكل  كيسػرن  يعمؿ هذا العديث  ىٍر ى
أهميػ  اامػفن ف ػالن  إذا ما تكفرت الممكمات المذركرةن ك  ى رأسها اامفن ف يه دال  صريع    ى

  ف الممكمات اا رلن عيث أدأ أه الرالـن كال غ  العرأي  ت يد أمف ااهـ يذرر أكان.
ا لمػػا رػػاف لػػه هػػذا ااهتمػػاـن  اآليػػات كااعاديػػث السػػاأم  تػػدؿ   ػػى كيػػكب تعميػػؽ اامػػف كا 
 اصػػ  فػػ، تطأيػػؽ العػػدكد أ صػػكص مػػف أشػػاع ال ػػكؼ كا تػػدل   ػػى النػػاسن فرػػؿ فػػرد مػػؤمف لػػه 

 عصان  ا تنت ،  نه إا إذا ارترب ما ي ؿ أاامف كهذا دليؿ   ى كيكب تعميؽ اامف.
ح:اح األمنا فكريحمنحا ق اعدحا   ح نر  تحدكمحاألمنح ت فيمرحيل ح

ح:(ّ) (مرح محي محا  اجبحإسحبهحفه ح اجبأ ًس:حقرعدةح)
ؿ تكصؿ إليهان فكسػي   كم ادها أف الكايأات كالمأاعات كالمعرمات ر ها ا أد لها مف كسا 

فكسي   ال رض كممدمته الت، ا يمرف أداء ال ػرض إا  ػف طريمهػا  رٌؿ ممصد أعسأه كتم ذ عرمهن

                                                 
 .ّّ( سكرة الما دة اآلي  (ُ

 .ف، صعي  اليامع َِْٔ: انظر عديث رقـ( قاؿ الشيب االأان،: )عسفن ْٕٓص ْسنف الترمذم ج (ِ)
 .ُّٖص ُااشأاهلل كالنظا ر ج -السأر،( (ّ



 

 
ّّ 

ككايأػػانن فػػال تأػػرأ ذمػػ  المر ػػؼ إا إذا تكصػػؿ إلػػى ال ػػرض كالكايػػب  ػػف طريػػؽ ممدمتػػه  ترػػكف فر ػػان 
 .(ُ)ككسي تهن ما دامت ت ؾ الممدم  ممدكرة المر ؼ

لعػػالميف كايػػبن كلػػذلؾ كسػػا ؿ تعممػػهن كأهمهػػا كأسسػػها اامػػف ال رػػرم فالسػػع، لر ػػى رب ا
  ى ال ررن عيث إف ال رر يعتكم   ى م اهيـ تسػهـ يػؤدم  ج الما ـالذم هك اطم ناف لصع  المنه

 ميمك ها لر ى ان سأعانه كتعالىن مما يدؿ   ى كيكب تعميؽ اامف ال ررم.
امػػر أػػالمعركؼ كالنهػػ،  ػػف المنرػػر كالشػػكرل كمػػف أمث ػػ  ذلػػؾ: ااهتمػػاـ أػػالع ـ الشػػر ، كا

 كمنع اإلقام  ف، أالد غير المس ميفن كرؿ ذلؾ ف،  كء الكسطي  كاايتهاد 
ح :(ِ):حقرعدةح)سحتررح سحترار(ثرنيرًح

ف اانعػػراؼ ال رػػرم هػذهلل الما ػػدة تثأػت تعػػريـ ال ػرر كال ػػرار كتن ػػ، كيػكدهلل فػػ، الشػرعن ك  ا 
يع  ع ظػػت لإلنسػػاف ال ػػركريات ال مػػسن كمنهػػا العمػػؿن  ػػرر   ػػى  مػػؿ اإلنسػػاف كن سػػه؛ كالشػػر 

كالن سن فعرمػت شػرب ال مػر؛ اف فيػه تعطػيالن ل  رػر الصػعي ن كتعطي ػه ي عػؽ ال ػرر أن سػه؛ إذ 
؛ انها ليسػت م رػان  مف الممرف أف ي ميها فيما ي رها مف عيث ا يع ـن كاا تداء   ى الن س معـر

لمهػػان كا ييػػكز أف ي عػػؽ ال ػػرر أغيػػرهلل؛ انػػه ظ ػػـن كالظ ػػـ ل مػػرءن أػػؿ هػػ، م ػػؾ ن تعػػالى؛ انػػه  ا
قرار الظالـ   ى ظ مه عراـ كممنكع  .(ّ) عرمه ان تعالىن كا 

كرػػذلؾ فػػإف اانعػػراؼ ال رػػرم فيػػه ت كيػػث ل  رػػر أمػػا ا  القػػ  لػػه أالشػػرعن كيظهػػر أثػػر ذلػػؾ 
   ى س كؾ المرءن فهك إيذاء ل مرء أالأعد  ف الشرع.

عػػؽ ال ػػرد كالميتمػػعن إذ ا يػػتمرف ال ػػرد كالميتمػػع مػػف أداء مهماتػػه  ك ػػدـ اامػػف  ػػرر فػػ،
فػػ، العيػػاة أسػػهكل ن فيريمػػ  المتػػؿ مػػثالن  أػػر  نهػػا المػػرآف أمنهػػا قتػػؿ لرػػؿ النػػاس اف مرترػػب يريمػػ  
ف ارترأها ف، عؽ ن ػس كاعػدة إا أنػه يرػكف متسػأأان فػ، قتػؿ يميػع النػاسن عيػث ترػكف هػذهلل  المتؿ كا 

: ؼ كالذ ر كالشعكر أعدـ اامف الذم يعطؿ الناس  ف أ مالهـن كمصػالعهـن اليريم  مسأأ  ل  ك 

                                                 
 .ُِٖ-ُِٕص ٗالأكرنك ج -مكسك   المكا د ال مهي ( (ُ
 .ُْٔص ُشرح المكا د ال مهي  ج -أعمد الزرقا( (ِ
 أتصرؼ. ِِٔالمكا د ال مهي  الرأرل ص -(  أد العزيز  زاـ(ّ



 

 
ّْ 

پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ ٹ چ

 .(ُ) چٹ  ٹ  ڤ   ڤڤ
أم مف أيؿ كيكد اان س الشريرة الت، تيترئ   ى المتؿ ل مص ع  الش صي ن كا تن ع معها       

اكؿ )قاأيػػؿ(ن رتأنػػا   ػػى أنػػ، إسػػرا يؿ؛ انهػػـ أع ػػادهلل الما ػػكف   ػػى المػػكا ظن رمػػا رػػاف اأػػف آدـ ا
 طريمه ف، اإليراـن الذيف ا تؤثر فيهـ المك ظ ن عيث قست ق كأهـ فه، رالعيارةن أؿ أشد قسكة.

رف دفعػه أغيػر مكمف شهر   ى المس ميف سالعان فع يهـ أف يمت كهلل إذا د ت ال ركرةن كلـ ي
 ر المتسأب أهن كا  ادة الأالد إلى ااصؿ الكايبن كهك اامف.ن كذلؾ دفعان ل  ر (ِ)المتؿ

كلما رانت  أارة )ا  رر( مظن  الكقكع  ف، اانعراؼ ال ررم ياءت )كا  رار( لتعمػ، 
ال ػػرد مػػف هػػذا اانعػػراؼن فمػػد يتصػػكر اإلنسػػاف المعتػػدل   يػػه أػػإتالؼ مالػػه أنػػه يعػػؽ لػػه المعاقأػػ  

ۅ  ٹ     چ كمػان فرريػان منعرفػانن منأثمػان مػف فهػـ  ػاطئ لمكلػه أإتالؼ ماؿ الميعتدمن كهذا يعمػؿ م ه

ن غيػػر أف العمػػاب المناسػػب (ّ)چۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  ائ   ائ    ەئ  ەئ 
أمػػاـ هػػذا العػػدث هػػك الت ػػميفن كفػػ، ذلػػؾ إ ػػادة المػػاؿ إلػػى صػػاعأهن فيػػزكؿ العػػذرن فممػػا اا تػػداء 

 ن كا يمرػػػف تعكي ػػػها أمث هػػػان كهػػػذا مػػػف   ػػػى الػػػن س فعماأػػػه المصػػػاص؛ اف الػػػن س ا تماأ هػػػا قيمػػػ
 معان، )ا  رار(.

ف ، هذهلل الما دة ثأت كيكب تعميؽ اامف ال رػرم اأتػداءنن فػإذا مػا رػاف اانعػراؼ كاقعػان فػال 
 ".ا تررحيزايأد مف إزالتهن كهك يتمرر مف  الؿ الما دة المشهكرة "

ن كاإل أػار فػ، رػالـ (ْ)لكقػكعكهذهلل الما دة تعأر  ف كيكب رفػع ال ػررن كتػرميـ آثػارهلل أعػد ا
يتمػػػرر أػػػذلؾ كيػػػكب ات ػػػاذ اإليػػػراءات؛ إلنهػػػاء اان ػػػالت اامنػػػ، كاانعػػػراؼ ن ك (ٓ)ال مهػػػاء ل كيػػػكب

 ال ررمن كيعـر السركت  ف ذلؾ.

                                                 
 .ِّ( سكرة الما دة اآلي  (ُ
 .ْٖٖص ٖمكسك   المكا د ال مهي  ج -( الأكرنك(ِ
 .ُِٔ( سكرة النعؿ اآلي  (ّ
 .ّٗٗص ِالمد ؿ ال مه، العاـ ج -( مصط ى الزرقا(ْ
 .ُٕٗشرح المكا د ال مهي  ص -قا( أعمد الزر (ٓ



 

 
ّٓ 

ح ي جدحا نديدحمنحاألمثلةح منمحا ترراحأك ف حمنهرحبثالثةحاخ صررًاحكمرحيل :
 .(ُ)مسيكف مف أسط فراشن كا مف الترسبا المنهات اذ سيكف أصكرة م يرة ا ييمىر ف  .1
ف ت ػرركا أػذلؾ؛ دفعػان  .2 العير   ى الطأيب الياهؿن كالم ت، المايفن كالمرػارم الم  ػسن كا 

 .(ِ)ل ررهـ  ف اليما   ف، أركاعها كدينها
رُّ غيرهللن كالعكار معه لتصكيب مسارهلل. .3  عيز صاعب ال رر المنعرؼ عتى ا يى ي

طالقها لرأما يعدث   ؿ ف، تطأيمهان فال أد مف قيػد يميػدهان كيرسػـ ك ند تطأيؽ هذهلل الما دة   ى إ
شػػافي  كراسػػم  ل عػػدكدن فشػػمنها شػػمف اا ػػص مػػع  ا تااررحسحياازايحبر تاارر(عػػدكدهان فتػػمت، قا ػػدة )

 .(ّ) ك أزيؿ ال رر أال رر لما صدؽ أف ال رر يزاؿفاا ـن 
أػؿ يشػترط أف يػزاؿ ال ػرر أػال كالمعنى أف ال ػرر ا يػزاؿ أمث ػهن كا أػمرثر منػه أػااكلى؛ 

ا فأاا ؼ منه  .(ْ)إ رار أالغير إف أمرفن كا 
ف الغالأيػػ  ينظػػركف إلػػى ذات ال ػػررن كيأاشػػركف أكأهػػذهلل الما ػػدة يتعمػػؽ اامػػف ال رػػرم؛ إذ 

 م ي  إزالتهن دكف الت رير ف، آلي  اإلزال ن كدكف النظر إلى مهات  م ي  اإلزال  كنتا يهان فغالأان ا 
 مصدهـن أؿ تنتج  نه أ رار أ رل ا تيعمد  مأاها.يتعمؽ م

ح :(ٓ) :حقرعدةح)درءحا مفر دحأ  ىحمنحجلبحا مصر ح(ثر ثرًح
يمكؿ العز أف  أد السالـ: إذا ايتمعت مصال  كم اسد؛ فإف أمرف تعصيؿ المصػال  كدرء 

ف(ٔ) چہ  ہ  ہ  ھٹ ٹ چ الم اسػػد؛ فع نػػا ذلػػؾ امتثػػاان امػػر ان تعػػالى فيهمػػا؛  تعػػذر  ن كا 
الػػػػػدرء كالتعصػػػػػيؿ؛ فػػػػػإف رانػػػػػت الم سػػػػػدة أ ظػػػػػـ مػػػػػف المصػػػػػ ع  درأنػػػػػا الم سػػػػػدةن كا نأػػػػػال، أ ػػػػػكات 

                                                 
 .ُٔٔشرح المكا د ال مهي  ص -( أعمد الزرقا(ُ
 .ّْالمكا د ال مهي  مع الشرح المكيز ص -(  زت الد اس(ِ
 .ُٔااشأاهلل كالنظا ر ص -( اأف نييـ(ّ
 .ٓٗااشأاهلل كالنظا ر ص -( السيكط،(ْ
 .َِّص ُشرح المكا د ال مهي  ج -( أعمد الزرقا(ٓ
 .ُٔاأف اآلي  ( سكرة التغ(ٔ



 

 
ّٔ 

؛ اف الم اسػػد لهػػا سػػريافه رالكأػػاءن أك النػػار التػػ، تمرػػؿ رػػؿ شػػ،ءن فمػػف العرمػػ  كالعػػـز (ُ)المصػػ ع 
رص الم ػػاء   يهػػا فػػ، مهػػدهان كلػػك ترتػػب   يهػػا عرمػػافه مػػف منػػافع أك تػػم يره لهػػان كمػػف ثػػـ رػػاف عػػ

 .(ِ)الشارع   ى منع المنهيات أقكل مف عرصه   ى تعميؽ المممكرات
ح  نركحأمثلةح  قديمحدرءحا مفر دحعلىحجلبحا مصر حاحأك ف حبذكرحمثر ينحاخ صررًا:

 ييب منع التيارة أالمعرمات مف  مر كم دراتن كلك أف فيها أرأاعان كمنافع اقتصادي . .1
النػاسن كمػف نشػر فرػرهـن كييػب الت ػييؽ  منع أصعاب ال رػر المنعػرؼ مػف التكاصػؿ مػع .2

   يهـ عتى يعكدكا إلى الطريؽ المستميـ.
إنه أذلؾ يتعمؽ اامف ال ررم؛ إذ ا ينأغ، تعييـ العمؿ أالنظر إلى المصػ ع  كتعميمهػا فمػطن دكف 
دراس  ما يعيط أهذهلل المص ع  مف م اسد يركف درؤها أكلى؛ عتى نعمؿ   ى مسعهان فنكيد أر ػان 

ا فريؼ سند ؿ كسط هذهلل النيرافن كنعمؽ مصالعنا؟!. صأ  لت  عميؽ المصال ن كا 

                                                 
 .ُّٔص ُقكا د ااعراـ ج -( اأف  أد السالـ(ُ
 .ٕٗالمكا د ال مهي  الر ي  ص -ن إأراهيـ العريرمٔٗٗالمد ؿ ال مه، العاـ ص -( مصط ى الزرقا(ِ



 

 
ّٕ 

ح:(ُ) :حقرعدةح)ا نردةحمدكمة(رابنرًح
ا تأػػر ال مهػػاء العػػادة فػػ، اسػػتعمااتهـن كأ ػػذ أهػػا الميتهػػد فػػ، اسػػتنأاط ااعرػػاـن كالما ػػ، 

فػالعمكؿ كالن ػكس ن (ِ)فيما يرفع إليه مف الد اكل؛ إذا ما أصػأعت العػادة معهػكدة كياريػ  أػيف النػاس
تتيػػه ت ما يػػان ك  كيػػان إلػػى المعتػػاد مػػف غيػػر تصػػري ؛ فهػػ، قاأ ػػ  أػػه راغأػػ  فػػ، تعميمػػه تررػػان أك عيػػازةنن 

 .(ّ)كه، قرين  قكي  كصريع  ف، ت سير رثير مف المأهمات
إف هذهلل الما دة تمرر مسمل  ف، غاي  ااهمي ؛ اف شريع  ا أمس أها مف الناس قد عادت 

ستميـن كال رر المػكيـن فز مػت أف مػا نيػدهلل فػ، المػرآف كالسػن  نعرػـ أػه؛ اف ااعرػاـ  ف الطريؽ الم
مكيػػكدة فػػ، المػػرآف كالسػػن ن كمػػا سػػكاهما فهػػك عرػػـ ك ػػع،ن ا ييػػكز التعػػاط، معػػهن كهػػذا انعػػراؼ 

 فررم تتعطؿ أه رثير مف يكانب العياةن  اص  أعد تطكر الع ـك كالمعارؼ.
هج الشػر ، قػد أ طػى ل عػادة المتأعػ  فػ، رػؿ مرػاف ا تأػاران فال رر الصعي  الما ـ   ى المن

ف، ااعراـن كف، ذلؾ تيسير   ى الناسن كدفع ل عرج  ػنهـن كتعميػؽ لمصػالعهـ دكف  نػاءن كهػذا 
 مف الشرعن كهك مف صميـ المرآف الرريـن كالسن  النأكي  الشري  .

ن كهػػذا لػػـ يػػرد فػػ، المػػرآف المؤيػػؿالمعيػػؿ ك  ففػػ، المهػػكر أف يمسػػـ مػػا أػػيفمػػثالن يػػرت العػػادة 
 .السن  كلرنه مما ا تاد   يه الناس كأل كهلل دكف عرج أك  سر فراف تأعان لهذهلل الما دة يا زان ك 

التدرج ف، الشرع نالعظ أنها سن  شر ي  مستمرة رالتدرج فػ، تعػريـ ال مػر كتػدرج الرسػكؿ ك 
  رير ف، إقام  الدكل .مع  ام  الناس كأصعاأه  ندما كصؿ إلى المدين  المنكرة كأدأ الت 

                                                 
 .ِّٓالمكا د ال مهي  كما ت رع  نها ص -( صال  سداف(ُ
 .ُِٕالمكا د ال مهي  ص -(  أد العزيز  زاـ(ِ
 .ْٕالمكا د ال مهي  مع الشرح المكيز ص -(  زت الد اس(ّ



 

 
ّٖ 

ح:(ُ) :حقرعدةح)األم رحبمقرصد ر(خرم رًح
إف هػػػذهلل الما ػػػدة تمػػػرر أف أ مػػػاؿ المر ػػػؼ كتصػػػرفاته مػػػف قكليػػػ  أك فع يػػػ  ت ت ػػػؼ نتا يهػػػان 
كأعرامهػػػا الشػػػر ي  التػػػ، تترتػػػب   يهػػػان أػػػا تالؼ ممصػػػكد الشػػػ ص كغايتػػػه كهدفػػػه مػػػف كراء ت ػػػؾ 

م ران أك  دمهن ثكاأان أك  دمه  ماأان أك  دمهن مؤا ذةن أك اا ماؿ كالتصرفاتن فع يها يترتب العرـ ت
 .(ِ) دمهان  مانان أك  دمه

إف م ػػمكف هػػذهلل الما ػػدة يػػد كنا إلػػى التريػػث فػػ، إصػػدار ااعرػػاـ كال تػػكل   ػػى مػػا يعػػرض 
ن فػػإذا مػػا كقػػع ذلػػؾ يرػػكف كقعػػت لنػػان ك ػػدـ التسػػرع فػػ، العرػػـ أميػػرد النظػػرة السػػطعي  ام ظػػاهرة

نػػتج سػػ كؾ ينعػػراؼ ال رػػرمن الػػذم يترتػػب   يػػه الأعػػد  ػػف العرػػـ ال مهػػ، الصػػعي ن فالمنزلػػؽ فػػ، اا
 .فيها  اطئن كلرأما أدل اامر رذلؾ إلى تن يذ  مكأات ا أصؿ لها كا عؽ

ح بيرنحذ كحكرآل  :ثالثةحأمثلةح أك ف ح نرحب
ذا مف قتؿ غيرهلل أدكف مسكغ؛ فإف راف  امدان ف ه عرػـن كهػك المصػاص عمػان اكليػاء الػ .1 دـن كا 

 .(ّ)راف م ط ان ف ه عرـ آ رن كهك الدي  المس م  إلى أه ه؛ إا أف يصدقكا
مف ت  ظ أر م  الر ر ننظر إلى ممصدهلل مف ذلؾ؛ هؿ راف الت  ظ مف ت ماء نن سػه كا تيػارهللن  .2

 فيعرـ أر رهللن أـ تعت طا    اإلرراهللن كق أه مطم ف أاإليمافن فيركف معذكران.

  ػػػى العركمػػػ  فػػػ، غػػػزة أنهػػػـ يتعػػػام كف مػػػع غيػػػر  تنػػػاس عرمػػػف ػػػ  مػػػف ال تيػػػد مػػػثالن أفك  .3
كيهػ  مػف ذا ن كهػالمنتسأيف إلى ديػف ان أاسػتمأالهـ كعراسػتهـن كتػكفير متط أػات اامػف لهػـ

أدل إلػػى كلػػـ يتكقػػؼ اامػر  نػػد ذلػؾ أػػؿ كمػػف كالػػى رػافران فهػػك مث ػهن ن  ر ػارلمػػكااة نظػرهـ 
ـ مػف ذلػؾ مػف ريػاؿ هـ مهايم  مػف يمػنعها تطاؼ أعض المستممنيف كقت هـن كأمركا أتأا 

شػػر ،ن كمػػف  ن كرػؿ ذلػػؾ مأنػاهلل العرػػـ ال ػاطئ؛ ا تمػػادان مػنهـ أف ذلػػؾ عرػـ اامػف كالشػػرط
ن كأااست هاـ لممصدهـ نيد ذلؾ أنه يسعى ل ت  أفاؽ يديدة ل م ػي  رتاب ان كسن  رسكله

 .ن كم هكـ اإلسالـ الذم غي أته  نهـ عركماتهـال  سطيني 
                                                 

 .ُْالمكا د ال مهي  كما ت رع  نها ص -( صال  سداف(ُ
 ِالمػػػػد ؿ ال مهػػػػ، العػػػػاـ ج -ن مصػػػػط ى الزرقػػػػاُِالمكا ػػػػد ال مهيػػػػ  مػػػػع الشػػػػرح المػػػػكيز ص -(  ػػػػزت الػػػػد اس(ِ

 .َٖٗص
 .ْٖالكييز ف، إي اح المكا د ال مهي  الر ي  ص -( الأكرنك(ّ



 

 
ّٗ 

ح:(ُ):حقرعدةحا  صرفحعلىحا رعيةحمن طحبر مصلدة رد رًح
إف هذهلل قا دة مهم  ذات مساس  ميػؽ أالسياسػ  الشػر ي  كتنظػيـ الدكلػ  اإلسػالمي ن ت ػع 
عدان ل عارـ ف، راف  تصرفاتهن كلرػؿ مػف تػكلى أمػران مػف أمػكر المسػ ميفن كقػد  أ ػر  نهػا تػاج الػديف 

؛ عيػػث عػػددت اإلدارات (ِ)(صاارفحبر مصاالدةكاايحم صاارفحعاانحا غياارحفنليااهحأنحي السػػأر، أمكلػػه )
العامػػ  سػػ طاف الػػكاةن كتصػػرفاتهـ   ػػى الر يػػ ن فت يػػد أف أ مػػاؿ الػػكاة النافػػذة ييػػب أف تيأنػػى   ػػى 
مص ع  اليما   ك يرها؛ اف الكاي  مف ال  ي  ن فمف دكنه ليسكا  ماانن فهـ كرالء  ف اام  ف، 

فع الظ ـن كصيان  العمكؽ كاا الؽن كع ػظ اامػف كتعميػؽ المياـ أمص   التداأير؛ إلقام  العدؿن كد
اامػػػف ال رػػػرم مػػػف  ػػػالؿ ر ايػػػ  الع ػػػـن كمتاأعػػػ  معا ػػػف اامػػػف ال رػػػرمن كد مهػػػا ماديػػػان كمعنكيػػػانن 
كتطػػكير  م هػػا أاسػػتمرارن كمعارأػػ  ال سػػادن كرػػؿ  مػػؿ مػػف الػػكاة   ػػى  ػػالؼ ذلػػؾ ممػػا يمصػػد أػػه 

 . (ّ)ك فسادن فهك غير يا زاستأداد أك استثمار أك يؤدم إلى  رر أ
ح  نرحأك ف حبذكرحخم ةحأمثلةحعلىحا ند حا  ر  :

لػػػيس لػػػػكل، اامػػػػر أف يع ػػػك  ػػػػف  مكأػػػػات العػػػدكد مط مػػػػانن كا  ػػػػف غيرهػػػا مػػػػف اليػػػػرا ـ أك  .1
 العمكأات إذا راف ف، ذلؾ تشييع   ى اإليراـ.

 ا ييكز له أف يهدر العمكؽ الش صي  ل مين،   يهـ أعاؿ مف ااعكاؿ. .2
 ييكز له إأطاؿ ق ي  مما يعرـ أها الم اة.ا  .3
 .(ْ)ا ييكز التغافؿ  ف معاسأ  مف تعت أيديهـ أمكاؿ  ام  .4
 ا ييكز له التهاكف ف،  الج اانعراؼ ال ررم إف كقع كالعمؿ   ى ر اي  اامف ال ررم. .5

 
 

                                                 
 .َّٖص ُشرح المكا د ال مهي  ج -ا( أعمد الزرق(ُ
 .ِّّص ُااشأاهلل كالنظا ر ج -( السأر،(ِ
 .َُٖ-َُٕالمكا د ال مهي  مع الشرح المكيز ص -(  زت الد اس(ّ
 .َُٕالمكا د ال مهي  مع الشرح المكيز ص -(  زت الد اس(ْ



 

 
َْ 
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ػاضطبحثػاضثاضث
ػأعـطـغـظػاألطــنػاضـغـصــري

اامػ  اإلسػالمي  أا تأػارهلل أعػد مركنػات اامػف أصػ    يرتسب اامف ال ررم أهميته ف، عيػاة
 ام ن أؿ هك أهمُّها كأسماهان كأساس كيكدهان كاستمرارهان فهػك يػمت، فػ، المرتأػ  ااكلػى مػف عيػث 
ااهمي  كال طكرةن فهك ليبُّ اامف كرريزته الرأرلن رما أنه يأرز قكة تعصيف هذهلل اام  كشػمكليتهان 

أم تكيػه  ػاطئ إذ أف هػذا التكيػه يػؤثر   ػى سػ كره كتصػرفاته مػع كيعرص   ى عماي  ال رد مف 
 غيرهلل مف الناس.

قاؿ اأف الميـ: )كقد   ؽ ان سأعانه الن س شػأيه  أػالرعى الػدا رة التػ، ا تسػرف كا أػد لهػا 
ف ك ػع فيهػا تػراب أك عصػى طعنتػهن فاافرػار  مف ش،ء تطعنػهن فػإف ك ػع فيهػا عػب طعنتػهن كا 

فػػ، الػػن س هػػ، أمنزلػػ  العػػب الػػذم يك ػػع فػػ، الرعػػىن كا تأمػػى ت ػػؾ الرعػػى كال ػػكاطر التػػ، تيػػكؿ 
معط   قطن أؿ ا أد لها مف ش،ء يك ػع فيهػان فمػف النػاس مػف تطعػف رعػاهلل عأػان ي ػرج دقيمػان ين ػع 
أه ن سه كغيرهللن كأرثرهـ يطعف رمالن كعصى كتأنان كنعك ذلؾ فإذا ياء كقت العيػف كال أػز تأػيف لػه 

 عميم  طعينه(.
رادتػػػؾ فإنػػػه ي سػػػدها   يػػػؾ فسػػػادان ثػػػـ ي يػػػاؾ أف تمرػػػف الشػػػيطاف مػػػف أيػػػت أفرػػػارؾ كا  مػػػكؿ: )كا 

يصعب تدرارهن كي م، إليؾ أنكاع الكساكس كاافرار الم رةن كيعكؿ أينؾ كأػيف ال رػر فيمػا ين عػؾن 
كأنت الذم أ نته   ى ن سؾ أتمرينه مػف ق أػؾ ك ػكاطرؾ فم رهػا   يػؾ. فمثالػؾ معػه مثػاؿ صػاعب 

يهػػػا ييػػػد العأػػػكبن فمتػػػاهلل شػػػ ص معػػػه عمػػػؿ تػػػراب كأعػػػر كفعػػػـ كغثػػػاء ليطعنػػػه فػػػ، رعػػػى يطعػػػف ف
ف مرنه  طاعكنتهن فإف طردهلل كلـ يمرنه مف إلماء ما معه ف، الطاعكف استمر   ى طعف ما ين عه كا 

 .(ُ)مف إلماء ذلؾ ف، الطاعكف أفسد ما فيها مف العب ك رج الطعيف ر ه فاسدان(
حاح   حا  ر ية:منحا فكري  تححأ ميةحاألح أرىحأنهحيمكنحأنحأتمحثمرن حنقرط

تمت، أهمي  اامف ال ررم مػف ركنػه يسػتمد يػذكرهلل مػف  ميػدة اامػ  كمسػ ماتهان كيعػدد هكيتهػان  -1
كيعمؽ ذاتهان كيرا ، مميزاتهان ك صا صهان فإذا أردنا أف نأن، أناءن فال أد مف التمسيس لهذا الأناء 

ظػيـ كااسػاس الػذم أنػ،   يػه هػك العميػدةن كهػ، فرػرة معافظ    يه مف أم  طرن فاإلسالـ أناء  

                                                 

 .ُٕٓ-ُْٕال كا د ص -اأف الميـ (ُ)



 

 
ِْ 

قكيػػ  صػػ أ ن فالعميػػدة تعمػػؽ الػػتالعـ كالكعػػدة فػػ، ال رػػر كالمػػنهج كالسػػ كؾ كالهػػدؼ كالغايػػ ن رمػػا أنهػػا 
 سػػر الأمػػاءن كسػػأب النمػػاءن ك امػػؿ العطػػاءن كقا ػػدة الهنػػاءن ك ػػمان  أعػػكؿ ان تعػػالى مػػف التالشػػ،

 .كال ناء

تعم، أمف ال ػرد كالميتمػعن كعمايػ  ال ػرد مػف  ػالؿ  ػدـ تشػكيه فرػرهلل فالعميدة أهذا الم هكـ 
  طايا كه، رما ي ،:المف قأؿ اآل ريف؛ انه متكيه لرأهن فيأتعد  ف 

ۋ  ۅ     ۅ       ۉ  ۉ    ې  ېې  ٹ ٹ چ اانعػػػػراؼ الػػػػذم يعم ػػػػه   ػػػػى تػػػػرؾ الػػػػديف أالر يػػػػ ؛  - أ

 .(ُ)چې  ى  ى  ائ ائ  ەئ 

أف يمت، أما ا  القػ  لػه أالػديف متصػكران أنػه مػف الػديف لمكلػه ك ف اانعراؼ الذم يعم ه   ى  - ب
" :منحأددثحف حأمرنرح ذاحمرح يسحمنهحفه حرد"(ِ). 

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائەئ  ەئ  وئ  ٹ ٹ چ " هاااااااااااااااا ىا " - ت

 .(ّ) چوئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ 
أاسػػػتمراء نصػػػكص الشػػػريع  المتع مػػػ  أػػػاامف يت ػػػ  أف ثمػػػ  تراأطػػػان أػػػيف م هػػػكـ اامػػػف كع ػػػظ  -2

ال ػػركريات ال مػػسن كذلػػؾ اف الشػػريع  إنمػػا يػػاءت لتعميػػؽ مصػػال  العأػػادن كدرء الم اسػػد  ػػنهـ 
كف، هذا يمكؿ العز أف  أد السالـ: ) كالشريع  ر ها مصال  إما تدرأ م اسد أك تي ب مصال ن فػإذا 

  يػران يعثػؾ   يػهن أك "؛ فتممؿ كصيته أعػد ندا ػهن فػال تيػد إاَيرحَأيَُّهرحا َِّذيَنحآَمُن اسمعت ان يمكؿ: "
شران يزيرؾ  نهن أك يمعان أيف العث كالزيرن كقد أأاف ف، رتاأه ما ف، أعض ااعرػاـ مػف الم اسػد 

 .(ْ) عثان   ى ايتناب الم اسدن كما ف، أعض ااعراـ مف المصال  عثان   ى إتياف المصال (

                                                 

 .ِِسكرة اانأياء اآلي   (ُ)
 .ُْٖص ّ( إذا اصط عكا   ى ص   يكر فالص   مردكد جٓأاب ) -رتاب الص   -ارمصعي  الأ  (ِ)

 .ُٕسكرة المؤمنكف اآلي   (ّ)
 .ُْص ُقكا د ااعراـ ج -العز أف  أد السالـ (ْ)



 

 
ّْ 

ها الشػاطأ،: )مػا ا إف ع ظ ال ركريات ال مس ف، الممدم  مف هذهلل المصال ن كه، رما  رف -3
أػػد منهػػا فػػ، قيػػاـ مصػػال  الػػديف كالػػدنيان أعيػػث إذا فمػػدت لػػـ تيػػر مصػػال  الػػدنيا   ػػى اسػػتمام ن أػػؿ 

 .(ُ)   ى فساد كتهارجن كفكت عياةن كف، اا رل فكت النياة كالنعيـن كالريكع أال سراف المأيف(
فإذا زاؿ العمػؿ زاؿ التر يػؼ  كأذلؾ يركف العمؿ أعد ال ركريات ال مس فهك مناط التر يؼ كأساسهن

الذم يرتأط أه كيكدان أك  دمانن كقد أمر اإلسالـ أالع اظ   ى العمؿ مف يانب الكيكدن كمف يانب 
الػػديفن رمػػا  مأػػادئالعػػدـ؛ مػػف  ػػالؿ تػػمميف المػػد الت الصػػالع  ل عمػػؿ اإلنسػػان، أمػػا يتماشػػى مػػع 

ن عيث عػـر (ِ)ط ه  ف أداء كظي تهع ظته مف يانب العدـن كذلؾ أع ظه مف رؿ ما يؤثر فيهن كيع
اإلسػالـ اا تػداء   ػى العمػؿ مػف قأػؿ ال ػردن كترتػػب   ػى ذلػؾ عرػـ فمهػ،ن كاا تػداء إمػا أف يرػػكف 

أك الت كيػث أاافرػار ال اط ػ  التػ، ا تمػت اسػاس الػديفن كفرك ػه أصػ   كهػذا مػثالنن  أشرب ال مر
  ػى  فاا تداء   ى العمؿ أاانعراؼ يػؤثراا تداء أشر يه يؤثر   ى ال ركريات اارأع اا رلن 

الديف كالماؿ كالن س كالعرضن رما أنه يؤثر   ى اامف عيث إف المنعرؼ قػد يرترػب أ مػاان م  ػ  
 أاامف. 

كقد د ا اإلسػالـ إلػى تمػكيـ  مػؿ اإلنسػاف أعػدة ممكمػات؛ منهػا: تنميػ  ال رػر أػالع ـن إلدراؾ 
 .م له كقادر   يهالعما ؽ الت، تمت، ف، عدكد ما هك مٌهي

ک  ک ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ٹ ٹ چ    ررامػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  اإلنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف؛ -4

 .(3)چڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں
لى لإلنسػاف رثيػران مػف أسػأاب الراعػ  التػ، تعينػه   ػى ق ػاء عكا يػه اس ر ان سأعانه كتع

ؿن مسػػتميـ فػػ، الػػدنيان كمػػف  ػػمنها أف يرػػكف آمنػػان فػػ، سػػرأهن كآمنػػان فػػ، فرػػرهللن أمػػا ييع ػػه هػػادئ الأػػا
العاؿن فيػؤدم مهماتػه دكف أف يرػكف مالعمػان أشػأ  ال ػكؼ الػذم يعرػر صػ ك عياتػهن كقػرار  يشػهن 

كالعمػؿ يصػمؿ ش صػي  اإلنسػاف ف مػد ت ػؾ اامػكر ين ػ، الررامػ   ػف ال ػردن كصع  منهيه كس كرهن 

                                                 

 .ُٖ-ُٕص ِالمكافمات ج -الشاطأ، (ُ)

 .ٕٓ-ٔٓنعك ميتمع آمف فرريان ص - أد الع يظ المالر، (ِ)
 .َٕسكرة اإلسراء اآلي   (ّ)



 

 
ْْ 

يػهن لرػف إذا مػا ليػه سػاأمان مرانػه العمػؿ فينمإكيميزهلل  ف سػا ر الم  كقػاتن كال رػر رمػا كردت اإلشػارة 
 ا تؿ ال رر أك انعرؼ فمد  اع العمؿن كانهارت الش صي .

إف اامف ل  رد مر كؿ مف قىٍذًفًه أااعراـ الت، ينأن،   يها نتا ج  طيرةن ك كاقب يم ن فمػثالن   -5
العرػػػـ أر ػػػر إنسػػػاف أعايػػػ  إلػػػى  ػػػكاأط كمعطيػػػاتن ينظػػػر فيهػػػا أشػػػرؿ دقيػػػؽن كمػػػف ًقأػػػؿ مػػػؤه يف 

ت ر م ن ميردةن أػؿ ينأنػ،   يهػا أعرػاـ تعػدد طأيعػ  التعامػؿ مػع الػذم صػدر كم تصيف؛ انها ليس
ن كهػذا (ُ)"إذاحكفارحا رجايحأخارقحفقادحبارءحبهارحأداد مر:"  ف، عمه هػذا العرػـن كلػذلؾ قػاؿ الرسػكؿ 

عريصػان   ػػى  ػػدـ  العػديث ل تن يػػر مػػف هػذا التكيػػهن كقريػػب منػه العرػػـ أالن ػػاؽ فمػد رػػاف الرسػػكؿ 
  ى مف   ـ أنه منافؽ.العرـ أالن اؽ  

إلى المدين  أدأ أأناء المسيدن ليتركف أذلؾ أناء أكؿ مؤسس  تع يميػ ن   ندما كصؿ الرسكؿ  -6
ينػػػادم أصػػػعاأه إذا مػػػا يػػػٌد يديػػػدن  ترػػػكف أمثاأػػػ  المعهػػػد لأنػػػاء اافرػػػار كتممينهػػػان فرػػػاف الرسػػػكؿ 

الصعاأ  ر كاف ان   يهـ ليظهر ت اصيؿ اامر كيأيف ااعراـن كرذلؾ ف، عال  كيكد اا طاءن ك 
ليسػػملكا  مػػا تيعػػرض لهػػـ مػػف معػػاريضن فتت ػػ  ال رػػرةن كترتمػػؿ الرؤيػػ ن  رػػانكا ي تمػػكف أالرسػػكؿ 

 اصعاأه ف، الميتمع ااكؿ.   عتى أصأعنا نستمى أفرارنا مف ال رر الذم رسمه الرسكؿ 
يمػػاؿ كالطممنينػػ  إف اا ػػكة فرػػرة  ظيمػػ  تعمػػ، الميتمػػع مػػف اانعػػراؼ كتط ػػ،   ػػى العيػػاة ال -7

كاامف أمعافظ  رؿ أخ   ى أ يه مف الكقكع ف، اا طاءن كال رػر اا ػكم ر يػؿ أإنهػاء ال صػكم  

 .(2)چۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅۉ  ٹ ٹ چ  كالشماؽ
قاؿ اأف  اشكر ف، ت سيرهلل لآلي : )كلما راف المتعارؼ أيف الناس أنه إذا نشأت مشػاق  أػيف 

 ػكا فػ، إزاعتهػا مشػيان أالصػ   أينهمػان فرػذلؾ شػمف المسػ ميف إذا اا كيف لػـز أميػ  اإل ػكة أف يتناه
عػػدث شػػماؽ أػػيف طػػا  تيف مػػنهـ أف يػػنهض سػػا رهـ أالسػػع، أالصػػ   أينهمػػان كأػػث السػػ راء إلػػى أف 

دىهىى ابى كى ا أىصى يىٍرفىعيكا مى ق عيكا مىا كىهىىن كى ح.(ّ) (ييرى

                                                 

 .ٔٓ( أياف عاؿ إيماف مف قاؿ ا يه المس ـ يا رافر صِٔأاب ) -رتاب اإليماف -صعي  مس ـ (ُ)

 .َُسكرة العيرات اآلي   (ِ)
 .ِْْص ِٔالتعرير كالتنكير ج -معمد الطاهر أف  اشكر (ّ)



 

 
ْٓ 

ذلؾن فمف  الؿ فررة اا كة؛ فه، ر ي ػ  فيركف م مكف اآلي  إذا أردنا إنهاء ال صكم ن كا أد مف 
 أإنهاء ال صكم ن لما تعم ه مف معاف راقي  ا تكيد إا أيف المس ميف.

إف الد كة ا يرتب لها نياح إا ف، ظؿ فرر صعي  يزيؿ ااكهاـن كيمعك الظػالـن الػذم عػٌؿ  -8
الشػػػتات كيمٌػػػكـ فػػػ، الكيػػػدافن فالدا يػػػ   نػػػدما ي اطػػػب اآل ػػػريف يطػػػرح   ػػػيهـ فرػػػران صػػػعيعان ييمػػػع 

 اا كياجن كيناسب ال طرة الت، فطر ان الناس   يها.
نما إلى م هكـ شامؿ ليكانب العياةن فييد ثمرة د كته ف، المد كيف  فالدا ي  ا يد ك إلى سرابن كا 

ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ڑ   ک  ٹ ٹ چ أما فت    يهـ مف مغاليؽن 

 .(1)چک  ک  ک   گ   

إلػػى الثم ػػيف اليػػف كاإلنػػس آمػػران لػػه أف  ؿ اأػػف رثيػػر فػػ، ت سػػيرهلل: )يمػػكؿ تعػػالى لرسػػكله يمػػك 
ي أػػر النػػاس أف هػػذهلل سػػأي هن أم طريمتػػه كمسػػ ره كسػػنته كهػػ، الػػد كة إلػػى شػػهادة أف ا إلػػه إا ان 
كعدهلل ا شريؾ لهن يد ك إلى ان أها   ى أصيرة مف ذلؾ كيميف كأرهافن كرؿ مف اتأعػه يػد ك إلػى 

 .(2)   ى أصيرة كيميف كأرهاف  م ، كشر ،( ا د ا إليه رسكؿ ان م
 

                                                 

 .َُٖسكرة يكسؼ اآلي   (ُ)
 .ِِْص ْت سير المرآف العظيـ ج -اأف رثير (ِ)



 

 
ْٔ 

 



 

 
ْٕ 



 

 
ْٖ 

ػاضطبحثػاألول
ػطـحـاضـنػاألطــنػاضـغـصــري

تر ػػاهللن كتع ػػػظ اسػػػتمرارهللن كترمػػػؿ  معا ػػػفإف اامػػف ال رػػػرم رأنػػػاء ترػػػكين،ن ا أػػد لػػػه مػػػف 
اافرػار المنعرفػ ن ثػـ أنيانهن أعيث ا يركف عم ه ل ترة زمني  معين   ند ظهكر أعض اا ماؿن أك 

 ا ت أث أف ت أك كت ت ،ن كهذا العمؿ ا يتسـ أالعشكا ي ؛ أؿ تعرمه  طط كاستراتيييات شر ي .
 المعني  أتعميؽ اامف ال ررمن كه، رالتال،: معا فاللذلؾ راف لزامان   ،  أف أأيف ت ؾ 

ػسيػتحػغقػاألطنػاضغصري:ػطاوأثرعػاضبغتػورغاضػاألطغال .1
ن كيأػػػدأ الط ػػػؿ أكان  المعا ػػػف لرمػػػف ال رػػػرمن أمػػػا أف ال ػػػرد يعتػػػؾ أمسػػػرته الأيػػػت هػػػك أكؿ

 .منا فرريان آ  ردال فينشم ف اانعراؼ  ف، فررهلل أعيدان  ذا راف الأيت قكيان إأالتماط ااشياء مف أسرته ف
  يه فاف الشرع أكيب   ى مف أراد الزكاج الأعث  ػف مكاصػ ات دقيمػ  كمعػددة فمػد  كأناءن 
كلمػد  ن(ُ)" انكححا مارأةح ادينهرح مر هارح د ابهرحفارظفرحباذاتحا ادينح رباتحياداك ":  قاؿ رسكؿ ان

كاايحم  اا دحي  اادحعلااىحا فطاارةحفااأب اقح": ظهػػر تػػمثير الأيػػت   ػػى ال ػػرد مػػف  ػػالؿ قػػكؿ رسػػكؿ ان 
  ػػى أهميػػ  دكر الأيػػت عيػػث لػػه دكر فػػ،  ن كهػػذا يػػدؿ أي ػػان (ِ)"يه دانااهحأ حينصاارانهحأ حيمج اارنه

كلػػى مػػف نشػػمة الط ػػؿ لػػذلؾ كيػػب   ػػى ااـ كااب الميػػاـ أمسػػؤكليتهما تيػػاهلل ااأنػػاء منػػذ المراعػػؿ اا
: المراعؿ ااكلى لي ػت  الط ػؿ  ينيػه   ػى نػكر اايمػاف الػذم هػك أمػاف ل  رػر فمػد قػاؿ رسػكؿ ان 

كلكمحراعح كلكمحم ؤ يحعنحرعي هحفرألبحراعح م اؤ يحعانحرعي اهح ا مارأةحراعياةح م اؤ  ةحعانح"
عيث قػدـ مسػؤكلي  ااب   ػى سػا ر المسػؤكليات ن (ّ)"جهرح ا دركمحراعح م ؤ يحعنحرعي هبيتحز ح

ن كأمػا أنػه مسػؤكؿ ييػب   يػه ر ايػ  هػذا اامػر أكؿ مع ف لرمف ال ررم هك الأيػت ليدؿ   ى أف
سػػػرة أف تع ػػػظ أأنا هػػػا فػػػ، أمػػػارف  اصػػػ  تمػػػـك مػػػف عيػػػث أنػػػه ييػػػب   ػػػى اا ا لمػػػا رػػػاف السػػػؤاؿا  ك 

ذ أف إن رياض ااط اؿ تساهـ ف، زرع ال ير كالرالـ الطيػبن فمتعميؽ اامف ال رر  أالمعافظ    ى
 ذا  م ػت ريػاض ااط ػاؿ   ػى اارثػارإن فػيتميػز أالتم يػد كترػرار مػا يسػمعه الط ؿ فػ، هػذهلل المرع ػ 

ا يرفع راسه مػف  ن تعكد الط ؿ   ى ذلؾن فمد راف رسكؿ ان مف يمؿ تميد ان كتعمدهلل كتشررهلل
ذا ا  مػارف ك ط ػاؿ التػردد   ػى هػذهلل ااذا ما راف   ى ظهرهلل العسف كالعسيف عتى ا يررهلل ااإد السيك 

                                                 

 .ٕص ٕج أاب اار اء ف، الديف -تاب النراحر -صعي  الأ ارم (ُ)

 .َُٔٔمعنى رؿ مكلكد يكلد   ى ال طرة ص -رتاب المدر -صعي  مس ـ (ِ)
 .ٓص ِأاب اليمع  ف، المرل كالمدف ج -رتاب اليمع  -صعي  الأ ارم (ّ)



 

 
ْٗ 

ن كلسكؼ يم ػدكف مػا يػركف مػف النػاسن كلسػكؼ يشػأكف طيأان  ف سكؼ يسمعكف رالمان  ما ترددكا   يها
 .  ى هذا اامر

اب أر مػػات رفػػاؽ أعػػض االعػػإأمثػػؿ فػػ،  ييػػدان  ذا مػػا اسػػتغ ت اسػػتغالان إكرػػذلؾ دكر الترفيػػه 
هػػر   يػػه ن كمراف ػػ  مػػف يػػردد ذلػػؾ أك تظثنػػاء   يػػه فإنهػػا تع ػػؽ فػػ، ااذهػػافكأناشػػيد فيهػػا ذرػػر ان كال
 . المات التم يد الطأيعي 

 سيػتحػغقػاألطنػاضغصري:أثرهػواضطدجدػ .2
إلػػى المدينػػ  قػػاـ أأنػػاء المسػػيدن الػػذم يعػػد ال أنػػ  ااكلػػى فػػ، أنػػاء الدكلػػ   لمػػا قػػدـ النأػػ، 

راسػػمان فػػ، ذلػػؾ الأنػػاء  طػػ  متينػػ  ل أشػػري ن إذا مػػا أرادت ترػػكيف ميتمػػع  تيػػد قػػادر   ػػى اإلسػػالمي  
ميتمع؛ إذ أف التعامؿ مع يميع المتغيراتن كالعكامؿ الدا  ي  كال اريي  المؤثرة ف، عياة أفراد هذا ال

لػػدقيؽ الػػذم  اكيػػان مػػف الم ػػمكف السػػام،ن كااهػػداؼ الراقيػػ  العاليػػ ن كال رػػر ا ان المسػػيد لػػـ يرػػف أنػػاء
 .يعافظ   ى عيكي  الميتمع كاستمرارهلل

ٱ  ٻ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب   مب  ىب  يب  جت  حت    خت  مت    ىت  يت   ٹ ٹ چ 

  .(ُ) چٻ  ٻ  ٻ  پ      پ  پ  پ  ڀ   ڀ     ڀ   ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ
فالمسػايد... مصػػدر إشػعاع  مػػدمن كفرػػرم كتنظيمػ، كسػػ كر،ن ك م ػػ، كسياسػ، فػػ، عيػػاة 

ن كلػػذلؾ كردت اإلشػػارة فػػ، اآليػػات إلػػى دريػػ  تػػمثير  ػػكؼ أهػػؿ المسػػايد ممػػا فػػ، اليػػـك (ِ) المسػػ ميف
 اا ر   ى عسف العمؿن فإف تعميؽ اليزاء منكط أه.

فػػ، تنشػػ   ال ػػردن كرسػػـ  طػػكط المعرفػػ  العمػػ  كاإليمانيػػ ن التػػ،  ان رمػػا أف ل مسػػيد دكران أٌنػػاء
كعػدهلل دكف سػػكاهللن   ػػى أسػػس متينػػ  قكيػػ ن تػػدرأ تعميػه مػػف الشػػططن كمػػف اانعػػراؼن كفػػ،  أػػادة ان 

كمػػف  اللػػه يعصػػ كف   ػػى أمػػف ن (ّ)  نػػه ريػػد الشػػيطاف كأ كانػػهن كمػػا ينتهػػ، أػػه ريػػدهلل إلػػى التركيػػع
فرػػػرم يينػػػأهـ الكقػػػكع فػػػ، أكعػػػاؿ ااهػػػكاء المنعرفػػػ  كاافرػػػار الهدامػػػ ن كينمػػػ، فػػػ، ن كسػػػهـ الشػػػعكر 

                                                 

 .ّٕ-ّٔسكرة النكر اآلي   (ُ)

 .ُِٓص ُٖالت سير المنير ج -كهأ  الزعي ، (ِ)
 .ّٔالشريع  اإلسالمي  كدكرها ف، تعزيز اامف ال ررم ص -لسديس أد الرعمف ا (ّ)



 

 
َٓ 

كيأدؤكف أػك ، العميػدة اإلسػالمي ن كفهػـ هػدفهـ مػف أالميتمع المس ـن كاا تزاز أاليما   المس م ن 
 .(ُ) العياةن كما أ د ان لهـ ف، الدنيا كاآل رة

  .(ِ)چڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ    ٹ ٹ چ 

أػػيف المسػػايد ك ػػدـ  أػػادة غيػػر انن ممػػا يػػدؿ   ػػى كظي ػػ  ف ػػ، اآليػػ  دليػػؿ   ػػى اارتأػػاط  
  ررم.المسايد كتمثيرها كدكرها ف، تعميؽ اامف ال 

ك المع ػػػػف ااكؿ كااسػػػػاس لرمػػػػف ال رػػػػرم؛ اف المسػػػػيد فيػػػػه إرسػػػػاء معػػػػالـ هػػػػفالمسػػػػيد 
العأكديػ  نن كتينيػػب رػػؿ مػا مػػف شػػمنه أف يػػؤدم إلػى اانعػػراؼ ال رػػرم المتمثػؿ فػػ، )الشػػرؾ أػػان(ن 

 ؿ   ػى التمػكل التػ،عيد  ف اانعػراؼ ال رػرم؛ انػه تعٌصػرما أف المالعظ لمف يرتاد المسايد أنه أ
منػان فػ، آلهػكاهلل كشػهكاتهن كمػف ترأػى فػ، المسػايد يرػكف   أػدان  تمرنه مف أف يركف   أػدان ن كعػدهلل ا

 فررهللن كهذا يعمؽ له اامف ال ررم.
ػسيػتحػغقػاألطنػاضغصري:ػوأثرعاػغظاضطؤدداتػاضتطضغط .3

إف المؤسسػػات التع يميػػ  يهػػ  عديثػػ  لػػـ ترػػف مكيػػكدة فػػ، صػػدر اإلسػػالـن إذ رػػاف المرػػاف 
ل تع يـ هػك المسػيدن فهػك مرػاف اايتمػاع لأعػث الم ػايا الهامػ  كالطار ػ ن كمرػاف تع ػـ رػؿ  الرسم،

مػػا ي ػػـز تع ُّمػػهن كهػػك أي ػػان مرػػاف إ ػػداد الينػػكد لنشػػر الػػد كةن كفػػت  الػػأالدن كهػػك دار اإلفتػػاءن فهػػك 
 مراف التماء المس ميف لم ت ؼ المياات.

تسػػاع رقعػػ  الدكلػػ  اإلسػػالمي  ن كتطػػكر إف الػػذم د ػػا إلػػ، ظهػػكر المؤسسػػات التع يميػػ  هػػك ا
أساليب التع ـن كتعدد ميااته كعداثتهان كتغير نظاـ السياس ؛ فمد هيمنت الدكل    ى رؿ متط أػات 
الشػػعبن كا تأػػرت ن سػػها مسػػؤكل   ػػف غذا ػػهن كمػػكارد رزقػػهن كثركاتػػهن كاتياهاتػػه السياسػػي  كترتالتػػه 

تعميؽ عريتهن كررامػ  أفػرادهللن كررامػ  الدكلػ  ن سػها أمػاـ اايتما ي ن أاإل اف  إل، أمنه كاستمرارهللن ك 
 .(ّ)غيرها مف الدكؿ

                                                 

 .ُّّ-ُِّأصكؿ الترأي  اإلسالمي  كأساليأها ص - أد الرعمف النعالكم (ُ)

 .ُٖ اآلي  اليفسكرة  (ِ)
 .ُّّأصكؿ الترأي  اإلسالمي  كأساليأها  - أد الرعمف النعالكم (ّ)



 

 
ُٓ 

فمػػػف هنػػػا ظهػػػرت العايػػػ  إلػػػ، تمسػػػيس مؤسسػػػات تع يمػػػ  تشػػػرؼ   يهػػػا الدكلػػػ  )العركمػػػ ( لتعميػػػؽ 
أهدافها أتكييه ت ؾ المؤسسات صػكأها مػف  ػالؿ النظػرة العامػ  لميريػات الم ػايا ال اصػ  كالعامػ  

 )العالمي (.
م هػـك قاصػر أف هػدؼ المؤسسػات التع يميػػ  هػك تع ػيـ المػراءة كالرتاأػ ن كهػذا يانػػب كيسػكد 

أسير مف كايأهان فمهمتها شام   ليميػع ميػاات العيػاة؛ لت ػريج أفػراد فػا  يف كمنتيػيفن كلهػا قػدرة 
   ى تعميؽ اامف ال ررم أمنهيي  س س .

رأيػػػ  اإلسػػػالمي ن أمسسػػػها إف الكظي ػػػ  ااساسػػػي  ل مدرسػػػ  فػػػ، نظػػػر اإلسػػػالـ هػػػ، تعميػػػؽ الت
ال رريػػػ  كالعمديػػػ  كالتشػػػريعي  كأمهػػػدافهان ك  ػػػى رأسػػػها هػػػدؼ  أػػػادة ان كتكعيػػػدهللن كال  ػػػكع اكامػػػرهلل 
كشػػريعتهن كتنميػػ  رػػؿ مكاهػػب الػػنشء كقدراتػػه   ػػى ال طػػرة السػػ يم  التػػ، فطػػر ان النػػاس   يهػػان أم 

كيحم   دح ندما قاؿ: " نه رسكؿ ان صكف هذهلل ال طرة مف الزلؿ كاانعراؼن كتماشيان لما عذرنا م
كأراد أػذلؾ أف يعػذر المػرأيف مػف  ن(ُ)"ي  دحعلىحا فطرةاحفاأب اقحيه داناهاحأ حينصارانهاحأ حيمج ارنه

 .(ِ)انعراؼ الناشئ  ف فطرتهن كمف التردم ف،  الات العما دن كاافرار المنعرف 
   مريػ  إلػى أ ػرل؛ فػإف لرػؿ كلما راف ال رد ينتمؿ ف، عياته مف طكر إلى آ ر كمف مرع 

مرع   غذاء ركع، يناسأهان كف، مياؿ اامف ال ررم ا أد مف مرا اة هذهلل التغيرات؛ لتعميؽ نتػا ج 
 مر ي  كسريع ن كالعديث  ف هذهلل المراعؿ راآلت،: 

حا مردلةحاسب دااية:
ن ،ءشػػإف هػػذهلل المرع ػػ  ااكلػػى أعػػد الأيػػتن كهػػ، مرع ػػ  ط كلػػ  يرػػكف العمػػؿ  اليػػان مػػف رػػؿ 

 أػػد أف يرػػكف ا تيػػار المع ػػـ اأتػػداءن كمػف أأػػرز سػػماتها أف الط ػػؿ رػػالعييف الػػذم يتشػػرؿ أسػهكل ن فػػال 
أشػػرؿ دقيػػؽن أعيػػث يتسػػـ أالهػػدكءن كلػػيف اليانػػبن كسػػع  الصػػدر؛ إذ إف الطالػػب فػػ، هػػذهلل المرع ػػ  

 مسػ   يتسـ أالتم يدن كترداد مػا يسػمع مػف ر مػاتن أمػا  ػف أف ػؿ الغػذاء فػ، هػذهلل المرع ػ  فهػك فػ،
 أنكد:

 

                                                 

 .َُٔٔمكلكد يكلد   ى ال طرة ص ( معن، رؿٔأاب ) -رتاب المدر -صعي  مس ـ (ُ)
 .ُّٔ-ُّٓأصكؿ الترأي  اإلسالمي  كأساليأها ص - أد الرعمف النعالكم (ِ)
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 عب ان كرسكله.  -ُ
 معأ  شرع ان؛ ف ، ذلؾ صع  ال ررن كعياة اامف.  -ِ
 معأه الكطفن فأعد انتماله إلى مراعؿ أ رلن سيعمؿ   ى تطكيرهلل كعراسته ك دم  شعأه .  -ّ
ااـ( الت، أمثاأ  تدريب مصغر لمشػركع أرأػر طا ػ  -التمريد   ى طا   أكلياء اامكر )ااب  -ْ
 عراـن كمف كل، أمر المس ميف.ال
 تع يمهـ الرالـ اليميؿ ال طيؼ.  -ٓ

حا مردلةحاإلعدادية:
كهػػػ، أ طػػػر مرع ػػػ  كأرثرهػػػا أهميػػػ ن فهػػػ، مرع ػػػ  إ ػػػداد كتهي ػػػ  كأ ػػػكرة اافرػػػارن كينصػػػبُّ 

د اؿ الم اهيـ الثالث  التالي  ف، ك يه:   ااهتماـ   ى تطكير ما سأؽ ذررهللن كا 
 ف يتهيم لتعمؿ المسؤكلي ن كالتعامؿ مع الميتمعن كال كض ف، غمارهلل.إشعار الطالب أمنه اآل -ُ
 تنمي  الت رير الس يـ كسأؿ الكصكؿ إليه أطرؽ صعيع . -ِ
لى مؤسساته العا ن  له. -ّ  إرشادهلل إل، أصكؿ الت رير الس يـن كا 

 ا ثرن ية: ا مردلة
أدايػػػ  تعمػػػؿ كهػػػ، مرع ػػػ  أدايػػػ  تريمػػػ  تع ػػػـ الطالػػػب مػػػف مع كمػػػات نظريػػػ  إلػػػى سػػػ كؾن ك 

 مسؤكليات متكا ع  فال أد ل مع ـ مف مرا اة اامكر التالي :
عػػث الطالػػب   ػػى فعػػؿ الكايأػػاتن كتػػرؾ المنهيػػات؛ أمػػا أنػػه مر ػػؼ معاسػػب   ػػى أ مالػػه   -1

 كأقكاله.
 تكييهه كتدريأه كمسا دته لتعمؿ أعض المسؤكليات الت، تشعرهلل أذاته كقيمته.  -2
ليأمػى فػ، معػيط المثم ػيف كالمتع مػيفن فػالن س تأعػث  أف يتعامؿ معػه المع ػـ تعامػؿ الريػاؿ -3

  مف ييمدرها.
  دـ الترريز   ى المسا ؿ ال مهي  ال الفي . -4
تك ػػػي  أعػػػػض السػػػ كريات الشػػػػا ع ؛ رشػػػػنا   المتػػػؿن كالتعػػػػدم   ػػػى اا ػػػػراضن كم ال ػػػػ   -5

 العادات العسن .
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حا مردلةحا جرمنية:
هؿ التعامؿ مع ال رد فػ، هػذهلل المرع ػ ن فهػ، إذا رانت المتاأع  دقيمه ف، المرع   الساأم  يس

 مرع   المراقأ  كالتمكيـن كالتصكيب ل س كؾ المتريـ لما غذ م أه ال رد.
كالتكيػػػه الصػػػعي   اإلسػػػالمي  فػػػإذا مػػػا اعظنػػػا أم  طػػػم أك انعػػػراؼن فػػػال أػػػد مػػػف تػػػذريرهلل أالمأػػػادئ

 كالمسا دة ف، تعديؿ المسار.
دارة الم ػايا ال الفيػ ن كعػؿ المشػرالت أطػرؽ كهنا نع ـ ال رد ري ي  العػكار مػع اآل ػ ريفن كا 

 كأساليب صعيع ن أتكييهه إلى تكسيع أفؽ نظرته لمياات العياة.
كأػػالنظر إلػػى هػػذهلل المراعػػؿ نيػػد أنهػػا تتعامػػؿ مػػع ال ػػرد  ػػالؿ فتػػرهلل زمنيػػه تمسيسػػي ن كتغطػػ، معظػػـ 

ي  نرػػكف قػػد سػػاهمنا فػػ، إييػػاد العيػػاة العمريػػ  لػػدل ال ػػردن فػػإذا تعام نػػا معػػه أػػركح اامانػػ  كالمسػػؤكل
 ميتمع آمف فرريان قدر اإلمراف.

 سيػتحػغقػاألطنػاضغصري:وأثرهػاإلرالمػ .4
فػ، هػذا العصػر أتطػكر  تهػانػذ المػدـن غيػر أنهػا ازدادت أهميراف ل عم ي  اإل المي  مرانػ ه م

 فػػػ، ةرأيػػر   انترنػػت(ن ممػػػا منعهػػا مسػػػاع - ػػػا ياتف -إذا ػػات -صػػػعؼكسػػا  هان كتعػػدد ميااتها)
 التمثير   ى عديه الس أ، كاايياأ، ف، أفراد الميتمع.

ن  ندما تكاصؿ مع قكمه  ف طريؽ ف ك استنطمنا المرآف الرريـ لكيدناهلل يعدثنا  ف نكح 
نػػذاررـ مػػف  ػػذاب ألػػيـن كا ترػػكف النيػػاة مػػف العػػذاب إا أعأػػادة انن  أػػث إ المػػ،ن م ػػادهلل تعػػذيررـ كا 

ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ     ے  ے  ۓ   ہ     ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀٹ ٹ چ 

 .(ُ)چۓ ﮲   
كقد  اؼ ز ماء قكمه مف استياأ  النػاس لػهن فعم ػكا   ػى تن يػرهـ مػف عكلػه أأػثو إ المػ، 

ا كزف لهػػـن كا ا تأػػارن كا تػػمثير فػػ، الميتمػػعن كا يعرمػػكف فػػ،  م ػػادن م ػػادهلل أف أتأػػاع نػػكح 
 .اامكر المهم ن كأنهـ   ى أم عاؿ راذأكف

                                                 

 .ِٓ-ِْسكرة هكد اآلي   (ُ)
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ڭ  ڭ  ۇ  ۇ        ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ٹ ٹ چ 

 .(ُ)چې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ

ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ           ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ٹ ٹ چ   ػػػػى إ المهػػػػـن رمػػػػا  كقػػػػد رد نػػػػكح 

 .(ِ) چی  ی    ی    ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب 
ن عيػث اشػتدت العم ػ  اإل الميػ    يػه أشػرؿ  كقد أ أرنا المػرآف الرػريـ أي ػان  ػف معمػد 

 يمرؿ الطعاـ كيمش، ف، ااسكاؽ(. -يع مه أشر -شا ر -مرثؼن فعم ت اتهامات  طيرة )ساعر
فرػػاف ا أػػد مػػف إ ػػالـ إسػػالم، يك ػػ  ل نػػاس عميمػػ  هػػذهلل الرسػػال  العالميػػ  التػػ، يػػاءت تػػنم هـ مػػف 

 ات إلى النكر. أادة العأاد إلى  أادة ان كعدهلل كت ريهـ مف الظ م
قكا ػدهلل إلػى رػؿ فاإل الـ يصؿ إلى رؿ فرد فال أد أف يم ذ دكرهلل ف، تصػعي  ال رػر كارسػاء  

ن كرػػذلؾ يعمػػؿ   ػػى التن يػػر مػػف رػػؿ إ ػػالـ النػػاس ليترػػكف ال رػػر الصػػعي  الػػذم يعمػػؽ ر ػػا ان 
 ال رر كتشكيه المعتمد أشتى الطرؽ كالكسا ؿ. إفسادم اد يعمؿ   ى 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .ِٕسكرة هكد اآلي   (ُ)
 .ِٖسكرة هكد اآلي   (ِ)
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ػثػاضثاظياضطبح
ػودائلػتحػغقػاألطنػاضغصري

إف اامػػف ال رػػرم رأنػػاء ا أيػػد  لػػه مػػف كسػػا ؿ تسػػا د فػػ، أنيانػػهن إذ أػػدكنها لػػف تػػتـ  م يػػ  
الأناءن ف ف يتعمؽ اامف ال رػرم إا مػف  ػالؿ  ػدة كسػا ؿ تميمػهن كتشػيدهللن أطريمػ  س سػ ن كتعػافظ 

هن كتعديؿ ما يطرأ مف أمػكرن كق ػايان قػد   ى دكامهن كتطكرهللن كر ايتهن كتعمؿ   ى متاأع  مركنات
 تؤثر   ى هذا الأناءن كه،  مس  فركع رما ي ،:

ػاضغرعػاألول:ػاضطضمػاضذرري:
ظ مػػات اليهػػؿن كتنميػػ ه ل عمػػكؿ كال رػػرن كطهػػارةه ل أصػػيرةن كرفعػػ ه ل مػػرءن إف الع ػػـ نػػكر فػػ، 

ء فػ، الصػعراءن كاليهػؿ منمصػ ه كفيها   كُّ قدرهللن فالميتمع يعتاج لعامؿ الع ـ رعايتػه ل مػاء كالهػكا
كهػػالؾن هػػذا  ػػف الع ػػـ أشػػرؿو  ػػاـن فمػػا أالػػؾ لػػك رػػاف الع ػػـ شػػر يان؟! لػػذا سػػنأيف عرػػـ ط ػػب الع ػػـ 

 الشر ، مع ذرر اادل  الت، تيثأت ذلؾ رما ي ،:
 فالع ـ إما أف يركف شر يانن كهك المست اد مف الشرعن أك غير شر ،.

 م  ن كي ت ؼ عرمه أا تالؼ العاي  إليه.كهك مط كب مف عيث الي ا نلمحا  رع :
: كهػك تع ػـ المر ػؼ مػا ا يتػمدل الكايػب الػذم تعػيف   يػه فع ػه إا فمنهحمارحطلباهحفارضحعاين -أ

أهن رري ي  الك كء كالصالة كنعكهان كييب مف ذلؾ ر ه ما يتكقؼ أداء الكايب   يهن رما يتعيف 
ليتهن فمثالن مػف أراد الأيػع يتعػيف   يػه أف   ى المرء أف يع ـ أعراـ ما تكلى  م هن أك تعمؿ مسؤك 

يتع ـ أعراـ ما ييمػدـ   يػه مػف المأيعػاتن ممػا يعػؿ أك يعػـر مػف مػمركات كمشػركأات كم أكسػاتن 
 .(ُ)كنعكها مما ا غنى له  نه غالأان 

كمف تكلى العمؿ الشيرط، كالتعميؽ تعيف   يه أف يتع ـ ما ييشػرع مػف كسػا ؿ التعميػؽن كمػا 
 يتػػهن كري يػػ  التعامػػؿ مػػع المتهمػػيف كالمشػػركؾ فػػيهـن كري يػػ  فػػض النػػزاعن كمتػػى ييسػػٌكغ ا ييشػػرع كري

 است داـ المكة.
كمػػػف تػػػػكلى  م يػػػػ  اإلصػػػالح؛ فيتعػػػػيف   يػػػػه معرفػػػػ  ري يػػػ  إدارة ي سػػػػ  ااسػػػػتماعن كري يػػػػ  

 استع ار الأيناتن كأف يعرؼ  ادات الناس كالعمكؽ الكايأ .

                                                 

 .ٖٕ-ٕٕص ِٗمكسك   ال مهي  الركيتي  جال (ُ)
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مػف ال رػرم يتعػيف   يػه أف يع ػـ ري يػ  كسػا ؿ تعميمػهن كأف كمف تكلى مسػؤكلي  أم مػف معا ػف اا
يع ـ سأؿ الكقاي  مف اانعراؼ ال رػرمن كري يػ  التعامػؿ مػع ال  ػات الم ت  ػ  العمريػ  كالعم يػ ن كمػف 

 تكلى مسؤكلي  معالي  اانعراؼ ا أد مف معرفته طرؽ ذلؾ أدق  متناهي .  
د ل نػػاس منػػه فػػ، إقامػػ  ديػػنهـ مػػف الع ػػـك كهػػك تعصػػيؿ مػػا ا أػػ  منااهحماارحطلبااهحفاارضحكفريااة: -ب

الشر ي ن رع ظ المرآف كااعاديثن كااصكؿ كال مػه كال غػ ن كغيرهػان كالمػراد أ ػرض الر ايػ  إذا قػاـ 
ذا قػػاـ أػػه يمػػعه تعصػػؿ الر ايػػ  أأع ػػهـن  ه أعػػضأتعصػػي  المر  ػػيف سػػمط العػػرج  ػػف الأػػاقيفن كا 

هللن فػتع ـ   ػـ الطػب مػف فػركض الر ايػات إذا كر هـ سكاء ف، عرـ الميػاـ أػال رض فػ، الثػكاب كغيػر 
ف لـ يمـ أه أعده منهـ أثمكا يميعان   .(ُ)قاـ أه ف   رافي  مف المس ميف سمط اإلثـ  ف الأاقيفن كا 

 األد ةحمنحا قرآن:ح  مرحد يالن:

 .(ِ) چۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ   ىئىئ  ی    ی  ی  یٹ ٹ چ  -1
عرفػػكا  ػػف الطريػػؽ المسػػتميـ؛ أات ػػاذ النػػد فػػ، فمػػد ذرػػرت اآليػػات السػػاأم  الم ارقػػ  أػػيف مػػف ان

كقػػػت الر ػػػاءن كالريػػػكع إليػػػه كقػػػت ال ػػػعؼن كأػػػيف مػػػف هػػػك قانػػػت ن فػػػ، رػػػؿ كقػػػت كزمػػػافن فيرػػػكف 

ل دال    ى أف العأادة الصػعيع   چۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ   ىئىئ  چ التعميب أعد ذلؾ أاآلي  
ا لػػـ يرػػف إليػػراد الع ػػـ فػػ، هػػذا المك ػػع فا ػػدةن كهػػذا معػػاؿن  كالمسػػتمرة كال الصػػ  سػػأي ها الع ػػـن كا 

 كالعأادة كايأ   يني ن فيركف الع ـ المؤدم إليها كايأان  ينيان.

ې  ى    ى  ائ   ائەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ           ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ٹ ٹ چ -2

 .(ّ)  چېئ     ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی   ی 
م يػانهـ فهػك ر ػا ،ن أػدليؿ ن فمما أعػؽ اافػراد أ(ْ)إف هذهلل اآلي  أصؿ ف، كيكب ط ب الع ـ

اامر أ ركج ن ر مف رؿ طا   ؛ ل  مػه فػ، الػديفن كلينػذركا قػكمهـ إذا ريعػكا إلػيهـ؛ لع هػـ يعػذركفن 
 ف ـ يكيب ال ركج   ى اليميع.

                                                 

 .ٖٕص ِٗمكسك   ال مهي  الركيتي  جال (ُ)
 .ٗكرة الزمر اآلي  س (ِ)

 .ُِِسكرة التكأ  اآلي   (ّ)
 .ِّٗص ٖاليامع اعراـ المرآف ج -المرطأ، (ْ)



 

 
ٖٓ 

حاألد ةحمنحا  نة:
"حمنح لكحطريقًرحيل مسحفياهحعلماًرح اهيحالح اهحأنه قػاؿ:  ف النأ،   ف أأ، هريرة 

ح.(ُ)نة"بهحطريقًرحإ ىحا ج
ن كمط ب أمنيتهن   المؤمف أعد ر ا ان نه أنعـ   يه أينانهن كه، غاي مف ر ، ان 

كهػػذا العػػديث يك ػػ  أف مػػا ييسػػر هػػذا المأتغػػى هػػك ط ػػب الع ػػـ الػػذم يك ػػ  معػػالـ الطريػػؽن فهػػك 
 كايب. 

، فػػالع ـ كسػػي   ر يسػػي  فػػ، تعميػػؽ اامػػف ال رػػرم؛ إٍذ أػػه يرتمػػ، المػػرء إلػػى دريػػ   اليػػ ن كهػػ

يتعػرل صػكاب  كمػف  شػ، ان اح(ِ)چۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې ٹ ٹ چ ال شي  مػف ان؛ 
المنهجن كأساسه ال رر الصعي ن كا يركف ذلػؾ إا مػف  ػالؿ الع ػـ؛ اف الع ػـ ينمػ، ال رػر؛ لتناكلػه 

 اف مف  ش، ان ا يمترؼ ما عـر انك ؛ م ت   ن فيتمتع أالنظرة الشمكلي يكانب متعددةن كمعارؼ 
 لع مه أ طكرة ما ي عؿ ك اقأته.

ػاضغرعػاضثاظي:ػاألطرػباضططروف،ػواضظؼيػرنػاضطظصر:
إف كظي ػػػػػ  اامػػػػػر أػػػػػالمعركؼ كالنهػػػػػ،  ػػػػػف المنرػػػػػر فػػػػػ، غايػػػػػ  ااهميػػػػػ  أالنسػػػػػأ  ل ميتمػػػػػع 
ذا فمػدت كأهم ػت انتشػر ال سػاد فػ، الأػر  اإلسالم،ن فأها تص   أعكاؿ المس ميف العام  كال اص ن كا 

 .(ّ)ل ك ىن كا طرب عأؿ اامف كاامافن كدب ال عؼ ف، أني  اام  كريانهاكالأعرن ك ٌمت ا
ييعػػد اامػػر أػػالمعركؼن كالنهػػ،  ػػف المنرػػرن المأػػدأ العػػارس اامػػيف لرمػػ ن مػػف عيػػث إنػػه ك 

يع ظ دينهان كشريعتها مف أم معاكات ل نيؿن أك التشريؾن أك اا تداء   يهان فهك المطب اا ظـ 
يب الذم اأتعث ان أه النأييف أيمعيفن كلك طيكل أساطهن كأيهمؿ  م ه ك  مػهن ف، الديفن كهك الكا

لتعط ت النأكةن كا مع ت الديان ن كنيسيت الصالةن كشا ت اليهال ن كانتشر ال سادن كاتسع ال رؽن 
ف لـ يشعركا أالهالؾ إلى يكـ التناد...  .(ْ) ك رأت الأالدن كه ؾ العأادن كا 

                                                 

 .ُّٖٔح ٔٔص ُْمسند أعمد ج (ُ)
 .ِٖسكرة فاطر اآلي   (ِ)

 .ِٗاامر أالمعركؼ كالنه،  ف المنرر ص -معمد أأك فارس (ّ)
 .َّٔص ِإعياء   ـك الديف ج -الغزال، (ْ)



 

 
ٓٗ 

  ػػى كيػػكب اامػػر أػػالمعركؼن كالنهػػ،  ػػف المنرػػرن كا تأػػركهلل مػػف الكايأػػات  لػػذلؾ فمػػد ات ػػؽ ال مهػػاء
ن (ِ)ن كالنػػػككم(ُ)الشػػػر ي  العظمػػػى التػػػ، ا ييػػػكز التهػػػاكف فػػػ، الميػػػاـ أهػػػان كقػػػد ذرػػػر ذلػػػؾ الثعػػػالأ،

 .(ْ)ن كالشرأين،(ّ)كالعأدرم
د فيمػا ي ػ، كقد استدؿ الع ماء   ى ذلؾ أالرثير مف اآليات المرآنيػ ن كااعاديػث النأكيػ ن أكر 

 أع ها مع كيه الدال  منها:
حأ ًس:حاألد ةحمنحا قرآنحا كريم:

 كأرت ، منها أثالث آيات ا تصاران:

ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ      ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ٹ ٹ چ  .1

 .(ٓ) چۀ 

فهػػذا أمػػرن  چ    ڳچ فػ، قكلػػه تعػالى: األ ي:ححيمرػف ااسػػت ادة مػف هػػذهلل اآليػ  مػػف كيهػػيف:

ف يػػه  چڻ  ڻ  ۀچ تعػػالى:   فهػػك فػػ، قكلػػه ا ثاارن : كيػػكبن أمػػا الكيػػه كظػػاهر اامػػر ل
 .(ٔ) عصر ال الح أمف يمـك أاامر أالمعركؼن كالنه،  ف المنرر

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ٹ ٹ چ  .2

 .(ٕ) چڃ  ڃ     ڃ
كب النهػ،  ػف فمد رتب ان  ز كيؿ استعماؽ النياة   ى النه،  ف السكءن فدؿ   ػى كيػ

 ن كيد ؿ فيه اامر أالمعركؼ.(ٖ)المنرر

                                                 

 .ْٕٗص ُهر العساف ف، ت سير المرآف جاليكا -الثعالأ، (ُ)
 .ِِص ِشرح النككم   ى صعي  مس ـ ج -النككم (ِ)

 .ّٔٗص ّالتاج كاإلر يؿ ج -العأدرم (ّ)
 .ِٕٗص ْمغن، المعتاج ج -الشرأين، (ْ)

 .َُْسكرة آؿ  مراف اآلي   (ٓ)
 .َّٕص ِإعياء   ـك الديف ج -ن الغزال،ُّٓص ِأعراـ المرآف ج -اليصاص (ٔ)

 .ُٓٔكرة اا راؼ اآلي  س (ٕ)
 .َّٕص ِإعياء   ـك الديف ج -الغزال، (ٖ)



 

 
َٔ 

ک  گ  گ   گ  گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ٹ ٹ چ .3

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  

  .(ُ)چھ
إف هذهلل اآلي  تأرز أهـ ممـك لعياة المؤمنيفن كه، الكايػ  أػيف المػؤمنيفن كلرػ، تتعمػؽ هػذهلل 

لمعركؼن كالنه،  ف المنررن فأهما التمكيـ الذم يم ػذ أاامػ  إلػى الكاي  كالنصرة ا أد مف اامر أا
طريػػػؽ النيػػػاةن كقػػػد يع همػػػا ان  ػػػز كيػػػؿ عػػػدان فاصػػػالن أػػػيف المػػػؤمنيف كالمنػػػافميفن كأنػػػه مػػػف أ ػػػص 

 .(ِ)أكصاؼ المؤمف
حثرنيًر:حاألد ةحمنحا  نةحا نب ية:

فليغيارقحبيادقاحفا نححمانحرأىحمنكاراًحأنػه قػاؿ: "  ف رسػكؿ ان  ركل أأك سعيد ال درم   .ُ
 .(ّ)" محي  طمحفبل رنهاحف نح محي  طمحفبقلبهاح ذ كحأتنفحاإليمرن

 يستدؿ أهذا العديث   ى كيكب اامر أالمعركؼن كالنه،  ف المنررن مف كيهيف: 
 .(ْ)أنه يأيف دريات إنرار المنررن كهذا الأياف تك ي ه آللي  التن يذ األ ي:
 .(ٓ)كهك أمرن كاامر يدؿ   ى الكيكب فليغيرق"" :ف، قكله  ا ثرن :
مرحمنحنب حبنثهحالحف حأماةحقبلا حإسحقاؿ: " أف رسكؿ ان  ركل  أد ان أف مسعكد  .ِ

لاافحماانح نحب اان هاح يق ااد نححبااأمرقاححثاامح خكاارنح ااهحماانحأم ااهحد ارياا نح أصاادربحيأخااذ
 اد مح ارنهحفها حماؤمناح مانحجرلبند محخل فحيق   نحمارحسحيفنلا ن...حفمانحجر اد محب

 .(ٔ)"...بقلبهحفه حمؤمن

                                                 

 .ُٕسكرة التكأ  اآلي   (ُ)
 .ْٕص ْاليامع اعراـ المرآف ج -المرطأ، (ِ)

 .ُٓ( أياف ركف النه،  ف المنرر مف اإليماف صَِأاب) -رتاب اإليماف -صعي  مس ـ (ّ)
 .ُّٔص ِأعراـ المرآف ج -اليصاص (ْ)

 .ِِص ِح النككم   ى صعي  مس ـ جشر  -النككم (ٓ)
 .ِٓ-ُٓ( أياف ركف النه،  ف المنرر مف اإليماف صَِأاب ) -رتاب اإليماف -صعي  مس ـ (ٔ)



 

 
ُٔ 

راؽ؛ انػػه يرأػك أاامػػ   ػػف فهػػك  مػؿ  ن(ُ)ال سػػاف كالم ػبعػػديث نػص فػػ، يهػاد المأط ػػيف أإف هػذا ال
ثأات اإليماف لمف ياهد المأط يف دليؿ   ى كيكب ذلؾ.ال ساد  ن كا 
"إيااركمح ا جلاا سحبر طرقاارتاحقاار  ا:حياارحقػػاؿ:   ػػف النأػػ،  مػػا ركل أأػػك سػػعيد ال ػػدرم   .ّ

ي محإسحا مجلاساح :ح"إذاحأالحمرح نرحبدحمنحمجر  نرحن ددثحفيهراحقريحر  يحالحر  يح
فااأعط احا طريااوحدقااهاحقاار  ا:ح ماارحدقااهاحقااريحاااضحا بصااراح كاافحاألذىاح ردحا  ااالماح

 .(ِ)" األمرحبر منر فاح ا نه حعنحا منكر
يسػتطيع إنرارهػا إف مف ا تاد الي كس ف، الطرقات يركف أد ى لرؤيػ  المنرػراتن كغالأػان ا 

أالر ي ن فيمع ف، المعظكرن كهك تعطيؿ اامر أالمعركؼن كالنهػ،  ػف المنرػرن لػذا رػاف النهػ،  ػف 
ا رػاف  الي كس ف، الطرقػات؛ فػإف ا ػطر ل ي ػكس فع يػه اامػر أػالمعركؼن كالنهػ،  ػف المنرػرن كا 

 .(ّ) ي كسه معصي 
ػمػصغائي؟.سرع:ػعلػاألطرػباضططروف،ػواضظؼيػرنػاضطظصر،ػواجبػرغظيػأ

ا ت ؼ اا م  ف، نك ي  هذا الكيكب )أػيف اافػراد( هػؿ هػك  ينػ،ن أـ ر ػا ،؟   ػى قػكليفن 
 كفيما ي ، ت صيؿ ذلؾ:

إف اامػر أػالمعركؼن كالنهػ،  ػػف المنرػر فػرض ر ايػ    ػى اامػػ  ر هػان متػى قػاـ أػػه ا قا يحاأل ي:ح
ف لػػـ يمػػـ أػػه أعػػد  ػػـ اإلثػػـ الي ميػػع   ػػى تررػػهن كهػػذا قػػكؿ أعػػض النػػاس سػػمط اإلثػػـ  ػػف الرػػؿن كا 

 ن كقد استدلكا   ى قكلهـ أثالث آيات رما ي ،:(ْ)يمهكر الع ماء

ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ      ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  چ  قكلػػػػػػػػه تعػػػػػػػػالى: .ُ

 .(ٓ) چۀ

                                                 

 .ِٕص ِشرح النككم   ى صعي  مس ـ ج -النككم (ُ)
 .ُٓص ٖ( أدء السالـ جِأاب ) -رتاب ااست ذاف -صعي  الأ ارم (ِ)

 .ُِص ُُفت  الأارم ج -العسمالن، (ّ)
ال كارػػػه  -ن الن ػػػراكمُٓٔص ْاليػػػامع اعرػػػاـ المػػػرآف ج -ن المرطأػػػ،ُّٓص ِأعرػػػاـ المػػػرآف ج -اليصػػػاص (ْ)

ن ِٕٗص ْمغنػػػػ، المعتػػػػاج ج -الشػػػػرأين،ن ُِٕص َُرك ػػػػ  الطػػػػالأيف ج -ن النػػػػككمْٖٔص ِالػػػػدكان، ج
 .َٓٔص ُفت  المدير ج -ن الشكران،ّّٔص ِرشاؼ المناع ج -الأهكت،

 .َُْسكرة آؿ  مراف اآلي   (ٓ)



 

 
ِٔ 

" ف، "منرـ" ل تأعيضن فيركف المعنى: لػيمـ أع ػرـ أػاامر أػالمعركؼن كالنهػ،  ػف المنرػرن منإف "
 .(ُ)اي فدؿ   ى أنه فرض ر 

 .(ِ) چەئ  وئ  وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئچ  قكله تعالى: .ِ

إف اآلي  صريع  ف، عث  دد مف الناس   ػى الت مػه فػ، الػديف؛ ليعػكدكا منػذريف اقػكامهـ؛ 
 أم مك عيف لهـ الطريؽ المستميـ المكيـن كلـ يممر الرؿن فهذا دليؿ   ى أنه فرض ر اي .

  .(ّ) چەئ    ې  ې  ې  ى  ى  ائ   ائچ  قكله تعالى:  .ّ
ن فػػدؿ هػػذا   ػػى أف (ْ)إف ان سػػأعانه كتعػػالى لػػـ يمػػؿ   ػػى أمػػ  مكسػػى أك   ػػى رػػؿ قكمػػه

 ال رض   ى الر اي .
مسػ ـ مر ػؼن فييػب رػؿ إف اامر أالمعركؼن كالنه،  ػف المنرػرن فػرض  ػيف   ػى  ا ق يحا ثرن :

حاستدلكا   ى قكلهـ أما ي ،: ن كقد(ٓ)  يه إما أيدهللن أك أ سانهن أك أم أهن كهك رأم يمع مف الع ماء

ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ   ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  چ   قكلػػػػػػػػه تعػػػػػػػػالى: .1

 .(ٔ) چۀ
" ل تأيػػػيفن كلػػػيس ل تأعػػػيضن فيرػػػكف معنػػػى اآليػػػ  لتركنػػػكا ر رػػػـ رػػػذلؾن مااانكم" فػػػ، "مااانإف "

 .(ٕ) تممركف أالمعركؼ كتنهكف  ف المنرر
 

                                                 

 .ُِٖص ٖالت سير الرأير ج -ن الرازمُّٓص  ِأعراـ المرآف ج -اليصاص (ُ)
 .ُِِسكرة التكأ  اآلي   (ِ)

 .ُٗٓسكرة اا راؼ اآلي   (ّ)
 .ُْٓطرؽ انتهاء كاي  العراـ ص -قر كش (ْ)

 ُالمع ػػػػ، ج -ن اأػػػػف عػػػػـزُِٖص ٖالت سػػػػير الرأيػػػػر ج -ن الػػػػرازمُّٓص ِأعرػػػػاـ المػػػػرآف ج -اليصػػػػاص (ٓ)
 .ُٕٗص ُاآلداب الشر ي  ج -اأف م   ن ِٔص

 .َُْسكرة آؿ  مراف اآلي   (ٔ)
الت سػػػير  -ن الػػػرازمُٓٔص ْاليػػػامع اعرػػػاـ المػػػرآف ج -ن المرطأػػػ،ُّٓص ِأعرػػػاـ المػػػرآف ج -اليصػػػاص (ٕ)

 .ُِص ْركح المعان، ج -ن اآللكس،ْٖص ِمعالـ التنزيؿ ج -ن الأغكمُِٖص ٖالرأير ج



 

 
ّٔ 

ٹ     ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹچ قكله تعالى:  .2

 .(ُ) چ ٹ
فمد يعؿ  يري  اام  مشركط  أاامر أالمعركؼن كالنه،  ػف المنرػرن فمتػى فمدتػه فمػدت  يريتهػان 

 .(ِ)فع ى اام  ر ها المياـ أذلؾ
فليغيارقحبيادقاححمنكاراًححمانكمحمانحرأىأنػه قػاؿ:"   ف رسػكؿ ان  ركل أأك سعيد ال درم  .ْ

 .(ّ)" ذ كحأتنفحاإليمرنحف نح محي  طمحفبل رنهاحف نح محي  طمحفبقلبها
مانح"   ى الكيكب؛ اف رؿ أمر ل كيكب ف، ااصػؿن رمػا أف ل ػظ )فليغيرقفمد دلت ر م  "

 .(ْ)( يدؿ   ى العمكـرأى
حمنرق ةحاألد ة:

حمنرق ةحأد ةحا ق يحاأل ي:
 :أكيهيف ( ل تأعيضمنأثأتكا رالمهـ أمف )

ف المنرػػػر؛ رالمر ػػػىن كالعػػػايزيفن كيػػػكد مػػػف ا يمػػػدر   ػػػى اامػػػر أػػػالمعركؼن كالنهػػػ،  ػػػ األ ي:
 فيركنكف غير مشمكليف أال طاب.

التر يػػؼ الػكارد فػػ، اآليػػ   ػاص أالع مػػاءن كالػدليؿ أف اآليػػ  تشػتمؿ   ػػى اامػر أالػػد كة إلػػى  ا ثارن :
ال يػػػػرن كاامػػػػر أػػػػالمعركؼن كالنهػػػػ،  ػػػػف المنرػػػػرن كالػػػػد كة إلػػػػى ال يػػػػر مشػػػػركط  أػػػػالع ـ أػػػػػال ير 

يممر أمنررن أك ينهى  ف معركؼن مف عيث ا يع ـن فدؿ ذلػؾ   ػى  أالمعركؼ؛ اف الياهؿ رأما

ەئ  وئ  وئ  ۇئ           ۇئ  ۆئ  چ  أف اامر مكيه إلى أعض الناسن كهـ الع ماءن كنظير ذلؾ قكله تعالى:

                                                 

 .َُُسكرة آؿ  مراف اآلي   (ُ)
 .َٖٔص ُفت  المدير ج -ن الشكران،ِِص ْركح المعان، ج -اآللكس، (ِ)

 .ُٓ( أياف ركف النه،  ف المنرر مف اإليماف صَِأاب ) -رتاب اإليماف -صعي  مس ـ (ّ)
 .ِِص ِشرح النككم   ى صعي  مس ـ ج -ن النككمّٓص ُّفت  الأارم ج -العسمالن، (ْ)



 

 
ْٔ 

ڌ  ڌ  چ ن كمما يدؿ   ػى أف ال طػاب مكيػه ل ع مػاء قكلػه تعػالى: (ُ) چۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ 

 .(ِ) چک  کڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑڑ  ک  ک  
حمنرق ةحأد ةحا ق يحا ثرن :

 دافعكا  ف رأيهـ الما ؿ أمف )مف( ل أياف أما ي ،:

 .(ّ) چى   ائ  ائ  ەئ  چ  * قكله تعالى: 
 .(ْ)فاايتناب هنا لرؿ ااكثافن فال يمتصر   ى أعدها دكف اآل ر

حا  رجيح:
اإلسػػػالـ إلػػػى أرل أف هػػػدؼ اامػػػر أػػػالمعركؼن كالنهػػػ،  ػػػف المنرػػػرن هػػػك تكييػػػه أأنػػػاء أمػػػ  

أعػػادهـ  ػػف معصػػي  انن كاآلثػػاـ كالػػذنكب كال سػػاد؛ اننػػا ميتمػػع متماسػػؾ  ال يػػرن كعم هػػـ   يػػهن كا 
راليسد الكاعدن فإذا أصيب منه   ػك تػدا ى لػه سػا ر اليسػد أالسػهر كالعمػىن فػال أػد مػف عمايػ  

ـ أعػػض المػػؤمنيف ا عػػـر ان كرسػػكلهن فػػإذا مػػا تعمػػؽ هػػذا أميػػاٌمػػاليسػػدن كترػػكف أالطا ػػ ن كالأعػػد  
 أاامر أالمعركؼن كالنه،  ف المنررن سمط اإلثـ  ف الأاقيف لتعمؽ الهدؼ.

لرف إذا لـ يتعمؽ الهدؼن كاستشرل ال ساد كاانغماس ف، المعاص،ن أثـ اليميع  ند ذلؾ؛ 
انػه لػك نهػض الميمػكع إلزالػ  المنرػر لمػػا أمػ، اصػعاأه ميػاؿ لممارسػته؛ إذ أهػذا التعػرؾ يركنػػكف 

 ذيف مف قأؿ ميتمع تعرؾ إلزال  المنرر.منأك 
ن أا تأػػػػار أصػػػػ هن أمػػػػا اأتػػػػداءن كؼ كالنهػػػػ،  ػػػػف المنرػػػػر كايػػػػب ك  يػػػػه؛ فػػػػإف اامػػػػر أػػػػالمعر 

أ صكص  يف اافراد فيتعيف   يهـ  ند أماء المنرػر كنما ػهن أمػا لػك زاؿ أ عػؿ أعػض الػد اة سػمط 
 اإلثـ  ف الأاقيف.

                                                 

 .ُِِسكرة التكأ  اآلي   (ُ)
 .ُْعج اآلي  سكرة ال (ِ)

 .َّسكرة العج اآلي   (ّ)
الت سػػػير  -ن الػػػرازمُٓٔص ْاليػػػامع اعرػػػاـ المػػػرآف ج -ن المرطأػػػ،ُّٓص ِأعرػػػاـ المػػػرآف ج -اليصػػػاص (ْ)

 .ُِص ْركح المعان، ج -ن اآللكس،ْٖص ِمعالـ التنزيؿ ج -ن الأغكمِٖٔٔص ٖالرأير ج
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 العمػػيـن يػػؤدم إلػػى انعػػالؿ اافرػػارلسػػير فػػ، الطريػػؽ إف العػػدكؿ  ػػف الطريػػؽ المسػػتميـن كاكمػػف ثػػـ فػػ
الت، ت  ، إلى هالؾ الميتمعات كاافراد؛ لذلؾ كيب المياـ أ ري   اامر أالمعركؼن كالنه،  ف 

مػف رػػؿ مػا يطػرأ   يهػا مػػف فسػاد كانعػالؿن كالميتمػػع  د كالميتمػع ػر ال رػػرم ل رمػف لالمنرػرن تعميمػان 
أتأيػيف    تػيفالمنتكييػه ذلؾ رػفي ػـز ن أ طأػه   ػى اآل ػريف ان د يػزءأذاته س ين  إذا ما أ طب فيها فػر 

 ل معافظػػ    ػػى أمػػف لهػػـ سػػأؿ ال يػػر كالصػػالح كاستشػػعار ال ػػرؽ أػػيف مػػا هػػـ   يػػهن كالطريػػؽ المػػكيـ
 .ال رد كالميتمع

ػاضغرعػاضثاضث:ػاضذورى:
أك  إف الشػػكرل م ػػمكف تعػػاكن، ترػػام ، فػػ، العمػػؿ   ػػى الكصػػكؿ إلػػى المصػػال  الميػػردةن  

تعصيؿ أ  ى المص عتيف أت كيت أدناهمان كرذلؾ أدفع الم اسد ال الص ن أك أدفع أ  ى الم سدتيف 
أاعتماؿ أدناهمان كالشػكرل مػف اامػكر المشػترر  التػ، مارسػتها رثيػر مػف اامػـ   ػى نعػك مػا؛ فهػ، 

 .(ُ)مف هذهلل الكيه  تعد مف التراث اإلنسان، المشترؾن كمما تميزت أه شريع  اإلسالـ
 كقد ا ت ؼ الع ماء ف، عرـ الشكرل   ى مذهأيفن كفيما ي ، ذرر اقكالهـ:      

ن فه، ليست مف اامػكر التن  يػ ن التػ، تيتػرؾ لرغأػ  العػارـن إف شػاء (ِ)ا   رىح اجبةحا ق يحاأل ي:
ف شاء ترؾن كهػذا يشػمؿ رػؿ عػارـ أك مسػ كؿ أك أميػر ن كهػ، إعػدل الػد ا ـ الر يسػي  (ّ)استشارن كا 

 .(ْ)يمكـ   يها نظاـ العرـ ف، اإلسالـ الت،
 كقد استدلكا   ى قكلهـ أكيكب الشكرل أمدل  مف المرآفن كالسن ن كاإليماع.

                                                 

 . ُِٕد اءن مي   الأياف  دد عميم  الشكرل أيف اإلتأاع كاا -معمد أف شارر الشريؼ (ُ)
اليػامع اعرػاـ  -ن المرطأػ،ٕٔصٗالت سػير الرأيػر ج -ن ال  ر الرازمَّّص ِأعراـ المرآف ج -اليصاص (ِ)

 .ِْٗص ْالمرآف ج

 .ٖٗالنظاـ السياس، ف، اإلسالـ ص -معمد أأك فارس (ّ)
 .ٕٕال الف  اإلسالمي  ص -صادؽ نعماف (ْ)
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حأ ًس:حا قرآنحا كريم:

ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ       ہ    ٹ ٹ چ  .1

 .(ُ) چہ  ہ  ھ    
قامػػػ   الصػػػالةن كهمػػػا كايأػػػافن كأػػػيف اإلن ػػػاؽ مػػػف كرد ذرػػػر الشػػػكرل أػػػيف مك ػػػكع ااسػػػتياأ  نن كا 

أي انن فدؿ ذلؾ   ى كيكب الشكرل؛ اف  افكايأ ماالرسب المشركعن كالدفاع كنصرة المؤمنيفن كه
 ف ف، الن ظىـ يدؿ   ى المرآف ف، العرـ.آالمر 

پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ   ٹ  ڤ  ٹ ٹ  چ  .2

  .(ِ) چ ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ   ڄ
. فػان يػممر رسػكله أمشػاكرة أصػعاأه فيمػا (ّ)دؿ ال عؿ )شىاًكٍر(   ى الكيكبن فظاهر اامر ل كيكب

لـ يمًت أه كع، مف أمكر العياة العام ن كاامر ل رسكؿ أمر امته مػف أعػدهلل؛ إذ أيمرنػا أااقتػداء أػهن 
ح.ه إلى الرسكؿ أؿ ه، ف، عمنا أكلى أانمطاع الكع، الميكعى أ

حثرنيًر:حمنحا  نةحا نب يةحا  ريفة:
 .(ْ)"مرحرأيتحأددًاحقطحكرنحأكثرحم  رةحألصدربهحمنحر  يحالح: "قاؿ أأك هريرة  .1

 ف مشاهدته لرثرة الم ايا الت، رػاف يستشػير الرسػكؿ فيهػا أصػعاأه   ندما ي أر أأك هريرة 
ا لمػا رثػر ذلػؾن كيتكقػع أنػه فعػؿ يركف دليالن   ى أف ذلؾ منهج كطريم  متأع  ف، ر ؿ أمر هػاـن كا 

 رذلؾ. ذلؾ ف، غياب أأ، هريرة 
 فإذا راف ذلؾ ف، ع رته فيعدث ف، غياأه؛ لتررارهلل أمامه.

  حأنكمرح  فقرنحعلاىحأمارح ادادحمارحعصاي كمرحفا ح: اأ، أرر ك مػر  قاؿ رسكؿ ان  .2
 .(ٓ)م  رةحأبداًح

                                                 

 .ّٗ-ّٖتاف سكرة الشكرل اآلي (ُ)

 .ُٗٓسكرة آؿ  مراف اآلي   (ِ)
 .ٕٔصٗالت سير الرأير ج -ال  ر الرازم(ّ) 

 .ُِٖٖٗح ِْْص ُّمسند اإلماـ أعمد ج(ْ) 
 .ُّْصُّفت  الأارم ج -اأف عير(ٓ) 
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ن كلػك لػـ ترػف الشػكرل كايأػ  لمػا ألػـز أأػ، أرػر ك مػر ن سػه أنتييػ  المشػكرة أػيف  ألػـز الرسػكؿ
 ن سه أإتأا ها كاالتزاـ أم ادها. الرسكؿ 

حثر ثًر:حاإلجمرع:
  ػػى إريػػاع مسػػمل  ال الفػػ  إلػػى  أيمػػع الصػػعاأ  ر ػػكاف ان   ػػيهـ أعػػد كفػػاة الرسػػكؿ 

رل فػػ، الشػكرلن كصػػرؼ النظػػر  مػػا  ػػداها مػػف الطػػرؽ اا ػػرلن كفػػ، ذلػػؾ دليػػؿ   ػػى كيػػكب الشػػك 
 .(ُ)اامكر الهام  ذات الص   العام 

 ن كقد كاستدلكا   ى ذلؾ أالرتاب كالمعمكؿ.(ِ)إنحدكمحا   رىحا ندبحا ق يحا ثرن :
حأ ًس:حا قرآنحا كريم:

پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ   ٹ  ڤ  ٹ ٹ چ .1

  .(ّ)چڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ
ن عيث إف المعنى هك عتى تيأدم لهـ ال يفن (ْ)منه أف اامر ل ندب ىياؽ اآلي  ييستكعإف س

 كتيرغأهـ ف، سماع رالمؾن شاكرهـ تمديران لهـ أدليؿ اامر أالع ك كااستغ ار.
حثرنيًر:حا منق ي:

ف، غنى  ف رأيهـ لعصمته مػف يهػ  التأ يػ  كالتطأيػؽ كالمعصػي ن فع ػـ مػف  إف الرسكؿ 
أالشػػكرل فػػ،  ػػدة أمػػكر ييعػػد إرشػػادان امتػػه امػػرو منػػدكبن يثػػاب فا  ػػهن كا  الرسػػكؿ حاـذلػػؾ أف قيػػ

 يعاقب تارره.
ح
ح
ح

                                                 

 .ٖٓال الف  اإلسالمي  ص -صادؽ نعماف(ُ) 
 ْالمعتػػػػػاج جمغنػػػػ،  -ن الشػػػػرأين،ّٖٔص ِٖميمػػػػػكع ال تػػػػاكل ج -ن اأػػػػف تيميػػػػ ُٖص ٓااـ ج -الشػػػػافع،(ِ) 

 .ُّٗص

 .ُٗٓسكرة آؿ  مراف اآلي   (ّ)
 .ٔٔنظاـ العرـ ص -ظافر الماسم، (ْ)



 

 
ٖٔ 

حمنرق ةحاألد ة:
رد أصعاب المكؿ ااكؿ   ى الما  يف أالندبن أمف   مػاء السػ ؼ مييمعػكف   ػى أف ظػاهر  - أ

قػػررهلل ال  ػػر اامػػر فػػ، اآليػػ  ل كيػػكبن كلػػيس ل نػػدبن كقػػد قػػاؿ ذلػػؾ المرطأػػ، فػػ، ت سػػيرهللن ك 
 ن كغيرهما.(ُ)الرازم

فػػ، غنػػى  ػف ذلػػؾ فهػػك مسػ ـن كهػػذا فػػ، عػدكد التشػػريع كالتأ يػػ   كأمػا قػػكلهـ أػػمف الرسػكؿ  - ب
مػػف ايتهػػادات ش صػػي  فػػ، ميػػاات العيػػاة الم ت  ػػ ن  لشػػرع انن كأمػػا مػػا يصػػدر  نػػه 

ن كتكيػد (ِ) اص  الدنيكي ن كالت، لـ يمًت فيها كعػ، مػف انن فيعتمػؿ فيهػا ال طػم كالصػكاب
شكاهد تؤرد هذا اامرن فالمراف الذم نزؿ أه ف، غزكة أدر عيف أيشير   يه أتغييػر المرػاف 

 فغيرهللن كمسمل  تمأير الن ؿن كمسمل  أ ذ ال دي  مف أسرل أدرن كغير ذلؾ.
كا يسػتميـ أف يرػكف اامػػر أالمشػاكرة   ػػى يهػ  تطييػػب ن ػكس الصػػعاأ ن كرفػع أقػػدارهـن إذ  - ت

 نػػػػد المستشػػػػاريف أنهػػػػـ إذا اسػػػػت رغكا يهػػػػدهـ فػػػػ، اسػػػػتنأاط العرػػػػـ الػػػػذم  لػػػػك رػػػػاف مع كمػػػػان 
 ييستشاركف فيه لـ يرف معمكان أهن كلـ ييت ؽى أالمأكؿ لـ يرف ف، ذلؾ تطييب ن كسهـ.

ثػػـ إف امتنػػاع العػػارـ أك ااميػػر  ػػف أف يستشػػير غيػػرهلل مػػف أهػػؿ الشػػكرل مػػع التشػػأث أرأيػػهن  - ث
الظ ػـن كالظ ػـ ظ مػات يػـك الميامػ ن كقػد عرمػه ان   ػى  ييعد استأدادانن كااستأداد يػؤدم إلػى

ن (ْ)چې  ې   ې    ٹ ٹ چ ن (ّ)ن سهن كيع ه أيف الناس معرمانن كااستأداد ممنكع

 .(ٓ) چۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ٹ ٹ چ ن كهك تيأر ك تك ن اهلل ان  ف الرسكؿ 

                                                 

 .ٕٔص ٗالت سير الرأير ج -ن الرازمَِٓ-ِْٗص ْاليامع اعراـ المرآف ج -المرطأ،(ُ) 

 ٔٔص ٗالت سير الرأير ج -الرازم(ِ) 
 .ِٗالنظاـ السياس، ف، اإلسالـ ص -معمد أأك فارس(ّ) 

 .ِِي  اآلي  سكرة الغاش(ْ) 
 .ْٓسكرة ؽ اآلي  (ٓ) 
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لزاميتها؛ لماا  رجيح:ح حي ،: أميؿ إلى المكؿ ااكؿ الما ، أكيكب الشكرل كا 
إف ف، الشكرل رش ان  ف مرامف ال ير كالمصػال  كالمنػافعن كالعمػؿ الأشػرم قاصػر  ػعيؼ 
يعتػػاج لتمكيتػػهن كطريػػؽ ذلػػؾ إشػػراؾ  مػػكؿ أ ػػرل م رػػرةن فرػػؿ كاعػػد ييػػدل، أمػػا لديػػه مػػف معرفػػ   ػػف 
ق ي  معين  أعد دراستهان كالنظػر إلػى يكانأهػان كمػهات تن يػذهان أك  ػدـ ذلػؾن كرػؿ ذلػؾ نػاأع مػف 

مف  الؿ مثؿ اليسد الكاعد المتمثؿ ف، عياة المؤمنيفن كاليسد مركف  ل رر العظيـ الذم رسمه ا
 مف أ  اء كرؿ   ك يمـك أكظا ؼ تسا دهلل   ى العرر .

ك  يػػه؛ فالشػػكرل كايأػػ  فػػ، الم ػػايا الهامػػ ؛ لمػػا ثأػػت مػػف اادلػػ ن كلتعػػدد ميػػاات العيػػاة 
هػػان كأمػػر المسػػ ميف ا ي ػػص كاعػػدان دكف الأػػاقيف؛ أػػؿ كتطكرهػػان فالكاعػػد ا يسػػتطيع اإللمػػاـ أميمك 

يهػػـ رػػؿ فػػرد مػػف اافػػرادن فػػال أػػد منهػػا لتعميػػؽ المصػػال ن كالأعػػد  ػػف الم اسػػدن كأػػذلؾ يتعمػػؽ ال يػػر 
 ليسد المؤمنيف الكاعد.

أشرت إلى أف قصكر العمؿ  ف إدراؾ رؿ معرف ن ك  يه ييتكقع يهؿ المرء أػأعض اليكانػب 
 ررن كطريؽ ذلؾ الشكرلن فه، الت، ييتكصؿ أها إلى ال رر السػ يـ  ػف طريػؽ المؤدي  إلى تعميؽ ال

إداء رؿ فرد مف أهؿ الشػكرل أمػا يع ػـن فيهتػدم اليميػع إلػى الطريػؽ المسػتميـ؛ إٍذ ا تيتمػع اامػ  
   ى  الل ن فيصيب أذلؾ  يف اامف ال ررم.

ػاضغرعػاضرابع:ػطظعػاضؼجرةػإضىػبالدػزغرػاضطدضطغن:
هػػػك إقامػػػ  المسػػػ ـ أػػػيف المسػػػ ميف فػػػ، الدكلػػػ  اإلسػػػالمي ؛ اف إقامتػػػه أػػػيف غيػػػر إف ااصػػػؿ 

المس ميف تيشعرهلل أالكعدة كال عؼن مما قد يؤدم أه إلى مياراتهـ كمتاأعتهـ؛ أهػدؼ التيػانس معهػـ 
 كمعايشتهـ؛ ليتطأع أعاداتهـن كيتأنى أفرارهـن فيتسـ أما ماؿ إليه فررهلل أعد فترة مف الزمف.

يريد ل مس ـ أف يركف قكيان متأك ان ا تاأعانن كأف يصير ذا س طاف متميز أم القه إف اإلسالـ 
ك اداته كس كره كطأيع  عياتهن رما ييب   يه ت ري  طاقته كيهدهلل ف،  دم  أهؿ اإلسالـ كالشعكر 

 .(ُ)أهـن فهـ إ كتهن كهـ أعؽ أال دم  كالمعكن  مف غيرهـ

                                                 

 .ُٖاإلسالـ كأك ا نا المانكني  ص - أد المادر  كدة(ُ) 
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حاألد ةحمنحا قرآن:

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  کک   ک  ک  گ  گ      ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ٹ ٹ چ 

گ  گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ   ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  

 .(ُ)چہ  ہ  ہ  ھ  ھ
ف ػػػ، اآليػػػ  اسػػػتنرار   ػػػى الػػػذيف لػػػـ يسػػػتطيعكا إقامػػػ  شػػػرع ان فػػػ، عيػػػاتهـن كاعتيػػػكا أػػػمنهـ 

هػػػذا مػػػف يهػػػ ن كااسػػػتثناء يػػػدؿ   ػػػى مست ػػػع كفن فرػػػاف الػػػرد   ػػػيهـ أاإلشػػػارة إلػػػى سػػػع  اارضن 
 كيكب ال ركج مف أرض غير المس ميفن فأماؤهـ ر ص  لهـ مف أصؿ التعريـ مف يه  أ رل.

هػػذهلل اآليػػ   امػػ  فػػ، رػػؿ مػػف أقػػاـ أػػيف ظهرانػػ، المشػػرريف كهػػك قػػادر   ػػى الهيػػرةن كلػػيس ك 
ت ػػع يف( هػػذا  ػػذر متمرنػػان مػػف إقامػػ  الػػديفن فهػػك ظػػالـ لن سػػه مرترػػب عرامػػان أاإليمػػاعن )إا المس

لهػػؤاء مػػف تػػرؾ الهيػػرةن كذلػػؾ أنهػػـ ا يمػػدركف   ػػى الػػت  ص مػػف أيػػدم المشػػترريفن كلػػك قػػدركا مػػا 
 .(ِ) رفكا ريؼ يس ركف الطريؽ

حاألد ةحمنحا  نة:
 .(ّ)أنرحبرئحمنحكيحم لمحيقيمحبينحأظهرحا م ركين": "قاؿ رسكؿ ان  .1

 مس ميف يدؿ أك كح   ى عرمته.ممف يعيشكف أيف ظهران، غير ال إف تأرؤ الرسكؿ 
 .(ْ)"منحجرممحا م ركاح  كنحمنه؛حف نهحمثله: "قاؿ رسكؿ ان  .2

إف رثػػرة الم الطػػ  تػػؤدم إلػػى تسػػرب العػػادات كالسػػ كريات كاافرػػارن كأتسػػرأها يرػػاد يصػػأ  
 مث هـ أك قد يعصؿ ذلؾ أال عؿن فراف تعريـ الأماء أينهـ.

ىح نقطاامحا   بااةاح سح نقطاامحا   بااةحد ااىح طلاامحسح نقطاامحا هجاارةحد اا: "قػػاؿ رسػػكؿ ان  .3
 .(ٓ)"ا  مسحمنحمغربهر

                                                 

 .ٖٗ-ٕٗ تافسكرة النساء اآلي(ُ) 

 .ّٖٗص ِجت سير المرآف العظيـ  -اأف رثير(ِ) 
 .ُٓٓص ْ( ما ياء ف، رراهي  المماـ أيف أظهر المشرريف جِْأاب ) -رتاب السير -سنف الترمذم(ّ) 

 .ُّٓ( ف، اإلقام  أمرض الشرؾ صَُٕأاب ) -رتاب اليهاد -ف أأ، داكدسن(ْ) 
 .ِِٖ( الهيرة هؿ انمطعت صِأاب ) -رتاب اليهاد -سنف أأ، داكد(ٓ) 
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أػمف الهيػػرة مسػتمرة عتػػى يتغيػر مط ػػع الشػمس؛ ليػػدؿ   ػ، كيػػكب الهيػػرة  إنػه إقػػرار مػف الرسػػكؿ 
 مف أرا ، غير المس ميف.

إف  دـ اإلقام  ف، أالد غير المس ميف كسي   مهم  لتعميؽ اامػف ال رػرم؛ إذ أػالعيش أػيف 
ـن فرصػػػ  لتطأػػػع المػػػرء أمفرػػػارهـ كمأػػػاد هـن كهػػػك  ػػػيف اانعػػػراؼ ال رػػػرم لػػػذلؾ ييػػػب منػػػع أظهػػػره

 المس ميف مف اإلقام  أيف  أظهرهـ.
أمػػا إذا رانػػت هنػػاؾ  ػػركرة لػػذلؾ فهػػ، تمػػدر أمػػدرهان رػػالتع يـ كالتيػػارة أك العػػالج كغيرهػػان 

 يأ . كأعد انم اء مدة ال ركرة فيركف اإلياب كاإلقام  ف، أالد المس ميف كا
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ػاضطبحثػاضثاضث
ػضوابطػتحػغقػاألطنػاضغصري

إف  م يػ  أنػاء اامػف ال رػرم ليسػت  شػكا ي ؛ أػؿ تعتػاج إلػى معػايير ك ػكاأطن كهػذا شػػمف 
رػػؿ  م يػػ  أنػػاءن فػػالمكاد التػػ، ييأنػػى منهػػا الأيػػت معركفػػ ن كرمياتهػػا معػػددةن كآليػػات العمػػؿ مدركسػػ ن 

الأنػػػاءن كاامػػػف ال رػػػرم لػػػه  ػػػكاأط كآليػػػات  مػػػؿن  فػػػإذا مػػػا ا تػػػؿ منهػػػا شػػػ،ء أث ػػػر ذلػػػؾ   ػػػى نتػػػا ج
 ليتعمؽن كليركف كاقعان ف، عياتنان ك كاأطه ه،: الكسطي ن كاايتهاد.

كقد تعدثت  ف رؿ  اأط   ى عدة؛ ليظهر مدل  أط تعميؽ اامف ال رػرم مػف  اللهػا 
 مف  الؿ ال ر يف التالييف:

  :(ُ)ا فرعحاأل ي:حا   طية

 ،(2)چڤ ڤ ڤ ڤچٹ ٹ ، يميػػػػػز هػػػػػذهلل اامػػػػػ إف الكسػػػػطي  مػػػػػف أأػػػػػرز مػػػػػا 

فمد كردت هذهلل اآلي  فػ، مك ػع اامتنػاف   ػى المسػ ميفن ممػا يػدؿ   ػى صػكاب المسػ ؾ الكسػط،ن 
كهػػ، التػػ، تم ػػذ أيػػد المػػرء إلػػى الطريػػؽ الصػػعي ن كتيأعػػدهلل  ػػف اانعػػراؼن كالػػد كة إليهػػا د ػػكة لػػركح 

كسطي  ه، أػاب الػد كة كااسػتمام ن كنػكر الفتيذب اآل ريف إلى عياة اإلسالـن الشريع ن فه، الت، 
 الظالـ كصكاب ال رر.

فالكسطي   اأط مهـ ف، تعميؽ اامف ال ررم؛ لمػا تعممػه مػف ال يريػ  لهػذهلل اامػ ن كالعػدؿ 
ليسػت أمػران مزاييػان تػتعرـ فػ، رسػـ معالمػه ااهػكاءن ف رػ، نعػػدد  كهػ،كاليسػر كرفػع العػرج كالعرمػ ن 

أأيف مكقػع الكسػطي ن عتػى  -مر   ى رؿ مف تعرل الكصكؿ إليهاعتى ا ي ت ط اا -ت ؾ المعالـ 
 يستطيع رؿ امرئ الكصكؿ إليها أسهكل  كيسر.

                                                 

اسػـ لمػا أػيف طرفػ، الشػ،ء كهػك منػهن رمكلػؾ قىأىٍ ػت كسىػط العٍأػؿن كرسػرت كسىػط الػرم ن   ا   طيةحفا حا لغاة: (ُ)
 .ِْٔص ٕكي ست كسىط الدار. لساف العرب ج

التكسػػػط أك التعػػػادؿ أػػػيف طػػػرفيف متمػػػاأ يف أك مت ػػػاديفن أعيػػػث ا ين ػػػرد أعػػػدهما   ا   اااطيةحفااا حاسصاااطالح:     
أالتػػمثيرن كيطػػرد الطػػرؼ المماأػػؿن كأعيػػث ا يم ػػذ أعػػد الطػػرفيف أرثػػر مػػف عمػػهن كيطغػػى   ػػى مماأ ػػهن كيعيػػؼ 

 .ُِٕال صا ص العام  لإلسالـ ص -  يه. المر اكم

 .ُّْرة اآلي  سكرة الأم (ِ)
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 )اإلفراطح ا  فريط(: (ُ)فر   طيةح قمحبينحا غل ح ا مجرفرة
إف اإلفػػراط كالت ػػريط قػػد نهػػت الشػػريع   نهمػػان كقػػد أينػػتي ذلػػؾ فػػ، ال صػػؿ الثالػػثن فأمػػ، مػػا 

ن ال رشؼ  ف ماهي  هذا اامر أكرد اآليات التالي ن فه، الت، تيي ٌػ، عميمتهػيتكسط هذيف اامريفن ك 
 كعرـ إتأا ها.

 .(ِ)چٹ   ٹ  ٹچ ٹ ٹ  .ُ
إف الصراط المستميـ هنا هك السأيؿ الكسط أيف طريػؽ المغ ػكب   ػيهـن كهػـ الػذيف  ػ كا 

يهكد كمػف شػاأههـن كهـ يع مكفن كطريؽ ال اليفن كهـ الذيف   كا كهـ ييه كفن كالمراد أااكليف ال
كأال ريؽ الثان، النصارل كمف شػايعهـن إذ اليهػكد قػد فرطػكا فػ، الػديفن أانتهػاؾ المعرمػاتن كاقتػراؼ 
المنرراتن كالنصارل قد أفرطكا أالرهأاني  كالمأالغ  ف، ا تػزاؿ الػدنيان كاا ترػاؼ فػ، الصػكامعن فمػا 

 ر كها عؽ ر ايتهان كرثير منهـ فاسمكف.
ـٌ فػػإف الرسػػك  قػػد أػػٌيف مكقػػع الطريػػؽ المسػػتميـن  نػػدما رػػاف يالسػػان أػػيف أصػػعاأهن  ؿ كمػػف ثػػ

فخااّطحخطااًراح خااّطحخطااينحعاانحيمينااهاح خااّطحخطااينحعاانح: "قػػاؿ: رنػػا  نػػد النأػػ،  فعػػف يػػاأر 

 چ چ چچ  :ح ذاح بييحالاحثمح االح اذقحاآلياةفقال  ي ررقاحثمح تمحيدقحعلىحا خطحاأل  طا

 .(ْ)"(ّ)چچ ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ
ـٌ تأػيف لنػػا أف الصػراط المسػتميـ هػػك الكسػطي ن كقػد ثأػػت أف الصػراط المسػتميـ كايػػب  كمػف ثػ

ذا كيػب ات ػاذ الكسػطي  منهيػان فػ، لػ" فار بن قأػدليؿ قكلػه "اإلتأاع كاا تماد   يػه فػ، مػنهج العيػاةن 
 ن إلصاأ  الطريؽ المستميـ.العياةن كأساسان ل تأصر ف، ااعراـ

 م اهيـ رما ي ،: سأع طي  لرمف ال ررم كما يي ، عميم   أط الكس

                                                 

 .ّٓالكسطي  ف، المرآف الرريـ ص  -  ، معمد الصالأ، (ُ)
 .ٔسكرة ال اتع  اآلي   (ِ)

 .ُّٓسكرة اانعاـ اآلي  (ّ) 
 .ُِٕٕٓح ُْٖص ِّمسند اإلماـ أعمد ج (ْ)
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 :(ُ)أ ًس:حا خيرية
ن فإنػه يعنػ، ال ػكؼ منػه سػأعانه دكف إف هذهلل ال يري  قد ياءت مف  الؿ اإليماف أػان 

سكاهللن كالعمؿ أما يير يهن كالأعد  ف رؿ ما ييغ أهن فإذا راف رذلؾ؛ فإف المرء لػف يعرػـ أهػكاهللن أك 
هـن أؿ سينظر إلى رتاب ان؛ انه المينزؿ مف  ندهللن فهػك دسػتكر أإمالءات غيرهللن أك عسب مصالع

ن فمد قاؿ ان تعالى آمران نأيه أمف ييعٌ ـ الناس أف لرم ن كذلؾ يد ك إلى االتزاـ أما ياء أه النأ، 

ن كهك يعن، االتزاـ (ِ)چ ڄ   ڄ ڦ  ڦ  ڦ ڦ  ڄ   ڄ چ العصكؿ   ى معأ  ان ه، أإتأا ه
هن كتمريراتػػػهن كالسػػػع، لنشػػر مػػػا فػػػرض ان أػػػيف النػػاس مػػػف  ػػػالؿ اامػػػر أػػػالمعركؼن أمقكالػػهن كأفعالػػػ

كالنهػػ،  ػػف المنرػػرن كذلػػؾ ا يرػػكف إا أتك ػػي  مػػا أعػػؿ انن كمػػا عػػٌرـن كمػػا هػػك مأػػاحن كمػػا هػػك 
مرػػػركهللن كأيػػػاف ركح الشػػػرع فػػػ، رػػػؿ ااعرػػػاـن كأف مػػػا أعػػػؿ ان كمػػػا أكيػػػب ين ػػػع النػػػاسن كهػػػك فػػػ، 

ك  رر   يهـن كف، ذلؾ نياة لرم ن ف يه ن عه لهػـ دنيكيػان كأي ركيػانن كأمػا أنهػا صالعهـن كما عـر ه
متكيه  لرأهان كه، أم  ا تيتمع   ى  الل ن فما أيمعػت   يػه فهػك صػكابن كال يريػ  هػ، التػ، 

 تيع ز اآل ريف لمأكؿ أم عرـ مف أصعاب ال ير ك دـ ردهللن كهذا فيه أمافه ل  رر.
ح:(ّ)ثرنيًر:حا ندي
لعػػدؿ عػػؽ لرػػؿ النػػاسن كلػػيس  ػػدان أػػيف المسػػ ميف أع ػػهـ كأعػػض فعسػػبن فهػػك لرػػؿ إف ا

إنسػػػاف أكصػػػ ه إنسػػػانان فالكسػػػطي  هػػػ، التػػػ، يترتػػػب   يهػػػا عػػػؽ العػػػدؿ فػػػ، المػػػنهج الرأػػػان،ن كاامػػػ  
ن فػػال ييسػػيطر   ػػى اإلنسػػاف (ْ)المسػػ م  قيمػػ ه   ػػى العرػػـ أػػيف النػػاس أالعػػدؿ متػػى عرمػػت فػػ، أمػػرهـ

ا ، ا يعرـ  ند الغ ب مثالنن لما ييتكقع مف تػمثير الغ ػب سػ أان   ػى تتأػع المس ـ الغ بن فالم
إيراءات العرـ كهك الغالبن فيندـ   ى ذلؾ أعد مرايع  ن سهن فيرػكف قػد ارترػب  طػمن فػالعرـ فػ، 

 العال  العادي  يركف المرء آمنان معه فيما يصدر مف أعراـ.

                                                 

 .ٖٓالكسطي  ف، المرآف الرريـ ص -  ، معمد الصالأ، (ُ)
 .ُّسكرة آؿ  مراف اآلي (ِ) 

 .ٕٗالكسطي  ف، المرآف الرريـ ص -أ،  ، معمد الصال (ّ)
 .ُْْص ِف، ظالؿ المرآف ج -سيد قطب (ْ)



 

 
ٕٔ 

ھ ھ  ھ   ے  ےۓ  ۓ   ہ  ہ  ھ چ ٹ ٹ أما  ف العدؿ مع غير المسػ ميف 

﮽ ﮾  ﮿  ﯀ ﯁           ﮸  ﮹   ﮺ ﮻  ﮼  ﮲ ﮳  ﮴  ﮵   ﮶  ﮷ 

 .(1)چ
فمػػد يتصػػكر أعػػض النػػاس أف العػػدؿ يمتصػػر   ػػى المسػػ ميفن فمتػػى قاأػػؿ غيػػر المسػػ ـ فػػال 
ارتأػػاط أينهمػػا أػػمم  القػػات إنسػػاني ن لرػػف النظػػرة الأعيػػدة التػػ، نسػػتمدها مػػف ركح الشػػرع  ػػالؼ هػػذا 

ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  چ  ظهػػػر العرمػػػ  ي يػػػ ن فػػػ، قكلػػػه تعػػػالى:التصػػػكر؛ أػػػؿ ت

 .(ِ)چەئ   وئ  وئ
ـٌ  فإيػػارةي غيػػر المسػػ ـ تيع ػػزهلل ل تنميػػب  ػػف هػػذهلل المأػػادئ كاا ػػالؽ السػػامي  المتميػػزةن كمػػف ثػػ

 .هذهلل العرم اانتماء اصعاب ت ؾ المأادئ كاا الؽن كراف العمؿ قاصران  ف إدراؾ 
ريػػانن فتتي ػػى فػػ، العػػدؿ  ػػأط اامػػف ال رػػرم أالأعػػد  مػػا كمػػف  ػػرج  ػػف العػػدؿ انعػػرؼ فر

 ييعتمد صكاأهن كهك أعيد  نه.
 .(ّ)ثر ثًر:حا ي راح رفمحا درج

إف رفع العرج كالسماع  كالسهكل  رايع إلى اا تداؿ كالكسطن فال إفراط كا ت ريطن فالتنطع 
دم إليػػػه مػػػف تعطيػػػؿ كالتشػػػدد عػػػرج مػػػف يانػػػب  سػػػر التر يػػػؼن كاإلفػػػراط كالتمصػػػير عػػػرج فيمػػػا يػػػؤ 

المصػػال ن ك ػػػدـ تعميػػػؽ مصػػػال  الشػػرعن فالتكسػػػط هػػػك منأػػػع الرمػػااتن كالت  يػػػؼ كالسػػػماع  كرفػػػع 
 .(ْ)العرج هك عميم  الشرعن كهك ف، الس كؾ طريؽ الكسط كالعدؿ

ح ا  يكحد ييحمنحا قرآنحا كريمح آخرحمنحا  نةحا نب يةحعلىحا ي راحكر  ر  :

 .(ٓ)چ ۋۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   چ ٹ ٹ  .ٔ

                                                 

 .ٖسكرة الما دة اآلي  (ُ) 

 .ٔسكرة التكأ  اآلي   (ِ)
 . َُّالكسطي  ف، المرآف الرريـ ص -  ، معمد الصالأ،(ّ) 

 .ُّرفع العرج ف، الشريع  اإلسالمي  ص -صال  أف عميد (ْ)
 .ُٖٓسكرة الأمرة اآلي   (ٓ)



 

 
ٕٕ 

إف عرمػػ  الشػػارع العرػػيـ فػػ، التشػػريع اقت ػػت التيسػػير كرفػػع المشػػم ؛ اف فػػ، المشػػم  عريػػانن كهػػذا 
دليؿ   ى التر يؼ أما ين ع المرءن فالصكـ مثالن الذم كردت هذهلل اآلي  ف، سػياقه طهػارة ل أػاطف مػف 

لػػهن فالصػػـك  الممرػػؿ كالمشػػرب العػػراـ الػػذم رأمػػا يػػد ؿ إلػػى يكفػػه مػػف غيػػر   مػػهن كفػػ، ذلػػؾ  يػػره 

ى  ائ ائ  ەئ  ەئ  وئوئ  چ : ينظؼ يكفه مف ذلؾ فيركف قريأان مف انن أدليؿ قكله تعالى

 .(ُ)چۆئ ۆئ ۈئ   ۇئ  ۇئ
إنحا اادينحي اارح  اانحي ااردحا اادينحأداادحإسحالبااهح" قػػاؿ:  ػػف النأػػ،  ك ػػف أأػػ، هريػػرة  .ِ

 .(ِ)"ف دد اح قررب اح أب ر ا
ديفن فمف التـز شريع  ان أسماعتها ياء هذا العديث ليأرز سم  هام ن كه، سماع  هذا ال

 ػف التن يػر أالأعػد  ػف هػذهلل السػماع ن إذ  ناؿ معأ  ان؛ انه أصاب  يف الشرعن كنه، الرسػكؿ 
 ه، أمثاأ  العصف المنيعن فإذا ما أراد أعد ا تراقه غ أه.

ح ا  يكحد ياًلحمنحا قرآنحا كريمح آخرحمنحا  نةحا نب يةحعلىحرفمحا درجاحكر  ر  :

 .(ّ)حچۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ چ  ٹ ٹ .1
أم ا يعم ها إا ما تسعه كتطيمهن كا تعيز  نهن أك يعريها دكف مدل غاي  الطاقػ ن فػال 
ير  ها أما يتكقؼ عصكله   ى تماـ صرؼ المػدكةن فػإف  امػ  أعرػاـ اإلسػالـ تمػع فػ، هػذهلل العػدكدن 

رثػػر مػػف شػػهرن كلرػػف ان ف ػػ، طاقػػ  اإلنسػػاف كقدرتػػه اإلتيػػاف أػػمرثر مػػف   مػػس صػػ كاتن كصػػياـ أ
 .(ْ)ي ت قدرتهن ككسعت رعمتهن أراد أهذهلل اام  اليسر كلـ يرد أها العسر

صػػػ ى ذات لي ػػػ  فػػػ، المسػػػيدن   ػػػف  ا شػػػ  أـ المػػػؤمنيف ر ػػػ، ان  نهػػػا أف رسػػػكؿ ان  .2
فصػػ ى أصػػالته نػػاسن ثػػـ صػػ ى مػػف الماأ ػػ ن فرثػػر النػػاسن ثػػـ ايتمعػػكا مػػف ال ي ػػ  الثالثػػ  أك 

                                                 

 .ُٖٔسكرة الأمرة اآلي  (ُ) 
 .ُٔص ُ( الديف يسر جِٗأاب ) -رتاب اإليماف -صعي  الأ ارم(ِ) 

 .ِٖٔسكرة الأمرة اآلي  (ّ) 
 .َٕ-ٗٔرفع العرج ف، الشريع  اإلسالمي  ص -صال  أف عميد(ْ) 
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قدحرأيتحا ذيحصنن ماح  محيمننن حن ف ما أصأ  قاؿ: "ي رج إليهـ رسكؿ ان  الراأع ن ف ـ
ح(ُ)"منحا خر جحإ يكم؛حإسحأن حخ يتحأنح فرضحعليكم
مف كقكع مشم    ى الناسن أك عرج  ف، هذا العديث دال  صريع    ى  كؼ الرسكؿ 

كلرػف  ػاؼ مػف كقػكع المشػم   ف، أمكر ييعتمد صعتهان فصالة التراكي  تمرب ن زيادة   ى ال رضن
أكيكأهػان ك ػعؼ اإلنسػػافن فػامتنع  ػػف ال ػركج ل نػػاسن فمػد يظػػف الػأعض أف الصػػالة كايأػ ن كهػػ، 
أكلػى أااهتمػػاـ مػػف أم شػػ،ء آ ػر لرػػف فػػ، ذلػػؾ إشػػارة إلػى أف الصػػالة لمصػػ ع  المػػرءن كطالمػػا أف 

كهنا يتعمؽ اامف ال ررم اامر رذلؾ؛ فال أد مف النظر إلى عاؿ المرء عتى كلك راف ف، الصالةن 
 مف  الؿ ااطم ناف كالكصكؿ إلى الهدؼن كاالتزاـ أالكايأاتن كااأتعاد  ف النكاه،.

حرابنًر:حا دكمة:
فمػػف إنهػػا العرمػػ  فػػ، تطأيػػؽ أعرػػاـ الشػػريع ن كفػػ، اامتثػػاؿ أمػػا أمػػر ان أػػه مػػف كايػػبن 

إا مػػف  ػػالؿ العرمػػ ن فهػػ، التػػكازفن كهػػك مػػف أأػػرز سػػمات الشػػريع ن فػػال يتعمػػؽ م ػػمكف العرمػػ  
 الت، تعط، رؿ ش،ء عمهن كا تتعدل   ى عدكدهللن كا تعي ه  ف كقتهن كا تؤ رهلل  نه. 

كلما رانت ااشياء لها مراتب كعمكؽ تمت يها كلها نهايات كعدكد تصؿ إليهان كلهػا أكقػات 
ا فػال ا تأػار لهػا ت ػؾ ااكقػا ايأػات كااررػاف أكقػاتن فػال تتعػدلا تتمدـ كا تتم ر لما رػاف ل ك  ت كا 

قأؿ كقتهان كرذلؾ تتعمؽ مف  ػالؿ طريمتهػا التػ، تػؤدل أهػان فػال تتيػاكز ذلػؾ إلػى طػرؽ كأكصػاؼ 
أ رلن أك إ طا ها كص ان فكؽ كصػ ها العميمػ،ن رمػف يعصػد قأػؿ الن ػجن أك يسػم، فػكؽ العايػ ن 

ح.(ِ)أك مف يزرع شي ان ف، غير كقته
ن فالأصػيرة (ّ)كه، قكة اإلدراؾ كال طن  كالع ـ كال أػرةإف العرم  تمت ، أي ان قكة الأصيرةن 

هػػ، أ  ػػى دريػػات الع ػػـ التػػ، ترػػكف نسػػأ  الع ػػـ فيهػػا إلػػى الم ػػب رنسػػأ  المر ػػ، إلػػى الأصػػرن كهػػذهلل 

                                                 

 ِييػاب ج  ػى صػالة ال يػؿ كالنكافػؿ مػف غيػر إ ( تعػريض النأػ، ٓأػاب ) -رتػاب التهيػد -صعي  الأ ػارم(ُ) 
 .َٓص

 .ّٖٓص ِمدارج السالريف ج -اأف الميـ(ِ) 
 .ٗٓص ُالمعيـ الكسيط ج(ّ) 



 

 
ٕٗ 

ن كهػ، أ  ػى العميم  الت، ا تص أها الصعاأ   ف سػا ر اامػ ن ثػـ الم  صػيف مػف أتأػاع النأػ، 

 .(ِ) چ ڍ  ڍ  ڌ     ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ ڇ  ڇ  چ ٹ ٹ       ن(ُ)دريات الع ماء
لػػذلؾ ا ييٍصػػدر العرػػـ   ػػى ق ػػايا النػػاس إا مػػف رػػاف يتميػػز أالأصػػيرة؛ انهػػا تتعمػػؽ مػػف 
 ػػالؿ الع ػػـ أااعرػػاـن ك   هػػان كيميػػع مػػا يتع ػػؽ أهػػا؛ اف غيػػر المػػتع ـ قػػد ييعػػٌرـ عػػالانن أك يع ػػؿ 

ۈئېئ   ېئ  ېئ  ىئ    وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئچ  :عرامػػانن كقػػػد  ٌنػػػؼ ان   ػػػى أمثػػاؿ أكل ػػػؾ؛ قػػػاؿ تعػػػالى

ھ  ھ  ھ    ے  ے   ۓ  ۓ ﮲  چ  ٹ  ٹو ن(ّ) چىئ  ىئ    ی  ی    ی  ی  

فمػػف فعػؿ ذلػػؾ شػػاأه غيػر المسػػ ميف فػ، تعػػريمهـ العػػالؿن كتع ػي هـ العػػراـن كفػػ،  ن(ْ)چ ﮳﮴ 
 ذلؾ غاي  التشنيعن فيظهر شدة تعريـ ذلؾ.

 اداتهـن كتصرفاتهـ؛ إلصدار العرـ المناسػب إف العرم  تمت ، النظر إلى عاؿ الناسن ك 
ن فمسػػمل  كاعػػدة لمػػا يػػراهلل كييتمػػع  نػػدهلل مػػف مع كمػػات عػػكؿ ق ػػي  معينػػ ن كهرػػذا رػػاف رسػػكؿ ان 

 يي ت، أها لرؿ امرئ أما يناسأه؛ اف لرؿ ش ص عاان  اصان.
تعميػؽ رما تمت ، العرم  ري ي  تع يـ الناسن كتكصيؿ أعراـ الشرع إليهـ أطرؽ مناسأ ن ل

ا لـ يتعمؽن كنركف قد كقعنػا فيمػا ا ييػكز لنػا  م ػهن كمػا  ىالنتا ج المط كأ  لر  رب العالميفن كا 
 ا ير اهلل ان.

مانحا ك اربححينا نب يةحا  ريفةاحأذكرحمنهرحد يل األد ةحعلىحذ كحكثيرةحمنحا قرآناح ا  نةح
ح:اخ صرراًحح آخرحمنحا  نة

                                                 

 .َّٔص ِمدارج السالريف ج -اأف الميـ (ُ)
 .َُٖسكرة يكسؼ اآلي  (ِ) 

 .ّٔسكرة اإلسراء اآلي  (ّ) 
 .ُُٔسكرة النعؿ اآلي  (ْ) 



 

 
َٖ 

  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ﮲  ۀ   ۀ  ہ  ہ    ہ  ہ  ھ  ھ  ھ چ ٹ ٹ  .ُ

﮽       ﮾  ﮿  ﯀   ﮻﮼  ﮺   ﮹   ﮳ ﮴  ﮵  ﮶  ﮷    ﮸         

 .(ُ)چ﯁                         

إلػى العرقػ  مػف يهينػ ن قػاؿ:   ف أسام  أف زيد ر ، ان  نهما قاؿ: "أعثنا رسكؿ ان 
منهـن قاؿ: ف ما غشػيناهلل قػاؿ: ا  فصأعنا المكـ فهزمناهـن قاؿ: كلعمت أنا كريؿ مف اانصار ريالن 

 إلػػه إا انن قػػاؿ فرػػؼ  نػػه اانصػػارمن فطعنتػػه أرمعػػ، عتػػى قت تػػهن قػػاؿ: ف مػػا قػػدمنا أ ػػ  النأػػ، 
"ن قػاؿ: ق ػت يػا رسػكؿ انن إنمػا رػاف متعػكذانن قػاؿ: يرحأ رمةاحأق ل هحبندحمرحقريحسحإ هحإسحالقاؿ: "
"ن قػاؿ فمػا زاؿ يرررهػا عتػى تمنيػت أنػ، لػـ أرػف أسػ مت قأػؿ أق ل هحبندحمرحقريحسحإ اهحإسحالفماؿ: "

"  .(ِ)ذلؾ اليـك

  (ّ)چہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھھٹ ٹ چ .ِ
هنػػا أمػػر فػػ، ميػػاؿ الػػد كة أف يسػػ ؾ الػػدا ، طريػػؽ العرمػػ  فػػ، الػػد كةن كاامػػر ل كيػػكب 

 ك ندها يتعمؽ الهدؼ غالأان 
 مؿ ناقتهن كلػأس أعسػف ثياأػهن فمقاـ ااشج  ند رعالهـن فيمعها ك  كصؿ كفد إلى النأ،  .ّ

"ُ برين نحعلاىحأنف اكمح: فمرأه كأي سه إلى يانأهن ثـ قاؿ لهـ النأ، ثـ أقأؿ إلى النأ، 
 ق مكمحفقريحا ق م:حننماحفقريحاأل ج:حيرحر  يحالحإنكح مح زا يحا رجايحعلاىح ا ءحأ ادح

مناراح مانحأباىحعليهحمنحدينهاحنبرينكحعلىحأنف نراح نر يحمنحيادع  محفمانحا بننارحكارنح
 .(ْ)قر لنرقاحقري:حصدقتحإنحفيكحخصل ينحيدبهمرحالحا ِدلمح األنرة"

                                                 

 .ْٗسكرة النساء اآلي   (ُ)

 ٓجأسػػػام  أػػػف زيػػػد إلػػػى العرقػػػات مػػػف يهينػػػ   أعػػػث النأػػػ،  (ْٓ) أػػػاب -رتػػػاب المغػػػازم -صػػػعي  الأ ػػػارم (ِ)
 .ُْْص

 .ُِٓ اآلي  النعؿسكرة  (ّ)
كشػرا ع الػديف كالػد اء إليػه  أاب اامر أاإليماف أان تعالى كرسكله ( ٔأاب ) -رتاب اايماف -صعي  مس ـ(ْ) 

 .ُْص كالسؤاؿ  نه
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كهنا نظر ااشج إلى  كاقب اامكرن كلـ ينظػر إلػى ذات اامػرن كهػذا دليػؿ   ػى اانػاةن كالأصػيرةن 
 كالًع ـن ف ـ يرف متعيالن انه نظر إلى مهؿ اامر.

حخرم ًر:حا بينية:
لكسػػطي ن فهػػ، أسػػاس فػػ، تعديػػدهان كهػػ، تعنػػ، التػػكازف كااسػػتمام  إف الأينيػػ  أأػػرز معػػالـ ا

كالعدؿن فالتكازف مف سمات الشرع؛ عيث يكازف الشرع أػيف متط أػات الػركح كاليسػد كمتط أػات ال ػرد 
كالميتمػػعن كهػػك معنػػى ااسػػتمام ن كهػػ، إتأػػاع مػػنهج الشػػرع فػػ، أعرامػػه ك   ػػهن ك نػػدما ييعمػػؽ ذلػػؾ 

 ف الشطط كالزلؿ.يركف المرء  ادان أعيدان  
يسملكف  ف  أادتهن  قاؿ: "ياء ثالث  رهط إلى أيكت أزكاج النأ،   ف أنس أف مالؾ 

كمػا تػم ر؟  ـكقػد غ ػر ان مػف ذنأػه مػا تمػد ف ما أي أركا رمنهـ تمالكهان فمالكا: أيف نعف مػف النأػ، 
أفطرن كقاؿ آ ر: أنا أ تزؿ  فماؿ أعدهـ: أٌما أنا فمص ، ال يؿ أأدانن كقاؿ آ ر: أنا أصكـ الدهر كا

إناا حألخ ااركمحلاح أ قااركمح ااهاح كناا حأصاا محفمػػاؿ:"  النسػػاءن فػػال أتػػزكج أأػػدانن فيػػاء رسػػكؿ ان 
 .(ُ)" أفطراح أصل ح أرقداح أ ز جحا ن رء؛حفمنحرابحعنح ن  حفليسحمن 

ح ج ق:حثالثة  ظهرحا   طيةحف ح ذاحا دديثحمنح
 كاانغماس ف، الشهكات ت ريطن كالعؿ الزكاج. اامتناع  ف الزكاجن كهك إفراطن -ُ
أيػػاـ فػػػ، الشػػػهرن أك   الصػػـك أشػػػرؿ دا ػػـ إفػػػراطن كاإلفطػػػار الػػدا ـ ت ػػػريطن كالعػػؿ التكسػػػط أثالثػػػ -ِ

 يكميف ف، ااسأكع.
قيػػاـ ث ػػث ال يػػؿن كالرقػػاد نصػػ ه ااكؿ كث ثػػه  عػؿ ػدـ النػػكـ مط مػػان إفػػراطن كالنػػكـ دا مػػان ت ػػريطن كال -ّ

 اا ير.
 ااست ادة مف هذا العديث ف، كاقعنا المعاصر كن رب لذلؾ مثاليف: كيمرف

شدة التعنيؼ   ى أصعاب المنرر دكف تع يمهـ كتك يتهـ إفراطن كترؾ أصػعاب المنرػر مط مػان  -ُ
رشاد ت ريطن كال  نهيهـ كتع يمهـ ما لـ يؤد إلى منرر أرأر. عؿدكف تك ي  كا 

                                                 

 .ِص ٕالنراح ج ( الترغيب ف،ُأاب ) -رتاب النراح -صعي  الأ ارم(ُ) 
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فػراطن الت ػاكض معهػـ دكف هػدؼ شػر ، أك معػاكنتهـ  دـ الت اكض مع غير المسػ ميف مط مػان إ -ِ
كالتنػػػازؿ  ػػػف عمػػػكؽ المسػػػ ميفن ت ػػػريطن كالعػػػؿ الػػػد كة أكانن ثػػػـ الذمػػػ  أك الهدنػػػ ن ثػػػـ المتػػػاؿ إذا لػػػـ 

 يستييأكا إلعدل ال طكتيف ااكلييف.
  رد ًر:حا  درجحف حا  رع:

 ػػى صػػكرة نها يػػ  إف العرمػػ  ظػػاهرة فػػ، الشػػرع مػػف  ػػالؿ التػػدرج فػػ، ااعرػػاـن ف ػػـ تػػمًت  
فػ، اآليػات كالسػكر  إلػى  المهػا اأتػداءن قاطع ؛ أؿ نالعظ عرمػ  الشػارع فػ، الأدايػ  مػف ل ػت الم ػكب 

أعػػد ذلػػؾ المريػػ ن لتػػرتأط أػػهن كتعتصػػـ أعأ ػػهن فإليػػه يصػػرؼ ال ػػكؼ كال  ػػكعن كال شػػكع كالعرػػـن ك 
مف  مف ياءت أااعراـن ك  المدني  فاآلياتيركف ال رد مستييأان ن ف، ااعراـ أعد أف تكيه إليهن 

ن كما أأاحن كأي ان لـ ااعراـ ما أعؿ ان  تمًت   ى يم   كاعدة قاطع  نها ي ن أؿ ياءتن كما عـر
الن أف تتغيػػر هػػذهلل تػػدريييان إذ رػػاف النػػاس معتػػاديف   ػػى تصػػرفات كأ ػػالؽ ك ػػادات معينػػ ن ف ػػيس سػػه

ؾ التػػدرج فػػ، تعػػريـ الرأػػان كت ػػؾ نمػػاذج كاعػػدة ل تػػرة زمنيػػ  قصػػيرةن كمػػف أمث ػػ  ذلػػ تػػان التكييهػػات دفع
 لنسير ف،  ك ها ف، رؿ  صر كزماف.

ن ف مػػد اتسػػمت فتػػرة المعاصػػر كيمرػػف ااسػػت ادة مػػف التػػدرج فػػ، التعامػػؿ المناسػػب فػػ، كاقعنػػا
أػػؿ رػاف النػػاس ييػدكف عريػػان  -أ ػعؼ الع ػػـ الشػر ، كيػػكد ااعػتالؿ الصػػهيكن، زمنيػ  طكي ػػ  فػ،

كأعػد ذلػؾ زاد اامػر ا أثٌػر فػ،  ػادات النػاس كتصػرفاتهـ كمعػامالتهـن ممػ -ف، تع ـ الع ػكـ الشػر ي 
ن إلػػى أف تػػكلى مػػف قأػػؿ الكافػػديف إلينػػا مػػف دكؿ مت رقػػ  يننػػالػػد كؿ أفرػػار  اريػػ   ػػف مأػػادئ دسػػكءان 

اإل ػػكاف المسػػ مكف زمػػاـ العرػػـن فتأػػيف أف  ػػالج ذلػػؾ لػػيس سػػهالنن يعتػػاج إلػػى التػػدرج فػػ، التع ػػػيـ 
يػػر فػػ، المتػػؿن كالت ييػػرن كالتر يػػرن فػػ، معاكلػػ و لمنػػع النػػاس  ػػف المعاصػػ، فػػال كالتثميػػؼن أمػػا الت ر

 كاعدة. تان  ييكز؛ اننا ا نستطيع انتشاؿ الناس مما رانكا   يه يم
ح:حإ نرفحا نرسحبر مخررج:بنرًح ر

إف الشػػػػػرع ا يسػػػػػعى ل أعػػػػػث  ػػػػػف اليػػػػػرا ـن كتطأيػػػػػؽ العػػػػػدكد كالعمكأػػػػػات   يهػػػػػان أك تتأػػػػػع 
 لتمنيب   يهان كهذا ثاأت ف، رثيرو مف المكاقؼن أذرر منها مكق يف رما ي ،:المعاص، كالذنكب كا

أعػػػدما أٌنأػػػه أصػػػعاأه أإ أػػػارهـ أنػػػه كقػػػع   ػػػى امرأتػػػه فػػػ، نهػػػار  يػػػاء ريػػػؿه إلػػػى النأػػػ،  .1
أف   يػه ر ػارةن كهػ،  تػؽ رقأػ ن ثػـ صػياـ شػهريف  نػد العيػز  رم افن فم أرهلل الرسػكؿ 

أإطعػػاـ سػػتيف مسػػرينان"ن فمػػاؿ: "ا أسػػتطيعن فم طػػاهلل   ػػف العتػػؽن فمػػاؿ: "ا أسػػتطيعن فػػممرهلل



 

 
ّٖ 

تمػرانن فمػاؿ لػػه: تصػدؽ أػػه"ن فمػاؿ:   ػػى غيػر أه ػ،ن ا أيػػد أػيف اأتيهػػا مػف هػػـ أعػكج إليػػه 
 .(ُ)"اذ بحفأطنمهحأ لك: "منهـن فماؿ له الرسكؿ 

"ن  نلاكحقّبلات"ن قػاؿ: ان قػاؿ: " نلاكحسم ات: " ندما أقػٌر مػا ز أالزنػان قػاؿ لػه الرسػكؿ  .2
 ن لع ه يريع فيتكبن كيتكب ان   يه.(ِ)قاؿ: ان كراف ف، رؿ مرةو ييأعد كيهه  نه

إف الم ػػػارج تأعػػػث اطم نػػػاف الػػػن سن كانشػػػراح الصػػػدر أمػػػا اسػػػتمر فيهػػػا مػػػف السػػػير   ػػػى الطريػػػؽ 
أتعػد  مػا ي تػـز اإلنسػاف أمػا أمػر ان أػهن ك المستميـ أسػهكل ن كهػذا يسػا د   ػى عػب الشػرعن ف ػذلؾ ي

 الشرع  نهن كهذا هك اامف ال ررم. نهى 
ػاضغرعػاضثاظي:ػاالجتؼاد:
 أارة  ف است راغ الكسع ف، أم فعؿ رافن يماؿ: اسػت رغ كسػعه فػ، عمػؿ أ ًس:حاسج هردحف حا لغة:ح

ح .(ٖ)الثميؿ كا يماؿ است رغ كسعه ف، عمؿ النكاة
العرػػـ الشػػر ، مػػف دليػػؿ هػػك أػػذؿ اليهػػد ل كصػػكؿ إلػػى ثرنيااًر:حاسج هااردحفاا حاصااطالححاألصاا  يين:ح

ح .(ٗ)ت صي ، مف اادل  الشر ي 
ح سحبدح نرحمنحثالثحم راياحكمرحيل :

ػحصمػاالجتؼاد:ػأواًل:ػ
إذا رػاف إتمػػاف   ػـ الطػػب كالعسػػابن كغيرهمػا مػػف   ػـك الػػدنيان فػػرض ر ايػ    ػػى الميتمػػع 

الم ت  ػػػ ؛ مثػػػؿ المسػػػ ـن رمػػػا قػػػرر الغزالػػػ، كالشػػػاطأ، كغيرهمػػػا؛ أػػػؿ إذا رانػػػت الصػػػنا ات كالعػػػرؼ 
التيػػارةن كالعػػدادةن كال ياطػػ ن كالأنػػاءن كغيرهػػا مػػف فػػركض الر ايػػاتن فريػػؼ ا يرػػكف اايتهػػاد فػػ، 

ن فالػذم يت ػ  أف تعصػي ه كايػب أالنسػأ  (ٓ)الشرعن كاستنأاط ااعراـ مف أدلتهػا فر ػان   ػى اامػ 
 لرم ؟!.

                                                 

 .َُٔص ّ( إذا كهب هأ  فمأ ها اآل ر كلـ يمؿ قأ ت جَِأاب ) -رتاب الهأ  -صعي  الأ ارم(ُ) 

 .ُٕٔص ٖ( هؿ يمكؿ اإلماـ ل ممر لع ؾ لمست أك غمزت جِٖأاب ) -رتاب العدكد -صعي  الأ ارم (ِ)
 .ٔص ٔالمعصكؿ ج -الرازم (ّ)

 .ُِٔ  ـ أصكؿ ال مه ص - أد الكهاب  الؼ (ْ)
 . ٖٕاايتهاد ف، الشريع  اإلسالمي  ص  -يكسؼ المر اكم(ٓ) 
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مػػاؿ الشػػكران،: فيمػػا نم ػػه  ػػف أعػػض هػػذا أالنسػػأ  لعرػػـ اايتهػػاد أعينػػهن كأمػػا عرػػـ تعميمػػه لرمػػ ن ف
ال مهاء: إنه ا أد أف يركف ف، رؿ قطر مف يمـك أاايتهاد   ى الر اي ؛ اف اايتهػاد مػف فػركض 

 .(ٔ)الر ايات
إف اايتهاد مف فركض الر اياتن ا مف فركض اا يػاف؛ إذا اشػتغؿ أتعصػي ه  ػدد رػاؼ 

ف قصر فيه أهؿ  صر  صكا أ تررهن كأشرفكا   ػى  طػر  ظػيـن فػإف سمط ال رض  ف اليميعن كا 
ااعراـ الشر ي  اايتهاديػ  إذا رانػت مترتأػ    ػى اايتهػاد ترتػب المسػأب   ػى السػأبن كلػـ يكيػد 

 .(ِ)السأبن رانت ااعراـ  اط  ن كاآلراء ر ها فا   ن فال أد إذا مف ميتهد
ػ:ػذروطػاضطجتؼد:ثاظغًا

 :(ّ)أ ًس:حأنحيك نحعر مًرحبر قرآنحا كريم
الرتػػاب قػػد تمػػرر أنػػه ر يػػ  الشػػريع ن ك مػػدة الم ػػ ن كينأػػكع العرمػػ ن كآيػػ  الرسػػال ن كنػػكر  إف

ااأصار كالأصا رن كأنه ا طريؽ إلى ان سكاهللن كا نياة أغيرهللن كا تمسؾ أشػ،ء ي ال ػهن كهػذا ر ػه 
 قكله تعالى:ن كهك ما يشير إليه (ْ) ا يعتاج إلى تمرير أك استداؿ   يه؛ انه مع ـك مف ديف اام 

ن فال أد مف معرفتػه؛ اف (ٓ) چڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃچ 
 .(ٔ) مف لـ يعرؼ المرآف لـ يعرؼ شريع  اإلسالـ

؛ (ٕ)ا يشػػترط معرفتػػه أيميػػع الرتػػابن أػػؿ أمػػا يتع ػػؽ أػػه مػػف أعرػػاـأنػػه  فكقػػد نػػص أعػػض ااصػػكليي
 .(ٖ) اف تمييز آيات ااعراـ متكقؼ   ى معرف  اليميع أال ركرة

                                                 

 .ٕٗنمالن  ف اايتهاد ف، الشريع  اإلسالمي  ص -الشكران، (ُ)
 .َِْص ُالم ؿ كالنعؿ ج -الشهرستان، (ِ)

 .ُُٖص ُٔالعاكم الرأير ج -ن الماكردمَُِٕص ِإرشاد ال عكؿ ج -الشكران، (ّ)
 .ُْْص ْالمكافمات ج -الشاطأ، (ْ)

 .ٖٗسكرة النعؿ اآلي   (ٓ)
 .ُٕاايتهاد ف، الشريع  اإلسالمي  ص -يكسؼ المر اكم (ٔ)

 .َُِٕص ِإرشاد ال عكؿ ج -الشكران، (ٕ)
 .ّٓٗص ّالتمرير كالتعأير ج -اأف أمير العاج (ٖ)
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ا أد أف يركف ل ميتهد اطالع  اـ   ى معػان، المػرآف ر ػهن هػذا مػع تكييػه : قاؿأما المر اكم فمد 
ف رانت أيف ثنايػا   ناي   اص  إلى اآليات الت، لها ص   كثيم  أااعراـن كهذهلل ي عظها الميتهدن كا 

ل  ػر مػع مكسػى المصص كالمكا ظن كلهذا رأيناهـ قد ذرركا ف، آيات ااعراـ ما يؤ ذ مف قص  ا
 ن مثؿ يكاز ارتراأه أ ػؼ ال ػرريف ت اديػا اشػدهمان رمػا فػ، مشػهد  ػرؽ السػ ين  عتػى ييػدها

 أها المساريف.اعصن فتس ـ ا(ُ)الم ؾ الظالـ معيأ ن فال يم ذها غصأان 
كأميؿ إلى قكؿ المر اكم كذلؾ اف المرآف يعط، م اهيـ  ام  يمرف ف،  ػك ها ااسػت ادة 

 يد الكصكؿ إليها ف، ق ايا يديدة.لرعراـ الت، نر 
ح سحبدحف حمنرفةحا قرآنحمنحاإل مرمحبأمرينح مر:

 األ ي:حمنرفةحأ بربحا نز ي:
إف ممػػػا ييػػػب معرفتػػػه فػػػ، المػػػرآف الرػػػريـ الع ػػػـ أمسػػػأاب نزكلػػػهن فنم ػػػذ العرمػػػ  كالعأػػػرة مػػػف 

ن كالػدليؿ   ػى ذلػؾ أسأاب نزكلهن يمكؿ الشػاطأ،: معرفػ  أسػأاب التنزيػؿ ازمػ  لمػف أراد   ػـ المػرآف
 أمراف:

رػالـ إف   ـ المعان، كالأياف الذم يعرؼ أه إ ياز نظـ المػرآفن ف ػالن  ػف معرفػ  مماصػد  همر:  أ
العػػػرب؛ إنمػػػا مػػػدارهلل   ػػػى معرفػػػ  ممت ػػػيات ااعػػػكاؿ: عػػػاؿ ال طػػػاب مػػػف يهػػػ  ن ػػػس ال طػػػابن أك 
الم اًطػػػػبن أك الم اطىػػػػبن أك اليميػػػػع؛ إذ الرػػػػالـ الكاعػػػػد ي ت ػػػػؼ فهمػػػػه أعسػػػػب عػػػػاليفن كأعسػػػػب 
م اطأيفن كأعسب غير ذلؾ؛ رااست هاـن ل ظه كاعدن كيد  ه معاف أ ر مف تمرير كتػكأيبن كغيػر 

مر يد  ػػػه معنػػػى اإلأاعػػػ  كالتهديػػػد كالتعييػػػز كأشػػػأاههان كا يػػػدؿ   ػػػى معناهػػػا المػػػراد إا ذلػػػؾ كرػػػاا
اامكر ال اري ن ك مدتها ممت يات ااعكاؿن كليس رؿ عاؿ ينمؿ كا رؿ قرين  تمترف أػن س الرػالـ 
ذا فػػات نمػػؿ أعػػض المػػرا ف الدالػػ ؛ فػػات فهػػـ الرػػالـ يم ػػ ن أك فهػػـ شػػ،ء منػػهن كمعرفػػ   المنمػػكؿن كا 
ااسأاب رافع  لرؿ مشرؿ ف، هذا النمط؛ فه، مف المهمات فػ، فهػـ الرتػاب أػال أػدن كمعنػى معرفػ  

 السأب هك معنى معرف  ممت ى العاؿن كينشم  ف هذا الكيه الدليؿ اآل ر.
إف اليهػػؿ أمسػػأاب التنزيػػؿ مكقػػع فػػ، الشػػأه كاإلشػػرااتن كمػػكرد ل نصػػكص الظػػاهرة مػػكرد  :همااريثرن

  تالؼن كذلؾ مظن  كقكع النزاع.اإليماؿ؛ عتى يمع اا

                                                 

 .ُٗاايتهاد ف، الشريع  اإلسالمي  ص -يكسؼ المر اكم (ُ)
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كيك   هذا المعنى ما أ رج أأك  أيد  ػف إأػراهيـ التيمػ،ن قػاؿ  ػال  مػر ذات يػكـن فيعػؿ يعػدث 
ن سه ريؼ ت ت ؼ هػذهلل اامػ  كنأيهػا كاعػدن كقأ تهػا كاعػدة؟!ن فمػاؿ اأػف  أػاس يػا أميػر المػؤمنيف إنػا 

نه سي ركف أعدنا أقكاـ يمرءكف المرآف كا يدركف فيـ نزؿ أنزؿ   ينا المرآفن فمرأناهللن ك  منا فيـ نزؿن كا 
فيرػػػكف لهػػػـ فيػػػه رأم فػػػإذا رػػػاف لهػػػـ فيػػػه رأم ا ت  ػػػكان فػػػإذا ا ت  ػػػكا اقتت ػػػكا قػػػاؿ فزيػػػرهلل  مػػػر كانتهػػػرهللن 
فانصرؼ اأف  أاسن كنظر  مر فيما قاؿ فعرفهن فمرسؿ إليهن فماؿ أ د   ، ما ق تن فم ادهلل   يه 

 فعرؼ  مر قكله كأ يأه.
 اطأ،: صعي  ف، اا تأارن كيتأيف أما هك أقرب:قاؿ الش

فمد أ رج اأف كهب  ف أرير أنه سمؿ نافعان: ريؼ راف رأم اأف  مر ف، العركري ؟! قػاؿ: 
يراهـ شرار   ؽ انن إنهـ انط مكا إلى آيات أنزلت ف، الر ػارن فيع كهػا   ػى المػؤمنيفن فهػذا معنػى 

 نزؿ فيه المرآف. الذماشئ  ف اليهؿ أالمعنى الرأم الذل نأه اأف  أاس   ى  طرهلل كهك الن
ن كقػػاؿ: قػػؿ لػػه لػػ ف رػػاف رػػؿ امػػرئ فػػرح أمػػا ف مػػركاف أرسػػؿ أكاأػػه إلػػى اأػػف  أػػاسكركل أ

أكت،ن كأعب أف يعمد أما لػـ ي عػؿن معػذأان؛ لنعػذأف أيمعػكفن فمػاؿ اأػف  أػاس مػا لرػـ كلهػذهلل اآليػ ؛ 
كأ أػركهلل أغيػرهللن فػمركهلل أف قػد اسػتعمدكا إليػه يهػكدن فسػملهـ  ػف شػ،ء فرتمػكهلل إيػاهللن  إنما د ا النأػ، 

ذحأخااذحالحميثااروحا ااذينحأ  اا احأمػا أ أػركهلل  نػػه فيمػا سػػملهـن كفرعػكا أمػػا أتػكا مػػف رتمػانهـن ثػػـ قػرأ "  ا 
" فهذا السأب أيف أف الممصػكد مػف اآليػ  غيػر مػا  يدب نحأنحيدمد احبمرح محيفنل اإلى قكله ا ك ربح

 .(ُ)ظهر لمركاف
 نر خح ا من  خ:ا ثرن :حمنرفةحا 

إف معرف  اآليات الناس   كاآليات المنسك   أمر هػاـ ك ػركرم ل ميتهػدن عتػى يػتمرف مػف 
 .(ِ)معرف  ااعراـ الأاقي  المستمرة كيست رج   تها ثـ يميس   يها

كهػػػػك مػػػػػف ااهميػػػػ  أمرػػػػػافن أعيػػػػث ا ي  ػػػػػى   يػػػػػه شػػػػ،ء مػػػػػف ذلػػػػؾن م افػػػػػ  أف يمػػػػع فػػػػػ، العرػػػػػـ 
 .(ّ)أالمنسكخ

                                                 

 .َُٓ-ُْٔص ْالمكافمات ج -الشاطأ، (ُ)

 .ِٕاايتهاد ف، اإلسالـ ص -نادي  العمرم (ِ)
 .َُّّص ِإرشاد ال عكؿ ج -الشكران، (ّ)
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 :(ُ) نحعر مًرحبر  نةثرنيًر:حأنحيك
إف السػػن  تػػرتأط أػػالمرآف الرػػريـن فهػػ، مأينػػ  كم صػػ  ن كشػػارع  ل مػػرآف الرػػريـن كقػػد أمرنػػا ان 

  أطا   الرسكؿ ن كا تركف إا أاالتزاـ أااقكاؿن كاافعاؿن كالتمريرات الصادرة  نه. 
ـ معرفػ  مػا يتع ػؽ مػف معرف  ااعاديث الت، تتع ؽ أااعراـن فال ي ػزمهااصكليكف كاشترط 

 .(ِ) معصكرة أنعك ثالث  آاؼ ااعاديث أالمكا ظن كالمصصن كأعكاؿ اآل رةن كنعكهان كه،
ف كيه مزيد اهتماـ إلى  لرف الكاقع يكيب   ى الميتهد أف يركف كاسع ااطالع   ى السن  ر هان كا 

كلرف ال ميػه يسػتنأط منهػا  نفمد تكيد أعاديث أعيدة  ف مياؿ ااعراـ ف، الظاهر نأعاديث ااعراـ
 .(ّ) مف ااعراـ ما قد ي كت غيرهلل

ا أػػد ل ميتهػػد مػػف الع ػػـ أمصػػكؿ العػػديث ك  كمػػهن كااطػػالع   ػػى   ػػـ الريػػاؿن كشػػركط ك 
المأػػكؿن كأسػػأاب الػػرد ل عػػديثن كمراتػػب اليػػرح كالتعػػديؿن كغيرهػػا ممػػا يت ػػمنه   ػػـ المصػػط  ن ثػػـ 

 .(ْ) تطأيؽ ذلؾ   ى ما يستدؿ أه مف العديث
ح:(ٓ)ثر ثًر:حأنحيك نحعررفًرحبر لغةحا نربية

يشػػترط أف يرػػكف  ارفػػان أ سػػاف العػػربن كمك ػػكع  طػػاأهـن كمعػػان، رالمهػػـن أعيػػث يمرنػػه 
ت سير ما كرد ف، الرتػاب كالسػن  مػف الغريػب كنعػكهلل؛ اف الرتػاب كالسػن  همػا أصػؿ الشػريع ن ككردا 

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ      گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ڱ ٹ ٹ چ   ا(ٔ)أ ساف العرب

 .(ٕ) چڻ  ڻ  ۀ     ۀ    
 

                                                 

 .ُُٖص ُٔالعاكم الرأير ج -ن الماكردمَُِٕص ِإرشاد ال عكؿ ج -الشكران، (ُ)

 .ُّٓالمعصكؿ ص -ن اأف العرأ،ٕص ْالمستص ى ج -ن الغزال،َُِٗص ِإرشاد ال عكؿ ج -الشكران، (ِ)
 .ِٓايتهاد ف، الشريع  اإلسالمي  صا -يكسؼ المر اكم (ّ)

 .ِٕاايتهاد ف، الشريع  اإلسالمي  ص -يكسؼ المر اكم (ْ)
 .ُُٗص ُٔالعاكم الرأير ج -ن الماكردمَُُّص ِإرشاد ال عكؿ ج -الشكران، (ٓ)

 .ُُٗص ُٔالعاكم الرأير ج -ن الماكردمَُُّص ِإرشاد ال عكؿ ج -الشكران، (ٔ)
 .ُٓٗ – ُِٗسكرة الشعراء اآلي   (ٕ)
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حأمرحمرحيلزمح لمج هدحمنحا لغةحا نربية:ح
فمػػد ل صػػه اآلمػػدم أمكلػػه: إنػػه يشػػترط ل ميتهػػد أف يرػػكف  المػػان أال غػػ  العرأيػػ  كالنعػػكن كا 
يشػػترط أف يرػػكف فػػ، ال غػػ  رااصػػمع،ن كفػػ، النعػػك رسػػيأكيه كال  يػػؿن أػػؿ أف يرػػكف قػػد عصػػؿ مػػف 

  ػػػى مػػػا يعػػػرؼ أػػػه أك ػػػاع العػػػربن كاليػػارم مػػػف  ػػػاداتهـ فػػػ، الم اطأػػػات أعيػػػث يميػػػز أػػػيف  ذلػػؾ
داات اال ػػػاظ مػػػف المطاأمػػػ ن كالت ػػػميفن كاالتػػػزاـن كالم ػػػردن كالمررػػػبن كالر ػػػ، منهػػػان كاليز ػػػ،ن 
كالعميمػػ ن كالميػػازن كالتكاطػػؤن كااشػػتراؾن كالتػػرادؼن كالتأػػايفن كالػػنصن كالظػػاهرن كالعػػاـن كال ػػاصن 
كالمط ػػؽن كالمميػػدن كالمنطػػكؽن كالم هػػكـن كااقت ػػاءن كاإلشػػارةن كالتنأيػػهن كاإليمػػاءن كنعػػك ذلػػؾ ممػػا 

 .(ُ)يتكقؼ   يه استثمار العرـ مف دلي ه
إف الت  يؼ فيه أنه ا يشػترط أف يأ ػ  دريػ  ال  يػؿن كالمأػردن كأف يعػرؼ ككافؽ ذلؾ الغزال، أمكله: 

مػػدر الػػذم يتع ػػؽ أالرتػػابن كالسػػن ن كيسػػتكل، أػػه   ػػى مكاقػػع يميػػع ال غػػ ن كيتعمػػؽ فػػ، النعػػكن أػػؿ ال
 .(ِ)ال طاب كدرؾ عما ؽ المماصد منه

 أرل أف ذلؾ راي ؛ لما فيه مف المركن  كالسع  ف، الشركط المركن  ل ميتهد ف، ال غ  العرأي .     
ح:(ّ)رابنًر:حأنحيك نحعر مًرحبأص يحا فقه

كا ػػد ااسػػتنأاط فيمػػا فيػػه نػػصن ك ػػأط ااسػػتداؿ إنػػه   ػػـ اأترػػرهلل فمهػػاء اإلسػػالـ؛ إلرسػػاء ق
ؿ الأػاع فيػهن كيط ػع   ػى (ْ)فيما ا نػص فيػه ؛ اشػتماله   ػى مػا تمػس العايػ  إليػهن ك  يػه أف يطػك 

م تصراتهن كمطكاتهن أما تأ   إليه طاقتهن فإف هذا الع ـ هك  ماد فسطاط اايتهادن كأساسه الػذم 
ػ ا أف ينظػػر فػػ، رػػؿ مسػػال  مػػف مسػا  ه نظػػرنا يكصػػ ه إلػػى مػػا هػػك تمػكـ   يػػه أررػػاف أنا ػػهن ك  يػػه أي ن

ذا قصر ف، هذا ال ػف  العؽ فيهان فإنه إذا فعؿ ذاؾ تمرف مف رد ال ركع إلى أصكلهان أميسر   ـن كا 
 .(ٓ)صعب   يه الردن ك أط فيه ك  ط

                                                 

 .ُٗٗ-ُٖٗص ْاإلعراـ ف، أصكؿ ااعراـ ج -اآلمدم (ُ)

 .ُِص ْالمستص ى ج -الغزال، (ِ)
 .َُِّص ِإرشاد ال عكؿ ج -الشكران، (ّ)

 .ّٗاايتهاد ف، الشريع  اإلسالمي  ص -يكسؼ المر اكم(ْ) 
 .َُِّص ِإرشاد ال عكؿ ج -الشكران، (ٓ)
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كطػػػرؽ  قػػػاؿ اآلمػػػدم فػػػ، هػػػذا الصػػػدد: أف يرػػػكف  المػػػان  ارفػػػان أمػػػدارؾ ااعرػػػاـ الشػػػر ي  كأقسػػػامهان
إثأاتهان ككيكهلل دااتها   ى مدلكاتهان كا تالؼ مراتأهان كالشركط المعتأرة فيهان   ى ما أينػاهللن كأف 

 .(ُ)يعرؼ يهات ترييعها  ند تعار هان كري ي  استثمار ااعراـ منهان قادران   ى تعريرها كتمريرها
حخرم ًر:حأنحيك نحعر مًرحبمقرصدحا  رينة:

  ى اشتراط الع ـ أمماصد الشريع  ل ميتهد؛ أعيث إذا لـ يكيد يعـر  نٌص رثيره مف ااصكلييف
   يه عينها اايتهاد؛ لعدـ أه يته لذلؾن فمنهـ مف أشار إليهن كآ ركف صرعكا أهن كهـ رالتال،:

قاؿ السأر،:  مف شركط الميتهد )كالثالث الممارس  كالتتأع لمماصػد الشػريع  ليرػكف قػادران  -1
كمػػا يناسػػب العرػػـ... فػػإذا كصػػؿ الشػػ ص إلػػى هػػذهلل الرتأػػ  كعصػػؿ   ػػى فهػػـ مػػراد الشػػرعن 

 .(ِ)  ى ااشياء الثالث ن فمد عاز الرماليف ف، اايتهاد(
قػػػاؿ الشػػػاطأ،: )فهػػػـ مماصػػػد الشػػػريع    ػػػى رمالهػػػا؛ اف اإلنسػػػاف إذا أ ػػػ  مأ ػػػ  ال هػػػـ  ػػػف  -2

عصػؿ لػه  الشارع كقصدهلل ف، رؿ مسمل  مف مسا ؿ الشريع ن كف، رؿ أاب مػف أأكاأهػا؛ فمػد
 .(ّ)ف، التع يـن كال تيا كالعرـ أما أراهلل ان تعالى( كصؼ منزؿ ال  ي   ل نأ، 

كمف  الؿ هذا الشرط تأرز لنا أهميػ  المماصػدن كعايتنػا إليهػان فػإدراؾ الميتهػد ل مماصػد لػيس أمػران 
مػػػف   اديػػانن أعيػػث مػػػف أراد معرفػػ  ااعرػػاـن فػػػال أػػد أف ترػػكف المماصػػػد لػػه م رػػ  كسػػػيي ن يسػػتطيع

  اللها أف يع ؽ ف، أفؽ الشرع؛ ليعرـ   ى النكازؿ كااعداث اليديدة.
ـٌ؛ فإف مماصد الشريع  هػ، أمثاأػ  النػكر كال ػياء الػذم ينيػر ل سػا ر اهثػان أعثػان  ػف  كمف ث
العميم  كالصكابن كالعدؿ لر ا رب العالميفن أإصاأ  العؽن كالأعد  ف الطرؽ المؤدي  إلى العماب 

 آل رة.كالتعاس  ف، ا
 
 
 

                                                 

 .ُٖٗص ْاإلعراـ ج -اآلمدم (ُ)

 .ٗ-ٖص ُاإلأهاج ف، شرح المنهاج ج -السأر، (ِ)
 .ِّص ٓالمكافمات ج -الشاطأ، (ّ)



 

 
َٗ 

ح:حمنز ةحا مج هد:ثر ثرًح
أعد أف تعدثت  ف شركط الميتهد ييدر أػ، أف أتعػدث  ػف منزلػ  الميتهػد؛ لأيػاف مرانتػه 
مػػف  ػػالؿ مػػا يمػػكـ أػػهن فمػػد أط ػػؽ اإلمػػاـ الغزالػػ،   يػػه المسػػتثمر الػػذم يعرػػـ أظنػػهن كأط ػػؽ   ػػى 

 .(ُ)ااعراـ الثمرات
 أيم  و مف اامكر؛ منها: ـ النأ، كا تأرهلل اإلماـ الشاطأ، قا مان ف، اام  مما

أالغها ل ناس. -1  الكراث  ف،   ـ الشريع  أكيهو  اـن كا 
 كتع يمها ل ياهؿ أها.  -2
 كاإلنذار أها رذلؾ. -3
 .(ِ)كمنها أذؿ الكسع ف، استنأاط ااعراـ ف، مكاطف ااستنأاط المعركف  -4
يتهػػاد لرمػػف ال رػػرم؛ معرفػػ  عرػػـ اايتهػػادن كشػػركط الميتهػػد كمنزلتػػهن يظهػػر لنػػا  ػػأط ااكأعػػد 

نهػػا مػػف صػػميـ الشػػرعن كا ييػػكز اعػػد أف أممػػا كصػػؿ إليػػه الميتهػػد مػػف أعرػػاـ؛ أعيػػث نطمػػ ف إلػػى 
ا كقػع النػاس فػػ، انعػراؼ فرػرم الػذم هػػك  ينظػر فػ، ق ػايا النػاس العامػػ  كال اصػ ؛ إا الميتهػد كا 

 ؿ إلى العؽ كالصكاب.لصعكأ  العياة؛ لعدـ المدرة   ى الكصك  ؾأعيد  ف الشرعن كأالتال، الهال
كلرػػ، ين ػػأط اامػػف ال رػػرم أشػػرؿ أك ػػ  كأكسػػع ييػػب   ػػى الميتهػػد أف ينظػػر فػػ، ق ػػايا اامػػ  
العديث  يظهر عرـ الشرع فيها عتى ا يترؾ مياان لغير المػؤه يف لتصػدر هػذهلل ااعرػاـن رمػا ييػب 

 ػف رػؿ ق ػي  تعػرض   يه أف يركف شديد الص   أالميتمع تكاصالن مأاشرة أالسماح ل ناس السؤاؿ 
 .لهـ كغير مأاشر أالتكاصؿ  ف طريؽ التمنيات العديث  أما أنها أصأعت كيه  افراد الميتمع

عػػػاؿن كفمػػػه الظػػػرؼن كفمػػػه كهػػػذا يتط ػػػب مػػػف الميتهػػػد أف يرػػػكف  ارفػػػان أ مػػػه الكاقػػػعن كفمػػػه ال 
 ااكلكيات؛ لييد رؿ فرد عايته كما يهمه ف، عياته ف، شرع ان تعالى.

                                                 

 .ُٕص ُالمستص ى ج -الغزال، (ُ)
 .ِّٓص ٓالمكافمات ج -الشاطأ، (ِ)



 

 
ُٗ 

 



 

 
ِٗ 
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ػبحثػاألولاضط
ػطــغـؼـومػاالظـحــرافػاضـغـصــري

اانعراؼ ال ررم منزلؽ  طيرن كنتا يه يسيم ن كأأعادهلل رأيػرةن   ػى ال ػرد كالميتمػع؛ انػه 
يتع ػػؽ أمػػنهج الت مػػ، ل  ػػرد كالميتمػػعن فػػالميتمع اإلسػػالم، يتميػػز أالشػػ افي ن كالسػػهكل ن كااسػػتمام ن 

ام ن كفمدت الأكص  ن كل أط م مكنهن ا أػد مػف فهػـ فإذا ما كقع اانعراؼ ال ررم  اع رياف ا
؛ أغػرض الكصػكؿ إلػى التعريػؼ العػاـ ل مررػب الكصػ ، فػ، يم تػهن كرػذا ارؿٍّ مف يز ياته   ػى ًعػدى 

 الكصكؿ إلى التعريؼ الم تارن كذلؾ مف  الؿ النماط التالي :
ػأواًل:ػتطرغفػاالظحراف:

ترػػاد ت  ػػك مػػف تعريػػؼ اانعػػراؼن لك ػػػكح  أنهػػػانيػػد فػػ، معػػايـ ال غػػ  العرأيػػ ن  إذا نظرنػػا
ن  ػػارىؼه معنػػاهللن سػػكل مػػا يػػاء فػػ، معيػػـ ممػػاييس ال غػػ  كهػػك: اانعػػراؼ  ػػف الش ػػ،ء. كلػػذلؾ يمػػاؿ ميعى

ٍدليػػه  ػػف ًيهتػػه ػػكًرؼ رىٍسػػأيه فًميػػؿى أػػه  نػػهن كذلػػؾ رتعريػػؼ الرػػالـن كهػػك  ى ٹ ٹ ن (ُ)كذلػػؾ إذا عي

 .(2)چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ

(ن اننػا ا ا ميايح ا ناد يحعانحا  ا ءحا م ا قيمال غ  هك: )تعريؼ اانعراؼ ف،   أرىحأن
 نستطيع أف نعرـ   ى أم ش ص أنه منعرؼ إا إذا ماؿ ك دؿ  ف الطريؽ المستميـ المعركؼ.

ػثاظغًا:ػتطرغفػاضغصر:
إعماااريحا نقااايحفااا حأ ااايرءحبديهياااةحسػػػأؽ فػػػ، ال صػػػؿ ااكؿ أف  رفػػػتي ال رػػػر لغػػػ  أمنػػػه: ) 

 (.يحإ ىحمنل مةحارابةحعنحبصير هحي  فيدحمنهرحف حدير ه منل مةح دىحاإلن رناح ل ص 
إعماااريحا نقااايحفااا حا ج انااابحا  ااارعيةحا منل ماااةحكرػػػذلؾ  رفػػػتي ال رػػػر اصػػػطالعان أمنػػػه: )

 (. ل ص يحإ ىحمنرفةح رعيةحمطل بة
ػ
ػ
ػ

                                                 

 .ِْص ِمعيـ مماييس ال غ  ج -اأف فارس (ُ)
 .ُّن سكرة الما دة اآلي  ْٔسكرة النساء اآلي   (ِ)
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ػثاضثًا:ػتطرغفػاالظحرافػاضغصري:
  العرأيػ  منػهن كالمتتأػع نسأيانن لذلؾ   ت معايـ ال غػ عديثه  إف اانعراؼ ال ررم مصط  ه      

لما رتب عكؿ م هكـ اانعراؼ ال ررم نيدها ق ي   كتدكر ما أػيف ال ػركج  ػف الػديفن كال ػركج  ػف 
 الكسطي  كمف هذهلل التعري ات ما ي ،:

تعريػػؼ  أػػد العميػػد السػػعيأان، أمنػػه:)ال ركج  ػػف العػػد الشػػر ، الػػذم عػػددهلل ان تعػػالى فػػ،  -1
 .(ُ)ع الع ماء   ى تعريمه(ن كأيمرتاأهن أك   ى لساف رسكله 

 ن الػػذم يظهػػر فيػػهانػػب اانعػػراؼ ال رػػرمفػػ، التعريػػؼ اقتصػػر الراتػػب   ػػى يانػػب كاعػػد مػػف يك 
العػػػريص   ػػى التمسػػػؾ أالػػػديف كسػػػ ؾ مسػػػ ؾ ي هػػػـ منػػػه أف أالػػػديف ممػػا قػػػد  متمسػػػؾه غيػػػر المنعػػرؼ 

 .التشدد كالغ ك غير منعرؼ لكيكد ر م  ال ركج
ؿ فػػػ، فرػػػر اإلنسػػػافن ك م ػػػهن كال ػػػركج  ػػػف الكسػػػطي ن تعريػػػؼ سػػػعيد المغامسػػػ، هػػػك:)ا تال -2

كاا تداؿ ف، فهمهن كتصكراتهن كتكيهاته لرمكرن إما إلى اإلفراطن أك الت ريطن فيركف سأأان 
فساد الميـن كانتشػار ك ل كق ع ف، الشأهاتن كااهكاءن كتياكز العدكد ف، اامكاؿن كاافعاؿن كا 

 . (ِ)داف اامفن كااستمرار(ال تفن كارتراب اليرا ـ اإلرهاأي ن كفم
 كهذا التعريؼ ميطكؿ كفيه عشك كذرر فيه نتا ج اانعراؼ كهذا ا يص  ف، التعري ات.

حا  نريفحا مخ رر:
ا ند يح ا مييحعنحفكارحا طرياوحا م ا قيماح مجار زةحا دادحاانعراؼ ال ررم هك: )أرل أف 

 (.ا  رع حإفراطًرح  فريطرًح
ح رححا  نريف:
ف ركهارحعاد يحعانحاألصاياح اذاحمانحجهاةاحألنحكايحم  ا دحي  ادحعلاىحا فطارةحا  اليمةاحح:*حا ند يح ا ميي

عناادمرحر اامحألصاادربهحخطااًرحم اا قيمًرح خط طااًرحبجرنبااهحمرالااةحفاا نحماانححح ماانحجهااةحأخاارىحفاا نحا ر اا ي
ح. لكهرحمريحعنحا طريوحا م  قيم

حعنحا   طية.حثم  قيمحمفر يمح تد هرحعندحا ددي*حفكرحا طريوحا م  قيم:حألنحا طريوحا 
ح*ح مجر زةحا ددحا  رع حإفراطًرح  فريطًر:حألنحا  رعح  حا ذيحُيَدكمحف حكيح  ءحفه حعديحبر   طية.

                                                 

 .ُِكأثرهلل   ى اامف صاانعراؼ ال ررم  - أد العميد السعيأان، (ُ)
 .َٔ-ٗٔالكسطي  ف، اإلسالـ كأثرها ف، تعميؽ اامف ص -سعيد أف فال  المغامس، (ِ)



 

 
ٗٓ 
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ػاضطبحثػاضثاظي
ػأدبـابػاالظحــرافػاضغصــري

زالتػػهن كا يمرػػف ذلػػؾ إا أمعرفػػ  ااسػػأاب التػػ،  إف اانعػػراؼ ال رػػرم  ػػرر ييػػب  اليػػه كا 
 نستطيع العالج مف  اللها.

 سأاب اانعراؼ ال ررم متعددة كه، رالتال،:كأ
 أواًل:ػاضبطدػرنػاضصتابػواضدظظػاضظبوغظ:
 فالأعد  ف الرتاب كالسن  له ص تاف:

تأػاع  ا صفةحاأل  ى: ترؾ الرتاب كالسن  مط مانن أعدـ تعريمهما كالنظر فيهما كالتعأد أػتالكة المػرآف كا 
 .سن  معمد 

ی  ی      ی  ی  جئ  حئ  مئ         ۆئ  ۈئ   ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئچ  ٹ ٹ

 .(ُ)چٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ     پ  ىئ  يئ    جب   حب     خب   مب   
كأنهػا عيػاة تتسػـ  ف، اآليػ  إشػارة صػريع  إلػى صػعكأ  عيػاة مػف أ ػرض  ػف رتػاب ان 

رع ان أالعسر كالشدة كا يمتصر ذلؾ   ى العياة الدنيا أؿ يمتد إلى العياة اا ركي  أما مف التـز ش

  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  ٹ ٹچ ف ػػػػػه العيػػػػػاة الطيأػػػػػ ن رمػػػػػا

انعػػػػراؼ فرػػػػرم  ن كالأعػػػػد  ػػػػف رتػػػػاب ان (ِ) چگگ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  
يترتب   يه  ػدـ الراعػ  كااطم نػاف الػذم يعممػه اامػف ال رػرمن كالمعػرض  ػف الػديف مسػتكؿ   يػه 

زديػػاد مػػف الػػدنيا مسػػ ط   يػػه الشػػ  الػػذم يمػػأض يػػدهلل  ػػف العػػرص الػػذم ا يػػزاؿ يطمػػ  أػػه إلػػى اا
 .(ّ)اإلن اؽ فعيشه  نؾ كعاله ميظ م 

: الأعد  ف الرتاب كالسن  أالأعد  ف ركح الشػرع فيهمػان فالشػرع يػاء مع ػالن اعرامػه  ا صفةحا ثرنية
عي  الشرع كهذهلل الع ؿ نست يد منها فيما يطرأ مف ق ايا فنعطيها العرـ المناسب لها كهنا يثأت صال
 لرؿ زماف كمراف ف ك لـ نعتأر ت ؾ التع يالت كالمماصد لما ثأتت صالعيته كهذا ميعاؿ.

                                                 

 .ُِٔ -ُِْسكرة طه اآلي   (ُ)

 .ٕٗسكرة النعؿ اآلي  (ِ) 
 .ِٗٓص ُُاليامع اعراـ المرآف ج -المرطأ، (ّ)
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كأيػػان رػػاف مكق نػػا مػػف الصػػ تيف فنتييػػ  اامػػر كاعػػدةن كهػػ، تعطيػػؿ الشػػرعن فمػػف تػػرؾ الرتػػابن كالسػػن  
الرتػابن  يم  نن كمف نظر إليهما أعيدان  ف مماصد الشرع  ٌط هما  ف التطأيػؽ فػال ييمصػد مػف عػب

ٺ  ٺٺ  ٿ  چ ٹ ٹ كالسن ن قراءة المرآفن كع ظهن كع ظ السن ن أؿ ات اذهما مػنهج عيػاة

 .(1)چٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ

يرشد كيسٌدد مف اهتدل أػه ل سػأيؿ التػ، هػ،  إف هذا المرآف الذم أنزلناهلل   ى نأينا معمد 
عث أه أنأياءهلل كهك اإلسالـن فهذا المرآف يهدم  أاد أقكـ مف غيرها مف السأؿن كذلؾ ديف ان الذم أ

 .(ِ)ان المهتديف أه إلى قصد السأيؿ الت،  ؿ  نها سا ر أهؿ الم ؿ المرذأيف أه
كف، هذهلل اآلي  دليؿه كا  ه   ى ما ذررنا عيػث إف الأشػارة أػااير الرأيػر اصػعاب العمػؿ 

مف  ػالؿ المػرآف ر ػه فػال يكيػد تعديػد  الصعي  كأصعته يركف صالعانن كا تتعمؽ صع  العمؿ إا
لعرـو ف، آي  أك تنأيهو   ى أمرو معدد مما يعن، أف الممصكد هك فهػـ المػرآف أمػا ييعطػ، مػف م ػاهيـ 

 كتأعان لذلؾ السن  النأكي  فه، متص  ه أه.
 اامكر التالي : كمما يصرؼ المرء  ف رتاب ان كسنته 

 إتباعػاضؼوى:
فمػد كرد النهػ،  ؛الأعػد  ػف رتػاب ان كسػن  النأػ،  أان ر يسػيان فػ،كلما راف إتأاع الهػكل سػأ

 مف ان سأعانه كتعالى  نه لك كح أثرهلل ف، الميؿ  ف العؽ فمف ت ؾ اآليات:

 .(ّ)چىئ  ی  ی  ی  ی   جئ  حئ  مئ  ىئيئجب  حب  خبمب چ ٹ ٹ
يػاءؾ هذهلل اآلي    ى سػأيؿ ال ػرض كالتمػديرن أم كلػ ف اتأعػتهـ مػثالن أعػدما أػاف لػؾ العػؽ ك  

 كأرد تهديدهلل كأال  فيه مف سأع  أكيه:( جب  حب  خبمب) فيه الكع،

 اإلتياف أالالـ المكط   ل مسـ.  -1
 المسـ الم مر.  -2
 عرؼ التعميؽ كهك أف.  -3

                                                 

 .ٗسكرة اإلسراء اآلي   (ُ)

 .ِّٗص ُٕرآف جيامع الأياف ف، تمكيؿ الم -الطأرم (ِ)
 . ُْٓسكرة الأمرة اآلي   (ّ)
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 ترريأه مف يم   فع ي  كيم   اسمي .  -4
 اإلتياف أالالـ ف، ال أر.  -5
 عصكؿ أنكاع الظ ـ. يع ه مف الظالميفن كلـ يمؿ إنؾ ظالـ اف ف، ااندراج معهـ إيهامان أ  -6
التمييػػػد أميػػػ،ء الع ػػػـ تعظيمػػػان ل عػػػؽ المع ػػػكـن كتعري ػػػان   ػػػى اقت ا ػػػه كتعػػػذيران  ػػػف متاأعػػػ   -7

 .(ُ)الهكلن كاست ظا ان لصدكر الذنب  ف اانأياء
متصػػؿه  أهػػذهلل الصػػ   فػػنعف أكلػػى أالعػػذر منػػهن فمعمػػد  فػػإذا رػػاف هػػذا التعػػذير لمعمػػد 
الصػػعي ن كالظ ػػـ إمػػا أف  ، الكصػػكؿ إلػػى الصػػكاب كالعرػػـأػػالكع، كنعػػف نعػػاكؿ كنياهػػد أن سػػنا فػػ

ل غيػػػرن فػػػالظ ـ ل ػػػن س أعػػػدـ االتػػػزاـ أػػػااكامر كالنػػػكاه،ن كالظ ػػػـ ل غيػػػر  ان ل ػػػن س أك ظ مػػػ ان يرػػػكف ظ مػػػ
 أعرـو ا يميت ل شرع أص  ن كرال اامريف منه،ه  نهما. ـأك العرـ   يه ـنأالتعدم   ى عمكقه

 .(ِ)"ىحعليكمحبنديحبط نكمح فر جكمح متالتحاأل  اءإنحممرحأخ : "قاؿ رسكؿ ان 
 ف ممصد الشػارع العرػيـ عيػث   ينا مف ااهكاء يدؿ   ى أنها تأعد  إف  شي  الرسكؿ 

كقاؿ الشاطأ،: إف الممصد الشر ، مف ك ع الشػريع  إ ػراج المر ػؼ  ػف دا يػ   سماها م التن
 .(ّ)ان ا طراران  هكاهلل عتى يركف  أدان ن تعالى ا تياران رما هك  أد

 إتباعػاضطتذابه:
مػػا رػػػاف م تأسػػان   ػػػى اافهػػاـن ممػػػا  الػػػذم يأعػػد  ػػػف م هػػـك المػػػراف الرػػريـكالمػػراد أالمتشػػاأه 

 .(ْ)تشاأهت أل اظهن كاعتمؿ صرؼ صارفه ف، كيكهلل التمكيؿ أاعتماله المعان، الم ت   

ہ  ہ  ہ    ڳ   ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻۀ  ۀ  ہچ  قاؿ تعالى

ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ﮲  ﮳ ﮴  ﮵  ﮶   ﮷﮸  ﮹   ﮺ ﮻    ﮼  ﮽  ﮾   ﮿   ﯀   

               ح.(ٓ)چ﯁  

                                                 

 .ِِْت سير الأي اكم ص (ُ)

 .ّّص ّّج ُٕٖٕٗمسند أعمد ح (ِ)
 .ِٖٗص ِالمكافمات ج -الشاطأ، (ّ)

 . ُٖص ُيامع الأياف ج -الطأرم (ْ)
 .ٕسكرة آؿ  مراف اآلي   (ٓ)



 

 
ٗٗ 

كنمػػػرأ فػػػ، هػػػذهلل اآليػػػ  أف الػػػذيف لػػػـ ييػػػدكا دلػػػيالن   ػػػى فرػػػرهـ المنعػػػرؼ فيسػػػ ركف طريػػػؽ المتشػػػاأهات 
هػذا زيػ  "انعػراؼ" إذ أف هػذهلل اآليػ  فيهدفكف مف كرا ها د ـ فررهـ كأياف أنه العؽ كمػا سػكاهلل أاطػؿ ف

ف رػػاف اإلشػػارة أهػػا فػػ، ذلػػؾ الكقػػت إلػػى  تعػػـ رػػؿ طا  ػػ  مػػف رػػافر كزنػػديؽ كياهػػؿ كصػػاعب أد ػػ  كا 
ن كهذا يدؿ   ى أف رؿ مػف يتأػع المتشػاأه منعػرؼ فرريػان  ػرج  ػف يػادة الصػكاب (ُ)نصارل نيراف

ا هػػـ كمػػا ينػػتج  نهػػا مػػف أفعػػاؿ ت ػػالؼ كلنػػا فػػ، ر مػػ  زيػػ  العأػػرة الأالغػػ  فػػ، أيػػاف انعػػرافهـ كفسػػاد آر 
 الشريع  الغراء.

أـ  ،كهػػػ اآليػػػات لم ػػػي  معينػػػه نظرنػػػا إلػػػى المعرػػػـ مػػػف ان عرمػػػ أف نعطػػػ،كمػػػف ثػػػـ إذا أردنػػػا 
فهػػذا هػػك الطريػػؽ الصػػعي  ل كصػػكؿ إلػػى ريعنػػا أػػه إلػػى الراسػػ يف فػػ، الع ػػـ. المتشػػاأه أمػػا  نالرتػػاب

 العرـ الصعي .
إذاحرأي محا ذينحمرح  اربهحمناهحفأ  ااكحا اذينح امر مح: "ك ف  ا ش  قالت قاؿ رسكؿ ان 

 .(ِ)"الحفردذر  م
ػضتطصبػواضتحزب:ا

 ػػف   ػػركجه ك الػػذم هػػك انعػػراؼ فرػػرم   يػػؤدم الػػى الأعػػد  ػػف رتػػاب ان التعصػػب كالتعػػزب
لذا يػاء التعػذير منػه فمػد كرد اامػر أاا تصػاـ أعأػؿ انن كالتعػذير مػف اا ػتالؼ  ؛المنهج الكسط

  رر الذم يؤدم إلى اانعراؼ. ف، ال

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ         ڇ  ڇ  چ   :قاؿ تعػالى

 .(ّ)چڇ   ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ      ژ  ڑڑ  
قػاؿ أأػػك يع ػر: يعنػػ، أػػذلؾ يػؿ ثنػػاؤهلل: كتع مػػكا أمسػأاب ان يميعػػانن يريػػد أػذلؾ تعػػالى ذرػػرهلل: 

رـ أػهن ك هػدهلل الػذم  هػدهلل إلػيرـ فػ، رتاأػهن كمػف اال ػ  كاايتمػاع   ػى كتمسركا أديف ان الػذم أمػر 
 .(ْ) ر م  العؽن كالتس يـ امر انن فإنه السأب الذم يكصؿ أه إلى الأغي 

                                                 

 .ُّص ْاليامع اعراـ المرآف ج -المرطأ،(ُ) 
 .ّْص ٔ( مف آيات معرمات جُأاب ) -ت سيررتاب ال -صعي  الأ ارم (ِ)

 .َُّسكرة آؿ  مراف اآلي   (ّ)
 .َٕص ٕيامع الأياف ج -الطأرم (ْ)



 

 
ََُ 

كا ت رقػػكا دليػػؿ   ػػى تمريػػد كيػػكب ااتعػػاد فػػ، الػػديف فعدمػػه يسػػأب اا ػػتالؼ الػػذم يػػؤدل إلػػى  إذاًح
 .(ُ)ن منهاالنار الت، رنا   ى ش اها فمنمذنا ا

كزيادةن   ى ذلؾ اآلي  الت، قأ ها تممر المؤمنيف أالتمكلن كأف ييعافظكا   ى إيمانهـن فإف لػـ 
يسػػػػتطيعكا المعافظػػػػ    ػػػػى ذلػػػػؾ فع ػػػػيهـ أف ا يي ريػػػػكا أن سػػػػهـ مػػػػف دا ػػػػرة اإلسػػػػالـن كذلػػػػؾ يرػػػػكف 

مػان م ػادهلل أف رػؿ أمػرو مػف أاا تصاـ أعأؿ ان كقاؿ أعأؿ ان كلـ يمؿ أرتاب ان لييعطػ، م هكمػان دقي
م هكـ الشرع فهك عأؿ ان الذم ينتشؿ المرء مف ال طرن فالعأؿ غالأان يست دـ لإلنماذ مف اا طار 
كآ ر اآلي  يؤيد ذلؾ عيث رنا   ى ش ا ع ػرةو مػف النػار كالعأػؿ )ال رػر الصػعي ( أنمػذنا مػف الكقػكع 

 ف، اانعراؼ.
ػثاظغًا:ػازدراءػاضطضطاء

م ػػكب ممػػف انعػػرؼ فرػػرهلل كاتأػػع هػػكاهلل يصػػؼ   مػػاء اإلسػػالـ المعػػركفيف إف أعػػض مر ػػى ال
 .(ِ)كييهؿ أف لعـك الع ماء مسمكم  نأالتمكل كالكرع أمقأ  الص ات كأشنعها

ف ل ع ماء كالميتهديف دكر مهـ ف، إصاأ  العؽن كقد أيف الرسكؿ ك   طػكرة فمػد الع مػاء  ا 
ضحا نلاامحان زاعااًرحين زعااهحماانحا نبااردح  كاانحيقاابضحإنحالحسحيقاابكالنتييػػ  المترتأػػ    ػػى ذلػػؾ فمػػاؿ:"

ا نلمحبقبضحا نلمرءحد ىحإذاح امحيبقاىحعر ماًرحا خاذحا نارسحرؤ  اًرحجهارًسحف اؤ  حفارف  احبغيارحعلامح
 .(ّ)"فتل اح أتل ا

يػدكا  كهذا العديث كا   الدال  أف الع ـ مكيكد كالذم يرشؼ  نػه الع مػاء فػإذا ذهأػكا أك عي
 رش كف  ف مرامنه.قأض الع ـ فهـ الذيف ي

كنتا ج قأض الع ـ أمأض الع ماء تصدر اليهالء أال تكل فتمع اام  ف، اانعػراؼ ال رػرمن 
ُيقابضحا نلامح يظهارحا جهايح ا فا نح يكثارحا هارجاحقياي:حيارحقػاؿ: "  ف النأ،    ف أأ، هريرة

 .(ْ)"ر  يحالحمرحا هرجلحفقري:ح كذاحبيدقحفدرفهرحكأنهحيريدحا ق ي

                                                 

 .ِّص ْالتعرير كالتنكير ج -معمد الطاهر اأف  اشكر (ُ)
 .ّٔصاانعراؼ ال ررم كأثرهلل   ى اامف  - أد العميد السعيأان،(ِ) 

 .ِّص ُيمأض الع ـ ج ( ريؼّْأاب ) -رتاب الع ـ -صعي  الأ ارم (ّ)
 .ِٖص ُ( ال تى أإشارة اليد كالرأس جِْأاب ) -رتاب الع ـ -صعي  الأ ارم (ْ)



 

 
َُُ 

ظ مف العػديث ظهػكر اليهػؿ أمػأض الع ػـن كهػذا يػؤثر   ػى اامػف أرثػرة المتػؿ ممػا يثأػت كرما نالع
 طػكرة الأعػد  ػف طريػؽ الع ػػـ الصػعي ن فييػب تمػدير الع مػاء كالسػػع، ا ػذ الع ػـ مػنهـ عمايػ  مػػف 

 ال ساد. 
ػ:ثاضثًا:ػاضجؼلػبودطغظػاإلدالمػوطػاصده

فػػاف رأل فيػػه دا يػػ  ل أد ػػ  كا  را ػػان  قػػاؿ اأػػف المػػيـ: فػػإف الشػػيطاف يشػػـ ق ػػب العأػػد كي تأػػرهلل
ف رأل فيػه عرصػان   ػى السػن  كشػدة ط ػب لهػا   ف رماؿ اانمياد ل سن  أ ريه  ف اا تصاـ أها كا 
لـ يظ ر أه مف أاب إقطا ه  نهػا فػممرهلل أاايتهػاد كاليػكر   ػى الػن س كميػاكزة عػد ااقتصػاد فيهػا 

فيها أرمؿ فال ت تر مع أهؿ ال تػكر كا تػنـ مػع أهػؿ قا الن له: إف هذا  ير كطا   كالزيادة كاايتهاد 
النكـ فال يزاؿ يعثه كيعر ه عتى ي ريه  ف ااقتصاد فيها في رج  ف عدها رما أف ااكؿ  ػارج 
 ػف هػذا العػد فرػذا هػذا اآل ػػر  ػارج  ػف العػد اآل ػرن كرمػػا قػاؿ أعػض الصػعاأ  ر ػ، ان  ػػنهـ 

 .(ُ)ؼ سأيؿ كسنهاقتصاد ف، سأيؿ كسنه  ير مف ايتهاد ف،  ال
فمػػف يهػػؿ أهػػا يهػػؿ الػػديف كأف الغالأيػػ  ممػػف  ماصػػد الشػػريع  هػػ، التػػ، ت ػػأط ال رػػرإف م

يمعػكف فػػ، اانعػػراؼ هػػـ مػف الشػػأاب لمػػا يتػػكفر  نػدهـ مػػف اندفا يػػ  كالتعيػػؿ فػال ي رػػر فػػ، مػػهات 
لشػرعن لػذا ااعراـ الت، يتأناها كتؤثر   ى سػ كره فيعيػؽ العرمػ  كا يسػم  ل عمػؿ أف يػتمعف أػركح ا

 يمؿ ذلؾ  ند رأار السف لما يتميزكف أه مف التريث كالتعمؿ كالت رير أالنتا ج كقد كصؼ الرسكؿ 
 عدثاء ااسناف س هاء ااعالـ.

كيزداد اامر  طران إذا ما أراد المػرء ال يػر دكف فمػه صػعي  كمعرفػ  مػدا ؿ الشػيطاف   ػى 
ميـ عرفػه الشػيطاف أهػذا السػأب إذ ظنػكا أف التشػدد العأد المستميـ فرـ مف مريد ل  ير لـ يأ غػه كمسػت

 ف، الديف مط كب.
ػرابطًا:ػصطوبظػتطبغقػسػهػاضطوازظات:

إف مػػف مميػػزات الػػديف اإلسػػالم، التػػكازفن فػػال يطغػػى فػػ، الشػػرع يانػػب   ػػى يانػػب أػػؿ فيػػه 
أك ميػؿ  تنظيـه لرؿ يانب مف يكانػب ااعرػاـ كتطأيمهػا كاامتثػاؿ أهػا كهػذا التػكازف ا تػداؿ أػال زيػ ه 

حكا إفراط أك ت ريطن كمف مظاهر التكازف:

                                                 

 .ِٖص ِمدارج السالريف ج -اأف الميـ(ُ) 



 

 
َُِ 

تػػكازف أػػيف عيػػاة اافػػراد كعيػػاة الميتمػػعن فتعػػريـ العراأػػ  ع ػػاظه   ػػى أمػػف الميتمػػعن كاامػػر  -
 أالتعاكف ف، الأر مف ًقأؿ الميتمع تياهلل اافراد مثاؿه   ى ذلؾ.

كة المػػرآف ... مػػف تػػكازف أػػيف متط أػػات الػػركح كرغأػػات اليسػػدن فػػاامر أالصػػالة كالزرػػاة كتػػال -
 متط أات الركحن كالراع  كاارؿ كالشرب ... مف متط أات اليسد.

تكازف أيف الكاقعي  كالمثالي ن أعيث يركف لدل المرء تكيهان لاللتزاـ أمعراـ الشرع مع مرا اة  -
 متط أات الكاقع.

ى  ىائ  ائ  ەئ     چ ٹ ٹ  تػػػكازف أػػػيف ااهتمػػػاـ أشػػػؤكف الػػػدنيا كشػػػؤكف اآل ػػػرةن -

ۇئ    ۇئ  ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئىئ   ىئ  ی  ی  ی  یجئ  حئ   مئ   ەئوئ  وئ 

 .(1)چىئ  يئ  جب     

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ    ٿ   ٹ  ٹ  چ  ٹ ٹ، تػػكازف أػػيف اإلسػػراؼ كالتمتيػػر -

 .(2)چٹ  ٹ  ڤ    
 فأالتكازف تظهر شمكلي  الديف كر ايته ل  رد كالميتمع كالعياةن فتتسـ العياة أالطممنين  كهدكء الأاؿ.

ػطدًا:ػردمػاضطضمػبذطوضغظػاضدغنػواضظظرةػاضبطغدةػضظتائجػاألحصام:خا

 .(ّ) چ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژٹ ٹ چ 
قاؿ المرطأ،: أم ف، المرآف أم ما تررنا شػي ان مػف أمػر الػديف إا كقػد دل نػا   يػه فػ، المػرآف 

مػػػا ميم ػػػ  يت مػػػى أيانهػػػا مػػػف الرسػػػكؿ ان  أك مػػػف اإليمػػػاع أك مػػػف  إمػػػا دالػػػ  مأينػػػ  مشػػػركع  كا 
 .(ْ)المياس

يديػػدن كلرػف أعػض الم ػايا تعتػاج إلػى نظػر كفهػػـ ك نيػد فػ، المػرآف الرػريـ عرمػان لرػؿ قػديـ 
لػػػركح الشػػػريع  فمػػػد يظػػػف الرثيػػػر أف هػػػذهلل الم ػػػي  ا كيػػػكد لهػػػا شػػػر ، فيتكيػػػه إلػػػى تعريمهػػػا كهػػػذا 

ر فػػ، الع ػػؿ كالكصػػكؿ إلػػى انعػػراؼن فالميػػاس مػػثالن دليػػؿ   ػػى ذلػػؾ إذ أف الميػػاس يعتػػاج إلػػى النظػػ
                                                 

 .ٕٕسكرة المصص اآلي   (ُ)
 .ِٗسكرة اإلسراء اآلي   (ِ)

 .ّٖسكرة اانعاـ اآلي   (ّ)
 .َِْص ٔاليامع اعراـ المرآف ج -المرطأ، (ْ)



 

 
َُّ 

معرف  التشاأه أينها كأالتػال، معرفػ  العرػـ فهػذا دليػؿ   ػى كيػكب التكيػه إلػى ال رػر الصػعي  الػذم 
 يؤدم إلى ااطم ناف أصكاب العرـ. 

اامػػػػػكر انعرفػػػػػكا  ػػػػػف أعػػػػػض   ػػػػػف شػػػػػمكلي  الشػػػػػرعممػػػػػف انعرفػػػػػكا  أف ف تػػػػػان كممػػػػػا نالعظػػػػػه 
 كمف ذلؾ: شر ان  المنصكص   يها

ٹ  لديف طا   ناقص ن كأقصد أناقص   دـ طا تهـ ف، رؿ ق ػي  أك  نػد رػؿ تكييػه* طا   الكا

 .(ُ)چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں  چٹ

أم أمر كألـز كأكيب كاإلعساف إلى الكالديف ياء ممركنان كمسأكقان أعأادة ان ليدؿ ذلؾ   ػى 
كيأػت طا تهمػا فيػه إذا لػـ ً ظـ كيكب طا   الكالديفن ك  ى هذا إذا أمرا أك أعدهما كلػدهما أػممر 

ف رػاف ذلػؾ المػممكر أػه مػف قأيػؿ المأػاح فػ، أصػ ه كرػذلؾ إذا رػاف مػف  يرف ذلؾ اامر معصػي ن كا 
يصػػيرهلل فػػػ، عػػػؽ الكلػػد منػػػدكأان إليػػػه  ى أف أمرهمػػػا أالمأػػػاحقأيػػؿ المنػػػدكب كقػػػد ذهػػب أعػػػض النػػػاس إلػػ
ذا نظرنا إلى سياؽ(ِ)كأمرهما أالمندكب يزيدهلل تمريدان ف، ندأيته اآليات الت، كردت فيها هػذهلل اآليػ   ن كا 

نيدها تصػرؼ اانظػار كاافهػاـ إلػى اآل ػرة ثػـ يػاء اامػر أعأػادة ان كهػك ال رػر الصػعي  اف مػف 
سػػ مت أفرػػارهلل يعأػػد ان كالعأػػادة تمت ػػ، االتػػزاـ أمعرامػػه التػػ، شػػرع لعأػػادهلل كمػػف ييعػػيف   ػػى العأػػادة 

كتيػػارب فػػ، العيػػاة فيسػػتطيعاف مػػف  اللهػػا تمػػديـ  كصػػعتها همػػا الكالػػداف أمػػا تػػكفر لػػديهما مػػف  أػػرة
  الص  ت ؾ التيارب كفكا دها.

فيعتاج فيها  -لما يتكفر فيها مف قكة كاندفا ي  كتسرع -كأهـ فترة  مري  ه، مرع   الشأاب
الهػػدكء كالتػػكازف كا تػػداؿ  -أمػػا مػػٌر مػػف تيػػارب-فالكالػػد يرػػكف قػػد تع ػػـ فػػ، عياتػػه  إلػػى مػػف يكيهػػهن

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   کک  گ  گ  چ  ٹ ٹ أعد الزكاج العكاطؼ  اص ن 

ن فمكؿ ارت اؽ الريؿ أالمرأة سركنه إليها مما (ّ)چگ  گ  ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ
ن كمما يؤرد ذلؾ النه،  ف طا تهما إذا أمرا أاانعراؼ  ف الطريؽ المستميـ (ْ)فيه مف غ ياف المكة

                                                 

 . ِّسكرة اإلسراء اآلي  (ُ)
 .ِّٕص َُاليامع اعراـ المرآف ج -المرطأ، (ِ)

 .ُِسكرة الرـك اآلي   (ّ)
 .ُٕص ُْج اليامع اعراـ المرآف -المرطأ، (ْ)



 

 
َُْ 

ڳ  ڳڳ  ڳڱ   گگک  ک  گ  گ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  کچ كال رر المػكيـ

فمكرد سأيؿ كلػـ يمػؿ شػرع  ن(ُ)چڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ     ڻ  ۀ   ۀ  ہ     ہ  
أك عرـ ليدؿ ذلؾ   ى كيكب إتأاع فرر كمنهج أصعاب الطريؽ المستميـن فالعرـ الكاعد ا يسمى 

 سأيالن أك طريمان أؿ المنهج ال ررم ييط ؽ   يه ذلؾ.
راد الميتمػع كهػذا يتع ػػؽ أػاامر السػاأؽن فأعػػد طا ػ  الكالػديف ا أػػد مػف صػػ   * ميافػاة ااقػارب كأفػػ

ـٌ الرعمػػ  اف طأيعػػ  الػػن س  اارعػػاـ لمػػا لهػػا مػػف عرمػػ و أالغػػ  فػػ، الع ػػاظ   ػػى لػػيف اليانػػب كمػػف ثػػ
 :إلى هذا الم هكـ مف تتصؿ أهـ كأشار المرآف الرريـمع الأشري  تتهلؼ 

ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ     ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ چ  ٹ ٹ

 ح.(ِ)چک  ک
كسنته أف تريعكا إلى ما رنتـ   يه ف، الياه ي   إف أ ر تـ كتكليتـ  ف ديف رسكؿ ان 

مػػػف اإلفسػػػاد فػػػ، اارض: أالتغػػػاكر كالتناهػػػبن كقطػػػع اارعػػػاـ: أممات ػػػ  أعػػػض ااقػػػارب أع ػػػان ككأد 
ـن فمػػنعهـ ألطافػػه ك ػػذلهـن عتػػى صػػمكا الأنػػات؟ فمػػف فعػػؿ ذلػػؾ لعػػنهـ ان إلفسػػادهـ كقطعهػػـ اارعػػا

 لمسكة ق كأهـ ك دـ ليف يانأهـ. ؛(ّ) ف استماع المك ظ ن ك مكا  ف إأصار طريؽ الهدل

ن ممػػػػا يعنػػػػ، أف تػػػػدأر (ْ)چک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ  چ  فػػػػكرد أعػػػػد هػػػػذهلل اآليػػػػ 
كاإلرشػاد كمػف رتاب ان يمنع مف ال ساد كتمطيع اارعاـ الذم يؤكؿ أػالمرء إلػى  ػدـ سػماع النصػ  

 ثـ  دـ رؤي  الطريؽ الصعي .
كنعػػػف نع ػػػـ أف االتػػػزاـ أشػػػرع ان هػػػك ( ٓ)"سحيااادخيحا جناااةحقااارطم" :كقػػػد قػػػاؿ رسػػػكؿ ان 

أال  فػ، الرعمػ  كلػيف اليانػب لما له أثر  ؛الطريؽ المؤدم إلى اليناف فييب   ى المرء ص   رعمه
 مع الغير كليف الم ب استماع العؽ كااذ اف له.

                                                 

 .ُٓسكرة الرـك اآلي (ُ) 

 .ِّ-ِِ سكرة معمد اآلي (ِ) 
 .ِٔٓ-ِٓٓص ٓالرشاؼ ج -الزم شرم (ّ)

 .ِْسكرة معمد اآلي  (ْ) 
 .ٓص ٖ( إثـ المماطع جُُأاب ) -رتاب اآلداب - ارمصعي  الأ (ٓ)



 

 
َُٓ 

ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ٹ ٹ چ  نا أالنسأ  إلى  عؼ العالقات مع  ام  الناس فمدأم

 .(ُ) چڇ  ڇ         چ       چ       ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ 
ف رانت اآلي  تتعدث  ف المنافميف إا أننا نستنأط منها التعذير مف أف يتصؼ  أهذا أعد كا 

كيشػػهد ان   ػػى رالمػػه  كليػػت أ مالػػه  الكصػػؼ الػػذم يتصػػؼ أػػه المنػػافؽ فهػػك صػػاعب رػػالـ يميػػؿ
ن فهػك صػاعب رمقكاله فشػيم  أ مالػه اإلفسػاد كالتمتيػؿ كتمطيػع اارعػاـ فهػك أعيػد  ػف مػنهج اإلسػالـ

  كتدمير ل عرث كالنسؿ.افساد 
* ن ، السياس   ف الشرع كالعميم   الؼ ذلؾ فالشرع لسياس  اام  كاا ػذ أيػدها إلػى سػأؿ النيػاة 

ة هػػذا مػػف يهػػ  كمػػف يهػػ  أ ػػرل فػػإف الشػػريع  ا تتسػػـ أػػاليمكد كا تنتشػػر إا مػػف فػػ، الػػدنيا كاآل ػػر 
أك  ػػف  -كالػػد كة ت اطػػب مػػع غيػػر المسػػ ميف - ػػالؿ التعامػػؿ مػػع اآل ػػريف إمػػا  ػػف طريػػؽ الػػد كة

طريػػؽ التيػػارة كالم الطػػ  كغيػػر ذلػػؾ كهػػذا ثاأػػت فػػ، التػػاريب كمػػف ذلػػؾ اا راأػػ، الػػذم اسػػتؿ سػػيؼ 
كلػػػـ يعنػػػؼ   يػػػه كرػػػاف   يػػػه الصػػػالة كالسػػػالـ يي ػػػس كيتعػػػاكر مػػػع  سػػػكؿ الرسػػػكؿ ف ػػػـ يمت ػػػه الر 

المشرريف كيعاكؿ إقنا هـ كتأييف المنهج الصعي  لهـ كراف يراسؿ رؤساء العرب كالعيػـن ف ػـ ترػف 
العػػركب كالػػدماء أصػػالن فػػ، التعامػػؿ مػػع غيػػر المسػػ ميف أػػؿ رػػاف أمػػران ا ػػطراريان إذا ا تػػدكا   ينػػا أك 

مكؿ أمف السياس  ليست مف الديف إنرػار لػأعض الشػريع ن كقػد أنرػر ان تعػالى   ػى منعكا د كتنا فال

ڃ  ڃ  چچ   چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ      چ أمثاؿ أكل ؾ أمكله:

ن فمف كقع ف، هذا (ِ)چڌ   ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  کک   ک  گ  گ    گ  گ    
ن ممػا يترتػب   يػه ال ػزم فػ، العيػاة (ّ)أالمتػاؿ كقع أمثؿ ما كقػع أػه مػف آمنػكا أ ػداء ااسػرل كر ػركا

الدنيا كيكـ الميام  يػرد إلػى أشػد العػذاب فيػدؿ هػذا التشػنيع   ػى عرمػ  اا ػذ أػأعض مػا فػ، الرتػاب 
ا فالم ايا رثيرة كمتنك  .  كالسن  كترؾ الأعض اآل رن فهذهلل أمث   ل تك ي  كا 

                                                 

 .َِْسكرة الأمرة اآلي  (ُ) 

 .ٖٓسكرة الأمرة اآلي  (ِ) 
 .ِِٗص ُالرشاؼ ج -الزم شرم (ّ)



 

 
َُٔ 

ػداددًا:ػاضتػاطػاضذائطاتػدونػاضتثبت:
رة أالغػػ    ػػى الميتمػػع كاافػػراد كالػػدكؿ كلمػػد تعػػدث المػػرآف  ػػف ذلػػؾ فػػ، كلإلشػػا ات  طػػك 

آيػػػات  ديػػػدة فمنهػػػا:  نػػػدما أشػػػاع اأػػػف سػػػ كؿ ال ريػػػ   ػػػد  ا شػػػ  ر ػػػ، ان  نهػػػا فصػػػدقها أعػػػض 
 .المس ميف دكف تثأت كركي  فظهر أثرها ف، أيت الرسكؿ 

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹٹ   ٱ       ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺٺ  ٿ   چ ٹ ٹ 

ڤ  ڤ   ڤ    ڤ  ڦ     ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ    

 .(ُ) چچ
كاإلفػػؾ: عػػديث ا ت مػػه المنػػافمكف كراج  نػػد المنػػافميف كن ػػر مػػف سػػذج المسػػ ميف إمػػا لميػػرد 

ما إلعداث ال تن  أيف المس ميفن ف يه دليؿ   ى شدة التعريـن فتمديـ   إذالظرؼ كهك "إتأاع النعيؽ كا 
" لالهتماـ أمدلكؿ ذلؾ الظرؼ تنأيهان   ى أنهـ راف مف كايأهـ أف قل م"   ى  ام ه كهك " من م ق

 مف ال كض فيه أ كر سما ه. ايتأرؤك يطرؽ ظف ال ير ق كأهـ أميرد سماع ال ير كأف 
كالعدكؿ  ف  مير ال طاب ف، إسناد فعػؿ الظػف إلػى المػؤمنيف الت ػاتن فممت ػى الظػاهر 

ف يمػػػاؿ: ظننػػػتـ أمن سػػػرـ  يػػػران ن فعػػػدؿ  ػػػف ال طػػػاب لالهتمػػػاـ أػػػالتكأيب فػػػإف االت ػػػات  ػػػرب مػػػف أ
ااهتماـ أال أرن كلييصر ح أ  ظ اإليمافن دال    ى أف ااشػتراؾ فػ، اإليمػاف يمت ػ، أف ا يصػدؽ 

كفيػه  نان طا نػكا  ان  ا أ مؤمف   ى أ يه كأ ته ف، الديف كا مؤمن    ى أ يها كأ تها ف، الديف قكان 
مالػ  فػ، مػؤمف أف يأنػ، اامػر فيهػا   ػى الظػف ا   ػى الشػؾ متنأيه   ى أف عؽ المؤمف إذا سمع 

ثـ ينظر ف، قرا ف ااعكاؿ كصالعي  المماـ فإذا نسب سكءه إلى مف  يرؼ أال ير ظػف أف ذلػؾ إفػؾ 
ن ػاؽ التػػ، كفيػه تعػػريض أػمف ظػػف السػكء الػػذم كقػع هػػك مػف  صػػاؿ ال نكأهتػاف عتػػى يت ػ  الأرهػػاف

 .(ِ)فر ى أذلؾ تشنيعان  ةأعض المؤمنيف  ف غركر كق   أصير سرت ل
كمػػػػػف ثػػػػػـ يعػػػػػرـي اا تمػػػػػادي   ػػػػػى أ أػػػػػار الصػػػػػعؼ كالميػػػػػالت كشػػػػػأر  المع كمػػػػػات الدكليػػػػػ  

   ػػػى ت ػػػؾ ااعرػػػاـ فمػػػد ظهػػػر رػػػاـ المسػػػأم ن كتن يػػػذ أ مػػػاؿ أنػػػاءن )اإلنترنػػت( أساسػػػان فػػػ، إطػػػالؽ ااع

                                                 

 .ُِ-ُُسكرة النكر اآلي  (ُ) 
 .ُٕٓ-ُْٕص ُٖالتعرير كالتنكير ج -معمد الطاهر أف  اشكر (ِ)



 

 
َُٕ 

شػػعكر أػػمف المػػؤمنيف يسػػد كاعػػد فػػإذا مػػا تر ػػـ أعػػد   ػػى أ يػػه فرمنمػػا ن كالأالػػدليؿ المػػاطع عرمػػ  ذلػػؾ

 (.  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃتر ـ  ف ن سه )
كمما ييؤ ذ مف هذهلل اآلي  أف غير المس ميف إذا أرادكا الطعف ف، اإلسالـ كالمسػ ميف أشػا كا 

لشػػرع ا يمأ ػػه كاصػػطادكا مػػف أمػػران أك أكلػػكا قػػكان أك اتأعػػكا متشػػاأهان ممػػا فػػ، شػػر نا   ػػى ا تأػػار أف ا
السذج  ددان يتمرنكف مف  اللهـ  ػرب المسػ ميف أع ػهـ أػأعض كلز ز ػ  اامػف لتعميػؽ مػهرأهـن 

معاف النظر كالتأصر ف، ااعراـ كالتمن، ف، تأنيها.  كهذا ما يؤرد أي ان   ى كيكب التثأت كا 
ػدابطًا:ػإعطالػاضجاظبػاضتربوي:

ريمػػػ  كأمػػػر أهػػػا فمكيأهػػػا كيع هػػػا أساسػػػان فػػػ، التعامػػػؿ د ػػػا الشػػػرع إلػػػى ف ػػػا ؿ اا ػػػالؽ الر
كسػػياج العالقػػات أػػيف المسػػ ميف أع ػػهـ مػػع أعػػضن كالمسػػ ميف مػػع غيػػرهـ ممػػا ظهػػر أثػػر ذلػػؾ فػػ، 

 كاقػػع العيػػاةن كأذرػػر مػػف ذلػػؾ: مػػا ركاهلل  أػػد ان أػػف  مػػر عػػيف رػػاف يالسػػان أػػيف صػػعاأ  الرسػػكؿ 
احفأخااذحا صاادربةحيااذكر نح ااجرحا باا اديحفقااريحُد اا ن حعلااىح ااجرةهحَمثلهاارحَمثاايحا مااؤمن: "فمػػاؿ 

ا نخلةاحثمحقريحعبدحالحألبيهحعمرحرت حالحعنهمرحكنتحأعرفهرحفقريح هحعمرح مرح امححا ر  يح
 .(ُ)  كلملحقري:حا  دييتحأنحأ ددثح ي جدحمنح  حأكبرحمن ح نرً"

ممػػف يرأػػرهلل سػػنان  فعأػػد ان أػػف  مػػر مػػع أنػػه رػػاف  المػػان أػػاليكاب إا أنػػه لػػـ يػػت  ظ أػػهن عيػػاءن 
كالسػػؤاؿ لػػـ يتع ػػؽ أعرػػـ شػػر ، مػػف ناعيػػ  العػػالؿ كالعػػراـ أك المأػػاحن أػػؿ رػػاف فػػ، أمػػرو  ػػادم فمػػا 

كأالنسػػأ  ل عالقػػ  مػػع غيػػر المسػػ ميف فالمشػػاهد   ػػى ن أالػػؾ لػػك رػػاف اامػػر يتع ػػؽ أااعرػػاـ الشػػر ي 
أاإل ػاف   -نػه رػاف يمذيػهليػارهلل اليهػكدم  نػدما رػاف مري ػان مػع أ ذلؾ رثيرة منهػا: زيػارة الرسػكؿ 

 .(ِ)فرانت النتيي  أف قاؿ اأنه: يا أين، أطع أأا الماسـ -أنه لـ يرف   ى اإلسالـ
المنعػرفيف فرريػػان  مػػف أمػا أالنسػػأ  لالهتمػاـ أاليانػػب العسػررم فمػػف  ػالؿ الكاقػػع اعظنػا أف

أقػكالهـ كأناشػيدهـن يرأكف مف تأعهـ الترأي  العسرري  المرث ػ ن فمػد طغػت   ػى معظػـ أكقػاتهـ ك  ػى 
ف ع ت الترأي  ممػا نػتج  نػه ازدراء النػاس ك ػدـ التكاصػؿ معهػـ ايتما يػان كر مػات أناشػيدهـ تيرٌرػز 

 يأيف  طم هذهلل الكيه :   ى ذرر الدماء كالدفاع أها  ف الديفن كلرف المرآف العظيـ كهدم النأ، 

                                                 

 .ِّص سأؽ ت رييه (ُ)
 .ْٗص ِ( إذا أس ـ الصأ، فمات هؿ يص ى   يه جٕٗأاب ) -ب الينا زرتا -صعي  الأ ارم (ِ)



 

 
َُٖ 

  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھھ  ے  ے  ۓ  ۓ﮲  ﮳ ﮴   ﮵   ﮶   ﮷چ ٹ ٹ

﮻ ﮼  ﮽  ﮾   .(ُ)چ﮸  ﮹ ﮺ 
ف ػـ تػممر اآليػ  أالػد كة مػف  ػالؿ الػدماء أػؿ أالعرمػ  كالمك ظػ  العسػن  كالتأيػيف كالأرهػافن 

 كالعرم  ه، ك ع الش،ء ف، مك عه ف رؿ عال  عرـه  اصن كالذم ييٌمدر ذلؾ العريـ. 
ػثاطظًا:ػزغابػدورػاألدرة:

 تاب كالسن : إف الشرع قرر كيكب  ناي  ااسرة أمأنا ها ف، الر

 .(ِ)چۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ   ۅ  ۉ  ۉ   ېچ  ٹ ٹ
ف ، اآلي  دال    ى كيكب كقاي  اان س كااهؿ مف النارن كمػف المع ػـك أف الكقايػ  ترػكف 

 أالر اي  كالتكييه كاإلرشاد كالدال    ى الطريؽ المنيي  مف النار.
ح كلكمحم ا يحعنحرعي اهاحفار: "قاؿ رسكؿ ان  ح م اا يحعانحرعي اهاح ا ز جاةحكلكمحراعه ألبحراعه

حف حبيتح يدقح م ا يحعنحرعي ه  .(ّ)"راعيةح م ا  ةحعنحرعي هراح ا خردمحراعه
ا لمػػا  إف المػػرء مسػػ كؿ  ػػف ر يتػػه مػػف ًقأػػؿ ان دٌؿ ذلػػؾ   ػػى كيػػكب ااهتمػػاـ كالر ايػػ ن كا 

 الطريؽ المستميـ. رانت المعاسأ ن كأهـ ش،ء أف ير ى المرء مف تعت يدهلل عتى يم ذ أميديهـ إلى
كأشرؿ  اـ نالعظ أف هذهلل ااسأاب أميم ها إطارهػا ال ػاري، اليهػؿن فهػك شػره كأ يػ  فهػك 

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  چ ٹ ٹ ،يعػػػكؿ أػػػيف المػػػرء كأػػػيف ااستسػػػالـ ن كاانميػػػاد لػػػه

 .(ْ)چې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ   ەئەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ
عػػدهلل  ػػف الطريػػؽ المسػػتميـن قػػاؿ مالػػؾ أػػف فاليهػػؿ يػػدفع اإلنسػػاف ل كقػػكع فػػ، رػػؿ نميصػػ  كييأ

أمسػيافهـن كلػك اأتغػكا الع ػـ  أنس: إف أقكامان اأتغكا العأادة كأ ا كا الع ػـ ف ريػكا   ػى أمػ  معمػد 
 .(ٓ)لعيزهـ  ف ذلؾ

                                                 

 .ُِٓسكرة النعؿ اآلي  (ُ) 

 .ٔ سكرة التعريـ اآلي  (ِ)
 .ٓص ِ( اليمع  ف، المرل كالمدف جُُأاب ) -رتاب اليمع  -صعي  الأ ارم (ّ)

 .ِٕسكرة ااعزاب اآلي   (ْ)
 .ِّٗص ُم تاح دار السعادة ج -اأف الميـ(ٓ) 



 

 
َُٗ 



 

 
َُُ 

ػاضطبحثػاضثاضث
ػطظاعرػاالظحرافػاضغصري

ل، تسػػػهؿ كنعنػػػ، أالمظػػػاهر السػػػمات التػػػ، تك ػػػ  لنػػػا أف هػػػذا ال ػػػرد منعػػػرؼ فرريػػػانن كأالتػػػا
ب اانعػػراؼ فػػ، ن سػػهن رٌسػػعتػػى ا يي ن ك  م يػػ  العػػالج التػػ، سػػنتعدث  نهػػا اعمػػان مػػف هػػذا ال صػػؿ

 كنعف نع ـ أف هذا المرض معدم فإذا ظهر ف، فرد ظهر ف، الميتمع.
ح مظر رحاسندرافحكر  ر  :

 و:ـضـعـاض -1
ت أػػػاع لنػػػزغ إف الغ ػػػك تعػػػدو لعػػػدكد الشػػػرعن ك ػػػركج  ػػػف ممت ػػػيات ال طػػػرة السػػػ يم  كالعمػػػؿ كا 

الشيطاف ك طكاتهن كما راف رذلؾ فال أد أف تركف ثمارهلل ميرةن ك اقأته ك يم ن كنتييته سي  
ن كقد (ُ)

 :كمف ذلؾكالمعمكؿ كرد النه،  ف الغ ك ف، الرتاب كالسن  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  چ  ٹ قكلػػهمػػف المػػرآف الرػػريـ 

 .(ِ)چڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ

كالغ ػك ميػاكزة العػدن كهػؤاء  ػ كا كأ ػ كا نه،  ف الغ ك كالنه، يمت ، التعريـن  ٻ  ٻ  
يػراد أمثػاؿ هػذهلل المكا ػع (ّ) ف سأيؿ ان ن فمف غ ى ف، دينه كقع ف، أمرو يشاأه فيه أهؿ الرتػاب كا 

 ػػف فػػ، رتػػاب ان إنمػػا هػػك لال تأػػار كااتعػػاظ عتػػى ا يمػػع المػػرء فػػ،  مػػؿو يشػػاأههـ فيػػه فينعػػرؼ 
 الطريؽ المستميـ.

 :مػػا ركل  ػػف اأػػف  أػػاس ر ػػ، ان  نهمػػا قػػاؿ: قػػاؿ رسػػكؿ ان   ماانحا  اانةحا نب يااة
نمرحأ لكحمنحكرنحقبلكمحا غل حف حا دين"  .(ْ)"إيركمح ا غل حف حا دينح ا 

                                                 
 .ِْٗص ِمدارج السالريف ج -اأف الميـ( (ُ
 .ٕٕ( سكرة الما دة اآلي  (ِ
 .ِِٓص ٔاليامع اعراـ المرآف ج -( المرطأ،(ّ
: ) صػػعي  ( قػػاؿ الشػػيب االأػػان،ن ََُٖص ِ( قػػدر عصػػى الػػريـ جّٔاب )أػػ -رتػػاب المناسػػؾ -( اأػػف مايػػ (ْ

 .ف، صعي  اليامع َِٖٔ: انظر عديث رقـ



 

 
ُُُ 

ف الغ ك كأياف  اقأته أالهالؾ دليؿ   ى أنه معـر كفػ، هػذا العػديث أيػاف كا ػ  أػمف مإف التعذير 
 أعد  ف الصكاب كهك اانعراؼ ال ررم.الغ ك ي

قػػاؿ اأػػف تيميػػ  رعمػػه ان: ) كقكلػػه إيػػارـ كالغ ػػك فػػ، الػػديف  ػػاـ فػػ، يميػػع أنػػكاع الغ ػػك فػػ، 
اا تمػػادات كاا مػػاؿ كسػػأب هػػذا ال  ػػظ العػػاـ رمػػ، اليمػػار كهػػك دا ػػؿ فيػػهن مثػػؿ الرمػػ، أالعيػػارة 

، ميانأػ  هػديهـ أم هػدم مػف رػاف قأ نػا يمت ػ االرأار أناءن   ى أنها أأ   مف الصغارن ثـ    ه أمػ
 .(ُ)كأف المشارؾ لهـ ف، أعض هديهـ ي اؼ   يه مف الهالؾ(احإأعادان  ف الكقكع فيما ه ركا فيه

ف الميغػػال، فػػ، الػػديف ييهػػد ن سػػه زيػػادةن  ػػف طاقتهػػا ككسػػعها كهػػذا  ػػالؼ إ:  ماانحا منقاا ي

 .(2)چۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ ۇ چ  ٹ ٹ الشرعن ف ـ ير ؼ الشارع العريـ الن س إا طاقتها

كسػػنته فػػ، الرػػكف فمػػثالن ال يػػؿ ل نػػكـ  رمػػا أنػػه أهػػذا الغ ػػك يرػػكف قػػد تعػػدل   ػػى فطػػرة ان 
كالراع ن كالنهار ل ترسب كالعمؿ فمف ييشد د   ى ن سه تيػدهلل أ ػاع نهػارهلل فػ، النػكـ كلي ػه فػ، التعػب 

 ش،ء.كأهذا يركف قد اأتعد  ف الناس كيانأهـ كرؿ ذلؾ ليس مف الشرع ف، 
 ط:ـغرغـاضت -2

إذا رػػاف اإلفػػراط فػػ، اامػػر المشػػركعن فػػإف الت ػػريط هػػك الأعػػد  ػػف الشػػرع أالر يػػ ن أك يز يػػانن 
.  كأيان راف ذلؾ فإنه معـر

فان سأعانه كتعالى هك الذم   ػؽ ال  ػؽ كهػك أ  ػـ أمػا يػن عهـ كمػا ي ػرهـن فرػؿ ااكامػر 

ٹ ٹ  هأعانه كتعػػالى أطا تػػه كرسػػكلى فيهػػا مصػػ ع  كرػػؿ النػػكاه، فيهػػا م سػػدةن لػػذلؾ أمػػر ان سػػ

 .(ّ)چڃ   ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ چ
أطيعكا أمرن كظاهرهلل ل كيكبن كتذييؿ اآلي  أاإل أار أف   ى الرسكؿ الأالغ ي يػد أػمف   ػى 
  الرسكؿ تك ي  رؿ ما ي ـز ل مرء ف، عياتهن كهذا التك ي  ليس شي ان رماليان أؿ لإللزاـ ف، اإلتأاع.
كل ت اانظػار لآل ػرة   ػى ا تأػار أنهػا دار ثػكابو ك مػاب دليػؿه   ػى ذلػؾن إذ أف الثػكاب يرػكف أعػد 

 تن يذ أمرو كايبن كالعماب يركف   ى ترؾ هذا اامر.

                                                 
 .َُٔص ُراط المستميـ جاقت اء الص -( اأف تيمي (ُ
 .ِٖٔ( سكرة الأمرة اآلي  (ِ
 .ِٗ( سكرة الما دة اآلي  (ّ



 

 
ُُِ 

أمرحإنهح يسحف حا ن مح فريطاحإنمارحا  فاريطحعلاىحمانح امح: "أما مف السن  فمف ذلؾ قكؿ الرسكؿ 
 .(ُ)"ةحاألخرىيصيحا صالةحد ىحيج ءح قتحا صال

كأعاديث أ رل رذلؾ كأقتصر   ى هذا الرالـ لك كح هذا اامرن فالرؿ يع ـ أف الأعد  ف 
.  االتزاـ أااكامر كالنكاه، معـر

 االعتطامػباضطظؼرػرضىػحدابػاضجوعر: -3
 إف الشرؿ أك المظهر فػ، اإلسػالـ لػه أهميتػه كقيمتػهن كقػد كردت اإلشػارة إلػى ذلػؾ فػ، قكلػه

 .(ِ) چپ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ    ڀڀ  ٺ        ٺ  ٺ  ٺ    ٻ  ٻ  ٻ  ٻٹ چ 
 ند رؿ مسيدن كلـ يمؿ ف، رؿ مسػيدن فالمسػايد مت رقػ  فػ،  زين أمر أات اذ أيمؿ ال ذافه

اارض فعندما يم ذ زينته  ند رؿ مسيد فيعافظ   ى هذهلل الزين  أشرؿ دا ـن كمف يه  أ رل فػإف 
ن فالمص ى يعاف ظ   ى مظهرهلل المتمثؿ أال أاس كالك كء  مس مػرات الصالة  مس مرات ف، اليـك

أم غالػػػب كقتػػػهن كهػػػذا دليػػػؿ كا ػػػ    ػػػى مرانػػػ  ااهتمػػػاـ أػػػالمظهر فػػػ، الشػػػريع  الغػػػراءن كظػػػاهرهلل 
 ل كيكب.

كهػػذا ااهتمػػاـ أػػالمظهر دكف أهميػػ  اليػػكهر أك الم ػػمكفن عيػػث إف ااهتمػػاـ أالم ػػمكف 
كمػف ذلػؾ قػكؿ النعمػاف أػف ن  ػمكف   ػى اليػكهرأساس ااهتماـ أالمظهر أؿ إننا نالعػظ تػمثير الم
نحفا حا ج ادحمتاغةحإذاحصالدتححأس" يمكؿ:  أشير ف، العديث المشهكر قاؿ: سمعت الرسكؿ   ا 

ذاحف ادتحف ادحا ج ادحكلاهحأسح  ا حا قلاب كرغػـ ذلػؾ نالعػظ الشػر ي  فػ،  ن(ّ)"صالححا ج ادحكلاهح ا 
ن كااأتعػاد  ػف اازيػاء العصػري رثير مف التصػرفات كمػف ذلػؾ: اا تنػاء أال أػاس أرثػر مػف ا ن لػالـز

ن كالػػذم يعػػـر الهي ػػات التػ، لهػػا    يػػات دينيػػ  أك  رقيػػ  أك غيػر المسػػ ميفتشػػأهان أ   ػى ا تأػػار أنهػػا
مذهأيػػ ن أمػػا اازيػػاء العاديػػ  التػػ، يشػػترؾ فيهػػا يميػػع النػػاس أغػػض النظػػر  ػػف أيناسػػهـ كديانػػاتهـ 

 .(ْ)فتأمى مأاع  ل يميع

                                                 
 .ُُّ( ق اء الصالة ال ا ت  صٓٓأاب ) -رتاب المسايد -( صعي  مس ـ(ُ
 .ُّ( سكرة اا راؼ اآلي  (ِ
 .َِص ُج أاب ف ؿ مف استأرأ لدينه( ِٓأاب ) -رتاب اإليماف -صعي  الأ ارم( (ّ
 .ِٕمعمد الكري ، ص -ت دراس  ف، ال كاأط( فمه ااكلكيا(ْ



 

 
ُُّ 

ذا تتأعنا نتا ج ا غ العأػادات  ػر تيػكهر نيػد أنهػا ت ػيع المماصػدن ك اهتماـ أالمظهر   ػى عسػاب الكا 
اليهكد كااكقات ف، غير ما ينأغ، ت ييعها فيهن ت يع مف ركعها كم امينها كه، ااهـن كرذلؾ 

 .(ُ)كتكسيع دا رة النماش أيف المس ميف ف، أمكر ليست يكهري 
ػشصرػاضذرغطظػرضىػتطبغقػاضحدود: -4

 ػػع العػػدكد فػػ، الشػػريع  منزلػػؽ  طيػػرن كانعػػراؼ يسػػيـ؛ انػػه يػػؤدم إلػػى إف  ػػدـ فهػػـ مك 
التيػػػرؤ   ػػػى التر يػػػر كتكاأعػػػهن كالشػػػريع  اإلسػػػالمي  متمث ػػػ  فػػػ، العأػػػاداتن كالمعػػػامالتن كااعػػػكاؿ 
الش صي ن كالسياسات الدا  يػ  كال ارييػ ن كاآلداب كاا ػالؽن فهػذهلل اامػكر ا ييػكز تررهػا نها يػانن 

 :مث  االذم نهدؼ لتعميمه كمف فهذا هك الشرع ا

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ٹ چ   قكله

ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ     ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ﮲ ﮳  ﮴   ﮵   

 .(2)چ﮶ ﮷  ﮸  

أمر ان أعأادته كنهى  ػف الشػرؾ كهمػا ممركنػاف أمك ػكع اإلعسػاف إلػى الكالػديف كااقػارب 
يف كهػػذا ااقتػػراف يػػدؿ   ػػى أف الشػػرع هػػذا هػػك كلػػـ نيػػد هػػذا ااقتػػراف كالييػػراف كاليتػػامى كالمصػػاعأ

 أإقام  العدكد.
منحكرنحيؤمنحبرلح ا ي محاآلخرحفليكرمحتيفهح مانحكارنحياؤمنحبارلح: "كقاؿ رسكؿ ان 
 .(ّ)"أ ح يصمتح ا ي محاآلخرحفليقيحخيراًح

اليػػػار كالمػػػكؿ الطيػػػب أك مػػػف شػػػركط اإليمػػػاف أػػػاليـك اا ػػػر إرػػػراـ ال ػػػيؼ ك  فمػػػد يعػػػؿ الرسػػػكؿ 
السركت كهذا الشرط يدؿ   ى أف الشرع يماـ أتعميؽ هذهلل اامكر كأمثالها كلـ يشترط لإليماف أاليـك 

 اآل ر إقام  العدكد كلـ يمرنه أه أي ان.
أمػػا العمكأػػات فهػػ، عالػػ  ا ػػطراري   نػػد كقػػكع اليػػرا ـ أػػؿ إنهػػا تػػدرأ أالشػػأهاتن كلػػك رانػػت 

 أها يعن، درأ الشرع كهذا معاؿ.أص ي  لما درأت إذ أف در 

                                                 
 .ِٕمعمد الكري ، ص -( فمه ااكلكيات دراس  ف، ال كاأط(ُ
 .ّٔ( سكرة النساء اآلي  (ِ
 .ُُص ٖ( مف راف يؤمف أان كاليـك اآل ر فال يؤذ يارهلل جُّأاب ) -رتاب اآلداب -( صعي  الأ ارم(ّ



 

 
ُُْ 

ػتتبعػاضرخصػاضغػؼغظ: -5
ن كالػػر ص (ُ): كهػػك )أف يم ػػذ مػػف رػػؿ مػػذهب مػػا هػػك ااهػػكف فيمػػا يمػػع مػػف المسػػا ؿ(  باامحا اارخص

 .(ِ)"إنحالحيدبحأنح ؤ ىحرخصهحكمرحيدبحأنح ؤ ىحعزاامه : " ثاأت  ف، الشرع لمكؿ النأ،
 .(ّ)يـ تتأعها أالتشه،أما  ف تتأع الر ص فمد نٌص ال مهاء   ى تعر 

إذ أف تتأػػػػػع ر ػػػػػص المػػػػػذاهب اايتهاديػػػػػ  كاليػػػػػرم كراءهػػػػػا دكف سػػػػػأب يعتأػػػػػر هركأػػػػػان مػػػػػف 
الترػػاليؼن كت  صػػان مػػف المسػػ كلي ن كهػػدمان لعػػزا ـ ااكامػػر كالنػػكاه،ن كيعػػكدان لعػػؽ ان فػػ، العأػػادةن 

يػػؼ  مكمػػان كه ػػمان لعمػػكؽ  أػػادهللن كهػػك يتعػػارض مػػع ممصػػد الشػػرع العرػػيـ مػػف العػػث   ػػى الت  
 .(ْ)ك  ى التر ص أص    اص ن كقد ا تأر الع ماء هذا العمؿ  امالن فسمان ا يعؿ

أمػػا إذا كيػػد سػػأب مسػػكغ ل ر صػػ  فييػػكز ذلػػؾ؛ اف الػػر ص إ ػػافي    ػػى رثػػرة أدلتهػػا أك 
تأمى ف، النهايػ  إ ػافي : أم  -صيغهان ك  ى ما ص  مف عث الشرع   يها كترغيأه ف، اا ذ أها

 .(ٓ)ف المر  يف فميه ن سه ف، اا ذ أها أك ف،  دمهأف رؿ أعد م
كير ػػ، أف نع ػػـ لتك ػػي  هػػذهلل المسػػمل  أف المشػػم  مػػثالن التػػ، تعتأػػر سػػأأان هامػػان مػػف أسػػأاب 
الػر ص ت ت ػؼ قػكة ك ػع ان أعسػب أعػكاؿ النػػاسن ف ػ، التنمػؿ ت ت ػؼ أػا تالؼ المسػافريفن كأزمنػػ  

ر  ػأطه كاطػػرادهلل فػػ، يميػػع ال  ػػؽن ف ػػـ يػػنط العرػػـ السػ رن كمدتػػه ككسػػا  هن كمػػا إلػػى هػػذا ممػػا يتعػػذ
 .(ٔ)أذات المشم  أؿ أسند إلى أمر آ ر مما يدؿ غالأان   يها كهك الس ر؛ انه مظن  عصكلها

ػغر:ـغـاضتص -6
التر ير ليس أمران سهالنن أك ق ي  يمرف مرايعتها كالنظر فيها كتصعيعها لما يترتب   يهػا 

ؾن أك دفع اليزي ن أك العربن كغيرهػان لػذا نيػد التشػديد مػف قأػؿ مف أعراـن راستأاع  الدـن كاامال
 :الشرع  ند هذا العرـ أؿ كالنه،  ف ذلؾن كمف ذلؾ

                                                 

 .ِّٓص ٔالأعر المعيط ج -ن الزررش،ََِْامع صشرح المع ،   ى متف يمع اليك  -اليالؿ المع ، (ُ)
 .ف، صعي  اليامع ُٖٖٓ: قاؿ الشيب االأان،: )صعي ( انظر عديث رقـن ٗٔص ِصعي  اأف عأاف ج( (ِ

 ِّٓص ٔالأعر المعيط ج -ن الزررش،ُّٗص ِالمستص ى ج -الغزال، (ّ)
 .َُْص ْالمكافمات ج -الشاطأ، (ْ)

 .ُّْص ُالمكافمات ج -الشاطأ،(ٓ) 
 .ُٓٔص ِِالمكسك   ال مهي  الركيتي  ج (ٔ)



 

 
ُُٓ 

ۀ   ۀ  ہ  ہ    ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳   ٹ چ     قكله

 .(ُ)چ﮴  

نه، يدؿ تماع اامر كاليدؿ   ى التعريـن فاي" ھ  ے" يدؿ   ى الكيكبن كالنه،" ھ "فاامر 
 ن إذ أنه ليس أمران  اديان فراف التشديد فيه أهذا ااس كبن فيعـر   ينا التهاكف فيه. طكرةال  ى 

سحيرماا حرجاايحيمػػكؿ: " أنػػه سػػمع النأػػ،  كنيػػد فػػ، السػػن  النأكيػػ  مػػا ركل  ػػف أأػػ، ذر 
ل  ػف أأػ، ن كمػا رك (ِ)"رجاًلحبر ف  وح سحيرميهحبار كفرحإسحار اّدتحعلياهحإنح امحيكانحصاردبهحكاذ ك

 .(ّ)"إذاحقريحا رجيحألخيهحيرحكرفرحفقدحبرءحبهحأدد مرقاؿ: " : أف رسكؿ ان هريرة 
إف رمػػػ، الغيػػػر أػػػالر ر يعػػػكد   ػػػى مػػػف رمػػػى أػػػه إذا لػػػـ يرػػػف رػػػافران أصػػػالنن كالنهػػػ، يمت ػػػ، 

فمػػد  أطريػػؽ شػػر ،صػػاعأها مع ػػكـ أػػالر ر رػػاف التعػػريـن كالعاصػػؿ أف مػػف ت  ػػظ أهػػذهلل الر مػػ ن إذا 
ف لـ يرف ريعت   ى الما ؿن كيتعمؿ أذلؾ هذا ال طم صدؽن   هك   ى  طر.إذا كا 

أػد  أستنتج مما سأؽ تعريـ التر ير مف غير دليؿ كا أرهاف كا ػعيف كلرػ، ني ػى اامػر ا
مف تك ي  مكانع التر ير أا كه، أرأع : )اليهؿن كال طمن كالتمكيؿ أك الشأه ن كاإلرراهلل(ن فمف كقع 

ػر    ػى فع ػه ف، ر رو  مالن أك  قكان ثـ أقيمت   يه العي  كأيي ف له أف  هذا ر ره ي يرج مػف الم ػ  فمصى
ٍرػػرىهللو ن متعٌمػػدان غيػػر م طػػئ كا متػػمٌكؿو فإن ػػه ير ػػر كلػػك رػػاف الػػدافع لػػذلؾ الشػػهكة أك أٌم  طا عػػان غيػػر مي

ن كهذا ما   يه أهؿ العؽ ك  يه ظاهريف إلى قياـ السا   إف شاء ان  .(ْ)غرضو دنيكمٍّ
 كا دراي  فه، رما أرل: ـكأما أ رار التر ير أغير   

 أث ال رق  أيف أفراد الميتمع. .1
 إأاع  الدماء كاامكاؿ. .2
 أيغار صدكر الناس أع هـ   ى أعض. .3
 فمد ثم  أفراد الميتمع أع هـ أأعض. .4

                                                 

 .ْٗسكرة النساء اآلي   (ُ)
 .ُٓص ٖ( ما ينهى مف السأاب كال عف جْْأاب ) -رتاب اادب -صعي  الأ ارم (ِ)

 .ِٔص ٖ( مف أر ر أ اهلل أغير تمكيؿ جّٕأاب ) -رتاب اادب -صعي  الأ ارم (ّ)
 .ُْكف أالمكؿ أك العمؿ أك اا تماد صالتكسط كااقتصاد ف، أف الر ر ير -الس م اؼ (ْ)



 

 
ُُٔ 



 

 
ُُٕ 

ػاضطبحثػاضرابع
ػأثرػاالظحرافػاضغصريػرضىػاألطن

كأاتيػػػاهللو سػػػ أ،   ػػى اامػػػف؛ اف اانعػػراؼ أيعػػػده  ػػػف يػػؤثر اانعػػػراؼ ال رػػرم أنسػػػأ و  اليػػ  
 ااستمام  الت، لها أأعاد ه،:

اسػػتمام  الغايػػ  التػػ، تمػػكـ   يهػػا العيػػاةن فالغايػػ  هػػ، ر ػػا رب العػػالميف فمػػف  اللهػػا يي هػػـ  أ  هاار:
 .(ُ)مغزل العياةن كيسير المرء أم هكمه أإييابو كايتهاد كأك ،و كأصيرة

ن فهػػك سػػ يـه مػػف (ِ)چۇ  ۆ  ۆچ ٹ ٹ  الػػذم تسػػير   يػػه العيػػاةناسػػتمام  المػػنهج  ثرنيهاار:

ۇ  ۇ  ۆ   ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ         ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  چ  جاا كيػػػػػػػػػػػػػا

 .(ّ)چى  ى

گ  ک  ک  کک   گ    ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  چ  ٹ ٹ، استمام  الما ميف   ى هذهلل العيػاة ثر ثهر:

 .(ْ)چگ  گ
ؿ إلى غاي  العياةن فاست داـ أدكات  اط   ل كصكؿ إلػى هػدؼ استمام  أدكات منهج الكصك  رابنهر:

صعي  است داـ  اطئن كاست داـ أدكات صعيع  أطريم  غيػر سػ يم  ل كصػكؿ إلػى هػدؼ صػعي  
اسػػت داـ  ػػاطئن فط ػػػب الع ػػـن كاامػػػر أػػالمعركؼ كالنهػػ،  ػػػف المنرػػرن كالشػػػكرلن ييػػب أف يرػػػكف 

رػػػكف مػػػف  ػػػالؿ  ػػػكاأط متمث ػػػ  فػػػ، الكسػػػطي  أطريمػػػ  سػػػ يم ن كتصػػػكيب هػػػذهلل اادكات كالكسػػػا ؿ ي
 كاايتهاد.
استمام  الك ، أالعياة مف  الؿ فهـ الكاقع كمتط أات العياةن ك ادات الميتمعن فدراستها  خرم هر:

 كفهمها فهمان دقيمان ييعط، نتا ج صعيع .
 الي : كأعد هذهلل النماط نك   أثر اانعراؼ ال ررم   ى اامف مف  الؿ اآليات كااعاديث الت

                                                 
 .ِٖص  اإليماف كأثرهلل ف، عياة اانساف -( عسف التراأ،(ُ
 .َّ( سكرة التكأ  اآلي  (ِ
 .ِٖ-ِٕ( سكرة الزمر اآلي  (ّ
 .ُُِ( سكرة هكد اآلي  (ْ



 

 
ُُٖ 

ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ   ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ  ٹ   قكلػػه

چ  چ  چ  چ  ڇ     ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ   ڈ     ڈ  ژ      ژڑ  ڑ  

 .(ُ)چک  ک   ک  ک  گ  گ     

فالطممنين  كالتمريف ف، اارض ك ده مف ان لمف آمػف كهػذا دليػؿه   ػى أف مػف انعػرؼ  ػف 

ن ك دـ ااسػتمرار   ػى اارضن إذ أعػد هػذا الك ػد اإليماف سيعيش ( ڑ  ک) ٹ ٹ ف،  كؼو

ې  ې  ې  ې  ىى      ائ  ائ  چ  ٹ ٹ: كهػػذا المعنػػػى ييؤرػػػدهلل صػػدر سػػػكرة المصػػػص

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ  ڀ  ڀ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   

 .(ِ)چڀ
رن ليػدؿ   ػى أف ف أعد ذرر شدة إيراـ فر كف مػف التمتيػؿ كااسػترأاافمد ياءت هاتاف اآليت

فػػإنهـ لػػك  اشػػكا فػػ،  ػػكؼ كز ػػر فػػإف اامػػاف كالتمرػػيف اامػػاف فػػ، ال رػػر الصػػعي ن كهػػك اإليمػػافن 

ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ      ڤ    چ ٹ ٹ كزاد هػذا التمريػد  نػدماأتػيهـ لصػع  فرػرهـ أإيمػانهـن 

 .(ّ)چڤ   ڤ   ڦڦ  ڦ    ڦ  ڄ     ڄ  ڄ  ڄ     
ن غيػػر أف الصػػكرة هنػػا أيمػػؿ كهػػ، صػػكرة أـ هافػػالت، ت ػػاؼ   ػػى كلػػدها ت ػػمه إلػػى صػػدر 

 ت م، أكلدها ف، الأعر كه، مطم ن  انها مؤمن  كاإليماف فرر صعي  فال  كؼ معه.
 ".ا م لمحمنح لمحا م لم نحمنح  رنهح يدق: "كقكؿ رسكؿ ان 

فإذا س ـ المس مكف مف يد كلساف اآل ريف فإنهـ سيعيشكف ف، أمف كأماف؛ اف أ طر ش،ء 
لميتمػػع ال سػػاف كاليػػدن كالعػػديث أشػػار إلػػى دريػػ و أ  ػػى كهػػ، أف يػػممف النػػاس أكيػػكد المػػؤمف   ػػى ا

 فييممنكنه   ى دما هـ كأمكالهـ كهذهلل دري ه  الي .

                                                 
 .ٓٓ( سكرة النكر اآلي  (ُ
 .ٔ-ٓ( سكرة التكأ  اآلي  (ِ
 .ٕ( سكرة الزمر اآلي  (ّ



 

 
ُُٗ 

ن ف يػػه دالػػ  كا ػػع    ػػى (ُ)" مح ي اانىحبااذم همحأدناار مؤحا مؤمناا نح  كرفااأحدماار: "كقكلػػه أي ػػان 
هػػـ رت ػػ  كاعػػدة فػػ، الػػدفاع  ػػف أن سػػهـن ك ػػدـ المػػؤمنيفن كهػػـ يػػد   ػػى مػػف سػػكاهـن ك دمػػاء تسػػاكم 

 لأع هـ الأعض كف، ذلؾ غاي  ااطم ناف كالهناء.
ك دـ دراس  أم ق ػي  ييػراد إظهػار العرػـ لهػا يػؤدم إلػى   ػؿو فػ، اامػف فمػد ركل أأػك داكد 
 ػػف  طػػاء  ػػف يػػاأر ر ػػ، ان  نهمػػا قػػاؿ:  رينػػا فػػ، سػػ رو فمصػػاب ريػػؿه منػػا عيػػر فشػػيه فػػ، 

ـ فسمؿ أصعاأه فمػاؿ: هػؿ تيػدكف لػ، ر صػ  فػ، التػيمـ؟ فمػالكا: مػا نيػد لػؾ ر صػ  رأسهن ثـ اعت 
ق ل قحق لهمحالاحأي أر أذلؾ فماؿ: " كأنت تمدر   ى الماءن فاغتسؿ فماتن ف ما قدمنا   ى النأ، 

 .(ِ)"أسح أ  احإذح محينلم ااحف نمرح فرءحا ن حا  ؤاياحإنمرحكرنحيكفيهحأنحي يممح ينصبحرأ ه
رـه  ظيـن كهنا أشنع اف الناس إذا   مػكا فأسأ ب ال تكل ال اط   قت كا ن سان مؤمن  كالمتؿ يي

أف أكامػػر الشػػرع تمتػػؿن فيتسػػأأكف فػػ، تن يػػر النػػاس  ػػف االتػػزاـ أالشػػرع كأي ػػان  ػػدـ اامػػف لعميمػػ  
 الطريؽ الصعي .

      ٱٻ    چ  ٹ ٹ رمػػػا أف اانعػػػراؼ ال رػػػرم سػػػأب أػػػؿ أسػػػاس فػػػ، الكقػػػكع فػػػ، اليػػػرا ـن

ن فن ػػ، قصػػد يريمػػ  المتػػؿ  ػػف المػػؤمف دليػػؿه   ػػى أف المنعػػرؼ (ّ)چٻ  ٻ  ٻ  پ  پ پ 
 فرريان هك الذم يتأنى مثؿ هذهلل اليرا ـ كتركف ف، منهج عياته كس كره.

الشػػرع ع ػػظ ل نػػاس أ را ػػهـن فعػػٌرـ التسػػاهؿ فػػ، قػػذؼ الػػتيهـ؛ اف هػػذهلل الر مػػات غالأػػان مػػا ك 
فػ، سػ ر فمصػأعت يكمػان   ػف معػاذ أػف يأػؿ قػاؿ رنػت مػع النأػ، تركف سأأان ف، النزاع كالشماؽن 

 قادحقريأان منه كنعف نسير فم ت يا رسكؿ ان أ أرن، أعمؿ يد  ن، الين  كيأا دن،  ف النار قػاؿ: "
نهح ي يرحعلىحمنحي رقحالحعليهح نبدحالح سح  ركحبهح اياًرح  قايمحا صاالةح  أ  ن حعنحعظيمح ا 

تاارنح  دااجحا بيااتحثاامحقااري:حأسحأد ااكحعلااىحأباا ابحا خياارحا صاا محجنااةح  ااؤ  حا زكاارةح  صاا محرم

گ  چ ا صدقةح طفئحا خطياةحكمرحيطفئحا مرءحا نررح صالةحا رجيحمنحج فحا لييحقريحثامح اال

گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  

                                                 
 .َٔٗح ِٖٔص ِج ( مسند أعمد(ُ
 ِٔ( الميركح يتيمـ صُِٓأاب ) -رتاب الطهارة -( سنف أأ، داكد(ِ
 .ِٗ( سكرة النساء اآلي  (ّ



 

 
َُِ 

عم دقح ذر ةح نرمهلحقلتحبلىحيرحثمحقري:حأسحأخبركحبرأسحاألمرحكلهح ح( ُ)چہ      ہ   ھ  ھ   ھ
ر اا يحال:حقااري:حرأسحاألماارحاإل ااالمح عماا دقحا صااالةح ذر ةح اانرمهحا جهااردحثاامحقااري:حأسحأخبااركح
نارح بمالكحذ كحكلهلحقلاتحبلاىحيارحنبا حال:حفأخاذحبل ارنهحقاري:حكافحعلياكح اذاحفقلاتحيارحنبا حالح ا 

ا نرسحف حا نررحعلىح ج  همحأ حعلىح مؤاخذ نحبمرحن كلمحبهحفقري:حثكل كحأمكحيرحمنرذح  يحيكبح
 .(ِ)"منرخر محإسحدصرادحأ  ن هم

مػػا   ػػف  مػؿو يد  ػػه الينػ  يػػدؿ   ػى شػدة عػػرص الصػعاأ   ػػف الأعػد  إف سػؤاؿ معػاذ 
لعػػديث  ػػف أررػػاف أا مػػف شػػمنه أف ييغ ػػب ان كأالتػػال، يرػػكف المػػهؿ إلػػى النػػارن كيػػكاب الرسػػكؿ 

، أهػػـ شػػ،ء كهػػك إمسػػاؾ ال سػػافن فػػ، ذلػػؾ دالػػ  كا ػػع  اإلسػػالـ كأأػػكاب ال يػػر كيمػػع ذلػػؾ ر ػػه فػػ
   ى  طكرته كأنه رأما يركف سأأان ف، كقكع المرء ف، الهاكي .

لػػذلؾ رػػاف  ؛أػػؿ تتعػػكؿ هػػذهلل الر مػػات إلػػى أفعػػاؿ نكأال عػػؿ فال سػػاف ا ييصػػدر ميػػرد ر مػػات

چ  چ  چ ٹ ٹ هن كالأغػ،ي منهػ،ه  نػالأغػ،إلػى النه، كتعريـ الرذب كالمذؼ كالتر ير الػذم ينتهػ، 

چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  

 .(ّ)چژ
كقػػد  ػػص ان أالػػذرر نك ػػان مػػف ال عشػػاء كالمنرػػرن كهػػك الأغػػ، اهتمامػػان أػػالنه،  نػػه كسػػدان 
لذريعػػ  كقك ػػه؛ اف الن ػػكس تنسػػاؽ إليػػه أػػدافع الغ ػػبن كتغ ػػؿ  مػػا يشػػم ه مػػف النهػػ، مػػف  مػػـك 

أػاءن فرػانكا يرثػر فػيهـ ال عشاء أسأب فيشيػك هلًل أػيف النػا س كذلػؾ أف العػرب رػانكا أهػؿ أػمس كشػيا   كا 
الأغ،   ى الغير إذا لم، المعيب أن سه مف أعد شي ان يررهه أك معام   يعدها ه يم  كتمصيران ف، 

كأػػذلؾ رػػاف ي ػػت ط   ػػى مريػػد الأغػػ، عسػػف الػػذب  مػػا يسػػميه الشػػرؼ كقػػأ  ميػػاكزة عػػد  نتعظيمػػه
ح.(ْ)اليزاء

                                                 
 .ُٕ-ُٔ( سكرة السيدة اآلي  (ُ
 .ُِ-ُُص ٓ( ما ياء ف، عرم  الصالةن جٖأاب ) -رتاب اإليماف  –( سنف الترمذم(ِ
 .َٗ( سكرة النعؿ اآلي  (ّ
 .ِٖٓص ُْلتعرير كالتنكير جا -( معمد الطاهر أف  اشكر(ْ



 

 
ُُِ 



 

 
ُِِ 

ػساضطبحثػاضخاط
ػرالجػاالظحرافػاضغصري

إف اانعراؼ ال ررم يؤثر   ػى العمػؿن الػذم هػك منػاط التر يػؼن ممػا يسػتد ، العمػؿ   ػى 
 ػػػػالج هػػػػذا اانعػػػػراؼن ليصػػػػ  العمػػػػؿن كتصػػػػعكا الأصػػػػيرةن كلترسػػػػيب اامػػػػف الشػػػػامؿ فػػػػ، ااذهػػػػافن 

كلي ن كالػػػػت  ص مػػػػف الشػػػػكا ب التػػػػ، تعرػػػػر صػػػػ ك الشػػػػرعن الػػػػذم يتسػػػػـ أالسػػػػماع ن كالمركنػػػػ ن كالشػػػػم
كالتكازفن كالعدؿن كرفع العرجن كاليسرن فاانعراؼ يطمس هذهلل المعالـ ااساسي ن كأنػاءن   يػه إذا مػا 
كيػػد اانعػػراؼ ال رػػرم ييػػب  اليػػه كيرػػكف ذلػػؾ أعػػدة  طػػكات مدركسػػ  تسػػهـ فػػ، تػػمميف ال رػػرن 

 -معاسػػػػأ المسػػػػاءل  كال -التمػػػػكيـ -المناقشػػػػ  كالعػػػػكار -كتعميػػػػؽ أمنػػػػه كه،:)الكقايػػػػ  مػػػػف اانعػػػػراؼ
 (.است صاؿ اانعراؼ ال ررم

 مرم   أع ها أع ان كاآلف أشرع ف، أيانها كت صي ها رما ي ،: ال طكاتكهذهلل 
ػاضخطوةػاألوضى:ػاضوشاغظػطنػاالظحرافػاضغصري: -1

: الكقايػػػ  ع ػػػظ الشػػػ،ء  مػػػا يؤذيػػػه  فااا حاسصاااطالحن (ُ): مػػػا يػػػكق، أػػػه الشػػػ،ءا  قرياااةحفااا حا لغاااة
 .(ِ)كي رهلل

أمنهػا: )ات ػاذ الكسػا ؿ كاإليػراءات العم يػ   ا  قريةحمانحاسنداراف رؼ كأرل أنه يمرف أف أ
 لع ظ ال رر كعمايته مف اانعراؼ(.

رما أف الكقاي  ياءت ف، مكا ع  دة ف، المرآف الرريـ؛ لتع ـ اإلنساف التداأير الكقا ي  مف  

قايػ  أمػا أ صػكص الك  ن(ّ)چٱ  ٻ  ٻ  ٻٹ چ  كالميتمػع كمنهػا قكلػهالفرد   رؿ  طر يػؤذم
ن (ْ) نػدما رآهلل يعمػؿ صػعي   مػف التػكراة   ػى  مػر مف اانعراؼ ال ررم فمد استنرر الرسػكؿ 

كفػػ، هػػذهلل المرع ػػ  ينأغػػ، أف تم ػػذ معا ػػف اامػػف ال رػػرم دكرهػػا فػػ، تعصػػيف العمػػؿ ككقايتػػه؛ لمنػػع 
ستثناءن عدكث اانعراؼ اأتداءنن كالعمؿ ف، هذهلل المرع    اـ كمكيه إلى يميع أفراد الميتمع دكف ا

                                                 

 .َُِٗص  ِالمعيـ الكسيط ج (ُ)
 .َّٕص  ُالتعري ات ج –اليريان، (ِ)

 .ُِٓسكرة اانعاـ اآلي   (ّ)
 .ِٔص رايع ال صؿ ااكؿ (ْ)



 

 
ُِّ 

  ى أف يركف ذلػؾ كفػؽ  طػط مدركسػ  أعنايػ  تعػدد فيهػا الغايػات كااهػداؼن كتعشػد لهػا الطاقػات 
كاإلمرانػػاتن كتعػػدد أػػرامج العمػػؿ ك طكاتػػه كمراع ػػهن كتعػػيف المعا ػػف المعنيػػ  أالتن يػػذن كالمعا ػػف 

لػـز اامػػرن كذلػػؾ  المعنيػ  أمراقأػػ  التن يػذن كالمعا ػػف المنػاط أهػػا تميػيـ النتػػا ج كتصػعي  المسػػار إذا
ر ػػه فػػ،  ػػكء المتغيػػراتن كفػػ،  ػػكء مػػا هػػك متكقػػع مػػف تغيػػرات كظػػركؼ مسػػتمأ ي ن كهػػذهلل المرع ػػ  

 .(ُ)ينأغ، أف تتصؼ أااستمراري ن كا ترتأط أظرؼن أك زمافن أك مراف معيف
 اضخطوةػاضثاظغظ:ػاضطظاشذظػواضحوار: -2

منحدعرحش،ء آ ر كف، العػديث :" مشتؽ مف العكرن كهك الريكع مف ش،ء إلى  ا د ارحف حا لغة:
ن أم ريػع إليػه مػا نسػب إليػه... كرػؿ شػ،ء تغيػر مػف عػاؿ (ِ)"رجاًلحبر كفرح  ايسحكاذ كحداررحعلياه

 .(ّ)إلى عاؿن فمد صار يعكر عكران 
) نكع مػف العػديث أػيف ش صػيف أك فػريميفن كيػتـ فيػه تػداكؿ الرػالـ أينهمػا   ا د ارحف حاسصطالح:

مثر أعػػػدهما دكف اآل ػػػرن كيغ ػػػب   يػػػه الهػػػدكءن كالأعػػػد  ػػػف ال صكصػػػي  أطريمػػػ  متراف ػػػ ن فػػػال يسػػػت
 :كالعكار له أصؿ ف، الشرع ن(ْ)كالتعصب(

ن كهذهلل اآلي  صريع  ف، معاكل  مف الريؿ المؤمف إصالح (ٓ)چ ڤ  ڤ    ڤ  ڦ   ڦٹ ٹ چ 
 :  لػػػهفرػػػر الريػػػؿ الػػػذم انعػػػرؼ فرػػػرهلل منتهيػػػان إلػػػى إنرػػػار فرػػػرة  طيػػػرة أا كهػػػ، إنرػػػار الػػػنعـن قػػػا الن 

ن كرػػػػاف هػػػػذا العػػػػكار أعػػػػد انعػػػػراؼ فرػػػػر (ٔ)چڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چچ
الريػػؿن فهػػذهلل ال طػػكة تػػمت، أعػػد مرع ػػ  الكقايػػ  فػػ، صػػد اافرػػار المنعرفػػ  مػػف الكصػػكؿ إلػػى اافػػراد 

 كالميتمعاتن سكاء راف مصدرها دا  يانن أك  ارييان.

                                                 

 .ٕٔنعك ميتمع آمف فرريان ص  - أد الع يظ المالر، (ُ)
 .ُِْٓٔح ّٗٔص ّٓمسند أعمد ج (ِ)

 .ُِٕص  ْلساف العرب ج -اأف منظكر(ّ) 
 .ُُنمالن  ف فمه العكار مع الم الؼ ص ٔالندكة العالمي  ل شأاب اإلسالم، ص  -ف، أصكؿ العكار (ْ)

 .ّٕسكرة الرهؼ آي   (ٓ)
 .ّٕسكرة الرهؼ آي   (ٔ)



 

 
ُِْ 

فمػػاؿ: يػػا رسػػكؿ انن ا ػػذف لػػ،  أتػػى النأػػ،  قػػاؿ: إف فتػػى شػػاأان   كفػػ، العػػديث  ػػف أأػػ، أمامػػ 
. قػػاؿ: في ػػس قػػاؿ: ادنااهاحفاادنرحمنااهحقريباارً"أالزنػػان فمقأػػؿ المػػـك   يػػه فزيػػركهلل كقػػالكا: مػػه مػػه فمػػاؿ: "

قػاؿ: ا. قػاؿ:  أف دباهحسبن اكل"". قاؿ: " سحا نرسحيدب نهحألمهر همقاؿ: ا. قاؿ: "  أ دبهحألمكل""
".  سحا نارسحيدب ناهحألخا ا هم" قػاؿ: ا. قػاؿ: "أف دباهحألخ اكلاؿ: "". قػ سحا نرسحيدب نهح بنار هم"

" قػاؿ: ا. أف دبهح خر  اكل". قاؿ:" سحا نرسحيدب نهح نمر هم" قاؿ: ا. قاؿ: "أف دبهح نم كلقاؿ: " 
ا لهامحاافاارحذنبااهح طهاارحقلبااهاح". قػػاؿ: فك ػع يػػدهلل   يػه كقػػاؿ: " سحا ناارسحيدب نااهح خارس همقػاؿ: "

 .(ُ)"فلمحيكنحبندحذ كحا ف ىحيل فتحإ ىح  ءاؿ: " ق دصنحفرجه
كهػػذهلل ال طػػكة مهمػػ  فػػ،  ػػالج اانعػػراؼ ال رػػرمن  اصػػ  كأف المعررػػ  فرريػػ  فػػ، ااصػػؿن 
كهػػػك مػػػا يسػػػتد ، مكايهػػػ  ال رػػػر أػػػال ررن  ػػػف طريػػػؽ العػػػكار كالنمػػػاش المأنػػػ،   ػػػى أصػػػكؿ   ميػػػ  

؛ لترسػػػيب المنا ػػػات أمػػػا هػػػك سػػػ يـ مػػػف سػػ يم ن كالمػػػا ـ   ػػػى أيػػػاف اادلػػػ  كالأػػػراهيف الصػػػادق  المػػؤثرة
المعتمدات كاافرارن كز ز   يذكر اانعراؼ ال رػرم فػ، ن ػكس أصػعاأهن كأيػاف اا طػاء كالمثالػب 

ن كمػػع المنعػػرؼ فػ، ت ػػؾ اافرػػارن كتك ػي  مػػا قػػد يترتػب   يػػه مػػف آثػار  طيػػرة تهػػدد عػام ، ال رػػر
لمػػؤه يف ل ميػػاـ أمثػػؿ هػػذهلل المهمػػ  مػػف أيػػؿ إشػػراؾ العػػدد المناسػػب مػػف الع مػػاء كالم رػػريف كالأػػاعثيف ا

 .(ِ)الت ييؽ   ى اافرار الهدام ن كرد أصعاأها إلى يادة الصكاب
 اضخطوةػاضثاضثظ:ػاضتػوغم:ػ -3

ن (ّ)كهػك مشػتؽ مػف ال عػؿ قػٌكـن فيمػاؿ: قػٌكـ المعػكج أمعنػى  ٌدلػهن كأزاؿ ا كيايػه ا  ق يمحف حا لغة:

 .(ْ)"چڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺچ  ٹ ٹ   سكرة التيف كقد كرد ل ظ التمكيـ ف،
يمرف أف أ ػع لػه تعري ػان كهػك: )العم يػ  التػ، نسػتطيع مػف  اللهػا إصػدار   ا  ق يمحف حاسصطالح:

 أعراـ اتياهلل فررو انطالقان مف منظكر الشريع  كالعمؿ   ى إصالعه(.

                                                 

 .ُُِِِح ْٓٓص ّٔمسند أعمد ح (ُ)
 .ٖٔ-ٕٔنعك ميتمع آمف فرريان ص  - أد الع يظ المالر، (ِ)

 .ُْٕٖالمامكس المعيط ص (ّ)
 .ْسكرة التيف اآلي   (ْ)



 

 
ُِٓ 

ه يع ػـ كقد عثػت الشػريع    ػى تمػكيـ اإلنسػاف لمػا يػراهلل مػف أ طػاءن ك ػدـ الصػمت عيالهػان طالمػا أنػ
أالسػهر أعدـ صكاأها؛ اف الميتمع المسػ ـ يسػد كاعػدن إذا اشػترى   ػك منػه تػدا ى سػا ر اليسػد 

 ى.كالعم
إف العمؿ ف، هذهلل ال طكة يأػدأ مػف التميػيـ ل  رػر المنعػرؼن كتمػدير مػدل  طكرتػهن أا تأػار 

ال رػػػر  ذلػػػؾ نتييػػػ  عتميػػػ  ل عػػػكار كالمناقشػػػ ن ثػػػـ ينتمػػػؿ العمػػػؿ إلػػػى مسػػػتكل آ ػػػرن هػػػك تمػػػكيـ هػػػذا
كتصػػعيعه أمػػدر المسػػتطاعن كهػػذهلل ال طػػكة تػػرتأط أسػػاأمتهان عيػػث تمػػـك المعا ػػف المعنيػػ  أػػالعكار 
كالمناقش  أتمييـ ما يعم ه هؤاء اافراد مف أفرار منعرف ن كتمييـ م اطرهان كما قد يترتب   يها مف 

نػاع الطػرؼ اآل ػر أ ماؿ إيرامي ن فمد ا يؤدم العػكار الغػرض منػهن كا يػني  فػ، الكصػكؿ إلػى إق
أالعدكؿ  ف انعرافهن كلذلؾ فإف مف كايب المعا ف المعني  العمؿ   ى تمػكيـ هػذا اانعػراؼ أرػؿ 
الكسػػا ؿ كالسػػأؿ المتاعػػ ن أمػػا ا يتعػػارض مػػع المكا ػػد الشػػر ي ن كاانظمػػ  المر يػػ ن فػػإذا لػػـ تػػني  

 .(ُ)انتمؿ العمؿ إلى المساءل  كالمعاسأ 
 واضطحادبظ:اضخطوةػاضرابطظ:ػاضطداءضظػ -4

فػال أػد مػف  -الكقاي ن المناقش  كالعػكارن التمػكيـ -إذا لـ تؤت ال طكات الثالث  الساأم  أر ها
المساءل  كالمعاسأ ن لمنع  طر أمن،ن مف يراء هذا ال ررن أك عتػى سػرياف ال رػر المنعػرؼ ل  ػات 

 أ رل دا ؿ الميتمع.
م ػػاء الػػذم يتػػكلى إصػػدار العرػػـ إف ذلػػؾ منػػكط أػػاايهزة الرسػػمي  المعنيػػ ؛ كصػػكان إلػػى ال

الشػػر ، فػػ، عػػؽ مػػف يمثػػؿ هػػذا ال رػػر؛ لعمايػػ  الميتمػػع مػػف الم ػػاطر التػػ، قػػد تترتػػب   يػػه؛ إذ ا 
يمرػػف أف يتػػرؾ ال ػػرد المنعػػرؼ فرريػػان دكف المسػػاءل ن فمػػد يتسػػأب نتييػػ  انعرافػػه ال رػػرم فػػ، تهديػػد 

لمزيػػد مػػف ااتأػػاعن كذلػػؾ ييعػػؿ اامػػف كااسػػتمرارن أك يعمػػؿ   ػػى نشػػر فرػػر منعػػرؼن كاسػػتمطاب ا
 .(ِ) اامر يت اقـن كتركف معاليتها أرثر صعكأ  كتر   

 
 

                                                 

 .ٖٔنعك ميتمع أمف فرريان ص - أد الع يظ المالر، (ُ)
 .ٖٔنعك ميتمع آمف فرريان ص  - أد الع يظ المالر، (ِ)



 

 
ُِٔ 

ػاضخطوةػاضخاطدظ:ػادتئصالػاالظحرافػاضغصري: -5
زالتػه ييػب أف ترػكف  ن كا  مما سأؽ تأيف أف اانعراؼ ال ررم  ػرر ييػب إزالتػه؛ انػه معػـر

لمنعػرؼن كأثػرهلل   ػى ال ػرد كالميتمػعن أطريم  مناسأ  فمف  الؿ التمػكيـ نتعػرؼ   ػى طأيعػ  ال رػر ا
 فتأعان لذلؾ تركف اإلزال  معركم  أهن كيت   ذلؾ مف  الؿ اات،:

حا  اصريحاسندرافحب ببحا  فريط: -1
 كهك أارز المعالـن أكرد مثاليف   يه فمط:

حا مثريحاأل ي:

ن (ُ)چٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ   ٹٹ  ڤ  ڤ    ڤ  ٹ چ       قكلػػػػػػػػػػػػػػػػػه
ل  ػػف  ا شػػ  ر ػػ، ان  نهػػا أف قريشػػان أهمهػػـ شػػمف المػػرأة الم زكميػػ  التػػ، سػػرقت كرػػذلؾ مػػا رك 

 فمػػالكا كمػػف ييتػػرئ   يػػه إا أسػػام  أػػف زيػػد عػػب رسػػكؿ ان  فمػػالكا كمػػف ير ػػـ فيهػػا رسػػكؿ ان 
أ  افمحفا حدادحمانحداد دحالحثامحقارمحفرخ طابحثامحقاري:حإنمارح: "فمػاؿ رسػكؿ ان  فر مه أسام 

ذاح روحفايهمحا تانيفحأقارم احعلياهحأ لكحا ذينحقب لكمحأنهمحكرن احإذاح روحفيهمحا  ريفح رك قح ا 
 .(ِ)"ا ددح ايمحالح  حأنحفرطمةحبنتحمدمدح رقتح قطنتحيد ر
 فمطع اليد منع  ل سارؽ مف تررار  م ي  السرق  كزير لغيرهلل.

حا مثريحا ثرن :

ڈ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ٹ چ   قكلػػػػػػػػػه

ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  

أف ناسان أك رياان مف  رؿ ك رين   ن كرذلؾ ما ركل  ف أنس أف مالؾ (ّ)چڱ  ڱ  ں     
كتر مػكا أاإلسػالـ كقػالكا يػا نأػ، ان إنػا رنػا أهػؿ  ػرع كلػـ نرػف أهػؿ ريػؼ  قدمكا   ػى رسػكؿ ان 

أػػذكد كأػػراع كأمػػرهـ أف ي ريػػكا فيػػه فيشػػرأكا مػػف ألأانهػػا  ؿ ان كاسػػتك مكا المدينػػ  فػػممر لهػػـ رسػػك 
كاسػتاقكا الػذكد  كأأكالها فانط مكا عتى رانكا ناعي  العرة ر ركا أعد إسالمهـ كقت كا را ، رسػكؿ ان 

                                                 

 .ّٖسكرة الما دة اآلي   (ُ)

 .ُٕٓص ْ( ما ذرر  ف أن، إسرا يؿ جٖٓأاب ) -رتاب اانأياء -صعي  الأ ارم (ِ)
 .ّّسكرة الما دة اآلي   (ّ)



 

 
ُِٕ 

فأعػػث الط ػػب فػػ، آثػػارهـ كأمػػر أهػػـ فسػػمركا أ يػػنهـ كقطعػػكا أيػػديهـ كتررػػكا فػػ، ناعيػػ   فأ ػػ  النأػػ، 
 .(ُ)تكا   ى عالهـ"العرة عتى ما

ن كالعمكأػػ  المترتأػػ    يػػهن لمػػا أشػػا كا ال ػػكؼ فػػ، الميتمػػعن فرانػػت العمكأػػ  أشػػارت اآليػػ  إلػػى الأغػػ،
 أهذهلل الدري  مف الصعكأ  لشنا   ما أقدمكا   يه.

ػادتئصالػاالظحرافػبدببػاإلسراط: -2
يتيف ذا عأػؿ ممػػدكد أػيف السػػار فػإ قػاؿ: د ػؿ النأػػ،  كذلػؾ مػا ركل  ػػف أنػس أػف مالػػؾ 

سحُدلُّا ُقح يصايحأدادكمح: "ما هذا العأؿ قػالكا: هػذا عأػؿ لزينػب فػإذا فتػرت تع مػت فمػاؿ النأػ،  فماؿ
 . (ِ)"ن رطهحف ذاحف رحفليقند

 فػػممرهلل أعػػؿ العأػػؿ دليػػؿ كيػػكب است صػػاؿ اانعػػراؼ كمظػػاهرهللن كلػػك لػػـ يرػػف كايأػػان لمػػا أمػػر
 طػب إذا هػك أريػؿ قػا ـ فسػمؿ  نػه ي قػاؿ أينمػا النأػ،   كرذلؾ ما ركل  ف اأف  أػاس نأع ه

مااارقح: "فمػػػالكا: أأػػػك إسػػػرا يؿ نػػػذر أف يمػػػـك كا يمعػػػدن كا يسػػػتظؿن كا يػػػتر ـن كيصػػػكـن فمػػػاؿ النأػػػ، 
 .(ّ)"فلي كلماح  ي  ظياح  يقنداح  ي محص مه

ػػ ا كأ ػػذكا رهللفػػ، قكلػػه "مي " تع ػػيـ ل صػػعاأ  أا يسػػمعكا ام  منعػػرؼ أف يمػػيـ أػػيف أظهػػرهـ كا 
ل طأتهن اهمي  هذا ال عؿ  صعي  الم اهيـ  ال طم  ندهللن كيؤرد ذلؾ قطع الرسكؿ   ى  اتمهـ ت

   ى أنه منرر ييب إزالته.

                                                 

 .ُِٗص ٕ( مف  رج مف أرض ا تاليمه جِٗأاب ) -رتاب الطب -ي  الأ ارمصع (ُ)

 .ْٓص ِ( ما يررهلل مف التشديد ف، العأادة جُٖأاب ) -رتاب التهيد -صعي  الأ ارم(ِ) 
 .ُّْص ٖ( النذر فيما ا يم ؾ كف، معصي  جُّأاب ) -رتاب اايماف كالنذكر -صعي  الأ ارم (ّ)



 

 
ُِٖ 

 اخلامتة:

أعد هذهلل اليكل  الممتع  ف، رعاب اامف ال ررم ف، الشريع  اإلسالمي  يطيب ل، أف 

 أسيؿ أأرز ما تكص ت إليه مف نتا ج كتكصيات كه،   ى النعك اآلت،:

يػػػػه عػػػػديثان قػػػػد  رفتػػػػه أمنػػػػه:  ال رػػػػرم رمررػػػػب كصػػػػ ، تػػػػـ ااصػػػػطالح   إف اامػػػػف .ُ
ااطم نػػاف العاصػػؿ أسػػأب فهػػـ ركح شػػرع ان تعػػالىن كمػػا يػػؤدم إليػػه ذلػػؾ مػػف  ػػدـ 

  ف كسطي  هذا الشرع.انعراؼ ال رد أك اليما   
أهميته أعيث يتعرؼ ال رد   ى إف اامف ال ررم له أصؿ شر ،ن كمف هنا رانت له  .ِ

إلػػػػى الطريػػػؽ المسػػػتميـ ليطمػػػػ ف   ػػػى صػػػع  منهيػػػػه فػػػ، ظػػػؿ هػػػػذهلل  الكصػػػكؿ طػػػرؽ
المتغيػػرات الصػػعأ ن كرػػذلؾ ا أػػد مػػف تعديػػد الكيهػػ  كتصػػعي  الطريػػؽ كالعػػكدة إلػػى 
المسػػار الصػػعي  عتػػى ا يمػػع ال ػػرد فيمػػا يغ ػػب ان كيظػػف أنػػه يعسػػف صػػنعان لػػذلؾ 

 راف تعميؽ اامف ال ررم كايأان شر يان.
لمسػػػيد كالتع ػػػيـ كاإل ػػػالـ كأدكارهػػػـ فػػػ، تعميػػػؽ اامػػػف هػػػ، امعا ػػػف اامػػػف ال رػػػرم  .ّ

 ال ررم.
إف لرمف ال ررم كسا ؿ لتعميمػه مسػتمدة مػف مأػادئ الشػريع  اإلسػالمي  كمنهػا اامػر  .ْ

أػػالمعركؼن كالنهػػ،  ػػف المنرػػرن كالشػػكرلن كرػػذلؾ الع ػػـ الشػػر ،ن كمنػػع الهيػػرة إلػػى 
 لكسا ؿ.أالد غير المس ميفن مك عان العرـ الشر ، لرؿ مف ت ؾ ا

إف لرمػػػف ال رػػػرم معػػػايير ك ػػػكاأط ليسػػػت  شػػػكا ي  تػػػتعرـ أهػػػا ااهػػػكاء كالرغأػػػاتن  .ٓ
 كلرنها معرمات كه،: الكسطي  كاايتهاد.

إف اانعراؼ ال ررم منزلؽ  طيرن كنتا يه يسيم ن لذلؾ  رفته أمنه: العدكؿ كالميؿ  .ٔ
  ف فرر الطريؽ المستميـ كمياكزة العد الشر ، إفراطان كت ريطان.

ها  نستطيع مف  اللها أف ن ع  طكات ل عالج فػ،  ػك  ان ال ررم أسأاأ لالنعراؼف إ .ٕ
 سالـ كمماصدهلل.كمنها: الأعد  ف رتاب ان كسن  رسكلهن كاليهؿ أكسطي  اا



 

 
ُِٗ 

مظػػاهر كسػػػمات تك ػػ  لنػػػا ش صػػي  ال ػػػرد المنعػػرؼ لتسػػػهيؿ  ال رػػػرم لالنعػػراؼإف  .ٖ
تعصػيف العمػػؿ  ػف الزلػػؿ ميف ال رػػر ك  اليػه فػػ،  طػكات  م يػػ  تسػهـ فػػ، تػم م يػ  

 كالشطط.
 شمكلي  الشرع ليكانب العياة أعيث ييد رؿ صاعب عاي  أغيت فيه. .ٗ

 التوصيات:

مف قأؿ الع ماء كالأاعثيف ف، مياؿ الشريع  اإلسالمي  ف،  الدارسيف فت  المياؿ أماـ .ُ
الرتاأػػػ  لإلمػػػاـ أيميػػػع يكانػػػب اامػػػف ال رػػػرم فػػػ، الشػػػريع  اإلسػػػالمي ن كالعمػػػؿ   ػػػى 

 مزيد مف ال كاأط الشر ي  الت، تعمؿ   ى إرساء معالمه كك كح أنيانه.ك ع ال
مػػع رػػؿ ف ػػات الميتمػػع لػػذا فهػػ، مطالأػػ  ل عمػػؿ  إف لمعا ػػف اامػػف ال رػػرم تكاصػػالن  .ِ

  ى  اتمها ك ع مناهج  اص  لتعميؽ تعميمهن كأف تم ذ كزارة الترأي  كالتع يـ   ى 
 اامف ال ررم.

ع  فػػ، اارض ل عمػػؿ   ػػى تعميػػؽ اامػػف ال رػػرمن التعػػرؾ كالسػػياييػػب   ػػى الع مػػاء  .ّ
ن كتصػػػػػدر الع مػػػػػاء كك ػػػػػع قكا ػػػػػد تعميمػػػػػهن كترػػػػػكف نمطػػػػػ  انطالقهػػػػػـ هػػػػػ، المسػػػػػايد

 الميتهدكف لرؿ ق ي  عديث  إلظهار العرـ الشر ، ف يها.
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
َُّ 
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 ـن الطأع  ااكلى.ُُٗٗق/ُُْٖمي ن ااشأاهلل كالنظا رن دار الرتب الع - رجحا دينحا  بك   .19
 ن الطأع  الثالث .ََِٓق/ُِْٔميمكع ال تاكلن دار الكفاءن  - ق حا دينحأدمدحبنح يمية  .21

21.  
حا زمخ ري حا دو أساس الأالغ ن تعميؽ معمد أاسؿ السُّكدن دار الرتب الع مي ن  -جرر

 ـن الطأع  ااكلى.ُٖٗٗق/ُُْٗ
 ـن الطأع  الثاني .ُٕٗٗق/ُُْٖظا رن مرتأ  نزار الأازن ااشأاهلل كالن -جاليحا دينحا  ي ط   .22

حا مدل   .23 شرح المع ،   ى متف يمع اليكامعن طأع  مصط ى الع أ، مصرن الطأع   -ا جالي
 الثاني .

 .ُِٖٗالمعيـ ال  س ،ن دار الرتاب ال أنان،ن  -جمييحصليبر  .24

ك ثماف  ميري  كس يماف العرشن معالـ التنزيؿن تعميؽ معمد النمر  -ا د ينحبنحم ن دحا بغ ي  .25
 ـن الطأع  ااكلى.ُٖٗٗق/َُْٗدار طيأ ن 

 الم ردات ف، غريب المرآفن تعميؽ معمد سيد ريالن،. -ا د ينحمدمدحا مفتي  .26
 ـن الطأع  ااكلى.ُٕٗٗق/ُُْٖمغن، المعتاجن دار المعرف  أيركتن  -ا خطيبحا  ربين   .27
 كف رقـ الطأع .ـن دُٕٗٗق/ ُّٗٗم تار الصعاحن  -ا رازي  .28

29.  
الكسطي  ف، اإلسالـ كأثرها ف، تعميؽ اامفن المي   العرأي  ل دراسات  - نيدحبنحفر ححا مغرم  
 ّٖن العددُٗاامني  كالتدريبن المي د 

 .ُٕٖاامف ال ررم اإلسالم،ن مي   اامف كالعياةن  دد - نيدحبنحم فرحا  ادع   .31
 سنف أأ، داكد - لمرنحأب حدا د  .31
 ف، ظالؿ المرآف -طب يدحق  .32
 الطأع  الثاني . -قُّّٗااـن  -ا  رفن   .33
 ركح المعان،ن دار إعياء التراث أيركت. - هربحا دينحاآل      .34
 ال الف  اإلسالمي  -صردوحننمرن  .35
 ق.َُّْرفع العرج ف، الشريع  اإلسالمي ن يامع  أـ المرل  -صر ححعبدحالحدميد  .36

ح دسن  .37 حارنم قن الطأع  ُُْٕمهي  الرأرل كما ت رع  نهان دار أ نسي ن المكا د ال  -صر ح
 ااكلى.

 ـن الطأع  ااكلى.ََُِق/ُُِْإصالح ال رر اإلسالم،ن دار الهادمن -طهحجربرحا نل ان   .38
 ـن الطأع  الثالث .ُٕٖٗق/َُْٕنظاـ العرـ ف، اإلسالـن دار الن ا سن  -ظرفرحا قر م  .39
 إسالمي ن نه   مصر. الت رير فري   -عبرسحمدم دحا نقرد  .41
 ـ.ََِٗق/َُّْنعك ميتمع آمف فرريانن الرياضن  -عبدحا دفيظحا مر ك   .41

اانعراؼ ال ررم كأثرهلل ف، اامف ف،  كء المرآف الرريـن مي   العدؿن  -عبدحا دميدحا  ديبرن   .42
 ق.َُّْن ُْالعدد
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 اليكاهر العسافن مؤسس  اا ظم، أيركت. -عبدحا ردمنحا ثنر ب   .43

ـن الطأع  ََِِق/ُِِْعميم  ال رر اإلسالم،ن دار المس ـ الرياضن  -ا ردمنحا زنيديعبدح  .44
 الثاني .

حا ردمنحا  ديس  .45 الشريع  اإلسالمي  كدكرها ف، تعزيز اامف ال ررمن  مف رتاب اامف  -عبد
 ـن الطأع  ااكلى.ََِٓق/ ُِْٔال ررمن إصدار يامع  نايؼ ل ع ـك اامني ن الرياضن 

 أصكؿ الترأي  اإلسالمي  -ردمنحا ندال يعبدحا   .46

حا  الم  .47 حعبد حبن حا نزيز قكا د ااعراـ ف، إصالح ااناـن تعميؽ نزيه عمادن ك ثماف  -عبد
 ـن الطأع  ااكلى.َََِق/ُُِْ ميري ن دار الم ـ دمشؽن 

 المكا د ال مهي  الرأرل -عبدحا نزيزحعزام  .48

حا قردرحع دة  .49 ـن الطأع  ُٕٕٗق/ُّٕٗكني ن الم تار اإلسالم،ن اإلسالـ كأك ا نا المان -عبد
 ال امس .

اآلداب الشر ي ن تعميؽ شعيب اارنؤكط ك مر المياـن مؤسس  الرسال ن  -عبدحالحمدمدحبنحمفلح  .51
 ـن الطأع  الثالث .ُٗٗٗق/ُُْٗ

 ق.ُُُْؼ سعدن دار الييؿ أيركتن ؤك السيرة النأكي ن تعميؽ  أد الر  -عبدحا ملكحبنح  رم  .51
 . ف الطأع  الثامن  لدار الم ـ -مرتأ  الد كةن   ـ أصكؿ ال مه -عبدحا   ربحخالف  .52

ن الطأع  ُٖٗٗق/َُْٗالمكا د ال مهي  مع الشرح المكيزن دار الترمذمن  -عزتحعبيدحا دعرس  .53
 الثالث .

دن التكسط كااقتصاد ف، أف الر ر يركف أالمكؿ أك العمؿ أك اا تما -عل يحعبدحا قردرحا  قرف  .54
 ـن الطأع  ااكلى.ُٗٗٗق/َُِْدار اأف الميـ الدماـن 

 المع ،ن تعميؽ أعمد معمد شاررن مطأع  النه  . -عل حأدمدحبنحدزم  .55

حا  بك   .56 حا كرف  حعبد قن َُْْاإلأهاج ف، شرح المنهاجن دار الرتب الع مي  أيركتن  -عل 
 الطأع  ااكلى.

 ـ.ُٖٓٗأيركتن التعري اتن مرتأ  لأناف  -عل حمدمدحا جرجرن   .57
 الكسطي  ف، المرآف الرريـ -عل حمدمدحا صالب   .58

حا مر ردي  .59 حمدمد العاكم الرأيرن تعميؽ   ، معكض ك ادؿ  أد المكيكدن دار الرتب  -عل 
 ـن الطأع  ااكلى.ُْٗٗق/ُُْْالع مي ن 

 ـ.ََِٕق/ُِْٖفمه العكار مع الم الؼن الدار ااثري ن  -ف د حعبدحالحا م صل   .61
 ـن الطأع  ااكلى.ُُٖٗق/َُُْالت سير الرأيرن دار ال رر  -ا رازيحمدمدحرحا دينفخ  .61

حا رازي  .62 حا دينحمدمد المعصكؿ ف،   ـ أصكؿ ال مهن تعميؽ طه ياأر الع كان،ن مؤسس   -فخر
 الرسال .
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 طرؽ انتهاء كاي  العراـن مؤسس  الرسال . -كريدحي  فحقرع ش  .63

ن نهياف اا ظم،ن مؤسس  زايد أف س طاف آؿن تعميؽ معمد مكطم اإلماـ مالؾ -مر كحبنحأنس  .64
 .ااكلىـن الطأع  ََِْق/ُِْٓ

ـن َُٖٗق/ََُْالمامكس المعيطن الهي   المصري  العام  ل رتاب  -مجدحا دينحا فير زحآبردي  .65
 دكف رقـ الطأع .

الطأع   ـنُّٖٗق/َُّْاامر أالمعركؼ كالنه،  ف المنررن دار ال رقافن  -مدمدحأب حفررس  .66
 الثاني .

 ـ.َُٖٗالنظاـ السياس، ف، اإلسالـن  -مدمدحأب حفررس  .67

حا  هر  رن   .68 حأدمد الم ؿ كالنعؿن تعميؽ معمد سيد ريالن،ن دار المعرف  أيركتن  -مدمد
 ق.َُْْ

 اليامع اعراـ المرآفن تعميؽ هشاـ سمير الأ ارمن دار  الـ الرتب.-مدمدحأدمدحا قرطب   .69
 ق.ُُّْاامف كالتنمي ن مرتأ  العأيرات الرياضن  -مدمدحأدمدحنصير  .71
 .قن الطأع  ااكلىُِِْصعي  الأ ارمن دار طكؽ النياةن  -مدمدحإ مرعييحا بخرري  .71
 ق.ُْٖٗالتعرير كالتنكيرن الدار التكنسي  ل نشرن  -مدمدحا طر رحبنحعر  ر  .72

ن كزارة ااكقاؼ أالركيتن الأعر المعيطن تعميؽ  أد الستار أأك غدة -مدمدحبنحبهردرحا زرك    .73
 ـ.ُِٗٗق/ُُّْدار الص كةن 

حا طبري  .74 حجرير حبن يامع الأياف  ف تمكيؿ المرآفن تعميؽ أعمد معمد شاررن مؤسس   -مدمد
 ـن الطأع  ااكلى.َََِق/َُِْالرسال ن 

 .ُِٕعميم  الشكرل أيف اإلتأاع كااد اءن مي   الأياف العدد  -مدمدحبنح ركرحا  ريف  .75
 ـن الطأع  الثاني .ُِٔٗق/ُِّٖسنف الترمذمن تعميؽ إأراهيـ  كضن  -نحعي ىح  رةمدمدحب  .76
 لساف العربن دار صادر أيركتن الطأع  ااكلى.ح-مدمدحبنحمكرمحبنحمنظ ر  .77
 سنف اأف مايهن تعميؽ معمد فؤاد  أد الأاق،ن دار ال رر المعاصر. -مدمدحبنحيزيدحا قز ين   .78
 ـن الطأع  ااكلى.ُٕٗٗق/ُُْٔكلكيات دراس  ف، ال كاأطن فمه اا -مدمدح رم حا  كيل   .79
 الكييز ف، إي اح قكا د ال مهي  الر ي ن مؤسس  الرسال . -مدمدحصدق حا ب رن   .81

81.  
حا ب رن  حصدق  ـن الطأع  ََِّق/ُِْْمكسك   المكا د ال مهي ن مؤسس  الرسال ن  -مدمد

 ااكلى.
 د الرعمف  ميرة.فت  المديرن تعميؽ  أ -مدمدحعلىحا   كرن   .82
 ـن الطأع  ااكلى.َََِق/ُُِْإرشاد ال عكؿن دار ال  ي  ن  -مدمدحعل حا   كرن   .83
 ـ.ُِٖٗق/َُِْإعياء   ـك الديفن دار المعرف ن  -مدمدحا غزا    .84
 المستص ىن تعميؽ عمزة زهير عافظ. -مدمدحا غزا    .85
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 ق.ُّٖٗل رر التاج كاإلر يؿ لم تصر الي يؿن دار ا -مدمدحي  فحا نبدري  .86
 ق.َُْٓرك   الطالأيفن المرتب اإلسالم، أيركتن  -بنح رفحا ن  ي حمدي  .87

88.  
حا ن  يح مدي ح رف شرح النككم   ى صعي  مس ـن المطأع  المصري  أاازهرن  -بن

 ـن الطأع  ااكلى.ُِٗٗق/ُّْٕ
 ـ.ُٖٗٗق/ُُْٗصعي  مس ـن أيت اافرار الدكلي   -م لم  .89
 ـن الطأع  ااكلى.ُٖٗٗق/ُُْٖد ؿ ال مه، العاـن دار الم ـن الم -مصطفىحأدمدحا زرقر  .91

حا به     .91 حي نس ـن الطأع  ُٕٗٗق/ُُْٕاؼ المناعن دار  الـ الرتب لأنافن شر -منص ر
 ااكلى.

 ـن الطأع  الثالث .ُٖٔٗق/َُْٔاايتهاد ف، اإلسالـن مؤسس  الرسال ن  -نرديةح ريفحا نمري  .92

حا خردم   .93 حا دين المي   العرأي  ل دراسات اامني  ال مهي  المتع م  أاامف الشامؿن  المكا د -ن ر
 كالتدريبن

حاأل قرفحا ك ي ية  .94 ـن ُٖٔٗق/َُْٔالمكسك   ال مهي  الركيتي ن دار السالسؿ الركيتن  - زارة
 الطأع  الثاني .

عاصر دمشؽن الت سير المنير ف، العميدة كالشريع  كالمنهجن دار ال رر الم -  بةحمصطفىحا زديل   .95
 قن الطأع  الثاني .ُُْٖ

حا قرتر ي  .96 حال حعبد ن ُّٖٗق/َُْْن مؤسس  الرسال ن إلسالـلال صا ص العام   -ي  ف
 الطأع  الثاني .
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 فهرس اآليات
 ا صفدة ا   رة اآلية ا رقم
 ٖٔ ا بقرة چٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  چ   .1
 ٗٔ ا بقرةحچڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿچ   .2
 ٘ٔ ا   بة چڈ     ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  کک   ڎ  ڎ  ڈ چ   .3
 ٕٓ ا بقرة چڤ  ڤ  ڤ  ڤچ  .4
 ٕٕ ا مدثر چٱ     ٻ    ٻچ   .5
 ٕٕ األعراف چڱ  ڱ چ   .6
 ٕٕ أيحعمران چ ڈ  ژ      ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک     گ  گ چ  .7
 ٖٕ اإل راء چک  ک    ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  چ   .8
 ٖٕ دمدم چک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ  چ   .9

 ٕ٘ ا ندي چٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     چ   .11
 ٕٙ األننرم چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ     ڀ  ڀ  چ   .11
 ٕٙ ا زمر چک  ک  گ  گ   گ     گ  ڳ چ  .12
 ٕٚ األدزاب چۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  چ   .13
 ٜٕ إبرا يم چٿ   ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   چ   .14
 ٜٕ ا بقرة چۉ  ۉ  ې  ې  ې   ېى    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   چ   .15
 ٜٕ ا بقرة چۈئ  ېئ  ېئ    ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   ی    ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  چ   .16
 ٖٓ قريش چٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿچ  .17
 ٖٓ ي  ف چٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀڀچ   .18
 ٖٔ ي  ف چەئ  ەئ    وئ  وئ  ۇئ  ۇئ    ۆئ   ۆئ  ۈئ     ۈئ  چ  .19
 ٖٔ ا مرادة چٹ   ٹٹ    ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹچ   .21
 ٖٔ ا ن ر چڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿٿ  ٿ   ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  چ   .21
 ٖٔ ا ن ر چڑ  ڑ  ک     ک   ک  ک  گ     گ   گ    گ  ڳ  ڳ  ڳ چ   .22
 ٕٖ ا مرادة چچ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ چ   .23
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 ٖٗ ا ندي چۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  ائ   ائ    ەئ  چ   .24
 ٖٗ ا مرادة چپ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ڤ  چ  .25
 ٖ٘ ا  غربن چہ  ہ  ہ  ھچ   .26
 ٕٗ األنبيرء چۋ  ۅ     ۅ       ۉ  ۉ    ې  ېې  ې  ى  ى  ائ ائ  ەئ چ   .27
 ٕٗ ا مؤمن ن چۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائەئ   چ   .28
 ٖٗ اإل راء چک  ک ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  چ   .29
 ٗٗ ا دجرات چۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅۉ  چ   .31
 ٘ٗ ي  ف چڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ڑ   ک  چ   .31
 ٜٗ ا ن ر چمئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب   مب  ىب  يب  جت  حت    خت  مت    چ   .32
 ٖ٘   د چڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  چ   .33
 ٗ٘   د چڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  چ   .34
 ٗ٘   د چۈئ  ېئ  ېئ    ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی    ی    ی  جئ  ۆئ  ۈئ  چ   .35
 ٚ٘ ا زمر چۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ   ىئىئ  ی    ی  ی  یچ   .36
 ٚ٘    بةا   چې  ى   ى  ائ   ائەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ           ۇئ  ۆئ   چ  .37
حٛ٘ فرطر چۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې چ   .38
حٜ٘ أيحعمران چڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ      ں  ں  ڻڻ  چ   .39
 ٜ٘ اسعراف چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  چ   .41
 ٓٙ   بةا  چک  گ  گ   گ  گڳ  ڳ  ڳ  ڳ    چ  .41
 ٔٙ أيحعمران چڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ      ں  ں  ڻڻ  چ   .42
 ٕٙ ا ن ر چەئ  وئ  وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ     چ   .43
 ٕٙ عرافاس چې  ې  ې  ى  ى  ائ   ائ  ەئ  چ   .44
 ٕٙ أيحعمران چڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ   ں  ں  ڻڻ  چ   .45
 ٖٙ أيحعمران چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  چ   .46
 ٖٙ ا   بة چەئ  وئ  وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ چ   .47
 ٗٙ ا دج چڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ  چ   .48
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 فهرس األحاديث
 

 رقـ الص ع  طرؼ العديث
نها مثؿ المس ـ  ِْ ..........................إف مف الشير شيرة ا يسمط كرقها كا 

 ِٔ ......................................أينا ا يظ ـ ن سهن قاؿ: ليس رما تمكلكف
 ِٕ ............................................مف يرد ان أه  يران ي مهه ف، الديف

 ِٖ ............أف ال طابن كالذم ن س، أيدهلل لمد ي ترـ أها أي اءاأمتهكركف فيها يا 
 ِٖ .......................تررت فيرـ شي يف ما إف تمسرتـ أهما لف ت  كا أعدم أأدا
 ِّ ...................يكمهمف أصأ  منرـ أمنان ف، سرأه معافان ف، يسدهلل  ندهلل قكت 

 ِْ ...................................مف أعدث ف، أمرنا هذا ما ليس منه فهك رد
 ْْ ........................................إذا ر ر الريؿ أ اهلل فمد أاء أها أعدهما

 ُٓ-ْٖ ............................رؿ مكلكد يكلد   ى ال طرة فمأكاهلل يهكدانه أك يميسانه
 ٖٓ .................مف س ؾ طريمان ي تمس فيه   مان سهؿ ان له أه طريمان إلى الين 

 َٔ ............................مف رأل منرـ منرران ف يغيرهلل أيه فإف لـ يستطع فأ سانه
 َٔ .................ما مف نأ، أعثه ان ف، أم  قأ ، إا راف له مف أمته عكارييف 

 ُٔ ................................................لطرقاتأاإيارـ كالي كس 
 ٔٔ .............................  ما رأيت أعدان أرثر مشكرة اصعاأه مف رسكؿ ان

 ٔٔ .....................لك أنرما تت ماف   ى أمر كاعد ما  صيترما ف، مشكرة أأدان 
 َٕ ..............................مف رؿ مس ـ يميـ أيف أظهر المشرريفأنا أرمء 

 َٕ ....................................مف يامع المشرؾ كسرف معه فإنه مث ه
 َٕ ..........................................ا تنمطع الهيرة عتى تنمطع التكأ 
 ْٕ ..........................................ف ط  طان ك ط  طيف  ف يمينه

 ٕٕ ......................................إف الديف يسر كلف يشاد أعدان إا غ أه
 ٖٕ ...........................قد رأيت الذم صنعتـ كلـ يمنعن، مف ال ركج إليرـ

 َٖ ..............................................أقت ته أعد ما قاؿ ا إله إا ان
 َٖ ...............................................تأايعكف   ى أن سرـ كقكمرـ

 ُٖ .............................................إن، ا شارـ إلى ان كأتمارـ إليه
 ّٖ .........................................................اذهب فمطعمه أه ؾ



 

 
ُُْ 

 ّٖ ................................................... تأ  لع ؾ امست لع ؾ قى 
 ٖٗ ..................الت ااهكاءشى   يرـ أعدم أطكنرـ كفركيرـ كمي ً إف مما أ 

 ٗٗ ............إذا رأيتـ الذيف يتأعكف ما تشاأه منه فمكل ؾ الذيف سماهـ ان فاعذركهـ
 ََُ ...............................يمأض الع ـ انتزا ان ينتز ه مف العأادإف ان ا 

 ََُ ...........................................يمأض الع ـ كيظهر اليهؿ كال تف
 َُْ ........................................................ا يد ؿ الين  قاطع

 َُٕ ............................................................أطع أأا الماسـ
 َُٖ .............................................ر رـ راع كر رـ مس كؿ  ف ر يته

 َُُ ..................إيارـ كالغ ك ف، الديف إنما أه ؾ مف راف قأ رـ الغ ك ف، الديف
ف ف، اليسد م غ  إذا ص عت ص   الي  ُُِ ........................سد ر ه أا كا 

 ُُِ .......................................إنما الت ريط   ى مف لـ يصؿ الصالة
 ُُّ ...............................................مف راف يؤمف أان كاليـك اآل ر 

 ُُٓ ..................................ا يرم، ريؿ ريالن أال سكؽ كا يرميه أالر ر
 ُُٓ ...............................إذا قاؿ الريؿ ا يه يا رافر فمد أاء أه أعدهما

 ُُٖ ......................................المس ـ مف س ـ المس مكف مف لسانه كيدهلل
 ُُٗ ..................................أدانهـالمؤمنكف تترافم دما هـ كتسعى أذمتهـ 

 ُُٗ ............................. ............................قت كهلل قت هـ ان 
نه ليسير   ى مف يسرهلل ان   يه  ُُٗ ....................لمد سملتن،  ف  ظيـ كا 

 ُِّ ............................. ..................مف د ا ريالن أالر ر عار   يه
 ُِْ ............................. ......................الناس يعأكنه امهاتهـ كا

 ُِٔ ............................. ......................أتش ع ف، عد مف عدكد ان
 ُِٔ ............................فسمركا أ ينهـ كقطعكا أيديهـ كترركا ف، ناعي  العرة

 ُِٕ ....................................ؿ أعدرـ نشاطه فإذا فتر ليمعدا ع كهلل ليص
 ُِٕ ....................................مرهلل ف يتر ـ كليستظؿ كليمعد كليتـ صكمه
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 ٕ م اليهكد الساأ
 ٖ  ط  الأعث
 َُ منهج الأعث

 
ػطغؼومػاألطنػاضغصريػطذرورغتهػوحصطهػوأعطغته

 ُّ املبخث األول: مفهوم األمن الفكري
 ُّ تعرؼ اامف لغ  كاصطالعان 
 ُٕ تعريؼ ال رر لغ  كاصطالعان 

 ُٗ تعريؼ اامف ال ررم
 َِ .املبخث الثاني: مشروعية األمن الفكري وحكنه

 ُِ  ررمشرك ي  ال
 ِِ مشرك ي  اامف ال ررم كعرمه

 ُْ .املبخث الثالث: أهنية األمن الفكري
 

ػطحاضنػاألطنػاضغصري،ػودائضهػوضوابطه
 ْٖػ.املبخث األول: حماضن األمن الفكري

 ْٖ ف، تعميؽ اامف ال ررم ماكأثرهأيت كرياض ااط اؿ ال
 ْٗ المسيد كأثرهلل ف، تعميؽ اامف ال ررم

 َٓ التع يمي  كأثرها ف، تعميؽ اامف ال ررم المؤسسات
 ّٓ اإل الـ كأثرهلل ف، تعميؽ اامف ال ررم
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 ٕٓ العدؿ
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 ٖٕ العرم 
 ُٖ الأيني 

 ِٖ التدرج ف، الشرع
 ِٖ إسعاؼ الناس أالم ارج
 ّٖ ال رع الثان،: اايتهاد

 ّٖ عرـ اايتهاد
 ْٖ شركط الميتهد
 ٖٔ منزل  الميتهد

 
ػابه،ػوطظاعره،ػورالجه،ػوأثرهػرضىػاألطنأدبػطغؼومػاالظحرافػاضغصري
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 َُُ اليهؿ أكسطي  اإلسالـ كمماصدهلل
 َُُ صعكأ  تطأيؽ فمه المكازنات

 َُِ ف دـ الع ـ أشمكلي  الدي
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 ملخصحا بدث
قسـ الأاعث الدراس  إلى ممدم  تناكؿ فيها أهمي  المك كع كأسأاب ا تيارهللن كثالث  فصكؿن 
تعػدث فػ، ال صػؿ ااكؿ منهػػا  ػف م هػكـ اامػػف ال رػرم كمشػرك يته كعرمػػه كأهميتػهن معرفػان اامػػف 

 نػػػاف العاصػػػؿ أسػػػأب فهػػػـ ركح شػػػرع ان تعػػػالىن كمػػػا يػػػؤدم إليػػػه ذلػػػؾ مػػػف  ػػػدـ ال رػػػرم أنػػػه: ااطم
 انعراؼ ال رد أك اليما    ف كسطي  هذا الشرع.

كأياف عرـ اامف ال ررم مف  الؿ المرآف كالسن  النأكي  كالمكا د ال مهي ن قػا اله أػمف تعميػؽ 
 اامف ال ررم كايأان شر ان.

هميته فػ، عيػاة اامػ  اإلسػالمي  أا تأػارهلل أعػد مركنػات كمك عان أف اامف ال ررم يرتسب أ
اامػػف أصػػ    امػػ ن أػػؿ هػػك أهمُّهػػا كأسػػماهان كأسػػاس كيكدهػػان كاسػػتمرارهان فهػػك يػػمت، فػػ، المرتأػػ  

يسػتمد يػذكرهلل مػف  ميػدة ااكلى مف عيػث ااهميػ  كال طػكرةن فهػك ليػبُّ اامػف كرريزتػه الرأػرلن كأنػه 
 اام  كمس ماتها.

ان، تعػدث الأاعػث  ػف معا ػف اامػف ال رػرم ككسػا ؿ تعميمػه ك ػكاأطهن كف، ال صؿ الثػ
 عيث إف مف أهـ معا نه الأيتن كالمسيدن كالمؤسسات التع يمي  كاإل الـ.

كا عان كسا ؿ تعمؽ اامف ال ررم كه، الع ـ الشر ، كهك أمثاأ  العمكد ال مرم ف، تعميػؽ  
المنرر مريعان أمنه كايب اأتداءن أا تأار أصػ هن اامف ال ررمن كرذلؾ اامر أالمعركؼ كالنه،  ف 

لزاميتهػاكهك فرض ر اي    ى اافرادن كرذلؾ الشػكرل مريعػان المػكؿ  ن كأ يػران منػع أكيػكب الشػكرل كا 
 الهيرة إلى أالد غير المس ميف.

 كرذلؾ كا عان  اأطيف لرمف ال ررم كهما اايتهاد كالكسطي . 
م هـك اانعراؼ ال رػرم أسػأاأه كمظػاهرهلل كأثػرهلل   ػى كف، ال صؿ الثالث تعدث الأاعث  ف 

اامػػف ك اليػػهن معرفػػان اانعػػراؼ ال رػػرم أمنػػه العػػدكؿ كالميػػؿ  ػػف فرػػر الطريػػؽ المسػػتميـن كميػػاكزة 
العد الشر ، إفراطان كت ريطانن كرذلؾ أػسأاأه كمف أهمها الأعد  ف الرتاب كالسن  كاليهؿ أالكسطي ن 

كتتأػػػع الػػػر ص ال مهيػػ ن كااهتمػػػاـ أػػػالمظهر   ػػى عسػػػاب اليػػػكهر.  كمػػف مظػػػاهرهلل اافػػػراط كالت ػػريط
كتعػػػدث  ػػػف  ػػػالج اانعػػػراؼ ال رػػػرم كمنهػػػػا الكقايػػػ  كالعػػػالج مػػػف اانعػػػراؼ كالمعاسػػػأ  كالتمػػػػكيـ 

 كاست صاؿ اانعراؼ ال ررم.
 كف، ال اتم  تعدث  ف أهـ النتا ج كالتكصيات الت، تكصؿ إليها الأاعث.
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Abstract: 
Department researcher study to the forefront of addressing the importance 

of the subject and the reasons for his choice, and three chapters, occur in 

the first chapter on the concept of intellectual security, legitimacy and rule 

and its importance, defined intellectual security that: reassuring happening 

because of the understanding of the spirit of the law of God Almighty, and 

leads to a lack of deviation of the individual or group from this 

intermediate-Shara. 

And the statement of the rule of intellectual security through the Qur'an and 

Sunnah, and fiqh rules, saying that the achievement of intellectual security 

duty in Islam. 

And pointing out that the intellectual security is gaining importance in the 

life of the Islamic nation as a component of security in general, it is the 

most important and he called, and the basis of its existence, and its 

continuation, it is ranked first in terms of importance and seriousness, it is 

the core of security and Rkizath big, and it is rooted in the doctrine of the 

nation and the basic tenets . 

In the second lobe occur researcher incubators for intellectual security and 

the means to achieve and controls, as the most important Mhadhanh home, 

mosque, educational institutions and the media. 

Taking the means of verification intellectual security which forensic 

science is the backbone in achieving intellectual security, as well as the 

Promotion of Virtue and Prevention of Vice is probable that the duty of 

starting as its origin, the obligation on individuals, as well as the Shura 

likely to say the necessity of consultation and Elzamatha, and finally 

prevent migration to countries other than Muslims. 

As well as taking two officers and security are the intellectual diligence and 

moderation. 

In the third chapter, speaking researcher on the concept of intellectual 

deviation, its causes and manifestations and its impact on security and 

treatment, defined intellectual deviation as to reverse the tendency of 

thought of the straight path, and overstepping the limit legitimate excessive 

and Tafrita, as well as its causes is the most important dimension of the 

book and the Sunnah, ignorance, moderation, and manifestations of excess 

and extravagance and track licenses jurisprudence, and attention to 

appearance than substance. He talked about the treatment of intellectual 

deviation, including the prevention and treatment of delinquency and 

accounting calendar, and the eradication of intellectual deviation. 

In conclusion, speaking about the most important conclusions and 

recommendations reached by the researcher. 
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