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 استهالل

 قال تعالى:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّتً وَسَطًا لِّتَكُىوُىاْ شُهَدَاء عَلًَ ]

النَّاسِ وَيَكُىنَ الزَّسُىلُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا 

الْقِبْلَتَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِالَّ لِنَعْلَمَ مَه يَتَّبِعُ الزَّسُىلَ مِمَّه 

نقَلِبُ عَلًَ عَقِبَيْهِ وَإِن كَاوَتْ لَكَبِريَةً إِالَّ عَلًَ الَّذِيهَ يَ

هَدَي اللّهُ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِيعَ إِميَاوَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِالنَّاسِ 

  (1)[لَزَؤُوفٌ رَّحِيم
 

                                                           
 (. ُّْ: اآلية )البقرة (ُ)
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 إهداء
إىل هي  ,ٍوًإىل هي ربٍاًً وحرصا على حعل,إىل هي أهر اهلل باإلحساى والعطف والرب إلٍهوا 

حعاهداًً بالرتبٍت يف الصغر وكاًا يل ًرباساً ٌضًء فكري بالنصح والخىجٍه يف الكرب والديّ /

 هوا علىّ.ىقحقوفقين ألداء و ,هواٌأطال اهلل يف عور أبً وأهً الكرميني

 .إىل هي مشلىًً بعطفهن وأهدوًً بالعىى وحفسوًً للخقدم 

 .هاى الدٌي وعبداهللوعسالدٌي وبر أمحدو حمودو 0 عاصنخىاًًإ

 رميت.و ,هتاًًو ,عىاطف وأخىاح0ً

 إىل هي مشلخين حببها وحناهنا وعطفها وصربث هعً وحتولج عناء غربيت

 زوجً احلبٍبت.

 0زهراث حٍاحً الٍاًعت أوالدي األربعت ,وعشقهن فؤادي ,إىل هي أحبهن قليب

 رعاهن اهلل.عصواء وأُسٍد واملعخصن ورزاى  

 مثرة جهدي وًخاج حبثً املخىاضع. إلٍهن مجٍعاً أهدي
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 شكر وتقدير
 بعػػػػػد هللػػػػػىرم ى تعػػػػػولم ناػػػػػم تك يقػػػػػً كاوت و ػػػػػً كنك ػػػػػً  كاوت ػػػػػو ن لقػػػػػكؿ ر ػػػػػكل و الىػػػػػريـ

(1): )  يهللىر اى وف   يهللىر ال وس(وحود
 أتقدـ بولهللػىر الززيػؿ لزوركريػة ال ػكداف ,

كالعاػػـك وو اػػةن كتأةػػيؿ ىػػريـ الهللػػقيؽ ايػػودةن كهللػػعبون  كالهللػػىر وكةػػكؿ ةدارة زووعػػة القػػر ف ال
 بوديرهو كأ وتذترو كوكظفيرو. 

  الػذم فضل المولى عبد الوىاا /ىوو أخص بولهللىر الززيؿ أ توذم الوهللرؼ الدىتكر
كزػود بولكاػػت كالزرػػد  ػػ   و ػػذ لحظػػة البدايػػة حتػم  قطػػة ال رويػػة  ا البحػثتفضػؿ برنويػػة هػػذ

ً كتكزيروتػػً القيوػػة التػػ  ىػػوف لرػػو  ػػبيؿ اراهتػػً بػػولرمـ وػػف وهللػػوماً الزٌوػػة  أبػػدل و حظوتػػ
إلػػم هػػذا  بحػػثحتػػم كةػػؿ ال  بػػولا ار ػػر  ػػ  ترتيػػب ار ىػػور ار و ػػية الوتعاقػػة بوكاضػػيعً

 الهللىر كبولا العر وف. خولص  اً و    الو تكل 

ف تفضػ  بولوكا قػة ناػم و واهللػة الىػريويف الو واهللػيف الاػذي لأل ػتوذيف بولهللىر ىوو أتقدـ
 ضػػؿ الوػػكلم كالدىتكر/ و واهللػػون خورزيػػون  –يك ػػؼ ةػػوبكف دهػػبر/الدىتك  كهوػػو: بحػػثال اهػذ

 أ ػػأؿ الوػػكلم نػػز كزػػؿ أف يززيروػػو ن ػػ  كنػػف طػػ ب العاػػـ   و واهللػػون داخايػػون  -نبػػدالىريـ 
 لػيظ  ورزعػون ي ػتزيد وػف ناورػـ ىػؿ طػ ب العاػـ  كأف يودَّهوو بكا ر الةػحة خير الززاه 

 كأف أىكف ن د ح ف ظ رـ    ا اتداه.

ص هللىرم كاوت و   إلم كالدٌم العزيزيف نام ااب  الذيف هللػزعو   ناػم لقدـ بخوىوو أت
 طاب العاـ ك ر ه ل  كأ أؿ اى أف يبورؾ كيود    نورهوو كأف يززيروو خير الززاه.

                                                           
  اوؿ ارلبو  : حديث ِٓٓ/ْ( ُُْٖح راـ)    ك  ف أب  داكدِِّ/ُّ( ّٕٗٗح راـ ) .و  د اةووـ أحود (ُ) 

 .َّْ/ّ(ُْٓٗزووع الىبير: لاتروذم ح راـ )  كالةحيح
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بػػػ  لاقوضػػػ   ك  يفػػػكت    ػػػ  هػػػذا الوقػػػوـ أف أاػػػدـ نظػػػيـ هللػػػىرم كاوت ػػػو   كتقػػػديرم كحي
ذم ىوف لً نظيـ ار ر  ػ  إرهللػودم كتهللػزيع  لوكاةػاة الدىتكر/  و ع نبد القكم العياف  ال

درا ػػت  العايػػو  كتبةػػيرم كو ػػوندت   ػػ  هػػذا البحػػث ى يػػران   اػػً و ػػ  ىػػؿ الفضػػؿ بعػػد اى 
 تعولم    ظركر هذا البحث بةكرتً الحولية.

كاػوهر ىوو أتقدـ بكا ر الهللىر كنظيـ ا وت وف لأل توذيف الىريويف / أويف نا  أحوػد  
 تعوك روو وع     إتووـ هذا البحث.فقيً وحود النام 

لتفضػػاً ةػػولح هللػػكيط   كنػػودؿ أبػػك ن ػػر  كنػػودؿ دحوبػػة  / ىوػػو أهللػػىر أخػػ  العزيػػز
 بقبكؿ ورازعة كتدايؽ هذا البحث كت قيحً وف ارخطوه الاغكية كاةو ئية.

ىوو أتقدـ بولهللىر لىؿ وف ادـ لػ  و ػوندة أك  ةػح أك تكزيػً يخػص البحػث ووػف لػـ 
 ـ لذىرهـ. يت ع الوقو

 .لىؿ وف دنو ل  بدنكة    ظرر الغيب خولةة كالهللىر وكةكؿ

 كززاهـ اى ن   خير الززاه. لىؿ هؤ ه و    يض هللىر كتقدير كاوت وف 

                                                             

 البوحث 



 و
 

 مستخمص البحث

تو اػػت وهللػػىاة البحػػث  اػػدك  الىػػريـ وكضػكع البحػػث: الك ػػطية كوظوهرهػػو  ػػ  القػػر ف    
   كزكد الت وزع كا خت ؼ بيف البهللر نام ودار التوريخ وف أ ىور كوعتقػدات  كاػد هػدؼ 

دراؾ أهويترػو   ألمالبحث  بيوف وفرـك الك طية  وع بيوف وهللركنيترو  ػ  الىتػوب كال ػ ة  كاا
يضػػوح أ  ػػرو  كوظوهرهػػو  كوعر ػػة ال وػػوذج القر  يػػة التطبيقيػػة لاك ػػطي ة  كتكضػػيح وػػدم كاا

  كلتحقيػػػؽ هػػػذه ارهػػػداؼ انتوػػػد كنقيػػػدة ار ػػػراد كالوزتوعػػػوت تػػػأ يرات الك ػػػطية ناػػػم  ىػػػر
 .الو رج ا  تقرائ  الوكضكن البوحث نام 

 الك ػػطية  كوهللػػركنيترو كأهويترػػو  كةػػيا ا ػػتعوولرو  ػػ  القػػر فكاػػد ذىػػر تعريػػؼ     
 وػوذج تطبيقيػة نػػف  ريـ  كذىػر ػ  القػر ف الىػػ وظػوهر الك ػػطية  كأ  ػرو  الىػريـ   ػـ ت ػوكؿ

 .كنقيدة ار راد كالوزتوعوت  نام  ىر هو  كودل تأ ير الىريـ الك طية    القر ف

 كوف خ ؿ البحث كالتحايؿ  قد تكةؿ البوحث إلم ندة  توئج  و رو:

ييعػػػٌد وفرػػػـك الك ػػػطية وػػػف الوفػػػوهيـ الهللػػػرنية أف الك ػػػطية   تكزػػػد إ   ػػػ  اة ػػػ ـ  ك 
ة كار ىػػػور هج الوتطر ػػػوالخاػػػؿ  ػػػ  الو ػػػ إزالػػػةيوىػػػف ك  در الهللػػػريعة الرا ػػػخة  ػػػ  ىػػػؿ وةػػػو

 إ  بولك طية كا نتداؿ.ذلؾ  الو حر ة الت  وولت نف الطريؽ الو تقيـ  ك  يتحقؽ
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The Abstract 

 

    This study titled by "mediation and its aspects in Holy 

Qur'an" the problem of the study comes in presence the 

conflict, disagreement, the study aimed to clarify the concept 

of mediation, its legality in Qur'an and Sunnat, its importance, 

its principles, and its aspects. Also, knowing Qur'an typical 

types of mediation, clarifying the effects of mediation in the 

thought of individual and society and to investigate these 

aims the researcher adopted extrapolated subjective method.  

  The researcher mentions the definition of mediation, its 

legality, its importance its principles, and its aspects. Also, 

knowing Qur'an typical types of mediation,  and clarifying the 

effects of mediation in the thought of individual and society. 

 The researcher reaches to important results as following:   

That mediation is only mentioned in Islam  and it's considers 

as one of the legal concept in our religion curriculum. Also, 

we can eliminate the default in the extremism curriculum and 

bad thought
 
which missed its right path. 
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املقــــديت

ك عػكذ بػوى   البهللػر كالةػ ة كال ػ ـ ناػم  ػيدالحود ى الذم ب عوتً تتـ الةػولحوت  
وف هللركر أٌ ف  و  كوف  يئوت أنوول و  وف يرده اى    وضؿ لً  كوػف يضػاؿ  ػ  هػودم 

 لً  كبعد:

   دكف ميرهػػػو وػػػف اروػػػـ كا نتػػػداؿ  ػػػ ٌف اى تعػػػولم اػػػد ويػػػز أوت ػػػو اة ػػػ وية بولك ػػػطية
ُشهقُل َظَؾهْقُؽْؿ  ؿ تعػولم:واػ ُؽهقَن افوَّ َُ ََ َظهَذ افـَّهوِس َو ا ََ ًي َوَشًطو فَِتُؽقُكقا ُصهَف ْؿ ُأمَّ ـُ َذفَِؽ َجَعْؾـَو ـَ ]َو

ا ٌ[ ًَ َصِفق
(1). 

وكضػػكع الك ػػطية  ػػ  اة ػػ ـ هػػك الوكضػػكع  أفٌ بػػول ظر إلػػم كضػػع اروػػة اليػػـك  زػػد ك 
ة كأ ران  كأزدرهو بولػدارس الوتػأ   ذم الحيكم كالوعوةر  كهك وف أبرز الوكضكنوت خطكر 

لإل ػػػ ـ  وػػػ ظـ الػػػ فس الطكيػػػؿأل ذلػػػؾ رف الو ػػػاويف اليػػػـك يكازرػػػكف هزوػػػة هللر ػػػة كتهللػػػكيً
بو وبػػة تحػػًد كوعرىػػة  ىػػؿ هػػذا كالو ػػاويف  ػػ  هللػػتم الوزػػو ت اةن ويػػة كال يو ػػية كميرهػػو 

وتعػددة  إضػو ة  بقوه  كهـ يكزركف تاؾ الرزوة كذلؾ التهللكيً رمػـ أ رػـ ناػم و ػوهج كواػؿ
نػػف الوػػ رج ارو ػػؿ  كهػػك الوػػ رج الحػػؽ الػػذم ارتضػػوه  بعيػػدهإلػػم كزػػكد و ػػوهج لػػدي و  هللػػأت 

ـْ   اػػوؿ تعػػولم:اى ل ػػو َ   ُِؽههْؿ َظهه ههُوَؾ َؾَتَػههوَّ تَّوُِعههقا افقف َُ  َٓ وُِعقُه َو َُّ اضِههل ُمْقههَتِؼقًت َؾههو َ
َِ ]َوَأنَّ َهههَذا 

َشوِقؾِِف[
(2). 

ف ووػػو رزئػػتكىػػؿ ابتعػػود نػػف هػػذا الػػ رج ا بػػً (3)لقػػكيـ يكلػػد الفراػػة كالت ػػوحر كالتهللػػتت  كاا
اروػػة اة ػػ وية كأهللػػد وػػو ابتايػػت بػػً اليػػـك اضػػية الغاػػك التػػ  نةػػفت زكابعرػػو  ػػ  أذهػػوف 

                                                           
 (. ُّْ: اآلية )البقرة (ُ)
 (. ُّٓ) اآليةار عوـ:  (ِ)

  خيرا و ً أةب لـ أم هلليئو  رزأتً وو  بً كالذهوب الهلل ه إةوبة نام يدؿ كاحد أةؿ[ كالروزة] كالزاه الراه( رزأ)(ّ) 
 ال  ـ نبد: تحقيؽ  القزكي    ورس بف أحود ح يفال رب : اررزاه  وقوييس الاغً كالزوع الوةيبة : كالرزه
 .َّٗ/ِ هػُّٗٗ( ط  د) الفىر دار  هوركف
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الب ػػطوه وػػف اروػػة كزرولرػػو  كالتػػ  ا تػػتف برػػو أهػػؿ ارهػػكاه الػػذيف زامػػت ااػػكبرـ نػػف اتبػػوع 
ويػة أف كاػع ا خػت ؼ بػيف أهػؿ ارهػكاه  ىو ػت ال تيزػة الحت - -ىتوب اى ك  ة ر كلً

كا تراكا إلم  رؽ وت وزنة وت وحرة كزوونػوت إرهوبيػة وتطر ػة هورػو اركحػد إرمػوـ خةػكورو 
ةػػدر أحىووػػون كيفعػػؿ راح بعضػػرـ يي إذ كوعورضػػيرو ناػػم انت ػػوؽ  رائرػػو بػػأم ك ػػياة ىو ػػت  

 و إليً رازعكف.إزراوون  يىفركف كيفزركف  كيعي كف    اررض   ودان     و ى كاا 

 رػػػؿ هػػػذه هػػػ  أوت ػػػو كهػػػذا دي  ػػػو كهػػػذه  قو ت ػػػو  أـ أ رػػػو أوػػػة  ػػػودت العػػػولـ بوة ػػػ ـ  ػػػـ 
تخافت نف رىب الحضورة    وزو ت هللػتم  كهػ    تػزاؿ بحوػد اى تعت ػؽ اة ػ ـ دي ػون  

برػػذا الخطػػر الػػداهـ  كتبتاػػم برػػذه الفراػػة  الظػػرؼر ػػك ن تةػػوب  ػػ   - -كتػػؤوف بوحوػػد
كالتهللػػػتت  كيظرػػػر  يرػػػو الغاػػػك  ػػػ  الػػػديف إ راطػػػون كتفريطػػػون  كيةػػػير بأ ػػػرو بي رػػػو كالت ػػػوحر 

 .هللديدان   تى ر الفتف كتتهللعب اآلراه

إ رػو و ػألة ت ػتكزب التأوػؿ كت ػتدن  التفىيػر   ػ  بػد إذف وػف كزػكد خاػؿ  أللعور اى
 وو هك  بب الخذ ف كالكهف؟  أيف يىوف هذا الخاؿ؟

رػػـ وتضػػو ركف ناػػم وحوربتػػً كوحوربػػة اروػػة اة ػػ وية أنػػداه اة ػػ ـ ىا   ريػػب أفٌ 
كهػػذا    يػػً   رػػذه وةػػاحترـ هللػػؾكتػػدويرهو  كلػػيس توزيقرػػو كح ػػب  كهػػذا وكاػػؼ طبيعػػ   

 هللأ رـ.

 ولقر ف هك د تكر اروة   يً خبر وف ابا و كحىـ وو بي  و  لػذلؾ  بػد وػف تحىػيـ هللػرع 
ة اة ػ وية اليػـك وػف توػزؽ كهللػتوت وو كةػات إليػً اروػى تعولم    ىؿ هللؤكف حيوت و  ك ا

 رػػػك  تػػػوج ذلػػػؾ البعػػػد كا اةػػػوه لهللػػػرع اى   وػػػف اركلػػػم أف يىػػػكف هػػػك الفيةػػػؿ لحػػػؿ ىػػػؿ 
الخ  وت كارزووت  كهك وو وور ً زنووؤهو كخك ة اروة  ػ  الفتػرات الوتػأخرة وػف التػوريخ  

 .الذيف ىو كا كووزالكا أذ وبون ك   خدوة اليركد كال ةورل
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  وخػػرج لألوػػة إ   التػػ  تؤىػػد أفٌ  الىػػريـ الكاضػػحة كالزايػػة  ػػ  القػػر ف رمػػـ ال ةػػكص
بتحىيوً    ىؿ و وح  الحيوة  ػكاهن ال يو ػية و رػو أك ا اتةػودية أك ا زتوونيػة كميرهػو  

واْ }اوؿ تعولم: َُ ُؿقَك ؾِقَت َصَجَو َ ْقـَُفْؿ ُثهؿَّ َٓ َجِه ْمِمـُقَن َحتََّك ُُيَؽِّ ُُ ِِف َأكُػِقهِفْؿ َحَوًجهو  َؾاَل َوَر َِّؽ َٓ 

ْقؾِقًت  َُ ُؿقْا  َقؾِّ ُُ ًَ َو َّو َؿَضْق   .(1){ِّمِّ

وْا ِِف َأكُػِقهِفْؿ }م:كاكلً تعػول َُ ُؿقَك ؾِقَت َصَجَو َ ْقـَُفْؿ ُثهؿَّ َٓ َجِه ْمِمـُقَن َحتََّك ُُيَؽِّ ُُ َؾاَل َوَر َِّؽ َٓ 

ْقؾِقًت  َُ ُؿقْا  َقؾِّ ُُ ًَ َو َّو َؿَضْق  .(2){َحَوًجو ِّمِّ

 ػػػ   هللػػػر  قو ػػػة الك ػػطية  كأٌف تىػػػكف الةػػػبغة القر  يػػػة  ػػػرـ  ػػػ  بح ػػ  ىوػػو أردت أف أ
أك الػػدكؿ    كاضػػحة ناػػم التةػػر وت كارنوػػوؿ   ػػكاهن ناػػم و ػػتكل ار ػػراد أك الزوونػػوت

ـُ َفُف َظو َِون}وةدااون لقكلً تعولم: ـَ اّللِّ ِصْوَغًي َوَكْح ـُ ِم ـْ َأْحَق  .(3){ِصْوَغَي اّللِّ َوَم

  و كزػػػدت أف القػػػر ف الىػػػريـ  اػػػد ر ػػػـ ل ػػػو هػػػذا الوػػػ رج  ػػػ  زويػػػع زكا بػػػً أةػػػك ن ىوػػػ 
 كنو ن.  كتةكران   ك اكىون   كخاقون   كنبودة  كنقيدة  ك ركنون 

يوػػوه  كلقػػد زػػوه وػػ رج الك ػػطية وػػف خػػ ؿ القػػر ف الىػػريـ  ػػ  أ ػػوليب نػػدة تةػػريحون كاا
 ك ريون.  كأوران   كاا هللوه  وفة ن وزو ن  خبرنا

هػػػذا أف أاػػػدـ  تنزوػػػو ػػػ  بأهويػػػة هػػػذا الوكضػػػكع كو ػػػيس الحوزػػػة إليػػػً  قػػػد  كاات ونػػػون 
   وكضكع الك طية وف خ ؿ البحث     يػوت القػر ف الىػريـ وتػأو ن آليػوت الػذىر  البحث

 الىػريـ الحىيـ  وتفىران    د  تً وحوك ن أف ا تكنب وو ىتبً الوف ركف حػكؿ تقريػر القػر ف

                                                           
 ( ٓٔ) اآليةال  وه:  (ُ)
 ( ٗٓ: اآلية )ال  وه (ِ)
 ( ُّٖاآلية )البقرة:  (ّ)
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كا ػػػػً:) الك ػػػػطية كوظوهرهػػػػو  ػػػػ  القػػػػر ف الىػػػػريـ درا ػػػػة لوػػػػ رج الك ػػػػطية لػػػػذلؾ اختػػػػرت ن 
 وكضكنية(.

  وئ ن الوكل  نز كزؿ أف يعي        ً خير الوعيف...كاى الو تعوف.   

 :هسبا  اختيار الموضوع وأ أىمية

 ىوآلت : تتو ؿ أهوية الوكضكع كأ بوب اختيوره 

 .حدي ون وون ك هللدة ارتبوط الوكضكع بحيوة الفرد كالزوونة ادي -ُ

ظركر ن د الحوزة الوو ة لو رج الك طية خةكةون    اآلك ة ارخيرة ك -ِ
 اةاايوية.ك   الزوونوت الوتطر ة الت  ا عى ت نام الوهللوىؿ الدكلية

كنرضرو كترتيبرو   كالوف ريف الوت و رة    بطكف الىتب  زوع أاكاؿ العاووه-ّ
كأ وهـ برو ضوف الزركد   ةأر د برو الوىتبة اة  وي ألبةكرة كاضحة    ر ولة ناوية

 الت  بذلت ة رائرو كلك بززه ي ير.

 وة أ و ية  وركالكئوـ بيف ال وسأل ر ٌ   كالتعويش  كا نتداؿ   هللر  قو ة الك طية-ْ
 كالهللريعة اة  وية.   و رج القر  الوف  ووت 

 أهداف انبحث:

الرػػدؼ العػػوـ  كهػػذا هػػك  إلػػم بيػػوف هػػدل القػػر ف الىػػريـ  ػػ  الك ػػطية البحػػثرػػدؼ ي    
 كتتفرع وف هذا الردؼ ارهداؼ الززئية اآلتية:

 كالتطرؼ.  كتوييزه نف الغاك  كا نتداؿ  تكضيح وفرـك الك طية  -ُ

 كوظوهر الك طية.  إبراز أ س -ِ

ّ- .  بيوف وعكاوت تطبيؽ الك طية    الحيوة العواية اليـك
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كوػػو  الوزتوػػع كالػػدكؿ ك   كا نتػػداؿ  ػػ  حيػػوة الفػػرد  وعر ػػة أهويػػة وػػ رج الك ػػطية -ْ
 ودل تأ ير ميوب هذا الو رج.

 التعرؼ نام الوزو ت كال ووذج القر  ية التطبيقية لاك طية  كا نتداؿ. -ٓ

تىوف أهوية البحث    إبراز وظوهر الك ػطية  ػ  ضػكه القػر ف الىػريـ وػف خػ ؿ  -ٔ
 التطرؼ إلم أراه العاووه    الك طية  كوعكاوترو  كو روزرو. 

  بحث:يشكهت ان

لوػػػػو ىو ػػػػت الو ػػػػوهج كال قو ػػػػوت وختافػػػػة بػػػػيف البهللػػػػر ناػػػػم وػػػػدار التػػػػوريخ  كىو ػػػػت     
ف خرزػكا وػف رحػـ اا كى   كنوداترـ وتبوي ػة  ىػوف  بػد أف يختافػكا كيت ػوزنكا  كأ ىورهـ  طبوئعرـ

  كا نتػػداؿ وؤىػػدان ذلػػؾ لأل ػػراد  كاحػػد  لػػذا زػػوه الكةػػؼ  ػػ  القػػر ف لرػػذه اروػػة بولك ػػطية
كوػدل خطػكرة اة ػراط أك التفػريط   كو زلترػو  ووة  كوبي ون لرػـ أهويػة الك ػطيةكالزوونوت ن

 ندة ت وؤ ت و رو: نفةزوبة االبحث  يحوكؿ هذانام الهللعكب  كبذلؾ 

 وهللركنيترو؟ ه كوو    القر ف الىريـ  وو الوقةكد بولك طية-ُ 

يف الك ػطية وو ه  ار س كالوظوهر القر  يػة لاك ػطية كا نتػداؿ؟ كىيػؼ  ويػز بػ -ِ
 كالغاك كالتطرؼ ىو وهج وعوةرة ؟

 ووه  الوعكاوت لتطبيؽ و رج الك طية ؟-ّ

كا نتػػػػػداؿ ناػػػػػم ار ػػػػػراد   كتػػػػػدانيوت ميػػػػػوب وػػػػػ رج الك ػػػػػطية  وػػػػػو هػػػػػ  تػػػػػأ يرات-ْ
 كالدكؿ كميرهو؟  كارحزاب ال يو ية  كالزوونوت

 ووه  الوزو ت كال ووذج القر  ية التطبيقية لاك طية كا نتداؿ؟ -ٓ

 حدود انبحث:
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 الحدكد الوىو ية: الك طية    القر ف الىريـ.

 الدراسات السابقة:

لقد أنت م العاووه بوكضكع الك طية اديوون وف خ ؿ هللرح اآليوت الت  زوهت  ػ     
الوكضػػكع  ػػ  ىتػػب التف ػػير ك ػػ  هللػػرح ارحوديػػث ذات الةػػاة  كبعػػد البحػػث كالت قيػػب  ػػ  

ة دليػؿ الر ػوئؿ العاويػة وػف خػ ؿ الوكااػع اةلىترك يػة الزركد ال وبقة لابوح يف كبعػد وطولعػ
ك عػػرؼ الفػػرؽ ناويػػة  كبعػػض الىتػػب كاربحػػوث  ػػأذىرهو   ػػ ث ر ػػوئؿ   كزػػدتلازووعػػوت

 .بي رو كبيف درا ت 

وػػف ا ػػـ الدرا ػػوت العايػػو   )ر ػػولة دىتػػكراه( بع ػػكاف: ك ػػطية أهػػؿ ال ػػ ة بػػيف الفػػرؽ-ُ
يـ وحوػػػد بػػػو نبػػػد اى  نػػػوـ لابوحػػػث: وحوػػػد بػػػو ىػػػر بولزووعػػػة اة ػػػ وية بولودي ػػػة الو ػػػكرة  

حيػػث رىػػز البوحػػث  ػػ  درا ػػتً   ػػ  أ ػػووه اى كةػػفوتً ك ػػ  ارحىػػوـ الهللػػرنية   ق َُْٗ
 ك   هللأف الةحوبة ك   تعظيـ الر كؿ ةام اى ناية ك اـ.

  ( لاػدىتكر  وةػر  ػايووف العوػرالىػريـ الك طية    ضكه القػراف :) بع كاف بحث -ِ
هػػػذا البحػػػث وع ػػػ  ب يضػػػوح وفرػػػـك الك ػػػطية  كتحديػػػد وػػػدلكلرو  ػػػ  ضػػػكه ك هػػػػ ُُْْنػػػوـ 

 .  كتطبيقون   كتحديدان كتأةي ن   القر ف الىريـ  تعريفون 

)ر ػػػولة ووز ػػػتير( بع ػػػكاف: الك ػػػطية  ػػػ  اة ػػػ ـ وفركورػػػو كضػػػكابطرو كتطبيقوتػػػً -ّ
ة ق  زووعػػػُُُْ  َُُْلابوحػػػث:  ريػػػد وحوػػػد هػػػودم نبػػػدالقودر  نػػػوـ   درا ػػػة توريخيػػػة

اةووـ وحود بف  عكد اة ػ وية  حيػث رىػز البوحػث  يرػو ناػم أ ػبوب ا حػراؼ الو ػاويف 
 نف الك طية  كن زرو وف ا  راط كالتفريط. 

)الك ػػطية  ػػ  القػػر ف الىػػريـ( لابوحػػث: ناػػ  بػػف وحوػػد  :بع ػػكاف -ر ػػولة ووز ػػتير-ْ 
 ػػػولة ناػػػم رىػػػزت الر  ق ُُْٗنػػػوـ  اة ػػػ وية وقدوػػػة  ػػػ  زووعػػػة أـ دروػػػوف -الةػػػ ب 
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وػػػػف الوكضػػػػكنوت الرووػػػػة ذات الةػػػػاة  ان وظػػػػوهر الك ػػػػطية بهللػػػػىؿ وك ػػػػع  كتزوهاػػػػت ى يػػػػر 
 كىذا خاكهو وف ال ووذج القر  ية الوعوةرة.  بولك طية

حػػػػػث وػػػػػف حيػػػػػث وفرػػػػػـك الك ػػػػػػطية  تفػػػػػؽ هػػػػػذه الدرا ػػػػػوت ال ػػػػػوبقة وػػػػػع وكضػػػػػكع البت
ال ػػوبقة وػػف  ت ػػوار وػػع الد كوهللػػركنيترو  ػػ  الىتػػوب كال ػػ ة  كوظوهرهػػو كأ  ػػرو  كتختاػػؼ

 حيث ال ووذج التطبيقية نف الك طية  كأ رهو نا  حيوة ار راد كالزوونوت.   

 البحث:منيج 

القػػر ف الىػػريـ تبػػيف لػػ  كركد  وػػف خػػ ؿ اط نػػ   ػػ  ىتػػوب الوعزػػـ الوفرػػرس رلفػػوظ
وكاضػػع ى يػػرة  كناػػم ذلػػؾ  ػػأنتود  ػػ  بح ػػ  هػػذا الوػػ رج  ػػ  لفػػظ الك ػػطية وػػع وهللػػتقوتً 

 وكضكن  و طاقون وف ال قوط التولية:ا  تقرائ  ال

 . أزوع اآليوت الت  كردت  يرو ىاوة الك ط كوهللتقوترو.ُ

. أضع ن وكيف لآليوت الت  تت وكلرو الدرا ة  كأزوع اآليوت ذات الع ػوكيف الوت و ػبة ِ
 توريدان لتة يفرو.

  كالع وكيف الوكضكنة لرو.  .أاٌ ـ الوكضكع إلم ن وةر وترابطة    ضكه اآليوتّ

 الاغكية. روكد  ترو كةيغ  . أرزع إلم ىتب الاغة لاكاكؼ نام وعو   الك طيةْ

 كالوعوةرة لاكاكؼ نام وعو   اآليوت.  . أنتود نام ىتب التف ير القديوةٓ

. أذىر أ بوب ال ػزكؿ لآليػوت إف كزػدت  كىػذلؾ زوػف  زكلرػو كوػو يترتػب ناػم ذلػؾ ٔ
 وف د لة.

 و ابارو كوو بعدهو  كىذلؾ ن اترو بول كرة الكاردة  يرػو. انت   بذىر و و بة اآلية لوٕ
 رأيت حوزة إلم ذلؾ. إذا
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كأبػػيَّف دكرهػػو  ػػ  تحقيػػؽ وقوةػػد القػػػر ف   . ا ػػتخاص الػػد  ت التػػ  تبرزهػػو اآليػػوتٖ
 الىريـ كأهدا ً ادر ا تطونت .

. أخرَّج ارحوديث الكاردة وعتوػدان  ػ  ذلػؾ ناػم ةػحيح  البخػورم كو ػاـ  كوػو زػوه ٗ
    البحث وف ميرهوو  أاـك  بتخريزً وف وظو ً كبيوف حىـ العاووه  يً.

الػػػذيف كردت أ ػػػػووؤهـ  ػػػ  وػػػػتف البحػػػث وػػػػف  هللػػػػرريفالو الغيػػػر ألنػػػػ ـلتػػػرزـ اأ -َُ
  كأورػػوت الوػػؤو يف  كالةػػحوبة الوهللػػركريف  الورازػػع الوختةػػة  وػػو نػػدا الخافػػوه الراهللػػديف
 رـ.كأئوة الوذاهب  اف أترزـ لرـ    تفوضة هللررت

 خطة البحث:

البحػث  تتحقيقون لألهػداؼ الورزػكة وػف هػذا البحػث  ك ػ  ضػكه الو رزيػة ال ػوبقة زعاػ
 وف وقدوة ك   ة  ةكؿ كخوتوة ىوو يا :

الوقدوة ك يرو: أهوية الوكضكع ك ػبب اختيػوره   ػـ أهػداؼ البحػث   ػـ وهللػىاة البحػث  
 البحث   ـ الدرا وت ال وبقة   ـ و رج البحث.  ـ حدكد

ؿ اركؿ: وفرػػـك الك ػػطية  كوهللػػركنيترو كأهويترػػو  كةػػيا ا ػػتعوولرو  ػػ  القػػر ف: الفةػػ
 ك يً وبح وف:

 الوبحث اركؿ:  تعريؼ الك طية كوهللركنيترو: ك يً وطابوف:

 الوطاب اركؿ: تعريؼ الك طية لغةن كاةط حون.

 ال  ة.دلة وهللركنية الك طية    القر ف ك الوطاب ال و  : أ

 الك طية  كةيا ا تعوولرو    القر ف ك يً وطابوف: الوبحث ال و  : أهوية

 الوطاب اركؿ: أهوية الك طية.
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 الوطاب ال و  : ةيا ا تعووؿ الك طية    القر ف.

 الفةؿ ال و  : وظوهر الك طية  كأ  رو  ك يً وبح وف:

 الوبحث اركؿ: وظوهر الك طية  ك يً    ة وطولب:

 الوطاب اركؿ: الخيرية كالعدؿ.

 ال و  : الحىوة كالي ر كر ع الحرج. الوطاب

 البي ية.الوطاب ال ولث: ا  تقووة ك 

 الك طية  ك يً    ة وطولب: ا بتعود نفالوبحث ال و  : 

 اة راط.ك   اكالوطاب اركؿ: الغ

 كالتفريط.  الوطاب ال و  : الزفوه

 الوطاب ال ولث: الةراط الو تقيـ.

  كوػدل تػأ ير الك ػطية الىػريـ ية  ػ  القػر فالفةؿ ال ولث:  ووذج تطبيقيػة نػف الك ػط
 عقيدة  ك يً وبح وف:ال نام

 الوبحث اركؿ:  ووذج تطبيقية نف الك طية  ك يً    ة وطولب:

 الوطاب اركؿ:  ووذج تطبيقية    العقيدة.

 الوطاب ال و  :  ووذج تطبيقية    العبودات.

 .الوطاب ال ولث:  ووذج تطبيقية    الوعوو ت كارخ ؽ

ك يػػػػً كنقيػػػػدة ار ػػػػراد كالوزتوعػػػػوت    الوبحػػػػث ال ػػػػو  : تػػػػأ يرات الك ػػػػطية ناػػػػم  ىػػػػر
 :وطابوف



 ف
 

 كنقيدة ار راد.  الوطاب اركؿ: تأ يرات الك طية نام  ىر

 كنقيدة الوزتوعوت.  الوطاب ال و  : تأ يرات الك طية نام  ىر

 الخوتوة: كتتضوف أهـ وو تتكةؿ إليً الدرا ة وف  توئج كتكةيوت. 

 الفرورس كتحتكم نام:

  ررس اآليوت القر  ية. -ُ

  ررس ارحوديث ال بكية. -ِ

  ررس ارن ـ الوترزـ لرـ. -ّ

  ررس الوةودر كالورازع. -ْ

  ررس الوكضكنوت. -ٓ

 

 

 

 

 



1 
 

 
 
 

 انفصم االول 
يفهىو انىسطيت, ويشروعيتها وأهًيتها, وصيغ استعًاهلا 

  :انكريى يف انقرآٌ
 وفيه يبحثاٌ

ىاألول:المبحثى

ىتعروفىالوسطوةىومشروصوتها.

ىالمبحثىالثاني:

ىأهموةىالوسطوة,ىوصوغىاستعمالهاىفيىالقرآنى.
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ىالمبحثىاالول:

ىتعروفىالوسطوةىوىمشروصوتها.

ى:تعريف الوسطية لغة واصطالحاً  المطم  األول:
 :أواًل : تعريف الوسطية لغة

أندلػػػػً كأ ضػػػػاً  :هط وػػػػف ىػػػػؿ هللػػػػ كالك ػػػػ -(ك ػػػػط)الك ػػػػطية لغػػػػة: وػػػػأخكذة وػػػػف وػػػػودة    

ههًي َوَشههًطو[:كو ػػً اكلػػً تعػػولم, (1)كخيػػوره ْؿ ُأمَّ ـُ ههَذفَِؽ َجَعْؾـَههو ـَ ]َو
أم: نػػدك ن خيػػوران  كاكلػػً  ,(2)

َقهههوُِّحقَن[ :تعػػػولم ُُ  َٓ ]َؿهههوَل َأْوَشهههُطُفْؿ َأَقْ َأُؿهههْؾ َفُؽهههْؿ َفهههْق
]َأْوَشهههُطُفْؿ[و ,(3)

 :ه ػػػو بوع ػػػم 

 .(4)أندلرـ

 كو ػً اكلػً تعػولم:, (5)ط الهلل ه:  ةفً ووػو بػيف طر يػًال ةؼ   ك  :ىوو يأت  بوع م   

ًعههو[  ْ ًَ ـَ  ِههِف  ]َؾَقَشههْط
ههُف  أم: ةػػرف  ػػ  الك ػػط بػػيف الطػػر يف  كاكلػػً تعػػولم: ,(6) ُُ وَر ]َؾَؽػَّ

ْطِعُؿهقَن َأْهؾِهقُؽْؿ [ ُُ  َمهو 
ِِ ـْ َأْوَشه ِة َمَقوـَِغ ِم إِْضَعوُم َظَؼَ

ايػؿ ك ػط الهللػ ه  أم بػيف الزيػد  (7) 

                                                           

 تػراث العربػ  تحقيػؽ: وحوػد نػكض ورنػب  دار إحيػوه ال -رب  و ةكر وحود بف ارزهرم الرركم: ترذيب الاغة (ُ) 
وعزػػـ وقػػوييس الاغػػة: ربػػ  الح ػػيف أحوػػد بػػف  ػػورس القزكي ػػ   تحقيػػؽ: نبػػد ك   ُِ/ُّ  ـََُِ - ُبيػػركت  ط
وختػػور الةػػحوح: ربػػف أبػػ  بىػػر بػػف نبػػد القػػودر الػػرازم  ك   َُٖ/ٔ هػػػُّٗٗوركف  دار الفىػػر )د  ط( ال ػػ ـ هػػ

تػػوج   ك ّّٖ/ُهػػػ َُِْ -ٓ  طتحقيػؽ: يك ػػؼ الهللػيخ وحوػػد: الوىتبػة العةػػرية  الػػدار ال وكذزيػة  بيػػركت  ةػيد
بيػػدم تحقيػػؽ:  العػػركس وػػف زػػكاهر القػػووكس: ربػػ  الفػػيض وحٌوػػد بػػف نبػػد الػػرٌزاؽ الح ػػي    الواقٌػػب بورتضػػم  الزَّ

   بتةرؼ. ُٕٔ/َِوزوكنة وف الوحققيف  دار الرداية  )د  ط( 
 (. ُّْالبقرة: اآلية ) (ِ)
  (.ِٖ) القاـ: اآلية (ّ)
وعزػػـ وقػػوييس الاغػػة: ربػػ  الح ػػيف ك   ُِ/ُّر وحوػػد بػػف أحوػػد بػػف ارزهػػرم الرػػركم  ربػػ  و ةػػك  :ترػػذيب الاغػػة (ْ)

تػػػوج ك   ّّٖ/ُوختػػػور الةػػػحوح: ربػػػف أبػػػ  بىػػػر بػػػف نبػػػد القػػػودر الػػػرازم ك   َُٖ/ٔأحوػػػد بػػػف  ػػػورس القزكي ػػػ   
 .   بتةرؼُٕٔ/َِالعركس وف زكاهر القووكس  رب  الفيض وحٌود بف نبد الرٌزاؽ الح ي    

 . ُِ/ُّ  الرركم ارزهرم بف أحود بف وحود و ةكر رب : الاغة ترذيب (ٓ)
 (. ٓ) اآليةالعوديوت:  (ٔ)
 (. ٖٗ)اآلية الووئدة:  (ٕ)
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 .(1)كالردمه

كوػػػف خػػػ ؿ التعريػػػؼ الاغػػػكم لاك ػػػطية  زػػػد ألفوظػػػون أخػػػرل ت ػػػدرج وعو يرػػػو تحػػػت هػػػذا 
 الوفرـك ك وف تاؾ ارلفوظ:

 القصد واالقتصاد:  -1
وػػػأخكذ وػػػف ا ػػػتقووة الطريػػػؽ  كأةػػػاً اةػػػد يقةػػػد اةػػػدا  رػػػك  :(2)القةػػػد  ػػػ  الاغػػػة 

ليػػػؾ اةػػػدم  كأاةػػػد   إليػػػؾ اروػػػر اوةػػػد  كيقػػػوؿ: اةػػػدت لػػػً كاةػػػدت إليػػػً   كوػػػف  كاا
كهػػػك ضػػػد اة ػػػراط كالتفػػػريط   يىػػػكف بػػػيف اة ػػػراؼ كالتقتيػػػر    الوزػػػوز القةػػػد  ػػػ  الهللػػػ ه

لػـ يتزػوكز  يػً الحػد   :أم  كالقةد  ػ  الوعيهللػة: أف   ي ػرؼ ك  يقتػر  كاةػد  ػ  اروػر
ههوِقِؾ[]وَ :كرضػ  بولتك ػط  كزػػوه  ػ  اكلػػً تعػولم َُ افقَّ َظههَذ اّللِ َؿْدهه

(3)
ناػم اى تبيػػيف  :أم  

كهػػك بوع ػػم الطريػػؽ الو ػػتقيـ الػػذم   انكزػػوج  يػػً   ا ػػتقووة الطريػػؽ :أم  اةػػد ال ػػبيؿ
   .(4)طريؽ  رؿ و تقيـ :كطريؽ اوةد أم

كااتةػػػد ااتةػػػودان تك ػػػط  كهػػػك   : وػػػأخكذ وػػػف اةػػػد  ػػػ  اروػػػر اةػػػدان كا اتةػػػود لغػػػة
كالتي ػػير  كهللػػخص وقتةػػد: أم   كالعػػدؿ  ا  ػػتقووةك   كالرهللػػد  كا نتػػداؿ  بوع ػػم التك ػػط

 .(5)وعتدؿ

                                                           

  القزكي ػػ   ػػورس بػػف أحوػػد الح ػػيف ربػػ وعزػػـ وقػػوييس الاغػػة: ك   ُِ/ُّربػػ  و ةػػكر الرػػركم   :ترػػذيب الاغػػة (ُ)
لفيض وحود بف رب  ا :توج العركسك   ّّٖ/ُالرازم   لقودروختور الةحوح: ربف أب  بىر بف نبد اك   َُٖ/ٔ

   بتةرؼ. ُٕٔ/َِ نبد الرزاؽ الح ي  
 . ّٔ/ٗ  الح ي   الرزاؽ نبد بف وحودتوج العركس وف زكاوع القووكس: رب  الفيض (ِ)
 (. ٗال حؿ: اآلية) (ّ)
هػػ   َُِْ -ُوؤ  ػة الر ػولة  ط  لوحود بف زرير الطبرم  تحقيػؽ: أحوػد هللػوىر: :زووع البيوف    تأكيؿ القر ف (ْ)

  تحقيػؽ: ةػفكاف نػد وف داككدم: دار القاػـ  ربػ  الح ػف الكاحػدم :الكزيز    تف ير الىتػوب العزيػزك   ُْٕ/ُٕ
  ُُُٗ/ُأي ر التفو ير: ر عد حكود )د  ت  ط(  ك   َُٔ/ُهػ  ُُْٓ -ُالدار الهللووية  دوهللؽ  بيركت  ط 

 بتةرؼ. 
 د الوخزكو   وردم د: ؽيحقت  البةرم الفراهيدم تويـ بف نورك بف أحود بف الخايؿ الرحوف نبد العيف: رب  (ٓ)

 .ْٓ/ٓ )د  ط( الر ؿ كوىتبة دار: ال وورائ  إبراهيـ
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هوُهْؿ إَِػ ] :كوف ذلؾ اكلً تعػولم   ـَ َؾَؾهتَّ َكجَّ ُ َِّ وفظفَؾِؾ َدَظُقا اّللَ ُُمْؾِِدَغ َفُف اف ـَ َوإَِذا َؽِشَقُفْؿ َمْقٌج 

ُػهقٍر[ ـَ ؾف َختَّهوٍر  ـُ  َّٓ وُِـَو إِ َُ َُ  َِآ ٌَ َوَمو َجَْح افَزِّ َؾِؿـُْفْؿ ُمْؼَتِد
(1)
[  : قكلػً  ٌَ  أم: وعتػدؿ  ]ُمْؼَتِده

ك   حػػك التفػػريط  كاػػوؿ وقوتػػؿ: هػػك العػػودؿ  ػػ  الك ػػوه بوػػو نوهػػد اى   ي حػػرؼ  حػػك اة ػػراط
 .(2)نايً

 :كهك التك ط بيف التقتير كاة راؼ. (3)كيأت  وف وعو يً ا اتةود    ال فقة

" وػػػو أح ػػػف القةػػػد  ػػػ  الغ ػػػم  وػػػو أح ػػػف القةػػػد  ػػػ  -: -كووػػػو يؤيػػػد ذلػػػؾ اكلػػػً
 .(5)  كاكلً: )كوو نوؿ وف ااتةد((4)ودة"الفقر  كأح ف القةد    العب

كا اتةود اد يىكف وحوكد وطاقون  كذلؾ    حولة أف يتك ط بػيف اة ػراط كالتفػريط    
ليػػً زػػوهت  ىػػولزكد     ػػً بػػيف اة ػػراؼ كالبخػػؿ  كىولهللػػزونة     رػػو بػػيف الترػػكر كالزػػبف  كاا

ُؾقااةهللورة بقكلً: ْْسِ ُُ ـَ إَِذا َأْكَػُؼقا َقْ  وَن َ ْغَ َذفَِؽ َؿَقاًمو[ ]َوافَِّذُ ـَ وا َو ْؼُسُ َُ َوَقْ 
(6). 

ـَ اػوؿ: تػ  هػذه اآليػة : - -ذلؾ وو ركل نف نوركيؤيد   ]ُثهؿَّ َأْوَرْثـَهو افؽَِتهوَا افَّهِذُ

اِ   ٌَ َوِمهـُْفْؿ َشهو ٌِؼ  ِهوخَلْرَ ـْ ِظَووِدَكو َؾِؿهـُْفْؿ َطهوِقٌ فِـَْػِقهِف َوِمهـُْفْؿ ُمْؼَتِده [اْصَطَػْقـَو ِم
  اػوؿ:  قػوؿ (7)

 .(8)" وبق و  وبؽ كوقتةد و  وج  كظولو و وغفكر لً" -: -ر كؿ اى

                                                           

 (. ِّلقووف: اآلية) (ُ)
يػركت  ىتػوب العربػ   بزاد الو ير    ناـ التف ير: رب  الفرج زووؿ الديف الزكزم  تحقيؽ: نبد الرزاؽ الورػدم: دار ال (ِ)

 .  ّْٓ/ّ هػُِِْ -ُط 
 . ّٔ/ٗ  الح ي   الرزاؽ نبد بف وحودتوج العركس: رب  الفيض (ّ)
 .  ِِٓ/َُق  ُُْْوزوع الزكائد كو بع الفكائد: رب  الح ف الري و   تحقيؽ ح وـ القد  : وىتبة القدس  القوهرة  (ْ)
هػػ  ُّْٗ ارةػبرو  : ال ػعودة  بزػكار وحو ظػة وةػر  ( حاية اركليػوه كطبقػوت ارةػفيوه: ربػ   عػيـ أحوػد بػف نبػد اىٓ)

 .  ُْٗ/ّ دار الىتب العاوية  بيركت )د  ت(دار الىتوب العرب   بيركت  دار الفىر لاطبونة كال هللر كالتكزيع  بيركت  
 (. ٕٔ)اآلية ( الفراوف: ٔ)
 (. ِّ)اآلية(  وطر: ٕ)
البيرقػػػ   تحقيػػػؽ: الهللػػػيخ نػػػوور أحوػػػد حيػػػدر: ورىػػػز الخػػػدووت لابيرقػػػ : ربػػػ  بىػػػر أحوػػػد بػػػف الح ػػػيف  :البعػػػث كال هللػػػكر (ٖ)

هػػػ  بػػوب اكلػػً تعػػولم: ن ػػـ أكر  ػػو الىتػػوب الػػذيف اةػػطفي و وػػف نبود ػػو  ح راػػـ َُْٔ -ُكاربحػػوث ال قو يػػة  بيػػركت  ط
ه تخػػريج ارحوديػػث كاآل ػػور الكااعػػة  ػػ  تف ػػير الىهللػػوؼ لازوخهللػػرم: ركاه البيرقػػ   كاػػوؿ  يػػً إر ػػوؿ  كركا  ْٖ/ُ( ُٔ)

 .  ُّٓ/ّالعقيا  
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   السداد والتسديد: -2
َََمـُهقا كاكلػً تعػولم: ,(1) ول داد: هك القةد إلم الحؽ كالقػكؿ بولعػدؿ   ـَ  هو افَّهِذُ َ هو َأهف َُ [

ا[ ًَ ُ
َِ ًٓ َش َُُّؼقا اّللَ َوُؿقُفقا َؿْق ا

 .(3)انكزوج  يً ك  ا حراؼأم و تقيوون   , (2)

كزػػػوه  ػػػ  هػػػذا الوع ػػػم الحػػػديث الػػػذم تركيػػػً أـ الوػػػؤو يف نوئهللػػػة رضػػػ  اى ن رػػػو:  
 ٌددكا كاوربكا  كاناوكا أ ً لف يػدخؿ أحػدىـ نواػً الز ػة  كأف " : - كؿ اىاولت: اوؿ ر 

ف اؿ  .(4)"أحٌب ارنووؿ إلم اى أدكورو كاا
ر  كهػػػك الةػػػكاب  كاػػػوربكا: اطابػػػكا الوقوربػػػة كوع ػػػم:  ػػػددكا: ااةػػػدكا ال ػػػداد وػػػف اروػػػ

   .(5)ك  تقةير  كه  ا نتداؿ    ارور الذم   ماك  يً
 التوازن: -3
الػرأم:  فٌ ككز كال ػكف: ب ػوه يػدؿ ناػم تعػديؿ كا ػتقووة "الكاك كالػزام  :(6)بف  ورسأاوؿ  

 .(7)إذ   بكه إلم رزوحة الرأم كهللدة العقؿ"  كهك رازح الكزف أم: زعاً وعتدؿ

                                                           

: دار الىتػػػب العاويػػػػة  بيػػػػركت  ط (ُ)  -ُتػػػأكي ت أهػػػػؿ ال ػػػػ ة: ربػػػ  و ةػػػػكر الوػػػػوتردم  تحقيػػػؽ: د. وزػػػػدم بو ػػػػاـك
رب  حو ظ الػديف ال  ػف   تحقيػؽ  يك ػؼ ناػ  بػديكم: دار  :ودارؾ الت زيؿ كحقوئؽ التأكيؿك   ِِْ/ٖ -قُِْٔ

   بتةرؼ. ُِّ/ٖ لوحود الو تةر بوى  :القر ف الىريـتف ير ك   ْٖ/ّهػ ُُْٗ -ُالىاـ الطيب  بيركت  ط 
 (. َٕ) ارحزاب: اآلية (ِ)
الو تخػػػب  ػػػ  تف ػػػير القػػػر ف الىػػػريـ: لز ػػػة وػػػف ناوػػػوه ارزهػػػر: الوزاػػػس ارناػػػم لاهللػػػئكف اة ػػػ وية  وةػػػر  طبػػػع  (ّ)

 يػر  تحقيػؽ  ػوو  أبػ  الفػداه إ ػوونيؿ بػف ى :تف ير القر ف العظػيـك   ّّٔ/ُهػ ُُْٔ -ُٖوؤ  ة ارهراـ  ط 
 . ْٕٖ/ٔ -ِق  طَُِْ  وة: دار طيبة  

هػػػ  بػػوب ُِِْ -ُط   ةػػحيح البخػػورم: ربػػ  نبػػداى البخػػورم الزعفػػ   تحقيػػؽ: وحوػػد زهيػػر: دار طػػكؽ ال زػػوة (ْ)
 . ٖٗ/ٖ( ْْٔٔالقةد كالوداكوة نام العوؿ  ح راـ )

 . ُٕٗ/ُ هػُِِْ -ُهللؽ  طا : دار الفىر  دود/ كهبة بف وةطفم الزحي التف ير الك يط: (ٓ)
أةػاً     الرازٌم: وف أئوػة الاغػة كاردبالقزكي  زىريوهػ(: هك أبك الح يف أحود بف  ورس بف ّٓٗبف  ورس )ت: أ (ٔ)

وػف اػػزكيف  كلػػد بقػػزكيف  كتربػػم بروػػذاف  كأى ػػر اةاووػػة بػػولرم   ػـ ا تقػػؿ إلػػم الػػرٌم كتػػك    يرػػو  ك   ػػب إليرػػو كلػػً 
   ػػػير أنػػػ ـ ال ػػػب ه ُُٖ/ُ وػػػؿ( كميرهػػػو  ي ظػػػر: ك يػػػوت ارنيػػػوفالاغػػػة  ك الوز نػػػدة تةػػػو يؼ و رػػػو )وقػػػوييس

ُِ/ُّٗ . 
 . َُٕ/ٔ القزكي    ورس بف أحود الح يف رب وعزـ وقوييس الاغة:  (ٕ)
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 ثانيًا: تعريف الوسطية اصطالحًا:
بتتبع ػػو لىتػػب التف ػػير لػػـ  ع ػػر ناػػ  تعريػػؼ اةػػط ح  لاك ػػطية  كلىػػف وػػف خػػ ؿ 

كوهللػتقوتً   زػد أف  )ك ػطو( نػف الاغكم كأاكاؿ الوف ػريف  ػ  اآليػوت التػ  تحػد ت التعريؼ
وػػػة وكضػػػكع الك ػػػطية   يعػػػد وػػػف الوكاضػػػيع الحدي ػػػة كالوعوةػػػرة  بػػػؿ وػػػف الوكاضػػػيع القدي

العاووه القداوم اد بٌي كا وعو   الك ػطية  كالتػ   وةرة     فس الكات  كبذلؾ  زد أفكالوع
  كالعػػدؿ  كال ػػداد  ت ػػدرج  تحػػت ألفػػوظ أخػػرل تاتقػػ  وػػع الك ػػطية  ػػ  الوضػػوكف  ىػػولتكازف

كه     وزوارو تكضح وػو   ػويً بولك ػطية  كلعػؿ   ك حكهو  كا نتداؿ  كالقةد  كالق ط
الهللوهد العدؿ الػذم  وكضحون ذلؾ    وع م -   الر ولة  لؾ اةووـ الهللو ع أكؿ وف بٌيف ذ
 .(1)" أف يعوؿ بطونة اى :كالعدؿ" بقكلً:تقبؿ هللرودتً 

كا نتػداؿ  ػ  ىػؿ هللػ ه " بقكلً: –رحوً اى -ابف تيوية –ىوو ذىر هذا الوع م أيضون  
كا ئت ؼ كالتك ػط الػذم هػك ا تعووؿ اآل ور نام كزررو ...  وتوبعة اآل ور  يرو ا نتداؿ 

 .(2)"أ ضؿ اروكر
ف اختافػت ألفػوظرـ لرػو كهػ       كه وؾ نػدة تعريفػوت لاك ػطية تتقػورب  ػ  وعو يرػو كاا

 كوف تاؾ التعريفوت وو يا :  تخرج نف وع وهو الاغكم
ف  "تعريؼ الك طية بأ رو: (3)ذىر الهللربوة -ُ تز ب اة  ػوف الويػؿ يوي ػون كهللػوو ن كاا

د تك ػػط كانتػػدؿ  رٌف الزيػػودة ناػػم الوطاػػكب  ػػ  اروػػر إ ػػراط كالػػ قص ن ػػً  عػػؿ ذلػػؾ  قػػ
 .(4)تفريط  كىؿ وف اة راط كالتفريط ويؿ نف الزودة  كالخيور: هك الك ط 

                                                           

 . ُِ/ُ هػُّٖٓ -ُوىتبً الحاب   وةر  طووـ الهللو ع   تحقيؽ: أحود هللوىر: الر ولة: لإل (ُ)
 :  بف تيوية: تق  الديف أبك العبوس أحود بف نبد الحايـ بف نبد ال  ـ بف نبد اى بف أب  القكاند ال كرا ية الفقر (ِ)

القو ػػػـ بػػػف وحوػػػد ابػػػف تيويػػػة  تحقيػػػؽ: د أحوػػػد بػػػف وحوػػػد الخايػػػؿ دار ابػػػف الزػػػكزم  الوواىػػػة العربيػػػة ال ػػػعكدية  
زوػػػع الواػػػؾ  رػػػد لطبونػػػة   كوزوػػػكع الفتػػػوكل  ربػػػف تيويػػػة  تحقيػػػؽ: نبػػػد الػػػرحوف او ػػػـ: ؤْ/ُ -ُهػػػػ  طُِِْ

 . َْٖ/ِِهػ ُُْٔالوةحؼ الهللريؼ  الودي ة ال بكية  الوواىة العربية ال عكدية  )د  ط( 
ةػػػرم وػػػف وكاليػػػد باػػػدة الػػػبز ت بورىػػػز دىػػػر س وحوػػػد الهللربوةػػػ  رزػػػؿ ديػػػف كخطيػػػب أ( ََُْوةػػػ :)ت: الهللرب (ّ)

لتخةػػػػػػػػػػػص و رػػػػػػػػػػػو  وديريػػػػػػػػػػػة الدارايػػػػػػػػػػػة تخػػػػػػػػػػػرج  ػػػػػػػػػػػ  درس  ػػػػػػػػػػػ  ىايػػػػػػػػػػػة الاغػػػػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػػػػة  ػػػػػػػػػػػـ  ػػػػػػػػػػػوؿ درزػػػػػػػػػػػة ا
wikkipedia.orghttps://ar,m,   . 

 . ٗٗق  صَُْٖ  بيركت  دار الرائد العرب   ْحود الهللربوة   طأوك كنة اخ ؽ القراف: د/  (ْ)
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كايؿ الك طية: ه  او كف التعودؿ بيف الوت واضوت  التػ  يقػـك نايرػو ىػؿ ىيػوف أك -ِ
كالك ػػط:   كالتفػػريط  طر ػػ  اة ػػراط اػػكاـ حػػ   ػػ  هػػذا الىػػكف  كهػػ  نػػدـ الغاػػك كتز ػػب ىػػ 

هك الخيور كالعػدؿ كا نتػداؿأل ناػم انتبػور أٌف الك ػط هػك ورىػز وت ػوكم البعػد نػف زويػع 
 .(1)"أطرا ً الوحيطة بً  كوف  ـ دؿ نام التكازف كا  تكاه

ا نتػػداؿ كالتػػكازف بػػيف أوػػريف أك طػػر يف بػػيف إ ػػراط  هػػ  :الك ػػطية فٌ ايػػؿ أيضػػون أك -3
كتقةػػػير  كهػػػذه الك ػػػطية إذف هػػػ  العػػػدؿ كالطريػػػؽ ارك ػػػط الػػػذم تزتوػػػع  كتفػػػريط أك ماػػػك
 .(2)ن ده الفضياة

الك ػػػطية بأ رػػػو: )التك ػػػط أك التعػػػودؿ بػػػيف  (3)كنػػػرؼ الػػػدىتكر: يك ػػػؼ القرضػػػوكم-ْ
طػػر يف وتقػػوبايف أك وتفػػوكتيف  بحيػػث   ي فػػرد أحػػدهوو بولتػػأ ير  كيطػػرد الوقوبػػؿ  كبحيػػث   

حقػػػً  كيطعػػػف ناػػػم وقوباػػػً  كيحيػػػؼ نايػػػً   ػػػـ ذىػػػر بعػػػض  يأخػػػذ أحػػػد الطػػػر يف أى ػػػر وػػػف
 .(4)ارو اة    ذلؾ(

كيبتعػػػد نػػػف التطػػػرؼ اػػػك ن ك عػػػ ن   كنر رػػػو  خػػػركف: بػػػأف يتحػػػرل الو ػػػاـ ا نتػػػداؿ-ٓ
 .(5)ك  يغول   بحيث   يقةر

  كيتضػػح ووػػو  ػػػبؽ أف الك ػػطية  ػػػ  أكضػػح وػػػدلك ترو كأب ػػطرو تتوحػػػكر حػػكؿ وعػػػو ً 
 اتةود  كالتكازف  كا  تقووة  كالةراط الو تقيـ.ندة ىو نتداؿ  كا 

   ػػػتخاص تعريفػػػون يزوػػػع بػػػيف هػػػذه التعريفػػػوت الوتقوربػػػة كالوعػػػو أ كووػػػو  ػػػبؽ يوىػػػف أفٌ     
                                                           

 . ٖٓص قُُْٗة  الدار البيضوه  الوغرب  وف و ظكر ا  و : د/ وحود الىتو  : دار ال قو  (ُ)
 . ُٔٓ/ُهػ ُُْٕ -ِودخؿ لدرا ة العقيدة اة  وية: د ن ووف زوعة ضويرية  وىتبة ال كادم لاتكزيع ط (ِ)
الىبرل    ارية ةفت تراب ورىز الوحاة  ـ ُِٔٗ بتوبر ٗالقرضوكم: هك يك ؼ بف نبداى القرضوكم  كلد     (ّ)

ـ  ُّٓٗأةػكؿ الػديف بزووعػة ارزهػر نػوـ  ىاييػًوػف القر ف    العوهللرة وف نوره  تخػرج  الوحو ظة الغربية  حفظ
 ـ ُّٕٗنوـ  كالدىتكراه ـ َُٔٗحةؿ نام الووز تير    هللعبة ناـك القر ف كال  ة وف ىاية أةكؿ الديف نوـ 

  تقاػػػد ى يػػػر وػػػف الو وةػػػب و رػػػو رئػػػيس ا تحػػػود العػػػولو  لعاوػػػوه الو ػػػاويف  احػػػد أبػػػرز ناوػػػوه ال ػػػ ة الوعوةػػػريف
www.gololy.com/c .   

 . ُِٕ/ ُ قَُْٓ -ّبيركت  وؤ  ة الر ولة  طالخةوئص العووة لإل  ـ: د/ يك ؼ القرضوكم   (ْ) 
ـ الوىػػ   دار الك ػػياة  رة ال عػػيـ: انػػداد وزوكنػػة وػػف الوختةػػيف اهللػػراؼ ةػػولح بػػف حويػػد اوػػوـ كخطيػػب الحػػر ضػػ  (ٓ) 

 . ُّّٓ/ ْ قُِْٓ -ّط
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  تعريػؼ الك ػطية:  يتويز برو وةػطاح الك ػطية نػف ميػره الوختافة لفظيون  وع كضع ايكد
  كالتػػػكازف   نتػػػداؿأ و ػػػً ا الو ػػػاـ حيػػػوةىػػػؿ أوػػػر يةػػػدر  ػػػ  أم هللػػػأف وػػػف هللػػػؤكف  هػػػك

 .أك تفريط   طكالوكا قة لاةكاب الهللرن  دكف إ را
أك   اػػوـ برػػو  ػػرد فػػوت  ػػكاهير عاػػد هللػػوؿ زويػػع التً أٌ ػػف هػػذا التعريػػؼ البوحػػث وػػرل يػػ     

 حيػوةكأ ىور    أم زو ب وف زكا ػب   اتأك وعتقد  أك أ عوؿ  زوونة أك طوئفة وف أاكاؿ
اؿ كالتػػػػكازف  كورزعػػػػً  ػػػػ  ذلػػػػؾ الوكا قػػػػة لاةػػػػكاب  بػػػػد أف يىػػػػكف أ و ػػػػً ا نتػػػػد  الو ػػػػاـ

الهللػػرن  هػػذه هػػ  هللػػركط تقيػػد التعريػػؼ كتحػػدده  ػػ   طػػوؽ وعػػيف يويزهػػو نػػف ميرهػػو كتو ػػع 
 ميره وف الوةطاحوت وف التهللوبً وعً ىوةطاح.
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 أدلة مشروعية الوسطية. لمطم  الثاني:ا
 : أدلة مشروعية الوسطية من القرآن الكريم:أوالً 

لتػػػدؿ  ػػػ    يحة  ػػػ  نػػػدة وكاضػػػع كبألفػػػوظ وختافػػػةة بوعو يرػػػو الةػػػر اػػػد كردت الك ػػػطي
وزوارػػو ناػػم وهللػػركنية الك ػػطية  ىوػػو كردت بألفػػوظ تػػدؿ ضػػو يون ناػػم وهللػػركنية الك ػػطية 
  ػػكاهن ىو ػػت اآليػػوت  ػػ  زو ػػب العقيػػدة  أك العبػػودة  أك الوعػػوو ت  أك ال يو ػػة كالحىػػـ  أك

كهػ  ناػم  اتىػرار كاةطولػة ليو البحث تحوهللػيون  ذىرهو      و بقية و وح  الحيوة الوتعددة ك 
 ال حك اآلت :

هًي َوَشهًطو [ ( اػوؿ تعػولم:ُ  ْؿ ُأمَّ ـُ هَذفَِؽ َجَعْؾـَهو ـَ ]َو
أٌف  ػبب  ػػزكؿ  أكرد الوف ػركف ,(1)

كم نػػف البػػراه بػػف نػػوزب :(2)هػػذه اآليػػة  - -ر ػػكؿ الاَّػػً ةػػام "اػػوؿ: - -هػػ  ىوػػو ري
ػً  - -رران  كىوف ر كؿ الاًَّ حك بيت الوقدس  تة نهللر أك  بعة نهللر هلل يحب أف يكزَّ

ْوَضهوَهو َؾهَقلِّ َوْجَفهَؽ : إلم الىعبة   أ زؿ الاًَّ َُ  َؾَؾـَُقفَِّقـََّؽ ِؿْوَؾًي 
َِ َت َؼؾفَى َوْجِفَؽ ِِف افقَّ َُ َْ َكَوى  ]َؿ

َِ احَلَواِم[ َصْطَو ادَْقِج
 .وؿ ال فروه وف ال وس  كهـ اليركد تكزً  حك الىعبة  كا, (3)

َُ ال تعاالى:ق َشهو َُ ـْ  ي َمه
َِ ه ُ  َوادَْغِوُا َهْ وُكقا َظَؾْقَفو ُؿْؾ ّللِ ادَْؼِ ـَ ـْ ِؿْوَؾتِِفُؿ افَّتِل  ُهْؿ َظ َّٓ ] َمو َو

اٍط ُمْقههَتِؼقٍؿ[ َ
َِ إَِػ 

(4)
 ناػػم  وػػر ةػػام  وػػو بعػػد خػػرج  ػػـ رزػػؿ  – - ةػػام وػػع ال بػػ  ,

 وػػع ةػػام أ ػػً: يهللػػرد هػػك : قػػوؿ الوقػػدس  بيػػت  حػػك العةػػر ةػػ ة  ػػ  ار ةػػور وػػف اػػـك
 .(5)"الىعبة  حك تكزركا حتم القـك   تحرؼ الىعبة   حك تكزً كأ ً   اى ر كؿ

                                                           

 (. ُّْاآلية )( البقرة: ُ)
: ربػػ  بىػػر نبػػد الػػرزاؽ الةػػ عو  : دار الىتػػب العاويػػة  تحقيػػؽ: د. وحوػػكد وحوػػد نبػػده: دار نبػػد الػػرزاؽ تف ػػير (ِ)

زػػػووع البيػػػوف  ػػػ  تأكيػػػؿ القػػػر ف: لوحوػػػد بػػػف زريػػػر الطبػػػرم ك   ِٖٖ/ُهػػػػ  ُُْٗ -ُالىتػػػب العاويػػػة  بيػػػركت  ط
 بتةرؼ.   ُُ/ِ  كالتحرير كالت كير:   وحود الطوهر بف نوهللكر: الدار التك  ية لا هللر تك س ُِْ/ّ

 (. ُْْ)اآلية ( البقرة: ّ)
 (. ُِْ)اآلية ( البقرة: ْ)
 . ٖٖ/ُ  (ّٗٗك القباة حيث ىو كا  ح راـ )( ةحيح البخورم: بوب التكزً  حٓ)
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ههًي َوَشههًطو [  ػػ  تف ػػير هػػذه اآليػػة: (1)كذىػػر الطبػػرم  ْؿ ُأمَّ ـُ ههَذفَِؽ َجَعْؾـَههو ـَ ]َو
 بػػأ رـ" ,(2)

 ولترهػػب ب ماػػكا الػػذيف ال ةػػورل ماػػك  يػػً  ماػػك أهػػؿ هػػـ  ػػ  الػػديف   ػػ  لتك ػػطرـ  "ك ػػط"
 ىتػوب بػدلكا الػذيف اليرػكد تقةػير  يػً  تقةػير أهػؿ هػـ ك    يػً اػولكا وػو ني م    لرـكاك 
   يػػػً كانتػػػداؿ تك ػػػط أهػػػؿ كلىػػػ رـ بػػػًأل كىفػػػركا ربرػػػـ  ناػػػم كىػػػذبكا أ بيػػػوههـ  كاتاػػػكا اى 

   .(3)"أك طرو اى إلم اروكر أحب ىوف إذ بذلؾ  اى  كةفرـ
لوراد بػػػػ )ك طون(    هذه اآلية: أم زعؿ وف ا كذىر بعض الوف ريف أفٌ      

اؽ كالخٍاؽً  ك   الهللريعة الت    كالعاـ  خةكةيوت هذه اروة بأف زعارـ ك طون    الخي
 .(4)هللرنرو لرـ

 :(5)ف الوراد بػػػػػ )ك طو( أحد كزريفإكايؿ: 
ه   بد الهللوهد نام الهلل    فٌ  :ختيور هك التوريد لاتعايؿ اآلت أف كزً ا  الوجو األول:

ً يرل أحدهوو وف زو ب ك و يروو وف أف يىكف نور و بً  كوف ىوف وتك طون بيف هلليئيف    ٌ 
الزو ب اآلخر  كأوو وف ىوف    أحد الطر يف    يعرؼ حقيقة حوؿ الطرؼ اآلخر  ك  

 حوؿ الك ط أيضون.
أف  ً دليؿ نام  ف ًأل أم:   لفظ الك ط إهللعورا بول ببية   ىأ ٌ  أفٌ  الوجو الثاني:

الو اويف خيور كندكؿأل ر رـ ك ط  لي كا وف أربوب الغاك    الديف الوفرطيف  ك  وف 
 أربوب التعطيؿ الوفرطيف   رـ ىذلؾ    العقوئد كارخ ؽ كارنووؿ.

الر د   ك ط الكايؿ: وع م )ك طون(: بأف وكاع كوىوف الىعبة زغرا يون ه  

                                                           

هػػػ( هػػك: أبػػك زعفػػر وحوػػد بػػف زريػػر بػػف ى يػػر الطبػػرم  الوػػؤرخ الوف ػػر اةوػػوـ  كلػػد  ػػ   وػػؿ  َُّالطبػػرم:)ت:  (ُ)
   برو  كىوف ى ير الترحوؿ  كا ع العاـ بدلبؿ تةو يفً  و رو)أخبور الر ؿ كالواكؾ  طبر توف  كا تكطف بغداد كتك 

زووع البيوف    تف ير القر ف( كميرهو  كهك وف  قوت الوؤرخيف كىوف وزتردا    أحىوـ الديف   يقاد أحدا  ا ظر: 
 . ٔٗ/ٔ  ارن ـ لازرىا   ُِٗ/ْك يوت ارنيوف  

 (. ُّْاآلية )( البقرة: ِ)
 .ُِْ/ّ( زووع البيوف    تأكيؿ القر ف: لوحود بف زرير الطبرم  ّ)
  ِّٗ/ُأحىػػوـ القػػر ف:  بػػ  بىػػر الزةػػوص  ك   ِٖٖ/ُتف ػػير نبػػد الػػرزاؽ: ربػػ  بىػػر نبػػد الػػرزاؽ الةػػ عو     (ْ)

 بتةرؼ. 
 . ٓ/ِـ َُٗٗتف ير القر ف الحىيـ )تف ير الو ور(: لػ وحود رهلليد رضو: الريئة الوةرية العووة لاىتوب:  (ٓ)
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بأف الىعبة الت  ه  اباة الو اويف : (1)كهك وو أىده أحد البوح يف الوعوةريف  ألرضل
كأف اليوب ة   كه  كااعة    ك ط العولـ بول  بة لايوب ة وف زويع الزروت  تقع بوىة

رض اليوب ة   كه  تو ؿ ورىز ارنام  طح ا رض وكزنة حكؿ وىة تكزيعون و تظوون 
 ىولوخ بول  بة لز ـ ا   وف.

َذفَِؽ َجعَ  :تعولم ف ر اكلً   ت يؿكا ـَ ًي َوَشًطو []َو ْؿ ُأمَّ ـُ ْؾـَو
 الك ط لألوة كاا رو"(2)

 بوع م الك ط وف أك كالفضؿ  الح ف بوع م الك وطة وف  كاه الك ط وعو   بىؿ
    كا نتقود  التةكر الح       الوودم بوع وه الك ط وف أك كالقةد  ا نتداؿ
   ك الوىوف      كالع اوت  ا رتبوطوت    كالت  يؽ  الت ظيـ    كالهللعكر  التفىير
  .(3)"الزووف
 وع ػػػم أوػػػة ك ػػػطو  أم: ك ػػػط  ػػػ  اةيوػػػوف كالعقيػػػدة  أفٌ : كذىػػػر بعػػػض الوف ػػػريف       

كالك ػط هػك بي روػو   ر ػوؾ طػرؼ   كف بيف طر يف    اتزوهيف وختافيفيى كالك ط  بد أفٌ 
لطػرؼ كهـ وف أ ىركا كزػكد اةلػً الحػؽ  كه ػوؾ وػف أ ػر كا  عػددكا اآللرػة  كهػذا ا  وخطئ
  قػكؿ   إلػً إ  اى كحػده   هللػريؾ لػً كاحػد  -فك  حػف الو ػاو -وخطئ  أوو نقيدت و أيضون 

أحػػد  كهػػذه بديريػػة وػػف بػػديريوت هػػذا الىػػكفأل رف اى تبػػورؾ كتعػػولم خاػػؽ الىػػكف كخاػػؽ ىػػؿ 
هلل ه  يً  كاوؿ  بحو ً: إ ػً الخػولؽ  كلػـ يػأت كلػف يػأت  وػف يػدن  الخاػؽ  إذف  ولػدنكل 

وتعػػددة  دنػػم ىػػؿ كاحػػد وػػ رـ ورؾ كتعػػولم  كلػػك ىػػوف  ػػ  هػػذا الىػػكف  لرػػة خولةػػة ى تبػػ
 .(4)الخاؽ

هؾف :كلذلؾ   ف اى زؿ ز لً يقػكؿ ـُ ـْ إَِفهٍف إًِذا َفهَذَهَى  وَن َمَعهُف ِمه ـَ  َوَمو 
ٍَ ـْ َوَف َذ اّللُ ِم َ ]َمو اَّتَّ

َُِدُػقَن[ إَِفٍف  َِت َخَؾَؼ َوَفَعاَل َ ْعُضُفْؿ َظَذ َ ْعٍض ُشْوَحوَن اّللِ َظتَّ 
(5)  . 

                                                           

وك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكنة ارنزػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوز العاوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ : لاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىتكر وحوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد راتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب ال وبا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   الوكاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع اةلىترك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ    (ُ)
wwww.nabulsil\com/blue/ar/art.b . 

 (. ُّْاآلية )( البقرة: ِ)
 . ُُّ/ُ هػُُِْ -ُٕل يد اطب إبراهيـ ح يف الهللورب : دار الهللركؽ  بيركت  القوهرة  ط  :   ظ ؿ القر ف (ّ)
   بتةرؼ. ِٔٔ/ُ قُُْٖبور اليـك الهللعراكم الخكاطر: وحود وتكل  الهللعراكم  وطوبع أختف ير  (ْ)
 (. ُٗ) الوؤو كف: اآلية (ٓ)
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اروة اة ػ وية زوػع اى لرػو  ػ  دي رػو  أفٌ  "الوراد بػػػ )أوة ك طو( يرل: أفٌ  كه وؾ وف
ف هللػئت ااػت إٌ ػ ً أنطوهػو بيف الحقيف: حؽ الركح  كحؽ الز د   ر  ركحو ية ز ػوو ية  كاا
هههَذفَِؽ ]وَ زويػػع حقػػػكؽ اة  ػػو ية   ػػػ ف اة  ػػػوف ز ػػـ كركح  حيػػػكاف كواػػػؾ   ىأ ػػً اػػػوؿ:  ـَ

هًي َوَشهًطو [ ْؿ ُأمَّ ـُ َجَعْؾـَو
ََ َظهَذ افـَّهوِس تعر ػكف الحقػيف  كتباغػكف الىوػوليف  (1) ا ََ ] فَِتُؽقُكهقا ُصهَف

]
(2)
]َظهههَذ افـَّهههوِس [بػػػولحؽ  

(3)
الز ػػػوو ييف بوػػػو  رطػػػكا  ػػػ  ز ػػػب الػػػديف  كالركحػػػو ييف إذ  

اػػػػػػوؿ  ىوػػػػػػو ئايف أ رطػػػػػػكا كىػػػػػػو كا وػػػػػػف الغػػػػػػوليف  تهللػػػػػػردكف ناػػػػػػم الوفػػػػػػرطيف بولتعطيػػػػػػؿ القػػػػػػو
ْهُو[:تعولم ََّ َّٓ اف ْكَقو َكُؿقُ  َوَكْحَقو َوَمو ُهْؾُِؽـَو إِ َف ـَو اف ُُ َّٓ َحَقو

]َوَؿوُفقا َمو ِهَل إِ
بأ رـ أخاػدكا إلػم   (4)

البريوية  كاضكا نام ا تعدادهـ بولحرووف وف الوزايو الركحو ية  كتهللردكف ناػم الوفػرطيف 
 .(5)"ذا الكزكد حبس لألركاح كنقكبة لروبولغاك    الديف القوئايف: إف ه

الػػم التخاػػ  نػف الاػػذات الز ػػدية كترػذيب الػػ فس  كىػػوف وػػف  اروػـ ػػودت بعػػض  ثحيػ
كت ػػبقكف اروػػـ ىارػػو كالتك ط ا نتػػداؿاة ػػ ـ يػػدنكهـ  زػػوهورتىػػزات نقوئػػدهـ كدنػػكاترـ  

ة  ػػو   الػػذم وػػو هػػديتـ إليػػً هػػك الىوػػوؿ ا بونتػػدالىـ كتك ػػطىـ  ػػ  اروػػكر ىارػػو  ذلػػؾ بػػأفٌ 
ليس بعػده ىوػوؿأل رف ةػوحبً يعطػ  ىػؿ ذم حػؽ حقػً  يػؤدم حقػكؽ ربػً  كحقػكؽ  ف ػً  

ُشههههقُل َظَؾههههْقُؽْؿ  كحقػػػػكؽ ز ػػػػوً  كحقػػػػكؽ ذكم القربػػػػم  كحقػػػػكؽ  ػػػػوئر ال ػػػػوس ُؽههههقَن افوَّ َُ ]َو

ا ٌ[ ًَ َصههِفق
هػػك الو ػػوؿ ارىوػػؿ لورتبػػة الك ػػط   -نايػػً الةػػ ة كال ػػ ـ -أم: إف الر ػػكؿ (6)

هػػذه اروػػة ك ػػطو بوتبونرػػو لػػً  ػػ   ػػيرتً كهللػػريعتً  كهػػك القوضػػ  بػػيف ال ػػوس  كاا وػػو تىػػكف
كوػػف ابتػػدع ل ف ػػً تقوليػػد أخػػرل أك حػػذا حػػذك الوبتػػدنيف   ىوػػو تهللػػرد هػػذه    ػػيوف اتبػػع  ػػ تً

                                                           

 (. ُّْاآلية )( البقرة: ُ)
 (. ُّْ) البقرة: اآلية (ِ)
 (. ُّْ) البقرة: اآلية (ّ)
 (. ِْ) الزو ية: اآلية (ْ)
 . ٓ/ِرهلليد رضو  تف ير القر ف الحىيـ )تف ير الو ور(: لػ وحود (ٓ)
 (. ُّْ) البقرة: اآلية (ٔ)
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اروة نام ال وس ب يرترو كارتقوئرو الز دم كالركح  بأ رـ اد ضاكا نف القةد  يهللرد لرو 
بأ رػو ا ػتقووت ناػم  -كوػو ىػوف لرػو وػف ار ػكة الح ػ ة  يػً بوو كا قت  يً   تً -الر كؿ 

 .(1)" ةراط الرداية الو تقيـ
لب م  كبولرزكع لآلية الت  ابارو  زد الترابط القر    العزيب كاةنزوز البيو   كا 

ف وف و و بة كاكع هذه اآلية ه و ه  و و بة بديعة كه  أف إ   ربط اآليوت  كاد ايؿ: 
و تىرر  يرو الت كيً ب براهيـ كواتً  كالىعبة  كأف وف يرمب ن رو اد  فً اآليوت الت  ابار

وو كلم وحود كأتبونً نف اباترـ الت  ىو كا  :   ىو ت و ورا رف يقكؿ الوهللرىكف ف ً
نايرو بوىة أم ا تقبوؿ الىعبة وع أ ً يقكؿ: إ ً نام واة إبراهيـ كيأبم نف اتبوع 

اة إبراهيـ كا تقبؿ بيت الوقدس؟ كر ً اد تىررت اليركدية كال ةرا ية   ىيؼ ترؾ اب
ـْ :اةهللورة    اآليوت ال وبقة إلم هذا الغرض بقكلً ُهْؿ َظ َّٓ ـَ افـَّوِس َمو َو َُ ِم َػَفو ]َشَقُؼقُل افقف

اطٍ  َ
َِ َُ إَِػ  َشو َُ ـْ  ي َم

َِ
ُ  َوادَْغِوُا َهْ وُكقا َظَؾْقَفو ُؿْؾ ّللِ ادَْؼِ ـَ [ُمْقَتِؼقؿٍ  ِؿْوَؾتِِفُؿ افَّتِل 

   قد أخبر (2)

ىو كا وهللرىيف أك و و قيف وف يعترض   كاهاى تعولم    هذه اآلية: أف ة ؼ وف ال وس 
بولرمـ أف وف ةفوت الوؤوف أٌ ً     كو رو تحكيؿ القباة  نام بعض ارحىوـ اةلرية

 .(3)يعترض نام أحىوـ اى  بؿ يتاقم أحىوـ ربً بولقبكؿ  كا  قيود  كالت ايـ
نام تاؾ الحقيقة    ا نتراض كندـ ا  ةيوع لاحؽ وروو   ـ أىٌد  بحو ً كتعولم

َتُفْؿ [:ىوف بقكلً تَّوَِع ِمؾَّ َُ َٓ افـََّدوَرى َحتَّك  َُْوََض َظـَْؽ افَقُفقُد َو ـْ  ]َوَف
(4)
كةحوطة ناـ اى  ,

زعاً بعد  كهك أفٌ قكلرـ كأتم  يً برذا الوكاع العزيب بارزل     ذلؾ و رـ  أ بأ ر كلً 
كاد رد اى نام هؤ ه ال فروه  بأ ؾ يو وحود كأوتؾ وف  (5)اآليوت الو يرة لً كابؿ اآليوت

                                                           

 . ٓ/ِلػ وحود رهلليد رضو  تف ير القر ف الحىيـ )تف ير الو ور(: (ُ)
 (. ُِْ) البقرة: اآلية (ِ)
   بتةرؼ. ٔ/ِالتحرير كالت كير: لطوهر بف نوهللكر  (ّ)
 (. َُِ) اآليةالبقرة: (ْ)
 . ٓ/ِ الورزع ال وبؽ (ٓ)
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بعدؾ أ ً إذا ىوف الوهللرؽ كالوغرب واىون ى  ليس زرة وف الزروت خورزة نف واىً  
ك كاهن اتزرت إلم بيت الوقدس أك اتزرت إلم الىعبة أك اتزرت إلم أم وىوف    هذا 

 . (1)لىكف  وى وكزكد  يًا
كوف  عـ اى كاوت و ً ك ضاً نام نبوده أ ً تعولم يردم وف يهللوه إلم ةراط 
و تقيـ  كىذلؾ هك وف هداىـ إلم هذه القباة الت  ه  وف واة أبيىـ إبراهيـ   رذا يكزب 

ال بب الوكزب لرداية هذه اروة  رف أللىؿ اركاور كال كاه  دكف انتراضو و الت ايـ 
ح و ً  كوف تاؾ الوٌ ة  وطاؽ بزويع أ كاع الرداية  ه  و َّة ك ضؿ وف اى نايىـ كاا

ْؿ  كلذلؾ اوؿ تعولم:  هذه اروة وف أندؿ اروـ كخيرهو أف زعؿ -أيضون  ـُ َؽ َجَعْؾـَو
َذفِ ـَ ]َو

ًي َوَشًطو [ُأمَّ
(2)

 زعؿ اى هذه اروة  ك طون    ىؿ أوكر الديف  كزعؿ لرذه اروة وف , 
 .(3)ف أىواً  كوف ارخ ؽ أزارو  كوف ارنووؿ أ ضاروالدي
ًي َوَشًطو:ىوو كرد اكلً تعولم   ْؿ ُأمَّ ـُ َؽ َجَعْؾـَو

َذفِ ـَ []َو
(4)

بيف  يتيف تد ف نام وقدووت  ,

 ـ تحكيارـ إلم الىعبة الوهللر ة    تحكيؿ القباة  رف ة ة الو اويف أك ن إلم بيت الوقدس
كزديدة  كالربط بيف وهللونر  اديوةع بيف أحىوـ الديف دليؿ نام هذا التك ط كالزو

الوؤو يف اركليف كالوتأخريف   ولديف كاحد ى تعولم  كالزروت ىارو واىً     اختةوص 
, (5)وى  تزركا أي وو تل وحية دكف أخرل  ك  وزية لرو  كاا وو ارور بيده يختور وو يهللوه  

َُ  اوؿ اى تعولم: َػَفو وُكقا َظَؾْقَفو ُؿْؾ ّللِ  ]َشَقُؼقُل افقف ـَ ـْ ِؿْوَؾتِِفُؿ افَّتِل  ُهْؿ َظ َّٓ ـَ افـَّوِس َمو َو ِم

اٍط ُمْقَتِؼقٍؿ[ َ
َِ َُ إَِػ  َشو َُ ـْ  ي َم

َِ
ُ  َوادَْغِوُا َهْ ادَْؼِ

(6). 

                                                           

   بتةرؼ. ٓٔ/ُ   كالتف ير الك يط: لزحيا ِٓٔ/ُ وتكل  الهللعراكم تف ير الهللعراكم: لوحود (ُ)
 (. ُّْ) البقرة: اآلية (ِ)
  كالتف ػػػير ِٓٔ/ُعراكم  : لوحوػػػد وتػػػكل  الهللػػػ تف ػػػير الهللػػػعراكمك   َٕ/ُر بػػػف نوهللػػػكر لطػػػوه التحريػػػر كالت ػػػكير: (ّ)

   بتةرؼ. ٓٔ/ُلزحيا   الك يط: 
 (. ُّْ) البقرة: اآلية (ْ)
  كالتف ير الك ػيط: ِٓٔ/ُهللعراكم تف ير الهللعراكم: وحود وتكل  الك   َٕ/ُلت كير: لطوهر بف نوهللكر التحرير كا (ٓ)

   بتةرؼ. ٓٔ/ُلزحيا   
 (. ُِْ) البقرة: اآلية (ٔ)
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 ـ بعد أف ذىر تعولم    اآلية التولية ةفة كوزية ك طية الو اويف كاة  ـ  اوؿ      
َّٓ وف الٌتكزً إلم الىعبة:  قوؿ نز كزؿ: وبٌي ون الحىوة ًَ َظَؾْقَفو إِ ـْ ـُ ]َوَمو َجَعْؾـَو افِؼْوَؾَي افَّتِل 

ًْ َفَؽوَِرًة  ...[ وَك ـَ ـَْؼؾُِى َظَذ َظِؼَوْقِف َوإِْن  َُ ـْ  َّ ُشقَل ِِّم تَّوُِع افوَّ َُ ـْ  فِـَْعَؾَؿ َم
(1)
. 

نبودة الذيف ووتكا ابؿ تحكيؿ كزوه    الززه ارخير وف اآلية بيوف اوطع بقبكؿ     
القباة  رٌدان نام الورزفيف القوئايف: وو حوؿ الو اويف ابؿ التحكيؿ  كىيؼ  حىـ نام 
يوو رـ؟  أزوبرـ اى بأ ً يقبؿ ة ترـ ك بوترـ نام اة  ـ  ك  يضيع  ة ترـ كاا

 .(2)أنوولرـ كنبودترـ  رٌف اى بول وس رؤؼ رحيـ برـ
ن د تف ير هذه اآلية  اوؿ: -  -ث الذم ركاه أبك  عيد الخدرمكاد كرد الحدي      

رب   يقكؿ: هؿ   يقكؿ: لبيؾ ك عديؾ يو: " يدنم  كح يكـ القيووة  - -اوؿ ر كؿ اى
باغت؟  يقكؿ:  عـ   يقوؿ روتً: هؿ باغىـ؟  يقكلكف: وو أتو و وف  ذير   يقكؿ: وف يهللرد 

ا ٌ[د باا:لؾ؟  يقكؿ: وحود كأوتً   تهللردكف أ ً ا ًَ ُشقُل َظَؾْقُؽْؿ َصِفق ُؽقَن افوَّ َُ ]َو
(3)
 ذلؾ  

ُشقُل َظَؾْقُؽْؿ اكلً زؿ ذىره: ُؽقَن افوَّ َُ ََ َظَذ افـَّوِس َو ا ََ ًي َوَشًطو فَِتُؽقُكقا ُصَف ْؿ ُأمَّ ـُ َذفَِؽ َجَعْؾـَو ـَ ]َو

ا ٌ[ ًَ َصِفق
(4)
 .(5)"كالك ط: العدؿ ,

اَلِة افُقْشَطك َوُؿقُمقا ّلِل َؿوكِتَِغ[]َحوؾُِظقا َظَذ افدَّ :اوؿ تعولم( 2      َؾَقاِ  َوافدَّ
ذىر  (6)

 -ىوو زوه    الحديث الذم ركاه زيد بف أراـ: (7)الوف ركف بأف  بب  زكؿ هذه اآلية

                                                           

 (. ُّْ) البقرة: اآلية (ُ)
ف ػػػػير التك   ِٓٔ/ُلهللػػػػعراكم تف ػػػػير الهللػػػػعراكم: وحوػػػػد وتػػػػكل  اك    َٕ/ُالتحريػػػػر كالت ػػػػكير: لطػػػػوهر بػػػػف نوهللػػػػكر  (ِ)

   بتةرؼ. ٓٔ/ُلزحيا   الك يط: 
 (. ُّْ) البقرة: اآلية (ّ)
 (. ُّْ) البقرة: اآلية (ْ)
[ ةحيح البخورم: تف ير القر ف  بوب اكلً تعولم:  (ٓ) ـٍ أيوَّةن كى ىطنو ه عىٍا ىوىي ىىذىًلؾى زى  . ُِ/ٔ( ْْٕٖح راـ )]كى
 (. ِّٖ) البقرة: اآلية (ٔ)
 . ِّْ/ُ توب العزيز: رب  الح ف الكاحدمىالوحرر الكزيز    تف ير ال (ٕ)
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- : إف ى و ل تىاـ    الة ة نام نرد ال ب "اوؿ- -  ًيىاـ أحد و ةوحبً بحوزت
َؾَقاِ  حتم  زلت: [ ]َحوؾُِظقا َظَذ افدَّ

 .(2)"ور و بول ىكت أي  ,(1)

اىكاًت  كايؿ    تف ير اكلً تعول     اىم الةَّ ف الوراد بولوحو ظة: أم: إم: حوً ظيكا نى
  كخص ام الةاكات الوىتكبوت    أكاوترفكا لتزاـ ن  كالتعرد  كالوداكوة  الوكاظبة

 .(3)و رف الة ة الك طم
اَلِة افُقْشَطك[:بػػػػ ف اختافكا    الوقةكدك لىف الوف ر       ]افدَّ

الكاردة    اآلية  (4)

ؿ  ذىرهو وختةرة ه و كذلؾ إلم أاكا  الوع م هك أحد الةاكات الخوس بونتبور أفٌ 
: ه  ة ة الظرر  كايؿ: العةر كهك ايؿ   قيؿ: ه  ة ة الفزر  ك اةطولةتحوهلليون 

رة  كلىؿ اكؿ دليؿ الرأم الرازح ن د الوف ريف  كايؿ: الوغرب  كايؿ: ة ة العهللوه ارخي
 .(5)ا ت د نايً  كلى ً ليس وكضكع بح  و

بأف الوراد )بولك طم( ك قون لوو  كاد لخص ابف الزكزم ال بب    اخت ؼ الوف ريف     
 ذهب إليً بولة ة الوقةكدة بوآلية تتوحكر       ة أاكاؿ: 

 الوراد بولك طم ه  أك ط الةاكات وح ن. يرل أفٌ  األول:
 رل بأف الوراد بولك طم ه  أك طرو وقداران كنددان لارىعوت.ي الثاني: 

 .(6)الوراد بولك طم أ ضارو  كك ط الهلل ه: خيره كأندلً يرل أفٌ  الثالث:

                                                           

 (. ِّٖ) البقرة: اآلية (ُ)
 . ِٔ/ِ( ََُِ( ةحيح البخورم: بوب العوؿ    الة ة  كوو ي رم ن ً وف الى ـ    الة ة  ح براـ)ِ)
   بتةرؼ. ُٕٔ/ٓزووع البيوف: لاطبرم   (ّ)
 (. ِّٖالبقرة: اآلية ) (ْ)
 وحود. د: كدرا ة تحقيؽ  ارةفرو   بولرامب الوعركؼ وحود بف الح يف القو ـ رب : ارةفرو   الرامب تف ير (ٓ)

زاد الوي ػػر  ػػ  ناػػـ التف ػػير: ربػػ  ك   ِْٗ/ُهػػػَُِْ -ُط ط طػػو زووعػػة - اآلداب ىايػػة:  ب ػػيك   العزيػػز نبػػد
نػػ ه  لبػػوب التأكيػػؿ  ػػ  وعػػو   الت زيػػؿ:   أبػػ  الح ػػف:ك   ُِٓ  ُِْ/ُالفػػرج زوػػوؿ الػػديف بػػف وحوػػد الزػػكزم 

 -ُاويػػػة  بيػػػركت  ط الػػػديف الهللػػػيح   الوعػػػركؼ بولخػػػوزف  تحقيػػػؽ: تةػػػحيح وحوػػػد ناػػػ  هللػػػوهيف: دار الىتػػػب الع
   بتةرؼ. ُِٕ/ُهػ  ُُْٓ

 . ُِٔ/ُزاد الو ير    ناـ التف ير: رب  الفرج زووؿ الديف بف وحود الزكزم  (ٔ)
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كبولتأوؿ    وعو   هذه اآلية كاآليوت ال وبقة كالتولية  زد الع اة الوكحدة       
ت وحةكرة    زو ب وعيف  عبودة اى لي   ية الكاضحة لو رج اى    الحيوةكالك ط

كترؾ بقية الزكا ب  كا تهللعور العبكدية ى إذا ىوف    زو ب العبودة ىولة ة كالةـك 
كميرهو وف العبودات   بد أف يىكف أيضون    زو ب ارحكاؿ الهللخةية ىولزكاج 
كالوعوهللرة  كاةي ه كالط ؽ كالعدة كال فقة كالوتعة  كالرضونة كالحضو ة  كبذلؾ يكح  

ل يوؽ القر    ا  دووج الكاضح    أحىوـ الهللريعة كالذم ي ب ؽ وف طبيعة اة  ـ  ا
 ت دوج نبودة الة ة    نبودات الحيوة  كهك وف موية الكزكد اة  و      التةكر 

 .(1)اة  و   كأف هذه ارنووؿ    وزوارو نبودات
أف الحيوة كحدة              كأف طونة اى  يرو هك وف ز س طونتً    الة ة  ىوو       

كالطونوت  يرو زواة  كارور ىاً وف اى كهذا هك و رج اى لاحيوة اة  و ية الت  يريدهو 
لرـ   وى الخبير البةير  الذم يعاـ وف أور ال وس وو   يعاوكف  لـ يرد أف يزعؿ هذه 

ؾ و ً  بؿ أرادهو وكدةن الرابطة الت  تربط بيف الز  يف ايدان ك ز ون    بيؿ إلم الفىو
ب بب يرزع إلم  طرترـ  -  ذا لـ تتحقؽ هذه الغوية وف وكدة كأيلفة بيف الزكزيف ك ى ون 

كذلؾ بعد ا ت فود   أف يحوك  هذه الوحوكلة ورة أخرل أكلم بروو أف يتفراو ك  -كطبوئعرـ
الهللعكرية ى  زويع الك وئؿ ة قوذ هذه الوؤ  ة الىريوة كوع إيزود الضوو وت التهللريعية ك 

  يضور زكج ك  زكزة  ك  رضيع ك  ز يف  كهذا هك ال ظوـ الربو   الذم يهللرنً اى 
 .(2)لإل  وف
كحيف يكازف اة  وف بيف أ س هذا ال ظوـ الذم يريده اى لابهللر  كالوزتوع ال ظيؼ      

ية  يزد البعد الوتكازف الذم يرؼ  يً ال  ـ  كبيف وو ىوف اوئوون كاترو    الحيوة البهللر 
الهللو ع بيف الوىو ة الر يعة لاهللريعة ا   وية  كبيف وو هك ىوئف    حوضر البهللرية 
اليـك وف زوهاية وعوةرة الت  تزنـ أ رو تقدوية    الغرب ك   الهللرؽ نام ال كاه  

                                                           

   بتةرؼ. ِّٔ/ُ   ظ ؿ القر ف:  يد اطب   (ُ)
 بتةرؼ.  ِّٕ/ُ ؽ الورزع ال وب (ِ)
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 يهللعر الو اـ العواؿ حي رو بودل الىراوة كال ظو ة كال  ـ الذم أراده اى لابهللر  كهك 
 .(1)لرـ هذا الو رجيهللرع 
كتىريورو دكف إ راط أك تفريط لحقكارو  زعارو لؤلؤة وى ك ة  لاورأة رنوية اى ىوفكت      

الت  هلليوه اروف  اـ يكزب نايرو   وع  طرترو يت هـبىووؿ حقكارو دكف أم ا تقوص بوو 
أك      كالزرود    تت و ب وع  طرترو  كاهن    زو ب العبودات ىولة ة    الو زد

زو ب الوعوو ت  بخ ؼ بقية الهللرائع كارديوف الت  حروترو وف ىؿ هلل ه كزعاترو  اعة 
تبوع كتهللترل بؿ زعاترو بعض الديو وت الو حر ة ه  ك ياة ة راغ الهللركة  كبيف تاؾ 
الحريوت الوزيفة الت  تدنيرو الحضورة الغربية اليـك  أاحوترو    ىؿ هللئكف الحيوة دكف أم 

 . (2)ايد أك هللرط
حتم ر تيقف أ ً وو وف اورأة  كية  " -رحوً اى- (3)كبذلؾ يقكؿ  يد اطب -     

 .(4)"تدرؾ هذه الرنوية الظوهرة    هذا الو رج إ  كي ب ؽ    اابرو حب اى 
ْطِعُؿقَن َأهْ :(    اكلً تعولمّ     ُُ  َمو 

ِِ ـْ َأْوَش ِة َمَقوـَِغ ِم ُف إِْضَعوُم َظَؼَ ُُ وَر ؾِقُؽْؿ[]َؾَؽػَّ
(5) ,

و -أف  بب  زكؿ اآلية وو ركاه ابف نبَّوسو  :(6)ذىر بعض الوف ريف ٍ ريوى ًي نى  -رىًض ى الاَّ
 اوؿ: ىوف الرزؿ يقكت أهاً اكتون  يً  عة  كىوف الرزؿ يقكت أهاً اكتون  يً هللدة   زلت:

ْطِعُؿقَن َأْهؾِقُؽْؿ[ ُُ  َمو 
ِِ ـْ َأْوَش ] ِم

(7). 

 زكؿ هذه اآلية  لى رو تزتوع    وع م كاحد كهك ىفورة تعددت الركايوت     بب     
                                                           

   بتةرؼ. ِّٖ/ُ   ظ ؿ القر ف:  يد اطب   (ُ)
 بتةرؼ.  ِّٗ/ُ الورزع ال وبؽ  (ِ)
( هك:  يد اطػب بػف إبػراهيـ ح ػف الهللػورب   ىوتػب كنػولـ بولتف ػير  وفىػر إ ػ و  وةػرم  ُّٖٓ يد اطب:)ت: (ّ)

قاػػترـ ال ػػاطوت  كززػػت برػػـ  ػػ  ميوهػػب وػػف وكاليػػد اريػػة )وكهللػػو(  تعاػػـ بولقػػوهرة  كا ضػػـ إلػػم اةخػػكاف الاػػذيف انت
ال زكف   عىؼ نام التػأليؼ كهػك  ػ   ػز ً  لػً نػدة وؤلفػوت و رػو  )الو ػتقبؿ لرػذا الػديف ك  ػ  ظػ ؿ القػر ف ك 

 .ُْٕ/ّهو  ا ظر: ارن ـ لازرىا  وعولـ    الطريؽ( كمير 
 . ِّٗ/ُ   ظ ؿ القر ف: ل يد اطب   (ْ)
 (. ٖٗ) الووئدة: اآلية (ٓ)
 . َِٓ/ُحرر الكزيز    تف ير الىتوب العزيز:  بف نطية ار دل   الو (ٔ)
 (. ٖٗ) الووئدة: اآلية (ٕ)
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 اليويف ن د الحاؼ نام أور وبوح.     
نـ كالو بس بأف  بب  زكلرو: أف القـك الذيف حروكا طيبوت الوطو :الطبرم  ذىر    

مُ ]:حافكا نام ذلؾ   اوو  زلت  كالو وىح نام أ ف رـ وِّ َٓ ُُتَ َََمـُقا  ـَ  و افَِّذُ َ و َأهف قا َضقَِّووِ  َمو َُ

َأَحؾَّ اّللُ َفُؽْؿَ [
القـك الذيف ىو كا حرَّوكا ال  وه كالاحـى نام أ ف رـ  اولكا: يو  كذلؾ    ,(1)

(2) زلت هذه اآليةكاد ر كؿ اى  ىيؼ  ة ع بأيوو  و الت  حاىف و نايرو؟ 
ـَ ]  و افَِّذُ َ و َأهف َُ

ُمقا َضقَِّووِ  َمو َأَحؾَّ  وِّ َٓ ُُتَ اّللُ َفُؽْؿ َ[ َََمـُقا 
(3). 

ىوف ن ده ضيؼ  أخرت زكزتً لوو  (4)   نبد اى بف ركاحة أ رو  زلت "كايؿ:
نهللوهه  حاؼ   يأىؿ وف الطعوـ كحافت الورأة   تأىؿ إف لـ يأىؿ كحاؼ الضيؼ   

بذلؾ  قوؿ نايً  - -يأىؿ إف لـ يأى   أىؿ نبد اى بف ركاحة كأى  وعً  أخبر ال ب 
 . (5)"كال  ـ لً: أح  ت ك زلتالة ة 

كزوه    الحديث أ رو  زلت لا ر  نف التخة  أيوـ الغزك كالبعد نف ارهؿ  
كليس ل و هلل ه   قا و: أ    تخة ؟  - - ركم نف نبد اى: ى و  غزك وع ر كؿ اى

و افَّ ]   ـ ارأ ناي و:"   رو و نف ذلؾ   ـ رخص ل و أف   ىح الورأة بول كب َ و َأهف َُ َٓ َََمـُقا  ـَ  ِذُ

ُمقا َضقَِّووِ  َمو َأَحؾَّ اّللُ َفُؽْؿ َ[ وِّ ُُتَ
وْا[ : قكلً " (7) (6)  َُ ْعَت َُ ]َوَٓ 

:أم   تتزوكزكا حدكد وو (8) 

 . أحؿ لىـ أك حـر نايىـ  تحاكا الحراـ أك تحروكا الح ؿ
                                                           

 (. ٕٖ) الووئدة: اآلية (ُ)
   بتةرؼ. ِّٓ/َُزووع البيوف: لوحود بف زرير الطبرم  (ِ)
 (. ٕٖالووئدة: اآلية ) (ّ)
    وػف الخػػزرج : ةػحوب   ىػوف يىتػب  ػ  الزوهايػػةهػػ( هػك: أبػك وحوػػد نبػد اى بػف ركاحػة ار ةػورمٖبػف ركاحػة )ت: أ (ْ)

كهللرد العقبة وع ال بعيف وف ار ةور  كا تخافً ال ب  ةام اى نياً ك اـ نام الودي ة  ػ  إحػدل مزكاتػً  كىػوف أحػد 
 .ُْٓ/ ّ   ير أن ـ ال ب ه  ط الحدي ة  ِّٓ/ّاروراه    كاعة وؤتة  و تهللرد  يرو  ا ظر: أ د الغوبة  

لوعػػو    ػػ  تف ػػير القػػر ف العظػػيـ كال ػػبع الو ػػو  : هللػػروب الػػديف ارلك ػػ   تحقيػػؽ: ناػػ  نبػػد البػػورم نطيػػة: دار ركح ا (ٓ)
 . ُُ/ْهػ ُُْٓ -ُالىتب العاوية  بيركت  ط

 (. ٕٖالووئدة: اآلية ) (ٔ)
 .  ْ/ٕ( َٕٓٓال ىوح  بوب وو يىره وف التبتؿ كالخةوه  ح راـ ) ىتوبةحيح البخورم:  (ٕ)
  (.ٕٖ: اآلية )الووئدة (ٖ)
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وف  ؿ الخةم (: أم أ   فعؿ بأ ف  و وو يفعؿ بولفحكؿ  ةخ)أ    ت كلً كالوراد بق
 .  (1)ك زع البيضة يهللؽ زادهو حتم  خاص وف هللركة ال فس كك ك ة الهلليطوف

ْطِعُؿقَن َأْهؾِقُؽْؿ[ :كزوه    الحديث بيوف لاوراد    اكلً    ُُ  َمو 
ِِ ـْ َأْوَش ]ِم

   عف  عيد (2)

نف ابف نبوس اوؿ: ىوف الرزؿ يقكت أهاً اكتو  يً  ضؿ كيقكت أهاً اكتو  بف زبير 
ْطِعُؿقَن َأْهؾِقُؽْؿ[: زؿ اى تعولمدكف  أ ُُ  َمو 

ِِ ـْ َأْوَش ] ِم
  .(4)اوؿ ليس بأر عً ك  بأد وه ,(3)

كالذم يتبيف وف خ ؿ تتبع أاكاؿ الوف ريف    وع م )التك ط ( كتأكياػً  حتوػوؿ الافػظ    
ْطِعُؿقَن َأْهؾِهقُؽْؿ[ أى ر وف وع م    اكلً تعػولم: ُُ  َمو 

ِِ ـْ َأْوَش ]ِم
ا خػت ؼ ن ػدهـ  أف ,(5)

أحدهوو: أف أك طً ه و يىكف    القػدر كالقيوػة كالزػ س  كاآلخػر:  :(6)ي حةر نام اكليف
ػػػطً وػػػف حيػػػث الزػػػكع كالهللػػػبع  ػػػ  يىػػػكف  ػػػط  ػػػ  اآليػػػة أم: أك ى يػػػرل أف الوقةػػػكد وػػػف أك ى

 ػػم نػػف غكاػػدر الحوزػػة  ك  يىػػكف دكف الو الوػػأىكؿ يفػػرط  ػػ  أىاػػً  يؤىػػؿ و ػػً  ػػكؽ القةػػدً 
 الزكع.

وف أك ط وو تطعوكف أهايىـ"  أم وف أندؿ  "كايؿ: الوع      اكلً تعولم:      

                                                           

الو ػػ د الةػػحيح الوختةػػر ب قػػؿ العػػدؿ نػػف العػػدؿ إلػػم ر ػػكؿ اى ةػػام اى نايػػً ك ػػاـ: و ػػاـ بػػف الحزػػوج أبػػك الح ػػف  (ُ)
القهللػػيرم ال ي ػػوبكرم  وحوػػد  ػػؤاد نبػػد البػػوا : دار إحيػػوه التػػراث العربػػ   بيػػركت  ىتػػوب ال ىػػوح  بػػوب  ىػػوح الوتعػػة  ح 

 .  َُِِ/ِ( َُْْراـ)
 (.ٖٗ) : اآلية( الووئدةِ)

 (. ٖٗ) الووئدة: اآلية (ّ)
بػػ  ضػػيوه رارحوديػػث الوختػػورة أك الو ػػتخرج وػػف ارحوديػػث الوختػػورة ووػػو لػػـ يخرزػػً البخػػورم كو ػػاـ  ػػ  ةػػحيحيروو   (ْ)

الديف الوقد    تحقيؽ: وعول  ار توذ الدىتكر نبد الواؾ بف نبد اى بف دهيش: دار خضػر لاطبونػة كال هللػر كالتكزيػع  
  كالركض الدا   )الوعزـ الةغير(  رب  القو ػـ الطبرا ػ   تحقيػؽ: وحوػد ُُٕ/َُهػ   َُِْ -ّكت  لب وف  ط بير 

 .  ّّْ/ُق َُْٓ -ُهللىكر وحوكد الحوج أورير: الوىتب اة  و   دار نوور  بيركت  نووف  ط
 (. ٖٗالووئدة: اآلية ) (ٓ)
نرابػػً: ربػػ  إ ػػحوؽ الززػػوج  تحقيػػؽ: نبػػد الزايػػؿ وعػػوك   ُّٓ/َُزػػووع البيػػوف: لوحوػػد بػػف زريػػر الطبػػرم  (ٔ)    القػػر ف كاا

وفوتيح الغيب: رب  نبد اى الواقب بفخر الػديف الػرازم: ك   َِِ/ِهػ  َُْٖ -ُنبده هللاب : نولـ الىتب  بيركت  ط 
ـ الىهللػػوؼ نػػف حقػػوئؽ مػػكاوض الت زيػػؿ: ربػػ  القو ػػك   َِْ/ُِهػػػ  َُِْ -ّدار إحيػػوه التػػراث العربػػ   بيػػركت  ط 

   بتةرؼ. ُِْ/ُق َُْٕ -ّالزوخهللرم: دار الىتوب العرب   بيركت  ط 
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 .(1) "كأ ضؿ وو تطعورـ وف الخبز كالاحـ كميره
كأك ط تحتوؿ وف أح ف  أك وف "    تف ير هذه اآلية: -رحوً اى-كاوؿ  يد اطب     

  رٌف الوتك ط وتك ط   ى هوو وف وعو   الافظ  كىوف الزوع بي روو   يخرج نف القةد
 .(2)"لك ط هك ارح ف    ويزاف اة  ـهك ارح ف   و

]َؿوَل َأْوَشُطُفْؿ[:كاكلً( 4
لافظ  :(4)وتعددة كرد    أاكاؿ الوف ريف وعو   (3)

أم: أندلرـ اك ن كأ ضارـ  )أك طرـ( كلى رو وتفقة   ووو زوه أف الوقةكد بأك طرـ 
أندلرـ ك أو ارـ كأنقارـ كخيرهـ  أم: - طرـكايؿ: أك , كهك وو ذىره ابف نبوس   ع ن 

وو زوه      كؿ بأف الوقةكد بأك طرـ هك خيرهـكووو يؤيد هذا الق, رأيون كنق ن ك ف ون 
وف الو زد  - -لياة أ رم بول ب "  ركاه أ س بف وولؾ  يحد  و نف الحديث الذم

الحراـ   قوؿ أكلرـ: و زد الالىعبة: زوهه    ة  فر  ابؿ أف يكحم إليً  كهك  وئـ    
أيرـ هك؟  قوؿ أك طرـ: هك خيرهـ  كاوؿ  خرهـ: خذكا خيرهـ   ىو ت تاؾ   اـ يرهـ 

 وئوة ني وه ك  ي وـ اابً  كىذلؾ  - -حتم زوهكا لياة أخرل  يوو يرل اابً  كال ب 
 .(5)"ار بيوه ت وـ أني رـ ك  ت وـ ااكبرـ   تك ه زبريؿ  ـ نرج بً إلم ال ووه

ك   اةة      أحداث القةةيتبيف    الو رج القةة  لاقر ف الىريـ ودل الترابط      

أةحوب الز ة هذه وو يؤىد ذلؾ   أةحوب الز ة نزوكا نام  عؿ هلل ه وخولؼ لحوزوت 

ال وس     حيف لـ يقٌدركا العكااب  كةووكا نام وو أرادكا    ودل بعضرـ بعضون كات 

                                                           

 . َِْ/ُِلرازم  وفوتيح الغيب:  (ُ)
 . ُٕٗ/ِ   ظ ؿ القر ف: ل يد اطب   (ِ)
 (. ِٖالقاـ: اآلية ) (ّ)
 ة: ربػ  تػأكي ت أهػؿ ال ػك   َُْ/ُوحود نبػد اى بػف و ػاـ بػف اتيبػة  تحقيػؽ:  ػعيد الاحػوـ   بر مريب القر ف: (ْ)

: ربػ  الح ػف البةػرم البغػدادم  الهللػرير بولوػوكردم  تحقيػؽ: ال ػيد ال ىت كالعيكفك   ُْٖ/ُو ةكر الووتريدم  
   بتةرؼ. ٗٔ/ٔابف نبد الوقةكد بف نبد الرحيـ: دار الىتب العاوية  بيركت  لب وف  

( َّٕٓني ػػً ك  ي ػػوـ اابػػً  ح راػػـ)ةػػحيح البخػػورم: ىتػػوب الو واػػب  بػػوب ىػػوف ال بػػ  ةػػام اى نايػػً ك ػػاـ ت ػػوـ  (ٓ)
ْ/ُُٗ . 
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 .(1)لةبوح البوىرالةبوح  ليذهبكا إلم القطع     ا
كزنوكا أ رـ اودركف نام اطع ال وور كو ع الو وىيف كحروو رـ   اوو كةاكا إلم      

زٌ ترـ كهللوهدكهو كه  نام هذه الحولة الوؤلوة وف ا حتراؽ كال كاد   ظ كا أ رـ أخطأكا 

لكا: بؿ  حف الطريؽ   ـ تأٌواكا كناوكا أ رو زٌ ترـ  كأف اى تعولم نوابرـ ب بودة وو  يرو  او

   الحقيقة وحركوكف وف  ور زٌ ت و  لعزو و نام و ع الو وىيف حقكارـ  حي رو اوؿ 

أم: أنقارـ كأح  رـ رأيون: ه   زهتـ اى نف ىؿ نيب أك  قص  كذىرتوكه   أك طرـ

كهللىرتوكه نام وو أ عـ بً نايىـ  كت تغفرك ً وف  عاىـ  كتتكبكف إليً وف هذه ال ية الت  

رو   ونتر كا بذ برـ  كاولكا: ت زيرو ى نف أف يىكف ظولوون  يوو ة ع بب تو  و  نزوتـ ناي

   و ى و ظولويف أ ف  و    حروو  و الو وىيف حقكارـ  كلى رـ أتكا بولطونة حيث   ت فع  

 ـ  ـ بعضرـ بعضو نام وو ىو كا اد أةٌركا نايً وف و ع الو وىيف وف حٌقرـ    

ورـ إ  ا نتراؼ بولخطأ كالذ ب  ىك رـ وعتديف وتزوكزيف الحٌد  ال وور  كلـ يزدكا أوو

 . (2)حتم أةوبرـ وو أةوب
ًْعو( كردت    اكلً تعولم:ٓ     ًَ ـَ  ِِف  []َؾَقَشْط

 -  ك   اراهة بتهللديد ال يف(3)

ـَ  []َؾَقَشْط
(4)

أم  تك ٍطفى الوىوف  كايؿ: أةحوبؾ أةبحكا    ك ط العدك كزوعرـ   

تتك ط بفكار رو وع الظفر كالغ يوة    تغتـ كى ىٍطفى  أك بوع م  تك طف كذلؾ أف الخيؿ 

   ذلؾ الكات زوكع ارنداه  زعاف الغبور يتك ط زوع العدك حتم يةيبً الرنب 

كالفزع  أم ةورت    ك ط اـك وف العدك تغير نايرـ   فراف زوعرـ  كوزا ً  كو رو 

                                                           

 . ُِّٕ/ّلزحيا  التف ير الك يط:  (ُ)
 . ُِّٕ/ّالورزع ال وبؽ (ِ)
 (. ٓالعوديوت: اآلية ) (ّ)
 (. ٓالعوديوت: اآلية ) (ْ)
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   .(1)    ك طرـ اكؿ العرب: ك طت القـك أ طرـ ك طون  إذا ةرت

وف نبورات الوف ريف    وع م ) ك طف( تأت  نام وع ييف  إوو  كيرل البوحث    
التك ط وف حيث الوىوف كايؿ التك ط وف حيث الزوف كالكات  كالوع يوف وتفقوف  كاهن 
أةبح الفر وف بخيكلرـ ك ط العدك يفراكهـ أك ىوف ذلؾ التك ط    كات تفريقرـ 

أف الوع م هك التك ط بيف طر يف  كبولتأوؿ    ال كر الوىية    الززه كتوزيقرـ  كالوراد 
ال   يف  زد ا هتووـ الىبير    أوكر العقيدة كأحداث اليـك اآلخر  كلذا  قد تك طت  كرة 
العوديوت بيف  كرتيف هوو القورنة كالزلزلة  كه  تكح  نام الحدث الروئؿ    يكـ 

 . القيووة
 :روعية الوسطية في السنة المطيرةشالفرع الثاني: أدلة م

روتً و رج الك طية كالتكازف    الحيوة ىارو  كحٌذر وف  - -لقد بيَّف ال ب        
 نكااب ا  حراؼ نف الك طية كا نتداؿ.

ك ظران لى رة ارحوديث    هذا البوب     و   قتةر بذىر بعض ارحوديث ال بكية        
  ك بذ الغاك  كا نتداؿ  كالحث نام التكازف  ك طيةالت  تدؿ د لة ةريحة نف ال

 : كوف هذه ارحوديث  كا بتعود نف التىاؼ بوو   تطيقً ال فس البهللرية  كالتهللدد
 -اوؿ: زوه    ة رهط إلم بيكت أزكاج ال ب  - -نف أ س بف وولؾ -1        
-   ي ألكف نف نبودة ال ب ٌ كا: أيف  حف وف ال ب رـ تقولكهو   قول   اوو أخبركا ىأ- 
- ؟ اد مفر اى لً وو تقدـ وف   ذ بً كوو تأخر  اوؿ أحدهـ: أوو أ و      أةا  الايؿ

أبدان  كاوؿ  خر: أ و أةـك الدهر ك  أ طر  كاوؿ  خر: أ و أنتزؿ ال  وه    أتزكج أبدان  
رخهللوىـ ى كأتقوىـ  قوؿ: "أ تـ الذيف ااتـ ىذا كىذا؟ أوو كاى إ    - - زوه ر كؿ اى

لً  لى   أةـك كأ طر  كأةا  كأراد  كأتزكج ال  وه   وف رمب نف   ت   ايس 

                                                           

نبػد ربػ  : لطػوئؼ اةهللػوراتك   َٖٔ/ّ: رب  الايث  ةر بف وحود بػف أحوػد بػف إبػراهيـ ال ػورا دم  بحر العاـك( ُ)
 -ّالىريـ بف هكازف بف نبد الواؾ القهلليرم  تحقيػؽ: إبػراهيـ الب ػيك  : الريئػة الوةػرية العووػة لاىتػوب  وةػر  ط

   بتةرؼ. ُِِٓ/ُ  : رب  الح ف الكاحدمالكزيز    تف ير الىتوب العزيزك   ٖٓٔ/ّ
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 .(1)"و  
كيتبيف وف هذا الحديث وعولـ الهللريعة اة  وية    الحفوظ نام تكازف اة  وف         

ازبوت الو اـ  "بحيث تزعؿ الو اـ وتكاز ون    ىؿ ن اوتً ككازبوتً  كاهن ىو ت تاؾ الك 
وتعاقة بيف العبد كربً    زو ب العبودات ىولةيوـ كالة ة  كبيف وتطابوت الحيوة 

 قد ضؿ كابتدع  ت  وف م   يرو أك زفوالوعيهللية وف أىؿ ك كـ ك ىوح  كتاؾ ه  ال  ة ال
 .(2)"كا حرؼ نف و رج الك طية

وودم   الزو ب الرو لـ تغوؿ  كووو يؤيد ذلؾ ا نتداؿ    هللريعت و ا   وية أ ٌ        
كلـ ترتـ بزو ب الركح نام الزو ب الوودم ىوو      نام الركح  ىوو    اليركدية

كلذلؾ  اوؿ    يرو تقرب إلم اى الو يحية  بؿ  بذت الرهبو ية كا  قطوع لاعبودة بولرمـ أفٌ 
َوعُ :تعولم وتحد ون نف خاؽ اروـ ال وبقة َُّ ـَ ا ًي َوَرْهَووكِقًَّي ]َوَجَعْؾـَو ِِف ُؿُؾقِا افَِّذُ قُه َرْأَؾًي َوَرْْحَ

ََ ِرْضَقاِن اّللِ[ َّٓ اْ تَِغو َتْوـَوَهو َظَؾْقِفْؿ إِ ـَ ُظقَهو َمو  ََ اْ َت
(3).  

  أك ا راط  كرنوية زويع الزكا ب دكف تفريط  بؿ كضع حدان لىؿ وتطابوت الحيوة
حتم ي تور     أللاز دكىذلؾ   ك ةيبون   زعؿ لاعبودة ززه  كلازكزة كأ راد ار رة ززهن 

وف تاؾ الحقكؽ كالكازبوت  كاد كردت    هذا الوع م   الحيوة كالعبودة  زعؿ لً  ةيبون 
نف نبداى بف نورك بف العوص رض  اى  - -نام نرد ر كؿ اى :(4)اةة وهللركرة

ؾ تةـك ال رور كتقـك الايؿ؟ يو نبداى  ألـ أخبر أ ٌ  - -ن روو :"اوؿ ل  ر كؿ اى
                                                           

 . ِ/ٕ( َّٔٓةحيح البخورم: ىتوب ال ىوح  بوب الترميب    ال ىوح  ح راـ) (ُ)
 . ُٕ/ِ لفريح  الرائد س    التربية كالدنكة: ووزف ادرك  (ِ)
 (. ِٕالحديد: اآلية ) (ّ)
ىوف نبد اى بف نورك بف العوص رض  اى ن روو يةـك الدهر كيقـك الايؿ ىاػً  كىػوف أبػكه اػد زكزػً بػوورأة ذات  (ْ)

هللػون كلػـ يفػتش ل ػو ى فػون ى ويػة ح ب  كىوف يتعوهدهو  ي ألرو نف زكزرو   تقكؿ   عػـ الرزػؿ وػف رزػؿ لػـ يطػأ ل ػو  را
 -ةػام اى نايػً ك ػاـ  -نف أ ً   يبوهللرهو  كذلؾ   هللغولً طػكؿ حيوتػً بولةػيوـ كالقيػوـ   ػذهب أبػكه إلػم ال بػ  

كاػوؿ: لقػد  ػوعت كأيخبػرت بأ ػؾ تةػـك الػدهر كتقػـك الايػؿ  -ةام اى نايػً ك ػاـ  -خبره بحولً   و تدنوه ال ب كأ
نػػف ذلػػؾ  ا ظػػر: و ػػور القػػورم هللػػرح ةػػحيح  -ةػػام اى نايػػً ك ػػاـ -ؾ    رػػوه ال بػػ اػػوؿ:  عػػـ   عاػػت ذلػػىاػػً  

 . َِّ/ّالبخورم 
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  ات: بام يو ر كؿ اى. اوؿ:    تفعؿ  ةـ كأ طر  كاـ ك ـ    ف لز دؾ نايؾ حقون  ق
ف لزكارؾ نايؾ حقون  ف لزكزؾ نايؾ حقون  كاا ف لعي ؾ نايؾ حقون  كاا ...  ىوف نبداى يقكؿ كاا

 ."(1)رخةة ال ب   بعدوو ىبر: يو ليت   اباتي 
نووؿ الدي ية  كيترؾ كاد ذىر هللٌراح الحديث أف الوع م:   يتعوؽ أحد    ار

ك  تفريط   ً أك بعضً   تك طكا وف مير إ راطالر ؽ إ  نزز كا قطع نف نواً ىا
كاوربكا إف لـ ت تطيعكا العوؿ بورىوؿ   ونواكا وو يقرب و ً  كأبهللركا بول كاب نام العوؿ 

ٍف اؿ  كا تعي كا نام تحةيؿ العبودات بفرامىـ ك هللوطىـ   اوؿ اى (2)الدائـ كاا
ًَ َؾوْكَدْى *َوإَِػ َر َِّؽ َؾوْرَؽْى[:لمتعو ]َؾنَِذا َؾَوْؽ

(3). 

 بأفٌ  -رض  اى ن روو -لعبد اى بف نورك - -ك   هذه القةة إرهللود وف ال ب      
يعطيً  اى اد أكزب نايً حقكاون ز وية كازتوونية   بد أف يؤديرو   حؽ الز ـ أفٌ 

يزعؿ لرو كاتون لوعوهللرترو كوبوهللرترو  كحؽ   ةيبً وف ال ـك كالراحة  كحؽ الزكزة أف
  ذا أنطم لاعبودة كاتً ىاً اةر      الزائر أك الضيؼ أف ي تقباً كيىروً  كيؤا  ً
يعط  ىؿ ذم حؽ حقً  ك  تغؿ     أداه هذه الحقكؽ ارخرل  كه  كازبة نايً بأفٌ 

 .(4) وحية نام ح وب أخرل
اكؾ وغوير لاو رج الربو    رك  اكؾ ىوو اتضح وف وع م هذا الحديث أف أم      

مريب كوتطرؼ ك يً ماك ى ير  كوزو وة لافطرة اة  و ية الت   طر اة  وف نايرو لذلؾ 
ياتـز خاؽ ا نتداؿ كالتكازف ك عؿ وو يوىف لفطرتً  بأفٌ    ف الو اـ وطولب وطولبةن هللرنيةن 

                                                           

 . ّٗ/ّ( ُٕٓٗةحيح البخورم: ىتوب الةـك  بوب حؽ الز ـ    الةـك  ح راـ ) (ُ)
أحودي ػً:   راػـ ىتبػً كأبكابػً ك ُّٕٗ تح البورم هللرح ةحيح البخورم  بف حزر الع ق   : دار الوعر ة   بيػركت   (ِ)

وحود  ؤاد نبد البوا   اػوـ ب خرازػً كةػححً كأهللػرؼ ناػم طبعػً: وحػب الػديف الخطيػب  نايػً تعايقػوت الع وػة: 
 . ْٗ/ُنبد العزيز بف نبد اى بف بوز 

 (. ٖ( )ٕ) الهللرح: اآلية (ّ)
ر ػػوؤكط  ن ػػ  حوػػزة وحوػد او ػػـ  رازعػػً: الهللػػيخ نبػد القػػودر ار بػػ و ػور القػػورم هللػػرح وختةػػر ةػحيح البخػػورم    (ْ)

بتةػػحيحً ك هللػػره: بهللػػير وحوػػد نيػػكف: وىتبػػة دار البيػػوف  دوهللػػؽ  ػػكريو  وىتبػػة الوؤيػػد  الطػػوئؼ  الوواىػػة العربيػػة 
  كالةػػػحكة اة ػػػ وية بػػػيف الزحػػػكد كالتطػػػرؼ يك ػػػؼ القرضػػػوكم: بيػػػركت  وؤ  ػػػة َِّ/ّهػػػػ َُُْال ػػػعكدية  

 . َّ/ُق ُِْٔ -ٕالر ولة بيركت  ط 
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 .(1)"اة  و ية أف تقكل نايً كتطبيقً
 –كأهوية ا اتداه بردم الوةطفم دكف ماك أك تفريط  وبؽكووو يؤىد الحديث ال  
ل وًريتيف  الو زد   ذا حبؿ وودكد بيف ا - -اوؿ: دخؿ ال ب  - -نف أ س  ركم
 ":- -قوؿ ال ب اولكا: هذا حبؿ لزي ب    ذا  ترت تعاقت بً    "وو هذا الحبؿ؟" قوؿ: 

 . (2)"  حاُّكه ليةؿ أحدىـ  هللوطً    ذا  تر  ايقعد
يبيف الحديث: الحث نام ا ٍاًتةود    العبودة  كال ر  نف التعوُّؽ  يرو  كارور بوةابوؿ 

 .   (3)نايرو ب هللوط  كزكاز ت فُّؿ ال  وه    الو زد إذا أو ت الفت ة
وف أنرض نف هللريعة اة  ـ ال وحة  بتهللدد  أك ت طع  أفٌ  كهذا الحديث يكضح
كا تخدـ  - -كتعولم كر كلًاى  بحو ً  ً خرج نف طونة ايس وف الوؤو يف  ر ٌ 

لى  تةؿ إلم نقكؿ الوخوطبيف   لحديث ىأ اكب    الى وية البايغةالةكرة اردبية    ا
يطيقرو القكم كالضعيؼ  كي ر تعوليورو  ذمال وتًوحة اة  ـ تتو ؿ    تهللريع و بأفٌ 

 -الدائـ  كذلؾ    اكلً يؿلى  يقكل الو اـ نام طونة اى إلم اربد   خير ارنووؿ القا
 :ايس الوراد تاؾ الوزاكزة (4)""لى   أةـك كأ طر كأةا  كأراد كأتزكج ال  وه   

 ح ب  كلىف الوراد  ووحة اة  ـ كي ره  لوو كرد    الحديث الهللريؼ "إف لربؾ نايؾ 
ف رهاؾ نايؾ حقنو   أنط ىؿ ذم حؽ حقً" ف ل ف ؾ نايؾ حقنو كاا  .(5)حقنو كاا

 ؿ وو  بؽ ا تخاص بعض البوح يف بعض القيـ الخاقية كالتهللريعية  يرو وف خك      
 : (6)كتتو ؿ    اآلت 

 رك وف أهؿ الىووؿ لا ير نام و روزً  -- و وحودتتبع أحكاؿ القدكة الح  ة  يد -1
 كطريقً.

                                                           

ة وػػف الفىػػر الوتطػػرؼ: تي ػػير ح ػػيف ال ػػعيديف: دكر الوؤ ػػس الريػػوض  وزاػػة البحػػكث ارو يػػة  التربكيػػة  ػػ  الكاويػػ (ُ)
 . ّٖ"  ةػُْ"  الوزاد "َّق  العدد "ُِْٔزووعة  وئؼ لاعاـك ارو ية  

 . ّٓ/ِ( َُُٓ) ةحيح البخورم: ىتوب الترزد  بوب الدنوه    الة ة وف  خر الايؿ  ح راـ (ِ)
حيح البخػػورم  ربػػ  العبػػوس أحوػػد بػػف نبػػد الواػػؾ الق ػػط   : الوطبعػػة الىبػػرل ارويريػػة  إرهللػػود ال ػػورم لهللػػرح ةػػ (ّ)

 . ِّٕ/ِهػ  ُِّّ -ٕوةر  ط 
  .  ِص  ٕ( ج َّٔٓةحيح البخورم: ىتوب ال ىوح  بوب الترميب    ال ىوح  ح راـ ) (ْ)
  .ّٖص  ّ( ج ُٖٔٗ)ةحيح البخورم: ىتوب الةـك  بوب وف أا ـ نام أخيً ليفطر    التطكع  ح راـ (ٓ)
 .  َُْ/ُهػ ُِّْ -ُالوىتبة ارزهرية  ط -نا  ةبح-يـ الخاقية كالتهللريعية    الحديثالتةكير ال بكم لاق (ٔ)
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 يزكز ا تىهللوؼ هذه ارحكاؿ وف ال  وه إذا تعذرت ن د الرزوؿ. -ِ
 كأراد إظروره     حرج وف إن  ً د عنو لاريوه.وف نـز نام  عؿ الخير   -ّ
 .العبودة  أك إلم اد يتحكؿ الوبوح كالزوئز بول ية إلم الىراهة -ْ
 الديف ي ر   ن ر. الديف يت هـ وع طبيعة البهللر  رفٌ  -ٓ
 . كالعاووهإزالة الهللبروت نف الوزترديف   -ٔ
كلف يهللود الديف أحد إ   إف الديف ي ر  "اوؿ: - -ل ب نف أب  هريرة  نف ا -ِ 

 .(1)"لركحة كهلل ه وف الدلزةمابً    ددكا كاوربكا  كأبهللركا  كا تعي كا بولغدكة كا
ف الت ديد إ   هللرحرـ لرذا الحديث :  :(3)كاد كا قً ابف حزر (2)يقكؿ ابف رزب       

 كاوربكا بحيث   تفرطكا  تزردكا أ ف ىـ     الةكاب : أاةدكا ال داد أمه و بوع م
وو وف أحد )هللود الديف( اؿ  تترىكا العوؿ  تفرطكا     ً العبودة لئ  يفض  بىـ ذلؾ إلم الو
)إ  مابً( كرده إلم الي ر ؽ طواتً كالوهللودة الوغولبة أم ىاؼ  ف ً وف العبودة  ك 

كا نتداؿ  كلىف الحؿ هك التزاوىـ ال داد كالقةد: أم ألزوكا الطريؽ الك ط الوعتدؿ  
  ارنووؿ  كااترابىـ وف  عؿ ارىوؿ إف لـ ت طيعكه  وع ا  تعو ة نام كهك التك ط  

 .(4)وداكوة العبودة ب يقونرو    اركاوت الو هللطة ىأكؿ ال رور كبعد الزكاؿ ك خر الايؿ
اوؿ "ي ركا ك  تع ركا ك ى كا ك   --أف ر كؿ اى --نف أ س بف وولؾ -ّ    
  .(5)"ت فركا

هك أور بولتي ير كهك ارخذ بوو هك أ رؿ لي هللط ال وس    العوؿ   "اي رك " ولوراد بقكلً: 
 .خوؿ الطوأ ي ة كالردكه نام ال فسوف الت ىيف ضد التحريؾ كالوراد إد " ى كا"

                                                           

 . ُٔ/ُ( ّٗ) ةحيح البخورم: ىتوب اةيووف  بوب الديف ي ر  ح راـ (ُ)
غػدادم  ػـ الدوهللػقٌ   أبػك الفػرج  زيػػف هػػ( هػك نبػد الػرحوف بػف أحوػػد بػف رزػب الٌ ػ و  الب ٕٓٗبػف رزػب الح باػ  )ت: أ (ِ)

الديف: حو ظ لاحديث  وف العاووه  كلد    بغداد ك هللأ كتػك    ػ  دوهللػؽ  وػف ىتبػً )هللػرح زػووع التروػذم ك ػتح البػورم  
   .ِٓٗ/ّوخطكط لـ يتوً( ارن ـ  لازرىا –هللرح ةحيح البخورم 

بػف ناػم بػف وحوػد الى ػو م الع ػق  م وػف أئوػة  ق(: هك أبك الفضػؿ هللػروب الػديف أحوػد ِٖٓبف حزر الع ق  م )ت أ (ّ)
العاـ كالتوريخ أةاً وف ن ق ف بفا طيف وكلده كك وتً بولقوهرة ا ىب نام الحديث كرحػؿ  ػم طابػً ككلػم القضػوه وػرة  

  ُِّ/ُكلػػً تةػػو يؼ ى يػػرة و رػػو )الػػدرر الىوو ػػة( كأهللػػررهو الفػػتح البػػورل  ػػم هللػػرح ةػػحيح البخػػورل  وك ػػكنة ارنػػ ـ 
 .  ُُٕ/ُت كارحداث الك يو

 . ْٗ/َُح ةحيح البخورم   بف رزب  تح البورم    هللر  (ْ)
 . َّ/ٖ( ُِٓٔةحيح البخورم: ىتوب اردب  بوب اكؿ ال ب  ي ركا ك  تع ركا  ح راـ ) (ٓ)
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ي را ك  تع را  كبهللرا ك  " وعوذا كأبو وك م إلم اليوف اوؿ: ك   ركاية  خرم: بعث     
 . (1)"ت فرا  كتطوكنو ك  تختافو

وة هذا الي ر الذم زوهت بً الهللريعة أف اى زعؿ هذا الديف ديف الفطرة  كأوكر كحى" 
الفطرة و تقرة    ال فكس  رؿ نايرو ابكلرو  كوف الفطرة ال فكر وف الهللدة كالع ؼ  كاد 
أراد اى نوـك هذه الهللريعة كدكاورو  واتضم ذلؾ أف يىكف ت فيذهو بيف اروة  ر ن ك  

 .(2)"تفم ن رو الع ؼيىكف ذلؾ إ  إذا ا 
"هاؾ الوت طعكف" اولرو  - -اوؿ: اوؿ ر كؿ اى - -نف نبداى بف و عكد -ْ   
 .(3)"   ون 
أم الوتعوقػػكف الوغػولكف الوزػوكزكف الحػػدكد  وع ػم هػذا الحػديث:"ال ػككم:  ػ  هللػػرح اػوؿ    

 ػػ  هػػذا   ػػ  أاػػكالرـ كأ عػػولرـ  كالوتهللػػددكف  ػػ  ميػػر وكاضػػع التهللػػديد  كأف الرػػ ؾ  يع ػػ 
الوت طعػػػكف الوتهللػػػددكف ي ػػػتحقكف التاػػػؼ كالخ ػػػراف كيتضػػػوف الوتهللػػػدديف  ػػػ   الحػػػديث: أفن 

يػػدخؿ  ػػ   كأف ىػػؿ أ ػػكاع  التهللػػدد  ػػ  أم زو ػػب  روػػكر  ػػكاهن الدي يػػة أك الد يكيػػةزويػػع ا
 .(4)" طوؽ هذا الحديث

 ىوو كردت بعض اآل ور    هذا الوكضكع تؤيد وو  بؽ و رو:
خير هذه اروة ال وط ارك ط ياحؽ برـ  "أ ً اوؿ:  - -وـ نا وو ركم نف اةو      

.(5)"التول  كيرزع إليرـ الغول 
كالوع م هذا الطريؽ  :أم  هذا ال وط الـزاوؿ أبك نبيدة: ال وط هك الطريقة  يقوؿ:      

أ ً ىره الغاك كالتقةير    الديف ىوو زوه     - -الذم أراده    اكؿ اةووـ نا 
                                                           

ح ةػحيح البخػورم: ىتػػوب الزرػود كال ػػير  بػوب وػو يىػػره وػف الت ػػوزع كا خػت ؼ  ػ  الحػػرب  كنقكبػة وػػف نةػم إوووػػً   (ُ)
 .  ْٔ/ْ( َّّٖراـ)

 .  ِْق ةػُِّْ -ٓالغاك    الديف    حيوة الو اويف الوعوةرة: نبدالرحوف الاكيحؽ: بيركت  وؤ  ة الر ولة  ط (ِ)
 .  َِٓٓ/ْ( َِٕٔةحيح و اـ: ىتوب العاـ  بوب هاؾ الوت طعكف  ح راـ ) (ّ)
 –هللػػرؼ ال ػػككم: دار إحيػػوه التػػراث العربػػ  الو رػػوج هللػػرح ةػػحيح و ػػاـ بػػف الحزػػوج: أبػػك زىريػػو وحيػػ  الػػديف يحيػػم بػػف (ْ)

 .  َِِ/ُٔ  ُُّٗ -ِبيركت  ط
هللرح أةكؿ انتقود أهؿ ال  ة كالزوونة: أبك القو ـ هبة اى بف الح ف بػف و ةػكر الطبػرم  تحقيػؽ: أحوػد بػف  ػعد بػف  (ٓ)

 ػ َُْٖ/ٖ( ِٕٗٔق ح راـ )ُِّْ -ٖط ال عكدية  –حوداف الغوودم: دار طيبة 
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 .(1)يث الت   بؽ بيو روارحود
إف لىؿ هلل ه طر يف كك طون    ذا أو ؾ بأحد  "نف كهب بف و بً اوؿ: ذىر كىذلؾ     

ذا أو ؾ بولك ط انتدؿ الطر وف   عايىـ بورك ط وف ارهلليوه  . (2)"الطر يف ووؿ اآلخر  كاا
ىوف يرب  أةحوبً نام التك ط  - -أف ال ب  ووو بؽ يتضح لابوحث       

إذا رأل    بعضرـ ا حرا ون  - -راهـ  كىوفؿ كالتكازف    دي رـ كد يوهـ كأخكا نتدا
نف الك طية كالتكازف    زو ب وف زكا ب نبودترـ أك أخ ارـ أك وعوو ترـ أةاحً  
كأرهللدهـ إلم طريؽ التكازف كالك طية  كززرهـ نف  اكؾ طريؽ الغاك كاة راط أك 

 وتبع    حيوة الخافوه الراهللديف وف بعده.        كهك ذات الو رج ال التقةير كالتفريط 
  أك وع وه كه  لي ت  ور الت  كردت ك يرو لفظ )الك ط(كه وؾ بعض ارحوديث كاآل     

وحؿ بحث البوحث   كلىف البوحث ااتةر نام وو يدؿ نام وع   الك طية  قط   إذ   
ه  ك ط  ك  ياـز  ت ـز بيف الك ط كالك طية  بؿ ن اة نوكـ كخةكص  ىؿ ك طية

وف ىؿ ك ط أف يىكف دلي ن نام الك طية   قد يدؿ الك ط كيقةد بً الك ط الوىو   أك 
 الزوو   ك حكه. 

                                                           

 دار: اة ريقم الركيفعم ار ةورم و ظكر ابف الديف زووؿ   نام  بف وىـر بف الفضؿ وحود رب ل وف العرب:  (ُ)
 . ُْٕ/ٕ هػ ُُْْ - ّط بيركت – ةودر

 . ُْٕ/ٕل وف العرب: ربف و ظكر  (ِ)



31 
 

 :المبحث الثاني
ى.الكريم أىمية الوسطية, وصيغ استعماليا في القرآن

 :أىمية الوسطية المطم  األول:
 ػػػ  ارخػػذ بوقتضػػػ  الهللػػػريعة    يػػؼإف أهويػػة الك ػػػطية تتزاػػم  ػػػ  تعػػوليـ الػػػديف الح      
ال ػ ة ال بكيػة دكف تهللػدد القػر ف الىػريـ ك  :أم    وية وف خػ ؿ وةػدريرو اركؿ كال ػو  اة

وػػع ورانػػوة أي ػػر اروػػكر كأ ػػرارو وػػف دكف تتبػػع لاػػرخص كا خت  ػػوت الفقريػػة   أك تفػػريط
أي ػػػػر دكف  لألخػػػػذ بأ ػػػػرؿ اآلراه  كلىػػػػف  أك الوعػػػػوو ت  ك العبػػػػوداتأ   ػػػػكاهن  ػػػػ  العقوئػػػػد

كر رػو  ألف هػك وقةػد اة ػ ـ كمويتػً الو اػمإزحوؼ بأوكر الهللريعة أك وغو ة  ىؿ ذلػؾ ىػو
وزتوػع كتػكائـ بػيف وقتضػيوت هػذا كذاؾ أو  تىوف    ورانوترو لىؿ وتطابوت اة  وف ىفػرد

 .(1)كتحفظ التكازف الذم  بد و ً بي روو
ة اة ػػػػ وية وػػػػف خػػػػ ؿ أهويػػػػة الك ػػػػطية  ػػػػ  تربيػػػػة الفطػػػػر كوػػػػف خػػػػ ؿ ذلػػػػؾ تتحقػػػػؽ  

 ػػ وية كحو ظػػت ناػػم هتوػػت الهللػػريعة اةا لػػذلؾ  قػػد ألورانوترػػو لاطبيعػػة الوزدكزػػة لإل  ػػوف
از ػة ناػم  ػبيؿ الو ػوؿ الفطرة اة  وية لافرد و ذ أكؿ كهاة لكزكده كوػف تاػؾ الرنويػة الوتك 

 ولحساااابيا, لماليااااا,: ألرباااا  الماااارأة تاااانك  "ذات ح ػػػػب كخاػػػػؽ كديػػػػف  اػػػػوؿ ةبوختيػػػػور أوػػػػ

  ػـ بوختيػور أح ػف ار ػووه لػً بعػد ,(2)"يادا  تربت الدين بذات فاظفر ولدينيا, ولجماليا,

وػو يؤيػد  --ركاه أبك هريرة كاد زوه    الحديث الذم   ـ تربيتً التربية الح  ة   ك دتً
 يعممااو الكتابااة, وأن   إن ماان حااو الولااد عمااى الوالااد أن ":اػػوؿ - -ذلػػؾ  أف ر ػػكؿ اى

 .(3)" حسن أدبوي يحسن اسمو و

                                                           

 .ُِ)ب. ت( صالوزاس ارنام لاهللؤف اة  وية  الريوض  اةدار  ك طية اة  ـ: وحود أحود الود   (ُ)
 . َُٖٔ/ِ( ُْٔٔالديف  ح راـ ) ا تحبوب  ىوح ذات: ىتوب ال ىوح  بوب و اـح ةحي (ِ)
و  د البزار البحر الزخور: أبك بىر أحود بف نورك بف نبد الخولؽ بف نبيػد اى العتىػ  الوعػركؼ بػولبزارا  تحقيػؽ:  (ّ)

  ركاة ُٕٔ/ُٓ( َْٖٓ) اػـق  ح ر َُّْ -ُوحفكظ الرحوف زيف اى: وىتبة العاـك كالحىػـ الودي ػة الو ػكرة  ط 
 . ُُّ/ُايؿ وكضكع  بدكف" كيح ف أدبً" التي ير بهللرح الزووع الةغيرابك هريرة ب   ود ضعيؼ ك 
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  بت ن ً أ ً أدَّب أبون نؽ كلده  - -كىذلؾ وو زوه    اةة حد ت أيوـ الخايفة نور
ابؿ أف يعقً ذلؾ الكلد  بأ ً لـ يختر لً أوون ةولحة  كلـ يح ف ا وً  كلـ يعاوً القر ف  

الكلد ليهللتى  نقكؽ كلده   اوو أتوه  نورى  ون وف ال  ة  كىوف الكالد اد أتمكلـ يعاوً هلليئ
اوؿ:  اً يو أوير الوؤو يف أليس لاكلد نام كالده حقكاون؟ اوؿ: بام  اوؿ: لـ يفعؿ وف ذلؾ 
هلليئون  إ وو اختور ل  أوون    ركاية: زا ية  ك   ركاية: اختور ل  أوون  يئة الخاؽ  كوع م 

أم: زا ية  كةوحبة  وعة  يئة   ر  وتروة    نرضرو  اوؿ: كلـ يعاو    " يئة الخاؽ"
لقر ف  ك وو   زع ن  كهك ا ـ   يت و ب وع ب    دـ  كاا وو يت و ب وع الحيكا وت  ا

 .(1) قوؿ نور ربية: نققت كلدؾ ابؿ أف يعقؾ
  كىذلؾ اهتوػوـ الهللػريعة  ػ  (2)"أصدو االسماء الحارث وىمام"  كزوه    الحديث أفٌ 
كمكاام راع وكمكاام  ":- -اػػوؿ  قكاػػً وػػف الغػػذاه كالى ػػوه كالتعاػػيـأف يعطػػم الطفػػؿ ىػػؿ ح

        .(3)"مسئول عن رعيتو 
ال يولااد إماان مولااود  "مااا - -الر ػػكؿبقػػكؿ  كنوػػ ن  (4)"قاااح إن ألىماا  عمياا " :كاكلػػً  

 .(5)عمى الفطرة فأبواه ييودانو أو ينصرانو أو يمجسانو"
ة ػػػػ ـ  بػػػػؿ ىفاػػػػت حريػػػػة بو ىػػػػره أحػػػػدان  ػػػػ  الػػػػدخكؿً  ػػػػ وية لػػػػـ تي الهللػػػػريعة اة ىوػػػػو أفٌ 
كالوعتقػػػػػدات  كلػػػػػـ تعتبػػػػػر ميػػػػػر الو ػػػػػاويف أنػػػػػداهن طولوػػػػػو ىػػػػػو كا وػػػػػف رنويوهػػػػػو أك  الػػػػػديو وت

و ػػتأو يف  ترنػػوهـ الدكلػػة اة ػػ وية ىػػك رـ أهػػؿ ذوػػة  ارػػـ الحوويػػة كاروػػوف  كناػػيرـ د ػػع 
                                                           

هللػػػرح ةػػػحيح و ػػػاـ: أبػػػك ا هللػػػبوؿ ح ػػػف الزهػػػرم : دركس ةػػػكتية اػػػوـ بتفريغرػػػو وكاػػػع الهللػػػبىة اة ػػػ وية  ىتػػػوب  (ُ)
 . ُّ/ْٓالكةية. بوب كةكؿ  كاب الةداوت إلم الويت  

هللػػرح ال ػػ ة: وحيػػ  ال ػػ ة  ربػػ  وحوػػد الح ػػيف بػػف و ػػعكد بػػف وحوػػد بػػف الفػػراه البغػػكم الهللػػو ع   تحقيػػؽ: هللػػعيب  (ِ)
ال  ػػػػوئ   زػػػػووع ك   أخرزػػػػً أبػػػػ  داكد ّّٗ/ُِهػػػػػ َُّْ -ِارر ػػػػؤكط: الوىتػػػػب اة ػػػػ و   دوهللػػػػؽ  بيػػػػركت  ط

 . ّٖٓ/ُ( ُْٕارةكؿ    أحوديث الر كؿ: ح راـ)
 . ٓ/ِ( ّٖٗوعة  بوب الزوعة    القرل كالودف  ح راـ)ةحيح البخورم: ىتوب الز (ّ)
  ف أب  داكد: أبػك داكد  ػايووف بػف ارهللػعث  تحقيػؽ: وحوػد وحيػ  الػديف نبػد الحويػد: الوىتبػة العةػرية  ةػيدا   (ْ)

د ْٖ/ِ( ُّٗٔبيػػػركت  ىتػػػوب الةػػػ ة  بػػػوب وػػػو يػػػؤور بػػػػً وػػػف القةػػػد  ػػػ  الةػػػ ة ح راػػػـ )   أخرزػػػة أبػػػػك داكي
 . ُِّْ/ْ( َُِٔح راـ ) وة الوةوبيح:ة الوفوتيح هللرح وهللىكالتروذم  وراو

 . ْٗ/ِ( ُّٖٓةحيح البخورم: ىتوب الز وئز بوب اذا أ اـ الةب   ووت  هؿ يةام نايً  ح راـ) (ٓ)
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زػػزه وػػف أوػػكالرـ وقوبػػؿ ذلػػؾ ىولززيػػة تفػػرض ناػػم ار ػػراد كالخػػراج يػػد عكه ناػػم اروػػكاؿ  
وػكالرـ ىزىػوة وفركضػة ناػم اروػكاؿ  كزىػوة الفطػر تػد ع ىكف الو اوكف يد عكف زػزه وػف أ

ناػػم ار فػػس  كبػػذلؾ يتحقػػؽ التػػكازف كا نتػػداؿ الوعيهللػػ  بػػيف ا  ػػراد  كحتػػم   تطغػػم  ئػػة 
ُؽههقَن ُدوَفههيً ]:ناػػم  ئػػة  كهػػذا وةػػدااون لقكلػػً تعػػولم َُ  َٓ ههْل   ِمههـُْؽْؿ [ ـَ

َِ َ ههْغَ إَْؽـَِقههو
  كهػػذا (1)

ة اة ػػ وية  واػػت ىػػؿ ال ظريػػوت حػػدي رو كاػػديورو  كبولوقور ػػة التك ػػط الػػذم نولزتػػً ال ظريػػ
بػػػػػيف ال ظريػػػػػوت ا اتةػػػػػودية الكضػػػػػعية تتضػػػػػح أهويػػػػػة الك ػػػػػطية  ػػػػػ  اة ػػػػػ ـ   ول ظريػػػػػة 
ا هللػػػتراىية ك ػػػعت الواىيػػػة العووػػػة كضػػػيقت ناػػػم الواىيػػػة الفرديػػػة أك الخوةػػػة  كبػػػذلؾ   

لعىس توووون ال ظرية الرأ وولية التػ  كبو  ظارو هلليئو كيبقم الحؽ لادكلة  قطيوتاؾ الفرد    
ك عت    الواىية الفردية  زعات لافرد الحريػة الوطاقػة  ػ  اوػت ؾ أم هللػ ه كبػأم ك ػياة 
ىو ػػت  كلػػيس لادكلػػة نايػػً  ػػكل أخػػذ الضػػرائب  كلػػذلؾ  زػػد التفػػوكت  ػػ  الطبقػػوت داخػػؿ 

ية  ػػ  الهللػػئكف برػػـ  ن ػػدوو ترىػػكا وػػ رج الك ػػط تالوزتوعػػوت الغربيػػة كاة ػػ وية التػػ  تػػأ ر 
           ا اتةودية.

بػػػأوكر الػػديف كالػػد يو كلىػػػف ضػػوف وفرػػـك الك ػػػطية  ـهػػتا ػػ ـ و إلػػػم أف اةكهػػذا يقكد ػػ
ـْ :لقكؿ اى تعػولم ْكَقو َوَأْحِق َف ـَ اف ـَْس َكِدقَوَؽ ِم َُ  َٓ اَر أَِخَوَة َو ََّ وَك اّللُ اف َُ ََ ـَ  ]َواْ َتِغ ؾِقَت  َت َأْحَقه ـَ

[ اّللُ إَِفْقَؽ 
(2). 

كوػػف خػػ ؿ تاػػؾ ارهويػػة زػػوهت حوزػػة الوزتوػػع الو ػػاـ لاك ػػطية  ػػكاهن ناػػم و ػػتكل     
الفػػرد أك ار ػػرة أك الوزتوػػع كالدكلػػة بىػػؿ وؤ  ػػوترو التعايويػػة كال قو يػػة  كهػػ  حوزػػة وو ػػة 

 ػػراد الوزتوػػع الو ػػاـ وػػف أا العةػػر  كوػػو  ػػراه اليػػـك وػػف بعػػض كضػػركرية كخوةػػة  ػػ  هػػذ
و م وػػػع اة ػػػ ـ كوبودئػػػً كك ػػػطيتً  كبػػػدأت تظرػػػر بعػػػض الػػػدنكات  ػػػاكىيوت تت ػػػ ووور ػػػة

لاتعةب الوذهب   كال  ل   كالقبا   كالحزب   كا تبوحة الػدووه بػدكف أم و ػت د هللػرن   

                                                           

 َ(ٕالحهللر: اآلية ) (ُ)
 (. ٕٕ) اآليةالقةص:  (ِ)
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كا نتداه نام الوةػولح العووػة التػ  ي ػتفيد و رػو الوزتوػع  كهػذه الػدنكات نػودة وػو يتػأ ر 
ب  يو ػػ  أك ازتوػػون    يوػػت لإل ػػ ـ برػػو نػػكاـ الوزتوعػػوت كخوةػػة  وػػف ىػػوف لػػً وى ػػ

 .بةاة
 :  أهورو   وية لاك طية لعدة أوكرعوت اةكيوى  و ه و أف  بيف حوزة الوزتو 
ف وػػ رج الك ػػطية يقػػـك بت ػػكير الفىػػر كالوعتقػػد لػػدل الو ػػاـ كيحقػػؽ لػػً الحىوػػة أ (ُ  
اػػػػػوؿ   و ػػػػػذريف أر ػػػػػؿ اى الر ػػػػػؿ وبهللػػػػػريف ك   يػػػػػدرؾ برػػػػػو  ػػػػػبؿ ا  ػػػػػتقووة  يتبعرػػػػػو التػػػػػ 
ُشهؾِ :تعػولم ََ افوف هٌي َ ْعه ُؽهقَن فِؾـَّهوِس َظهَذ اّللِ ُحجَّ َُ ـَ فَِئالَّ  ـَ َوُمـِْذِرُ ُ ِ []ُرُشاًل ُمَوؼِّ

  ىوػو بٌي ػت (1)

 قػػػوؿ   ؽ الحػػػؽ كزعػػػؿ لرػػػـ ا ختيػػػور  ػػػ  ذلػػػؾاآليػػػوت ت ػػػريؿ اى لابهللػػػرية  ػػػ  اتبػػػوع طػػػر 
[تعػولم: ـِ ُْ ََ ـَوُه افـَّْج ُْ ََ ]َوَه

و كاكلػً:, (2) ُػهقًرا[ ]إِكَّ ـَ و  و َصوـًِوا َوإِمَّ وِقَؾ إِمَّ ـَوُه افقَّ ُْ ََ َه
كحػذره , (3)

 .وف اتبوع  بؿ الض ؿ
هُف : قػوؿ تعػولم  هْقَطوِن َؾنِكَّ تَّوِهْع ُخُطهَقاِ  افشَّ َُ ـْ  هْقَطوِن َوَمه تَّوُِعقا ُخُطَقاِ  افشَّ َُ  َٓ َََمـُقا  ـَ  و افَِّذُ َ و َأهف َُ [

 َوادُـْؽَ 
َِ ْلُمُو  ِوفَػْحَشو ِو... [َُ

تَّوُِعهقا  كاكلػً تعػولم:, (4) َُ  َٓ وُِعقُه َو َُّ اضِهل ُمْقهَتِؼقًت َؾهو َ
َِ ]َوَأنَّ َههَذا 

ـْ َشههوِقؾِِف[ َ   ُِؽههْؿ َظهه ههُوَؾ َؾَتَػههوَّ افقف
(5)
رف ذلػػؾ وػػف دكانػػ  ا  حػػراؼ  يزت برػػو   ع ػػد ذلػػؾ  :

كار ىػػور   كيةكبػػيف الخيػػر كالهللػػر  كبػػيف ار ىػػور ال ػػ  ي ػػتطيع التفريػػؽ بػػيف الحػػؽ كالبوطػػؿ
 .(6)كبيف ال اكؾ ال ايـ كال اكؾ الو حرؼ   يتحةف برو وف ا  حرا وت الضولة  الرداوة

روػػػػػو  ػػػػػبب  ػػػػػ  الت فيػػػػػر كالتىاػػػػػؼ كتػػػػػرؾ العبػػػػػودات ( البعػػػػػد نػػػػػف الغاػػػػػك كالتفػػػػػريط  ر ٌ ِ   
كالطونوت كيؤدم إلم الهللػذكذ نػف الهللػرع الح يػؼ  بي وػو التػزاـ الك ػطية هػك ك ػياة لاػدنكة 

                                                           

 (. ُٓٔ) ال  وه: اآلية (ُ)
 (. َُ) الباد: اآلية (ِ)
 (. ّ) اة  وف: اآلية (ّ)
 (. ُِ) ال كر: اآلية (ْ)
 (. ُّٓ) ار عوـ: اآلية (ٓ)
الك ػػطية  ػػػ  اة ػػ ـ كأ رهػػػو  ػػ  تحقيػػػؽ اروػػف:  ػػػعيد الوغوو ػػ   الريػػػوض  ال ػػعكدية  الوزاػػػة العربيػػة لادرا ػػػوت  (ٔ)

 . ُٔ/ُٗ( ّٖ) ـ العددََِٓارو ية كالتدريب  زووعة  ويؼ العربية لاعاـك ارو ية 



34 
 

ى كتحبيػػب ال ػػوس ناػػم  عػػؿ الخيػػرات  ك ػػبب لاػػدكاـ كا  ػػتورار ناػػم الطونػػوت دكف إلػػم ا
ىاػػػػؿ أك واػػػػؿ    عػػػػداـ الوهللػػػػقة كالحػػػػرج التػػػػ  تحوػػػػؿ ناػػػػم الترػػػػوكف  ػػػػ  أداه العبػػػػودات أك 

 .(1)ترىرو
َّٓ ُوْشههَعَفو[:كهػذا وةػػدااون لقكلػً تعػػولم ههُػ اّللُ َكْػًقههو إِ َؽؾِّ ُُ  َٓ [

حػػديث وػػو زػوه  ػػ  كى ,(2)

يا أييا الناس خذوا من األعمال ما تطيقون, فإن اهلل ال يمال حتاى تمماوا, " :- - ال ب

ن أح  ن قل وا   .(3)"األعمال إلى اهلل ما دام وا 

: "إف اى يحػػب الر ػػؽ  ػػ  اروػػر ىاػػً  كىػػره الع ػػؼ كالتعوػػؽ (4)كيقػػكؿ اةوػػوـ الهللػػوطب      

 .(5)"كالتىاؼ كالتهللديد خك ون وف ا  قطوع
 هللر ك طية اة ػ ـ كتعوليوػً يػؤدم إلػم  رػـ التىػوليؼ كارنوػوؿ ناػم التكنية ك  (ّ  

]ُؿْؾ َهِذِه َشوِقِع َأْدُظق إَِػ اّللِ َظَذ َ ِدَرٍة [لى:بةيرة و ت يرة اوؿ تعو
 يىػكف الفرػـ وتكاز ػون  ,(6)

دكف تهللػػػدد أك تفػػػريط   يضػػػعرو  ػػػ  وراتبرػػػو الهللػػػرنية  كي ػػػزؿ ىػػػؿ تىايػػػؼ و زلتػػػً ك ػػػؽ وػػػو 

 .(7) ةكص     يقدـ وو حقً التأخر ك  يأخر وو حقً التقدـزوهت بً ال

 ػػػػ ة اة ػػػػ ـ كهػػػدم ر ػػػػكؿ اة ػػػ ـ   اي ػػػػت تقػػػػكل اى  - -كهىػػػذا نػػػػر رـ ال بػػػ 

                                                           

 . ِْٓةػ  قُُّْ -ُ  بيركت  دار بف حـز  ط ة ال بكية: نقياة ح يفالك طية    ال  (ُ)
 (. ِٖٔالبقرة: اآلية ) (ِ)
 . ُٕٖٔ/ْ( ُٖٔٓ  ح راـ)وس  بوب الزاكس نام الحةير ك حكهةحيح البخورم: ىتوب الاب (ّ)
القػػراه  ىػػػوف هػػػ( هػػك: أبػػك وحوػػد الهللػػوطب  القو ػػـ بػػف  يػػػره بػػف خاػػؼ بػػف أحوػػد الرني ػػ  أوػػوـ  َٗٓالهللػػوطب :)ت: (ْ)

ط " اةػيدة  ػ  القػراهات تعػرؼ  -ضريرا  كلد بهللوطبة )   ار دلس( كتك   بوةر كهك ةػوحب " حػرز اروػو   
بولهللػػوطبية  كىػػوف نولوػػو بولحػػديث كالتف ػػير كالاغػػة  اػػوؿ ابػػف خاىػػوف: ىػػوف إذا اػػرئ نايػػً ةػػحيح البخػػورم كو ػػاـ 

  ُٕ/ْك يػوت ارنيػوف   ظػر:أيف أحد أايوؿ الػيوف  ة إلم ذم رنكالوكطأ  تةحح ال  خ وف حفظً  كالرني     ب
 .َُٖ/ٓارن ـ لزرىا  

الوكا قوت    أةكؿ الهللريعة:  ب  ابراهيـ بف وك م الهللوطب : تحقيؽ نبداى دراز  بيركت  دار الوعر ة)ب  ت(  (ٓ)
ْ/ِٖٓ . 

 (. َُٖ)اآليةيك ؼ:  (ٔ)
 . ٕٓةػ وكم قرضىاووت    الك طية اة  وية كوعولورو: يك ؼ ال (ٕ)
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اى  -كخهلليتً بترؾ الػد يو كا  قطػوع لاعبػودة   رػك أخهللػم ال ػوس ى كأتقػوهـ لػً كلى ػً ةػام

كبػػذلؾ زػػوه التحػػذير  ػػ  اػػكؿ  (1)رـ ػػ  الحيػػوه كحػػؽ الحيػػوه  ػػي حقرػػـ لػػـ يرػػدر -نايػػً ك ػػاـ

.(2)"فمن رغ  عن سنتي فميس مني" :ر كل و الىريـ
 بػػػػذ التعةػػػػب لاػػػػرأم أك الوػػػػذهب كاحتػػػػراـ الػػػػرأم  الك ػػػػطية يػػػػتـ وػػػػف خ لػػػػًوػػػػ رج ( ْ   

الوخولؼ  كك ياة  ػ  وحوكلػة اةا ػوع بػولحكار الرػودؼ  كالعاػـ كالحاػـ  كبػذلؾ ل ػو نبػرة  ػ  
وػػػع  رنػػػكف ن ػػػدوو طاػػػب وػػػف ربػػػً ك ػػػياة تابػػػ  حوزتػػػً  ػػػ   -نايػػػً ال ػػػ ـ -اةػػػة وك ػػػم
ُؿـِل إِ ِّ قال تعالى:, الحكار الوق ػع َِّ َده ُُ ا  ًَ ]َوَأِخل َهوُروُن ُهَق َأْؾَدُح ِمـِّل فَِقوًكو َؾَلْرِشْؾُف َمِعهَل ِرْد

ُ قِن[ َؽذِّ ُُ َأَخوُف َأْن 
(3). 

حتػم   تىػكف    ػوس  الخطػوب كالػدنكة بقػدر  رػـ الكبذلؾ تأت  الحىوة  ػ  التػكازف  ػ
رناا أن نكمام  النااس بقادر إنا معشار األنبيااء كاذل  أم" :ك ياة لت فيرهـ   زوه    الحديث

كهذا أ ر اكم وف   ور الك طية ناػم الفػرد كالوزتوػع وعػون  كلىػف لػك ىػوف ىػؿ , (4)"عقوليم
ة  ػػػرد ياتػػػـز هػػػذا الػػػ رج لخرز ػػػو وػػػف الى يػػػر وػػػف الوهللػػػوىؿ الفىريػػػة التػػػ  تتخػػػبط  يرػػػو اروػػػ

اة  وية  كلوو ىٌفر أب وه اروة الكاحدة بعضرـ بعضرون كهللرركا ال  ح    كزػكه بعضػرـ 
 .(5)دكف هللفقة ك  رحوة ك  حيوه وف اى

كاػػػػد  ػػػػتج الفرػػػػـ الخػػػػوطئ لػػػػدل ار ػػػػراد كالزوونػػػػوت وػػػػف خػػػػ ؿ التعةػػػػب الطػػػػوئف  أك 
 .(6)"منتنو دعوىا فإنيا"  :ً لقكل الوذهب  أك ميرهو وف العةبيوت الو ر  ن رو 

نػػرض اة ػػ ـ بأ ػػً وهللػػركع حضػػورم  وػػف خ لػػًيػػتـ الك ػػطية  وػػكذج حػػ  وػػ رج ( 5   
                                                           

 .ُْٖ   ُٖٓ ـُٖٓٗ-ُِبيركت وؤ  ة الر ولة  ط العبودة    اة  ـ: (ُ)
 . ِ/ٕ( َّٔٓةحيح البخورم: ىتوب ال ىوح  بوب الترميب    ال ىوح  ح راـ ) (ِ)
 (. ّْ) القةص: اآلية (ّ)
ة بػف  ػػايووف القرهللػػ   وػف حػػديث خي وػة بػػف  ػػايووف القرهللػ  الطرابا ػػ : ربػػ  الح ػف خي وػػة بػػف  ػايووف بػػف حيػػدر  (ْ)

 . ٕٓ/ُهػ ََُْتحقيؽ: د. نور نبد ال  ـ تدورم: دار الىتوب العرب   لب وف  
 . ِْٖةػ   ال يرة ال بكية: نقياة ح يف   الك طية (ٓ)
 . ُْٓ/ٔ( َْٓٗةحيح البخورم: ىتوب التف ير  بوب اكلة ) كاه نايرـ أ تغفرت لرـ...( ح راـ) (ٔ)
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 ـز  نرضػػػون نةػػػريون حػػػدي ون يتةػػػؼ بولتىووايػػػة كالهللػػػوكؿ  بأ ػػػاكب ناوػػػ  وي ػػػر  بحيػػػث 
ىػػػكف الوغػػػػولكف أك الوفرطػػػكف ةػػػػ فيف , (1)ي و ػػػب وػػػدارؾ الو قفػػػػيف كأ رػػػوـ نػػػػكاـ ال ػػػوطقيف

 ػدائرترـ   إ  الوغفاػكف أك الهللػكاذ كالعةػوة    يقػع  ػ  هللػراىرـ و بكذيف داخؿ الوزتوعوت 
وحةكرة بدائرة الهللر كاةزػراـ   ػبب  ىويػة بوة ػ ـ  هللػكهكا الةػكرة ال وةػعة لػً   خػدوكا 

ر رـ لـ يفروكا الديف  روػون ةػحيحون  بي وػو  زػد الػدكؿ أك  ألالغرب  كلـ يقدوكا لإل  ـ هلليئو
ون هللػػػوو ن أاووػػػت حضػػػورات كدكؿ  ػػػ   تػػػرة زو يػػػة كزيػػػزة الزوونػػػوت التػػػ   روػػػت الػػػديف  روػػػ

لتةبح    وةوؼ الدكؿ الىبرل بعد أف ىو ػت   هللػ ه  ػ  الو ظػكر الػدكل   كخيػر و ػوؿ 
      هذا الزو ب ال رضة الت  حد ت    ال كداف  كىذلؾ ترىيو كووليزيو.

وػع كتحةػي ً دكر هوـ    تحقيؽ اروػف الفىػرم كال ػاكى  لاوزت الك طية لً و رج (ٔ    
وػػف ا  حرا ػػوت الفىريػػة كالزػػرائـ اةرهوبيػػة وػػف خػػ ؿ إيزػػود الوزتوػػع الػػذم رابطتػػً العقيػػدة 
الةػػػػحيحة  كدنكتػػػػً دنػػػػكة الخيػػػػر كالةػػػػ ح  كنواػػػػً العوػػػػؿ الةػػػػولح  كو رزػػػػً الك ػػػػطية 
كا نتػػػػػداؿ كنػػػػػدـ اة ػػػػػراط كالتفػػػػػريط أك الغاػػػػػك كالتقةػػػػػير  كبػػػػػذلؾ يىػػػػػكف لاػػػػػدووه كاروػػػػػكاؿ 

 .رو  ك  يوىف بأم حوؿ ا نتداه نايرو إ  وف خ ؿ الطرؽ الوهللركنةكارنراض حروت
َت َؿَتههَؾ افـَّههوَس :اوت ػػو ن لقكلػػً تعػػولم ـْ َؿَتههَؾ َكْػًقههو  َِغههْرِ َكْػههٍس َأْو َؾَقههوٍد ِِف إَْرِق َؾَؽههَلكَّ ههُف َمهه ]َأكَّ

ِقًعههو[ ًَ
كم حاارام فااإن دماااءكم وأمااوالكم وأعراضاا" : ػ  حزػػة الػػكداع - -كاػػكؿ ال بػػ , (2)

خ  ون لازوونوت الوتطر ة كالهللوذة الت  ا ػتبوحت الػدووه كارنػراض كاروػكاؿ  (3)"...كمعمي
 بو ـ الديف ىولقوندة كالحك ييف    اليوف  كت ظيـ الدكلة    الهللوـ  كميرهو.

ا تهللػػور الػػكن  كالفرػػـ الةػػحيح   وػػر ن ػػًوفرػػـك الك ػػطية كخةوئةػػرو ي ( بو ػػتيعوبٕ
ا القدرة نام التفريؽ بػيف هللػريعة اى ال ػوحوه  كبػيف وػو يةػدر نػف لألحداث كالكاوئع  كىذ

                                                           

 ـََِٕ-ُلا هللػػر كالتكزيػػع  ةػػ عوه  طر الػػد يو ك ػػعودة الوػػاؿ: وػراد الز ػػوب : ورىػػز نبػػود  الك ػطية كا نتػػداؿ خيػػ (ُ)
 . ُُِةػ

 (. ِّاآلية )الووئدة:  (ِ)
 . َُّٓ/ّ تحريـ الدووه كارنراض كاروكاؿ ةحيح و اـ: الق ووة كالوحوربيف كالقةوص كالديوت  تغايظ  (ّ)
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 البهللػػر وػػف أ عػػوؿ  ػػيئة كوضػػرة  التػػ  يػػكد أةػػحوبرو إنطوههػػو ةػػبغة الػػديف كالزرػػود  رفٌ 
لي ت وف القر ف    هللػ ه   تقكد لاقتؿ أك التك ع    التىفيروؤهللرات الغاك كالتطرؼ الت  

  كحػيف يىػكف الىفػر كالػردة تىػكف الضػكابط ك     ةػحيح ال ػ ة وػو يػكح  بهللػ ه وػف ذلػؾ
 .  (1)ترازاتكا ح

ةػػػدار إة  ػػػ  أر ور الزوونػػػوت الوتطر ػػػة الزػػػكوػػػف الو حػػػظ  ػػػ  أ ىػػػ ةػػػدار ارحىػػػوـ كاا
ف لً رأيػون وخولفػون  ػ  و ػوئؿ ازتروديػة   يكزػد  يرػو أتوكل ضد وف خولفرـ    ل بب إ  الف

اػػد حػػذر  ؾ  بػػولرمـ أف  بي ػػو الىػػريـدليػػؿ اطعػػ    يىفػػركف هػػذا كيحىوػػكف بوةنػػداـ ناػػم ذا
" : وػف اة تػوه  ػ  و ػوئؿ بػػدكف ناػـ ك  تتػكا ر  ػ  الوفتػػ  هللػركط العػولـ الوزترػد   قػػوؿ

 .(2)"كم عمى النارؤ جر أكم عمى الفتيا جرؤ أ
ال الرجال: ىما  النااس إذا قا "اوؿ: -ةا  اى نايً ك اـ –ال ب أف  أيضون  ركمى ىوو ك 
 .(3)"ىمكيم أفيو 
فػػػرد كالوزتوػػػع لتعػػػوليـ الػػػديف بو رزػػػً الوتػػػكازف كالوعتػػػدؿ  يىػػػكف هػػػذا  ػػػببون كنػػػ  ال( ٖ

ىو يون لقاة الخطأ كى رة الةكاب    الوعوو ت كميرهو داخؿ الوزتوع كخورزً   ػكاهن أىػوف 
ف ىػػوف الخطػػأ وتةػػكران كاكنػػً وػػف اة  ػػوف   ذلػػؾ  ػػ  تقػػدير أوػػكر الػػد يو أك أوػػكر الػػديف  كاا

التك ػط  ىذلؾ  كلىف العبرة بولغولػب   ػ  تقػدير اروػكر  رفٌ  تز ب الةكاب ووىف الكاكع 
 .  (4)كا نتداؿ    تقدير اروكر  إف لـ يزر إلم الةكاب  لـ يزر بولضركرة إلم الخطأ

 ػػػولكن  بتعػػػوليـ الػػػديف يىػػػكف  ػػػببون لتحقػػػػؽ نػػػدة   ػػػور ك كائػػػد ناػػػم و ػػػتكل الفػػػػرد أك  
خؿ الوزتوع اة  و   حيػث تػربط ارخػٌكة الزوونة  ىتحقيؽ التالؼ كارخكة بيف ار راد دا

                                                           

 . ِِٓةػ    ال  ة ال بكية: نقياة ح يف  الك طية (ُ)
 الةػػود الػػدارو   تحقيػػؽ: ح ػػيف  ػػايـو ػػ د الػػدارو  الوعػػركؼ بػػػ ) ػػ ف الػػدارو (: ربػػ  وحوػػد نبػػد اى بػػف نبػػد  (ِ)

  ايؿ: إ  وده وعضؿ رف ِٖٓ/ُهػ ُُِْ -ُالدارا  : دار الوغ   لا هللر كالتكزيع  الوواىة العربية ال عكدية  ط
 . ِّ/ُ  ضعيؼ  ضعيؼ الزووع الةغير  نبيد اى بف أب  زعفر وف التوبعيف  كاوؿ ا لبو 

 . َِِْ/ْ( ِِّٔةحيح و اـ: ىتوب البر ك الةاة كاآلداب  بوب ال ر  نف اكؿ هاؾ ال وس  ح راـ) (ّ)
 . ِْٔةػ ورزع  وبؽالك طية    ال  ة ال بكية: نقياة ح يف   (ْ)
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بػػيف ار ػػراد كتهللػػٌد وػػف أكاةػػر الٌةػػاة كالوحٌبػػة كالٌتعػػوكف ناػػم البػػٌر كالٌتقػػكل كوػػف  ػػـ يتحقػػؽ 
التٌػػكازف ا زتوػػون   بتحقيػػؽ وع ػػم ارخػػٌكة الٌ ػػوو    ػػ  ي تهللػػعر الفػػرد الو ػػاـ ألػػـ الفػػكارؽ 

أك  ػ  ميػر ذلػؾ    أك    الزوه  لووؿبيف الو اـ كأخيً الو اـ  كاه ىوف ذلؾ الفورؽ    ا
وٌوو يحٌقؽ تكاز و بيف الفئوت ا زتوونٌية  ىوو يىكف الكن   ببون لحوويػة الوزتوػع اة ػ وٌ  
وػػف أهللػػىوؿ ا  حػػراؼ  كوػػف أوػػراض الٌضػػعؼ الحضػػورٌم  بحيػػث ي ػػتوٌر هػػذا الوزتوػػع  ػػ  

 .(1)اٌكتً كنطوئً
الةػػػراط الو ػػػتقيـ كلػػػزـك الوػػػ رج  الك ػػػطية تحقػػػؽ لاو ػػػاـ ا  ػػػتقووة ناػػػم كلػػػذلؾ  ػػػ فٌ 

القػػػكيـ الػػػذم يطرػػػر ال فػػػكس وػػػف ال زنػػػوت كالويػػػكؿ كارهػػػكاه كالهللػػػركات كالهللػػػبروت الفو ػػػدة 
كالظ كف ال يئة كيزىيرو بولعقيدة الةحيحة كالتقكل الخولةػة  كارخػ ؽ الفوضػاة كارنوػوؿ 

كي زػػػػك وػػػػف  الةػػػػولحة  كال ػػػػاكؾ القػػػػكيـ   يتحقػػػػؽ اروػػػػف الفىػػػػرم كال ػػػػاكى  لػػػػدل الو ػػػػاـ 
 .ا  حرا وت الفىرية  كيز برو الكاكع    ارخطوه كاآل وـ

وػػف خػػ ؿ ات ػػوع دائػػرة ا نتػػداؿ كالتك ػػط كتضػػييؽ دائرتػػ  الغاػػك كالتفػػريط  ػػ   (ٗ  
وفػػوهيـ الزيػػؿ الو ػػاـ بوختاػػؼ هللػػرائحً كاطونوتػػً  ن ػػدهو تػػؤت  الك ػػطية  وورهػػو كيتحقػػؽ 

 ػػػبحو ً  -كال ةػػػر ناػػػم ارنػػػداه ىوػػػو كنػػػد اى لاو ػػػاويف الخيريػػػة كالعػػػزة كالتوىػػػيف  كالقػػػكة
وِ  :أوػػة اة ػػ ـ بػػذلؾ  اػػوؿ تعػػولم -كتعػػولم ههوحِلَ َََمـُههقا ِمههـُْؽْؿ َوَظِؿُؾههقا افدَّ ـَ  ََ اّللُ افَّههِذُ ]َوَظهه

ـْ َؿههْوؾِِفْؿ ...[ ـَ ِمهه ههَت اْشههَتْخَؾَػ افَّههِذُ ـَ َفَقْقههَتْخؾَِػـَُّفْؿ ِِف إَْرِق 
(2)
و بعػػد أف يىك ػػكا اػػد بػػذلكا وػػ ,

ٍة[:بك عرـ وف ًإندادات وودية كوع كية لقكلً تعػولم ـْ ُؿقَّ ْؿ َمو اْشَتَطْعُتْؿ ِم وا ََلُ َف ]َوَأِظ
(3)
ىوػو  ,

ههْذَهَى ِرُُيُؽههْؿ[حػػذرهـ وػػف أ ػػبوب الرزيوػػة كالخػػذ ف بقكلػػً َُ ـَههوَزُظقا َؾَتْػَشههُؾقا َو َُ  َٓ :]َو
(4), 

                                                           

 .  ُُٕ/ِب الحـر الوى    ظرة ال عيـ: انداد وزوكنة وف الوختةيف اهللراؼ ةولح بف حويد اووـ كخطي (ُ)
 (. ٓٓال كر: اآلية ) (ِ)
 (. َٔار فوؿ: اآلية ) (ّ)
 (. ْٔار فوؿ: اآلية ) (ْ)
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 .(1)زاع كالهللقوؽرـ هذه ارنووؿ وف الذؿ كالركاف كالفراة كال كبذلؾ تقيٌ 

الااذل والصااغار عمااى ماان  وجعاال" : -اىاػػكؿ ر ػػكؿ  -كوػػف ذلػػؾ زػػوه  ػػ  الحػػديث
 ػػ و  ه العوابػة لوػف ابتعػد نػف الػديف اة يتضػح وػف هػذا الحػػديث أف  ػك  (2)"خاالف أماري

ً خػولؼ كخولفً أك لـ يتو ؾ بً ىو رج حيػوة   زػزاؤه الخػزم كالعػور  ػ  الػد يو كاآلخػرةأل رٌ ػ
ََ اّللِ اإِلْشهاَلُم[ :ارتضوه لابهللرية  اوؿ تعػولمالو رج الذم  ـَ ِظـْ ُ َِّ ]إِنَّ اف

(3)
 رػك ةػولح لىػؿ  ,

زووف كوىوف وروو تغيرت الظركؼ كارحكاؿ تظػؿ ال ػ ف الىك يػة  وبتػة   تتبػدؿ ك  تتغيػر  
ََ فُِقهـَِّي اّللِ:اوؿ تعولم ـْ َ ِه ـْ َؿْوهُؾ َوَفه ـَ َخَؾهْقا ِمه ُاًل[  ]ُشـََّي اّللِ ِِف افَّهِذُ َِ ْوه َُ

كبػولعىس يىػكف   (4)

: ]َوَأْوَرْثـَههو زػػزاه وػػف نوػػؿ بػػديف اى  ػػ  زويػػع أحكالػػً   ػػردان ىػػوف أك زوونػػة  اػػوؿ تعػػولم

ؾَِؿُي َر ِّ  ـَ  ًْ َّ ـَو ؾِقَفو َوََت ـْ و افَّتِل َ وَر ْقَتْضَعُػقَن َمَشوِرَ  إَْرِق َوَمَغوِرََبَ ُُ وُكقا  ـَ ـَ  َؽ احُلْقـَك افَؼْقَم افَِّذُ

ْعِوُصقَن[ظَ  َُ وُكقا  ـَ ْدـَُع ؾِْوَظْقُن َوَؿْقُمُف َوَمو  َُ وَن  ـَ ْوَكو َمو  وا َوَدمَّ قَؾ  َِت َصَزُ
ائِ َذ َ ـِل إِْْسَ

(5). 

 ػػػ  الفىػػػر كالوػػػ رج وػػػف أهػػػـ الك ػػػوئؿ العوايػػػة لتحقيػػػؽ  الوتو ػػػؿ الك ػػػطيةوػػػ رج ( َُ    
طكائفػً  كال ػبب يرزػع  ػ  التعويش بيف وىك وت الوزتوع وع اخت ؼ وعتقداتً كز  ػيوتً ك 

أف وػػػ رج اة ػػػ ـ الوعتػػػدؿ كالك ػػػط  يػػػؤوف بولتعدديػػػة الدي يػػػة كالعرايػػػة كالاغكيػػػة كال قو يػػػة 
كال يو ػػػية كو ػػػً زػػػوهت الحوزػػػة إليػػػً لاتعػػػويش بػػػيف الحضػػػورات  كالػػػت اح بػػػيف ال قو ػػػوت  
كتفونػػؿ بعضػػرو وػػع بعػػض كتبػػودؿ الخبػػرات كا ػػتفودة بعضػػرو وػػف بعػػض  دكف ا ىوػػوش ك  

 .(6) ا تع ه
الك ػػػطية لرػػػو دكر هػػػوـ  ػػػ  ا تهللػػػور الوحبػػػة  كت ػػػوو  الوػػػكدة كال قػػػة  إضػػػو ة إلػػػم أفٌ    

                                                           

الك ػػطية  ػػ  اة ػػ ـ كأ رهػػو  ػػ  تحقيػػؽ اروػػف:  ػػعيد الوغوو ػػ   الريػػوض  الوزاػػة العربيػػة لادرا ػػوت ارو يػػة كالتػػدريب   (ُ)
 .  ِٔ( ةػُٗ( الوزاد )ّٖ) ـ العددََِٓزووعة  ويؼ العربية لاعاـك ارو ية  

 . َْ/ْةحيح البخورم: ىتوب الزرود كال ير  بوب وو ايؿ    الرووح   (ِ)
 (. ُٗ) اآلية ؿ نوراف:  (ّ)
 (. ِٔ) ارحزاب: اآلية (ْ)
 (. ُّٕ) ارنراؼ: اآلية (ٓ)
 . َٔةػ -ّرضوكم: دار الهللركؽ  القوهرة  طىاووت    الك طية اة  وية كوعولورو: يك ؼ الق (ٔ)
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ح ػػػوف التعووػػػؿ كالتعػػػوكف وػػػف الزويػػػع  كبػػػذلؾ ىػػػوف وػػػف أكلػػػم اهتوووػػػوت  كزكاؿ ارحقػػػود  كاا
 ع  بي و الىػريـ بوزػرد كةػكلً الودي ػة الو ػكرة هػ  الوؤاخػوة بػيف الورػوزريف كار ةػور   ةػ

بػػيف  ػػاووف الفور ػػ  كبػػ ؿ الحبهللػػ  كةػػريب الركوػػ    ػػاخمدة لتاػػؾ الوعػػو    ةػػكرة  ريػػ
كناػػػ  القرهللػػػ  العربػػػ    أةػػػبحت رابطػػػة ارخػػػكة اةيوو يػػػة أاػػػكل الػػػركابط  كاػػػد تز ػػػد هػػػذا 

مثااال الماااؤمنين فاااي تاااوادىم وتاااراحميم وتعااااطفيم, مثااال " :- -ًالوع ػػم زايػػػون  ػػػ  اكلػػػ
 ػػـ كضػػع  ,(1)"جسااد بالسااير والحمااىالجسااد إذا اشااتكى منااو عضااو تااداعى لااو سااائر ال

الد تكر اة  و  كحدد  يً الوعولـ ار و ية لادكلػة اة ػ وية  يوػو يتعاػؽ بولع اػوت بػيف 
  ػػػف وػػػو نػػػرؼ  الو ػػػاويف  يوػػػو بيػػػ رـ  كأيضػػػون ن اػػػة الو ػػػاويف بغيػػػرهـ وػػػف أهػػػؿ الىتػػػوب 

ت بيػ رـ  كلػـ ناػم وظػوهر العةػبيوت الزوهايػة كالحػركب التػ  ىو ػ مبك يقة الودي ة  كاضػ
يويز طرؼ نام طرؼ كخيػر و ػوؿ ناػم ذلػؾ ر ضػً ال ػزكؿ ن ػد أحػد وػف الةػحوبة كاػوؿ 

 .(2)"دعوىا فإنيا مأمورة "  وقكلتً الوهللركرة
 تعويش الو اوكف وع ميرهـ وػف أهػؿ الىتػوب ب ػ ـ كرنػم لرػـ اة ػ ـ ىػؿ حقػكارـ  

س التعووػػػؿ كالتعػػػويش كا ػػػتور الحػػػوؿ  ػػػ  أيػػػوـ الفتكحػػػوت اة ػػػ وية ك هللػػػكب الحػػػركب بػػػ ف
بولعوػػػؿ ك ػػػؽ اركاوػػػر التهللػػػريعية و رػػػو ناػػػم  ػػػبيؿ الو ػػػوؿ  كةػػػويو الخافػػػوه الراهللػػػديف لقػػػودة 
ف ىػو كا   ػوه كأب ػوه الوقػوتايف  ػ  الوعرىػة ر رػـ  الزيكش    ندـ اتػؿ ال  ػوه كالةػبيوف كاا

ـَ اوؿ تعولم  مير اودريف نام القتوؿ وا إِنَّ اّللَ  : ]َوَؿوُُِؾقا ِِف َشوِقِؾ اّللِ افَِّذُ َُ ْعَته َُ  َٓ َؼهوُُِؾقَكُؽْؿ َو ُُ

] ـَ ُ
َِ َٓ ُُيِىف ادُْعَت

(3)
رضػ  اى  -نػف ابػف نوػر -كاد  رم ر كؿ اى نف ذلػؾ  ػ  الحػديث 

 -فنياى رساول اهلل" :- -اوؿ: كزدت اورأة وقتكلة    بعض وغوزم ر كؿ اى -ن روو

                                                           

 . ُٗٗٗ/ْ( ِٖٔٓ) ةحيح و اـ: البر كالةاة كاآلداب  بوب تراحـ الوؤو يف كتعوطفرـ كتعوضدهـ  ح راـ (ُ)
الوعزػػـ ارك ػػط:  ػػايووف بػػف أحوػػد بػػف أيػػكب بػػف وطيػػر الاخوػػ  الهللػػوو   أبػػك القو ػػـ الطبرا ػػ   تحقيػػؽ: طػػورؽ بػػف  (ِ)

 . ّٓ/ْنكض  نبد الوح ف الح ي  : دار الحرويف القوهرة  
 (. َُٗ)اآلية البقرة:  (ّ)
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- (1)"عن قتل النساء والصبيان. 
ىػوف  :ً قػد كرد أٌ ػ –لألوراه كاودة الزػيش بػذلؾ أيضػون  - -اى كىو ت كةويو ر كؿ

نام زيش  أك  رية  أكةوه    خوةتً بتقكل اى  كوف وعً وف الو ػاويف  إذا أور أويران 
اغزوا باسم اهلل في سابيل اهلل, قااتموا مان كفار بااهلل, اغازوا وال تغماوا, وال "خيرا   ـ اػوؿ: 

 .(2)"ا وليداا, وال تمثموا, وال تقتمو تغدرو 
ليزيػد بػػف أبػ   ػػفيوف كىػوف اوئػػد  - -إضػو ة إلػم كةػػويو الخايفػة أبػػ  بىػر الةػػديؽ

إ ػػؾ  ػػتزد اكوػػو زنوػػكا أ رػػـ حب ػػكا أ ف ػػرـ ى   "زيػػكش إلػػم الهللػػوـ   قػػوؿ أبػػك بىػػر ليزيػػد:
 ػػدنرـ كوػػو زنوػػكا أ رػػـ حب ػػكا أ ف ػػرـ لػػً  ك ػػتزد اكوػػو  حةػػكا نػػف أك ػػوط رؤك ػػرـ وػػف 

  تقػتاف اوػرأة  ك  ةػبيو  حةكا ن ً بول يؼ  كاا   وكةػيؾ بعهللػر: الهللعر   وضرب وو  
  إ    ك  تعقػػػرف هللػػػوة  ك  بعيػػػران   ك  تخػػػربف نػػػووران و وػػػران    ك  تقطعػػػف هللػػػزران ك  ىبيػػػرا هروػػػون 

 .(3)"ك  تحرا ً  ك  تغاؿ  ك  تزبف لوأىاة  ك  تغراف  ح ن 
 ػػػكاهن أوػػػوـ الو ػػػاويف الوفػػػرطيف يبػػػرز اة ػػػ ـ  ػػػ  أح ػػػف ةػػػكرة ( وػػػ رج الك ػػػطية ُُ   

الو ػاويف داخػؿ الهللػعكب كالوبتعديف ن ػً  ىولعاوػو ييف كا هللػتراىييف كميػرهـ  أك أوػوـ ميػر 
وػػ رج الك ػػطية يحػػرص ناػػم تحبيػػب اة ػػ ـ  لاغيػػر  كهػػذا وػػف   ػػ وية كخورزرػػوأل رفٌ اة

ال وحة  ناػم أبرز   ور الك طية    الوزتوع كاروؿ الو هللكد    أف ت عىس تعوليـ الديف 
الوزتوػػع  ػػ  أ ػػره  كأ ػػكااً  كهللػػكارنً  كو ػػوزده  كوؤ  ػػوتً  ببػػركز اػػيـ الزوػػوؿ كالػػذكؽ 

 .(4)كالتحضر   تةبح هذه الوعولـ  ببون    دخكؿ الى ير وف مير الو اويف    ديف اى
تاػؾ القةػة الهللػريرة  ػ   تكحػوت أكركبػو  ن ػدوو دخػؿ الزػيش الودي ػة   كوف أو اة ذلؾ

                                                           

 . ُٔ/ْ( َُّٓ) ةحيح البخورم: ىتوب الزرود كال ير  بوب اتؿ ال  وه    الحرب  ح راـ (ُ)
 ةحيح و اـ: الزرود كال ير  بوب تأوير اةووـ اروراه ناػم البعػكث  ككةػيتً إيػوهـ بػاداب الغػزك كميرهػو  ح راػـ (ِ)

(ُُّٕ )ّ/ُّٕٓ . 
وحوػػكد  -بػػف أ ػػس بػػف وولػػؾ بػػف نػػوور ارةػػبح  الوػػد    تحقيػػؽ: بهللػػور نػػكاد وعػػركؼوكطػػأ اةوػػوـ وولػػؾ: وولػػؾ  (ّ)

هػػػ  ىتػػوب الزرػػود  بػػوب وػػو تػػؤور بػػً ال ػػريوه  ػػ   ػػبيؿ اى  ح راػػـ ُُِْخايػػؿ: وؤ  ػػة الر ػػولة   ػػ ة ال هللػػر: 
(ُٖٗ )ُ/ّٕٓ . 

 ِٕٓةػ ح يف الك طية    ال  ة ال بكية: نقياً  (ْ)
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 وهللػػتىم أهارػػو إلػػم القوئػػد   ػػأور ب ػػحب الزػػيش  كا ػػتأذ رـ ورانيػػون  ػػ  ذلػػؾ  دكف ا ػػتئذاف
أخػػ ؽ اة ػػ ـ حتػػم  ػػ  الحػػرب  كهػػك وػػو ىػػوف و ػػتقر ن ػػد انػػدائرـ  كىػػوف ذلػػؾ التعووػػؿ 

   ـ طكانية  كدكف أف تراؽ اطرة دـ. بب لدخكؿ أهؿ الودي ة اة
ا وؤ و وػف هػـ نػبه نايرػو كأ ػوف أب وئرىوو إف ا بتعود نف هذا الو رج أ تج    اروة 

 ػ ـ وهللػكهة كميػر وقبكلػة  بػؿ ةػور   الداخؿ كالخػورج   ةػورت ةػكرة اةإلم اة  ـ  
 وف ي ت ب لرذا الديف إرهوب  يزب أف يحورب.

( لقػد  هللػات ىػؿ الو ػػوهج اررضػية  ػكاهن القكويػػة أك العاوو يػة الايبراليػة أك ميرهػػو ُِ  
َـّ هللػػعث اروػػة  كلػػك أ  ػػو اوت ا اى  ػػ  ةػػ ح  اد ػػو اة ػػ ـ بػػولو رج الوعتػػدؿ الػػذم أر  ػػ  لػػ

وػو ىػوف  رفٌ  ألايػة كاحػدةوعت ةفك رـ الوبع رة تحػت ر تزاىاوة الو اويف ك  تالبهللرية لتكحد
ـٌ هللػػعث اروػػة إ ػببون  ػػ   ةػػ ح اروػػة  ػػ  بدايػػة الػػدنكة  هػػك ذاتػػً الػػذم  ػػيىكف  ػػببون  ػػ  لػػ

عمايكم بسانتي وسانة ":يث الفػتف  بقكلػًالو د رة  كلذلؾ ىو ػت كةػية ر ػكل و الىػريـ  ػ  حػد
إلػػم  ك ػػطية تػػدنك   ول(1)"الخمفاااء الراشاادين الميااديين ماان بعاادي عضااوا عمييااا بالنواجااذ

الكحػػدة الفىريػػة  كالكحػػدة الو رزيػػة  كالكحػػدة الركحيػػة   تقػػـك ناػػم الو ػػوكاة كأ و ػػرو الوتػػيف 
لتعػػويش بػػيف البهللػػر يف بػػدا ع اهػػك التقػػكل  يوػػو بػػيف الو ػػاويف  كتحوػػ  حقػػكؽ ميػػر الو ػػاو

خ ؿ بزكا ب الديف كالعبودات  كرفه أنداه اة  ـ يعاوكف خطكرة هػذه الكحػدة ناػم إدكف 
وة ك ركاترو  لذا   حف  راهـ يزردكف ٍأ ف ػرـ ليػؿ كوطووعرـ الخبي ة تزوه أوكاؿ ار أهدا رـ

ـ  رػػػور  ػػػ  ر ػػػـ الخطػػػط كالوػػػؤاورات كبػػػث اةهللػػػونوت كالػػػدنويوت  ػػػ  ىػػػؿ وػػػو يٌوػػػد لإل ػػػ 
كأب وئً بةاة    خركا الق كات الفضوئية كالوكااع اةلىترك ية كالةحؼ  كدنوكا الو ظوػوت 

كزنػػػت الزكا ػػػيس كةػػػ عت الزنوػػػوه كالقػػػودة ك كالزوعيػػػوت الوو ػػػك ية التػػػ  تحقػػػؽ أهػػػدا رـ  
العو ه كميرهو وف الك وئؿ  ىؿ ذلػؾ وػف أزػؿ تفراػة اروػة اة ػ وية الكاحػدة إلػم أحػزاب 

                                                           

ػػػ (ُ)   ِٕ/ُق َُْٖ -ٍُركىًزم  تحقيػػػؽ:  ػػػولـ أحوػػػد ال ػػػاف : وؤ  ػػػة الىتػػػب ال قو يػػػة بيػػػركت  طال ػػػ ة: ربػػػ  نبػػػد اى الوى
 ػػػبؿ ال ػػػ ـ  وحوػػػد بػػػف إ ػػػوونيؿ الوعػػػركؼ بػػػوروير الةػػػ عو  : دار الحػػػديث  أخرزػػػً أحوػػػد كأبػػػك داكد كابػػػف ووزػػػً ك 

 .  ّْٓ/ُكالتروذم كةححً الحوىـ كاوؿ نام هللرط الهلليخيف 
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 .(1)ر ك ئوتكزوونوت كن وة
لألوػة اة ػ وية طريقرػو الك ػط ك رػم نػف ظػوهرة أٌ ور  - -ال ب  يرل البوحث أفٌ  

التقرب إلم اى بولوهللقة  كنايً  وف أهداؼ الك طية    التربيػة اة ػ وية تتخػذ وػف اونػدة 
 التي ير و طاقون لرو    تربية اة  وف نام التي ير كا بتعود نف الت طع كالتهللدد  كهػذا  ػر
وػػف أ ػػرار تويػػز التربيػػة اة ػػ وية بو رزرػػو الك ػػط  نػػف ميرهػػو وػػف الو ػػوهج الوتهللػػددة أك 

 .الو حٌاة أخ ايون كالكضعية
أف  هللير إلم بعض الوعولزوت الح ي ػة   تهللػوؿ أب ػوه     هذا الوقوـالبوحث  رليىوو      

 وية وو اػػػة اروػػػة وػػػف و ػػػت قع التهللػػػدد أك التفػػػريط  كوػػػف ذلػػػؾ أٌف تتخػػػذ الوزتوعػػػوت اة ػػػ
بولحىكوػػػػوت الر ػػػػوية بتر ػػػػيخ وػػػػ رج الك ػػػػطية  ػػػػ  زويػػػػع وزػػػػو ت الحيػػػػوة كبولػػػػذات  ػػػػ  
ٌف تاػػػـز ىػػػؿ الريئػػػوت  الوحوضػػػف التربكيػػػة ىولوػػػدارس كالزووعػػػوت كالو ػػػوزد كدكر العبػػػودة كاا
كالو ظوػػوت كارحػػزاب كالزوونػػوت الوتعػػددة لاعوػػؿ بوػػ رج الك ػػطية كوػػف اروػػكر التػػ   بػػد 

 :   (2)اآلت  وف ا لتزاـ برو
وػػف ار ىػػور  ِٓ_ ُٓتحةػػيف أب وه ػػو كب وت ػػو كخوةػػة  ػػ  هػػذه الورحاػػة وػػف  ػػف  -أ

ةػػبحت  ػػ  وت ػػوكؿ الزويػػع كخةكةػػون بعػػد ا تهللػػور الزػػكا ت الوحوكلػػة أالو حر ػػة كالتػػ  
عقيػدة أك ت ػوؿ وػف كبولػذات تاػؾ ار ىػور التػ  توػس زكا ػب ال  ر ت كالق كات الفضػوئيةكاة ت

و اة ػػػػ و  الح يػػػػؼ كك ػػػػطيتً   ػػػػ وػػػػع ا هتوػػػػوـ بتػػػػربيترـ ناػػػػم اػػػػيـ دي  وةػػػػولح و العووػػػػة
 .كوبودئً ال وحة

إبعود الزيؿ نف التعةب كالفراة كالتوػزؽ كالةػراع التػ  يضػعؼ وػف اػكة اروػة  -  
كنزترػػو كخيريترػػو وػػف خػػ ؿ  هللػػر الػػكن  بوختاػػؼ ك ػػوئؿ اةنػػ ـ  ككضػػع و ػػوهج درا ػػية 

 .تاؼ وراحؿ التعايـتاب  هذا ا حتيوج كتعولزً    وخ

                                                           

 .َُٔةػ   يو ك عودة الواؿ: وراد الز وب الك طية كا نتداؿ خير الد (ُ)
دكر الوؤ  وت التربكية    الكاوية وػف الفىػر الوتطػرؼ  تي ػير ح ػيف ال ػعديف  الريػوض  وزاػة البحػكث ارو يػة   (ِ)

 .ٗٓ(  ةػُْ( الوزاد)َّ)   العددََِٓزووعة  ويؼ لاعاـك ارو بة  
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تربيػػػة زيػػػؿ يحػػػرص ىػػػؿ الحػػػرص ناػػػم الوحو ظػػػة ناػػػم أوػػػف اروػػػة  كا ػػػتقرارهو   -ج
فااإن دماااءكم وأمااوالكم " :- -كيةػػكف ارركاح كارنػػراض كاروػػكاؿ  ا ط اػػون وػػف اكلػػً

كذلػؾ بتب ػ  ار ديػة كار هللػطة كالفعوليػوت كالتهللػزيع كالتىػريـ , (1)" ...عمي  وأعراضكم حرام
 يػػػػً هػػػػذه الةػػػػفة كذلػػػػؾ بهللػػػىؿ دكرم  ػػػػ  الوػػػػدارس كالزووعػػػػوت كنػػػػف طريػػػػؽ  لوػػػف تتحقػػػػؽ

 الزوعيوت الخيرية.
كالتػ  أكىارػو اى إليػً  حوػؿ الو ػؤكلية الواقػوة ناػم نوتقػةنداد زيػؿ اػودر ناػم تإ -ه

َؽهِي إِ ِّ :اوؿ تعولم  الوخاكاوت ليقـك بكازبً    اررضدكف ميره وف 
هَؽ فِْؾَؿاَلئِ ]َوإِْذ َؿوَل َر ف

ـُ ُكَقهوُِّح  َِحْؿه ََ َوَكْحه َمو َِّ ْقهِػُؽ افه َُ َُ ؾِقَفهو َو ْػِقه ُُ ـْ  َعُؾ ؾِقَفهو َمه َك َجوِظٌؾ ِِف إَْرِق َخؾِقَػًي َؿوُفقا َأَ ْ َِ

ْعَؾُؿههقَن[ َُ  َٓ ُس َفههَؽ َؿههوَل إِ ِّ َأْظَؾههُؿ َمههو  َِّ َوُكَؼهه
التىايػػؼ ك  ي ػػتطيع أحػد التحويػػؿ ناػػم ذلػػؾ   (2)

 (3)"مكااام راع وكمكااام مسااائول عااان رعيتاااو ..ك" :بقكلػػػً - -ىىوػػػو بػػػٌيف ر ػػػكؿ ا  اةلرػػػ 
كاةنػػػداد اػػػػوئـ ناػػػػم أف تاػػػػؾ الو ػػػئكلية كالتىايػػػػؼ هػػػػك تىػػػػريـ وػػػف اى لرػػػػذا اة  ػػػػوف  اػػػػوؿ 

َََدَم[ :تعػػولم ْمـَههو َ ـِههل  وَّ ـَ  َْ ]َوَفَؼهه
رف ر ػػولة اة ػػ ـ  كتكنيػػة ارزيػػوؿ برػػو هػػ  ر ػػولة , (4)

ة ح هللؤكف الحيوةحضورية إ  و ية رااية تىفؿ لازوي  .ع اروف كال عودة كاا
ب ػػػوه الو ػػػاـ الفعػػػوؿ الػػػذم تتعػػػدل و ػػػؤكليتً ةػػػفة الخةكةػػػية تزػػػوه ربػػػً ك ف ػػػً  -و

كوزتوعػػً  إلػػم الهللػػوكلية تزػػوه العػػولـ ىاػػً بومت ػػوـ أيػػة  رةػػة ل هللػػر اة ػػ ـ  ػػ  أم وزػػوؿ 
 رةػة أ ػً لػـ يفػكت  ذيد و يك ؼ كهك    ميوهب ال زف إوف الوزو ت  كل و    اةة  

ُؿهقَن َخهْرٌ :اوؿ تعولم نام ل ػو ً  الدنكة إلم اى رص وف  ـِ َأَأْرَ وٌا ُمَتَػوِّ ْج و َصوِحَوِل افقِّ َُ [

                                                           

يوت  بوب تغايظ تحػريـ الػدووه كارنػراض كاروػكاؿ  ح راػـ ةحيح و اـ: ىتوب الق ووة كالوحوربيف كالقةوص كالد (ُ)
(ُٕٔٗ )ّ/َُّٓ . 

 (. َّاآلية )البقرة:  (ِ)
 . ٓ/ِ( ّٖٗةحيح البخورم: ىتوب الزوعة  بوب الزوعة    القرل كالودف  ح راـ ) (ّ)
 (. َٕ)اآلية اة راه:  (ْ)
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وُر[ َُ افَؼفَّ َأِم اّللُ افَقاِح
(1). 

ْؽهُتُؿ :كىػذلؾ  ػ  وػؤوف  ؿ  رنػكف خيػر هللػوهد -ز َُ ََِل ؾِْوَظهْقَن  ـْ  ـٌ ِمه ]َوَؿهوَل َرُجهٌؾ ُمهْمِم

ْؼُتؾُ  َُ ْؿ  ِوفَوقِّـَوِ [إَُِتَكُف َأ ـُ ََ َْ َجو َ اّللُ َوَؿ ُؼقَل َرِّبِّ َُ قَن َرُجاًل َأْن 
زوهت ال  ة ال بكية تؤىد ناػم , (2)

المااؤمن القااوي, خياار وأحاا  إلااى اهلل ماان المااؤمن الضااعيف, وفااي كاال ":- -ذلػػؾ اػػوؿ
 .(3)"خير...

زوبػػة ت هللػػئة زيػػؿ اػػودر ناػػم أف يتعووػػؿ وػػع الوهللػػى ت التػػ  تكازرػػً  ػػ  الحيػػوة  كاة -ح
ناػػم ا تف ػػوراترـ الدي يػػة كو ػػوندترـ ناػػم الفرػػـ الةػػحيح لاػػديف اة ػػ و   كيتعووػػؿ وػػع 
الوهللػػى ت بولعقػػؿ  كت طاػػؽ لديػػً اػػدرات ناويػػة ك قو يػػة  وئقػػة التةػػكر  كوع ػػم هػػذا أ ػػً   
يخضػػع خضػػكنو أنوػػم لألنػػراؼ كالتقوليػػد  كاا وػػو يتعووػػؿ وعرػػو بو فتػػوح كورك ػػة كا ػػتق لية  

كلوزتوعػػػػػً ايوػػػػػو زديػػػػػدة كأهػػػػػدا و زديػػػػػدة تت و ػػػػػب وػػػػػع طبيعػػػػػة الوزتوعػػػػػوت  كيباػػػػػكر ل ف ػػػػػً
كالخافػػوه الراهللػػديف وػػف  - -كالتحػػديوت التػػ  تكازررػػو  يتخػػذ اػػدكة  ػػ  ذلػػؾ  ػػيد و وحوػػد

 .(4)بعده  كي تفيد وف القةص كارحداث التوريخية
تةػكف بعػض  العوؿ ناػم ت ويػة ركح احتػراـ العػودات كالتقوليػد كالػٌ ظـ العوٌوػة التػ  -ط    

  لوزتوػع ناػم اخػت ؼ  ئوتػً كطبقوتػًحقكؽ الوزتوع كالت  تو ؿ اكا ـ وهللترىة بيف أب وه ا
كل ػػو  ػػ    رػػو إذا ىو ػػت وكا قػػة لاهللػػرع الح يػػؼكدنو  رػػو كتهللػػٌربروكالعوػػؿ بوكزبرػػو بعػػد تعٌاو

لػػػذم نقػػده  ػػػودات اػػريش ابػػػؿ ر ػػكل و الىػػريـ أ ػػػكة ح ػػ ة  ػػػ  وكافػػً وػػػف حاػػؼ الفضػػكؿ ا
كالػػذم   الوػػوؿ كالعػػرض كتحوػػ  البيػػت الحػػراـو  يػػً وػػف وبػػودئ  ػػووية تةػػكف لوػػ  اة ػػ ـ

نػػػٌدهو اة ػػػ ـ وػػػف   حوويترػػػوىػػػوف يعتبػػػر ن ػػػدهـ وػػػف اروػػػكر الوقد ػػػة الكازػػػب رنويترػػػو ك 
الىايوت الخوس الت  يىكف حوويترو كالد وع ن رو كازبون   يوىف الت وزؿ ن ً بػأم حػوؿ وػف 

                                                           

 (. ّٗاآلية )يك ؼ:  (ُ)
 (. ِٖ)اآلية مو ر:  (ِ)
 : ىتػػػوب القػػػدر  بػػػوب  ػػػ  اروػػػر بػػػولقكة كتػػػرؾ العزػػػز كا  ػػػتعو ة بػػػوى كتفػػػكيض الوقػػػودير ى  ح راػػػـةػػػحيح و ػػػاـ (ّ)

(ِْٔٔ )ْ/َِِٓ . 
 . ُّٓ/ُ ظرة ال عيـ: انداد وزوكنة وف الوختةيف  اهللراؼ ةولح بف حويد اووـ كخطيب الحـر الوى   (ْ)
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 .  ارحكاؿ
 كذلػؾ وػػف  ولٌ ػػعودة لػدل ار ػراد كالوزتوعػػوتضػػو كالهلٌلػعكر بتعويػؽ اةح ػوس بولرٌ  -ي

ُؽههْؿ : اػػوؿ تعػػولم   عػػيـ الز ػػة ك ػػكاب الوػػؤو يف خػػ ؿ تكضػػيح ـْ َر ِّ ]َوَشههوِرُظقا إَِػ َمْغِػههَوٍة ِمهه

ْ  فِْؾُؿتَِّؼهَغ[ ََّ َؿَقاُ  َوإَْرُق ُأِظ َوَجـٍَّي َظْوُضَفو افقَّ
(1)
أترضاون أن تكوناوا ربا  " : -كاكلػً 

"  اا ػػو:  عػػـ  اػػوؿ: " أترضااون أن تكونااوا ثمااث أىاال الجنااة" اا ػػو:  عػػـ  اػػوؿ: " الجنااة أىاال
والاذي نفااس محمااد بيااده, إنااي "  اا ػػو:  عػـ  اػػوؿ: " أترضاون أن تكونااوا شااطر أىاال الجناة

ألرجو أن تكونوا نصف أىل الجنة, وذل  أن الجنة ال يدخميا إال نفس مسممة, وماا أناتم 
البيضاء في جمد الثور األسود, أو كالشعرة السوداء فاي جماد  في أىل الشر  إال كالشعرة

 .(2)"الثور األحمر

يااا حكاايم, إن ىااذا " : -لقكلػػً  خػػرة كنػػذابرو ترػػو ب عػػيـ اآلكبيػػوف حقيقػػة الػػد يو كوقور 
المال خضرة حموة, فمان أخاذه بطيا  نفاس باور  لاو فياو, ومان أخاذه بإشاراف نفاس لام 

 .(3)"يشب , واليد العميا خير من اليد السفمى يبار  لو فيو, وكان كالذي يأكل وال
لو أعطاي "  يقرأ    الةػ ة: - -كنف ابف بريدة  نف أبيً اوؿ:  وعت ر كؿ اى

ابن آدم واديا مان ذىا  البتغاى إلياو ثانياا, ولاو أعطاي ثانياا البتغاى إلياو ثالثاا, وال يما  
 .  (4)"جوف ابن آدم إال الترا , ويتو  اهلل عمى من تا 

نوػوؿ الخيػر وروػو أ ولػً الفػرد ن ػد نواػً أم نوػؿ وػف إلػم ارزػر الػذم ي اةرهللود - 
كاااال ":- -  اػػػػوؿ: اػػػػوؿ ر ػػػػكؿ اى: نػػػػف أبػػػػ  هريػػػػرة - -لقكلػػػػً ,(5) ىػػػػوف ةػػػػغيران 

سالمى من الناس عميو صدقة, كال ياوم تطما  فياو الشامس, يعادل باين االثناين صادقة, 
عمييااا متاعااو صاادقة, والكممااة الطيبااة ويعاين الرجاال عمااى دابتااو فيحماال عمييااا, أو يرفاا  

                                                           

 (. ُّّ ؿ نوراف: اآلية ) (ُ)
 . َُُ/ٖ( ِٖٓٔىيؼ الحهللر  ح راـ) ةحيح البخورم: الراوئؽ  بوب (ِ)
 . ّٗ/ٖ( ُْْٔةحيح البخورم: الراوئؽ  بوب اكلً ةام اى نايً ك اـ )هذا الووؿ خظرة حاكة( ح راـ ) (ّ)
كيو   تحقيؽ: أيوف أبك يوو  : وؤ  ة ارطبة  القوهرة  ط (ْ)  . ُٖ/ُق ُُْٔ -ُو  د الركيو  : رب  بىر وحود الرُّ
 .  َُٖ/ِد وزوكنة وف الوختةيف اهللراؼ ةولح بف حويد اووـ كخطيب الحـر الوى   ظرة ال عيـ: اندا (ٓ)
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 .(1)"صدقة, وكل خطوة يخطوىا إلى الصالة صدقة, ويميط األذى عن الطريو صدقة
مااا يصااي  المساامم, ماان نصاا  وال ":اػػوؿ - -كاكلػػً نػػف أبػػ  هريػػرة  نػػف ال بػػ  

وصاا , وال ىاام وال حاازن وال أذى وال غاام, حتااى الشااوكة يشاااكيا, إال كفاار اهلل بيااا ماان 
 .(2)"خطاياه

 - -اولػت:  ػوعت ر ػكؿ اى -رضػ  اى ن رػو -ىوو كرد نػف أـ الوػؤو يف نوئهللػة
ما من شيء يصي  المؤمن حتى الشوكة تصايبو, إال كتا  اهلل لاو بياا حسانة أو " :يقكؿ

نوػوؿ اػد   يعتبرهػو وػف ارنوػوؿ أ   قد يىتب ح  وت لاعبػد وػف (3)"حطت عنو بيا خطيئة
زػػر التػػ   ولتػػً كال ػػكاب الززيػػؿ كوػػف ذلػػؾ نظػػيـ ار اهالعظيوػػة كيفػػوزئ يػػـك القيووػػة بػػولزز 

اوػػػرأة بغػػػ  وػػػف ب ػػػ  ا ػػػرائيؿ  تيزػػػة نواػػػً  ػػػ   ػػػقيرو لاىاػػػب  ك ػػػ  الوقوبػػػؿ نظػػػـ الػػػكزر 
رف اى تعػولم   يظاػـ أحػدان و قػوؿ ذرة اػوؿ   ال ور  ورأة حب ت هرة وف الطعوـكا تحقوؽ 

ةٍ  تعولم ْظؾُِؿ ِمْثَؼوَل َذرَّ َُ  َٓ ْكُف َأْجًوا َظظِقًت[ :]إِنَّ اّللَ  َُ ـْ َف ْمِ  ِم ُُ َضوِظْػَفو َو ُُ َُُؽ َحَقـًَي  َوإِْن 
(4)  . 

ىوػػػو ي ػػػوؿ الفػػػرد إلػػػم خيػػػر و ػػػؿ أزػػػر وػػػف أرهللػػػده إلػػػم نواػػػً رمػػػـ أ ػػػً لػػػـ يقػػػدـ  ػػػكل  
 .  (5)"الدال عمى الخير كفاعمو":- - قط  اوؿ ال ةيحة كدنكة الخير

                                                           

 .  ٔٓ/ْ( ِٖٗٗ) ةحيح البخورم: الزرود كال ير  بوب وف أخذ بولرىوب ك حكه  ح راـ (ُ)
 .  ُُْ/ٕ( ُْٔٓ) ةحيح البخورم: ارهللربة  بوب وو زوه    ىفورة الورض  ح راـ (ِ)
( ِّٕٓ) كاآلداب  بػػػوب  ػػػكاب الوػػػؤوف  يوػػػو يةػػػيبً وػػػف وػػػرض أك حػػػزف  ح راػػػـ  كالةػػػاةةػػػحيح و ػػػاـ: ىتػػػوب البػػػر  (ّ)

ْ/ُِٗٗ  . 
 (. َْ)اآلية ال  وه:  (ْ)
  ركاة التروػػذم  ػػ  زػػووع ُْ/ٓ( َِٕٔ)  ػػ ف التروػػذم: أبػػكاب العاػػـ  بػػوب وػػو زػػوه الػػداؿ ناػػم الخيػػر ىفوناػػً ح راػػـ (ٓ)

 .ٕٔٓ/ٗ( ِِّٕارةكؿ: كهك حديث ح ف ح )
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:القرآن الكريم صيغ استعماالت الوسطية في المطم  الثاني:   

كوهللػػتقوترو  (  وتقوربػػة كةػػيا وختافػة لافػػظ )ك ػػطاػد كرد لفػػظ الك ػػط  ػػ  القػر ف بوعػػو 
 الكاردة    القر ف الىريـ كه  خو ة وكاضع ىوآلت :  

ًي َوَشهًطو فَِتُؽقُكهقا  اركؿ: زوه لفظ )ك طو(    اكلػً تعػولم:       ْؿ ُأمَّ ـُ َذفَِؽ َجَعْؾـَو ـَ ]َو

ََ َظَذ اف ا ََ ا [ُصَف ًَ ُشقُل َظَؾْقُؽْؿ َصِفق ُؽقَن افوَّ َُ ـَّوِس َو
(1)
أم زعػؿ هػذه اروػة -نػدؿ-كهػك بوع ػم 

 .(2)وف أندؿ اروـ كخيرهو
ههاَلِة افُقْشههَطك  ال ػػو  : كرد لفػػظ )ك ػػطم(  ػػ  اكلػػً:     ههَؾَقاِ  َوافدَّ ]َحههوؾُِظقا َظههَذ افدَّ

َوُؿقُمههقا ّللِ َؿههوكِتَِغ[
(3)

د بولك ػػطم  ػػ  هػػذه اآليػػة إلػػم كاػػد اختاػػؼ الوف ػػركف  ػػ  الوقةػػك  

 : (4)   ة أاكاؿ ىولتول 
 ( يرل أف الوراد بولك طم ه  أك ط الةاكات وح ن.ُ 
 ( يرل بأف الوراد بولك طم ه  أك طرو وقداران كنددان لارىعوت .ِ 
 .( يرل أف الوراد بولك طم أ ضارو  كك ط الهلل ه: خيره كأندلًّ 
ِِ َمههو ] زػػوه  ػػ  اكلػػً:ال ولػػث: لفػػظ )أك ػػط(   ـْ َأْوَشهه ههِة َمَقههوـَِغ ِمهه ههُف إِْضَعههوُم َظَؼَ ُُ وَر َؾَؽػَّ

ْطِعُؿهههقَن َأْهؾِهههقُؽْؿ [ ُُ
(5)

كهػػػك بوع ػػػم: وػػػف أنػػػدؿ كأ ضػػػؿ وػػػو تطعورػػػـ وػػػف الخبػػػز كالاحػػػـ  ,

  .(6)كميره
َقهوُِّحقَن[ الرابع: لفظ )أك طرـ(  ف  اكلػً تعػولم: ُُ  َٓ ]َؿوَل َأْوَشُطُفْؿ َأَقْ َأُؿْؾ َفُؽْؿ َفْق

(7) ,

                                                           

 (. ُّْية )البقرة: اآل (ُ)
 .ُْٓ/ّ الطبرم زرير بف لوحود:زووع البيوف (ِ)
 (. ِّٖالبقرة: اآلية ) (ّ)
 . ُِٔ/ُ الزكزم وحود بف الديف زووؿ الفرج رب  :زاد الو ير    ناـ التف ير (ْ)
 (. ٖٗالووئدة: اآلية ) (ٓ)
 . َِْ/ُِلرازم وفوتيح الغيب:  (ٔ)
 (. ِٖالقاـ: اآلية ) (ٕ)
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أم: أوػػػ ارـ كأنقارػػػـ كخيػػػرهـ رأيػػػون كنقػػػ ن  -كهػػػك بوع ػػػم أنػػػدلرـ كأ ضػػػارـ  كايػػػؿ: أك ػػػطرـ
  .(1)ك ف ون 
ًعهههو[ زػػػوه لفػػػظ )ك ػػػط(  ػػػ  اكلػػػً: الخػػػووس:  ْ ًَ ـَ  ِهههِف  ]َؾَقَشهههْط

(2)
كيقةػػػد بػػػً تك ػػػط , 

 الوىػوف  أك بوع ػػم  تك ػػطف  ػػ  ذلػػؾ الكاػػت زوػكع ارنػػداه   فرا رػػو  كوزا رػػو  كو رػػو اػػكؿ
  .(3)  إذا ةرت    ك طرـك طت القـك أ طرـ ك طون العرب: 

                                                           

 .َِْ/ُِب: لرازم وفوتيح الغي (ُ)
 (. ٓالعوديوت: اآلية) (ِ)
   بتةرؼ. َِٖٔ/ُ    كأي ر التفو ير: ر عد حكودَْٗ/ُُالوك كنة القر  ية: ةبراهيـ اربيورم  (ّ)
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 انفصم انثاَي:

 يبحثاٌ:انقرآٌ انكريى وفيه  يف وأسسها, يظاهر انىسطيت,
 المبحث األول: مظاىر الوسطية.
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ىالمبحثىاألول:
ىفيىالقرآنىالكروم:,ىمظاهرىالوسطوة

 :لالعد الخيرية و المطم  األول:ى
 :: الخيريةأوالً 

 بؽ كأف ذىر و    تعريفوت الك طية الت  ا تخاة وهو وف تف ير اآليوت الوتعاقة       
كبولرزكع إلم وهللتقوت  بأ رو كردت بوع م الخيور كار ضؿ كارندؿ  بوكضكع البحث 

 كيطاؽ الخير نام الووؿ   زذر الخيرية  ر  وأخكذة وف الخير  كالخير: هك ضد الهللر
ا ] ـ تفضيؿ خ  ون لاقيوس  كاكلً تعولم:كهك ا  َوَك َخْرً َُ كارخيور:     أم وو ن (1) [ إِن 

كىذلؾ اورأة خيرة كالخيرات زوع خير   هـ خ ؼ ارهللرار  كرزؿ خير بولتهللديد كالتخفيؼ
اِ  ]:اوؿ اى تعولم  نام وع م ذكات الخير وف أنووؿ الخير ْرَ  [َؾوْشَتوُِؼقْا اخْلَ

(2) (3). 

الةػفة  فضػيؿ بوع ػم أ ضػاٌية الهللػيئ   تػأت هػك ا ػـ ت :ا أن لفظ الخير فاي المغاةوكم
ٍيػًر: بأ ػً اة ػ ـ كىػؿ  و ً بافػظ خيرٌيػة كهػ  وػف خةػوئص هػذه اروػة  كيوىػف انتبػور اٍلخى

لػػػذا يوىػػػف  (4) اآلخػػػرة وػػػف اةيوػػػوف كالعوػػػؿ الةػػػولحوػػػو ي فػػػع اة  ػػػوف  ػػػ  حيوتػػػً اركلػػػم ك 
 ك قون لألدلة الت  أىدت ذلؾ. - -ا تحقترو أوة وحودا ت بوط وع م الخيرية ىةفة 
  كارح ػػف  كا ةػػطفوه  هكا  تقػػو  لاهللػػ ه : تع ػػ  ار ضػػايةالخيريااة فااي االصااطالح

   .(5)  كأهللىولً س الخير بىؿ ةكرهكالو ورنةأل لوو  يرو وف هلليكع ز  كارندؿكارزكد  

                                                           

 . (َُٖ) اآلية :البقرة (ُ)
 . (ُْٖ) اآلية :البقرة (ِ)
:  هللكاف بف  عيد الحويرم اليو  (ّ)    الوحقؽ: د ح يف بف نبد اى العورم  هللوس العاـك كدكاا ى ـ العرب وف الىاـك

   بتةرؼ. ُّٔٗ/ّهػ ُِْ -ُدار الفىر الوعوةر بيركت  لب وف ط
   بتةرؼ. ِْٔ/ُ  : دار الدنكةأحود الزيوت /الوعزـ الك يط: وزوع الاغة العربية بولقوهرة  إبراهيـ وةطفم (ْ)
هللراؼ ىريـ    وزوع البحكث اة  وية  إالقر ف الالوعزـ     قً لغة القر ف ك ر ب متً: تأليؼ كتحقيؽ ا ـ  (ٓ)

 . ُْٗ/ُٖق ُُّْ -ُوحود كانظ زادة  ا  تو ة الرضكية  لاطبونة كال هللر ط
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يػوة ؿ  لزويػع زكا ػب الحف الخيرية هػ  تحقيػؽ اةيوػوف الهللػووأكيوىف إزووؿ وو  بؽ ب
 ارور بولوعركؼ كال ر  نف الو ىر.اة  و ية نام أ وس الح بة ك 

ْؿ :كاد كردت اآليوت القر  ية وحؿ البحث كالدالة نام ك طية اروػة ـُ هَذفَِؽ َجَعْؾـَهو ـَ ]َو

ََ َظهَذ افـَّهوِس[ ا ََ هًي َوَشهًطو فَِتُؽقُكهقا ُصهَف ُأمَّ
اروػػـ كأف كالتػ  تع ػ  أف هػذه اروػة هػ  خيػر  ,(1)

 .(2)"هـ أ فعرـ لبعض وقور ة بغيرهو وف اروـ وأ راده
   و رو:ىوو كردت بعض ارحوديث الت  تدؿ نام خيرية هذه اروة 

هْلُمُووَن  ِهودَْعُووِف ] :وو ركل التروذم    تف يره آليػة - َُ ًْ فِؾـَّهوِس  هٍي ُأْخِوَجه ـُْتْؿ َخْرَ ُأمَّ ـُ

ـِ ادُـَْؽههِو[ ـَْفههْقَن َظهه َُ َو
(3)
إنكاام تتمااون ساابعين أمااة أنااتم خيرىااا " اػػوؿ : - -ف ر ػػكؿ اىأ 

 .(4)"عمى اهللوأكرميا 
أعطيت ما لم يعط أحد مان األنبيااء فقمناا: ياا رساول اهلل ماا ىاو   " :- -كاوؿ -

فقال "نصرت بالرع , وأعطيت مفاتي  األرض, وسميت أحمد, وجعال التارا  لاي طياورًا, 
 .(5)وجعمت أمتي خير األمم"

 خيرية المحمدية:سمات ال
  اروػة التػ  زعارػو اى أوػة ك ػطون  رذه ارحوديث وع اآليػوت ال ػوبقة تبػيف خيريػة هػذه 

كرهويػػػة بيػػػوف وع ػػػم الخيريػػػة  ػػػ عرض أبػػػرز  ػػػووت خيريػػػة هػػػذه اروػػػة كالتػػػ  زعاػػػت أوػػػة 
 :(6)ةام اى ناية ك اـ ه  خير اروـ كه  ىوآلت -وحود

 كتتو ؿ    اآلت : ت أ راد هذه اروة:الخيرية الوتعاقة بةفو السمة األولى:

                                                           

 (. ُّْ) اآليةالبقرة:  (ُ)
 .ِْٔ/ُ/ أحود الزيوت  العربية بولقوهرة  إبراهيـ وةطفمالوعزـ الك يط: وزوع الاغة  (ِ)
 (. َُُ)اآلية ؿ نوراف:  (ّ)
 . ٗٔ/ِ(ْْٓ  أخرزة التروذم     زووع ارةكؿ ح راـ)ُِٗ/ّّ( ََُِٓ د أحود وخرزو: ح راـ)و  (ْ)
 ػػ    (َُْٕ ولحػػديث ح ػػف  ح راػػـ ) ؿ التروػػذمأخرزػػً أحوػػد  كاػػو  ُٔٓ/ِ( ّٕٔو ػػ د اروػػوـ أحوػػد  ح راػػـ ) (ٓ)

 . ُِٔ/ُ وزوع الزكائد كو بع الفكائد
 . ُُِ  َُِق  ةػُُْٓ -ُحود  دار الراية  الريوض  طك طية أهؿ ال  ة بيف الفرؽ: وحود بوىر و (ٔ)
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 إيووف أ راد هذه اروة العويؽ بأرىو ً ال تة:  (ُ
  يوػػوف هػػذه اروػػة يتويػػز نػػف إيوػػوف  ػػوئر اروػػـ بأ ػػً إيوػػوف نػػوـ كهللػػووؿ يهللػػوؿ       

زويػػػػع الر ػػػػؿ التػػػػ  أر ػػػػات  كالىتػػػػب التػػػػ  أ زلػػػػت ناػػػػم زويػػػػع اروػػػػـ التػػػػ  خاػػػػت  اػػػػوؿ 
ُشقُل  َِت :تعولم ـَ افوَّ َم ََ [   ُ َٓ ُكَػهوِّ ُتوِِف َوُرُشؾِِف  ـُ َؽتِِف َو

ـَ  ِوّللِ َوَماَلئِ َم ََ ؾٌّ  ـُ ِف َوادُْمِمـُقَن  ـْ َر ِّ ُأْكِزَل إَِفْقِف ِم

ـَو َوإَِفْقَؽ ادَِدُر[ ـْ ُرُشؾِِف َوَؿوُفقا َشِؿْعـَو َوَأَضْعـَو ُؽْػَواَكَؽ َر َّ  ِم
ٍَ َ ْغَ َأَح

(1). 

هللػػركر  ػػ  بيػػوف حػػد اةيوػػوف الكازػػب ناػػم هػػذه  ػػ  حػػديث زبريػػؿ الو - -كاػػوؿ  
وم األخااار وتاااؤمن بالقااادر خياااره أن تاااؤمن بااااهلل ومالئكتاااو, وكتباااو ورساااولو واليااا" اروػػػة:
 . (2)"وشره
ن ػػد  عػػؿ الو ىػػرات بح ػػب طواػػة الفػػرد  ػػ  تغييػػره  فف أ ػػراد هػػذه اروػػة   ي ػػىتك إ( ِ

  لة:كأ رو   تزتوع نام ض    تأور بولوعركؼ كت ر  نف الو ىر ر
كهذا وف أنظػـ وػو تويػزت بػً خيػر أوػة أخرزػت لا ػوس  رػك وػف أظرػر خةوئةػرو    

ًْ فِؾـَّههوِس :كأبػػرز وػػو تتويػػز بػػً نػػف  ػػوئر اروػػـ اػػوؿ اى نػػز كزػػؿ ههٍي ُأْخِوَجهه ـْههُتْؿ َخههْرَ ُأمَّ ـُ [

ـِ ادُـَْؽِو[ ـَْفْقَن َظ َُ ْلُمُووَن  ِودَْعُووِف َو َُ
ور بػولوعركؼ كت رػم كاد أوػر اى هػذه اروػة بػأف تػأ (3)

ُظقَن إَِػ اخَلهْرِ :اػوؿ تعػولم  و ىر كأف يىكف  يرو وػف يقػـك بػذلؾنف ال َْ ه َُ هٌي  ـْ ِمهـُْؽْؿ ُأمَّ ]َوْفهَتُؽ

ـِ ادُـَْؽِو َوُأوَفئَِؽ ُهُؿ ادُْػؾُِحقَن[ ـَْفْقَن َظ َُ ْلُمُووَن  ِودَْعُووِف َو َُ َو
(4)
. 

اػػػػم ح ػػػػب ا  ػػػػػتطونة كهػػػػ  وراتػػػػػب ن ذلػػػػؾ ناػػػػم أوتػػػػػً  -ىوػػػػو أكزػػػػب ال بػػػػػ              
 ايغيػره بيػده  ػ ف لػـ ي ػتطع  با ػو ً  ػ ف لػـ ي ػتطع  بقابػً كذلػؾ رأل وػ ىـ و ىػر :"وف  قػوؿ

 .  (5)"أضعؼ اةيووف
                                                           

 (. ِٖٓ) اآليةالبقرة:  (ُ)
 . ّٔ/ُ( ٖةحيح و اـ: ىتوب اةيووف  بوب اةيووف كاة  ـ كاةح وف  ح راـ) (ِ)
 (. َُُ)اآلية  ؿ نوراف:  (ّ)
 (. َُْ) اآلية ؿ نوراف:  (ْ)
 . ٗٔ/ُ(ْٗو ىر وف اةيووف  ح راـ)ةحيح و اـ: ىتوب اةيووف  بوب بيوف ال ر  نف ال (ٓ)
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ض   كت ػػتور  ػػ  إب مرػػو إلػػم أف يػػرث اى ارر و أف هػػذه اروػػة ذات ر ػػولة تباغرػػوىوػػ
ة البهللػػر كدنكترػػو إلػػم وػػو دنػػو كهػػ  وروػػة كر ترػػو نػػف الر ػػؿ  ػػ  القيػػوـ بردايػػ  كوػػف نايرػػو

  كلػذلؾ وػو ىػوف لرػذه اروػة أف تضػؿ نػف ؿ وف اةيووف بػوى كنبودتػً كحػدهإليً  وئر الر 
  ر رو إف ضات ه   اػف يرتػدم وؿ نايرو ارود  كاوتد برو ارزؿوروترو كر ولترو وروو ط

 أحد   قطوع الكح  كالر ولة.
ف ضؿ  ئة وػف أب وئرػو أك   تزتوع نام ض لةاروة بأ رو    كاد خص اى تعولم هذه   كاا

  كه  ةفة تويزهو نف ميرهو وف اروػـ التػ   ػبقترو   كهػذا  خرمخرج وف الواة إلم واة 
 تجتماا  ال أمتااي إن ":-- ػػ  الحػػديث الػػذم ركاه أ ػػس بػػف وولػػؾ - -وةػػدااوى لقكلػػً

 .(1)"األعظم بالسواد فعميكم اختالفا رأيتم فإذا ضاللة, عمى
أ ػػراد هػػذه اروػػة هػػـ أى ػػر ال ػػوس ا ػػتزوبة لأل بيػػوه كهػػـ أى ػػر أهػػؿ الز ػػة يػػـك  ( إفّ 

 القيووة: 
أى ػر ار بيػوه تبعػون ىوػو  - -كيدؿ نام ذلؾ وو زوه    الحديث الةحيح وػف ىك ػً

أنااا أول شاافي  فااي الجنااة, لاام " :- -اػػوؿ: اػػوؿ ال بػػ  - - ػػ  حػػديث أ ػػس بػػف وولػػؾ
ن مان األنبيااء نبياًا ماا يصادقو مان أمتاو إال رجال أيصدو نبي من األنبياء ما صادقت, و 

 . (2)"واحد
ياماة وأناا أول أنا أكثر األنبياء تبعًا يوم الق"  :- -كن ً أيضون اوؿ: اوؿ ر كؿ اى

 .(3)" من يقرع با  الجنة
وػف هػذه اروػة  - -" رذه ال ةكص ةػريحة  ػ  بيػوف أف الوػؤو يف الوتبعػيف لا بػ 

                                                           

(   ف ابف ووزً: ربػ  نبػد اى ابػف ووزػة وحوػد بػف يزيػد القزكي ػ   كووزػة ا ػـ أبيػً يزيػد  تحقيػؽ: وحوػد  ػؤاد نبػد ُ)
( َّٓٗح راػـ ) البوا : دار إحيوه الىتب العربية   يةؿ ني م البوب  الحاب   ىتوب الفتف  بوب ال كاد ارنظػـ 

ف حود    و  دة  كالطبرم    الىبير ك الحديث ور ػكع  ػ  الوقوةػد الح ػ ة  ػ  بيػوف ى يػر وػ  أخرزة أَُّّ/ِ
 .ُٕٔ/ُ(ُِٖٖح راـ ) ارحوديث الوهللتررة نام ارل  ة

 . ُٖٖ/ُ(ُٔٗةحيح و اـ: اةيووف  بوب    اكؿ ال ب  ةام اى ناية ك اـ أ و أكؿ هللفيع... ح راـ ) (ِ)
 .  ُٖٖ/ُ( ُٔٗاكؿ ال ب  ةام اى ناية ك اـ أ و أكؿ هللفيع...  ح راـ )ةحيح و اـ: اةيووف  بوب     (ّ)
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 رػػذه اروػػة أاػػرب اروػػـ إلػػم الحػػؽ   بػػ  وػػف أ بيػػوه اروػػـ ال ػػوبقةأى ػػر وػػف الوتبعػػيف رم  
ف ك كانت واً كهذه ن وػة الخيػر كالرهللػد كبػذلؾ ىو ػت خيػر أوػة أخرزػت لا ػوس لىػكف الوؤو ػ

 .(1)"ف و رو أى ر و رـ    اروـ اباروك كالورتد
  : الخيريػػػة الوتعاقػػػة بتخةػػػيص اى تعػػػولم لرػػػو دكف ميرهػػػو وػػػف اروػػػـالسااامة الثانياااة
 كتتو ؿ    اآلت :

اػػوؿ   كأر ػػاً لا ػػوس ىو ػػة  وه كالور ػػايفخػػوتـ ار بيػػ - -( زعػػؿ  بيي ػػو وحوػػدُ    
ْعَؾُؿهقَن[:تعػولم َُ  َٓ َثَو افـَّوِس  ـْ َـّ َأ

ًي فِؾـَّوِس َ ِشًرا َوَكِذًُوا َوَفؽِ وؾَّ ـَ  َّٓ ]َوَمو َأْرَشْؾـَوَك إِ
كهػك إوػوـ  (2)

يػـك الػديف كأكؿ  ه لياػة اة ػراه كالوعػراج  كهػك الوهللػفعىوو ةام بور بيػو  اركليف كارخريف
  كأكؿ وف يدخؿ الز ة   رك أ ضؿ ار بيوه كالر ؿ نايً كنايرـ أ ضػؿ وف يزتوز الةراط

هْؾـَو َ ْعهَض ]الة ة كال  ـ:  قوؿ نز كزػؿ: َْ َؾضَّ َتَواِ  َوإَْرِق َوَفَؼ ـْ ِِف افقَّ َوَر فَؽ َأْظَؾُؿ  َِؿ

ْقـَهو َداُووَد َزُ هقًرا[افـَّوِقَِّغ  َُ ََ َظهَذ َ ْعهٍض َو
 -ك  خػ ؼ أف وحوػدان " :(4)بػف ى يػرأاػوؿ اةوػوـ   (3)

- (5)"نام الوهللركر -نايً ال  ـ -أ ضارـ  ـ وف بعده إبراهيـ  ـ وك م  ـ ني م  . 
إ ػػ  ركؿ ال ػػوس ت هللػػؽ " يقػػكؿ: - -اػػوؿ:  ػػوعت ر ػػكؿ اى - -نػػف  أ ػػس   

القيووة  ك   خر  كأنطم لكاه الحود  ك   خػر  كأ ػو  ػيد ال ػوس  اررض نف زوزوت  يـك
 .(6)"يـك القيووة  ك   خر  كأ و أكؿ وف يدخؿ الز ة يـك القيووة  ك   خر

                                                           

 . ٕٕ/ُالك طية    القر ف الىريـ: نا  الة ب    (ُ)
 (. ِٖ بأ: اآلية ) (ِ)
 (. ٓٓاة راه: اآلية ) (ّ)
اريػػة وػػف أنوػػوؿ  هػػك: أبػػك الفػػداه إ ػػوونيؿ بػػف نوػػر بػػف ى يػػر بػػف درع القرهللػػ   نوػػود الػػديف: حػػو ظ وػػؤرخ  قيػػً  كلػػد  ػػ  (ْ)

هػػػ( ت واػػؿ ال ػػػوس ْٕٕهػػػ كرحػػؿ  ػػػ  طاػػب العاػػـ  كتػػك   برػػػو) َٕٔبةػػرل الهللػػوـ  كا تقػػؿ وػػػع أخ لػػً إلػػم دوهللػػؽ  ػػػ ة 
تةػػو يفً  ػػ  حيوتػػً  وػػف ىتبػػً )البدايػػة كال رويػػة  هللػػرح ةػػحيح البخػػورم( لػػـ يىواػػً  )طبقػػوت الفقرػػوه الهللػػو عييف  تف ػػير 

 .َِّ/ُارن ـ لازرىا     ك ُْٕ/ُ كار و يد ال  ف ركاة    التقييد ذيؿ ظر: أالقر ف الىريـ( 
 . ُٖ/ٓتف ير القر ف العظيـ:  بف ى ير ط العاوية   (ٓ)
و  د اةووـ أحود بف ح بؿ: ربػ  نبػد اى أحوػد بػف ح بػؿ  تحقيػؽ: هللػعيب ارر ػؤكط  نػودؿ ورهللػد: د نبػد اى بػف  (ٔ)

  أخرزػػً أحوػػد  كالػػدراو   ُْٓ/ُٗ( ُِْٗٔراػػـ )هػػػ  ح  ُُِْ -ُنبػػد الوح ػػف الترىػػ : وؤ  ػػة الر ػػولة  ط
 . َٓ/ّ( ُْْٔكال  وئ      الو  د الزووع  ح راـ )



56 
 

 ( أ زؿ اى لرذه اروة خير الىتب ال ووكية كهك القر ف الىريـ:ِ    
لبهللػر نػف إتيػوف ب ػكرة الت  نزز ا  رك الوعززة الخولدة الت    ت ضب ك  تتبدؿ     

ُُقَن :كنػ  قوؿ زؿ    و اً هْل َُ  َٓ ََِن  ُُقا  ِِؿْثِؾ َههَذا افُؼهْو ْل َُ ـف َظَذ َأْن   اإِلْكُس َواجِل
ًِ ـِ اْجَتَؿَع ]ُؿْؾ َفئِ

وَن َ ْعُضُفْؿ فَِوْعٍض َطِفًرا[ ـَ  ِِؿْثؾِِف َوَفْق 
(1)  . 

َرُه :عػولم ف الحديث الذم أ زلً  قوؿ تكاد كةفً اى بأ ً أح     َْ ََ اّللُ َصه ـْ َرَ ]َأَؾَؿه

هِو اّللِ ُأوَفئِهَؽ ِِف َضهاَلٍل ُموِه ـْ ـْ ِذ ْؿ ِم ٌؾ فِْؾَؼوِشَقِي ُؿُؾقَُبُ ُْ ِف َؾَق ـْ َر ِّ ٍغ[فِْْلِْشاَلِم َؾُفَق َظَذ ُكقٍر ِم
كأف  ,(2)

ٌَ :اوؿ تعولم –هللفوه كرحوة لاوؤو يف  يً ََِن َمو ُهَق ِصَػو ـَ افُؼْو ُل ِم ٌي فِْؾُؿْمِمـَِغ []َوُكـَزِّ َوَرْْحَ
(3). 

كلػـ يىػؿ   ة كال قةوف كوف التحريؼ كالتبديؿىوو تىفؿ اى بحفظً كةيو تً وف الزيود 
 .حفظً لابهللر ىبقية الىتب ال ووكية

هوؾُِظقَن[ : قوؿ تعػولم  هو َفهُف حَلَ َو َوإِكَّ ـْ ْفـَو افذِّ ـُ َكزَّ و َكْح ]إِكَّ
(4)
كبػذلؾ ا ػتحؽ هػذا الىتػوب العزيػز  

 قػػػوؿ زػػػؿ    ك و ػػػخون لرػػػو إ  وػػػو اتفػػػؽ وػػػع أحىووػػػً  يىػػػكف وريو ػػػون ناػػػم الىتػػػب ال ػػػوبقة فأ
ـَ ا :كن  ِف ِم ُْ ََ َُ َو َ ْغَ 

ًؿو دِ َِّ [فؽَِتوِا َوُمَفْقِؿـًو َظَؾْقفِ ]َوَأْكَزْفـَو إَِفْقَؽ افؽَِتوَا  ِوحَلؼِّ ُمَد
(5). 

 :: العدلاً ثاني
دؿ ىوػػػػػػػو كضػػػػػػػح و ذلػػػػػػػؾ  ػػػػػػػ  تف ػػػػػػػير ذىر ػػػػػػػو  ػػػػػػػوبقون أف وػػػػػػػف وعػػػػػػػو   الك ػػػػػػػطية العػػػػػػػ 
ًي َوَشًطو[اكلة ْؿ ُأمَّ ـُ َذفَِؽ َجَعْؾـَو ـَ :]َو

 بوع   أندؿ.  (6)

هك وةدر ندؿ يعػدؿ نػد  كهػك وػأخكذ وػف وػوٌدة )ع د ؿ( اٌلتػ   العدل: في المغة:و  
العػدؿ وةػدر بوع ػم  :ىوو يقكؿ ابف  ػورس كالعدؿ: الحىـ بو  تكاه-نام ا  تكاه  -تدؿٌ 

                                                           

 (. ٖٖ)اآلية اة راه:  (ُ)
 (. ِِالزُّور: اآلية ) (ِ)
 (. ِٖاة راه: اآلية ) (ّ)
 (. ٗاآلية )الحزر:  (ْ)
 (. ْٖ)اآلية الووئدة:  (ٓ)
 (. ُّْالبقرة: اآلية ) (ٔ)
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 .(1)كهك الويؿ إلم الحؽ كال بوت نايًا نتداؿ كا  تقووة   العدالة كهك
: نبػػورة نػػف ا  ػػتقووة ناػػم طريػػؽ الحػػؽ بو زت ػػوب نوػػو هػػك العاادل فااي االصااطالح

 .(2)وحظكر دي نو
كالعػػػدؿ هػػػك ك ػػػط بػػػيف   هػػػك ضػػػد الزػػػكر كا  حػػػراؼ بػػػ قص أك زيػػػودة وقيااال العااادل:     

 .(3)لـ يعدؿطر      ف ووؿ رحد الزو بيف  قد زور كظاـ ك 
كالعػػدؿ  ضػػياة ىبػػرل ىوو ػػة  ػػ  ال فػػكس الخيػػرة يحػػث نايرػػو اآلبػػوه الةػػولحكف كيكةػػ     

 .  (4)برو الحىووه كال بيكف
 ػػػػػ  دي  ػػػػػو ا  ػػػػػ و  الح يػػػػػؼ  ةػػػػػكرة كاضػػػػػحة لاك ػػػػػطية كا نتػػػػػداؿ  كيو ػػػػػؿ العػػػػػدؿ

يعػون  كهللػووؿ لا ػوس زو ؿ    الهللػريعة ا  ػ وية بافػظ نػوـكا  ةوؼ  كاد كرد ارور بولعد
   ػػرؽ بػػيف م ػػ  ك قيػػر  ك  بػػيف نػػولـ كزوهػػؿ  ك  بػػيف و ػػاـ كميػػر و ػػاـ  ك  بػػيف ىبيػػر 

  .(5) يف أف ياتزوكا العدؿ    ىؿ هلل هكةغير  يأور اى تعولم نبوده الوؤو
كاػػػػػد أر ػػػػػؿ اى الر ػػػػػؿ  كأ ػػػػػزؿ وعرػػػػػـ الىتػػػػػب بورحىػػػػػوـ كالهللػػػػػرائع  كالويػػػػػزاف بولعػػػػػدؿ  ىػػػػػؿ 

التعػػويش كالقبػػكؿ بػػورخر  ػػ  اررض كزعاػػت  ػػ  حيػػوة ال ػػوس الر ػػو ت زػػوهت لتقػػر وبػػدأ 
كهػػك العػػدؿ  ػػ  اراػػكاؿ كار عػػوؿ  كالػػديف الػػذم زػػوهت بػػً  زا ػػون  وبتػػون ترزػػع إليػػً البهللػػرية وي

خػػ ؽ  ك ػػ  الز ويػػوت الر ػػؿ  ىاػػً نػػدؿ كا ػػط  ػػ  اركاوػػر كال ػػكاه  ك ػػ  الوعػػوو ت كار
حىػػوـ كالحػػدكد  إ وػػػو يقػػع بالػػة يقػػع برػػػو كالقةػػوص كالحػػدكد كالوكاريػػث كميػػر ذلػػػؾ  وػػف ار

التعووػػػػؿ كيحةػػػػؿ برػػػػو الت ػػػػوكم كالتعػػػػودؿ كهػػػػذا الويػػػػزاف الػػػػذم أ زلػػػػً اى  ػػػػ  الر ػػػػولة هػػػػك 
الضووف الكحيد لابهللرية وف العكاةؼ كالز زؿ كا ضطرابوت كالخاخاة التػ  تحيػؽ برػو  ػ  

د وػف ويػزاف  ػ  بػ  وعترؾ ارهكاه كوضطرب العكاطؼ  كوةطخب الو و  ة كحب الػذات
                                                           

   بتةرؼ. ُْٕ/ُالزيف الهللريؼ لزرزو      التعريفوت: نا  بف وحودِْٔ/ْاغة:  بف  ورس وقوييس ال (ُ)
 . ُْٕ/ُالتعريفوت: نا  الزرزو    (ِ)
 .ُْٕ/ُ الورزع ال وبؽ (ّ)
 ُِ/ٔوزاة البيوف: لابراكا  ا  ور التوريخ   (ْ)
 . ّْٗ/ُزحيا التف ير الك يط: ل (ٓ)
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 ىوػو اػوؿ تعػولم:   وبت يرزع إليػً البهللػر   يزػدكف ن ػده الحػؽ كالعػدؿ كال ةػفة بػ  وحوبػوة
[ ِِ [فَِقُؼهقَم افـَّههوُس  ِوْفِؼْقهه

 بغيػػر هػذا الويػػزاف اةلرػ  ال وبػت  ػػ  وػ رج اى كهللػػريعتً      (1)

ف اهتدكا إليً لـ ي بت    أيديرـ ويزا ً  .(2) يرتدم ال وس إلم العدؿ  كاا

اكلػػػػً  لتػػػػ  تبػػػػيف الك ػػػػطية  يػػػػً وػػػػف أهورػػػػو:ه ػػػػوؾ نػػػػدة  يػػػػوت بي ػػػػت وعػػػػو   العػػػػدؿ اك 
ًي َوَشًطو[:تعولم ْؿ ُأمَّ ـُ َذفَِؽ َجَعْؾـَو ـَ ]َو

(3)
 .ك طون يع   ندك ن  

حيػث - - قد ةح    الحديث الهللريؼ الذم ركاه البخػورم نػف أبػ   ػعيد الخػدرم
 .(4)"الوسط العدل"  :- -اوؿ

 وػف وعػو   الك ػطية التػ  كةػفت برػو  :"وعاقون نام هذه اآليةرضوكم الق الدىتكر اوؿ
هػػذه اروػػة  ػػ  اآليػػة الىريوػػة كرتبػػت نايرػػو هللػػرودترو ناػػم البهللػػرية ىارػػو: العػػدؿ الػػذم هػػك 
ضػػركرة لقبػػكؿ هللػػرودة الهللػػوهد   وػػو لػػـ يىػػف نػػد ن  ػػ ف هللػػرودتً ور كضػػة وػػردكدة أوػػو الهللػػوهد 

 .(5)"ة وس ىو العدؿ كالحىـ العدؿ  رك الورض  بيف ال
َقهوُِّحقَن[ ػػػ كاوؿ اى نز كزؿ  ػ  وكضػع  خػر: ُُ  َٓ ]َؿهوَل َأْوَشهُطُفْؿ َأَقْ َأُؿهْؾ َفُؽهْؿ َفهْق

(6) 

 .(7)"بوع م أندلرـ كأح  رـ طريقة "كأك طرـ:
 ولعػػػدؿ أكزبػػػً اى تعػػػولم ناػػػم ىػػػؿ و ػػػاـ كهػػػك حػػػؽ لىػػػؿ ال ػػػوس لػػػيس بػػػيف الو ػػػاويف 

 .(8)"وه كأنداه ح ب بؿ زويع ال وس وؤو يف كىفور  أةدا
                                                           

 . [ِٓ:الحديد](ُ)
  تي ػير الىػريـ ِْْ/ّ  ودارؾ الت زيؿ كحقوئؽ التأكيؿ:  ب  حو ظ  الديف ال  ػف  ََِ/ِّلاطبرم  زووع البيوف: (ِ)

نبد اى ال عدم  تحقيؽ: نبد الرحوف بف وعػ  الاكيحػؽ: وؤ  ػة  ـ الو وف: نبد الرحوف بفالرحوف    تف ير ى 
 .   بتةرؼّْْٗ/ٔ     ظ ؿ القراف: ل يد اطب ِْٖ/ُق  َُِْ -ُالر ولة  ط

 (. ُّْاآلية )البقرة:  (ّ)
 . ُِ/ٔ( ْْٕٖ  راـ )ّةحيح البخورم: ىتوب التف ير  بوب كىذلؾ زعا وىـ أوة ك طو  ج (ْ)
 . ُٔػورزع  وبؽ ة ية كوعولورو: د. يك ؼ القرضوكم ىاووت    الك طية اة  و (ٓ)
 (. ِٖ)اآلية القاـ:  (ٔ)
 . َٖٖ/ُ ل عدم حوف    تف ير ى ـ الو وف:تي ير الىريـ الر  (ٕ)
 . ِٔ  تحقيؽ اروف:  عيد الوغوو   ا/الك طية    اة  ـ كأ رهو   (ٖ)
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ِوَمـَُّؽْؿ َصـََآُن َؿْقٍم  كاػوؿ اى تعػولم: - َٓ َجْ  َو
ِِ ََ  ِوفِؼْق ا ََ اِمَغ ّللِ ُصَف قُكقا َؿقَّ ـُ َََمـُقا  ـَ  و افَِّذُ َ و َأهف َُ [

َُُّؼقا اّللَ إِنَّ اّللَ َخوٌِر  َِت َُ  ُفقا ُهَق َأْؿَوُا فِؾتَّْؼَقى َوا
َِ ُفقا اْظ َِ ْع َُ  َّٓ ْعَؿُؾقَن[َظَذ َأ

(1). 

اػػوؿ ابػػف ى يػػر رحوػػً اى  ػػ  تف ػػيره لرػػذه اآليػػة: أم ىك ػػكا اػػكاويف بػػولحؽ ى نػػز كزػػؿ 
ُفقا :كىك كا "هللرداه بولق ط" أم بولعدؿ   بػولزكر َِ ُفقا اْظ َِ ْع َُ  َّٓ ِوَمـَُّؽْؿ َصـََآُن َؿْقٍم َظَذ َأ َٓ َجْ ] َو

ُهَق َأْؿَوُا فِؾتَّْؼَقى [
ا ػتعواكا العػدؿ  ض اػـك ناػم تػرؾ العػدؿ  ػيرـ بػؿأم   يحوا ىـ بغػ (2)

 ػػػ  ىػػػؿ أحػػػدو ةػػػديقون ىػػػوف أك نػػػدكان لرػػػذا اػػػوؿ" أنػػػدلكا هػػػك أاػػػرب لاتقػػػكل" أم نػػػدلىـ أاػػػرب 
 .(3)"لاتقكل وف ترىً
  ة  ػػػ  بػػػوب العػػػدؿ زػػػوهت بةػػػيغة اروػػػرأف اآليػػػوت الػػػكارد يػػػرل البوحػػػث كووػػػو  ػػػبؽ

ةػام نايػة   قد أوػر اى أوػة الوةػطفم كوف ه و  ف ارور لاكزكبإكالقوندة الفقرية تقكؿ 
  كالغويػػة وػػف ت فيػػذ هػػذا اروػػر وبولقيػػوـ بولعػػدؿ كالق ػػط كالهللػػرودة ى كلػػيس رحػػدو  ػػكاه ك ػػاـ

ب يػػػػة خولةػػػػة ك دا عرػػػػـ  ػػػػ  ذلػػػػؾ هػػػػك تقػػػػكل اى  كميػػػػره وػػػػف اركاوػػػػر ابتغػػػػوه ورضػػػػوة اى 
لو ػاوة  يوػو بيػ رـ كحتػم العودلػة يت ػوكل أب ػوه اروػة ا اة  ـك   ظؿ راية  كالخكؼ و ً 

كت ترػػ  ىػػؿ الػػك هات الضػػيقة نقوئديػػة ىو ػػت أك طوئفيػػة أك نرايػػة أك  وػػع ميػػر الو ػػاويف 
إضػو ة إلػم نػدـ انتبػور    ػ ـ ايوػةميرهو وف ا نتبورات اررضػية  التػ    يضػع لرػو اة

 ػػكاهن     ػػولزويع أوػػوـ ندالػػة اة ػػ ـ الوةػػوهرة كميرهػػو وػػف أكاةػػر الوػػكدةدكا ػػع القرابػػة ك 
  بػػدكف انتبػػور لػػدكا ع الحػػب كالػػك ه كالقرابػػة أك دكا ػػع الىراهيػػة كالبغضػػوه كالهللػػ ئوف كالعػػداكةً 

كبرػذه الةػكرة الوهللػراة  لػـ تعر ػً  ر رو القيػوـ بولعػدؿ كالق ػط  بػيف ال ػوس ت فيػذاى روػر اى 
اخ  ػػة كلػػـ تػػ عـ بتحقيػػؽ ذلػػؾ إ  ظػػؿ تحىػػيـ هللػػرع اى  ػػ  العةػػكر الذهبيػػة ل البهللػػرية اػػط 
 اة  وية.

                                                           

 (. ٖالووئدة: اآلية ) (ُ)
 (. ٖالووئدة: اآلية ) (ِ)
 . ِٔ/ّ العظيـ:  بف ى ير تحقيؽ   وة تف ير القر ف (ّ)
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 :الحكمة واليسر ورف  الحرج المطم  الثاني:
 : الحكمة:والً أ 

كهػك وػو   (1)ع ػملقد كرد لفظ الحىوة    القر ف الىريـ  ػ  نػدة وكاضػع لىػؿ وكضػع و

 أدل إلم تعدد وعو   الحىوة ن د أهؿ الاغة كالوف ريف.

 كالحاػػػـ  العوػػػؿ ك   العػػػدؿ  كالعاػػػـ الحىوػػػة التػػػ  زػػػوهت  ػػػ  الاغػػػة: و رػػػو  وػػػف وعػػػو  

 كالخهللػػػػيةةػػػػوبة كاة  ةكالتفقػػػػ كالفرػػػػـ  كالوكنظػػػػة  كال ػػػػ ة كال بػػػػكة  كزػػػػوهت بوع ػػػػم القػػػػر ف 

وةدر اكلرـ حىـ أم ةور حىيوون  كهػك وػأخكذ وػف وػوٌدة )ح ؾ ـ( اٌلتػ  تػدٌؿ ناػم الو ػع 

 .(2)هك الو ع وف الظاـ أك الو ع لإلة ح  كأكؿ ذلؾ الحىـ 
وت التػ  ذىػرت وكضػكع الحىوػة كالتػ  تزػوكزت أى ػر وػف ف  ػ  اآليػك ىوو ذىر الوف ػر 

كتػػأكي ت ىوػػو ذىرهػػو ناوػػوه  نهللػػريف  يػػة  ػػ  القػػر ف الىػػريـ بػػأف الحىوػػة زػػوهت بعػػدة وعػػوفو 

  .(3)الاغة
 :افؾغيُعوُػ احلؽؿي ِف -أ

 نبػورة نػف وعر ػة أ ضػؿ ارهللػيوه بأ ضػؿ العاػـك  أف الحىوػة: - وػف تاػؾ التعػوريؼ -

 :(4)ك اوؿ الٌ ور بف تكلب
                                                           

  ُِّ  ُُٓ  ُِٗ ػػكرة البقػػرة   يػػوت: زػوه لفػػظ: الحىوػػة  ػػ  ىتػػوب اى تعػػولم  ػػ  أى ػر وػػف نهللػػريف وكضػػعنو  ي ظػػر:  (ُ)
  اة ػػراه: ُِٓ  ال حػػؿ: ٖٗ  ا  عػػوـ: َُُ  الووئػػدة: ُُّ  ْٓ  ال  ػػوه: ُْٔ  ُٖ  ْٖ   ؿ نوػػراف: ِٗٔ  ُِٓ
 . ِ  الزوعة: ٓ  القور: ّٔ  الزخرؼ: َِ  ص: ّْ  ارحزاب: ُِ  لقووف: ُِ  وريـ: ّٗ

 .   بتةرؼُٗ/ِوقوييس الاغة: ربف  ورس ك   ٗٔ/ْو ةكر الرركم    ترذيب الاغة: رب ٔٔ/ّالعيف: لافراهيدم   (ِ)
  ْْٔ/ِالىهللػػوؼ  لازوخهللػػػرم ك   ِٕٗ/ِلا ػػورا دم  :بحػػر العاػػػـكك   ٕٔٓ/ٓلطبػػرم لوحوػػد بػػػف زريػػر ازػػووع البيػػوف:  (ّ)

  بتةرؼ.
  الزوهايػة  كلػـ ق(هك: ال ور بف تكلب بف زهير بف أايش العىا   هللونر وخضـر  نوش نورا طكي   ػ ُْال ور)ت:  (ْ) 

يودح أحدا ك  هزو  كىوف وف ذكم ال عوة كالكزوهة  زػكادا كهوبػو لوولػً  يهللػبً هللػعره بهللػعر حػوتـ الطػوئ   أدرؾ اة ػ ـ 
كهك ىبير ال ػف  كك ػد ناػم ال بػ  ةػام اى نايػً ك ػاـ  ىتػب ن ػً ىتوبػو لقكوػً   يػً: " هػذا ىتػوب ر ػكؿ اى ةػام اى 

 وػتـ إلػم ال بػ  ةػام اى نايػً م وش  إ ىػـ إف أاوػتـ الةػ ة ك تيػتـ الزىػوة كأديػتـ خوػس وػنايً ك ػاـ لب ػ  زهيػر بػف أاػي
 .ْٖ/ٖ  كارن ـ لزرىا  ُٖٓ/ْك اـ  أ تـ  و كف بأووف اى نز كزؿ  ي ظر: أ د الغوبة  
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 .(1)كأبغض بغيضؾ بغضو ركيدان ... إذا أ ت حوكلت أف تحىوو

ه  ناـ يبحث  يً نػف حقػوئؽ ارهللػيوه ناػم وػو هػ  نايػً  ػ  الكزػكد  كايؿ: الحىوة:
ػػو: هػػ  هيئػػة القػػكة العقايػػة  بقػػدر الطواػػة البهللػػرية   رػػ  ناػػـ  ظػػرم ميػػر  لػػ   كالحىوػػة أيضن

 .(2)راط هذه القكة  كالب دة الت  ه  تفريطروالعاوية الوتك طة بيف الغريزة الت  ه  إ 
: هػ  العاػـ بحقػوئؽ ارهللػيوه ناػم وػو هػ  نايػً  ػ  أيضػون  كايؿ: الحىوة    الاغػة -  

يزودهػو ناػم  الكزكد كالعوؿ بوقتضوهو  كه  إذا أضيفت إلػم اى يػراد برػو العاػـ بورهللػيوه كاا
ذا أضيفت إلم اة  وف ير   .(3)لحؽ  ك عؿ الخيراتاد برو وعر ة اموية اةحىوـ  كاا

" ال حساد :- -كاد كرد    الحديث الذم ركاه  نبد اى بف و عكد اػوؿ: اػوؿ ال بػ 
إال في اثنتين: رجل آتاه اهلل ماااًل فسامط عماى ىمكتاو فاي الحاو, ورجال آتااه اهلل الحكماة 

 .(4)"فيو يقضي بيا ويعمميا

م تغاب ناػم هللػح  ف ػً  ذىر    وعو   الحديث اكلً:)  اط نام هاىتً    الحؽ(:أ
 .               (5)كأ فقً    كزكه الخير ك)الحىوة( تع  : العاـ الذم يو ع وف الزرؿ كيززر نف القبيح

   في االصطالح:أما تعريف الحكمة  -    
الفةػػػؿ  "حىػػػوـ بأ ػػػً:ابػػػف تيويػػػة  ػػػ  تعريفػػػً لأل وػػػف التعػػػوريؼ ا ةػػػط حية وػػػو ذىػػػره

كلرػػذا دخػػؿ  يػػً وع ػػم   يتحقػػؽ الهللػػ ه كيحةػػؿ إتقو ػػً كالتوييػػز كالفػػرؽ كالتحديػػد الػػذم بػػً
 .(6)"الو ع ىوو دخؿ    الحد  ولو ع ززه وع وه   زويع وع وه

 –رحوػػػً اى-كووػػػو ذىػػػر  ػػػ  هػػػذا الوكضػػػكع يوىػػػف ا ػػػت بوطً وػػػف تف ػػػير  ابػػػف القػػػيـ 
                                                           

 . َُْ/ُِل وف العرب: ربف و ظكر  (ُ)
 . ُٗ/ُالتعريفوت: الزرزو    (ِ)
 . ٕٔ/ُٖق َُْْ -ُال   ؿ  ط كيتية: كزارة اركاوؼ كالهللئكف اة  وية  الىكيت: دارالوك كنة الفقرية الى (ّ)
 . ِٓ/ُ( ّٕةحيح البخورم: ىتوب اريووف  بوب ا متبوط    العاـ كالحىوة  ح راـ ) (ْ)
 .ِٓ/ُ (ّٕ) ةحيح البخورم: ىتوب اريووف  بوب ا متبوط    العاـ كالحىوة  ح راـ (ٓ)
 .ِْٕ/ُّف تيوية الفتوكم:  ب (ٔ)
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كأح ػػػف وػػػو ايػػػؿ  ػػػ  الحىوػػػة اػػػكؿ وزوهػػػد كوولػػػؾ: أ رػػػو وعر ػػػة الحػػػؽ كالعوػػػؿ بػػػً  " بقكلػػػً:
ة  ػػػ  القػػػكؿ كالعوػػػؿ  كهػػػذا   يىػػػكف إ  بفرػػػـ القػػػر ف  كالفقػػػً  ػػػ  هللػػػرائع اة ػػػ ـ  كاةةػػػوب

 .(1)"كحقوئؽ اةيووف
الحىوػػػة: "تعريفػػون لاحىوػػة   ػػ  تف ػػيره بػػأف:  -رحوػػً اى -(2)ىوػػو أكرد الهللػػيخ ال ػػعدم

ةػػػػوبة  هػػػػ  العاػػػػـك ال و عػػػػة  كالوعػػػػورؼ الةػػػػوئبة  كالعقػػػػكؿ الو ػػػػددة  كارلبػػػػوب الرزي ػػػػة  كاا
   اراكاؿ كار عوؿ كزويع اروكر   تةح إ  بولحىوة التػ  هػ  كضػع ارهللػيوه  الةكاب

اػػداـ  كاةحزػػوـ  ػػ  وكضػػػع  ػػ  وكاضػػعرو  كت زيػػؿ اروػػكر و وزلرػػو  كاةاػػػداـ  ػػ  وحػػؿ اة
 .  (3)"اةحزوـ

وػف اراػكاؿ كار عػوؿ التػ   - -ه  وو يةدر ن ً الحىوة:ف إكاوؿ بعض العاووه 
  .(4) ح  ةأ كة زعؿ اى لا وس  يرو 

 -بأ رػو" :ن ػد الحػديث نػف الوقةػكد بولحىوػة كاد أزود الهللريد  يد اطػب  ػ  تف ػيره 
دراؾ العاػػؿ كالغويػػوت  ككضػػع اروػػكر  ػػ   ةػػوبرو  ػػ  تبةػػر  تػػكخ  القةػػد كا نتػػداؿ  كاا

دراؾ َْ أُ  اوؿ تعول :  كركية كاا ْمَ  احِلْؽَؿَي َؾَؼ ُُ ـْ  َُ َوَم َشو َُ ـْ  ْمِِت احِلْؽَؿَي َم ُُ ثِهًرا[] ـَ ا  وِِتَ َخهْرً
(5)
 

وع م ذلؾ: أم أكت  القةد كا نتػداؿ  ػ  يفحػش ك  يتعػدل الحػدكد كأكتػ  إدراؾ  اوؿ: أفٌ 
العاػػؿ كالغويػػوت  ػػ  يضػػؿ  ػػ  تقػػدير اروػػكر كأكتػػ  البةػػيرة الو ػػت يرة التػػ  ترديػػً لاةػػولح 

                                                           

 . ُِّ/ُتف ير القراف الىريـ:  بف القيـ (ُ)
( هك: نبػد الػرحوف بػف  وةػر ال ػعدم التويوػ   ال زػدم وف ػر  وحػدث   قيػً  اةػكل   وػتىاـ ُّٕٔال عدم)ت: (ِ)

كانظ  كلد    ن يزة القةيـ ب زد كتك م برو  كحفظ القر ف  كطاب العاـ نام ناووه  زد  وف أهللرر ىتبػة )تي ػير 
الىػػريـ الو ػػوف  ػػ  تف ػػير القػػر ف   تي ػػير الاطيػػؼ الو ػػوف  ػػ  خ ةػػة وقوةػػد القػػر ف  القكانػػد الح ػػوف  ػػ  تف ػػير 

 .ّٔٗ/ُّ  كوعزـ الوؤلفيف ِْْ/ُُالقر ف(  ي ظر:  ير أن ـ ال ب ه 
 . ٕٓٗ/ُتي ير الىريـ الرحووف: ل عدم  (ّ)
 . َّٖ/ُ( التف ير الك يط: لط طوكم ْ)
 (. ِٗٔ) البقرة: اآلية (ٓ)
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 .    (1)"فاالةوئب وف الحرىوت كارنووؿ كذلؾ خير ى ير وت كع ارلك 
 كوف خ ؿ التأوػؿ  ػ  التعريفػوت ال ػوبقة الاغكيػة كا ةػط حية كأاػكاؿ الوف ػريف     

كاػػػد يىػػػكف التعريػػػؼ  التعريػػػؼ الاغػػػكم كالهللػػػرن  بػػػيف تضػػػح الع اػػػة الوت زوػػػة كالوتقوربػػػة ت
رف ىػػ  الوع يػػيف لاحىوػػة تبػػيف الغويػػة و رػػو  وػػف التعريػػؼ الاغػػكم  ون ا ةػػط ح  و ػػت بط

اب الوحىػػـ   كذلػػؾ بزعػػؿ العاػػـ ال ػػو ع  كالعوػػؿ الةػػولح الةػػك وػػف أةػػكؿ الحىوػػة كهػػك أفٌ 
 .الوتقف أة  وف أةكلرو

التةػرؼ نواية  "هك:ك  عريفون زووعون وو عون لاحىوةأف  برز ت يوى  و ؽوو  بكوف خ ؿ 
كبرػذا  الو و ػب"ىػؿ هللػ ه  ػ  وىو ػً  عنوكوون  ككضػالوحىـ كالوتقف    اراكاؿ كارنووؿ 

 ػ   الحىوة تهللوؿ زويع التةر وت الت  يقػـك برػو الفػرد الحىػيـ  فٌ التعريؼ يتبيف كيتضح أ
ك  بػولايف كالترميػب  بػؿ هػ  إزػودة  ػ   تقتةر نام القكؿ أك العوؿ الوتعزرؼ بولترهيػب 

 التةػػرؼ نوكوػػون أك مولبػػون لكزػػكد هفػػكات لىػػؿ هللػػخص وروػػو ىػػوف ليضػػؿ الىوػػوؿ ى كحػػده 
لتةػر وت  ػ  وكاضػعرو الو و ػبة   فػ  وزػوؿ كلىف تبقم اةزودة   بية  بأف تكضع ىو ة ا

يىػػػكف القػػػػكؿ  العبػػػودات التػػػ   يرػػػو أى ػػػر وػػػف رأم أك  يرػػػو وحػػػؿ ل زترػػػود أك الوعػػػوو ت 
]اْدُع إَِػ :بؿ تىكف ىوو أوػر اى تعػولم بقكلػً الحىيـ كال ةح بولحىوة دكف تهللدد أك تفريط 

ههَؽ  ِوحِلْؽَؿههِي َوادَْقِظَظههِي احَلَقههـَيِ  ـُ [ َشههوِقِؾ َر ِّ ْؿ  ِههوفَّتِل ِهههَل َأْحَقهه َوَجههوِدَْلُ
(2)
لىػػف  ػػ  حػػوؿ تغيػػر  

كهك  ػكع وػف أ ػكاع الحىوػة كوػف ذلػؾ ن ػد تع ػت أهػؿ  الوكاضع كارحداث يتغير الخطوب 
هوَر   دل و  بحو ً كتعولم وخوطبون  بيً الىريـ بقكلً: الهللرؾ كال فوؽ  َِ افُؽػَّ َو افـَّوِهلف َجوِهه و َأهف َُ [

 َواْؽُؾْ  َظَؾهْقِفْؿ َوَمهْلَواُهْؿ َجَفهـَُّؿ َو ِهْئَس ادَِدهُر[َوادُـَوؾِِؼغَ 
 ورانػوة ارحػكاؿ كاركضػوع  ػ    (3)

أ ػػراد الوزتوػػع حولػػة دنػػكة الوػػدنكيف  وػػع ورانػػوة اخػػت ؼ ارزوػػوف  كاروػػوىف  ػػ  وختاػػؼ 

                                                           

 .ُِّ/ُ   ظ ؿ القر ف: ل يد اطب   (ُ)
 (. ُِٓال حؿ: اآلية ) (ِ)
 (. ّٕالتكبة: اآلية ) (ّ)
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 العةكر كالباداف.
 ػ  هػذا البػوب  ورانػوةن   ػتخداـ الحىوػة - -كوف ه و   حظ البرهوف ال ظرم اكلػً

إناااا  ":اػػػوؿ ـةػػػام اى نايػػػً ك ػػا - ػػ  الحػػػديث الػػػذم ركاه  ػػػعيد بػػػف الو ػػيب  نػػػف ال بػػػ 
 .(1)"مرنا أن نكمم الناس بقدر عقوليممعاشر األنبياء كذل  أ

 وػف   ة نػف اربةػورليزيػؿ الغهللػوك  كوف خ ؿ  ػيرتً العطػرة يتضػح البرهػوف العواػ   
 فكزحػػكد  يىػػك عي ػػة لػػـ يةػػدر وػػ رـ ن ػػود الحىوػػة أف يىػػكف الخطػػوب لػػيف وػػع أةػػ وؼ و

كهذا هك لب الحىوػة  ال يؼ الخطوب بتع يؼ كماظة كهللدة كاد تتزوكز ذلؾ إلم ا تعووؿ 
 كحقيقترو.

كهػذا  الت ـز بػيف وعػو   الحىوػة الاغػكم كا ةػط ح   أف ووو  بؽ -لابوحثكيتبيف 
   .بدكره يقكد و إلم كزكد ترابط بيف تاؾ الوعو   كبيف الك طية

 ب تقػوفكبونتبور أف ذلػؾ التعريػؼ نػوـ يهللػوؿ  ػوئر التةػر وت التػ  يقػـك برػو ار  ػوف 
كهػذه الوعػو   تو ػؿ زػزه وػف وعػو   الك ػطية ن ػد  كحىوة  كهذا يع     إ ػراط ك  تفػريط 

 .بيوف وعو   الك طية
كه ػػو  ػػذىر وػػو   ون هػػذا يقكد ػػو إلػػم أف لاحىوػػة أرىو ػػ تعريػػؼ الحىوػػة الػػم نوػػد و بعػػد أفٌ 

كلىػػػؿو و رػػػو تعػػػوريؼ  كالحاػػػـ  كار ػػػوههتتو ػػػؿ  ػػػ  العاػػػـ  ون رده العاوػػػوه بػػػأف لاحىوػػػة أرىو ػػػأك 
 تحوهلليون وف اةطولة خورج البحث. ب يزوزكهللركط لي ت وحؿ البحث ذىر وهو ه و 

   :(2)تتو ؿ ىوآلت   أ كانون كدرزوت  كهلقد بيف العاووه أف لاحىوة  الحكمة:أنواع 
نام وىووف اروكر كبكاط رو  كوعر ػة  ا ط عنبورة نف  كه  :الحكمة العممية :أوالً 

                                                           

وػف حػػديث خي وػة بػػف  ػايووف القرهللػػ  ارطرابا ػػ   ربػ  الح ػػف خي وػة بػػف  ػػايووف بػف حيػػدرة بػف  ػػايووف القرهللػػ   (ُ)
  أخرزػػً ٕٓ/ُهػػػ ََُْب العربػػ   لب ػػوف الهللػػوو  ارطرابا ػػ  )تحقيػػؽ: د. نوػػر نبػػد ال ػػ ـ تػػدورم  دار الىتػػو

 . ّٓٗ/ٕالعقيا     ترزوة يحيم بف وولؾ  كاوؿ: نف أبيً بو وىير ا ظر: اةيووه إل  زكائد اآلوول   
يػوؾ   ػتعيف: بػوب حقيقػة ا  ػتقووة وحوػد بػف أبػ  بىػر بػف أيػكب بػف  ػعد  (ِ) ودارج ال ػولىيف بػيف و ػوزؿ إيػوؾ  عبػد كاا

هػػ ُُْٔ -ّية  تحقيؽ: وحود الوعتةـ بوى البغدادم: دار الىتوب العرب   بيػركت  طهللوس الديف ابف ايـ الزكز 
ِ/ْْٖ . 
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و  كورزػػع هػػذا ال ػػكع هػػك العاػػـ كاةدراؾ   ارتبػػوط ار ػػبوب بو ػػببوترو خاقػػو كأوػػرنا  اػػدرنا كهللػػرنن
ْؼـِههل -نايػػً ال ػػ ـ -اكلػػً تعػػولم نػػف إبػػراهيـ ذلػػؾكوػػف أو اػػة هػػذا  ]َراِّ َهههْى ِ  ُحْؽههًت َوَأحْلِ

َغ[ وحِلِ  ِوفدَّ
ِ  َوَأِؿهِؿ :-نايً ال ػ ـ -تعولم لوك م   كاكلً(1) َْ َّٓ َأَكو َؾوْظُو َٓ إَِفَف إِ ـِل َأَكو اّللُ  ]إِكَّ

ـِْوي[ اَلَة فِِذ افدَّ
وِ َ افؽَِتوَا َوَجَعَؾـِل َظْوَ]َؿوَل إِ ِّ  :-نايً ال ػ ـ-كاكلً نف ني م (2) َُ ََ اّللِ 

َكوِقًّو[
[ْغِػْو فَِذْكوَِؽ ]َواْشتَ : - -كاكلً تعولم    هللأف وحود  (3)

(4). 

كيعتبػػػر ورزػػػع الحىوػػػة  كضػػػع الهللػػػ ه  ػػػ  وكضػػػعً  ":كهػػػ  :الحكماااة العممياااة ثانياااًا:
الفعػػػؿ الو ةػػػؼ كالعػػػدؿ  ك  يوىػػػف خػػػركج الحىوػػػة نػػػف هػػػذيف الوع يػػػيفأل رف  العوايػػػة هػػػك

ىوػػػوؿ اة  ػػػوف  ػػػ  أوػػػريف: أف يعػػػرؼ الحػػػؽ لذاتػػػً  كأف يعوػػػؿ بػػػً  كهػػػذا هػػػك العاػػػـ ال ػػػو ع 
 ح.كالعوؿ الةول

 درجات الحكمة:
كاػػد بي رػػو العاوػػوه  الحىوػػة العوايػػة لرػػو درزػػوت ناػػم خػػ ؼ ال ػػكع اركؿ  وػػع العاػػـ أفٌ 

 :(5)إف الحىوة العواية لرو   ث درزوت بقكلرـ:
أف تعطػػ  ىػػؿ هللػػ ه حقػػً  ك  تعديػػً حػػده  ك  تعزاػػً نػػف كاتػػً  ك   الدرجااة األولااى:

تقتضيرو هللرنو كادرا   كلرو حػدكد ك رويػوت تؤخره ن ً لوو ىو ت ارهلليوه لرو وراتب كحقكؽ 
ىو ت الحىوة ورانوة هػذه الزرػوت  -تةؿ إليرو ك  تتعداهو  كلرو أكاوت   تتقدـ ك  تتأخر

الػ  ث بػأف تعطػ  ىػؿ ورتبػة حقرػو الػػذم أحقػً اى لرػو بهللػرنة كاػدره  ك  تتعػدل برػو حػػدهو 
ترػػو  تخػػولؼ الحىوػػة  ك  تؤخرهػػو لاحىوػػة  ك  تطاػػب تعزيارػػو نػػف كا وخولفػػون   تىػػكف وتعػػديون 
    ضػونترو تعطيػؿ كاػدران  و ػببوترو هللػرنون  كهػذا حىػـ نػوـ لزويػع ار ػبوب وػع ن ً  تفكترو 

                                                           

 (. ّٖالهللعراه: اآلية ) (ُ)
 (. ُْطً: اآلية ) (ِ)
 (. َّوريـ: اآلية ) (ّ)
 (. ُٗوحود: اآلية ) (ْ)
 .  ُْٓ  ْْٗ/ ِودارج ال ولىيف:  بف القيـ الزكزية  (ٓ)
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لاحىوػػة بو زلػػة إضػػونة البػػذر ك ػػقم اررض  كتعػػدل الحػػؽ ى ػػقيرو  ػػكؽ حوزترػػو  بحيػػث 
لحىوػة إذا: يغرؽ البذر كالزرع كيف د  كتعزيارو ابػؿ كاترػو ىحةػوده ابػؿ إدراىػً كىوولػً   و

  عؿ وو ي بغ   نام الكزً الذم ي بغ      الكات الذم ي بغ .
كتاحػػظ   كتعػػرؼ ندلػػً  ػػ  حىوػػً  هػػ  أف تهللػػرد  ظػػر اى  ػػ  كنػػده الثانيااة:الدرجااة  

 أم أف الحىوة تعرؼ    الكند كالكنيد  كتهللرد حىـ اى نز كزؿ   ػ  اكلػً  بره    و عً
ْظؾِههُؿ ِمثْ :تعػولم َُ  َٓ ْكههُف َأْجههًوا َظظِههقًت[]إِنَّ اّللَ  َُ ـْ َف ههْمِ  ِمهه ُُ َضههوِظْػَفو َو ُُ هُؽ َحَقههـًَي  َُ ٍة َوإِْن  َؼههوَل َذرَّ

(1) 

ح و ً    كنده  كىؿ اوئـ بحىوتً  . تهللرد ندلً    كنيده  كاا
ىذلؾ تعرؼ ندلػً  ػ  أحىووػً الهللػرنية  كالىك يػة الزوريػة ناػم الخ ئػؽ     ػً   ظاػـ 

ف أزراهػػو   يرػو  ك  حيػؼ ك  زػكر كوػف زػػرت    رػػك أنػدؿ العػودليف  ناػم أيػدم الظاوػة كاا
 كىذلؾ تعرؼ بره    و عً.  نام يديً هك الظولـ

   ً  بحو ً هػك الزػكاد الػذم   يػ قص خزائ ػً اة فػوؽ  ك  يغػيض وػو  ػ  يوي ػً  ػعة 
كحىوتػً      ػً الزػكاد الحىػيـ   وػو و ػع وػف و عػً  ضػاً إ  لحىوػة ىوواػة  ػ  ذلػؾ  نطوئً

بقدر وو تقتضػيً   ده  رك  بحو ً   يضع بره ك ضاً إ     وكضعً ككاتًزك ك   ت واض 
ل عوػػة  كابػػك ن  كلػػك ناػػـ  ػػ  الىفػػور خيػػران   ب ػػط اى الػػرزؽ لعبػػوده لف ػػدكا كهاىػػكا كلػػك  حىوتػػً

كلرػػذا لوػػو اػػولكا   برػػو  لرػػداهـ إلػػم اةيوػػوف لػػً نايرػػو  كوحبػػة لػػً كانترا ػػون  اةيوػػوف  كهللػػىران 
َٓ ]:لاوػػػػؤو يف ـْ َ ْقـِـَههههو[َأَهههههُم َـّ اّللُ َظَؾههههْقِفْؿ ِمهههه  َمهههه

]َأَفههههْقَس اّللُ  ِههههَلْظَؾَؿ :أزػػػػوبرـ بقكلػػػػً (2)َِ

] ـَ وـِِوُ  ِوفشَّ
(3). 

يقػكؿ: هػـ الػذيف يعر ػكف اػدر  عوػة  - وعت هلليخ اة  ـ ابػف تيويػة :كيقكؿ ابف القيـ
حىوتػً  ك  ك  و ػع إ  ب   رك  بحو ً وو أنطػم إ  بحىوتػً  اةيووف  كيهللىركف اى نايرو

   أضؿ إ  بحىوتً.
                                                           

 (. َْال  وه: اآلية ) (ُ)
 (. ّٓار عوـ: اآلية ) (ِ)
 (. ّٓار عوـ: اآلية ) (ّ)
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ذا تأوػػؿ البةػػير أحػػكاؿ العػػولـ كوػػو  يػػً وػػف الػػ قص: ر ه نػػيف الحىوػػة كوػػو نوػػرت   كاا
 الد يو كاآلخرة كالز ة كال ور إ  بحىوتً.

كتتضػػػح بػػػأف تباػػػا  ػػػ  ا ػػػتد لؾ   الغويػػػةكتتو ػػػؿ البةػػػيرة كالحقيقػػػة ك  الدرجاااة الثالثاااة:
يريػػد بػػذلؾ أف تةػػؿ بو ػػتد لؾ إلػػم   ؾ الغويػػةك ػػ  إهللػػورت  ك ػػ  إرهللػػودؾ الحقيقػػة  البةػػيرة

كهػػ  البةػػيرة التػػ  تىػػكف   ػػبة العاػػـك  يرػػو إلػػم القاػػب ى  ػػبة الورئػػ    أناػػم درزػػوت العاػػـ
كهػ  أناػم   كهذه ه  الخةيةة الت  اختص برو الةحوبة نػف  ػوئر اروػة  إلم البةر

 .درزوت العاووه
ـَ ]ُؿْؾ َهِذِه َشوِقِع َأْدُظق إَِػ اػوؿ تعػولم:  َوَعـِل َوُشْوَحوَن اّللِ َوَمو َأَكو ِمه َُّ ـِ ا اّللِ َظَذ َ ِدَرٍة َأَكو َوَم

ـَِغ[ ادُْؼِ
 أم أ و كأتبون  نام بةيرة. (1)

َوَعـِههل]كايػػؿ َُّ ـِ ا [َأَكههو َوَمهه
نطػػؼ ناػػم الور ػػكع بػػأدنك أم أ ػػو أدنػػك إلػػم اى ناػػم  (2)

 كوف اتبع   ىذلؾ يدنك إلم اى نام بةيرة.  بةيرة
ناػػػم القػػػكليف  وآليػػػة تػػػدؿ ناػػػم أف أتبونػػػً هػػػـ أهػػػؿ البةػػػوئر الػػػدانيف إلػػػم اى ناػػػم ك 
ف ىػوف وػف أتبونػً ناػم    وف ليس و رـ  ايس وف أتبونً نام الحقيقة كالوكا قػة  بةيرة كاا

 ا  ت وب كالدنكل.
كاكلً: ك   إرهللودؾ الحقيقة: إوو أف يريد: أ ؾ إذا أرهللدت ميرؾ تباػا  ػ  إرهللػوده إلػم 

   أك تباا    إرهللود ميرؾ لؾ إلم الحقيقة  ك  تقؼ دك رو.الحقيقة
بهللػػػأف ار بيػػػوه ناػػػيرـ  كالحىوػػػة العوايػػػة لرػػػو هللػػػكاهد كأو اػػػة نديػػػدة  ػػػ  القػػػر ف الىػػػريـ 

ْؼـِهههل : -نايػػػً ال ػػػ ـ -و رػػػو اكلػػػً تعػػػولم نػػػف إبػػػراهيـ ال ػػػ ـ  ]َراِّ َههههْى ِ  ُحْؽهههًت َوَأحْلِ

َغ[ وحِلِ  ِوفدَّ
(3)
ِ  َوَأِؿهِؿ  :-نايً ال  ـ -مكاكلً تعولم لوك   َْ َّٓ َأَكهو َؾوْظُوه َٓ إَِفَف إِ ـِل َأَكو اّللُ  ]إِكَّ

                                                           

 (. َُٖيك ؼ: اآلية ) (ُ)
 (. َُٖيك ؼ: اآلية ) (ِ)
 (. ّٖالهللعراه: اآلية ) (ّ)
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ـِْوي[ ههاَلَة فِههِذ افدَّ
(1)
ًُ :-نايػػً ال ػػ ـ -كاكلػػً نػػف ني ػػم  ـْهه ـُ ـَ َمههو  هه ُْ ههو َأ ـً ]َوَجَعَؾـِههل ُمَووَر

]َحقًّو ًُ وِة َمو ُدْم ـَ اَلِة َوافزَّ َوَأْوَصوِ   ِوفدَّ
(2)
. 

َّٓ اّللُ َواْشَتْغِػْو فَِذْكوَِؽ [:- -  هللأف  بي و وحودكاكلً تعولم   َٓ إَِفَف إِ ُف  ]َؾوْظَؾْؿ َأكَّ
(3).   

  :: اليسر ورف  الحرجاً ثاني
الك ػػطية الي ػػر كالتي ػػير كر ػػع الحػػرج  كلرػػذا يقػػكؿ الهللػػيخ ةػػولح بػػف  إف وػػف وعػػو  

ط   ػػػ  إ ػػػراط ك  حويػػػد: "إف ر ػػػع الحػػػرج كال ػػػووحة كال ػػػركلة رازػػػع إلػػػم ا نتػػػداؿ كالك ػػػ
تفريط  الت طع كالتهللدد حرج وف زو ب ن ر التىايؼ  كاة ػراط كالتقةػير حػرج  يوػو يػؤدم 
إليػػػػً وػػػػف تعطيػػػػؿ الوةػػػػولح كنػػػػدـ تحقيػػػػؽ وةػػػػولح الهللػػػػرع   ولتك ػػػػط هػػػػك و بػػػػع الىوػػػػو ت 

   .(4)"كالتخفيؼ كال ووحة كر ع الحرج نام الحقيقة هك     اكؾ طريؽ الك ط كالعدؿ
ا[]:تعول كوف ذلؾ اكلً  ُُْْسً ـْ َأْمِوِه  َعْؾ َفُف ِم تَِّؼ اّللَ َجْ َُ ـْ  َوَم

(5)             .  

 :في المغة واالصطالحأواَل: تعريف اليسير 
َُ  ]:ضػد الع ػر  اػوؿ تعػولم :اليسار فاي المغاةتعريف  -أ ِوُه ُُ  َٓ ه َو َُ اّللُ  ُِؽهُؿ افُقْْسَ ِوُه ُُ

هه [  ُِؽههُؿ افُعْْسَ
ة )ل س ر( اٌلتػػ  تػدٌؿ بح ػػب كضػع الٌاغػػة وةػدر يٌ ػػر وػأخكذ وػػف وػودٌ ك  (6)

 نام وع ييف:
يػػػػدؿ ناػػػػم نضػػػػك وػػػػف  كالوع ػػػػم اآلخػػػػر: يػػػػدٌؿ ناػػػػم ا فتػػػػوح هللػػػػ ه كخٌفتػػػػً  أحاااادىما:

ا[ارنضوه  كالي ر: ضد الع ر كو ً اكلً تعولم: ُُْْسً ]إِنَّ َمَع افُعْْسِ 
(7). 

الي ػػػرات:   كالع ػػػر  قػػػيض الي ػػػر  ك "يساااروا وال تعساااروا" :- -كزػػػوه  ػػػ  اػػػكؿ ال بػػػ  
                                                           

 (. ُْطً: اآلية ) (ُ)
 (. ُّوريـ: اآلية ) (ِ)
 (. ُٗوحود: اآلية ) (ّ)
 .  ُّق ةػُُِْ -ِ  تقووة  طر ع الحرج    الهللريعة اة  وية: ةولح نبداى بف حويد دار ا (ْ)
 (. ْاآلية )الطَّ ؽ:  (ٓ)
 (. ُٖٓالبقرة: اآلية ) (ٔ)
 (. ٔالهللرح: اآلية ) (ٕ)
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 .(1)كالع ر خ ؼ كالتكاه  القكائـ الخفوؼ

   :الشرعي االصطالحتعريف اليسر في  - 
ًه لػيف ك ػركلة كا قيػػود أك هػك ر ػػع قيال: اليساار      : هػك ال ػرؿ الػػذم   ن ػر  يػً ىاػػ

 .  (2)الوهللٌقة كالحرج نف الوىٌاؼ بأور وف اروكر   يزرد الٌ فس ك  ي قؿ الز ـ

  يىافرػو إ  وػو  أمي ع اة  وف ك  يضػيؽ نايػً ك  يحػرج  يػً    رك وو :أما الوس  
  .(3)يت ع  يً طكاً كيتي ر نايً دكف ودل الطواة كالوزركد

كهػك  ىوو بػيف  ػبحو ً كتعػولم أف هػذا الػديف وػف خةوئةػً الك ػع كهػك ضػد الضػيؽ 
لػػػً كلػػػذلؾ زػػػوه اك  ,(4)وػػػع طاػػػب العفػػػك نوػػػو   طواػػػة لػػػً  ػػػ  حػػػدكد ا  ػػػتطونة كالطواػػػة 

َماِخهْذَكو إِْن كَ :تعولم ُُ  َٓ ـَهو  ًْ َر َّ َتَقهَو ـْ ًْ َوَظَؾْقَفو َمو ا َقَو ـَ و َمو  َّٓ ُوْشَعَفو ََلَ َؽؾُِّػ اّللُ َكْػًقو إِ ُُ  َٓ ِقهقـَو ]

ـَ  ـْ َؿْوؾِـَو َر َّ ـَ ِم ْؾَتُف َظَذ افَِّذُ َت َْحَ ـَ ا  ً َْ
ِؿْؾ َظَؾْقـَو إِ َٓ َُتْ ـَو َو َٓ َضوَؿهَي َفـَهو  ِهِف َأْو َأْخَطْلَكو َر َّ ْؾـَو َمهو  ؿِّ َٓ ُُتَ و َو

] ـَ َكو َظَذ افَؼْقِم افَؽوؾِِوُ َكو َؾوْكُُصْ َٓ ًَ َمْق ـَو َأْك َواْظُػ َظـَّو َواْؽِػْو َفـَو َواْرَْحْ
(5). 

كوف وزيد  ضؿ اى ناي و أف نٌاو و الدنوه بطاب الي ر كالتي ير    أداه الكازبػوت   
  اػػػوؿ  ػػػ  أكاخػػػر  ػػػكرة البقػػػرة هللػػػرنية  كةػػػيغة هػػػذا الػػػدنوه ىوػػػو زػػػوهكالتىايػػػؼ بورحىػػػوـ ال

َماِخهْذَكو إِْن كَ :تعولم ُُ  َٓ ـَهو  ًْ َر َّ َتَقهَو ـْ ًْ َوَظَؾْقَفو َمو ا َقَو ـَ و َمو  َّٓ ُوْشَعَفو ََلَ َؽؾُِّػ اّللُ َكْػًقو إِ ُُ  َٓ ِقهقـَو ]

ا  ً َْ
ِؿْؾ َظَؾْقـَو إِ َٓ َُتْ ـَو َو َٓ َضوَؿهَي َفـَهو  ِهِف َأْو َأْخَطْلَكو َر َّ ْؾـَو َمهو  ؿِّ َٓ ُُتَ ـَو َو ـْ َؿْوؾِـَو َر َّ ـَ ِم ْؾَتُف َظَذ افَِّذُ َت َْحَ ـَ

] ـَ َكو َظَذ افَؼْقِم افَؽوؾِِوُ َكو َؾوْكُُصْ َٓ ًَ َمْق ـَو َأْك َواْظُػ َظـَّو َواْؽِػْو َفـَو َواْرَْحْ
(6). 

                                                           

 . ُٓٓ/ٔ  وقوييس الاغة:  بف  ورس ِّٔ/ُالعيف: لافراهيدم  (ُ)
 . ِٔ/ِ  وحو ف التأكيؿ: لاقو و  ُُِ/ُ   تح القدير: لهللكىو   ُِٗ/ٔزووع البيوف: لطبرم  (ِ)
 . ِّّ/ُهللوؼ: لازوخهللرم الى (ّ)
 ُُٕ/ّتف ير القر ف الحىيـ )تف ير الو ور( وحود رهلليد رضو  (ْ)
 (. ِٖٔ)اآلية البقرة:  (ٓ)
 (. ِٖٔ)اآلية البقرة:  (ٔ)
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َُ ا:ذىر  يد اطب:    تف ير اكلػً تعػولم  ِوُ ُُ ه []  َُ  ُِؽُؿ افُعْْسَ ِوُ ُُ  َٓ ّللُ  ُِؽُؿ افُقْْسَ َو
(1)
 

   رػػ  وي ػػرة   ن ػػر  يرػػو  تو ػػؿ اونػػدة ىبػػرل  ػػ  نوػػـك تىػػوليؼ العقيػػدة :"بػػأف هػػذه اآليػػة
كه  تكح  لاقاب الذم يتذكارو  بول ركلة كالي ػر  ػ  أخػذ الحيػوة ىارػو كتطبػع  فػس الو ػاـ 

 ػووحة تػؤدل وعرػو ىػؿ التىػوليؼ     تعقيػدبطوبع خوص وف ال ووحة الت    تىاػؼ  يرػو ك 
كىػػؿ الفػػرائض كىػػػؿ  هللػػوط الحيػػوة الزػػػودة كىأ وػػو هػػػ  و ػػيؿ الوػػوه الزػػػورم  ك وػػك الهللػػػزرة 

رادتػػً الي ػػر   الع ػػر   ة  ػػ  طوأ ي ػػة ك قػػة كرضػػوالةػػوند وػػع الهللػػعكر الػػدائـ برحوػػة اى كاا
    .(2)"بعبوده الوؤو يف

 ػػػ  ن ػػػوه ك  وهللػػػقة  ػػػ     ن ػػػر  يػػػً ىوػػو أف ا  ػػػ ـ هػػػك ديػػػف ي ػػػر كلػػػيف ك ػػركلً 
ف ر ػػع الحػػرج كال ػػووحة كال ػػركلة  تىوليفػػً  ك  حػػرج  ػػ  زويػػع وػػو أوػػر بػػً أك  رػػم ن ػػً  كاا
رازػػع إليػػً   ػػ  إ ػػراط ك  تفػػريط  ليىػػكف الو ػػاوكف  ػػ  راحػػة كطوأ ي ػػة ن ػػد أدائرػػو  يػػداكوكا 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                .(3) يرو أك واؿ نام ارنووؿ وف نبودات كوعوو ت وف مير وضويقة أك تىاؼ ك   أـ
ن ػػػػدوو -رضػػػػ  اى ن روػػػػو -وعػػػػوذ بػػػػف زبػػػػؿ كأبػػػػو وك ػػػػم ارهللػػػػعرم - -كاػػػػد أوػػػػر

يساارا وال تعساارا وبشاارا وال تنفاارا  ":أر ػػاروو ل هللػػر الػػدنكة اة ػػ وية بولي ػػر كال ػػركلة  قػػوؿ
 .  (4)"وتطاوعا وال تختمفا

إن الادين يسار ولان يشااد  ":اػوؿ - -أف ر ػكؿ -و أخػرج البخػورم  ػ  ةػحيحًىو
الاادين أحااد إال غمبااو, فسااددوا وقاااربوا وابشااروا واسااتعينوا بالغاادوة والروحااة وشاايء ماان 

 .(5)الدلجة"
 رػػػذه اآليػػػوت كارحوديػػػث ال ػػػوبقة تػػػدؿ ناػػػم أف الػػػديف اة ػػػ و   يػػػً ي ػػػر كلػػػيف  ػػػ  

 تهللريعوتً كدنكتً نوكوون.
                                                           

 (. ُٖٓالبقرة: اآلية ) (ُ)
 .ُِٕ/ُ   ظ ؿ القر ف: ل يد اطب   (ِ)
 .َُٕ/ُلزحيا  ( التف ير الك يط: ّ)
 . ٓٔ/ْ (َّّٖح راـ ) رود كال ير  بوب وو يىره وف الت وزع كا خت ؼ    الحرب ةحيح البخورم: ىتوب الز (ْ)
 . ُٔ/ ُ (ّٗح راـ) ةحيح البخورم: ىتوب اةيووف  بوب الديف ي ر  (ٓ)
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 و رو: رد بعض العاووه  كائد لاتي ير    الهللريعة كاد أك 
 ( القيوـ بأكاور اى تعولم ىوواة.ُ)
 (  وة ظوهرة    الٌديف تتزٌام    نقوئده كنبوداتً كوعوو تً كأخ اً.ِ)
 ( يزاب وعك ة اى لاعبد.ّ)
 ( الٌرزؿ الٌ رؿ يحٌبً الخاؽ لوو يبذلً لرـ.ْ)
 ام ا  تورار كندـ ا  قطوع.( الوداكوة نام ارور كالقدرة نٓ)
 ( وف يٌ ر أوكر الٌ وس يٌ ر اى لً أوكره.ٔ)
 وو لػـ يىػف إ وػو  كالعوؿ بولرخةة هك اتٌبوع ل ٌ ة الٌ بٌ    روكر( اختيور أي ر إ)

  .(1)أك وترربون وف التىوليؼ الهللرنية أك وتقةد كوتتبع لارخص
 :في المغة والشرع :  تعريف الحرجثانياً 
  كاػػػوؿ الززػػػوج: الحػػػرج: اة ػػػـ كايػػػؿ هػػػك هػػػك الضػػػيؽ  لحػػػرج  ػػػ  الاغػػػة:اتعريػػػؼ - أ

   .أضيؽ الضيؽ
 -ابف نبوس كايؿ: الحرج: الوكضع الى ير الهللزر الذم   تةؿ إليً الرانية  كبً   ر

َرُه َضقًِّؼو َحَوًجو] اكلً نز كزؿ: -رض  اى ن روو َْ ُف َجَْعْؾ َص ِضؾَّ ُُ ِوْد َأن  ُُ  [َوَمـ 
اوؿ:  (2)

  .(3)ؾ الىو ر   تةؿ إليً الحىوةىذل
]َوَمهو َجَعهَؾ :وف اآليوت و رػو: اكلػً تعػولمان الوف ركف    وكضكع الحرج  ى ير  كذىر 

ـْ َحههَوٍج [ ـِ ِمهه ُ َِّ َظَؾههْقُؽْؿ ِِف افهه
يع ػػ : وػػو ازتبػػوىـ ليع ػػتىـ  أك ليضػػيؽ ناػػيىـ  أك ليع ػػر  (4)

  ػػتطونة  كرخػػص لىػػـ وػػو إ وػػو زعػػؿ اروػػر ىاػػً ي ػػر  كهللػػرنً ناػػم اػػدر ا ناػػيىـ اروػػك 

                                                           

 .ُُْٗ/ ْ(  ضرة ال عيـ: انداد وزوكنة وف الوختةيف اهللراؼ ةولح بف حويد اووـ كخطيب الحـر الوى  ُ)
 (. ُِٓ)  كرة ار عوـ: اآلية (ِ)
تػػوج ك   َٓ/ِوقػوييس الاغػة: ربػف  ػورس ك   ْٖ/ْ رػركمرػذيب الاغػة: ربػ  و ةػػكر التك   ٕٔ/ّ: لافراهيػدم ( العػيفّ)

 . ّْٕ/ٓ  الح ي   الرزاؽ نبد بف وحودالعركس: رب  الفيض
 (. ٖٕاآلية )الحج:  (ْ)
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يخفؼ ن ىـ  كيذهب ن ىـ الحرج كالضيؽ   وف لػـ ي ػتطع القيػوـ ةػام اونػدا  كوػف ىػوف 
 . الخ..وريضو أ طر  كالفقير   زىوة نايً ك  حج.

يؽ   وو وف هلل ه كاع اًة  وف  يً ًإ  كزد لً    الهللرع وىخرزون بتكبػة  والحرج:   الضِّ
كركم نػف ابػف نبػوس أ ػً اػوؿ: الحػرج: وػو ىػوف   ك حك ذلؾ أك ىفورة أك ا تقوؿو ًإلم رخةة

   .(1)نام ب   ًإ رائيؿ وف اًةةر كالهللدائد كضعً اى نف هذه اروة
ر ع الحرج إ وو هػك لوػف ا ػتقوـ ناػم و رػوج الهللػرع  " بأف: (2)ذىر اةووـ القرطب ىوو 

وفػػوراترـ الػػديف كأوػػو ال ػػراؽ كأةػػحوب الحػػدكد  عاػػيرـ الحػػرج  كهػػـ زػػوناكه ناػػم أ ف ػػرـ ب
كلػػيس  ػػ  الهللػػرع أنظػػـ حرزػػون وػػف إلػػزاـ  بػػوت رزػػؿ    ػػيف  ػػ   ػػبيؿ اى  لى ػػً وػػع ةػػحة 

 ".اليقيف كزكدة العـز ليس بحرج ..
الضيؽ  أطاؽ نام ن ر ار عوؿ تهللبيرو لاوعقكؿ بولوح ػكس  ػـ هللػوع ذلػؾ  والحرج: 

  .(3)حتم ةور حقيقة نر ية ىوو ه و
َُ اّللُ فِقَ ]لم:كوف أدلة ر ع الحرج اكلً تعو ِوُ ُُ ـْ َحَوٍج [َمو  ْجَعَؾ َظَؾْقُؽْؿ ِم

(4). 

كالػػذم ر عػػً اى  كاػػد اختاػػؼ الوف ػػركف كالعاوػػوه  ػػ  هػػذا )الحػػرج( الػػكارد  ػػ  اآليػػة    
 اكاؿ:أل  ندة إ هنا  نبود
   .هك وو أحاً اى وف ال  وه و  م ك  ث كربوع كواؾ اليويف :ايؿ
 طور لاو و ر كالة ة بوةيووه نام وف   يقدر ناػم الوراد اةر الة ة كاة :كايؿ

ميػػره كاا ػػقوط الزرػػود نػػف ارنػػرج كارنوػػم كالوػػريض كأىػػؿ الويتػػة ن ػػد الضػػركرة كامتفػػور 

                                                           

  .ِّٓ/ّ الزكزم وحود بف الديف زووؿ الفرج رب زاد الو ير    ناـ التف ير:  (ُ)
ق(هك: أبك نبد اى وحود بف أحود بف أب  بىر بف  رح ار ةورم القرطب   وف ىبور الوف ريف  ُٕٔالقرطب )ت: (ِ)

وػف أهػؿ ارطبػة  رحػؿ إلػم الهللػرؽ كا ػتقر بو يػة ابػػف خةػيب  ػ  هللػوول  أ ػيكط  بوةػر كتػك    يرػو  لػً وؤلفػػوت 
 كىارنػ ـ الوهللػوهير كىكى يػوت اة ػ ـ تػوريخ   أ ظػر:ميرهػوهللػرح أ ػووه اى الح ػ م( ك  و رو) الزػووع رحىػوـ القػر ف 

 .ِِّ/ٓارن ـ لزرىا     ِِٗ/ُٓ
 .َّٓ/ُٕالتحرير كالت كير: لطوهر بف نوهللكر  (ّ)
 (. ٔ)اآلية الووئدة:  (ْ)
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 .الخطأ    تقديـ الةيوـ كتأخيره  خت ؼ ارهاة كىذا    الفطر كارضحم
اػػيرـ  كلىػػف ىافرػػـ كايػػؿ الوع ػػم أ ػػً  ػػبحو ً وػػو زعػػؿ ناػػيرـ حرزػػون بتىايػػؼ وػػو يهللػػؽ ن    

بوو يقدركف نايً  كر ػع نػ رـ التىػوليؼ التػ   يرػو حػرج  اػـ يتعبػدهـ برػو ىوػو تعبػد برػو ب ػ  
 إ رائيؿ.
كايؿ الوراد بذلؾ أ ً زعؿ لرػـ وػف الػذ ب وخرزػون بفػتح بػوب التكبػة  كابػكؿ ا  ػتغفور      

الوػػوؿ أك و اػػً  أك كالتىفيػػر  يوػػو هللػػرع  يػػً الىفػػورة  كاررش أك القةػػوص  ػػ  الز ويػػوت كرد 
ايوتً    الغةب ك حكهأل  ايس    ديف اة  ـ وو   يزد العود  يػً  ػبي ن إلػم الخػ ص 

 .وف الذ كب كوف العقوب
كايؿ الوراد بولديف التكحيد ك  حرج  يػً  بػؿ  يػً تخفيػؼ    ػً يىفِّػر وػو اباػً وػف الهللػرؾ     

ف اوتد ك  يتكاؼ اةتيوف بً نام زووف أك وىوف وعي  .(1)فكاا
بىػؿ   يػً كرضػيؽ كروهللػقً ج  حػر الػديف ال ػرؿ الي ػير الاػيف الػذم  كيتبيف لابوحػث أفٌ     
 تفريط. ك  ط  إ راكزفو  أ   ماكا كتك ط  انتداؿالىاوة وف وع   الك طية  تحواًوو 

هػػػػذا الػػػػديف وػػػػف خةوئةػػػػً الك ػػػػع ح ػػػػب ا  ػػػػتطونة  ىوػػػػو بػػػػيف  ػػػػبحو ً كتعػػػػولم أفٌ 
َٓ :كالطواة  قوؿ تعولم [ َٓ ـَهو  ًْ َر َّ َتَقهَو ـْ ًْ َوَظَؾْقَفهو َمهو ا َقهَو ـَ هو َمهو  َّٓ ُوْشهَعَفو ََلَ َؽؾُِّػ اّللُ َكْػًقهو إِ ُُ  

َماِخْذَكو  ...  [ ُُ
(2). 

دنكتً تقػـك ناػم الحىوػة كالوكنظػة الح ػ ة كالزػداؿ  كوف  ووحة الديف اة  و  أفٌ 
ْؿ  ِهوفَّتِل ِههَل  ]اْدُع إَِػ َشوِقِؾ َر َِّؽ :بولت  ه  أح ف اوؿ تعولم  ِوحِلْؽَؿِي َوادَْقِظَظِي احَلَقـَِي َوَجوِدَْلُ

ـُ [ َأْحَق
(3)   .  

 ناػػم أفٌ  كهػػ  تػػدؿ  ػػ  وزوارػػو كاػػد كردت نػػدة أحوديػػث  ػػ  هػػذا البػػوب  ػػبؽ ذىرهػػو 
                                                           

ىو    ػتح القػدير: لهللػك ك   ٖٗ/ٗ تح البيوف: رب  الطيب خوف البخػورم ك   ََُ/ُِالزووع رحىوـ القر ف: لاقرطب   (ُ)
   بتةرؼ.ٔٓٓ/ّ

 (. ِٖٔاآلية )البقرة:  (ِ)
 (. ُِٓ)اآلية ال حؿ:  (ّ)
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 الديف اة  و   يً ي ر كليف    تهللريعوتً كدنكتً. 
كالتك ػػػعة إلػػػم   ا الػػػديف ي ػػػركهػػػذا   يع ػػػ  التفػػػريط كالت ػػػوهؿ كالترػػػوكف بحزػػػة أف هػػػذ

كوػو ألفػكه كدرزػكا نايػً  ػ  إ ػراط ك  تفػريط ك  ماػكا   الهللورع   إلم أهػكاه ال ػوس كرمبػوترـ
كلي ػػػت تتعاػػػؽ بززئيػػػة أك   كأف اضػػػية التي ػػػير كالتك ػػػعة اضػػػية وػػػ رج وتىووػػػؿ ك  زفػػػوه 

 .(1)ززئيوت ىوو يتةكر بعض ال وس
 ؟.رب كالتبوند بيف الوهللقة كالحرجكهك وو ودل التقو :ت وؤؿلىف يظؿ ه وؾ 

  بػيف الوهللػقة  ػ  ارحىػوـ الهللػرنية  كبػيف ىبيران  لقد ذىر بعض العاووه: بأف ه وؾ  راون 
الحػػرج كالع ػػر  يرػػو   ػػ ف اركلػػم حوةػػاة كااوػػو يخاػػك و رػػو تىايػػؼ هللػػرن   إذ التىايػػؼ هػػك 

حػػد الحػػرج   رػػ  التػػزاـ وػػو  يػػً ىافػػة كوهللػػقة  أوػػو الوهللػػقة الزائػػدة نػػف الحػػد التػػ  تةػػؿ إلػػم 
 الور كنة نف الوىافيف.

 ػـ    قد  رض اى الة ة نام الوىاؼ  كأكزب نايً أداههو  كهذا هلل ه   حػرج  يػً
كهىػػذا زويػػع   هػػك إذا لػػـ ي ػػتطيع الةػػ ة وػػف ايػػوـ   اػػً أف يؤديرػػو كهػػك اونػػد أك بوةيوػػوه

 التىوليؼ الهللرنية.
وب ػػم  -نػػز كزػػؿ -ن ػػد ربػػًوػػف  كالخ ةػة: أف هػػذا الػػديف الػػذم زوه ػػو بػػً وحوػد 

  هػػـ كحرزػػون  ناػػم التخفيػػؼ كالتي ػػير    ناػػم الضػػيؽ كالحػػرج  كالػػذيف يزػػدكف  يػػً ضػػيقون 
 ال وىبكف نف هديً  الخورزكف نام تعوليوً.

كوف وزيد  ضؿ اى ناي و أف نٌاو و الدنوه بطاػب الي ػر كالتي ػير  ػ  أداه الكازبػوت  
اكلػػً  لػػدنوه ىوػػو زػػوه  ػػ  أكاخػػر  ػػكرة البقػػرة:كالتىايػػؼ بورحىػػوـ الهللػػرنية  كةػػيغة هػػذا ا

ًْ  تعولم: َقَو ـَ و َمو  َّٓ ُوْشَعَفو ََلَ َؽؾُِّػ اّللُ َكْػًقو إِ ُُ  َٓ [... ًْ َتَقَو ـْ [َوَظَؾْقَفو َمو ا
(2). 

قاد " :: لوو  زلت هذه اآلية  قولكهو  أم كدنكا برو  اػوؿ زبريػؿ لا بػ  (3)اوؿ الٌ دم
                                                           

 .  ُُٓالك طية    القر ف الىريـ: نا  الة ب   ةػ (ُ)
 (. ِٖٔالبقرة: اآلية ) (ِ)
اةوػػوـ ال ػػدم: هػػك أبػػك وحوػػد بػػف إ ػػوونيؿ بػػف نبػػد الػػرحوف ابػػف أبػػ  ذؤيػػب ال ػػدم  الىبيػػر الحزػػوزم الىػػك   ارنػػكر  (ّ)

ر راكم اػػريش ركل نػػف أ ػػس بػػف وولػػؾ كابػػف نبػػوس كنبػػد خيػػر الروػػدا   كوةػػعب بػػف  ػػعد كأبػػ  نبػػد الػػرحوف الوف ػػ
 .ٖٓ/ٗالكا   بولك يوت أ ظر: ال او  كورة الطيب كخاؽ كرأل أبو هريرة كالح ف بف نا  رض  اى  
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  .(1)"فعل اهلل ليم ذل  يا محمد
ناػػم أف  كهػػ  تػػدؿ  ػػ  وزوارػػو كاػػد كردت نػػدة أحوديػػث  ػػ  هػػذا البػػوب  ػػبؽ ذىرهػػو 

   .الديف اة  و   يً ي ر كليف    تهللريعوتً كدنكتً
أك أ ػػً   يػػٌو  الػػديف   ف اة ػػ ـ ذك ي ػػرإ"كاػػد ذىػػر ابػػف حزػػر  ػػ  هػػذا الهللػػأف بقكلػػً:

روػة اةةػر الػذم ىػوف ناػم رف اى ر ػع نػف هػذه ا  ي را وبولغة بول  بة إلم ارديوف اباً
وػف اػػبارـ كوػف أكضػػح ارو اػة لػػً أف تػكبترـ ىو ػػت بقتػؿ أ ف ػػرـ كتكبػة هػػذه اروػة بػػوةا ع 

ال ػركلة  كالعـز كال دـ اكلً أحػب الػديف أم خةػوؿ الػديف رف خةػوؿ الػديف ىارػو وحبكبػة 
 -اىاػوؿ ر ػكؿ  :اػوؿ إف ديػف اى ي ػر كو رػو حػديث بريػدة اػوؿ - -كالي ر  نػف ال بػ 

- : " ًكالوع ػم   يتعوػؽ أحػد (2)"فإناو مان يشااد ىاذا الادين يغمباو قاصاداً  عميكم ىاديا  
   ارنووؿ الدي ية كيترؾ الر ؽ إ  نزز  كليس الوراد و ع طاب ارىوؿ  ػ  العبػودة    ػً 
وف اروكر الوحوكدة بؿ و ع اة ػراط الوػؤدم إلػم الوػ ؿ أك الوبولغػة  ػ  التطػكع الوفضػ  

أك إخػػراج الفػػرض نػػف كاتػػً ىوػػف بػػوت يةػػا  الايػػؿ ىاػػً كيغولػػب ال ػػـك   ؾ ار ضػػؿإلػػم تػػر 
إلم أف مابتً ني وه     خر الايؿ   وـ نف ة ة الةبح    الزوونة  إ ىـ لػف ت ػولكا هػذا 
اروػػػر بولوغولبػػػة كخيػػػر ديػػػ ىـ الي ػػػرة كاػػػد ي ػػػتفود وػػػف هػػػذا اةهللػػػورة إلػػػم ارخػػػذ بولرخةػػػة 

 .  (3)"   وكضع الرخةة ت طع   ف ارخذ بولعزيوة  الهللرنية
كىػػكف وكضػػكن  الي ػػر كر ػػع الحػػرج وتوو ػػؿ  ػػ  أدلتػػً    ػػذىر ه ػػو بعػػض ارحوديػػث 

 وػػػف ارحوديػػػث الدالػػػة ناػػػم  دكف تىػػػرار لوػػػو  ػػػبؽ ذىػػػره  ػػػ  وكضػػػكع  خػػػر داخػػػؿ البحػػػث 
أك أف يىػػػكف اػػػد زاػػػب نايرػػػو وػػػو يع ترػػػو أك يهللػػػؽ  هللػػػفقتً التووػػػة ناػػػم أوتػػػً  - -خهللػػػيتً

ليؾ بعض و رنايرو كتز بً ى  :وؿ طريؽ يؤدم إلم ذلؾ كاا
ةام    الو زد ذات لياة   ةػام بةػ تً  - -ر كؿ اى نف نوئهللة  أفٌ   - ُ

                                                           

 َُٕ/ُلزحيا  التف ير الك يط:  (ُ)
 . ُْٓ/ِ (ْٕٖ) و  د اب  داكد الطيول  : ح  راـ (ِ)
 . ّٗ/ُكلً بوب الديف ي ر تح البورم:  بف حزر  ا (ّ)
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 وس   ـ ةام وف القوباة   ى ر ال وس   ـ ازتوعكا وف الاياػة ال ول ػة  أك الرابعػة  اػـ يخػرج 
ني مان الخاروج قد رأيت الذي صنعتم, فمم يمنع"  اوو أةبح  اػوؿ: - -إليرـ ر كؿ اى

  .(1)وذل  في رمضان, قال: "ليكم إال أني خشيت أن تفرض عميكمإ
 -لااوال أن أشااو عمااى المااؤمنين" اػػوؿ: - -نػػف ال بػػ  - -نػػف أبػػ  هريػػرة- ِ

 .(2)"ألمرتيم بالسوا  عند كل صالة -تيوفي حديث زىير عمى أم
الي ػػػر  أف هػػػذا تعريػػؼ كارحوديػػػث ذات الةػػػاة  يتضػػحووػػو  ػػػبؽ وػػػف اليػػرل البوحػػػث 

وػػ رج الك ػػطية   وطػػون ك يقػػون بػػولو رج الػػذم يبتغيػػًكر ػػع الحػػرج وػػف الوكاضػػيع الورتبطػػة ارتب
وويػػػزات هػػػذه اروػػػة   وػػػف الو ػػػوئؿ التػػػ  تزاػػػ  الغوػػػكض  وػػػفكالتػػػ  تو ػػػؿ خوةػػػية كويػػػزة 

 الفرػػـ الهللػػووؿ لخوةػػيت  الي ػػر كال ػػعة كر ػػع الحػػرج  هػػك كا هللػػتبوه نػػف حقيقػػة الك ػػطية 
و   الك طية كمويترػو وفرمػة وػف حقيقتػً  كتىػكف بو وبػة أاػكاؿ  ظريػة كبدكف ذلؾ تةبح وع

لرػو أ رهػو  ػ   ةن ييوىػف تطبيقرػو  ػ  الكااػع  كبػذلؾ يفقػد هػذا الػديف خوةػ   ك ا فية وزػردة 
وةػػػحؼ ك   رػػػك ديػػػف اػػػكؿ كنوػػػؿ  يقباػػػً دي  ػػػو الح يػػػؼ  كهػػػذا وػػػو   حيػػػوة ال ػػػوس كوػػػالرـ 

 .تفريطدكف أ راط أك   كهللدة  ليفك  ك يؼ 

                                                           

 . ِْٓ/ُ( ُٕٔةحيح و اـ: ىتوب الة ة  بوب الترميب    ايوـ روضوف ح راـ) (ُ)
 . َِِ/ُ( ِِٓ) ةحيح و اـ: ىتوب الطرورة  بوب ال كاؾ  ح راـ (ِ)
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 :والبينية ,االستقااااااامااااااااااااة :المطم  الثالث
 :: االستقااااااامااااااااااااةأوالً 

ا  ػػػتقووة لغػػػة: أةػػػارو وػػػف الفعػػػؿ ا ػػػتقوـ: كتع ػػػ  انتػػػدؿ الهللػػػ ه كا ػػػتكاؤه  كهػػػ   -أ
(    ارةؿ اوـ  ايوـ الهلل ه  ـَ َؿهوُفقا :كو رػو اكلػً تعػولم  (1)كا تةوبًوةدر)اـك ]إِنَّ افَّهِذُ

ـَو اّللُ ُثؿَّ اْشَتَؼوُمقا [رَ   ف
(2). 

 :االصطالحاالستقااااااامااااااااااااة في  - 
ال ػػداد كاةةػػوبة  ػػ  ال يػػوت كاراػػكاؿ كارنوػػوؿ :" بأ رػػو نػػرؼ ابػػف القػػيـ: ا  ػػتقووة 

ا  ػتقووة ىاوػػة زووعػة   خػػذة بوزػووع الػػديف  كهػ  القيػػوـ بػيف يػػدم اى ناػػم  -كاػوؿ أيضػػون 
  لك ػػوه بولعرػػد  كا  ػػتقووة تتعاػػؽ بػػوراكاؿ  كار عػػوؿ  كارحػػكاؿ  كال يػػوتحقيقػػة الةػػدؽ كا

 .(3)" و  تقووة  يرو: كاكنرو ى  كبوى  كنام أور اى
الػػديف القػػيـ وػػف ميػػر تعػػريج  : ػػاكؾ الةػػراط الو ػػتقيـ  كهػػك :"خػػركف: بأ رػػو كنر رػػو 

البوط ػػة  كتػػرؾ الو ريػػوت ن ػػً يو ػػة ك  ي ػػرة  كيهللػػوؿ ذلػػؾ  عػػؿ الطونػػوت ىارػػو  الظػػوهرة ك 
 .(4)"ه الكةية زووعة لخةوؿ الديف ىاروىارو ىذلؾ   ةورت هذ

هػػ  ىػػكف الخػػٌط بحيػػث ت طبػػؽ أزػػزاؤه الوفركضػػة " : ا  ػػتقووة:(5)ؿ الزرزػػو  ٌ واػػىوػػو 
بعضرو ناػم بعػض ناػم زويػع اركضػوع  ك ػ  اةػط ح أهػؿ العاػـ: هػ  الك ػوه بػولعركد 

برنويػػة حػػٌد الٌتكٌ ػػط  ػػ  ىػػٌؿ اروػػكر وػػف الٌطعػػوـ كالهلٌلػػرب  ىٌارػػو  كو زوػػة الٌطريػػؽ الو ػػتقيـ
                                                           

  ل ػػػػوف العػػػػرب: ربػػػػف و ظػػػػكر ّْ/ٓ  وقػػػػوييس الاغػػػػة: ربػػػػف  ػػػػورس ِْ/ِرػػػػركم ذيب الاغػػػػة: ربػػػػ  و ةػػػػكر الترػػػػ (ُ)
 . َّٖ  َّٔ/ّّ الح ي   الرزاؽ نبد بف وحود  توج العركس: رب  الفيضْٖٗ/ُِ

 (. ُّارحقوؼ: اآلية ) (ِ)
 . َُٔ/ِودارج ال ولىيف:  بف القيـ الزكزيً  (ّ)
 . َُٓ/ُزووع العاـك كالحىـ  (ْ)
كؼ بولهللػريؼ الزرزػو     يا ػكؼ  وػف ىبػور العاوػوه هػ( هك: نا  بػف وحوػد بػف ناػ   الوعػر  ُٖٔالزرزو  )ت:  (ٓ)

 ػر الزرزػو   إلػم  ػورا د   ػـ   هػٖٕٗبولعربية  كلد    توىك" ا ترا بود" كدرس    هلليراز  كلوو دخارو تيوكر   ة 
نػػود إلػػم هللػػيراز بعػػد وػػكت تيوػػكر   أاػػوـ إلػػم أف تػػك    لػػً  حػػك خو ػػيف وةػػ فو  و رػػو:) التعريفػػوت ك هللػػرح وكااػػؼ 

 .ٕ/ٓ  ارن ـ لزرىا  ٖٕٔ/ِظر: وعزـ الوطبكنوت العربية كالوعربة اةيز ( أ 
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  .(1)"يكٌم   ذلؾ هك الٌطريؽ الو تقيـكالٌابوس  ك   ىٌؿ أور دي ٌ  كد 
كحيػػػػػث إف وػػػػػف وعػػػػػو   الك ػػػػػطية ىػػػػػذلؾ: ا ػػػػػتقووة الوػػػػػ رج كالبعػػػػػد نػػػػػف الويػػػػػؿ ك    

ـْ ]ؾَ :كلقد أور اى نز كزؿ  بيً بو  تقووة    اكلً تعػولم ,(2)ا  حراؼ َت ُأِمْوَ  َوَم ـَ وْشَتِؼْؿ 

ْعَؿُؾقَن َ ِدٌر[ َُ ُف  َِت  ْطَغْقا إِكَّ َُ  َٓ وَا َمَعَؽ َو َُ
(3).  

بول كاب العظيـ لاذيف ا تقووكا وف نبػوده الةػولحيف  قػوؿ  -كتعولم -ككند اى  بحو ً
ُل  :تعػولم َتـَزَّ َُ ـَو اّللُ ُثؿَّ اْشَتَؼوُمقا  ـَ َؿوُفقا َر ف هوا  ِوجَلـَّهِي  ]إِنَّ افَِّذُ َزُكهقا َوَأْ ِؼُ َٓ َُتْ وُؾقا َو َّٓ ََّتَ َؽُي َأ

َظَؾْقِفُؿ ادَاَلئِ

وَن[ َُ ُُقَظهه ـْههُتْؿ  ـُ افَّتِههل 
(4)
َٓ ُهههْؿ :كاػػوؿ  ـَههو اّللُ ُثههؿَّ اْشههَتَؼوُمقا َؾههاَل َخههْقٌف َظَؾههْقِفْؿ َو ـَ َؿههوُفقا َر ف ]إِنَّ افَّههِذُ

َُيَْزُكقَن[
ًؿو[ ]َوَأْن َفقِ :كاكلً تعولم,(5) ََ ًَ َؽ َْشَؼْقـَوُهْؿ َمو َٕ اْشَتَؼوُمقا َظَذ افطَِّوَُؼِي 

(6). 

ههَت وتقوربػػة  ػػ  الوع ػػم  ػػ  تف ػػير اآليػػة بقكلػػً: ف أاػػكا ن ك كاػػد ذىػػر الوف ػػر   ـَ ]َؾوْشههَتِؼْؿ 

ُأِمْوَ [
(7)
أم: ىوو أورؾ اى  يدخؿ    ذلؾ زويع وو أوره بً كزويع وو  رػوه ن ػً ر ػً  – 

كا  ػتقووة ا  ػتورار  ػ     روه ن ً ىوو أوره بفعؿ وو تعبده بفعاػً كأوتػً اد أوره بتز ب وو
كالػػـز   ووؿ   و ػػتقـ ناػم اوت ػوؿ أوػر اىزرػة كاحػدة وػف ميػر أخػػذ  ػ  زرػة اليوػيف أك الهللػ

الةراط الو تقيـ الذم   نكج  يً كا بت نايً  كىػذلؾ  اي ػتقـ وػف تػوب وػف الهللػرؾ ك وػف 
ـ بتزػػوكز حػدكده ماػكا  ػػم الػديف   ػ ف اة ػػراط  يػً ىػػولتفريط وعػؾ  ك  ت حر ػكا نوػػو ر ػـ لىػ

 .(8)ى هوو زيا نف الةراط الو تقيـ
يػػو ر ػػكؿ اى اػػؿ لػػ   ػػ   :ك ػػ  ةػػحيح و ػػاـ نػػف  ػػفيوف بػػف نبػػد اى ال قفػػ  اػػوؿ: ااػػت 

                                                           

 .ْٗ/ُي ظر: التعوريؼ  لازرزو    (ُ)
 .  ُِّالخةوئص العووة لإل  ـ: يك ؼ القرضوكم  ةػ (ِ)
 (.  ُُِهكد: اآلية ) (ّ)
ات: اآلية ) (ْ)  (. َّ ةِّ
 (. ُّارحقوؼ: اآلية ) (ٓ)
 (. ُٔالزٌف: اآلية ) (ٔ)
 (.  ُُِاآلية )هكد:  (ٕ)
   ََٔ/ِ تح القدير: لاهللكىو  ك   ْٕٗ/ْالدرر الو  كر    التف ير بولوأ كر ك   َُٕ/ٗالزووع رحىوـ القر ف: لاقرطب   (ٖ)

 -ُبوةر ط كأك ده الحاب  البوبم وةطفم كوطبعة وىتبة هللرىة: الورام  وةطفم بف أحود: الورام  تف يرك 
 . ةرؼ  بتَِٔ/ٔ تح البيوف ك   َٗ/ُِ هػ ُّٓٔ
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 .             (1)  أ أؿ ن ً أحدا بعدؾ  اوؿ:" اؿ  و ت بوى  ـ ا تقـ" اة  ـ اك ن 
ه  ا نتداؿ كالوض   "بقكلً: –ا  تقووة ووو  بؽ ن د تف يره لآلية  – يد اطبكاد بيف 

الػػدائـ  كالتحػػرم الػػدائـ  كهػػك  ػػ  حوزػػة إلػػم اليقظػػة الدائوػػة  كالتػػدبر  ناػػم الػػ رج دكف ا حػػراؼ
.. كوف  ـ  ر  هللػغؿ أك ى يران  لحدكد الطريؽ  كضبط ا  فعو ت البهللرية الت  تويؿ ا تزوه ااي ن 

كاا ً لوو ي تحؽ ا  تبوه ه ػو أف ال رػ  الػذم أنقػب اروػر   ىؿ حرىة وف حرىوت الحيوةدائـ    
كذلؾ أف   نف الطغيوف كالوزوكزة نف القةكر كالتقةير  إ وو ىوف  ريون  بو  تقووة  لـ يىف  ريون 

اروػػر بو  ػػتقووة كوػػو يتبعػػً  ػػ  الضػػوير وػػف يقظػػة كتحػػرج اػػد ي ترػػ  إلػػم الغاػػك كالوبولغػػة التػػ  
كاى يريػػد دي ػػً ىوػػو أ زلػػً  كيريػػد ا  ػػتقووة ناػػم وػػو أوػػر   ؿ هػػذا الػػديف وػػف ي ػػر إلػػم ن ػػرتحػػك 

كهػػ    دكف إ ػػراط ك  ماػػك   ػػوة راط كالغاػػك يخرزػػوف هػػذا الػػديف نػػف طبيعتػػً ىػػولتفريط كالتقةػػير
م الغاػك أك اةهوػوؿ ناػم التفوتة ذات ايوة ىبيرة  ةو وؾ ال فكس ناػم الةػراط  بػ  ا حػراؼ إلػ

  .(2)"كاه ال 
 تف ير اكلً تعولم:نف   –إزوو ن ف يالوف ر وكاؼ  (3)الووكردمكاد أكرد 

[ يَـّ اٍ تىقوويكا ] 
 :(5)ىولتول   ذلؾخو ة أكزً      كذىر أف لرـ (4)

ُل َظَؾْقِفُؿ ادَاَلئَِؽيُ  وف اكلً تعػولم:  َتـَزَّ َُ ـَو اّللُ ُثؿَّ اْشَتَؼوُمقا  ـَ َؿوُفقا َر ف َزُكهقا  ]إِنَّ افَِّذُ َٓ َُتْ هوُؾقا َو َّٓ ََّتَ َأ

وَن[ َُ ُُقَظ ـُْتْؿ  ـُ وا  ِوجَلـَِّي افَّتِل  َوَأْ ِؼُ
(6). 

                                                           

 .ٓٔ/ُ( ّٖ) ( ةحيح و اـ: ىتوب اريووف  بوب زووع أكةوؼ اة  ـ  ح راـُ)
 .  ُُّٗ/ْ   ض ؿ القر ف: ل يد اطب  (ِ)
ق( هك: نا  بف وحود حبيب  أبك الح ف الووكردم: أاضم اضػوة نةػره  وػف الوعاوػوه البػوح يف   َْٓ:الووكردم )ت (ّ)

البةػرة  كا تقػؿ إلػم بغػداد. ككلػ  القضػوه  ػ  باػداف ى يػرة   ػـ زعػؿ أاضػم أةحوب التةو يؼ الى يػرة ال و عػة  كلػد  ػ  
القضوة     أيوـ القوئـ بأور اى العبو    كىوف يويؿ إلم وذهب ا نتزاؿ  كلً الىو ة الر يعة ن ػد الخافػوه  كربوػو تك ػط 

بيػع وػوه الػكرد  كك وتػً ببغػداد  وػف بي رـ كبيف الواػكؾ كىبػور اروػراه  ػ  وػو يةػاح بػً خاػ  أك يزيػؿ خ  ػو    ػبتً إلػم 
   ػػير أنػػ ـ ال ػػب ه ط ِِٖ/ّىتبػػً )أدب الػػد يو كالػػديف  ارحىػػوـ ال ػػاطو ية  كال ىػػت كالعيػػكف  أ ظػػر: ك يػػوت ارنيػػوف 

 .ُُّ/ُّالحدي ة 
ات: اآلية ) (ْ)  (. َّ ةِّ
 .ُٕٗ/ٓ بولووكردم الهللرير البغدادم  البةرم الح ف رب : كالعيكف ال ىت (ٓ)
ات: اآلية ) (ٔ)  (. َّ ةِّ
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 كوزوهد. - - ـٌ ا تقووكا نام أٌف اى رٌبرـ كحده كهك اكؿ أب  بىر أحدىا:
 ا تقووكا نام طونتً كأداه  رائضً  اولً ابف نٌبوس كالح ف كاتودة. الث اني:
 الٌديف كالعوؿ إلم الوكت  اولً أبك العولية كالٌ ٌدٌم.نام إخ ص  الث الث:
  ـٌ ا تقووكا    أ عولرـ ىوو ا تقووكا    أاكالرـ. الر اب :

  ـٌ ا تقووكا  ٌرا ىوو ا تقووكا زررا. الخامس:
كهػػػك أٌف ا  ػػػتقووة أف يزوػػػع بػػػيف  عػػػؿ " :ون  ود ػػػ ون : كزرػػػأيضػػػون  أضػػػوؼ الوػػػوكردمىوػػػو 

رٌف الٌتىايػػؼ يهللػػتوؿ ناػػم أوػػر بطونػػة يبعػػث ناػػم الٌرمبػػة  الٌطونػػوت كازت ػػوب الوعوةػػ أل 
  .(1)"ك ر  نف وعةية يدنك إلم الٌرهبة

ـَهو اّللُ ُثهؿَّ :(2)بي وو يرل الٌطوهر بػف نوهللػكر:  ػ  تف ػير اكلػً تعػولم  ـَ َؿهوُفقا َر ف ]إِنَّ افَّهِذُ

اْشهههَتَؼوُمقا [
(3)
نكزػػػوج كالويػػػؿ  يػػػة: بأ رػػػو نػػػدـ ا حقيقػػػة ا  ػػػتقووة تتضػػػح  ػػػ  هػػػذه اآل أف 

  ا ػػػتقٌؿ ميػػػر ووئػػػؿ  ك  وػػػ حف    حقيقػػػة ا ػػػتقوـ:التقػػػكيـكالٌ ػػػيف كالتٌػػػوه  يرػػػو لاوبولغػػػة  ػػػ  
 كالٌةػػدؽ.ناػػم وػػو يزوػػع وع ػػم ح ػػف العوػػؿ كالٌ ػػير ناػػم الحػػٌؽ  كتطاػػؽ ا  ػػتقووة أيضػػون 

]اْشهَتَؼوُمقا [ يفيد وع م اكلػة: ضوؼ: أف ووأىوو 
  إلػم أ ػوس ارنوػوؿ الٌةػولحةأهللػوره  (4)

ميػر ووئػؿ إلػم طر ػ  اة ػراط كالٌتفػريط ...  كهك ا  تقووة نام الحٌؽ  أم أف يىكف ك طون 
 ىوػػوؿ ا نتقػػود رازػػع إلػػم ا  ػػتقووة   و نتقػػود الحػػٌؽ أف   يتكٌمػػؿ  ػػ  زو ػػب الٌ فػػ  إلػػم 
حيػػػث ي ترػػػ  إلػػػم الٌتعطيػػػؿ  ك  يتكٌمػػػؿ  ػػػ  زو ػػػب اة بػػػوت إلػػػم حيػػػث ي ترػػػ  إلػػػم الٌتهللػػػبيً 

بػيف  بؿ يوهلل  ناػم الخػٌط الفوةػؿ بػيف الٌتهللػبيً كالٌتعطيػؿ  كي ػتوٌر ىػذلؾ  وةػ ن كالٌتو يؿأل 
   .(5)الزبرٌم كالقدرٌم  كبيف الٌرزوه كالق كط  ك   ارنووؿ بيف الغاٌك كالٌتفريط

                                                           

 .  َُٖ/ٓ بولووكردم الهللرير البغدادم  البةرم الح ف رب : كالعيكف ال ىت (ُ)
 .ِِٖ/ِْالتحرير ك الت كير: لطوهر بف نوهللكر  (ِ)
ات: اآلية ) (ّ)  (. َّ ةِّ
ات: اآلية ) (ْ)  (. َّ ةِّ
 .ِّٖ/ِْالتحرير كالت كير: لطوهر بف نوهللكر  (ٓ)
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  :و المجتم عمي الفرد  منزلة االستقامة وأىميتياثانيًا: 

 ػػ  الحػػديث  - -و بقكلػػًو زلػػة ا  ػػتقووة كوػػدل أهويترػػ - -لقػػد بػػيف  بي ػػو وحوػػد
اوؿ: اات يو ر كؿ اى اػؿ لػ   ػ  اة ػ ـ اػك ن  الذم ركاه و اـ نف  فيوف بف نبداى 

 .  (1)قل آمنت باهلل ثم استقم" ":  أ أؿ ن ً أحدان بعدؾ اوؿ
   و رو:بوب ا  تقووة تبيف و زلترو كأهويترو  ذىر  أحوديث    كردت ندة ىوو

ا ػتقيوكا كلػف تحةػكا  كاناوػكا أٌف خيػر أنوػولىـ " :اػوؿ -اى  - كؿر  ىوو ركمى أفٌ -   
 .(2)"  يحو ظ نام الكضكه إٌ  وؤوفالٌة ة  ك 

اعباااد اهلل ال "  قػػػوؿ: يػػو ر ػػػكؿ اى أكةػػػ   اػػوؿ: أراد  ػػػفرا (3)إٌف وعػػوذ بػػػف زبػػؿ ركل -   
  ؿ اى زداػوؿ: يػو ر ػك  ,"إذا أساأت فأحسان"اػوؿ: يػو ر ػكؿ اى زد ػ  اػوؿ: "تشر  بو شيئا

 .  (4)"استقم ولتحسن خمق "اوؿ: 
ميااا ك عضاااءاألإذا أصااب  اباان آدم فااإن  "أٌ ػػً اػػوؿ: - -نػػف أبػػ   ػػعيد الخػػدرمٌ  -

ن  ماااا نحااان بااا ,فإن   ,تقاااول: ات اااو اهلل فينااااف ,الم ساااان تساااتكفي إن اساااتقمت اساااتقمنا وا 
  .(5)"اعوججت اعوججنا

                                                           

   دار إحيوه التراث العرب  بيركت. ٓٔ/ُيووف  بوب زووع أكةوؼ اة  ـ  ةحيح و اـ: ىتوب اة (ُ)
 تحقيؽ: وحود  ؤاد نبد البوا : دار إحيوه الىتػب العربيػة  القزكي   يزيد بف وحود اى نبد أبك ووزة ابف:  ف ابف ووزً (ِ)

   رػك ةػحيح بطراػً  ي ظػر: زػووع ركاه ابف ووزً  كالدارو   كابف حبوف  كركاه أحوػد  ػ  و ػ دة َُُ/ُ (ِٕٕح اـ)
 .   ّٓٗ/ٗ( َْٕٗارةكؿ ح )

ق( هػػك: أبػػك نبػػد الػػرحوف وعػػوذ بػػف زبػػؿ بػػف نوػػرك بػػف أكس ار ةػػورم الخزرزػػ   ىػػوف أناػػـ  ُٖوعػػوذ بػػف زبػػؿ )ت:  (ّ) 
  ك خػم اروة بولح ؿ كالحراـ  كهك أحد ال تة الذيف زوعكا القر ف نام نرد ال ب  ةام اى نايً ك ػاـ  أ ػاـ كهػك  تػم

ال بػػ  ةػػام اى نايػػً ك ػػاـ بي ػػً كبػػيف زعفػػر بػػف أبػػ  طولػػب  كهللػػرد العقبػػة وػػع ار ةػػور ال ػػبعيف  كهللػػرد بػػدرا كأحػػدا 
كالخ ػػدؽ كالوهللػػوهد ىارػػو وػػع ر ػػكؿ اى ةػػام اى نايػػً ك ػػاـ كبع ػػً ر ػػكؿ اى  بعػػد مػػزكة تبػػكؾ  اوضػػيو كورهللػػدا رهػػؿ 

بع ت لىـ خير أها (  بق     الػيوف إلػم أف تػك   ال بػ  ةػام اى نايػً اليوف  كأر ؿ وعً ىتوبو إليرـ يقكؿ  يً: )إ   
ك اـ ككل  أبك بىر   عود إلػم الودي ػة   ػـ ىػوف وػع أبػ  نبيػدة بػف الزػراح  ػ  مػزك الهللػوـ  كلوػو أةػيب أبػك نبيػدة ) ػ  

 .ْٓ/ُطونكف نوكاس( ا تخاؼ وعوذا  كأاره نور   ووت    ذلؾ العوـ  أ ظر: طبقوت الفقروه  
ٍعبػدى  التويوػ   أبػك حػوتـ  الػدارو   البي ػت    (ْ) ةحيح ابف حبػوف: وحوػد بػف حبػوف بػف أحوػد بػف حبػوف بػف وعػوذ بػف وى

  ركاه الطبرا ػػ   ػػ  ارك ػػط  ي ظػػر: ِّٖ/ِهػػػ  َُْٖ -ُتحقيػػؽ: هللػػعيب ارر ػػؤكط: وؤ  ػػة الر ػػولة  بيػػركت ط
 . ِّ/ٖ( ُِْٖٔوزوع الزكائد كو بع الفكائد  ح راـ )

وػػوـ أحوػػد بػػف ح بػػؿ أبػػك نبػػد اى أحوػػد بػػف وحوػػد بػػف ح بػػؿ بػػف هػػ ؿ بػػف أ ػػد الهللػػيبو   تحقيػػؽ: هللػػعيب و ػػ د اة (ٓ)
  أخرزػػً التروػػذم  ػػ  زػػووع ارةػػكؿ ح َِْ/ُٖ( َُُٖٗق ح راػػـ )ُُِْ -ُارر ػػؤكط  وؤ  ػػة الر ػػولة  ط

 . ِٖٕ/ُُ( َّْٗراـ )
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 :(1)ا  تقووة(وف اآل ور كأاكاؿ العاووه كالوف ريف الكاردة    )
نػف ا  ػتقووة؟  قػوؿ:  -أبػك بىػر الةػديؽ  - ئؿ ةػديؽ اروػة كأنظورػو ا ػتقووة

 يريد ا  تقووة نام وحض التكحيد.  أف   تهللرؾ بوى هلليئو
: ا  ػػتقووة: أف ت ػػتقيـ ناػػم اروػػر كال رػػ . ك  تػػركغ - -كاػػوؿ نوػػر بػػف الخطػػوب

 ركموف ال عولب.
 وكا: أخاةكا العوؿ ى.: ا تقو- -كاوؿ ن ووف بف نفوف

: ا ػػػتقووكا: أدكا -رضػػػ  اى ن روػػػو -كابػػػف نبػػػوس - -كاػػػوؿ ناػػػ  بػػػف أبػػػ  طولػػػب
 الفرائض.

 كاوؿ الح ف: ا تقووكا نام أور اى  عواكا بطونتً  كازت بكا وعةيتً.
   بوى.كاوؿ وزوهد: ا تقووكا نام هللرودة أف   إلً إ  اى حتم لحقكا 

ةػكؿ الك ػطية دكف أةػؿ وػف أ لتػزاـ بوػ رج ا  ػتقووة هػكأف ا  ؽوػو  ػبكوف خػ ؿ 
وػػكر الػػديف القػػػكيـ   ولتي ػػير كر ػػع الحػػرج   يعتبػػػر أوػػػر وػػف أتهللػػدد أك تفػػريط كت ػػوزؿ نػػف 

كأف وػػػو يو ػػػؿ ةػػػفة وػػػف ةػػػفوت التهللػػػريع كهػػػ     ػػػرؿأت ػػػوزؿ نػػػف حىػػػـ وعػػػيف الػػػم حىػػػـ 
ركرة كهػػ  تعتبػػر دائػػرة   ػػوف الوختافػػة كالتػػ  و رػػو حػػو ت الضػػلحػػو ت اة ةالورك ػػة ورانػػو

نػػػف وػػػ رج ا  ػػػتقووة  ون رف ذلػػػؾ يعتبػػػر خركزػػػ  ا ػػػتغ لرو لتك ػػػيع الػػػدائرة ز  يزػػػك ضػػػيقة 
 .كالك طية

ا ػتقووة بػ   تػ ـز  ػ كه و تتضح ودل الع اة بيف ا  تقووة بولك طية  كه  ن اػة 
 ا تقووة.ك طية  ك  ك طية بدكف 

 :(2)ف ل  تقووة   ث درزوتأالقيـ لقد ذىر ابف  ومراتبيا:درجات االستقامة 
 ان وتزػوكز ر ػـ العاػـ ك      ا اتةػود   نوديػون  ا زترودا  تقووة نام  األولى: الدرجة

 حد ا خ ص ك  وخولفو  رج الٌ  ة.
                                                           

يوؾ   تعيف بوب حقيقودارج ال ولىيف بيف و وزؿ إيوؾ  عبد ك  (ُ)  . َُٓ/ ِ بف القيـ الزكزيً  :ة ا  تقووةاا
 . َُُ  َُٗ  َُٖ  َُٕ/ِ  الزكزيةيوؾ   تعيف:  بف القيـ ودارج ال ولىيف بيف و وزؿ إيوؾ  عبد كاا  (ِ)
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كر ػػػض الػػػدنكل       ى ػػػبو الحقيقػػػةحػػػكاؿ كهػػػ  هللػػػركد ا ػػػتقووة ار الدرجاااة الثانياااة:
 .حفظون كالبقوه وع  كر اليقظة   ت  ناوو

كبولغيبػػة نػػف تطاػػب ا  ػػتقووة بهللػػركد  ا  ػػتقووةا ػػتقووة بتػػرؾ رؤيػػة  الدرجااة الثالثااة:
 إاووة الحؽ كتقكيوً نز ا وً.  

كازترػػودنا  يػػً  كهػػك بػػذؿ  : نوػػ ن رهػػذه درزػػة تتضػػوف  ػػتة أوػػك أٌف  ابػػف القػػيـ ىوػػو ذىػػر
كالتفػػريط  -فسكهػك الزػكر ناػم الػ  -الوزرػكد  كااتةػودنا  كهػك ال ػاكؾ بػيف طر ػ  اة ػراط

  كاا ػػػراد الوعبػػػكد بػػػوةرادة كهػػػك اةخػػػ ص ككاػػػكع وػػػع وػػػو ير ػػػوً العاػػػـ بوةضػػػونة  ككاك ػػػون 
ارنوػػػوؿ ناػػػػم اروػػػػر  كهػػػػك وتوبعػػػػة ال ػػػػ ة   برػػػذه اروػػػػكر ال ػػػػتة تػػػػتـ رهػػػػؿ هػػػػذه الدرزػػػػة 

وػو خركزػون ك  ىايػون  ا تقووترـ  كبولخركج نف كاحد و رـ يخرزكف نف ا  تقووة  إوػو خركزػون   اا
 .  (1)ززئيون 

كهوػػػػو: ا اتةػػػػود  ػػػػ  ارنوػػػػوؿ كا نتةػػػػوـ  كال ػػػػاؼ يػػػػذىركف هػػػػذيف ارةػػػػايف ى يػػػػرنا
ػػو نػػف  لبول ػػ ة   ػػ ف الهللػػيطوف يهللػػـ ااػػب العبػػد كيختبػػره   ػػ ف رأ نراضن  يػػً دانيػػة لابدنػػة  كاا

ف رأىوػػوؿ ا  قيػػود لا ػػ ة  يػػً حةػػرنا ناػػم ال ػػ ة  كهللػػدة  ل  أخرزػػً نػػف ا نتةػػوـ برػػو  كاا
وػػف بػػوب ااتطونػػً ن رػػو   ػػأوره بو زترػػود  كالزػػكر ناػػم الػػ فس   طاػػب لرػػو: لػػـ يظفػػر بػػً

رػو أىوػؿ  بخيػر كطونػة  كالزيػودة كا زترػود  لػً: إف هػذا كوزوكزة حػد ا اتةػود  يرػو  اػوئ ن 
 ػػ  تفتػػر أهػػؿ الفتػػكر  ك  تػػ ـ وػػع أهػػؿ ال ػػـك   ػػ  يػػزاؿ يح ػػً كيحرضػػً  حتػػم يخرزػػً نػػف 

لؾ هػػذا اآلخػػر اركؿ خػػورج نػػف هػػذا الحػػد   ىػػذا اتةػػود  يرػػو   يخػػرج نػػف حػػدهو  ىوػػو أف 
 .(2)"خورج نف الحد اآلخر

وػػع   كهػذا حػػوؿ الخػػكارج الػػذيف يحقػر أهػػؿ ا  ػػتقووة ةػػ ترـ وػع ةػػ ترـ  كةػػيوورـ
كيتضػػح    بولتأوػػؿ  ػػ  الىػػ ـ ال ػػوبؽ تزػػد أف ن اػػة ا  ػػتقووة بولك ػػطية وتي ػػة ةػػيوورـ 

                                                           

يوؾ  عبد إيوؾ و وزؿ بيف ال ولىيف ودارج (ُ)  .َُُ  َُٗ  َُٖ  َُٕ/ِ  الزكزيً القيـ  بف:   تعيف كاا
 .َُٖ  َُٕ/ ِ الزكزية القيـ  بفودارج ال ولىيف: (ِ)
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الةػ ة ك ػوئر العبػودات أك ػ   ه ػكاهن  ػ  أداوػو اور ػو بػيف نوػؿ الوفػرط كالوغػول   ذلػؾ اذا
نف ال  ة إلم البدنػة  لىػف هػذا إلػم  ون الوعوو ت   ى  اروريف  زد أف    نواروو خركز

 .(1)بدنة التفريط كاةضونة  كاآلخر إلم بدنة الوزوكزة كاة راؼ
وػو  وو أور اى بأور إ  كلاهلليطوف  يً  زمتػوف  إوػو إلػم تفػريط  "كاوؿ بعض ال اؼ: كاا

كهػػذا التعبيػػر نػػف  ,(2)"بػػول  بأيروػػو ظفػػر  زيػػودة أك  قةػػوفإلػػم وزػػوكزة  كهػػ  اة ػػراط ك  ي
 ا  تقووة هك لب الك طية كزكهرهو كوضوك رو. 

كذىػػر بعػػض العاوػػوه أف وراتػػب ا  ػػتقووة  ػػ ث  أكلرػػو: التقػػكيـأل كهػػك تأديػػب الػػ فس  
 .    (3)قووةأل كه  تقريب ار رارك و يرو: اةاووةأل كه  ترذيب القاكب  ك ول رو: ا  ت

 : الباااياااانااايااة.ثانياً 
كلىػف  البي ية وػف وعػو   الك ػطية كوػف خػ ؿ تتبػع الوع ػم الاغػكم لافػظ تىػود تهللػذ  إفٌ 

 هذه الىاوة لرو ن اة ىبيرة بولك طية. وف خ ؿ أاكاؿ العاووه   عرؼ أفٌ 
ذلػػؾ وختةػػرا  ػػ    أزيػػده ة وػػف لػػكاـز كةػػفوت الك ػػطية  كحيػػث ذىػػرت يػػكىوػػو إف البي 

 ػػأاكؿ: إف إطػػػ ؽ لفػػػظ البي يػػة يػػػدؿ ناػػػم كاػػكع هللػػػ ه بػػػيف هللػػػيئيف أك   كبيو ػػػون  ه ػػو كضػػػكحون 
 كوع م. أهلليوه  كاد يىكف ذلؾ ح ون 

الك ػػػطية  بػػػد أف تتةػػػؼ بولبي يػػػة      ػػػو    ع ػػػ  وزػػػرد البي يػػػة  وػػػو  قػػػكؿ: إفٌ  كن ػػػد
ناػم أف هػذا  نوايػون  تعطػ  وػدلك ن  الظر ية  بؿ ارور أنوؽ وف ذلؾ  حيػث إف هػذه الىاوػة

كبرػذا تىػكف البي يػة    راط كالتفريطعد نف الغاك كالتطرؼ أك اةارور  يً انتداؿ كتكازف كبي 
ةػػفة وػػدح    وزػػرد ظػػرؼ نػػوبر كوػػف هػػذا التف ػػير زػػوهت ن اػػة البي يػػة بولك ػػطية  كاػػد 

  ػػ  ذلػػؾ   ػػ ف لرػػذا أةػػ ن وػػف العاوػػوه ربطػػكا بػػيف الك ػػطية كالبي يػػة ك  مرابػػة  رأي ػػو زورػػكران 
 ػػ  الاغػػة كا هللػػتقوؽ  ىوػػو  ػػبؽ بيػػوف ذلػػػؾ  كهػػك الوتبػػودر إلػػم ارذهػػوف ن ػػد إطػػ ؽ هػػػذه 

                                                           

 .َُٖ  َُٕ/ ِ الزكزية القيـ  بفودارج ال ولىيف:  (ُ)
 . َُٖ  َُٕ/ ِ الزكزية القيـ  بفودارج ال ولىيف: (ِ)
 .ُٗ/ُالتعريفوت: لازرزو    (ّ)
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 الىاوة.
رػػو بولك ػػطية وػػف اػػكاؿ العاوػػوه كالوف ػػريف نػػف وكضػػكع البي يػػة كن اتأك ظػػران لهللػػحة  
كهػك ىػؿ  بعض أاكاؿ العاووه    البي ية    ي ع و ه و  كل ذىر هوية حيث التعوريؼ كار

 وو   تطيع القكؿ ن ً    هذا البوب و رو:
كأ ػػػو أرل أف الك ػػػط  ػػػ  هػػػذا الوكضػػػع هػػػك " : ػػػ  تف ػػػيره وػػػو اولػػػً اةوػػػوـ الطبػػػرم - ُ

ذىػػره إ وػػو كةػػفرـ  -تعػػولم -كأرل أف اى  الك ػػط الػػذم هػػك بػػيف طػػر يف  و ػػؿ ك ػػط الػػدار
الػذم ماػكا بولترهػب   بأ رـ ك ط لتك طرـ    الديف     هـ أهؿ ماػك  يػً  ماػك ال ةػورل

كاػػكلرـ  ػػ  ني ػػم وػػو اػػولكا  يػػً  ك  هػػـ أهػػؿ تقةػػير  يػػً تقةػػير اليرػػكد الػػذيف بػػدلكا ىتػػوب 
رـ أهؿ تك ط كانتػداؿ  يػً   كةػفرـ اى  كاتاكا أ بيوههـ كىذبكا نام ربرـ كىفركا بً  كلى ٌ 

 . (1)"ىوف أحب اروكر إلم اى أك طرواى بذلؾ  إذ 
"اة  ـ ك ط  ػ  الواػؿ     نقيدة أهؿ ال  ة كالزوونة: :  ـؿ هلليخ اةواىوو  – ِ

بػػأ رـ يؤو ػػكف بػػذلؾ ىوػػو   ة  ػػ  اة ػػ ـ ىوة ػػ ـ  ػػ  الواػػؿبػػيف ارطػػراؼ الوتزوذبػػة  كال ػػ
يؤو كف بوو أخبر اى بً    ىتوبً العزيز وف مير تحريؼ ك  تعطيؿ كوػف ميػر تىييػؼ ك  

 رػـ ك ػط  ػ     ف اروػة هػ  الك ػط  ػ  اروػـتو يؿأل بػؿ هػـ الك ػط  ػ   ػرؽ اروػة ىوػو أ
كهػػـ   كأهػػؿ التو يػػؿ الوهللػػبرة  بػػوب ةػػفوت اى  ػػبحو ً كتعػػولم بػػيف أهػػؿ التعطيػػؿ الزرويػػة

كنيػػػد اى بػػػيف الورزئػػػة م بػػػيف القدريػػػة كالزبريػػػة ك ػػػ  بػػػوب بػػػوب أ عػػػوؿ اى تعػػػولك ػػػط  ػػػ  
الوعتزلػػػة يف الحركريػػة ك بػػػوب أ ػػووه اةيوػػوف كالػػديف بػػالقدريػػة كميػػرهـ ك ػػ   وػػف  كالكنيديػػة

 ػػػ ف   بػػػيف الػػػركا ض كالخػػػكارج - -ك ػػػ  أةػػػحوب ر ػػػكؿ اىكبػػػيف الورزئػػػة كالزرويػػػة 
 فػ   بػوب   عقيدة أهؿ ال  ة كالزوونة ه  نقيدة  ك طية بيف  رؽ اروة  -الفراة ال وزية

  الوهللػبرة ؿيػ  كبػيف أهػؿ التو ةيػزرولايف أهػؿ التعطيػؿ بػار ووه كالةفوت  زػد ك ػطيترـ 

                                                           

 .ُِْ/ّزووع البيوف: لطبرم  ط هللوىر   (ُ)
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 .  (1)كالزبرية ى  زد ك طيترـ بيف القدرية    بوب أ عوؿ اك 
كبو ػتقراه وكااػؼ   وػف وػداخؿ البي يػة الكاضػحة كتعتبر الك طية    هذا البوب وػدخ ن 

الفرؽ وف أبكاب العقيدة الوختافة تظرر الطر ية الهللديدة لػدل أهػؿ ارهػكاه كالبػدع  ك  تزػد 
كالزوونػة  ػ  هػذا ارةػؿ العظػيـ    وػو أف تغاػك   راة وف الفرؽ إ  كاد خولفت أهؿ ال  ة

 ػػ  زو ػػب  أك تفػػرط  ػػ  زو ػػب  كهػػذا الخاػػؿ  ػػ  التػػكازف وطػػرد ن ػػد زويػػع أهػػؿ البػػدع  ػػ  
 أبكاب ا نتقود  اؿ ذلؾ أك ى ر.

: "كاػد تقػدـ أف ديػف اى ك ػط بػيف الغػول  أيضػون  اوؿ هلليخ اة  ـ رحوً اى تعولمىوو 
لم وػػػو أوػػػر نبػػػوده بػػػأور إ  انتػػػرض الهللػػػيطوف  يػػػً بػػػأوريف    يػػػً كالزػػػو   ن ػػػً  كاى تعػػػو

وػو تفػريط  يػً ذا ىػوف اة ػ ـ  يبول  بأيروو ظفر: إوو إ ػراط  يػً  كاا  -الػذم هػك ديػف اى -كاا
  يقبؿ وف أحد  كاه  اد انترض الهلليطوف ى يرنا ووف ي ت ب إليًأل حتم أخرزً نػف ى يػر 

وة كأكرنرو ن ً  حتػم وراػكا وػف الػديف ىوػو وف هللرائعًأل بؿ أخرج طكائؼ وف أنبد هذه ار
 .(2)"يورؽ ال رـ وف الروية

 :د كا    بعض ززئيوت البي ية و روبي وو  رل أف العاووه الوعوةريف اد تح
إف الك ػػط هػػك العػػدؿ كالخيػػور  كذلػػؾ أف الزيػػودة  ":(3)ذىػػره الهللػػيخ رهللػػيد رضػػو وػػو -ُ

قةػػير  كىػػؿ وػػف اة ػػراط كالتفػػريط ناػم الوطاػػكب  ػػ  اروػػر إ ػػراط  كالػػ قص ن ػػً تفػػريط كت
ف طر ػػػ  اروػػػر  أم وػػػذوـك   ولخيػػػور هػػػك الك ػػػط بػػػي ؿ نػػػف الزػػػودة القكيوػػػة   رػػػك هللػػػريػػػو

 .  (4)"الوتك ط بي روو
                                                           

 .ُُْ/ّ تيوية ربف:وزوكع الفتوكم (ُ)
 . ِِٖ/ُق ُِْٕ -ِطريؽ الرداية: وحود ي رم  ط ك   ُّٖ/ّ تيوية ربف:وزوكع الفتوكل (ِ)
( هػك: وحوػد رهللػيد بػف ناػ  رضػو بػف وحوػد هللػوس الػديف القاوػك    البغػدادم: ةػوحب ق ُّْٓرهلليد رضو )ت:  (ّ)

ك هللػأ  وزاة )الو ور( كأحد رزوؿ اةة ح اة  و . وف الىتػوب  العاوػوه بولحػديث كاردب كالتػوريخ كالتف ػير  كلػد
   القاوكف   ـز الهلليخ وحود نبػده كتتاوػذ ناػم يديػً   و ػتقر بوةػر إلػم أف تػك    زػأة  ػ  ) ػيورة( ىػوف رازعػو 
 برػػو وػػف ال ػػكيس إلػػم القػػوهرة. كد ػػف بولقػػوهرة. أهللػػرر   ػػوره وزاػػة )الو ػػور ك تف ػػير القػػر ف الىػػريـ( كميرهػػو  ا ظػػر:

 . ُِٔ/ٔا ن ـ لازرىا    ِٖٖ/ُوهللوهير ناووه  زد كميرهـ 
 .ْ/ِ رضو رهلليد وحود( الو ور تف ير) الحىيـ القر ف تف ير (ْ)
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التك ػط أك التعػودؿ  -أم الك ػطية -ك ع ػ  برػو "كاوؿ الػدىتكر يك ػؼ القرضػوكم: -ِ
ير  كيطػرد الوقوبػؿ  كبحيػث بيف طر يف وتقوبايف أك وتفوكتيف  بحيث   ي فػرد أحػدهوو بولتػأ 

 .(1)"نايً  يأخذ أحد الطر يف أى ر وف حقً  كيطعف نام وقوباً  كيحيؼ 
ا نتػداؿ كالتػكازف بػيف أوػريف أك طػر يف بػيف إ ػراط  ه  :أف الك طيةب كايؿ أيضون  -ْ

كتفػػػريط أك ماػػػك كتقةػػػير  كهػػػذه الك ػػػطية إذف هػػػ  العػػػدؿ كالطريػػػؽ ارك ػػػط الػػػذم تزتوػػػع 
 . (2)ن ده الفضياة

 ػ  تحديػد يتضح ل ػو أف كةػفة البي يػة أوػر أ ػوس  أفٌ  وف خ ؿ وو  بؽيرل البوحث 
  كأف هؤ ه العاووه كالىتوب انتبركا هذا اروػر اضػية و ػاوة  ػ  تحديػدهـ وعو   الك طية

كتعػػريفرـ لاك ػػطية كهػػذه البي يػػة لي ػػت وزػػرد الظر يػػة  كاا وػػو هػػ  التػػ  تعطػػ  الد لػػة ناػػم 
ة كالعػػدؿ  كوػػػف  ػػـ الخيريػػة  رػػػذه هػػ  الك ػػطية الحقػػػة  كهػػذا الػػذم اػػػرره التػػكازف كا  ػػتقوو

عػو   أو اػة تكضػيحية لو  ك ػ ذىر بقيف كال حقػيف ىوػو بي ػت  ػوبقون ناووؤ و العظوـ وػف ال ػو
 و رو:  البي ية كن اترو بولك طية

كهػػك وػػو يعتبػػر اوت ونػػون نػػف الػػٌزكاج  نػػف ال  ػػوه كالعػػزكؼ نػػف الػػزكاج  ا نتػػزاؿ -ُ
ميػر هللػرن    وبػرر لػً  ان كماػك  ون كهػذا يو ػؿ  إ راطػ لغرض التفػرغ لاعبػودة أك ميرهػو  و وطاقن 
 كيقوباً الزو ب ال اب  الوتو ػؿ  ػ  اتٌبػوع الهلٌلػركات دكف كازع أك ايػد كهػك التَّفػريط   وطاقون 

كذلػػؾ بػػولزكاج الهللػػرن  كاضػػوه الهلٌلػػركة  كبػػيف الطػػر يف التك ػػط كالبي يػػة   إ ػػراط ك  تفػػريط 
 طر  كهذا هك التك ط  كهك الوهللركع.كالك 

ك زػد  ػ    ون كاا راطػ ان  رػذا يو ػؿ ماػك  –الكةػوؿ  ػ  الةػيوـ طػكاؿ العػوـ بهللػىؿ دائػـ -ِ
كهػػذا  ػػ  حػػد ذاتػػً  -الطػػرؼ اآلخػػر نػػدـ الةػػيوـ وطاقػػون    ػػرض ك   و اػػة بػػؿ يفطػػر دائوػػون 

التفػريط  ػ  الةػيوـ بي وػو يح  ػو دي  ػو الح يػؼ بولبي يػة كالتك ػط بػيف حػولت  اة ػراط ك  تفريط 
كذلػػؾ بةػػيوـ الفػػرض ناػػم وػػف كزػػب  ػػ  حقرػػو نػػدا الحػػو ت الو ػػت  وه هللػػرنون  وػػف ندوػػً 

                                                           

 . ُِٕ/ُ( الخضوئص العووة لإل  ـ: د القرضوكم ُ)
 . ُٔٓ/ُ( ودخؿ لدرا ة العقيدة اة  وية: د ن ووف زوعة ضويرية ِ)
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كالفطػػػر  -يتعاػػػؽ بولةػػػيوـ الو ػػػتحب كالو ػػػ كف إضػػػو ة إلػػػم الةػػػيوـ أحيو نػػػو كهػػػك وػػػو  قػػػط 
 هذا هك التك ط بيف اروريف. –أحيو نو
 رػػذا  –الايػػؿ بةػػكة دائوػػةايػػوـ الايػػؿ بةػػكرة وهللػػددة كذلػػؾ بولقيػػوـ ىػػؿ لياػػة رماػػب  -ّ
  ون كهػػك وػػو يعتبػػر تفريطػػ –كذلػػؾ بػػول ـك وطاقنػػو كناػػم العىػػس و ػػً نػػدـ القيػػوـ وطاقػػون  إ ػػراط 

بي وػػو تىػػكف البي يػػػة بػػيف الحػػولتيف كالزوػػػع بي روػػو بولقيػػػوـ  تػػرات كال ػػـك  خػػػرل ح ػػب القػػػدرة 
نوػوؿ ذلػؾ يعػد أك ػط اروػريف  –كالزرد كتأديػة ىػؿ ذم حػؽ حقػً  دكف تىاٌػؼ كأنػدلروو  كاا

 كهذا هك الوهللركع.
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 المبحث الثاني:
 :أسس الوسطية, في القرآن الكريم

 :واإلفراط الغمو مطم  األول:ال
 :الغمو /1
 :لغًة واصطالحا تعريف الغمو -أ

كو ػػػػً اكلػػػػً زػػػػؿ  تعريػػػػؼ الغاػػػػك لغػػػػةن: هػػػػك ا رتفػػػػوع  ػػػػ  الهللػػػػ ه كوزػػػػوكزة الحػػػػد  يػػػػً 
ْغُؾقا ِِف كن : َُ  َٓ و َأْهَؾ افؽَِتوِا  َُ [] َّٓ احَلهؼَّ ُؼقُفقا َظَذ اّللِ إِ َُ  َٓ  ِدُـُِؽْؿ َو

(1)
  أم:   تزػوكزكا الوقػدار 

كو ػػً الغاػػكة بول ػػرـ  كهػػك أف يروػػم بػػً حيػػث وػػو باػػا مػػ  يغاػػك ماػػكا كماػػكة كماػػكا  كزوػػع 
ر ػػً اػػد ارتفػػع نػػف   الغاػػكة مػػ ه كىػػؿ وػػو ارتفػػع  قػػد تغػػولم  كو ػػً اهللػػتقوؽ الهللػػ ه الغػػول 

 .  (2)حدكد ال وف
الىهللػػػؼ نػػػف ناارػػػو الغاػػػك  ػػػ  الػػػديف البحػػػث نػػػف بػػػكاطف ارهللػػػيوه ك " كاػػػوؿ ابػػػف ار يػػػر:
   .(3)"كمكاوض وتعبداترو

 اصطالحا:تعريف الغمو  - 
 :و رو لاغاكالوف ركف تعريفوت وتقوربة  ذىر
 . (4)هك الخركج نف القةد  كوفوراة العدؿ الغاك: ايؿ:
  لحػػٌد بػً  كالخػػركج حػٌد ا نتػػداؿ  يػػًالهللػػ ه  كوزػوكزة ا  ػ الغاػػٌك: هػك الوبولغػػة  كايػؿ:

 .  (5)ميره   الديف  أك     كاه ىوف ذلؾ 
ْغُؾههقا ِِف ِدُههـُِؽْؿ [] :(6)ذىػػر الهللػػعراكم  ػػ  تف ػػير اكلػػً تعػػولمىوػػو  َُ  َٓ

 :كالغاػػك هػػك ,(7)
الخػػركج نػػف حػػد ا نتػػداؿ  ػػ  الحىػػـ  رف ىػػؿ هللػػ ه لػػً ك ػػط كلػػً طر ػػوف  كن ػػدوو يو ػػؾ 

                                                           

 (. ُُٕال  وه: اآلية ) (ُ)
 .  ْْٔ/ْافراهيدم لالعيف:  (ِ)
 .  ُٖٕ/ّٗ الح ي   الرزاؽ نبد بف وحودضتوج العركس: رب  الفي (ّ)
 .  ِّٖ/ْتف ير الرامب: لألةفرو    (ْ)
   َُُٔ/ ّالتف ير القر    لاقر ف: نبد الىريـ الخطيب  (ٓ)
 .َِٖٔ/ٓتف ير الهللعراكم: لوحود وتكل  الهللعراكم  (ٔ)
  (.ُُٕال  وه: اآلية ) (ٕ)
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 .(1)كاد كاع أهؿ الىتوب    هذا  يىكف ه وؾ إ راط أك تفريط هللخص طر ون  طاب و ً أ 
 و رو:  ؼ الفقروه لاغاك نف تعريفوت أهؿ الاغة كالوف ريفيك  يخرج تعر 

هػػك وزػػوكزة الحػػٌد بػػأف ييػػزاد  ػػ  الهللػػ ه   ػػ  حوػػده أك ذٌوػػً  :كٌ : الغاػػنر ػػً ابػػف تيويػػة وػػو
 . (2)نام وو ي تحٌؽ ك حك ذلؾ

   .(3)بأ ً الوبولغة    الهلل ه كالٌتهللديد  يً بتزوكز الحدٌ الغاٌك: نرؼ ابف حزر ىوو  
يتَّضػح ل ػو أف الغاػٌك هػك: وزػوكزة  لاغاػٌك كووَّو  بؽ وف التَّعريؼ اٌلاغكم كا ةط ح  

الحػػػػٌد  ػػػػ  اروػػػػر الوهللػػػػركع  كذلػػػػؾ بولٌزيػػػػودة  يػػػػً أك الوبولغػػػػة إلػػػػم الحػػػػٌد الػػػػذم ييخرزػػػػً نػػػػف 
 الهللَّورع.الكةؼ الذم أراده كاةده 

  :يات القرآنية  الواردة في الغمواآل /2
لقد كردت بعض اآليوت القر  ية الدالة نام ال رػ  نػف الغاػك كاة ػراط بةػكرة ةػريحة 

ْغُؾقا ِِف ِدُـُِؽْؿ [:مأك ضو ية و رو: اكلً تعول َُ  َٓ و َأْهَؾ افؽَِتوِا  َُ [
(4). 
 :و رو  ذىر الوف ركف    تف ير هذه اآلية وعو   نديدة لى رو وتفقة

"يػػو أهػػؿ الىتػػوب"  يػػو أهػػؿ اة زيػػؿ وػػف  : أف الوػػراد زػػؿ   ػػوؤه بقكلػػً:الطبػػرماولػػً  وػػو
"  تغاكا    دي ىـ"  يقكؿ:   تزوكزكا الحؽ    دي ىـ  تفرطكا  يً  ك  تقكلػكا  ػ   ال ةورل

  ىػـ  ػػ  ني ػم إ ػػً ابػف اى  اػػكؿ وػ ىـ ناػػم اى ميػر الحػػؽل ني ػم ميػر الحػػؽ   ػ ف ايػػؿ
ُؼقُفهقا َظهَذ ]كلدنا  يىكف ني ػم أك ميػره وػف خاقػً لػً اب نػو اػوؿ تعػولم:رف اى لـ يتخذ  َُ  َٓ َو

] َّٓ احَلؼَّ اّللِ إِ
(5). 

كيعتبر أةؿ الغاك كوةدره     ىؿ هلل ه توور ً زوونة أك أ راد هػك بو وبػة وزػوكزة 
 . (6)حد الهلليئ الذم هك حٌده كحدكده الهللرنية

                                                           

 .َِٖٔ/ٓتف ير الهللعراكم: لوحود وتكل  الهللعراكم  (ُ)
 . ُْٗ/ُ: ربف حزر  تح البورم (ِ)
  .ِٖٕ/  ُّ : ربف حزر تح البورم (ّ)
 (. ُُٕال  وه: اآلية ) (ْ)
 (. ُُٕال  وه: اآلية ) (ٓ)
 .ُْٓ/ٗلطبرم لوحود بف زرير ا زووع البيوف: (ٔ)
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كاولػػػت   رػػػكد نػػػف ني ػػػم: إ ػػػً ابػػػف ز ػػػوكايػػػؿ: أم   تتزػػػوكزكا الحػػػدأل حيػػػث اولػػػت الي
ههَت ادَِقههقُح ِظقَقهه :ال ةػػورل: إ ػػً ابػػف اى َّٓ احَلههؼَّ إِكَّ ُؼقُفههقا َظههَذ اّللِ إِ َُ  َٓ َؿ َرُشههقُل ] َو َُ ـُ َمههْو ك اْ هه

[اّللِ
 .  (2)بأف تكحدكه  كتوزدكه كت زهكه نف الكلد كالةوحبة كالهللريؾ (1)

هو :   تف ير اكلػً تعػولم -كذىر بعضرـ َُ ْغُؾهقا ِِف ِدُهـُِؽْؿ [ ] َُ  َٓ َأْههَؾ افؽَِتهوِا 
اػوؿ:  (3)

أم   تزػوكزكا ديػػ ىـ بولبػػدع  كتعػػدلكا نػػف الحػػؽ  كهػك الىتػػوب كال ػػ ة كاةزوػػوع  وػػي ن إلػػم 
 .(4)هكل  فك ىـ

كاػػوؿ: اػػكاـ الػػديف كالػػد يو  ػػ   ػػ ث: العاػػـ كاردب كالوبػػودرة  كهػػ ؾ الػػديف كالػػد يو  ػػ  
 .  (5)ى ؿ  ث: الزرؿ كالخرؽ كال

يػػو أىٍهػػؿى اٍلًىتػػوًب   ]بػػدليؿ وػػو بعػػده:   ػػ  نتػػوب ال ةػػورل -زػػٌؿ ز لػػً -يقػػكؿ الحػػؽ
ـٍ  [ تىٍغايػكا ً ػ  ًديػً ىي

 تزػػوكزكا الحػد  يػً بونتقػودىـ  ػػ  ني ػم أ ػً اى  أك ابػف اى  اةػػدكا  (6)
ؽَّ  كهك ت زيً ًً ًإ َّ اٍلحى اىم الاَّ  . (7)كالكلد الةوحبةنف  تعظيوً  غاكا كأ رطكا  كى  تىقيكليكا نى

ُظقَهو[:اكلً تعولم  كوف اآليوت الكاردة    الغاك ََ ]َوَرْهَووكِقًَّي اْ َت
(8). 

    .(9)ه  الوغو ة    التعبد كالتقهللؼ يؿ:ا –ذىر الوف ركف وعو   ندة لارهبو ية ك 
فػرد كايػؿ: هػك الت  ز(كالوفػوك )كايؿ الرهبو ية: ه  وو ابتدنكهو وف ال يوحة    البرارم 

ك ػ   ,"" ال رىبانياة فاي اإلساالمكاػد ركم نػف ال بػ  أ ػً اػوؿ:     الديور كالةكاوع لاعبودة
 . (10)"ىبانية أمتي الجياد في سبيل اهللر "ركاية اوؿ:

                                                           

 (. ُُٕال  وه: اآلية ) (ُ)
 .ُِِ/ُوحود نبد الاطيؼ بف الخطيب لأكضح التفو ير:  (ِ)
 (. ُُٕية )ال  وه: اآل (ّ)
 . ٕٓ/ُتف ير الت ترم: رب  وحود  رؿ بف نبد اى بف يك س بف ر يع التي ترم  (ْ)
 .ٕٓ/ُالورزع ال وبؽ (ٓ)
 (. ُُٕال  وه: اآلية ) (ٔ)
 .ٔٗٓ/ُالبحر الوديد    تف ير القر ف الوزيد: رب  العبوس أحود بف وحود بف الوردم  (ٕ)
 (. ِٕالحديد: اآلية ) (ٖ)
 .َْٖٗ/ُحكود لتفو ير: ر عد أي ر ا (ٗ)
تف ير القر ف:  ب  الوظفر  و ةكر بف وحود بف نبد الزبور الوركزل ال وعو    تحقيػؽ: يو ػر بػف إبػراهيـ كم ػيـ بػف  (َُ)

 .  ّٕٗ/ٓق ُُْٖ -ُنبوس بف م يـ : دار الكطف  الريوض  ال عكدية ط
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 -نايػً ال ػ ـ -كايؿ    ارخبور: أىف  بب ابتدانرـ الرهبو يػة أىف الواػكؾ بعػد ني ػم
ب ػػ  إ ػػرائيؿ حػػيف دنػػكهـ إلػػم الحػػؽأل  قػػوؿ  بػػدلكا ديػػف ني ػػم  كاتاػػكا العبػػود كارخيػػور وػػف

ف اتاك ػػو   ي ػػع و الوقػػوـ  يوػػو بيػػ رـ كال ػػىكت   ارخيػػور  يوػػو بيػػ رـ كهػػـ الػػذيف بقػػكا إ ىرػػـ كاا
 احػؽ بعضػػرـ بػػولبرارم ك ػػوحكا  كب ػػم بعضػػرـ الةػكاوع كتفػػردكا  يرػػو لاعبػػودة   ىػػوف أةػػؿ 

 .  (1)الرهبو ية برذا ال بب
: بأف الرازح    تف ير هذه اآليػة: أف هػذه الرهبو يػة    تف يره – يد اطب –كاد ذىر

ابتػدنكهو  -نايً ال  ـ -وف بعض أتبوع ني م الت  نر رو توريخ الو يحية ىو ت اختيوران 
نػػػف أكضػػػور الحيػػػوة  كلػػػـ يىتبرػػػو اى ناػػػيرـ  وػػػف ن ػػػد أ ف ػػػرـ ابتغػػػوه رضػػػكاف اى  كابتعػػػودان 

 .(2)ابتداه
أ ف ػػػرـ ةػػػوركا وػػػرتبطيف أوػػػوـ اى بػػػأف يرنػػػكا  كلىػػػ رـ حػػػيف اختوركهػػػو كأكزبكهػػػو ناػػػم

ووػػػو  حقكارػػػو  كيحػػػو ظكا ناػػػم وقتضػػػيوترو وػػػف تطرػػػر كتر ػػػع  كا ونػػػة كنفػػػة  كذىػػػر كنبػػػودة
 .   (3)يحقؽ    أ ف رـ حقيقة التزرد ى الت  اةدكا إليرو برذه الرهبو ية الت  ابتدنكهو

 :رـ وف كزريفل ون هذا ا بتداع لارهبو ية  ذو   أف :(4)كاد ذىر الورام 
 ديف اى وو لـ يأور بً.   أ رـ ابتدنكا  -ُ
أ رـ لـ يقكوكا بوو  رضكه نام أ ف رـ ووػو زنوػكا أ ػً اربػة يقػٌربرـ إلػم ربرػـ  كاػد  -ِ

 . (5)ىوف ذلؾ ىول ذر الذم يزب رنويتً  كالعرد الذم يزب الك وه بً
نكهو لػػػػيس هػػػػذا كزػػػػوه  ػػػػ  زاد الو ػػػػير: ن ػػػػد تف ػػػػير اكلػػػػً نػػػػز كزػػػػؿ: كرهبو يػػػػة ابتػػػػد 
ناػػم وػػو اباػػً  كاا وػػو ا تةػػب بفعػػؿ وضػػور  يػػدؿ نايػػً وػػو بعػػده  تقػػديره: كابتػػدنكا  وعطك ػػون 

                                                           

 .  ّٕٗ/ٓتف ير القر ف: رب  الوظفر   (ُ)
 .  ّْٓٗ/ٔل يد اطب      ظ ؿ القر ف: (ِ)
 .  ّْٓٗ/ٔ  اطب ل يد: القر ف ظ ؿ    (ّ)
 ػػـ  َُٗٗق(: هػػك أحوػػد بػػف وةػػطفم الورامػػ : وف ػػر وةػػرم  وػػف العاوػػوه  تخػػرج بػػدار العاػػـك  ػػ ة ُُّٕالورامػػ  ) (ْ)

   بولقػوهرة  ىوف ودٌرس الهللريعة اة  وية برو  كنيف أ توذا لاعربيػة كالهللػريعة اة ػ وية بىايػة مػكردكف بػولخرطـك  كتػك 
 .  ِٖٓ/ُلً ىتب  و رو: تف ير الورام   كالح بة    اة  ـ  كالكزيز    أةكؿ الفقً  ي ظر ا ن ـ  لازرىا  

 .ُٖٔ/ِٕ : رحود بف وةطفم الورام الورام  ف يرت (ٓ)
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رهبو ية ابتدنكهو  أم: زوهكا برو وف ابؿ أ ف ػرـ  كهػ  ماػكهـ  ػ  العبػودة  كحوػؿ الوهللػوؽ 
ناػػم أ ف ػػرـ  ػػ  ا وت ػػوع نػػف الوطعػػـ كالوهللػػرب كالواػػبس كال ىػػوح  كالتعبػػد  ػػ  الزبػػوؿ وػػو 

 .  (1)وهو نايرـ أم: وو  رض وهو نايرـىتب 

ابتػػػػدنكا الرهبو يػػػػة كا قرضػػػػكا  -نايػػػػً ال ػػػػ ـ -ف الةػػػػولحيف وػػػػف اػػػػـك ني ػػػػمإكايػػػػؿ: 
نايرػػو   ػػـ زػػوه بعػػدهـ اػػـك ااتػػدكا برػػـ  ػػ  الا ػػوف  كوػػو ىػػو كا وقتػػديف برػػـ  ػػ  العوػػؿ   رػػـ 

 ػـ اػوؿ: كى يػر الذيف وو رنكهو حؽ رنويترو  اوؿ نطوه: لـ يرنكهػو ىوػو رنوهػو الحكاريػكف  
وػػػػ رـ  و ػػػػقكف كالوع ػػػػم أف بعضػػػػرـ اػػػػوـ برنويترػػػػو كى يػػػػر وػػػػ رـ أظرػػػػر الف ػػػػؽ كتػػػػرؾ تاػػػػؾ 

 .  (2)كبوط ون  الطريقة ظوهران 
: هػػػ  الوبولغػػػة  ػػػ  العبػػػودة كالريوضػػػة  كا  قطػػػوع نػػػف ال ػػػوس  "الرهبو يػػػة"كايػػػؿ وع ػػػم 

ي ور العزلة كالتبتؿ  .   (3)كاا
كهػػػػػ  الوبولغػػػػػة  ػػػػػ  العبػػػػػودة كالريوضػػػػػة  رهبو يػػػػػة وبتدنػػػػػة ناػػػػػم أ رػػػػػو وػػػػػف الوزعػػػػػك ت

كا  قطػػوع نػػف ال ػػوس  و  ػػكبة إلػػم الرهبػػوف كهػػك الوبػػولا  ػػ  الخػػكؼ وػػف رهػػب ىولخهللػػيوف 
وف خهللػ   كارئػت بولضػـ ىأ رػو و  ػكبة إلػم الرهبػوف كهػك زوػع راهػب ىراىػب كرىبػوف. وػو 

   .(4)ىتب وهو نايرـ وو  رض وهو نايرـ
تبػػػوع انػػػف التفػػػريط كالتضػػػييع ك   قػػػد  رػػػم أيضػػػون الغاػػػك  ػػػ  العبػػػودة  ىوػػػو  رػػػم اى نػػػف 

ْؾَؼهْقَن :الهللركة اوؿ تعول  َُ هَفَقاِ  َؾَقهْقَف  َوُعقا افشَّ َُّ اَلَة َوا ِهْؿ َخْؾٌػ َأَضوُظقا افدَّ
َِ ـْ َ ْع ]َؾَخَؾَػ ِم

َؽقًّو[
(5)
يىػكف   ىو كا بذلؾ ىػو ريف لعػدـ تػأديترـ كاػد  أم أهواكهو  ترىكهو أضونكا الة ة: 

ييعػٌد   تأخيرهػوهووؿ  ػ  أداه الةػ ة أك  ػ  كهذا اة دائرو    مير كاترو أ خيربتأالتضييع 
 رػػـ ا غو ػػكا  ػػ  الػػذ كب كالوعوةػػ  ىولز ػػو كهللػػرب أ هػػك :يػػةاآل هػػذهتفػػريط ك ػػبب ذلػػؾ  ػػ  

                                                           

 .ِّٖ/ْ الزكزم وحود بف الديف زووؿ الفرج رب ي ظر: زاد الو ير    ناـ التف ير:  (ُ)
  .ْْٕ/ِٗالغيب: لرازم وفوتح  (ِ)
 .ُٕٓ/ٗوحو ف التأكيؿ: القو و   (ّ)
 .َُٗ/ٓالبيضوكم  :التأكيؿ كأ رار الت زيؿ أ كار (ْ)
 (. ٗٓوريـ: اآلية ) (ٓ)
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زرػػػ ـ ياقػػػكف كادم  ػػػ   :هػػػك  رػػػـ ياقػػػكف ميػػػون: كمػػػ ه أذلػػػؾ التفػػػريط  ه  ػػػيىكف زػػػزا الخوػػػر 
 .  (1) يً

تفود وػػف وع وهػػو ال رػػ  الهللػػرن  لاوغػػو ة ك بػػذه كالتحػػذير و ػػً ت نػػدة  يػػوت ي ػػدىوػػو كر 
 : ذىر و رو  أور وف أوكر الهللريعة    أم

ـْ :اكلً تعولم ُؽهْؿ ِمه ه َفُؽهْؿ َر ف ـُْؼْ َُ َّٓ اّللَ َؾهْلُووا إَِػ افَؽْفهِػ 
وَن إِ َُ ْعُوه َُ ]َوإِِذ اْظَتَزْفُتُؿقُهْؿ َوَمهو 

ـْ َأمْ  قِّْئ َفُؽْؿ ِم تِِف َوُهَ ْؿ ِموَؾًؼو[َرْْحَ ـُ ِو
كهذه اآلية تدؿ ناػم ا نتػزاؿ كنػدـ الوخولطػة كتػرؾ   (2)

 ػػس يف ػػدكف وػػوـ هللػػيوطيف ارأوػػر بػػولوعركؼ كال ةػػح كال رػػ  نػػف الو ىػػر ك ػػتح الطريػػؽ ار
يبػػيف وػػدل الغاػػك كاة ػػراط  إذا وور ػػً الو ػػاـ نوػػ ن بعوػػـك  كهػػذا  كأخ اػػون  ةنقيػػد   ػػوفاة

ح    هللريعت و رمـ أف هللريعة وف ابا و هللرع ل و إذا لـ يكزػد كهذا مير ةحي  الافظ كو ت دان 
يوشا   ":- -   هللرن و وو يخولفً  كالعزلة    هللريعت و زػوئزة  قػط  ػ  كاػت الفػتف لقكلػً

ومواقا  القطار يفار بديناو مان أن يكاون خيار ماال المسامم غنماا يتبا  بياا شاعف الجباال 
 خػػر   ػ ألر ػً أخبػػر نوػو يىػػكف - -هػػذا الحػديث  يػً د لػػة ناػم ةػػدؽ  بكتػً (3)"الفاتن
 رـ أ ضػؿ وػف وخػولطترـ كأ ػاـ لاػديف  وػانتزاؿ ال وس ن د الفتف كالررب  ك يً أفٌ   الزووف

 ػػػ  حػػػيف  زػػػد ر ػػػكل و الىػػػريـ اػػػد بػػػيف أ ضػػػاية  كراحػػػة وػػػف وخولطػػػة ال ػػػفروه كأهػػػؿ ال ػػػكه 
الاذي يخاالط لماؤمن ا" :- -   قوؿان الوؤوف بوو يعواً كي اىً    الوزتوع وؤ ران   وتأ ر 

 .  (4)"يصبر عمي أذاىم يخالط الناس وال أذاىم خير من الذي ال ىالناس ويصبر عم
هُؾقا َوَقْ : ػ  هػذا الزو ػب اكلػً تعػولم -كوف اآليوت الدالػة أيضػون  ْْسِ ُُ ـَ إَِذا َأْكَػُؼهقا َقْ  ]َوافَّهِذُ

ههوَن َ ههْغَ َذفِههَؽ َؿَقاًمههو[ ـَ وا َو ْؼههُسُ َُ
(5)
  خػػ ؽ كالوعػػوو تتك ػػط  ػػ  ارتحػػث ناػػ  ال اآليػػة كهػػذه 

                                                           

   بتةرؼ.ُّٓ/ُٔكالتحرير كالت كير: لطوهر بف نوهللكر  ُّٖ/ّاي ر التفو ير: رب  بىر الززائرم  (ُ)
 (. ُٔالىرؼ: اآلية ) (ِ)
 .َْ/َُح البخورم  بف بطوؿ هللرح ةحي (ّ)
  كاػػوؿ ةػػوحب  ػػبؿ ال ػػ ـ: أخرزػػً ابػػف ووزػػً ب  ػػ ود َِّْ -َُٔ/ٓق َُّْ -ُ ػػ ف بػػف ووزػػً ت اآلر ػػؤكط  ط (ْ)

 .  ٕٗٔ/ِح ف  كهك ن د التروذم إ  أ ً لـ ي ـ الةحوب 
 (. ٕٔالفراوف: اآلية ) (ٓ)



95 
 

نوػػػوؿ أ ػػػراؼ وػػػف ىػػػكف اة  بوػػػو يزػػػب  عاػػػً ناػػػم الفػػػرد ون بولوػػػوؿ يعتبػػػر تفريطػػػ  وة ػػػراؼ
رف ذلػػؾ  أل فػػوؽ ناػػيرـك ػػ  الوقوبػػؿ   يةػػح التقتيػػر كالبخػػؿ ناػػم وػػف يزػػب اة  ال ػػفروه

 لػػػً  فػػػوؽ كالك ػػطلاد لػػة ناػػػ  التك ػػط كالتػػػكازف  ػػ  اة اآليػػػةوغػػو ة كاا ػػراط  كزػػػوهت هػػذه 
 هػذهي رؼ كيفػرط  ػ  إ فػوؽ الوػوؿ  كوػف بػيف    ك ًنا   ف ة كأها ؿ  يبخف بحيث وطر 
بي وػػو  زػػد الوػػدح لةػػفة    رزػػكا الطريػػؽ ال ػػكم فطػػراؼ ك ػػط كهػػـ نبػػود الرحوػػوف الػػذيار

وػػف  ون رمػػـ أ رػػو تو ػػؿ زو بػػ كهػػ  ةػػفة اةي ػػور  -ناػػيرـ اى رضػػكاف - ةػػوراتةػػؼ برػػو ار
اػػػػوؿ تعػػػػولم  ػػػػ    فػػػػوؽ بػػػػً رمػػػػـ الحوزػػػػة كالعػػػػكز بولوػػػػوؿ كاة زكا ػػػػب الغاػػػػك  ػػػػ  التةػػػػرؼ

وَن َِبِْؿ َخَدوَصٌي[:كةفرـ ـَ ْمثُِووَن َظَذ َأْكُػِقِفْؿ َوَفْق  ُُ ]َو
 قد حػوزكا برػذا العوػؿ الفػكز  ػ   ,(1)

 الد يو كارخرة.
بأنيا طاعة وقربة إلى اهلل األحاديث الدالة عمى نبذ الغمو وتركو ميما اعتقد الفرد  /3
 :عالىت

 :حوديث    هذا البوب و روألقد كردت ندة 
 -  -اػػوؿ: زػػوه    ػػة رهػػط إلػػم بيػػكت أزكاج ال بػػ  - -( نػػف أ ػػس بػػف وولػػؾُ

 - اوػو أخبػركا  ىػأ رـ تقولكهػو   قػولكا: كأيػف  حػف وػف ال بػ  - -ال بػ  ةي ألكف نف نبػود
 - م أةػػام الايػػؿ   اػػد مفػػر لػػً وػػو تقػػدـ وػػف ذ بػػً كوػػو تػػأخر؟ اػػوؿ أحػػدهـ: أوػػو أ ػػوأل  ػػ 

أبدا  كاوؿ  خر: أ و أةـك الػدهر ك  أ طػر  كاػوؿ  خػر: أ ػو أنتػزؿ ال  ػوه  ػ  أتػزكج أبػدا  
ى ألخشااكم هلل, أنتم الاذين قماتم كاذا وكاذا  أماا واهلل  إن ا" : قوؿٌ  -  - زوه  ر كؿ اى 

وأتقاااكم لااو, لكنااى أصااوم وأفطاار, وأصاامى وأرقااد, وأتاازوج النساااء, فماان رغاا  عاان ساانتى 
 .  (2)"فميس منى

مداة العقبة كهػك ناػم  -  -( الحديث الذم ركاه ابف نبوس  اوؿ: اوؿ ر كؿ اىِ
القط ل  حةم"  اقطت لً  بع حةيوت  هف حةم الخذؼ   زعؿ ي فضػرف  ػ   " واتً:

                                                           

 (. ٗالحهللر: اآلية ) (ُ)
 . ِ/ٕ( َّٔٓ) الترميب    ال ىوح  ح راـ ةحيح البخورم: ىتوب ال ىوح  بوب (ِ)
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ىفً كيقكؿ: "أو وؿ هؤ ه  ػوروكا"  ػـ اػوؿ: "أيرػو ال ػوس  إيػوىـ كالغاػك  ػ  الػديف     وػو أهاػؾ 
  . (1)"ىـ الغاك    الديفوف ىوف ابا

الػػديف وػػذوـك كالتهللػػديد  يػػً ميػػر وحوػػكد   ػػ  يتضػػح وػػف هػػذيف الحػػدي يف بػػأف الغاػػك  
 .(2)"الدين فيإياكم والغمو " :--لقكلً 
لػً  ػـ لػـ يقػدر ناػم  نايً وػف العبػودة  ودحػون  هللواون    ذا أكزب اة  وف نام  ف ً هلليئون  

ديف نػػػوـ  ػػػ  زويػػػع أ ػػكاع الغاػػػك   ػػػ  ا نتقػػػود كالغاػػػك  ػػػ  الػػ  التوػػودل  يػػػً ىػػػوف ذلػػؾ إ وػػػون 
يػوهـ  رػم  كارنووؿ  كال ةورل أى ػر ماػكان   ػ  ا نتقػدات كارنوػوؿ وػف  ػوئر الطكائػؼ  كاا

ْغُؾقا ِِف ِدُـُِؽْؿ  [اى نف الغاك    القر ف     اكلً تعولم: َُ  َٓ و َأْهَؾ افؽَِتوِا  َُ [
(3). 

غػػة  ػػ  حزػػـ الحةػػم ن ػػد روػػ  زوػػور كو و ػػبة هػػذا الحػػديث: هػػك  ػػ  وػػف أراد الوبول
بحزػة أ رػو تىػػكف   العقبػة  ػ  أيػوـ الحػج   ػأراد الػبعض الروػ  بولحزػورة الىبيػرة  ك حػك ذلػؾ

برػو الحزػوج ك ػؽ ال ػ ة  كأف ذلػؾ الغاػك   أ ران وػف الحةػم الةػغيرة التػ  يروػأباا كأنظـ 
  كذلػػػؾ كالت طػػػع  ػػػ  الػػػديف هػػػك  ػػػبب  ػػػ  هػػػ ؾ وػػػف ابا ػػػو  ىوػػػو هػػػك  ػػػ  أ عػػػوؿ ال ةػػػورل

حتم يىك كا أبعد نف الكاكع  يوو بً هاىػكا  كأف  يقتض  وف الو اويف وخولفة هديرـ وطاقون 
 . (4)الوتهللبة لرـ    بعض هديرـ  يخوؼ نايً أف يىكف هولىون 

ال تشددوا عمى أنفسكم فيشادد اهلل عمايكم, " :ؿواػ فٌ أ - -وو ركم نف ال ب  –( ّ
 :(5)"يم, فتماا  بقاياااىم فاي الصااوام  والاادياراتشااددوا عماى أنفساايم فشاادد عماي قوماااً  فاإن  

ُظقَهو [ ََ ]َوَرْهَووكِقًَّي اْ َت
(6). 

                                                           

  أخرزػً أحوػد  كابػف ووزػً  ََُٖ/ِ( َِّٗ  ف ابف ووزػً: ىتػوب الو و ػؾ  بػوب اػدر حةػم الروػ   ح راػـ ) (ُ)
   .   ْٗ/ٗ( َّّٔكال  وئ      الزووع الو  د  ح راـ )

    بؽ تخريزة. ََُٖ/ِ  ف ابف ووزً  (ِ)
 (. ُُٕال  وه: اآلية ) (ّ)
 . ِّٗ   ِّٖ/ُتضوه الةراط الو تقيـ: ربف تيوية اا (ْ)
و ػػ د ربػػ  يعاػػم: أحوػػد بػػف ناػػ  بػػف الو ي ػػم بػػف هػػ ؿ التويوػػ   تحقيػػؽ ح ػػيف  ػػايـ أ ػػد: دار الوػػأوكف لاتػػراث   (ٓ)

  أخرزً أبك داكد  وراوة الوفػوتيح هللػرح وهللػىوة الوةػوبيح: ربػ  ّٓٔ/ٔ( ّْٗٔ) ق  ح راـَُْْ -ُدوهللؽ ط 
 .ِٔٔ/ُ( ُُٖهػ ح راـ )ُِِْ -ُقورم: دار الفىر  بيركت  لب وف طالح ف الرركم ال

 (. ِٕالحديد: اآلية ) (ٔ)
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 ػػػػػ ذا حبػػػػػؿ ووػػػػػدكد بػػػػػيف  - -اػػػػػوؿ: دخػػػػػؿ ال بػػػػػ  - -( نػػػػػف أ ػػػػػس بػػػػػف وولػػػػػؾْ
 -اولكا: هذا حبؿ لزي ب  ػ ذا  تػرت تعاقػت   قػوؿ ال بػ  " ما ىذا الحبل " : ال وريتيف   قوؿ

- : "(1)", فإذا فتر فميقعدال حموه ليصل أحدكم نشاطو. 
وف ب ػ   (2)اولت: ىو ت ن دم اورأة -رض  اى ن رو -( كنف أـ الوؤو يف نوئهللةٓ  

ااػػت:    ػػة   ت ػػوـ بولايػػؿ   ػػذىر  " ؟ماان ىااذه"   قػػوؿ: - -أ ػػد   ػػدخؿ ناػػ  ر ػػكؿ اى
 .(3)"مو عميكم ما تطيقون من األعمال, فإن اهلل ال يمل حتى تمموا" وف ة ترو   قوؿ:

كناػيىـ أف   هػك ا ػـ  عػؿ أوػر بوع ػم اىفػؼ "وػً": أف لفػظ كرد    هللرح الحديث  قد 
كأزػرىـ حتػم تترىػكا العوػؿ   ػكابىـ ك  يتػرؾ  تازوكا وف ارنووؿ وو ت تطيعك ً دكف وهللػقة 

   .(4)وروؿ ربوو يؤدل إلم ترىً  روية اركاة راط    الع
ك برزػػؿ اػػوئـ  ػػ  الهللػػوس يخطػػب  إذا هػػ - -اػػوؿ: بي وػػو ال بػػ  ( نػػف ابػػف نبػػوسٔ

  أؿ ن ً؟ اولكا: هذا أبك إ ػرائيؿ  ػذر أف يقػـك  ك  يقعػد  ك  ي ػتظؿ  ك  يػتىاـ  كيةػـك  
  .(5)"مره فميتكمم, وليستظل, وليقعد, وليتم صومو" اوؿ:

  أةحوبً نػف الترهػب - -ال ب ( كاد كردت اةة    هذا الخةكص تفيد  رم ٕ
حروػكا الطيػب كالاحػـ  وػ رـ ن وػوف بػف وظعػكف  اكوػون  أفٌ  - -ال بػ باا  اوؿ أبك ا بة: 

 ذلػػػؾ كنيػػػدان   ػػػ ناػػػم الو بػػػر  أكنػػػد  - -ال بػػػ يختةػػػكا   قػػػوـ  كابػػػف و ػػػعكد كأرادكا أفٌ 
ن  ةخير الدين عناد اهلل الحنيفيا ن  أإنى لم أبعث بالرىبانية, و " :   ـ اوؿهللديدان  السامحة, وا 

عمييم, ثم قال: اعبدوا اهلل وال تشركوا بو  أىل الكتا  إنما ىمكوا بالتشديد, وشددوا فشدد
 . (6)"وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة وحجوا البيت واستقيموا يستقم لكم شيئاً 
رضػػ   -وكاػػؼ نبػػداى بػػف نوػػر  ض  الوكااػػؼ كاآل ػػور  ػػ  هػػذا الهللػػأف( كه ػػوؾ بعػػٖ

 ىػػػوف  وػػػف حبػػػً ل بيػػػً ون ك وتزػػػ -نايػػػً ال ػػػ ـ -آل ػػػور الر ػػػكؿ ون عػػػبحيػػػث ىػػػوف وت–اى ن روػػػو
                                                           

 .ّٓ/ِ( َُُٓةحيح البخورم: الترزد  بوب ايوـ الايؿ  ح راـ) (ُ)
 . ُْٔ/ُ تح البورم  بف رزب   حوبية  وف ب   ا د رض  اى ن روه  الحك ه ب ت تكيت بف حبيب ة (ِ)
 .ْٓ/ِ( ُُُٓالترزد  بوب ايوـ الايؿ  ح راـ ) ةحيح البخورم: (ّ)
 . ُْٔ/ُ تح البورم:  بف رزب  (ْ)
 . ُّْ/ٖ( َْٕٔةحيح البخورم: ىتوب اريووف كال ذر  بوب ال ذر    وو  يواؾ ك   وعةية  ح راـ) (ٓ)
ـ دار: وىتبػة الرهللػد هللرح ةحيح البخورم:  بف بطوؿ أبك الح ف بف نبد الواؾ  تحقيػؽ: أبػك توػيـ يو ػر بػف إبػراهي (ٔ)

 . َْٓ/ٖهػ ُِّْ -ِال عكدية  الريوض ط 
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يغول     التتبع ماكنا   يراه كالده نور ك  ميره وف الةحوبة   عف نبد اى بػف نوػرك بػف 
, "إناا  لتصااوم الاادىر, وتقااوم المياال " : -اػػوؿ: اػػوؿ ال بػػ  -رضػػ  اى ن روػػو -العػػوص

إنا  إذا فعمات ذلا  ىجمات لاو العاين, ونفيات لاو الانفس, ال صاام مان "  قات:  عـ  اوؿ:
" ذلا , قاال:, قمات: فاإني أطياو أكثار مان «ثالثة أيام صوم الدىر كموصام الدىر, صوم 

   .(1)", وال يفر إذا القىويفطر يوماً  كان يصوم يوماً  -عميو السالم -فصم صوم داود
 زػػد بػػأف  وكاػػؼ  -رضػػ  اى ن روػػو أزوعػػيف -كبولوقور ػػة بػػيف نبػػد اى كأبيػػً الفػػوركؽ

نبػد اى بػف نوػر   ولةػكاب الػذم ي بغػ   نور أارب إلم بوب  د الذريعة وػف وكاػؼ اب ػً
أف يىػػكف نايػػً  ػػوئر ال ػػوس هػػك وػػو  ةػػح بػػً نوػػر ال ػػوس يكوئوػػذ كلػػيس وػػو ىػػوف نايػػً اب ػػً 
نبػػد اى بػػف نوػػرأل رف هػػذا يحتػػوج إلػػم إ  ػػوف  قيػػً دايػػؽ الفقػػً حتػػم يقػػؼ ن ػػد الحػػدكد ك  

الوحبػيف إلػم أف هػذه الوحبػة التػ  اػد تػد ع بعػض  -نايً ال  ـ -يغول     وحبة الر كؿ
كهذا هػك الػذم  -نايً الة ة كال  ـ -يغولكا    وحبكبرـ ىوو  عات ال ةورل    ني م

ال تطرونااي كمااا أطاارت النصااارى عيسااى اباان "   رػػم ن ػػً الر ػػكؿ نايػػً ال ػػ ـ حػػيف اػػوؿ:
 .   (2)" مريم, إنما أنا عبد, فقولوا: عبد اهلل ورسولو

  :أسبا  الغمو /4
 :  (3)ركر الغاك كالتهللدد    ىؿ زووف كىؿ وىوفار بوب العووة    ظ

ذىػػػػر بعػػػػض البػػػػوح يف بعػػػػض أ ػػػػبوب ظرػػػػكر  زنػػػػوت الغاػػػػك كالت طػػػػع  ػػػػ  الػػػػديف بػػػػيف 
وػو تىػكف وورػدة لظرػكر هػذه  الو اويف  كه  تو ػؿ ار ػبوب العووػة )التوريخيػة( التػ  مولبػون 

 ال زنوت    أم زووف أك بيئة  كأهورو وو يأت :
العاػػػػـ الهللػػػػرن  كتدري ػػػػً لاهللػػػػبوب بولهللػػػػىؿ الوطاػػػػكب  ػػػػ  نػػػػدـ ا هتوػػػػوـ بوػػػػ رج  -ُ

                                                           

 . َْ/ّ( ُٕٕٗةحيح البخورم: الةـك  بوب حؽ ارهؿ    الةـك  ح راـ ) (ُ)
وك ػكنة: الع وػػة اةوػوـ وزػػدد العةػر وحوػػد  وةػر الػػديف ارلبػو    ورىػػز ال عوػوف لابحػػكث كالدرا ػوت اة ػػ وية  (ِ)

 . ْْٗ/ِق ُُّْ -ه  اليوف ط اكتحقيؽ التراث كالترزوة  ة عو
 . كووبعدهؤَٔ/ِ الاكيحؽ وع  بف نبدالرحووفل  تزاده رازع: وهللىاة الغاك    الديف لادىتكر (ّ)
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تاق  و وهج كناـك مير الو رج ال ايـ  أك تاقيػً نػف ميػر العاوػوه  الودارس كالزووعوت  أك
 الوهللركر لرـ بولعاـ كا زترود.

م كالرػكل أالعةػبية الحزبيػة القوئوػة ناػم الػر ظركر الخ  وت الطوئفيػة كالوذهبيػة ك  -ِ
 . عاـ الهللرن دكف ال
رـ العاوية كالهللرنية وع ااػة الوػدارس وتً قى اى    حى  هندـ الرمبة لتاق  العاـ وف العاوو -ّ

 ف  يواىػك الػذيف   الزيػؼ كالفت ػة كا لتفػوؼ حػكلرـ دنػوةكا  زػرار خاػؼ   الهللرنية الوعتدلة
 ه  كوع ذلؾ يتعوواكف وػع العاوػويؿ رمـ حدا ة   رـ  كااة تزوربرـالقا هالهلل  إ وف العاـ 

 الرأم.كمركر كيحتقركف ىؿ وف يخولفرـ     بتعوؿ
كتفهللػػػ  هللػػػيكع االف ػػػود كالظاػػػـ  ػػػ   هللػػػىولرو أ كانرػػػو ك أ ا تهللػػػور الفػػػكاحش بوختاػػػؼ -ْ

هػػػػؿ الخيػػػر كالةػػػػ ح نػػػف اروػػػػر بػػػػولوعركؼ أخػػػػر تقػػػونس ك ػػػػ  الزو ػػػب اآل الوزتوعػػػوت 
 كال ر  نف الو ىر  أك التقةير  يً  ىوو    ى ير وف الب د اة  وية.

 يعيهللػك ً ػ وية وػف الكااػع الػذم ماػب الو ػاويف بولػدكؿ اةأحبوط لدل س كاةأالي -ٓ
ويػػػة ب ػػػبب  ػػػكه اركضػػػوع ا اتةػػػودية كال يو ػػػية  ػػػ  ى يػػػر وػػػف بػػػ د أوػػػف  قػػػر كبطولػػػة ك 

 الو اويف.
ةػػػػػحوب الوعوةػػػػػ  أ ػػػػػ ـ لاوػػػػػدنكيف ن ػػػػد وػػػػػكازرترـ ااػػػػة الخبػػػػػرة  ػػػػػ  دنػػػػوة اة -ٔ

 الحىوة.ك ور الةبر كالو ىرات الذم يتطاب وعً ار
   :أ بوب ظركر الغاك كوظوهره    العةر الحديث

كالذم هك  بب وف أ ػبوب الع ػؼ  فكالوغولبيأت لظركر الغاك تكزد أ بوب خوةة هيٌ 
 :(1)بوو يأت  كاةرهوب بيف الو اويف    العةر الحديث   ر  ى يرة كوتهللوبىة تتو ؿ

كهػػك  و تػػً التهللػػريعية ابتعػػود الو ػػاويف نػػف تعػػوليـ الػػديف ا  ػػ و  بوختاػػؼ وز -(ُ
لػـ يحػدث و اػً  ػ  تػوريخ اة ػ ـ  ووػو أكاعرػـ  ػ  ضػ ؾ العػيش ك ػ  حيػوة  يو ؿ إنراضػون 

                                                           

   بتةرؼ. ٓالغاك ار بوب كالع ج:  وةر بف نبد الىريـ العقؿ  ص (ُ)
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ههِوي َؾههنِنَّ َفههُف َمِعقَشههًي َضههـًْؽو[:الهللػػقوه ىوػػو اػػوؿ تعػػولم ـْ ـْ ِذ ـْ َأْظههَوَق َظهه ]َوَمهه
يتزاػػم هػػذا  (1)

 كهللػػعكبون  نػػوت كدك ن اةنػػراض بػػأوكر ى يػػرة  ػػ  حيػػوة ى يػػر وػػف الو ػػاويف اليػػـك أ ػػرادا كزوو
 كهيئوت كوؤ  وت. 

 خػػرلةػحوب الواػؿ ارأا تهللػور الف ػود ك الظاػـ بهللػػتم ةػكره كأهللػىولً  ك ػػيطرت  –(ِ
 كن ػػػىريون   ػػػ  وةػػػولح الو ػػػاويف ااتةػػػوديون  -اليرػػػكد كال ةػػػورل كالواحػػػديف كالػػػك  ييف-وػػػف

 ن ويو.اا ك  ك يو يون 
ظاػـ الػك ة كزػكرهـ   ب  أكظاػـ الهللػعك  كالظاػـ يهللػوؿ ىػؿ أ كانػً  ػكاهن ظاػـ ار ػراد  أك

ظاـ ال وس بعضرـ لبعض  ووو ي و   أنظـ وقوةد الهللػريعة  كوػو أوػر اى بػً كأوػر بػً  أك
وػػف تحقيػػؽ العػػدؿ ك فػػ  الظاػػـ  ووػػو يي وػػ  وظػػوهر ال ػػخط كالتػػذور كالحقػػد  - -ر ػػكلً

 ػػ   فالعػػدك ناػػم الو ػػاويف   رػػـ يتػػدخاك  ة ػػ   ػػيطر  ون كهػػذا ىػػوف  ػػبب  كالتهللػػف   ػػ  ال فػػكس
هللػػػػؤكف الػػػػب د اة ػػػػ وية  كوةػػػػوئر هللػػػػعكبرو نبػػػػر ا حػػػػت ؿ  كالغػػػػزك الفىػػػػرم كاةن وػػػػ  
كا اتةػػػودم  كتحػػػت  ػػػتور الوةػػػولح الوهللػػػترىة  أك الو ظوػػػوت الدكليػػػة  ك حػػػك ذلػػػؾ ووػػػو 

كميػػر  ,تػػدانت بػػً اروػػـ ناػػم الو ػػاويف وػػف ىػػؿ حػػدب كةػػكب  بػػيف طػػووع كىوئػػد كحو ػػد
ف كالحزػػػر ناػػػيرـ  ووػػػو أدل إلػػػم تػػػذورهـ ذلػػػؾ وػػػف ةػػػكر ال ػػػيطرة   ػػػ  وةػػػوئر الو ػػػاوي

كهللعكر طكائؼ وف هللبوبرـ كو قفيرـ كأهؿ الغيرة وػ رـ بولضػيـ كاةذ ؿ كاةحبػوط كوػو ي ػتج 
 .(2)نف ذلؾ وف ردكد ار عوؿ كال خط كالع ؼ

كوػػف أهللػػىوؿ الف ػػود الػػذم  ػػبب   تهللػػور الغاػػك الف ػػود اةن وػػ   ػػ  العةػػر الحػػديث 
 ىػػؿ ذلػػؾ   ػػع هللػػبىة ا  تر ػػت كك ػػوئؿ ا تةػػوؿ الحدي ػػة كخةكةػػون بعػػد تك  -مولبػػون -ةػػور

يو ػػؿ وطيػػة الهللػػيطوف إلػػم ىػػؿ  ت ػػة كضػػ لة كبدنػػة كرذياػػة   ػػ ف ك ػػوئؿ اةنػػ ـ  ػػ  أى ػػر 
وو ت خَّر     بيؿ الهلليطوف  كه  وػف خياػً كرزاػً  ػ  الػدنكة إلػم  الب د اة  وية مولبون 

                                                           

 (. ُِْطً: اآلية ) (ُ)
  كالغاػك ار ػبوب كالعػ ج:  وةػر بػف نبػد َٔٔ/ِ الاكيحػؽ وعػ  فبػ نبػدالرحووفوهللىاة الغاك    الديف: لاػدىتكر  (ِ)

   بتةرؼ.ٓالىريـ العقؿ  ص
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لف ػػػود  كهتػػػؾ الفضػػػياة  كحػػػرب التػػػديف الضػػػ لة ك هللػػػر البدنػػػة كالز داػػػة كتػػػركيج الٌرذياػػػة كا
الحؽ كالفضياة اايؿ كبوهت زدا  ك  هللػؾ أف  كأهاً  كبولوقوبؿ   ف إ روـ اةن ـ     هللر

رة ىػػؿ وػػؤوف كحفيظػػة هػػذا الكضػػع و ىػػر نظػػيـ كوىػػر ىٌبػػور  كيعػػد أنظػػـ ا ػػتفزاز ي يػػر مٌيػػ
كميػػوب التكزيػػً ىػػؿ و ػػاـ   ػػ ذا ااتػػرف ذلػػؾ بهللػػ ه وػػف ااػػة العاػػـ كالحاػػـ كالةػػبر كالحىوػػة  

لػػػم  ػػػاؼ كالق ػػػكة  ػػػ  ارحىػػػوـ كالتعووػػػؿ  كاا الهللػػػرن  ال ػػػايـ  أدَّل ذلػػػؾ بولضػػػركرة إلػػػم الةَّ
لػػػذا  ػػػ ف نػػػ ج هػػػذه   اةحبػػػوط كالتهللػػػوـؤ كاليػػػأس ن ػػػد بعضػػػرـ  ي ػػػد ع إلػػػم التغييػػػر بع ػػػؼ

 .(1)إ  ب زالة أ بوبرو الظكاهر لف يىكف حو وون 
كوحوربػػػة الوتو ػػػىيف بوبػػػودئ    الػػػديف الزرػػػؿ بػػػولعاـ الهللػػػرن  كااػػػة الوتفقرػػػيف  ػػػ -(ّ

 الديف كتعوليوً بول  ف الىك ية:
 ولوتأوػػؿ لكااػػع أى ػػر أةػػحوب التكزرػػوت التػػ  يويػػؿ أةػػحوبرو إلػػم الغاػػك كالع ػػؼ يزػػد 
أ رػػـ يتويػػزكف بولزرػػؿ كضػػعؼ الفقػػً  ػػ  الػػديف  كضػػحولة الحةػػياة  ػػ  العاػػـك الهللػػرنية  

يى ػػػر وػػػ رـ التخػػػبط كالخاػػػط كارحىػػػوـ  حػػػيف يتةػػػدكف لألوػػػكر الىبػػػور كالوةػػػولح العظوػػػم 
 الوت رنة كالوكااؼ الوتهلل زة.

ك    فس الكات تزد التضييؽ نام الةولحيف كالوتو ىيف بول  ة  كالعاوػوه كاآلوػريف 
بولوعركؼ كال وهيف نف الو ىر  كبولوقوبؿ التوىيف رهؿ الف ؽ كالفزكر كاةلحود  ووػو يعػد 

 .(2)أنظـ ا تفزاز لذكم الغيرة كا  تقووة
وػػع وزو ػػوة العاوػػوه الهللػػػرنييف   ػػ وية الو رزػػ  لػػدل بعػػض التيػػػورات اة الخاػػؿ –(ْ

 .كازدراه وزول رـ ك رائرـ الوؤهايف كاحتقورهـ 
تبونرػػو ناػػم ا أماػػب بعػػض الفػػرؽ تعتوػػد  ػػ  و وهزرػػو ناػػم الهللػػحف العػػوطف   كتربػػ  
أذهػو رـ بور ىػور وزرد أوكر نوطفية كمويوت د يكيػة:  يو ػية كااتةػودية ك حكهػو  كتحهللػك 

                                                           

كووبعػدهو  كالغاػك ار ػبوب كالعػ ج:  وةػر َٔٔ/ِ الاكيحػؽ وعػ  بػف نبػدالرحووفوهللىاة الغاك    الػديف: لاػدىتكر (ُ)
   بتةرؼ.ٓبف نبد الىريـ العقؿ  ص

 . .ال وبقة الورازع (ِ)
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ػؿ هللػرنون  ك ػ      كالتػ  تػؤدم إلػم التةػودـ وػع الوخػولفيف بػ  حىوػةكالوفوهيـ التػ  لػـ تؤةَّ
ػػر  ػػ  أنظػػـ الكازبػػوت   ت  ػػم الغويػػوت الىبػػرل  ػػ  الػػدنكة  وػػف مػػرس  الكاػػت  ف ػػً تقةِّ

د كتحقيؽ اروػف  كالتزػر  العقيدة ال ايوة كالفقً    ديف اى تعولم  كالحرص نام الزوونة 
 .(1)حداث نام اكاند الهللرعاروف الركل كالعةبية  ك قً التعووؿ وع الوخولفيف كوع 

 ػػ   -بعاورػػـ كحىوػػترـ ك قررػػـ كتزػػوربرـ -ىوػػو أف أماػػب بػػ د الو ػػاويف تزػػد العاوػػوه
الظػف بػولى ير وػػ رـ ىػذلؾ  كبولوقوبػؿ تزػد الهللػػبوب  ي ػيئكفوعػزؿ نػف أى ػر الهللػبوب  كربوػػو 

بوعػػزؿ نػػف العاوػػوه  كربوػػو تىػػكف  ػػوعترـ  ػػ  أذهػػوف الى يػػريف بحيػػكيترـ ك هللػػوطرـ كهوػػترـ 
ناػػػم ميػػػر الحقيقػػػة  كبعػػػض ذلػػػؾ ب ػػػبب ا حػػػراؼ و ػػػوهج التربيػػػة لػػػدل بعػػػض الزوونػػػوت  
كب ػػبب ك ػػوئؿ اةنػػ ـ الوغرضػػة التػػ  تفػػرؽ بػػيف الوػػؤو يف  ووػػو أكاػػع بعػػض الهللػػبوب  ػػ  

ئرـ  كتزػوه حىػوورـ  كىػذلؾ ارحىوـ كالتةػر وت الزػوئرة كالخوطئػة التػ    تايػؽ تزػوه ناوػو
وػ رـ ي ػ ه  ه وؾ حوزز  ف   ىبير بيف ال خبة وف الهللبوب  كبػيف الو ػؤكليف  تزعػؿ ىػ ن 

  كوػف ه ػو الظف بػوآلخر  ك  يفرػـ حقيقػة وػو نايػً اآلخػر إ  نبػر ك ػوئط ميػر أوي ػة مولبػون 
 يفقد الحكار الذم هك أ وس التفوهـ كاةة ح. 

إضػػػو ة لةػػػغر ال ػػػف كااػػػة التزربػػػة  بػػػة  ػػػ  الػػػدنوة نػػػدـ تػػػكا ر الةػػػفوت الوطاك  -(ٓ
 . (2)لعدـ تحقؽ ال توئج الورزكه ون حتم تىكف  بب كهللدة الغيرة كاكة العوطفة لديرـ  العواية 

ك حػػك ذلػػؾ ووػػو هػػك وكزػػكد لػػدل بعػػض الهللػػبوب   ػػ ذا ا ضػػوؼ إلػػم هػػذه الخةػػوؿ وػػو 
نػػراض نػػف ديػػف اى  ذىرتػػً  ػػ  ار ػػبوب ارخػػرلأل وػػف  ػػكه ارحػػكاؿ  كهللػػيكع الف ػػود  كاة

 كالظاـ  كوحوربة التديف ك قداف الحكار الزود أدل ذلؾ إلم الغاك    ارحىوـ كالوكااؼ.
الفقػً  ذيف لػيس لرػـ حػظ وػف العاػـ ك التيػورات وػف الهللػبوب الػ ىوو أف بعػض اػودة بعػضو 

   ػػأ تكا بغيػػر ناػػـ  كحىوػػكا  ػػ  اروػػكر بػػ   قػػً  رػػو ن وػػ رـ رؤ ػػوه زي  الهللػػبوبً   وتخػػذ بعػػضي 

                                                           

  وةػر: كالعػ ج ار ػبوب كالغاػك  كووبعػدهؤَٔ/ِ الاكيحػؽ وعػ  بػف نبػدالرحووف لاػدىتكر: الديف    اكالغ وهللىاة (ُ)
 .بتةرؼ  ٓص  العقؿ الىريـ نبد بف

 الورازع ال وبقة.  (ِ)
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  كالتزربػػة  كالفقػػً  ككازرػػكا ارحػػداث الز ػػوـ بػػ  تزربػػة ك  رأم ك  رزػػكع إلػػم أهػػؿ العاػػـ
ذا أ تػػم بعػػض  كالػػرأم  بػػؿ ى يػػر وػػ رـ ي ػػت قص العاوػػوه كالوهللػػويخ ك  يعػػرؼ لرػػـ اػػدرهـ  كاا
الوهللويخ نام مير هكاه كوذهبً  أك بخ ؼ وكافػً أخػذ ياوػزهـ إوػو بولقةػكر أك التقةػير  

وداه ػػػػة أك العوولػػػػة  أك بول ػػػػذازة كااػػػػة الػػػػكن  كاةدراؾ  ك حػػػػك ذلػػػػؾ ووػػػػو أك بػػػػولزبف أك ال
يحةػػؿ ب هللػػونتً الفراػػة كالف ػػود العظػػيـ كمػػرس الغػػؿ ناػػم العاوػػوه كالحػػط وػػف اػػدرهـ كوػػف 

 انتبورهـ  كمير ذلؾ ووو يعكد نام الو اويف بولضرر البولا    دي رـ كد يوهـ.
ـ لاغاػك كالتطػرؼ هػك هللػدة ا زػرارههللػخوص ك ػبب  ػبوب الوػؤ رة  ػ  ارىوو أف وػف ار

الغيػػرة كاػػكة العوطفػػة لػػدل  ئػػوت وػػف الهللػػبوب كالو قفػػيف كميػػرهـ  بػػ  ناػػـ ك   قػػً ك  حىوػػة  
  لىػػف ذلػػؾ وهللػػركط وػػع العاػػـ أف الغيػػرة ناػػم وحػػوـر اى كناػػم ديػػف اى أوػػر وحوػػكد هللػػرنون 

هػػػذه الهللػػػركط أك   ػػػ ذا  قػػػدت  ة  كورانػػػوة الوةػػػولح كدره الوفو ػػػدبولحىوػػػة كالفقػػػً كالبةػػػير 
بعضػػػرو أدل ذلػػػؾ إلػػػم الغاػػػك كالت طػػػع كالهللػػػدة كالع ػػػؼ  ػػػ  وعولزػػػة اروػػػكر  كهػػػذا ووػػػو   

 .(1)ي تقيـ بً لاو اويف أور      دي رـ ك     د يوهـ
ـ بوػػػو تعاوػػػكه كاتبػػػونرـ مػػركر كتهللػػػدد بعػػػض دنػػػوة الفػػػرؽ وػػػف الوتعاوػػػيف كاىتفػػػوئر –(ٔ
 :رهكائرـ

الغاػك كالع ػؼ  ػ  بعػض  ئػوت اروػة اليػـك ادنػوه ك قةد بذلؾ أ ػً وػف أ ػبوب ظرػكر 
العاـ     حيف أ ؾ تزد أحدهـ   يعرؼ بدهيوت العاـ الهللرن  كارحىوـ كاكاند الػديف  أك 
اػػد يىػػكف ن ػػده ناػػـ اايػػؿ بػػ  أةػػكؿ ك  ضػػكابط ك   قػػً ك  رأم  ػػديد  كيظػػف أ ػػً بعاوػػً 

نػػػف  تقؿ بغػػػركره نػػػف العاوػػػوهخػػػريف   ي ػػػالقايػػػؿ ك روػػػً ال ػػػقيـ اػػػد حػػػوز ناػػػـك اركلػػػيف كاآل
ييراػػػػؾ كهىػػػذا ىػػػػوف الخػػػػكارج اركلػػػكف يػػػػدَّنكف العاػػػػـ   وكاةػػػاة طاػػػػب العاػػػػـ  ىيىٍراػػػؾ بغػػػػركره كى

 كا زترود كيتطوكلكف نام العاووه  كهـ وف أزرؿ ال وس.
اد حػذر  - -كحيث إف الخركج نف و رج ا نتداؿ    الديف الذم ىوف نايً ال ب 

                                                           

كالغاك ار ػبوب كالعػ ج:  وةػر  -كووبعدهو َٔٔ/ِ الاكيحؽ وع  بف نبدالرحووفوهللىاة الغاك    الديف: لادىتكر (ُ)
   بتةرؼ.ٓبد الىريـ العقؿ  صبف ن
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" : -اوؿ: اػوؿ ر ػكؿ اى - -ث الذم ركاه أبك هريرةوف ذلؾ    الحدي - -ال ب 
 واسااتعينوا وأبشااروا, وقاااربوا, فسااددوا غمبااو, إال أحااد الاادين يشاااد ولاان يساار, الاادين إن

 .(1)"الدلجة  من وشيء والروحة بالغدوة
كالتهللػػػدد  ػػػ  الػػػديف ى يػػػر وػػػو ي هللػػػأ نػػػف ااػػػة الفقػػػً  ػػػ  الػػػديف  كهوػػػو وػػػف أبػػػرز  ػػػووت 

   الديف كااػة الفقػً  كأماػب الػذيف ي زنػكف إلػم الغاػك كالع ػؼ اليػـك  الخكارج  أن   التهللدد
 تزد  يرـ هوتيف الخةاتيف  ك  يع   ذلىـ أ رـ خكارج  ك  أف يكةفكا برذا الكةؼ.

 :ومظاىر الغم /5
وػػػف الوظػػػوهر التػػػ  تظرػػػر ن ػػػد ا تهللػػػور ظػػػوهرة الغاػػػك بػػػيف ار ػػػراد كداخػػػؿ الوزتوعػػػوت 

 :(2)وويا 
عقوئػػػد الفو ػػػدة  كوػػػو  ػػػتج نػػػف ذلػػػؾ وػػػف ا  تػػػراؽ كالفػػػرؽ كارهػػػكاه  ى ػػػرة البػػػدع كال -1

 كالت وزع كالخةكووت    الديف.
 اةنراض نف  رج ال اؼ الةولح كزراً  أك الت ىر لً. -ِ
العاو ػػة الةػػريحة  ػػ  أى ػػر بػػ د الو ػػاويف  كالتػػ  أدت إلػػم اةنػػراض نػػف هللػػرع  -ّ

لػػػػم الحىػػػػـ بغيػػػػر وػػػػو أ ػػػػزؿ اى  كظرػػػػكر الز   داػػػػة كالتيػػػػورات الضػػػػولة  كالت ىػػػػر لاػػػػديف اى  كاا
 كالفضياة.
 هلليكع الف ود  كظركر الفكاحش كالو ىرات  كحوويترو. -ْ

إذا تػػكا رت هػػذه ار ػػبوب ك حكهػػو أك أى رهػػو  ورَّػػد هػػذا لظرػػكر الغاػػك كالت طػػع  ػػ  أم 
زووف كأم وىوف كأم وزتوع  كبخوةة إذا ا ضوؼ إلػم هػذه ار ػبوب تقةػير الػك ة كمفاػة 

وػػػوه كطػػػ ب العاػػػـ كالػػػدنوة كالوػػػربييف كاآلبػػػوه كالوتةػػػدِّريف نػػػف وعولزػػػة هػػػذه ال ػػػووت العا
                                                           

 . ُٔ/ُ( ّٗةحيح البخورم: اريووف  بوب الديف ي ر  ح راـ ) (ُ)
كووبعػدهو  كالغاػك ار ػػبوب َٔٔ/ِ الاكيحػؽ وعػػ  بػف نبػدالرحووفل  ػتزاده رازػع: وهللػىاة الغاػك  ػػ  الػديف لاػدىتكر  (ِ)

 . ٓكالع ج:  وةر بف نبد الىريـ العقؿ  ص
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  كأ بوبرو    كات وبىر.
 التعاؽ بولهللعورات كالوبودئ الرداوة كار ىور الو تكردة. -ٓ

كىؿ هذه اروكر ك حكهو ووو ي ػدرج تحػت وفرػـك اةنػراض نػف هللػرع اى  كت يػر ميػرة 
  يازػػأ إلػػم ررػػر لػػً ال ػػع  الزػػود لتغييػػر الحػػوؿ كاا ىػػور الو ىػػالهللػػبوب الوتػػديف  كحػػيف   يظ

 التةدم لرذه ا  حرا وت ب  ناـ ك  حىوة.
أى ػػػػػر الو ػػػػػاويف  ػػػػػ  التقةػػػػػير  ػػػػػ  حػػػػػؽ اى تعػػػػػولم  كارتىػػػػػوبرـ لاػػػػػذ كب  كاػػػػػكعي  -ٔ

 كالوعوة   كالو ىرات  كضعؼ وظوهر التقػكل كالػكرع كالخهللػكع  ػ  حيػوة الو ػاويف اليػـك 
 .رالظف    الغي هك ك   العاووه كىذلؾ طع رـ  

تػػػػػرؾ اروػػػػػر بػػػػػولوعركؼ كال رػػػػػ  نػػػػػف الو ىػػػػػر أك التقةػػػػػير  يػػػػػً  ػػػػػ  أى ػػػػػر بػػػػػ د  -ٕ
 الو اويف.
كتركيػػػؿ  بػػػولرأموػػػة  ػػػ   تػػػوكاهـ كو ػػػوهزرـ وػػػع ا  ػػػتبداد ار أب ػػػوه ناػػػ  التع ػػػير -ٖ
 وكر كتىفير وف خولفرـ.ار

  تكضػػح وظػػوهر الغاػػك ون وذزػػوختاػػؼ أطيو رػػو ك رارػػو  و مكتعتبػػر الخػػكارج كالهللػػيعة ناػػ
 :  (1) وف تاؾ الوظوهر الت  تبيف ماك الخكارجك 

ظػػ رـ برػػـ كوػػف  هك ػػك  الطعػػف  ػػ  ر ػػكؿ اى كىػػؿ وػػف خػػولفرـ كتضػػايارـ كتىفيػػرهـ-1
 ػػ  الحػػديث   ن ػػد تق ػػيوً لاغ ػػوئـ- نايػػة ك ػػاـةػػا  اى –طعػػ رـ  ػػ  الر ػػكؿ دليػػؿ ذلػػؾ:

كهػػػك يق ػػػـ  - - حػػػف ن ػػػد ر ػػػكؿ اىاػػػوؿ: بي وػػػو  - -الػػػذم ركاه أبػػػك  ػػػعيد الخػػػدرم
"   كهػػك رزػؿ وػػف ب ػػ  توػػيـ   قػوؿ: يػػو ر ػػكؿ اى انػػدؿ   قػػوؿ:(2)ا ػوو  أتػػوه ذك الخكيةػػرة 

 قػوؿ نوػر: يػو ر ػكؿ  ",قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل  ويم , ومن يعدل إذا لم أعدل

                                                           

 كووبعدهو. ُُٗق صُُُْ -ُالديف    العةر الحديث: لادىتكر وحود نبدالحىيـ حوود طظوهرة الغاك     (ُ)
اختاؼ الهللراح    ا ػوً:  قيػؿ: هػك ذك الخكيةػرة التويوػ   كن ػد أبػ  داكد: ا ػوً  ػو ع  كرزحػً ال ػريا   كايػؿ: ا ػوً  (ِ)

رة اليوػػو    كايػػؿ: اراػػرع بػػف حراػػكص بػػف زهيػػر ال ػػعدم  ايػػؿ: هػػك ارنرابػػ  الػػذم بػػوؿ  ػػ  الو ػػزد  كهػػك ذك الخكيةػػ
حػػوبس  كيؤيػػد ىػػكف ارنرابػػ  هػػك الػػذم بػػوؿ  ػػ  الو ػػزد وػػو ركاه ابػػف ووزػػً وػػف كزػػً  خػػر  ي ظػػر: نوػػدة القػػورم هللػػرح 

 .  َُٔ/ِِ -ٖ/ُٖةحيح البخورم 
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التو ما  دعاو, فاإن لاو أصاحابا يحقار أحادكم صا" اى  ائذف ل   يً  أضرب ن قػً؟  قػوؿ:
صااالتيم, وصاايامو ماا  صااياميم, يقاارءون القاارآن ال يجاااوز تااراقييم, يمرقااون ماان الاادين 

 .(1)"كما يمرو السيم من الرمية
وػدل التزػوكز كالطعػف  ػ  ر ػكؿ اى  – -الخكيةػرة لا بػ    يتبيف وف خطوب أبػ 
 زىم وف رب العزة كالزبركت.الوي 

رضػػػكاف اى  -بىػػػر كنوػػػر كن وػػػوف  كىػػػذلؾ حػػػولرـ  ػػػ  تىفيػػػرهـ لاخافػػػوه الراهللػػػديف أبػػػ
 ػػػـ خرزػػػكا نػػػف أويػػػر الوػػػؤو يف ناػػػ  بػػػف أبػػػ  طولػػػب بػػػؿ ك ىفٌػػػركه هػػػك كميػػػره وػػػف  -ناػػيرـ

 .-رض  اى ن رـ -الةحوبة الىراـ
 ػػ   – –ر ػػكؿ الىػػريـال ةوػػو بي ػػكهػػذا   وبولغػػة  ػػ  العبػػودات بغيػػر حػػؽ هللػػرن ال-ِ

يحقار أحادكم صاالتو  و أصاحاباً دعاو, فاإن لا"  الهللوهد  يً هك اكلػً –الحديث ال وبؽ ذىره
م  صالتيم, وصيامو م  صياميم, يقرءون القرآن ال يجاوز تراقييم, يمرقون من الادين 

 . (2)" كما يمرو السيم من الرمية
 -التضييؽ نام الو اويف كالهللدة نايرـ كو ووحة مير الو اويف بػدليؿ اػكؿ ال بػ -ّ
-:" جاااوز حناااجرىم, يمرقااون ماان ىااذا, قومااا يقاارءون القاارآن, ال ي يءإن ماان ضئضاا

اإلسااالم مااروو الساايم ماان الرميااة, يقتمااون أىاال اإلسااالم, وياادعون أىاال األوثااان, لاائن 
 .  (3)"قتمنيم قتل عادال أدركتيم 
 :  (4)كتتو ؿ    الهلليعة ى وكذج لأل راط كالغاك دف وظوهر الغاك ن إ   

 .ارئوةانتقود نةوة -1
 .ارئوةتألية بعضرـ -ِ
 نبودة القبكر.-ّ

                                                           

 .ََِ/ْ( َُّٔ) ةحيح البخورم  ىتوب الو واب  بوب ن ووت ال بكة  ح راـ (ُ)
 .  ََِ/ْ( َُّٔ) بوب ن ووت ال بكة  ح راـ ةحيح البخورم  ىتوب الو واب  (ِ)
 . ُِٕ/ٗ (ِّْٕ) ةحيح البخورم  التكحيد  بوب اكلً تعولم )تعرج الوألئىة كالركح اليً( ح راـ (ّ)
 . َُّظوهرة الغاك    الديف    العةر الحديث لادىتكر وحود نبدالحىيـ حوود  ص  (ْ)
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 تىفير وخولفيرـ.-ْ
 الوزتوعوت:ك   ور ظوهرة الغاك نام ار راد  سادسًا:

بقػػم ه ػػو يك  هالو ػاويف كوظػػوهر  أب ػػوه تهللػػور ظػػوهرة الغاػك بػػيف ا ػبوب أذىر ػو  يوػػو  ػػبؽ 
 :(1)يا     نةر و الحول  كه  ىوو  ور خةكةون اآل أهـ ذىر  أف

لػذا  زػد ابتعػود ال ػوس نػف ك   ا  ىور الضولة الرداوة كا تهللور( ضعؼ الكازع الدي   ُ
 ػ  الػديف بهللػ  كهػ   ب  ت  ػاى لعبودة اتبونرـ لطكائؼ ك رؽ ضػولة  ارتضوهالديف الذم 
 ان تىػكف أ ىػور    أك(2)"ىؿ بدنػة ضػ لة" ًف ذلؾ بقكلوحذر  بي و الىريـ  دبدع  كانبورة نف 

يركديػػػػػة اة ػػػػػ ـ  ةػػػػػ عترـ الوخػػػػػوبرات ال هذ ػػػػػوبرـ وػػػػػف أب ػػػػػوأو ػػػػػتكردة وػػػػػف الو تهللػػػػػرايف ك 
ل  الض ؿ كالهللػر بػدليؿ إكال ةرا ية بدنكا الديف كه     الحقيقة تخرزرـ وف دائرة الديف 

] َؾَؾتَّ َزاُؽقا َأَزاَغ اّللُ ُؿُؾقََبُْؿ  [:تعولم ًاكل
(3).
   

و رػ   ههللػ كهػك  أوػر مناػ ازتوػونرـاروػة كنػدـ  ه( كزكد الفراة كالهللقوؽ بػيف أب ػوِ
ًَ ِمهـُْفْؿ [ ]إِنَّ :ن ً    الديف اػوؿ تعػول  هوُكقا ِصهَقًعو َفْقه ـَ ُؿقا ِدُـَُفْؿ َو ـَ َؾوَّ افَِّذُ

كهػذا  تيزػة  (4)

لزوونترـ أك طكائفرـ كاوداترو كتىفير ىؿ وف خولفرو كهػذا بػدكرة  كالغ ةتعةب الوبتدنيف 
يااااكم ا  عمااايكم بالجماعاااة و " :ً ػػػبب أ و ػػػ   كدنػػػكل لافراػػػة التػػػ  حػػػذر و و رػػػو  بي ػػػو بقكلػػػ

 . (5)"والفرقة
( تهللكية ةكرة اة ػ ـ كالو ػاويف كالت فيػر و ػً  وػف خػ ؿ ارنوػوؿ كار عػوؿ التػ  ّ 

تقػػـك برػػو  ػػرؽ وتطر ػػة  ػػكاه اػػديوون و ػػؿ الخػػكارج كالبوط يػػة كوػػف  ػػور ناػػم  رزرػػـ  أك وػػو 

                                                           

 كووبعدهو. َٔٔ/ِف وع  الاكيحؽ وهللىاة الغاك    الديف: لادىتكر نبدالرحووف ب (ُ)
 أخرزػػة أبػػك داكد كالتروػػذم كابػػف ووزػػً كابػػف حبػػوف  ػػ  ةػػحيحً  ُٓ/ُ( ًِْ: ورزػػع  ػػوبؽ ح راػػـ) ػػ ف ابػػف ووزػػ (ِ)

 .ُٔٗ/ُ( ِْٔح )الخيرة الوررة بزكائد الو و يد العهللرة:  إتحوؼ كاوؿ التروذم: ح ف ةحيح 
 (. ٓالةَّؼ: اآلية ) (ّ)
 (. ُٗٓار عوـ: اآلية ) (ْ)
مريب   ركاه احود كالتروذم  اوؿ التروذم بعد إخراج هذا الحديث: هذا حديث ح ف ةحيح ْٓٔ/ْ  ف التروذم  (ٓ)

 . ّٖٓ/ٖ( ّْْٗح راـ):  يؿ اركطور    وف هذا الكزً 
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يحدث اليـك وف أنووؿ إرهوبية بو ػـ اة ػ ـ كهػـ  ػ  الحقيقػة أدكات وخوبراتيػة أ ػرت ناػم 
كهػـ   كأ ةػور اى  كأ ةػور الهللػريعة  كت ظػيـ الدكلػة  كدانػش  قونػدةبعض أب وه اروػة ىول

  بذلؾ يهللكهكف الديف كيردوكف اة ػ ـ بو ػـ اة ػ ـ ب ػبب وػ رزرـ الوتطػرؼ الػذم تاقػكه
كأ ػػر ناػػم أ ىػػورهـ لاغاػػك كا بتػػداع   ػػوذا ىػػوف دي  ػػو  رػػم نػػف أنوػػوؿ اػػد تػػؤدم إلػػم أنوػػوؿ 

ُظقَن :ألرً الىو ريف اوؿ تعول  كوفو د ىبيرة وف بوب  د الذرائع  ى ب َْ َُ ـَ  ُقوفقا افَِّذُ َُ  َٓ ]َو

ـْ ُدوِن اّللِ َؾَقُقههههوفقا اّللَ [ ِمهههه
(1)
 اة ػػػػػ ـةػػػػكرة  تهللػػػػكهىوػػػػو أف بعػػػػض ارنوػػػػوؿ الوتطر ػػػػة   

 انتبػورخػرل  ك ػبب ذلػؾ نػدـ كالو اويف كتطوس هػكيترـ لػتزعارـ و بػكذيف أوػوـ اروػـ ار
 تفريط أك إ راط. ية وف الديف ب و رج الك طية كالتعويش هك الغو

 ػولغ ة هػـ  ػ  الغولػػب   وػػو يرتىبك ػً( ارتىػوب الوعوةػ  كالىبػوئر دكف كنػ  لعقكبػة ْ
الوعيهللػػػية  الظػػػركؼف أزبػػػرترـ ك وعػػػكز  ف  ػػػ  حيػػػوترـ أكك ف أخ ايػػػون أك  وهللػػػاك هللػػػبوب و حر ػػػ

 ػػكف  يؤو هللػػبوب لػػديرـ وةػػولح ووديػػة يريػػدكف تحقيقرػػو   ػػ  زوونػػوت وتطر ػػة أك ل  خػػراط
 ه هللػػوإ ماروػػر إلػػةػػؿ برػػـ الوطػػوؼ  ػػ   رويػػة يلاعوػػؿ وعرػػو   فبأهػػداؼ الزوونػػة كيفرمػػك 

ىػػؿ الحقػػكؽ التػػ  يزػػب  ةهللخةػػية و حر ػػة أخ ايػػون ك ف ػػيون وتهللػػددة  ػػ  أوػػكر الػػديف وضػػيع
نػف وػ رج اى  ةنايرو إنطوئرو بوكزب الديف الح يؼ   رػ  تو ػؿ  ػ  الكااػع هللخةػية بعيػد

الزػػرائـ كااعػػة  هػػذهؿ ك رػػب ك ػػاب كميرهػػو  ك ػػ  الغولػػب تىػػكف اى وػػف اتػػ ـوػػو حػػر ترتىػػب 
كتػػرؾ أهػػؿ الهللػػرؾ كال فػػوؽ دكف أف يو ػػرـ أذل أك هللػػر وػػف أكلئػػؾ   الو ػػاويف أ ف ػػرـ مناػػ

ىماا  " م بػػيف نػػوابترـ كوػػالرـ الخو ػػر   ػػ  الحػػديث الهللػػريؼ القوئػػؿالغػػ ة الوتهللػػدديف كالػػذ
 .(2)"المتنطعون
  حًا:واصطالفراط لغًة تعريف اإل :اً ثاني

: كاة راط: هك تزوكز الحد    اروػر  الهلل هتعريؼ ا  راط لغةن : وأخكذ وف   رط  -أ   

                                                           

 (. َُٖار عوـ: اآلية ) (ُ)
 .َِٓٓ/ْ( َِٕٔةحيح و اـ: ىتوب العاـ  بوب هاؾ الوت طعكف  ح راـ ) (ِ)
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ك ػػرط هػػ  أةػػؿ ةػػحيح   يقكلػػكف: إيػػوؾ كالفػػرط  ػػ  اروػػر  كالفػػرط  أم:   تزػػوكز القػػدر
 يقػػػوؿ  رطػػػت ن ػػػً وػػػو ىرهػػػً  أم  حيتػػػً   يػػػدؿ ناػػػم إزالػػػة هللػػػ ه وػػػف وىو ػػػً كت حيتػػػً ن ػػػً

 . (1)التقةير  ر ً إذا اةر  يً  قد اعد بً نف رتبتً الت  ه  لًكىذلؾ التفريط  كهك 
التقػػدـ كوزػػوكزة الحػػد  يقػػوؿ أ ػػرط: إذا تزػػوكز الحػػد  ػػ    ػػراط هػػككاػػوؿ ابػػف  ػػورس: اة

 .(2)ارور  يقكلكف: إيوؾ كالفرط أم:   تزوكز القدر

 رضػػػػ  اى -ا ػػػـ لاخػػػػركج كالتقػػػدـ  كو ػػػػً اػػػكؿ أـ  ػػػػاوة  لعوئهللػػػة -بولضػػػػـ -كالفرطػػػة
نيااا  عاان الف رطااة فااي الاابالد", وفااي روايااة نيااا  عاان  - -إن رسااول اهلل" :-ن روػػو

 .قدـ كوزوكزة الحد   ولفرطة تع   ال بؽ كالت" الفرطة في الدين
إنااي فاارط لكاام, وأنااا شااييد " :- -كو ػً اػػكؿ ال بػػ   كايػؿ اة ػػراط: اةنزػوؿ كالتقػػدـ

نااي أع نااي واهلل ألنظاار إلااى حوضااي اآلن, وا  أو  -طياات مفاااتي  خاازائن األرضعماايكم, وا 
نااي واهلل مااا أخاااف عماايكم أن تشااركوا بعاادي, ولكاان أخاااف عماايكم أن  -مفاااتي  األرض وا 
 لىـ طيب الو زؿ كالوقوـ. رهيئ زوه وع م اكلً ) رط لىـ(:أم  وبقىـ  (3)" تنافسوا فييا
 وفرط.هلل ه زوكز ادره  رك  ؿكتقدـ  كىأ رط    ارور: إذا أ رؼ  كيقوؿ:

  اصطالحًا:فراط يف اإلتعر  - 
مير أ ػً  لـ  زد تعريفون اةط حيون لإل راط ح بوو اطاعت    الىتب الحدي ة كالقديوة 

بػأف اة ػراط هػك: الزيػودة كاة ػراؼ  ػ   يوىف ا ت بوط تعريفً وف خ ؿ التعريفػوت الاغكيػة 
لتعريػػؼ كبػػذلؾ  رػػذا ا  أك لاتعةػػب الو حػػرؼ  تيزػػةن لازرػػؿ  وقػػدار الهللػػيئ الوحػػدد هللػػرنون 

 كيو ع ميره    التعريؼ.       راؼيويز اة راط نف التفريط بقيد الزيودة كاة

                                                           

 الػرزاؽ نبػد بػف وحوػدتػوج العػركس: ربػ  الفػيض   َْٗ/ْ القزكي ػ   ورس بف أحود الح يف رب قوييس الاغة: و(ُ)
  الوعزػػـ الك ػػيط: وزوػػع الاغػػة العربيػػة بولقػػوهرة  ةبػػراهيـ وةػػطفم  أحوػػد الزيػػوت: دار الػػدنكة ِٖٓ/ُٗ الح ػػي  

    بتةرؼ.ّٖٔ/ِ
 .َْٗ/ْ القزكي   رس و بف أحود الح يف رب وعزـ وقوييس الاغة: (ِ)
 . ُٗ/ِ( ُّْْةحيح البخورم: الز وئز  بوب الة ة نام الهللريد  ح راـ) (ّ)
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 :(1)كاة راط كالتفريط لفظوف وتضوداف
كالتعػٌدم   يقػوؿ : أ رطػت  ػ   اةهللطوطك ذىر اةووـ الطبرم أف اة راط: هك اة راؼ 

 اكلؾ: إذا أ رؼ  يً كتعٌدل.
:  رطػػػت  ػػػ  هػػػذا اروػػػر حتػػػم  ػػػوت: إذا  يقػػػوؿ  كالتقةػػػير  لتػػػكا اكأوػػػو التفػػػريط:    ػػػً 
 تكا م  يً أك اٌةر. 

تفيػػػد  ػػػ  لػػػذلؾ كردت نػػػدة  يػػػوت ار  يػػػة بافػػػظ ) ػػػرط( كوهللػػػتقوترو ذىػػػر الوف ػػػركف أ رػػػو 
تفيػػد وع ػػم التفػػريط  ػػ ذىر ه ػػو اآليػػوت   خػػرمك ػػ  وكاضػػع   بعػػض اآليػػوت وع ػػم اة ػػراط

 الدالة نام وع م اة راط: و رو. 
َٓ اوؿ تعولم:  ْطَغك[]َؿو َُ ْػُوَط َظَؾْقـَو َأْو َأْن  َُ ـَو َكَخوُف َأْن  ـَو إِكَّ  َر َّ

(2). 

التعزيػػؿ  ػػ  إ ػػزاؿ العقكبػػة ابػػؿ  (3)ذىػػر الوف ػػركف أف لفػػظ )يفػػرط( ه ػػو زػػوهت بوع ػػم:
ظرػور الوعزػزة    أف تباغً ر و تؾ ك قيـ نايً الحزة كبحيث   يةبر إلم إتوػوـ الػدنكة كاا

كو ػػً زػػوه الفػػورط أم: الوتقػػدـ الوػػكرد كالو ػػزؿ    هللػػ ه   عػػؿ كأةػػاً وػػأخكذ وػػف التقػػدـ  ػػ
 .   (4)"أنا فرطكم عمى الحوض" :- -كو ً حديث ال ب 

ال وبقة كتف يرهو  زد التبويف    الوعو   كذلؾ ب بب اخت ؼ ةػيا  ةكوف خ ؿ اآلي
ف كلىػف وػػع ذلػؾ التبػػوي  كحيػث أف أم تغيػػر  ػ  الوب ػػم يػؤدم إلػػم تغيػر  ػ  الوع ػػم الافػظ 

كا خػػت ؼ  زػػد ا هللػػتراؾ الافظػػ  الهللػػووؿ لاوع يػػيف بػػوخت ؼ القػػراهة لافػػظ كتهللػػىياً  كوػػف 
بػػػػوخت ؼ القػػػػراهة  قػػػػط تتغيػػػػر : " اة ػػػػراط كالتفػػػػريط" اآليػػػػوت الوهللػػػػترىة  ػػػػ  الوع ػػػػم لافظػػػػ 

َُِدُػ َأْفِقـَُتُفُؿ افَؽهِذَا َأنَّ :كه  اكلً تعػولم وقةدهو  ْؽَوُهقَن َو َُ هُؿ احُلْقهـَك  ]َوَجَْعُؾقَن ّللِ َمو  ََلُ

ُْؿ ُمْػَوُضقَن[ ُؿ افـَّوَر َوَأَّنَّ َٓ َجَوَم َأنَّ ََلُ
(5).   

                                                           

 .  ُّْ/ُٖزووع البيوف: لطبرم  (ُ)
 (. ْٓطً: اآلية ) (ِ)
 .  َٔٓ/ُ  تي ير الىريـ الرحووف: ل عدمُّْ/ُٖزووع البيوف: لطبرم  (ّ)
 .  ُُٗ/ٖ( ٕٓٓٔـ)ةحيح البخورم: ىتوب الراوؽ  بوب    الحكض  ح را (ْ)
 (. ِٔال حؿ: اآلية ) (ٓ)
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 ػػ  اآليػػة كرد بوع ػػم الافظػػيف ناػػم اخػػت ؼ القػػراهة  " وفرطػػكف" لفػػظ  أفٌ  :ذىػػر الوف ػػركف
 كايػػؿ: وقػػدوكف إليرػػو   ون  قيػػؿ: أ رػػو بوع ػػم وتركىػػكف  يرػػو كهػػذا يعتبػػر تفريطػػ –ن ػػد القيػػراه

 .(1) راطكهك بوع م إ

كبح ػػب اػػراهة الافػػظ ن ػػد القيػػراه يختاػػؼ الوع ػػم   فػػ  اػػراهة الح ػػف البةػػرم بت ػػىيف 
" كىػػػذلؾ  ػػػ   اػػػراهة  ػػػو ع  ك تف ػػػيرهو: وعزاػػػكف إلػػػم ال ػػػور " وٍفرىطػػػكف" الفػػػوه ك ػػػتح الػػػراه 

كهػك وػف اة ػراط  ػ   بت ىيف الفوه كى ر الراهأل أم: و ر كف كوتزوكزكف الحد  " وٍفًرطكف
تػػػأت    بفػػػتح الفػػػوه كتهللػػػديد الػػػراه " وفرَّطػػػكف" بي وػػػو زػػػوه  ػػػ  اػػػرأت بعضػػػرـ  اى  وعةػػػية

   .(2) كةفرـ ه و أ رـ وقةركف بوع م التفريط 
ههوَن َأْمههُوُه ُؾُوضههوً ] :كىػػذلؾ اكلػػً تعػػولم ـَ  [َو

أم: وزػػوكزان نػػف الحػػؽ  كو ػػر ون  ػػ   –(3)
(4)فرالعةيوف كالى

. 

 ط كالتفريط:كايؿ أف تف يرهو أ رو اد تفيد الوع ييف اة را
  كهػػك وػػف التفػػريط كالتضػػييع  أك هػػ  وػػف اة ػػراط كه ىػػون   قيػػؿ: هػػ  بوع ػػم ضػػيونون 

تػؤدم إلػم اتبػوع الرػكل الوػؤدم إلػم التزػوكز  -تعػولم -كاة راؼ    ف الغفاة نف ذىػر اى
   .(5)كالتبوند نف الحؽ كالةكاب

 .  (6)التفريط كهك ضدٌ   الهلل ه  كتبديده  كتضييعً   هك اة راؼ  :كايؿ: الفرط
 منيا:ومعانيو األحاديث واآلثار الواردة في اإلفراط 

ال تطروني, كماا "  يقػكؿ: - -اوؿ:  وعت ال ب  - -نور بف الخطوب وو ركاه
                                                           

 .ُُٔ/ُالكزيز: رب  الح ف الكاحدم   (ُ)
ً يف  تحقيؽ: أبك نبد اى ح يف بف نىوهللة:  (ِ) وى تف ير القر ف العزيز: رب  نبد اى وحود الورم الوعركؼ بوبف أب  زى

  تف ػير القػر ف: تف ػير البغػكم وحيػ  وعولـ الت زيؿ  ػك   ِٕٗ/ِهػ ُِّْ -ُالفوركؽ الحدي ة  وةر القوهرة   ط
تف ػػػير الز لػػػيف: زػػػ ؿ الػػػديف وحوػػػد بػػػف أحوػػػد ك   ِٕ  ِٔ/ٓال ػػػ ة: ربػػػ  وحوػػػد الح ػػػيف بػػػف و ػػػعكد البغػػػكم  

 . ّْٓ/ُالوحا   كز ؿ الديف ال يكط  
 (. ِٖ: اآلية )الىرؼ (ّ)
 . ّٓٓ/ُق ُّّٖ-ٔأكضح التفو ير: وحود وحود نبد الاطيؼ بف الخطيب: الوطبعة الوةرية  ط (ْ)
البحػػر الوديػػد  ػػ  تف ػػير القػػر ف الوزيػػد: ربػػ  العبػػوس أحوػػد بػػف وحوػػد بػػف الورػػدم الح ػػ   تحقيػػؽ: أحوػػد نبػػد اى (ٓ)

 .ِٓٔ/ّهػ   ُُْٗط(  القوهرة )ب  –القرهلل  ر  ف: الدىتكر ح ف نبوس زى  
 . َُٔ/ٖوهرة التف ير القر    لاقر ف: نبد الىريـ الخطيب: دار الفىر العرب   الق (ٔ)
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  "  قكلػػػً: (1)"أطااارت النصاااارى ابااان ماااريم, فإنماااا أناااا عباااده, فقولاااوا عباااد اهلل, ورساااولو
هػػػك الوػػػديح  بوع ػػػم:زػػػوكزة الحػػػد  يػػػً  ػػػ  الوػػػديح كو وػػػف اةطػػػراه كهػػػك اة ػػػراط " تطرك ػػػ 

بػدنكاهـ  يػً ارلكهيػة كميػر  :أم " كماا أطارت النصاارى ابان ماريم"   بولبوطػؿ كالىػذب  يػً
 ذلؾ.

ةىووؿ الفوئدة كا تيفوه وكضكع البحث  ذىر ه و بعػض الوةػطاحوت الوعوةػرة التػ  
 و رو: ترادؼ وع م الغاك كاة راط    بعض ةكرهوو 

 ػ  ا تزوهػوت التػ   التعةػب كالوغػو ةك ةيغة وف ةػيا كه التطرؼ:وةطاح  -ُ
 ػػ  ظػػركؼ خوةػػة  يعت قرػػو الوتطػػرؼ وةػػحكبة بهللػػح وت ا فعوليػػة حػػودة يوىػػف أف ت ػػت ير

    .(2)ن يفون  ندكا يون   اكىون 
وحوكلػػة لفػػرض رأم أك  ىػػػر أك كااػػع وعػػيف نػػف طريػػػؽ  أ ػػًاػػد يفرػػـ التطػػرؼ ناػػػ    

 .  (3)كزكد درزة وف التخطيط كالت ظيـ كالت فيذ وع  تخداـ ا وليب تتةؼ بولع ؼ كالقكةا 
بػأ ً تعٌدل وو أور اى بً  كهك الٌطغيػوف الػذم  رػم  :كذىر بعض العاووه ضوبط الغاكٌ 

ال  َعَماْيك ْم َغَضابييَواَل َتْطَغاْوا فييا] اى ن ً  ػ  اكلػً: [وي َفَيحي
كبػذلؾ يتبػيف أف الحػؽ ك ػط  (4)

 .  (5)بيف ال يئتيف ةالح    وكر أك طروار ك القكؿ خيرأ راط كالتفريط بيف اة
  حكهوو.ك كالتطرؼ  " كاة راط" ىوو تتضح الع اة بيف الغاك 

 – ػ  الحقيقػة -لبيوف الع اػة بػيف الوةػطاحيف  بػد وػف بيػوف حقيقػة ىػؿ و روػو  ػولغاك
  ػولغاك  ػ  الىفػف وػ   هػك الوغػو ة  ػ   و ػً كاة ػراط  هك أنام وراتب اة راط    الزواػة

                                                           

 . ُٕٔ/ْ( ّْْٓةحيح البخورم: أحوديث ار بيوه  بوب اكلً تعول  )كاذىر    الىتوب وريـ...( ح راـ ) (ُ)
 كالدنكة كاة توه العاوية البحكث ةدارات العووة الرئو ة نف تةدر دكرية وزاة - اة  وية البحكث وزاة (ِ)

 .   بتةرؼِّٔ/ْٕ كاةرهللود كالدنكة كاة توه ويةالعا البحكث ةدارات العووة الرئو ة: كاةرهللود
هزػرم  ُِْٔربيع اآلخر  َّوزاة البحكث اآلو ية  دكر الوؤ  وت التربكية    الكاوية وف الفىر الوتطرؼ العدد (ّ)

 . ِٔص
 (. ُٖطً: اآلية ) (ْ)
 .ِٖ/ِوهللىاة الغاك    الديف: لادىتكر نبدالرحووف بف وع  الاكيحؽ  (ٓ)
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اإلفراط في مجاوزة المقادار الم عتبار شارعا فاي أمارأ مان أماور " :كاد نر  و الغاك بأ ً   يً
 .  (1)"الدين

"تطػرؼ  أتػم الطػػرؼ كتطػرؼ الهللػ ه ةػور طر ػػون   :(2)و ظػكراػوؿ ابػػف  التطػرؼ:أوػو 
ً  رػك وتطػرؼ أم زػوكز حػد ا نتػداؿ  يرػو كلػػـ ئػزػوكز حػد ا نتػداؿ  كو ػً تطػرؼ  ػ   را

 .(3)يتك ط
 لػػػػم أحػػػػد طر ػػػػ  اروػػػػر زيػػػػودة أك  قػػػػص هػػػػك ا  حيػػػػوز إالتطػػػػرؼ: ل البوحػػػػث أف ٌ كيػػػػر 

بوزػػرد البعػػد نػػف  كالوزػػوكزة  قػػطلىػػف الغاػػك أخػػص و ػػً  ػػ  الزيػػودة  الغاػػك  ػػولتطرؼ يهللػػوؿ 
 الزيودة.الك ط إلم أحد ارطراؼ كهك 

أف الع اػػػة بي روػػػو بأ رػػػو ن اػػػة خةػػػكص كنوػػػـك   ىػػػؿ ماػػػك هػػػك  يػػػرل البوحػػػثىوػػػو 
 ػػولغاك أخػػٌص وػػف التطػػرؼأل رف الغاػػك هػػك وزػػوكزة الحػػدِّ  س ىػػؿ تطػػرؼو ماػػكان تطػػرؼ  كلػػي

بي وػػو  زػػد التطػػرؼ بأ ػػً: وزػػوكزة الحػػدِّ الطبيعػػ   ػػ  الزيػػودة أك  الطبيعػػ   ػػ  الزيػػودة  قػػط 
    أك بعبػػورة أخػػرلأك تفريطػػون  الػػ قص   ولبعػػد نػػف التك ػػط كا نتػػداؿ إوػػو أف يىػػكف إ راطػػون 

 أك  قةو   كاه ىوف ماكا أـ    إذ العبرة بباكغ أحد طر   ارور.   زيودةأك إيزوبون   ابون 
 مصطم  التنط : -2

كهػػك وػػو ظرػػر وػػف الغػػور ارناػػم  كهػػ   الت طػػع  ػػ  الاغػػة: وةػػدر  طػػع بولى ػػر: -أ
 ػػ  الىػػ ـ:   كالت طػػع  الزاػػدة الوازاػػة بعظػػـ الخايقػػوه  يرػػو   ػػور ىػػولتحزيز  كالزوػػع ال طػػكع

الغػػولكف  كهػػـ الوتعوقػػكف (4)"هاػػؾ الوت طعػػكف"اػػت: ك ػػ  الحػػديث: يػػً  وػػأخكذ و ػػً االتعوػػؽ 
                                                           

ة أ ػػػر القػػػر ف الىػػػريـ  ػػػ  تحقيػػػؽ الك ػػػطية كد ػػػع الغاػػػك وزوكنػػػة وػػػف العاوػػػوه: كزارة الهللػػػئكف اة ػػػ وية بحػػػكث  ػػػدك  (ُ)
 . َُٖ/ُق ُِْٓ -ِكاركاوؼ كالدنكة كاةرهللود  الوواىة العربية ال عكدية  ط

 ع الركيف ار ةورم و ظكر ابف الديف زووؿ  نا  بف وىـر بف الفضؿ وحود أب  ( هك:هػُُٕ)وىٍ ظيكر بفأ (ِ)
: كايؿ) بوةر كلد  ار ةورم  وبت بف ركيفع   ؿ وف  الحزة الاغكم اةووـ: (العرب ل وف) ةوحب اة ريق  

  يرو   تك   وةر إلم كنود  طراباس    القضوه كل   ـ. بولقوهرة اة هللوه ديكاف    كخدـ( الغرب طراباس   
 . َُٖ/ٕلازرىا    ارن ـ نوره  خر    كنو  وزاد  خو ووئة  حك بخطً ترؾ كاد

 .   بتةرؼُّٔٗ/ِ  وعزـ الاغة العربية الوعوةرة: د. أحود وختورُِٕ/ٗرل وف العرب: ابف و ظك  (ّ)
 .  َِٓٓ/ْالو  د الةحيح الوختةر و اـ بف الحزوج أبك الح ف القهلليرم ال ي وبكرم  (ْ)
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 .(1)كيىكف: الذيف يتىاوكف بأاةم حاكارـ تىبرا  الوزوكزكف حدكد الهللريعة
 أما تعريف التنط  اصطالحًا:  - 

 .(2)ايؿ: الت طع هك: الوبولغة كالتىاؼ    اروكر اك ن ك ع ن 
هػـ  ف:ك كالوت طعػ ث تتزػوكز حػدكد الهللػرع الوغو ة  ػ  العبػودة بحيػ :الت طع هك كايؿ: 

 .(3)ف    نبودترـ بحيث تخرج نف اكا يف الهللرعك غولوال
كالت   ر  ن رو الهللػرع كوػف تاػؾ اردلػة وػو كرد  ػ   الغاككالت طع وف ارلفوظ الوراد ة 

 اولرو    و. (4)"هاؾ الوت طعكف" :- -اى  اوؿ: اوؿ ر كؿ اى ركاه نبدالحديث الذم 
أم: الوتعوقكف الغولكف الوزػوكزكف الحػدكد كالوبػولغكف " الوت طعكف هاؾ" بػػ د  ولوقةك 

   نبودترـ بحيث يخرزكف نف اكا يف الهللريعة أاكا ن كأ عو ن أم هاىكا    الديف ىوو هاػؾ 
   .(5)الرهبو ية ك حكهـ

 اإلرىا : -3
 تعريف اإلرىا  في المغة: -أ

 إذا أخفتػػػػػً  كرهبػػػػػون  أرهبػػػػػت    ػػػػػون ك   وػػػػػأخكذ وػػػػػف رهػػػػػب: رهبػػػػػت الهللػػػػػ ه  أم: خفتػػػػػً 
كو ػػػً زػػػوهت الرهبو يػػػة: كهػػػ    كتقػػػكؿ: أرهبػػػً كا ػػػترهبً  إذا أخو ػػػً  بولتحريػػػؾ  أم خػػػوؼ

 . (6) وةدر راهب
 أما تعريف اإلرىا  في االصطالح:  - 

إف ظػػػػوهرة اةرهػػػػوب كوةػػػػطاحً لػػػػـ يػػػػدرس ن ػػػػد الفقرػػػػوه كالوف ػػػػريف كميػػػػرهـ القػػػػدووه 
                                                           

 .  ِِٔ/ِِ  الح ي   وحودكتوج العركس  رب  الفيض  َُٓ/ِ رركمترذيب الاغة: رب  و ةكر ال (ُ)
دليؿ الفولحيف لطرؽ ريوض الةولحيف: وحود نا  البىرم انت م برو: خايؿ وػأوكف هللػيحو: دار الوعر ػة لاطبونػة كال هللػر (ِ)

   بتةرؼ. ِٓٓ/ٖهػ ُِْٓ -ْكالتكزيع  بيركت  لب وف ط
   بتةرؼ. َْٖ/ِالتي ير    هللرح الزووع الةغير  (ّ)
ف الحزوج أبك الح ف القهلليرم ال ي وبكرم  تحقيؽ: وحود  ػؤاد نبػد البػوا : دار إحيػوه الو  د الةحيح الوختةر و اـ ب (ْ)

 .  َِٓٓ/ْالتراث العرب  
 بتةرؼ.  َْٖ/ِهػ َُْٖ -ّالريوض ط –و ع الحدادم: وىتبة اةووـ الهللبهللرح الزووع الةغير: زيف الديف  التي ير(ٓ)
وقػػوييس الاغػػة: ك   َُْ/ُ العربيػػة: ربػػ   ةػػر الفػػوراب : حوحالةػػحوح تػػوج الاغػػة كةػػك   ْٕ/ْافراهيػػدم لالعػػيف:  (ٔ)

   بتةرؼ. ّٕٓ/ِ  الح ي   الرزاؽ نبد بف وحودتوج العركس: رب  الفيضك   ْْٕ/ِربف  ورس 
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و ػػتقاة بعي رػػو  كظركرهػػو  ػػ  هػػذا العةػػر   تخاػػك وػػف أف  اراػػدويف  كلػػـ يفػػرد لػػً درا ػػة
تىػػػػكف ازترػػػػوداتو وعوةػػػػرة وػػػػف لػػػػدف بعػػػػض الفقرػػػػوه الوعوةػػػػريف الػػػػذيف أ تػػػػكا بتزريوػػػػً أك 

 .  بوبورىتً
هػو هوف و ظكر دكلػ  لاػدكؿ الرانيػة لا ػ ـ ل زنػوت كرمبػوت يريػدكف إو  يرل البوحث

فػوؽ  ػ  إيزػود تعريػؼ وػو ع زػووع  كاػد نام الدكؿ الضعيفة  كلذلؾ تزد التخػبط كنػدـ ا ت
أك ةػد  فَّ وػو يعتبػره بعضػرـ إرهوبنػو  يػراه  خػركف وقوكوػةن وهللػركنةن أيرزع ال بب  ػ  ذلػؾ 

ػػو نػػف الحقػػكؽ الهللػػرنيَّة الو ػػاكبة ك ػػكاهو  بػػؿ إف وػػو يػػراه  نػػدكاف داخاػػ  أك خػػورز   كد ونن
ػػػػو نػػػػف حوػػػػم الػػػػدالػػػػ يف كالعقيػػػػدة كالعػػػػرض بعض أ ػػػػً إرهوبنػػػػو  يعػػػػدُّه اآلخػػػػركف زرػػػػودنا كد ونن

 كاررض. 
كوػػف ه ػػو يزػػدر ب ػػو أف   ػػتعرض تعػػريفيف وعوةػػريف لإلرهػػوب  عتبرهوػػو وروػػيف بحىػػـ 

 :(1)وةدرهوو كوىو ة كاضعيروو التهللريعيَّة    العولـ الوعوةر
وزوػػػػع البحػػػػكث اة ػػػػ ويَّة بولقػػػػوهرة  ػػػػ  اآلك ػػػػة  هوػػػػو أكرد رػػػػك  :أمااااا التعريااااف األول
ك تركيع اآلو يف  كتدوير وةولحرـ كوقكوػوت حيػوترـ  كا نتػداه ه" ارخيرة  بأف اةرهوب:

 ."نام أوكالرـ كأنراضرـ كحريوترـ كىراوترـ اة  و يَّة بغينو كاا  ودنا    اررض 
 رػك التعريػؼ الػذم يتب ػوه وىتػب التحقيقػوت الفيػدرالٌ  اروريىػٌ   :وأما التعريف الثاني 

FBI ػػػتخداـ ميػػػر القػػػو ك   لاقػػػكة أك الع ػػػؼ ضػػػدَّ نبػػػورة نػػػف ا "  :بأ ػػػًاةرهػػػوب:    عػػػرؼ 
ار ػػراد كالووتاىػػوت ةزبػػور أك إرمػػوـ حىكوػػة أك وزتوػػع وػػد ٍ  لتحقيػػؽ أهػػداؼو  يو ػػيَّة أك 

 ."ازتوونيَّة 
ه ارهػػػوب وػػف زاكيػػػة وغػػويرة لوػػػو يػػػر  وػػف خػػػ ؿ تعريػػؼ وزوػػػع البحػػكث   زػػػد ت ػػوكؿ اة 

ر بػػػأفَّ اةرهػػػوب تخكيػػػؼه كتر  وىتػػػب التحقيقػػػوت  كيػػػعه لآلو ػػػيف وػػػف أزػػػؿ البغػػػ  كالعػػػدكاف اػػػرَّ
كاة  ػػود  ػػ  اررض  كب ػػوهن ناػػم هػػذا     َّػػً حػػراـه   يقػػرُّه هللػػرع وػػف الهللػػرائع ال ػػووكيَّة  أوػػو 

                                                           

وةطاح اةرهوب كحىوً اراهة  قدية    الوفرـك كالحىـ وػف و ظػكر هللػرن : أ. د. اطػب وةػطفم  ػو ك  الىتػوب   (ُ)
   بتةرؼ. ٗ/ُركاوؼ ال عكدية بدكف بيو وت و هللكر نام وكاع كزارة ا
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تعريػػػؼ وىتػػػب التحقيقػػػوت  قػػػد نػػػدَّه ا ػػػتخداونو ميػػػر اػػػو ك ٍ  لاقػػػكَّة كالع ػػػؼ ضػػػدَّ ارهللػػػخوص 
نيَّػػػةو  كيع ػػػ  هػػػذا أفَّ أك ازتوو كالوزتوعػػػوت كالحىكوػػػوت وػػػف أزػػػؿ تحقيػػػؽ أهػػػداؼو  يو ػػػيَّةو 

 أم وخولفة لاقو كف يعتبر زريوةه يعواب نايرو  ونارو. اةرهوب 
 :(1)كاد ا تقد بعض البوح يف هذيف التعريفيف وف ندة زروت

  ة كوىو ػػة الهللػػخص  ػػ  ىػػ  التعػػريفيفالعوكويَّػػة كاةطػػ ؽ  ػػ  طبيعػػة الظػػوهر  األولااى:
و ظكوػػػة اروػػػوف وػػػف الو ظػػػكر اة ػػػ و ِّ أك وػػػف طبيعػػػة كوىو ػػػة الورهػػػب  ػػػ   يحػػػددا اػػػـ  

الو ظػػكر القػػو ك     تعريػػؼ الوزوػػع اهػػتـ  بونتبػػور أفَّ اةرهػػوب تركيػػع لآلو ػػيف  كلػػـ يحػػدِّد 
وةدر ارووف كودل ا تحقوؽ كندـ ا ػتحقوؽ أكلئػؾ ارهللػخوص   ػ  الو ظػكر اة ػ و   

اػػػو ك  ِّ لاقػػكَّة  كلػػػـ يحػػػدِّد  بي وػػو نػػػٌد تعريػػؼ وىتػػػب التحقيقػػوت ىػػػؿ اةرهػػوب ا ػػػتخداونو ميػػر
الوعيػػور الػػذم ي ػػت د إليػػً  ػػ  تحديػػد او ك يَّػػة كنػػدـ او ك يَّػػة ا ػػتخداـ القػػكَّة  ىوػػو أ َّػػً تزػػوكز 
تحديػػػد وػػػدل ا ػػػتحقوؽ كنػػػدـ ا ػػػتحقوؽ أكلئػػػؾ ارهللػػػخوص الورهػػػكبيف اروػػػوف وػػػف الو ظػػػكر 

 .  القو ك  ِّ
هػػداؼ اةرهػػوب ىػػؿِّ اةرهػػوب نوكويػػة أهػػداؼ اةرهػػوب: حيػػث إ َّروػػو زعػػ  أ الثانيااة:

أهػػدا نو ميػػر وهللػػركنةو  كبولتػػول    ػػ ٌف تعريػػؼ الوزوػػع حةػػر أهػػداؼ كمويػػوت اةرهػػوب  ػػ  
كلػػػـ يت ػػػوكؿ تاػػػؾ العوايػػػوت التػػػ  تتب وهػػػو الو ظوػػػوت  البغػػػ  كالعػػػدكاف كا   ػػػودن  ػػػ  اررض 

 رهوبية ضد الود ييف كالع ىرييف اآلو يف.كالزوونوت اة
تب التحقيقوت أف أهداؼ اةرهوب ترزػع لهللخةػية الفونػؿ كهػ  بي وو انتبر تعريؼ وى

 –ي ػػػػعم اةرهػػػػوب ُّ إلػػػػم تحقيقرػػػػو  كلػػػػـ يبػػػػيِّف  أك  يو ػػػػيةإوػػػػو أف تىػػػػكف أهػػػػدا نو ازتوونيَّػػػػة 
 كهك ودل وهللركنيَّة تاؾ ارهداؼ كندـ وهللركنيَّترو. -ون ورو ون كتزوهؿ زو ب

رة  ػػػػوكؿ الوةػػػػطاح وػػػػف  ظػػػػكهػػػػك أف التعريػػػػؼ اركؿ ت ون  ول ػػػػ ان كيوى  ػػػػو أف  ضػػػػيؼ  قػػػػد
كلػػذلؾ  بي وػػو التعريػػؼ ارخػػر   حػػم ال ظريػػة الهللخةػػية لػػذات الفونػػؿ   وكضػػكنية ىظػػوهرة

                                                           

وةطاح اةرهوب كحىوً اراهة  قدية    الوفرـك كالحىـ وػف و ظػكر هللػرن : أ. د. اطػب وةػطفم  ػو ك  الىتػوب  (ُ) 
    بتةرؼ. ُِ  ُُ/ُو هللكر نام وكاع كزارة اركاوؼ ال عكدية بدكف بيو وت 
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حرل أف يهللتوؿ التعريػؼ ناػم التفريػؽو بػيف وػف يزػكز كىوف ار زوهت التعريفوت وحؿ  قد 
فريػؽ   كبيف وف   يزكز إرهوبً نق  كهللرنو  ذلؾ رفَّ ندـ التكهللرنون  إرهوبً كتركيعً نق ن 

ػو و  ػوبنو   يوىػف ضػبط حىػـو ناوػٍ  هللػرن   بيف الوزػـر كالضػحية يزعػؿ التعريػؼ  ضفوضن
كف الػػدكؿ الضػػعيفة ؤ إليػػً الػػدكؿ الىبػػرل  ػػ  التػػدخؿ  ػػ  هللػػ موػػو ت ػػعكهػػك  أك اػػو ك   لػػً 
 هك وىو حة ا رهوب. وق ف   وية و رو تحت مطوهكخةكةون اة

 أك -ميػر القػو ك   -"ا تخداـ الع ػؼ ىوو نر ت الوك كنة ال يو ية اةرهوب بأ ً: -
ىو متيػػػوؿ كالتهللػػػكيً كالتعػػػذيب كالتخريػػػب كال  ػػػؼ كميػػػره   الترديػػػد بػػػً أك بأهللػػػىولً الوختافػػػة

بغية تحقيؽ هدؼ  يو   وعػيف. . . كبهللػىؿ نػوـ ا ػتخداـ اةىػراه ةخضػوع طػرؼ و ػوكئ 
 .(1)لوهلليئة الزرة اةرهوبية" 

حػػػوكؿ وػػػف خ لػػػً وزوكنػػػة و ظوػػػة  أك كنر ػػػً ح ػػػيف الهللػػػريؼ: "وػػػ رج أك  ظػػػوـ  ت -
طػػػرؼ وعػػػيف  زػػػذب ا  تبػػػوه إلػػػم أهػػػدا رو  أك تزبػػػر الطػػػرؼ اآلخػػػر بتقػػػديـ ت ػػػوز ت ك ػػػوه 

 .(2)"ا  تخداـ الو ظـ كالوقةكد لاع ؼبأهدا رو  بكا طة 
الػػػػذل  ػػػػورت نايػػػػً الوك ػػػػكنة  إلػػػػم التعريػػػػؼ البوحػػػػث ويػػػػؿي ؽوػػػػو  ػػػػبكوػػػػف خػػػػ ؿ  

 -مير الوهللػركع -ا تعووؿ القكة كالع ؼ "اةرهوب بأ ً: زراه بعض التعديؿ:ال يو ية وع ا
وػػف أزػػؿ  ضػػد اآلو ػػيف  ػػ  أوػػوىف تكازػػدهـ بغتػػة  ىولقتػػؿ كالزػػرح بىو ػػة أهللػػىولرو كةػػكرهو 

 ا ترم بتةرؼ.    تحقيؽ هدؼ وعيف
كوهللػػتقوتً  ػػ  القػػر ف الىػػريـ  ػػ  ا  ػػ  نهللػػر وكضػػعون  بةػػيغة  " رهػػب" كاػػد كرد لفػػظ 

كتػػػدكر حػػػكؿ وع ػػػم كاحػػػد هػػػك الوخو ػػػة وػػػف   وػػػر كالوةػػػدرالفعػػػؿ الووضػػػ  كالوضػػػورع كار
الرٍَّهبػةي كالرٍُّهػبي "  " وفػردات ألفػوظ القػر ف" كلػذلؾ اػوؿ الرامػب ارةػفرو    ػ  ىتوبػً   هلل ه
زو كاضطراب  كالرَّهىب  .(3)"وخو ة وع تحرُّ

                                                           

ـ: نبػػػد الػػػرحوف الوطػػػركدم: الىتػػػوب و هللػػػكر ناػػػم وكاػػػع كزارة  ظػػػرة  ػػػ  وفرػػػـك اةرهػػػوب كالوكاػػػؼ و ػػػً  ػػػ  اة ػػػ (ُ)
  .ُْ/ُاركاوؼ ال عكدية بدكف بيو وت  

 ظػػرة  ػػػ  وفرػػػـك اةرهػػػوب كالوكاػػػؼ و ػػػً  ػػػ  اة ػػ ـ: نبػػػد الػػػرحوف الوطػػػركدم: الىتػػػوب و هللػػػكر ناػػػم وكاػػػع كزارة  (ِ)
 . ُْ/ُكاوؼ ال عكدية بدكف بيو وت ار

ك وقترحػػػوت( أ. د. أحوػػػد ح ػػػف  رحػػػوت: وزوػػػع الواػػػؾ  رػػػد لطبونػػػة الوةػػػحؼ  وعػػػوزـ وفػػػردات القػػػر ف )وكاز ػػػوت (ّ)
 . ِِ/ُ  )د ت ط(الهللريؼ بولودي ة الو كرة
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ـْ ِرَ هوو رو اكلػً تعػولم: ٍة َوِمه ـْ ُؿهقَّ ْؿ َمو اْشَتَطْعُتْؿ ِم وا ََلُ َف وَّ اّللِ ]َوَأِظ َُ ْوِهُوهقَن  ِهِف َظه ُُ ِط اخَلْقهِؾ 

ـُْؿ[ وَّ َُ َوَظ
    يوؽ ارور ب نداد العيػدة وػف ال ػ ح ك حػكه  "تيٍرًهبيكف"  قد زوهت ىاوة , (1)

 لتخكيؼ الىفور كالو و قيف  كالذيف  خوؼ خيو ترـ كمدرهـ ك قضرـ لاعركد كالوكا يؽ.
يقػػكؿ: وػػو أطقػػتـ أف تعػػدكه  " وػػف اػػكةوػػو ا ػػتطعتـ "  -رحوػػً اى -يقػػكؿ اةوػػوـ الطبػػرم

 "ترهبػػكف بػػً نػػدك اى كنػػدكىـ" لرػػـ وػػف اآل ت التػػ  تىػػكف لىػػـ ناػػيرـ  وػػف ال ػػ ح كالخيػػؿ
  .(2)"يقكؿ: تخيفكف ب ندادىـ ذلؾ ندك اى كندكىـ وف الوهللرىيف... 

ؿْ تعولم:ف    تف ير اكلً ك ذىر الوف ر   ـُ وَّ َُ وَّ اّللِ َوَظ َُ ْوِهُوقَن  ِِف َظ ُُ []
اوؿ: تخػزكف  (3)

 .(4)بً ندك اى كندكىـ
تدؿ نايً    ال يوؽ  كأهوية التفريؽ بيف هذا الوع م    الردع  كبيف وو يريدك ػً وػف 

 وع م اةرهوب.
  كي ػػػتدؿ وػػػف  ػػػيوؽ اآليػػػة أف اى تعػػػولم أوػػػر ب نػػػداد القػػػكة كا  ػػػتعداد بدرزػػػة اةػػػكل

الوػػػؤو يف    قػػػد أوػػػر اى تعػػػولم كالغويػػػة وػػػف ذلػػػؾ ا  ػػػتعداد هػػػك الػػػردع الػػػذم يو ػػػع الحػػػرب
ب نػػػداد ال ػػػ ح كأدكات القتػػػوؿ كك ػػػوئاً  كا  ػػػتعداد بىػػػؿ أ كانػػػً ابػػػؿ القتػػػوؿ إرهوبػػػون لاعػػػدك 

كم بػػػػك ػػػػ  الحػػػػديث ال  كردنػػػػون لػػػػً بوػػػػو يو عػػػػً وػػػػف التفىيػػػػر  ػػػػ  ا نتػػػػداه ناػػػػم الو ػػػػاويف 
لفعػػؿ زػػوهت  ػػ  أى ػػر وػػف نهللػػريف وكضػػعون بةػػيغة ا "ر هػػػ ب  "الهللػػريؼ:  زػػد أف وػػودة 

الووضػػػػ  الوزػػػػرد كالوزيػػػػد  كالوضػػػػورع ىػػػػذلؾ  كبةػػػػيغة ا ػػػػـ الفونػػػػؿ كالوفعػػػػكؿ  كبةػػػػيغة 
لػػػم التعبػػػد كبعضػػػرو   الوةػػدر إلػػػخ ... كىارػػػو تهللػػػير إلػػػم الخػػػكؼ كالفػػزع وػػػف اى تعػػػولم  كاا
 يهللير إلم وعوفو أخرل  ىوو تقدـ   فون    وع م هذه الىاوة    القر ف الىريـ.

 ةػحيحيروو" دنوه الػذم ركاه البخػورم كو ػاـ  ػ   ػ  حػديث الػ - - وف ذلؾ اكلػً

                                                           

 (. َٔار فوؿ: اآلية ) (ُ)
 . ُّ/ُْزووع البيوف: لاطبرم  (ِ)
 (. َٔار فوؿ: اآلية ) (ّ)
الوحرر ك   ُِّٕ/ٓف اب  حوتـ تف ير القر ف العظيـ:  بك   ّْ/ُْ لوحود بف زرير الطبرمزووع البيوف:  (ْ)

 دار: ال يكط  الديف ز ؿ بىر  أب  بف الرحوف نبد: الو  كر الدرك   ْٔٓ/ِالكزيز: رب  الح ف الكاحدم 
 . ْٖ/ْ بيركت- الفىر
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... الميم  أسممت وجيي إلي , وفوضت أمري إليا , وألجاأت  " (1)  نف البراه بف نػوزب:"
أي خوفااًا ماان عقاباا   ,فالرىبااة: تعنااي الخااوف والفازع (2)" ظياري إلياا  رغبااة ورىبااة إليا 

 (3)وطمعًا في ثواب 
وه  ػػػ  الحػػػديث الػػػذم ركاه زػػػوبر بػػػف نبػػػد كاػػػد كردت زواػػػة أحوديػػػث  ػػػ  هػػػذا الوع ػػػم كزػػػ 
أ عطيااات  خمساااًا لااام ي عطيااان أحاااد قبماااي... " :-نايػػػً الةػػػ ة كال ػػػ ـ -اػػػوؿ  -(4)اى

 .(5)"ون صرت بالرُّع  مسيرة شير
 .(6)هك الخكؼ يقذؼ    ااكب أندائ  " ةرت بولرنب"  
رهوبيػػة بػػً الو ظوػػوت كالزوونػػوت اة ـوػػو تقػػك  أفٌ  البوحػػث  حػػظيكوػػف خػػ ؿ وػػو  ػػبؽ  

  رهػوب ن اػة زػزه وػف ىػؿكبذلؾ  ولع اة بيف الغاػك كاة اليـك هك  بب وف أ بوب الغاك 
 العىس.رهوب هك ماك كليس إ ىؿ 
 

                                                           

هػ( هك: أبك نوورة البراه بف نوزب بف الحػورث الخزرزػ   اوئػد ةػحوب  وػف أةػحوب الفتػكح   ُٕالبراه بف نوزب)ت:  (ُ) 
ؿ اى ةػػام اى نايػػً ك ػػاـ نػػف بػػدر  لةػػغر  ػػ ً  كهللػػرد أحػػد  كايػػؿ الخ ػػدؽ  كمػػزا وػػع ر ػػكؿ اى ةػػام اى رده ر ػػك 

نايػػً ك ػػاـ أربػػع نهللػػرة مػػزكة  كنػػوش إلػػم أيػػوـ وةػػعب ابػػف الزبيػػر   ػػىف الىك ػػة كانتػػزؿ ارنوػػوؿ  كتػػك    ػػ  زوػػف 
 .َِٓ/ُوةعب بف الزبير  أ ظر: أ د الغوبة 

  ك ػ  و ػاـ  ىتػوب العاػـ  ُِْ/ٗ( ْٖٖٕتكحيد  بوب اكلة تعولم: )ا زلً بعاوػة ...( ح راػـ )ةحيح البخورم: ىتوب ال (ِ)
 .  َُِٖ/ْ(َُِٕبوب وو يقكؿ ن د ال ـك  ح راـ)

 .  َُِٖ/ْةحيح و اـ هللرح وحود  ؤاد نبد البوا    (ّ)
ف الوى ػريف  ػ  الركايػة نػف هك: زوبر بف نبد اى بف نورك بف حراـ الخزرز  ار ةورم ةحوب   و هػ( ٖٕزوبر)ت:  (ْ)

ال ب  ةام اى نايً ك اـ كركل ن ً زوونػة وػف الةػحوبة لػً  مػزا ت ػع نهللػرة مػزكة كىو ػت لػً  ػ  أكاخػر أيووػً حاقػة 
 ح ػف ُٖٗ/ّ ػير أنػألـ ال ػب ه  حػدي و  َُْٓ   الو زد ال بكم يؤخذ ن ً العاـ  ركل لً البخورم كو ػاـ كميرهوػو 

 .ُُٖ/ُ:  وهرةكالق وةر توريخ    الوحوضرة
 . ْٕ/ُ( ّّٓةحيح البخورم: ىتوب التيوـ ح راـ ) (ٓ)
 . ْٕ/ُورزع  وبؽ تعايؽ وةطفم البغو  (ٔ)
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 التفريط.الجفاء أو  الثاني:المطم  
 الجفاء:تعريف  :أوالً 

 اغػػة: أةػػؿ الافػػظ وػػف )زفػػك(: كهػػك  بػػك الهللػػ ه نػػف الهللػػ ه ال  ػػ  تعريػػؼ الزفػػوه -أ
كىػػذلؾ ىػػؿ هللػػ ه إذا لػػـ ياػػـز  الرزػػؿ أزفػػكه  كهػػك ظػػوهر الزفػػكة أم الزفػػوه  يقػػوؿ: زفػػكت 

 .(1)قوؿ زفو ن ً يزفك  زفوه كتزو ميي ك  ً وىو ى 
هػػػك وػػػو ي فيػػػً ال ػػػيؿ أك القػػػدر  : الزفػػػوه:تعريػػػؼ الزفػػػوه ن ػػػد اةػػػط ح الوف ػػػريف -ب    

و افزَّ :اكؿ اى تعولم :كو رو كيقذ ً وف الزبد كالغ وه ك حكهوو  ًَ[]َؾَلمَّ َُ َؾَقهْذَهُى ُجَػهو  َ
(2)
أم  

فوهن وةدر وف اكلرـ: أزفأت القػدر إذا ماػت حتػم خػرج   بوط  كضوئعون وطركدان  كاكلً: زي
 .(3)زبدهو كذهب وف زكا برو

لقد كردت بعض ارو اة وف اآليوت كارحوديث تبيف وعو   الزفوه الاغكية  ػ  الزو ػب 
 :(4) الوحوكد كالوذوـك  و رو

 الوضوزع كو زوة ايوـ الايؿ ىفعؿ وحوكد: (ا بتعود نف ُ
َتَجوََف ُجـُقَُبُْؿ [] :اكلً تعولم َُ

(5)
كالت حػ   ؤهك بوع م الت بػ :(6)  ولتزو      اآلية – 

كالوع م: أ رـ يترىكف الوضوزع كيقكوكف إلم الة ة   يى ركف ال ػرر   التبوند كالوتورىةك 
                                                           

 الػرزاؽ نبد بف وحود  كتوج العركس: رب  الفيضْٓٔ/ُ  كوقوييس الاغة: ربف  ورس ُٖٗ/ٔ افراهيدملالعيف:  (ُ)
   بتةرؼ. ّٖٓ/ّٕ الح ي  

 (. ُٕالرند: اآلية ) (ِ)
  َّٖ/ّالوحػػػرر الػػكزيز:  بػػف نطيػػػة ك   ٖٖ/ّتف ػػػير القػػر ف: لا ػػوعو   ك   َُٔ/ّال ىػػت كالعيػػكف: لاوػػوكردم   (ّ)

  .  بتةرؼُِٕٕ/ُِالخكاطر: لهللعراكم ك 
تف ػػير الز لػػيف: زػػ ؿ الػػديف ك  ِٓٓ/ِ  كتف ػػير القػػر ف: لاعػػز بػػف نبدال ػػ ـ ِْٖ/ْتف ػػير القػػر ف: لا ػػوعو     (ْ)

رهللػػود العقػػؿ ال ػػايـ إلػػم وزايػػو الىتػػوب الىػػريـ:  بػػ  ك   ْٕٓ/ُ ؿ الػػديف ال ػػيكط  وحوػػد بػػف أحوػػد الوحاػػ   كزػػ اا
  .  بتةرؼْٖ/ٕال عكد 

 (. ُٔال زدة: اآلية ) (ٓ)
زػ ؿ الػديف وحوػد بػف أحوػد الوحاػ   كزػ ؿ    كتف ػير الز لػيف:ِِٗ/ُِلطوهر بف نوهللػكر التحرير ك الت كير:  (ٔ)

  الواقب ب اطوف العاووه  تحقيؽ: الدىتكر نبد رب  العز بف نبد ال  ـ :تف ير القر فك   ْٕٓ/ُ الديف ال يكط 
 .  بتةرؼِٓٓ/ِهػ ُُْٔ -ُبيركت  ط –اى بف إبراهيـ الكهب : دار ابف حـز 
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بة ة الرزؿ  ػ  زػكؼ الايػؿ  ىوػو  ػيأت   - -كاد   ره ال ب   كالدنوه ى  بقيوـ الايؿ
 .   حديث وعوذ ن د التروذم

إذا ساجدت " :- -لاة ة لقكلً( التبوند لعضدم ال وزد نف ز بيً ن د  زكده ِ
   .(1)" فتجاف
إذا " أ ػػً اػػوؿابػػك هريػػرة  نػػفوػػو كرد وػػو يؤيػػد حقيقػػة الزفػػوه:  ار ػػركلقػػد زػػوه  ػػ   (ّ  

 .(2)"اكا أىٍيديىرـف  يع   الحزر  ابٌ ا تاوكا الرى
هػك  عػؿ      عؿ الطونػوت الو ػ ك ة  )أف وف ةكر الزفوه -كووو  بؽ يرل البوحث

أف  و ػػػت الػػػرىف أك اليػػػد بعػػػد  تقبيػػػؿنػػػدـ  (الوعتوػػػر أك الحػػػوج أ  ػػػوه طكا ػػػً لابيػػػت الحػػػراـ
 الحزر ار كد.

 زػػوه اكلػػً تعػػولم ناػػم ل ػػوف   لزفػػوه الرزػػراف كالتػػرؾ ىفعػػؿ وػػذوـك( كوػػف وعػػو   اْ
هُذوا َههَذا  كوكافرػو وػف القػر ف:   بي و الىريـ وخوطبػون أوتػً َ هو َراِّ إِنَّ َؿهْقِمل اَّتَّ َُ ُشهقُل  ]َوَؿهوَل افوَّ

َََن َمْفُجههقًرا[ افُؼههْو
(3)
وعو يػػً  لىػػفٌ   كاختاػػؼ أهػػؿ التأكيػػؿ  ػػ  وع ػػم اتخػػوذهـ القػػر ف ورزػػكران  

وػف  كال ػيئيػً ميػر الحػٌؽ   اكلرـ   كاهن ىوف بوتخوذهـ ذلؾ هزران  تتفؽ وع الوع م الاغكم 
هػػك  هزيرك ػػً بػػولقكؿ  أك زنورػػـ أ ػػً  ػػحر  كأ ػػً هللػػعر  كاػػد يىػػكف وع ػػم ذلػػؾ: أك القػػكؿ 

الخبر نف الوهللرىيف بأ رـ هزركا القر ف كأنرضكا ن ً كلـ ي وعكا لً   ترىكه كةػٌدكا ن ػً 
     .(4)كنف اةيووف بً

 - -لوةػػػطفمهػػػك هزػػػر أوػػػة ا لىػػػف وع ػػػم الرزػػػر الػػػذم ي و ػػػب وكضػػػكع الزفػػػوه 
وػػو  ػػكاهن بعػػدـ حفظػػً كارأتػػً أك نػػدـ تطبيقػػً ىهللػػرع   يزػػكز وخولفتػػً  كو ػػً  لاقػػر ف الىػػريـ 

                                                           

 –الىتػػوب الوةػػ ؼ  ػػ  ارحوديػػث كاآل ػػور: أبػػك بىػػر بػػف أبػػ  هللػػيبة  تحقيػػؽ: ىوػػوؿ يك ػػؼ الحػػكت: وىتبػػة الرهللػػد (ُ) 
 .ِّٕ/ُ( ُُّْ) راـ ق حَُْٗ -ُالريوض ط

 .ُّٔ/ّ( ُْٓٓٓح ) الىتوب الوة ؼ    ارحوديث كاآل ور: أبك بىر بف أب  هلليبة  (ِ)
 (. َّالفراوف: اآلية ) (ّ)
  كتي ػػػير الىػػػريـ الرحوػػػوف: ِٕٕ/ّ  كالىهللػػػوؼ: لازوخهللػػػرم ِْٔ/ُٗ  الطبػػػرم زريػػػر بػػػف لوحوػػػد :زػػػووع البيػػػوف(ْ)

  .  بتةرؼِٖٓ/ُلا عدم 
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 عناو, تجفوا وال بو, تستكثروا وال بو, تأكموا وال القرآن, اقرؤوا" :الحديث الهللريؼ    زوه
 ترزركه ك  تبتعدكا نف ت كتً. بوع م تعوهدكه ك  ,(1)"فيو  تغموا وال

كت كتػػً رمػػـ أ ػػً وػػف الطونػػوت  اهتػػًرزػػره كالبعػػد ن ػػً كنػػدـ ار ب تىػػكف قػػر فال ةكوزو ػػو
 الت  يحث الهللرع نام تعوهده كوداكوتً. 

كالترؾ كالبعد  كه  أ عػوؿ  ال بؤووو  بؽ أف  عؿ الزفوه هك يأت  بوع م  يرل البوحث
كالزفػػوه اػػد يىػػكف  ػػ  زكا ػػب وحوػػكدة ىتػػرؾ زا ػػوه ال ػػكه  وغػػويرة رةػػؿ الهللػػيئ كنودتػػً 

أك وزو ػػػػػوة الهللػػػػػركات كحػػػػػب  كوزول ػػػػػة العاوػػػػػوه  أك نػػػػػدـ وخولطػػػػػة ال ػػػػػفروه كوزو ػػػػػوترـ 
اررحػػوـ  كاطػػع أكاةػػر   ىرزػػر القػػر ف  ون كاػػد يىػػكف الزفػػوه وػػذوكو الطونػػوت بىػػؿ ةػػكرهو 

 ا هتووـ بأور اروة. لغاظة    وعوواة اآلخريف  أك ندـا كأ
تةػػػو ً بػػػأم وػػػف هػػػذيف  ىػػػؿ أوػػػر اتةػػػؼ بولزفػػػوه    ػػػً يخػػػولؼ الك ػػػطية  كبوقػػػدار ا

 الكةفيف يىكف بعده نف الك طية كتزو يً ن رو . 
بأ ً: ا بتعود نػف  عػؿ الطونػوت كترىرػو  كيوى  و ا تخ ص تعريؼ الزفوه ووو  بؽ 

 إوو تقةيران و ً أك إهوو ن أك ترىون.  ل بب يعكد لازو   أك لغيره  برو  ا لتزاـكندـ 
 ًا:: تعريف التفريط لغًة واصطالحاً ثاني
: أم: اةػر  ػ  ك ػرط  ػ  اروػر يفػرط  رطػون  تعريؼ التفريط لغةن: هك وةدر  رط  -أ    

 .(2)الهلل ه كضيعً حتم  وتى 
 ػػػولتفريط هػػػك التقةػػػير  ,(3)" أماااا إناااو لااايس فاااي الناااوم تفاااريط :"--كو ػػػً اكلػػػً 

 .(4)"كالتضييع كالترؾ
ضاااعة فااي واإل ,ىااو التقصااير فااي العماال: ايػػؿ  التفػػريط ن ػػد الوف ػػريفتعريػػؼ  -ب

                                                           

زػػزاه أخػػرل ربػػ  طػػوهر الوخاػػص: وحوػػد بػػف نبػػد الػػرحوف بػػف العبػػوس بػػف زىريػػو البغػػدادم  تحقيػػؽ:  بيػػؿ الوخاةػػيوت كأ(ُ)
  أخرزػً أحوػد  ِٕ/ّ( َُِٗهػػ ح راػـ )ُِْٗ -ُ عد الديف زرار: كزارة اركاوؼ كالهللػؤكف اة ػ وية لدكلػة اطػر ط

 .َْٓ/ِ( َْٗ)   زووع ارةكؿ ح راـ
 .  ِّٔ/َُل وف العرب: ابف و ظكر (ِ)
 .  َّْ( نف أب  اتودة   صُٖٔةحيح و اـ: ىتوب الو وزد  بوب اضوه الحوزة  ح راـ ) (ّ)
 .  ْٓةػ ق ُِْٖ -ُطالك طية    القر ف الىريـ: نا  وحود الة ب    (ْ)



123 
 

 .  (1)الذوات
كوهللػتقوترو ذىػر الوف ػػركف  "  ػرط" كلقػد ذىر ػو  ػافون أ رػو كردت نػدة  يػػوت ار  يػة بافػظ 

تفيػد وع ػم التفػريط  ػػ ذىر  أخػرلك ػ  وكاضػع  أ رػو تفيػد  ػ  بعػض اآليػوت وع ػم اة ػراط 
 ه و اآليوت الدالة نام وع م التفريط و رو:

ذَّ :اػوؿ تعػولم ـَ ـَ  َْ َخِْسَ افَِّذُ هو َح ]َؿ َُ هوَظُي َ ْغَتهًي َؿهوُفقا  ُؿ افقَّ ْْتُ ََ  اّللِ َحتَّك إَِذا َجو
َِ ـَو ُ قا  ِؾَِؼو َُ ه ْْسَ

ْضـَو [َظَذ َمو َؾوَّ
(2)  . 

التضػييع كالتقةػير كاةهوػوؿ كالغفاػة  أم:  زػوه بوع ػم  ػ  هػذه اآليػة  رط ػو   افظ وػو
   .(3)وو ضٌيع و كأهوا و ك اةر و  يرو  أم:    أور القيووة

ٍَ [:ً تعولمكاكل ـْ ََشْ ْضـَو ِِف افؽَِتوِا ِم ] َمو َؾوَّ
(4)
. 

: وو  رط و  ػ  إ بػوت ىػؿ وػو يقػع وػف الحػكادث  ػ  (5)أم -   تف يرهو: كاوؿ القرطب 
وف أور الديف إ  كاد دل و نايً    القػر ف   كايؿ:    القر ف وو ترى و هلليئون   الاكح الوحفكظ

وػػو وزواػة ي تاقػػم بيو رػو وػػف الر ػػكؿ نايػً الةػػ ة كال ػػ ـ  أك إوػو د لػػة وبي ػة وهللػػركحة  كاا
ْفـَهههو َظَؾْقهههَؽ  بػػػت بػػػ ص الىتػػػوب  اػػػوؿ اى تعػػػولم:وػػػف اةزوػػػوع  أك وػػػف القيػػػوس الػػػذم  ]َوَكزَّ

] ٍَ افؽَِتوَا ُِْوَقوًكو فُِؽؾِّ ََشْ
(6)
َل إَِفهقْ ]:كاكلً تعػولم  َ فِؾـَّوِس َمو ُكهزِّ َو فُِتَوغِّ ـْ ِفْؿ [َوَأْكَزْفـَو إَِفْقَؽ افذِّ

(7)  

ُشقُل َؾُخُذوُه َومَ :أيضػون  كاوؿ ُؿ افوَّ ـُ و َُ ََ ْؿ َظـُْف َؾوْكَتُفقا]َوَمو  ـُ [و ََّنَو
 أزوػؿ  ػ  هػذه اآليػة ك يػة  (8)

                                                           

 .ِٕٗ/ٕالتحرير ك الت كير: لطوهر بف نوهللكر  (ُ)
 (. ُّار عوـ: اآلية ) (ِ)
وزػوز ك   ٖٗ/ِهػػ ُُْٖ -و ر م يـ: دار الكطف  الريػوض  ال ػعكدية ط اتف ير القر ف: رب  الوظفر  تحقيؽ: ي  (ّ)

 ػػتح القػػدير: لهللػػكىو   ك   َُٗ/ُهػػػ ُُّٖالقػػر ف: تحقيػػؽ: وحوػػد  ػػكاد  ػػز يف: وىتبػػة الخػػو زم  القػػوهرة الطبعػػة: 
 .   بتةرؼِٓٓ/ُتي ير الىريـ الرحووف: ل عدم ك   ِٔٓ/ِ  ُِٕ/ِ

 (. ّٖار عوـ: اآلية ) (ْ)
 .َِْ/ٔحىوـ القر ف: لاقرطب  الزووع ر (ٓ)
 (. ٖٗال حؿ: اآلية ) (ٔ)
 (. ْْال حؿ: اآلية ) (ٕ)
 (. ٕالحهللر: اآلية ) (ٖ)
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ً وػػو  ػػرط  ػػ  الىتػػوب وػػف )ال حػػؿ( وػػو لػػـ يػػ ص نايػػً ووػػو لػػـ يػػذىره   ةػػدؽ خبػػر اى بأٌ ػػ
وػو تأةػي ن  و تفةي ن إ  ذىره  إوٌ  ههلل  ًُ ]اف:تعػولم قػوؿ   كاا ًُ َفُؽهْؿ ِدُهـَُؽْؿ َوَأَْتَْؿه َؿْؾه ـْ َقهْقَم َأ

ًُ َفُؽُؿ اإِلْشاَلَم ِدُـًو [ َظَؾْقُؽْؿ كِْعَؿتِل َوَرِضق
(1)  . 

ُضهقَن[:تعولم اوو    اكلً َػوِّ ُُ  َٓ ْتُف ُرُشهُؾـَو َوُههْؿ  َقؾَّ َُ ُؿ ادَْقُ   ـُ ََ ََ َأَح ]َحتَّك إَِذا َجو
 يقػكؿ (2)

  يحفظػكف أنوػولىـ ك رػوران  لو ئىػة الػذيف يتعػوابك ىـ لػي ن اآليػة: هػـ ا هذه الطبرم    تف ير
حةوئً ك  ييضيعكف  .  (3)كيحةك رو  ك  يفرطكف    حفظ ذلؾ كاا

الو ئىة الوكىاكف بقػبض ارركاح  ػ  ذلػؾ   يزيػدكف  ػونة  هـ :أف وف وعو يرو كايؿ
تقػػػػػودير ووػػػػو اػػػػػدره اى كاضػػػػػوه ك  ي قةػػػػػكف كهػػػػػـ ي فػػػػػذكف ذلػػػػػؾ  ح ػػػػػب ال ػػػػػ ف اةلريػػػػػة كال

   .(4)الربو ية
 .(5)ه و زوه بوع م:   ييضيعكف ك  يعززكف "   يفرطكف"  افظ 

 .(6)  يفرطكف بولتكا   كالتأخير  ك  يزوكزكف وو حد لرـ بولتقديـ كالتأخير كايؿ: أم
خكتػً : -نايػً ال ػ ـ -كزوه ىذلؾ    اةة  يد و يك ؼ ْضُتْؿ ِِف  كاا ـْ َؿْوهُؾ َمهو َؾهوَّ ]َوِمه

[ُُقُشَػ 
(7)
 .  (8) ؼ وف ابؿ إضونتىـ رخيً ب يوويفأم: لقد اةرتـ    هللأف يك   

 .  (9)ه و زوه بوع م  التقةير كالتضييع كندـ الحفظ "  رطتـ"  افظ 
                                                           

 (. ّالووئدة: اآلية ) (ُ)
 (. ُٔار عوـ: اآلية ) (ِ)
 .َْٗ/ُُزووع البيوف: لطبرم  (ّ)
 .ِٗٓ/ُ( تي ير الىريـ الرحووف: ل عدم ْ)
 الديف ز ؿ بىر  أب  بف الرحوف : نبدالدر الو  كرك   ّٖٓ/ُ الكاحدم الح ف رب الكزيز    تف ير الىتوب العزيز:  (ٓ)

 الوا ر دار: يو يف بف بهللير بف حىوت. د. أ: بولوأ كر التف ير وف الو بكر الةحيح وك كنةك   ِِٖ/ّ ال يكط 
 . ِْٔ/ِهػ َُِْ -ُال بكم ط الودي ة -كالطبونة كالتكزيع لا هللر

 .  ُِٖ/ِير القر ف الوزيد: رب  العبوس الح    ار زرم  تحقيؽ: أحود القرهلل  البحر الوديد    تف  (ٔ)
 (. َٖيك ؼ: اآلية ) (ٕ)
    بتةرؼ. ّٕٔ/ِأي ر التفو ير: لاززائرم  (ٖ)
 ن ه: الح ف أب   : الت زيؿ وعو      التأكيؿ لبوبك   ِٓ/ُّ الورام  وةطفم بف : أحودالورام تف ير  (ٗ)

  .ٔٓٓ/ُ: رب  الح ف الكاحدم    تف ير الىتوب العزيز الكزيزك   ْٕٓ/ِ بولخوزف عركؼالو الهلليح   الديف
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 كزوه    ارحوديث ال بكية وو يبيف ذلؾ و رو:

 الغػداة ن ػدوو ةػام رىعتػيف  - -وو زوه بهللأف وكاػؼ الةػحوبة وػف ةػ ة  ال بػ 

رة وػػػو ةػػػ ع و و اػػػً   ىػػػوف بعػػػض الةػػػحوبة يروػػػس إلػػػم بعػػػض وػػػو ىفػػػو كةػػػام الةػػػحوبة

أمااا إناو لاايس فااي النااوم  ": ػػـ اػوؿ "أمااا لكاام فاي  أسااوة "-- قػوؿ: بتفريط ػو  ػ  ةػػ ت و؟

تفريط, إنما التفريط عمى مان لام يصال الصاالة حتاى يجايء وقات الصاالة األخارى, فمان 

 .(1)" ميا عند وقتيافعل ذل  فميصميا حين ينتبو ليا, فإذا كان الغد فميص

 .(2)ليس التفريط في النوم إنما التفريط في اليقظة" : ًىوو زوه    اكلك 
اكلػػً  كالتػػأخير لاتىو ػػؿ أك ال  ػػيوف  التضػػييع  كوػػف ارو اػػة التػػ  تؤيػػد وعػػو   التفػػريط 

َفَقاِ  ؾَ :تعولم َوُعقا افشَّ َُّ اَلَة َوا ِهْؿ َخْؾٌػ َأَضوُظقا افدَّ
َِ ـْ َ ْع ْؾَؼْقَن َؽقًّو[]َؾَخَؾَػ ِم َُ َقْقَف 

(3).   

القػػكؿ  ػػ  تأكيػػؿ هػػذه اآليػػة ن ػػد الوف ػػريف: إف اى تعػػولم بعػػد أف ذىػػر ار بيػػوه الػػذيف ك 

بػيَّف تعػولم كأردؼ بقكلػً  ترـ  ػ  اآليػوت ال ػوبقة وػف هػذه ال ػكرة وةػف ذىرتأ عـ نايرـ  ك 

 كأاكاـ  كه    اررض أضونكا الة ة.  ً حدث خٍاؼأ ٌ 

 :(4)ؿ التأكيؿ    ةفة إضونترـ الة ة نام اكليفكاد اختاؼ أه
كميػػػره: ىو ػػػت إضػػػونترـ لرػػػو بتػػػأخيرهـ ةدائرػػػو نػػػف  (5)يػػػرل اركزانػػػ  القاااول األول: 

 كيعتبػر أةػػحوب هػذا القػكؿ بػػأف التضػييع ه ػػو لػيس ترىػػون  وكاايترػو  أك تضػييعرـ لوكاايترػػو 
كحزػترـ  ػػ  ذلػؾ وػو زػػوه   كلػك ىػوف التضػييع لاةػػ ة وػف بػوب التػػرؾ ىػوف ذلػؾ ىفػػران وػ رـ

                                                           

  . ِْٕ/ُ( ُٖٔةحيح و اـ: الو وزد كوكاضع الة ة  بوب اضوه الة ة الفوئتة  ح راـ) (ُ)
فكائػػػد   ركاة نبػػػداى بػػػف ربػػػوح ا  ةػػػورم   ػػػ  إتحػػػوؼ الورػػػرة بولِٕٖ/ّٕ( ََِِٔو ػػػ د اروػػػوـ أحوػػػد  ح راػػػـ ) (ِ)

 .ُُٔ/ْ( َِْٕالوبتىرة وف أطراؼ العهللرة: ح راـ )
 (. ٗٓوريـ: اآلية ) (ّ)
 .ُِٔ  ُِٓ/ُٖزووع البيوف: لطبرم  (ْ)
هػػػ(هك: نبػػد الػػرحوف بػػف نوػػرك بػػف يحوػػد اركزانػػ   وػػف ابياػػة اركزاع  إوػػوـ الػػديور  ُٕٓأبػػك نوػػرك اركزانػػ )ت: (ٓ)

ف وك كؽ بً كأحد الىتوب الوتر ايف  كلد    بعابػؾ  ك هللػأ  ػ  البقػوع  الهللووية    الفقً  الحديث كالعاـ  كالزهد  ىو
 .َِْ/ٔ  ترذيب الاغة ُِّ/ُٖك ىف بوحاة اركزاع  ـ تحكؿ الم بيركت كتك   برو  الكا   بولك يوت  
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 قػوؿ  القػر ف الةػ ة  ػ اولً ابف و عكد ن دوو  يػئؿ: إف اى يى ػر ذىػر  كهك وو :ر ار   
ـْ َصهههاَلِْتِْؿ َشهههوُهقَن[:تعػػػولم ]َظههه

] َظهههَذ َصهههاَلِْتِْؿ َدائُِؿهههقَن[ك ,(1)
(2)
]َظهههَذ َصهههاَلِْتِْؿ و 

ههوؾُِظقَن[ ُُيَ
: وػػو ى ػػو  ػػرل ذلػػؾ إ  ناػػم : ناػػم وكاايترػػو  اػػولكا-- قػػوؿ ابػػف و ػػعكد  (3)

 .  الترؾ  اوؿ: ذاؾ الىفر
ضػػييع ضػػونكا الةػػ ة هػػك بوع ػػم التػػأخير نػػف الكاػػت أك تأكووػػو ي ػػتدلكا بػػً ناػػم أف 

بقكلػػً:   يحػػو ظ أحػػد ناػػم الةػػاكات الخوػػس   يىتػػب وػػف  (4)وػػو ذىػػره  و ػػركؽ  الوكاايػػت
 .  (5)الغو ايف  ك   إ راطرٌف الراىة  كاا راطرٌف: إضونترٌف نف كاترفٌ 

ضونكا الة ة    اآليػة أوع م    كميره وف الوف ريف: بأفٌ طبيرل القر  القول الثاني:
رزحً الطبرم بقكلً: كأكلم التػأكيايف  ػ  ذلػؾ ن ػدم بتأكيػؿ  كهذا القكؿ هك وو أم ترىكهو 

هػػك د لػػة اػػكؿ اى  كدلػػيارـ  ػػ  ذلػػؾ  تػػرىرـ إيوهػػو بوع ػػم  ضػػعتوكهوأاآليػػة  اػػكؿ وػػف اػػوؿ: 
أ رـ كا ػػت  وه  ئػػة ووػػف أضػػونكا الةػػ ة كهػػـ التػػوئبيف نػػف ذلػػؾ الفعػػؿ  زػػوه  ػػ  تعػػولم بهللػػ

اَل َصااليًحا] :اكلً زٌؿ   وؤه  اآلية الت  بعدهو  [إيال َمْن تَااَ  َوآَماَن َوَعمي
 اػك ىػوف الػذيف   (6)

لوػػػػو ىػػػػوف الخطػػػػوب  ف ك كةػػػػفرـ بػػػػأ رـ ضػػػػيعكا الةػػػػ ة كأخركهػػػػو هػػػػـ  ػػػػ  الحقيقػػػػة وؤو ػػػػ
 .        (7)ة وف  وف  كهـ وؤو كفبو  ت  وه و رـ   ئ

ٌؾ فِْؾُؿَدؾِّغَ  :كىذلؾ وف ارو اة اكلً تعولم ُْ ]َؾَق
ـْ َصهاَلِْتِْؿ َشهوُهقَن[*  ـَ ُههْؿ َظه افَِّذُ

(8)  

                                                           

 (. ٓالوونكف: اآلية ) (ُ)
 (. ِّالوعورج: اآلية ) (ِ)
 (. ِٗار عوـ: اآلية ) (ّ)
( كىوف نا  نايً ال  ـ يقكؿ: يو أهؿ الىك ة لػف تعزػزكا أف تىك ػكا ُّٔوولؾ الرودا  : ) و ركؽ بف ارزدع بف (ْ)

      .َُُ/َُ  ترذيب الاغةٕٗ/ُو ؿ الرودا    ايؿ: ىوف و ركؽ أناورـ بولفتكل  طبقوت الفقروه

 .ُِٔ  ُِٓ/ُٖرم زووع البيوف: لطب (ٓ)
 (. َٔ: اآلية )وريـ (ٔ)
  كتي ػػػير ٖٓٔ/ُ : ربػػػ  الح ػػػف الكاحػػػدم ػػػ  تف ػػػير الىتػػػوب العزيػػػز زالػػػكزيك   ُِٓ/ُٖزػػػووع البيػػػوف: لطبػػػرم  (ٕ)

  .  بتةرؼّٗٗ/ِالتف ير: لاقطوف 
 (. ٓالوونكف: اآلية ) (ٖ)
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كميػػػره  بػػػأف وع ػػػم  ػػػوهكف: أم مػػػو اكف وت ػػػوهاكف  ػػػ  أدائرػػػو كلػػػيس ترىرػػػو  ذىػػػر وزوهػػػد 
نػف  -- ػألت ال بػ وص  اػوؿ: نف  ػعد بػف أبػ  كاػ -ار ركذلؾ لوو كرد      (1)البتة

ـْ َصههاَلِْتِْؿ َشههوُهقَن[اػػكؿ اى نػػٌز كزػػؿٌ  ـَ ُهههْؿ َظهه :]افَّههِذُ
(2)
نػػف  "هػػـ الػػذيف يؤخرك رػػواػػوؿ: , 

 .(3)"كاترو

                                                           

الحزوج وزوهد بف زبر التوبع  الوى  القرهلل   تحقيؽ: الدىتكر وحوػد نبػد ال ػ ـ أبػك ال يػؿ:  ب رتف ير وزوهد:  (ُ)
 ػػ   الػػكزيزك   َّٔ/ِْزػػووع البيػػوف: لطبػػرم ك   ّٕٓ/ُهػػػ  َُُْ -ُ ػػة  وةػػر  طدار الفىػػر اة ػػ و  الحدي

 . ُِّٓ/ُ: رب  الح ف الكاحدم تف ير الىتوب العزيز
 (. ٓالوونكف: اآلية ) (ِ)
  ركاه ال قػوت الحفػوظ نػف نبػدالواؾ بػف نويػر  وكاك ػون  ركاه ّْْ/ّ( ُُْٓو  د البزار  البحر الزخػور: ح راػـ ) (ّ)

 . ُّْ/ٕ( َُُِٓا ك ط  وزوع الزكائد كو بع الفكائد:  ب  الح ف الري و   ح راـ )الطبرم    
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 :الصراط المستقيم المطم  الثالث:

 أواًل: تعريف الصراط المستقيم لغًة واصطالحًا:     
 :ىؿ لفظ نام حدهبيف تعريؼ  طولوو أف الع كاف وىكف وف لفظيف   

كهػػػػػك  "  ةػػػػػرط" الاغػػػػػة وػػػػػأخكذ وػػػػػفتعريػػػػػؼ الةػػػػػراط  لغػػػػػةن : أةػػػػػؿ الافػػػػػظ  ػػػػػ   -أ
 .(1)الطريؽ

 :(2)و رو ىوو يأت  بعدة وعوفو 

وَن :لقكلػػػً تعػػػولم  ( الةػػػراط هػػػك ال ػػػبيؿ  كالو ػػػاؾُ َُ ُُقِظههه اٍط  َ
َِ وا  ُِؽهههؾِّ  َُ ْؼُعههه َُ  َٓ ]َو

ـْ َشوِقِؾ اّللِ [ وَن َظ َف َُُد َو
(3)

. 

ك الز ػػر الووػػدكد ناػػم وػػتف زرػػٌ ـ  كيزتػػوزه أهػػؿي الزٌ ػػة بأنوػػولرـ: اػػوؿ ( الةػػراط هػػِ
وَن[تعولم: ْوُِصُ ُُ اَط َؾَلكَّك  َ َُ َفَطَؿْقـَو َظَذ َأْظُقـِِفْؿ َؾوْشَتَوُؼقا افُصِّ ]َوَفْق َكَشو

(4)
. 

 رػػك الز ػػر الػػذم يوػػر نايػػً زويػػع البهللػػر بعػػد ا ةػػرا رـ وػػف الوكاػػؼ حتػػم ار بيػػوه 
هوَن تعولم: ًً لك بدليؿ ا ,(5)حو ب كوف   يحو بكالةديقيف  كوف ي ـَ َّٓ َواِرُدَهو  ]َوإِْن ِمـُْؽْؿ إِ

َظَذ َر َِّؽ َحْتًت َمْؼِضقًّو[
(6)

 . 

اَط ادُْقَتِؼقَؿ[:( الةراط هك الديف: لقكلً تعولمّ َ َكو افُصِّ
َِ ]اْه

(7)
         . 

                                                           

وقػوييس الاغػة: ك   ُُّٗ/ّالةحوح توج الاغً كةحوح العربية: رب   ةػر إ ػوونيؿ بػف حوػود الزػكهرم الفػوراب   (ُ)
 .ّْٗ/ّربف  ورس 

 . ُِٖٖ/ِ وختور نبد الحويد نور وعزـ الاغً العربية الوعوةر: د أحود  (ِ)
 (. ٖٔارنراؼ: اآلية ) (ّ)
 (. ٔٔيس: اآلية ) (ْ)
التعريؼ بوة  ـ: ورىز اطر لاتعريؼ بوة  ـ  كزارة اركاوؼ كالهللػؤكف الدي يػة  بقطػر  إنػداد لاوك ػكنة الهللػوواة: (ٓ)

  .ُٕٓ/ُإليوس هللرادم 
 (. ُٕوريـ: اآلية ) (ٔ)
 (. ٔالفوتحة: اآلية ) (ٕ)
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قيـ  ا ػػتقـ  ا ػػتقووة  ي ػػت –هػػك ا ػػـ  ونػػؿ وػػف ا ػػتقوـ و تعريػػؼ الو ػػتقيـ لغػػةن:أٌوػػ -ب
كهػػك بوع ػػم ا  ػػتقووة  ,(1)قيـ: أم الػػديف الحقيقػػ  أك الةػػحيح رػػك و ػػتقيـ  كالػػديف الو ػػت

 .   (2)كتع  : انتداؿ الهلل ه كا تكاؤه
كىػػؿ هػػذا حػػؽ  رػػك   كطريػػؽ العبكديػػة  كاة ػػ ـ  كالةػػراط الو ػػتقيـ اػػد   ػػر بػػولقر ف

رية  ػػػ   ػػػعودتً ك زوتػػػً بخػػػ ؼ  حوزتػػػً إلػػػم هػػػذه الردايػػػة ضػػػرك   وكةػػػكؼ برػػػذا كبغيػػػره
ذا ا قطع رزاً ووت    ف اى يرزاً  الحوزة إلم الرزؽ كال ةر  ػ ف   كالوكت   بد و ً  كاا

ف ىػػػوف بعػػػد الوػػػكت كىػػػوف الوػػػكت وكةػػػ ن   ىػػػوف وػػػف أهػػػؿ الردايػػػة ىػػػوف  ػػػعيدا لػػػً إلػػػم  كاا
كماػب حتػم ً ارػر كىذلؾ ال ةػر إذا اػدر أٌ ػ  ال عودة الدائوة اربدية  يىكف رحوة    حقً

كىػوف القتػؿ وػف توػوـ  عوػة اى   وػوت هللػريدان  ا  ػتقووة  ذا ىوف وف أهؿ الردايػة إلػم   اتؿ
  أنظـ وػف حػوزترـ إلػم الػرزؽ بػؿ     ػبة بي روػو ل تبيف أف حوزة العبود إلم الرد  نايً
 .  (3)ىوف هذا الدنوه هك الوفركض نايرـ ارذا 

زلة الةراط    الواؾ   ىووؿ اة ػ ـ هػك هذا رف الةراط الو تقيـ    ىؿ اروة بو 
هًي َوَشهًطو[:الك ط    ارديوف كالواؾ  ىوو اوؿ تعولم ْؿ ُأمَّ ـُ هَذفَِؽ َجَعْؾـَهو ـَ ]َو

كلػـ ي حر ػكا  (4)

 - -ىذلؾ أهؿ ا  تقووة  كلػزـك  ػ ة ر ػكؿ اى  ك فا حراؼ اليركد كال ةورل كالةوبئي
 ػػػوليركد وػػػ   زفػػػكا  ػػػ    إلػػػم اةطػػػ ؽ ي حر ػػػكاكوػػػو نايػػػً ال ػػػاؼ  تو ػػػىكا بولك ػػػط  كلػػػـ 
يقااًا ]: ىوػػو اػػوؿ اى تعػػولم, (5)ار بيػػوه كالةػػديقيف حتػػم اتاػػكهـ كىػػذبكهـ يقااًا َكااذ ْبت ْم َوَفري َفَفري

[َتْقت م ونَ 
(6)   . 

 ولوقةػػكد و روػػو أم الطريػػؽ الو ػػتقيـ: كهػػك , الصااراط المسااتقيم" كن ػػد زوع ػػو لافظػػيف
                                                           

 . ُٕٖٓ/ّة الوعوةر: د أحود وختور نبد الحويد نور   وعزـ الاغً العربي (ُ)
 . َِٕ/ٗ رركمرذيب الاغً: رب  و ةكر الت (ِ)
 . ََُ/ُزووع الر ويؿ:  بف تيوية  (ّ)
 (. ُّْالبقرة: اآلية ) (ْ)
 . ُْ/ُ( حقكؽ  ؿ البيت: ربف تيوية ٓ)
 (. ٕٖ( البقرة: اآلية )ٔ)
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الوكا ػػؽ الػػرأم الةػػحيح   :أم و ػػتقيـ الػػرأم :كيقػػوؿ -طريػػؽ الحػػؽ كالرػػدل ك ػػكاه ال ػػبيؿ
 .(1)الةحيح الوعتقد

هاَط لقكلً تعػولم:, (2)  و  الح يؼكايؿ: هك واة اة  ـ أك الديف اة   َ َكو افُصِّ
َِ ]اْهه

ادُْقَتِؼقَؿ[
(3)   

كايػػؿ: الةػػراط الو ػػػتقيـ هػػك لفػػػظ زػػووع لىػػػؿ خيػػر  كهػػػك الةػػراط الػػػذم  ػػاىً خيػػػور 
 .   (4)كالةولحيف  كالهللرداه  كالةديقيف  كالور ايف  العبود وف ال بييف

 القػر ف  هػك:  قيػؿ  يػً  انكزوج   الذم الكاضح الطريؽ هك: الو تقيـ الةراط وع م
 اتبػػػع  قػػػد - -ال بػػػ  اتبػػػع وػػػف  ػػػ ف حػػػؽ  كالىػػػؿ   ال بػػػ  هػػػك: كايػػػؿ اة ػػػ ـ : كايػػػؿ

  .(5)القر ف اتبع  قد اة  ـ اتبع كوف اة  ـ 
ًً تعػولم لفظ إلم الوةحؼ الهللريؼ  زد أفٌ كبولرزكع  اَط ادُْقَتِؼقَؿ[:اكل َ ]افُصِّ

كرد  ,(6)

ػػو - ػػ  القػػر ف الىػػريـ  ػػ  نهللػػرات الوكاضػػع  ىوػػو زػػوه اًضههو ُمْقههَتِؼقًت[:بافػػظ -أيضن َ
َِ [

(7)
 

 إلم ذلؾ تحوهلليون وف ا طولة    مير وكضكع البحث. بوةهللورةك ظران لى رترو   ىتف  
 قػػػػوؿ  الو ػػػػتقيـ هػػػػك كةػػػػية اى لعبػػػػوده بػػػػأف يتبعػػػػكه دكف ميػػػػره الةػػػػراط  "كبػػػػذلؾ  ػػػػ ف

ـْ َشهوِقؾِِف [تعػولم: َ   ُِؽهْؿ َظه هُوَؾ َؾَتَػهوَّ تَّوُِعقا افقف َُ  َٓ وُِعقُه َو َُّ اضِل ُمْقَتِؼقًت َؾو َ
َِ ]َوَأنَّ َهَذا 

كهػذا  ,(8)

ك اةػد كأةػحوبً  كهػ -ك ػاـ ك لػًنايً  اى -ةام الةراط هك الذل ىوف نايً ر كؿ اى
                                                           

 . ُٖٕٖ/ّد وختور نبد الحويد نور  ( وعزـ الاغة العربية الوعوةرة: د أحوُ)
 . َّ/ُ( أ كار الت زيؿ كأ رار التأكيؿ:  وةر الديف أبك  عيد نبد اى بف نور بف وحود الهلليرازم البيضوكم ِ)
  (.ٔ( الفوتحة: اآلية )ّ)
: دار الو ػورة ( الرد الزويػؿ ناػم الوهللػىىيف  ػ  اة ػ ـ وػف القػر ف كالتػكراة كاة زيػؿ كالعاػـ: نبػد الوزيػد حووػد ةػبحْ)

 . ُْْ/ُق  ُِْْ -ِوةر ط –لا هللر كالتكزيع كالترزوة  الو ةكرة 
(  توكل الاز ة الدائوة الوزوكنة اركلم: الاز ة الدائوة لابحكث العاوية كاة تػوه زوػع كترتيػب: أحوػد بػف نبػد الػرزاؽ ٓ)

 . ُٖٔ/ْالدكيش 
 (. ٔ( الفوتحة: اآلية )ٔ)
 (. َِالفتح: اآلية ) (ٕ)
 (. ُّٓ عوـ: اآلية )ار (ٖ)
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كميرهػػو وػػف ال ػػبؿ الزػػوئرة    كالغكايػػة  ال ػػبيؿ  كوػػف خػػرج ن ػػً  رػػك  ػػولؾ لطػػرؽ الضػػ ؿ
هػك بوقور ت ػو لوػو ىػوف    ولويزاف الذل يعرؼ بً ا  تقووة نام طريؽ الزكر كالطغيوف ن ً

كأةحوبً نايً  كالزوئر ن ً إوو وفػرط ظػولـ  أك وزترػد وتػأكؿ  أك وقاػد  - -ر كؿ اى
كوػػ رـ الوػػأزكر أزػػران كاحػػدان  بح ػػب   كوػػ رـ الوغفػػكر لػػً  الو ػػتحؽ لاعقكبػػةـ ر وػػ   زوهػػؿ

 .(1)"طونة اى تعولم كر كلً  أك تفريطرـ    يوترـ كوقوةدهـ كازترودهـ 
  خػرةالذم يريد ال زوة  ػ  الػد يو كاآل لإل  وفاآليوت الكاردة    تكزيروت القر ف الىريـ 

هه اكلػػً  ػػبحو ً كتعػػولم: َ َكو افُصِّ
َِ اَط ادُْقههَتِؼقَؿ[]اْههه

اػػوؿ: اػػوؿ  - -  نػػف ابػػف نبػػوس(2)

 .(3)زبريؿ: اؿ يو وحود: اهد و يقكؿ: ألرو و الطريؽ الرودم
كيقػوؿ  بت ػو نايػً    وآلية تفيد أف اى أرهللد و لاديف القوئـ الػذم ترضػوه ل ػو كهػك اة ػ ـ

زػػوه  ػػ  اردنيػػة  كبػػذلؾ  كيقػػوؿ هػػك ىتػػوب اى يقػػكؿ اهػػد و إلػػم ح لػػً كحراوػػً كبيػػوف وو يػػً
 .  (4)" ووتً نام ا يووف  أوتً  ـ كوف نام اة ً أحييالارـ وف أحييتً و و " الوأ كرة 

القػػػػر ف  ػػػػ  الوع ػػػػ ِّ بولةػػػػراط الو ػػػػتقيـ كهػػػػ  تىػػػػود تىػػػػكف وتفقػػػػة  تػػػػرازـكاػػػػد اختافػػػػٍت 
 بولزواة  كه  نام ال حك التول :

هاَط ادُ  ]:الوراد بقكلً تعولم  قيؿ: َ َكو افُصِّ
َِ [ْقهَتِؼقؿَ اْهه

 –هػك ىتػوب اى تعػولم كار  ػً  (5)

 - قػوؿ:  ػوعت ر ػكؿ اىىػـر اى كزرػً  –بػف أبػ  طولػب -وػوـ ناػ بدليؿ وو كرد نػف اة
- (6): الصراط المستقيم كتا  اهلليقكؿ. 

 -نػػف ال بػػ  -ىػػـر اى كزػػً -وػػوـ ناػػ كيؤيػػد هػػذا التأكيػػؿ الحػػديث الػػذم ركم نػػف اة
                                                           

: وىتبػػػة الزكزيػػػة  تحقيػػػؽ: وحوػػػد حووػػػد الفقػػػ إمو ػػػة الارفػػػوف وػػػف وةػػػويد الهللػػػيطوف: وحوػػػد بػػػف أبػػػ  بىػػػر بػػػف القػػػيـ  (ُ)
 . ُُّ/ُالوعورؼ  الريوض  الوواىة العربية ال عكدية 

 (. ٔالفوتحة: اآلية ) (ِ)
 . ُٔٔ/ُزووع البيوف: لطبرم  (ّ)
رض  اى ن روو زويعو: رب  طوهر وزد الػديف وحوػد  -نبوس: لعبد اى بف نبوس  ت كير الوقبوس وف تف ير ابف (ْ)

 . ِ/ُلب وف  -بف يعقكب: دار الىتب العاوية 
 (. ٔالفوتحة: اآلية ) (ٓ)
   بتةرؼ. َّ/ُ  كتف ير القر ف العظيـ:  بف أب  حوتـ ُُٕ/ُزووع البيوف: لطبرم (ٔ)
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- قال كتا   :اات: يو ر كؿ اى  تىكف  تف  وو الوخرج و رػواوؿ: "  –   حديث الفتف
اهلل فيو نبأ ما قبمكم وخبر ما بعادكم وحكام ماا بيانكم ىاو الفصال لايس بااليزل مان تركاو 

وىاو  ,وىو حبل اهلل المتاين ,ومن ابتغى اليدى في غيره أضمو اهلل ,من جبار قصمو اهلل
وال تختمااف بااو  , تزيااغ بااو األىااواءوىااو الااذي ال ,وىااو الصااراط المسااتقيم ,الااذكر الحكاايم

وال يشااب   ,وال تنقضااى عجائبااو, وال يخمااو عاان كثاارة الاارد ,وال تمتاابس بااو األلساان ,اآلراء
ومان دعاا إلياو  ,ومن عمال باو أجار ,ومن حكم بو عدل, من قال بو صدو ,منو العمماء

 .  (1)"ىدى إلى صراط مستقيم 
هاَط ادُْقهَتِؼقؿَ  :تعػولملقكلػً    و  الح يػؼ:كايؿ الوراد هك الديف اة َ َكو افُصِّ

َِ []اْهه
(2)  

 - -كذلؾ لوو زوه  ػ  الحػديث الػذم ركاه  ػكاس بػف  ػوعوف ار ةػورم  نػف ر ػكؿ اى
 .(3)الصراط كتا  اهلل" "ك "والصراط اإلسالم", "مستقيماً  ضر  اهلل مثال صراطاً ": أ ً اوؿ

 الطريػػػؽ كهػػػك قيـ و ػػػت بةػػػراط الحػػػديث هػػػذا  ػػػ  اة ػػػ ـ و ػػػؿ - -ال بػػػ   ضػػػرب
 .(4) يً نكج    هذا و تقيـ وع كهك وطاكبة  إلم  ولىً الوكةؿ الكا ع  ال رؿ
هههههاَط  اػػػػػوؿ: -رضػػػػػ  اى ن روػػػػػو -كيؤيػػػػػد ذلػػػػػؾ حػػػػػديث زػػػػػوبر بػػػػػف نبػػػػػد اى   َ ]افُصِّ

ادُْقَتِؼقَؿ[
(5) 

    .(6)", وىو أوس  ما بين السماء واألرضىو اإلسالم" 

                                                           

  أخرزػً التروػذم  كضػعفً َِٖٗ/ْ( ّّْٕبػوب  ضػؿ وػف اػراه القػر ف  ح راػـ )(   ف الدارو   ىتػوب  ضػوئؿ القػر ف  ُ)
 .  ُْٔ/ٖ( ُِّٔ  كاوؿ التروذم    عر ً إ  وف هذا الكزً  كاا  وده وزركؿ     زووع ارةكؿ ح راـ )أحود

 (. ٔالفوتحة: اآلية ) (ِ)
نبػػد الػرحوف بػػف أحوػد بػػف رزػب بػػف الح ػػف   زػووع العاػػـك كالحىػـ  ػػ  هللػرح خو ػػيف حػدي ون وػػف زكاوػع الىاػػـ: زيػػف الػديف (ّ)

ال ىػػ و   البغػػدادم   ػػـ الدوهللػػق   الح باػػ : الػػدىتكر وحوػػد ارحوػػدم أبػػك ال ػػكر: دار ال ػػ ـ لاطبونػػة كال هللػػر كالتكزيػػع 
 .ِٖٗ/ِق  أخرزً ارووـ أحود  كال  وئ   كالتروذم ح  ً  ُِْْ -ِط

  .ِٖٗ/ِ ربف رزب :زووع العاـك كالحىـ  (ْ)
 (. ٔوتحة: اآلية )الف (ٓ)
الو ػػتدرؾ ناػػم الةػػحيحيف: أبػػك نبػػد اى الحػػوىـ وحوػػد بػػف نبػػد اى بػػف وحوػػد بػػف حودكيػػً بػػف  يعػػيـ بػػف الحىػػـ الضػػب   (ٔ)

 -ُبيػػػركت  ط –الطروػػو   ال ي ػػوبكرم الوعػػركؼ بػػوبف البيػػع تحقيػػؽ: وةػػطفم نبػػد القػػودر نطػػو: دار الىتػػب العاويػػة 
 يث ةحيح اة  ود كلـ يخرزوه التعايؽ وف تاخيص الذهب  ةحيح.   هذا حدْْٖ/ِ( ّٖٔٔق  ح راـ )ُُُْ
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اَط ادُْقهَتِؼقؿَ ]اهْ  :الوراد بقكلً تعولم كايؿ: َ َكو افُصِّ
َِ

]
(1)
كي ػتدلكف  هػك ال بػ  وحوػد   

اَط ادُْقَتِؼقؿَ    اكلً تعولم: أب  العولية بقكؿ بور رلذلؾ  َ َكو افُصِّ
َِ []اْه

 -اػوؿ: هػك ال بػ  (2)

- (3)كةوحبوه وف بعده. 
اَط ادُْقَتِؼقَؿ[ ً اوؿ الوراد بقكلً:كه وؾ ركاية نف وزوهد أ ٌ  َ ]افُصِّ

 .   (5)م: الحؽأ (4)

هههاَط ادُْقهههَتِؼقَؿ[تعػػػولم: -وػػػوـ الطبػػػرم:  ػػػ  تف ػػػير اكلػػػًكذىػػػر اة َ ]افُصِّ
(6)
لقػػػد " بقكلػػػً: 

أزوعت اروَّة وف أهؿ التَّأكيؿ زويعنو نام أفَّ الٌةراط الو تقيـ هػك الٌطريػؽ الكاضػح الػذم 
  .(7)"  انكزوج  يً  كىذلؾ    زويع لغوت العرب

ههاَط ادُْقههَتِؼقَؿ[:ف نبػػوس  ػػ  تف ػػيروػػو اولػػً ابػػ كدلػػيارـ  ػػ  ذلػػؾ  َ َكو افُصِّ
َِ ]اْههه

اػػوؿ  (8)

 .  (9)"وىو دين اهلل الذي ال َعويَج لو أليمنا الط ريو اليادي, ": يقكؿ: زبريؿ لوحود 
كيػػػػرم بعػػػػض الوف ػػػػريف بػػػػأف الوقةػػػػكد بولٌةػػػػراط الو ػػػػتقيـ: هػػػػك العبكديَّػػػػة  أك طريػػػػؽ 

 ػوب الوحظػكر  أك وتوبعػة الىتػوب كال ػ َّة  الخكؼ كالرضػم كالحػٌب  كاوت ػوؿ الوػأوكر  كازت
ف   أك العوػؿ بطونػة اى  أك  حػك هػذه ار ػووه كالعبػورات كوعاػـك أفَّ الو ػوَّم هػك كاحػد  كاا

 .(10)ت ٌكنت ةفوتً كتعدَّدت أ ووؤه كنبوراتً
كاحػد رمػـ وػو  هلل ه   تاخيص حقيقة الةراط الو تقيـ بأ رو  –ابف القيـ -كاد أزود  

                                                           

 (.ٔالفوتحة: اآلية ) (ُ)

 (. ٔالفوتحة: اآلية ) (ِ)
 . َّ/ُ  تف ير القر ف العظيـ:  بف أب  حوتـ ُٕٓ/ُزووع البيوف: لطبرم  (ّ)
 (. ٔالفوتحة: اآلية ) (ْ)
لػػرحوف بػػف وحوػػد بػػف إدريػػس بػػف الو ػػذر التويوػػ   الح ظاػػ   تف ػػير القػػر ف العظػػيـ  بػػف أبػػ  حػػوتـ ابػػك وحوػػد نبػػد ا (ٓ)

 -ّالػرازم ابػػف أبػ  حػػوتـ الوحقػػؽ: أ ػعد وحوػػد الطيػب: وىتبػػة  ػػزار وةػطفم البػػوز  الوواىػة العربيػػة ال ػػعكدية  ط
 . َّ/ُق ُُْٗ

 (. ٔالفوتحة: اآلية ) (ٔ)
 . َُٕ/ُزووع البيوف: لطبرم  (ٕ)
 (. ٔالفوتحة: اآلية ) (ٖ)
 . ُٔٔ/ُ لطبرم: يوفالب زووع (ٗ)
 . ِّّ/ُوحو ف التوكيؿ: لاقو  و   (َُ)
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كتاػػؾ الحقيقػػة ت حةػػر بونتبػػوره  طريػػؽ   رازـ ىػػؿه بح ػػب ةػػفوتً كوتعاقوتػػًت كنػػت  يػػً التػػ
لعبوده إليً ك  طريػؽ لرػـ إليػً  ػكاه  كزعاً وكة ن   اى الذم  ةً لعبوده نام أل ف ر اً

 ػ  يهللػرؾ بػً   بؿ الطرؽ ىارو و دكدة إ  هذا كهك إ ػراده بولعبكديػة كاا ػراد ر ػكلً بولطونػة
     طونتً  يزرد التكحيد كيزرد وتوبعػة الر ػكؿ هللرؾ بر كلً أحدان ك  ي     نبكديتً أحدان 

  إف ال عودة كالف ح ىاً وزوكع    هلليئيف ةدؽ وحبتػً "كهذا وع م اكؿ بعض العور يف:
 ػػأم   وحوػػدا ر ػػكؿ اى كح ػػف وعوواتػػً" كهػػذا ىاػػً وضػػوكف هللػػرودة أف   إلػػً إ  اى كأفٌ 

  كأ ػػوس ذلػػؾ أف تحبػػً بقابػػؾ ىاػػً  ةػػايفهللػػ ه   ػػر بػػً الةػػراط  رػػك داخػػؿ  ػػ  هػػذيف ار
ك  تىػكف لػػؾ إرادة إ     ػ  يىػكف  ػػ  اابػؾ وكضػع إ  وعوػكر بحبػً  كترضػيً بزرػدؾ ىاػً

 .  (1)وتعاقة بورضوتً
 أوو ا حوديث الت  كردت    "الٌةراط" و رو:

الحػػديث الػػذم ركاه نبػػد اى بػػف و ػػعكد  اػػوؿ: " إف هػػذا الةػػراط وحتضػػر تحضػػره ( ُ
ياااا عبااااد اهلل ىاااذا الطرياااو فاعتصاااموا بحبااال اهلل فاااإن الصاااراط يقكلػػػكف:  الهللػػػيوطيف

 .(2)"المستقيم كتا  اهلل 
 ."(3) -الصراط المستقيم الذي تركنا عميو رسول اهلل أفٌ  "ؿ:ياك ( ِ
الىك ػة  ػدخؿ الو ػزد   ػأؿ نػف وحاػة  - -( ادـ نبد اى بػف نوػر بػف الخطػوبّ

  ػػاـ نايػػً  ػػـ زاػػس  قػػوؿ: يػػو أبػػو نبػػد الػػرحوف   أرهللػػدكه إليػػً  - -نبػػد اى بػػف و ػػعكد
ىو واهلل الذي ال إلاو إال " أخبر   نف الةراط الو تقيـ وو هك؟  قوؿ نبد اى بف و ػعكد: 

 .(4)"ىو ما كان عميو أبو  رحمو اهلل عز وجل
تعمماوا اإلساالم, فاإذا تعممتماوه, فاال ترغباوا عناو, "   قػوؿ: (5)( أب  العولية الريوح ْ 

                                                           

 . َْ/ِبدائع الفكائد: رب  بىر بف وحود بف القيـ الزكزية: دار الىتوب العرب   بيركت  لب وف  (ُ)
  ركاه الطبرا   نف هللػيخً نبػد اى بػف وحوػد بػف  ػعيد بػف أبػ  وػريـ ُِِ/ٗ( َُّٗالوعزـ الىبير: لاطبرا    ح راـ ) (ِ)

 .ِّٔ/ٔ( َُٖٔٗكهك ضعيؼ  وزوع الزكائد كو بع الفكائد  ح راـ )
 .  ُٗٗ/َُ( َُْْٓالوعزـ الىبير: لاطبرا    ح راـ ) (ّ)
 .  ِْٖ/ُ( ُٕت بيت اةوووة كترتيب الخ  ة: رب   عيـ ارةفرو    ح راـ ) (ْ)
 ػ  ريػوح أدرؾ نةػر ال بػ  ةػام اى نايػً ك ػاـ )أبك العولية( ر يع بف ورراف أبك العولية الريوح  البةرم وػكلم اوػرأة ب (ٓ)

كأ اـ بعد   يف وف ك وتً ركل نف أبػ  بىػر  يوػو ايػؿ كنوػر كناػ  كابػف و ػعكد كميػرهـ كركل ن ػً أبػك العوليػة بةػرم 
توبع   قة وف ىبور التوبعيف كيقوؿ إ ً لـ ي وع وف نا  هلليئو إ وو ير ؿ ن ػً كاتػودة لػـ ي ػوع وػف أبػ  العوليػة إ  أربعػة 

 .ّٗ/ُْالكا   بولك يوت  أ ظر: حوديث كيقوؿ إ ً أكؿ وف أذف كراه ال رر كتك     ة ت عيف أ
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بالصااراط المسااتقيم, فااإن الصااراط المسااتقيم اإلسااالم, وال تنحرفااوا عاان الصااراط  وعماايكم
ياااكم وىااذه األىااواء التااي تمقااي بااين  المسااتقيم يمينااا, وال شااماال, وعماايكم بساانة نباايكم, وا 

    .(1)" أىميا العداوة, والبغضاء, فرددىا مرارا
ينااو خطوطااا عاان يم - -خااط لنااا رسااول اهلل :اػػوؿ –  -( نػػف ابػػف و ػػعكدٓ 

]َوَأنَّ َههَذا  :ثم قرأ (2)وعن شمالو وقال: "ىذه سبل عمى كل سبيل منيا شيطان يدعو لو"

ُوَؾ َؾتَ  تَّوُِعقا افقف َُ  َٓ وُِعقُه َو َُّ اضِل ُمْقَتِؼقًت َؾو َ
ـْ َشوِقؾِِف َِ َ   ُِؽْؿ َظ [َػوَّ

(3)
 قد ذىػر ل ػو  ػ  الحػديث  ,

وػػع و زوػػة طريػػؽ الحػػؽ الػػذم   ؿ وػػو يزػػب ناػػم الوػػره وػػف تػػرؾ تتبػػع ال ػػبؿ كطػػرؽ الضػػ
   .ـهك الةراط الو تقي

بهللػػػػأف  ضػػػوئؿ ر ػػػكل و الىػػػػريـ ناػػػم  ػػػػوئر " :يقػػػكؿ (4)(  ػػػوعت نبػػػد اى بػػػػف  ػػػ ـٔ 
ف أ... ك لىػػريـ الةػػراط هػػك كاةػػحوبً"كأوتػػً ناػػم  ػػوئر ا وػػـ و رػػو ازتيػػوز  بي ػػو ا  ا  بيػػوه

   بيػون  القيووة زوػع اى ار بيػوه  بيػون    ذا ىوف يـك - -أىـر خايقة اى نام اى أبك القو ـ
كأوة أوػة حتػم يىػكف  خػرهـ ورىػزا وحوػد كأوتػً  كيضػرب الز ػر ناػم زرػ ـ كي ػودم و ػود 

كتتبعػػػً أوتػػػً برهػػػو ك وزرهػػػو  حتػػػم إذا ىػػػوف ناػػػم  - -أيػػػف وحوػػػد كأوتػػػً؟  يقػػػـك  بػػػ  اى
  كيوضػػػ  كهللػػػوو ن  أندائػػػً   ترػػػو تكا  ػػػ  ال ػػػور يوي ػػػون  الةػػػراط الو ػػػتقيـ يطوػػػس اى أبةػػػور

يػدلك رـ ناػم طريػؽ الز ػة    كالةولحكف وعػً   تاقػوهـ الو ئىػة رتبػو -نايً ال  ـ -ال ب 
رش   ػػـ ناػػم يوي ػػؾ  ناػػم هللػػوولؾ  حتػػم ي ترػػ  إلػػم ربػػً  يكضػػع لػػً ىر ػػ  نػػف يوػػيف العػػ

 .(5)" يتبعً ني م نام و ؿ  بياً

                                                           

اةبو ة الىبػرل: ربػ  نبػد اى  بػف حوػداف العيٍىبىػرم ابػف بطػة تحقيػؽ: رضػو وعطػ : دار الرايػة لا هللػر كالتكزيػع  الريػوض  (ُ) 
 .  ّّٖ/ُ( َِِهػ ح راـ ) ُُْٓ -ِط

ح ابف حبوف: وحود بف حبوف بف أحوػد بػف حبػوف  تحقيػؽ: هللػعيب ارر ػؤكط: وؤ  ػة الر ػولة  اةح وف    تقريب ةحي (ِ)
  أخرزػػً أحوػػد كالبػػزار  كهػػك  قػػة  ك يػػً ضػػعؼ  وػػف وزوػػع الزكائػػد كو بػػع ُُٖ/ُ( ٕق  ح راػػـ) َُْٖ -ُبيػػركت ط

 .  ِِ/ٕ( ََُُّالفكائد  ح راـ )
 (. ُّٓار عوـ: اآلية ) (ّ)
بػػف الحػػورث اة ػػرائيا    ػػـ ار ةػػورم  ىػػوف حايفػػو لرػػـ وػػف ب ػػ  اي قػػوع  كهػػك وػػف كلػػد يك ػػؼ بػػف هػك: نبػػد اى بػػف  ػػ ـ (ْ)

يعقكب كىوف ا وً    الزوهاية الحةيف    ووه ر كؿ اى ةام اى نايػً ك ػاـ حػيف أ ػاـ نبػد اى  كىػوف إ ػ وً لوػو 
 .ِٓٔ/ّ  أ د الغوبة ط العاوية ُٕٔ/ُـ: ادـ ال ب  ةام اى نايً ك اـ الودي ة وروزرا  وعر ة الةحوبً رب   عي

الزهد كالراوئؽ: رب  نبد الرحوف نبد اى بف الوبورؾ بف كاضح الح ظاػ   الترىػ   ػـ الوػٍركزم  تحقيػؽ: حبيػب الػرحوف  (ٓ) 
 .  ُُٖ/ِارنظو : دار الىتب العاوية  بيركت 
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 لةراط الو تقيـ:ودل الع اة بيف الك طية كا يتبيف لابوحثكوف خ ؿ وو  بؽ 
 ولع اػػة بي روػػػو   تخاةػػػرو وػػػف تعريفوتروػػػو كبػػذلؾ  ػػػ ف وع ػػػم الٌةػػػراط الو ػػػتقيـ يػػػدٌؿ 

  ػػػػاكؾ الةػػػػراط  ناػػػػم الك ػػػػطيَّة  ػػػػ  وفركورػػػػو الهللَّػػػػرن  ا ةػػػػط حٌ  الػػػػذم  ػػػػبؽ ذىػػػػره 
ك  تفػػػػريط كهػػػػك وػػػػو يزعػػػػؿ الع اػػػػة ك يقػػػػة بػػػػيف الةػػػػراط   كاا ػػػػراط  الو ػػػػتقيـ يع ػػػػ    ماػػػػك

كهوػػو ظوهرتػػوف تتزاػػم وػػف  طية التػػ  تتػػأرزح بػػيف ظػػوهرت  الخيريَّػػة كالبي يَّػػة الو ػػتقيـ كالك ػػ
ىوػػػػو اتضػػػػحت وعػػػػولـ الةػػػػراط الو ػػػػتقيـ وػػػػف خػػػػ ؿ   ارخػػػػرلخ لروػػػػو وعػػػػو   الك ػػػػطية 

خةكةػون بهللػأف نقيػدة التكحيػد التػ  تو اػت  ػ  إىػراـ اى اة  ػوف  كالتفػريط  ظوهرت  الغاك
إ ىػور لأللكهيػة  ك  ماػك  يرػو ك  ك  يػة   ولكحدا يػة هػ  ب وة التكازف العقا  كالركح      

اة راط كالتطرؼ نف الةػراط الو ػتقيـ بولهللػذكذ كالوغػو ة يوي ػو  نقيدة بريئة وف التفريط أك
َ   ُِؽهؿْ اػوؿ تعػولم: –أك ي ػورا ههُوَؾ َؾَتَػهوَّ تَّوُِعهقا افقف َُ  َٓ وُِعقُه َو َُّ اضِهل ُمْقههَتِؼقًت َؾهو َ

َِ ـْ  ]َوَأنَّ َههَذا  َظهه

َشوِقؾِِف [
(1). 

ههاَط ادُْقههَتِؼقَؿ[:كوػف أو اػػة ذلػػؾ وػػو كرد  ػ   ػػكرة الفوتحػػة بقكلػػً تعػػولم َ َكو افُصِّ
َِ ]اْههه

(2)
,  

ًَ َظَؾهههْقِفْؿ[ بقكلػػػً:   كضػػػحً ل ػػػو كبي ػػػً تعػػػولم ـَ َأْكَعْؿههه اَط افَّهههِذُ َ
َِ [

(3)
 ان  ػػػـ كضػػػع حػػػدكد ,

لضػػػ ؿ ال ػػػوتج نػػػف الغاػػػك أك وحظػػػكرة كوو كنػػػة   يتزػػػوكزه الفػػػرد لوػػػو  يرػػػو وػػػف التعو ػػػة كا
وفَِّغ[ قوؿ:  -التفريط َٓ افضَّ ]َؽْرِ ادَْغُضقِا َظَؾْقِفْؿ َو

 زعؿ الٌةراط الو تقيـ هك طريػؽ   (4)

أك الضوليف ى هوو ضولة   أراد لرـ طريؽ   الخيور الةحيح بيف خيورم الوغضكب نايرـ
(5)اه كالٌةولحيفالذيف أ عـ اى نايرـ وف ال بٌييف كالٌةٌديقيف كالهلٌلرد

. 

                                                           

 (. ُّٓار عوـ: اآلية ) (ُ)
 (. ٔالفوتحة: اآلية ) (ِ)
 (. ٕ: )الفوتحة (ّ)
 (. ٕالفوتحة: ) (ْ)
   بتةرؼ.ٖٓ/ُق ُُْْ -ُالك طية    ضكه القر ف الىريـ:   وةر العور  دار الكطف  الريوض ط( ٓ)
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 نفصم انثانث:ا

, ويدي انكريى مناذج تطبيقيت عٍ انىسطيت يف انقرآٌ 
تأثرياث انىسطيت عهً فكر وعقيدة األفراد واجملتًعاث, وفيه 

  يبحثاٌ:
ى.فيىالقرآنىالكرومىنماذجىتطبوقوةىصنىالوسطوةى:المبحثىاألول

وكىتأثوراتىالوسطوةىصلىىصقودةىوسلمدىىىالمبحثىالثاني:
 األفرادىوىالمجتمعات.
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 المبحث األول:
 :نماذج تطبيقية عن الوسطية في القرآن الكريم

 :األول: نماذج تطبيقية في العقيدةالمطم  
تعتبر الك طية وف الوكاضيع الرووة الت  تو ؿ حيزان ىبيران    وختاػؼ زكا ػب التهللػريع 

كتاػؾ ارو اػة التػ    خػ ؽ كميرهػوأك الوعػوو ت أك ار  كاهن    وزوؿ العقيدة أك العبػودات
ك ػ أخذ     قـك بعرضرو    هذا الوطاب كوػو بعػده ناػم هللػىؿ  وػوذج وػف القػر ف أك ال ػ ة

حػػػػػث  كالتعايػػػػػؽ نايرػػػػػو اػػػػػدر ال وػػػػػوذج ارى ػػػػػر كضػػػػػكحون كأهويػػػػػة التػػػػػ  ت و ػػػػػب وكضػػػػػكع الب
 ػ   كتتو ؿ ال ووذج التطبيقية    زو ب العقيدة  كليس ذلؾ نام  بيؿ الحةر  الو تطوع

 :(1)اآلت 
 ػػػ  و ػػوئؿ العقيػػػدة ىوةيوػػػوف بأ ػػػووه اى كةػػػفوتً  :نقيػػدة أهػػػؿ ال ػػػ ة كالزوونػػػة اواًل:

كأ عوؿ اى تعولم كالكنيد كوكافرـ وف الةحوبة  كك طيترو بػيف  ػرؽ اروػة  ك ػ ذىرهو ه ػو 
 ى ووذج وقور ة دكف تفةيؿ    الو وئؿ حتم    خرج نف وضوكف البحث.

 ماعة وسط بين فرو األمة في أصول خمسة: أىل السنة والج -أ 
 أهػؿ ال ػ ة ك ػط  يرػو بػيف أهػؿ التعطيػؿ كأهػؿ التهللػبيً   :األول: أسماء اهلل وصافاتو

رف أهػػػؿ التعطيػػػؿ ي ىػػػركف ةػػػفوت اى  كأهػػػؿ التهللػػػبيً ي بتك رػػػو وػػػع التهللػػػبيً  كأهػػػؿ ال ػػػ ة 
 كالزوونة ي بتك رو ب  تهللبيً.

ن رػػو بعػػػض العاوػػوه بأ عػػوؿ اى   أهػػؿ ال ػػػ ة الػػذم يعبػػر  الثاااني: القضاااء والقااادر: 
ك ػػط  يػػً بػػيف الزبريػػة كالقدريػػةأل رف الزبريػػة ي بتػػكف اضػػوه اى  ػػ  أ عػػوؿ العبػػد كيقكلػػكف: 
إٌ ً وزبر   ادرة لً ك  اختيور  كالقدريػة ي ىػركف اضػوه اى  ػ  أ عػوؿ العبػد  كيقكلػكف: إٌف 

أهؿ ال  ة ي بتكف اضوه اى  ػ  أ عػوؿ العبػد العبد اودر وختور   يتعاؽ  عاً بقضوه اى  ك 
                                                           

العقيدة الكا طية: انتقود الفراة ال وزية الو ةكرة إلم ايوـ ال ونة أهؿ ال  ة كالزوونة:  بف تيوية  تحقيػؽ: ربػ   (ُ) 
 . ِٖ/ُهػ َُِْ -ِيوض  طوحود أهللرؼ: أضكاه ال اؼ  الر 
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 كيقكلكف: إف لً ادرة كاختيوران أكدنروو اى  يً وتعاقيف بقضوه اى.
 يف الورزئػػػةأل رفٌ  أهػػػؿ ال ػػػ ة ك ػػػط  يػػػً بػػػيف الكنيديػػػة كبػػػ :الثالاااث: الوعياااد بالعاااذا 

 ور ك  ي ػتحؽ  ونؿ الىبيرة وخاد    ال ور  كالورزئة يقكلكف:   يدخؿ ال :الكنيدية يقكلكف
 ذلؾ  كأهؿ ال  ة يقكلكف: و تحؽ لدخكؿ ال ور دكف الخاكد  يرو.

 أهػػؿ ال ػػ ة ك ػػط  يػػً بػػيف الورزئػػة وػػف زرػػة كبػػيف  الراباا : أسااماء اإليمااان والاادين:
الورزئػػػة ي ػػػوكف  ونػػػؿ الىبيػػػرة وؤو ػػػون ىووػػػؿ اةيوػػػوف   الوعتزلػػػة كالحركريػػػة وػػػف زرػػػةأل رفٌ 
وػػػؤوف  لىػػػف الوعتزلػػػة يقكلػػػكف:   وػػػؤوف ك  ىػػػو ر  ػػػ   كالوعتزلػػػة كالحركريػػػة ي ػػػوك ً ميػػػر

 ػػً وػػؤوف  ػػواص و زلػػة بػػيف و ػػزلتيف  كالحركريػػة يقكلػػكف: إ ػػً ىػػو ر  كأهػػؿ ال ػػ ة يقكلػػكف: إ
 يوو ً  و ؽ بىبيرتً. اةيووف  أك وؤوف ب

 أهؿ ال ػ ة ك ػط  يػً بػيف الػركا ض كالخػكارجأل رف  :- -: أةحوب ال ب الخامس
كماكا  ػيرـ حتػم أ زلػكهـ  ػكؽ و ػزلترـ  كالخػكارج  - -ب  ؿ ال ب الركا ض بولغكا    ح

يبغضك رـ كي بك رـ  كأهؿ ال  ة يحبكف الةحوبة زويعرـ  كي زلكف ىؿ كاحػد و زلتػً التػ  
 ي تحقرو وف مير ماك ك  تقةير.

ًَ َظَؾهْقِفْؿ َؽهْرِ ادَْغُضهقِا َظَؾهْقفِ :]اوؿ تعػولم ثانيًا: ـَ َأْكَعْؿ اَط افَِّذُ َ
هوفِّغَ َِ َٓ افضَّ [ْؿ َو

(1)  

لقد أكرد اى    أكؿ  كرة    الوةحؼ الهللريؼ كه   كرة الفوتحػة لتبػيف الوقةػد كالغويػة 
الت  يازأ إليرو العبد كيطابً وف ربً ى وكذج نقوئدم ك ط  كهك طاب الرداية إلػم طريػؽ 

الوغػػولكف الحػػؽ الػػذم  ػػاؾ ار بيػػوه كالور ػػايف كوػػف تػػبعرـ كهػػك طريػػؽ ك ػػط بػػيف وػػو  ػػاىً 
 .(2)ىوليركد أك وو  رزً الوفرطكف ىول ةورل

كبولتأوؿ     كرة الفوتحة وف ال وحية الفقرية  زد أف اراهترو رىف وف أرىػوف الةػ ة  
كبدكف اراهترو تعتبر الة ة بوطاة   أهويترو لي ػت ىبقيػة ال ػكر  كيوىػف ا ػت بوط التك ػط 

                                                           

 (. ٕالفوتحة: اآلية ) (ُ)
تف ػػػير وقوتػػػؿ بػػػف  ػػػايووف: ربػػػ  الح ػػػف بػػػف بهللػػػير ارزدم  تحقيػػػؽ: نبػػػد اى وحوػػػكد هللػػػحوتً: دار إحيػػػوه التػػػراث  (ِ)

 . َٕ/ُ  التف ير الك يط: لاكاحدم ُٓ/ُ  لطوئؼ اةهللورات: لاقهلليرم ّٕ/ُهػ  ُِّْ -ُبيركت  ط
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 الذم ارتضوهو لعبوده وف خ ؿ  يوترو.
ـَ  ِهوّللِ َوَماَلئَِؽتِهِف ]اوؿ تعولم: ثالثًا: َََمه هؾٌّ  ـُ هِف َوادُْمِمـُهقَن  ـْ َر ِّ ُشهقُل  ِهَت ُأْكهِزَل إَِفْقهِف ِمه ـَ افوَّ َم ََ

ـَو َوإَِفقْ  ـْ ُرُشؾِِف َوَؿوُفقا َشِؿْعـَو َوَأَضْعـَو ُؽْػَواَكَؽ َر َّ  ِم
ٍَ ُ  َ ْغَ َأَح َٓ ُكَػوِّ ُتوِِف َوُرُشؾِِف  ـُ [َؽ ادَِدرُ َو

(1)
إف  

   رػػ  تهللػػوؿ أرىػػوف اةيوػػوف ال ػػتة ىوواػػة دكف ا تقػػوص  ػػ  ةكزايػػ ةنقيػػدة اة ػػ ـ كاضػػح
ر ػؿ اى أك تفريػؽ  كهػػك وػ رج اػػكيـ  بخػ ؼ نقيػدة أهػػؿ الىتػوب الو حر ػػة  حػك ر ػػؿ اى  

َػوِّ ] اوؿ  يرـ رب العػزة: ُُ وَن َأْن  َُ ِوُ ُُ ْؽُػُووَن  ِوّللِ َوُرُشؾِِف َو َُ ـَ  ُؼقُفقَن إِنَّ افَِّذُ َُ ُؿقا َ ْغَ اّللِ َوُرُشؾِِف َو

تَِّخُذوا َ ْغَ َذفَِؽ َشهوِقاًل  َُ وَن َأْن  َُ ِوُ ُُ ـُ  َِوْعٍض َوَكْؽُػُو  َِوْعٍض َو [ُكْمِم
(2)

كمػويترـ أف ي ػاىكا طريقػون , 

تَِّخههُذوا َ ههْغَ َذفِههَؽ َشههوِقاًل ]:ك ػػطون  َُ وَن َأْن  َُ ِوُهه ُُ [َو
يوػػوف كيريػػدكف بوػػو اػػولكه وػػف اة :  أم(3)

بػػولبعض كالىفػػر بػػولبعض اآلخػػر أف يتخػػذكا طريقػػون ك ػػطون بػػيف اةيوػػوف كالىفػػر  وػػع أ ػػً   
 .(4)ك ط بي روو  إذ الحؽ كاحد   ي تقص و ً  كليس بعد الحؽ إ  الض ؿ

 ون ه ػػوؾ ةػػ فون وػػف الو ػػاويف ي ػػػاىكف طػػرؽ الضػػ ؿ كالىفػػر ب ػػاكىرـ طريقػػػ ميػػر أفٌ  
كأ ىػػػػورهـ   ةأك زوونػػػػ أكزرػػػػةإرضػػػػوهن لا ػػػػوس ولرـ ر ػػػػوكهو ر ف ػػػػرـ  يتظػػػػوهركف  ػػػػ  أنوػػػػ

كوعتقػػداترـ تخػػولؼ تاػػؾ ا نوػػوؿ كنػػوابترـ زرػػػ ـ كبػػئس الوةػػير  تيزػػة اخػػت ؼ الظػػػوهر 
ََ َفهُف ]لابوطف  اػوؿ تعػولم: ـْ َ ِه ْضهؾِِؾ اّللُ َؾَؾه ُُ ـْ   َوَم

َِ َٓ َٓ إَِػ َهُم َِ َو َٓ َٓ إَِػ َهُم ُمَذْ َذ َِغ َ ْغَ َذفَِؽ 

[َشوِقاًل 
(5). 

ثِهَرًة َواّللُ ] اوؿ تعػولم: رابعًا: ـَ ْؼهِوُق اّللَ َؿْوًضهو َحَقهـًو َؾُقَضهوِظَػُف َفهُف َأْضهَعوًؾو  ُُ ـْ َذا افَّهِذي  َم

ْوَجُعقنَ  ُُ ُِ َوإَِفْقِف  ْوُق َُ ْؼوُِض َو َُ]
ًي لوو أ زل  كذىر الوف ركف (6) "  هذه اآليػة  اولػت اليرػكد: تأ 
                                                           

 (. ِٖٓالبقرة: اآلية ) (ُ)
 (. َُٓال  وه: اآلية ) (ِ)
 (. َُٓال  وه: اآلية ) (ّ)
   بتةرؼ. َُِ/ُتي ير الىريـ الرحووف: ل عدم ك   ُِّ/ُتف ير وقوتؿ بف  ايووف: رب  الح ف ارزدم  (ْ)
 (. ُّْال  وه: اآلية ) (ٓ)
 (. ِْٓالبقرة: اآلية ) (ٔ)
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 إ وو ي تقرض الفقير وف الغ  
ـَ َؿهوُفقا إِنَّ اّللَ ]  أ زؿ اى تعػولم:  (1)"  َْ َشِؿَع اّللُ َؿْقَل افَّهِذُ َفَؼ

ََ  َِغهْرِ َحهؼن َوَكُؼهقُل ُذوُؿهقا َظهَذاَا احَلوِ  َُ َشـَْؽُتُى َمو َؿوُفقا َوَؿهْتَؾُفُؿ إَْكوَِقهو ـُ َأْؽـَِقو [ُهِؼ َؾِؼٌر َوَكْح
(2)

 

ًِ افقَ :]كيؤىد هذا الوع م اكلً تعػولم هِْؿ َوُفِعـُهقا  ِهَت َؿهوُفقا َ هْؾ َوَؿوَف َِ ه ُْ ًْ َأ َُ اّللِ َمْغُؾقَفٌي ُؽؾَّ َُ ُفقُد 

 َُ َشو َُ ْقَػ  ـَ ـِْػُؼ  ُُ اُه َمْوُققَضَتوِن  ََ َُ]
(3). 

ن ػد ربػً نػز كزػؿ  - -وػف زكا ػب العقيػدة  ػ  اة ػ ـ وىو ػة  بي ػو وحوػد خامسًا:
ذلػػؾ الوقػػوـ الر يػػع  ػػ  رؤيػػة كوقووػػً بػػيف ار بيػػوه كالور ػػايف  تكضػػح  وػػكذج التك ػػط  ػػ  

ر ال ػػور كال ػػكر  رػػـ ناػػم وقووػػوت وختافػػةأل رف ار بيػػوه كاركليػػوه  ػػ  وقػػوـ رؤيػػة ال ػػور كال ػػك 
ههقِ  َ ههْوًدا َوَشههاَلًمو َظههَذ ]اكلػػً تعػػولم:  ناػػم وقووػػوت هللػػتم  فػػ  هللػػأف الخايػػؿ ـُ ههو َكههوُر  َُ ُؿْؾـَههو 

[إِْ َواِهقؿَ 
ال ػور كةػورت نايػً بػردان ك ػ وون  بي وػو  رأل -نايػً ال ػ ـ - ولخايؿ إبراهيـ، (4)

ًُ ] اوؿ تعػولم:ك   رأل ال ور  كران  -ىايـ اى -وك م َََكْقه َْهؾِهِف اْمُؽُثهقا إِ ِّ 
ِٕ إِْذ َرَأى َكهوًرا َؾَؼهوَل 

ى ًَ َُ َظهَذ افـَّهوِر ُهه ََُِقُؽْؿ ِمـَْفهو  َِؼهَوٍس َأْو َأِجه [َكوًرا َفَععِّ 
َههو َؾَؾهتَّ ]:كىػوف  ػ  ارةػؿ  ػكرا (5) ََ  َجو

هو َوُشهْوَحوَن اّللِ َراِّ افَعهودَِغَ  ـْ َحْقََلَ ـْ ِِف افـَّهوِر َوَمه [ُكقِدَي َأْن ُ هقِرَك َمه
يع ػ  وك ػم ىػوف  ػ    (6)

ك ػػػػػط ال ػػػػػكر  وهللػػػػػتغؿ بػػػػػول كر  عوتبػػػػػً  قػػػػػوؿ:   تهللػػػػػتغؿ بػػػػػول كر  ػػػػػ    و ػػػػػكر ال ػػػػػكر   قػػػػػوؿ 
هَؽ :]تعػول  ِس ُضهًقى إِ ِّ َأَكو َر فَؽ َؾوْخَؾْع َكْعَؾْقَؽ إِكَّ ََّ [ ِهوفَقاِد ادَُؼه

 ػأراه  - -  كأوػو الحبيػب(7)

ال ػػور كال ػػكر  كزػػوكز حزػػوب ال ػػور كال ػػكر   ػػـ أد ػػوه بػػ   ػػور ك   ػػكر  حتػػم رأل  ػػ  د ػػكه 

                                                           

 . ِْٓ/ُتف ير نبدالرزاؽ: الة عو    (ُ)
 (. ُُٖاآلية )  ؿ نوراف: (ِ)
 (. ْٔالووئدة: اآلية ) (ّ)
 (. ٗٔار بيوه: اآلية ) (ْ)
 (. َُطً: اآلية ) (ٓ)
 (. ٖال وؿ: اآلية ) (ٔ)
 (. ُِطً: اآلية ) (ٕ)
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ههَذَا افُػههَماُد َمههو َرَأى]:ارد ػػم و ػػكر ار ػػكار  اػػوؿ تعػػولم ـَ [َمههو 
   ر ػػع الحبيػػب نػػف وقػػوـ (1)

 بيػػػوه الوقػػػربيف  حتػػػم ةػػػور وىاوػػػون بػػػوى بػػػ  كحػػػ  ك  الخايػػػؿ كالىاػػػيـ كوقووػػػوت زويػػػع ار
ِه َمو َأْوَحك] بيو ً اكلً:  (2)ترزووف أحد َِ [َؾَلْوَحك إَِػ َظْو

(3). 

ِْؿ َوِزْدَكههوُهْؿ ]اػػوؿ تعػػولم: سادسااًا: َََمـُههقا  ِههَوَبِّ ُههْؿ ؾِْتَقههٌي  َف َظَؾْقههَؽ َكَوههَلُهْؿ  ِههوحَلؼِّ إَِّنَّ ـُ َكُؼهه َكْحهه

ى ًَ [ُههه
(4)

بػػولرمـ   و القػػر ف الىػػريـ اةػػة أةػػحوب الىرػػؼ وػػوذج الخولػػدة التػػ  خاػػدهوػػف ال ,

وه أ رـ بهللر  لي كا ور ايف لىػ رـ اتخػذكا طريقػون كو رزػون ك ػطون ليز ػبرـ ن ػوه الةػوت كهللػق
لعػدـ تػك ر القػػدرة  ػ  وكازرػة الضػ ؿ كالىفػر الػذم يزبػػر  أل ترىػكا اػكورـ  ا تبػوع لاضػ ؿ

كاف كالوزتوػػع  أك حتػػم ا ػػت ىوره بػػولقكؿ كالع  يػػة  ك ػػ  نايػػً ال ػػوس بريو ػػة الحػػوىـ كارنػػ
ذات الكاػػػت أبػػػت ااػػػكبرـ انت واػػػً كا  ػػػتورار نايػػػً لوػػػو نر ػػػكا وػػػف الحػػػؽ   رػػػوزركا  ػػػوريف 

ْؿ َأْو ]:بػػدي رـ خفيػػة خك ػػون وػػف الحػػوىـ كز ػػكده  اػػوؿ تعػػولم ـُ ُههق ًُ ْو َُ ْظَفههُووا َظَؾههْقُؽْؿ  َُ ُههْؿ إِْن  إَِّنَّ

تِ  ْؿ ِِف ِمؾَّ ـُ و َُ ِعق اُُ ًَ ْػؾُِحهقا إًِذا َأَ ه ُُ ـْ  [ِفْؿ َوَف
(5)

  ىػوف هػركبرـ هػك  ػبيؿ لاخػ ص  اػوؿ تعػولم:, 

ا] ًَ ـْ َأْمِوَكهو َرَصه هًي َوَهقِّهْئ َفـَهو ِمه ْكَؽ َرْْحَ َُ ـْ َفه ُِـَو ِم ََ ـَو  [إِْذ َأَوى افِػْتَقُي إَِػ افَؽْفِػ َؾَؼوُفقا َر َّ
(6)

كهػذا , 

يس لً القدرة    التغيير   أةبحكا    رنويػة  وكذج ك ط لوف خوؼ نام نقيدتً كدي ً كل
َّٓ اّللَ ]اى كى فػً زػػزاه انتػػزالرـ القػـك الىػػو ريف  اػػوؿ تعػولم:  وَن إِ َُ ْعُوهه َُ َوإِِذ اْظَتَزْفُتُؿههقُهْؿ َوَمههو 

ْؿ ِمو ـُ ـْ َأْمِو قِّْئ َفُؽْؿ ِم تِِف َوُهَ ـْ َرْْحَ ُؽْؿ ِم ـُْؼْ َفُؽْؿ َر ف َُ [َؾًؼوَؾْلُووا إَِػ افَؽْفِػ 
(7). 

كه ػػو ي ىهللػػؼ العزػػب  ػػ  هللػػأف القاػػكب الوؤو ػػة   رػػؤ ه الفتيػػة الػػذيف يعتزلػػكف اػػكورـ  

                                                           

 (. ُُال َّزـ: اآلية ) (ُ)
 . ّٗ/ُتف ير الت ترم: رب  وحود  رؿ بف نبد اى بف يك س بف ر يع التي ترم  (ِ)
 (. َُال َّزـ: اآلية ) (ّ)
 (. ُّالىرؼ: اآلية ) (ْ)
 (. َِالىرؼ: اآلية ) (ٓ)
 (. َُالىرؼ: اآلية ) (ٔ)
 (. ُٔالىرؼ: اآلية ) (ٕ)
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كيرزركف ديورهـ  كيفوراكف أهارـ  كيتزػردكف وػف زي ػة اررض كوتػوع الحيػوة  هػؤ ه الػذيف 
كف رحوػة اى  كيح ػكف هػذه الرحوػة رزػلضػيؽ الخهللػف الوظاػـ  هػؤ ه ييأككف إلػم الىرػؼ ا

هه]ووتػػدة  ظاياػػة   ػػيحة  ـُْؼْ ُؽههؿْ  َفُؽههؿْ  َُ ـْ  َر ف تِههفِ  ِمهه [ َرْْحَ
تاقػػ  ظػػ ؿ ال ػػعة  كلفظػػة ي هللػػر (1)

كالبحبكحػػػة كا  ف ػػػوح   ػػػ ذا الىرػػػؼ  ضػػػوه   ػػػيح رحيػػػب ك ػػػيع ت تهللػػػر  يػػػً الرحوػػػة كتت ػػػع 
ف  خيكطرػػو كتوتػػػد ظ لرػػو  كتهللػػػوارـ بػػػولر ؽ كالاػػيف كالرخػػػوه  إف الحػػدكد الضػػػيقة لت ػػػزاح  كاا

ف الكحهللػػة الوكماػػة لتهللػػؼ   ػػ ذا الرحوػػة كالر ػػؽ كالراحػػة كا رتفػػوؽ الزػػدراف الةػػادة لتػػر  ؽ  كاا
 .(2)إ ً اةيووف
نقيػدة اة ػ ـ  ػ  كحدا يػة اى زػوهت بي ػة  ػ   ػكرة  ػويت بػوةخ ص كهػ   سابعًا:

]ُقْل ُهَو اهللُ َأَحٌد....ََلْ َيلِْد َوََلْ ُيوَلْد[:تعدؿ  اث القر ف    أزر اراهترو   قػوؿ
(3)

نقيػدة  بي وػو 

 افـََّدوَرى ادَِقهقُح :]أهؿ الىتوب و حر ة كضولة  اوؿ تعولم
ًِ ـُ اّللِ َوَؿوَف ٌو اْ  ُْ  افَقُفقُد ُظَز

ًِ َوَؿوَف

مْ  ُُ َؾُفُؿ اّللُ َأكَّك  َُ ـْ َؿْوُؾ َؿو َػُووا ِم ـَ ـَ  َضوِهُئقَن َؿْقَل افَِّذُ ُُ ْؿ  َِلْؾَقاِهِفْؿ  ـُ اّللِ َذفَِؽ َؿْقَُلُ [َؾُؽقنَ اْ 
(4)

.  

ك بب هذا القكؿ أف اليركد اتاكا ار بيوه كبدلكا كخولفكا هللريعة التػكراة بعػد وك ػم   ػزع  
اى نػػػ رـ التػػػكراة كوحوهػػػو وػػػف ااػػػكبرـ   خػػػرج نزيػػػر كهػػػك مػػػ ـ ي ػػػيح  ػػػ  اررض   أتػػػوه 
زبريػػؿ  قػػوؿ لػػً: إلػػم أيػػف تػػذهب؟ اػػوؿ: أطاػػب العاػػـ   حفظػػً التػػكراة   أو هػػو ناػػيرـ نػػف 

حر ػون  قػولكا: وػو زوػػع اى تعػولم التػكراة  ػ  ةػدره كهػك مػ ـ إ  ر ػػً ظرػر ل ػو ً   يخػـر 
اب ً  ك قاكا حىويوت    ذلؾ  كظوهر اكؿ ال ةػورل الو ػيح ابػف اى  بػكة ال  ػؿ ىوػو اولػت 
العػػػرب  ػػػ  الو ئىػػػة  كذىػػػر أهػػػؿ التف ػػػير: أف الو ػػػيح إلػػػً  كأ ػػػً ابػػػف اةلػػػً  كيقػػػوؿ: إف 

كهػػذا القػػكؿ لػػـ يظرػػر إ  بعػػد ال بػػكة الوحوديػػة كظرػػكر بعضػػرـ يعتقػػدهو ب ػػكة ح ػػك كرحوػػة  
د ئػػػؿ ةػػػػدارو  كبعػػػػد أف خػػػولطكا الو ػػػػاويف ك ػػػػوظركهـ   رزعػػػػكا نوػػػو ىػػػػو كا يعتقػػػػدكف  ػػػػ  

                                                           

 (. ُٔالىرؼ: اآلية ) (ُ)
 . ُِِٔ/ْقر ف: ل يد اطب    ظ ؿ ال (ِ)
 (. ُ,ِ,ّا خ ص: اآلية ) (ّ)
 (. َّالتكبة: اآلية ) (ْ)
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ًِ ]ني ػػم  بػػؿ كتضػػونؼ هللػػرىرـ كىفػػرهـ بقػػكلرـ: َُ اّللِ  َوَؿوَفهه ـُ َأْ ـَههو افَقُفههقُد َوافـََّدههوَرى َكْحهه

هُ  ُُ [ َوَأِحوَّهو
ـ وػف البهللػػر  كأ رػـ بهللػر و ػؿ ميػره  الوعتقػد البوطػؿ ذا ىػوف الزػكاب ل فػ  هػ (1)

ُ ُؽْؿ ]  عام ا تراض ةحة ذلػؾ  اوػوذا يعػذبرـ بقكلػً:  كخوطبرـ بأ اكب وق ع َعهذِّ ُُ ُؿهْؾ َؾؾِهَؿ 

ه َُ َوّللِ ُمْؾُؽ افقَّ َشو َُ ـْ  ُا َم َعذِّ ُُ َُ َو َشو َُ ـْ  َ
ْغِػُو دِ َُ ـْ َخَؾَؼ  َّ َتَواِ  َوإَْرِق َوَمهو  ُِذُكق ُِؽْؿ َ ْؾ َأْكُتْؿ َ َؼٌ ِِّم

[َ ْقـَُفَت َوإَِفْقِف ادَِدرُ 
(2)

 .(3) ـ زوه الزكاب الرادع لتةحيح ىؿ وعتقد    هذا البوب 

ٍَ َوُهَق ]  قػوؿ:  ؾَّ ََشْ ـُ ـْ َفُف َصوِحَوٌي َوَخَؾَؼ  ُؽ َُ ٌَ َوَقْ  ُؽقُن َفُف َوَف َُ َتَواِ  َوإَْرِق َأكَّك  ُُع افقَّ
َِ  َ

 ٍَ [َظؾِقؿٌ   ُِؽؾِّ ََشْ
(4).   

التك ػػؿ  ػػ  الػػدنوه كتفػػريج الىػػرب بوركليػػوه الةػػولحيف وعتقػػد  و ػػد  إذا ىػػوف  ثامنااًا:
الغػػػرض هػػػك التقػػػرب إلػػػم اى تعػػػولم بأهللخوةػػػرـ  كلػػػيس بخػػػولص أنوػػػولرـ ك ضػػػارـ  اػػػوؿ 

ََ َمو كَ ] تعػولم: ـْ ُدوكِِف َأْوفَِقو ُذوا ِم َ ـَ اَّتَّ َُ َوافَِّذُ
ـُ اخَلوفِ ُ َِّ َٓ ّللِ اف ُ قَكهو إَِػ اّللِ ُزْفَػهك َأ َّٓ فُِقَؼوِّ ُهْؿ إِ َُ ْعُو

هورٌ  ػَّ ـَ هوِذٌا  ـَ ـْ ُههَق  ي َمه
َِ ه َٓ َهْ َتؾُِػهقَن إِنَّ اّللَ  ْ َْ ُؽُؿ َ ْقـَُفْؿ ِِف َمو ُههْؿ ؾِقهِف  [إِنَّ اّللَ َُيْ

(5)
كوعاػـك أف  , 

د  رػػم اى الوهللػػرىيف ي ػػألكف الةػػولحيف بوع ػػم أ رػػـ ك ػػوئط بيػػ رـ كبػػيف اى  كوػػع هػػذا  قػػ
  ير عك ػػػً ك نػػػف دنػػػوئرـ  كبػػػيف أ رػػػـ   يواىػػػكف ىهللػػػؼ الضػػػٌر نػػػف الػػػدان  ك  تحكياػػػً  

بولىايػػة  ك  يحكلك ػػً وػػف وكضػػع إلػػم وكضػػع  ىتغييػػر ةػػفتً أك اػػدره  كلرػػذا اػػوؿ تعػػولم: 
ه َظهـُْؽْؿ وَ ] ِّ ْشهَػ افعف ـَ ْؿؾُِؽهقَن  َُ ـْ ُدوكِهِف َؾهاَل  ـَ َزَظْؿُتْؿ ِم هِقُاًل ُؿِؾ اْدُظقا افَِّذُ [َٓ َُتْ

هػذه    تعػـ(6)

                                                           

 (.ُٖالووئدة: اآلية )(ُ) 
 (. ُٖاآلية )الووئدة:  (ِ)
البحػػر الوحػػيط  ػػ  التف ػػير: ربػػ  حيػػوف وحوػػد بػػف ك   ُٕٔ/ِتف ػػير وقوتػػؿ بػػف  ػػايووف: ربػػ  الح ػػف بػػف بهللػػير   (ّ)

رهللػود العقػؿ ال ػايـ ك   َِْ/ٓهػػ  َُِْيك ؼ ار دل    تحقيؽ: ةػدا  وحوػد زويػؿ: دار الفىػر بيػركت)د  ط( اا
 .   بتةرؼُُٕ/ٖرحىوـ القر ف: لاقرطب  الزووع ك   ٗٓ/ْإلم وزايو الىتوب الىريـ:  ب  ال عكد 

 (. َُُار عوـ: اآلية ) (ْ)
 (. ّالزُّور: اآلية ) (ٓ)
 (. ٔٓاة راه: اآلية ) (ٔ)
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أ ػػكاع التحكيػػؿ   ىػػؿ وػػف دنػػو ويتػػون وػػف ار بيػػوه  أك الةػػولحيف  أك دنػػو الو ئىػػة  أك  اريػػة
دنػػو الزػػف  قػػد دنػػو وػػف   يغي ػػً  ك  يواػػؾ ىهللػػؼ الضػػر ن ػػً ك  تحػػكي ن   ػػ ذا ىػػوف دنػػوه 

الفػػريقيف أحػػػؽ  الوػػكتم يتضػػوف هػػذا ا  ػػترزاه بولػػديف  كهػػػذه الوحػػودة لػػرب العػػولويف   ػػأم
بو  ػػترزاه  كىػػكف الو وزػػوة ى كحػػده و وزػػوة خولةػػة   هللػػرؾ  يرػػو ك  تحتػػوج إلػػم ك ػػوطة 

اِع إَِذا َدَظهوِن ]  اوؿ تعولم:(1)بيف العبد كربً ََّ َوإَِذا َشَلَفَؽ ِظَووِدي َظـِّل َؾنِ ِّ َؿِوٌُى ُأِجقُى َدْظَقَة افه

ونَ َؾْؾَقْقَتِجقُوقا ِ  َوْفُقْمِمـُقا ِِّب فَ  َُ ْوُص َُ ُفْؿ  [َعؾَّ
(2)

.   

وكاػػػؼ أهػػػؿ الىتػػػوب وػػػف الرهبػػػوف كالق ي ػػػيف وػػػف الرنويػػػة لىتػػػبرـ ال ػػػووكية كت فيػػػذ   
ارحىوـ الكاردة  يرو  كنقيدترـ    ناووه الديف  كوو هك وكاؼ اة  ـ ك و رزً    بيػوف 

 وية  ووػف : بػأف الخػورزيف نػف الواػة الح فيػة  كالهللػريعة اة ػ(3)نقيدة أهؿ واتً  حك ذلؾ
يقػػػكؿ بهللػػػريعة كأحىػػػوـ  كحػػػدكد كأنػػػ ـ  كهػػػـ اػػػد ا ق ػػػوكا إلػػػم وػػػف لػػػً ىتػػػوب وحقػػػؽ  و ػػػؿ 
لػم وػف لػً هللػبرة ىتػوب و ػؿ:  التكراة  كاة زيؿ  كنف هذا يخوطبرـ الت زيؿ بأهؿ الىتػوب  كاا

اػد ر عػت إلػم  -نايػً ال ػ ـ -الوزكس  كالوو كية    ف الةحؼ الت  أ زلػت ناػم إبػراهيـ
 حػم برػـ  حػك داث أحد رو الوزكس  كلرذا يزػكز نقػد العرػد كالػذووـ وعرػـ  كيي ال ووه  رح

اليرػػكد كال ةػػورل  إذ هػػـ وػػف أهػػؿ الىتػػوب  كلىػػف   يزػػكز و ػػوىحترـ   ك  أىػػؿ ذبػػوئحرـأل 
 ػػ ف الىتػػوب اػػد ر ػػع نػػ رـ  كأهػػؿ الىتػػوب ىػػو كا ي ةػػركف ديػػف ار ػػبوط   كيػػذهبكف وػػذهب 

كف ديػػف القبوئػػؿ  كيػػذهبكف وػػذهب ب ػػ  إ ػػوونيؿ  كلوػػو ب ػػ  إ ػػرائيؿأل كارويػػكف ىػػو كا ي ةػػر 
 ػـ الةػودر ن ػً  -نايػً ال ػ ـ -إلػم إبػراهيـ -نايػً ال ػ ـ -ا هللعب ال ػكر الػكارد وػف  دـ

إلم هللعبتيف: هللعبة  ػ  ب ػ  إ ػرائيؿ  كهللػعبة  ػ  ب ػ  إ ػوونيؿ  كىػوف ال ػكر الو حػدر و ػً 
باػة الفراػة ال و يػة: بيػت اى الحػراـأل إلم ب   إ ػرائيؿ كاباػة الفراػة اركلػم: بيػت الوقػدس  كا

                                                           

الفكاىػػً العػػذاب  ػػ  الػػرد ناػػم وػػف لػػـ يحىػػـ ال ػػ ة كالىتػػوب: حوػػد بػػف  وةػػر ال زػػدم التويوػػ  الح باػػ  تحقيػػؽ: نبػػد  (ُ)
 . ّٗ/ُ -ُلزايؿ ةولح بف إبراهيـ الباير : دار العوةوة  طال  ـ بف برزس تقريظ: الهلليخ الع وة ا

 (. ُٖٔالبقرة: اآلية ) (ِ)
 . ُّ/ِ الواؿ كال حؿ: رب  الفتح وحود بف نبد الىريـ (ّ)
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الذم كضع لا وس بوىة وبورىون كهدل لاعولويف  كهللػريعة اركلػم: ظػكاهر ارحىػوـ  كهللػريعة 
ال و يػػػة: رنويػػػة الوهللػػػونر الحػػػراـ  كخةػػػووه الفريػػػؽ اركؿ: الىػػػو ركف و ػػػؿ  رنػػػكف كهووػػػوف  

تقوبػؿ الفريقػػوف  كةػػح الوهللػػرىكف  و ػؿ نبػػدة ارةػ وـ كارك ػػوف    :كخةػووه الفريػػؽ ال ػو  
التق ػػػيـ برػػػذيف التقػػػوبايف  كاليرػػػكد كال ةػػػورل هوػػػو هوتػػػوف اروتػػػوف وػػػف ىبػػػور أهػػػؿ الىتػػػوب. 
كاروة اليركديػة أىبػرأل رف الهللػريعة ىو ػت لوك ػم نايػً ال ػ ـ  كزويػع ب ػ  إ ػرائيؿ ىػو كا 

 -يػً ال ػ ـنا -وتعبديف بذلؾ  وىافيف بولتزاـ أحىوـ التكراة  كاة زيػؿ ال ػوزؿ ناػم الو ػيح
  يتضػػػػػوف أحىووػػػػػون  ك  ي ػػػػػتبطف حػػػػػ  ن ك  حراوػػػػػونأل كلى ػػػػػً: روػػػػػكز  كأو ػػػػػوؿ  كوػػػػػكانظ  
كوزازر  كوػو  ػكاهو وػف الهللػرائع كارحىػوـ  وحولػة ناػم التػكراة  ىوػو  ػ بيفأل  ىو ػت اليرػكد 
 لرذه القضية لـ ي قودكا لعي م ابف وريـ نايً ال  ـ  كادنػكا نايػً أ ػً ىػوف وػأوكران بوتوبعػة
وك م نايً ال  ـ  كوكا قػة التػكراة   غيػر كبػدؿ  كنػدكا نايػً تاػؾ التغييػرات  و رػو: تغييػر 
ال بت إلم ارحد  كو رو تغيير أىؿ لحـ الخ زير  كىوف حراوػون  ػ  التػكراة  كو رػو: الختػوف  

يػػت ناػػيرـ  ػػ  حفػػظ الىتػػب كالغ ػؿ  كميػػر ذلػػؾ   اػػـ يرنػػكا الىتػػب الو زلػػة كاروو ػة التػػ  ألق
َثههوِرِهْؿ ]  اػػوؿ تعػولم  ػػيرـ:(1)بػػؿ تطػوكلكا نايرػػو بػولتحريؼ كالتبػػديؿكية ال ػوو ََ ْقـَههو َظههَذ  ُثههؿَّ َؿػَّ

َوُعقُه َرأْ  َُّ ـَ ا ْقـَوُه اإِلْكِجقَؾ َوَجَعْؾـَو ِِف ُؿُؾقِا افَِّذُ َُ ََ َؿ َو َُ ـِ َمْو ْقـَو  ِِعقَقك اْ  ًي َوَرْهَووكِقًَّي  ُِوُشؾِـَو َوَؿػَّ َؾًي َوَرْْحَ

ْقـَهو افَّهِذُاْ تَ  َُ تَِفهو َؾَآ َُ ََ ِرْضَقاِن اّللِ َؾَت َرَظْقَهو َحهؼَّ ِرَظو َّٓ اْ تَِغو َتْوـَوَهو َظَؾْقِفْؿ إِ ـَ ُظقَهو َمو  َََمـُهقا ِمهـُْفْؿ ََ ـَ 

ثٌِر ِمـُْفْؿ َؾوِشُؼقنَ  ـَ [َأْجَوُهْؿ َو
(2). 

 كوف وظوهر ذلؾ التبديؿ ك التحريؼ: 
و افَّ ] اكلً تعولم: َ و َأهف َٓ ُُيِهىف َُ وا إِنَّ اّللَ  َُ ْعَت َُ  َٓ ُمقا َضقَِّووِ  َمو َأَحؾَّ اّللُ َفُؽْؿ َو وِّ َٓ ُُتَ َََمـُقا  ـَ  ِذُ

ـَ  ُ َِ [ادُْعَت
(3)

ُؼهقا اّللَ افَّهِذي َأْكهُتْؿ  ِهِف ُمْمِمـُهقنَ ] كاػوؿ:,  َُّ ًٓ َضقًِّوهو َوا َّو َرَزَؿُؽُؿ اّللُ َحهاَل ُؾقا ِِّم ـُ [َو
(4)  

                                                           

 .  ُْ -ُّ/ِال حؿ: رب  الفتح وحود بف نبد الىريـ الهللرر تو  : وؤ  ة الواؿ ك  (ُ)
 (. ِٕالحديد: اآلية ) (ِ)
 (. ٕٖ) الووئدة: اآلية (ّ)
 (. ٖٖالووئدة: اآلية ) (ْ)
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اآليػػػة لاوػػػؤو يف بأحىػػػوـ تهللػػػريعية  كتىواػػػة ناػػػم ةػػػكرة التفريػػػع زػػػوهت   ولخطػػػوب  ػػػ  هػػػذه
ذ اػػد ىػػوف وػػف  ػػ ترـ الوبولغػػة  ػػ   لو و ػػبة وػػو تقػػدـ وػػف ال  ػػوه ناػػم الق ي ػػيف كالرهبػػوف  كاا
الزهػػػد كأحػػػد كا رهبو يػػػة وػػػف ا  قطػػػوع نػػػف التػػػزكج كنػػػف أىػػػؿ الاحػػػـك كى يػػػر وػػػف الطيبػػػوت 

اى الوػػػػؤو يف ناػػػػم أف ال  ػػػػوه ناػػػػم الرهبػػػػوف ىولػػػػدهف كتر يػػػػً الحولػػػػة كح ػػػػف الابػػػػوس   بػػػػً 
 .  (1)كالق ي يف بوو لرـ وف الفضوئؿ   يقتض  اطراد ال  وه نام زويع أحكالرـ الرهبو ية

اػػد طوحػػت  فك ػػرـ إلػػم التقايػػؿ  - -كةػػودؼ أف ىػػوف بعػػض أةػػحوب ر ػػكؿ اى
 ولػػػؾو بػػف أ ػػػسنػػف  مرك - -الزاهػػػديفوػػف التعاػػؽ باذائػػػذ العػػيش ااتػػػداه بةػػوحبرـ  ػػيد 

  ال ب  أزكاج بيكت إلم رهط    ة زوه: يقكؿ   ال بػ  نبػودة نف ي ألكف   اوػو  
 كوػػو ذ بػػً وػػف تقػػدـ وػػو لػػً مفػػر اػػد ؟ ال بػػ  وػػف  حػػف كأيػػف:  قػػولكا تقولكهػػو  ىػػأ رـ أخبػػركا
 أ طػر  ك  الػدهر أةػـك أ ػو:  خػر كاػوؿ أبػدا  الايػؿ أةػا   ػ    أ و أوو: أحدهـ اوؿ تأخر 
 الػذيف أ ػتـ" : قػوؿ إلػيرـ   اى ر ػكؿ  زػوه أبػدا  أتػزكج  ػ  ال  وه أنتزؿ وأ :  خر كاوؿ
 كأراػػد  كأةػػا  كأ طػػر  أةػػـك لى ػػ  لػػً  كأتقػػوىـ ى رخهللػػوىـ إ ػػ  كاى أوػػو كىػػذا  ىػػذا ااػػتـ

  زلػػت هػػذه اآليػػة   قػػوـ ر ػػكؿ اى  (2)"و ػػ    اػػيس  ػػ ت  نػػف رمػػب  وػػف ال  ػػوه  كأتػػزكج
شاددوا عماى  ال تشددوا عمى أنفسكم فيشدد عميكم, فاإن قومااً  ":وؿ غاظ  يرـ الوقولة   ـ ا

(4)  زلػت  ػيرـ  "(3)عمييم, فتم  بقايااىم فاي الصاوام  والاديارات أنفسيم فشدد اهلل
هو : ] َُ

 َٓ وا إِنَّ اّللَ  َُ ْعَت َُ  َٓ ُمقا َضقَِّووِ  َمو َأَحؾَّ اّللُ َفُؽْؿ َو وِّ َٓ ُُتَ َََمـُقا  ـَ  و افَِّذُ َ ـَ َأهف ُ َِ [ُُيِىف ادُْعَت
(5) 

وو الحىوة التػ  ااتضػت انتبػور ال ةػورل أى ػر اربػة كوػكدة لاو ػاويف وػف اليرػكد   مسألة:
                                                           

   بتةرؼ. ُْ/ٕالت كير: لطوهر بف نوهللكر التحرير ك  (ُ)
ةػػػحيح  »  كوع ػػػم هػػػذا  ػػػ  ِ/ٕ( َّٔٓةػػػحيح البخػػػورم: ىتػػػوب ال ىػػػوح  بػػػوب الترميػػػب  ػػػ  ال ىػػػوح  ح راػػػـ ) (ِ)

و رـ  كهػـ: أبػك بىػر  نف أ س بف وولؾ كليس  يً أف ذلؾ  بب  زكؿ هذه اآلية  كركم أف  و و « البخورم كو اـ
كنا   كابف و عكد  كابف نور  كأبك ذر  ك ولـ وكلم أب  حذيفػة  كالوقػداد بػف ار ػكد  ك ػاووف الفور ػ   كوعقػؿ 

 بف وقرف ازتوعكا    دار ن ووف بف وظعكف كاتفقكا نام أف ير ضكا أهللغوؿ الد يو  كيترىكا ال  وه كيترهبكا. 
 .  َُّ/ُأ  ود ضعيؼ  زووع ارةكؿ:   أخرزة أبكداكد بّٓٔ/ٔ (ّْٗٔو  د اب  يعا  الوكةا   ح راـ ) (ّ)
 . ُْ/ٕالت كير  لطوهر بف نوهللكر التحرير ك  (ْ)
 (. ٕٖالووئدة: اآلية ) (ٓ)
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حيػػث كرد  ػػ  القػػر ف أف ال ةػػورل أاػػرب وػػكدة لاػػذيف  و ػػكا كأف اليرػػكد هػػـ أهللػػد نػػداكة لرػػـ  
ََ ]ىوو     اكلً تعػولم: ـَ  ِذُ اَوًة فِؾَّ ََ ََّ افـَّوِس َظ نَّ َأَص ََ نَّ َفَتِج ََ هقا َوَفَتِجه ـُ ـَ َأْرَ َمـُهقا افَقُفهقَد َوافَّهِذُ

قِقههَغ َوُرْهَووًكههو ههو َكَدههوَرى َذفِههَؽ  ِههَلنَّ ِمههـُْفْؿ ِؿقِّ ـَ َؿههوُفقا إِكَّ َََمـُههقا افَّههِذُ ـَ  ههِذُ ًة فِؾَّ ْؿ َمههَقدَّ َٓ  َأْؿههَوََبُ ُههْؿ  َوَأَّنَّ

ونَ  ْقَتْؽِزُ َُ]
(1)

 -اليرػكد -داكة لػؾ كرتبونػؾبأف أهللد ال وس نػ - - ولخطوب ل بي و وحود 

كالذيف أهللرىكا  كلتزدف أاػربرـ وػكدة كوحبػة لػؾ كرتبونػؾ الػذيف اػولكا إ ػو  ةػورل  اػوؿ ابػف 
ى يػػػر: أم الػػػذيف زنوػػػكا أ رػػػـ  ةػػػورل وػػػف أتبػػػوع الو ػػػيح كناػػػم و رػػػوج إ زياػػػً  ػػػيرـ وػػػكدة 

ذ ىػو  كا ناػم ديػف لإل  ـ كأهاً    الزواة  كوو ذاؾ إ  لوو    ااكبرـ وػف لػيف نريىػة  كاا
وَجَعَلْنَااا يِااي وُلُااىذِ الَّااذِيهَ اَُّبَعُااىًُ رَأْيَااتً وَرَحْمَااتً وَرَهْبَاوِيَّااتً  ] الو ػػيح وػػف الراػػة كالرأ ػػة  ىوػػو اػػوؿ تعػػولم:

[ابْتَاادَعُىهَا
(2)

كلػػيس   م خػػدؾ اريوػػف  ػػأدر لػػً خػػدؾ اري ػػروػػف ضػػربؾ ناػػك ػػ  ىتػػوبرـ:   

 .(3)القتوؿ وهللركنو    واترـ

ف ااػت: ىفػر ال ةػورل أهللػد وػف ىفػر اليرػكدأل رف ال ةػورل ي ػوزنكف كاوؿ بعضػرـ:  ػ 
كة  ي ىػػركف  بػػكة بعػػض ار بيػػوه  ػػ  ارلكهيػػة  يػػدنكف أف ى كلػػدا  كاليرػػكد ي ػػوزنكف  ػػ  ال بػػ

ذـ اليركد كوػدح ال ةػورل ؟ ااػت: هػذا وػدح  ػ  وقوباػة ذـ كلػيس وػدحو ناػم إط اػً   وو ا
وػػكدترـ    ػػ  هللػػدة الىفػػر كضػػعفً  كاكلػػً: ذلػػؾ كأيضػػو الىػػ ـ  ػػ  نػػداكة الو ػػاويف كاػػرب 

 .(4)بأف و رـ ا ي يف كرهبو و كأ رـ   ي تىبركف تعايؿ لقرب وكدة ال ةورل لاوؤو يف
كزػػػػوه  ػػػػ  البهللػػػػوئر اةلريػػػػة بولت ػػػػوية الوحوديػػػػة  ذىػػػػر  يػػػػً وػػػػو اهللػػػػتوات نايػػػػً التػػػػكراة 

كالت ةػػػيص ناػػػم  - -كاة زيػػػؿ ك بػػػكات ار بيػػػوه وػػػف البهللػػػرل ب ػػػيد و وحوػػػد ر ػػػكؿ اى
 ػػوً كأرضػػً التػػ  يبعػػث و رػػو كباػػده كدي ػػً كواتػػً كأ ػػً خػػوتـ ار بيػػوه  كأف أوتػػً خيػػر أوػػة ا

                                                           

 (. ِٖالووئدة: اآلية ) (ُ)
 (. ِٕ: اآلية )حديدال (ِ)
نبػػد العزيػز بػػف حوػػد الوبػػورؾ   تك يػػؽ الرحوػػوف  ػػ  دركس القػر ف:  يةػػؿ بػػفك   َُٓ/ّالقػر ف العظػػيـ: ربػػف ى يػر  (ّ)

تحقيػػػؽ: نبػػػد العزيػػػز بػػػف إبػػػراهيـ الزيػػػر: دار العوةػػػوة  الوواىػػػة العربيػػػة ال ػػػعكدية  الريػػػوض  دار العايػػػوف لا هللػػػر 
 . ُٗ/ِهػ ُُْٔ -ُكالتكزيع  القةيـ  بريدة  ط

   بتةرؼ. ِٓٓ/ْالتف ير الك يط: لط طوكم  (ْ)
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ـَ ]هللػػريعتً تػػدـك إلػػم ايػػوـ ال ػػونة ليتحقػػؽ اػػكؿ رب ػػو تعػػولم:  كأفٌ   كواتػػً أ ضػػؿ واػػة افَّههِذُ

وَكُف َمْؽُتقً و ظِ  َُ لَّ افَِّذي َجِ ُشقَل افـَّوِلَّ إُمِّ تَّوُِعقَن افوَّ هْلُمُوُهْؿ  ِهودَْعُووِف َُ َُ ُهْؿ ِِف افتَّهْقَراِة َواإِلْكِجقهِؾ  ََ ـْه

 ٌَ ُم َظَؾهْقِفُؿ اخَلَووئِه هُؿ افطَّقَِّوهوِ  َوُُيَهوِّ ـِ ادُـَْؽِو َوُُيِؾف ََلُ ـَْفوُهْؿ َظ َُ [َو
 -الهللػيخ الهللػعراكم-كذىػر " (1)

كاة زيػػػؿ  كىػػػوف ٌف طريػػػؽ الفػػػ ح ىػػػوف وىتكبػػػون  ػػػ  التػػػكراة أ ػػػ  تف ػػػير هػػػذه اآليػػػة بونتبػػػور 
ال بػػ  اروػػ  وكزػػكدا  ػػ  الىتػػب ال ػػوبقة ناػػم القػػر ف  كىو ػػت  - -اروػػر بوتبػػوع وحوػػد

البهللورة بوحود ر ك  وف ن د اى يأور بىؿ الخير كي رػم نػف ىػؿ الهللػر كيحػؿ لا ػوس ىو ػة 
ارهللػػػيوه التػػػ  تح ػػػف الفطػػػرة اة  ػػػو ية ا ػػػتقبولرو  كيحػػػـر ناػػػيرـ أف يزيفػػػكا كيغيػػػركا الوػػػ رج 

ليزيػػؿ نػػ رـ  - -كأ  ي ت ػػاوكا لاع ػػود   قػػد زػػوه وحوػػد - -ر ػػكؿ اى ذم زػػوه بػػًالػػ
أحػس بول زػوة كالفػكز  كوػف لػـ يتبػع  - -نبه تزييؼ الو رج   وػف اتبػع  ػكر ر ػكؿ اى
.(2)"هذا ال كر  رك الخورج نف طونة ىتوب ال ووه

كه  ايوورـ  كاد بٌيف القر ف الىريـ ةفة اتةفت برو اروتيف كهـ أهؿ الىتوب
بولتبديؿ كالتحريؼ إضو ة إلم ر ضرـ ت فيذ التىوليؼ الهللرنية الت  ىافكا برو ن ودان 

 .فة لوو ه  نايً اروة ا   ويةكزحكدان كه  ةفوت وخول
ىػوف وقػرران لوػو زػوه بػً وك ػم نايػً ال ػ ـ   -نايػً ال ػ ـ -بولرمـ وف أف ني ػم  

ؿ الفػرؽ بػيف ظػلىػف ي -لرحوػة ةػاكات اى نايػًا -كى هوو وبهللراف بوقػدـ  بي ػو وحوػد  بػ 
الو ػػاويف كبػػيف تاػػؾ ا وتػػيف إضػػو ة لوػػو  ػػبؽ وػػف الةػػفوت  كهػػك أف اى  ػػبحو ً كتعػػولم 
أكىؿ إليرـ وروة حفظ الىتب الو زلة نام أ بيوئرـ وػف ب ػ  إ ػرائيؿ  بي وػو تىفػؿ اى تعػولم 

(3)حفظ القر ف الىريـ كلـ يترؾ أور حفظً لابهللر
هو َفهُف :لماوؿ تعو,  َو َوإِكَّ ـْ ْفـَهو افهذِّ ـُ َكزَّ هو َكْحه ]إِكَّ

وؾُِظقَن[ حَلَ
(4).

 

                                                           

 (. ُٕٓارنراؼ: اآلية ) (ُ)
 . ُّٖٔ/ٓراكم: لوحود وتكل  الهللعراكم تف ير الهللع (ِ)
 .   بتةرؼُْ  ُّ/ِالىريـ الهللرر تو  : وؤ  ة الحاب  ( الواؿ كال حؿ: رب  الفتح وحود بف نبد ّ)
 (. ٗالحزر: اآلية ) (ْ)
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 :نماذج تطبيقية في العبادات واالحكام واالطعمة المطم  الثاني:
  إف هػػػػذه اروػػػػػة ك ػػػػػط بػػػػػيف اروػػػػـ  ػػػػػ  العبػػػػػودات كميرهػػػػػو  كدليػػػػؿ ذلػػػػػؾ اكلػػػػػً تعػػػػػولم:

ًي َوَشًطو] ْؿ ُأمَّ ـُ َذفَِؽ َجَعْؾـَو ـَ [ َو
(1)

ًْ فِؾـَّوسِ ] كاكلً:, ٍي ُأْخِوَج ـُْتْؿ َخْرَ ُأمَّ [ـُ
(2)

كو ػوؿ ىك رػو  

ك ػػطون  ػػ  العبػػودات  وػػو ر عػػً اى نػػف هػػذه اروػػة وػػف الوهللػػقة كالحػػرج دكف اروػػـ ال ػػوبقة  
 رذه اروة إذا لـ يزدكا الوػوه تيووػكا كةػاكا  ػ  أم وىػوف  بي وػو اروػـ ارخػرل   يةػاكف 

   أوى ػة وعي ػة  كو ػوؿ ىك رػو ك ػطون  ػ  ميػر العبػودات   حتم يزدكا الووه ك  يةاكف إ 
ػو ن ػد ال ةػورل  كوخيػران بي ػً كبػيف  القةوص    القتؿ ىوف وفركضون ناػم اليرػكد  كوو كنن

 العفك أك الدية ن د هذه اروة  خ ؼ هذه اروة.
كىوػػو أف اروػػـ ال ػػوبقة وػػف أهػػؿ الىتػػوب اػػد ا ق ػػوت ىػػؿ كاحػػدة و رػػو إلػػم هللػػيع ك ػػرؽ 

ة  كىػػذلؾ الحػػوؿ  ػػ  هػػذه اروػػة  قػػد ا تراػػت إلػػم  ػػ ث ك ػػبعكف  راػػة  كال ػػوز  و رػػو وتعػػدد
كأةػحوبً  كبقيػة الفػرؽ  - - راة كاحدة التزوت بػولو رج القػكيـ كهػك وػو ىػوف نايػً ال بػ 

ا تراػػػت اليرػػػكد ناػػػم إحػػػدل :" - -لقكلػػػً -ا خػػػرل  ػػػ  ال ػػػور إ  تاػػػؾ ال وزيػػػة ا ػػػت ودان 
ورل نام   تيف ك بعكف  راة  ك تفترؽ هذه اروة نام  ػ ث ك بعيف  راة  كا ترات ال ة

وػػػو أ ػػػو نايػػػً ك ػػػبعيف  راػػػة ىارػػػو  ػػػ  ال ػػػور إ  كاحػػػدة  اػػػولكا وػػػف هػػػ  يػػػو ر ػػػكؿ اى؟ اػػػوؿ: 
 .  (3)"كأةحوب 
كبولتأوػػػؿ لاعبػػػودات كىيفيػػػة أدائرػػػو  ػػػ زد  ػػػكارؽ زٌوػػػة تزعػػػؿ وػػػف ك ػػػطية اة ػػػ ـ   

 : وكذزون    العبودات كارحىوـ كوف ذلؾ
 ػػ  زو ػػػب الةػػػ ة كىيفيػػػة أدائرػػػو كال ػػػداه لرػػو  كهػػػ  بطػػػرؽ اػػػد تختاػػػؼ وػػػف حيػػػث  -ُ

 الىيفية كا كاوت كميرهو وف أوة إلم أخرل. 

                                                           

 (. ُّْالبقرة: اآلية ) (ُ)
 (. َُُ ؿ نوراف: اآلية ) (ِ)
د كالتروػذم  كاػػوؿ: ح ػف ةػحيح  كابػػف ووزػً نػف أبػػ    أخرزػػة أبػك داك ِٗٓ/ُ( َّْح راػـ ) :الوقوةػد الح ػ ة (ّ)

 هريرة ر عً.
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 فػ   اكلػً   الت  ىو ت تؤدم    الواؿ ا خػرل كاد بٌيف القر ف الىريـ الطريقة كالىيفية
ًَ وَ ]تعولم: َّٓ ُمَؽو  إِ

ًِ ََ افَوْق ْؿ ِظـْ وَن َصاَلُْتُ ـَ ْؽُػهُوونَ َوَمو  َُ ـْهُتْؿ  ـُ ًي َؾُذوُؿقا افَعهَذاَا  ِهَت  َُ
َِ ْد َُ]

(1) " 

اوؿ بعض ال اؼ وػف الةػحوبة كالتػوبعيف: الوىػوه: هػك الةػفير ك حػكه وػف التةػكيت و ػؿ 
الغ ػػػػوه  ك التةػػػػدية التةػػػػفيؽ بوليػػػػد   قػػػػد أخبػػػػر اى نػػػػف الوهللػػػػرىيف أ رػػػػـ ىػػػػو كا يزعاػػػػكف 

عتوضػػػكف بػػػً نػػػف الةػػػ ة التػػػ  هللػػػػرنرو اى التةػػػدية كالغ ػػػوه لرػػػـ ةػػػ ة كنبػػػودة كاربػػػػة ي
كر ػػػػكلً  كأوػػػػو الو ػػػػاوكف وػػػػف الورػػػػوزريف كار ةػػػػور كالػػػػذيف اتبعػػػػكهـ ب ح ػػػػوف  ةػػػػ ترـ 
كنبػػودترـ القػػر ف كا ػػتوونً كالرىػػكع كال ػػزكد كذىػػر اى كدنػػوؤه  ك حػػك ذلػػؾ ووػػو يحبػػً اى 

  ذلػؾ كهللػوبررـ كر كلً  وف اتخذ الغ ػوه كالتةػفيؽ نبػودة كاربػة   قػد ضػوهم الوهللػرىيف  ػ
 .(2)" يوو ليس وف  عؿ الوؤو يف الوروزريف كار ةور

كىوو أف زعؿ ىفور اريش التةفيؽ كالتةفير وف طقكس ة ترـ    البيت الحراـ 
الت  يتقربكف برو إلم اى إضو ة إلم طكا رـ حكؿ الىعبة نراة كهـ يةفركف كيةفقكف  

[َؾُذوُؿقا افَعَذاَا  ] زؿ كن –نايرـ ىوف تقربرـ إلم اى بولتةفير كالةفيؽ   رد 
كهك  (3)

ْؽُػُوونَ ] : قوؿ–ىؿ ذلؾ ززاه أنوولرـ –ة بدروو حدث لرـ وف  ىوؿ بغزك  َُ ـُْتْؿ  ـُ [ َِت 
(4) 

(5)أم: تزحدكف تكحيد اى تعولم
. 

كلرذا ىوف وف طرؽ ووور ترـ لاة ة تاؾ ا ةكات كوو يحدث وف  ووع وىوه 
ذهـ لاتةفيؽ كالغ وه كالوزاوير اربةن كطونةن كطريقنو إلم اى  ىوتخو -الوهللرىيف كتةديترـ

ًِ :اى تعولم  يرـ (6) رذا وف ز س ديف الوهللرىيف الذيف اوؿ  ََ افَوْق ْؿ ِظـْ وَن َصاَلُْتُ ـَ ]َوَمو 

                                                           

 (. ّٓار فوؿ: اآلية ) (ُ)
 . ٓٗٓ/ُُكوزوكع الفتوكم: ربف تيوية  (ِ)
 (. ّٓار فوؿ: اآلية ) (ّ)
 (. ّٓار فوؿ: اآلية ) (ْ)
 . ّْٗ/ُ ز: رب  الح ف الكاحدمالكزي (ٓ)
 . َٗ/ُزووع الو وئؿ:  بف تيوية  (ٔ)
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ًي [ َُ
َِ ْد َُ ًَ َو َّٓ ُمَؽو إِ

(1).

ضػػػػوهكا بػػػػً ىوػػػػو أف  ػػػػيرـ وػػػػف أتخػػػػذ أحبػػػػورهـ كرهبػػػػو رـ أربوبػػػػون وػػػػف دكف اى كهػػػػك وػػػػو 
ال ةػورل  ػ  ى يػر وػف ذلػؾ حتػم إف وػ رـ وػف يعبػد بعػض البهللػر  كيعبػد ابػكرهـ  يػػدنكهـ 
كي ػػػتغيث برػػػـ كيتكىػػػؿ ناػػػيرـ  كيخػػػو رـ كيرزػػػكهـ إلػػػم ميػػػر ذلػػػؾ ووػػػو هػػػك وػػػف حقػػػكؽ اى 

ـَ إَِذا]إاوؿ تعولم: (2)كحده  كأ عولرـ   تت و ب وع اد ية اى كنظوتً َت ادُْمِمـُقَن افَِّذُ ُذـِهَو   ِكَّ

ُؾقنَ  َـّ َتَق َُ ِْؿ  ْؿ إَُِتًكو َوَظَذ َرَبِّ ُف َزاَدْْتُ ُُ و َُ
ََ ًْ َظَؾْقِفْؿ  ؾَِق ُُ ْؿ َوإَِذا  ًْ ُؿُؾقَُبُ [اّللُ َوِجَؾ

(3).

ىوو  زد الك طية بيف أهؿ الىتوب كالو اويف إضو ة إلم ىيفيػة اداههػو كأكاوترػو  يكزػد 
داه كزاػب ال ػوس رداه الةػ ة كوكاايترػو   ورؽ بي  و كبي رـ    و ػألة  ريػدة كهػ  ك ػياة  ػ

ىػػكف اليرػػكد ي ػػتعواكف الهللػػبكر كالبػػكؽ بي وػػو ا ػػتعوات ال ةػػورل ال ػػواكس كهػػك وػػو  يكا ػػؽ 
اهػتـ  لاةػ ة   - -كا تح ف ةكت اة  وف   زوه    ار ر أف ال ب    - -ال ب 

هػو  ذف بعضػرـ ىيؼ يزوع ال وس لرو؟  قيؿ لً: ا ةب راية ن د حضكر الةػ ة   ػ ذا رأك 
وػف  هػك كر اليركد   اـ يعزبً ذلػؾ  كاػوؿ:بعضون   اـ يعزبً ذلؾ  اوؿ:  ذىركا لً القيٍ ع هللب

ال ػػواكس   قػػوؿ: " هػػك وػػف  عػػؿ  ال ةػػورل "   و ةػػرؼ نبػػد    اػػوؿ:  ػػذىركا لػػًأوػػر اليرػػكد
 غػدا   ر  ػ  ارذاف  ػ  و ووػً  اػوؿ: - -كهك ورتـ ًلرىِـّ ال ب  بف زيد بف نبد ربً  (4)اى

 ػأخبره   قػوؿ: يػو ر ػكؿ اى  إ ػ  لبػيف  ػوئـ كيقظػوف  إذ أتػو    ت   - -نام ر ػكؿ اى
اػد ر ه ابػؿ ذلػؾ   ىتوػً نهللػريف يكوػو  - - أرا   ارذاف  اوؿ: كىػوف نوػر بػف الخطػوب

 قػػوؿ: " لػػً وػػو و عػػؾ أف تخبر ػػو؟ "   قػػوؿ:  ػػبق   نبػػد اى بػػف  - -اػػوؿ:  ػػـ أخبػػر ال بػػ 

                                                           

 (. ّٓ فوؿ: اآلية )ار (ُ)
 . ِٔٔ/ُا  تقووة: ربف تيوية  (ِ)
 (. ِار فوؿ: اآلية ) (ّ)
)نبد اى بف زيد( هك: أبػك وحوػد ار ةػورم نبػد اى بػف زيػد ار ةػورم  هللػرد وػع ر ػكؿ اى ةػام اى نايػً ك ػاـ  (ْ)

وو ر ه نبد اى بف زيد كىو ت الرؤيػو  كهك الذم أرم ارذاف    ال ـك  أور بً ال ب  ةام اى نايً ك اـ ب   نام
 ػػ ة إحػػدل بعػػد ب ػػوه و ػػزد ر ػػكؿ اى ةػػام اى نايػػً ك ػػاـ كىو ػػت وعػػً رايػػة ب ػػ  الحػػورث يػػـك الفػػتح تػػك    ػػ ة 

 .ٕٗ/ُٕالكا   بولكا يوت    َْٓ/ّالطبقوت الىبرل  ا  تيف ك   يف لارزرة كهك ابف أربع ك تيف  ا ظر:
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" يو ب ؿ اـ  و ظر وو يػأورؾ بػً نبػد اى بػف زيػد  :- -   قوؿ ر كؿ اىزيد   و تحييت
.  (1) و عاً " اوؿ: "  أذف ب ؿ

كلعػػؿ الحىوػػة التػػ  رأهػػو ر ػػكل و الىػػريـ  ػػ  أف يىػػكف ال ػػداه لاةػػ ة بةػػكت اة  ػػوف 
كأةػػػبح هللػػػعور الػػػديف الح يػػػؼ ارذاف الوتضػػػوف لإلنػػػ ف بػػػذىر اى  الػػػذم بػػػً تفػػػتح أبػػػكاب 

ل ووه   تررب  الهلليوطيف  كت زؿ الرحوة  بد ن وف بقية ار عوؿ الةودرة ن ػً    ىػره بػكؽ ا
اليرػكد الو فػػكخ بػػولفـ  ك ػواكس ال ةػػورل الوضػػركب بوليػد  كناػػؿ هػػذا بأ ػً وػػف أوػػر اليرػػكد  
كناؿ هذا بأ ً وف أور ال ةورلأل رف ذىر الكةؼ نقيػب الحىػـ  يػدؿ ناػم أ ػً ناػة لػً  

نػف ىػؿ وػو هػك وػف أوػر أهػؿ الىتػوب هػذا وػع أف اػرف اليرػكد يقػوؿ  إف كهذا يقتضػ   ريػً 
كأ ػً ىػوف يضػرب بػولبكؽ  ػ  نرػده  كأوػو  ػواكس  -نايػً ال ػ ـ -أةاً وأخكذ نف وك م

ال ةورل  وبتدع  إذ نووة هللرائع ال ةورل أحد رو أحبورهـ كرهبو رـ  ىوو أف ال داه لاعبػودة 
أكاػػوت وتعػػددة ميػػر ضػػربكف بػػول كاايس  ػػ  ن ػػد ال ةػػورل  ػػ  أكاػػوت ميػػر وحػػددة   رػػـ ي

اػوت وحػددة  كأحػكاؿ بي وو    هللػريعة اة ػ ـ يىػكف ال ػداه لاةػ ة  ػ  أك   أكاوت نبوداترـ
و]  اوؿ تعولم:(2)وعي ة كو تظوة ًُ ًْ َظَذ ادُْمِمـَِغ ـَِتوً و َمْقُؿق وَك ـَ اَلَة  [إِنَّ افدَّ

(3)
.  

د ىو ػػػت بػػػودات الوحضػػػة ى تعػػػولم كاػػػيعتبػػػر الةػػػيوـ نبػػػودة وػػػف الع  (  ػػػ  الةػػػيوـِ
 وع كزكد بعض ا خت  وت    ىيفية اداههو ككاترو    وفركضة نام اروـ ال وبقة

ُؽهْؿ ]اػوؿ تعػول :  ـْ َؿهْوؾُِؽْؿ َفَعؾَّ ـَ ِم تَِى َظَذ افَِّذُ ـُ َت  ـَ َقوُم  تَِى َظَؾْقُؽُؿ افدِّ ـُ َََمـُقا  ـَ  و افَِّذُ َ و َأهف َُ

تَُّؼههقنَ  َُ]
ىوػػو هػػك  ػػ  وعظػػـ   ريزيػػة رضػػت هللػػريعت و اة ػػ وية الةػػيوـ بةػػكرة تدلقػػد   (4)

كلىػػػػ  يىػػػػكف القبػػػػكؿ بولرضػػػػ    ورانػػػػوةن لافطػػػػرة البهللػػػػرية كحػػػػولترـ ارحىػػػػوـ الهللػػػػرنية كذلػػػػؾ

                                                           

 ػػايووف بػػف ارهللػػعث تحقيػػؽ: وحوػػد وحيػػ  الػػديف نبػػد الحويػػد: الوىتبػػة العةػػرية  ةػػيدا   ػػ ف أبػػ  داكد: أبػػك داكد  (ُ)
 .َٓٔ/ُٖ( ُُٕٓٓ  أخرزً أبك داكد      الزووع الو  د ح راـ )ُّْ/ُ( ْٖٗبيركت  ح راـ)

   بتةرؼ. ّٔٓ/ُ ااتضوه الةراط الو تقيـ لوخولفة أةحوب الزحيـ: ربف تيوية (ِ)
 (. َُّال  وه: اآلية ) (ّ)
 (. ُّٖالبقرة: ) (ْ)
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ىػػوف الةػػوئـ  - -   قػػد ذهػػب زورػػكر الوف ػػريف إلػػم أف  ػػ  أكؿ هللػػريعة وحوػػدالخػػولص
 ػػوـ كأف   يةػػا  العهللػػوه ارخيػػرة إذا أ طػػر حػػؿ لػػً ارىػػؿ كالهللػػرب كالكاػػوع بهللػػرط أف   ي

  ذا  عؿ أحدهوو حـر نايً هػذه ارهللػيوه  ىوػو يحػـر بول رػور ناػم الةػوئـ  ػـ إف اى تعػولم 
(1)  خ ذلؾ برذه اآلية

.   

كذلػؾ بأ ػً  ةػام العهللػوه  - -كاد حد ت بذلؾ اةة وػع  ػيد و نوػر بػف الخطػوب
 ػػأخبره   قػػوؿ: يػػو  - -تػػم ال بػػ اآلخػػرة  ػػـ زػػووع اورأتػػً  اوػػو  ػػرغ  ػػدـ كبىػػأ  اوػػو أةػػبح أ

 ػػـ إليػػؾ وػػف  ف ػػ  هػػذه الخوطئػػة كااعػػت أهاػػ   -نػػز كزػػؿ - بػػ  اى  إ ػػ  أنتػػذر إلػػم اى
ديرا بػػذلؾ يػػو نوػػر  لػػـ تػػؾ زػػ :- -بعػػد الةػػ ة   رػػؿ تزػػد لػػ  رخةػػة   قػػوؿ لػػً ال بػػ 

ْوَلللَة ]ُأِحلللل َلُمللْ  لَ   ػػ  اكلػػً: –خيص وػػف الوػػكلم نػػز كزػػؿ  حتػػم  ػػزؿ التػػر  رزػػع حزي ػػو...

َفُث إََِل ىَِساِئُمْ [ َواِم الرل الصِّ
(2)

الر ػث يع ػ   - - رػ  رخةػة لاوػؤو يف بعػد ةػ يع نوػر, 

(3)الزووع إلم   وئىـ هف لبوس لىـ كأ تـ لبوس لرف
. 

ف هػك ةػيوـ    ػة أيػوـ وػف ىػؿ ىوو ىوف الةيوـ    ال ػوبؽ ابػؿ  ػرض هللػرر روضػو-
ه]    تف ير اكلً تعولم: هللرر   زوه َ و َأهف تِهَى َظهَذ َُ ـُ هَت  ـَ هَقوُم  تِهَى َظَؾهْقُؽُؿ افدِّ ـُ َََمـُهقا  ـَ  و افَّهِذُ

ـْ َؿْوؾُِؽْؿ َ  ـَ ِم [افَِّذُ
(4)

ىتب اى تعولم هللرر روضوف نام ال وس ىوو ىتبً نام الػذيف "اوؿ:   

ةـك    ة أيوـ وف ىػؿ  -وف ابارـ  كاد ىوف ىتب نام ال وس ابؿ أف ي زؿ هللرر روضوف
"هللرر

(5)
.   

ـْ َؿههْوؾُِؽْؿ َ]التهللػػبيً  ػػ  اكلػػً تعػػولم: د ىوػػو كر  ـَ ِمهه تِههَى َظههَذ افَّههِذُ ـُ ههَت  [ـَ
   فػػ  هػػذه (6)

                                                           

 .   بتةرؼِٕٔ/ٓلرازم    كوفوتيح الغيب: ُِٔ/ُتؿ بف  ايووف: رب  الح ف بف ارزدم  تف ير وقو (ُ)
 (. ُٕٖالبقرة: اآلية ) (ِ)
 . ُّٔ/ُتف ير وقوتؿ بف  ايووف: رب  الح ف بف بهللير ارزدم   (ّ)
 (. ُّٖالبقرة: اآلية ) (ْ)
 . َّٕ/ُ  تف ير نبدالرزاؽ الة عو   (ٓ)
 (. ُّٖالبقرة: اآلية ) (ٔ)



155 
 

 الو ألة ذىر الوف ركف    اختاؼ أهؿ التأكيؿ    الذيف ن م اى    اآلية إلم اكليف: 
كهػػػـ وػػػف يػػػرل أف الوع ػػػم الػػػذم كاػػػع  يػػػً التهللػػػبيً بػػػيف  ػػػرض ةػػػكو و  القاااول االول:

 قوؿ بعضرـ: الذيف أخبر ػو اى نػف الةػـك الػذم  رضػً ناي ػو  أ ػً  كةـك الذيف وف ابا و 
ىو ػػػػؿ الػػػػذم ىػػػػوف ناػػػػيرـ  هػػػػـ ال ةػػػػورل  كاػػػػولكا: التهللػػػػبيً الػػػػذم هللػػػػبً وػػػػف أزاػػػػً أحػػػػدهوو 

(1)بةوحبً  هك اتفواروو    الكات كالوقدار الذم هك  ـز ل و اليـك  رضً
.  

و هػػك وػػف أزػػؿ أف ةػػكورـ ىػػوف يػػركا بػػأف التهللػػبيً الػػكارد  ػػ  اآليػػة  إ وػػ القااول الثاااني:
وػف العهللػػوه اآلخػرة إلػػم العهللػوه اآلخػػرة  كذلػػؾ ىػوف  ػػرض اى زػؿ   ػػوؤه ناػم الوػػؤو يف  ػػ  
أكؿ وػػو ا تػػرض ناػػيرـ الةػػـك  ككا ػػؽ اػػوئاك هػػذا القػػكؿ اػػوئا  القػػكؿ اركؿ: أف الػػذيف ن ػػم 

ِذيَن ِمْن َقْبلُِمْ  َ[ اى زؿ   وؤه بقكلً: ] َكََم ُكتَِب َعََل الل
(3)ايؿ هـ  ال ةورل  (2)

. 

 حةؿ    ةيوـ اة  ـ وو يخػولؼ ةػيوـ اليرػكد كال ةػورل  ػ  ايػكد ووهيػة الةػيوـ 
كىيفيترو  كلـ يىف ةيوو و ووو   لةيوورـ تووـ الووو اة   قكلً: ىوو ىتب ناػم الػذيف وػف 
اػػباىـ تهللػػبيً  ػػ  أةػػؿ  ػػرض ووهيػػة الةػػـك    ػػ  الىيفيػػوت  كالتهللػػبيً يىتفػػم  يػػً بػػبعض 

ه الوهللوبرة كهك كزً الهللبً الوراد  ػ  القةػد  كلػيس الوقةػكد وػف هػذا التهللػبيً الحكالػة كزك 
   ةفة الةـك نام وو ىوف نايً ن ػد اروػـ ال ػوبقة  كلىػف  ػيرـ أمراضػو    ػة تضػو رو 

(4)التهللبيً
: 

ا هتوػوـ برػذه العبػودة  كالت كيػً برػو ر رػو هللػرنرو اى ابػؿ اة ػ ـ لوػف  الغرض االول:
ابػػػػؿ الو ػػػػاويف  كهللػػػػرنرو لاو ػػػػاويف  كذلػػػػؾ يقتضػػػػ  اطػػػػراد ةػػػػ حرو كك ػػػػرة  كابرػػػػو  ىػػػػو كا 

كاا رػػوض هوػػـ الو ػػاويف لتاقػػ  هػػذه العبػػودة ىػػ    يتويػػز برػػو وػػف ىػػوف اػػبارـ  إف الو ػػاويف 
أن ناسا مان أصاحا  رساول اهلل قاالوا: " ىو كا يت و  كف    العبودات ىوو كرد    الحػديث

                                                           

 . َُْ/ّزووع البيوف: لطبرم  (ُ)
 (. ُّٖالبقرة: اآلية ) (ِ)
 . ُُْ/ّزووع البيوف: لطبرم  (ّ)
 . ُٔٓ/ِالت كير: لطوهر بف نوهللكر التحرير ك  (ْ)
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باااألجور يصاامون كمااا نصاامي, ويصااومون كمااا نصااوم  يااا رسااول اهلل ذىاا  أىاال الاادثور
الحػديث كيحبػكف التفضػيؿ ناػم أهػؿ الىتػوب كاطػع تفػوخر  (1)"ويتصدقون بفضول أمواليم

هَت ُأْكهِزَل افؽَِتهوُا َظهَذ َضهوئَِػَتْغِ ] أهؿ الىتوب نايرـ بأ رـ أهؿ هللريعة اوؿ تعػولم: ُؼقُفهقا إِكَّ َُ َأْن 

ـَّو ظَ  ـُ ـْ َؿْوؾِـَو َوإِْن  [ـْ ِدَراَشتِِفْؿ َفَغوؾِؾِغَ ِم
(2)

. 

ُؽْؿ ] وقال تعاَل: ـْ َر ِّ ْؿ َ قِّـٌَي ِم ـُ ََ َْ َجو ى ِمـُْفْؿ َؾَؼ ََ و ُأْكِزَل َظَؾْقـَو افؽَِتوُا َفُؽـَّو َأْه َُُؼقُفقا َفْق َأكَّ َأْو 

َف َظـَْفهو  ََ وِ  اّللِ َوَصه َُ َا  َِآ ذَّ ـَ ـْ  َّ ـْ َأْطَؾُؿ ِِّم ٌي َؾَؿ ى َوَرْْحَ ًَ وُِـَهو َوُه َُ ََ ـْ  ُؾقَن َظه
َِ ْده َُ ـَ  َشهـَْجِزي افَّهِذُ

ُؾقنَ  َِ ْده َُ وُكقا  ـَ ََ افَعَذاِا  َِت  [ُشق
   ػ  هللػؾ أ رػـ يغتبطػكف أوػر الةػـك كاػد ىػوف ةػكورـ (3)

الذم ةووكه  كهك يـك نوهللكراه إ وو ااتدكا  يً بوليركد   رـ    تراب إلم تخةيةرـ وػف 
ؿ الروػـ وػف الو ػاويف إذا ألحقرػـ اى بةػولح اروػـ اى بةـك أ ؼ   رذه  وئدة التهللبيً رهػ
(4)   الهللرائع العوئدة بخير الد يو كاآلخرة 

[َوِِف َذفَِؽ َؾْؾَقَتـَوَؾِس ادَُتـَوؾُِققنَ ]  اوؿ تعولم: 
(5)

. 

أف  ػػػ  التهللػػػبيً بول ػػػوبقيف تركي ػػػو ناػػػم الوىافػػػيف برػػػذه العبػػػودة أف  والغااارض الثااااني:
ا اتػػػداه بػػػولغير أ ػػػكة  ػػػ  الوةػػػونب   رػػػذه  وئػػػدة لوػػػف اػػػد ي ػػػت قاكا هػػػذا الةػػػـك  ػػػ ف  ػػػ  

ي ػػتعظـ الةػػـك وػػف الوهللػػرىيف  يو عػػً كزػػكده  ػػ  اة ػػ ـ وػػف اةيوػػوف كلوػػف ي ػػت قاً وػػف 
(6)اريب  العرد بوة  ـ  كاد أىد هذا الوع م الضو   اكلً بعده: أيووو وعدكدات

. 

  يىك ػكا وقةػػريف  ػ  ابػػكؿ  إ ػورة العػػزائـ لاقيػوـ برػذه الفريضػػة حتػم والغارض الثالااث:
(7)هذا الفرض بؿ ليأخذكه بقكة تفكؽ وو أدل بً اروـ ال وبقة

.    

                                                           

 . ٕٗٔ/ِ( ََُٔةحيح و اـ: الزىوة   بوب بيوف أف أ ـ الةداة يقع نام ىؿ  كع وف الوعركؼ  ح راـ) (ُ)
 (. ُٔٓار عوـ: اآلية ) (ِ)
 (. ُٕٓار عوـ: اآلية ) (ّ)
 . ُٔٓ/ِالت كير: لطوهر بف نوهللكر التحرير ك  (ْ)
 (. ِٔالوطَّففيف: اآلية ) (ٓ)
 . ُٔٓ/ِالت كير: لطوهر بف نوهللكر التحرير ك  (ٔ)
 . ُٕٓ/ِالت كير: لطوهر بف نوهللكر التحرير ك  (ٕ)
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وه كالةػػيوـ نبػػػودة اديوػػػة زػػػوهت برػػو ا ديػػػوف ال ػػػوبقة   ػػػووكية كميرهػػو   قػػػد ىػػػوف اػػػدو
وف كالركووف  كىوف ةػيوـ  ػ  الديو ػة اليركديػة  ككرد  ػ   الوةرييف يةكوكف  كو ارـ اليك 

تِهههَى َظَؾهههْقُؽُؿ  ] يػػػزاؿ الك  يػػػكف وػػػف الر ػػػكد يةػػػكوكف  كلػػػذلؾ اػػػوؿ تعػػػولم :ار وزيػػػؿ  ك  ـُ

ههَقوُم  َ [افدِّ
كوع ػوه  يػػرض ناػػيىـ الةػػيوـ ىوػػو  ػػرض ناػم أهػػؿ الًواػػؿ اػػباىـ  كذلػػؾ ىيوػػو   (1)

يعػٌدىـ اى لاتقػػكل بتػػرؾ الهللػػركات الوبوحػػة  بػػذلؾ تترٌبػػم ن ػػدىـ العزيوػػة كا رادة ناػػم ضػػبط 
ت الوحروػة   ولةػـك وػف ازػٌؿ العبػودات التػ  ترػذب ال فػكس  كتعٌكدهػو ال فس كتػرؾ الهللػركا

ضبط الػ فس  كخهللػية اى  ػ  ال ػر كالعاػف  رف الةػوئـ   رايػب نايػً  ػكل ضػويره  هػذا 
ىوو يتعكد ا   وف الهللفقة كالرحوة الدانيتيف الم البذؿ كالةداة  أوو الفكائػد الةػحية    رػو 

تدؿ يذًهب ال و ة كه  وف أهللد ارخطور نام الةحة  ػ    و رو اف الةـك الوعى يرة زدان 
  العةر الحوضر كيطرر اروعوه وف ال وـك  ك كائد أخرل زاياة تيطاب    الىتب الطبيػة

[أىيَّووون وٍَّعديكدىاتو ]
ام أيووون وعيَّ ة  كه  روضوف   وػف ىػوف وريضػون أك و ػو را  ػوف اى  (2)

وػػو أ طػػر  ػػ  كاػػت  خػػر  كناػػم الػػذيف يطيقػػكف  تعػػولم أبػػوح لػػً اة طػػور   ػػـ يقضػػ  ةػػيوـ
الةيوـ  لىف  ا تداه إ طورهـ ب طعوـ و ىيف  كذلؾ و ؿ الهلليكخ الضعفوه كالورضػم الػذيف 
  يرزم بره أوراضرـ  كالعووؿ الذيف وعوهللرـ الدائـ بولعوػؿ الهللػوؽ  كالحباػم كالورضػع اذا 

ىػػؿ يػـك  كوػػف أك ػط وػػو  خو تػو ناػػم كلػديروو   ىػػؿ هػؤ ه يفطػػركف  كيطعوػكف و ػػىي و نػف
(3)يطعوكف أهايرـ  بقدر ىفويتً  أىاة كاحدة وهللبعة

  . 

(4)كخ ةة وو تقدـ أف الو اويف أووـ الةـك    ة أا وـ
: 

( الوقػػيـ الةػػحيح القػػودر ناػػم الةػػيوـ بػػ  ضػػرر ك  وهللػػقة   ولةػػـك نايػػً كازػػب  ُ
 كاذا أ طر أخٌؿ بأحد أرىوف اة  ـ.

                                                           

 (. ُّٖالبقرة: اآلية ) (ُ)
 (. ُْٖلبقرة: اآلية )ا (ِ)
 . ََُ/ُتي ير التف ير: لاقطوف  (ّ)
 . الورزع ال وبؽ (ْ)
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كالورضػػػػعة كالو ػػػػو ر  يبػػػػوح لرػػػػـ اة طػػػػور وػػػػع كزػػػػكب ( الوػػػػريض كالوػػػػرأة الحووػػػػؿ ِ
 القضوه  كلك ىوف ال فر    البحر أك البر أك الطوئرة.

 ػػػ   " خػػػرج ال بػػػ   البخػػػورم كميػػػره نػػػف ابػػػف نبػػػوس اػػػوؿ: هووػػػو يؤيػػػد ذلػػػؾ وػػػو ركاك 
روضوف إلم ح يف  كال وس وختافكف   ةوئـ كوفطػر   اوػو ا ػتكل ناػم راحاتػً  دنػو ب  ػوه 

   كضعً نام راحتً  أك نام راحاتػً   ػـ  ظػر إلػم ال ػوس  قػوؿ الوفطػركف وف لبف أك ووه
.(1)لاةكاـ: أ طركا "

 

كاد ت وكلت  ية الةيوـ أحىووون ىوو اػررت أف الةػيوـ  ػرض ناػم الوػؤو يف  ىوػو ىػوف 
ف اختاؼ الةيوـ    ىػؿ أوػة  ػ  الىيفيػة أك الوػدة  كيؤيػد  وفركضو    الديو وت ال وبقة  كاا

: "إف الةػػـك نبػػودة اديوػػة  أخاػػم اى أوػػة وػػف -رضػػم اى ن ػػً -ةوػػوـ ناػػ ذلػػؾ وػػو اولػػً ا
 ا تراضرو نايرـ" كاا وو  رضً اى نام ىؿ أوة  لوو لً وف  كائد ز وية كركحية.

كالحىوة    تهللبيً  رضً ناي و بفرضػً ناػم وػف ىػوف ابا ػو  هػ  تخفيػؼ وهللػقتً ناػم 
يو وت  ىوف ذلؾ أدل إلم الةبر نايػً  الةوئويف     ً إذا ىوف هللريعة نووة    زويع الد

  ىوػػو  ػػ  الحػػديث (2)كنػػدـ التقةػػير  يػػً  كرهويتػػً زعػػؿ الػػرىف الرابػػع وػػف أرىػػوف اة ػػ ـ
" ب   اة ػ ـ ناػم خوػس: هللػرودة أف    : -الةحيح الذم ركاه ابف نور نف الر كؿ

يتػوه الزىػوة  كالحػج اوـ الة ة  كاا "  كةػـك روضػوفإلً إ  اى كأف وحودا ر كؿ اى  كاا
(3) 

 قػػػوؿ   كتخفيفػػو نػػف الو ػػػاويف كرحوػػة برػػػـ  اىتفػػم وػػ رـ بةػػػيوـ ال رػػور دكف كةػػػوؿ بولايػػؿ
ٌُ إَِػ كَِقوئُِؽْؿ ] تعولم: َؾ َقوِم افوَّ [ُأِحؾَّ َفُؽْؿ َفْقَؾَي افدِّ

(4)
 , [ ُِ َ َفُؽهُؿ اخَلهْق َتَوهغَّ َُ ُ قا َحتَّهك  ُؾقا َواْرَ ـُ َو

ِِ إَ  ـَ اخَلْق ْقؾِ إَْ َقُض ِم َقوَم إَِػ افؾَّ فقا افدِّ ـَ افَػْجِو ُثؿَّ َأَِت [ ْشَقِد ِم
(5)

.  

                                                           

 . ُْٔ/ٓ( ِْٕٕ) ةحيح البخورم: ىتوب الوغوزم  بوب مزكة الفتح  ح راـ (ُ)
 .   بتةرؼُْٖ/ُ الباخ ارزدم بهللير بف  ايووف بف وقوتؿ الح ف رب وقوتؿ بف  ايووف:تف ير  (ِ)
 . ُُ/ُووف  بوب اكلً ةام اى نايً ك اـ: )ب   اة  ـ نام خوس...( ةحيح البخورم: اري (ّ)
 (. ُٕٖالبقرة: اآلية ) (ْ)
 (. ُٕٖالبقرة: اآلية ) (ٓ)
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كحتم  زكؿ  يوت الةيوـ      لقد ىوف الةيوـ    الهللرائع ال ووكية ال وبقة       
هللريعت و وختافون توووون نوو ه  أحىووً    اة  ـ   وف وظوهر ةيوـ اليركد أ رـ ىو كا 

يبىكف كي كحكف كي  ركف الروود نام رؤك رـ كيترىكف أيديرـ   يده كف رؤك رـ بولزيت ك 
وف الوظوهر الوخولفة لافطرة  كأهللرر ةيوورـ هك   بدكف م ؿ كياب كف الو كح كميرهو

ةيوـ يـك نوهللكراه وف وحـر كي وم يـك الغفراف كهك الةـك الكحيد الذم كرد    ا فور 
ي تر  بعد مركب الهللوس بربع وك م الخو ة كيبدأ وف ابؿ مركب الهللوس بربع  ونة ك 

 ونة أم خو ة كنهللريف  ونة  ىوو يةكـ اليركد ندة أيوـ  رتبوطرو بو و بوت اكوية 
كيـك ال وبع نهللر وف توكز بو و بة   كهك يـك هدـ الريىؿ  ع وف هللرر  بىيـك التو 

 .(1)تحطيـ تيتكس لحكائط القدس    نرد بخت ةر  كميرهو وف ا يوـ
ِذيَن َآَمنُوا ُكتَِب : قد كضحة تف ير اكلة تعول  -ل ةورلأوو الةيوـ ن د ا   َا الل ]َيا َأُّيه

ُمْ  َتتلُقوَن[ ِذيَن ِمْن َقْبلُِمْ  َلَعلل َواُم َكََم ُكتَِب َعََل الل َعَلْوُمُ  الصِّ
أوو الذيف وف ابا و:  ول ةورل   (2)

 كـ  ك  ي ىحكا ال  وه ىتب نايرـ روضوف  كىتب نايرـ أف   يأىاكا ك  يهللربكا بعد ال
هللرر روضوف   وهللتد نام ال ةورل ةيوـ روضوف  كزعؿ يقاب نايرـ    الهللتوه 
كالةيؼ   اوو رأكا ذلؾ ازتوعكا  زعاكا ةيووو    الفةؿ بيف الهللتوه كالةيؼ  كاولكا: 
 زيد نهللريف يكوو  ىفر برو وو ة ع و   زعاكا ةيوورـ خو يف   اـ يزؿ الو اوكف نام 

ىوو تة ع ال ةورل  حتم ىوف وف أور أب  ايس بف ةروة كنور بف  ذلؾ ية عكف
(3)الخطوب  وو ىوف   أحؿ اى لرـ ارىؿ كالهللرب كالزووع إلم طاكع الفزر

 . 

كوف ةيوـ ال ةورل ةـك يكويف وتكاةاة ىوو يحـر نايرـ    الايؿ الزووع 
ون  ك رض ناي و كميره وف وقدووتً  كهك وو  رم ن ً دي  و  كزعؿ ةيوـ الكةوؿ و ري

                                                           

الةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـك  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  الديو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اليركديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  وحوػػػػػػػػػػػػػػػػػػد خضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػير نبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوس  وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف الوكاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع  –ل  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػتزاده  (ُ)
 www.m.ahewar.org/s. asp? 271310 &r=0ا لىترك   

 (. ُّٖالبقرة: اآلية ) (ِ)
 . ُُْ/ّزووع البيوف: لطبرم  (ّ)
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ى فِؾـَّوِس ] الةيوـ هللرران ىوو ن    ال  ة هك هللرر  قوؿ: ًَ ََُن ُه َصْفُو َرَمَضوَن افَِّذي ُأْكِزَل ؾِقِف افُؼْو

وَن َمِوًُضو َأْو َظَذ َشَػوٍ  ـَ ـْ  ْفَو َؾْؾقَُدْؿُف َوَم ََ ِمـُْؽُؿ افشَّ ـْ َصِف ى َوافُػْوَؿوِن َؾَؿ ََ ـَ اَُل ََّ  َوَ قِّـَوٍ  ِم وٍم َؾِع َُّ ـْ َأ ٌة ِم

وا اّللَ َظَذ َمو هَ  ُ َة َوفِتَُؽزِّ ََّ َُ  ُِؽُؿ افُعْْسَ َوفُِتْؽِؿُؾقا افِع ِوُ ُُ  َٓ َُ اّللُ  ُِؽُؿ افُقْْسَ َو ِوُ ُُ ْؿ َوَفَعؾَُّؽْؿ ُأَخَو  ـُ ا ََ

ْشُؽُوونَ  َُ]
  يىكف اةو وؾ  يً نف ارىؿ كالهللرب كالزووع كميرهو  وف وبط ت (1)

ع الفزر إلم أذاف الوغرب  كيحؿ لاو اـ    الايؿ ىؿ وو هك وبوح لً    الةيوـ وف طاك 
إذا ىوف الرزؿ ةوئوو   -اوؿ: " ىوف أةحوب وحود  - - وئر أ يوـ  نف البراه

ف ايس بف   حضر اة طور    وـ ابؿ أف يفطر لـ يأىؿ لياتً ك  يكوً حتم يو    كاا
أتم اورأتً   قوؿ لرو: أن دؾ طعوـ؟ ةروة ار ةورم ىوف ةوئوو   اوو حضر اة طور 

اولت:   كلىف أ طاؽ  أطاب لؾ  كىوف يكوً يعوؿ   غابتً ني وه   زوهتً اورأتً   اوو 
  زلت هذه  "(2)ىر ذلؾ لا ب  رأتً اولت: خيبة لؾ   اوو ا تةؼ ال رور مهلل  نايً   ذ

وَ  اآلية: َفُث إََِل ىَِس ]ُأِحلل َلُمْ  َلْوَلَة الصِّ [اِئُم ْ اِم الرل
(3)

  فرحكا برو  رحو هللديدا  ك زلت: 

فقا افدِّ ] ـَ افَػْجِو ُثؿَّ َأَِت  إَْشَقِد ِم
ِِ ـَ اخَلْق ُِ إَْ َقُض ِم َ َفُؽُؿ اخَلْق َتَوغَّ َُ ُ قا َحتَّك  ُؾقا َواْرَ ـُ َقوَم إَِػ َو

ْقؾِ  [افؾَّ
(4)

  

ف الةبوح إلم  ىوف يكوون  قط    وورس  يةكوكف و (5)أوو الةـك ن د البروئية
الغركب  ك  اضوه نام وف لـ يؤد الةـك  كاد نفم نف الو و ر كالوريض كالحووؿ 
كالورضع كالرـر كالى كؿ أيضون  كىذا الحوئض  كىذا وف ىو ت لً أنووؿ هللديدة  كىذا 

                                                           

 (. ُٖٓالبقرة: اآلية ) (ُ)
 .  ِٖ/ّ( ُُٓٗ)أحؿ لىـ لياة الةيوـ الر ث...( ح راـ ) ةحيح البخورم: ىتوب الةـك  بوب اكلً تعولم: (ِ)
 (. ُٕٖالبقرة: اآلية ) (ّ)
 (. ُٕٖالبقرة: ) (ْ)
كوؤ  ػػرو  إيرا ػػ  و ػػتعرب  أةػػاً وػػف باػػدة  ػػكر  : رأس )البروئيػػة(ه  أك برػػوه اىالبروئيػػة هػػ  زوونػػة: الوعرك ػػة بولبرػػو (ٓ)

ليً   ػبتً وػف أ ػرة ظرػر  يرػو كزراه كناوػوه  كوؤ  ػرو: ح ػيف ناػ   ػكرم بػف نبػوس بػف بػزرؾ  الويػرزا  )بووز دراف( كاا
ون   كبوط رػػو برػػو  كايػػؿ: أ ػػً ناػػ  بػػف وحوػػد الهللػػيرازم  الواقػػب بولبػػوب  اػػد اػػوـ برػػو  ظوهرهػػو اةةػػ ح الػػدي   كا زتوػػ

 .ِْٖ/ِارن ـ لزرىا     َُْ/ُحاب توريخ    الذهب ى كزأ ظر:تافيؽ نقيدة زديدة وف أديوف كوبودئ وختافة  
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.(1)يـك نيد الوكلكد  كىذا يـك الوبعث   ةـك  يً
داة   لقد ىوف وكافرـ وخولؼ لاهللرع وكاؼ اليركد كال ةورل وف  رضية الزىوة كالة(3

ٍَ : ] كر ضكا ادائرو كاد بيف الوف ركف ذلؾ    تف ير اكلً تعولم ؾَّ ََشْ ـُ  ًْ َوَرْْحَتِل َوِشَع

ْمِمـُقنَ  ُُ وُِـَو  َُ ـَ ُهْؿ  َِآ وَة َوافَِّذُ ـَ ُُقَن افزَّ ْم ُُ تَُّؼقَن َو َُ ـَ  ِذُ ُتوَُفو فِؾَّ ـْ [َؾَقَل
(2)

 ية:ذىركا بأ ً: لوو  زلت ا – 

[ ٍَ ؾَّ ََشْ ـُ  ًْ [َوَرْْحَتِل َوِشَع
(3)

  اوؿ إبايس: أ و وف الهلل ه    زع اى الرحوة وف إبايسأل  
ْمِمـُقنَ ] :اى اوؿ ُُ وُِـَو  َُ ـَ ُهْؿ  َِآ وَة َوافَِّذُ ـَ ُُقَن افزَّ ْم ُُ تَُّؼقَن َو َُ ـَ  ِذُ ُتُوَفو فِؾَّ ـْ [َؾَقَل

(4)
يؤو كف اولت اليركد  

ت  الزىوة ك ؤوف بايوت رب و   زنرو اى و رـ كزعارو لرذه كال ةورل  حف  تق  ك ؤ 
 .    (5)اروة

 :كاختاؼ الفقروه    حىـ أهؿ الذوة    زرانة كهللرل أرض الخراج  ذىر و رو
ذىر الفقروه أف ا زدكاج    د ع وو ياـز نام زرانة اررض   يزكز  كوف ذلؾ  

 يؤدكف الزىوة  ىوو تعتبر ا رض أ ً   تىرل أرض الخراج وف أهؿ الىتوب  ر رـ  
 .(6)الت  يهللتريرو أهؿ الذوة أرض نهللرية  كياـز  يرو الخوس
نف أبيً  (7)أف نورك بف ويوكف -كووو يدؿ نام ذلؾ كةويو الخافوه لاك ة  و رو

رحوً  -بهللأف زارع ذويون   ىتب إليً نور –   و اـ (8)أ ً ىتب إلم نور بف نبد العزيز
ذا أف خذ وف ال -اى و اـ وو نايً وف الحؽ     ةيبً كخذ وف ال ةرا   وو نايً  كاا

                                                           

 ػػرؽ وعوةػػرة ت ت ػػب الػػ  ا  ػػ ـ كبيػػوف وكاػػؼ اة ػػ ـ و رػػو: د. مولػػب بػػف ناػػ  نػػكاز : الوىتبػػة العةػػرية الذهبيػػة (ُ)
 .  َٖٕ/ِق  ُِِْ -ْلاطبونة كال هللر كالت كيؽ  زدة ط

 (. ُٔٓارنراؼ: اآلية ) (ِ)
 (. ُٔٓارنراؼ: اآلية ) (ّ)
 (. ُٔٓارنراؼ: اآلية ) (ْ)
 .  ُِٗ/ْ الىهللؼ كالبيوف نف تف ير القر ف: رحود بف وحود بف إبراهيـ ال عاب  (ٓ)
 .  ُّّ/ُ ق ُُْٖ -ُ( أحىوـ أهؿ الذوة: ربف ايـ الزكزية  تحقيؽ: يك ؼ البىرم: روودل لا هللر  الدووـ طٔ)
هك: أب  نبد اى :نورك بف ويوكف اركدم الوذحز  الىػك    اةوػوـ  الحزػة  أدرؾ الزوهايػة  كأ ػاـ  ػ  اريػوـ ال بكيػة   (ٕ)

كاػػدـ الهللػػوـ وػػع وعػػوذ بػػف زبػػؿ   ػػـ  ػػىف الىك ػػة  حػػدث نػػف: نوػػر  كناػػ   كابػػف و ػػعكد  كوعػػوذ  اػػوؿ: اػػدـ ناي ػػو وعػػوذ 
يػً ك ػاـ وػف الهللػحر  را عػو ةػكتً بػولتىبير  أزػش الةػكت   ألقيػت وحبتػ  نايػً  اليوف  ر كؿ ر كؿ اى ةػام اى نا

 .ٖٓ/ٓ وو  وراتً حتم ح كت نايً وف التراب  أ ظر:  ير أن ـ ال ب ه 
  ػػتيف  ػػ ة بولودي ػػة كلػػد ن ػػً  اى رضػػ  اروػػكم حفػػص أبػػك الوػػؤو يف أويػػر الحىػػـ  بػػف وػػركاف بػػف العزيػػز نبػػد بػػف نوػػر (ٖ)

 أبػ  بػف زعفػر بػف اى كنبػد أ ػس نػف ركل الخطػوب  بػف نوػر بػف نوةـ ب ت نوةـ أـ أوً وعوكية  تك   نوـ لارزرة
 .ُّّ/ّكطوئفة  أ ظر:  كات الك يوت  الزبير بف كنركة الو يب بف ك عيد   ـ بف اى نبد بف كيك ؼ طولب
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نام وو  رازية أك ووو ةكلحكا نايرو   تظؿىو ت ا رض تحت أيدم الو اويف  كاه خ
ةكلحكا نايً  أك زعؿ نام أرضرـ وف الخراج  كوو ىوف وف أرض العهللر  يو عكف وف 

 الخراج.هللرائرو  ر رـ   يؤدكف العهللر كاا وو نايرـ الززية ك 
كلذلؾ ىوف أهؿ الودي ة يقكلكف:   يترؾ الذو  يهللترم أرض العهللر  كأهؿ البةرة 

 .(1)حتم   يضونؼ نايرـ الكازب د عً وف زىوة كخراج
    كاد اختاؼ الفقروه    الذو  الذم يهللترم أرض العهللر:

نهللرية يزب أف تضونؼ  ترل الذو  بودي ة البةرة كه  ارض: إذا اهللو رـ وف اوؿ  
يً  كهك اكؿ  حتم   يوى كا أف يهللتركا    ف اهللتركا ضكنؼ نايرـ ىوو تضونؼ نا

نايرـ الزىوة إذا وركا نام العوهللر  كه     ارةؿ لي ت نايرـ لك لـ يوركا برو نام 
العوهللر كاتزركا    و وزلرـ  لـ يىف نايرـ هلل ه   اوو وركا زعات نايرـ كأضعؼ نايرـ  

 اويف هـ أحؽ برو وف أهؿ الذوة  كىذلؾ وو ىوف    كهك بوع م كاحد  كاا   أرض الو
أيديرـ ووو ةكلحكا نايً    وو يضونؼ نايرـ العهللر  رف    أرضرـ العهللر كاا وو ي ظر 
وو يخرج وف اررض يؤخذ و رـ العهللر ورتيف: هذا وع م وو ىوف    أيديرـ كوو اهللتركه 

يرل أف   تضونؼ  أيضون وف أرض العهللر نام هذا ال حك وضونؼ نايرـ  كه وؾ وف
 . (2)نايً كليس نايً هلليئو
أيضون    و ألة الهللراه بأرض رهؿ الذوة:  وف ال وس وف يتطوكؿ  –ىوو اختاؼ الفقروه

يأخذ وف أرضرـ الضعؼ  كايؿ:   ذا لـ يىف أرض خراج  ىيؼ  أخذ و رـ الضعؼ؟ 
يؤخذ و ً ايؿ:   ظر إلم وو يخرج   ف  الحب إذا أخرزت   ظر إلم ادر وو أخرزت   

العهللر ك ضعؼ نايرـ ورة أخرل؟  كايؿ: كيؤخذ وف أوكاؿ أهؿ الذوة إذا اتزركا  يرو 
اكوت  ـ أخذ و رو زىوترو ورتيف  يضونؼ نايرـ  وف ال وس وف يهللبً الزرع برذا  كنايً 

                                                           

 بف ال  ـ نبد بف الحايـ نبد بف أحود العبوس أبك الديف تق : الزحيـ أةحوب لوخولفة الو تقيـ الةراط ااتضوه (ُ)
 نولـ دار: العقؿ الىريـ نبد  وةر: ؽيحقت الدوهللق  الح با  الحرا   تيوية ابف وحود بف القو ـ أب  بف اى نبد

 . ّٓ/ِ هػُُْٗ -ٕط لب وف بيركت  الىتب 
 .   بتةرؼّٖ/ِتيوية  بف : الزحيـ أةحوب لوخولفة الو تقيـ الةراط ااتضوه (ِ)
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 أف أرض أهؿ الذوة الت     الةاح ليس نايرو خراج  إ وو ي ظر وو أخرزت يؤخذ و رـ 
 .(1)العهللر ورتيف

بو  تزوبة رور اى    أداه الزىوة تويزت ا وة ا   وية يرل البوحث أٌف     
نام  قرائرـ  كىذلؾ    وعوواترـ    أخذهو  كالةداوت بيف الو اويف أ ف رـ كتكزيعرو

وف أهؿ الىتوب الوخولفيف لرـ    العقيدة كهـ    دار ا   ـ دكف ازحوؼ اك احتقور  
تكازف كوعتدؿ    الزكا ب الوودية كا اتةودية كحتم   يطغم بؿ يتـ تحةيارو بهللىؿ و

اـك نام  خر  كاهن ىو كا و اويف أك مير و اويف    الب د ا   وية  وف تك ط 
اة  ـ    هذا الزو ب أف  رض نام ىؿ  ئة تتبع ديف أك نقيدة وو ي و برو وف ضريبة 

  ـ تزب الزىوة نام ارراض   ف  اة   وكية  و اـ ىوف أك ذو  أك ميرهبةكرة وت
العهللرية وف الو اويف  كوف ىؿ وو أخرزت اررض  كميرهو  ك   الوقوبؿ يفرض الخراج 
نام أهؿ الذوة نام ارراض  الخرازية  كىذلؾ  رضت زىوة الفطر نام ىؿ و اـ  
ك رضت الززية نام أهؿ الذوة وقوبؿ حوويترـ داخؿ الدكلة اة  وية  كحتم يحةؿ 

داخؿ الوزتوع اة  و  ك  تطغم  ئة نام أخرل  رضت ذلؾ  موية ذلؾ  التكازف
ُشقِل َوفِِذي افُؼْوَ ك ]قكلً تعولم:ل  التهللريع ـْ َأْهِؾ افُؼَوى َؾؾؾِف َوفِؾوَّ ََ اّللُ َظَذ َرُشقفِِف ِم َمو َأَؾو

ُؽقَن ُدوَفًي َ ْغَ  َُ  َٓ ْل  ـَ وِقِؾ  ـِ افقَّ  ِمـُْؽؿْ  َوافَقَتوَمك َوادََقوـِِغ َواْ 
َِ [إَْؽـَِقو

(2). 

 (  تر العكرة كا  تئذاف    ا   ـ كن د الوهللرىيف:  ْ
ي بغ  لاوغت ؿ الغ ؿ الكازب كالو تحب كميرهوو الت تر وو أوى ً  رف اى حي   تير 
يحب الحيوه كال تر   ـ   يخاك إوو أف يىكف بحضرتً أحد وف اآلدوييف أك      ف ىوف 

 ايً أف ي تر نكرتً و ً. ه وؾ أحد كزب ن
   تف ير هذه اآلية:  رض اى نام العي يف أف    -رحوً اى -اوؿ ارووـ الهللو ع     

ي ظر بروو إلم وو حـر اى  كأف يغض بةرة نوو  روه  أف   ي ظر أحدىـ إلم  رج 
                                                           

 .    بتةرؼّٖ/ِتيوية  بف : الزحيـ أةحوب لوخولفة الو تقيـ الةراط هااتضو (ُ)
 (. ٕالحهللر: اآلية ) (ِ)



164 
 

ك أخيً  كيحفظ  رزً وف أف ي ظر إليً  كاوؿ ىؿ هلل ه وف حفظ الفرج    ىتوب اى   ر
وف الز و إ  هذه اآلية     رو وف ال ظر   ذلؾ وو  رض اى نام العي يف وف مض 

  .(1)البةر  كهك نواروو  كهك وف اةيووف
يو ر كؿ اى  نكرت و وو  أت  و رو كوو  ذر؟ " :-ةام اى ناية ك اـ -ئؿ ال ب  

قـك بعضرـ    اوؿ: " احفظ نكرتؾ إ  وف زكزتؾ كوو واىت يوي ؾ " اات:   ذا ىوف ال
بعض اوؿ: " إف ا تطعت أف   يراهو أحد    يري رو " اات:   ذا ىوف القـك أحد و خوليو 

 .(2)"تبورؾ كتعولم أحؽ أف ي تحيو و ً اوؿ: "  وى
  كهذا (3)"   توهللكا نراة "نف ال تر اوؿ: -اى ناية ك اـ ةام -ىوو حث ال ب 

لاذيف يضربوف الغوئط  ك رم نف دخكؿ يعـ حفظرو وف ال ظر كالوس  كاد  رم نف ا
ف لـ يىف بحضرتً أحد  ي بغ  أف ي تتر ب قؼ أك حوئط أك دابة أك  الحووـ إ  بورزر  كاا
مير ذلؾ  كأف يأتزر ىوو أف ي تتر ن د الخ ه كالزووع  كأف   ير ع  كبً حتم يد ك وف 

بقدر وو يوى ً  كاد اررض كأكىد  أف اى أحؽ أف ي تح  و ً ال وس   يأت  وف ال تر 
 (4):" إف اى حي   تير    ذا أراد أحدىـ أف يغت ؿ  ايتكارل بهلل ه- -ةح نف ال ب 

 "كالوراد ) ايتكارل(أم:  اي تتر وف ال وس بهلل ه لحبً تعولم ذلؾ.
ارهللعرم:" إ   رمت ؿ    البيت الوظاـ  أح   ظررم حيوه  (5)كاوؿ أبك وك م

 .(6)وف رب  نز كزؿ "
                                                           

 .  ُُّٕ/ّ تف ير اةووـ الهللو ع : الهللو ع  أبك نبد اى وحود بف إدريس (ُ)
ذىػره البخػورم   أخرزة التروػذم كأبػك داكد  كركاه أيضػون ابػف ووزػة  كاا ػ وده ح ػف  ك ُّْ/ٔ  ف أب  داكد: ت ارر ؤكط  (ِ)

تعايقػػون بةػػيغة الزػػـز كاا ػػ وده إلػػم برػػز ةػػحيح  كلرػػذا زػػـز بػػً البخػػورم  كأوػػو برػػز كأبػػكه  اي ػػو وػػف هللػػرطً  كايػػؿ: ركاه 
 .  ْْٕ/ٓ( ِّّٔالحوىـ كةححً  كح  ً التروذم زووع ارةكؿ  ح )

 .  ِٖٔ/ُ( ُّْةحيح و اـ: ىتوب الحيض  بوب ا نت و بحفظ العكرة  ح راـ) (ّ)
  أخرزػػً أبػػك داكد كال  ػػػوئ   كركاه أيضػػون أحوػػػد  ػػ  " الو ػػ د " كاا ػػػ وده ح ػػف زػػػووع ْْٖ/ِٗأحوػػد: ط الر ػػػولة و ػػ د  (ْ)

 .  ََّ/ٕ( ّّٔٓارةكؿ: ح راـ)
أبػك وك ػػم ارهللػعرم هػػك: نبػد اى بػػف اػيس بػػف  ػايـ  بػػف حػرب بػػف نػوور  ةػػوحب ر ػكؿ اى ةػػام اى نايػً ك ػػاـ  ػػـ  (ٓ)

ـ ادـ وػع إخكتػً  ةػودؼ ادكوػً اػدـك ال ػفي تيف وػف أرض الحبهللػة  كوػوت أبػك وك ػم أ اـ كهوزر إلم أرض الحبهللة   
بولىك ة  كايؿ: ووت بوىة   ة ا  تيف كأربعيف  كايؿ:   ة أربع كأربعيف  كهك ابف   ث ك ػتيف  ػ ة: أ ظػر: أ ػد الغوبػة 

 .َْ/ْال ب ه ط الحدي ة  أن ـ   ير ِٓٔ/ّط الفىر  
نكرتً  ح  ترل أف ىره هلليبة  وة ؼ بف اب  هلليبً  بوب وف أب  بف بىر رب : كاآل ور ديثارحو    الوة ؼ الىتوب (ٔ)

 . ََُ/ُ( ُُِٖراـ)
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ـَك ]:  بحو ً بيوف لذلؾ ك   اكلً َػُظقا ُؾُووَجُفْؿ َذفَِؽ َأْز ـْ َأْ َدوِرِهْؿ َوَُيْ قا ِم ُغضف َُ ُؿْؾ فِْؾُؿْمِمـَِغ 

ْدـَُعقنَ  َُ ْؿ إِنَّ اّللَ َخوٌِر  َِت  [ََلُ
 قكؿ: اؿ لاوؤو يف يغضكا: يع   يحفظكا أبةورهـ ىارو   (1)

ت هذه اآلية كالت  بعدهو    ال  وه نوو   يحؿ ال ظر إليً  ك   اربةور كالفركج  زل
يدخا ً مير وتكاريوت يظررف وو نام ةدكرهف  كأرزارف كأهللعورهف   قولت أ ووه: وو 

َـّ ] أابح هذا   أ زؿ اى نز كزؿ: ـَ ُؾُووَجُف َػْظ َـّ َوَُيْ ـْ َأْ َدوِرِه ـَ ِم ْغُضْض َُ َوُؿؾ فِّْؾُؿْمِمـَوِ  

َـّ إَِّٓ مَ  ـَ ِزُـََتُف ُ
َِ ْو ُُ [و َطَفَو ِمـَْفوَوَٓ 

يع   الكزً كالىفيف كوكضع ال كاريف كليضربف  (2)
َـّ ] بخورهف نام زيكبرف يع م نام ةدكرهف  ـَ ِزُـََتُف ُ

َِ ْو ُُ  [َوَٓ 
  يع  : ك  يضعف (3)

َـّ َأْو َأْ ـَ ]الزابوب ِف
َـّ َأْو َأْ ـَوئِ َـّ َأْو ََ وَ ُ ُعقَفتِِف ِف

َـّ َأْو ََ وئِ َـّ وَ ُ عُ إَِّٓ فُِوُعقَفتِِف َـّ َأْو إِْخَقاَِّنِ [قَفتِِف
(4) 

أك   وئرف يع     وه الوؤو وت ىارف أك وو واىت أيوو رف وف العبيد أك التوبعيف  ـ اوؿ: 
كهك الرزؿ يتبع الرزؿ  يىكف وعً وف مير نبيده  وف مير أكل  اةربة وف الرزوؿ يقكؿ 

 -كالعزكب ك حكه   ـ اوؿوف   حوزة لً    ال  وه: الهلليخ الرـر كالع يف كالخة  
: أك الطفؿ يع   الغاووف الةغور الذيف لـ يظرركا نام نكرات ال  وه   يدركف - بحو ً

 .(5)هؤ ه بأس بولورأة أف تضع الزابوب ن د وو ال  وه وف الةغر   
كوف الوبودئ    هذا بوب ال تر لبس الخوور كال قوب الهللرن    قد ذىر الوف ركف أ ً لوو 

َـّ ] :أ زؿ اى َـّ َظَذ ُجُققَِبِ ـَ  ُِخُؿِوِه  ْ  ةفيةهللققف وركطرف  وختورف برو كنف  (6) [ َوْفَقْعِ
اولت: بي وو  حف ن د نوئهللة  اولت:  ذىرف   وه اريش ك ضارف   قولت  (7) ب ت هلليبة
إف ل  وه اريش لفض   كاا   كاى وو رأيت أ ضؿ وف   وه ار ةور  أهللد  -ا -نوئهللة

                                                           

 (. َّال كر: اآلية ) (ُ)
 .(ُّ) ال كر: اآلية (ِ)
 (.ُّ) ال كر: اآلية (ّ)
 .(ُّ) ال كر: اآلية (ْ)
 هو. كووبعدُْٗ/ّتف ير وقوتؿ بف  ايووف: رب  الح ف بف بهللير ارزدم   (ٓ)
 .(ُّ) ال كر: اآلية (ٔ)
ٍبد ٍبف طاحة أب  بف ن ووف هلليبة بف ب ت ةفية(ٕ) ٍبػد ٍبػف نيٍ وىوفى  ٍبف العزل نى ػ ٍ  ٍبػفً  الػدَّارً  نى  تػدنم ةػفية كىو ػت: اػوؿ. ايةى

 بػف خولػد بػف اى نبػد تزكزرػو ال ػاو   اركاػص بػف اػو ؼ بػف  ػعيد بػف  ػفيوف ب ػت بػرة كه  ن ووف أـ كأورو. حزير أـ
 ػػأى ركا   ن رػػو ال ػػوس كركل كميػػرهف  اى ر ػػكؿ أزكاج نػػف ةػػفية ركت كاػػد. لػػً  كلػػدت أويػػة بػػف العػػيص أبػػ  بػػف يدأ ػػ

 .ّّْ/ٖع( -أ ظر: الطبقوت الىبرل )ط
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َـّ َظَذ ] لت زيؿ  لوو  زلت     كرة ال كر:اى  ك  إيوو و بو تةديقو لىتوب ـَ  ُِخُؿِوِه  ْ َوْفَقْعِ

َـّ  [ُجُققَِبِ
ا قاب رزولرف إليرف يتاكف نايرف وو أ زؿ اى إليرـ  يرو كيتاك الرزؿ نام  (1)

  اورأتً كاب تً كأختً  كنام ىؿ ذم ارابتً   وو و رف اورأة إ  اووت إلم ورطرو الورحؿ
يوو و بوو أ زؿ اى وف ىتوب   أةبحف كراه ر كؿ اى  - - ونتزرت بً تةديقو كاا

 .(2)"وعتزرات ىأف نام رؤك رف الغربوف 
كوف ك طية اة  ـ كتعوليوً ال بياة ا  تئذاف ابؿ الدخكؿ حتم نام اارب 

أ تأذف  أف رز  اوؿ لا ب :  بف  ايـ (3)ا اربيف لؾ ىورـ كارب كميرهوو   عف ةفكاف
"    عوكده    و  قوؿ: " ا تأذف نايرو" نام أو ؟  قوؿ:  عـ  اوؿ إ   أخدورو   قوؿ 

 .(4)"  و تأذف نايرو"   اوؿ:    اوؿ: " أتحب أف تراهو نريو ة؟
يو ر كؿ اى  إ   أىكف    بيت  نام "   قولت: كأيضون زوهت اورأة إلم ال بٌ  
" و أحد   يأت  ارب  يدخؿ ناٌ    ىيؼ أة ع؟ اوؿ: الحولة الت    أحب أف يرا   ناير

ْقَتْلكُِققا ]  زلت هذه اآلية   (5)" ارزع  َُ و َؽْرَ ُ ُققُُِؽْؿ َحتَّك  ًُ ُخُؾقا ُ ُقق َْ َُ  َٓ َََمـُقا  ـَ  و افَِّذُ َ و َأهف َُ

ُوونَ  َـّ َذ َُ ُؽْؿ  َقؾُِّؿقا َظَذ َأْهؾَِفو َذفُِؽْؿ َخْرٌ َفُؽْؿ َفَعؾَّ ُُ [َو
اِّويكا   (6) تي ى اوؿ وزوهد: كهك الت ح ح  كى

ـٍ  يع  : الت ايـ كا  تئذاف خير لىـ وف أف تدخاكا بغير إذف  ٍيره لىىي ـٍ خى ام أىٍهًارو ذًلىي نى
                                                           

 .(ُّ) ال كر: اآلية (ُ)
 . ُِّٓ/ْ   ظ ؿ القر ف: ل يد اطب  (ِ)
ال قػػة  الحػػو ظ  الفقيػػً  وػػكلم حويػػد بػػف نبػػد  (هػػك: أبػػك نبػػد اى بػػف  ػػايـ الزهػػرم القرهللػػ  اةوػػوـ ُِّةػػفكاف)ت:(ّ)

الرحوف بف نكؼ  حدث نف: ابف نور  كأ ػس  كأـ  ػعد ب ػت نوػرك الزوحيػة  كزػوبر بػف نبػد اى   ىػوف يةػا  
   الهللتوه    ال طح  ك   الةيؼ    بطف البيت  يتيقظ بولحر كالبرد  حتم يةبح  ا ظر: الرداية كاةرهللود  ػ  

حيح و ػػػػػاـ: ربػػػػ  بىػػػػر ابػػػػػف   رزػػػػوؿ ةػػػػّّٔ/ُد: ربػػػػ   ةػػػػر البخػػػػػورم الى بػػػػوذم وعر ػػػػة أهػػػػؿ ال قػػػػة كال ػػػػػدا
 .ُّٕ/ًُ وىٍ زيكي

الوكطأ: لوولؾ بف أ س بف وولؾ بف نوور ارةبح  الود  : تحقيػؽ: وحوػد وةػطفم ارنظوػ : وؤ  ػة زايػد بػف  (ْ)
  َُِْ/ٓ( ّّٖٓراػػـ)ق  ح ُِْٓ -ُ ػػاطوف  ؿ  ريػػوف لألنوػػوؿ الخيريػػة كاة  ػػو ية  أبػػك ظبػػ   اةوػػورات  ط
 .ِِٔٗ/ٕ( ْْٕٔأخرزً وولؾ ور  ن  وف وراوة الوفوتيح هللرح وهللىوة الوةوبيح: ح راـ )

بيػركت )د   –نودة القورم هللرح ةحيح البخورم: رب  وحود وحوكد بػدر الػديف العي ػم: دار إحيػوه التػراث العربػ   (ٓ)
 .َِّ/ِِط( 

 (. ِٕ) اآلية ال كر: (ٔ)
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كفى أف الت ايـ كا  تئذاف خير لىـ ـٍ تىذىىَّري ك  ـ  لىعىاَّىي
(1).

 ب  كوع ال - -نف  رؿ بف  عد  اوؿ: اطاع رزؿ وف زحر    حزر ال ب 
  :لك أناـ أ ؾ ت ظر  لطع ت بً    ني ؾ  إ وو زعؿ " ودرل يحؾ بً رأ ً   قوؿ

و َؽْرَ ُ ُققُُِؽْؿ َحتَّك ]اوؿ تعولم: (2)"ا  تئذاف وف أزؿ البةر ًُ ُخُؾقا ُ ُقق َْ َُ  َٓ َمـُقا 
ََ ـَ  و افَِّذُ َ و َأهف َُ

َقؾُِّؿقا َظَذ َأْهؾَِفو َذفُِؽْؿ َخْرٌ  ُُ ْقَتْلكُِققا َو ُوونَ  َُ َـّ َذ َُ ُؽْؿ  [َفُؽْؿ َفَعؾَّ
ا َؾاَل ] (3) ًَ وا ؾِقَفو َأَح َُ ِ َ ْ َؾنِْن َق

ْعَؿُؾقَن  َُ ك َفُؽْؿ َواّللُ  َِت  ـَ ْمَذَن َفُؽْؿ َوإِْن ِؿقَؾ َفُؽُؿ اْرِجُعقا َؾوْرِجُعقا ُهَق َأْز ُُ ُخُؾقَهو َحتَّك  َْ َُ

[َظؾِقؿٌ 
اف كذلؾ أ رـ ىو كا    الزوهاية يقكؿ  يرو تقديـ  أبدئكا بول  ـ ابؿ ا  تئذ  (4)

بعضرـ لبعض حييت ةبوحو كو وه  رذه ىو ت تحية القـك بي رـ حتم  زلت هذه اآلية  
 ـ اوؿ: ذلىـ يع   ال  ـ كا  تئذاف خير لىـ يع  : أ ضؿ لىـ وف أف تدخاكا بغير إذف  

كا  يرو أحدا يع      أف الت ايـ كا  تئذاف خير لىـ  ليأخذ أهؿ البيت حذرهـ   ف لـ تزد
ف ايؿ لىـ ارزعكا ك  تقعدكا ك  تقكوكا  البيكت    تدخاكهو حتم يؤذف لىـ    الدخكؿ كاا

 -نز كزؿ -نام أبكاب ال وس   ف لرـ حكائج  كأذا دخاتـ بدكف أذف  يع   نةيت اى
 -ديؽك ذيت أهؿ البيت   اوو  زلت  ية الت ايـ كا  تئذاف    البيكت  اوؿ أبك بىر الة

-  لا ب- - ىيؼ بولبيكت الت  بيف وىة كالودي ة كالهللوـ نام طرر الطريؽ ليس  :
ليس نايىـ ز وح  - -   اكؿ أب  بىر الةديؽ -نز كزؿ - يرو  وىف؟  أ زؿ اى

 .  (5)يع   حرج أف تدخاكا بيكتو مير و ىك ة
ً: لقد ر ع    تعايقً نام اية ا  تئذاف بقكل –رحوً اى – يد اطب –كاد أزود

اة  ـ ذكؽ الوزتوع اة  و   كطرر إح و ً بولزووؿ  اـ يعد الطوبع الحيكا   

                                                           

: لا ور  (ُ)  . َٕٓ/ِا دم  بحر العاـك
 . ْٓ/ٖ( ُِْٔةحيح البخورم: ىتوب ا  تئذاف  بوب ا  تئذاف وف أزؿ البةر  ح راـ) (ِ)
 (. ِٕال كر: اآلية ) (ّ)
 (. ِٖ) ال كر: اآلية (ْ)
 . ُٓٗ/ّالباخم ارزدم بهللير بف  ايووف بف وقوتؿ الح ف تف ير وقوتؿ بف  ايووف: رب  (ٓ)
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لازووؿ هك الو تحب  بؿ الطوبع اة  و   الورذب  كزووؿ الىهللؼ الز دم زووؿ 
حيكا   يرفك إليً اة  وف بحس الحيكاف وروو يىف وف الت و ؽ كا ىتووؿ   أوو زووؿ 

ؼ  الذم ير ع الذكؽ الزوول   كيزعاً  ئقو بوة  وف  كيحيطً الحهللوة  رك الزووؿ ال ظي
بول ظو ة كالطرورة    الحس كالخيوؿ  كىذلؾ ية ع اة  ـ اليـك    ةفكؼ الوؤو وت  
نام الرمـ وف هبكط الذكؽ العوـ  كمابة الطوبع الحيكا   نايً كالز كح بً إلم التىهللؼ 

هف يحزبف وفوتف أز وورف طوئعوت     وزتوع كالتعرم كالتزيف ىوو تت زل البريوة    ذا 
يتىهللؼ كيتبرج  كترتؼ ار  م  يً لاذىكر حي وو ىو ت هتوؼ الحيكاف لاحيكاف  هذا 
التحهللـ ك ياة وف الك وئؿ الكاوئية لافرد كالزوونة  كوف  ـ يبيح القر ف ترىً ن د وو يأوف 

(1)الفت ة
. 

 مسألة: حكم االغتسال في الفضاء وبال ازار:
بوو بعض الفقروه ىراهية ا مت وؿ    الفضوه كب   تر ك   إزار  كا تدلكا يرل 
حي   تير يحب الحيوه كال تر    ذا  نزكزؿ اوؿ:" إف اى أ ً :- -ال ب  ركمى نف 

 . (2)" امت ؿ أحدىـ  اي تتر
كيرل اخركف: اف ا مت وؿ    الفضوه كب  ازار   يىره  ىوو لك ا تتر بحوئط أك    

ك حكه     ً يزكز أف يتزردأل رف بً حوزة إلم ذلؾ   أهللبً حوؿ الزووع كالتخا     قؼ
كذىر القوض     ىراهة ىهللؼ العكرة ل مت وؿ    الخاكة ركايتيف  كاا وو لـ يىره لً 

 التزرد وع ا  تتور  كدليارـ    ذلؾ ندة أدلة و رو:
َ ]نف ابف نبوس رض  اى ن روو     اكلً نز كزؿ: و َأهف َُُؽقُكقا َُ  َٓ َمـُقا  ََ ـَ  و افَِّذُ

ََ اّللِ َوِجقًفو وَن ِظـْ ـَ َّو َؿوُفقا َو َأُه اّللُ ِِّم َذْوا ُمقَشك َؾَزَّ
ََ ـَ  وفَِّذُ [ـَ

  اوؿ: " لً اكوً بً أدرة  خرج (3)

                                                           

 . ُِّٓ/ْ   ظ ؿ القر ف: ل يد اطب  (ُ)
  أخرزً أبك داكد كال  وئ  كح  ة أحود    الو  د  وف زووع ارةكؿ  ح ّٗ/ْ( َُِْ  ف أب  داكد  ح راـ ) (ِ)

 . ََّ/ٕ( ّّٔٓ) راـ
 (. ٗٔارحزاب: اآلية ) (ّ)
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ذات يـك يغت ؿ   كضع  يوبً نام ةخرة   خرزت الةخرة تهللتد ب يوبً  خرج وك م 
 ذلؾ اكلً نز  (1)م وزولس ب   إ رائيؿ  رأكه كليس بادر يتبعرو نريو و حتم ا ترت إل

ََ اّلِل َوِجقًفو] كزؿ: وَن ِظـْ ـَ َّو َؿوُفقا َو َأُه اّللُ ِِّم [َؾَزَّ
(2)

  

: " إف وك م ىوف رز  حييو  تيرا      اوؿ: اوؿ ر كؿ اى نف أب  هريرة 
 قولكا: وو ي تتر هذا  يرل وف زاده هلل ه ا تحيوه و ً   اذاه وف  ذاه وف ب   إ رائيؿ

ف اى أراد أف يبرئً ووو اولكا  وو   ة  كاا وو أدرة: كاا الت تر  إ  وف نيب بزاده: إوو برص كاا
لوك م   خ  يكوو كحده   كضع  يوبً نام الحزر   ـ امت ؿ   اوو  رغ أابؿ إلم  يوبً 

ف الحزر ندا ب كبً   أخذ وك م نةوه كطاب الحزر   زعؿ يقكؿ:  كب   ليأخذهو  كاا
حزر   كب  حزر  حتم ا ترم إلم وإل وف ب   إ رائيؿ   رأكه نريو و أح ف وو خاؽ اى  
كأبرأه ووو يقكلكف  كاوـ الحزر   أخذ  كبً  اب ً  كطفؽ بولحزر ضربو بعةوه   كاى إف 

َٓ ]   ذلؾ اكلً: (3)بولحزر ل دبو وف أ ر ضربً     و أك أربعو أك خو و َََمـُقا  ـَ  و افَِّذُ َ و َأهف َُ

ََ اّللِ َوِجقًفو وَن ِظـْ ـَ َّو َؿوُفقا َو َأُه اّللُ ِِّم َذْوا ُمقَشك َؾَزَّ
ََ ـَ  وفَِّذُ ـَ  .(4)"[َُُؽقُكقا 

ت ولً  كىوف ي تر بول كب بتزرده رهاً كام - -ىوو يدؿ نايً وف  عؿ ال ب 
 وى أحؽ أف  اكلً: " -ية ك اـةام اى نا -الذم ركم ن ً حديث   الك  كيغت ؿ 

)  ذا( لـ يىف حوزة ىولغ ؿ كالخ ه كمير ذلؾ     ً ي رم نف ىهللؼ  (5)" ي تح  و ً
ال كهة لغير حوزة  كايؿ: هك نام طريؽ ا  تحبوب     ً ي تحب لً اةزار    حوؿ 

هللؼ زر لىف يحب اةزار  كر ً ىئالغ ؿ كميره  كنام هذا    يىره دخكؿ الووه بغير و
ل مت وؿ حيث   يراه  دو    زوز ىوو لك لـ يىف    الووه  كن ً أ ً يىره  كنام هذا 

                                                           

(  هػػذا حػديث ةػحيح ناػػم هللػرط الهللػػيخيف كلػـ يخرزػوه برػػذه ال ػيواة  تعايػػؽ ّٕٗٓالو ػتدرؾ ناػم الةػػحيحيف: ح راػـ) (ُ)
 .  ْٕٓ/ِلذهب   ا

 (. ٗٔارحزاب: اآلية ) (ِ)
 . ُٔٓ/ْ( َّْْنايً ال  ـ   ح راـ ) ةحيح البخورم: أحوديث ا  بيوه  بوب الخةر وع وك م (ّ)
 (. ٗٔارحزاب: اآلية ) (ْ)
ـ زػػػو  أخرزػػػً ابػػػك داكد  كالتروػػػذم  كأحوػػػد  كهػػػك ةػػػحيح ار ػػػ ود  ُِٓ/ٕ( ُّّٖٓال ػػػ ف الىبػػػرل: لابيرقػػػ   ح راػػػـ ) (ٓ)

 .  َُٔ/ِ وف تغايؽ التعايؽ نام ةحيح البخورم:   ك ْْٕ/ٓ( ِّّٔارةكؿ: ح )
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أى ر  ةكةً كىرهً ىراهة هللديدة  كاا وو رخص  يً لوف   إزار وعًأل لوو ركم نف زوبر 
 .(1)"أف يدخؿ الووه إ  بوئزر - -ر كؿ اى  رم اوؿ: "

 (    بوب ت فيذ الحدكد كالقةوص: 5
ظـ أحىوـ الحدكد كالقةوص    الهللرائع ال وبقة و تورة    هللريعت و   زد أف وع

َتْوـَو َظَؾْقِفْؿ ؾِقَفو َأنَّ افـَّْػَس  ِوفـَّْػِس َوافَعْغَ  ِوفَعْغِ َوإَْكَػ  ِوَْٕكِػ َوإُُذَن  ِوُُٕذِن ] اوؿ تعولم: ـَ َو

  َ ََّ َد َُ ـْ  ََ ِؿَدوٌص َؾَؿ ِـّ َواجُلُوو َـّ  ِوفقِّ ـْ َقْ َُيُْؽْؿ  َِت َأْكَزَل اّلُل َؾُلوَفئَِؽ ُهُؿ  َوافقِّ وَرٌة َفُف َوَم ػَّ ـَ  ِِف َؾُفَق 

[افظَّودُِقنَ 
(2)

 

 و رج اة  ـ ك ط    بوب القةوص  إذا وو اور و ذلؾ بأهؿ الىتوب   وليركد 
يعتبركف القةوص هللرطون نايرـ  بد أف يفعاكه  ك  يحؿ لةوحب الوظاوة أف يت وزؿ  

  وو  زد الت ووح هللرطون نام ال ةورل   يحؿ رحدهـ أف يأخذ اةوةون ك  دية.بي
كأوو  حف أوة اة  ـ    وزوكنرو ك   ىتوب ربرو ك  ة  بيرو     رو وخيرة بيف 

تَِى َظَؾْقُؽُؿ افِؼَدوُص ِِف ] القةوص كبيف الدية كبيف العفك: اوؿ تعولم: ـُ َمـُقا  ََ ـَ  و افَِّذُ َ و َأهف َُ

َووٌع  ِودَ افؼَ  ُِّ ٌَ َؾو ـْ َأِخقِف ََشْ ـْ ُظِػَل َفُف ِم  َوإُْكَثك  ِوُْٕكَثك َؾَؿ
َِ َُ  ِوفَعْو ٌَ ْتَذ احُلوف  ِوحُلوِّ َوافَعْو ْعُووِف َوَأَدا

ََ َذفَِؽ َؾَؾُف َظَذاٌا أَ  ى َ ْع ََ ـِ اْظَت ٌي َؾَؿ ُؽْؿ َوَرْْحَ ـْ َر ِّ ِػقٌػ ِم [فِقؿٌ إَِفْقِف  ِنِْحَقوٍن َذفَِؽ ََّتْ
  كأوو (3)

[ رْحوَ  قـفؿ] الوؤو كف  ىوو  عترـ اى نز كزؿ    اكلً:
     ولذ ب وروو نظـ هللأ ً(4)

َ]: رحوة اى ك عت ىؿ هلل  ؾَّ ََشْ ـُ  ًْ [َوَرْْحَتِل َوِشَع
(5)

لىف تاؾ الرحوة الكا عة حىر  ,

ُتُوفَ : ]اوؿ تعولم –نام وف اتةؼ ارتضوهو اى    نبودة الوؤو يف ـْ تَُّؼقَن َؾَقَل َُ ـَ  ِذُ و فِؾَّ

                                                           

 . َّْ/ٕ( ّٖٓٓركاة ابف خزيوة:    زووع ارةكؿ ح راـ)  ُِْ/ُ( ِْٗةحيح ابف خزيوة  ح ) (ُ)
 (. ْٓالووئدة: اآلية ) (ِ)
 (. ُٖٕالبقرة: اآلية ) (ّ)
 (. ُٔٓارنراؼ: اآلية ) (ْ)
 (. ُٔٓارنراؼ: اآلية ) (ٓ)
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ْمِمـُقَن[ ُُ وُِـَو  َُ ـَ ُهْؿ  َِآ وَة َوافَِّذُ ـَ ُُقَن افزَّ ْم ُُ َو
ىوو إف الفكز كالف ح هك بأتبوع الر كؿ ال ب   ,(1)

وَكُف َمْؽُتقً و ِظـْ ]الرحوة الورداة  اوؿ تعولم: َُ لَّ افَِّذي َجِ ُشقَل افـَّوِلَّ إُمِّ تَّوُِعقَن افوَّ َُ ـَ  ُهْؿ ِِف افَِّذُ ََ

ـَْفوُهؿْ  َُ ْلُمُوُهْؿ  ِودَْعُووِف َو َُ ٌَ  افتَّْقَراِة َواإِلْكِجقِؾ  ُم َظَؾْقِفُؿ اخَلَووئِ وِّ ُؿ افطَّقَِّووِ  َوُُيَ ـِ ادُـَْؽِو َوُُيِؾف ََلُ َظ

َََمـُقا  ِفِ  ـَ  ًْ َظَؾْقِفْؿ َؾوفَِّذُ وَك ـَ ُهْؿ َوإَْؽاَلَل افَّتِل  َ َْ
َضُع َظـُْفْؿ إِ َُ َوُعقا افـفقَر  َو َُّ وُه َوا ُروُه َوَكَُصُ َوَظزَّ

[افَِّذي ُأْكِزَل َمَعُف ُأوَفئَِؽ ُهُؿ ادُْػؾُِحقنَ 
(2)

. 

 ارذه اروة وف الديف أىواً  كوف ارخ ؽ أزارو  كوف ارنووؿ أ ضارو  ككهبرـ 
و كا أوة اى تعولم وف العاـ كالحاـ كالعدؿ كاةح وف وو لـ يربً روة وف اروـ   اذلؾ ى

ك طون  كهذا بيوف لك طية اروة    وزوكع اروـ ال بعيف وف ابارو  كاد رأيتـ وحو ف 
(3)الديف  يوو ذىر و

. 

أف حىـ القتؿ أيون ىوف خطأ أك نود ن د اليركد كهـ أهؿ التكراة حىـ  كيرل البوحث
لعفك ن ً كاحد وتهللدد كوغولم  يً  قط كهك القةوص بأف يقتؿ القوتؿ  ك  يةح ن دهـ ا

بأم حوؿ  ىوو   يقبؿ و ً الدية كلك ا تدل برو نف  ف ً كابارو اكليوه الدـ   ولحىـ 
ن دهـ يوس هللخص القوتؿ ك  يوىف الت وزؿ ن ً بعفك اك دية   يقود القوتؿ بولخطأ  كاف 

 لـ يىف نوودان القتؿ  كهذا يو ؿ ماك كازحوؼ بولدووه.
ل ةورل كهك الحىـ الوت وهؿ كالوفرط حىـ القتؿ ن د ا    أيضون  كيرل البوحث

كهك حىـ العفك     يقتؿ القوتؿ اةوةون  كليس لكل  الوقتكؿ الحؽ    اخذ الدية  
 ولقوتؿ      حة وف أوره ك   يوىف انداوً أك الو وس بهللخةً بحوؿ  ىوو   ي تقؿ 

ا تهللور الحىـ إلم تغريوً كالزاوً بد ع الدية ىبديؿ لاقةوص  كهك وو يزعؿ الفكضم ك 

                                                           

 (. ُٔٓارنراؼ: اآلية ) (ُ)
 (. ُٕٓارنراؼ: اآلية ) (ِ)
ارهللػبوؿ ح ػف الزهيػرم  ؿ و ػدكه الو ةػكرم الوةػرم  وةػدر الىتػوب: دركس   بػرأةكؿ أهؿ ال ػ ة كالزوونػة:  (ّ)

 . ٗ/ْ http: //www. islamweb. net ةكتية اوـ بتفريغرو وكاع الهللبىة اة  وية
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الزرائـ كا نتداهات الز دية أى ر  ركلة كي ر  ووو يعىس ذلؾ نام   وة كاوف الفرد 
 كالوزتوع  تيزة ذلؾ التفريط    احىوـ ا نداـ .

كتو ات ةكرة وف أ ةع  - -التخفيؼ روة وحود -نز كزؿ - ـ زعؿ اى
وزو ية ىولعفك   زعؿ ةكر الك طية    تطبيؽ احىوـ القتؿ العود كبدائارو الوودية أك ال

ال اطوف لطاب ت فيذ القةوص أك الدية أك العفك الوزو   بيد أكليوه الدـ    ف هللوه كل  
ف هللوه أخذ و ً الدية  كاوؿ تعولم: ف هللوه نفو ن ً  كاا ]َوَمْن ُقتَِل الوقتكؿ اتؿ القوتؿ  كاا

ْف ِف  ُه َكاَن َمنُْصوًرا[ َمْظُلوًما َفَقْد َجَعْلنَا لَِولِوِِّه ُسْلَطاًىا َفََل ُيْْسِ الَقْتِل إِىل
  أوو اذا ىوف القتؿ (1)

خطو أك هللبً نود  ايس لكل  الدـ  كل الدية بحولتيرو الوغاظة أك الوخففة  أك أٌف يعفك 
نز  -بدكف وقوبؿ     حيف ىوف رهؿ التكراة أف يقتؿ اوتؿ الخطأ كالعود  رخص اى

َُ ] بحو ً: - ذلؾ اكلً - -روة وحود -كزؿ ًْ َو وَك ـَ ُهْؿ َوإَْؽاَلَل افَّتِل  َ َْ
َضُع َظـُْفْؿ إِ

[َظَؾْقِفؿْ 
(2)

  .(3)كارم ؿ الت  ىو ت نايرـ وف التهللديدات كه  أف يقتؿ اوتؿ, 

اوؿ الوف ركف: "ىوف وفركض نام أهؿ التكراة أ ً وف اتؿ  ف ون بغير  فس حؽ لً 
اة زيؿ أ ً يعفم ن ً  ض نام أهؿ أف يقود برو  ك  يعفم ن ً  ك  تقبؿ و ً الدية  ك ر 

ف هللوه نفو   - -كرخص روة وحود  ك  يقتؿ ف هللوه أخد الدية  كاا إف هللوه اتؿ  كاا
يٌ ] ذلؾ اكلً تعولم: ُؽْؿ َوَرْْحَ ـ رَّ ِّ ِػقٌػ مِّ [َذفَِؽ ََّتْ

 ولدية تخفيؼ وف اى إذ زعؿ الدية   (4) 

ََ َذفَِؽ َؾَؾُف َظَذاٌا ]  ـ اوؿ:  ص اذا كا ؽ كل  الدـ  ك  يىقتيؿبديؿ لاقةو ى َ ْع ََ ـِ اْظَت َؾَؿ

[َأفِقؿ
(5)

 .(6)أم: وف اىتىؿى بعد أخذه الدية  اً نذاب أليـ ,
                                                           

 (. ّّاة راه: اآلية ) (ُ)
 (. ُٕٓارنراؼ: اآلية ) (ِ)
 ُٖٓ/ُتف ير وقوتؿ بف  ايووف: رب  الح ف بف بهللير ارزدم   (ّ)
 .ُٖٕالبقرة: اآلية  (ْ)
  (.ُٖٕ)البقرة: اآلية (ٓ)
عػػو   ىػػ ـ رب ػػو الحىػػيـ الخبيػػر:   ك ػػ  ال ػػراج الو يػػر  ػػ  اةنو ػػة ناػػم وعر ػػة بعػػض وِٓٓ/ُتف ػػير اةوػػوـ الهللػػو ع : (ٔ)

 .  ُُٔ/ُقُِٖٓهللوس الديف  وحود بف أحود الهللو ع : وطبعة بك ؽ )ارويرية( القوهرة  نوـ: 
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يقكؿ: ىوف    ب   إ رائيؿ القةوص   -رض  اى ن روو -ابف نبوس ركل نف 
تَِى َظَؾْقُؽُؿ افِؼَدوُص ِِف ] لرذه اروة: -نز كزؿ -كلـ تىف  يرـ الدية   قوؿ اى افَؼْتَذ  ـُ

 ٌَ ـْ َأِخقِف ََشْ ـْ ُظِػَل َفُف ِم  َوإُْكَثك  ِوُْٕكَثك َؾَؿ
َِ َُ  ِوفَعْو [ احُلوف  ِوحُلوِّ َوافَعْو

(1)
]  :أم:  رض نايىـ ,

[َظَؾْقُؽُؿ افِؼَدوُص ِِف افَؼْتَذ 
(2)

ىوف بيف حييف اتؿ كدووه  كىوف رحد الحييف  ضؿ نام  ,

احُلوف ] و رـ الحر  كبولورأة الرزؿ  كبولكاحد كا   يف   زلت: اآلخر   حافكا أف يقتاكا بولعبد

َِ َوإُْكَثك  ِوُْٕكَثك َُ  ِوفَعْو [ ِوحُلوِّ َوافَعْو
(3)

أم: ليت وككا كليتوو اكا    القةوص    يدؿ نام  

أ  يقتؿ الحر بولعبد  كالذىر بور  م ىوو   يدؿ نام نى ً  كوف اوؿ بعدـ اتؿ الحر 
افـَّْػَس ] دلياً الحديث  كركم نف بعض ال اؼ أ رو و  كخة بقكلً تعولم:بولعبد  

[ ِوفـَّْػسِ 
(4)

ـْ َأِخقِف ]  ولقةوص  وبت بيف الحر كالعبد كالذىر كار  م ,   ـْ ُظِػَل َفُف ِم َؾَؿ

 ٌَ [ ََشْ
  تقديره  وف نف  لً نف ز ويتً وف زرة أخيً  أم: كل  الدـ هلل ه وف العفك  (5)

َووٌع  ِودَْعُووِف ] ـ  يع  : أخذ الدية بعد ا تحقوؽ الدـ   ف نفو  ز  ُِّ [َؾو
  أم:  عام  (6)

ٌَ إَِفْقِف  ِنِْحَقونٍ ] العو   أف يطولب الدية لوعركؼ ك  يع ؼ [َوَأَدا
أم: كنام الوعف   (7)

ن ً أف يؤديرو ب ح وف   يووطؿ ك  يبخس ذلؾ   ولحىـ بهللرع القةوص كالدية تخفيؼ 
ف العفك كأخذ الدية وحرووف نام أهؿ التكراة كالقةوص وىتكب نايرـ البتة    حقىـأل ر

كالقةوص كالدية وحرووف نام أهؿ اة زيؿ كالعفك وىتكب نايرـ كهذه اروة وخيرة بيف 
القةوص كالدية كالعفك تك عة نايرـ كتي يرا  كهذا اكؿ ابف نبوس  ك و يرو: أف اكلً: 

                                                           

 (. ُٖٕالبقرة: اآلية ) (ُ)
 (. ُٖٕالبقرة: اآلية ) (ِ)
 (. ُٖٕالبقرة: اآلية ) (ّ)
 (. ْٓالووئدة: اآلية ) (ْ)
 (. ُٖٕالبقرة: اآلية ) (ٓ)
 (. ُٖٕآلية )البقرة: ا (ٔ)
  (.ُٖٕالبقرة: اآلية ) (ٕ)
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ركؼ كأداه إليً ب ح وف  أوو اكلً:  وف انتدل بعد ذلؾ ذلؾ رازع إلم اكلً:  وتبوع بولوع
التخفيؼ يع   زوكز الحد إلم وو هك أى ر و ً اوؿ ابف نبوس كالح ف: الوراد أف   يقتؿ 
بعد العفك كالدية  كذلؾأل رف أهؿ الزوهاية إذا نفكا كأخذكا الدية   ـ ظفركا بعد ذلؾ 

 .(1): أف يقتؿ مير اوتاًبولقوتؿ اتاكه    رم اى نف ذلؾ كايؿ الوراد

كىوف    هللريعة اليركد القةوص  كلـ يىف لديرـ العفك إلم الدية   ىوف تهللريعرو 
   اة  ـ  يً ر ؽ بولوزتوع  كتريئة  رةة التكبة لازو    كالت ووح كالتةولح وع أ رة 

 .(2)الوز   نايً  كذلؾ يؤدم إلم حقف الدووه  كندـ وعوكدة القتؿ بيف ار ر
اوؿ: "ىوف    ب   إ رائيؿ القةوص  كلـ  --لبخورم نف ابف نبوسركل ا

تَِى َظَؾْقُؽُؿ افِؼَدوُص ِِف افَؼْتَذ احُلوف ] تىف  يرـ الدية   قوؿ اى تعولم: ـُ َََمـُقا  ـَ  و افَِّذُ َ و َأهف َُ

َِ َوإُْكَثك  ِوُْٕكَثك َُ  ِوفَعْو [  ِوحُلوِّ َوافَعْو
(3)

(4)   العود  ولعفك أف يقبؿ الدية 
. 

ْؽَوُهقا َصْقًئو َوُهَق َخْرٌ َفُؽْؿ ]قال تعاَل:  َُ ْوٌه َفُؽْؿ َوَظَقك َأْن  ـُ تَِى َظَؾْقُؽُؿ افِؼَتوُل َوُهَق  ـُ

ْعَؾُؿقنَ  َُ  َٓ ْعَؾُؿ َوَأْكُتْؿ  َُ وفقا َصْقًئو َوُهَق َرٌّ َفُؽْؿ َواّلُل 
[َوَظَقك َأْن ُُتِ

(5)
 ـ بيف القر ف الىريـ أف , 

: ذك القعدة ا ت روؾ حروة الهللرر الحراـ أخؼ وف  ت ة ال وس نف دي رـ  كارهللرر الحـر
كذك الحزة كالوحـر كرزب  كةد ال وس نف  بيؿ اى كنف اة  ـ  كاتؿ الو اويف 
خراج  خرازرـ وف ديورهـ كأوكالرـ  كو عرـ نف الو زد الحراـ كنف أداه الحج كالعورة كاا كاا

أةحوبً  ىؿ كاحدة وف هذه الزرائـ الت  ارتىبرو الوهللرىكف  ك  - -أهاً و ً  كهـ ال ب 
وقال تعاَل:  (6)أىبر إ وون  كأنظـ زروون ن د اى كال وس  وف القتوؿ    الهللرر الحراـ

                                                           

 .  ِِٖ/ٓوفوتيح الغيب: لرازم  (ُ)
اةيزػػ  زػػووع البيػػوف  ػػ  تف ػػير القػػر ف: ربػػ  نبػػد الػػرحوف بػػف وحوػػد بػػف نبػػد اى اًةيزػػ : دار الىتػػب العاويػػة  بيػػركت   (ِ)

 .  ُِّ/ُق ُِْْ -ُط
 (. ُٖٕالبقرة: اآلية ) (ّ)
 .ُِّ/ُر القر ف: رب  نبد الرحوف بف وحود بف نبد اى اًةيز   اةيز  زووع البيوف    تف ي (ْ)
 (. ُِٔالبقرة: اآلية ) (ٓ)
 . َُُ/ُزحيا  التف ير الك يط: ل (ٔ)



175 
 

ْؽَوُهقا َصْقًئو َوُهَق َخْرٌ َفُؽْؿ َوَظَقك َأْن ُُتِ ] َُ ْوٌه َفُؽْؿ َوَظَقك َأْن  ـُ تَِى َظَؾْقُؽُؿ افِؼَتوُل َوُهَق  وفقا َصْقًئو ـُ

ْعَؾُؿقنَ  َُ  َٓ ْعَؾُؿ َوَأْكُتْؿ  َُ [َوُهَق َرٌّ َفُؽْؿ َواّلُل 
(1)

. 

ـْ َشوِقِؾ اّللِ ] كاوؿ أيضون:  ٌَّ َظ وٌِر َوَص ـَ ْفِو احَلَواِم ِؿَتوٍل ؾِقِف ُؿْؾ ِؿَتوٌل ؾِقِف  ـِ افشَّ ْقَلُفقَكَؽ َظ َُ

َِ احَلَواِم َوإِْخَواُج أَ  ْػٌو  ِِف َوادَْقِج ـُ َزاُفقَن َو َُ  َٓ ـَ افَؼْتِؾ َو َزُ ِم ـْ ََ اّللِ َوافِػْتـَُي َأ َزُ ِظـْ ـْ ْهؾِِف ِمـُْف َأ

ًْ َوُهقَ  ـْ ِدُـِِف َؾَقُؿ ْد ِمـُْؽْؿ َظ
َِ
َُ ْو َُ ـْ  ـْ ِدُـُِؽْؿ إِِن اْشَتَطوُظقا َوَم ْؿ َظ ـُ و ُودف َُ َؼوُُِؾقَكُؽْؿ َحتَّك  وؾٌِو  ُُ ـَ

ؿْ  ًْ َأْظَتَُلُ َؽ َحوَِط
ونَ  َؾُلوَفئِ َُ

َؽ َأْصَحوُا افـَّوِر ُهْؿ ؾِقَفو َخوفِ
ْكَقو َوأَِخَوِة َوُأوَفئِ َف [ِِف اف

(2)
   . 

كوف ا و اة العواية الت  تعىس ك طية ا   ـ    احىووً خةكةو    بوب     
تزد  الزرائـ    العولـ العاوو   و تهللرة بهللىؿ وخيؼ  دكف أفٌ  وحوربة الزريوة    زد أفٌ 

كاف كزدت  أاةم وو  يرو هك ال زف الوؤبد كارهللغوؿ الهللواة كهك   الرادنة لرو ارحىوـ
ليس ززاه رادنون أضو ة إلم ميوب الخكؼ وف اى تعولم كندـ وراابتً     تزد  يرو 
الدنكة إلم التكاةؿ كالتراحـ كالعطؼ نام الضعفوه كالو وىيف كةاة الرحـ كح ف 

يظرر  يرو ال قص الكاضح    اضويو  الزكار  كالوعوواة بولت  ه  أح ف  ىوو
الوعوو ت   كاه ىو ت    البيكع أك ال كاح  ا اتةودية أك ال قو ية أك ا زتوونية  
ك وئر الوعوو ت     يكزد ذلؾ اةح وس الطيب بيف الفرد ك ف ً  كبي ً كبيف ارابتً  

ف  إ ً   تكزد أم كبي ً كبيف  وئر الوزتوع  كنام هذا     و  قكؿ كبىؿ تأىيد كاطوئ و
حوزة أك وبرر ل لتفوت إلم الزوهاية العاوو ية كاكا ي رو البهللرية القوئوة نام الت واض 
كا ضطراب  بؿ ليس  يرو وو يغرم برو ن د أةحوب العقكؿ كالروـ الر يعة ط ب الحؽ 

 .(3)كالوعر ة
يعتبر  كلعؿ زكاز ت ايـ الز وة اك و ع ت ايورـ كاحدة  كه  أف ىؿ باد إ  و 

                                                           

 (. ُِٔالبقرة: اآلية ) (ُ)
 (. ُِٕالبقرة: اآلية ) (ِ)
  ِٕٗ/ُالعربػػػ   بيػػػركت  التهللػػػريع الز ػػػوئ  اة ػػػ و  وقور ػػػون بولقػػػو كف الكضػػػع : نبػػػد القػػػودر نػػػكدة: دار الىوتػػػب (ّ)

 . بتةرؼ
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ززهان وف دار اة  ـ  كأف ىؿ الدكؿ اة  وية تعتبر وو اة لإل  ـ  كنام ىؿ و رو أف 
تقيـ حدكده  كت فذ أحىووً   ف  حولة الت ايـ   ي اـ الزو   إلم دكلة مريبة ن ً  ك  
يحوىـ بهللريعة يزرارو  ك  يعرضً الت ايـ لظاـ أك ضرر  كالت ايـ   يقةد و ً إ  

يؽ العدالة كالززر نف اةزراـ  ك   حولة ا وت وع نف الت ايـ لدكلة إ  وية ضووف تحق
 .(1)  يىكف ا وت وع إ  ةاووة  ةكص الهللريعة كلتحقيؽ العدالة كالززر نف اةزراـ

ىوو أف ت ايـ الز وة اك الوطاكبيف او يو لدكلة مير إ  وية    تزيزه الهللريعة 
 اـ رنويوهو و اويف أك ذوييف ليحوىوكا    دار الحرب نف اة  وية لدكلة إ  وية بأف ت

زرائـ ارتىبكهو    تاؾ الدار  كوف بوب اكلم   يزكز لدكلة إ  وية أٌف ت اـ أيضون رنويو 
أية دكلة إ  وية أخرل لدكلة مير إ  ويةأل رف هؤ ه    حىـ رنويوهو وف الكزرة 

ت اـ و اوون و تويون لدكلة وحوربة إذا هوزر  ك  تزيز الهللريعة لدكلة إ  وية أف  الهللريعة
لدار اة  ـ وف دار الحرب  كلك طابتً الدكلة الت  ىوف يقيـ    أرضرو  وو لـ يىف 
ه وؾ اتفوؽ  وبؽ نام الت ايـ    ف ىوف ه وؾ اتفوؽ  وبؽ كزب الك وه بهللركطً إ  

 .(2) البوطؿ و رو
ً أ ر رزع  أم إذا أريد بً ت ايـ كيعتبر ا تفوؽ نام الت ايـ بوط ن إذا ىوف ل

الو اويف ال زئيف لدار اة  ـ ابؿ ا تفوؽ  كيعتبر بوط ن ىؿ هللرط يقض  بت ايـ 
ال  وه الو اووت ال زئوت إلم دار اة  ـ  كاه لزأف لدار اة  ـ ابؿ ا تفوؽ أك 

ك ىو ت وف بعده   ولورأة الو اوة   يزكز ت ايورو بأية حوؿ لدكلة مير إ  وية  كل
 .(3)رنويوهو أة ن  كلك ىوف لرو زكج كأك د كأهؿ يطابك رو    دار الحرب

َـّ اّلُل َأْظَؾُؿ ] كزوه    اكلً تعولم: ُؿ ادُْمِمـَوُ  ُمَفوِجَواٍ  َؾوْمَتِحـُقُه ـُ ََ َمـُقا إَِذا َجو ََ ـَ  و افَِّذُ َ و َأهف َُ

                                                           

 . ِٗٗ/ُالتهللريع الز وئ  اة  و  وقور ون بولقو كف الكضع : نبد القودر نكدة:  (ُ)
 . ِٗٗ/ُ الورزع ال وبؽ (ِ)
 . ِٗٗ/ُ ال وبؽ الورزع(ّ)
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َـّ ُمْمِمـَ  َـّ َؾنِْن َظؾِْؿُتُؿقُه ورِ  ِنَُِتَِّنِ َـّ إَِػ افُؽػَّ ْوِجُعقُه َُ [ وٍ  َؾاَل 
(1)

 حف  عاـ يقي ون أف ى يران وف ,  

الذيف هولرـ كأخو رـ ت فيذ العقكبوت الهللرنية هـ وف الىفور ارةاييف )الىو ر ارةا  هك 
ف ىو كا يتىاوكف بحرص ىوذب نام  الذم لـ يدخؿ اة  ـ ابؿ ىوليركدم كال ةرا  ( كاا

(2)اة  ـ كالو اويف
. 

َؼتَُّؾقْا َأْو ] كزوه اكلً تعولم: ُُ ْقَعْقَن ِِف إَْرِق َؾَقوًدا َأن  َُ ـَ ُُيَوِرُ قَن اّللَّ َوَرُشقَفُف َو َت َجَزاَ افَِّذُ إِكَّ

ْؿ ِخْزٌي  ـَ إَْرِق َذفَِؽ ََلُ ـَػْقْا ِم ُُ ـْ ِخالٍف َأْو  هِْؿ َوَأْرُجُؾُفؿ مِّ
َِ
ُْ َؼطََّع َأ ُُ ُوقْا َأْو  َدؾَّ ْؿ ِِف ُُ ْكَقو َوََلُ َف ِِف اف

 [أِخَوِة َظَذاٌا َظظِقؿ
(3)

بيو ون هللورحون لززاه الوف ديف الذيف أبوح اى دووههـ  كر ع نف  

اوتارـ تبعة اة ـ الكااع نام وف اتؿ  ف ون بغير  فس أك   ود    اررض  ك   اآلية 
لم أ رـ هـ الكزً البورز     اة  و ية  الذم تظرر  يً الىريوة إهللورة إلم ب م إ رائيؿ  كاا

تاؾ الو ىرات ظركران كاضحون  حتم لتىأد تىكف ارةؿ الذم يقوس نايً ىؿ و ىر يظرر 
   ال وس   رـ يحوٌدكف اى كر كلً  كالوحودة ه  العدكاف نام حدكد اى  كا  تبوحة 

و يحواكف لحرووتً  كهـ الذيف ي عكف    اررض   ودا  بوو يرتىبكف وف زرائـ ك  وـ  لو
   ةدكرهـ وف مٌؿ كح د  كاد رةد اى  بحو ً هذا العقوب الرادع لتاؾ الزرائـ 
هدار آلدوٌية وف يردر  دويتً  حيف يضٌيع حقكؽ اى   الو ىرة  ليىكف  يً ت ىيؿ  كب ه  كاا
كي تخٌؼ برو  كيردر حقكؽ ال وس كيغتولرو  كي تبيح دووههـ كأوكالرـ   ك   اكلً 

ُُ ]تعولم: ُوقاْ َأْو  [َدؾَّ
إهللورة أخرل إلم اليركد  حيث أف هذا ال كع وف العقوب كهك  (4)

الةاب  ىوف هللريعة لرـ  يأخذكف بً وف يحوٌد اى  كيىفر بً... كاد اٌدوكا الو يح برذه 

                                                           

 (. َُالووتح ة: اآلية ) (ُ)
هػػػ َُْْ -ِابػػف تيويػػة  الىكيػػت ط كزػػكب تطبيػػؽ الحػػدكد الهللػػرنية: نبػػد الػػرحوف بػػف نبػػد الخػػولؽ اليك ػػؼ: وىتبػػة (ِ)

ُ/ِْ . 
 (.ّّ) الووئدة: اآلية (ّ)
 (.ّّ) الووئدة: اآلية (ْ) 
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ـَ إَْرقِ ]التروة  كحىوكا نايً بولوكت ةابون  ك   اكلً تعولم:  ـَػْقْا ِم ُُ [َأْو 
إهللورة  (1)

اليركد  كأ رـ أكلم ال وس برذه العقكبوت  كأى رهـ تعرضو لرو  كلقد كاع   ول ة تهللير إلم
وف الودي ة  ك فوهـ وف  -نايًةاكات اى ك  وً  -نايرـ هذا الحىـ   أز هـ الر كؿ

اررض  ك   وزوؿ تةر وترـ يهللىاكف حاؼ وع الو و قيف لهللؽ الةؼ الو اـ كتهللكية 
 .(2)لىؿ الفتف الت  تقاؽ الوزتوع الو اـاة  ـ بولوىوئد الىوذبة ىك رـ وةدر 

وا ]:اوؿ تعولم َُ َـّ َأْرَ َعًي ِمـُْؽْؿ َؾنِْن َصِف وا َظَؾْقِف َُ ـْ كَِقوئُِؽْؿ َؾوْشَتْشِف ْلَُِغ افَػوِحَشَي ِم َُ ِِت  َوافالَّ

َـّ  َعَؾ اّلُل ََلُ َـّ ادَْقُ  َأْو َجْ وُه َتَقؾَّ َُ َـّ ِِف افُوُققِ  َحتَّك  َشوِقاًل[ َؾَلْمِقُؽقُه
(3)

ْلَُِقوَِّنَو ]وقال أيضًا:  َُ َذاِن  َوافؾَّ

اً و َرِحقًت  َُقَّ وَن  ـَ وَ و َوَأْصَؾَحو َؾَلْظِوُضقا َظـُْفَت إِنَّ اّللَ  َُ و َؾنِْن  [ِمـُْؽْؿ َؾَآُذوُُهَ
(4)

 . 

كزعؿ لفظ )كالاذاف( لا كنيفأل رف وفرده كهك الذم ةولح لاد لة نام ال كع  إذ 
 ً بولوذىر و ؿ الهللخص  ك حك ذلؾ  كحةؿ وع ذلؾ ىاً تف ف بديع    ال كع يعبر ن

العبورة  ىو ت بوزوكع ذلؾ هذه اآلية موية    اةنزوز  كنام هذا الكزً  ولوراد وف 
ال  وه وع م وو اوبؿ الرزوؿ كهذا هك الذم يزدر حوؿ وع م اآلية نايً  كارذل أريد بً 

وه كمير الزادأل ر ً لـ يهللرع بعد   قيؿ: هك ه و مير الحبسأل ر ً  بؽ تخةيةً بول  
الى ـ الغايظ كالهللتـ كالتعيير  كاوؿ ابف نبوس: هك ال يؿ بولا وف كاليد كضرب ال عوؿ  
ب وه نام تأكياً أف اآلية هللرنت نقكبة لاز و ابؿ نقكبة الزاد  كاتفؽ العاووه نام أف هذا 

   ال  ة وف رزـ الوحة يف  حىـ و  كخ بولزاد الوذىكر     كرة ال كر  كبوو  بت
كليس تحديد هذا الحىـ بغوية اكلً: أك يزعؿ اى لرف  بي  بةورؼ وع م ال  خ نف 
هذا الحىـ ىوو تكهـ ابف العرب أل رف الغوية زعات وبروة   ولو اوكف يترابكف كركد حىـ 
م  خر  بعد هذا    م م لرـ نف إن ورـ بً  كاناـ أف هللأف ال  خ    العقكبوت نا

                                                           

 (.ّّ) الووئدة: اآلية (ُ) 

 . َُْٖ/ّالتف ير القر    لاقر ف: لعبد الىريـ الخطيب   (ِ)
 (. ُٓال  وه: اآلية ) (ّ)
 (. ُٔال  وه: اآلية ) (ْ)
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الزرائـ الت  لـ تىف  يرو نقكبة ابؿ اة  ـ  أف ت  خ بأ قؿ و رو   هللرع الحبس كارذل 
لاز وة    هذه ال كرة  كهللرع الزاد باية  كرة ال كر  كالزاد أهللد وف الحبس كوف ارذل  
كاد  كل    الزاد بيف الورأة كالرزؿ  إذ التفراة بي روو   كزً لبقوئرو  إذ ى هوو اد خرؽ 

هللرنيون تبعون لهللركة  ف ية أك طونة لغيره   ـ إف الزاد الوعيف هللرع باية  كرة ال كر  حىوون 
اِِن َفاْجلُِدوا ُكلل  وطاقون أك نووون نام ا خت ؼ    وحوؿ التعريؼ    اكلً: اىَِوُة َوالزل ]الزل

َواِحٍد ِمنُْهََم ِمَئَة َجْلَدٍة[
(1)

كالزكا   وحة يف أك    ف ىوف اد كاع العوؿ بً ىذلؾ    الز وة  

ف  أبىوران   قد   خً الرزـ    خةكص الوحة يف و رـ  كهك  وبت بولعوؿ الوتكاتر  كاا
ىوف الزاد لـ يعوؿ بً إ     البىريف  قد ايد أك خةص بغير الوحة يف  إذ زعؿ 
حىوروو الرزـ  كالعاووه وتفقكف نام أف حىـ الوحة يف وف الرزوؿ كال  وه الرزـ  

وف تزكج بعقد هللرن  ةحيح ككاع الب وه بعد ذلؾ العقد ب وه ةحيحون  كالوحةف هك 
  .(2)كحىـ الرزـ  بت وف ابؿ اة  ـ    هللريعة

إف أ وس نقكبة القطع هك درا ة  ف ية اة  وف كنقايتً   ر  "  يد اطب:-كذىر
ايؿ إذف نقكبة و ئوة لأل راد  كه     الكات ذاتً ةولحة لازوونةأل ر رو تؤدم إلم تق

الزرائـ  كتأويف الوزتوع  كوو داوت العقكبة و ئوة لافرد كةولحة لازوونة   ر  أ ضؿ 
.(3)"العقكبوت كأندلرو

بيف التحريـ لاطيبوت كا تح ؿ الخبوئث  زد  ووذج   ( كزوه    هللأف ارطعوة كارهللربةٔ
 نف الك طية    و رج اة  ـ كبقية ارديوف.

ِذيَن ُأوُتوا المَِتاَب ِحلٌّ َلُمْ   ]الَوْومَ و رو اكلً تعولم:   وَِّباُت َوَطَعاُم الل ُأِحلل َلُمُ  الطل

َوَطَعاُمُمْ  ِحلٌّ ََلُْ [
(4)

 لقد زعؿ اى اة  ـ دي ون  وحون  ر ن مير وعقد ك  ةعب  ,

 أحؿ ل و ى يران وف ارهلليوه  كلـ يحـر ناي و إ  القايؿ   ورةؿ    ارهلليوه اةبوحة  أحؿ 
                                                           

 (. ِال كر: اآلية ) (ُ)
  . ِّٕ/ْكالت كير: لطوهر بف نوهللكر  التحرير (ِ)
 . ٖٖٓ/ِ   ظ ؿ القر ف: ل يد اطب  (ّ)
 (. ٓالووئدة: اآلية ) (ْ)
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اى الطيبوت ال و عة مير الخبوئث الضورة  كأبوح ل و وو تقتض  الضركرة أك الحوزة    
ا ةطيود بولى ب الوعاوة كالطيكر الزورحة الوركضة  كأاوـ ز كران وف الت ا  كهوزة 

 أزوز لىؿ  ريؽ ت وكؿ طعوـ  " اليركد كال ةورل" الكةؿ بيف الو اويف كأهؿ الىتوب 
.(1)الفريؽ اآلخر

ؿْ ] ىوو يقكؿ: [ َوَضَعوُمُؽْؿ ِحؾٌّ ََلُ
(2)

 رؿ ىؿ طعوـ أهؿ الىتوب حؿ ل و؟ إف  ,

بعضرـ يأىؿ الخ زير ب   بؿ الح ؿ وف طعوـ أهؿ الىتوب هك الطعوـ الذم يىكف وف 
ز س وو حاؿ اى لىـ  ك  ي تقيـ أف ي ت ىؼ اة  وف وف أ ً طعوـ أهؿ ىتوبأل رف 

ف يزعؿ وف اة  وف الذم ارتبط بول ووه ارتبوطو حقيقيو الحؽ  بحو ً كتعولم يريد أ
ف اختاؼ تةكرهـ ى  يريد  بحو ً أف يىكف بي رـ  ىولو اويف  كوف ارتبطكا بول ووه كاا
 كع وف ا تةوؿأل ر رـ ارتبطكا زويعون بول ووه  كيزب أف يعوواكا نام ادر وو دخارـ 

 .(3)وف إيووف بوتةوؿ اررض بول ووه

ووو ي تقذره اة  وف كيضر  لوقوبؿ أف وعظـ أطعوة أهؿ الىتوبك زد    ا
ىأىؿ الخ زير كالويتة بهللتم أ كانرو  كهللرب الخور كالدووه  كهك وو حروتً   بةحتً

ُؿ اخِلـِْزُِو َوَمو ُأِهؾَّ فَِغْرِ اّلِل  ِِف ]هللريعة اة  ـ اوؿ تعولم: ُم َوحَلْ ََّ ًْ َظَؾْقُؽُؿ ادَْقَتُي َواف َم ُحوِّ

ْقُتْؿ َوَمو ُذ َِح ظَ وَ  َـّ َّٓ َمو َذ ُوُع إِ َؾ افقَّ ـَ ُي َوافـَّطِقَحُي َوَمو َأ َُ دِّ ْقُؿقَذُة َوادَُسَ
َذ افـفُدِى َوَأْن ادُـَْخـَِؼُي َوادَ

ِم َذفُِؽْؿ ؾِْقٌؼ  َٓ ْقَتْؼِقُؿقا  ِوَْٕز َُ]
(4)

. 

                                                           

 . ُّْ/ُلزحيا  التف ير الك يط:  (ُ)
 (. ٓالووئدة: اآلية ) (ِ)
 . ِّٖٗ/ٓتف ير الهللعراكم الخكاطر: لوحود وتكل  الهللعراكم  (ّ)
 (. ّالووئدة: اآلية ) (ْ)



181 
 

 المطم  الثالث: نماذج تطبيقية في المعامالت واألخالو:
 ة المرأة في الديانات السابقة وتوسط اإلسالم فييا:مكان (1

لىؿ و رج كلىؿ طوئفة كأوة  ظرة حكؿ وىو ة كحوؿ الورأة  كه و   بيف تاؾ الوىو ة 
ن د العرب    الزوهاية ابؿ اة  ـ  كن د الوزكس كالك  ييف كاليركد كال ةورل 

 كالعاوو ييف اليـك  ـ  قورف ذلؾ بوىو ترو    اة  ـ:
ىوف العرب    الزوهاية ي ظركف إلم الورأة نام أ رو وتوع وف اروتعة الت    قد  

ك  يكر ك رو  كيركف أف ليس   ىيؼ هللوهكا يوتاىك رو و ؿ اروكاؿ كالبروئـ  كيتةر كف  يرو
لرو حؽ    اةرث كىو كا يقكلكف:   ير  و إ  وف يحوؿ ال يؼ كيحو  البيضة  كىذلؾ 

أم حؽ  كليس لاط ؽ ندد وحدكد  كليس لتعدد الزكزوت ندد  لـ يىف لاورأة نام زكزرو
وعيف  كىوف العرب إذا ووت الرزؿ كلً زكزة كأك د وف ميرهو ىوف الكلد ارىبر أحؽ 

كاد ىو ت العدة لاورأة إذا ووت   يعتبرهو إر ون ىبقية أوكاؿ أبيً بزكزة أبيً وف ميره   رك
كزرو هللر حداد كأابحً   تابس هللر و ب رو  زكزرو   ة ىوواة  كىو ت الورأة تحد نام ز 

كت ىف هللر الغرؼ  كتترؾ الزي ة كالتطيب كالطرورة     توس ووه ك  تقاـ ظفران ك  تزيؿ 
 .(1)هللعران ك  تبدك لا وس    وزتوعرـ

اهللتراؾ وزوكنة وف  :(2)إضو ة إلم ذلؾ ايوورـ بأ كاع وف الزيزوت الفو دة و رو  
ة كاحدة  ـ إنطوؤهو حؽ الكلد تاحقً بوف هللوهت و رـ  تقكؿ إذا الرزوؿ بولدخكؿ نام اورأ

كلدت: هك كلدؾ يو   ف  ياحؽ بً كيىكف كلده  كو رو   ىوح ار تبضوع كهك أف ير ؿ 
الرزؿ زكزتً لرزؿ  خر وف ىبور القـك لى  تأت  بكلد و ً يتةؼ بةفوت ذلؾ الىبير 

ىوح الهللغور كهك أف يزكج الرزؿ اب تً    اكوً  كو رو  ىوح الوتعة كهك الوؤات  كو رو  
                                                           

 ُٖ هػػَُّْذك الحزػة  ُ تر ػت:  ػ  اة ػ وية: لز ػة الفتػكل بولهللػبىة اة ػ وية  تػـ   ػخً وػف اة توكل الهللبىة  (ُ)
 ػػػك وبر  ]الىتػػػوب وػػػراـ  ليػػػو[ ذا الواػػػؼ هػػػك أرهللػػػيؼ لزويػػػع الفتػػػوكل العربيػػػة بػػػولوكاع حتػػػم تػػػوريخ   ػػػخً )كنػػػددهو 

َُٕٗٓ )http: //www. islamweb. net ْ/ٖٖ .  
( َُٕٓٗ تػػػػػػػػػوكل الهللػػػػػػػػػبىة اة ػػػػػػػػػ وية: لز ػػػػػػػػػة الفتػػػػػػػػػكل بولهللػػػػػػػػػبىة اة ػػػػػػػػػ وية حتػػػػػػػػػم تػػػػػػػػػوريخ   ػػػػػػػػػخً )كنػػػػػػػػػددهو  (ِ)

http://www.islamweb.net ْ/ٖٖ . 
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أك أختً أك وكليتً لرزؿ  خر نام أف يزكزً هك وكليتً بدكف ورر  كذلؾأل ر رـ 
يتعوواكف نام أ وس أف الورأة يوتاىك رو ىول اعة  كىذلؾ ىوف العرب يىرهكف الب وت  

ىر نايرـ كيد  ك رف    التراب أحيوه خهللية العور ىوو يزنوكف  كاد ذورـ اى بذلؾ كأ 
ًْ ] قوؿ اى تعولم: َؾ

وَدُة ُشئِ َُ ًْ  *َوإَِذا اَدْق [ َِليِّ َذْكٍى ُؿتَِؾ
(1)

  أك أف يتـ كأدهو خكؼ الفقر   

كاد حىم القر ف نف هذه العودة وو ي زؿ هذه الهلل ونة نام الزوهاية  الت  زوه اة  ـ 
ُهْؿ  ِوُٕكَثك َوإِ ] لير ع العرب وف كهدترو  كير ع البهللرية ىارو   قوؿ    وكضع: َُ َ َأَح َذا ُ ؼِّ

ظِقؿ ـَ ا َوُهَق   [َطؾَّ َوْجُفُف ُمْقَقدًّ
ذا بهللر أحدهـ  (2) )أم الب وت( ظؿ كزرً و كدا بور  مكاا

 أخر:كاوؿ    وكضع « ةوـ مير وبيف؟كهك ىظيـ  أكوف ي هللؤا    الحاية كهك    الخ
ْح ] ْؿ َخْشَقَي إِْمالٍ  كَّ ـُ ْؼُتُؾقْا َأْوَٓد َُ ـُؿ َوَٓ  و َُّ [ـُ َكْوُزُؿُفْؿ َوإِ

(3). 

أوو وىو ة الورأة ن د اروـ ارخرل  ر    تقؿ رخةون وف تاؾ الوىو ة ن د نرب 
الزوهاية   ىو ت الورأة    أ ي و تعد وف  قط الوتوع   ىو ت تبوع كتهللترل  كىو ت تعد 

 .(4)رز و وف نوؿ الهلليطوف
كالوكت كالزحيـ ك ـ ار ون  كال ور أوو هللرائع الر د القديوة  قد اررت أف الكبوه 

خير وف الورأة  كىوف حقرو    الحيوة ي تر  بو تروه أزؿ زكزرو الذم هك  يدهو    ذا 
 .(5)رأت ز وو ً يحرؽ ألقت ب ف رو     يرا ً  كاا  حوات نايرو الاع ة

أوو الورأة    اليركدية  قد زوه الحىـ نايرو    العرد القديـ وو يا : " درت أ و 
كااب  رناـ كربحث كرطاب حىوة كنق   كرنرؼ الهللر أ ً زرولة  كالحوواة أ رو 

تاؾ   "وؾ  كاابرو هللراؾ  كيداهو ايكدز كف   كزدت أور وف الوكت: الورأة الت  ه  هللب
                                                           

 (. ٗالتَّىكير: اآلية ) (ُ)
 .(ٖٓال حؿ: اآلية ) (ِ)
 .(ُّاة راه: اآلية ) (ّ)
أةكلً كوبودئً: وحود بف نبد اى بف ةولح ال حيـ: كزارة الهللؤكف اة  وية كاركاػوؼ كالػدنكة كاةرهللػود   اة  ـ (ْ)

 . َْ/ِهػ ُُِْ -ُالوواىة لعربية ال عكدية  ط
 .َْ/ِاة  ـ أةكلً كوبودئً: وحود بف نبد اى بف ةولح ال حيـ  (ٓ)
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ه  الورأة    العةكر القديوة  أوو حولرو    العةكر الك طم كالحدي ة  تكضحرو 
 الكاوئع التولية:
اتزوه الى ي ة الىو كليىية  حك الورأة بقكلً: " خ ؿ  wieth kordstenدا ورى  هللرح الىوتب ال

العةكر الك طم ىو ت الع وية بولورأة اركربية وحدكدة زدا تبعو  تزوه الوذهب 
الىو كليى  الذم ىوف يعد الورأة وخاكاو    الورتبة ال و ية "  ك    ر  و نقد ازتووع نوـ 

وو إذا ىو ت تعد إ  و و أك   تعد إ  و و؟ كبعد ال قوش ارر ـ يبحث هللأف الورأة ك  ٖٔٓ
 .(1)الوزتوعكف أف الورأة إ  وف  كلى رو وخاكاة لخدوة الرزؿ

  تزعؿ لاورأة ايوة أك أوو وىو ة الورأة    ظؿ الحضورة العاوو ية الغربية  ر  
    نام وو يا : "  قد  ةت الوودة ال وبعة نهللرة بعد الووئتيف وف القو كف الفر   انتبوران 

حتم لك ىوف زكازرو اوئوو نام أ وس الفةؿ بيف واىيترو كواىية  -الورأة الوتزكزة
  يزكز لرو أف ترب  ك  أف ت قؿ واىيترو  ك  أف ترهف  ك  أف تواؾ بعكض أك  -زكزرو

 .(2)بغير نكض بدكف اهللتراؾ زكزرو    العقد أك وكا قتً نايً وكا قة ىتوبية "
ا حـر ه رم ال ووف نام الورأة اة زايزية اراهة الىتوب الوقدس  كظات ك   إ زاتر 
ـ ليس  ُِٖٖم نوـ ـ مير وعدكدات وف الوكاط يف  كظااف حت َُٖٓال  وه حتم نوـ 

 .(3)لرف حقكؽ هللخةية
أوو الورأة الوعوةرة    أكربو كأوريىو كميرهو وف الب د الة ونية   ر  وخاكؽ 

التزورية  إذ ه  ززه وف الحو ت اةن  ية الدنوئية  بؿ وبتذؿ و تراؾ    ارمراض 
كةؿ برو الحوؿ إلم أف تزرد وف و ب رو لتعرض نايرو ال اع    كازروت الحو ت 
التزورية  كأبيح ز دهو كنرضرو بوكزب أ ظوة اررهو الرزوؿ لتىكف وزرد وتعة لرـ    

بذؿ وف يدهو أك  ىرهو أك كه  وحؿ الع وية ووداوت اودرة نام العطوه كال  ىؿ وىوف

                                                           

 . ُْ/ِ ال حيـ حةول بف اى نبد بف وحود: كوبودئً أةكلً اة  ـ(ُ)
 . ُْ/ِ وبؽ الورزع ال (ِ)
 . ِْ/ِ ال وبؽ الورزع(ّ)
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ز دهو    ذا ىبرت ك قدت وقكووت العطوه تخام ن رو الوزتوع بأ راده كوؤ  وتً  
 .(1)كنوهللت كحيدة    بيترو أك    الوةحوت ال ف ية

كحيف تحقؽ وي د اة  وف الزديد بو توداد القيـ الت  يتعووؿ برو وف ال ووه   وف     
اـ يعد لضعفرو كتىوليؼ حيوترو الوودية نام أهارو كزف اررض  تحققت لاورأة الىراوة   

   تقكيورو كتقديرهو  رف هذه لي ت وف ايـ ال ووه ك  كزف لرو    ويزا رو  إ وو الكزف 
لاركح اة  و   الىريـ الوتةؿ بوى  ك   هذا يت وكل الذىر كار  م  كحيف تعد الد ئؿ 

زوه بً ر كؿ أكح  إليً  تعد هذه ال قاة    نام أف هذا الديف وف ن د اى  كأف الذم 
وىو ة الورأة إحدل هذه الد ئؿ الت    تخطئ  حيث لـ تىف تكزد    البيئة أوورة كاحدة 
ي تظر أف ت تر  بولورأة إلم هذه الىراوة ك  دا ع كاحد وف دكا ع البيئة كأحكالرو 

ابتداه بدا ع مير دكا ع  ا اتةودية بةفة خوةة لك  أف  زؿ ال رج اةلر  لية ع هذا
اررض ىارو  كمير دكا ع البيئة الزوهاية بةفة خوةة   أ هللأ كضع الورأة الزديد 

(2)إ هللوه
. 

كبػػذلؾ باغػػت الوػػرأة  ػػ  اة ػػ ـ و زلػػة نوليػػة  لػػـ تباغرػػو واػػة ووضػػية  كلػػـ تػػدرىرو أوػػة 
حػػد  ػػكاه   رػػـ أوػػوـ  توليػػة  إذ إف تىػػريـ اة ػػ ـ لإل  ػػوف تهللػػترؾ  يػػً الوػػرأة كالرزػػؿ ناػػم

أحىػػوـ اى  ػػ  هػػذه الػػد يو  ػػكاه  ىوػػو أ رػػـ أوػػوـ  كابػػً كززائػػً  ػػ  الػػدار اآلخػػرة  ػػكاه  اػػوؿ 
َََدمَ ] :تعػولم ْمـَههو َ ـِههل  وَّ ـَ  َْ [ َوَفَؼهه

اِن ] كاػػوؿ نػز وػػف اوئػػؿ:  (3) ََ ههَوَك افَقافِهه َُ َّههو  َجههوِل َكِدههقٌى ِِّم فِؾوِّ

َّه  َكِدقٌى ِِّم
َِ ُثهَو َكِدهقًوو َمْػُووًضهوَوإَْؿَوُ قَن َوفِؾـَِّقو ـَ َّهو َؿهؾَّ ِمـْهُف َأْو  اِن َوإَْؿَوُ هقَن ِِّم ََ هَوَك افَقافِه َُ [و 

(4) 

َُ َ ْعضٍ ] كاوؿ زؿ   وؤه: [َوادُْمِمـُقَن َوادُْمِمـَوُ  َ ْعُضُفْؿ َأْوفَِقو
(5)

َوادُْمِمـُهقَن ]كاوؿ  ػبحو ً: ,  

                                                           

 .ِْ/ِ وبؽ الورزع ال (ُ)
 . َّْٖ/ٔ   ظ ؿ القر ف: ل يد اطب  (ِ)
 (. َٕاة راه: اآلية ) (ّ)
 (. ٕال  وه: اآلية ) (ْ)
 (. ُٕالتكبة: اآلية ) (ٓ)



185 
 

َُ َ ْعضٍ  [َوادُْمِمـَوُ  َ ْعُضُفْؿ َأْوفَِقو
ـِ ] كاوؿ تعولم: (1) ُْ ََ هوُه َو ِوفَقافِه َُّ َّٓ إِ وا إِ َُ ْعُوه َُ  َّٓ هَؽ َأ َوَؿَه َر ف

ههو وَ  ـَْفْوُُهَ َُ  َٓ ههَت ُأفن َو ُؼههْؾ ََلُ َُ ههو َؾههاَل  و َأْو ـاَِلُُهَ ُُهَ َُ َك افؽِههَزَ َأَحهه ََ َـّ ِظـْهه ههْوُؾَغ َُ ههو  ًٓ إِْحَقههوًكو إِمَّ ههَت َؿههْق ُؿههْؾ ََلُ

ِوًُت  [ـَ
(2)

َقوِ  َصِغًراَواْخ ] :كاوؿ , َت َر َّ ـَ ُفَت  ِي َوُؿْؾ َراِّ اْرَْحْ ْْحَ ـَ افوَّ لِّ ِم ََ افذف َت َجـَو [ِػْض ََلُ
(3)

. 

هٍو َأْو ُأْكَثهك]كاػوؿ تعػولم:  ـَ ـْ َذ َٓ ُأِضقُع َظَؿهَؾ َظوِمهٍؾ ِمهـُْؽْؿ ِمه ْؿ َأ ِّ  ُ ْؿ َرَبف [َؾوْشَتَجوَا ََلُ
(4)

  ,

ـْ َظِؿَؾ َصوحلًِ ] كاوؿ زؿ   وؤه: ـَُّفْؿ َم َُ ـٌ َؾَؾـُْحقَِقـَّهُف َحَقهوًة َضقَِّوهًي َوَفـَْجهِز ٍو َأْو ُأْكَثك َوُههَق ُمهْمِم ـَ ـْ َذ و ِم

ْعَؿُؾقنَ  َُ وُكقا  ـَ ـِ َمو  [َأْجَوُهْؿ  َِلْحَق
(5)

هٍو ]كاوؿ نز وف اوئؿ: , ـَ ـْ َذ وِ  ِم وحِلَ ـَ افدَّ ْعَؿْؾ ِم َُ ـْ  َوَم

ـٌ َؾُلوَفئَِؽ  ْظَؾُؿقَن َكِؼًرا َأْو ُأْكَثك َوُهَق ُمْمِم ُُ  َٓ ُخُؾقَن اجَلـََّي َو َْ َُ]
(6)

. 

كهذا التىريـ الذم حظيت بً الورأة    اة  ـ   يكزد لػً و يػؿ  ػ  أيػة ديو ػة أك واػة 
أك اػػو كف   قػػد أاػػرت الحضػػورة الركوو يػػة أف تىػػكف الوػػرأة رايقػػو توبعػػو لارزػػؿ  ك  حقػػكؽ لرػػو 

كبحػث  ػ  هللػؤكف الوػرأة   قػرر أ رػو ىػوئف    نام اةط ؽ  كازتوع    ركوػو وزوػع ىبيػر
 .(7) فس لً  كأ رو لرذا لف ترث الحيوة ارخركية  كأ رو رزس

كن د الوقور ة بيف وىو ة الورأة اديوون كحدي ون نام اخت ؼ الديو وت كالتهللريعوت 
 زد الفرؽ الهللو ع الذم    بيف و رج الك طية     ةكص القر فالكضعية الوعوةرة  ك 

قور تً وروو باغت الحضورة كالرا  الوودم لدل الهللعكبأل رف اة  ـ يزعؿ الرابط يوىف و
الكحيد بيف البهللر ذىكران كاا و ون هك اةيووف رمـ اخت ؼ الز س أك ال كع وف ذلؾ اكلً 

َُ َ ْعضٍ ]:تعولم [َوادُْمِمـُقَن َوادُْمِمـَوُ  َ ْعُضُفْؿ َأْوفَِقو
(8)

َـّ ]كاكلً زؿ   وؤه:,  ِمْثُؾ افَِّذي َوََلُ

                                                           

 (. ُٕالتكبة: اآلية ) (ُ)
 (. ِّاة راه: اآلية ) (ِ)
 (. ِْاة راه: اآلية ) (ّ)
 (. ُٓٗ ؿ نوراف: ) (ْ)
 ( ٕٗال حؿ: اآلية ) (ٓ)
 (. ُِْال  وه: اآلية ) (ٔ)
 . َْ/ِاة  ـ أةكلً كوبودئً: وحود بف نبد اى بف ةولح ال حيـ  (ٕ)
 (. ُٕالتكبة: اآلية ) (ٖ)
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َـّ  ِودَْعُووِف  [َظَؾْقِف
و ] :كاكلً نز كزؿ (1) ـِ إِْحَقوًكو إِمَّ ُْ ََ

وُه َو ِوفَقافِ َُّ َّٓ إِ وا إِ َُ ْعُو َُ  َّٓ َؽ َأ َوَؿَه َر ف

و َوُؿْؾ  ـَْفْوُُهَ َُ  َٓ َت ُأفن َو ُؼْؾ ََلُ َُ و َؾاَل  و َأْو ـاَِلُُهَ ُُهَ َُ َك افؽَِزَ َأَح ََ َـّ ِظـْ ْوُؾَغ ِوًُت  َُ ـَ  ًٓ َت َؿْق [ََلُ
(2)

  

َقوِ  َصِغًرا] َت َر َّ ـَ ُفَت  ِي َوُؿْؾ َراِّ اْرَْحْ ْْحَ ـَ افوَّ لِّ ِم ََ افذف َت َجـَو [َواْخِػْض ََلُ
كحي وو ىرورو   (3)

ربرو هذا التىريـ أكضح لابهللرية اوطبة بأ ً خاقرو لتىكف أوو كزكزة كب تو كأختو  كهللرع 
 الورأة دكف الرزؿ.  لذلؾ هللرائع خوةة تخص

 ( مسألة تعدد الزوجات:2
  أ ػػً هللػػوهد أ ػػر الحػػركب  ػػ  ألوو يػػو  (4)ذىػػر الورحػػـك الػػدىتكر وحوػػد نبػػد اى درازو   

كرأل ال  ػػوه يطػػولبف ه ػػوؾ بتعػػدد الزكزػػوت لتزػػد الوػػرأة التػػ  وػػوت زكزرػػو  ػػ  الحػػرب وػػف 
لفػػت  ػػ  ألوو يػػو تطولػػب يىفارػػو كي فػػؽ نايرػػو كناػػم وػػو ي زػػب و رػػو  كذىػػر ل ػػو أف زوعيػػة تأ

 بتطبيؽ الهللريعة اة  وية    الزكاج كالط ؽ.
  ػـ ال ػ ـ  نايػً ني ػم ر ػولة ك ػ  إ ػرائيؿ  ب      الزكزوت تعدد هللريعة كا تورت

  ػأور  ػ  اة ػ ـ الزكزػوت تعػدد إبوحػة كأوػوال ةػرا ية    ػ  ى  ػيون  تحريفػون  التعػدد و ػع زوه
 وػػف لى يػػر كار  ػػب ار ضػػؿ الحػػؿ هػػك التعػػدد ىػػكفي كاػػد ى يػػرة  إ  ػػو ية وةػػولح تقتضػػيً

 :(5)يا  وو ذلؾ كوف البهللرم  الوزتوع    الوهللى ت
 أربػػػع ناػػػم بولزيػػػودة اةذف نػػػدـ وػػػع كنا ػػػ   ةػػػريح بهللػػػىؿ الزكزػػػوت تعػػػدد إبوحػػػة إف -ُ

 ناػػػم ا اتةػػػور  يزػػػب كاا  الزكزػػػوت بػػػيف بولعػػػدؿ اةلػػػزاـ كوػػػع كاحػػػد  كاػػػت  ػػػ  زكزػػػوت
 و ػػػػً تعػػػػو   ووػػػػو وػػػػرة ألػػػػؼ أ ضػػػػؿ اة ػػػػ وية  الهللػػػػريعة أحىػػػػوـ اررتػػػػً وػػػػو كهػػػػك كاحػػػػدة 

                                                           

 (. ِِٖالبقرة: اآلية ) (ُ)
 (. ِّاة راه: ) (ِ)
 (. ِْاة راه: ) (ّ)
هػ(:  قيً وتأدب وةرم أزهرم  ىوف وف هيأة ىبور العاوػوه بػورزهر  لػً ىتػب   ُّٕٕحود بف نبد اى دراز)ت: و (ْ)

 . ِْٔ/ٔارن ـ لازرىا   أ ظر: اة  ـ  رو  الديف  درا ة توريدية لتوريخو 
 ح ػػف بػػف الػػرحوف نبػػد: كتكزيػػً كتحايػػؿ درا ػػة ا  ػػتعوور  -ا  ًتهللػػراؽ -التبهللػػير: كخكا يرػػو ال   ػػة الوىػػر ز حػػة (ٓ)

بى َّىىة   .ٕٖٔ الم  ُٖٔ/ُ هػ َُِْ -ٖط دوهللؽ – القاـ دار: الدوهللق  الويدا   حى
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 ا تهللػور وػف الةريحوت  الر وية الزكزوت تعدد تو ع الت  كالعاوو ية ال ةرا ية الوزتوعوت
 التزاوػػوت ك  حقكاػػون  ت ػػتتبع ك  وهللػػركنة  ميػػر  ػػفوحيً كبطػػرؽ ضػػكابط  دكف  عػػ ن  التعػػدد
 وعرك ػكف  بػوهه  لرػـ لػيس الحيػوة  ػ  يعيهللكف أك  الز و أك د الاقطوه برو كي تهللر الزكج  نام

 .تزوهرـ و ؤكليوترـ كيتحواكف ن رـ  يي ألكف
 العهللػػػػيقوت تعػػػػدد نػػػػف ال ظػػػػر تغػػػػض الزكزػػػػوت تعػػػػدد تو ػػػػع التػػػػ  تالوزتوعػػػػو هػػػػذه إف -ِ

 ناػػم اوئوػػون  داـ وػػو حػػرج أم الز ػػو  ػػ  تزػػد ك  نا ػػون  بػػذلؾ ت ػػوح أك كالةػػكاحب كالخاػػي ت
 ظػوهرة لرػو  ضوبط   كالت  الوهللركنة مير الطرؽ برذه التعدد دام حتم الطر يف  تراض 
   حتػم ال دي يػة  العاوو يػة إلػم أك الو ػيحية إلػم ت توػ  التػ  الوزتوعػوت هذه    وتفهللية
 ك  تقػ عرـ   الرزػوؿ وػف ى يػران  أف ذلػؾ  ػ  كال ػبب  ال ػودرة القاياة القاة إ  و رو ت اـ تىود
 .زكزة وف بأى ر ي وح   بً الوعوكؿ ال ظوـ ىوف   ذا كاحدة  زكزة وطولبرـ تىف 

ًة َأْو َمهو ]:إف اة  ـ لـ يحرض نام تعدد الزكزوت بؿ اػوؿ ََ ُفقا َؾَقاِح
َِ ْع َُ  َّٓ َؾنِْن ِخْػُتْؿ َأ

ُعقُفهقا َُ  َّٓ َتُكُؽْؿ َذفَِؽ َأْدَكك َأ ُْ ًْ َأ [َمَؾَؽ
(1)

آليػة كوػو تبػيف و رػو وػف أحىػوـ وػف خػ ؿ تف ػير ا , 

أف التعػػػدد رخةػػػة  كهػػػ  رخةػػػة ضػػػركرية لحيػػػوة الزوونػػػة  ػػػ  حػػػو ت ى يػػػرة  كهػػػ   د زػػػ
ةػػووـ أوػػوف  ػػ  هػػذه الحػػو ت  ككاويػػة لػػيس  ػػ  ك ػػع البهللػػرية ا  ػػتغ وه ن رػػو  كلػػـ تزػػد 
البهللرية حتم اليـك ح  أ ضؿ و رو   كاه  ػ  حولػة إخػ ؿ التػكازف بػيف نػدد الػذىكر كنػدد 

تزعػؿ نػدد اة ػوث  ػ  اروػة أحيو ػون    ػة أو ػوؿ نػدد  اة وث  نقب الحركب كاركبئة الت 
الذىكر  أـ    حو ت ورض الزكزة أك نقورو  كرمبة الزكج  ػ  اةبقػوه نايرػو أك حوزترػو 
هػ  إليػً  أك  ػػ  الحػو ت التػ  يىػػكف الرزػؿ  يرػػو ذا طواػة كحيكيػة  وئضػػة   ت ػتزيب لرػػو 

حػػو ت  طريػػة ككااعيػػة    ػػبيؿ إلػػم الزكزػػة  أك   تزػػد ىفويترػػو  ػػ  زكزػػة كاحػػدة  كىارػػو 
تزوهارػو  كىػؿ حػؿ  يرػو  ميػػر تعػدد الزكزػوت  يفضػ  إلػػم نكااػب أكخػـ خاقيػو كازتوونيػػو  
ضػػركرة تكازػػً ضػػركرة  كوػػع هػػذا   رػػ  وقيػػدة   ػػ  اة ػػ ـ  بو ػػتطونة العػػدؿ كالبعػػد نػػف 

                                                           

  (.ّال  وه: اآلية ) (ُ)
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   .(1)الظاـ كالزكر  كهك أاةم وو يوىف وف ا حتيوط
 التضووف ا زتوون : 

ف لػػزورـ تػػرؾ زويػػع هللػػرائعرـ وػػف  -نايػػً ال ػػ ـ -اػػولكا بػػبط ف ال بػػكة بعػػد ني ػػم كاا
ةػػػػػػ ترـ  كتعظػػػػػػيورـ ارحػػػػػػد  كةػػػػػػيوورـ كاوت ػػػػػػونرـ وػػػػػػف الاحػػػػػػـ  كو ػػػػػػوىحرـ كأنيػػػػػػودهـ 
كا ػتبوحترـ الخ زيػػر  كالويتػػة  كالػػدـ  كتػػرؾ الختػػوف  كتحػػريـ ال ىػػوح ناػػم أهػػؿ الوراىػػب  ػػ  

وزيارـ ارربعة هلل ه البتة بؿ أ وزيارـ وبطاػة لىػؿ وػو دي رـ إذ ىؿ وو ذىر و ليس و ً    أ 
هـ نايً اليـك إذ  يرو أ ً نايً ال  ـ اوؿ: لـ  ت رمير هلليئون وف هللرائع التكراة  كأ ً ىػوف 
ياتػـز هػك كأةػحوبً بعػدة ال ػبت كأنيػود اليرػكد وػف الفةػح كميػره بخػ ؼ ىػؿ وػو هػـ نايػً 

 ػػػت الهللػػػرائع   تؤخػػػذ إ  نػػػف ار بيػػػوه ناػػػيرـ اليػػػـك   ػػػ ذا و عػػػكا وػػػف كزػػػكد ال بػػػكة بعػػػده كىو
حػػوىـ ناػػم اى تعػػولم كهػػذا  -ناػػيرـ ال ػػ ـ -ال ػػ ـ  كاا   ػػ ف هللػػورنرو نػػف ميػػر ار بيػػوه

أنظـ وػو يىػكف وػف الهللػرؾ كالىػذب كال ػخؼ   هللػرائعرـ التػ  هػ  ديػ رـ ميػر وػأخكذة نػف 
 .(2) ب  أة ن  ر  وعوص وفتراة نام اى نز كزؿ بيقيف   هللؾ  يً

 ( البيع ك الربو ن د الو اويف ك ميرهـ:ّ
زوه  ػ  القػر ف  ةػكص كاضػحة تقػر البيػع الحػ ؿ القػوئـ ناػم التراضػ  كالخػول  وػف 

َٓ ]: اوؿ تعولم  ف كحـر الربو كىؿ حياة تكةؿ إليًأكزً الف ود كالبط  َ هو  ُؾقَن افوِّ ـُ هْل َُ ـَ  افَِّذُ

 َُ ُؼقُم افَِّذي  َُ َت  ـَ  َّٓ ُؼقُمقَن إِ َ هو َوَأَحهؾَّ اّللُ افَوْقهَع َُ َت افَوْقُع ِمْثُؾ افوِّ ُْؿ َؿوُفقا إِكَّ ـَ ادَسِّ َذفَِؽ  َِلَّنَّ ْقَطوُن ِم َتَخوَُّطُف افشَّ

ـْ َظوَد ؾَ  ِف َؾوْكَتَفك َؾَؾُف َمو َشَؾَػ َوَأْمُوُه إَِػ اّللِ َوَم ـْ َر ِّ ُه َمْقِظَظٌي ِم ََ ـْ َجو َ و َؾَؿ َم افوِّ َؽ َأْصهَحوُا افـَّهوِر ُلوَفئِ َوَحوَّ

ونَ  َُ
[ُهْؿ ؾِقَفو َخوفِ

(3)
هوَرًة ]:كاكلػً  ُؽهقَن ِ َ َُ َّٓ َأْن  ُؾقا َأْمَقاَفُؽْؿ َ ْقهـَُؽْؿ  ِوفَووضِهِؾ إِ ـُ ْل َُ  َٓ َََمـُقا  ـَ  و افَِّذُ َ و َأهف َُ

وَن  ُِؽْؿ َرِحقًت  ـَ ْؼُتُؾقا َأْكُػَقُؽْؿ إِنَّ اّللَ  َُ  َٓ َواٍق ِمـُْؽْؿ َو َُ ـْ  [َظ
(4)

.  

                                                           

الوك ػػكنة القر  يػػة: خةػػوئص ال ػػكر: زعفػػر هللػػرؼ الػػديف تحقيػػؽ: نبػػد العزيػػز بػػف ن وػػوف التػػكيززم  دار التقريػػب بػػيف  (ُ)
 .  ُُُ/ِهػ َُِْ -ُالوذاهب اة  وية  بيركت ط

 . ٗٓ/ُالفةؿ    الواؿ كا هكاه كال حؿ: رب  وحود بف نا  القرطب   (ِ)
 (. ِٕٓالبقرة: اآلية ) (ّ)
 (. ِٗال  وه: اآلية ) (ْ)
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َ ههو  زػػوه  ػػ  تف ػػير اكلػػً: ههَت افَوْقههُع ِمْثههُؾ افوِّ [ ]إِكَّ
أم: إ وػػو زػػكزكا بػػذلؾ  نتراضػػرـ   (1)

ناػػػم أحىػػػوـ اى  ػػػ  هللػػػرنً  كلػػػيس هػػػذا ايو ػػػو وػػػ رـ لاربػػػو ناػػػم البيػػػعأل رف الوهللػػػرىيف   
يعتر كف بوهللركنية أةػؿ البيػع الػذم هللػرنً اى  ػ  القػر ف  كلػك ىػوف هػذا وػف بػوب القيػوس 

لكا: إ وو الربػو و ػؿ البيػع  كاا وػو اػولكا: إ وػو البيػع و ػؿ الربػو أم: هػك  ظيػره   اػـ حػـر هػذا لقو
كأبػػػيح هػػػذا؟ كهػػػذا انتػػػراض وػػػ رـ ناػػػم الهللػػػرع  أم: هػػػذا و ػػػؿ هػػػذا  كاػػػد أحػػػؿ هػػػذا كحػػػـر 

 .   (2)هذا
 أوَّو ربو ال  يئة   رك الذم ىوف وهللركران وتعور ون    الزوهايَّة  كذلؾ أ رـ ىو كا ناػم أف
يأخػػذكا ىػػؿَّ هللػػررو اػػدران وعي ػػون  كيىػػكف رأس الوػػوؿ بوايػػون   ػػـ إذا حػػؿَّ الػػدَّيف طػػولبكا الوػػدي كف 
بػػػو الػػػذم ىػػػو كا  بػػػرأس الوػػػوؿ  ػػػ ف تعػػػذر نايػػػً ارداه زادكا  ػػػ  الحػػػؽِّ كارزػػػؿ   رػػػذا هػػػك الرِّ

(3)يتعوواكف بً    الزوهاية
.  

ََ ] خةت اآلية بول ػداه بقكلػً: ـَ  و افَِّذُ َ و َأهف َ هوَُ ُؾقا افوِّ ـُ ْل َُ  َٓ [ َمـُقا 
لبيػوف أف أىػؿ الربػو   (4)

ذا ىػػػوف الىػػػو ركف  لػػػيس وػػػف هللػػػأف الوػػػؤو يف  كاا وػػػو هػػػك وػػػف  ػػػووت الىػػػو ريف كالفو ػػػقيف  كاا
ي ػػػػتى ركف وػػػػف تعػػػػوطم الربػػػػو  عاػػػػم الوػػػػؤو يف أف يزت بػػػػكا هػػػػذا الفعػػػػؿ القبػػػػيح  كأف يتحػػػػركا 

    .(5)الح ؿ    ىؿ أوكرهـ
 ولربػػو   ةػػورل وختاػػؼ توووػػو ن ػػً  ػػ  ا  ػػ ـو ن ػػد اليرػػكد كال بي وػػو  زػػد احىػػوـ الربػػ

ىو ػػػت كبػػػأم ميػػػر أف ال ةػػػورل يزيػػػزكف التعػػػوو ت كالقػػػركض الربكيػػػة أيػػػون  ن ػػػدهـ زػػػوئز 
 ػػػ  حػػػيف يحػػػـر التعػػػوو ت كالقػػػركض الربكيػػػة بػػػيف اليرػػػكد   ك ػػػياة كوػػػف أم هللػػػخص ىػػػوف

 ا ف رـ بي وو يزكز ن دهـ الربو اذا ىوف وع مير اليركد.
 يرػو ك   كخ ةة القكؿ:  ىوو أف اة  ـ هك هللريعة ك ط  كأحىووً ك ػطية   إ ػراط

                                                           

 (. ِٕٓالبقرة: اآلية ) (ُ)
 . َٕٗ/ُتف ير القر ف العظيـ:  بف ى ير  (ِ)
 . ْْٖ/ْ ى ير  بف: العظيـ القر ف تف ير (ّ)
 (. َُّاآلية ) ؿ نوراف:  (ْ)
 . ِٗٓ/ِتف ير الك يط: لط طوكم  (ٓ)
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وع كزكد توو ؿ بػيف    ف أهؿ ال  ة كالزوونة ك ط بيف بقية  رؽ اروة اة  وية   تفريط
قرهػو إ راط اليركد كتفريط ال ةورل وع تاؾ الفرؽ الو حر ة  ػ  اروػة اة ػ وية كهػك وػو  ت

كوػف ذلػؾ بعػض ارو اػة التػ  تبػيف التقػورب ن ػد أةػحوب   ح يؼ كأحىووػًك طية الديف ال
 تيزػػة ا حػػرا رـ نػػف وػػ رج اى الػػذم ارتضػػوه لعبػػوده   العةػػكرالعقوئػػد الو حر ػػة ناػػم وػػر 

 الوؤو يف. 
كا نتػػػػداؿ  ػػػػ  الهللػػػػريعة   غاػػػػك كتطػػػػرؼ اليرػػػػكد كال ةػػػػورل  يوػػػػو  ػػػػبؽ يقوباػػػػً التك ػػػػط

ولىػػة كبػػيف كالتهللػػوبً بػػيف بعػػض الفػػرؽ ا  ػػ وية الرلى  ػػو  زػػد بعػػض التقػػورب   ا  ػػ وية
 وػػف وظػػوهر التهللػػبً بػػيف الغاػػك كالتطػػرؼ بػػيف أهػػؿ الىتػػوب ك راػػة   ا عػػوؿ اليرػػكد كال ةػػورل

  :(1)ودات  ذىر و رو إىوو ن لافوئدةالرا ضة الخورزة نف ا   ـ  بعض ا حىوـ كالعب
ة كالو ػػح ناػػم الخفػػيف  تػػأخير ال ػػداه لاةػػ ة نػػف كاترػػو الو ػػ كف كحرىػػوت الةػػ -

 وػػػف تكايػػػت الةػػػ ة ن ػػػد اليرػػػكد أ رػػػـ يؤخرك رػػػو  إلػػػم اهللػػػتبوؾ ال زػػػـك  كىػػػذلؾ الرا ضػػػة 
 -ةػام اى تعػولم نايػً ك ػاـ -يػؤخركف الوغػرب إلػم اهللػتبوؾ ال زػـك  كالحػديث نػف ال بػ 

ىوػػو أف   "   تػػزاؿ أوتػػ  ناػػم الفطػػرة وػػولـ يػػؤخركا الوغػػرب إلػػم اهللػػتبوؾ ال زػػـك"  أ ػػً اػػوؿ:
اليركد تزكؿ نف القباة هللػيئو  كىػذلؾ الرا ضػة  كاليرػكد ت ػكد  ػ  الةػ ة  كىػذلؾ الرا ضػة  
كاليركد ت دؿ أ كابرو    الة ة  كىذلؾ الرا ضة  كاليركد ت زد نام ارك رو    الةػ ة  
كىذلؾ الرا ضة  كاليركد   ت زد حتم تخفؽ برؤك رو ورارا هللبً الرىػكع  كىػذلؾ الرا ضػة  

دكف  ػػ  ةػػ ة الفزػػر الى ػػدرة  كىػػذؿ الرا ضػػة  كاليرػػكد   يػػركف الو ػػح ناػػم كاليرػػكد ي ػػز
 الخفيف  كىذلؾ الرا ضة.

  ػػوليركد   يػػركف ناػػم ال  ػػوه نػػدة كنػػدة الوطاقػػة بحو ترػػو الوختافػػة:  الوػػرأةورػػر  -
كىذلؾ الرا ضة كاليركد   يعػدكف الطػ ؽ هللػيئو إ  ن ػد ىػؿ حيضػة  كىػذلؾ الرا ضػة  كاػد 

ةػػػورل  ػػػ  خةػػػاة: ال ةػػػورل لػػػيس ل  ػػػوئرـ ةػػػداؽ إ وػػػو يتوتعػػػكف برػػػف توتعػػػو  كا قػػػكا ال 
كىػػػذلؾ الرا ضػػػة يتزكزػػػكف بولوتعػػػة  كي ػػػتحاكف الوتعػػػة  ك ضػػػات اليرػػػكد كال ةػػػورل ناػػػم 

                                                           

: الهللػيخ نبػد اى بػف وحوػد الغ يوػوف: دار ق  الديف أحود بف وحود ابف تيويةوختةر و روج ال  ة: رب  العبوس ت(ُ)
 .ُٓ/ُهػ  ُِْٔ -ِالةديؽ لا هللر كالتكزيع  ة عوه  الزوركرية اليو ية  ط
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الرا ضػػة بخةػػاتيف   ػػئات اليرػػكد: وػػف خيػػر أهػػؿ واػػتىـ؟ اػػولكا: أةػػحوب وك ػػم  ك ػػئات 
 ئات الرا ضػة وػف هللػر أهػؿ واػتىـ؟ ال ةورل وف خير أهؿ واتىـ؟ اولكا: حكارم ني م  ك 

 .(1)اولكا أةحوب وحود
اداه التحيػػػػة كال ػػػػ ـ لاغيػػػػر: إف اليرػػػػكد   يخاةػػػػكف ال ػػػػ ـ ناػػػػم الوػػػػؤو يف إ وػػػػو  -

الزػػػػػرم  " يقكلػػػػػكف: ال ػػػػػوـ ناػػػػػيىـ  كال ػػػػػوـ الوػػػػػكت  كىػػػػػذلؾ الرا ضػػػػػة  كاليرػػػػػكد   يػػػػػأىاكف
  "و إ  هػذيف ال ػكنيف و ػًكهك  كع وف ال وؾ زنوكا أف ال وؾ خوطب ناي"   "كالورووهم 

 كالذ وب  كىذلؾ الرا ضة.
كاليركد ي تحاكف أوكاؿ ال وس ىارـ  كىذلؾ الرا ضػة  كاػد أخبر ػو اى نػ رـ  ػ  القػر ف 

ُْؿ َؿوُفقا َفْقَس َظؾَ ] أ رـ: قَِّغ َشوِقٌؾ َذفَِؽ  َِلَّنَّ [ْقـَو ِِف إُمِّ
(2)

كىذلؾ الرا ضػة  كاليرػكد يػركف مػش  ,

 لرا ضة.ال وس  كىذلؾ ا
وػػػكافرـ وػػػف الك يػػػة كاحقيػػػة الخ  ػػػة كالحىػػػـ   ػػػوليركد:   يةػػػاح الواػػػؾ إ   ػػػ   ؿ  -

 داكد  كىذلؾ اولت الرا ضة:   تةاح اةوووة إ     كلد نا . 
وكافرـ وف الزرود     بيؿ اى: يرل اليركد أ ً   زرود  ػ   ػبيؿ اى حتػم يخػرج  -

كىذلؾ الرا ضة اولكا:   زرود     بيؿ اى حتػم الو يح الدزوؿ كي زؿ  يؼ وف ال ووه  
 يخرج الرضو وف  ؿ وحود كي ودم و ود وف ال ووه اتبعكه.

وكافرـ وف الو ئىة كزبريػؿ: اليرػكد نػودكا زبريػؿ  قػولكا: هػك نػدك و  كىػذلؾ الرا ضػة 
كاػػػد  بأ ػػػو اى نػػػ رـ أ رػػػـ  اػػػولكا: أخطػػػأ زبريػػػؿ بػػػولكح   كاليرػػػكد ي ػػػتحاكف أوػػػكاؿ ال ػػػوس 

قَِّغ َشهوِقٌؾ ] :اولكا ُْؿ َؿوُفقا َفْقَس َظَؾْقـَو ِِف إُمِّ [ َذفَِؽ  َِلَّنَّ
كىػذلؾ الرا ضػة ي ػتحاكف وػوؿ ىػؿ   (3)

 طحوؿ  كىذلؾ الرا ضة.و اـ  كاليركد حروكا ارر ب كال
كاليرػػػػكد يػػػػدخاكف وػػػػع  - -كاليرػػػػكد   ياحػػػػدكف  كىػػػػذلؾ الرا ضػػػػة  كاػػػػد ألحػػػػد ل بي ػػػػو

 .رطبة  كىذلؾ الرا ضة الىفف  عفة وكتوهـ   
                                                           

 .ُٕ  ُٔ/ُ ربف تيوية وختةر و روج ال  ة: (ُ)
 (. ٕٓ ؿ نوراف: اآلية ) (ِ)
 (. ٕٓ ؿ نوراف: اآلية ) (ّ)
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 .عقيدة وسمو  األفراد والمجتمعاتتأثيرات الوسطية عمى مدى 
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ثار السمبية عند البعد واالنحراف عن منيج الوسطية عمى عقيدة اآل المطم  األول:
 :وسمو  األفراد و المجتم 

ية كوػػو تفػػرع ن رػػو وػػف ع الك ػػطبعػػد أف بٌي ػػو وػػو تي ػػر ل ػػو  ػػ  هػػذا البحػػث نػػف وكضػػك 
  تبقػػم تكضػػيح اآل ػػور الوترتبػػة ناػػم اتبػػوع وػػ رج الك ػػطية أك ا  حػػراؼ ن ػػً  ػػابون أك  ػػركع

إيزوبػػون  كابػػؿ ذىػػر تاػػؾ ار ػػور   قػػد ا تح ػػ ت إيػػراد بعػػض وظػػوهر ا  حػػراؼ نػػف وػػ رج 
 .الك طية إتوووون لافوئدة

وة تعتبػر وعضػاً كناػةن كحيث إف ا  حراؼ نف الك طية كندـ ا لتزاـ  برو ىوػ رج حيػ
تةػػيب اروػػـ  كتفتػػؾ برػػو كاػػد يةػػؿ الحػػد إلػػم تخريػػب الوةػػولح العووػػة التػػ  ي ػػتفيد و رػػو 
الوزتوع بأىواً  كهذه العاة أك هذه اآل ة لرو وزوكنة وف اآل ور ال ػابية التػ  تترتػب ناػم 

 ميوب وفرـك الك طية كا  حراؼ ن رو   هللرد بعضو و رو    وزتوعوت و اة  وية.
 أواًل: مظاىر االنحراف عن الوسطية:

إف ا  حراؼ نػف وػ رج الك ػطية لرػو وظػوهر نديػدة  هللػرد بعضػو و رػو  ػ  وزتوعوت ػو 
 اليو   كوف هذه الوظوهر:اة  وية كو رو الوزتوع 

 ( االستبداد بالرأي والتعص  لو:1
ولرأم ا  حػػراؼ كنػػدـ ا لتػػزاـ برػػو نػػف الك ػػطية ا  ػػتبداد بػػ كوػػف أبػػرز وظػػوهر كأ ػػور

كالتعةػػب لػػً  كنػػدـ ا نتػػراؼ بػػرأم الغيػػر كاا ىػػور وػػو ن ػػده وػػف الحػػؽ وػػو داـ خولفػػً  ػػ  
الػػػرأم  كاػػػد يبػػػولا بعضػػػرـ  يتزػػػوكز حػػػد ت ػػػفيً رأم الغيػػػر إلػػػم رويػػػً بولضػػػ ؿ كالزيػػػا  ػػػـ 

 الىفر.
: "أف الفىػػر الوتطػػرؼ ي ػػتج نػػف تعةػػب الفػػرد لػػرأم وػػو دكف ميػػره وػػف اآلراه كايػػؿ أفٌ  

 هذا الرأم نف ا نتداؿ  بؿ يةؿ الم الوغو ة    التهللبث بً  أك ارخرل  كابتعود
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 .  (1)"اةةرار نام ار ىور أك الوعتقدات حتم كلك ىو ت خوطئة 
ف   ة ا  تبداد بولرأم اد ابتام برػو ى يػر وػف ال ػوس كخوةػةن هللػريحة الهللػبوب وػ رـ   كاا

الو ػػػػاؾ   يقػػػػره ك ػػػيطرت ناػػػػم  ػػػػرؽ كزوونػػػػوت تػػػػدن  أ رػػػػو ت توػػػػ  إلػػػػم اة ػػػػ ـ  كهػػػػذا 
اة  ـ ك  يتفؽ وع و رج الةحوبة الىراـ كوف تبعرـ ب ح ػوف   كاػد أ ىػر ناوػوه اة ػ ـ 

 الوتقدوكف كالوتأخركف هذا ا  تبداد.
   :(2)كه  تكلد التعةب لارأم كا  حيوز لً ندة أ بوبه وؾ ك 
كيتعػػرؼ ااػػة العاػػـ: كأف وػػف زرػػؿ هللػػيئون نػػوداه  كوػػف لػػـ يطاػػع ناػػم أراه اآلخػػريف  -أ

 نايرو   هللؾ أ ً  يةر نام وو ن ده.
 اةنزوب بولرأم : تد ع أةحوبرو إلم اةةرار نام التعةب آلرائرـ. -ب
إتبػػوع الرػػكل : رف الرػػكل كالويػػكؿ ال ف ػػية تػػؤ ر ناػػم الوػػره  تزعاػػً يتو ػػؾ برأيػػً  -ج

 كتةده نف ا  تزوبة آلراه اآلخريف ك ةحرـ".
كالوتو اػة  –راؼ الوعوةرة  ػ  الحيػوة ال يو ػيةكيضوؼ إلم وو  بؽ وف وظوهر ا  ح

   الفراغ ال يو ػ  كااػة وهللػورىة الهللػبوب  ػ  أتخػوذ القػرار بىػؿ إهللػىولً  التػ  توػس الحيػوة 
بهللػػػػىؿ يػػػػكو   ػػػػ  وختاػػػػؼ  ػػػػكاح  الحيػػػػوة  ػػػػ  البيػػػػت أك الودر ػػػػة أك العوػػػػؿ نػػػػف طريػػػػؽ 

غ ال يو ػػ  تػػأت  العضػػكية الفوناػػة  ػػ  الت ظيوػػوت الهللػػعبية كالر ػػوية وػػف خػػ ؿ هػػذا الفػػرا
الزوونوت الوتطر ة  كالت ظيووت ال رية ل د الفراغ أل رف الهللػبوب  ػ  هػذه الورحاػة يبحػث 
نف ا تووه نقدم ك ىرم  كهك يقاد وف هك أىبر و ً    العوػر   عػف طريػؽ الع اػوت وػع 
الةحبة ال كه  كالحكار الفىرم بيف الهللبوب بعضً لبعض  يةػطود بولىاوػة كالىتػوب كحػؿ 

 الوودية الت  يعو يرو الى ير و رـ. وهللوىاً
 

                                                           

ا رهػوب كالهللػػبوب: ي ػػرم دنػبس  رؤيػػة  ػػ  ا  ركبكلكزيػو الزريوػػة  ا  ػػى درية  الواتقػم الوةػػرم لإلبػػداع كالت ويػػة   (ُ)
 . ُّق  صُِّْ

ز ػػتير و هللػػكرة وػػف هللػػعبة العقيػػدة ظػػوهرة الغاػػك  ػػ  الػػديف  ػػ  العةػػر الحػػديث: وحوػػد نبػػدالحىيـ حووػػد:  ر ػػولة وو (ِ)
 . ُْٖ -ُّٖ/ُق  ُُِْ -ُبولزووعة اة  وية بولودي ة الو كرة  دار الو ور الحدي ة  وةر ط
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 ( الغمظة و الخشونة و التعسير:2
كوػػف   ػػػور ا  حػػػراؼ نػػف الك ػػػطية الغاظػػػة كالخهللػػك ة  ػػػ  التعووػػػؿ وػػع ال ػػػوس أك  ػػػ  

 دنكترـ كهذا خ  ون لردم القر ف الىريـ كال  ة ال بكية.
هَؽ اْدُع إَِػ َشوِقِؾ َر َِّؽ  ِوحِلْؽَؿِي َوادَْقِظظَ ] اػوؿ تعػول : ـُ إِنَّ َر َّ ْؿ  ِهوفَّتِل ِههَل أَْحَقه ِي احَلَقهـَِي َوَجهودَِْلُ

ـَ  ُ َِ ـْ َشوِقؾِِف َوُهَق أَْظَؾُؿ  ِودُْفَت ـْ َضؾَّ َظ [ُهَق أَْظَؾُؿ  َِؿ
(1). 

ـْ ] كاوؿ تعول : هقا ِمه ْكَػضف َٓ ًَ َؾظًّو َؽؾِقَ  افَؼْؾِى  ـْ ـُ ْؿ َوفَْق  ًَ ََلُ ـَ اّللِ فِـْ َحْقفِهَؽ َؾهوْظُػ  َؾوَِت َرْْحٍَي ِم

َـّْؾ َظَذ اّللِ إِنَّ اّللَ ُُيِىف ادُتَقَ  ًَ َؾتََق ْؿ َوَصوِوْرُهْؿ ِِف إَْمِو َؾنَِذا َظَزْم [ِـّؾِغَ َظـُْفْؿ َواْشتَْغِػْو ََلُ
(2). 

هذه ال ووذج وف القر ف دليؿ كاضح نام أف اة  ـ زوه يحقؽ وبدأ الاػيف كالر ػؽ  ػ  
نايرـ كنام دنػكترـ اوت ػو ن كااتػداهن بور بيػوه كالةػولحيف ناػم وػر وعوواة ال وس  كالةبر 

 .(3)العةكر
 ( قتل النفس التي حرم اهلل بدون وجو حو:3

كوػف   ػػور ا  حػراؼ نػػف الك ػطية ا ػػتبوحة دوػوه الو ػػاويف كميػر الو ػػاويف بػػدكف أم 
 و ت د هللرن .

ل ر  نػف وزػرد تركيػع كاد بولا اة  ـ     ريً نف ا نتداه نام ال فكس إلم حد ا"
 .(4)"كتخكيؼ الو اـ كمير الو اـ أك  فؾ دوً كهك مير وطوئف نام ركحً

ـْ َؿتََؾ َكْػًقو  َِغْرِ َكْػٍس َأْو َؾَقوٍد ِِف إَْرِق ]اوؿ تعولم: ُف َم ائِقَؾ َأكَّ تَوْـَو َظَذ َ ـِل إِْْسَ ـَ ـْ َأْجِؾ َذفَِؽ  ِم

ِقًعو ًَ ثًِرا  َؾَؽلَكََّت َؿتََؾ افـَّوَس  ـَ َوِ  ُثؿَّ إِنَّ  ْْتُْؿ ُرُشُؾـَو  ِوفوَقِـّ ََ َْ َجو ِقًعو َوفََؼ ًَ َـّوَس  ـْ َأْحقَوَهو َؾَؽلَكََّت َأْحقَو اف َوَم

ُؾقنَ  ََ َذفَِؽ ِِف إَْرِق دَُْْسِ [ِمـُْفْؿ َ ْع
(5)

. 

                                                           

 (. ُِٓ) اآليةال حؿ:  (ُ)
 (. ُٗٓ) اآلية ؿ نوراف:  (ِ)
 .  ُٔٗ/ْظوهرة الغاك    الديف    العةر الحديث: وحود نبدالحىيـ حوود   (ّ)
اةرهػػوب: ح ػػف نػػزكزم ىتػػوب هللػػررم وحٌىػػـ يةػػدر نػػف إدارة الػػدنكة كالتعاػػيـ برابطػػة العػػولـ اة ػػ و   اة ػػ ـ كتروػػة  (ْ)

 .  ّْ -ّّ(  ةػَِٗق  ال  ة ال و ية كالعهللركف  العدد )ُِْٖ
 (. ِّ) اآليةالووئدة:  (ٓ)
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كوػػػف هػػػذه اآليػػػة   حػػػظ أف "اة ػػػ ـ يحوػػػ  الػػػ فس اة  ػػػو ية أيػػػون ىو ػػػت نقيػػػدترو أك 
 ػػيترو أك نرارػػػو إ   ػػ  حولػػػة العػػدكاف كا نتػػػداه  كيعتبػػػر اتػػؿ الفػػػرد زريوػػة تعػػػودؿ  ػػػ  ز 

 .(1)"بهللونترو اتؿ أب وه اة  و ية ىارو
َُْؼُتههْؾ ُمْمِمـًههو ]كتكنػػد اى وػػف اتػػؿ  ف ػػون بغيػػر كزػػً حػػؽ بأهللػػد العقكبػػة  اػػوؿ تعػػول : ـْ  َوَمهه

ا ؾِقَفو وَ  ًَ
ُه َجَفـَُّؿ َخوفِ ُُ ا َؾَجَزا ًَ ََّ فَُف َظَذاً و َظظِقًت ُمتََعؿِّ [َؽِضَى اّللُ َظَؾقِْف َوفََعـَُف َوأََظ

(2). 

 ( المغاالة في ح  بعض الصحابة وانتقاص البعض اآلخر:4
كتعػػولم الةػػحوبة الىػػراـ  ػػ  أى ػػر وػػف وكضػػع  ػػ  ىتػػوب اى   -اى تبػػورؾ -لقػػد زىػػم

 ضػػارـ كتهللػػرد  كوػػوت كهػػك راضو نػػ رـ  كارو اػػة التػػ  تؤىػػد - -كوػػف  ػػـ زىػػوهـ ال بػػ 
 لرـ بوةيووف ى يرة و رو:

َُّوَُعهقُهْؿ  ِنِْحَقهوٍن َرِ َ ] :اكلػً تعػولم - ـَ ا ـَ َوإَْكَدهوِر َوافَّهِذُ ـَ ادَُفهوِجِوُ فُقَن ِمه و ُِؼقَن إَوَّ َوافقَّ

ـَ  ُ َِ تََفو إََّْنَوُر َخوفِ ْؿ َجـَّوٍ  َ ِْوي َُتْ ََّ ََلُ ا َذفَِؽ افَػْقُز افَعظِقؿُ  اّللُ َظـُْفْؿ َوَرُضقا َظـُْف َوأََظ ًَ [ؾِقَفو أََ 
(3). 

ك   هذه اآلية الىريوة   ػوه ناػم ارا ػوـ ال   ػة كهػـ الورػوزركف كار ةػور كالػذيف  -
 :(4)اتبعكهـ ب ح وف كيهللوؿ هذا ال  وه وو يا 

الهللرودة لرـ بول ػبؽ إلػم اة ػ ـ  كالوقةػكد بول ػوبقيف زويػع الورػوزريف كار ةػور  -
 زحأل ر رـ  وبقكف بول  بة إلم  وئر الو اويف.نام القكؿ الرا

إخبور اى  بحو ً بأ ً رض  ن رـ بقبػكؿ طػونترـ كأنوػولرـ  كأ رػـ رضػكا ن ػً بوػو  -
  ولكه وف ال عـ العظيوة الزاياة كال عيـ الوقيـ    الز ة  وو أنظـ هذا الرضو.

 -دم الر ػكؿالبهللورة لرػـ بولز ػة كالفػكز العظػيـ كتهللػوؿ هػذه البهللػورة ىػؿ وػف اتبػع هػ -

                                                           

 . ّّةػ ة اةرهوب: ح ف نزكزم اة  ـ كترو (ُ)
 (. ّٗ) اآليةال  وه:  (ِ)
 (. ََُ) ةاآليالتكبة:  (ّ)
ةػػػػحوبة ر ػػػػكؿ اى كزرػػػػكدهـ  ػػػػ  تعاػػػػيـ القػػػػر ف الىػػػػريـ كالع ويػػػػة: بػػػػً أ ػػػػس أحوػػػػد ىػػػػرزكف:  زػػػػده  دار الوىتبػػػػوت   (ْ)

 . َِ -ُٗ/ُق  ُِْْ
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- .كةحوبتً الىراـ ب ح وف إلم يـك الديف 
"ك  يخفػػػم أ ػػػً تعػػػولم ةػػػرح  ػػػ  هػػػذه اآليػػػة الىريوػػػة أ ػػػً اػػػد رضػػػ  نػػػف ال ػػػوبقيف  -

اركلػػيف وػػف الورػػوزريف كار ةػػور كالػػذيف أتبعػػكهـ ب ح ػػوف كهػػك دليػػؿ ار  ػػ  ةػػريح 
 ػػ  أف وػػف ي ػػبرـ أك يبغضػػرـ  أ ػػً ضػػوؿ وخػػولؼ ى زػػؿ كنػػ  حيػػث أبغػػض وػػف 

  ك  هللؾ أف يغضب وف (1)"وضودة لً زؿ كن  كتورد كطغيوف. 
ههَجَوةِ َؾَعؾِههَؿ َمههو ِِف ُؿُؾههقَِبِْؿ ]كاكلػػً تعػػولم : - ًَ افشَّ هه ُُوَوُُِعقَكههَؽ َُتْ ـِ ادُههْمِمـَِغ إِْذ  َْ َرِ َ اّللُ َظهه فََؼهه

ؽِقـََي َظَؾقِْفْؿ َوَأَثوََبُْؿ َؾتًْحو َؿِوُوًو [َؾلَْكَزَل افقَّ
(2)

   

ههُؿ ] لم:كاػػوؿ تعػػو - ْؿ َوأَْكُػِقههِفْؿ َوُأوفَئِههَؽ ََلُ وا  ِههلَْمَقاَِلِ َُ ـَ َََمـُههقا َمَعههُف َجوَههه ُشههقُل َوافَّههِذُ ـِ افوَّ فَؽِهه

اُ  َوُأوفَئَِؽ ُهُؿ ادُْػؾُِحقنَ  [اخَلْرَ
(3)

تَِفهو إََّْنَهوُر ] كاوؿ أيضػون:  ـْ َُتْ ْؿ َجـَّوٍ  َ ِْوي ِم ََّ اّللُ ََلُ أََظ

ـَ ؾِقَفو ذَ  ُ
َِ [فَِؽ افَػْقُز افَعظِقؿُ َخوفِ

(4)
   

ـَ َََمـُههقا َمَعههفُ ]: لقكلػػة تعػػولم  اػػوؿ  ػػيد اطػػب  ػػ  تف ػػيره - ُشههقُل َوافَّههِذُ ـِ افوَّ [فَؽِهه
أ رػػـ  (5)

ْؿ َوأَْكُػِقهههِفؿْ ]  :طػػػراز  خػػػر ميػػػر ذلػػػؾ الطػػػراز  كاكلػػػً وا  ِهههلَْمَقاَِلِ َُ [َجوَهههه
  رضػػػكا  (6)

 اػوؿ تعػػولم:" لتػ    ت ػػوؿ بػولقعكدبتىػوليؼ العقيػدة كأدكا كازػب اةيوػػوف كنواػكا لاعػزة ا

اُ  ] ههُؿ اخَلههْرَ [ َوُأوفَئِههَؽ ََلُ
خيػػرات الػػد يو كاآلخػػرة  ػػ  الػػد يو لرػػـ العػػزة كلرػػـ الىراوػػة  (7)

كالوغػػػ ـ  كلرػػػـ الىاوػػػة العوليػػػة  ك ػػػ  اآلخػػػرة لرػػػـ الزػػػزاه ارك ػػػم  كلرػػػـ رضػػػكاف اى 

                                                           

أضػػػكاه البيػػػوف  ػػػ  إيضػػػوح القػػػر ف بػػػولقر ف: وحوػػػد اروػػػيف بػػػف وحوػػػد الوختػػػور الهللػػػ قيط : طبعػػػة ارويػػػر أحوػػػد بػػػف  (ُ)
 . ْ/ِق  َُْْنبدالعزيز  

 (. ُٖ) اآليةالفتح:  (ِ)
 (. ٖٖ) اآليةالتكبة:  (ّ)
 (. ٖٗ) اآليةالتكبة:  (ْ)
  (. ٖٖ) اآليةالتكبة:  (ٓ)
 (.ٖٖ) اآليةالتكبة:  (ٔ)
 (.ٖٖ) اآليةالتكبة:  (ٕ)
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[َوُأوفَئَِؽ ُهُؿ ادُْػؾُِحهقنَ ]وقال تعاَل:  ,الىريـ
ـ لفػ ح  ػ  الػد يو بػولعيش الىػريـ القػكيا (1)

تَِفهو ]وقلال تعلاَل:  (2)يـكالف ح    اآلخرة بورزر العظػ ـْ َُتْ هِوي ِمه هْؿ َجـَّهوٍ  َ ْ ََّ اّللُ ََلُ أََظه

ـَ ؾِقَفو َذفَِؽ افَػْقُز افَعظِقؿُ  ُ
َِ [إََّْنَوُر َخوفِ

(3)
  . 

ٌَ َرُشقُل اّللِ َوا]:كهـ الذيف اوؿ اى    حقرػـ - َُ َ ْقهـَُفْؿ ُُمَؿَّ هو هوِر ُرَْحَ َُ َظَذ افُؽػَّ ا ََّ ـَ َمَعُف أَِص فَِّذُ

هُجقدِ َذفِه ـْ َأَثهِو افقف ـَ اّللِ َوِرْضهَقاًكو ِشهقَتُهْؿ ِِف ُوُجهقِهِفْؿ ِمه َُوْتَُغقَن َؾْضاًل ِم ا  ًَ َـًّعو ُشجَّ َؽ ََُواُهْؿ ُر

هَزرْ  ـَ ٍع أَْخهَوَج َصهطْلَُه َؾهآََزَرُه َؾوْشهتَْغَؾَ  َؾوْشهتََقى َظهَذ ُشهقؿِِف َمثَُؾُفْؿ ِِف افتَّْقَراةِ َوَمثَُؾُفْؿ ِِف اإِلْكِجقهِؾ 

وِ  ِمهـُْفْؿ َمْغِػهَوةً  هوحِلَ ـَ َََمـُهقا َوَظِؿُؾهقا افدَّ ََ اّللُ افَّهِذُ وَر َوَظه اَع فِقَِغقَ  َِبُِؿ افُؽػَّ رَّ َوأَْجهًوا  ُُْعِجُى افزف

[َظظِقًت 
(4).   

َِ ادَُفو]كاوؿ تعول : - ـَ اّللِ فِْؾُػَؼَوا َُوْتَُغقَن َؾْضاًل ِم ْؿ 
ـْ ِدُوِرِهْؿ َوَأْمَقاَِلِ ـَ ُأْخِوُجقا ِم ـَ افَِّذُ ِجِوُ

وِدُؿقَن) وَن اّلَل َوَرُشقفَُف ُأوفَئَِؽ ُهُؿ افدَّ َُـُُْصُ ـْ 8َوِرْضَقاًكو َو اَر َواإِلَُتَن ِم ََّ وا اف َُ َُوَقَّ ـَ  ( َوافَِّذُ

ـْ َهوَجَو إِ  ُُْمثُِووَن َظَذ َأْكُػِقِفْؿ َوفَْق َؿوْؾِِفْؿ ُُيِوفقَن َم ُُقا َو َّو ُأو وِرِهْؿ َحوَجًي ِِّم َُ وَن ِِف ُص َُ َٓ َجِ فَْقِفْؿ َو

ُُقَ  ُصحَّ َكْػِقِف َؾلُوفَئَِؽ ُهُؿ ادُْػؾُِحقَن) ـْ  وَن َِبِْؿ َخَدوَصٌي َوَم ِهْؿ 9ـَ َِ ـْ َ ْع وا ِم َُ ـَ َجو ( َوافَِّذُ

َََمـُقا َر َّ َُُؼقفُقَن َر َّـَو اْؽِػْو فَ  ـَ  َعْؾ ِِف ُؿُؾق ِـَو ِؽالًّ فِؾَِّذُ ْ َ َٓ ـَ َشوَُؼقَكو  ِوإِلَُتِن َو ْخَقاكِـَو افَِّذُ ـَو ـَو َوإِلِ

َُوٌف َرِحقٌؿ) [(11إِكََّؽ َر
(5)
 . 

بولخيريػة كار ضػػاية  ػ  أحوديػث نديػػدة   -لةػػحوبتً الىػراـ – -كهللػرد ر ػكؿ اى -
 و رو:

                                                           

 (.ٖٖ) اآليةالتكبة: (ُ)
 .  ُٖٓٔ/ّ   ظ ؿ القر ف: ل يد اطب   (ِ)
 (.ٖٗ) اآليةالتكبة:  (ّ)
 (. ِٗ) اآليةالفتح:  (ْ)
 (. َُ  ٗ  ٖالحهللر: اآلية ) (ٓ)
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خير أمتاي قرناي ثام "  اوؿ: - -أٌف ال ب  - -فبف حةي (1)وو كردنف نوراف -
قاال عماران: فاال أدري أذكار بعاد قرناو قارنين أو ثالثااً  –الذين يمونيم, ثم الذين يماونيم

ثاام إن بعاادىم قوماااً يشاايدون وال يستشاايدون, ويخونااون وال يؤتمنااون, وينااذرون وال 
 .(2)" يوفون ويظير  فييم الس من

"ال تسابوا أصاحابي فماو أن  - -اػوؿ ال بػ  اوؿ: - -كنف أب   عيد الخدرم -
 .(3)"أحدكم أنفو مثل أحدأ ذىبًا, ما بمغ مد أحدىم وال نصيفو

بول ػب  -رض  اى نػ رـ -كوف هذا الحديث يتبيف زـر وف يتطوكؿ نام الةحوبة -
 .(4)كالهللتـ كي تريف بقدرهـ ك ضارـ كهـ حواة هذا الديف إلم أةقوع اررض"

 قػد خػرج نػف  -رضػ  اى نػ رـ - ػتقص وػف هللػأف الةػحوبةكيتبيف أيضون أ ً وػف ا -
 الك طية ك اؾ طريؽ ا  حراؼ.

اوؿ: "اى اى    أةحوب     تتخذكهـ  - -بف وغفؿ أف ال ب  (5)كنف نبداى -
مرضون بعدم   وف أحبرـ  بحب  لرـ أحبرـ  كوف أبغضرـ  ببغض  أبغضرـ  

                                                           

بف خاؼ بف نبد  رـ بف حذيفة الخزان   وػف ناوػوه الةػحوبة  أ ػاـ  ( هك: أبك  زيد بف نبيدِٓنوراف بف حةيف)ت: (ُ)
هػػ كىو ػت وعػً رايػة خزانػة يػـك  ػتح وىػة  كبع ػً نوػر إلػم أهػؿ البةػرة لػيفقررـ  كىػوف وػف  ضػ ه  ٕنوـ خيبر ال  ة 

ى بف نوور ناػم البةػرة   أاػوـ اوضػيو ي ػيرا   ػـ ا ػتعف   أنفػوه  كتػك   بولبةػرة  كهػك ووػف الةحوبة كا تقةوه نبد ا
 . َٕ/ٓ  ارن ـ لازرىا   ِٗٔ/ْحدي و  ا ظر أ د الغوبة  َُّانتزؿ حرب ةفيف  لً    ىتب الحديث 

اى نايً ك اـ  ح ل ب  ةام ةحيح البخورم: ىتوب أةحوب ال ب  ةام اى نايً ك اـ  بوب  ضوئؿ أةحوب ا (ِ)
 .ِ/ٓ( َّٓٔ) راـ

ةػػحيح البخػػورم: ىتػػوب  ضػػوئؿ أةػػحوب ال بػػ  ةػػام اى نايػػً ك ػػاـ  بػػوب اػػكؿ ال بػػ  ةػػام اى نايػػً ك ػػاـ "لػػك  (ّ) 
 . َُُّ/ّ (ّّٕٔ ت وتخذان خاي ن"  ح راـ )ى

  .ِٔ  ةػلع وية بً: أ س ىرزكفةحوبة ر كؿ اى كزركدهـ    تعايـ القر ف الىريـ كا (ْ) 
ق( هك: نبد اى بف وغفؿ بف نبد م ـ كايؿ نبد  رـ بف نفيؼ بف أ حـ بف ربيعة بف نػداه   ٕٓبف وغفؿ)ت: أ (ٓ) 

كايػػؿ: نػػدم بػػف  عابػػة بػػف ذؤيػػب  كايػػؿ: ذكيػػد بػػف  ػػعد بػػف نػػداه بػػف ن وػػوف الوز ػػ   ىػػوف نبػػد اى وػػف أةػػحوب 
الزػػووع  كىػػوف وػػف البىػػوئيف الػػذم أ ػػزؿ اى نػػز  الهللػزرة  يى ػػم أبػػو  ػػعيد  تحػػكؿ إلػػم البةػػرة كابت ػػم برػو دارا  اػػرب

كزػػؿ  ػػيرـ  ن ك  ناػػم الػػذيف إذا وػػو أتػػكؾ لػػتحوارـ ااػػت   أزػػد وػػو أحواىػػـ نايػػً تكلػػكا كأنيػػ رـ تفػػيض وػػف الػػدوع  
اآلية  كىوف أحد العهللرة الذيف بع رـ نور إلم البةرة يفقركف ال وس  كهك أكؿ وف أدخؿ وف بوب ودي ة ت تر  لوو 

 .ٗٗ/ْ  ك ير أن ـ ال ب ه  ط الحدي ة  ّٓٗ/ّو اوكف  ا ظر: أ د الغوبة  ط  العاوية   تحرو ال
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 .(1)"كوف  ذل اى أكهللؾ أف يأخذه كوف  ذاهـ  قد أذا   كوف  ذا    قد  ذل اى
كالوع ػػم: أ هللػػدىـ اى  ػػ  حػػؽ أةػػحوب   ػػوحتروكهـ كانر ػػكا لرػػـ حقرػػـ كاحػػذركا أف  -

 - -ت ػػولكا وػػ رـ بػػولى ـ القبػػيح  كوػػف أحػػبرـ  قػػد  عػػؿ ذلػػؾأل ر ػػً يحػػب الر ػػكؿ
 .(2)"  كهذا و ترم الخيبة كالتعو ة -كوف أبغضرـ  أل ً يبغض الر كؿ

ك   فػرط  - -: "ك حب أةػحوب ر ػكؿ اى-رحوً اى -(3)حوكمكاوؿ اةووـ الط -
 ػػػ  حػػػب أحػػػد وػػػ رـ ك   تبػػػرأ وػػػف أحػػػدو وػػػ رـ ك ػػػبغض وػػػف يبغضػػػرـ كبغيػػػر الخيػػػر 
ح ػػػوف  كبغضػػػرـ ىفػػػر ك فػػػوؽ  يوػػػوف كاا يػػػذىرهـ ك   ػػػذىرهـ إ  بخيػػػر كحػػػبرـ ديػػػف كاا

 .(4)"كطغيوف
 ػ  الز ػة: أبػك يقػكؿ "نهللػرة  - -أ ػً  ػوع ر ػكؿ اى - -كنف  عيد بػف زيػد -

بىر    الز ة  كنور  ػ  الز ػة  كن وػوف  ػ  الز ػة  كناػ   ػ  الز ػة  كطاحػة  ػ  
 ػػ  الز ػػة   (5)الز ػػة  كالزبيػػر  ػػ  الز ػػة  كنبػػدالرحوف بػػف نػػكؼ  ػػ  الز ػػة  ك ػػعد

 .(7)"   الز ة  كأبك نبيدة بف الزراح    الز ة (6)ك عيد
                                                           

 ضػػوئؿ الةػػحوبة: ربػػ  نبػػد اى أحوػػد بػػف وحوػػد بػػف ح بػػؿ تحقيػػؽ: د. كةػػ  اى وحوػػد نبػػوس: وؤ  ػػة الر ػػولة  (ُ) 
حيحً  إتحػػػوؼ   ركاه أحوػػػد بػػف ح بػػػؿ كأبػػك يعاػػػم كن ػػػً ابػػف حبػػػوف  ػػ  ةػػػْٕ/ُ( ُق  ح )َُّْ -ُبيػػركت ط

 .ُّْ/ٕ( ََٖٕالخيرة الوررة بزكائد الو و يد العهللرة: ح راـ)
هللرح الطحوكية    العقيدة ال افية: ةدر الديف ناػ  بػف ناػ  بػف أبػ  العػز الح فػ :  تحقيػؽ أحوػد وحوػد هللػوىر   (ِ) 

 . ْٕٓق  ةػَُِْال عكدية  وىتبة الواؾ  رد  
ػػوكم (ّ)   إليػػً ا ترػػت  قيػػً: زعفػػر أبػػك الطحػػوكم  ارزدمٌ   ػػاوة بػػف  ػػ وة بػػف وحوػػد بػػف أحوػػدهػػك:  (هػػػ ُِّ): الطَّحى

 كرحػؿ  ح فيػو تحػكؿ  ػـ الهللػو عٌ   وػذهب ناػم كتفقػً وةػر  ةعيد وف( طحو)    ك هللأ كلد بوةر الح فية ريو ة
 وعػو   هللػرح) تةػو يفً وػف   بولقػوهرة كتػك   خوةػتً  وػف  ىػوـ طكلػكف  بػف بأحوػد  وتةػؿ هػِٖٔ   ة الهللوـ إلم
 تػػػرازـ  ػػػ  ال ػػػ ية الطبقػػػوت أ ظػػػر: (الهللػػػفعة كىتػػوب ر ػػػولة   ط –ال ػػػٌ ة بيػػػوفك  وزاػػػداف  الحػػػديث   ػػػ  ط -راآل ػػو

 . َِٔ/ُ  كارن ـ لازرىا ُّٔ/ُالح فية
بيػػركت   -ِوػتف العقيػػدة الطحوكيػة: أحوػػد بػف وحوػػد بػف  ػػ وة أبػ  زعفػػر الطحػوكم ارزدم الح فػػ  الوةػرم: ط (ْ) 

 ِٗق صُُّْدار بف حـز  
 هك:  عد بف أب  كاوص رض  اى ن ً.  (ٓ) 
  هك:  عيد بف زيد رض  اى ن ً.  (ٔ) 
  أخرزػػة التروػػذم  زػػووع ْٖٔ/ ٓ( ّْٖٕنػػكؼ  راػػـ ) التروػػذم: ىتػػوب الو واػػب  و واػػب نبػػدالرحوف بػػف ػػ ف  (ٕ) 

 . ٕٓٓ/ٖ( َّٕٔارةكؿ  ح راـ)
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هػػػؤ ه العهللػػػرة الػػػذيف كرد كالوبهللػػػركف بولز ػػػة وػػػف الةػػػحوبة ى يػػػركف كلىػػػف أبػػػرزهـ  -
 ذىرهـ    حديث كاحد.

"الارػػـ امفػػر لأل ةػػور كرب ػػوه  - -اػػوؿ: اػػوؿ ر ػػكؿ اى --نػػف زيػػد بػػف أراػػـ -
 .(1)"ار ةور كأب وه أب وه ار ةور

أ ػً اػوؿ  ػ  ار ةػور "  يحػبرـ إ  وػؤوف ك   - -نف ال بػ  - -كنف البراه -
 .(2)"ف أبغضرـ أبغضً اىيبغضرـ إ  و و ؽ  كوف أحبرـ أحبً اى كو

 -ك ػاـ أةػدارـ  ةػام اى نايػً -اوؿ: اوؿ ر ػكؿ اى - -كنف أ س بف وولؾ -
أرحػػـ أوتػػ  بػػأوت  أبػػك بىػػر  كأهللػػدهـ  ػػ  أوػػر اى نوػػر  كأةػػدارـ حيػػوهن ن وػػوف   "

كأارؤهـ لىتوب اى أب  بف ىعب  كأ رضرـ زيد بف  وبت  كأناورػـ بػولح ؿ كالحػراـ 
ف أوػػػػػيف هػػػػػذه اروػػػػػة أبػػػػػك نبيػػػػػدة بػػػػػف وعػػػػػوذ بػػػػػف زبػػػػػؿ  أ  ف لىػػػػػؿ أوػػػػػةو أوي ػػػػػون  كاا  كاا

 .(3)"الزراح
كلىؿ وػو  ػبؽ وػف  ضػوئؿ زاياػة لاةػحوبة    ػً يتكزػب ناػم الو ػاويف زويعػون بػأف  -

 :(4)تىكف نقيدترـ نقيدة أهؿ ال  ة كالزوونة    الةحوبة رض  اى ن رـ
 الةحوبة ىارـ ندكؿ  قوت أ بوت وتقكف ب زووع العاووه.-ُ
 هـ ةفكة اروة كلىف    حىـ لرـ بولعةوة.-ِ
زوونرـ حزة وازوة.-ّ  هـ خير خاؽ اى بعد ار بيوه كاا
 كزكب اةو وؾ نوو هللزر بي رـ.-ْ
 بعضرـ أ ضؿ وف بعض.-ٓ

                                                           

 . ُْٖٗ/ْ(  َِٔٓن رـ  ح راـ )ةحيح و اـ:  ضوئؿ الةحوبة  بوب وف  ضوئؿ ار ةور رض  اى  (ُ) 
ةحيح و اـ: اةيوػوف  بػوب الػدليؿ ناػم أف حػب ار ةػور كناػ  رضػ  اى نػ رـ وػف اةيوػوف كن ووتػً  ح راػـ  (ِ) 

(ٕٓ )ُ/ٖٓ . 
  أخرزػػً التروػػذم كح ػػ ً  كأخرزػػً ُّٓ/ٔ( َّٕٗ ػػ ف التروػػذم: ىتػػوب الو واػػب  و واػػب وعػػوذ بػػف زبػػؿ  راػػـ ) (ّ) 

 . ٕٔٓ/ٖ( ّٕٕٔةحيح  زووع ارةكؿ: ح راـ) أحود كاوؿ حديث ح ف
 .ٕٗق صُِّْ -ُالوراتب العاية وف الك طية ال افية: رب  بىر الح با : القوهرة  دار ابف رزب  ط (ْ) 
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 هـ أ ةور اى ك ر كلً كحووة الديف كحواتً.-ٔ
 كاػػػد كضػػػع أنػػػداه اة ػػػ ـ وخططػػػوت نديػػػدة و ػػػذ ظرػػػكر اة ػػػ ـ حتػػػم اآلف كهػػػد رو
تػدوير اة ػ ـ كالقضػوه ناػم أهاػة كهللػبوبً وػف خػ ؿ حوػ ت ا  تهللػراؽ كالتبهللػير لتهللػكية 
نقيػػػدت و كتضػػػايؿ الهللػػػبوب بو ػػػـ الػػػديف  ك خػػػر هػػػذه الوخططػػػوت وػػػو كضػػػعت بعػػػد ا ػػػتق ؿ 
الػػػدكؿ العربيػػػة كاة ػػػ وية كهػػػك يرػػػدؼ إلػػػ  أف تبقػػػ  الػػػدكؿ العربيػػػة كاة ػػػ وية كهللػػػبوبرو 

 كه  ىوآلت :ضعيفة    ىؿ وزو ت الحيوة 
 إضعوؼ اروة العربية كاة  وية كهللبوبرو نقوئديون نف طريؽ الفرؽ ك الطكائؼ. -أ
إضػػػعوؼ اروػػػة العربيػػػة كاة ػػػ وية كهللػػػبوبرو  ىريػػػون نػػػف طريػػػؽ التيػػػورات الفىريػػػة  -ب

 القكوية كالعاوو ية ك الوورى ية.
وػػػػة التعاػػػػيـ إضػػػعوؼ اروػػػػة العربيػػػػة كاة ػػػػ وية كهللػػػػبوبرو تعايويػػػػون نػػػػف طريػػػػؽ ا ظ -ج

 العاوو ية.
إضعوؼ اروة العربية كاة  وية كهللبوبرو  قو يون نف طريؽ أزرزة ال قو ػة كاةنػ ـ  -د

 العاوو  .
 إضعوؼ اروة العربية كاة  وية ااتةوديون نف طريؽ القركض كالديكف. -ق    
إضػػػػػػعوؼ اروػػػػػػة العربيػػػػػػة كاة ػػػػػػ وية كهللػػػػػػبوبرو ن ػػػػػػىريون نػػػػػػف طريػػػػػػؽ الحػػػػػػركب  -ك    
  ضطرابوت.كا

إضػػػػعوؼ اروػػػػة العربيػػػػة كاة ػػػػ وية تضػػػػوو يون نػػػػف طريػػػػؽ الةػػػػرانوت الحدكديػػػػة  -ز    
 كال يو ة.

تػػرؾ الفزػػكة الكا ػػعة بػػيف الػػدكؿ الغ يػػة كالػػدكؿ الفقيػػرة كوػػف الوعػػركؼ إف التطػػرؼ  -ح    
كاةرهوب يزد أرضون خةبة لا وك  يرو أى ػر و رػو  ػ  الػدكؿ الغ يػة حيػث إف اليػأس كالحقػد 

 ف زو ب الفقراه يزعارـ ي ضوكف ب ركلة لىتوئب التطرؼ كاةرهوب.و
 القاؽ كاروراض ال ف ية الت  تعو   و رو الوزتوعوت العربية. -ط    
البطولػػة التػػ  تػػد ع الهللػػبوب إلػػم البحػػث نػػف لقوػػة العػػيش التػػ  يوىػػف أف يتحةػػؿ  -ؽ    
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 القكوية أك العاوو ية.نايرو الهللبوب وف خ ؿ الزوعيوت الخيرية الوتطر ة كارحزاب 
 الطوكح الزائد الذم يؤدم الم وطولب مير نق  ية . -س    
الغزك الفىرم لاهللبوب نف طريؽ الوطبكنوت الت  تكزع بىويوت ىبيػرة نػف طريػؽ  -ش    

 الو وزد كالزوعيوت الخيرية ك ال قو ية  كالت  تضـ  تكل  ريعة كاةيرة.
روريىيػػػة  كميرهػػػو وػػػف الحىكوػػػوت كالتحولفػػػوت الضػػػغكط التػػػ  توور ػػػرو الحىكوػػػة ا -ؾ    

ناػػم دكؿ الهللػػرؽ ارك ػػط  تخػػوذ إزػػراهات لهللػػيكع القرػػر كا ضػػطرود كال ػػزكف كالتعػػذيب  
 .بد ن وف الطوأ ي ة  كالحكار  كاةا وع  كاه نام و تكل ار رة أك الفرد أك الوزتوع

ار ىػػػور الوتطر ػػػة ميػػػوب الحػػػكار الوفتػػػكح وػػػف ابػػػؿ ناوػػػوه الػػػديف اة ػػػ و  لىػػػؿ  -ؿ    
 كو واهللترو ك  يوو الت  تتعاؽ بو زترود  كالع اة بيف الديف كال يو ة  كأ اكب الدنكة.

  ػػػود ارخػػػ ؽ كميػػػوب ركح التىو ػػػؿ ا زتوػػػون  كا تهللػػػور البطولػػػة ناوػػػون أف تعػػػوليـ  -ف    
 اة  ـ   تترؾ وحتوزون أك نوط ن نف العوؿ إ  تدنكه لاتو ؾ بح ف ارخ ؽ.

  ػػود الديوقراطيػػػة أف بعػػػض أ ظوػػػة الحىػػػـ  ػػػ  العػػػولـ اة ػػػ و  ت ػػػودم بهللػػػعورات  -م    
الحدا ػػػة كالحريػػػة كالو ػػػوكاة ىػػػ  تاتحػػػؽ بولػػػدكؿ الديوقراطيػػػة   ك ػػػ  الحقيقػػػة   يتعػػػدل ذلػػػؾ 

رف الحىػوـ  ألت وؽ ناػم  ػبيؿ التكريػث كالتضػايؿ ك وئؿ اةن ـ كهك وزرد أاكاؿ وع كلة
ةػػحيحة  كخيػػر و ػػوؿ ناػػم ذلػػؾ وػػو حػػدث  ػػ  الززائػػر وػػع زبرػػة ير ضػػكف الديوقراطيػػة ال

  اة قوذ كحووس     ا طيف .
 و يون: اآل ور ال ابية الوترتبة ن د ا حراؼ نقيدة ك اكؾ ا  راد كالوزتوعوت نف وػ رج 

 الك طية:
ه ػػوؾ وزوكنػػة وػػف اآل ػػور ال ػػابية التػػ  تترتػػب ناػػم نػػدـ ا لتػػزاـ بوفرػػـك الك ػػطية  

 هذه اآل ور:  ك ذىر ه و بعض
 الخروج عن الحو واتباع اليوى: -1    
يقػػػع ى يػػػر وػػػف ال ػػػوس  ػػػ  ا  حػػػراؼ الفىػػػرم  كذلػػػؾ وػػػف خػػػ ؿ ةػػػكر التىفيػػػر التػػػ   

يةػػدرهو بعػػض أب ػػوه اروػػة اة ػػ وية ضػػد الػػبعض اآلخػػر  ك ت ػػة ا  حػػراؼ نػػف الك ػػطية 
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ي ن يكةػػارـ إلػػم التػػ  يوور ػػرو  ريػػؽ وػػف أب ػػوه اروػػة كهػػـ يؤكلػػكف ال ةػػكص الهللػػرنية تػػأك 
 ا ت توزوت خوطئة. 

"كاػػد كزػػد ا حػػراؼ  ػػ   رػػـ ال ةػػكص الهللػػرنية ن ػػد بعػػض الفئػػوت وػػف أب ػػوه اروػػة   
الذيف مولكا     رـ بعض ال ةكص الهللػرنية   ف ػركهو ناػم ميػر كزررػو الةػحيح  كهػذا 
اروػػر زعارػػػـ يتهللػػػددكف كيغػػػولكف  ػػػ  ذلػػػؾ   يحىوػػػكف بولف ػػػؽ كالضػػػ ؿ ناػػػم وػػػف خػػػولفرـ 

 .(1)"لك ىوف وف الةحوبةحتم ك 
 الخمل في التطبيو:  -2  

"إف ا  حػػراؼ  ػػ  تحديػػد وفرػػـك العبػػودة يتبعػػً ا حػػراؼ  ػػ  التطبيػػؽ لاعبػػودة  فػػ  حػػيف 
حدد أهؿ العاـ وفركوون بحيث يهللوؿ زويع زكا ب الحيوة الت  يعيهللرو الفرد  كهػ  ابػؿ ذلػؾ 

د بعػض الو ػاويف اػد حةػرهو  اكؾي ياتـز  كلي ت حرىوت تؤدل    ف الكااػع التطبيقػ  ن ػ
داخؿ إطور الهللػعوئر التعبديػة وػف ةػ ة كةػيوـ كزىػوة كحػج  إضػو ةن إلػم أف هػذه الهللػعوئر 

 .(2)"ةور يقوـ برو بهللىؿ  ل  خوؿو وف أم ركح
كاد يةؿ ارور إلم  ةؿ الديف نف الحيػوة  كحةػر الػديف  ػ  و طقػة ضػيقة داخػؿ  

الةػ ة كالهللػعوئر التعبديػة بعيػدان نػف  إطور ارحػكاؿ الهللخةػية ن ػد بعػض الو ػاويف  ك ػ 
الحيوة  كهذا و طؽ اديـ يوتد حتم يةؿ إلم اـك هللعيب الذيف ر ضكا دنكة التكحيػد بحزػة 
ارتبوطرػػػو بػػػ قص الوىوييػػػؿ كالوػػػكازيف كبخػػػس ال ػػػوس أهللػػػيوههـ  كلػػػذلؾ  قػػػد  ػػػوات الهللػػػريعة 

هو ُصهعَ ] :  اػوؿ تعػول وية ا ػترزوف اػـك هللػعيب هػذا الػربطاة   َُ هلُْمُوَك َأْن َؿهوفُقا  َُ َُُؽ  قُْى َأَصهاَل

 َُ ِصق ًَ احَلؾِقُؿ افوَّ َْك َٕ َُ إِكََّؽ  َكو َأْو َأْن َكْػَعَؾ ِِف أَْمَقافِـَو َمو َكَشو ُُ َُ َََ و ْعُو َُ َك َمو  [َكْسُ
(3).   

كوػػػف الوعكاػػػوت الوعضػػػاة التػػػ  ابتاػػػت برػػػو ا وػػػة كاب وئرػػػو ب ػػػبب الخاػػػؿ  ػػػ  التطبيػػػؽ 
  هػػػك كاػػػكع اب وئرػػػو  ضػػػوف  ئػػػوت و حر ػػػة  ىريػػػون كنقػػػديون كلػػػديرـ لإل ػػػ ـ كوبودئػػػً الوعتدلػػػة

                                                           

 . ُُّ-َُّق  ةػُُْٗال عدم: الريوض  دار الوعراج الدكلية    ة ل قد وذهبرـ: ل وةرالخكارج درا (ُ)
 . ّٔ/ُق َُْْ -ٔلوحود اطب: بيركت  دار الهللركؽ  طو رج التربية اة  وية:  (ِ)
 (. ٕٖ) اآليةهكد:  (ّ)
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ئرـ هػػػكس بػػػػأ رـ الفراػػػػة ال وزيػػػػة كميػػػػرهـ هػػػػولىيف   يقكوػػػػكا بتىفيػػػػر ارخػػػػريف كا ػػػػتبوحة دوػػػػو
يػػرل لرػػـ حروػػة ك  ذوػػة بػػ  دليػػؿ هللػػرن  اك حتػػم نقاػػ   ىوػػو ياقػػكف بػػولترـ     ك كأوػػكالرـ

كهػذا    أك ا رـ لـ يػدخاكا الػديف أةػ ن    ـنام نووة ال وس بو رـ وورايف خورزيف وف ا 
 .    (1)اوة التطرؼ الذم يزعؿ ةوخبة    كادم ك وئر اروة    كادم  خر

 الفرقة والتمزو: -3
ذلؾ أف الو حر يف نف الك طية لقةكر الفرـ لديرـ    ياتقكف ناػم رأم كاحػد  ك    

  كلعػؿ ذلػؾ هػك وػو أهللػور إليػً ابػف يقبؿ اآلخركف رأيرـ  كحي ئذ تىكف الفراػة كيىػكف التوػزؽ
ذات يـك  زعؿ يحدث  ف ً  ىيػؼ تختاػؼ  – -إذ خ  نور -ن رـ رض  اى -نبوس

 قػػوؿ: ىيػػؼ تختاػػؼ  -رضػػ  اى ن روػػو -هػػذه اروػػة  ك بيرػػو كاحػػد   أر ػػؿ إلػػم ابػػف نبػػوس
هػػػػذه اروػػػػة  ك بيرػػػػو كاحػػػػد  كاباترػػػػو كاحػػػػدة  كىتوبرػػػػو كاحػػػػد ؟  قػػػػوؿ ابػػػػف نبػػػػوس: "يػػػػو أويػػػػر 

لوؤو يف  إ وو أ زؿ ناي و القر ف   قرأ وه كناو ػو  يوػو أ ػزؿ  كاا ػً  ػيىكف بعػد و أاػكاـ يقػرأكف ا
القر ف  ك  يدركف  يوو  زؿ   يىػكف لىػؿ اػـك و ػً رأم   ػ ذا ىػوف ىػذلؾ اختافػكا" ك ػ  ركايػة 
ه " يىػػكف لىػػؿ اػػـك  يػػً رأم  ػػ ذا ىػػوف لىػػؿ اػػـك  يػػً رأم اختافػػكا   ػػ ذا اختافػػكا ااتتاػػكا"  ززػػر 

نوػػر  كا ترػػره  و ةػػرؼ ابػػف نبػػوس  ك ظػػر نوػػر  يوػػو اػػوؿ   عر ػػً   أر ػػؿ إليػػً كاػػوؿ أنػػد 
 .(2)"ناٌ  وو ااتً   أنود نايً   عرؼ اكلً   أنزبً

 الفتور أو االنقطاع: -4
ذلػػؾ أف الت طػػع أك الغاػػك اةػػير العوػػر  كا  ػػتورار نايػػً  ػػ  العػػودة ميػػر وتي ػػر  إذ  

 ف ةػػبر يكوػػون ناػػم التهللػػدد  كالتع ػػر   ػػرنوف وػػو تىػػؿ اة  ػػوف واػػكؿ  كطواتػػً وحػػدكدة   ػػ
دابتػػً  أك تحػػرف نايػػً وطيتػػً  ػػ  ال ػػير  ك ع ػػ  برػػو زرػػده البػػد   كال ف ػػ    ي ػػأـ كيػػدع 
العوػػؿ حتػػم القايػػؿ و ػػً أك يأخػػذ  خػػر ناػػم نىػػس الطريػػؽ الػػذم ىػػوف نايػػً  أم ي تقػػؿ وػػف 

                                                           

 .ّٗر ولة بيركت لب وف ص التطرؼ الدي  : لادىتكر لاقرضوكم وك  ة ال (ُ)
 . ُّٖ/ِقُُْٔ  دار الخو    ُا نتةوـ: ابراهيـ بف وك م الهللوطب : تحقيؽ وةطفم ابك  ايووف  ط (ِ)
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 .  (1)اة راط إلم التفريط كوف التهللدد إلم الت يب
"أىافكا وف ارنووؿ وػو تطيقػكف   ػ ف اى   يوػٌؿ  هك وو أهللور إليً ال ب  كلعؿ هذا 

ف اؿ" ف أحب العوؿ إلم اى أدكوً كاا  .(2)حتم توٌاكا  كاا
كوف الوهللوىؿ العواية لافتكر كا  قطوع   كه الظف بورخريف كال ظر اليرـ وف و ظػكر 

اف الوػػترـ بػػػرمه حتػػم ت بػػػت  :يف ػػػون لوػػو تقػػػرره الهللػػرائع كالقػػػكا ضػػيؽ كاترػػػوورـ كأدا ػػترـ خ 
 .(3)إدا تً
 تشويو صورة اإلسالم والمسممين: -5
إف أ عػػوؿ ال ػػوس الو ت ػػبيف إلػػم الػػديف  ت  ػػب إلػػم الػػديف ذاتػػً  ػػ ذا ا حػػرؼ هللػػخص   

نػػف الك ػػطية كهللػػدد ناػػم  ف ػػً كناػػم ال ػػوس  كزػػور  ػػ  الحىػػـ ناػػم الخاػػؽ    ػػب ال ػػوس 
لػػديف. كلعػؿ هػػذا وػػو أهللػور إليػػً الاكيحػػؽ حػػيف ذلػؾ إلػػم دي ػػً  ةػور  عاػػً ذريعػػة لاقػدح  ػػ  ا

اػوؿ: "إف الغاػػك  ػػ  الػػديف  ػ  العةػػر الحػػديث هللػػكه الػديف اة ػػ و  الح يػػؼ  ك فػػر ال ػػوس 
و ً  ك تح اربكاب لاطعف  يً   تزرأ أ وس نام أ عوؿ كأاكاؿ لـ يىك ػكا ليزػرؤكا نايرػو لػك  

يػزنـ  - -حكف  ػ   ػ ة ال بػ كزكد الغاك كالغ ة    وع الطون كف  ػ  الهللػريعة  كالىػود
 .  (4)"أ رـ إ وو يطع كف    الغاك كالغ ة

كوف يقرأ وفردات الةكرة اة  وية    العقؿ الغرب  كخوةةن  ػ  هػذا العةػر يزػدهو 
هللديدة القتووة كال كاد  كوف يبحث نف العكاوػؿ كار ػبوب  ػي حظ أف  ػاكىيوت الو ػاويف 

 تاعب الدكر ارىبر    ذلؾ.
 األمة اإلسالمية عن مكانتيا: تراج   - 6
كهػػػػذه وػػػػف أبػػػػرز اآل ػػػػور الوترتبػػػػة ناػػػػم ميػػػػوب وفرػػػػـك الك ػػػػطية كهػػػػ  ترازػػػػع اروػػػػة  

                                                           

 . ُْٖ/ِوحود  كح  ورزع  وبؽ     وت نام الطريؽ: ال يد (ُ) 
 .  ُٕٖٔ/ْ( ُٖٔٓةحيح البخورم: ىتوب الابوس  بوب الزاكس نام الحةير ك حكه  ح راـ ) (ِ)
 كووبعدهو.ّٗص  ورزع  وبؽالتطرؼ الدي  : لاقرضوكم   (ّ)
 .ْٗٔ -ّٗٔ/ِ يث: نبدالرحوف الاكيحؽ وهللىاة الغاك    الديف    العةر الحد (ْ)
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اة  وية نف وىو ترو الت  يفترض أف تأخذه بيف اروػـ  كترازػع الحضػورة اة ػ وية ذات 
الوكركث التوريخ  كالحضورم  كالكاكؼ    وؤخرة اروـ ليس وف اروػر هللػ ه  كلػيس لرػو 

 .(1)رأم و وكع  ىوو أ  و أةبح و و تراىيف ك    تج
كلىػػػف الك ػػػطية هللػػػعكر بولو ػػػئكلية  حػػػك: الػػػذات كار ػػػرة كالوزتوػػػع كالدكلػػػة كاروػػػة    

تقػػوف وفػػردات  كالك ػػطية طواػػة هوئاػػة تػػد ع  حػػك اةيزوبيػػة الفوناػػة كا هتوػػوـ بولهللػػأف العػػوـ كاا
ىػػس ذلػػؾ ىاػػً بولزواػػة ناػػم ةػػ ونة الحيػػوة ىػػؿ وػػف زاكيػػة تخةةػػً  أوػػو التطػػرؼ  رػػك ن

اراػػػؿ   ىيػػػؼ   يعػػػو   أم وزتوػػػع هػػػذا حولػػػً وػػػف ال ػػػقكط الحضػػػورم؟ كىيػػػؼ   يةػػػوب 
ك ػػػ  ظػػػؿ   ػػػ  هػػػذا الةػػػدد ن ػػػدوو اػػػوؿ: وػػػو اولػػػة الوؤلػػػؼأزوػػػؿ  وػػػفك  بضػػػوكر الفعوليػػػة؟

التطػػرؼ ي قاػػب كهػػج ار ىػػور إلػػم كهػػف  كت قاػػب الفونايػػوت إلػػم ا فعػػو ت  كت ػػتقـ ار ىػػور 
خذكلة ل ف ػرو  ت قاػب الػ عـ إلػم  قػـ  كتتحػكؿ الوػ ح الػم وحػف  كهػذا ىاػً ي قػؿ الك طية الو

اروػػػة وػػػف وػػػتف الفعػػػؿ الحضػػػورم كةػػػ ونة الحيػػػوة  إلػػػم هػػػووش ا  فعػػػو ت التػػػ    ت وػػػر 
ضػػػعوؼ الفونايػػػة إلػػػم أاةػػػم درزػػػوت  بػػػدكف ناػػػـ كنوػػػؿ إ  ال ػػػقكط الحضػػػورم الوحػػػتـ كاا

 .(2)"الكهف
هرة التطػػرؼ  ػ  الوزتوعػػوت  هػ  القػػكة العاويػة التػػ  ىوػو أف أىبػر اػػكة تو ػع تفهللػػ  ظػو

تهللىؿ حةػو ة لافػرد وػف أف يتػأ ر أك ي ػتق  بىػؿ وػو يػرد  ػ  اةنػ ـ أك يػدكر وػف أحػداث 
 كتفون ت.

ث التفةػياية لذا  ولو كط بولهللػبوب الزػووع  دكر ىبيػر أك ن  ػ  اوػت ؾ الحقػوئؽ كالبحػك 
الك ػػوئط اةن ويػػة ك  ي بغػػ  ا تظػػور ك هللػػرهو  ػػ  الوزتوػػع نبػػر    ػػ  الو ػػوئؿ الوعوةػػرة

الحػػدث ابػػؿ كاكنػػً  كلػػذلؾ لادرا ػػوت العاويػػة لاتفػػون ت كارحػػداث  رف دكر الوبػػودرة كأف 
 يىكف الفرد    وكاؼ الوروزـ أ ضؿ وف وكاؼ الد وع.

  كذلػػػػؾ نبػػػػر ىػػػػؿ ك ػػػػياة وتوحػػػػة بػػػػوةن ـ  لاهللػػػبوب دكر ىبيػػػػر  ػػػػ  وكازرػػػػة التطػػػػرؼ
                                                           

 .ُٗٗةػ ة  وية:  ؤاد الب و و ة اوبوحث    ال ق(ُ)
 .ُٗٗةػ ورزع  وبؽ (ِ)
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 طكرة التطرؼ.كال دكات حكؿ خ  كال هللرات
ف  ػ   بػكغ الهللػبوب  ػ  الوزػو ت ارىوديويػة الوختافػة وىأوو    وحػو ربػة التطػرؼ   ػي

التػػ  ي ػػتفيد و رػػو الوزتوػػع  ػػ  اوػػت ؾ القػػكة  ػػكاه ن ػػىرية  ااتةػػودية   يو ػػية  أك حتػػ  
اةن ويػػػة  لوػػػو لرػػػو وػػػف دكر ىبيػػػر  ػػػ  ةػػػ ونة ارحػػػداث كنرضػػػرو  كلاكةػػػكؿ إلػػػم هػػػذه 

 كؿ وف و ح ك تهللزيع الهللبوب نا  ا ىتهللو وت كالبحكث كالدنـ كالرنوية.الورحاة  بد لاد
 كوف أهـ ا دكار الت  ي بغ  نا  الهللبوب القيوـ برو: 

التو ؾ بولديف كتعوليوً ال ػووية بةػفة دائوػً ك روػً الفرػـ الةػحيح كنػدـ التهللػدد  -أ 
    الحىـ نام ارخريف.

 ػؿ التطػرؼ كالتعةػب كالع ػؼ كالاػذاف التةدم لىؿ ار ىور الوتطر ة كالو حر ة و-ب
 يؤديوف بدكرهوو الم اةرهوب.

ر ػػػض ىػػػؿ أ ػػػكاع الع ػػػؼ كالعوػػػؿ ال ػػػرم بحزػػػة تحقيػػػؽ التحػػػرر لاػػػكطف كالتحػػػرر  -ج
 الفىرم كالعكدة إلم التراث كالركية اة  وية.

ا هتوػػوـ بػػػول كاح  العوايػػػة كطاػػػب العاػػػـ كبػػذؿ الزرػػػكد وػػػف ازػػػؿ التعاػػػيـ كو ػػػتقبؿ  -د
 ا ضؿ.
 حضكر ال دكات ال قو ية كالوؤتورات الخوةة بولهللبوب كوهللوىارـ ك بؿ حارو.-ق

 كضع الو تدل العولو  لاك طية تكةيوت هووة لاحكار وع الهللبوب العرب  كالو اـ: 
نػػػػػف حوزػػػػػوترـ كرمبػػػػػوترـ  –بػػػػػولحكار الوفيػػػػػد وعرػػػػػـ –( زيػػػػػودة  ػػػػػرص تعبيػػػػػر الهللػػػػػبوبُ

 كوهللى ترـ    ار رة كالودر ة كالوزتوع .
غ ؿ أ ػػػػػئاة الهللػػػػػبوب كا تف ػػػػػوراترـ  ػػػػػ  الحػػػػػكار وعرػػػػػـ لغػػػػػرس القػػػػػيـ كاآلداب ا ػػػػػت (ِ

 اة  وية كتةحيح الوفوهيـ كا تزوهوت ال ابية.
( تػػػػدريب الهللػػػػوب  ػػػػ  ار ػػػػرة كالودر ػػػػة كالزووعػػػػة ناػػػػم الحػػػػكار الوفيػػػػد الب ػػػػوه ك ػػػػف ّ

ف ىوف وخولفون  كتعكيدهـ الحػكار  ليىػكف أ و ػون التعووؿ وع اآلخريف  كاحتراـ الرأم اآلخر كاا
    حيوترـ.
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تهللزيع الهللبوب وف خ ؿ ار هللطة الةيفية كميرهو نام الحكار ك دابً كضػكابطً   (ْ
ا ونرـ بأ ً وف أ ضؿ ار وليب    التعبير نف  رائرـ كأ ىورهـ.  كاا

(  ػتح ا ػكات لاحػكار  ػػ  الوكاضػيع الوتعاقػة بوةرهػوب الفىػػرم لػدل الهللػبوب كتحديػػد ٓ 
 كبيوف وخوطرهو نام أ ف رـ كأ رهـ كوزتوعرـ ككط رـ. أ بوبرو كىهللؼ أمراضرو



211 
 

األثااار اإليجابيااة عنااد االلتاازام بماانيج الوسااطية عمااى عقياادة وساامو    المطماا  الثاااني:
 :المجتمعات

الك طية  ضؿ وػف اى لرػذه اروػة دكف بػوا  اروػـ  زعارػو اى نزكزػؿ ك ػطون هللػوهدة 
  كلىؿ وزػوؿ   ػوره  ػكأي  ػ  العقوئػدوزو ترو نام ال وس  لتطبيؽ و رزرو الىووؿ الواـ بىؿ 

كالحديث نف أ ر الك طية يقـك بغػرس اػيـ كوفػوهيـ   أك ارخ ؽ كالوعوو ت  أك العبودات
  اة ػ وية ىوػو هػ  ةػفة لرػذا الػديفكو وهج الت  يعيهللرو الفرد    وزتوعة ىةفة لألوػة 

   كىو رج حيوة أ ره نام ار راد كار ر  كالزوونوت كالدكؿ.
ُشهقُل َظَؾهقُْؽْؿ ]و لقكلً تعػولم: َُُؽهقَن افوَّ ََ َظَذ افـَّهوِس َو ا ََ ًي َوَشطًو فِتَُؽقُكقا ُصَف ـُْؿ أُمَّ ـََذفَِؽ َجَعْؾـَو َ 

ا ًَ [ َصههِفق
(1)

ككزػػً ا  ػػتد ؿ بوآليػػة أ ػػً أخبػػر تعػػولم أ ػػً زعارػػـ أوػػة ك ػػطون خيػػوران نػػدك ن  "  

رادترػـ ك يػوترـ  كبرػذا  هذا حقيقة الك ط   رـ خير اروـ  كأندلرو  ػ  أاػكالرـ  كأنوػولرـ  كاا
ا تحقكا أف يىك كا هللرداه لار ؿ نام أوورـ يـك القيووة  كاى تعػولم يقبػؿ هللػرودترـ ناػيرـ  

   .(2)" كه برـ كر ع ذىرهـ  كأ  م نايرـ رـ هللرداؤه  كلرذا 
ـ   تزػػػد هػػػؤ ه ا ػػػتوتعكا بخ  رػػػ  وترهبػػػكف  ػػػ  البػػػدع ماػػػكهـ كتهللػػػديدهـكلقػػػد أكاػػػع ال

كهػػؤ ه خوضػػكا ىوػػو خػػوض الػػذيف وػػف اػػبارـ   وػػ رـ وػػف يتبعػػكف الهللػػركات الو رػػ  ن رػػو أك 
ي ػػر كف  ػػ  الوبوحػػوت كيترىػػكف الةػػاكات كالعبػػودات الوػػأوكر برػػو ي ػػتحكذ ناػػيرـ الهللػػيطوف 
كالرػػكل  ي  ػػػيرـ اى كالػػػدار اآلخػػػرة كيف ػػػد حػػػولرـ ىوػػو هػػػك وهللػػػوهد ى يػػػره وػػػ رـ. كوػػػ رـ وػػػف 

ف ىػػو كا يقكلػػكف: إف اى لػػـ يحػػـر هػػذاأل بػػؿ ياتزوػػكف  -وػػف الطيبػػوت يحروػػكف وػػو أحػػؿ اى  كاا
وو بوليويف ىوو ح يقػكؿ أحػدهـ: ى  -ـر ى ير وف العبود كالزهود أهلليوهأ  يفعاكه إوو بول ذر كاا

ناػػػ  أ   ىػػػؿ طعووػػػو بول رػػػور أبػػػدان كيعوهػػػد أحػػػدهـ أ  يأىػػػؿ الهللػػػركة الو ئوػػػة كياتػػػـز ذلػػػؾ 
ف لػـ يحاػؼ كلػـ ي ػذر   رػذا ياتػـز أف   يهللػرب الوػوه كهػذا ياتػـز أ  يأىػؿ  بقةده كنزوػً كاا

                                                           

 (. ُّْ) اآليةالبقرة:  (ُ)
: تحقيؽ الزكزية ايـ ابف الديف هللوس  عد بف أيكب بف بىر أب  بف وحود: العولويف رب نف الوكاعيف إن ـ (ِ)

 . َُِ  َُُ/ْ هػُُُْ -ُ  طييركت –العاوية الىتب دار: إبراهيـ ال  ـ نبد وحود
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الخبز كهذا ياتـز أ  يهللرب الفقوع كهػذا ياتػـز أ  يػتىاـ اػط كهػذا يزػب  ف ػً كهػذا ياتػـز أ  
ي ىح ك  يذبح  كأ كاع هذه ارهللػيوه وػف الرهبو يػة التػ  ابتػدنكهو ناػم  ػبيؿ وزوهػدة الػ فس 

أف وزوهػػدة الػػ فس وػػأوكر برػػو كىػػذلؾ ارػػر الرػػكل كالهللػػركة كارػػر الرػػكل كالهللػػركة  ك  ريػػب 
 كاػػوؿ أيضػػون  (1)"المجاىااد ماان جاىااد نفسااو فااي اهلل" : أ ػػً اػػوؿ - -ىوػػو  بػػت نػػف ال بػػ 

 الىيس وف داف  ف ً كنوؿ لوو بعد الوكت كالعوزز وػف أتبػع  ف ػً هكاهػو كتو ػم ناػم اى"
حروً اى كر ػكلً   ػ  يحػـر الحػ ؿ  لىف الو اـ الوتبع لهللريعة اة  ـ هك الوحـر وو (2)"

ك  ي رؼ    ت وكلًأل بؿ يت وكؿ وو يحتوج إليً وف طعوـ  أك لبوس  أك  ىػوح  كيقتةػد  ػ  
ذلػػػػؾ كيقتةػػػػد  ػػػػ  العبػػػػودةأل  ػػػػ  يحوػػػػؿ  ف ػػػػً وػػػػو   تطيػػػػؽ   رػػػػذا تزػػػػده يحةػػػػؿ لػػػػً وػػػػف 

لقاياػػػة وزوهػػػدات الػػػ فس كارػػػر الرػػػكل وػػػو هػػػك أ فػػػع لػػػً وػػػف تاػػػؾ الطريػػػؽ الوبتدنػػػة الػػػكنرة ا
   .(3)الو فعة الت  مولب وف  اىرو ارتد نام حو ره ك قض نرده كلـ يرنرو حؽ رنويترو

ػػػًت ]: كاػػػوؿ  ػػػبحو ً - ػػػورىل لىٍي ى اىولىػػػًت ال َّةى ػػػٍ هو كى اىػػػمى هللى ػػػورىل نى ػػػًت ال َّةى اىولىػػػًت اٍليىريػػػكدي لىٍي ى كى

اىم هللىٍ هو  [اٍليىريكدي نى
 ارخرل نايً.  أخبر أف ىؿ كاحدة وف اروتيف تزحد ىؿ وو  (4)

كأ ت تزد ى يران وف الوتفقرة  إذا رأل الوتةك ة كالوتعبػدة   يػراهـ هللػيئون ك  يعػدهـ إ  
ػػ َّ ن  ك  يعتقػػد  ػػ  طػػريقرـ وػػف العاػػـ كالرػػدل هللػػيئون  كتػػرل ى يػػران وػػف الوتةػػك ة  رَّػػو ن ضي زي

نػػف اى كأ ػػً لػػيس كالوتفقػػرة   يػػرل الهللػػريعة ك  العاػػـ هللػػيئون  بػػؿ يػػرل الوتو ػػؾ برػػو و قطعػػون 
 ن د أهارو ووو ي فع ن د اى هلليئون.

كاا وو الةكاب: أف وو زوه بً الىتوب كال  ة  وػف هػذا كهػذا: حػؽ  كوػو خػولؼ الىتػوب 

                                                           

  ركاه أحوػد كالتروػذم كابػف حبػوف كالطبرا ػ  كلفظرػـ زويعػون الوزوهػد وػف ّٕٓ/ّٗ( ُِّٓٗح راػـ ) :و  د أحود(ُ)
زوهد  ف ً ك   ركاية بزيودة    ذات اى  الوقوةد الح  ة    بيوف ى ير وف ارحوديث الوهللتررة نام ارل  ة: ح 

 .ْٗٓ/ُ( ََُُراـ)
( ْٕٖٓ  أخرزػػً التروػػذم كاػػوؿ حػػديث ح ػػف  زػػووع ارةػػكؿ: ح راػػـ )ّٖٔ/ْ( ِْٗٓ ػػ ف التروػػذم: ح راػػـ ) (ِ)

ُُ/ُّ. 
   بتةرؼ. ُْٔ  َْٔ/ُْوزوكع الفتوكل: ربف تيوية  (ّ)
 (. ُُّ) اآليةالبقرة:  (ْ)
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 كال  ة وف هذا كهذا: بوطؿ.
أوو وهللوبرة  ورس كالرـك   قد دخؿ    هذه اروػة وػف اآل ػور الركويػة  اػك ن كنوػ ن   -

كنوػػ ن  وػػو   خفػػوه بػػً ناػػم وػػؤوف ناػػيـ بػػديف اة ػػ ـ  كبوػػو حػػدث  كاآل ػػور الفور ػػية  اػػك ن 
 يػػػػً  كلػػػػيس الغػػػػرض ه ػػػػو تفةػػػػيؿ اروػػػػكر التػػػػ  كاعػػػػت  ػػػػ  اروػػػػة  ووػػػػو تضػػػػورع طريػػػػؽ 
ف ىػػوف بعػض ذلػؾ اػد يقػػع وغفػكران لةػوحبً: إوػو  زترػػود  الوغضػكب ناػيرـ أك الضػوليف  كاا

الغػرض أف  بػيف ضػركرة العبػد أخطأ  يً  أك لح  وت وحت ال يئوت  أك مير ذلػؾ. كاا وػو 
 ي فتح بوب إلم وعر ة ا  حراؼ. ك واتً إلم هداية الةراط الو تقيـ  كأفٌ 

د  العبػػودات  كوػػو داوػػت الك ػػطية و رزػػون وتىػػوو ن كهللػػوو ن لىػػؿ وزػػو ت الحيػػوة )العقوئػػ
ىوػػػو  ػػػور نايػػػً ذلػػػؾ   طية اػػػك ن كنوػػػ ن (   ع ػػػد ا لتػػػزاـ بوػػػ رج الك ػػػارخػػػ ؽ  الوعػػػوو ت

كالػػػذم يو ػػػؿ   وبتً الىػػػراـ  ػػػ  ذلػػػؾ الزيػػػؿ الفريػػػدكةػػػح – -وػػػ رج خيػػػر البريػػػة وحوػػػدال
الودي ة الفوضاة  كىذلؾ زيؿ التوبعيف كتوبع التوبعيف  لذا    بد أف تىكف لرػو   ػوره إيزوبيػة 

 نام حيوة الفرد الو اـ كالوزتوع بأىواً  كوف هذه اآل ور:
ىوػػػة التػػػ  يػػػدرؾ برػػػو  ػػػبؿ ا  ػػػتقووة ( ت ػػػكير البةػػػيرة لػػػدل الو ػػػاـ كتحقػػػؽ لػػػً الحُ

 يتبعرػػػو  كدكانػػػ  ا  حػػػراؼ  يزت برػػػو   ي ػػػتطيع التفريػػػؽ بػػػيف الحػػػؽ كالبوطػػػؿ كبػػػيف الخيػػػر 
كالهللػػػر  كبػػػيف ار ىػػػور ال ػػػكية كار ىػػػور الرداوػػػة كبػػػيف ال ػػػاكؾ ال ػػػايـ كال ػػػاكؾ الو حػػػرؼ  

 .(1) يتحةف برو وف ا  حرا وت الضولة
نػػوت دكف ىاػػؿ أك واػػؿ    عػػداـ الوهللػػقة كالحػػرج التػػ  الػػدكاـ كا  ػػتورار ناػػم الطو (ِ

ياا :" - -  كهذا وةدااون لحديث ال بػ (2)تحوؿ نام التروكف    أداه العبودات أك ترىرو
ن أحا  األعماال  أييا الناس خذوا من األعمال ما تطيقون, فإن اهلل ال يمل حتى تممو, وا 

ن قاال "إف اى يحػػب الر ػػؽ  ػػ  اروػػر ىاػػً   كيقػػكؿ اةوػػوـ الهللػػوطب   (3)"إلااى اهلل مااا دام وا 

                                                           

 . ُٔةػ اروف:  عيد الوغوو   الك طية    اة  ـ كأ رهو    تحقيؽ  (ُ) 
 . ِْٓ  ةػفالك طية    ال  ة ال بكية: نقياة ح ي (ِ) 
 . ُٕٖٔ/ْ( ُٖٔٓةحيح البخورم: ىتوب الابوس  بوب الزاكس نام الحةير ك حكه  راـ ) (ّ) 
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 .(1)"كىره الع ؼ كالتعوؽ كالتىاؼ كالتهللديد خك ون وف ا  قطوع
(  رػػػـ التىػػػوليؼ كارنوػػػوؿ  روػػػون وتكاز ػػػون  يضػػػعرو  ػػػ  وراتبرػػػو الهللػػػرنية  كي ػػػزؿ ىػػػؿ ّ

تىايػػؼ و زلتػػً ك ػػؽ وػػو زػػوهت بػػً ال ةػػكص   ػػ  يتقػػدـ وػػو حقػػً التػػأخر ك  يتػػأخر وػػو حقػػً 
 .(2)التقديـ
( الك طية ت بذ التعةب لارأم أك الوذهب كاحتػراـ الػرأم الوخػولؼ  كوحوكلػة إا ونػً ْ

بولحكار الرودؼ  كالعاـ كالحاـ  كهذا أ ر اكم وف   ور الك طية نام الفػرد كالوزتوػع وعػون  
كلىف لك ىوف ىؿ  رد ياتـز هذا ال رج لخرز و وػف الى يػر وػف الوهللػوىؿ الفىريػة التػ  تتخػبط 

اة ػػ وية  كلوػػو ىفٌػػر أب ػػوه اروػػة الكاحػػدة بعضػػرـ بعضػػرون كهللػػرركا ال ػػ ح  ػػ    يرػػو اروػػة
 .(3)كزكه بعضرـ دكف هللفقة ك  رحوة ك  حيوهن وف اى

( الك ػػػػطية تعػػػػرض اة ػػػػ ـ بأ ػػػػً وهللػػػػػركع حضػػػػورم  ـز  نرضػػػػون نةػػػػريون حػػػػػدي ون ٓ
يف كأ رػػوـ يتةػػؼ بولتىووايػػة كالهللػػوكؿ  بأ ػػاكب ناوػػ  وي ػػر  بحيػػث ي و ػػب وػػدارؾ الو قفػػ

 .(4)نكاـ ال وطقيف
( تحقػػػػؽ الك ػػػػطية لاوزتوػػػػع اروػػػػف الفىػػػػرم كال ػػػػاكى  كالتحةػػػػيف وػػػػف ا  حرا ػػػػوت ٔ

الفىريػػػػة كالزػػػػرائـ اةرهوبيػػػػة وػػػػف خػػػػ ؿ إيزػػػػود الوزتوػػػػع الػػػػذم رابطتػػػػً العقيػػػػدة الةػػػػحيحة  
كدنكتػً دنػػكة الخيػػر كالةػػ ح  كنواػػً العوػػؿ الةػػولح  كو رزػػً الك ػػطية كا نتػػداؿ كنػػدـ 

 .(5)راط كالتفريط أك الغاك كالتقةيراة 
( ا تهللػػػػػور الػػػػػكن  كالفرػػػػػـ الةػػػػػحيح لألحػػػػػداث كالكاػػػػػوئع  بػػػػػولتفريؽ بػػػػػيف هللػػػػػريعة اى ٕ

ال ػػػػوحوه  كبػػػػيف وػػػػو يةػػػػدر نػػػػف البهللػػػػر وػػػػف أ عػػػػوؿ  ػػػػيئة كوضػػػػرة  التػػػػ  يػػػػكد أةػػػػحوبرو 

                                                           

الوكا قوت    أةػكؿ الهللػريعة: ابػراهيـ بػف وك ػم الهللػوطب :  تحقيػؽ نبػداى دراز  بيػركت  دار الوعر ػة )ب. ت(  (ُ) 
ْ/ِٖٓ . 

 . ٕٓةػ ولورو: يك ؼ القرضوكم ىاووت    الك طية اة  وية كوع (ِ) 
 . ِْٖةػ ال بكية: نقياة ح يف  الك طية    ال يرة (ّ) 
 . ُُِةػ الز وب  الك طية كا نتداؿ خير الد يو ك عودة الواؿ: وراد  (ْ) 
 . ِٔةػ اروف:  عيد الوغوو   الك طية    اة  ـ ك  رهو    تحقيؽ  (ٓ) 
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 إنطوههو ةبغة الديف كالزرودأل رف وؤهللػرات الغاػك كالتطػرؼ الوبػودرة  ػ  القتػؿ أك التك ػع
   التىفير  ليس    القر ف  ك     ةحيح ال ػ ة وػو يػكح  بهللػ ه وػف ذلػؾ  كحػيف يىػكف 

 .(1)الىفر كالردة تىكف الضكابط كا حترازات
( ااة الخطأ كى رة الةػكاب   ػكاهن أىػوف ذلػؾ  ػ  تقػدير أوػكر الػد يو أك أوػكر الػديف  ٖ

ف ىػوف الخطػػأ وتةػػكران كاكنػػً وػف اة  ػػوف   تز ػػب الةػػكاب ووىػف ا لكاػػكع ىػػذلؾ  كلىػػف كاا
العبػػرة بولغولػػب   ػػ  تقػػدير اروػػكرأل رف التك ػػط كا نتػػداؿ  ػػ  تقػػدير اروػػكر  إف لػػـ يزػػر 

 .(2)إلم الةكاب  لـ يزر بولضركرة إلم الخطأ
( تحقػػؽ الك ػػطية لاو ػػاويف الخيريػػة كالعػػزة كالتوىػػيف  كالقػػكة كال ةػػر ناػػم ارنػػداه ٗ

ذلؾ   تقػػيرـ وػػف الػػذؿ كالرػػكاف كالفراػػة كال ػػزاع ىوػػو كنػػد اى  ػػبحو ً كتعػػولم أوػػة اة ػػ ـ بػػ
 .(3)كالهللقوؽ
( الك ػػػػػطية تػػػػػؤوف بولتعدديػػػػػة الدي يػػػػػة  كالعرايػػػػػة  كالاغكيػػػػػة  كال قو يػػػػػة  كال يو ػػػػػية  َُ

كضػػػركرة التعػػػويش بػػػيف الحضػػػورات  كالػػػت اح بػػػيف ال قو ػػػوت  كتفونػػػؿ بعضػػػرو وػػػع بعػػػض 
 .(4)كااتبوس بعضرو وف بعض  دكف ا ىووش ك  ا تع ه

( الك طية تبرز اة  ـ  ػ  أح ػف ةػكرة كتحػرص ناػم تحبيبػً لاغيػر  كهػذا وػف ُُ
أبرز   ور الك طية    الوزتوع كاروؿ الو هللكد    أف ت عىس تعوليـ الديف ال وحة  ناػم 
الوزتوػػع  ػػ  أ ػػره  كأ ػػكااً  كهللػػكارنً  كو ػػوزده  كوؤ  ػػوتً  ببػػركز اػػيـ الزوػػوؿ كالػػذكؽ 

 .(5)ببون    دخكؿ الى ير وف مير الو اويف    ديف اىكالتحضر   تةبح هذه الوعولـ  
( تكحيد ىاوة الو اويف كزوػع ةػفك رـ الوبع ػرة تحػت رايػة كاحػدة  ولك ػطية تػدنكا ُِ

إلػػػػم الكحػػػػدة الفىريػػػػة  كالكحػػػػدة الو رزيػػػػة  كالكحػػػػدة الركحيػػػػةأل رف أنػػػػداه اة ػػػػ ـ يعاوػػػػكف 
                                                           

 . ِِٓ  ةػة ال بكية: نقياة ح يفالك طية    ال   (ُ) 
 . ِْٔ  ةػة ال بكية: نقياة ح يفك طية    ال  ال (ِ) 
 . ِٔ  ةػاروف:  عيد الوغوو   الك طية    اة  ـ كأ رهو    تحقيؽ (ّ) 
 . َٔةػ ولورو: يك ؼ القرضوكم ىاووت    الك طية اة  وية كوع (ْ) 
 .ِٕٓ  ةػال بكية: نقياً ح يف الك طية    ال  ة (ٓ) 
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راهـ يزردكف أ ف رـ ليؿ  رػور وػف خطكرة هذه الكحدة نام أهدا رـ كوطووعرـ  لذا   حف  
 .(1)أزؿ تفراة اروة اة  وية الكاحدة إلم أحزاب كزوونوت كن وةر ك ئوت

( تحقػػػؽ الك ػػػطية لاو ػػػاـ ا  ػػػتقووة ناػػػم الةػػػراط الو ػػػتقيـ كلػػػزـك الوػػػ رج القػػػكيـ ُّ
الػػذم يطرػػر ال فػػكس وػػف ال زنػػوت كالويػػكؿ كارهػػكاه كالهللػػركات كالهللػػبروت الفو ػػدة كالظ ػػكف 

يئة كيزىيرػػػػػو بولعقيػػػػػدة الةػػػػػحيحة كالتقػػػػػكل الخولةػػػػػة  كارخػػػػػ ؽ الفوضػػػػػاة كارنوػػػػػوؿ ال ػػػػػ
الةػػػػولحة  كال ػػػػاكؾ القػػػػكيـ   يتحقػػػػؽ اروػػػػف الفىػػػػرم كال ػػػػاكى  لػػػػدل الو ػػػػاـ  كي زػػػػكا وػػػػف 

 ا  حرا وت الفىرية.
ح ػػوف التعووػػؿ كالتعػػوكف ُْ ( ا تهللػػور الوحبػػة  كت ػػوو  الوػػكدة كال قػػة كزكاؿ ارحقػػود  كاا

و ػؿ " ػ  اكلػً  -ةػا  اى نايػة ك ػاـ-   كاد ز د هذا الوع م زايػون ر ػكؿ اىوف الزويع
الوػػؤو يف  ػػ  تػػكادهـ كتػػػراحورـ كتعػػوطفرـ  و ػػؿ الز ػػد إذا اهللػػػتىم و ػػً نضػػك تػػدانم لػػػً 

 .(2)"  وئر الز د بول رر كالحوم

                                                           

 .َُٔ  ةػيو ك عودة الواؿ: وراد الز وب د الك طية كا نتداؿ خير ال (ُ) 
 . َُُّ(  صِٖٔٓةحيح و اـ: ىتوب البر كالةاة  بوب تراحـ الوؤو يف كتعوطفرـ ك تعوضدهـ  راـ ) (ِ)
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 الخاتمة

و ً نام عي ً ك  ترديً   اً الحود أك ن كأخيرا نام تك يقً كاوت ت حوده تعولم ك  
كالوتو ؿ    البحث نف الك طية    القر ف الىريـ  كلوو لرذا  بذكؿا روه هذا الزرد الو

البحث وف أهوية بولغة خةكةون    العةر الحوضر بعد ظركر الفرؽ كالزوونوت 
كاد   وة كأ رادهو قيؿ نام ار أنبحت نبالوتطر ة الت    توت لإل  ـ بأم ةاة بؿ أة

 :اآلت  نام ال حك كه   ة  ةكؿ  تضو ت الدرا ة نام 
 ت تعريؼ  بي  القر ف الىريـ ت وكلت الدرا ة    الفةؿ اركؿ ووهية الك طية    

وف   كالوعقكؿزووع وهللركنيترو    الىتوب كال  ة كاة كأدلة  الك طية لغةن كاةط حون 
 .خ ؿ ذلؾ در  و أهويترو كةيغرو الت  ذىرت    القر ف الىريـ

الفةؿ ال و   وظوهر الك طية  بي ت  يرو الخيرية كالعدؿ كالحىوة  ـ بح  و    
كالي ر كا  تقووة كالبي ية كنرض و تفوةيؿ لىؿ وظرر وف تعوريؼ كأدلة كأكزً الوكاز ة 

 ـ ختو و   ت  ا ب قت وف خ لرو تاؾ الوظوهربيف تاؾ الوظوهر كوعو   الك طية ال
ا  راط  ـ الزفوه أك  يرو كتهللوؿ الغاك أكالفةؿ بدرا ة أ س الك طية كالت  ترتىز نا

لك طية و اة الدلة نام انتبور أف تزوكز ا بي و وعو يرو كار   ـ الةراط الو تقيـالتفريط  
 راط كؿ    دائرة اةكدخ  الةكاب نف وعو   الك طية كزودةكوعو يرو هك بو وبة خركج 

 .أك التفريط
را ة كهك نبورة نف  ووذج تطبيقية بي ت    الفةؿ ال ولث الزو ب التطبيق  لاد

القر  ية الت  تحى  نف أحد وعو    اآليوتنف الك طية    القر ف الىريـ وف خ ؿ تتبع 
وع ذىر بعض   خ ؽأك    وزوؿ ار  أك    الوعوو ت  الك طية  كاه    العبودات

  وية اةور ة و رج الك طية    الهللريعة ال ووذج ن د أهؿ الىتوب وف يركد ك ةورل كوق
  ـ خراج اةاا ك   أك تاؾ الو وهج الوحر ةراده اى أالو وهج الوبتدنة الوخولفة لوو  وع

ك   الوقوبؿ بيوف   كحتم  كاهيًالزوياة    تهللريعوتً كتىوليفً كأكوره   بةكرتً الزوياة
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أك مير و اوة وف  بوة  ـخرل  كاه ىو ت تت وم تاؾ الةكر الوهللي ة لاتيورات ار
كتحةيف أ ىورهـ كوعتقداترـ    ىؿ  لألزيوؿ ـ نرض و و رج الوعولزة   ةؿار

اد تكةؿ بً تأ يرات  ذم ذىرت الودل ال  خرلارت كىذلؾ بقية هللرائح الوزتوع الو تكيو
 .   درا ة و رزية ناوية كنقيدة ار راد كالوزتوعوت  ىرالك طية نام 

كةات إليرو وف خ ؿ الت  ت ك   ا خير اختتوت درا ت  بذىر أهـ ال توئج
كأرد ت بعدهو بعرض بعض التكةيوت الت  رأيت وف خ ؿ درا ت  لرذا   البحث

برو    الزروت الوع ية أىوديوية ىو ت أك تربكية أك  لألخذلرو أهوية  الوكضكع أفٌ 
 :كه  ىوو يا   ةإن وي

 :أك ن: ال توئج
ا خة    ىؿ وةودر ية الر ييعٌد وفركـ الك طية وف الوفوهيـ ا ةط حية الهللرن -ُ

كاد ذىر العاووه وف وف ريف ك قروه ندة تعوريؼ كااترح و تعريفون يزوع   الهللريعة
ىؿ  ية ا خرل بونتبور أف الك طية ه :)بيف تاؾ التعوريؼ كوكضكنوت الك ط

أور يةدر    أم هللأف وف هللؤكف الحيوة أ و ً ا نتداؿ كالتكازف كالوكا قة 
 ةكص كاد دلت نام وهللركنيترو   فريط ( لاةكاب الهللرن  دكف إ راط أك ت

 .الهللريعة وف القر ف كال  ة
  تعريفوترو ا ةط حية وف خ ؿ تطرا و إلم وعو   الك طية ن د أهؿ الاغة أك -ِ

تكازف بيف طر   تبيف ودل التحرر لوع   الك طية بأ رو تع   العدؿ كالحؽ كال
لتقوه وع   ىك رو ا  رو لي ت ىوو يفرورو بعض ال وس  أك   اة راط كالتفريط

تع   التهللدد    أك الرضم بولحاكؿ الك ط  كأ رو  البوطؿ    و تةؼ الطريؽ
 كالتضييؽ.

    كارةكؿكالحديث  كالفقً  كالتف ير  ناووه الاغة ب وهن نام ا تعوو ت -ّ
كتفيد  ك ط  كأك ط  كك طم  كك طف  :اهللتقواوتًكالوقوةد  بوختاؼ ةيغً ك 

  كاررهللد  ولعدؿ  كارندؿ  ار ضؿ: ىلاك طية الوتعددة  هذه ا هللتقواوت الوعو 
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البي ية الزوو ية   كأ رو بيف الزيد كالردمه  ك لخيور  الخير  ارح ف  ا  تقووةا
 وس تاؾ أكنام   كالتفريط  بيف التخفيؼ كالتطكيؿ  بيف اة راط كالوىو ية

   رو.أاتضحت وظوهر الك طية ك  ا هللتقواوت
ك أ   كاه  بولترادؼ الاغة  كالفقة  ك الك طية    التف يروعو    تعددت وظوهر -ْ

كو وحرو بولتضود كيوىف حةرهو بولترادؼ كه  تو ؿ حقيقة وظوهر الك طية 
كر ع الحرج  كا  تقووة   كالعدؿ  كالحىوة  كالي ر الرئي ية كه : الخيرية 

 كالبي ية.
 س الت  تعتبر ؾ اركترتىز وقكووترو نام بيوف تا س تقكـ نايرو ألاك طية ندة  -ٓ

و رج وحدد تتضح وف خ لً و وح الك طية كوو  كاهو يعتبر ظ ؿ كهكاه 
كوف   ك كاهن ىوف  يً وزايدة كهك وو يو ؿ الغاك أك اة راط كةكره الوتعددة بوطؿ 

 بوبً: الزرؿ  كالت طع  كالبدنة  كندـ ورانوة اوةد الهللريعة  كندـ ال ظر    أ
أك ت قيص كازحوؼ كهك وو ي وم  بولزفوه أك    تحوالوا ت كالذرائع  دا ك 

يرزع  ببً إلم: أتبوع الركل كتتبع الرخص كال قطوت  كالتك ع    ك  التفريط 
تقدير الضركرات العووة كالخوةة  كو ويرة الكااع الو حرؼ  كالتقايد ارنوم  

 .كالبعد نف الدليؿ الةحيح
كهك   كو رزً القكيـ راط الو تقيـكبيف الغاك كالتطرؼ كالتفريط تأت  وعو   الة  -ٔ

 وف   الغاك كالتفريط ى ر الوةطاحوت كالو وهج تزوذبو بيف طر يف ذويويف:أوف 
أحد  رحوة هذه الهللريعة أ رو زعات ضكابط كاكاند حت    يويؿ اة  وف إلم

كهذه الضكابط  ةت نايرو  ةكص القر ف   التفريط كأالطر يف الذويويف: اة راط 
كا ت بط و رو   كه  ى يرة كةريحة- -كاؿ كأ عوؿ ال ب  الىريـالىريـ  كأا

العاووه اكاند كضكابط ى يرة  تحقؽ التكازف    زويع الوزو ت    العقيدة  
ة الت  زوحكهذا التكازف يحقؽ الورك ة كال  العبودات  كالوعوو ت  كارخ ؽك 

وع العولـ نام زعات هذه الهللريعة تتىيؼ وع البيئوت كارز وس  وف وختاؼ أةق



219 
 

 وركر اريوـ كتعواب ارزووف.
زالة الخاؿ    الو رج الوتطرؼ أك الوفرط كذلؾ بتحقؽ التكازف كالتك ط إيوىف   -ٕ

البعد نف الغاك كالتطرؼ  الذم ي هللأ وف ندـ التزاـ  بيف الطر يف الذويويفأل
كتىكف ال توئج كخيوة نا  الفرد كالوزتوع وعوأل   ا نتداؿ    هذه الوزو ت

الت  تبعد نف   رب  الهللرؾ كال فوؽ  كالتىرؼكالتط ولكاكع    الزيا كا  حراؼ ى
 وغفرة اى كرحوتً كرضكا ً  كنفكه  كتكاع    الق كط كاليأس.

    ةالتطبيقير وهو و رج الك طية    هللريعت و ى رة ال ووذج أكوف ال توئج التم   -ٖ
 ف الىريـ نوكوون كىذا برز و بعض تاؾ اردلة وف القر أوختاؼ وزو ت الحيوة  

  ـ بعض ال ووذج وف ال  ة الوطررة بوختاؼ أ كانرو الت  تدؿ نا  ك طية اة
كدنكتً   كوعوو تً  كأخ اً  كنبودتً     نقيدتً - -كةوحب الر ولة
 كك طية ا وة.

ب وه الوزتوع كبولفرـ الةحيح لاك طية أة تأ يرهو العويؽ    نقيدة ك ىر لاك طي -ٗ
  كندـ الخركج نايرو  كالبعد نف البدع كا بتداع ة لتزاـ بولىتوب كال  يؤدم إلم ا

   الديف  الذم يضبطً الفرـ الةحيح لوع م التهللدد كالتي ير  كضبط اكاندهوو  
وف أزؿ الدكاـ كا  تورار نام الطونوت  وف مير ىاؿ ك  واؿ  كا  تقرار 

قوه برو إلم العول   ك بذ ال ف   كالردكه الكزدا    كوزوهدة ال فس  كا رت
 التعةب لارأم أك الوذهب  كاحتراـ اآلخر.

كوف الحاكؿ العواية كالك وئؿ التطبيقية لو رج الك طية ك بذ الغاك كالتفريط هك   -َُ
خكؼ   بو وت وؿ الطكن  الفردم كالزوون  لهللعوئر اة  ـ وف مير إىراه ك 

ديف كال فكس كارنراض كاروكاؿ  كا تهللور الوحبة  كت وو  الوكدة كال قة    وة ال
وف ا نتداه كا بتداع كةهدار  كحفظ الحقكؽ كأداههو كالتزاـ الكازبوت  كا تهللور 
الكن  كالفرـ الةحيح لألحداث كالكاوئعأل بولتفريؽ  عوة اروف كال  ـ كا  تقرار  

 كتعظيـ الحؽ كالعاـ بفقً الخ ؼ كا خت ؼ  دابً.
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فو د كترتيبرو ح ب اركلكيوت الهللرنية كضبط القيـ ضبط وفرـك الوةولح كالو -ُُ
 ارةاية كالداخاية نف حضورة اة  ـ  ككضكح كز ه وحددات كضكابط ارور

  ر  نف الو ىر.لبولوعركؼ كا
كوف  وور الك طية كتطبيقرو ىو رج حيوة تحوؿ الو ؤكلية كالقيوـ برو نام   -ُِ

براز رص نام تحبيبً لاغير  اة  ـ    أح ف ةكره كالح كزررو الةحيح كاا
تفعيؿ ا زترود الزوون     إيزود حاكؿ لاو وئؿ   يودة الحكار بورل  ة   

 .بور  ة كتفعياً داخايو     ار رة كالودر ة كالو زد كميرهو
  تتحقؽ الهللرودة نام العولويف إ  بتو ؿ      اة  ـ  ك الك طية   تكزد إ -ُّ

يً بأني رـ الخيرية  كالعدؿ     كااع الك طية    تزوع حرى  يرل ال وس  
 الحيوة.

   يوىف إرزوع اروة إلم ك طيترو إ  تحت وظاة حىـ إ  و  نودؿ. -ُْ
   ير ع اى الهللقوه نف البهللرية وولـ ترزع اروة إلم ك طيترو.  -ُٓ

 ثانيًا: التوصيات.
لت  وف أهـ التكةيوت الت  أحببت أف أكة  برو الزروت الوع ية لتخفيؼ الوعو وة ا

براز الةكرة الوهللراة لك طية   خةكةون ا   وية و رو تعو يرو الوزتوعوت اليـك كاا
 :وـ مير الو اوة وو يأت ار ـ لدل  اة

 أكةم    يئرو كح  رو الو وهج التعايوية  ىوروف أهـ و وبر مرس الوعتقدات كار -ُ
كالت  وف خ لرو    رج الك طية    الو وهج الدرا يةكزارة التربية كالتعايـ بتعويؽ و

رهوب لع ؼ كاةي هللئ الفرد    بيئة درا ية وعتدلة تحب ال  ـ كالكئوـ كت بذ ا
 .بهللتم ك وئاً كةكره

لورهللديف كهك وو وف الك وئؿ الوعطاة إ  وو  در و رو دكر الخطبوه كالكنوظ كا -ِ
 رهللود بتأهيؿ ىكادر تحوؿ الفرـ الوتكازف كالوعتدؿ نفكاوؼ كاة كة  بً كزارة ار

 .ة الوقيتة و روا   ـ بعيدان نف الحزبي
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تعتبر الزووعوت كوراىز البحكث ا   وية وف أهـ الوؤ  وت الت   بد أف تهللزع  -ّ
البوح يف    هذا الوزوؿ كنقد الدكرات ككرش العوؿ الت  تعىس الكن  ال ايـ 

كوف خ لرو يتـ ال هللر    ك وئؿ ا  تر ت الوتعددة كترزوة وو يوىف   لإل  ـ
كىذلؾ نف الةكرة     ـتافة نف و وهج ك طية اةترزوتً باغوت العولـ الوخ
 .كةحوبتً الىراـ - -ال وكذزية لر كل و وحود

دكلة ىو ت كنام  رهوبية    أمنووؿ اةاووه كأئوة ا  توه    و واهللة اردكر الع -ْ
 ـلإل  كودل البراهة   ار الفتوكل كال هللرات برذا الخةكصةداا أم طوئفة ىو ت ك 

 .و رو
  ـ الح يؼ كو رج الك طية بيف أب وه دكره الوروكؽ    مرس وبودئ اة ن ـلإل -ٓ

بؿ     و  وه وف أن و و العرب  كاةا وة كميرهـ أك إ  ودهـ كهك وو لو 
كبذلؾ  كة  كزارة ا ن ـ   ةكرة الخافوه كالفوتحيف كالعاووهتطوكؿ إلم تهللكيً 

لك طية  ةنة بعوؿ براوج وخةةكالو وك  كالوقركهةبهللتم ك وئارو الورئية 
ىذا   ب ت بهللىؿ دكرم كا تضو ة العاووهوؤتورات أك وقو  كاه  دكات أك    ـاة

 .ث براوج كو ا  ت تخدـ هذا الفىر   ب
وقؿ ك  يخاك وف ال قد كهذا زرد ال  خ ص    القكؿ كالعوؿ أ أؿ اةكاى

 .ؽاى الرداية كالتك ي ف   أؿكلى  كا نتراض
 كاى وف كراه القةد    
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 فيرس اآليات القرآنية

 الصفحة رقميا اآلية     م
 شقرة افػوُتي

ُ.  

 َ َكو افُصِّ
َِ  اَط ادُْقَتِؼقَؿ[]اْه

ٔ 

ُّّ ُّّ
 ُّٓ 

ُّٓ ُّٖ
 ُِّ  

َُّ 

ًَ َظَؾْقِفْؿ[  .ِ ـَ َأْكَعْؿ اَط افَِّذُ َ
َِ [ 7 138 

وفَِّغ[  .ّ َٓ افضَّ  ُّٗ ٕ ]َؽْرِ ادَْغُضقِا َظَؾْقِفْؿ َو
 سورة البقرة

ْ.  

َؽِي إِ ِّ َجوِظٌؾ ِِف إَْرِق َخؾِقَػًي َؿوُفقا 
]َوإِْذ َؿوَل َر فَؽ فِْؾَؿاَلئِ

ـُ كُ  ََ َوَكْح َمو َِّ ْقِػُؽ اف َُ َُ ؾِقَفو َو ْػِق ُُ ـْ  َعُؾ ؾِقَفو َم َك َأَ ْ َِ َقوُِّح  َِحْؿ

ْعَؾُؿقَن[ َُ  َٓ ُس َفَؽ َؿوَل إِ ِّ َأْظَؾُؿ َمو  َِّ  َوُكَؼ

َّ ْْ 

ْؼُتُؾقَن[  .ٓ َُ ْ ُتْؿ َوَؾِوُؼًو  ذَّ ـَ  131 ٕٖ ]َؾَػِوُؼًو 

ٔ.  
 افـَّ 
ًِ ٍَ َوَؿوَف  افـََّدوَرى َظَذَ ََشْ

ًِ ًِ اْفَقُفقُد َفْقَق َدوَرى ]َوَؿوَف

]ٍَ  اْفَقُفقُد َظَذ ََشْ
ًِ  َفْقَق

113 616 

تَُفْؿ [  .ٕ تَّوَِع ِمؾَّ َُ َٓ افـََّدوَرى َحتَّك  َُْوََض َظـَْؽ افَقُفقُد َو ـْ   13 161 ]َوَف

ٖ.  
وُكقا َظَؾْقَفو ُؿْؾ ّلِل ادَ  ـَ ـْ ِؿْوَؾتِِفُؿ افَّتِل  ُهْؿ َظ َّٓ ُ  َوادَْغِوُا ] َمو َو ْؼِ

اٍط ُمْقَتِؼقٍؿ[ َ
َِ َُ إَِػ  َشو َُ ـْ  ي َم

َِ
 ٗ ُِْ َهْ

ٗ.  
وُكقا  ـَ ـْ ِؿْوَؾتِِفُؿ افَّتِل  ُهْؿ َظ َّٓ ـَ افـَّوِس َمو َو َُ ِم َػَفو ]َشَقُؼقُل افقف

 َ
َِ َُ إَِػ  َشو َُ ـْ  ي َم

َِ
ُ  َوادَْغِوُا َهْ اٍط َظَؾْقَفو ُؿْؾ ّلِل ادَْؼِ

ُِْ ُّ ُْ 
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 [ُمْقَتِؼقؿٍ 

َُ.  

ًي َوَشًطو[ ْؿ ُأمَّ ـُ َؽ َجَعْؾـَو
َذفِ ـَ  ]َو

ُّْ 

ِ ٗ َُ 
ُُ ُْ 
ٕٓ ٖٓ 
ُُّ ُّٓ 

ََ َظَذ افـَّوِس [  .ُُ ا ََ  ُِ ُّْ ] فَِتُؽقُكقا ُصَف
ا ٌ[  .ُِ ًَ ُشقُل َظَؾْقُؽْؿ َصِفق ُؽقَن افوَّ َُ  ُٓ ُِ ُّْ ]َو

ُّ.  
ُشقَل ]َوَمو َجَعْؾـَو ا تَّوُِع افوَّ َُ ـْ  َّٓ فِـَْعَؾَؿ َم ًَ َظَؾْقَفو إِ ـْ ـُ فِؼْوَؾَي افَّتِل 

ًْ َفَؽوَِرًة  ...[ وَك ـَ ـَْؼؾُِى َظَذ َظِؼَوْقِف َوإِْن  َُ ـْ  َّ  ُٓ ُّْ ِِّم

ُْ.  
ََ َظَذ افـَّوِس  ا ََ ًي َوَشًطو فَِتُؽقُكقا ُصَف ْؿ ُأمَّ ـُ َؽ َجَعْؾـَو

َذفِ ـَ ]َو

ا ٌ[ ًَ ُشقُل َظَؾْقُؽْؿ َصِفق ُؽقَن افوَّ َُ  ِٓ ُٓ ُّْ َو
ْٖ 

َـّوس]و  .ُٓ ََ َظَذ اف ا ََ ًي َوَشطًو فِتَُؽقُكقا ُصَف ْؿ ُأمَّ ـُ َذفَِؽ َجَعْؾـَو ـَ  َ11 ] ُّْ ُِٓ 

ُٔ.  
َى َوْج  َؼؾف َُ َْ َكَوى  َُْوَضوَهو َؾَقلِّ ]َؿ  َؾَؾـَُقفَِّقـََّؽ ِؿْوَؾًي 

َِ َت ِفَؽ ِِف افقَّ

َِ احَلَواِم[  ٗ ُْْ َوْجَفَؽ َصْطَو ادَْقِج

اِ [  .ُٕ ْرَ  ]َؾوْشَتوُِؼقْا اخْلَ
148 51 

ُٖ.  

تَِى َظَؾْقُؽُؿ افِؼَدوُص ِِف ] ـُ َََمـُقا  ـَ  و افَِّذُ َ و َأهف  افَؼْتَذ احُلوف  ِوحُلوِّ َُ

َووٌع  ُِّ ٌَ َؾو ـْ َأِخقِف ََشْ ـْ ُظِػَل َفُف ِم  َوإُْكَثك  ِوُْٕكَثك َؾَؿ
َِ َُ  ِوفَعْو َوافَعْو

ـِ  ٌي َؾَؿ ُؽْؿ َوَرْْحَ ـْ َر ِّ ِػقٌػ ِم َؽ ََّتْ
ٌَ إَِفْقِف  ِنِْحَقوٍن َذفِ  ِودَْعُووِف َوَأَدا

ََ َذفَِؽ َؾَؾُف َظَذ  ى َ ْع ََ  [اٌا َأفِقؿٌ اْظَت

ُٕٖ 

ُْٕ ُٕٔ
 ُٕٔ 

ُٕٕ  
ُٕٖ 

ا ]  .ُٗ َوَك َخْرً َُ  ُٓ َُٖ [ إِن 

َِ.  
ـَ ] َقوُم  تَِى َظَؾْقُؽُؿ افدِّ ـُ َََمـُقا  ـَ  و افَِّذُ َ و َأهف ـْ َُ ـَ ِم تَِى َظَذ افَِّذُ ـُ َت 

 [َؿْوؾُِؽْؿ َ
ُّٖ 

ُٕٓ ُٖٓ
 ُٕٓ 
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َقوُم  َ  ]  .ُِ تَِى َظَؾْقُؽُؿ افدِّ  ُِٔ َُٔ ُّٖ [ـُ
 َُٔ ُْٖ [أىيَّووون وٍَّعديكدىاتو ]  .ِِ
َُ  ُِؽُؿ افُعْْسَ [  .ِّ ِوُ ُُ  َٓ َُ اّللُ  ُِؽُؿ افُقْْسَ َو ِوُ ُُ  [ ُٖٓ ٔٗ ُٕ 

ِْ.  

ـَ ] ى فِؾـَّوِس َوَ قِّـَوٍ  ِم ًَ ََُن ُه َصْفُو َرَمَضوَن افَِّذي ُأْكِزَل ؾِقِف افُؼْو

ََ ِمـْؽُ  ـْ َصِف ى َوافُػْوَؿوِن َؾَؿ ََ وَن اَُل ـَ ـْ  ْفَو َؾْؾَقُدْؿُف َوَم ُؿ افشَّ

 َٓ َُ اّللُ  ُِؽُؿ افُقْْسَ َو ِوُ ُُ وٍم ُأَخَو  َُّ ـْ َأ ٌة ِم ََّ َمِوًُضو َأْو َظَذ َشَػٍو َؾِع

ْؿ  ـُ ا ََ وا اّلَل َظَذ َمو َه ُ َة َوفُِتَؽزِّ ََّ َُ  ُِؽُؿ افُعْْسَ َوفُِتْؽِؿُؾقا افِع ِوُ ُُ

َُْشُؽُوونَ  ُؽْؿ   [َوَفَعؾَّ

ُٖٓ ُّٔ 

ِٓ.  
اِع إَِذا ] ََّ ِـّل َؾنِ ِّ َؿِوٌُى ُأِجقُى َدْظَقَة اف َوإَِذا َشَلَفَؽ ِظَووِدي َظ

ونَ  َُ ْوُص َُ ُفْؿ   [َدَظوِن َؾْؾَقْقَتِجقُوقا ِ  َوْفُقْمِمـُقا ِِّب َفَعؾَّ
ُٖٔ ُْٖ 

َفُث   .ِٔ َواِم الرل  ُِٔ ُٕٓ ُٕٖ إََِل ىَِساِئُمْ [ ]ُأِحلل َلُمْ  َلْوَلَة الصِّ

ِٕ.  
[ ِِ ـَ اخَلْق ُِ إَْ َقُض ِم َ َفُؽُؿ اخَلْق َتَوغَّ َُ ُ قا َحتَّك  ُؾقا َواْرَ ـُ َو

ْقؾِ  َقوَم إَِػ افؾَّ فقا افدِّ ـَ افَػْجِو ُثؿَّ َأَِت  [إَْشَقِد ِم
ُٖٕ ُّٔ 

ِٖ.  
 َٓ وا إِنَّ اّللَ  َُ ْعَت َُ  َٓ َؼوُُِؾقَكُؽْؿ َو ُُ ـَ  ]َوَؿوُُِؾقا ِِف َشوِقِؾ اّللِ افَِّذُ

] ـَ ُ
َِ  ُُيِىف ادُْعَت

َُٗ َْ 

ِٗ.  

ْؽَوُهقا َصْقًئو ] َُ ْوٌه َفُؽْؿ َوَظَقك َأْن  ـُ تَِى َظَؾْقُؽُؿ افِؼَتوُل َوُهَق  ـُ

ْعَؾُؿ َوُهَق َخْرٌ َفُؽْؿ َوَظَقك أَ  َُ وفقا َصْقًئو َوُهَق َرٌّ َفُؽْؿ َواّللُ 
ْن ُُتِ

ْعَؾُؿقنَ  َُ  َٓ  [َوَأْكُتْؿ 

ُِٔ ُٕٖ ُٕٖ 

َّ.  

[ ٌَّ وٌِر َوَص ـَ ْفِو احَلَواِم ِؿَتوٍل ؾِقِف ُؿْؾ ِؿَتوٌل ؾِقِف  ـِ افشَّ ْقَلُفقَكَؽ َظ َُ

ْػوٌ  ـُ ـْ َشوِقِؾ اّللِ َو َزُ  َظ ـْ ِف ِمـُْف َأ
َِ احَلَواِم َوإِْخَواُج َأْهؾِ  ِِف َوادَْقِج

َؼوُُِؾقَكُؽْؿ َحتَّك  ُُ َزاُفقَن  َُ  َٓ ـَ افَؼْتِؾ َو َزُ ِم ـْ ََ اّلِل َوافِػْتـَُي َأ ِظـْ

ـْ ِدُـِِف  ْد ِمـُْؽْؿ َظ
َِ
َُ ْو َُ ـْ  ـْ ِدُـُِؽْؿ إِِن اْشَتَطوُظقا َوَم ْؿ َظ ـُ و ُودف َُ

ُِٕ ُٕٖ 
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ًْ َوُهقَ  وؾٌِو  َؾَقُؿ  [.   ـَ

َـّ  ِودَْعُووِف ]  .ُّ َـّ ِمْثُؾ افَِّذي َظَؾْقِف  َُٗ ِِٖ [َوََلُ
اَلِة افُقْشَطك َوُؿقُمقا ّلِل َؿوكِتَِغ[  .ِّ َؾَقاِ  َوافدَّ  ْٖ ُٓ ِّٖ ]َحوؾُِظقا َظَذ افدَّ

ّّ.  
ثَِرًة ] ـَ ْؼِوُق اّلَل َؿْوًضو َحَقـًو َؾُقَضوِظَػُف َفُف َأْضَعوًؾو  ُُ ـْ َذا افَِّذي  َم

ْوَجُعقنَ  ُُ ُِ َوإَِفْقِف  ْوُق َُ ْؼوُِض َو َُ  [َواّللُ 
ِْٓ ُّْ 

ّْ.  

تَ ] َُ ُؼقُم افَِّذي  َُ َت  ـَ  َّٓ ُؼقُمقَن إِ َُ  َٓ َ و  ُؾقَن افوِّ ـُ ْل َُ ـَ  َخوَُّطُف افَِّذُ

َ و َوَأَحؾَّ اّللُ  َت افَوْقُع ِمْثُؾ افوِّ ُْؿ َؿوُفقا إِكَّ ـَ اَدسِّ َذفَِؽ  َِلَّنَّ ْقَطوُن ِم افشَّ

ِف َؾوْكَتَفك َؾَؾُف َمو َشَؾَػ  ـْ َر ِّ ُه َمْقِظَظٌي ِم ََ ـْ َجو َ و َؾَؿ َم افوِّ افَوْقَع َوَحوَّ

ـْ َظوَد َؾُلوَفئَِؽ  َأْصَحوُا افـَّوِر ُهْؿ ؾِقَفو  َوَأْمُوُه إَِػ اّلِل َوَم

ونَ  َُ
 [َخوفِ

ِٕٓ ُِٗ 

ّٓ.  
ا  َْ ُأوِِتَ َخْرً ْمَ  احِلْؽَؿَي َؾَؼ ُُ ـْ  َُ َوَم َشو َُ ـْ  ْمِِت احِلْؽَؿَي َم ُُ [

ثًِرا[  ـَ
ِٔٗ ّٔ 

ّٔ.  

ِف َوادُ  ـْ َر ِّ ُشقُل  َِت ُأْكِزَل إَِفْقِف ِم ـَ افوَّ َم ََ ـَ  ِوّلِل ] َم ََ ؾٌّ  ـُ ْمِمـُقَن 

ـْ ُرُشؾِِف َوَؿوُفقا َشِؿْعـَو   ِم
ٍَ ُ  َ ْغَ َأَح َٓ ُكَػوِّ ُتوِِف َوُرُشؾِِف  ـُ َؽتِِف َو

َوَماَلئِ

ـَو َوإَِفْقَؽ ادَِدُر[  َوَأَضْعـَو ُؽْػَواَكَؽ َر َّ

ِٖٓ ّٓ ُّْ 

َؽؾُِّػ اّللُ  .ّٕ ُُ  َٓ َّٓ ُوْشَعَفو[]  ّْ ِٖٔ  َكْػًقو إِ

ّٖ.  

 ًْ َتَقَو ـْ ًْ َوَظَؾْقَفو َمو ا َقَو ـَ و َمو  َّٓ ُوْشَعَفو ََلَ َؽؾُِّػ اّللُ َكْػًقو إِ ُُ  َٓ [

َت  ـَ ا  ً َْ
ِؿْؾ َظَؾْقـَو إِ َٓ َُتْ ـَو َو َماِخْذَكو إِْن َكِققـَو َأْو َأْخَطْلَكو َر َّ ُُ  َٓ ـَو   َر َّ

ـَو  ِِف َواْظُػ  َٓ َضوَؿَي َف ْؾـَو َمو  ؿِّ َٓ ُُتَ ـَو َو ـْ َؿْوؾِـَو َر َّ ـَ ِم ْؾَتُف َظَذ افَِّذُ َْحَ

] ـَ َكو َظَذ افَؼْقِم افَؽوؾِِوُ َكو َؾوْكُُصْ َٓ ًَ َمْق ـَو َأْك  َظـَّو َواْؽِػْو َفـَو َواْرَْحْ

ِٖٔ َٕ 

ّٗ.  
َؽؾُِّػ اّللُ َكػْ  ُُ  َٓ [ ًْ َتَقَو ـْ ًْ َوَظَؾْقَفو َمو ا َقَو ـَ و َمو  َّٓ ُوْشَعَفو ََلَ ًقو إِ

َماِخْذَكو  ...  [ ُُ  َٓ ـَو   َر َّ
ِٖٔ ْٕ ٕٓ 
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ََ اّللِ اإِلْشاَلُم[  .َْ ـَ ِظـْ ُ َِّ  ّٗ ُٗ ]إِنَّ اف
ُْ.  [ ُ قَِّغ َشوِقٌؾ َذفَِؽ  َِلَّنَّ  ُٓٗ ٕٓ [ْؿ َؿوُفقا َفْقَس َظَؾْقـَو ِِف إُمِّ

ِْ.  
ـَْفْقَن  َُ ْلُمُووَن  ِودَْعُووِف َو َُ ُظقَن إَِػ اخَلْرِ َو َْ َُ ٌي  ـْ ِمـُْؽْؿ ُأمَّ ]َوْفَتُؽ

ـِ ادُـَْؽِو َوُأوَفئَِؽ ُهُؿ ادُْػؾُِحقَن[  َظ
َُْ ّٓ 

ّْ.  
ـِ  ـَْفْقَن َظ َُ ْلُمُووَن  ِودَْعُووِف َو َُ ًْ فِؾـَّوِس  ٍي ُأْخِوَج ـُْتْؿ َخْرَ ُأمَّ ـُ [

 ادُـَْؽِو[
َُُ ِٓ ّٓ 

ؾـَّوسِ ]  .ْْ
ًْ فِ ٍي ُأْخِوَج ـُْتْؿ َخْرَ ُأمَّ  ُّٓ َُُ [ـُ

ْٓ.  [ ََ ـَ  و افَِّذُ َ و َأهف َ وَُ ُؾقا افوِّ ـُ ْل َُ  َٓ  ُّٗ َُّ [ َمـُقا 

ْٔ.  
َؿَقاُ   ُؽْؿ َوَجـٍَّي َظْوُضَفو افقَّ ـْ َر ِّ ]َوَشوِرُظقا إَِػ َمْغِػَوٍة ِم

ْ  فِْؾُؿتَِّؼَغ[ ََّ  َوإَْرُق ُأِظ
ُّّ ْٔ 

ْٕ.  

ْؿ َوفَقْ ] ًَ ََلُ ـْ
ـَ اّللِ فِ ـْ  َؾوَِت َرْْحٍَي ِم قا ِم ْكَػضف َٓ ًَ َؾظًّو َؽؾِقَ  افَؼْؾِى  ـْ ـُ

 ًَ ْؿ َوَصوِوْرُهْؿ ِِف إَْمِو َؾنَِذا َظَزْم َحْقفَِؽ َؾوْظُػ َظـُْفْؿ َواْشتَْغِػْو ََلُ

ِـّؾِغَ  ْؾ َظَذ اّللِ إِنَّ اّللَ ُُيِىف ادُتََق َـّ  [َؾتََق

ُٓٗ ََِ 

ْٖ.  

َْ َشِؿَع اّلُل ؿَ ] َُ َفَؼ ـُ َأْؽـَِقو ـَ َؿوُفقا إِنَّ اّلَل َؾِؼٌر َوَكْح ْقَل افَِّذُ

ََ  َِغْرِ َحؼن َوَكُؼقُل ُذوُؿقا َظَذاَا  َشـَْؽُتُى َمو َؿوُفقا َوَؿْتَؾُفُؿ إَْكوَِقو

 [احَلِوُِؼ 

ُُٖ 
ُْْ 
 

ْٗ.  
َٓ ُأِضقُع َظَؿَؾ ظَ ] ْؿ َأ ِّ  ُ ْؿ َرَبف ٍو َأْو َؾوْشَتَجوَا ََلُ ـَ ـْ َذ وِمٍؾ ِمـُْؽْؿ ِم

 [ُأْكَثك
ُٗٓ ُٖٗ 

 سورة النساء

َٓ.  
َتُكُؽْؿ َذفَِؽ َأْدَكك ] ُْ ًْ َأ ًة َأْو َمو َمَؾَؽ ََ ُفقا َؾَقاِح

َِ ْع َُ  َّٓ َؾنِْن ِخْػُتْؿ َأ

ُعقُفقا َُ  َّٓ  [َأ
ّ ُُٗ 
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ُٓ.  
وَ ] َُ َّو  َجوِل َكِدقٌى ِِّم َّو فِؾوِّ  َكِدقٌى ِِّم

َِ اِن َوإَْؿَوُ قَن َوفِؾـَِّقو ََ
َك افَقافِ

ُثَو َكِدقًوو َمْػُووًضو ـَ َّو َؿؾَّ ِمـُْف َأْو  اِن َوإَْؿَوُ قَن ِِّم ََ
َوَك افَقافِ َُ] 

ٕ ُٖٖ 

ِٓ.  

َـّ ] وا َظَؾْقِف َُ ُؽْؿ َؾوْشَتْشِف
ـْ كَِقوئِ ْلَُِغ افَػوِحَشَي ِم َُ ِِت  َأْرَ َعًي  َوافالَّ

َـّ ادَْقُ  َأْو  وُه َتَقؾَّ َُ َـّ ِِف افُوُققِ  َحتَّك  وا َؾَلْمِقُؽقُه َُ ِمـُْؽْؿ َؾنِْن َصِف

َـّ َشوِقاًل[  َجَْعَؾ اّللُ ََلُ

ُٓ ُُٖ 

ّٓ.  
وَ و َوَأْصَؾَحو َؾَلْظِوُضق] َُ و َؾنِْن  ْلَُِقوَِّنَو ِمـُْؽْؿ َؾَآُذوُُهَ َُ َذاِن  ا َوافؾَّ

اً و َرِحقًت  قَّ َُ وَن  ـَ  [َظـُْفَت إِنَّ اّللَ 
ُٔ ُُٖ 

ْٓ.  
َّٓ َأْن ] ُؾقا َأْمَقاَفُؽْؿ َ ْقـَُؽْؿ  ِوفَووضِِؾ إِ ـُ ْل َُ  َٓ َََمـُقا  ـَ  و افَِّذُ َ و َأهف َُ

ْؼُتُؾقا َأْكُػَقُؽْؿ إِنَّ اّللَ َُ  َٓ َواٍق ِمـُْؽْؿ َو َُ ـْ  وَرًة َظ وَن  ُِؽْؿ  َُُؽقَن ِ َ ـَ

 [َرِحقًت 

ِٗ ُِٗ 

ٓٓ.  
ـْ  ْمِ  ِم ُُ َضوِظْػَفو َو ُُ َُُؽ َحَقـًَي  ٍة َوإِْن  ْظؾُِؿ ِمْثَؼوَل َذرَّ َُ  َٓ ]إِنَّ اّللَ 

ْكُف َأْجًوا َظظِقًت[ َُ  َف
َْ ْٕ 

ٓٔ.  
َُُؽ  ٍة َوإِْن  ْظؾُِؿ ِمْثَؼوَل َذرَّ َُ  َٓ ـْ  ]إِنَّ اّللَ  ْمِ  ِم ُُ َضوِظْػَفو َو ُُ َحَقـًَي 

ْكُف َأْجًوا َظظِقًت[ َُ  َف
َْ ٕٔ 

ا ]  .ٕٓ ًَ
َـُّؿ َخوفِ ُه َجَف ُُ ا َؾَجَزا ًَ ْؼتُْؾ ُمْمِمـًو ُمتََعؿِّ َُ ـْ   َُِ ّٗ [111َوَم

ًْ َظَذ ادُْمِمـَِغ ـَِتوً و َمقْ ]  .ٖٓ وَك ـَ اَلَة  وإِنَّ افدَّ ًُ  ُٔٓ َُّ [ُؿق

ٓٗ.  
ـٌ َؾُلوَفئَِؽ ] ٍو َأْو ُأْكَثك َوُهَق ُمْمِم ـَ ـْ َذ وِ  ِم وحِلَ ـَ افدَّ ْعَؿْؾ ِم َُ ـْ  َوَم

ْظَؾُؿقَن َكِؼًرا ُُ  َٓ ُخُؾقَن اجَلـََّي َو َْ َُ] 
ُِْ ُٖٗ 

َٔ.  
[ َِ َٓ َٓ إَِػ َهُم ُُْضؾِِؾ اّللُ ُمَذْ َذ َِغ َ ْغَ َذفَِؽ  ـْ   َوَم

َِ َٓ َٓ إَِػ َهُم َو

ََ َفُف َشوِقاًل  ـْ َ ِ  [َؾَؾ
ُّْ ُّْ 

ُٔ.  
ُؿقا َ ْغَ اّللِ ] َػوِّ ُُ وَن َأْن  َُ ِوُ ُُ ْؽُػُووَن  ِوّللِ َوُرُشؾِِف َو َُ ـَ  إِنَّ افَِّذُ

ـُ  َِوْعٍض َوَكْؽُػُو  َِوْعٍض  ُؼقُفقَن ُكْمِم َُ وَن َأْن َوُرُشؾِِف َو َُ ِوُ ُُ َو
َُٓ ُّْ 
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تَِّخُذوا َ ْغَ َذفَِؽ َشوِقاًل  َُ] 

ِٔ.  
 َّٓ َُُؼقُفقا َظَذ اّللِ إِ  َٓ ْغُؾقا ِِف ِدُـُِؽْؿ َو َُ  َٓ و َأْهَؾ افؽَِتوِا  َُ [

]  احَلؼَّ
ُُٕ 

َٗ َٗ 
ُٗ ٕٗ 

 سورة المائدة

ّٔ.  
 ًُ ًُ َظَؾْقُؽْؿ كِْعَؿتِل َوَرِضق ًُ َفُؽْؿ ِدُـَُؽْؿ َوَأَْتَْؿ َؿْؾ ـْ ]افَقْقَم َأ

 َفُؽُؿ اإِلْشاَلَم ِدُـًو [
ّ ُِٔ 

ْٔ.  

ُؿ اخِلـِْزُِو َوَمو ُأِهؾَّ فَِغْرِ ] ُم َوحَلْ ََّ ًْ َظَؾْقُؽُؿ ادَْقَتُي َواف َم اّلِل  ِِف  ُحوِّ

َّٓ َمو  ُوُع إِ َؾ افقَّ ـَ ُي َوافـَّطِقَحُي َوَمو َأ َُ دِّ ْقُؿقَذُة َوادَُسَ
َوادُـَْخـَِؼُي َوادَ

ِم َذفُِؽْؿ  َٓ ْقَتْؼِقُؿقا  ِوَْٕز َُ ْقُتْؿ َوَمو ُذ َِح َظَذ افـفُدِى َوَأْن  َـّ َذ

 [ؾِْقٌؼ 

ّ ُْٖ 

ٔٓ.  
ِذيَن ُأوُتوا الِمَتاَب ِحلٌّ َلُمْ  ]الَوْوَم ُأِحلل َلمُ  وَِّباُت َوَطَعاُم الل ُ  الطل

 َوَطَعاُمُمْ  ِحلٌّ ََلُْ [
ٓ 

ُّٖ 
 

ـْ َحَوٍج [  .ٔٔ َُ اّللُ فَِقْجَعَؾ َظَؾْقُؽْؿ ِم ِوُ ُُ  ّٕ ٔ ]َمو 

ٕٔ.  

اِمغَ  قُكقا َؿقَّ ـُ َََمـُقا  ـَ  و افَِّذُ َ و َأهف َُ [ َٓ ِِ َو ََ  ِوفِؼْق ا ََ  ّللِ ُصَف

ُفقا ُهَق َأْؿَوُا فِؾتَّْؼَقى 
َِ ُفقا اْظ َِ ْع َُ  َّٓ ِوَمـَُّؽْؿ َصـََآُن َؿْقٍم َظَذ َأ َجْ

ْعَؿُؾقَن[ َُ َُُّؼقا اّللَ إِنَّ اّللَ َخوٌِر  َِت   َوا

ٖ ٓٗ 

ٖٔ.  
ِوَمـَُّؽْؿ َصـََآُن َؿْقٍم َظَذ  َٓ َجْ ُفقا ُهَق َأْؿَوُا ] َو َِ ُفقا اْظ َِ ْع َُ  َّٓ َأ

 فِؾتَّْؼَقى [
ٖ ٓٗ 

ٔٗ.  [ ًِ هُ  َوَؿوَف ُُ َُ اّللِ َوَأِحوَّو ـُ َأْ ـَو  ُْٕ ُٖ [ افَقُفقُد َوافـََّدوَرى َكْح

َٕ.  

ـْ ] َّ ُ ُؽْؿ  ُِذُكق ُِؽْؿ َ ْؾ َأْكُتْؿ َ َؼٌ ِِّم َعذِّ ُُ َُ ُؿْؾ َؾؾَِؿ  َشو َُ ـْ  َ
ْغِػُو دِ َُ َخَؾَؼ 

َتَواِ  َوإَْرِق َوَمو َ ْقـَُفَت َوإَِفْقِف  َُ َوّلِل ُمْؾُؽ افقَّ َشو َُ ـْ  ُا َم َعذِّ ُُ َو

 [ادَِدرُ 

ُٖ ُْٕ 
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ُٕ.  
َت َؿَتَؾ  ـْ َؿَتَؾ َكْػًقو  َِغْرِ َكْػٍس َأْو َؾَقوٍد ِِف إَْرِق َؾَؽَلكَّ ُف َم ]َأكَّ

ِقًعو[اف ًَ  ـَّوَس 
ِّ ّٔ 

ـْ  ]  .ِٕ ائِقَؾ َأكَُّف َم تَوْـَو َظَذ َ ـِل إِْْسَ ـَ ـْ َأْجِؾ َذفَِؽ   ََِ ِّ [111ِم

ّٕ.  

ْقَعْقَن ِِف إَْرِق ] َُ ـَ ُُيَوِرُ قَن اّلّلَ َوَرُشقَفُف َو َت َجَزاَ افَِّذُ إِكَّ

َؼتَُّؾق ُُ ـْ ِخالٍف َؾَقوًدا َأن  هِْؿ َوَأْرُجُؾُفؿ مِّ
َِ
ُْ َؼطََّع َأ ُُ ُوقْا َأْو  َدؾَّ ُُ ْا َأْو 

ْؿ ِِف أِخَوِة  ْكَقو َوََلُ َف ْؿ ِخْزٌي ِِف اف ـَ إَْرِق َذفَِؽ ََلُ ـَػْقْا ِم ُُ َأْو 

 [َظَذاٌا َظظِقؿ

ّّ َُٖ ُُٖ 

ْٕ.  

َتْوـَو َظَؾْقِفْؿ ] ـَ ؾِقَفو َأنَّ افـَّْػَس  ِوفـَّْػِس َوافَعْغَ  ِوفَعْغِ َوإَْكَػ َو

ـْ  ََ ِؿَدوٌص َؾَؿ ِـّ َواجُلُوو َـّ  ِوفقِّ  ِوَْٕكِػ َوإُُذَن  ِوُُٕذِن َوافقِّ

ْ َُيُْؽْؿ  َِت َأْكَزَل اّلُل َؾُلوَفئَِؽ ُهُؿ  ـْ َق وَرٌة َفُف َوَم ػَّ ـَ َ   ِِف َؾُفَق  ََّ َد َُ

 [قنَ افظَّودُِ 

ْٓ ُّٕ 

 ُٕٕ ْٓ [افـَّْػَس  ِوفـَّْػسِ ]  .ٕٓ

ٕٔ.  
هِْؿ َوُفِعـُقا  َِت َؿوُفقا َ ْؾ ]

َِ
ُْ ًْ َأ َُ اّللِ َمْغُؾقَفٌي ُؽؾَّ َُ  افَقُفقُد 

ًِ َوَؿوَف

 َُ َشو َُ ْقَػ  ـَ ـِْػُؼ  ُُ اُه َمْوُققَضَتوِن  ََ َُ] 
ْٔ ُْْ 

ٕٕ.  
قا ] ـُ ـَ َأْرَ َمـُقا افَقُفقَد َوافَِّذُ

ََ ـَ  ِذُ اَوًة فِؾَّ ََ ََّ افـَّوِس َظ نَّ َأَص ََ َفَتِج

و َكَدوَرى َذفَِؽ  ـَ َؿوُفقا إِكَّ َََمـُقا افَِّذُ ـَ  ِذُ ًة فِؾَّ ْؿ َمَقدَّ نَّ َأْؿَوََبُ ََ َوَفَتِج

ْق  َُ  َٓ ُْؿ  قِقَغ َوُرْهَووًكو َوَأَّنَّ ونَ  َِلنَّ ِمـُْفْؿ ِؿقِّ  [َتْؽِزُ

ِٖ ُُٓ 

ٕٖ.  
ـَ افؽَِتوِا  ِف ِم ُْ ََ َُ َو َ ْغَ 

ًؿو دِ َِّ ]َوَأْكَزْفـَو إَِفْقَؽ افؽَِتوَا  ِوحَلؼِّ ُمَد

 َوُمَفْقِؿـًو َظَؾْقِف[
ْٖ ٓٔ 

ُمقا َضقَِّووِ  َمو َأَحؾَّ ]  .ٕٗ وِّ َٓ ُُتَ َمـُقا  ََ ـَ  و افَِّذُ َ و َأهف  ُٗ ُٗ ٕٖ اّللُ َفُؽْؿ َ[ َُ
وْا[]  .َٖ َُ ْعَت َُ  ُٗ ٕٖ َوَٓ 
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ُٖ.  
[ َٓ ُمقا َضقَِّووِ  َمو َأَحؾَّ اّللُ َفُؽْؿ َو وِّ َٓ ُُتَ َََمـُقا  ـَ  و افَِّذُ َ و َأهف َُ

ـَ  ُ َِ َٓ ُُيِىف ادُْعَت وا إِنَّ اّللَ  َُ ْعَت َُ] 
ٖٕ ُْٗ ُُٓ 

ِٖ.  
ُؼقا اّلَل افَِّذي َأْكُتْؿ  ِِف ] َُّ ًٓ َضقًِّوو َوا َّو َرَزَؿُؽُؿ اّللُ َحاَل ُؾقا ِِّم ـُ َو

 [ُمْمِمـُقنَ 
ٖٖ َُٓ 

ّٖ.  
ُُطْ   َمو 
ِِ ـْ َأْوَش ِة َمَقوـَِغ ِم ُف إِْضَعوُم َظَؼَ ُُ وَر ِعُؿقَن َأْهؾِقُؽْؿ ]َؾَؽػَّ

] ٖٗ ِ 

ْٖ.  
ْطِعُؿقَن  ُُ  َمو 

ِِ ـْ َأْوَش ِة َمَقوـَِغ ِم ُف إِْضَعوُم َظَؼَ ُُ وَر ]َؾَؽػَّ

 ْٖ ُٖ ٖٗ َأْهؾِقُؽْؿ[

ْطِعُؿقَن َأْهؾِقُؽْؿ[  .ٖٓ ُُ  َمو 
ِِ ـْ َأْوَش  َِ ُٖ ٖٗ ] ِم

ٖٔ.  
 ََ ٌي َ ْع ُؽقَن فِؾـَّوِس َظَذ اّلِل ُحجَّ َُ ـَ فَِئالَّ  ـَ َوُمـِْذِرُ ُ ِ ]ُرُشاًل ُمَوؼِّ

ُشِؾ[  افوف
ُٔٓ ّّ 

 سورة االنعام

ٖٕ.  
وَظيُ  ُؿ افقَّ ْْتُ ََ  اّللِ َحتَّك إَِذا َجو

َِ ُ قا  ِؾَِؼو ذَّ ـَ ـَ  َْ َخِْسَ افَِّذُ َ ْغَتًي  ]َؿ

ْضـَو[ ـَو َظَذ َمو َؾوَّ َُ و َحْْسَ َُ  َؿوُفقا 
ُّ ُِٓ 

ـْ َ ْقـِـَو[]  .ٖٖ َـّ اّللُ َظَؾْقِفْؿ ِم  َم
َِ َٓ  ٕٔ ّٓ َأَهُم

ٖٗ.  ] ـَ وـِِوُ  ٕٔ ّٓ ]َأَفْقَس اّلُل  َِلْظَؾَؿ  ِوفشَّ

َٗ.   ََ ُضقَن[ ]َحتَّك إَِذا َجو َػوِّ ُُ  َٓ ْتُف ُرُشُؾـَو َوُهْؿ  َقؾَّ َُ ُؿ ادَْقُ   ـُ ََ  ُِٔ ُٔ َأَح

 ُِٖ ِٗ ]َظَذ َصاَلِْتِْؿ ُُيَوؾُِظقَن[  .ُٗ

ِٗ.  
ـْ َفُف َصوِحَوٌي ] ُؽ َُ ٌَ َوَقْ  ُؽقُن َفُف َوَف َُ َتَواِ  َوإَْرِق َأكَّك  ُُع افقَّ
َِ  َ

ٍَ َظؾِقؿٌ  َوَخَؾَؼ   َوُهَق  ُِؽؾِّ ََشْ
ٍَ
ؾَّ ََشْ  [ـُ

َُُ ُْٕ 

ـْ ُدوِن اّللِ َؾَقُقوفقا اّللَ [  .ّٗ ُظقَن ِم َْ َُ ـَ  ُقوفقا افَِّذُ َُ  َٓ  َُٗ َُٖ ]َو
َرُه َضقًِّؼو َحَوًجو]  .ْٗ َْ ُف َجَْعْؾ َص ِضؾَّ ُُ ِوْد َأن  ُُ  ِٕ ُِٓ [َوَمـ 
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ٗٓ.  
  َ ُوَؾ َؾَتَػوَّ تَّوُِعقا افقف َُ  َٓ وُِعقُه َو َُّ اضِل ُمْقَتِؼقًت َؾو َ

َِ ]َوَأنَّ َهَذا 

ـْ َشوِقؾِِف [   ُِؽْؿ َظ
ُّٓ ُّّ ُّٕ

 ُّٖ ّّ 

ٗٔ.  
َت ] َُُؼقُفقا إِكَّ ـْ  َأْن  ـَّو َظ ـُ ـْ َؿْوؾِـَو َوإِْن  ُأْكِزَل افؽَِتوُا َظَذ َضوئَِػَتْغِ ِم

 [ِدَراَشتِِفْؿ َفَغوؾِؾِغَ 
ُٓٔ ُٓٗ 

ٕٗ.  

[ َْ ى ِمـُْفْؿ َؾَؼ ََ و ُأْكِزَل َظَؾْقـَو افؽَِتوُا َفُؽـَّو َأْه َُُؼقُفقا َفْق َأكَّ َأْو 

ُؽؿْ  ـْ َر ِّ ْؿ َ قِّـٌَي ِم ـُ ََ وِ   َجو َُ َا  َِآ ذَّ ـَ ـْ  َّ ـْ َأْطَؾُؿ ِِّم ٌي َؾَؿ ى َوَرْْحَ ًَ َوُه

 ََ وُِـَو ُشق َُ ََ ـْ  ُؾقَن َظ
َِ ْد َُ ـَ  َف َظـَْفو َشـَْجِزي افَِّذُ ََ اّللِ َوَص

ُؾقَن[ َِ ْد َُ وُكقا  ـَ  افَعَذاِا  َِت 

ُٕٓ ُٓٗ 

وُكقا ِصقَ   .ٖٗ ـَ ُؿقا ِدُـَُفْؿ َو ـَ َؾوَّ ًَ ِمـُْفْؿ []إِنَّ افَِّذُ  َُٗ ُٗٓ ًعو َفْق
 سورة األعراف

ـْ َشوِقِؾ اّللِ [  .ٗٗ وَن َظ َف َُُد وَن َو َُ قِظ ُُ اٍط  َ
َِ وا  ُِؽؾِّ  َُ ْؼُع َُ  َٓ  َُّ ٖٔ ]َو

ََُ.  

ْقَتْضَعُػقَن َمَشوِرَ  إَْرِق  ُُ وُكقا  ـَ ـَ  ]َوَأْوَرْثـَو افَؼْقَم افَِّذُ

ـَك َظَذ َ ـِل َومَ  َؽ احُلْق ؾَِؿُي َر ِّ ـَ  ًْ َّ ـَو ؾِقَفو َوََت ـْ و افَّتِل َ وَر َغوِرََبَ

وُكقا  ـَ ْدـَُع ؾِْوَظْقُن َوَؿْقُمُف َوَمو  َُ وَن  ـَ ْوَكو َمو  وا َوَدمَّ قَؾ  َِت َصَزُ
ائِ إِْْسَ

ْعِوُصقَن[ َُ 

ُّٕ ّٗ 

َُُ.  
ؾَّ ََشْ ]  ـُ  ًْ ُُقَن َوَرْْحَتِل َوِشَع ْم ُُ تَُّؼقَن َو َُ ـَ  ِذُ ُتُوَفو فِؾَّ ـْ  َؾَقَل

ٍَ

ْمِمـُقنَ  ُُ وُِـَو  َُ ـَ ُهْؿ  َِآ وَة َوافَِّذُ ـَ  [افزَّ
ُٓٔ ُْٔ 

 ُْٕ ُٔٓ [ رْحوَ  قـفؿ]  .َُِ

َُّ.  

وكَ ] َُ لَّ افَِّذي َجِ ُشقَل افـَّوِلَّ إُمِّ تَّوُِعقَن افوَّ َُ ـَ  ُف َمْؽُتقً و افَِّذُ

ـَْفوُهؿْ  َُ ْلُمُوُهْؿ  ِودَْعُووِف َو َُ ُهْؿ ِِف افتَّْقَراِة َواإِلْكِجقِؾ  ََ ـِ  ِظـْ َظ

َضُع َظـُْفْؿ  َُ ٌَ َو
ُم َظَؾْقِفُؿ اخَلَووئِ ُؿ افطَّقَِّووِ  َوُُيَوِّ ادُـَْؽِو َوُُيِؾف ََلُ

ًْ َظَؾْقِفْؿ َؾوفَّ  وَك ـَ ُهْؿ َوإَْؽاَلَل افَّتِل  َ َْ
ُروُه إِ َََمـُقا  ِِف َوَظزَّ ـَ  ِذُ

ُٕٓ ُْٕ ُٕٓ
 ُِٓ 
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َوُعقا افـفقَر افَِّذي ُأْكِزَل َمَعُف ُأوَفئَِؽ ُهُؿ اُدْػؾُِحقنَ  َُّ وُه َوا  [َوَكَُصُ

 سورة األنفال

َُْ.  
ـَ إَِذا ُذـِ ]إ َت ادُْمِمـُقَن افَِّذُ ًْ  ِكَّ ؾَِق ُُ ْؿ َوإَِذا  ًْ ُؿُؾقَُبُ َو اّلُل َوِجَؾ

ُؾقنَ  َـّ َتَق َُ ِْؿ  ْؿ إَُِتًكو َوَظَذ َرَبِّ ُف َزاَدْْتُ ُُ و َُ
ََ  [َظَؾْقِفْؿ 

ِ ُٓٓ 

َُٓ.  
ًي َؾُذوُؿقا ] َُ

َِ ْد َُ ًَ َو َّٓ ُمَؽو  إِ
ًِ ََ افَوْق ْؿ ِظـْ وَن َصاَلُْتُ ـَ َوَمو 

ـُْتؿْ  ـُ ْؽُػُوونَ  افَعَذاَا  َِت  َُ] 
ّٓ ُْٓ ُٓٓ 

ْذَهَى ِرُُيُؽْؿ[  .َُٔ َُ ـَوَزُظقا َؾَتْػَشُؾقا َو َُ  َٓ  ّٖ ْٔ ]َو
ٍة[  .َُٕ ـْ ُؿقَّ ْؿ َمو اْشَتَطْعُتْؿ ِم وا ََلُ َف  ّٖ َٔ ]َوَأِظ

َُٖ.  
ْؿ َمو اْش  وا ََلُ َف ْوِهُوقَن  ِِف ]َوَأِظ ُُ ـْ ِرَ وِط اخَلْقِؾ  ٍة َوِم ـْ ُؿقَّ َتَطْعُتْؿ ِم

ْؿ[ ـُ وَّ َُ وَّ اّللِ َوَظ َُ  َظ
َٔ ُُٗ ُُٗ 

 سورة التوبة

َُٗ.  

ـُ اّلِل ]  افـََّدوَرى ادَِققُح اْ 
ًِ ـُ اّللِ َوَؿوَف ٌو اْ  ُْ  افَقُفقُد ُظَز

ًِ َوَؿوَف

ـْ َؿْوُؾ َذفَِؽ َؿقْ  َػُووا ِم ـَ ـَ  َضوِهُئقَن َؿْقَل افَِّذُ ُُ ْؿ  َِلْؾَقاِهِفْؿ  َُلُ

ْمَؾُؽقنَ  ُُ َؾُفُؿ اّللُ َأكَّك  َُ  [َؿو

َّ ُْٔ 

َُ َ ْعضٍ ]  .َُُ  َُٗ ُٖٖ ُٕ [َوادُْمِمـُقَن َوادُْمِمـَوُ  َ ْعُضُفْؿ َأْوفَِقو

ُُُ.  
وَر َوادُـَوؾِِؼَغ َواْؽُؾْ  َظَؾْقِفْؿ َوَمْلَواُهْؿ   افُؽػَّ

َِ و افـَّوِلف َجوِه َ و َأهف َُ [

 َجَفـَُّؿ َو ِْئَس ادَِدُر[
ّٕ ْٔ ْٔ 

ُُِ.  
ْؿ ] وا  ِلَْمَقاَِلِ َُ َََمـُقا َمَعُف َجوَه ـَ  ُشقُل َوافَِّذُ ـِ افوَّ
فَؽِ

 [111ْكُػِقِفؿَوأَ 
ٖٖ 

َِِ  
َِِ 

ـَ ؾِقَفو]  .ُُّ ُ
َِ تَِفو إََّْنَوُر َخوفِ ـْ َُتْ ْؿ َجـَّوٍ  َ ِْوي ِم ََّ اّللُ ََلُ  َِّ َِِ ٖٗ [ 111َأَظ

ـَ ادَُفوِجوِ ]  .ُُْ فُقَن ِم و ُِؼقَن إَوَّ ـَ َوإَْكَدوِر َوافقَّ ُ111] ََُ َُِ 
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 سورة ىود

َكو ]  .ُُٓ ُُ َََ و  َُ ْعُو َُ َك َمو  َُلُْمُوَك َأْن َكْسُ َُُؽ  َُو ُصَعقُْى َأَصاَل  َِٗ ٕٖ [000َؿوفُقا 

ُُٔ.  
ُف  َِت  ْطَغْقا إِكَّ َُ  َٓ َُوَا َمَعَؽ َو ـْ  َت ُأِمْوَ  َوَم ـَ ْعَؿُؾقَن ]َؾوْشَتِؼْؿ  َُ  

 َ ِدٌر[
ُُِ ٕٗ 

 سورة يوسف

ُُٕ.  
 َُ ُؿقَن َخْرٌ َأِم اّللُ افَقاِح ـِ َأَأْرَ وٌا ُمَتَػوِّ ْج و َصوِحَوِل افقِّ َُ [

وُر[  افَؼفَّ
ّٗ ْْ 

ُُقُشَػ[  .ُُٖ ْضُتْؿ ِِف  ـْ َؿْوُؾ َمو َؾوَّ  ُِٔ َٖ ]َوِم
 ّْ َُٖ ]ُؿْؾ َهِذِه َشوِقِع َأْدُظق إَِػ اّللِ َظَذ َ ِدَرٍة [  .ُُٗ

َُِ.  
َوَعـِل  َُّ ـِ ا ]ُؿْؾ َهِذِه َشوِقِع َأْدُظق إَِػ اّللِ َظَذ َ ِدَرٍة َأَكو َوَم

ـَِغ[ ـَ اُدْؼِ  َوُشْوَحوَن اّلِل َوَمو َأَكو ِم
َُٖ ٖٔ 

 الرعدسورة 
ُُِ.  ]ًَ َُ َؾَقْذَهُى ُجَػو  َ و افزَّ  ُِِ ُٕ ]َؾَلمَّ

 سورة الحجر
وؾُِظقَن[  .ُِِ و َفُف حَلَ َو َوإِكَّ ـْ ْفـَو افذِّ ـُ َكزَّ و َكْح  ٔٓ ٗ ]إِكَّ

 سورة النحل
وِقِؾ[  .ُِّ َُ افقَّ  ّ ٗ ]َوَظَذ اّللِ َؿْد
َل إَِفْقِفْؿ []َوأَ   .ُِْ َ فِؾـَّوِس َمو ُكزِّ َو فُِتَوغِّ ـْ  ُِٓ ْْ ْكَزْفـَو إَِفْقَؽ افذِّ

ظِقؿ]  .ُِٓ ـَ ا َوُهَق  ُهْؿ  ِوُٕكَثك َطؾَّ َوْجُفُف ُمْقَقدًّ َُ َ َأَح  ُٖٔ ٖٓ [َوإَِذا ُ ؼِّ

ُِٔ.  
َُِدُػ  ْؽَوُهقَن َو َُ ُؿ  ]َوَجَْعُؾقَن ّللِ َمو  َأْفِقـَُتُفُؿ افَؽِذَا َأنَّ ََلُ

ُْؿ ُمْػَوُضقَن[ ُؿ افـَّوَر َوَأَّنَّ َٓ َجَوَم َأنَّ ََلُ  احُلْقـَك 
66 116 

ُِٕ.  ] ٍَ ْفـَو َظَؾْقَؽ افؽَِتوَا ُِْوَقوًكو فُِؽؾِّ ََشْ  ُِٓ ٖٗ ]َوَكزَّ
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ُِٖ.  
ـَ ] ـْ َذ و ِم ـْ َظِؿَؾ َصوحِلً ـٌ َؾَؾـُْحقَِقـَُّف َحَقوًة َم ٍو َأْو ُأْكَثك َوُهَق ُمْمِم

ْعَؿُؾقنَ  َُ وُكقا  ـَ ـِ َمو  ـَُّفْؿ َأْجَوُهْؿ  َِلْحَق َُ  [َضقَِّوًي َوَفـَْجِز
ٕٗ ُٖٗ 

ُِٗ.  
ْؿ  ِوفَّتِل  ]اْدُع إَِػ َشوِقِؾ َر َِّؽ  ِوحِلْؽَؿِي َوادَْقِظَظِي احَلَقـَِي َوَجوِدَْلُ

ـُ [  ِهَل َأْحَق
ُِٓ 

ْٔ ْٕ 
ََِ 

 سورة اإلسراء

َُّ.  

َـّ ] ْوُؾَغ َُ و  ـِ إِْحَقوًكو إِمَّ ُْ ََ
وُه َو ِوفَقافِ َُّ َّٓ إِ وا إِ َُ ْعُو َُ  َّٓ َوَؿَه َر فَؽ َأ

و َؾاَل  و َأْو ـاَِلُُهَ ُُهَ َُ َك افؽَِزَ َأَح ََ و َوُؿْؾ ِظـْ ـَْفْوُُهَ َُ  َٓ َت ُأفن َو ُؼْؾ ََلُ َُ  

ِوًُت  ـَ  ًٓ َت َؿْق  [ََلُ

ِّ ُٖٗ 

ُُّ.  

َـّ ] ْوُؾَغ َُ و  ـِ إِْحَقوًكو إِمَّ ُْ ََ
وُه َو ِوفَقافِ َُّ َّٓ إِ وا إِ َُ ْعُو َُ  َّٓ َوَؿَه َر فَؽ َأ

و َؾاَل  و َأْو ـاَِلُُهَ ُُهَ َُ َك افؽَِزَ َأَح ََ و َوُؿْؾ ِظـْ ـَْفْوُُهَ َُ  َٓ َت ُأفن َو ُؼْؾ ََلُ َُ

ِوًُت  ـَ  ًٓ َت َؿْق  [ََلُ

ِّ َُٗ 

ُِّ.  
َت ] ـَ ُفَت  ِي َوُؿْؾ َراِّ اْرَْحْ ْْحَ ـَ افوَّ لِّ ِم ََ افذف َت َجـَو َواْخِػْض ََلُ

َقوِ  َصِغًرا  [َر َّ
ِْ ُٖٗ َُٗ 

ؿ ]  .ُّّ ـُ و َُّ ـُ َكْوُزُؿُفْؿ َوإِ ْح ْؿ َخْشَقَي إِْمالٍ  كَّ ـُ ْؼُتُؾقْا َأْوَٓد َُ  ُٖٔ ُّ [َوَٓ 

ُّْ.  
ْف ِف الَقْتِل  َل َمْظُلوًما َفَقْد َجَعْلنَا لَِولِوِِّه ُسْلَطاًىا َفََل ُيْْسِ

]َوَمْن ُقتِ

ُه َكاَن َمنُْصوًرا[  إِىل
ّّ ُٕٓ 

ُّٓ.  
ْؾـَو َ ْعَض  َْ َؾضَّ َتَواِ  َوإَْرِق َوَفَؼ ـْ ِِف افقَّ ]َوَر فَؽ َأْظَؾُؿ  َِؿ

ْقـَو َداُووَد َزُ قًرا[ َُ ََ  افـَّوِقَِّغ َظَذ َ ْعٍض َو
ٓٓ ٓٓ 

ُّٔ.  
ْشَػ ا] ـَ ْؿؾُِؽقَن  َُ ـْ ُدوكِِف َؾاَل  ـَ َزَظْؿُتْؿ ِم ِّ ُؿِؾ اْدُظقا افَِّذُ فعف

ِقُاًل  َٓ َُتْ  [َظـُْؽْؿ َو
ٓٔ ُْٖ 

َََدَم[  .ُّٕ ْمـَو َ ـِل  وَّ ـَ  َْ  ُٖٖ ْْ َٕ ]َوَفَؼ
ٌي فِْؾُؿْمِمـَِغ [  .ُّٖ ٌَ َوَرْْحَ ََِن َمو ُهَق ِصَػو ـَ افُؼْو ُل ِم  ٔٓ ِٖ ]َوُكـَزِّ
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ُّٗ.  
ََِن  ]ُؿْؾ  ُُقا  ِِؿْثِؾ َهَذا افُؼْو ْل َُ ـف َظَذ َأْن   اإِلْكُس َواجِل

ًِ ـِ اْجَتَؿَع َفئِ

وَن َ ْعُضُفْؿ فَِوْعٍض َطِفًرا[ ـَ ُُقَن  ِِؿْثؾِِف َوَفْق  ْل َُ  َٓ 
ٖٖ ٓٔ 

 سورة الكيف

َُْ.  
ُِـَ ] ََ ـَو  ًي َوَهقِّْئ إِْذ َأَوى افِػْتَقُي إَِػ افَؽْفِػ َؾَؼوُفقا َر َّ ْكَؽ َرْْحَ َُ ـْ َف و ِم

ا ًَ ـْ َأْمِوَكو َرَص  [َفـَو ِم
َُ ُْٓ 

ُُْ.  
ِْؿ َوِزْدَكوُهْؿ ] َََمـُقا  َِوَبِّ ُْؿ ؾِْتَقٌي  َف َظَؾْقَؽ َكَوَلُهْؿ  ِوحَلؼِّ إَِّنَّ ـُ َكُؼ َكْح

ى ًَ  [ُه
ُّ ُْٓ 

ُِْ.  
ـُْؼْ ]َوإِِذ اْظَتَزْفُتُؿقهُ   َُ َّٓ اّللَ َؾْلُووا إَِػ افَؽْفِػ 

وَن إِ َُ ْعُو َُ ْؿ َوَمو 

ْؿ ِموَؾًؼو[ ـُ ـْ َأْمِو قِّْئ َفُؽْؿ ِم تِِف َوُهَ ـْ َرْْحَ ُؽْؿ ِم  َفُؽْؿ َر ف
ُٔ 

ٗٓ  
ُْٓ 

ُّْ.  
[ ُُ ْؿ َأْو  ـُ ُق ًُ ْو َُ ْظَفُووا َظَؾْقُؽْؿ  َُ ُْؿ إِْن  ـْ إَِّنَّ تِِفْؿ َوَف ْؿ ِِف ِمؾَّ ـُ و َُ ِعق

ا ًَ ْػؾُِحقا إًِذا َأَ  ُُ] 
َِ ُْٓ 

وَن َأْمُوُه ُؾُوضًو[  .ُْْ ـَ  ُُِ ِٖ ]َو
 سورة مريم

وِ َ افؽَِتوَا َوَجَعَؾـِل َكوِقًّو[  .ُْٓ َُ ََ  ٔٔ َّ ]َؿوَل إِ ِّ َظْوَاّللِ 

ُْٔ.  
ًُ ]َوَج  ـْ ـُ ـَ َمو  ُْ و َأ ـً وِة َمو َعَؾـِل ُمَووَر ـَ اَلِة َوافزَّ َوَأْوَصوِ   ِوفدَّ

ًُ َحقًّو[  ُدْم
ُّ ٔٗ 

ُْٕ.  
َفَقاِ   َوُعقا افشَّ َُّ اَلَة َوا ِهْؿ َخْؾٌػ َأَضوُظقا افدَّ

َِ ـْ َ ْع ]َؾَخَؾَػ ِم

ْؾَؼْقَن َؽقًّو[ َُ  َؾَقْقَف 
ٓٗ ْٗ ُِٕ 

و[  .ُْٖ ـَ َوَظِؿَؾ َصوحِلً وَا َوََم َُ ـْ   ُِٖ َٔ ]إِٓ َم

وَن َظَذ َر َِّؽ [  .ُْٗ ـَ َّٓ َواِرُدَهو   َُّ ُٕ ]َوإِْن ِمـُْؽْؿ إِ
 سورة طو

َكْق ]  .َُٓ ََ َْهؾِِف اْمُؽُثقا إِ ِّ 
ِٕ ََُِقُؽْؿ ِمـَْفو إِْذ َرَأى َكوًرا َؾَؼوَل   ُْْ ًُٖ َكوًرا َفَععِّ 
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ى ًَ َُ َظَذ افـَّوِر ُه  [ َِؼَوٍس َأْو َأِج

ِس ُضًقى]  .ُُٓ ََّ َؽ  ِوفَقاِد ادَُؼ َؽ َؾوْخَؾْع َكْعَؾْقَؽ إِكَّ  ُْْ ُِ [إِ ِّ َأَكو َر ف

ُِٓ.   َّٓ َٓ إَِفَف إِ ـِل َأَكو اّللُ  ِوي[]إِكَّ ـْ اَلَة فِِذ ِ  َوَأِؿِؿ افدَّ َْ  ٖٔ ٔٔ ُْ  َأَكو َؾوْظُو
َُْطَغك[  .ُّٓ ْػُوَط َظَؾْقـَو َأْو َأْن  َُ ـَو َكَخوُف َأْن  ـَو إِكَّ َٓ َر َّ  ُُُ ْٓ ]َؿو

ْطَغْقا ؾِقِف َؾَقِحؾَّ َظَؾْقُؽْؿ َؽَض   .ُْٓ َُ  َٓ  ُُْ ُٖ وِل[]َو

ِوي َؾنِنَّ َفُف َمِعقَشًي َضـًْؽو[  .ُٓٓ ـْ ـْ ِذ ـْ َأْظَوَق َظ  َُُ ُِْ ]َوَم
 سورة األنبياء

قِ  َ ْوًدا َوَشاَلًمو َظَذ إِْ َواِهقؿَ ]  .ُٔٓ ـُ و َكوُر  َُ  ُْْ ٗٔ [ُؿْؾـَو 

 سورة الحج
ـْ َحَوٍج []َوَمو َجعَ   .ُٕٓ ـِ ِم ُ َِّ  ِٕ ٕٖ َؾ َظَؾْقُؽْؿ ِِف اف

 سورة المؤمنين

اِِن َفاْجلُِدوا ُكلل َواِحٍد ِمنُْهََم ِمَئَة َجْلَدٍة[  .ُٖٓ اىَِوُة َوالزل  ُِٖ ِ ]الزل

ُٓٗ.  
قْ  تَّوُِعقا ُخُطَقاِ  افشَّ َُ  َٓ َََمـُقا  ـَ  و افَِّذُ َ و َأهف َُ تَّوِْع ] َُ ـْ  َطوِن َوَم

 َوادُـَْؽِو... [
َِ ْلُمُو  ِوفَػْحَشو َُ ُف  ْقَطوِن َؾنِكَّ  ّّ ُِ ُخُطَقاِ  افشَّ

َُٔ.  
ْمَذَن َفُؽْؿ َوإِْن ِؿقَؾ ] ُُ ُخُؾقَهو َحتَّك  َْ َُ ا َؾاَل  ًَ وا ؾِقَفو َأَح َُ

َؾنِْن َقْ َ ِ

ْعَؿُؾقَن َظؾِقؿٌ َفُؽُؿ اْرِجُعقا َؾوْرِجُعقا ُهَق َأزْ  َُ  [ـَك َفُؽْؿ َواّلُل  َِت 
ِٖ َُٕ َُٕ 

ُُٔ.  
َػُظقا ُؾُووَجُفْؿ َذفَِؽ ] ـْ َأْ َدوِرِهْؿ َوَُيْ قا ِم َُُغضف ُؿْؾ فِْؾُؿْمِمـَِغ 

ْدـَُعقنَ  َُ ْؿ إِنَّ اّلَل َخوٌِر  َِت  ك ََلُ ـَ  [َأْز
َّ ُٖٔ 

ُِٔ.  
َـّ َأْو َأْ ـَوَ ] ِف

َـّ َأْو َأْ ـَوئِ َـّ َأْو ََ وَ ُ ُعقَفتِِف ِف
َـّ َأْو ََ وئِ إَِّٓ فُِوُعقَفتِِف

َـّ  َـّ َأْو إِْخَقاَِّنِ  [ُ ُعقَفتِِف
ُّ ُٖٔ 



238 
 

ُّٔ.  
وِ  َفَقْقَتْخؾِػَ  وحِلَ َمـُقا ِمـُْؽْؿ َوَظِؿُؾقا افدَّ ََ ـَ  ََ اّللُ افَِّذُ ـَُّفْؿ ]َوَظ

ـْ َؿْوؾِِفْؿ ...[ ـَ ِم َت اْشَتْخَؾَػ افَِّذُ ـَ  ِِف إَْرِق 
ٓٓ ّٖ 

ُْٔ.  
ْقَتْلكُِققا ] َُ و َؽْرَ ُ ُققُُِؽْؿ َحتَّك  ًُ ُخُؾقا ُ ُقق َْ َُ  َٓ َمـُقا 

ََ ـَ  و افَِّذُ َ و َأهف َُ

َقؾُِّؿقا َظَذ َأْهؾَِفو َذفُِؽْؿ َخْرٌ َفُؽْؿ َفَعؾَّ  ُُ ُوونَ َو َـّ َذ َُ  [ُؽْؿ 
ِٕ َُٕ َُٕ 

 سورة الفرقان
َََن َمْفُجقًرا[  .ُٓٔ ُذوا َهَذا افُؼْو َ و َراِّ إِنَّ َؿْقِمل اَّتَّ َُ ُشقُل   ِّْ َّ ]َوَؿوَل افوَّ

ُٔٔ.  
ؼْ  َُ ُؾقا َوَقْ  ْْسِ ُُ ـَ إَِذا َأْكَػُؼقا َقْ  وَن َ ْغَ َذفَِؽ َؿَقاًمو[]َوافَِّذُ ـَ وا َو  ُسُ

ٕٔ ْ ٗٔ 
 

 سورة الشعراء
َغ[  .ُٕٔ وحِلِ ْؼـِل  ِوفدَّ

 ٖٔ ٔٔ ّٖ ]َراِّ َهْى ِ  ُحْؽًت َوَأحْلِ
 سورة النمل

ُٖٔ.  
َهو ُكقِدَي َأْن ُ ق] ََ و َوُشْوَحوَن َؾَؾتَّ َجو ـْ َحْقََلَ ـْ ِِف افـَّوِر َوَم ِرَك َم

 [اّللِ َراِّ افَعودَِغَ 
ٖ ُْْ 

 سورة القصص

ُٔٗ.  
ا  ًَ ]َوَأِخل َهوُروُن ُهَق َأْؾَدُح ِمـِّل فَِقوًكو َؾَلْرِشْؾُف َمِعَل ِرْد

ُ قِن[ َؽذِّ ُُ ُؿـِل إِ ِّ َأَخوُف َأْن  َِّ َد ُُ 
ّْ ّٓ 

َُٕ.  
ْكَقو  َف ـَ اف َُـَْس َكِدقَوَؽ ِم  َٓ اَر أَِخَوَة َو ََّ وَك اّللُ اف َُ ََ ]َواْ َتِغ ؾِقَت 

ـَ اّلُل إَِفْقَؽ [ َت َأْحَق ـَ ـْ   َوَأْحِق
ٕٕ ِّ 

 سورة لقمان

ُُٕ.  

وفظفَؾِؾ َدَظُقا اّلَل ُُمْؾِِدَغ َففُ  ـَ ـَ َؾَؾتَّ  ]َوإَِذا َؽِشَقُفْؿ َمْقٌج  ُ َِّ اف

ؾف َختَّوٍر  ـُ  َّٓ وُِـَو إِ َُ َُ  َِآ ٌَ َوَمو َجَْح وُهْؿ إَِػ افَزِّ َؾِؿـُْفْؿ ُمْؼَتِد َكجَّ

ُػقٍر[  ـَ
ِّ ْ 

 سورة السجدة
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َتَجوََف ُجـُقَُبُْؿ [  .ُِٕ َُ [ ُٔ ُِِ 

ُّٕ.  
ٍَ َوَمو ـْ َوَف َذ اّللُ ِم َ ؾف إَِفٍف  َِت  ]َمو اَّتَّ ـُ ـْ إَِفٍف إًِذا َفَذَهَى  وَن َمَعُف ِم ـَ

ِدُػقَن[ َُ  ُُ ُٗ َخَؾَؼ َوَفَعاَل َ ْعُضُفْؿ َظَذ َ ْعٍض ُشْوَحوَن اّللِ َظتَّ 

 سورة األحزا 
ََ فُِقـَِّي اّللِ   .ُْٕ ـْ َ ِ ـْ َؿْوُؾ َوَف ـَ َخَؾْقا ِم ُاًل[]ُشـََّي اّللِ ِِف افَِّذُ َِ ْو َُ ِٔ ّٗ 

ُٕٓ.  
َّو ] َأُه اّللُ ِِّم َذْوا ُمقَشك َؾَزَّ

ََ ـَ  وفَِّذُ ـَ َُُؽقُكقا   َٓ َََمـُقا  ـَ  و افَِّذُ َ و َأهف َُ

ََ اّللِ َوِجقًفو وَن ِظـْ ـَ  [َؿوُفقا َو
ٔٗ ُِٕ 

َُُّؼقا اّللَ وَ   .ُٕٔ َمـُقا ا ََ ـَ  و افَِّذُ َ و َأهف َُ ا[] ًَ ُ
َِ ًٓ َش  ٓ َٕ ُؿقُفقا َؿْق

 سورة سبأ

ُٕٕ.  
َثَو افـَّوِس  ـْ َـّ َأ

ًي فِؾـَّوِس َ ِشًرا َوَكِذًُوا َوَفؽِ وؾَّ ـَ  َّٓ ]َوَمو َأْرَشْؾـَوَك إِ

ْعَؾُؿقَن[ َُ  َٓ 
ِٖ ٓٓ 

 سورة فاطر

ُٕٖ.  
ـَ اْص  ـْ ِظَووِدَكو َؾِؿـُْفْؿ َطوِقٌ فِـَْػِقِف ]ُثؿَّ َأْوَرْثـَو افؽَِتوَا افَِّذُ َطَػْقـَو ِم

اِ [ ٌَ َوِمـُْفْؿ َشو ٌِؼ  ِوخَلْرَ  ْ ِّ َوِمـُْفْؿ ُمْؼَتِد

 سورة يس

ُٕٗ.  
اَط َؾَلكَّك  َ َُ َفَطَؿْقـَو َظَذ َأْظُقـِِفْؿ َؾوْشَتَوُؼقا افُصِّ ]َوَفْق َكَشو

وَن[ ْوُِصُ ُُ 
ٔٔ َُّ 

 سورة الزمر

َُٖ.  

ُهْؿ ] َُ ََ َمو َكْعُو ـْ ُدوكِِف َأْوفَِقو ُذوا ِم َ ـَ اَّتَّ َُ َوافَِّذُ
ـُ اخَلوفِ ُ َِّ َٓ ّللِ اف َأ

َتؾُِػقَن  ْ َْ ُؽُؿ َ ْقـَُفْؿ ِِف َمو ُهْؿ ؾِقِف  ُ قَكو إَِػ اّللِ ُزْفَػك إِنَّ اّللَ َُيْ َّٓ فُِقَؼوِّ إِ

ي مَ  َِ َٓ َهْ ورٌ إِنَّ اّللَ  ػَّ ـَ وِذٌا  ـَ  [ـْ ُهَق 

ّ ُْٕ 

ُُٖ.  
ٌؾ  ُْ ِف َؾَق ـْ َر ِّ َرُه فِْْلِْشاَلِم َؾُفَق َظَذ ُكقٍر ِم َْ ََ اّللُ َص ـْ َرَ ]َأَؾَؿ

ِو اّلِل ُأوَفئَِؽ ِِف َضاَلٍل ُموٍِغ[ ـْ ـْ ِذ ْؿ ِم  فِْؾَؼوِشَقِي ُؿُؾقَُبُ
ِِ ٓٔ 



241 
 

 سورة غافر

ُِٖ.  
ْؼُتُؾقَن َرُجاًل َأْن ]وَ  َُ ْؽُتُؿ إَُِتَكُف َأ َُ ََِل ؾِْوَظْقَن  ـْ  ـٌ ِم َؿوَل َرُجٌؾ ُمْمِم

ْؿ  ِوفَوقِّـَوِ [ ـُ ََ َْ َجو َ اّلُل َوَؿ ُؼقَل َرِّبِّ َُ 
ِٖ ْٓ 

 سورة فصمت

ُّٖ.  
ُل  َتـَزَّ َُ ـَو اّللُ ُثؿَّ اْشَتَؼوُمقا  ـَ َؿوُفقا َر ف َّٓ ]إِنَّ افَِّذُ َظَؾْقِفُؿ اداََلئَِؽُي َأ

وَن[ َُ ُُقَظ ـُْتْؿ  ـُ وا  ِوجَلـَِّي افَّتِل  َزُكقا َوَأْ ِؼُ َٓ َُتْ وُؾقا َو  ََّتَ
َّ 

ٕٗ ٕٗ 
َٖ ُٖ 

 سورة الجاثية

ُْٖ.  
َّٓ َحَقو َّٓ ]َوَؿوُفقا َمو ِهَل إِ ْكَقو َكُؿقُ  َوَكْحَقو َوَمو ُهْؾُِؽـَو إِ َف ـَو اف ُُ

ْهُو[ ََّ  ُِ ِْ اف

 سورة محمد
 ٔٔ ُٗ ]َواْشَتْغِػْو فَِذْكوَِؽ [  .ُٖٓ
َّٓ اّللُ َواْشَتْغِػْو فَِذْكوَِؽ [  .ُٖٔ َٓ إَِفَف إِ ُف   ٗٔ ُٗ ]َؾوْظَؾْؿ َأكَّ

 سورة الفت 

َجَوةِ ]  .ُٕٖ ًَ افشَّ ُُوَوُُِعقَكَؽ َُتْ ـِ ادُْمِمـَِغ إِْذ  َْ َرِ َ اّللُ َظ  َِِ ُٖ [111فََؼ

اًضو ُمْقَتِؼقًت[  .ُٖٖ َ
َِ [ َِ ُِّ 

ُٖٗ.  
ورِ ] َُ َظَذ افُؽػَّ ا ََّ ـَ َمَعُف َأِص ٌَ َرُشقُل اّللِ َوافَِّذُ َُ َ قْـَُفؿ ُُمَؿَّ  111ُرَْحَو

] 
ِٗ َِّ 

 سورة الحجرات
ا َلُه ََلَافُِظوَن[  .َُٗ ْكَر َوإِىل ْلنَا الذِّ  ُّٓ ٗ ]إِىلا َىْحُن َىزل

 سورة النجم
ِه َمو َأْوَحك]  .ُُٗ َِ  ُْٓ َُ [َؾَلْوَحك إَِػ َظْو

َذَا افػُ ]  .ُِٗ ـَ  ُْٓ ُُ َماُد َمو َرَأى[َمو 
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 سورة الحديد
ُّٗ.  [  ِِ  ٖٓ ِٓ [ فَِقُؼقَم افـَّوُس  ِوْفِؼْق

ُْٗ.  
ُظقَهو  ََ ًي َوَرْهَووكِقًَّي اْ َت َوُعقُه َرْأَؾًي َوَرْْحَ َُّ ـَ ا ]َوَجَعْؾـَو ِِف ُؿُؾقِا افَِّذُ

 َّٓ َتْوـَوَهو َظَؾْقِفْؿ إِ ـَ ََ ِرْضَقاِن اّللِ[َمو   اْ تَِغو
ِٕ ِْ 

ُظقَهو[  .ُٓٗ ََ  ِٗ ِٕ ]َوَرْهَووكِقًَّي اْ َت

ُٗٔ.  

ْقـَوُه ] َُ ََ َؿ َو َُ ـِ َمْو ْقـَو  ِِعقَقك اْ  َثوِرِهْؿ  ُِوُشؾِـَو َوَؿػَّ ََ ْقـَو َظَذ  ُثؿَّ َؿػَّ

ًي َوَرْهَووكِقًَّي اإِلْكِجقَؾ َوَجَعْؾـَو ِِف ُؿُؾقِا افَّ  َوُعقُه َرْأَؾًي َوَرْْحَ َُّ ـَ ا ِذُ

ََ ِرْضَقاِن اّللِ َؾَت َرَظْقَهو َحؼَّ  َّٓ اْ تَِغو َتْوـَوَهو َظَؾْقِفْؿ إِ ـَ ُظقَهو َمو  ََ اْ َت

ثٌِر ِمـُْفْؿ َؾوِشُؼقنَ  ـَ َََمـُقا ِمـُْفْؿ َأْجَوُهْؿ َو ـَ  ْقـَو افَِّذُ َُ تَِفو َؾَآ َُ  [ِرَظو

ِٕ ُْٗ 

ُٕٗ.  
ًي َوَرْهَووكِقًَّي ] َوُعقُه َرْأَؾًي َوَرْْحَ َُّ ـَ ا َوَجَعْؾـَو ِِف ُؿُؾقِا افَِّذُ

ُظقَهو ََ  [اْ َت
ِٕ ُُٓ 

 سورة الحشر
 ِمـُْؽْؿ [  .ُٖٗ

َِ ُؽقَن ُدوَفًي َ ْغَ إَْؽـَِقو َُ  َٓ ْل  ـَ [ ٕ ِّ 
ُٗٗ.   َُ ََ ْؿ َظـُْف َؾوْكَتُفقا[]َوَمو  ـُ ُشقُل َؾُخُذوُه َوَمو ََّنَو ُؿ افوَّ ـُ  ُِٓ ٕ و

ََِ.  

ُشقِل َوفِِذي ] ـْ َأْهِؾ افُؼَوى َؾؾؾِف َوفِؾوَّ ََ اّلُل َظَذ َرُشقفِِف ِم َمو َأَؾو

ُؽقَن ُدوَفيً  َُ  َٓ ْل  ـَ وِقِؾ  ـِ افقَّ ِغ َواْ 
َ ْغَ  افُؼْوَ ك َوافَقَتوَمك َوادََقوـِ

 ِمـُْؽؿْ 
َِ  [إَْؽـَِقو

ٕ ُٔٔ 

َُِ.  
ـَ )] ـَ افَِّذُ  ادَُفوِجِوُ

َِ _ٖ ([11فِْؾُػَؼَوا
َُ 

َِّ 

وَن َِبِْؿ َخَدوَصٌي[  .َِِ ـَ ْمثُِووَن َظَذ َأْكُػِقِفْؿ َوَفْق  ُُ  ٔٗ ٗ ]َو
 سورة الممتحنة

َِّ.  
[ َ و َأهف َـّ َُ ُؿ ادُْمِمـَوُ  ُمَفوِجَواٍ  َؾوْمَتِحـُقُه ـُ ََ َمـُقا إَِذا َجو ََ ـَ  و افَِّذُ

َـّ إَِػ  ْوِجُعقُه َُ َـّ ُمْمِمـَوٍ  َؾاَل  َـّ َؾنِْن َظؾِْؿُتُؿقُه اّللُ َأْظَؾُؿ  ِنَُِتَِّنِ
َُ َُٖ 
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ورِ   [ افُؽػَّ

 سورة الصف
ْؿ  [ ] َؾَؾتَّ َزاُؽقا َأَزاغَ   .َِْ  َُٖ ٓ اّللُ ُؿُؾقََبُ

 سورة الطالو
ا[  .َِٓ ُُْْسً ـْ َأْمِوِه  َعْؾ َفُف ِم تَِّؼ اّللَ َجْ َُ ـْ   ٗٔ ْ ]َوَم

 سورة القمم
َقوُِّحقَن[  .َِٔ ُُ  َٓ  ٖٓ ْٖ ِ ِٖ ]َؿوَل َأْوَشُطُفْؿ َأَقْ َأُؿْؾ َفُؽْؿ َفْق
 ُِ ِٖ ]َؿوَل َأْوَشُطُفْؿ[  .َِٕ

 سورة المعارج
 ُِٖ ِّ ] َظَذ َصاَلِْتِْؿ َدائُِؿقَن[  .َِٖ

 سورة الجن
ًؿو[  .َِٗ ََ ًَ َؽ َْشَؼْقـَوُهْؿ َمو َٕ  ٕٗ ُٔ ]َوَأْن َفِق اْشَتَؼوُمقا َظَذ افطَِّوَُؼِي 

 سورة اإلنسان
ُػقًرا[  .َُِ ـَ و  و َصوـًِوا َوإِمَّ وِقَؾ إِمَّ ـَوُه افقَّ ُْ ََ و َه  ّّ ّ ]إِكَّ

 سورة التكوير
ُُِ.  [ ًْ َؾ

وَدُة ُشئِ َُ ًْ  *َوإَِذا ادَْق  ُٖٔ ٗ  ٖ [ َِليِّ َذْكٍى ُؿتَِؾ
 سورة المطففين

َؽ َؾْؾَقَتـَوَؾِس ادَُتـَوؾُِققنَ َوِِف ]   .ُِِ
 ُٗٓ ِٔ [َذفِ

 سورة البمد
ُِّ.  ] ـِ ُْ ََ ـَوُه افـَّْج ُْ ََ  ّّ َُ ]َوَه

 سورة الشرح
ا[  .ُِْ ُُْْسً  ٗٔ ٔ ]إِنَّ َمَع افُعْْسِ 
ًَ َؾوْكَدْى *َوإَِػ َر َِّؽ َؾو  .ُِٓ  ِٓ ٖ_ٕ ْرَؽْى[]َؾنَِذا َؾَوْؽ
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 سورة العاديات
ًْعو[  .ُِٔ ًَ ـَ  ِِف   ِِ ْٗ ِ ٓ ]َؾَقَشْط
ـَ   .ُِٕ  ِِ ٓ []َؾَقَشْط

 سورة الماعون

ـْ َصاَلِْتِْؿ َشوُهقَن[  .ُِٖ  ُِٖ ٓ ]َظ

ُِٗ.  
ٌؾ فِْؾُؿَدؾِّغَ  ُْ ]َؾَق
ـْ َصاَلِْتِْؿ َشوُهقَن[*  ـَ ُهْؿ َظ                                                                                             افَِّذُ

ٓ  ٔ ُِٗ ُِٗ 

 سورة اإلخالص

 ُْٔ ّ_ُ ..ََلْ َيلِْد َوََلْ ُيوَلْد[]ُقْل ُهَو اهلُل َأَحٌد..  .َِِ
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 فيرس الحديث

 الصفحة طرف الحديث م
 ْٔ أترضكف أف تىك كا ربع أهؿ الز ة  .ُ
 ّٕ ىـ نام ال ورؤ زر أزرؤىـ نام الفتيو أ  .ِ
 ُٕٔ احفظ نكرتؾ إ  وف زكزتؾ كوو واىت يوي ؾ  .ّ
 ُِّ إذا ا تاوكا الرىف  يع   الحزر  اٌباكا أىٍيديىرـ  .ْ
 ِٖ الٌا وف ارو ت تىف نضوه ىارإذا أةبح ابف  دـ   ٌف   .ٓ
 ُِّ  تزوؼإذا  زدت   .ٔ
 ّٕ هاىرـأإذا اوؿ الرزؿ: هاؾ ال وس  رك   .ٕ
 َِٔ أرحـ أوت  بأوت  أبك بىر  كأهللدهـ    أور اى نور  .ٖ
 ِٖ ا تقيوكا كلف تحةكا  كاناوكا أٌف خير أنوولىـ الٌة ة   .ٗ
 ُّ أةدؽ ا  ووه الحورث كهووـ  .َُ
 ِٖ ون انبد اى   تهللرؾ بً هلليئ  .ُُ
 ُُِ أينطيتي خو ون لـ ييعطرف أحد ابا ...   .ُِ
 ِٓ أنطيت وو لـ يعط أحد وف ار بيوه  قا و: يو ر كؿ اى وو هك ؟   .ُّ
 ُْ امزكا بو ـ اى     بيؿ اى  اوتاكا وف ىفر بوى   .ُْ
 ُِْ  ن ً  تزفكا ك  بً  ت تى ركا ك  بً  تأىاكا ك  القر ف  اارؤكا  .ُٓ
 َِ  ةخأ    ت  .ُٔ
 ُّٓ ألرو و الٌطريؽ الرودم  كهك ديف اى الذم   نىًكجى لً  .ُٕ
 ُِٕ ُِْ أوو إ ً ليس    ال ـك تفريط  .ُٖ
 ِّ أوو كاى إ   رخهللوىـ ى كأتقوىـ لً  لى   أةـك كأ طر  كأةا    .ُٗ
 ُٕ إف الديف ي ر كلف يهللود الديف أحد إ  مابً    .َِ
 َُٓ مابً إ  أحد الديف يهللود كلف ي ر  الديف إف  .ُِ
 ِٕ ديف أحد إ  مابً    ددكا كاوربكا إف الديف ي ر  كلف يهللود ال   .ِِ
 ُٕٔ إف اى حي   تير    ذا أراد أحدىـ أف يغت ؿ  ايتكارل بهلل ه  .ِّ
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 ُِٕ حي   تير يحب الحيوه كال تر    ذا امت ؿ  نزكزؿ إف اى  .ِْ
 ْٓ   عايىـ   واخت رأيتـ   ذا ض لة  نام تزتوع    .ِٓ
 ّٓ أف تؤوف بوى كو ئىتً  كىتبً كر كلً كاليـك ارخر كتؤوف   .ِٔ
ًً  -إف ى و ل تىاـ    الة ة نام نرد ال ب   .ِٕ اىٍي ًي نى اَّم الاَّ  ُٔ ةى
 ُّ "حقو إف رهاؾ نايؾ  .ِٖ
ف رهاؾ نايؾ حقنوإف ل  .ِٗ ف ل ف ؾ نايؾ حقنو كاا  ِٔ ربؾ نايؾ حقنو كاا
 َّ يح ف ا وً  يعاوً الىتوبة  كأفٌ  إف وف حؽ الكلد نام الكالد أف  .َّ
 َُٖ هذا  اكوو يقرهكف القر ف    يزوكز ح وزرهـ   هإف وف ضئض  .ُّ
 ُِٕ رز  حييو  تيرا  إف وك م ىوف  .ِّ
 ُٗٓ أف  و و وف أةحوب ر كؿ اى اولكا: يو ر كؿ اى ذهب  .ّّ
 ْٓ أ و أى ر ار بيوه تبعون يكـ القيووة كأ و أكؿ وف يقرع بوب الز ة  .ّْ
 ْٓ وو ةدات أ و أكؿ هللفيع    الز ة  لـ يةدؽ  ب  وف ار بيوه   .ّٓ
 ُُِ أ و  رطىـ نام الحكض.    .ّٔ
 ٓٔ إ و وعوهللر ار بيوه ىذلؾ أور و أف  ىاـ ال وس بقدر نقكلرـ  .ّٕ
 ّٓ إ و وعهللر ار بيوه ىذلؾ أور و أف  ىاـ  ال وس بقدر نقكلرـ  .ّٖ
 َُٓ كأتقوىـ ى رخهللوىـ إ   كاى أوو كىذا  ىذا ااتـ الذيف أ تـ  .ّٗ
 ٕٗ م رخهللوىـ ى  كأتقوىـ أ تـ الذيف ااتـ ىذا كىذا؟ أوو كاىأل إ ٌ   .َْ
 ُْ إ ؾ  تزد اكوو زنوكا أ رـ حب كا أ ف رـ ى   دنرـ كوو زنوكا   .ُْ
 ٗٗ    قات:  عـ " ـك الدهر  كتقكـ الايؿ؟إ ؾ لتة  .ِْ
 ِٓ إ ىـ تتوكف  بعيف أوة أ تـ خيرهو كأىرورو نام اى  .ّْ
 َُُ إ    رط لىـ  كأ و هللريد نايىـ  كاا   كاى ر ظر إلم حكض    .ْْ
 ُٖٔ حيوه وف رب   إ   رمت ؿ    البيت الوظاـ  أح   ظررم  .ْٓ
 ٓٓ إ   ركؿ ال وس ت هللؽ اررض نف زوزوت  يكـ القيووة    .ْٔ
 ٗٗ  ةخير الديف ن د اى الح يفي فٌ ألـ أبعث بولرهبو ية  ك أ     .ْٕ
 ٕٗ الديف   إيوىـ كالغاك   .ْٖ
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 ُِٔ إلً إ  اى هللرودة أف    .ْٗ
 ُّٕ  تعاوكا اة  ـ    ذا تعاوتوكه     ترمبكا ن ً  كنايىـ بولةراط  .َٓ
 َّ  كزوولرو كح برو ت ىح الورأة رربع وولرو   .ُٓ
 َِْ خير أوت  ار    ـ الذيف ياك رـ   ـ الذيف ياك رـ  .ِٓ
 ِٖ َََخير هذه اروة ال وط ارك ط ياحؽ برـ التول  كيرزع إليرـ  .ّٓ
 ْٕ الداؿ نام الخير ىفوناً  .ْٓ
 َُٕ يحقر أحدىـ ة تً وع ة ترـ دنً    ف لً أةحوبون   .ٓٓ
 َْ دنكهو    رو وأوكرة  .ٔٓ
 ّٓ دنكهو    رو و ت ً   .ٕٓ
 ْ  وبق و  وبؽ كوقتةد و  وج  كظولو و وغفكر لً  .ٖٓ
 ٓ َََ ٌددكا كاوربكا  كاناوكا أ ً لف يدخؿ أحدىـ نواً الز ة     .ٗٓ
ف لعي ؾ نايؾ ةـ كأ طر  كاـ ك ـ    ف لز دؾ نايؾ حقون   .َٔ  ِٓ   كاا
 ُّْ و تقيوون  ضرب اى و   ةراطون   .ُٔ
 َِٓ نهللرة    الز ة: أبك بىر    الز ة  كنور    الز ة  كن ووف  .ِٔ
 ََُُٖٗ "يوىـ كالفراةاا نايىـ بولزوونة ك   .ّٔ
 ِْ خافوه الراهللديف الوردييف وف بعدم نضكا نايىـ ب  ت  ك  ة ال  .ْٔ
 ٕٔ    ً وف يهللود هذا الديف يغابً اوةدان  نايىـ هديون   .ٓٔ
 ُّٕ  وى أحؽ أف ي تح  و ً  .ٔٔ
 ْْ   ف دووهىـ كأوكالىـ كأنراضىـ حراـ نايؾ...  .ٕٔ
 ّٔ دووهىـ كأوكالىـ كأنراضىـ حراـ نايىـ...   ف   .ٖٔ
 َُٕ أتحب أف تراهو نريو ة؟  .ٗٔ
 ُُٔ دنو ب  وه وف لبف أك ووه   كضعً   .َٕ
 ّٓ  وف رمب نف   ت   ايس و    .ُٕ
 ُٗ بول كب الورأة  رو و نف ذلؾ   ـ رخص ل و أف   ىح    .ِٕ
 ُِٕ  خرج وك م يتبعرو نريو و حتم َََ  كضع  يوبً نام ةخرة  .ّٕ
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 ِٕ اوؿ "ي ركا ك  تع ركا ك ى كا ك  ت فركا  .ْٕ
 ُّْ اوؿ ىتوب اى  يً  بأ وو اباىـ كخبر وو بعدىـ كحىـ وو بي ىـ   .ٕٓ
 ٕٕ اد رأيت الذم ة عتـ   اـ يو ع   وف الخركج إليىـ إ  أ    .ٕٔ
 ٕٗ القط ل  حةم"  اقطت لً  بع حةيوت  هف حةم الخذؼ   .ٕٕ
 َٖ اؿ  و ت بوى  ـ ا تقـ  .ٖٕ
 ِٖ اؿ  و ت بوى  ـ ا تقـ  .ٕٗ
 ُّٔ إذا ىوف الرزؿ ةوئوو  .َٖ
 َِ ىوف الرزؿ يقكت أهاً اكتو  يً  ضؿ كيقكت أهاً اكتو دكف  .ُٖ
 َُٖ ىؿ بدنة ض لة  .ِٖ
 ْٔ ىؿ   وم وف ال وس نايً ةداة  ىؿ يكـ تطاع  يً الهللوس  .ّٖ
 ُّ "و ئكؿ نف رنيتً ىاىـ راع كىاىـ   .ْٖ
 ْْ ىاىـ راع كىاىـ و ئكؿ نف رنيتً ..  .ٖٓ
 ُِٔ الىيس وف داف  ف ً كنوؿ لوو بعد الوكت كالعوزز  .ٖٔ
 َِْ   ت بكا أةحوب   اك أف أحدىـ أ فؽ و ؿ أحدو ذهبون   .ٕٖ
 ٖٗ نام أ ف ىـ  يهللدد اى نايىـ  تهللددكا    .ٖٖ
 َُٓ هللددكا   تهللددكا نام أ ف ىـ  يهللدد نايىـ    ف اكوون   .ٖٗ
 ٗٗ تطرك   ىوو أطرت ال ةورل ني م ابف وريـ  إ وو أ و نبد     .َٗ
 ُُّ و نبده  تطرك    ىوو أطرت ال ةورل ابف وريـ     وو أ   .ُٗ
 ُٕٔ   توهللكا نراة  .ِٗ
 ِٔ   ح د إ     ا  تيف: رزؿ  توه اى وو ن   اط نام هاىتً  .ّٗ
 ِٔ   حاُّكه ليةؿ أحدىـ  هللوطً    ذا  تر  ايقعد  .ْٗ
 َِٔ و و ؽ  كوف أحبرـ أحبً اى   يحبرـ إ  وؤوف ك  يبغضرـ إ   .ٓٗ
 ِٔ لى   أةـك كأ طر كأةا  كأراد كأتزكج ال  وه  .ٔٗ
 َِْ اى اى    أةحوب     تتخذكهـ مرضون بعدم   وف أحبرـ  .ٕٗ
 َُِ َََكألزأت الارـٌ أ اوت كزر  إليؾ  ك كضت أورم إليؾ  .ٖٗ
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 َِٔ الارـ امفر لأل ةور كرب وه ار ةور كأب وه أب وه ار ةور  .ٗٗ
 ْٔ لك أنط  ابف  دـ كاديو وف ذهب  بتغم إليً  و يو  كلك أنط     .ََُ
 َُٕ لك أناـ أ ؾ ت ظر  لطع ت بً    ني ؾ  .َُُ
 ٕٕ ك   حديث زهير نام أوت  -أهللؽ نام الوؤو يفلك  أف   .َُِ
 ُِٕ ليس التفريط    ال كـ إ وو التفريط    اليقظة  .َُّ
 ُّٓ وو أ و نايً كأةحوب   .َُْ
 ْٕ وو وف هلل ه يةيب الوؤوف حتم الهللكىة تةيبً  إ  ىتب اى   .َُٓ
 ُّ وف وكلكد ا  يكلد نام الفطرة  أبكاه يركدا ً أك ي ةرا ً  وو  .َُٔ
 ٖٗ اولكا: هذا حبؿ لزي ب " وو هذا الحبؿ؟  .َُٕ
 ْٕ وو يةيب الو اـ  وف  ةب ك  كةب  ك  هـ ك  حزف ك    .َُٖ
 َِِ رـ كتعوطفرـ  و ؿ الز دو ؿ الوؤو يف    تكادهـ كتراحو  .َُٗ
 َْ و ؿ الوؤو يف    تكادهـ كتراحورـ كتعوطفرـ  و ؿ الز د إذا  .َُُ
 ُِٔ الوزوهد وف زوهد  ف ً    اى  .ُُُ
 ٖٗ وره  ايتىاـ  كلي تظؿ  كليقعد  كليتـ ةكوً  .ُُِ
 ّٓ  ايغيره بيده   ف لـ ي تطع  با و ً   ف و ىـ و ىر رأل وف   .ُُّ
 ٖٗ وً نايىـ وو تطيقكف وف ارنووؿ    ف اى   يوؿ حتم تواكا   .ُُْ
 ٓٗ أذاهـ خير مالوؤوف الذم يخولط ال وس كيةبر نا  .ُُٓ
 ْٓ  وف الوؤوف الضعيؼالوؤوف القكم  خير كأحب إلم اى   .ُُٔ
 ُِ  وئوة ني وه ك  ي وـ اابً  كىذلؾ ار بيوه ت وـ أني رـ ك  ت وـ   .ُُٕ
 ُّٕ أف يدخؿ الووه إ  بوئزر - - رم ر كؿ اى  .ُُٖ
 َْ نف اتؿ ال  وه كالةبيوف- - رم ر كؿ اى  .ُُٗ
 ُّٕ هذه  بؿ نام ىؿ  بيؿ و رو هلليطوف يدنك لً  .َُِ

ُُِ.  
  ُُٓ هاؾ الوت طعكف

َُُُُٓ 
ِٖ 
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 ُِٗ نف كاترو هـ الذيف يؤخرك رو  .ُِِ
 ُّٓ ك ع وو بيف ال ووه كاررضهك اة  ـ  كهك أ  .ُِّ
 ُّٕ هك كاى الذم   إلً إ  هك وو ىوف نايً أبكؾ رحوً   .ُِْ
 ٗ الىعبة  حك تكزركا حتم القـك   تحرؼ الىعبة   حك تكزً كأ ً  .ُِٓ
 ّٗ كزعؿ الذؿ كالةغور نام وف خولؼ أورم  .ُِٔ
 ٖٓ الك ط العدؿ  .ُِٕ
 ِ كوو نوؿ وف ااتةد  .ُِٖ
 َُٕ اد خبت كخ رت إف لـ أىف  ؟كياؾ  كوف يعدؿ إذا لـ أندؿ  .ُِٗ
 ُِٕ يو أيرو ال وس خذكا وف ارنووؿ وو تطيقكف    ف اى   يوؿ  .َُّ
 ّْ ل وس خذكا وف ارنووؿ وو تطيقكف    ف اى   يوؿ حتم يو أيرو ا  .ُُّ
 ُٔٓ يو ب ؿ اـ  و ظر وو يأورؾ بً نبد اى بف زيد  و عاً  .ُِّ
 ْٔ يو حىيـ  إف هذا الووؿ خضرة حاكة   وف أخذه بطيب  فس بكرؾ   .ُّّ
 َُٕ ارزع "    ىيؼ أة ع؟ اوؿ: . أىكف    بيت يو ر كؿ اى  إ     .ُّْ
 ُّٔ يو نبود اى هذا الطريؽ  ونتةوكا بحبؿ اى   ف الةراط   .ُّٓ
 ُٓ رب   يقكؿ يدنم  كح يـك القيووة   يقكؿ: لبيؾ ك عديؾ يو   .ُّٔ
 ُٕ كتطوكنو ك  تختافوي را ك  تع را كبهللرا ك  ت فرا   .ُّٕ
 ِٖ ي را ك  تع را  كبهللرا ك  ت فرا  كتطوكنو ك  تختافو   .ُّٖ
 ٓٗ يكهللؾ أف يىكف خير ووؿ الو اـ م وو يتبع برو هللعؼ الزبوؿ  .ُّٗ
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 فيرس اآلثار

 الصفحة طرف األثر م
 ُِّ   الحزر  اٌباكا أىٍيديىرـإذا ا تاوكا الرىف  يع   .ُ
 ٖٔ اة  ـ ك ط    الواؿ بيف ارطراؼ الوتزوذبة   .ِ

ّ.  
إف اى يحب الر ؽ    ارور ىاً  كىره الع ؼ كالتعوؽ كالتىاؼ 

 كالتهللديد خك ون وف ا  قطوع
ّْ 

 ّٖ واكا بطونتً  كازت بكا وعةيتً.ا تقووكا نام أور اى  ع  .ْ
 ّٖ بوىا تقووكا نام هللرودة أف   إلً إ  اى حتم لحقكا   .ٓ
 ّٖ ا تقووكا: أخاةكا العوؿ ى.  .ٔ
 ّٖ ا تقووكا: أدكا الفرائض  .ٕ
 ِٕ كاوربكا بحيث   تفرطكا اب أاةدكا ال داد أم الةك   .ٖ
 ٕٔ ...وبولغة بول  بة  أك أ ً   يٌو  الديف ي را  ف اة  ـ ذك ي رإ  .ٗ
 ّٖ أف ت تقيـ نام ارور كال ر . ك  تركغ ركموف ال عولب.  .َُ
 ّٖ ام وحض التكحيديريد ا  تقووة ن  أف   تهللرؾ بوى هلليئو  .ُُ
 ِٗ إف لىؿ هلل ه طر يف كك طون    ذا أو ؾ بأحد الطر يف ووؿ اآلخر  .ُِ
 ِٖ ...وديث الت   بؽأ ً ىره الغاك كالتقةير    الديف ىوو زوه    ارح  .ُّ
 ِٖ كالرـ كأ عولرـأم الوتعوقكف الوغولكف الوزوكزكف الحدكد    أا  .ُْ
 ِٖ خير هذه اروة ال وط ارك ط ياحؽ برـ التول  كيرزع إليرـ الغول   .ُٓ
وووو أور اى بأور إ  كلاهلليطوف  يً  زمتوف  .ُٔ  ٖٓ ...  إوو إلم تفريط  كاا
 ِٖ أم هذا الطريؽهذا ال وط  الـزال وط هك الطريقة  يقوؿ:   .ُٕ
 ٕٔ هـ الذيف يعر كف ادر  عوة اةيووف  كيهللىركف اى نايرو  .ُٖ
 ٕٖ   ...كالزو   ن ً  كاى تعولمكاد تقدـ أف ديف اى ك ط بيف الغول   يً   .ُٗ
 َِٓ ...ك   فرط    - -ك حب أةحوب ر كؿ اى  .َِ
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 فيرس األعالم المترجم ليم

 الصفحة اسم العمم  م
 ُٖ إبراهيـ ح ف الهللورب   .ُ
 ُٗ أحود بف رزب الٌ  و  البغدادم  .ِ
 ِٕ أحود بف نام بف وحود الى و م الع ق  م  .ّ
 ٓ كي   الرازمٌ أحود بف  ورس بف زىريو القز   .ْ
 َِٓ أحود بف وحود بف   وة بف  اوة ارزدٌم الطحوكم  .ٓ
 ّٗ أحود بف وةطفم الورام   .ٔ
 ٕٔ إ وونيؿ بف نبد الرحوف ابف أب  ذؤيب ال دم  .ٕ
 ٓٓ  إ وونيؿ بف نور بف ى ير بف درع القرهلل  .ٖ
 َُِ البراه بف نوزب بف الحورث الخزرز   .ٗ
 ُُِ زوبر بف نبد اى بف نورك بف حراـ الخزرز  ار ةورم  .َُ
 ٖٗ لحك ه ب ت تكيت بف حبيب ا  .ُُ
 ُّٕ ر يع بف ورراف أبك العولية الريوح  البةرم  .ُِ
 ُٗٔ ةفكاف بف  ايـ الزهرم القرهلل   .ُّ
 ُِٖ نبد الرحوف بف نورك بف يحود اركزان   .ُْ
 ّٔ نبد الرحوف بف  وةر ال عدم التويو   .ُٓ
 ُٗ نبد اى بف ركاحة بف  عابة ار ةورم  .ُٔ
 ُٔٓ نبد اى بف زيد ار ةورم    .ُٕ
 ُّٕ نبد اى بف   ـ بف الحورث اة رائيا    ـ ار ةورم  .ُٖ
 ُٖٔ نبد اى بف ايس بف  ايـ  بف حرب بف نوور ارهللعرم   .ُٗ
 َِْ بف نفيؼ نبد اى بف وغفؿ بف نبد م ـ كايؿ نبد  رـ   .َِ
 ٖٕ نا  بف وحود بف نا   الوعركؼ بولهللريؼ الزرزو    .ُِ
 َٖ نا  بف وحود حبيب الووكردم  .ِِ
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 ُٓٔ نور بف نبد العزيز بف وركاف بف الحىـ  .ِّ
 َِْ ن بف خاؼ بف نبد  رـ بف حذيفة الخزا نوراف بف حةيف  .ِْ
 ُٓٔ نورك بف ويوكف اركدم الوذحز  الىك    .ِٓ
 ّْ القو ـ بف  يره بف خاؼ بف أحود الرني    .ِٔ
 ّٕ وحود بف أحود بف أب  بىر بف  رح ار ةورم القرطب   .ِٕ
 َُ وحود بف زرير بف ى ير الطبرم  .ِٖ
 َُٗ وحود بف نبد اى دراز  .ِٗ
 ُُْ وحود بف وىـر بف نا   زووؿ الديف ابف و ظكر ار ةورم  .َّ
 ٕٖ وحود رهلليد بف نا  رضو بف وحود هللوس الديف القاوك    البغدادم  .ُّ
 ُِٖ رودا  و ركؽ بف ارزدع بف وولؾ ال  .ِّ
 ِٖ وعوذ بف زبؿ بف نورك بف أكس ار ةورم الخزرز   .ّّ
 ُٔ ال ور بف تكلب بف زهير بف أايش العىا   .ّْ
 َُٕ هك ذك الخكيةرة التويو   .ّٓ
 ٕ يك ؼ بف نبداى القرضوكم  .ّٔ
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 فيرس المصادر والمراج 

 الكتا  أو المصدر  م
 ف الىريـالقر   .ُ

اةبو ة الىبػرل: ربػ  نبػد اى  بػف حوػداف العيٍىبىػرم ابػف بطػة تحقيػؽ: رضػو   .ِ
 هػ.  ُُْٓ -ِوعط : دار الراية لا هللر كالتكزيع  الريوض ط

ّ.  

ً ارحوديػػػث الوختػػػورة أك الو ػػػتخرج وػػػف ارحوديػػػث الوختػػػورة ووػػػو لػػػـ يخرزػػػ
بػػػ  ضػػػػيوه الػػػديف الوقد ػػػ   تحقيػػػػؽ: رالبخػػػورم كو ػػػاـ  ػػػػ  ةػػػحيحيروو  

وعػػػول  ار ػػػتوذ الػػػدىتكر نبػػػد الواػػػؾ بػػػف نبػػػد اى بػػػف دهػػػيش: دار خضػػػر 
 .هػَُِْ -ّلاطبونة كال هللر كالتكزيع  بيركت  لب وف  ط 

ْ.  
اةح ػػػوف  ػػػ  تقريػػػب ةػػػحيح ابػػػف حبػػػوف: وحوػػػد بػػػف حبػػػوف بػػػف أحوػػػد بػػػف 

 َُْٖ -ُكط: وؤ  ػػػة الر ػػػولة  بيػػػركت طحبػػػوف  تحقيػػػؽ: هللػػػعيب ارر ػػػؤ 
 ق. 

  أحىػػػوـ أهػػػؿ الذوػػػة: ربػػػف اػػػيـ الزكزيػػػة  تحقيػػػؽ: يك ػػػؼ بػػػف أحوػػػد البىػػػرم  .ٓ
 ق. ُُْٖ -ُهللوىر بف تك يؽ العوركرم: روودل لا هللر  الدووـ ط

إرهللػػود ال ػػورم لهللػػرح ةػػحيح البخػػورم  ربػػ  العبػػوس أحوػػد بػػف نبػػد الواػػؾ   .ٔ
 .هػ ُِّّ -ٕة  وةر  ط الق ط   : الوطبعة الىبرل ارويري

ا رهػػػػػػوب كالهللػػػػػػبوب: ي ػػػػػػرم دنػػػػػػبس  رؤيػػػػػػة  ػػػػػػ  ا  ركبكلكزيػػػػػػو الزريوػػػػػػة    .ٕ
 ق. ُِّْا  ى درية  الواتقم الوةرم لإلبداع كالت وية  

ٖ.  
اة ػػػػ ـ أةػػػػكلً كوبودئػػػػً: وحوػػػػد بػػػػف نبػػػػد اى بػػػػف ةػػػػولح ال ػػػػحيـ: كزارة 

ة ال ػػعكدية  الهللػػؤكف اة ػػ وية كاركاػػوؼ كالػػدنكة كاةرهللػػود  الوواىػػة لعربيػػ
 ق. ُُِْ -ُط

ٗ.  
اة ػػػ ـ كتروػػػة اةرهػػػوب: ح ػػػف نػػػزكزم ىتػػػوب هللػػػررم وحٌىػػػـ يةػػػدر نػػػف 

ق  ال ػػػػ ة ال و يػػػػػة ُِْٖإدارة الػػػػدنكة كالتعاػػػػيـ برابطػػػػػة العػػػػولـ اة ػػػػػ و   
 (.  َِٗكالعهللركف  العدد )
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َُ.  
ارهللػػػػبوؿ ح ػػػػف الزهيػػػػرم  ؿ و ػػػػدكه   بػػػػرأةػػػػكؿ أهػػػػؿ ال ػػػػ ة كالزوونػػػػة: 
الىتػػػوب: دركس ةػػػكتية اػػػوـ بتفريغرػػػو وكاػػػع  الو ةػػػكرم الوةػػػرم  وةػػػدر

 .  http:/www.islamweb.net الهللبىة اة  وية

أضػكاه البيػوف  ػ  إيضػوح القػر ف بػولقر ف: وحوػد اروػيف بػف وحوػد الوختػور   .ُُ
 ق. َُْْالهلل قيط : طبعة اروير أحود بف نبدالعزيز  

  ا نتةػػػوـ: ابػػػراهيـ بػػػف وك ػػػم الهللػػػوطب : تحقيػػػؽ وةػػػطفم ابػػػك  ػػػايووف  .ُِ
 ق. ُُْٔ  دار الخو    ُط

ُّ.  
  عد بف أيكب بف بىر أب  بف وحود: العولويف رب نف الوكاعيف إن ـ
 الىتب دار: إبراهيـ ال  ـ نبد وحود: تحقيؽ الزكزية ايـ ابف الديف هللوس
 . هػُُُْ -ُييركت  ط –العاوية

ُْ.  
إمو ة الارفوف وػف وةػويد الهللػيطوف: وحوػد بػف أبػ  بىػر بػف القػيـ الزكزيػة  

حقيػػػؽ: وحوػػػد حووػػػد الفقػػػ : وىتبػػػة الوعػػػورؼ  الريػػػوض  الوواىػػػة العربيػػػة ت
 ال عكدية. 

-ُط  الو ةػػػػكرة : دار اليقػػػػيف  ػػػػوت ناػػػػم الطريػػػػؽ: ال ػػػػيد وحوػػػػد  ػػػػكح    .ُٓ
 .  ـُٖٗٗ

ُٔ.  
 العبوس أبك الديف تق : الزحيـ أةحوب لوخولفة الو تقيـ الةراط ااتضوه
 وحود بف القو ـ أب  فب اى نبد بف ال  ـ نبد بف الحايـ نبد بف أحود
 دار: العقؿ الىريـ نبد  وةر: تحقيؽ الدوهللق  الح با  الحرا   تيوية ابف
 . هػُُْٗ -ٕلب وف ط بيركت  الىتب  نولـ

أكضػػػػػح التفو ػػػػػير: وحوػػػػػد وحوػػػػػد نبػػػػػد الاطيػػػػػؼ بػػػػػف الخطيػػػػػب: الوطبعػػػػػة   .ُٕ
 ق. ُّّٖ-ٔالوةرية  ط

وف بػػف وحوػػد بػػف اةيزػػ  زػػووع البيػػوف  ػػ  تف ػػير القػػر ف: ربػػ  نبػػد الػػرح   .ُٖ
   .قُِْْ -ُنبد اى اًةيز : دار الىتب العاوية  بيركت  ط

 أي ر التفو ير: ر عد حكود )د  ت  ط( .    .ُٗ
: رب  الايث  ةر بف وحود بف أحود بف إبراهيـ ال ورا دم  .َِ  .بحر العاـك
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البحػػػػر الوحػػػػيط  ػػػػ  التف ػػػػير: ربػػػػ  حيػػػػوف وحوػػػػد بػػػػف يك ػػػػؼ ار دل ػػػػ     .ُِ
   ق.َُِْزويؿ: دار الفىر بيركت)د  ط(تحقيؽ: ةدا  وحود 

ِِ.  
البحػػر الوديػػد  ػػ  تف ػػير القػػر ف الوزيػػد: ربػػ  العبػػوس أحوػػد بػػف وحوػػد بػػف 
الورػػػدم الح ػػػ   تحقيػػػؽ: أحوػػػد نبػػػد اى القرهللػػػ  ر ػػػ ف: الػػػدىتكر ح ػػػف 

 هػ.ُُْٗط(   دالقوهرة ) –نبوس زى  

ِّ.  
وزوكنػة وػف بحكث  دكة أ ر القر ف الىريـ    تحقيػؽ الك ػطية كد ػع الغاػك 

العاوػػػػػوه: كزارة الهللػػػػػئكف اة ػػػػػ وية كاركاػػػػػوؼ كالػػػػػدنكة كاةرهللػػػػػود  الوواىػػػػػة 
 ق. ُِْٓ -ِالعربية ال عكدية  ط

ِْ.  
بدائع الفكائد: رب  بىر بف وحود بف القيـ الزكزية: دار الىتوب العرب   

 بيركت  لب وف. 

ِٓ.  
: البعث كال هللكر لابيرق : رب  بىر أحود بف الح يف البيرق   تحقيؽ
الهلليخ نوور أحود حيدر: ورىز الخدووت كاربحوث ال قو ية  بيركت  

 .قَُْٔ -ُط

ِٔ.  
تػػوج العػػركس وػػف زػػكاهر القػػووكس: ربػػ  الفػػيض وحٌوػػد بػػف نبػػد الػػرٌزاؽ  

بيػػدم تحقيػػؽ: وزوكنػػة وػػف الوحققػػيف  دار  الح ػػي    الواقٌػػب بورتضػػم  الزَّ
 الرداية  )د  ط(. 

ِٕ.  
: تػػأكي ت أهػػؿ ال ػػ ة: ربػػ  و ةػػكر ال وػػوتردم  تحقيػػؽ: د. وزػػدم بو ػػاـك
 قُِْٔ -ُدار الىتب العاوية  بيركت لب وف  ط

ِٖ.  
التحريػػػػر كالت ػػػػكير:   وحوػػػػد الطػػػػوهر بػػػػف نوهللػػػػكر: الػػػػدار التك  ػػػػية لا هللػػػػر 

 .  هـ4891  )د  ط( تك س

ِٗ.  
التربكيػػػة  ػػػ  الكاويػػػة وػػػف الفىػػػر الوتطػػػرؼ: تي ػػػير ح ػػػيف ال ػػػعيديف: دكر 

و يػػػة  زووعػػػة  ػػػوئؼ لاعاػػػـك ارو يػػػة  الوؤ ػػػس الريػػػوض  وزاػػػة البحػػػكث ار
 .  ّٖ"  ةػُْ"  الوزاد "َّق  العدد "ُِْٔ

التهللػػػريع الز ػػػوئ  اة ػػػ و  وقور ػػػون بولقػػػو كف الكضػػػع : نبػػػد القػػػودر نػػػكدة:   .َّ
 .    )د ط ت(دار الىوتب العرب   بيركت
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ُّ.  
التةػػػػكير ال بػػػػكم لاقػػػػيـ الخاقيػػػػة كالتهللػػػػريعية  ػػػػ  الحػػػػديث الهللػػػػريؼ: ناػػػػ   

 هػ. ُِّْ -ُرزهرية لاتراث  طةبح: الوىتبة ا

-ُطالتطػػػرؼ الػػػدي  : لاػػػدىتكر لاقرضػػػوكم وك  ػػػة الر ػػػولة بيػػػركت لب ػػػوف   .ِّ
 .ـََُِ

التعريؼ بوة ػ ـ: ورىػز اطػر لاتعريػؼ بوة ػ ـ  كزارة اركاػوؼ كالهللػؤكف   .ّّ
 الدي ية  بقطر  إنداد لاوك كنة الهللوواة: إليوس هللرادم.

ّْ.  
سم الحسين بن محمد المعروف بالراغب القا يبأل :رةفرو  اتف ير الرامب 

جامعة  -: كلية اآلداب  تحقيق ودراسة: د. محمد عبد العزيز بسيوني  األصفهاني
 .هـ4141 -4ط طنطا

ّٓ.  
تف ػػػير الهللػػػعراكم الخػػػكاطر: وحوػػػد وتػػػكل  الهللػػػعراكم  وطػػػوبع أخبػػػور اليػػػـك 

 ق. ُُْٖ

يئػة الوةػرية تف ير القر ف الحىيـ )تف ير الو ور(: لػ وحوػد رهللػيد رضػو: الر  .ّٔ
 .  ـَُٗٗالعووة لاىتوب: 

ّٕ.  
تف ػػػػير القػػػػر ف العزيػػػػز: ربػػػػ  نبػػػػد اى وحوػػػػد الوػػػػرم الوعػػػػركؼ بػػػػوبف أبػػػػ  
وى ًػػيف  تحقيػػؽ: أبػػك نبػػد اى ح ػػيف بػػف نىوهللػػة: الفػػوركؽ الحدي ػػة  وةػػر  زى

   .هػُِّْ -ُالقوهرة   ط

ّٖ.  

 تف ير القػر ف العظػيـ  بػف أبػ  حػوتـ ابػك وحوػد نبػد الػرحوف بػف وحوػد بػف
إدريس بف الو ذر التويو   الح ظا   الػرازم ابػف أبػ  حػوتـ الوحقػؽ: أ ػعد 
وحوػػػػد الطيػػػػب: وىتبػػػػة  ػػػػزار وةػػػػطفم البػػػػوز  الوواىػػػػة العربيػػػػة ال ػػػػعكدية  

 ق. ُُْٗ -ّط

أب  الفداه إ وونيؿ بف ى ير  تحقيػؽ  ػوو   ػ وة:  :تف ير القر ف العظيـ  .ّٗ
   .قَُِْ  ِدار طيبة ط

َْ.  
مصـدر التاـاب: درو   وحوػد الو تةػر بػوى اةدري ػ  ل :تف ير القر ف الىريـ

 .  صوتية قام بافريغها موقع الشبتة اإلسالمية
تف ػػػػير القػػػػر ف: ربػػػػ  العػػػػز بػػػػف نبػػػػد ال ػػػػ ـ  الواقػػػػب ب ػػػػاطوف العاوػػػػوه      .ُْ
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بيػػػػركت   –تحقيػػػػؽ: الػػػػدىتكر نبػػػػد اى بػػػػف إبػػػػراهيـ الػػػػكهب : دار ابػػػػف حػػػػـز 
 هػ.ُُْٔ -ُط

ظفػػر  تحقيػػؽ: يو ػػر م ػػيـ: دار الػػكطف  الريػػوض  تف ػػير القػػر ف: ربػػ  الو  .ِْ
 هػ. ُُْٖ -ال عكدية طو

ّْ.  
تف ػػير القػػر ف:  بػػ  الوظفػػر  و ةػػكر بػػف وحوػػد بػػف نبػػد الزبػػور الوػػركزل 
ال ػػػػوعو    تحقيػػػػؽ: يو ػػػػر بػػػػف إبػػػػراهيـ كم ػػػػيـ بػػػػف نبػػػػوس بػػػػف م ػػػػيـ : دار 

 ق. ُُْٖ -ُالكطف  الريوض  ال عكدية ط

ْْ.  
 كوطبعة وىتبة هللرىة: الورام  وةطفم بف أحود: الورام  تف ير

 . هػُّٓٔ -ُبوةر ط كأك ده الحاب  البوبم وةطفم

 -ُالتف ير الك يط: د/ كهبة بف وةطفم الزحياػ : دار الفىػر  دوهللػؽ  ط  .ْٓ
 هػ. ُِِْ

ْٔ.  
نبػد الػرزاؽ: ربػ  بىػر نبػد الػرزاؽ الةػ عو  : دار الىتػب العاويػة   تف ير

 -ُعاويػػػػػػة  بيػػػػػػركت  طتحقيػػػػػػؽ: د. وحوػػػػػػكد وحوػػػػػػد نبػػػػػػده: دار الىتػػػػػػب ال
 .هػُُْٗ

ْٕ.  
الحزػػػوج وزوهػػػد بػػػف زبػػػر التػػػوبع  الوىػػػ  القرهللػػػ    بػػػ رتف ػػػير وزوهػػػد:  

تحقيػػػػػؽ: الػػػػػدىتكر وحوػػػػػد نبػػػػػد ال ػػػػػ ـ أبػػػػػك ال يػػػػػؿ: دار الفىػػػػػر اة ػػػػػ و  
 هػ. َُُْ -ُالحدي ة  وةر  ط

تف ير وقوتؿ بػف  ػايووف: ربػ  الح ػف بػف بهللػير ارزدم  تحقيػؽ: نبػد اى   .ْٖ
 .هػ ُِّْ -ُ: دار إحيوه التراث بيركت  طوحوكد هللحوتً

ْٗ.  
رضػػػ  اى  -ت ػػػكير الوقبػػػوس وػػػف تف ػػػير ابػػػف نبػػػوس: لعبػػػد اى بػػػف نبػػػوس 

ن روػػػػو زويعػػػػو: ربػػػػ  طػػػػوهر وزػػػػد الػػػػديف وحوػػػػد بػػػػف يعقػػػػكب: دار الىتػػػػب 
 لب وف.  -العاوية 

َٓ.  
تحقيػػؽ: وحوػػػد  -ربػػ  و ةػػػكر وحوػػد بػػػف ارزهػػرم الرػػػركم: ترػػذيب الاغػػػة

 .ـََُِ -ُحيوه التراث العرب   بيركت  طنكض ورنب  دار إ
تك يؽ الرحووف    دركس القر ف:  يةؿ بف نبد العزيز بػف حوػد الوبػورؾ    .ُٓ
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تحقيػػػػؽ: نبػػػػد العزيػػػػز بػػػػف إبػػػػراهيـ الزيػػػػر: دار العوةػػػػوة  الوواىػػػػة العربيػػػػة 
 -ُال ػػػعكدية  الريػػػػوض  دار العايػػػوف لا هللػػػػر كالتكزيػػػع  القةػػػػيـ  بريػػػػدة  ط

 هػ. ُُْٔ

ِٓ.  
يـ الػػػرحوف  ػػػ  تف ػػػير ىػػػ ـ الو ػػػوف: نبػػػد الػػػرحوف بػػػف نبػػػد اى تي ػػػير الىػػػر 

 -ُال ػػعدم  تحقيػػؽ: نبػػد الػػرحوف بػػف وعػػ  الاكيحػػؽ: وؤ  ػػة الر ػػولة  ط
 ق. َُِْ

ّٓ.  
التي ير بهللرح الزػووع الةػغير: زيػف الػديف  زيػف العوبػديف الحػدادم: وىتبػة 

 هػ.َُْٖ -ّالريوض ط –اةووـ الهللو ع  

ْٓ.  
لوحوػػػد بػػػف زريػػػر الطبػػػرم  تحقيػػػؽ: أحوػػػد  :ر فزػػػووع البيػػػوف  ػػػ  تأكيػػػؿ القػػػ
 .هػَُِْ -ُهللوىر: وؤ  ة الر ولة  ط 

ٓٓ.  

زػػووع العاػػـك كالحىػػـ  ػػ  هللػػرح خو ػػيف حػػدي ون وػػف زكاوػػع الىاػػـ: زيػػف الػػديف 
ػػػػ و   البغػػػػدادم   ػػػػـ  نبػػػػد الػػػػرحوف بػػػػف أحوػػػػد بػػػػف رزػػػػب بػػػػف الح ػػػػف  ال ى

 ـ الدوهللػػػػػق   الح باػػػػػ : الػػػػػدىتكر وحوػػػػػد ارحوػػػػػدم أبػػػػػك ال ػػػػػكر: دار ال ػػػػػ
 ق.ُِْْ -ِلاطبونة كال هللر كالتكزيع ط

ٓٔ.  
ك ػ  ً كأيووػً   الزووع الو  د الةػحيح الوختةػر وػف أوػكر ر ػكؿ اى 

ةحيح البخورم: رب  نبداى البخػورم الزعفػ   تحقيػؽ: وحوػد زهيػر: دار 
 هػ. ُِِْ -ُط   طكؽ ال زوة

ٕٓ.  
 درا ػػة ر ا  ػػتعوو -ا  ًتهللػػراؽ -التبهللػػير: كخكا يرػػو ال   ػػة الوىػػر ز حػػةأ

بى َّىىة ح ف بف الرحوف نبد: كتكزيً كتحايؿ  القاػـ دار: الدوهللػق  الويدا   حى
   .هػَُِْ -ٖط دوهللؽ –

ٖٓ.  
حاية اركليوه كطبقوت ارةفيوه: رب   عيـ أحود بػف نبػد اى ارةػبرو  : 
ال ػػعودة  بزػػكار وحو ظػػة وةػػر  دار الىتػػوب العربػػ   بيػػركت  دار الفىػػر 

 يػػػػع  بيػػػػركت  دار الىتػػػػب العاويػػػػة  بيػػػػركت )د  ت(لاطبونػػػػة كال هللػػػػر كالتكز 
 هػ. ُّْٗ

ٓٗ.  
الخةػػػػوئص العووػػػػة لإل ػػػػ ـ: د/ يك ػػػػؼ القرضػػػػوكم  بيػػػػركت  وؤ  ػػػػة   

 ق.َُْٓ -ّالر ولة  ط
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الخػػػػكارج درا ػػػػػة ل قػػػػد وػػػػػذهبرـ: ل وةػػػػػر ال ػػػػعدم: الريػػػػػوض  دار الوعػػػػػراج   .َٔ
 ق. ُُْٗالدكلية  

دار ار ػػػدلس الخضػػػراه  زػػػدة  دركس  ػػػ  التربيػػػة كالػػػدنكة: وػػػوزف الفػػػريح    .ُٔ
 .  ـََِٔ-ّط

ِٔ.  
دليػػؿ الفػػولحيف لطػػرؽ ريػػػوض الةػػولحيف: وحوػػد ناػػػ  البىػػرم انت ػػم برػػػو: 
خايػػؿ وػػأوكف هللػػيحو: دار الوعر ػػة لاطبونػػة كال هللػػر كالتكزيػػع  بيػػركت  لب ػػوف 

 هػ. ُِْٓ -ْط

ّٔ.  
 ػػ  الكاويػػة وػػف الفىػػر الوتطػػرؼ  تي ػػير ح ػػيف دكر الوؤ  ػػوت التربكيػػة  

بحػػػكث ارو يػػػة  الريػػػوض  زووعػػػة  ػػػويؼ لاعاػػػـك ارو بػػػة  ال ػػػعديف  وزاػػػة ال
 .(ُْ( الوزاد)َّ)   العددََِٓ

ْٔ.  
الػػػرد الزويػػػؿ ناػػػم الوهللػػػىىيف  ػػػ  اة ػػػ ـ وػػػف القػػػر ف كالتػػػكراة كاة زيػػػؿ   

كالعاػػػـ: نبػػػد الوزيػػػد حووػػػد ةػػػبح: دار الو ػػػورة لا هللػػػر كالتكزيػػػع كالترزوػػػة  
 ق.  ُِْْ -ِوةر ط –الو ةكرة 

ـ الهللػػػو ع   تحقيػػػؽ: أحوػػػد هللػػػوىر: وىتبػػػً الحابػػػ   وةػػػر  الر ػػػولة: لألوػػػو  .ٓٔ
 هػ. ُّٖٓ -ُط

ٔٔ.  
ر ع الحرج    الهللريعة اة  وية: ةولح نبػداى بػف حويػد دار ا  ػتقووة  

 .  ُّق ةػُُِْ -ِط

ٕٔ.  
ركح الوعػػػػو    ػػػػ  تف ػػػػير القػػػػر ف العظػػػػيـ كال ػػػػبع الو ػػػػو  : هللػػػػروب الػػػػديف 

تػػػب العاويػػػة  بيػػػركت  ارلك ػػػ   تحقيػػػؽ: ناػػػ  نبػػػد البػػػورم نطيػػػة: دار الى
 .  ُُ/ْهػ ُُْٓ -ُط

ٖٔ.  
الػػركض الػػدا   )الوعزػػـ الةػػغير(  ربػػ  القو ػػـ الطبرا ػػ   تحقيػػؽ: وحوػػد 
هللػػػػىكر وحوػػػػكد الحػػػػوج أوريػػػػر: الوىتػػػػب اة ػػػػ و   دار نوػػػػور  بيػػػػركت  

 ق. َُْٓ -ُنووف  ط

ٔٗ.  
زاد الو ير    ناـ التف ير: رب  الفرج زووؿ الديف الزكزم  تحقيػؽ: نبػد 

 هػ. ُِِْ -ُالوردم: دار الىتوب العرب   بيركت  ط الرزاؽ 
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َٕ.  
الزهد كالراوئؽ: رب  نبد الرحوف نبد اى بف الوبورؾ بف كاضح الح ظاػ   
الترى   ـ الوٍركزم  تحقيؽ: حبيب الرحوف ارنظوػ : دار الىتػب العاويػة  

 بيركت. 

    )د  ط ػػبؿ ال ػػ ـ  وحوػػد بػػف إ ػػوونيؿ الوعػػركؼ بػػوروير الةػػ عو     .ُٕ
   ت(.

ِٕ.  
ال ػػػراج الو يػػػر  ػػػ  اةنو ػػػة ناػػػم وعر ػػػة بعػػػض وعػػػو   ىػػػ ـ رب ػػػو الحىػػػيـ 
الخبيػػر: هللػػوس الػػديف  وحوػػد بػػف أحوػػد الهللػػو ع : وطبعػػة بػػك ؽ )ارويريػػة( 

 ق. ُِٖٓالقوهرة  نوـ: 

ّٕ.  
ال  ة: رب  نبد اى الوىٍركىًزم  تحقيؽ:  ػولـ أحوػد ال ػاف : وؤ  ػة الىتػب 

 .قَُْٖ -ُال قو ية بيركت  ط

ْٕ.  
  ف ابػف ووزػً: ربػ  نبػد اى ابػف ووزػة وحوػد بػف يزيػد القزكي ػ   كووزػة 
ا ػػـ أبيػػً يزيػػد  تحقيػػؽ: وحوػػد  ػػؤاد نبػػد البػػوا : دار إحيػػوه الىتػػب العربيػػة  

  يةؿ ني م البوب  الحاب .

 ػػ ف أبػػ  داكد: أبػػك داكد  ػػايووف بػػف ارهللػػعث تحقيػػؽ: وحوػػد وحيػػ  الػػديف   .ٕٓ
 ةيدا  بيركت. نبد الحويد: الوىتبة العةرية 

ٕٔ.  
  ف أب  داكد: أبك داكد  ايووف بف ارهللعث  تحقيؽ: وحوػد وحيػ  الػديف  

 نبد الحويد: الوىتبة العةرية  ةيدا  بيركت. 

ٕٕ.  
هللػرح أةػكؿ انتقػود أهػؿ ال ػ ة كالزوونػة: أبػك القو ػـ هبػة اى بػف الح ػف  

بف و ةكر الطبرم  تحقيؽ: أحود بف  عد بف حوداف الغوودم: دار طيبػة 
   .هػُِّْ -ٖط ال عكدية  –

ٕٖ.  
هللػػرح ال ػػ ة: وحيػػ  ال ػػ ة  ربػػ  وحوػػد الح ػػيف بػػف و ػػعكد بػػف وحوػػد بػػف 
الفػػػػراه البغػػػػكم الهللػػػػو ع   تحقيػػػػؽ: هللػػػػعيب ارر ػػػػؤكط: الوىتػػػػب اة ػػػػ و   

 هػ. َُّْ -ِدوهللؽ  بيركت  ط

ٕٗ.  
هللػػرح الطحوكيػػة  ػػ  العقيػػدة ال ػػافية: ةػػدر الػػديف ناػػ  بػػف ناػػ  بػػف أبػػػ  

أحوػػػد وحوػػػد هللػػػوىر  ال ػػػعكدية  وىتبػػػة الواػػػؾ  رػػػد   العػػػز الح فػػػ :  تحقيػػػؽ
 ق. َُِْ
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َٖ.  
هللرح ةحيح البخورم:  بف بطػوؿ أبػك الح ػف بػف نبػد الواػؾ  تحقيػؽ: أبػك 

 -ِتوػػػػػيـ يو ػػػػػر بػػػػػف إبػػػػػراهيـ دار: وىتبػػػػػة الرهللػػػػػد ال ػػػػػعكدية  الريػػػػػوض ط 
 هػ. ُِّْ

هللػػرح ةػػػحيح و ػػػاـ: أبػػػك ا هللػػػبوؿ ح ػػػف الزهػػػرم  وةػػػدر الىتػػػوب: دركس   .ُٖ
 تفريغرو وكاع الهللبىة اة  وية  ىتوب الكةية. ةكتية اوـ ب

ِٖ.  
:  هللكاف بف  عيد الحويرم  هللوس العاـك كدكاا ى ـ العرب وف الىاـك
اليو    الوحقؽ: د ح يف بف نبد اى العورم  دار الفىر الوعوةر 

 هػ. ُِْ -ُبيركت  لب وف ط

 ػس أحوػد ةحوبة ر كؿ اى كزركدهـ    تعايـ القر ف الىريـ كالع وية: بػً أ  .ّٖ
 ق. ُِْْىرزكف:  زده  دار الوىتبوت  

الةػػػػحكة اة ػػػػ وية بػػػػيف الزحػػػػكد كالتطػػػػرؼ يك ػػػػؼ القرضػػػػوكم: بيػػػػركت    .ْٖ
 ق. ُِْٔ -ٕوؤ  ة الر ولة بيركت  ط 

ٖٓ.  
ٍعبػدى   ةحيح ابف حبوف: وحود بف حبػوف بػف أحوػد بػف حبػوف بػف وعػوذ بػف وى

 ػػؤكط: وؤ  ػػة التويوػػ   أبػػك حػػوتـ  الػػدارو   البي ػػت   تحقيػػؽ: هللػػعيب ارر 
 هػ.  َُْٖ -ُالر ولة  بيركت ط

ٖٔ.  
ظػػػوهرة الغاػػػك  ػػػ  الػػػديف  ػػػ  العةػػػر الحػػػديث: لاػػػدىتكر وحوػػػد نبػػػدالحىيـ 

 ق. ُُُْ -ُحوود ط

ٖٕ.  
ظػػػوهرة الغاػػػك  ػػػ  الػػػديف  ػػػ  العةػػػر الحػػػديث: وحوػػػد نبػػػدالحىيـ حووػػػد:  
ر ػػػولة ووز ػػػتير و هللػػػكرة وػػػف هللػػػعبة العقيػػػدة بولزووعػػػة اة ػػػ وية بولودي ػػػة 

 ق. ُُِْ -ُدار الو ور الحدي ة  وةر ط الو كرة 
 ـ.ُٖٓٗ-ُِالعبودة    اة  ـ: بيركت وؤ  ة الر ولة  ط  .ٖٖ

ٖٗ.  
العقيػػدة الكا ػػطية: انتقػػػود الفراػػة ال وزيػػػة الو ةػػكرة إلػػم ايػػػوـ ال ػػونة أهػػػؿ 
ال  ة كالزوونة:  بػف تيويػة  تحقيػؽ: ربػ  وحوػد أهللػرؼ: أضػكاه ال ػاؼ  

 هػ. َُِْ -ِالريوض  ط
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قورم هللرح ةحيح البخورم: رب  وحود وحوػكد بػدر الػديف العي ػم: نودة ال  .َٗ
 بيركت )د  ط(. –دار إحيوه التراث العرب  

ُٗ.  
 الفراهيدم تويـ بف نورك بف أحود بف الخايؿ الرحوف نبد العيف: رب 

 كوىتبة دار: ال وورائ  إبراهيـ د الوخزكو   وردم د: البةرم تحقيؽ
 الر ؿ)د  ط(.

وحوػػػد نبػػػد اى بػػػف و ػػػاـ بػػػف اتيبػػػة  تحقيػػػؽ:  ػػػعيد   بػػػرمريػػػب القػػػر ف:   .ِٗ
  )د ط(. الاحوـ

ّٗ.  
الغاػػػػك  ػػػػ  الػػػػديف  ػػػػ  حيػػػػوة الو ػػػػاويف الوعوةػػػػرة: نبػػػػدالرحوف بػػػػف وعػػػػ  

 ق. ُِّْ -ٓالاكيحؽ: بيركت  وؤ  ة الر ولة  ط

ْٗ.  
 تػػوكل الهللػػبىة اة ػػ وية: لز ػػة الفتػػكل بولهللػػبىة اة ػػ وية  تػػـ   ػػخً وػػف 

 ػػػك وبر  ]الىتػػػوب وػػػراـ  ليػػػو[ ذا  ُٖهػػػػ َُّْحزػػػة ذك ال ُاة تر ػػػت:  ػػػ  
الواػػػػؼ هػػػػك أرهللػػػػيؼ لزويػػػػع الفتػػػػوكل العربيػػػػة بػػػػولوكاع حتػػػػم تػػػػوريخ   ػػػػخً 

  .  http:/www.islamweb.net( َُٕٓٗ)كنددهو 

 تػػػوكل الاز ػػػة الدائوػػػة الوزوكنػػػة اركلػػػم: الاز ػػػة الدائوػػػة لابحػػػكث العاويػػػة   .ٓٗ
   .لدكيشكاة توه زوع كترتيب: أحود بف نبد الرزاؽ ا

ٗٔ.  
 ػػػتح البػػػورم هللػػػرح ةػػػحيح البخػػػورم  بػػػف حزػػػر الع ػػػق   : دار الوعر ػػػة   

   ق.ُّٕٗبيركت  

ٕٗ.  
 رؽ وعوةرة ت ت ب ال  ا   ـ كبيوف وكاؼ اة  ـ و رو: د. مولػب بػف 
ناػػ  نػػكاز : الوىتبػػػة العةػػرية الذهبيػػػة لاطبونػػة كال هللػػػر كالت ػػكيؽ  زػػػدة 

 .قُِِْ -ْط

 أحوػػػد بػػػف وحوػػػد بػػػف ح بػػػؿ تحقيػػػؽ: د.  ضػػػوئؿ الةػػػحوبة: ربػػػ  نبػػػد اى  .ٖٗ
 ق.َُّْ -ُكة  اى وحود نبوس: وؤ  ة الر ولة بيركت ط

ٗٗ.  
الفكاىً العذاب    الػرد ناػم وػف لػـ يحىػـ ال ػ ة كالىتػوب: حوػد بػف  وةػر 
ال زػػػدم التويوػػػ  الح باػػػ  تحقيػػػؽ: نبػػػد ال ػػػ ـ بػػػف بػػػرزس تقػػػريظ: الهللػػػيخ 

 .  )د ت(-ُر العوةوة  طالع وة الزايؿ ةولح بف إبراهيـ الباير : دا
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ََُ.  
ل ػػػػيد اطػػػػب إبػػػػراهيـ ح ػػػػيف الهللػػػػورب : دار الهللػػػػركؽ   : ػػػػ  ظػػػػ ؿ القػػػػر ف
 هػ. ُُِْ -ُٕبيركت  القوهرة  ط 

َُُ.  

القكاند ال كرا ية الفقر :  بػف تيويػة: تقػ  الػديف أبػك العبػوس أحوػد بػف نبػد 
الحاػػيـ بػػف نبػػد ال ػػ ـ بػػف نبػػد اى بػػف أبػػ  القو ػػـ بػػف وحوػػد ابػػف تيويػػة  

اىػػػػػة العربيػػػػػة يػػػػػؽ: د أحوػػػػػد بػػػػػف وحوػػػػػد الخايػػػػػؿ دار ابػػػػػف الزػػػػػكزم  الووتحق
 .هػُِِْ-ُال عكدية  ط

َُِ.  

 اى نبد بف أحود  عيـ أبك: لألةبرو   الرا ضة نام كالرد اةوووة ىتوب
 الدىتكر: تحقيؽ ارةبرو   ورراف بف وك م بف إ حوؽ بف أحود بف
 الهللرؼ ورتبةب العقيدة    دىتكراه الفقير   وةر بف وحود بف نا 
 . هػَُْٕ -ُالو كرة ط الودي ة كالحىـ  العاـك وىتبة: اركلم

َُّ.  
الىتوب الوة ؼ    ارحوديث كاآل ور: أبك بىر بف أب  هلليبة  تحقيؽ: 

 .قَُْٗ -ُالريوض ط –ىووؿ يك ؼ الحكت: وىتبة الرهللد 

الىهللػػػػػوؼ نػػػػػف حقػػػػػوئؽ مػػػػػكاوض الت زيػػػػػؿ: ربػػػػػ  القو ػػػػػـ الزوخهللػػػػػرم: دار    .َُْ
 ق. َُْٕ -ّ   بيركت  ط الىتوب العرب

ىاووت    الك طية اة  وية كوعولورو: يك ػؼ القرضػوكم: دار الهللػركؽ    .َُٓ
 .  ـَََِ-ّالقوهرة  ط

َُٔ.  
لبػػػوب التأكيػػػؿ  ػػػ  وعػػػو   الت زيػػػؿ:   أبػػػ  الح ػػػف: نػػػ ه الػػػديف الهللػػػيح   
الوعػػػػػركؼ بولخػػػػػوزف  تحقيػػػػػؽ: تةػػػػػحيح وحوػػػػػد ناػػػػػ  هللػػػػػوهيف: دار الىتػػػػػب 

 هػ. ُُْٓ -ُالعاوية  بيركت  ط 

َُٕ.  
 ابف الديف زووؿ   نام  بف وىـر بف الفضؿ وحود رب ل وف العرب: 

 - ّبيركت ط –ةودر دار: اة ريقم الركيفعم ار ةورم و ظكر
 . هػُُْْ

نبػػد الىػػريـ بػػف هػػكازف بػػف نبػػد الواػػؾ القهللػػيرم  ربػػ  لطػػوئؼ اةهللػػورات:    .َُٖ
 . -ّر  طتحقيؽ: إبراهيـ الب يك  : الريئة الوةرية العووة لاىتوب  وة

الةـك    الديو ة اليركدية  وحوػد خضػير نبػوس  وػف الوكاػع  –ل  تزاده   .َُٗ
 .www.m.`ahewar.org/s.asp?271310&r=0ا لىترك   
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َُُ.  
 وعػػػ  بػػػف نبػػػدالرحووفل  ػػػتزاده رازػػػع: وهللػػػىاة الغاػػػك  ػػػ  الػػػديف لاػػػدىتكر

 .  الاكيحؽ
 .ـََِٗال هللر ندف لاطبونة ك وبوحث    ال قو ة اة  وية:  ؤاد الب و     .ُُُ
وػػتف العقيػػػدة الطحوكيػػة: أحوػػػد بػػػف وحوػػد بػػػف  ػػػ وة أبػػ  زعفػػػر الطحػػػوكم   .ُُِ

 .قُُّْبيركت  دار بف حـز   -ِارزدم الح ف  الوةرم: ط

ُُّ.  
 ةدارات العووة الرئو ة نف تةدر دكرية وزاة - اة  وية البحكث وزاة

 البحكث اراتةد العووة الرئو ة: كاةرهللود كالدنكة كاة توه العاوية البحكث
 . كاةرهللود كالدنكة كاة توه العاوية

وزاػػػػة البحػػػػكث اآلو يػػػػة  دكر الوؤ  ػػػػوت التربكيػػػػة  ػػػػ  الكاويػػػػة وػػػػف الفىػػػػر   .ُُْ
 ق. ُِْٔربيع اآلخر  َّالوتطرؼ العدد

وزوػػػع الزكائػػػد كو بػػػع الفكائػػػد: ربػػػ  الح ػػػف الري وػػػ   تحقيػػػؽ ح ػػػوـ الػػػديف   .ُُٓ
 ق.ُُْْالقد  : وىتبة القدس  القوهرة 

ُُٔ.  
كع الفتوكل  ربف تيويػة  تحقيػؽ: نبػد الػرحوف او ػـ: وزوػع الواػؾ  رػد وزو

لطبونة الوةحؼ الهللريؼ  الودي ة ال بكية  الوواىة العربية ال ػعكدية  )د  
 هػ. ُُْٔط( 

ُُٕ.  
وختػػور الةػػػحوح: ربػػف أبػػػ  بىػػر بػػػف نبػػد القػػػودر الػػرازم  تحقيػػػؽ: يك ػػػؼ 

 -ٓكت  ةػػػيد  طالهللػػػيخ وحوػػػد: الوىتبػػػة العةػػػرية  الػػػدار ال وكذزيػػػة  بيػػػر 
 .هػَُِْ

وختةػر تف ػػير ابػػف ى يػػر )اختةػور كتحقيػػؽ( وحوػػد ناػػ  الةػػوبك  : دار   .ُُٖ
 ق. َُِْ -ٕالقر ف الىريـ  لب وف  بيركت  ط 

ُُٗ.  
وختةر و روج ال  ة: رب  العبوس تق  الديف أحود بػف وحوػد ابػف تيويػة: 
ه  الهلليخ نبػد اى بػف وحوػد الغ يوػوف: دار الةػديؽ لا هللػر كالتكزيػع  ةػ عو

 هػ. ُِْٔ -ِالزوركرية اليو ية  ط

َُِ.  
الوخاةػػيوت كأزػػزاه أخػػرل ربػػ  طػػوهر الوخاػػص: وحوػػد بػػف نبػػد الػػرحوف 
بػػػػف العبػػػػوس بػػػػف زىريػػػػو البغػػػػدادم  تحقيػػػػؽ:  بيػػػػؿ  ػػػػعد الػػػػديف زػػػػرار: كزارة 
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 هػ.ُِْٗ -ُاركاوؼ كالهللؤكف اة  وية لدكلة اطر ط

ُُِ.  

يػوؾ   ػتعيف : بػوب حقيقػة ا  ػتقووة ودارج ال ولىيف بيف و وزؿ إيوؾ  عبد كاا
وحوػػػد بػػػف أبػػػ  بىػػػر بػػػف أيػػػكب بػػػف  ػػػعد هللػػػوس الػػػديف ابػػػف اػػػيـ الزكزيػػػة  

 -ّتحقيؽ: وحود الوعتةـ بوى البغدادم: دار الىتػوب العربػ   بيػركت  ط
 هػ. ُُْٔ

ربػ  حػو ظ الػديف ال  ػف   تحقيػؽ  يك ػؼ  :ودارؾ الت زيػؿ كحقػوئؽ التأكيػؿ  .ُِِ
 هػُُْٗ -ُ  ط نا  بديكم: دار الىاـ الطيب  بيركت

ُِّ.  
ودخؿ لدرا ة العقيدة اة  وية: د ن ووف زوعػة ضػويرية  وىتبػة ال ػكادم 

 هػ. ُُْٕ -ِلاتكزيع ط

الوراتػب العايػة وػف الك ػطية ال ػافية: ربػ  بىػر الح باػ : القػوهرة  دار ابػف   .ُِْ
 ق.ُِّْ -ُرزب  ط

ُِٓ.  

الو ػػػتدرؾ ناػػػم الةػػػحيحيف: أبػػػك نبػػػد اى الحػػػوىـ وحوػػػد بػػػف نبػػػد اى بػػػف 
وحوػػػػد بػػػػػف حودكيػػػػً بػػػػػف  يعػػػػػيـ بػػػػف الحىػػػػػـ الضػػػػب  الطروػػػػػو   ال ي ػػػػػوبكرم 
الوعركؼ بوبف البيع تحقيؽ: وةطفم نبد القودر نطو: دار الىتب العاويػة 

 ق. ُُُْ -ُبيركت  ط –

ُِٔ.  
و  د اةووـ أحود بف ح بؿ: رب  نبد اى أحود بػف ح بػؿ  تحقيػؽ: هللػعيب 

ح ػػػػف الترىػػػػ : وؤ  ػػػػة ارر ػػػػؤكط  نػػػػودؿ ورهللػػػػد: د نبػػػػد اى بػػػػف نبػػػػد الو
 هػ. ُُِْ -ُالر ولة  ط

ُِٕ.  
و ػػ د البػػزار البحػػر الزخػػور: أبػػك بىػػر أحوػػد بػػف نوػػرك بػػف نبػػد الخػػولؽ بػػف 
خػ د بػػف نبيػد اى العتىػػ  الوعػركؼ بػػولبزارا  تحقيػؽ: وحفػػكظ الػرحوف زيػػف 

 ق. َُّْ -ُاى: وىتبة العاـك كالحىـ الودي ة الو كرة  ط 

ُِٖ.  
) ػ ف الػػدارو (: ربػ  وحوػػد نبػد اى بػػف نبػػد و ػ د الػػدارو  الوعػركؼ بػػػ  

الةود الدارو   تحقيؽ: ح يف  ايـ الدارا  : دار الوغ   لا هللر كالتكزيع  
 هػ. ُُِْ -ُالوواىة العربية ال عكدية  ط

ُِٗ.  
كيػػو   تحقيػػؽ: أيوػػف ناػػ   و ػػ د الركيػػو  : ربػػ  بىػػر وحوػػد بػػف هػػوركف الرُّ

 ق. ُُْٔ -ُأبك يوو  : وؤ  ة ارطبة  القوهرة  ط
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َُّ.  
: الو ػػػ د الةػػػحيح الوختةػػػر ب قػػػؿ العػػػدؿ نػػػف العػػػدؿ إلػػػم ر ػػػكؿ اى 

و اـ بف الحزوج أبك الح ف القهللػيرم ال ي ػوبكرم  وحوػد  ػؤاد نبػد البػوا : 
 .  )د ط(دار إحيوه التراث العرب   بيركت

ُُّ.  
و ػػ د ربػػػ  يعاػػػم: أحوػػػد بػػػف ناػػػ  بػػف الو ي ػػػم بػػػف هػػػ ؿ التويوػػػ   تحقيػػػؽ 

 ق.َُْْ -ُوأوكف لاتراث  دوهللؽ ط ح يف  ايـ أ د: دار ال

ُِّ.  
وةػػػػطاح اةرهػػػػوب كحىوػػػػً اػػػػراهة  قديػػػػة  ػػػػ  الوفرػػػػـك كالحىػػػػـ وػػػػف و ظػػػػكر 
هللػػػػرن : أ. د. اطػػػػب وةػػػػطفم  ػػػػو ك  الىتػػػػوب و هللػػػػكر ناػػػػم وكاػػػػع كزارة 

 اركاوؼ ال عكدية بدكف بيو وت.

وعػػوزـ وفػػردات القػػر ف )وكاز ػػوت ك وقترحػػوت( أ. د. أحوػػد ح ػػف  رحػػوت:   .ُّّ
 .)د د ط(لطبونة الوةحؼ الهللريؼ بولودي ة الو كرة وزوع الواؾ  رد

ُّْ.  
نرابػػػً: ربػػػ  إ ػػػحوؽ الززػػػوج  تحقيػػػؽ: نبػػػد الزايػػػؿ نبػػػده  وعػػػو   القػػػر ف كاا

 .هػَُْٖ -ُهللاب : نولـ الىتب  بيركت  ط 

ُّٓ.  
الوعزػػـ ارك ػػط:  ػػايووف بػػف أحوػػد بػػف أيػػكب بػػف وطيػػر الاخوػػ  الهللػػوو   

بػػد الوح ػػف الح ػػي  : أبػػك القو ػػـ الطبرا ػػ   تحقيػػؽ: طػػورؽ بػػف نػػكض  ن
 دار الحرويف القوهرة. 

 وعزـ الاغً العربية الوعوةر: د أحود وختور نبد الحويد نور.   .ُّٔ

الوعزـ الك يط: وزوع الاغة العربية بولقوهرة  إبراهيـ وةطفم / أحود   .ُّٕ
 : دار الدنكة.الزيوت

ُّٖ.  
ـ الوعزـ     قً لغة القػر ف ك ػر ب متػً: تػأليؼ كتحقيػؽ ا ػـ القػر ف الىػري

   وزوع البحكث اة  وية  أهللراؼ وحود كانػظ زادة  اة ػتو ة الرضػكية 
 .  قُُّْ -ُلاطبونة كال هللرط

وعزـ وقوييس الاغة: رب  الح يف أحوػد بػف  ػورس القزكي ػ   تحقيػؽ: نبػد   .ُّٗ
 .هػُّٗٗال  ـ هوركف  دار الفىر )د  ط(   

: دار إحيػوه التػراث وفوتيح الغيب: رب  نبد اى الواقب بفخػر الػديف الػرازم  .َُْ
 .هػَُِْ -ّالعرب   بيركت  ط 
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ُُْ.  
الواؿ كال حؿ: رب  الفتح وحود بف نبد الىريـ الهللرر تو  : وؤ  ة 

 الحاب . 

ُِْ.  
وػف حػػديث خي وػة بػػف  ػايووف القرهللػػ  الطرابا ػ : ربػػ  الح ػف خي وػػة بػػف 
 ػػػػايووف بػػػػف حيػػػػدرة بػػػػف  ػػػػايووف القرهللػػػػ   تحقيػػػػؽ: د. نوػػػػر نبػػػػد ال ػػػػ ـ 

 هػ. ََُْىتوب العرب   لب وف  تدورم: دار ال

وػػػػػف و ظػػػػػكر ا ػػػػػ و : د/ وحوػػػػػد الىتػػػػػو  : دار ال قو ػػػػػة  الػػػػػدار البيضػػػػػوه    .ُّْ
 ق. ُُْٗالوغرب  

ُْْ.  

و ور القورم هللرح وختةر ةػحيح البخػورم    حوػزة وحوػد او ػـ  رازعػً: 
الهللػيخ نبػػد القػػودر ارر ػػوؤكط  ن ػػ  بتةػحيحً ك هللػػره: بهللػػير وحوػػد نيػػكف: 

هللػػؽ  ػػكريو  وىتبػػة الوؤيػػد  الطػػوئؼ  الوواىػػة العربيػػة وىتبػػة دار البيػػوف  دو
 .هػَُُْال عكدية  

ُْٓ.  
الو تخػػػػب  ػػػػ  تف ػػػػير القػػػػر ف الىػػػػريـ: لز ػػػػة وػػػػف ناوػػػػوه ارزهػػػػر: الوزاػػػػس 

 -ُٖارناػػػػػػم لاهللػػػػػػػئكف اة ػػػػػػ وية  وةػػػػػػػر  طبػػػػػػع وؤ  ػػػػػػػة ارهػػػػػػػراـ  ط 
 هػ ُُْٔ

الو روج هللرح ةػحيح و ػاـ بػف الحزػوج: أبػك زىريػو وحيػ  الػديف يحيػم بػف   .ُْٔ
 .  ُُّٗ -ِبيركت  ط –هللرؼ ال ككم: دار إحيوه التراث العرب 

 -ٔوػػػػػ رج التربيػػػػػة اة ػػػػػ وية: لوحوػػػػػد اطػػػػػب: بيػػػػػركت  دار الهللػػػػػركؽ  ط  .ُْٕ
 ق. َُْْ

الوكا قوت    أةكؿ الهللريعة: ابراهيـ بف وك م الهللوطب :  تحقيػؽ نبػداى   .ُْٖ
 . ت(.ددراز  بيركت  دار الوعر ة )

بػػ  ابػػراهيـ بػػف وك ػػم الهللػػوطب : تحقيػػؽ الوكا قػػوت  ػػ  أةػػكؿ الهللػػريعة:    .ُْٗ
   ت(. دنبداى دراز  بيركت  دار الوعر ة)

َُٓ.  
وك ػػكنة اخػػ ؽ القػػراف: د/ احوػػد الهللربوةػػ   بيػػركت  دار الرائػػد العربػػ   

 ق. َُْٖ-ْط
وك ػػػػػػكنة ارنزػػػػػػوز العاوػػػػػػػ : لاػػػػػػدىتكر وحوػػػػػػد راتػػػػػػػب ال وبا ػػػػػػ   الوكاػػػػػػػع   .ُُٓ
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ال ػػػػونة الرابعػػػػة   wwww.nabulsil\com/blue/ar/art.bاةلىترك ػػػػ   
 .  ـَُِٔ/ّ/ِٔةبوحون يـك الزوعة 

ُِٓ.  
 بهللير بف حىوت. د. أ: بولوأ كر التف ير وف الو بكر الةحيح وك كنة

 -ُال بكم ط الودي ة -كالطبونة كالتكزيع لا هللر الوا ر دار: يو يف بف
 . هػَُِْ

الوك ػػػكنة الفقريػػػة الىكيتيػػػة: كزارة اركاػػػوؼ كالهللػػػئكف اة ػػػ وية  الىكيػػػت:   .ُّٓ
 ق. َُْْ -ُال   ؿ  ط دار

ُْٓ.  
الوك ػػػكنة القر  يػػػة: خةػػػوئص ال ػػػكر: زعفػػػر هللػػػرؼ الػػػديف تحقيػػػؽ: نبػػػد 
العزيز بف ن ووف التػكيززم  دار التقريػب بػيف الوػذاهب اة ػ وية  بيػركت 

 هػ. َُِْ -ُط

ُٓٓ.  
وك كنة: الع وة اةووـ وزدد العةر وحود  وةػر الػديف ارلبػو    ورىػز 

اة ػػ وية كتحقيػػؽ التػػراث كالترزوػػة  ةػػ عوه   ال عوػػوف لابحػػكث كالدرا ػػوت
   .قُُّْ -اليوف ط ا

ُٓٔ.  
وكطػػأ اةوػػوـ وولػػؾ: وولػػؾ بػػف أ ػػس بػػف وولػػؾ بػػف نػػوور ارةػػبح  الوػػد    

وحوػكد خايػؿ: وؤ  ػة الر ػولة   ػ ة ال هللػر:  -تحقيؽ: بهللور نكاد وعركؼ
 هػ. ُُِْ

ُٕٓ.  
: الوكطػػػأ: لوولػػػؾ بػػػف أ ػػػس بػػػف وولػػػؾ بػػػف نػػػوور ارةػػػبح  الوػػػد  : تحقيػػػؽ

وحوػػػد وةػػػطفم ارنظوػػػ : وؤ  ػػػة زايػػػد بػػػف  ػػػاطوف  ؿ  ريػػػوف لألنوػػػوؿ 
 ق.ُِْٓ -ُالخيرية كاة  و ية  أبك ظب   اةوورات  ط

رة ال عيـ: انداد وزوكنة وػف الوختةػيف اهللػراؼ ةػولح بػف حويػد اوػوـ ض   .ُٖٓ
 ق. ُِْٓ -ّكخطيب الحـر الوى   دار الك ياة  ط

ُٓٗ.  
  اة ػػػػػػ ـ: نبػػػػػػد الػػػػػػرحوف  ظػػػػػػرة  ػػػػػػ  وفرػػػػػػـك اةرهػػػػػػوب كالوكاػػػػػػؼ و ػػػػػػً  ػػػػػػ 

 الوطركدم: الىتوب و هللكر نام وكاع كزارة اركاوؼ ال عكدية بدكف بيو وت.

َُٔ.  
ال ىت كالعيكف: رب  الح ف البةػرم البغػدادم  الهللػرير بولوػوكردم  تحقيػؽ: 
 ال يد ابف نبد الوقةكد بف نبد الرحيـ: دار الىتب العاوية  بيركت  لب وف. 
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ية: نبد الرحوف بػف نبػد الخػولؽ اليك ػؼ: وىتبػة كزكب تطبيؽ الحدكد الهللرن  .ُُٔ
 هػ. َُْْ -ِابف تيوية  الىكيت ط

ُِٔ.  
ربػػ  الح ػػف الكاحػػدم  تحقيػػؽ: ةػػػفكاف  :الػػكزيز  ػػ  تف ػػير الىتػػوب العزيػػز

 .هػُُْٓ -ُند وف داككدم: دار القاـ  الدار الهللووية  دوهللؽ  بيركت  ط 

ُّٔ.  
لوزاػػػس ارناػػػم ك ػػػطية اة ػػػ ـ: وحوػػػد أحوػػػد الوػػػد  : الريػػػوض  اةػػػدار ا

 .ُِلاهللؤف اة  وية )ب. ت( ص

ُْٔ.  
 -ُك طية أهؿ ال  ة بيف الفرؽ: وحود بوىر وحود  دار الرايػة  الريػوض  ط

 ق. ُُْٓ

ُٔٓ.  
الك ػػطية  ػػ  اة ػػ ـ كأ رهػػو  ػػ  تحقيػػؽ اروػػف:  ػػعيد الوغوو ػػ   الريػػوض  
الوزاػػػػة العربيػػػػة لادرا ػػػػوت ارو يػػػػة كالتػػػػدريب  زووعػػػػة  ػػػػويؼ العربيػػػػة لاعاػػػػـك 

 . ِٔ( ةػُٗ( الوزاد )ّٖـ العدد )ََِٓو ية  ار

ُٔٔ.  

الك ػطية  ػ  اة ػ ـ كأ رهػػو  ػ  تحقيػؽ اروػػف:  ػعيد الوغوو ػ   الريػػوض    
ال ػػعكدية  الوزاػػة العربيػػة لادرا ػػوت ارو يػػة كالتػػدريب  زووعػػة  ػػويؼ العربيػػة 

 .ُٔ/ُٗ( ّٖ) العدد ـ ََِٓلاعاـك ارو ية 

ُٕٔ.  
 -ُح ػػػػيف  بيػػػػركت  دار بػػػػف حػػػػـز  طالك ػػػػطية  ػػػػ  ال ػػػػ ة ال بكيػػػػة: نقياػػػػة 

 ق. ُُّْ

ُٖٔ.  
 وؤ  ػػة لا هللػػر كالتكزيػػع الك ػػطية  ػػ  القػػر ف الىػػريـ: ناػػ  وحوػػد الةػػ ب  

 ق. ُِْٖ -ُط

 -ُالك طية    ضكه القر ف الىريـ:   وةػر العوػر  دار الػكطف  الريػوض ط  .ُٗٔ
 .قُُْْ

َُٕ.  
ود  الك ػػػطية كا نتػػػداؿ خيػػػر الػػػد يو ك ػػػعودة الوػػػاؿ: وػػػراد الز ػػػوب : ورىػػػز نبػػػ

 ـ. ََِٕ-ُلا هللر كالتكزيع  ة عوه  ط
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 فيرس الموضوعات    

 الصفحة الموضوع
 ب    تر ؿ 
 ج  اةهداه

 د  الهللىر كالتقدير
 ك  البحث و تخاص

The Abstract  ز 
 ح  ػػدوةالوقػػ

 ؾ  ا بوب اختيور وكضكع البحث
 ؿ  وهللىاة البحث
 ؾ  أهداؼ البحث
 ؾ  كأ بوب اختيوره أهوية البحث
 ؿ  حدكد البحث

 ـ  الدرا وت ال وبقة
 ف  هيىؿ البحث

وأىميتيا, وصيغ استعماليا في  الوسطية, ومشروعيتياالفصل االول: مفيوم 
 .القرآن الكريم

ُ 

 ِ الوبحث اركؿ: تعريؼ الك طية ك وهللركنيترو.
 ِ كاةط حون.الوطاب اركؿ: تعريؼ الك طية لغة 

 َّ .الوبحث ال و  : أهوية الك طية  كةيا ا تعوولرو    القر ف الىريـ
 َّ الوطاب اركؿ: أهوية الك طية.

 ْٖ الوطاب ال و  : ةيا ا تعوو ت الك طية    القر ف الىريـ.
 َٓ لثاني: مظاىر الوسطية, وأسسيا, في القرآن الكريم.الفصل ا

 ُٓ  الوبحث اركؿ: وظوهر الك طية     القر ف الىريـ.
 ُٓ الوطاب اركؿ: الخيرية ك العدؿ.

 ُٔ الوطاب ال و  : الحىوة كالي ر كر ع الحرج.
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 ٖٕ الوطاب ال ولث: ا  تقػػػػػػووػػػػػػػػػػػػة  كالبي ية.
 ٖٗ الوبحث ال و  : أ س الك طية     القر ف الىريـ.

 َٗ .الوطاب اركؿ: الغاك ك اة راط
 ُِِ الوطاب ال و  : الزفوه أك التفريط.
 َُّ الوطاب ال ولث: الةراط الو تقيـ.

: نماذج تطبيقية عن الوسطية في القرآن الكريم, ومدى تأثيرات الفصل الثالث
 ُّٗ .الوسطية عمى فكر وعقيدة األفراد والمجتمعات

 ُُْ .لىريـالوبحث اركؿ:  ووذج تطبيقية نف الك طية    القر ف ا
 ُُْ .الوطاب اركؿ:  ووذج تطبيقية    العقيدة

 ُّٓ الوطاب ال و  :  ووذج تطبيقية    العبودات كا حىوـ كا طعوة.
 ُٖٓ الوطاب ال ولث:  ووذج تطبيقية    الوعوو ت كا خ ؽ.

 ُٕٗ .الوبحث ال و  : ودل تأ يرات الك طية نام نقيدة ك اكؾ ار راد ك الوزتوعوت
الوطاب اركؿ: ار ور ال ابية ن د البعد كا  حراؼ نف و رج الك طية نام 

 ُٖٗ نقيدة ك اكؾ ار راد ك الوزتوع.

ن د ا لتزاـ بو رج الك طية نام نقيدة ك اكؾ  الوطاب ال و  :  ار ور اةيزوبية
 ُِٓ الوزتوعوت.

 ُِِ .الخوتوة
 ِِٕ قائمة الفيارس.

 ِِٕ  ررس اآليوت القر  ية.
 ِْٗ .الهللريفة ديثوح ررس ار
 ِٓٓ  ور. ررس اآل

 ِٔٓ  ررس ارن ـ الوترزـ لرـ.
 ِٕٓ  ررس الوكضكنوت.


