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 داءـــــــــــاإله

 أهدي ثمار هذا البحث إلى:

  المدافعين عن الدين والممة وأىل السنة، والذابين عن المبادئ والعقائد، أينما كانوا وحيثما
 وجدوا. 

 .إلى والدي العزيز الذي أسأل اهلل أن يتغمده برحمتو 
  غيابي.إلى األم الغالية التي أنيكيا ىّم غربتي وطول 
 .إلى إخوتي وأخواتي األعزاء في الضفة والقطاع 
 .إلى زوجتي أم عبد الرحمن التي سيرت الميالي بجانبي وأنا أعّد ىذه الرسالة 
  سالم والذي أسأل اهلل العظيم أن يكونوا من أىل إلى أبنائي األعزاء عبد الرحمن ومحمد وا 

 التقوى.
 جدي زين.مو غالب زين  ين3إلى أصدقائي األعزاء األستاذ 
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 عرفان شكر

 :كبعد الحمد هلل رب العالميف كالصبلة كالسبلـ عمى خاتـ األنبياء كالمرسميف محمد بف عبد اهلل   

(1)َّ جي يه ىه مه جه ين ىن منخن حن  جن يم ىم مم ُّٱقاؿ تعالى :   
 .(2)ال يشكر اهلل() مف ال يشكر الناس  :كيقكؿ النبي 

 ممثمة برئيسيا كمشرفيف كأعضائيا. -جامعة القدس–أتقدـ بالشكر كالتقدير إلى جامعتنا الرائدة    

 ،كما ك أتقدـ بالشكر الجزيؿ لمدكتكر جمعة بركات أبك فخيدة لتفضمو باإلشراؼ عمى ىذه الرسالة   
كما ك أتقدـ بالشكر الجزيؿ إلى أعضاء لجنة المناقشة لتكرميـ بالمكافقة عمى مناقشة ىذه الرسالة مع 

 كافر اإلحتراـ كالتقدير.

كما أتقدـ بخالص الشكر إلى الصديقيف العزيزيف األستاذ غالب زيف كاألستاذ مجدم زيف الٌذيف ليما   
لى كؿ مف لو الفضؿ الفضؿ في تشجيعي في إكماؿ دراسة الماجستير  عداد ىذا البحث المتكاضع. كا  كا 

خراجيا إلى ما كصمت إليو.  في كصكؿ ىذه الدراسة كا 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 31/12. سكرة لقماف، ( (1

، كقاؿ الشيخ 1954 /445كتاب البر كالصمة، باب ما جاء في الشكر لمف أحسف إليؾ،  سنف الترمذم، .الترمذم، (2)
 األلباني: صحيح.



 ج

 مصطمحات الدراسة

  :التربية أوال:

 (1).ربا يربك بمعنى زاد كنما لغة:

تنشئة اإلنساف شيئان فشيئان في جميع جكانبو، ابتغاء سعادة الداريف، كفؽ المنيج  اصطالحًا:
 .(2)بلمياإلس

بأنيا ىي تنشئة اإلنساف المسمـ كفؽ المبادئ كاألحكاـ اإلسبلمية مف أجؿ  :كيمكف تعريؼ التربية 
 نئ مئ زئ رئ  ّٰ  ُّٱ: تحقيؽ مقصد خمقو كىك تحقيؽ العبكدية هلل عز كجؿ، حيث قاؿ اهلل تعالى

. (3) َّ يئ ىئ  
 المقاصد: ثانيًا:

ليو قصدا مف باب ضرب المقاصد أصميا مف الفعؿ الثبلثي)ؽ ص د(،  لغة:  قصدت الشيء كلو كا 
ليو قصدم كمقصدم بفتح الصاد كاسـ المكاف بكسرىا نحك مقصد معيف كبعض الفقياء  طمبتو بعينو كا 
جمع القصد عمى قصكد، فالمقصد فيجمع عمى مقاصد كقصد في األمر قصدا تكسط كطمب األسد كلـ 

 .(4)صدت قصده أم نحكهيجاكز الحد كىك عمى قصد أم رشد كطريؽ قصد أم سيؿ كق
 .(5)ىي الغايات التي كضعت الشريعة ألجؿ تحقيقيا، لمصمحة العباد اصطالحًا:

بأنيا مجمكعة األحكاـ الظاىرة كاألسرار الباطنة، التي كضعيا  :كيمكف تعريؼ المقاصد الشرعية
 ىبنب مب زب ُّٱ الشارع مف أجؿ تحقيؽ مصالح العباد في الدنيا كاآلخرة، حيث قاؿ اهلل تعالى:

.(6)  َّ نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب  

                                                             
 1/402مادة ربا، . ابف منظكر، لساف العرب، ( (1
 .19.الحازمي، أصكؿ التربية اإلسبلمية،  (2)
 . 56/51. سكرة الذاريات،(3)
 .2/504. الفيكمي، المصباح المنير في الشرح الكبير،  (4)
 .7. الريسكني، نظرية المقاصد عند اإلماـ الشاطبي،  (5)
 .4/82. سكرة النساء، (6)



 د

كيقصد باألحكاـ الظاىرة : ىي األحكاـ كالقكانيف التي كضعيا الشارع التي تحقؽ مصالح العباد في 
الدنيا كنظاـ العقكبات الذم يردع المعتدم، كيحقؽ المصمحة)كحفظ النفس( التي ىي مف المقاصد 

 الضركرية لئلنساف.

أما األسرار الباطنة فيقصد بيا: ىي األحكاـ كالكسائؿ)التقكل، كالخكؼ مف اهلل سبحانو كتعالى، 
كالرجاء، كالخشية كغير ذلؾ مف الكسائؿ الكجدانية( التي تنمي العكاطؼ التي تردع اإلنساف بذاتو عف 

 لؾ.  إرتكاب المنييات التي تعيؽ تحقيؽ مصالح العباد، كالغش، كالخداع كالكذب كغير ذ

 الدية: ثالثًا 

الماؿ الكاجب  حقان لممجني عميو يدفعو الجاني أك كليو الى كلي المجني عميو مقابؿ العفك  :اصطالحاً 
عف القصاص في حاؿ قتؿ العمد، أك العكض المالي عف المقتكؿ في حاؿ القتؿ الخطأ، كىذا ما 

 يقتضي التفصيؿ لمقدارىا في حاالت القتؿ الثبلثة، العمد، كشبو العمد، كالخطأ.

 :القصاصرابعًا: 

 .(1)يكقع عمى الجاني مثؿ ما جنى النفس بالنفس كالجرح بالجرح  عقاب اصطالحا: 

 : الردةخامسًا:   

 االرتداد كالنككص كالتحكؿ،  لغة:

 .(2) بو بعد اعتناقوكفر كال عف اإًلسبلـ الرجكع   اصطالحًا:

 :المخدرات سادسًا:
 جمع مخدر، كىك مأخكذ مف الخدر، كىك الضعؼ كالكسؿ كالفتكر كاالسترخاء.  لغة:

 .(3)ىي ما غيب العقؿ كالحكاس دكف أف يصحب ذلؾ نشكة أك سركر. : اصطالحاً 
 

 
                                                             

 .740/ 2 المعجـ الكسيط،مجمع المغة العربية ،  .(1)
 .172/ 3لساف العرب، بف منظكر، . ا(2)
 .380 البيكع المحرمة كالمنيي عنيا، ،ميبلد. (3)



 ه

  :ممخصال

تناكلت ىذه الدراسة مكضكع المقاصد الشرعية كآثارىا التربكية عمى األفراد كالمجتمعات متضمنة أثر 
 حفظ النفس ك إبراز دكر التربية اإلسبلمية في المحافظة عمى المقاصد الشرعيةىذه المقاصد عمى 

، كخصت الدراسة حفظ النفس )حفظ الديف، كحفظ النفس، كحفظ العقؿ، كحفظ النسؿ، كحفظ الديف(
 البشرية أنمكذجان.

ؿ إبراز دكر كىدفت الدراسة إلى بياف مكانة النفس في الشريعة اإلسبلمية كالتحذير مف إزىاقيا مف خبل
التربية اإلسبلمية في تحقيؽ المحافظة عمى المقاصد الشرعية، ككذلؾ بياف كسائؿ كطرؽ المحافظة 

 عمى النفس البشرية.

فصكؿ كخاتمة اشتممت عمى النتائج  ةكلتحقيؽ ىذا اليدؼ قاـ الباحث بتقسيـ الدراسة إلى ثبلث
 كالتكصيات، ثـ الفيارس لآليات كاألحاديث كالمراجع. 

لفصؿ األكؿ: تناكؿ الباحث التربية اإلسبلمية كأثرىا عمى األفراد كالمجتمعات، فبيف فييا مفيكـ فا
 التربية لغة كاصطبلحان، كمصادرىا، كسماتيا، كبياف أىميتيا، كآثارىا التربكية عمى األفراد كالمجتمعات.

ان، كبياف أقساميا، أما الفصؿ الثاني: فقد تناكؿ الباحث مفيكـ المقاصد الشرعية لغة كاصطبلح
 كأىميتيا، آثارىا.

أما الفصؿ الثالث: فقد بيف الباحث أىـ الكسائؿ لممحافظة عمى مقصد حفظ النفس مف حيث الكجكد، 
كبياف الكسائؿ لممحافظة عمى مقصد حفظ النفس مف جية العدـ، ككذلؾ بياف آثار حفظ النفس عمى 

 األفراد كالمجتمعات.

الباحث في الدراسة، ىك المنيج الكصفي، كذلؾ مف خبلؿ الرجكع إلى أمات المنيج الذم استخدمو ك 
الكتب كالقرآف كالحديث، ك بالرجكع إلى مصادر الكتب الحديثة في مسائؿ البحث، ككذلؾ عزك اآليات 
القرآنية إلى مكاضعيا في سكر القرآف، كتخريج األحاديث النبكية مف مصادرىا األصمية، كالحكـ عمى 

يا فيما سكل الصحيحيف، ككذلؾ تخريج ما يتضمنو البحث مف آثار الصحابة كالتابعيف، ما يرد من
 أيضان الرجكع إلى المعاجـ المغكية لبياف معاني األلفاظ التي تحتاج إلى تكضيح.

 



 و

 النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة فمف أىميا:

شرعية كأخص بالذكر حفظ النفس تعتبر التربية ىي العامؿ األكؿ في المحافظة عمى المقاصد ال -1
 البشرية.

 المقاصد الشرعية الضركرية تستغرؽ كؿ الضركرات لئلنساف. -2

مراتب المقاصد الشرعية مف حيث األىمية تبدأ باألىـ فالميـ، فحفظ الديف أكالن، كمف ثـ حفظ  -3
 النفس كيميو حفظ العقؿ، كبعده حفظ النسؿ كآخرىا حفظ الماؿ.

 لشرعية الضركرية الشريعة اإلسبلمية مركنة لمكاكبة مسيرة الحياة.تعطي المقاصد ا -4

تحقيؽ مقصد )حفظ النفس( يحقؽ السبلمة لممجتمع مف األمراض اإلجتماعية كالعدكاف،  -5
 كالبغضاء، كالفرقة، كالتنازع.

جتماعيان كعسكريان كعم -6 ميان تحقيؽ مقصد )حفظ النفس( يؤدم إلى تحقيؽ قكة المجتمع إقتصاديان كا 
 كفكريان.
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Purposes of Islamic Sharia and their Educational Effect: a Model of 

Preserving Human Life 

Prepared by: Ziad Mousa Salamah Abu E’ram 

Supervisor: Jom’a Barakt Abu Ifkhedah  
Abstract:  

The present study aims at recognizing the Purposes of Sharia- Islamic Law and the 

educational effects it imposes on both individuals and societies with due regard to 

preserving human life. The study has particularly raised the significance role of Islamic 

instruction in preserving such purposes; religion, life, intellect, property and lineage. 

Nevertheless, the study purposefully concentrate on the preserving life and indicating the 

ways of achieving this purpose. The study also aims to identify the significance of  human 

life according to the Sharia, which cautions actions leading to put an end of any one's life. 

The researchers has consequently divided the study into three chapters followed by 

conclusions and recommendations. Chapter One introduces the theoretical framework 

including a review of terminology, mainly the concepts, aspects and the significance of 

education in Islam and its effect on individual as well as societies. However, Chapter Two 

sheds light on the literal and figurative concepts of the Purposes of Sharia in addition to 

explaining their varieties, significance and effect. In Chapter Three, the researchers has 

wondered the existence of preserving human life and the effect of such idea on individuals 

and societies.  As for methodology, for the sake of this study, the researcher has followed 

the descriptive methodology in which he referred to the Holy Qur'an, Prophet Mohammad 

Traditions- 'Sunna' and the unabridged references beside all other modern ones. By the 

way, the researcher has well quoted the Qur'an verses and carefully authenticated the 

Prophet Mohammad Says distinguishing those are collected beyond the books of Bukhari 

and Muslim- the most authentic trustful collections of Prophet Mohammad Traditions. In 

addition to major Arabic Dictionaries to verify meaning of terms, the resources also 

include the writings of the prophet's companionship and their followers. The researcher has 

consequently come up with the following conclusions; (1) education seems to be the major 

factor in preserving the purposes of Sharia, (2) Sharia purposes also need to involve all 

human necessities, (3) Sharia categorized the purposes on priority likely to be religion, life,  

intellect, lineage in addition to property, (4) Sharia intends to show flexibility in 



 ح

accordance with life improving aspects, (5) actually, preserving life is thought to protect 

societies from certain defects like aggression, hatred, dispersion and conflict, and (6) 

preserving life can as well strengthen societies economically, militarily, scientifically and 

intellectually. 
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 المقدمة:

أعكذ باهلل السميع العميـ كسمطانو القديـ  مف الشيطاف الرجيـ كالصبلة كالسبلـ عمى رسكلنا 
 كعمى آلو كصحبو كمف اقتدل بو كسمـ تسميما. الكريـ محمد بف عبد اهلل 

لخدمة اإلنساف الذم كرمو اهلل عمى سائر مخمكقاتو فإف اهلل سبحانو كتعالى خمؽ الكجكد كجعمو مسخران 
 ام يل ىل مل يك ىك  مك لك اك يق ىق يف ُّٱ: حيث قاؿ سبحانو كتعالى

ككذلؾ جعؿ اهلل سبحانو كتعالى ليذا اإلنساف مف  (1) َّ ين ىن  نن من زن  رن مم
خمقو ىدفان كىك تحقيؽ عبكدية اهلل في األرض، كلذلؾ جعؿ اهلل سبحانو كتعالى إزىاؽ النفس كقتميا 

 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱجريمة عظيمة كأمر خطير حيث قاؿ سبحانو كتعالى

 ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن جن  يم

 رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰرٰذ  يي

يجاد الطرؽ  (2)  َّ فمف ىنا جاءت شريعتنا الغراء بسف القكانيف الرادعة التي تحفظ النفس البشرية كا 
كالكسائؿ التي بدكرىا تعزيز مكانة النفس البشرية، فاجتيد عمماء الشريعة بكضع المقاصد الشرعية 

لتككف مبادئ معمقة في أذىاف اإلنساف المسمـ لكي تحفظ ىذه  iالمستمدة مف قرآننا العظيـ كسنة نبينا 
 النفس البشرية.

فإف انتشار ظاىرة القتؿ في عالمنا المعاصر لما ليا مف أثر في انتشار الفساد كالبغي، فجاء 
 - المقاصد الشرعية وآثارىا التربويةمكضكع ىذه الدراسة لمعالجة ىذه القضية قدر المستطاع كىك)

 .(أنموذجاً حفظ النفس 

كتكمف أىمية ىذا المكضكع في الكشؼ عف ظاىرة خطيرة منتشرة بيف أكساط المسمميف 
المعاصريف كىي ظاىرة إزىاؽ النفس، كبياف عكاقبيا الكخيمة، كبياف الكسائؿ لممحافظة عمى ىذه 

 النفس البشرية مستدالن في ذلؾ بالنصكص القرآنية كاألحاديث النبكية.

 

 

                                                             
 .17/70. سكرة اإلسراء،  1
 .5/32. سكرة المائدة،  2



 ي

 مشكمة الدراسة:

 األسئمة اآلتية: مىحاولت الدراسة اإلجابة ع

 ما ىي أىمية حفظ النفس البشرية عمى الفرد كالمجتمع؟ .1
 ما ىك دكر التربية في بمكغ المقاصد الشرعية؟ .2
 كيؼ تؤثر المقاصد الشرعية في الحفاظ عمى النفس البشرية؟ .3
المقاصد الشرعية في ما ىي أشكاؿ اآلفات المنتشرة في المجتمع، ككيؼ تؤثر التربية مف خبلؿ  .4

 محاربتيا ككقاية النفس البشرية منيا؟
 ما ىي الكسائؿ كالطرؽ التي تحقؽ مقصد حفظ النفس كأثرىا عمى الفرد كالمجتمع؟ .5

 :أىمية الدراسة

تعتبر المقاصد الشرعية أحد أكلكيات التشريع الرباني، الذم ييدؼ إلى الرقي باإلنساف في جميع  .1
 كؿ مكاف كزماف.المجاالت كالحفاظ عميو في 

لذلؾ ال بد مف إبراز دكرىا في بمكغ ىذا  ،لمتربية دكر ىاـ في بمكغ المقصد الرباني مف خمؽ اإلنساف .2
 المقصد.

 التعرؼ عمى الكسائؿ كالسبؿ التي تحد مف إزىاؽ النفس البشرية. .3
 التعرؼ عمى اآلثار التربكية مف خبلؿ مقصد حفظ النفس عمى األفراد كالمجتمعات. .4
دراسة في إمكانية اإلفادة مف نتائج الدراسة في حدكد التعميؿ مف إزىاؽ النفس البشرية كتعزيز تبرز ال .5

 دكر المقاصد الشرعية في المحافظة عمى النفس البشرية.

 :أىداف الدراسة

ىدفت الدراسة إلى بياف مكانة النفس في الشريعة اإلسبلمية كالتحذير مف إزىاقيا مف خبلؿ إبراز      
بية اإلسبلمية في تحقيؽ المحافظة عمى المقاصد الشرعية، ككذلؾ بياف كسائؿ كطرؽ دكر التر 

 المحافظة عمى النفس البشرية.

 



 ك

 مبررات الدراسة:  

الديف اإلسبلمي يصمح لكؿ زماف كمكاف كمع تطكر المجتمعات كتغيرىا تتغير مفاىيـ الحياة ككاقعيا  .1
سمبان أك إيجابان، فبل بد مف إيجاد حمكؿ ليذا التغير  بحيث يترافؽ مع ىذا التغير المادم تغير أخبلقي

 مف خبلؿ المقاصد الشرعية.
 لمشريعة اإلسبلمية مقاصد البد مف التعرؼ عمييا مف خبلؿ التربية كالحفاظ عمى النفس البشرية. .2
تتنكع كسائؿ اإلضرار بالمجتمع كالنفس كتتطكر كفؽ تطكر الزماف كالمكاف، فبل بد مف معرفة كسائؿ  .3

 فظ النفس في الشريعة اإلسبلمية.ح

 :منيج الدراسة

المنيج الذم استخدمو الباحث في الدراسة، فيك المنيج الكصفي ، كذلؾ مف خبلؿ الرجكع إلى    
أمات الكتب كالقرآف كالحديث، ككذلؾ بالرجكع إلى مصادر الكتب الحديثة في مسائؿ البحث، ككذلؾ 

سكر القرآف، كتخريج األحاديث النبكية مف مصادرىا األصمية، عزك اآليات القرآنية إلى مكاضعيا في 
كالحكـ عمى ما يرد منيا فيما سكل الصحيحيف، ككذلؾ تخريج ما يتضمنو البحث مف آثار الصحابة 

 كالتابعيف، أيضان الرجكع إلى المعاجـ المغكية لبياف معاني األلفاظ التي تحتاج إلى تكضيح.

 :سابقةالدراسات ال

الشريعة اإلسبلمية مف قبؿ أتباعيا مف العمماء كالمجتيديف كالفقياء بالدراسة لقد عينيت 
كالتحميؿ كاإلجتياد، فبل شؾ في أف كتب الفقو لـ تغفؿ عف دراسة المقاصد الشرعية )الضركرات 
الخمس(، حيث كيثرت كتب التي تناكلت الحديث عف مكانة النفس في الشريعة، كحسب عمـ الباحث ال 

تتحدث عف ظاىرة شاعت في المجتمع إلزىاؽ النفس كدكر المقاصد الشرعية كأثرىا  تكجد دراسة
 التربكم في المحافظة عمييا كما يترتب عمى إزىاقيا مف تبعات ك آثار كمعالجة.

كبعد البحث ك التحرم الذم قاـ بو الباحث عف دراسات ليا صمة بالمكضكع، كمف ىذه الدراسات ما 
 يمي:

 ، بعنكاف)التدابير الشرعية الكقائية لحفظ العقؿ(2011نافذ ذيب،  دراسة أبك عبيد، -1



 ل

 أىداؼ البحث كأىميتو:

 .بياف منيج اإلسبلـ في حفظ الضركريات الخمس كمنيا العقؿ 
 .إظيار التدابير كالكسائؿ الكقائية مف القرآف الكريـ كالسنة النبكية لحفظ العقؿ 
 الكريـ كالسنة النبكية لحفظ العقؿ. إظيار التدابير كالكسائؿ العبلجية مف القرآف 
 .بياف فكائد كثمار المنيج الرباني الكقائي كالعبلجي لحفظ العقؿ، كأثر ذلؾ في حياة األمة 

 النتائج:
  جعؿ اهلل تعالى العقؿ مناط التكميؼ لدل اإلنساف، كىك كسيمة الفيـ كالتعمـ، لذلؾ أحاطو بالعناية

 كشممو بالرعاية البلزمة لمحفاظ عميو.
  ،العقؿ ىك أحد الضركرات الخمس)الديف كالنفس كالعقؿ كالماؿ كالنسؿ( كالتي ال تستقيـ الحياة بدكنيا

لذلؾ أمر اإلسبلـ بكجكب الحفاظ عمييا كعدـ االعتداء عمييا بأية صكرة مف الصكر، بؿ جعؿ عقكبة 
 شديدة عمى االعتداء عمى أم منيا.

 الت يخكض فييا حتى ال ينحرؼ كيزيغ كال يضؿ، لذلؾ كـر اهلل عمى  تعالى العقؿ بأف حدد لو مجا
كاف التفاضؿ بيف الناس في عقكليـ، فكاف لمعقؿ أف يخكض في العمكـ كالمعارؼ النظرية كالطب 

 كالرياضيات كالصناعات كغيرىا مف العمكـ.

)اإلجتياد المقاصدم في عصر الخمفاء الراشديف(  ـ، بعنكاف2010دراسة الصيفي، ميا سعد،  -2
يث تناكلت ىذه الدراسة عف االجتياد كشركطو كمجاالتو كمف ثـ مفيكـ االجتياد المقاصدم كحجيتو ح

مف القرآف الكريـ كالسنة النبكية كفعؿ الصحابة المعقكؿ، ثـ تناكلت أىمية االجتياد المقاصدم في 
ي التعامؿ مع الحكـ عمى الكقائع، ثـ بيف البحث منيج االجتياد المقاصدم عند الخمفاء الراشديف ف

 النص، ثـ بيف عف تطبيقات لبلجتياد المقاصدم في عصر الخمفاء الراشديف.

 أىمية المكضكع:

  إف االجتياد المقاصدم لو دكر ميـ في كضكح الرؤية لؤلحكاـ مف خبلؿ إمعاف النظر كسبر أعماؽ
 النصكص، لمتكصؿ إلى حكـ سديد في الحكـ عمى الكاقع.

 في كضع المبنة األكلى لبلجتياد المقاصدم. إبراز دكر الخمفاء الراشديف 
 .تكجيو المجتيديف إلى النظر إلى ركح النص كشمكليتو بدالن مف األخذ بحرفيتو 



 م

 النتائج:

  تعريؼ االجتياد المقاصدم، ىك:)بذؿ الكسع في نيؿ حكـ شرعي كفقان لغايات كمرامي الشريعة مراعاةن
 لمصمحة الخمؽ في الداريف(.

 عقيدة كما قطع فيو مف العبادات كالحدكد كالكفارات ال يجكز االجتياد فيو البتة ألنو  أف االجتياد في ال
 عمـ قطعان.

  مف خبلؿ االجتياد المقاصدم يمكف فيـ نصكص الشريعة كتفسيرىا كفقان لممقاصد، كالترجيح بيف
 األحكاـ. األدلة المتعارضة كالتكفيؽ بينيا، كالحكـ عمى المستجدات مع تحقيؽ نظرة متكازنة عمى

  أىـ ما يميز االجتياد المقاصدم عف غيره مف أنكاع االجتياد عمؽ رؤيتو لمنصكص مع العمـ أف
 المصمحة العامة غايتو.

  أف االجتياد المقاصدم دكران في أف يككف سند لئلجماع كعمبلن بالقياس كاعتبار المصمحة كاعتماد
 االعتبار.الذرائع مع النظر لمقرينة القاطعة آخذان العرؼ بعيف 

  أكؿ مف مارس االجتياد المقاصدم بعد رسكؿ اهللi  ىـ الخمفاء الراشدكف: أبك بكر كعمر كعثماف
 كعمي، فيـ الرعيؿ الذم أصمو في نفكس الصحابة.

بعنكاف )العفك عف القصاص في النفس( حيث تناكؿ الباحث  2009دراسة الفرا، عبد الستار،  -3
كعقكبة القتؿ، آثار عقكبة القصاص، كمكانة النفس في اإلسبلـ كحؽ مفيكـ المقاصد، كمفيكـ الجزية 

 العفك التاـ في القصاص، كحؽ العفك عف القصاص إلى الدية.

 كلقد حصرت دراسة الفرا عمى ثبلثة كسائؿ لحفظ النفس البشرية حيث ىدفت الدراسة إلى التالي:

 ستجدة، عمى أسس يرتكز عمييا أبناء إبراز معمـ الشريعة، كاستجبلء مكاقفيا في ىذه القضايا الم
 اإلسبلـ، لينبذكا بذكر الشحناء كالبغضاء كيمجأكا إلى التسامح كالعفك كالرحمة.

  المساىمة في إثراء المكتبة اإلسبلمية، ليفيد العامة كالخاصة، كليككف عممان ينتفع بو في قضايا أضحت
 تشكؿ حساسية عظيمة بيف المسمميف كغيرىـ.

 دراسة كما يمي:ككانت نتائج ال



 ن

  إف اإلسبلـ يعطي كؿ ذم حؽ حقو مف القصاص، كالدية، كحث الناس عمى التراحـ فيما بينيـ، فمف
الناس مف يعفك عف القصاص إلى الدية، كمنيـ مف يعفك عف القصاص كالدية، كذلؾ مف تعاليـ ديننا 

 الحنيؼ.
  المحبة، كيقكم أكاصر األخكة، فجعؿ إف اإلسبلـ ديف رحمة، كمف رحمتو أنو بيف لمناس ما يكجد بينيـ

 العفك مف تقكل اهلل عز كجؿ.
  إف الجرائـ القتؿ ىي مف أقدـ ما ابتمى بو ابف آدـ، كذلؾ حينما أقدـ أحد ابني آدـ عمى قتؿ أخيو غيرةن

ف االعتداء عمى النفس البشرية بغير حؽ مف أعظـ المفاسد عمى ظير األرض، كمف أكبر  كحسدان، كا 
 السبع المكبقات.الكبائر كمف 

  إف المحافظة عمى النفس اإلنسانية مف أىـ المصالح الضركرية التي جاء الديف اإلسبلمي لكي يحافظ
 عمييا.

، بعنكاف)دكر المقاصد في تكجيو الحكـ بيف العزيمة 2009دراسة أبك حدايد، بكر محمد،  -4
حكاـ، كعف العزيمة كعبلقتيا كالرخصة( كقد تناكؿ الباحث في بحثو عف أثر المقاصد في تكجيو األ

 بالمقاصد، كعف الرخصة كعبلقتيا بالمقاصد.

 أىمية المكضكع:

  بياف أىمية مقاصد الشريعة فيي تسيـ بشكؿ كبير في إمداد المجتيد بثكرة عظيمة تعينو في عممية
 االجتياد كتساعده في فيـ نصكص الشريعة كاستنباط الحكـ منيا.

  بياف مدل مراعاة الشريعة لمصالح العباد في العاجؿ كاآلجؿ كرفع الحرج تنبع أىمية ىذا المكضكع في
 عنيـ كأنيا مبنية عمى اليسر.

  كتكمف أىمية البحث في الربط بيف األحكاـ الشرعية كمقاصد الشريعة ككيؼ راعت الشريعة أحكاؿ
 المكمفيف.

 النتائج: 

  مف خبلليا استنباط األحكاـ مف ينبغي عمى المجتيد أف يككف عالمان بمقاصد الشريعة، ليتمكف
 النصكص الشرعية.



 س

  إف ميمة المجتيد ال تنحصر في إصدار الفتكل فقط، بؿ ال بد أف تتعدل ذلؾ، ليتمحكر الفعؿ مع
 مآالتو، ألف األحكاـ بمقاصدىا.

  إذا حدث التعارض بيف المصالح كالمفاسد، ال بد مف فقو المكازنات، كالنظر في أسس المكازنة، ثـ
 بيف المصالح كالمفاسد عند التعارض كيراعي المآؿ.يكازف 

 ، بعنكاف)أثر المقاصد في التعامؿ مع السنة النبكية فقيا كتنزيبل(2009-2008دراسة مكي، نجاة،  -5

 أىداؼ البحث:

  إبراز دكر السنة كمكانتيا في التشريع اإلسبلمي، كأنو ال غنى عنيا لتعمؽ فيـ القرآف بيا بقدر تعمقيا
ا كانت كال تزؿ مكردا خصبا لحؿ كثير مف المشكبلت كاإلجابة عمى الكثير مف التساؤالت ؛ بو، كأني

 فقط إف أحسف فيميا كاستخداميا كاستغبلليا.
  إبراز دكر المقاصد في التشريع اإلسبلمي مف خبلؿ أثرىا في التعامؿ مع السنة بشقييا الفقو كالتتريؿ؛

 يؿ، كال اعتبار لمتتريؿ دكف الفقو.عمى اعتبار أنو ال جدكل لمفقو دكف التتر 
  بياف أف السنة النبكية يمكف أف تفيـ في ضكء معانييا ال في قالب المفظ فحسب كذلؾ كفؽ المقاصد؛

كالتي أىدؼ الى بياف أثرىا في شمكلية الشريعة كتكازنيا كاستمراريتيا، كأنو الستخداميا في سبيؿ فقو 
 حتى نكشؼ بذلؾ محاكالت التبلعب بالنصكص عمى حسابيا. السنة النبكية كتتريميا ال بد مف ضكابط

  بياف أف الخبلؼ الثائر اليكـ في الساحة الفكرية سببو األكبر ىك استبعاد المقاصد أك استغبلليا بصفة
 غير عممية، ككذا سكء التتريؿ.

 دمة السنة أيضا محاكلة الكصكؿ إلى ضكابط مرجعية لفقو السنة كتتريميا؛ كي تككف عكنا الدارسيف لخ
 النبكية كلخدمة المجتمع.

 النتائج:

  أف حجية السنة النبكية تبرز مف خبلؿ الحاجة إلييا لفيـ نصكص الكتاب ذاتو كتتريؿ ما جاء بو، كأف
 يعتبر تشريعا إال ما دؿ دليؿ عمى خبلؼ ذلؾ. iكؿ ما صدر عف النبي 

 جانب األخبلقي مجسدان في أف المقاصد ال تقتصر عمى الضركرات فحسب؛ بؿ تتعدل ذلؾ إلى ال
 التحسينيات كمكمبلت الضركريات.

 .أف المقاصد لطالما كاف ليا ارتباط بالتجديد 



 ع

  أف العمماء قد جعمكا المقاصد معياران كمحكمان لقبكؿ بعض األحاديث أك ردىا خصكصان فيما يتعمؽ
 بالمتف إذا جاء معارضان لمقصد الشارع.

 ـ، بعنكاف)التعميؿ المصمحي لتصرفات الحاكـ(2008-2007دراسة بكمعراؼ، سعيدة،  -6

تناكلت ىذه الدراسة حدكد تصرفات الحاكـ في النص الشرعي كقد قسـ إلى ثبلث مباحث، المبحث 
األكؿ تحدثت فيو عف ماىية تصرفات الحاكـ كعبلقتيا بالرأم، كالمبحث الثاني عف حدكد تصرؼ 

ث عف تصرفات الحاكـ فيما ال نص لو. كتحدثت أيضان عف الحاكـ في النص الشرعي ، كالمبحث الثال
 التطبيقات العممية لتصرفات الحاكـ.

 أىمية البحث:

 .بياف أف الشريعة مبنية عمى تحقيؽ مصالح العباد كدرء المفاسد عنيـ كذلؾ مف خبلؿ مسمؾ التعميؿ 
 .بياف عبلقة تصرفات الحاكـ بالرأم 
 ي النص الشرعي.بياف الحدكد التي يتصرؼ فييا الحاكـ ف 

 النتائج:

  التعميؿ ىك تأصيؿ لفكرة الشريعة كصبلحيتيا لكؿ زماف كمكاف، كعدـ التعميؿ يؤدم إلى عجز أحكاـ
 الشريعة عف استيعاب تصرفات الناس أك إىدارىا لعدـ استفاء نصكصيا لمنكازؿ.

 عميؿ تبييف كتفسير إذا كاف مف المقرر أف النصكص القرآنية معقكلة المعنى، فذلؾ دليؿ عمى أف الت
اجتيادم، األمر الذم يكسع مف أفؽ النص أماـ الحاكـ، فيفسح المجاؿ إلعماؿ العقؿ في استنباط 
العمؿ التي تؤدم عند إثباتيا إلى معرفة المصالح كالمقاصد التي تكخي الشارع تحقيقيا مف كراء تشريع 

 األحكاـ.
 عقؿ في استنباط األحكاـ أك اتخاذ القرارات ال غنى لمحاكـ عف الرأم في تصرفاتو كذلؾ بإعماؿ ال

 لتحقيؽ المصمحة العامة لمرعية.
 . إف التصرفات باإلمامة ىي تصرفات كقتية خاضعة لممصمحة 
  إف االجتياد بالرأم كما يككف فيما ال نص فيو يككف أيضان فيما كرد فيو نص كذلؾ فيمان كتطبيقان، كما

 ة قمكبيـ، كمنع التزكج بالكتابيات... إال مثاال عمى ذلؾ.تصرفات عمر رضي اهلل عنو في سيـ المؤلف



 ف

  إف كؿ مف االستحساف كالمصالح المرسمة كسد الذرائع كالعرؼ تعد أدكات حية لتحقيؽ مقاصد الشارع
 في طمب المصالح كدرء المفاسد.

  .يعتبر باب السياسة الشرعية مف أكسع األبكاب الفقيية في إثبات أحكامو عمبلن بالمصمحة 

ـ، بعنكاف)المقاصد التشريعية لؤلكقاؼ اإلسبلمية( 2007دراسة اليكسؼ، انتصار عبد الجبار،  -7
حيث تناكلت ىذه الدراسة عف مقاصد الشريعة كالكقؼ اإلسبلمي عند المغكييف كاألصكلييف كتأصيؿ 

اد الكقؼ مف الفقيي لمكقؼ، كاختبلؼ الفقياء في تكييفو، كتصكر حقيقتو، كاآلثار التي تترتب عمى انعق
حيث المزكـ كعدمو، كحكـ ممكية العيف المكقكفة بعد كقفيا. كتحدثت أيضان عف المقاصد التشريعية 

 لمكقؼ ككيؼ إف األكقاؼ تختمؼ أنكاعيا باختبلؼ المصالح التي تحققيا.

أىمية مكضكع البحث: تكضح الدراسة أنكاع األكقاؼ اإلسبلمية ، ككؿ نكع كمدل تحقيقو لممقاصد 
عية، باعتبار األكقاؼ مؤسسة قائمة بذاتيا كليا أىداؼ تتعمؽ بشبكة العبلقات االجتماعية كالدينية الشر 

كالثقافية لممجتمع. فالكقؼ تشريع إسبلمي، كالشريعة بنيت عمى أصؿ عظيـ كىك جمب المصالح لمعباد 
ك أف تككف ضركرية في المعاش كالمعاد. فبل بد ألم مف تشريعاتيا أف يحقؽ ىذه المصالح التي ال تعد

أك حاجيو أك تحسينية. كالكقؼ فيو مف األىداؼ الخاصة كالعامة ما يمكف أف يحقؽ ىذه المصالح 
 جميعيا.

النتائج: كقد تنكعت األكقاؼ بحسب أغراضيا كالمصالح التي تحققيا فقد تأتي ضركرية لتحقيؽ 
ككف تحسينية كيجمعيا مكاـر المقاصد الضركرية، أك تككف حاجية لتحقيؽ المقاصد الحاجية، كقد ت

األخبلؽ. لقد كفرت األكقاؼ التمكيؿ الذاتي لمؤسسات خدمة المجتمع إنشاءن كاستمراران كضمف ليا حرية 
العمؿ، كأفرز أجياالن مف العمماء كالفقياء كاألدباء، كأشبع حاجات اجتماعية أساسية كحفظ األمكاؿ مف 

 ي مكازاة قكة الدكلة.الضياع في الميك الباطؿ فكاف قكة لممجتمع ف

إف الكقؼ مف ميزات األمة كمف أبرز الخيرات كالعطاء فييا، كىذا الدكر التاريخي لمكقؼ يمكف أف 
 يتحدد في كؿ كقت إذا تحققت النية الطيبة كالتخطيط السميـ كالرعاية الصحيحة.

، بعنكاف)الكازع كأثره في مقاصد الشريعة( كقد تناكؿ 2006دراسة ماجكميدكفنا، سمغريكفا برلنت،  -8
ىذا البحث عف مفيكـ الكازع كمراتبو كمكانتو في الشريعة اإلسبلمية، كعف الكازع كأثره في تحقيؽ نفكذ 
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ي مقاصد الشريعة الشريعة كأسباب فساده ككسائؿ تنميتو، كعف األسس المقاصدية لمكازع كأثره ف
 كخكارمو.

 أىمية الدراسة:

  أنيا تيتـ بالجانب العممي المباشر مف التشريع، كذلؾ مف خبلؿ عبلقتيا بتصرفات المكمفيف قبؿ
كقكعيا كبعد كقكعيا؛ مف خبلؿ بياف الحكـ عمييا الصحة أك البطبلف، كمف خبلؿ بياف ىدم الشريعة 

 كاألخبلقي في تحقيؽ نفكذىا كمقاصدىا.في منيجيا الذم يعتمد عمى الكازع الديني 
  األىمية الكبرل التي تكتسبيا القاعدة األخبلقية في التشريع اإلسبلمي؛ باعتبارىا الدافع الحقيقي

لممكمفيف إلى التصرؼ كفؽ ما ينسجـ مع ما طمبو الشارع؛ انطبلقا مف أساس أف المكمؼ عميو أف 
 عو.يككف قصده كىكاه مكافقا لقصد الشارع في تشري

  القيمة الكبيرة التي يحتميا الكازع في نطاؽ مقاصد الشريعة؛ خاصة كأف الذيف كتبكا في عمـ مقاصد
 الشريعة كثيرا ما يشيركف إلى أىميتو كدكره كأثره في قكاعدىا كقضاياىا.

 النتائج:

 ة ألىمية إف الشريعة اإلسبلمية قد اعتمدت عمى الكازع في تطبيؽ كثير مف أحكاميا كسياستيا التشريعي
 أثره في ضبط تصرفات اإلنساف.

  إف العمماء استخدمكا لفظ الكازع كمشتقاتو إال أنني لـ أجد فيما اطمعت عميو مف مراجع تعريفان
اصطبلحيان، فمف خبلؿ دراستي قد تكصمت إلى أف الكازع ىك: ىيئة راسخة في نفس اإلنساف تدفعو 

 ؿ الشر خكفان مف عقاب اهلل.إلى عمؿ الخير رجاء الثكاب اهلل، كتمنعو مف عم
  إف اإلنساف خمؽ عمى الفطرة السميمة، فالمطمكب منو رعايتيا كتنميتيا استنادان في ذلؾ عمى األخبلؽ

الحميدة كمبادئ الديف الراسخة، مما يؤدم إلى تقكية الكازع عند اإلنساف، الذم كمما ازداد صبلحان كقكة 
 خالفة لمشارع، كاألضرار كالمفاسد التي تنجـ عنيا.جعمو قادران عمى تبصير مآالت األفعاؿ الم

ـ، بعنكاف)مقاصد الشريعة مف عقكبة القتؿ قصاصان مقارنة مع 2005دراسة سعيد، عمي مكانجي، -9
 عقكبة اإلعداـ في القانكف الكضعي(

 أىداؼ الدراسة:



 ق

 نتيا ككقايتيا مف حماية األسس كالقكاعد التي تقكـ عمييا الحياة البشرية التي جاءت الشريعة لصيا
 العدكاف عمييا.

  إثبات مدل مبلءمة ىذه العقكبة لمجريمة التي تعاقب بيا ردعان كزجران لكؿ مف تسكؿ لو نفسو النيؿ أك
 التعدم عمى حرمة النفس البشرية.

 .إقامة الحجة كالبرىاف عمى أكلئؾ الذيف يناكئكف ىذه العقكبة كيثيركف الشبيات تجاىيا 
 لمعارضيف لئلعداـ حيث أنيـ يجيزكف عقكبة اإلعداـ في جريمة اإلرىاب كالحرابة بياف التناقض حجج ا

 كيعارضكنيا فيما سكاه.
 .إظيار أف عقكبة اإلعداـ في القانكف الكضعي كالقصاص في الشريعة يرمياف إلى غايات كاحدة 
 .بياف ما يترتب عمى القتؿ الرحيـ مف أحكاـ 

 النتائج:
 صد كغايات ترمي إلييا ، كىذه المقاصد ثابتة عف طريؽ النقؿ كالعقؿ إثبات أف ألحكاـ الشريعة مقا

فالمطمع عمى ىذه النصكص يممس ىذا األمر كيدرؾ أف ىذه النصكص كضعت لغايات قد ندرؾ 
 بعضيا كقد يخفي عمينا بعضيا.

 أف لمقصاص مقاصد كثيرة منيا إبطاؿ العادات كالتقاليد التي كانت سائدة في المجتمع البشرم مف 
ظيار عدالة الشريعة حيث أنيا الشريعة الكحيدة  سفؾ الدماء البريئة كالبلمباالة في إزىاؽ األنفس كا 
التي كضعت الناس في ميزاف العدؿ كالمساكاة،  فأعطت الحؽ لصاحبو دكف النظر إلى المكانة أك 

 الكضع االجتماعي. كأنصفت المظمكـ، كأنزلت الجزاء المناسب عمى الظالـ رغـ أنفو. 
 .استقرار عقكبة القصاص كثباتيا كعقكبة شرعية رغـ عزكؼ المسمميف عف تطبيقيا 
 .بالرجكع إلى عقكبة القصاص تعالج الكثير مف المشاكؿ التي كقعت عمى األمة في زماننا 
 .صبلحية الشريعة في كؿ زماف كمكاف كقابميتيا لمكاجية المستجدات ميما صعبت 

 ـ، بعنكاف)الجكانب التربكية في آيات القصاص(2004الكريـ، دراسة اليزايمة، سحر عبد  -10

تنبع أىمية ىذه الدراسة مف أىمية مكضكعيا كىك القصاص كمف تأمؿ اآليات التي تحدثت عف 
القصاص أدرؾ أنيا تحمؿ في مضامينيا الطمأنينة كاألمف. فعندما أكجب القرآف الكريـ إنزاؿ العقكبة 

أف تككف كسيمة لمكصكؿ إلى غاية أسمى كأرقى مف مجرد إنزاؿ  عمى الجاني كمقترؼ الذنب أراد
العقكبة كتطبيقيا ألف المجتمع اإلسبلمي ىدفو إنساني قبؿ أف يككف تطبيقان لمعقكبة، كلذلؾ يستخدـ 
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دائمان الكسائؿ التي مف ضمنيا القصاص لمكصكؿ إلى غاية تربية الفرد في نفسو كالمجتمع لتككيف 
 العدؿ كالمساكاة كالحرية كاألمف لممجتمع كأفراده. مجتمع الفضيمة كتحقيؽ

 تكصمت الباحثة إلى النتائج التالية:

 .إف القصاص ىك عقكبة مقدرة شرعان تجب حقان لمعبد كتقضي المساكاة بيف األفراد 
  يذاء اآلخريف مف قبؿ بعض األفراد ىك أحد األسباب المؤدية إلى انتشار إف االنحراؼ نحك الجريمة كا 

 في المجتمع كانيياره كتفكؾ عبلقاتو كسبب النعداـ األمف فيو. الفساد
  إف إيقاع العقكبة عمى المتعدم عمى أحد الضركريات الخمس مف األىمية البالغة في صكف حياة الفرد

 كالمجتمع كبقائيما إلعمار األرض كعبادة اهلل تعالى.
  آف الكريـ كالسنة النبكية.إف لمعقكبة في الشريعة اإلسبلمية خصائص عديدة نابعة مف القر 
  ،إف لمجانب اإليماني أثران في تربية الفرد كالقدرة عمى ربطو باهلل تعالى كمراقبة أفعالو في معصية اهلل

 كاالبتعاد عف سمكؾ الجريمة.
  إف لمجانب النفسي دكران كاضحان في تعديؿ سمكؾ األفراد، كالقيـ الركحية كغرسيا في النفس كتطيير

 رذائؿ.المجتمع مف ال
 .إف لمجانب األخبلقي كاالجتماعي آثاران إيجابية كثيرة تعكد عمى الفرد كالمجتمع 

، بعنكاف)التعميؿ بالحكمة( كقد تناكؿ ىذا المكضكع عف 2003دراسة سميماف، رائد سبتي،  -11
تعريؼ الحكمة كعبلقتيا بغيرىا مف المصطمحات، كشركط التعميؿ، كحجية التعميؿ بالحكمة، كآلية 

 تعميؿ بالحكمة، كأثر التعميؿ بالحكمة في الفقو.ال

أىداؼ البحث: مع تطكر الحياة في زماننا ىذا كاتساع العمكـ كتزاحـ المستجدات مما استدعى كلكج 
باب االجتياد شيئان فشيئان، كاف ال بد مف معايير كقكاعد كأدكات يستخدميا المجتيد الستخراج حكـ اهلل 

ذا كاف جماع  فيما جد مف حكادث كا  عمماؤنا السابقيف قد أسيمكا في بياف ىذه األدكات مف قياس كا 
كمصالح... الخ، فإنني ىنا أسعى عمى نفض الغبار عف أداة ميمة يتناسبيا بؿ قد ينازع فييا كثير مف 

 المجتيديف في عصرنا ىذا كفي العصر الغابر أال كىي التعميؿ بالحكمة.
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 النتائج :

  العباد عند عامة أىؿ العمـ، كلـ يخالؼ في ذلؾ إال النزر اليسير منيـ األحكاـ معممة بمصالح
 كالظاىرية.

 .أساس التعميؿ بالحكمة منبثؽ عف تعميؿ األحكاـ بمصالح العباد 
  الحكمة في المغة أصميا المنع، كحقيقتيا معرفة دقائؽ األمكر كفيميا فيمان يمنع السفو كالزلؿ كيقكد إلى

صابة الحؽ.  العدؿ كا 
 بب ال يطمؽ عمى ذات الحكمة كقد يطمؽ عمى مظنتيا.الس 
  دراؾ الفيـ الصحيح لمنصكص ىك الذم يعتمد كبشكؿ متكاز عمى فيـ منطكؽ النصكص كتحميميا، كا 

 حكمتيا كالغاية مف تشريعيا.

ـ، بعنكاف )المقاصد الشرعية المتعمقة باألسرة ككسائميا(حيث 2002دراسة خذيرم، الطاىر،  -12
الرسالة المقاصد الشرعية المتعمقة بفقو األحكاؿ الشخصية كفي الفصؿ األكؿ تناكلت تناكلت ىذه 

المقاصد الشرعية العامة مف النكاح كالمقاصد الخاصة بالنكاح، كأما الفصؿ الثاني فقد تعمؽ بفرؽ 
شرعية النكاح كميا )الطبلؽ كالخمع كالمعاف( كالفصؿ الثالث تشريعات األسرة المالية كبيف  المقاصد ال

 مف النفقات كالمكاريث كالكصايا.

 أىمية المكضكع كسبب اختياره:

  حاجة الناس عامة كطمبة العمـ خصكصان إلى التعرؼ عمى المقاصد الشرعية المتعمقة بأىـ ما يرتبط
بالحياة العامة فالزكاج كالطبلؽ كالمكاريث كالنفقات مما تعـ بيا البمكل كتكثر منيا الشككل كيعظـ 

 اؿ عنيا الحرج كالمشقة.بسبب السؤ 
  لـ شمؿ ىذا المكضكع في مؤلؼ مستقؿ، يككف خطكة تتبعيا خطكات، في سبيؿ التنظير ىذا العمـ

 لجميع فركع الشريعة، كىك ىدؼ المخمصيف مف العمماء المتخصصيف.
  أف مكضكع المقاصد تعتريو ىمة تأليؼ كتسكيؽ ىذه األياـ كحتمان يتبع ذلؾ استفادة المتخصصيف

 ىـ فرأيت أف أدلي بدلك يستفيد منو الراغبكف في مكضكع المقاصد انتيازان لمفرصة.كغير 
 .إبراز التكافؽ الشرعي كالعقمي بيف الفركع كاألصكؿ، أك بيف جزيئات الشريعة ككمياتيا 
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  التصدم لحممة العممنة في ديار المسمميف، كبخاصة في مجاؿ األسرة، إذ ال زالت األقبلـ الغربية
يت الحكـ، يتآمركف عمى المبادئ كالثكابت في األمة، ليزعزعكا بنيانيا، كييدكا أركانيا، بمعية طكاغ

فالعمؿ عمى تكضيح الصكرة الناصعة التي يريدىا اإلسبلـ لؤلسرة، ترد كيد األفاكيف، كتدحر شبو 
 المستغربيف.

 النتائج:
 رجة التسميـ البلإرادم إلى تأصيؿ المباحث الفقيية بنظر مقاصدم تعميمي، يرفع مستكل التمقي مف د

 درجة االقتناع كالتسميـ اإلرادم.
  التفكير المقاصدم المبني عمى صريح األدلة كصحيحيا في مجاؿ األسرة، يغير نظرة المتذبذبيف، كيرد

 سياـ العممانييف المرتديف كيظير أحكاـ اهلل تعالى ناصعة، تشكييان شائبة كال يغطييا سحاب.
 مف شعيرة النكاح، ىك التناسؿ كطمب الكلد، كما نص عمى ذلؾ أىؿ العمـ أعظـ المقاصد المتكخاة- 

 حتى عد المقصد األصمي كما سكاه تابع. -رحميـ اهلل

ـ، بعنكاف)نظرية مقاصد الشريعة بيف شيخ 2000دراسة القرضاكم، عبد الرحمف يكسؼ،  -13
ف الثامف اليجرم(، كقد تناكؿ اإلسبلـ كجميكر األصكلييف دراسة مقارنة مف القرف الخامس إلى القر 

الباحث ثبلثة أبكاب، الباب األكؿ مقاصد الشريعة عند جميكر األصكلييف، كالثاني عف مقاصد 
 الشريعة عند شيخ اإلسبلـ ابف تيمية، كالثالث عف مقررات كنتائج مستخمصة.

 أىمية المكضكع:

 .أىمية مقاصد الشرع عمكمان 
 غؿ الناس في زمانو كبعد كفاتو بآرائو كمؤلفاتو.أىمية شيخ اإلسبلـ ابف تيمية، فقد ش 
  ،أىمية الفترة الزمنية التي يتناكليا البحث، حيث إنيا الفترة التي تككنت فييا النظرية، كاستقرت

 كشرحت.
  إىماؿ البحث في المكضكع ككجكد كثير مف المساحات الفارغة إلينا، كالذم ىك نتاج تمؾ الحقبة

 حث.الزمنية التي يتناكليا الب
  أىمية المقارنة بيف العمماء في ىذا المكضكع، لمعرفة حجـ االتفاؽ كاالختبلؼ، كلمعرفة حجـ الثابت

كالمتغير، كحجـ القطعي كالظني في المكضكع، كمعرفة حجـ )المسممات( التي تحتكـ إلى النصكص، 
 كحجـ االجتياد البشرم الذم يقبؿ الخطأ كالصكاب.
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ـ، بعنكاف)رعاية الفقو اإلسبلمي لممقاصد الحاجية في آثار 1998دراسة شيخ، سعاد محمكد،  -14
 النكاح كفرقو(

حيث تناكلت ىذه الدراسة إلى تعريؼ بالمقاصد كضبطيا أكالن حتى تتبيف المقاصد الحاجية التي ىي 
مدار البحث ثـ مدل تطبيؽ ىذه القكاعد في الفركع الفقيية عف طريؽ بياف األمثمة المبنية عمييا في 

 ار النكاح كفرقو.آث

 أىداؼ البحث كنتائجو :

  ىدؼ ىذا البحث ىك التعريؼ بالمقاصد كضبطيا أكالن حتى تتبيف المقاصد الحاجية  التي ىي ندار
البحث، ثـ يأتي بعد ذلؾ معرفة مدل تطبيؽ ىذه القكاعد في الفركع الفقيية عف طريؽ بياف األمثمة 

مجاؿ كاسع لمعرفة مدل عناية الشريعة بالمقاصد حتى  المبنية عمييا في آثار النكاح كفرقو؛ ألنو
تطمئف النفكس كتسكف إلى ما فييا مف الحكـ البالغة التي تفضؿ اهلل بيا عمى عباده، مما يدفع بيـ 

 إلى التزاميا كاليقيف بصحتيا.
  معرفة قصد الشارع مف التشريع تمكف المكمؼ مف المحافظة عمى المقاصد كتمكف مف تقديـ أكثرىا

صمحة عمى ما ىك أدنى منو عند التزاحـ فبل ينشغؿ بكاجب عما ىك أكجب منو كال بمندكب عف م
 كاجب كال بمندكب ذم مصمحة قميمة عف مندكب أعظـ منو مصمحة.

  حاجتنا إلى تكضيح جديد لفقو األسرة فيناؾ خمؿ كاضح في فيـ كثيريف لئلسبلـ كأحكامو العممية
 راتبيا كأييا األىـ كأييا غير الميـ.كقصكر كاضح في الكعي بتعاليمو كم

  إثراء التمثيؿ األصكلي بذكر األمثمة عممية كثيرة تعرؼ الناس بعمؽ استعماؿ ىذه القكاعد، كابتناء
 األحكاـ الفقيية عمييا. 

ـ، بعنكاف )المقاصد الشرعية الضركرية في األربعيف حديثان النككية( 1992دراسة حسيف، محمد، -15
إلى التعريؼ بالمقاصد الشرعية اإلسبلمية كخاصة مقاصدىا الضركرية في األربعيف تستيدؼ الرسالة 

 حديثان النككية.

 حيث ىدفت الدراسة إلى التالي:

  شارة الرسكؿ في قكلو: )ليبمغ  iأىمية األربعيف حديثان النككية، كاىتماـ العمماء بيا قديمان كحديثان كا 
 الشاىد منكـ الغائب فإف الشاىد عسى أف يبمغ مف ىك أكعى لو منو(.



 خ

 انكشاؼ أسرار مف المقاصد جبلىا لي مشركع الدراسة الذم بمت بو دبمكـ الدراسات المعمقة بعنكاف 
اـ دراسة تحميمية ألىـ جكانب القسـ الثاني في كتاب المقاصد مف المكافقات في أصكؿ الشريعة لئلم(

 الشاطبي(.
  ندرة البحكث التي تناكلت مكضكع مقاصد الشريعة اإلسبلمية، ففي عممي أف األربعيف النككية لـ تتناكؿ

مف ىذا الجانب، مما جعؿ المكضكع بكرا، كفي غاية مف األىمية. مما جعمني أجمع بيف حكمة 
الشريعة ، فكانت كىك األنمكذج المطبؽ ليذه i مف خبلؿ سيرة المصطفى  -مقاصدىا –الشريعة 

 األربعيف النككية ىي المقصد الذم جعمتو محط دراستي .  

 كتكصمت الدراسة إلى النتائج التالية:

  إف المقاصد الشرعية لما تحممو مف معاف سامية مف تكسط كاعتداؿ كاستقامة، كجمب المنافع كدرء
د كالمجتمع كعمى اإلنسانية المفاسد، ىي األساس الذم يقكـ عميو الديف اإلسبلمي حفاظان عمى الفر 

 قاطبة كطمأنيتيا في الدنيا كسعادتيا في اآلخرة.
  إف المقاصد الشرعية الضركرية ىي المحكر الذم يقكـ عميو الحياة في جميع المجاالت، مادية

كمعنكية: دنيكية كآخركية متمثمة في الحفاظ عمى األسس كالبادئ كالكميات العامة، كىي المحافظة 
كالنفس كالعقؿ كالماؿ كالنسؿ، كالتي ال يمكف ترؾ كاحدة منيا، فجاء التشريع اإلسبلمي عمى: الديف 

 منظمان تنظيمان عامان شامبلن لمحياة اإلنسانية كميا، بالحفاظ عمى ىذه األسس الضركرية.

سكرة المائدة  –دراسة الربيع، كليد خالد، بعنكاف)مقاصد الشريعة اإلسبلمية في القرآف الكريـ  -16
( حيث تناكؿ الباحث في بحثو عف مقاصد الشريعة اإلسبلمية، كتطبيؽ المقاصد الشريعة  -أنمكذجان 

 اإلسبلمية في سكرة المائدة.

 أىمية المكضكع:

  تقرير جانب مف جكانب إعجاز القرآف الكريـ كىك اإلعجاز التشريعي، حيث يتناكؿ أعمى مقصد مف
يضاح مقاصد القرآف الكريـ، كىك تحقيؽ صبلح  اإلنساف في أحكالو الفردية كاالجتماعية كالعالمية ، كا 

 ذلؾ مف خبلؿ دراسة سكرة المائدة كأنمكذج لبقية سكرة القرآف الكريـ.
  بياف العبلقة بيف مقاصد القرآف كمقاصد الشريعة اإلسبلمية، باعتبار أف القراف الكريـ ىك مصدر

 الشريعة األكلى، كمعجزة النبي الخالدة.



 ذ

 لقيمة الكبرل لمعمـ بمقاصد الشريعة اإلسبلمية العامة كالخاصة.إبراز ا 
 .التأكيد عمى أف معرفة مقاصد الشريعة اإلسبلمية يساعد في فيـ النصكص الشرعية 
  بياف ما اشتممت عميو سكرة المائدة مف أحكاـ شرعية عديدة في مجاالت مختمفة، ككميا تنسؽ في نظاـ

 تحقيؽ مصالح المكمفيف في الداريف. كاحد كىك تحقيؽ في نظاـ كاحد كىك

دراسة محجكب، رؤل بنت طبلؿ، بعنكاف)المقاصد الشرعية في القرآف الكريـ كاستنباط ما كرد  -17
ثبات أف  منيا في سكرتي الفاتحة كالبقرة( كقد اشتمؿ الباب األكؿ عمى تعريؼ المقاصد الشرعية، كا 

ميا.كالباب الثاني اشتمؿ عمى المقاصد الشرعية الشريعة جاءت لمقاصد، كطرؽ التعرؼ عمييا، كأقسا
 في القرآف الكريـ.كالباب الثالث عمى مقاصد سكرتي الفاتحة كالبقرة.

 كأما ىدؼ الدراسة فيك إبراز مقاصد سكرتي الفاتحة كالبقرة ليستفاد منيا تأصيبلن كتطبيقان .

 النتائج:

 دينو مف مصالح الدنيا كاآلخرة(. كىذا  إف المقاصد الشرعية ىي)ما أراده اهلل عز كجؿ لعباده في
التعريؼ مكسع يشمؿ األكامر كالنكاىي بحد ذاتيا ألنيا مقصكدة، كيشمؿ عمؿ األحكاـ، كيشمؿ بياف ما 

 أحبو اهلل كأراده مف عباده كما أبغضو اهلل كلـ يرده، كيشمؿ المصالح كالمفاسد.
 ت القرآف كأحاديث الرسكؿ أما الحديث عف إثبات ىذه المقاصد فبمجرد النظر إلى آيا    i نجد أنيا

قد أنزلت لبياف مراد الرب سبحانو كتعالى مف عباده سكاء بالمدح أك الذـ، بالطمب أك النيي أك غيرىا 
 مف طرؽ التعرؼ عمى المقاصد.

 

 

 

 

 

 



 ض

 خطة الدراسة 

 : التربية االسالمية: مفيوميا، مصادرىا، سماتيا، أىميتيا، آثارىا.الفصل األول

 المبحث األكؿ: التربية اإلسبلمية كأثرىا عمى األفراد كالمجتمعات.

 التربية في المغة. المطمب األكؿ:    

 المطمب الثاني: التربية في اإلصطبلح.    

 المبحث الثاني: مصادر التربية اإلسبلمية.

 المبحث الثالث: سمات التربية اإلسبلمية.

 لؤلفراد كالمجتمعات. المبحث الرابع: أىمية التربية اإلسبلمية

 المبحث الخامس: آثار التربية اإلسبلمية عمى األفراد كالمجتمعات.

 : المقاصد الشرعية: مفيوميا، أقساميا، أىميتيا، آثارىا.الفصل الثاني

 المقاصد الشرعية كآثارىا التربكية. مفيكـ المبحث األكؿ:

 المطمب األكؿ: المقاصد في المغة.    

 : المقاصد في االصطبلح.المطمب الثاني    

 المبحث الثاني: أقساـ المقاصد الشرعية.

 المطمب األكؿ: أقساـ المقاصد الشرعية.    

 المطمب الثاني: أقساـ المقاصد الضركرية)الكميات الخمس(.    

 المبحث الثالث: أىمية المقاصد الشرعية.

 المبحث الرابع: آثار المقاصد الشرعية الضركرية.

 



 غ

 : وسائل تحقيق مقصد حفظ النفس وآثارىا عمى األفراد والمجتمعات.ثالفصل الثال

 المبحث األكؿ: كسائؿ تحقيؽ مقصد حفظ النفس)مف جية الكجكد(.

 .المبحث الثاني: كسائؿ المحافظة عمى مقصد حفظ النفس)مف جية العدـ(

 .: آثار حفظ النفس عمى األفراد كالمجتمعاتثالثال بحثالم

 .ثار حفظ النفس عمى األفرادآالمطمب األكؿ:     

 المطمب الثاني: آثار حفظ النفس عمى المجتمعات.    

 المبحث الرابع: اآلثار التربكية لكسائؿ حفظ النفس في حاؿ تطبيقيا.
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 الفصل األول

 التربية االسالمية: مفيوميا، مصادرىا، سماتيا، آثارىا.

 المبحث األول: التربية اإلسالمية وأثرىا عمى األفراد والمجتمعات.

 .المطمب األول:التربية في المغة 
 .المطمب الثاني: التربية في اإلصطالح 

 التربية اإلسالمية.المبحث الثاني: مصادر 

 المبحث الثالث: سمات التربية اإلسالمية.

 المبحث الرابع: أىمية التربية اإلسالمية لألفراد والمجتمعات.

 المبحث الخامس: آثار التربية اإلسالمية عمى األفراد والمجتمعات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 الفصل األول: 

______________________________________________________ 

 :التربية االسالمية واثرىا عمى االفراد والمجتمعات

 :المبحث األول: التربية اإلسالمية وأثرىا عمى األفراد والمجتمعات

 المطمب األول: التربية في المغة:

 التربية ليا ثبلثة أصكؿ لغكية في معاجـ المغة العربية:

 ، كفي ىذا المعنى نزؿ قكؿ اهلل تعالى: (1)األصؿ األكؿ: ربا يربك بمعنى زاد كنما

  (2)  َّ  مق حق مف خف حف جف مغ جغ  مع جع مظ ٹٱٹٱُّٱ

، كرىبَّبيا: نىمَّاىا       ا المٍّْحيىاًنيُّ كىاىيمى ٌبان كًربابان كًربابةن، حى ًنيعةى كالنٍّْعمةى يىريبُّيا رى ، كزادىىا، كىرىبَّ المعركؼى كالصَّ
يا يوً (3)كأىتىمَّيا، كأىٍصمىحى ابي يىريبُّ المىطىر أىم يىٍجمىعيو كيينىمّْ .كالسَّحى

(4) . 

كالرَّبىاب سيمّْى بذلؾ ألىنَّو يىريبُّ النبات. كبيذا النظر سيٌمى المطر دىرِّا
(5). 

 ربي عمى كزف خفي يخفي، كمعناىا: نشأ كترعرع. كعميو قكؿ ابف األعرابي: ي يى بً األصؿ الثاني: رى 

  (6)بمكة منزلي كبيا ربيت                  فمف يؾ سائبلن عني فإني  

 األصؿ الثالث: رب يرب بكزف مد يمد بمعنى أصمحو، كتكلى أمره، كساسو كقاـ عميو كرعاه،
ٌبان فىٍكًقي،  ؛ يىٍعًني أىف يككفى رى فه بُّ ًإليَّ ًمٍف أىٍف يىريبًَّني فيبلى فه أىحى : ألىٍف يىريبًَّني فيبلى كسىيّْدان كىاٍلعىرىبي تىقيكؿي

 .(7)يىٍمًمكيًني

                                                             
 .1/402مادة ربا،   ، لساف العرب ، ابف منظكر (.1)
(2)

 .22/5 ،سكرة الحج . 
 .1/405، .ـ.س، ابف منظكر  (.3)
 .1/402 ، ف.ـ. ، ابف منظكر (.4)
 .3/29 ، بصائر ذكم التمييز في لطائؼ الكتاب العزيز ، آبادم الفيركز (.5)
 .1/400 ، س.ـ.، ابف منظكر  (.6)
 .1/400، ـ.ف، ابف منظكر (.7)
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 كمف ىذا المعنى قكؿ حساف بف ثابت: 

 كألنت أحسف إذ برزت لنا                  يكـ الخركج بساحة القصر

 (1)مف درة بيضاء صافية                    مما تربب حائر البحر

مما ترببو أم كقاؿ: يعني الدرة التي يربييا في صدؼ البحر، بمعنى: تربب حائر البحر، أم 
 .(2)رباه مجتمع الماء في البحر

 المطمب الثاني: التربية في اإلصطالح:

 لقد اشتؽ بعض الباحثيف مف األصكؿ المغكية تعريفاى لمتربية، فقد عرفيا اإلماـ البيضاكم:
"الرب في األصؿ بمعنى التربية كىي تبميغ الشيء إلى كمالو شيئاى فشيئاى، ثـ كصؼ بو تعالى 

 .(3)"لممبالغة

 الراغب األصفياني: ياكقد عرف

 .(4)"الرب في األصؿ التربية كىك إنشاء الشيء حاالن فحاالن إلى حد التماـ"

الجدد بتعاريؼ مختمفة كؿ حسب تكظيفو لمصطمح التربية الذم يريد  باحثكفكقد عرفيا ال
   :، نذكر مف ىذه التعاريؼ ما يميتفعيمو في المجتمع

  كتطكير قدرات كميارات األفراد مف أجؿ مكاجية متطمبات الحياة بأكجييا عممية يقصد بيا تنمية
 .(5)المختمفة

  أك ىي عممية بناء شخصية األفراد بناءن شامبلن كي يستطيعكا التعامؿ مع كؿ ما يحيط بيـ ، أك
 .(6)التأقمـ كالتكيؼ مع البيئة التي يعيشكف بيا، كتككف التربية لمفرد كالمجتمع

  (7)شيئان فشيئان في جميع جكانبو، ابتغاء سعادة الداريف، كفؽ المنيج اإلسبلميتنشئة اإلنساف. 

                                                             

 .1/274،  منتيى الطمب مف أشعار العرب ابف ميمكف،  (1(
 .1/402،  ـ.س، ابف منظكر  (.2)
 . 1/28، أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ ، البيضاكم (.3)  
 .1/336 ، المفردات في غريب القرآف ، األصفياني (.4)
 .7، الخبلصة في أصكؿ التربية اإلسبلمية ، الشحكد  (.5)
 .7، ـ.ف ، الشحكد  (.6)
 .19 ، أصكؿ التربية اإلسبلمية ، الحازمي  (.7)
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تنشئة اإلنساف المسمـ كفؽ المبادئ كاألحكاـ اإلسبلمية مف أجؿ تحقيؽ  ا:كيمكف تعريؼ التربية بأني
 نئ مئ زئ رئ  ّٰ  ٹٱٹٱُّٱمقصد خمقو كىك تحقيؽ العبكدية هلل عز كجؿ، حيث 

 . (1)  َّ يئ ىئ

 مصادر التربية اإلسالمية: الثاني:المبحث 

  )القرآن الكريم(: -أوال

كىك المصدر األساسي األكؿ لمتربية اإلسبلمية ، كالذم تستمد منو، كفي ىديو، كأىدافيا، 
و تقيـ تمؾ التربية كتعدؿ، فيك كبلـ الحؽ تبارؾ كتعالي، ، كطرقيا ككسائميا، كالذم عمى ضكئكمادتيا

 مميا.كمنيجو الشامؿ لمحياة بكا

نما  فالتربية اإلسبلمية ال تعتمد في تكجيياتيا عمى األىكاء، أك اآلراء في معزؿ عف الشرع، كا 
ليا مصادر تحكميا، حتى تككف في حدكد ما أمر اهلل تعالى بو، كتحقيؽ مقاصد الشريعة كيسعد مف 

 .(2)اتبعيا في الدنيا كاآلخرة، كفي مقدمة ىذه المصادر القرآف الكريـ

 ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ  ُّٱقكؿ اهلل تعالى:  القرآنية الدالة عمى شمكلية ىذا الكتاب كثيرة كمنيافاآليات 

 (3) َّٱ  يث ىث نث مث زث رثيت ىت نت مت زت رت  يبىب نب مب زب رب يئ

 
 لقد كردت كممة التربية كبعض مشتقاتيا في القرآف الكريـ بمعافو متقاربة، كمنيا ما يمي:         

 يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ُّٱ:تعالى اهلل الحكمة كالعمـ كالتعميـ: قاؿ

 نث مث  زث رث يت ىت نت مت زت رت يب  ىب نب مب زب رب

 . (4)  َّ يث ىث

قاؿ ابف عباس رضي اهلل عنو كغير كاحد:أم حكماء، عمماء، حمماء، كقاؿ الضحاؾ: تيعىمّْميكفى 
 .( 5)أم تفيمكف

                                                             
 . 51/56 ، سكرة الذاريات (.1)
 .221، أصكؿ التربية اإلسبلمية ، الحازمي  (.2)

6/38سورةاالنعام،.((3
 .3/79، سكرة آؿ عمراف  (.4)
 .2/66 تفسير القرآف العظيـ،، ابف كثير  (.5)
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 َّٱ حس جس  مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت  حت  ُّٱ:الرعاية: قاؿ اهلل تعالى
(1) 
كفيـ مف ىذا أنو كمما ، ليما بالرحمة أحياء كأمكاتا، جزاء عمى تربيتيما إياؾ صغيراادع أم 

ازدادت التربية ازداد الحؽ، ككذلؾ مف تكلى تربية اإلنساف في دينو كدنياه تربية صالحة غير األبكيف 
 .(2)"فإف لو عمى مف رباه حؽ التربية

أم:  ، (3) َّ  خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل ُّٱ:كقاؿ فرعكف لمكسى في قكلو تعالى
، كىذا يدؿ عمى أف (4)أما أنت الذم ربيناه فينا، كفي بيتنا، كعمى فرشنا، كأنعمنا عميو مدة مف السينيف

 مف مدلكالت التربية: الرعاية كالعناية.

إف ىذا القرآف يربي الفرد المسمـ عمى أساس إخبلص كالئو لربو كرسكلو كعقيدتو كجماعتو 
ضركرة المفاصمة الكاممة بيف الصؼ الذم يقؼ فيو ككؿ صؼ آخر ال يرفع راية اهلل، المسممة، كعمى 

شعاره أنو مكضع اختيار اهلل،  كال يتبع قيادة رسكؿ اهلل كال ينضـ إلى الجماعة التي تمثؿ حزب اهلل. كا 
بكؿ  -يارليككف ستاران لقدرتو، كأداة لتحقيؽ قدره في حياة البشر كفي كقائع التاريخ. كأف ىذا االخت

 .(5)مف يشاء فضؿ مف اهلل يؤتيو -تكاليفو

إذف يعتبر القرآف الكريـ الذم ارتضاه اهلل تعالى لمبشرية منياجان لصبلح الداريف )حياة الدنيا 
إلى أف يرث اهلل سبحانو  كاآلخرة(، ىك المصدر الحقيقي كالثابت لمتربية اإلسبلمية منذ بعثة النبي 

مف أجؿ تحكيؿ مسار البشرية مف الشر إلى الخير، كمف الضبلؿ إلى كتعالى األرض كمف عمييا، 
اليدل، كمف الخبائث إلى الطيبات، كمف سكء األخبلؽ إلى التربية الحسنة، فالتربية اإلسبلمية تربية 

 إيجابية ما داـ مصدرىا القرآف الكريـ.

 )السنة النبوية(: -ثانياً 

كقد جاءت بأمكر مكافقة لما جاء في ، القرآف الكريـكىي المصدر الثاني لمتربية اإلسبلمية بعد 
كتخصص  ،القرآف، فيي تفسر القرآف كتبينو كتفصؿ ما أجمؿ فيو كتكضح معناه كتقيد المطمؽ منو

 .اـالع
                                                             

(1)
 24/ 17سكرة االسراء، .

 .456 ، تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف ، السعدم  (.2)
 .26/18، سكرة الشعراء  (.3)
 .6/137، تفسير القرآف العظيـ ، ابف كثير  (.4)
 .2/907، في ظبلؿ القرآف ، سيد قطب  (.5)



6 

كتمس السنة جكىر العممية التربكية كما يجب أف يراعيو المعمـ في تدريسو, كىك مبدأ الفركؽ  
ًإنَّا مىعىاًشرى اأٍلىٍنًبيىاًء كىذىًلؾى أيًمٍرنىا أىٍف )إلى ىذا المبدأ حيف قاؿ:    نبينبو ال، فقد (1)الفردية بيف التبلميذ

ـى النَّاسى ًبقىٍدًر عيقيكًلًيـٍ    . (2)(نيكىمّْ

إيضاح المنيج التربكم  " كيشير النحبلكم إلى فائدتيف كبيرتيف لمسنة في المجاؿ التربكم ىما:
كاستنباط  ،يؿ التي لـ ترد في القرآف الكريـكبياف التفاص ،القرآف الكريـلمتكامؿ الكارد في اإلسبلمي ا

 .( 3)أسمكب تربكم مف حياة الرسكؿ مع أصحابو كمعاممتو األكالد كغرسو اإليماف في النفكس"

خير قدكة لمبشرية، في جميع األمكر، فقد اتصؼ بصفات كريمة حميدة، كجاء ىاديان  كنبينا محمد 
 اهلل كسراجان منيران، فقدـ لمبشرية أحسف الكسائؿ التربكية كأنبميا، كأعظميا تأثيران، قاؿ كمبشران كنذيراي 

في كصفو تعالى  مث هت مت خت حت  جت هب مب خب حب جب ُّٱ:

في آخر تفسير سكرة  -رحمو اهلل تعالى -قاؿ اإلماـ ابف كثير ، (4)  َّ مح جح مج  حج
ـٍ أىنَّوي ًإذىا مىاتى الككثر" ٍيًمًي كىبلَّ بىؿٍ  فىتىكىىَّميكا ًلجى اشىا كى مىى ريءيكًس  بىنيكهي يىٍنقىًطعي ًذٍكريهي، كىحى قىٍد أىٍبقىى المَّوي ًذٍكرىهي عى

مى  مىى ًرقىاًب اٍلًعبىاًد، ميٍستىًمرِّا عى بى شىٍرعىوي عى اهلل  اتى دىكىاـً اآٍلبىاًد، ًإلى يكـ الحشر كالمعاد صمك اأٍلىٍشيىاًد، كىأىٍكجى
ا ًإلىى د كسبلمو عميو  .(5)"يكـ التنادائمن

إف السنة النبكية بالنسبة لمتربية اإلسبلمية ىي المنبع الثاني الذم حثنا اهلل سبحانو كتعالى  
  يب ىب نب مب ُّٱ عمى اإللتزاـ بيا، ككذلؾ حذرنا مف مخالفة أكامرىا حيث قاؿ اهلل تعالى:

 اك يق ىق يف ىفيث ىث نث  مث زث رث يت ىتنت مت زت رت
 .(6) َّ مم ام يل ىل مل يك ىك مك  لك

بد أف تككف  بيف التربية كاإلسبلـ عبلقة كثيقة ال يمكف الفصؿ بينيما، فالتربية الفالعبلقة 
ال بد مف معرفة سمات التربية ة كما يريد اهلل سبحانو كتعالى، ك الغاية منيا تيذيب النفس البشري

ى الفرد ربية كآثارىا عماإلسبلمية التي مصدرىا القرآف الكريـ كالسنة النبكية مف أجؿ معرفة أىمية الت
 كالمجتمع.

                                                             
 .31 ، التربية اإلسبلمية أصكليا كمنيجيا كمعمميا ، عاطؼ السيد  (.1)
 .(الكتاب) مف حديث خيثمة بف سميماف القرشي األطرابمسي ، األطرابمسي  (.2)
 .26 ، أصكؿ التربية اإلسبلمية كأساليبيا في البيت كالمدرسة كالمجتمع ، النحبلكم (.3)
 .9/128 ، سكرة التكبة (.4) 
 .8/505، تفسير القرآف العظيـ ، ابف كثير (.5)
 .24/63، سكرة النكر (.6)
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  سمات التربية اإلسالمية:المبحث الثالث: 

 :الربانية –السمة األولى 

كالقصد بالربانية أف أحكاـ اإلسبلـ كتكجيياتو مصدرىا األصمي مف الرب عز كجؿ كليست نابعة مف 
لمرد أىكاء البشر، كىذا ما يميزىا عف النظريات الكضعية التي مصدرىا اليكل، كاألفكار القابمة 

كىذا يطمئفي النفسى أنيا  لـ تتغيٍر كلـ تتبدٍؿ، كالتعديؿ فتتغير كتتبدؿ حسب األىكاء كالشيكات، فيي
كأفَّ الشقاءى يترتبي عمى تركيا، فالخيري كالبركةي كالسعادةي  كأفَّ السعادةى تكمفي في تنفيذىا، خيره ألنفسًنا،

اإلنتاج كمُّيا مف بركاًت تطبيًؽ الشريعة ال  ىل مل خل ُّٱ تعالى: اهلل قاؿ ،مبنية عمى ىذه العقيدةككفرة ي
 مه  جه ين ىن من خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل

يقكلكف: إنيـ  -كلقد ينظر بعض الناس فيرل أممان " قاؿ سيد قطب في تفسير ىذه اآلية ، (1) َّ ىه
يتقكف، مضيقان عمييـ في الرزؽ، ال يجدكف إال الجدب كالمحؽ! .. كيرل أممان ال يؤمنكف كال  -مسممكف

كلكف ىذا كذلؾ  ؟مفتكحان عمييـ في الرزؽ كالقكة كالنفكذ.. فيتساءؿ: كأيف إذف ىي السنة التي ال تتخمؼ
كىـ تخيمو ظكاىر األحكاؿ! إف أكلئؾ الذيف يقكلكف: إنيـ مسممكف.. ال مؤمنكف كال متقكف! إنيـ ال 

اهلل! إنيـ يسممكف رقابيـ لعبيد يخمصكف عبكديتيـ هلل، كال يحققكف في كاقعيـ شيادة أف ال إلو إال 
كما أكلئؾ بالمؤمنيف. فالمؤمف  -سكاء القكانيف أك القيـ كالتقاليد -منيـ، يتأليكف عمييـ، كيشرعكف ليـ

ال يدع عبدان مف العبيد يتألو عميو، كال يجعؿ عبدان مف العبيد ربو الذم يصرؼ حياتو بشرعو كأمره.. 
دانت ليـ الدنيا، كفاضت عمييـ بركات   ،اإليماف مسمميف حقان لذيف يزعمكف كيكـ كاف أسبلؼ ىؤالء ا

 .(2)مف السماء كاألرض، كتحقؽ ليـ كعد اهلل
 ٰذ يي  ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه  ين ىن من ُّٱ: تعالى اهلل  كقاؿ  

، كى  .(3) َّ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّٰى ٰر غىٍيريهي: قىاؿى اٍبفي عىبَّاسو
 . ٍْ يىٍعًني اٍلقيٍرآفى ٍْ َحْحِج َأْسُجِهِهْىألَكُهىا ِي ًف  َفْىِقِهْى َوِي ـٍ عى ا ًفي اٍلكيتيًب الًَّتي ًبأىٍيًديًي ًمميكا ًبمى أىٍم: ألنيـ عى

ـٍ ذىًلؾى إلى  ، لىقىادىىي ٍيًر تىٍحًريؼو كىالى تىٍغًييرو كىالى تىٍبًديؿو مىٍيًو، ًمٍف غى ا ًىيى عى مىى مى الحؽ كالعمؿ  إتباعاأٍلىٍنًبيىاًء، عى
ا بى  بمقتضى دنا مى مَّ الىةى  ، عىثى المَّوي ًبًو ميحى ا الى مىحى ٍتمن ـٍ نىاًطقىةه ًبتىٍصًديًقًو كىاأٍلىٍمًر ًباتّْبىاًعًو حى فىًإفَّ كيتيبىيي

(4). 

                                                             
 .7/96، سكرة األعراؼ (.1)
 .3/1339 ، في ظبلؿ القرآف ، سيد قطب (.2)
 .5/66، سكرة المائدة (.3)
 .148 -3/147، تفسير القرآف العظيـ ، ابف كثير (.4)
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حقيقة  كمف ثـ فيما تمثبلف مف أصكؿ التصكر اإلسبلمي، كبيران  إف ىاتيف اآليتيف تقرراف أصبلن 
لى بياف ىذه الحقيقة لـ تكف ماسة  إلى جبلء ذلؾ األصؿ،كلعؿ الحاجة ، ضخمة في الحياة اإلنسانية كا 

كاألكضاع البشرية تتأرجح كتضطرب كتتكه بيف  كالمكازيف البشرية، كما ىي اليكـ كالعقؿ البشرم،
 (1)..بإزاء ىذا األمر الخطير ضباب التصكرات كضبلؿ المناىج،

 النقًص،سالمةه مف العيب،بعيدةه عف الحيًؼ كالظمـ،كما دامٍت ربانيةه مف اهلل عز كجؿَّ فإنيا مبرأةه مف 
ألفَّ اهللى لو المثؿ األعمى في السماكات كاألرض
 يب  ىب نب مب زب رب ُّٱ قاؿ تعالى: ،(2)

كقاؿ . (4) .(3) َّ ىف  يث ىث نث مثزث رث  يت ىت نت مت زت رت
  َّيت ىت نت مت زت رت  يب ىب نب مب زب ُّٱكقاؿ تعالى :   تعالى:

 (5)  َّ نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىبنب مب زب ُّٱ

 
كعةى الفطرًة لمعبادًة ال يسدُّىا إال منياجي اهلل، كما كال تمؤليىا النظـي  دامٍت ربانيةن فيي التي تشبعي جى

، الفمسفيةي،  :تعالى اهلل قاؿ، (6)كال الثراءي الماليُّ  كال السمطافي السياسيُّ
 مض خض حض جض مصخص  حص مس خس حسجس مخ جخ مح جح مج حجمث  هت مت خت ُّٱ 

 . ( 7)  َّ جغ مع جع  مظ حط

فاهللي خالؽي  ال فضؿى لعربيٍّ عمى عجميٍّ إال بالتقكىل، دامٍت ربانيةن فالناسي أماميا سكاءه، كما
، الناًس أجمعيفى فكمُّيـ عبيديه، ؿي لكنان عمى لكفو : تعالى اهلل قاؿ (8)،األبيضى عمى األسكد كىك ال يفضّْ

   (9)َّىث نث  مث زث رثيت ىت نت مت زت رتيب ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئُّ

                                                             
 .23 ، الخبلصة في أصكؿ التربية اإلسبلمية ، الشحكد (.1)
 .29 ، ـ.ف ، الشحكد (.2)
 .16/90، سكرة النحؿ (.3)
 .5/3 ، سكرة المائدة (.4)

 .82/ 4سكرة النساء ، .  (5)
 .29،  ـ.س، الشحكد  (.6)
(7) . ،  .30/ 30سكرة الرـك
 .29، الخبلصة في أصكؿ التربية اإلسبلمية ، الشحكد (.8)
 .49/13، سكرة الحجرات (.9)
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الذم تحاكؿ البشرية في خياليا المحمؽ  ،لتي يقكـ عمييا المجتمع اإلسبلميالقاعدة اكىذه ىي 
الطريؽ إلى .أف تحقؽ لكنا مف ألكانو فتخفؽ،ألنيا ال تسمؾ إليو الطريؽ الكاحد الكاصؿ المستقيـ..

 (1)الٌمو..كألنيا ال تقؼ تحت الراية الكاحدة المجمعة..راية الٌمو..

كىذه الربانية تجعؿ اإلنساف يتكجو لرب كاحد ال شريؾ لو،يستمد منو األكامر كالنكاىي مف 
 هت مت خت حت ُّٱ: تعالى اهلل التزامان بقكؿ كيجعؿ نيتو خالصة هلل تعالى، ،كتابو كسنة رسكلو 

  .(2)َّ جخ مح جح  مج حج مث

فالتربية الربانية مف حيث اليدؼ كالغاية تعني أف المسمـ في ظؿ التكجييات اإلسبلمية يبتغي 
قاؿ اهلل  ، فيك يستمدىا مف منيج اهلل عز كجؿ متبعان ذلؾ أمر اهلل تعالى،تعالىبأفعالو كأقكالو رضا اهلل 

 تعالى:

  يث ىث نث مث زثرث يت ىت نت  مت زت رت يبىب نب مب زب رب ُّٱ

حافظ عمى النفس البشرية، كبذلؾ يتحقؽ المقصد الرباني الذم فبيذه التربية الربانية ت  .(3) َّ يف ىف
 قاؿ اهلل تعالى: ،(4)مف أجمو خمؽ اإلنساف كىك تحقيؽ العبكدية هلل تعالى

 .( 5)  َّ يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ  ُّٱ
  

 الشمول والتكامل: -السمة الثانية

كؿ ما يحتاج إليو اإلنساف في حياتو كمعاده، قاؿ اهلل تتصؼ التربية اإلسبلمية بالشمكؿ كالتكامؿ في 
 يث ىث  نث مث زث رثيت ىت نت مت زت رت  يب ىب نب مب زب ُّٱ تعالى:

فالتربية اإلسبلمية شاممة لجميع جكانب الحياة، فيي تبيف  .(6)  َّ مك لك اك يق ىق يف ىف
فيو، كما عبلقة اإلنساف بربو الذم خمقو، كعبلقتو بنفسو كبأسرتو كبجيرانو كبمجتمعو الذم يعيش 

  .(7)شممت التكجييات اإلسبلمية الرجاؿ كالنساء كالصبياف، كأيضان جميع جكانب األخبلؽ
                                                             

  .3349-6/3348، في ظبلؿ القرآف ، سيد قطب (.1)
 .6/162 ، سكرة األنعاـ (.2)
 .6/153 ، سكرة األنعاـ (.3)
 .4546 ، أصكؿ التربية اإلسبلمية ، ينظر: الحازمي (.4)
(5)

 .56/ 51سكرة الذاريات، .
 .5/3 ، سكرة المائدة (.6)
 .47 ، أصكؿ التربية اإلسبلمية ، الحازمي (.7)
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فيعالجو معالجة شاممة متكازنة ال  اإلسبلـ فيتفرد بشمكلية منيجو التربكم ليذا الكائف كتكازنو،ف
فيو نشاطو  كما يتطمبو كؿ عنصر مف مستمزمات كمناخ يزاكؿ تغفؿ عف شيء ...ركحو كعقمو كجسده،

 .(1)مع مناخات العناصر األخرل منسجمان 

اهلل  ه، قاؿفكيؼ ال يككف كذلؾ كىك منزؿ مف عند -فيذه األدلة تبيف لنا أف ديننا شامؿ متكامؿ     
.(2(َّ ني مي زي ري ٰى  ين ىن نن من زن رن مم ام يل ُّٱٱ:تعالى
كالصحيح مف الفاسد، فبيذا فالتربية اإلسبلمية تبيف لنا الخير مف الشر، كالطيب مف الخبيث،     

 نب مب زب ُّٱ: تعالى اهلل ، قاؿ(3)الشمكؿ الذم تتسـ بو الشريعة اإلسبلمية، فإنيا في غاية الكماؿ

 اك يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث زث رثيت ىت نت مت زت رت  يب ىب

مىى اأٍلىٍديىاًف كيمّْيىا أيجعلته.(4) َّ مك لك اؿو ًلظيييكًرًه عى اًؿ كىاًمبلن غىٍيرى ميٍحتىاجو ًإلىى ًإٍكمى ًلكىمى مىبىًتًو لىيىا كى كىغى
مَّنىوي  ا تىضى فَّى مى كى رىاـً كىاٍلميٍشتىبىًو، كى ًؿ كىاٍلحى بلى اٍلًكتىابي كىالسُّنَّةي ًمٍف  أىٍحكىاًمًو الًَّتي يىٍحتىاجي اٍلميٍسًمميكفى ًإلىٍييىا ًمفى اٍلحى

ا ييٍستىفىادي ًمٍف تىٍقًديـً قىٍكًلًو: ، كىالى يىٍخفىى مى  .(5)لكـ ذىًلؾى

 التوازن:  -السمة الثالثة

تحرص التربية اإلسبلمية عمى تحقيؽ التكازف في تربية الفرد بيف الجسـ كالركح كالعقؿ بحيث 
اًب أىفَّ نىفىرن   عىٍف أىنىسو ف، يأخذ كؿ منيما نصيبو كحظو، فبل يطغى أحدىما عمى اآلخر ا ًمٍف أىٍصحى

: )  رىسيكًؿ اهلًل  ـٍ ًلبىٍعضو يي ، قىاؿى بىٍعضي كَّجي : الى أىتىزى ييـٍ قىاؿى بىٍعضي ـي، كى مّْي كىالى أىنىا : أيصى ييـٍ قىاؿى بىٍعضي كـي  كى أىصي
، :  فىبىمىغى ذىًلؾى النًَّبيَّ  كىالى أيٍفًطري كىذىا، فىقىاؿى ، مىا بىاؿي أىٍقكىاـو قىاليكا كىذىا كى كـي كىأيٍفًطري ، لىًكنّْي أىصي ـي مّْي كىأىنىا  كىأيصى
كَّجي  ٍف سينًَّتي فىمىٍيسى ًمنّْي النّْسىاءى،كىأىتىزى ٍف رىًغبى عى  .(6)(فىمى

 حط مض ُّٱ:تعالى اهلل  كذلؾ تقكـ التربية اإلسبلمية عمى تحقيؽ التكازف بيف الدنيا كاآلخرة، قاؿ

 جن مم خم حمجم هل مل خل حل  جلمك لك خك حك جك مقحق مف خف  حف جف مغجغ مع جع مظ

 .(7) َّ  من خن حن

                                                             
 .39 ، الخبلصة في أصكؿ التربية اإلسبلمية ، الشحكد (.1)
 .45/18 ، سكرة الجاثية (.2)
 .48 ، أصكؿ التربية اإلسبلمية ، الحازمي (.3)
 .5/3 ، سكرة المائدة (.4)
 .2/14 ، فتح القدير ، الشككاني (.5)
 صحيح. 13568( 13534()617/  4مسند أحمد )عالـ الكتب(  ) (.6)
 .28/77، سكرة القصص (.7)
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المنيج الذم يعمؽ قمب كاجد الماؿ  ،المنيج اإلليي القكيـكفي ىذا يتمثؿ اعتداؿ جاء في التفسير"   
، كال يحرمو أف يأخذ بقسط مف المتاع في ىذه الحياة. بؿ يحضو عمى ىذا كيكمفو إياه تكميفان  ،باآلخرة

الناس كليعممكا ؽ اهلل طيبات الحياة ليستمتع بيالقد خم، كي ال يتزىد الزىد الذم ييمؿ الحياة كيضعفيا
ذلؾ  ،لتكفيرىا كتحصيميا، فتنمك الحياة كتتجدد، كتتحقؽ خبلفة اإلنساف في ىذه األرضفي األرض 

عمى أف تككف كجيتيـ في ىذا المتاع ىي اآلخرة، فبل ينحرفكف عف طريقيا، كال يشغمكف بالمتاع عف 
يك طاعة ف ،تكاليفيا. كالمتاع في ىذه الحالة لكف مف ألكاف الشكر لممنعـ، كتقبؿ لعطاياه، كانتفاع بيا

كىكذا يحقؽ ىذا المنيج التعادؿ كالتناسؽ في حياة اإلنساف، ، مف الطاعات يجزم عمييا اهلل بالحسنى
 كيمكنو مف االرتقاء الركحي الدائـ مف خبلؿ حياتو الطبيعية المتعادلة، التي ال حرماف فييا، كال إىدار

 .(1)"لمقكمات الحياة الفطرية البسيطة

ربانية أف التربية اإلسبلمية متكازنة مف االىتماـ المكجو إلى جكانبيا فنبلحظ مف ىذه األدلة ال
 المختمفة بمقاييس تربكية محكمة، فبل يطغى جانب فردم عمى جماعي، كال جماعي عمى فردم. 

 الثبات والمرونة:-السمة الرابعة

كريـ الذم تعيد اهلل إف التربية اإلسبلمية ترتكز عمى حقائؽ كمبادئ ثابتة كذلؾ ألف مصدرىا القرآف ال
  ( .2) َّ  ىن نن من زن رن مم ام يل ُّٱ تعالى بحفظو، قاؿ اهلل تعالى:

كىي القكاعد الكمية كالمبادئ  في التكجيو اإلسبلمي ثكابت ال يمكف تغيرىا أك تبديميا أك حذفيا،     
األمانات إلى ككجكب أداء  فإنيا ال تتغير كال تتبدؿ، العامة كاألحكاـ الجزئية التي كرد فييا نص،

كحرمة السرقة  ككجكب رد المظالـ إلى أىميا، ككجكب األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر، أىميا،
 فإف ىذا كمو ال يدخمو التغيير أك التبديؿ . كحرمة بيع المسمـ عمى بيع أخيو، كالغش كالربا،

عمى ضكء  كلكف المركنة تظير في القدرة عمى كضع الحمكؿ التي تطرأ في حياة الناس، 
 النصكص الشرعية الثابتة  كالقكاعد العامة لمشريعة اإلسبلمية .

و المربي سكاء كاف أبا أك أمِّا أك مف لو حؽ الكالية في التربية إلى   ،(3)التربكية مسؤكليتيمافاإلسبلـ كجَّ
 خض حض جض مص خص حص مس  خس حس جس مخ جخ مح ُّٱ: فقاؿ تعالى

 . (4(َّ خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط  مض

                                                             
 .5/2711، في ظبلؿ القرآف ، سيد قطب (.1)
 .15/9سكرة الحجر، .(2)
 .51، أصكؿ التربية اإلسبلمية ، الحازمي (.3)
 .66/6، سكرة التحريـ (.4)
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ـٍ ًبتىٍقكىل المًَّو كىأىدّْبيكىيـٍ قاؿ مجاىد: " كا أىٍىًميكي ، كىأىٍكصي ؿَّ  .(1)"اتَّقيكا المَّوى عىزَّ كىجى

ـٍ ) :قىاؿى رىسيكؿي اهلًل ك    كيمُّكي ـٍ رىاعو كى ٍف رىًعيًَّتًو، مسئكؿكيمُّكي ـٍ كىىيكى  عى مىٍيًي مىى النَّاًس رىاعو عى فىاألىًميري الًَّذم عى
، مسئكؿ ٍنييـٍ ؿي رىاًعي أىٍىؿى بىٍيًتًو كىىيكى  عى ، مسئكؿكىالرَّجي ـٍ ٍنيي لىًدًه كىًىيى  عى كى مىى بىٍيًت بىٍعًميىا كى كىاٍلمىٍرأىةي رىاًعيىةه عى
، مسئكلة ٍنييـٍ يًّْدًه كىىيكى  عى اًؿ سى مىى مى ًؿ رىاعو عى ٍبدي الرَّجي ٍنوي، مسئكؿكىعى ـٍ  عى ـٍ رىاعو ككيمُّكي ٍف  مسئكؿفىكيمُّكي عى
 .(2)(وً رىًعيَّتً 

كفي الكقت نفسو لـ يحدد اإلسبلـ كسيمة محددة لمتربية ال يمكف تجاكزىا،كلكف لمعمماء 
المسمميف اختيار ما ال يتعارض مع منيج اإلسبلـ مما يستجد مف كسائؿ تربكية مفيدة تبني كال 

 .(3)تيدـ

نما تمتد عمى طكؿ  الحياة كميا فيي تربية إذف التربية اإلسبلمية ال تنتيي بفترة زمنية معينة، كا 
مف الميد إلى المحد، ألف الحياة ال تسير عمى كتيرة كاحدة فيي تتغير كتتطكر، فبل بد لئلنساف أف 
ال تخمؼ عف ركب الحياة، كاإلسبلـ يساير التطكر باستمرار ألنو صالح لكؿ  يكاكب ىذا التطكر كا 

 زماف كمكاف، كألنو يستند إلى أصكؿ تقبؿ التطكر.

 الواقعية: -مسةالسمة الخا

كاقعية التكجيو اإلسبلمي كاضحة ظاىرة لمعياف مف خبلؿ الحقائؽ المكضكعية المتكافقة مع 
كال مع مثاليات ال مكاف ليا في  ال مع تصكرات عقمية مجردة، كمع القدرات اإلنسانية، الفطرة البشرية،
 حياة اإلنساف .

 يتصؼ بالمكاصفات األخبلقية الفاضمة،ففي دائرة األخبلؽ مثبلن تجد أف اإلنساف يحب مف 
كالتكجيو  النماـ، كينبذ اإلنساف البذمء المنافؽ، فتراه يحب األميف الصادؽ العفيؼ الكرع الخمكؽ،

يكجو اإلنساف إلى السمك األخبلقي الكاقعي  كفي جميع شعب الحياة، اإلسبلمي في ىذه الدائرة الخميقية،
 تو السميمة.الذم يطمح إليو كيرغبو اإلنساف بفطر 

                                                             
 .1/665، تفسير مجاىد ، مجاىد (.1)
 (.4491( )343/  10(  كصحيح ابف حباف  )4828( كصحيح مسمـ  )893صحيح البخارل  )  (.2)
 .51، ـ.س ، الحازمي (.3)
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 مح جح  مج حج ُّٱ:تعالى اهلل  قاؿ فاإلنساف في كاقعو يحب العدؿ كاألمانة كاإلسبلـ يأمر بذلؾ،     

  مف خف حف جف مغجغ مع جع مظ حط مضخض حض جض مص  خص حص مس خس حس جس مخ جخ

 . (1)  َّ مق حق

كأف اإلسبلـ يحقؽ لو  كعندما يستسمـ اإلنساف هلل تعالى يجد أنو في إطار كاقعي صحيح،
فالشاب الذم جاء  .ي تعالج قضاياه التربكية بكاقعيةالت مف خبلؿ التنشئة الصالحة، الكاقعية،الحياة 

فاقتنع كأقمع عف  بما يحاكي كاقعو كفطرتو السميمة،  النبي  كجيو يستأذنو في الزنا، إلى النبي 
: مراده، ة قىاؿى : ًإفَّ فىتنى شىابِّا أىتىى النًَّبيَّ  ) فعىٍف أىًبي أيمىامى نىا، يىا رىسيكؿى اهلًل، فىقىاؿى فىأىٍقبىؿى  اٍئذىٍف ًلي ًبالزّْ

:اٍدنيٍو، ٍو .فىقىاؿى ٍو .مى قىاليكا:مى كهي كى ري مىٍيًو فىزىجى : اٍلقىٍكـي عى : فىدىنىا ًمٍنوي قىًريبنا .قىاؿى مىسى قىاؿى : فىجى  ، الى  أىتيًحبُّوي أليمّْؾى ؟ قىاؿى
عىمىًني المَّوي ًفدىاءىؾى  :، كىالمًَّو جى ـٍ  قىاؿى :، كىالى النَّاسي ييًحبُّكنىوي أليمَّيىاًتًي : قىاؿى كىالمًَّو يىا  ، الى  أىفىتيًحبُّوي اًلٍبنىًتؾى ؟ قىاؿى

: عىمىًني المَّوي ًفدىاءىؾى قىاؿى ـٍ  رىسيكؿى اهلًل جى :، كىالى النَّاسي ييًحبُّكنىوي ًلبىنىاًتًي : قىاؿى ؟ قىاؿى كىالمًَّو  ، الى  أىفىتيًحبُّوي أليٍخًتؾى
عىمىًني المَّوي ًفدىاءىؾى  :، جى ـٍ  قىاؿى كىاًتًي :، كىالى النَّاسي ييًحبُّكنىوي ألىخى : قىاؿى ًتؾى ؟ قىاؿى عىمىًني  ، الى  أىفىتيًحبُّوي ًلعىمَّ كىالمًَّو جى

:، المَّوي ًفدىاءىؾى  ـٍ  قىاؿى اًتًي :،كىالى النَّاسي ييًحبُّكنىوي ًلعىمَّ :أىفىتيًحبُّوي ًلخى  قىاؿى عىمىًني المَّوي ًفدىاءىؾى  الى، الىًتؾى ؟ قىاؿى كىالمًَّو جى
ـٍ  االىًتًي :كىالى النَّاسي ييًحبُّكنىوي ًلخى :، .قىاؿى : قىاؿى قىاؿى مىٍيًو كى عى يىدىهي عى طىيٍّْر قىٍمبىوي، فىكىضى ٍف  المَّييَـّ اٍغًفٍر ذىٍنبىوي كى كىحىصّْ

ـٍ يىكيٍف بىٍعدي ذىًلؾى اٍلفىتىى وي فىمى  .(2)(يىٍمتىًفتي ًإلىى شىٍيءو  فىٍرجى

ففي ىذا الحديث داللة كاضحة عمى أف العبلج النبكم التربكم كاف كاقعيا يغرس في اإلنساف حب 
فالتشريع اإلسبلمي ال يأمر  كىذا األمر ال يستغرب، ككره الرذيمة كاجتنابيا، الفضيمة كالعمؿ بيا،

كال ينيى عف رذيمة إال ككاقع  كيحب مف يتصؼ بيا، بفضيمة إال ككاقع الفطرة السميمة يرضاىا كيحبيا،
:تعالى اهلل قاؿ ،(3)ىك الديف القيـ ذافي كيأنؼ المرء أف يتصؼ بيا، الفطرة السميمة يبغضيا كيكرىيا،

 مض خض حض جض مصخص  حص مس خس حسجس مخ جخ مح جح مج حجمث  هت مت خت ُّٱ
 . (4) َّ جغ مع جع  مظ حط

ٍمًؽ المًَّو يعني بخمؽ اهلل أم  الفطرة التي خمؽ الناس عمييا مف اإليماف، كمعنى أف ال تىٍبًديؿى ًلخى
 .(5)اهلل ال يبدليا، أم ال يخمؽ الناس عمى غيرىا، كلكف يبدليا شياطيف اإلنس كالجف بعد الخمقة األكلى

                                                             
 .4/58 ، سكرة النساء  (.1)
 صحيح. 22564( 22211()407/  7مسند أحمد )عالـ الكتب(  ) (.2)
 .54 ، أصكؿ التربية اإلسبلمية ، الحازمي (.3)
 .30/30 ، سكرة الرـك (.4)
 .2/133 ، التسييؿ لعمـك التنزيؿ ، ابف الجزم (.5)
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فيذه األدلة الشرعية داللة كاضحة عمى أف اإلسبلـ بجميع تشريعاتو الجزئية كالكمية مكافقة لفطرة      
مف أجؿ القياـ عمى ىذه التشريعات، فبل يككف لئلنساف عذر بعدـ القياـ عمى ىذه اإلنساف، كذلؾ 

التشريعات التي أمرنا باإللتزاـ بيا، كالتي فييا طاعة اهلل سبحانو كتعالى، كىذا مف عدؿ اهلل سبحانو 
  .كتعالى

 العالمية: -السمة السادسة

التمييز العرقي أك اإلجتماعي، فبل شعكبية في التربية اإلسبلمية ىي تربية بعيدة عف التعصب أك     
 تعالى اهلل اإلسبلـ، كال فضؿ لعربي عمى عجمي إال بالتقكل كالعمؿ الصالح حيث قاؿ

 نئ مئ زئ ُّٱ
خمقنا  أم  .(1)َّ يث ىث نث  مث زث رثيت ىت نت مت زت رتيب ىب نب  مب زب رب يئ ىئ

، فما منكـ أحد إال كىك يدلى بمثؿ ما يدلى بو اآلخر سكاء بسكاء، فبل كجو  ـٌ كؿ كاحد منكـ مف أب كأ
 .(2)لمتفاخر كالتفاضؿ في النسب

نما ىي تربية      كىي تربية ال تختص بيا فئة مف الناس كال تقتصر عمى طبقة مميزة دكف طبقة، كا 
 أساس التقكل كاإليماف ال الحسب كالنسب كالجاه.  يتساكل فييا الجميع كالتفاضؿ بينيـ عمى

إف الثقميف )اإلنس كالجاف( بحاجة ماسة ليذه التربية اإلسبلمية العالمية المميئة بالرحمة، كالمكجية 
، (3) َّ مل  يك ىك مك لك اك ُّٱ بالحكمة، كالخمؽ الحسف كما كصفيا اهلل تعالى:

فيذه التربية ذات الطابع العالمي تككف في طريؽ التغيير كاإلصبلح كرفع شأف اإلنساف، فتتيذب نفسو 
 كتطيب. 

 

 

 

 

 

                                                             
 .49/13، سكرة الحجرات (.1)
 .4/374 ، الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ ، الزمخشرم (.2)
 .21/107 ، سكرة األنبياء (.3)
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 :أىمية التربية اإلسالمية لألفراد والمجتمعاتالمبحث الرابع: 

مقصكده إف لمتربية أىمية كبيرة في حياة الفرد كالجماعة فيي استجابة كعبادة هلل تعالى كالقياـ عمى  
 الذم خمؽ مف أجمو فمنيا:

القيام عمى طاعة اهلل تعالى:أواًل: 

نما خمقو ليؤدم كظيفتو التي كيمؼ بيا، كىي إقامة ديف اهلل  إف اهلل تعالى لـ يخمؽ اإلنساف عبثان، كا 
، كمما يتعبد اإلنساف بو مجاىدتو  (1) َّ يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ  ُّٱ: تعالى، قاؿ اهلل تعالى

لزاميا ترؾ ما نيى عنو الشرع،  لنفسو عمى طاعة اهلل تبارؾ كتعالى، فيربييا عمى االنقياد ألكامر اهلل، كا 
كىذه المجاىدة التربكية النفسية مف أعظـ أنكاع المجاىدة حتى قيؿ إنيا الجياد األكبر، كفي تربية 

اهلل تعالى كطاعتو، كتعمـ العمـ الذم يقرب مف اهلل تعالى كيكصؿ  اإلنساف نفسو كمجاىدتيا عمى عبادة
إلى رضاه عبادة كطاعة هلل تعالى، كمف ىنا تككف التربية ميمة لمفرد في ذاتو ألف بيا تحصؿ الطاعة 

 .(2)هلل تعالى
 مح ُّٱ:كذلؾ أمرنا اهلل تعالى أف نجنب أبناءنا كأىمينا ناران كقكدىا الناس كالحجارة، كما قاؿ تعالى

 مع جع مظ حط  مض خض حض جض مص خص حص مس  خس حس جس مخ جخ

 . (3) َّ خف حف جف مغ جغ
، كقاؿ ابف عباس رضي اهلل عنو: (4)"أم عممكىـ كأدبكىـ " يقكؿ عمي بف أبي طالب رضي اهلل عنو:  
فإذا قاـ  .(5)"اعممكا بطاعة اهلل، كاتقكا معاصي اهلل، كمركا أىميكـ بالذكر، ينجيكـ اهلل مف النار "

 الكالداف بتأديب أكالدىما عمى منيج الكتاب كالسنة، فإنما يقكماف كيؤدياف طاعة هلل تعالى. 
فالمسؤكلية التي كمؼ اهلل سبحانو كتعالى بيا اآلباء عظيمة، كذلؾ لما فييا مف تحمؿ مشاؽ كأمكره 

عمى تحمؿ مسؤكلياتو بحاجة صعاب، فالقياـ بعممية تربية األبناء منذ أياـ الطفكلة إلى أف يصبح قادر 
قتداء بسنة نبٌينا ، كذلؾ الختيار الطرؽ المناسبة في التعامؿ مع   إلى دراسة كبحث في قرآننا، كا 

ٌف التقصير في عممية التربية األبناء في ىذه المرحمة العمرية التي يبنى فييا االبف تربكيان كأخبلقيان  ، كا 
جية أخرل عكاقب كخيمة عمى اآلباء، فكـ مف المشاكؿ  ليا عكاقب كخيمة عمى األبناء مف جية كمف

                                                             
 .51/56، سكرة الذاريات (.1)
 .31، أصكؿ التربية اإلسبلمية ، الحازمي (.2)
 . 66/6 ، سكرة التحريـ (.3)
 .8/167، تفسير القرآف العظيـ ، ابف كثير (.4)
 .8/167، ـ.ف، ابف كثير (.5)
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التي كقع ضحيتيا األبناء، كحصد شككيا اآلباء، فقضية التدخيف مثبلن المنتشرة في أيامنا ىذه جعمت 
األبناء يرتكبكف أسكء األخبلؽ كقضية السرقة، كىذا التقصير في عممية التربية يجنيو األب في الحياة 

كىذا مف ناحية، كأما الثمار التي يجنييا األب في اآلخرة عندما يقكـ عمى تربيتو  الدنيا كالمثاؿ السابؽ
، أىٍك ًعٍمـو ييٍنتىفىعي في الحديث: ) كما بيف النبي  اًريىةو دىقىةو جى : صى ثو ميوي ًإالَّ ًمٍف ثىبلى مى ًإذىا مىاتى اٍلعىٍبدي اٍنقىطىعى عى

اًلحو يىٍدعيك لىوي  لىدو صى ر، دار الدنيا جعميا اهلل دار عمؿ، يتزكد منيا العباد مف الخير، أك الش.(1)(ًبًو، أىٍك كى
كسيندـ المفرطكف إذا انتقمكا مف ىذه الدار، كلـ يتزكدكا منيا آلخرتيـ  ،لمدار األخرل، كىي دار الجزاء

مف اؿ ذرة، كال يمحك حسناتو مثق كال يتمكف العبد أف يزيد في ،ما يسعدىـ، كحينئذ ال يمكف االستدراؾ
 ، فالكلد الصالح كانقطع عمؿ العبد عنو إال ىذه األعماؿ الثبلثة التي ىي مف آثار عممو ،سيئاتو كذلؾ

ات، فيك في كؿ كقت يدعك لكالديو بالمغفرة كالرحمة، كرفع الدرج ،ينتفع كالده بصبلحو كدعائو
حصكؿ األكالد كيستدؿ بيذا الحديث عمى الترغيب في التزكج الذم مف ثمراتو ، كحصكؿ المثكبات

 .(2)الصالحيف، كغيرىا مف المصالح، كصبلح الزكجة كتعميميا ما تنتفع بو، كتنفع غيرىا

 تحقيق األمن لمفرد والمجتمع:ثانيًا: 

إف التربية القائمة عمى المنيج اإلسبلمي ليا عكائد كفكائد عديدة عمى اإلستقرار النفسي، ألف الفرد 
حقؽ لغيره، فاهلل سبحانو يتحقؽ لو مف السككف النفسي ما ال يتالذم يتربى عمى العقيدة اإلسبلمية 

ره تطمئف خمؽ الخمؽ لعبادتو الجامعة لمعرفتو، كاإلنابة إليو، كمحبتو، كاإلخبلص لو، فبذك كتعالى"
يمانو  (3)قمكبيـ، كتسكف نفكسيـ" . كحصر اهلل سبحانو كتعالى األمف لئلنساف كذلؾ ببعده عف الشرؾ كا 

 مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱرة اهلل سبحانو كتعالى، حيث قاؿ تعالى: قدالصادؽ عمى 
 .(5)بشرؾأم: لـ يخمطكا إيمانيـ،(4) َّ حن جن يم  ىم

كتربية النفس عمى اإليماف تحقؽ لو اطمئنانان نفسيان، ألنو يؤمف أف ما أصابو لـ يكف ليخطئو، كما 
أخطأه لـ يكف ليصيبو، كيؤمف بأف المحبكب قد يأتي بالمكركه، كالمكركه قد يأتي بالمحبكب، فما عميو 

 ىه مه جه ين ىنمن خن حن جن  يم ىم مم ُّٱ إال الرضا بالقضاء كالقدر، قاؿ اهلل تعالى:
(6)  َّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خيحي جي يه

. 

                                                             
 .5/73، مف اثكاب بعد المكت اإلنسافباب ما يمحؽ  ، صحيح مسمـ ، مسمـ  (.1)
 .114 ، بيجة قمكب األبرار كقرة عيكف األخيار في شرح جكامع األخبار ، عبد الرحمف آؿ سعدم (.2)
 ..1/28، إغاثة الميفاف ، ابف القيـ (.3)
 .6/82 ، سكرة األنعاـ (.4)
 .1/433 ، السراج المنير في اإلعانة عمى معرفة بعض معاني كبلـ ربنا الحكيـ الخبير ، شمس الديف الشافعي (.5)
 .2/216 ، سكرة البقرة (.6)
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قاؿ ابف القيـ رحمو اهلل:" في ىذه اآلية عدة حكـ كأسرار كمصالح لمعبد، فإف العبد إذا عمـ أف 
المكركه قد يأتي بالمحبكب، كالمحبكب قد يأتي بالمكركه، لـ يأمف أف تكافيو المضرة مف جانب المسرة، 

عممو بالعكاقب، فإف اهلل تعالى يعمـ منيا ما لـ كلـ ييأس أف تأتيو المسرة مف جانب المضرة، لعدـ 
ف شؽ عميو في االبتداء، ألف عكاقبو كميا خيرات كمسرات  يعممو العبد، كأكجب لو مف امتثاؿ األمر كا 
ف  ف كرىتو نفسو فيك خير لو كأنفع، ككذلؾ ال شيء أضر عميو مف ارتكاب النيي كا  كلذات كأفراح كا 

كما أف ىذا األمر يكسبو الرضا  (1)ا آالـ كأحزاف كشركر كمصائب"مالت إليو نفسو، فإف عكاقبو كمي
 بقضاء اهلل كقدره، كىذا يحقؽ لو درجة عالية مف االطمئناف النفسي .

كمف ناحية أخرل فإف التربية اإلسبلمية تبعد المتربيف بمنيجيا عف الجرائـ كالرذائؿ التي تحكؿ بيف 
 المرء كبيف الشعكر باالطمئناف النفسي .

ف التربية المبنية عمى المبادئ اإلسبلمية تحقؽ األمف اإلجتماعي، عف طريؽ إزالة الجرائـ إ
كالشركر، كالعبلقات العدكانية بيف األفراد كالجماعات" فيأمف الجار بكائؽ جاره، كالمكاطف مجتمعو، 

 كالمجتمع أفراده.

تحقؽ األمف كاإلستقرار،  اإلسبلـ بيذا الجانب، فكجو األمة لؤلخبلؽ الحميدة، التي اىتـكقد 
)المسمـ مف سمـ المسممكف : بكسائؿ التربية المختمفة، كالتي منيا مسالمة المسمميف، فقاؿ الرسكؿ 

أم أف " أفضؿ المسمميف مف جمع إلى أداء حقكؽ اهلل تعالى، أداء حقكؽ  (2)مف لسانو كيده(
كمف أدل حقكؽ المسمميف، فقد أعطاىـ األمف مف نفسو، كمف أىـ أكلئؾ الجار الذم قاؿ  (3)المسمميف"
كاهلل ال يؤمف، كاهلل ال يؤمف، قيؿ مف يا رسكؿ اهلل ؟ قاؿ: الذم ال يأمف جاره ) :فيو النبي 

 .(4)*()بكائقو(

  :التقدير وانتشار المحبة بين المجتمعثالثا: 

ية لمفرد أنيا تكسبو حب كتقدير المجتمع، ألف مف تربى عمييا قاـ مف أكجو أىمية التربية اإلسبلم
بما أراده اهلل تعالى منو، فناؿ نصيبو في الدنيا مف تمكيف، كثناء حسف، ألف أحيا قمبو باالستجابة هلل 

، كالقمب الميت الذم ال حياة فيو يككف فيو حياء يمنعو مف القبائح :" كالقمب الحيتعالى كلرسكلو 

                                                             
 .148-147 ، تفسير القرآف الكريـ ، ابف القيـ (.1)
 .1/9 ، كتاب بدء الكحي ، صحيح البخارم ، البخارم (.2)
 .1/53 ، فتح البارم ، ابف حجر (.3)
كىي  ، كاحدىا بائقة ، . *بكائقو: أم قكائمو كشركره8/12 ، كتاب بدء الكحي  ، صحيح البخارم ، البخارم  (.4)

 الداىية. النياية
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كمف يكف قمبو حيان فيك في فضائؿ  (1)كقحان، فإذا كاف كذلؾ لـ يكف في قمبو حياة تكجب الحياء"يسمى 
األخبلؽ يرتع، كمف حسناتيا يجني كينعـ، كعف السيئات معرض ككاره، كمف القبائح، كتستأنس 

، كسعة لمفضائؿ. كقد قاؿ بعض السمؼ:" إف لمحسنة لنكران في القمب،كقكة في البدف، كضياءن في الكجو
ف لمسيئة لظممة في القمب كسكادان في الكجو ككىنان في اليد  في الرزؽ، كمحبة في قمكب الخمؽ، كا 

كمف جانب آخر فإف محبة المجتمع تحصؿ لمفرد مف  (2)كنقصأ في الرزؽ كبغضان في قمكب الخمؽ"
عالى بكثرة  خبلؿ محبة اهلل تعالى لمفرد التي ىي مف ثمار تربية النفس عمى التقرب إلى اهلل ت

 الطاعات، حيث كمما تزكد العبد مف النكافؿ ازداد تقربان إلى اهلل تعالى، فحظي بخصائص ذكرىا 
إف اهلل قاؿ:  كما تقرب إلى عبدم بشيء أحب إلي في الحديث الذم يركيو عف ربو عز كجؿ، كىك )

تو كنت سمعو الذم يسمع مما افترضت عميو، كما يزاؿ عبدم يتقرب إلي بالنكافؿ حتى أحبو، فإذا أحبب
ف  ف سألني ألعطينو، كا  بو، كبصره الذم يبصر بو، كيده التي يبطش بيا، كرجمو التي يمشي بيا،كا 
استعاذ بي ألعيذنو، كما ترددت عف شيء أنا أفعمو ترددم عف نفس المؤمف يكره المكت كأنا أكره 

.( 3)(مساءتو

مىٍيوً  : أىٍم: يىسٍَّرتي عى طَّاًبيُّ تَّى كىأىنّْي نىٍفسي  قىاؿى اٍلخى فٍَّقتيوي ًفييىا، حى كى ًت، كى أىٍفعىالىوي اٍلمىٍنسيكبىةى ًإلىى ىىًذًه اآٍلالى
اًئًو فىبلى يىٍسمىعي ًإالَّ مىا يي  سىاًئؿى ًإلىى ًرضى ًتًو كى كىاسَّوي كىآالى : أىٍم: يىٍجعىؿي المَّوي حى ًقيؿى ًت، كى ًحبُّوي المَّوي ىىًذًه اآٍلالى

اهي، فىكى  يىٍرضى عي ًبًو ًإلىخٍ كى أىنَّوي يىٍسمى
(4). 

كال شؾ أف مف حظي بيذا التكفيؽ فقد حظي بمكاـر األخبلؽ التي تكجب لو محبة الناس، كحظي 
إف اهلل إذا : ) بسعادة الداريف، كمنيا أف تنزؿ لو المحبة في قمكب الخمؽ بأمر اهلل تعالى، حيث قاؿ 

فاحبكه، فيحبو أىؿ السماء: إف اهلل يبغض فبلنان أحب عبدان، دعا جبريؿ فقاؿ: إني أحب فبلنان 
. كىكذا يجني العبد مف خبلؿ تربيتو (5)(فأبغضكه. قاؿ: فيبغضكنو.ثـ تكضع لو البغضاء في األرض
 .(6)لنفسو عمى طاعة اهلل عز كجؿ القبكؿ كالمحبة عند المجتمع

تحمل مسؤولية التربية:رابعًا: 

                                                             
 .13 ، أمراض القمب كشفاؤىا ، ابف تيمية (.1)
 .10/633 ، مجمكع الفتاكل ، ابف تيمية  (.2)
 .8/121 ، كتاب بدء الكحي ، صحيح البخارم ، البخارم (.3)
 .4/1544 ، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ، نكر الديف القارم (.4)
 .8/40، باب إذا أحب اهلل عبدان حببو إلى عباده ، صحيح مسمـ ، مسمـ (.5)
 .33، أصكؿ التربية اإلسبلمية ، الحازمي (.6)
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إف التربية مسؤكلية منكطة باألسرة أكال، كمؤسسات المجتمع ثانيان، ككؿ فرد بحسب مكقعو كقدرتو 
كمكـ راعو ككمكـ مسؤكؿ عف رعيتو، فاإلماـ راعو كمسؤكؿ عف رعيتو، كالرجؿ راعو : )كمعرفتو، قاؿ 

خادـ راعو في ماؿ في أىمو كمسؤكؿ عف رعيتو، كالمرأة راعنية في بيت زكجيا كمسؤكلة عف رعنيتيا، كال
 . (1)(سيده كمسؤكؿ عف رعيتو، ككمكـ راعو كمسؤكؿ عف رعيتو

كالمسؤكلية شاممة لما يتصؿ بإصبلح جميع جكانب شخصياتيـ، العقدية كالتعبدية كالخمقية، 
كاالجتماعية، كغيرىا مف الجكانب األخرل، فاألسرة مكمفة تكميفان أساسيان ككامبلن بالمسؤكلية الممقاة عمى 

تقيا،ال تنفؾ عنيا إال بأداء حقيا، كأداء حقيا ال يككف إال بتعيد أعضاء األسرة لبعضيـ البعض، عا
صبلحو كمتابعتو، حتى تتحقؽ االستقامة كالصبلح، أك  بالتكجو كالرعاية، كالنصح كتقكيـ المعكج، كا 

 .(2)بذؿ ما في الكسع كالكاجب

 :وقاية من عداوة األبناءخامسًا: 
عمى المنيج اإلسبلمي فيو كقاية مف عداكة األبناء التي قد تحدث نتيجة اإلىماؿ  إف تربية األبناء

التربكم، أك نتيجة التربية البعيدة عف المنيج اإلسبلمي، كقد أمرنا اهلل تعالى بالحذر منيـ، قاؿ اهلل 
 مل يك ىكمك لك  اك يق ىق يف ىف يث ىث  نث  ُّٱٱتعالى :
كفي ىذا تحذير مف اهلل تعالى لممؤمنيف، عمى  ، (3) َّ من زن رن مم ام  يل ىل

اإلغترار باألزكاج كاألكالد، فإف بعضيـ عدك لكـ، كالعدك، ىك الذم يريد لؾ الشر، فكظيفتؾ ىي 
تعالى عباده، أف تكجب  عمى محبة األزكاج كاألكالد. فأمر اهلل الحذر ممف ىذه صفتو، كالنفس مجبكلة

زكاج كاألكالد، التي فييا محذكر شرعي، كرغبيـ في امتثاؿ أكامره ليـ ىذه المحبة اإلنقياد لمطالب األ
 كتقديـ مرضاتو.

كلما كاف النيي عف طاعة األزكاج كاألكالد، فيما ىك ضرر عمى العبد، كالتحذير مف ذلؾ، قد يكىـ 
 الغمظة عمييـ كعقابيـ، أمر تعالى بالحذر منيـ، كالصفح عنيـ كالعفك، فإف في ذلؾ مف المصالح، ما

 .(4)ال يمكف حصره

كمف أساليب الحذر منيـ تربيتيـ عمى المنيج اإلسبلمي، حتى يككنكا عكنان ليـ عمى طاعة اهلل 
أبناءه  -رحمو اهلل –تعالى، كلنا في سيرة السمؼ الصالح دركس كعبر، فقد نشأ عمر بف عبد العزيز 

                                                             
 .2/6، كتاب بدء الكحي ، صحيح البخارم ، البخارم (.1)
 .35، ـ.س ، الحازمي (.2)
 .64/17، سكرة التغابف (.3)
 .1/868، تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف ، السعدم (.4)
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بنائو اشترل فصان لختامو بألؼ تنشئة صالحة، بالنصح كاإلرشاد كالقدكة الحسنة، حتى بمغو أف أحد أ
بألؼ درىـ، فبعو كأشبع بو ألؼ جائع، كاتخذ  (1)فقد بمغني أنؾ اشتريت فصان درىـ، فكتب إليو عمر: )

 .(2)(خاتمان مف حديد صيني كاكتب عميو رحـ اهلل امرءن عرؼ قدر نفسو

فيذه ىي التربية الصحيحة التي تتضمف األمر كالنيي كتكضح األسباب، حتى تككف فعالة كمؤثرة. 
 كلكف ما نتيجة ىذه التربية ؟ 

تتضح اإلجابة مف المكقؼ التالي بيف األب كأحد أبنائو، فقد جمس عمر بف عبد العزيز يكمان 
رؼ إليكـ، فدخؿ ليستريح ساعة، مكانكـ حتى أنصلمناس، فمما انتصؼ النيار كتعب، قاؿ لمناس: )

فجاء ابنو فسأؿ عنو، فقالك: دخؿ، فاستأذف عميو، فأذف لو، فمما دخؿ قاؿ: يا أمير المؤمنيف ما 
أدخمؾ؟ قاؿ: أردت أف أستريح ساعة، قاؿ: أك أمنت المكت أف يأتيؾ كرعيتؾ عمى بابؾ ينتظركنؾ، 

 .  (3)(كأنت محتجب عنيـ؟ فقاؿ عمر مف ساعتو كخرج إلى الناس

 عدم اإلسراف وتقميل التكاليف:سادسًا: 

إف التربية الفاضمة تنشئ اإلنساف عمى اإلقتصاد كاإلعتداؿ في المأكؿ كالمشرب كالممبس، كفي شؤكف 
الحياة العامة، كىذا يكفر عمى األب أمكاالن تيدر، كيمنع معصية ترتكب باإلسراؼ. فمف يربي نفسو 

 مك لك ُّٱالرحمف: يان مع قكلو تعالى في مدح ككصؼ عباد كأىمو عمى اإلقتصاد كاإلعتداؿ تمش
إنفاقيـ فيصرفكف فكؽ  أم: ليسكا بمبذريف في، (4) َّ  جن مم خم حم جم هل مل خل حل  جل

الحاجة، كال بخبلء عمى أىمييـ فيقصركف في حقيـ فبل يكفكنيـ، بؿ عدال خيارا، كخير األمكر 
 .(5)أكسطيا

يثقؿ عمى أبكيو بكثرة المطالب كالتبذير، فيسيـ بذلؾ في فإف أخبلقو اإلسبلمية تممي عميو أف ال 
 تقميؿ التكاليؼ اإلقتصادية، بعدـ اإلسراؼ في حاجاتو المتنكعة، كمطالبو المتعددة.

 الترابط اإلجتماعي:سابعًا: 

                                                             

أبك الحسف  ، عمي بف الحسف اليينائي األزدم، كراع النمؿ  ،  كىك بركز الخاتـ، كيقاؿ فىصُّ الخاتـ كًفصُّ  - 1
.1/512، المنتخب مف غريب كبلـ العرب« كراع النمؿ»الممقب بػ 

 2/321ابف القيـ،  مدارج السالكيف،  (.2)
 . 5/358ابك نعيـ،  حمية األكلياء،  باب عبد الممؾ بف عمر بف عبد العزيز،   (.3)
 .25/67 ، سكرة الفرقاف (.4)
 .6/123 ، تفسير القرآف العظيـ ، ابف كثير (.5)
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ييدؼ مف خبلؿ تكجيياتو إلى ترابط المجتمع كالتئامو  في التربية اإلسبلمية إف المنيج اإلسبلمي
سارات متعددة، تتضافر جميعيا لتحقؽ ذلؾ، فأثبت اإلسبلـ حقكؽ الفرد، كحقكؽ األسرة، مف خبلؿ م

كحقكؽ الجكار، كحقكؽ عامة المسمميف، كما أرسى دعائـ ىذا الترابط مف خبلؿ فرضية الزكاة، 
 كالصدقات، كأداة الصمكات جماعة، كالحج في زماف كمكاف مخصكص بييئة مخصكصة.

كجميع ىذه األسس اإلسبلمية إذا طبقت عمميان فإف ليا آثاران تربكية بيف أفراد المجتمع، فيتحقؽ لممجتمع 
، حيث كصؿ ذلؾ إلى التكاد   الترابط كالتآلؼ اإلجتماعي الذم تحقؽ في عيد المصطفى 

 حف جف مغ جغ مع  جع مظ حط مض خض حض ُّٱ: كالتعاطؼ إلى ذركتو، قاؿ اهلل تعالى
 جن مم خم حم جم  هلمل خل حل جل مك لك خك حك جك  مق حق مف خف

 .(1) َّ  من خن حن

أم كيقدمكف المياجريف عمى أنفسيـ في كؿ شيء مف أسباب المعاش، كلك كاف فييـ فقر كحاجة  
 إلى ما يقدمكف بو غيرىـ، حتى إف مف كاف عنده امرأتاف كاف ينزؿ عف إحداىما كيزكجيا كاحدان 

 .(2)منيـ

بالمجتمع:تحقيق التنمية و سبل النيوض ثامنًا: 

 مف مظاىر أىمية التربية اإلسبلمية أنيا تييئ لممجتمع سبؿ التنمية كالنيكض بو مف عدة جكانب:
 :التربية األخالقية - أ

إنما بعثت ألتمـ صالح األخبلؽ  :(  قاؿإف اإلسبلـ اىتـ بالجانب األخبلقي اىتمامان كبيران، حيث 
ٍيري كيمُّوي كالديف كىاٍلفىٍضؿي كىاٍلميري ،(3)( حي كىاٍلخى بلى ٍعنىى الصَّ يىٍدخيؿي ًفي ىىذىا اٍلمى ًحيحه كى دىًنيّّ صى ًديثه مى كءىةي كىىىذىا حى

ٍحسىافي كىاٍلعىٍدؿي فىًبذىًلؾى بيًعثى ًلييتىمّْمىوي  عى آيىةو ًلٍمًبرّْ كىا،  كىاإلًٍ قىٍد قىالىًت اٍلعيمىمىاءي ًإفَّ أىٍجمى مىكىاًرـً كى ٍلفىٍضًؿ كى
ؽً   ىت نت مت زت رت يب  ىب نب مب زب رب ُّٱ :سبحانو كتعالىقىٍكليوي  (4)اأٍلىٍخبلى
كىذا اإلىتماـ مف جانب التربية اإلسبلمية ، (5) َّ ىف  يث ىث نث مثزث رث  يت

باألخبلؽ، يحقؽ ألفرادىا قدران كبيران مف األمانة، التي يترتب عمييا حفظ أكقات العمؿ، كأيضان قدران كبيران 

                                                             
 .59/9، سكرة الحشر (.1)
 .2/510، مراح لبيد لكشؼ معنى القرآف المجيد ، محمد بف عمرك نككم (.2)
تعميؽ شعيب األرنؤكط : صحيح كىذا إسناد قكم رجالو  ، 2/381، مسند أبي ىريرة ، المسند ، ركاه أحمد كغيره (.3)

 .رجاؿ الصحيح غير محمد بف عجبلف فقد ركل لو مسمـ متابعة كىك قكم الحديث 
 .24/333 ، التمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد ، أبك عمر القرطبي (.4)
 .16/90 ، سكرة النحؿ (.5)
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اإلخبلص الذم يترتب عميو بذؿ الكسع في إتقاف العمؿ، كالجكدة في اإلنتاج، كغير ذلؾ مف  مف
المصالح التي ال تتحقؽ إال مف خبلؿ مكاـر األخبلؽ، كالتي عنيت بيا التربية اإلسبلمية عناية كبيرة 

يبمغ اإلنساف "فالتربية تيدؼ إلى تأديب النفس، كتصفية الركح، كتنظيؼ العقؿ، كتربية الضمير، حتى 
الفضيمة، ككماؿ النفس في إيمانو باهلل سران كعبلنية، عممان كعمبلن، كبيذا يستطيع اإلنساف أف يكجو 

 . (1)سمككو كيضبط تصرفاتو في سمككو الفردم كالجماعي"
 

 التربية المينية واإلبداعية: - ب

يد، كأقؿ تكمفة، كبأسرع إف التربية المينية كاإلبداعية تحقؽ ارتفاع مستكل اإلنتاج الكمي، بأقؿ ج
كقت، كترفع مف مستكل اإلنتاج اإلقتصادم مف حيث الجكدة كاستثمار الثركات، فاإلسبلـ ديف العمؿ 

آية قرآنية، فاإلسبلـ مثمما أنو ديف  350كاإلنتاج، كمما يدؿ عمى ذلؾ كركد كممة العمؿ في أكثر مف 
لعمؿ كالتفكير في مشكبلت الكاقع، كالسعي كالكد العبادة كالتبتؿ كالتفكير في مخمكقات اهلل، كىك ديف ا

كقد حثت شريعتنا . (2)لما يصمح أحكاؿ الفرد كالمجتمع، كما يصمح بو الحياة الركحية كالمادية معان 
التكسب مف عمؿ اليد ليككف مجتمع نظيفان، خاليان مف الكسؿ كالخمكؿ، مجتمعان منتجان ال مستيمكان فقط 
كأيامنا ىذه التي أصبحنا فييا عالة عمى غيرنا، فأصبحنا ال نممؾ إنتاج "رغيؼ الخبز" كال حكؿ كال قكة 

ا) إال باهلل، حيث بٌيف النبي  ـى  رىعىى ًإالَّ  ًبيِّانى  المَّوي  بىعىثى  مى ابيوي  فىقىاؿى  ،«الغىنى ؟: أىٍصحى ،: »فىقىاؿى  كىأىٍنتى ـٍ  نىعى
مىى أىٍرعىاىىا كيٍنتي  ، فيذا حاؿ األنبياء (4)(أف زكريا كاف نجاران ) :، كبٌيف النبي (3)(مىكَّةى  أًلىٍىؿً  قىرىاًريطى  عى

 مف ذلؾ. فكانكا أصحاب حرؼ كيعتمدكف عمى عمؿ أيدييـ، كلـ تمنعيـ النبكة

 تصحيح سموكيات األفراد عمى جميع النواحي االقتصادية واالجتماعية والثقافية: - ت

ما أف تككف مف رأس الماؿ، إف المعكقات ا القتصادية إما أف تككف سمككية تربكية أك تعميمية، كا 
القتصادية كالتربية اإلسبلمية تقضي عمى تمؾ المعكقات.فتقضي مف عدـ استغبلؿ الثركات المادية اأك 

عمى المعكقات السمككية مف خبلؿ كأد االنحرافات الخمقية المعيقة لمتقدـ أالقتصادم فتختفي السرقة 
التي تبدد األمكاؿ، كتختفي الخيانة في العمؿ التي تبدد كقت العامميف فيما ال مصمحة لمعمؿ فيو، 

تي تفسد سير العمؿ اإلنتاج، كتحرؼ مساره االقتصادم إلى غير كجيتو الصحيحة، كتختفي الرشكة ال

                                                             
 .170، أصكؿ التربية ، أحمد عمي الحاج محمد (.1)
 .160، ـ.ف ، أحمد عمي الحاج محمد (.2)
 .2/88، باب رعي الغنـ عمى قراريط ، صحيح البخارم ، البخارم (.3)
 .11/309 ، باب زىد األنبياء، مصنؼ عبد الرزاؽ ، عبد الرزاؽ (.4)
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، كيقؿ التقاعس عف أداء  كبالتالي تحفظ األمكاؿ العامة كالخاصة مف أالختبلسات كتزكؿ الرشاكل
 كاجب العمؿ.

ذىا ا) فكاف مف ىديو  ذىا اٍشتىرىل كىاً  ا ًإذىا بىاعى كىاً  ـى المَّوي رىجيبل سىٍمحن ىرىًح فيو: الحضي عمى ، (1)(ٍقتىضى
كذلؾ سبب إلى كجكد البركة فيو ألف  استعماؿ معالى األخبلؽ كمكارميا،السماحة كحسف المعاممة، ك 

 .(2)كاآلخرة النبى عميو السبلـ ال يحض أمتو إال عمى ما فيو النفع ليـ فى الدنيا
الماؿ، كتحث اإلنساف عمى كمف جانب آخر نجدىا تحث عمى العمؿ الذم يساىـ في تككيف رأس 

السعي في مناكب األرض كاالستفادة مف الثركات االقتصادية المكجكدة في باطف األرض كعمى 
 حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱ:سطحيا التي سخرىا اهلل تعالى لئلنساف، قاؿ اهلل تعالى

كقاؿ  ( 3) َّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خي حي جي يه ىه مهجه ين ىن من  خن
(4) َّ ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه ُّٱ :اهلل تعالى

. 

كتغرس التربية في الفرد حب القياـ بكاجباتو نحك جماعتو قبؿ أف يطالب بحقكقو كفرد، كما تنمي 
التربية التزاـ الفرد بالقيـ األخبلقية  اإلحساس بمسئكليتو عف الجماعة كالتزامو بكاجباتو نحكىا. كتقكل

التي تعمؽ التآلؼ االجتماعي كتدعـ عبلئؽ الفرد ببيئتو االجتماعية. مثؿ التعاكف كالتزاحـ كالتعاطؼ 
رية كتسيـ التربية في "تحميؿ المشكبلت االجتماعية المعاصرة كتبمكر ألجياؿ الشباب الحمكؿ الفك

كال  ،اب في المجتمع أصمية غير مستكردةلتككف انطبلقات الشب ،السميمة بأساليب عممية رصينة
كيضمف ليـ  ،ألحداث عمى نسؽ يرضي طمكح الشبابكمتكيفة مع ا ،التراثعرضية بؿ نابعة مف 

 . (5)"ىكيتيـ كألمتيـ شخصيتيا، فيككف التغيير االجتماعي دائمنا نحك األفضؿ

ا  إف التربية عممية اجتماعية ىدفيا تحقيؽ تقدـ المجتمع كتغييره إلى األفضؿ، كما أنيا تسيـ إسيامن
كالمحافظة عميو. كيجب أف تككف التربية مبلئمة لركح العصر كالمجتمع كمعبرة فعاالن في بناء المجتمع 

 عف حاجات األفراد، كمتكيفة مع كاقع المجتمع كأسمكب الحياة فيو.

 

 
                                                             

 .2/75، كتاب بدء الكحي ، صحيح البخارم ، البخارم (.1)
 .6/210 ، شرح صحيح البخارم ، ابف بطاؿ (.2)
 .31/20 ، سكرة لقماف (.3)
 .67/15 ، سكرة الممؾ (.4)
(5.)

 .14-13إسحاؽ أحمد فرحاف، التربية اإلسبلمية بيف المعاصرة كاألصالة،  ، 
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 :آثار التربية اإلسالمية عمى األفراد والمجتمعاتالمبحث الخامس: 

ير كمو في التربية اإلسبلمية إف لمتربية اإلسبلمية أثر عمى الفرد خاصة كالمجتمع عامةن، فالخ
فيتحصؿ عمى ىذا الخير في الدنيا كفي اآلخرة، فاليدؼ األسمى لمتربية تكجيو اإلنساف نحك الحياة 
الفضمى كتحقيؽ إنسانيتو، كفي الكقت نفسو حمايتو مف الشركر كاألخطار الصحية كالنفسية الناجمة 

ماعي المحيط بو، كىذا ما قصدناه مف أف التربية عف النفس األمارة بالسكء أك الفساد األخبلقي كاإلجت
 اإلسبلمية خير يقطؼ ثمارىا اإلنساف المسمـ في الدنيا كاآلخرة، كىذه بعض اآلثار:

اليداية إلى اإليمان:أواًل: 

إف أىـ ثمرة مف ثمار اليداية في التربية ىي اإلىتداء إلى اإليماف باهلل تعالى، فالمرء الذم ييتدم   
 حق ُّٱ:هلل سبحانو ىك اليادم فيقكؿ اهلل تعالىااإليماف باهلل إيمانان صادقان يسعد سعادة أبدية، ك إلى 
،  (1) َّ جه هن من خن حن جن مم خم حم  جم هل ملخل حل جل مك لك خكحك جك مق

 كاإلىتداء إلى اإليماف باهلل ىك أكبر نعمة يمف بيا اهلل عمى اإلنساف. 
النفسية، كتكحد نكازعو كتفكيره كأىدافو، كتجعؿ كؿ "فاإليماف باهلل تعالى ينظـ حياة اإلنساف 

عكاطفو، كسمككو، كعاداتو، قكل متضافرة، متعاكنة ترمي كميا إلى تحقيؽ ىدؼ كاحد ىك الخضكع هلل 
 . (2)كحده، كالشعكر بألكىيتو كحاكميتو كرحمتو كعممو لما في النفكس، كقدرتو، كسائر صفاتو"

عمى  نعكس عمى تربية المسمـ، كالتي حرص الرسكؿ ككذلؾ مف أىـ نكاتج اإليماف التي ت
تعزيزىا كتعميقيا لدل المسمميف ىك التككؿ عمى اهلل تعالى، فيذا يجعؿ اإلنساف المسمـ أف يككؿ تدبير 

لك تككمتـ عمى اهلل حؽ تككمو، ) :أمكره عف إيماف كاقتناع كامميف إلى اهلل تعالى، حيث قاؿ النبي 
 . (3)(تغدك خماصان كتعكد بطانا لرزقكـ كما يرزؽ الطير،

فالتقكل ىي اآللة النفسية الكجدانية لحفظ الحقكؽ كالحريات كالحرمات كالنيكض بالكاجبات،  "
لذلؾ نجد الرسكؿ 

حيث قاؿ النبي ( 4)، يؤكد في تربيتو لممسمميف عمى التزاـ التقكل في كؿ حاؿ" 
: (......اتؽ اهلل حيثما كنت)(5) . 

                                                             
 .49/17سكرة الحجرات،   (.1)
 .80النحبلكم،  أصكؿ التربية اإلسبلمية كأساليبيا في البيت كالمدرسة كالمجتمع،  (.2)
 ،  كقاؿ األلباني صحيح.4/573ركاه الترمذم كغيره،   سنف الترمذم شاكر+ كاأللباني،  باب في التككؿ عمى اهلل،   (.3)
 .115األسمر،  النبي المربي،  (.4)
 .قاؿ الشيخ األلباني : حسف،  4/355م شاكر+ كاأللباني،  باب معاشرة الناس،  ركاه الترمذم كغيره،  سنف الترمذ (.5)
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التربكية لئليماف بأنو ضابط لمقمؽ النفسي الذم يصيب اإلنساف كيؤرقو، فإذا كاف القمب  كمف اآلثار    
 ني مي ُّٱ خاليان مف اإليماف استحكذ عمى صاحبو الشيطاف، فعاث فيو فسادان، قاؿ اهلل تعالى:

 .( 2)ال يخدعنَّكـ كال يضمنَّكـ بغركرهأم  (1) َّ مئ خئ حئ جئ يي ىي
 ككذلؾ مف عبلمات اإلضطراب النفسي الذم سببو ضعؼ اإليماف الخكؼ مف المخمكؽ، فالنبي     
  يعالج ىذا الداء بتعزيز الثقة كالتككؿ عمى اهلل تعالى حيث يقكؿ النبي: ( كاعمـ أف األمة لك

ؾ اجتمعت عمى أف ينفعكؾ بشيء لـ ينفعكؾ إال بشيء قد كتبو اهلل لؾ، كلك اجتمعكا عمى أف يضرك 
. إف أبرز مايؤكد أىمية  (3)(بشيء لـ يضركؾ إال بشيء قد كتبو عميؾ، رفعت األقبلـ كجفت الصحؼ

اإليماف أف التربية التي ال تركز إنما ىي تربية تيكم بالمتربيف إلى الياكية، ألف كؿ جيد كعمؿ ال 
 :، قاؿ اهلل تعالى(4)يقبؿ مف اإلنساف ما لـ يكف عمى اإليماف الصحيح

 مخ جخ مح جح مج حج  مث هت مت خت حت جت هب مب ُّٱ

 .(5)  َّ جس

لذلؾ كانت كظيفة التربية اإلسبلمية ىي العكدة باإلنساف إلى أصؿ نشأتو مف خبلؿ تربيتو عمى 
اإليماف كالعمؿ الصالح كبذلؾ يككف ىذا اإلنساف قد حقؽ في نفسو كفي سمككو مفيكـ التربية 

 جكانب الحياة.اإلسبلمية القائمة عمى اإليماف باهلل تعالى في جميع 

 اليداية إلى العمل الصالح:ثانيًا: 

إف اإلنساف عنده استعداد فطرم لممحافظة عمى النفس كالتعامؿ مع الغير لمصمحة المجمكع،        
كفي سبيؿ ذلؾ فيك يرغب في تعمـ ما يساعده عمى كسب العيش الكريـ، كبناء الحياة السعيدة، كمف ثـ 

اإلجتماعية التي تؤمف حياتو كحريتو كحقكقو، النظـ التي تحقؽ العدؿ  فالفرد يساىـ في احتراـ النظـ
ف التربية اإلسبلمية تؤكد عمى ممارسة األعماؿ الصالحة، سكاء كاف ىذا العمؿ  كاإلنصاؼ كالرحمة، كا 
ركحانيان أك سمككيان مع اآلخريف، فالعمؿ الصالح يضمف سبلمة األفراد كقكة الجماعة، قاؿ اهلل تعالى: 

، (6) َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه مه جه ين ىن ُّٱ
اٍلكىًممىةي الًَّتي ًىيى أىٍعدىؿي كىًىيى شىيىادىةي أىٍف الى ًإلىوى ًإالَّ المَّوي،  لطًَّريقىًة التي ىي أصكب. كقيؿ إلىأىٍم: ًإلىى ا

                                                             
 .7/27، سكرة األعراؼ (.1)
 .2/111، زاد المسير في عمـ التفسير ، الجكزم (.2)
 .4/667، شاكر+ األلباني ، سنف الترمذم ، ركاه الترمذم (.3)
 .102 ، أصكؿ التربية اإلسبلمية ، الحازمي (.4)
 .39/65 ، سكرة الزمر (.5)
 .17/9 ، سكرة اإلسراء (.6)
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اًلحاًت  ميكفى الصَّ ، اٍلميٍؤًمًنيفى الًَّذيفى يىٍعمى ، يىٍعًني: اٍلقيٍرآفي ييبىشّْري ، ًبأىفَّ لىييـٍ   قكال كفعبل عمى سنة نبيياكى أىفَّ لىييـٍ
نَّةي  أىٍجران كىًبيران، كىىيكى اٍلجى
(1). 

اآلخرة، لتجمع بيف كمنيج اإلسبلـ الشامؿ ذاؾ، جعؿ التربية اإلسبلمية تيتـ بالحياة الدنيا ك         
اليدؼ الديني الركحي، كاليدؼ الدنيكم المادم، ساعية إلى إعداد اإلنساف الصالح، كالمجتمع 

 .( 2)المتطكر

فصكرة المؤمف المستسمـ  ،بدكف عمؿ -ان صالح ان أك إنسان- ان مسمم يتصكر أف ىناؾ ال لذلؾ         
ا لـ  العاجز صكرة غير إسبلمية، كىي بعض ركاسب تراث الكيانة التي سبقت اإلسبلـ، كلذلؾ أيضن

نما ىي بعض مكاصفات  بو تكس -العمؿ الصالح-يكف الزىد كالكرع كالتقكل انقطاعنا عف العمؿ، كا 
ضاعة الماؿ، كالحديث النبكم يقرر أف الزىد لي ،العمؿ السكء-طابعو كتميزه عف  س بتحريـ الحبلؿ كا 

نما الزىد أف يككف اإلنساف أكثؽ بما في يد اهلل منو مما في يده، فييكف عميو البذؿ كال يتردد في  كا 
 . (3) َّ  هن من خن حن جن مم خم  حم جم ُّٱ، قاؿ اهلل تعالى: التضحية
األمف، كالتمكيف في كيقدـ القرآف الكريـ أمثمة عديدة لمنافع "العمؿ الصالح" فيذكر منيا:         

األرض، كالحياة الطيبة، ككفرة الخير كالبركة، كالدرجات العالية، كالجزاء الحسف، كالتمتع بنعـ اهلل، 
كفي المقابؿ ذلؾ،كغيركدخكؿ الجنة،كالصحة النفسية كالجسدية، كاالطمئناف االجتماعي، كاليقيف،

كاإلجبلء مف األرض،  الضنؾ، ،منيا: المعيشة فيذكرالعمؿ السكء"يقدـ القرآف أمثمة عديدة لمضار
الحضارم، كتمزيؽ المجتمعات كاألمـ، كاالنييار االقتصادم، كالدمار االجتماعي، كالسقكط

كاالضطراب النفسي كالفكرم، كالشقاؽ كالفرقة، كاألمراض النفسية كالجسدية، كدخكؿ جينـ كغير ذلؾ. 
فالعمؿ الصالح  لعمؿ السكء أكثر مف أف تحصى،كاألمثمة لكؿ مف منافع العمؿ الصالح كمضار ا
 يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث ُّٱ: :نتيجتو حتمية في الدنيا كاآلخرة، قاؿ اهلل تعالى

، كالعمؿ السكء الناتج عف (4) َّ رن مم ام يل ىل مل  يك ىكمك لك اك
 مض  خض حض جض مص خص حص مس خس ُّٱٱالتربية السيئة مضاره آكدة، قاؿ اهلل تعالى:

 .(5) َّ مف خف حف  جف مغجغ مع جع مظ حط

                                                             
 .3/123 ، معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف ، البغكم (.1)
 .75 ، أصكؿ التربية ، الحاج (.2)
 .1/117 ، سكرة ىكد (.3)
 .16/97 ، سكرة النحؿ (.4)
 .45/21، سكرة الجاثية (.5)
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لنفعية التي تكجو إلييا التربية اإلسبلمية نفعية أكثر اتصاال بطبيعة اإلنساف كفطرتو، كىي فا        
أشمؿ تمبية لحاجاتو المادية، كالنفسية كاالجتماعية، كىي مرافقة لو خبلؿ األطكار التي يمر بيا خبلؿ 

كىي جامعة لصفتي العمؿ الصالح: أم النجاح  ،بر محطات النشأة كالحياة كالمصيررحمتو ع
كالسعادة، كبالتالي فالنفعية التي تكجو إلييا التربية اإلسبلمية ال تقتصر عمى فرد أك جماعة، ثـ تمحؽ 
نما تشمؿ  الضرر بفرد آخر أك جماعة أخرل، كال تقتصر عمى مرحمة الحياة أك بعض محطاتيا، كا 

 مرحمتي الحياة كالمصير.

يق التكافل اإلجتماعي:تحقثالثًا: 

إف التربية اإلسبلمية تحقؽ التآخي كالتآلؼ بيف أفراد المجتمع، ككمما كاف المجتمع صحيحان         
قكيان في تربيتو حصؿ بيف سمكؾ أفراده اإلنسجاـ، ألف المصدر كاحد كاليدؼ كاحد، ككمما ضعؼ 

ة عمى تعدد الجانب اإليماني تسمطت األىكاء كالنزعات كظيرت العنصريات، فتأمؿ المجتمعات القائم
 األحزاب، تجد أف كؿ حزب بما لدييـ فرحكف، كأف كؿ حزب يبغض الحزب اآلخر كيكيد لو كيدان.

كالتكافؿ االجتماعي في اإلسبلـ ليس معنيا بو المسمميف المنتميف إلى األمة المسممة فقط بؿ         
 يئ ُّٱ :ما قاؿ اهلل تعالىذلؾ المجتمع ك يشمؿ كؿ بني اإلنساف عمى اختبلؼ ممميـ كاعتقاداتيـ داخؿ

 َّ يق  ىق يف ىف يث ىثنث مث زث رث يت ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب
  مك لك اك يق ىق يف ُّٱ ذلؾ أف أساس التكافؿ ىك كرامة اإلنساف حيث قاؿ اهلل تعالى :، (1)
 .(2) َّ ين ىن نن من زن  رن مم ام يل ىل مل يك ىك

صبلحيا ك  مسئكؿعف نفسو أكال فيك  مسئكؿاإلنساف          دفعيا إلى الخير عف تزكيتيا كتيذيبيا كا 
 ىب نب مب  زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُّٱٱ:قاؿ اهلل تعالى ، كحجزىا عف الشر

 ،ة صحتيا كتمتعيا في حدكد المباحعف حفظيا كرعاي مسئكؿكما أنو  ، (3) َّ ىت نت مت زت رت يب
 حل  جلمك لك خك حك جك مقحق مف خف  حف جف مغجغ مع جع مظ حط مض ُّٱٱقاؿ اهلل تعالى :

ضعافيا كتعذيبيا ، (4( َّ  من خن حن جن مم خم حمجم هل مل خل ثـ إنو منيي عف إتبلؼ نفسو كا 
 رت يب ىب نب  مبزب رب يئ ُّٱ ، قاؿ اهلل تعالى: فقد نيى اهلل تعالى عف االنتحار

                                                             
 .60/8، سكرة الممتحنة (.1)
 .17/70، سكرة اإلسراء (.2)
 .10-91/7، سكرة الشمس (.3)
 .28/77، سكرة القصص (.4)
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أي ًبيىا ًفى بىٍطًنًو ًفى )  :كقاؿ رسكؿ اهلل ، (1)َّ مت زت ًديدىتيوي ًفى يىًدًه يىتىكىجَّ ًديدىةو فىحى مىفى قىتىؿى نىٍفسىوي ًبحى
يىنَّ  سَّاهي ًفى نىاًر جى ا فىقىتىؿى نىٍفسىوي فىييكى يىتىحى ٍف شىًربى سىمِّ مى ا ًفييىا أىبىدنا كى مَّدن اًلدنا ميخى ـى خى يىنَّ ا ًفييىا نىاًر جى مَّدن اًلدنا ميخى ـى خى

اًلدن  ـى خى يىنَّ بىؿو فىقىتىؿى نىٍفسىوي فىييكى يىتىرىدَّل ًفى نىاًر جى ٍف تىرىدَّل ًمٍف جى مى اأىبىدنا كى مَّدنا ًفييىا أىبىدن   .(2)(ا ميخى
كما يحـر عميو تعاطي كؿ ما يؤثر عمى صحتو أك عقمو فإف مف المقاصد العامة الضركرية لمشريعة 

 مق حق مف خف حف جف ُّٱ ، قاؿ اهلل تعالى:النفس كالعقؿ كالماؿالديف ك  اإلسبلمية حفظ
 حم جم يل ىل  مل خل هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك
 .(3)َّ حي جي يه ىه مهجه ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم

الحميدة وحسن المعاممة مع الغير: إنتشار األخالقرابعًا: 

لقد عاش الناس في مجتمع جاىمي تخبطكا في شتى أمكر الحياة، كالتاريخ يثبت تخبطيـ في  
نظاـ األسرة، في التعامؿ االجتماعي، في النظاـ االقتصادم، في السمكؾ كالمعاممة، تخبطيـ في 

يصنع البعض منيـ إليان بيده مف مأككالت ليعبده فيفعؿ ثـ إذا جاع أكمو، كنحك العبادة كمف يعبدكنو، 
 ذلؾ مف المعامبلت كالتصرفات التي يرفضيا العقؿ السميـ.

رشاداتو بكحيو المنزؿ مف السماء بالقرآف المتمك المشتمؿ عمى ما يصمح البشر  جاء اإلسبلـ بيديو كا 
ٌمى عقكليـ، ىٌذب أخبلقيـ، نٌظـ معامبلتيـ، طٌكر في عاجميـ كآجميـ، رٌباىـ أحسف تربية، ن

لى األماـ عمى خطى ثابتة  تصرفاتيـ، جعؿ ليـ نظاما عالميا يسيركف بو في تعامبلتيـ نحك الرقي كا 
  .(4) َّ مل  يك ىك مك لك اك ُّٱقاؿ تعالى:  ،يسكدكف بو العالـ

سكاء منيا  كميا، إنما ىي في األخبلؽ إف نصكص القرآف الكريـ، كنصكص حديث النبي 
ما يتعمؽ باألصكؿ أك بالفركع، بالعقيدة أك بالشريعة، كسكاء منيا ما يتعمؽ بالمعاممة مع اهلل الخالؽ 

حتى في إقامة الحدكد الشرعية أخبلؽ حميدة، كحتى في  ،سبحانو، أك مع المخمكقيف، أك مع النفس
ذا ذبحتـ إف اهلل كتب اإلحساف عمى كؿ شيء، فإذا ق):  القتؿ أك الذبح، قاؿ تمتـ فأحسنكا الًقٍتمة، كا 

 .(5)(فأحسنكا الذّْبحة، كليحٌد أحدكـ شفرتو، كلييًرٍح ذبيحتو

                                                             
 .4/29، سكرة النساء (.1)
 .1/72، باب غمظ تحريـ قتؿ اإلنساف نفسو ، صحيح مسمـ ، مسمـ (.2)
 .91-5/90، سكرة المائدة (.3)
 .21/107، سكرة األنبياء (.4)
 .6/72 ، باب إحساف الذبح كالقتؿ مسمـ،  صحيح مسمـ،  (.5)
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اإلسبلمية ىي التي تحفظ الفرد كالمجتمع كاألمة، مف جميع المضار كاآلفات المنتشرة  فاألخبلؽ
في المجتمعات الغربية، ككذلؾ ىي الحافظة لممقاصد الشرعية كمنيا حفظ النفس، حيث  قاؿ اإلماـ 

ٍعنىاىىا:  الشاطبي  اًلًح الدّْيًف كىالدُّ "فىمى اًلحي أىنَّيىا الى بيدَّ ًمٍنيىا ًفي ًقيىاـً مىصى ـٍ تىٍجًر مىصى ٍيثي ًإذىا فيًقدىٍت لى ٍنيىا، ًبحى
مىى فساد كتيارج، مىى اٍسًتقىامىةو بىٍؿ عى ٍسرىاًف اٍلميًبيفً الدٍُّنيىا عى  .(1) "كىالرُّجيكعي ًباٍلخي

التربية اإلسالمية ىي تربية وقاية:خامسًا: 

 :الوقاية من الضالل والشرك باهلل 

ىك أعظـ الحقكؽ عمى اإلطبلؽ، كاألدب مع اهلل ىك أكجب إف حؽ اهلل تعالى عمى اإلنساف 
الكاجبات، فيك الخالؽ، كحده ال شريؾ لو، كما سكاه مخمكؽ، فبل يستكم حؽ المخمكؽ مع حؽ الخالؽ 

 بحاؿ، كألف اهلل كحده الشريؾ لو فيجب عمى عباده بالعبادة كالشكر كاألدب.

إيمانان جازمان، كتكحيده في أسمائو كفي صفاتو،  فالتربية اإلسبلمية تربي اإلنساف عمى اإليماف بو
 كتكحيده بالعبادة، كلزكـ طاعتو، كاجتناب معصيتو، كالحرص عمى الطمب منو.

ككذلؾ التربية اإلسبلمية تربي اإلنساف المسمـ عمى التمييز بيف الحؽ كالباطؿ، كبيف الرشاد كالضبلؿ، 
 .(2)َّ خن حن جن ممخم حم جم هل مل  خلحل جل مك لك ُّٱ قاؿ اهلل تعالى:

  جسده وعقمو":الوقاية لإلنسان"لنفسو و 

عالـ قائـ بذاتو، تتزاحـ فيو كؿ األضداد كالمتناقضات، كتتميز بالتحكؿ السريع  إف النفس البشرية    
. (3)كالتغير المتسارع مف زماف إلى زماف كمف ظرؼ إلى ظرؼ آخر، كمف مرحمة عمرية إلى أخرل

كليذا اهلل تعالى حذر اإلنساف مف عدـ الحفاظ عمييا سكاء مف الناحية الركحية أك مف الناحية المادية، 
 .(4) َّ مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ُّٱحيث قاؿ اهلل تعالى: 
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فالتربية اإلسبلمية تعنى بتعميـ قكاعد حفظ النفس البشرية التي ىي مف المقاصد الشرعية 
كاألكبئة كالضركرات الخمس لئلنساف، فبل بد لحفظ صحتيا كاإلبتعاد عف كؿ ما يؤدم إلى االمراض 

ؿ ال تغفمكا عف حظ أنفسكـ، فمف غفقاؿ الفضيؿ بف عياض رضي اهلل عنو: )التي تؤدم إلى ىبلكيا، 
 .(1)(عف حظ نفسو، فكأنما قتميا

ككذلؾ التكجييات اإلسبلمية تقي العقؿ مما يعطمو كيفسده كينحدر بو إلى مياكم الرذيمة كالخمر 
كالميسر كاالنصاب كاألزالـ كالعمكـ الضارة، أك الغير نافعة، كاإلسبلـ يحذر اإلنساف مف ذلؾ حتى ال 

 حك جك مق حق مف خف حف جف ُّٱٱتعالى:، قاؿ اهلل (2)يقع فييا فيككف في كقاية منيا
 ىم مم خم حم جم يل ىل  مل خل هل مل خل حل جل مك لك خك
 .(3) َّ حي جي يه ىه مهجه ين ىن من خن حن  جن يم

كؿ مسكر حراـ، إف عمى اهلل عز كجؿ عيدان لمف يشرب محذران مف اإلضرار بالعقؿ) كقاؿ النبي 
أك عصارة أىؿ المسكر أف يسقيو مف طينة الخباؿ، قالكا: كما طينة الخباؿ؟ قاؿ: عرؽ أىؿ النار 

 .(4)(النار

مف العمـ الذم الينفع،  مف العمكـ الضارة كتعمـ السحر، كقد تعكذ النبي  ككذلؾ حذرنا النبي 
 .(5)(الميـ إني أعكذ بؾ مف عمـ الينفع كقمب اليخشع، كنفس ال تشبع، كدعاء ال يسمع) :حيث قاؿ 

زيد مناعتو مف ناحية، كتعده ألدكار مستقبمية كالتربية اإلسبلمية تحفظ لمجسد سبلمتو كتحقؽ قكتو، كت  
في كؿ مرحمة عمرية مف ناحية ثانية، مما يتطمب الكعي بالتكازف الصحي لئلنساف، فالجسـ السميـ 

، فمذلؾ التربية (6)مظنو القكة كالقدرة كالنيكض باألعباء، لذلؾ قيؿ: العقؿ السميـ في الجسـ السميـ
 رت يب ىب نب  مبزب رب يئ ُّٱٱار، قاؿ اهلل تعالى:اإلسبلمية تمنع المسمـ مف اإلنتح

ـٍ بالكى ، (7) َّ مت زت كما تفعمو جيمة اليند، أك بإلقاء النفس إلى  )الخنؽ(خعنال تىٍقتيميكا أىٍنفيسىكي

                                                             
 .1/495، البحر المديد في التفسير القرآف المجيد، األنجرل (.1)
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في غىزكة  بعثني رسكؿ اهلل رضي اهلل عنو قاؿ: أف عمرك بف العاص :(مرك . كيؤيده ما(1)التيمكة
بح بالتيمـذىات السَّبلىًسًؿ، فأجنىبتي في  بلة الصي اًبي صى مٍيتي بأصحى  ،لىٍيمىة بىاًردىة، فىأٍشفىٍقتي عمى نفسي كصى

نيب؟فمىٌما قىًدمتي ذىكىرتي ذلؾ لرسكؿ اهلل  اًبؾى كأنت جي ك صمَّيتى بأصحى قمت: نعـ يا  ، فقاؿ: يا عىمري
ـٍ رىًحيمان، رسكؿ اهلل، أشفقت إف اغتسمتي أف أىمؾ، فذكرت قكلو تعالى: ال تىٍقتيميكا أىٍنفيسى  ـٍ ًإفَّ المَّوى كافى ًبكي كي

أك بارتكاب ما يؤدم إلى قتميا أك باقتراؼ ما يذلميا كيردييا فإنو (2)( ، كلـ يقؿ شيئان فضحؾ النبي 
القتؿ الحقيقي لمنفس. كقيؿ المراد باألنفس مف كاف مف أىؿ دينيـ، فإف المؤمنيف كنفس كاحدة. جمع 

ماؿ الذم ىك شقيقيا مف حيث إنو سبب قكاميا استبقاء ليـ ريثما في التكصية بيف حفظ النفس كال
 رت يب ىب نب ُّٱٱتستكمؿ النفكس، كتستكفي فضائميا رأفة بيـ كرحمة كما أشار إليو بقكلو:

 .(4)أم أمر ما أمر كنيى عما نيى لفرط رحمتو عميكـ (3) َّ مت زت
 يل ىل مل يك ُّٱٱاهلل تعالى: اؿقتؿ اإلنساف ألخيو اإلنساف، حيث قكحذرت التربية اإلسبلمية مف 

 .(5) َّ جب هئ مئ خئ حئجئ  يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن  نن منزن رن مم ام
 :الوقاية من اإلنحالل اإلجتماعي 

الذم يضمف كرامة الفرد كحقكقو كحريتو،  ة ببناء المجتمع السميـ العادؿ،التربية اإلسبلمي إف
فالمجتمع المسمـ لو سماتو كمميزاتو الخاصة التي تتميز عف سائر المجتمعات األخرل، فالمجتمع 

 .(6)اآلخر يغرؽ في شيكاتو اليابطة كيمضي مع نزكاتو الخميعة
اإلنساف في  إف في الدنيا مغريات فاتنات، فإف لـ يكف ىناؾ زاجر عنيا كمحذر مف مغبتيا، كقع

إف الدنيا حمكة خضرة :) ، حيث قاؿ النبي (7)أحضانيا، كلكف اإلسبلـ حذر منيا حتى تتقى فتنتيا
ف اهلل مستخمفكـ فييا، فينظر كيؼ تعممكف فاتقكا الدنيا، كاتقكا النساء، فإف أكؿ  فتنة بني إسرائيؿ  كا 

الكثيرة مف الغطرسة كالكبرياء، كالتجبر عمى ، فانتشار اإلنحبلؿ اإلجتماعي بصكره (8)(كانت في النساء
خمؽ اهلل، كانتشار المسكرات كالمخدرات كالميك كالزنا كنشر الفساد بإنشاء المبلىي كأماكف الفتنة 

 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ُّٱ كالفجكر، فيفتح بيا بابان لمرذائؿ الخمقية، قاؿ اهلل تعالى:

                                                             
 .2/71، أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ، البيضاكم (.1)
 .1/122 ، باب إذا خاؼ الجنب البرد، سنف أبي داككد محقؽ كبتعميؽ األلباني ، أبك داكد (.2)
 .4/29 ، سكرة النساء (.3)
 .2/71، ـ.س، البيضاكم (.4)
 .17/33، سكرة اإلسراء (.5)
 .1/77، اإلسبلـ، سعيد حكل (.6)
 .62، أصكؿ التربية اإلسبلمية، الحازمي (.7)
 .8/89 ، باب أكثر أىؿ الجنة الفقراء ، صحيح مسمـ ، مسمـ (.8)
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افي ، "(1) َّ زب رب يئ ىئ  نئ كنى أىٍم: اٍخًتبىاره كىاٍمًتحى ـى أىتىٍشكيري ؛ ًإٍذ أىٍعطىاكيميكىىا ًليىٍعمى ـٍ مىٍييىا ًمٍنوي لىكي وي عى
تيًطيعيكنىوي  تىٍعتىاضيكفى ًبيىا ًمٍنوي  كى ٍنوي، كى  .(2)"ًفييىا، أىٍك تىٍشتىًغميكفى ًبيىا عى

كمحب الدنيا ال ينفؾ مف ثبلث: ىـه الزـه كتعبه دائـه كحسرةه التنقطع، كذلؾ أف محبيا ال يناؿ منيا 
شيئان إال طمحت نفسو إلى ما فكقو، فاتقاء مفاتف الدنيا كقاية مف مغبتيا كسياج مف الكقكع في رذائؿ 

 .(3)األخبلؽ، كدافع لمتمسؾ بفضائؿ األخبلؽ حتى تككف طبعان مف طبائعو كخاصة مف خصائصو

ابف السبيؿ تربي المسمـ عمى إحتراـ الكالديف كرعاية ذكم القربى كالمساكيف ك  فالتربية اإلسبلمية
عمى تعميؽ عاطفة الحب بيف المؤمنيف، ليبقكا قكة كاحدة  كعدـ إيذاء الجار، كلذلؾ عمؿ النبي 

)ال  :، كقكلو (4)لف تدخمكا الجنة حتى تؤمنكا، كلف تؤمنكا حتى تحابكا() :متماسكة، حيث يقكؿ 
 .(5)يؤمف أحدكـ حتى يحب ألخيو ما يحب لنفسو(

  األخالقية:الوقاية من األمراض 

تزاـ مكاـر األخبلؽ التي أمر بيا اإلسبلـ كرغب بفعميا، كاجتناب أمراض األخبلؽ التي نيى إف إل
عنيا اإلسبلـ ىي مف األعماؿ الصالحة التي يظير فاعمكىا بنسب مف مرضاة اهلل مبلئمة لمقادير 

في اآلخرة مبلئمان لما أعماليـ مف مرضاة اهلل تعالى، كيككف نصيبيـ المضاعؼ مف السعادة العظمى 
 حققكه مف مرضاة اهلل تعالى.

اهلل مف الثكاب العظيـ كاألجر الكريـ لمف  فالتربية اإلسبلمية تنمي األخبلؽ بالترغيب فيما عند
، (6)إف الرجؿ ليدرؾ بحسف خمقو درجات قائـ الميؿ صائـ النيار() : حسف خمقو، حيث قاؿ النبي 

ف كاف محقان، كببيت في كسط الجنة لمف  : كقاؿ  )أنا زعيـ ببيت في ربض الجنة لمف ترؾ المراء كا 
ف كاف مازحان، كببيت في أعمى الجنة لمف حسف خمقو  .(7)(ترؾ الكذب كا 

                                                             
 .8/28، سكرة اإلنفاؿ (.1)
 .4/42، تفسير القرآف العظيـ ، ابف كثير (.2)
 .63، أصكؿ التربية اإلسبلمية، الحازمي (.3)
 .1/464، باب ذكر ما يدؿ عمى أف الحب في اهلل، اإليماف البف منده ، ركاه ابف منده كغيره  (.4)
 . كالحديث متفؽ عميو.1/10، كتاب بدء الكحي ، صحيح البخارم ، البخارم (.5)
 .1/128، باب اإليماف ، المستدرؾ ، الحاكـ (.6)
 .4/400 ، باب في حسف الخمؽ ، سنف أبي داكد محقؽ كبتعميؽ األلباني ، أبك داككد (.7)
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ف اهلل ليبغض الفاحش ) :كقاؿ  ما شيء أثقؿ في ميزاف المؤمف يكـ مف خمؽ حسف، كا 
تشمؿ كؿ ما فيو صبلح العبد في آخرتو كدنياه، كالصدؽ ، كدائرة األخبلؽ كاسعة (1)(البذمء

 كاإلخبلص كاألمانة كالعفة كغيرىا مف مكاـر األخبلؽ التي حثت عمييا التربية اإلسبلمية.
فالكذب كالنفاؽ كالرياء كالظمـ كالعدكاف كالحسد كالسرقة كالتبذير كالنزاع كالخبلفات كالشراسة 

الخيانة كشيادة الزكر كالنميمة كانتشار الزنا كالفجكر كالتبرج كالغمظة في معاممة الناس كالتجسس ك 
 كغيرىا فيي أمراض تنيؾ الفرد كالمجتمع كتكصمو إلى مجتمع يسكده الرذيمة .

 فاإلسبلـ عالج ىذه األمراض بطرؽ كثيرة كذلؾ ما يتناسب مع المرض المكجكد كمف ىذه الطرؽ:
 البعد عن الشبيات:الوقاية ب 

 :جتنابيا قد يكقع في الحراـ، كالكقاية كما بٌينو النبي الكقكع في الشبيات كعدـ استمرار إف اإل
ف الحراـ بيف، كبينيما مشتبيات ال يعمميف كثير مف الناس، فمف اتقى الشبيات فقد ) إف الحبلؿ بيف كا 

 إستبرأ لدينو كعرضو، كمف كقع في الشبيات كقع في الحراـ، كالراعي يرعى حكؿ الحمى يكشؾ أف
ف في الجسد مضغة إذا صمحت  ف حمى اهلل محارمو، أال كا  ف لكؿ ممؾ حمى، أال كا  يرتع فيو، أال كا 

ذا فسدت فسد الجسد كمو، أال كىي القمب  .(2)*()(صمح الجسد كمو، كا 

يقكؿ اإلماـ النككم رحمو اهلل: إنو ينبغي ترؾ المشتبيات فإنو سبب لحماية دينو كعرضو، كحذر 
 .(3)مف مكاقعة الشبيات

الوقاية بإقامة الحدود الشرعية:سادسًا: 

إف إقامة الحدكد كقاية لمفرد كالمجتمع مف انتشار الرذائؿ، فيي كقاية لمفرد ألنيا تجمب لو الخكؼ 
مف اقتراؼ الجرائـ الخمقية كالكقكع في حبائميا، لما ينتظره مف ألـ العقاب، كىي كقاية لممجتمع ألنيا 

 .(4)إف لـ تقض عميو تمامان تقمؿ نسبة الفساد الخمقي، 

                                                             
 .7/178ركاه أبك داككد كالترمذم، سنف ابي داكد األرنؤكط،  باب في حسف الخمؽ،  (.1)
 .5/50مسمـ،  صحيح مسمـ،  باب أخذ الحبلؿ كترؾ الشبيات،   (.2)

*يقكؿ اإلماـ النككم_رحمو اهلل تعالى_أف األشياء ثبلثة أقساـ: حبلؿ كاضح ال يخفى حمو كالخبز كالفكاكو كالزيت كالعسؿ كالسمف 
بف مأككؿ المحـ كغير ذلؾ مف المطعكمات،  ككذلؾ الكبلـ كالنظر كالمشي كغير ذلؾ مف التصرفات،  فييا حبلؿ بيف كاضح ال كل

شؾ في حمو،  كأما الحراـ البيف فكالخمكر كالميتة كالبكؿ كالدـ السفكح،  ككذلؾ الزنا كالكذب كالغيبة كالنميمة كالنظر إلى األجنبية 
مشتبيات فمعناىا ليست بكاضحة الحؿ كال الحرمة،  فميذا ال يعرفيا كثير مف الناس،  كال يعممكف حكميا،  كأشباه ذلؾ،  كأما ال

 كأما العمماء فيعرفكف حكميا بنص أكقياس أك استصحاب أك غير ذلؾ. انظر صحيح مسمـ بشرح النككم.
 .11/27النككم،  شرح النككم عمى مسمـ،   (.3)
 .64اإلسبلمية، الحازمي، أصكؿ التربية  (.4)
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إف إسبلمنا العظيـ الذم جاء لجميع نكاحي الحياة السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية، كالذم جاء 
لمبشرية جمعاء، كالذم ينفع لكؿ زماف كمكاف، جعؿ في إقامة الحدكد حفظ لمنفس البشرية كالتي ىي 

 جح مج حج  مث هت مت خت ُّٱٱمف المقاصد كالضركرات الشرعية ، قاؿ اهلل تعالى:

. فقد شرعت العقكبات بما فييا مف التيديد كالكعيد كالزجر، عبلجان لمطبيعة (1) َّ جخ مح
 .(2)اإلنسانية

كىذه العقكبات ليا آثارىا التربكية في كبح جماح النفس مف إشباع غرائزىا بما لـ يأمر بو أك يبيحو 
 دكف كقكعيا.الشرع، كفي درء المفاسد الخمقية كالكقاية منيا بالحيمكلة 

:مما يفسد العالقات الوقايةسابعًا: 

اإلسبلـ حذر المسمميف مف انتشار الخبلفات فيما بينيـ، كجعؿ الكد كالمحبة ىي مف أكلكيات  إف   
الديف، لتنتشر السكينة كالرحمة كالتماسؾ ليذا المجتمع، فحـر النميمة التي تفسد العبلقات بيف الناس، 

و بيف أفراد كذلؾ بنقؿ كبلـ بعضيـ إلى بعض لئلفساد بينيـ، كال كقاية منو إال بمنعو كمحاربت
 خص حصمس خس حس جس مخ جخ ُّٱالمجتمع، كالتزاـ بالشريعة الحنيفة، حيث قاؿ اهلل تعالى: 

ًميعي ًإٍخكىةه ًفي الدّْيفً ، (3) َّ خض حض جض  مص أىًم: اٍلجى
ك اٍلميٍسًمـً الى ):  النبي  كىمىا قىاؿى (4) ـي أىخي اٍلميٍسًم

ثىؿي ) :، كقاؿ (5)(يىٍظًمميوي كىالى ييٍسًمميوي  سىًد اٍلكىاًحًد، ًإذىا  مى ثىًؿ اٍلجى ـٍ كىمى ًمًي تىكىاصي ـٍ كى ًمًي تىرىاحي اٍلميٍؤًمًنيفى ًفي تىكادّْىـ كى
مَّى كالسَّيىر سىًد بالحي ،فاإلفساد بيف الناس عاقبتو كخيمة، حيث (6)(اٍشتىكىى ًمٍنوي عيٍضكه تىدىاعىى لىوي سىاًئري اٍلجى

يعذباف كما يعذباف في كبير، بمى إنو كبير، أما أحدىما  إنيما: )مر بقبريف يعذباف فقاؿ :قاؿ النبي 
، فيذا نمكذج مف النماذج الكثيرة التي حذر (7)(كاف يمشي بالنميمة، كأما اآلخر فكاف ال يستتر مف بكلو
 منيا اإلسبلـ، كالتي تؤدم إلفساد العبلقات بيف الناس. 

 
 
 

                                                             
 .2/179، سكرة البقرة (.1)
 .1/562، اإلسبلـ، سعيد حكل (.2)
 . 49/10، سكرة الحجرات (.3)
 .7/375، تفسير القرآف العظيـ ، ابف كثير (.4)
 ..2/168 ، باب كتاب بدء الكحي ، صحيح البخارم ، ركاه البخارم كغيره (.5)
 .8/20 ، تراحـ المؤمنيف ،  ركاه مسمـ كغيره،  صحيح مسمـ (.6)
 .2/119، باب كتاب بدء الكحي ، صحيح البخارم ، ركاه البخارم كغيره (.7)
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الوقاية باإلبتعاد عن دوافع الزنا: ثامنًا: 

أكجد ليا بابان مكينان لصرؼ ىذه لنفس البشرية كجعؿ فييا الشيكة، اهلل تعالى عندما خمؽ ا إف   
  ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل ُّٱالشيكة، أال كىك الزكاج، حيث قاؿ اهلل تعالى: 

إذا جاءكـ مف ترضكف دينو ) :، كقاؿ النبي (1) َّ  يه ىه مه جه ينىن من خن حن جن يم
)تنكح المرأة ألربع لماليا،  :، كقاؿ (2)األرض كفساد(كخمقو فأنكحكه إال تفعمكا تكف فتنة في 

 .(3)كلحسبيا، كلجماليا، كلدينيا، فاظفر بذات الديف تربت يداؾ(
  يق ىق يف ىف يث ىث نث ُّٱفمف مقاصد الزكاج _ السكف _ كما بينيا اهلل تعالى في قكلو: 

كالمراد  ،(4) َّ ىن نن من زن رن مم ام  يلىل مل يك ىك مك لك اك
الزكجيف، بما تحممو ىذه الكممة مف معنى، سكف القمب، كسكف الجكارح، كسكف بو السكف الكامؿ بيف 

حصاف الفرج عما حـر اهلل، كلذلؾ ، كمف المقاصد (5)الحكاس، كالفكر لكؿ مف الزكجيف غض البصر كا 
 حم جم يل ىل مل خل ُّٱ كقاؿ اهلل تعالى: جعؿ اهلل كبلن مف الزكجيف لباسنا لآلخر

 مي خي حي جي  يه ىه مه جه ين ىنمن خن حن جن  يم ىم ممخم

 زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ ييىي

 اك يق ىق يف  ىفيث ىث نث مث زث رث يتىت نت  مت زت رت يبىب نب مب

 خب حب جب  هئ مئ ُّٱ ، كقكلو تعالى:(6) َّ رن مم ام يل  ىل مل يك ىك مكلك

 مسخس  حس جس مخ جخ مح جح مج حج  مث هت متخت حت جت هب مب

، (7) َّ  حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض حض جض مصخص حص
تزكجكا الكدكد ) :حفظ النسؿ كالحفاظ عمى النكع اإلنساني، حيث قاؿ النبي   كمف المقاصد أيضان 

حفظ األنساب: كمف ثمرات حفظ األنساب حصكؿ التعارؼ، .ككذلؾ (8)(الكلكد، فإني مكاثر بكـ األمـ
                                                             

 .24/32، سكرة النكر (.1)
 .3/395 ، باب إذا جائكـ مف ترضكف دينو ، سنف الترمذم شاكر+األلباني ، الترمذم (.2)
 .7/9، باب كتاب بدء الكحي ، صحيح البخارم ، كغيره البخارم (.3)
 .30/21، سكرة الرـك (.4)
 .71، الزكاج بنية الطبلؽ مف خبلؿ أدلة الكتاب كالسنة كمقاصد الشريعة اإلسبلمية ، صالح بف عبد العزيز (.5)
 .2/187، سكرة البقرة (.6)
 .4/19، سكرة النساء (.7)
، باب النيي عف تزكيج مف لـ يمد مف النساء ، سنف أبي داكد محقؽ كبتعميؽ األلباني ، ركاه أبك داككد كغيره (.8)
2/175.. 



36 

كالتآلؼ، كالتعاكف، كالتناصر، كالتكافؿ، كالعقؿ في الديات، كلكال عقد النكاح لضاعت الفركج 
ألصبحت الحياة فكضى. ككيؼ يحصؿ دكاـ النكاح؟ ككيؼ يحصؿ العقؿ في الديات؟ كاألنساب، ك 

 .(1)ككيؼ تحفظ األنساب إذا لـ يحصؿ دكاـ النكاح
كأما مف لـ يستطع الزكاج لسبب مف األسباب، فكضع اإلسبلـ لو كقاية تقيو مف الكقكع في فاحشة 

منكـ الباءة فميتزكج فإنو أغض لمبصر يا معشر الشباب مف استطاع ) :الزنى، حيث قاؿ النبي 
، كمنع اإلسبلـ الخمكة باألجنبية، ألف (2)*()(كأحصف لمفرج كمف لـ يستطع فعميو بالصكـ فإنو لو كجاء

كالسفكر كالتبرج كغير ذلؾ مف األمراض التي حاربتيا التربية  االختبلطذلؾ مف دكاعي الزنا، كمنع 
 :ا سابقان، كي ينعـ المجتمع باألخبلؽ الحميدة كما قاؿ النبي اإلسبلمية بالطرؽ المختمفة، كما بيناى

 .(3)(صالح األخبلؽ ألتمـإنما بعثت )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

 .72، ـ.س، صالح بف عبد العزيز (.1)
 ..7/3 ، باب كتاب بدء الكحي ، صحيح البخارم ، ركاه البخارم كغيره (.2)

 *الكجاء: الكطاء: كالمراد أف الصـك يقطع النكاح كما يقطعو الكجاء.
 سبؽ تخريجو. ، ركاه أحمد كمالؾ (.3)
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 يالفصل الثان

 آثارىا التربوية. يا، اىميتيا،أقسام يا،مفيومالمقاصد الشرعية: 

 المقاصد الشرعية وآثارىا التربوية.مفيوم المبحث األول: 

 المطمب األول: المقاصد في المغة.    

 .االصطالحالمطمب الثاني: المقاصد في     

 المبحث الثاني: أقسام المقاصد الشرعية.

 المطمب األول: أقسام المقاصد الشرعية.    

 )الكميات الخمس(. المطمب الثاني: أقسام المقاصد الضرورية    

 المبحث الثالث: أىمية المقاصد الشرعية.

 حث الرابع: آثار المقاصد الشرعية الضرورية.المب
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 الفصل الثاني:

______________________________________________________ 

 المقاصد الشرعية: مفيوميا، أقساميا، اىميتيا، آثارىا التربوية.

 يتناكؿ ىذا الفصؿ مفيـك المقاصد الشرعية كاقساميا كأىميتيا كآثارىا التربكية.

 المبحث األول: المقاصد الشرعية وآثارىا التربوية:

 المطمب األول: المقاصد في المغة:

ليو قصدا مف باب ضرب طمبتو أصميا مف الفعؿ الثبلثي)ؽ ص د(،  فالمقاصد  قصدت الشيء كلو كا 
ليو قصدم كمقصدم بفتح الصاد كاسـ المكاف بكسرىا نحك مقصد معيف كبعض الفقياء جمع  بعينو كا 

المقصد فيجمع عمى مقاصد كقصد في األمر قصدا تكسط كطمب األسد كلـ ، فعمى قصكدالقصد 
 .(1)يجاكز الحد كىك عمى قصد أم رشد كطريؽ قصد أم سيؿ كقصدت قصده أم نحكه

 ٰر ُّٱٱ، قاؿ اهلل تعالى:(3) . قصد يقصد قصدا، فيك قاصد(2)قصد: القصد: استقامة الطريؽ        

أم عمى اهلل تبييف الطريؽ المستقيـ ، (4(َّ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى
كالدعاء إليو بالحجج كالبراىيف الكاضحة، كمنيا جائر أم كمنيا طريؽ غير قاصد. كطريؽ قاصد: 

كالقصد في الشيء: خبلؼ اإلفراط كىك ما بيف اإلسراؼ  .(5)سيؿ مستقيـ. كسفر قاصد: سيؿ قريب
، قاؿ ر. يقاؿ: فبلف مقتصد في النفقة كقد اقتصدكالتقتير. كالقصد في المعيشة: أف ال يسرؼ كال يقت

. كاقتصد فبلف في أمره (6)(اؿ مىف اقتصدعما خاب مىف استخار، كال نًدـ مف استشار، كال )  :النبي 
 َّ  هت مت هب مب هئ مئ هيمي خي حي  جي ٰه مه ُّٱٱ. قاؿ اهلل تعالى:(7)أم استقاـ

أم: امش مشيا مقتصدا ليس بالبطيء المتثبط، كال بالسريع المفرط، بؿ عدال كسطا بيف ، (8)
                                                             

 .2/504 ، المصباح المنير في الشرح الكبير ، الفيكمي (.1)
 .672 ، المفردات في غريب القرآف ، األصفياني (.2)
 .3/353  مادة قصد، ،لساف العرب ، ابف منظكر (.3)
 .16/9 ، سكرة النحؿ (.4)
 .3/353 ، ـ.س ، ابف منظكر (.5)
 .6/365، المعجـ األكسط ، ركاه الطبراني كغيره (.6)
 .3/354 ، س،  ـ.ابف منظكر (.7)
 .31/19 ، سكرة لقماف (.8)
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د فى األىمر: ًإذا لـ يجاكز فيو الحٌد كرضى بالتكٌسط؛ ألىنَّو فى ذلؾ يقصد األىسىٌد. كىك عمى .(1)بيف كقصى
 .(2)القصد

 الغاية كقبمة التكجو.كخبلصة القكؿ في معنى المقاصد ىي بمعنى األىداؼ كالغايات، فالمقصد ىك 
 

  في االصطالح: المقاصد المطمب الثاني:

 ريؼ المقاصد الشرعية عند األئمة كالعمماء:تع
لىٍسنىا نىٍعًني ًبًو "ػ قاؿ الغزالي : 1 رَّةو، كى ٍنفىعىةو أىٍك دىٍفًع مىضى ٍمًب مى ٍف جى ةي فىًييى ًعبىارىةه ًفي اأٍلىٍصًؿ عى ٍصمىحى أىمَّا اٍلمى

قىاًصًدًىـٍ  ٍمًؽ ًفي تىٍحًصيًؿ مى حي اٍلخى بلى صى ٍمًؽ كى رًَّة مىقىاًصدي اٍلخى دىٍفعى اٍلمىضى ٍنفىعىًة كى ٍمبى اٍلمى ، فىًإفَّ جى ا نىٍعًني ، لىًكنَّ ذىًلؾى
مىى  افىظىةى عى ًة اٍلميحى كًد الشٍَّرعً ًباٍلمىٍصمىحى ٍقصي ـٍ  مى ـٍ ًدينىيي مىٍيًي ٍمسىةه: كىىيكى أىٍف يىٍحفىظى عى ٍمًؽ خى مىٍقصيكدي الشٍَّرًع ًمٍف اٍلخى كى

مَّفي ًحٍفظى ىىًذًه اأٍليصيكؿً  ا يىتىضى ، فىكيؿُّ مى مىالىييـٍ نىٍسمىييـٍ كى ٍقمىييـٍ كى نىٍفسىييـٍ كىعى ا  كى كيؿُّ مى ةه، كى ٍمسىًة فىييكى مىٍصمىحى اٍلخى

ة ٍصمىحى دىٍفعييىا مى ٍفسىدىةه كى تي ىىًذًه اأٍليصيكؿى فىييكى مى (3)ييفىكّْ

نما أراد تعداد ىذه المقاصد كحصرىا، كبياف رعايتيا  دقيقان  كالغزالي ىنا لـ يعط تعريفان  لممقاصد، كا 
 .(4)كالمحافظة عمييا

ٍكـً اٍلمىٍقصيكدي ًمٍف " :ػ قاؿ اآلمدم2 ٍيًف ًبالنٍّْسبىًة  شىٍرًع اٍلحي رَّةو أىٍك مىٍجميكعي اأٍلىٍمرى ةو أىٍك دىٍفعي مىضى ٍصمىحى ٍمبي مى ًإمَّا جى
ا ًلٍمعىٍبًد  كدن ا كىافى ذىًلؾى مىٍقصي ًر كىااًلٍنًتفىاًع، كىريبَّمى رى ًف الضَّ ئً أًلىنَّ ًإلىى اٍلعىٍبًد ; ًلتىعىاًلي الرَّبّْ تىعىالىى عى ـه لىوي وي ميبلى

ميكىاًفؽه ًلنىٍفًسوً   (5)"كى

 

ؿى لىوي ًمٍف " ػ قاؿ العز بف عبد السبلـ:3 صى فىاًسًد، حى دىٍرًء اٍلمى اًلًح كى ٍمًب اٍلمىصى قىاًصدى الشٍَّرًع ًفي جى ٍف تىتىبَّعى مى مى كى
ةى الى مىٍجميكًع ذىًلؾى اٍعًتقىاده أىٍك ًعٍرفىافه ًبأىفَّ ىىًذًه  كزي إٍىمىالييىااٍلمىٍصمىحى ، كىأىفَّ ىىًذًه اٍلمىٍفسىدىةى الى يىجيكزي قيٍربىانييىا، يىجي

اصّّ  اعه كىالى نىصّّ كىالى ًقيىاسه خى ـٍ يىكيٍف ًفييىا إٍجمى ٍف لى  (6)"كىاً 

                                                             
 .6/339 ، تفسير القرآف العظيـ ، ابف كثير (.1)
 .4/272تمييز في لطائؼ الكتاب العزيز،  بصائر ذكم ال ، آبادم الفيركز (.2)
 .1/174، المستصفى  الغزالي(.3) 
 .33، مقاصد الشريعة اإلسبلمية كعبلقتيا باألدلة الشرعية ، اليكبي (.4)
 .3/271 ، اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ ، اآلمدم (.5)
 .2/189، قكاعد األحكاـ في مصالح األناـ ، العز بف عبد السبلـ (.6)
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ٍمًؽ، كىىىًذًه "ػ قاؿ الشاطبي:  4 قىاًصًدىىا ًفي اٍلخى ثىةى تىكىاًليؼي الشًَّريعىًة تىٍرًجعي ًإلىى ًحٍفًظ مى قىاًصدي الى تىٍعديك ثىبلى اٍلمى

: ديىىا:أى أىٍقسىاـو كًريَّةن  حى ري اًجيَّةن  كىالثَّاًني:، أىٍف تىكيكفى ضى :، أىٍف تىكيكفى حى  أىٍف تىكيكفى تىٍحًسيًنيَّةن  كىالثَّاًلثي

ٍعنىاىىا أىنَّيىا الى بيدَّ منيا في قياـ كقاؿ أيضان: " كًريَّةي، فىمى ري ا الضَّ  (2)"مصالح الديف كالدنيافىأىمَّ

الممحكظة لمشارع في  المعاني كالًحكـالمقاصد العامة ىي : "عرؼ الطاىر بف عاشكر المقاصد بقكلو.5
جميع أصكؿ التشريع أك معظميا، بحيث ال تختصُّ مبلحظتيا بالككف في نكع خاصِّ مف أحكاـ 

ني التي ال يخمك التشريع عف الشريعة، كتدخؿ في ىذا أكصاؼ الشريعة كغايتييا العامة، كالمعا
مبلحظتيا، كما تدخؿ في ىذا أيضان معاف مف الًحكـ ليست ممحكظة في سائر أنكاع األحكاـ، كلكنيا 

 (3)"ممحكظة في أنكاع كثيرة منيا

المقصكدة لذاتيا، كالتي تسعى النفكس إلى تحصيميا  األعماؿ كالتصٌرفات"كفي مكضع آخر قاؿ:
 .(4)"بمساع شتى، أك تيحمؿ عمى السعي إلييا امتثاالن 

ىي الكيفيات المقصكدة "صد الخاصة عف العامة، كىك قكلو: ككضع اإلماـ حدان ثانيان يمٌيز بو المقا
تصٌرفاتيـ الخاصة، كي ال يعكد لمشارع لتحقيؽ مقاصد الناس النافعة، أك لحفظ مصالحيـ العامة في 

سعييـ في مصالحيـ الخاصة بإبطاؿ ما أسس ليـ مف تحصيميـ مصالحيـ العامة، إبطاالن عف غفمة 
 .(5)"أك عف استزالؿ ىكل كباطؿ شيكة

ا الشارع التي كضعي رارصد الشريعة :الغاية منيا، كاألسالمراد بمقا"عبلؿ الفاسي، بقكلو:كقد عرفيا  .6
. كفي الحقيقة إف تعريؼ الفاسي قد شمؿ المقاصد بنكعييا العامة (6)"ف أحكامياعند كؿ حكـ م

كلكف ليست ىناؾ ذكر لمقصد ، كؿ حكـ مف أحكامياعند  كالخاصة، بقكلو: العناية منيا، كبقكلو :
 منيا.

                                                             
 .2/17 ، المكافقات ، الشاطبي (.1)
 .2/17 ، ـ.ف. ، الشاطبي (.2)
    .2/121 ، مقاصد الشريعة اإلسبلمية ، ابف عاشكر (.3)
 .2/121 ، ـ.ف. ، ابف عاشكر (.4)
 .2/121 ـ.ف ابف عاشكر،  (.5)
 .7المقاصد الشرعية كمكارميا،   عبلؿ الفاسي،  (6)
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، ىي المعاني كالحكـ كنحكىا التي راعاىا الشارع في التشريع عمكما كخصكصا"عرفيا اليكبي بقكلو: .7
 .(1)"مف أجؿ تحقيؽ مصالح العباد

ىي المعاني الممحكظة في األحكاـ الشرعية كالمترتبة عمييا سكاء أكانت "ػ عرفيا الخادمي بقكلو :8
ضمف ىدؼ كاحدو عبكدية هلل، ة أـ سمات إجمالية كىي تتجمع المعاني حكما جزئية أـ مصالح كمي

                                       ػ (2)"كمصمحة االنساف في الداريف

 : إلى تعريؼ المقاصد ببعض األلفاظ منيا ما يمي ابف تيمية . كقد أشار9

 " مىٍأميكرىاًتًو ًتًو كى ٍفعيكالى ٍأميكرىاتيوي ًمٍف  -اٍلغىايىاتي اٍلمىٍحميكدىةي ًفي مى مى تيوي كى ا تىٍنتىًيي إلىٍيًو مىٍفعيكالى كىًىيى مى
ًة اٍلعىكىاًقًب اٍلحى  ًتًو اٍلبىاًلغىةً  -ًميدى مىى ًحٍكمى  .(3)"تىديؿُّ عى

 " اًقبىةن مىٍحميكدىةن ٍحبيكبىةن كىعى  .(4)"كىأىفَّ ًلًفٍعًمًو غىايىةن مى
 "اًسًف كىاٍلمىقىاًصًد الًَّتي ًلٍمًعبىاًد ًفي اٍلمىعى كمف اًلًح كىاٍلمىحى مىٍيًو الشًَّريعىةي ًمٍف اٍلمىصى مىٍت عى ا اٍشتىمى  اشً أىٍنكىرى مى

ٍعميكًؿ مينىاسىبىةه  ٍيًر أىٍف يىكيكفى ًمٍف اٍلًعمًَّة كىاٍلمى افىةو ًمٍف غى رَّدى إضى عىؿى ذىًلؾى الشٍَّرعى ميجى ةه  كىاٍلميعىاًد كىجى ءىمى ميبلى كى
كىانىٍت سىيّْئىةن  سىنىةن مىٍأميكرنا ًبيىا كى كهو أًلىٍجًميىا كىانىٍت حى مىى كيجي ٍنيىا  كىأىٍنكىرى أىٍف تىكيكفى اأٍلىٍفعىاؿي عى ٍنًييِّا عى مى

اًلؽي يىٍمتىًنعي ىىذىا كيمُّوي  عى كىٍكًف الرَّبّْ ىيكى اٍلخى مىى ذىًلؾى ًباٍلقىدىًر كىأىنَّوي مى ا عى اجن  .(5)"اٍحًتجى
 "في أف يككف اهلل ىك معبكدىـ، الذم تنتيي إليو محبتيـ كالخمؽ صبلحيـ كسعادتيـ

رادتيـ، كيككف ذلؾ غاية الغايات، كنياية  كالذم يجب أف يككف ىك المراد المقصكد  النياياتكا 
 .(6)"بالحركات

التي كضعت الشريعة ألجؿ تحقيقيا، لمصمحة  الغاياتىي  الريسكني حيث قاؿ:" عرفيا .10
 .(7)"العباد

                                                             
 .37 ، مقاصد الشريعة اإلسبلمية كعبلقتيا باألدلة الشرعية ، اليكبي (.1)
 .53-1/52 ، اإلجتياد المقاصدم ، الخادمي (.2)
 .3/19 ، مجمكع الفتاكل ، ابف تيمية (.3)
 .1/465 ، منياج السنة ، ابف تيمية (.4)
 .180-8/179 ، ـ.س. ، ابف تيمية (.5)
 .373-9/372 ، درء تعارض العقؿ كالنقؿ ، ابف تيمية (.6)
 .19،  نظرية المقاصد عند اإلماـ الشاطبي ، الريسكني (.7)
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كيمكف تعريؼ المقاصد الشرعية بأنيا مجمكعة األحكاـ الظاىرة كاألسرار الباطنة، التي كضعيا    
 ىبنب مب زب ُّٱٱتحقيؽ مصالح العباد في الدنيا كاآلخرة، حيث قاؿ اهلل تعالى:الشارع مف أجؿ 

 .(1) َّ نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب
  كيقصد باألحكاـ الظاىرة : ىي األحكاـ كالقكانيف التي كضعيا الشارع التي تحقؽ مصالح

التي العباد في الدنيا كنظاـ العقكبات الذم يردع المعتدم، كيحقؽ المصمحة)كحفظ النفس( 
 ىي مف المقاصد الضركرية لئلنساف.

أما األسرار الباطنة فيقصد بيا: ىي األحكاـ كالكسائؿ)التقكل، كالخكؼ مف اهلل سبحانو كتعالى، 
كالرجاء، كالخشية كغير ذلؾ مف الكسائؿ الكجدانية( التي تنمي العكاطؼ التي تردع اإلنساف بذاتو 

 العباد، كالغش، كالخداع كالكذب كغير ذلؾ.   عف إرتكاب المنييات التي تعيؽ تحقيؽ مصالح

كفي رأيي المتكاضع أف المقاصد تتمخص في الغايات كالمرامات مف التكاليؼ الشرعية، لتحقيؽ 
 عيف المراد مف التكاليؼ باألمر كالنيي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .4/82، سكرة النساء (.3)
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 ةحث الثاني: أقسام المقاصد الشرعيالمب

 المطمب األول: أقسام المقاصد العامة:

المصالح باعتبار آثارىا في قكاـ أمر األمة فجعميا عمى نحك ما ذىب إليو اإلماـ الغزالي ثبلثة  ـتقس
 .(1)(ضركرية، كحاجية، كتحسينية)أقساـ: 

ىي التي تككف األمةي بمجمكعيا كآحادىا في ضركرة إلى تحصيميا، بحيث ال " :الضرورية:  أوال
ـي باختبلليا، بحيث إذا انخرمت  كلست أعني  ، كتبلش تؤكؿ حالة األمة إلى فساديستقيـ النظا

باختبلؿ نظاـ األمة ىبلكىيا كاضمحبلليا، ألف ىذا قد سممت منو أعرؽ األمـ في الكثنية كاليمجية، 
كلكنَّي أعني بو أف تصير أحكاؿ األمة شبيية بأحكاؿ األنعاـ، بحيث ال تككف عمى الحالة التي أرادىا 

كقد ييفضي بعضي ذلؾ االختبلؿ إلى االضمحبلؿ اآلجؿ بتفاني بعضيا ببعض، أك  ، الشارع منيا
بتسمط العدك عمييا إذا كانت بمرصد مف األمـ المعادية ليا أك الطامعة في استيبلئيا عمييا. كما 

 .(2)"أكشكت حالة العرب في الجاىمية

مىٍقصيكدي " كقد ذكر اإلماـ الغزالي ىذه الضركريات بقكلو:      ٍمسىةه: كىىيكى أىٍف يىٍحفىظى  كى ٍمًؽ خى الشٍَّرًع ًمٍف اٍلخى
كًؿ الٍ  مَّفي ًحٍفظى ىىًذًه اأٍليصي ا يىتىضى ، فىكيؿُّ مى مىالىييـٍ نىٍسمىييـٍ كى ٍقمىييـٍ كى نىٍفسىييـٍ كىعى ـٍ ًدينىييـٍ كى مىٍيًي ةه، عى ًة فىييكى مىٍصمىحى ٍمسى خى

تي ىىًذًه اأٍليصيكؿى فىييكى  ا ييفىكّْ كيؿُّ مى ةه  كى ٍصمىحى دىٍفعييىا مى ٍفسىدىةه كى  ".مى

كرىاًت، فىًييى أىٍقكىل اٍلمىرىاًتًب ًفي كقاؿ أيضان: "    ري ٍتبىًة الضَّ ٍمسىةي ًحٍفظييىا كىاًقعه ًفي ري كىىىًذًه اأٍليصيكؿي اٍلخى
اًفًر اٍلميًضؿّْ كىعيقيكبىًة  اءي الشٍَّرًع ًبقىٍتًؿ اٍلكى ًمثىاليوي: قىضى اًلًح كى تي اٍلمىصى ا ييفىكّْ ًتًو، فىًإفَّ ىىذى ٍبتىًدًع الدَّاًعي إلىى ًبٍدعى اٍلمي

دّْ الشٍُّرًب إٍذ ًبًو  ابي حى يجى اًص أىدىبيوي ًحٍفظي النُّفيكًس، كىاً  اًب اٍلًقصى اؤيهي ًبًإيجى قىضى ، كى ٍمًؽ ًدينىييـٍ مىى اٍلخى ًحٍفظي عى
دّْ  ابي حى يجى ؾي التٍَّكًميًؼ كىاً  اًب  اٍلعيقيكًؿ الًَّتي ًىيى ًمبلى ابي زىٍجًر اٍلغيصَّ يجى الزّْنىا إٍذ ًبًو ًحٍفظي النٍَّسًؿ كىاأٍلىٍنسىاًب، كىاً 

كفى إلىٍييىا ـٍ ميٍضطىرُّ ٍمًؽ كىىي عىاشي اٍلخى ؿي ًحٍفظي اأٍلىٍمكىاًؿ الًَّتي ًىيى مى  .(3)"كىالسُّرَّاًؽ إٍذ ًبًو يىٍحصي

                                                             
 .3/232 ، مقاصد الشريعة اإلسبلمية ، ابف عاشكر (.1)
 .3/232)ـ.ف(،  ابف عاشكر  (.2)
 .174  المستصفى،، الغزالي (.3)
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مىى  -اًئري اٍلًممىؿً بىٍؿ سى -اأٍليمَّةي  فىقىدى اتَّفىقىتكقاؿ الشاطبي: "      افىظىًة عى مىى أىفَّ الشًَّريعىةى كيًضعىٍت ًلٍمميحى عى
ٍمًس  كًريَّاًت اٍلخى ري ، كىالنٍَّفسي  -الضَّ : الدّْيفي ، كىاٍلعىٍقؿي  ،كىًىيى ، كىاٍلمىاؿي  .(1)"كىالنٍَّسؿي

باد، ككؿ ما فالمقاصد الخمس)الديف، النفس، العقؿ، النسؿ، الماؿ( ىي أعمى مراتب المصالح لمع     
يؤدم إلى الحفاظ عمى ىذه المقاصد فيك مصمحة، ككؿ ما يؤدم إلى إىماؿ ىذه المقاصد فيك مفسدة، 

 مف شأنو  يؤدم إلى ضياع العباد في الدنيا كاآلخرة.

" ىي التي يحتاج إلييا لمتكسعة كرفع الضيؽ كالحرج كالمشقة، كمثاليا الترخص في  :ثانيًا: الحاجيات
 .(4)كغيرىا" (3)كالمساقاة (2)تناكؿ الطيبات كالتكسع في المعامبلت المشركعة عمى نحك السمـ

اًلًح كقاؿ اإلماـ الغزالي عف الحاجيات: "    اًت ًمٍف اٍلمىصى اجى ا يىقىعي ًفي ريٍتبىًة اٍلحى كىاٍلمينىاًسبىاًت، كىتىٍسًميًط مى
كرىةى إلىٍيًو لىًكنَّوي ميٍحتىاجه إلىٍيًو ًفياٍقًتنىاءً  ري ًغيًر، فىذىًلؾى الى ضى ًغيرىًة كىالصَّ مىى تىٍزًكيًج الصَّ ًليّْ عى تىٍقًييًد اٍلكى اًلًح، كى  اٍلمىصى

نٍ  ًح اٍلمي بلى ا ًلمصَّ مىى تىٍرًبيىًتًو اأٍلىٍكفىاًء ًخيفىةن ًمٍف اٍلفىكىاًت كىاٍسًتٍغنىامن ًليّْ عى ا كىتىٍسًميًط اٍلكى لىٍيسى ىىذى اًؿ، كى تىظىًر ًفي اٍلمى
ؼي ال ري ًفييىا اٍخًتبلى كَّ كرىةه الى ييتىصى ري ًمًو، فىًإفَّ ذىًلؾى ضى ٍمبيكًس كىاٍلمىٍطعيكـً أًلىجى ًشرىاًء اٍلمى اًعًو كى ٍرضى ٍطميكًب كىاً  شَّرىاًئًع اٍلمى

ٍمؽي.أىمَّا النّْكى  ، بىٍؿ ييٍحتىاجي إلىٍيوً ًبيىا اٍلخى ةي تىنىاسيؿو اجى قىافي شىٍيكىةو كىالى حى غىًر فىبلى ييٍرًىؽي إلىٍيًو تىكى اًؿ الصّْ  احي ًفي حى
حً  بلى كرىةى إلىٍييىا ًلصى ري ًعيشىًة ًباٍشًتبىاًؾ اٍلعىشىاًئًر كىالتَّظىاىيًر ًباأٍلىٍصيىاًر كىأيميكرو ًمٍف ىىذىا اٍلًجٍنًس الى ضى  .(5)"اٍلمى

فالحاجي، ىك ما تحتاجو األمة القتناء مصالحيا كانتظاـ أمرىا عمى كعرفيا كذلؾ ابف عاشكر: "    
كجو حسف، بحيث لكال مراعاتو لفسد النظاـ، كلكنو يككف عمى حالة غير منتظمة فبل يبمغ مبمغ 

 .(6)"الضركرم
تعتبر الحاجيات دكف الضركرم في التكميؼ، فبفقدانيا ال يؤدم إلى فساد النظاـ كحياة العباد،     

كيستفاد منيا بالتكسعة كدفع المشقة كرفع الحرج عف العباد في أعماليـ كتصرفاتيـ، كالمتتبع ألحكاـ 
نايات، ففي الشريعة اإلسبلمية يجد أف الحاجيات تجرم في العبادات كالعادات كالمعامبلت كالج

                                                             
 .1/31 ، المكافقات ، الشاطبي (.1)
ىك بيع سمعة مكصكفة في الذمة مقابؿ ثمف عاجؿ مف غير جنسيا.كقد اختمفت عبارات العمماء في تعريؼ  :السمـ .2

السمـ طبقان الختبلفيـ في بعض صكر السمـ كصيغو فقد عٌبر أكثرىـ بأف الثمف يدفع في المجمس بينما عٌبر البعض 
 .(67المعامبلت كالمقاصد )ص:  بأنو يدفع عاجبلن.

المساقاة: ىي اف يدفع الرجؿ شجرة إلى آخر ليقـك بسقيو كعمؿ ما يحتاج إليو بجزء معمـك مف ثمنو انظر المغني  3
 (163القكاعد كالفكائد األصكلية كمايتبعيا مف االحكاـ الفرعية )ص:  ، "555 - 5/554البف قدامة "

 .1/54 ، اإلجتياد المقاصدم ، الخادمي (.4)
 .175  ى،المستصف ، الغزالي (.5)
 .2/141 ، مقاصد الشريعة اإلسبلمية ، ابف عاشكر (.6)
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العبادات مثبلن أباح الفطر في رمضاف لممريض كالمسافر كالشيخ الكبير كالمرأة الكبيرة كالمرضع 
 هت ُّٱٱكالحامؿ، كاألدلة عمى مراعاة الشريعة لممقاصد الحاجية كثيرة، مف ذلؾ قكلو سبحانو كتعالى:

 مث زث رث يت  ىت نت مت ُّٱٱ، كقكلو تعالى:(1) َّ مخ  جخ مح جح مج حج مث

 ُّٱٱ، كقكلو تعالى:(2) َّ  لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث

 حج مثهت مت خت حتجت هب مب خب حب  جب هئ مئ خئ حئجئ يي ىي ني مي

 .(3)  َّ جح  مج
ما ال يتعمؽ بضركرة حاقة كال حاجة عامة كلكنو يمكح فيو غرض في جمب "كىي  التحسينيات: ثالثًا:

 .(4)"مكرمة أك في نفي نقيض ليا
تقع دكف المقاصد الضركرية كالحاجية،  كعرفيا الدكتكر نكر الديف الخادمي: "ىي المقاصد التي   

كىي التي تحسف حاؿ اإلنساف، كتكمؿ عيشو عمى أحسف األحكاؿ، كتتـ سعادتو في العاجؿ كاآلجؿ. 
 .(5)كتسمى: المقاصد الكمالية أك التكميمية أك الكماليات"

كماؿ حاؿ األمة في نظاميا حتى تعيش   ىك عندم ما كاف بوكعرفيا الشيخ ابف عاشكر بقكلو: "  
آمنة مطمئنة، كليا بيجة منظر المجتمع في مرأل بقية األمـ، فتككف األمة اإلسبلمية مرغكبان في 

 .(6)"فإف لمحاسف العادات مدخبلن في ذلؾ ،الندماج فييا، أك في التقرب منياا
معامبلت كالجنيات، فقد شرع اإلسبلـ إذف المقاصد التحسينية كالحاجية تجرم في العبادات كالعادات كال

فييا أحكامان كثيرة ترجع إلى مكاـر األخبلؽ كمحاسف العادات كترشد الناس إلى أحسف المنياج كأقكـ 
 . في اإلتباع لمنبي

َوِثَياَبَك َفَطهِّْشففي العبادة شرع طيارة الثكب فقاؿ اهلل تعالى:    
، كمف األمثمة أيضان: التقرب إلى (7)

اهلل سبحانو كتعالى بنكافؿ الطاعات مف صبلة كصياـ كصدقة كعمرة، ككذلؾ أرشد الشارع في العادات 
إلى اجتناب أكؿ النجس كشرب المستقذر، كمراعاة آداب األكؿ كالشرب، كالنيي عف اإلسراؼ إلى 

كالسنة المطيرة، ككذلؾ أرشدنا الشارع في غير ذلؾ مف األمثمة التي حذرنا منيا القرآف العظيـ 

                                                             
 .2/185 ، سكرة البقرة (.1)
 .6/ 5 ، سكرة المائدة (.2)
 .22/78 ، سكرة الحج (.3)
 .2/79 ، البرىاف، الجكيني (.4)
 .89 ، عمـ المقاصد الشرعية ، الخادمي (.5)
 .2/142 ، مقاصد الشريعة اإلسبلمية ، ابف عاشكر  (.6)
 .74/4 ، سكرة المدثر (.7)
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اليخطب الرجؿ عمى خطبة )   : المعامبلت بالنيي عف بيع اإلنساف عمى بيع أخيو حيث قاؿ النبي
 .( 1)(أخيو كال يسكـ عمى سكـ أخيو

 

 :)الكميات الخمس( أقسام المقاصد الضروريةالمطمب الثاني: 

 

 حفظ الدين: أواًل:

إف الديف ىك أكؿ المقاصد كأىميا، بؿ مف أجمو خمؽ اهلل سبحانو كتعالى البشرية، ككمفيا مسؤكلية   
عؿ الديف ىك السبيؿ الكحيد  مؽ آدـ عميو السبلـ، كمف أجمو أرسؿ األنبياء، كجي الديف، فمف أجمو خي

 لتقرير المصير لنيؿ رضا اهلل كدخكؿ الجنة. 

كاألحاديث النبكية لترسيخ العقيدة في قمكب العباد، كدعكة الناس إلى لقد جاءت اآليات القرآنية    
فراده بالعبكدية، كلمتنفير مف الشرؾ كاتخاذ األرباب مف دكف اهلل، كجعؿ ما دكف  تكحيد اهلل سبحانو، كا 

 نئ مئ زئ رئ  ّٰ  ُّٱ تعالى : اهلل قاؿحيث .(2)ىذا المقصد خادما ككسيمة إلى إقامتو كرعايتو
 زث رث يت ىت نت  مت زت رت يب ىب ُّٱٱ:اؿ اهلل تعالى كق، (3) َّ يئ ىئ
يبيف أف المقصكد مف بعثة الرسؿ تبميغ ىذا الديف لمناس حتى  ، (4)  َّ ىق  يف ىف يث ىث نثمث

 .(5)يفردكا اهلل بالعبادة، كحتى ال يككف ليـ حجة عمى اهلل يكـ القيامة
الديف كأحكامو في الكجكد حفظ الديف يعد أكبر الكميات الخمس كأرقاىا. كمعناه تثبيت أركاف     

اإلنساف كالحياة الككنية، ككذلؾ العمؿ عمى إبعاد ما يخالؼ ديف اهلل كيعارضو كالبدع كنشر الكفر 
 كالرذيمة كاإللحاد كالتياكف في أداء كاجبات التكاليؼ.

                                                             
 .4/136، باب تحريـ الجمع بيف المرأة كعمتيا ، صحيح مسمـ ، مسمـ  (.1)
 .63 ، مقاصد الشريعة عند ابف تيمية ، البدكم (.2)
 .51/56، سكرة الذاريات (.3)
 .4/165، سكرة النساء (.4)
 .63ـ.س، ، البدكم (.5)
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كمف أجؿ حفظ الديف شرع اإليماف كالنطؽ بالشيادتيف كالصبلة كالزكاة كالصياـ كالحج، كسائر    
ألعماؿ كاألقكاؿ ك الكعظ كاإلرشاد كالنصح كبناء المساجد كالمدارس كتبجيؿ العمماء كالمصمحيف ا

 .(1)كالدعاة كغير ذلؾ

ٍف يىٍقًضي بىٍيفى النَّاًس ًفي اأٍلىٍمكىاًؿ كىالدّْمىاًء كىك مف أعظـ المقاصد ضركرة كأىمية       فىًإذىا كىافى مى
ـٍ يىكيٍف عى  كًؿ كىاأٍلىٍعرىاًض، ًإذىا لى ـي ًفي اٍلًممىًؿ، كىاأٍلىٍديىاًف، كىأيصي ٍف يىٍحكي ، كىافى ًفي النَّاًر، فىكىٍيؼى ًبمى اًلمنا عىاًدالن

اًؿ أىٍىًؿ اٍلًبدىعً  ؟ كىحى ٍدؿو ، كىالى عى لىًييًَّة، كىاٍلمىعىاًلـً اٍلكيمّْيًَّة ًببلى ًعٍمـو ٍيمىاًف، كىاٍلمىعىاًرًؼ اإلًٍ ، كىاأٍلىٍىكىاءً اإلًٍ
(2). 

فالمحافظة عمى الديف مف أكلكيات األكلكيات مف طرؼ األفراد كالجماعات، حيث قاؿ الزحيمي:"    

 ذاتو في الديف إف بؿ المصالح، بقية عمى مقدـ حفظو كأف األخرل، لممصالح أساس الديف مصمحة
 .(3)..." كاآلخرة الدنيا في العباد مصالح لجميع حفاظ

السميمة كتقكيتيا، كاجتناب ما ييدميا أك يضعفيما، فيحفظ كيككف حفظ الديف بتأسيس العقيدة     
الديف مف جانب الكجكد باإليماف بو كبرسمو كمبلئكتو ككتبو كاليكـ اآلخر كالقضاء كالقدر كالنطؽ 
بالشيادتيف، كما شيرع أصكؿ العبادات مف صبلة كصياـ كزكاة كحج لتزكية النفس كتنمية ركح التديف 

ذلؾ لحفظو مف جانب العدـ، األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر، ككذلؾ بصفة دائمة كمستمرة، كك
شيرع الجياد ضد مف يصد الناس عف دينيـ، أك مف يقؼ في سبيؿ نشر الدعكة إلى اهلل تعالى، إلى 
غير ذلؾ مف األحكاـ التي تدرأ كؿ اختبلؿ كاقع أك متكقع عمى حؽ الناس في الديف فيتكافر بذلؾ 

 حفظ ديف كؿ مسمـ مف الفساد.صكف مبدأ التديف ك 

ـ ليستمر في ىذه الحياة المميئة باألشكاؾ كالمصائب يإف المؤمف يحتاج إلى الثقة بيذا الديف العظ    
 حي جي  يه ىه مه جه ين ُّٱ : تعالى اهلل مأجكر عمى ذلؾ إف صبر قاؿ ليقينة بأنو
 َّ ٰى  ٰر ٰذ ييىي مي خي

هلل تعالى يخبرنا بذلؾ لنككف عمى يقيف مسبؽ فا ،(4)
 عند الصدمة األكلى. ألف الصبر فنصبر

 

                                                             
 .81 ، عمـ المقاصد الشرعية ، الخادمي (.1)
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 حفظ النفس:ثانيًا: 

في ىذا الديف كالذم اتسـ بالشمكؿ مف  تإف مف أعظـ النعـ التي أنعـ اهلل بيا عمى خمقو، كان    
حيث تناكلو لمختمؼ شؤكف الحياة، فالشريعة اإلسبلمية شاممة كافية، تناكلت كؿ صغيرة ككبيرة مف 

ولم تترك ظمت أمكر العقيدة كالعبادات كالمعامبلت كالعقكبات كاألسرة كالقضاء شؤكف الديف كالدنيا، فن
سدل دكف بياف فما لـ ييبٌيف بالتفصيؿ ، بييّْف مجمبلن أك كقع تحت نصو عاـ يستغرؽ جميع أفراده  شياً 

 مف الفرعيات.

كبما أف حفظ الديف كاف أكلى األكلكيات ، كاف حفظ النفس مف لكاـز حفظ الديف، فبل قكاـ لمديف دكف   
حفظ النفس؛ التي تمثؿ آلة إسقاط النظرية عمى الكاقع، كما ىك تركيب الحاسكب إف جاز التمثيؿ، 

لقكاـ، أك ما يسمى ( البرمجة كالنظاـ، كالنفس تمثؿ ا softwareفالديف يمثؿ ما يسمى بمغة األعاجـ )
( كبدكف إحداىما ال تؤدل الكظائؼ، فكاف حفظ نفس الفرد المسمـ مف hardwareبمغة األعاجـ )

  :األمكر الغير قابمة لمتساىؿ فييا أك التفريط، كىنا يقكؿ األرمكم اليندم

 مفركض الكبلـ إذ الحصكؿ قطعية أيضا كىى الضركرية، المصالح مف كالماؿ النفس حفظ فإف ..."..
 أف نعمـ كنحف المسمميف، شأفة استئصاؿ منو يخاؼ حيث مفركض الكبلـ إذ كمية؛ أيضا كىى فيو،
 ىذه مف صفة اختمؼ لك ىذا فعمى كاحد مسمـ حفظ مف الشارع مقصكد إلى أقرب المسمميف كؿ حفظ

 التترس؛ قصد يجز لـ قمعة في المسمميف بأسارل الكفار تترس فمك بو، الحكـ يجز لـ الثبلث الصفات
 أكمكا فمك مخمصة؛ في جماعة كاف إذا ككذلؾ عنيا، فنعدؿ لقمعةا عف غنية فبنا، ضركرة ال ألنو
 طرح كلك سفينة، في جماعة كاف إذا ككذا كمية، ليست فيو المصمحة ألف فيو؛ رخصة فبل لنجكا كاحدنا
ال لنجكا، منيـ كاحد  جميع ىبلؾ فيو ليس ألنو الماء في الكاحد طرح يجكز ال فإنو بجممتيـ، غرقكا كا 

 في كىـ قصدناىـ إذا كما التترس نقصد لـ إذا عمينا الكفار باستيبلء يقطع لـ إذا ككذا المسمميف،
 باستيبلئيـ نقطع ال ألنا التترس قصد يجكز ال أيضا فينا الدفع طريؽ عمى ىك إنما كقتاليـ ببلدىـ
 .(1)" ذاؾ إذ عمينا

                                                             
 .4000-3999/ 8نياية الكصكؿ في دراية األصكؿ،  ،  األرمكم (.1)
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بأف حفظ النفس عمى عظـ أىميتو كسناء أكلكيتو ، فإنو ال يبقى  بد لي مف كقفة ىنا ألقكؿ كلكف ال
عمى إطبلقو، إذا كاف الحفاظ عميو يكدم بما ىك أىـ منو كأكلى، كالجياد في سبيؿ اهلل، كذلؾ لتقدـ 

 أكلكية حفظ الديف عمى حفظ النفس فميعمـ ىذا.

ؾ الدماء كتزىؽ األركاح فيؿ سفياد في سبيؿ اهلل، كفي القتاؿ تفمثبلن القتاؿ مف مقتضيات الج    
يهعيٌطؿ مف أجؿ الحفاظ عمى النفس، كأف يمنع قصؼ حي امتمئ بجنكد العدك لكجكد مسمـ لـ يتمكف 

 مف المغادرة؟!! .

 حفظ في الخاصة المصمحة عمى قطعنا مقدمة الديف لحفظ الجياد في مثبلن  العامة كالمصمحة"... 
 .(1).."كالماؿ، النفس

 أتي عمى األنفس فيؿ يعطؿ قتاؿ العدك لممحافظة عمى النفس؟!فمثبل الحرب ت   

  أىـ فبعضيا درجات، عمى نفسيا الضركرية المصالح لرعاية األحكاـ إفكيقكؿ الغزالي".. 

 كالماؿ بالنفس الجياد فشرع النفس، حفظ مف أىـ الديف فحفظ فالميـ، األىـ مراعاة فيجب بعض، مف
 بشرب فيرخص لميبلؾ النفس تعرضت فيذا العقؿ، حفظ مف أىـ النفس كحفظ الديف، عمى لمحفاظ
 يطكؿ مما منو، عضك أك نفسو بإتبلؼ اإلنساف تيدد التي الضركرة عند المحظكرات كتباح الخمر،
 .(2).."  كتفصيمو شرحو

 القصاص، إليجاب سببان  القتؿ فجعؿ، الشرع في مقصكد كالماؿ، كالبضع كالعقؿ النفس حفظ أف".... 
 مقصكدة ككنيا كعرؼ الشرع، في بقاؤىا المقصكد كاألركاح النفكس حفظ: كىك مناسب، معقكؿ لمعنى
 .القطع عمى

 كحامؿ الفيـ آلة ألنو لمشرع، مقصكد العقؿ كبقاء العقؿ؛ يزيؿ ألنو ،الخمر شرب الشرع كحـر     
 ألنسابا اختبلط عميو التزاحـ في ألف ، الحفظ مقصكد كالبضع، كالتكميؼ الخطاب كمحؿ األمانة،
 بالتشيي الفركج عمى التكثب كفيو: اآلباء الستبياـ: األكالد عف التعيد كانقطاع الفراش، كتمطيخ

، كما يجرم في العالـ الغربي، الذيف تغمب عمييـ البيمية في كالتقاتؿ الفساد مجمبة كىي[ كالتغمب]

                                                             
 .124/ 1الكجيز في أصكؿ الفقو اإلسبلمي،  الزحيمي،   (.1)
 .1/125الزحيمي،   ـ. ف،   (.2)
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المكاليد يممؤكف حاكيات اإلكراه، ك العبلقات الجنسية دكف ضكابط، سكل ضابط كاحد كىك الرضى كعدـ 
 الغير، حؽ عمى التعدم مف بالمنع ذلؾ عرؼ مبلكيا؛ عمى بالحفظ مقصكدة كاألمكاؿالنفايات، 
يجاب  .(1)" بالقطع السارؽ كمعاقبة الضماف، كا 

كيثبت مما سبؽ مف شكاىد مف أقكاؿ أىؿ العمـ، أف حفظ النفس يأتي في المرتبة الثانية بعد حفظ     
 جخ مح جح مج حج مث هت ُّٱتعالى: الديف، كيضحى بالنفس في سبيؿ حفظ الديف، لقكلو 

 جغ مع جع مظ حط مضخض  حض جض مص خص حص مسخس حس جس  مخ

 جم هل مل خلحل جل مك لك  خك حكجك مق حق مف خف حفجف  مغ

 . (2) َّ  خم حم
 .حفظ العقلثالثًا: 

، فبدكف الحياة ال كجكد لو، كبعد المستمزمات ىالعقؿ يأتي بعد حياة النفس فيك أكؿ المطمكبات كأكل  
بدء الحياة يحؿ في أكؿ مستمزماتيا، لككنو مناط التكميؼ، كآلة االختيار بيف البدائؿ، ألف كجكد العقؿ 

لمعقؿ مف مكانة في التكميؼ، يمـز مف كجكده كجكد التكميؼ، كيمـز مف عدمو عدـ التكميؼ، كلما 
كجؿ جعمتو أحكاـ الشريعة مف الضركرات الخمس الكاجب حفظيا كال بد، فحـر اهلل  كالتزاـ أمر اهلل عز

كؿ ما مف شأنو تعطيؿ كظيفتو، مف المسكرات كالمخدرات ككؿ ما تحققت فيو عمة اإلسكار  -تعالى–
ب أك البعيد، كي يقكـ بدكره المناط بو كىك معرفة كتغييب العقؿ مف أشياءو قد تستجد في المستقبؿ القري

 زت رت يب  ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ  ُّٱٱ عزكجؿاهلل تعالى كعبادتو، لقكلو 
 . (3) َّ يث  ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت

 كقد اختيًمؼ في مكانتو مف باقي الضركرات بيف ميقدّْـو لو كمؤخر، كأقتصر عمى ما قاؿ صاحب   
 الديف حفظ ىي التي الخمس الضركريات كترجح"....  الحاجب ابف مختصر شرح كالنقكد الردكدكتاب 
 .غيرىا عمى كالماؿ كالعقؿ كالنسب كالنفس

 محؿ في كقع ما عمى كيرجح التحسيف محؿ في كقع ما عمى الحاجة محؿ في كقع ما كيرجح  
ف الحاجة محؿ في كقع ما عمى الضركرية الخمسة مف التكممة  مف كيرجح، الجاه أصكؿ مف كاف كا 

                                                             
 .160 ، شفاء الغميؿ في بياف الشبو كالمخيؿ كمسالؾ التعميؿ  الغزالي، (.1)
 .9/111 ، سكرة التكبة (.2)
 (.58-56/)51 ، سكرة الذاريات (.3)
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 كقيؿ، األخركية السعادة أعني أكمؿ ثمرتيا ألف الباقية األربعة عمى الدينية الضركرية الخمسة أقساـ
 .أرجح بحاجتيـ العبادة حؽ ألف بالعكس

 العقؿ عمى يرجح النسب ثـ، النفس حفظ ألجؿ الباقية ألف الباقية الثبلثة عمى النفس مصمحة كترجح  
، (1) "التكميؼ مبلؾ لككنو الماؿ عمى يرجح العقؿ ثـ، العقؿ حفظ مف النفس ببقاء تعمقا أشد حفظو ألف

لذا حفظت الشريعة الغراء العقؿ كجعمت حفظو مف الضركرات الخمس، كشرع اهلل األحكاـ لمحفاظ 
ًفظى  فىًإفَّ عمييا، "...  ٍمسىةً  اٍلمىقىاًصدً  ىىًذهً  حى كًريَّاتً  ًمفى  اٍلخى ري  .اٍلمينىاسىبىاًت  مىرىاًتبً  أىٍعمىى كىًىيى  الضَّ

ٍصري      ٍمسىةً  ىىًذهً  ًفي كىاٍلحى ا اأٍلىٍنكىاعً  اٍلخى دو  ًباٍنًتفىاءً  كىاٍلًعٍمـً  اٍلكىاًقعً  ًإلىى نىظىرنا كىافى  ًإنَّمى كًرمٍّ  مىٍقصى ري اًرجو  ضى  خى
ٍنيىا  .اٍلعىادىةً  ًفي عى
، اٍلكىاًفرً  قىٍتؿً  فىًبشىٍرعً : الدّْيفً  ًحٍفظي  أىمَّا  .اٍلًبدىعً  ًإلىى الدَّاًعي كىعيقيكبىةً  اٍلميًضؿّْ
اصً  فىًبشىٍرعً : النُّفيكسً  ًحٍفظي  كىأىمَّا  .اٍلًقصى
دّْ  فىًبشىٍرعً : اٍلعيقيكؿً  ًحٍفظي  كىأىمَّا مىى اٍلحى  .اٍلميٍسًكرً  شيٍربً  عى
عىاشي  ًبيىا الًَّتي اأٍلىٍمكىاؿً  ًحٍفظي  كىأىمَّا ٍمؽً  مى كىاًجرً  فىًبشىٍرعً : اٍلخى اًب  الزَّ ا. كىالسُّرَّاؽً  ًلٍمغيصَّ  فىييكى  أىٍصبلن  يىكيفٍ  لىـٍ  ًإفٍ  كىأىمَّ
كدً  اٍلميكىمّْؿي  التَّاًبعي  كًرمّْ  ًلٍممىٍقصي ري  .الضَّ
ذىًلؾى    بىالىغىةً  كى ًثيرً  ًإلىى الدَّاًعي اٍلميٍسًكرً  ًمفى  اٍلقىًميؿً  شيٍرًب  ًبتىٍحًريـً  اٍلعىٍقؿً  ًحٍفظً  ًفي كىاٍلمي فٍ  اٍلكى  يىكيفٍ  لىـٍ  كىاً 

كدً  أىٍصؿى  فىًإفَّ  ميٍسًكرنا، اًصؿه  اٍلعىٍقؿً  ًحٍفظً  ًمفٍ  اٍلمىٍقصي نَّمىا قىًميًمًو، ًبتىٍحًريـً  الى  اٍلميٍسًكرً  شيٍرًب  ًبتىٍحًريـً  حى ـي  كىاً  رَّ  ييحى
 .(2)" كىالتٍَّتًميـً  ًلمتٍَّكًميؿً  اٍلقىًميؿي 
دّْ  ًبشىٍرًعيَّةً : اٍلعىٍقؿً  ًحٍفظي كقاؿ اإلماـ الزركشي"....      مىى اٍلحى ـي  ىيكى  اٍلعىٍقؿى  فىًإفَّ  اٍلميٍسًكًر، شيٍرًب  عى  كيؿّْ  ًقكىا
ةه، ًبوً  تىتىعىمَّؽي  ًفٍعؿو  ٍصمىحى ليوي  مى دٍّ  فىاٍخًتبلى ٍفسىدىةو  إلىى ميؤى ا ىىذىا. عيٍظمىى مى مىٍيوً  أىٍطبىؽى  مى كًليُّكفى  عى  . (3)".اأٍليصي
نىٍحكىىا المسكرات فبتحريـ: اٍلعقؿ حفظ كىأماكقاؿ المرداكم"...    كى

  مل خل ُّٱٱ:تىعىالىى المَّوً  قىاؿى  (4)
 مهجه ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل
قىاؿى  ، (5) َّ حي جي يه ىه  . (6).(حرىاـ ميسكر كؿ ):  النًَّبي كى

                                                             
 .2/764 ، الردكد كالنقكد شرح مختصر ابف الحاجب ، العمرم(.1)
 .274/ 3 ، اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ لآلمدم ، اآلمدم(.2)
 .266/ 7البحر المحيط في أصكؿ الفقو  ، الزركشي (.3)
 .3381/ 7 ، التحبير شرح التحرير ، المرداكم (.4)
 .5/91 ، سكرة المائدة (.5)
 .2/1586، باب بياف أف كؿ مسكر خمر ككؿ خمر حراـ ، صحيح مسمـ ، مسمـ (.6)
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امؿ ىيكى  فىؤًلىنَّوي : اٍلعقؿ حفظ كىأما"...  :سالـ عطية كأختـ بقكؿ     أعز فىييكى  التٍَّكًميؼ كمناط التٍَّمًييز عى
سبب مناؿ مىٍيوً  اٍلحفاظ فىمىًزـى  التكريـ كى قد ًبوً  أنيط لما حفظا عى  اٍلعقؿ بىيف مناظرة األدباء بعض عقد كى
نعمتو اٍلعقؿ فضؿ ًفييىا ليٍظير كالحمـ  كؿ اهلل فىحـر النكاىي كتجتنب اأٍلىكىاًمر تتمثؿ فبالعقؿ :فىقىاؿى  كى
ف اٍلميسكر مف اٍلقىًميؿ كىحـر. ًباٍلجمدً  السكر حد كىجعؿ كمفتر ميسكر  ُّٱٱ:تىعىالىى اهلل  فىقىاؿى .. يسكر لـ كىاً 
  َّ هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف

بىيف،  (1) اٍلميسكر مفاسد كى
 يم ىم مم خم حم جم يل ىل  مل خل ُّٱٱ:تىعىالىى بقكلو (2)

،فالسكر يذىب العقؿ  (3) َّ حي جي يه ىه مهجه ين ىن من خن حن  جن
، كالقتؿ كسفؾ كبفقداف  العقؿ ينفمت عقاؿ الضبط لمسمكؾ فتقع الدكاىي كالككارث، كالزنا بالمحاـر

 الدماء كالتسبب بحكادث الطرؽ الكاريثية كغيرىا مف تكقيع عقكد كنقض عيكد.
 
 

 رابعًا: حفظ النسل.

كطيارة ، بمعنى أف يحافظ عمى نقاء رؽ أك النسًب أك العً  رضً حفظ العً  ىك لنسؿاراد بحفظ الم    
الفركج، لئبل تختمط األنساب، فيينسب الكليد لغير أبيو الحقيقي، أك ما ييعَّبر عنو باألب )البيكلكجي( أك 
يفقد أبكتو أك أمكمتو برفض أحد الكالديف لبنكتو، كما يجرم في أعراؼ كعادات المجتمعات الغربية 

لمكليد معاناة نفسية ال نياية ليا إال  كاألمـ الكافرة ، كالفسقة مف ىذه األمة بسبب السفاح، مما يسبب
بالمكت، أك يحـر أحد األبكيف مف أمكمة أك أبكة لطالما تشكَّؼ إلييا كانتظرىا بفارغ صبرو كانتظار، كما 
يجرم في بعض األحياف مف تبديؿو لممكاليد أك سرقتيـ في بعض دكر الكضع كأقساـ الكالدة، أك إلقائو 

 الطرقات. في حاكيات القمامة كعمى جنبات

كألجؿ ما سبؽ مف حاالت، تذىب بالمب كتجعؿ الحميـ حيراف مف ًعظـً بشاعتيا، حرص اإلسبلـ    
أشد الحرص عمى تشديد العقكبات عمى منتيؾ ىذه الحرمات، فرتب حد القذؼ، كرتب حد المبلعنة، 

لغمظة كالقسكة عمى كرتب حد الزنا مفصبلن الجمد مائة جمدة كالتشيير لمبكر كالرجـ لمثيب ، مع طمب ا
 منتيؾ ىذه الحدكد.

                                                             
 .5/90 ، سكرة المائدة (.1)
 .24 ، محاسف الشريعة كمساكمء القكانيف الكضعية ، سالـعطية  (.2)
 .5/91 ، سكرة المائدة (.3)
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نىى ًبتىٍحًريـً : النٍَّسؿً  ًحٍفظي "....  -رحمو اهلل تعالى –يقكؿ الزركشي       ابً  الزّْ يجى مىٍيًو، اٍلعيقيكبىةً  كىاً   فىًإفَّ  عى
رً  إلىى دىاًعيىةه  اأٍلىٍسبىابى  دً  التَّنىاصي فً  كىالتَّعىاضي  .(1)" .عىادىةن  ًبوً  إالَّ  اٍلعىٍيشي  يىتىأىتَّى الى  الًَّذم كىالتَّعىاكي
كيبيف ابف اليماـ مسألة قد ال يفيميا البعض، مف أف الحرص عمي النفس يقتضي أخذ ماؿ االبف      

دكف مقابؿ ككف الكلد صنك أبيو، فبقكؿ قائؿ أف الجارية)األمة( ىي مف ضمف ماؿ االبف فيحؽ لو 
كىٍجييوي  قىٍكليوي )"....التسرم بيا!! يىةى  ًلؤٍلىًب  أىفَّ ) اٍلمىٍجميكعً  ىىذىا كىٍجوي  أىمٍ ( كى اؿً  تىمىمُّؾً  ًكالى ةً  اٍبًنوً  مى اجى  إلىى ًلٍمحى

ا( نىٍفًسوً  إٍبقىاءً  ٍكفً  إلىى فىكىذىا سىنىٍذكيري  ًلمى ٍزؤيهي  ىيكى  إذٍ  كىنىٍفًسوً  أًلىنَّوي  نىٍسًمًو؛ صى ةى  لىًكفَّ  جي اجى  النٍَّفسً  إٍبقىاءً  إلىى اٍلحى
ـى  يىتىمىمَّؾي  فىًمذىا) النٍَّسؿً  ًحٍفظً  إلىى ٍنيىامً  أىشىدُّ  اًريىةي  ًقيمىةو  ًبغىٍيرً  الطَّعىا يىًحؿُّ ( اٍلًقيمىةي  كىاٍلجى ـي  لىوي  كى ةً  ًعٍندى  الطَّعىا اجى  اٍلحى
ٍطءي  لىوي  يىًحؿُّ  كىالى  إلىٍيوً  اًريىةً  كى ةً  ًعٍندى  اٍبًنوً  جى اجى ا إالَّ  اأٍلىًئمَّةً  ًعٍندى  كىذىا إلىٍيًو، اٍلحى اًلؾً  عىفٍ  نيًقؿى  مى  كىاٍبفً  أىنىسو  ٍبفً  مى
ييٍجبىري  لىٍيمىى، أىًبي مىى ااًلٍبفي  كى ٍنفىاؽً  عى مىٍيوً  اإلًٍ اًريىةً  دىٍفعً  ديكفى  عى  .(2)..."  *ًلمتَّسىرّْم، إلىٍيوً  اٍلجى

اكقد نص ابف النجار عمى حفظ النسؿ كما ترتب عميو مف كجكب حد، فقاؿ "...        ًحٍفظي  كىأىمَّ
كًب : النٍَّسؿً  دّْ  فىًبكيجي قىدٍ ، ( 3) َّمه جه ين ىن من خن حن جن ُّٱ تىعىالىى المَّوي  قىاؿى . الزَّاًني حى مىدى  كى  جى
ـى    النًَّبيٌ   .(4).كىرىجى
 عند فإنو".....  كأجد الريسكني يشدد عمى حفظ النسؿ، حيث يقدمو عمى حفظ العقؿ، فيقكؿ:  

 تقديـ في الشأف ىك كما العقؿ، حفظ عمى النسؿ حفظ تقديـ اختار بينيا، الترجيح في القكؿ تفصيؿ
 حفظ يقع فبحفظيما. كالنسؿ النفس لحفظ فرع ىك إنما العقؿ حفظ ألف. العقؿ حفظ عمى النفس حفظ

ا العقؿ يفكت كبفكاتيما العقؿ،  ىك يتصكر ال بؿ كالنسؿ، النفس حفظ يتضمف فبل العقؿ حفظ أما. أيضن
 .حفظيما بدكف نفسو

 فما: "ذلؾ في قالو كمما النفس، حفظ عمى الديف حفظ تقديـ عف الدفاع في اهلل رحمو أطاؿ كقد    
 جكار في األبدية السعادة نيؿ مف كثمرتو مقصكده إلى نظرا أكلى، يككف الديف أصؿ حفظ مقصكده

 ما عمى أجمو، مف مقصكدنا كاف فإنما. كغيرىا كالماؿ كالعقؿ األنفس حفظ مف سكاه كما ،العالميف رب

                                                             
 .266/ 7البحر المحيط في أصكؿ الفقو  ، الزركشي (.1)
 .407/ 3 ، فتح القدير لمكماؿ ابف اليماـ ، ابف اليماـ (.2)

 .إعداد األمة أف تككف مكطكءة ببل عزؿ * التسرم ىك:
 .24/2 ، سكرة النكر (.3)
 .162 -161/ 4مختصر التحرير شرح الكككب المنير  ، ابف النجار  (.4)
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 حفظ بتقديـ القكؿ احتماؿ عمى بتفصيؿ رد ثـ (1) َّ يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ  ُّٱٱ:تعالى قاؿ
 .(2)".ذلؾ عمى بو يستدؿ أف يمكف ما كأبطؿ الديف، حفظ عمى النفس
ابً  الزّْنىا، ًبتىٍحًريـً  النٍَّسؿً  ًحٍفظي كقد نص الشككاني ايضان عمى حفظ النسؿ فقاؿ: "..    يجى  عميو العقكبة كىاً 

 .(3)" .بالحد

كىنا ال يسع أحدان أف ال يسمـ بضركرة حفظ النسؿ بعد كؿ ما سبؽ كمر مف نصكص، رغـ أف     
 تبر حفظ النسؿ مف الضركرات الخمس.البعض مف أىؿ العمـ لـ يع

 .(4).الحاجي قبيؿ مف أنو كالصكاب. بصحيح فميس الضركرم في الًعرض حفظ كأما"........

أف ىذا الرأم ال يثبت أماـ ما ترتب عمى حفظ النسؿ مف عقكباتو مذىمة،  -كبكؿ تكاضع -كفي نظرم
فكيؼ بعد  -نسأؿ اهلل العافية -ككعيد شديد كتشييرو أماـ جمعو مف المؤمنيف، كذىاب ماء كجوو لمقترفيو

 كؿ ىذا ال يرقى حفظ النسؿ إلى الضركرات؟!

 خامسًا: حفظ المال.

ىك قيكاـ الحياة كعصبيا، كشقيؽ الركح، كحفظو حفظ ليا، كاالعتداء عميو اعتداء عمييا،  فالماؿ   
كلما لمماؿ مف ضركرة كأىمية حجرت الشريعة اإلسبلمية عمى مالكو التصرؼ فيو إذا كاف سفييان، 

 مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ  مح جح مج حج مث هت مت خت ُّٱٱلقكؿ اهلل تعالى:
لبذؿ النفس في سبيؿ الحفاظ عميو مف السمب كاالغتصاب لما جاء في  ، كقد كجينا النبي  (5) َّ

ٍيرىةى، أىًبي عىفٍ الحديث الشريؼ  اءى  ":قىاؿى  ىيرى مَّى اهللً  رىسيكؿً  ًإلىى رىجيؿه  جى مىٍيوً  اهللي  صى ، عى ـى مَّ سى  رىسيكؿى  يىا: فىقىاؿى  كى
اءى  ًإفٍ  أىرىأىٍيتى  اهلًل، ؿه  جى  «قىاًتٍموي : »قىاؿى  قىاتىمىًني؟ ًإفٍ  أىرىأىٍيتى : قىاؿى  «مىالىؾى  تيٍعًطوً  فىبلى : »قىاؿى  مىاًلي؟ أىٍخذى  ييًريدي  رىجي
 .(6)«النَّارً  ًفي ىيكى : »قىاؿى  قىتىٍمتيوي؟ ًإفٍ  أىرىأىٍيتى : قىاؿى  ،«شىًييده  فىأىٍنتى : »قىاؿى  قىتىمىًني؟ ًإفٍ  أىرىأىٍيتى : قىاؿى 

                                                             
 .51/56، سكرة الذاريات (.1)
 .43 ، نظرية المقاصد عند اإلماـ الشاطبي ، الريسكني (.2)
 .129/ 2إرشاد الفحكؿ إلى تحقيؽ الحؽ مف عمـ األصكؿ  ، الشككاني (.3)
 .240/ 3 ، مقاصد الشريعة اإلسبلمية ، ابف عاشكر (.4)
 .4/5 ، سكرة النساء (.5)
 .(124/ 1باب التدليؿ عمى أف مف قصد أخذ ماؿ ) ، صحيح مسمـ ، مسمـ (.6)
  الفقياء لغة معجـ .مالو أك عرضو أك نفسو يريد غيره عمى عاديا سطا مف .كثب ، صاؿ مف فاعؿ اسـ: الصائؿ*
 (269: ص)
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كىنا يظير إشكاؿ ال بد مف حؿ ليغزه، فالقارئ ليذا النص النبكم الشريؼ يبدك لو ألكؿ كىمة بأف    
المبذكؿ ىك) النفس( في سبيؿ اإلبقاء كالحفاظ عمى المبذكؿ ألجمو كىك)الماؿ( ، فيؿ ييفيـ مف ىذا 

 تقديـ حفظ الماؿ عمى حفظ النفس؟! كالجكاب: ال قطعان كال بد.

ىنا مف أجؿ الذكد عف حمى الذات )النفس( كدفعه لمصائؿ *، بدليؿ إنفاؽ الماؿ مف فبذؿ النفس     
أجؿ تحقيؽ أدني متطمبات النفس مف الضركرات، أك الكماليات، أك التحسينات، فالماؿ ييقدـ عمى 
مذبح أم متطمبو لمنفس، كتفادل النفكس بالماؿ، كقد يبمغ األمر إلى االفتداء بكؿ ما يممؾ كيحكز مف 

عف نبي اهلل يحيى بف زكريا عمييما   النبي عفركة قمت أـ كثرت، لما ركل اإلماـ الترمذم بسنده  ث
دىقىةً  كىآميريكيـٍ الصبلة السبلـ).... ، أىسىرىهي  رىجيؿو  كىمىثىؿً  ذىًلؾى  مىثىؿى  فىًإفَّ  ًبالصَّ قىدَّميكهي  عينيًقوً  ًإلىى يىدىهي  فىأىٍكثىقيكا العىديكُّ  كى

ـٍ  أىٍفًديوً  أىنىا: فىقىاؿى  عينيقىوي، ًليىٍضًربيكا ، نىٍفسىوي  فىفىدىل كىالكىًثيًر، ًبالقىًميؿً  ًمٍنكي ، ىذا في الدنيا، أما في ( 1)..( ًمٍنييـٍ
 خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل ملخلُّٱٱاآلخرة فحسبنا دليبلن قكؿ اهلل تعالى:

في ثبكتيا . كبيذه األدلة القطعية  (2)  َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذيي ىي مي خي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن من
ف بيًذلت النفس فداءن لمحفاظ عميو، فاىـ ذالؾ أخي  كداللتيا، نثبت أف النفس مقدمة عمى الماؿ، كا 

 القارئ تنجك مف شرؾ ىذا اإلشكاؿ.
 كقد نص معظـ الفقياء عمى ضركرة حفظ الماؿ ما يأتي:

 اإلتبلؼ عف باإلمساؾ كذلؾ. فيو اإلسبلـ بآداب التأدب فطريقو الماؿ حفظ كأما"... : ابف عاشكرقاؿ
 .عكض بدكف التمؼ مف المعتبرة الماؿ أجزاء كحفظ شرعان، عنو المنيي

 إلى مالكيا يد مف الخركج مف األمكاؿ حفظ كال االعتبار، مف األعكاض بعض إلغاء ىذا مف يككف كال
 الفردية األمكاؿ كحفظ. الضركرم مف ال الحاجي مف تمؾ فإف. رضا بدكف األمة أيدم مف أخرل يد

 .(3)" ... األمة ماؿ حفظ إلى يؤكؿ
 السارؽ يد يقطع لـ "... عمر أفاستدؿ الزركشي عمى أف حفظ الحياة مقدـ عمى حفظ الماؿ ب كقد
 مع الماؿ، حفظ عمى مقدـ الحياة كحفظ الحياة، لحفظ كانت السرقة ىذه أف رأل ألنو المجاعة، زمف
 .(4)" .السارؽ يد بقطع األمر في صريحة السرقة آية أف

                                                             
،  بترقيـ 363/ 6، ) كصححو األلباني(  149/ 5)، باب ما جاء في مثؿ الصبلة كالصياـ كالصدقة ،  الترمذم (.1)

 الشاممة آليا(.
 .15-70/11، سكرة المعارج (.2)
 .140/ 2 ، مقاصد الشريعة اإلسبلمية ، ابف عاشكر (.3)
 .39/ 3 ، تشنيؼ المسامع بجمع الجكامع ، لزركشيا (.4)
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اًؿ، ًحٍفظي  كىأىمَّاكنص أبك القاسـ األصفياني عمى حفظ الماؿ فقاؿ : "..  اًصؿه  فىييكى  اٍلمى دّْ  ًبشىٍرعً  حى  حى
اًربً  كىعيقيكبىةً  السَّاًرؽً   .(1)" .كىاٍلغىاًصًب  اٍلميحى

اؿ حفظ كىأما"... : التحرير شرح التحبيركقاؿ صاحب       كتضميف كتضمينو السَّاًرؽ فبقطع المى
نىٍحكه اٍلغىاًصب كى

 خي حي جي يه ىه مه  جه ين ىن ُّٱٱ:تىعىالىى المَّو قىاؿى  ،(2)

قىاؿى  ، (3)َّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىيمي مىٍيكيـ أىٍمكىالكيـ ًإف) : النًَّبي كى قىاؿى  ،(4) ( حرىاـ عى  زن ُّٱٱ:تىعىالىى اهلل كى
 .(5)  َّ ين  ىن نن من

اؿً  ًحٍفظي كنص الشككاني حفظ الماؿ فقاؿ: "....     ا: ًبأىٍمرىٍيفً  اٍلمى ديىيمى ابي : أىحى مىافً  ًإيجى مىى الضَّ  عى
اؿى  فىًإفَّ  اٍلميتىعىدّْم، ـي  اٍلمى ا اٍلعىٍيًش، ًقكىا ثىاًنيًيمى                                .(6) ًبالسًَّرقىةً  اٍلقىٍطعي : كى

 الكميات إحدل يعد الماؿ حفظ أف كالخبلصةكخمص الخادمي في منزلة حفظ الماؿ فقاؿ: :...       
 .(7)" كاألحكاـ األدلة مف كثرة تحصى ال طائفة أثبتتيا التي المعتبرة كالمقاصد الشرعية

كبيذا أراني قد استكفيت ذكر كتعداد كمراتب أنكاع المقاصد الشرعية الضركرية، أك ما يطمؽ عمييا) 
عظيـ اإلىتماـ كالتحرير في مؤلفاتيـ،  اهلل تعالىالضركرات الخمس(، كالتي أكالىا العمماء  رحميـ 

 لنخمص إلى ما يأتي مف نتائج:
 المقاصد الشرعية الضركرية تستغرؽ كؿ الضركرات لئلنساف. -1
مراتب المقاصد الشرعية مف حيث األىمية تبدأ باألىـ فالميـ، فحفظ الديف أكالن ، كمف ثـ حفظ  -2

 الماؿ. النفس، كيميو حفظ العقؿ، كبعده حفظ النسؿ، كآخرىا حفظ
نما لمذكد عف حمى الذات. -3  حفظ الماؿ ييفدل بالنفس ال لذاتو كا 
 اعتبار ابف عاشكر لمقصد حفظ الماؿ عمى أنو مف الحاجيات، لـ يثبت أماـ األدلة.   -4

                                                             
 .119/ 3 ، بياف المختصر شرح مختصر ابف الحاجب ، األصفيانيأبك القاسـ  (.1)
 .3381/ 7 ،التحبير شرح التحرير ، المرداكم (.2)
 .5/38 ، سكرة المائدة (.3)
( كعمؽ عميو شعيب األرنؤكط كقاإلسناده صحيح عمى شرط 477/ 3مسند أحمد ط الرسالة ) ، ركاه أحمد كغيره (.4)

 ، عف ابف نمير 15/60كباقي رجالو ثقات مف رجاؿ الشيخيف.كأخرجو ابف أبي شيبة  ، عكرمة مف رجالو ، البخارم
 ، ( 394( ك )315كفي "خمؽ أفعاؿ العباد" ) ، ( 7079( ك )1739بيذا اإلسناد.كأخرجو البخارم في "صحيحو" )

 .حسن صحيحبو. قاؿ الترمذم:  ، ( مف طريقيف عف فضيؿ بف غزكاف2193كالترمذم )
 .2/188، سكرة البقرة (.5)
 .129/ 2 ، إرشاد الفحكؿ إلى تحقيؽ الحؽ مف عمـ األصكؿ ، الشككاني (.6)
 .176 ، عمـ المقاصد الشرعية، نكر الديف بف مختار الخادمي ، الخادمي (.7)
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 :المبحث الثالث: أىمية المقاصد الشرعية

تمثؿ الغايات مف التكاليؼ الشرعية، كبدكف اعتبارىا كاألخذ بيا  المقاصد الشرعيةمما ال ريب فيو أف   
تخيـ الظاىرية البحتة كالجمكد عمى نتائج األحكاـ التكميفية،  فتسمبيا ركحيا كبذلؾ تفقد الشريعة 
اإلسبلمية الغراء مركنتيا، كتعجز عف مكاكبة المستجدات في المسيرة الحياتية، كتفتح األبكاب عمى 

كؿ المستكردة التي تجني عمى األمة اإلسبلمية، كلتكضيح ذلؾ أضرب مثبلن في صدقة مصارعيا لمحم
 الفطر.

بإخرجيا قبؿ صبلة  فصدقة الفطر إغناءه لمفقير عف المسألة في يكـ العيد، بدليؿ تكجيو النبي  
 العيد، أليس كذلؾ؟

ٍنيي  المَّوي  رىًضيى  عيمىرى  اٍبفً  عىفً ، فقد جاء في صحيح البخارم    ا،عى مَّى المَّوً  رىسيكؿي  فىرىضى ): قىاؿى  مى  اهللي  صى
مىٍيوً  ـى  عى مَّ سى اعنا الًفٍطرً  زىكىاةى  كى ، ًمفٍ  صى ا أىكٍ  تىٍمرو اعن مىى شىًعيرو  ًمفٍ  صى ، العىٍبدً  عى  كىاأليٍنثىى، كىالذَّكىرً  كىالحيرّْ

ًغيرً  ًبيرً  كىالصَّ ، ًمفى  كىالكى دَّل أىفٍ  ًبيىا كىأىمىرى  الميٍسًمًميفى كجً  قىٍبؿى  تيؤى بلىةً  ًإلىى النَّاسً  خيري  .(1)(الصَّ

صاعان مكيبلن مف أصناؼ ذيكر منيا في الحديث التمر كالشعير كفي ركايات  كقد حددىا النبي    
أخرل ذكر األقط * كالزبيب، كبقي المجاؿ مفتكحان أماـ األصناؼ كذلؾ الختبلؼ المطعكمات في 

 األقطار.

كىنا تجد الكثير مف أىؿ الفضؿ كالعمـ مف ال يجيز إخراج القيمة ماالن ! كيحصرىا فيما ذكرت    
 بصدؽ نية كحسف قصد. اآلثار مف مطعكمات، ىمو دقة التآسي بعمؿ النبي 

لكف يا ترل ما حاؿ الفقير الذم تكاجد عنده القمح أك التمر أك الشعير، أك الزبيب أك األقط...الخ، 
 ماسةو لثكبو يكارم عكرتو؟!! كىك في حاجة

                                                             
 .(130/ 2)،  باب فرض صدقة الفطر،  صحيح البخارم ، البخارم (.1)

محمد طاىر بف عمي الصديقي  ، جماؿ الديف،  الصديقي ، مستحجر يطبخ بو* ]اقط[ فيو: "األقط" لبف مجفؼ يابس 
 .1/68، ىػ( مجمع بحار األنكار في غرائب التنزيؿ كلطائؼ األخبار986اليندم الفىتًَّني الكجراتي )المتكفى: 
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 فأمي األمريف يكافؽ المقاصد ، العيف أـ القيمة؟؟

كىذا مثاؿ في مسألة بسيطةو جدان فكيؼ بمشكبلت بؿ أقكؿ فكيؼ بالمعضبلت السياسية االقتصادية    
 التي يينتظري الجكاب الشافي فييا مف الفقياء؟

لتككف آلة ال بد منيا لمفقياء الستنباط األحكاـ ليذا كتب الكثير مف الفقياء في أىمية المقاصد    
 الشرعية مف أدلتيا التفصيمية أذكر منيـ ما تقكـ بو الحجة . 

كالذم يعزل إليو قصب السبؽ في إخراج ىذا العمـ الرفيع، فيك كما قاؿ اإلماـ الشاطبي أبدأ ب   
لصرؼ، ككالخميؿ بف أحمد فيو العمماء كاإلماـ الشافعي في أصكؿ الفقو، ككسيبكيو في النحك كا

 الفراىيدم في عمـ العركض.

 كابتدع النحك، عمـ سيبكيو ابتدع كما" المقاصد" العمـ ىذا مبتدع ىك الشاطبي أف عمى يتفقكا .."..
 . (1)"  العركض عمـ أحمد بف الخميؿ

 الشافعي كبيف المقاصد، عمـ ابتداعو في الشاطبي بيف الصعيدم المتعاؿ عبد الشيخ كيكازف .."..
 :فيقكؿ األصكؿ؛ عمـ ابتداعو في

 الحديث العصر ىذا سبؽ ألنو الشافعي؛ اإلماـ بعد الكبير الفضؿ ذلؾ لمشاطبي يككف بيذا"
 .(2)"  الشريعة بمقاصد باىتمامو كىذا القانكف، ركح أك الشريعة، ركح فيو يسمى ما بمراعاة

 رعاية مف -كغيرىا كجنايات كمعامبلت عبادات- الفقو أبكاب مف بابه  يخمك كالكقاؿ ايضان "...  
 ىذه تحقيؽ....لتحقيقيا إال األحكاـ تكضع لـ التي المقاصد، ىذه كتحقيؽ المصالح، ىذه

 ىك فييا؛ الشريعة مكارد استقراء مف كاستثمارىا تفاريعيا، كاستقصاء بسطيا، كتحرّْم المقاصد،
"  التفصيمية أدلتيا مف الشرعية األحكاـ استنباط يحاكؿ لمف منو بد ال ما كعمـ التشريع، سر معرفة

(3). 

 كأجمؿ أىمية المقاصد الشرعية في نقاط منيا:

                                                             
.(21المكافقات )مقدمة/  ، الشاطبي (.1)
 .(22)مقدمة/  ،ـ.ف. الشاطبي،  (.2)
 (.56)مقدمة/  ،ـ.ف. الشاطبي، (.3)
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 حد عمكـ المقاصد لممفتيف في مقصد عاـ يستغرؽ جميع مقاصدىـ.تكى  -1
 تيأسس المقاصد الشرعية الضركرية أساسان ثابتان لمقياس.  -2
ثؿ المقاصد الشرعية الضركرية عكنان لمعرفة العمة مف الحكـ الشرعي.  -3  تيمن
 تيبقي المقاصد الشرعية الضركرية الباب مفتكحان أماـ الفقياء إلنزاؿ الحكـ الشرعي عمى الكاقع. -4
 تيعطي المقاصد الشرعية الضركرية الشريعة اإلسبلمية مركنة لمكاكبة مسيرة الحياة.  -5
رعية الضركرية ينفي الجمكد كالظاىرية البحتة التي تجعؿ العمؿ اعتبار المقاصد الش  -6

 بالتكاليؼ الشرعية شكبلن ببل مضمكف، كجسدان ببل ركح.
تضع المقاصد الشرعية الضركرية سدٌا منيعان أماـ التفرد بتحديد المصمحة أك المقصد، فتحكؿ  -7

 دكف بناء األحكاـ عمى المصمحة الخاصة.

، قاصد الشرعية تنحصر فيما أكرت مف نقاط بؿ ىذا غيض مف فيضكال يعني أف أىمية الم   
 كرد منيا ما يقكـ بو الشاىد كيسمح بو المقاـ.أفالمتتبع ألقكاؿ العمماء يجد الكثير الكثير منيا، كس

 طرؽ آحاد في الشارع مقاصد كتحقيؽ الكقائع، عمى النصكصً  تنزيؿي  الفتكل مف اليدؼ"...
ا لمستفتيف، الشارع مقاصد عف الكشؼ  كفي المستفتيف، لجميع كاحدةن  الشارع مقاصد كانت كلىمَّ
 كاف الفتكل، كظركؼ المستفتي، لحالة يخضع المقاصد ىذه تحقيؽ مدل ككاف الظركؼ، مختمؼ

 ثىَـّ  كمف كالمشتركة، الثابتة المقاصد تمؾ يحقؽ بما فتكاه في يتصرؼ أف المفتي عمى البلـز مف
. الفتكل محؿ كالكاقعة المفتي كمبلبسات ظركؼ بتغير لتتغير الفتكل في المركنة مراعاة كجب

 الفتكل، ىك الظرؼ أك الشخص بتغير يتغير كالذم الناس، جميع بيف كمشترؾ ثابت فالمقصد
 .المقصد ذلؾ يحقؽ بما تغيرىا كيككف

 رجؿ جاء: "أنو ركم فقد تىٍكبىةه؟ ىؿ لمقاتؿ استفتاه الذم الرجؿ مع عباس ابف قصة ذلؾ أمثمة كمف
 لو قاؿ ذىب فمما: قاؿ النار إالَّ  ال،: قاؿ تكبة؟ متعمدنا مؤمننا قىتىؿ أىًلمىف: فقاؿ عباس، ابف إلى
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ٍقبيكلىةه؟ تىٍكبىةه  قىتىؿى  ًلمىف أفَّ  تفتينا كنت تيٍفتينا؟ كيٍنتى  أىكذا: جمساؤه  يريد مغضبنا، ألحسبو إني: قاؿ مى
 .(1)"كذلؾ فكجدكه أثره، في فبعثكا: قاؿ مؤمننا، يقتؿ أف

 إلى كردىـ الناس، نفكس تطيير ىك فييا كالترغيب التكبة عمى الحضّْ  مف الشارع قصد كاف فمما
 إلى بالتكبة التكسؿ يريد الرجؿ ذلؾ ككاف كالمعاصي، الذنكب مف كتنفيرىـ كالصكاب، الحؽ طريؽ
 ابف فأفتاه كجيو، في بابيا سىدٌ  في التكبة مف المقصد تحقيؽ كاف منيا، الشارع قصد ما نقيض
 .الصكاب طريؽ إلى كيردُّه عميو، اإلقداـ يريد عٌما يردعو ذلؾ لعؿٌ  لو، تكبة ال بأف عباس

ذٌ  الشرعية األحكاـ عمؿ استنباط في المقاصد معرفة إلى الحاجةككذلؾ      ذلؾ :لمقياس أساسنا ًلتيتَّخى
، ضابطة عادة تككف الشرعية العمؿ أف  عكننا المقاصد معرفة فيككف المقاصد، مف ىي التي لًحكىـو

ثباتيا العمؿ تحديد عمى  انضباطيا بشرط أك مطمقنا، بالًحٍكمة التعميؿ بجكاز القائميف رأم كعمى. كا 
 .(2)"  ..المقاصد عف الكشؼ يككف

 باسمو، كيتكمـ غيره، عف ينكب ألف صاحبيا تؤىؿ التي الحقيقية فالصفةقاؿ الريسكني"...     
. مساعدة فأمكر ذلؾ عدا ما كأما. التفصيؿ كعمى الجممة عمى بمقاصده خبيرنا عارفنا يككف أف ىي

 العمـ تماـ عالمنا -يككف ما أكؿ - يككف كأف بد ال الشارع، باسـ كيفتي يحكـ الذم فالمجتيد،
 كيحكـ فييا يجتيد التي المسألة في -مقاصده أك- بمقصده عالمنا يككف كأف العامة، بمقاصده
 .عمييا

 عف عبارة تبؽ فمـ. المنازؿ أعمى إلى االجتياد، في المقاصد بمنزلة إسحاؽ أبك ارتفع كىكذا     
 في المطمكبة الشركط مف طكيمة الئحة أكاخر في -تقاؿ ال أك- تقاؿ غامضة، عابرة كممات

 كىك- دراز الشيخ رأينا حتى العابر، القارم عف فضبلن  الدارس، إلييا يمتفت يكاد ال المجتيد،
 .كنفاىا عنيا غفؿ قد -المتمرس األصكلي

                                                             
)الككيت:  ، تحقيؽ محمد عبد السبلـ محمد ، أخرجو أبك جعفر النحاس عف سعد بف عبيدة: الناسخ كالمنسكخ (.1)

كأخرجو ابف أبي شيبة في الديات  ، . إسناده صحيح349ص  ، ـ( 1988ىػ /  1408 ، 1ط  ، مكتبة الفبلح
 مف ضمف اإلقتباس فمييعمـ ذلؾ. : ىذا التخريجتنويو .362/ 9مف قاؿ لمقائؿ تكبة 

 .48-47 ، طرؽ الكشؼ عف مقاصد الشارع ، جغيـ(.2)
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 عدة، مناسبات في لممجتيد كضركرتيا المقاصد أىمية كترسيخ تأكيد عمى الشاطبي عمؿ كقد    
ف المجتيد، العالـ أف عمى نبو إنو حتى. شتى كبأساليب ا كاف كا   غفؿ إذا فإنو بالمقاصد، عالمن

 في الشرع مقاصد اعتبار عف الغفمة عند تككف ما أكثر العالـ فزلة: "قاؿ. اجتياده في زؿ عنيا
ذا.  (1)"فيو اجتيد الذم المعنى ذلؾ  بمف بالؾ فما الشرع، بمقاصد الخبير المجتيد شأف ىذا كاف كا 

 كضع كشريعتو، الديف فيـ في المنحرفيف عمى حمؿ كمما تجده كليذا! المرتبة ىذه عف قصركا
 .األقؿ عمى األسباب أحد أك السبب، أنو عمى نص أك الشريعة، بمقاصد الجيؿ، عمى إصبعو

 كشريعتو، أحكامو عمى فيتجرءكف الديف، في لبلجتياد أىبلن  أنفسيـ يركف ناس ىؤالء فمف     
 ببادئ لو ظير ما إلى منيا يصير حتى. كمياتيا ىدـ في جزئياتيا ببعض آخذنا" أحدىـ لتجد حتى
 بمقاصد الجيؿ: ىذا عمى كيعيف إلييا، االفتقار رجكع راجع كال بمعانييا إحاطة غير مف رأيو،

 .(2)" .المكافقات االجتياد مرتبة بمكغ كتكىـ الشريعة،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .4/170، المكافقات ، الشاطبي (.1)
 .331 ، نظرية المقاصد عند اإلماـ الشاطبي ، الريسكني(.2)
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 الضرورية: المبحث الرابع: آثار المقاصد الشرعية

 شرعية الضرورية في مرونة الشريعة:أواًل: أثر المقاصد ال

لتحقيؽ مصالح العباد في الداريف، في األكلى مف المعمكـ بالضركرة أف الشرائع اإلليية جاءت      
 ىل مل خل ُّٱٱ:كاآلخرة، فمف التزميا سىًعد كأفمح، كمف اعرض عنيا شقي كىمؾ، كما قاؿ اهلل تعالى

 جس ُّٱ :، كقاؿ اهلل تعالى (1)َّ ىه مه جه ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جميل

 حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع  مظ حط مض خض حضجض مص خص حصمس  خس حس

 . (2)َّ جم هل  مل خل حل جل مك لك خك حك  جك مق
كبما أف الحياة تسير كفؽ قانكف التجدُّد) التطكر( فما لـ يكف باألمس كاف اليكـ، كما يككف في الغد    

 ليس لو في اليكـ كجكد، فكؿ يكـ يأتي يككف جديدان في كؿ ما فيو، ككؿ جديدو يحتاجي حكمان شرعيان.

فعمى سبيؿ المثاؿ لـ يكف في األزمنة الماضية طائرات سفر، لذا لـ يكف ألحكاـ الصبلة في الطائرة    
كجكد، أما في الحاضر أصبح الكثيركف يقضكف أزمانان في الجك فبل بد مف كجكد أحكامان تنظـ سيرىـ 

ال فسيتكقؼ كفؽ اليدم اإلليي الذم يتجمى لمفقيو أك المفتي بمعرفة المقاصد الضركرية مف  التشريع، كا 
الحكـ الشرعي عمى ما كاف عميو الحاؿ قبؿ كؿ المستجدات، التي تتكاكب عمينا في كؿ يكـ كلحظة، 
كىنا يخيـ العجز، كيحؿ الجمكد، كيسكد التقميد، كىذا ما جرل مع أىؿ الكتاب السابقيف الذيف كقفت 

ه المعابد، فكاف اإلعراض عنيا شرائعيـ كاقتصرت عمى طقكس داخؿ معابدىـ لـ تتعدل لخارج ىذ
 بحجة عدـ مكاكبتيا مسيرة الحياة، كتجد الكؿ يغرد كراء حادم لركب ، دكف فقو منو لما يقكؿ كيردد.

اءى  اٍلعىًظيـ شرعنا فىًإف"     سردابيا، ًفي كمنحبسان  تحتيىا يرزح كىافى  الًَّتي األغبلؿ مف اٍلعقؿ لتحرير جى
 ىم ُّٱٱ:تىعىالىى اهلل قىاؿى  لىيما قياده كىأسمـ عقمو عطؿ مف كؿ عمى فشنع ػ كالتقميد الجمكد ػ حطمو قيد كىأكؿ
 َّ ٍّ ٌّٰى ٰر ٰذ يي ىي ميخي  حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن  يم

ُّ ِّ  َّ (3). 

                                                             
 .39-38/ 2، سكرة البقرة (.1)
 .124-123/ 20 ، سكرة طو (.2)
 .179/ 7 ، سكرة األعراؼ (.3)
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ربت اآٍليىات كفيصمت اٍلقيٍرآف أنزؿ كىىؿ ، كيستعممكا النَّاس ليتفكر ًإالَّ  اأٍلىٍمثىاؿ كضي ـٍ : تىعىالىىاهلل  قىاؿى  عيقيكلي

    .                (1) َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي ُّٱ

قىاؿى   . (2)  َّ خم  حم جم هل مل خل حل جل مك ُّٱاهلل تعالى:  كى
ٍنسىاف يٍمنىع الًَّذم التٍَّقًميد عمى كشنع     قد كفكره فيمو كيعطؿ اٍلحؽ قبيكؿ مف اإلًٍ  أعظـ مف ذىًلؾ كىافى  كى

 جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ اهلل تعالى:،  قاؿ (3)كعنادىـ اٍلكفَّار ضبلؿ أىسبىاب

 .(4) َّ  حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن  حن
 رحمو اهلل في ذـ التقميد: -يقكؿ اإلماـ ابف القيـ

 ".يقمد إنساف كبيف تنقاد، بييمة بيف فرؽ ال" 

 الذم مثؿ: "الشافعي فقاؿ حجة، بغير أقكاليـ أخذ مف كذمكا تقميدىـ، عف األربعة األئمة نيى كقد
 ذكره" يدرم ال كىك تمدغو، أفعى كفيو حطب حزمة يحمؿ ليؿ حاطب كمثؿ حجة، ببل العمـ يطمب
 .البييقي

 ".قمناه أيف مف يعمـ حتى بقكلنا يقكؿ أف ألحدو  يحؿ ال: "يكسؼ كأبك حنيفة أبك كقاؿ

ا التقميد إلشكالية طرحو في القيـ ابف اإلماـ سمؾ كىكذا       ىي، كما المعطيات قدـ إذ عممينا، منيجن
 ثـ تجرد، مف الرأم في كاستقبلؿ شمكلية بثقافة المزكد الحقيقي، العالـ عميو يككف أف يجب بما متحمينا
ا حدة، عمى كاحدة كؿ ناقش  الجمكد ببطبلف كالتسميـ نظره، بكجية االقتناع إلى محاكريو مستدرجن

 ليا ليس( مسندة خشبنا) يصكرىـ حيث حجج، مف بو يأتكف فيما المقمديف بتناقض بؿ الفكرم،
 تدرم ال حيث مف تتجرأ بؿ السيؿ، النيج كتسمؾ األفكار، تجتر لغيرىا، ظبلؿ ىي بؿ شخصية،
 عميو تنازع ما برد أمر فالمَّو أئمتيـ، كأحكاؿ أصحابو كىدم   رسكلو كأمر المَّو أمر فتخالؼ

لى إليو المسممكف :   الكريـ الرسكؿ عف كرد كقد. قمَّدناه مف إلى نردُّه إنما: قالكا كالمقمدكف رسكلو، كا 

                                                             
 .16/44 ، سكرة النحؿ (.1)
 . 219/ 2 ، سكرة البقرة (.2)
 .71 ، سبع مسائؿ في عمـ الخبلؼ ، القارم (.3)
 .43/23 ، سكرة الزخرؼ (.4)
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..  سبيميـ سمكؾ مف كتحذير لممختمفيف، ذـ كىك (1)"(كثيرنا اختبلفنا فسيرل بعدم منكـ يعش مف فإنو)"
نما  .(2) "شيعنا أىمو كصيركا الديف فرقكا الذيف كىـ كأىمو؛ التقميد بسبب أمره كتفاقـ االختبلؼ كثر كا 

 يقكؿ السفياني:

ىماؿ المعاني اتباع في اإًلغراؽ أك األلفاظ، خصكصيات عمى الجمكد خطكرة تأتي ىنا كمف"...   كا 
 إعماؿ في كالعدؿ الكسط تمثؿ ألنيا كالشاطبي القيـ ابف طريقة قررت كلذلؾ األلفاظ، خصكصيات

 .(3)"  – عمييـ اهلل رضكاف - الصحابة بو عمؿ كما الشرعي، القياس

 :كالمستجدات النكازؿ أحكاـكيكضح الزحيمي اضرار الجمكد: فيقكؿ تحت عنكاف   

 كالنكازؿ الطارئة، لممشكبلت كالحمكؿ األحكاـ إليجاد لممسمميف الكحيدة الكسيمة ىك االجتياد إف"    
 كتيسير المسمميف، حياة كتسييؿ فييا، تعالى المَّو حكـ معرفة بغية المتبلحقة، كالمستجدات الكاقعة،
 ليـ، كالمنافع المصالح بجمب الغراء، الشريعة ضكء في مصالحيـ كبياف كشؤكنيـ، كأحكاليـ ظركفيـ
 أك األجنبية، التشريعية السيطرة مف كحمايتيـ عنيـ، كالضرر كاليبلؾ كالمفاسد، المضار كدفع

بعاد األعداء، مف األحكاـ كاستيراد التشريعي، االستعمار  عف كالشرعي كالعقمي الفكرم الجمكد كا 
يغذم فكر المسمميف عامة، كالعمماء خاصة، كيمنحيـ اإلثراء  -بحد ذاتو-إف االجتياد ...... حياتيـ

العقمي، كالتفتح الذىني، كتشغيؿ الدماغ كالعقؿ فيما يعكد بالخير كالنفع عمى األمة كاإلنسانية، كيساىـ 
مميف كالمتفقييف عمى جميع المستكيات، في تطكير البحث النظرم كالشرعي، كيكسع مدارؾ المتع

كيعمؽ الحكار الجاد، كالمناظرات العممية الفاعمة كالنافعة لمناس، كبالتالي يتجدد الفكر بدالن مف الجمكد 
 .(4)"كالتعطيؿ، كالمحاكاة كالتقميد الذم يساىـ

 كيقكؿ الغزالي مؤكدان عمى ذـ الجمكد:

 .(5).."الصيغة محض عمى الجمكد مف أكلى المعنى كاتباع".... 

                                                             
 .4/229 ، باب في لزـك السنة ، سنف أبي داكد ، ركاه ابك داكد كغيره (.1)
 .79/ 1، ت مشيكر ، إعبلـ المكقعيف عف رب العالميف  ابف القيـ، (.2)
 .407 ، كالشمكؿ في الشريعة اإلسبلميةالثبات  السفياني،  (.3)
 .302-301/ 2، الكجيز في أصكؿ الفقو اإلسبلمي ، الزحيمي (.4)
 .87 ، الشبو كالمخيؿ كمسالؾ التعميؿشفاء الغميؿ في بياف   الغزالي، (.5)
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 كثيران  لمقياس النافكف بالظكاىر المتمسككف كحمؿ كترل ابف عاشكر يحمؿ عمى أىؿ الجمكد فيقكؿ:    
 يشيد ما األحكاـ استنباط في الجمكد مف ليـ ككقع. لمتعٌبد اعتباران  مسمكيـ سمكؾ عمى السُّنة أىؿ مف

 مف بينيـ مف أف ذلؾ كدليؿ. كميان  األحكاـ ضبط في بيا االعتداد كعدـ لدييـ، بالمقاصد الحس بفقداف
 ال العمد القتؿ فإف. يصحٌ  ال كىذا العىمد، قتؿ في(1) (السيؼ إال خطأ شيء كؿ) : النبي قكؿب تمسؾ

 أك بقصب كالذبح بالنار، كالحرؽ بالخنؽ، كالزىؽ أسباب بعدة يحصؿ بؿ. الصكرة ىذه في ينحصر
 الصخرة في بالقصاص الحكـ في بعضيـ تكقَّؼى  كقد. بالسيؼ بالقتؿ الممحقات مف كىذه. سكاه بما
 الرأس ضرب في ككذلؾ فتقتمىو، قصدان  الطريؽ جنب عمى الجالسيف أك المارة أحد عمى عؿي  مف تمقى

 فقيائيـ أخذ إلى المكقؼ ىذا في ترٌددىـ كيرجع. المتتالية األياـ كالتجكيع مكتكفان، كاإلغراؽ بالدبكس،
 التي الشريعة عف الًحٍكمة نفي حد يبمغكا أف بتصٌرفيـ فيكشككف القصد، دكف بالكصؼ أك بالمفظ
 لـ فيما األحكاـ إثبات عف التكٌقؼ إلى ىذا االجتيادم منيجيـ اضطرىـ كربما. بيا أحكامييا أنيطت
 عف ثابتة لحقيقة اإلنكار كىك الخطر، كؿ ىذا كفي. حكـ الشارع عف الزماف حكادث مف فيو ييركى 

 زب ُّٱٱ:تعالى اهلل قكؿ بو ينطؽ ما كىذا. كمكاف زماف لكؿ صالحة اإلسبلـ شريعة بأف تقضي الشرع
 لو كتشيد النصكص، مف كغيريه (2) َّ رثيت ىت نت مت زت رت  يب ىب نب مب
 .(3)"  كالحراـ بالحبلؿ الفيـ ذكك كيدركو إليو، تنتيي أك العقكؿ،

 عبد المجيد يياجـ التعصب كالجمكد، فيقكؿ:

 اإلسبلمي الفقو حاؿ في المتأمؿ فإف الحديث، العصر في الفقيية بالنيضة نشيد أف بنا يجدر كما".. 
 رككد عنو كتنفض كيانو فتحرؾ جنباتو في كتمكج أعضائو في تسرم جديدة حياة يرل أف يستطيع اليكـ

 الصافية، األصمية منابعو كركد إلى كتدعكه المتتابعة األحقاب جمعتيا التي الجمكد كثباف كتزيؿ السنيف
 الحديث، المجتمع ىذا في برأيو فييدلي الحياة معترؾ إلى ينزؿ بأف كتطالبو كالتعصب التقميد عف بعيدنا
نو مشكبلتو، حؿ عمى كيعمؿ  بيف مقارنة بدراسات قامكا الذيف أثبت فقد كؼء، كلو قدير، ىذا عمى كا 
 .(4)"كشامؿ كمرف كأصيؿ، عظيـ اإلسبلمي الفقو أف الكضعي كالقانكف اإلسبلمي الفقو

 :السبلـ عميو- اجتياده حكمةكىنا تدليؿ لمحجكم الفاسي عمى عدـ الجمكد فتراه يقكؿ تحت عنكاف ، 

                                                             
 األرنئكط،  ضعيؼ جدان.تعميؽ شمس الديف  4/275 ، مسند احمد،  حديثي النعماف ابف بشر (.1)
 .5/3 ، سكرة المائدة (.2)
 .67/ 2 ،مقاصد الشريعة اإلسبلمية ، ابف عاشكر (.3)
 .23 ، االتجاىات الفقيية عند أصحاب الحديث في القرف الثالث اليجرم ،  عبد المجيد (.4)
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 مكاف كؿ تناسب التي األحكاـ كاستنباط, األحكاـ في االجتياد عمى كتدريبيا األمة تعميـ حكمتو مف"..
 تناسب أطكار في كالتطكر الترقي عف عائؽ ذلؾ ألف النصكص؛ ظكاىر عمى الجمكد كعدـ كزماف،
ف, بو القكؿ عمى اجتياده في الخطأ حكمة كمف كالمكاف، الزماف  األمة تتسرع ال أف شاذِّا كاف كا 
 كالتشنيع التنديد في كقعكا فإف لذلؾ؛ عرضة االجتياد ألف الخطأ؛ منيـ يقع الذيف العمماء عمى بالتنديد
 ال مستمرة ىي كالتي, األمـ لكافة عامة ىي التي الشريعة مصالح مف أنو مع, االجتياد انقطع كالتيديد
 االجتياد أف يخفى كال, األحكاؿ بتغير أحكاميا مف الكثير يتغير كاف إذا إال استمرارىا يعقؿ كال, تنسخ
 . (1).."أجراف أصاب كلمف كاحد، أجر أخطأ فممف جسيـ، ثكاب كفيو عظيـ مقاـ

 ما نٌص  كتقدَّـ".. اإلسبلمي الفقو تاريخ في السامي الفكرفي مكطف آخر مف كتابو  الحجكمكيقكؿ  
 يرل يكف لـ أنو عمى يدؿ مما الخمر، حد في زيادتو لنا تقدَّـ كما شريح، بالككفة قاضيو إلى بو كتب
 ىي التي لممعاني كينظر المصالح يتبع بؿ, األحكاـ في الجمكد يستحسف كال تعبدم، شيء كؿ أف

 العظيـ، الخميفة ليذا أخرل كأعماالن  تنظيمات ترجمتو في أسمفنا كقد عنو، اهلل رضي- التشريع مناط
 .(2)" أحد ذلؾ في يمحقو كلـ, األمة ىذه في كالتقكل كاالجتياد الفقو أىؿ سيد فعمر كبالجممة

كبما سبؽ يتبيف لنا أثار اعتبار المصالح الشرعية الضركرية كاألخذ بيا في إضفاء المركنة عمى  
الشريعة اإلسبلمية ، كجعميا شريعة حية تكاكب كؿ المستجدات، في كؿ عصر كمصر، كال تترؾ حيزان 

كما تبيف لنا مف لمجمكد كالتقميد األعمى الذم يكدم الى التحجر كالتقكقع كالجمكد المذمكـ، كالذم ىك 
خبلؿ البحث ليس بدعان مف القكؿ، كال شذكذان عما كاف عميو السمؼ الصالح،كما تبيف لنا ضرر الجمكد 

 كالتعطيؿ الذم ينعكس عمى شمكؿ شريعتنا الغراء، كحاؿ أمتنا العظيمة.

كتبكا في ىذا كىنا أراني مكتفيان بما تقدـ مف أدلة شرعية، كاستئناسا مني بأقكاؿ العمماء الذيف      
المكضكع الحساس، الذم ال يخكض عباب بحره إال الجيابذة العمماء، كاألساتذة في ىذا الفف مف العمـ 

 عالي المكانة كسامي المنزلة.

 

 
                                                             

 .138/ 1،  السامي في تاريخ الفقو اإلسبلميالفكر  ، الحجكم(.1)
 . 1/297ـ.ف،  ،  الحجكم (.2)

 



67 

 :ثانيًا: أثر المقاصد في تقرير األسس والقواعد

ألنيا اسسان تنبني ، كذلؾ األحكاـ الفرعية تنطمؽ مف أصكؿ كقكاعد ثابتة كقطعيةمف المعمكـ أف     
كاألسس عمى أمر ثابت كأصيؿ، ليتفرع عنو  دعمييا الكرامة كالعقكبة، فكاف ال بد مف تقرير القكاع

أحكامان فرعية تبعية ليذه المستجدات المتتالية يكميان دكف مبالغة مف في ىذا الزعـ، فعصرنا اليكـ ىك 
مف ذكم االختصاص في ىذا الفف مف عصر الصناعة كاالكتشافات العممية التي تستكجب أحكامان 

 العمـ الرفيع.

 كفي البداية أترؾ المجاؿ لمعبلمة ابف عاشكر ليكضح آثار المقاصد ليقكؿ: 

 :المكمفيف تصٌرفات تحكـ التي كاألحكاـ التشاريع في كالمصالح المقاصد أثر

ف فخير خيران  إف جزاء، مقتضيةن  االختيارية الحرةي  كتصٌرفاتييـ الخمؽ أعماؿ تككف أف البدييي مف     كا 
 مف كالغاية العمؿ، جنس مف معمكـ ىك كما ءاالجز  ألف عدالن؛ إال الجزاء ىذا يككف كال. فشر شران 

 .كالعالية القريبة المقاصد تحقيؽ إلى كتكصؿه  ترىيبه  أك ترغيبه  صكره مف صكرة أم في الجزاء

 مقاصد لمشريعة أف مف تحققنا بعد بد ال كجييا عمى كالمقاصد كاألصكلية الفقيية القضايا كإلدراؾ    
 رسمو الذم الخط إلى المؤلؼ مع نتجو أف مف كبيرة، معرفتيا إلى الفقيو حاجة كأف التشريع، مف

 المتقدـ الزمف في الغرض ليذا معتمدان  كاف ما ذلؾ مف فنتبٌيف. الشرعية المقاصد إثبات بطرؽ لمتعريؼ
 كيضطرنا. اليكـ المجتيديف مف اعتماده يمكف كعممي أساسي الطرؽ تمؾ مف ىك كما السمؼ، عند
 النظريات كبيف التطبيؽ، مجاالت ىي التي الفركعية المسائؿ بيف الجمع إلى الحاؿ ىذه في األمر

 أنيطت التي كبالغايات بالمصالح ارتباطيا لفرط بيا، تكجو أك األحكاـ بيا تعمؿ التي لممقاصد الًحكمية
 .(1)"  بيا

كبلـ العبلمة ابف عاشكر أف الفقيو الذم ال يحيط عممان بالمقاصد الشرعية الضركرية  كيظير لي مف   
يضيؽ افؽ ادراكو لممسألة الذم يريد أف يتناكليا بالبحث كذلؾ بعدـ قدرتو اسقاط النظرية عمى الكاقع 

 اذا جاز التعبير.

 
                                                             

 .469 -468/ 2،  مقاصد الشريعة اإلسبلمية،  ابف عاشكر (.1)
 



68 

 قاؿ الغفيص في ىذا الشأف: 

 التكسعة قصد ىك: الكصايا في يذكر ما فآخر األئمة، كتكقير النصكص، تعظيـ ذكرنا أف بعد"... 
 المصالح، كفقو الدليؿ مراعاة بيف كالتكازف المعتبر، الخبلؼ: قاعدة تحت الفقو في المسمميف عمى
 إشاعة أف ذكرنا أف سبؽ كقد المصمحة، كمراعاة الدليؿ بمراعاة ضبط إذا شريؼ قصد التكسعة فقصد
 أك الفتنة يقتضي فيما الناس عمى يكسع فبل العامة، مف كثير عمى كفتنة مفسدة فيو األقكاؿ بعض
نما الفساد،  أك مفسدة فيو كليس السنف، ظكاىر ينافي كال معتبران، الخبلؼ مف كاف بما عمييـ يكسع كا 
 في بو يعمؿ أف ينبغي الذم األصؿ ىي فيو التكسعة فإف بذلؾ يتأثر ال الخبلؼ مف كاف فما فتنة،
 مف يستصحبيا التي المدارؾ مجمكع مف الرابع لمدرؾا .....كيقكؿ في مكطف آخر...كاالجتياد الفتكل
 فإف الشارع، مقصد كبيف األصؿ بيف فرؽ كىناؾ العاـ، األصؿ استصحاب: المفظي الدليؿ في ينظر
 الكمية إما الكمية، مف كجو لو حكـ فإنو األصؿ أما كالمقاصد، العمؿ باب إلى يعكد الشارع مقصد
ما العامة،  عند العاـ األصؿ استصحاب مف فبلبد المقاصد، مثؿ سابقة عمة كليس الخاصة، الكمية كا 
: كقاعدة شرعي، مقصد الماؿ حفظ: فمثبلن ، السياؽ ىذا في كاألصكؿ المقاصد بيف نفرؽ حتى النظر،
 .شرعي أصؿ الحؿ المعامبلت في األصؿ

 (.1) " .أصبلن  نسميو كىذا مقصدان  نسميو فيذا

كىنا يبدك كاضحان مدل االرتباط بيف القكاعد كالمقاصد، كمدل حاجة المفتي لئلحاطة بيما عممان    
 كدراية كفيـ كىضـ لممعاني.

أف األصؿ في األشياء فمف خبلؿ ما ضرب لنا )الغفيص( مف مثاؿ عمى القاعدة كاألصؿ، نفيـ    
  جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع  جع  ُّٱ: باحة( كال بد، قاؿ اهلل  تعالىىك الحؿ )اإل
،  كىذه اآلية استدؿ بيا جميكر العمماء (2) َّ  جم هل مل خل حل جلمك لك خك حك

عمى ىذا األصؿ، كىذا مطمؽ كلك تكقفنا عنده بشكؿ مجرد نجد أف المحرمات في المطعكمات 
كالمشركبات ىي فقط ما جاء ذكرىا في الكتاب العزيز كالسنة الشريفة كحسب، كيخرج منيا كؿ ما 

معيا في العمة كلـ يأتي ذكره في الكتاب كالسنة مثؿ بعض المسكرات كالمخدرات كالحيكانات  اتحد
 البحرية مف األسماؾ السامة، كالكثير الكثير مف المطعكمات كغيرىا.

                                                             
 .8/26،  6/ 10،  ة رفع المبلـ عف األئمة األعبلـشرح رسال ، الغفيص (.1)
 .2/29 ، سكرة البقرة (.2)
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كلكف تفعيؿ األصؿ مع القاعدة القطعية يتحقؽ األصؿ كمقتضى القاعدة، كيتحقؽ مطمك الحكـ  
 شكاالت نفاة القياس عمى حد زعمي المتكاضع.الشرعي، فاىـ ذلؾ تسمـ مف إ

 ما ىك عمؿ كأفضؿ"..  كيبيف جغيـ أف عمـ المقاصد ليس بديبل" عف عمـ أصكؿ الفقو، فيقكؿ:     
عطائيا األصكؿ، بمباحث المقاصد مباحث دمج مف الشاطبي بو قاـ  تصير بحيث فييا بارزة مكانة كا 

ا  أىمية إلبراز البلـز مف كليس لو، البديبلن  األصكؿ لمباحث مكممة المقاصد فمباحث فيو؛ يسرم ركحن
 .الفقو أصكؿ شأف مف التقميؿي  المقاصد

أى المقاصد قكاعد جعؿ عف أما      ٍمجى  لكنو عريض، أمؿ فإنو المختمفيف بيف كالفيصؿ المشتجريف، مى
نما ميحاالن، طمب فقد الفرعية المسائؿ في الخبلؼ رفع راـ مف أف ذلؾ المناؿ؛ عسير  ىك يرجى الذم كا 
 دليمو كاف كلك بالرأم كاالعتدادً  المذىبي التعصب عمى القضاء إلى بالسعي الخبلؼ دائرة تضييؽي 
 الشارع مقاصد كمكافقة الدليؿ قكة يعتمد منيج كفؽ العممية المسائؿ تحقيؽ إلى كاإلتجاهي  ضعيفنا،
 الكاقع يفرضو الذم النفسي لمضغط كاستجابتيا النفس ليكل النتيجة مكافقة مدل عف النظر بصرؼ
 .(1)" ليا مؤىبلن  يكف لـ مف العممية ىذه في بنفسو يىزيجَّ  ال كأف كمقاصده،  الشرع مبادئ عف المنحرؼ

بيذا نرل بكؿ تكاضع أف إعماؿ األصؿ مع القاعدة أمر ال بد منو الستنباط األحكاـ العممية مف     
 أدلتيا التفصيمية لدل المفتي في ىذا العصر غزير المستجدات.

 الق الباب أمام الحمول المستوردة:غإفي  الشرعية الضرورية ثالثًا: أثر المقاصد

ية الضركرية كدكر األخذ بيا في إضفاء المركنة عمى الشريعة آثار المقاصد الشرع عممنا مما سبؽ    
ز الشريعة مف  اإلسبلمية ، كتقرير األسس كالقكاعد االجتيادية فييا، كىما أثراف عظيماف، فاألكؿ حرَّ
ز الشريعة  الجمكد المفضي لمقكقعة كاالندثار مع مركر الزمف، كعدـ مكاكبة مسيرة الحياة، كالثاني حرَّ

لمجتزأة في تناكؿ األحكاـ الشرعية التكميفية، كذلؾ بتفعيؿ األصؿ دكف القاعدة، كباف لنا مف النظرة ا
مدل الحاجة لؤلخذ بالمقاصد الشرعية الضركرية، كي ال يطغى الجمكد كتصح األحكاـ كىذا متعًمؽ 

 بذات الشريعة.

                                                             
 .39 ، طرؽ الكشؼ عف مقاصد الشارع  جغيـ، (.1)
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ـي ىذه الشريعة في جميع كلكف ىنالؾ أثر آخر ال  يتعمؽ بذات الشريعة، لكنة يتعمؽ باألمة التي تي     ٌك حى
شؤكنيا العاجمة كاآلجمة، أال كىك استيراد الحمكؿ لسد فراغو كٌرثو الجمكد، فحينما يطرأ أمره ال بد لو مف 

 حكـ شرعي، كىنا يككف الحؿ في أمريف.

 كجكد الحكـ في الشريعة، كال اشكاؿ ىنا. األول:

عدـ كجكد الحكـ في الشريعة، مما يقتضي البحث عف حكـ مف مصادر أخرل خارج نطاؽ  الثاني:
كدائرة الشريعة، مما يعني القصكر كعدـ الكماؿ في ىذه الشريعة، كعدـ كفاءتيا لمتحكيـ كااللتزاـ، مما 

يعتيا يفتح الباب عمى مصراعيو لمتشريعات كالحمكؿ المستكردة، التي تجني عمى األمة اإلسبلمية كشر 
 نب مب زب ُّٱ:الغراء، تمؾ الشريعة التي كاف مف أكاخر ما أينزؿ في كتابيا مف آيات قرآنية كريمة

 اك يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث زث رثيت ىت نت مت زت رت  يب ىب

كال يككف ىذا الخطر الداىـ إال في ظؿ إغبلؽ باب االجتياد، كالنظرة الطرفية  ، (1) َّ مك لك
 المجتزأة لمحكـ الشرعي، كتخييـ التقميد األعمى عمى عقكؿ عمماء الشريعة.

كىنا يبرز الدكر العظيـ لممقاصد الشرعية الضركرية في سدىا ليذا الباب أماـ األحكاـ المستكردة،      
ٌكميا في شؤكف دينيا كدنياىا، كالشكاىد  كاألفكار المستكردة التي تجني عمى الشريعة كاألمة التي تيحى

عمى ىذا األمر أكثر مف تحصى، فالييكدية كالنصرانية تقكقعتا في زكايا المعابد، كاستبدلتا بالقكانيف 
الميتاف، ع -تعالى -الكضعية، نتيجة الجمكد كالتقميد، كىما في األصؿ شرائع مرحمية لـ يجعميما اهلل

 كلـ يرتضييما لجميع األناـ.

دينان لمخمؽ، كنسخ بو ما مر مف شرائع، كال  -تعالى–بينما شرع اإلسبلـ العظيـ الذم ارتضاه اهلل    
 رت  يب ىب نب مب زب ُّٱمف أحد دينان غيره كما قاؿ سبحانو كتعالى: عز كجؿ يقبؿ اهلل 

، ىذا (2)  َّ مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث زث رثيت ىت نت مت زت
ال يقبؿ مف  لتساؤالت،ألف اهلل تبارؾ كتعالىالديف أنزؿ ليضع الحؿ لجميع القضايا، كيجيب عمى كؿ ا

 زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ُّٱٱأحدو دينان سكاه، قاؿ اهلل تعالى :
 . (3) َّ  مب

                                                             
 .5/3 ، سكرة المائدة (.1)
 .5/3 ، سكرة المائدة (.2)
 . 3/85 ، سكرة آؿ عمراف (.3)
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 عمى البقاء -االجتياد باب إقفاؿ مع- الحالة ىذه عف كنتجيقكؿ الزحيمي في ىذا الشأف:"...      
 كقؼ الكقت ذات كفي األكؿ، الطكر مف المكركثة الفقيية الثركة عمى كالحفاظ اإلسبلمية، األمة كحدة
 كقصكر العمماء، بعجز الناس كأحس الراكب، كراء كالعمماء الفقياء ككقؼ الحياة، مجاراة عف الفقو

 السياسي، الضعؼ ذلؾ كرافؽ غيره، دكف بمذىب كااللتزاـ المذىبي، التعصب مع كخاصة األحكاـ،
 الشرعية األحكاـ مف كالحكاـ الناس فتحٌمؿ فشيئنا، شيئنا اإلسبلمية الببلد عمى األخرل الدكؿ كتسمط
 األحكاـ معظـ غابت أف إلى األجنبية، كاألنظمة القكانيف مف المستكردة الحمكؿ كالتمسكا جزئيِّا،
 كاالقتصادية االجتماعية كالنظريات الفكرم، الغزك كتسرب اإلسبلمية، الببلد معظـ عف الشرعية
 الدكلة عف كالشرع الدّْيف كفصؿ باإلسبلـ، التشكيؾ إلى األمر كصؿ حتى الغربية، كالسياسية
 اإلسبلمي، بالفقو ضمننا أك صراحة الممز أك الغمز أك كالطعف كالسنة، القرآف عمى كاليجكـ كالمجتمع،

 الذيف يفالمجتيد بعض لظيكر خاطفة كمضات تسرب مع الحضيض، إلى المسمميف معظـ كانتيى
 .االجتياد استمرار عمى يصركف

ء، الراىف بالكضع الغيكركف العمماء أحسَّ : الثالث الطكر  أف كأيقنكا األمة، إلنقاذ الحمكؿ كتممسكا السيّْ
 .(1).."الميمة الكسائؿ أحد ىك االجتياد باب فتح

غبلؽ باب االجتياد  يمثؿ كارثة تحؿ عمى األمة كشريعتيا، كيتيـ الشريعة   أجؿ.. إف طغياف التقميد كا 
 بالقصكر كالجمكد، كيفتح الباب أماـ الحمكؿ كالتشريعات الكضعية المستكردة.

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .273/ 2أصكؿ الفقو اإلسبلمي  الكجيز في  الزحيمي، (.1)
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 :الفصل الثالث

 وسائل تحقيق مقصد حفظ النفس وآثاره عمى األفراد والمجتمعات

 وسائل تحقيق مقصد حفظ النفس)من جية الوجود(.المبحث األول: 

 . وسائل المحافظة عمى مقصد حفظ النفس)من جية العدم(المبحث الثاني: 

 آثار حفظ النفس عمى األفراد والمجتمعات.: المبحث الثالث 

 .حفظ النفس عمى األفراد آثار المطمب األول :    

 المجتمعات.عمى ا آثار حفظ النفسالمطمب الثاني:    

 اآلثار التربوية لوسائل حفظ النفس في حال تطبيقيا.المبحث الرابع: 
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 : الفصل الثالث

______________________________________________________ 

 :وسائل تحقيق مقصد حفظ النفس وآثاره عمى األفراد والمجتمعات

 :من جية الوجود() النفسوسائل تحقيق مقصد حفظ  :المبحث األول

بعدما عرفنا مقصد حفظ النفس، كمكانتو مف المقاصد الخمس)الضركرات الخمس(، البد لنا مف    
، كذلؾ حفظان لمنكع أإلنساني كبما أف سنة اهلل واإلحاطة بكسائؿ حفظة كاإلبقاء عمى امتداده كاستمراريت

كاف ال بد مف  -مف ذكر كأنثى -ي اإلنساف العامة في الخمؽ كالتكاثر تقتضي المقاء بيف نكع تعالى
تنظيـ ىذا المقاء، كعدـ تركو لحالة الفكضى البييمية، كذلؾ حفظان لؤلنساب كحقكؽ المكلكد كالتي أىميا 
االعتداد بطيارة النسب كأصالتو، كأنو مف نكاح شريؼ عفيؼ، كليس مف سفاح دنيء شاذ، فكاف 

التزاكج( بيف نكعي اإلنساف أكؿ بؿ أكلى كسائؿ تحقيؽ مقصد تشريع الزكاج، كتشريع العبلقة كالمقاء) 
 حفظ النفس مف حيث التككيف كاإلخراج إلى عالـ الكجكد، فكاف تشريع الزكاج.

 تشريع الزواج.: أوال

 حي جي ٰه مه جه هن  من خن حن جن مم خم ُّٱ تبارؾ كتعالى: قاؿ اهلل    
 . (1)  َّ  هث مث هت مت هب مب هئ مئهي  مي خي
 ٰى  ٰر  ُّٱقاؿ تعالى:  التي ال تعد كال تحصى عمى عبده، إحدل نعمو كجؿ عز كىنا يبيف اهلل    

 حمجم يل ىل مل خل ُّٱٱ، كقاؿ تبارؾ اسمو: (2) َّ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ

،  بأف جعؿ لو مف نفسو زكجان كامتداد (3) َّ مه جه ين ىن من خنحن جن  يم ىم مم خم
 كاالمتداد.كىذه النعمة المحضة تيمثؿ الغاية األكلى مف الزكاج، كىي حفظ النكع 

                                                             
 .16/72 ، سكرة النحؿ (.1)
 .16/18 ، سكرة النحؿ (.2)
 . 14/34 ، سكرة إبراىيـ (.3)
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  مي خي حي جي ٰه مه جه هن  من خن حن جن مم خم ُّٱٱتعالىكقاؿ     
كفي ىذه اآلية الكريمة يكضح اهلل تعالى ، (1) َّ  هث مث هت مت هب مب هئ مئهي

نعمة السكف كاالستقرار كىدكء النفس لمزكجيف كذلؾ بالمحبة المتبادلة بيف كمييما، كالرحمة كالعطؼ 
الثانية مف الزكاج تأتي بعد الغاية األكلى  كىي حفظ  الناتج عف سككف كؿ نكع لآلخر، كىذه الغاية

 النكع االنساني سالفة الذكر.

 حيجي ٰه مه جه هن من خن حن  جنمم خم حم جم هل مل خل حل جل مك ُّٱ :كجؿ عز كقاؿ  

كفي ىذه اآلية الكريمة ، (2)  َّ  مل مك لك هش مش هس مسهث مث هت مت هب مب هئ  مئ هي مي خي
تسمسؿ خطكات االمتداد النكعي لئلنساف مف البدء كحتى النياية ، كأنو  تبارؾ كتعالىيجمى لنا الخالؽ 

 كمشيئتو التي أحاطت ككسعت كؿ شيء.تعالى ال يخرج في مراحؿ تطكره كالعناية بو عف إرادة اهلل 
كأما في السنة فقد جاء في الكثير مف كتب السنة الندب كالحث عمى الزكاج لمف استطاع ككضع     

 يىا ):   المَّوً  رىسيكؿي  لىنىا قىاؿى  قىدٍ فى يستطع كنكتفي منيا ما يتطمبو المقاـ كتقكـ بو الحجة البديؿ لمف لـ 
ـي  اٍستىطىاعى  مىفً  الشَّبىابً  مىٍعشىرى  كَّجٍ  اٍلبىاءىةى  ًمٍنكي رً  أىغىضُّ  فىًإنَّوي  فىٍميىتىزى في  ًلٍمبىصى مىفٍ  ًلٍمفىٍرجً  كىأىٍحصى  فىعىمىٍيوً  يىٍستىًطعٍ  لىـٍ  كى
ٍكـً  اءه  لىوي  فىًإنَّوي  ًبالصَّ  .(3)( ًكجى

صريح الحث كالتحريض كالحض لمشباب عمى الزكاج ما  ىذا الحديث النبكم الشريؼلنا يبيف ف   
تكفرت االستطاعة لذلؾ ، كما ىذا إال حفاظان مف الشارع عمى بقاء النكع كاالمتداد كتحقيؽ السكف 
كاالستقرار لئلنساف مف ناحية، كالحفاظ عمى أصالة كطيارة اإليجاد كالتككيف مف حيث الخمؽ كالكجكد 

 مف ناحية أخرل.

كأما مف لـ يستطع بالطريؽ المشركع، كالسبيؿ الطاىر النقي، فالصكـ ىك البديؿ، ألف الصكـ كما      
 . (4)ىك الكجاء في تعبير النبي 

                                                             
 .21 /30 ، سكرة الرـك (.1)
 .35/11 ، سكرة فاطر (.2)
 .7/2، باب كتاب بدء الكحي ، صحيح البخارم  البخارم، (.3)
 .1/49 ، العباب الزاخر كالمباب الفاخر ، الصغاني (.4)

ي اءه ممدكد فًإف أىٍخرىجى ٍكـً فًإنو لو ًكجى ـٍ بالبىاءة فىمىٍف لـ يىٍستىًطٍع فعميو بالصَّ مىٍيكي اءي االسـ كفي الحديث عى ما مف غير * كالًكجى
ًصيٍَّيًف  ٍأتي الكىٍبشى كفي الحديث أىنو ضىحَّى بكىٍبشىٍيف مىٍكجيكءىٍيف أىم خى يما فيك الًخصاءي تقكؿ منو كىجى نيـ مف كم=أىف يىريضَّ
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 اإلنساني المجتمع بناء في الكبرل األىمية كلؤلسرةكىنا أجد كبلمان جميبلن في ىذا المقاـ "....     
 األسرية كالحياة األسرة دعائـ تككيف عمى اإلسبلـ يحض حيث ، خاص بشكؿ كاإلسبلمي عاـ بشكؿ

 ككؿ ، النسؿ حفظ مقصد كبالذات ، لمشريعة الخمسة المقاصد مف أيضان  يستفاد ىذا كلعؿ.  الناجحة
 األسرة كتقكـ.  السميـ المسمـ اإلنساف كتككيف ، الحفظ ليذا السميـ كالجك البيئة تأميف مف بيذا يتعمؽ ما

 كال.  المختمفة كالخدمات كالمعنكية المادية الرعاية مف إليو يحتاج ما تمبية عمى كالسير الفرد برعاية
ف األسرة أف شؾ .  كفاعميتو تككينو كطبيعة المجتمع نسيج تشكؿ التي األساسية االجتماعية الكحدة تككّْ

 الفكرية االتجاىات كمسار ، المجتمع في الحسف النمكذج كأساس االجتماعية التنشئة منطمؽ كاألسرة
 . العاـ االجتماعي السياؽ في كالسمككية كالسياسية

ًمفى    عى  . (1)( َفْمَيَتَزوَّجْ  اْلَباَءةَ  ِمْنُكمُ  اْسَتَطاعَ  َمنِ  ، الشََّبابِ  َمْعَشرَ  َيا ):  النًَّبيّْ  قىٍكؿ السُّنَّةً  كى  كىأىٍجمى
مىى اٍلميٍسًمميكفى  كعه  النّْكىاحى  أىفَّ  عى نىصَّ  ، مىٍشري مىى اٍلفيقىيىاءً  بىٍعضي  كى ٍيدً  ًمفٍ  شيًرعى  النّْكىاحى  أىفَّ  عى ـى  عى مىٍيوً  آدى  عى
ـي  رَّتٍ  ، السَّبلى كًعيَّتيوي  كىاٍستىمى نَّةً  ًفي ميٍستىًمرّّ  ىيكى  بىؿ ، مىٍشري  . اٍلجى

كًعيَّةً  ًحٍكمىةي  كىأىمَّا     كىاًنبً ميتىعىدّْدىةي  فىًييى  النّْكىاحً  مىٍشري ٍخرىاجي  ، النٍَّسؿ ًحٍفظي : ًمٍنيىا ، اٍلجى اءً  كىاً  رُّ  الًَّذم اٍلمى  يىضي
نىٍيؿ ، ًباٍلبىدىفً  اٍحًتبىاسيوي  نَّةً  ًفي الًَّتي ًىيى  ًخيرىةي األٍ  كىىىًذهً  ، المَّذَّةً  كى  . اٍحًتبىاسى  كىالى  ىينىاؾى  تىنىاسيؿ الى  ًإذٍ  ؛ اٍلجى

قىاؿ    ا:  اٍلبىابىٍرًتيُّ  كى ٍكـو  ًفي اتًُّفؽى  مى ا ًمٍثؿ الشٍَّرعً  أىٍحكىاـً  ًمفٍ  حي اعً  ًمفى  النّْكىاحً  ًفي اتًُّفؽى  مى  دىكىاًعي اٍجًتمى
ا ، كىالطٍَّبعً  كىاٍلعىٍقؿ الشٍَّرعً  :  اٍلعىٍقؿ دىكىاًعي كىأىمَّا ، فىظىاًىرىةه  ٍجمىاعً كىاإلٍ  كىالسُّنَّةً  اٍلًكتىاًب  ًمفى  الشٍَّرعً  دىكىاًعي فىأىمَّ
مىا رىٍسميوي، يىٍنمىًحيى  كىالى  اٍسميوي  يىٍبقىى أىفٍ  ييًحبُّ  عىاًقؿو  كيؿ فىًإفَّ  اًلبنا ذىًلؾى  كى ا ، النٍَّسؿ ًببىقىاءً  ًإالَّ  غى  دىكىاًعي كىأىمَّ

ا تىٍحًقيؽً  ًإلىى يىٍدعيك ٍنثىىكىاألٍ  الذَّكىرً  ًمفى  اٍلبىًييًميَّ  الطٍَّبعى  فىًإفَّ :  الطٍَّبعً  عىاتً  ًمفى  أيًعدَّ  مى  الشٍَّيكىاًنيَّةً  اٍلميبىاضى
عىاًت  اجى رىةى  كىالى  النٍَّفسىاًنيَّةً  كىاٍلميضى ا ًفييىا مىٍزجى فٍ  الشٍَّرعً  ًبأىٍمرً  كىانىتٍ  ًإذى ري  بىؿ الطٍَّبعً  ًبدىكىاًعي كىانىتٍ  كىاً  مىٍيوً  ييٍؤجى  " عى

(2). 

                                                                                                                                                                                         

ٍيتيو كىٍجيان في ٍكًجيٍَّيًف بغير ىمز عمى التخفيؼ فيككف مف كىجى طىأه كمنيـ مف يركيو مى مىٍيف كىك خى أىٍيف بكزف ميٍكرى ك يركيو ميٍكجى
اءن لساف العرب ٍت أيٍنثىياه قد كيًجئى ًكجى  .190/ 1مىٍكًجيّّ أىبك زيد يقاؿ لمفحؿ ًإذا ريضَّ

 .7/3، باب كتاب بدء الكحي ، بخارميح الح،  صكمسمـ ركاه البخارم (.1)
 .41/209الككيتية،  باب مشركعية النكاح كحكمتو،  المكسكعة الفقيية (.2)
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كاالمتداد ككرد في مكسكعة الفقو اإلسبلمي تفصيؿ مقتضب حكؿ الحفاظ عؿ طيارة النسؿ     
 عمارة أسباب كمف البقاء، أسباب أعظـ مف النسؿ كحفظ المنطمؽ مف المحافظة عمى النفس "...

 .األرض

 كىك كبقاؤه، النسؿ استمرار بو يحصؿ بما بالترغيب كذلؾ: كجكدم: ألكؿا :بأمريف يتـ النسؿ كحفظ
 .الشرعي النكاح

 القذؼ كتحريـ كالخمكة، النظر مف مقدماتو كتحريـ عميو، كالمعاقبة الزنا بتحريـ كذلؾ: عدمي: الثاني   
، ببل المرأة سفر كعدـ كالتبرج، السفكر كتحريـ ذلؾ، عمى كالمعاقبة المكاط، فاحشة أك بالزنا  كعدـ محـر

 .(1)"لمعرض صيانة البصر بغض كالنساء لمرجاؿ كاألمر األجانب، بالرجاؿ اختبلطيا

كمف خبلؿ تدبرنا لمحديث النبكم الشريؼ نخرج بفائدة تشير إلى تكازم بيف  الحث كالتحريض       
عمى النكاح المشركع كبيف الكقكع في المحظكر الحراـ كبقدر الترغيب في الزكاج الحبلؿ كاف الترىيب 

لًكجاء الذم مف السفاح الحراـ ، كذلؾ بتشبيو الصكـ في الحيمكلة دكف الكقكع في المحظكر الحراـ، با
لمنسؿ كالحماية لمفرد مف تدنس ىك ممنكع في الشرع، غير أف المقصكد بيذا المجاز ىك الحفظ 

 عرضو.

 )الطعام والشراب والمباس والسكن والصحة واألمن( ثانيا: كفاية النفس حاجاتيا األصمية

 .كفاية النفس من الطعام والشراب -أ 

، كمف عالـ كأحكاؿ شتى، فمنيـ عالـ الغيب، كعالـ الشيادةالخمؽ عمى صكر تعالى لقد خمؽ اهلل      
، كمنيـ مف ال يقكـ -عمييـ السبلـ –الغذاء كعالـ المبلئكة عهمار السماكات  الغيب مف ال يحتاج إلى

 إال بالغذاء كعالـ الجف كدكابو.

ف كانكا مف عالـ الغيب، كىذا ثابته بالخبر        مف النبي أما عالـ الجف كدكابيـ فيأكمكف كا 
ٍيرىةى  أىًبي عىفٍ )... ٍنوي  المَّوي  رىًضيى  ، ىيرى كًئوً  ًإدىاكىةن   النًَّبيّْ  مىعى  يىٍحًمؿي  كىافى  أىنَّوي  ، عى ًتوً  ًلكىضي اجى  ىيكى  فىبىٍينىمىا كىحى
ٍيرىةى  أىبيك أىنىا فىقىاؿى  ىىذىا مىفٍ  فىقىاؿى  ًبيىا يىٍتبىعيوي  ارنا اٍبًغًني فىقىاؿى  ىيرى  كىالى  ، ًبعىٍظـو  تىٍأًتًني كىالى  ، ًبيىا أىٍستىٍنًفٍض  أىٍحجى

                                                             
 .102-101/ 5،  باب أحكاـ الحدكد،  اإلسبلمي الفقو مكسكعة  ،التكيجرم (.1)
 



77 

ٍكثىةو  ارو  فىأىتىٍيتيوي  ًبرى تَّى ثىٍكًبي طىرىؼً  ًفي أىٍحًممييىا ًبأىٍحجى ٍعتي  حى ٍنًبوً  ًإلىى كىضى ٍفتي  ثيَـّ  جى رى تَّى اٍنصى شىٍيتي  فىرىغى  ًإذىا حى  مى
ا فىقيٍمتي  ٍكثىةً  اٍلعىٍظـً  بىاؿي  مى ا قىاؿى  كىالرَّ نَّوي  اٍلًجفّْ  طىعىاـً  ًمفٍ  ىيمى ٍفدي  أىتىاًني كىاً  ـى  نىًصيًبيفى  ًجفّْ  كى ًنٍع  فىسىأىليكًني اٍلًجفُّ  كى
كا الى  أىفٍ  لىييـٍ  المَّوى  فىدىعىٍكتي  الزَّادى  ٍكثىةو  كىالى  ، ًبعىٍظـو  يىميرُّ ديكا ًإالَّ  ًبرى مىٍييىا كىجى ا عى  .(1)(طىعىامن

ـى ) قى :قاؿ مسعكد بف اهلل عبد عفكجاء في مشكاة المصابيح في ركاية      اهلل رسكؿ عمى الجف كفد ًد
 ، فييا لنا جعؿ تعالى اهلل فإف حمىمىة؛ أك ركثة أك بعظـ يستنجكا أف أمتؾ اٍنوى ! محمد يا: فقالكا 
 .)(2) الٌنبيٌ  فنيى :قاؿ. رزقان 

كنخمص مما سبؽ مف نصكص ثابتة بأف عالـ الجف يأكمكف كيشربكف كىك ليس مجاؿ بحثنا غير      
 أننا ذكرناه في معرض تناكلنا لممخمكقات التي ال تقكـ إال بالغذاء.

أما اإلنساف الذم ىك مجاؿ بحثنا فيك مخمكؽ مادم ال يقكـ إال بالغذاء مف طعاـ كشراب، كال     
قاؿ اهلل يسعو االستغناء عنو فعمد الشارع إلى تحقيؽ الكفاية مف الطعاـ ككسيمة لمحفاظ عمى النفس، 

 من خن حن جن يم ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱعز كجؿ: 
 .(3) َّ  جي يه ىه مه جه ين  ىن

لنا مف كقفة تفصيمية مع شركط الطعاـ الذم يحفظ النفس قبؿ الدخكؿ في تحقيؽ  كىنا ال بد     
 الكفاية ، لنقؼ عمى البلـز منو:

ال فيك ضار كمناؼو أف  أواًل: لخمقو كؿ شيء، عدا ما  لحفظ النفس، فقد أحؿ اهلل تعالى يككف حبلالن، كا 
 حك  جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع  جع  ُّٱ تعالىاستثنى مف المحرمات، قاؿ 

، كقد بنى العمماء عمى ىذه اآلية قاعدة أصكلية (4) َّ  جم هل مل خل حل جلمك لك خك
 ذلؾ تحريـ عمى يدؿ ما أتى إذا إال اإلباحة األشياء في ألصؿا) األصؿ في األشياء اإلباحة(

  (6) َّ  ُّ ىن من خن حن  جن يم ُّٱ: الكريـ كتابو في تعالى قاؿ فقد (5)الشيء

                                                             
 .(59/ 5)باب كتاب بدء الكحي،  ، ،  صحيح البخارمالبخارم (.1)
 (.80/ 1) ،  باب آداب الخبلء، مشكاة المصابيح ، التبريزم (.2)
 .4-106/1 ، سكرة قريش (.3)
 .2/29 ، سكرة البقرة (.4)
 .116 ، أصكؿ الفقو عمى منيج أىؿ الحديث ، الباكستاني (.5)
 .5/119 ، سكرة المائدة (.6)
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. كى " :اإلسبلـ شيخ قاؿ     رَّـً ـٍ ييبىيٍّْف تىٍحًريمىوي لىٍيسى ًبميحى اًت فىمىا لى رَّمى ا كىالتٍَّفًصيؿي التٍَّبًييفي فىبىيَّفى أىنَّوي بىيَّفى اٍلميحى مى
رىاـه  ؿه أىٍك حى بلى ؿه إٍذ لىٍيسى إالَّ حى بلى رَّـً فىييكى حى  ما) :قاؿ  اهلل رسكؿ أف الدرداء أبي كعف،  (1) لىٍيسى ًبميحى

 . (2)(عفك فيك عنو سكت كما ، حراـ فيك حـر كما ، حبلؿ فيك كتابو في اهلل أحؿ

 ، عميو إثـ فبل عنو سكت ما أف في نص(  عنو عفا مما فيك عنو سكت كما) " اإلسبلـ شيخ قاؿ    
 المنع كالتحريـ ، خاص بخطاب التناكؿ في اإلذف ىك التحميؿ ألف أعمـ كاهلل كأنو عفكان  ىذا كتسميتو

 كىك ، األصؿ إلى فيرجع ، منو يمنع كلـ ، يخصو بخطاب يؤذف لـ عنو كالسككت ، كذلؾ التناكؿ مف
ذا ، اإلرساؿ بعد إال عقاب ال أف  .(3)"محرمان  يكف لـ عقاب فيو يكف لـ كا 

كمف ىنا كاف الطعاـ الحراـ ال يسيـ في حفظ النفس كييحمُّميا التبعات في الدنيا كاآلخرة فأقتًضيى    
ٍيرىةى  أىًبى عىفٍ  الشارع، فقد جاء في السنة ف قبؿتحريمو م  المَّوى  ًإفَّ  النَّاسي  أىيُّيىا) : المَّوً  رىسيكؿي  قىاؿى  قىاؿى  ىيرى

فَّ  طىيّْبنا ًإالَّ  يىٍقبىؿي  الى  طىيّْبه  ًميفى  ًبوً  أىمىرى  ًبمىا اٍلميٍؤًمًنيفى  أىمىرى  المَّوى  كىاً   ًمفى  كيميكا الرُّسيؿي  أىيُّيىا يىا :فىقىاؿى  اٍلميٍرسى
ميكا الطَّيّْبىاًت  ا كىاٍعمى اًلحن ا ًإنّْى صى ميكفى  ًبمى ًميـه  تىٍعمى قىاؿى ( عى ا طىيّْبىاًت  ًمفٍ  كيميكا آمىنيكا الًَّذيفى  أىيُّيىا يىا) :كى ٍقنىاكيـٍ  مى زى (. رى

ؿى  ذىكىرى  ثيَـّ  مىٍطعىميوي  رىبّْ  يىا رىبّْ  يىا السَّمىاءً  ًإلىى يىدىٍيوً  يىميدُّ  أىٍغبىرى  أىٍشعىثى  السَّفىرى  ييًطيؿي  الرَّجي رىاـه  كى بيوي  حى مىٍشرى رىاـه  كى  حى
ٍمبىسيوي  مى رىاـه  كى رىاـً  كىغيًذلى  حى ابي  فىأىنَّى ًباٍلحى  أكلى فالنار سحت مف نبت جسد كؿ: )كقاؿ  .(4)( ًلذىًلؾى  ييٍستىجى

 .(5)(  بو

 .أف يحقؽ الكفاية ثانيًا:

بد لو منو حتى يعيش كيستمر كيقكـ بدكر  أف اإلنساف خمؽ مادم كالغذاء قكامو، كال فكما أسمفنا   
 التكميؼ فكاف تحقيؽ الكفاية لو مف الطعاـ كالشراب أمر مف المسممات البدييية، فما ىي الكفاية؟

 في يعكلو مىفكل لو تتحقَّؽ أف كالمقصكد التامَّة، الكفاية بو فنعني لمفرد، الكفاية تحقيؽ مقصد أما"...   
ة الكفاية: أسرتو  بحالو، يميؽ ما عمى منو، لو بد ال ما ككؿّْ  كالمسكف كالممبس كالمشرب المأكؿ في التامَّ

                                                             
 .21/536، مجمكع الفتاكل ، ابف تيمية (.1)
كحسنو األلباني في  ، تعميؽ الذىبي قي التمخيص : صحيح  ، ( 2/375) المستدرؾ عمى الصحيحيف  ،الحاكـ (.2)

 ( . 14غاية المراـ ) 
 .538 /21،  مجمكع الفتاكل،  ابف تيمية (.3)
 .85/ 3 باب قبكؿ الصدقة،   ، مسمـ صحيح  مسمـ، (.4)
 في 4519:  رقـ حديث انظر(  صحيح: )  األلباني الشيخ قاؿ (865: ص) كزيادتو الصغير الجامع  الطبراني،(.5)

 .الجامع صحيح
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 ألف قابمة مرنة كممة( منو لو بد ال ما كؿُّ ) ككممة -  .(1)النككم اإلماـ قاؿ كما. تقتير كال إسراؼ بغير
ف لحياتو، تعرض التي الحاجات ككؿُّ  لئلنساف، تطرأ التي المطالب كؿُّ  فييا يدخؿ  حياة في تكف لـ كا 
ر الحاجات فإف. قبمو مف ر تتطكَّ  مف عصرنا، في الحاجات مف كثير مثؿ كاإلنساف، الزماف بتطكُّ

 كالكمبيكترات كاليكاتؼ كالسرعة، كالحركة كالنقؿ كالتسخيف، التبريد في كاإللكتركنية، الكيربائية األدكات
 .(2)" لئلنساف أساسية حاجات أمست فقد ذلؾ، كنحك

 مف األدنى الحد كتكفير الكفاية تحقيؽ كمقصدكقد تأخذ معنان آخر كالعدالة االجتماعية مثبلن،".... 
شراؾ العيش ضركرات  الرفاه كتحقيؽ االجتماعية بالعدالة يسمى ما كىك البمد خيرات في الناس كا 
 .(3).."البشرم
أما تحديد مقدارىا فيك تحقيؽ الحاجات بتكازف كاعتداؿ، كدكف إذىاب لماء كجو المحتاج، يقكؿ     

 عمى يعتمد ال اجتماعي ضماف سبيؿ في منظـ تشريع أكؿ تعد بذلؾ الزكاة إفالقرضاكم: ".. 
 تحقيؽ غايتيا مساعدات منتظمة، دكرية حككمية مساعدات عمى يقكـ بؿ. التطكعية الفردية الصدقات
 يعكلو كلمف الشخص لنفس الحاجات، كسائر كالمسكف كالممبس المطعـ في الكفاية: محتاج لكؿ الكفاية

 .(4)" تقتير كال إسراؼ غير في
 
كأما بالنسبة لمدكلة فيي التي تتحمؿ تبعات تحقيؽ الكفاية لمفرد كالمجتمع، كفي غيابيا يككف      

 األمر مفتكحان عمى مصراعيو لكؿ مالؾ مستطيع.

 في فرد لكؿ الكفاية تحقيؽ مسئكليات تتحمؿ الخاصة الممكية أف إلى يرشد اإلسبلمي التنظيـ إف "...
 بعبارة أك ، الكفاية تحقيؽ إجراءات أف إال ، الممكية اكتساب مرحمة في حتى ، اإلسبلمية الجماعة
 االقتصاد في التكزيع تنظيـ مراحؿ مف تالية مرحمة في يجيء االجتماعي الضماف تحقيؽ أخص

 .(5)"  اإلسبلمي

 

 
                                                             

 .  2/311،،  كالركضة6/191،المجمكع لمنككم :رانظ (.1)
 .37 ، لئلفتاء كالبحكث فتاكل المجمس األكركبي (.2)
.157/ 3 ،رشد البف المجتيد بداية خبلؿ مف االجتياد ممكة تربيةمحمد بكلكز ، بكلكز (.3)
 .353/ 2 ، فقو الزكاة  القرضاكم، (.4)
 .51قتصاد اإلسبلمي المرتكزات،  في اإل العكضي،  (.5)
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 .المباسكفاية النفس من  -ب

، كيتميز عف الدكاب بستر عكرتو ، كمف استمرأ كشؼ عكرتو فيك ساف مخمكؽ مكـر عند ربو اإلن
 لمدكاب أقرب منو إلى بني اإلنساف.

 نت متزت رت يب ىب نبمب زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ُّٱ: تعالىقاؿ اهلل       

كمفيكـ المخالفة  تعالى، فيذه اآلية تبيف أف ستر العكرة كرامة مف اهلل (1) َّ نث مث زث رث يت  ىت
يقتضي أف كشؼ العكرة مف انعداـ الكرامة كاليكاف عمى اهلل عزكجؿ، كبما أف األمر كذلؾ فكاف تحقيؽ 
 الكفاية لئلنساف مف المباس، أمر في غاية األىمية كاألكلكية، فبدكنو يمحؽ اإلنساف الضرر كالحرج،

 حب  جب هئ مئ خئ حئجئ يي ىي ني مي ُّٱٱ:تعالى ما جاء اإلسبلـ لرفعو، قاؿ كىذا

  حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح  مج حج مثهت مت خت حتجت هب مب خب

 َّ  جك مق حق مف خف حفجف مغ جغ مع  جع مظ حط مض خضحض جض مص خص
 مف فالرياش ظاىرا، بو يتجمؿ ما كالريش كالرياش السكآت، كىي العكرات لستر فالمباس،،"....  (2)

 الرحمف عبد قاؿ. اهلل كخشية اإليماف ىك التقكل كلباس كالزيادة، التكمبلت مف: كالريش الضركريات،
 .التقكل لباس فذاؾ عكرتو، فيكارم يتقي: أسمـ بف
 يستر ىذا لباس، كبلىما التقكل، كبيف لمزينة العكرات لستر المباس اهلل شرع بيف تبلـز ىناؾ إف  

 كالحياء بالتقكل الشعكر فمف متبلزماف، كىما كيزينو، الجسـ عكرات يستر كذاؾ كيزينو، القمب عكرات
 يتعرل أف ييمو ال يتقيو كال اهلل مف يستحي ال كمف منو كالحياء الجسد عرم باستقباح الشعكر ينبثؽ
 .السكأة ككشؼ المباس مف كالعرم كالتقكل، الحياء مف العرم العرم، إلى غيره يدعك كأف

 المسمطة األبكاؽ تزعـ كما بيئي، كعرؼ كعادات اصطبلح مجرد ليس كاألنثى لمذكر الجسد ستر إف
 شريعة ىي ثـ اإلنساف، في اهلل خمقيا فطرة ىي إنما إنسانيتيـ، لتدمر كعفتيـ كالنساء الناس حياء عمى
 .لمبشر اهلل أنزليا

فتبيف مما سبؽ أف الستر بالمباس الكامؿ ليس عرفان كعادة بقدر ما ىك متطمبه فطرم كأمر ".....
 فأماشرعي، ال بد مف التزامو، كتحقيؽ الغاية منو كىي العفة بكؿ أبعادىا ، كأعمؽ معانييا."... 

 قكلو مف العظيـ، القرآف محكـ في اإلسبلمي، المباس مف عمييا اهلل فرض ما فيك الجسمي التستر

                                                             
 .7/26 ، سكرة األعراؼ (.1)
 . 22/78 ، سكرة الحج (.2)
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 هئ مئ خئ حئجئ يي ىي  ني مي زي ري ٰى ين ىن نن ُّٱٱ:تعالى
       مف ذلؾ، في النبكية السنة فصمتو كما ، (1) َّ مت خت حت جت  هب مبخب حب جب
 ما ىتكت إال بيتيا غير في ثيابيا تخمع امرأة مف ما: )  قكلو مثؿ مف تكضيحية، بيانية جزئيات
 عنيا كجؿ عز اهلل خرؽ بيتيا غير في ثيابيا نزعت امرأة أيما):    قكلو كمثمو، (2)(اهلل كبيف بينيا
 .(4)، (3) (ستره
 إدناء) عبارة األكلى: آيتيف مف محكريتيف، عبارتيف إلى تعكد المرأة لباس صكرة أف فتبيف"...     

 ،(الجيكب عمى الخمار ضرب: )كالثانية ، (5)حئجئ يي ىي  ني :تعالى قكلو مف( الجمباب
َّ  ميزي ري ٰى ين ُّٱٱ:تعالى قكلو مف

 ما أقؿ أف كأصالةن؛ عبارةن  كمو؛ ذلؾ مف فيؤخذ ، (6) 
، كاؼو  ثكب: ىك المباس مف المرأة يجزئ  جميع يستكعب يشؼ، كال يصؼ ال فضفاض، ساتر ضاؼو
 مف المستكردة المكضة أشكاؿ عنو يجزئ فبل. تبيف كما الجمباب معنى كىك. كاحد ثكب في البدف،

نما. الستر بكماؿ تفي ال ألنيا األجزاء؛ ذات أك القصيرة، كالبذالت البنطمكنات،  الجمباب يجزئ كا 
 النسكية كالعباءات كالقمصاف، شاممة، أردية مف شاكمتو عمى كاف ما أك المشرقي، أك الكاسع، المغربي
 جمع إذا عجمي، أك ركمي معطؼ كؿ أيضا عميو كيقاس. كاحد بثكب البدف لجميع الساترة الكافية،
 الشرعية بشركطو كعرضا، طكال البدف لجميع استيعابو حيث مف كغاية؛ قصدا الجمباب معاني

 كماؿ مف الشارع لقصد مراعاةن  ؛(الجمباب إدناء) في األحزاب آية مف الداللة مقتضى كذلؾ. المذككرة
. الجيكب عمى بو الضرب مف صاحبتو تتمكف حتى كافيا يككف أف بشرط لكف لمرأس، خمار ثـ ،الستر

ٱ:العظيـ الرباني األمر عبارة مقتضى كىك. كالكتفيف كالقفا، النحر، مف العنؽ ثنايا ىي: ىنا كالجيكب
َّ  ميزي ري ٰى ينُّٱ

 الجمباب، إدناء بدؿ الجبيف عمى الخمار تدني أف كليا. بيناه كما (7 
 ،ضركرة الخمار إدناء مف بد ال فينا المغربي، الجمباب مثؿ الرأس عمى يمبس ال مما الجمباب كاف إذا

 لتمتثؿ ىنالؾ؛ ما عمى تشده ثـ كنحرىا، كصدرىا كتفييا عمى ترخيو ثـ الجبيف مقدمة يستكعب حتى
 بما القفا؛ جية مف رأسيا عمى تعقده ال كلكف. كعبل جؿ اهلل ألمر استجابة الجيكب؛ عمى الضرب
 جبينيا عمى طرفيو تضفر كال ،المتحجبات مف الجاىبلت بعض يفعمو كما كحجمو، الشعر ىيأة يظير

                                                             
 .33/59 ، سكرة األحزاب (.1)
 كصححو األلباني في صحيح الجامع.  ، (4/64)، بابالدخكؿ في الحماـ ، سنف أتبي داكد  أبك داكد، (.2)
 في صحيح الجامع .  2708كصححو األلباني. انظر حديث رقـ:  ، كغيره ركاه أحمد (.3)
 .41 ، سيماء المرأة في اإلسبلـ  األنصارم، (.4)
 .33/59 ، سكرة األحزاب (.5)
 .24/31 ، سكرة النكر (.6)
 .24/31، سكرة النكر (.7)
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نما. األنظار يمفت بما الشعر؛ مف الضفيرة بصكرة  عبادةن  كالحياء؛ الستر إلى بقصدىا هلل، تستجيب كا 
"حقا الصادقات مف كانت إف القيار، الكاحد هلل

(1) 
يحده،  في شيكاتيا، كلكاف األمر بدكف سقؼو تحديد متطمب النفس مف الممبس لجمحت  ًرؾى تي  ككل    

دّْدى فيما يستر كيقي مف الحر كالبرد،  كتتحقؽ بو الكفاية.  كلكف حي

 الجسـ، كيحفظ العكرة، يستره ما المباس مف أكجب بأف كالمأكل، الممبس إلى حاجتو كضبط"...      
 يل ىل مل خل ُّٱ: تعالى قاؿ المسجد إلى الذىاب عند زينة يككف ما كأكجب كالبرد، الحر عاديات مف
 .(3)"  (2) َّ مم خم حم جم

 
 
 )المأكل(. السكن كفاية النفس من -ج

 اإلنساف يعتريو التعب كيغشاه النعاس، فكاف ال بد لو مف مستقرو كمأكل؛ ليستريح كييجع كيناـ،   
 يل ىل مل خل ُّٱ :تعالى قكلوكاف تأميف المسكف كالمأكل مف ضركرات حياتو كبقائو، ل ليذا
 يه ىه  مه جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم
 مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي حي جي
 يت ىت نت مت  زت رت يب ىبنب مب زب رب  يئ ىئ نئ
. فتكفير المأكل مف كسائؿ تحقيؽ المحافظة عمى النفس، كحفظ النفس مف مقاصد الشريعة (4) َّ

كىي محط اىتماـ الرجاؿ بمجرد تحمؿ المسؤكلية تجاه النفس كالغير  -الضركرات الخمس -الخمس
 ممف يعكلكف.

 كظائفيا أىـ مف كالمرأة الكريـ، كالعيش المسكف تكفير االجتماعية كظائفو أىـ مف فالرجؿ".... 
 اآلخر مف أفضؿ منيما كاحد ككؿ ، األطفاؿ كرعاية كالحضانة الرضاعة االجتماعية

                                                             
 .69-68 ، سيماء المرأة في اإلسبلـ بيف النفس كالصكرة ، األنصارم (.1)
 .7/31 ، سكرة األعراؼ (.2)
بلَّبي (.3)  .430 ، تبصير المؤمنيف بفقو النصر كالتمكيف في القرآف الكريـ ، الصَّ
 .81-16/80 ، سكرة النحؿ (.4)
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 اإلنساف كقدرات يتناسب بما تفضيؿ فيك" بعض عمى بعضيـ اهلل فضؿ بما"  معنى كىذا ، بمكقعو
ال دارة رعاية"  القكامة أف متفقكف فنحف ،كا  . (1)"  تفضيبلن  كليست"  كا 

 ، كاستمرار بقائيا كديمكمتيا، كلكف أم سكف؟لذا كاف تكفير المسكف لمنفس مف ضركرات حفظيا    
بيكت، كبيت  فالسكف )المسكف( أك البيت اسـ مطمؽ يستغرؽ كؿ مأكل كبيت فقصكر السبلطياف 

 الفقير بيت ، فأييما المطمكب ضركرة يا ترل؟

كلكف البيت الشرعي ىك المأكل الذم تكفرت فيو ضركرات الحياة، كما زاد فيك خير عمى خير،     
 كالحر، كتكفرت فيو كسائؿ العيش الضركرية فيك بيت كسكف. دفكؿ مأكل حمى مف البر 

مف ضركرات تحقيؽ مقصد حفظ النفس، كتحقيقو  لذا كاف تكفر المسكف بيذا المعنى السابؽ  
 أعمـ. تعالى ضركرم مقدـ عمى باقي الحاجيات كالتحسينات، كاهلل 

أما التطمع إلى قصكر الممكؾ فيذا يخضع لمكازنة الفرد كممكيتو كاستطاعتو، فبل يصح أف يطمب     
 قصر كبيت كمأكل.فقير ال بيت لو بالسؤاؿ بيتا بمستكل عاؿو بحجة أنو يمزمو مثؿ ىذا ال

 الصحة )توفير العناية الصحية(. كفاية النفس من -د

متعة الحياة، كبغيابيا ينغص العيش كال يطيب لئلنساف،  كقد كانت في الشرع مف االعتبار  الصحة  
  مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض  مص خص حص مس خس حس ُّٱ تعالى: بمكاف ، قاؿ 

 جن مم  خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك  خك حك جك مق حق مف خف حف جف

: كلوق  النبيكقد كرد عف  ،، كجاء في السنة النبكية الشريفة (2) َّ  مه جه هن من خن حن
 .(3)(الدنيا لو حيزت فكأنما يكمو طعاـ عنده جسده في معافى سربو في آمنا أصبح مف)
ٍغبيكفه  ًنٍعمىتىافً  )  :كما كرد عنو قكلو   ا مى ةي  النَّاسً  ًمفى  كىًثيره  ًفيًيمى حَّ  .(4) (كىاٍلفىرىاغ الصّْ

كاألعماؿ، كبدكنيا ال يقكـ فيي قكاـ العبادات  ،ة الجسدية كالنفسية مف األكلكياتفتحقيؽ الصح    
 جك مق ُّٱ ت الشريعة عمى تحصيؿ أسباب القكة كالعافية، قاؿ اهلل  تعالىجياد، كقد حرص

                                                             
 .342/ 14 ، المفصؿ في الرد عمى شبيات أعداء اإلسبلـ ، الشحكد (.1)
 .83-26/77 ، سكرة الشعراء (.2)
 ( قاؿ الشيخ األلباني : حسف.112)ص:  ، باب مف أصبح آمنا ، األلباني بأحكاـ األدب المفرد  البخارم، (.3)
 .109/ 8 ، باب بدء الكحي، صحيح البخارم البخارم،   (.4)
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 َّ ىن من خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  جل مك لك خك حك
سبحانو كتعالى إلى أحد أىـ أسباب تحصيؿ القكة كىك دكاـ االستغفار كىذا مف  فينا يكجينا ربنا  ،(1)

 دكاعي تحقيؽ مقصد الصحة كالعافية.
ٍيره  اٍلقىًكلُّ  اٍلميٍؤًمفي  )يفاضؿ بيف القكم كالضعيؼ إذ يقكؿ عميو الصبلة كالسبلـ: كنجد الرسكؿ      خى

ًعيؼً  اٍلميٍؤًمفً  ًمفى  المَّوً  ًإلىى كىأىحىبُّ  ًفى الضَّ ٍيره  كيؿٍّ  كى مىى اٍحًرٍص  خى فٍ  تىٍعًجزٍ  كىالى  ًبالمَّوً  كىاٍستىًعفٍ  يىٍنفىعيؾى  مىا عى  كىاً 
ابىؾى  كىذىا كىذىا كىافى  فىعىٍمتي  أىنّْى لىكٍ  تىقيؿٍ  فىبلى  شىٍىءه  أىصى لىًكفٍ . كى ا المَّوً  قىدىري  قيؿٍ  كى مى  عىمىؿى  تىٍفتىحي  لىكٍ  فىًإفَّ  فىعىؿى  شىاءى  كى
 .(2)( الشٍَّيطىافً 

 )توفير األمن(. من األمنكفاية النفس  -ه

كجؿ كالنفس أشد حاجةن لؤلمف مف حاجتيا إلى لغيره مف  عز األمف نعمةه عظيمة مف اهلل     
الضركرات بعد نعمة الطعاـ، فيي مف حيث الترتيب تأتي في الدرجة الثانية في األىمية، كذلؾ لقكؿ 

 من خن حن جن يم ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱٱتعالى: اهلل 
 . (3) َّ  جي يه ىه مه جه ين  ىن

فاإلطعاـ مف الجكع سبؽ تحقيؽ األمف، لذا كاف ثانكيان بعد اإلطعاـ، كنظراي ألىمية تحقيؽ األمف    
،عميو كعمى نبينا محمد أفضؿ صبلة كأتـ تسميـ –كعمك منزلتو، كاف أكؿ مطمبو ألبي األنبياء ابراىيـ 

 منخن حن جن مم خم حم جم هل مل  خل حل جل مك لك خك حك جك مق ُّٱ: قاؿ تعالى

  .(4)  َّ  مت هب مب هئمئ هي مي خي حي جي ٰه  مه جه هن
 َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه  ُّٱٱكقاؿ سبحانو كتعالى:   
 . (5) َّ  مت زت رت يب ىب نب مبزب رب يئ ىئ  نئمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ
 -الرزؽ بشكؿ عاـ -كيظير لنا مف كبل اآليتيف الكريمتيف تقديـ  طمب األمف ابتداء عمى الرزؽ      

كالطعاـ جزء مف الرزؽ، كىك مقدـه عمى األمف بدليؿ سكرة قريش كأؤكد عمى طمب األمف في السنة 

                                                             
 .11/52 ، سكرة ىكد (.1)
 .56/ 8 ، باب في األمر بالقكة  ،صحيح مسمـ  ، مسمـ (.2)
 .4-106/1 ، سكرة قريش (.3)
 .2/126 ، سكرة البقرة (.4)
 .37-14/35 ، سكرة إبراىيـ (.5)
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 فكأنما يكمو طعاـ عنده جسده في معافى سربو في آمنا أصبح مف ): كىك قكؿ النبي الكريـ محمد 
 .(1) (الدنيا لو حيزت

كمعمكـ البداىة أف فقداف األمف منغصه لمعيش، فمعظـ ممكؾ الدنيا كرجاؿ األعماؿ، رغـ أف الدنيا   
 أتتيـ طائعة، غير أف فقداف األمف حرميـ راحة النفس كالقمب!!

 ليذا كاف تحقيؽ األمف مف ضركريات تحقيؽ حفظ النفس.

نكاره لمبطالة.مشرعية الكسب في  ثالثًا:  اإلسالم وا 

شرع اإلسبلـ الكسب، كنيى عف العجز كالكسؿ كالبطالة، كما ذلؾ إال تحقيقان منو لحفظ النفس  لقد    
 ُّٱكفايتيا المادية، بدليؿ قكؿ اهلل تعالى: تحقيؽمعنكيا، كصيانة كرامتيا، كالحفاظ عمى ماء كجييا، ك 

 جف مغ جغ مع جع  مظ حط مض خض حض جضمص خص  حص مس خس حس جس
، كىذا أمر كاضح في الحض كالحث عمى العمؿ، مما يفيد) بمفيكـ المخالفة *( النيي عف  (2) َّ

 الكسؿ كالبطالة.
الدليؿ القاطع عمى الحث عمى الكسب كمحاربة البطالة، فقد جاء في  كفي ىدم النبي الكريـ     

 السنة النبكية الشريفة الكثير مف األحاديث الشريفة، أذكر منيا ما تقكـ بو الحجة كيتسعو المقاـ:

ٍيره  اٍلعيٍميىا اٍليىدي  :  النًَّبيّْ  قكؿ ) -1 ٍيري  تىعيكؿي  ًبمىفٍ  كىاٍبدىأٍ  السٍُّفمىى اٍليىدً  ًمفى  خى دىقىةً  كىخى  ، ًغننى ظىٍيرً  عىفٍ  الصَّ
مىفٍ  مىفٍ  ، المَّوي  ييًعفَّوي  يىٍستىٍعًفؼٍ  كى  .(3) ( المَّوي  ييٍغًنوً  يىٍستىٍغفً  كى

 قاؿ ثـ فأعطاني سألتو ثـ فأعطاني سألتو ثـ فأعطاني   اهلل رسكؿ سألت: ) قكؿ حكيـ بف حزاـ -2
 فيو لو يبارؾ لـ نفس بإشراؼ أخذه كمف فيو لو بكرؾ نفس بطيب أخذه فمف حمكة خضرة الماؿ ىذا إف

 . (4) ( السفمى اليد مف خير العميا كاليد يشبع كال يأكؿ كالذم ككاف

                                                             
 ( قاؿ الشيخ األلباني : حسف.112)ص:  ، باب مف أصبح آمنا ، األدب المفرد بأحكاـ األلباني ، البخارم (.1)
 .9/105 ، سكرة التكبة (.2)

* :" مفيـك المخالفة ىك تعميؽ الحكـ عمى أحد كصفي الشيء فيدؿ عمى األخذ بخبلفو كقكلو في سائمة الغنـ الزكاة 
فيقتضي ذلؾ أف المعمكفة بخبلفو ككذلؾ التخصيص بالمكاف كالزماف كالعدد فيدؿ عمى أف ما عداه بخبلفو أيضا كقاؿ 
القاضي أبك بكر إذا قمت الصفة أغناؾ مف الزماف كالمكاف كالعدد ألنيا كميا أكصاؼ لؤلعياف" المحصكؿ البف العربي 

 (.105)ص: 
 .139/ 2 ، اب بدء الكحيباب كت، صحيح البخارم   البخارم، (.3)
 .صحيح:  األلباني الشيخ قاؿ (.60/ 5) ، باب اليد العميا ، سنف النسائي  بأحكاـ األلباني  النسائي، (.4)
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ا): قكؿ الرسكؿ  -3 ده  أىكىؿى  مى ا أىحى ٍيرنا قىطُّ  طىعىامن مىؿً  ًمفٍ  يىٍأكيؿى  أىفٍ  ًمفٍ  خى فَّ  يىًدهً  عى دى  اهللً  نىًبيَّ  كىاً  مىٍيوً  - دىاكي  عى
ـي   ػ(1) "(يىًدهً  عىمىؿً  ًمفٍ  يىٍأكيؿي  كىافى  - السَّبلى

ا ): قكؿ الرسكؿ  -4 ؿي  كىسىبى  مى ا ، يىًدهً  عىمىؿً  ًمفٍ  أىٍطيىبى  كىٍسبنا الرَّجي مى ؿي  أىٍنفىؽى  كى مىى الرَّجي  كىأىٍىًموً  نىٍفًسوً  عى
لىًدهً  كى اًدًموً  كى دىقىةه  فىييكى  ، كىخى  .(2)(  صى

: قىالىتٍ  عنيا اهلل رضي عىاًئشىةى  عىفٍ )....  كجاء عف صديؽ األمة المحمدية ، أبي بكر الصديؽ -5
دّْيؽي  بىٍكرو  أىبيك اٍستيٍخًمؼى  لىمَّا ـى  لىقىدٍ : قىاؿى   الصّْ ًم  أىٍىًمي، مىئيكنىةً  عىفٍ  تىٍعًجزي  تىكيفٍ  لىـٍ  ًحٍرفىًتي أىفَّ  قىٍكًمي عى

شيًغٍمتي  ، ًبأىٍمرً  كى اًؿ، ىىذىا ًمفٍ  بىٍكرو  أىًبي آؿي  فىسىيىأكيؿي  اٍلميٍسًمًميفى يىٍحتىًرؼي  اٍلمى   .(3) (ًفيوً  ًلٍمميٍسًمًميفى  كى

كتعد البطالة مف أسباب اإلعتداء عمى األنفس المعصكمة إذا كاف" العامؿ ربان ألسرة فيصبح  
المستقبؿ مما قد يدفعو إلى ارتكاب عاجزان عف الكفاء بالتزاماتو نحكىا فيساكره القمؽ كالخكؼ مف 

كالدالئؿ في ىذا الشأف كثيرة جدان،عمى ممارسة الكسب كالعمؿ  ،(4)جرائـ اإلعتداء عمى األشخاص"
 ، كحارب ركح البطالة أينما كجدت، كفيما أكردنا الكفاية لمبيب.

 : وجوب أكل المحرمات عند الضرور:رابعاً 

، غير ما استثناه كحرمو في القرآف ؿ لنا ما في األرض جميعاأح تعالى مف المعمكـ ضركرة أف اهلل   
، كما حرمو رتب عمى مرتكبو كعيد كعقكبة، إال في حالة اإلضطرار لممحافظة  الكريـ كسنة الرسكؿ 
 عمى النفس اإلنسانية.

اليبلؾ كىنا ترل أف ديف اإلسبلـ السمح، قد رفع الحرج عف الخمؽ، حينما تييٌدد النفس البشرية بخطر 
 مف خبلؿ تشريع رفع الحرج .

                                                             
 .74/ 3 ،  باب كتاب بدء الكحي، البخارم صحيح  البخارم، (.1)
 .271/ 3 ، باب كتاب التجارات، ماجة ابف سنف  ابف ماجة، (.2)
 .3/74،باب كتاب بدء الكحي  ،صحيح البخارم   البخارم، (.3)
 .263،  عمـ اإلجراـ  عبد الرحمف أبك تكتة، (.4)
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 حتجت هب مب خب حب  جب هئ مئ خئ حئجئ يي ىي ني مي ُّٱ: قاؿ  تبارؾ كتعالى   

 جض مص خص  حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح  مج حج مثهت مت خت

(1)   َّ  جك مق حق مف خف حفجف مغ جغ مع  جع مظ حط مض خضحض
  . 

 رن مم اميل ىل  مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف ُّٱكقاؿ سبحانو كتعالى:    

 .(2)  َّ جئ يي ىي  ني مي زيري ٰى ين ىن نن من زن
 من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱ كجؿ: كقاؿ عز

 ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰىٰر  ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه  جه ين ىن

 زث رثيت ىت نت مت زت رت  يب ىب نب مب زب ربيئ ىئ نئ  مئ زئ رئ

 .(3)  َّ مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث
 نن من زن رن مم اميل ىل  مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف ُّٱ كقاؿ تعالى:

 . (4) يي ىي  ني مي زيري ٰى ين ىن

اآليات الكريمة الكفاية في إباحة المحـر حفاظان عمى النفس اإلنسانية،غير أننا سنرفدىا  كفي ىذه    
 بدليؿ جمي كاضح مف السنة النبكية الشريفة.

 اهلل إف كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ قاؿ قاؿ الغفارم ذر أبي عف ).. فقد ركل ابف ماجة بسنده    
 .(5)(عميو استكرىكا كما كالنسياف الخطأ أمتي عف تجاكز

ا يقكؿ ابف تيمية "       ا يىضرىىا كىمى فظمـ العىٍبد نىفسو يككف بترؾ مىا ينفعيا كىًىي محتاجة ًإلىٍيًو كبفعؿ مى
قو أىك التَّعىدّْم ٍنع حى ا  أىف ظمـ اٍلغىٍير كىذىًلؾ ًإمَّا ًبمى نَّمى ا أىمر اهلل ًبًو كىاً  ا تٍحتىاج مف العىٍبد ًإلىى فعؿ مى كىالنَّفس ًإنَّمى

تَّى أكؿ  ا يٍضطىر العىٍبد ًإلىٍيًو حى مى سىنىة أىك فعؿ سىيّْئىة كى يىضرىىا فعؿ نيي اهلل عىنوي فظممو الى يىٍنفىٌؾ عىف ترؾ حى
كرىة كىاًجب ري ا  اٍلميتىة دىاخؿ ًفي ىىذىا فىأكميىا ًعٍند الضَّ كىذىًلؾى مى ة اأٍلىٍربىعىة كى ٍذىىب اأٍلىًئمَّ ًفي اٍلمىٍشييكر مف مى

ٍكـ الًَّذم يًزيد ًفي مىرضيىا كاالغتساؿ ًباٍلمىاًء اٍلبىاًرد الًَّذم يىٍقتيميىا كىىيكى  يىضرىىا مف جنس اٍلًعبىادىات مثؿ الصَّ
ا يىٍنفىعييـٍ كنياىـ عىمَّا اء اٍلقيٍرآف ًباأٍلىمر بالصبلح كىالنٍَّيي عىف  مف ظمميا فىًإف اهلل أىمر اٍلعباد ًبمى يضرىـ كىجى

                                                             
 .22/78، سكرة الحج (.1)
 .2/173 ، سكرة البقرة (.2)
 .5/3 ، سكرة المائدة (.3)
 .16/115 ، سكرة النحؿ (.4)
 األلباني) صحيح (.تعميؽ  (347/ 1) ، باب أكؿ الكتاب ،  وصحيح ابف ماج  ابف ماجو، (.5)
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ًقيقىتو فالمؤمف  قد الى يعمـ بعض النَّاس ذىًلؾ عمى حى ٍعًصٌية كى ح كيمو طىاعىة كىاٍلفساد كيمو مى بلى اٍلفساد كىالصَّ
ةيعمـ  يٍنيى عىف كؿ مٍفسدىة أىف اهلل يىٍأمر ًبكيؿ مصمحى أىمية حفظ كىذا يعطي داللة كاضحة عمى  (1)" كى

   .(2)النفس مف اليبلؾ كصيانتيا مف اإلتبلؼ

كأراني مكتفيان بما كرد مف أدلة قاطعة في إباحة أكؿ المحـر في ذاتو ألجؿ اإلبقاء عمى حياة النفس 
 اإلنسانية كالحفاظ عمى بقائيا.

 خامسًا: وجوب التداوي والمحافظة عمى صحة اإلنسان.

في الحالتيف، ففي حالة  ى اهلل تعالىيعتريو المرض كالصحة ليمجأ إل اإلنساف فقد خمؽ اهلل تعالى     
المرض يتكجو إلى ربو بالدعاء كالتككؿ كاألخذ باألسباب المادية لمتداكم كالشفاء، كفي حالة الصحة 

قاؿ  ليمثؿ منتيى العبكدية في الحالتيف، عز كجؿيتكجو إلى ربو بالشكر كتسخير الصحة في ميراد ربي
 مض خض حض ُّٱا محمد أفضؿ الصبلة كأتـ التسميـ: ى عمى لساف نبيو إبراىيـ عميو كعمى نبينتعال اهلل

 . (3) َّ مك لك  خك حك جك مق حق مف خف حف جف  مغ جغ مع جع مظ حط
ذا مىًرٍضتي فىييكى يىٍشًفيًف أم إذا كقعت في مرض فإنو ال يقدر عمى شفائي أحد غيره بما قدره مف     كىاً 

نما نسب  المرض إلى نفسو كالشفاء إلى اهلل تعالى، مع أنيما منو، لمراعاة األسباب المكصمة إليو. كا 
 .(4)حسف األدب معو تعالى

في الشفاء، كىك أقكل  -تعالى-كىنا يظير كجكب التداكم في التككؿ كصدؽ اعتماد القمب عمى اهلل   
 ال يرقى إلى فاعميتو سبب مف األسباب. -تعالى-أسباب التداكم، ألف التككؿ عمى اهلل 

فالتداكم ىك: أخذ باألسباب التي خمقيا اهلل عز كجؿ كربط  بيا مسبباتيا، بالشفاء مف األمراض،     
فالتككؿ عمؿ قمبي، يتألؼ مف اإلعتماد عمى أسباب في نجاحيا، كالثقة بو، كالرضى بما يقضي بو 

 .(5)سبحانو كتعالى

ثىةه      ذىًلؾى أىفَّ قىكىاًعدى ًطبّْ اأٍلىٍبدىاًف ثىبلى ًف اٍلميٍؤًذم، كىاٍسًتٍفرىاغي اٍلمىكىادّْ اٍلفىاًسدىًة، كى ًة، كىاٍلًحٍميىةي عى حَّ ًحٍفظي الصّْ
ثىًة. ثىةى ًفي ىىًذًه اٍلمىكىاًضًع الثَّبلى كؿى الثَّبلى انىوي ىىًذًه اأٍليصي ٍكـً  فىذىكىرى سيٍبحى  مئ زئ ُّٱٱ فىقىاؿى ًفي آيىًة الصَّ

                                                             
 .109 ، مختصر الفتاكل المصرية ، ابف تيمية (.1)
 .232 ، مقاصد الشريعة اإلسبلمية كعبلقتيا باألدلة الشرعية ، اليكبي (.2)
 .81-26/78 ، سكرة الشعراء (.3)
 .7/460 ، محاسف التأكيؿ ، القاسمي (.4)
 .3/34 ، الطب النبكم كالعمـ الحديث ، محمكد النسيمي (.5)
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ًلٍمميسىاًفًر ، فىأىبىاحى  (1) َّ رتيب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ ًريًض ًلعيٍذًر اٍلمىرىًض، كى اٍلًفٍطرى ًلٍممى
ا يي  مى رىكىًة، كى ٍكـي ًفي السَّفىًر اًلٍجًتمىاًع ًشدًَّة اٍلحى ًتًو ًلئىبلَّ ييٍذًىبىيىا الصَّ قيكَّ ًتًو كى كًجبيوي ًمفى التٍَّحًميًؿ، طىمىبنا ًلًحٍفًظ ًصحَّ

ا تىحى  دىـً اٍلًغذىاًء الًَّذم ييٍخًمؼي مى ًتًو كىعى قيكَّ ًتًو كى ، فىأىبىاحى ًلٍمميسىاًفًر اٍلًفٍطرى ًحٍفظنا ًلًصحَّ تىٍضعيؼي مَّؿى فىتىخيكري اٍلقيكَّةي، كى
جٌ  عىمَّا ييٍضًعفييىا قىاؿى ًفي آيىًة اٍلحى ، (2) َّ جكمق حق مف خف حف جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض ُّٱٱ:كى

ٍف ًبًو أىذنل ًمٍف رىٍأًسًو، مف  مى ًريًض، كى ًة فىأىبىاحى ًلٍممى ا ًلمىادَّ ٍحرىاـً اٍسًتٍفرىاغن ٍيًرًىمىا، أىٍف يىٍحًمؽى رىٍأسىوي ًفي اإلًٍ قمؿ، أىٍك غى
مىؽى رىأٍ  ٍعًر، فىًإذىا حى بىٍت لىوي اأٍلىذىل ًفي رىٍأًسًو ًباٍحًتقىاًنيىا تىٍحتى الشَّ ًديئىًة الًَّتي أىٍكجى ، اأٍلىٍبًخرىًة الرَّ ُـّ ا سى ًت اٍلمى سىوي تىفىتَّحى

ٍت تً  رىجى مىٍيًو كيؿُّ اٍسًتٍفرىاغو ييٍؤًذم اٍنًحبىاسيوي، كىاأٍلىٍشيىاءي فىخى الًَّتي ييٍؤًذم ٍمؾى اأٍلىٍبًخرىةي ًمٍنيىا، فىيىذىا ااًلٍسًتٍفرىاغي ييقىاسي عى
، كىاٍلغىائً  ا تىبىيَّغى، كىاٍلبىٍكؿي ، كىاٍلمىًنيُّ ًإذى ـي ًإذىا ىىاجى ميدىافىعىتييىا عىشىرىةه: الدَّ ، اٍنًحبىاسييىا كى ، كىاٍلقىٍيءي، كىاٍلعيطىاسي طي، كىالرّْيحي

سٍ  ٍبسيوي دىاءن ًمفى اأٍلىٍدكىاًء ًبحى كيؿُّ كىاًحدو ًمٍف ىىًذًه اٍلعىشىرىًة ييكًجبي حى . كى  .(3)ًبوً كىالنٍَّكـي، كىاٍلجيكعي، كىاٍلعىطىشي
التداكم كاألخذ بأسباب الكثير مف األحاديث النبكية التي تحض عمى كجاء في السنة النبكية الشريفة  

 الصحة كالعافية، اكرد منيا مايقتضيو الحاؿ كيتسعو المقاـ:

اًبرو  عىفٍ )...-1  عىزَّ  المَّوً  ًبًإٍذفً  بىرىأى الدَّاءً  دىكىاءي  أيًصيبى  فىًإذىا دىكىاءه  دىاءو  ًلكيؿّْ »  قىاؿى  أىنَّوي    المَّوً  رىسيكؿً  عىفٍ  جى
ؿَّ  الخط العاـ إذا )جاز التعبير( كجكد الداء، يقتضي البحث عف دكائو، ، فيذا الحديث يرسـ (4)( كىجى
 التكفيؽ. -تعالى-كباهلل

عىؿى  كىالدَّكىاءى  الدَّاءى  أىٍنزىؿى  المَّوى  ًإفَّ »   المَّوً  رىسيكؿي  قىاؿى  قىاؿى  الدٍَّردىاءً  أىًبى عىفٍ  الدٍَّردىاءً  أيْـّ  عىفٍ )...-2  ًلكيؿّْ  كىجى
ٍكا دىكىاءن  دىاءو  ٍكا كىالى  فىتىدىاكى رىاـو  تىدىاكى  .(5)( ًبحى

َـّ بو، كيأخذ بأسباب العافية كالقكة.        كىذا الحديث ندب صريح لممسمـ أف يتداكل، مف الداء الذم أل

اًبرى  سىًمٍعتي ).....  -3 ٍبدً  ٍبفى  جى ا المَّوي  رىًضيى  ، اهللً  عى ٍنييمى صمى اهلل عميو كسمـ  النًَّبيَّ  سىًمٍعتي :  قىاؿى  ، عى
ٍيره  - أىٍدًكيىًتكيـٍ  ًمفٍ  شىٍيءو  ًفي يىكيكفي  أىكٍ  ، أىٍدًكيىًتكيـٍ  ًمفٍ  شىٍيءو  ًفي كىافى  ًإفٍ  يىقيكؿي  ـو  شىٍرطىةً  فىًفي خى  أىكٍ  ، ًمٍحجى
ا الدَّاءى  تيكىاًفؽي  ًبنىارو  لىٍذعىةو  أىكٍ  ، عىسىؿو  شىٍربىةً  مى  .(6) ( أىٍكتىًكم أىفٍ  أيًحبُّ  كى

                                                             
 .185 /2، سكرة البقرة (.1)
 .196/2 ، سكرة البقرة (.2)
 .7 ، الطب النبكم ، ابف القيـ (.3)
 .21/ 7 ، باب لكؿ داء دكاء، صحيح مسمـ ،  مسمـ (.4)
 .6/ 4 ،  باب في األدكية المكركىة، األلباني كبتعميؽ محقؽ ػ داكد أبي سنفأبك داكد،   (.5)
 .159/ 7 ،  باب كتاب بدء الكحي، صحيح البخارم البخارم،   (.6)
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لمكي بالنار، أعاذنا اهلل منيا  كىذا الحديث يفيد تكجييان نبكيان إلى خير األدكية، كيشير إلى كره النبي 
 في الداريف.

بلن  أىفَّ  سىًعيدو  أىًبي عىفٍ )...-4  اٍسًقوً  فىقىاؿى  بىٍطنىوي  يىٍشتىًكي أىًخي فىقىاؿى  كسمـ عميو اهلل صمى النًَّبيَّ  أىتىى رىجي
دىؽى  فىقىاؿى  فىعىٍمتي  فىقىاؿى  أىتىاهي  ثيَـّ  عىسىبلن  اٍسًقوً  فىقىاؿى  الثَّاًنيىةى  أىتىى ثيَـّ  عىسىبلن  كىذىبى  المَّوي  صى   بىٍطفي  كى

.(1) ( فىبىرىأى  فىسىقىاهي  عىسىبلن  اٍسًقوً  أىًخيؾى 
 كجؿ كشدة تككمو عمى ربو سبحانو كتعالى. بما عممو ربو عز يقيف النبي  كىذا الحديث بفيد

ًنى)... -5  ًىىى  أىٍبيىفى  أىٍرضي  لىيىا ييقىاؿي  ًعٍندىنىا أىٍرضه  المَّوً  رىسيكؿى  يىا قيٍمتي  قىاؿى  ميسىٍيؾو  ٍبفى  فىٍركىةى  سىًمعى  مىفٍ  أىٍخبىرى
ًتنىا ًريًفنىا أىٍرضي  ًميرى نَّيىا كى ًبئىةه  كىاً  بىاؤيىىا قىاؿى  أىكٍ  كى  عىٍنؾى  دىٍعيىا»  -كسمـ عميو اهلل صمى- النًَّبىُّ  فىقىاؿى . شىًديده  كى
  .(2)( التَّمىؼى  اٍلقىرىؼً  ًمفى  فىًإفَّ 

كىذا الحديث ينيى عف مقاربة أسباب الداء كالمرض، في أماكف مظانيا، كانتشارىا، محافظة عمى 
 النفس البشرية، مف كؿ ما يعرضيا لميبلؾ.

 أراد الخطاب بف عمر اف: بمغو انو مالؾ كحدثني :).... كجاء في األثر عف الصحابة الكراـ  -6
 السحر أعشار تسعة بيا فإف المؤمنيف أمير يا إلييا تخرج ال األحبار كعب لو فقاؿ العراؽ إلى الخركج
 .(3)..( العضاؿ الداء كبيا الجف فسقة كبيا

الكباء  عف السمؼ الصالح، يحدد بقعة معينة مبنية عمى تجارب الناس كمعرفتيـ بمكاطف كىذا األثر
 كالداء، كاجتنابيا كاالبتعاد عنيا.

قىعى  ًإذىا»    المَّوً  رىسيكؿي  قىاؿى  )...-7 ـٍ  ًإنىاءً  ًفى الذُّبىابي  كى ًدكي دً  ًفى فىًإفَّ  فىاٍمقيميكهي  أىحى ٍيوً  أىحى نىاحى ًفى دىاءن  جى  كى
رً  نَّوي  ًشفىاءن  اآلخى نىاًحوً  يىتًَّقى كىاً  ، كىذا الحديث ال بد اغمسكه:  امقمكه ،(4)(كيمَّوي  فىٍميىٍغًمٍسوي  الدَّاءي  ًفيوً  الًَّذل ًبجى

ف أخذه أعداء  مف الكقكؼ معو كقفة ببعد الطب الحديث، ألنو مف أعبلـ نبكة رسكؿ اهلل  ، كا 

                                                             
 .159/ 7 باب كتاب بدء الكحي،  البخارم، صحيح البخارم، (.1)
 .29/ 4 ،  محقؽ كبتعميؽ األلباني،  سنف أبي داكدأبك داكد،   (.2)
 .المريض كمداناة الداء مبلبسة:  القرؼ ، اليبلؾ:  التمؼ *
 .975/ 2،  باب ما جاء في المشرؽ، ركاية يحيى الميثي  المكطأ،  مالؾ (.3)
 .430/ 3 ،  باب في الذباب يقع في الطعاـ، محقؽ كبتعميؽ األلباني،  سنف أبي داكد،  داكد أبك (.4)
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اإلسبلـ مأخذا عمى اإلسبلـ ، كأىمو بأنيـ ال يعيركف اىتمامان لصحة اإلنساف لذا أترؾ المجاؿ ألىمو 
 يتيـ، مف باب المنطمؽ الذم يقكؿ مف فمؾ أدينؾ.في الرد عمى فر 

 مف تككف ما اشد عمى حكاسبيا في بيا كتحتفظ باثكلكجية جراثيـ معدتو في الذباب يدخؿ،  الذباب"..
 مف كثيرة جراثيـ معدىا في فكجد الذباب مف مئات األطباء احد شرح كقد الشتاء مدة السمية القكة

 ال حتى الذباب إبادة عمى الغرب حككمات بعض عزائـ ستصبح كبذلؾ التيفكئيدية كالحمى الككليرا
 .(1)"  الصيؼ إلى الشتاء مف كينقميا معدتو في الجراثيـ يدخر

ىذا مف حيث البنية الخمقية لحشرة الذباب الضعيفة بالنسبة لباقي المخمكقات التى ال تحصى كال تعد،   
  ىم مم خمحم جم يل ىل مل خل ُّٱ تعالى: مثبلن لمضعؼ ، قاؿ اهلل كالتي ضربيا اهلل

  ٰى ٰرٰذ يي ىي مي خي حي جي  يهىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم

ٌّ ٍّ َّ َّ (2). 
كحينما حاكؿ أعداء اإلسبلـ أف يتخذكا مف )حديث الذباب( مدخبلن لميجكـ عمى اإلسبلـ، غاب عف    

 كأنو ال يعبر عف ىكل نفس،  كال يقكؿ مف بنات أفكاره. كنبيو  تعالىباليـ أف محمدان رسكؿ اهلل 

 جي يه ىه مه جه ين ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱعز كجؿ:  قاؿ اهلل  
رد كيدىـ إلى نحكرىـ ، بأف أتى بالحقائؽ العممية التي  تعالى، كلكف اهلل  (3) َّ  ىي مي خي حي

عمى يد عمماء الييكد كالنصارل، ككفي بيا آية عمى عمـو مف أعبلـ  تصدؽ نبكة سيدنا رسكؿ اهلل 
 النبكة .
سبيبلن لمحفاظ عمى صحة  مف أدلة قاطعة، أف اإلسبلـ العظيـ، لـ يبؽً كالخبلصة مما سبؽ     

االنفس، إال كدعا إلتباعو كاقتفائو، كىذا الحديث)حديث الذباب( ليك خير شاىد كأصرح دليؿ، عمى 
 ألخذ بأسباب العافية، كالتداكل، كالمحافظة عمى النفس اإلنسانية.إلى األمتو   تكجيو النبي

 

 

                                                             
 .75/ 89مجمة المقتبس،  باب أخبار كأفكار،   (.1)
 .22/73 ، سكرة الحج (.2)
 .5-53/1 ، سكرة النجـ (.3)
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 .)من جية العدم( المبحث الثاني: وسائل المحافظة عمى مقصد حفظ النفس

 وال: حرمة القتل.أ

إف أكؿ كسائؿ المحافظة عمى حفظ النفس في ديف اإلسبلـ الحنيؼ، كشريعتو الغراء ىك جعؿ قتؿ    
النفس بغير حؽ قتبلن لجميع األنفس كالتسبب في إحيائيا بمثابة إحياء لجميع األنفس كذلؾ زجران عف 

ثانيان، فقد  ا كبقائيااقتراؼ جريمة القتؿ أكالن، كتشجيعان لبذؿ الجيكد في العمؿ عمى التسبب في إحيائي
 جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ: قاؿ اهلل  تعالى

 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰرٰذ  يي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه

فقتؿ النفس جريمة كبيرة مف   ،  (1)  َّ رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ
القتؿ  اة، كاعتداء صريح عمى حدكد اهلل تعالى لذا حـر اهلل تعالىأكبر الكبائر، فيك مصادرةه لحؽ الحي

عز اآليات القرآنية، فقاؿ  بصريح نص الكتاب العزيز، كشدد عمى ىذا األمر أيما تشديد في العديد مف
 مق ُّٱ: ، كقاؿ سبحانو كتعالى (2) َّ مت زت رت يب ىب نب  مبزب رب يئ ُّٱٱ كجؿ
، كقاؿ تبارؾ  (3) َّ مم خم حم جم هل مل خلحل جل مك  لك خك حك جك
  يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن  نن منزن رن مم ام يل ىل مل يك ُّٱ: اسمو
. ىذه اآليات الكريمة تكضح النيي الجاـز عف قتؿ لمنفس بغير كجو حؽ (4)  َّ جب هئ مئ خئ حئجئ

 مشركع.

ـي القاتؿ كتتك    حم جم يل ىل مل خل ُّٱ عده بعظيـ الكعيد، قاؿ تعالىكجاءت آية أخرل تيجرّْ

 ىي ميخي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن  جن يم ىممم خم

 زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي

 يث ىث نث مث زث  رث يت ىت نتمت زت رت يب ىب  نب مب

 رن مم ام يل ىل  مل يك ىك مك لك اك يق  ىق يفىف

 . (5)َّ مي زي ري ٰى ين ىن نن من  زن

                                                             
 .5/32 ، سكرة المائدة (.1)
 .4/29 ، سكرة النساء (.2)
 .6/151 ، سكرة األنعاـ (.3)
 .17/31 ، سكرة اإلسراء (.4)
 .93-4/92 ، سكرة النساء (.5)
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 -تعالى –كما كؿ ىذه اآليات الكريمة إال ردعان لممعتديف عمى حؽ الحياة، الذم يمثؿ ىبة اهلل    
 إحصاف، أكمقابؿ جريمة الزنى بعد  لخمقو، كال يصادر ىذا الحؽ إال بمثمو، النفس بالنفس قصاصان، أك

 محاربة اهلل كرسكلو كالمؤمنيف بالردة عف اإلسبلـ كترؾ الجماعة كحسب.

فقد جاء في السنة النبكية الشريفة الكثير مف األحاديث الزاجرة عف القتؿ لمنفس، أكرد منيا ما تقكـ     
 : في صحتو، أك تيتنحرل عدالة ركاتوبو الحجة، كأختار منيا ماال ييختىمىؼي 

ـي اٍمًرئو ميٍسًمـو يىٍشيىدي أىٍف الى ًإلىوى ًإالَّ المَّوي كىأىنّْي رىسيكؿي اهلًل ًإالَّ ًبًإٍحدىل ثىبلىثو النَّ  )  :قكلو  .1 ٍفسي الى يىًحؿُّ دى
مىاعىةى   .( 1) (ًبالنٍَّفًس كىالثَّيّْبي الزَّاًني كىاٍلمىاًرؽي ًمفى الدّْيًف التَّاًرؾي اٍلجى

ةي أىٍكبىري ) :قكلو  .2 شىيىادى كًر ، أىٍك قىاؿى كى قىٍكؿي الزُّ قىٍتؿي النٍَّفًس كىعيقيكؽي اٍلكىاًلدىٍيًف كى اٍلكىبىاًئًر اإًلٍشرىاؾي ًبالمًَّو كى
كر  .(2)( الزُّ

ا)  :قكلو  .3 رىامن ا حى ـٍ ييًصٍب دىمن ا لى ةو ًمٍف ًديًنًو مى  .(3) (لىٍف يىزىاؿى اٍلميٍؤًمفي ًفي فيٍسحى
ـي اٍمًرئو ميٍسًمـو يىٍشيىدي أىٍف الى ًإلىوى ًإالَّ المَّوي كىأىنّْى رىسيكؿي المًَّو ًإالَّ ًبًإٍحدىل ثىبلىثو ا ) :قكلو  .4 لثَّيّْبي الى يىًحؿُّ دى

ًة  مىاعى  .(4) (الزَّاًف كىالنٍَّفسي ًبالنٍَّفًس كىالتَّاًرؾي ًلًديًنًو اٍلميفىاًرؽي ًلٍمجى
دنا رىسيكؿي المًَّو ًإالَّ ًبًإٍحدىل ثىبلىثو ) :قكلو  .5 مَّ ال يحؿ دـ رجؿ ميٍسًمـو يىٍشيىدي أىٍف الى ًإلىوى ًإالَّ المَّوي كىأىفَّ ميحى

اًربنا ًلمًَّو كىرىسيكًلًو فىًإنَّوي ييٍقتىؿي أىٍك ييٍصمى  رىجى ميحى ـي كىرىجيؿه خى افو فىًإنَّوي ييٍرجى ييٍنفىى ًمفى  بي أىكٍ رىجيؿه زىنىى بىٍعدى ًإٍحصى
 .(5) (األىٍرًض أىٍك يىٍقتيؿي نىٍفسنا فىييٍقتىؿي ًبيىا 

كالخبلصة أف تشريع اإلسبلـ الحنيؼ، أكلى حرمة المحافظة عمى النفس االىتماـ الكبير، كجعؿ    
تحريـ القتؿ، كتجريـ القاتؿ أكؿ كسائمو لمحفاظ عمييا كصيانتيا مف كؿ ما ييدد بقائيا ككينكنتيا، كما 

 .عزكجؿ عند اهللذلؾ إال لًعظـً حرمتيا 

 

 
                                                             

 .6/ 9،  باب بدء الكحي، صحيح البخارم البخارم،  (.1)
 .9/4،  باب كتاب بدء الكحي، )ـ . ف( (.2)
 .9/2،  باب كتاب بدء الكحي، )ـ . ف( (.3)
 .5/106مسمـ،  صحيح مسمـ،  باب ما يباح بو دـ المسمـ،  (.4)
 .2/223أبك داكد،  سنف أبي داكد ،  باب الحكـ فيمف ارتد،   (.5)
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 الدية. ثانيًا:

 ين ىن من خن حن  جن يم ىممم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ قاؿ اهلل تعالى: 

 ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ميخي حي جي يه  ىه مه جه

 يت ىت نتمت زت رت يب ىب  نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئّٰ

 . (1)  َّ مك لك اك يق  ىق يفىف يث ىث نث مث زث  رث
ا يىقيكؿي كىافى ًفي بىًني ًإٍسرىاًئيؿى      ٍنييمى اصي كجاء في األثر".... سىًمٍعتي اٍبفى عىبَّاسو ، رىًضيى المَّوي عى اٍلًقصى

ـٍ تىكيٍف ًفيًيـً الدّْيىةي فىقىاؿى المَّوي تىعىالىى ًليىًذًه األيمَّةً  لى  مك لكاك يق ىق يف  ىف يث ىث نث ُّٱ كى

 جئ يي ىي نيمي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم اميل  ىل مل يك ىك

َفاحَِّباٌع   فىاٍلعىٍفكي أىٍف يىٍقبىؿى الدّْيىةى ًفي اٍلعىٍمدً  ، (2)َّ حت جت هب مب خب حب  جب هئ مئخئ حئ

ٌٍ ًَْعُشوِف َوَأَداٌء ِإَنْيِه ِبِإْحَسا دّْم ًبًإٍحسىافو  ،ِباْن ييؤى كًؼ كى ٍْ َسبُِّكىَرِنَك َحْخِفيٌف يىتًَّبعي ًباٍلمىٍعري بى كىرىٍحمىةه ًممَّا كيتً  ،ِي
ـٍ  ٍف كىافى قىٍبمىكي مىى مى ٍِ اْعَخَذي َبْعَذ َرِنَك َفَهُه َعَزاٌب َأِنيٌى عى ًَ  .(3)قىتىؿى بىٍعدى قىبيكًؿ الدّْيىة "  ،َف

مىٍييىا  ) : قكؿ النبيكرد في السنة النبكية الشريفة ك     سىمَّطى عى ٍف مىكَّةى اٍلًفيؿى كى بىسى عى ؿَّ حى ًإفَّ المَّوى عىزَّ كىجى
نَّيىا أيحً  دو بىٍعًدل أىالى كىاً  لىٍف تىًحؿَّ ألىحى دو قىٍبًمى كى ـٍ تىًحؿَّ ألىحى نَّيىا لى مٍَّت ًلى سىاعىةن ًمفى النَّيىاًر رىسيكلىوي كىاٍلميٍؤًمًنيفى أىالى كىاً 

نَّيىا سى  ٍف قي أىالى كىاً  مى ٍنًشده كى ريىىا كىالى يىٍمتىًقطي سىاًقطىتىيىا ًإالَّ مي دي شىجى رىاـه الى ييٍخبىطي شىٍككييىا كىالى ييٍعضى ًتؿى لىوي اعىًتى ىىًذًه حى
ا أىٍف ييٍعطىى  ٍيًف ًإمَّ ٍيًر النَّظىرى مَّا أىٍف ييقىادى أىٍىؿي اٍلقىًتيًؿ  -يىٍعًنى الدّْيىةى  -قىًتيؿه فىييكى ًبخى ؿه ًمٍف «كىاً  اءى رىجي . قىاؿى فىجى

ًف ييقىاؿي لىوي أىبيك شىاهو فىقىاؿى اٍكتيٍب ًلى يىا رىسيكؿى المًَّو. فىقىاؿى  ؿه ًمٍف «. اٍكتيبيكا ألىًبى شىاهو » أىٍىًؿ اٍليىمى فىقىاؿى رىجي
قيبيكًرنىا. فىقىاؿى رىسيك   .(4)(« ًإالَّ اإًلٍذًخرى »   : ؿي المًَّو قيرىٍيشو ًإالَّ اإًلٍذًخرى فىًإنَّا نىٍجعىميوي ًفى بيييكًتنىا كى

كمما جاء في معناىا ، "... كىاٍلعىٍقؿي الدّْيىةي كىعىقىٍمت اٍلقىًتيؿى أىٍم أىٍعطىٍيت ًديىتىوي   معنى الدية في المغًة:
ٍنوي قىاؿى اأٍلىٍصمىًعيُّ كىمٍَّمت أىبىا ييكسيؼى اٍلقىاًضيى  ٍتوي ًديىةه فىأىدٍَّيتيىا عى ٍف اٍلقىاًتًؿ أىٍم لىًزمى ٍضرىًة كىعىقىٍمت عى ًفي ذىًلؾى ًبحى

ًشيًد فىمىـٍ  تَّى فىيٍَّمتيوي "  الرَّ ٍنوي حى قىٍمتو كىعىقىٍمت عى ٍؽ بىٍيفى عى ييفىرّْ
(5). 

                                                             
 .4/92سكرة النساء،   (.1)
 .178 /2،  سكرة البقرة  (.2)
 .29-28/ 6البخارم،  صحيح البخارم ،  باب كتاب بدء الكحي،   (.3)
 .111/ 4باب تحريـ مكة،  ،مسمـ،  صحيح مسمـ (.4)
 .194/ 4، طمبة الطمبة في االصطبلحات الفقيية  النسفي،  (.5)
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دىل القاتؿ المقتكؿ إذا أعطى كليو الماؿ الذم ىك بدؿ النفس ثـ قيؿ لذلؾ    كقيؿ "... الًديىة: مصدر كى
اء الماؿ: الدية تسمية بالمصدر. كلذا جمعت، كىي مثؿ عدة في حذؼ الفاء. كذا في المغرب. قيؿ كالت

 . (1)في آخرىا عكض عف الكاك في أكليا " 

كقيؿ في معناىا "... كالديات: جمع دية بتخفيؼ كىي ما يدفع إلى كلي المقتكؿ ليمسؾ عف طمب     
كلي المقتكؿ  1كيقاؿ منيا: كدل القتيؿ بالتخفيؼ، يديو دية: إذا أعطى ديتو، كاتدل ، قتؿ القاتؿ 

 . (2)خذ ديتو " بتشديد التاء، عمى مثاؿ اتقى: إذا أ

 .  (3)كقيؿ أيضان "..) الدية ( الماؿ الذم يعطى كلي المقتكؿ بدؿ نفسو الديات " 
 .(4) كقاؿ صاحب تاج العركس"... !الدّْيىةي ، بالكسر : حؽُّ القىتيًؿ"

ًليَّوي اٍلمىاؿى الًَّذم ىيكى بىدىؿي النٍَّفًس"  ا أىٍعطىى كى دىل اٍلقىاًتؿي اٍلقىًتيؿى يىًديًو ًديىةن إذى كقاؿ آخر".. كى
(5 ). 

 :معنى الدية في االصطالح الشرعي

أكرد ىنا بعض ما جاء في تعريفات الفقياء لمدية، لنخرج بخبلصة في معناىا في اصطبلح الشريعة  
 راء.اإلسبلمية الغ

"...الدية ىي الماؿ الكاجب بالجناية عمى الحر سكاء كانت في نفس أك طرؼ كىي في الحر -1
المسمـ مائة مف اإلبؿ كذا نص عميو رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ في كتابو إلى اليمف كادعى ابف 

لكلد أك شبو يكنس اإلجماع عمى ذلؾ ثـ إف كاف القتؿ عمدا سكاء أكجب القصاص أـ ال كقتؿ الكالد ا
عمد كجبت الدية أثبلثا ثبلثكف حقو كثبلثكف جذعة كأربعكف خمفة في بطكنيا أكالدىا كذا كرد النص بو 

 .(6)كاهلل أعمـ " 

"...)الديات(: جمع دية، كىي الماؿ الذم يعطى لممجني عميو أك لكليو بسبب الجناية، كبناء عمى -2
ذلؾ تككف الدية عكضان عف الجناية، كىذا في حالة العفك عف القصاص، ككذلؾ أيضان في حاؿ الخطأ 

                                                             
 .108أنيس الفقياء ،  كتاب الجنايات،   ، القكنكم (.1)
 .1/485،  إسفار الفصيحاليركم،   (.2)
 .1022/ 2،  المعجـ الكسيط،  إبراىيـ مصطفى ػ أحمد الزيات ػ حامد عبد القادر ػ محمد النجار (.3)
 .178/ 40 ، تاج العركس مف جكاىر القامكسمرتضى الزبيدم،   (.4)
 .654/ 2، الفيكمي،  المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (.5)
 .460كفاية األخيار،  الحصيني،   (.6)
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بكابو كتعدد كشبو العمد، كذكر المصنؼ رحمو اهلل ىذا المكضع بقكلو: )كتاب الديات( كذلؾ لكثرة أ
مسائمو كاختبلؼ أحكامو، كلذلؾ يعبر العمماء رحميـ اهلل بالكتب في المادة الكثيرة، كنظران ألف الديات 
منيا ما يتعمؽ باألنفس، كمنيا ما يتعمؽ باألعضاء، كىناؾ أمر مستتبع مف أركش الجنايات التي تقدر 

ىذا يذكره العمماء رحميـ اهلل في كتاب  فييا الجناية، كال يككف ىناؾ تقدير مف الشرع لمجناية، ككؿ
الديات، كقكؿ العمماء: إف الدية ىي الماؿ الذم يعطى لممجني عميو أك كليو كىذا استحقاؽ شرعي 
جعمو اهلل ضمانان لمتمؼ الحاصؿ بسبب الجناية، كقد جعؿ اهلل عز كجؿ العكض عف الجنايات: إما أف 

ما أف يككف بالقكد، فيفعؿ بالجاني مثؿ ما فعؿ با لمجني عميو، كىذا يختص بالعمد كما تقدـ معنا، كا 
 .(1)يعفك المجني عميو، كحينئذ يككف ىناؾ الضماف باألمكاؿ، كقد يعفك بدكف ماؿ" 

قالكا : الدية : ىي الماؿ الكاجب بجناية عمى  -"...المالكية الشافعية كالحنابمة رحميـ اهلل تعالى -3
ألصؿ فييا الكتاب كالسنة اكدية مشتقة مف الكدم كىك رفع الدية ك  الحر في نفس أك فيما دكنيا كأصميا

 .(2)كاإلجماع "

اًص"  -4 "...الدّْيىةي : ًىيى بىدىؿ النٍَّفًس ًلسيقيكًط اٍلًقصى
(3.) 

" الدية: ىي الماؿ الكاجب بجناية عمى الحر في نفس، اك مادكنيا كقدرىا مائة بعير، كتقدر الدية  -5
أربعة االؼ كمائتاف كعشركف جرامان مف الذىب عيار  4220الكاممة في كقتنا الحاضر مقدرة بالذىب 

 .(4)، كىي تجب في قتؿ شبو العمد، كالقتؿ الخطأ " 21

 .(5)ؤدل إلى مجنيٍّ عميو، أك كرثتو بسبب جناية " " الدية: ىي الماؿ الم -6

".. الدية ىى الماؿ الذم يجب بسبب الجناية، كتؤدل إلى المجنى عميو أك كليو، كىي تنتظـ ما  -7
فيو القصاص، كما ال قصاص فيو، كتسمى الدية بػ "العقؿ". كأصؿ ذلؾ: أف القاتؿ كاف إذا قتؿ قتيبل 

                                                             
 .،  395/ 2 شرح زاد المستنقع،الشنقيطي،  (.1)
 .171/ 5الفقو عمى المذاىب األربعة،  الجزيرم،   (.2)
 .69/ 1المكسكعة الفقيية الككيتية ،  الككيت –كزارة األكقاؼ كالشئكف اإلسبلمية  (.3)
 .53تعريفات كمصطمحات فقيية في لغة معاصرة،  حسف، عبد العزيز عزت عبد الجميؿ حسف،   (.4)
 .942مختصر الفقو اإلسبلمي في ضكء القرآف كالسنة،  التكيجرم ،   (.5)
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فناء أكلياء المقتكؿ، أم شٌدىا بعقاليا ليسمميا إلييـ، يقاؿ: عقمت عف جمع الدية مف اإلبؿ، فعقميا ب
 .(1)فبلف إذا غرمت عنو دية جنايتو " 

االصطبلح الشرعي إلى أنيا : الماؿ الكاجب  حقان لممجني ي اء في معانى الدية فمما ج الخبلصةك    
لقصاص في حاؿ قتؿ العمد، أك عميو يدفعو الجاني أك كليو الى كلي المجني عميو مقابؿ العفك عف ا

العكض المالي عف المقتكؿ في حاؿ القتؿ الخطأ، كىذا ما يقتضي التفصيؿ لمقدارىا في حاالت القتؿ 
 الثبلثة، العمد، كشبو العمد، كالخطأ.

 .مقدار الدية في الشريعة اإلسالمية

منيا بيف ما يقع خارج دائرة لقد حددت الشريعة اإلسبلمية الدية نظران لحالة القتؿ، كذلؾ تفريقان     
السيطرة، كبيف ما يقع في حالة عدـ القصد، كبيف ما يقع مع سبؽ اإلصرار كالقصد، كىذا يشكؿ 
ىراؽ الدـ، ردعان  زىاؽ النفس، كا  منتيى العدؿ كاالنصاؼ، كيرًجحي العقاب كييغىٌمظو عمى ميتعٌمًد القتؿ كا 

 الذم يجرل عميو الخطأ كالنسياف، كعدـ خركجو عف دائرةلو كزجران لغيره، مكافىقةن منيا لفطرة اإلنساف 
 مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب ُّٱ: كجؿ عزه، فقد قاؿ اهلل اإلكرا
، فيذه اآلية  (2) َّ  مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث نث

خرج المكره مف تبعات اإلثـ ألف اإلكراه خارج دائرة االختيار فبل يترتب عميو حساب في األمكر 
 أم بينؾ كبيف اهلل مف حقكؽ.)الربانية( 

بينما في القضاء في حقكؽ العباد فيسقط اإلثـ ، مع بقاء الكفارة كالدية في القتؿ ما دكف العمد،     
 كينتفي اإلثـ مع بقاء العكض فيما أتمؼ مف متاع، كىذا ما يأتي تفصيمو في حينو إف شاء اهلل تعالى.

ا أيٍكًرٍىتيـٍ  ًإفَّ )  :أما في السنة فقد قاؿ النبي      مى ، كى طىأي، كىالنٍّْسيىافي ، اٍلخى ثو ٍف ثىبلى ـٍ عى زى لىكي اكى المَّوى تىجى
مىٍيوً  ) إف اهلل كضع عف أمتي الخطأ كالنسياف  : ، كجاء في ركاية ابف ماجة بمفظ قاؿ رسكؿ اهلل (3)(عى

  .(4)كما استكرىكا عميو ( 

                                                             
 .459في فقو السنة كالكتاب العزيز،   الكجيزابف بدكم ،   (.1)
 .16/106سكرة النحؿ،   (.2)
 .49/ 5باب مف كاف يرل طبلؽ المكره جائزان،   ابف أبي شيبة،  (.3)
 قاؿ الشيخ األلباني : صحيح. ، 659/ 1باب طبلؽ المكره كالناسي،   ،سنف ابف ماجو ابف ماجة،  (.4)
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عمف كاف حالو ضمف ىذه الحاالت  كجؿ اهلل  عزكضع لئلثـ مف كىذا ما ييظًير أف التجاكز كال   
كراه، كاهلل يقكؿ الحؽ كىك ييدم السبيؿ.  الثبلث ، خطأ أك نسياف، أكا 

ليكـ التفصيؿ في ذلؾ:      أما لحالة القتؿ العمد كشبو العمد كاف التغميظ في الدية، كا 

ًؼ ًدٍرىىـو أى بىدىؿي الدَّـً ًمٍقدىاري الدّْيىًة عىشىرىةي آالى ا "...كى مىى قىٍكًلًيمى ًبًؿ أىٍك أىٍلؼي شىاةو عى ٍك أىٍلؼي ًدينىارو أىٍك ًمائىةه ًمٍف اإلًٍ
 ".... ـه بو عند بعض العمماء. (1)أىٍك ًمائىتىا ثىٍكبو  ، كىذا الرأم غير ميسٌم

أك ".. في الدَّية، أم في بياف مقدار الدَّية التي تؤخذ في الخطأ في النفس أك العىٍمد إف عفا عف الجاني 
في الجراح فيما ال قصاص فيو كما يتعمؽ بجميع ذلؾ مف األحكاـ فقاؿ رحمو اهلل تعالى: "أما الخطأ 

الكرؽ كمائة مف اإلبؿ  لذىب كاثنا عشر ألؼ درىـ عمى أىؿففي النفس الدية ألؼ دينار عمى أىؿ ا
 .  (2)عمى أىميا.." 

 .دية النفس

العمد، كشبو العمد، كالقتؿ الخطأ. كىذه األنكاع الثبلثة ديتيا لقد ذكرنا فيما مضى أنكاع القتؿ كىي:    
مائة مف اإلبؿ، إال أف دفعيا إلى أكلياء القتيؿ يختمؼ مف حيث الكيؼ، كال يختمؼ مف حيث الكـ، 

ليؾ بياف ذلؾ:  كا 

 :دية العمد  -1

كا عف األصؿ في القتؿ العمد القصاص، كبما أف القصاص مف حؽ أكلياء القتيؿ، فميـ أف يعف   
القصاص إلى الدية، فإف عفكا إلى الدية، كجب أف تككف الدية مقسمة عمى ثبلثة أنكاع: ثبلثكف حقة، 
كىي ما ليا ثبلث سنكات كدخمت في الرابعة، كثبلثكف جذعة، كىي ما ليا أربع سنكات كطعنت في 

 الخامسة، كأربعكف خمفة، أم حكامؿ.

                                                             
 .33/ 23ػ ،  باب الككالة في الدـ، المبسكط لمسرخسي  ، السرخسي (.1)

 * الحقة مف اإلبؿ: ىيما ليا ثبلث سنكات كدخمت في الرابعة.
 *الخمفة مف اإلبؿ : ىي الحكامؿ منيا.

 * العقمة: ىي العائمة) الحمكلة(.
 .126/ 3باب فصؿ في الدية،  « شرح إرشاد السالؾ في مذىب إماـ األئمة مالؾ»أسيؿ المدارؾ  الكشناكم ،  (.2)
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بالغة ما بمغت، كيجب أف تككف في ماؿ الجاني،  فاف لـ يكف ىناؾ إبؿ، كجب أف تدفع قيمتيا  
 كتككف معجمة غير مؤجمة.

 :عمددية شبو ال  -2

، كتقسـ أثبلثان: ثبلثكف حقة، كثبلثكف جذعة، كأربعكف خمفة، كالفرؽ بيف العمد كىي مائة مف إبؿ    
فع عمى ثبلث كشبو العمد، أف الدية في العمد عمى الجاني، أما دية شبو العمد فيي عمى العاقمة. كتد

 .بة الجاني ما عدا األصكؿ كالفركعسنكات، في كؿ سنة ثمث الدية. كالعاقمة ىـ عص

 :دية القتل الخطأ  -3

كىي مائة مف اإلبؿ مقسمة عمى خمسة أنكاع: عشركف بنت مخاض، كىي ما ليا سنة كدخمت في    
الثانية، كعشركف بنت لبكف، كىي ما ليا سنتاف كدخمت في الثانية، كعشركف ابف لبكف، كعشركف حقة، 

 .(1)كعشركف جذعة. كىي أيضان عمى العاقمة، كمكزعة عمى ثبلث سنكات 

ٍكـً "..كالدّْيىةي ًفي اٍلعى  ٍت فىًقيمىتييىا لىٍك كيًجدىٍت ًفي مىٍكًضًع اٍلحي ًبًؿ، فىًإٍف عيًدمى طىًأ ًمائىةه ًمٍف اإلًٍ ا  -ٍمًد كىاٍلخى بىاًلغىةن مى
ًبًؿ  -بىمىغىٍت  ا بىمىغىٍت  -ًمٍف أىٍكسىًط اإلًٍ اًقمىًة اٍلقىاًتًؿ. -بىاًلغىةن مى مىى عى طىًأ عى  كىًىيى ًفي اٍلخى

ؿى ًفي شىٍيءو  كىأىمَّا ًفي اٍلعىٍمدً  طىًأ سىكىاءه الى أىجى الىةى اٍلعىٍمًد كىاٍلخى اًؿ اٍلقىاًتًؿ كىٍحدىهي كىًىيى ًفي كيؿّْ ذىًلؾى حى فىًييى ًفي مى
دىقىاًت  اًقمىةه، فىًييى ًفي سىٍيـً اٍلغىاًرًميفى ًفي الصَّ اؿه كىالى عى ـٍ يىكيٍف لىوي مى ٍف لى ـٍ ييٍعرى  -ًمٍنيىا، فىمى ٍف لى كىذىًلؾى مى ٍؼ كى

كفى بىًني لىبيكفو  ، كىًعٍشري اضو كفى ًبٍنتى مىخى طىًأ: أىٍخمىاسه كىالى بيدَّ: ًعٍشري كفى قىاًتميوي، كىالدّْيىةي ًفي اٍلعىٍمًد، كىاٍلخى ، كىًعٍشري
اًضرى  ًبًؿ اٍلحى ٍيًر اإلًٍ ذىعىةن الى تىكيكفي أىٍلبىتَّةى ًمٍف غى كفى جى كفى ًحقَّةن، كىًعٍشري ، كىًعٍشري ًة كىاٍلبىاًديىًة سىكىاءن، فىمىٍك بىنىاتى لىبيكفو
 .. كىذىًلؾى إذىا أىٍعطىاىىا أىٍربىاعنا الى أىٍكثىرى ، كى سىفه تىطىكَّعى اٍلغىاًرـي ًبأىٍف ييٍعًطيىيىا كيمَّيىا إنىاثنا فىحى
(2). 

، يحصر الدية في اإلبؿ فقط، فإف تعذر فالقيمة، كال يفرؽ بيف قتؿ العمد   كىذا الرأم لئلماـ ابف حـز
 بو العمد، كما فٌرؽ باقي الفقياء.كش

                                                             
الفقو المنيجي عمى  ، الدكتكر ميصطفى الًخٍف،  الدكتكر ميصطفى البيغا،  عمي الٌشٍربجي مجمكعة مف العمماء،  (.1)

 .41/ 8مذىب اإلماـ الشافعي،  مقدار الدية،  
،  المحمى باآلثار  (.2)  .282/ 10ابف حـز



111 

فتشريع الدية كما يظير لممتأمؿ جاء لردع الجاني، كزجر غيره، كانقاظ نفس الخاطئ مف المكت 
قصاصان ، فتأمؿ ذلؾ تجد مدل الحرص عمى بقاء النفس اإلنسانية، ما كيًجدى لذلؾ سبيبل، كميما كاف 

دل بالجماعة مف أجميا، كىذا في حساب المادييف الثمف المترتب عمى بقائيا، فالنفس الكاحدة قد ييف
 خسارة، كفي حساب الشرع عدالة كحفظان لحؽ الحياة.

ليذا نجد أف الشريعة اإلسبلمية، قد رتبت قتؿ الجمع المتكاطئ عمى قتؿ الفرد عدكانان كظمما، كما ذلؾ 
عطائيا حؽ التمتع اة، التي ىي ىبةه مف اهلل  بالحي إال إمعانان منيا في الحفاظ عمى النفس كبقائيا، كا 

 ببل طائؿو مف األحياء!! تعالى

ٍجمىاع قىاؿى عمر رىًضي اهلل  مىاعىة ًفي حؽ اٍلكىاًحد فىًإنَّييـ يقتميكف ًبًو ًباإلًٍ لىك كجد اٍلقىٍتؿ اٍلعمد مف اٍلجى ".. كى
    .(1)عىنوي لىك اٍجتمع أىؿ صنعاء عمى قىتمو لقتمتيـ ًبًو.." 

 :ثالثا: القصاص

 فإنو تؿ خطأن، كأما في حالة العمدكما عممنا فيما سبؽ أف تشريع الدية جاء لحفظ نفسو كقع منيا الق   
عمى النفس بمنع القصاص إف قبؿ كلي المقتكؿ بالدية كًعكض، كفي حاؿ عدـ قبكؿ كلي المقتكؿ  تبؽ

ديد مف النفكس، فما عمدان بالدية ، فالقصاص كال بد، كي ييحجب صراعه في ًطبلب الثأر ييؤدم لقتؿ الع
 ىك القصاص؟ كما ىي مشركعيتو؟

 .(2): ".. يكقع عمى الجاني مثؿ ما جنى النفس بالنفس كالجرح بالجرح"  القصاص

 .(3)"..القصاص ىك أف يفعؿ بالفاعؿ مثؿ ما فعؿ" 

نىى"   .(4)"..القىصاص ىك أف ييكقىع عمى الجاني مثؿ ما جى

 عقكبة بالمثؿ مف جنس الجناية.كأخمص إلى أف معنى القصاص ىك ايقاع ال

 

                                                             
 .100/ 3،  تحفة الفقياء،  السمرقندم (.1)
 .740/ 2،  الكسيط المعجـ،  مجمع المغة العربية  (.2)
 .225التعريفات، باب القاؼ،   الجرجاني،  (.3)
 .605/ 1،  معجـ الصكاب المغكم،  أحمد مختار عمر بمساعدة فريؽ عمؿعمر،   (.4)
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 :مشروعية القصاص

 اميل  ىل مل يك ىك مك لكاك يق ىق يف  ىف يث ىث نث ُّٱ قاؿ اهلل تعالى    

 خب حب  جب هئ مئخئ حئ جئ يي ىي نيمي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم

 . (1)  َّ حت جت هب مب
فيذا كتاب اهلل ينطؽ بالحؽ ، فالقصاص حتـه ما لـ يعفك صاحب المظممة كيقبؿ بالدية أك     

 عف المظممة كالدية كاألرش جميعا.أك العفك  (2)األرش

ٍنوي ):  حيث كردت األدلة مف السنة النبكية في قكلو     سيفى ًإٍسبلىميوي ييكىفّْري المَّوي عى ـى اٍلعىٍبدي فىحى ا أىٍسمى كيؿَّ ًإذى
لىفىيىا كىافى بىٍعدى سىيّْئىةو كىافى زى سىنىةي ًبعىٍشًر أىٍمثىاًليىا ًإلىى  ، كى اصي اٍلحى ًضٍعؼو كىالسَّيّْئىةي ًبًمٍثًميىا  سبعمائةذىًلؾى اٍلًقصى

ٍنيىا  زى المَّوي عى اكى  . (3) (ًإالَّ أىٍف يىتىجى

طىمىبيكا اٍلعىٍفكى فىأىبىٍكا فىأىتىكيا ا) : قكلو  كفي    اًريىةو فىطىمىبيكا األىٍرشى كى ٍت ثىًنيَّةى جى لنًَّبيَّ صمى اهلل عميو كسمـ كىسىرى
بىيًّْع يىا رىسيكؿى اهلًل الى كىالًَّذم بىعى  اًص فىقىاؿى أىنىسي ٍبفي النٍَّضًر أىتيٍكسىري ثىًنيَّةي الرُّ ـٍ ًباٍلًقصى ؽّْ الى تيٍكسىري فىأىمىرىىي ثىؾى ًباٍلحى

اصي فىرىًضيى اٍلقىكٍ  ـي كىعىفىٍكا فىقىاؿى النًَّبيُّ صمى اهلل عميو كسمـ ًإفَّ ًمٍف ثىًنيَّتييىا فىقىاؿى يىا أىنىسي ًكتىابي اهلًل اٍلًقصى
مىى اهلًل ألىبىرَّهي  ـى عى ٍف لىٍك أىٍقسى  .(4) (ًعبىاًد اهلًل مى

كفي ىذيف الحديثيف الشريفيف تزيد التأكيد عمى مشركعية القصاص، كأف ال محيد عنو إال بعفكو مف    
 صاحب المظممة أك كليّْو كال بد.

 :يكون القصاص فيمَ 

كيككف القصاص في إتبلؼ عضك مف أعضاء الجسد، كما يككف في إزىاؽ الركح بأم كسيمةو    
لـ يتعذر تنفيذه ألم سبب كجيو، مثؿ أف يؤدم إيقاعو إلى تجاكز يفضي إلى  أفضت إلى المكت، ما

اجع فقو العقكبات ما ىك أكبر مف العقكبة المماثمة، كتفصيؿ ذلؾ ال يتسع لو المقاـ ىنا، كمكطنو مر 
 حت جت هب  مب خب ُّٱٱ كجؿ عز ىذا قكؿ المكلى المتكفرة بكثرة بفضؿ اهلل تعالى، كدليؿ 

                                                             
 .179-2/178سكرة البقرة،   (.1)
: ىك اسـي لمماؿ الكاجب عمى ما دكف النفس،  يعني دية (2)  . التعريفات الفقيية،  البركتي.   الجراحاتاألرشي
 .17/ 1البخارم،  صحيح البخارم ،  باب كتاب بدء الكحي،  (.3)
 .243/ 3  ـ.ف ،البخارم(. 3)
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 مس خس حسجس  مخ جخ مح جح مج حج  مث هت مت خت
كىذا الدليؿ  ، (1)  َّ  حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض حضجض مص خص حص

 .تو، غير محتاج لما يعضده مف دليؿالقطعي في ثبكتو كدالل
 .دور القصاص في حفظ النفس

التمكيح بالعقكبة يردع كيزجر، كييرىب مف خطرت ببالو الجناية قبؿ أف يجني، فيي تحقؽ الكقاية    
 مك لك اك ُّٱ: يد ًلمف خمؼ الجاني، قاؿ تعالىلمنفكس مف أف ييجنى عمييا، لذا كاف القصاص تشر 

، فمف شاىد ايقاع عقكبة القصاص انزجر ككؼ  (2)  َّ رن مم ام يل ىل  مل يك ىك
شره عف الغير، ككما قالت الحكمة) مف أمف العقكبة أساء األدب(، لذا بالقصاص تككف حياة لمجماعة 

ف سحب حؽ الحياة مف نفسو أك عد كجؿ  عز د مف النفكس، قاؿ اهلل كا 
 
 حج  مث هت مت خت ُّٱ

 . (3)  َّ جخ مح جح مج

 .: استتابة المرتدرابعاً 

 حرص اإلسبلـ عمى حفظ النفس كحياتيا في الداريف، ففي الدار الدنيا ) العاجمة الفانية دارلقد    
سباب الفناء كالعدـ، قاؿ بكؿ اسباب الحياة، كحـر عمييا كؿ ا الميك كالمعب(، فقد أمدىا اهلل  تعالى

 حل جلمك لك خك حك  جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع  جع  ُّٱٱتعالى:
 كجؿ ، كشٌرع الشرائع لحمايتا كالمحافظة عمى بقائيا إلى حيفو قضاه عز (4) َّ  جم هل مل خل

 ـ مكعكد كأجؿ مكتكب.ك لي

 ىن منخن حن  جن يم ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ: كجؿ عز الحياة )الحقيقية( قاؿكأما   

عمى تحصيميا لمحياة الخمكد ىناؾ بما  حياة اآلخرة فقد شدد سبحانو كتعالى ، (5) َّ مه جه ين
بالنفكس رتب أشد  اب كالحكمة، كمف عظيـ رحمة اهلل تعالىرسؿ، كأنزؿ عمييـ الكتأرسؿ إلييا مف 

العقكبة عمى مىف كضع قدمو عمى درجات سمـ الحفاظ عمى النفس في اآلخرة ثـ تراجع متسببان في 
يصاليا إلى حياة الخمكد، قاؿ  يباقيا، كا  ٍمدي لً  ) :إىبلكيا كا  . الطُّييكري شىٍطري اإًليمىاًف كىاٍلحى مًَّو تىٍمؤلي اٍلًميزىافى

                                                             
 .5/45سكرة المائدة،   (.1)
 .8/57 ، سكرة األنفاؿ (.2)
 .2/179 ، سكرة البقرة (.3)
 .2/29 ، سكرة البقرة (.4)
 .29/64 ، سكرة العنكبكت (.5)
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ٍمدي ًلمًَّو تىٍمآلًف  افى المًَّو كىاٍلحى سيٍبحى دىقىةي بيٍرىىافه  -أىٍك تىٍمؤلي  -كى بلىةي نيكره كىالصَّ مىا بىٍيفى السَّمىكىاًت كىاألىٍرًض كىالصَّ
مىٍيؾى كيؿُّ النَّاًس يىٍغديك فى  ةه لىؾى أىٍك عى ٍبري ًضيىاءه كىاٍلقيٍرآفي حيجَّ . فكاف (1)(بىاًئعه نىٍفسىوي فىميٍعًتقييىا أىٍك ميكًبقييىا كىالصَّ

 تشريع حد الردة.
 معنى الردة. 

الردة مف االرتداد كالنككص كالتحكؿ، كقد جاء معنى الردة في معاجـ المغة نحك ىذا المعنى،      
كالذم يعنينا ىك المعنى الشرعي لمردة لنقؼ عمى الغاية مف تشريع اإلسبلـ الستتابة المرتد عف ديف 

 اإلسبلـ الحنيؼ.

ٌدة كمنو الردَّة عف اإًلسبلـ أىم "... كارتدَّ عنو تحٌكؿ كفي التنزيؿ مف يرتدد منكـ عف دينو كاالس ـ الرّْ
."...االٍرًتدىادي الرجكع كمنو الميٍرتىدُّ.." (2)الرجكع عنو كارتدَّ فبلف عف دينو ًإذا كفر بعد ًإسبلمو..." 

."..) ارتد( رجع يقاؿ ارتد عمى أثره كارتد إليو كارتد عف طريقو كارتد عف دينو إذا كفر بعد إسبلـ (3)
 .(4)كالشيء." 

 كم المرتدح

 جه ين ىنمن خن حن جن  يم ىم مم خمحم جم يل ىل مل خل ُّٱٱ تعالى قاؿ اهلل    
 نئ مئ زئ رئّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٱٱٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خيحي جي يه ىه مه
 نث مثزث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب  نب مب زب رب يئىئ
 من زن رن  مم ام يلىل مل يك ىك مك لك  اك يق ىق يفىف يث ىث
 حب جب هئ  مئخئ حئ جئ ييىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن
 .   (5)خب

                                                             
 .140/ 1 ، باب فضؿ الكضكء، صحيح مسمـ ، مسمم (.1)
 .172/ 3مادة ردد ، لساف العرب،  بف منظكر،  ا (.2)
 .267مختار الصحاح،  ،  الرازم (.3)
 .338/ 1المعجـ الكسيط،  مجمع المغة العربية بالقاىرة، ،   (.4)
 .217-2/216سكرة البقرة،   (.5)
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 مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من  زن  ُّٱٱ جؿك  كقاؿ عز
 حص مس خس  حسجس مخ جخ مح جح مج حجمث هت مت خت حت جت  هب مب خب حب جب هئ
 . (1) َّ خص
  :ففي كتاب اهلل تعالى الكفاية، في اجماؿ حكـ المرتد، كالتفصيؿ آتو بإذف اهلل في السنة النبكية 

قاؿ الرازم:".. حكـ المرتد كمف ارتد عرض عميو اإلسبلـ ككشفت شبيتو كحبس ثبلثة أياـ      
استحبابا كقيؿ كجكبا فإف لـ يسمـ قتؿ فإف قتمو رجؿ قبؿ عرض اإلسبلـ عميو كره كال شيء عميو 

كفا كالمرتدة ال تقتؿ بؿ تحبس حتى تسمـ ككذا الصبي المميز كيزكؿ ممؾ المرتد عف أمكالو زكاال مكق
ف مات أك قتؿ فكسب إسبلمو لكرثتو ككسب ردتو فيء تحفة الممكؾ كيعتؽ  فإف أسمـ عاد ممكو كا 
مدبركه كأميات أكالده كتحؿ الديكف التي عميو كالمرتدة كسبيا لكرثتيا كلحاقو بدار الحرب مع الحكـ بو 

 .(2)كالمكت.." 

قاؿ القرطبي"باب حكـ المرتد ظاىرا كحكـ مف أسر الكفر أك جحد فرضا مجتمعا عميو أك أبى مف     
ادائو اك سحر كؿ مف أعمف االنتقاؿ عف اإلسبلـ الى غيره مف سائر االدياف كميا طكعا مف غير إكراه 

 .(3)كجب قتمو بضرب عنقو كاستحب أكثر العمماء مف الصحابة كمف بعدىـ اف يستتيبكه.." 

دًَّة ًبًكتىاًب المًَّو تىعىالىى ، فىًييى ميكًجبىةه ًلٍمقىٍتًؿ ًبسينًَّة رىسيكؿً     ٍظري الرّْ  المًَّو قاؿ الماكردم: "... فىًإذىا ثىبىتى حى
ٍنييـٍ  صمى اهلل عميو كسمـ ابىًتًو رىًضيى المَّوي عى حى ٍجمىاًع صى  . "، كىاً 

دّْيؽي    قىاتىؿى أىبيك بىٍكرو الصّْ تَّى أىٍسمىميكا . رىسيكًؿ المًَّو  بىٍعدى   كى ـي السٍَّيؼى حى عى ًفيًي دًَّة كىكىضى  أىٍىؿى الرّْ

ٍبًد اٍلعىًزيًز ، أىفَّ أىبىا بىٍكرو قىتىؿى أيَـّ ًقٍرفىةى اٍلفىزىاًريَّ  ٍف سىًعيًد ٍبًف عى ًليدي ٍبفي ميٍسًمـو ، عى كىل اٍلكى دَّ كىرى ٍثمىةو ، شى ةى قىٍتؿى مي
ا فىشىقَّاىىا .ًرٍجمىٍييىا ًبفىرى  احى ًبًيمى ٍيًف ، ثيَـّ صى  سى

دًَّة ًفي أىيَّامً    ا ًفيًو فىبًلٍنًتشىاًر الرّْ ٍتبيكعن ـٍ يىكيٍف مى ٍف لى تىسىرًُّع النَّاًس كىىىذىا التَّنىاًىي ًمٍنوي ًفي نىكىاًؿ اٍلقىٍتًؿ ، كىاً  ًو ، كى
مىى التٍَّكبىًة " ًإلىٍييىا ، ًلتىكيكفى ىىًذًه اٍلميٍثمىةي أىشىدَّ زىٍجرنا لى  دًَّة ، كىأىٍبعىثى لىييـٍ عى ًف الرّْ ييـٍ عى

(4). 

                                                             
 .5/54سكرة المائدة،   (.1)
 .194-193تحفة الممكؾ،  الرازم،   (.2)
 . 1089/ 2الكافي في فقو أىؿ المدينة ،  باب حكـ المرتد،  القرطبي،   (.3)
 . 322/ 13مستكل باب حكـ المرتد،  ، الماكردم،  الحاكم الكبير  (.4)
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قاؿ الحبيب الشنقيطي : "  كقكلو رحمو اهلل: )باب حكـ المرتد( أم: في ىذا المكضع سأذكر لؾ    
جممة مف األحكاـ كالمسائؿ التي تتعمؽ بالردة، فيي عقكبة شرعية يستباح بيا دـ اإلنساف كمالو، كلذلؾ 

حؿ دـ امرئ ال يأنو قاؿ: )  تزكؿ عنو عصمة اإلسبلـ، كما ثبت في الحديث الصحيح عف النبي 
 فيذا ىك المرتد. (1) التارؾ لدينو المفارؽ لمجماعة ( -كذكر منيا-مسمـ إال بإحدل ثبلث 

كاألصؿ أف الردة محرمة بإجماع العمماء رحميـ اهلل، كىي الذنب األعظـ، كالخمؿ الذم ليس بعده    
 زن رن  مم ام ُّٱٱذنب، كاألصؿ في ذلؾ قكلو تعالى:خمؿ، كلذلؾ قاؿ العمماء: ليس بعد الكفر 

 جب هئ  مئخئ حئ جئ ييىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من
فحـر اهلل الردة، كأخبر أف صاحبيا قد حبط عممو في الدنيا كاآلخرة، كأنو قد ،  (2) َّ خب حب

  مت زترت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ ُّٱٱ ربح كراءىا أبدان، قاؿ تعالى:خسر خسارة ال
 فيذا الخسراف الذم ليس بعده خسارة. ، (3)  َّ زث رث يت ىت نت

: ) ال يحؿ دـ امرئ مسمـ إال بإحدل في قكلوأنو بيف حكـ المرتد،   ككذلؾ صح عف النبي    
فبيف حرمة الردة، كأنيا مكجبة  ثبلث: الثيب الزاني، كالنفس بالنفس، كالتارؾ لدينو المفارؽ لمجماعة (

 لزكاؿ العصمة عف اإلنساف.

    كالنصكص في الكتاب كالسنة في ىذا  كأجمع العمماء رحميـ اهلل عمى حرمة الردة عف الديف،    

ًمًو، فىقىٍد بىيَّفى رىسيكؿي المَّوً ابف حـز كقاؿ    ٍف إٍسبلى ٍذكيكري ًفي اآٍليىًة ميٍرتىدِّا عى اًربي اٍلمى ٍف كىافى اٍلميحى   : "... كىاً 
ـى اٍلميٍرتىدّْ ًبقىٍكًلو ٍك ٍف بىدَّؿى ًدينىوي فىاٍقتيميكهي ) :حي  .(4)"  (مى

كبعد  ىذه النصكص القرآنية، كاألحاديث النبكية، كالتي فييا الكفاية، كىذه النقكؿ ألئمة الفقياء ال    
أكاد اجد مخالفان مف أصحاب المذاىب الفقيية، في كجكب قتؿ المرتد، بعد نقمي لنصكص الحنفية، 

عمى قتؿ المرتد، حفاظان  كالمالكية، كالشافعية، كالحنابمة، كالظاىرية، التي تمثؿ إجماعان لمسمؼ كالخمؼ
قناعو  عمى مقصد حفظ النفس في الدنيا كاآلخرة، كذلؾ بعد استفراغ كؿ الجيكد كالمحاكالت الستتابتو كا 

                                                             
 .9/6باب كتاب بدء الكحي،   البخارم كغيره،  صحيح البخارم،  (.1)
 .2/217سكرة البقرة،   (.2)
 .39/15سكرة الزمر،  (.3)
،  المحمى باآلثار،  كتاب المحاربيف،   (.4)  .279/ 12ابف حـز
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، ىذا عمى صعيد المرتد رمدمالسف المكت كفي اآلخرة مف العذاب ليرحـ نفسو كينقذ حياتو في الدنيا م
كاآلخرة عمى صعيد الجماعة كاألمة بصكرة  بصكرة شخصية، كالحفاظ عمى حياة النفكس في الدنيا

 عامة. 

 استتابة المرتد.

معانو في الحفاظ عمييا، فيك ديف الرحمة، فيذا  أما استتابة المرتد     مف رحمة اإلسبلـ بالنفس، كا 
 مك لك اك ُّٱٱكجؿ يقكؿ في الكتاب العزيز: هلل عزاف نبي الرحمة، كنبي اإلسبلـ محمد 

 . (1) َّ مل  يك ىك
الراحمكف يرحميـ اهلل ارحمكا أىؿ األرض يرحمكـ أىؿ السماء الرحـ شجنة مف الرحمف ): "  كقاؿ 

 (.2) " (فمف كصميا كصمو ك مف قطعيا قطعو

: لىًقيتي النًَّبيَّ      ذىٍيفىةى، قىاؿى ٍف حي :   "...كعى ًدينىًة، فىقىاؿى دي، )ًفي بىٍعًض طىًريًؽ اٍلمى مَّده، كىأىنىا أىٍحمى كىأىنىا أىنىا ميحى
نىًبيُّ اٍلمىبلًحـً  ، كى اًشري نىًبيُّ التٍَّكبىًة، كىأىنىا اٍلميقىفَّى، كىأىنىا اٍلحى ًة، كى  .(3)"(نىًبيُّ الرٍَّحمى

"...كقد قاؿ بعض الركاة عف أبي مكسى في ىذا الحديث إنو قد كاف استتابو قبؿ ذلؾ أيامان كىك     
نما الصحيح إف شاء اهلل ألنو لـ يحفظ عف الصحابة ر  ضي اهلل عنيـ اختبلؼ في استتابة المرتد كا 

اختمفكا في حدىا ، فمنيـ مف قاؿ يستتاب مرة كاحدة ، كمنيـ مف قاؿ شيران ، كمنيـ مف قاؿ ثبلثة أياـ 
  زت رت يب ىب نب ُّٱٱكىك الذم عميو أكثر أىؿ العمـ ، كاألصؿ في ذلؾ قكلو تعالى :

دو  يىًحؿُّ  الى ): قىاؿى   المَّوً  رىسيكؿ، ك  (4) َّ نث مث زث رث يت ىتنت مت رى  أىفٍ  أًلىحى اهي  يىٍيجي  فىٍكؽى  أىخى
دُّ  يىٍمتىًقيىافً  ، لىيىاؿو  ثىبلىثً  دُّ  ىىذىا فىيىصي يىصي ا ، ىىذىا كى ٍيريىيمى بيذا أف الثبلثة أياـ في   (5)(ًبالسَّبلـً  يىٍبدىأي  الًَّذم كىخى

حيز اليسير فمف ذلؾ أخذ استظيار الحائض بثبلثة أياـ إذا استمر بيا الدـ كمنو أخذ الحاكـ التمكـ في 
اإلعذار ثبلثة أياـ ، كمنو أخذ تأخير الشفيع بالنقد ثبلثة أياـ ، كمنو أخذ جكاز تأخير رأس ماؿ السمـ 

كقد مضى في نكازؿ سحنكف مف   ،كضع مف العمـ كثير اليكميف كالثبلثة ، كما أشبو ذلؾ في غير م

                                                             
 .21/107سكرة األنبياء،   (.1)
 تعميؽ الذىبي قي التمخيص : صحيح. 175/  4الحاكـ،  المستدرؾ ،  كتاب البر كالصمة،   (.2)
 .  ،13 /213،  باب اسماء النبي شرح السنةاالبغكم،   (.3)
 .11/65،  سكرة ىكد  (.4)
 .145 ،البخارم،  األدب المفرد (.5)
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كتاب الديات القكؿ فيمف قتؿ مرتدان عمدان قبؿ أف يستتاب كتكجيو االختبلؼ في ذلؾ كباهلل التكفيؽ " 
(1). 

كبيذا تتجمى رحمة اإلسبلـ بالفرد كاألمة في تشريع استتابة المرتد أكالن، فإف أبي فبل ييمؾ عمى اهلل     
 فكما قاؿ الشاعر: إال ىالؾ،

ف تمقو بشر ينحسـ  (2)كالشر إف تمقو بالخير ضقت بو        ذرعان كا 

 والنيي عن اإلجياض إال لمضرورة: خامسًا: تحريم بيع األعضاء اإلنسانية

كجؿ كالنفس اإلنسانية مستخمفة فيو كما ىك الماؿ كالثركة ، فكؿ متاع في  الجسـ ميمؾه لخالقو عز   
اهلل العبد فيو فالمحافظة عميو أمر كاجب، كالتفريط كالعبث فيو أمري يقتضي الحساب  ىذه الدنيا مٌكفى 

كالكعيد، كقد نيى الشرع الحنيؼ عف العبث في الجسـ أك أحد أعضائو حتى عمى مستكل )الكشـ( أك 
 هت مت خت حت  جت هب ُّٱٱتكصيؿ الشعر، قاؿ اهلل تعالى:

  .(3)َّ  حض جض مص خص حص مس خس  حس جس مخ جخ محجح مج حج  مث
 التكبة، ترؾ ليـ أزيف: أم  َوألَيَُِّيَُّهْى  الحؽ عف: أم  َوألِضهََُّّهْى قاؿ اإلماـ ابف كثير:"..    

 .أنفسيـ مف كأغرىـ كالتأخير، بالتسكيؼ كآمرىـ األماني، كأعدىـ

ٌَ األََْعاِو": كقكلو    َّ آَرا  سمة كجعميا ،تشقيقيا يعني: كغيرىما كالسدم قتادة قاؿ  "َوآلُيَشَُّهْى َفَهُيَبخُِّك
 .كالسائبة لمبحيرة كعبلمة

َّ َخْهَق انهَِّهكقكلو:      ابف عف ركل ككذا. الدكاب خصاء بذلؾ يعني: عباس ابف قاؿ  َوآلُيَشَُّهْى َفَهُيَغيُِّش
دى  كقد. كالثكرم كقتادة، صالح، كأبي عياض، كأبي كعكرمة، المسيب، بف كسعيد كأنس، عمر،  في كىرى
ٍشـ بذلؾ يعني: البصرم الحسف أبي ابف الحسف كقاؿ،  ذلؾ عف النيي حديث  .(4)"  الكى

َّ َخْهَق اهلل :  قكلوكقاؿ اإلماـ الشككاني:"..      ، اهلل خمؽ بتغيير كآلمرنيـ:  أم  َوآلُيَشَُّهْى َفَهُيَغّيُش
 كفؽء الخصاء ىك:  طائفة فقالت ىك؟ ما التغيير ىذا في العمماء كاختمؼ.  ليـ أمرم بمكجب فميغيرنو
 كالقمر الشمس خمؽ سبحانو اهلل أف ىك التغيير بيذا المراد إف:  آخركف كقاؿ.  اآلذاف كقطع ، األعيف

                                                             
 . 380/ 16ابف رشد،  البياف كالتحصيؿ ،   (.1)
 شكقي،  الشاعر أحمد شكقي ،  قصيدة نيج البردة.  (.2)
 .4/119سكرة النساء،   (.3)
 .415/ 2 القرآف العظيـ، ابف كثير،  تفسير  (.4)
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 ، معبكدة آلية جعمكىا بأف الكفار فغيرىا ، لو خمقيا لما المخمكقات مف كنحكىا ، كالنار ، كاألحجار
 مف مانع كال ، عمييا الناس اهلل فطر التي الفطرة تغيير:  التغيير بيذا المراد كقيؿ الزجاج قاؿ كبو
 .(1)"  بدليان  أك ، شمكليان  حمبلن  األمكر ىذه جميع عمى اآلية حمؿ

دَّثىنىا ..)  :كفي السنة قاؿ النبي       ٍيفىةى  أىًبي ٍبفي  عىٍكفي  أىٍخبىرىًني:  قىاؿى  شيٍعبىةي  حى حى  أىًبي رىأىٍيتي  قىاؿى  جي
ا اٍشتىرىل امن جَّ ـً  ثىمىفً  عىفٍ  نىيىى كسمـ عميو اهلل صمى اهللً  رىسيكؿى  ًإفَّ  قىاؿى  ذىًلؾى  عىفٍ  فىسىأىٍلتيوي  حى ثىمىفً  الدَّ ٍمًب  كى  اٍلكى
كىٍسبً  لىعىفى  األىمىةً  كى بىا كىآًكؿى  كىاٍلميٍستىٍكًشمىةى  اٍلكىاًشمىةى  كى ميكًكمىوي  الرّْ لىعىفى  كى رى  كى كّْ .(2)( اٍلميصى

الكمي  كبيعىذه األفعاؿ حرامان فكيؼ بما ىك أكبر مف ذلؾ كبيع األعضاء  كالخبلصة أنو اذا كانت   
الحياة، أك العيكف كبعض األعضاء بعد المكت، أك اإلجياض دكف ضركرة ماسة قدرىا  في حاؿ

 خاصة بيا.الفقياء بقدرىا، خاصةن كأف اإلتجار باألعضاء أصبح اليكـ تجارةن رائجةن، ليا شركاتيا ال

 النيي عن اإلجياض.

مف المعمكـ بالضركرة أف اإلجياض عدكاف عمى الحياة، كقتؿ لنفس حية حٌرـ اهلل قتميا إال بالحؽ،     
فالحياة لمجنيف تمر في طكريف إثنيف، حياة قبؿ نفخ الركح تستمر أربعة أشير، كحياة بعد نفخ الركح 

إال لسبب كاحد كىك تيديد كتستمر إلى أألجؿ المسٌمى ليا، ككبل الحالتيف حياة يحـر االعتداء عمييا، 
حياة األـ كما قاؿ بو بعض الفقياء، عمبلن بالقاعدة األصكلية أخؼ الضرريف كأىك الشريف، فييضٌحى 
بالفرع لممحافظة عمى بقاء األصؿ، كقاؿ بخبلفو بعض الفقياء بناءن عمى عدـ الجكاز في قتؿ نفسو مف 

 أجؿ اإلبقاء عمى نفسو أخرل.

دىكيـٍ اف  ):  قكؿ النبي ريفة "..فقد كرد في السنة الش   ٍمقيوي  ييٍجمىعي  أىحى وً  بىٍطفً  ًفي خى ا أىٍربىًعيفى  أيمّْ  ثيَـّ  يىٍكمن
مىقىةن  يىكيكفي  مىكنا المَّوي  يىٍبعىثي  ثيَـّ  ذىًلؾى  ًمٍثؿى  ميٍضغىةن  يىكيكفي  ثيَـّ  ذىًلؾى  ًمٍثؿى  عى ري  مى ًممىاتو  ًبأىٍربىعً  فىييٍؤمى ييقىاؿي  كى  اٍكتيبٍ  لىوي  كى
مىوي  ًرٍزقىوي  عىمى مىوي  كى شىًقيّّ  كىأىجى كحي  ًفيوً  ييٍنفىخي  ثيَـّ  سىًعيده  أىكٍ  ، كى ؿى  فىًإفَّ  الرُّ ـٍ  الرَّجي ؿي  ًمٍنكي تَّى لىيىٍعمى ا حى بىٍيفى  بىٍينىوي  يىكيكفي  مى  كى

                                                             
 .217/ 2 الشككاني،  فتح القدير (.1)
 .111/ 3كتاب بدء الكحي،  ، البخارم،  صحيح البخارم (.2)

 .يخضر أك أثره فيزرؽ نيؿ أك بكحؿ يحشى ثـ بإبرة الجمد يغرز أف الكشـ:  الكاشمة
 .آخر بشعر المرأة شعر تصؿ التى:  الكاصمة
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نَّةً  مىٍيوً  فىيىٍسًبؽي  ًذرىاعه  ًإالَّ  اٍلجى يى  النَّارً  أىٍىؿً  ًبعىمىؿً  فىيىٍعمىؿي  ًكتىابيوي  عى تَّى ٍعمىؿي كى ا حى بىٍيفى  بىٍينىوي  يىكيكفي  مى  ًذرىاعه  ًإالَّ  النَّارً  كى
مىٍيوً  فىيىٍسًبؽي  نَّةً  أىٍىؿً  ًبعىمىؿً  فىيىٍعمىؿي  اٍلًكتىابي  عى  .(1)( اٍلجى

 بدء مف يكمان  120 بعد أم الرابع الشير بعد عذر دكف اإلجياض تحريـ عمى العمماء اتفؽ"....     
 كتساكم الجنيف، دية: الغرة -إنساف كقتؿ نفس إزىاؽ ألنو ،* لمغيرَّة مكجبة جريمة ذلؾ كيعد الحمؿ،

 .(2) درىـ 500 أك ديناران  50 أم الكاممة الدية مف% 5
 :األول القول
 األـ، كفاة إلى ذلؾ أدل لك حتى اإلجياض تحريـ عمى يجمعكف يكادكف السابؽ في العمماء
 .الجنيف ىذا قتؿ يجكز ال كأنو اهلل رحمو عثيميف ابف محمد الشيخ الحاضر الكقت في إليو ذىب كممف
 :أدلتيـ
 عمى أكره كلك شخصا يقتؿ أف لشخص يجكز ال أنو العمماء بيف فيو خبلؼ ال مما إنو: قالكا: منيا
 مف زيدا يقتؿ أف عمى شخصا أكره شخصا أف لك:  يعني نفسو إزىاؽ إلى ذلؾ أدل كلك حتى القتؿ
 .المكره ىذا قتؿ إلى ذلؾ أدل كلك قتمو عمى يقدـ أف لو يجكز ال:  قالكا ىك، ييقتؿ أك الناس
 . األـ نفس الستبقاء الجنيف ىذا نقتؿ أف يجكز فبل المرأة أيضا فمثمو
 أف لو يجكز ال فإنو مخمصة في ككاف مضطرا كاف إذا اإلنساف أف عمى منعقد اإلجماع: قالكا: كمنيا
 لكي الجنيف ىذا نقتؿ أف يجكز ال ىنا فكذلؾ. نفسو كيستبقي يأكميا أف أجؿ مف معصكمة نفسا يقتؿ

 .األـ نفس نستبقي
 .الشريعة استقراء باالستقراء األدلة في يرد لـ ىذا بنفس نفس إحياء: قاؿ نجيـ ابف ذكر ما: كمنيا

 
 :الثاني القول

 ىذا نجيض لـ إف األـ كفاة محققا ثبكتا ثبت إذا: قالكا المعاصريف العمماء أكثر إليو ذىب ما   
 .اإلجياض جاز الجنيف

 
 

                                                             
 .135 /4 ،  كتاب بدء الكحي،  البخارم صحيح البخارم،  (.1)
ٍيًمٌي،  الزحيمي،   (.2)  .196/ 4، الفقو اإلسبلمي كأدلتوكىٍىبىة الزُّحى
 .208 التعريفات ، الدية عشر نصؼ ثمنو يككف الذم ىك العبيد مف الغرة*
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 :أدلتيم
ال األـ فتسمـ الجنيف نجيض أف فإما الجنيف، ىمؾ األـ ىمكت فإذا غالبا يسمـ ال الجنيف:  قالكا: منيا  كا 
 .أجزائيا مف كجزء ألنو معيا الجنيف ىمؾ األـ ىمكت إذا ألنو يسمـ ال الغالب الجنيف فإف

 كأنو المرأة ماتت إذا عما يتكممكف السابؽ في كانكا إذا العمماء فإف نظر فيو القكؿ ىذا بأف:  كأجيب
 باإلمكاف فإنو الطب، بتقدـ يتعمؽ فيما اليكـ بالؾ فما الجنيف كاستنقاذ كشقو بطنيا عمى السطك يمكف
ف حتى الجنيف كيخرج األـ بطف يشؽ أف  الجنيف ىذا يرعى أف فباإلمكاف أشير ستة لو يكتمؿ لـ كا 

 .ينمك حتى
 أجزاء مف جزء يقطع أف يجكز أنو العمماء كباتفاؽ أجزائيا مف كجزء ألمو تابع الجنيف:  قالكا: كمنيا

 ىذا بقطع إال يسمـ كال متآكمة رجؿ أك متآكمة يد اإلنساف في كاف لك فمثبل باقيو يسمـ لكي اإلنساف
 كالجزء ىك: قالكا الجنيف أيضا فمثمو ، باقيو يسمـ لكي المتآكؿ الجزء ىذا نقطع فإننا المتآكؿ الجزء

 .األـ تسمـ لكي نقطعو المتآكؿ
 .مستقمة معصكمة نفس منيما فكؿ الفارؽ مع قياس ىذا بأف:  كأجيب
 .كنحكىا الشريف أىكف كيرتكب. التيسير تجمب المشقة: قاعدة مثؿ بالقكاعد استدالليـ: كمنيا

 

ىالك النفس البشرية   :سادسًا: تحريم االنتحار وا 

ببل طائؿو مف األحياء، فمف قتميا كاف كمف قتؿ الناس جميعا، كمف  تعالى الحياة ىبة مف اهلل    
 مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ  تبارؾ كتعالى أحياىا فكأنما أحيا الناس جميعا، قاؿ اهلل 

 ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم

 ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰرٰذ  يي

ىبلكيا مف المكيقات ، فقتؿ النفس   (1)َّيئ ٍيرىةى  أىًبي عىفٍ )".....كا  ٍنوي  المَّوي  رىًضيى  ، ىيرى  عىفً  ، عى
مىا اهللً  رىسيكؿى  يىا:  قىاليكا اٍلميكًبقىاًت  السٍَّبعى  اٍجتىًنبيكا: قىاؿى   النًَّبيّْ  قىٍتؿي  كىالسٍّْحري  ًبالمَّوً  الشٍّْرؾي  قىاؿى  ىيفَّ  كى  كى
ـى  الًَّتي النٍَّفسً  رَّ ؽّْ  ًإالَّ  المَّوي  حى بىا كىأىٍكؿي  ًباٍلحى اؿً  كىأىٍكؿي  الرّْ لّْي اٍليىًتيـً  مى قىٍذؼي  الزٍَّحؼً  يىٍكـى  كىالتَّكى نىاًت  كى  اٍلميٍحصى

   .(2)( " اٍلغىاًفبلىتً  اٍلميٍؤًمنىاًت 
فى )في قكلو:  قاتؿ نفسو بالعذاب السرمدم األليـ، كما أخبر النبي الكريـ  تعالى كقد تكعد اهلل      مى
ًديدىةو  نىٍفسىوي  قىتىؿى  ًديدىتيوي  ًبحى أي  يىًدهً  ًفى فىحى ـى  نىارً  ًفى بىٍطًنوً  ًفى ًبيىا يىتىكىجَّ يىنَّ اًلدنا جى مَّدنا خى ا ًفييىا ميخى مىفٍ  أىبىدن  شىًربى  كى

                                                             
 .5/32 ، سكرة المائدة (.1)
 .12/ 4، البخارم،  صحيح البخارم،  باب كتاب بدء الكحي (.2)
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سَّاهي  فىييكى  نىٍفسىوي  فىقىتىؿى  سىمِّا ـى  نىارً  ًفى يىتىحى يىنَّ اًلدنا جى مَّدنا خى مىفٍ  أىبىدنا ًفييىا ميخى بىؿو  ًمفٍ  تىرىدَّل كى  فىييكى  نىٍفسىوي  فىقىتىؿى  جى
ـى  نىارً  ًفى يىتىرىدَّل يىنَّ اًلدنا جى مَّدنا خى  .(1)"  (أىبىدنا ًفييىا ميخى

 فم كاحدان، كذلؾ لما جاء في السنةى  فإذف المنتحر خاسر في الدنيا كاآلخرة، كالجنة عميو حراـه قكالن     
ؿو  كىافى  : )  النًَّبيّْ  قكؿ ٍبًدم بىدىرىًني المَّوي  فىقىاؿى  نىٍفسىوي  فىقىتىؿى  ًجرىاحه  ًبرىجي ٍمتي  ًبنىٍفًسوً  عى رَّ مىٍيوً  حى نَّةى  عى  .(2)("  اٍلجى

فمىف حيرميا فيك المحركـ، كمف فاتتو فيك  ىذه الجنة التي تشتاؽ ألىميا، جعمنا اهلل مف أىميا 
تتغيظ عمى أىميا  -أعاذنا اهلل منيا -المخذكؿ، كمف حظي بيا فيك الفائز الفكز العظيـ، كتمؾ النار

 فقد كرد في السنة الشريفة : متعجمةه ليـ كؿ تكٌعد بشرو كخذالف،

ا)"  نَّةي  ًإالَّ  يىٍكـو  ًمفٍ  مى فً  كىالنَّاري  كىاٍلجى نَّةي  تىقيكؿي  يىٍسأىالى  كىاٍشتىٍقتي  أىٍنيىاًرم، كىاطَّرىدىتٍ  ثىمىرىًتي، طىابىتٍ  قىدٍ  رىبّْ  يىا: اٍلجى
ؿٍ  أىٍكًليىاًئي، ًإلىى تىقيكؿي  ًبأىٍىًمي، ًإلىيَّ  عىجّْ رّْم، اٍشتىدَّ : النَّاري  كى بىعيدى  حى ٍمًرم كىعىظيـى  قىٍعًرم، كى ؿٍ  جى  ًإلىيَّ  عىجّْ

 .(3)"(ًبأىٍىًمي

 النار، إال القترافوأف  ييحٌرـ الجنة عمى عبدو كيكتب لو الخمكد في   تعالى كىنا أقكؿ: ما كاف اهلل     
، أك التسبب  النكراف، أال كىك قتمو لنفسو بيدهذنبان كاف مف الًعظىـً بمكاف كبمغ الغاية في الحرمة ك 

زىاقيا بام ك كيا بسبؽ إصرارو كقصد، فالنفس ًممؾه لبارئيا، فبل يجكز االعتدبإىبل جو كاف، اء عمييا كا 
 جسمخ  جخ مح جح مجحج مث هت مت خت حت  جت هب ُّٱ إال بما أذف بارئيا، قاؿ تعالى

 حف جف  مغ جغ مع جع مظحط مض خض حض  جض مص خص حص مسخس حس

 ، كقاؿ (4) َّ مم خم حم جم هل مل خلحل جل مك  لك خك حك جك مق حقمف خف
  يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن  نن منزن رن مم ام يل ىل مل يك ُّٱٱ سبحانو
  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱ كجؿ عز ، كقاؿ(5) َّ جب هئ مئ خئ حئجئ
 . (6) َّ مي خي  حي جي يه ىه مهجه ين ىن من خن حن جن

                                                             
 .72/ 1، باب غمظ تحريـ قتؿ اإلنسف نفسو، صحيح مسمـمسمـ،   (.1)

 .يطعف:  يتكجأ،  كيتجرع يشرب:  يتحسى : الكممات بعض معانى* 
 .120/ 2باب بدء الكحي،    ،البخارم،  صحيح البخارم (.2)
 .138 كالنشكرالبعث ، البييقي (.3)
 .6/151 ، سكرة األنعاـ (.4)
 .33 /17، سكرة اإلسراء (.5)
 .69-25/68 ، سكرة الفرقاف (.6)
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 :سابعًا: تحريم الخمر، والمخدرات، والتدخين  

الخمر مف أكبر الكبائر، كىي أـ الخبائث، كحرمتيا ظاىرة بينة ال تحتاج إلى كثير  تحريم الخمر: -أ
 حف جف ُّٱٱ:كجؿ ، فقاؿ  عز تدليؿ عمييا، كقد حرميا اهلل  تعالى في كتابو كعمى لساف رسكلو 

 . (1) َّ هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف
 ترؾ الخمر شرب مف الفكاحش، كأـ الكبائر، أكبر ىي)قكلو في الخمر:   رسكؿ اهلل كجاء في سنة  

 .(2)(" كعمتو كخالتو أمو عمى ككقع الصبلة،

مف آثار خطيرة عمى النفس اإلنسانية، كألنيا تشكؿ ميدخبلن لمكؿ المعاصي كالفكاحش،  كلما ليا  
حظرىا اإلسبلـ بالتحريـ القطعي، بنصكص الكتاب كالسنة، حفاظان منو عمى مقصد حفظ النفس، الذم 

 يمثؿ أحد الضركرات الخمس التي ىي عماد مقاصد الشريعة اإلسبلمية.

 تحريم المخدرات. -ب

 د جاء في معاجـ المغة:قك  درارخرات: ىي جمع مخدر مف اإلمعنى مخد

دىري "....    قىدٍ . كالجسدى  كاليدى  الرّْجؿى : األىعضاء يىٍغشىى اٍمًذالؿه : كالخى ًدرىتً  كى ؛ الرٍّْجؿي  خى دىري  تىٍخدىري  ًمفى  كالخى
ٍعؼه  الشاربى  يىٍعتىًرم فيتيكره : كىالدَّكىاءً  الشَّرىاًب  ٍدرىةي : األىعرابي اٍبفي . كضى ٍشيً  ًمفى  كىاٍمًتنىاعييىا الرّْجؿ ًثقىؿي  الخي . اٍلمى
ًدرى  دىران، خى ، فىييكى  خى ًدره دىري . ذىًلؾى  كأىٍخدىرىهي  خى ًقيؿى  فيتيكريىىا،: اٍلعىٍيفً  ًفي كالخى  ييًصيبييىا؛ قىذنل ًمفٍ  ًفييىا ًثقىؿه  ىيكى : كى
ٍدراءي  كىعىٍيفه  ًدرىةه : خى دىري . خى ًدرىتٍ  كالفيتكر؛ الكسىؿي : كالخى فىةي  قىاؿى  ًعظىاميوي؛ كخى  :طىرى

ًمنىا، ًإلى الًبيدى  جازىتً  ًدرٍ  ًبيىٍعفيكرو  الميًؿ، آًخرى ...  أىٍرحي  . (3)" خى

: قياس الصحيح كقد جاء في قاؿ فالمخدرات إذان تفعؿ في النفس ما يفعؿ الخمر، فيي محرمة بال  
 ، القرب في فاشربكا ، حراـ كالحنتـ ، حراـ كالنقير ، حراـ  كالمزفت ، حراـ أسكر شراب كؿ إف )

 إنو: »  فقاؿ الناس في فقاـ ،  النبي ذلؾ فبمغ ، يسكرىـ ما القرب في الناس فاتخذ ( األككية كشدكا
 أسكر كما ، حراـ مخدر ككؿ ، حراـ نقير ككؿ ، حراـ مسكر كؿ إف أال ، النار أىؿ إال ذلؾ يفعؿ ال

 فتيسرع فييا يٍنتبذيكف كانكا ديبَّاءةه، كاحدىا القرع،:  الدباء« حراـ فيك القمب خمر كما ، حراـ فقميمو كثيره
                                                             

 .5/90 ، سكرة المائدة (.1)
 .54/ 1 ، الجامع ،  ابف كىب (.2)
 .232/ 4 ، مادة خدرر،  لساف العربك ابف منظ (.3)
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 فييا كتشتد أخضر بمكف كتدىف كشعر طيف مف تصنع كبيرة جرة أك إناء:  الحنتـ،الشراب في الٌشٌدةي 
 . (1)..(" الزفت كىك بالقار المطمي الكعاء:  المزفت،سكرا أكثر كتككف الخمر

 .(2)" منو شيئا شرب مف عمى كاجب كالحد حراـ مخدر ككؿ مسكر كؿ : "األكزاعي كقاؿ
 كأما األضرار التي تيكرثيا المخدرات فحدث بيا كال حرج:

 مف حقو أخذ مف عرؽ كؿ يمنع كحينئذ العركؽ، مجارم أفكاه يفسد شربو مف أكثر إذا أنو: منيا"..
 السمع، كثقؿ الدماغ، في كاليبس الرأس، في كالصداع العينيف، في الغشاكة يحدث أنو: كمنيا. الغذاء
 الشفتيف كتغيير المضر، كالسير السعاؿ يحدث كقد، المفرط كالكسؿ الشديد، كالنكـ النسياف، كيكرث

 ال كثيرة عمبل كيكلد الجسـ، جميع في االرتعاش كيكرث المكف، كتغيير الفـ كنتف كاالصفرار، باالسكداد
 . (3)"  نافذة كبصيرة بصر صاحب إال ليا يفطف

 كالخبلصة أف المخدرات تأخذ حكـ المسكر، التحاد العمة بينيما، كالمسكر حراـ قكالن كاحدا.

 .تحريم التدخين -ج

التدخيف مسألة فييا خبلؼ بيف الفقياء، كمف قاؿ بتحريمو بنى عمى ما جاء في الحديث    
لمحديث، فكممة مفتر جمعت بيف . قبؿ تحقيؽ األلباني (4) "( مفتر ك  مسكر كؿ عف نيى ،")الصحيح

التدخيف كالمخدرات، كىي ضعيفة كما بٌيف األلباني، لكف ضعفيا ال يعني أف األلباني يقكؿ بإباحة 
 التدخيف.

فيناؾ مف الفقياء مف  -كاهلل أعمـ -فأضرار التدخيف ال تحتاج إلى دليؿ، غير أنو مما عمت بو البمكل
القكؿ بحرمتو، ألف القكؿ بالتحريـ يحتاج إلى دليؿ صحيح قاؿ أنو ضمف المسككت عنو، متكرعان عف 

 صريح، كأما الدليؿ العاـ كالغير صريح فبل يرقى ليككف أساسان لمحكـ القطعي كاهلل أعمـ .

                                                             
 .  449/ 2،  باب مف أسمو أنس،  الصحابة معرفة،  أبك نعيـ األصبياني (.1)
 .24/ 8 ،  باب تحريـ الخمر، االستذكار ، ابف عبد البر (.2)
الدرر السنية في الكتب النجدية ،  نجد األعبلـ مف عصر الشيخ محمد بف عبد الكىاب إلى عصرنا ىذاعمماء  (.3)

20 /496. 
 .1294  كزيادتو الصغير الجامعالسيكطي،   (.4)
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غير أني لمقتضى األمانة العممية في البحث، ال بد لى مف بياف حجج الطرفيف بما يسمح بو المقاـ  
 كيقتضيو.

 .القول باإلباحة -1

اءً  آرىاءي  اضطربت قىدٍ  أىقيكؿي ( إلىخٍ  كىالتٍُّتف: )قىٍكليوي  ..." ييـٍ  ًفيًو، اٍلعيمىمى ييـٍ  ًبكىرىاىىًتًو، قىاؿى  فىبىٍعضي بىٍعضي  قىاؿى  كى
بىٍعضيـٍ  بحرمتو، ًفي ًبالتٍَّأًليًؼ، أفردكه بإباحتو، كى ًليّْ  اٍلكىٍىبىاًنيَّةً  شىٍرحً  كى ييٍمنىعي : ًلمشُّريٍنبيبلى افً  بىٍيعً  ًمفٍ  كى  الدُّخى
شيٍرًبوً  شىاًربيوي  كى ٍكـً  ًفي كى ًفي ييٍفًطري  شىؾَّ  الى  الصَّ مىةً  شىٍرحً  كى يًّْدنىا كىاًلدً  النَّاٍبميًسيّْ  إٍسمىاًعيؿى  الشٍَّيخً  اٍلعىبلَّ ٍبدً  سى  عى
مىى اٍلغىًنيّْ  رً  شىٍرحً  عى ٍكجً  أىفَّ  نىٍقًموً  بىٍعدى  الدُّرى ٍنعى  ًلمزَّ ةً  مى ٍكجى ؿً  الثُّكـً  أىٍكؿً  ًمفٍ  الزَّ كيؿّْ  كىاٍلبىصى ا كى ـى  ييٍنًتفي  مى  .اٍلفى

اهي : قىاؿى  ميٍقتىضى ٍنعي  كى ـى  ييٍنًتفي  أًلىنَّوي  التٍُّتف شيٍرًبيىا ًمفٍ  اٍلمى ا اٍلفى ٍكجي  كىافى  إذىا خيصيكصن نىا يىٍشرىبيوي  الى  الزَّ  تىعىالىى المَّوي  أىعىاذى
قىدٍ  ًمٍنوي، ٍنعً  أىٍفتىى كى اًيًخنا ٍلميسىيَّرىمٍ  شىٍيخي  ًبوً شيرٍ  ًمفٍ  ًباٍلمى شى يره مى  .اىػ كىغى

مىةً  ًلٍمعىبلَّ ًميٍّ  الشٍَّيخً  كى اًلًكيّْ  اأٍليٍجييكًرمّْ  عى دي  مىفٍ  ًبًحمّْوً  أىٍفتىى أىنَّوي  ًفييىا نىقىؿى  ًحمّْوً  ًفي ًرسىالىةه  اٍلمى مىٍيوً  ييٍعتىمى  ًمفٍ  عى
ذىاًىًب  أىًئمَّةً   .اأٍلىٍربىعىةً  اٍلمى

ا ًحمّْوً  ًفي كىأىلَّؼى : قيٍمت    ٍبدي  اٍلعىاًرؼي  سىيّْدينىا أىٍيضن ٍمحي  سىمَّاىىا ًرسىالىةن  النَّاٍبميًسيُّ  اٍلغىًنيّْ  عى ٍخكىافً  بىٍيفى  الصُّ  ًفي اإلًٍ
ةً  افً  شيٍرًب  إبىاحى تىعىرَّضى  الدُّخى ـى  اٍلًحسىاًف، تىآًليًفوً  ًمفٍ  كىًثيرو  ًفي لىوي  كى ةى  كىأىقىا مىى اٍلكيٍبرىل الطَّامَّ ةً  اٍلقىاًئؿً  عى ٍرمى  ًباٍلحي
ٍكمىافً  فىًإنَّييمىا ًباٍلكىرىاىىًة، أىكٍ  مىى دىًليؿى  كىالى  دىًليؿو  ًمفٍ  لىييمىا بيدَّ  الى  شىٍرًعيَّافً  حي ، عى  كىالى  إٍسكىاريهي  يىٍثبيتٍ  لىـٍ  فىًإنَّوي  ذىًلؾى

نىاًفعي، لىوي  ثىبىتى  بىؿٍ  إٍضرىاريهي، كىالى  تىٍفًتيريهي  ةي، اأٍلىٍشيىاءً  ًفي اأٍلىٍصؿي  قىاًعدىةً  تىٍحتى  دىاًخؿه  فىييكى  مى بىاحى  فىٍرضى  كىأىفَّ  اإلًٍ
ـي  الى  ًلٍمبىٍعضً  إٍضرىاًرهً  مىى تىٍحًريميوي  ًمٍنوي  يىٍمزى ، كيؿّْ  عى دو رُّ  اٍلعىسىؿى  فىًإفَّ  أىحى ابً  يىضي ٍفرىاءً  ًبأىٍصحى ا اٍلغىاًلبىًة، الصَّ ريبَّمى  كى
ييـٍ  عى  أىٍمرىضى ، ًبالنَّصّْ  ًشفىاءه  أىنَّوي  مى لىٍيسى  اٍلقىٍطًعيّْ ةً  ت بإثبا تىعىالىى اهلل قره عمى االفتراء ًفي ااًلٍحًتيىاطي  كى ٍرمى  اٍلحي

ا بيدَّ  الى  المَّذىٍيفً  اٍلكىرىاىىةً  أىكٍ  ، ًمفٍ  لىييمى ةً  اٍلقىٍكؿً  ًفي بىؿٍ  دىًليؿو بىاحى  .اأٍلىٍصؿي  ًىيى  الًَّتي ًباإلًٍ

قىدٍ  قَّؼى  كى مَّى النًَّبيُّ  تىكى مىٍيوً  المَّوي  صى عى  كىآلو عى ٍمرً  تىٍحًريـً  ًفي اٍلميشىرّْعي  ىيكى  أىنَّوي  مى بىاًئًث  أيْـّ  اٍلخى تَّى اٍلخى ؿى  حى مىٍيوً  نىزى  عى
، النَّصُّ  ٍنوي  سيًئؿى  إذىا ًلئٍلًٍنسىافً  يىٍنبىًغي فىاىلًَّذم اٍلقىٍطًعيُّ ًعيؼً  اٍلعىٍبدً  كىيىذىا الى  أىكٍ  يىتىعىاطىاهي  ًممَّفٍ  كىافى  سىكىاءن  عى  الضَّ
ًميعً  تو لىًكف ميبىاح، ىيكى  يىقيكؿى  أىفٍ  بىٍيًتوً  ًفي مىفٍ  كىجى كهه  فىييكى  الطّْبىاعي، تستكرىا رىاًئحى  إلىى شىٍرعنا الى  طىٍبعنا مىٍكري
ا آًخرً  ا تىعىالىى، المَّوي  رىًحمىوي  ًبوً  أىطىاؿى  مى ـي  ييٍعًطيوً  الًَّذم كىىىذى ٍيثي  ىينىا الشَّاًرحً  كىبلى ـ أعقب حى  النٍَّجـً  شىٍيخو كىبلى
ـً  ـً  اأٍلىٍشبىاهً  ًبكىبلى ًبكىبلى فٍ  اٍلًعمىاًدمّْ  شىٍيًخوً  كى ـى  اٍلميٍنتىقىى الدُّرّْ  ًفي كىافى  كىاً  زى ًة، جى ٍرمى كدً  بىؿٍ  ًلذىاًتوً  الى  لىًكفٍ  ًباٍلحي  ًلكيري
اًلوً  عىفٍ  السٍُّمطىاًنيّْ  النٍَّييً  ـي  يىٍأًتيكى  اٍسًتٍعمى  .ًفيوً  اٍلكىبلى
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ٍفًتره  فىًإنَّوي : )قىٍكليوي    نىتٍ : فيتيكرنا ًجٍسميوي  فىتىرى : اٍلقىاميكسً  ًفي قىاؿى ( مي  اٍبًتدىاء: كغراب كالفتار كىضعؼ، مفاصمو الى
 .(1)شىاًربيوي "  فىتىرى : الشَّرىابي  كىأىٍفتىرى  النشكة،

 يكف لـ ًإذا فاتر طىٍرؼ الجكىرم طىٍرفو فانكسر جفكنو ضعفت ًإذا ميٍفًتره ، "...العرب لسافجاء في    
كىنا ال أريد المزيد بعد ىذا االقتباس الكاضح، إغبلقان مني لباب الجدؿ في مسألة أراىا ،  (2).." حديدان 

 بكؿ تكاضع ال تحتاج إلى تصدر المسائؿ الفقيية، في ىذا العصر.

 .القول بالحرمة -2

اكتفي ىنا باقتباس ييمثؿ رأم جميع مف قالكا بحرمة التدخيف كذلؾ خكفان مف اإلطالة كاإلسياب،    
 في كاستندكا العقبلء، عميو يقبؿ ال كباء التدخيف أف: اإلسبلـ عمماء مف برأييـ يعتد مف أجمع لقد".... 
 عمى كخطره التدخيف حرمة إلى بياف بأكضح تشير التي الصريحة، النصكص مف عدد إلى تحريمو
 حمايتيا تجب التي الخمس الجكاىر مف كىما الماؿ، كفي النفس في األضرار مف يسببو لما اإلنساف،

 .مسمـ كؿ عمى
 لمناس؟ أخرجت أمة خير كىي   محمد أمة عنيا تتنزه أف يجب التي الخبائث مف التدخيف أليس
 في شبية كؿ تنقطع بحيث الخبيثة، التدخيف طبيعة يكضح ما المختصيف أقكاؿ مف ىنا سنكرد إننا

 .عقابو كترىب اهلل تخشى مسممة نفس كؿ عمى تحريمو
 كؿ ليعمـ الشرعية، باألدلة الحرمة عمييا تنبني التي - األكلى األصكؿ تكضيح في اآلف كلنمض
 .كخيبلء نشكة في باليكاء، دخانيا ينفث تبغ لفافة بكؿ تعالى اهلل يعصى إنما أنو مدخف
 .الصحة إضاعة: أكال
 المحافظة: شرعا الكاجب كأف عباده عمى تعالى اهلل نعمة الصحة أف في العقبلء مف أحد يمارم ال

 اهلل فإف اهلل، عباد تداككا)":  قاؿ. كاألكبئة األمراض مف التداكم اهلل شرع كليذا. أذل أم مف عمييا
 كيؼ اإلنساف يرل أف: عجب كمف. (3)"(اليـر: كاحد داء غير دكاءن، لو كضع إال داءن  يضع لـ تعالى
 كيسؿ أصابعو، يحرؽ: الزعاؼ السـ ىذا عمى العككؼ في مستمر ىك بينما- كعافيتو صحتو تضيع
 :الخبر في اءج كقد دمو، في كالكقاية الحيكية عناصر كيفسد جسمو، في الحياة رحيؽ كيبدد مدامعو

                                                             
 .15/ 7، الدر المختار ىعيف األخيار لتكممة رد المحتار عم ةقر  ابف عابديف،  (.1)
 .43/ 5 فتر، مادة ابف منظكر،  لساف العرب (.2)
 .صحيح حسف: كقاؿ كالترمذم داكد،  كأبك مستنده،  في أحمد ركاه (.3)
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  .(1)"(كمفتر مسكر كؿ عف كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ نيى) :قالت عنيا اهلل رضي سممة أـ عف

 شاربو عمى يترتب ما كالمشاىدة كالتجربة بالضركرة عمـ فمما)-اهلل رحمو - إبراىيـ بف محمد يقكؿ  
غماء مكت شكىد كقد كعقمو، صحتو في الضرر مف غالبا  المؤدم كالسعاؿ عسرة كأمراض كغش، كا 
 باألطراؼ، الدمكية األكعية كتقمص القمبية، بالسكتة كالمكت القمب، كمرض الرئكم السؿ مرض إلى

 .حراـ تعاطيو أف: العقمي القطع بو يحصؿ مما ذلؾ كغير
 يقضي كذلؾ -المنافع عمى كالحصكؿ الصحة أسباب بتعاطي كالبد يقضي كما- الصريح العقؿ فإف
، (ألبتة لب ذك ذلؾ في ابيرت ال مباعدتيا، في كالمبالغة كالميالؾ المضار أسباب عف باالمتناع حتما
 المختصصيف، األطباء مف بشيادات إليو نعكد سكؼ - القاطع التحريـ في العامؿ ىذا أىمية كلبياف
 .بالكبلـ ال -بالفعؿ أنفسيـ بو يخيفكف مما بأكثر نخيفيـ ال أننا: البطيء المكت عشاؽ ليعمـ
 .المال إتالف: ثانيا

تبلؼ   الماؿ عمى التدخيف خطر: أكليما: شقيف ذات خطيرة عممية التدخيف بسبب الماؿ كا 
 .(2)"  القكمي االقتصاد عمى التدخيف خطر: كثانييما الفردم أك الشخصي

كمعمكـ أف مدرستي الحجاز كالشاـ تيجمعاف عمى تحريـ التدخيف، سكل القميؿ ممف يركف إباحتو أك 
 التكقؼ فيو.

، ككسيمة لرعاية مقصد حفظ النفس، كاهلل كحده اإلقبلع عنوببلء عظيـ ينبغي كالخبلصة أف التدخيف   
 المستعاف، كال حكؿ كال قكة إال باهلل العمي العظيـ. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                             
ركاه اإلماـ أحمد كأبك داكد،  كقاؿ الحافظ العراقي: إسناده صحيح،  كصححو السيكطي في الجامع الصغير،   (.1)

الشيخ  ( ) حـ د ( عف أـ سممة . قاؿ1294الجامع الصغير كزيادتو )ص:  االلباني ليذا الحديث إذ قاؿ: سبيؽ تخريج
في صحيح الجامع كما بيف قكسيف ضعيؼ عند األلباني انظر  6977األلباني : ) صحيح ( انظر حديث رقـ : 

 .6077ضعيؼ الجامع رقـ : 
 .135، االدلة ك البراىيف عمى حرمة التدخيف سرسيؽ،  (.2)
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 فظ النفس عمى األفراد والمجتمعات:آثار ح المبحث الثالث:

 :آثار حفظ النفس عمى األفرادالمطمب األول: 

مف البلـز أف نذكر آثار حفظ النفس عمى األفراد نا الكسائؿ الشرعية لحفظ النفس، كاف يى بعد أف ب  
 كسأذكر ما يتيسر لي منيا في النقاط اآلتية:

 حماية الفرد مف كؿ ما يمحؽ بو الضرر الجسدم، كالمرض أكالجرح أكالقتؿ. -1
 إذاللو أك إىانتو. حماية الفرد مف كؿ ما يمحؽ بو الضرر المعنكم، كالمس بكرامتو، أك -2
تحقيؽ أمف الفرد مف جميع النكاحي، األمف الشخصي، كالغذائي، كالصحي، كاإلجتماعي،  -3

 كالسمككي، كتأمينو عمى عمى ما مٌمكو اهلل تعالى.  
بي شريه عف غيره كما ىك العكس. -4  نيصرة الفرد مف نفسو، حيث ييحجى
 ة.إزالة كؿ ما يحكؿ أمامو دكف تحقيؽ غاياتو الشريفة بالكسائؿ المشركع -5

 المقررة األساسية الحقكؽ مف, النفس حفظ كىك: الحياة في فالحؽكأختـ بما قاؿ جمؿ الميؿ: "...    
 الجسـ سبلمة كىي المادية، عناصرىا في اإلنسانية الشخصية عصمة كتعني اإلسبلمي، الشرع في

 اعتبر كقد. كغيرىا كالمعتقدات الذىنية كاألفكار الكرامة: أم كالمعنكية اإلتبلؼ، مف أعضائو بجميع
 عمى المحافظة بعد األساسية المقاصد سائر إليو ترجع الذم األكؿ المقصد اإلنساف حياة اإلسبلـ
 .(1) "التكميؼ مراتب أعمى في نفسو كحفظ اإلنساف عمى جميعا لتكقفيا الديف؛

 :آثار حفظ النفس عمى المجتمعات المطمب الثاني:

المجتمع إال بصبلح الفرد، فيك المبنة البينيكية لممجتمع، كىك الفرد قكاـ المجتمع، كلف يصمح      
عماده، لذا كاف صبلح المجتمع ميتكقؼه عمى صبلح أفراده، ليذا كيجدت القاعدة القاضية بأف صبلح 
الفرد ىك األساس كبداية الطريؽ في صبلح المجتمع كال بد، كما انعكس مف آثار عمى الفرد نتيجة 

ظ النفس، ينعكس تمقائيان عمى المجتمع، لما بينيما مف عبلقة جدلية، كىنا المحافظة عمى مقصد حف
 أصيغ آثار)مقصد حفظ النفس( عمى المجتمعات فأقكؿ:

 سبلمة المجتمع مف األمراض اإلجتماعية، كالعدكاف ، كالبغضاء، كالفرقة، كالتنازع. -1

 سيادة ركح المحبة كالتآلؼ كاإلخاء كاإليثار كالسماحة. -2
                                                             

 .14/15،  ؽ اإلنساف في اإلسبلـ حقك   ،جمؿ الميؿ (.1)
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 حقيؽ قكة المجتمع اقتصاديان كاجتماعيان كعسكريان كعمميان كفكريان. ت  -3

 كعدـ البقاء في ذيؿ القافمة األممية. -تعالى –الريادة األممية، كاألخذ بيدىا ألى مرضاة اهلل  -4

 سيادة ركح التآخي بيف بني اإلنساف، عمى أساس التعاكف عمى الخير، كردع العدكاف. -5

كبتحقؽ المحافظة عمى مقصد حفظ النفس، تتحقؽ ىذه األماني الغالية التي يطمح إلييا كؿ مسمـ   
 .(1) َّ مل  يك ىك مك لك اك ُّٱيدرؾ مفيكـ اآلية القرآنية 

ة، نىًبي أىنا»:  وكقكل نىًبي الرٍَّحمى ًحـ كى ا؟ اٍلجمع كىجو كىيؼى  «اٍلمىبلى مىٍيوً  كقىاؿى  بىينيمى ـ عى ا: »السَّبلى  أىنا ًإنَّمى
 .«ًبالرٍَّحمىةً  بعثت: »كقىاؿى  ،«ميداة رىٍحمىة

ٍبعيكثنا يككف فىكيؼ ، (2)َّ مل  يك ىك مك لك اك ُّٱٱ:ذكره جؿٌ  كقىاؿى  ًة، مى   ًبالرٍَّحمى

ٍبعيكث ىيكى : قيؿ ًبالسٍَّيًؼ؟ بعث انىوي  اهلل أخبر ككما ذكر، كىمىا ًبالرٍَّحمىةً  مى تىعىالىى، سيٍبحى ذىًلؾى  كى  اهلل أىف كى
انىوي  تىعىالىى سيٍبحى مىٍيًيـ اأٍلىٍنًبيىاء بعث كى ـ، عى ـ ًتٍمؾى  مف أنكر فىمف بالمعجزات، كأيدىـ السَّبلى  بعد اٍلحؽ اأٍليمى
ة ؾً  عذبيكا كالمعجزة اٍلحجَّ لىًكف كاالستئصاؿ، ًباٍليىبلى انىوي  اهلل كى تىعىالىى سيٍبحى مىٍيوً  نبيو أىمر كى ـ عى  ًباٍلًجيىادً  السَّبلى
لـ اٍلكٍفر، عىف ليرتدعكا ًبالسٍَّيًؼ، مىعىيـ لىٍيسى  بىًقيَّة، لمسيؼ فىًإف ًبالسٍَّيًؼ، يجتاحكا كى عى  كى  اٍلمنزؿ اٍلعىذىاب مى
قد بىًقيَّة، ًكمى  كى  ،«آلخرتكـ أبقى ذىًلؾ: »فقىاؿى  السٍَّيؼ، أفنانا اهلل، رىسيكؿ يىا: قىاليكا اٍلعىرىب، مف قكما أىف ري
 .اٍلخطاًبيٌ  ذكره بيىا اٍلمىٍبعيكث الرٍَّحمىة معنى فىيىذىا

ا: قمت ًممَّ ٌيد كى ًديث ذىًلؾ ييؤى انىوي  اهلل ًإف: عىاًئشىة حى تىعىالىى سيٍبحى  أىف ًشٍئت ًإف: فقىاؿى  اٍلجبىاؿ، ممؾ ًإلىٍيوً  بعث كى
مىٍيًيـ أطبؽ   مف أصبلبيـ مف اهلل يخرج أىف أىٍرجيك بؿ):  اهلل رىسيكؿ فقىاؿى  األخشبيف، عى

ٍيئا ًبوً  ييٍشرؾ الى  كىحده المَّوً  يعىٍبد   .(3)"  (شى

 

                                                             
 .21/107 ، سكرة األنبياء (.1)
 .21/107 ، سكرة األنبياء (.2)
 . ، 13 /214أسماء النبي باب  ،  شرح السنة ، البغكم (.3)
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 :وسائل حفظ النفس في حال تطبيقيااآلثار التربوية ل: المبحث الرابع

 اآلثار التربوية لتحريم القتل: -1

قداسة النفس اإلنسانية كالمحافظة عمييا كركيزة  زرع ىك إف مف أبرز اآلثار التربكية لتحريـ القتؿ    
مما يربي الفرد كالمجتمع  ران أساسيان في النظر إلييا كالتعامؿ مع لكازمياتشكؿ معيال في القمكبتربكية 

 اآلتية: كاألصكؿ عمى الثكابت

كليس ألحد حؽ المساس بيا بغير  -عز كجؿ -خالقيال النفس ممؾه عمى أف  كالمجتمع تربية النفس -أ
 ما شرع  اهلل عز كجؿ مف حؽ ثابت جميو ككبائف.

النفس مكرمة مف حيث مبدأ اإليجاد كالتككيف، كلف تفقد ىذا عمى أف كالمجتمع  تربية النفس -ب
 ، كفي حدكد ما رتب مف عقكبة كجزاء.تعالى اهلل  التكريـ اإلليي إال بمخالفة ما شرع

رخص ليا فتح أماميا المغاليؽ كيكالتي تتحقيؽ لكاـز بقاء النفس عمى  كالمجتمع تربية النفس  -ج
 .ما شرع  اهلل عزكجؿالمحظكر في حدكد 

داء عمييا، فتنعـ بما تفضؿ اهلل  األمف كاألماف مف أم اعت عمى تحقيؽكالمجتمع تربية النفس  -د
 مف نعمة كفضؿ. تعالى

النفس كي تتحمؿ مسؤكليتيا ىذه ح المجاؿ أماـ افسا  ك ، رفع الحجب عمى كالمجتمع تربية النفس  -ق
في ىذا ختيار المصيرم كسمكؾ أحد النجديف، دكف أم تأثير العظيمة، كأمانتيا الثقيمة، كىي أمانة اال

ما كافرة شقية.  االختيار المصيرم الخطير، فإما شاكرة رضية، كا 

 اآلثار التربوية لدفع الدية. -2

ال فالقصاص، كليا آثاره تربكية  الدية عكضه     مالي مقدر لكلي المقتكؿ عدكانان، كتككف بقبكؿ الكلي كا 
قميؿه مف فكر في أبعادىا كانعكاسيا عمى الفرد كالمجتمع، كالذم يمعف النظر في أبعادىا التربكية يجد 

 ما يأتي:

ك خمؽ كريـ أمر اهلل المقدرة، كى س معنى التسامح كالعفك عنديأستعمى كالمجتمع تربية النفس  -أ
  مم ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق ُّٱٱفي القرآف الكريـ تعالى 
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 مب خب حب جب هئ مئخئ حئ جئ يي ىي  ني ميزي ري ٰى ين ىن نن من زن رن

 .(1) َّ جت  هب
أس الماؿ أكلى مف الربح، فالرد المسمـ معنى المحافظة عمى ر  عمى تحقيؽكالمجتمع تربية النفس  -ب

كال نمحؽ الخسارة في قتؿ األكؿ بقتؿ الثاني، عمو يصميح كينفع  رأس ماؿ األمة اإلسبلمية كقكاـ بقائيا،
 األمة كرسالتيا لباقي األمـ.

الرحمة بالغير، كخاصة أبناء كأطفاؿ القاتؿ الذيف ال دكر ليـ في عمى كالمجتمع تربية النفس  -ج
كف الشريف كأخؼ عممية القتؿ، فييتمكا، كما ييتّْـى ابناء المقتكؿ، كىذا يكافؽ القاعدة األصكلية أى

 الضرريف.

غميب مصمحة األمة عمى كت بمستكل تفكير الفرد كالمجتمع عمى االرتقاءكالمجتمع تربية النفس  -د
 مصمحة الفرد دكف ىضـ أك تضييعو لحقو.

في مقابمة السيئة بالحسنة فينقمب كذلؾ معنى القدكة الحسنة  عمى تأسيسكالمجتمع تربية النفس  -ق
 مل يك ىك مك لك اك  يقىق يف ىف يث ىث ُّٱ: تعالىـ، قاؿ العدك إلى كليو حمي

 .(2) َّ من زن رن  مم ام يل ىل
 اآلثار التربوية لمقصاص. -3

تكممنا عف اآلثار التربكية لقبكؿ الدية، كلكف الشرع الحنيؼ لـ يغفؿ حؽ الفرد، كخاصة حينما     
  كال مجاؿ لمعفك كاف القصاص، الذم تبرز آثاره فيما يأتي: يمتمئ القمب حنقان عمى القاتؿ،

محنؽ الذم قد يؤدم إلى إراقة دماء كخرابو لمديار ببعد كضع حد لعمى كالمجتمع تربية النفس  -أ
كىنا كاف القصاص لبلكتفاء بأخؼ  بمفاىيـ اإلسبلـ  الحمية كالمعايير اإلجتماعية غير الناضجة

 إطفاءن لنار الغضب كحنؽ الصدكر.الضرريف كأىكف الشريف، 

 ردع الجاني كزجر السامع عف ارتكاب الجريمة.عمى حقيقة كالمجتمع تربية النفس  -ب

                                                             

 .109 /2، اآلية ، سكرة البقرة ((1
 .34/ 41، سكرة فصمت (1)
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 ، فميست حرمة نفسو أعظـ مفتركيز مفيكـ التساكم بيف النفكسعمى كالمجتمع تربية النفس   -ج
 حرمة نفس غيرىا.

مى الجريمة، كذلؾ باستحضار الثمف الباىظ ، قبؿ االقداـ ع التنبو عمىكالمجتمع تربية النفس  -د
 كالذم قد ال يككف لو ثمف إال عيف النفس المجرمة.

 اآلثار التربوية الستتابة المرتد. -4

 إذا ما ثبتت فميس ليا جزاءه إال القتؿ بالحد الشرعي الذم حدد اهلل جريمة نكراء في حؽ النفس، الردة   
 أصيغيا فيما يأتي: كليذا الحد كانت ىنالؾ آثار تربكية عظيمة، كجؿ عز

إلشفاؽ عمى نفس تذىب إلى عذاب الخمد عمى استحضار منتيى الرحمة كاكالمجتمع تربية النفس  -أ
 في النار.

عذارو استفراغ الجيد في إعادة المرتد عف زيغو كجنكحوعمى كالمجتمع تربية النفس  -ب ، ككاجب كا 
 فالقتؿ ليس ىدفان بحد ذاتو. ز كجؿع أماـ اهلل 

عمى استحضار منتيى الرحمة اإلليية في تشريع حد الردة، كذلؾ في كالمجتمع تربية النفس  -ج
 إغبلؽ الباب أماـ أعظـ مكجبات الدخكؿ لمنار.

اإليماف باهلل   -مف العذابعمى أف العكدة عف األختيار الصحيح المنجي كالمجتمع تربية النفس  -د
 غير قابؿ لمحيد عنو بعد اإلسبلـ. تعالى

 اآلثار التربوية لتحريم بيع األعضاء البشرية. -5

منبعو مف حرمة النفس، كأنيا ليست ممكان لغير خالقيا، لذا كاف لتحريـ  تحريـ بيع األعضاء البشرية    
 بيع األعضاء آثار تربكية ألخصيا فيما يأتي:

 و حرمة الكؿ، كحرمة الجزء بحرمة الكؿ.عمى أف الجزء لكالمجتمع تربية النفس  -أ

 عمى أف حظر التصرؼ بالكؿ، يقتضي حظر التصرؼ بالجزء.كالمجتمع تربية النفس  -ب

 سبلمتو لككنو كديعة إليية.األخذ بأسباب عمى المحافظة عمى العضك ك كالمجتمع تربية النفس  -ج
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مقابؿ  -بيع األعضاء البشرية –تربية الفرد كالمجتمع عمى النفكر كالتقزز مف تجارة كاسدة  -د
 الحصكؿ عمى ثمفو بخسو ميما بمغ الثمف.

ىالك النفس. -6  اآلثار التربوية لتحريم اإلنتحار وا 

عز لقكؿ اهلل    تعالىالقانطيف كاليائسيف مف رحمة اهللأىؿ الضبللة كاإلنحراؼ مف اإلنتحار خمؽ    
 مل خل ُّٱٱ:سبحانو كتعالى ، كقاؿ (1)  َّ مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ُّٱٱ كجؿ

  جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حنجن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل

 تربكية تظير فيما يأتي: كتحريـ اإلنتحار يستفاد منو آثار (2)  َّ حي

 تربية النفس كالمجتمع عمى التدرع بالصبر كالثبات في النكازؿ كالمصائب. -أ

 إليو عمى الدكاـ.كالمجكء  -تعالى -تربية النفس كالمجتمع عمى التعمؽ باهلل -ب

 .-عزكجؿ –تربية النفس كالمجتمع عمى التسميـ بالقدر كالفرار مف قدر اهلل إلى قدر اهلل  -ج

تربية النفس كالمجتمع عمى أف اإلنتحار فرار مف ألـو محدكد إلى ألـو مطمؽ ال نياية لو في نار  -د
 جينـ. كدائرة الغضب اإلليي.

 أكلى مفالقكة النفسية كمكاجية المصائب كالبحث عف حمكؿو ليا،  تربية النفس كالمجتمع عمى -ق
 الفرار مف مكاجيتا كاالستسبلـ ليا.

تربية النفس كالمجتمع عمى التفريؽ بيف التمسيـ باألقدار، كبيف اإلستسبلـ لؤلقدار، مما يذكي  -ك
 استنفار القكة كحشد الطاقات المخبكئة لتفعيؿ سنف التغيير.

كالمجتمع عمى مفيكـ المعنى الحقيقي لمكنز المتمثؿ في قكؿ )ال حكؿ كال قكة إال تربية النفس  -ح
 باهلل(.

 

 

                                                             

 .56/ 15، سكرة الحجر  (1)
 .87/ 12، سكرة يكسؼ (2)
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 اآلثار التربوية لتحريم الخمر والمخدرات والتدخين.-7

، كآفة المجتمعات البشرية، كذلؾ لما يترتب الخمر كالمخدرات رأس الجريمة كأـ الخبائثمعاقرة      
تكدم بالمجتمعات إال اليبلؾ كاإلنييار، فكاف تحريـ الخمر كتعاطي عمى تعاطييا مف آثار خطيرة 

المخدرات أمر مف البداىة بمكاف في شريعة اإلسبلـ العظيـ، كأستشؼ مف تحريـ اإلسبلـ لمعاقرة 
 الخمر، كتعاطي المخدرات آثاران تربكية ألخصيا فيما يأتي:

تربية النفس كالمجتمع عمى عدـ تغييب العقؿ ألنو مناط التكميؼ، كأداة االختيار بيف البدائؿ، ألف  -أ
 تغييب العقؿ تعطيؿ لمسيرة الحياة.

تربية النفس كالمجتمع عمى أف مبدأ الجريمة ىك غياب العقؿ، كبحضكرة العقؿ ال تكف جريمة كال  -ب
 الجريمة. مبدأ جنكح، كالخمر كالمخدرات أدكات تعطيؿ، كىنا

تربية النفس كالمجتمع عمى عمى عدـ ىدر األمكاؿ فيما ال يفيد كال ينفع، فيي كديعة أنت محاسب  -ج
 عمييا.

كضع الشيء في محمو، كاستغبلؿ الحضكر الذىني لعمارة األرض،  تربية النفس كالمجتمع عمى -د
 كمحاربة آفة تغييبو.

مف في الشيء المفيد، فتضييع الزمف ببل فائدة أمره يخضع تربية النفس كالمجتمع عمى استغبلؿ الز  -ق
 لمحساب في يكـ الديف.

 محاربة كؿ ما ييدد صحة العقؿ كالجسد. تربية الفرد كالمجتمع عمى -ك

كفي ىذا العنكاف الكبير، أقكؿ أف كؿ ما أكردت مف آثار لتطبيؽ كسائؿ المحافظة عمى النفس في    
حاؿ تطبيقيا، ما ىي إال غيض مف فيض، كرؤكس أقبلـ كمؤشرات، فمتطبيؽ كسائؿ حفظ النفس مف 

ا كنكزأ حكؿ اآلثار ما ال يحصى كال ييعىد، فالباب مفتكح أماـ الباحثيف، كي ييعممكا العقكؿ كيستخرجك 
 ىذه اآلثار. 
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 :الخاتمة

إماـ المرسميف،  الحمد هلل الذم بنعمتو تتـ الصالحات، كالصبلة كالسبلـ عمى سيدنا محمد     
كخاتـ النبييف، كسيد خمؽ اهلل أجمعيف، كأشيد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريؾ لو، لو الممؾ كلو الحمد 

ان عبد اهلل كرسكلو، كصفيو مف خمقو كخميمو، أرسمو اهلل كىك عمى كؿ شيء قدير، كأشيد أف محمد
 باليدل كديف الحؽ ليظيره عمى الديف كمو، كلك كره الكافركف، كبعد.

ًثؿي مني  (ان حفظ النفس أنمكذج -)المقاصد الشرعية كآثارىا التربكية  فيذه الرسالة العممية بعنكاف:  تيمى
الصحيح نحك تحقيؽ مقاصد الشريعة الغراء، كحصيمة محاكلة لئلسياـ بجيد متكاضع في اإلتجاه 

البحث العممي في قكاعد كأصكؿ كأقكاؿ جيابذة العمماء في ىذا الشأف، كالذيف أحسبيـ مخمصيف لدينيـ 
، كما جانبت فيو  -كال أزكي عمى اهلل أحدا -كأمتيـ  فّْقت إليو مف صكابو فمف فضؿ اهلل عميَّ فما كي

سالؼ شكرم ًلكؿ مف أسدل إليَّ نقدان عمميان بحجة الصكاب فمف نفسي، كأستغفر  نني أيقدّْـ ي اهلل منو، كا 
   .و الكاحد الديافكبرىاف، أك أزجي إليِّ نهصحان يبتغي بو كج

 :النتائج  

 خرجت مف خبلؿ ىذا البحث المكضكعي الدقيؽ إلى نتائج ألخص أبرزىا في النقاط اآلتية: 

ف لـ يكف ىناؾ لفظ ظاىر في القرآف كالسنة التربية اإلسبلمية مصدرىا  -1 األساسي القرآف كالسنة كا 
 في التربية.

 المقاصد الشرعية الضركرية تستغرؽ كؿ الضركرات لئلنساف. -2

مراتب المقاصد الشرعية مف حيث األىمية تبدأ باألىـ فالميـ، فحفظ الديف أكالن ، كمف ثـ حفظ  -3
 النسؿ، كآخرىا حفظ الماؿ.النفس، كيميو حفظ العقؿ، كبعده حفظ 

نما لمذكد عف حمى الذات. -4  حفظ الماؿ ييفدل بالنفس ال لذاتو كا 

 اعتبار ابف عاشكر لمقصد حفظ الماؿ عمى أنو مف الحاجيات، لـ يثبت أماـ األدلة.   -5

 تيكحد المقاصد الشرعية،عمكـ المقاصد لممفتيف في مقصد عاـ يستغرؽ جميع مقاصدىـ. -6 
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 لمقاصد الشرعية الضركرية أساسان ثابتان لمقياس.تيأسس ا -7

 تيمنثؿ المقاصد الشرعية الضركرية عكنان لمعرفة العمة مف الحكـ الشرعي. - 8

 تيبقي المقاصد الشرعية الضركرية الباب مفتكحان أماـ الفقياء إلنزاؿ الحكـ الشرعي عمى الكاقع. -9

 اإلسبلمية مركنة لمكاكبة مسيرة الحياة.تيعطي المقاصد الشرعية الضركرية الشريعة  -10

اعتبار المقاصد الشرعية الضركرية ينفي الجمكد كالظاىرية البحتة التي تجعؿ العمؿ بالتكاليؼ  -11
 الشرعية شكبلن ببل مضمكف، كجسدان ببل ركح.

كؿ تضع المقاصد الشرعية الضركرية سدٌا منيعان أماـ التفرد بتحديد المصمحة أك المقصد، فتح -12
 دكف بناء األحكاـ عمى المصمحة الخاصة.

اعتبار المصالح الشرعية الضركرية كاألخذ بيا يضفي المركنة عمى الشريعة اإلسبلمية ،  -13
كيجعميا شريعة حية تكاكب كؿ المستجدات، في كؿ عصر كمصر، كال تترؾ حيزان لمجمكد كالتقميد 

 األعمى الذم يكدم الى التحجر كالتقكقع كالجمكد المذمكـ. 

د منو الستنباط األحكاـ العممية مف أدلتيا التفصيمية لدل إعماؿ األصؿ مع القاعدة أمر ال ب -14
 المفتي في ىذا العصر غزير المستجدات.

غبلؽ باب االجتياد  يمثؿ كارثة تحؿ عمى األمة كشريعتيا، كيتيـ الشريعة  -15 طغياف التقميد كا 
 بالقصكر كالجمكد، كيفتح الباب أماـ الحمكؿ كالتشريعات الكضعية المستكردة.

سبلـ الحنيؼ، أكلى حرمة المحافظة عمى النفس االىتماـ الكبير، كجعؿ تحريـ القتؿ، كتجريـ اإل -16
القاتؿ أكؿ كسائمو لمحفاظ عمييا كصيانتيا مف كؿ ما ييدد بقائيا ككينكنتيا، كما ذلؾ إال لًعظـً حرمتيا 

 .عز كجؿعند المي

 إال كدعا إلتباعو كاقتفائو. اإلسبلـ العظيـ، لـ يبقي سبيبلن لمحفاظ عمى صحة االنفس، -17

 تشريع الدية كما يظير لممتأمؿ جاء لردع الجاني، كزجر غيره، كانقاظ نفس الخاطئ مف المكت. -18

ف سحب حؽ الحياة مف نفسو أك عدد مف النفكس. -19  بالقصاص تككف حياة الجماعة كا 
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اف لكرامتو اإلنسانية  سكاءن حيان بيع األعضاء اآلدمية كاإلتجار بيا، انتياؾ لحرمة اإلنساف، كامتي -20
 كاف أك ميتا. 

تتجمى رحمة اإلسبلـ بالفرد كاألمة في تشريع استتابة المرتد كاستنفاذ كؿ جيد إلقناعو رحمة بو  -21
 كبالمجتمع.

تحريـ اإلسبلـ لمخمر، كاف حفاظان منو عمى مقصد حفظ النفس، ألنيا تشكؿ ميدخبلن لمكؿ  -22
 المعاصي كالفكاحش .

 المخدرات تأخذ حكـ المسكر، التحاد العمة بينيما، كالمسكر حراـ قكالن كاحدا. -23

 التدخيف عادة سيئة، كببلء عظيـ ينبغي اإلقبلع عنيا، ككسيمة لرعاية مقصد حفظ النفس.  -24

تحقيؽ مقصد ) حفظ النفس( يحقؽ سبلمة المجتمع مف األمراض اإلجتماعية، كالعدكاف ،  -25
 قة، كالتنازع.كالبغضاء، كالفر 

 تحقيؽ مقصد) حفظ النفس( يحقؽ ،سيادة ركح المحبة كالتآلؼ كاإلخاء كاإليثار كالسماحة. -26

تحقيؽ مقصد) حفظ النفس(  يؤدم إلى تحقيؽ قكة المجتمع اقتصاديان كاجتماعيان كعسكريان كعمميان  -27
 كفكريان. 

 -تعالى –ذ بيداألمـ إلى مرضاة اهلل تحقيؽ مقصد) حفظ النفس( يحقؽ الريادة األممية، كاألخ -28
 كعدـ البقاء األمة اإلسبلمية تسير في ذيؿ القافمة األممية.

تحقيؽ مقصد) حفظ النفس( سيادة ركح التآخي بيف بني اإلنساف، عمى أساس التعاكف عمى  -29
 الخير، كردع العدكاف. 
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 التوصيات:

اسات اإلسبلمية في) نكازؿ الفقيي كالدر إيبلء التخصص العممي في مجاؿ البحث  ضركرة -1
اىتمامان أكثر مف ًقبىًؿ العمماء المتخصّْصيف في ىذا المجاؿ، كأف يبذلكا  المزيد مف الجيكد  ،العصر(

في تشجيع طمبتو كتذليؿ العقبات أماميـ، كتيسير تحصيمو، كذلؾ لشدة الحاجًة إليو في ىذه األياـ 
ةن، المميئة بالمستجدات كالطك  كجميؿ عرضو  ارئ التي تحتاج إلى حكـ شرعي، كدقة بيافو لؤلدلة ،خاصَّ

لرسالة اإلسبلـ الحنيؼ. كأكصي بجعؿ المقاصد الشرعية ضمف كتاب التربية اإلسبلمية لمطمبة في 
 المرحمة اإلعدادية كالثانكية لتعزيز المحافظة عمى المقاصد الشرعية. 

طمبتيـ إلى محاربة التقميد الدراسات اإلسبلمية( ل ا المجاؿ)العمماء المختصيف في ىذ ضركرة حث -2
 األعمى كاالنقياد كراء كؿ قكؿ ال يقكـ عمى صحيح كصريح الدليؿ الباىر.

تابة في قضايا كطمبتيـ إلى البحث كالل ؿ )الدراسات اإلسبلمية(األساتذة الكراـ في مجا تكجيو -3
ل( ك) المظاىر اليدامة لتقديس األشخاص يؤسس عمييا، مثؿ) سمبيات اإلنقياد األعمى كراء كؿ فتك 

( ك) صحة النقؿ كصراحة الداللة قكاـ األحكاـ( في األمة( ك )مظاىر السمبية في التجمعات القطيعية
ؽ بيف يفر تك) محمد بف الحسف، كابف القيـ، كأضرابيـ، ليسكا مرآة عاكسة لمعممييـ كحسب( ك) ال

 خ.اإلحتراـ كاإلكبار كبيف إضفاء العصمة(...ال

 -بعد فضؿ اهلل تعالى -أكصي طمبة العمـ أف يدينكا بالعرفاف فضؿ معممييـ كأساتذتيـ كمشايخيـ  -4
 فبل يعرؼ الفضؿ ألكلى الفضؿ إال أكلكا الفضؿ.

 آخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمينو 
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 ائمة المصادر والمراجعق

 :المصادر -أ

 القرآن الكريم

أبي شيبة، عبد اهلل بف محمد بف إبراىيـ بف عثماف بف خكاستي ، أبك بكر بف ابن أبي شيبة .1
 المحقؽ: كماؿ يكسؼ الحكت، ،المصنف في األحاديث واآلثار ىػ(،235العبسي )المتكفى: 

 .7عدد األجزاء: ،1409، 1ط الرياض، –الناشر: مكتبة الرشد 
كتب  سنف ابف ماجة،ىػ(، 273)المتكفى :  ، أبك عبد اهلل محمد بف يزيد القزكيني،ابن ماجة .2

 .5عدد األجزاء :  الناشر : مكتبة أبي المعاطي، حكاشيو : محمكد خميؿ،
الناشر : دار الكتاب  ،سنن أبي داود، أبك داكد سميماف بف األشعث السجستاني ، ابو داود .3

 .4عدد األجزاء :  العربي ، بيركت،
 ق(:256)ت  اهلل البخارم الجعفي ، محمد بف إسماعيؿ أبك عبدالبخاري .4

: دار البشائر ، بيركت3، طالناشر الباقي تحقيؽ : محمد فؤاد عبد، األدب المفرد- أ
 . 1عدد األجزاء :، 1989 – 1409، اإلسبلمية 

، الناشر: دار طكؽ 1، ط: محمد زىير بف ناصر الناصرتحقيؽ، صحيح البخاري- ب
 . 9ىػ، عدد األجزاء: 1422، النجاة

ىػ(، 279محمد بف عيسى بف سىٍكرة بف مكسى بف الضحاؾ، أبك عيسى )المتكفى:  ،الترمذي .5
(، كمحمد فؤاد عبد الباقي )جػ 2، 1، تحقيؽ كتعميؽ: أحمد محمد شاكر )جػ سنن الترمذي

براىيـ عطكة عكض المدرس في األزىر الشريؼ )جػ 3 (، الناشر: شركة مكتبة 5، 4(، كا 
 5ـ، عدد األجزاء:  1975 -ىػ  1395، 2طر، مص –كمطبعة مصطفى البابي الحمبي 

 أجزاء.
: الناشر ،المستدرك عمى الصحيحين ، محمد بف عبداهلل أبك عبداهلل الحاكـ النيسابكرم،الحاكم .6

، تحقيؽ : مصطفى عبد القادر عطا، 1990 – 1411،  1ط بيركت، –دار الكتب العممية 
 .4عدد األجزاء : 

 –الناشر : دار إحياء التراث العربي  ، موطأال، مالؾ بف أنس أبك عبداهلل األصبحي، مالك .7
  .2عدد األجزاء :  مصر، تحقيؽ : محمد فؤاد عبد الباقي،
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الجامع الصحيح المسمى  ، أبك الحسيف مسمـ بف الحجاج بف مسمـ القشيرم النيسابكرم،مسمم .8
األفاؽ الجديدة ػ بيركت،عدد األجزاء : الناشر : دار الجيؿ بيركت + دار  ،صحيح مسمم

 ثمانية أحزاء في أربع مجمدات.
، سنن النسائي، أحمد بف شعيب أبك عبد الرحمف النسائي ،المجتبى مف السنف، النسائي .9

، تحقيؽ : عبدالفتاح 1986 – 1406،  2ط حمب، –الناشر : مكتب المطبكعات اإلسبلمية 
 .8أبك غدة،عدد األجزاء : 

 

 :المراجع -ب

نياية الوصول في ىػ(،  715: صفي الديف محمد بف عبد الرحيـ األرمكم اليندم )األرموي .1
د. سعد بف سالـ السكيح، أصؿ  -المحقؽ: د. صالح بف سميماف اليكسؼ  ،دراية األصول

، 1الناشر: المكتبة التجارية بمكة المكرمة، ط الكتاب: رسالتا دكتكراة بجامعة اإلماـ بالرياض،
بحاث  ،قيـ كاحد متسمسؿ( )األخير فيارس()في تر  9ـ، عدد األجزاء:  1996 -ىػ  1416

 القرآف كالسنة باإلسكندرية.
-1422، دار الفرقاف لمنشر كالتكزيع، 1أحمد رجب األسمر، النبي المربي، ط، األسمر .2

2001. 
، تحقيؽ المفردات في غريب القرآن(، 502، أبك القاسـ الحسيف بف محمد )تألصفيانيا .3

 .1،ج1412الدار الشامية،  ، دمشؽ_ بيركت: دار القمـ:1صفكاف عدناف الراكدم، ط
من حديث خيثمة  ق(،343أبك الحسف خيثمة بف سميماف بف حيدرة القرشي )ت األطرابمسي،  .4

 .تحقيؽ: عمر التدمرمبن سميمان القرشي، 
 :ىػ(1420)المتكفى:  ، محمد ناصر الديف بف الحاج نكح األلبانياأللباني .5

، دار النشر : دار سمسمة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرىا السيئ في األمة- أ
ىػ  1412، سنة الطبع : 1، طالممكمة العربية السعكدية -البمد : الرياض  المعارؼ،

أحاديث ضعيفة كمكضكعة،  -، التصنيؼ : حديث 14عدد األجزاء :  ـ، 1992/ 
 العمـ : الحديث كعمكمو.
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عدد األجزاء  الناشر : المكتب اإلسبلمي، ،الصغير وزيادتوصحيح وضعيف الجامع - ب
 :1. 

مصدر الكتاب : برنامج منظكمة التحقيقات  صحيح وضعيف سنن ابن ماجة،- ت
مف إنتاج مركز نكر اإلسبلـ ألبحاث القرآف كالسنة  -المجاني  -الحديثية 

 باإلسكندرية.
لتحقيقات الحديثية مصدر الكتاب: برنامج منظكمة ا، صحيح وضعيف سنن النسائي - ث

 مف إنتاج مركز نكر اإلسبلـ ألبحاث القرآف كالسنة باإلسكندرية. -المجاني  -
مصدر الكتاب: برنامج منظكمة التحقيقات ، صحيح وضعيف سنن الترمذي  - ج

 مف إنتاج مركز نكر اإلسبلـ. -المجاني  -الحديثية 
الـ الثعمبي اآلمدم أبك الحسف سيد الديف عمي بف أبي عمي بف محمد بف س ،اآلمدي .6

الناشر: المكتب  المحقؽ: عبد الرزاؽ عفيفي، ،اإلحكام في أصول األحكام ىػ(631)المتكفى: 
 . 4عدد األجزاء:  لبناف، -دمشؽ -اإلسبلمي، بيركت

البحر (، 1224، أبك العباس أحمد بف محمد بف الميدم الحسني األنجرم الفاسي)تاألنجري .7
، تحقيؽ أحمد عبد اهلل القرشي رسبلف، الناشر حسف عباس دالمديد في تفسير القرآن المجي

 . 1419،  القاىرة، 1زكي، ط
سيماء المرأة في اإلسالم بين ىػ(،  1430، فريد األنصارم المغربي )المتكفى: األنصاري     .8

 ـ. 2003 -ىػ  1424، 1ط الناشر: ألكاف مغربية، ،النفس والصورة
أبك عبد اهلل عبد الرحمف بف ناصر بف عبد اهلل بف ناصر بف حمد آؿ ،  آل سعدي     .9

، تحقيؽ بيجة قموب األبرار وقرة عيون األخيار في شرح جوامع األخبار(، 1376سعدم)ت
 .2002-1422، مكتبة الرشد لمنشر كالتكزيع، 1طعبد الكريـ بف رسمي آؿ الدريني، 

الزواج بنية الطالق من منصكر،  صالح بف عبد العزيز بف ابراىيـ آؿ، آل منصور  .10
 .1488، 1ط ، خالل أدلة الكتاب

المكتب الجامعي الحديث، االسكندرية، عمم اإلجرام،  عبد الرحمف محمد،أبو توتة،  .11
1998. 

 ق(:430، أحمد بف عبد اهلل بف أحمد االصبياني )ت أبو نعيم   .12
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ـ، 1974 -ق1394، بيركت، ، دار الكتاب العربي حمية األولياء وطبقات األصفياء( أ
 .10عدد األجزاء 

 ـ.1989، 1تحقيؽ: عادؿ العزازم، الرياض، طمعرفة الصحابة، ( ب
، الوجيز في فقو السنة والكتاب العزيز، عبد العظيـ بف بدكم بف محمد، بدوي ابن .13

قدـ لو: فضيمة الشيخ / محمد صفكت نكر الديف، فضيمة الشيخ / محمد صفكت الشكادفي، 
 -ىػ  1421، 3طمصر،  –محمد إبراىيـ شقرة، الناشر: دار ابف رجب  :فضيمة الشيخ

   ـ. 2001
، شرح صحيح البخاري(، 449، أبك الحسف عمي بف خمؼ بف عبد الممؾ)تابن بطال .14

، 2003-1423الرياض، -، مكتبة الرشد، السعكدية 2طتحقيؽ أبك تميـ ياسر بف إبراىيـ، 
 .10ج
 أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية  الحنبميتقي الديف أبك العباس  ، ابن تيمية .15

     :(ق728)ت
 1399، المطبعة السمفية_ القاىرة، 2ط، أمراض القمب وشفاؤىا 

، جامعة اإلماـ محمد بف 2طمحمد رشاد سالـ،  :، تحقيؽدرء تعارض العقل والنقل- أ
 . 10ج ،1991-1411سعكد اإلسبلمية، 

عمي بف حسف، عبد العزيز بف  :، تحقيؽالجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح- ب
 .6، ج1999-1419، دار العاصمة، السعكدية، 2طإبراىيـ، حمداف بف محمد، 

، دار نشر الكتب 1ط، اختصرىا بدر الديف البعمي، مختصر الفتاوى المصرية- ت
 .1977اإلسبلمية، باكستاف، 

اعة عبد الرحمف بف محمد بف القاسـ، مجمع الممؾ فيد لطب :، تحقيؽمجموع الفتاوى- ث
 .1995-1416المصحؼ الشريؼ، المدينة المنكرة، المممكة العربية السعكدية، 

(، 741، أبك القاسـ محمد بف أحمد بف محمد بف عبد اهلل الغرناطي)تابن الجزي .16
، شركة دار األرقـ بف أبي األرقـ، 1طعبد اهلل الخالدم،  :، تحقيؽالتسييل لعموم التنزيل

 .1416بيركت، 
د عمي بف أحمد بف سعيد بف حـز األندلسي القرطبي الظاىرم ، أبك محمابن حزم .17

 الناشر : دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع. ،باآلثار المحمى ىػ(،456)المتكفى 
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فتح الباري شرح ، أحمد بف عمي حجر أبك الفضؿ العسقبلني الشافعي، ابن حجر .18
 .13، ج1379بيركت، –محمد فؤاد عبد الباقي، دار المعرفة  :، تحقيؽصحيح البخاري

البيان ىػ(،450أبك الكليد محمد بف أحمد بف رشد القرطبي )المتكفى :  ،بن رشدا .19
 ، حققو : د محمد حجي كآخركف،والتحصيل والشرح والتوجيو والتعميل لمسائل المستخرجة

عدد األجزاء:  ـ، 1988 -ىػ  1408،  2ط لبناف، –الناشر: دار الغرب اإلسبلمي، بيركت 
20  

 -بيركت قرة عين األخيار، ق(،1306عبلء الديف محمد بف عابديف )تابن عابدين،  .20
 لبناف.

: ت: محمد الطاىر بف محمد بف محمد الطاىر بف عاشكر التكنسي )ابن عاشور .21
المحقؽ: محمد الحبيب ابف الخكجة، الناشر: كزارة  ،مقاصد الشريعة اإلسالميةىػ(، 1393

 .3عدد األجزاء:  ـ، 2004 -ىػ  1425عاـ النشر:  ،األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية، قطر
، أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل بف محمد بف عبد البر بف عاصـ النمرم بن عبد البر ا .22

مصطفى بف أحمد  :، تحقيؽالتمييد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد(، 463القرطبي)ت
، 1387العمكم، محمد عبد الكبير البكرم، كزارة عمكـ األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية، المغرب، 

 .24ج
   :(751، محمد بف أبي بكر بف أيكب سعد شمس الديف ابف قيـ الجكزية)تابن القيم .23

 ، دار اليبلؿ، بيركت.الطب النبوي( أ
 بإشراؼ اإلسبلمية العربية كالبحكث الدراسات مكتب: تحقيؽ ،الكريم القرآن تفسير( ب

 .1410 بيركت، اليبلؿ، كمكتبة دار ،1ط رمضاف، إبراىيـ
 دار: الناشر إبراىيـ، السبلـ عبد محمد: تحقيؽ ،العالمين رب عن الموقعين إعالم ( ت

 .4:األجزاء عدد ـ،1991 - ىػ1411 ،1ط بيركت، – العممية الكتب
(، تفسير القرآف 774، أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي )تابن كثير .24

، 1999_1420، دار طيبة لمنشر كالتكزيع،  2طالعظيـ، تحقيؽ سامي بف محمد سبلمة، 
 .8ج
المحقؽ: عمي االيمان، ق(، 395محمد بف اسحؽ بف يحيى بف مندة، )تابن مندة،  .25

 . 2، عدد األجزاء 1406، 2الفقيو، بيركت، ط
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، محمد بف مكـر بف عمى، أبك الفضؿ، جماؿ الديف ابف منظكر ابن منظور .26
 ىػ، 1414 ،3ط بيركت، –الناشر: دار صادر  ،لسان العربىػ(، 711األنصارم )المتكفى: 

 .15عدد األجزاء: 
منتيى الطمب من أشعار  ق(،597محمد بف المبارؾ البغدادم، )ابن ميمون،  .27

 ، ال يكجد طبعة.العرب
: تقي الديف أبك البقاء محمد بف أحمد بف عبد العزيز بف عمي الفتكحي جارابن الن    .28

، المحقؽ: محمد شرح الكوكب المنيرىػ(، 972المعركؼ بابف النجار الحنبمي )المتكفى: 
 .4عدد األجزاء:  ـ، 1997 -ىػ 1418، 2طالزحيمي كنزيو حماد، الناشر: مكتبة العبيكاف، 

محمد بف عبد الكاحد السيكاسي المعركؼ بابف اليماـ : كماؿ الديف ابن اليمام       .29
عدد  الناشر: دار الفكر، الطبعة: بدكف طبعة كبدكف تاريخ، فتح القدير،ىػ(، 861)المتكفى: 
 .10األجزاء:

 ـ.2005، 1رفعت فكزم، ط تحقيؽ:الجامع، عبداهلل بف كىب المصرم، ابن وىب،      .30
 ،أصول الفقو عمى منيج أىل الحديث الباكستاني،، زكريا بف غبلـ قادر الباكستاني .31

 . 2002-1324 دار الخراز،
، رسالة دكتكراة، مقاصد الشريعة عند ابن تيمية، يكسؼ أحمد محمد البدكم، لبدويا       .32

 دار النفائس لمنشر كالتكزيع، األردف.
 ، أبك محمد الحسيف بف مسعكد بف محمد بف الفراء البغكم الشافعي )تالبغوي .33

 : (ق510
النشر :  دار ، 2، طمحمد زىير الشاكيش -تحقيؽ : شعيب األرناؤكط  ،شرح السنة- أ

 .15ـ، عدد األجزاء / 1983 -ىػ 1403بيركت ػ ، دمشؽ -المكتب اإلسبلمي 
، دار إحياء التراث 1طعبد الرزاؽ الميدم،  :، تحقيؽمعالم التنزيل في تفسير القرآن- ب

 .5، ج1420العربي، بيركت، 
 ،تربية ممكة االجتياد من خالل بداية المجتيد البن رشد، محمد بكلكز، بولوز .34

 إشراؼ : الدكتكر أحمد البكشيخي.
أنوار التنزيل (، 685، ناصر الديف أبك سعيد عبد اهلل بف عمر بف محمد)تالبيضاوي .35

، بيركت: دار إحياء التراث 1طمحمد بف عبد الرحمف المرعشمي،  :، تحقيؽوأسرار التأويل
 .5_1، ج1418العربي، 
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تحقيؽ: عامر (، البعث والنشور، ق458أحمد بف الحسيف البييقي، )تالبييقي،  .36
 ـ.1986، 1حيدر، بيركت، ط

الناشر : المكتب  ،مشكاة المصابيح، محمد بف عبد اهلل الخطيب التبريزم، التبريزي .37
 األلباني،،تحقيؽ : تحقيؽ محمد ناصر الديف 1985 – 1405،  3ط بيركت، –اإلسبلمي 

 .3عدد األجزاء : 
الناشر:  ،موسوعة الفقو اإلسالمي، محمد بف إبراىيـ بف عبد اهلل التكيجرم، التويجري .38

 . 5عدد األجزاء:  ـ، 2009 -ىػ  1430، 1ط بيت األفكار الدكلية،
دار الكتب العممية، ه(، التعريفات، 816، )ت، عمي بف محمد الجرجانيالجرجاني .39

 ـ،1983ق، 1403، 1لبناف، ط -بيركت
الفقو عمى  ىػ(،1360، عبد الرحمف بف محمد عكض الجزيرم )المتكفى: الجزيري .40

 ـ، 2003 -ىػ  1424، 2ط لبناف، –، الناشر: دار الكتب العممية، بيركت المذاىب األربعة
 . 5عدد األجزاء: 

مراح لبيد لكشف معنى القرآن (، ق1316تمحمد بف عمرك نككم الجاكم)، الجاوي .41
 . 1417، دار الكتب العممية، بيركت، 1طمحمد أميف،  :، تحقيؽالمجيد

، الناشر: دار النفائس لمنشر طرق الكشف عن مقاصد الشارع: نعماف جغيـ، جغيم .42
 . 1ـ، عدد األجزاء:  2014 -ىػ  1435، 1طكالتكزيع، األردف، 

 . 1، حقوق االنسان في اإلسالم، ج طاىر احمد مكالنا جمؿ الميؿجمل الميل،  .43
زاد (، 597، جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد الجكزم)تلجوزيا .44

، دار الكتاب العربي، بيركت، 1ط، تحقيؽ عبد الرزاؽ الميدم، المسير في عمم التفسير
1422. 

، عبد الممؾ بف عبد اهلل بف يكسؼ بف محمد الجكيني أبك المعالي ركف الديف الجويني .45
صبلح بف محمد بف  :،  تحقيؽالبرىان في أصول الفقو(، 478الممقب بإماـ الحرميف)ت

 .2ج، 1997-1418لبناف، -، دار الكتب العربية، بيركت1طعكيضة، 
 .2003، عماف ػػػػػ دار المناىج، أصول التربيةأحمد عمي الحاج محمد،  ،الحاج .46
عالـ ، المدينة المنكرة: دار 1، طأصول التربية اإلسالمية، خالد بف حامد، الحازمي .47

 .2000_1420الكتب لمنشر كالتكزيع، 
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: محمد بف الحسف بف العربٌي بف محمد الحجكم الثعالبي الجعفرم الفاسي الحجوي       .48
-، الناشر: دار الكتب العممية الفكر السامي في تاريخ الفقو اإلسالميىػ(، 1376)المتكفى: 

 .2ـ، عدد األجزاء: 1995 -ىػ1416 - 1ط،  لبناف -بيركت
تعريفات ومصطمحات فقيية في لغة د. عبد العزيز عزت عبد الجميؿ حسف، ، حسن .49

 عضك لجنة الفتكل باإلزىر الشريؼ.، معاصرة
 

كفاية ، تقي الديف أبي بكر بف محمد الحسيني الحصيني الدمشقي الشافعي، الحصيني .50
 ، تحقيؽ : عمي عبد الحميد بمطجي ك محمد كىبي سميماففي حل غاية اإلختصار األخيار

 .1994 ، دمشؽ،دار الخير .51
-1401لبناف، -، دار الكتب العممية، بيركت3، طإلسالمسعيد حكل، ا،  حوى .52

1981. 
 :: نكر الديف بف مختار الخادميالخادمي      .53

ـ. عدد 2001 -ىػ1421 ،1، الناشر: مكتبة العبيكاف، طعمم المقاصد الشرعية( أ
  1األجزاء:

 .1998، كتاب األمة، قطر، 1، طمجاالتو ،ضوابطو ،حجيتو :اإلجتياد المقاصدي( ب
 ق(:666)ت بف أبي بكر بف عبدالقادر الرازم ، محمدالرازي .54

 ق.1420، 5يكسؼ الشيخ، المكتبة العصرية، بيركت، ط، تحقيؽ : مختار الصحاح ( أ
  ق.1417، 1، تحقيؽ: عبد اهلل نذير، بيركت، طتحفة المموك( ب

، الناشر: الدار المقاصد عند اإلمام الشاطبينظرية أحمد الريسكني،  ،الريسوني       .55
 .1ـ،عدد األجزاء:1992 -ىػ  1412، 2طالعالمية لمكتاب اإلسبلمي، 

مجمكعة  تحقيؽ:تاج العروس،  ق(،1205محمد بف عبد الرزاؽ الزبيدم، )ت الزبيدي،      .56
 مف المحققيف، دار اليداية.

، الناشر: دار الفقو اإلسالميالوجيز في أصول : محمد مصطفى الزحيمي، الزحيمي      .57
ـ  عدد األجزاء:  2006 -ىػ  1427، 2طسكريا،  –الخير لمطباعة كالنشر كالتكزيع، دمشؽ 

2  . 
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: أبك عبد اهلل بدر الديف محمد بف عبد اهلل بف بيادر الزركشي )المتكفى: الزركشي     .58
ـ ، 1994 -ىػ 1414، 1، الناشر: دار الكتبي، طالبحر المحيط في أصول الفقوىػ( 794

 . 8 عدد األجزاء:
الكشاف عن حقائق (، 538، أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد)تالزمخشري .59

 .4، ج1407، دار الكتاب العربي، بيركت، 3، طغوامض التنزيل
محاسن الشريعة ومساويء القوانين ىػ(، 1420: عطية بف محمد سالـ )المتكفى: سالم      .60

 ـ. 1973 -ىػ 1393 ، 2طإلسبلمية بالمدينة المنكرة، ، الناشر: الجامعة االوضعية
، دراسة  المبسوط، شمس الديف أبك بكر محمد بف أبي سيؿ السرخسي، السرخسي .61

الناشر: دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، بيركت،  كتحقيؽ: خميؿ محي الديف الميس،
 ـ.2000ىػ 1421، 1ط لبناف،

المدينة االدلة والبراىين عمى حرمة التدخين،  ابراىيـ محمد سرسيؽ،سرسيق،  .62
 ق.1397، 10المنكرة، ط

سير الكريم الرحمن في يت(، 1376، عبد الرحمف بف ناصر بف عبد اهلل)تالسعدي .63
، مؤسسة الرسالة، 1عبد الرحمف بف معبل المكيحؽ، ط :، تحقيؽتفسير كالم المنان

1420_2000. 
، أصؿ الثبات والشمول في الشريعة اإلسالمية، : عابد بف محمد السفيانيالسفياني       .64

ىذا الكتاب: رسالة دكتكراه في الشريعة اإلسبلمية فرع الفقو كاألصكؿ قدمت لكمية الشريعة 
ىػ كمنحت الدرجة العممية بتقدير ممتاز، الناشر: مكتبة  1407بجامعة أـ القرل بمكة المكرمة 

عدد  ـ، 1988 -ىػ  1408، 1كدية، طالمممكة العربية السع -المنارة، مكة المكرمة 
 .1األجزاء:

الناشر : دار  ،تحفة الفقياءىػ، 539، عبلء الديف السمرقندم ػ سنة الكفاة السمرقندي     .65
 .1984 – 1405 بيركت،  الكتب العممية،

عشر،  7ط، في ظالل القرآن(، ق1385)ت ، إبراىيـ حسيف الشاربيسيد قطب .66
 .1412دار الشركؽ،  -بيركت -القاىرة

 .صحيح وضعيف الجامع وزيادتوق(، 911، عبد الرحمف السيكطي، )ت السيوطي .67
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: إبراىيـ بف مكسى بف محمد المخمي الغرناطي الشيير بالشاطبي )المتكفى: الشاطبي      .68
دار ابف ، المحقؽ: أبك عبيدة مشيكر بف حسف آؿ سمماف، الناشر: الموافقاتىػ( ، 790

 .7عدد األجزاء:  ـ،1997ىػ/ 1417 1عفاف، الطبعة: ط
السراج المنير (، 977، شمس الديف محمد بف أحمد الخطيب الشربيني)تالشافعي .69

-، مطبعة بكالؽ)األميرية(في اإلعانة عمى معرفة بعض معاني كالم ربنا الحكيم الخبير
 . 1285القاىرة، 

 :عمي بف نايؼ الشحكد ،الشحود .70
عداد : عمي بف نايؼ الشحكد،( 104-1) رف األسرة المسممةدائرة معا- أ  جمع كا 

 الباحث في القرآف كالسنة.
 جمعيا كرتبيا الشيخ عمي بف نايؼ الشحكد. موسوعة الخطب والدروس،- ب
بيالج _ دار المعمكر،  ، ماليزيا:1، طالخالصة في أصول التربية اإلسالمية- ت

1430_2009 . 
 ، شرح زاد المستنقع.الشنقيطي محمد بف محمد المختارالشنقيطي،  .71
، محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل الشككاني اليمني )المتكفى: الشوكاني .72

   :ىػ(1250
 1414 -1دمشؽ، بيركت،ط -الناشر: دار ابف كثير، دار الكمـ الطيب  ،فتح القدير( أ

 ىػ.
عناية، ، المحقؽ: الشيخ أحمد عزك إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من عمم األصول( ب

كفر بطنا، قدـ لو: الشيخ خميؿ الميس كالدكتكر كلي الديف صالح فرفكر،  -دمشؽ 
 .2عدد األجزاء:  ـ،1999 -ىػ 1419 1الناشر: دار الكتاب العربي،  ط

العباب الزاخر  ىػ، 650المتكٌفى  ،، الحسف بف محمد بف الحسف الصغانيالصغاني .73
 .والمباب الفاخر

الَّبي .74 بلَّبي، الصَّ مي محمد محمد الصَّ تبصير المؤمنين بفقو النصر والتمكين في ، عى
،الناشر: مكتبة الصحابة، مراحمو وأىدافو( -شروطو وأسبابو  -القرآن الكريم )أنواعو 

عدد  ـ، 2001 -ىػ  1422، 1ط القاىرة،  –اإلمارات، مكتبة التابعيف، مصر  -الشارقة 
 . 1األجزاء:
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 اإلسبلمية أصكليا كمنيجيا كمعمميا، المكتبة الشاممة.  ، التربيةعاطف السيد .75
تحقيؽ: حبيب ، المصنف، ق(211ابك بكر عبد الرزاؽ الصنعاني )تعبد الرزاق،  .76

 .11ق، عدد األجزاء 1403، 2الرحمف األعظمي، اليند، ط
االتجاىات الفقيية عند أصحاب : عبد المجيد محمكد عبد المجيد، عبد المجيد .77

، أصؿ الكتاب: أطركحة الدكتكراة لممؤلؼ، الناشر: مكتبة الثالث اليجري الحديث في القرن
 .1ـ، عدد األجزاء:  1979 -ىػ  1399الخانجي، مصر، 

، أبك محمد عز الديف عبد العزيز بف عبد السبلـ بف أبي القاسـ العز بن عبد السالم .78
طو عبد  :تحقيؽ، قواعد األحكام في مصالح األنام(، 660بف الحسف السممي الدمشقي)ت

 .2، ج1991-1414الرؤكؼ سعد، مكتبة الكميات األزىرية، القاىرة، 
 1993دار الغرب اإلسبلمي،   ،5ط، مقاصد الشريعة اإلسبلمية، عالل الفاسي .79
معجم الصواب المغوي دليل المثقف ، أحمد مختار عمر، بمساعدة فريؽ عمؿ، عمر .80

 .2عدد األجزاء:  ـ، 2008 -ىػ  1429، 1ط عالـ الكتب، القاىرة، ،العربي
الردود والنقود شرح مختصر ابن ، ترحيب بف ربيعاف الدكسرم ،العمري/الدوسري       .81

المحقؽ: ضيؼ اهلل بف صالح بف عكف العمرل ، أصؿ ىذا الكتاب: رسالة دكتكراة  الحاجب
ىػ، مكتبة الرشد  1415قسـ أصكؿ الفقو  -كمية الشريعة  -نكقشت بالجامعة اإلسبلمية 

 .2عدد األجزاء:  ـ، 2005 -ىػ  1426، 1ناشركف، ط
التوزيع  -في األقتصاد اإلسالمي المرتكزات، الدكتكر رفعت السيد العكضي، العوضي .82

 النظام المالي. -االستثمار  -
 :ىػ( 505: أبك حامد محمد بف محمد الغزالي الطكسي )المتكفى: الغزالي       .83

، المحقؽ: د. حمد الكبيسي، مسالك التعميلشفاء الغميل في بيان الشبو والمخيل و - أ
 -ىػ 1390، 1بغداد، ط –أصؿ الكتاب: رسالة دكتكراة، الناشر: مطبعة اإلرشاد 

 . 1ـ، عدد األجزاء:  1971
، دار الكتب العممية، 1محمد عبد السبلـ عبد الشافي، ط :، تحقيؽالمستصفى- ب

1413-1993. 
، رسالة رفع المالم عن األئمة األعالم شرح: يكسؼ بف محمد عمي الغفيص، الغفيص       .84

 مصدر الكتاب: دركس صكتية قاـ بتفريغيا مكقع الشبكة اإلسبلمية.
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، دار الفرقاف التربية اإلسالمية بين األصالة والمعاصرةاسحاؽ أحمد فرحاف،  ،فرحان .85
 .1982لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف، 

، محيي الديف أبك طاىر محمد بف يعقكب الفيركز أبادم، )ت الفيروز أبادي .86
، تحقيؽ: محمد عمي النجار، القاىرة  بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيزق(، 817
 .6ـ، عدد األجزاء 1992

، أحمد بف محمد بف عمي الفيكمي ثـ الحمكم، أبك العباس )المتكفى: نحك الفيومي .87
بيركت عدد  –، الناشر: المكتبة العممية غريب الشرح الكبير المصباح المنير فيىػ(،770)

 )في مجمد كاحد كترقيـ مسمسؿ كاحد(. 2األجزاء: 
أبك مجاىد عبد العزيز بف عبد الفتاح بف عبد الرحيـ بف المبلَّ محمد عظيـ  ،يالقار       .88

نة المنكرة ، الناشر: الجامعة اإلسبلمية بالمديسبع مسائل في عمم الخالفالمدني،  مالقار 
 ـ .1973أغسطس  -ىػ 1393رجب  -العدد الثاني  -السنة السادسة  الطبعة: 

مرقاة المفاتيح في ق(، 1014عمي بف سمطاف محمد أبك حسف القارم، )ت القاري،        .89
 .9، عدد األجزاء: 2002-1422لبناف،  -، دار الفكر، بيركت1، طالمصابيحشرح مشكاة 

، (1332بف محمد سعيد بف قاسـ الحبلؽ القاسمي )ت محمد جماؿ الديف ، القاسمي .90
دار الكتب العممية، بيركت،   ،1ط  محمد باسؿ عيكف السكد، :، تحقيؽمحاسن التأويل

1418. 
 .فقو الزكاة، يكسؼ القرضاكم، القرضاوي .91
، أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل بف محمد بف عبد البر بف عاصـ النمرم القرطبي .92

 :ىػ(463القرطبي )المتكفى : 
المحقؽ : محمد محمد أحيد كلد ماديؾ  ،الكافي في فقو أىل المدينة المالكي( أ

،  2طمكتبة الرياض الحديثة، الرياض، المممكة العربية السعكدية  المكريتاني،
 .ـ1980ىػ/1400

تحقيؽ: مصطفى العمكم، محمد التمييد لما في الموطأ من المعاني واالسانيد،  ( ب
 .24عدد األجزاء  ق،1387البكرم، المغرب، 

، قاسـ بف عبد اهلل بف أمير عمي القكنكم الركمي الحنفي )المتكفى : القونوي .93
 ىػ(،978

دار الكتب  المحقؽ : يحيى مراد، ،أنيس الفقياء في تعريفات األلفاظ المتداولة بين الفقياء
 ىػ[.1424-ـ2004الطبعة :  العممية،
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أسيل  ىػ(، 1397اكم )المتكفى: ، أبك بكر بف حسف بف عبد اهلل الكشنالكشناوي .94
 لبناف، –دار الفكر، بيركت  ،«شرح إرشاد السالك في مذىب إمام األئمة مالك»المدارك 

 .3عدد األجزاء: ،2ط
(، 104، أبك الحجاج مجاىد بف جبير التابعي المكي القرشي المخزكمي)تمجاىد .95

، دار الفكر اإلسبلمي الحديثة، 1محمد بف عبد السبلـ أبك النيؿ، ط :، تحقيؽتفسير مجاىد
 .1989-1410مصر، 

: عبلء الديف أبك الحسف عمي بف سميماف المرداكم الدمشقي الصالحي الحنبمي المرداوي      .96
، المحقؽ: د. عبد الرحمف التحبير شرح التحرير في أصول الفقوىػ(، 885)المتكفى: 

، 1الرياض، ط -السعكدية  -رني، د. أحمد السراح، مكتبة الرشد الجبريف، د. عكض الق
 .8ـ، عدد األجزاء: 2000 -ىػ 1421

المعجم  ، إبراىيـ مصطفى ػ أحمد الزيات ػ حامد عبد القادر ػ محمد النجار،مصطفى .97
عدد األجزاء:  مكافؽ لممطبكع، دار النشر: دار الدعكة، تحقيؽ : مجمع المغة العربية، الوسيط،

2. 
الفقو  ، الدكتكر ميصطفى الًخٍف، الدكتكر ميصطفى البيغا، عمي الٌشٍربجي،صطفىم .98

الناشر: دار القمـ لمطباعة كالنشر  ،المنيجي عمى مذىب اإلمام الشافعي رحمو اهلل تعالى
 .8عدد األجزاء:  ـ، 1992 -ىػ  1413 ، 4ط كالتكزيع، دمشؽ،

، 1مصر، ط، البيوع المحرمة المنيي عنيا، عبد النصر بف خضر ميبلدميالد،  .99
 ـ.2005ق، 1426

أصول التربية اإلسالمية في البيت والمدرسة ، عبد الرحمف النحبلكم، النحالوي .100
 .2007-1428، دار الفكر، 25ط، والمجتمع

، عمر بف محمد بف أحمد بف إسماعيؿ، أبك حفص، نجـ الديف النسفي النسفي .101
الطبعة:  الناشر: المطبعة العامرة، مكتبة المثنى ببغداد، ،ةطمبة الطمبىػ(، 537)المتكفى: 

 ىػ .1311بدكف طبعة، تاريخ النشر: 
، الشركة المتحدة لمنشر 1، طالطب النبوي والعمم الحديث، محمكد النسيمي، النسيمي .102

 . 1987-1407كالتكزيع، دمشؽ، 
شرح النووي عمى  (،676، أبك زكريا محي الديف يحيى بف شرؼ النككم)تالنووي .103

 ، في تسعة مجمدات. 18، ج1392، دار إحياء التراث العربي، بيركت، 2، طمسمم
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، دراسة إسفار الفصيح، أبك سيؿ محمد بف عمي بف محمد اليركم النحكم، اليروي .104
كتحقيؽ: أحمد بف سعيد بف محمد قشاش، الناشر: عمادة البحث العممي بالجامعة اإلسبلمية، 

 ىػ .1420، 1ط المممكة العربية السعكدية،المدينة المنكرة، 
مقاصد الشريعة اإلسالمية ، محمد سعيد بف أحمد بف مسعكد اليكبي، اليوبي .105

 .1998-1418، دار اليجرة لمنشر كالتكزيع، 1، طوعالقتيا باألدلة الشرعية

 المجالت العممية -ـج
لئلفتاء كالبحكث،]قاـ بجمعيا ك فيرستيا لمشاممة األخ  فتاوى وبحوث وبيانات المجمس األوروبي -1

 بكطرنيخ عضك ممتقى أىؿ الحديث[ .
مجمة دكرية تصدر عف الرئاسة العامة إلدارات البحكث العممية  - مجمة البحوث اإلسالمية -2

دارات المؤلؼ : الرئاسة العامة إل معيا ممحؽ بتراجـ األعبلـ كاألمكنة، -كاإلفتاء كالدعكة كاإلرشاد 
 جزءا. 79عدد األجزاء :  البحكث العممية كاإلفتاء كالدعكة كاإلرشاد،

الناشر :  المؤلؼ : الجامعة اإلسبلمية بالمدينة المنكرة، بالمدينة المنكرة، مجمة الجامعة اإلسالمية -3
 عددنا. 120مكقع الجامعة عمى اإلنترنت، عدد األجزاء : 

مي )المتكفى: أصدرىا: محمد بف ع ،مجمة المقتبس -4  ىػ(1372بد الرزاؽ بف محمَّد، كيٍرد عى
 عددا. 96األعداد: 

عدد  الككيت –، صادر عف : كزارة األكقاؼ كالشئكف اإلسبلمية الموسوعة الفقيية الكويتية -5
السبلسؿ  ، دار 2ط:  23 - 1ىػ(،..األجزاء  1427 - 1404الطبعة : ) مف  جزءا 45األجزاء : 

،  2ط:  45 - 39األجزاء  مصر، –، مطابع دار الصفكة  1ط:  38 - 24األجزاء  الككيت، –
 طبع الكزارة.
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 فيرس اآليات القرآنية

اسم السورة  اآلية الرقم
 ورقم اآلية

 الصفحة

 ب 11سىسة نقًاٌ، َّٱ منخن حن  جن يم ىم ُّٱ  .1

1.  
 ىت نت مت زت رت يب ىبنب مب زب ُّٱ

ٱَّ نث مث زث رث  يت

سىسة انزاسياث، 

51 

 ج

 مل يك ىك  مك لك اك يق ىق يف ُّٱ  .3
 من زن  رن مم ام يل ىل
ٱَّ ين ىن  نن

سىسة االسشاء، 

77 

 ط

 مف خف حف جف مغ جغ  مع جع مظ ُّٱ  .4
 َّ  جك مق حق

 1 5سىسة انحج، 

5.  

 َّ يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ  ُّٱ

سىسة انزاسياث، 

56 

4 ،9 ،

15 ،47 ،

51 ،55 

6.  
 نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ  ُّٱ

 ىث نث مث زث رثيت ىت نت مت زت رت  يبىب

 َّ  يث

سىسة األَعاو، 

38 

4 

7.  

 مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ُّٱ

 زت رت يب  ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ

 َّ يث..... ىت نت مت

سىسة آل 

 79عًشاٌ، 

4 
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 مح جح مج حج مث هت مت خت  حت  ُّٱ   .8

 َّ حس جس  مخ جخ

سىسة اإلسشاء، 

14 

5 

سىسة انشعشاء،   حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل ُّٱ  .9

18 

5 

 خت حت  جت هب مب خب حب جب ُّٱ  .17

 َّ مح.....  حج مث هت مت

سىسة انخىبت، 

118 

6 

11.  
 مت زت رت  يب ىب نب مب ُّٱ

 َّ ......   مث زث رث يت ىتنت

 6 63سىسة انُىس، 

  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ  .11

  جه ين ىن من خن حن جن يم

 َّ ىه مه

سىسة األعشاف، 

96 

7 

13.  
 حي جي يه ىه مه جه  ين ىن من ُّٱ

 ٍّ ٌّٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي

 َّ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ُِّّ َّ

 7 66سىسة انًائذة 

14.  

 مت زت رت يب  ىب نب مب زب رب ُّٱ

 ىث نث مثزث رث  يت ىت نت

 َّ ىف  يث

 8 97سىسة انُحم، 

15.  
 نت مت زت رت  يب ىب نب مب زب ُّٱ

 َّ ......  نث مث زث رثيت ىت

، 9، 8 3سىسة انًائذة، 

17 ،65 ،

77 ،87 

16.  
 41، 8، 3سىسة انُساء،  ىت نت مت زت رت يب ىبنب مب زب ُّٱ
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 َّ نث مث زث رث  يت
81 

 مخ جخ مح جح مج حجمث  هت مت خت ُّٱ  .17

 مض خض حض جض مصخص  حص مس خس حسجس

 َّ جغ مع جع  مظ حط

 13، 8 37سىسة انشوو، 

 ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ ُّٱ  .18

 َّ يث ىث نث  مث زث رثيت ىت نت مت زت رتيب

سىسة انحجشاث 

 ،13 

8 ،14 

19.  
سىسة األَعاو ، َّ جخ مح جح  مج حج مث هت مت خت حت ُّٱ

161 

9 

17.  
  مت زت رت يبىب نب مب زب رب ُّٱ

  يث ىث نث مث زثرث يت ىت نت

 َّ يف ىف

سىسة األَعاو، 

153 

9 

 ٰى  ين ىن نن من زن رن مم ام يل ُّٱ  .11

 َّ ني مي زي ري

سىسة انجاثيت، 

18 

17 

11.  
 مف خف  حف جف مغجغ مع جع مظ حط مض ُّٱ

 حمجم هل مل خل حل  جلمك لك خك حك جك مقحق

 َّ  من خن حن جن مم خم

سىسة انقصص، 

77 

17 

 َّ  ىن نن من زن رن مم ام يل ُّٱ  .13

 

 

 11 9سىسة انحجش، 

14.  
 15، 11سىسة انخحشيى،  حص مس  خس حس جس مخ جخ مح ُّٱ
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 مظ حط  مض خض حض جض مص خص

 َّ خف حف جف مغ جغ مع جع

6 

15.  
 مس خس حس جس مخ جخ مح جح  مج حج ُّٱ

 مع جع مظ حط مضخض حض جض مص  خص حص

 َّ مق حق  مف خف حف جف مغجغ

سىسة انُساء، 

58 

13 

سىسة األَبياء،  َّ مل  يك ىك مك لك اك ُّٱ  .16

177 

18 ،

176 ،

118 

  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ  .17

 َّ حن جن يم

سىسة األَعاو، 

81 
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 جه ين ىنمن خن حن جن  يم ىم مم ُّٱ  .18

 ٰر ٰذ يي ىي مي  خيحي جي يه ىه مه

 َّ ٰى

انبقشة، سىسة 

116 

16 

 ىق يف ىف يث ىث  نث  ُّٱ  .19

 َّ من ...مك لك  اك يق

سىسة انخغابٍ، 

17 
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 حم جم هل مل خل حل  جل مك لك ُّٱ  .37

 َّ  جن مم خم

سىسة انفشقاٌ، 

67 

17 

31.  
 مغ جغ مع  جع مظ حط مض خض حض ُّٱ

 َّ  ...... جف

 11 9سىسة انحشش، 

سىسة نقًاٌ،    خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ  .31

17 

13 
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 َّ .... مهجه ين ىن من

 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه ُّٱ  .33

ٍَّّ ُّ ِّ  ّٰ َّ 

 13 15سىسة انًهك، 

سىسة انحجشاث، َّ...... ملخل حل جل مك لك خكحك جك مق حق ُّٱ  .34

17 

14 

35.  
 َّ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي.. ُّٱ

سىسة األعشاف 

 ،17 

15 

36.  
  مث هت مت خت حت جت هب مب ُّٱ

 َّ ........ جح مج حج

سىسة انزيش، 

65 

15 

 خي  حي جي يه ىه مه جه ين ىن ُّٱ  .37

 َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي

اإلسشاء، سىسة 

9 

15 

 من خن حن جن مم خم  حم جم ُّٱ  .38

 َّ  هن

 16 117سىسة هىد، 

39.  
 يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث ُّٱ

 َّ....... ىكمك لك اك

 16 97سىسة انُحم، 

  خض حض جض مص خص حص مس خس ُّٱ  .47

 حف  جف مغجغ مع جع مظ حط مض

 َّ مف خف

 

سىسة انجاثيت، 

11 

16 

سىسة انًًخحُت،  ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ُّٱ  .41

8 

17 
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 َّ يق  ىق يف ىف يث ىثنث مث زث رث يت

سىسة انشًس، َّ ..... نئ مئ زئ رئ ّٰ ُّٱ  .41

7-17 

17 

43.  
 مف خف  حف جف مغجغ مع جع مظ حط مض ُّٱ

 َّ   مق...حق

سىسة انقصص، 

77 

17 ،17 

 رت يب ىب نب  مبزب رب يئ ُّٱ  .44

 َّ مت زت

سىسة انُساء، 

19 

18 ،37 ،

31 

 حك جك مق حق مف خف حف جف ُّٱ  .45

 هل مل خل حل جل مك لك خك

َّ ......ىل  مل خل

سىسة انًائذة، 

97-91 

18 ،37 

46.  
 جن ممخم حم جم هل مل  خلحل جل مك لك ُّٱ

 َّ خن حن

 19 31سىسة يىَس، 

47.  
 هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ُّٱ

 َّ مب خب حب جب

سىسة انبقشة، 

195 

19 

 ىن  نن منزن رن مم ام يل ىل مل يك ُّٱ  .48

َّ.... زي ري ٰى ين

سىسة اإلسشاء، 

33 

31 

  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ُّٱ  .49

ٱَّ زب رب يئ ىئ

سىسة األَفال، 

18 

31 

57.  
سىسة انبقشة،  مح جح مج حج  مث هت مت خت ُّٱ

179 

34 
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 َّ جخ

  مص خص حصمس خس حس جس مخ جخ ُّٱ  .51

 َّ خض حض جض

سىسة انحجشاث، 

17 

34 

  ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ  .51

 َّ  يه ىه مه جه ينىن من خن حن جن يم

 35 31سىسة انُىس، 

 اك  يق ىق يف ىف يث ىث نث ُّٱ  .53

 مم ام  يلىل مل يك ىك مك لك

 َّ ىن نن من زن رن

 74، 35 11سىسة انشوو، 

54.  
 ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ

 َّ.......  ىنمن خن حن جن  يم

سىسة انبقشة، 

187 

35 

55.  
 مض  خض حض جض مصخص حص ُّٱ

 َّ  حف جف مغ جغ مع جع مظ حط

سىسة انُساء، 

19 

35 

  زئ رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ُّٱ  .56

 َّ نئ مئ

 36 9سىسة انُحم، 

 مب هئ مئ ميهي خي حي  جي ٰه مه ُّٱ  .57

 َّ  هت مت هب

 38 19سىسة نقًاٌ، 

سىسة انبقشة،  َّ .... مخ  جخ مح جح مج حج مث هت  ُّٱ  .58

185 

45 

 46 6سىسة انًائذة،  َّ ...مث زث رث يت  ىت نت مت ُّٱ  .59
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 هئ مئ خئ حئجئ يي ىي ني مي ُّٱ  .67

 َّ  ..... حتجت هب مب خب حب  جب

، 83، 46 78سىسة انحج، 

89 

 46 4سىسة انًذثش،  َّ  هت مت خت ُّٱ  .61

 يت ىت نت  مت زت رت يب ىب ُّٱ  .61

 َّ ىق  يف ىف يث ىث نثمث زث رث

سىسة انُساء، 

165 

47 

 خي حي جي  يه ىه مه جه ين ُّٱ  .63

 َّ ٰى  ٰر ٰذ ييىي مي

سىسة انبقشة، 

155 

47 

 جس  مخ جخ مح جح مج حج مث هت ُّٱ  .64

 َّ  .........  مسخس حس

انخىبت، سىسة 

111 

57 

 53 1سىسة انُىس،  َّ ...... ىهمه جه ين ىن من خن حن جن ُّٱ  .65

 مخ جخ  مح جح مج حج مث هت مت خت ُّٱ  .66

 َّ مص خص حص مس خس حس جس

 54 5سىسة انُساء، 

  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل ملخلُّٱ  .67

 خي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن

 َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذيي ىي مي

سىسة انًعاسج، 

11_15 

55 

 َّ.. يه ىه مه  جه ين ىن ُّٱ  .68

 

سىسة انًائذة، 

38 

56 

69.  
 زي ري ٰى ين  ىن نن من زن ٱ

 مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي

سىسة انبقشة، 

188 

56 
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 َّ جب هئ

  جن يم ىم مم خم حم جميل ىل مل خل ُّٱ  .77

  جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن

 َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذيي ىي مي خي حي

سىسة انبقشة، 

38_39 

61 

71.  
 خض حضجض مص خص حصمس  خس حس جس ُّٱ

 حف جف مغ جغ مع جع  مظ حط مض

 َّ مف خف

 ،سىسة طه

113-114 

61 

71.  
 ىه مه جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم ُّٱ

 َّ....  ميخي  حي جي يه

سىسة األعشاف، 

179 

61 

 ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي..... ُّٱ   .73

 َّ ٍّ  ٌّ ٰى

 63 44سىسة انُحم، 

 جم هل مل خل حل جل مك ...... ُّٱ  .74

 َّ خم  حم

سىسة انبقشة، 

119 

63 

  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ  .75

 َّ  حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن

سىسة انزخشف، 

13 

63 

 مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع  جع  ُّٱ  .76

 خل حل جلمك لك خك حك  جك

 َّ  جم هل مل

، 79، 68 19سىسة انبقشة، 
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 77سىسة آل  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ُّٱ  .77
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 85عًشاٌ،  َّ  مب زب رب يئ

 مه جه هن  من خن حن جن مم خم ُّٱ  .78

 َّ  ...... حي جي ٰه

 73 71سىسة انُحم، 

79.  
 مئ زئ رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر  ُّٱ

 َّ  نئ

 73 18سىسة انُحم، 

87.  
  يم ىم مم خم حمجم يل ىل مل خل ُّٱ

َّ مه جه ين ىن من خنحن جن

إبشاهيى، سىسة 

34 

73 

81.  
   جنمم خم حم جم هل مل خل حل جل مك ُّٱ

.....َّ 

 74 11سىسة فاطش، 

  خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ  .81

 َّ  ...... خن حن جن يم ىم مم

سىسة قشيش، 

1_4 

77 ،84 

 يهىه مه جه ين ىن من خن حن  جن يم .... ُّٱ  .83

......  َّ

سىسة انًائذة، 

119 

77 

84.  
 نبمب زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ُّٱ

 مث زث رث يت  ىت نت متزت رت يب ىب

 َّ نث

األعشاف، سىسة 

16 

87 

 مي زي ري ٰى ين ىن نن ُّٱ  .85

 حب جب هئ مئ خئ حئجئ يي ىي  ني

 َّ مت خت حت جت  هب مبخب

سىسة األحزاب، 

59 

81 
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 171 31سىسة انُىس،  َّ  .....  ميزي ري ٰى ين .......ُّٱ  .86

87.  
  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ

 َّ مه جه ين ىن من خنحن جن

سىسة األعشاف، 

31 

81 

  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ  .88

 جه ين ىن من خن حن جن

  يي ىي مي خي حي جي يه ىه  مه

 َّ ..... ٰى ٰر ٰذ

سىسة انُحم، 

87_81 

81 

89.  
 حط مض خض حض جض  مص خص حص مس خس حس ُّٱ

 مف خف حف جف  مغ جغ مع جع مظ

 َّ مك لك  خك حك جك مق حق

سىسة انشعشاء، 

77_83 

83 ،88 

  لك خك حك جك مق حق مف خف ُّٱ  .97

  حم جم هل مل خل حل جل مك

 َّٱ.....حن جن مم خم

سىسة هىد، 

51_53 

84 

91.  
 هل مل  خل حل جل مك لك خك حك جك مق ُّٱ

 َّ  ..... جم

انبقشة، سىسة 

116 

84 

91.  
 ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه  ُّٱ

 َّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر

سىسة إبشاهيى، 

35 

84 

 ... جضمص خص  حص مس خس حس جس ُّٱ  .93

َّ 

سىسة انخىبت، 

175 

85 
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94.  
 ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف ُّٱ

 َّ......   اميل ىل  مل يك

سىسة انبقشة، 

173 

87 

 مم ام يل ىل مل يك ىك ُّٱ  .95

  يي ىي ني مي زي ري ٰى ينىن نن من زن  رن

ٱ  َّ مئ خئ حئ جئ

انُحم، سىسة 

115 

87 

96.  حت  جت هب مب خب حب جب هئ مئ .....  ُّٱٱ 

 َّ..... متخت

سىسة انبقشة، 

185 

89 

97.  
 خف حف جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض ُّٱ

 َّ..... جكمق حق مف

سىسة انبقشة، 

196 

89 

 91 73سىسة انحج،  َّ....... خمحم جم يل ىل مل خل ُّٱ  .98

 خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ  .99

 َّ  ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من

سىسة انُجى، 

1_5 

91 

  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ  .177

 َّ....... جه ين ىن من خن حن جن

سىسة انًائذة، 

31 

 ، ط95

 رت يب ىب نب  مبزب رب يئ ... ُّٱ  .171

 َّ مت زت

سىسة انُساء، 

19 

95 

171.  
 خلحل جل مك  لك خك حك جك مق .... ُّٱ

 َّٱ مم خم حم جم هل مل

سىسة األَعاو، 

151 

95 
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 يت ىت نتمت زت رت يبىب نب مب  زب رب ُّٱ  .173

 َّٱ نث مث زث  رث

سىسة اإلسشاء، 

31 

95 

174.  
 ام يل ىل  مل يك ىك ُّٱ

 ٰى ين ىن نن من  زن رن مم

 َّ مي زي ري

سىسة انُساء، 

93 

96 ،97 

175.  
 مك لكاك يق ىق يف  ىف يث ىث نث ُّٱ

 نن من زن رن مم اميل  ىل مل يك ىك

 جئ يي ىي نيمي زي  ري ٰى ين ىن

 خت حت جت هب مب خب حب  جب هئ مئخئ حئ

 َّ جخ مح جح مج حج  مث هت مت

سىسة انبقشة، 

 ٱ178-187

97 ،

174 ،

175 

  يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب ُّٱ  .176

 َّ  .....رث

 

 سىسة انُحم،

176 

177 

 مت خت حت جت هب  مب خب ُّٱ  .177

 مح جح مج حج  مث هت

 َّ..... حسجس  مخ جخ

سىسة انًائذة، 

45 

175 

 ام يل ىل  مل يك ىك مك لك اك ُّٱ  .178

 َّ رن مم

سىسة األَفال، 

57 

175 

سىسة انعُكبىث،  حن  جن يم ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ  .179

64 
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 َّ مه جه ين ىن منخن

  يم ىم مم خمحم جم يل ىل مل خل ُّٱ  .117

 جي يه ىه مه جه ين ىنمن خن حن جن

 رن  مم ام ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خيحي

 َّٱ ..... زن

سىسة انبقشة، 

116 

177 ،

178 

سىسة انًائذة،  َّ ...... زي ري ٰى ين ىن نن من  زن  ُّٱ  .111

54 

 

 زترت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ ُّٱ  .111

 َّ زث رث يت ىت نت  مت

سىسة انزيش، 

15 

178 

ه .113

 و
 يت ىتنت مت  زت رت يب ىب نب ُّٱ

 َّ نث مث زث رث

 117   65 هىد،سىسة 

 خت حت  جت هب ُّٱ  .114

 َّ.....  مث هت مت

سىسة انُساء، 

119 

117 

  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ  .115

  ىه مه جه ين ىن من خن حن جن

  يي ىي مي خي حي جي يه

َّ.... ٰرٰذ

سىسة انًائذة، 

31 

 117، ط 

116.  
 جح مجحج مث هت مت خت حت  جت هب ُّٱ

 َّ......  جسمخ  جخ مح

سىسة األَعاو، 

151 

91 ،111 

 111، 31سىسة اإلسشاء،  ىن  نن منزن رن مم ام يل ىل مل يك ُّٱ  .117
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 خئ حئجئ  يي ىي ني مي زي ري ٰى ين

 َّ جب هئ مئ

33 

  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ  .118

 جي يه ىه مهجه ين ىن من خن حن جن

 َّ مي خي  حي

  سىسة انفشقاٌ،

68 

111 

119.  
 ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق ُّٱ

 َّ .....  يل

 سىسة انبقشة،

179 

117 

 مك لك اك  يقىق يف ىف يث ىث ُّٱ  .117

 من زن رن  مم ام يل ىل مل يك ىك

َّ 

 سىسة فصهج ،

34 

117 

 سىسة انحجش ، َّ مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ُّٱ  .111

56  

111 

111.  
  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ

 َّ..... ىن من خن حنجن يم ىم

سىسة يىسف، 
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  :فيرس األحاديث النبوية

 الصفحة المرجع طرف الحديث الرقم
 ب 1954الترمذم  ) مف ال يشكر الناس ال يشكر اهلل(   .1
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 أحمد صالح األخبلؽ (إنما بعثت ألتمـ  (  .9
 كمالؾ

21 ،36 

 22  )أف زكريا كاف نجاران(  .10
)لك تككمتـ عمى اهلل حؽ تككمو، لرزقكـ كما يرزؽ   .11

 الطير، تغدك خماصان كتعكد بطانان(
 24 الترمذم

 أحمد )اتؽ اهلل حيثما كنت......(  .12
 كالترمذم

24 

)كاعمـ أف األمة لك اجتمعت عمى أف ينفعكؾ   .13
 بشيء...(

 25 الترمذم

 110، 28 ركاه مسمـ )مف قتؿ نفسو بحديدة فحديدتو في يده ...(  .14
 28 صحيح مسمـ )إف اهلل كتب اإلحساف عمى كؿ شيء، فإذا قتمتـ...(  .15
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)كؿ مسكر حراـ، إف عمى اهلل عز كجؿ عيدان لمف   .16
 يشرب المسكر...(

 30 مسمـ

ينفع كقمب اليخشع،  )الميـ إني أعكذ بؾ مف عمـ ال  .17
 كنفس ال تشبع، كدعاء ال يسمع(

 30 الحاكـ

نيب...(  .18 اًبؾى كأنت جي ك صمَّيتى بأصحى  31 سنف أبي داككد ) يا عىمري
ف اهلل...(   .19  31 مسمـ )إف الدنيا حمكة خضرة كا 
)لف تدخمكا الجنة حتى تؤمنكا، كلف تؤمنكا حتى   .20

 تحابكا(
 32 مسمـ

 32 البخارم )ال يؤمف أحدكـ حتى يحب ألخيو ما يحب لنفسو(  .21
)إف الرجؿ ليدرؾ بحسف خمقو درجات قائـ الميؿ   .22

 صائـ النيار(
 32 سنف أبك داككد

 32 سنف أبك داككد )أنا زعيـ ببيت في ربض الجنة لمف ترؾ المراء...(  .23
 سنف أبك داككد  )ما شيء أثقؿ في ميزاف المؤمف يكـ مف ...(  .24

 كالترمذم
33 

ف الحراـ بيف،   .25 كبينيما مشتبيات )إف الحبلؿ بيف كا 
)... 

 33 البخارم

ك اٍلميٍسًمـً الى يىٍظًمميوي كىالى ييٍسًمميوي(  .26 ـي أىخي  34 البخارم )اٍلميٍسًم
27.  )... ـٍ ًمًي تىكىاصي ـٍ كى ًمًي تىرىاحي  34 البخارم )مىثىؿي اٍلميٍؤًمًنيفى ًفي تىكادّْىـ كى
)مر بقبريف يعذباف فقاؿ: إنيما يعذباف كما   .28

 يعذباف...(
 34 البخارم

 35 الترمذم )إذا جاءكـ مف ترضكف دينو كخمقو...(  .29
 35 البخارم )تنكح المرأة ألربع لماليا، كلحسبيا، كلجمالو...(  .30
 35 سنف أبك داككد (تزكجكا الكدكد الكلكد، فإني مكاثر بكـ األمـ)  .31
)يا معشر الشباب مف استطاع منكـ الباءة فميتزكج   .32

)... 
 74، 36 كمسمـ البخارم

ف استخار، كال نًدـ مف استشار، كال )   .33 ما خاب مى
 عىاؿ مىف اقتصد(

 

 38 ركاه الطبراني

 46 مسمـ) اليخطب الرجؿ عمى خطبة أخيو كال يسكـ عمى    .34
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 سكمة(
 (2/1586مسمـ)  ) كؿ ميسكر حرىاـ(  .35

 (3381/ 7كالمرداكم )
51 

الىؾى   .36 : أىرىأىٍيتى ًإٍف « )فىبلى تيٍعًطًو مى  54 (124/ 1مسمـ ) قىاتىمىًني...(قىاؿى
ؿو ...(  .37 ثىًؿ رىجي ثىؿى ذىًلؾى كىمى دىقىًة فىًإفَّ مى ـٍ ًبالصَّ  (149/ 5سنف الترمذم ) )....كىآميريكي

صحيح كضعيؼ سنف الترمذم 
(6 /363) 

55 

مىٍيكيـ أىٍمكىالكيـ ًإف"  .38  56 كالترمذم ركاه أحمد ...."حرىاـ عى
ـى زىكىاةى )فىرىضى رىسيكؿي المًَّو   .39 مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى صى

 الًفٍطًر...(
 57 (130/ 2البخارم )

)فإنو مف يعش منكـ بعدم فسيرل اختبلفنا كثيرنا"   .40
)... 

 64 ركاه أبك داككد

 65 مسند أحمد )كؿ شيء خطأ إال السيؼ(  .41
ٍنوي ، أىنَّوي كىافى   .42 ٍيرىةى ، رىًضيى المَّوي عى ٍف أىًبي ىيرى )...عى

ًتًو...( اجى كًئًو كىحى عى النًَّبيّْ ًإدىاكىةن ًلكىضي  يىٍحًمؿي مى
 76 (59/ 5البخارم )

) ما أحؿ اهلل في كتابو فيك حبلؿ ، كما حـر فيك   .43
 حراـ ، كما سكت عنو فيك عفك(

 ( 2/375)  الحاكـ
 (  14) صحيح كحسنو األلباني

78 

 78 (85/ 3مسمـ ) يىٍقبىؿي ًإالَّ...()أىيُّيىا النَّاسي ًإفَّ المَّوى طىيّْبه الى   .44
ؿي يطيؿي السىفىرى أشعىثى أغبىر يىميٌد يدهي...(  .45  78 مسمـ ) الرىجي
( كصححو 865الطبراني ) ) كؿ جسد نبت مف سحت فالنار أكلى بو (  .46

 ( 4519األلباني) 
78 

)ما مف امرأة تخمع ثيابيا في غير بيتيا إال ىتكت ما   .47
 بينيا كبيف اهلل(

( كصححو 4/64أبي داكد )سنف 
 األلباني في صحيح الجامع

81 

)أيما امرأة نزعت ثيابيا في غير بيتيا خرؽ اهلل عز   .48
 كجؿ عنيا ستره(

ركاه أحمد كصححو 
(في صحيح  2708األلباني)
 الجامع

81 

)....مف أصبح آمنا في سربو معافى في جسده   .49
 عنده طعاـ يكمو فكأنما حيزت لو الدنيا(

 85، 83 (112)البخارم 

ةي   .50 حَّ ا كىًثيره ًمفى النَّاًس الصّْ ٍغبيكفه ًفيًيمى تىاًف مى  83 (109/ 8البخارم ))...ًنٍعمى
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  كىاٍلفىرىاغ(
بُّ ًإلىى المًَّو ًمفى اٍلميٍؤًمًف    .51 ٍيره كىأىحى ) اٍلميٍؤًمفي اٍلقىًكلُّ خى

 الضعيؼ...(
 84 (56/ 8مسمـ )

ٍيره ًمفى   .52 ...()اٍليىدي اٍلعيٍميىا خى ٍف تىعيكؿي  85 (139/ 2البخارم ) اٍليىًد السٍُّفمىى كىاٍبدىٍأ ًبمى
)...إف ىذا الماؿ خضرة حمكة فمف أخذه بطيب نفس   .53

 بكرؾ لو فيو...(
 85 (60/ 5النسائي )

ٍيرنا ًمٍف أىٍف يىٍأكيؿى ًمٍف عىمىًؿ   .54 ده طىعىامنا قىطُّ خى ا أىكىؿى أىحى ) مى
 يىًدًه...(

 86 (.74/ 3البخارم )

ًؿ يىًدًه...(  .55 مى ؿي كىٍسبنا أىٍطيىبى ًمٍف عى  86 (271/ 3سنف ابف ماجة ) )مىا كىسىبى الرَّجي
)ًلكيؿّْ دىاءو دىكىاءه فىًإذىا أيًصيبى دىكىاءي الدَّاًء بىرىأى ًبًإٍذًف المًَّو   .56

) ؿَّ  عىزَّ كىجى
 89 (21/ 7مسمـ )

ؿى الدَّاءى كىالدَّكىاءى   .57 عىؿى ًلكيؿّْ دىاءو دىكىاءن )ًإفَّ المَّوى أىٍنزى كىجى
رىاـو ( ٍكا ًبحى ٍكا كىالى تىدىاكى  فىتىدىاكى

 (.6/ 4سنف أبي )
 

89 

ـٍ ، أىٍك يىكيكفي ًفي شىٍيءو   .58 )ًإٍف كىافى ًفي شىٍيءو ًمٍف أىٍدًكيىًتكي
ـٍ  ـو ، أىٍك شىٍربىًة  -ًمٍف أىٍدًكيىًتكي ٍيره فىًفي شىٍرطىًة ًمٍحجى خى
)...  عىسىؿو

 89 (159/ 7البخارم )

)...اٍسًقًو عىسىبلن ثيَـّ أىتىى الثَّاًنيىةى فىقىاؿى اٍسًقًو عىسىبلن ثيَـّ   .59
كىذىبى بىٍطفي  دىؽى المَّوي كى أىتىاهي فىقىاؿى فىعىٍمتي فىقىاؿى صى

)...  أىًخيؾى

 90 (159/ 7البخارم )

60.  )  90 (29/ 4سنف أبي داكد ) )دىٍعيىا عىٍنؾى فىًإفَّ ًمفى اٍلقىرىًؼ التَّمىؼى
ـٍ فىاٍمقيميكهي فىًإفَّ فىًإفَّ ًفى   .61 ًدكي قىعى الذُّبىابي ًفى ًإنىاًء أىحى )ًإذىا كى

ٍيًو دىاءن...( نىاحى ًد جى  أىحى
 90 (430/ 3سنف أبي داكد )

ـي اٍمًرئو ميٍسًمـو يىٍشيىدي أىٍف الى ًإلىوى اهلل...(  .62  93 (6/ 9البخارم) )الى يىًحؿُّ دى
بىاًئًر   .63 قىٍتؿي النٍَّفًس كىعيقيكؽي...()أىٍكبىري اٍلكى  93 (9/4البخارم) اإًلٍشرىاؾي ًبالمًَّو كى
ـٍ ييًصٍب   .64 ا لى ةو ًمٍف ًديًنًو مى ) لىٍف يىزىاؿى اٍلميٍؤًمفي ًفي فيٍسحى

ا( رىامن  دىمنا حى
 (9/2البخارم)

 
93 

ـي اٍمًرئو ميٍسًمـو يىٍشيىدي أىٍف الى ًإلىوى ًإالَّ المَّوي   .65 )الى يىًحؿُّ دى
 كىأىنّْى...(

 93 (5/106مسمـ)

 93 (2/223سنف أبي داكد )) ال يحؿ دـ رجؿ ميٍسًمـو يىٍشيىدي أىٍف الى ًإلىوى ًإالَّ المَّوي   .66
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)...  كىأىفَّ
مىٍييىا   .67 سىمَّطى عى ٍف مىكَّةى اٍلًفيؿى كى بىسى عى ؿَّ حى )ًإفَّ المَّوى عىزَّ كىجى

نَّيىا  دو قىٍبًمى...(رىسيكلىوي كىاٍلميٍؤًمًنيفى أىالى كىاً  ـٍ تىًحؿَّ ألىحى  لى
 94 (111/ 4مسمـ )

) إف اهلل كضع عف أمتي الخطأ كالنسياف كما   .68
 استكرىكا عميو (

 97 (659/ 1سنف ابف ماجو )

ٍنوي كيؿَّ   .69 سيفى ًإٍسبلىميوي ييكىفّْري المَّوي عى ـى اٍلعىٍبدي فىحى )ًإذىا أىٍسمى
لىفىيىا...(  سىيّْئىةو كىافى زى

 101 (17/ 1البخارم )

70.   . ٍمدي ًلمًَّو تىٍمؤلي اٍلًميزىافى اًف كىاٍلحى )الطُّييكري شىٍطري اإًليمى
افى المًَّو...( سيٍبحى  كى

 102 (140/ 1مسمـ )

)الراحمكف يرحميـ اهلل ارحمكا أىؿ األرض يرحمكـ   .71
 أىؿ السماء...(

 106 (175/ 4الحاكـ )

دي، كىأىنىا   .72 مَّده، كىأىنىا أىٍحمى ًة...()أىنىا ميحى  106 (213/ 13البغكم ) نىًبيُّ الرٍَّحمى
ًف   .73 ٍف ثىمى )..ًإفَّ رىسيكؿى اهلًل صمى اهلل عميو كسمـ نىيىى عى

ًة...( كىٍسًب األىمى ًف اٍلكىٍمًب كى ثىمى  الدَّـً كى
 108 (111/ 3البخارم )

ًو أىٍربىًعيفى   .74 ٍمقيوي ًفي بىٍطًف أيمّْ عي خى ـٍ ييٍجمى دىكي )قىاؿى ًإفَّ أىحى
 يىٍكمنا...(

 108 (135/ 4البخارم )

ا ىيفَّ   .75 مى )اٍجتىًنبيكا السٍَّبعى اٍلميكًبقىاًت قىاليكا : يىا رىسيكؿى اهلًل كى
)...  قىاؿى الشٍّْرؾي ًبالمًَّو كىالسٍّْحري

 110 البخارم

ٍبًدم   .76 )كىافى ًبرىجيؿو ًجرىاحه فىقىتىؿى نىٍفسىوي فىقىاؿى المَّوي بىدىرىًني عى
نَّةى...(ًبنىٍفًسًو  مىٍيًو اٍلجى رٍَّمتي عى  حى

 111 (120/ 2البخارم )

)تداككا عباد اهلل، فإف اهلل تعالى لـ يضع داءن إال   .77
)  كضع لو دكاءن، غير داء كاحد: اليـر

ركاه أحمد كأبك داكد، كالترمذم  -
 كقاؿ: حسف صحيح

 

115 

)نيى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ عف كؿ مسكر   .78
 كمفتر(

أحمد كأبك داكد كصححو مسند 
( كصححو 1294السيكطي )
 6977األلباني  

116 
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