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 ملخص

وؿ ىػػذا احث ػػث اح ػػديث يػػف ين يػػر اخ ػػمـ ثتر ػػيي اينػػف احناتنجػػع ثػػيف   ػػراد احناتنػػ  نػػف يتنػػ       
خػػمؿ سر ػػ ق ُناّونػػ ت احُن   ظػػر ينػػال اَيْنػػف اااتنػػ يع ثػػيف احايػػرافال وتثػػيف حنػػ   ف اخ ػػمـ ثن ػػدريو 

ر ينيػػو ىػػع  احاػػر ف احيػػريـ واح ػػنر احنطيػػرة اػػد تاػػّنن  ناونػػ ت يمينػػر ثت ايػػؽ اينػػف احناتنجػػع واحن   ظػػ
وحن  ي ف احنا ود ت ايؽ اينف ي راد  الواحناـو ايخماع واح نويعال واحناـو ااات  دي الاحناـو اخين نع

 حيتن وؿ اني  احمئ ت. ؛احناتن  انيج  نف احن ننيف وغيرىـ ات ـ احخط ب احنثوي ث حجنـو

Abstract 

      This study addresses Islam strong consideration to establishing social security 

among society members by laying the foundations for social security maintenance 

among neighbors. It was found that Islam ،and in both its main sources represented by 

the Holy Quran and Sunnah have contained messages able to achieve and maintain 

social security including faith potential ،social potential and economic potential. As the 

main objective is to achieve security for all society members (Muslims and non- 

Muslims) ،the address in this respect was general to include all groups. 
 

 

  كدم٘امل

َوِمْن آَياِتِو َخْمُق السََّماَواِت َواْْلَْرِض َواْخِتََلُف َأْلِسَنِتُكْم َوَأْلَواِنُكْم ِإنَّ ِفي َذِلَك ََلَياٍت   احا ئؿال اح ند هلل رب احج حنيف       
 .[ٕٕاحرـو  ]ِلْمَعاِلِمينَ 
 احطيث فال احنث ري فال ينال  ينؿ احخنؽال و  اؿ احنر نيفال احنثجوث ر نر الاحزيي فواح مة واح مـ ايتن فال ايينمفال        

حنج حنيفال نثين  ن ندال وينال  حوال و  ثوال ونف تثجو سحال يـو احديفال احذي  ور   حو واحن س  انجيف ثاوحو  )ِسنََّن  َنثَِنع َوَنَثُؿ 
ال َ َاَجَؿ َيْنِزُيُيفَّ   َ ْوَحُو؛ َاَجَؿ اْحَمَراُش َوَىِذِه احدََّوابُّ احَِّتع تََاُ  ِ ع احنَّ ِر َيَاْجَف ِ يَي ال احنَّ ِس َيَنَثِؿ َرُاٍؿ اْ َتْوَاَد َن ًرا؛ َ َننَّ  َ َا َقْت نَ 

ـْ َيِف احنَّ ر ـْ َتْاَتِ ُنوَف ِ يَي (ال َوَيْغِنْثَنُو َ َيْاَتِ ْنَف ِ يَي . َ َأَن   ُخُذ ِثُ َاِزُي َوَ ْنُت
 ال الال وثجد (ٔ)

ر  ق اينف ثيف احن س يج        نف  -ينال اختمؼ  ح نتيـ و حوانيـ و  واحيـ- ّد ت ايؽ ين رة ايرضال وا  م ي ال وا 
 نواث ً نا  د احر  ات اح ن ويرال وىو نف  يظـ احّنجـ احتع ينّف اهلل تج حال ثي  ينال يث دهال  انجيفال واد اجنو اهلل تج حال 

 .[ٗ-ٖاريش ]َيْعُبُدوا َربَّ َىَذا اْلَبْيِت * الَِّذي َأْطَعَمُيْم ِمْن ُجوٍع َوآَمَنُيْم ِمْن َخْوفٍ َفمْ   يديو حجث دتوال ا ؿ تج حال -يند احجامق-
ال  تنػ  رواال ينال  ترة نف احر ؿال ان رؼ  يي  احثشر يف نن ىج احخير وطرائاوال وراوا ث حشر و ػثنو؛ و ر ؿ نثّين         

 َوَلَنْبُمَونَُّكمْ  ده ػجّد ذى ب اينف نوي  نف ااثتمقات احتع يختثر اهلل ثي  يثو  دت ذات ثينيـ  تال ااتتنوا. ويال وتخ  نوا
 

 .احيرنوؾينير احشريجرال ا نجر ال   وؿ احديفا ـ ال نش رؾ   ت ذ *
 .ا ـ   وؿ احديفال ينير احشريجرال ا نجر احيرنوؾال نش رؾ   ت ذ *
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اِبِرينَ ِبَشْيٍء ِمَن اْلَخْوِف َواْلُجوِع َوَنْقٍص ِمَن اْْلَ  ََّ ََّمَراِت َوَبشِرِر ال  .[٘٘ٔاحثارة  ]ْمَواِل َواْْلَْنُسِس َوال
نن  حناد احيـو ىذا احثمق         وىو  نر  -واحذي ي نال احيـو ث نجداـ اينف احناتنجع( َواْلُجوعِ ( ))ِبَشْيٍء ِمَن اْلَخْوفِ وا 

ثمد احن ننيف ثيف   راد احناتن  احوا د؛   يتدى يؿ وا د  ال اد وا   ع ثجض-يونير ث ثتر حنف ي يد يف ننيج اهلل تج حال
ََّمرَاِت(، )ذحؾ  وايخ ينال  خيو.  نتج يف ثؿينال اآلخر؛  تال ايتدى احا ر ينال ا ره؛  َوَنْقٍص ِمَن اْْلَْمَواِل َواْْلَْنُسِس َوال

وا  وؿ وا ال ايرضي تال َ تَ َه احن س  ع ال وانتييت  يراض احجميم ت احط ىراتال وشرد ايواد واينر اتنت اينمس احثريئ
ن  سحيو رااجوف.ال اوة سا ث هلل احجظيـ ن  هلل وا   وا 

 
   مشكل٘ البحح

ينيف تنخيص نشينر احث ث ث ي ئنر اآلتير  ىؿ ايتنت اح نر احنثوير ثت ايؽ اينف احناتنجع ثيف احايراف واح م ظ        
   طثيجر ىذه احناون ت؟ وىؿ ىع ننينر احتطثيؽ؟ينيو؟ وىؿ واجت اح نر ناون ت تنثؿ ذحؾ؟ ن

 
   أٍنٔ٘ البحح

 تظير  ىنير نواوع احث ث نف خمؿ  ثي ف ننيج اح نر احنثوير  ع ت ايؽ اينف احناتنجع ثيف احايراف واح م ظ ينيو؛       
 ننينر احتطثيؽ.ال واحتأييد ينال  ني  وااجيرال ثـ توايح طثيجر ىذه احناون تال وت ديد احناون ت احتع تنثؿ ذحؾ

 
 : أٍداف البحح

ييدؼ ىذا احث ث سحال احتأ يؿ حااير اح م ظ ينال اينف احناتنجع ثيف احايرافال وذحؾ نف خمؿ ان  اي  ديث        
يرانوال وا تخمص احنج نع واحناون ت احتع تاننتي  ىذه اي  ديثال  احتع ي ف نف احن تجّْ ثي ال احواردة  ع احاوار واحا رال وا 

 نف احن ننيف وغير احن ننيفال حتمجيؿ اخ منع ّث  ثن ق احناتن     سدانر اينف ثيف احايرافال ين  ييدؼ احث ث سحالشأني
 حن م ظ ينال نجنر اينف. ؛ىذه احنج نع واحناون ت  ع  ي تيـ احجننير

 
 : ميَج البحح

نير نف نظ ني  احنجتندة يند  ىؿ احمفال ثـ وذحؾ ثان  احن دة احجن ؛ااتات طثيجر احث ث اتث ع احننيج اا تارائع       
 حت نيؿ احن وص وا تنث ط احنج نع واحموائد. ؛احننيج احت نينع اا تنث طع

 
 : الدزاسات السابك٘

 واحشثير احجنيثوتيرال حـ ناؼ ينال النف خمؿ احتتث ال و ؤاؿ  ىؿ احجنـ نف احنخت يفال واحث ث  ع احن  در اخحيترونير       
ف وادت درا  ت تج حج ااير اينف احناتنجع ثشيؿ ي ـال نني    الٕ()حج ااير ىذا احث ث ثيذه احطريارينؿ يننعال يج   وا 

 ر  ع نننير احث ريفال  عاخ منيوف ؤ نؤتنر  اينف احناتنجع  تطنج ت وت دي تال احذي ياده احنانس ايينال حنش -
 ـ. ٕٚٓٓ/ٓٔ/ٖٔ-ٜٕ

 تور ن ند ين رة.ناون ت اينف اااتن يع  ع اخ مـ حندي  يت ب -
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 : خط٘ البحح
َلَة مباحث الجاء ىذا البحث في تمييد  باإلضافة إلى المقدمة والخاتمة. الَو

 و يي  نشينر احث ث و ىنيتو و ىدا و وننياو. :المقدمة
 نميـو اينف اااتن يع وني نر احاوار  ع احيت ب واح نر.  و يو :التمييد

  .سة مطالبوفيو خم، المقّوم اإليماني: المبحث اْلول
  رنر اخخمؿ ثأنف احا ر و ثر ذحؾ  ع سين ف احجثد. المطمب اْلول:       
ف يثرت  مة احنرق و ي نو. الحنجا ب اخحيع  ثث ً يّد اخخمؿ ثأنف احا ر  المطمب الَاني:         وا 
 احاي نراجؿ احخ ونر ثيف احايراف نف  وؿ احخ ون ت احتع يم ؿ  يي  يـو  المطمب الَالث:       
 ر ُ  ني نر احن  ف سحال ا ره  و اح  ثر ينال  ذى ا ره. المطمب الرابع:       
 َيدُّ ظيور  ذى احا ر نف يمن ت ااتراب اح  ير. المطمب الخامس:       
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 سيراـ احا ر واخ   ف سحيوالمطمب الرابع:        
 نراي ة نش ير احا ر. المطمب الخامس:       
 تاديـ ن ن ر احا ر المطمب السادس:       

 .وفيو مطمبان، المقوم االقتَادي: المبحث الَالث
  مظ ن ؿ احا ر. ول:المطمب اْل        
 ت ايؽ احيم ير احغذائير احيونير. المطمب الَاني:       
 و يي   ثرز احنت ئج احتع تو ؿ سحيي  احث ث. :الخاتمة

 

 :مفَْو مكْمات األمً االجتناعٕ ّمكاى٘ اجلْاز يف الكتاب ّالسي٘: متَٔد
 

  أواًل: مسيوم مقومات اْلمن االجتماعي في المغة واالَطَلح
ـُ يؿ شعقال نأخوذ نف اـو: المقوممسيوم  (ٔ  . (ٗ)حن  ياـو ثو احشعق  ي يثثت""  احاواـ .(ٖ)ن  ا تا ـ ثو""  وِاوا

 ن  ي تايـ ثو اينف اااتن يع ويثثت.  وينيو  إف نا ودن  ث حناون ت       
حثجد يف احنخ طرال  يو ن دره َ ِنَف يأنف  يو  نفال واين ف اد احخوؼال ين  يجنع اا تارار واح منر وااْلمن لغة:  (ٕ

  .(٘)ااطنئن فاحطنأنينر وااطنئن ف ثجدـ توا  نيروه  ع احزنف اح  ار واآلتعال واده احخوؼ احذي يجنع احمزع و اداف 
 نف احث  ثيف ن طنح اينف ث حتجريؼال ونف  ثرز تجريم تيـ اوؿ احنمير ن ند ين رة  يثيرٌ تن وؿ ْلمن اَطَلحًا: ا (ٖ

 ر حنخوؼ واحمزع واحروعال  ع ي حـ احمرد واحان يرال و ع اح واار ونواطف احجنرافال و ع اح ثؿ واحطرؽال"ىو احطنأنينر احنا ثن
 . (ٙ)و ع احجما ت واحنج نمتال و ع احدني  واآلخرة انيجً "

 ويروثجد ث ث وا تجراض حنانوير نف احتجريم ت وادن   ان  احتجريم ت حنميـو اينف يند احماي ق ن  ذيرتو احنو        
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ويتاو ال "اينف يند  اي ق احن ننيف ن  ثو يطنئف احن س ينال دينيـ و نم يـ و نواحيـ و يراايـ  اوحي ال احمايير احيويتير
 .(ٚ)وينيض ثأنتيـ"ال تمييرىـ سحال ن  ير   شأف ناتنجيـ

ن  نيتي ال وان ا ن        و احت ـ ن  ت ايؽ نا  د احشريجر وتادينن  حيذا احتجريؼ حنوا اتو شنوحير ر  حر اخ مـ وي حنيتي  وا 
  ع اح م ظ ينال ارورات اح ي ة.

 و يثنال احث ث ينال ىذا احتجريؼ سف ش ق اهلل.       
 ير ن  احنا ود ث ينف  ع احنغر واا طمحال وىن  ا ثد نف احواوؼ يند ن طنح "اااتن يع"مسيوم االجتماعي:  (ٗ

 .ريثً  سا  ي ً ثو مو ن تال ن تطي  ت ديد نميـو اينف اااتن يع 
 نرادؼ  ع احنجنال -ىػ(ٕٖٚ ر احتع  ددى  اثف خندوف )تاخ مني ع احرؤير -اااتن ع   وىو  ي  ياوؿ د. ن ند ين رة       

يندن  ا تخنمو  اخن  فير و  ئر   ن ؼ اين نر احتع  نني  اخن  نحن طنح احجنراف احذي تندرج ت تو يؿ نن  ع احر  حر 
ا حـ يينؿ ال عاخن  نوىذا اااتن ع اروري حننوع ال ع ىو ينراف احج حـاخن  ن  ااتن ع ال احواود حجن رة ىذا اهلل  وا 

  .(ٛ)وىذا ىو نجنال احجنراف"ال  تخم و سي ىـاين ر احج حـ ثيـ و سواودىـ ون   راده اهلل نف 
سو مركبًا إضافياً مسيوم )اْلمن االجتماعي(  (٘  يع ثأنو  "ىو احطنأنينر وينال اوق ذحؾ يجرؼ اينف اااتن  بَو

ال  ردًا  و ان يرال  ع   ئر ني ديف احجنراف احدنيويال ثؿ و ياً   ع احنج د ايخروي اخن  فاحتع تنمع احخوؼ واحمزع يف 
 .(ٜ)اح ي ة احدني "  ين  وراق ىذه

ييوف ا  اخ منعر احتشري  يف اينف  ع  ن م ؛ن  ثيف حمظ "اينف" وحمظ "اااتن يع" واحذي يظير  ف ىن ؾ تمزن ً        
سا ااتن ييً ال وي ت يؿ  ف تاؼ  دوده يند  دود احمرد دوف اااتن ع احش نؿ حأل راد انف احان يرال سذ اخ مـ ديف 

 ث يث ا تتغّوؿ وا دة ينال ايخرىال وينيو الاحان يرال و ن متو احتشريجير انجت ثيف احن ؤوحير احمردير واحن ؤوحير احان يير
 .(ٓٔ)ختمؿ  ع اينف اااتن يع يترتب ينيو زواؿ  نف احمرد إف  ي ا
 اد  ؛ث يث يشنؿ    اً  ر يثرال وحاد ي ف حجنن ق اخ مـ ونميريو ننذ احادـ ا ب اح ثؽ  ع تو ي  نظنر اينف       

 دؼ  ع اا طمحوىع يث رات ترا ال"اينف احنطنؽ"  و "احج ـ"  ا تخدنوا يث رات تدؿ ينال ىذه احشنوحير واحر  ثرال نثؿ
 .(ٔٔ)احن وردي واحغزاحع  احنج  ر )اينف اااتن يع( ونف ىؤاق

 

 :مكانة الجوار في الكتاب والسنة: َانياً 
 :مسيوم الجار وحده (ٔ

 إّف احا ر ال وىو نف اي ن ق احنتا يمرال نف يارب ن ينو ننؾ  "احا ر   ا ؿ الثّيف احراغب نميـو احا ر: مسيوم الجوار
يّثر يف يؿ نف يجظـ  وشري ً  غيره سا وذحؾ احغير ا ر حوال ي يخ واح ديؽال وحّن  ا تجظـ  ّؽ احا ر يامً ا ييوف ا رًا ح

 .(ٕٔ) ّاو  و ي تجظـ  ّؽ غيره ث حا ر"
ـْ َيُيِف احنَّ         ُو وىو نميـو ا يرتثط ث حديف  و احتديفال وا ؿ احطثري نؤيدا ينال  ف نميـو احاوار ي ُـّ يشنُؿ يؿَّ ا ر  "َوَح

ـْ َنْجِنيُّوفَ  َواُب َ ْف ُيَا َؿ  َاِنيُجُي ـْ ِننَّ  اْ َتَنَنُو َظ َىُر احتَّْنِزيِؿ؛ َ  ح َّ ـْ َاْد َ ْوَ ال احنَُّو  َاؿَّ ثََن ُؤُه َخصَّ َثْجَاُي ِثَذِحَؾال َوِثُينِّْي
ْ َ  ِف ِسَحْيِو" َنْأُنوٌر ِثَي  َنْنُدوٌب ِسَحْيَي  ُنْ ِنًن  َي َف َ ْو َي ِ ًراال َوُىَو . واد  ّيد احارطثع ذحؾ ثاوحو  "اْحَوَ  ُة ِث ْحَا ِر (ٖٔ)ِث ْخِ

ِ يُح"  .(٘ٔ). وناؿ يف احجنن ق اوحيـ  سف اي  ديث  ع سيراـ احا ر ا قت نطنار غير نايدة  تال احي  ر ين  ثّين ..(ٗٔ)اح َّ
 حج ثد واحم  ؽال واحّ ديؽ واحجدّوال واحغريب واحثندّيال  "وا ـ احا ر يشنؿ احن نـ واحي  رال وا-ر نو اهلل- وا ؿ اثف  ار       

 نف ثجضال  أيمى  نف ااتنجت  يو احّ م ت وايارب دارا وايثجدال وحو نراتب ثجاي   ينالواحّن    واحّا ّرال واحاريب وايانثّع 
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 ٜ٘ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   و8201/ٍ 1431، (1)، ع (14)٘، مج اإلسالمٔاجملل٘ األزدىٔ٘ يف الدزاسات 

  .(ٙٔ)احّ م ت ايخرى يذحؾ" ويي و نف ااتنجت  يوال ايوؿ يّني  ثـّ  يثرى  وىنـّ اّرا سحال احوا د
 

 ال ونف  اود ن يجد  د احاوار نف اينور احنختنؼ  يي ال ذحيـ  نو حـ ي ح ثت ديد  ده خثر يف ر وؿ اهلل حّد الجوار: 
ـْ يَ  ـْ َنْرُ وًي ال ِسَحال َ ْرَثِجيَف َداًراال َوَح ا ِثِو ِنْف ُيؿّْ ْثُثْتال َوَيَنوْ ايؿ  يو ن  ناؿ يف اثف احجرثعال ا ؿ  "َ دُّ اْحِاَواِرال ِ ع ِرَواَيِر َثْجِاِي

ُؿ ِيْنَد احنََّظِر َ فَّ اْحَا َر َحُو َنَراِتٌب  اْيَوَّ  ُر ػػػػػػُؿ اْحُنَمَ َاُرال َواحثَّ ِنع اْحُنَخ َحطَ ِاَيٍرال َوَىَذا َدْيَوى َا ُثْرَى َف َيَنْيَي ال َواحَِّذي َيَتَ  َّ
ال َوَاْد َيُيوُف َنَ  ِثَأْف َيْاَنَجُيَن  َنْ ِاٌدال َ ْو َنْاِنٌسال َ ْو ُثُيوتٌ  ال َوَيْثَاال َ ْ ُنُو َنَ  اْحَي ِ ِر َواْحُنْ نِـِ اْحَج ِ ع ال َوَيتََأيَُّد اْحَ ؽُّ َنَ  اْحُنْ نِـِ

 . (ٚٔ)ِث حتََّ تُِّر َيَنْيِو"
 يطير   حـ  انن   وث حنظر  ع انتداد يمار احاوار ينال  ي  د  إنو  يدخؿ  ع نميـو احاوار اينـ يني ال ياوؿ احشيي       

ذا نظرن  سحال دائرة اطرى   رثجوف ثيت ً  حوادن   ف يؿ ال وحو نظرن  سحال ايراف  خر ثيت  ع ىذه احدائرةال  يع  د احاوارال "وا 
ال و د احاوار يشنؿ احارىال وا يثاال  ع احندينر احجظنال ثيت سا وحو ايراف سحال  رثجيف ثيت ً ال احندينر  تدخؿ  ع احاوار

 تدخؿ يؿ دوؿ احج حـ ال ويذحؾ  د احاوار يشنؿ احدوؿ واياط رال رير ايخرى حي  ينيي   اوؽ احاوار يؿ ارير نا ورة حنا
  .(ٛٔ) حي ف احج حـ ينو نتوا ًم يخيوط احشثير"ال وحو  دى يؿ ا ر  ؽ ا رهال ت ت ىذا اح ديث

حاوار يؿ نف يشترؾ ن  اآلخر ثـ احنظر  ع نجنال احنم ار واحنخ حطر ن  نوايثر تطور اح ي ة تدخؿ  ع نميـو ا       
 وغيرى .ثننمجر  و ن ن ر نشترير ث يـ اح يفال  و ث يـ احجنؿال ي حاوار  ع احن  ؿ احتا ريرال واح ر يرال واح ن ييرال 

ن  نير احديوة          ر وي حنيتي .اخ منيوىو نميـو   ف يتمقـ وا 
 

 :: مكانة الجوار في الكتاب والسنةَانياً 
ت تويب ىذا احجمار ث نتدادى  احن س يني   ؛احاوار نف  وثؽ احجما ت احتع ترثط   راد احناتن  احوا دتجد يمار        

 ورة ثو مي  انيجً  ينال اختمؼ  حوانيـال و ح نتيـال و دي نيـال ون توي تيـ اااتن ييرال و  واحيـ احن حير؛  ينيف ايتن دى  
  حنناتن . ن غرة
ف احنتدثر آلي ت احا         احتع ثينت يمار احاوار ر ف احيريـ احتع ت دثت يف احا رال واحنتأنؿ ي  ديث ر وؿ اهلل وا 

احتع نني   ؽ  اليتانال حو شنوحير ىذه احجمار وينوني .  نف ذحؾ  ف ارف اهلل تث رؾ وتج حال ثيف  او و اوؽ احجث د الواثطتي 
َوِباْلَواِلَدْيِن ِإْحَساًنا َواْعُبُدوا المََّو َواَل ُتْشِرُكوا ِبِو َشْيًئا   -تث رؾ وتج حال-و ع ىذا ثي ف  ىنير ويظـ  ؽ احا ر  ا ؿ  الاحا ر

اِحِب ِباْلَجْنِب  ََّ  .[ٖٙاحن  ق  ]َوِبِذي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكيِن َواْلَجاِر ِذي اْلُقْرَبى َواْلَجاِر اْلُجُنِب َوال
َن  َا ال ِثَا ِرِه اْحَاِريبِ  اخن  فَوَاْد َيْأَنُس ال "َوُىَو ُاْرٌب ِث ْحَنَي ِف َواح ََّيفِ   ياوؿال وارويادـ رشيد را   ن مر رائار حنا       

ـْ ُيْ ِ ْف ُيؿّّ ِنْنُيَن   َ ال َوَيْ َت َا ِف ِسَحال احتََّج ُوِف َواحتََّن ُ ِر َن  َا َيْ َت ُج اْيَْنِ َث ُق احَِّذيَف َتَن َقْت ِدَي ُرُىـْ ال َيْأَنُس ِثَنِ يِثِو اْحَثِجيدِ  ِإَذا َح
ـْ َيُيْف ِ يِيَن  َخْيٌر ِحَ  ِئِر احنَّ ِس" ِث آْلَخِر َح
(ٜٔ). 

 وحاد ا قت احو ير ث حا ر  ع احو ييف ينال احو ؼ احذي يتن  ب واينر ىذه اح نر احيثرى احتع ترثط ثيف احن س؛       
َواْعُبُدوا المََّو َواَل ُتْشِرُكوا ِبِو َشْيًئا َوِباْلَواِلَدْيِن ِإْحَساًنا َوِبِذي ، ال دينو أتت ي نر تريز ينال احاوار نف  يث ىوال دوف احنظر سح

اِحِب ِباْلَجْنِب َواْبِن السَّ  ََّ ِإنَّ المََّو اَل  ِبيِل َوَما َمَمَكْت أَْيَماُنُكمْ اْلُقْرَبى َواْلَيتَاَمى َواْلَمَساِكيِن َواْلَجاِر ِذي اْلُقْرَبى َواْلَجاِر اْلُجُنِب َوال
 .[ٖٙاحن  ق  ]ُيِحبُّ َمْن َكاَن ُمْخَتااًل َفُخوًرا

 تجنيا  ينال ىذه احو ير احرث نير وين  رى   "نف احجايدة  ع اهلل تنث  يؿ احت ورات اي   ير -ر نو اهلل-ياوؿ  يد اطب        
 الوايخمايرواح ي  ير  الوااات  دير الي  احنن ىج اااتن ييرير. تنؾ احت ورات احتع تاـو ينياخن  نحنجما ت احيونير واح يوير و 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مكْمات احملافظ٘ علٙ األمً االجتناعٕ بني اجلرياٌ
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 ع  ع ايرض واحتع تيّيُؼ انيرَ اخن  ن احنش ط تنا اال  ع يؿ ثجا ً واحج حنير. واحتع تؤثر  ع يما ت احن س ثجايـ 
  واحجث دات ا يدة حننج نمت -ثن   يي  نف اتث ع حننيج اهلل ونرااثر اهلل- واحتع تاجؿ احنج نمت يث دات الاحمرد وواا  احناتن 

وتتناال ال احرث نعواحتع ت يؿ اح ي ة  ع احني ير و دة نتن  ير تنثثؽ نف احننيج  -ثن   يي  نف تطيير حنانير واح نوؾ-
 .(ٕٓ)وتاجؿ نردى   ع احدني  واآلخرة سحال اهلل"ال ننو و ده دوف  واه

 عرا-يف    حر نجن ى   ع احديفال  ا ق  ديث اْثِف ُيَنَر ين   ف اي  ديث احنثوير  يدت ىذه احو يرال ويشمت        
ثُُو(َا َؿ  َا َؿ َرُ وُؿ احنَِّو  –اهلل ينين  ينال نت نر . يَنن  داا (ٕٔ)  )َن  َزاَؿ ِاْثِريُؿ ُيوِ يِنال ِث ْحَا ِر َ تَّال َظَنْنُت َ نَُّو َ ُيَورّْ

  نارون  ثيذا اح ديث.ىذه احجمار؛  م يي د   د يذير  نرًا يت ؿ ث حاوار سا
 حن ج دة  و احشا وةال يف  جد ثف  ثع وا ص   ثث ً وحن  ي نت يمار احاوار ا ئنر ينال يثرة ااختمط؛ يّد احا ر        

َوَ ْرَثٌ  ِنَف ح َّ ِحُحال َواْحَنْرَيُب اْحَيِنعُقال   )َ ْرَثٌ  ِنَف اح ََّج َدِة  اْحَنْرَ ُة اح َّ ِحَ ُرال َواْحَنْ َيُف اْحَواِ ُ ال َواْحَا ُر اَا َؿ  َا َؿ َرُ وُؿ اهلل 
 .(ٕٕ)واحنريب اح وق(ال واحن يف احايؽال َواْحَنْرَ ُة اح وقال اْحَا ُر اح ُّوقُ   احشََّا َوةِ 

 

 املبحح األّل

 اىٕــّْو اإلميــاملك

 

ر؛ سذ ػف احن س ي نرال وثيف احايراف خ  يجدُّ احناوـُ اخين نعُّ    َس احناون ت احتع ت   ظ ينال اح نـ احناتنجع ثي       
وت ر  توال ون   نوؾ احنرِق سا ثنرة نف ثنرات سين نو؛ حذا وادن   ع يثير نف  اخن  فاخين ف ىو احن رؾ اي   ع ي ج ؿ 

اي ـ ثمجؿ ن ال  و زارًا اآلي ت احار نير احيرينرال واي  ديث احنثوير احشريمر ن  ي تثير  ع احنمس احنؤننر سين ني ؛ ت ميزًا حي  ينال اح
ويثيرًا ن  ناد  ع  ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنينَ اوحو تج حال   حي  يف ارتي ب  خرال  مع يثير نف اآلي ت نار   ع خ تنر اينر  و احنيع

)نف ي ف يؤنف ث هلل(.  م غرو  ف تأتع اي  ديث احنثوير احشريمر  ري ر  ع رثط اح نـ اااتن يع   اوحو  اي  ديث
ـ  الث خين ف ث هلل تج حال. وحّن  ي ف حنناّوـ اخين نّع  ثٌر يظيـ  ع ت ايؽ اينف احناتنجع انن  ث حيشؼ يف ين  ر ىذا احناوّْ

  . ع ت ايؽ ذحؾ نف خمؿ احنظر  ع اي  ديث احنثوير احواردة  ع ذحؾ
 

 :حسم٘ اإلخالل بأمً اجلاز ّأثس ذلك يف إمياٌ العبد: املطلب األّل
ال ثؿ ا قت طت اي  ديث احنثوير ا تا نر اح نوؾال ونن  اايتداق ي نرال وينال احا ر خ  رال ث خين ف ث هلل رث       

احن وص  ري ر  ع يّد نن  ايذى يف احا ر يمنر ينال ين ؿ اخين فال و  ي نً    توال  نف ذحؾ ن  رويال يف  ثع 
؛ ال وا ق  ع  ديث  ثع شريح (ٖٕ)؛  م يؤذي ا ره...(ا ؿ  )نف ي ف يؤنف ث هلل واحيـو اآلخر   يف احنثع ىريرة 

  ا ؿا ؿ  )واهلل ا يؤنفال واهلل ا يؤنفال واهلل ا يؤنف(. ايؿ  ونف ي  ر وؿ اهلل؟  ثنمظ  ثنغ  ع احزار وىو   ف احنثع 
  َا َؿ َرُ وُؿ احنَِّو   َا ؿَ   جف َ َنٍس ال ثنمع دخوؿ احانرال . وا ق احزار  ع  ديث ث حث(ٕٗ))احذي ا يأنف ا ره ثوائاو(

ـَ اْحُنْ ِنُنوَف ِنْف ِحَ  ِنِو َوَيِدِهال َواْحُنَي ِاُر َنْف ىَ  ـُ َنْف َ ِن  َاَر اح ُّوَقال َواحَِّذي َنْمِ ع ِثَيِدِه َا َيْدُخؿُ )اْحُنْؤِنُف َنْف َ ِنَنُو احنَّ ُسال َواْحُنْ ِن
 (.ٕ٘)( َيْثٌد اْحَانََّر َا َيْأَنُف َا ُرُه َثَواِئَاوُ 

 ا تواب نمع ين ؿ اخين ف يف احنؤنف؛ ين  ا ق  ري ً   ع  ديث اثف ال تال سف احتا ير  ع  ؽ احا ر ث خطج ـ       
 . (ٕٙ))َحْيَس اْحُنْؤِنُف احَِّذي َيْشَثُ  وا رُه َا ِئ (  َيُاوؿُ  َ ِنْجُت احنَِّثعَّ   َا ؿَ  -راع اهلل ينين -يث س 
 ؿ ىذه اي  ديث ينال  ف احيمـُ خ رج َنخرج احتيويؿ حنف ي عق سحال ا رهال  تال يخشال  فوا شّؾ  ف اي ؿ  ن       

  (.ٕٚ)  حنراد نف اي  ديث نمع ين ؿ اخين ف ا   تو ا ييوف نف احنؤننيف.
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 َا َنَثَر احرَُّاِؿ َ َذى ِايَراِنوِ ون   انؿ ن  تراـ ثو اثف  ث ف ينال نثؿ ىذه اي  ديثال  ا ؿ  "ِذْيُر اْحَخَثِر احدَّاؿّْ َيَنال َ فَّ نُ        
يَن ِف".  ِنَف اْخِ

 وحجّؿ اح ينَر  ع رثط اخ مـ ثيف اخين ف و ذى احا ر  ع يمار نطردة ىو ن  يترتب ينال  وق احاوار نف نم  د       
سحال خوؼ  -ح ي ةاحذي ىو ارورة ثشرير حدينونر ا-تؤدي سحال خراب احدي ر؛  ت يب احناتنج ت ث حتميؾال وت يؿ اينف 

 ال  و  ىنوال  و ن ِحوال  و يّني  ناتنجر!ووااطرابال  أيُّ  ي ة تنؾ احتع يراوى  احنرق وىو يخشال ايذى نف ايرانو ينال نم وانؽ 
نوا   حذحؾ احنجنال احانيؿ ال واد ا ق يمـُ احجنن ق  ع شر يـ حيذه اي  ديث نؤيدًا ينال ىذه احاينر احناتنجير       

احذي ىو اينر واوده اح ايار ، نثرزا حخطورة ن  يترتب ينال  ذى احا ر نف خطر ين ؽ ثإين ف    ثوال احذي تاننتو
ََُمُو ِفي الظُُّمَماِت َليْ   ين  ا ؿ تج حال َس ِبَخاِرٍج َأَوَمْن َكاَن َمْيتًا َفَأْحَيْيَناُه َوَجَعْمَنا َلُو ُنوًرا َيْمِشي ِبِو ِفي النَّاِس َكَمْن َم

 َأَفَمْن َكاَن ُمْؤِمًنا َكَمْن َكاَن َفاِسًقا اَل َيْسَتُوونَ   وا ؿ تج حال ال[ٕٕٔاينج ـ  ]ِلَك ُزيِرَن ِلْمَكاِفِريَن َما َكاُنوا َيْعَمُمونَ ِمْنَيا َكذَ 
 .[ٛٔاح ادة  ]

 اف  ع انجداـ اينفو نذير  ين  يأتع اننر نف يث رات احجنن ق ن تخن يف نني   ىَـّ اي ي ـ احنترتثر ينال  ذى احاير        
   احناتنجع ينال احن و اآلتع

ال و نو ا يدخؿ احانر  تال ُيج اب ويا زى ثمجنوال ثي ف  ّف احذي يؤذي ايرانو نف احج  يف احنتويديف ثدخوؿ احن ر .ٔ
  .(ٕٛ)و يو نف تجظيـ  ؽ احا ر ن   يو"ال سا  ف يجمو اهلل ينو. وىذا وييد شديد

وظير ذحؾ نف خمؿ ال وخطورة اخيغ ؿ  ع ذحؾال شديد ينال ترؾ  ذى احا رسف اي  ديث اشتننت ينال اح ّض اح  .ٕ
وا ال ونجن ه  نو ا يؤنف اخين ف احي نؿال واهلل ا يؤنف نف ا يأنف ا ره ثوائاو  ثمث نرات؛ ثاوحو ا ـِ احنثع 

  ع  ينال درا تيثنغ  ينال درا تو نف ي ف ثيذه اح مرال  ينثغع حيؿ نؤنف  ف ي ذر  ذى ا رهال ويرغب  ف ييوف 
 .(ٜٕ)ويرغب  ين  راي ه و ا  احجث د ينيو"ال وينتيع ين  ني ه اهلل ور وحو ينوال اخين ف

ا ؿ ال يف  ذى احا ر اد ي نب احنؤذي احن ت ؿَّ سين نوو ثّينت اي  ديث  ف سح  ؽ ايذى ث حايراف ث حغ احخطورة؛  .ٖ
وي ُنُح ال ي ُنُح حننا ِوِر حؾ  ع ن ينؾ  احا ُر ىن ال َا ُرُه َثَواِئَاوُ  َا َيْدُخُؿ اْحَانََّر َنْف ا َيْأَنفُ   "اوحو  احارطثع

وت رـُ َ ِذيَُّتُو ت ريًن   شدَّ نف ت ريـ  ذى احن نـ ال حنداخؿ  ع اوارؾ وُ ْرنتؾ؛ سْذ يؿُّ وا د ننين  ياُب احو  ُق ث او
جوراتوال  ريً   ينال سنزاِؿ احثواِئِؽ ثو  ي ف ذحؾ ننو ُنِارِّا ثا رهال ي شًم  ح -ن  ىذا احتأييد احشديد-نطنًا .  َنْف ي ف 

نَّ  ينال ا تي نٍر ثن  يظَّـ اهلُل  دحيًم  سنَّ  ينال    ِد ايتا ٍد ونم ؽال  ييوُف ي  ًراال وا شؾ  ع  نو ا يدُخُؿ احانر. وا 
تيَب يثيرٍةال ُيَخ ُؼ ينيو نف اخ رار تج حال ِنْف  رنِر احا رال وِنْف تأييِد ييِد احاوارال  ييوُف    ًا  ِ ْ ًا  يظيًن ال ونر 

ـَ نف ذحؾ ون ت غيَر  ْف َ ِن ْنِؼ ايوؿال وا  ـَ ينيو ث حيمر؛  إفَّ احنج  َع ثريُد احُيْمرال  ييوُف نف اح ّْ ينيي   ف ُيْخَت
يذحؾال  و ا يدُخُؿ  ت ئبال  أنُرُه سحال اهلل تج حالال  إْف َي َاَثُو ثدخوؿ احن رال حـ يدُخِؿ احَانََّر  يف يدخُنَي  َنْف حـ ييفْ 

   يو احنثع احانََّر احنجدََّة حنف ا ـ ث اوؽ ا ره. وينال ىذا احا نوف  ينثغع  ف ي َنَؿ يؿُّ ن   ع ىذا احث بال نن  ا َؿ 
  نن  حيس ثشرٍؾ"ال سفَّ   ينو ا يدُخُؿ احاّنر(ٖٓ).  

 وا ريب  ّف  ي اا تن حيف ي ف  يو احخ راف احجظيـ.       
جنن ق  ع احتنمير نف  ذى احا ر ن نيً  ثنيغً  ذا تأثير يثير ينال احنخ طبال  يث ذير  ف  ذى احا ر  نؾ ثجض اح .ٗ

ثؿ  الثؿ ي نوا يريوف  اوؽ احاوار ويتم خروف  ع ذحؾ الو ثتي  نمو يـ النف ايخمؽ احتع ترّ َ  يني   ىؿ احا ىنير
 ييؼ ياثنو نف ُ ْشِرَب ال ند  ىؿ احا ىنير إذا ي ف اينر يذحؾ ي الي نت تنشب  روب وخ ون ت نف  اؿ احاوار
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وتمتخر ال وت   ظ ينيوال وىو  يا  نن  ي نت احا ىنير تري هال انُثو اخ مـ؟ و مظ احا ر نف ين ؿ اخين ف
ويؼ ايذى ينو  شد و ثنغ  ع  الينال اختمؼ  نوايوال و ن  يؼ ايذى ينو الوتذنو...ال وتجيب ت رؾ ذحؾال ث مظو

 .(ٖٔ) ايار اخين ف...
ُو ِث حنَِّو َواْحَيْوـِ اآْلِخِر؛ ِسَش َرًة ِسَحال اْحَنْثَدِ    رثطت اي  ديث يؼ ايذى ث خين ف ث حيـو اآلخر ا ؿ اثف  ار .٘ "َوَخ َّ

 . (ٕٖ)َنْذُيوَراِت"َو َنَف ِثَأنَُّو َ ُيَا ِزيِو ِثَجَنِنِو؛ َ ْنَيْمَجِؿ اْحِخَ  َؿ احْ ال َ ْي َنْف  َنَف ِث حنَِّو احَِّذي َخَنَاوُ ال َواْحَنَج دِ 
 و ثتن نو ال  ف ي تييف ث ايار سين نوال و درؾ نج نيي ال ثجد  ف واؼ ينال ىذه اي  ديث ث ؽ احنؤنف  يؿ ي تايـ

ـّ ي تييف ثأنف ناتنجوال  ي ّر ينال  ذى ايرانوال وين حو  ويمرط  يو!ال ونف َث
 

 :جست صالٗ املسٛ ّصٔامُّإٌ ك الللعكاب اإلهلٕ سببًاعّد اإلخالل بأمً اجلاز : املطلب الجاىٕ
ال واحذي  ثت  يو اي  ديث احنثوير ينال  مظ اينف احنانجع ثيف احايراف         و ن  احجن ر احث نع نف ين  ر ىذا احناـو

ف يثرت  مة احنرق و ي نو.ال حدخوؿ احن ر  ثث ً نف خمؿ احج نؿ اخين نع؛  يو احت ريح ثيوف اخخمؿ ث نـ احا ر   وا 
يىنير ىذ احجن ر ناوؿ  ُيَنثُّْس احشيط ف ينال ثجض احن س  يوىنيـ  ف تأدير  ؽ احخ حؽ ييمؿ ح   ثو   ً تواي و        

ف  ّرط  ع  اوؽ احنخنوؽال  يظف  ف ااحتزاـ ث ح مة واح ي ـ و  ئر احجث دات ييميو  الدخوؿ احانر ال حدخوؿ احانر تال وا 
وييونو  ع ييونيـال واد ا قت اي  ديث احنثوير نثينر خطورة احّتنثُّس ويننجو نف يذاب احن رال  ي وغ حيـال اخارار ث آلخريف 

ْف َيْثَرِة َ َمِتَي ال ثنثؿ ىذه اح  حر نف اانم  ـ اح نويع؛  َجْف  ثال ُىَرْيَرَةال َا َؿ  َا َؿ َرُاٌؿ  َي  َرُ وَؿ اهلِلال ِسفَّ ُ َمَنَر ُيْذَيُر نِ 
نَِّر َي  ُتْؤِذي ِايَراَنَي  ِثِنَ  ِنَي ال َا َؿ  "ِىَع ِ ع احنَّ ِر"ال َا َؿ  َي  َرُ وَؿ اهلِلال َ ِإفَّ ُ َمَنَر ُيْذَيُر ِنْف اِ َوِ َي ِنَي ال َوَ َدَاِتَي ال َغْيَر َ نَّ 

نََّي  َتَ دَُّؽ ِث ْيَْثَواِر ِنَف اْيَِاِطال وََا ُتْؤِذي ِايَراَنَي  ِثنِ   . (ٖٖ)َ  ِنَي ال َا َؿ  "ِىَع ِ ع اْحَانَِّر"ِ َي ِنَي ال َوَ َدَاِتَي ال َوَ َمِتَي ال َواِ 
ُنَ رَّـِ ِ ع احشَّْرِعال َوِ ع ا ؿ احشيي ينع احا ري  ")َا َؿ  ِىَع ِ ع احنَّ ِر(. َ ْي  ِاْرِتَي ِب احنَّْمِؿ اْحُنَث ِح َتْرُيُو َواْيِتَ  ِب اْيََذى احْ        

ْيِف اْحُنِنيِؼال َوِنْف َىَذا اْحَاِثيِؿ َيَنُؿ احظََّنَنِر ِنْف َاْن ِ  َنِظيِرِه َيِثيٌر ِنَف احنَّ ِس َواِاُجوَف َ تَّال  ِيْنَد ُدُخوِؿ اْحَثْيِت احشَِّريِؼال َواْ ِتَمـِ احرُّ
... )َا َؿ  ِىَع ِ ع اْحَانَِّر(؛  ْطَج ـِ احطََّج ـِ فَّ َنَداَر َ ْنِر احدّْيِف َيَنال اْيِتَ  ِب ِيَ َن ِؿ اْحَ َراـِ َوَ ْرِ ِو ِ ع ِثَن ِق اْحَنَ  ِاِد َواْحَنَداِرِسال َواِ 

  .(ٖٗ)اْحَمَراِئِض َواْاِتَن ِب اْحَنَج ِ عال ِسْذ َا َ  ِئَدَة ِ ع َتْ ِ يِؿ اْحُمُاوِؿ َوَتْاِييِ  اْيُُ وِؿ"
وي ـو  يؤذي  انن   وىذا نثد  يظيـ رّ خو اخ مـ يااع ثأف احجث دات ا تغنع يف احنج نمت  م ي وغ حنف ي نع       

ـَ َحُو وََا   ؟ َا ُحوا«َ َتْدُروَف َنِف اْحُنْمِنُس »  نواي ً  نرثي ً   ا ؿ احنثع ال احن ننيف ثأ ج حو احُنْمِنُس ِ يَن  َي  َرُ وَؿ احنَِّو َنْف َا ِدْرَى
ـَ َىَذا َوَاَذَؼ ال ِر ِثَ َمِتِو َوِ َي ِنِو َوَزَي ِتوِ احُنْمِنُس ِنْف ُ نَِّتع َنْف َيْأِتع َيْوـَ احِاَي نَ »  َا َؿ َرُ وُؿ احنَِّو ال َنَت عَ  َوَيْأِتع َاْد َشَت
ـَ َىَذاال َوَ َيَؿ َن َؿ َىَذاال َىَذا َ ِإْف َ ِنَيْت َ َ َن ُتُو َاْثَؿ ال َوَىَذا ِنْف َ َ َن ِتوِ ال َوَاَرَب َىَذا َ َيْاُجُد َ َيْاَتصُّ َىَذا ِنْف َ َ َن ِتوِ ال َوَ َمَؾ َد
َـّ ُطِرَح ِ ع احنَّ رِ َ ْف يُ  ـْ َ ُطِرَح َيَنْيِو ُث  .(ٖ٘)«ْاَتّص َن  َيَنْيِو ِنَف احَخَط َي  ُ ِخَذ ِنْف َخَط َي ُى

 

  ٕ ٓفصل فَٔا ْٓو الكٔام٘ـجعل اخلصْم٘ بني اجلرياٌ مً أّل اخلصْمات الت: املطلب الجالح
ث خين فال  ف خ ت يمار احاوار ثيوني  نف  وؿ  ونف ين  ر احناـو اخين نع  ع رثط  نف احايراف احناتنجع       

ثي ال  احجما ت احتع يم ؿ ثيني  يـو احاي نر. وا يخمال  ف  وحير اينور داحر ينال ايىنير احث حغرال واحني نر احنتادنر حن  يو ؼ
اني  ارورة احن   ظر   إذا وادن  اي  ديث احنثوير  ري ر  ع  ف نف  وؿ ن  يااال ثو يـو احاي نر خ ونر ا ريفال ظير حن 

ُؿ َخْ َنْيِف َيْوـَ اْحِاَي َنرِ  اخ  قة.  َجْف ُيْاَثَر ْثِف َي ِنٍرال َا َؿ  َا َؿ َرُ وُؿ اهللِ يؿ احثجد يف  ينال   ف احاوارال واحثجد    )َ وَّ
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 .(ٖٙ)َا َراِف(
وحـ يِؼ حو ث اوال ونا ود اح ديث ا ؿ احنن وي  ") وؿ خ نيف يـو احاي نر ا راف( حـ ي  ف   دىن  اوار    ثوال        

ْف ا رال و نو تج حال ييتـ ثشأنوال وينتاـ حنا ر احنظنـو نف احظ حـال ويم ؿ احاا ق ثينين .  اح ث ينال يؼ ايذى يف احا ر وا 
ا  نف شج ئر اخين ف احيؼ يف  ذى احايرافال ويدـ نن زيتيـ ونج راتيـ  ين  ي در ننيـ وينيـ نف ايارار و وق  وا 

ال ون  يجمو اهلل  يثرال احذنينرواحاوارال وياب  ف تجنـ  ف ذحؾ حيس سا ثت نيط اهلل سي ىـ ينيؾال حن  ت تواثو   ج حؾ احجشرة 
 . (ٖٚ)  ح ذر نف احنن زير اح ذر"

وا يشيؿ ينال ىذه ايوحير ن  ورد  ع ن وص نف  وحير؛  ت نؿ يؿُّ  وحير ينال ث ب نف  ثواب احجنؿ واد  ش ر        
ُؿ َن  ُيَ  َ ُب ِثِو اْحَجْثُد ِ َمُتوُ »َوَرَد   "َا َؿ اح ُُّيوِطعُّ    نو ا تن  ع ثيف اي  ديث ا ؿ   يف اح يوطعاحا ري نامً  ال (ٖٛ)«َ وَّ

ُؿ َن  َثْيَف احنَّ ِس احدَّـُ »  َوَوَردَ  َؿ َن  ُيَ  َ ُب اْحَجْثُد ِ يَن  ... َوَا َتَن ِ ع؛ ال(ٜٖ)«َ وَّ َمُة؛  َوَ  ِ ُنُو َ فَّ َ وَّ َثْيَنُو َوَثْيَف َرثِّْو ُىَو اح َّ
ُؿ َن  ُيْاَاال ِنْف ُ ُاوِؽ اْحِجَث ِد َاْتُؿ احنَّْمِس؛ َ ِإنَُّو َ ْيَثُر اْحَخِطيَئ ِت َوَ نَّ  َىَذا اْحَ ِديُث  َ ال ِحَمْاِنَي  َيَنال َ  ِئِر اْحِجَث َداتِ  ُنَايٌَّد َوَ وَّ
ْطَمُؽ اْحَخْ َنْيِف َيَنال ِث ْخِتَ  ـِ َخْ َنْيِف َوَاَ  احذَّ  ْف ُ ِرَض َ فَّ احتَّْاِ يَر ِنْف َ َ ِدِىَن  َواِ  ْنُب ِنْف ُيؿٍّ ِنْنُيَن  َنْوُع َتْاِ يٍر َواِ 

َُْمَيا  احتَّْغِنيِب َ ِو اْحُنَش َيَنِر َيَاْوِحِو َتَج َحال ُؿ ِسَا ِ عَّ  [ٓٗ]احشورى  َوَجَزاُء َسيِرَئٍة َسيِرَئٌة ِم  .(ٓٗ)"َ  ْيَوَّ
 َا َؿ  َحَاْد َ تال َيَنْيَن  َزَن فٌ  -راع اهلل ينين -وا ق  ع اي  ديث احنثوير  ورة نف ىذه احنخ  نر  ين  رواه اثف ينر        

َـّ اآْلَف احدّْيَن ُر َواحدّْْرىَ  ال ُث ال اْحُنْ ِنـِ ـُ َ َ بُّ ِسَحال َ َ ِدَن  ِنْف َ ِخيِو َ ْو َا َؿ ِ يٌف َوَن  َ َ ٌد َ َ ؽُّ ِثِديَن ِرِه َوِدْرَىِنِو ِنْف َ ِخيِو اْحُنْ ِنـِ
ـْ ِنف ا ٍر ُنتجنؽ ِثَا ِرِه َيْوـَ اْحِاَي َنِر َيُاوُؿ َي  َربّْ َىَذا َ ْغَنَؽ ث ثُو ُدونع َ َنن  َنْجُروَ ُو(  َيُاوؿُ  َ ِنْجُت احنَِّثعَّ  )َي

(ٗٔ) . 
رثو. )ي  رب  سحالجنؽ احغريـ ثغرينو واحخ ـ ثخ نو. )ياوؿ( ش ييً  ")نتجنؽ ثا ره يـو احاي نر( ت  ا ؿ اح نج نع       

حئم  ن ؿ ننو خيرًا. ) نن  نجرو و(  ي  و ن مو اهلل ننو سذ ىو ن ؿ احترىيب و ذؼ حنجنـ ثوال  يو تأييد  ؛ىذا  غنؽ ث ثو دونع(
 (.ٕٗ)نو سحيو"يظيـ حري ير  ؽ احا ر واح ث ينال نوا  تو وتغنيؽ احث ب ين ير يف يدـ خروج خير ن

ذا ن  غمنوا يني   و  ىننوى    د احناتنَ    إذا ن         ت ّاَؽ احنؤننوف ثنج نع ىذه اي  ديث   د اينف وظير اا تارارال وا 
ف ا رال وذحؾ  احم  ُد واحخرابال ا ؿ احنن وي نجاثً  ينال ىذا اح ديث  " يو تأييد يظيـ حري ير  ؽ احا ر واح ث ينال نؤا  تو وا 

 .(ٖٗ)ئتمؼ واات  ؿ  إف  ى ف يؿ   د ا ره انجيس اح  ؿ" ثب حم
 

 :زفُع مكاى٘ احملسً إىل جازِ أّ الصابس علٙ أذاِ: املطلب السابع
 نف وااجّير اخ مـ وتي ننو  ع سر  ئو اوايد اينف احناتنجع ثيف احايراف نراي تو حنتم وت  ع احطث ئ  احثشريرال وظروؼ       

ذحؾ  نن  ناد احننيج احذي ياّدنو اخ مـ  ع ن وص احيت ب واح نر حن م ظ ينال اينف احناتنجع  احن س و  واحيـ ون داؽ
ويدّْ ذحؾ  نوي  ثيف احايراف نتي نمال  يو وا ئع ويماعال سذ حـ تات ر ن وص اح نر احنثوير ينال احت ذير نف  ذى احا رال 

 رال ا ينًر نف نظ ىر احخيرير يند اهلل اخ   ف سحال احا رال خ ِطئً     بال ثؿ وادن  اي  ديث ترغب  ع اخ   ف سحال احا
َ فَّ َرُ وَؿ  -َرِاَع اهلُل َيْنُيَن - خيرىـ    نيـ ن  ايرانو. واد ا ق ىذا اينر نّ ً   ين  رواه َيْثِد اهلل ْثف َيْنِرو ْثِف اْحَج ِص 

ـْ ِح َ  اهلِل  ـْ ِحَا ِرهِ َا َؿ  "َخْيُر اْيَْ َ  ِب ِيْنَد اهلِل َخْيُرُى   .(ٗٗ)" ِ ِثِوال َوَخْيُر اْحِايَراِف ِيْنَد اهلِل َخْيُرُى
ْنَن  َىَذا اْحَ ِديَث؛ ِحَنِاَؼ َيَنال اْحُنَراِد ِثوِ   -ر نو اهلل-ياوؿ احط  وي         َاْد َ َنَر ِ ع اْحِاَواِر  َ َوَاْدَن  َرُ وَؿ اهلِل ال "َ َتَأنَّ

ـَ ِننَّ  ِ ع َ ْثَواِثَن  َىِذهِ ِثَن  َ َنَر ِثِوال َوَ ْوَاَب نِ    احَِّتع َرَوْيَن َى  ِ عْف ُ ُاوِؽ َثْجِض َ ْىِنِو َيَنال َثْجٍض َن  َ ْوَاَثُو ِننَّ  َاْد َذَيْرَن ُه ِ يَن  تََادَّ
ـْ ُنَتَن ًّْي  ِثَن  َ َنَرُه اهلُل   َيَنال َن  ُىَو َيَنْيوِ  ِثِو ِ ع َا ِرِه َنْ ُنوًدا ِيْنَد اهلِل  اْحِايَراِفال َوَحنَّ  َي َف َذِحَؾ َيَذِحَؾ َي َف َنْف َي َف ِنْنُي
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َذا َي َف َيَذِحَؾ َي َف َخْيُر اْحِاْنِس احَِّذي ُىَو ِنْنُو َ ْيِنع ِنَف اْحِايَراِف ِيْنَد اهلِل  .ِنْف َذِحؾَ    (.٘ٗ)"  َواِ 
 ثرال واحترغيب  يو؛ واحويد ينيو ثأْنَمِس نواؿ و ثنف  ع يمج  ذى احا ر اح ث ينال اح اخ منعونف  ور احننيج        

نف ا تنرار يط ق وىو ت ايؽ ن ثر اهلل حنجثدال ون  ذاؾ سا تانثً  حن  يترتب ينال د   ايذى ث حيدال  و يف طريؽ احتا اعال 
ا ا ق اخ مـ نخ طثً  .  ثدًا نف ىذةاحش ن ق واحثغا ق احنتيف تاجمف احا ر يترثص ثا ره يّؿ  يفال وينتظر ننو يؿَّ ىمو 

 خرى. واد سرا ًق هلل نف ايرال وتطييرا حنناتن  نف  دراف اح اد نف اير  الويظـ احغيظ الاحنموس اح  نير ث ثي  ينال اح ثر
ال َ ِديٌث؛  َ ا ق  يِر َا َؿ  َثَنَغِنع َيْف َ ِثع َذرٍّ ُيْنُت ُ ِ بُّ َ ْف َ ْحَا ُهال ىذا احتوايو نتاّننً   ع  ديث ُنَطرِّْؼ ْثِف َيْثِد اهلِل ْثِف احشّْخّْ

َأْ َأَحَؾ َيْنُو. َا َؿ  َاْد َحِايَت َ  ْ َأْؿ. َا َؿ  َ َأْ َأُحُو َيْنُوال َ َنِايُتُو. َ ُاْنُت َحُو  َي  َ َث  َذرٍّ َثَنَغِنع َيْنَؾ َ ِديٌثال َ ُيْنُت ُ ِ بُّ َ ْف َ ْحَا َؾ  َ 
ـُ اهلُل  ُت َرُ وَؿ اهلِل َ ُاْنُت  َثَنَغِنع َ نََّؾ َتُاوُؿ  َ ِنجْ  ـُ اهلُل َيُاوُؿ  "َثَمَثٌر ُيِ ثُُّي ال َ َن  ِسَخ ُحِنع ال َوَثَمَثٌر ُيْثِغُاُي ـْ " َا َؿ  َنَج

ـُ اهلُل  َ ْيِذُب َيَنال َخِنيِنع  ُنَا ِىًدا  َ ِثيِؿ اهلِل ؟ َا َؿ  "َرُاٌؿ َغَزا ِ ع َثَمثً  َيُاوُحَي . ُاْنُت  َنِف احثََّمَثُر احَِّذيَف ُيِ ثُُّي
ـْ َتِاُدوَنُو ِ ع ِيتَ ِب اهلِل  سِّا ُنْ َتِ ًث ال َ َا َتَؿ َ تَّال ُاِتَؿال َوَ ْنُت ََ َوَرُاٌؿ ال [ٗ]اح ؼ  ِإنَّ اهلَل ُيِحبُّ الَِّذيَن ُيَقاِتُموَن ِفي َسِبيِمِو 

  .(ٙٗ).."ال .تَّال َيْيِمَيُو اهلُل ِسيَّ ُه ِثَنْوٍت َ ْو َ َي ةٍ َحُو َا ٌر ُيْؤِذيِو َ َيْ ِثُر َيَنال َ َذاُه َوَيْ َتِ ُثُو  َ 
ْثِر َيَنال اْحَا ِر اح ُّوِقال -ر نو اهلل-ويم ر احط  وي         ْنَن  َن  ِ ع َىَذا اْحَ ِديِث ِنَف اح َّ  ىذا احنجنال احانيؿال  ياوؿ  "َ تََأنَّ

َف اُنُو ِسيَّ ُهال َ ِإَذا َنَنَجُو ِنْف َذِحَؾ َوَخَنَطُو ِثَأَذاُه ِسيَّ ُه َوَ َثَر َيَنال َذِحَؾ اْحُنْؤِذي َواْ َتَ َثُو َي َ َوَاْدَن  ِنْف َ ؽّْ اْحَا ِر َيَنال اْحَا ِر ِسْيرَ 
َواحتََّن ُِّؾ ِثَن  َ َنَرُه اهلُل ِثِو ِثَاْوِحِو  ؛ ِيَنَُّو ِنْف َ ْىِؿ احطَّ َيرِ ِ ع ُ ْيـِ َنْف َغَنَب َيَنال َ ؽٍّ َحُو َ  ْ َتَ َثُوال َوَنْف َي َف َيَذِحَؾ َ َ ثَُّو اهلُل 

 َِمَواٌت م ََ نَّا ِإَلْيِو رَاِجُعوَن ُأوَلِئَك َعَمْيِيْم  يَبٌة َقاُلوا ِإنَّا ِلمَِّو َواِ  َِ اَبْتُيْم ُم ََ  ْن َربِرِيْم َوَرْحَمٌة َوُأوَلِئَك ُىُم اْلُمْيَتُدونَ الَِّذيَن ِإَذا َأ
 . (ٚٗ) َنْ َأُحُو احتَّْوِ يَؽ"ال َواهللَ [ٚ٘ٔ]احثارة  
يف احجنؼ  اً  أن  سذا ث حغ ا ر اح وق ثأذاهال وحـ ي تط  ا ره اح ثر؛  ناد احشرع اح نيؼ يرشدن  سحال يمج نجنوي؛ ثجيد       
 ق راؿ ا ؿ  ا يتنثؿ ثإيمف احتظنـ  ن ـ احن س نف ث ب احتشيير ث حا ر احنؤذيال ا ق ذحؾ  ين  رواه  ثو ىريرة  الواحم ش

 طرح نت يو  ع  اليشيو ا ره  ا ؿ  "اذىب    ثر"  أت ه نرتيف  و ثمث   ا ؿ  "اذىب   طرح نت يؾ  ع احطريؽ" سحال احنثع 
ارا     ا ؿ حوال ا ره ا قه سحيو  ال اجؿ احن س ينجنونو  جؿ اهلل ثو و جؿ و جؿ ال يخثرىـ خثره الاحطريؽ  اجؿ احن س ي أحونو
  .(ٛٗ)ا ترى ننع شيئ  تيرىو" 

 

 :َعدُّ ظَْز أذٚ اجلاز مً عالمات اقرتاب الساع٘: املطلب اخلامس
اخين نع  ع اح م ظ ينال اينف احناتنجع اجؿ سح  ؽ ايذى ث حا ر نف يمن ت يـو احاي نرال وا ق  احناّوـونف  ور        

َش َا َؿ  "ِسفَّ اهلَل ُيْثِغُض اْحُمْ َش  َرُ وَؿ اهلِل ىذا  ري    ين  رواه َيْثُد اهلِل ْثُف َيْنِرو ْثِف اْحَج ِص  َ نَُّو َ ِنَ   َواحَِّذي ال َواحتََّم ُّ
ٍد ِثَيِدهِ ػػػػػَنمْ  َف اْيَِنيفُ ال ُس ُنَ نَّ ُش ال َوُيْؤَتَنَف اْحَخ ِئفُ ال َا َتُاوـُ اح َّ َيُر َ تَّال ُيَخوَّ ال  ـِ ػػػػػَوَاِطيَجُر اْيَْر َ ال َ تَّال َيْظَيَر اْحُمْ ُش َواحتََّم ُّ

 . (ٜٗ)..".َوُ وُق اْحِاَوارِ 
 

 املبحح الجاىٕ
 

ّْو األخالقٕ ّالسلْكٕ  املك

 

ف اينف         حنجما ت اااتن يير ثيف   راد احناتن  ي نر وثيف احايراف خ  ر نف ايىنير ن  ا يخمال ينال ذي حّبال وا 
 يما ت ااتن يير   ي رال نثنير ينال   س احناتنجع يتواؼ واودا ويدن  ينال واود ىذه احجما ت ويدني ال  إذا وادت



 حمند عْدٗ احلْزٖ ّحمند زضا احلْزٖـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٘ٙ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   و8201/ٍ 1431، (1)، ع (14)٘، مج اإلسالمٔاجملل٘ األزدىٔ٘ يف الدزاسات 

ذا انجدنت ىذه احجما ت اختؿ اينال و  دت احن ثر وايحمرال واد اينف واين فال ر و نويير  ننّيرػػػػػػ خماي وانتشر ال فػػػػػوا 
 احشّر واحم  د.

يجنؿ ينال ر ـ احن  ور اي   ير نتي نم  ع تشريج توال وااجي   ع   ي نو وادن ه دائن   اخ منعوحن  ي ف احننيج        
واح نويع  ع حثن ق يما ت ااتن يير اوير نتينرال يأنف  يي  احنرق ينال نم و ويراو ون حو؛ ونف نج حـ احناـو ايخماع 

   ثن ق احجمار ثيف احايراف اآلتع
 

  حفظ عسض اجلاز: املطلب األّل
 ييؼ اال واد ثنغ اينر  ع الو مظو  يثر ن  يؤراو اليننيي  ادس اينر  -خ  ر احجرثع- اخن  فيجد احجرض يند        

ف احن ظر احيـو حيدرؾ انيً   ف  يثر ن  يخؿ ثأنف احناتنج ت (ٓ٘)خشير  ف يدنس يراو ؛ثنتو  ّيرااحا ىنير  ف يد ف   دىـ   ال وا 
 ىع اا ي  ترا  سحال  نر نرتثط ث حِجرض.ال و ع احارى وغيرى ال و ع اي ي قال  ع احا نج ت

 إذا  درين  ذحؾال ندرؾ نجو ين ير اي  ديث احنثوير ثيذه احن أحرال  اجنت اايتداق ينال يرض احا ر نف  يظـ        
ـُ ينيو سا احشرؾ واتؿ احنمس    بال وا ق ىذا نّ ً   ع  ديث يثداهلل ثف ن جود ا ؿ   أحت  احذنوب يند اهللال ا ُيَادَّ

ثـ   سف ذحؾ حجظيـ. ا ؿ  انت    " ف تاجؿ هلل ندا وىو خناؾ" ا ؿ  انت حو يُّ احذنب  يظـ يند اهلل؟ ا ؿ ر وؿ اهلل 
 .(ٔ٘)ا رؾ"ثـ  ّي؟ ا ؿ  "ثـ  ف تزانع  نينر    ّي؟ ا ؿ  "ثـ  ف تاتؿ وحدؾ نخ  ر  ف يطجـ نجؾ". ا ؿ  انت

خ مـ ثاوحو  "َ َننَّ  َي َف ىػ( ينر احترتيب ثيف احشرؾ واحنمس واحجرضال وني نر احجرض  ع أٚ٘ )ت ويثيف اثف احاوزي       
َثيف و ؼ ِيَنَُّو ن ٌو حننوادال َوحـ ييؼ َيونو اتمال َ تَّال ان   ؛ِيَنَُّو ا د حنتو يدال ثَـّ ثن ه ِث ْحَاْتؿِ  ؛احّشرؾ  يظـ احذُُّنوب َثَدَ  ِثوِ 

َن ال اْحَاْتؿ َ نَذِحؾ خّ و ِث حذير نف َثيف َ ْنَواعال اْحواَدة وظنـ نف َا يجاؿ َوينر اْحُثْخؿ ِيَنَُّو َ َثب اختمط اْحمرش  ؛ثَـّ ثنث ِث حزّْ
َن  ثَي  َيتََم َاـ ثيتؾ ُ ْرَنر اْحَا رال َواد َي َف اْحَجَرب يتشددوف ِ ع  مظ ذنَّر  ؛واين  بال َوخص َ ِنيَنر اْحَا ر ال اْحَا رِيَف َذْنب احزّْ
 .(ٕ٘)ويتن د وف ِثِ ْمظ اْنَرَ ة اْحَا ر"

ىػ( يمـ اثف احاوزيال ويثيف ن  ين او ىذا احمجؿ احدنعق ث   ثو ٓٙٙيد  نط ف احجنن ق احجز اثف يثد اح مـ )تويؤ        
َي ِه َواْشِتَث ِه َوَاَجَؿ احزَّْن  ِثَ ِنيَنِر َا ِرِه ِتْنَو َاْتِؿ اْيَْوَاِد؛ ِحَن  ِ ع َذِحَؾ ِنْف َنَم ِ ِد احزَّْن  َي ْخِتَمِؼ اْحنِ نف ارر ثن  حح اين ـال  ياوؿ  "

اْحُمُ وِؽ ِةال َواِاْنِتاَ ِؿ ِنْف َ يِّْز اْحَجَداَحِر سَحال َ يِّْز اْيَْنَ  ِب َوُ ُ وِؿ اْحَج ِرال َوَ ِذيَِّر اْحَا ِرال َواحتََّجرُِّض َحَ دّْ احدُّْنَي  َ ْو ِحِجَا ِب اآْلِخرَ 
 .(ٖ٘)َواِاْنِجَزاِؿ َيْف َاِنيِ  اْحِوَاَي ِت"ال َواْحِجْ َي فِ 

ْف ي ف نف احيث ئِر واحموا ش- احزن وا ؿ احارطثع  "و         حينَّو ث نينر احا ِر    ُش و اثح؛ حن  يناُـّ سحيو نف خي نِر  -وا 
ث وف حا رال وَىْتِؾ ن  يظَّـ اهلل تج حال ور وُحُو ِنْف  رنتوال وِشدَِّة اثح ذحؾ شرًي  وي دة؛  ناد ي نِت احا ىنيُر يتندَّ وف ا

وف دونيـ ايث  ْر"ال  ريـِ احا ْر   .(ٗ٘)وَيُغاُّ
ع  ي تزنال ثي  ثرا ى ال "تزانع"ال  ياوؿ  "َوَنْجَنال ُتَزانِ  ىػ( سحال نجنال حطيؼ تاننو اوحو ٙٚٙ )ت ويننح احنووي       

ْ َ  َدَى  َيَنال َزْوِاَي ال َواْ ِتَن َحَر َاْنِثَي  ِسَحال احزَّاِنعال َوَذِحَؾ َ ْ َ ُشال َوُىَو َنَ  اْنَرَ ِة اْحَا رِ  وذحؾ يتانف احزن َوَ ْيَظـُ ال ُاْثً  َ َشدُّ  ال َواِ 
ْ َ  ِف ِسَحْيِوال  إذُاْرًن ؛ ِيَفَّ اْحَا َر َيَتَواَُّ  ِنْف َا ِرِه احذَّبَّ َينْ  ا ُو َوَيْف َ ِريِنِوال َوَيْأَنُف َثَواِئَاُوال َوَيْطَنِئفُّ ِسَحْيِوال َوَاْد ُ ِنَر ِثِإْيَراِنِو َواْخِ

ْ َ  ِدَى  َيَنْيِوال َنَ  َتَنيُِّنِو ِنْنَي  َيَنال َوْاٍو َا َيَتَنيَُّف َغْيُرُه ِنْنوُ   ا ثؿ ىذا ينو ث حزن  .(٘٘)اْحُاْثِح"؛ َي َف ِ ع َغ َيٍر ِنَف ِث ْنَرَ ِتِوال َواِ 
 

 :التٔسري علٙ اجلاز: املطلب الجاىٕ
 ت   ظ ينال ا تنرارير اح نـ اااتن يع ثيف احايرافال حذا ا قت احن وص ينال احا ر نف  ىـ احجوانؿ احتعيجدُّ احتي ير        



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مكْمات احملافظ٘ علٙ األمً االجتناعٕ بني اجلرياٌ

ٍ /2018و  ٙٙ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجملل٘ األزدىٔ٘ يف الدزاسات اإلسالمٔ٘، مج )14(، ع )1(، 1431 

"ا ينن  ا ر ا ره  ف   ا ؿ    ف ر وؿ اهلل يرة احشريير نؤيدة حيذا احنجنالال ويتاح ىذا اينر انّيً   ع  ديث  ثع ىر 
 .(ٙ٘)واهلل يرنيف ثي  ثيف  يت  يـ الثـ ياوؿ  ثو ىريرة ن  حع  رايـ يني  نجرايف .يغرز خشثر  ع اداره"

ذا تا وزن  نميـو ىذا اح ديث  ىو حنندب  ـ حنواوبال  إف احنؤيد  نو داؿ ينال  ىنير احتي ير ينال احا ر  ين  ي         اؽ وا 
ي ف ىذا خ  ر سذا  الن ن ر حوال وانتث ؿ اينر احنثوي احوارد  ع ىذا اح ديث نف شأنو  ف يزيد ايحمر واحن نر ثيف احايراف
ـْ َا ُرُه َ ْف َيْغِرَز َخَشَثًر ِ ع ِاَدارِ   .(ٚ٘)ْجُو"ِه َ َم َيْننَ اينر ن ثواً  ث ا تئذاف ين   ع رواير اثف ن او ثنمظ" "ِسَذا اْ تَْأَذَف َ َ َدُي

ِر اْحَن ِحِؾال َوَحِينَّ ٕٓ٘ٔ)ت  ا ؿ احشوي نع         وُ ىػ(  ".. َوَحِينَُّو َا َيْخَمال َ فَّ سْطَمَؽ اْيََ  ِديِث َا ٍض ِثَجَدـِ اْيِتَث ِر َيَدـِ َتَارُّ
َرَر ِثَن  َ ْنَيفَ  َرِر َوَاَب َيَنال اْحَغ ِرِز سْ َمُ وُ  َ ِإْف َحـْ ال َيِاُب َيَنال َنْف ُيِريُد اْحَغْرَز َ ْف َيَتَواَّال احاَّ َوَذِحَؾ َيَن  ال ُيْنِيْف ساَّ ِث حاَّ

 .(ٛ٘)َوَ نَّ  اْيِتَث ُر َ  َاِر اْحَغ ِرِز سَحال اْحَغْرِز َ َأْنٌر َا ُثدَّ ِنْنُو" الَيَاُ  ِيْنَد َ ْتِح اْحِاَداِر ِحَغْرِز اْحُاُذوعِ 
 ع احادار؛ ثؿ ىو نتجد "ِسَحال يؿ َن  يْ تَ ج اْحَا ر ِسَحال اِاْنِتَم ع ِثِو نف َدار  واينر حيس نا ورا ينال غرز احخشثر       
 .(ٜ٘)و راو"َا ره 
 وحن  ي نت ثجض اينمس اد تغنثي  اين نيرال وي يطر ينيي   ّظ احنمس؛  تجرض يف  نر اهلل اؿ ويز و نر ر وحو       
 هلل يرنيف ثي  ثيف  يت  يـ".واال "ن  حع  رايـ يني  نجرايف  ا ؿ  ثو ىريرةال 

ـْ ِثَي . .. ىػ(  "َيْنَي  َ ْي َيْف َىِذِه اح ُّنَِّر َ ْو َيْف َىِذِه اْحَنَا َحرِ  ٕ٘ٛ )ت ا ؿ اثف  ار        ـْ وََيَُارَّْينَُّي  َيُِشيَجفَّ َىِذِه اْحَنَا َحَر ِ يُي
 .(ٓٙ)ْ َتْيِاَظ ِنْف َغْمَنِتِو"ِث حشَّْعِق َثْيَف َيِتَمْيِو ِحيَ  اخن  فَيَن  ُيْاَرُب 

 يف احن نـ  خو احن نـال ؛ثذحؾ  ياوؿ  "حـ ياز ح   ب اح  ئط  ف يننجو  ىػ( ينَر  نر احنثعٓٙ٘ويثيف اثف ىثيرة )ت       
 إذا ريفال  م ينثغع  ف يتم ي   ين  ىذا ادرهال وا ين  نثنو اد يميد احادار وا يارهال وينو ياويوال واد ييوف و نر ثيف احا 

 .(ٔٙ) ث ه احا ر  ث ف يف حـؤ ودن قة"
رَّ ِثِو ِ ع َ ْرٍض ونف احتطثيا ت احجننير حيذا اح ديث  "َ فَّ احاَّ َّ َؾ ْثَف َخِنيَمَرال َ  َؽ َخِنيًا  َحُو ِنَف اْحُجَرْيِض َ َأَراَد َ ْف َينُ        

َد ْثَف َنْ َنَنَر َ َأَنَرُه َ ْف ُيَخنَّْع يِو احاَّ َّ ُؾ ُيَنَر ْثَف اْحَخطَّ ِب ِحُنَ نَِّد ْثِف َنْ َنَنَر َ َأَثال ُنَ نٌَّدال َ َينَّـَ  ِ  َ َا َؿ ال َ ِثيَنوُ ال َ َدَي  ُنَ نَّ
ُد ْثُف َنْ َنَنرَ  ـَ َتْنَنُ  َ َخ َؾ َن  َيْنَمُجُو َوُىَو َحَؾ َن ِ  ٌ   َ َا َؿ ُيَنرُ ال َا   ُنَ نَّ ُد َتْشَرُب ِثِو َ وًَّا َو ال "ِح َؾ؟ َ َا َؿ ُنَ نَّ ْثُف اِخًرا َوَا َيُارُّ

 .(ٕٙ)َواحنَِّو َحَيُنرَّفَّ ِثِو َوَحْو َيَنال َثْطِنَؾ"  َ َا َؿ ُيَنُر ال َا   َنْ َنَنرَ 
 

 :اهلدٓ٘ للجاز: املطلب الجالح
ام ق او نف احترا        ش ير احن ثرال وا    ـال يغمر  يو احن س ثجايـحنيدير اينر نجنوير يظينر؛ نف شأني  تأحيؼ احانوبال وا 
 ع احانوب ي نرال وانوب احايراف خ  رال  زاتيـال ويتا وزوف  يو يف ايخط قال وىع نف احايـ احتع غر ي  احنثع  ثجا ً 

 .(ٗٙ)َش ٍة( (ٖٙ)َي ال َوَحْو ِ ْرِ فَ   )َي  ِنَ  َق اْحُنْ ِنَن ِت ا َتْ ِاَرفَّ َا َرٌة ِحَا َرتِ  عويظير ذحؾ  ين  رواه َ ُثو ُىَرْيَرَةال َا َؿ  َا َؿ احنَّثِ 
 واد تمنّف شراح اح ديث ثجث راتيـ خثراز ىذه السحال احاينر  ع احيدير دوف ايتث ر ث حيـّ  ونن ظ ىن  ييؼ يواو احنثع        

تي  ىػ(  "احيمـ نواو حننجطير  ف ت ؿ ا ر ٗٗ٘احاينر.   ح ديث سّن   ف ييوف نوّايً  حننجطي تال ياوؿ احا اع يي ض )
نَ  ق اْيَْنمس ىػ( احنا ود ثو  ا ؿ  "َي  ٘٘ٛف احجينع )ت. وثيّ (٘ٙ)ثن   نيني ال وا يننجي  سف حـ تاد احيثير  ف ت ؿ ث حانيؿ"

 .(ٙٙ).."ال .َي    امٍت احن نن ت  َوايؿال احن نن ت
نن  ىػ(  " ع ىذا اح ديث اح ض ينال ني داة ٜٗٗو ن  يف نانوف احخط بال  ا ؿ اثف ثط ؿ )ت        احا ر و نتوال وا 

 . (ٚٙ)ينو ا   ئدة  يو" ؛ا سحال سيط ق احمر فال ثمر ف احش ة سحال احانيؿ نف احيدير  ش ر احنثع 



 حمند عْدٗ احلْزٖ ّحمند زضا احلْزٖـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٚٙ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   و8201/ٍ 1431، (1)، ع (14)٘، مج اإلسالمٔاجملل٘ األزدىٔ٘ يف الدزاسات 

ف ي ف انيًم.        ن   ف ييوف احنا ود احن  ق اآلخذات  م ينثغع ينييف ا تا ر ن  ي نيف نف ىداي  ا راتيف وا   وا 
   ح ديثونف احموائد احن تنثطر نف ىذا ا       

 .(ٛٙ)َاِنيِنَي  َوَيِثيِرَى "ال َداَّْي  َوَانَّْي ال احَ ثّّ َيَنال َاْنِب اْحَنَ  ِحِح َوَدْرِئَي  -  
 .(ٜٙ)وَياِزي ثو ازاًق يثيًرا"ال  إف اهلل تج حال ياَثؿ احانيؿَ ال ا ينثغع حنا رة  ف ت ت ع نف اح دار ثشعق انيؿٍ  -ب 
ف َانَّْت تدؿ ينال تجظيـ احنيدى ح -ج   حيو اِخش رة  ع  ديث ا  وال ويونو ننو ينال ث ؿال و نو ي ثوال ويرغب  يوال و سّف احيدير وا 

ويد جي  تن ـ ايحمر  ع احندينر ال  نذحؾ ي ف طرياً    ح ً  حد   احاغينرال «ا ت ارّف ا رة حا رتي  وحو  ر ف ش ة»
 .(ٓٚ)واح ع"

 يأنو ا ؿ حتوادد  الاحت  ثب واحتواددوىو ين ير يف  الي تنؿ  ف ييوف اح ديث نف ث ب احنيع يف احشعق ث ينر ثاده -د 
احا رة ا رتي  ثيدير وحو  ارتال  يت  وى  ع ذحؾ احغنع واحمايرال وخص احنيع ث حن  ق؛ ينيف نوارد احنودة واحثغا ق؛ 

 .(ٔٚ) ع يؿ ننين " وينيف   رع انمج اً 
ونن  ورد  ع ذحؾ ن  روي َيْف ُنَا ِىٍدال ن ننيف وغير ن ننيفال  الىذا احتوايو ن  ايرانيـ واد انتثؿ     ب احنثع        

ـْ ِحَا ِرَن  احَيُيوِديّْ  ؟ َ ِنْجُت َرُ وَؿ َ فَّ َيْثَد احنَِّو ْثَف َيْنٍرو ُذِثَ ْت َحُو َش ٌة ِ ع َ ْىِنِوال َ َننَّ  َا َق َا َؿ  َ ْىَدْيُت ـْ ِحَا ِرَن  احَيُيوِديّْ ؟ َ ْىَدْيُت
ثُوُ َن  َزاَؿ ِاثْ »َيُاوُؿ   احنَِّو   .(ٕٚ)«ِريُؿ ُيوِ يِنع ِث حَا ِر َ تَّال َظَنْنُت َ نَُّو َ ُيَورّْ

ذى ب احش ن قال واحنت  مر وحو ث حي ير؛ حن   يو نف ا تامب احنودة ي يو "اح ض ينال احتي د  ا ؿ اثف ثط ؿ        ال وا 
  دؿ ينال عإف احيدير سذا ي نت ي يرة  ي  -و يًا -رن ؽال وا طم ق احايرةال وحن   يو نف احتج وف ينال  نر احجيشر احناينر حأل

 .(ٖٚ)ونرال و  يؿ ينال احنيدى خطراح احتينيؼ"ؤ احنودةال و  اط حنن
 

  إكساو اجلاز ّاإلحساٌ إلُٔ: املطلب السابع
ي ت ج سر  ق احجما ت ثيف   راد احناتن  وتاوير ايوا ر ثينيـ سحال  وٍر نتنوير و ثٍؿ نختنمرال حتجنؿ انيُجي  ينال        

ينونر احن ثر وا تنرارى  احتع نف شأني   مظ اح نـ واينف احناتنجعال وتتم وت درا ت اخحزاـ ثي    ب   ار احن س سحيي ال د
حذا ا غرو  ف ناد احن وص احشريير تغرس نم ىيـ نتنوير  ع انوب احنؤننيف حتأ يؿ نج نع ايحمر ثينيـ.  اد ا ق اينر 

ِإْحسانًا َوِبِذي اْلُقْربى َواْعُبُدوا المََّو َوال ُتْشِرُكوا ِبِو َشْيئًا َوِباْلواِلَدْيِن  ع اوحو تج حال   ث خ   ف سحال احا ر  ع احار ف وذحؾ
اِحِب ِباْلَجْنِب َواْبِن السَِّبيِل َوما َمَمكَ  ََّ نَّ المََّو ال ْت َأْيماُنُكْم إِ َواْلَيتامى َواْلَمساِكيِن َواْلجاِر ِذي اْلُقْربى َواْلجاِر اْلُجُنِب َوال

 .[ٖٙ  احن  ق]ُيِحبُّ َمْن كاَن ُمْختااًل َفُخوراً 
 وت دثت اح نر يف  ور نتنوير حإل   ف سحال احا رال ونف ىذه اح ور اح ث ينال سيراـ احا ر واخ   ف سحيوال  جف       

هلل واحيـو اآلخر  نييـر )نف ي ف يؤنف ث    ا ؿ  نجت  ذن ي و ث رت يين ي  يف تينـ احنثع    ثع شريح احجدوي ا ؿ
 .(٘ٚ)" ني  ف سحال ا ره"  ا ؿ ر وؿ اهلل   . و ع رواير  ثع ىريرة ا ؿ(ٗٚ)..(.ا ره

ىػ(  يث ا ؿ  ")ونف ي ف ٜ٘ٗ )ت و ن   ورة اخيراـ واخ   ف ونا ودىن   ع ىذا اح ديث  يشؼ ينو احييتنع       
وغير وال ويؼّْ ايذى ينوال وت نُّؿ ن  ي در ننوال وث حثشر  ع وايوال يؤنف ث حنَّو واحيـو اآلخر  نييـر ا ره( ث خ   ف سحي

 . (ٙٚ)ري يتي  ينال احنو َّايف" تخمالذحؾ نف واوه اخيراـ احتع ا 
ا نر يننر اح ؽال ونف  ث ر ىذا اخ   ف ينال احناتن  "ان  احانوب وائتم ي          .(ٚٚ)واوة شوير اخ مـ"ال وا 
 .(ٛٚ)يت ثو" عاع يي ض  "تجريؼ ث ؽ احا رال و ض ينال  مظو؛ واد  و ال اهلل ث خ   ف سحيو  ويؿ ىذا ين  ا ؿ احا        



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مكْمات احملافظ٘ علٙ األمً االجتناعٕ بني اجلرياٌ

ٍ /2018و  ٛٙ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجملل٘ األزدىٔ٘ يف الدزاسات اإلسالمٔ٘، مج )14(، ع )1(، 1431 

 يو ين  َا َؿ ال واخ   ف ث خ  قةال  ثدؿ اخيراـ ث خى نرال  ي    رة ينال نف حـ ينتـز ثن   نر اهلل ثؿ ييس ذحؾ       
َ ِريً   َيَنال ِسْنَزاِؿ اْحَثَواِئِؽ ِثِو َي َف َذِحَؾ ِنْنُو َدِحيًم ال يِد ُنِارِّا ِحَا ِرِه َي ِشًم  ِحَجْوَراِتوِ "َ َنْف َي َف َنَ  َىَذا احتَّْأِييِد احشَّدِ   اْحُاْرُطِثعُّ 

 .(ٜٚ)َيَنال َ َ  ِد اْيِتَا ٍد َوِنَم ٍؽ"
 

 :مساعاٗ مشاعس اجلاز: املطلب اخلامس
احنختنمر ىع احتع تت يـ ث نويوال وتأثره  نثً   و سيا ثً ال  نانوير نف احنش يرال ويا د ثذحؾ  ف نش يره اخن  فيا ؿ         

 اخ  قة. إذا ا نن  احنش ير سحال ن ثر ويراىير؛ انن   سف نش ير احن ثر تد   ن و اخ   فال ونش ير احيراىير تد   ن و 
ذا طثان  ىذا احت ور ينال يمار احاوار و ثره  ع اح م ظ ينال اح نـ اااتن يع  إنن          ناوؿ  نتال   س احا ر ث رص وا 

 يأنف ال ننوا ره ينيوال وا تشجر يرنو وثذحوال و درؾ ن ثتو حو؛  إنو ا ن  حر  يا ثؿ اخ   ف ثنثنو واح رص ث رص  ثنغ 
 يؿ نف احا ريف نف اير    ثو.

  و ينال اياؿ  نف ونتال حنس احا ر نف ا ره  ن نيرال ويراىيرال وتاييا ال  م شؾ  نو  ي جال سحال احنج ننر ث حنثؿال       
 ييوف  ري ً  ينال نمجو.

 ال تاجؿ اثينو ي تشجر نف خمحي  نوامً  ن ال رثن  ااخن  فوىذه احنش ير ن  ىع سا انجي   ت ح نوي ت ت در نف        
 حيف يدؿ ينيو  نويو.ال يريده    ثو

 راع-نف ذحؾ ن  يميـ نف  ديث َيْف َي ِئَشَر واد وادن   ع اي  ديث احنثوير ن  يشير سحال ىذا احنجنال ويدؿ ينيو.         
 .(ٓٛ))ِسَحال َ ْاَرِثِيَن  ِنْنِؾ َث ًث (  َ ِإَحال َ يِّْيَن  ُ ْىِدي. َا ؿَ ال َي  َرُ وَؿ احنَِّو ِسْف ِحع َا َرْيفِ   َا َحتْ  -اهلل يني 
ُاْرًث  ِايَؿ اْحِ ْيَنُر ِ يِو َ فَّ اْيَْاَرَب َيَرى َن  َيْدُخُؿ "َ ْاَرُثُيَن  َ ْي َ َشدُُّىَن    ويننح اثف  ار سحال نراي ة نش ير احا ر       

ُؼ َحَي  ِثِخَمِؼ اْيَْثَجدِ   .(ٔٛ)..". َثْيَت َا ِرِه ِنْف َىِديٍَّر َوَغْيِرَى  َ َيَتَشوَّ
 هال ُثَـّ اْنُظْر َ ْىَؿ َثْيٍت ِنْف ِايَراِنَؾ َ َأِ ْثُيـْ ِسَذا َطَثْخَت َنَرًا  َ َأْيِثْر َن قَ »َ وَ  ِنال    ِسفَّ َخِنيِنال ذر  ع ديث  ثونثنو        

 .(ٕٛ)«ِنْنَي  ِثَنْجُروؼٍ 
ال  إنو سذا طثي  أيثر احن قال  ث  ذر ينال   ف احتدثير  ع احجيش " ض ر وؿ اهلل   ىػ(ٓٙ٘ا ؿ اثف ىثيرة )ت       

حـ ينا و يثير ال ن  يأتييـ ننوال  أ  ثيـال ثرهويننال سحيو خال ثـ    ب ثذحؾ احنرؽ ايرانو ننف  ياد  ع ايغنب ري و
نن  و نيـ ثن  اد   ب طج نو  أرا ىـ ثوال  نر ون  ال سا  ف ىذا ىو  دنال اي واؿال وحـ يناص ن  ينده ط ئًم ال وا 

 .(ٖٛ) واو نف احنش رير واخيث ر حو نا نو"
 

  تكدٓه مصلح٘ اجلاز: املطلب السادس
وا  ذحؾ وادن  ن ن ر احا ر نادنرال  ثينت اي  ديث احنثوير ىذا احنجنالال  ين   تتج رض احن  حح وتتدا  ال  إذا       

ف ي ف غ ئثً  سذا ي ف ا ؿ  ا ؿ ر وؿ اهلل  رواه ا ثر ثف يثد اهلل  طرياين    "احا ر   ؽ ثشمجر ا رهال ينتظر ثي ال وا 
  .(ٗٛ)وا دًا"
حجنن قال  نيس ىذا نف نا  د احث ث؛ سنن   وردن  ىذا اح ديث وح ن  ث دد احترايح احمايع ىن ال واحخوض  ع اختم  ت ا       

حداحتو احواا ر ينال اخي  ق ثن ن ر احا ر وتاديني  واو ً  ن  يننر )  ؽ( احنتاننر نجنال احتاديـال و يني   ع اوق 
َ َوَاَ  ال َنْخَرَنرَ اَّ ٍص؛ َ َا َق اْحِنْ َوُر ْثُف ال  يث روى َيْنِرو ْثُف احشَِّريِد َا َؿ  َوَاْمُت َيَنال َ ْجِد ْثِف َ ِثع وَ تطثيا ت اح   ثر 

َ َا َؿ  َ َا َؿ  َي  َ ْجُد اْثَتْ  ِننّْع َثْيَتعَّ ِ ع َداِرَؾ َ َا َؿ َ ْجٌد َواحنَِّو َن  َ ْثتَ ُيُيَن  َيَدُه َيَنال ِسْ َدى َنْنِيَثعَّ ِسْذ َا َق َ ُثو َراِ ٍ  َنْوَحال احنَِّثعّْ 



 حمند عْدٗ احلْزٖ ّحمند زضا احلْزٖـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٜٙ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   و8201/ٍ 1431، (1)، ع (14)٘، مج اإلسالمٔاجملل٘ األزدىٔ٘ يف الدزاسات 

َنرٍ ػػػػػُر َواحنَِّو َحَتْثَت َينَُّيَن  َ َا َؿ َ ْجٌد َواحنَِّو َا َ ِزيُدَؾ َيَنال َ ْرَثجَ وَ ػػػػػاْحِن ْ    ػػػػػػَ ْو ُنَاطََّجٍر َا َؿ َ ُثو َراِ ٍ  َحَاْد ُ ْيِطيُت ِثيَ ال ِر  َاٍؼ ُنَناَّ
َوَ َن  ُ ْيَطال ِثَي  َخْنَس ِنَئِر ال ُر َ َ ؽُّ ِثَ َاِثِو َن  َ ْيَطْيُتَيَي  ِثَأْرَثَجِر  َاؼٍ َيُاوُؿ اْحَا  َخْنَ ِنَئِر ِديَن ٍر َوَحْوَا َ نّْع َ ِنْجُت احنَِّثعَّ 

 .(٘ٛ")ِديَن ٍر َ َأْيَط َى  ِسيَّ هُ 
 

 املبحح الجالح

 املكْو االقتصادٖ

 

و نتو ثو وثيارال و ور  ثو شديدال اخن  فاحن ؿ ي ب اح ي ةال ثواوده ت ثح اح ي ة ي يرةال وثماده تج رال وارتث ط        
  د  ثثع ال ثـ ثيف اح ؽ تث رؾ وتج حال  ف احن ؿ [ٕٓاحمار  ]ََّوُتِحبُّوَن اْلَماَل ُحبِّا َجماً حن  احار ف احيريـ ىذه احجمار ثاوحو  

 .[ٙٗاحييؼ  ]اْلَماُل َواْلَبُنوَن ِزيَنُة اْلَحَياِة الدُّْنَيا، احزينر احدنيوير
 احشريجر  ي ت و   ديث ت ـر اايتداق ينال  نواؿ اآلخريفال وتأنر ث مظي ال نف نثؿ اوحو واد ا قت ن وص        

ـْ َ َراـٌ؛ َيُ ْرَنِر يَ  ال َيَنْيُي ـْ ال َوَ ْثَش َرُي ـْ ال َوَ ْيَراَاُي ـْ ال َوَ ْنَواَحُي ـْ ـْ َىَذاال  ع خطثر يـو احن ر  )َ ِإفَّ ِدَن َقُي ـْ َىَذاال ِ ع َشْيِرُي ِ ع ْوِنُي
 .(ٙٛ)..(. ـْ َىَذا. َ َا َىْؿ َثنَّْغُت؟َثَنِديُ 

 واد خص احا ر ثنزيد ين ير ثأنره؛  ا قت اي  ديث نغنظر  رنر ن حو؛ ا تران  حجمار احاوار.       
ال احا روينيف ثي ف  ثر احناـو ااات  دي  ع تثثيت اينف احناتنجع ثيف احايراف نف خمؿ  نريف  ايوؿ  مظ ن ؿ        
 ت ايؽ احيم ير احغذائير احيونير.  واحث نع

 

 :حفظ مال اجلاز: املطلب األّل
ا يخمال  ف نف نا  د احشريجر احجظنال احن   ظر ينال احاروري ت احتع ا تاـو اح ي ة سا ثي ال ونني  احن ؿال  إف        

ؽ سا تأييدًا ينال  ىنير احن ؿ  مظ احن ؿ نا د اروري حت تنر اح ي ةال ون  ا قت ياوثر اح رار رادير زاارة ثاط  يد اح  ر 
ف ي ف اايتداق ينال  نواؿ احن س نننويً  ينونً ؛ سا  نو  ع احايراف  شد و يد.    ع اح ي ة. وا 

َو مظ ال َو مظ اْيَْيَا ق ينال  مظ ايثا عال "يادـ  مظ اْيَْرَواح ينال  مظ اْيَْيَا ق  ياوؿ احجز اثف يثد اح مـ       
ْنَواؿال َو مظ احَن ؿ احخطير ينال  مظ احَن ؿ اح اير... َويادـ ثر اْيَْثَرار ينال ثر اْحما رال وثر اْيََا ِرب ايثا ع ينال  مظ اْيَ 

 .(ٚٛ)وثر اْحِايَراف ينال ثر ايث يد"ال ينال ثر اْيََا ِنب
َنُو َ ْ َ  ثَ  ا ؿ  َ َأَؿ َرُ وَؿ احنَِّو  وناد دحيؿ اوحو ىذا  ع  ديث احناداد ثف اي ود         َن ال َا ُحوا  َ َراـٌ َ رَّ ُو َيِف احزّْ

ـْ َيِف اح َِّرَاِرال َا ُحوا  احنَُّو َوَرُ وُحُو. َ َا َؿ  )ِيَْف َيْزِنَع احرَُّاُؿ ِثَجْشِر ِنْ َوٍة  ي ُر َيَنْيِو ِنْف َ ْف َيْزِنَع ِث ْنَرَ ِة َا رِ  َ َراـٌ ِه( َوَ َأَحُي
َنَي  احنَُّو   .(ٛٛ))ِيَْف َيْ ِرَؽ ِنْف َيشَرِة َ ْىِؿ َ ْثَي ٍت َ ْيَ ُر َيَنْيِو ِنْف َ ْف ي رؽ نف ثيت ا ره(  . َ َا ؿَ َوَرُ وُحوُ  َ رَّ

 .(ٜٛ)-ر نو اهلل-ين  ذير اثف احايـ  ويجد ىذا اح ديث نف احمت وى اح ري ر احتع رويت يف احنثع        
 .(ٜٓ)ر ِثمجؿ َ و َاوؿ"و ع ىذا اح ديث "ت ذير َيِظيـ نف َ َذى اْحَا        
 وىذا حن  يترتب ينيو نف    د وا    د؛  ميو ن  انتي ؾ  رنر احن ؿ انتي ؾ  رنر احثيوت واييراض؛ واحتع يا  ث ثثي        

 نف احشرؾ ن  يمتؾ ثأنف احن س و ن نيـ.
 

 :حتكٔل الكفآ٘ الغرأٜ٘ الْٔمٔ٘: املطلب الجاىٕ
 الَِّذي *َفْمَيْعُبُدوا َربَّ َىَذا اْلَبْيِت وتج حال    رؾػػػتث ينو اوؿ اح ؽ  يو ن  يثر الـو ااات  دي  احن ور احث نع  ع احناػو ن       
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 .[ٗ–ٖاريش  ]َأْطَعَمُيْم ِمْن ُجوٍع َوآَمَنُيْم ِمْن َخْوفٍ 
شث يو.  إف وىو ن  ينيف احتجثير ينو ثت ايؽ اح د ايدنال نف اايتم ق ااات  ديال واحنتنثؿ ث د اوع اح        ا  اخن  فنرقال وا 

اهلل  يزاؿ نشغوًا يونو ينو  تال ي اؽ اوت يونوال ويزداد ىذا اانشغ ؿ سذا ي ف احنرق ذا يي ؿال  إف احجي ؿ نف احمتنر ين   خثر
 .[٘ٔاحتغ ثف  ]ِإنََّما َأْمَواُلُكْم َوَأْواَلُدُكْم ِفْتَنٌة َوالمَُّو ِعْنَدُه َأْجٌر َعِظيمٌ   تج حال
؛ حن رار واحم  د  ع ايرض  ثث ً حناثف واحثخؿال وحنف ا يننيو   ثث ً  -حنف يننؾ ن اً -ونف  ور احمتنر  ف ييوف ايواد        

 إف احنرق سذا حـ ياد ن  ي د ثو اويوال ور ى نف  ثيتو ثي ق واجمً  وانر  ثر رثن  ا ده ىذا سحال ن  وحر اح رارال و ع 
ُكنَّا َقاُلوا َتالمَِّو َلَقْد َعِمْمُتْم َما ِجْئَنا ِلُنْسِسَد ِفي اْْلَْرِض َوَما  ع ينـ ينيو ين   ورى  احار فاح رار نف احم  د ن   يي ؛ ثؿ ى

 .[ٖٚيو ؼ  ]َساِرِقينَ 
 حذا وادن  اي  ديث احنثوير  ري ر  ع اح ث ينال تأنيف   ار احا ر احماير نف احطج ـ؛  مع  ديث ُيَنَر ْثِف اْحَخطَّ ِب        
  َِنْجُت َرُ وَؿ احنَِّو   َا ؿ َ  « ِا َيْشَثُ  احرَُّاُؿ ُدوَف َا ِره»(ٜٔ). 

 .(ٕٜ)َيُاوُؿ  )َحْيَس اْحُنْؤِنُف احَِّذي َيْشَثُ  وا رُه َا ِئ ( َا َؿ  َ ِنْجُت احنَِّثعَّ  -راع اهلل ينين -و ع  ديث اثف يث س        
 .(ٖٜ) َت َشْثَج َف َوَا ُرُه ا ئ  سحال انثو وىو يجنـ ثو(و ع رواير )َن   َنَف ِثع َنْف ثَ        
واحتجثير ثنمع اخين ف  يو نف احوا  احشديد ينال احانوب احنؤننر ن   يوال  ييمؿ نثؿ ىذا احتجثير ت ريؾ     ب تنؾ        

شث يو.  احانوب ح د خنر احا ر وا 
 ينيو  ع احشريجر نف  ؽ احاوارال وتي ونو  ع  اينر اخطج ـالىػ( نجنًم  "خخمحو ثن  تواو ٖٔٓٔا ؿ احنن وي )ت         

 .(ٜٗ)يند   اتو وخ   تو" ا  ين ال احتع ىع نف شرائ  اخ مـ
شث يو        وىو ال ثـ نظرن   ع اي  ديث  وادن ى  تاننت تواييً  يرينً  يأننوذج حن  يتو ؿ ثو سحال سطج ـ احا ر وا 

  )َي  َ َث  َذرٍّ ِسَذا َطَثْخَت َنَرَاًر َ َأْيِثْر َن َقَى  ؾ ن  رواه  ثو َذرٍّ َا َؿ  َا َؿ َرُ وُؿ احنَِّو ينثؿ تواييً  اات  ديً  شنوحيً ال وذح
ِسَذا »َ وَ  ِنال  ؛ وىو  ثنغ  ع احنجنال. َا َؿ  ثو ذر  ِسفَّ َخِنيِنال احو  يرَوَتَج َىْد ِايَراَنَؾ( و ع احرواير ايخرى ا قت ثنمظ 

ـْ ِنْنَي  ِثَنْجُروؼٍ َطَثْخَت َنرَ  َـّ اْنُظْر َ ْىَؿ َثْيٍت ِنْف ِايَراِنَؾ َ َأِ ْثُي  (.ٜ٘) «ًا  َ َأْيِثْر َن َقُه ُث
 يثر ثمغً   ع    ي الوىع  واحال ) و   و ثنغ حنايراف( و ع رواير ث حايراف السيث ره  ") إنو(  ي  ا ؿ احنن وي       

و يو تنثيو حطيؼ ينال ت ييؿ اينر ينال نزيد احخير  يث حـ ياؿ  أيثروا ... ا ؿ احجمئع   ينييـ وتجنينيـاحتو جر 
طج ني  سذ ا ي يؿ ذحؾ ينال يثير. وا ؿ اح   ظ احجرااع  و يو ندب سيث ر نرؽ احطج ـ حا د احتو جر ينال احايراف ح ني   و 

سحال ... و يو ندب اخ   ف   يو ث حغني فو ف احنرؽ  يو اوة احن ـ  إنو ي نال   د احن نيف ينو يخرج خ  ير احن ـ  واحماراق
ا  ينثغع تاديـ اي وج وايوحال".احا ر و يو يندب  ف يمرؽ حا ره نف طج نو  .(ٜٙ).. وا 

 ث  ذر ينال   ف احتدثير  ع احجيشال  إنو سذا طثي  ىػ(  " يو نف احماو   ض ر وؿ اهلل ٓٙ٘وا ؿ اثف ىثيرة )ت       
ايرانو ننف  ياد  ع ايغنب ري وال ويننال سحيو خثرهال  أ  ثيـال ن  يأتييـ ننوال حـ ينا و   أيثر احن ق ثـ    ب ثذحؾ احنرؽ

نن  و نيـ ثن  اد   ب طج نو  أرا ىـ ثوال وحـ يناص ن  ينده ط ئًمال سا  ف ىذا ىو  دنال  ون  ال اي واؿيثير  نرال وا 
 .(ٜٚ)" واو نف احنش رير واخيث ر حو نا نو

 

 : اخلامت٘
 ا احتطواؼ  ع ري ض اي  ديث احنثويرال ون  تاننتو نف ناون ت اح م ظ ينال اينف اااتن يع ثيف احايراف؛وثجد ىذ       

 ن اؿ  ثرز احنت ئج احتع وامن  ينيي  خمؿ ث ثن .
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 ات   نميـو احاوار ث يتث ري احنم ار واحنخ حطر حيشنؿ يؿ نف يشترؾ  ع ننمجر  و ن ن ر ث يـ اح يف  و احجنؿ.  (ٔ
 .نر احنثوير احشريمر ثاننر نف احن وص احتع تجد تأ يم حن م ظ ينال اينف احناتنجع ثيف احايرافزخرت اح  (ٕ
   اآلتيرايتنت اح نر احنثوير ثت ايؽ اينف احناتنجع ثيف احايراف واح م ظ ينيو نف خمؿ احناون ت  (ٖ

 ن ت احتع يم ؿ  يي  يـو احاي نرالاحناـو اخين نع  و يو تثيف  رنر اخخمؿ ثأنف احا رال ثؿ واجنو نف  وؿ احخ و  .  
  .واح  ثر ينال  ذاهال وث حنا ثؿ ر   ننزحر احن  ف سحال ا ره .ويمنر نف يمن ت ااتراب اح  ير

يرانو واخ   ف سحيو ود   احيدير احا ر احناـو ايخماع واح نويع  و يو تانال  مظ يرض .ب  ال واحتي ير ينيوال وا 
 .ونراير نش يره وتاديـ ن ن توال سحيو

  يث احديوة سحال  مظ ن ؿ احا ر وت ايؽ يم يتو احغذائير احيونير   حناـو ااات  ديا .ج 
 ر وي حنيتي   ع ت ايؽ اينف احناتنجع ثيف احايراف ينال اختمؼ  حوانيـ و ح نتيـ ثؿاخ منيثرزت سن  نير احديوة  (ٗ

 .و دي نيـ حتشنؿ احن ننيف وغير احن ننيف
 ون ت ت ايؽ اينف احناتنجع ثيف احايراف دحيؿ ينال سني نير تطثياي  ووااجيتي .تنثؿ اح نؼ حنتوايي ت احنثوير حنا (٘
 

  اهلْامش
                                                 

الجامع الَحيح المسند المختَرر مرن حرديث رسرول اهلل ىػػ(ال ٕٙ٘ ( احثخ ريال ن ند ثف س ن ييؿ  ثو يثداهلل احثخ ري احاجمع )تٔ)
 يتػػ ب احراػػ ؽال ثػػ ب   ـالٜٚٛٔ-ىػػػٚٓٗٔال ٖثيػػروتال ط الن ػػطمال احثغػػ ال دار اثػػف يثيػػرال احين نػػر ت ايػػؽ و وأيامررو، وسررنن

 .ٛٔٔٙح ال(ٜٖٕٚ/ ٘اانتي ق يف احنج  عال )
ـ وانجاػػد  ػػع احيػػـو نم ػػو  ينػػ ؿ احػػدورة احث ننػػر نػػف احنػػدوة احدوحيػػر حن ػػديث احشػػريؼ احتػػع ٕٚٔٓ/ٗ/ٕ٘( اػػدنن  ث ثنػػ  حنت يػػيـ يػػـو ٕ)

ر واحجرثيػػر  ػػع دثػػع ث حتجػػ وف نػػ  ننتػػدى تجزيػػز اخ ػػمنينيػػ  اين نػػر احج نػػر حنػػدوة اح ػػديث احشػػريؼ احت ثجػػر حينيػػر احدرا ػػ ت تنظ
رمم المردني فري السُّرنة النَّبوّيرة: مقوماترو وأبعراده الحضراريةاح نـ  ع احناتنج ت احن ننر  ػع احج  ػنر  ثػوظثع ثجنػواف    .السِر

ينػػ ؿ احنادنػػرال و ثنػػ ق اي ننػػ  ث حتجػػديمت احنطنوثػػر ا ػػتطجن  احواػػوؼ ينػػال ينوانػػ ت  تػػوى ايحنػػ  ااطػػمع ينػػال ن يتي ػػروحػػـ 
 ايث  ث احنادنر وحيس  يي  ث ث يج حج نواوع ث ثن ال واح ند هلل تج حال.

زونػعال نيػدي احنخ ت ايػؽ ال كتراب العرينىػ(ال ٓٚٔ)ت ( احخنيؿ ثف   ند ثف ينرو ثف تنيـ احمراىيدي احث ري  ثو يثد احر نف ٖ)
 (.ٖٖٕ/٘سثراىيـ اح  نرائعال دار ونيتثر احيمؿال )

 الال يػ حـ احيتػب يثػد احخػ حؽ ثػروتالتوقيرف عمرى ميمرات التعراريفىػػ( ٖٔٓٔ( احنن ويال زيف احديف ن ند احنديو ثجثد احػرؤوؼ )ت ٗ)
 .ٕٙٚصـال ٜٜٓٔ-ىػٓٔٗٔال ٔاحا ىرةال ط 

 ت ايػؽ نيتػب  ت ايػؽ ال القراموس المحريطىػػ(ال ٚٔٛاحميروز ثػ دى )ت  ناد احديف  ثو ط ىر ن نػد ثػف يجاػوب احميروز ث دي( ينظر  ٘)
ال ٛحثنػػ فال ط –احتػػراث  ػػع نؤ  ػػر احر ػػ حر ثإشػػراؼ  ن نػػد نجػػيـ احجراُ و ػػعال نؤ  ػػر احر ػػ حر حنطث يػػر واحنشػػر واحتوزيػػ ال ثيػػروت 

اح نمػػع احػػرازي )ت د احاػػ در نػػ دة ) نػػف(. احػػرازيال ن نػػدال زيػػف احػػديف  ثػػو يثػػد اهلل ن نػػد ثػػف  ثػػع ثيػػر ثػػف يثػػ ـالٕ٘ٓٓ-ىػػػٕٙٗٔ
ال ٘ ػػػيداال ط -احػػػدار احننوذايػػػرال ثيػػػروت  -يو ػػػؼ احشػػػيي ن نػػػدال احنيتثػػػر احج ػػػرير  ت ايػػػؽ مخترررار الَرررحاح، ىػػػػ(ال ٙٙٙ

 .ٔٔص الن دة ) نف(ال ـٜٜٜٔىػ/ٕٓٗٔ
 .ٔٔـال صٜٜٛٔال ٔاحا ىرةال طال ال دار احشروؽاإلسَلم واْلمن االجتماعي( ين رةال ن ندال ٙ)
ال ىػػػػٕٚٗٔاحيويػػػتال ال اح م ػػؿ ال دارٕطاحيويػػػتال  - راخ ػػمني احشػػػؤوفال  ػػ در يػػػف  وزارة ايواػػ ؼ و الكويتيرررة الموسرروعة السقييرررة( ٚ)

(ٙ/ٕٚٔ). 
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 .ٕٔ-ٔٔصال اإلسَلم واْلمن االجتماعي( ين رةال ن ندال ٛ)
 .ٕٔصال اإلسَلم واْلمن االجتماعي( ين رةال ن ندال ٜ)
ال ث ػث ناػدـ سحػال احنػؤتنر احػدوحع احػذي المَطمح وتأَيمو الشررعي اْلمن االجتماعي ضبط( احتنينعال ين دال سين ف احتنينػعال ٓٔ)

 .ٙـال صٕٕٔٓتاينو ينير احشريجر  ع ا نجر  ؿ احثيتال 
 .٘ٔصال اإلسَلم واْلمن االجتماعي( ين رةال ن ندال ٔٔ)
دار ف احػداوديال  ػمواف يػدن  ت ايػؽ ال المسرردات فري يريرب القررآنىػػ(ال ٕٓ٘( احراغب اي مي نالال  ثو احا  ـ اح  يف ثف ن نػد )ت ٕٔ)

 .ٕٔٔصىػال ٕٔٗٔال ٔثيروتال ط -دنشؽال احانـال احدار احش نير
يثػد اهلل ثػف  ت ايػؽ ال جامع البيان عرن تأويرل آي القررآنىػ(ال ٖٓٔ( احطثريال ن ند ثف ارير ثف يزيدال  ثو اجمر احطثري )ت ٖٔ)

 .(ٚٔ/ٚـال )ٕٔٓٓ-ىػٕٕٗٔال ٔيثد احن  ف احتريعال دار ىار حنطث ير واحنشر واحتوزي  واخيمفال ط
 ػػنير احثخػػ ريال دار يػػ حـ  ت ايػػؽ ال الجررامع ْلحكررام القرررآنىػػػ(ال ٔٚٙ( احارطثػػعال  ثػػو يثػػد اهلل ن نػػد ثػػف   نػػد احخزراػػع )ت ٗٔ)

 .(ٗٛٔ/٘) الـٖٕٓٓ-ىػٖٕٗٔاحيتبال احري ضال ط 
 .(ٛٛٔ/ ٘ال )الجامع( احارطثعال ٘ٔ)
ال ىػػٜٖٚٔثيػروتال  الال دار احنجر ػرري شررح َرحيح البخراريفرتح البراىػػ(ال ٕ٘ٛ ( اثف  ارال   ند ثف ينع  ثو احماؿ احج امنع )تٙٔ)

(ٔٓ/ٕٗٗ). 
 ت ايػؽ ال شررح الزرقراني عمرى الموطرأىػػ(ال ٕٕٔٔ( احزرا نعال ن ند ثف يثد احث اع ثف يو ؼ احزراػ نع احن ػري ايزىػري )ت ٚٔ)

 .(ٜٚٗ/ٗـال )ٖٕٓٓ-ىػٕٗٗٔال ٔاحا ىرةال ط – جدال نيتثر احثا  ر احدينير  احرؤوؼطو يثد 
 .ال ثترايـ احش ننر  حي ((ٔٔ/ٜٖ) ،شرح اْلربعين النوويةىػ(ال ٕٓٗٔ)ت ثف ن ند   حـ ( يطير ٛٔ)
 (ال احييئػر احن ػريرتسسرير القررآن الحكريم )تسسرير المنرارىػػ(ال ٖٗ٘ٔ)ت ( رشيد را ال ن ند رشيد ثػف ينػع راػ  ثػف ن نػد اح  ػينع ٜٔ)

 .(٘ٚ/٘) ـالٜٜٓٔاحج نر حنيت بال 
 ىػػػالٕٔٗٔال ٚٔاحاػ ىرةال ط -ثيػروت الال دار احشػروؽفري ظررَلل القررآنىػػ(ال ٖ٘ٛٔاحشػ رثع )ت (  ػيد اطػبال  ػيد اطػب سثػراىيـ   ػػيف ٕٓ)

(ٕ/ٜٙ٘). 
}وايثػدوا اهلل وا تشػريوا ثػو شػيئ  وث حواحػديف س  ػ ن     يت ب احرا ؽال ث ب احو  قة ث حا ر واوؿ اهلل تجػ حالالَحيح، ( احثخ ريال ٕٔ)

 .ٛٙٙ٘ح ال(ٜٖٕٕ/ ٘) [الٖٙ  احن  ق]اآلير 
الَرحيح ترتيرب: اْلميرر عرَلء الردين عمري ىػػ(ال ٖٗ٘ فال ن ند ثف  ث ف ثػف   نػدال احتنينػعال  ثػو  ػ تـال احُث ػتع )ت ( اثف  ثٕٕ)

ْخَثػػ ِر  الـٜٛٛٔ-ىػػٛٓٗٔال ٔشػجيب ايرنػؤوطال نؤ  ػر احر ػػ حرال ثيػروتال ط ت ايػؽ ال ىػػػ(ٜٖٚ)ت  برن بمبران السارسريا ِذْيػُر اخِْ
 .ٕٖٓٗح ال(ٖٓٗ/ٜ) الاْحَنْرِق ِ ع احدُّْنَي  َيِف اْيَْشَي ِق احَِّتع ِىَع ِنْف َ َج َدةِ 

 .ٜٓٛٗح ال(ٜٚٛٔ/ ٘يت ب  احني حال ث ب  احو  ة ث حن  قال )الَحيح، احثخ ريال ( ٖٕ)
   .ٓٚٙ٘ح ال(ٕٕٓٗ/٘ال يت ب  ايدبال ث ب  سثـ نف ا يأنف ا ره ثوائاو )الَحيح( احثخ ريال ٕٗ)
 المسرتخرج مرن اْلحاديرث المخترارة ممراىػػ( ٖٗٙاحوا ػد احناد ػع )ت  ( احاي ق احناد عال اي ق احديف  ثو يثد اهلل ن ند ثػف يثػدٕ٘)

يثػد احننػؾ ثػف يثػد اهلل ثػف دىػيشال دار خاػر حنطث يػر واحنشػر  ت ايػؽ ال درا ر و لم يخرجو البخاري ومسمم في َحيحييما
 ( وا ؿ  س ن د   يح.ٙ٘/ ٙ) ـالٕٓٓٓ-ىػٕٓٗٔال ٖحثن فال ط –واحتوزي ال ثيروت 

 الراخ ػػمنين نػػد  ػػؤاد يثػػد احثػػ اعال دار احثشػػ ئر  ت ايػػؽ ال اْلدب المسررردىػػػ(ال ٕٙ٘ن ييؿال  ثػػو يثػػد اهلل )ت ( احثخػػ ريال ن نػػد ثػػف س ػػٕٙ)
 وػػػ. و   ٕٕٔح ال(ٜٕٔ/ٔٔ) الد عال اي  ديث احنخت رةػػػػ ق احناػػػ. احائٕٔح الٕ٘ص ـالٜٜٛٔ/ىػٜٓٗٔال ٖال طروتػػػثي

ِحيح اْلَجاِمع  انظر الىػ(ٕٓٗٔايحث نعال  ثو يثد احر نف ن ند ن  ر احديفال )ت   .ٕٖٛ٘ال صاخ منع  احنيتب ََ
 الرػػػػػػػن ند اح ثيب اثف احخوا ت ايؽ ال ةاإلسَلميالشريعة  دررررررمقاَىػ(ال ٖٜٖٔف ي شورال ن ند احط ىر ثف ن ند احتون ع )ت ػػػػػ( اثٕٚ)
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 .(ٕٛٔ/ٖ) الـٕٗٓٓ-ىػٕ٘ٗٔرال اطرال اخ منيوزارة ايوا ؼ واحشؤوف 
يْ َيال ِسْ ػَن ِييؿال  ت ايؽ ال إكمال المعمم بسوائد مسممىػ(ال ٗٗ٘نو ال احي  ثع اح ثتعال  ثو احماؿ )ت  ( يي ضال يي ض ثفٕٛ)

 .(ٖٕٛ/ٔ) ـالٜٜٛٔ-ىػٜٔٗٔال ٔدار احو  ق حنطث ير واحنشر واحتوزي ال ن رال ط
عمردة ىػػ(ال ٘٘ٛ نمػال )ت وينظػر  احجينػعال  ثػو ن نػد ن نػود ثػف   نػد اح .(ٙٗٗ/ٓٔال )فرتح البراري شررح َرحيح البخراري( اثف  ارال ٜٕ)

 .(ٓٔٔ/ٕٕثيروتال ) الال دار س ي ق احتراث احجرثعالقاري شرح َحيح البخاري
ن ػػتو  ت ايػػؽ كترراب مسررمم،  صالمسيررم لمررا أشرركل مررن تمخرريىػػػ(ال ٙ٘ٙ احارطثػػعال  ثػػو احجثػػ س   نػػد ثػػف ينػػر ثػػف سثػػراىيـ )ت (ٖٓ)

(ال وينظػر  احنػوويال  ثػو زيريػ  ن يػع احػديف ي يػال ٗٗٔ/ٔـال )ٜٜٙٔ/ىػػٚٔٗٔال ٔو خروفال دار اثف يثير ودار احانـال دنشػؽال ط
 .(ٚٔ/ٕىػال )ٕٜٖٔال ٕال دار س ي ق احتراثال طالمنياج شرح َحيح مسمم بن الحجاجىػ(ال ٙٚٙت ثف شرؼ احنووي )

ال نطثجػر بيجرة النسروس وتحميتيرا بمعرفرة مرا ليرا ومرا عمييراىػػ(ال ٜٙٙ ن ند يثد اهلل ثف  ثع انػرة )ت و( اثف  ثع انرةال  ثٖٔ)
 .(ٗٙٔ-٘ٙٔ/ٗىػال )ٖٛٗٔر اح دؽ احخيريرال نطثج

 .(ٓٔٔ/ٕٕ) العمدة القاريوينظر  احجينعال  .(ٙٗٗ/ٓٔ) الفتح الباري( اثف  ارال ٕٖ)
ال ٔال نطثجػر احر ػ حرال طايرنؤوطشجيب  ت ايؽ ال المسندىػ(ال ٕٔٗ(   ندال  ثو يثد اهلل   ند ثف ن ند ثف  نثؿ احشيث نع )ت ٖٖ)

 ت ػػػػ  و احشػػػػيي ينػػػػع احاػػػػ ريال ينػػػع ثػػػػف ) ػػػػنط ف( ن نػػػػدال  ثػػػػو اح  ػػػػف ). و ٜ٘ٚٙحال (ٕٔٗ/٘ٔ) الـٕٔٓٓ-ىػػػػٕٔٗٔ
 .(ٕٖٙٔ/ٛـال )ٕٕٓٓ-ىػٕٕٗٔال ٔحثن فال ط -ال دار احميرال ثيروت مرقاة المساتيح شرح مشكاة المَابيحىػ(ال ٗٔٓٔ

 .(ٕٖٙٔ/ٛ) المرقاة المساتيح( احا ريال ٖٗ)
َىَذا َ ِديٌث »وا ؿ   ٕٛٔٗح ال(ٖٔٙ/ ِٗف اْحِ َ  ِب َواْحَاَ  ِصال )يت ب  مر احاي نرال َث ُب  َن  َا َق ِ ع َشأْ الجامع، ( احترنذيال ٖ٘)

 .«َ َ ٌف َ ِ يحٌ 
 مجمرعىػػ(ال ٚٓٛ( وا ؿ احييثنع  "رواه   ند ثإ ن د   ػف"ال احييثنػعال ينػع ثػف  ثػع ثيػر احييثنػع )ت ٔٓٙ/ ٕٛ) المسند(   ندال ٖٙ)

 .(ٕٓٛ/ٔٔىػال )ٕٔٗٔال طثجر دار احميرال ثيروتال طثجر الزوائد ومنبع السوائد
 الـٜٜٗٔ-ىػػػ٘ٔٗٔال ٔحثنػػ فال ط –ثيػػروت  الال دار احيتػػب احجننيػػرفرريض القررديرىػػػ(ال ٖٔٓٔ( احننػػ ويال يثػػد احػػرؤوؼ ثػػف تػػ ج احجػػ ر يف )ت ٖٚ)

(ٖ/ٛٗ). 
 ال  نػد ن نػد شػ ير و خػروفال دار س يػ ق احتػراث احجرثػع ت ايػؽ ال الجرامعىػ(ال ٜٕٚ( احترنذيال ن ند ثف يي ال  ثو يي ال )تٖٛ)

. واػ ؿ   ػديث  ثػع ٖٔٗح ال(ٜٕٙ/ ٕ)ال  مةال ثػ ب نػ  اػ ق  ف  وؿ نػ  ي   ػب ثػو احجثػد يػـو احاي نػر اح ػمةثيروتال  ثواب اح
ىريرة  ديث   ف غريب نف ىذا احواو. وا ؿ اح نج نع  " وا ثأس ثإ ن دهال ورا ؿ احن  ئع را ؿ اح ػ يحال واػد  ػ  و اثػف 

ال دار المخترارفرتح الغسرار الجرامع ْلحكرام سرنة نبينرا ىػػ(ال ٕٙٚٔاحاط ف واح  يـ". اح ػنج نعال اح  ػف ثػف   نػد ثػف يو ػؼ )ت
 .(ٕٚٗ/٘) الىػٕٚٗٔي حـ احموائدال احطثجر  ايوحالال 

ن نػد  ػؤاد يثػد  ت ايػؽ ال المسند الَحيح المختَررىػػ(ال ٕٔٙ )ت ( ن نـال ن نـ ثف اح ا ج  ثو اح  يف احاشيري احني  ثوريٜٖ)
احا  نرال ث ب احنا زاة ث حدن ق  ػع اآلخػرة و نيػ   وؿ نػ  يااػال  يػو ثػيف احنػ س ثيروتال يت ب  –احث اعال دار س ي ق احتراث احجرثع 

 .(ٛٚٙٔح) ال(ٖٗٓٔ/ٖ) اليـو احاي نر
 (ٖٖٓٔ/ ٛ) مرقاة المساتيح( احا ريال ٓٗ)
/ ٕ. ورنز اح يوطع ح  تو. اح يوطعال احا ن  اح غير نف  ديث احثشػير احنػذير )ٔٔٔح الٕ٘ص الاْلدب المسرد( احثخ ريال ٔٗ)

وىو   ف ثشواىده ين  ا ؿ احشيي ايحث نع. ايحث نعال  ثػو يثػد احػر نف ن نػد ن  ػر احػديف ثػف اح ػ ج نػوح )ت  ح. ( ٛٙٔ
 /ـٜٜ٘ٔال ثيف )ٔاحنج رؼ حننشر واحتوزي ال احري ضال ط ال نيتثرالَحيحة وشيء من فقييا وفوائدىاسمسمة اْلحاديث ىػ(ال ٕٓٗٔ
 .(ٖٔٓ/ٙ) الـ(ٕٕٓٓ

ِغيرِ ىػ(ال ٕٛٔٔف  محال  ثو سثراىيـ )ت ػػ( اح نج نعال ن ند ثف س ن ييؿ ثٕٗ) ََّ  ال احن اؽ  ن نَّد س   ؽ ن نَّدالتَّنويُر َشْرُح الَجاِمع ال
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ٍ /2018و  ٗٚ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجملل٘ األزدىٔ٘ يف الدزاسات اإلسالمٔ٘، مج )14(، ع )1(، 1431 

 

 .(ٖٕٙ/ٛ) الـٕٔٔٓ-ىػٕٖٗٔال ٔطسثراىيـال نيتثر دار اح مـال احري ضال 
 .(ٖٖٓٔ/ٛ) المرقاة المساتيحاحا ريال  .(ٗٙ/ ٘) الفيض القدير ( احنن ويالٖٗ)
 . واػػ ؿ  َىػػَذا َ ػػِديٌث َ َ ػػٌف َغِريػػٌب. واح ػػ يـالٜٗٗٔح ال(ٖٖٖ/ ٗاحثػػر واح ػػنرال نػػ  اػػ ق  ػػع  ػػؽ احاػػوارال ) ال يتػػ بالجررامع( احترنػػذيال ٗٗ)

  ا ؿ    يح. صوا ؿ  ىذا  ديث   يح اخ ن د و ـح يخرا هال وت ثجو احذىثع  ع احتنخي .(ٔٔٔ/ٕ) الالمستدرك عمى الَحيحين
شػػجيب ايرنػػؤوطال احن شػػر   ت ايػػؽ ال شرررح مشرركل اَلَررارىػػػ(ال ٕٖٔ)ت  ( احط ػػ ويال  ثػػو اجمػػر   نػػد ثػػف ن نػػد ثػػف احن ػػري٘ٗ)

 .(ٜٕٕ/ ٚ) الـٜٗٗٔ/ىػ٘ٔٗٔ الٔطنؤ  ر احر  حرال 
 .ٖٕٓ٘ٔح ال(ٕٔٗ/ٖ٘) الالمسند(   ندال ٙٗ)
 . ٕٗٛٚحال (ٕٗٔ/ٚ) الاَلَار مشكل شرح( احط  ويال ٚٗ)
نع(ال احن شػر  دار احيتػ ب احجرثػع ػ ثيػروت )نذيؿ ثأ يػ ـ ايحثػ  السننىػ(ال ٕ٘ٚ(  ثو داودال  نين ف ثف ايشجث اح ا ت نع )تٛٗ)

 . ا ؿ احشيي ايحث نع    ف   يحٖ٘ٔ٘حال (ٓٙٚ/ٕ)
 .(ٖٔٙ/٘) السمسمة اْلحاديث الَحيحة( و   و ايحث نع ثنانوع طراوال ينظر  ٛ٘ٗ/ٔٔ) الالمسند(   ندال ٜٗ)
ف   دن  حيا  اثنتو  ع احتراب يراىر  ف تطجـ نجوٓ٘)  .(( )ىن ؾ  ثر يشير سحال ىذا... وا 
 ال(ٜٓ/ٔال يت ب اخين فال ث ب احدحيؿ ينػال  ف نػف ا ػد  خػذ نػ ؿ غيػره ثغيػر  ػؽ يػ ف احا  ػد نيػدر احػدـ  ػع  اػو )الَحيح( ن نـال ٔ٘)

 .  ٔٗٔح
ينػع   ػيف احثػوابال دار  ت ايػؽ ال كشرف المشركل مرن حرديث الَرحيحينىػ(ال ٔٚ٘ ( اثف احاوزيال  ثو احمرج يثد احر نف )تٕ٘)

 (.ٖٜٕ/ٔـال )ٜٜٚٔ-ىػٛٔٗٔاحري ضال ال دار احوطف -احنشر
ال رااجػو قواعد اْلحكام في مَالح اْلنرامىػ(ال ٓٙٙ( احجز ثف يثد اح مـال  ثو ن ند يثد احجزيز ثف يثد اح مـ احدنشاعال )ت ٖ٘)

 .(ٚ٘/ٔ) ـالٜٜٔٔ-ىػٗٔٗٔاحا ىرةال ط  الوينؽ ينيو  طو يثد احرؤوؼ  جدال نيتثر احيني ت ايزىرير
 .(ٗٗ/ٕ) الالمسيم( احارطثعال ٗ٘)
الكواكرب الردراري فري شررح َرحيح ىػػ(ال ٙٛٚ(ال وينظر  احيرن نعال ن ند ثف يو ؼ ثػف ينػع )ت ٔٛ/ ٕ) الالمنياجاحنوويال  (٘٘)

احُنْظِيػػريال اح  ػػيف ثػػف ن نػػود  .(ٕٔٓ/ٖٕـال )ٜٔٛٔ-ىػػػٔٓٗٔال ٕحثنػػ فال ط-ال دار س يػػ ق احتػػراث احجرثػػعال ثيػػروتالبخرراري
احيويػتال  -ودرا ر  نػور احػديف ط حػب و خػروفال دار احنػوادر يؽ ت اال المساتيح في شرح المَابيحال ىػ(ٕٚٚثف اح  ف )ت ا
 .(ٖ٘ٔ/ٔ) ـالٕٕٔٓ-ىػٖٖٗٔال ٔط

 .ٖٖٕٔح ال(ٜٙٛ/ٕال يت ب احنظ حـال ث ب  ا ينن  ا ره  ف يغرز خشثو  ع اداره )الَحيح( احثخ ريال ٙ٘)
رنػػػؤوط و خػػػروفال دار احر ػػػ حر شػػػجيب اي ت ايػػػؽ ال السرررننىػػػػ(ال ٖٕٚ( اثػػػف ن اػػػوال  ثػػػو يثػػػد اهلل ن نػػػد ثػػػف يزيػػػد احازوينػػػع )ت ٚ٘)

 .(ٕٚٗ/ ٖ) ال ثواب اي ي ـال َث ُب احرَُّاِؿ َيَاُ  َخَشَثًر َيَنال ِاَداِر َا ِرهِ  ـالٜٕٓٓ-ىػٖٓٗٔال ٔاحج حنيرال ط
ال ٔي  ـ احػديف اح ػث ثطعال دار اح ػديثال ن ػرال ط ت ايؽ ال نيل اْلوطارىػ(ال ٕٓ٘ٔ( احشوي نعال ن ند ثف ينع احيننع )ت ٛ٘)

 .(ٖٓٔ-ٖٔٔ/٘ـال )ٖٜٜٔ-ىػٖٔٗٔ
 .(ٔٔ/ٖٔ) العمدة القاري( احجينعال ٜ٘)
ىػػ(ال ٖٕٜ(ال وينظر  احا طمنعال   نػد ثػف ن نػد ثػف  ثػال ثيػر احن ػريال  ثػو احجثػ سال )ت ٔٔٔ/٘) الفتح الباري( اثف  ارال ٓٙ)

 .(ٕٚٙ/ٗىػال )ٖٕٖٔال ٚال احنطثجر احيثرى اينيريرال ن رال طإرشاد الساري لشرح َحيح البخاري
 ػؤاد  ت ايػؽ ال اإلفَراح عرن معراني الَرحاحىػػ(ال ٓٙ٘)ت ثف )ُىَثْيػَرة ثػف( احػذىنع احشػيث نّعال  ثػو احنظمػرال ( اثف ىثيرةال ي يال ٔٙ)

 .(ٙٛٔ/ ٘) الالجامع ْلحكام القرآن(ال ينظر  احارطثعال ٕٗٛ/ ٙىػال )ٚٔٗٔيثد احننجـ   ندال دار احوطفال ط  
ال اييظنعال نؤ  ر زايػد ثػف  ػنط ف  ؿ نييػ فال ن ند ن طم ت ايؽ ال الموطأىػ(ال ٜٚٔ( ن حؾال ن حؾ ثف  نس اي ث ع )تٕٙ)

 .ٕٚٗٔح الٕٓٛص المختَر إرواء الغميلو   و ايحث نع  ع  .ٕٓٙٚح ال(ٜٚٓٔ/ ٗ) ـالٕٗٓٓ-ىػٕ٘ٗٔال ٔط
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. ينظر  اثف  ارال ٖٙ)  .(ٜٛٔ/٘) الفتح الباري( ُىَو  يظـٌ َاِنيُؿ احنَّْ ـِ
 .ٕٕٚٗح ال(ٜٚٓ/ ٕ) الض ينيي ال يت ب احيثر و اني ال ث ب   اني  واحت ريالَحيح( احثخ ريال ٗٙ)
 .(ٔٙ٘/ٖ) الإكمال المعمم( احا اع يي ضال ٘ٙ)
 .(ٓٔٔ/ٕٕ) الالقاري عمدة( احجينعال ٙٙ)
 ثو تنيـ ي  ػر ثػف سثػراىيـال  ت ايؽ ال شرح َحيح البخارىىػ(ال ٜٗٗ( اثف ثط ؿال  ثو اح  ف ينع ثف خنؼ ثف يثد احننؾ )ت ٚٙ)

 .(ٕٕٕ/ٜ) الـٖٕٓٓ-ىػٖٕٗٔال ٕاحري ضال ط - اح جودير الدار احنشر  نيتثر احرشد
 (ٚ٘ٔ/ ٔ) قواعد اْلحكام في مَالح اْلنام( احجز ثف يثد اح مـال ٛٙ)
 .(ٕٓٔ/ٚ) المنياجوينظر  احنوويال  .(ٕٖ٘/ٕ) الالمساتيح في شرح المَابيح( احُنْظِيريال ٜٙ)
 -ىػػٕٙٗٔال ٔحثنػ فال ط –احايػؿال ثيػروت اح ػيد  ػ ثؽال دار  ت ايؽ ال حجة اهلل البالغةىػ(ال ٙٚٔٔ( احدىنويال   ند ثف يثد احر يـ )ت ٓٚ)

 .(ٖٛٔ/ ٕ) الـٕ٘ٓٓ
 .(٘ٗٗ/ٓٔ) الفتح الباري( اثف  ارال ٔٚ)
 . وا ؿ  َىَذا َ ِديٌث َ َ ٌف َغِريٌب ِنْف َىَذا احَوْاِو. ٖٜٗٔح ال(ٖٖٖ/ٗال يت ب احثر واح نرال ث ب   ؽ احاوارال )الجامع( احترنذيال ٕٚ)
 نو يف احنينب ثف  ثع  مرة.نا ال(٘ٛ/ٚ) الشرح َحيح البخارى( اثف ثط ؿال ٖٚ)
 .ٖٚٙ٘ح ال(ٕٕٓٗ/٘) الال يت ب ايدبال ث ب  )نف ي ف يؤنف ث هلل واحيـو اآلخر  م يؤذ ا ره(الَحيح( احثخ ريال ٗٚ)
نػف اخينػ ف ويمن تػو وثغاػيـ نػف يمنػ ت  ال يت ب اخين فال ثػ ب  احػدحيؿ ينػال  ف  ػب اين ػ ر وينػال الَحيح( ن نـال ٘ٚ)

 .ٙٚح ال(ٛٙ/ٔ) الاحنم ؽ
ال ينػع ثػو    نػد ا  ـػ احن نػد و خػروفال الستح المبرين بشررح اْلربعرينال ىػ(ٜٗٚ( احييتنعال   ند ثف ن ند ثف ينعال  ثو احجث س )ت ٙٚ)

 .ٕٕٖصال ـٕٛٓٓ-ىػٕٛٗٔال ٔدار احنني جال ادةال ط
 .ٙ٘ٗص الالستح المبين( احييتنعال ٚٚ)
 .(ٕٙٓ/ ٔ) الإكمال المعمم( احا اع يي ضال ٛٚ)
 ػجدال نيتثػر  احػرؤوؼطػو يثػد  ت ايػؽ ال شررح الزرقراني عمرى الموطرأال ىػػ(ٕٕٔٔد احث اع ايزىري )ت( احزرا نعال ن ند ثف يثٜٚ)

 .(ٛٚٗ/ ٗ) الـٖٕٓٓ-ىػٕٗٗٔال ٔاحا ىرةال ط الاحثا  ر احدينير
 .ٕٓٗٔح ال(ٛٛٚ/ٕال يت ب احشمجرال ث ب   ي احاوار  ارب؟ )الَحيح( احثخ ريال ٓٛ)
 .(ٚٗٗ/ٓٔ) الفتح الباري( اثف  ارال ٔٛ)
 .(ٕٕٙٙ( و)ٕٕ٘ٙح) ال(ٕٕ٘ٓ/ ٗ) الال يت ب احثر واح نر واآلدابال ث ب  ا ت ث ب طمار احواو يند احنا قلَحيحا( ن نـال ٕٛ)
 .(ٜ٘ٔ/ٕ) الاإلفَاح عن معاني الَحاح( اثف ىثيرةال ٖٛ)
 . وا ؿ احشيي ايحث نع    يح.ٖٛٔ٘ح ال(ٖٛٓ/ٕ) الال يت ب اخا رةال ث ب   ع احشم يرالسنن(  ثو داودال ٗٛ)
 .(ٕٕٛ٘ح) ال(ٚٛ/ٖ) الال يت ب احشمجرال ث ب  َيْرِض احشُّْمَجِر َيَنال َ  ِ ِثَي  َاْثَؿ احَثْي ِ لَحيحا( احثخ ريال ٘ٛ)
 .ٕ٘ٙٔح ال(ٜٔٙ/ٕ) الال يت ب اح جال ث ب احخطثر  ي ـ ننالالَحيح( احثخ ريال ٙٛ)
سيػػ د  ت ايػػؽ احنا  ػدال  َررارالسوائرد فرري اختىػػػ(ال ٓٙٙاحجػز ثػػف يثػد اح ػػمـال  ثػو ن نػػد يثػد احجزيػػز ثػف يثػػد اح ػمـ احدنشػػاعال )ت  (ٚٛ)

 .ٛٚص الىػٙٔٗٔال ٔدنشؽال ط الخ حد احطث عال دار احمير احنج  رال دار احمير
 .ٖٓٔح الٚ٘ص الاْلدب المسرد( احثخ ريال ٛٛ)
نشيور  نن فال  ت ايؽ ال إعَلم الموقعين عن رب العالمينال ىػ(ٔ٘ٚ( اثف احايـال  ثو يثد اهلل ن ند ثف  ثع ثير ثف  يوب )ت ٜٛ)

 .(ٛٙ٘/ ٙ) الىػٖٕٗٔال ٔي حننشر واحتوزي ال اح جوديرال طدار اثف احاوز 
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احريػػ ضال  الال نيتثػػر اخنػػ ـ احشػػ  جعالتيسررير بشرررح الجررامع الَررغيرىػػػ(ال ٖٔٓٔ( احننػػ ويال يثػػد احػػرؤوؼ ثػػف تػػ ج احجػػ ر يف )ت ٜٓ)
 .(ٕٛٛ/ٕ) الـٜٛٛٔ-ىػٛٓٗٔال ٖط

مسرند أميرر ىػػ( ٗٚٚر ثػف يثيػر احدنشػاع )ت . واواه ثشواىده اثف يثيرال س ػن ييؿ ثػف ينػٜٖٓح ال(ٛٗٗ/ٔ) المسند(   ندال ٜٔ)
احنن ػورةال  اليثػد احنجطػع انجاػعال دار احو ػ ق ت ايػؽ ال العمرم وأقوالرو عمرى أبرواب عمر برن الخطراب َرالمؤمنين أبي حس

 (.ٕ٘ٙ/ٔ) الـٜٜٔٔ-ىػٔٔٗٔال ٔط
  . و ػػ  و ايحثػػ نع  انظػػرٕٕٔح ال(ٜٕٔ/ٔٔ) الاْلحاديررث المختررارة. واحاػػي ق احناد ػػعال ٕٔٔح الٕ٘ص اْلدب المسرررد( احثخػػ ريال ٕٜ)

 .ٕٖٛ٘ الَ ِ يح اْحَا ِن 
 نػػدي ثػػف يثػػد احنايػػد  ت ايػػؽ ال المعجررم الكبيرررىػػػ(ال ٖٓٙ ت( احطثرانػػعال  ػػنين ف ثػػف   نػػد ثػػف  يػػوب احشػػ نعال  ثػػو احا  ػػـ )ٖٜ)

احيػػمـ . و  ػػنو ايحثػػ نع ثجػػد  ف ا ػػتويب طراػػو و ٔ٘ٚح ال(ٜٕ٘/ ٔ) الٕاحاػػ ىرةال ط الاح ػػنمعال دار احنشػػر  نيتثػػر اثػػف تينيػػر
 .(ٛٗٔ/ ٔ) الالسمسمة الَحيحةينيي . ينظر  

 .ٜٓٛٗح ال(ٜٚٛٔ/٘ال يت ب احني حال ث ب احو  ة ث حن  قال )الَحيح( احثخ ريال ٜٗ)
 .(ٕٕٙٙ( و)ٕٕ٘ٙح ) ال(ٕٕ٘ٓ/ ٗ) الال يت ب احثر واح نر واآلدابال ث ب  ا ت ث ب طمار احواو يند احنا قالَحيح( ن نـال ٜ٘)
 .(ٜٖٚ/ٔ) الالقدير فيض( احنن ويال ٜٙ)
 .(ٜ٘ٔ/ٕ) الاإلفَاح عن معاني الَحاح( اثف ىثيرةال ٜٚ)


