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 مقاصد الزواج

ال د ا ا عداملقصد ااعلىدما دلاايعد اإلساايةده  سايد اصق د ا صدىنسااي ادنفا ىد ااي  د يد ادفعدعاايّد ن
علىددماتر دد ناا قنادد الني ددساارنقندد ا  دد ا قدد  ا ددناح نتدد اايدد   ناد اح نتدد ااععدد ذاادلددلايدد اااملقصدد اا

نايد ا  ود لسا دلاأجدلا ارنقن ا  هناادارخىنفا ق  ا ناارخىنف.ادكلناأحكنماايع اإلساكىن نهنادجزئ نهناإّنن
صق د ايدد ملااملقنادد ااعدنتااكن دد اأحكن ددنا صندد نساعهد ا ا  نددسا اأةنةددهنالىدماتيدد اادإتااكن دد اأحكن ددنا

هددنا،ملقنادد اا رندد نبا ددناتكدد فا دد ا قنقددسا ددنااع قنادد ااجرهنفاددساع  ا دد اأفااكدد فااا جرهددنفاع هددنا  جن
اايع اإلساي ااحمل  ااعكربا اا نغسااعحكنماات د ا إلهناح ث نات د اادتر جن اإي هناح ث ناتك ف.

دمبددناأفنااي ادددنفاااترنقنددد ايدد ااملصدددىنسالىدددمااي جددد ااععّددلاإاناإتاا ىددد اأح ايددد ا افدائ يدددنا
ثهث:افائد  ااي دد فاادفائد  ااعةد  اادفائدد  ااإر دعااعدنفناايعد اإلسا  دد اأحكن هدنالىدما قنادد ااعةنةد ساايد

ترإلىن ا كلنافائ  ا لاي ملااي دائ ااحىتاإتاا ناج ذاايرطا  ااي إلىد ايرىد ااعحكدنماصقند اين ادنفااي  دعا
ا،لران ملاع فااد،لران ملاأة  اد،لران ملاجمر إلناافدفاأفاجي  ا داح ا  هنالىمااآلعد اع ف د ادفععال  اايّ ن

.ادتى ا  ز ا لا  زاتاايعد اإلساايةده  سا د اااترد عن ا اغميدنا دلاايّ  ىن ا،آلع ااي ا،ملصىنسادا
اايع ائع.

 -اهتمام الشريعة ابألسرة:
عىد ات دنف ا  هدنامد  ناادإتااكن  اايع اإلساايةه  سا  ااير ن ا،حل ن ااي ادن  سااير ن دنامدن هاا

ىندد اأدات صد ى ااعددنفنااير ن هدنا،حل ددن ااعةد اساكددنفا اايد  د ا ددلاتيد اااير ددنماايعددن لاافدفات ج د اك
دي ا نااعه اي ا ناد فا امأفاي ملااحل ن ا لات صد لا ااعحكدنماااا ا  د ات صد لا اأاناجمدن ا عد ا

الىدمال نادساايعد اإلساايةده  ساايإل نادسا دنااد  ن اياني دسا،عةد  ااإتا لاجمناتااحل ن اااجر نل سااع ي اإّنن
يددد ات كددد ااجرهدددنفاتاايإلقدددلا ااير ناددد لايكدددنفااضطدددأاع هدددنا ادددهاإباايّددد  اايادددني ا،إر دددعاكىنددد اا دددلا

امبارقالااي ان  ساأبك ىهن.
 لااملقنا ااييتا نا لاحكد ا دلاامجىس ا إل ضا  ي رهنادت نا ىهناصك هناعة  اداعحكنمااملرإلىنقسا،

 و اا لاأجلاصق قهناأداصق  ا إلضا  هناادتى ااملقنا اي ااييتاا ا د اأفاتى ااعحكنماإانادي ا 
غدماد دناكدنفاااجرهدنفا ااي هد انعااتك فاغناساااجرهنفا اتى ااعحكنماا ناكنفا  هنا  ص ادنالى د 

اايإلى اهبناعا  ص ص اإلد ناود د  ا دلاود د اتاااجرهدنفااي قهد الىمادج ااي  نسااناةر انط؛ادي ي اعنفن
مأفااحل ن ااعة اساادإاناعنفناي ااااجرهنفا  اخيطئااحلك ا اي ااايعأفاادتي ا نااك فاي ادع  ا ا

اأبك ى اعّهاللادوعااعة  ا اتاهتن.ادوعااإر عاايإل ا  الىم

 -:مقاصد الشريعة يف أحكام األسرة
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 ااير صدد لاايدد ااجددن تاأحكددنماايعدد اإلسا امددأفااعةدد  الىددما دد  ا ددلااير صدد لا دد اااا   دد اإاناتيدد
حف  ا  اأحكنماايإلانفاتااد عاتي اعنفنا إلضا ناارإلىن ا،عة  اتُ ك ااعحكنماع  ايهجرهدنفا  الدن ا
ا ا ااعدودددنااداعحددد ا ااملرإلىنقدددسا ددد ااع كددد فاااجرهدددنفا قنقدددناملصدددىنسااعةددد  ا اددد اتيددد ااير دددمن ير دددمن

فاأح ا نااديكلا عاتي اعق اد فتا اتى اامل نط اااجرهنفا سات ج هنتاكىن سالن نسا لامأهنناأفاتا ن
ىددسا ات اعدد ايرىدد ااعحكددنماايدد ا ف الىددماةددا لااير صدد ل.اداملاددرق  اإ ددلا اعحكددنماع هددنايركدد فا ك ن
ددنا ك  ددساكىنهددنامبقنادد ااا دد اايعددن اا اعحكددنمادايق الدد اداير ج هددنتاايعدد ل سااملرإلىنقددسا،عةدد  اجيدد اأهنن

نل دددسايركددد فا قنقدددسايددد ا ددد د ينايى قناددد اايإلى دددنايىعددد اإلساع  دددناارإلىنددد اصقنقهدددنا ايددد ملااملاةنادددساااجر 
،ي اددنفاداي ناددسا ددلادجدد فملادايدد د اامل ددنطا إله تدد ا ااحل ددن .ادملكددلااةددرخهصاتىدد ااملقنادد ا امددأفا
اعةدد  ا ددلاايا ددنصتااي صندد نسااملانمدد  اايدديتاتدد فا دداااحلددااداآلعدد ا ايدد ااايعددأفاادد  ساأداودد   سااد ددلا

ا1فاايإلنمنايألحكنمااير ص ى سادااطن افااي ااجت االى  اأ انقاتي اايرص نف.ايرص نا
 -:احلفاظ على مؤسسة األسرة

إتااكن د اأحدنك اايعدد اإلسا د اجدن ات ج دد الدنماإباسقنعددسااملاةادساااجر نل دساادد فتاع هددنا ادنف اكى ددسا
صددد اداحددد  ا دددلاتىددد الن دددسا دددلامدددأهنناايردددأطمااملاددد ئ ايىكثدددما دددلا اةادددنتااإر دددعااعنهندددنا ددد اع

املاةانتاااجر نل سا ا نفات ص ى امن لاادي ا  نفاد فالىمادجد اايطىد ااادألااعاد  اايإلن دسايرىد ا
املاةاساادملدألااعاد  اايإلن دساأبحكدنمات صد ى سااااد ا  هنا ااير صد لا دلا دااكدلاايا دنفاايد األاةد ذا

اأحكنماايإلانفاتاادتى ااملاةاساي ا اةاسااعة  .
 اايع اإلسا لاأحكنمات ص ى ساملاةاسااعةد  ا دلا اةادنتااإر دعااد دناأح طد ا د اتىد اإفا ناجن ا

اعحكنما لاتع ا اإّننااإلكسا نا  ملااملاةاساااجر نل سا لاأس ا،ي ا اح ظااإر عااإتايد اايىا دسا
ديإلددلايددد ااااعدبا ا   ن دد ااعددنتاا دددنااهنددن تااهنددن اايا  دددنفاكىدد اادإتاا ددناح فددد ا نةدد اتيدد اايا  دددنف.

اير صدد لا اأحكددنمااعةدد  ااإلرددرباأاّددناتإلى  ددنايى اددى ااك   ددسا  ددن اةددنئ ااملاةاددنتاايدديتا اادد فاع هددنا
ت صدد لاااةددرن ن ا ددلايدد اااير صدد لاايدد ا فا ااعةدد  ااإتااملاةاددنتاااجر نل ددسادإفاكن دد ا رى ددسا ا

هند فاإي هددنااديد اح دظااإر دعا قدد  ااطا إلرهدناإااأهندنا  حد  ا اايثقنعدساايدديتاصد سهنااد ااي دنبتاايديت
اايىا نتااييتاارك فا  هنااد ر نة اايىن سا   هن.

دإّنناتإلرربا اةادسااعةد  ايد ااحلنعفدسايىك دنفاااجر دنل االرادن اتالد  .اعهد ااحملّدلاايديتاا عدأاع د ا
دايإل ددلايصددنحل اااععدد افالىددمات   ددسااجر نل ددساتددايىه ا  ادد نادل ى ددنايه دد  ناا ااإر ددعاداا ر ددن اإي دد ا

عهعنامللاا عأا اغماأة  اعن  ااك فا ر جاناا لااإر عاإفا ااكلا عنكادنايد االدن هالىدماي  د .ا
د  هناأفااعة  اي ااضى سااييتات عأا  هدناد رد اأدااد ااجر نل دسا رإلد ف ااع دلا اد  ااي اد اإبا اد  ا

                                                

اة  ااملاى سا ااي  بااا.ف/الا ااإ  ااي جن اا ثا ق ماإىساايعرن ااعد يب. قنا اايع اإلسا اأحكنمااعا-1
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اد ايد اا رد افاتاتعد ا كد صتااإر دعاإباايصه اإبا ا  اايإلعم اإبا اد  اايقا ىدساادكدلاتىد ااعدا
ا إلّهنا إلّناااع ر نة اهبناايا ن اااجر نل ااداق ذاك ن  .

دإتااكن دد ايألحكددنماايعدد ل سااملرإلىقددسا،عةدد  ا قنادد اتدد دماصق قهددنا اتاتااعةدد  اةددإلنف اعع افيددنا ا
 اتد دماصق قهدنا ااإر دعا دلال عره ااملعرتكاادإمانلنااعم ا ه ا ااياقن ا  ظااي الااعنفا نا قناد

ع ادرقاى ا ددلاهنّدسادا تكدنقاار  ددفاإبا‘اعه دن؛اتيد اأفااعةد  ايدد ااضى دسااعدبا دلاعددهبااإر دع
حد اكادمالىددما دناتكد فالى دد ااعةد  ا دلاحددن ااي  د اأداايرد ساادإتفاعددنفااعةد  ا اامل هد ماايةدده  ا

ناإبااإر ددعاادد ذاع دد ا أادد ااداإلنهدد امبإل عردد اادااأف اي ادد امددأصامخصدد كنادأدكددلامددط ااكاددماا ددلامددادهن
لىماتي ا لاأفااضطدنبا ايد ملاايعدادفا دلاادا سامخصد ساااترإلىد اإاا د اتااعةد  اادتيد ا ثدلا

ااد  يددددد ااادأ كنددددد اااعب دددددما ددددد ك ا221  يددددد اتإلدددددنب:اااداات كنددددد اااملعددددد كااحدددددىتااا  ددددد ااااياقددددد  :
اا35 دلاأيىهدناااي ادن :ا0000د  ي ااادإفاع ر امقنقا   ه دنااا[32اي د  :]دإ نئك اا000دايصنحلا

عهدد اااضطددنباايقدد  سااملطندد فا امددادفااعةدد  اه نلددسااملاددى ااديدد ساععدد افااعةدد  اادد  الىددماأفا ا
اأحكنمااعة  ا قص اااجر نل ناأةنة ن.

جر نل دساادتيد امبدناديإللاي اااملقص اااجر نل اايإلنمايألةد  ايد اأفاتكد فايد ملااعةد  الن دلادحد  اا
ا ّدد اإي دد ا  نايددناا ردد ا ادتصدد عنهتنا إلدد اايا ددن ا ددلاتق اددساايىن ددسا ددااأعدد افااإر ددعادع نتدد اا  ددثااكدد فا
يألة  افد ااجر نل اأةنةد اع  دناااد فملا دلاايردويفااد دناا  طد ا دلاادهتاايد فااد دناااد فاع د ا دلا

حا اساتاهتنادي اكنفاتي ا لاأجلاصق  اا   ادأعهقااد نا ك  ا لاايق ا ااداآلفاباافدفاأفاتاقم
 صدنحلهناايديتااإلد فاحقدنا  إلهدنالى هدنا اتاهتدناديكددلالىدمادجد ااا رصدن اايد ااااارإلد ذا د امد  ا ددلا

اتي ااي  عاإبااإر عاعّهاللاأفااك فا  ّ كناإباو  ا  .
ير ج هنتاايرت  اساعلّنئهناداا دااي اااملقص ا اأحكنماايع اإلسادت ج هنهتنا امأفااعة  اا ر ا ا لاا

مج إلنااايرزا نااآلفابااي لناسااملرانفيسادايرإلندفااملعرتكاادعّ لناملقرّ نتااحلق قاداي جادنتاادأعد اا ا
ايرإلن لا،يربادااحرتامادامل ف اداي محسااع ي اكى اي لاكنفا قص فاا   اأفاتإل شااعةد  ااحل دن اايادإل   اا

اي نمدد سا ا طددنقااعةدد  اي إل عدد اااحل ددن اااجر نل ددسااملرطىاددسايكددلاتىدد ااإااأ دد ا قصدد فا  دد اأاّددنااإلدد اف
ايصدد نتااعكددأفااعةدد  اهبدد ملااير ج هددنتات دد دا ّدد ناتدد  اا نااه ددئايىن ددن ا ااإر ددعاح ددن اايرّددن لا

ادايركنعلاداي ح  ادايرإلندف.
نامج إلددنا دد اافهدد اجى ددناداملرأ ددلا اأحكددنمااعةدد  اا ردد ا ا ددلااضطاددساإباايطددهقاجيدد اع طددنا ا طددنا   هدد

أح ددنصاااد دد اأح ددنصاأعدد ذاعددهاادد  كاإاا،يرأ ددلااديدد اايإل ددلالىددماتق اددسااي ا طددساااجر نل ددسا اأدةددعا
 دد ذانكددلا ددلاايدد دائ اادايإل ددلالىددما ددزااأةددانبااير ددنع اداير ددنيااايدديتاملكددلاأفات عدد اع هددن.ادأد ا ددنا
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قصد ا دلاتيد اإباجن د ااملصدىنساايصدن سايد اااعكأفاامل2اا دااتي ا ااي ه اللاايزدااا لااع ن ب
ت ةد عافائدد  ااآلاد  ااعةدد اساإباأ إلد انددناارنقد ا ددزدااااع دن بااعددنتاا قرّد نتااعي ددسادايرإلدندفاداملدد ف ا

ا ر ا لافائ  ااعة  اايص م اإبافائ  اايصه ااعدةع.
اعيدلا دلاايطد عاا،ي اادساااد لاأحكنمااعة  اأفااكد فاسة ادهنا،يدزدااامدأصاااجر نل كدنااعد فالى د 

داعن كاع  ااإر عا،يمهن ااعنتاا نامن رهناأس ن ا حىسااحل ن ام ائ اايعقنقاأم فااإر عالىماتيد ا
 رنكد  احك دداا ددلاأيدلاايددزداادايزدجددسايىن ى يدسافدفا ددنالاددماأفاارتكد اتيدد اايعددقنقا دلاأسدد اةددى ا

تي اإ نااةر  نعنايى إلنم  ا،ملإل دفااأداإهنن ا دنالىماايإله نتااييتاكن  ا  ات ط تاآبا  اايصه اادا
اإبحانف.

د ايدد ااااعررددننايا ددن ااعةدد  اإبمدد افااإر ددعااد اتإلهدد ملا إلدد اتيدد ايرقدد لا   ردد ااد اايمدد افالىددما
إهننئد ا،يحادنفاإتاا دناا رّددمااحلدن ا دناادد ح اأبفاعحكدنمااعةد  اع  دنا دداا ارد ئهناد  رهنيدنا قصدد ااا

ره اإباح ظااإر عادح  ادآتي نادت ا طنادتإلندصااادتي ا دنااه  د اعفاجيإلدلااي ادنفا نئ دنااجر نل ناا 
أبفا ا ه سااضهعسا ااع ضااييتاي ااي ناساايإلى نا لااحل ن ااداملقص ااعلىما لااي الاادكلااعحكدنما

ا.3 ص ساع هنا إلدضااض دن املرإلىقسا،عة  ات ره اإباي اااملقص اة ا اكنفاتي ا ص ساجى ساظني  ااأدا
 -دع  نااى ا إل ضا قنا اايزدااا اايع اإلساايةه  س:

 استدامة النوع البشري )وجودًا، وحفظًا، ومناًء( -أواًل:
يإللنااملقص ااعدن ا لا قنا اأحكنماايع اإلسا ااعة  اي اح دظااي د اااياعد اااعنةدر  ا اسايد اااي د اا

ا،يردزادااادإتااكن دد اأ دد ااااحل د افاتددر نااةددر  ا اسادج فيدنامبجدد نفاايرددزاداا ثدلاكددلنااع د ااااحل نددساااتددر ناإانا
ااي انفا،ي ف اإبااي د ااملطى با   اااملكلاح ظا  ل الىمااي ج ااي اااقرّد  ا اي  ازااامل ةلاعنفن

                                                

 دن :اااات كند ااايق ا دساايق اادساعدنفااي يد اخُيىد اودندباادلىد الى د اا-اىماهللاالى  ادةى اا-أفااي  اا2/38جن ا اايح ن ايى زايل:اا-2
نا ن :ا اأج اي اأاهاا إلر  اااادإّننااملإل دفا   ال  ا ود اهللاال د اآل اايادنئ :ا  اأود ار اعدن كن اا ااي  ا د ااايإل ا  اأبفاا لاايصه

 أا:ا  اوإلفا اىك اعن كن اا ااي  ، ااد  اأسا اايإلى ااحل اثاأفاايزدااا لااع ن با ف ساع  اضادلنينتاكثم .

جر دنل ايألةدد  ا،لرادن ملا قصدد اا دلا قناد ينااديكدد ه اع  دنا إلىدد ا ااد يا اا دد ا إل د اااعاقددماا دسااي قهدن اداعادد ي  فايد اااياإلدد اااا-3
جزئ نا د دفااااد دلاتيد ا دنا نيد اادنح ااملااد ط:ااارإلىد اهبد ااايإلقد ا]لقد ااي كدنن[اأ د ااا دلااملصدنيااي ا  دساداي    ادساا دلاتيد اح دظا

للاايدزصااد دلاتيد اتكثدمالادنفاهللاادأ دسااي ةد  اادىماهللاالى د ادةدى ااايا عاد اااي ان ادايق نمالى هلاداي  نقااد لاتي اا ن سااي  س
د دنا إلد ين ااد د اد دفاا دلالنمد  اهبد اااياإلد اا28اادإبا ثلاتيد اتيد ااي دنمااي دزايلاع اجدعاإح دن الىد ماايد ال:ا4/193:ااملاا طا–

ناملرد ا د اتيد اإبااهاد اااجر دنل ااعكدربا دلا دا د اار نةد اااجر نل ا ا قنا اايع اإلسال  اح ا ا  اايصه ا اغما  نفاكدنفاملد
د دنا إلد ين اد د اكدنفاأ د اييد  اأ إلد ا اا ت دنفااياإلد اااجر دنل ايألةد  اح   دناا345هبنادار حد اعا دلالنمد  :ا قناد اايعد اإلساايةده  س:ا

ا د اااإر دعايد ااعةد  ااعهد ااضى دساايديتاتدرتناع هدناأ د ااا ن :ااعنتااكدنفااي ادنفاح د اصاااجر نل دنااااإلد شاإاا اجمر دعااعني حد  ااعدب
اي زدااااجر نل ا ااي انفال  اأد ااةرقاني ايى   نااع  هدنااإلد فا دنايد ا دلاحقد قااد دنالى د ا دلاداجادنتاادع هدناتركد فا عدنل ااعي دسا

ا .19داعع  ااي ان  ساادتا  ا    ااياثن اعأ  ايي  :ااعح ا اايعخص س:
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باح دظاتي ااي د اإانا لاعه اايردزاداااعةد اااد دلا ندسامد نل ااعحكدنمااملرإلىنقدسا،عةد  ا ناد  اإ
ااي  اااي انسامبنااره ما عاا  فا لادج فمل.

دأدن اجتىن ددنتايدد اااملقصدد ايدد ااير نةددلا ا طددنقااعةدد  ااودد نصااةددر  ا اسااي دد اا ااي جدد فااديدد ا ددنا
أانهددنااي ددنُقااتدنُقدد اا  لُكدد اايدد اااجددن تاأحكددنمادت ج هددنتاكثددم اهتدد فاإباصق قدد ااعقدد ا ددن اتإلددنب:ااب

ا  ه نا جناااكثمااد ان ااااعااي ان /اعىَقُك ا لا  س ا  ااعنآلاسات  ئاا1داح   ادَعَىَ ا  هنايدَجهناد ثن
ناا  فااعدن ا   اي اايركنس ااةر  ا اسادج فااي  اااي ادنسااديد ا اايزدااادي اأةنقااعة  اإّنن إباأفن

ا الىدماايددزدااا دلاأجدلااةددر  ا اسااي ادلاادصدثن دنتااعةدانبا ددلا دنات ل د اأحنفادثاكثددم اصدثن لىددمااان
ا ادنملا كد ااد ما-اادىنماهللاالى د ادةدىن ا-أجلاتي ااد لاتى ااعحنفادثا  يد ا :اات دنكن اات نةدى ااعدنسن

ااع دد ايدد ملاا6ااد  يدد :ااا ددلااةددرطناا دد ك ااياددن  اعى رددزدناا5ااد  يدد :ااتزدنجدد ااايدد فدفااي يدد فا4ايق ن ددسا
ام ل الىماايا دن ااعةد ااي نادس كدنس اح نظدنالىدمااي ادل.اد دلاتيد اأاّدنا دنامد نااايرااعحنفاثاحثن

 لاص لايةقنطااعج نسا لا ط فااع نهنتا  دفاأةانبادج هسااإتاتي ااإلرربا  ن ّناملقص اأةنة ا
 لا قنا ااعةد  اديد ااةدر  ا اسااي ادلااعقد اكن د اإتفاأحكدنماايعد اإلسادت ج هنهتدناترنجد ا ال   هدنا

ا7انسا،ةر  ا اسااي ال.إباصق  ا قص اح ظااي ن اااي 
ااديد ا دلا،با8اي الا اايى ساي ااضى اأدااي اف ااداطىد اأاّدنالىدمااي يد ا،لرادن اأ د ا ر جدسايىد اف 

أمسددن ااملقدد  نتالىددمااي رددنئ اك ددنايدد ا اددرإل لا اياددنفاايإلدد ب.اد دد اجددن ا الىدد ااملقنادد اأفاح ددظا
ال  اأح نص ال  اأاّنا  ظااع ّنااااي الا لااملقنا اايّ د اسااض اساادُلربن ا  ظااي ا ااك ناُلربن

دكددنفات نديدد ا،يانددثااّدد  اع دد ااملدد ي  اأح ددنصاحددىتااقرصدد الىددماح ددظااع اددنباامبإلدد اح ددظا ادداسا
اع  دن اإبااآل، ااداراددعاأح دنصاأعدد ذاحدىتااعدد لاإ دنبااعدافاد لددناره ا،يرت  دسا،يوددنعساإباح ددظا

 اةعااع لامجىسا لااملإلنس.ااد  ي  اح ظااي الادا9اع انب

 لاتى ااملإلنساحل ظااي الااةر  ا اساجت فاأج ن ااإر عاإب نباايإل فاايكن ا دلااي يد ا  دثااإلد ضا
لدد في ا ددنااهىدد ا ددلااععدد افاأداازادد الى دد ااع كدد فااإر ددعاإتفا اّندد الدد فاا طدد فا  ددظايدد اح  اردد ا

 قد اضااأداكدنفاودإل  نا قطعاعدنفاتيد اة  ّد اإبااار عا دمان  اد  ت اادأ ناإتااكنفااي نبا ااإ
عن  اة قّ اإباهت مااإر عاإتفاإباايع خ عسادا  ماادا ق اح  اساايعانبا ّدإلفاطن نتد ااملرجد ف .ا
د اكلاتى ااعح ا ااك فااإر عا اهاإباايّإلفااعهااق ذااي انفاع  الىدماايق دنمامبه رد ااملكىدفا

                                                

  1/380أع ج اايإلجى سا اكعفااض ن اعاا-4

 . 1990اطافا اايكر اايإلى  ساا مدتا2/176أع ج اأع ج ااحلنك ا ااملار  كاعاا-5

 ااطافا اإح ن اايرتاثاا مدت .2/1018أع ج اأع ج ا اى اعاا-6

اإىساايعرن ااعد يب.ة  ااملاى سا ااي  بااا.ف/الا ااإ  ااي جن اا ثا ق ما قنا اايع اإلسا اأحكنمااعا-7
 امل  فات:ا نف ا/ا ال.ا–يانفاايإل بااداعااهنساا– اجعاا لا  ف  اا-8

  قنا اايع اإلساايةه  ساد نا إل ين.ا– اجعات نا لاتي ا :ا   ااي  يباا-9
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 اااملإلدد اايدد ا   ددنملااكدد فاع دد اح ددظايى جر ددعااإتا اح ددظاطن ردد ااملرجدد ف اهبددنااعن ددظااي اددلاإتفاهبدد
اح ظاي .

دح دظااي د اااي ادنساكدن هاااادما ا د ا اااي  د اإّندنااكد فا،يدزدااااعدنفااملادن   اااص دظااي د اا ددلا
ع هدناايدزدااااعدنفاااي  ن اادإّنناح فر اااص ف اكن هاا  ناح ن اإ ان  سا ا  سادالررباتي ا،ع د اايديتا دل

 قصنفاةكنهنناار ابا ر ايلااياد ا.ا    دنااركدنس اغميدناندلااقد ما  نايدناااجر دنل الىدماايدزداا.اديقد اا
ا ثالىماطى ااي الا،يزداا.ا-اىماهللاالى  ادةى اا–كنفااي  ا

دأفاد لا إلنساح ظااي الاح ظااي ا اادتي اأبفااك فا اد ااع  دن اإبا ،ئهد اأ د اا إلى  دناا
اكدد فاحناددها،يط اقددساايعدد ل سااملر ثىددسا اايددزدااا عدد دط ادأحكن دد ااعهدد اااا راددنباإبااعةدد  ا

مد ا ااا ر دن اإباجمر إلد ا عد  اا ر نئد اا–أاااي يد اا–،يط اقساايع ل سا لامأ  اأفاجيإلدلااي ادلا
داي لناددسايدد اادكددلاإباأةد ت اايدديتايدد اايىا ددسااعدبايى جر دعااك ددناجتإلددلااعةدد  امدد ا  اايحنطدسا دد ا

تيد اادد إلكسا دد  ا اايدد  سادتدد ايصاا اايعخصدد سادا اددجن نا ددعااإر ددع.ادأ ددنااههنيددسا ااع اددنبا
امل لااهاى اايانلثالىدماايد باا–اع  ااا–دااعرهطاع هناعن  ااااث  اإااأفاااازالا لااعالا

ي دد ااايحاددنقا،ملددرب ادايصددىساديدد اازاددلا ددلااا000لددلااي يدد ادايق ددنمالى دد امبددناع دد ا قددناملاداددهح ا
ااديددد ا دددنااددداد اإبااير كددد اااجر دددنل ا ر كددد ااملكددد فااعد ا10داملإلند دددساداحل دددظال ددد اايإلجدددزا

يى جر عادي ااعة  ااع  علاإتفاح ظااع انباو لا  ه ماح ظااي الااداك فا قص ملا دلا
ا قص مل.

 ددعا صدد سالن ددسا لناددسا ردد ا اد ددلا إلن  دد اأاّددناا لناددسااي يدد ا ددلا اددلااعةدد  اعناددساد ددلا اددلااإر
ايز نفا لاي فااي اف ا لاننا اىهناحىتااالر نفالىمااي  سا،ياى غااد ر ا اايك فايرع لاتىا دسا
احلنجددنتااملنفاددساايّدد د اسايى  دد اايادد ااادايرت  ددسااي  ادد ساداععه  ددساداي ك اددساايدديتااكدد فاهبددنااي دد فا

رى دساتد علاصد ا اد ماح دظااي ادلااإتا د دهننااكد فاانحلناُ صىننااعه ملااي لناساأب إلنفيدنااملخ
اي الال وسايى يلااها  اداي  ا اداي ك اااي ا ناا ّ اإبااي يلاااجر نل اود د  اأفا د  ا

ااإر عاتر  فالىما   ااعع اف.
إفاي ملااملإلنسااييتاارّ  هنا  ي  اح ظااي الا قص اا لااملقنا اايّ د اساايديتاجدن تاايعد اإلسا

 ساهت فاإباصق قهنا لاأجلاأفات ا اين انفاأفا اامله سااملكىفاهبن.ادمبناأفايكدلا إلد اايةه 
 لاي ملااملإلنسااىسادط   ا،إر عاحىتاي ا داأهنناي ا اإااأ إلنفااا لاأ إلنفملاعنهننادإفاكن  ا ثلا

ديد اايد ا درب اا قص اام ل ناعن  ا ناكنفاك ي اإاا،لران ملاا ّ اإباح دظااإر دعادا رفدنماأ د ملا
اإف اج ناإبملا اي ااايا نقاو لا قنا اايع اإلسا اح ظااإر ع.

                                                

 .235ا لالنم  ا قنا اايع اإلس:اا-10
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إفااي ناسااييتا مسهنااي الاحل ن ااي انفاي اإ نيا ه سااضهعسا ااع ضاادي اكدنفااي ادنفاةدى  نا ا
ا اى ااك فاةى  نا اح ف ادي ا لاأجلاصق  اح ظااإر عاككل.

 مسالك حفظ النسل
 ابإلجناب:  حفظ النسل -أ

إ دددنبااي  ادددسايددد اأد ا  اتددد اح دددظااي ادددلاااةدددر  ا اسااإر دددعا اايرجددد فادحملنعفرددد الىدددما  تددد ؛ا
ديددد ي اعقددد اجدددن تاايعددد اإلساايةددده  سا اةدددا لاح دددظااي ادددلا دددلايددد ملااههدددساتعددد ااين دددنبا

اي اددنفااا،يطىدد ااد اتددرتكاأ دد ملال دد ااادد هتلا،ي غاددسااي ات ددساحددىتادإفاكن دد اتىدد ااي غاددساعط اددسا 
عرى ااي غاسا  اتط أالى هناط ا  اتّإل هناأداص  اهبناللاطا إلرهدنااع دافااتيد اإباعطد اا قطدناا
اي اددلادا دد جمل ااإر ددعااد ددنا دد املا ا إلددضااإر إلددنتااي    ددسا ددلالددزدفالددلااي ددنبامددني الىددما

اتي .
فاتر ياااحلكدنمااض ادسادجم لااعحكنماايع ل سااي ا ف ا اي ااايعأفاي لاكن  ا اح اتاتااعع ا

املر  جسا لااي ج باإباامل عا اد اايفد دفااضنادسا كدلاعد فااعنهندنا ااإر دعاككدلاارإلدااع هدنا
اي ج ب؛ادتي اعفااحل نظالىمااةر  ا اسااي ج فااي انسا اي  ر اااجر نل ساأ د اداجد ااديد ا

داآبعد الىدماأناأفااإر دعات طدأا عدكلاااار اإاا،ي نباع كد فاأ د ااداجادناأاّدنااعدنتاا دنااعرتود 
ااير  فاللااي نباأدالىماإوإلنع ا  ثاخيلا ق ت اداةر  ا ار اعن  ا  ي ااىنق اإمثاكام.

د  اجن ااع  ا،ي نباُ ّ  ناا ر ا ا ااع  ا،يدزداااداحلدثالى د ا،لرادن اأ د ايد اايادا لااي ح د ا
ا-ادىماهللاالى د ادةدى اا–يد ا دناجدن ا ا د  ااي د ااي ااا ا د اأفااكد فاةدا هامد ل كناين دنبادا

اعَدإَلَىْ   ااَاْاَرط عْاا َْااَدَ لْااي ْىَ  ْا ااَدَأْحَصلُااي ْىَاَص  ااأََغض ااَعن  ل ُااعَدْى َدرَدَزدلاْاااْيَانَ  َاااْةَرطَناَااَ لْااايعلَانب ااَ إْلَع َاابَاا
يصلْ م ا اا قنا ال  اعنفا قص ااي نباأييتالىدما أةدهن؛ادإتاا ة اايع اايىزدااا11اد َجن  ااَي ُااَعن  ل ُاا، 

ا-ديد ي اعدنفاايدزدااااملطىدد با اايعد اايد اايددزداااامل جد اأدااعكثد اإ دن،اااديدد ا دناتّد   ا  يدد ا
اااْيَ ُي فَاااْيَ ُفدفَااتَدَزدلُج ااا:-اىماهللاالى  ادةى ا .ادندناجدن ا اايعد ااأ د ااا12ااْعَُ د َاا  ُك ْااُ َكنس   ااَعن سن 

ا13ايق ن ددساادد مااع دد ا كدد اأ،يدد اعددنساتكثدد داات ددنكن ااددىماهللاالى دد ادةددى اا ددن انمدد اا،ي ددنبا 
د،ةرق ا اأحكنماايدزداااارادااأفاطىد ااي ادلال صد اأةنةد ا اكدلاتىد ااعحكدنمااديد ا دناا  د ا

اأفاايع اااقص اإباح ظااي الا طى ااي نب.

                                                

.اد اى :ا،بااةرنانبااي كنناملدلاق د ا4678:ا   ا15/498 ر  الى  ااأع ج ااياخن ااا،با لا ااارطعاايان  اعى ص ااا-11
 .2485:ا   ا7/173  ا اإي  اددج ا ا  ادامر ن ا لالجزاللااملافا،يص ماا

ا.5/439اادا لا نج اا،باعّلا ناجن ا اعّلااي كننا5/431أع ج اا  فاددفاا،بااي ه اللاتزدا ا لا ااى ا لااي ان :اا-12
ا.10391:ا   اح اثا173اصا/6اااص    ا ام اساأيبا لا-13
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 لافعدعايكدلاامل ا دعاايديتاتإلد قااي دنباادأييتالىدماادنناااا اي اااملإل اداك ى ا ناجن ا اايع ا
 أقاتي ااي ه اللات كاايزدااادي اةا ااي الا،يرارلاأداااعرصن اأدا طعاايعه  ا صد ساهننئ دسا
أداايإلددز اأدا طددعااع حددنماأداايجهددنضاأداغددماتيدد انددنااكدد فاةدداانا اتإلط ددلااي اددلا  ددمالدد  ا

ااّللل ااَ ُةد  ُااَ فلادت اعقد الى د ا  ا ااي قهدن ااد دلاتيد اأ د ا قا  ااعق اد فا اكلاتي اهن ام ل اا
َ نايَد ُااأَت فَااَديَد ْاااايردلاَدر دلَااَ ْفإُلد ف اا ْدل ااُلْثَ دنفَااَلىَدما-ادةدى الى  اهللاااىما- داىند اهبد ااا.14اَاْعَرَصد دْ

ع د اتصد افااأاّنا  عااي ط ااي اااااث  ا اها ثلاايى اطاداي ط ا اأف، ااي ان ااع ناتي اإا
ايىعه  ا اغماإ ن ايى ي .

إفاجم لاي ملااعحكنمااملرإلىقدساإب دنبااي  ادساإ دنا صد سا انمد  اأدا صد ساغدما انمد  ات  د ا ر ات يدنا
داط افيناأفاح ظااي الا قص ام ل اارنق اأد ا ناارنق ا،ير ج  اإبااي نباداملد ا د اداحلدثا

ي الااداا ر ناال  اي ااياا لاإباا قطنل اأداودإل  االى  ااعن نبااي  اساي ااعةنقا اح ظاا
ادطى ااي نبا ك ااي الاإّنناي ا لااياالاايع ل ساحل ظااي ال.

 حفظ النسل حبفظ النسب  -ب
اُقص ا  ظااي ا اأفااك فااي ي ا  رااناإباأاى ا لاأبادأمالىمادج ااحلق قسااداقص ا ّد ناا

ي يدد اجمهدد  ااعباأدااعماأداعددنا إلددلااأدااكدد فااي ادد اأدااعددرهطالكددساتيدد اا  ددثااكدد فاا
  اددد ،اإباغدددماأ  ددد ادأ ددد ااحلق ق ددداالىدددماأ ددد اا دددلا، ا  دددناأداعحددد عنالىدددمادجددد اايرددد ي س.ادإتاا
اعرىطدد ااع اددنبا عددكلاداةددعاأاددااااي دد فا ااإر ددعاايدد اااإلدد شاع دد اغددما إلدد دفاايق ا ددسا ددلا

ا15ألهيناإباأفصين.
ا:امقصد اإلفضاءاثنيًّا: 

ااعااي ادن / ُّدُك اإبا إلدض   ااد دلايد ااايقد  ا21 ن اتإلنب:ااادك فاسع د َد اد د اأعّدما إل
ملكدددلااةدددر رناا قصددد الفددد  ا دددلا قناددد اأحكدددنمااعةددد  ااديددد ا قصددد اإعّدددن اايدددزدجااإبا إلّددده ناا

ماي دظادايعّن ا اايى ساي ااي ا  اإبااملكنفاداا رهن اإي  ا إل ا طدعااي ّدن ااحلنئدلافد د ااد د ااةدرإل
ايعّن ايىك ناساللاايإله سا ااايزدجاااعفناهبد ملاايإله دساكدأفناايدزداااصدلاإبايدجد ا،ير دنياااي دحد ا

ددسا16 انددساد دد فن ادأي ددسادةددك ناد دد اا ااداير ددنياااهادد  ا إلنمدد  اج ادد س اإتفالددلا  ن ااعنيعّددن ااإلددربن
د سااديإلدلناكثنعدسايد ملااملإلدنساااير نياا ااايزدجاا عا نا صلا لاتي ااير دنياا دلاةدإلنف ا إل  ا ادسادحان

دنقااك دنا اييتا  ىهناي ظاايعّن اي ااييتاجإلى اي ظااي ادلاداي ادن ا دلا صدطىننتااحملانداادايإلعن
                                                

.اد ادى اااةدرنانبااي كدنناملدلاق د ا  اد اإي د ا5073:ا  د ا17/102 ر  الى  اااياخن ااا،با ناادرتكا دلاايراردلاداضصدن ااا-14
ا.3470:ا   ا4/129ددج ا ا  اا

ا.145مااصا2006دبا قنا اايع اإلساأب إلنفاج ا  اافالا ااإ  ااي جن اافا ااي  باايةه  اايطاإلسااعا-15
 4/290اادا لالنم  اداايرن ا اداير  ا ادا10/18 اجعا اتي :ااي اياادااير اماايكام:ا -16
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الدلاتيد ا دلا اةرإل ىهنا إلضااملرص نعساأاّناتإلاماا  ه اللا  نسااي  جنتا اايصىسا،حلا د اد دناا جد ن
ا.17اياإلنفات

ددناااعدد اايعّددن ا قصدد ااي ألةدد  ا ددلايدد ملااآلاددساع ندد اجددن ا اةدد نقااي كددن الىددماايددزدااأفادإّنن
اارإل  ا نا  ن  ايزدجر ا لا ه ا إلد اسةد سااعةد  ا،يدزدااااعهد اإ كدن ايىر دن ضاايد اا صدلا ايد اا
املعدده ا دداا ددناسةنادد الى دد ااعةدد  ا ددلا قصدد الفدد  ايدد ا قصدد اايعّددن اايدد ااتر ددنياا دد ااع دااا

 مايد ااةدرتجنااف اه دنتاأُلط د ا هد اايىزدجدسااعهد ااايرصد نفاايصدد ماااداعجادنمااد دااتصد نفااد
اى  ا  ي ااملقصد اايكادمااديد ي اد دعااي كدن ااع كد فاإتفاايعّدن ا،ملإلدنساايكث  دساايديتا  ىهدناك دنا

ا.18  دن ننملا قص ااأةنة نا لا قنا ااعحكنمااملرإلىنقسا،عة  

اأفنا نساداملررانعاعحكنماايع اإلسا امأفااعة ا  ااد ناد فا اتي ا لاايا نصتاداير ج هنتااراان
نملاصق  اايعّن ا ااايزدجاا ص سااد  ساأدا صد ساود   ساأدا اطن افاا اتى ااعحكنمادايا نصتا ااجتن
د ا د اأفنايد ااايعّدن ا إلد دفا اايد الا دلا قناد اايعد اإلسا امدأفااعةد  اا  ص سا وي دسااديد ا دناارأكن

قرّدد اأفااكدد فاااجرهددنفاملإلنهددساأدوددنلهناع  ددنايدد اجمددن ايهجرهددنفا   ن ددنايدد اااملقصدد اادتيدد اأ دد اا
الن هالىماصق ق اع  نااص  ال  ا لاأحكنماادي ا ااحلق قسا قص اكاماارّ نلا قص الاأةنة ا:

 أ ـ مقصد اإلفضاء اجلنسي:
إل ااييتاأ إل اهللااتإلنباهبنالىمااملرإلسااه ا سااحلناىسا لاايا ن ااعة اا إل دف ا ااي الا لااي ا

اي ادددنفااديددد ايددد ي اصاددد اغنادددسا دددلاغدددنبتاايدددزدااااد ددد اأديرهدددناايعددد اإلساايةددده  سا اأحكن هدددنا
الىدما دت ج هنهتنااععن سااياني سااييتاتر نة ا عاي ملااملقصد اساادمجدنااتيد ا دناجدن ا اايد الا دلاحدثن

اادمل دعاكدلنا دنالادنملاأفا19 رنعاأ صما دناملكدلا دلاايك دن اير رنعاهب ملااي إل ساحثننااا ااأفاااى اتي ااير
اا ّ ا اااهناإباو  اأبح اايزدجااأدا كى ه ناظني ااكنفاأداع  نن.

                                                

 اجع:ايانفاايإل با:ا نفن اعدال .-17

اايد ا دناارإلىند ا،ةدرتجنااايدزداايى هدا -18 د الاداي قهدن اا رصد داا امد نايد ااايرإلادماايقد  سالىدماحكد امد ل اجزئد ن  اايد ااأكثد اامل ان
ا د ااةدرتجناااملهد  ااأدالىدماألطنملاإبيناإتااأ افاأفااطىنقهنا إل اايزدااااع يا ااإبااا رصن ا ا إل اايعّن الىما إل ااه ناااي اااا  ن
ا  ااةرتجناا إلّ ااد ص ا إل اايعّن الىمااه نااأدالىمااضى  ااعرزا اكامايى  ي  ااي ااص ى ااآل  اس.ا إل ااضى  ااي اا  ن

ا إلكا اأعن سااملرإلسااه ا سا ا  ن ااعة  الىماايرإل ا نتااي قه سايىدزدااااعجدن تاأكثد ايد ملاايرإل ا دنتا اكرد ااي قد اتقرصد ا اا -19
ادااعحدد ا اايعخصدد س:ا تإل ادفاايددزدااالىددماك  د ااالقدد اا  دد احددلنااةدر رنااكددلنا ددلاايإلن د الا،آلعدد الىددمااي جدد ااملعد داااعالددل:اأ دد اييد  

ااد  اكنفاي اااا رصن ا لنا ق ا لا  الاايع خاأيبايي  املناا ح ا د ا دلاأفنا قصد ااعةد  ااكدنفاا نصد ا اااملرإلدسااه اد سااحلده ؛ا 17
ديدد ي ال نعدد ا رهع ددناتيدد اايقصدد  اأب ندد االقدد اا  دد احددلناايإلعدد  ا دداااي جددلاداملدد أ ادتإلندهن ددناد دد نفا ددنايكى ه ددنا ددلاحقدد قاد ددنالى دد ا ددلا

ا ددناتيدد اإي دد اايدداإلضا ددلا  دد اأفااكدد فاايمدداناااه ادد ا قصدد اا ددلا قنادد اداجاددنتاا عا  ددساامل جددعادايصدد نسا ااداا دد ذا ددلااحلدد ن
ايددزدااااأداالراددن ملا قصدد ااجزئ نددناجمل دد باادد ماايعددأفااديدد ا ددناااكددنفا أبايدداإلضااي قهددن ا ثددلااي ددنماايا عادد اايدد ااالرددربا ّددن اايعدده  اا

دنااملقصدد فايد ا دناادر نا د ا ددلااملصدنيااععد ذاا ادندبا   هدناد دداا ّدن امده  ااهدنملااإتايد سا ّددنايناي اد ا قصد ف ا القد اايدزداااا دإّنن
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ام  ُر ااا ايك اعنُت ااح َسُك اأّنن دايقنل  ااعةنة سا اي ااايعأفاي ا  ي اتإلنب:ااا اناُك اَح ث 
اه ا سالىمااي ج ااي اا قن األىماف جسا لااملرإلساا ااع  ااآلاساإ،حسام ل سايى إلنم  ا223عااياق  /

ا ااعه ات   اايك   دسا ااه دنااادايف ع دسااملكن  دسادايز ن  دساايديتااكد فا دي ا نات   ملاةإلساامل ي  ايداعأّنن
ينا دلااع اايد اا20ع هن .اد د اأُح طد ايد ملااي،حدسااي اةدإلسامب   لدنتاتإلصد هنا دلاأفاتداد اإباود ن

ا  س اايّ  ااي  ااا عأا لا إلدضاأح ا دنااديد ا دناأعدنفملا  يد اادىنماهللاالى د ادةدىن :اأ الادأف د اداتند ا  
ا.21اي   اداحل ّسا

د  اجن تاأحكنمام ل ساكثم ات   ااو لاة نقايد اااملقصد ااد  هدناتىد ااعحكدنمااملرإلىنقدسا
احلق قاداي اجانتا اا ق قاايزدجاادداجانهت نااييتا لاو  هنااحلق قاداي اجانتااه ا سااد جمل اي مل

.اد  هدددنا دددناجدددن ا اايا دددنصتاايعددد ل سا22حدددن اأفائهدددناأداايعددده اهبدددنالىدددمااةدددر  ا اساايدددزداااأداإهننئددد 
داير ج هنتاايق    ساداي ا اساايكثم ا لا فابادو ا  ا ااملإلنم  ااه ا سااد لاإ منفاتاإبا ناتاى ا  ا

إبااعو ا ااها  ساداي  ا سا ا إلضاأحد ا اإت نهندن.ادكدلنات دهتنا اصق  ااملرإلساد نااإلص هنا لااملو ا
اتى ااعحكنماداير ج هنتاتىرق ال  االران اايعّن ااه ا ا قص اا لا قنا اايع اا ا  ن ااعة  .

 ب ـ مقصد اإلفضاء النفسي:
أعنفتااداملقص فا  ا نا صلا ا ن ااعة  ا لا احسا  ا سا،مل فن اداعي ساداياكلاداع لااد  ا

 بتادأحنفاثاكثم اأفناي ااايّ با لاايعّن اي اأح ااملقناد ااعةنةد سايىعد اإلسا امدأفااعةد  اا
اداحددد   ادجإَلددددَلا  هدددناَيدَجهددددناي ادددُكَلاإي هددددناا د دددلاتيددد ا  يدددد اتإلدددنب:ااايدددد اايددد ااَعىَقُكدددد ا دددلا  ددددس 

ا لنااعاياقد  189عاعل اف/ ايك ادأ ر ايانق   ااد  يد اادىماهللاالى د ا187/ ااد  ي اتإلنب:ااايلنايانق 
دةىن :اُحان اإيلنا لاف  نك ااي ان ادايط  اادُجإلى ا  ن ال ألا اايصه ا

ااي ان ا ا23 ااداملقص فا  ن
ااحل اثا ناا ج ا اايزدجسا لاأي سادةإلنف ادي ن اادكلناتي ا    ااو لاايعّن ااي  ا .

                                                                                                                                       

ادايإلد  اعا اجدع:اايا عاد ادااملااد ط: دنااملقصد فاإظهدن ااحلد ن  .إفناتصد نعنتاايعدن ااا194/اا2أاّنامبقص فايىع اا اأحكدنمااي دن  ادإّنن
اايماناااه ا ا قص اأةنة ا لا قنا اايزداااا اياا قنا اأع ذا   اك ناة ا ن  . اي ااايعأفات   امبناع هنا لااطن ا  فاأفن

 5/212د نا إل يناادا لاايق ن اداجن عااي ق :اا9/21 اجعاأاّنا ناارإلىن ا  ي ا :اا لاحزمادااحملىم:ا-20 

 27أع ج اايرت  اا ات اماة   ااياق  اا،باا -22

ايإل د باايديتاصد  افدفاصق د ااملرإلدسااه اد سايىدزداادايزدجدساةد ا اكن د اأادى ساأداطن ئدسا دربن ااكنع دناي طدن اااإلردرباأكثد ااي قهدن اأفنا -23
ا]اابا طددعااملدد اكما[اإتااكددنفا،يددزدااد ددن فاا ردد ا  القد اايددزدااا ددلاأاناطدد فا  ه ددن.ا ددن اايإلهئدد :اااد  هددنااه دد فاداهدد امادايددربصاداهدد ن

 اد اجدعاأاّدن:ا  د ا2/733ي اإتااح ثا افدامااي كننااعاايإلهئ ادااإ د اااملد ي ا ا  الد ااملد ي :ايإلق اسا ايىزدجسااض ن اادك 
 .اا41 ه اا سااي الادا قنا اايع اإلس:ا

ااي ان .ا -24  أع ج ااي انئ ادا،باح ن
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باصق د ايدد اااملقصد ااعقد االرددرباد د اجدن تاأحكدنماايعدد اإلسادت ج هنهتدناهتد فاع  ددناهتد فاإ
اا تانطااعة ااا ر ا ا  ثن ناغى فناادي اتإلاماا ح امبناا عأاللاايإلع  اايزدج دسا دلاايرقدن باداير دنياا
 ددااايددزدجااننددناجيإلددلاايصددىسا   ه ددناتاىدد ا ددلاايقدد ن اداملرن ددساتقددن ،ادآت اددنادصن اددنا  ددثااصددااا ددناا عددأا

 ظاايدد ااارإلنيدد افالى دد ااديدد ا ددناأمددن اإي دد اايدد اياا ا  يدد امددن حنايدد ملا   ه ددنا ددلاتيدد اكنمل ثددنقااي ىدد
دنفاداا ردزااا ااع كد فا24اآلاس:اا ني ا:ااناسالع الاا  دنا  ا دسااعك دفامبدناجيد اا دااايدزدجاا دلاااصن

إتفاايعّن ااي  ا اغناسا لاغنبتاايرع اعايىزدااادايا ن ااعة ا.اداعد لايد ااايعّدن ااع  دن اأاّدنا
  نا   ه ادع  نا   ه اد اا ،ئه ااع لا قنا اايع اإلساإ ن دساايىن دسااي  اد سااملر  دسا داايد ملاايإل ناد اع

ااعة اسامج إلنايرك فااعة  اكىنهناعى نسا انسادةإلنف اددائم.ا
د اةددا لاصق دد اتيدد اا ا دد اأحكددنمااعةدد  الىددماكددلنا ددنا ددلامددأ  اأفاا ددزاا ددااأط اعهددناأةددانبا

ةانبااي ائمااد ناص ا اامل ا ادثا صد ساف  قدساإانا  د  جنا ايد اااياد نقاادكد ي اااي   ساادا  قاأ
كلنااعحكنمااملا ن سايىنق قاداي اجانتايكلنالّ ا لاألّن ااعة  ااصي  اللاتى ااير ج هنتا
اااععه  سااملرإلىنقسا كدلناعد فا دلاأعد افااعةد  اجتدنملاأع افيدنااآلعد الااعقد اتد ا فتااعحكدنماايعد ل س

داير ج هنتااععه  سااداي منفاتاايرت  اسالىماتاتااملإل ااعإُلى اهب ااااطن افاأفناايعّن ااي  اد ا
 قص اأةنة ا لا قنا اايرع اإلنتااعة اساادي ا ناا ا  اأع ملا إلاااالران ال  اااجرهدنفا ا

ا25ايعادفااعة اس.

                                                

 10/18اي اياادااير اماايكام:اا 25

 ا.ف/الا ااإ  ااي جن اا ثا ق ماإىساايعرن ااعد يب.ة  ااملاى سا ااي  باا قنا اايع اإلسا اأحكنمااعا-26
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 قيق الرتابط والتكافل االجتماعيحت -اثلثًا:
 اددساادلقدد  ااد  ثن ددنااعا:اعتاددن كادتإلددنباانن  ادتإلددنباايددزدااا اادد نغنتاسددهثاعادد نملاهللاةدداهللاتكدد ا
ا اعإلق اايزدااالق  اد اساد  ثنقاغى ظ. اغى فناا

َ ُك ا لَ فلاععا ن اتإلنب:ا َهناَدَجإَلَلا َد دْ ُكْ اأَْيَداجنااين َرْاُكُ  ااإ يَ دْ ْلاأَ ُ ا  ْلا َبت   اأَْفاَعَىَ اَيُك ا ن  اَد    ااَدَ مْحَسااإ فلا  
ددُ دفَا ااَدرَدَ كل اين َقددْ م  ادةددكلااجر نل ددساادودد د  اإ اددن  ساادعطدد  ا ا اددساادةدد سا ،  ددساا اددساا26  اَتي ددَ اآَلَبت 

ود لاجم  لدسااآلبتاايك   دساا-اايدزدااا–تك اهللااي ااايإلقد ادتىد اايإله دسااي ادن  ساااها اساايى  از 
اييتاتا أا،يراا ااهده اهللاادلف رد ا اعىقد .ادسد ا،حل د الىدماا 27-17 اة   ااي دمااآلبتاع

عىقدد اادأفاكددلا ددناعىقدد ا ددلا إلدد اين اددنفاتاددرن اأفااعددك ا  دد الى هددن.ادت رهدد ا،يث ددن الى دد اةددانن  ا
د  نفالزت ا اعىق اادحك ر اد   ملاةانن  .اد دااايرادا اادايث دن اداحلك دساجم  لدسا بتا اهد اتا دلا

 ملااآلبتاسيتا ادساايدزدااااعهد ا ادساأفاعىد اهللااايزدجدسا دلا  دساايدزدااد ادساأفاجإلدلاعىق ا ااكلايد
ايزدجساةكلايىزداااد اساأفاجإللا   ه نا د ف اد محدساكدلايد ملا بتااد ل اهللااع هدناإبااير كد ادإ إلدنفا

اعنيزداااإتفا اسا لا بتاهللااايإلف  سااييتاتارن ا  ناايراا اادايرإلف  .ااياص .
ُىَ ااْيك َرنُباَأَجَى ُاععانب:اد ن اتإل اَحىتلَااَدادْ َكنن 

َإالاأَفااَدإْلُ  َفاععاااد ن الزادجل:ا27  اَدَااتَدإْلز ُ  ْااُلْقَ َ ااي ن 
دأ ن  دنايد اااادايدزدااالقد ا إلقد اع د القد  ادس قدساتادرن ااي عدن ا28  اَأْدااَدإْلُ َ اايل  اا  َ   مل اُلْقدَ ُ ااي ن َكدنن ا

ْيإُلُق ف اععاا:اع  ااي ،س َدإ ْفاععا اتإلدنب:ااااقد ا ىد اد د  عدنع  اي دناكد اا29  اَباأَاد َهناايل  اَلا َ ُ  ْااَأْدُع ْاا، 
ْ دُ اَمدْ  نااأََسُْع ُا دُرْ اإ ْحدَ اُيللا   طَدن اااعَدَهاَسُْعدُ دْاا   اَد تَد دْ ا لَكدنَفاَيْدا  ناا  ا   دناا اد َدُ اهُبْرَدنصااَدإ ْ دأََ فُّت ُااْةر ْاَ اَ اَيْدا 

اَدَأَعْ َفا   ُك ا ن  ثَن نااَغى  فناا ُُّكْ اإ َبا َدإْلض  َّما َدإْل اأفااايعّن :ااي  ا اد ن ا30  ادََكْ َفاَسُْعُ د َُ اَدَ ْ اأَْع
ااه دنا:ااآلادسايد ملا اايعّدن :ادايا ااادجمني االانقاا لاد ن .ااجين إلهنا ادإفاادامل أ ااي جلاخيى 
ا رىط ف:اأاادعّناااع وماايق ماداقن ااعّنااااملخرى ايىع  ااقن اااملخنيطس:اايى سا اايعّن ادأال

ا د اأفاداحلدن :اأاا اى اااييتااه ىسالىما إلط فا  اَغى  فنااا  ثن نا   ُك اَدَأَعْ فَاععا:ا  ي الى ه اأ ماا
الى د اهللاااىما-ا ي  اد   اااي كننالق ادي ااغى فنااا  ثن نااا  ك اأع فاد  ا إلضااإبا إلّك اأعّم
ايقد  فا بتاي فد اإباد،اا31«اهللاا كى دساعد دجهلاداةدرنىىر ااهللااأب ن دساأع   يلنااعن ك ا»:ا-ادةى 
  اأفالان  اع  ثنقاغى ظ اتك تاسدهثا د اتاااعدبا ايد ملااآلادساتإلادمااالدلالقد اايدزدااا دااايك لا

                                                

ا.21اي دم:اا-27
ا.235اياق  :ا-28
ا.237اياق  :اا-29
 .1املنئ  :اا-30

 .ا21-20اي ان :اا-31

ا.2/108ااايع كنسا   ا لالى ا لا   اااير امالى ا لااي  ااسادااي دااساعألا اااهن عاايق ا اعراايع كنسااا-32
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اااع ا ن اد هب ا ر ا لااي ةنيساد  نفااحل ادايص قاع د ا ااي جلادامل أ .ادايثن  ساتإلاماااللاتي اايإله ا 
اَدإ  ْد َاي  َ اَدُ  َةدماَدل  َادماا ْدل اَ دْ َلَاَدَأَعد ْا:اععا  ي اتإلنب َلااي لا  ن َاا   ثَن َدُهْ اَد   َ اَد  لا   ن  َصاَدإ ْتاَأَعْ َصا  

ُه ا ن  ثَن نااَغى  فناا تيد اايإلهد اايد ااأعد ملاهللاالىدماعىد ا دلاعىقد اأفا  ىد اا.ادايثنيثدساتإلادمااالدلا32  ا   دْ
ْ اَد ُدْى َدناَ ُدُ ااْفُعىُد ْاااْياَدنَباُةدجل ااا:اععا ةنيسااير ح  ا ااع ضا ا  ي اتإلنب َدَ عَدإْل َدناعَددْ  َدُهُ اايط د َ امب   ثَدن  ه 

ُه ا ن  ثَا اَدَأَعْ َصا   دْ اايالْا   ااديك ه اعن  ااايإله اد قّ ااامل ثنقاعند ا33  ان نااَغى  فنااَد ُدْىَ ناَ ُْ اَااتَدإْلُ دْاا  
اَد َدْ    ْ ا ُدُى  ُدَ نععلى  اايط فادايىإل سا ااّللن اَد َدْرى ه ُ ااعَ ْا َ نَ ا  َ ْم اَح ك ه  ا ن  ثَن َدُهْ ادَُكْ   ي  اآَبَبت   ّ ااعَا َ نا َدْق ُغْىف 

ْ اعَددهَا َهددنا  ُكْ دد  ي  ُاَلَى دْ دده  ا ن  ثَددن َدُهْ اَيإل لددنُيْ اااد ددن اتإلددنب:اععا34  اااُدْا   ُدد َفاإ الاَ ى دد هاا َددْلاطَاَددَعااّللن  ّ عَا َ ددنا َدْق
إل   اَدَ ُا ْااَحفنناانن لناتُكن ُ دْاا    اَدَااتَدزَا َ سااُ َ ن ُع َفااْيَكى َ اَللا لَ او  د دْاَدَجإَلْىَ نا ُدُى هَبُْ اَ نة  ُهْ ااُ اَتطلى ُعاَلَىَماَعوئ  َدس ا ن 

ااْيُ ْنا   اَا ُهْ اَداْاَ ْااإ فلااّللنَا ُ    ُهُ اَعنْلُفاَل دْ ايزدااا  ثنقاغى ظا داااي جدلاديدجرد اا35  اإ الاَ ى  هاا ن  دْ
اادااهللااأ  دنا ادرط عااايردزاماداي عدن ا د اع   دمامل تقدمااع ا دن ادتفىدلا   ت دناايادك  ساد   دنااي ودنادتكدد فا

أ ددناإتااع ددنايدد ااايإلهدد اد قّدد ناامل ثددنقااكدد فا ثى ددنا ثددلايدداا اايدد الايإلدد ه اهللااا   ت ددنا  دد تااددنف اا
ا.دجإلىه ا  ف ادع نيا ادطاعالىما ى هب 

إبام  ااايزصاداض ناديكلا  ه دنا جمل يدنا عإل ماايزدااااافااإباايإل  ةسااداا ص افال  اإباغمملااافا
،ي هددن ادأ قا،يى دلادتكد ا ايىخددنط ادكاد ايىقىدد ااعنيإل  ةددسايد  :املد    الىدماأاددننهبنادلىدمااإر دع

 ددلااي طدد  ا ااي غاددسا اإط ددن اغ ائددزاايعدده  ادإمددانااغ اددز ااع دد  اداع   ددسا دح  ددسا اايدد  سادح  ددنف
تإل دفا أةد  ا انىكدساعنادسادغميدنا دلااع د  اايديتااااإلد فا جمل يدناإاا دلالنصيدن..ايد ااإتا دتك ال

ا.  ا اني ااي انفايعنباأداايعن ساد اااى ا
دتُدد  كاايدزداااإبا ددناحدد ماهللااع دد اتيدد ايدهكايدداا ادجمر إلددنهت ااعرإلصددفاهبدد ا دأ دناإفاكن دد ااععدد ذ

دةد طنفا ا  ج ساداي،ح دساكدنيزي ااداياد هفاداياد يادا د  ساد د ضاايرهدنباايكاد ااي مدةد  أ  اض
دتإلدنسا دلاداههتدنا دناتإلدنساا نتاامل نىدساي د ادايىادنفادغميدنا دلااع د اضاايديتاتد لا دلادطأهتدنااإر إلد

داجتددنيه اإباكددلايدد فا ددلاأيدد افاااتصددن ااحملدد نما  اددا اا إلرددنقااي ددنقاع هددنا ددلا ،طاايددزدااااملقدد قا
ا.داملعا مل

ت س  اايإله نتا ااةنئ اأع افااإر دعااملادى ااعن د ا،يدزداااترقدن بااعةد ااداد   ا إلّدهنا،يزدااا صلا
رصددلا إلدد اأفاكن دد ا رانلدد  ااد دد ي اتادد فااإر ددعا دا دد ااملدد ف اداحملاددسادايصددىسا ددلا إلددضاادترإلددن فادت

اا نا د با دم اا ْددل اااي د إْلَ دنف ااَلددلْادايقد نااع صدااا ر نةددكا ا–اَدَةددىل َااَلَىْ د  اااّلللُااَاددىلما-ااّللل ااَ ُةد  ُاا َددن َا:ا َدن َااَ ع 

                                                

 .7عحزاب:ااا-33

 .154اي ان :اا-34

 .155اي ان :اا-35

 .13املنئ  :اا-36
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اااْيُ ْا    اَااَ َثلُاا ه  ْااتَدَ افن ي  ْاا   ْ د ُاااْمدَرَكماإ َتاااهََْاد  ااَ َثلُااَدتَدإَلنطُ  ه  ْااَدتَد َامحُ  د  اا   ّْ ااهََْاد  ااَةدنئ  ُاايَد ُااتَدَ اَلماُل
َه  ا يال ا.36اَداحْلُ لما، 

داا قص ا،ي احسا اايدزدااااااةدر ن ساإبااملردعادايىد اتاداا ر دناالدلاايراإلدنتااداياإلد الدلاايركى  دنتا
  دددسااإّندددنا قصددد ا،ي احدددسا احددسااي ادددنفاايددد اااادددما ا ددد ا ااااجر نل ددسااعدددنفايددد ملايددد ااي احددسااحل  ا

ايك ن اادتإلى اتاإلنت امبق ا اك ني اادي ي ااا    اللاايزدااا ناع  ا لاتاإلنتااعهندناود ااسااي ادن  سا
ايإلني سادتكى  هن.اديق اأفذاأف كاتي ااملإل ااملارق  اايكرنبااملادى  فااعديد فاعإلد داا دلاع ائد اايدزدااا

يراإلنتااييتات عأا دلاايك دن ااي ادنسااديد اا دن ااي دزايلاإفا دلاع ائد مل:اجمنيد  اايد  ساد بودرهناي ملاا
،ي لناساداي ااسادايق نما  ااعيلاادايصربالىماأعه هلاداحر ن ااعتذا  هلااداياإل ا اإاهحهلا

دافملااعكلايد ملاأل دن ادإ منفيلاإباط ا ااي الاادااجرهنفا اكا ااحله اعجىهلادايق نما رت  ساأ
لف  سااي ّلااعنهننا لناساددااسااداعيلاداي ي ا ل ساادعّلااي لناسالف  اادإّندنا درتيا  هدنا دلا درتيا

 ع  ساايقص  ا.

د ااحلد الددلاايددزدااا فهدد ا دلا فددني ااي  دد ااي اددنسااديدد ا احدساايدد  ساايإلني ددساد اددرق ينادأ  هددنا
جدد ال دد اعقدد اعدد ا ددلااي جاددنتاااجر نل ددسااد ددز اأفّنادةددك هنااديدد اتكى  ددنتااجر نل ددساع ددلاأح

ا.37ف كنتااحل  ا  س

 مقصد الشهادة على الناس -رابعًا:
مد ا االىدماأفاتكد فااعةد  اأّن تجدنايىرد انلاايصدن ااادأفااكد فاايق احد صاايةدهماح ادناا

نااع  دن اا رد ا ااتي ا رنقنقنا ا  اطلاأح ا ناد اظ اي يناادتيد اي كد فايد ااايرد انلاةدم اا عدأالى هد
دد ا دد ادايإل ددلالىددماتقى دد ملااإتاح   ددنا دي كدد فاأاّددنا ىنفددنايى ددنقا ااإر ددعااحملدد  اع اعدد ا أعدد اايرأةن
تك فااعة  ا نئ سالىدماحد دفاهللااتإلدنباتطانقهدنا اكدلناأح ا دناعدنفناتيد اةد ث  اع هدناةدإلنف ا ااحل دن ا

دد د ا،عةددانباايدديتاد نحدناع هددنااديدد ا دنا ددلامددأ  اأفااكد فاجمىاددسايىرنأةن  ا،ي ردنئ اادد ععاحر ددناإباايرأةن
يد ااير اند اأبحكدنماايد الاايديتاأ د تاايادإلنف اداي جددنناادلىدمايد اااملإلد اعدنفنااعةد  اايةده  سايدد ا

إلد ا ةددنيلااتعده ا رد ان هنالىددماأفنايد ااايرد انلايدد اةدا ااي دهنااع قدد ماتيد ا قدنماايراى دد اأةد  اتاتا ُا
ااي األاتاى  نال ى ن.

الى  اأ ى افايدسا دناجدن ا اايرعد اعااعةد اا دلاأفنادي إللناي اااياإل ااي ةنيلا ا  ن ااعة  اا  ن
ااةر  ا اسا ااحل ن ااعة اساأدااير  نفال هنا،ا  صن اار  نفالىما  ذاتطا د اأحكدنماايعد اإلساع هدناا

 ا رهكدساكدنفاتيد ا دربناعنتاا ناكن  اتى ااعحكنما طانقساكنفاتي الن لااةدر  ا اادإتاا دناأادان ا 
                                                

ا.4685:ا   ا12/468أع ج ا اى اا،بات اح ااملا  اادتإلنط ه ادتإلنو ي ااا-37
ا.47ص نو اتا الق اايزداااد جمل ملاافا ااي ك اايإل يبااأ  ايي  ااا-38
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عدنفاع در اأالااُق  دناُحد دَفاهللااعدهاُج دننالى ه دناع  دنااعرد تا د اععااا  صن اادي ا قرّما  يد اتإلدنب:
اااادحددد دفاهللاااةددرإلن  ايألدا ددد اداي دد اي اايعددد ل سا ق ا دددسا[229اياقدد  /]ا  اتىددَ احددد دُفاهللااعددهاتإلرَدددُ دين

ا.38ايمن  ا
ألةددد  اك دددنا ايددد ملااآلادددساايرإلادددماايقددد  سالدددلااايردددزاماأبحكدددنماد دددلا ددد لن نتااياإلددد ااي ةدددنيلاي

ايعد اإلساإب ن دساحد دفاهللاااع د ايد ااايرإلادما إلد اايظهدن ا ادر نفاا دلاي دظااي ن دساد دلاي دظااحلد دفاا
هددددسايىرإلددددناشا عكددددلنا  ه ددددناادددد  ئاإباايلددددهفا اايرددددزامااعحكددددنماايّددددن طسايىنقدددد قاداي اجاددددنتادامل جن

ي اأاّنااير جن ا،ضطنبا ااضد فا دلاأاناتقد ماأحكدنماايعد اإلسا ااعةد  اإبالن ندسا،ملإل دف.اد لات
املاى ااأااإبااإر عاايةه  ااعد ي ااد  ئاإباأفنااايردزاماهبد ملااعحكدنما ا طدنقااعةد  ايد اأ د ا

يرددزامااعةدد اااهدد نااإر ددعاايدد اااعدده اتيدد ااضىددلاع رددأسن ا دد اةددىانا إلددضااملرددأسن الااك ددنااعدده احددن ااا
ا،عحكنماع ك فاي ي ااعس اايجينيبا اايكثما لاأع افمل.

ديإللنا لا اكن اتاي اااياإل ااي ةدنيلاأاّدناتإلى د اا  صدن ااي ا طدسااعةد اسا،ضىدعالىدمااضد فاا
 لال مااايرزاما،عحكنماايع ل سادي سالىماد  ااتي اعإلهاادتي ا نااعماإبا نايرإلط دلااعحكدنما

 ااحل ن ااعة اسا دلااعسد اايادى الىدمااإر دعااع كد فا دربن اايرهع د ا ادلاد  لد ااديد ا دناأمدن ااايع ل س
ددناأ،نايىددزدااأعدد ااي  اددسا ددلاا  أتدد ا]ادإهنددن اايإله ددسا إي دد ااي ددنماايطددرباا ا  يدد :اإفناهللااتإلددنباتكدد ملاإّنن

ا.ا39ا[ال  اع فااملاى االى ه ناأفااااق  ناح دفاهللاااعة اسا،ضىع
إفناي اااياإل ااي ةنيلا اايا ن ااعة ااا  ما احاان  ناإباأفااك فا قص ااين ندنا دلا قناد ا
ايع اإلسا اأحكنمااعة  ااد  ا  ا ررانعاتى ااعحكنما نااااند اتيد ا دلاعد  ا ا د ا   هدنامج إلدناافهد ا

اأح نصاأع ذاادي ااملر ثنلا اأفناتى ااعحكنماأةنا ا اا يجينبادامل عادايجني الىما ناأح نصادا قن
دنا ت ّ اإي  ا لاأةانبات ل ااعة  اإباإ ن سافا هنامبقرّماأَُة  ارهنااأدات ل يناإباعهفاتيد ااعأملن
دددناتصددد نفاا رهدددماإبا تصددد نفااادددنل ااحل دددن ااعةددد اسالىدددماإظهدددن اايرددد انلااكددد فا طىددد ،ا اايعددد اإلساادأملن

اعهفاتي ااك فان  لن.
دلىدددماةدددا لااملثدددن اعدددنفاايعددد اإلساحك ددد ا اايا دددن ااعةددد ااا رددد ا اأبفااقددد مالىدددما اددد  اايطددد عاا
يهمدددرتاكا ايددد ااايا دددن ؛اعفناتيددد اأفلدددماإباأفااىردددزماكدددلنا  ه دددنامبقرّددد نتااحل دددن اايزدج دددسا دددلا
  ااعحكددنماادايإلكددسااددن اااداير ج دد اإباايرندد ناا ااعر ددن اايددزدااسة اددنالىددماايردد انلادايك ددن

 ص ساأةنة ساا   ااو لاتي اأاّنااداحلك ا، ا دن اايدزدااالىدماايد دامااد ل اايدزدجااإباايرد انلا
عهعناا ا نئ الىماايرأج لاداير    اااعنفنااي ع  الىمالق  ااي كننالىمااير    ادايرأج لااق ن  ا

                                                

 .2/413ا لالنم  اداايرن ا اداير  ا :ا-39

 2/631ن عاايا نف:ايطربااداجا -40
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ددلااهجدسا اايدد  ساا… دلالقدد فاايجددن اتاداعك اددسا ا رفددن ا ددلناأجىدد اعدنفناايعدد  ااملا ندد ااملاجن
فاا رهنئد ا ا ّد ااا نيدساإباودإلفا  ديد اا…دااإلدثاع هدناايرد  ماإباهت  دسا دناخيى د ا د ال د اإ،ن

اأفنا قصد اأفاتكد فا40احلصن سا .اديك ااعن ند ال د ااةدرق ا ااعحكدنماايعد ل سااملرإلىنقدسا،عةد  اارادان
اى  نال ى دنا ادمهتنادتصد نعنهتنادةدإلنفهتنااعة  اهبنامني  الىمااي نقامبناتفه ا لافالاتاىن  اإي ه ات

د نحهناي ا قص ا ه نا لا قنا اتى ااعحكنماادي ا ناا ا  اأع ملا إلاااالران ا اااجرهدنفا
ا اي ااايعأف.

 خامسًا: حتقيق غايته يف الوجود:
 طاعة هلل ورسوله حتقيق -1

دحثه الى  اد غاه اع  اا ا تّنملايإلانفملاعق ام ااهللااايزداااادجإلى امإلم ا لامإلنئ افا  ااحل  فااي اا
 لى  اادحثاأدي ن اامل أ الىماتزدجيهناايعانباااعنث-ااىماهللاالى  ادةى ا-ا ندك ي افلناإي  ا ة ي

دَلااي ن َادن  اَ ثْدَ ا عَدنْ ك ُن ااَ دناطَدنبَاععا دن اتإلدنب:ااايكدف اايكد لادلد مالّدىهنادسعدما كنحهدن َيُكدْ ا  
ْ ُكْ اَدايصلنحل  َاا  ْلال َانف ُك ْااععةانن  :ا ااد ن 41  اَدُسهَثاَدُ َ،اَا َدإ َ نئ ُكْ اإ ْفاَاُك  ُ اا َدأَْ ك ُن اااْعََبَ ما  

ددى   ا ّْ ددْلاَع ُا   ددع اَلى دد   ا عُدَقدد َاَ ااُدْ دد  ه ُ ااّللل ُاَداة  ددْ ُك ْاعااد ددن اع42  اَداّللل طَددْ اااأَْفااَددددْ ك َاا َدَ ددْلا َْاَاْاددَرط ْعا  
ْلاَ ناَ َىَك ْااْي ُا اَع   ااْيُ ْا  َ نت  ْلاعَدرَدَ نت ُكُ ااْيُ ْا  َ نت ا ْنَصَ نت  اىماا-عق اتزداا ة  اهللاااا43  أمَْلَن ُُكْ ا  

ت ادسادأ  د الىدماأيىد ادل نيد ايد إلى ااي دنقاك دفااكد فا اادأةسا  رنادأ نماأة ااادأ  -اهللاالى  ادةى 
ا.دأ  نئه  اع، اداعيدااا عايدجنهت 

اَعن  ل ُااعَدْى َدرَدَزدلاْاااْيَانَ  َاااْةَرطَناَااَ لْااايعلَانب ااَ إْلَع َاابَاا:ا-اهللاالى  ادةى  اىما-ا:ا ن ا لا اإل فا ن للا
يصلدْ م ااعَدإَلَىْ د  ااَاْاددَرط عْاا َْااَدَ دلْااي ْىَ د ْا ااَدَأْحَصددلُااي ْىَاَصد  ااأََغدض ا االْادلدد.ا44اد َجدن  اايَد ُااَعن  لدد ُاا،  ا َددن َا:ا َدن َااُي َاْدد َ َااَأيب 
اَتُكدلْااتَدْ إَلىُد ااإ الااعَدَزدن ُجد ملُااَدُعُىَقد ُااف ا َد ُااتَدْ َودْ فَااَ دلْااإ يَْ ُك ْااَعَط َااإ َتااا-اَدَةىل َااَلَىْ   اااّلللُااَاىلما-ااّللل ااَ ُة  ُا
َ س ا ااع ردْ ادنفالد اضااأاا ن اايإله سااملادن ك   اا امد ح الىدماايرت د ااادعاا45اَل  اض ااَدَعَانف اااْعَْ ض اا  

دتيد اع كد اإفا اتزدج يدناإاا دلاتاا دن اأداجدنملاا مبدناااقدماأكثد ا ادنئك ا دها تدالد ضاأااكادما

                                                

 35ا لالنم  ادا قنا اايع اإلس:اا-41

ا.3اي ان :اا-42
 .32اي   :ا-43

 .25اي ان :اا-44

.اد اى :ا،بااةرنانبااي كنناملدلاق د ا4678:ا   ا15/498 ر  الى  ااأع ج ااياخن ااا،با لا ااارطعاايان  اعى ص ااا-45
 .2485:ا   ا7/173ص ماا  ا اإي  اددج ا ا  ادامر ن ا لالجزاللااملافا،ي

ا.4/260ااعَدَزدن ُج ملُااف اَ  ُااتَدْ َوْ فَااَ لْااَجن َُك ْااإ َتااَجن َااَ ناَ،بأع ج اايرت  اااا-46
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اي د اداي ادنفاا دأكثد ا جدنيك ا دها ادن ااع كثد اااعرردنفا،يدزصااد مبدنااىند ااعدي دن الدن اعرهد   أيدااا
ا.46 ا طعااي ا ااد ىساايصهنادايإل سدارتت الى 

 أفاانح ااضى اداي الاأيدلايىقاد  ادلد ماايد عضاايكدلا د ااااكد فاعدهفا إل  د ا دلاا    احل اثدا

ا.د اتي اعماي اد ن أيلااي الاداضى ا  نةاناا  ملاامل أ ااعنتاااةرخن تاهللااتإلنباا عهناهللاال  ا
 إقامة سنن األنبياء وهدي املرسلني -2

دْلا َدْاى دَ اَدَجإَلْى َدنا َدَيَق ْاعاتإلنب:اععنيزدااا لاي اااي ةلالى ه اايصه اداياهماك نا ن ا أَْ َةدْىَ ناُ ُةدهاا  
الىما47  َ ُْ اأَْيَداجنااَدُت ن الساا ايرتغ  ا ااي كنناداحلضا  ن ااي نماايق ط ال  ات امين:ااي ملااآلاسات  ن

اآلادسااداياد نسادا ف اامل ةىااك نا صن الى د ايد ملا لى  اادت هماللاايردلاَدر لاادي ات كااي كنناادي ملاة نس
اااْيَ يُدد فَاااْيددَ ُفدفَااتَدَزدلُجدد ااا:امبإل نيددن؛ا ددن ااددىماهللاالى دد ادةددى  اقدد  ااا48احلدد اثاااْعَُ دد َاا  ُكدد ْااُ َكددنس   ااعَددن سن 

ا.49أتانل ايكث  ااع  اةنئ ا اااك ا  نع اأاانح اي فااملإلا ف:ا ى ا
ن ااأَْيَداا اا ُد ُد ت ااإ َبااَ ْيد  ااَسَهسَدسُااَجدن َا:ااَدُقد  ُااَلْ د ُاااّلللُااَ و  َااَ ني   ااْ لَااأََ سَاللا اَدَةدىل َااَلَىْ د  اااّلللُااَادىلما-ااي لد  
ن اال َانَف  ااَللْااَاْاأَُي فَاا- ُدااعَدَى لنا-اَدَةىل َااَلَىْ   اااّلللُااَاىلما-ااي ل   ُ ْاااأُْعرب  ن ااي لاا  لْااََنْلُااَدأَْالَااعَدَقنُي ااتَدَقني  َيناَكَأهنل ا  
مَااَ ناَي ُااُغ   َااَ  ْاا-اَدَةىل َااَلَىْ   اااّلللُااَاىلما- دلْااتَدَقد ل د َااَدَ دناَت ْا د  اا   ااأَصَااأَ لدناَأَحدُ ُي ْاا َدن َااَسَعل اايىلْ دلَااُأَادىن  اعَدن سن 
ا ْي َااَأُا مُااأَصَاا َع ُااَدَ ن َااأَ َ ا ااأَتَددَزدلاُااعَدَهااي ن َادن َاااأَْلرَدز  ُااأَصَاا َعد ُااَد َدن َااأُْعط د ُااَدَااااي ل ا-ااّللل ااَ ُةد  ُااَعَجدن َااأَ َد ا
ااَداّللل ااأََ نادََكَ ااَكَ ااا ُدْىُر ْااايل  الَااأَ ْدُر ْااعَدَقن َااإ يَْ ه  ْاا-اَدَةىل َااَلَىْ   اااّلللُااَاىلم اَيك دألن اايَد ُااَدأَتْدَقنُك ْااّلل ل ااَعَْعَعنُك ْااإ سن 
دألن ااعَدىَدْ سَااُةد ليت ااَلدلْااَ غ د َااَعَ دلْاااي ن َادن َااَدأَتَددَزدلاُااَدأَْ ُ  ُااىن  َدُأاَااَدأُْعط  ُااَأُا مُا عىد ساايراردلادتد كاايدزدااا.ا50  

ا-اةدى ادالى د اهللااادىما-اهللاا ةد  اهندما: نيد النئعسايا   االلاد ف لافالاايةهما ام  ا لا
ا.51ايرارلالل
ااْ لَااَةإْل َاللا ااايردلاَدر دلَااَ ْفإُلد ف ااْ ل ااُلْثَ نفَااَلَىما-ادةى الى  اهللاااىما-ااّللل ااَ ُة  ُااَ فلااا:اَدُق  ُااَد لنص ااَأن 
َ نايَدد ُااأَت فَااَديَدد ْا ااكددنس اأ دد اأجددلا ددلادايرتيدد اايرارددلالددلااياددهمالى دد اهنددماإّنددن:ااملهىدد ا ددن ا.52اَاْعَرَصدد دْ

                                                

 .4/173اا مدتا–اايإلى  ساايكر افا ااايرت  ااجن عا ع نااعح تااص ساملان ك   اااا-47

ا.38اي ل :اا-48
ا.5/439اادا لا نج اا،باعّلا ناجن ا اعّلااي كننا5/431 ااى ا لااي ان :ااأع ج اا  فاددفاا،بااي ه اللاتزدا ا لا-49
 .6/34يداا1415ااايثن  ساايطاإلساا مدتا–اايإلى  ساايكر افا اا ،فااايإلف  ا-فادفاأيباة لام نااملإلا فال فا-50
اَدَدَجد َااإ يَْ د  اا َدْ ُاد ُااَق َد ْااي َ دلْاااي ن َكدنن ااَانب ااْةدر نْاا،ب.اد ادى اا4675:ا  د ا15/493أع ج ااياخن ااا،باايرتغ  ا ااي كننااا-51
يصلْ م اااْيُ َاف ااَلل ااَلَجزَااَ لْااَداْمر َ ن  ااُ ْا َساا  .3469:ا   ا4/129اا، 

 .2/178أع ج ااي ا   اا،بااي ه اللاايرارلااا-52

.اد ادى اااةدرنانبااي كدنناملدلاق د ا  اد اإي د ا5073:ا  د ا17/102 ر  الى  اااياخن ااا،با ناادرتكا دلاايراردلاداضصدن ااا-53
ا.3470:ا   ا4/129ددج ا ا  اا
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اعدأ افااايد جن ااقنتى فاايز نفا ع ادىفااايك ن اط ائفاهب ا قنتلااي   نا ادأ  اايق ن سااا مااع  اأب ر 
اا.53اي الااكث اأفااياهمالى  
ْياَددنَ   ااأيَُْ دد ُاا-اَدَةددىل َااَلَىْ د  اااّلللُااَاددىلما-ااّللل ااَ ُةدد  ُااَكددنفَااا َدن َااَ ني دد  اا ْددل ااأَ َددس ااَلدلْا َهدما،  اهَنْ اددناايردلاَدر ددل ااَلددلْااَداَد دْ

ا اااْيَ ُي فَاااْيَ ُفدفَااتَدَزدلُج ااَداَدُق  ُااَم  ا ا د دذااحلادلالدلا إلدنتاأ د ا دن ا اا.54اْيق َ نَ س اااَدْ مَاااْعَ ْا َ ن َااُ َكنس   ااإ سن 
ا.55أيقماهللاالز،   ضا  ت :ايدج ساا

لدلاأيباا-لىد ه اايادهماا–دةد لاإع ا د ا دلاامل ةدىااا-ادىماهللاالى د ادةدى اا-نيزدااا لاة سا ا  دناع
أ  ددعا ددلاةدد لاامل ةددىا:اا:ا-ااددىماهللاالى دد ادةددى ا- ةدد  اهللاا ددن :ا ددن اا-هللاال دد ا  ودد ا-أادد با
ا.56اداي كننادايا اكاداضرنف ايرإلط 
 مبعث السكن واملودة والرمحة -3

عدنفاا ر دعااامبإل اةدك فا دلاح كدسااضدن ااداط   دنفاد محدسااديد اأةدإل ا  حىدسااأد ا  حىساي ااياكل
ااع د ايد النمد تااد اقناا د  ا دلاايدز لااف عإلىمااع لاع دينا لا،باامل ااااياكلامل  صنتااحل ن 

عدنفا اااعررن ى ا لاأجلاي ملاامل ف ااييتاكن د ا   ك دنا اايادن  ااتك فالع ت اد  فت اي ا نال  
عىددمح ااي جددلايدجردد اإفا اتكددلالىددمادعدد ا ددناا ادد اأبفاكددربتاأداي  دد اأدااااإلدد اي ددنكاةددكلاد دد ف 

ا.  و ادي اتانفي اي ملااي محس
ْلا َبت   اأَْفااق  اتإلنب:اععاايق  فاايك لااد    اأبيطفالان  ادأفقاتص ا ادأغز ا إل د  اا  اتي اا َد  

اَتي َ اآَلا َ ُك ا لَ فل ااَدَ مْحَسااإ فلا   َهناَدَجإَلَلا َد دْ ناين َرْاُكُ  ااإ يَ دْ ُكْ اأَْيَداجا ْلاأَ ُ ا  دُ دفَاَعَىَ اَيُك ا ن  ااَدرَدَ كل اين َقدْ م  اَبت 
اعى اأ  ادتي اإي هنااي اكلايدجسا  ا ا لا فم ناع  اعىق اأاّناتي الىمادأفير احجج اد لا57  

دلْااَيُكد ْااَعىَد َااأَفْاا َبت د  ااَد  لْاعا َرنف اللا. فماأوهاا لاوىعا لاح نا  دُك ْاا   دناأَ ْدُ ا  ايكد اعىقهدن ااأَْيَداجا
ددَ ُك اَدَجإَللَا:عد  يدد ا.أوددهل ا ددلاوددىعا ددل ا دد ف اداضر  ددسا،ملصددني  ا  دد ك اجإلددل:ااقدد   اسااَدَ مْحَددا لددَ فل ااا َد دْ

ااإفلاع إلدضالىدما د ي ا إلّدك اعإلطدفاهبدناا محكد  اَدَ مْحَدسااعأجىهناا دلادتر اادى فاهبدنااتر افندف اَتي د َاا  
ددُ دفَااين َقددْ م ااآلَبت ا اهللااحجدد ا ااردد ك دفايقدد مادلفددنتايإلددربااتيدد اعإلىدد ا اإف:اتكدد ملاتإلددنبااقدد   ااَدرَدَ كل

                                                

ا د  اأ د :اصق د ااايطاإلدساايثن  دساام2003ا-ايدد1423ا-اايد بض/ااايادإل فاسا-ااي مد ا كرادساا طدن اا دلادااياخدن ذاان اام نا-54
ا.7/168ااإ  اي  ا لابة 
ا.4/462 عاايزدائ :ااادا  ث  ا اجم20/63أع ج اأمح ا ا ا  ملاا-55
افا ااايإلادقهساحجد ا دلاأمحد ا دلا  د ا دلالى ا لاأمح ااي ّلاأ  ااايكامااي اعإل اأحنفاثاا ا ا ااحلاماايرىخ صا لاحج ااا-56

ا دلا  د ا دلالىد ااحلادلاأ د ااايعدنعإل اعقد ا ااحلدندا.اداملدند فااا3/210اام1989.يدد1419ااعدباايطاإلدس:اايطاإلدسااايإلى  ساايكر 
ا.9/31ماا1994ا-ايد1414ااعدب:ايطاإلساافا اايكر اايإلى  ساا،ملند فااايعهماايا  افااااياص ااحا  ا لا   
ا.10/160اادايا هق ا امإل اايملنف4/254ايرت  اااة لاايرت  ااا،با ناجن ا اعّلاايرزدا اداحلثالى  ااا-57
 .ا21اي دم:اا-58
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اجدنفا دلاإ دنا-اغدمي ا دلا-ا عد اجد سا دلاإصسه ادجإللاتك  ااكىه اا فما ألاجإللاأ  ا دياا58دأفير 
اغدما دلااعيداااكن د اايد ا َدْ د َ اصصلاكن  اا لااعيدااااد اا   ه ااائرهفاي ااحصلاملناح  افااأد

ااحملاساادي :ا  ف اد   هلا   ه ادجإللاج اه اا لاأيداجه اجإللاأفا فما األا محر ا نما لامث.ااه س
ا رنجدساأداديد اا  د ا دنااك فاأبفاهبنااي محساأدا نااحملار اإ ناامل أ املا ااي جلاعنفااي أعساادي :اد محس
ا إلّدك ا د ااإلطدفااي كدننالصد سااحك دسا،ي دسا اا59تيد اادغدما   ه دناايألي دساأدااي  دنقاا اإي  
ا:املدد فن ا:جمنيدد اد ددن ا.د محددسا  دد فناالددلاعّددهاااا إل عددساتيدد ا اددلا  دد ك ااكدد فاأفاغددما ددلا إلددضالىددم
احد ناااملد فن ا:د  لا.ايع قسا:داي محساااحملاسا:امل فن ا:ايا انااد ن ا.احلالا ن اد  اااي ي اداي محساااه نا
َهناي َرْاُكُ  ااااعع60ا ا  ااص اهناأفا لاإبينا محر اداي محسااا  أت ااي جل َ ُك ْااَدَجإَللَااإ يَ دْ   ااَدَ مْحَساااَ َ فل ااا َد دْ

مبنا ت الىماايزدااا لااعةانبااهنياسايى  ف اداي محساعنصلا،يزدجساااةر رناادايىد  ادامل  إلدسا  جد فا
اعدافادتدد   ره ااداياددك فاإي هددنااعددهاجتدد ا ددااأحدد ا ااي نيدد ا ثددلا ددنا ددااايددزدجاا ددلااملدد ف اداي محددسا

ا.61ا
 ددلات نوددمالددلاإمددانلهنا،يط ادد اايصددن اادا ااي اددنفاغ اددز ااا  دد ايدد ا ددلاااةددرجن سا ددنااعىدد اهللاا

اااقدفاحدنئهااأ دنمااي طد  اداي  ادز ااديك د ااه دئا دناايط اقدسا ايقى ادااودط اباادايةدهما ا رن اياى  ا
 اي ف  ساي دائهنادإمانلهنامبنا ق ايىا فاي د ملا لاااوط ابااديى  ساةك هننا ل ايع ا سااداي ة ىس

ا.أيى  ىعاإباح اماا عاا ن سااإر عادح ظاحق قايص ااااديى ف اايكفاللاايرط
نناةا ااراااي ناأفاايزدااا إل دساهللاالىدمالادنفملقاعقد اجإلىد اهللاا داااي جدلاداملد أ ادعدنا دلا  دساداحد  ا

يآلعدد اقاحددىتاإتاااجر إلددناا ددلا  ددسااهدد سادلىددما  ددساايعددنكىساقادتيدد اعفاكددلاداحدد ا  ه ددنا نجددس
ايآلعد الىدماأ د اغ اد اد إل د الدلاماج سااي جلايرإل ن ااير ني ادي ف اكدل اةك ناقادي اكن  اامل أ ا لاغ

دااةددرق ا اايإلددنط  ااهإلددلااي دد ااد ددلاتىدد ااي إل ددسااياددك فاداي محددسااطاإلدد ادأعه دد اداي ناددسا ددلايدد ا
جيددد ينااي جدددلاداملددد أ ا،يدددزداااادترنقددد ال ددد عنا ا دددن  اايددديتاداملعدددنل اايقىا دددساداعحنةددد سااي  نودددسااي  ادددسا

اسة سااعة  ااملاى سااييتاتامالىمااي ه ااي  اداي منفااي ا اا اح نهتن.د
د ددلاأ صددمااي ددنبتاايدديتااانددثال هددنااي اددنفايىدد   نايدد اايط أ   ددساداياددك  ساداي احددساعقدد اجإلددلاهللاا

مايى إل دساايزدجساةك ناايى جلاعنيزدجسااملا  ساي اايط أ   ساداع نفا لاح افثاايز نفاد  ائ ااعبمادإ ن
                                                

ااما2000ا-ايددددا1420اااعدب:اايطاإلدددساااي ةدددنيسا اةادددساامدددنك ا  ددد اأمحددد ااصق ددد اقددد  فاياسدادددلا اايا دددنفاجدددن عايطدددرباااا-59
ا.20/86
اداير ياعايى ع اط اسافا ااةه سا   ا لاةن  ا لاكثماات اماايق  فاايإلف  ااصق  :اا-60

 .6/309ااما1999ا-ايد1420اايثن  س:اايطاإلس
 .5/464اااير امالى ا لااي  ااساداساي داااعألا اااهن عاايق ا اعراايع كنسااا-61

ايدد1420ااعدب:اايطاإلدساااي ةنيسا اةاسااايى   ا إلها لااي محلالا ااصق  :اامل نفاكهماات اما ااي محلاايك لات اماياإل اااا-62
 .1/639ااما2000-
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اي  نددسادي عددعاامل ا ددعا ددلاإك ددن اط ادد ااياددإلنف ادصق دد ااحل ددن اايك ملددساجإلددلاةددانن  ا ددااايددزدجاا دد ف ا
د محسااعهال َفاداا ا َ .اعنمل ف اداحملاساةا ااجر نله ناداةر  ا عنااداي محسايد اةدا احل اةدساكدلا

ةدكلقا د ف قاا. محدساعدهاا درق اداااقاد   ه نااآلع اقاحىتاإتاايين ا  ماأح عنا   ىد ا دلااآلعد ا،ي
 محددسقا  إَلدد  اجإلىهددناهللااةدداننفايإلاددنفملايرادد  اهبددنااي  دد قادتكددرب.اديكددلايدد سامبجدد نفالقدد اايددزداااترادد فا
ا اآلامادصلنااياإلنف ااملطىقساا لاي نكاأ   ا ناأةدانباطا إل ندسادسسدماتاعن ج ندساجيد ا  النهتدنا دلا  اَدل 

دإفناااي  فادل لاهبناد الماأ   ااآلع الاتا فاامل ف ادتكربااي محساعر إل ااحل ن ايزداادايزدجسااعنفاعه هنا
ااحلصنفا ا اايز ا.

 طلب الذرية طاعة هلل  -4
َهددنف ا ُاَلْ ددُ اَلددْلااا ددن ااياخددن اا ااددن ن :ا،باَ ددْلاطَىَددَ ااْيَ يَددَ اي ْىج  ددَ ااّللل دتكدد احدد اثاأيباُي َاْددد ََ اَ و 

ااّللل ا ُاَلَىْ   اَدَةىلَ اا َاىلما-َ ُة    َىَساَلَىماا-ايالهما َلَىْ ه َ نا-َ نَ :اَ نَ اُةَىْ َ نُفاْ ُلاَفاُدَفاا-ّللل َعُط َعللاايىل دْ
اَدت ْاإل اَا نَئس ااْ  َأَ  اَأْدات ْاع  ااّللل اعَدَقنَ اَي ُا    اَةا  ل  اجُيَني ُ ا   ا  َ ن  ق  ُاُ ا دلاإ ْفاَمدن ُكى ُهللاأيَْيت  َ ااّلللُااعَدىَدْ اَادنح 

..اَدايل  ا اَدُقْلاإ ْفاَمنَ ااّلللُااعَدَى ْا اَ ُجل  َ   اَجنَ ْتا  ع  ن  ُهللاإاااْ  َأَ  اَداح  د  ا   َد  مل ايَدْ ا َدنَ ا َ ْ  ْلا   دْ  َدْ ُساُ َ ل
اَةدا  ل ا ُاَهَنَيدُ داا   اَأمْجَإُلد فَا إ ْفاَمدنَ ااّللل دْلا : دلاحجد اايإلادقهس:ا َدْ يد  دن ااي دنماا.ا62اّللل اعُدْ َةدنصا َ،با  

َهنف ا اعَدَ ْنُصلاَيُ ا  َ ي َ اَأْج ا َأْاااَدْ   اال ْ  ااْيُ َجنَ إَلساُحُص  ا:طََىَ ااْيَ َي اي ْىج  اَةا  لااّللل اْيَ َي اي ُ َجني  ا  
ا.63اَقعاَتي  َا َدإ ْفا َْا

َدنااايزلْدَجدسااَأْدااْيُ د َافاأَا :..ا ن اا لاحج اَ،باطََى ااْيَ َي ااد  بااياخن ااأاّنا دْلامج  ْةدر ْكثَن  ا   ا  ْاا، 
اَلَىم اااااْ ر َصدن اَلىَدماجُمَد لفاايىلد ل  احلَْثن هْ َ دنا  ْةدر  هفا،  اَحد  اثااْياَدنباَاد   انا اَ ْص ااا  َديَدْ َساَتي دَ ا  

دمااْيَكد ن ساَكَ دناَةدأَا َيك دللااْيُاَخدن  اناَأَمدنَ اإ َبا ااك رَدنباُ إَلنَمد َ ا تُْك مُُل.اَد َدْ اَأْعد ََااأَ ُد اَلْ د دتَدْ ا  نا   اي دلْ  َدنس 
دْلاَدْجدد ا َعد اَلدْلاُ َددن  ب ُاد مُلاَعن  لدُ اَ َدد َ ااْيُقىُد ب اَعْيى دَااا   َد ُدد ل ااْعَْلددُااا َ عَدإَلددُ ا َدنَ اااُْطىُاُد اااْيَ يَدد اَداْيَر  

ُكْ اَداْيإَلن   ااَدُيَ اُ  ْا ْةَ نفَدإ بل ا.64َةلاَ   انااي 
اي ي اادأفاارإل تا،هللا لاايع طنفااي ج  اادا  اا ااي يد اأفا  ن ااملند فا:اادأفاا  اا اتي اكى ا  س

اإلادد اهللاادا جدد ملااداجيدد االىددماا اد ااددهنااضىدد اادإ ن ددسااحلدد اادسا دد اايصدد قاا هللاايإلىد اا ي دد ا ددل
ا.65ايإلانفادل ن  ااياهف د   إلس
 س وصدقة لألهلإعفاف النف -5

                                                

ا.2664:ا   ا3/1038أع ج ااياخن ااا،با لاطى ااي ي ايىجهنفااا-63
يددداا1379اا ددمدتا-ااملإل عددسافا ااايعددنعإل اايإلاددقهسااي ّددلاأ دد احجدد ا ددلالىدد ا ددلاأمحدد اااياخددن اااددن اانمدد اااياددن ااعددراا-64
ا.6/34
ا.9/341اااياخن ااان اام ناايان ااعراا-65
صق دد :اعّد ا  دد اعّدد اا كراددسااي ددهنااايطاإلددسااعدباا صدد نسااملىدد كاملدند فاااأيبااحلاددلالىدد ا ددلا  دد ا دلاحا دد ااملددند فاااا-66

ا.66صاا1983ا-يدا1403
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ايددزداااأ دد اباداةددإلسايثدد اباهللاا ع دد اايددزداااعّددلا ددلاهللااداةددع؛اعهدد الاددنفاتا رإلدد ف ا الاددنف ااد 
اااا–ادىماهللاالى د ادةدى اا-د اح اثاأيبات اللااي  ال نفااي  ساداعيلاا  ساإع  ا:اتإلنب اَد  
ع ا ّْ اأأيَاااّللل ااَ ُة  َاابَااَ نُي ااَاَ َ س ااَأَح  ُك ْااُ  ااَدَودإَلَهنايَد ْااأَ َأَاْددُر ْاا َدن َااَأْجد  ااع  َهدنايَد ُااَدَاُكد فُااَمدْهَ َت ُااَأَحدُ صَاايت  ا  
ااَدَودددإَلَهناإ َتااَعَكدددَ ي  َااد ْي  ااع  َهدددناَلَىْ ددد  ااَأَكدددنفَااَحدد َام ا اأفالىدددمافي دددلايددد ااد ااا66اَأْجددد ااايَددد ُااَكدددنفَااااحْلَدددَه  اا  

اد إلنم هتناايزدجساح ا ّن ا  ا  ذاتاإالانف ااك فا ناعنهاايصنف نتا،ي  نتاطنلنتاتصمااملانحنت
امج إلدناد  إله دناايزدجدسال دنفإادأا  اد ال دنفإاأداادنياديد اطى اأدا  اتإلنباهللااأ  ااي اا،ملإل دف

ا.67اايصنحلسااملقنا ا لاتي اغماأدا  اا  اأداع  ااي ك اأداح اماإبااي ف ا ل
ن ااَللْااَلالنق اااْ ل ااَللْاد احالا إلنم  ااعيلاا  سا اَعْمُُك ْااَعْمُُك ْااا:َ ن َاا–اَدَةىل َااَلَىْ   اااّلللُااَاىلما-ااي ل  

َْيى   ا َْيى  اَعْمُُك ْااَدأَصَااع  دت   ره اا  سااد اايصربالىمااياإل ا اطى ااي يقا ااد ا هط سااعداف68اع 
ايصربالىما  تاايإل ن اا  ساادكىهدناأ د  اااعة  اا  ساادحىتا  ي ادعدافملاا  سااد ااي  قسالىم

ل دد  اديدد ا ااكددلا ددلا  ددنععاايددزداااإااطىدد ااعجدد ادايثدد ابا ددلاهللاايكددنفاحدد با س اهبددنالفدد  ادأج يددن
ا.أفااان ااإي   ،يإلن ل

 (قانون الزوجيةالكون ) سمسايرة نواميسادسًا: 

ُرْ ا الاثدناةدانن  اااقد  اتإلدنب:اععهللااتان كادتإلنباعى اايك فاكى اأب  ملاد   ملادحك رد اا اخيىقد دادْ أََعَنا 
َددناَعَىْق َددنُكْ اَلاَدثاددناَدأَ لُكددْ اإ يَ دْ َددناَااتُدْ َجإُلدد فَا اَداْعَْ َضاَدَ ددنا َد دْ َدُهَ ددناااداقدد  :اعع69  اأّنل ددَ نَدات  َدَ ددناَعَىْق َددناايال

اَمْ   اا سا اكلام  اععااعق اجإللاهللاايكلااملخى  نتا ن  صالن نااي ا ن  فاايزدج70  َال ا اَا َد  ْلاُكلن 
اَيإَلىلُكْ اَت َكلُ دفَا عكلام  ا اايك فاي ا قن لاعىق اهللااع  ر اللاتي اا رفدنمااحل دن اا71  اَعَىْقَ ناَيْدَجْا 

ا اايك فاكى .
ادايددزلْداُاا00  ااْةددُكْلاأَ ْدَ اَدَيْدُجدد َاععااتإلدنباهللاا ددن ااملد أ اأاّددنادايدزداااياإلددلاايدزلْداُا:اااداي[اايدا]اد

ا دلاداحد ايكدلااقن :ايدااداا72يدجنفاعنايهس اااقن اأاّنايدجنااا ما  ه ناداح ادكلااي  فاو 

                                                

 .1674:ا   ا5/177اااْيَ إْلُ دف اا  لْاا َدْ ا ااُكلن اااَلَىمااَدَقعُااايصلَ َ س اااْة َااأَفلاا َدَ نف ااَ،بأع ج ا اى ااا-67
اايدرتاثاإح دن افا اااي د داا  اا لام فا لا ىيايك باأ  اااحلجناا لا اى اان اام نامل هنااا اى اان االىمااي  داام نا-68
ا.7/92يداا1392ااايثن  ساايطاإلساايطاإلس:ا مدتا–اايإل يب
اادايرت د اا اةد   الدلالنئعددسا ود اهللاال هدناا،باعّددلا1967:ا  دد ا6/119أع جد اا دلا نجد اا،باحاددلا إلنمد  ااي ادن ااا-69

ا.1/575ااد ن اح اثاحالاغ ا اان ااادانن ااعيانسا ااياىاىساايصن نس:ا12/399أيدااااي  ااىماهللاالى  ادةى اا
 .115املا   ف:اا-70

 .38اي عنف:اا-71

 .49اي ا بت:اا-72

 .1/280ماا1995-1415:ا مدتا–اصم دفايا نفاراساا رن اايصننناا كاي ايااايقنف الا ا لا ك اأيبا لا   اي ايا:اا-73
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اداي إلدلااكدنضفاايداااغميدناد اع هدنا د ا ااديكلايداااملرزادجسااحل  اصتا اداع ثمااي ك ا لاايق ا ا
ا73.يداا ّنفاأداي اننسهاآبع ااقرتفا ناديكل

اَمدْ   اَعَىْق َدنااعع اأود ا اايا دنف:اااايد ت ايد اهللااد دناةد املامد عاد  د ا  يد اتإلدنب:ااقد  اادنح دْلاُكدلن  َد  
اأج دددنقا دددلامددد  اكدددلااد دددلاا74داملخىددد قااضدددني ااي جددد فاكدددلاا دددلاعهددد اا  اَيْدَجدددْا اَيإَلىلُكدددْ اتَددد َكلُ دفَا

ايد اعهد ملاايزدجدنفااجير دعادل د  ناا75دتإلردربدااهللااا د   اتر ك داايك ;ا رى اا  لااعىق ناامل ج فات
اااك اار ااحلن ا،جر ناا إلّه ناإبا إلض.اايكن ىساايص   

أفاعددني ااعيداااعد فاعددهااقد  ا ااد ر اح كددسادااةدك فادااودد ن ادااظدهماداا إلدد فا:ااقد  اايقد ط 
ااا:ن اايا د اد داا76اداا  نمادااا ر ا ادااا رهن اإتاي الزادجلادت اي ساك ثىد امد  ايإلىكد اتد ك دف

د لاكدلامد  اعىق دنايدجداااد  ااد د لاا رى دااكنياد ن اداع ضادايعد سادايق د ادايى دلاداي هدن ا
دايددرباداياندد ادايادددهلاداهاددلادايعددرن ادايصددد فاداهددلاداي دددسادايدد ك اداع ثددماداي ددد  ادايفى ددسادايملدددنفا

يإلىكدد اتدد ك دفاعرإلى دد فاأفاعددني اااملدد دايك دد اداياددإلنف ادايعددقند اداه ددساداي ددن اداحلدد ادايانطددلاداحلىدد ادا
مج دعااملخى  دنتاأيدااامسدن ادأ ضاا:د دلاكدلامد  اعىق دنايدجدااأاا دن اا دلاكثدم:اااا77ااعيداااع ف

دي لادهنن اد ساد   اد  اد  ادو ن ادظهمادإملنفادك  اد  تادح ن ادمقن ادةإلنف ادج سادص احىتا
.اعدنهللا78ااتد ك دفاأاايرإلى د ااأفااضدني اداحد ااامد ا ايد ااحل  اصتاداي انقتاد  اا دن اتإلدنبايإلىكد 

نيزدج دسا ا  دن اايكد فايد امسدسااملخىد قاتقن ىد ااي ح ا  دساةانن  ادتإلنباعى اكلااضى ايدجاااس داااع
ُاَأَحد  اععا:اا فدمايد ادااا قن دلاقا دن اتإلدنيلاعد فااد  اداحد اااييتاي اعنادسا،هللاتإلدنب ا ا ُدْلاُيدَ ااّللل

أ دد اداوددااااا كدد ملاإااجنيدد ادايإل ددنتا،هللاا.79  َد َْاَاُكددْلايَددُ اُكُ دد اااَأَحدد  اا ا َْااَى ددْ اَد َْااُ يَدد ْاا ااايصلددَ  ُااّلللُا
ايزدج سا  ج ف ا اكلا ى  دنتاهللااقاا ثا اأفدأييتاايإلى ااحل اثاي..خيّعايقن  فاايزدج سكى انيك فااع

األالى  اي ااايك فااي ا اا   عادح ات اقادي اااعه ا  ح ا  س ُاا فنماإ  ا  نا إلى اد نااا إلى اقادي

                                                

ا.1/216صق  :ا   اة  اك هساافا ااملإل عساايا نف:اامل  فاتا اغ ا اايق  فاايألا هنسااا-74
ااي عد ادايىطانلدسااي كد افا اا،يقد  فاايقد  فاإاّدننا اايا دنفاأود ا ااايع ق ط ااهكألاايقنف الا ا لااملخرن ا   ا لااع اا   ا-75
ا.8/522:ام1995ا-يدا1415:ايا نفا–ا مدتااير ياعاد

 .9/309ايرتك اااير اماامل ا ااجم  لسا لاايإلى ن اص اإم افااي كر  الا اهللاا لااحملالاا-76

اهدن عاعحكدنماايقد  فااصق دد :اااايقدد ط اايد الا دسااضز جد ااع صدن ااعدد نا دلا كد اأيبا دلاأمحد ا ددلا  د اهللاالاد اأ د ايقد ط ااا-77
 .17/53اام2003ا/يد1423اااياإل فاساايإل   ساامل ىكسااي بضااايكر االن افا يعنمامسمااياخن ااا

امجإلدسالث دنفا-ااي  د اهللاالاد ا  د اأحنفاثد ادعد ااحققد ااايا د اا ادإل فا دلااحلاداا  د اأ د اااياد سا د  اااير زادلا إلن ايا  اااا-78
 .7/379ااما1997ا-ايدا1417اااي ا إلس:اايطاإلساااحل شا اى اةى  نفا-او ماس
اط ادسافا ااةده سا  د ا دلاةدن  اااصق د :اي  عدق اايق مد اكثدماا دلال د ا دلاإمسنل دلااي د ا اأ د ااايإلفد  اايقد  فات ادما لاكثمااا-79
ا.7/424ااما1999ا-ايد1420اايثن  س:اايطاإلسااداير ياعايى ع 
 ة   اايعهص.ا-80
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إااهللاااي اح ااعح اقااقد  ااايصن عااي ااأ  ااتي اكى اقاعهااك فاداح اااقااام ا ادااايدااي اق
ه اععا:تإلنيل ْلاأَ ْدُ ا  ا.80  اْ اَدن لناَاااَدإْلَىُ  فَاُةْاَننَفاايل  ااَعَىَ ااْعَْيَداَااُكىلَهنان لناتُدْ ا ُ ااْعَْ ُضاَد  

                                                

ا.36اس:اا-81
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 ثبت املراجع
ا.ا مدتا-ا اااملإل عسااامح ا لا   ااي زايلاأ  احن  ح ن الى مااي الااإ .1
ااهكددألاايقددنف الاد ا ددلااملخرددن ا  د ا ددلااع دداا  د اا،يقدد  فاايقدد  فاإاّدننا اايا ددنفاأود ا  .2

ا.م1995ا-يدا1415:ايا نفا–ا مدتااير ياعادااي ع ادايىطانلسااي ك افا ااايع ق ط 
افا   الا ااي محلا لالا اايد ح  ااملادن ك   ااأ د اايإلدهاا ايرت  ااجن عا ع نااعح تااص س .3

 . مدتا–اايإلى  ساايكر 

ا:املردددد ىفعااي  عددددق اايق مدددد اكثددددماا ددددلال دددد ا ددددلاإمسنل ددددلااي دددد ا اأ دددد ااايإلفدددد  اايقدددد  فات اددددم .4
ايدد1420اايثن  دسا:ايطاإلدسااداير يادعايى عد اادسط افا ااةده سا  د ا لاةن  ااصق  :ا يد774

ا.ما1999ا-
 اير اماامل ا ااجم  لسا لاايإلى ن اص اإم افااي كر  الا اهللاا لااحملالاايرتك . .5

اأمحد ا دلا  د ا دلالىد ا دلاأمح ااي ّلاأ  ااايكامااي اعإل اأحنفاثاا ا ا ااحلاماايرىخ ص .6
ا.م1989.يد1419ااعدبااإلسايطااايإلى  ساايكر افا ااايإلاقهساحج ا ل

ا:املرد ىفعاايادإل ااهللاالاد ا دلاصاد ا دلاايد محلالاد ااامل نفاكهماات اما ااي محلاايك لات ام .7
-ايد1420ااعدب:اايطاإلساااي ةنيسا اةاسااايى   ا إلها لااي محلالا صق  :ااا يد1376
 .ما2000

اجإل دد اأ دد ااآل ىدد ااغنيدد ا ددلاكثددماال دداازادد ا ددلاج ادد ا ددلا  دد ااايقدد  فاسداددلا اايا ددنفاجددن ع .8
ا.اعدب:اايطاإلساااي ةنيسا اةاساامنك ا   اأمح صق  :ااا يد310ا:املر ىفعاايطربا

اااهإل د ااياخدن االاد هللااأ د اإمسنل دلا دلا  د عادن اااياخدن ا ااااملخرص اايصن اااهن ع .9
افا ا صط م.افا:  صقاا1987ا–ا1407ااايثنيثساايطاإلساا مدتا–ااي  ن سااكثمااا لافا 
ا.ف ع اجن إلسا-اايع اإلساكى ساا ادلى   ااحل اثاأةرنتاايا ن

ااع صددن ااعدد نا ددلا كدد اأيبا ددلاأمحدد ا ددلا  دد اهللاالادد اأ دد اااهددن عاعحكددنماايقدد  ف .10
اامل ىكدساايد بضااايكرد االدن افا صق  :ايعنمامسمااياخدن اااااايق ط ااي الا سااضز ج 
 .م2003ا/دي1423اااياإل فاساايإل   س

ا-فا ااي كد اا دمدتااا   ااي الالىد ا دلاأيبا كد اا  ث د اامجعاايزدائ اد  اعااي  ائ  .11
ا.يدا1412

أ ددد ااحلادددلالىددد ا دددلا  ددد ا دددلا  ددد ا دددلاحا ددد ااياصددد ااااايعدددنعإل اعقددد ا ااحلدددندا .12
ايدد1414ااعدب:ايطاإلدساافا اايكرد اايإلى  دساايدد 450ا:ايا  افاااايعدهما،ملدند فااعاملرد ىف

ام.1994ا-
ا.اي بضا–كراسااملإلن فاااا  اصا ااي الااعيانسياىاىساايصن نساا ا .13
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ا:صق دد اا ددمدتا–ااي كدد افا ااايقددزداألالادد هللااأ دد اازادد ا ددلا  دد ةدد لاا ددلا نجدد اا .14
ا.ايان  الا اعاافا   

اداايإلددد يباايكردددنبافا اااياجادددرنسااعمدددإلثا دددلاةدددى  نفافادفاأ ددد ةددد لاأيبافاددفاا .15
ا. مدت

اأ ددد اايرت ددد اااايّدددننكاا دددلا  ةدددما دددلاَةدددْ   ا دددلال ادددما دددلا  ددد اا ذايرت ددداةددد ل .16
ا. مدتا–اايإل يباايرتاثاإح ن افا ااد ع دفامنك ا   اأمح ا:صق  اال ام

اا دمدتا–اايإلد يباايكرنبافا اااي ا   ا   اأ  الا اي محلا لالا هللاة لااي ا   اا .17
 .ايإلى  اايااعا عنيقااي  يلاأمح اع ايا:صق  اا1407اااعدباايطاإلس

ايكدد باأ دد اااحلجددناا دلا اددى ااددن اامد نامل هددناااا اددى اادن االىددمااي دد داامد ن .18
ااايثن  دددساايطاإلددساايطاإلددس:ا دددمدتا–اايإلدد يباايددرتاثاإح دددن افا اااي دد داا دد اا دددلامدد فا ددلا ددىي

ايد.1392
ااياكدد اا طددن ا ددلااملىدد الادد ا ددلاعىددفا ددلالىدد ااحلاددلاأ دد اااياخددن ذااددن اامدد ن .19

:اصق د ااايطاإلدساايثن  دساام2003ا-ايدد1423ا-ااي بض/اااياإل فاسا-ااي م اس كراااايق ط 
ا.إ  اي  ا لابة ا   اأ  

مح ا لااحلاداا دلالىد ا دلا  ةدمااُضْادَ ْدج  فاااض اةدنسااأ د ا كد ااامإل اايملنف .20
ااي كر  الا اايإلى الاد ااحل  د ا: ق اد اجعا ص ا ادع ااأحنفاث اايد 458ا:ايا هق اعاملر ىف

انح ااي ا ااياى  سا ا  اناااا رن اأمح ااي  داا:أم فالىماصق ق ادا ا اأحنفاث ااحن  
اا كرادددسااي مددد ايى عددد اداير يادددعا،يددد بضا،يرإلدددندفا دددعاايددد ا اايادددى  سا ا  ادددناا،  ددد ااا  ددد ا–

ا.ما2003ا-يداا1423اااعدبا:ايطاإلس
افا اا ،فااأ ددد اايط ددد   ددد ا دددسااحلددد اايإلفددد  ااافادفاأيباةددد لامددد نااملإلاددد فالددد ف .21

 .ايثن  ساايطاإلساا مدتا–اايإلى  ساايكر 
اايإلاددقهسااي ّددلاأ دد احجدد ا ددلالىدد ا ددلاأمحدد اااياخددن اااددن اامدد نااياددن ااعددرا .22

ايد.1379اا مدتا-ااملإل عسافا ااايعنعإل 
ا  د ا دلالىد ا دلا  د اااير ادمالىد ا دلااي  ااسادااي دااساعألا اااهن عاايق ا اعرا .23

ا. يد1250ا:املر ىفعاايع كنس
ا ادددى ا دددلااحلجدددناا دددلا ادددى ااحلادددااأ ددد اا ادددى اادددن اااملاددد ماايصدددن ااهدددن ع .24

اا. مدتادااه ا  ااععنقافا داا مدتااه لافا اااي  ان   ااايقعما
  ددد اأمحددد احاددد اهللاادالاددد اهللاالىددد اايكادددمايادددنفاايإلددد بااا دددلا  فددد  ااصق ددد :ا .25
اي  .ايقنافا ااملإلن فااينم ا   اايعنتيلدا
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ا.يد 483ا:   ا لاأمح ا لاأيباةهلا سااعئ ساايا عا اعاملر ىفااملاا طا .26
ا. نو اتا الق اايزداااد جمل ملااايع خاأ  ايي  اافا ااي ك اايإل يب .27
ا–اصمددد دفايا دددنفاراددساا كايددد ايااايقدددنف الادد ا دددلا كددد اأيبا ددلا  ددد  رددن اايصدددننناا .28

 م.1995-1415:ا مدت
ا.ايقني  ا– اةاسا  طاساااهللااايع انسالاح الاأ  الا أمح ا  ا  اأمح ا لاح الاا .29
اهللاالا ا   اأحنفاث ادع ااحقق ااايا  اا اإل فا لااحلااا   اأ  اااير زالا إلن  .30

ا1997ا-ايددا1417اااي ا إلدس:اايطاإلدساااحلد شا اى اةى  نفا-او ماسامجإلسالث نفا-ااي   
 .م
ا:ا   اة  اك هساافا ااملإل عساايا نف.صق  امل  فاتا اغ ا اايق  فاايألا هنساا .31
ا قنا اايع اإلساايةه  ساا   ااي  يب. .32
 قنادد اايعددد اإلساأب إلددنفاج اددد  اافالاددد ااإ دد ااي جدددن اافا ااي دد باايةددده  اايطاإلدددسا .33

ااعدب.
ا قنا اايع اإلسااا لالنم  . .34
داا159عاأ  ا ك الا اهللاا لا   ا لاأيبام اساايإلاا اايك    صفاا لاأيبام اساا .35

ا   ال ا س.ا:صق  اايد ا235
ااأيبااحلاددلالىدد ا ددلا  دد ا ددلاحا دد ااملددند فاااصق دد :اعّدد ا  دد ا صدد نسااملىدد ك .36

ا.1983ا-يدا1403عّ اا كراسااي هنااايطاإلسااعدبا
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 فهرسال
ا1ااير نماايع اإلسا،عة  

ا2ااحل نظالىما اةاسااعة  
ا4افنااادّنن ا اةر ا سااي  اااياع ااعدج فاااادح ا-أداا:

ا7ا اني اح ظااي ال
ا7اح ظااي الا،ي نب

ا8اح ظااي الا  ظااي ا 
ا8ا قص اايعّن جمل  كن:ا

ا9ا قص اايعّن ااه ا 
ا11ا قص اايعّن ااي  ا 

ا12اصق  اايرتا  ادايركنعلاااجر نل ادة ات كك ا-جمليثنا:
ا14ا قص اايعهنف الىمااي نقا- ا إلنا:

ا16ا  اغنار ا ااي ج فعن انا:اصق
ا16اصق  اطنلساهللاد ة ي ا-1
ا17اإ ن ساة لااع ا ن ادي ااامل ةىاا-2
ا18ا اإلثااياكلادامل ف اداي محسا-3
ا20اطى ااي  اساطنلساهللا-4
ا21اإل نفااي  سادا  سايأليلا-5

ا21اايك فاع ن  فاايزدج س اسةنفةنا:ا انا  ا  ا  
ا24اامل اجع
ا27ااي ه ق
ا
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