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المقدمة

بسم اهلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله 

وأصحابه وسلم تسليما كثيرًا .

الــزمــان من  فــإّن االمــة تقلبت فــي رحــم  أمــا بعد؛ 

حال إلى حال حتى وصلت الى ما نحن فيه من ذل 

وضعف وتمزق، فطمع بها القاصي والداني واصبحت 

وهذا  غيرها  عليها  يعتاش  التي  القصعة  األمــة  هذه 

أن  االمم  ))يوشك   :� الرسول  وصفه  ما  مصداق 

قصعتها((  على  كلة  األ تداعى  كما  عليكم  تداعى 

فقال قائل : ومن قلة نحن يوميذ قال ))بل أنتم يوميذ 

من  اهلل  والينزعّن  السيل،  كغثاء  غثاء  ولكنكم  كثير 

قلوبكم  في  واليقذفن  منكم،  المهابة  عدوكم  صدور 

 : قال  الوهن؟  وما  اهلل  رســول  يا   : قائل  فقال  الوهن(( 

))حب الدنيا وكراهية الموت(()١(.

الكتاب  احد  وصفها  كما  األمــة  حال  صار  حتى 

المعاصرين  بإننا مصابون بما يشبه الشلل المعنوي 

وملكاتنا  األخــالقــيــة  اجهزتنا  جميع  فــي  والــفــكــري 

العقلية  وطــاقــاتــنــا  الشخصية  ومــواهــبــنــا  النفسية 

والعلمية وكذا االقتصادية والعددية والروحية.

مع العلم أّن لهذه األمة من الميراث ما يؤهلها ألن 

يخ يشهد على ذلك،  تكون في مقدمة الركب، والتار

)١(  سنن أبي داود، ألبي داود سليمان بن األشعث بن إسحاق 
)المتوفى:  ِجْستاني  الّسَِ األزدي  عمرو  بن  شداد  بن  بشير  بن 
٢٧5هـ(، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة 

العصرية، صيدا - بيروت، عدد األجزاء: ٤. )٤/ ١١١( .

فعلى ما كانت عليه األمة  من تخلف وضعف وتمزق 

قبل نزول الوحي تبدل الحال في وقت قصير بعد نزول 

النه  اال  ذلك  وما  قوية  موحدة  أمة  فاصبحت  الوحي 

االمة  هذه  في  االنسانية  الشخصية  بناء  أّن  الى  يعود 

كان بناًء صحيحًا على قواعد رصينة ومنهج واضح 

امة  يعدل  الواحد  الشخص  فأصبح  راسخة  وعقيدة 

وعلى هذا يجب الجزم واليقين بأّن رفعة وسمو ورقي 

بالتقليد  تكون  ال  ــة  االم لهذه  االنسانية  الشخصية 

االعمى لغيرنا بل بالرجوع الى المنبع الصافي والدواء 

الشافي حبل اهلل المتين والصراط المستقيم شرع اهلل 

القويم الذي ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه 

وهذا ما رسخه الفاروق عمر رضي اهلل عنه في نفوس 

باالسالم  اهلل  فأعزنا  قوم  أذل  كنا  )إنا  قال:  حين  االمة 

فمهما نطلب العز بغير ما أعزنا اهلل به أذلنا اهلل()٢( .

الموسوم  البحث  احــتــوى  االســـاس  هــذا  وعــلــى 

)الكتاب والسنة واثرهما في بناء الشخصية االنسانية( 

على ما يأتي:

والسنة  بالكتاب  التعريف  يحتوي  و التمهيد: 

والشخصية االنسانية.

االســاســيــة  الــمــبــادئ  يــشــمــل  و  : االول  المطلب 

)مكونات  أي  االنسانية  الشخصية  عليها  تقوم  التي 

كم  الحا اهلل  عبد  الصحيحين:ألبي  على  المستدرك   )٢(
يه بن ُنعيم بن الحكم  محمد بن عبد اهلل بن محمد بن حمدو
ي المعروف بابن البيع )المتوفى:  الضبي الطهماني النيسابور
الكتب  دار  عــطــا،  الــقــادر  عبد  مصطفى  ٤05هـــ(،تــحــقــيــق: 
األجزاء:  ١٩٩0،عدد   -  ١٤١١ األولى،  بيروت،الطبعة:   - العلمية 

.١30/٤، ١
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الشخصية االنسانية (.

يتكلم عن التدرج في خطاب  المطلب الثاني : و

الكتاب والسنة لبناء الشخصية االنسانية.

يتضمن الكتاب والسنة واثرها  المطلب الثالث: و

في تغير الشخصية االنسانية.

على  والسنة  الكتاب  اثر  يناقش  الرابع:  المطلب 

تنمية  سلوك الشخصية االنسانية.

* * *

التمهيد

وبالشخصية 	  ــة  ــســن وال بــالــكــتــاب  الــتــعــريــف 

االنسانية:

مطلقًا  للمكتوب  اســـم  مــعــروف  لــغــة.  الــكــتــاب 

َكْتبًا وِكتابًا  َكَتَب الشيَء َيْكُتبه  ُكُتٌب وُكْتٌب  والجمع 
ه)١( َبه َخّطَ وِكتابًة وَكّتَ

على   
ُ

الــمــنــــــــزل تعــالــــى،  اهلل  كــــــــالُم  اصــطــالحــا: 

 
ُ

، المنقول محمــــد� وحًيــا باللفــظ العــربي، المعجز

المصاحف،  المكتوب في  بتالوته،  ُد  المتعّبَ  ، بالتواتر

المبدوُء بسورة الفاتحة، المختوُم بسورة الناس)٢(. 

كانت  ســواء  المعتادة،  يقــة  الطـر لغة:  السنة  امــا 

محمودًة أو مذمومًة، ومنه قوله عليه الصالة والسالم: 

بعده،  بها  فُعِمَل  حسنة،  سنة  اإلســالم  في  ســّنَ  »من 

ُكتب له مثُل أجر من عمل بها، وال ينقص من أجورهم 

بها  فُعِمَل  ســيئة،  سنة  اإلســالم  في  سّنَ  ومن  شيء، 

ينقص  وال  بها،  عمل  َمن  وزِر  مثُل  عليه  كتب  بعده، 

من أوزارهم شيء«)3(.

، المحقق:  )١( ينظر لسان العرب ط دار المعارف، ابن منظور
هاشم   + اهلل  حسب  أحمد  محمد   + الكبير  علي  اهلل  عبد 
 , القاهرة   : البلد  المعارف،  دار   : النشر  دار  الشاذلي،  محمد 

عدد األجزاء : 6،  )5/ 38١6(.
االسالمي  التشريع  االستنباط في  االحكام  وطرق  )٢( اصول 
االولى  الطبعة  دمشق   - السالم  دار   , الكبيسي  عبيد  لحمد 

ص ٤5. 
العرب: لسان   : ينظر ٢٢6؛   /١6 ي:  الــنــوو بشرح  مسلم،   )3( 

.8١٧/ ٩
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بين  للسنة  العلماء  نظرة  اختلفت  اصــطــالحــًا: 

اثر  كل اختصاص،  فاهل االصول يقولون هو ما   اهل 

عن النبي � من قول او فعل او تقرير وزاد بعضهم 

او ترك)١(.

اثر عن النبي � من  واهل الحديث يقولون ما 

قول او فعل او تقرير او صفة خلقية او خلقية)٢(.

وال  فعلها  على  يثاب  مــا  هــو  يقولون  الفقه  واهــل 

يعاقب على تركها)3(.

وسبب الخالف يعود ان اهل كل فن ينظرون للسنة 

ئم العلم الذي يتخصصون به ية التي تال حسب الزاو

فأهل اللغة ينظرون الى اللفظ من حيث المعنى 

اللفظ من  الــى  ينظرون  واهــل االصـــول  واالشــتــقــاق،  

حيث استنباط االحكام واهل الحديث ينظرون الى 

مجرد النقل واهل الفقة ينظرون الى اى الجواز وعدم 

. الجواز

الحق من علم األصول،    إلى تحقيق  الفحول  إرشاد  ينظر   )١(
اليمني  الشوكاني  اهلل  عبد  بــن  محمد  بــن  علي  بــن  محمد 
عناية،  عــزو  أحمد  الشيخ  المحقق:  ١٢50هـــــ(،  )المتوفى: 
والدكتور  الميس  خليل  الشيخ  له:  قدم  بطنا،   كفر   - دمشق 
: دار الكتاب العربي،  الطبعة:  ، الناشر ولي الدين صالح فرفور
  ،)٩5 /١(  ٢ األجـــزاء:  األولــى ١٤١٩هـــ - ١٩٩٩م،  عــدد  الطبعة 

الشرح الكبير لمختصر األصول )ص: 3٧6(.
)٢( الوسيط في علوم ومصطلح الحديث،  المؤلف: محمد 
 : الناشر أبو ُشهبة )المتوفى: ١٤03هـــ(،   بن محمد بن سويلم 

دار الفكر العربي،  عدد األجزاء: ١ )ص: ٢٤(.
)3( المهذب في علم أصول الفقه المقارن ،  عبد الكريم بن 
: مكتبة الرشد - الرياض،   علي بن محمد النملة،  دار النشر
الطبعة األولى: ١٤٢0 هـ - ١٩٩٩ م،  عدد األجزاء: 5،  )٢/ 636(.

يف هو عدم الفصل  والذي يهمنا من هذه التعار

بالمرتبة  يأتي  الكتاب  كان  وان  والسنة  الكتاب  بين 

االولى من حيث التعبد وانشاء االحكام اال ان السنة 

هي قرينة للكتاب وبمنزلة واحدة معه في استنباط 

كالهما وحي  التفريق بينهما الن  االحكام فال يمكن 

فال يمكن استغناء الكتاب عن السنة الن السنة هي 

شارحة ومبينة ومفسرة مخصصة ومقيدة للقرآن. 

أما تعريف الشخصية اإلنسانية فهي: 

بعد،  مــن  لــك  سما  إذا  اإلنــســان  ســـواد  هــو   : لغة 

إلى  بلد  من  شخص  فيقال:  ذلــك،  على  يحمل  ثم 

، والمراد  كل جسم له ارتفاع وظهور بلد)٤( والشخص: 

الشخص،  لفظ  لها  فاستعير  ــذات،  ــ ال إثــبــات  بــه: 

شخيصه،  واألنثى  الشخص،  العظيم  والشخيص: 

وقيل شخيص: إذا كان ذا شخص وخلق عظيم بين 

الشخاصة)5(.

اصطالحًا: فقد تعرض العلماء لتعريفها  بعتبارها 

مركب إضافي إي حسب أنواعها وعلى هذا ال بد أن 

نعرف أنواعها ثم نعرف كل نوع وهي نوعان هما:

يني  ياء القزو )٤( معجم مقاييس اللغة، ألحمد بن فارس بن زكر
ي، أبو الحسين )المتوفى: 3٩5هـ(، تحقيق: عبد السالم  الراز
١٩٧٩م.،   - ١3٩٩هـــ   : النشر عام   ، الفكر دار  هــارون،  محمد 

عدد األجزاء: 6 . )3/٢5٤( .
الفضل،  أبــو  على،  بن  مكرم  بن  لمحمد  العرب،  لسان   )5(
يــقــى  يــفــعــى اإلفــر ي الــرو جــمــال الــديــن ابـــن مــنــظــور األنـــصـــار
)المتوفى: ٧١١هـ(،  دار صادر - بيروت، الطبعة: الثالثة - ١٤١٤ 

هـ، عدد األجزاء: ١5 ) ٧/٤5( .
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الــنــظــام  ــي  ه الــتــي  االنــســانــيــة:  الشخصية  أواًل: 

الجسمية  الــخــصــائــص  مــجــمــوعــة  ــن  م الــمــتــكــامــل 

ذاتية  تحدد  التي  كــيــة  واالدرا والنزوعية  والوجدانية 

جمع  حاصل  أيضا:  وهي  غيره.…  عن  وتميزه  الفرد 

والقوى  والدوافع  والغرائز  والميول  االستعدادات  كل 

الصفات  وكــذلــك  الــمــوروثــة،  ية  الفطر البيولوجية 

واالستعدادات والميول المكتسبة من الخبرة)١(.

في  مــتــفــردة  شخصية  اإلســالمــيــة  والــشــخــصــيــة   

يخ ؛ ألنها الوحيدة التي توسم بأنها سوية، سوية  التار

آمالها،  في  سوية  خصائصها،  في  سوية  صفاتها،  في 

ينها.  ومواز مقاييسها  في  سوية  طبائعها،  في  سوية 

التي  السوية  الشخصية  هــي  المسلم  شخصية  إن 

والشخصية  جبلتها.  تشوه  ولــم  فطرتها،  تمسخ  لــم 

في  تسعى  التي  الشخصية  هي  الحقيقية  اإلسالمية 

الكون  خالق  أراده  الذي  اإلنسان  لتكّون  الكون  هذا 

الشخصيات  وجميع  اإلنسان،  وفاطر  الحياة  ومبدع 

هي  المسلم  شخصية  غير  العالم  هــذا  في  ــرى  األخ

تعرف  ال   ، الفكر مشوشة  القلب  منكسة  شخصيات 

طريقها، وال تهتدي سبيلها)٢(.

حسن،  هاشم  يحيى  فرغل:  المسلم،  شخصية  معالم   )١(
مؤتمر  بحوث  عــن  نقاًل  ص٧،  بــيــروت،  العصرية،  المكتبة 
اليرموك،  جامعة   « المعاصرة  الــدراســات  في  النبوية  السنة 

إربد، األردن،٢00٧، )3١/ 3(.
التي  للخطب  شاملة  موسوعة   ، المنبر خطب  موسوعة   )٢(
http://www.alminbar.  ، تم تفريغها في موقع شبكة المنبر
 5000 كثر من  أ ويبلغ عددها  يخ ٢00٧/6/١5م،  تار net، حتى 
بأحكام  منها  والعديد  األحاديث،  مخرجة  معظمها  خطبة، 
بعنوان  مفهرسة  وهــي   - ثـــراه  اهلل  طيب   - األلــبــانــي  الشيخ 

ذات  جهة  كل  هي  ية:  االعتبار الشخصية   : ثانيًا 

وعليها،  لها  المالية  الحقوق  لثبوت  وأهلية  ذمــة، 

أمثلة هذا شخصية  األفراد، ومن  مستقلة عن حقوق 

الدولة، وشخصية بيت المال، ونحو ذلك)3(.

ية في الحقيقة  وعلى هذا فإّن الشخصية االعتبار

وحقيقية-  ذاتية  -يعني  طبيعية  شخصية  ليست 

إنما هي شخصية مقّدرة)٤(، وهي ليس موضوع بحثنا 

الن بحثنا يدور حول النوع االول الذي هو الشخصية 

االنسانية وأثر الكتاب والسنة فيها وهذا ما دعانا الى 

عدم البحث في هذا النوع.

المطلب االول: مكونات الشخصية االنسانية	 

متميزا  مستقال  خلقا  هلل  مخلوق  كائن  اإلنــســان 

اهلل  ــوه  ن وقــد  اهلل،  على  اهلل  خلق  كـــرم  أ وهــو  مــتــفــردا، 

ِإْذ  بذلك، حين جعل اإلنسان خليفته في األرض: }َو

ْرِض َخِليَفًة{)5(، 
َ ْ
ِئَكِة ِإّنِي َجاِعٌل ِفي األ َمال

ْ
َك ِلل ّبُ  َر

َ
َقال

لــكــن اإلنــســان عــنــد الــغــرب فــي معظم الــدراســات 

الحيوان  بل هو  اهلل،  المخلوق من  النفسية ليس هو 

المتطور عن الطبيعة التي هي أصل األشياء وسبب 

- وجودها)6(، وهذا ما تدعيه نظرية التطور التي ال تعدو

موضوع  إلــى  الوصول  يسهل  حتى  الخطيب  واســم  الخطبة 
معين، قام بإعدادها للمكتبة الشاملة: أحمد عبداهلل السني، 

)ص: ٤١٢١( .
عن   

ً
نقال  ،٢58-٢56/3 للزرقا،  الفقهي  المدخل   : ينظر  )3(

اإلسالمي  الفقه  في  وأحكامها  التسويقية  ية  التجار الحوافز 
لخالد بن عبد اهلل المصلح )ص: ١0٢(.

)٤( ينظر علماء المملكة المكتبة الشاملة، )١83/5( . 
)5( سورة البقرة: أية 30.

 ، مدكور أحمد  لعلى  وتطبيقاتها  أسسها  التربية  مناهج   )6(
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تكون  »أن  خليل-  رشــاد  محمد  الدكتور  يقول  كما 

اليونان،  الطبعيون  بها  قــال  قديمة  يونانية  أســطــورة 

حديثا،  الطبيعيين  التطوريين  مــالحــدة  وأحــيــاهــا 

التي  النتائج  بعض  أعناق  لــووا  أو  األدلــة،  لها  يفوا  وز

أسفرت عنها البحوث الطبعية والحيوية«)١(.

اما العناصر التي تتكون منها الشخصية االنسانية 

في  اساسية  عناصر  ثة  ثال الــى  تعود  لكنها  فكثيرة 

والعقل  ــروح  الـ وهـــي:  االنسانية  الشخصية  تكوين 

نمت  اذا  إال  يكون  ال  اإلنــســان  تكامل  إلن  والجسد، 

فالروح  األهمية،  في  ترتيبها  مع  ثة  الثال العناصر  فيه 

لذلك  الجسم.  من  أعلى  والعقل  العقل،  من  أعلى 

كما  لــلــروح  خـــادم  والعقل  للعقل،  خـــادم  فالجسم 

فقدة  فـــإذا  وجــودهــا  مــع  يـــدور  التكليف  مـــدار   أن 
إرتفع التكليف)٢(

العناصر  بهذه  والسنة  الكتاب  اهتم  هذا  وعلى   

والمتوازنة،  الشاملة  بالتربية  بالغًا  اهتمامًا  ثة  الثال

تشمل الجسد والعقل والروح، وهذا التوازن هو سمة 

اهلل  عن  الخالفة  بشروط  يفي  الذي  الصالح  اإلنسان 

العربي، الطبعة ١٤٢١هـــ - ٢00١م،  عدد األجــزاء: ١،  الفكر   دار 
)ص: 8٢( .

علم  خليل:  رشــاد  لمحمد  مقارنة  دراســة  والتربوي،  العام   )١(
النفس اإلسالمي، الكويت، دار القلم، ١٤0٧هـ-١٩8٧، ص68، 

نقاًل عن مناهج التربية أسسها وتطبيقاتها )ص: 8٢( .
)٢( ينظر االتجاهات الحديثة في تخطيط المناهج الدراسية 
دار  شــوق،  أحمد  لمحمود  اإلسالمية،  التوجيهات  ضوء  في 
 ١ األجـــزاء:  عــدد  ٢00١م،  ١٤٢١هــــ-   : النشر عــام  العربي،  الفكر 

)ص: ٢35( . 

في األرض)3( وبيان ذلك ما يأتي: 

أ- الجسم أو الجسد: لم يخلق اهلل الجسم ليكون 

مجرد وعاء تجمع فيه المكونات الحيوية لإلنسان أو 

مخزًنا للطاقة.

الجسم  خلق  حين  وتعالى-  سبحانه  اهلل  ولكن 

يًما  تكر تقويم  أحسن  فــي  جعله  إنما  الــصــورة  بهذه 

ْحَسِن 
َ
ْنَساَن ِفي أ ْقَنا اإْلِ

َ
َقْد َخل

َ
لإلنسان)٤(. قال تعالى: }ل

ُصَوَرُكْم{)6(.  ْحَسَن 
َ
َفأ َرُكْم  }َوَصّوَ تعالى:  يٍم{)5(.وقال  َتْقِو

فال ينظر اإلسالم إلى جسم اإلنسان على أنه -فقط- 

غذاء  إلى  تحتاج  وأنها  الخاليا،  من  نامية  مجموعة 

اإلســالم  نظر  وجهة  مــن  الجسم  فــإن  وتــصــح،  لتنمو 

يوظفها  التي  الــطــاقــات  مثل  أخــرى  أشــيــاء،  يحوي 

وعن  انفعاالته  عن  التعبير  وفي  حركته،   في  اإلنسان 

التي اهتم  االمور  . ومن  مختلف مشاعره وأحاسيسه 

بها الكتاب والسنة للحفاظ على الجسد ما يلي)٧(:

تحافظ  التي  األسباب  واتخاذ  بالبدن،  ١.العناية 

كب  عليه قويا قادًرا على أداء مهامه في السعي في منا

)3( ينظر تربية األطفال، المكتبة الشاملة )ص: ٤٧(.
الدراسية في  المناهج  )٤( االتجاهات الحديثة في تخطيط 

ضوء التوجيهات اإلسالمية )ص: ٢35(.
)5( سورة التين: ٤.

.6٤ : )6( سورة غافر
)٧( ينظر االتجاهات الحديثة في تخطيط المناهج الدراسية 
عناية   ،)٢3٩  -٢3٧ )ص:  اإلسالمية  التوجيهات  ضوء  في 
عقيل  طــالل  اإلنــســان،  بمكونات  اإلســالم  صــدر  في  التربية 
الكتاب  في  الصحبه   � النبي  ،تربية  الخيري    عطاس 
باشراف  ماجستير  رسالة  القرشي  اهلل  عبد  بن  لخالد   والسنة 

د. عبد المجيد محمود،  ١٤٢١هـ،  ص ٢6٢- ٢6ـ 
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بــاإلصــالح  الــنــاس  بــيــن  والــســعــي  ليعمرها،  األرض 

لتوفير  والسعي   ، المنكر والنهي عن  بالمعروف  واألمر 

أسباب الحياة له ولمجتمعه. ويؤكد اإلسالم هذا إلى 

القوي  المؤمن  أن  يعلمنا   � اهلل  رســول  أن  درجــة 

قوله  في  الضعيف  المؤمن  من  اهلل  إلــى  وأحــب  خير 

�: »المؤمن القوي خير وأحب إلى اهلل من المؤمن 

 .)١(»... الضعيف، وفي كل خير

على  أصحابه  تربية  في   � النبي  أهتم  ولهذا 

هذا الجانب لما له من تأثير فعال في تكوين الجسم 

المشي  على  أصحابه  يربي   � فكان   . الصحيح 

والهجرة  الــصــالة  ــى  إل تنقله  فــي  بنفسه  يــمــارســهــا  و

في  الناس  أسرع  والسالم  الصالة  عليه  وكان  يارة  والز

ْسَرَع ِفي 
َ
َحًدا أ

َ
ْيُت أ

َ
مشيته .عن أبي هريرة قال : »َوَما َرأ

ا 
َ
ْرُض،ِإّن

َ ْ
ُه األ

َ
َما ُتْطَوى ل

َ
ّن
َ
َكأ ِمْشَيِتِه ِمْن َرُسوِل اهلِل �، 

َغْيُر ُمْكَترٍِث«)٢(. 
َ
ُه ل

َ
ِإّن ْنُفَسَنا َو

َ
ُنْجِهُد أ

َ
ل

)١( صحيح مسلم،  لمسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري 
عبد  فــؤاد  محمد  تحقيق:  ٢6١هــــ(،  )المتوفى:  ي  النيسابور
الباقي،  دار إحياء التراث العربي - بيروت، عدد األجزاء: 5، 

 . )٢05٤/ ٢(
بن  أحمد  اهلل  عبد  البي  حنبل،  بن  أحمد  اإلمــام  مسند    )٢(
)المتوفى:  الشيباني  أســد  بــن  هــالل  بــن  حنبل  بــن  محمد 
ــؤوط - عــادل مرشد، وآخــرون،  األرن ٢٤١هـــ(، تحقيق: شعيب 
إشراف: د عبد اهلل بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، 
شعيب  قــال   ،)506  /١٤( م،   ٢00١  - هـ   ١٤٢١ ــى،  األول الطبعة: 
كما سلف  تــوبــع  قــد  لهيعة  وابـــن  إســنــاده حــســن،  األرنــــؤوط 
رجال  ثقات  رجاله  وباقي   ،)860٤( رقم  الحديث  عند  بيانه 
هريرة،  أبي  مولى  جبير  بن  ُسليم  هو  يونس:  أبو  الصحيح. 
»الشمائل«  وفــي   ،)36٤8( »السنن«  في  الترمذي  وأخــرجــه 
الترمذي:  وقــال  اإِلســنــاد.  بهذا  سعيد،  بن  قتيبة  عن   )١١5(

ومن الرياضة التي حث النبي � أصحابه عليها 

السباق بأنواعها المختلفة،  ومن ذلك سباقه لعائشة 

العضباء  بناقته  األعــرابــي  وسباق  عنها(  اهلل  )رضــي 

كما  والسباحة  والرمي  الفروسية  على  حث  .كذلك 

ورد عن عمر )رضي اهلل عنه( في الحث عليها .

أن  إلــى  المسلمين  اهلل  كتاب  فوجه  النظافة،   .٢

وهم  المساجد،   إلــى  الذهاب  عند  ينتهم  ز يأخذوا 

يذهبون إليها خمس مرات، على األقل، قال تعالى: }َيا 

ُبوا  َواْشَر وا 
ُ
َوُكل ُكّلِ َمْسِجٍد  يَنَتُكْم ِعْنَد  زِ وا 

ُ
َبِني آَدَم ُخذ

بها  رغب  بل    . ُمْسرِِفيَن{)3( 
ْ
ال ُيِحّبُ  ال  ــُه 

َ
ِإّن ُتْسرُِفوا  َوال 

 اهلَل 
َ

اهلل وجعلها من االمر التي يحبها قال تعالى : } ِإّن

الجوامع  رِيَن{)٤(.ومن  ُمَتَطّهِ
ْ
ال ُيِحّبُ  َو اِبيَن  ّوَ الّتَ ُيِحّبُ 

في الداللة على ذلك حديث عائشة رضي اهلل عنها 

أن النبي � قال : »عشر من الفطرة : قص الشارب 

وقص  الماء  واستنشقا  والــســواك،   اللحية  إعضاد  و

العانة،   البراجم،  ونتف اإلبط،  وحلق  األظافر وغسل 

إال  العاشرة  : نسيت  ي  الــراو قال   . الماء«)5(  وانتقاص 

النبوية  التربية  كانت  وذلــك  المضمضة.  تكون  أن 

إلى  دعوته  ومنها  ونظافته  صحته  في  المسلم  ترعى 

 الغسل والطهارة والوضوء والسواك والدعوة المستمرة 

على النظافة .

قــال  فــيــهــا،  ــتـــدال  واالعـ الصحيحة  الــتــغــذيــة   .3

ِعْنَد  يَنَتُكْم  زِ وا 
ُ

ُخــذ آَدَم  َبِني  }َيــا  وتعالى:  تبارك  اهلل 

حديث غريب. وانظر )860٤( .
)3( سورة األعراف:3١.

)٤( سورة البقرة: ٢٢٢.
)5( رواه مسلم،  رقم ٢6١ )١/٢٢3( .
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ُيِحّبُ  ال  ــُه  ـ
َ
ِإّن ُتــْســرُِفــوا  َوال  ُبــوا  َواْشــَر ــوا 

ُ
ــل َوُك َمْسِجٍد  ُكــّلِ 

ِتَي 
َّ
يَنَة اهلِل ال َم زِ

ُمْسرِِفيَن{)١(. وقال تعالى : }ُقْل َمْن َحّرَ
ْ
ال

ِذيَن آَمُنوْا 
َّ
ِق ُقْل ِهي ِلل َباِت ِمَن الّرِْز ّيِ

ّطَ
ْ
ْخَرَج ِلِعَباِدِه َوال

َ
أ

ُل  ُنَفّصِ ِلَك 
َ

َكذ ِقَياَمِة 
ْ
ال َيْوَم  َخاِلَصًة  ْنَيا 

ُ
الّد َحَياِة 

ْ
ال ِفي 

بن  عمرو  بن  اهلل  عبد  وعن  ُموَن{)٢(. 
َ
َيْعل ِلَقْوٍم  اآلَيــاِت 

العاص رضي اهلل عنه قال : قال لي رسول اهلل � : 

»ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل ؟ قلت بلى يا 

،  وقم ونم،  فإن  رسول اهلل قال : فال تفعل،  صم وأفطر

إن  إن لعينك عليك حقًا،  و لجسدك عليك حقا،  و

إن  و حقًا  عليك  لــزورك  إن  و حقًا،   عليك  لزوجتك 

وهكذا  أيـــام«)3(.  ثة  ثال شهر  كل  تصوم  أن  بحسبك 

يؤثر  لم  فإنه  حياته،   في  أصحابه   � النبي   ربــى 

من  الطيبات  تــنــاول  مــن  نفسه  حــرم  ــه  أن  � عنه 

ما   «  : قــال  عنه  اهلل  رضــي  هريرة  أبــي  فعن  األطعمة،  

إن  و كله  أ اشتهاه  إن  قط،   طعامًا   � النبي  عاب 

كل  الطعام فأ تناول  .ولقد نوع �  كرهه تكرهه«)٤(  

كل  يأ و والــحــلــواء  الــحــل  كـــل  وأ اللبن  الــحــم وشـــرب 

وكــل  والــرطــب  والــبــضــخ  والــتــمــر  والــســويــق   الشعير 

ذلك ثابت .

)١( ]األعراف: 3١[.
)٢( ]سورة األعراف: 3٢[

إبراهيم بن  ي  لمحمد بن إسماعيل بن  )3( صحيح البخار
،حسب  ٢56هـــ(  )المتوفى:  اهلل  عبد  أبو  ي،  البخار المغيرة 
األولــى،  الطبعة:  القاهرة،   - الشعب  دار  ي،  البار فتح  ترقيم 

١٤0٧ - ١٩8٧ ،عدد األجزاء: ٩،  رقم :  ١٩٧5 )3/ 5١(.
ي، رقم  5٤0٩ )٧/ ٩6(. )٤( صحيح البخار

التي أسسها رسول اهلل �  الكلية  القواعد  ومن 

صحته،   وحفظ  الجسم  لوقاية  تعالى  ربه  من  بوحي 

قــول الــرســول الكريم �: »مــا مــأل آدمــي وعــاء شرا 

من بطٍن . حسب اآلدمي لقيمات يقمن صلبه . فإن 

للشراب  وثلث  للطعام  فثلث  نفسه  اآلدمــي  غلبت 

وثلث للنفس«)5(. فاالعتدال مطلب شرعي في األمور 

كلها ومنها التغذية الحالل .

ــرم اإلســـالم  ــة مــن األمـــــراض، لــذلــك حـ ــوقــاي ٤. ال

في  جــاء  فقد  صريًحا.  يًما  تحر الــضــارة  كــوالت  الــمــأ

ْحُم 
َ
َول ُم 

َ
َوالّد َمْيَتُة 

ْ
ال ْيُكُم 

َ
محكم التنزيل: }ُحّرَِمْت َعل

َمْوُقوَذُة 
ْ
َوال ُمْنَخِنَقُة 

ْ
َوال ِبِه  اهلِل  ِلَغْيرِ   

َ
ِهــّل

ُ
أ َوَما  ِخْنزِيرِ 

ْ
ال

َوَما  ْيُتْم 
َ

َذّك َما   
َّ

ِإال ُبُع  الّسَ َكَل 
َ
أ َوَما  ِطيَحُة  َوالّنَ َيُة  ُمَتَرّدِ

ْ
َوال

ُصِب{)6(. ى الّنُ
َ
ُذِبَح َعل

ْرٍض 
َ
ِبــأ اُعوُن  الّطَ َكــاَن  »ِإَذا  السالم:  عليه  قال  كما 

ْرٍض 
َ
ــأ َكـــاَن ِبـ ِإَذا  ــوَهــا، َو

ُ
 َتــْدُخــل

َ
ــال ــْيــَس ِبــَهــا، َف

َ
ْنــُتــْم ل

َ
َوأ

ِمــْنــَهــا«)٧(. ولكمال شفقت  َتــْخــُرُجــوا   
َ

ــال َف ِبــَهــا،  ــْم  ــُت ْن
َ
 َوأ

الــنــبــي � عــلــى األمـــة ونــصــحــه لــهــم نــهــاهــم عن 

والفساد  العيب  لــوصــول  تعرضهم  الــتــي  األســبــاب 

 : والسالم  الصالة  عليه  وقلوبهم.فقال  أجساهم  إلى 

يني  القزو يزيد  بن  اهلل محمد  ألبي عبد  ابن ماجه،  )5( سنن 
محمد  تحقيق:  بــيــروت،   - الفكر  دار  ـــ(،  ٢٧3هـ )المتوفى: 
فؤاد عبد الباقي، عدد األجزاء: ٢، مع الكتاب: تعليق محمد 
عليها،  األلباني  بأحكام  مذيلة  ،واألحاديث  الباقي  عبد   فؤاد 

)٢/ ١١١١(  قال الشيخ األلباني : صحيح .
)6( ]المائدة:[.

إسناده  االرنــؤوط  شعيب  قال   )١٤5  /36( أحمد   مسند   )٧(
صحيح على شرط الشيخين. 
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ْكِفُتوا  َوا ْبَواَب 
َ
األ ِجيُفوا 

َ
َوأ ْسِقَيَة 

َ
األ ْوُكوا 

َ
َوأ اآلِنَيَة  ُروا  »َخّمِ

َوَخْطَفًة  اْنِتَشاًرا  ِجّنِ 
ْ
ِلل  

َ
ــِإّن َف ِعَشاِء 

ْ
ال ِعْنَد  ِصْبَياَنُكْم 

َما  ّبَ ُر ْيِسَقَة  ُفَو
ْ
ال  

َ
ــِإّن َف َقاِد  الّرُ ِعْنَد  َمَصاِبيَح 

ْ
ال ْطِفُئوا 

َ
َوأ

َبْيِت.«)١( .
ْ
ْهَل ال

َ
ْحَرَقْت أ

َ
َة َفأ

َ
َفِتيل

ْ
ِت ال اْجَتّرَ

-رضــي  عائشة  عــن  البيئة.  على  المحافظة   .5

»خمس   :� اهلل  رســول  قــال  قولها:  في  عنها-  اهلل 

الغراب،  الحرم:  في  يقتلن  فاسق  كلهن  الــدواب  من 

  .)٢(» والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور

6. األخذ العالج وبأسبابه في حال المرض واألدلة 

َفُهَو  َمــرِْضــُت  ِإَذا  }َو  : تعالى  قال   .. كثيرة  ذلك  على 

َيْشِفيِن{)3(.

 وعن أبي هريرة -رضي اهلل عنه- قال: قال رسول 

اهلل �: »ما أنزل اهلل من داء إال أنزل له شفاء«)٤(. وعن 

جابر رضي اهلل عنه عن النبي � أنه قال : »ِلُكّلِ َداٍء 

. »)5(
َ

 ِبِإْذِن اهلِل َعّزَ َوَجّل
َ
اِء َبَرأ

َ
ِصيَب َدَواُء الّد

ُ
َدَواٌء، َفِإَذا أ

مما سبق يتبين أن الكتاب والسنة قد عنى عناية 

التغذية  طريق  عن  لإلنسان  الجسمي  بالنمو  فائقة 

السلمية، والعناية بنظافته ووقايته من األضرار وطلب 

على  والمحافظة  ــراض،  أمـ مــن  يصيبه  مما  الــعــالج 

واألوبئة  األمراض  ووقايتها من مسببات  البيئة  نظافة 

اال  تقوم  ال  والحياة  والمجتمعات  البلدان  ازدهار  الن 

ي رقم 33١6 )٤/ ١5٧(. )١( صحيح البخار
ي رقم ١8٢٩ )3/ ١٧(. )٢( صحيح البخار

)3( ]سورة الشعراء:80 [.
ي  رقم  56٧8 )٧/ ١58(. )٤( صحيح البخار

)5( صحيح مسلم  رقم ٢٢0٤ )٤/ ١٧٢٩(.

بالحفاظ على ما يقوم به االنسان وهو الجسد )6(.

التكليف شــرعــًا، وال  مــنــاط  ــل)7):  وهــو  ــق ــع ب-ال

يدخل االنسان دائرة التكليف إال عند بلوغ سن الرشد 

يسقط عنه التكليف إذا خرج من دائرة العقالء. وال  و

شك أن هذا يعطي العقل أهمية فوق أهمية الجسد. 

والعقل في الكتاب والسنة من االهمية بمكان، فإنه 

اإلنسان  ليستخلف  اهلل  كان  فما  االستخالف.  ركيزة 

المخلوقات  سائر  على  كرمه  أن  بعد  إال  الكون  في 

المخلوقات  كافة  له  ليسخر  كان  وما  العقل،  بنعمة 

بها  التي  والتدبر  التفكير  بقوة  ــزوده  ي لم  ما  األخــرى 

الرسل  ليرسل  اهلل  كان  وما  المخلوقات،  هذه  يسوس 

)6( ينظر االتجاهات الحديثة في تخطيط المناهج الدراسية 
في ضوء التوجيهات اإلسالمية )ص: ٢38(.

القيم الخالف في  ابن  القلب نفسه. ذكر  العقل هل هو   )٧(
ثة أقوال : هذه القضية في كتابه )مفتاح دار السعادة( على ثال

األول: أن مركز العقل القلب. وهو قول عامة أهل العلم.
قـــول الفالسفة  ــرأس. وهـــو  ــ ال ــاغ فــي  ــدم ال الــثــانــي: أن مــركــزه 

والطبائعيين.
وهو  القولين  بين  التوسط  القيم:  ابــن  اختيار  وهــو  الثالث: 
بسالمة  مربوطة  وسالمته  الــرأس.  في  وفروعه  القلب  مركزه  أن 
العقل  اختل  الدماغ  خانات  من  خانة  اختلت  فــإذا  الدماغ 
الذي في القلب. ينظر مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم 
واإلرادة، لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين 
 - العلمية  الكتب  دار  ٧5١هـــ(،   )المتوفى:  ية  الجوز قيم  ابن 
عند  والتعزيرات  الحدود   ،)١٩٤  /١( ــزاء:٢  األج عدد  بيروت، 
يد بن محمد بن عبد اهلل بن  ابن القيم، لبكر بن عبد اهلل أبو ز
 : )المتوفى  محمد  بن  غيهب  بن  يحيى  بن  عثمان  بن  بكر 
يع، الطبعة : الثانية ١٤١5  ١٤٢٩هـ(، دار العاصمة للنشر والتوز

هـ، عدد األجزاء : ١ )ص: ٢٧0(.
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إلى الناس ما لم يزود عباده بما يميزون به بين الحق 

كان اهلل ليكلف اإلنسان بعمارة األرض  والباطل، وما 

عمارتها،  في  تستثمر  فكرية  طاقات  فيه  يودع  لم  ما 

وفي عبادته)١(.

ل  كما أن العقل قد حفظه اإلسالم، واهتم به من خال

ما يلي)2): 

التكليف  في  شرًطا  وجعله  بالعقل  اهتمامه   .١

النفس  أحــوال  مع  التعامل  في  ومناًطا   
ً

وتنزيال فهًما 

لقوانينهما  واستنباًطا  ألسرارهما  كتشاًفا  ا والــكــون، 

ــادة مــن خــبــراتــهــمــا، وقـــد أمـــر اهلل عــز وجــل  ــف ــت واالس

عن  بذلك  وميزه  والتأمل  والتدبير  بالتفكير  اإلنسان 

وتعالى  سبحانه  أثنى  كما  المخلوقات،  مــن  كثير 

المجتهدين  مــن  السليمة  العقول  أصــحــاب  على 

مكانة  على  دليل  هذا  والمتدبرين.وكل  والمفكرين 

العقل في اإلسالم، ودوره الملحوظ في فهم األحكام 

واستنباطها وتطبيقها.

يعطله، وذلك كمنع المسكرات  ٢. منع ما يعيقه و

ِذيَن 
َّ
ال َها  ّيُ

َ
أ }َيا  تعالى:  قال  والمفترات.  والمخدرات 

ِرْجٌس  ْزالُم 
َ ْ
َواأل ْنَصاُب 

َ ْ
َواأل َمْيِسُر 

ْ
َوال َخْمُر 

ْ
ال َما 

َ
ِإّن آَمُنوا 

الدراسية في  المناهج  الحديثة في تخطيط  االتجاهات   )١(
ضوء التوجيهات اإلسالمية )ص: ٢3٩( .

مختار  بــن  الــديــن  لنور  الشرعية،  المقاصد  علم  ينظر   )٢(
٢00١م،  ١٤٢١هـ-  األولى  الطبعة:  العبيكان،  مكتبة  الخادمي، 
في  الحديثة  االتجاهات   ،)83 )ص:8٢-   ١ ــزاء:  األجـ عــدد 
اإلسالمية  التوجيهات  ضوء  في  الدراسية  المناهج  تخطيط 

)ص: ٢٤0(.

ُتْفِلُحوَن{)3(. ُكْم 
َّ
َعل

َ
ل َفاْجَتِنُبوُه  ْيَطاِن 

َ
الّش َعَمِل  ِمْن 

وعن عائشة -رضي اهلل عنها- عن رسول اهلل -� 

قال: »كل شراب أسكر فهو حرام«)٤(. كما أّن الشريعة 

في  دوره  عن  العقل  يغيب  ما  كل  من  العقل  منعت 

وقتل  ودوامـــه  السهر  كثرة  كمنع   ، والتديبر التكفير 

إضاعتها.  األوقات و

وأمر  األمــيــة،  وانتشار  الجهل  بقاء  عن  النهى   .3

 
ً

العقل معطال بقاء  ألن  وتعميمه؛  ونشره  العلم  بطلب 

حــاالت  أســوء  مــن  يعد  غيرها  أو  األمــيــة  أو  بالجهل 

العقل وأفسد سماته وعواقبه.

٤. جعل له حدوًدا وقيوًدا ال يتعداها وال يتجاوزها؛ 

وذلك ألن إطالق العقل وتحريره بشكل مطلق يؤدي 

ال محالة إلى مفاسد ال تقل خطورة عن مفاسد تعطيله 

بالوسطية  مــصــان  الــعــقــل  فحفظ  دوره؛  وتحجيم 

وضبطه  ومكانته  دوره  بإثبات  المعهودة  اإلسالمية 

بقيود معتبرة وضوابط معلومة.

وكنهها  ــروح  ال حقيقة  أمــا  النفس)5):  او  ــروح  ال ج- 

)3( ]المائدة: ٩0[.
ي  رقم ٢٤٢ )١/ ٧0(. )٤( صحيح البخار

تطلق  الغالب  فــي  )الـــروح  اهلل  رحمه  عثيمين  ابــن  قــال   )5(
على ما به حياة سواٌء كان ذلك حسًا أو معنى فالقرآن يسمى 
ألن  ْمرَِنا( 

َ
أ ِمْن  ُروحًا  ْيَك 

َ
ِإل ْوَحْيَنا 

َ
أ ِلَك 

َ
)َوَكذ تعالى  لقوله  روحًا 

به حياة القلوب بالعلم واإليمان والروح التي يحيا بها البدن 
ــوَنــَك 

ُ
ل

َ
َيــْســأ )َو السائل  ذكرها  التي  اآليــة  في  كما  روحــًا  تسمى 

ــي( أما النفس فتطلق على  ّبِ َر ــرِ  ْم
َ
أ وُح ِمــْن  وِح ُقــْل الـــّرُ  َعــْن الـــّرُ

ى 
َ
َيَتَوّف )اهلُل  تعالى  قوله  في  كما  كثيرًا  ــروح  ال عليه  تطلق  ما 

ِتي 
َّ
ال َفُيْمِسُك  َمَناِمَها  ِفي  َتُمْت  ْم 

َ
ل ِتي 

َّ
َوال َمْوِتَها  ْنُفَس ِحيَن 

َ
األ

وقد  ى(  ُمَسّمً َجــٍل 
َ
أ ى 

َ
ِإل ْخــَرى 

ُ
األ ُيْرِسُل  َو َمْوَت 

ْ
ال ْيَها 

َ
َعل َقَضى 
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 : تعالى  قال   . بها  اهلل  اختص  التي  األشياء  من  فهي 

وِتيُتم 
ُ
ي َوَما أ ّبِ ْمرِ َر

َ
وُح ِمْن أ وِح ُقِل الّرُ وَنَك َعِن الّرُ

ُ
ل

َ
َيْسأ }َو

 َقِلياًل{)١(. وهي شيء مبهم غامض ليست 
َ
ِم ِإاّل

ْ
ِعل

ْ
ن ال ّمِ

الروح، والغموض  له حدود!، وهذا اإلبهام في طبيعة 

الذي يحيط بها، والعجز عن إدراك كنهها، هو الذي 

يهملوها  أن  الحديثة  العصور  في  الماديين  أغــرى 

يسقوطها من الحساب)٢(.  و
ً

إهماال

اإلنسان  يميز  ما  وكل  والقيم  العقيدة  محل  وهي 

عن غيره من الكائنات، وقد ميزه اهلل عز وجل ليجعله 

خليفة في األرض، وقد خصه بها فقال عز وجل : }فإذا 

سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين{)3( 

سائر  على  وفضله  له،  بالسجود  ئكة  المال أمر  ولهذا 

عنه  اهلل  رضي  مسعود  بن  عبداهلل  فعن   . العالمين)٤( 

قال : حدثنا رسول اهلل � وهو الصادق المصدوق 

َيْوًما،  َبِعيَن  ْر
َ
أ ِه  ّمِ

ُ
أ َبْطِن  ِفي  ُقُه 

ْ
َخل ُيْجَمُع  َحَدُكْم 

َ
أ  

َ
))ِإّن

فالن  جاء  هذا  مثاًل  فيقال  نفسه  اإلنسان  على  النفس  تطلق 
نفسه وكلمني نفس فالن وما أشبه ذلك فتكون بمعنى الذات 
ينبغي  يتفقان أحيانًا بحسب السياق و فهما يفترقان أحيانًا و
من هذا أن يعلم أن الكلمات إنما يتحدد معناها بسياقها فقد 
في  آخر  ومعنًى  سياق  في  معنًى  لها  الواحدة  الكلمة  تكون 
ى نور على الدرب، لمحمد بن صالح بن محمد  سياق( فتاو
العثيمين )المتوفى: ١٤٢١هـ(، ترقيم المكتبة الشاملة )5/ ٢(.

)١( ] سورة اإلسراء : 85[.
)٢( منهج التربية اإلسالمية، لمحمد بن قطب بن إبراهيم، دار 

الشروق، الطبعة: السادسة عشرة، عدد األجزاء: ٢ )١/ 38( .
)3( سورة  الحجر / ٢٩ .

تربية   ،)١3 )ص:  الشاملة  المكتبة  أوالدنــا،  نحمي  كيف   )٤(
األطفال )ص: ٤6(.

ِفي  َيُكوُن  ــّمَ  ُث َذِلــَك،  ِمْثَل  َقًة 
َ
َعل ــَك  َذِل ِفي  َيُكوُن  ــّمَ  ُث

ُك َفَيْنُفُخ ِفيِه 
َ
َمل

ْ
ُثّمَ ُيْرَسُل ال  َذِلَك ُمْضَغًة ِمْثَل َذِلَك، 

وَح ... (()5(.  الّرُ

غموضا  كــثــر  األ الــمــكــون  هــي  النفس  أو  ــروح  ــ وال

تــأثــيــرا في  كــثــر  األ ولــعــلــهــا  ــان،  ــسـ اإلنـ فــي شخصية 

القيم  مجموعة  النفس  أو  الــروح  تمثل  شخصيته. 

اإلنسان في حياته، وهذه  يتبناها  التي  والمعتقدات 

القيم والمتعقدات هي ناتجة في األساس عن ثقافة 

اإلنسان ومعلوماته، وتجاربه وخبراته. فنتيجة المعرفة 

تتولد لدى كل إنسان مجموعة من القيم والعتقدات 

على  مباشر  بشكل  وتــؤثــر  شخصيته  تصقل  الــتــي 

سلوكه وانفعاالته.

طاقاته،  كبر  أ هــي  اإلنــســان  فــي  الروحية  والطاقة 

فطاقة  الــوجــود،  بحقائق  اتــصــااًل  وأشــدهــا  وأعظمها، 

العقل  وطاقة  الحواس،  تدركه  بما  محدودة  الجسم 

والمكان،  بالزمان  أيضًا  محدودة  ولكنها  طالقة  كثر  أ

أما طاقة الروح فال تعرف الحدود والقيود، وهي وحدها 

تملك االتصال باهلل)6(.

وسائل  عدة  والسنة  الكتاب  في  الروحية  للتربية 

منها )٧( :

)5( صحيح مسلم )٤/ ٢036( .
)6( ينظر منهج التربية اإلسالمية )٤١/١ ( .

في  والتمكين  الــنــصــر  بفقه  المؤمنين  تبصير  ينظر   )٧(
وأهدافه(،  مراحله   - وأسبابه  شروطه   - )أنواعه  الكريم  القرآن 
 - الشارقة  الصحابة،  مكتبة  بي، 

َ
اّل الّصَ محمد  محمد  لَعلي 

األولى،  الطبعة:  القاهرة،   - مصر  التابعين،  مكتبة  اإلمــارات، 
١ )ص: ٤٢٤- ٤٢5(، علماء  األجــزاء:  ٢00١ م، عدد  ١٤٢٢ هـ - 
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اإليمان  فإن  باهلل  اإليمان  بترسيخ  الــروح  تربية   -١

ئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقدر خيره  باهلل ومال

وشره يربي الروح تربية صحيحة تظهر آثارها واضحة 

وُبُهم 
ُ
ِذيَن آَمُنوْا َوَتْطَمِئّنُ ُقل

َّ
في السلوك قال تعالى : }ال

وُب{)١( .
ُ
ُقل

ْ
اَل ِبِذْكرِ اهلِل َتْطَمِئّنُ ال

َ
ِبِذْكرِ اهلِل أ

اهلل  كتاب  وفي  ومخلوقاته  اهلل  كون  في  التدبر   -٢

الخالق وحكمته سبحانه  تعالى حتى تشعر بعظمة 

ــَق 
َ
َخــل ــِذي  ــ

َّ
ال اهلُل  ـــُكـــُم  ّبَ َر  

َ
}ِإّن تعالى:  قــال  وتــعــالــى،  

ى 
َ
َعل اْســَتــَوى  ــّمَ  ُث ـــاٍم  ّيَ

َ
أ ِة  ِسّتَ ِفي  ْرَض 

َ
َواأل ــَمــاَواِت  الــّسَ

ْمَس 
َ

َوالّش َحِثيًثا  ُبُه 
ُ
َيْطل َهاَر  الّنَ ْيَل 

َّ
الل ُيْغِشي  َعْرِش 

ْ
ال

َواألْمُر  ُق 
ْ
َخل

ْ
ال ُه 

َ
ل اَل 

َ
أ ْمرِِه 

َ
ِبأ َراٍت 

َ
ُمَسّخ ُجوَم  َوالّنُ َقَمَر 

ْ
َوال

ِميَن{)٢(. 
َ
َعال

ْ
َتَباَرَك اهلُل َرّبُ ال

إحاطته الكاملة  3- التأمل في علم اهلل الشامل و

بكل ما في الكون، بل بما في عالم الغيب والشهادة، 

يطهر النفس  ألن ذلك يمأل الروح والقلب بعظمة اهلل و

َمَفاِتُح  }َوِعــْنــَدُه  تعالى:  قال  واألمــراض،  الشكوك  من 

َوَما  َبْحرِ 
ْ
َوال َبّرِ 

ْ
ال َما ِفي  ُم 

َ
َيْعل َو ُهَو   

َ
ِإاّل ُمَها 

َ
َيْعل اَل  َغْيِب 

ْ
ال

ْرِض 
َ
َماِت األ

ُ
ٍة ِفي ُظل ُمَها َواَل َحّبَ

َ
 َيْعل

َ
َتْسُقُط ِمن َوَرَقٍة ِإاّل

ــِذي 
َّ
ال َوُهــَو  ِبيٍن،  ّمُ ِكَتاٍب  ِفي   

َ
ِإاّل َياِبٍس  َواَل  َرْطــٍب  َواَل 

َيْبَعُثُكْم  ُثّمَ  َهاِر  ِبالّنَ َجَرْحُتم  َما  ُم 
َ
َيْعل َو ْيِل 

َّ
ِبالل ُكم  ا

َ
َيَتَوّف

ُئُكم  ْيِه َمْرِجُعُكْم ُثّمَ ُيَنّبِ
َ
ى ُثّمَ ِإل َسّمً َجٌل ّمُ

َ
ِفيِه ِلُيْقَضى أ

وَن{)3(. 
ُ
ُكْنُتْم َتْعَمل ِبَما 

مصر )٤٢٤/١- ٤٢5(.

)١( سورة الرعد /٢8.
)٢( سورة األعراف / 5٤ .

)3( سورة النعام /5٩  - 60.

٤- تربية الروح بالنوافل والذكر الدائم هلل : فالقرآن 

َها  ّيُ
َ
أ }َيــا   : تعالى  قال    ، بالذكر الــروح  تربية  إلى  يدعو 

تعالى  يقول  و َكــِثــيــًرا{)٤(.  ــًرا  ِذْك اهلَل  اْذُكـــُروا  آَمُنوا  ــِذيــَن 
َّ
ال

ــُروِن{)5(.  ــْكــُف ْذُكــْرُكــْم َواْشــُكــُروْا ِلــي َواَل َت
َ
ــُروِنــي أ ــاْذُك  : }َف

وكان � يمثل نموذجًا عمليًا وقدوة حية لصحابته 

كثر من مائة  يستغفره في يومه أ في ذلك فيذكر اهلل و

يسن لهم األذكار مرتبطة بحياتهم كلها في حال  مرة و

إدامة الذكر . اليقظة والنوم و

بمعناها  والــعــبــادة   : بالعبادات  الـــروح  تربية   -5

الواسع الذي يشمل الحياة هي الوسيلة الفعالة لتربية 

تربي  التي  الــصــالة  الــعــبــادات  أمثلة  ومــن  الــــروح)6(. 

َة 
َ

ال  الّصَ
َ

َة ِإّن
َ

ال ِقِم الّصَ
َ
الروح،  وتزكيها،  قال تعالى : } َوأ

{)٧(. ولقد فرضت الصالة  ُمنَكرِ
ْ
َفْحَشاء َوال

ْ
َتْنَهى َعِن ال

في وقت مبكر في صدر اإلسالم لتحقيق هذه الصلة 

الروحية باهلل والنقاء والصفاء الروحي بعدم الوقوع في 

الفاحشة والمنكر .وهكذا سائر العبادات فهي تربي 

الروح كما أنها في الوقت ذاته تسهم في تربية الجسد 

والعقل كما هو شأن الصالة .

فهي  الــروح،  لتربية  الفعالة  الوسيلة  وهي  العبادة 

وكلما  وتعالى،  سبحانه  بــاهلل  الدائمة  الصلة  تعقد 

إذا  توجهت الروح إلى ربها وخالقها نمت وترعرعت، و

انحرفت عنه ذبلت وضعفت . وعبادة اهلل من أعظم 

التذلل  ألنها غاية  وأجلها قدرا،  الروح  لتربية  الوسائل 

)٤( سورة االحزاب / ٤١.
)5( سورة البقرة /١5٢.

)6( ينظر منهج التربية اإلسالمية ١/ 63 .
)٧( سورة العنكبوت / ٤5.
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إال اهلل وحده، ولذلك قال  هلل سبحانه،  وال يستحقها 

َواِلَدْيِن 
ْ
َوِبال اُه  ِإّيَ  

َ
ِإاّل َتْعُبُدوا   

َ
اّل

َ
أ َك  ّبُ َر }َوَقَضى  سبحانه: 

وتطهر  بــالــروح  تسمو  التي  والــعــبــادات  ِإْحــَســاًنــا{)١(. 

النفس نوعان:

كــالــطــهــارة،  الــمــفــروضــة  الــعــبــادات  األول:  الــنــوع 

والصالة، والصيام، والزكاة، والحج وغيرها.

الذي  الــواســع،  بمعناها  العبادات  الثاني:  النوع 

يشمل كل عمل يعمله اإلنسان أو يتركه، بل كل شعور 

يقبل عليه اإلنسان تقرًبا به إلى اهلل تعالى، بل يدخل 

فيها كل شعور يطرده اإلنسان من نفسه تقربا به إلى اهلل 

تعالى، مادامت نية المتعبد بهذا العمل هي إرضاء 

، مع نية التقرب إلى  اهلل سبحانه وتعالى، فكل األمور

وتربى  صاحبها،  يثاب  عبادة  وتعالى  سبحانه  اهلل 

روحه تربية حسنة)٢( .

كثيرة  أمـــور  الـــروح  تربية  فــي  االثـــار االخـــرى  ــن  وم

بربه  اإلنسان  صلة  توثيق  يأتي:  فيما  أهمها  إلى  نشير 

وما  بالكون  اإلنسان  صلة  وتوضيح  وتعالى،  سبحانه 

ألخيه  اإلنسان  وتحبيب  الصلة،  هــذه  وترشيد  فيه، 

له،   الخير  وحــب  هــدايــتــه  على  وحــرصــه  المسلم، 

والتعامل  كلها،  اهلل  لمخلوقات  اإلنــســان  وتحبيب 

اإلنسان  وتحبيب  ونظامه،  اإلسالم  منهج  وفق  معها، 

واستعالء  اهلل،   إلــى  بــه  والــتــقــرب  عموما  الخير  فــي 

وتوجيه  نزعاته،  على  وسيطرته  شهواته،  على  اإلنسان 

)١( سورة اإلسراء / ٢3.
)٢( فقه الدعوة إلى اهلل، د. علي عبد الحليم )١/ ٤٧٢،٤٧١( 
القرآن  في  والتمكين  النصر  بفقه  المؤمنين  تبصير  عن  نقال 

الكريم )ص: ٤٢5( .

كله، وفق منهج اهلل، ونظامه في الحياة الدنيا،  ذلك 

الوقوع  وعــدم  المادية،  القوة  على  اإلنسان  واستعالء 

ومكانها  الصحيح،  حجمها  إعطاؤها  بل  أسرها،  في 

القوة  بها  العبد ملكة يستمد  المناسب، وتتكون في 

من اهلل وحده)3(.

الجسم  أن  سبق   فيما  ذكرناه  ما  أن  يتبين  وبهذا 

وأن  حوله،  من  بالعالم  اإلنسان  اتصال  قنوات  يحوي 

ــارات  اإلش يترجم  الــذي  االتــصــاالت  مركز  هو  العقل 

هي  النفس  أن  ونرى  سلوك.  إلى  الخارج  من  الــواردة 

التي توجه هذا السلوك، فإذا كان نزوعها للخير يكون 

غير  كــان  إذا  أمــا    ، خير توجه  المسلم  شخصية  في 

ذلك فإنه يكون في شخصية المسلم توجه شيطاني. 

وأوضح  وتعالى،  تبارك  اهلل  بها  أقسم  النفس  وألهمية 

َوَما  )٤(في قوله تعالى: }َوَنْفٍس  ما ألهمه أياها من نزوع 

اَها، 
َ

َزّك َمْن  َح 
َ
ْفل

َ
أ َقْد  َوَتْقَواَها،  ُفُجوَرَها  َهَمَها 

ْ
ل

َ
َفأ اَها،  َسّوَ

ـــاَهـــا{)5(  . ويوضح الــنــزوع الخير  ــاَب َمــْن َدّسَ َوَقـــْد َخ

ُة،  ُمْطَمِئّنَ
ْ
ال ْفُس  الّنَ ُتَها  ّيَ

َ
أ }َيا  تعالى:  قوله  في  للنفس 

ًة، َفاْدُخِلي ِفي ِعَباِدي،  ِك َراِضَيًة َمْرِضّيَ ّبِ ى َر
َ
اْرِجِعي ِإل

ِتي{)6( . َواْدُخِلي َجّنَ

الحليم )٤٧٢،٤٧١/١(  إلى اهلل، د. علي عبد  الدعوة  )3( فقه 
القرآن  في  والتمكين  النصر  بفقه  المؤمنين  تبصير  عن  نقال 

الكريم )ص: ٤٢5( .
الدراسية في  المناهج  )٤( االتجاهات الحديثة في تخطيط 

ضوء التوجيهات اإلسالمية )ص: ٢٤٢(.
)5( سورة الشمس / ٩ - ١0 .
)6( سورة الفجر /٢٧- ٢8.
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لبناء 	  الخطاب  فــي  الــتــدرج  الثاني:  المطلب 

الشخصية االنسانية

تبدأ  مختلفة  بمراحل  تمر  االنسانية  الشخصية 

بالجنين مرورا بمرحلة الطفولة ومرحلة البلوغ منتهية 

المراحل  هذه  من  مرحلة  وكل  الشيخوخة.  بمرحلة 

يتعامل معها الشارع حسب القدرة العقلية والبدنية، 

إلى أن ينتهي  يجيًا  والفهم تدر باالدراك  فالعقل يبدأ 

الخطاب  فهم  على  القدرة  وهي  الكمال  مرحلة  إلى 

بالنمو  يبدأ  كذلك  البدن  وأمــا  يجيا.  تدر ينحدر  ثم 

إلى  به  كلف  القدرة على تحقق ما  إلى  ينتهي  حتى 

أن يصل إلى عدم القدرة عن إداء ما كلف به، والذي 

يستقرئ  خطاب الشارع يالحظ ان الخطاب يتعامل 

يتغير  مع الشخصية االنسانية على حسب المرحلة  و

الن  ؛  المرحلة  تلك  بتغير  يجيًا  تدر الخطاب  هــذا 

بمرور  تنتقل  ثم  ضعيفة  تبدأ  االنسانية  الشخصية 

اخرى،   مرة  ضعيفة  تعود  ثم  قوية  تصبح  حتى  الزمن 

َجَعَل  ُثّمَ  َضْعٍف  ِمْن  َقُكْم 
َ
َخل ِذي 

َّ
ال }اهلُل  تعالى:  قال 

ٍة َضْعًفا َوَشْيَبًة  ًة ُثّمَ َجَعَل ِمْن َبْعِد ُقّوَ ِمْن َبْعِد َضْعٍف ُقّوَ

َقِديُر {)١(.
ْ
َعِليُم ال

ْ
ُق َما َيَشاُء َوُهَو ال

ُ
َيْخل

مباشر  اثر  له  الخطاب  في  والتطور  التدرج  وهــذا 

وغير مباشر في بناء الشخصية االنسانية بناًء صحيحا 

على اسس ثابتة وقواعد رصينة تجعل االنسان يسير 

الى االمام بخطى واضحة لتحقيق السعادة والرقي في 

الدنيا واالخرة. وعلى هذا يجب على العلماء وطالب 

كما  االنسانية  النفس  مع  يتعاملوا  ان  والدعاة  العلم 

)١( ]الروم 5٤[.

تعقد  متماسك  مجتمع  لبناء  الشارع  معها  تعامل 

االمال عليه بعد اهلل لتحقيق آمال االمة وعودتها الى 

كثيرة.   قرونا  الطريق  بعد ما ضلت  الصحيح  المسار 

التي  االنسانية  الشخصية  ان  سبق  مما  يتبين  وبهذا 

تعامل معها الشارع  تمر بأربعة مراحل وهي ما يلي:

َوُهــَو  ااِلْجــِتــَنــاِن،  ِمــَن  ُخــوٌذ 
ْ
َمــأ َغِة: 

ُّ
الل الجنين.  أواًل: 

ُفَقَهاُء 
ْ
ِه، َوال ّمِ

ُ
ِد َما َداَم ِفي َبْطِن أ

َ
َول

ْ
َخَفاُء، َوُهَو َوْصٌف ِلل

ْ
ال

َمْعَنى، ِإْذ 
ْ
ا ال

َ
َجِنيِن اَل َيْخُرُجوَن َعْن َهذ

ْ
يِفِهْم ِلل ِفي َتْعرِ

َبْطِن)٢(  .
ْ
ِد َما َداَم ِفي ال

َ
َول

ْ
َمْعَناُه ِعْنَدُهْم: َوْصٌف ِلل

ِبَعَدِم  ِه  ّمِ
ُ
أ ِمْن  ُجْزًءا  َكْوِنِه  ِجَهِة  ينظر للجنين من  و

َنْفًسا  َكْوِنِه  ِجَهِة  ِمْن  ُه 
َ
َوَعاَمل ْيِه، 

َ
َعل ُوُجوِب 

ْ
ِلل ِتِه  ْهِلّيَ

َ
أ

ا 
َ

ِبَهذ ُه، َو
َ
ُوُجوِب ل

ْ
ْهاًل ِلل

َ
ٍة ِبَكْوِنِه أ ًة ِبَحَياٍة َخاّصَ

َّ
 ُمْسَتِقل

ُة  ْهِلّيَ
َ
أ َبــل  ٍة، 

َ
َكاِمل ُوُجـــوٍب  ــُة  ْهــِلــّيَ

َ
أ َجِنيِن 

ْ
ِلل َيــُكــوُن   اَل 

ُوُجوٍب َناِقَصٍة)3(. 

 ،)١١٢  /١( الكبير  الشرح  غريب  في  المنير  المصباح    )٢(
وأحمد  القليوبي  سالمة  ألحمد  وعميرة،  قليوبي  حاشيتا 
طبعة،  بدون  الطبعة:  بيروت،   - الفكر  دار  عميرة،  البرلسي 

١٤١5هـ-١٩٩5م، عدد األجزاء: ٤ )٤/ ١60( .
ي، لعبد العزيز بن  )3( ينظر كشف األسرار شرح أصول البزدو
)المتوفى:  الحنفي  ي  البخار الدين  عالء  محمد،  بن  أحمد 
٧30هـ(،  دار الكتاب اإلسالمي، الطبعة: بدون طبعة وبدون 
يخ، عدد األجــزاء: ٤ ) ٤ / ٢3٩، ٢٤0(،  شرح التلويح على  تار
التوضيح، لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني )المتوفى: 
، الطبعة: بدون طبعة وبدون  ٧٩3هـ(،  مكتبة صبيح بمصر
، ألبي عبد  يخ، عدد األجزاء: ٢ )٢/ 3٢5(، التقرير والتحبير تار
اهلل، شمس الدين محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن 
يقال له ابن الموقت الحنفي )المتوفى: 8٧٩هـ(،  أمير حاج و
األجــزاء  عــدد  ١٩٩6م،   - ـــ  ١٤١٧ه الطبعة:  بيروت،  الفكر  دار 
وزارة  عن:  صادر  الكويتية،  الفقهية  الموسوعة   ،)٢٢١  /٢(  3
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ُحُقوِق 
ْ
ال َبْعِض  ِإْثــَبــاِت  ى 

َ
َعل ُفَقَهاُء 

ْ
ال ــَفــَق 

َ
اّت ــِد  َوَق

َجِنيِن .
ْ
ِلل

َرُجٌل  َج  ــَزّوَ َت ْو 
َ
ل ُه 

َ
َفِإّن ِبيِه: 

َ
أ ِمْن  َسِب  الّنَ ِفي  ُه 

ُ
َحّق  .١

ُشُروُط  َتَواَفَرْت  ِإَذا  ِمْنُه،  َنَسُبُه  َثَبَت  ٍد 
َ
ِبَول ُتُه 

َ
اْمَرأ َتِت 

َ
َوأ

َنُة ِفي َمْوِضِعَها)١(.  ُمَبّيَ
ْ
َسِب ال ُثُبوِت الّنَ

َحاَبِة  الّصَ ِبِإْجَماِع  َثاِبٌت  َفُهَو  اإْلْرِث:  ِفي  ُه 
ُ

َحّق  .٢

ُفَقَهاُء 
ْ
ال َفَق 

َ
اّت َوَقِد   .)٢( ِة  ِهْنِدّيَ

ْ
ال ى  َفَتاَو

ْ
ال ِفي  َجاَء  َكَما 

َسَبُب  ِبــِه  َقــاَم  َمَتى  ِلــإْلْرِث  َحْمل 
ْ
ال اْسِتْحَقاِق  ى 

َ
َعل

اْسِتْحَقاِقِه َوَتَواَفَرْت ِفيِه ُشُروُطُه)3(.

األوقاف والشئون اإلسالمية - الكويت، عدد األجزاء: ٤5 جزءا، 
الطبعة: )من ١٤0٤ - ١٤٢٧ هـ(، األجزاء ١ - ٢3: الطبعة الثانية، 
األولــى،  الطبعة   :38  -  ٢٤ األجــزاء  الكويت،   - دارالسالسل 
، األجزاء 3٩ - ٤5: الطبعة الثانية،  مطابع دار الصفوة - مصر

طبع الوزارة، )٧/ ١55(.
تنوير  شرح  المختار  الدر  على  المختار  رد  حاشية  ينظر   )١(
للطباعة  الفكر  دار  عابدين،  ابــن  حنيفة،  أبــو  فقه  األبــصــار 
بيروت،  النشر  ،مكان  ٢000م   - ١٤٢١هــــ  النشر  سنة   ، والنشر
عدد األجزاء 8 )3/ 5٤0(، مطالب أولي النهى في شرح غاية 
شهرة،  السيوطي  عبده  بــن  سعد  بــن  لمصطفى  المنتهى، 
١٢٤3هـ(،  )المتوفى:  الحنبلي  الدمشقي  ثم  مولدا  الرحيبانى 
عدد  ١٩٩٤م،   - ١٤١5هـــ  الثانية،  الطبعة:  اإلسالمي،  المكتب 

األجزاء:6 )٤/ 660(، )5/ ٢0٧(.
الدين  نظام  برئاسة  علماء  للجنة  الهندية،  ى  الفتاو  )٢(
، الطبعة: الثانية، ١3١0 هـ، عدد األجزاء: 6  البلخي، دار الفكر

. )٤55 /6(
 ) المحتار )رد  عابدين  ابن  وحاشية  المختار  الدر  ينظر   )3(
خليل،  مختصر  شـــرح  فــي  الجليل  مــواهــب   ،)٧6٧  /6(
لشمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن محمد بن عبد الرحمن 
المالكي  عيني  الّرُ بالحطاب  المعروف  المغربي،  الطرابلسي 
 - ١٤١٢هــــ  الثالثة،  الطبعة:   ، الفكر دار  ـــ(،  ٩5٤هـ )المتوفى: 

ِة  ى ِصّحَ
َ
ُفَقَهاُء َعل

ْ
َفَق ال

َ
3. حقه في الوصية فقد اّت

ُه )٤( . 
َ
ِة ل َوِصّيَ

ْ
ال

والمالكية  الحنفية  اجاز  الوقف: فقد  ٤. حقه في 

يستحقة إن استهل.  الوقف له قياسًا على الوصية، و

الوقف  الن  ؛  عليه  الــوقــف  يجيزوا  لــم  الشافعية  أمــا 

تسليط في الحال بخالف)5(. ووأما الحنابلة فال يصح 

الوقف عندهم للحمل أصالة النه تمليك والجنين ال 

يصح تمليكه بغير األرث والوصية أما اذا كان الجنين 

فالن  أوالد  او  ــأوالده  كـ عليه  الــوقــف  يصح  لمن  تبع 

١٩٩٢م، عدد األجزاء: 6  )6/ ٤١١(، لغرر البهية في شرح البهجة 
ي، زين  يا األنصار يا بن محمد بن أحمد بن زكر الوردية |ن لزكر
المطبعة  ٩٢6هــــ(،  )المتوفى:  السنيكي  يحيى  أبــو  الــديــن 
األجزاء:  عدد  يخ،  تار وبدون  طبعة  بدون  الطبعة:  الميمنية، 
لمحمد  المستقنع،  زاد  على  الممتع  الشرح   ،)٤٤٧  /3(  5
ابن  دار  ١٤٢١هـــ(،  )المتوفى:  العثيمين  محمد  بن  صالح  بن 
األولــى، ١٤٢٢ - ١٤٢8 هـ، عدد األجــزاء: ١5   الطبعة:  ي،  الجوز

. )١١/ ٢٩٢(
تنوير  شرح  المختار  الدر  على  المختار  رد  حاشية  ينظر   )٤(
جامع    ،)65٤  /6( عــابــديــن  ــن  اب حنيفة،  ــو  أب فقه  األبــصــار 
 ،١ األجــزاء:  عدد  المالكي،  الكردي  الحاجب  البن  األمهات، 

المكتبة الشاملة )ص: ٤٤8( .
السبكي  تكملة  ))مــع  المهذب  شــرح  المجموع  ينظر   )5(
شرف  بــن  يحيى  الــديــن  محيي  يــا  زكــر ــي  ألب والــمــطــيــعــي((، 
معها  كاملة  )طبعة  الفكر  دار  6٧6هــــ(،  )المتوفى:  ي  النوو
تكملة السبكي والمطيعي( )١5/ 33٢(، نهاية المحتاج إلى 
شرح المنهاج، لشمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد 
 ، بن حمزة شهاب الدين الرملي )المتوفى: ١00٤هـ(، دار الفكر
بيروت، الطبعة: ط أخيرة - ١٤0٤هـــ/١٩8٤م، عدد األجزاء: 8 

. )365 /5(
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وفيهم الجنين فإن الوقف يشمله)١(. 

اال  الدية العتبار حياِة الجنيِن شرًعا،  5. حقة في 

انه لم يجعْل ديَتُه ديَة المولوِد، بْل نقصْت عن ذلك، 

وذلَك ألجِل عدِم انفَصاِلِه واستقاللة)٢(. 

بعد  اما  الــروح  نفخ  قبل  االجهاض  6. عدم جــواز 

نفخ الروح يعتبر قتاًل للنفس)3(.

كـــه  إدرا  
َ

ــّل َقـ : وهــو مــن  ــز الــُمــَمــّيِ : الصبي غير 
ً
ثــانــيــا

لألشياء، فال يميز بين أصنافها، اي الذي ال يميز وال 

يفرق بين األشياء، فال يميز بين الحق والباطل، وبين 

الطيب والخبيث، وبين الجيد والرديء)٤(.

)١( ينظر اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف، لعالء الدين 
ي الدمشقي الصالحي  المرداو أبو الحسن علي بن سليمان 
العربي،  الــتــراث  إحــيــاء  دار  885هــــ(،  )المتوفى:  الحنبلي 
ا   ،)٢٢  /١٢ )٧ األجــزاء:  يخ، عدد  تار بدون   - الثانية  الطبعة: 
اإلقناع في فقه اإلمام أحمد بن حنبل، لموسى بن أحمد بن 
المقدسي،  ي  الحجاو سالم  بن  عيسى  بن  سالم  بن  موسى 
٩68هـــ(،  )المتوفى:  النجا  أبو  الدين،  شرف  الصالحي،  ثم 
المعرفة  دار  السبكي،  موسى  محمد  اللطيف  عبد  تحقيق: 

بيروت - لبنان، عدد األجزاء: ٤ )3/ 6( .
بن  يوسف  بن  اهلل  ،لعبد  الفقه  أصــول  علم  تيسيُر  ينظر   )٢(
الريان  مؤسسة  العنزي،  الجديع  اليعقوب  يعقوب  بن  عيسى 
األولــى،  الطبعة:  لبنان،   - بيروت  يع،  والتوز والنشر  للطباعة 

١٤١8 هـ - ١٩٩٧ م، عدد األجزاء: ١ )ص: 86(.
 ،١٤٢5 المعاصرة  المالية  والمعامالت  الطبية  المسائل    )3(
لعام  ببريدة  الــراجــحــي  بجامع  العلمية  ــدورة  الـ دروس  مــن 
١٤٢5هـ، قسم الثاني، من إلقاء الشيخ الدكتور : خالد بن علي 
ي سامي  المشيقح، اعتنى بها، أبو عبد الرزاق محمد الهوساو

بن محمد البكر  )ص: ٧( .
)تحريٌر  ِن،  ُمَقاَر

ْ
ال الِفْقِه  ُصــوِل 

ُ
أ ِم 

ْ
ِعل في  ُب 

َّ
ُمَهذ

ْ
ال ينظر   )٤(

بن  الكريم  لعبد  ًة(،  تطبيقّيَ ًة  ّيَ نظر دراسًة  ودراستها  لمساِئِله 

مدته: اختلف أهل العلم بماذا يحصل التمييز)5(؟.

سنوات،  سبع  مدته  ان  على  العلم  أهل  فجمهور 

إلــى تمامه سبع ســنــوات مــن عمره  وهــو مــن والدتـــه 

واستدلوا بقوله �: »مروا أوالدكم بالصالة لسبع«)6(، 

كمل سبًعا ودخل في الثامنة، وقالوا: إن هذا هو  أي أ

الصبي  أن  منه  يفهم  و الحديث.  لهذا  التمييز  سن 

غير البالغ هذا السن ال يؤمر وال ينهى؛ ألنه ال يفرق بين 

. وقال آخــرون: إن التمييز ليس له سن معين؛  األمــور

ذكائهم  حسب  الصبيان  باختالف  يختلف  هو  بل 

وحسب  وقدرتهم  أجسامهم  نمو  وحسب  وقدراتهم، 

فإن  هذا  وعلى  الصحيح.  هو  وهذا  واألمكنة،  البالد 

بين  فريِق  الّتَ إلى  يعوُد  تقديرّيٌ  أمٌر  هو  التمييز  سن 

إدراِك الخطإ  المصالح والمفاسد والمنافِع والمضاّرِ و

الرياض،  الرشد -  : مكتبة  النشر النملة، دار  علي بن محمد 
الطبعة األولى: ١٤٢0 هـ - ١٩٩٩ م، عدد األجزاء: 5  )١/ 3٢5( .

 ،)3٢5  /١( المقارن  الفقه  أصول  علم  في  المهذب  ينظر   )5(
ألبي  الفقهية،  القواعد  منظومة  على  البهية  الفوائد  مجموعة 
 ، األســمــرّيُ  ، ــرٍ ُعــَمــّيِ  

ُ
آل حسٍن  بــِن  ٍد  ُمحّمَ بــُن  صالُح  ٍد،  ُمحّمَ

الجعيد، دار  ، اعتنى بإخراجها: متعب بن مسعود  القْحطانّيُ
يع، المملكة العربية السعودية، الطبعة:  الصميعي للنشر والتوز
شرح  )ص: 35(،   ــزاء: ١  األجـ عــدد  م،   ٢000  - هـ  األولـــى، ١٤٢0 
القواعد السعدية، لعبد المحسن بن عبد اهلل بن عبد الكريم 
الزامل، اعتنى بها وخرج أحاديثها: عبد الرحمن بن سليمان 
للنشر  الخضراء  أطلس  دار  العنقري،  سعود  بن  أيمن  العبيد، 
يع، الرياض - المملكة العربية السعودية، الطبعة: األولى،  والتوز
١٤٢٢ هـ - ٢00١ م، عدد األجزاء: ١  )ص: 8٢-83(، تيسير علم 

أصول الفقه )ص: 86(.
حسن  االلباني  قال   ،)١33  /١(  ٤٩5 رقم  داود  أبي  سنن   )6(

صحيح .
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فِل  الّطِ بفهِم  ضابٌط  له  ُيجعَل  أن  يمكُن  و واب،  والّصَ

تي 
َّ
ال الث 

َ
الّث اعاِت  الّسَ في  خوِل 

ُ
الّد قبل  لالستئذاِن 

ِذْنُكُم 
ْ
ِلَيْسَتأ َمُنوا 

َ
آ ِذيَن 

َّ
ال َها  ّيُ

َ
أ }َيا  فيها:  تعالى  اهلل  قال 

َم ِمْنُكْم 
ُ
ُحل

ْ
ُغوا ال

ُ
ْم َيْبل

َ
ِذيَن ل

َّ
ْيَماُنُكْم َوال

َ
َكْت أ

َ
ِذيَن َمل

َّ
ال

َتَضُعوَن  َوِحيَن  َفْجرِ 
ْ
ال ِة 

َ
َصــال َقْبِل  ِمــْن  اٍت  َمـــّرَ َث 

َ
ــال َث

ُث 
َ

َثــال ِعَشاِء 
ْ
ال ِة 

َ
َصــال َبْعِد  َوِمــْن  ِهيَرِة 

َ
الّظ ِمــَن  ِثَياَبُكْم 

فِل بين ما هَو عورٌة  ُكْم{)١(، وذلك بتمييز الّطِ
َ
َعْوَراٍت ل

استثناُهم  فيَمْن  ذكَر  تعالى  اهلل   
َ

فإّن بعورٍة،  ليَس  وما 

ذين 
َّ
ال  

َ
األطفال ينتَها  ز بحضَرِتهم  المرأُة  ُتبدي  فيمَ ْن 

ى 
َ
َعل َيْظَهُروا  ــْم 

َ
ل ــِذيــَن 

َّ
ال ْفِل  الّطِ ِو 

َ
}أ بقوله:  ُزوا  ُيمّيِ لم 

َساِء{)٢(. لكن في الغالب أن التمييز يكون  َعْوَراِت الّنِ

فقد  السابعة،  قبل  يحصل  وقــد  السابعة،  سن  عند 

يكون بعض الصبيان يميز إذا استكمل الخمس في 

في  السلف  بعض  عن  ثبت  كما  وذكــائــه.  فهمه  قــوة 

كان لهم صبيان لديهم  كثيرة، وأنه  مثل هذا روايات 

يستكملوا  لــم  وهــم  الحفظ  فــي  وقــوة  الفهم،  فــي  قــوة 

ُيحكم  ال  أنــه   - أعلم  واهلل   - فاألظهر  سنين.  خمس 

به في سن معين، لكن ال شك أنه ال يمكن أن يكون 

في سن صغيرة جًدا بل البد أن يكون في سن يقبل 

يمكنه فيها الفهم، فالصحيح أنه ليس محدًدا  فيها و

الخمس،  استكمل  إذا  يميز  فقد  معينة،  بسنوات 

وقد يميز إذا استكمل الست، وقد يميز إذا استكمل 

السبع - واهلل أعلم -.

.]58 : )١( ]النور
)٢( سورة النور / 3١.

فِل  ابُت للّطِ
َ

ُة الّث تكليف الصبي الغير مميز)3(: األهلّيَ

ُة وجوٍب كاملٍة، تجُب لُه الحقوُق  ز أهلّيَ ذي لم ُيمّيِ
َّ
ال

ْت للجنيَن فلُه  ا وجوُب الحقوِق فإذا صّحَ وعليِه، أّمَ

ِة وغير ذلك،  أولى، فتثبُت حقوُقه في الميراِث والوصّيَ

ُه ُمطالٌب بها، 
َ
ا الوجوُب عليه فليَس على معنى أّن وأّمَ

إنما تجُب عليه حُقوٌق  ُة أداٍء، و ه ليس عليِه أهلّيَ
َ
فإّن

على   
َ

فإّن مالِه،  في  كاِة  الّزَ كُوجوِب  ه،  ولّيُ عنه  يها  يؤّدِ

أْتلَف شيًئا وجَب  كاَة، ولْو  الّزَ ه أن ُيخرَج من ماِلِه  ولّيِ

 في 
ُ

ه ال ُيؤاخذ ه، لكّنَ يه عنُه ولّيُ ماُن في مالِه يؤّدِ
َ

الّض

كليِف.  الّتَ ِلُفقداِنِه شرَط  قصيرِ  نفسِه وال يوصُف بالّتَ

اٍس رضي اهلل عنهَما  أخرَج مسلٌم عن عبد اهلل بن عّبَ

 :
َ

؟ قال ِلَهذا حّجٌ
َ
أ ا لَها فقالْت:  ٌة صبّيً

َ
قال: رفَعت امرأ

  ، بّيِ الّصَ حــّجِ  ُة  صّحَ فيه  فَهذا   .)٤(» أجـــٌر ولــِك  »َنَعْم، 

ال  ٌع  تطّوُ ِه  اعتبروا ذلَك في حّقِ العلماِء  إال أن جمهور 

ِه  كليِف، ووْجُه اعتباِر حّجِ الّتَ يسُقُط بِه فرُضُه لَعَدِم 

ُه من حمِلِه وأداِء المناِسِك بِه. ِلَما ُيَعانيِه ولّيُ

ْيِه، 
َ
َعل َيِجُب  َعْنُه  َداُؤُه 

َ
أ ُيْمِكُن  َما  كل  هذا   فعلى 

ْفل ِفي   الّطِ
َ

أِلّن ُمْمِكِن؛ 
ْ
َداُء ِبال

ْ
َد األ َما ُقّيِ

َ
ِإّن َو اَل َفاَل .  َوَما 

ُحُقوِق 
ْ
ال ُة 

َ
َكاّف ْيِه 

َ
َعل َيِجُب  َكاَن  ِإْن  َو ِة، 

َ
َمْرَحل

ْ
ال َهــِذِه 

ِة؛ 
َ
َمْرَحل

ْ
ال َهِذِه  ِفي  ُيَناِسُبُه  ِبَما  ُيَعاَمل  ُه 

َ
ّن
َ
أ  

َ
ِإاّل َباِلِغ، 

ْ
َكال

َداِء 
ْ
األ ُمــَبــاَشــَرِة  ى 

َ
َعل ــِه  ــْدَرِت ُق ــَعــَدِم  َوِل ِبْنَيِتِه،  ِلَضْعِف 

ا 
َ

َوِلَهذ َعْنُه،  َداُؤُه 
َ
أ ْمَكَن 

َ
أ َما  ُه  َوِلّيُ َعْنُه  ي  َفُيَؤّدِ ِبَنْفِسِه، 

ْيِه، 
َ
َواِجَبِة َعل

ْ
ُحُقوِق ال

ْ
َماَء َذَكُروا َتْفِصياًل ِفي ال

َ
ُعل

ْ
 ال

َ
َفِإّن

المهذب   ،)١56  /٧( الكويتية  الفقهية  الموسوعة  ينظر   )3(
أصول  علم  تيسير   ،)3٢5  /١( المقارن  الفقه  أصول  علم  في 

الفقه )ص: 8٧(.
)٤( صحيح مسلم )٢/ ٩٧٤( .
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ْم ُحُقوِق 
َ
َكاَنْت ِمْن ُحُقوِق اهلِل أ

َ
ى َعْنُه، َسَواٌء أ ِتي ُتَؤّدَ

َّ
ال

ْفَعاِلِه)١(. 
َ
ْقَواِلِه َوأ

َ
ْيًضا ُحْكَم أ

َ
ِعَباِد، َكَما َذَكُروا أ

ْ
ال

ِعَباِد:
ْ
: ُحُقوُق ال

ً
ال ّوَ

َ
َبَياُن َذِلَك ِفيَما َيِلي:أ )١( َو

ِلُوُجوِبِه  ْفل  الّطِ َعِن  َداُؤُه 
َ
أ َيِجُب  َما  ِمْنَها  ْنــَواٌع: 

َ
أ ِعَباِد 

ْ
ال ُحُقوُق 

ى َعْنُه. ْيِه َواَل ُيَؤّدَ
َ
ْيِه، َوِمْنَها َما اَل َيِجُب َعل

َ
َعل

ى َعْنُه ِهَي: ِتي ُتَؤّدَ
َّ
َواِجَبُة َوال

ْ
ِعَباِد ال

ْ
َفُحُقوُق ال

ي  ُيَؤّدِ ُه 
َ
َفِإّن َياَبَة،  الّنِ َيْحَتِمل  َو َمال 

ْ
ال ِمْنُه  َمْقُصوُد 

ْ
ال َكاَن  َما   - أ 

ِعَوِض.
ْ
ُغْرِم َوال

ْ
ْيِه َكال

َ
َعْنُه؛ ِلُوُجوِبِه َعل

ًة 
َ
َكاَن ِصل ْو 

َ
َقرِيِب، أ

ْ
َكَنَفَقِة ال ُمَؤِن 

ْ
ًة َشِبيَهًة ِبال

َ
َكاَن ِصل ب - َما 

ى َعْنُه. ُه ُيَؤّدَ
َ
ْوَجِة، َفِإّن َكَنَفَقِة الّزَ ْعَواِض 

ْ
َشِبيَهًة ِباأل

ى  ْيِه َواَل ُتَؤّدَ
َ
ْيِه اَل َتِجُب َعل

َ
ِتي اَل َتِجُب َعل

َّ
ِعَباِد ال

ْ
ا ُحُقوُق ال ّمَ

َ
َوأ

َعْنُه َفِهَي:
َفاَل  ِة، 

َ
َعاِقل

ْ
ال َمَع  َيِة  الّدِ ل  َكَتَحّمُ َيِة  ْجزِ

ْ
ِباأل ِبيَهُة 

َ
الّش ُة 

َ
ل الّصِ  - أ 

ْيِه.
َ
َتِجُب َعل

ِحْرَماِن 
ْ
ِبيَهِة ِبَها َكال

َ
َيِة الّش ْجزِ

ْ
ِو األ

َ
ِقَصاِص، أ

ْ
ُعُقوَباُت َكال

ْ
ب - ال

ْيِه.
َ
ِميَراِث، َفاَل َتِجُب َعل

ْ
ِمَن ال

ى:
َ
َثاِنًيا: ُحُقوُق اهلِل َتَعال

ْفل، َوِمْنَها َما  ى الّطِ
َ
ْيًضا ِمْنَها َما َيِجُب َعل

َ
ُحُقوُق أ

ْ
١6 - َهِذِه ال

اَل َيِجُب.
َتِجُب  ــَخــَراِج 

ْ
َوال ُعْشرِ 

ْ
َكال َمْحَضٌة  َمُئوَنٌة  ِهَي  ِتي 

َّ
ال ُحُقوُق 

ْ
َفال

ِفي  َفَتْثُبُت  َمال، 
ْ
ال ِمْنَها  َمْقُصوَد 

ْ
ال  

َ
أِلّن َعْنُه؛  ى  َوُتـــَؤّدَ ْيِه، 

َ
َعل

َداُؤُه َعْنُه.
َ
ُيْمِكُن أ ِتِه، َو ِذّمَ

ًة. ْم َماِلّيَ
َ
ًة أ َكاَنْت َبَدِنّيَ

َ
ْيِه، َسَواٌء أ

َ
ِعَباَداُت َفاَل َتِجُب َعل

ْ
ا ال ّمَ

َ
َوأ

اَل  َها 
َ
ِجَهاِد َوَغْيرَِها، َفِإّن

ْ
َحّجِ َوال

ْ
ْوِم َوال اَلِة َوالّصَ َكالّصَ ُة  َبَدِنّيَ

ْ
ا ال ّمَ

َ
أ

َفْهِم َوَضْعِف َبَدِنِه.
ْ
ْيِه ِلَعْجزِِه َعِن ال

َ
َتِجُب َعل

ِعْنَد  َماِلِه  ِفي  َتِجُب  َها 
َ
َفِإّن  ، ِفْطرٍ َزَكاَة  َكاَنْت  َفِإْن  ُة،  َماِلّيَ

ْ
ال ا  ّمَ

َ
َوأ

َواَل  ِة، 
َ
َحَناِبل

ْ
َوال ِة  اِفِعّيَ

َ
َوالّش ِة  َماِلِكّيَ

ْ
َوال ُيوُسَف  ِبي 

َ
َوأ َحِنيَفَة  ِبي 

َ
أ

ِة. َحَنِفّيَ
ْ
ٍد َوُزَفَر ِمَن ال ْيِه ِعْنَد ُمَحّمَ

َ
َتِجُب َعل

ُفَقَهاِء؛ 
ْ
َها َتِجُب ِفي َماِلِه ِعْنَد ُجْمُهوِر ال

َ
ِإْن َكاَنْت َزَكاَة َماٍل، َفِإّن َو

ْوَجَبَها اهلُل 
َ
َمُئوَنِة، أ

ْ
ْيَسْت ِعَباَدًة َخاِلَصًة َبل ِفيَها َمْعَنى ال

َ
َها ل

َ
أِلّن

َياَبُة  الّنِ ِفيَها  َفَتِصّحُ  ُمْحَتاِجيَن، 
ْ
ِلل ا 

ً
َحّق ْغِنَياِء 

ْ
األ ى 

َ
َعل ى 

َ
َتَعال

َها 
َ
ِة؛ أِلّن َحَنِفّيَ

ْ
ْيِه ِعْنَد ُفَقَهاِء ال

َ
، َواَل َتِجُب َعل ِفْطرِ

ْ
َكَما ِفي َزَكاِة ال

المميز  الصبي  ْغ: 
ُ
يبل لم  ذي 

َّ
ال ُز  الممّيِ فُل  الّطِ  :

ً
ثالثا

هو  وقيل:   - عمره  من  السابعة  سن  تجاوز  من   : هــو

األمور  حقائق  يــدرك  وهو   - السادسة  سن  تجاوز  من 

يميز بين األفعال واألقوال، والجيد والرديء، والحق  و

والــبــاطــل)٢( وقــيــل لــيــس لــه ســن مــحــدد بــل هــو امــر 

فريِق بين  تقديري ألنه يعوُد إلى ما غلَب عليِه من الّتَ

واب)3(. إدراِك الخطإ والّصَ المنافِع والمضاّرِ و

ُة وجوٍب كاملٍة، فهَو   والصبي المميز تثبُت لُه أهلّيَ

َها ثابَتٌة لُه.
َ
َم أّن

َ
، وتقّد زِ أولى بهذا الُحكِم من غيرِ الممّيِ

ُة أداٍء ناقصٍة بسبِب ُنقصاِن  وكذلَك تثبُت لُه أهلّيَ

عقِلِه، يصّحُ منُه إليماُن وجميُع العَباَدات)٤(، وال يجُب 

مأجوٌر  ه  لكّنَ باإلخالِل  مؤاخٍذ  غيُر  فهو  ذلــك،  عليه 

على االمتثال، كما في قوله عليه الصالة والسالم »ُرِفَع 

ِفيَها  َتِصّحُ  َواَل  ِة،  ّيَ الّنِ ــى 
َ
ِإل َوَتْحَتاُج  َخاِلَصٌة،  ِعَباَدٌة  ِعْنَدُهْم 

اَل  َها 
َ
َفِإّن ُحُدوِد، 

ْ
َكال ُعُقوَباٍت  اهلِل  ُحُقوُق  َكاَنْت  ِإْن  ا  ّمَ

َ
َوأ َياَبُة.  الّنِ

ِتي ِهَي ُحُقوُق 
َّ
ُعُقوَباُت ال

ْ
َزْمُه ال

ْ
ْم َتل

َ
َكَما ل ْيِه، 

َ
َزُمُه َواَل َتِجُب َعل

ْ
َتل

 ، ْقِصيرِ ِللّتَ َجَزاًء  ُوِضَعْت  َما 
َ
ِإّن ُعُقوَبَة 

ْ
ال  

َ
أِلّن ِقَصاِص؛ 

ْ
َكال ِعَباِد 

ْ
ال

َوُهَو اَل ُيوَصُف ِبِه. الموسوعة الفقهية الكويتية )٧/ ١56( . 
)٢( المهذب في علم أصول الفقه المقارن )١/ 3٢٩(.

)3( ينظر ) ص ١8 ( .
)٤( حكم الصبي المميز هل هو مكلف فيه خالف الجمهور 
غير مكلف وعند االمام مالك واصحابة أّنه مكلف بالمكروه 
والمندوب فقط دون الواجب والحرام وعند االمام احمد في 
رواية انه مكلف ينظر شرح مختصر التحرير للفتوحي، ألبي 
عبد اهلل، أحمد بن عمر بن مساعد الحازمي، مصدر الكتاب: 
http:// الحازمي،  الشيخ  موقع  بتفريغها  قام  صوتية  دروس 
alhazme.net، ] الكتاب مرقم آليا، ورقم الجزء هو رقم الدرس 
- ٧٧ درسا[ )30/ ٧ ( بترقيم الشاملة آليا، المهذب في علم 

أصول الفقه المقارن )١/ 3٢٩( .
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ِبّيِ  ى َيْسَتْيِقَظ َوَعْن الّصَ اِئِم َحّتَ ٍث َعْن الّنَ
َ

ُم َعْن َثال
َ
َقل

ْ
ال

)١( وحديث  ى َيْعِقَل«  َمْجُنوِن َحّتَ
ْ
ى َيْحَتِلَم َوَعْن ال َحّتَ

من  ونحوها  الِة  بالّصَ األوالِد  وأمــُر  تقدم،  الذي  الحّجِ 

غوا الحلم ليس 
ُ
العبادات من جهِة األولياء قبَل أن يبل

يِنهم. ما لتأديبهم وتمر
َ
لوجوِب ذلك عليهم، إّن

َثِة أنواٍع)2): ُة فهي على ثال فاُته المالّيَ ا تصّرُ وأّمَ

دقة  كالِهبِة والّصَ فل،  ١. ما فيه منفعٌة خالصٌة للّطِ

، بناًء على األصِل  َها فقُبولُه صحيٌح معتبٌر
َ
لُه، فلو قِبل

في مراعاِة منفَعِتِه.

 ، فه فيه غيُر معتبرٍ ٢. ما فيه ضرٌر خالٌص لُه، فتصّرُ

ف في الماِل  صّرُ كأْن يهَب من مالِه، فهو ليَس أهاًل للّتَ

لُقصوِر العقِل، وقد قال اهلل تعالى لولّيِ ماِل اليِتيِم:}َفِإْن 

ُهْم{)3( 
َ
ْمَوال

َ
ْيِهْم أ

َ
َنْسُتْم ِمْنُهْم ُرْشًدا َفاْدَفُعوا ِإل

َ
آ

البيِع  ِة 
َ
كمَزاول  ، ــرِر

َ
والــّض المنفعِة  بين  د  ــرّدَ ت ما   .3

والخساَرِة  الّرِبِح   
ُ

فاحتمال فِل،  الّطِ قبِل  من  راِء  والّشِ

إذا  منه  صحيٌح  العقوِد  من  ــوُع  الــّنَ فهذا  فيها،  وارٌد 

األداِء عنَد  ِة  أهلّيَ قَص في  الّنَ ، فإذًنه يجُبر  الولّيُ أِذَن 

. بّيِ الّصَ

: البالغ: وهو الذي يبلغ من العمر حدًا يكون 
ً
رابعا

قادرًا  كان  سواء  التكليف،  دليل  فهم  على  قادرًا  فيه 

السؤال  خالل  من  أو  مباشرة،  النص  من  فهمه  على 

والتعلم.

والبلوغ عند الجمهور يعرف باالحتالم من الرجل 

سنة  عشرة  خمس  ببلوغه  أو  الــمــرأة،  من  والحيض 

)١( مسند أحمد ط ٢ الرسالة )٤١/ ٢٢٤( .
)٢( تيسير علم أصول الفقه )ص: 88( .

)3( ]النساء: 6[ .

قمرية، وعند أبي حنيفة هو ثمان عشرة سنة للرجل 

سبحانه  المولى  مــن  تخفيف  ــك  وذل ثــة،  ثــال يــادة  بــز

وتعالى ورحمة. وسبعة عشرة سنة للمرأة)٤(.

يكتمل  البلوغ،  مرحلة  وهي  المرحلة،  هذه  وفي 

فيها لإلنسان نمّوه البدنّي والعقلّي، فتثبت له أهلّية 

وتحّمل  الواجبات  ألداء  أهاًل  فيصير  الكاملة،  األداء 

المالّية،  الحقوق  كــاّفــة  ــأداء  بـ يطالب  و  الــّتــبــعــات، 

من  أم  اهلل  حقوق  مــن  كــانــت  أ ســواء  المالّية،  وغير 

حقوق العباد .

كتمال نمّوه  كتمل نمّوه العقلّي مع ا ه إذا ا
ّ
كل وهذا 

البدنّي، أّما إذا وصل إلى سّن البلوغ ولم يكتمل نمّوه 

فإّنه تجري عليه  أو سفيهًا،  بلغ معتوهًا  بأن  العقلّي، 

عليه،  الوالية  ثبوت  يستمّر  و  ، الممّيز الّصبّي  أحكام 

خالفًا ألبي حنيفة في الّسفيه )5(.

خامسًا : الشيخ الكبير وهو كل شخص ظهر على 

بدنه أو عقله أو سلوكه تغيرات أو ضعف أو عجز إثر 

بعد  إال  الغالب  في  يكون  ال  والــذي  العمر  في  تقدمه 
الستين عام)6(. 

)٤( شرح المعتمد في أصول الفقه ))نظمها وشرحها د محمد 
محمد  للدكتور  مــقــدمــة:  مــع  حــبــش،  لمحمد  الــحــبــش((، 
موافق  غير  آليا  مرقم  ]الكتاب  الشاملة،   المكتبة  الزحيلي، 

للمطبوع[ ) ص ١00 ( .
)5( موسوعة فقه العبادات، لعلي بن نايف الشحود، المكتبة 

الشاملة )١٧/ ٤(.
)6( ينظر رعاية المسنين في االسالم، تم استيراده من نسخة: 
الشاملة ١١000 . )ص 3(، نمو اإلنسان من مرحلة الجنين إلى 
مكتبة  حطب،  أبــو  فــؤاد   - صــادق  آلمــال  المسنين،  مرحلة 
األنجلو المصرية، الطبعة: الرابعة، عدد األجزاء: ١ )ص 506(.
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األجسام  فبعض  محدد  عمر  للشيخوخة  وليس 

إال  تشيخ  ال  األجــســام  وبعض  مبكر  عمر  فــي  تشيخ 

بعد عمر طويل... فليست الشيخوخة معتمدة على 

والبيئة  كالوراثة  إنما على عوامل أخرى  و العمر فقط 

كما تعتمد  واألمراض العضوية التي تصيب الجسم، 

يضعف  الشيخوخة  طور  الشرايين..وفي  صحة  على 

البدنية  ــراض  ــ األم وتهاجمه  فشيئًا  شيئًا  الجسم 

قوة...  بعد  من  فيضعف  مكان...  كل  في  المختلفة 

إذا امتدت الشيخوخة... وصل الجسم إلى مرحلة  و

الشيخوخة المتأخرة التي هي أشد وطأة على الجسم 

كثر عجزًا... ذلك  كثر ألمًا وضعفًا وأ والنفس معًا.. وأ

عوامل  من  كثر  أ تصير  الجسم  في  الهدم  عوامل  إن 

خاليا  في  بيولوجية  تغيرات  ذلك  يصاحب  و البناء 

تدب  أن  ما  لذلك  كثيرًا..  كفاءتها  من  تقلل  الجسم 

الشعور  يصاحبها  حــتــى  الــجــســم  فــي  الــشــيــخــوخــة 

يتحول الجسم إلى مرعى خصيب لكثير  بالضعف و

فيه  إقامتها  تطول  ربما  التي  ــراض  واألمــ العلل  مــن 

وقد ال تبرحه قط وعندما يدخل في طور الشيخوخة 

المتأخرة يدخل في طور من الخلق ال يعلم فيه شيئًا 

كما قال اهلل عز وجل )يرد إلى أرذل العمر لكيال يعلم 

من بعد علم شيئًا()١(. إنها دورة الحياة وأطوارها التي 

... ضعف ثم  يمر بها جسم اإلنسان إذا امتد به العمر

قوة ثم ضعف وشيبة... كما قال اهلل تعالى : )اهلل الذي 

ثم  قوة  خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعٍف 

وهو  يشاء  ما  يخلق  وشيبة  ضعفًا  قوة  بعد  من  جعل 

)١( ]الحج: 5[.

العليم القدير ()٢(.

  واهليه التكليف للشيخ الكبير كاملة من حيث 

الوجوب اما االداء فانها كاملة اال ان الشارع قد خفف 

في  تلحقه  التي  للمشقة  نظرًا  التكاليف  بعض  عنه 

اداء التكليف. الن جواز الّتكليف مبنّي على القدرة 

تي يوجد بها الفعل المأمور به، وهذا شرط في أداء 
ّ
ال

ُف  ِ
ّ
ُيَكل }اَل   : تعالى  قوله  ذلــك  في  ــل  واألص  ، أمــر كــّل 

يقول   .)٤( وقدرتها  طاقتها  أي  ُوْسَعَها{)3(   
َ
ِإاّل َنْفسًا  اهلُل 

الجّصاص : )ونّص الّتنزيل قد أسقط الّتكليف عّمن 

ال يقدر على الفعل وال يطيقه ... ومما يتعلق بذلك من 

تّتسع  ال  فين فيما 
ّ
المكل الفرض عن  االحكام سقوط 

له قواهم، ألّن الوسع هو دون الّطاقة، وأّنه ليس عليهم 

الكبير  الّشيخ  الفرض، نحو  أداء  الجهد في  استفراغ 

إلى ضرر يلحقه في  الّصوم ويؤّدي  ذي يشّق عليه 
ّ
ال

عليه  فليس  بفعله،  الــمــوت  يخش  لــم  إن  و جسمه 

فه إاّل ما يّتسع لفعله()5( . 
ّ
صومه، ألّن اهلل لم يكل

والعجز البدني عند الشيخ الكبير على نوعين:

بما  معه  القيام  يستطيع المسن  ال  تــام  عجز   أ- 

تحقيق  عــدم  في  معذور  فهو  عبادات  من  به  كلف 

)٢( سورة الروم / 5٤.
)3( سورة البقرة /٢86.

)٤( موسوعة فقه العبادات ) ص ١(.
ألحمد  محققة(،  )نسخة  للجصاص  ــقــرآن  ال أحــكــام   )5(
الحنفي،  الــجــصــاص  ي  ــراز ــ ال بكر  بــأبــي  المكني  علي   بــن 
القرن: الرابع، دار احياء التراث العربى - بيروت، سنة الطبع: 
األجــزاء: عدد  ى،  قمحاو الصادق  محمد   : تحقيق  هـ،   ١٤05 

. )٢/ ٢٧٧(  5
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ال  كمن  عليه  المنصوص  بالوجه  التكليفي  الحكم 

ال يستطيع  التيمم ومن  إلى  الوضوء فينتقل  يستطيع 

الصالة قائمًا فيصلي جالسًا وبإباحة األجنبي للقيام 

كشف العورة  بتنجيته عند عدم تحقق من يجوز له 

وكالطواف  أعماله،  بعض  في  أو  الحج  في  وكاإلنابة 

كبًا أو محمواًل وكالفطر في رمضان. والسعي را

المسن  فيراعى  مشقة  عن  ناتج  نسبي  عجز  ب- 

بحيث  المعتبرة  مشقته  بقدر  الصورة  هذه  مثل  في 

في  ف 
ُّ
تكل أو  ضرر  غير  من  التكليفي  العمل  يطيق 

أداء العبادة.

عند  الشرعية  األحكام  في  مراعى  المسن  أن   -6

ظهور االعتالل العقلي سواء كان بفقدانه العقل كاماًل 

واعتباره  بضعفه  أم  الــتــام  الــخــرف  مرحلة  ووصــولــه 

كالمعتوه أو بفقدانه العقل بشكل متقطع. فال يكلف 

بصورة  العقل  فاقد  مـــادام  تعبدي  تكليفي  بحكم 

مستمرة أو متقطعة وقت انقطاعه كما أنه يحجر عليه 

لمصلحته ومصلحة ورثته فال يصح معه إقرار وال هبة 

وال وصية مادام فاقد العقل.

عناية  أولــى  قد  اإلســالم   
َ

اّن لنا  يتبين  وبالستقراء 

والصحية  االقتصادية  الجوانب  جميع  من  بالمسن 

واالجتماعية والنفسية، وفي جميع األحوال في حال 

كونه مسنًا مسلمًا أو غير مسلم  السلم والحرب، وفي 

ومن هذم العناية ما يلي)١(.

)١( ينظر رعاية الرسول � للضعفاء الفقراء  الخدم  العبيد 
المعاقين  المسنين، لمحمد مسعد ياقوت، المكتبة الشاملة 

)ص: ٤8(.

صحًيا  للمسن،  والــشــامــلــة  الكاملة  الــرعــايــة   .١

العناية  صور  من  وغيرها  واجتماعًيا،  وعقلًيا   نفسًيا 

ذي  ــرام  ــ ك »إ جملة  فــي  الــنــبــوي  اللفظ  جمعها  ــد  وق

الشيبة«)٢( .

االجتماعية  المعامالت  في  المسنين  توقير   .٢

اليومية المختلفة .

كرام عامة، كاإلمامة  3. تقديم المسنين في وجوه اإل

والطعام والشراب .

٤. التخفيف عن المسنين في األحكام الشرعية، 

ومراعاة الفتوى الشرعية لهم .

في 	  واثرهما  والسنة  الكتاب  الثالث:  المطلب 

تغير الشخصية االنسانية

بمراحل مختلفة  تمر  االنسانية  الشخصية  أن  بما 

االعراف  وحسب  والطباع  والضعف  القوة  حيث  من 

االسالمية  الشريعة  فــإن  كــن  واالمــا واالزمــنــة  واالحـــوال 

راعت هذة المراحل وتعاملت معها على اساس رفع 

اسلوب  في  جليا  نــراه  ما  وهــذا  المكلف  عن  الحرج 

الشخصية  مــع  يتعامل  حــيــث   الشرعي  الخطاب 

ذلك  وبيان  وطباعهم  قدراتهم  لتغير  تبعا   االنسانية 

ما يأتي:

االنسانية  بالشخصية  تتعلق  التي  احكام  تغير   .١

بحسب الطبيعة: وهذا ما نراه في تغير بعض االحكام 

الجنس،  اختالف  اســاس  على  واالنــاث  الذكور  بين 

واجماعة  الجمعة  وجــوب  االحكام.عدم  هــذه  ومــن 

والجهاد على المرأة ،وعدم جواز الصالة والصوم على 

)٢( سنن أبي داود رقم ٤8٤3 )٤/ ٢6١(.
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الحائض والنفساء مع وجوب الحجاب على النساء 

أما الرجال فقد خالف النساء في هذه االحكام وهذا 

الــرجــال  فــي طبيعة  اخــتــالف  قــائــم على  االخــتــالف 

وجود  على  القائمة  النساء  فطبيعة  النساء  وطبيعة 

التخفيف  أقتضي  مما  والنفاس  والحمل  الحيض 

خلقة  ان  كما  التكليف  في  النساء  عن  الحرج  ورفع 

الــمــرأة مــن حــيــث جــســدهــا  يثير الــشــهــوة والــغــرائــز  

بخالف الرجال  فاوجبت الشريعة علها الحجاب من 

اجل الحشمة ومنع من التبرج والسفور والعري وغض 

البصر وصيانة لالعراض، قال تعالى ) وقل للمؤمنات 

يغضض ....( )١(.

الشخصية  حــال  تغير  بحسب  االحكام  تغير   .٢

ال  االنسانية  الشخصية  ان  بما  وضعفًا:  قوتًا  االنسانية 

والضعف بحسب  القوة  واحدة من  وتيرة  تكون على 

القدرة  التكليف في حال  طبيعة تكوينها فيختلف 

التكليف في حال الضعف والحرج ومن  والقوة عن 

االمثلة على ذلك احكام االنسان الصحيح تختلف 

عــن احــكــام االنــســان المريض فــي الــصــالة والــصــوم 

عن  ي  رو ما  ذلــك:  االحكام،من  من  وغيرها  والحج 

شديدة  بــاردة  ليلة  فى  احتلم  أنه  العاص،  بن  عمرو 

إن  فأشفقت  ــال  ق الــســالســل،  ذات  غـــزوة  فــى  الــبــرد 

بأصحابى  وصليت  فتيممت،  أهلك،  أن  اغتسلت 

صالة الصبح، فلما قدمنا على رسوله ـ � ـ ذكروا له  

بأصحابك  أصليت  عمرو  »يا  لى:  فقال  صنعت،  ما 

وأنت جنب؟« قلت: نعم يا رسول اهلل، ذكرت قول اهلل 

)١( سورة النور / 3١.

كان بكم رحيما()٢(  تعالى: )وال تقتلوا أنفسكم إن اهلل 

ــول اهلل �  ــ  فــتــيــمــمــت وصـــلـــيـــت. فــضــحــك رسـ

السنة  لــهــذه  ــراره  ــ إق على  ــدل  ي مما  شيئا،  يقل  ــم  ول

بمقتضى سكوته عنها،  مع إن األصل: وجوب الغسل 

لواجد الماء)3(. 

لــرســول اهلل �  ذكــر  عــبــادة  بــن  أن سعد  ومثله 

بامرأة، فقال رسول اهلل  زنا  أبياتهم  يجال ضعيفا فى  رو

ْضَعُف 
َ
ُه أ

َ
 اهلِل، ِإّن

َ
وا: َيا َرُسول

َ
ُه » َفَقال

َ
�: » اْضرُِبوُه  َحّد

ُه 
َ
ل وا 

ُ
»ُخــذ  :

َ
َفَقال َناُه 

ْ
َقَتل ِماَئًة  َضَرْبَناُه  ــْو 

َ
َول َذاَك،  ِمــْن 

ِبِه َضْرَبًة َواِحَدًة«  ُثّمَ اْضرُِبوُه   ِفيِه ِماَئَة ِشْمَراٍخ، 
ً

ِعْثَكاال

من  الحالة  هذه  فى  الحكم  فتغير  وا«)٤(. 
ُ
َفَفَعل  :

َ
ــال َق

حالة الشدة إلى حالة التيسير بسبب الضعف الذي 

الحد  جلد  فى  األصــل  إذ  االصلي  الحكم  يتحمل  ال 

وهو تفريق الضربات حتى تأخذ كل ضربة مكانها من 

جسده. ونظرا لضعف حاله، جعلها رسول اهلل � 

جلدة واحدة بعثكول فيه مائة شمراخ.  

ومـــن ذلـــك ايــضــا مــا رواه عــبــد اهلل بــن عــمــرو بن 

 � النبي  عند  »كنا  قــال:  عنه  اهلل  رضــي  العاص 

ل وأنا صائم ؟ قال:  قّبِ
ُ
فجاء شاب، فقال: يا رسول اهلل أ

)٢( سورة النساء / ٢٩.
بن  األشــعــث  بــن  سليمان  داود  ــي  ألب داود،  ــي  أب سنن   )3(
ِجْستاني  الّسَِ األزدي  عمرو  بن  شــداد  بن  بشير  بن  إسحاق 
ــديــن   )الـــمـــتـــوفـــى: ٢٧5هــــــــ(، تــحــقــيــق: مــحــمــد مــحــيــي ال
عدد  بــيــروت،   - صيدا  العصرية،  المكتبة  الحميد،  عبد 
األجزاء: ٤، رقم 33٤ )١/ ٩٢(،، سنن الدارقطنىى، ألبي الحسن 
علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن 

دينار البغدادي، )بترقيم الشاملة آليا(، رقم 6٩3 ) ٢/ ٢60 (.
)٤( مسند أحمد ط الرسالة )3٩/ ٤٤٩(.
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ل وأنا صائم ؟ قال نعم؟ قال:  قّبِ
ُ
ال، فجاء شيخ فقال: أ

فنظر بعضنا إلى بعض فقال رسول اهلل - � - قد 

لَم نظر بعضكم إلى بعض إن الشيخ يملك  علمت 

الكبير  الشيخ  ــال  ح الشريعة  راعـــة  فقد  نــفــســه«)١(. 

الشاب  بخالف  نفسه  يملك  انه  حالة  على  الغالب 

فانه ضعيف امام شهوته. واهلل اعلم.

3. تغير االحكام حسب تغير الشخصية االنسانية 

تغير اسلوب  والعوائد ومن ذلك  والمكان  الزمان  في 

الخطاب في مكة عن اسلوب الخطاب في المدينة 

طريقة  مــكــة  فــي  االنــســانــيــة  الشخصية  الن  وذلـــك 

عن  يختلف  نفسها  عن  الدفاع  في  وقدرتها  تفكيرها 

طريقة تفكيرها والدفاع عن نفسها في المدينة، ففي 

المجتمع   على  مسيطران  والجهل  الشرك  كان  مكة 

التوحيد  على  التركيز  الشرعي  الخطاب  فأقتضى 

اصبح  فقد  المدينة  في  اما  غيرهما  من  كثر  ا والعلم 

المجتمع موحدا هلل وزال الجهل فأقتضى  التركيز في 

الخطاب الشرعي على االحكام االخرى ومن االمثلة 

على ذلك. 

أ- تغير المكان: يعتبر العلماء حالة المسلمين في 

األحكام  بعض  لسقوط  سببًا  المسلمين  غير  أرض 

عنها  نعبر  التي  الـــدار  بمسألة  عــرف  مما  الشرعية 

بحكم المكان وهو منقول عن عمرو بن العاص من 

حنيفة  وأبي  ي  والثور كالنخعي  أئمة  وعن  الصحابة 

حبيب  بن  الملك  وعبد  أحمد  عن  ــة  ورواي ومحمد 

عن  كالنهي  أحاديث  من  مؤصل  وهو  المالكية.  من 

)١( مسند أحمد رقم 6٧3٩ )١١/ 35١(.

إقامة الحدود في أرض العدو)٢(، وايضا حديث معاذ 

»وأمره   اليمن  إلى   � الرسول  بعثه  حين  جبل  بن 

«)3( .ولكن لم  ِعيرِ
َ

ِحْنَطِة، َوالّش
ْ
َدَقَة ِمَن ال  الّصَ

َ
ُخذ

ْ
ْن َيأ

َ
أ

الناس، وأن هذا  التيسير على  أنه  إال  يفهم هذه األمر 

يدفعوا  أن  عليهم  األيسر  وجــد  فلما  بــه،  يطالبون  ما 

والنفع  بهم،  الرفق  من  فيه  لما  بذلك،  رحب  القيمة 

فضل  إذا  اإلســالم،  عاصمة  بالمدينة،  وراءهــم  لمن 

شئ عنهم وأرسله إلى هناك، ففي خطبة معاذ باليمن 

قال :«ائتوني بخميس أو لبيس )مالبس من صنعهم( 

وأنفع  عليكم  أهون  فإنه  الصدقة  مكان  منكم  آخذه 

الشريعة  أن  على  يدل  مما  بالمدينة«)٤(  للمهاجرين 

لتغير  تبعا  االنسانية  الشخصية  راعـــت  االســالمــيــة 

مكانها تيسيرا ورفعا للحرج .

مسائل  في  إليه  الشارع  أشار  ما  الزمان:   تغير  ب- 

»كنت  النهي:  قبيل  فمن  بها  أمر  أو  عنها  نهى  كان 

يارة القبور فزوروها«.)5( كما ان النبي    قد نهيتكم عن ز

)٢( بحوث ودراسات من موقع اإلسالم اليوم، لعبد الرحمن أبو 
عوف، المكتبة الشاملة )١/ 306(.

)3( ُمصنف ابن أبي شيبة، ألبي بكر عبد اهلل بن محمد بن 
: محمد  ـ ٢35 هـ(، تحقيق  الكوفي )١5٩  العبسي  أبي شيبة 

عوامة، رقم  ١0538 )3/ ١8١(.
موسى  بن  علي  بن  الحسين  بن  ألحمد  الكبرى،  السنن   )٤(
)المتوفى:  البيهقي  بكر  ــو  أب الــخــراســانــي،  ــَرْوِجــردي  ــْس ــُخ ال
دار   : ،الــنــاشــر عطا  الــقــادر  عبد  محمد  تحقيقق:  ـــ(،  ــ ٤58ه
الكتب العلمية، بيروت - لبنات، الطبعة: الثالثة، ١٤٢٤ هـ - 

٢003 م، رقم  ٧3٧٢ )٤/ ١8٩( .
اهلل  عبد  ألبــي  كم،  للحا الصحيحين  على  المستدرك   )5(
ي  كم النيسابور يه الحا محمد بن عبد اهلل بن محمد بن حمدو
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النهي  رفع  ثم  ادخار لحوم األضاحي  � نهى عن 

وادخــروا.  فكلوا  الدافة  أجــل  من  نهيتكم  إنما  قائال: 

مراعاة للحاجة التي تغيرت في الشخصية االنسانية 

تبعا لتغير الزمان)١( .

بنتها  االحكام  من  كثير  فهناك  العوائد:  تغير  ج- 

بعرف  تقيدها  ولم  االعــراف  على  االسالمية  الشريعة 

المكان  بتغير  تتغير  ــراف  ــ االعـ الن  وذلـــك  معين 

 والزمان. ومن ذلك قوله تعالى )من اواسط ما تطعمون 

حسب  يختلف  الطعام  فــي  فالوسط    )٢() اهليكم 

الصحابة  زمــن  ففي  ــســان،  االن يعيشه  الــتــي  الــعــرف 

عن  يختلف  البالد  بعض  وفــي  زماننا  عن  يختلف 

او  الــزمــان  فــي  الــمــوجــود  تبعا للعرف  الــبــالد االخـــرى 

تغير  يستوجب  مما  االنــســان  يعيشه  الــذي  المكان 

الحكم لتغير العرف واهلل اعلم.

االسالمية  الشريعة  مــزايــا  لنا  يتبين  ــذا  ه وعــلــى 

المكلفين  احــوال  مــراعــاة  على  قائمة  وخصائصها  

ئمة لطباعهم االنسانية من حيث القوة والضعف  ومال

نالحظ  والضيق  الحرج  في  وقع  فاذا  ورغباته  ونزواتة 

فلم  الحرج  هــذا  يرفع  او  يخفف  الشرعي  الخطاب 

َنــٍس 
َ
أ َعــْن  ثبت  كما  يستطيع  ال  بما  االنسان  يكلف 

 ِمْن 
ً

َرُجــال  اهلِل � َعاَد 
َ

َرُســول  
َ

ّن
َ
أ - رضي اهلل عنه - 

 
ُ

ُه َرُسول
َ
 ل

َ
َفْرِخ َفَقال

ْ
ُمْسِلِميَن َقْد َخَفَت َفَصاَر ِمْثَل ال

ْ
ال

)المتوفى: ٤05هـ(، تحقيق: أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي 
، سنة الطبع: ١٤١٧هـ -  الوادعي، دار الحرمين، القاهرة - مصر

١٩٩٧ م، عدد األجزاء: 5، رقم ١3٩٢ )١/ 5٢6( .
)١( ينظر بحوث ودراسات من موقع اإلسالم اليوم )١/ 3١5(.

)٢( سورة المائدة /8٩

 
َ

َقال ــاُه  ِإّيَ ُه 
ُ
ل

َ
َتْسأ ْو 

َ
أ ِبَشْيٍء  َتْدُعو  ُكْنَت  »َهْل   � اهلِل 

ِخَرِة 
ْ

اآل ِفي  ِبِه  ُمَعاِقِبي  ُكْنَت  َما  ُهّمَ 
َّ
الل  

ُ
ُقول

َ
أ ُكْنُت  َنَعْم 

 اهلِل � ُسْبَحاَن اهلِل 
ُ

 َرُسول
َ

ْنَيا َفَقال
ُ

ُه ِلي ِفي الّد
ْ
ل َفَعّجِ

ْنَيا 
ُ

ُهّمَ آِتَنا ِفي الّد
َّ
َت الل

ْ
 ُقل

َ
َفال

َ
 َتْسَتِطيُعُه أ

َ
ْو ال

َ
 ُتِطيُقُه أ

َ
ال

 َفَدَعا 
َ

اِر َقال اَب الّنَ
َ

ِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعذ
ْ

َحَسَنًة َوِفي اآل

ُه َفَشَفاُه«)3(.
َ
اهلَل ل

وبالجملة فان الكتاب والسنة راعتا التغير الذي 

الحرج  عنه  فرفعة  االنسانية  الشخصية  على  يطرء 

وخففت عنه التكليف في سبع مواضع وهي)٤(:

ُجُمَعِة 
ْ
ار ال

َ
ْعذ

َ ْ
: َتْخِفيُف إْسَقاٍط، َكِإْسَقاِط باأل

ُ
ل ّوَ

َ ْ
األ

ِجَهاِدِ .
ْ
ُعْمَرِة، َوال

ْ
، َوال َحّجِ

ْ
َوال

َقْصرِ الصالة .
ْ
اِني: َتْخِفيُف َتْنِقيٍص، َكال

َ
الّث

وضوِء 
ْ
وال ُغْسل 

ْ
ال َكِإْبَداِل  إْبَداٍل،  َتْخِفيُف  اِلُث: 

َ
الّث

ْو 
َ
أ َوااِلْضِطَجاِع،  ُقُعوِد 

ْ
ِبال ِة 

َ
ال الّصَ ِفي  قياِم 

ْ
َوال ِم،  ِبالتَيّمُ

ْطَعاِم. ِ
ْ

َياِم ِباإل يَماِء، َوالّصِ ِ
ْ

اإل

بين  التقديم  َكــَجــْمــِع  ــْقــِديــٍم،  َت َتْخِفيُف  اِبـــُع:  ــّرَ الـ

ِفْطرِ ِفي 
ْ
َحْوِل، َوَزَكاِة ال

ْ
ى ال

َ
َكاِة َعل تين، َوَتْقِديِم الّزَ الصال

ِحْنِث.
ْ
ى ال

َ
اَرِة َعل

َ
َكّف

ْ
َرَمَضاَن، َوال

)3( صحيح مسلم رقم ٢688 )٤/ ٢068(.
، جالل  الرحمن بن أبي بكر ، لعبد  )٤( ينظر األشباه والنظائر
العلمية،  الكتب  دار  ـــ(،  ٩١١هـ )المتوفى:  السيوطي  الدين 
األجــزاء: ١ )ص: 8٢(،  األولى، ١٤١١هـ - ١٩٩0م، عدد  الطبعة: 
األربعة، د. محمد  المذاهب  الفقهية وتطبيقاتها في  القواعد 
مصطفى الزحيلي.، عميد كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية 
- جامعة الشارقة، دار الفكر - دمشق، الطبعة: األولى، ١٤٢٧ 

هـ - ٢006 م، عدد األجزاء: ٢ )١/ ٢6٩(.
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بين  التأخير  ْكَجْمِع   ، ِخيرٍ
ْ
َتأ َتْخِفيُف  َخاِمُس: 

ْ
ال

ِبِإْنَقاِذ  ُمْشَتِغٍل  َحــّقِ  ِفي  ِة 
َ

ال الّصَ ِخيرِ 
ْ
َوَتأ تين،  الصال

َنْحِوِه  ْو 
َ
أ  ; ُمَساِفرِ 

ْ
َوال َمرِيِض 

ْ
ِلل َرَمَضاَن  ِخير 

ْ
َغرِيٍق،َوَتأ

ِتَيِة:
ْ

اِر اآل
َ

ْعذ
َ ْ
ِمْن األ

ــَخــْمــرِ 
ْ
ال ــْرِب  ــُش َك ــْرِخــيــٍص،  َت َتْخِفيُف  ـــاِدُس:  الـــّسَ

ي، َوَنْحِو َذِلَك. َداِو َجاَسِة ِللّتَ ْكِل الّنَ
َ
ِة، َوأ ُغّصَ

ْ
ِلل

ِة 
َ

ال الّصَ ُنُظِم  رِ 
َكَتَغّيُ  ، َتْغِييرٍ َتْخِفيُف   : َوُهَو َساِبًعا، 

َخْوِف.
ْ
ِفي ال

المطلب الرابع: اثر الكتاب والسنة على تنمية  	 

سلوك الشخصية االنسانية

وصفات  افعال  االنسانية  الشخصية  من  تصدر 

من  مكونه  ألنها  ؛  كــثــر أ والسلبية  وسلبية؛  ايجابية 

تحقق  أن  إلـــى  تدفعها  ونــــزوات  ــوات  ــه وش رغــبــات 

حساب  عــلــى  كــانــت  وأن  الشخصية؛  مصالحها 

مصالح الغير بغض النظر أّن الحق معها أم مع غيرها 

انقياد  إّن  بل  األخــريــن،  ظلم  ذلــك  على  ترتب  وأن  ؛ 

في  يجعله  ونزواته   وشهواته  لرغباته  واّتباعه   اإلنسان 

الّدنيا،  في  الخزي  له  يجلب  و الحيوانات،  مصاّف 

والعذاب في اآلخرة.

اإلنسان  من  الّشهوة  تمّكنت  إذا  الجاحظ:  يقول 

؛  بالّناس  منه  أشبه  بالبهائم  كان  لها  وانقاد  وملكته 

ألّن أغراضه ومطلوباته وهّمته تصير أبدا مصروفة إلى 
ات فقط، وهذه هي عادة البهائم.)١(

ّ
ذ

ّ
الّشهوات والل

الكريم  الــرســول  أخـــالق  مــكــارم  فــي  النعيم  نــضــرة  ينظر   )١( 
.)3٧5٩/ ٢(

االيجابية  والصفات  االفعال  ينمي  و يقرر  والــذي 

خمسة  السلبية  والصفات  االفــعــال  ويهذب  يقوم  و

كم والدين. االسرة والصديق والمجتمع والحا

األسرة : فأّن االسرة هي التي يتغذى منها الفرد   •

قال  والتقاليد،  والعادات  واالفكار  واالخالق  العقيدة 

على  يولد  إال  مولود  من  ما   (( والسالم  الصالة  عليه 

كما  يمجسانه،  و ينصرانه  و يهودانه  فــأبــواه  ؛  الفطرة 

من  فيها  تحسون  هل  جمعاء،  بهيمة  البهيمة  تنتج 

جدعاء (()٢( .

درجة  على  كلهم  ليسوا  فاألصدقاء  الصديق:   •

له  بحاجة  أنت  فبعضهم  يختلفون  إنهم  بل  واحــدة 

الظروف  دائما وهذا أخطرها وبعضهم تفرضه عليك 

إن كنت ال تريده وبعضهم شر ووبال  وطبيعة الحياة و

القيم رحمه اهلل األصدقاء  ابن  عليك وفي ذلك ذكر 

كالدواء  والثاني  منه،  بد  ال  كالغذاء  أحدهم  ثة:  ثال

كالداء والثالث  وقــت،  دون  وقــت  فــي  إليه   يحتاج 

ال يحتاج إليه قط )3(. وقال أحد السلف األخ الصالح 

حجر  ابــن  يقول   ،)٢0٤٧  /٢)٤658 رقــم  مسلم   صحيح   )٢(
إنما يجدعها أهلها(   رحمه اهلل ) يريد أنها تولد ال جدع فيها، و
بن  علي  بــن  ألحمد  ي،  الــبــخــار صحيح  شــرح  ي  الــبــار فتح 
المعرفة  دار   : الناشر الشافعي،  العسقالني  الفضل  أبو  حجر 
- بيروت، ١3٧٩، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد 
محب  طبعه:  على  وأشــرف  وصححه  بإخراجه  قام  الباقي، 
الدين الخطيب، عليه تعليقات العالمة: عبد العزيز بن عبد 

، عدد األجزاء: ١3، ٢50/3. اهلل بن باز
)3( ينظر بدائع الفوائد، لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
: دار  ية )المتوفى: ٧5١هـ(، الناشر شمس الدين ابن قيم الجوز

الكتاب العربي، بيروت، لبنان، عدد األجزاء: ٤ )٢/ ٢٧٤( .
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واألخ  بالسوء  أمــارة  النفس  ألن  نفسك،  من  لك  خير 

يقول اإلمام الشافعي رحمه  . و الصالح ال يأمر إال بخير

اهلل ) لوال القيام باألسحار وصحبة األخيار ما اخترت 

.)١() البقاء في هذه الدار

أخــالق  فــي  يــؤثــر  مــا  أهـــم  مــن  فـــإن  المجتمع:   •

اإلنسان وطبائعه، بل ودينه أيضًا : بيئته المحيطة به، 

ومكان  معهم،  يتعامل  و معه  يتعاملون  أشخاص  من 

حسه،  على  معالمه  وتتردد  عليه،  يتردد  و فيه  يعيش 

بحيث يتأثر شعور اإلنسان، وتتكون ِقَيُمه التي يؤمن 

المؤثرات  بهذه  بها  يتخلق  التي  أخالقه  وتتلون  بها، 

أن هذه  فــي ذلــك  مــا  وأخــطــر  المختلفة مــن حــولــه، 

بــااًل،  لها  يلقي  وال  ي،  ــدر ي ال  حيث  من  تتم  العملية 

مما  ينقل  أنه  يعني  لص،  الطبع   : قالوا  ذلك  وألجــل 
حوله خفية، من حيث ال يشعر به اإلنسان .)٢(

تاثير مباشر وغير مباشر على  له  فانه  كم:  الحا  •

طبعه  في  االنسان  الن  المجتمع  في  االنسان  سلوك 

صفة التقليد واالنقياد لمن هو فوقه اما خوفا كما قال 

الخليفة عثمان رضي اهلل عنه ) ان اهلل لينزع بالسلطان 

ما ال ينزع بالقرآن ()3( واما اتباعا وتقليدا كما قال االمام 

وأحكام  وحكم  خطب  الــزمــان،  لـــدروس  الظمآن  مـــوارد   )١(
وقواعد ومواعظ وآداب وأخالق حسان، لعبد العزيز بن محمد 
الطبعة:  ـــ(،  ١٤٢٢هــ )المتوفى:  السلمان  المحسن  عبد  بــن 

ثون، ١٤٢٤ هـ، عدد األجزاء: 6 )٢/ ٢0٢( . الثال
)٢( موسوعة الدين النصيحة )٢/ ٢٢(.

كثير  )3( البداية والنهاية، ألبي الفداء إسماعيل بن عمر بن 
 ، القرشي البصري ثم الدمشقي )المتوفى: ٧٧٤هـ(، دار الفكر

: ١٤0٧ هـ - ١٩86 م، عدد األجزاء: ١5،  )٢/ ١0(. عام النشر

علي رضي اهلل عنه للخليفة عمر رضي اهلل عنه ) إنك 

عففت فعفت رعيتك ولو رتعت لرتعت ()٤( .

• الدين: فإنه يؤثر على الشخصية االنسانية تأثير 

االربعة  عليه  تسير  الذي  االطار  رسم  النه  مباشر  غير 

التي تؤثر على سلوك الشخصية االنسانية وهي االسرة 

العيش  اجــل  مــن  كــم   والــحــا والمجتمع  والــصــديــق 

بحياة كريمة في الدنيا واالخرة .

ويؤثر الدين على الشخصية االنسانية تاثيرًا مباشرًا 

اللحظة األولى، فمن  بالسلوك من  ارتبطت  فتعاليمه 

وهو  واحــد،  اهلل  بأن  اإلنسان  فيها  يؤمن  التي  اللحظة 

وبيده   ، المصير إليه  و النعم  ومصدر  الكون  خالق 

الحساب.... من تلك اللحظة يتبدل سلوك اإلنسان 

كل الربا ... إلخ،  فال يسجد لصنم وال يشهد الزور وال يأ

وال  األليم،  العذاب   - ذلــك  سبيل  -فــي  يتحمل  بل 

اإلسالمي  العلم  أن  نجد  هنا  ومن  الحق،  عن  يرجع 

الدين  ألن  وذلــك  للناس؛  العملية  بالحياة  ارتــبــط 

والحياة في اإلسالم ال يفترقان، فالعلم في اإلسالم له 

أهداف محددة أهمها أن يحقق به اإلنسان العبودية 

الحياة:  في  منهجه  تطبيق  به  يحقق  وأن  تعالى،  هلل 

المجتمع  في  والحياة  الجماعة،  وحياة  الفرد  حياة 

الصواب في فضائل  والنهاية  )٧/ 6٧(، محض  البداية   )٤(
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، ليوسف بن حسن بن أحمد 
ابن  الــديــن،  جمال  الصالحي،  الــهــادي  عبد  ابــن  حسن  بن 
العزيز بن  )المتوفى: ٩0٩هـ(، تحقيقق: عبد  الحنبلي  المبرد 
بالجامعة  العلمي  البحث  محمد بن عبد المحسن، عمادة 
السعودية  العربية  المملكة  النبوية،  المدينة  اإلســالمــيــة، 

،الطبعة: األولى، ١٤٢0هـ/٢000 م، عدد األجزاء: 3 )٢/ ٤٤١(.
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الناس،   ينفع  فيما  العلم  ويوظف  العموم،  على وجه 

في  اهلل  لدين  يمكن  و العليا،   هي  اهلل  كلمة  يجعل  و

األرض،  ويهيئ للناس كلهم التقدم والرفاه)١(.

يــعــة االســالمــيــة تــؤثــر على  وعــلــى هـــذا فـــإن الــشــر

سلوكه  مجاالت  مختلف  في  االنسانية  الشخصية 

نوجزها فيما يأتي)٢(:

وتوحيده،  بعبادته  ربه  مع  اإلنسان  عالقة  تنظم   .١

جميع  في  إليه  والتوجه  وشكره،  وطاعته،  وتعظيمه، 

أموره.

القلب باإليمان باهلل، والحب له، والتوكل  ٢. تمأل 

لــه، واالســتــعــانــة به،  والــرجــاء  والــخــوف مــنــه،  عليه، 

واالفتقار إليه، والذل له.

3. تفتح للعقل أبواب معرفة اهلل بأسمائه وصفاته، 

ومعرفة النفس البشرية، ومعرفة الدنيا واآلخرة، ومعرفة 

أحكام الشريعة، والعمل بموجب ذلك.

يدعو اإلنسان  ٤. تنظم عالقة اإلنسان مع رسل اهلل، و

لالقتداء بهم.

5. تنظم عالقة اإلنسان بأفضل رسل اهلل وسيدهم 

وآخرهم محمد �، فيأمر الناس بمحبته، وطاعته، 

واالقتداء  به،  جاء  ما  وتصديق  سنته،  واتباع  وتوقيره، 

به، وأن ال يعبد اهلل إال بما شرع.

 ، 6. تنظم عالقة اإلنسان مع غيره من مسلم وكافر

 ، كــم ومــحــكــوم، وعــالــم وجــاهــل، وغــنــي وفقير وحــا

ذلك  على  يعطي  و وبعيد،  وقريب   ، وعــدو وصديق 

)١( ينظر االتجاهات الحديثة في تخطيط المناهج الدراسية 
في ضوء التوجيهات اإلسالمية )ص ١٤0(.

)٢( موسوعة الفقه اإلسالمي )5/ 33٩- 3٤١(.

األجر الجزيل.

الــمــالــيــة بكسب  اإلنـــســـان  مــعــامــالت  تــنــظــم   .٧

والــخــداع. الغش  وعــدم  الــحــرام،  وتجنب  الــحــالل، 

واإلنــفــاق  والــشــراء،  البيع  فــي  السماحة  إلــى  يــدعــو  و

وتجنب  الصدق،  وتحري  واإلحسان،  البر  وجوه  في 

يع الصدقات، وقسمة  الكذب والربا، ويبين كيفية توز

يث ونحوها. الموار

ــمــرأة فــي حــال الــســراء  8. تنظم حــيــاة الــرجــل وال

والحضر  والمرض،  والصحة   ، والفقر والغنى  والضراء، 

ينظم حياة اإلنسان الزوجية  ، واألمن والخوف.و والسفر

بالعدل واإلحسان، وحسن تربية األوالد، وصيانة األسرة 

يعطي  و والزوجة،  الــزوج  معاشرة  وحسن  الفساد،  من 

على ذلك الثواب العظيم.

متينة  جــســور  عــلــى  ــعــالقــات  ال ــر  ســائ تــنــظــم   .٩

يدعو إلى مكارم  كالحب في اهلل، والبغض في اهلل، و

والعفو  والجود،  كالكرم  الصفات،  وجميل  األخــالق، 

والعدل   ، والبر والصدق  والحياء،  والحلم  والصفح، 

ونحو  واللين  واللطف  والشفقة،  والرحمة  واإلحسان، 

يعطي على ذلك األجر العظيم. ذلك، و

والنهي   ، خير بكل  باألمر  الحياة  طريقة  تنظم   .١0

كالشرك بــاهلل،  كــل شــر وفــســاد وظــلــم وطــغــيــان،  عــن 

والنفاق   ، والكبر والكذب  والزنا،  حق،  بغير  والقتل 

والخداع، والمكر والكيد، والعداوة والحسد، والغيبة 

كل  وأ  ، والخمر والسحر  والسرقة،  والنميمة،والغصب 

الفواحش  مــن  ذلــك  ونــحــو  بالباطل  الــنــاس  أمـــوال 

والمجتمع،  الفرد  تفسد  التي  والكبائر  والمحرمات 

يعاقب على ذلك بما يرفع الظلم. و
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كله حياة اإلنسان في اآلخرة،  ١١. تنظم بعد ذلك 

جاء  الدنيا.فمن  فــي  حياته  على  مبنية  يجعلها  و

ودخل  الدنيا،  في  سعد  الصالحة  واألعمال  باإليمان 

بعشر  الحسنة  العباد  اهلل  ي  يجاز اآلخرة.و في  الجنة 

قال  بمثلها.  والسيئة  ضعف،  سبعمائة  إلى  أمثالها 

اهلل تعالى: }َقْد َجاَءُكْم ِمَن اهلِل ُنوٌر َوِكَتاٌب ُمِبيٌن )١5( 

ُيْخرُِجُهْم  ِم َو
َ

ال َبَع ِرْضَواَنُه ُسُبَل الّسَ
َ
َيْهِدي ِبِه اهلُل َمِن اّت

ِصَراٍط  ى 
َ
ِإل َيْهِديِهْم  َو ِبِإْذِنِه  وِر  الّنُ ى 

َ
ِإل َماِت 

ُ
ل

ُ
الّظ ِمَن 

ُه 
َ
َوَرُسول اهلَل  ُيِطِع  }َوَمــْن  تعالى:  اهلل  وقال  ُمْسَتِقيٍم{)١( 

ْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها 
َ ْ
اٍت َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها األ ُه َجّنَ

ْ
ُيْدِخل

 
َ

َيَتَعّد َو ُه 
َ
َوَرُسول اهلَل  َيْعِص  َوَمــْن  َعِظيُم  

ْ
ال َفْوُز 

ْ
ال َوَذِلــَك 

اٌب ُمِهيٌن )٢(.
َ

ُه َعذ
َ
ُه َناًرا َخاِلًدا ِفيَها َول

ْ
ُحُدوَدُه ُيْدِخل

* * *

)١( ]المائدة: ١5 - ١6[.
)٢( ]النساء: ١3 - ١٤[.

الخالصة

الشريعة  حــول  سبق  مما  عرضناه  مــا  خــالل  مــن 

يتبين  االنسانية  الشخصية  بناء  في  واثرها  االسالمية 

لنا ما يلي:

١. الكتاب والسنة لها اثار مباشرة وغير مباشرة في 

التي يمكن ان تنشئ  بناء الشخصية االنسانية وهي 

وبناء  االرض  لعمارة  المقاييس  بكل  نموذجي  جيل 

المجتمعات واالفراد

٢. العناصر التي تتكون منها الشخصية االنسانية 

في  اســاســيــة  عناصر  ثــالث  ــى  ال تــعــود  لكنها  كثيرة 

والعقل  ــروح  ــ ال وهـــي  االنــســانــيــة  الشخصية  تــكــويــن 

من  أعلى  والعقل  العقل،  من  أعلى  والــروح  والجسد، 

الجسم. لذلك فالجسم خادم للعقل، والعقل خادم 

فإذا  وجودها  مع  يدور  التكليف  مدار  أن  كما  للروح 

الشريعة  اهتمت  هذا  وعلى  التكليف،  إرتفع  فقدة 

والمتوازنة  الشاملة  بالتربية  بالغ  اهتمام  ثة  الثال بهذه 

التي هي سمة الشخصية اإلنسانية الصالحة.

مختلفة  بمراحل  تتدرج  االنسانية  الشخصية   .3

البلوغ  ومرحلة  الطفولة  بمرحلة  مرورا  بالجنين  تبدء 

هذه  مــن  مرحلة  وكــل  الشيخوخة  بمرحلة  منتهية 

المراحل يتعامل معها الشارع حسب القدرة العقلية 

يالحظ  الــشــارع  خطاب  يستقرئ  والـــذي  والبدنية. 

على  االنسانية  الشخصية  مع  يتعامل  الخطاب  ان 

يجيًا بتغير  يتغير هذا الخطاب تدر حسب المرحلة  و

تلك المرحلة، وهذا التدرج والتطور في الخطاب له 
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االنسانية  الشخصية  بناء  في  مباشر  وغير  مباشر  اثر 

بناًء صحيحا على اسس ثابتة وقواعد رصينة تجعل 

لتحقيق  واضــحــة  بخطى  االمـــام  الــى  يسير  االنــســان 

السعادة والرقي في الدنيا واالخرة.

مختلفة  بمراحل  تمر  االنسانية  الشخصية  ان   .٤

االعراف  وحسب  والطباع  والضعف  القوة  حيث  من 

االسالمية  الشريعة  فــإن  كــن  واالمــا واالزمــنــة  واالحـــوال 

راعت هذة المراحل وتعاملت معها على اساس رفع 

اسلوب  في  جليا  نــراه  ما  وهــذا  المكلف  عن  الحرج 

الشخصية  مــع  يتعامل  حــيــث   الشرعي  الخطاب 

وقع في  فاذا  قدراتهم وطباعهم،  لتغير  تبعا  االنسانية 

الحرج والضيق نالحظ  الخطاب الشرعي يخفف او 

يرفع هذا الحرج فال يكلف االنسان بما ال يستطيع .

5. الــشــخــصــيــة االنــســانــيــة تــصــدر مــنــهــا افــعــال 

كــثــر النها  وصــفــات ايــجــابــيــة وســلــبــيــة والــســلــبــيــة ا

الى  تدفعها  ــزوات  ونـ وشــهــوات  رغــبــات  مــن  مكونه 

على  كــانــت  وان  الشخصية  مصالحها  تحقق  ان 

معها  الحق  أّن  النظر  بغض  الغير  مصالح  حساب 

االخــريــن،  ظلم  ذلــك  على  ترتب  وان  غيرها  مــع  ام 

وشهوات  لرغبات  واّتــبــاعــه   اإلنــســان  انقياد  إّن  بــل 

له  يجلب  الحيوانات، و ونزوات  يجعله في مصاّف 

يقرر  والذي  اآلخرة.  في  والعذاب  الّدنيا،  في  الخزي 

ويهذب  يقوم  و االيجابية  والصفات  االفعال  ينمي  و

والصديق  االسرة  خمسة  السلبية  والصفات  االفعال 

كم والدين . والمجتمع والحا

* * *

Based on what has been explained about  is-

lamic legislation and its role in forming and 

building the human Personality,  it could be 

shown as following ;

1- Holy Quran and Sunnah have direct and 

indirect effects in building the human personal-

ity leading to make  a simpolic generation in all 

levels to build land and form persons and Socie-

ties .

2- The items of human personality are so 

many including three main items which are soul,  

brain and body. Soul is higher than brain and 

brain is higher than body,  therefore the body 

serves the brain and the brain serves soul. In ad-

dition,  the assignment coincides with them. So 

legislation paid more attention to these three as-

pects in the respect of comprehensive  education 

3- The human personality follows various 

stages starting with foetal up to childhood and 

puberty ending in aging stage. Each stage is dealt 

with by people according to physical and men-

tal ability. As it is obvious that the speech deals 

with human personality based on every stage,  

and it changes gradually and the development of 

speech has direct and indirect effect in the right 

building of this personality on solid bases to get 

happiness.
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4-The human personality follows differ-

ent stages concerning strength,  weakness and 

moods according to traditions circumstances 

and times and places. So legislation considered 

these stages and dealt with them to ease the style 

of the legislated speech. The human personality 

may reflect positive and negative 

-5 deeds and features,  the negative features 

are more since they include willings and desires 

which motivate to get its own 

benefits neglecting others interests. Human 

beings mostly follow own desires just like ani-

mals and that causes shame in life and Allah’s 

torture in hereafter. And this supports positive 

deeds and features and decreases the negative 

ones related to family friend,  society,  judge and 

religion.

* * *

المصادر

المناهج  تخطيط  فــي  الحديثة  االتــجــاهــات   .١

لمحمود  اإلسالمية،  التوجيهات  ضوء  في  الدراسية 

: ١٤٢١هـ-  النشر العربي، عام  الفكر  دار  أحمد شوق، 

٢00١م، عدد األجزاء: ١ .

٢. االحـــكـــام الــســلــطــانــيــة والــســيــاســة الــشــرعــيــة، 

بأبي  ــروف  ــع ــم ال حليمة  مصطفى  الــمــنــعــم  لــعــبــد 

 - م   ٢0١6/6/٢0( الثانية،  الطبعة  الطرطوسي  بصير 

١٤3٧/٩/١5 هـ( .

محققة(،  )نسخة  للجصاص  الــقــرآن  أحكام   .3

ي الجصاص  ألحمد بن علي المكني بأبي بكر الراز

ـ  العربى  التراث  احياء  دار  الرابع،   : القرن  الحنفي، 

بيروت، سنة الطبع : ١٤05 هـ، تحقيق : محمد الصادق 

ى، عدد األجزاء : 5 . قمحاو

 ، بكر أبــي  بن  الرحمن  لعبد   ، والنظائر األشباه   .٤

جالل الدين السيوطي )المتوفى: ٩١١هـ(، دار الكتب 

عدد  ١٩٩0م،   - ـــ  ١٤١١هــ ــى،  ــ األول الطبعة:  العلمية، 

األجزاء: ١ . 

5. اإلقناع في فقه اإلمام أحمد بن حنبل، لموسى 

سالم  بــن  عيسى  بــن  سالم  بــن  موسى  بــن  أحمد  بــن 

الدين،  شرف  الصالحي،  ثم  المقدسي،  ي  الحجاو

اللطيف  النجا )المتوفى: ٩68هـ(، تحقيق: عبد  أبو 

محمد موسى السبكي، دار المعرفة بيروت - لبنان، 

عدد األجزاء: ٤ .

ــح مــن الــخــالف،  ــراج ــاف فــي مــعــرفــة ال ــص 6. اإلن
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ي  المرداو أبو الحسن علي بن سليمان  الدين  لعالء 

885هـــ(،  )المتوفى:  الحنبلي  الصالحي  الدمشقي 

بدون   - الثانية  الطبعة:  العربي،  التراث  إحياء  دار 

يخ، عدد األجزاء: ١٢ . تار

٧. بحوث ودراسات من موقع اإلسالم اليوم، لعبد 

الرحمن أبو عوف، المكتبة الشاملة . 

8. البداية والنهاية، ألبي الفداء إسماعيل بن عمر 

)المتوفى:  الدمشقي  ثم  البصري  القرشي  كثير  بن 

: ١٤0٧ هـ - ١٩86 م،  النشر ، عام  الفكر ٧٧٤هـــ(، دار 

عدد األجزاء: ١5.

أيوب  بن  بكر  أبي  بن  لمحمد  الفوائد،  بدائع   .٩

)المتوفى:  ية  الجوز قيم  ابن  الدين  شمس  سعد  بن 

: دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان،  ٧5١هـ(، الناشر

عدد األجزاء: ٤ .

في  والتمكين  النصر  بفقه  المؤمنين  تبصير   .١0

مراحله   - وأسبابه  شروطه   - )أنــواعــه  الكريم  الــقــرآن 

مكتبة  بــي، 
َ
ــاّل الــّصَ محمد  محمد  لَعلي  وأهــدافــه(، 

الصحابة، الشارقة - اإلمارات، مكتبة التابعين، مصر 

عدد  م،   ٢00١  - هـ   ١٤٢٢ ــى،  األول الطبعة:  القاهرة،   -

األجزاء: ١ .

١١. تربية األطفال، المكتبة الشاملة .

المكتبة  األمــم  على  وأثــرهــا  الشريعة  تطبيق   .١٢

الشاملة . 

الزين  علي  بن  محمد  بن  لعلي  التعريفات،   .١3

تحقيق:  ـــ(،  8١6هــ )المتوفى:  الجرجاني  الشريف 

 ، ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر

األولى  الطبعة:  -لبنان،  بيروت  العلمية  الكتب  دار 

١٤03هـ -١٩83م، عدد األجزاء: ١ .

، ألبي عبد اهلل، شمس الدين  ١٤. التقرير والتحبير

محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن أمير حاج 

8٧٩هـــ(،  )المتوفى:  الحنفي  الموقت  ابن  له  يقال  و

عدد  ١٩٩6م،   - ١٤١٧هـــ  الطبعة:  بيروت،  الفكر  دار 

األجزاء 3 . 

١5. تيسيُر علم أصول الفقه ،لعبد اهلل بن يوسف بن 

عيسى بن يعقوب اليعقوب الجديع العنزي، مؤسسة 

لبنان،   - بيروت  يــع،  والــتــوز والنشر  للطباعة  يــان  الــر

الطبعة: األولى، ١٤١8 هـ - ١٩٩٧ م، عدد األجزاء: ١ .

١6. جــامــع األمـــهـــات، البـــن الــحــاجــب الــكــردي 

المالكي، عدد األجزاء: ١، المكتبة الشاملة . 

المختار شرح  الدر  المختار على  رد  ١٧. حاشية 

تنوير األبصار فقه أبو حنيفة، ابن عابدين، دار الفكر 

٢000م.، مكان  النشر ١٤٢١هـ -  ، سنة  والنشر للطباعة 

النشر بيروت، عدد األجزاء 8 . 

المختار شرح  الدر  المختار على  رد  ١8. حاشية 

تنوير األبصار فقه أبو حنيفة، ابن عابدين، دار الفكر 

، سنة النشر ١٤٢١هـ - ٢000م.،  بيروت،  للطباعة والنشر

عدد األجزاء 8 . 

ألحـــمـــد  وعــــمــــيــــرة،  ــوبـــي  ــيـ ــلـ قـ ــا  ــتـ ــيـ ــاشـ حـ  .١٩ 

سالمة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة، دار الفكر - 

عدد  ١٤١5هــــ-١٩٩5م،  طبعة،  بدون  الطبعة:  بيروت، 

األجزاء: ٤ . 

بن  لبكر  القيم،  ابن  عند  والتعزيرات  الحدود   .٢0

بن  بكر  بن  اهلل  عبد  بن  محمد  بن  يــد  ز أبــو  اهلل  عبد 

)المتوفى:  محمد  بن  غيهب  بن  يحيى  بن  عثمان 
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 : الطبعة  يــع،  والــتــوز للنشر  العاصمة  دار  ـــ(،  ١٤٢٩هــ

الثانية ١٤١5 هـ، عدد األجزاء : ١ .

الخدم   الفقراء   للضعفاء   � الرسول  رعاية   .٢١

ياقوت،  مسعد  لمحمد  المسنين،  المعاقين   العبيد 

المكتبة الشاملة . 

من  استيراده  تم  االسالم،  في  المسنين  رعاية   .٢٢

نسخة : الشاملة ١١000 . 

بن  محمد  اهلل  عبد  ألبــي  مــاجــه،  ابــن  سنن   .٢3

الفكر  : دار  الناشر )المتوفى: ٢٧3هـ(،  يني  القزو يزيد 

عدد  الباقي،  عبد  فــؤاد  محمد  تحقيق:  بــيــروت،   -

عبد  فـــؤاد  محمد  تعليق  الــكــتــاب:  مــع   ،٢ ــزاء:  ــ األج

الباقي ،واألحاديث مذيلة بأحكام األلباني عليها، 

٢٤. سنن أبي داود، ألبي داود سليمان بن األشعث 

بــن عــمــرو األزدي  ــداد  بــن بشير بــن شـ بــن إســحــاق 

محمد  تحقيق:  ـــ(،  ٢٧5هـ )المتوفى:  ِجْستاني  الّسَِ

محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا 

- بيروت، عدد األجزاء: ٤.

٢5. سنن الترمذي، ألبو عيسى محمد بن عيسى 

: دار  الترمذي، تحقيق: د. بشار عواد معروف، الناشر

بيروت،   - اإلسالمي  الغرب  دار   + بيروت   - الجيل 

)طبعة   ،6 ــزاء:  األجــ عــدد  ١٩٩8م،  الثانية   الطبعة: 

)بترقيم  والمطيعي(،  السبكي  تكملة  معها  كاملة 

الشاملة آليا(.

٢6. سنن الدارقطنىى، ألبي الحسن علي بن عمر 

بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار 

البغدادي.

٢٧. السنن الكبرى، ألحمد بن الحسين بن علي 

بن موسى الُخْسَرْوِجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي 

القادر  عبد  محمد  تحقيقق:  ـــ(،  ٤58هــ )المتوفى: 

عطا،  دار الكتب العلمية، بيروت - لبنات، الطبعة: 

الثالثة، ١٤٢٤ هـ - ٢003 م.

الدين  لسعد  التوضيح،  على  التلويح  شرح   .٢8

مسعود بن عمر التفتازاني )المتوفى: ٧٩3هـ(،  مكتبة 

يخ،  تار وبــدون  طبعة  بــدون  الطبعة:   ، بمصر صبيح 

عدد األجزاء: ٢ .  

بن  المحسن  لعبد  السعدية،  القواعد  شــرح   .٢٩

وخــرج  بها  اعتنى  الــزامــل،  الكريم  عبد  بــن  اهلل  عبد 

أحاديثها: عبد الرحمن بن سليمان العبيد، أيمن بن 

يع،  سعود العنقري، دار أطلس الخضراء للنشر والتوز

الرياض - المملكة العربية السعودية، الطبعة: األولى، 

١٤٢٢ هـ - ٢00١ م، عدد األجزاء: ١ . 

))نظمها  الفقه  أصـــول  فــي  المعتمد  شــرح   .30

مع  حبش،  لمحمد  الــحــبــش((،  محمد  د  وشرحها 

الشاملة،  المكتبة  الزحيلي،  محمد  للدكتور  مقدمة: 

]الكتاب مرقم آليا غير موافق للمطبوع[ . 

لمحمد  المستقنع،  زاد  على  الممتع  الشرح   .3١

١٤٢١هـــ(،  )المتوفى:  العثيمين  محمد  بن  صالح  بن 

هـ،   ١٤٢8  -  ١٤٢٢ األولــى،  الطبعة:  ي،  الجوز ابن  دار 

عدد األجزاء: ١5 . 

عبد  ألبي  للفتوحي،  التحرير  مختصر  شرح   .3٢

مصدر  الــحــازمــي،  مساعد  بــن  عمر  بــن  أحــمــد  اهلل، 

الشيخ  موقع  بتفريغها  قــام  صوتية  دروس  الكتاب: 

آليا،  مرقم  ]الكتاب   ،http://alhazme.net الحازمي، 

ورقم الجزء هو رقم الدرس - ٧٧ درسا[ .
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ألبي  العربية،  وصحاح  اللغة  تاج  الصحاح   .33

نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي )المتوفى: 

، دار العلم  3٩3هـ(، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار

للماليين - بيروت، الطبعة: الرابعة ١٤0٧ هـ  - ١٩8٧ 

م، عدد األجزاء: 6 .

إسماعيل  بــن  لمحمد  ي،  الــبــخــار صحيح   .3٤

ــو عــبــد اهلل  ي، أبـ ــراهــيــم بــن الــمــغــيــرة الــبــخــار  بــن إب

دار  ي،  الــبــار فتح  ترقيم  ،حسب  ٢56هـــ(  )المتوفى: 

 ،١٩8٧  -  ١٤0٧ األولــى،  الطبعة:  القاهرة،   - الشعب 

عدد األجزاء: ٩

أبــو  الــحــجــاج  بــن  لمسلم  مــســلــم،  صحيح   .35

ـــ(،  ٢6١ه )المتوفى:  ي  النيسابور القشيري  الحسن 

التراث  الباقي،  دار إحياء  تحقيق: محمد فؤاد عبد 

العربي - بيروت، عدد األجزاء: 5. 

36. علم المقاصد الشرعية، لنور الدين بن مختار 

األولى ١٤٢١هـ-  الطبعة:  العبيكان،  الخادمي، مكتبة 

٢00١م، عدد األجزاء: ١ . 

3٧. علم المقاصد الشرعية:نور الدين بن مختار 

األولــى١٤٢١هـــ-  العبيكان،الطبعة  الخادمي،مكتبة 

٢00١م،عدد األجزاء: ١.

38. علماء المملكة المكتبة الشاملة.

، المكتبة الشاملة . 3٩. علماء مصر

بمكونات  ــالم  اإلسـ صــدر  فــي  التربية  عناية   .٤0

النبي  تربية  الخيري،  عطاس  عقيل  طالل  اإلنسان، 

عبد  بن  لخالد  والسنة  الكتاب  في  الصحبه   �

اهلل القرشي رسالة ماجستير باشراف د عبد المجيد 

محمود،  ١٤٢١هـ . 

يا  ٤١. الغرر البهية في شرح البهجة الوردية |ن لزكر

الدين  ي، زين  يا األنصار بن محمد بن أحمد بن زكر

المطبعة  ـــ(،  ٩٢6هـ )المتوفى:  السنيكي  يحيى  أبــو 

عدد  يخ،  تار وبدون  طبعة  بدون  الطبعة:  الميمنية، 

األجزاء: 5 . 

نظام  برئاسة  علماء  للجنة  الهندية،  ى  ٤٢.الفتاو

الثانية، ١3١0 هـ،  الطبعة:   ، الفكر البلخي، دار  الدين 

عدد األجزاء: 6 . 

ى نور على الدرب، لمحمد بن صالح بن  ٤3. فتاو

المكتبة  ترقيم  ١٤٢١هـ(،  )المتوفى:  العثيمين  محمد 

الشاملة . 

،ألحمد  ي  البخار صحيح  شرح  ي  البار فتح   .٤٤

الشافعي،  العسقالني  الفضل  أبو  حجر  بن  علي  بن 

كتبه  ــم  رق  ،١3٧٩ ــيــروت،  ب  - المعرفة  دار   : الــنــاشــر

ــؤاد عــبــد الــبــاقــي، قــام  ــه: محمد فـ ــث ــادي وأبـــوابـــه وأح

بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين 

بن  العزيز  عبد  العالمة:  تعليقات  عليه  الخطيب، 

، عدد األجزاء: ١3. عبد اهلل بن باز

عبد  بن  الحسن  هالل  ألبي  اللغوية،  الفروق   .٤5

اهلل بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري 

محمد  عليه:  وعلق  ،حققه  3٩5هـــ(  نحو  )المتوفى: 

يع،  والتوز للنشر  والثقافة  العلم  دار  سليم،  إبراهيم 

، عدد األجزاء: ١ . القاهرة - مصر

طاهر  أبــو  الدين  لمجد  المحيط،  القاموس   .٤6

8١٧هـ(،  )المتوفى:  الفيروزآبادى  يعقوب  بن  محمد 

الرسالة،  التراث في مؤسسة  تحقيق: مكتب تحقيق 

الرسالة  مؤسسة  العرقُسوسي،  نعيم  محمد  إشــراف: 
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،الطبعة:  لبنان   - بيروت  يع،  والتوز والنشر  للطباعة 

الثامنة، ١٤٢6 هـ - ٢005 م ،عدد األجزاء: ١.

المذاهب  في  وتطبيقاتها  الفقهية  القواعد   .٤٧

كلية  عميد  الزحيلي،  مصطفى  محمد  د.  األربــعــة، 

الشريعة والدراسات اإلسالمية - جامعة الشارقة، دار 

األولــى، ١٤٢٧ هـ - ٢006 م،  الطبعة:  الفكر - دمشق، 

عدد األجزاء: ٢ .

ي، لعبد  الــبــزدو كشف األســـرار شــرح أصــول   .٤8

ي  البخار الدين  عــالء  محمد،  بن  أحمد  بن  العزيز 

اإلسالمي،  الكتاب  دار  )المتوفى: ٧30هـ(،   الحنفي 

يخ، عدد األجزاء: ٤ . الطبعة: بدون طبعة وبدون تار

٤٩. كيف نحمي أوالدنا، المكتبة الشاملة .

أبو  على،  بن  مكرم  بن  لمحمد  العرب،  لسان   .50

يفعى  ي الرو الفضل، جمال الدين ابن منظور األنصار

بيروت،   - صــادر  دار  ٧١١هــــ(،   )المتوفى:  اإلفريقى 

الطبعة: الثالثة - ١٤١٤ هـ، عدد األجزاء: ١5 .

ى:تقي الدين أبو العباس أحمد  5١. مجموع الفتاو

بن عبد الحليم بن تيمية الحراني )المتوفى: ٧٢8هـ(، 

مجمع  قاسم،  بن  محمد  بن  الرحمن  عبد  تحقيق: 

المدينة  الشريف،  المصحف  لطباعة  فهد  الملك 

النبوية، المملكة العربية السعودية، ١٤١6هـ/١٩٩5م.

5٢. المجموع شرح المهذب ))مع تكملة السبكي 

بن  يحيى  الــديــن  محيي  يــا  زكــر ألبــي  والمطيعي((، 

ي )المتوفى: 6٧6هـ(، دار الفكر شرف النوو

53. مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد 

حسٍن  بِن  ٍد  ُمحّمَ بُن  صالُح  ٍد،  ُمحّمَ ألبي  الفقهية، 

بإخراجها:  اعتنى   ، القْحطانّيُ  ، األسمرّيُ  ، رٍ ُعَمّيِ  
ُ

آل

للنشر  الصميعي  دار  الجعيد،  مسعود  بــن  متعب 

يع، المملكة العربية السعودية، الطبعة: األولى،  والتوز

١٤٢0 هـ - ٢000 م، عدد األجزاء: ١ .

المؤمنين  أمير  فضائل  في  الصواب  محض   .5٤

بن  أحمد  بن  حسن  بن  ليوسف  الخطاب،  بن  عمر 

الدين،  جمال  الصالحي،  الهادي  عبد  ابــن  حسن 

تحقيقق:  ـــ(،  ٩0٩هـ )المتوفى:  الحنبلي  المبرد  ابــن 

عمادة  المحسن،   عبد  بن  محمد  بن  العزيز  عبد 

المدينة  ــة،  ــي ــالم اإلس بــالــجــامــعــة  الــعــلــمــي  الــبــحــث 

األولى،  ،الطبعة:  السعودية  العربية  المملكة  النبوية، 

١٤٢0هـ/٢000 م، عدد األجزاء: 3 .

عبد  اإلســالمــيــة،  الشريعة  لــدراســة  المدخل   .55

يدان، ط١١ )مؤسسة الرسالة، مكتبة القدس،  الكريم ز

١٩8٩م(.

الــمــالــيــة  ــالت  ــام ــع ــم وال الــطــبــيــة  الــمــســائــل   .56

بجامع  العلمية  الــدورة  دروس  من   ،١٤٢5 المعاصرة 

الراجحي ببريدة لعام ١٤٢5هـ، قسم الثاني.

الــمــالــيــة  ــالت  ــام ــع ــم وال الــطــبــيــة  الــمــســائــل   .5٧

بجامع  العلمية  الــدورة  دروس  من   ،١٤٢5 المعاصرة 

الراجحي ببريدة لعام ١٤٢5هـ، قسم الثاني، من إلقاء 

اعتنى  المشيقح،  علي  بن  خالد   : الدكتور  الشيخ 

ي ســامــي بن  الــهــوســاو الـــرزاق محمد  ــو عبد  أب  بــهــا، 

محمد البكر .

ألبي  كم،  للحا الصحيحين  المستدرك على   .58

يه  حمدو بن  محمد  بن  اهلل  عبد  بن  محمد  اهلل  عبد 

تحقيق:  ـــ(،  ٤05هــ )الــمــتــوفــى:  ي  النيسابور كم   الحا

ــي، دار  ــوادعـ الـ الــرحــمــن مقبل بــن هـــادي  أبـــو عــبــد 
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 - ـــ  ١٤١٧هـ الطبع:  سنة   ، مصر  - القاهرة  الحرمين، 

١٩٩٧ م، عدد األجزاء: 5 . 

البي عبد اهلل  اإلمــام أحمد بن حنبل،  5٩. مسند 

أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني 

)المتوفى: ٢٤١هـ(، تحقيق: شعيب األرنؤوط - عادل 

مرشد، وآخرون، إشراف: د عبد اهلل بن عبد المحسن 

 - هـ   ١٤٢١ األولــى،  ،الطبعة:  الرسالة  مؤسسة  التركي، 

٢00١ م .

 ، الكبير الشرح  غريب  في  المنير  المصباح   .60

أبو  الحموي،  ثم  الفيومي  علي  بن  محمد  بن  لحمد 

العباس )المتوفى: نحو ٧٧0هـ(، المكتبة العلمية - 

بيروت، عدد األجزاء: ٢.

6١. ُمصنف ابن أبي شيبة، ألبي بكر عبد اهلل بن 

 ٢35  -  ١5٩( الكوفي  العبسي  شيبة  أبي  بن  محمد 

هـ(، تحقيق : محمد عوامة.

المنتهى،  النهى في شرح غاية  أولي  6٢. مطالب 

الــســيــوطــي شــهــرة،  عــبــده  بــن  بــن ســعــد  لمصطفى 

)المتوفى:  الحنبلي  الدمشقي  ثم  مولدا  الرحيبانى 

الطبعة:  اإلســـالمـــي،  المكتب   : الــنــاشــر ١٢٤3هــــــ(، 

الثانية، ١٤١5هـ - ١٩٩٤م، عدد األجزاء:6 . 

بن  فــارس  بن  ألحمد  اللغة،  مقاييس  معجم   .63

زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين )المتوفى: 3٩5هـ(، 

عام   ، الفكر دار  هــارون،  محمد  السالم  عبد  تحقيق: 

: ١3٩٩هـ - ١٩٧٩م.، عدد األجزاء: 6 . النشر

6٤. مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة، 

لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين 

الكتب  دار  ـــ(،  ٧5١هــ )المتوفى:  يــة  الــجــوز قيم  ابــن 

العلمية - بيروت، عدد األجزاء: ٢ .

65. مناهج التربية أسسها وتطبيقاتها لعلى أحمد 

٢00١م،   - ١٤٢١هـــ  الطبعة  العربي،  الفكر  دار   ، مدكور

عدد األجزاء: ١ .

66. منهج التربية اإلسالمية، لمحمد بن قطب بن 

إبراهيم |، دار الشروق، الطبعة: السادسة عشرة، عدد 

األجزاء: ٢ .

ِن،  ــُمــَقــاَر
ْ
ال الِفْقِه  ُصـــوِل 

ُ
أ ِم 

ْ
ِعل في  ُب 

َّ
ــُمــَهــذ

ْ
ال  .6٧

ًة(،  تطبيقّيَ ًة  ّيَ نظر دراســًة  ودراستها  لمساِئِله  )تحريٌر 

 : النشر دار  النملة،  محمد  بن  علي  بن  الكريم  لعبد 

 - هـ   ١٤٢0 ــى:  األول الطبعة  يــاض،  الــر  - الرشد  مكتبة 

١٩٩٩ م، عدد األجزاء: 5 .

الزمان، خطب وحكم  الظمآن لدروس  68. موارد 

حسان،  وأخـــالق  وآداب  ومــواعــظ  وقــواعــد  وأحــكــام 

السلمان  المحسن  عبد  بن  محمد  بن  العزيز  لعبد 

ثون، ١٤٢٤ هـ، عدد  الثال الطبعة:  )المتوفى: ١٤٢٢هـ(، 

األجزاء: 6 .

خليل،  مختصر  شــرح  في  الجليل  مواهب   .6٩

لشمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن محمد بن عبد 

بالحطاب  المعروف  المغربي،  الطرابلسي  الرحمن 

 ، الفكر دار  ٩5٤هــــ(،  )المتوفى:  المالكي  عيني  الّرُ

الطبعة: الثالثة، ١٤١٢هـ - ١٩٩٢م، عدد األجزاء: 6 .

٧0. الموسوعة الفقهية الكويتية، صادر عن: وزارة 

األوقاف والشئون اإلسالمية - الكويت، عدد األجزاء: 

 - ١ الطبعة: )من ١٤0٤ - ١٤٢٧ هـ(، األجزاء  ٤5 جزءا، 

األجزاء  الكويت،   - دارالسالسل  الثانية،  الطبعة   :٢3

 ، ٢٤ - 38: الطبعة األولى، مطابع دار الصفوة - مصر
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األجزاء 3٩ - ٤5: الطبعة الثانية، طبع الوزارة .

، موسوعة شاملة للخطب  ٧١.  موسوعة خطب المنبر

http://www.  ، التي تم تفريغها في موقع شبكة المنبر

alminbar.net، حتى تاريخ ٢00٧/6/١5م، ويبلغ عددها 

األحــاديــث،  مخرجة  معظمها  خطبة،   5000 مــن  كثر  أ

والعديد منها بأحكام الشيخ األلباني - طيب اهلل ثراه 

- وهي مفهرسة بعنوان الخطبة واسم الخطيب حتى 

يسهل الوصول إلى موضوع معين، قام بإعدادها للمكتبة 

الشاملة: أحمد عبداهلل السني.

نايف  بــن  لعلي  ــعــبــادات،  ال فــقــه  مــوســوعــة   .٧٢

الشحود، المكتبة الشاملة . 

٧3. موسوعة كشاف اصطلحات الفنون والعلوم،  

لمحمد بن علي التهانوي ابن القاضي محمد حامد 

بعد  المتوفى  الحنفي  الــفــاروقــي  صــابــر  محمد  بــن 

علي  د.  تحقيق  العجم،  رفيق  د.  اشــراف  ـــ(  )١١58هـ

دروج، مكتبة لبنان ناشرون - بيروت، الطبعة االولى: 

١٩٩6م، عدد االجزاء: ٢.

مرحلة  إلى  الجنين  مرحلة  من  اإلنسان  نمو   .٧٤

مكتبة  حطب،  أبــو  فــؤاد   - صــادق  آلمــال  المسنين، 

األنجلو المصرية، الطبعة: الرابعة، عدد األجزاء: ١ . 

لشمس  المنهاج،  شرح  إلى  المحتاج  نهاية   .٧5

بــن حمزة  أحــمــد  الــعــبــاس  أبــي  بــن  الــديــن محمد 

 ، شهاب الدين الرملي )المتوفى: ١00٤هـ(، دار الفكر

الطبعة: ط أخيرة - )١٤0٤هـ/١٩8٤م(، عدد  بيروت، 

األجزاء: 8 . 

* * *




