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 شكز وتمذٌز

 

   چڇ  ڍ     ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  چ :١نكػػػػػػل  ن   ػػػػػػ يف   اسػػػػػػألمر ا ألمػػػػػػر اه
 .(ُ)"ال  شكر اه من ال  شكر النرس: "قوؿ لك , [ُْ: لقنرفسورة ]

, ن نىلػػل عمةنػػا ال أعدػػ  عػػبلر كال أ  ػػ  شػػكرلرأشػػكر اه  ىلػػرذل ع ػػو مػػر أكال   ػػ  مػػ
كمػن ذلػإ إ٤نػرز لػلا ال حػ  , مث نىلنػا سػ وؾ ير ػل الىل ػل ك ةلػًن  رل, كأعمنهر نىلنا اإلسػمـ

 . ل ّنحض  وفةق  كفض   كمنأل  جل كعم , من غًن عوؿ مين كال قوة

الطفولػا  كنر أ وج   رلشكر  ىلب ذلإ ل والػب ن الكػر٬نٌن ع ػو علػن ال  ةػا كالألوجةػ  منػل
كأعػرنين ع ػو  ر٨نػر كرد شػ ء مػن مىلركفهنػر , فم ا٨نر اه خًن اٛن اء, ملرنب ن ذلإ  رلبعرء رل

 .إن  ٚنةع ٠نةب 

كالشػػكر كالألقػػب ر مولػػوؿ ل  كجػػا كاأل نػػرء الػػل ن لػػوكا ع ػػو دراسػػ  كانشػػ ررل عػػنهل يف  
 .كألر ا للا ال ح  

 -عرسػهر اه-ة ػا  رٞنب نػا الن و ػاكنر أ وج   رلشكر اٛن  ل ع و القرئنٌن ع ػو جرمىلػا ي
 .ع و مر شرفو     من االنأللرب ٟنل  اٛنرمىلا اٞن رركا 

- لػػػرم ١ننػػػب لػػػر  / كنػػر أ وجػػػ   رلشػػػكر كالألقػػػب ر لشػػػةا  الفرتػػل األسػػػألرذ الػػػبكألور
الػػػلم ,  ك ةػػػا ابداب كالىل ػػػـو اإلنلػػػرنةا, األسػػػألرذ يف قلػػػل البراسػػػرت اإلسػػػممةا -عفمػػػ  اه

ك ػػلؿ رل مػػن , ن لػػلا ال حػػ  مث سػػرفر لمركفػػ  اٝنرلػػا فلفػػرد  مػػن ع نػػ أشػػرؼ ع ػػو  جػػ ء مػػ
كل ذلإ   –كقـو للر  كق ن  كر ر  ع و االنض رط يف الوقت , الندح كالألوجة  الش ء الكثًن

إنػػ  ٚنةػػع قر ػػب , فمػػ ا  اه عػػين خػػًن اٛنػػ اء ككألػػب لػػ  أعمػػل األجػػر كاٞنثو ػػا –يف  واتػػع جػػل 
 .٠نةب البعوات

                                                 

كألػػػػرب الػػػػو , ُْْٓح, كسػػػػنن ال مػػػػلم, كألػػػػرب الػػػػو كالدػػػػ ا  ػػػػرب يف شػػػكر اٞنىلػػػػركؼ, ُّْٖح ,داكد سػػػنن أي( ُ)
 . رب مر جرء يف الشكر ٞنن أعلن إلةإ, كالد ا
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عفمػػ   -أ٘نػػب اٜننػركم /  رلشػػكر اٛن  ػل كالثنػرء الىلطػػر إذل شػةانر الػبكألوركنػر أ قػبـ     
 ك ةػػا ابداب كالىل ػػـو اإلنلػػرنةا, الػػلم , يف قلػػل البراسػػرت اإلسػػممةااٞنشػػررؾ األسػػألرذ  -اه 

الكثػػًن مػػن كقألػػ  كجهػػب , فمػػ ا  اه عػػين خػػًن  كمنحػػين الشػػ ء  ػوذل اإلشػػراؼ ع ػػو لػػل  الرسػػرلا
 . اٛن اء

ج   رلشكر اٛن  ل إذل ٛننا اٞننرقشا ال  ق  ت منرقشا للا ال ح  كأمضت من أ و  كأ ضرن 
 .كأتنت نفلهر يف س ةل ذلإ , كقألهر الكثًن يف قراءهتر ك دو  هر

قػػػػبـ رل عونػػػػر أك أسػػػػبل إذل مىلركفػػػػر مػػػػن كرفػػػػا اٞنشػػػػر   مػػػػن كال  فػػػػو ين أف أشػػػػكر كػػػػل 
 .ةب الدرعبمكأخص منهل األسألرذ فةدل  ن سىل, األفرتل كاألخوة األكرـر

ك فضػػ   جػػل كعػػم سػػهل رل أمػػر لػػلا , ك ىلػػب فػػمح  أ٘نػػب اه الػػلم  نىلنألػػ   ػػألل الدػػرٜنرت
كأسػلل  ج ػػت قبر ػ  أف ٩نىلػػل لػلا الىلنػػل خرلدػػرن , ك فضػػ   ْنػركزت عق ألػػ  عػه إٔننألػػ , ال حػ 

ردر لوجه  الكرمي كأف  ألق    مين كأف  ىل نين مر  نفىلين, كأف  نفىلػين ّنػر ع نػين إنػ  كرل ذلػإ كالقػ
 .ع ة 

كع ػو للػ   ١ننػب  ػن ع ػب اه األمػٌناألن ةػرء كاٞنرسػ ٌن سػةب كأخألل  رلدمة كاللمـ ع ػو 
 .كلح   أٗنىلٌن

 
 

انثاحث
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 ادلستخهص

 
 (دراسة تحليلية: حق اإلنسان في األمن الغذائي من منظور الثقافة اإلسالمية: )عنوان الرسالة

 
 نبيل بن رزق بن محمد الصبحي: الباحث

  الرسػػػػرلا إذل  ةػػػػرف عػػػػل اإلنلػػػػرف يف األمػػػػن ال ػػػػلائ , كذلػػػػإ   ةػػػػرف عقػػػػوؽ هتػػػػبؼ لػػػػل
رف مدط ح األمن ال لائ , كعنر ػا اإلسػمـ  رإلنلػرف, كمن أ٨نهر عق  يف ال لاء, مث  ة اإلنلرف

كمػػن مث الألىلػػرض أل٨نةػػا ال ػػلاء يف تػػوء القػػرلف كاللػػنا الن و ػػا كالىل ػػل الألمػػر  , مث الوقػػوؼ ع ػػو 
لاء اٝن ةػػ , كاألمػػر  رلىلنػػل كِنرلػػا يف فمعػػا األرض يف الكألػػرب كاللػػنا, ال ػػلاء الطةػػب كال ػػ

 .كاألكامر كالنوال  ال  ٘نت ال لاء, مث  ةرف الألشر ىلرت اٝنرلا يف كقت الضركرة
ك ىلػػػػب ذلػػػػإ  ةنػػػػت البراسػػػػا دكر الثقرفػػػػا اإلسػػػػممةا يف عػػػػل مشػػػػك ا ال ػػػػلاء مػػػػن خػػػػمؿ 

كرفػػل االجألنػػرع , كسةرسػػا  ننةػػا اإلنألػػػرج سةرسػػػا الأل: سةرسػػرت مهنػػا أنػػلهتر يف ذلػػإ, منهػػر
 .ال لائ , كسةرسا  رشةب االسألهمؾ ال لائ 

 كاجملألنػع,  كيف هنر ا البراسا عيقب فدل أخًن  ي ٌن ابثرر الل  ةا لنقص ال لاء ع و األفػراد
خرٕنػػا   ػػٌن ألػػل النألػػرئي كالألولػػةرت,  الألطػػرؽ لىلػػمج الػػنقص ال ػػلائ , مث كع ػػو البكلػػا, كمػػن مث

 .ررس الىل نةا اٞن حقا  رل ح كالفه
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 تسى اهلل انزمحٍ انزحٍى  
 

 :ادلمذية
 

ل و اه  اٜننب ه رٌب الىلرٞنٌن, كالدمة كاللمـ ع و اٞن ىلوث ر٘نا ل ىلرٞنٌن, ن ةنر ١ننب
أٌمر أٌمر       كع و لل  كلح   أٗنىلٌن                                                    ع ة  كس ل

  : :    ىلب ىلب
نقص ال لاء ع و مٌر الىلدور ٓنب رن لإلنلرف  بفىل  ل ىلنل كالكبح كا ألكرر   شٌكل  

كسرئل جب بة لةلألطةع الىلةش  لمرف كينلنةنا, كقب اعألىن اإلسمـ هبل  القضةا كعرتهر 
ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  چ   :: قوؿ اه  ىلرذل عرتر شرفةر, كجىلل ٟنر ع وال,

 چ  گ  گ  گ  
(ُ).  
ال لاء :  رت الضركرات اٞنرد ا لإلنلرف ال  ال ٬نكن االسأل نرء عنهر, كل فلكرت اب

كاٞن  س كاللكن, ك ىلألو ال لاء أ٨ٌنهر ألف اإلنلرف ال  لألطةع االسأل نرء عن  أك الدو ع و 
اٛنوع, فقب  لألطةع اإلنلرف أف  ىلةش عرر رن ك بكف ملكل, لكن  ال  لألطةع الىلةش  بكف 

 .يىلرـ
لػ   سػةبان  اإلنلػرف  دػ ح فىلنػب كجػود  رلنل ا لإلنلرف ل  أ٨نةأل  القدػول  كاألمن ال لائ 

مػن ألػ ح مػنكل :" كنر قرؿ ع ة  الدمة كاللمـ, مطنئن النفس, مر رح ال رؿ,  قةنأل  كمكرنأل 
أمػػػر إذا  , (ِ)"الةػػـو لمنػػػر يف سػػػر  , مىلػػػرد يف جلػػػب  عنػػػب  قػػوت  ومػػػ , فكل٧نػػػر عةػػػ ت لػػػ  الػػػبنةر

عق  يف ال لاء فمحن  سةقر ل  ف للا اإلنلرف إذا فقبإالفردعا عة   ل الىلكس ف   خطور  عد
ذلإ القألل كالألبمًن كالفلػرد, فػرل  س  عن ل من أجل اٜندوؿ ع و لقنا الىلةش ٣نر  نشلتك نر

                                                 

 .ُُٗ-ُُٖ:سورة ي  (ُ)
 .علن غر ب :كقرؿ ( ِّْٔ" )اللنن"كال ملم يف ( ََّ/رقل" )األدب اٞنفرد"ال اررم يف  ركا  (ِ)

ك رٛنن ػا , فرٜنػب   علػن إف شػرء  " : ألل ر  ر٘ن  اه  ىلب ٔنر٩ن  اٜنػب   عػن ٗنرعػا مػن الدػحر اكقرؿ الشة  ا
 (ُِّٖ/رقل" )الل ل ا الدحةحا. "انألهو . ك اه أع ل. اه ّنمنوع عب ث  األندررم كا ن عنر 
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سةرسػػةا  نقػػص ال ػػلاء لػػ  أ ىلػػرد فػػمحف كاٜنرمػػرف  ػػ رع األسػػو, ك  ػػرس القهػػر, ك ننػػ  الكرالةػػا, لػػلا
الػلم أي قألػ  ( األمػن ال ػلائ ) شك ا اقألدرد ا, للا شرع مدػط ح كأمنٌةا كإف كرف يف أسرس  م

البكلةػػػػا ك  نألػػػػ  اٜنكومػػػػرت لةػػػػلل م ادفػػػػرن مػػػػع مدػػػػط حرت أخػػػػرل كػػػػرألمن اٞننمنػػػػرت كاٟنةئػػػػرت 
 .اٞندط حرت  الويين, كاألمن االس ا ةم , كاألمن االجألنرع  كغًنلر من 

٤نػب أف ال ػرعثٌن كاٝنػواء اجألهػبكا يف كإذا نمرنر إذل لثرر نقص ال لاء ع و الفػرد كاجملألنػع 
 قبمي ع وؿ مق عا ل حٌب منهر, كل  ع وؿ عقةنػا ال  قأل ػع اٞنشػك ا مػن جػلكرلر, فهػ  أشػ   
مر  كوف  رإلسىلرفرت األكلةا, كال عمج ٟنل  اٞنشػك ا كل ًنلػر مػن اٞنشػكمت الػ  ْنألػرح الىلػردل  

كػل داء, كلػو النػور الىلرلػل مػن الألاػ   كٌ   إال يف ظل اٞننهي اإلسمم  اللم فة  الشفرء مػن  
يف ظ نػػرت اٜنػػًنة, فهػػو  ىلػػرلةل ر ٌرنةػػا, ثر ألػػػا, راسػػاا, رائىلػػا,  ضػػع الػػبكاء يف اٞنكػػرف اٞننرسػػػب 

چڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ     چ   :ك رلقبر اٞننرسب, قرؿ س حرن  ك ىلرذل
 (ُ).  

رن فقب شرعت يف دراسا كنمران لأللثًن نقص ال لاء ع و اإلنلرف أمنةرن كسةرسةرن كاقألدرد 
 . دراسا ٓن ة ةا" عل اإلنلرف يف األمن ال لائ  يف توء الثقرفا اإلسممةا"

  

 ::أهًٍة ادلوضوع أهًٍة ادلوضوع 
 :تبرز أهمية الموضوع من خالل النقاط التالية

إ ػػػػراز دكر الػػػػنمل اإلسػػػػممةا كمػػػػبل عنر ألهػػػػر ُنقػػػػوؽ اإلنلػػػػرف الب نةػػػػا كالبنةو ػػػػا  -ُ
 .لألحقةل سىلردة البار ن

 .مشوؿ الثقرفا اإلسممةا كلمعةألهر يف كل زمرف كمكرف ةرف كنرؿ ك  -ِ
 . ةرف عفظ عل اإلنلرف يف ال لاء من خمؿ الثقرفا اإلسممةا -ّ

 .سممةاإاٞنشرركا يف اٛنهود اٞن لكلا يف للا اجملرؿ  رؤ ا ثقرفةا  -ْ

 
 

                                                 

 . ُٗ:سورة اٞن إ (ُ)



 
 

 

9 

 
 :أهذاف انثحث

قرفػػػا هتػػػبؼ لػػػل  البراسػػػا إذل  ةػػػرف عػػػل اإلنلػػػرف يف اٜندػػػوؿ ع ػػػو ال ػػػلاء يف تػػػوء الث
 :اإلسممةا, ك٥نركؿ من خمؿ لل  البراسا ٓنقةل األلباؼ الألرلةا

 .إث رت أف  وفًن اٜنةرة الكر٬نا لكل إنلرف من الىل ردة -ُ

 .من مىلر  الىل ود ا ه ٓنقةل الىلنررة يف األرض -ِ

 :الأللكةب ع و أف لحا اإلنلرف  ألحقل  ىلنرلر ثمثا -ّ

 .كلمعةألهر ل  راعا( األرض)ال ةئا الط ةىلةا - أ

 .أشكرؿ اللطح كدرجا اٜنرارة, كرٞنةر ,( ال ةولوجةا)ةئا اٜنةو اال  - ب

 .(ا لرع الىلنراف)ال ةئا االجألنرعةا كالثقرفةا - ت

 .مىلرفا األمراض ال   نألي من نقص ال لاء كعمجهر -ْ

 وافر الىلنرلر ال لائةا اٞنفةبة ٛنلل اإلنلرف,كاحملرفما ع و سمما  نرئ   -ٓ
 ."كاٞنىلردف,كاألممح د البلنةا,اٞنوا الفةألرمةنرت,الوك ةنرت,:"مثل

 .ٓنقةل ملألول كفر ا ال لاء إلش رع اإلنلرف -ٔ

 

 :أسثاب اختٍار ادلوضوع 
 .كلكون  دل  برس من ق ل -مت اخألةرر اٞنوتوع نمرا أل٨نةأل  كنر س ل  ةرن 

 :كمن أس رب اخألةرر للا اٞنوتوع
 .سا كافةا ل ة  الضوء ع و عل اإلنلرف لألمن ال لائ  كأ٨نةأل , كدراسأل  درا -ُ

 .مىلرفا أس رب نقص ال لاء ككتع الىلمج ل  -ِ
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 :انذراسات انساتمة
ػاػػسألنر  عػػل اػػإلػػنػػلرفػػ يفػػ اػػألػػمػػن اػػلػػ لاػػئػػ  يفػػ توءػػ اػػلػػثقرفػػا " متػػ اػػلػػ ح  عػػن مػػوتوعػػ دػػرػ

أـ القرل ,كمرك  اٞن إ فةدل ل  حوث كالبراسرت   يف فهرس جرمىلا  دراسا ٓن ة ةا"  اإلسممةا
كدل   . كقوائل مكأل ا اٞن إ فهب الوينةا  ن ع بالىل    الرقنةا,كمكأل ا اٞن إ ع باه    اإلسممةا,

 .٤نب من أفرد موتوع دراسألنر يف ُن  جرمىل  ملألقل
 

يف عػٌن أف ال رعػػ  عثػر ع ػػو  ىلػض البراسػػرت الػ  ٟنػػر لػ ا ّنوتػػوع ال ػلاء كمشػػكم   
 :كمن لل  البراسرت

إلسالميٍة وػمخاالا دراسة التصادٌة دلشكهة انغذاء يف انثهذاٌ ا: " انذراسة األوىل 
 " اإلسميً االلتصاديف 

 لػَُُْرسرلا دكألورا  مقبما ٛنرمىلا أـ القرل عرـ "كنرؿ  وفةل اٜنطرب"ل  رع 

 
 :أهى يميح انذراسة

 طرؽ ال رع  يف دراسأل  ل حب   عن مشكمت ال لاء يف ال  باف اإلسممةا من نرعةا 
ألنىلرت الىلر ةا كاإلسممةا يف مشك ا اقألدرد ا, كنرقش يف دراسأل  الألحب رت ال   واج  اجمل

اإلنألرج االقألدردم, ك ىلرض ٛنهود اٞننمنرت الىلر ةا يف عمج لل  اٞنشك ا, كنر كتع 
 .ال رع   ىلض اٜن وؿ من كجها نمر  ل قضرء ع و مشك ا الفقر يف الىلردل اإلسمم 

منمور ك نمعظ أف لل  البراسا دل  ألطرؽ ٞن بأ عل اإلنلرف يف األمن ال لائ  من 
 .الثقرفا اإلسممةا
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 "ً يف سهطُة ػًاٌ أفكار وتطهؼاتاأليٍ انغذائ" تؼُواٌ:  انذراسة انثاٍَة

كل  دراسا مقبما ٛنرمىلا اٛننرف يف س طنا عنرف عرـ " كهمف الشقد "ل  رع  
 .ـ ََِٖ

 : أهى يميح انذراسة

ضب مث ٓنبث  نركؿ ال رع  يف دراسأل  اٜنب   عن مفهـو األمن ال لائ   شكل مقأل
 .عن دكر لةئرت ال لاء الىلرٞنةا كاإلق ةنةا كمل كلةألهر األمنةا يف قضر ر ال لاء

كنر يرح ال رع   ىلض اٜن وؿ كاألفكرر ال   لرلل يف  ىل    األمن ال لائ  من كجها 
 .نمر  يف س طنا عنرف

نهي كنمعظ أف البراسا اللر قا ٔنأل ف عن دراسألنر اٞنق عا, لىلبـ  طرؽ ال رع  ٞن
 لمٌن ال لاء كعبـ  ةرف عل اإلنلرف فة , كنر أف البراسا اللر قا خرلا  الثقرفا اإلسممةا يف

 .الثقرفا اإلسممةاعنرف,كُنثنر من منمور  يف دكلا
 

 األيٍ انغذائً يٍ يُظور االلتصاد اإلسميً" : انذراسة انثانثة 
رمىلا الًنموؾ رائب ١ننب مفض  اٝن اع ا, كل  دراسا مقبما إذل ج: ل  رع 
 .ـَََِ رألردف عرـ 

 

 :أهى يميح انذراسة

هتبؼ لل  البراسا إذل ١نركلا الألىلرؼ ع و الوتع اٜنررل لألمن ال لائ  كسةرسأل  
االقألدرد ا يف األردف من خمؿ  ةرف عمل اإلنألرج كاالسألهمؾ, كٓنب ب نل ا االكألفرء اللال 

كالألىلرؼ ع و كاقع القطرع ال راع   ُٕٗٗ-ُٖٖٗكعمل الفموة ال لائةا الن ر ةا خمؿ الف ة 
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يف األردف  شقة  الن رل كاٜنةوا  ك طور كل منهنر عو ف ة البراسا كالألىلرؼ ع و اللةرسرت 
 .ال راعةا ال  ا  ىلألهر دكلا األردف خمؿ ف ة قةب البراسا

  ح  يف كنمعظ أف البراسا اللر قا ٔنأل ف عن دراسألنر اٞنق عا ألف البراسا اللر قا 
اللةرسا االقألدرد ا لألمن ال لائ  يف األردف ك أل ع لللإ أس وب الألح ةل الولف  اإلعدرئ  
أمر دراسألنر اٞنق عا فه  عرما كلةلت خرلا يف دكلا مىلةنا  ل ل    ح  يف عل اإلنلرف يف 

 . األمن ال لائ  من منمور الثقرفا اإلسممةا كنر أهنر ال ٔنألص ّنكرف ١نبد 

 

 :حثحذود انث
عل اإلنلرف يف األمن ال لائ  يف توء الثقرفا " سوؼ  كوف عبكد ال ح  يف

 . -دراسا ٓن ة ةا  -"اإلسممةا

 
 :يشكهة انثحث

 . دراسا مشكمت ال لاء
 ؟ مر أس رهبر

 لل لو نقص اٞنوارد أـ إ٨نرؿ عنررة األرض كال كة  ع و االسألًناد؟

 
 :يُاح انثحث

, كذلإ َننع اٞنىل ومػرت مػن (ِ)االسألقرائ  (ُ)لولف ا سوؼ  لًن ال رع  كفل اٞننهي  
 .مدردرلر, ك ٓن ة هر ل ولوؿ إذل النألرئي اٞنرجوة

                                                 

 .مج ٟنرلو كلف اٞنشك ا كمىلرفا أس رهبر ككتع الىل: اٞننهي الولف   (ُ)
كالػنص  -لو اسػألقراء الندػوص كٓن ة هػر كعندػرهتر كر طهػر   ىلضػهر ال ىلض,فةكػوف النقػل لػحةحر: اٞننهي االسألقرائ  (ِ)

 .كعٌن ال رع  نرقبة فرعدا  لألطةع عرض اٞنوتوع كٓن ة   ككتع النألرئي ل  -لر٪نر
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 خطة انثحث
 :من ال ح  خطا  ألكوف 

 :  ادلمذية 
 كالبراسػػرت ال حػ , كعػبكد ال حػ , كمشػك ا اخألةػرر , كأسػ رب اٞنوتػوع, أ٨نةػا كفةهػر 

 .اٞنوتوع ك١نألو رت ال ح , كمنهي اللر قا,

 : انتًاٍذ  
 :م رع  ثمثا ع و ك شألنل البراسا, مدط حرت  ىلر ف ع و ك٪نألوم
 .عقوؽ اإلنلرف ل ا كالطمعر  ىلر ف:  ادلثحث األول

 .ل ا كالطمعر األمن ال لائ   ىلر ف:  ادلثحث انثاًَ
 .عنر ا اإلسمـ  رإلنلرف :ادلثحث انثانث

  

  ::ٍة، وحتته يثحثاٌ ٍة، وحتته يثحثاٌ أهًٍة انغذاء يف ضوء انثمافة اإلسميأهًٍة انغذاء يف ضوء انثمافة اإلسمي: : انفصم األول انفصم األول 
 :كفة  مط  رف غلاء اإلنلرف يف مدبرم الثقرفا األل ةٌن,:  ولادلثحث األ

 .غلاء اإلنلرف يف القراف الكرمي:    ادلطهة األول
 .غلاء اإلنلرف يف اللنا الن و ا :   ادلطهة انثاًَ

 .غلاء اإلنلرف يف توء الىل ل الألمر  :  ثاًَادلثحث ان
 لاء الطةب كال لاء اٝن ة ال :   ادلثحث انثانث

 تأصٍم األيٍ انغذائً يف ضوء انثمافة اإلسميٍة، وحتته: انفصم انثاًَ 
 :يثاحث ثمثة

 األمر  رلىلنل كِنرلا يف فمعا األرض :ادلثحث األول
 ٘نر ا ال لاء  :ادلثحث انثاًَ
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 .الألشر ىلرت اٝنرلا  وقت الضركرة :ادلثحث انثانث

  

  ثمثةثمثة  سميٍة يف حم يشكهة انغذاء،  وحتتهسميٍة يف حم يشكهة انغذاء،  وحتتهاإلاإل  دور انثمافةدور انثمافة: :   انفصم انثانثانفصم انثانث
  ::يثاحثيثاحث

   .الألكرفل االجألنرع  ثقرفا:  ادلثحث األول
 . ننةا اإلنألرج ال لائ  ثقرفا :ادلثحث انثاًَ

 . رشةب االسألهمؾ ال لائ  ثقرفا : ادلثحث انثانث
  

  ::اَثار انسهثٍة نُمص انغذاء، وحتته ثمثة يثاحثاَثار انسهثٍة نُمص انغذاء، وحتته ثمثة يثاحث: : انفصم انزاتغانفصم انزاتغ

 .ابثرر الل  ةا ع و األفراد كاجملألنع :ولاأل ادلثحث
 .ابثرر الل  ةا ع و البكلا : اًَانث ادلثحث

 عمج النقص ال لائ : ادلثحث انثانث
 

 :اخلامتة وتشتًم ػهى
o اٝنملا. 
o النألرئي. 
o الألولةرت. 

  

  انفاارس انفاارس 
  ادلصادر وادلزاخغادلصادر وادلزاخغ
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 : انتًاٍذ
 

 :م رع  اثمث ع و ك شألنل البراسا, مدط حرت  ىلر ف ع و ك٪نألوم
 
 

 .عقوؽ اإلنلرف ل ا كالطمعر  ىلر ف: األول  ادلثحث

 .ل ا كالطمعر األمن ال لائ   ىلر ف: ادلثحث انثاًَ 

 .عنر ا اإلسمـ  رإلنلرف :ادلثحث انثانث
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  لل اه الر٘نن الرعةل

 :انتًاٍذ
ڄ   ٹ ٹ چ ,إف  وفًن ال لاء من لواـز الىل ود ا ه س حرن  ك ىلرذل,عة  أمرنر اه  ىل رد  

 .(ُ) چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  

ىئ  ی  ی  ی          ىئٹ ٹ چ مىلنرلػػػػػػػر القةػػػػػػػرـ  ىلنػػػػػػػررة األرض مرد ػػػػػػػر كمىلنو ػػػػػػػر, كالىل ود ػػػػػػػا

چحب    خب  مب  ىب    يب    جبی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ
 (ِ)

. 

كالدػػػػنرعا كالألمػػػػررة يف اٛنرنػػػػب اٞنػػػػردم, ك ػػػػرلىل ل كاإل٬نػػػػرف يف   رل راعػػػػا,: كٓنقػػػػل الىلنػػػػررة
 ػػوفًن اٜنةػػرة الكر٬نػػا لكػػل ملػػ ل كلكػػل إنلػػرف ع ػػو كجػػ  : كمػػن لػػواـز الىلنػػررة اٛنرنػػب اٞنىلنػػوم,

األرض, ك ألحقػػػل اٜنةػػػرة الكر٬نػػػا  ألػػػوفًن عػػػب الكفر ػػػا ل منةػػػع, فرإلنلػػػرف  ىلػػػةش يف اجملألنػػػع يف 
 :ثمث ملألو رت

كلػػػ  أف  ىلػػػةش اإلنلػػػرف خػػػركم الػػػ طن ال ٩نػػػب قػػػوت  ومػػػ ,  :ملػػػألول اجملرعػػػرت -ُ
  ىػرتى  مىػنٍ  ًي  لمىػنى  مىػر :"قػرؿ ع ةػ  الدػمة كاللػمـكللا ملألول  رفض  اإلسػمـ, 

رًئعه  كىجىرري ي  شى ػٍىلىرننر ٍنً  ً  ًإذلى  جى  .(ّ)"ً  ً   ػىىٍل ىلي  كىليوى  جى
كلػػػ  اٜنرلػػػا الػػػ  ٩نػػػب فةهػػػر اإلنلػػػرف قػػػوت نفلػػػ  فقػػػ , فػػػم : ملػػػألول الكفػػػرؼ -ِ

 كفةػػػ    لػػػألطةع اإلنلػػػرف فةهػػػر  ػػػوفًن شػػػأ ألل ػػػ  لةىلػػػرٛنهل أك  ػػػ كجهل فىلنػػػب  مػػػر
 .ق , كل  عرلا  رفضهر اإلسمـ أ ضرف

كلػو الػلم  ر ػب  اإلسػمـ, كلػ  أف  كػوف لػبل كػل إنلػرف مػر : ملألول الكفر ػا -ّ
, قرؿ ع ة  الدػمة  كفة  من مرؿ كيىلرـ كشراب ل  كألكالد  يف عةر   ك ىلب ٣نر  

 النػرس  ألكففػوف عرلػا  ػبعهل أف مػن خػًن أغنةػرء كرثألػإ  ػبع إف إنػإ :"كاللمـ

                                                 

 .ٔٓ:  اللار رت سورة (ُ)
 .ُٔ: لودسورة  (ِ)
,كلػػػػحح  ِٗٓ/ُ,  ػػػػرب مػػػر أسػػػنب إذل أنػػػس  ػػػػن مرلػػػإ رتػػػ  اه عنػػػ ,(ُٕٓ)ل الك ػػػًن,حركا  الطػػػوا  يف اٞنىلمػػػ (ّ)

 .ّْٓ/ِ,(ُِٔٓ)األل ر , لحةح ال غةب كال لةب,ح
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 .(ُ)"أ ب هل يف
 .كاألمن ال لائ   ألحقل  ألحقةل ملألول الكفر ا من ال لاء ل منةع

                                                 

دار ا ػن كثػػًن, ,كألػرب الولػر ر,  ػرب أف  ػ ؾ كرثألػ  أغنةػرء خػًن مػن أف  ألكففػوا النػرس,(ُِٗٓ)لػحةح ال اػررم,ح (ُ)
دار اعةػرء الػ اث  ,كألرب الولةا, رب الولػةا  رلث ػ ,(ِْٔٗ) ل,ح, لحةح ملََُٔ/ّ ًنكت, الط ىلا الثرلثا,

 .ُٕ/ٓالىلري, ًنكت,
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 .تؼزٌف حموق اإلَساٌ نغة واصطمحا  : ادلثحث األول 
 

ٜنقػػوؽ يف ال  ػا كااللػطمح, ال ػب مػػن  ةػرف ٞنىلػىن اٜنػل  يف القػػرلف ق ػل أف ن ػبأ  ألىلر ػف ا
 .٬نكن لةرغألهر منهر كاللنا,عه  ألضح ج ةر ع و مرذا  بكر لل  الك نا, كاٞنىلر  ال 

 يؼىن احلك يف انمزآٌ انكزٌى - أ

ب كردت ل ػرت كثػًنة يف كألػرب اه الىل  ػ   ضػننت ك نػا اٜنػل, ك٥نػركؿ لنػر اإلٞنػرـ  شػأ ق
 :منهر, فىل و س ةل اٞنثرؿ

چٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ     پ     پ   ڀ  ڀ          ڀ  ڀ   ٺ  ٹ ٹ چ   -ُ
(ُ)

. 

-رن  ك ىلػرذل, قػرؿ اإلمػرـ اٞنفلػر ١ننػب الشػنقةط فرٜنل لنر اسل من أٚنرء اه س ح
{ اٜنٍىػػل  }:  ىلضػػهل فقػػرؿ اب ػػا, لػل  يف  ػػرٜنل اٞنػػراد يف الىل نػػرء اخأل ػػف:"-ر٘نػ  اه

 كى ػىىٍل ىنيػوفى }:  ىلػرذل قولػ  يف كنػر اٜنلػىن, أٚنرئػ  مػن اٜنػل أف كمىل ػـو  ىلرذل, اه لو
: اٜنػي]{ اٜنٍىػل   ليػوى  ال  ػ ى   ًػلىف   ذىلًػإى } : كقول  [ِٓ: النور]{ اٍلنيً ٌني  اٜنٍىل   ليوى  ال   ى  أىف  

:  ػػػ  قػػػرؿ ك٣نػػػن لألكثػػػر ن, القػػػري  عػػػ ا  اه لػػػو :اب ػػػا يف  ػػػرٜنل اٞنػػػراد ككػػػوف[ ِٔ
 .(ِ)"كغًنلل قألردة, عن كركم. كاللبم لرحل, كأ و جر ح, كا ن ٠نرلب

﮶  ﮷  ﮸    ﮲ھ  ے  ے  ۓ  ۓٹ ٹ  چ  -ِ چ﮳  ﮴  ﮵   
(ّ)

  

چڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ڤٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٹٹ ٹ  چ 
(ْ) .  

چ    ۆئۇئ  ۇئ  وئائ  ەئ  ەئ    وئ  ائٹ ٹ چ 
(ٓ)

 . 

ؿ إذل الدػبؽ كاٜنكنػا ال رل ػا يف خ ػل اب رت اللر قا أف مىلىن اٜنل  ػ ك   أل ٌن من

                                                 

 . ٔ: سورة اٜني( ُ)
 .ّّْ/ٓلػ, ُُْٓكت, ط ًن  ,ل ط رعا ك النشر ك الألوز ع ار الفكرأتواء ال ةرف, د الشنقةط , (ِ)
 . ْْ: سورة الىلنك وت( ّ)
 . ُٕ: سورة الشورل ( ْ)
 . ّٕ: سورة األنىلرـ( ٓ)
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 . اللنوات كاألرض كإن اؿ الكألب كإرسرؿ الرسل
لف الىلمػةل, نػ ؿ فرلكألرب لو للا القػر  :"-ر٘ن  اه–قرؿ  الشة  الىلمما اللىلبم 

 رٜنل, كاشألنل ع ػو اٜنػل كالدػبؽ كالةقػٌن, كك ػ  ل ػرت  ةنػرت, كأدلػا كاتػحرت, 
ع ػػػػػو ٗنةػػػػػع اٞنطرلػػػػػب اإلٟنةػػػػػا كالىلقرئػػػػػب الب نةػػػػػا, فمػػػػػرء  لعلػػػػػن اٞنلػػػػػرئل كأكتػػػػػح 

 .(ُ)"البالئل

أم أن ؿ القرلف مأل  لرن  رٜنل :"عفم  اه  –كقرؿ الشة  الىلمما أ و  كر اٛن ائرم 
  . (ِ)"فررق  أ بان كالدبؽ ال  

 چھ  ھ  ھ  ے   ے   ۓ  ٹ ٹ چ  -ّ
(ّ). 

كلنر اٜنل  لل ّنىلىن اإلل اـ كاإل٩نرب ع و النفس  ألحقةل أمػر مػر, فهػو يف عػل اه 
ع ػػو ع ػػرد  اٞنػػ منٌن, كأمػػر يف عػػل اٞنا ػػوقٌن فهػػو  ك ةػػف ال ػػب مػػن  كإعلػػرنرمنػػا 

 .اإل ةرف   
  .(ْ)"ا  كرمرن ك فضمن نفل  الكر٬ن عل أكج   ع و" أم: "قرؿ ا ن كثًن

كػػػوف اٞنطةػػػع  لػػػألحل اٛنػػ اء لػػػو اسػػػألحقرؽ إنىلػػػرـ : "قػػرؿ شػػػة  اإلسػػػمـ ا ػػػن  ةنةػػا
كفضل لةس لو اسألحقرؽ مقر  ا كنر  لألحل اٞنا وؽ ع ػو اٞنا ػوؽ, فنػن النػرس 

ال مىلػػىن لمسػػػألحقرؽ إال أنػػػ  أخػػو  ػػػللإ ككعػػػب  لػػبؽ, كلكػػػن أكثػػػر : مػػن  قػػػوؿ
: قػػرؿ  ىلػػرذل ,ع ػو لػػلا كنػػر دؿ ع ةػ  الكألػػرب كاللػناالنػرس  ث ألػػوف اسػألحقرقرن زائػػبان 

 ژھ  ھ  ھ  ے   ے   ژ 
(ٓ). 

كلكن ألل اللنا  قولوف لو اللم كألب ع و نفل  الر٘نا, كأكجب للا اٜنل ع و 
نفل , دل  وج   ع ة  ٢ن وؽ, كاٞنىلأل لا  ٌبعوف أن  كاجب ع ة   رلقةػرس ع ػو اٝن ػل, 

                                                 

 .ٕٔٓ/ُ ق, ٓنقةل ع بالر٘نن ال و٪نل,َُِْم سلا الرسرلا, الط ىلا األكذل,  ةلًن الكرمي الر٘نن, ,اللىلبم (ُ)
 .َْٔ/ْ, مكأل ا الىل ـو كاٜنكل, اٞنب نا اٞننورة, الط ىلا اٝنرملا,أ لر الألفرسًناٛن ائرم,  (ِ)
 . ْٕ: سورة الرـك( ّ)
 .ْْٔ/ّ لىل نةا,  ًنكت, الط ىلا األكذل,, دار الكألب ا فلًن القرلف الىلمةلا ن كثًن,  (ْ)
 .ْٕ: سورة الرـك( ٓ)
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ىل هػل مطةىلػٌن لػػ , كأهنػل  لػألحقوف اٛنػػ اء كأف الىل ػرد لػل الػل ن أيػػرعو   ػبكف أف ٩ن
 ػػبكف أف  كػػوف لػػو اٞنوجػػب, كغ طػػوا يف ذلػػػإ, كلػػلا ال ػػرب غ طػػت فةػػ  القبر ػػػا 

 .(ُ)"كاٛنو ا أ  رع جهل كالقبر ا النرفةا

 . (ِ) ژ ۇئ  ۇئژ  :قرؿ  ىلرذل -ْ

قولػػػ  اٜنػػػل عرلػػػل  ػػػـو  قػػػوؿ :" أم فهنػػػر  ػػػلل مىلػػػىن اٜنػػػل  رلىلػػػبؿ, فنىلػػػىن اب ػػػا,
 .       . (ّ)"ل  ىل  كاٜنشر

 يؼىن احلك يف انسُة انُثوٌة - ب

عنب ُنثنر يف اللػنا الن و ػا كجػبنر ك نػا اٜنػل كردت كثػًنا فةهػر, ككػل كركد لػ  مىلػىن ٫ندػ   
ك٥نركؿ الوقوؼ ع ةهر مع  ةرف مىلنرلػر, فنػن  -ر٘نهل اه–ر  الشراح من أئنا اٜنب   كنر فلٌ 

 :ذلإ
 لػةس سػ ل ك ع ةػ  اه لػ و الن   فرد أنر  ةنر:"قرؿ عن  اه رت  ج ل  ن مىلرذ عن  -ُ

 سػرر مث كسػىلب إ اه رسػوؿ  ػر ل ةػإ :ق ػت , مىلرذ  ر :فقرؿ الرعل لخرة إال ك ةن   ةين
  ػػر  :قػػرؿ مث سػػرعا سػػرر مث كسػػىلب إ اه ل ةػػإ رسػػوؿ :ق ػػت ,مىلػػرذ  ػػر :قػػرؿ مث سػػرعا
 ع ػػػو اه عػػػل مػػػر  ػػػبرم لػػػل :قػػػرؿ اه كسػػػىلب إ رسػػػوؿ ل ةػػػإ :ق ػػػت ,ج ػػػل  ػػػن مىلػػػرذ
  ػػػ   شػػػركوا كال  ىل ػػػبك  أف ع ػػػرد  ع ػػػو عػػػل اه :قػػػرؿ ,أع ػػػل كرسػػػول  اه :ق ػػػت ,د ع ػػػر
 :قػرؿ كسػىلب إ اه رسػوؿ ل ةػإ :ق ػت ل,ج ػ ػن  مىلػرذ  ػر :قرؿ مث سرعا سرر مث ,شةئر
 الىل ػرد عػل :قػرؿ ,أع ػل كرسػول  اه ق ػت؟, إذا فىل ػو  اه ع ػو الىل ػرد عػل مر  برم لل

 .(ْ) " ىللهبل ال أف اه ع و

 الىل ػرد ع ػو اه عػل فنىلىن :"مىل قر ع و للا اٜنب   -ر٘ن  اه -رؿ اإلمرـ اللةوي ق
                                                 

 .ُُٖ/ُ, كابداب الشرعةا ال ن مف ح,َّْمفألرح دار اللىلردة ال ن القةل ص:انمر ( ُ)
 .ّٕ: سورة األنىلرـ ( ِ)
 .ّٖٕ/ِ,ق ُُْٗ: الط ىلا,القرلرة –البكألور علن ع رس زك  : النرشر ,ال حر اٞنب باٜنلين, ا ن عمة  , ( ّ)
 , لػػػػػػحةح ملػػػػػػ ل,ِِِْ/ٓرداؼ الرجػػػػػػل خ ػػػػػػف الرجػػػػػػل,إ,كألػػػػػػرب األدب,  ػػػػػػرب (ِِٔٓ)لػػػػػػحةح ال اػػػػػػررم,ح (ْ)

 .ّْ/ُكألرب اإل٬نرف,  رب من لق  اه  رإل٬نرف كلو غًن شرؾ فة  دخل اٛننا, ,(ُِٓ)ح
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  قػرؿ إ٧نػر غػًن  كقػرؿ ١نرلػا ال مألحقػل أنػ  اه ع ػو الىل ػرد عػل كمىلػىن ع ػةهل  لألحق  مر
 قػوؿ ٥نػو  كػوف أف ك٩نػوز النػوكم قػرؿ مث ع ػةهل ٜنقػ  اٞنقر  ا جها ع و اه ع و عقهل
  .(ُ)"   قةرم  مأللكب أم ع   بكاج عقإ لدرع   الرجل

فهنر  ألضح لنر مىلىن ك نا اٜنل من شرح اٜنب   عة  أف عل اه لو الألكرلةف 
الشرعةا ال  أكج هر ع و ع رد , كأعمنهر ع رد   كعب  كعبـ اإلشراؾ    س حرن  

ك ىلرذل, ككللإ ٤نب أف مىلىن عل الىل رد لو مر ألـ     س حرن  ك ىلرذل  لف ال  ىللب 
 .عب عنب القةرـ ُنق  ع و أكنل كج منهل أ

 عػل" : قػوؿ سػ ل ك ع ةػ  اه لػ و اه رسػوؿ ٚنىلت :قرؿ عن  اه رت  لر رةعن أي  -ِ
 الػػػػبعوة كإجر ػػػػا اٛننػػػػرئ  كإ  ػػػػرع اٞنػػػػر ض كعةػػػػردة اللػػػػمـ رد ٙنػػػػس اٞنلػػػػ ل ع ػػػػو اٞنلػػػػ ل

 .(ِ)"الىلريس ك شنةت
ا لػألخ ع ػو أخةػ , فػرٜنل ذكر اٜنب   اٜنقوؽ اٞنش كا  ٌن اٞنل نٌن كل  عقوؽ الزمػ

 .لنر  راد    األمر الثر ت اللم كف أل  الشر ىلا اإلسممةا لكل مل ل من اٞنل نٌن
ػػػرىادي :"-ر٘نػػػ  اه -قػػػرؿ اإلمػػػرـ الدػػػنىلر  ػػػ ي   ػىٍن ى ًػػػ  الى  مىػػػر  ًػػػرٜنٍىل   كىاٍلني ػػػوفي   ػىرٍكي  إم ػػػر ًفىٍل يػػػ ي  كى ىكي

ا نىػػٍب نر مىٍنػػبيك نر أىكٍ  كىاًج نػػر ػػبن ػػ ً  مي ىك  ػػ ي   ػىٍن ى ًػػ  الى  ال ػػًلم  ًرٍلوىاًجػػبً  ةهنرشى رلي ي  كى ىكيػػوفي   ػىرٍكي  يف  اٍسػػأًلىٍلنى
ىٍلنػىةػىػػػػػػٌٍنً   مىىٍلػػػػػػىنى  يف   يٍلػػػػػػألػىىٍلنىلي  اٜنٍىػػػػػػل   فىػػػػػػمحف   مىىٍلنػىةػىٍةػػػػػػ ً  يف  اٍلنيٍشػػػػػػألػىرىؾً  اٍسػػػػػػأًلىٍلنىرؿً   ىػػػػػػربً  ًمػػػػػػنٍ  اٍلنى

  .(ّ)"اٍلوىاًجبً 
ػػػػل   أىٍعطىػػػػو ال  ػػػػ ى  ًإف   :"قػػػػرؿ ع ةػػػػ  الدػػػػمة كاللػػػػمـ -4 ػػػػل   ًذم كي  كىًلػػػػة اى  كىالى  عىق ػػػػ ي  عى

 .(ْ)"ًلوىاًرثو 
 .  لل اٜنل ّنىلىن الندةب اٞنفركض ل  كلنر

                                                 

 .ْْ/ُدار ا ن عفرف ل نشر كالألوز ع, اٝنو, الط ىلا األكذل, ,اللةويةرلب  رج ع و لحةح مل ل  ن اٜنمرج (ُ)
, كألػرب (ُِِٔ), لػحةح ملػ ل,حِٕ/ِ, كألرب اٛننػرئ ,  ػرب األمػر  ر  ػرع اٛننػرئ ,(َُِْ)لحةح ال اررم,ح (ِ)

 .َُْٕ/ْاللمـ,  رب من عل اٞنل ل ل نل ل رد اللمـ,
 .ُُٔ/ِ , دار ا ن اٛنوزم ل نشر كالألوز ع, الط ىلا الثرمنا,س ل اللمـالدنىلر , ١ننب, (ّ)
, كلػػػحح  ّْْ/ْ مط ىلػػػا مدػػػطفو اٜن ػػػ , مدػػػر, جػػػرء ال كلػػػةا لػػػوارث, ,  ػػػرب مػػػر(ُُِِ)سػػػنن ال مػػػلم,ح (ْ)

 .ّْٓ/ُ لحةح اٛنرمع الد ًن كز رد  , األل ر ,
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 : نغة تؼزٌف احلك

, الكألػػرب كاللػػنا األلػػ ةٌن اسألىلرتػػنر ك نػػا اٜنػػل يف مدػػبرم الثقرفػػا اإلسػػممةا فأ ىلػػب 
  و مرذا  بكر؟نىلٌرؼ اٜنل يف ال  ا كع أفك ةرف مىلرنةهر ال    ؤؿ إلةهر, ٪نلن  نر 

 : (ُ)فك نا اٜنل  بكر يف ال  ا ع و اٞنىلر  الألرلةا
 . اسل من أٚنرء اه  ىلرذل  -ُ

 . ٩نب ع ةنر ٥نو  س حرن  ل  مر: كعقوؽ اه س حرن  -ِ

 .(ِ)خمؼ ال ريل -ّ

 .(ّ)الواجب اٞن كب الثر ت -ْ

 . (ْ)الىلبؿ كالدبؽ -ٓ

 .اٜنظ كالندةب اٞنفركض لكل فرد -ٔ
 

 : ق اصطمحا  تؼزٌف احلمو
يف " اٜنقػػػػػػػوؽ"أل فػػػػػػػت ع ػػػػػػػررات الىل نػػػػػػػرء كاٞندػػػػػػػنفٌن , ك ىلػػػػػػػبدت  ىلر فػػػػػػػرهتل ٞنفهػػػػػػػـو اخ

 :االلطمح , فنن   إ الألىلر فرت 
مدػ حا ثر ألػا ل شػاص ع ػو سػ ةل االخألدػرص :"الىلةلػوم اٜنقػوؽ  قولػ  البكألور  ىلٌرؼ( ُ

 .(ٓ)"كاالسألئثرر  قررلر الشررع اٜنكةل
لػػ  ٠ننوعػػا القواعػػب كالندػػوص :"  قولػػ اٜنقػػوؽ  مدػػطفو ال رقػػر األسػػألرذ الػػبكألور  ىلػػٌرؼ( ِ

                                                 

 .ـُْٖٗمردة عل, مط ىلا ال ر  اٜن  ,ط األكذل, ا ن منمور, للرف الىلرب, (ُ)
 .َُْٔ/ ْـ, َُٗٗ,ْط  ًنكت, دار الىل ل ل نم ٌن, ٚنرعةل, الدحرح ,إ اٛنولرم, (ِ)
 .ِٕٖـ, ص ََِّاٞننركم, ع بالرؤؤؼ, الألوقةف ع و مهنرت الألىلرر ف, دار عردل الكألب, ط (ّ)
 .ُٖٔ, ص (ت.د)ل نرف ,  – ًنكت  –ء ال اث , دار إعةرُاٞنىلمل الوسة  , ج (ْ)
ؽ , اإلسػػػمـ كعقػػػو  , كانمػػػرّّٖ,ص ُٖٔٗدار االٓنػػػرد الىلػػػري ,ط ل فقػػػ  اإلسػػػمم , اٞنػػػبخلعةلػػػوم,  عةلػػػوم, (ٓ)

 .ّٖ,ص(ت.د)اإلنلرف حملنب قطب, دار الفكر الىلري ,
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 .(ُ)"واؿالألشر ىلةا ال   نمل ع و س ةل اإلل اـ عمئل النرس من عة  األشارص كاألم
يف ( القػػرنوف), كمىلػىن (ِ)يف الػطمح األلػػولةٌن( اٜنكػػل) قػػررب مىلػىن  اٞنىلػىنكلػ  هبػػلا 
 . (ّ)الطمح القرنونةٌن

 . (ْ)"غًن اٞنط ب اللم ٩نب ألعب ع و :" ىلر ف لخر ل  ( ّ
 . (ٓ)يف الطمح الفقهرء" اٜنكل"كل  هبلا اٞنىلىن  قررب  ىلر ف 

 . (ٔ)"اخألدرص  قرر    الشرع س طا أك  ك ةفرن :"كقب عرؼ اٜنل ّنىلنر  الىلرـ  لن  
 

 :تؼزٌف حموق اإلَساٌ
كاٜنضررات من  كاألد رفٔنأل ف  رخألمؼ اجملألنىلرت كالثقرفرت  اإلنلرفثقرفا عقوؽ  

,  ىلألو من اٜنقوؽ كمر ال اإلنلرفكمن عة  ٓنب ب مر  قع يف نطرؽ عقوؽ  ةهرإلعة  النمرة 
مفهـو عقوؽ اإلنلرف يف الثقرفا اإلسممةا ال ب من نمرة سر ىلا ٞنفهـو عقوؽ  كعه  أل ٌن لنر

 :اإلنلرف يف الشرائع اللنرك ا كرلةهود ا كالندرانةا, ك٬نكن  فدة هر ع و النحو الألررل
 :وق اإلنسانمفهوم اليهودية لحق -أ 

 ىلط  لإلنلرف قةنا, ك رلألررل ال  ىلطة  أم عقوؽ, فم ٓنـ  اٞنواثةل ٤نب أف الةهود ا ال
سرائةل, فهل مألىلد وف لةهود ألهل,  ركف أهنل شىلب اه إكال ٓنفظ الىلهود إال ل ين 

ألقألةل دكف  لمر  رل" غرا ا أف ْنب الةهود ااٞناألرر كغًنلل ع ةب خ قوا ٝنبمألهل, فم 
, كال عهب, كال ل ح,كال دعوة إل٬نرف, فم  ق ل من األعباء الألهود كال  ىلدنهل إنلار

فةنر  ىلب كال  لنح ٟنل  رلرعةل كاٛنمء  االر بادمن القألرؿ كالفنرء اإل٬نرف, خوفر من 

                                                 

 .َُ-ٗ/ ّ ,(ت.د)دار الفكر اإلسمم ,  اٞنبخل الفقه  الىلرـ,ال رقر, مدطفو,  (ُ)
, كانمػػر مػػلكرة ألػػوؿ ََُ, ص ََِْ, ع ػػل ألػػوؿ الفقػػ , دار الفرقػػرف ل نشػػر كالألوز ػػع, طبع ػػبا لولػػر خػػمؼ, (ِ)

 .ٕكالألوز ع, صالفق  ل شنقةط , دار الةقٌن ل نشر 
 .ُّـ, صُٖٗٗالقطرف, منرع, الألشر ع كالفق  يف اإلسمـ, مكأل ا كل ا ل ط رعا كالنشر,ط (ّ)
 .َُ-ٗ-ّمرجع سر ل ,  مدطفو, اٞنبخل الفقه  الىلرـ, ال رقر, (ْ)
 .ََُع ل ألوؿ الفق , ع بالولرب خمؼ, مرجع سر ل, ص (ٓ)
 .ّٓ, ص اإلسمـ كعقوؽ اإلنلرف, ١ننب قطب ,َُ/ّاٞنبخل الفقه  الىلرـ, مدطفو ال رقر,  (ٔ)
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عن  مدلل لألا و ل ةهود الفرٓنٌن, خوفر من اسألمنرع القول كالكر ع و 
 .(ُ)"ال رل ٌن

 :اإلنسانمفهوم المسيحية لحقوق  -ب 

عقوؽ اإلنلرف يف اٞنلةحةا  ألنر    ألنر   الط قرت كالبرجرت يف اجملألنع اٞنلةح , 
ي قا اٜنكرـ, كي قا رجرؿ الكنةلا, كي قا ممؾ : عة  أن  منقلل إذل عبة ي قرت

شوف األرض, كي قا احملركموف كلل الفمعوف الل ن ٓنولوا إذل رقةل األرض, فكرنوا  ىلة
 الكنةلا من نرعةا ثرنةا, كأغمؿ اإلموايور ا من نرعةا, أغمؿ ,يف س ل ا من األغمؿ

فكرنت عقوقهل مل و ا  ىلةشوف كرٞنلرجٌن داخل  كأمراء اإلقطرع من نرعةا ثرلثا,
 .اجملألنع

س  ت الكنةلا عقوؽ األفراد, كمن ذلإ قةبت عر ا الرأم كالألىل ًن,  كيف اٞنقر ل أ ضرن 
ا  بعول اٟنريقا, ٣نر أدل إذل ظهور ثورات شىل ةا فلنشئت لللإ ١نركل الألفألةش اٞنىلركف

 .كإلمعةا, كمن لنر نلألطةع أف ٥نكل  لف اٞنلةحةا دل  ىلً  لإلنلرف عقوق  اٞنىلألوة
 حقوق اإلنسان في اإلسالم -ج 

لقب جرء اإلسمـ إلقرار اٜنقوؽ كاٜنر رت الىلرما ككفرلألهر ل منةع,  بكف أم ٕنةة  
حقوؽ فالوتع االجألنرع  أك االقألدردم, أك  ل ب اٛننس أك ال وف أك الىلقةبة 

 ،ك ألنة   لهنر منح إٟنةا ,ال غىن عنهر أزلةالر اإلسمـ ل  عقوؽ اإلنلرف ال   قرٌ 
كٕنثػ  ىٍت كللإ يف لةرنا اإلسمـ ٟنل  اٜنقوؽ  ل طرف الشر ىلا, ككفرلا  ط ةقهر, كفرض 

 .الىلقو رت ع و مىٍن  ػىىٍلألىًبم ع ةهر
يف خط ػػا الػػوداع, الػػ  كرنػػت ّنن لػػا  قر ػػر  لػػ و اه ع ةػػ  كسػػ ل اهكقػػب قػىػػر رى ذلػػإ رسػػوؿ 

ا  : "مل ٜنقػوؽ اإلنلػرف, عػٌن قػرؿ شر ػلى ـه كىحيٍرمىػًا  ػىػٍوًمكيٍل لى ػرىا فىػمحف  ًدمىػرءىكيٍل كىأىٍمػوىالىكيٍل عى ىػٍةكيٍل عى
ا ًإذلى  ػىٍوـً  ػىٍ قىٍوفى رى  كيلٍ  ا يف  ػى ىبًكيٍل لىلى   .(ِ)"يف شىٍهرًكيٍل لىلى

                                                 

الط ىلػػا  دار الشػػركؽ,  ػػًنكت, ,ِٕعقػػوؽ اإلنلػػرف  ػػٌن اإلسػػمـ كاٞنػػلالب اٞنىلرلػػرة,ص ع ػػباه  ػػن ع ػػ , احملنػػود, (ُ)
 .ـُٕٔٗاألكذل,

كألػرب القلػرما كاحملػرر ٌن , (ُٕٗٔ) ,حملػ للػحةح  ,كألػرب اٜنػي,  ػرب اٝنط ػا أ ػرـ مػىن   (ُْٓٔ)ح ,ال اررم (ِ)
 .لقدرص كالب رت,  رب    ةظ ٓنرمي البمرء كاألعراض كاألمواؿكا
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ػػػبت لػػػل  اٝنط ػػػا الن و  ػػػا ٗن ػػػا مػػػن اٜنقػػػوؽ  أ٨ن هػػػر رمػػػا الػػػبمرء, كاألمػػػواؿ, ع: عةػػػ  أك 
 .كغًنلر ,كاألعراض

فرلشػػر ىلا اإلسػػممةا قػػررت ل نلػػ نٌن عقوقػػرن ٔندػػهل كػػلفراد كعقوقػػرن  شػػن هل كمنرعػػا 
كأمػػا, كأنػػ   ػػللإ قػػب عػػبد مػػبلوؿ عقػػوؽ اإلنلػػرف كعر ر ػػ  ّنػػر  دػػوف كرامػػا اإلنلػػرف ك كفػػل 

ألدػػرد ا كاالجألنرعةػػا اٜنقػػوؽ االق أكعقوقػ  كعر ر ػػ , سػػواء  ألقر ػر اٜنقػػوؽ كاٜنر ػػرت الشادػةا, 
كفػػب تػػننت لػػ  عقوقػػ  كرم ػػا ع ػػو أكنػػل كجػػ , كحػػل اٜنةػػرة, كعػػل اٞنلػػركاة, كعػػل  كالثقرفةػػا,

الكرامػػا, كعػػل الألىل ػػةل, كعػػل الىلنػػل, كغًنلػػر, كلىل نػػر نلػػألىلرض عٌقػػٌن  شػػأ مػػن الألفدػػةل, ألنػػ   
 :الكمـ يف الواقع اٞنىلرلر, ك٨نركثير ع ة  

كلو من ألل اٜنقوؽ األسرسةا يف اإلسمـ, فرلنفس ل ا مػن اه, كال ٪نػل  :حق الحياة - أ
ألم امرئ أف  ىلألبم ع ةهر, فقألل اإلنلػرف ١نػرـٌ إال   ػرٜنل, كنػر جػرء يف اب ػا الكر٬نػا 

 .(ُ)  ژ گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱژ 

ع ةػ   نلرف من نفل , كذلإ  ألحرمي االنألحرر, فقػرؿعفظ عةرة اإل اإلسمـ مث  شرع  
ػػن لى,  ػىألػىػػرىد ل ًفةػػً  : " الدػػمة كاللػػمـ ػػ ي فػىهيػػوى يف نىػػرًر جىهى مىػػٍن  ػىػػرىد ل ًمػػٍن جى ىػػلو فػىقىألىػػلى نػىٍفلى

ػػػ ي فىليػػػن  ي يف  ىػػػًبً   ػىألىحى  ػػػو ٚنيسػػػر فػىقىألىػػػلى نػىٍفلى ا, كىمىػػػٍن ٓنىىل  ػػػر أى ىػػػبن ا ًفةهى ا ٢نيى  ػػػبن رلًػػػبن ػػػر ي يف نىػػػرًر خى ل 
ةو  فىحىًب بى ي ي يف  ىًبً  ٩نىىلي هًبىر يف  ى  ا, كىمىٍن قػىألىلى نػىٍفلى ي ًُنىًب بى ر أى ىبن ا ًفةهى ا ٢نيى  بن رًلبن ٍطًنً  جىهىن لى خى

ا ر أى ىبن ا ًفةهى ا ٢نيى  بن رًلبن   .(ِ)"يف نىرًر جىهىن لى خى
من يىلرـ كشراب ككلرء كدكاء من أجل كمن عل اٜنةرة أ ضرن  وفًن مر ٪نألرج  اإلنلرف 

 :احملرفما ع و عةرة اإلنلرف, فرلنفس ال شر ا ٟنر عةر رف
ك كػػػوف  قرءلػػػر  ألػػػوفًن مػػػر ٪نػػػرفظ ع ةهػػػر مػػػن تػػػركرات كعرجةػػػرت  :عةػػػرة مرد ػػػا -ُ

 .كٓنلةنرت

 . رلقةرـ  رلىل ردات الركعةا ال   قوم ال بف كالركح  رعألباؿ كا  اف: عةرة ركعةا -ِ

 
 
 

                                                 

 .ّّ: سورة اإلسراء( ُ)
 .ُّٗ/ٕ رب شرب اللل كالباء    كّنر ٫نرؼ من , كألرب اٞنرتو,  ,(ِْْٓ)لحةح ال اررم, ح (ِ)
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 حق المساواة - ب
ػػػػ ع ػػػػو عػػػػل  اٞنلػػػػركاة  ػػػػٌن النػػػػرس ٗنةىلنػػػػر   ػػػػٌن األفػػػػراد كاٛننرعػػػػرت, ك ػػػػٌن  اإلسػػػػمـ بأك 

ػػػػرـ كاحملكػػػػومٌن, ك ػػػػٌن الػػػػوالة كالرعة ػػػػا, فػػػػم قةػػػػود كال  األجنػػػػرس كالشػػػػىلوب, ك ػػػػٌن اٜنيك 
اسػػألثنرءات, كال فػىػػٍرؽى يف الألشػػر ع  ػػٌن عػػري كأعمنػػ , كال  ػػٌن أ ػػةض كأسػػود, كال  ػػٌن 

, كإ٧نر الأل ػر : " ع ةػ  الدػمة كاللػمـ فرتل  ٌن النػرس  ػرلألقول, فقػرؿعركل ك١نكـو أى ػ هى
, أىٍكػرىميكيٍل ًعٍنػبى  ـي ًمػٍن  ػيػرىابو ـى, كىلدى , ًإف  رى  كيٍل كىاًعبه, كىًإف  أى ىػركيٍل كىاًعػبه, كي  كيػٍل بدى الن رسي

  .(ُ)"لألػ ٍقوىلاًه أى ٍػقىركيٍل, كىلىٍةًس لىلىرىًي  فىٍضله عى ىو عىمىًن   ًإال   ًر
نػػػا الػػػب ن مػػػع م ػػػبأ اٞنلػػػركاة  لنػػػبرؾ عم النػػػ  لػػػ و اه ع ةػػػ  كسػػػ ل كلننمػػػر إذل  ىلرمػػػل

كأف   ػمالن أ ػو  ,اللػوداء ر ن ػ: عىًن  أ و ذر   مالن  ليم  , فقػرؿ: , فىلن أي أيمرما أن  قرؿاإلسمم 
   شػػىلر, فػػلىٍعرىضى عنػػ  النػػ , فػػلخو  ف ضػػب, فمػػرء أ ػػو ذر  كدل لػػ و اه ع ةػػ  كسػػ ل رسػػوؿ اه

أىنٍػتى ال ػًلم : "قػرؿ. مر أعرتإى عين  إال  ش ءه    إى  ر رسػوؿ اه: , فقرؿ ل و اه ع ة  كس ل
أىٍك مىػر -كىال ػًلم أىنٍػػ ىؿى اٍلًكألىػربى عى ىػو ١نيىن ػبو : " لػ و اه ع ةػ  كسػ ل كقػرؿ النػ "  ػيىلىةػ ري ً مالن  ًليم ً ؟

, ًإٍف أىنٍػأليٍل ًإال  كىطىف  الد رعً  -ٍف ٪نىًٍ فى شىرءى اهي أى   .(ّ()ِ)"مىر ألىعىبو عى ى   فىٍضله ًإال  ً ىلىنىلو
ألسػػرما  ػػن ز ػػب  لػػ و اه ع ةػػ  كسػػ ل كمػػن ركائػػع مػػر  يػػركل يف لػػلا الدػػبد قػػوؿ الرسػػوؿ

ػػبو : "عنػػبمر ذلػػب لةشػػفع يف اٞنػػرأة اٞنا كمة ػػا الػػ  سػػرقت ػػاى !  ًةىػػًب ً كىال ػػًلم نػىٍفػػسي ١نيىن  لىػػٍو أىف  فىرًينى
ر  . (ْ)" ًٍنتى ١نيىن بو سىرىقىٍت لىقىطىىٍلتي  ىبىلى

, ٓنػت عػل اإلنلػرف ع ػو أخةػ , "عػل اإلنلػرف يف األمػن ال ػلائ "ك نبرج موتوع ُنثنػر 
الثقرفػػػا ل  فر ػػػب ٔنػػػألص   ػػػ  عػػػكلػػػو  كعػػػل الراعػػػ  ع ػػػو الرعةػػػا,  ألػػػوفًن ال ػػػلاء إذل عػػػب الكفر ػػػا,

 ألطػػػػر ؽ إلةػػػػ  نمػػػػرـ كتػػػػىل  كال مةثػػػػرؽ مػػػػن مواثةػػػػل عقػػػػوؽ اإلنلػػػػرف,  ػػػػلل عػػػػل  , دل اإلسػػػػممةا

                                                 

ر, كقػرؿ يف للا اإلسنرد  ىلض من ٩نهل, عن جػر : , كقرؿ(ْ/ِٖٗ) ركا  ال ةهق  يف الشىلب  رب يف عفظ ال لرف (ُ)
إسػػػػنرد  : , كقػػػػرؿ ١نققػػػػو (ِّْٖٗ)لػػػػحةح ل ػػػػًن , كركا  أ٘نػػػػب يف اٞنلػػػػنب : األل ػػػػر  يف لػػػػحةح ال غةػػػػب كال لةػػػػب

 .(ٖٔٓ/ّ)ركا  أ٘نب كرجرل  رجرؿ الدحةح : لحةح, عن من ٚنع الن , كقرؿ اٟنةثن  يف ٠ننع ال كائب
ٍضله ع و أىعب إال  رلألقول  ألىف  يىػف  الدػرع قر ػب أىم ك كل قر به  ىلضيكل من  ىلض  ف ةس ألىعب ف: يىف  الدرعً  (ِ)

 .ُِِ/ٗللرف الىلرب, مردة يفف   :ا ن منمور: من م ئ , انمر
 .ُّٓ/ٓ ق,ُِّْ, مكأل ا الرشب ل نشر كالألوز ع, الر رض, الط ىلا األكذل شىلب اإل٬نرف , أ و  كر,ال ةهق  (ّ)
, ُِْٗ/ٔالشػػػػفرعا يف اٜنػػػػب إذا رفػػػػع إذل اللػػػػ طرف,, كألػػػػرب اٜنػػػػبكد,  ػػػػرب كرالةػػػػا (َْٔٔ)لػػػحةح ال اػػػػررم, ح (ْ)

 .ُُُّ/ّ,  رب قطع اللررؽ الشر ف كغًن  كالنه  عن الشفرعا يف اٜنبكد(ُٖٖٔ)لحةح مل ل, ح
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الكفر ػػا, كمىلنػػر  أف ٪ندػػل كػػل فػػرد  ىلػػةش يف كنػػف البكلػػا اإلسػػممةا ع ػػو كفر ألػػ  مػػن مقو مػػرت 
اٜنةػػػرة  ُنةػػػ  ٪نةػػػر عةػػػرة كر٬نػػػا, ك ألحق ػػػل لػػػ  اٞنلػػػألول المئػػػل ل نىلةشػػػا, كلػػػو ٫نأل ػػػف عػػػن عػػػب  

كعػػػل  ،   الػػػن ميل الوتػػػىلة ا, كالػػػلم  ىلػػػين اٜنػػػب  األد  ٞنىلةشػػػا اإلنلػػػرفالكفػػػرؼ الػػػلم ٓنػػػب ثت عنػػػ
الكفر ػػػا لػػػػلا  ألحق ػػػل  رلىلنػػػػل, فػػػػمحذا عمػػػ  الفػػػػرد فرل كػػػػرة, فػػػمحذا عمػػػػ ت ال كػػػػرة عػػػن سػػػػب  كفر ػػػػا 

 ػىػرىؾى مىػٍن : "عػو  الرسػوؿ عػن ذلػإ  قولػ  احملألرجٌن  ل و مة انةا البكلػا للػباد لػل  الكفر ػا, كقػب
تىةىرعنر دى ٍػننر أىكٍ 

 .(ِ)"فىمحرلى  كىعى ى    (ُ)
ا ع ػػو لػػلا اٜنػػل   ػػبن ػػرًئعه ًإذلى جى : "مث قػػرؿ م ك  ػػرري ي جى ػػ ػٍىلىرننر كىجى ٍن ًػػً  كىليػػوى مىػػر لمىػػنى ًي مىػػٍن  ىػػرتى شى

ػر ع ةػػ  الدػمة كاللػػمـ كقػرؿ ," ػىىٍل ىػلي  ًػػ ً  ـي  ًإف  األىٍشػػىلىرً  ٌنى ًإذىا أىٍرمى يػوا يف اٍل ىػػٍ ًك, أىكٍ : "مردعن قىػل  يىىلىػػر
نػىهيٍل يف ًإنىرءو كىاعً  ًب نىًا ٗنىىىليوا مىر كىرفى ًعٍنبىليٍل يف ثػىٍوبو كىاًعبو, مثي  اقػٍألىلىنيو ي  ػىةػٍ بو  ًرلل وً  ًا, ًعةىرٟنًًٍل  ًرلٍػنى

 .(ّ)"فػىهيٍل ًمين  كىأىنىر ًمنػٍهيلٍ 
ت فة  اإلنلرنةا من إف لخر مر أم " :–ر٘ن  اه  -كيف ذلإ  قوؿ الشة  ١ننب ال  ارل

ف إعمف األمل اٞنألحبة أقواعب كتنرنرت لكراما اٛننس ال شرم كرف من أَنب رت اإلسمـ , ك 
عن عقوؽ اإلنلرف  رد ب عردم ل ولر ر الن ة ا ال    قرلر اٞنل نوف عن اإلنلرف الك ًن 

 .(ْ)"ل و اه ع ة  كس ل -كالرسوؿ اٝنرمت ١ننب  ن ع ب اه 
 
 
 
 
 

                                                 

 .ِِٖ/ٖللرف الىلرب, مردة تةع : ا ن منمور: أم  رؾ أكالدنا ل ررنا ترئىلٌن ال مرؿ ٟنل, انمر: تةرعنر (ُ)
كألػػرب اٛننىلػػا,  ػػرب ٔنفةػػف ,  (ٕٖٔ), حملػػ ل لػػحةح ًن, سػػورة األعػػ اب , كألػػرب الألفلػػ,  (َّْٓ),حال اػػررم (ِ)

 .الدمة كاٝنط ا
, لػػحةح ملػػػ ل, َٖٖ/ِ ػػرب الشػػػركا يف الطىلػػرـ كالنهػػب كالىلػػػركض, ,كألػػػرب الشػػركا,(ِّْٓ)لػػحةح ال اػػررم,ح (ّ)

 .ُُٕ/ٕ  رب من فضرئل األشىلر ٌن رت  اه عنهل, , كألرب الفضرئل,(ْٔٓٔ)ح
ا مدػر ل ط رعػا كالنشػر كالألوز ػع, , دار هنضػعقوؽ اإلنلرف  ٌن  ىلرلةل اإلسمـ كإعمف األمػل اٞنألحػبة ال  ارل, ١ننب, (ْ)

 .ّٕص .ـََِٓط
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اإلسػػػممةا قػػػب راعػػػت عقػػػوؽ اإلنلػػػرف أفضػػػل مراعػػػرة, كسػػػ قت  ػػػللإ القػػػوانٌن فرلثقرفػػػا 
, ل الػػلم ال  ق ػػل اه د نػػرن سػػوا , ذلػػإ أف اإلسػػمـ لػػو الػػب ن اٜنػػ (ُ)البكلةػػا كاألنمنػػا الوتػػىلةا

ڃ  ڃ  چ   چ  چ  ٹ ٹ ,مل الكرمػػػػػػػل الدػػػػػػػرحل لكػػػػػػػل زمػػػػػػػرف كمكػػػػػػػرفكلػػػػػػػو اٞنػػػػػػػنهي الشػػػػػػػر

چچ
چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄٹ ٹ چ   ك (ِ)

(ّ).  
 . محذف اه  ,كسةألضح ذلإ ج ةرن من خمؿ الفدوؿ القردما يف ُنثنر

 

                                                 

 .ـُْٖٗكرف اإلعمف الىلرٞن  ٜنقوؽ اإلنلرف الدردر عن لةئا األمل األمر كةا عرـ  (ُ)
 .ُٗ: لؿ عنراف  سورة (ِ)
 .ٖٓ: لؿ عنراف سورة  (ّ)
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 ؼزٌف األيٍ انغذائًت: ادلثحث انثاًَ 

 

لللإ سنقـو  ألىلر ػف  , ال لاءك األمن, :  ألكوف من ك نألٌن مركب األمن ال لائ  مدط ح
 .مث نىلرؼ اٞندط ح اٞنركب ,كل ك نا ع و عب 

 لغة األمن:  أوالا 
  .(ُ)"كاالينئنرف من اٝنوؼاألمن, "كردت ك نا األمن يف مىلرجل ال  ا الىلر ةا ك راد هبر

 ژٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ژ : قرؿ  ىلرذل 
(ِ). 

 مرنػػا , ّنىلػػىن كقػػب أمنػػت فلنػػر لمػػن, كأمنػػت غػػًنم مػػن األمػػن كاألمػػرف,األمػػرف كاأل "كمنػػ 
  .(ّ)"تب اٝنوؼ: كاألمن 

, إذا  ٌمػػرفرجػػله أي :منػػين  ػػ منين إ٬نرنػػرن كالىلػػرب  قػػوؿأمنػػان كأمرنػػرن كأأمنػػت الرجػػل أمنػػرن ك  "ك قػػرؿ
 .(ْ)"كرف أمةنرن 

  تعريف األمن اصطالحاا : ثانياا 
  .(ٓ)"عبـ  وقع مكرك  يف ال مرف ابل:"لو

 ػبؿ ك  ,ر كاعػباللر قا لألمن يف ال  ػا كااللػطمح أف مىلنر٨نػ رتر ففنمب من خمؿ الألىل
 .ٞنكرك كعبـ  وقع ا ,ع و االينئنرف

 
 

                                                 

 .(د, ـ ( ) ت . د )  ُْٖ, اجمل ب األكؿ ص ِ, طُْٗٗسمما, احملة , مىلمل ال  ا الىلر ةا,  ال من , أد ب كالشر (ُ)
 .ُِٓاب ا  :سورة ال قرة (ِ)
 .ُِ, دار الفكر ,  ًنكت مردة أمن , اجمل ب الثرل  عشر ص ن منمور , للرف الىلربا  (ّ)
 .ُّٖاجمل ب األكؿ ص  ,ـََِِدار آنرد الكألرب الىلرب , ط  ,ا ن فررس, مقر ةس ال  ا (ْ)
 .لػ َُْٓ, ط ع  , الألىلر فرت , دار الكألرب الىلري,  ًنكت ,اٛنرجر  (ٓ)
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 تعريف الغذاء لغة:  ثالثاا 
غػلكت الدػ   ػرل نب : كل مر  أل لل    اإلنلرف من الطىلرـ كالشراب كال نب ك قرؿ  لوك 
 .(ُ)أم ر ةأل 
اينئنػػرف الق ػػب كسػػكون  ٜندػػول  ع ػػو يىلرمػػ  كشػػرا   :-ل و ػػرن  -هػػـو األمػػن ال ػػلائ فنف

 .كعبـ خوف  من فقباف ذلإ

 مفهوم األمن الغذائي :  رابعاا 
  ىلبدت نمرات ال رعثٌن يف ٓنب ب مفهـو األمن ال لائ  نمرا لكون  مػن اٞنفػرلةل الواسػىلا

 :ال لائ   لن ةىلٌرؼ األمن ف سرت مألىلبدة, نةا ع و اف اترت مألنوعا كسةراٞن
د  األب اٜنػقبرة البكلا ع و  وفًن االعألةرجرت األسرسةا مػن ال ػلاء ٞنواينةهػر لضػنرف  "

أك المػركؼ الطررئػا النرْنػا عػن عوامػل مػرـ سػواءن يف المػركؼ الىلرد ػا,رنألمن   ػإ االعألةرجػرت  
يف اٜندػػػوؿ ع ػػػو ال ػػػلاء  حػػػرر البكلػػػا مػػػن االعألنػػػرد ع ػػػو أعػػػبي ةىلةػػػا أك سةرسػػػةا , ُنةػػػ   أل

 .(ِ)"ك رلألررل ٓنن  اسألقمٟنر ك أمنهر
فػػػػرلألىلر ف ٪نػػػػبد ملػػػػئولةا البكلػػػػا  ألػػػػوفًن اٜنرجػػػػرت األسرسػػػػةا لإلنلػػػػرف  شػػػػه الوسػػػػرئل 

رؽ, كلكن  معظ ع ة  أن  جىلل ٓنقةل األمن ال لائ   ألػوفًن اٜنػب األد  مػن االعألةرجػرت كالط
 لػػػػنو ُنػػػػب الكفػػػػرؼ,  ةننػػػػر اٞنفػػػػركض أف ٪نػػػػبد اٜنػػػػب األع ػػػػو مػػػػن   ػػػػإ  األسرسػػػػةا, كلػػػػو مػػػػر

  .لألحقةل األمن ال لائ  كلو مر  لنو ُنب الكفر ا االعألةرجرت
 :األمن ال لائ  ١ننب البغن ك ىلرؼ البكألور 

 لنػػػ   ػػػوفًن اعألةرجػػػرت سػػػكرف البكلػػػا مػػػن اللػػػ ع كاٞنػػػواد ال لائةػػػا  رلقػػػبر اٞنط ػػػوب , ك  "
األنػػواع اٞناأل فػػا مػػن الطىلػػرـ كالشػػراب كاٞنػػواد ال لائةػػا المزمػػا  رلقػػبر الػػلم ٪نألػػرج إلةػػ  النػػرس , 

أم عنػػػب اٜنرجػػػا مػػػع عػػػبـ كجػػػود نقػػػص  ك شػػػنل  ػػػوفًن ٢نأل ػػػف األيىلنػػػا يف الوقػػػت اٞننرسػػػب ,
 .(ّ)"لألق ل ال لاء يف اٞن

                                                 

 .ُُٗا ن منمور, مرجع سر ل  اجمل ب اٝنرمس عشر, ص (ُ)
 .(ـ . د )أ و شةحا, عةلو كلخركف, مشكمت عرٞنةا مىلرلرة , دار الىلبكم ل ط رعا كالنشر كالألوز ع  (ِ)
 .ُٖ – ُٕص  ,ـُٖٖٗ ,الط ىلا األكذلاألمن ال لائ  من منمور إسمم  انمر  ,١ننب ,البغن  (ّ)
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نل مػػر لػػو ألمىل ػػ   شػػف , وسػػع يف مفهػػـو األمػػن ال ػػلائ   الألىلر ػػف أنػػ لػػلا ك معػػظ ع ػػو
 .كعرجألهل ال لائةا ,أكسع من تركر رت النرس

 :أ٘نب الىل ردم  لف األمن ال لائ ك رل البكألور 
لػػػػو قػػػػبرة البكلػػػػا ع ػػػػو  ػػػػوفًن عرجػػػػرت أفرادلػػػػر اٜنقةقةػػػػا اٞنوتػػػػوعةا يف كػػػػل األكقػػػػرت " 

 ." (ُ)األمثل ل نوارد االقألدرد ا اٞنألرعا ـ رالسألابا
, ك٣نر س ل نمعظ أف الألىلر فرت رك ت ع و جرنب اللةرسػرت االقألدػرد ا إلنألػرج ال ػلاء

كأ٨ن ػػت سػػمما ال ػػلاء كنوعةألػػ  كجود ػػ ,كلو مػػن األ٨نةػػا  ك١نركلػػا القضػػرء ع ػػو مشػػك ا اٛنػػوع ,
كػػوف أشػػب خطػػورة مػػن نقػػص كقػػب   ,ف ال ػػلاء الفرسػػب تػػرر  ك ػػًن ع ػػو اٛنلػػلعةػػ  إ, ّنكػػرف
 .ال لاء

لػػو تػػنرف اسػػألنرار  ػػبفل :"الػػبكألور ع ػػبالر٘نن  لػػرم أف األمػػن ال ػػلائ  األسػػألرذ ك ػػرل
 . (ِ)"المـز السألهمؾ اجملألنع يف أم ف ة من ال من اٜنمؿ اٞنلألول اٞنىلألرد من ال لاء
فػػراد ,ألنػػ  ٗنػػع  ػػٌن تػػنرف عدػػوؿ األر ف لألمػػن ال لائ رألىلػػالأفضػػل  كلػػلا الألىلر ػػف مػػن

ع ػػو اعألةرجػػرهتل مػػن ال ػػلاء اٞننرسػػب, مػػع ٓنػػرم اٜنػػمؿ فةػػ  ٣نػػر  نػػألي عػػن ذلػػإ غػػلاءا سػػ ةنر 
كدل  خػػررل مػػن الىلةػػوب كال ػػش كاألمػػراض, إالٌ أف الألىلر ػػف ر ػػ  الألػػبفل ال ػػلائ   رٞنلػػألول اٞنىلألػػرد

 ػرل ال رعػ   لػل لػو ملػألول الكفػرؼ أك الكفر ػا أك الضػركرة؟ لػلا؟   ٌن مر لػو لػلا اٞنلػألول
 ,أل ةًن  لة  كلو ٓنب ب اٞنلألول ال ػلائ   بقػا عػه ال   ألػ س ع ػو أعػب  عكرـ للا الألىلر فإ

لػػو تػػنرف اسػػألنرار  ػػبفل اٞنلػػألول األع ػػو مػػن  :"فةدػػ ح الألىلر ػػف اٞناألػػرر لألمػػن ال ػػلائ  لػػو
 ."المـز السألهمؾ اجملألنع يف أم ف ة من ال من اٜنمؿ ال لاء

 
 
 

                                                 

 .ـُٗٗٗ,  ىلا األكذلطالدار النفرئس ل نشر كالألوز ع ,  ,األمن ال لائ  يف اإلسمـ ,أ٘نب الىل ردم, (ُ)
الػ  عقػبت  , كقػرئع النػبكةَُُٕ/ِقألدػرد اإلسػمم ,ع بالر٘نن  لرم, الألننةا كٓنقةل األمن ال لائ  يف اال أ٘نب, (ِ)

 .ـُُٗٗيف عٌنرف 
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 اإلَساٌػُاٌة اإلسمو ت: ادلثحث انثانث 
 

عمةنػػرن , عةػػ  كرمػػ  كشػػرف  كمةػػ   عػػن سػػرئر  ألػػىن اإلسػػمـ  رإلنلػػرف اعألنػػرءن لقػػب اع      
 كإخراجػػ اٞنا وقػرت, كمػػر إنػ اؿ الكألػػب كا ألىلػػرث الرسػل إالٌ ٟنبا ػػا اإلنلػػرف إذل الطر ػل اٞنلػػألقةل 

 . من ظ نرت الشرؾ إذل نور الألوعةب 
ـ ػ كلو  كرمي لةس  ىلب   كرمي , كمن لػا كنر أمر اه ممئكأل   رللمود بدـ ػ ع ة  اللم

 .رفةىلا دل     هر أعب من سرئر اٞنا وقرت 

  ٹ ٹ  : , منهر ثر من موتعكقب ذكر اه قدا اللمود بدـ يف القرلف يف أك  

  چ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲     ہ  ہ  ہ       ہ  چ 
(ُ). 

أمػػػرلل  رللػػػمود لػػػ  ع ػػػو كجػػػ  الألحةػػػا :" -ر٘نػػػ  اه -قػػػرؿ اإلمػػػرـ اٞنفلػػػر القػػػرٚن       
ضػػ   , كاعألػػلاران عنػػر قػػرلوا فةػػ  , كلػػل  كرامػػا عمةنػػا مػػن اه كاع افػػرن لف كالألكرمػػا ,  ىلمةنػػرن لػػ  ,

 . (ِ)"سمود ع ردةال   ىلرذل بدـ ػ ع ة  اللمـ ػ كلو سمود  ىلمةل , ك ل ةا كٓنةا ,

 ٹ ٹ  نلرف ك فضة   كأ ضرن جرء الألدر ح من اٞنوذل س حرن  ك ىلرذل  ألكرمي اإل

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ک  ک        ک  گ  گ   گ  گ    چ 

چں
(ّ)

. 

أف الألفضػةل إ٧نػر  : وؿ ع ةػ  كالدػحةح الػلم  ىلػ:"  -ر٘نػ  اه-القػري  اإلمرـ اٛن ةل قرؿ 
, ك فهػػل كممػػ  , ك ولػػل إذل نىلةنػػ , كػػرف  رلىلقػػل الػػلم لػػو عنػػبة الألك ةػػف , ك ػػ   ىلػػرؼ اه 

 ."(ْ)ن الىل ب  ىلثت الرسل كأن لت الكألب, إالٌ أن  دل  نهض الىلقل  كل اٞنراد مرس   ك دب ل
ككػػللإ سػػار اه الكػػوف لإلنلػػرف , لألحقةػػل رفرلةألػػ  , ك ػػلمٌن سػػىلرد   , ك ػػب ًن أسػػ رب 
الىلػػةش , كجػػين خػػًنات األرض , كاسػػألاراج دفرئنهػػر , ّنػػر ٪نقػػل اٞندػػ حا كالنفػػع ك ألمػػ  هبػػر ٥نػػو 

 .اٝنًن كالدمح

                                                 

 . ّْ:سورة ال قرة (ُ)
 .َُُ/ُ .لػ ُّٕٔو اٜن  , القرلرة, سنا مط ىلا مدطفالقرٚن , ١نرسن الأللك ل,  (ِ)
 . َٕ: سورة اإلسراء (ّ)
 .ِْٗ/ُ ,لػُّٕٖدار الكألرب الىلري, القرلرة, سنا  اٛنرمع ألعكرـ القرلف, ,القري   (ْ)
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ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ        ېئ  ېئ  ىئ  ٹ ٹ چ    

چ   ی     ی  ی  ی    ىئىئ
 (ُ).   

, ألج كػػػػػػػل( لكػػػػػػػل ) كمىلػػػػػػػىن : "  -ىلػػػػػػػرذل ر٘نػػػػػػػ  اه   -القػػػػػػػرٚن   اإلمػػػػػػػرـ اٞنفلػػػػػػػر قػػػػػػػرؿ
 .(ِ)"كالنألفرعكل 

رفما كعفظ كرامأل  كعةر   كذلإ  رحمل اإلنلرف ٘نر ا أكب ع و اإلسمـ أف ك٣نر س ل  ألضح     
فشػػرع لػ  مػػر ٪نػػرفظ ع ػو ذلػػإ ك ػ , كّنػػر أف اإلنلػػرف مكػوف مػػن مػػردة  عرتػػ ,ك دمػ  ع ػو مرلػػ  ك 

ل ػػركح غػػلاءان كل نػػردة غػػلاءان, فشػػرع لػػ  أ ضػػر مػػر ٪نػػرفظ ع ػػو مرد ػػ  كمحنلػػرف  كركح, فقػػب جىلػػل
, كنر عرفظ ع ػو ركعػ   رل ػلاء الىلقػبم, كالألىل ػبم,  رلطىلرـ كالشراب كالبكاء كالكلرء: كذلإ

 . ق كاٝن
كمن عمنا اإلسمـ أف اإلنلرف أ ر كرنت عقةب ػ   أللػركل دمػ  كمرلػ  كعرتػ   ػبـ كمػرؿ 

يرٞنر أن  ١نرفظ ع و عقب اللمػا, ك ػوفًن اٜنةػرة الكر٬نػا لػ  كٓنقةػل أمنػ  ال ػلائ ,  كعرض اٞنل ل,
أف عنػػػر  ػػن اٝنطػػػرب رتػػ  اه عنػػػ  أسػػػق   ت البكلػػػا كاٞنلػػ نٌن ٗنةىلػػػر  ػػبلةلفهػػ  مػػػن كاج ػػر

 .رض ٟنل زكرة من  ةت مرؿ اٞنل نٌنعن ألل الكألرب الىلرج  ن كالفقراء كاٞنلركٌن كفاٛن  ا 
, ك ػػوفًن اٜنةػػرة الكر٬نػػا لكػػل إنلػػرف ال  قألدػػر ع ػػو عةر ػػ  فقػػ   ػػل  ألىلػػبل عةر ػػ  ك٣نر ػػ 

ف ىلػػػػب كفر ػػػػ  كاجػػػػػب ع ػػػػو البكلػػػػا قضػػػػػرء د ن ,كرعر ػػػػا أكالد  رعر ػػػػا كر٬نػػػػػا, قػػػػرؿ ع ةػػػػ  الدػػػػػمة 
  .(ّ)"فىمحرلى  كىعى ى    دى ٍػننر أىٍك تىةىرعنر  ػىرىؾى مىٍن :" كاللمـ
 
 ػػل عػػه  ىلػػب ٣نر ػػ ,   كألػػف ُننر ػػا عػػل اإلنلػػرف كعفمػػ  يف عةر ػػ , لمم ل إف اإلسػػمـ  ػػ 

 .(ْ)"عةر ككلر  اٞنةت عمل كلر": فقرؿ ل و اه ع ة  كس ل
اط كلػػػلا ٢نػػػرلف ٞنػػػر ع ةػػػ  األد ػػػرف الوتػػػىلةا كالقػػػوانٌن األرتػػػةا الػػػ  عنةػػػت إذل عػػػب اإلفػػػر 

                                                 

 .ِٗ: ال قرةسورة  (ُ)
 .َٗ/ِ  فلًن القرٚن , مرجع سر ل, (ِ)
 .ِٕس ل ٔنر٩ن  ص( ّ)
 ,َِْ/ّ,(َِّٗ), حداكد كأ ػػػو ق,ُُِْم سلػػػا الرسػػػرلا, الط ىلػػػا األكذل,ُِٖ/ُْ, (ِْٖٔٔ), حركا  أ٘نػػػب (ْ)

 .(ْْٖٕ)لحةح اٛنرمع, ح كلحح  األل ر  ,(ت.د)اٞنكأل ا الىلدر ا,  ًنكت, 
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 . َنوانب من عةرة اإلنلرف, كٚنحت ل  أف  بمر نفل  يف جوانب أخرل
ػب ًد ػن مػن األد ػرف اعألػىن  رإلنلػرف كنػر ك م  يوجىب عضررة , كال أما مػن األمػل , ف ال  يوجى

فألػرر   اإلنلػػرنةا خػًن شػػرلب ع ػػو أف  ,كلػػلا مػػر شػًهب  ػػ  أعبائػ  ق ػػل أ نرئػػ , اعألػىن  ػػ  اإلسػمـ 
لػ و اه ع ةػػ  رسػوؿ اه  هػبيف ع رلىلنر ػا كالألنفةػل ّنثػل مػػر عمةػت  ػ  دل ٓنػظ عقػوؽ اإلنلػرف 

ال سةنر كأف اع اـ عقوؽ اإلنلرف مقررة ق ل أكثػر مػن أر ىلػا ،كعهود اٝن فرء الراشب ن من  ىلب كس ل 
ب عشر قرننر من ال مرف, فه  مقررة  ألقر ر اه س حرن  ك ىلرذل ٟنر, لةلت كلةػبة ثػورة أك انقم ػرت سةرسػةا فقػ

ک  ک        ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ژ :  قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؿ اه  ىلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرذل

ژڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  
كقػػػػػػػػرؿ رسػػػػػػػػول  اٞندػػػػػػػػطفو لػػػػػػػػ و اه ع ةػػػػػػػػ  , (ُ) 

   .- .(ِ)"س رب اٞنل ل فلوؽ كقألرل  كفر":كس ل

أمهػرهتل  مػه اسػألىل بمت النػرس كقػب كلػبهتل: كقرؿ الفرركؽ عنر  ن اٝنطرب رتػ  اه عنػ 
 .(ّ)أعرارنا؟
كنػر أف م ػردئ عقػػوؽ اإلنلػرف كفػػل الشػر ىلا اإلسػػممةا اللػنحا, ككفػػل اٞنفهػـو اإلٟنػػ   

ٟنل  اٜنقػوؽ كلػو ذلػإ اٞنفهػـو الػلم  قػـو ع ػو أسػس الػب ن كاألخػمؽ ال الفرد ػا اٞنط قػا غػًن 
 .اٞننض طا

لألػػػوفًن ال ػػػلاء ل نػػػرس, كلػػػةا أي  كػػػر الدػػػب ل  اإلسػػػمم كمػػػن الننػػػرذج الرائىلػػػا يف د ننػػػر 
 عنػػػ  لة  ػػػب  ػػػن أي سػػػفةرف فةنػػػر  ألىل ػػػل  رحملرفمػػػا ع ػػػو األشػػػمرر مثنػػػرة كرنػػػت أك غػػػًن رتػػػ  اه

 كػر الدػب ل رتػ  اه عنػ  يف مىلػرض  أف  نألفع هبر اٞنل نوف, فةقوؿ أ ومثنرة, نمرا العألنرؿ 
كال كال  قطىلن شمران مثنران, كال ٔن  نر عرمرا, كال  ىلقرٌف شرةن كال  ىلػًنان إال ٞنلك ػا, :" لل  الولةا

  .(ْ)"ٓنرقٌن ٦نم كال   رقن 
كمن  وفًن ال لاء كأنرذ اإلجراءات المزما لألحقةل ذلإ مر فىل   عنػر  ػن اٝنطػرب رتػ  
اه عن  عة  أمر  لخل ندػف الىلشػر مػن ْنػرر ألػل اللمػا لألشػمةع كلػوؿ الطىلػرـ كال  ػت إذل 

                                                 

 . َٕ: سورة اإلسراء( ُ)
 .ُٗ/ُ,كألرب اإل٬نرف, رب خوؼ اٞن من من أف ٪ن   عن   كلو ال  شىلر,(ْٖ),حلحةح ال اررم (ِ)
 .ّٕٖ/ُِ , م سلا الرسرلا, الط ىلا اٝنرملا,(ََُّٔ)كن  الىلنرؿ,ح (ّ)
 .ُٕٔ/ّ(ت.د)دار الفكر الىلري ل ط رعا كالنشر, مويل مرلإ  شرح ال رج , (ْ)
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 .(ُ)"اٞنب نا اٞننورة, ككللإ فىلل عنر  ن ع بالىل   
أن  جىلل ال لاء عل مشرع ل منةع ّنػر فػةهل أسػررل اٜنػركب,  اإلسمم  كمن ركائع د ننر

فقػػب قػػر ر اإلسػػمـ  لػػنرعأل  أنػػ  ٩نػػب ع ػػو اٞنلػػ نٌن إيىلػػرـ األسػػًن كعػػبـ ْنو ىلػػ , كأف  كػػوف 
ة ػػا لطىلػرـ اٞنلػػ نٌن, أك أفضػل منػػ  إذا كػرف ذلػػإ ٣نكننػر, اسػػألمر ا  الطىلػرـ ٣نػػرثمن يف اٛنػودة كالكىن 

 ژٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ   ژ  : قولػػ  يف سػػورة اإلنلػػرفألمػػر اه  ىلػػرذل يف
(ِ) ,

: كأكلو الن  ل و اه ع ة  كسػ ل ألػحر   ُنيلػن مىلرم ػا األسػرل فقػرؿ لػ و اه ع ةػ  كسػ ل
ػػػػرنا" ةػٍ , كنػػػػر هنػػػػو النػػػػ  لػػػػ و اه ع ةػػػػ  كسػػػػ ل عػػػػن  ىلػػػػل ب كامألهػػػػرف (ّ)"اٍسألػىٍوليػػػػوا  ًرألىٍسػػػػرىل خى

  كس ل أسرل  هػود  ػين قػيرىٍ مػا موقػوفٌن يف الىلػراء يف ظهػًنة  ػـو األسرل, فقب رأل ل و اه ع ة
ػر  الٌلػمىًح, : "قرئظ, فقرؿ ٢نرًي نر اٞنل نٌن اٞنك  فٌن ُنراسألهل ػر  الش ػٍنًس كىعى الى ْنىٍنىىليوا عى ىٍةًهٍل عى

 .(ْ)"كىقػىةػ  يوليٍل كىاٍسقيوليٍل عىه   ػى ػٍريديكا
 فكػػػرنوا ٪نلػػػنوف إذل لػػػ و اه ع ةػػػ  كسػػػ لؿ النػػػ  الدػػػحر ا رتػػػ  اه عػػػنهل لقػػػو  كامألثػػػل

:  ػبر ككػرف يف أسػرل أ ػو ع  ػ   ػن عنػًنأسرالل, كالفضل مر شهب    األسرل أنفلهل, فةقػوؿ 
ػرنيوا ًإذىا قىػب ميوا يىىلىرمنػر خىد ػوً   ًػرٍٝنيٍ ً  كىأىكى يػوا الأل  " ٍنػرى  كيٍنتي مىعى رىٍل و ًمنى األىٍندىرًر ًعٌنى قػىفى يوا, فىكى

ػػيًن ًلوىًلػػة ًا رىسيػػوًؿ اًه لػػ و اه ع ةػػ  كسػػ ل ًإ  ػػرليٍل  ًنىػػر, مىػػر  ػىقىػػعي يف  ىػػًب رىجيػػلو ًمػػنػٍهيٍل ًكٍلػػرىةه إال  نػىفى  حى
ػػر عى ىػػ   مىػػر ٬نىىل ػػهىر: هًبىػػر  قىػػرؿى  ػػًب٨ًنىر, فػىةػىريد لى ػػر عى ىػػو أىعى كاألمث ػػا يف ذلػػإ كثػػًنة . (ٓ)"فىلىٍسػػألىًح  فىلىريد لى
 .كمألىلب دة

 .كقب شهب األعباء  لنرعا اإلسمـ ك قر ر  ٜنقوؽ اإلنلرف ع و أكنل كج 
ب اٞنلػػ نٌن قػػب أدخ ػػت إف عضػػررة الىلػػر  ":جوسػػألرؼ لو ػػوفاٞنلألشػػرؽ الفرنلػػ    قػػوؿ 

األمل األكرك ةا الوعشةا يف عردل اإلنلرنةا , ف قب كرف الىلرب أسر ل نر ك إف جرمىلرت ال رب دل 

                                                 

 .َُِ/ِ ق,َُْٔالنشر  عرـ ل نرف,-, دار اعةرء ال اث الىلري,  ًنكتمويل مرلإ (ُ)
 . ٖ: سورة اإلنلرف( ِ)
٠ننػػع ال كائػػب, : إسػػنرد  علػػن, انمػػر: , كقػػرؿ اٟنةثنػػ (َْٗ) , كاٞنىلمػػل الدػػ ًن, (ٕٕٗ)اٞنىلمػػل الك ػػًن, : الطػػوا  (ّ)

(َََُٕ). 
 .ُٗٓ/ِاللًن الك ًن,  ,الشة ر  (ْ)
دار إعةػػػرء  النهر ػػػا,ال با ػػػا ك  ,, ا ػػػن كثػػػًنّٗ/ِ, قُّٕٖلرسػػػل كاٞن ػػػوؾ,دار الػػػ اث, الط ىلػػػا الثرنةػػػا ػػػرر   ا ,الطػػػوم (ٓ)

 .َّٕ/ّ ق,َُْٖال اث الىلري, الط ىلا األكذل

http://www.islamstory.com/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%B1
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  ىلرؼ ٟنر موردان ع نةرن سوم م لفرت الىلرب , فهل الل ن مبنوا أكرك ر مردةن ك عقػمن ك أخمقػرن ,
الىلػػردل كةػػف  ألفػػل عر ػػا الفكػػر إف أكرك ػػر مب نػػا ل ىلػػرب ُنضػػررهتر ك إف الىلػػرب لػػل أكؿ مػػن ع ػػل 

عػػركلوا أف  ىل نولػػر :كإف شػػئت فقػػل مػػع اسػػألقرما الػػب ن فهػػل الػػل ن ع نػػوا الشػػىلوب الندػػرانةا ,
الأللرمح اللم لو أٖنن لفرت اإلنلرف ك لقب كرنت أخمؽ اٞنل نٌن يف أدكار اإلسػمـ األكرل 

 .(ُ)"أرق  كثًنان من أخمؽ أمل األرض قري ان 

                                                 

 .ُّٕلو وف, جوسألرؼ, عضررة الىلرب,  رٗنا عردؿ زعة , ص (ُ)
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 : الفصل األول 
 :مية الغذاء في ضوء الثقافة اإلسالمية، وتحته مبحثان أه

  
 :غذاء اإلنسان في مصدري الثقافة األصليين، وفيه مطلبان: ولادلثحث األ

 .غذاء اإلنسان في القران الكريم:    األول ادلطهة

 .غذاء اإلنسان في السنة النبوية :   انثاًَ ادلطهة

 . لم التجريبيغذاء اإلنسان في ضوء الع:  ادلثحث انثاًَ

 . الغذاء الطيب والغذاء الخبيث:  ادلثحث انثانث
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 أهًٍة انغذاء يف ضوء انثمافة اإلسميٍة: انفصم األول 

 

 :تمهيد 
مػػع  ػػبء خ ػػل اإلنلػػرف, كلػػو أمػػر  ػػبؿ ع ػػو الألنػػرـ الػػوع   كثةقػػرن  ار ػػ   ال ػػلاء ار  ريػػرن  

ڦ  ژ : رؿ  ىلػرذلقػٚنػرء ك هػر, كنػر اإلٟن    لاء اإلنلػرف, فقػب ع ػل اه لدـ ع ةػ  اللػمـ األ

(ُ)ژڦ  ڄ  ڄ  
مث ع ن  كةف   رع؟ ككةف ٪ندب؟ ككةف  طحن؟ ككةف ٫ن  ؟ ككةف  

كؿ يف  لكػػػػل؟ كع نػػػػ  أ ضػػػػر األغل ػػػػا النرفىلػػػػا كالضػػػػررة, ألف لدـ ع ةػػػػ  اللػػػػمـ لػػػػو اإلنلػػػػرف األ
 .األرض, فكةف   ك  س حرن  ك ىلرذل  بكف غلاء

ر ىلػػا لػػ  األقطػػرب الػػ   ػػبكر ع ةهػػر كفػػرؼ اإلنلػػرف , كلػػل  األ":ال ٢نشػػرم  اإلمػػرـ قػػرؿ
فلكر  اسألمنرعهر لػ  يف اٛننػا , كأنػ  مكفػ  ال ٪نألػرج إذل كفر ػا كػرؼ , كال إذل كلػب كرسػب  

كذكرلػػر   فػػظ النفػػ  لنقرئضػػهر الػػ  لػػ  اٛنػػوع , كالىلػػرم , . كنػػر ٪نألػػرج إذل ذلػػإ ألػػل الػػبنةر 
اللػ ب  وة ال  علر  منهر , عه  ألحرموكالمنل , كالضحو لةطرؽ ٚنىل   لسرم  ألنرؼ الشق

  .(ِ)"اٞنوقع فةهر كرالا ٟنر
كقب سار اه الكوف لإلنلرف كع ن  كةف  ىلنػر  ك لػألارج كنػوز  كخًنا ػ  ككةػف ٪ندػل 

 (ّ)ژ﮸   ﮹  ﮺    ﮷ے  ۓ   ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶ژ :  ىلػرذلع و رزقػ , قػرؿ 
.  

  قػوؿ" :اه الػرزؽ لىل ػرد , فقػرؿ ىلض يػرؽ  لػاًن  -ر٘ن  اه-كقب عبد اإلمرـ ا ن كثًن

 ىلػػرذل ٣نألنػػر ع ػػو ع ةػػب  فةنػػر مكػػن ٟنػػل مػػن أنػػ  جىلػػل األرض قػػرارا , كجىلػػل ٟنػػر ركاسػػ  كأهنػػررا , 
كجىلػػل ٟنػػل فةهػػر منػػرزؿ ك ةو ػػر , كأ ػػرح منرفىلهػػر , كسػػار ٟنػػل اللػػحرب إلخػػراج أرزاقهػػل منهػػر , 

أللػػ  وف أنػػواع األسػػ رب , مكرسػػب كأسػػ ر ر  ألمػػركف فةهػػر , ك  : كجىلػػل ٟنػػل فةهػػر مىلػػر ش , أم
                                                 

 . ُّ: سورة ال قرة( ُ)
 . ّٗ/ّق,َُْٕال ٢نشرم, الكشرؼ عن عقرئل غوامض الألن  ل, دار الكألرب الىلري, ًنكت,الط ىلا الثرلثا  (ِ)
 .َُ: سورة األعراؼ( ّ)
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 . (ُ)"كأكثرلل مع للا ق ةل الشكر
فػػػرلكوف ك ػػػ  مدػػػبر ل  ػػػلاء, كاألرض  لػػػىلو اإلنلػػػرف مػػػن خمٟنػػػر ل حدػػػوؿ ع ػػػو رزقػػػ  

 .كعنررهتر مرد ر كمىلنو ر,  رإل٬نرف كالىلنل الدرحل
قرلنةػا  وتػح أف األرض  نػألي لػنوفر مػن الػ ركع كالثنػرر, كمػن   ػإ الكقب كردت اب رت 

ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ژ  , اب ػػػػػػػرت

  ژۈئ  
(ِ)

. 

أف األرض اٟنرمػػػػبة الةر لػػػػا إذا ألػػػػرهبر اٞنػػػػرء :" -ر٘نػػػػ  اه-مػػػػرـ اٞنفلػػػػر ابلوسػػػػ قػػػػرؿ اإل
 .(ّ)" باخ هر من اٞنرء كالن رت كٔنرج لنوفر سررة ل نرظر ن  ألحرؾ  رإلن رت ك نألف   ل ب مر

"  :مؿ األرض كمػػر فةهػػر مػػن خػػًنات, عةػػ  قػػرؿك  كػػب الػػبكألور ع ػػ  ال ػػبرم ع ػػو اسػػأل 
لقب دعر اإلسمـ اإلنلرف إذل اسأل مؿ األرض ال  جىل هر اه مدبرا ٞنىلرش  كس  ر مػن أسػ رب 
رزقػػ , ك ػػٌٌن لػػ  الطر ػػل األمثػػل الػػلم ٩نىل ػػ   لػػألثنر لػػلا الىلندػػر ك٪نلػػن اسػػأل مل , ف فػػت نمػػر 

أكؿ مػر  شػألنل ع ةػ  الط ةىلػا, ذل هػر اه يف الكوف من خػًنات, كأف األرض لػ   اإلنلرف إذل مر
 .(ْ)"ل ,كأمر  أف  لىلو فةهر  لكل من خًناهتر

ل حدػوؿ ع ػو ال ػلاء أمػران فطر ػرن  اإلنلرفسىل   فرلشرلب من الكمـ اللر ل أف اه جىلل
 .فىلنب انىلبام  ال   قو لإلنلرف كجود يف لل  اٜنةرةكغر   رن , 

كقب درجت الكرئنرت  "ال  لأل ين عنهر كرئن ع , ةرة ال فرل لاء تركرة من تركرات اٜن
ك هػػػػر ع ػػػػو ي ػػػػب ال ػػػػلاء فكػػػػل مولػػػػود  ألمػػػػ  منػػػػل كالد ػػػػ  إذل ثػػػػبم أمػػػػ  أك إذل كسػػػػة ا أخػػػػرل 

  .(ٓ)"كالشمرة ٕنألب جلكرلر إذل عة  اٞنرء كالطىلرـ اللم  أل لل من 
ككنر  رل لاء لو أسرس عةرة اإلنلرف , ع ة   ألوقف  نرء أنلمأل  ك بكن   قف ٧نو  ,ف"  
سػىن عةر ػ  , ٓنألػرج عنػب  شػ ة هر إذل كقػود , فػمحف جلػل اإلنلػرف يف ٗنةػع  اٞنةكرنةكةػاأف ابلا 

                                                 

 .َُِ/ِ فلًن ا ن كثًن, ( ُ)
 . ٓ: سورة اٜني( ِ)
 .ّْ/ُِاأللوس , ركح اٞنىلر , دار إعةرء ال اث الىلري,  ًنكت, (ّ)
 .ـُٖٓٗ, مط ىلا اللىلردة,ط ُْال برم, ع  , االسألثنررات اٞنرلةا اإلسممةا,ص (ْ)
 .ََُِالشركؽ ,  , دارغلاء األسرة كلحألهر  ,أ٬نن ,م الر  (ٓ)
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 لػػػألابمهر يف نشػػػري  كالقةػػػرـ  فهػػػو ٪نألػػػرج دائنػػػرن إذل يرقػػػا شػػػ   ٕنرمػػػرن   ػػػإ ابلػػػا اٞنةكرنةكةػػػا 
 .(ُ)"ّناأل ف أعنرل  كال شإ أف األغل ا ال   ألنركٟنر ل  مدبر لل  الطرقا

البكؿ ال لاء كلمح سةرس   شػكل أكثػر فرع ةػا كأكسػع مػبل مػن اسألابمت كقب     
اللػػػػػر ل, فك نػػػػػر ازدادت عرجػػػػػا النػػػػػرس ل  ػػػػػلاء, ازداد الضػػػػػ   ع ػػػػػةهل مػػػػػن الػػػػػبكؿ اٞندػػػػػبرة 

 .(ِ)ل  لاء
مػػػن ال ػػػلائ  إال  رالسػػػألقرار كلػػػل  عقةقػػػا قرلنةػػػا أقرهتػػػر الثقرفػػػا اإلسػػػممةا فػػػم  ألحقػػػل األ

 اللةرس 
ل ػػػػلاء مشػػػػك ا  ػػػػ رؽ الػػػػبكؿ أفػػػػرادا كشػػػػىلو ر, ك مزمهػػػػل يف ٢نأل ػػػػف كلػػػػلا  ػػػػبؿ ع ػػػػو أف ا

 .مة انةرت  رلما لأللمٌن غلاء مواينةهر  درؼ ت البكؿالىلدور كاٞنراعل, كال زال

                                                 

 .ـ ,  بكف دار نشرَُٗٗ, ط, أسس ال لاء كالأل ل ا يف اإلسمـ  , ١ننب ,رع ب القرد (ُ)
 . ًنكت ُٕٔٗ, ُمىلهب الننرء ال ري, يف الطر ل إذل عدر اجملرعا, , قلل البراسرت االقألدرد ا كاإلس ا ةمةا, ط (ِ)
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 غذاء اإلَساٌ يف يصذري انثمافة األصهٍني: ادلثحث انثاًَ 
 

 غذاء اإلَساٌ يف انمزآٌ انكزٌى: ادلطهة األول 
 

ه س حرن  ك ىلرذل ْن   لنر أ٨نةا ال لاء يف القرلف الكرمي قب كردت ل رت يف كألرب ا
ك ألضح ذلإ مع  با ا رع ا اإلنلرف عنب ألل خ قأل , فرٞنوذل  كالألنرـ الب ن اإلسمم    ,

هنر٨نر  ىلبـ س حرن  أمر لدـ ع ة  اللمـ كزكج  أف  لكم من ٖنر اٛننا رغبا عةثنر  ر باف مث 
 يف اٛننا, اأف ٫ن ب انىلةل اللم  ىلةش  لدـ كزكج  يف اٛننا أرادكمن شبة الاالق اب من الشمرة,

البلر  مرة لة قةر أ ب رألكل من الش نرإ  ةس عنبمر كسوس ٟن رلبقفنر كرف منهنر إال أف 
فنن كرف كللا  بؿ ع و أ٨نةا ال لاء,  لةنىلنر  رل لاء يف كل كقت كمه اشألهةر , يف اٛننا,

مشألت الللن ملألوعب ٞنر ٬ن و ع ة  من  ىل ةنرت  لب   كفر أل  من ال لاء  كوف غًن
مش وؿ الفكر تةل األفل جل  فكًن  لقنا  ش ىل  كشر ا  ركم    ىلكس اٛنرئع ْنب  ككاج رت,

ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ٹ ٹ  چ   عطش ,

ېئ  ېئ    ۈئۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ  ۈئ  وئې  ې  ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ    وئ

چی         ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  
(ُ)..  

 منػػػ  خ ػػػل  ػػػلف  ع ةػػػ  نىلنألػػػ  أمت  كفضػػػ   لدـ اه خ ػػػل ٞنػػػر:"-ر٘نػػػ  اه – اللػػػىلبمقػػػرؿ 
لنةئػر,  كاسػىلر: أم  رغػبا منهر كاألكل  اٛننا  لكىن كأمر٨نر  هبر ك لأللنس  إلةهر لةلكن زكجا

 ال لل ع و نر٘ن ه: أم أزٟننر, عه  عن  هنةر مر  نركؿ ٟننر ك   ن ٟننر  وسوس عبك٨نر   ؿ ف ل
ػػر} .  أل  ةنػػ  ػػر ًإ   }   ػػره{  كىقىرٚنىىهينى  ٣نػػر فلخرجهنػػر  كأيرعػػر   ػػ  فػػرغ ا{  الن رًلػػًحٌنى  لىًنػػنى  لىكينى

 .(ِ)"كاجملرلبة كالندب الألىلب دار إذل كال طوا  كالرغب النىلةل من فة  كرنر
سػػ حرن  ك ىلػػػرذل إذل ال ػػلاء ّنػػػر فػػةهل األن ةػػػرء كاٞنرسػػ ٌن,عة    كػػػب  ُنرجػػػافرل شػػر ك هػػل 

 لرسول  ١ننب ل و اه ع ة  كس ل أف الرسل الل ن أرس هل اه إذل ع ػرد  كػرنوا  ػلك وف الطىلػرـ,  

                                                 

 .ّٔ - ّٓ: ال قرة (ُ)
 .ْٗ/ُ,  فلًن اللىلبم  (ِ)
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چ   وئۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     ى    ى    ائ   ائ  ەئ  ەئٹ ٹ چ 
(ُ). 

ٗنةػػع مػػن  ىلثػػ  مػػن الرسػػل  قػػوؿ اه  ىلػػرذل ٢نػػوان عػػن :"  -ر٘نػػ  اه-ا ػػن كثػػًن  اإلمػػرـ قػػرؿ
  . (ِ)"إهنل كرنوا  لك وف الطىلرـ ك٪نألرجوف إذل الأل لم     :اٞنألقبمٌن

عبـ عرجأل  ل طىلرـ عمما الر و ةػا, ألف اٞنا وقػرت ك هػر ُنرجػا إذل الطىلػرـ  اهللا جىلل 
ھ  ھ      ھ  ے    ھں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ    ہ  ہچ ٹ ٹ   كالشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراب,

چ﮴    ﮵  ﮶  ﮷   ﮳ے  ۓ  ۓ  ﮲
(ّ)

 . 

فمحنػػػػ   ىلػػػػين  ػػػػرزؽ خ قػػػػ  كال " كلػػػػو  طىلػػػػل كال  طىلػػػػل:"-ر٘نػػػػ  اه- الطػػػػوم اإلمػػػػرـ قػػػػرؿ
أف اٞننػػرفع ك هػػر مػػن عنػػب اه كخػػص اإليىلػػرـ مػػن  ػػٌن أنػػواع االنألفػػرع ألمػػس " , فػػرٞنراد(ْ)" ػػرزؽ

 .(ٓ)"اٜنرجا إلة 
كقب دعر سةبنر إ ػرالةل ع ةػ  اللػمـ ر ػ   ػلف  ػرزؽ ألػل مكػا الثنػرات لةكػوف ذلػإ عونػرن 

 .ا اه كع رد   كشكر ٟنل ع و يرع

ۈئ  ېئ  ېئ    ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   ی    ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  چ ٹ ٹ 

 چىث            يث          مثمب  ىب   يب     جت     حت  خت  مت  ىت      يت  جث  خبحب
(ٔ)

. 

إ٧نػػر دعػػر  ػػللإ ألنػػ  كػػرف  ػػواد غػػًن ذم زرع , كيف :"-ر٘نػػ  اه -ال  ػػوم اإلمػػرـ قػػرؿ     
كرنػت مػن مػبائن الشػرـ  ػلردف ف نػر دعػر إ ػرالةل ع ةػ  اللػمـ لػلا الػبعرء القدص أف الطرئف  

أمػػر اه  ىلػػرذل جو ػػل ع ةػػ  اللػػمـ عػػه ق ىلهػػر مػػن ألػػ هر كأدارلػػر عػػوؿ ال ةػػت سػػ ىلرن مث كتػػىلهر 
 .(ٕ)"موتىلهر اللم ل  ابف فة  , فننهر أكثر ٖنرات مكا

ڭ   چ ٹ ٹ ذل غلائػػػػ , مث  لمػػػل كةػػػػف لفػػػػت القػػػػرلف الكػػػػرمي انأل ػػػػر  اإلنلػػػػرف  ػػػػرلنمر إ

                                                 

 .َِ:ورة الفرقرفس (ُ)
 .ََُ/ٔا ن كثًن,  (ِ)
 .ُْ: سورة األنىلرـ (ّ)
 .ِٕٖ/ُُق,َُِْ, م سلا الرسرلا, الط ىلا األكذل فلًن الطوم (ْ)
 .ّٕٗ/ٔ,  فلًن القري , مرجع سر ل,ّٗ/ٓق, َُِْ, دار الفكر ,  ًنكت, الط ىلا ال حر احملة  (ٓ)
 .ُِٔ: سورة ال قرة (ٔ)
 .ُْٗ/ُلػ,ُُْٕ, مىلردل الألن  ل, دار ية ا ل نشر كالألوز ع,ال  وم, أ و ١ننب اٜنلٌن (ٕ)
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چڭ  ڭ  ڭ  ۇ  
(ُ) 

  ا ألػباء خ ػل اإلنلػرف ذكػر ٞنر ذكر جل ثنرؤ :" ي  ر٘ن  اه قرؿ القر  ،
مػػر  لػػر لػػ  رزقػػ  أم ف ةنمػػر كةػػف خ ػػل اه يىلرمػػ  , كلػػلا النمػػر نمػػر الق ػػب  ػػرلفكر , أم  لػػ 

ش لةلػألىلب هبػػر لةألػب ر كةػف خ ػػل اه يىلرمػ  الػػلم لػو قػػواـ عةر ػ  , ككةػػف لةػل لػػ  أسػ رب اٞنىلػػر
 .(ِ)"إذل اٞنىلرد

كيف قدػػػا ألػػػل الكهػػػف داللػػػا كاتػػػحا ع ػػػو الألنػػػرـ القػػػرلف الكػػػرمي َنػػػودة ال ػػػلاء كرقر ألػػػ  
ې  ې  ې   ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ٹ ٹ چ فرلطىلرـ فة  الدرحل كالفرسػب, 

 چ  ەئ   وئ  وئ
(ّ)

. 
ىلوب, كذلػإ كقب لفت القرلف الكرمي أنمرر ال شر ا إذل أ٨نةا ال ػلاء يف عةػرة األمػل كالشػ"

 " مػػن خػػمؿ ر طػػ   ػػرألمن كاالسػػألقرار اللةرسػػ , كقػػب ْن ػػو لػػلا اٞنىلػػىن مػػن خػػمؿ سػػورة قػػر ش
(ْ). 

 چٺ  ٿ  ٿ  ٿ    ٺ  ٺ   ٺٹ ٹ  چ 
(ٓ). 

 .فرل لاء  لل يف اٞنقرـ األكؿ , فم سمـ كال أمرف  بكف غلاء 
مػػن أكػػو الػػنىلل فرغػػب الػػرزؽ كاألمػػن مػػن اٞناػػركؼ , :"  -ر٘نػػ  اه-اللػػىلبم  اإلمػػرـ قػػرؿ

    .(ٔ)"البنةو ا اٞنوج ا لشكر اه  ىلرذل 
كقب أنىلل اه ع  كجل ع و ع رد   ألوفًن ال لاء  فضمن ك كرمػرن ع ػةهل , كدل ٩نىل هػر ألعػب 

چڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     ک   ک  گ  ٹ ٹ  چ  من خ ق ,
(ٕ).  

فم  شكركف ل الء القـو أ" : أفم  شكركف :"  -ر٘ن  اه -ا ن جر ر الطوم اإلمرـ قرؿ
ألا الػ  أعةةنرلػر ٟنػل مىػٍن رزقهػل ذلػإ كأنىلػل ع ػةهل رلل للا الرزؽ من لل  األرض اٞنةالل ن رزقن

                                                 

 .ِْ:سورة ع س (ُ)
 .َِِ/ُٗ, القري  فلًن  (ِ)
 .ُٗ:سورة الكهف (ّ)
 .لػ,ُِْٓ,ْ, دار ألفر ل نشر كالألوز ع, طٓص , ع بال رس  , الأل ل ا الن و ا,للةبا (ْ)
 .ّ:سورة قر ش (ٓ)
 .ّٓٗاللىلبم, ص فلًن  (ٔ)
 .ّّ:سورة  س (ٕ)
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   "(ُ).  
 ل جىلل اه ال لاء ل ػا مػن ل ر ػ   نألفػع هبػر ألػل الىلقػوؿ اللػ ةنا , الػ  لمنػت  وعبانةألػ  

 چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ     ڄڄ   ڄ  ڄٹ ٹ چ س حرن  ك ىلرذل, 
(ِ)

. 
هبػػر, كخػص اه أكرل النهػو  ػللإ , ألهنػل اٞننألفىلػوف :"  -ر٘نػ  اه -اللػىلبم اإلمػرـ قػرؿ

رئنا ال , كاألنىلػرـ اللػالنرظركف إلةهر نمر اعأل ػرر, كأمػر مػن عػبالل, فػمحهنل ّنن لػا ال هػرئل اللػررعا
رئل عمهػػػل عػػػظ ال هػػػػ , كال  نفػػػل  دػػػرئرلل إذل اٞنقدػػػود منهػػػر ,  ػػػل نمػػػركف إلةهػػػر نمػػػر اعأل ػػػرر

 .(ّ)", كأجلرمهل مرتا لك وف ك شر وف, كق وهبل اللةا

 وسف ع ة  اللمـ  أل ٌن أ٨نةا عفظ ال لاء  رلطرؽ اٞننرس ا ٞننع فلرد   سةبنر كيف سورة
ال لاء ٞنواجها اجملرعا كالقح  يف سنٌن قردما ّنا كف  إلنألرجك  وث , ككللإ الألاطة  الل ةل 

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ        ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ٹ ٹ  چ إتريف, غلائ  

ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گ    گ     گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  

چہ  ہ  ہ  
(ْ).  

  لمنو   نىللي  كرنت القرل من لقر او  كالىلوة, ل ىلماً  مثمن  الكرمي  ىلرض ك٤نب أف القرلفي 
 اه, ١نررـً  انألهرؾً  ع و ا,ف نر ْنرؤ  اٛنوعى  أل يهر  ىلرؼي  ال ش,الىلة من كرغبو  كينلنةناو  كاسألقرار,

ٹ    دنىلوف, كرنوا ّنر كاٝنوؼ اٛنوع ل رس  س حرن , عرق هل اه أف أذاقهل عبكد ً  كْنركزً 

ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ       ڦ  ڦ  ٹ چ 

چڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ      ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  
(ٓ). 

 ع ة  ٫نفو ال إلةهل النرظر ْنىلل "كاتحا  دورة ع ةهل ثر اٛنوع كاٝنوؼأ أظهر اه كقب
 جوع من ألرهبل ٞنر  ب ع  دو ر الكر٬نا اب ا  شب ب, فف كف ع , مبقع فقر من فة  لل مر

 , اإًلنلرف    ل  مالل كرل  رس   بك , عرؿ كسوء ل اؿ من فة  لل مر لكلف عه , كخوؼ

                                                 

 .ُٓٓ/َِالطوم, فلًن  (ُ)
 .ْٓ:سورة ي  (ِ)
 .َٕٓ/ُاللىلبم  فلًن  (ّ)
 .ْٗ - ْٕ:  وسفسورة  (ْ)
 .ُُِ: النحلسورة  (ٓ)
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   . (ُ)"عنةقر إعلرسر أثر  ٪نلوف قرذك  ال  رس للا  لكقوف ك٩نىل هل
القرلف الكرمي يف قدا مرمي ع ةهر اللمـ إذل أ٨نةا ال لاء ل نفلرء كمر ٪ندل  أشرركقب 

 قر عٌن اإلنلرف ك ألحقل ل  األمن كاالسألقرار كلو جرئع  أف   من قرار ل ىلٌن, فم ٬نكن 
ڀ   ڀ                 پ  پ  پ  پ  ڀ  ٻٱ  ٻ  ٻ  ٻٹ ٹ چ  عطشرف, ٪ننل لٌل قوت  وم ,

 چڀ  ٺ     ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   
(ِ)

. 

فك   من الريب اللم  أللرق  ع ةإ , كاشري من  ""  :ر٘ن  اه -قرؿ اإلمرـ الطوم
كية  نفلر كافرع   والد إ  ,مرء اللرم اللم جىل   ر إ ٓنألإ, ال ٔنش  جوعر كال عطشر

 .(ّ)"إ رم كال ٓن  
رة األرض, ألف عنررة األرض ع ردة كفر ضا شرعةا كتركرة كالقرلف ك    بعوا إذل عنر

 چحب    خب  مب  ىب    يب    جبی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ    ىئ  ی  ی  ی  ىئٹ ٹ چ  ، شر ا
(ْ)

.   

كعنررة األرض  شنل ٗنةع نواع  النشرط اإلنلر  يف "   ::قرؿ البكألور أ٘نب الىلةردم
نألفرع ِنًناهتر, كاٜنفرظ ع ةهر, كاالاٜنةرة, كعنواف اسألثنرر األرض الفهل الىلنةل أل٨نةألهر, 

كالكشف عن أسرارلر, ك طو رلر البائل لفنوف اإلنألرج, كللا ٩نىلل عقةقا الىلنررة كاالسألثنرر 
 .(ٓ)"يف   ا ب ملألنر  ضف  ع و األرض كاٜنةرة ركنقر مألنة ان 

أقوات الىل رد مقبرة, كل  م ثوثا يف كل األرض, كقب اخألص كالقرلف كللإ ٫نونر أف 
, يف سورة فد ت كنر  رلل ع  كجل كل ج ء منهر ثركة  كف  سركنةهر ك لب اعألةرجرهتل,اٝن

 ژۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺       ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ژ :  قرؿ  ىلرذل
(ٔ). 

الثنرات ك ىلبد  موتوعرت عب بة كمحخراج  القرلف الكرمي يف عبد من اٞنواتع  نركؿكقب 

                                                 

 .ِٕٔٓ/ُـ, ُِٗٗ, دار اٞنىلررؼ, طسةب ينطركم, الوسة  (ُ)
 .ِٔ: سورة مرمي( ِ)
 .ُِٖ/ُٖ فلًن الطوم,( ّ)
 .ُْ: سورة لود( ْ)
 .ُٓص , مرجع سر ل,يف اإلسمـ األمن ال لائ الىلةردم, أ٘نب, (ٓ)
 . َُ: سورة فد ت( ٔ)
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ن رت ال رع كغًنلر, فك هر إكإن اؿ اٞنطر ع و األرض, ك  ,, كإعةرء األرض  ىلب موهترهرألنرف
ڱ    ں      ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ٹ ٹ  چ  بؿ ع و أ٨نةا ال لاء يف القرلف الكرمي, 

﮶     ھہ  ہ   ہ ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ﮲  ﮳  ﮴  ﮵ 

﯁    ﮼﮷  ﮸   ﮹  ﮺  ﮻  چ             ﮽  ﮾ ﮿   ﯀  
(ُ)

.  

لر ك ةرف ر كر٬نألٌن من عقرئل الىل ـو مر  ىلم  الىل نرء عن كشف أسراكيف اب ألٌن ال
﮽  ژ  أ ىلردلر, كٓنب ب مقرلبلر كأغراتهر, عه أل حت موتىلر لمسألبالؿ كاالسألشهرد

كيف ذلإ داللا لر٪نا إذل عمل اإلشررات الىل نةا ال    ژ ﮾  ﮿  ﯀  ﯁  
 . ضننألهر اب ا الكر٬نا

ٜنكةل ٤نب أف ال رض من ذكر إن اؿ اٞنطر كإخراج ال ركع كعنب نمرنر يف  فرسًن الكألرب ا
كالثنرات اٞناأل فا األلواف ع و الرغل من كوهنر  لقو ّنرء كاعب,  ىلب دلةمن من أدلا القبرة 

 .ا ال ب ىلا ل ارلل الىلمةلال رلرة كالدنىل
شةرء  قوؿ  ىلرذل من هر ع و كنرؿ قبر   يف خ ق  األ :"-ر٘ن  اه -قرؿ اإلمرـ ا ن كثًن 

اٞنألنوعا اٞناأل فا من الش ء الواعب , كلو اٞنرء اللم  ن ل  من اللنرء , ٫نرج    ٖنرات ٢نأل فر 
ألواهنر , من ألفر كأ٘نر كأخضر كأ ةض , إذل غًن ذلإ من ألواف الثنرر , كنر لو اٞنشرلب 

   .(ِ)"من  نوع ألواهنر كيىلومهر كركائحهر
الألقبـ ال راع ,  , ككةفةاكاالقألدردمالرتر اٞنررل كةفةا ٓنقةل : فرب ألرف اللر قألرف ٝندألر

الثنرات من ٔندص ك ةا ال راعا, كاخألمؼ ألواف اٛن رؿ ال  ٟنر دكر يف ن كؿ اٞنطر  فمحخراج
, ككللإ  كاسألقرار اٞننرخ كاألرض كال مؼ اٛنوم  ىلب ذلإ ك   من ٔندص ك ةا الىل ـو

هر غلاء اإلنلرف فهو من ٔندص ك ةا اخألمؼ البكاب كاألنىلرـ ال  ٓنرث األرض ك٫نرج من
 .الطب ال ةطرم

إذف القرلف الكرمي اللم لو مدبر أسرس  ل ثقرفا اإلسممةا ٝنص اٜنةرة اٞنرد ا يف 
 .سورة فرير

                                                 

 . ِٖ-ِٕ: سورة فرير( ُ)
 .ّْٓ/ٔ  فلًن ا ن كثًن, (ِ)
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كاٞنأللمل يف القرلف الكرمي ٩نب أف اه ٌٚنو  ىلض سور القرلف  لٚنرء  ىلض اٜنةوانرت 
  :كالن ر رت, مثل

 . سورة ال قرة -ُ
 .اٞنرئبة سورة  -ِ
 . سورة األنىلرـ -ّ
 .( ال نرئل) سورة األنفرؿ -ْ
 .سورة النحل  -ٓ
 . سورة الننل -ٔ
 . سورة الىلنك وت -ٕ
 . سورة الفةل -ٖ

 ىلب ذُنهر, كاٞنرئبة أن ٟنر اه من اللنرء  هرفرل قرة  لألابمهر اإلنلرف يف ال راعا ك لك 
ابـ يف ال راعا ك  كل  ىلب ذُنهر, كالنحل  شألهة  األنفس ك  ل األعٌن, كاألنىلرـ  لأل فةهر مر

ة غلاء أسرس  لإلنلرف كفة  شفرء ٛننةع األمراض, كالننل ل  مهنا يف أكل األشةرء الضرر 
واف ِنبـ اإلنلرف يف ألل األشةرء الضررة  رٛنو, كالفةل عة رألرض, كالىلنك وت ل  مهنا يف ق

ةل عنررة األرض زراعةر كلنرعةر فكل شأ خ ق  اه ل  مهنا لإلنلرف يف ٓنقنقل ال ضرئع, 
 . كاقألدرد رن 

س ل عرت  من اب رت أف القرلف الكرمي قب أكذل الألنرمرن عمةنرن  ٣نرةألضح ج ةرن ف
فلار ل  الكوف لةىلنل فة  ك لألثنر خًنا   ال راعةا كالدنرعةا لك   ألحقل ل  اٜنةرة ,  رل لاء

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  چ  :لقول   ىلرذلقر الكر٬نا ك لألطةع ٣نررسا عةر   اٞنرد ا كالركعةا  ط ة

 چڦ  ڄ    ڄ    ڦڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ
(ُ)

. 

چحب    خب  مب  ىب    يب    جبىئ  ی  ی  ی        ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  ىئچ  قول   ىلرذلك 
(ِ). 

ك٪ن مهر ك ىلرؼ قبرلر ك٪نرفظ ع ةهر أشب ٩نىلل اٞنل ل   دم شكر لل  النىلل,  ٣نر

                                                 

 .ُٓ: سورة اٞن إ ( ُ)
 . ُٔ: سورة لود( ِ)
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 .رفمااحمل
لـ  ع و اٞنل نٌن أف  كونوا يف مقبما :" ردر ١ننب ع بالقردر  قوؿ البكألور ع بالق

شىلوب الىلردل الألنرمرن  رل لاء ٔنطةطرن ك نفةلان ك لمةنرن السأل مٟنل كعر ألهل عه  أللىن ل بكلا 
ىلةش اإلسممةا أف  ىلةش ذات  ب يوذل ,  ب ع ةر , فرلةب الىل ةر خًنه من الةب اللف و ,   من ال

 .(ُ) "اإلنلرف أل نرئهر ك لرعب  ين

 
 انغذاء يف انسُة انُثوٌة: ادلطهة انثاًَ

الألنت اللنا الن و ا  رل لاء كأظهرت خدرئد  كفوائب  كمضرر ,كدل  كن خطرب الن  
كإ٧نر  ىلبا  إذل اٛنرنب اٛنلبم,  فق , ع و اٛنرنب الركع  ان ل و اه ع ة  كس ل مر ك  

اي ىلنر ع ة  من ندوص ع و النحو  مر كسوؼ نلكر أ٨نةا ال لاء يف اللنا الن و ا ُنلب
 :الألررل

  

 .جمعت السنة النبوية بين الغذاء واألمن والصحة لتحقيق سعادة اإلنسان -2

ال لاء نىلنا كول أنىلل اه هبر ع و اإلنلرف, فمحذا اجألنىلت لل  النىلنا مع نىلنا األمن 
من أل ح " :  ة  كس لقرؿ رسوؿ اه ل و اه عكالدحا لإلنلرف فكل٧نر م إ البنةر ك هر, 

 .(ِ)"منكل لمنرن يف سر  , مىلرد يف جلب , عنب  قوت  وم  , فكل٧نر عة ت ل  البنةر  لسرلر
من ٗنع اه ل   ٌن عرفةا  بن , كأمن ق    عة   وج ,  ": -ر٘ن  اه-اٞننركم اإلمرـ قرؿ

ن م إ البنةر دل ككفرؼ عةش   قوت  وم ,كسمما أل  , فقب ٗنع اه ل  ٗنةع النىلل ال  م
٪ندل ع و غًنلر, فةن    أف ال  لألق ل  وم  ذلإ إال  شكرلر ,  لف  درفهر يف يرعا اٞننىلل, 

                                                 

 .ُُُأسس ال لاء كالأل ل ا, مرجع سر ل, ص (ُ)
 ,علػػن غر ػػب: كقػػرؿ ( ِّْٔ) ,حال مػػلم يف اللػػننركا  ك  ,ُُّ/ُ,(ََّ),حاألدب اٞنفػػرد ركا  ال اػػررم يف (ِ)

 .ِّٗ/ٕ,(َُّٖٓ)ا  ال ةهق  يف شىلب اإل٬نرف,حك , كر ْٕٓ/ْ
ك رٛنن ا, فرٜنب   علن إف شرء اه : " كقرؿ الشة  األل ر  ر٘ن  اه  ىلب ٔنر٩ن  اٜنب   عن ٗنرعا من الدحر ا 

 َْٖ/ٓ ,(ُِّٖ) ,حالل ل ا الدحةحا.  "ك اه أع ل ,ّنمنوع عب ث  األندررم كا ن عنر
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 (ُ)"ال يف مىلدةا , كال  ف  عن ذكر 
  
  

 .الغذاء من اإلفراط فيالسنة النبوية تحذر  -1

علب ": كقرؿ رت  اه عن  إذل اإلقمؿ من األكل يف عب   اٞنقباـ أرشب الن  
 .(ِ)"ا ن لدـ لقةنرت  قنن ل   

 ك هر الطب أللوؿ جرمع ألل اٜنب   كللا : "-ر٘ن  اه -ا ن رجب اإلمرـ قرؿ
 لو قرؿ خةثنا أي كألرب يف اٜنب   للا قرأ ٞنر الط ةب (ّ)مرسو   أي ا ن أف ركل كقب

 كٌنكدكر  اٞنررشر رت كلألىلط ت كاألسقرـ األمراض من لل نوا الك نرت لل  النرس اسألىلنل
  .(ْ) "الألال داء كل ألل ألف للا قرؿ كإ٧نر الدةردلا

عى  لىوٍ "  اأٍلىٍٚنىرء شىرٍح"  يف  اٍلقيٍرييً ٌ  قىرؿى " :-ر٘ن  اه-ا ن عمر  اإلمرـ كقرؿ   ػيٍقرىاط ٚنًى
"  ًمنٍ  ٍهوى ػىٌٍنً الش   كىٍلر  ىرب يف  قػىٍ    اٍل ى ىارلٌ  كىقىرؿى  اٜنًٍٍكنىا, لىًل ً  ًمنٍ  لىىلىًمبى  , اٍلًقٍلنىا هًبىًل ً 

ٍعةىرء ا ذىكىرى "  اإٍلً ًسفىا لً ػىىٍلضً  اٜنٍىًب   لىلى ىٍلت مىر:  فػىقىرؿى  اٍلفىمى منر ٚنًى  ًمنٍ  أىٍعكىل اأٍلىٍكل ًق  ا يف  كىمى
ا كىاًتح اٍلنىٍلكيور اٜنٍىًب   يف  اٜنًٍٍكنىا أىثىر أىف   يف  شىإ   كىالى .  لىلى

(ٓ). 
كالطىلرـ اللم  ألنركل , لةلت  كثر   كال  نلرف من ال لاءفرلفرئبة ال  ٪ندل ع ةهر اإل

عرجا اٛنلل ل  ككةفةأل , كاألخل من   رعألباؿ دكف إسراؼ,  ل ك نر كرف  ,   ل ُنلب  نوع
 ل  ,الطىلرـ كرف أقرب إذل الدحا كال ىلب عن األمراض من  إذا كرف كثًن األكل اإلنلرف ق ةل

كأمر فضوؿ :"يف األكل  فض  إذل شركر كثًنة فقرؿال  ردة "ا ن القةل ر٘ن  اه  ىلرذل جىلل
ك ثق هر عن , فمحن  ٪نرؾ اٛنوارح إذل اٞنىٌلرل , الطىلرـ فهو داعو إذل أنواع كثًنة من الشر

ككل من يرعا , فكل من مىلدةا ج  هر الش ع كفضوؿ الطىلرـ. الطرعرت  كعل إ هبل ن شران 
                                                 

 .(ٖٔ/ٔ) ,شرح اٛنرمع الك ًن, مرجع سر ل فةض القب راٞننركم, ع بالرؤكؼ,  (ُ)
, كلػػػػحح  األل ػػػػر  يف الل لػػػػػا ُُُُ/ِ ػػػػرب االقألدػػػػرد يف األكػػػػل ككرالػػػػا الشػػػػ ع, ,ّّْٗسػػػػنن ا ػػػػن مرجػػػػ ,ح (ِ)

 .(ِِٓٔ) الدحةحا  رقل
 .قِّْحةر مث أس ل,  ويف سنا لو ٪نٍن  ن مرسو   أ و زكر ر ال  بادم,عردل  رلطب كالن رت, كرف ملة( ّ)
 . ِْْ/ُلػ, َُْٖ,,دار اٞنىلرفا, ًنكتجرمع الىل ـو كاٜنكلاٜنن   , ا ن رجب, (ْ)
 . (ِٖٓ/ُٓ)  لػ,ُّٕٗشرح لحةح ال اررم, دار اٞنىلرفا,  ًنكت, فألح ال ررمالىللقم , ا ن عمر,  (ٓ)
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الشةطرف أعمل مر  ألحكل من اإلنلرف ك , فنن كق  شر  طن  فقب كق  شران عمةنرن , عرؿ دكهنر
 .(ُ)"إذا مأل  طن  من الطىلرـ

 
ث   ل طىلرـ كث   ل شراب ":  عن قوؿ الن   -ر٘ن  اه-أ٘نبكقب سيئل اإلمرـ 

كث   النفس لو , كث   الشراب لو القول, ث   الطىلرـ لو القوت: فقرؿ "كث   ل نفس
 .(ِ)"الركح

أكل : قرؿ,  لكل يف الةـو أك ا الرجل:"-ر٘ن  اه - مسهل الألل اإلمرـ كسيئل
قل ألل   : فقرؿ, فثمث أكمت: قةل ل , أكل اٞن منٌن: قرؿ, فلك ألرف: قةل ل , الدب قٌن

 .(ّ)"  نوا ل  مىل فرن 

قػرؿ : ك لمل يف هنر ا كثرة األكل كمر ٩نر إلة  يف ابخػرة  فىلػن سػ نرف رتػ  اه عنػ  قػرؿ
 . (ْ)"البنةر أيوٟنل جوعرن يف ابخرةأكثر النرس ش ىلرن يف ":رسوؿ اه 

 ,اٜنرجا امر  : أعبلر :" ال لاء إذل ثمثا مرا ب -ر٘ن  اه-ا ن القةل  اإلمرـ كقب قلل
أن   كفة  لقةنرت : , فلخو ل و اه ع ة  كس ل مر  ا الفض ا: كالثرلثا  كالثرنةا مر  ا الكفر ا,

محف ْنركزلر ف ةلكل يف ث    طن  , ك بع  قنن ل    , فم  لق  قو   كال  ضىلف مىلهر , ف
الث   ابخر ل نرء , كالثرل  ل نفس كللا من أنفع مر ل  بف كالق ب , فمحف ال طن إذا امألأل من 
الطىلرـ ترؽ عن الشراب , فمحذا كرد ع ة  الشراب ترؽ عن النفس كعرض ل  الكرب كالألىلب 

لرد الق ب ككلل اٛنوارح عن ُنن   ّنن لا عرمل اٜننل الثقةل , للا إذل مر   ـ  من ف
الطرعرت , كٓنركهر يف الشهوات ال   لأل  مهر الش ع , فرمألمء ال طن من الطىلرـ مضر ل ق ب 

(ٓ)"للا إذا كرف دائنرن أك أكثر رن , كأمر إذا كرف يف األعةرف , فم  لس    . كال بف 
. 

                                                 

 . (ِّٕ/ِ) لػ,ُُْٔ,ُ, مكأل ا ن ار ال رز, مكا اٞنكرما, ط بائع الفوائب ا ن القةل, (ُ)
 .ِْٖص  , مرجع سر ل,جرمع الىل ـو كاٜنكلا ن رجب, (ِ)
 .ِِّص  ق,ُّّٗ, دار الكألب الىل نةا,  ًنكت, الط ىلا الثرنةاالفوائب ,ا ن القةل (ّ)
دار اعةػػػػػػػرء الكألػػػػػػػب ,كألػػػػػػػرب األيىلنػػػػػػػا, رب االقألدػػػػػػػرد يف األكػػػػػػػل ككرالةػػػػػػػا الشػػػػػػػ ع,(ُِّٓ)سػػػػػػػنن ا ػػػػػػػن مرجػػػػػػػ ,ح (ْ)

 .ِّْ/ُ,كلحح  األل ر , الل ل ا الدحةحاُُُِ/ِ,(ت.د)الىلر ةا,
 .ُٗ-ُٖ/ ْ ,ُْ, م سلا الرسرلا, ٓنقةل شىلةب األرنرؤؤط, طزاد اٞنىلردا ن القةل, (ٓ)



 
 

 

51 

 لكل يف س ىلا  كالكرفر, اٞن من  لكل يف مىل  كاعب": أن  قرؿ كيف الدحةحٌن عن  
 .(ُ)"أمىلرء

كاٞنراد أف اٞن من  لكل  آداب الشرع فةلكل يف مىل  ":-ر٘ن  اه -ا ن رجب اإلمرـ قرؿ
  . (ِ)"كالكرفر  لكل ّنقألضو الشهوة كالشبة كالنهل فةلكل يف س ىلا أمىلرء, كاعب

: ؿفقر ,مع اإلقمؿ من األكل كاالكألفرء   ىلض الطىلرـ إذل اإل ثرر  رل رق  من  كنبب 
 .(3)"كيىلرـ الثمثا  كف  األر ىلا, كيىلرـ االثنٌن  كف  الثمثا, يىلرـ الواعب  كف  االثنٌن"

كمن , من ت    طن  ت   د ن :"قرؿ -ر٘ن  اه-إ رالةل  ن أدلل اإلمرـ ال الب كعن
, كإف مىلدةا اه  ىلةبة من اٛنرئع قر  ا من الش ىلرف, م إ جوع  م إ األخمؽ الدرٜنا

 . (4)"كمن   كوف الفرح كاٞنرح كالضحإ, الق ب كالش ع ٬نةت
 رألمراض  اٞنىلرلرة, للا جرءت الثقرفا  ط يف األكلككللإ  ألضح ج ةرن ار  رط اإلفرا

اإلسممةا  ألهل ب الركح كال بف من األدراف كاإلمراض, فنن اقألدب يف يىلرم  اس اح ق    
 .ك بن 

 

 .ا على الوجه الصحيحراعت السنة النبوية صفات األغذية واستعماله -4

 نوع أغل أل  كاخألةررلر يف الوقت  ل و اه ع ة  كس ل ٪نرص ع و الرسوؿف رك
 اٞننرسب, ككرف ٬ن ج  ىلضهر   ىلض, مراعرة ل ىلض لفرهتر, كقب كرف ع ة  الدمة كاللمـ

 لف أكل الفركها يف موٚنهر من دكاع   كقب ث ت ي ةرن  ركعنب نضمه رالفركها يف موٚنه  لكل"
  .(5)"فرظ ع و الدحا الل ةنااٜن

                                                 

 ,ََِٔح , ركا  ملػػ ل,َُِٔ/ٓ ,كألػػرب األيىلنػػا, رب اٞنػػ من  لكػػل يف مىلػػ  كاعػػب,َٖٕٓلػػحةح ال اػػررم,ح (ُ)
 .َُّٔ/ّكألرب األشر ا,  رب اٞن من  لكل يف مىل  كاعب,

 .(ِْْ/ُ), مرجع سر ل, جرمع الىل ـو كاٜنكلا ن رجب,  (ِ)
 , ركا  ملػػػػػػ ل,ََِٔ/ٓ, كألػػػػػػرب األيىلنػػػػػػا,  ػػػػػػرب يىلػػػػػػرـ الواعػػػػػػب  كفػػػػػػ  األثنةػػػػػػنن(َٕٕٓ)ح لػػػػػػحةح ال اػػػػػػررم, (ّ)

 .ُِّ/ٔكألرب األشر ا,  رب فضة ا اٞنواسرة يف الطىلرـ الق ةل, ,(َِٖٓ)ح
 .ِْٔص, مرجع سر ل,جرمع الىل ـو كاٜنكل ,ا ن رجب (ْ)
 .َِص ,  بكف دار نشر,ُط ,الطىلرـ يف زمن الرسوؿ اإلٚنرعةل, خ ةفا, (ٓ)
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ككرف ل و اه ع ة  كس ل  د ح ترر  ىلض األيىلنا   ىلض كلك   القثرء  رلريب , 
كرف رسوؿ اه ل و اه ع ة  :" عن ع باه  ن جىلفر رت  اه عنهنر قرؿ: فف  الدحةحٌن

 .(1)"كس ل  لكل القثرء  رلريب

 س ل ك ع ة  اه ل و اه رسوؿ كجين    ٞنر:  قوؿ هراه عن رت عرئشا اللةبة  ككرنت
 .(2)الشحل كلعلن ع ة  فلننت  رلألنر القثرء فليىلنو  ش ء   ًن عرٛنو 

القثرء  طأ اال٥نبار عن اٞنىلبة,  رد  مضر   ىلضهر :" -ر٘ن  اه-ا ن القةلاإلمرـ  قرؿ
ع ة  كس ل  فةن    أف  لألىلنل مىل  مر  د ح ك كلر  ركد   كريو أل , كنر فىلل الن  ل و اه

 .(3)"إذ أك    رلريب
  خل من  جواز مراعرة لفرت األيىلنا كي رئىلهر :"-ر٘ن  اه-القري  اإلمرـ كقرؿ

 .(4)"كاسألىلنرٟنر ع و الوج  المئل هبر ع و قرعبة الطب
اللنا الن و ا أف الن  ل و اه ع ة  كس ل ال ٩ننع يف غلائ   ٌن غلائةٌن ٟننر  يفك٤نب 

 كرف كمر س ل ك ع ة  اه ل و أغل أل   ب ر كمن :"رؿ ا ن القةل ر٘ن  اهق لفرت مىلةن  ,
 كال عرر ن غلاء ن  ٌن كال كعرمض لنب  ٌن كال كٚنإ لنب  ٌن ق  ٩ننع دل كجب   لك  

 خ   إذل ملألحة ٌن كال مرخةٌن كال غ ةمٌن كال مله ٌن كال قر ضٌن كال ل جٌن كال  ررد ن
  ٌن كال كي ة  شوم  ٌن كال ك طةئ  اٟنضل كسر ع كملهل كقر ض ٢نأل فٌن  ٌن كال كاعب
 عرار   شبة كقت يف يىلرمر  لكل   كن كدل كلنب ٜنل  ٌن كال ك ةض لنب  ٌن كال كقب ب يرم

  .(5)"الىلفنا األيىلنا من شةئر كال  رل ب ل   لان  رئألر ي ةار كال
ج كىميقىر ػى ىا الش ٍ ء الض رٌر  ًرلش ٍ ًء اٍلنيضىرٌد ًفةً  إًثٍػ ىرت الط ٌب كىاٍلىًلمى :"اٍٝنىط رًي   الشة  قىرؿى 

                                                 

 األشر ا, ,كألرب(ُْٓٓ), ركا  مل ل,حَِّٕ/ٓ,كألرب األيىلنا, رب الريب  رلقثرء,ُِْٓلحةح ال اررم,ح (ُ)
 .ُِِ/ٔ رب أكل القثرء  رلريب,

 .ُٕٔ/ ْ ق,ُُِْ,م سلا الرسرلا, ًنكت, الط ىلا األكذلسنن النلرئ  الكول (ِ)
 ."  لكل ال طة   رلريب فةقوؿ نكلر عر للا  ود للا ك رد للا ُنر للا    ل و اه ع ة  كس ل    كرف رسوؿ اه (ّ)
 .َِْ/ْا ن القةل, زاد اٞنىلرد,  رب عبـ األكل أك اٛننع  ٌن  ىلض األيىلنا,  (ْ)
 .ِ/ُي داكد,أاألل ر , لحةح كتىلةف  كعلن  ,ِْٕ/ّ رب يف اٛننع  ٌن لونٌن, ,(ّّٖٖ)ح ي داكد,أسنن  (ٓ)
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ج  .(1)"لى ي يف يىٍ ىل  عى ىو مىٍللىب الط ٌب كىاٍلىًلمى
كمن خمؿ مر س ل  ألضح أف لألغل ا لفرت مىلةنا قب  ألنرسب م جهر مع غًنلر كقب 

امأل اجهر  اكإمكرنةال  ألنرسب, ٣نر  ثًن لبل كل  رع  يف ع ل األغل ا مىلرفا لل  الدفرت, 
 .ال لائةا اٞن   ا ع و اسألىلنرٟنر من عبمهر, مع مىلرفا الفوائب

  

 احترام الرغبات في الغذاء -1

 ع ة  اه ل و ال   ً  رىسيوؿً  مىعى  دىخىلى  اٍلوىلًةبً  ٍ نى  خىرًلبى  أىف   رت  اه عن  عى  رس اٍ نً  عىنً 
 ال   ً  رىسيوؿي  ًإلىٍة ً  فىلىٍلوىل , ١نىٍنيوذو  ً ضىب   فىليًلى  كس ل  ة ع اه ل و الن ً    زىٍكجً  مىٍةنيونىاى   ػىٍةتى  كس ل
 ع ة  اه ل و الن ً    زىٍكجً  مىٍةنيونىاى   ػىٍةتً  يف  المًل  الن ٍلوىةً   ػىىٍلضي  فػىقىرؿى  ,  ًةىًب ً  كس ل ع ة  اه ل و
 رىسيوؿى   ىر تىب   ليوى :  فػىقىرليوا ؟  ىٍلكيلى  أىفٍ   بي  يرً  ّنىر كس ل ع ة  اه ل و ال   ً  رىسيوؿى  أىٍخًويكا:  كس ل

ـه :  فػىقيٍ تي  ,  ىبى ي  فػىرىفىعى  , ال   ً   أىعىرفي ي  فىلىًجبيً   , قػىٍوًم   ًلىٍرضً   ىكينٍ  دلىٍ  الى, كىلىًكن  ي :  فػىقىرؿى  ؟ ليوى  أىعىرىا
ٍ ألي ي  فىرٍجألػىرىٍر ي ي :  قىرؿى   .(2)" ػىٍنميري  كس ل ع ة  اه ل و ال   ً  كىرىسيوؿي  , فىلىكى

 سئل اٞننو ع و كلو س ل ك ع ة  اه ل و اه رسوؿ أف:  رت  اه عن  عنر ا ن كعن
  .(3)"أعرم  كال لك   ال رؿفق الضب عن

الن  ل و اه ع ة  كس ل لرغ رت النرس يف ال لاء كلو دلةل  اع اـ٤نب يف اٜنب   
ـى اللم ال  ىٍشألىًهة ً عة ي  ع و علن خ ق  ل و اه ع ة  كس ل  .دل  ىىًلب الطىلر

, ألف اٞنرء قب ال  شأله  للا من علن األدب":  -ر٘ن  اه -ا ن  طرؿ اإلمرـ قرؿ
 .(4)" ق ل الشرع لةس فة  عةب ك شألهة  غًن  , ككل ملذكف يف أك   من  ءالش

لإ يف قوم  كمع ذ ان ألن  لةس موجود ل و اه ع ة  كس ل عرد الضب الن ك٤نب أف 
كأٗنع اٞنل نوف ع و أف الضب عمؿ لةس ّنكرك  إال مر " : قرؿ النوكم,فهو م رح أك   شرعر

                                                 

 .ْٖٔ/ٓ دار الكألب الىل نةا,  ًنكت,جرء يف أكل القثرء كالريب,  رب مر ٓنفا األعوذم, (ُ)
 .َُِٓ/ٓ, كألرب الل رئح كالدةب, رب الضب,(ُِٕٓ)لحةح ال اررم, ح (ِ)
لػػحةح كتػػىلةف   لػػحةح,, كقػػرؿ عنػػ  األل ػػر ُٕٗ/ٕ,(ُّْْ), كركا  النلػػرئ ,حُْ/ِ,(ََْٓ)ركا  أ٘نػػب,ح (ّ)

 .ّٖٔ/ٗ النلرئ ,
 .ِٔٗ/ُٓ,, فألح ال ررم ال ن عمرْٖٕ/ٗشرح ا ن  طرؿ ع و لحةح ال اررم  (ْ)
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 عك  عن ألحرب أي عنةفا من كرالأل  كإال مر عكر  القرت  عةرض عن قـو أهنل قرلوا لو
  .(1)"عراـ كمر أظن   دح عن أعب فمحف لح عن أعب فنحموج  رلندوص كإٗنرع من ق   

 كاخألمؼ ي رئىلهل, فنر لو مق وؿ اللنا الن و ا راعت أذكاؽ النرس كللا  بؿ ع و أف 
ع و  رؾ يىلرـ  ان عبأخرل, للا دل ْنو اللنا الن و ا أعنب يرئفا ْنب  مرفوض عنب يرئفا 

يىلرـ مردل  أل ٌٌن  أممىلٌن, مرداـ ان  ال  شٌكل تررا ع و اإلنلرف,  ل  ركت اجملرؿ ل أل كد من 
 .ترر 

  

 .بوية على الغذاء الجيدالسنة النتؤكد  -5

 : قرؿ رسوؿ اه ل و اه ع ة  كس ل: عن عرئشا رت  اه عنهر قرلت اٜنب  فف  
  .(2) " ر عرئشا,  ةت لةس فة  ٕنر جةرع أل  " 

كرف الن  ل و اه ع ة  كالألنر لو ال لاء األسرس  خدولرن عنب انىلباـ ال لاء فقب  
  ل عرئشا  للإ أخوتوف ل  يىلرـ إال الألنر كاٞنرء كنر  ك ٬نر ع ة  الشهر كالشهراف كال كس ل

كال من اٛنةش ل   ك فة كدلر َنراب من ٕنر  اللر ارّنر أخرج إف الن  ل و اه ع ة  كس ل 
ل ىلةرؿ كاٜن   االدخررفضة ا الألنر كجواز  فة  "عن اٜنب   قرؿ النوكمللا , غًن   ءش

كلو يىلرـ ألل اٜنمرز   ع  كجل كأ رع  ل ىل ردكالريب كالألنر من يةب مر خ ل اه"( 3)"ع ة 
كعنبة أقواهتل كقب دعر إ رالةل ع ة  اللمـ لألنر مكا  رلوكا كدعر رسوؿ اه لألنر اٞنب نا ّنثل 

   .(4)"ع ة  الدمة كاللمـ فم   اؿ الوكا يف ٕنرلل كٖنررلل إذل اللرعا مر دعر    إ رالةل

ع و عنرلر مألىلبدة      نل ا اللكر رت فةهر ٪نألوم " كعنب ٓن ةل الألنر ٤نب أن 
من البلوف, كلو غين  رألممح اٞنىلبنةا الق و ا مثل % ّمن الوك ٌن, ك% ِ, ك   ٥نو %َٕ

, , كنر أن  غين جبا  ىلندر اٜنب ب, كنر ٪نألوم ع و كنةا ال  لس هبر  الكرللةـو كال و رسةـو

                                                 

 .َّْ/ٔق,ُِّٗ ن اٜنمرج, دار إعةرء ال اث الىلري,  ًنكت, الط ىلا الثرنةا لحةح مل ل , اٞننهرج شرحالنوكم (ُ)

 .ُِّ/ٔ,نر ك٥نو  من األقوات ل ىلةرؿألر الكألرب األشر ا,  رب يف ادخر  ,(ْٖٓٓ),حمل ل لحةح (ِ)
 .َِّ/ُّشرح النوكم ع و لحةح مل ل (ّ)
 .ٖٔ/ُِشرح لحةح ال اررم,دار اعةرء ال اث الىلري, ًنكت, عنبة القررئالىلةين, أ و ١ننب, (ْ)
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  .(1)"نر مبة يو  ا من ال منمن فةألرمٌن ب,ج,  ل  لألطةع اإلنلرف أف  ىلةش ع و الأل
 .اه ع ة  كس ل ٪نب ٜنل اللراع ك فض هر ع و  قةا ال حل ل وككرف 

 :قرؿ شرة س ل ك ع ة  اه ل و اه لرسوؿ ذُنت":  قرؿ لر رة رت  اه عن  أي عن
  ر :ق ت اللراع نركلين :قرؿ مث اللراع, فنركلأل  اللراع نركلين :قرؿ اللراع, فنركلأل  اللراع نركلين
 .(2)"كجب   الألنلأل  لو قرؿ ذراعرف ل شرة إ٧نر اه رسوؿ

كرنت  ىلم   ألهنر أعلن نضمر, كأعمل لةنر, كأ ىلب :" ر٘ن  اه-ا ن القةل اإلمرـ قرؿ
 .(3)"عن مواتع األذل, مع ز ردة للهتر كعمكة ملاقهر كأخفهر ع و اٞنىلبة كأسرع يف اهنضرمهر

ن  ل و اه ع ة  كس ل ك٪نرص ع ة  الب رء, ك لنو كمن األغل ا ال  كرف ٪ن هر ال
 القرع كالةقطٌن ككم٨نر ٞنلنو كاعب, ككللإ الدحري اٛن ةل أنس  ن مرلإ ٪نب القرع من

 ـو رأل الن  ل و اه ع ة  كس ل  ألىلق   يف الدحفا كذلإ كاتح يف قوؿ أنس رت  اه عن  
 أىزىؿٍ  فػى ىلٍ  قىرؿى  اٍلقىٍدىلىاً  عىوىارلىٍ  ًمنٍ  الب   رءى   ػىألىألى  عي  كىسى  لى  عى ىٍة ً     ي ال لى  و الن ً    فػىرىأىٍ تي " :يف اٜنب  

  .(4)" ػىٍوًمًئلو  ًمنٍ  الب   رءى  أيًعب  
   لم ال بف كلو"  :كيف أك   ل و اه ع ة  كس ل ك أل ىل  ل  دلةل ع و أفضة أل  فهو

  .(5) "  طن كةفنر اسألىلنلكلو م ٌن ل سر ع اال٥نبار كمرؤ   قطع الىلطش
 .(6)كقب ذكر اإلمرـ اللةوي  ر٘ن  اه خواص القرع كالةقطٌن كعٌبد أفضرل  كأيرؿ فةهر

٪نػػرص ع ػػو مػػر  فةػػب  مػػن الطىلػػرـ ال ػػين  ػػرٞنواد الػػ   أفاللػػنا الن و ػػا  لإلنلػػرف  كلنػػر   كػػب
 .٪نألرجهر اٛنلل كثًنا يف عةر   الةومةا, عه  نىلل  دحا جةبة كنشرط دكؤب

 تؤكد السنة النبوية على بعض األغذية للعالج -6

٤نب أف اللنا الن و ا  وج  نمر اإلنلرف إذل أ٨نةا ال لاء يف الىلمج, كسوؼ نورد  ىلض 
                                                 

 .َِٔال رس  صبع  ,الأل ل ا الن و ا  (ُ)
 .ُْٓ/ْ االسممةا,ع ب, الط ىلا الثرنةا,مكألب اٞنط وعرت ,  رب ٜنل اللراع,(ٗٓٔٔ)ح سنن النلرئ , (ِ)
 .َّْ/ْ مرجع سر ل, زاد اٞنىلرد, (ّ)
 .َِِٕ/ٓ,كألرب األيىلنا, رب اٞنرؽ,َُِٓلحةح ال اررم,ح (ْ)
 .َّٓصيف الدنرعرت الط ةا, مكأل ا ج  رة الورد,  األعكرـ الن و ا عمء الب ن, الكحرؿ, (ٓ)
 .َُٖالكألب الىل نةا ل نشر كالألوز ع, صاللةوي , جمؿ الب ن, مقرمرت اللةوي , دار  (ٔ)
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 :ع ةهر, منهر ل أللكةباألغل ا ال  عرلت اللنا الن و ا 
 

 العسل-أ

 كشفرء  سنألحبث عن الىللل كىلمج أكلو    اٜن ةب ١ننب ل و اه ع ة  كس ل 
 هنر عن أي سىلةب اٝنبرمةل ال اررم كمل ل يف لحةحكلةس كنوع غلائ , رك  لألمراض

إف أخ  للا اسألط ل : جرء رجله إذل الن  ل و اه ع ة  كس ل فقرؿ: قرؿ رت  اه عن ,
. إنين سقةأل  ف ل   د  إال اسألطمقرن : فلقر  مث جرء  فقرؿ  , فقرؿ رسوؿ اه اسق  علمن  طن

لقب سقةأل  علمن ف ل   د  إال : اسق  علمن فقرؿ: مرات مث جرء الرا ىلا فقرؿفقرؿ ل  ثمث 
اه ككلب  طن أخةإ, اسق   لبؽ":اسألطمقرن, فقرؿ رسوؿ اه ل و اه ع ة  كس ل

فهلا اللم كلف " (:الطب الن وم)قرؿ اإلمرـ ا ن القةل ر٘ن  اه يف  ,( 1)"فلقر  فوئ,علمن 
عن امألمء فلمر  شرب    كس ل كرف اسألطمؽ  طن  عن ٔنناو ألر أل ل  الرسوؿ ل و اه ع ة

جمء كدفع  لفضوؿ اجملألنىلا يف نواع  اٞنىلبة كاألمىلرء فمحف الىللل فة ا الىللل لبفع
أف البكاء ٩نب أف  كوف ل  مقبار : كلو ةرن  ب ىل رن كيف  كرار سقة  ل ىللل مىلىنن ي ة,ل فضوؿ

ة  الىللل سقر  مقباران ال  ف  ّنقركما الباء كال      ككنةا ُنلب عرؿ الباء ف نر أمر أف  لق
ف نر  كرر  رداد  إذل الن  ل و اه ع ة  كس ل أكب ع ة  اٞنىلركدة لةدل إذل اٞنقبار .ال رض

  .(2)"اٞنقرـك ل باء ف نر  كررت الشر رت ُنلب مردة الباء  رمء  محذف اه
الشفرء يف " :و اه ع ة  كس لقرؿ رسوؿ اه ل : قرؿ رت  اه عن   ن ع رسا عنك 

 .(3)"يف شريا ١نمل أك شر ا علل أك كةا  نرر كأهنو أم  عن الك : ثمثا
ككرف  شرب كل  ـو قبح " : عنبة القررم شرح لحةح ال اررمالىلةين يف اإلمرـ قرؿ

 .(4)"علل ٣ن كجرن ّنرء ع و الر ل كل  عكنا عمة ا يف عفظ الدحا كال  ىلق هر إال الىلرٞنٌن
 الحبة السوداء-ب

                                                 

,كألػػرب (َُٗٓ), لػػحةح ملػػ ل, حُِِٓ/ٓ,كألػػرب الطػػب,  ػػرب الػػبكاء  رلىللػػل,(َّٔٓ)لػػحةح ال اػػررم,ح (ُ)
 .ِٔ/ٕاللمـ,  رب الألباكم  لق  الىللل, 

 .ِْص ,, دار الكألرب الىلري الطب الن وم (ِ)
 .ُُِٓ/ٓث,,كألرب الطب,  رب الشفرء يف ثم(ّٔٓٓ)لحةح ال اررم, ح (ّ)
 .ِٖٗ/ُّعنبة القررئ,  رب البكاء  رلىللل  (ْ)
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خرجنر كمىلنر غرلب  ن أَنر فنرض : قرؿ  -رت  اه عن  -خرلب  ن سىلب سةبنر عن
ع ةكل هبل  اٜن ا اللوداء : يف الطر ل فقبمنر اٞنب نا كلو مر ض فىلرد  ا ن أي عألةل كقرؿ لنر 

يف خلكا منهر ٙنلرن أك س ىلرن فرسحقولر مث اقطركلر يف انف   قطرات ز ت يف للا اٛنرنب ك لف
إف لل  " :اه ل و اه ع ة  كس ل  قوؿ للا اٛنرنب فمحف عرئشا عبثألهل أهنر ٚنىلت رسوؿ

 . (1)"اٞنوت: كمر اللرـ؟ قرؿ: ق ت ,رء من كل داء إال أف  كوف اللرـاٜن ا اللوداء شف
 يف اللوداء  رٜن ا االنألفرع ع و عنوم   بؿ :"ر٘ن  اه -ا ن  طرؿ الىلردل اٛن ةل قرؿ

ر اٍلنيرىاد ًقةلى " "اٞنوت داء غًن داء كل   ػيريكدىة ًمنٍ  نىشىلىتٍ  ال ً   اٍلىًل ىل ًمنٍ  دىاء كيلٌ  ًمنٍ  ًشفىرء أىنػ هى
ر اٍلنىٍوت  ػىىلىرذلى  ال    ٫نىٍ يل أىفٍ  ًإال   كىريييو ىا  .(2)"ًعٍنبلى
 نمل اللوداء اٜن ا أف " –كاه أع ل  -كاللم أرا   ع بالرزاؽ الكةم  البكألورقوؿ  

 وازف أعضرء اٛنلل كأجه    , كٕننع عنهر اٝن ل كاالتطراب ك قوم جهرز اٞننرعا يف اٛنلل 
ر  , كثًن من األمراض , ك وسع األكعةا البمو ا كٓننةهر من الألد ب الشر   عرد افألننع عن  

ك بر ال وؿ , ك طرح الفضمت , لللإ فقب  ق  من اإللر ا  رللريرف ك رإل بز ألهنر  قوم 
منرعا اٛنلل , كقب  شفةهنر إذا اسألىلن ت ّنقرد ر كرفةا يف  بء اإللر ا هبنر , كنر  ق  

 اٛنلل من اإللر ا  كثًن من األمراض إذا اسألىلن ت ل وقر ا , فألقة  من الرشح كال كرـ كالألهرب
, كار فرع الض   الشر ر  , ٜندةرت ال ولةا , ك د ب الشرا ٌنالقد رت , كاٛن طرت , كا

 .(3)"ك  خر عبكث الشةاوخا( الوكسألرت ) ك ضال 

 

  (ْ)السنا والسنوات-ج

مب : رؿ ٟنرل و اه ع ة  كس ل ق عن أٚنرء  نت عنةس رت  اه عنهر أف رسوؿ اه
, فقرؿ: رلتق لألنشٌن؟  ل و مث اسألنشةت  رللنر, فقرؿ الن  : فقرلت رر جررع:  رلشـو

                                                 

 .ُِّٓ/ٓ,كألرب الطب,  رب  اٜن ا اللوداء, (ّّٔٓ)لحةح ال اررم,ح (ُ)
 .ّٗٗ/ّعرشةا اللنبم, (ِ)
 .ِِٗص  ,ُ,ُٔٗٗ, البار الشرمةا ل نشر كالألوز ع, طاٜنقرئل الط ةا يف اإلسمـ الكةم , ع بالرزاؽ, (ّ)
لن   اٜنن رء, زلري  إذل ال  رقا, كع    مف طح إذل الطوؿ, كأجود  اٜنمرزم, ك ىلػرؼ  رللػنر اٞنكػ   كنػر يف ن رت ك: اللنر (ْ)

, كقةل: الىللل, كقةل: , كاللن وت"الوسة "  ."الوسة " , ك رألخًن جـ  يف"الن هر ا"الكىن وف  كنر يف : الر ب 

http://www.vb.islam4m.com/t4252/
http://www.vb.islam4m.com/t4252/
http://www.vb.islam4m.com/t4252/


 
 

 

58 

 .( ُ)"ت لكرف اللنرلو أف شةئرن كرف فة  شفرء من اٞنو ":اه ع ة  كس ل
ع ةكل  رللنر " : قوؿل و اه ع ة  كس ل ٚنىلت الن  : كعن ع ب اه  ن عراـ قرؿ

 .(ِ)"اٞنوت :اللرـ؟ قرؿ كمر قةل  ر رسوؿ اه. كاللنوت فمحف فةهنر شفرء من كل داء إال اللرـ

اٞنب  كالقدر, كلو نٍ ته : كأم ر اللنر, ففة  ل ألرف":-ر٘ن  اه -ا ن القةل اإلمرـ قرؿ
عمرزم, أفض   اٞنك , كلو دكاءه شر ف ملموف ال رئ ا, قر ب من االعأًلباؿ, عرر   ر س يف 

كلل  فضة اه شر فا فة , الب رجا األكذل,  لهل الد فراء كالل وداء, ك قو م ًجٍرـ الق ب, 
كخرل ة أل  الن فع من الوسواس الل وداكم, كمن الشقرؽ الىلررض يف ال بف, ك فألح الىلضل, ك نفع 
من انألشرر الش ىلر, كمن القن ل كالٌدباع الىلألةل, كاٛنرب كال ثور, كاٜنك ا كالدرع, كشربي مرئً  

ا من  ثمثاي درالل, كمن مرئًً  ٙنلا درالل, كإف مط وخنر أٍل ىحي من شٍر ً  مبقوقنر, كًمٍقبار الشٍر 
 .(ّ)"ييً   مىل  ش ءه من زلر ال نٍفلىي كال   ةب األٍ٘نر اٞنٍن كع الىلمل, كرف أٍل ح

اللنرء كالش رٍلألػىرىج  يله مف األٍخمط احمل قا, ك نفىلرف من : "-ر٘ن  اه-الرازماإلمرـ  قرؿ
 .(ْ)"بو منػٍهينر من أر ىلًا دراللى إذل س ىلًا دراللاٛنرب كاٜنك ا, كالشر ا من كل  كاع

 الكمأة-د 

ىٍلتي : قىرؿى  زىٍ بو  ٍ نى  سىىًلةبى  عن لحةح  يف ال اررم اإلمرـ ركل   عى ىٍة ً  ال   ي  لى  و الن ً    ٚنًى
ر اٍلنىن   ًمنٍ  اٍلكىٍنلىةي ": ػىقيوؿي  كىسى  لى   .( ٓ)"ل ىلٌنً  شفرء كىمىرؤيلى

 ركا ا كيف. لألكثر كلا" ل ىلٌن شفرء اٞنن  رب: "-  اهر٘ن-عمر  ن اٜنرفظ قرؿ
 إذل إشررة ال ٗنا لل  كيف, وجةههر ك لل  طرؿ, ا ن شرح كع ةهر" الىلٌن من شفرء: "األلة  

 ال اٞنلكوؿ, من اٞنادوص الدنف ال رب عب   يف  رٞنن اٞنراد أف إذل الدرئر القوؿ  رجةح

                                                 

,كألػػرب الطب, ػػرب (ُّْٔ),حمرجػػ  سػػنن ا ػػن ,َْٖ/ْ,,كألػػرب الطب, ػػرب اللػػنر(َُِٖ), حأخرجػػ  ال مػػلم (ُ)
 .ْْٖ/ْ, كألرب الطب,(ِّّٖ),اٞنلألبرؾ, حعب   لحةح اإلسنرد اٜنركلكقرؿ  ,ُُْٓ/ِدكاء اٞنش , 

 ., كقرؿ اٜنركل عب   لحةح اإلسنردِِْ/ْ,كألرب الطب,(ِْْٕ)ركا  اٜنركل يف اٞنلألبرؾ,ح (ِ)
 .ٕٔ/ْزاد اٞنىلرد  (ّ)
 .ّ/ُّالطب الن وم (ْ)
, كألػرب (ّْٔٓ), لحةح ملػ ل,حُِٗٓ/ٓ,كألرب الطب,  رب اٞنن شفرء ل ىلٌن,(ُّٖٓ)لحةح ال اررم, ح (ٓ)

 .ُِْ/ٔالطب,  رب فضل الكنلة كمباكة الىلٌن هبر, 
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 كفةهر من  الكنلة أف كرد اٝنو ألف شفرء اٞنن ع و أي ل كإ٧نر االمألنرف, ّنىلين اللم اٞندبر
 .( ُ)"أكذل لأللل ث و   كرف ل فرع الولف ث ت فمحذا شفرء

 مرؤلر فةىلدر مط قر ل ىلٌن شفرء مرءلر أف الدواب":-ر٘ن  اه-النوكم اإلمرـ كقرؿ
 عقةقا  در  كذلب عن  كرف من زمرننر يف كغًنم أنر رأ ت كقب: من ,قرؿ الىلٌن يف ك٩نىلل

  ن الكنرؿ األمٌن الىلبؿ الشة  كلو  در , إلة  كعرد فشف  ٠نردا الكنلة ّنرء عةن  فكحل
 يف اعألقردا الكنلة ٞنرء اسألىلنرل  ككرف اٜنب  , يف كركا ا لمح لرعب البمشق  ع ب

 .( ِ)"   اه فنفىل     ك وكر اٜنب  
 ال ًلم اٍلنىنٌ  ًمنٍ  أىمٍ  اٍلنىنٌ  ًمنٍ  قػىٍول كى  مىىٍل يومىا اٍلكىٍنلىة":-ر٘ن  اه-اللنبم اإلمرـ كقرؿ

ا يىىلىرمنر  ىكينٍ  دلىٍ  اٍلنىنٌ  أىف   فىلىفىردى  اٍلقىرًت  قىرؿى  ًإٍسرىائًةلى   ىيًن  عى ىو ال    أىنٍػ ىلى ي    ػىقيول ي  كىنىر كىاًعبن
 .(ّ)"اٍلكىٍنلىة كىًمٍن ي  أىنٍػوىاعنر كىرفى  كىًإ٧ن ىر اٍلنيفىل ريكفى 

 ال  ل  الكنلة": الدرٜنٌن ر رض شرح يف اه ر٘ن  عثةنٌن ا ن الشة  الىلمما كقرؿ
 لل لة مىلركفا كل  اٞنوٚنةا األمطرر كالسةنر األمطرر كثرة من  ن ت  رلفمع النرس عنب  ىلرؼ
 الن  قرؿ كٟنلا مشقا ك بكف ك فا  بكف النرس  لخللر كوت كإذا األرض ع و  ن ت الطىلل
 شفرء كمرؤلر كسهولا  ةلر ع رد  ع و    اه من ٣نر أم اٞنن من إهنر كس ل ع ة  اه ل و
  محذف  شفة  لل  فمحف الريو ا  ل ب الىلٌن مرتت إذا منهر  لألارج اللم اٞنرء أف  ىلين ل ىلٌن

 قرؿ كٟنلا الريو رت عنهر ك   ل الىلٌن  نشف سرئم كرف كإف نرشف مرءلر ألف كجل ع  اه
  شفو فمحهنر الريو ا أس رهبر ال  األمراض من  ل مرض كل من لةس  ىلين ل ىلٌن شفرء كمرؤلر

 إذا ألهنر  ىلدر مث النرر ع و  دهر إهنر قةل مرؤلر  لألارج كةف كلكن كجل ع  اه  محذف
 فةارج شب با عدرا  ىلدر مث ل ًنة قطىلر  قطع إهنر كقةل  ىلدر مث النت النرر ع و لهرت

 .  (ْ)"ق ةل كلكن  اٞنرء منهر
, كقب اقألدر ال ح  ع و  ىلضهر كل   ٨نةا ال لاء كفوائب  كثًنة جبان كاألعرد   يف أ

 .كرفةا ل باللا ع و للا األمر
                                                 

 .َُِ/ َُال ررم فألحا ن عمر, (ُ)
 .َُٕ/ٕشرح النوكم ع و لحةح مل ل (ِ)
 .َْْ/ٔ ر, الط ىلا الثرنةا,, دار الفكعرشةا اللنبم ع و سنن ا ن مرج اللنبم, ١ننب, (ّ)
 .ٖٓ/ّمبار الوين ل نشر,الر رض,الط ىلا الثرنةا,.ا ن عثةنٌن, شرح ر رض الدرٜنٌن (ْ)
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, فنمب أف اب رت (قرلف كسنا)أف ال لاء ال شرم ألألل    اإلسمـ : ك ألضح ٣نر س ل
كاألعرد   عثت اجملألنع ع و  وفًن ال لاء الطةب لإلنلرف لك   ىلةش عةرة كر٬نا, فكةف 

إلنلرف اللىلردة كقرة الىلٌن كلو ال ٩نب قوت  وم , للا علرت اللنا الن و ا من إ٨نرؿ  ألحقل ل
 .ال لاء كنفت اإل٬نرف عن الفرد كاجملألنع الل ن  ر وا ش ىلو كجًناهنل جرئىلٌن
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 انغذاء يف ضوء انؼهى انتدزٌثً:  انثانثادلثحث 
 

ء مػػن الدػػحا ع ػػو  ىلػػب ال ػػلاء الط ةىلػػ  الكرمػػل اٞنألػػ ف مهػػل ل دػػحا , عةػػ   ىلألنػػب جػػ  
 .ع و الدحا اٛنلنرنةا كالنفلةا كالىلق ةا لأللثًن ال لاء , كذلإ 

٤نػػػب أنػػػ  ٪نألػػػوم ع ػػػػو  " كلػػػو نمرنػػػر إذل ال ػػػلاء اٞنألػػػػوازف الكرمػػػل يف تػػػوء الىل ػػػل الألمػػػػر   
كنةػػػرت منرسػػػ ا مػػػن الىلنرلػػػر ال لائةػػػا الضػػػركر ا لكػػػ   قػػػـو اٛنلػػػل  أللد ػػػا كظرئفػػػ  اٞناأل فػػػا , 

أف  كػػػوف كرم ػػػا كنػػػرن كنوعػػػرن هبػػػبؼ ٓنقةػػػل أفضػػػل ملػػػألول مػػػن الننػػػو  ك شػػػ ط هبػػػل  الىلنرلػػػر
كاحملرفما ع ػو لػحا كسػمما اٛنلػل , ك ػلمٌن عةػرة سػ ةنا , كتػنرف مشػرركا فىلرلػا يف األسػرة 

 .(ُ)"كاجملألنع 
كقب عبد ع نرء الأل ل ا الىلنرلر ال   ألكوف منهر ال لاء اٞنثررل ال   كفػل  محمػباد اٛنلػل 

 .اٞنواد ال لائةا ك رلقبر اٞننرسب  من    م َننةع مر 
إف الىلنرلػػػػػر األسرسػػػػةا ل  ػػػػػلاء لػػػػػ  :"  ر١ننػػػػب ع ػػػػػب القػػػػرد ر قػػػػوؿ الػػػػػبكألور ع ػػػػب القػػػػػرد

, الكر ولةػػبرات , األمػػمح اٞنىلبنةػػا , الفةألرمةنػػرت , اٞنػػرء كاألن ٬نػػرت ككػػل  كرلػػبلوفالوك ةنػػرت  
ل ػا اللػ ةنا , فقػب ذكػر القػرلف  ـو ٬نر  كشف لنر الىل ػل مػر ٔنفةػ    ػإ الىلنرلػر كدكرلػر يف الأل 

اٜن ةب كال حـو , كاٝنضػركات كالفواكػ , كالػبلوف كال ػمؿ كغًنلػر كك هػر  شػكل قواعػب أسرسػةا 
 .(ِ)"ل أل ل ا 

كلػػػو  لم نػػػر الىلنرلػػػر اللػػػر قا اٞنكونػػػا ل  ػػػلاء اٞنثػػػررل لوجػػػبنر أهنػػػر ٓننػػػل كظػػػرئف ٪نألرجهػػػر 
 .اإلنلرف كال  لأل ين عنهر 

األمةنةػا المزمػا لننػو  , كإلػمح أنلػمأل  الألرلفػا   رأل٘نرضب اٛنلل فرٞنواد الوك ةنةا ٕن" 
 "(ّ). 

                                                 

 .ء األسرة كلحألهر , مرجع سر لغلام الرة, أ٬نن,  (ُ)
 .ـ ,  بكف دار نشرَُٗٗ, ط, أسس ال لاء كالأل ل ا يف اإلسمـ  , ١ننب,رع بالقرد (ِ)
 .ُّ, ص  (ت.د), مط ىلا النةل  رٞنندورة , يف توء الىل ل اٜنب   ال لاء  , يرلر,رد  (ّ)
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 : ككظرئف الكر ولةبرات ل  
 .سىلرات عرار ا ْ  ك ب اٛنلل  رلطرقا , كل غراـ  ىلط  اٛنلل  -ُ
 .(ُ)تركر ا لألنمةل عن ةا ٕنثةل الوك ٌن كالبلوف -ِ

 نػػػرء اٝنم ػػر البلنةػػػا  رٛنلػػػل , " ككػػللإ اٞنػػػواد البلنةػػػا ٟنػػر مهػػػرـ عةو ػػػا عةػػ   قػػػـو يف 
كلألحػػػػل ١نػػػػل  ىلػػػػض الكر ولةػػػػبرات يف إنألػػػػرج الطرقػػػػا أ ضػػػػرن ك ػػػػبخل تػػػػننهر ال  ػػػػوت كالػػػػبلوف 

 .(ِ)"كمنألمرت األل رف 
 ةفهػػ  مػػواد عضػػو ا  وجػػب يف ال ػػلاء كلػػ  تػػركر ا السػػألنرار اٜنةػػر" ككػػللإ الفةألرمةنػػرت 

لائ  كيف عػرالت نقدػهر  دػرب اٛنلػل ك  ىلب دكران مهنػرن يف عن ةػرت االسػألقمب الألنثةػل ال ػ
 .(ّ)" كثًن من األمراض 
 كاٜنب ػػػػب كالفلػػػػفور ىلبنةػػػػا ٟنػػػػر كظةفػػػػا مهنػػػػا كخرلػػػػا اٛنػػػػًنأف األمػػػػمح اٞن" ك٤نػػػػب أ ضػػػػرن 

 .(ْ)"كالنحرس يف  كو ن الىلمرـ كاألسنرف , كخرلا مبة الطفولا كاٜننل كالرترعا 

  ڱٹ ٹ چأسرسػػ  ألم منهػػر, ككػػللإ اٞنػػرء لػػو قػػواـ عةػػرة كرفػػا اٞنا وقػػرت كلػػو مكػػوف 

چۀ  ہ      ۀں   ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻ
(ٓ)

. 

فهل  اٞنواد ال لائةا مهنا  رلنل ا لإلنلرف ٜنفػظ لػحأل , ك ػ كد   رلطرقػا كاٜنةو ػا كٓنقػل 
 .ل   محذف اه اٞنىلرفرة الكرم ا 

ا فم ب ل ملل الل ةل من غلاء لمن مألكرمل ال كةب ٬نػب   رلطرقػا, ك رٞندػردر الضػركر "
ل ننػػػو, ل نحرفمػػػا ع ػػػو سػػػممأل , كٞنقركمػػػا األمػػػراض اٞنىلب ػػػا كغػػػًن اٞنىلب ػػػا, لػػػللإ  ىلػػػب الأل ل ػػػا 
اٞنألوازنػػا عػػرمم مهنػػر لألقػػبـ الشػػىلوب, كقػػبرهتر ع ػػو اإلنألػػرج, كالىلنػػل اٞنثنػػر, كالىلنرلػػر ال لائةػػا 

( لةػرؼ كاٞنػرءالكر ولةبرات كالوك ةنػرت كالػبلوف كالفةألرمةنػرت كاٞنىلػردف كاأل) اٞنألوفرة يف األغل ا 
 ػػ دم إذل قةػػرـ اٛنلػػل  وظرئفػػ  اٞناأل فػػا, كٓنألػػوم ٗنةػػع األغل ػػا ع ػػو كاعػػب أك أكثػػر مػػن لػػل  

                                                 

 .ُّص ء األسرة كلحألهر, غلام الرة, أ٬نن,  (ُ)
 .ِّ, ص  ُـ , ط ََِٖموسوعا ال لاء كالأل ل ا الدحةحا , دار اٞنلًنة ,م الرة, أ٬نن , (ِ)
 .مرجع سر لال لاء يف توء الىل ل اٜنب   , , يرلر,رد  (ّ)
 .ـََِّ, رإلسكنبر ا  مكأل ا اٞنىلررؼ اٜنب ثا  , الأل وث ال لائ ,لٌنع ,الىلركس  (ْ)
 .َّ:األن ةرءسورة  (ٓ)
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 .(ُ)" بدةمألفرك  , كلكل عندر منهر كظرئف ١نالىلنرلر  كنةرت 
أف جلػػل اإلنلػػرف ال ػػرل  ٪نألػػرج إذل جػػراـ كاعػػب  ػػرك ٌن لكػػل جػػراـ مػػن كزنػػ   كث ػػت ع نةػػرن 

ر اٜنوامػػل كاٞنرتػػىلرت فةحػػألمن مػػن جػػراـ كندػػف إذل جػػرامٌن خػػمؿ أر ػػع كعشػػر ن سػػرعا, كأمػػ
لكػػػل كة ػػػو جػػػراـ مػػػن كزهنػػػن, كأمػػػر األيفػػػرؿ كالدػػػ ةا فة ػػػـ  ٟنػػػل مػػػن جػػػرامٌن كندػػػف إذل ثمثػػػا 

 .(ِ)"جرامرت كندف من الوك ٌن لكل كة و جراـ كاعب من كزهنل  ومةر
٪نألرجػ    ألىلػبل عشػر مػر  ألنركل  اإلنلرف يف قررل لسةر كأفر قةػر ال عن مر كقب ث ت ع نةرن 

ال  ٕنبلل  لكثر " النشو ا, كال قولةرت" اٛنلل من غلاء عة   ىلألنبكف يف غلائهل ع و اٞنواد
مػػن اللػػىلرات اٜنرار ػػا الةومةػػا الػػ  ٪ندػػ وف ع ةهػػر مػػن ال ػػلاء  ةننػػر ال  ألىلػػبل لػػل  % َٕمػػن 

 ذلػػإ شػػلف للػػكرف أمر كػػر الشػػنرلةا عةػػ   كثػػركف مػػن  نػػركؿ ال حػػـو شػػلهنل يف% َْالنلػػ ا 
 َّْٖ-َََّمىلمل سكرف أكرك ر كاسػ الةر, فندػةب الفػرد مػن اللػىلرات اٜنرار ػا  ػ اكح  ػٌن 

يف شػػػػرق  أفر قةػػػػر كمػػػػر  ػػػػػٌن  ََِٔ-ََِّيف أمر كػػػػر كمىلمػػػػل دكؿ أكر ػػػػر  ةننػػػػر  ػػػػػ اكح  ػػػػٌن 
يف جنػػػوب لسػػػةر يف عػػػٌن  ََِٔ-ََِّيف مدػػػر كجنػػػوب أفر قةػػػر كمػػػر ٌن  َََّ -ََِٔ

 .جهرت الىلردل يف  رق  ََِّ قل عن 
 

 :أف احملركر احملبدة ٞنلألول لحا اإلنلرف ثمثا ١نركرمث ٤نب 
 :(ّ)البيئة الطبيعية: المحور األول

األمػػػػراض الدػػػػبر ا كخرلػػػػا النػػػػ الت  فرنألشػػػػرر ل  ةئػػػػا اٛن رافةػػػػا دكر يف لػػػػحا اإلنلػػػػرف,
لػػر يف األمػػركن الشػػىل ةا, كلػػٌن الىلمػػرـ يف األمػػركن ال ػػرردة, كانألشػػرر أمػػراض اٞنمر ػػر كاٜننػػو كغًن 

اٜنػػررة  لػػ ب ار فػػرع درجػػا اٜنػػرارة, ككػػللإ جلػػل اإلنلػػرف كنفلػػةأل   ألػػلثراف  رٞننػػرخ, فر٦نفػػرض 
نلػػ ا الريو ػػا يف ال ةئػػرت اٜنػػررة  ػػ دم إذل اإللػػر ا  رألغشػػةا اٞناريةػػا كج ػػب اٛنلػػل  رٛنفػػرؼ, 

ألجػػ اء المػػرلرة  ةننػػر ا٦نفػػرض نلػػ ا الريو ػػا يف ال ةئػػرت ال ػػرردة  ػػ دم إذل  شػػققرت ج ب ػػا يف ا
 .الىلرؽ إفرازمن اٛنلل لضىلف اٛنلل ع و 

                                                 

 .ِٗص لػ, ُِْٓ,ْدار ألفر ل نشر كالألوز ع, ط الأل ل ا الن و ا,اللةب, ع بال رس ,  (ُ)
 .مرجع سر ل ُٖص رد , يرلر, ال لاء يف توء الىل ل اٜنب  , (ِ)
 . َٔـ,صََِٕدار اٞنىلرفا,,نرعةااالجألٙنةس, ١ننب, اٛن رافةر  (ّ)
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كا٦نفػػرض الضػػ   اٛنػػوم يف ال ةئػػرت اٛن  ةػػا  لػػ ب نقػػص نلػػ ا األكلػػمٌن ٣نػػر  ػػنىلكس        
لثرر  الضررة ع و كل من اٛنهػرز الىلدػ  لإلنلػرف كاٛنهػرز الألنفلػ  ك أل ا ػب اعألنػرالت اإللػر ا 

 . رألزمرت الق  ةا
اٞنةكػرنةك  أك الكةنةػرئ   ػلثًن م رشػر كغػًن م رشػر  رتػةا سػواءن ك ركةب لاور القشػرة األ

ع ػػو الدػػحا الىلرمػػا لإلنلػػرف كع ػػو قبر ػػ  ع ػػو الىلنػػل كاإلنألػػرج, فرلىلنرلػػر اٞنىلبنةػػا كالكةنرئةػػا 
تركر ا ل نرء أعضرء اٛنلل ال شرم, كٓنقةل ال نرء  ػألل عػن ير ػل قشػرة األرض, ف ػلاء اإلنلػرف 

 ژڇ   ڇ  ژ :  ألحقػػػل مػػػن األرض, قػػػرؿ  ىلػػػرذل
, كرحملرلػػػةل ال راعةػػػا كٜنػػػـو اٜنةوانػػػرت (ُ)

, :" لػػل  الىلنرلػػر يف مػػر   ػػ  ألػػلكمنألمػػرت األل ػػرف كاألج ػػرف, ك ألنثٌػػل  , كالدػػود ـو الكرللػػةـو
, كالكو ت, كالفوسفور, , كال و رسةـو  "كال نإ, كاٜنب ب, كالك ور كاٞن نةلةـو

اعألنػػرالت  ىلرتػػ  ل ىلب ػػب مػػن  فر٦نفػػرض نلػػ ا لػػل  الىلنرلػػر يف اٛنلػػل  ػػ دم إذل   ا ػػب
 .ن اٝنم ر اللريرنةا يف اٛنهرز اٟنضاألمراض يف مقبمألهر أمراض األكعةا البمو ا,كانألشرر 

ككللإ ٤نب سطح األرض ل   لثًن ع ػو لػحا اإلنلػرف, فرر فػرع سػطح ال حػر  ػ دم إذل 
ألرض نقػص األكلػػمٌن, كاألكلػمٌن لػػ  دكر م رشػػر يف  كػو ن كر ػػرت الػبـ اٜننػػراء, فلػػطح ا

لػػػ  دكر ك ػػػًن يف ٓنلػػػٌن ال ػػػلاء لإلنلػػػرف كنػػػر أف اسألدػػػمح األراتػػػ  لػػػ  دكر يف  ػػػوفًن ال ػػػلاء 
 .اٞننرسب لكل إنلرف

 :(ِ)والثقافية االجتماعيةالبيئة : المحور الثاني
نػ  رٌكػ  ألحقػل الدػحا اٛنةػبة لإلنلػرف, عةػ  إأفقةر كرأسػةر   فعنبمر  ألوسع مراك  الىلنرا

هر اٞنرء, كإذا دل  كن لنرؾ  وسع يف نطرؽ الىلنراف سػة دم إذل  كػٌبس ع و اٞننريل اٞنوجودة فة
غلاء اإلنلرف, فأل وث اٟنواء كاٞنػرء  كإ٨نرؿاللٌكرف ٣نر   دم إذل اخألنرؽ اٞنركر كق ا اٞنوارد ال ةئةا 

 .ك  وثت ال ةئا كفلبت ال راعا ٣نر   دم إذل ال كة  ع و االسألًناد  بال من الألدب ر
فةهػػػر القػػػرلف أ٨ن ػػػت الضػػػركرات الػػػ  ٪نألػػػرج إلةهػػػر اإلنلػػػرف كأ٨نهػػػر ال ػػػلاء  كاألمػػػا الػػػ  نػػػ ؿ

فػػرض ملػػألول اٞنىلةشػػا ٣نػػر نػػألي مػػن ذلػػإ انألشػػرر الفقػػر  لػػ ب ا٦ن اٞنػػردم كعنػػررة األرض زراعةػػرن 
األسػػػ رب الػػ   ػػػ دم إذل ار فػػرع ملػػػألول اٞنىلةشػػا كز ػػػردة األمػػراض  لػػػ ب  ػػػب   إ٨نػػرؿإذل  أدل

                                                 

 . ٓٓ: سورة ي  ( ُ)
 .١ٔٔننب ٙنةس, اٛن رافةر االجألنرعةا, مرجع سر ل,ص/ انمر د ( ِ)
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 .ملألول اٝنبمرت الدحةا
أدت إذل انألشػػرر أمػػراض  االجألنرعةػػا ػػ ىلض الألقرلةػػب  كااللألػػ اـإ الػػ كاج مػػن األقػػررب كػػلل

 .كار فرع مىلبؿ اٞنوالةب اٞنشولٌناٟن اؿ 
 :(ُ) البيئة البيولوجية: المحور الثالث

درجػػػػا اٜنػػػػرارة, أشػػػػكرؿ اللػػػػطح, مدػػػػردر اٞنةػػػػر  كدرجػػػػا م وعألهػػػػر, : )كعنرلػػػػرلر كرلألػػػػررل
 (عا كمبل كفر ألهركي ةىلا الىلنرلر ال لائةا اٞنألر

لػػػػل  األلػػػػوؿ الدػػػػحةحا ل أل ل ػػػػا عرفألهػػػػر األمػػػػل اٞنألنب نػػػػا "  : قػػػػوؿ يػػػػرلر علػػػػن رد  
ك كج ػػرت الطىلػػرـ يف اٞنػػبارس , كنػػر كتػػىلت اٞنطػػرعل ٓنػػت إشػػراؼ  ـفلقرمػػت ع ػػو لػػب هر نمػػر

لةئػرت ع نةػػا كلػحةا , فكػػرف لػػللإ أثػران كاتػػحرن يف لػحا شػػىلوب لػػل  األمػل كمقػػبرهتر ع ػػو 
مٌ اقألػػػب نر   ًننػػػر, كأدخ نػػػر ع ػػػل م ػػػردئ الأل ل ػػػا الدػػػحةا تػػػنن  ػػػرامي البراسػػػا يف اإلنألػػػرج , فهػػػ

 .(ِ)"مبارسنر , كنر أشررت  للإ منمنا األمل اٞنألحبة لألغل ا كال راعا 
ك ىلب للا الىلرض ٤نب أف الب ن اإلسمم  لو الب ن الوعةب اللم الألل  رل لاء كجىلل لػ  

 .رر ع ةهر الألبل لدمح البنةر كابخرةعنر ا خرلا كرسل ل  مىلردل كاتحا من س
 . فرٜننب ه اللم لبانر لإلسمـ كمر كنر لنهألبم لوال أف لبانر اه

 
 
 
 
 
 

                                                 

 . ١ٔٗننب ٙنةس, اٛن رافةر االجألنرعةا, مرجع سر ل, ص/ انمر د  (ُ)
اء يف توء الىل ل اٜنب  , ال ل , يرلر,رد :  مح٩نرز, كأنمر ٕٗ-١ٓٗننب ٙنةس, اٛن رافةر االجألنرعةا, ص/ انمر د  (ِ)

 .مرجع سر ل
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 الغذاء الطيب والغذاء الخبيث: المبحث الرابع
 

  , كاف  ألحرل الطةب من  ك  ألىلب عن أف  هألل  نوعةا غلائ اإلنلرفلقب كج  اإلسمـ 
اإلنلرف كعفم  من ابفرت كاألمراض كاألك ئا, لللإ عرـٌ اٝن ة , كمر ذلإ إال لدمح 

ڌ  ڎ  ڎ    چ:" اإلسمـ كل غلاء خ ة  كترر, كأ رح كل يةب كنرفع, قرؿ س حرن 

 چ  ڈ  ڈ   ژ  
(ُ). 

 فهو  ىلرذل, اه أعل مر كل: الىل نرء  ىلض كقرؿ:" -ر٘ن  اه-ا ن كثًن اإلمرـ قرؿ 
 .(ِ)"كالب ن ال بف يف ترر خ ة  فهو رم ,ع مر ككل كالب ن, ال بف يف نرفع يةب

كللا  قألض  ", ڈ  ڈ   ژ     : يف قول   ىلرذل -ر٘ن  اه-الرازم اإلمرـ قرؿك 
ٓنرمي كل النمرسرت, كالنمرسرت خ رئ  فوجب ٓنر٬نهر مث إف األما ٠ننىلا ع و عرما  نركؿ 

 .(ّ)"النمرسرت
القواعب الدحةا  ال ر ا, ألفع نةا من عة  اٞنقدود ك  إذل عقةقا اب اشًن لل  ك 

 . اٛنلل كلو الطةب اٜنب ثا ٕننع كل مر   دم اٛنلل ك دنف  خ ةثر, ك ول   كل مر  نفع
الوقرئع, كلللإ فرٞنل ل  طنئن لشرع  كقب  كوف النألرئي الىل نةا غًن كاتحا يف  ىلض

ٜنمؿ ألن  ألن  خ ة  كمضر, كال  قرب إال ا اه, ك٬نألثل ألمر  س حرن , فم  قرب اٜنراـ
االمألثرؿ يرعا ه كرسول  , كالطرعا درجا عرلةا يف  يةب, كال  للؿ عن لل  األشةرء ألف

  .الىل ردة
كاٞنأللمل يف ثقرفألنر اإلسممةا  رل أف األلل يف اٞنطىلومرت اٜنل إال مر دؿ البلةل    

  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ   ہ  ہ  ہٹ ٹ  چ  ,ع و ٓنر٬ن 

﮳  ﮴   ﮵ ﮸    ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽   ﮾  ﮿    ﮶ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ     ۓ  ﮲  ﮷ 

 چ﯀ 
(ْ)

. 

                                                 

 .ُٕٓسورة األعراؼ, اب ا  (ُ)
 . ْٖٖ/ّ فلًن ا ن كثًن,  (ِ)
 .َُٖ/ُّ ق,َُِْال اث الىلري, ًنكت, الط ىلا الثرلثا إعةرءدار  الرازم, مفر ةح ال ةب, (ّ)
 .ُْٓسورة األنىلرـ,  (ْ)
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 ع ةهل, اه عرم  مر ل نرس   ٌن أف رسول   ىلرذل أمر :"اللىلبم ر٘ن  اه اإلمرـ قرؿ
 ال الألحرمي ألف م طل, كرذب فهو اه إذل ٓنر٬ن  نلب مىنٍ  عمؿ, ذلإ عبا مر أف لةىل نوا
  .(ُ)"رسول  للرف ع و اه عنب من إال  كوف

الكفرر, ككرف للا الألحرمي   ىلضر من األنىلرـ كرف ١نرمر يف اٛنرل ةا   عل  ةننر ٤نب 
ك ىلرذل الألحرمي عن األنواع,  رفع اه س حرن ف ,اه كلوا , كلةس من عنب اإلنلرفعلب شرع 

اه  ةئا اإلنلرف من  ال ب أف  طهر كرفف , ال  عرمهر الشررع اٛنرل     عن  ك من  كك٨ن
كأف    ل الوسركس  ع و لحا اإلنلرف, البنرئس كاٝن رئ  الىلضو ا, ال  ٟنر انىلكرسرت

ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ    ىئ   چ ٹ ٹ  كس وك كاألكلرـ, ال  ٟنر  لثًن ع و عقل اإلنلرف  كالبنرئس

 چمب  ىب    يب    خبجئ   حئ  مئ        ىئ  يئ  جب  حب  یىئ  ىئ   ی  ی   ی
(ِ). 

٫نضع  كالشرع ال ,اٜنمؿ لو مر أع   اه, كأف اٜنراـ لو مر عرم  اه أفكب    كللا 
كعةر من اللم  ل براسا كال ح , كال  ق ل الألشكةإ, كال  ق ل اٞننرقشا, ألن  لةس فكرا, كإ٧نر

  . ىل ل اللر كأخفو
 ـ س حرن  ك ىلرذل يف كألر   الىل     ىلضر من األغل ا كفٌدل يف ٓنرميعرٌ  أخرلكيف ل ا 

ٱ  چ   :كالنطةحا, كغًنلر كنر قرؿ س حرن مرت عألف أنف , كاٞن د ا, مر -اٞنةألا  لنواعهر

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   

چ    ڦڦ  ڦ  ڤٿ  ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ
(ّ). 

ٹ ٹ  چ ,منهر كقب أمر اه اٞنل نٌن كع و رأسهل الرسل  لف  ألحركا الطة رت ك لك وا 

 چہ  ھ     ھ  ھ    ہڻ  ڻ  ڻ     ۀ  ۀ  ہ  ہ
(ْ). 

 يةب  لن   ١نكـو لو كمر , كأ رح لكل أىعلى  ٣نر الطة رت من ك وا  :"القشًنم اإلمرـ قرؿ
 .(ٓ)"فة  ٟنل ملذكنرن  مط قرن  , كقألهل يف عمالن  كرف ٣نر - الشر ىلا ريخدى ً  مطر قا شر طا ع و ,

                                                 

 .ِٕٕ  فلًن اللىلبم, ص (ُ)
 .َُّسورة اٞنرئبة, اب ا (ِ)
 .ّسورة اٞنرئبة, اب ا (ّ)
 .ُٓسورة اٞن منوف, اب ا  (ْ)
 .ِْٓ/ٓ لطرئف اإلشررات, اٟنةئا اٞندر ا الىلرما ل كألرب, مدر, الط ىلا الثرلثا, القشًنم,  (ٓ)
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إف اه : " ة رت  اه عن  أف الن  ل و اه ع ة  ك س ل قرؿعن أي لر ر  كيف اٜنب  
 ر أ هر الرسل ك وا من : يةب ال  ق ل إال ية رن ك إف اه أمر اٞن منٌن ّنر أمر اٞنرس ٌن فقرؿ 

 . (ُ)"الطة رت ك اعن وا لرٜنرن إ  ّنر  ىلن وف ع ةل 
ر عن اٝن رئ  ,  ل إف اه كلل  من نىلل اه ع  كجل ع ةنر  لف شرع لنر الطة رت كهنرن

ک  گ  گ   گ   ٹ ٹ چ الـ من امألنع عن الطة رت, زلبا فةنر زعل,:" س حرن  ك ىلرذل

چں   ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ    ڱگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ
(ِ()ّ).     

  كس ل ع ة  اه ل و  اه رسوؿ أف :"يف  فلًن  -ر٘ن  اه-ال ةضركم الىلردل كقب ذكر
 ممىلوف  ن عثنرف  ةت يف كاجألنىلوا فرقوا إنلارلل يف ك رل   ومرن  ر  أللح القةرما كلف
 كال كالودؾ ال حل  لك وا كال الفرش ع و  نرموا ال كأف قرئنٌن لرئنٌن   الوا ال أف ع و كا فقوا
 ف    ملاكًنلل ك٩ن وا األرض يف ك لةحوا اٞنلوح ك   لوا البنةر ك رفضوا كالطةب النلرء  قر وا
 عقرن  ع ةكل ألنفلكل إف  للإ مرؤ أ دل إ  ٟنل فقرؿ(  كس ل ع ة  اه ل و)  اه رسوؿ ذلإ

 النلرء كلل كالبسل ال حل كلكل كأفطر كألـو كأنرـ أقـو فمح  كنرموا كقوموا كأفطركا فدوموا
  .(ْ)"فن لت مين ف ةس سن  عن رغب فنن

"  نىلرمكلأكارعوا  ك وا" قول   ىلرذل   فلًنيف  -ر٘ن  اه-اللىلبم اإلمرـ كقب قرؿ
, فم ٪نـر اإل رعالةبؿ ذلإ ع و أف األلل يف ٗنةع الثوا ت  سةرقهر ع و كج  االسألئلاف,

 .( ٓ)"كرف مضرا, كرللنـو كغًن  منهر إال مر
   كاسألنررة  دًن   أثر  رل  ع و اإلنلرف يف س وك  كعةرة ق  ل  اٞنطىللإير ا ك٤نب أف 

عبـ ق وؿ دعرئ  كنر  يفو اإلنلرف ٝن ة  أثر سةأ ع كق وؿ دعرئ  ػ كع و الىلكس ل نطىلل ا
ف إ" :رسوؿ ل و اه ع ة  كس ل قرؿ : لر رة رت  اه عن  قرؿ  عن أييف اٜنب   الدحةح 

ڻ  چ ٹ ٹ اه  ىلرذل يةب ال  ق ل إال ية ر كإف اه أمر اٞن منٌن ّنر أمر    اٞنرس ٌن 

                                                 

 .ٖٓ/ّ,كألرب ال كرة,  رب ق وؿ الدبقا من الكلب الطةب, ِّّٗلحةح مل ل, ح (ُ)
 .ٕٖسورة اٞنرئبة, (ِ)
 .ُٓ., صُّٗٗسمـ كاٜنرجرت الضركر ا, مكأل ا اٞننرر اإلسممةا, الكو ت, طاإل الىلر ب ن, كجة , (ّ)
 .ّٗٓ/ِ ق,ُُّٖ, أنوار الألن  ل كأسرار الأللك ل,دار اعةرء ال اث الىلري,  ًنكت, الط ىلا األكذلال ةضركم (ْ)
 .َٕٓ/ُ فلًن اللىلبم, (ٓ)
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چہ  ھ     ھ  ھ      ہڻ  ڻ     ۀ  ۀ  ہ  ہ
(ُ )

چ  ڇ  ڇ  چ ٹ ٹ 

چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  
 مث ذكر الرجل  طةل اللفر( ِ)

كمطىلن  عراـ كمشر   عراـ كم  ل  عراـ  , ررب,  ر رب :أشىل  أغو ٬نب  ب  إذل اللنرء
 .( ّ)"كغلم  رٜنراـ فل   لألمرب ل 

البعرء كالىل ردة,   كاألكل من اٜنمؿ س ب لألق ل" –ر٘ن  اه  –كثًن   ا نقرؿ اإلمرـ 
 . ( ْ)"كنر أف األكل من اٜنراـ ٬ننع ق وؿ البعرء كالىل ردة

أكل اٜنراـ كشر   كل ل  كالأل لم    س ب : "-ر٘ن  اه  –ا ن رجب  اإلمرـ ك قوؿ
 .( ٓ)"موجب لىلبـ إجر ا البعرء

ې  ى  ى   ٹ ٹ  چ , كقب امنت اه ع و ع رد   رألكل من الطة رت كاالنألفرع هبر

چۈئ      ۈئ  ېئ   ېئ      ۆئەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ائ  ائ
(ٔ ). 

ٞنر  ٌن  ىلرذل أن  ال إل  إال لو, كأن  اٞنلألقل  رٝن ل, شرع   ٌن أن  الرزاؽ ٛننةع خ ق , "
االمألنرف أن  أ رح ٟنل أف  لك وا ٣نر يف األرض يف عرؿ كون  عمالن من اه ية رن, : فلكر يف مقرـ

  .(ٕ)"رر لأل باف كال ل ىلقوؿأم ملألطر رن يف نفل  غًن ت
إف اه  نردم الل ن لمنوا  رلدفا ال  ":-ر٘ن  اه -سةب قطب الىلردل الشهةب كقرؿ

 ر طهل    س حرن  ك وع  إلةهل أف  أل قوا من  الشرائع كأف  لخلكا عن  اٜنمؿ كاٜنراـ ك لكرلل 
أن  دل ٬ننع عنهل ية نر من  ّنر رزقهل فهو كعب  الرزاؽ ك  ةح ٟنل الطة رت ٣نر رزقهل فةشىلرلل

الطة رت كأن  إذا عـر شةئنر فألن  غًن يةب ال ألن   ر ب أف ٪نرمهل ك ضةل ع ةهل كلو اللم 
  .(ٖ)"أفرض ع ةهل الرزؽ ا ألباء

                                                 

 .ُٓ:سورة اٞن منوف (ُ)
 .ُِٕ:سورة ال قرة (ِ)
 .ٖٓ/ّ, كألرب ال كرة,  رب ق وؿ الدبقا من الكلب الطةب,(ِّّٗ)لحةح مل ل, ح (ّ)
 .َْٖ/ُ فلًن ا ن كثًن (ْ)
 .َُٕ/ُا ن رجب, جرمع الىل ـو كاٜنكل,مرجع سر ل, (ٓ)
 .ُٖٔ: سورة ال قرة (ٔ)
 .ِّٓ/ُا ن كثًن  (ٕ)
 .ُٔٓ/ُق,ُُِْدار الشركؽ,  ًنكت, القرلرة, الط ىلا اللر ىلا عشر ,يف ظمؿ القرلفقطب, سةب,  (ٖ)
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ر فمحف  .كنر أف ل نلكل عمن كعرما أثرنا  رل نر ع و ق ب الفرد كس وك  اسألقرما كاعوجرجن
 .ةأللثر  للإ ألف اجملألنع مكوف من األفرادللا األثر  نمر ع و اجملألنع ك   ف

رت  كوف ٠نألنىلنر نمةفنر مثرلةنر بؽ يف اٞنىلرممت كالأل لم  رٞن رعفنمألنع  لود  الد
مألىلركننر مألنرسإ ال نةرف ػ ك٠نألنع  لود فة  الرشوة كال ش كالأل لم  رحملرمرت  كوف ٠نألنىلنر 

رذ  ا ك رلألررل  كوف ٠نألنىلنر منه منر ال  م وثنر مألفككنر مألارذالن لر طنر إذل األرض, مر ىلنر لكل
كٞنر كرف "     أف   كؿ عنب أد  عرلفا ألف اٞنطرعل اٝن ةثا  فلب الط رع ك  لم غلاء خ ةثنر 

اه س حرن  إ٧نر عـر اٝن رئ  ٞنر فةهر من الفلرد إمر يف الىلقوؿ أك األخمؽ أك غًنلر ظهر ع و 
أك األشر ا من النقص  قبر مر فةهر من اٞنفلبة, الل ن اسألح وا  ىلض احملرمرت من األيىلنا 

   .(ُ)"كلوال الأللك ل السألحقوا الىلقو ا
ث ت تررلر ك ال نص يف ٓنر٬نهر, ك اللنـو يف غًن الألباكم, ك هر  ال كاألشةرء الضررة 

 ژ ۀ      ۀ  ہ  ہ      ہژ  :عراـ لىلنـو النص, قرؿ  ىلرذل
ال ترر ك ال : "  ك لقول   (ِ)

, فكل  ث ألت عرمأل  ترر فنر ث ت , (ّ)"ترار   لنرؾ عمقاك مر    ب ع و المن ترر  ٪نـر
 ٌن لمح الق ب كفلرد , ك ٌن يىلرـ الىل ب ككل  , فمحف األكل كالكلب إذا كرف  كيةبة
  .الىل ب ع و أكل اٜنراـ, فمحف الق ب  فلب  أألمر  عرامر 

 رت الن ر ةا كاٜنةوانةا ك ألضح ٣نر س ل أف ال لاء الطةب لو كل مر أع   اه من الطة
كاٞنرئةا كعه ال   طًن يف اٟنواء, كعرـٌ كل مر  ضر  رإلنلرف, فكل خ ة  عراـ, عفرظر ع و 

 .لحا اإلنلرف كإرشرد  ل  لاء الطةب كٓنل ر  من ال لاء اٝن ة 

                                                 

 .َُ/ُِق,ُُْٔلط رعا اٞندحف الشر ف,  اٞنب نا اٞننورة,  ٠ننع اٞن إ فهب ,فألركلال٠ننوع ا ن  ةنةا, (ُ)
 .ُٓٗاب ا : سورة ال قرة  (ِ)
 عن النه   رب: ال ةوع كألرب, [ٕٕٓ/ ِ] كاٜنركل, [ٖٔ] عب   األقضةا, كألرب, [ِِٖ/ ْ] البارقطين أخرج  (ّ)

, كلػػػػػحح  األل ػػػػػر  يف الل لػػػػػ ا تػػػػرار كال تػػػػػرر ال  ػػػػػرب: الدػػػػ ح كألػػػػػرب, [َٕ -ٗٔ/ ٔ] كال ةهقػػػػػ ... احملرق ػػػػا
 .ّْْ/ُالدحةحا,
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 ادلثحث األول
 يز تانؼًم وخباصة يف فمحة األرضاأل

  

 رلىلنل كاٜن  ع ة  ك ىلألو  كظةفا كل إنلرف  ر ب أف ٪نةر عةرة    ول  اإلسمـ كثًنان 
 چہ  ہ  ہ    ۀں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀٹ ٹ چ كر٬نا, 

(ُ)
 . 

 :كجرء يف القرلف الكرمي األمر  رلضرب يف األرض كاللىل  كراء الرزؽ كالىلنل, قرؿ  ىلرذل
چ  ڍچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇچ 

(ِ) . 
يف منركب األرض السألاراج خًناهتر كجين ٖنراهتر كقب أمر اه  ىلرذل ع رد   رٞنش  

, لكن   لكر  رٞندًن إلة  كالوقوؼ  ٌن  ب    من أجل أف يةرهتركالألنألع  رزؽ اه اٞنودع يف 
ٿ  ٿ  ٹ  ژ : ٪نلن اإلنلرف الىلنل, كال ٪نن   الكلب ع و ال ف ا كال طر, قرؿ  ىلرذل

 ژڦ  ڄ      ڦٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ
(ّ) . 

ب دعػر اإلسػمـ اٞنلػ نٌن إذل الىلنػل يف سػرئر أنواعػ  كأشػكرل , كجىلػل اللػىل  إلعفػرؼ كق
 النفس كإغنرء الىلةرؿ كرٛنهرد يف س ةل اه ٞنكرنا الىلرم ٌن, ك ةرف شرفهل كمكرنألهل

  ڍچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڃڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃژ   :قػػػػػػػرؿ  ىلػػػػػػػرذل

 .(ْ) ژ ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڈڍ   ڌ  ڌ  ڎ    ڎ
سٌول اه  ىلرذل يف لل  اب ا  ٌن درجا اجملرلب ن كاٞنكأللػ ٌن اٞنػرؿ اٜنػمؿ : "ي قرؿ القر 

فكػػرف لػػلا دلػػةمن ع ػػو أٌف كلػػب اٞنػػرؿ ّنن لػػا اٛنهػػرد  ألنٌػػ  ٗنىلػػ  مػػع  , ل نفقػػا ع ػػو نفلػػ  كعةرلػػ
  .(ٓ)"اٛنهرد يف س ةل اه

                                                 

 . ّٓاب ا : سورة  س( ُ)
 .َِاب ا :اٞن ملسورة  (ِ)
 .ُٓاب ا : سورة اٞن إ (ّ)
 .َِاب ا : سورة اٞن مل (ْ)
 .ٓٓ/ُٗ فلًن القري ,  (ٓ)
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٪نٌضنر ع و الىلنل,  رإلسمـ  لمرنر  كل مر لو مفةب كنرفع لنر يف البنةر كابخرة, فرهف
ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ژ :   ل ك٫نونر  لف اه سًنل للا الىلنل  ـو القةرما,  قوؿ  ىلرذل

 . (ُ)  ژې  ى        ى  ائ  ائ     ەئ  ەئ  وئ           وئ    ېې  ې
إف اب رت ابمرة  رلىلنل كثًنة جبا,كل ذلإ عه ال   قو إنلرف قوم عريمن قرعبان "

, كعه  ضنن الىلةش الرغةب لكل النرس من ٖنرر عنل القردر ن ع و  لكل من رزؽ ابخر ن
الىلنل,كأهنل حملبكد الىلبد كالنل ا يف اجملألنع دائنرن, إذ لنرؾ األيفرؿ كالشةوخ كالىلم ة كاٞنرتو 

 . (ِ)"كغًن أكلئإ ٣نن ال  قبركف ع و الىلنل ألس رب ي ةىلةا كلحةا أك اجألنرعةا ٢نأل فا
ل و عرؼ عب بة فننهل من مررس الألمررة مثل سةبنر ١ننب األن ةرء مهن ك  امألهنكقب 

كمنهل من مررس اٜنبادة مثل ن  اه داككد ع ة  اللمـ كمنهل من قرـ  رع   ع ة  كس ل اه
لقب "ال نل كن  اه موسو ع ة  اللمـ كمنهل من كرف  ن رء مثل ن  اه إ رالةل ع ة  اللمـ

ة أف أفضل اٝن ل كلل األن ةرء كاألكلةرء كرنوا قب مررسوا الىلنل  نرق ت أخ رر اإلسمـ اٞنألوا ر 
من اجل الرزؽ يف عةرهتل فكرنوا ع ةهل الدمة كاللمـ عنرال  ر  قوف من عنل أ ب هل كعرؽ 
ج رلهل كجهب عقوٟنل كأ باهنل ٗنةىلر فكرنوا  للإ خًن كأفضل دلةل ع و ٚنو كشرؼ كرفىلا 

  .(ّ)"يف اٜنةرة البنةر مكرنا الىلنل كاللىل  من أجل الرزؽ
كقب سرر ع و لب هل كرثا األن ةرء من الىل نرء الر رنةٌن فرشألهرت أٚنرء أمثرؿ ال   ار 

 .كاٝنوساص كالقط رف كال ج رج كغًنلل
كع و اٛنرنب ابخر ٤نب أف اٞنل نٌن الألنوا  ىل ل الن رت كال راعا دراسان كٓن ةمن كإنألرجر 

الفمعا " رثهل كدراسرهتل يف للا اجملرؿ خرلا من كألربعه اسألفرد األكر ةوف من أُن
ل ىلردل ا ن الىلواـ األش ة   اللم  ىليٌب كألر   موسوعا زراعةا ٓنبث عن فن ال راعا " األنبللةا

 .األرضكاٜنرث كال رس كاللق  ك ركةب اللنرء ّنر  مئل 
ل مر  ألىل ل    من كقب  ٌةنت لنر الثقرفا اإلسممةا أكج  النشرط االقألدردم ال راع  كك
, كل ذلإ أل٨نةا قضر ر كمشكمت, كمر ٩نب ع و اٞن ارع يف زرع , كيرؽ الرم, كغًنلر

                                                 

 .َُٓاب ا : سورة الألو ا( ُ)
 .ُٓ, صفهـو الىلنل كأعكرم  يف اإلسمـ, مرجع سر لم ,اللىلةب, لردؽ (ِ)
 .ُٕص اٞنرجع اللر ل, (ّ)
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النشرط ال راع  يف  وفًن ال لاء ل نرس, عة    رعوف مث ٪ندبكف مث  لك وف, فم عرجا ٟنل 
 .السألًناد اٞنواد ال لائةا من البكؿ اجملركرة

اٞنو و من ق ورلل إذل  إعةرءقبر   س حرن  ع و كقب لفت اه انأل ر  اٛنرعب ن  لىلبـ 
ال رع  فض   س حرن  كلو شرء اه  ٛنىل   زرعر لشةنر مألهرلكر ال  نألفع    أعب, كللا  إن رت

دلةل ع و أ٨نةا ال راعا كأف اإلنلرف ال  لأل ين عنهر, للا جرءت اٜنما من نفس مر  ألقنوف 
چڻ    ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں ٹ ٹ  چ ك ىلن وف, 

(ُ)
. 

كأترؼ اٜنرث إلةهل كال رع إلة   ىلرذل , ألف اٜنرث :" -ر٘ن  اه -قرؿ اإلمرـ القري 
فىل هل ك٩نرم ع و اخألةررلل , كال رع من فىلل اه  ىلرذل ك ن ت ع و اخألةرر  ال ع و 

 .(ِ)"اخألةررلل

ر, ك ةرف أف كيف اب رت القرلنةا  وتةح ك ةرف لر   األس رب  رٞنل  رت, كاٜن  ع و األخل هب
ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    ڑ  ٹ ٹ چ  اٞنرء كعراثا األرض مهنا يف إن رت الن رت,

 چڑ  ک  
(ّ)

. 

( ع ر ( لنارج هبلا اٞنرء الكثًن الطةب النرفع اٞن ررؾ " :-ر٘ن  اه  -قرؿ اإلمرـ ا ن كثًن
كعبائل   لر ٌن: أم ( كجنرت ) خضرا   كل ري ر , : أم  ( ونباتا " بخر لألنرس  كاألنىلرـ

 .(ْ)"من ٖنرات مألنوعا , كألواف ٢نأل فا , كيىلـو كركائح مألفرك ا 
أفضل القركف  كمن عمةب ال فألرت القرلنةا ال   بؿ ع و أ٨نةا ال راعا أهنر ش هت  

ر, ككثيرت فركعي , كاسألول كلل الدحر ا رتواف اه ع ةهل   رل  رع اللم  ىلرلب  ال  ارع عه  ٧نى
ل ع و سوق  ر إ٬نرهني ,  ىلمب ال  راع الل ن زرعو  ك ىلرلبك , فقب زاد عبدلل, كاشألب  عيوديلل, ك٧نى

چ     ڍچ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇٹ ٹ  چ  لة ةظ هبل اه أعباء , 
(ٓ)

. 

 ىلمب للا ال رع اللم اسأل  ظ فرسألول ع و  ":-ر٘ن  اه-قرؿ اإلمرـ ا ن جر ر الطوم

                                                 

 . ْٔ-ّٔ: سورة الواقىلا( ُ)
 .ُِٕ/ُٕ فلًن القري  (ِ)
 . ُٓ-ُْ: سورة الن ل( ّ)
 .َّْ/ٖ  فلًن ا ن كثًن, (ْ)
 . ِٗ: سورة الفألح ( ٓ)

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=78&ayano=14#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=78&ayano=14#docu
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ل و اه ع ة  ١ننب فكللإ مثل  سوق  يف ٕنرم  كعلن ن ر   , ك  وغ  كانألهرئ  الل ن زرعو 
 -كس ل كألحر   , كاجألنرع عبدلل عه كثركا ك٧نوا , كغ ظ أمرلل كهلا ال رع اللم كلف 

  .(ُ)"أل لف –جل ثنرؤ  
الدمة كاللمـ إذل الىلنل كاكل لرع هر ع ة   يف اللنا اٞنطهرة ٩نب ع  كاٞنأللمل

  .النرس  ألكففهل فةىلطون  أك ٬ننىلو فم  كوف عرلا ع و اإلنلرف من كلب  ب , 
ألف ٪نألطب أعبكل عي ما ع و ظهر , خًن ل  من أف  للؿ " :قرؿ ع ة  الدمة كاللمـ

   .(ِ) "أعبان, ف ةىلطة  أك ٬ننىل ي 
 نفل  اٞنرء امألهن كلو , عنهر كالألن   , اٞنلللا عن الألىلفف ع و اٜنض   "يف للا اٜنب  

 من اٞنل كؿ كع و , الل اؿ ذؿ من اللرئل ع و  بخل ٞنر , اٞنشرؽ كار كب الرزؽ, ي ب يف
 .(ّ)"اٜنرج

كلب ك٤نب أف الن  ل و اه كس ل  ثين ع و سةبنر داككد ع ة  اللمـ ألن   لكل من  
مر أكل أعب يىلرمرن ق  خًنان من أف  لكيل من عنل  ب  ,  :" ب , قرؿ ع ة  الدمة كاللمـ

 (.ْ)"كإف ن  اه داكد ل و اه ع ة  كس ل كرف  لكل من عنل  ب 

كللا  بؿ ع و أف الىلنل كاٞنهنا لةلت نقدر    :"-ر٘ن  اه -قرؿ الشة  ا ن عثةنٌن
ـ كرنوا ٬نررسوهنر, كال شإ أف للا خًنه من س اؿ النرس, كال ألف األن ةرء ع ةهل الدمة كاللم

شإ أف للا لو اٝن ل الن ةل  أال ٫نضع اإلنلرف ألعب, كال  لؿ ل ,  ل  لكل من كلب 
  ڍچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇچ  ٹ ٹ .  ب , من ْنرر   أك لنرعأل  أك عرث 

چ
 .(ٔ)"كال  للؿ النرس شةئرن ( ٓ)

 كفل ألن   رلىلنل اٞن رح كجىل   فر ضا ع و كل مل ل  اإلنلرفكقب أمر اإلسمـ 
                                                 

 .َِٕ/ِِ فلًن الطوم (ُ)
 .(ت.د), دار أعةرء الكألب الىلر ةا,ُِٗ/ُجرف فةنر ا فل ع ة  الشةارف,ع بال رق , ١ننب , ال  ل  كاٞنر  (ِ)
 .ّّٔ/ُـ,ََِِدار الىلرلنا ل نشر   طر   ر رض الدرٜنٌن, فةدل, لؿ م ررؾ, (ّ)
 .َّٕ/ِ رب كلب الرجل كعن    ةب , كألرب ال ةوع, ,(ُٔٔٗ)ح لحةح ال اررم, (ْ)
 .َِاب ا :اٞن ملسورة  (ٓ)
 ػػرض الدػػرٜنٌن,  ػػرب اٜنػػ  ع ػػو األكػػل مػػن عنػػل  ػػب  كالألىلفػػف, مػػبار الػػوين, الط ىلػػا الثرنةػػا, ا ػن عثةنػػٌن, شػػرح ر  (ٔ)

 .ِٕٓ/ُلػ, ُِْٕ
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, فىلن أنس  ن مرلإ كء   ك دوف مرء كجه  من أف  راؽلإلنلرف مىلةشأل , ك٪نفظ ل  كرامأل  كمر 
 .( ُ)«طلب الحالل واجب على كل مسلم»: قرؿ عن الن   -رت  اه عن -

ؿي  اٍلكىٍلبي ":-ر٘ن  اه-اإلمرـ الدنىلر  قىرؿى   اٍلنيٍشألىً لً  لًٍ ىلىردلًً  إال   كىاًجبه  أىكٍ  بيكبه مىنٍ  اٜنٍىمى
 اٍلىلىرم اً  اٍلوالى ىرتً  أىٍللً  ًمنٍ  كىرفى  كىمىنٍ  الش رً ىلىاً  إقىرمىاً  يف  أىٍكقىر ي ي  اٍلنيٍلألػىٍ رىقىاي  كىاٜنٍىرًكلً   ًرلأل ٍبرً سً 
مىرـً   اأٍلىٍموىاؿً  ًمنٍ  كى ػيٍرزىقيوفى  ًفة ً  ليلٍ  ّنىر اٍلًقةىرـً  عىنٍ  أًل ىرؿً ااًلشٍ  ًمنٍ  ًفة ً  ًلنىر أىٍكذلى  هًبًلٍ  اٍلكىٍلبً  فػىألػىٍرؾي  كىرإٍلً
  .(ِ) "لًٍ نىدىرًلحً  اٍلنيىلىب ةً 

عرض سىلب  ن الر ةع رت  اه عن  ع و ع بالر٘نن  ن عوؼ رت  اه عن  أف  كعنبمر
, (ّ)"و اللوؽدلو  ع " :مث قرؿ  شرير  ندف مرل , دعر ل  ع بالر٘نن رت  اه عن   رلوكا,

ف ل  رتو ع بالر٘نن  ن عوؼ علنا أخة ,  ل اجألهب يف الىلنل عه أل ح من أغنةرء 
 .الدحر ا

 األخمؽ  ن الا أكذل لنرعا أك ررةْن من الىلةش أف:"ا ن  طرؿ ر٘ن  اه الىلردل اٛن ةل قرؿ
  لنفلهل ل ألمررات الفضمء م رشرة:  كفة .  كش ههر كاٟن رت الدبقرت من الىلةش من

 . (ْ)"ٟنل نقص ذلإ كلةس مىلر شهل يف األسواؽ يف ك درفهل
ككرف الن  ل و اه ع ة  كس ل  شمع ل ةرف اٞنل نٌن ع و الىلنل فف   ـو من األ رـ 

 .( ٓ)"ال هل  ررؾ ل  يف  ةىل , أك لفقأل " :, فقرؿالد ةرفمٌر  ىل باه  ن جىلفر, كلو   ةع  ةع 
كقب جىلل  الىلةش ل  قةنأل  كمكرنأل  يف اجملألنع,لقنا  أجلكالرجل اللم  قبح ك ىلنل من 

إذا رأل غممر فلعم   :" ن قةةل, عة  إأعب مىلر ًن الأل الفرركؽ عنر رت  اه عن  الىلنل
  .(ٔ)"سق  من عةين: ال, قرؿ:فمحف قةل لل ل  من عرفا؟:سلؿ

                                                 

(: ْٔٓ/ِ)كقػػػرؿ اٞننػػػلرم يف ال غةػػػب  ,ِِٕ/ٖ, ػػػرب مػػػن اٚنػػػ  ملػػػىلود,(َُٖٔ)حأخرجػػػ  الطػػػوا  يف األكسػػػ , (ُ)
 .إسنرد  علن إف شرء اه

 .ُُّ/ٕس ل اللمـ  (ِ)
 .َِٔ/ٓ ل منىلا, الطةب  رب ال ةوع, كألرب ,(َِْٗ)ح ال اررم, لحةح (ّ)
 .ُٔٔ/ٕشرح لحةح ال اررم ال ن  طرؿ  (ْ)
 رجرٟننػر (ِٖٔ/ٗ) ال كائػب ٠ننػع يف اٟنةثنػ  قػرؿ ,ْٕ/ّ عر ػ ,  ػن عنرك ملنب  رب ,(ُْٕٔ) ح  ىل  , أي ملنب (ٓ)

 .ثقرت
, ا ن دار ,ُُٕ/ٕلىلشركف,كا الثر  اٛن ء  رب الىل ل, كجوالر اجملرللا  كر, أ و اٞنرلك , (ٔ)  .لػُُْٗط عـ 
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ا ع و ال طرلا القىلود عن الىلنل كالألفرغ ل نلللا ٞنر ٟنر من لثرر س  ة اإلسمـكقب عررب 
اللرئل نفل , منهر رتر   رللؿ, كرّنر لؿ عرل  إذل مقت اٜنةرة ككر  النرس, كاال٥نراؼ يف  ةرر 

كلب فة  دنرءة خًن من : "اإلجراـ , كنقل شة  اإلسمـ ا ن  ةنةا عن  ىلض الل ف قول 
 .ألف ملللا النرس أد  البنرءات ,( ُ)"ملللا النرس

 عندرم ع و ك قض  اجملألنع, يف اٛنر٬نا نل ا    ب فأ الىلنل عن كالقىلود ال طرلا شلف فنن
 .كاٜنركا اٜنةرة دكالب ٨نر ال ل ن الشر ف كالألنرفس الطنوح

  لألنرئ مألواكل مألارذؿ الىل ٬نا, فر ر ل  ل, جةل إ٩نرد ع و  لرعب أف شلهنر من أف كنر
 .نفل  ع ة  كهتوف اللؿ

 المن كإسرءة ابخر ن ع و الض ةناك   رٜنقب شىلورا اٞنرء لبل  ولب أ ضر شلهنر من أف كنر
 .ع ةهل كالأل ـو الشكول من كاإلكثرر كاأللبقرء,  رألقررب

فرل طرلا يف أ ل  مىلرنةهر  ىلو عن عبـ اسألفردة كرم ا من اٞنوارد ال شر ا اٞنألرعا, كنر 
يف أف ٟنر عمقا كثةقا  ر لرع نطرؽ الفقر كالألوز ع غًن اٞنألكرفأ ل بخل, كار فرع نل ا اإلعرلا 

 .اجملألنع
فقب أل حت ال طرلا مشك ا من أخطر اٞنشكمت االجألنرعةا ال   واج  اجملألنىلرت 
اٞنىلرلرة, فه    دم إذل افألقرد األمن االقألدردم, عة   فقب الىلريل دخ   األسرس  كرّنر 

 .الوعةب, ٣نر  ىلرت  بالـ الفقر كاٜنرمرف
أك  ,  ل كعبـ االسألهرنا  رل غةب  رلىلن للا عرص اإلسمـ ع و عل لل  اٞنشك ا

  ىٍللىلي ي  -كس ل ع ة  اه ل و- الن  أى ىو األىٍندىررً  ًمنى  رىجيمن  أىف   مىرًلإو  ٍ نً  أىنىسً  عىنٍ  القىلود عن 
 ًفة ً  نىٍشرىبي  كىقػىىٍلبه   ػىىٍلضى ي  كىنػىٍ لي ي   ػىىٍلضى ي  نػىٍ  ىسي  ًعٍ سه   ػى ىو قىرؿى . « شىٍوءه   ػىٍةأًلإى  ًد  أىمىر » فػىقىرؿى 

 .« هًبًنىر اٍئأًلىًن  » قىرؿى . اٍلنىرءً  نى مً 
ٍ نً   ىٍش ىًل مىنٍ  » كىقىرؿى   ًةىًب ً  -كس ل ع ة  اه ل و- ال   ً  رىسيوؿي  فىلىخىلى٨نيىر هًبًنىر فىلى ىر ي   لىلى

 أىنىر رىجيله  قىرؿى  مىثنرثى  أىكٍ  مىر  ػىٌٍنً . « ًدٍرلىلو  عى ىو  ى ً بي  مىنٍ  » قىرؿى . ً ًبٍرلىلو  لخيلي٨نيىر أىنىر رىجيله  قىرؿى . «
 يىىلىرمنر  ًلىعىًب٨ًنىر اٍش ىً » كىقىرؿى  األىٍندىررًل   كىأىٍعطىر٨نيىر الب ٍر٨نىىٌٍنً  كىأىخىلى  ًإ  ر ي  فىلىٍعطىر٨نيىر. ً ًبٍر٨نىىٌٍنً  لخيلي٨نيىر

                                                 

 .ُط  ًنكت, اٞنىلرفا دار ,َْٕ/ٓ اإلجررة,  رب الكول, الفألركل  ةنةا, ا ن (ُ)
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 ع ة  اه ل و- ال   ً  رىسيوؿي  ًفة ً  فىشىب    ً ً  فىلى ىر ي . «  ً ً  فىٍلً ىًن  قىبيكمنر  ًربخىرً  كىاٍش ىً  أىٍلً إى  ًإذلى  فىرٍنً ٍل ي 
 فىلىلىبى . «  ػىٍومنر عىشىرى  ٙنىٍلىاى  أىرى ػىن إى  كىالى  كىً عٍ  فىرٍعألىًطبٍ  اٍذلىبٍ  » لى ي  قىرؿى  مثي    ًةىًب ً  عيودنا -كس ل
ر ثػىٍو نر  ً ػىىٍلًضهىر فىرٍشألػىرىل دىرىاًللى  عىشىرىةى  أىلىربى  كىقىبٍ  فىمىرءى  كى ىً ةعي  ٪نىٍألىًطبي  الر جيلي  . يىىلىرمنر كى ً ػىىٍلًضهى
ا » -كس ل ع ة  اه ل و- ال   ً  رىسيوؿي  فػىقىرؿى  ةػٍره  لىلى وءى  أىفٍ  ًمنٍ  لىإى  خى  ًد  نيٍكألىان  اٍلنىٍللىلىاي  ْنًى

 ًلًلل أىكٍ  ميٍفًمعو  غيٍرـو  ًلًلل أىكٍ  ميٍبًقعو  فػىٍقرو  ًلًلل لًثىمىثىاو  ًإال    ىٍد يحي  الى  اٍلنىٍللىلىاى  ًإف   اٍلًقةىرمىاً   ػىٍوـى  كىٍجًهإى 
 .(ُ)« ميوًجعو  دىـو 

إف للا اٜنب   س ل كل النمل :" قرؿ الشة   وسف القرتركم مىل قر ع و للا اٜنب  
األرتةا, ف ل  ىلرجل الرسوؿ ل و اه ع ة  كس ل مشك ا األندررم  رٞنىلونا اٞنرد ا الوقألةا, كدل 

كع ن   من اٞنلللا, كإ٧نر عرٛنهر  رألس وب الىلن   فلخل  ةب  ىلرٛنهنر  رلوعظ اجملرد, كالألنفًن 
عنب  من يرقرت مهنر  ضرءلت, فكل عنل ٩ن ب رزقر عمال لو عنل  أف  لألابـ كل مر

 .(ِ)"شر ف
كنر هنو اإلسمـ عن إعطرء ال كرة لكل قوم  لألطةع الكلب لألحفة   ل ىلنل, كاألكل 

 عىٍنروك ٍ نً  ال   ً  عىٍ بً  نٍ ,فف  اٜنب   عفىلر ألمأل من كلب  ب , عه  د ح فردا نرفىلر لنفل  نر
ل   الى  » قىرؿى  -كس ل ع ة  اه ل و- الن ًب   عىنً  -رت  اه عنهنر - قىاي  ٓنًى  ًلًلل كىالى  لً ىىًن   الد بى

سىًول   (ّ)ًمر ةو 
(ْ) »(ٓ) . 

 . (ٔ)ل  ىن ملرك ا اٛنلل لحا فمىلل :قرؿ ا ن  طرؿ
 رىسيوؿى  أى ػىةىر أىنػ هينىر عىب ثىر ي  رىجي ىٌٍنً  أىف   " عىٍن ي  ال   ي  رىًت ى  اٍٝنًةىررً  ٍ نً  عىًبم   ٍ نً     ً ال عي ػىٍةبً  كىعىنٍ 

نً ً  كىسى  لى  عى ىٍة ً  ال   ي  لى  و ال   ً  قىاً  ًمنٍ   ىٍللىالى ر قػى  بى  ,ى الد بى ٍ نً  فػىرىل٨نيىر , الن مىرى  ًفةًهنى  إفٍ :  فػىقىرؿى  , جىٍ بى

                                                 

 .َْ/ِ, كألرب ال كرة,  رب مر ْنوز فة  اٞنلللا,(ُّْٔ)ح سنن أي داكد, (ُ)
 .ْٔنةا, صالقرتركم,  وسف, مشك ا الفقر ككةف عرٛنهر اإلسمـ, مكأل ا كل ا, الط ىلا الثر (ِ)

 .(ِٓٓ/ّ) ٓنفا األعوذم. قوة أم الراء ك شب ب اٞنةل  كلر: مر  (ّ)
 .(ِٓٓ/ّ) ٓنفا األعوذم. كسممألهر األعضرء اسألواء كاٞنراد اٛنولرم قرل  اٝن ل ملألول أم(  سول)  (ْ)
مرجػػػػ , , كركا  ا ػػػػن ّٕ/ِ, كألػػػػرب ال كػػػػرة,  ػػػػرب مػػػػن  ىلطػػػػ  مػػػػن الدػػػػبقا كعػػػػب ال ػػػػىن, (ُّٔٔ)سػػػػنن أي داكد,ح (ٓ)

 .ّّٔ/ٓ, كلحح  األل ر , لحةح أي داكد ٖٗٓ/ُ,كألرب ال كرة,  رب من سلؿ عن ظهر غىن,(ُّٖٗ)ح
 .ُٖٔ /ْشرح لحةح ال اررم ال ن  طرؿ, (ٔ)
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ر  .(ُ)"ميٍكألىًلبو  لًقىًوم   كىالى  , لً ىيًن   ًفةهىر عىظ   كىالى  , أىٍعطىٍةأليكينىر ًشٍئألينى
قىاً  ٓنىٍرميً  أىًدل اً  ًمنٍ  كىاٜنٍىًب  ي :"قرؿ الدنىلر  ر٘ن  اه   ّنىٍفهيوـً   ىٍدرً حه  كىليوى  اٍل ىيًن   عى ىو الد بى

 يف  لىةػ رىٍ  ي  ًعٍرفػىألى ي  أًلىف     اٍلنيٍكألىًلبً  اٍلقىًوم   كىعى ىو سى ىفى  كىنىر  ىيًن  الٍ  ٓنىًٍقةلً  يف  ايٍخأليً فى  كىًإفٍ  اٍب ىاً 
 .(ِ)" ػيٍق ىلي  الى  ّنىر اٜنٍىًب  ى   ىلىك ؿى  لى ي  أىجىرزى  كىمىنٍ  اٍل ىيًن   عيٍكلً 

كقب أنلر رسوؿ اه ل و اه ع ة  كس ل الل ن  قىلبكف عن الىلنل  بكف علر 
مر   اؿ الرجل  للؿ :"  لوء اٞندًن, قرؿ ع ة  الدمة كاللمـ أنلرللؿ النرس ك لألثنركف س ا

  .(ّ)"النرس عه  ـو القةرما كلةس يف كجه  م عا ٜنل

 يف   ػيىلىل بي  أىكٍ  , جىر ى  كىالى  لى ي  قىٍبرى  الى  سىرًقطنر  ىٍلًل  أىن  ي  اٍلنيرىاد  ىكيوفى  أىفٍ  ٪نىٍألىًنلي ": اٍٝنىط رًيٌ  قىرؿى 
ني ي   ىٍلقي ى  عىه   ًه ً كىجٍ   كىٍجه  أىذىؿ   ًلكىٍونً ً  اأٍلىٍعضىرءً  ًمنٍ  اٍٛنًنىر ىاً  مىوىاًتعً  يف  اٍلىليقيو ىاً  ًلنيشىركى ىاً  ٜنٍى

 .(ْ)"ً  ً   ػيىٍلرىؼي  ال ًلم ًشىلىرر  ذىًلإى  فػىةىكيوفي  كيٌ   عىٍمل كىكىٍجه   ػي ػٍىلى ي  أىن  ي  أىكٍ  ,  ًرلل  ىاؿً 
عه يف أشب اٞنواقف كألىل هر ن و ا تركرة الىلنر ا  رل راعا كالىلنل  ةنت اللنا ال كقب

إذا قرمت اللرعا كيف  ب أعبكل فلة ا فمحف اسألطرع أف ال  قـو " :ع ة  الدمة كاللمـ فقرؿ
 .( ٓ)"عه   رسهر ف ةفىلل

 

فرٜنب    شًن إذل تركرة الىلنر ا  رل راعا كالىلنل يف األرض, كأن  ال  ن    أف  نقطع 
 .األرض, كاالسألفردة من خًناهتر عنررإل يف الىلن

كالىلنل يف األرض ال  ن    أف  نقطع " :ع و اٜنب   ١ننب قطب  ىل ةقرن قرؿ الىلردل 
ٜنما  لب الةلس من النألةما فحه عٌن  كوف القةرما  ىلب ٜنما, عٌن  نقطع اٜنةرة البنةر  

لألق ل, كمن كرف يف  ب  عه عنبئل ال  كف النرس عن الىلنل, كعن الألط ع إذل اٞن.. ك هر

                                                 

, ركا  النلػػػػػػرئ , ّٕ/ِ,كألػػػػػػرب ال كػػػػػػرة,  ػػػػػػرب مػػػػػػن  ىلطػػػػػػ  مػػػػػػن الدػػػػػػبقا كعػػػػػػب ال ػػػػػػىن, (ُّٓٔ)سػػػػػػنن أي داكد,ح (ُ)
 .ّّٓ/ٓكلحح  األل ر , لحةح أي داكد  .ٗٗ/ٓلقول كالكلب,, كألرب ال كرة,  رب ملللا ا(ِٖٗٓ)ح

 .ِٕٔ/ّس ل اللمـ, (ِ)
 كألرب ,(ِْْٓ)ح مل ل, لحةح ,ّٔٓ/ِ كثرا, النرس سلؿ من  رب ال كرة, ,كألرب(َُْٓ)ح ال اررم, لحةح (ّ)

 .ٔٗ/ّل نرس, اٞنلللا كرالا  رب ال كرة,
 .سر ل, مرجع ٓٗ/ٓالىللقم , ا ن عمر, فألح ال ررم,  (ْ)
 .ّٖ/ُ, كلحح  األل ر , الل ل ا الدحةحا,ُُٗ/ّ,  رب ملنب أنس  ن مرلإ, (ََُّْ)ملنب أ٘نب, ح (ٓ)
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 .( ُ)"فلة ا ف ة رسهر
االعألنرء هبر كز ردة  إذللقب ع  اإلسمـ ع و ال راعا كاعألىن هبر كعرص ع ةهر كدعر 

 .(ِ)"من أعةر أرترن مةألا فه  ل ": ملرعا األرات  ال راعةا, فقرؿ ع ة  الدمة كاللمـ

أعـ  ع ةإ أف : وؿ أليٚنىلت عنر  ن اٝنطرب  ق: كعن عنررة  ن خ ٬نا  ن ثر ت قرؿ
فقرؿ عنر أعـ  ع ةإ لأل رسهر, ف قب رأ ت . أنر شة  ك ًن أموت غبا:   رس أرتإ فقرؿ أي

 .( ّ)عنر  ن اٝنطرب   رسهر  ةب  مع أي
أف األجر ل ن ارع ّنر  ولب من ال راس كال رع كللإ أجر  "كقب ذكر غًن كاعب من الىل نرء
  .( ْ)"من  إذل  ـو القةرما, كعه لو انألقل م ك  إذل غًن  ملألنر مر داـ ال رس كال رع كمر  ولب

نألرج ال لاء, اإلنلرف إلال راعا عنل ج ةل  قـو    :"  قوؿ البكألور ١ننب البغن 
كالىلنل هبر أكثر األعنرؿ  ركا,  ل إف  ىلض الىل نرء  رل أف الىلنل  رل راعا فة  ممهر الألوكل 

رة, كقب كرف ل و اه ع ة  كس ل  بعوا أف   ررؾ ع و اه, كفض    ىلضهل ع و الىلنل  رلألمر
 .(ٓ)"يف مب كلرع اٞنب نا

كقب كرد يف اللنا الن و ا الألنو   ع و فضل ال رس كال رع, ك ث ت األجر لفرع   مر انألفع 
 عن الن   -رت  اه عن - للإ منألفع من إنلرف أك عةواف أك يًن, أك عشرة, فىلن أنس 

رسر أك   رع زرعر فةلكل من  إنلرف أك هبةنا إال كرف ل     مر من مل ل   رس غ»: قرؿ
  .( ٔ)«لبقا

 خمفر , الل ف من كثًن فىل   كنر , الضةرع كاقألنرء ال رس اٜنض ع و"فف  اٜنب   
 اٞنل ب أف كفة , الكفرر دكف ٌن رٞنل ن األعنرؿ ع و الثواب كاخألدرص , ذلإ منع ٞنن

                                                 

 .ُٓ/ُ, ُّٖٗ ىلا اٝنرملاطالقطب, ١ننب, ق لرت من الرسوؿ ل و اه ع ة  كس ل,  (ُ)
 .ُّْ/ّ, كألرب اٝنراج,  رب يف إعةرء اٞنوات,(َّٕٔ)سنن أي داكد,ح (ِ)
 .ٖ/ُ,نب, الل لا الدحةحا, مكأل ا اٞنىلررؼ, الر رضاألل ر , ١ن (ّ)
 .(ُٔٓ/ُِ), عنبة القررئ (ُِّ/َُ)انمر شرح مل ل ل نوكم  (ْ)
 .ّٕ, صالبغن , ١ننب, نمر ا األمن ال لائ , مرجع سر ل (ٓ)
, لػػػحةح ملػػػ ل, ُٕٖ/ِكألػػػرب اٞن ارعػػػا, رب فضػػػل الػػػ رع كال ػػػرس إذا أكػػػل منػػػ , ,(ُِٓٗ), حأخرجػػػ  ال اػػػررم (ٔ)

 .ِٕ/ٓ,كألرب اٞنلرقرة,  رب فضل ال رس كال رع,(ََْٓ)ح
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 .(ُ)"الب ن مدرحل أك الو ؿأعنر من كرف ,     نفع ّنر أجر ل اًن
 ع ة   ثةب كنر اٜنةرة,  ىلب مر ع و  ثةب كأن   , ىلرذل اه كـر سىلا "أ ضرن  اٜنب   يفك 

  .(ِ)"ل  لبقا فهو عن     ًن اإلنلرف من أخل مر كأف   اٜنةرة, يف
ك٪ندل األجر ل ن ارع كلو كرف األكل من  ع و كج  ال دب أك االنألهرب أك اللرقا أك 

 .عن اإليىلرـ اء, فضمن االعألب
مر من مل ل   رس غرسر إال كرف مر »: أن  قرؿ ك بؿ لللإ مر ركا  جر ر عن الن  

أكل من  ل  لبقا, كمر سرؽ من  ل  لبقا, كمر أكل الل ع فهو ل  لبقا, كمر أك ت الطًن 
 .( ّ)"فهو ل  لبقا, كال  رزؤ  أعب إال كرف ل  لبقا

يف اٜنب   فضل ال رس كال رع, « سلم يغرس غرساما من م»:" قرؿ اٜنرفظ ا ن عمر
كاٜنض ع و عنررة األرض, ك لألن   من  أنرذ الضةىلا كالقةرـ ع ةهر, كفة  فلرد قوؿ من أنكر 

  .(ْ)"ذلإ من اٞنأل لبة ك٘نل مر كرد من الألنفًن عن ذلإ
ر ا هنر من فركض الكفلر, فقرلوا إعنرر إك٤نب أف الىل نرء  ك نوا عن عكل زراعا األرض ك 

ال  ٩نب ع و اٞنل نٌن َننوعهل القةرـ هبر, فمحف أقرم   ىلضهل أل ح منبك ر أك م رعر يف عل 
 .ابخر ن

ال راعا من فركض الكفر ا فةمب ع و اإلمرـ أف ٩نو النرس :"-ر٘ن  اه-قرؿ القري  
 .  (ٓ)"ع ةهر, كمر كرف يف مىلنرلر من غرس األشمرر

رجل اللم  ىلنل يف إلمح أرت  عرمم من  ىلألوكف ال كقب كرف ألحرب الن  
 .( ٔ)عنرؿ اه  ىلرذل

فرل راعا من موارد الكلب اٜنمؿ كفةهر  مهر  وكل اٞن من ع و اه  ىلرذل, فنر يف 

                                                 

 . ُُّ/ٓكنرؿ اٞنىل ل إ (ُ)
 .ُُِ/ُ طر   ر رض الدرٜنٌن  (ِ)
 .ُُٖٖ/ّ,كألرب اٞنلرقرة, رب فضل ال رس كال رع,(ُِٓٓ)لحةح مل ل,ح (ّ)
 .ُٕٔ/ٕالىللقم , ا ن عمر, فألح ال ررم, (ْ)
 .(ُٔٓ/ُِ), عنبة القررئ (ْ/ٓ)انمر فألح ال ررم  (ٓ)
 . (ُّ/ُ)انمر س ل ا األعرد   الدحةحا  (ٔ)
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كرنت ع و كجههر الشرع , ففةهر ٪ندل األجر الك ًن   إذاالدنرئع ك هر أ رؾ منهر كال أ٤نح 
 بم ك شمةع لأل األرضٜنراثا  كإعةرءول اٞنىلةشا مر فةهر من رفع ٞنلأل إذل إترفامن اه, 

 كأر ربالكفرءات   للحربالىلرم ا كاسألثنرر ل قول الكرمنا كٔنفةف لويلة ال طرلا كانألفرع 
اٞن لمت, كالألوجة  ٞن اكلا األعنرؿ اٜنرة كمضرعفا ل مهود يف س ةل إ٧نرء الثركة, كيف كل للا 

اٞنلألول المئل هبر  إذل  رألماخل القوم  كهنوض  شمةع ع و االقألدرد احمل   كز ردة يف الب
 .األمل ٌن 

قب خر ت  أرتر أ ةتأمًن اٞن منٌن   ر: فقرؿ -اٞن منٌن سةبنر ع    أمًن إذلجرء رجل 
مد ح غًن  كأنتكل لنةئرن ":رران كزرعألهر, فقرؿ سةبنر ع  فكرست اهن أل هركعم  عنهر 

 .(ُ)"مفلب, مىلنر غًن ٢نرب

ا الىلردؿ الراشب عنر  ن ع ب الىل     قـو  ألقبمي القركض اٜنلنا كللإ نرل اٝن ةفك 
كلو كرنوا من ألل اللما ٞنر يف ذلإ من مد حا ل نل نٌن كذلإ عنبمر  األرضل ىلرم ٌن يف 

لألدرؼ يف فضوؿ  لألشًن   شلف ا إلة كالة  ع ب اٜننةب  ن ع بالر٘نن اللم  ىل   إذلكألب 
ج  ا فضىلف عن أرت  فلس ف  مر  قول    ع و  أنمر من كرنت ع ة " :قرؿ - ةت اٞنرؿ 

  .(ِ)"٥نألرجهل لىلرـ كال لىلرمٌن عنل أرت  فمحنر ال
ذا اق ف الىلنل  نةا لرٜنا إس ل أ٨نةا الىلنل يف اإلسمـ  وتوح,  ل  ك ألضح لنر ٣نر

 .انألقل من عة  الىلردات إذل عة  الىل ردات
كمر  نألي من الىلنل من  بلا, وجة  اإلنلرف إذل الىلنل اٛنرد  رلةب كا ك ألضح أ ضرن  

٢نأل ف ألنرؼ األيىلنا كاٞنلكوالت, كاٝنضركات, كالفواك  كال  ألوف, كغًنلر كنر  شنل ذلإ 
 ألوفًن تركرات اٜنةرة,   عا كالدنرعا, ُنة   لألقل البكلا اٞنل ناااللألنرـ  ش كف الألمررة كال را

أنواعهر, ُنة  ٓنقل درجا منرس ا كرٞنواد ال لائةا, كاٝنرمرت المزما ألغراض الدنرعا ّناأل ف 
 .من االكألفرء اللال ك ألمنب االعألنرد ع و البكؿ األخرل يف إمبادلر  رٞنواد ال لائةا الضركر ا

                                                 

 . http://www.alsunnah.comاٜنب  ,  جرمع موقع ,ُٖٔ/ُاٝنراج, ٪نٍن, القرش , (ُ)
 .ٖٓ/ِ , األمواؿ ل ىلردل كالفقة  كالنحوم كاٞنوسوع , م سلا نرلر الثقرفةا,لقرسلا أ وع ةب, (ِ)
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 رلاتة انغذاء : ادلثحث انثاًَ
 

أمرـ البكؿ كاجملألنىلرت, ألف  ك ًنان   ال لاء من ابفرت كالفلرد ٓنب رن  سمما  شك ل
موت ١نقل يف  ىلض  إذل ال  قب   دم شر فة  األمراض كاألك ئا   فلب اجملألنع ك نألفلرد 

من تركر رت اٜنةرة كلو عرمل رئةس   لاءفرل,هنرؾ ار  رط كثةل  ٌن ال لاء كالدحاف األعةرف,
كل مكرف ع و كتع قوانٌن لررما للا عرلت األنمنا يف   ,لحأل ك  اإلنلرفيف  كرمل ٧نو 

٤نب أف د ننر   ةننر ,من األمراض كغًنلر الفرد كاجملألنعلرقر ا ال لاء, كل  أنمنا مهنا ٜننر ا 
 اعألوت  ىلض ل رت القرلف الكرميقب ف ,األنمنا كالقوانٌن  آالؼ اللنٌن   إ  لاٜننةف قب س

يف  ىلرذل , قرؿ اعألنرؿ   ًن لفر   من لوف أك يىللإشررات تننةا إذل مشك ا فلرد ال لاء ك 
چ   ائې  ې  ى  ى   ې  ې   چمىلرض قدا لرعب القر ا اٞنهمورة 

(ُ)
  

 اللنٌن  طركؿ ع و عرل  ع و  ق   ل  أل ًن دل :"-ر٘ن  اه-اللىلبم اإلمرـ قرؿ 
 كالفلرد, الأل ًن عن كعفم  أ قر  عة  قبر   ع و دلةل أكو ففة  ع ة , األكقرت كاخألمؼ

 .(ِ)"فلردا األشةرء أسرع من كالشراب الطىلرـ أف مع
إعلرف اخألةرر ال لاء كالأللكب من خ و  من ابفرت  كرةالقرلف الكرمي ع و تر  رٌغب كقب

گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  چ  :فقرؿ  ىلرذل ,نب الألدبؽ    ل فقراء كاحملألرجٌنع

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ    ڻڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں

  چھ  ے  ے  ۓ  ۓ     ھھ
(ّ ). 

 كأنفل , كأجود  ؿاٞنر أيةب من  رإلنفرؽ أمرلل" :-رت  اه عن -ع رس ا ن قرؿ
 كٟنلا ية نر, إال  ق ل ال يىٍةب اه فمحف- خ ةث  كلو- كدىنة  اٞنرؿ ً ريذىالىاً  الألدبؽ عن كهنرلل

 أعطةألنو  لو: أم{   ًآًخًل  ً  كىلىٍلأليلٍ   ػيٍنًفقيوفى  ًمٍن ي  اٍٝنىً ة ى }   قدبكا: أم{   ػىةىن نيوا كىال} : قرؿ

                                                 

 .ِٗٓ: اب ا: سورة ال قرة (ُ)
 .ُُِ/ُالكرمي الر٘نن,  اللىلبم,  ةلًن (ِ)
 .ِٕٔاب ا : سورة ال قرة (ّ)
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 .(ُ)" كرلوف مر ه ْنىل وا فم منكل, عن  أغىن فره فة ,  أل رتوا أف إال أخلٕنو , مر

 اللر قا الندوص  كشفت ال  األسس إف :"-ر٘ن  اه-سةب قطبالىلردل الشهةب  قرؿ
  كوف فم اٞنوجود   لفضل اٛنود  كوف أف لألقألض  منهر ك ن ىل  ع ةهر  قـو الدبقا أف عن

 من  نقص أف إال ق    مر لفقا يف مث   إلة  قبـ كلو لرع     ىلرف  اللم كالردمء  رلبكف
 . (ِ)"اٝن ة  الردمء  ق ل عن أغىن فره.  قةنأل 

 أل أف ال لاء اٞنألوفر  ألفركت يف مبل جود   كسمم الكرمي إذل القرلف أشرركنر 
ۋ      چ :ىلرذل رخألةرر ال لاء اٞنألنركؿ, كذلإ يف قول    كلمعةأل  , ككج  إذل االلألنرـ

ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ     ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې

 چوئ  
(ّ ).  

 :ل ىل نرء قوالف{ أزكو} اب ا لل : قول  يف:"-ر٘ن  اه –الشنقةط   اإلمرـ قرؿ
 اٞنراد أف: كالثر , ش ها كال عراـ فة  ٣نر لةس عمالن  لكون  أيةب أزكو  كون  اٞنراد أف: أعب٨نر
 :شرعرال ككقوؿ كثر, إذا ال رع زكر:كقوٟنل أكثر, أن  أزكو  كون 

 كأيةب ثمث من أزكو كل ل ع   اػػػثمث لػػػػكأنأل س ع ق رئ نر
 كالىلنل اٜنمؿ أكل ألف ,القرلف ل   بؿ اللم لو األكؿ كالقوؿ ,ثمثا من أكثر أم

 . (ْ)"اٞنرس ٌن أمر كنر اٞن منٌن اه أمر الدرحل
لا الألوعةب كقب  ىل  اه شىلة رن ع ة  الدمة كاللمـ رسوالن إذل قوم  ٪ننل مع رسر

الندح لقوم   لال  طففوا اٞنكةرؿ كاٞنة اف ٞنر ٪نبث  من فلرد ع و الفرد كاجملألنع, فهو من أكل 
أمواؿ النرس  رل ريل, مع مر فة  من انألفرء اٞنركءة عن فرع  , كلةس األمر مقدوران ع و ال ةع 

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڤٹ  ڤ  ڤ   ڤٹ ٹ  چ ، كالشراء  ل عه يف عقوؽ النرس

چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ       چڃ  ڃ  چ  چ   ڃڄ  ڄ  ڃ  ڄ

ڑ  ک   ک  ک  ک  گ  گ    ڑڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ

                                                 

 .ٕٗٔ/ُ فلًن ا ن كثًن, (ُ)
 .َِٗ/ُيف تمؿ القرلف, قطب, سةب,  (ِ)
 .ُٗاب ا : سورة الكهف (ّ)
 .ِِٕ/ّأتواء ال ةرف, (ْ)
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 چگ  گ  ڳ   
(ُ)

. 

 نهرلل أكال عن نقص اٞنكةرؿ كاٞنة اف إذا أعطوا النرس " :-ر٘ن  اه-قرؿ اإلمرـ ا ن كثًن
رلل عن الىلة  يف األرض , مث أمرلل  وفرء الكةل كالوزف  رلقل  لخل ن كمىلطٌن , كهن

 . (ِ)" رلفلرد , كقب كرنوا  قطىلوف الطر ل

ر اإلسمـ من ٗنةع الألىلرممت ال    دم إذل فلرد األخوة  ٌن اٞنل نٌن, علٌ  كقب
ك قطع ركا   احمل ا  ةنهل, كمن ذلإ ِنس الكةل كاٞنة اف ك طفةف الكةل, كقب ر ب اه جل 

, فنن الىلقو رت لحرهبر يف البنةر ق ل ابخرةيف عم  ع و ذلإ عقو رت عرج ا  دةب أ
أق ل ع ةنر رسوؿ اه ل و اه ع ة   :عن ع ب اه  ن عنر رت  اه عنهنر قرؿالبنةو ا قول  

 ر مىلشر اٞنهرجر ن , ٙنس إذا ا أل ةألل هبن كأعوذ  ره أف  بركولن , دل  مهر : كس ل فقرؿ
فةهل الطرعوف كاألكجرع ال  دل  كن مضت يف الفرعشا يف قوـو ق  عه  ىل نوا هبر إال فشر 

أسمفهل الل ن مضوا , كدل  ػىٍنقدوا اٞنكةرؿ كاٞنة اف إال أخلكا  رللنٌن كشبة اٞنئونا كجور 
 . (ّ)"الل طرف ع ةهل

ڭ  ٹ ٹ  چ  رخس يف الكةل كاٞنة اف  رلو ل كالىللاب الشب ب, كقب  وٌعب اه كل

ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى          ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ 

 چائ  ائ  ەئ  ەئ    وئ  وئ  ۇئ   ۇئ   ۆئ   ۆئ   ۈئ   
(ْ)

. 
الوادم اللم  لةل من :  قوؿ  ىلرذل ذكر  :"-ر٘ن  اه-قرؿ اإلمرـ ا ن جر ر الطوم

ل ل ن  نقدوف النرس , ك  الوهنل : لب ب ألل جهنل يف أسف هر ل ل ن  طففوف ,  ىلين 
 .(ٓ)"كرلولل , أك مواز نهل إذا كزنوا ٟنل عن الواجب ٟنل من الوفرءعقوقهل يف مكر ة هل إذا  

 ال لاء كجود   كمنع غش  كالأل ر راٜنفرظ ع و سمما  تركرةاللنا الن و ا  كتحت قبك 
كس ل كف   , فوتع ل و اه ع ة أن  مر ذات  ـو ع و رجل   ةع يىلرمرن  عن      , فقب كرد

                                                 

 . ٖٓ-ْٖ: سورة لود( ُ)
 .ّّْ/ْ فلًن ا ن كثًن  (ِ)
, كلحح  األل ر , لحةح ال غةب كال لةب, ُِّّ/ِىلقو رت,, كألرب الفنت,  رب ال(َُْٗ)سنن ا ن مرج ,ح (ّ)

ُ/ُٖٕ. 
 .ٔ-ُ: سورة اٞنطففٌن( ْ)
 .ِٕٕ/ِْ  فلًن الطوم, (ٓ)
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, ( اٞنطر أم)ألر أل  اللنرء : للؿ ال رئع عن ذلإ فقرؿف الشر ف أسفل من  فوجب  م  والن 
  .(ُ)"من غشنر ف ةس منر: "فقرؿ 

كقرؿ ا ن عمر ,  (ِ)"ال ش مر ٫ن   من الردمء  رٛنةب: "-ر٘ن  اه-اٞننركم اإلمرـ قرؿ
ال ش احملـر أف  ىل ل ذك الل ىلا من ٥نو  رئع أك مش  فةهر شةئرن لو اي ع ع ة  مر ب : "اٟنةثن 

  .(ّ)"لر مر أخل  للإ اٞنقر لأخل
اٜنقةقا, ك   ٌن ال ريل,كاٝنباع  إخفرءكيف للا اٜنب   الوعةب الشب ب لكل من أراد 

 .ل نل نٌن
كمىلنر  عنب ألل الىل ل أن  لةس ٣نن :"يف شرح مل ل -ر٘ن  اه -النوكم اإلمرـ قرؿ

ر ,كاقألبل  ىل ننر كعن نر كعلن ير قألنر الألبل هبب نر,  ًفىٍل ى ي   ػىٍرضى  دلىٍ  ًإذىا ًلوىلىًب ً  لر جيلا  ػىقيوؿ كىنى
كلكلا القوؿ يف كل األعرد   الواردة  نحو للا القوؿ, كقول  ل و اه ع ة   ًمين   لىٍلت: 

  . (ْ)"كأش رل  كس ل من غش ف ةس منر

 ال نب ال  أرادت أف ٔن ط   رٞنرء خًن دلةل ع و عرص اٞنل نٌن لنلاؾ لرع اكيف قدا 

ع و   ش, إذ كرفل أمًن اٞن منٌن عنر  ن اٝنطرب رت  اه عن  ا نا لرع ا ال نبع و عبـ ال
الراشب ن  رفضهر ال ش  لف زكجهر من أعب أ نرئ  , ككرف أف خرج من نل هنر خرمس اٝن فرء

 .الىل    رت  اه عن  عنر  ن ع ب
 .( ٖ()ٕ)كاٞننر لة عن اٞنمملاك ( ٔ()ٓ)ال رر  ةععن  كنر هنو 

                                                 

 .ٗٔ/ُمن غشنر ف ةس منر,  , كألرب اإل٬نرف,  رب قوؿ الن (ِٓٗ)لحةح مل ل, ح (ُ)
 .ّٖٓ/ُمهنرت الألىلرر ف, فدل الدرد,, الألوقةف ع و اٞننركم, ع بالركؤؼ (ِ)
,اٞنكأل ػا الىلدػر ا, ا اٞنػرئألٌن ال ػش يف ال ةػع كغًن ,اٟنةثن , ا ن عمر, ال كاجر عػن اقػ اؼ الك ػرئر,  ػرب الك ػًنة اٞنوفةػ (ّ)

 .ُْٔ/ُ,لػَُِْسنا النشر 
 .َُٗ/ُشرح النوكم ع و مل ل  (ْ)
 .ّ/ٓ, كألرب ال ةوع,  رب  ةع اٜندرة كال ةع اللم فة  غرر,(ُّٖٖ)لحةح مل ل, ح (ٓ)
القػػػػػرموس .  لػػػػػ ةن  ع ػػػػو  قػػػػػبر أكال كثر ػػػػ , أك ق ألػػػػػ   ىل ػػػػل أكال كعبمػػػػػ , كجػػػػود   ىل ػػػػػل ال مػػػػر  ةػػػػػع لػػػػو :ال ػػػػػرر ةػػػػع  (ٔ)

 .عرؼ ال ٌن ِِٕ/ُالفقه 
 اشػ  أل  فقػب إرل ن ل   ثوب أم  قوؿ أف :كاٞننر لة ,ال ةع كقع ٞنل  مه أن  ع و  شرلب  كال شةئر   ةىل  أف :اٞنمملا (ٕ)

 .ُِْ/ٗاٞن ين,كألرب ال ةوع,  رب فلرد  ةع اٞنمملا كاٞننر لة, . ٥نو ك  أ٘نب كمـ ظرلر للا  كلا
 , كألرب ال ةوع,(ّْٕٖ), لحةح مل ل,حْٕٓ/ِ, كألرب ال ةوع,  رب  ةع اٞننر لة,(َِّٗ)لحةح ال اررم, ح (ٖ)
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 اإلمرـ كقرؿ , (ُ)" الىلرق ا اجملهوؿ لو ال رر: "  -ر٘ن  اه -ا ن  ةنةا إلسمـا شة  قرؿ
 لو :األخرل القرعبة كع و كالفوات, اٜندوؿ  ٌن  ردد مر لو ال رر: "  -ر٘ن  اه-القةل ا ن
  .(ِ)"عةن  كجه ت مىلرفأل  يو ت مر

ا عب بة عة  إذل  ةع ال رر كمثل ل   لمث  -ر٘ن  اه-النوكم اإلمرـ كقب أشرر
كى ىٍبخيلي ًفةً  مىلىرًئلي كىًثًنىةه غىةػٍري , النػ ٍه ي عىٍن  ػىٍةًع اٍل ىرىًر أىٍلله عىًمةله ًمٍن أيليوًؿ ًكألىرًب اٍل ػيةيوًع :"قرؿ

 كعلب اٜندرة ك ةع اٜن  ا ع ل ك ةع اٞننر لة ك ةع اٞنمملا  ةع أف كاع ل :"مث قرؿ "ميٍنحىًدرىةو 
 ال رر  ةع عن النه  يف داخ ا ل  خرلا ندوص فةهر جرء ال  وعال ة من كأش رلهر الفحل
  .(ّ)"اٞنشهورة اٛنرل ةا  ةرعرت من لكوهنر عنهر كهنو  رللكر أفردت كلكن

يف  ةع ال رر ظ ل ":ةنةا يف القواعب النورانةا فقرؿكع ا ذلإ  ة نهر شة  اإلسمـ ا ن  
 (ْ)"كعباكة ك  ضرء

لور  ةع ال رر ك ٌن  مر  لألثىن منهر  نةاا ن  ة كقب قرر شة  اإلسمـ ،
 ,كاٞنىلموز عن  ل ةن , كرب ل كح ل اٜن  ا كال نب, اٞنىلبـك: أمر ال رر فمحن  ثمثا أنواع ":فقرؿ

أك , أك  ىلألإ مر يف  ة ,  ىلألإ ع با: كقول ك اٞنىلٌن اجملهوؿ جنل , أك قبر ,كاجملهوؿ اٞنط ل, أ
 .(ٓ)" ىلألإ ع ةبم

 من الىل ا,ك ٓنرمي هن  "النه  كللا ,كاٞنمملا اٞننر لة  ةع عن لنه ا اللر ل اٜنب   يفك 
  .(ٔ)غررمرن  أك غر٧نرن  إمر أعب٨نر:فةكوف اٞنةلر ٓنت كلبخوٟنل كال رر, اٛنهرلا ,الألحرمي

كنمرنا أل٨نةا اًٜنل ا كاٞنراق ا ع و األسواؽ, كمر     ب ع و ذلإ من إشرعا الألىلرميل 
رف أًئن ا الدبر األكؿ ك"ميل  رٞنىلرممت احملر ما, فقبا, كمىٍنع الألىلر رٞنىلرممت الشرعةا الدحةح

ر  ًلىنٍػفي  ل و اه ع ة  كس ل  - ل  رشرلر الن  ؛  (ٕ)"ًلهل لىلنـو لمعهر, كج  ل ثواهبر ػي ىرًشريكهنى

                                                                                                                                               

 .ِ/ٓ رب إ طرؿ  ةع اٞنمملا كاٞننر لة,
 .ُٔ/ْالفألركل الكول  (ُ)
 .ِٖٕ/ٓزاد اٞنىلرد  (ِ)
 .ِٔٗ/ٓلنوكم ع و مل ل شرح ا (ّ)
 .ِ/ٕالقواعب النورانةا الفقهةا, ال ن  ةنةا  (ْ)
 .ّ/ٕاٞنرجع اللر ل,  (ٓ)
 .ُُ/ٓإ قرظ اإلفهرـ  (ٔ)
 .ّّٗلػ, ص َُْٗاٞنركردم, أي اٜنلن ,األعكرـ الل طرنةا, دار ا ن قألة ا, الكو ت, الط ىلا األكذل , (ٕ)
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نمرمر  كفل الرقر ا اٞنلألنرة ع و األسواؽ ل أللكب من امألثرؿ الىلرم ٌن ٞنر أمرلل كسن "  نفل  –
٬نر  نفل  يف اللوؽ عه  كانألهرؤلل عنر هنوا عن , فكرف الن  كرسول عٌ  كجٌل    اه 

 أللكب  نفل  من الأل اـ الألمرر  ألط ةل الشر ىلا اإلسممةا, كمن سمما اٞنىلرممت ك ىلبلر عن 
اٜنراـ, كلكلا قرمت كظةفا اٜنل ا ال   ضنن مراق ا األسواؽ ك  كب قةرـ اٞنىلرممت يف اللوؽ 

 . (ُ)"ع و األسس األخمقةا ال  أرسرلر اإلسمـ كخ و اللوؽ من كرفا أنواع االعألكرر كال ش

ع و  –رت  اه عن   -مر  عنر  ن اٝنطرب : قرؿ -رىً٘نى  اه  عن سىلةب  ن اٞنلةب
 إمر أف: "-رت  اه عن   -فقرؿ ل  عنر , كلو  ى ةع زى ًة نر ل   رللوؽ عرًيًب  ن أي  ػىٍ ألػىىلىاى 

 .(ِ)" ى ً بى يف الل ىلر, كإمر أف  رفع من سيوًقنر
كجب عنر  ن اٝنطرب ا ن أي  ػىٍ ألػىىلىاى   ةع  ": قرؿ -ر٘ن  اه-عن عنرك  ن شيىلةبك 

, فقرؿ: ال  ةب  رٞنب نا, فقرؿ ميب ٍ ن, فقرؿ   ألرعوف  ل وا نر كأفًنةىأًلنر : كةف   ةع  ر عريبي
ف كةف ًشٍئأليٍل, ً ٍع لرعنر كإال فم  ىً ٍع يف سوقنر, كإال كأسواقنر,  قطىلوف يف رقر نر, مث   ةىلو 

 .( ّ)"فلًنكا يف األرض كاج  وا, مث  ةىلوا كةف شئألل
ر  قبـ  ىل لي مشركًعة اى اٞنراق ا, كاإلشراًؼ ع و األسواؽ اٞنرلةا اٞنىلرلرة من ًق ىل البكلا  ٣نك 

و مر ٩نرم فةهر اٞنقدود اإلشراؼ ع إذ ًل ى سوؽ من األسواؽ كإف دل  ألقىة ٍب ّنكرف  كذلإ أف 
تٍ  ي الألىلرمل فةهر ّنر ٪نقل الىلبؿ  ٌن اٞنألىلرم ٌن, ك ولل إلةهل عقوقهل كىفػٍقنر ك  من مىلرممت,

إل اـ اٜنقوؽ, كاٞنىلونا ع و : موتوع اًٜنل ا"ألعكرـ الشر ىلا اإلسممةا ال ر اء  إذ 
إف اإلسمـ أكؿ د ن  ٌن كل :"لقردراب١ننب ع  كيف للا الشلف  قوؿ البكألور ,( ْ)"اسألةفرئهر

 .(ٓ)"لرقر ا ال لاء األد رف اللنرك ا ال  كتىلت أسلرن 
كلنر  كنن دكر البكلا يف ١نرر ا ال ش كغًن  كمراق ا أسواقهر مراق ا دقةقا عه ال  فشوا 

عن  ك نهو كارل اٜنل ا ":ا الدبد  قوؿ ا ن القةلكيف لل, مثل لل  الموالر اٞنه كا ل نمألنع
ةرنا ك طفةف اٞنكةرؿ كاٞنة اف كال ش يف الدنرعرت كال ةرعرت, ك ألفقب أعواؿ اٞنكر ةل اٝن

                                                 

 .ُٓٗص ـ,َََِ, دار اٛنرمىلا اٛنب بة ل نشر, عرـاالقألدرد ااألمن ال لائ  كالألننةا  ,١ننب ,اللر   (ُ)
 .ِْٗ/ْ,كألرب ال ةوع,  رب اٜنكرة كال  ص, (ِّٗٗ)اٞنويل,ح (ِ)
 .َِٕ/ٖ,  رب لل  لىلر, (َُْٔٗ)مدنف ع بالرزاؽ, ح (ّ)
 .ُّٔاألعكرـ الل طرنةا ل نركردم, ص (ْ)
 .ُُٕسمـ, مرجع سر ل, صالىل بالقردر, ع بالقردر, أسس ال لاء كالأل ل ا يف اإل (ٓ)
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   .(ُ)"كاٞنواز ن كأعواؿ الدنرع, ك٬ننع من إفلرد النرس ك  ةًنلر
لئم  لرعب ذلإ ع و  كٓنر٬ن  ٤نب يف د ننر اٜننةف منع االعألكررمن رقر ا ال لاء ك 

 .نركؿ  ب اٛننةعار فرع األسىلرر عه  كوف ال لاء يف مأل
ا ن  اإلسمـعرف  شة   رف ل  اٜنكنا من ٓنر٬ن  , فقب  االعألكرر  لمل  ىلر فكمن 
لو اللم  ىلنب إذل شراء مر ٪نألرج إلة  النرس من الطىلرـ, فةح ل  عنهل, ك ر ب :"  ةنةا  قول 

  .( ِ)"كلو ظردل ل ا ل اٞنش  ن ع ةهل,  إعمء 
 فمحذا , عنهل  نفو أف كجب , ٌن رٞنل ن أتر   رم  كل الضرر مراعرة" للا فرأللل يف

 ل نل نٌن نمران  شرائ  من احملألكر منع    رلنرس ك ضر ال  ب سىلر  ي  و  رل  ب  ءالش شراء كرف
 قرؿ كقب,منهل  ةىل  ألـ  إلة  النرس كاتطر رجل يىلرـ إذل اعألةي إذا إن  :الىل نرء قرؿ كنر ع ة 

  كوف ال النرس أقوات ألف   عرؿ كل ع و نوع٣ن الطىلرـ اعألكرر إف :مرلإ ألحرب  ىلض
 .(ّ)"هبل مضر إال   أ با اعألكررلر

فمحن  ذر ىلا إذل ( ْ)"خريأ ال ٪نألكر إال:" يف قول :" -ر٘ن  اه -ا ن القةل اإلمرـ قرؿ 
  .(ٓ)"أف  ضةل ع و النرس أقواهتل, كٟنلا ال ٬ننع من اعألكرر مر ال  ضر النرس

إفردة  كالألدر ح  لف احملألكر خريأ كرؼ يف :"-ا اهر٘ن-الشوكر  اإلمرـ اإلمرـقرؿ 
(ٔ)" عبـ اٛنواز ألف اٝنريأ اٞنلنب الىلرل

. 
ابمث , كد ال رب أعرد   دالا  الىلرل اٝنريأ لو ":-ر٘نا اه- الدنىلر  اإلمرـ كقرؿ

(ٕ)"ع و ٓنرمي االعألكرر
 .

 

ا,ك ل ب خطورة لل  لقب أل ح االعألكرر من األخطرر ال  هتبد اجملألنىلرت اٜنب ث
 .المرلرة عنبت  مد عبة إذل الألشر ىلرت الكفة ا ّننىلهر أك ع و األقل اٜنب منهر

                                                 

 .ّْٗ/ُ يف اللةرسا الشرعةا الطرؽ اٜنكةنا (ُ)
 .ٕٓ/ِٖا ن  ةنةا, ٠ننوع الفألركل,  رب   ق  الل ع كاالعألكرر, (ِ)
 .ُُٔ/ٓإكنرؿ اٞنىل ل شرح لحةح مل ل, (ّ)
 .ٔٓ/ٓ, كألرب اٞنلرقرة,  رب ٓنرمي االعألكرر يف األقوات, (َِْٔ)لحةح مل ل, ح (ْ)
 .ُّٖ/ّعن رب الىل نٌن, إعمـ اٞنوقىلٌن , كألربا ن القةل (ٓ)
 .ِٖٕ/ٓ ق,ُُّْ, دار اٜنب  , مدر,الط ىلا األكذلنةل األكيررالشوكر , (ٔ)
 .َُّ/ْس ل اللمـ  (ٕ)
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, قرنونر ٟنلا ال رض, ٪نـر ـ ألبرت الوال رت اٞنألحبة األمر كةا مثمن َُٖٗفف  عرـ "
 القلل الثر  من  ع و أم شاص أف ٪نألكر أك ٪نركؿ االر  رط أك الألآمر   رض اعألكرر

 ٌن الوال رت, أك مع الشىلوب األجن ةا, ك معظ أف ٖنا اْنرلرت  ىلب اٜنرب الىلرٞنةا  الألمررة
كرللوؽ األكر ةا   اإلق ةنةاالثرنةا ٥نو مكرفحا االعألكررات,  ل إف اٞننمنرت االقألدرد ا 

 . (ُ)"اٞنش كا,  نص ع و ذلإ
ٟنةئرت كنمعظ من خمؿ للا اٞن ح  س ل الثقرفا اإلسممةا الثقرفرت األخرل كا

كاٞننمنرت يف كتع رقر ا لررما ع و ال لاء من خمؿ الندوص الشرعةا ال  ٟنر األثر الك ًن 
ع و اٞن من أف  راقب كللإ لأل وث كعبـ ار فرع أسىلرر  كغًنلر, ك يف عفظ ال لاء من الضرر كا

ف  قٌوم  يف أ ااه يف  ةىل  كشرائ , فمحذا تىليف إ٬نرن  كغش يف ْنرر   كزراعأل  فرلبكلا مل كلة
لداب ", ك"لداب الألمررة"  رلقوانٌن الشرعةا, فأل جر  ك ىلرق  , كقب  ٌٌن القرلف ك ٌةنت اللنا

كعٌلر ر من ال ش كأثر  ع و الفرد كاجملألنع يف البنةر كابخرة كقب ترب لنر مثم ألٌما " ال راعا
 .كلل ألحرب األ كا الل ن ألٌركا ع و ال ش فكرنت هنر ألهل اٟنمؾ كالبمرر

ك٣نر س ل  ألضح أف اإلسمـ عرفظ ع و غلاء اإلنلرف, كذلإ  رعر ا األرض كاسألثنررلر, 
 .كمراق ا الىلن رؿ كالألمرر لئم  فلبكا نىلل اه كخرلا يف عنرد قواـ عةرة اإلنلرف كلو ال لاء
كمر انألشر الفلرد ال لائ  إال  ل ب ينع ال ر اع كالألم رر كع هل ل نرؿ, فة حثوف عن الر ح 

 ض النمر عن لحا اإلنلرف  لللإ انألشرت األمراض  ل ب عبـ رقر ا اٞن ارعٌن كالألم رر,  
.كفلرد الضنًن اإل٬نر  يف الفمعا

                                                 

 .َُُالبغن , ١ننب, نمر ا األمن ال لائ , مرجع سر ل, ص (ُ)
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 .التشريعات الخاصة وقت الضرورة:  المبحث الثالث

من اٝندرئص ال  اخألدت هبر الشر ىلا اإلسممةا الألةلًن كرفع اٜنرج عن اٞنك فٌن,فه  
رد يف كل األعواؿ كاألزمرف,كمن ذلإ مراعرة الشر ىلا ٜنرؿ اٞنك فٌن كقت ٓنقل مدرحل الىل 

األزمرت كمر  طرأ ع ةهل من أعلار,  ألشر ىلرت منرس ا, كمن   إ األعكرـ ال  راعت أعواؿ 
اٞنك فٌن عرؿ الضركرة كاٜنرالت الطررئا ال   واج  اٞنك فٌن يف عةرهتل الةومةا,كقب  أل ًن 

" الضركرات   ةح احملرمرت" فل لل  اٜنرالت ال   نبرج ٓنت قرعبةالفألركل من عٌن بخر ك 
يف  االتطرار, ك نبرج ٓنت لل  القرعبة عرلا اإلسممةاشر ىلألنر  يف الىلمةنا القواعب كل  من

  ألنركؿ دل إف عٌبان  اإلنلرف   وغ"ع و نفل  اٞنوت أك اٟنمؾ أك اإلنلرف خش  ال لاء إذا
   ف أك ٞنرت, عر رنرن  أك جرئىلرن   ق  لو ُنة  كالٌ  س لألكل رٌ كرٞنضط قررب, أك ل إ اٞنننوع

  ط ق  كاللم اٜنرج, مىلىن يف الضرر, بخل من النوع فهلا. احملرـٌ  نركؿ   ةح كللا عضو, من 
 ع ةهنر أـ الٌنفس ع و أـ ال بف ع و كاقىلرن  أكرف ,سواء الٌضةل يف  لٌ ب مر كلٌ  ع و الفقهرء

  .(ُ)"مىلر

ڳ  ڱ      ڱ       ڱ  ڱ    ژ  :  ىلرذل قول  :كاللن ا,منهر الكألرب, أدلا من بةالقرع كٟنل   

 ژڻ  ۀ   ۀ  ہ    ڻں  ں  ڻ     ڻ
(ِ ). 

    عى  ت فنن ,"اتطر فنن:" قول  ذكر   ىلرذل  ىلين":-ر٘ن  اه-الطوم اإلمرـ قرؿ
 كلو- اه ل ًن    ألل كمر اٝنن  ر كٜنل كالبـ اٞنةألا من ع ةكل عر مت مر إذل ٠نرعا تىركرة

 .(ّ)"أك   إف أك   يف ع ة  إمث فم -كلفنر ال   رلدفا
 -  ىلرذل - اه أقرمهر ال  ,  شر ىلر   يف ك لر  اإًلسمـ ٚنرعا ألواف من لونر نرل كهبلا"

  .(ْ)"الضرر كدفع اٜنرج, رفع ع و
 إذل أٛنأ: أم{  ر  اٍتطي  فىنىنً } :" قوؿ الشة  ع بالر٘نن اللىلبم يف  فلًن لل  اب ا 

                                                 

 ٖٓ/ُِ الكو ألةا ااٞنوسوع (ُ)
 .ُّٕ/ ال قرةسورة  (ِ)
 .ُِّ/ّ فلًن الطوم (ّ)
 .ِٕٕ/ُ, مرجع سر لالوسة ,  , سةب,ينطركم (ْ)
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, , يرلب غًن: أم{   ىرغو  غىةػٍرى }  إكرا , أك كعبـ, َنوع احملـر  اٜنمؿ, ع و قبر   مع ل نحـر
 اتطر فنن اتطرارا, ل , أ ةح مر  نركؿ يف اٜنب مألمركز: أم{  عىردو  كىال}  جوع , عبـ مع أك

 ع ة , جنرح: أم{  ًإمٍثى  مفى }  ع ةهر,    ب فم الضركرة  قبر كأكل اٜنمؿ, ع و قردر غًن كلو
  ل  رألكل, ملمور اٜنرلا, هبل  كاإلنلرف ع ة , كرف مر إذل األمر رجع  اإلمث اٛننرح ار فع كإذا

  . (ُ)"نفل   قألل كأف الأله كا, إذل  ةب    ق  أف منه 

 

 ١نمور, فكل احملمورات   ةح الضركرات: "اٞنشهورة القرعبة ع و دلةل اب ا لل  كيف
  ,كلخران  أكالن  كالشكر, اٜننب ف  ,الر٘نن اٞن إ ل , أ رع  فقب اإلنلرف, ة إل اتطر
ک  ک  ک  گ       کڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑچ   األدلاكمن  ,(ِ)"ك رينرن  كظرلران 

 چ
(ّ) . 

 ال  احملرمرت لل  من ش ء  نركؿ إذل اعألرج فنن:" -ر٘ن  اه-ا ن كثًن اإلمرـ قرؿ
  ىل ل -  ىلرذل - ألن  ,    رعةل ل  غفور كاه  نركؿ ف   ذلإ إذل أٛنل   لضركرة اه ذكرلر
  .(ْ)"ل  ك  فر عن  فةألمركز ذلإ إذل كافألقرر  اٞنضطر ع ب  عرجا

أجهب يف ٠نرعا , كاٞناندا  فنن اتطر يف ٢نندا  :"-اهر٘ن   -ال  وماإلمرـ  كقرؿ 
  .(ٓ)"رجل ٙنةص ال طن إذا كرف يرك ر خرك ر: خ و ال طن من ال لاء ,  قرؿ 

 

  :قرلوا أهٌنل الٌ ةث ٌ  كاقب أي عن أ٘نب اإلمرـ ركل فقب البلةل من اللنا, كأٌمر
 ,(ٔ)ا دط حو  دل إذا:  قرؿ ؟ اٞنةألا لنر لٌ ٪ن فنه اٞناندا هبر  دة نر  لرض إنٌر , الٌ   رسوؿ  ر"

 .(ِ)"هبر فشلنكل ,( ُ)ٓنألفئوا كدل ,( ٕ)  أل قوا كدل

                                                 

 .ُٖ/ُ فلًن اللىلبم, (ُ)
 .اٞنرجع اللر ل (ِ)
 .ّ:سورة اٞنرئبة (ّ)
 .ِٗ/ّ فلًن ا ن كثًن (ْ)
 .ُْ/ّ فلًن ال  وم (ٓ)
 .ّٕٓ/ُ, ٢نألرر الدحرح,  رب الدرد, ال  وؽ تب كلو  رل باة الشرب الد وح لو (ٔ)
 .ْٓ/ِل ةل, غر ب اٜنب   ال ن اٛنوزم ال  وؽ لو شرب لخر ا (ٕ)

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&surano=5&ayano=3#docu
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 نرقا, عنبلل فنر ت ١نألرجٌن, كرنوا  ةت ألل أفٌ  -رت  اه عن -ٚنرة  ن جر ر كعن
 فىلدنألهل: الراكم قرؿ , أك هر يف كس ل ع ة  اه ل و الٌن ٌ  ٟنل فرٌخص غًنلر, ٟنل كلةس

 .(ّ)"سنألهل أك شألرئهل  قٌةا
 مىث ل , كقب(ْ)" كفة  مر اٞنةألا من  ألنركؿ أف ل نضطرٌ  ٩نوز أنٌ  ع و اٜنب ثرف دؿٌ  كقب"
 ال قنا إسرغا ": - اٞناندا عنب اٞنةألا أكل غًن – احملمورات   ةح الضركرات ع و الىل نرء
 . (ٓ)"قأل   إذل أدل كلو اٞنىلألبم كدفع,  اإلكرا  عنب الكفر  ك نا كالأل فظ,   رٝننر

 رجم - شرع ةل  ن ع رد ٚنىلت: قرؿ -رت  اه عن -إ رس  ن جىلفر  شر أي عنك 
 فلخلت عةطرهنر من عرئطر فل ةت اٞنب نا فل ةت ٢نندا عرـ ألر نر: قرؿ - غو  ين من

 فل ةت ثوي, كأخل فضر ين اٜنرئ  لرعب فمرء كلرئ , يف كجىل أل  كأك أل  ففركأل  سن من 
 كال سرغ رن  أك جرئىلرن  كرف إذ أيىلن  مر":ل رجل فقرؿ فلخو  , كس ل ع ة  ها ل و اه رسوؿ
 يىلرـ من  وسل ل  كأمر ثو  , إلة  فرد كس ل ع ة  اه ل و الن  فلمر  ,جرلمن  كرف إذ ع نأل 

 .(ٔ)"كسل ندف أك
 مىل   ءش ال اللم اٞنضطر ل مرئع فة  رخص أن  اٜنب   للا  وج  كإ٧نر":ع ةب أ و قرؿ

 .(ٕ)"قو   قبر  طن  يف كرف مر إال ٪ننل أال     م ش
 عردة لنرؾ كرنت فمحف من , نفس  طةب إال ال ًن مرؿ ٓنرمي ع ة  اٞنألفل األلل فأل"

 ,جرئ  فللإ ال  باف,  ىلض يف ابف لو كنر أك ,اإلسمـ أكؿ يف كرف كنر ذلإ  ىلنل
 .(ٖ)"لأع  كاه  قبـ كنر كالضركرة, اجملرعا أكقرت ع و ذلإ ك٪ننل

                                                                                                                                               

 .ُٖٔ/ُْ, للرف الىلرب,األىرض من  رألىظرفًن ال قلً  أىخلي  االٍعأًلفرء (ُ)
 أعػػب٨نر رجػػرؿ  محسػػنرد ن أ٘نػػب ركا ( : "  ُٓٔ/  ْ)  ال كائػػب ٠ننػػع يف اٟنةثنػػ  كقػػرؿ ,(  ُِٖ/  ٓ)  ب٘نػػأ أخرجػػ  (ِ)

 ." الدحةح رجرؿ
 .ِٖ/ُٕركا  ال ةهق  كسنب  جةب,: الفألح الر ر , قرؿ عن  يف ٕٖ/ٓركا  أ٘نب  (ّ)
 .ُْٗ/ِٖ اٞنوسوعا الفقهةا الكو ألةا, (ْ)
 .٤نةل ال ن(  ٖٓ ص" ) كالنمرئر األش ر : " انمر (ٓ)
, كلػحح  األل ػر , َٕٕ/ِ,كألرب الألمررات,  رب من مر ع ػو مرشػةا قػـو أك عػرئ ,(ِِٖٗ)سنن ا ن مرج ,ح (ٔ)

 .ِٖٗ/ٓلحةح ا ن مرج ,
 .ِِٕ/ِلًن القري , ف (ٕ)
 .اٞنرجع اللر ل (ٖ)
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توا   الضركرة الشرعةا كأهنر لةلت مط قا,  ل ل  ( ُ)البكألور ع باه الألهرم ذكر  كقب
 :مقةبة  شركط منهر

 , اٝننػػػس الك ةػػػرت  محعػػػبل مألىل ػػل تػػػرر احملػػػرـٌ الػػػراجح ل ػػبلةل االمألثػػػرؿ ع ػػػو    ػػب أف -ُ
 . اٞنةألا من  لكل دل إف ل همؾ نفل   ألىلرض كلف

 , ال ىلةب كالمن الولل إذل   ألفت كال , غرل رن  ظنسر أك , رن قريىل أمران  الضرر عدوؿ  كوف أف -ِ
 ع ػػو  قػػبـ فػػم , الطةػػب اٜنػػمؿ الطىلػػرـ  رنألمػػرر لػػ   لػػنح عرلػػا يف اٞنضػػطر  كػػوف كػػلف
 اٞنةألػا  نػركؿ عةنهػر فةموز , نفل  ع و الضرر  وقوع ٩نـ  عه كللإ كاٜنرلا اٞنةألا  نركؿ

 كأنػ  , ال رل ػا كالمنػوف  ػرلةقٌن  نػرط عكػرـاأل أف مػن الشػر ىلا يف ع ل مر:  ذلإ كدلةل ,
 . ال ىلةبة اٞنرجوعا كالمنوف , األكلرـ إذل فةهر الألفرت ال

كػػػػن أالٌ  -ّ  أمكػػػػن فػػػػمحف , احملػػػػر ـ ل ػػػػبلةل االمألثػػػػرؿ كعػػػػبـ ,  رٞنارلفػػػػا إال الضػػػػرر لػػػػلا دفػػػػع ٬ني
 ار كػػػرب ع ةػػػ  عػػرـي:  ٣ننػػػوع كابخػػػر جػػرئ  أعػػػب٨نر  ػػػلمر ن الضػػرر لػػػلا  ػػػبفع أف اٞنضػػطر
 كأمرمػ    قنػا   ػص كػلف , اٛنػرئ   رألمر الضرر دفع ع ة  ككجب , احملـر ل بلةل اٞنارلفا
 . كاٝننر , اٞنرء من كلسرف

  لكػػػػل كػػػلف , مث هػػػر أك , منهػػػر أعمػػػل لػػػو مػػػر ار كرهبػػػر عنػػػب الضػػػركرة لػػػل   ىلػػػرًرض أال -ْ
  ػػػ اؿ ال الضػػػرر: "  مثػػػل قواعػػػب مػػػن كرد مػػػر:  ذلػػػإ ككجػػػ  , لخػػػر مضػػػطر يىلػػػرـ اٞنضػػػطر

 .(ِ)"ث  ّن
  لمور مألدل لو مر فننهر , االجألهرد ا األمور من ك نرء ع و مر  قبـ ٤نب أف الضركرة

 كاجملألنع اٛننرعا  لمور مألدم مر كرف أمر األفراد, ِندولةرت مألىل ل لو مر كمنهر اٛننرعا,
ال مد, فمحف من عل اإلمرـ ترب  يف الألنفةل ا الل طا لرعب الشرع  اٜنركل مل كلةا فه 

  .ضا أخرل ع و أثر رء األما غًن ال كرة, كل  من الألشر ىلرت اٝنرلا يف كقت الضركرةفر 
 من كاٞنشررب اٞنآكل من كجل ع  اه عـر مر ككل" :-ر٘ن  اه-ا ن عـ  اإلمرـ قرؿ

 فهو ذلإ غًن أك .ٙنر أك .أر ع ذم أك .يرئر س ع ٜنل أك دـ, أك.مةألا أك.عراـ لةب أك خن  ر
 ألمن   ءش ذلإ من ٪نل فم  نركل  من  قألل كمر لدـ  ين ٜنـو عرشر عمؿ الضركرة عنب ك  

                                                 

 .ٖ ص , َُِ عبد, ال ةرف ٠ن ا ,ع باه ,الألهرم (ُ)
 .اٞنرجع اللر ل (ِ)
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 أف ف    ذم أك مل ل مرؿ ٩نب كدل ق ل ذكرنر ٣نر  ءش إذل اتطر فنن ال  ًنلر,ك   ضركرة ال
 عنب كرف كنر عرامر ذلإ من اٜنمؿ عرد كجب  فمحذا عمال ٩نب عه ك أل كد  ش ع عه  لكل
 .(ُ)"الضركرة ار فرع

ل و اه  الن  ةننر ٥نن يف سفر مع ": قرؿ -رت  اه عن -ي سىلةب اٝنبرمأ عنك 
فمىلل  درؼ  در  ٬نةنرن كمشرالن فقرؿ رسوؿ اه " :إذ جرء رجله ع و راع ا ل  قرؿ ع ة  كس ل

فضلي ظىهرو ف ةىلب    ع و من ال ظىهر ل  , كمن كرف ل   من كرف مىل   :ل و اه ع ة  كس ل
فلكر من ألنرؼ اٞنرؿ مر ذكر عه رأ نر أن  : قرؿ   "زاد ل  فضله من زاد ف ةىلب    ع و من ال

 .(ِ)"لال عل ألعب منر يف فض

ا يف  :"-ر٘ن  اه-النوكم اإلمرـ قرؿ قىا عى ىو اٜنٍى ٌ  اٜنٍىًب   لىلى  نيوىاسىرةكىالٍ  كىاٛنٍيود الد بى
ر   اٍلقىٍوـ كىً ًن كىأىٍمر , اأٍلىٍلحىرب ّنىدىرًلح كىااًلٍعأًلنىرء , كىاأٍلىٍلحىرب الر فػٍقىا ًإذلى  كىاإٍلًٍعلىرف  أىٍلحى

 اؿسي ى  غىًٍن  ًمنٍ  كى ػىىٍلرً ض  , لًٍ ىلىطىرءً   ألػىىلىر ًت ً  اٍلنيٍحألىرج عىرجىا يف   يٍكألػىفىو كىأىن  ي  , اٍلنيٍحألىرج ّنيوىاسىرتً 
ا ,  .(ّ)"عىرجىأل   ً ً   ىٍبفىع ًلشىٍ ءو  ميألػىىلىر تنر:  أىمٍ (   ىدىر   ىٍدًرؼ فىمىىلىلى )  قػىٍول  مىىٍلىنى  كىلىلى

دل  لو:" اجملرعا اٛن  رة الىلر ةا يف عهب عنر  ن اٝنطرب رت  اه عن  قرؿ دا٨نتكعةننر 
أندرؼ  طوهنل  أجب ل نرس مر  لىلهل إال أف أدخل ع و ألل كل  ةت عبهتل فةقرٚنولل

 . (ْ)"فىل ت, فمحهنل لن  ه كوا ع و أندرؼ  طوهنل
رسوؿ اه ل و اه ع ة  كس ل ع و ٗنرعا من اٞنل نٌن ٛنىل هل الألكرفل فةنر  أثىنكقب 

لى  و ال   ي عى ىٍةً     رؿى الن ً   قى    :قىرؿى   رت  اه عن  أىًي ميوسىو    ىلىٍن ف ةنهل د نر كس وكر كمنهمر,
ـي ًعةىرٟنًًٍل    أىٍرمى يوا    ًإذىا    اأٍلىٍشىلىرً  ٌنى   ًإف    :" سى  لى كى  ًب نىًا    يف اٍل ىٍ ًك أىٍك قىل  يىىلىر ٗنىىىليوا مىر كىرفى     ًرٍلنى

نػىهيٍل يف ًإنىرءو كىاًعبو  ًرلل وً  ًا فػىهيٍل ًمين   ,ًعٍنبىليٍل يف ثػىٍوبو كىاًعبو   . (ٓ)" كىأىنىر ًمنػٍهيلٍ مثي  اقػٍألىلىنيو ي  ػىةػٍ
ا كىيف  :"-اه ر٘ن  -النوكم اإلمرـ قرؿ  اإٍلً ثىرر كىفىًضة ىا , اأٍلىٍشىلىرً  ٌنى  فىًضة ىا اٜنٍىًب   لىلى

                                                 

, ع   ١ننب, (ُ)  .ِْٔ/ٕ , (ت.دار الفكر ,د:  ًنكت), احمل وا ن عـ 
 .ُّٖ/ٓ,كألرب األقضةا,  رب اسألح رب اٞن اسرة  فضوؿ اٞنرؿ, (ُْْٔ)لحةح مل ل,ح (ِ)
 .ُٔٔ/ٔ نوكم ع و مل لشرح ال (ّ)
 .ُّٔ/ّـ,ُٖٔٗا ن سىلب, الط قرت, دار لردر,  ًنكت,الط ىلا األكذل, (ْ)
, لػػػحةح ملػػػ ل, َٖٖ/ِ,كألػػػرب الشػػػركا, رب الشػػػركا يف الطىلػػػرـ كالنهػػػب كالىلػػػركض,(ِّْٓ)لػػػحةح ال اػػػررم,ح (ٓ)

 .ُُٕ/ٕ, كألرب الفضرئل, رب من فضرئل األشىلر ٌن رت  اه عنهل,(ْٔٓٔ)ح
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 مثي   , اٜنٍىضىر يف  ًق  ألهىر ًعٍنب شىٍ ء يف  ٗنىٍىلهىر كىفىًضة ىا , الل فىر يف  اأٍلىٍزكىاد خىٍ   كىفىًضة ىا , كىاٍلنيوىاسىرة
ا اٍلنيرىاد كىلىٍةسى   ػىٍقًلل, ر اٍلًفٍق  كيأليب يف  اٍلنىىٍلريكفىا اٍلًقٍلنىا هًبىلى  الر  ىوً  رت, يف  كىمىنػىىلىهىر , ً شيريكًيهى

ر اٍلنيوىاسىرة كىاٍشً ىاط  .(ُ)" ًرٍلنىٍوجيودً  كىميوىاسىرهتلٍ   ػىىٍلضنر  ػىىٍلضهلٍ  ًإ ىرعىا لينىر اٍلنيرىاد كىًإ٧ن ىر , كىغىًٍنلى
كمن كرف  رل من كرف عنب  يىلرـ اثنٌن ف ةللب  ث :"لى  و ال   ي عى ىٍةً  كىسى  لى  كث ت عن 

 .( ِ)"سردس أك عنب  يىلرـ أر ىلا ف ةللب ِنرمس

للا عقةقا اٞنواسرة  ث   القوت   ألف اٞنب إذا "كالألىلركف اإل ثرر بؿ ع و  اٜنب  للا 
(ّ)"نقد  ث   قو   دل  ضر

, ة , ككرنت اٞنواسرة كاج ا إذ ذاؾقا كشب  كالوقت كرف كقت فر ،
  .(ْ)"كاه أع ل

اٝنرلا يف كقت الضركرة إعطرء الفقراء من  ةت مرؿ اٞنل نٌن, كأال  الألشر ىلرتكمن 
ع و :"  وجب فقًن إال كعنب  كفر أل , كيف للا  قوؿ اإلمرـ ١ننب  ن اٜنلن لرعب أي عنةفا

اٞندررؼ, فم  بع فقًنا إال أعطر  عق  عه   نة  اإلمرـ أف  ألق  اه يف لرؼ األمواؿ إذل 
 .(ٓ)"كعةرل 

 فرض ع و األغنةرء من ألل كل   ب أف " -ر٘ن  اه-ا ن عـ  اإلمرـ يف عٌن ٤نب أف
 قوموا  فقرائهل, ك٩نولل الل طرف ع و ذلإ, إف دل  قل هبل ال كوات هبل, كال يفء سرئر 

ل شألرء كالدةف  لقوت اللم ال ب من , كمن ال  رساٞنل نٌن هبل, فةقرـ ٟنل ّنر  لك وف من ا
  .(ٔ)"ّنثل ذلإ, كّنلكن  كنهل من اٞنطر, كالدةف, كالشنس كعةوف اٞنررة

ف ةت مرؿ اٞنل نٌن لو اٞنٌنوؿ لكل فقًن كذم عرجا  ىلب اه س حرن  ك ىلرذل, ألن  
قرؿ رسوؿ :   قرؿم إ اٛننةع, كلةس م كرى لفئا خرلا من النرس, فىلن أي لر رة رت  اه عن

                                                 

 .َِٕ/ٖ مل لشرح لحةح  (ُ)
, لػػػحةح ملػػػ ل, ُِٔ/ُ,كألػػػرب مواقةػػػت الدػػػمة, رب اللػػػنر مػػػع الضػػػةف كاأللػػػل,(ٕٕٓ)لػػػحةح ال اػػػررم,ح (ِ)

 .َُّ/ٔ, كألرب األشر ا,  رب إكراـ الضةف كفضل إ ثرر , (ْٖٔٓ)ح
 .ُِٖ/ٔ ,(ت.د)ـ,ََِٔدار الكألب الىل نةا,  إكنرؿ اٞنىل ل,القرت , عةرض, (ّ)
,  ًنكت,  ,أشكل من   اةص مل ل  ٞنر اٞنفهلالقري , أ٘نب, (ْ)  .َّٗ/ٕ ـ,ََِْدار ا ن عـ 
 ػػػػػػرب مػػػػػر  وتػػػػػع فةػػػػػػ   ق,ُُْْ ػػػػػًنكت,  ػػػػػبكف ي ىلػػػػػػا, سػػػػػنا النشػػػػػر  ,دار اٞنىلرفػػػػػػاٞن لػػػػػوط,ا , ١ننػػػػػب,للرخلػػػػػ  ا (ٓ)

 .ُٕ/ّاٝننس,
, ع   ١ننب,  (ٔ)  .ُٔٓ/ٔ,احمل وا ن عـ 
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أنر أكذل  كل م من من نفل , من  رؾ مرال فألل   كمن  رؾ د نر :" اه ل و اه ع ة  كس ل
 .(ُ)"أك تةرعر فمحرل  كع    

س ل أف الثقرفا اإلسممةا  كرم هر كمشوٟنر راعت مر ٪نألرج  الفرد كاجملألنع من  ك ألضح ٣نر
نرعا, كنر  ألضح أ ضرن أف الثقرفا اإلسممةا ةل  ندب يف مد حا الفرد كاٛنغلاء يف  وازف دق

 رلىلنل يف األرض ك٘نر ا ال لاء ك وتع  شر ىلرت خرلا  ىلرجل االقألدرد عرٛنت مشكمت 
 . رل كرة كالدبقرت كإعرنا احملألرج عرالت اجملرعا كالكوارث

                                                 

 .ِٕس ل ٔنر٩ن  ص (ُ)



 
 

 

98 

  
  
  

 :ثانثانفصم ان
 سميٍة يف حم يشكهة انغذاءدور انثمافة اإل

  
 :وتحته ثالثة مباحث

  

 .التكافل االجتماعي ثقافة:  دلثحث األولا

 .الغذائي اإلنتاج تنمية ثقافة :ادلثحث انثاًَ

 .ترشيد االستهالك الغذائي ثقافة:ادلثحث انثانث 
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  ::متاٍذمتاٍذ

عنب  ىلض  ٞنشكمت ال لاء  وج  عرـ, كللا  ألضح ج ةرن  ٤نب أف الفقر س ب رئةس
 .رهنريف ٗنةع أرك أينر   الفقرالبكؿ الفقًنة اللم ترب 

عرص اإلسمـ ع و ١نرر أل  كاقألمع  من جلكر , ف ةس يف مبح الفقر ل ا كاعبة  لللإ"
من كألرب اه كال عب   لحةح,  ل اب رت القرلنةا كاألعرد   الن و ا كثًنة يف ذـ الفقر 

  .(ُ)"ك١نرر أل , كمبح ال لب ال  ىلين مبح الفقر, فرل الب من م إ البنةر  ةب  كلةس  ق   
ف اإلسمـ دل  نمر إذل مشك ا الفقر ع و أهنر مشك ا قرئنا  لاهتر, أك أهنر فنمب أ

منفد ا عن غًنلر من أمور اٜنةرة, كإ٧نر نمر إلةهر يف توء ا درٟنر ّنر سوالر, كمن مث كرف 
 .عمج  ج ءا من مىلرٛنأل  الشرم ا الل ةنا ل قةا مشكمت اٜنةرة اجملألنىلا

يف إسباؿ الندرئح كإعطرء الولر ر األخمقةا ف ل  كألًف اإلسمـ يف عمج الفقر 
لألغنةرء كالفقراء فق  كنر فىل ت الب رنرت اللر قا,  ل رسل سةرسا كاتحا يف ع   كيرؽ 

 .عن ةا كأخرل إل امةا ع و الفرد كاجملألنع كالبكلا
 لىب أف  وجب يف ٠نألنىل  من ال ٩نب القوت  اإلسمـ:" البكألور ع بالفألرح عرشور  قوؿ
ة  كالثوب اللم    ن  ك ل   ك وار   كاٞنلكن اللم   ك  , فهل  تركر رت كعقوؽ اللم  كف

٩نب أف  ألوافر لكل من  ىلةش يف ظل اإلسمـ, كاٞنل ل مطرلب  لف ٪نقل لل  الضركر رت من 
, فمحف دل  لألطع لىلم   أك مرت  أك شةاوخأل , فرجملألنع اٞنل ل  كف   ك ضنن  جهب  ككل  

 .(ِ)"كالىلرم كاٞنلكنا كال  بع  فر لا اٛنوع
 :    نلكر منهر, مر عب بة ٜنل مشك ا ال لاء, أسرلةبكقب أنلت الثقرفا اإلسممةا 

                                                 

 .َُٔمرجع سر ل, ص إلسمـ,القرتركم, مشك ا الفقر ككةف عرٛنهر ا (ُ)
 .ّٕٖـ, ص ُٕٗٗ,مكأل ا اٝنر٤ن , مدر ُ, منهي القرلف يف  ر ةا اجملألنع,طحعرشور, ع ب الفألر  (ِ)
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 انتكافم االختًاػً ثمافة: ادلثحث األول

 
من  ان هر كنشر األلفا كاحمل ا  ةنهر, فنمب كثًن ع و  وعةب الق وب كلفرئ اإلسمـعرص 

   ك ب ك هر اإلسمـ ك ىلرلةل ك كرف   ك ضرمن ,  رم  إذل كعبة اجملألنع الشرعةاالندوص 
 أنرنةا أك فرد ا  ػىىٍلًرؼ ال اإلسمم  اجملألنع ْنب" كلللإ اٞنل نٌن   ٌن الشرمل ّنفهوم  الألكرفل

 .(ُ)"دائننر كالألقول الًو   ع و ك ىلركننر كر٬ننر, كعطرءن  لردقنر, إخرءن   ىلرؼ كإ٧نر س  ةا, أك
إف نمرـ الألكرفل :" -ر٘ن  اه-سةب قطب الشهةبالىلردل   قوؿ اٞنىلىنكيف للا 

قب  بخل يف  ٓنن   الك نا من مىلىن,للا النمرـ يف اإلسمـ نمرـ كرمل  كل مر االجألنرع 
ال  بؿ ع و عقةقأل  ألف عنرلر  مبلوالت اإلعلرف كالدبقا كالو كمر إلةهر, ككن ل   لاهتر 

 .(ِ)"منهر ٗنةىلر عقةقأل  أكسع

 ٹ ٹ  ,اإلسمم  اجملألنع أفراد  ٌن كال ا   الألكرفل سةرؽ يف اٛنرمىلا اب رت كمن

چىئ     ی  ی  ی    ىئېئ  ىئ  ېئۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئ  ۇئەئ  وئ  وئ  ۇئچ 
(ّ).  

 أم كالألقول, الًو   ع و  رلألىلركف اٝنىٍ لً  ٛننةع أىٍمره  لو: "ر٘ن  اه-القري  اإلمرـ قرؿ  
  .(ْ) ىلضنر  ىلضكل لًةيىًلن

 ل    رلألقول كقػىرىنى   رلًو   الألىلركف إذل س حرن  اه نبب: "-ر٘ن  اه-دماٞنركر  اإلمرـ كقرؿ
 النرس كرتر  ىلرذل اه رتر  ٌن ٗنىىعى  كمىنٍ  النرس, رتر الو   كيف  ىلرذل, اه رتر الألقول يف ألف
 .(ٓ)"نىلنأل  كعن ت سىلرد   ٕن ت فقب

  ىًشًنو  ٍ نً  النػ ىٍلنىرفً ركا     , مراالجألنرع  كفض أ٨نةا الألكرفلع و  الواردة األعرد   كمن

                                                 

,  دػػبرلر اجمل ػػس (ْٔ) الوقػػف كدكر  يف  ننةػػا اجملألنػػع اإلسػػمم , س لػػ ا قضػػر ر إسػػممةا, الىلػػبد ,١ننػػب ,البسػػوق (ُ)
 .ٓاألع و ل شئوف اإلسممةا, القلل األكؿ ص

 .ّٔ, صَُقطب, سةب, دراسرت إسممةا, دار الشركؽ, ط (ِ)
 .ِ:سورة اٞنرئبة (ّ)
 .ْٕ ,ْٔ/ٔ القرلف ألعكرـ اٛنرمع: القري : انمر (ْ)
 .ُٕٗ -ُٔٗص كالب ن البنةر أدب: اٞنركردم: انمر (ٓ)
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ًهلٍ   ػىوىاد ًللٍ  يف اٍلنيٍ ًمًنٌنى  مىثىلي  » -كس ل ع ة  اه ل و- ال   ً  رىسيوؿي  قىرؿى  :قىرؿى   كى ػىىلىرييًفًهلٍ  كى ػىرىا٘نًي
اعىو عيٍضوه  ًمٍن ي  اٍشألىكىو ًإذىا اٛنٍىلىبً  مىثىلي   .(ُ)« ن وكىاٜنٍي   ًرلل هىرً  اٛنٍىلىبً  سىرئًري  لى ي   ىبى

 اٞنل نٌن عقوؽ  ىلمةل يف لر٪نا األعرد   لل :"-ر٘ن  اه-اإلمرـ النوكم قرؿ
 . (ِ)"مكرك  كال إمث غًن يف كالألىلرتب كاٞنميفا ال اعل ع و كعثهل  ىلض ع و  ىلضهل

 الٍػنيٍلً لي : "قىرؿى  اه رسوؿ أف عنهنر اه  رت عنر  ن اه ع ب كيف اٜنب   ابخر عن
أًلً , يف  اهي  كىرفى  أىًخة ً  عىرجىاً  يف  كىرفى  كىمىنٍ   يٍلً ني ي, كىالى   ىٍمً ني ي  الى  ػنيٍلً لً الٍ  أىخيو  فػىر جى  كىمىنٍ  عىرجى
ألػىرى  كىمىنٍ  اٍلًقةىرمىًا,  ػىٍوـً  كيري ىرتً  ًمنٍ  كيٍر ىان  عىٍن ي  اهي  فػىر جى  كيٍر ىان  ميٍلً لو  عىنٍ  ألػىرى ي  ميٍلً ننر سى   ػىٍوـى  اهي  سى

 .( ّ)"ًقةىرمىاً الٍ 
 كس  عن  الكرب ك فر ي اٞنل ل إعرنا فضل للا يف: "-اه ر٘ن -النوكم اإلمرـ قرؿ

 أن  كالمرلر ملرعب  , أك جرل  أك ّنرل  أزاٟنر مىنٍ  ك فر٩نهر الكر ا كشف يف ك بخل زىال   ,
 . ( ْ)"كداللأل  كرأ    محشرر   أزاٟنر مىنٍ  فة   بخل

 لعرد  كوف أف  ىلين" فهو,اٞنل ل اجملألنع يف الألكرفل مىلىن  وتح األعرد   كلل 
ب   ٠نألنىل  يف كفةمن  س طرف ذم أك قردر كلٌ   كوف كأف ٗنرعألهل, كفرلا يف الشىلب   رٝنًن, ٬نًي

 كدفع ابعرد, مدرحل ع و احملرفما يف مألمقةا اجملألنع يف اإلنلرنةا القول كل  كوف كأف
, ( ٓ)"س ةنا أسس ع و كإقرمأل  االجألنرع  ال نرء عن اراألتر  دفع ع و احملرفما يف مث األترار,
 ك را    ىلرتب عرلا يف  ىلض مع  ىلضهل النرس  ىلةش أف :"الألكرفل االجألنرع   ىلين ككللإ

 .( ٔ)اإلنلرف أخة  مع إنلرف كل ك ٌن كاٛننرعا, األفراد  ٌن
ٌن أفراد  من اٞنىل ـو  بالان كعقمن أف اجملألنع اللم  قـو ع و الألىلركف, ك ألحقل  ك "

الألكرفل, ك لود يف أرجرئ  الشىلور  رحمل ا كاإلخرء كاإل ثرر كاألخوة, فهو ٠نألنع عدٌن مألٌن 

                                                 

 .َِ/ٖ,كألرب الو كالد ا كاألدب,  رب  راعل اٞن منٌن ك ىلريفهل, (ُٕٓٔ)لحةح مل ل,ح (ُ)
 .ُّٗ/ُٔ مل ل لحةح النوكم شرح(ِ)
 كالدػػ ا الػػو كألػػرب: كملػػ ل ,(َُِّ)  لػػ ن  كال اٞنلػػ لى  اٞنلػػ لي   م ػػل ال  ػػرب اٞنمػػردل, كألػػرب: ال اػػررم لػػحةح (ّ)

 .(َِٖٓ) الم ل ٓنرمي  رب كابداب,
 .ُّٓ/ُٔ مل ل لحةح النوكم شرح (ْ)
 .ٕص ـ,ََِٖكر الىلري, ط, دار الفاإلسمـ يف االجألنرع  الألكرفل ,١ننب ,زلرة أ و (ٓ)
 .ُّصـ, ُٕٗٗ, الشركا الىلري ل نشر كالألوز ع, طاإلسمـ يف االجألنرع  الألكرفل ,أ٘نب ,الىلرؿ ع ب (ٔ)
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 .(ُ)"مألنرسإ, ال   ثر فة  مىلركؿ اٟنبـ, كال   ع   نك رت األ رـ
فةنر  كمن اٞنىل ـو أن  ال  ألل أمر الىل رد:" -ر٘ن  اه  –ب الىل     ن  رز قرؿ الشة  ع 

, إال  رلألضرمن اإلسمم , كال  هرهبل عبكلل, ْنألنع ك نألهل, كال مدرٜنهل كال  نألمل,  ةنهل
,  رٜنلكالألوال  ,ألكرفل,كالألىلريف,كالألنرلحكال,عقةقأل  الألىلركف ع و الو كالألقولاللم 

كقب ندت ,كالفرائض المزما,ف للا من ألل الواج رت اإلسممةاكال شإ أ ,كالدو ع ة 
أفرادان  - ٌن اٞنل نٌن  ع و أف الألضرمن اإلسمم  ,ن و اكاألعرد   ال ,اب رت القرلنةا

ال  ب منهر لدمح  كمن الواج رت ال ,من ألل اٞنهنرت -كومرتو كشىلو رن ع, كٗنرعرت
 .(ِ)"كٗنع ك نألهل, ك وعةب لفوفهل, كإقرما د نهل كعل مشرك هل, اٛننةع

ر لو ع و س ةل اإلل اـ د اإلسمـ أسرلةب الألكرفل  يف اجملألنع اٞنل ل, فننهر مكقب عبٌ 
ُنة  من  ركهر  ألىلرض لىللاب اه الشب ب, كرل كرة كغًنلر, كمن لل  األسرلةب مر لو 
 طوع  ُنة  ال  نرؿ اإلنلرف اإلمث عنب  ركهر, كلكن ع  اإلسمـ ع ةهر كرغب فةهر,  

من  ألىلرض شةئر من لل  األسرلةب ع و ش ءنر نل كدبقا الألطوع كالوقف, كغًنلر, كلىل
 :, فنن لل  األسرلةب رزاإل٩ن

 الزكاة : أوالا 
عل اه  ىلرذل يف مرل , مث قةض اه ٟنلا األمر كالة أمر ٩ننىلون  ع و  مل للو أدل كل  

كاللمـ يف األرض,  ٞنلألحقٌن, لشرع الوئرـ  ٌن النرسأكنل كج  ك قلنون   رلىلبؿ ع و ا
 .كسىلردة عرمرة فةلكن جوع الفقًن ك كوف النرس يف رخرء دائل

إ ألرء ال كرة من أكلرؼ اٞن منٌن احمللنٌن األ رار اٞنألقٌن, كجىلل منىلهر  اإلسمـلقب جىلل 
ٱ  ٻ  ٻ  چ   ىلرذل اه من خدرئص اٞننرفقٌن فه  ١نإ اإل٬نرف ك رلرف اإلخمص,  قوؿ

ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  

چ
(ّ). 

                                                 

, (ت.د), ُع ػػػػواف, ع ػػػػباه, الألكرفػػػػل االجألنػػػػرع  يف اإلسػػػػمـ, دار اللػػػػمـ ل ط رعػػػػا كالنشػػػػر كالألوز ػػػػع كال ٗنػػػػا, ط (ُ)
 .ُّص

 .(ُّٗ,  ُِٗ/  ِ)  فألركل الشة  ا ن  رز , (ِ)
 .ْ - ُ: اٞن منوفسورة  (ّ)
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, لىلقو ا الشب بة يف البنةر كابخرة لكل من منع ال كرةالشرعةا  ر الندوصكقب جرءت 
 من القطر منىلوا إال أمواٟنل زكرة ٬ننىلوا كدل:" فف  الىلقو ا البنةو ا قرؿ ل و اه ع ة  كس ل

  .(ُ)"٬نطركا دل ال هرئل كلوال اللنرء
مر من لرعب ذلب كال فضا ال   دم  :" قوؿ ع ة  الدمة كاللمـكالىلقو ا األخرك ا 

هر عقهر إال إذا كرف  ـو القةرما لفحت ل  لفرئح من نرر فل٘ن  ع ةهر يف نرر جهنل, من
فةكول هبر جن  , كج ةن , كظهر  ك نر  ردت أعةبت ل , يف  ـو كرف مقبار  ٙنلٌن ألف سنا 

  .(ِ)"عه  قض   ٌن الىل رد, فًنل س ة  , إمر يف اٛننا, كإمر يف النرر

 كر  أـ أعب من    خل أف لو إ٧نر ال كرة مرنع كعكل" :-ر٘ن  اه-ا ن عـ  اإلمرـ قرؿ  
 منكرا لت فهو دكهنر ٬نرنع كدل غة هر فرف مر ب فهو هبر كلب فرف ١نررب فهو دكهنر مرنع فرف

    ..(ّ)""اه لىلنا إذل  ىلرذل اه قألةل ٬نوت أك ٪نضرلر عه تر   أك  لد    فواجب
  . اجملألنع اٞنل ل كٕنرسك  كث ر   ا يففةهر إعرنا ل نحألرج ك قو ا ألكالر احمل فرل كرة

ال كرة  ىلألو أكؿ تنرف اجألنرع  يف الىلردل " : وسف القرتركم البكألور  قوؿ الشة 
 شر ع منمل يف س ةل تنرف اجألنرع , ال  ىلألنب ع و الدبقرت الفرد ا الألطوعةا, فه  أكؿ 

الكفر ا  ا لكل ١نألرج قـو ع و ملرعبات دكر ا منألمنا, ملرعبات غر ألهر ٓنقةل الكفر   ل
يف اٞنطىلل كاٞن  س كاٞنلكن كسرئر عرجرت اٜنةرة, لنفس الشاص كٞنن  ىلول , يف غًن إسراؼ 

  .(ْ)"كال  قألًن
كل  كنر كلفهر الكثًن  ,لألحقةل الضنرف االجألنرع  هنرن م ال كرة   ىلب دكران فنمب أف 

 ,ررفهر ك قةنألهر احملبدةك ٟنر مدهنر إل امةا إع , عة  من الىل نرء م سلا الضنرف االجألنر
 . شكل ك ًن يف ٓنقةل الألننةا االقألدرد ا  أسهنت ال كرةكقب 

ال ٫نفو أف م بأ ال كرة عٌن ي ل يف " :ألور نرلح ع واف قرئم كك قب أكتح ذلإ الب 

                                                 

 .الل ل ا الدحةحا ُِٔ/ُ, علن  األل ر  ُِّّ/ِ,كألرب الفنت,  رب الىلقو رت,(َُْٗ)نن ا ن مرج , حس (ُ)

 .َٕ/ّ,كألرب ال كرة,  رب إمث مرنع ال كرة, (ِّّٕ)لحةح مل ل, ح (ِ)
 .ُّّ/ُُاحمل و , (ّ)
 .َُٓص ل,مرجع سر  مشك ا الفقر, القرتركم, (ْ)
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, ك ن ع من الق وب , كأقرـ الألكرفل االجألنرع الىلدور اإلسممةا اللرلفا ٤نح يف ١نرر ا الفقر
ع و األغنةرء ك عود اٞن منٌن ع و ال لؿ كاللارء , ك لةل س ل الىلنل ٞنن ال ٩نب عقب الفقراء 

 .(ُ)"مرؿ 
شرمم   دل أجب د نر كتع ل  كرة  شر ىلر" (ِ)  ر شر  نكنرت الىلردل اٞنل ل  قوؿك 

كرإلسمـ, كاجملألنع اإلسمم  اللم ٪نرص ع و إخراج ال كرة ٫ن و من الفقر كاٜنرمرف كالألشرد, 
  .(ّ)"لو أف الىلردل ك   الألبل إذل اإلسمـ ٞنر  ق  ع و ظهر األرض جرئع ك١نرـك إنين أ دور

كال كرة لةلت ٢نألدرة ع و زكرة اٞنرؿ فحلب,  ل  شنل ٗنةع األلنرؼ ال   وجب 
فةهر الشرع ال كرة ّنقبار ١نبد, ك كرة ال ركع كالثنرر, كزكرة اٞنىلردف, كزكرة الللب كالفضا, 

أخرجت ال كرة ع و  من الدنرعرت اٜنب ثا ال  ٟنر قةنا اقألدرد ا ك ًنة, ف وكزكرة ال  كؿ كغًن  
 .كجههر اٞنط وب لألحقل الألكرفل االجألنرع 

 اإلنفاق األهلي دموار  : ثانياا 
  زكاة الفطر 

كل  ْنب ع و اٞنل ل اٞنرلإ ٞنقبار لرع    ب عن قو   كقوت عةرل   ومر كلة ا كل  
   م  نفقأل  ك كجأل  كأ نرئ  كخبما الل ن  ألوذل أمورلل ك قـو  كاج ا ع و اٞنل ل نفل  كعن من

 . رإلنفرؽ ع ةهل
 ن ع رس رت  اه لل أكذل األلنرؼ  دبقا الفطر  بلةل عب   ا كاٞنلركٌن كالفقراء
   ٍ وً ال ًمنى  لً د رًئلً  ييٍهرىةن  اٍلًفٍطرً  زىكىرةى  -كس ل ع ة  اه ل و- ال   ً  رىسيوؿي  فػىرىضى :"عنهنر أن  قرؿ

 فه  الد مىةً   ػىىٍلبى  أىد الىر كىمىنٍ  مىٍق يولىاه  زىكىرةه  فه  الد مىةً  قػىٍ لى  أىد الىر مىنٍ  لًٍ نىلىرًكٌنً  كىييىٍلنىان  كىالر فى ً 
قىاه   .(ْ)"الد بىقىرتً  ًمنى  لىبى

 لة ا الشنس   ركب األفضل اإلخراج كقت فة بأ, الىلةب لمة ق ل" ككقت إخراجهر

                                                 

 .ِٔع واف, ع باه, الألكرفل االجألنرع  يف اإلسمـ, مرجع سر ل, ص (ُ)
 .ـُُٕٗأس ل عرـ -نشل يف أسرة  وذ ا -كلو من رجرؿ ال  ةا كالألىل ةل ّنن كا  ر منب (ِ)
 .ُُٓ/ّ, دار الق ل, الكو ت, ُالىلش , عرفرت, رجرؿ كنلرء أس نوا, ط (ّ)
 ػرب  ,كألػرب ال كػرة,(ُِٕٖ), ركا  ا ػن مرجػ ,حِٓ/ِ رب زكرة الفطػر, ب ال كرة,كألر ,(ُُُٔ)ركا  أ و داكد, ح (ْ)

 .ُّٕ/ٓداكد, , لحح  األل ر , لحةح ايٖٓٓ/ُر,لبقا الفط
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 .(ُ)" ومٌن أك  ةـو الىلةب ق ل إخراجهر  قبمي وزك٩ن,  الىلةب
 .كرة ٟنر دكر ك ًن يف ٓنقةل الألكرفل  ٌن أفراد اجملألنعفه  ز 

 

 األطعمة والذبائح : ثالثاا 
  :األضحية -2

ٹ ه  ىلرذل,   ل ح من ال قر كال نل  ـو النحر كأ رـ الألشر ل  قر رن  كل  اسل لكل مر

 چ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ ٹ  چ 
(ِ) . 

أهنر كاج  , كاٛننهور ع و أهنر سنا  اٜننفةا ع نرء يف كجوهبر, فللب الىل نرءكاخأل ف 
 .كتحو اٞنل نوف مىل  م كبة, فقب ث ت أف الن  ل و اه ع ة  كس ل تحو

ال  دح عن أعب من الدحر ا أهنر كاج ا كلح أهنر ":-ر٘ن  اه-ـع  ا ن  اإلمرـ قرؿ
كل  عنب الشرفىلةا كاٛننهور  خمؼ يف كوهنر من شرائع الب ن,غًن كاج ا عنب اٛننهور, كال 

  .(ّ)"ْنب ع و اٞنقةل كاٞنوسر كعن أي عنةفا ,سنا م كبة
تحو  ك شٌن أم حٌن  :"أف الن  ل و اه ع ة  كس ل كمل لال اررم  اإلمرمرف ركل

  .(ْ)"و ككوأقرنٌن, ذُنهنر  ةب  كٚنٌ 
لنرس  ـو الىلةب كخرلا فقراء اٞنل نٌن, كاألفضل فقب شرع اه األتحةا ل ألوسىلا ع و ا

 أللبقرئهل ك هبكف  ث  , ك ألدبقوف ث ثرن  ال ةت ألل  لكل ثمثرن أف  قلل  "يف األتحةا
  ةع ٩نوز كال شةئرن  منهر  هبكا ال أف ٩نوز كنر األىتحةا  كل  ألدبقوا أف ك٩نوز ,ابخر الث  
 .(ٓ)" طوعرن  أك نلران  أكرف سواء اٟنبم أك األتحةا من ش ء

 الهدي -1
                                                 

 .ََِ/ُـ,ُْٗٗط دار ا ن اٛنوزم, اٞن اص الفقه ,لرحل,  الفوزاف, (ُ)
 .ّٔ: اٜني سورة (ِ)
 .ّٖٓ/ٕ احمل و (ّ)
 ,(ُٔٔٗ)ح لحةح ملػ ل, ,ُُِْ/ٓ  رب الألك ًن عنب الل ح, ألترع ,,كألرب ا(ِْٓٓ)لحةح ال اررم,ح (ْ)

 .ُٔٓٓ/ّ  رب اسألح رب الضحةا كذُنهر م رشرة, كألرب األترع ,
 .ُّٕ/ُ,ُط ف لطٌن, مرك  األلبقرء ل ط رعا, فر ل, أعكرـ الىل ردات يف الألشر ع اإلسمم , دلوؿ, (ٓ)
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 .(ُ),  قر رن إذل اه ع  كجلمر  هبل إذل اٜنـر من نىلل كغًنلر,كرلطىلرـ كال رسكل كلو  
ك لألحب ٞنن أ و مكا أف  هبم ألف الن  ل و اه ع ة  كس ل ألبل من عمأل  مرئا 

ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ٹ چ ٹ ٹ كاسألحلرهنر  ك لألحب اسأللنرهنر,  بن ,

چ  ڦ      
(ِ) . 

 .ه  ىلرذل إال إن   وسىلا كإعلرف ل فقراء كاٞنلركٌن  قر رن  كرففهو كإف  

 العقيقة -4
 ـو سر ىل  شكران ه س حرن  ك ىلرذل ع و نىلنا الولب  اٞنولودال   ل ح عن  الل ةحال  

  .(ّ)وذكران كرف أك أنث
هبر الفقهرء ر٘نهل اه يف عكنهل من  رل سنةألهر كمنهل من  رل كجو  اخأل فكقب 

 .م رعا أهنركمنهل من  رل 
كل غمـ ":ل و اه ع ة  كس ل -قرؿ رسوؿ اه : قرؿ  -اه عن   رت  -عن ٚنرة 

 .(ْ)"ول ك لن  رلةنا  ىلقةقأل   ل ح عن   ـو سر ىل  ك٪ن   
ز ردة منر ع كفةهر .  عن اٞنولود من أكؿ أ رـ عةر   -س حرن  -اه  قرب إذلفرلىلقةقا 

ّنن ع جب ب, ٪نقل سمما م ردئ الىلبالا االجألنرعةا, ك٬نحو عنهر ظوالر  الألكرفل االجألنرع 
 .الفقر كاٛنوع

 

 الكفارات:  ثالثاا 
 ك ًنان   وب إيىلرـ الفقراء كاٞنلركٌن, كللا  ىلب موردان من اللن كثًنجىلل اإلسمـ كفررة  
 :ك ًن  ل فقراء, كمن لل  الكفررات  اللم فة  إعرنا ٞنشرر ع الألكرفل االجألنرع 

                                                 

 .ِّٕانمر اٞند رح اٞننًن ص (ُ)
 .ِّ: اٜنيسورة  (ِ)
 .ُٕٗ/ْ, س ل اللمـ ُْٗ/ٓ, نةل األكيرر ِْٔ/ٖنوع , اجملْٖٓ/ٗاٞن ين  (ّ)
لحةح  ,َُٔ/ّ, رب يف الىلقةقا,(ِّٕٖ), سنن أي داكد,حُٔٔ/ٕ, رب مه  ىلل؟,(َِِِْ)سنن النلرئ ,ح (ْ)

 .ٖٖ/ّ لألل ر  سنن النلرئ 
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فارة اإلفطار في رمضان لمن ال يستطيع الصوم، وكذلك الجماع عمدا في نهار ك -2
 .رمضان 

فكل من دل  لألطةع ع و الدـو فمحن   طىلل عن كل  ـو ملكةنر, كمن جرمع يف هنرر 
إمر أف  ىلألل رق ا فمحف دل ٩نب فدةرـ شهر ن مألألر ىلٌن, فمحف عم  :رمضرف عنبا فىل ة  كفررة كل 

 .ن أكس  مر  طىلل أل  عن  أيىلل سألٌن ملكةنر م
 : كفارة اليمين -1

( اإليىلرـ, الكلوة, الىلألل) :كفررة الةنٌن اٞننىلقبة إذا عن  فةهر اٜنرلف  اإلسمـجىلل 
, أم   بأ من األد  ع و الألاةًن, فمحف دل  لألطع ف ةدل ثمثا أ رـ, لل  الثمثا مر  ا  درعب رن 

ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ٹ ٹ  چ عملر,إذل األع و, فرإليىلرـ أدنر  كالكلوة أكسطهر كالىلألل أ

ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى     ۋۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ

  یىئ   ی  ىئۈئ  ېئ         ېئ  ېئ  ىئ  ۈئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ەئى            ائ  ائ  ەئ

چ   ی    جئ  حئ  مئ  ىئ   يئ            ی 
(ُ) 

.  

  :كفارة الظهار -4
 ع   أنت:  هبر االسألنألرع من االمألنرع أراد اإذ ل كجأل  الرجل  قوؿ أف لنر     راد المهرر

 ّنن زكجأل  ش   فنه   مدرلرة أك رترع أك  نلب ع ة  ٓنـر من أك , أخ  أك , أم  كمهر
 . منهر ظرلر     ىلضهر أك ع ة  ٓنـر

ڦ    ڤٿ  ٹ     ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤٹ ٹ  چ   ىلرذل لقول    ١نـر أن  كعكن 

چچ    چ  چ   ڇ  ڇ    چڃ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڦ  ڦ  ڦ      ڄ
(ِ).  

 ْنب المهرر ككفررة,ق    الكفررة ٫نرج أف منهر اٞنمرلر كطء ع و عـ  إذا اٞنمرلر فة ـ 
 دل فمحف , مألألر ىلٌن شهر ن لةرـ   ٖننهر ٩نب دل أك ق ار ال ٩نب دل فمحف , رق ا عألل ال  ةب ع و

 . (ّ)ملكةنرن  سألٌن أيىلل   ك٥نو  ٞنرض الدةرـ  لألطع

                                                 

 .ٖٗ: اٞنرئبةسورة  (ُ)
 .ِ: اجملردلا سورة (ِ)
 .ِّْ/ِـ,ُْٗٗ,دار ا ن اٛنوزم,ط اص الفقه اٞن الفوزاف,لرحل, (ّ)
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٣نر   دم إذل الألكرفل  ٌن اجملألنع كرفع ملألول لل  الكفررات إيىلرـ ل فقراء, يف ٤نب
 .الفقراء, ٣نر   دم إذل الألوازف االقألدردم  ٌن الفقراء كاألغنةرء

 كفارة النذور -1
 .(ُ)" ىلرذل ه شةئر نفل  ٢نألرر مك ف إل اـ": النلر

 مكرك , أن  ا ألباء النلر عكلك ,  ىلرذل اه ل ًن لرف  ٩نوز ال , الىل ردة أنواع من نوعلو ك 
,  قوؿ اه  للإ الوفرء ع ة  كجب , يرعا فىلل اٞنل ل نلر إذا لكن, الىل نرء من يرئفا عرم  كقب

پ  ڀ       ڀ   ڀ  ڀ        ٺ  چ ٹ ٹ :  األ رار كلف يف  ىلرذل كقرؿ, "نيليكرىليلٍ  كىٍلةيوفيوا :" ىلرذل

 چٺ  
فررة ٬نٌن, كل   دب يف لرحل الفقراء فمحذا دل  وًؼ  نلر , كجب ع ة  ك,  (ِ)

 .كاٞنلركٌن
 

 الوقف:  رابعاا 
 مع    االنألفرع ٬نكن مر:  رأللل كاٞنراد, (ّ)"اٞننفىلا ك ل ةل األلل ٓن ةس "لو الوقف

 األلل ذلإ عن النرْنا ال  ا:   رٞننفىلا كاٞنراد,ك٥نولر كال لر ٌن كالبكركٌن كرلبكر عةن   قرء
 .(ْ)ك٥نولر لبارا كسكىن كاألجرة كرلثنرة

 -:  الدحةحا اللنا ذلإ ع و كالبلةل,  اإلسمـ يف ملألحب قر ا أن  الوقف كعكل
 دل ِنةو مرالن  أل ت إ !  اه رسوؿ  ر:  قرؿ -عن  اه رت  -عنر أف الدحةحٌن  فف 

 أل هر ع لت شئت إف: "  قرؿ   فة   لمر  فنر   من  عنبم أنفس مرالن  ق  ألب
 كذكم الفقراء يف عنر هبر فألدبؽ"   ورث كال  ولب كال أل هر   رع ال أن  ًنغ,  هبر ك دبقت

 . (ٓ)كالضةف الل ةل كا ن اه س ةل كيف كالرقرب القرىب

                                                 

 .ِّٕ/ٔت,.ال هول, مندور, كشرؼ القنرع,دار الفكر,د (ُ)
 .ٕ: اإلنلرفسورة  (ِ)
 .ٕٗٓ/ٓ اٞن ين, (ّ)
 .ُٖٓ/ِمرجع سر ل,,اٞن اص الفقه  الفوزاف,لرحل,  (ْ)
, كألػػرب (ُُّْ)لػػحةح ملػػ ل,ح ,ِٖٗ/ِ, كألػػرب الشػػركط,  ػػرب شػػركط الوقػػف,(ِٖٔٓ)ح لػػحةح ال اػػررم, (ٓ)

 .ّٕ/ٓالولةا,  رب الوقف,
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 إال مقبرة ذك اه رسوؿ ألحرب من أعب  كن دل": -رت  اه عن -جر ر كقرؿ
  .(ُ)"كقف

, فقب نبب إلة  اإلسمـ  اإلسممف نحظ  لف الوقف نمرـ اجألنرع  انفرد    الألشر ع 
 .كجىل   قر ا من القر رت ال   ألقرب هبر إذل اه, كجىلل فة   را  رلفقراء كعطفر ع و احملألرجٌن

 صدقة التطوع:  خامساا 
ع  اإلسمـ ع و الدبقا كعض ع ةهر  طر قا  لألهوم األفئبة, ك  ىل  يف النفوس 

ب دعرلل إذل اإلنفرؽ عن يواعةا من ك ثًن فةهر مىلر  اٝنًن كالو كاإلعلرف, كق األر٪نةا
الندةب  إخراجهلنفوسهل, كذلإ ل نرء ٠نألنىلهل كإزاعا كر وس الفقر عن  رئلةهل  ىلب 

اٞنفركض يف زكرة أمواٟنل, كفضرئل لبقا الألطوع كثًنة قب جرءت اب رت كاألعرد   يف  قر ر 
ې  ې  ې  ې  ى  ۉ  ٹ ٹ چ  , األكقرت ٗنةع يف ملألح اكل   فض هر يف البنةر كابخرة,

چوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ     وئى  ائ  ائ  ەئ   ەئ
(ِ)

. 

 .(ّ)« كالدبقا  طفأ اٝنطةئا كنر  طفأ اٞنرء النرر»
مر من  ـو  د ح الىل رد فة  إال مى ىكرف :"قرؿ رسوؿ اه : قرؿ كعن أي لر رة 
 .(ْ)"ال هل أع  ٣نلكرن   فرن : ال هل أع  منفقرن خ فرن, ك قوؿ ابخر:  ن الف, فةقوؿ أعب٨نر

الفقػػػػػراء كالدػػػػػبقرت كثػػػػػًنة كلػػػػػ  كاج ػػػػػا ع ػػػػػو القػػػػػردر ن للػػػػػب عرجػػػػػرت احملألػػػػػرجٌن مػػػػػن 
كاٞنلػػػػػػركٌن, ك نػػػػػػرء اٞنلألشػػػػػػفةرت, كرلػػػػػػف الطرؽ,كإقرمػػػػػػا دكر الىل ػػػػػػردة, كم سلػػػػػػرت الألىل ػػػػػػةل, 
كاإلنفػػػرؽ ع ػػػو يػػػمب الىل ػػػل كالىل نػػػرء مػػػن خػػػمؿ الدػػػبقرت كمػػػوارد البكلػػػا الدػػػنرعةا كالنفطةػػػا 

 .كال راعةا
.فرلدبقرت ٟنر دكر ك ًن يف عمج عرالت الفقر كاٞنلكنا كٓنقل الألكرفل االجألنرع 

                                                 

 .ُُِ/ِ مرجع سر ل,اٞن اص الفقه  الفوزاف,لرحل,  (ُ)
 .ِْٓ: ال قرةسورة  (ِ)
, ِّٕ, كِّٔ, كُّٓ/ٓ, كأ٘نػػب, ُُ/ٓ, كألػػرب اإل٬نػػرف,  ػػرب مػػر جػػرء يف عرمػػا الدػػمة,(ُِٔٔ)ال مػػلم,ح (ّ)

 .ُّٖ/ِكعلن  األل ر  يف إركاء ال  ةل, 
 .ََٕ/ِ, كألرب ال كرة,  رب يف اٞننفل كاٞننلإ,(ََُُ)لحةح مل ل,ح (ْ)
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 تًٍُة اإلَتاج انغذائً ثمافة : ثحث انثاًَادل

 
كما االسألثنرر عرص اإلسمـ ع و مباكما اسألثنرر اٞنرؿ ألف اٞنرؿ ألم مرؿ اه, كمبا

النفع كع و اجملألنع  رعأل رر للا االسألثنرر يف البخل القوم  كاإلنألرج   دم  درع   إذل 
 .كالثركة

سألمر ا كاتحا ٞنألط  رت اإلنألرج, فرإلنألرج  ألننةا مدردر الثركة لو ا اإلسمـإف عنر ا "
اٞنوارد الط ةىلةا : اإلنألرج شكل ١نور نشري  االقألدردم, ك قـو ع و  ضرفر عنرلر  يف كل نمرـ

و درجا ر ع و االسألفردة من اٞنوارد  لقدكالىلنل كرأس اإلنألرج كاٟنبؼ من , إال أهنر  ألفل ٗنةىله
 .(ُ)"٣نكنا

 كجل, ع  اه أرض يف النرس أ بم  ل ف كاالسألثنرر الألننةا لمرقب ألألل اإلسمـ  ك 
 ,األرزاؽ من اه جىل   ٣نر فةهر مر  لألثنركا كأف خًناهتر,  لألارجوا كأف , محعنررلر  ك فوا كأف

 :كمن ذلإ
 : إحياء األرض الموات واستصالحها -2

كاسألدمح األرات  ك ىلنًنلر  ألف يف ذلإ مد حا  المواتشرع اإلسمـ إعةرء فقب 
كاجملألنع, عة   لألفةب األفراد من زراعا األرض كمن اللكن فةهر, كعة    داد اإلنألرج  ل فرد

ال راع  فةكفل ل نمألنع اٜنةرة الرغبة, ك لرعب ع   الأل  ب ع    ىلض اٞنشركل ال  ٬نكن أف 
 . ىلر  منهر كنشك ا الألضال اللكر  كمشك ا ال لاء كمشك ا األ بم الىلرم ا

عىبو  ًمٍ إه  عى ىٍة ً  ٩نىٍرً  دلىٍ  مىر ًعنىررىةه   ًلىن  ي  "فقهرءال عىر فى ي  كنر اٍلنىوىاتً  كىًإٍعةىرءي  َى   يوجىبٍ  كىدلىٍ  , أًل
 .(ِ)ًعنىررىةو  أىثػىري  ًفة ً 

ك٤نب أف اإلسمـ ع  ع و اسألدمح األرات  ال ور ال  ال مرلإ ٟنر من األفراد, كال "

                                                 

 ألدػػرؼ  ْٕ-ْٔ,ص ََِْأ٘نػػب, ١ننػػب أ ػػو سػػةب, ٘نر ػػا اٞنلػػأله إ يف الفقػػ  اإلسػػمم  , دار الكألػػب الىل نةػػا,ط (ُ)
 . لًن

 .ُْٔ/ٔ ,(ت.د)مكأل ا القرلرة, عةرء اٞنوات,إٞن ين, كألرب  ن قبام , ا (ِ)
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 . (ُ)"ك ألوفر ال لاءملأل ل ٟنر من الفمعٌن لة داد النألرج ك ىلنر األرض 

عن الن   -رت  اه عنهر -من عب   عرئشا -ر٘ن  اه-ال اررم اإلمرـ فقب ركل
 رت  عنر    قضو عركة قرؿ "من أعنر أرتر لةلت ألعب فهو أعل:" ل و اه ع ة  كس ل

  .(ِ)"خمفأل  يف عن  اه
  رٜنةرة الىلنررة تش ه  ىلنر, دل ال  األرض اٞنوات" :-ر٘ن  اه-الق از الىلردل قرؿ
 ع ةهر مرلإ  قبـ  ىل ل ال ألرض الشاص  ىلنب أف اٞنوات كإعةرء اٜنةرة,  فقب ك ىلطة هر

 قرب فةنر كرنت سواء م ك   للإ فألدًن ال نرء أك ال رس أك ال رع أك  رللق  فةحةةهر ألعب
 أي عنك  اٛننهور, قوؿ كللا  لذف, دل أـ ذلإ يف اإلمرـ ل  أذف سواء  ىلب, أـ الىلنراف من

 .(ّ)"قرب فةنر مرلإ كعن مط قر, لإلمرـ إذف من  ب ال عنةفا

رًلًكة اي  اٜنٍىنىًفة اي   ػىأل ًفلي   ىكىردي ك   ٍعةىرءى اإلٍ  أىف   عى ىو اٜنٍىنىًفة اي  نىص   فػىقىبٍ  , ٍعةىرءي اإلٍ   ً ً   ىكيوفي  ًفةنىر كىاٍلنى
ر ٍل ىٍرسً ا أىكً  , اٍلنىوىاتً  ٍرضً األٍ  عى ىو  ًرٍلً نىرءً   ىكيوفي  ٍرً هىر أىكٍ  , ًفةهى  .  سىٍقًةهىر أىكٍ  ,(  عىٍرًثهىر)  كى

ٍرضً  ًإٍعةىرءى  أىف   عى ىو مىرًلإه  كىنىص   َى ننر ٩نيٍرًمى  أىكٍ   ًئػٍرنا ًفةهىر ٪نىًٍفرى  أىفٍ  اأٍل  أىكٍ  شىمىرنا  ػىٍ ًرسى  أىكٍ  عىةػٍ
  .(ْ)ًإٍعةىرءه  فػىهيوى  ذىًلإى  ًمنٍ  فػىىلىل ,مىر ٪نىٍريثى  أىكٍ   ػىٍ يًنى 

كخ فرئ  الراشب ن, اإلقطرع من األرات  ل و اه ع ة  كس ل  كقب كرف من سةرسا الن 
قىٌبموا خبمرًت ج ة ا ل بكلا اإلسممةا, فه  من جها مكرفلة ٟنل,  الل نال ور ل ىلض الرجرؿ 

 .عنررلرإأخرل  شمةع ع و اسألدمح األرض ك  كمن جها
  ين أمواؿ من أرتر ال  ًن أقطع س ل ك ة ع  اه ل و الن  أف" كقب كرد يف اٜنب  

  .(ٓ)"النضًن
 جواز ع و  بؿ مر الفق  من فف  للا اٜنب  : " -ر٘ن  اه -القري  اإلمرـ كقب قرر

                                                 

 .َٓص  ع سر ل,,نمر ا األمن ال لائ ,مرجالبغن  (ُ)
 .ِّٖ/ِ, كألرب اٞن ارعا,  رب من أعةر أرتر,(َُِِ)ركا  ال اررم, ح (ِ)
 .موا رن  ,  رب من أعةر أرترن ُٖ/ٓفألح ال ررم  ىل ةل ا ن  رز, (ّ)
 .ِْٗ/ِاٞنوسوعا الفقهةا انمر  (ْ)
 لفا ق وهبل كغػًنلل مػن كرف الن  ل و اه ع ة  كس ل  ىلط  اٞن  رب مر ,كألرب اٝننس,(ِِٖٗ)ركا  ال اررم, ح (ٓ)

 ,كألرب اللمـ,  ػرب جػواز إرداؼ اٞنػرأة األجن ةػا إذا أعةػت يف الطر ػل,(ُِِٖ), ركا  مل ل, حُُْٗ/ّاٝننس,
ْ/ُُٕٔ. 
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 , كرلىل نرء , الىلرما كاٞننفىلا , كاٜنرجا الفضل, ألل من  را  ٞنن األرض اإلمرـ إقطرع
 األرض من أك األرض موات من طىلااٞنق األرض   إ  كوف لكن , كغًنلل , كاجملرلب ن

 . (ُ)"اٞنل نٌن ٞندرحل اٞنوقوفا

 لف دل  ىلنرلر من -كإ٧نر  قطع اٜنركل من أجل اٞند حا, فمحذا دل  ألحقل اٞند حا 
 ل قب جىلل عنر أمر ٓنقل اسألدمح األرض ٞنر ", فمحهنر  نأل ع من  -أقطىلت ل , كدل  لألثنرلر

من عطل أرتر " , فقب قضو أ ضر  لفمن اٞن كةا  نألفع    عرما النرس ك٪نفظ أقواهتل أكذل
( ِ)"ثمث سنٌن دل  ىلنرلر فمرء  غًن  فىلنرلر فه  ل 

. 

 

 : تأبير النخل -1
 ٖنر  لةم ء اللكر ي ع فة  ك لركف اإلنرث ي ع  شققوف كاٞنىلىن اإللمح كالألل ًن

 رد   كٓنلٌن , كقب كرف ألل اٞنب نا  لألابموف ير قا  ل ًن النال لألقو ا النال كز ( ّ)جةبا
 ل و اه رسوؿ مع مررت :"قرؿ أ ة  عن ي حا  ن موسو عن ٚنرؾ عنإنألرج , فف  اٜنب   

 اللكر ٩نىل وف   قحون  فقرلوا ؟ ل الء  دنع مر فقرؿ النال رؤكس ع و  قـو س ل ك ع ة  اه
 لخوكاف قرؿ شةئر ذلإ   ين أظن مر :كس ل ع ة  اه ل و اه رسوؿ فقرؿ ,فةأل قح األنثو يف

 ذلإ  نفىلهل كرف إف :فقرؿ  للإ كس ل ع ة  اه ل و اه رسوؿ فلخو ف كو   للإ
    فالكا شةئر اه عن عبثألكل إذا كلكن  رلمن   اخلك  فم ظنر ظننت إ٧نر فمح  ف ةدنىلو 

  .(ّ)"جل ك ع  اه ع و أكلب لن فمح 
كغًن   ع و جواز األ رر ل نال للا اٜنب   داللا كيف:" -ر٘ن  اه -النوكم اإلمرـ قرؿ

 .(ْ)"من الثنرر, كقب أٗنىلوا ع و جواز 
, فمحف  ل ًن  ألملب يف مثل لل  األعرد   عنر ا اإلسمـ  ألننةا اإلنألرج ال لائ ك٤نب أف 

 .النال  نألي إنألرجر كافرا ك  داد ٖنرر 
                                                 

 .ّٗ/ٖاٞنفهل يف شرح لحةح مل ل  (ُ)
 .ُْٕ/ُِ, عنبة القررئ َِ/ٓفألح ال ررم (ِ)
 , شػػػرح النػػػوكم ع ػػػو لػػػحةح ملػػػ ل,ّْٓ/ُق,َُِْكذل,دار الفكر, ًنكت,الط ىلػػػا األمرقػػػرة اٞنفػػػر ةحالقررم,ع  , (ّ)

ُٓ/ُُٕ. 
 .ُُٗ/َُشرح النوكم ع و لحةح مل ل, (ْ)
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 المزارعة والمساقاة  -4
 مرئ  مىلٌن م ركس كـر أك ٦نل ع و مث   الألدرؼ جرئ  مىلرقبة للق ا من :ل ا اٞنلرقرة

  .(ُ)الثنرة من  ةنهنر مىل ـو َن ء غرل ر فةهر  ثنر مبة
فف  اٞن ارعا كاٞنلرقرة  ىلركف ع و  ننةا مدبر من مدردر ال لاء أال كلو الن رت, فألمب 
من ٬ن إ اٞن ارع الشرسىلا كال  لألطةع ع و رعر ألهر كااللألنرـ هبر كاسألاراج كنوزلر, للا أ رح 

كإلمعهر, ع و ٟن الء إجراء عقب اٞنلرقرة مع من  قبر ع و القةرـ  رعر ا الشمر  اإلسمـ
اش اط  ةنهنر ع و نل ا الثنرة, كهبلا  لألفةب الطرفٌن من للا الىلقب, ك٤نب من الىل نرء من 

 قب ,األشمرر مرلإ الف إلةهر, داعةا كاٜنرجا" أكب ع و تركرة عقب اٞنلرقرة يف  ننةا اٞنوارد
 ذاؾ فةحألرج أشمرر ل   كوف ال قب ك ألفرغ, ٪نلن كمن ل ,  ألفرغ ال أك فةهر, الىلنل ٪نلن ال

 .(ِ)"الىلنل إذل كللا االسألىلنرؿ, إذل
 :جرءت اللنا الن و ا  محجرزة عقب اٞنلرقرة كمن ذلإ كقب

ر ال   ي  رىًت ى  عينىرى  اٍ نً  نٍ عى  ٍة ػىرى  أىٍللى  عىرمىلى    لى كىسى  عى ىٍة ً  ال   ي  لى  و ال   ً  رىسيوؿى  أىف   "عىنػٍهينى  خى
 . (ّ)" زىرٍعو  أىكٍ  ٖنىىرو  ًمنٍ  ًمنػٍهىر ٫نىٍريجي  مىر ً شىٍطرً 

 كىليوى  كىاٍلني ىارىعىاً  اٍلنيلىرقىرةً  ًلح اً  عى ىو دىلًةله  اٜنٍىًب  ي  :"-ر٘ن  اه-الدنىلر  اإلمرـ قرؿ
ـي  عى ىٍة ً  عىً     قػىٍوؿي  ر اٍلنيحىب ًثٌنى  فػيقىهىرءً  كىسىرئًرً  خي ى٬ٍنىاى  كىاٍ نً  أىٍ٘نىبى كى  كىعينىرى   ىٍكرو  كىأىًي  الل مى  ْنىيوزىافً  إنػ هينى

ةو  كيل   كىْنىيوزي  ٠نيٍألىًنىلىألػىٌٍنً  ةعً  يف  كىاٍلنيٍلً نيوفى  مينػٍفىرًدىةن  كىاًعبى  عى ىو ميٍلألىًنر كفى  كاإلعدرر اأٍلىٍمدىررً  ٗنًى
  .(ْ)" ًرٍلني ىارىعىاً  اٍلىلىنىلً 

 أل هر كس ل ع ة  اه ل و الن  أقر ٟنلا :"ال لرـ يف شرح اٜنب    كقرؿ الشة
 كزرعهر, ٖنرلر من ٫نرج ٣نر الندف, ٟنل ك كوف الشمر, كسٍق  األرض زراعا ع و اللر قٌن

 لل  زالت فنر,األلل ألحرب لكوهنل ابخر, الندف كل نل نٌن كنفقألهل, عن هل مقر ل
 عنر جرء عه الدب ل,  كر أي كخمفا كس ل ع ة  اه ل و الن  زمن  ةنهل سرئرة اٞنىلرم ا

                                                 

 .ّٓٔ/ُالألوقةف ع و مهنرت الألىلرر ف, فدل اللٌن, (ُ)
 .ُْٕ/ّإعرنا الطرل ٌن  (ِ)
 .ُُٖٔ/ّ,كألرب اٞنلرقرة,  رب اٞنلرقرة كاٞنىلرم ا َن ء من الثنر, (ُُٓٓ)لحةح مل ل,ح (ّ)
 .َّٗ/ْلمـ س ل ال (ْ)
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 .(ُ)"خةو   بة عن كأجملل اٝنطرب  ن
  ةننر اقلل كس ل ع ة  اه ل و ل ن  األندرر قرلت": قرؿ عن  اه رت  لر رة أي عنك 

  .(ِ)"نركأيىل ٚنىلنر قرلوا الثنرة يف كنشرككل اٞن كنا  كفوننر فقرلوا , ال :قرؿ الناةل إخواننر ك ٌن
 , أمواٟنل  قرٚنولل  لف اٞنهرجر ن مشرركا األندرر أراد إ٧نر " : (ّ)باٞنه ٌ  اإلمرـ قرؿ

 فة ىن ال مد ع ةهل سةفألح اه أف ع ل ك , عقررلل من شةئرى  عنهل ٫نرج أف اه رسوؿ فكر 
 النال رقرب ك  قو , الناةل د كالىلنل اٞنئونا  كفولل أف ع و الثنرة يف فلشركهل , ٗنةىلهل

  .(ْ)" ىلةنهر قرةاٞنلر ل  كلل  , لألندرر
ك ننةا اإلنألرج ال راع  ال  قألدر ع و مر س ل ذكر , فقب اسألحبثت أسرلةب جب بة  

الطرؽ اٞنث و يف اإلنألرج كال  ال    ب ع ةهر   مح  رعكال  ٓنقل إنألرجر أكو ك نوعةا, كذلإ 
 :, كمن لل  الوسرئل اٜنب ثاترر
 :وسائل صناعية -2

 : ل  ال   لرعب ع و جودة اإلنألرج كٓنلةن  كمنهرك 
كل  من كجها نمر منمنا اإلغل ا كال راعا فمحف اسألاباـ ال لكر : البذور المحسنة -أ 

 .(ٓ)احمللنا لو من أرخص كسرئل ز ردة اإلنألرج كأكثرلر فىلرلةا

 للت جهود ك ًنة من ق ل ع نرء أفلاذ,  كلل  ال لكر دل  كن ١نض لبفا فقب
, ك وفًنلر ل ن ارعٌن يف كل واؿ يرئ ا من أجل اكألشرؼ لل  ال لكركأنفقت أم

 .مكرف
 

 :األسمدة -ب 
                                                 

 .ُْٗ/ُـ,ََِٓشرح عنبة األعكرـ,دار الىلرلنا ل نشر كالألوز ع,الر رض,  ةلًن الىلمـال لرـ,ع باه, (ُ)
 .ُٖٗ/ِ , كألرب اٞن ارعا,  رب إذا قرؿ اكفين م كنا النال أك غًن  ك شركين يف الثنر(ََِِ)لحةح ال اررم,ح (ِ)
كػرف أعػب األئنػا الفدػحرء, اٞنولػوفٌن ,ه األسػبم األنبللػ  اٞنر  اٞنه ب  ػن أ٘نػب  ػن أي لػفرة, أسػةب  ػن ع ػب ا (ّ)

 .ل لل ( ٕٗٓ/ُٕ:سًن أعمـ الن مء. ) ويف يف شواؿ سنا ٙنس كثمثٌن كأر ىلنرئا ء, رللكر
 .َْٔ/ٔا ن  طرؿ, شرح لحةح ال اررم, كألرب اٞن ارعا, (ْ)
 .ّٖمنمنا الفرك, األر ىلوف عرمر األكذل, ص (ٓ)
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نألرجةا إ ىلألو األٚنبة الكةنةرئةا من ألل اٞنلأل  مرت ال راعةا ال    دم إذل ز ردة 
رات  اٞن ركعا ال  فةب شةئر ف ملرعا األأ ألفل خواء ال راعا ع و " األرض,عة 

 .(ُ)"ألٚنبة بكف مىلرفا ندةب األرض من ا

 المبيدات -ج 
رافل اسألاباـ ال لكر احمللنا كاألٚنبة الكةنةرئةا, اسألاباـ اٞن ةبات  شكل كاسع 

كقب انألشر " نمرا لكثرة ابفرت كالطفة ةرت ال   درعب لل  ال لكر كاألٚنبة,
اسألابامهر يف الىلردل ك   خمؿ الىلقود األر ىلا األخًنة فق , كإف كرف اسألابامهر يف 

ألقبما أكثر من البكؿ النرمةا  ل ب ار فرع  كرلةفهر ك ىلقةب البكؿ اٞن
 ..(ِ)"اسألابامهر

ك٩نبر اإلشررة لنر ع و الرغل من أف اٞن ةبات  لهل يف ز ردة اإلنألرج عن ير ل ٔن ةص 
أخطرران عب بة  نمل عن " اإلنألرج من ابفرت كاٜنشرات كالطفة ةرت كغًنلر, إال أٌف لنرؾ

 . (ّ)"إذل الأل وث إترفاىلقل لإلنلرف ككللإ الأللنل اسألابامهر, فقب  لٌ ب ال

كمن أجل ذلإ كتىلت ا فرقةا دكلةا لألوز ع اٞن ةبات كمراق ا أخطررلر ك١نركلا ْننب لل  
 .(ْ)األخطرر

 وسائل مائية -1
خرلػا يف اٞننػريل الػ   قػل  أ٨نةػاال راع  يف الىلردل كٟنػر  اإلنألرج أسرسةرت ىلب اٞنةر  من 

 األرض إذل كإ دػػرٟنركسػػرئل شػػه مػػن اجػػل  وفًنلػػر  إ  ػػرع إذل فاإلنلػػرفةهػػر ٣نػػر  ضػػطر 
ٞنػر لػ  مػن دكر ك ػًن كمػ ثر كفىلػرؿ يف مشػرر ع الألننةػا ال راعةػا يف ٗنةػع منػريل  , ال راعةػا

خفٌضػػت الشػػر ىلا اإلسػػممةا ال كػػرة مػػن ٞنػػرء يف عن ةػػا اإلنألػػرج ال راعػػ , , كأل٨نةػػا االىلػػردل
 لػػػقو مػػػن غػػػًن مةػػػر  األمطػػػرر, قػػػرؿ ع ةػػػ   الىلشػػػر إذل ندػػػف الىلشػػػر يف األراتػػػ  الػػػ 

فةنػر سػقت اللػنرء كالىلةػػوف أك كػرف عثر ػر الىلشػر كمػر سػق   رلنضػػح  :"الدػمة كاللػمـ

                                                 

 .ـُْٕٗ, دار اٞنىلررؼ, القرلرة, ُّالطىلرـ الرخةص لل انألهو عدر ,ص سةب, مرع , (ُ)
 .ِْمنمنا الفرك, األر ىلوف عرمر األكذل, ص (ِ)
 .ٗٔفرانلةس مورال ة , لنرعا اٛنوع, ص  (ّ)
 .ّْكذل, صاأل ر ىلوف عرمرن منمنا الفرك, األ: انمر (ْ)
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 .(ُ)"ندف الىلشر
 وسائل بشرية -4

يف  ك مىلنو ػرن أك فكر ػرن أكل جهب   لل  اإلنلرف سواءن كػرف لػلا اٛنهػب مرد ػرن   أفال ر ب 
  مػػردكد إ٩نػػري ع ػػو الىلرمػػل كاجملألنػػع مػػن سػػوؼ  كػػوف لػػ االقألدػػرد ا٢نأل ػػف القطرعػػرت 

 .عة  ز ردة اإلنألرج ككفر  , كمن مثٌ الأل  ب ع و الىلم  ال لائ  يف اجملألنع
رٌكػ  اإلسػمـ ع ػو تػركرة ز ػردة اإلنألػرج ك نو ىلػ  "  :١ننػب الفنمػرم قرؿ األسألرذ الػبكألور

ال راعػػػػ   كاالر قػػػرء ّنلػػػػألول اإلنألػػػرج مػػػػن عةػػػ  اسػػػػألاباـ األسػػػرلةب اٜنب ثػػػػا يف اجملػػػرؿ
 (ِ)."كالدنرع , من خمؿ  لؿ اٛنهب كاالر قرء  رإلنألرج يف كرٌفا النشرط االقألدردم 

ككنر الألل اإلسمـ  ألننةا اٞندردر الن ر ةا دل   فل اٞندردر اٜنةوانةا يف للا اجملرؿ, فنمب أف 
 :لإاألعرد   الن و ا جرءت  رلىلنر ا  رٜن وب من اٞنرشةا , فنن األعرد   البالا ع و ذ

 ليوى  فىمحذىا لىةػٍ ىاو  أىكٍ   ػىٍوـو  ذىاتى  -كس ل ع ة  اه ل و- ال   ً  رىسيوؿي  خىرىجى  قىرؿى  ليرى ٍػرىةى  أىىًب  عىنٍ 
. ال   ً  رىسيوؿى   ىر اٛنٍيوعي  قىرالى . « الل رعىاى  لىًل ً   ػيةيوً كينىر ًمنٍ  أىٍخرىجىكينىر مىر » فػىقىرؿى  كىعينىرى   ىٍكرو   لي
 ًمنى  رىجيمن  فىلى ىو مىىلى ي  فػىقىرميوا. « قيوميوا أىٍخرىجىكينىر اللم ألخرجين  ًةىًب ً  نفل  كاللم كىأىنىر » قىرؿى 

ٍرأىةي  رىأىٍ  ي  فػى ىن ر  ػىٍةأًل ً  يف لىٍةسى  ليوى  فىمحذىا األىٍندىررً   ل و – ال   ً  رىسيوؿي  ٟنىىر فػىقىرؿى . كىأىٍلمن  مىٍرعى نر قىرلىتٍ  اٍلنى
 فػىنىمىرى  األندررم جىرءى  ًإذٍ . اٍلنىرءً  ًمنى  لىنىر  ىٍلألػىىٍلًلبي  ذىلىبى  قىرلىتٍ . « فيمىفه  ٍ نى أى  » -كس ل ع ة  اه
 أىٍتةىرفنر أىٍكرىـى  اٍلةػىٍوـى  أىعىبه  مىر لً   ً  اٜنٍىٍنبي  قىرؿى  مثي   كىلىرًع ػىٍة ً  -كس ل ع ة  اه ل و- ال   ً  رىسيوؿً  ًإذلى 
ر فىرٍنطى ىلى  - قىرؿى  - ًمىن   ٍره   يٍلره  ًفة ً  ً ىًلٍلؽو  ءىليلٍ فىمى  اٍلنيٍب ىاى  كىأىخىلى . لىًل ً  ًمنٍ  كي يوا فػىقىرؿى  كىرييىبه  كىٕنى

 الش رةً  ًمنى  فىلىكى يوا ٟنىيلٍ  فىلى ىحى . « كىاٜنٍى يوبى  ًإ  رؾى  » -كس ل ع ة  اه ل و- ال   ً  رىسيوؿي  لى ي  فػىقىرؿى 
 ألىىًب  -كس ل ع ة  اه ل و- ال   ً  رىسيوؿي  قىرؿى  كىرىكيكا شىً ىليوا أىفٍ  رفػى ىن   كىشىرً يوا اٍلىًلٍلؽً  ذىًلإى  كىًمنٍ 
ا عىنٍ  لىأليٍللىلين    ًةىًب ً  نفل  كاللم » كىعينىرى   ىٍكرو   اٛنٍيوعي   ػيةيوً كيلي  ًمنٍ  أىٍخرىجىكيلٍ  اٍلًقةىرمىاً   ػىٍوـى  الن ىًلةلً  لىلى

ا أىلىر ىكيلٍ  عىه    ػىٍرًجىليوا دلىٍ  مثي    .(ّ)« لن ىًلةلي ا لىلى
كللا اٜنب    بؿ ع و الألنرـ الن  ل و اه ع ة  كس ل  رٜن وب ألهنر مدبر لألننةا 

                                                 

 .ُِٔ/ِرء كاٞنرء اٛنررم,,كألرب ال كرة, رب فةنر سق  من اللن(ُّّٖ)لحةح ال اررم,ح (ُ)
 .ـُُٖٗ, مكأل ا اللمـ الىل نةا, القرلرة,ٓٓص اإلسمـ كاٞنشك ا االقألدرد ا, ١ننب, الفنمرم, (ِ)
 .َُٗٔ/ّ  رب جواز اسأل ألرعا غًن , ,كألرب األشر ا ,(َِّٖ)لحةح مل ل,ح (ّ)
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 .اإلنألرج كاالسألفردة منهر يف كل كقت
هنر  عن ذُنهر شفقا ع و أل    رنألفرعهل :"ع و مويل مرلإ  قرؿ ال رقر  يف شرع  

 . ( ُ)"  نهر مع عدوؿ اٞنقدود   ًنلر 
أرشب الن  ل و اه ع ة  كس ل إذل عبـ :" -ر٘ن  اه-القرت  عةرض االىلٌمم  قوؿك  

ذ ح اٜن وب لألكل مع كجود غًنلر, كذلإ ل فرئبة ال   لألحل منهر اسألاراج اٜن ةب 
كمشألقر  , ككللإ رعر ألهر ألكالدلر كاعألنرئهر هبل, ك أل ل ألهل, فرٞند حا مش كا لإلنلرف يف 

  .(ِ)"نر ألهر هبلكل  هةنا كأكالدلر  ىل االنألفرع
كرالا ذ ح اٞنرشةا ال   د ح ل حنل كاٜنرث   ٞنر يف   إذلذلب  ىلض ألل الىل ل  قبك 

السةنر إذا كرف ذ ح   إ اٞنرشةا اٜن وب ال  ,ذُنهر من  ىلطةل مدبر من مدردر الألنو ل
 .غًنلر ٣نر ال  د ح ل حنل كاٜنرث  ىلود ع ة   رلفرئبة مع إمكرف ذ ح

كفة  عما : " يف  ىل ةقرن ع و عب   اٜن وب -ر٘ن  اه-عةرض القرت  الىلٌمما قرؿ 
ككللإ فةنر كرف  د ح من ال قر ل حرث   ألف , ٞنن دل  ر من ألحر نر ذ ح عوامل اٞنرشةا 

  .( ّ)"من الفلرد -إذا دل  ضطر إلة  -للا
  اٞنل ل إذل ٘نر ا للا اٞندبر اٟنرـ من اٜنكةل عٌن ن ٌ  الشررعكلنر  مهر عكنا 

كذلإ  لف , كأرشب  إذل مر لو خًن ل  يف دنةر  , كل  اٜن وب من اٞنرشةا , در الألنو ل مدر
 عوترن عن ذ ح مر  بر ع ة  نألرجرن كل عٌن من ٘نل,  ل ح مر ٪ندل    مقدود الضةرفا 
 .كرأفا  لل   ككلب  الل ن  نألفىلوف  نألرجهر يوؿ الىلرـ, كع ةب كمشألقر   األخرل  ر٘نا    

 أك هن  كل أمر  اإلسمـ قب الألل  رلألننةا عن ير ل  كرثر النلل فشرعكللإ أف ك٤نب  
اٜنةوا , كمن األعرد   البالا ع و ذلإ أعرد   النه  عن  ةع    دم إذل ز ردة النلل

 الن  هنو":  قرؿ عنهنر اه رت علب الفحل ٘نر ا ل ل ب الط ةىل  ل ألنرسل, فىلن ا ن عنر 
 . (ْ)"حلالف علب عن س ل ك ع ة  اه ل و

                                                 

 .(ّٕٗ/ْ)لػ, ُِْْنةا, سنا النشر الب  ا١ننب, شرح ال رقر  ع و مويل اإلمرـ مرلإ, مكأل ا الثقرف ال رقر , (ُ)
 .ُُٓ/ٔإكنرؿ اٞنىل ل  فوائب مل ل  (ِ)
 .(ُِٓ/ٔ) اٞنرجع اللر ل (ّ)
 .ٕٕٗ/ِ رب علب الفحل, ,كألرب اإلجررة,(ُِْٔ)لحةح ال اررم,ح (ْ)
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 اٞنىلركتا فألحـر كمرؤ  ترا   كلو أجرة أك ٖننر  لل  عن أم:"كمىلىن النه  يف اٜنب    
 .(ُ)"ع ة 

 كإجررة:"النه   قألض  الألحرمي فقرؿ أفإذل  -ر٘ن  اه-قبام ا ن  اإلمرـ ذلبكقب 
 (ِ)."جواز  مرلإ عن كعك  الشرفىل  ك عنةفا أ و قرؿ ك   فرسب كالىلقب عراـ ل ضراب الفحل

النلل فقرؿ  ىل ةقر ع و اٞننع من إجررة  اسألنراراللنبم إذل أ٨نةا  اإلمرـ كقب الألفت
 .(ّ)"النلل قطع عنهر اٞننع يف فمحف كراء  م إعرر   الفحل لدرعب ك ن   " علب الفحل

 نوٌع يف يرؽعٌ  ع و االسألثنرر ك ننةا الثركة ك  اإلسمـ س ل  ألضح لنر أف ك٣نر
ل لائ  كذلإ إلش رع عرجرت اجملألنع ال لائةا, ك ننةا اٞنوارد الط ةىلةا, ا  ننةا اإلنألرج كأسرلةب

ؾ األرض ٞنن ٪نةة  كشرع دائل, فقب رٌغب يف امألمعه  د ح االقألدرد اإلسمم  يف ٧نو 
, ككجوب االسألفردة كعن ذ ح الشرة اٜن وب ك   األمواؿاٞن ارعا كاٞنلرقرة كهنو عن كن   عقود

 اإلنألرججل دفع النرس إذل ز ردة من أ اسألثنرر خًنات األرضمن الطرقرت ال شر ا يف 
  ., لةألحقل لإلنلرف عةرة كر٬نا  لودلر األمن كاالسألقراراٞنألوالل

                                                 

 . ّّٓ/ٔ فةض القب ر, (ُ)
 .ُٗٓ/ْاٞن ين,( ِ)
 .َُّ/ٕ عرشةا اللنبم, (ّ)
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 سٍاسة تزشٍذ االستامن انغذائً : ادلثحث انثانث

 
لقب جىلل اإلسمـ االسألفردة كاالنألفرع ّنر خ ل اه  ىلرذل أمرا ية ر, يرٞنر أن  ال  قـو 

, أمر إذا  ضال للا االنألفرع كالألنألع كالألنىلل كنر ل  لفا  رل ًنضرر  رلنفس أك الضرر ع و ال
 اجملألنع غًن الر ر , فهلا أمر ال  قر  اإلسمـ كال  ىل ؼ    ك دف   رإلسراؼ كالأل ل ر

 .ـ اإلسمـ عةرة ال ؼ, كهنو عن اإلسراؼ, كأمر  رلألوس  كاالعألباؿللا عرٌ 

, كمنرلمهر اإلسممةا ثقرفألنر مدردر ال لائ  ٟنر م  ب عنر ا يف االسألهمؾ رشةب  كثقرفا
ك ألضح ذلإ ج ةر عنب عرتنر ل ندوص الواردة من الكألرب كاللنا كأقواؿ الل ف كالىل نرء, 

ت   ملألو رت االسألهمؾ كاٞنىلبالت :" ف مىلنر أ رشةب االسألهمؾ كجبنر  عنب ُنثنر يف مىلىنك 
ت اجملألنع كموارد  الك ةا كاٞنلأله إ لو اللم ٩نىلل اسألهمك  اٞنأل ا بة كجىل هر مألنشةا مع قبرا

 .( ُ)"يف دخ   البائل كلةس البخل الفىل  
لألنمةل اٜنةرة اإلنلرنةا, فنن ٣نة ات الشر ىلا اإلسممةا لو  شرملفرإلسمـ جرء ّننهي 

كلللإ جرءت ل رت القرلف كاللنا كٓنبثت ع و عبـ س وؾ الطر ل الوس  يف الألك ةف, 
وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ٹ ٹ چ  راؼ يف اٞنلكل كاٞنشرب,اإلس

چی  جئ  حئ  مئ            یېئ  ىئ  ىئ    ىئ  ی    ی
(ِ) .   

  كوف  ل فة , اإلسراؼ عن هنو  رإلنفرؽ أمر ٞنر :"-ر٘ن  اه-ا ن كثًن اإلمرـ قرؿ
ی  ی  ېئ  ېئ        ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ٹ ٹ چ : األخرل اب ا يف قرؿ كنر كسطنر,

چجئ  حئ  
(ّ). 

 ع رس ا ن قرؿ ككلا. عل غًن يف اإلنفرؽ: الأل ل ر: -رت  اه عن -ملىلود ا ن كقرؿ

                                                 

ـ,  ََِِ ,ادار اللػػمـ ل ط رعػػا كالنشػػر كال ٗنػػ سػػمم ,الفػػردم يف االقألدػػرد اإلأزلػػرم, منمػػور,  رشػػةب االسػػألهمؾ  (ُ)
 .ُِص

 .ِٕ – ِٔ: اإلسراءسورة  (ِ)
 .ٕٔ: الفرقرفسورة  (ّ)
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  .(ُ)رت  اه عن 
فة  نفع أك للة من  لقب أ رح اإلسمـ ل نل ل الألنألع  طة رت اٜنةرة البنةر, كل  كل مر

 چڳ  ڱ  ڱ    ڳگ  گ  ڳ  ڳٹ ٹ چ    رلىلقلغًن ترر  رل بف كال 
(ِ)

.  
 كدعوة االمألنرف, ل ةرف الطة رت إعمؿ  ىلرذل كرر:"-اه ر٘ن -اللىلبم اإلمرـ قرؿ

 ٟنل ك٪ندل إلة , اٜنرجا  بعولل مر ٟنل أ رح عة  ذكر , من كاإلكثرر شكر  إذل ل ىل رد
 .(ّ)"الطة رت من    االنألفرع

 : رذللكن  س حرن  قةب لل  اإل رعا  لال  ألمركز عبكد االعألباؿ إذل اللرؼ, فقرؿ  ىل

چ  ٺ        ٺ  ٺ  ٺ    ڀپ  ڀ   ڀ    ڀچ 
(ْ) . 

 

 .(ٓ)"ال  لرفوا يف األكل ٞنر فة  من مضرة الىلقل كال بف:" قرؿ اٜنرفظ ا ن كثًن ر٘ن  اه  
إف النرس يف األكل ع و ثمث :" عن ا ن الألٌن قول  -ر٘ن  اه-عمرا ن  اٜنرفظ كنقل

عرجا كللا فىلل ألل اٛنهل, كيرئفا  لكل  ي قرت, يرئفا  لكل كل مطىلـو من عرجا كغًن
٩نوعوف أنفلهل  قدبكف  للإ قنع شهوة النفس  كيرئفا لب اٛنوع,  عنب اٛنوع  قبر مر

, كذلإ ألف الش ع اٞنفرط  ورث ال مدة ك ىلن  الق ب (ٔ)"كإذا أك وا أك وا مر  لب الرمل 
فةثقل الق ب  ل    عن  ك كثر ال ارر يف البمرغ ش   اللكر عه ٪نألوم ع و مىل ن الفكر,

 . (ٕ)اٛنر رف يف األفكرر كعن سرعا اإلدراؾ

ېئ  ېئ        ٹ ٹ چ كيف اٞنقر ل فقب مبح اه من  نفل  رعألباؿ ك وازف كال  لرؼ 

 چىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ     
(ٖ)

. 

                                                 

 .(ٗٔ/ٓ)  فلًن ا ن كثًن (ُ)
 .ْ: اٞنرئبة سورة (ِ)
 .ُِِ/ُ فلًن اللىلبم,  (ّ)
 .ُّ: األعراؼ سورة (ْ)
 .ِِّ/ِ فلًن ا ن كثًن  (ٓ)
 .َْٓ/ٗ ال ررم ال ن عمر,فألح  (ٔ)
 .ُٖ/ّ دار اٞنىلرفا,  ًنكت,إعةرء ع ـو الب ن,ال  ارل,أ و عرمب, (ٕ)
 . ٕٔ: الفرقرفسورة  (ٖ)
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ا, أم لةلوا ّن لر ن يف إنفرقهل فةدرفوف فوؽ اٜنرج: " -ر٘ن  اه-ا ن كثًن اإلمرـ قرؿ 
كال ِنمء ع و أل ةهل فةقدركف يف عقهل,  ل عبالن خةرران, كخًن األمور أكسطهر ال للا كال 

 .(ُ)"للا
قبـ ل  شر ا منهمرن مألكرممن  ندوص الكألرب كاللنا ٤نب أف اإلسمـل نر لم كعنب 

  شكل كاتح عبكد اٜنمؿ ك دوران كاتحرن عن ي ةىلا الألدرؼ يف ٗنةع شئوف اٜنةرة, ك ٌٌن 
كإف أ شع لور اإلسراؼ عنبمر  كوف يف , كهنو عن اإلسراؼ يف شه لور , راـ فةهركاٜن

كأمر اإلنفرؽ يف اٞن رعرت فةمب االلأل اـ , مىلدةا اه كالألىلبم ع و عبكد , فهو ١نـر  رإلٗنرع
 رلىلبؿ كاالسألقرما كالألوس  فةهر, عه ال  ألحوؿ اإلنفرؽ ع و اٞنلكل كاٞنشرب كاٞن  س إذل 

فرخر كالألىلررل ع و النرس,  ل إف أشر مواتع اإلسراؼ أف  قرـ الوالئل الىلمةنا ال لخ كالأل
من  كإف مر   قو منهر يف الفضمت لةش ع خ قرن كثًنان , ك بعو إلةهر األغنةرء, ك٪نـر منهر الفقراء

 .ألل اٜنرجا يف منريل اجملرعا
ضرر اإلسراؼ يف شرح م(  فلًن اٞننرر) يف  -ر٘ن  اه-كقب  وسع الشة  ١ننب رتر

  ڦٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤچ  : اٞنفض  إذل ال ؼ عنب  فلًن قول   ىلرذل

چ  چ    چ  چ    چ     ڇ    ڃڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ
(ِ)

. 

كأمر اٞن فوف من النرس , فمحهنل  لرفوف يف كل ذلإ فةلك وف ق ل ٓنقل " : فقرؿ ر٘ن  اه
ًن ظنل , ك ألمركزكف ترر اٜنرجا يف األكل كالشرب كنر  ألمركزكن  اٛنوع , ك شر وف ع و غ

يف غًن٨نر , ك لألىلةنوف ع و ذلإ  رلألوا ل كاحملرترت ل شهوة فةدر وف من جراء ذلإ  ألنبد 
اٞنىلبة كسوء اٟنضل كفلرد األمىلرء من الألانا , ككثرة الفضمت يف اٛنلل ال  ٓنبث  د ب 

 .(ّ)"من األمراضىلمل  رٟنـر كغًن ذلإ الشرا ٌن اٞن
كلقب ترب سةبنر  وسف ع ة  اللمـ اٞنثل األع و يف  ننةا اإلنألرج, كذلإ  رلىلنل 
البائب يف زراعا األرض, مث  رشةب االسألهمؾ كذلإ  ألا  ن القنح يف سن    كيحن مر 

كل  ثقرفا  ٪نألرجون  من الطىلرـ كأنقل الىلردل  ثقرفأل  االقألدرد ا ك ىلبل  كملركا   مع الرعةا,

                                                 

 .ُِّ/ٔ فلًن ا ن كثًن, (ُ)
 .ِّ: األعراؼسورة  (ِ)
 .ّْْ/ٖ اٟنةئا اٞندر ا الىلرما ل كألرب, ,( فلًن اٞننرر)القرلف اٜنكةل  فلًناٜنلةين, ١ننب, (ّ)



 
 

 

122 

ؿ  رجملألنع إذل األمن ال لائ  كذلإ  ألوفًن اٞنا كف اإلس ا ةم  من ال لاء من خمؿ ك    
 .اإلنألرج ك رشةب االسألهمؾ

ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ        ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ٹ ٹ  چ 

ک  ک  گ   گ    گ     گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  

 چہ    ہ
(ُ)

. 

: قرؿ ع ة  الدمة كاللمـ , كالنه  عن  اإلسراؼكقب جرءت األعرد   احمللرة من 
  .(ِ)"كال ٢نة ا إسراؼك وا كاشر وا كال لوا ك دبقوا يف غًن "

للا اٜنب   جرمع " كقب نقل اٜنرفظ ا ن عمر عن اٞنوفل ع بال طةف ال  بادم قول  
 مدرحل النفس كاٛنلب يف البنةر كابخرة فمحف اللرؼ لفضرئل  ب ًن اإلنلرف نفل  كفة   ب ًن

يف كل شأ  ضر  رٛنلب, ك ضر  رٞنىلةشا فة دم إذل اإل مؼ ك ضر  رلنفس إذ كرنت  ر ىلا 
  .(ّ)"ل ملب يف أكثر األعواؿ 

الن  ل و اه ع ة  كس ل  ىل ل أمأل  ال شةب يف اسألهمؾ اٞنةر  عه كلو كرف  ك٤نب أف
 ألوتل كرف الن  ل و اه ع ة  كس ل :" عن أنس رت  اه عن وتوء,ال رض من ذلإ لو ال

 .(ْ) " رٞنب ك  أللل  رلدرع إذل ٙنلا أمباد

ول  الفرد أال  كوف ع بان ل طن   ىلةش يف البنةر لةلكل ٤نب أف اللنا الن و ا  ك    
 ل و ,  قوؿ رسوؿ اهك  بك, كلةس ل  لل إال أف ٩ننع ع و مرئب   ألواف الطىلرـ كالشراب

مر مأل ا ن لدـ كعرء شران من  طن  , كعلب ا ن لدـ لقةنرت  قنن ل    :" اه ع ة  كس ل   
 .(ٓ)", فمحف كرف ال  ب فرعمن فث   لطىلرم  كث   لشرا   كث   لنفل 

ككثرة األكل كاإلفراط يف  نركؿ ال لاء, كعبـ مراعرة اٞننهي اإلسمم  فة  ل  أترار ك ًنة 
الشرالا يف الطىلرـ,  فألإ  رٞنىلبة, كٓنطل الك ب, ك لرعب "األُنرث أف  كخطًنة فقب أث ألت

                                                 

 .ْٗ-ْٕ: ة  وسفسور ( ُ)
 .َُِٖ/ٓ, كألرب ال  رس, (ّٖٕٓ)لحةح ال اررم, ح (ِ)
 .ِّٓ/َُفألح ال ررم, (ّ)
 .ُٕٕ/ُ رب القبر اٞنلألحب من اٞنرء يف ال لل,  ,كألرب اٜنةض,(ّٕٔ)ح لحةح مل ل, (ْ)
 .ْٗمت ٔنر٩ن  ص (ٓ)
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إذل أمراض عب بة أخرل, كألد ب الشرا ٌن اللم ٪نبث    دمع و إتىلرؼ الق ب, كنر 
نألةما ل اكل الشحـو كالك ل كؿ ٣نر   دم ل لُنا الدبر ا, كار فرع ت   البـ كال وؿ 

 , (ُ)"اللكرم
: األمراض نوعرف:" ر٘ن  اه  ىلرذل  ن ةهرن ع و ذلإ عٌن قرؿ كقب ذكر اإلمرـ ا ن القةل

أمراض مرد ا  كوف عن ز ردة مردة أفريت يف ال بف عه أترت  لفىلرل  الط ةىلةا, كل  
إدخرؿ الطىلرـ ع و ال بف ق ل لضل األكؿ, كال  ردة يف القبر اللم : األمراض األكثر ا كس  هر

ق ة ا النفع, ال طةئا اٟنضل, كاإلكثرر من األغل ا اٞناأل فا ٪نألرج إلة  ال بف, ك نركؿ األغل ا ال
مألنوعا,  ال اكةب اٞنألنوعا فمحذا مأل ابدم   طن  من لل  األغل ا كاعألرد ذلإ أكرثأل  أمراترن 

منهر  طأ ال كاؿ أك سر ىلا فمحذا  وس  يف ال لاء ك نركؿ من  قبر اٜنرجا, ككرف مىلألبالن يف  
 . (ِ)"ال بف    أكثر من انألفرع   رل لاء الكثًنكنةأل , ككةفةأل , كرف انألفرع 

اإلمرـ  ذل االقألدرد يف أمور اٜنةرة, كمن ذلإ مر ركا إاإلشررة  اللناكنر جرءت يف 
الل نت اٜنلن كالأل دة :" قرؿ ل و اه ع ة  كس ل أف الن : قرؿ-ر٘ن  اه-ال ملم اٜنرفظ

 .(ّ)"كاالقألدرد ج ء من أر ىلا كعشر ن ج ءان من الن وة
الألوس  يف األعواؿ ك الألحرز عن يريف اإلفراط " إذل االقألدرد كلو  إشررةفرٜنب   فة  

  .(ْ)"كالألفر   كللا لو االقألدرد احملنود 
االقألدرد س وؾ القدب يف األمور كالبخوؿ فةهر  رفل " :-ر٘ن  اه-اٝنطري اإلمرـ قرؿ

ن ةرء ل وات اه ع ةهل كمن اٝندرؿ اٝنمؿ من مشرئل األ كلل البكاـ ع ة   كع و س ةل ٬نكن
اٞنىلبكدة من خدرٟنل كأهنر ج ء من أج اء فضرئ هل فرقألبكا هبل فةهر ك ر ىلولل ع ةهر كلةس 

أف الن وة  ألم أ كال أف من ٗنع لل  اٝنمؿ كرف فة  ج ء من الن وة مكألل ا كال  مىلىن اٜنب  
ا ٞنن أراد إكرام  هبر من ع رد  كاه ٠نأل  ا  رألس رب كإ٧نر ل  كراما من اه س حرن  كخدولة

                                                 

دار ال ك   دراسا مقررنا,: ل ع كاٝنبمرتالىل ةن ,  ة  , اللةرسا االقألدرد ا اإلسممةا ل شةب االسألهمؾ الفردم ل (ُ)
 .ُّـ, صَََِر كاألكفلت, ل كن ةو 

 .ُٔ/ْزاد اٞنىلرد ال ن القةل,  (ِ)
 , كألرب الو كالد ا,  رب الألل  كالىلم ا, كلحح  األل ر  يف لحةح ال غةب كال لةب,(ََُِ)ح ركا  ال ملم, (ّ)

 .ُِْ/ِ,(ُٔٗٔ)ح
 .ُِٕ/ٔ ٓنفا األعوذم, (ْ)
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 ىل ل عة  ٩نىلل رسرلأل  ك٪نألنل أف  كوف مىلنر  أف لل  اٝنمؿ ٣نر جرءت    الن وة كدعر إلةهر 
   .(ُ)"األن ةرء

كة وا "قرؿ ل و اه ع ة  كس ل عن الن  -رت  اه عن -كعن اٞنقباـ  ن مىلب  كرب
ركع ٔنطة  اسألهمك , عه  ىلرؼ اإلنلرف مر من ف فرعككةل الطىلرـ  (ِ)"يىلرمكل   ررؾ لكل

كال رض من كةل الطىلرـ مىلرفا مقبار مر   ةع الرجل ك ش م " عنب , ك نمل عةر    نرء ع ة , 
لئم  كوف ٠نهوالن, ككلا أف  ىلرؼ مر  بخر لألنرـ اللنا فلمر  رلكةل لةكوف ع و ع ل ك قٌن 

 .   (ّ)"يف البنةر كأجران عمةنر ٩نب  ركا عمةنا ل و اه ع ة  كس ل كمن راعو أمر 
الكةل منبكب إلة  فةنر  نفق  اٞنرء ع و :"  لف -ر٘ن  اه-ا ن  طرؿ اإلمرـ كقب لرح

 ".أمأل  إلة   بؿ ع و الوكا فة   ل و اه ع ة  كس لعةرل  كنبب الن  
, أهنل كرنوا  لك وف  م كةل" -كاه أع ل -ك٪نألنل اٞنىلىن:  (ْ)اٞنه ب اإلمرـ قرؿ 

ل و اه ع ة   فة  بكف يف األكل فم      ٟنل الطىلرـ إذل اٞنبة ال  كرنوا  قبركهنر, فقرؿ ٟنل
أم أخرجوا  كةل مىل ـو     كل إذل اٞنبة ال  قبرمت مع مر كتع اه من " كة وا " : كس ل

 .(ٓ)"ل و اه ع ة  كس ل الوكا يف مب ألل اٞنب نا  بعو  

ه ع ة  كس ل ك واتىل  يف اٞنلكل كاٞنشرب, فقب كرف عرما كقب كرد  ق ل الن  ل و ا
   ن عرئشا رت  اه عنهر,أهنر قرلت لىلركة ا ن اخ  عركةيىلرم  الألنر كاٞنرء, كنر يف عب   

ل و إف كنر لننمر إذل اٟنمؿ مث اٟنمؿ ثمثا أل ا يف شهر ن, كمر أكقبت يف أ ةرت رسوؿ اه 
 . (ٔ)"األسوداف الألنر كاٞنرء: كرف  ىلةشكل؟ قرلت خرلا مر اه ع ة  كس ل نرر, فق ت  ر

 ن    االقألدرر ع و يىلرـ كاعب " كقب كر  األي رء  ىلبد األيىلنا, إذ ندوا ع و أن  
فمحف الط ةىلا  ألحًن من اخألمؼ األلواف ك ىلم  عن ٕنرـ لضنهر كدل  دح عن الن  ل و اه 

                                                 

 .ٗٗ/ْ دل اللنن,مىلر (ُ)
 .ْٕٗ/ِ لألحب من الكةل,  رب مر ,كألرب ال ةوع,(َُِِ)لحةح ال اررم,ح (ِ)
 .ْْٖ/ْ , كعرشةا اللنبم ع و ا ن مرج ,ُٔٔ/ُشرح سنن ا ن مرج  ل لةوي   (ّ)
 .ُُٖمت  رٗنأل  ص  (ْ)
 .ِٓٓ/ٔشرح لحةح ال اررم ال ن  طرؿ, (ٓ)
 كةػػػػف كػػػػرف عػػػػةش النػػػػ  لػػػػ و اه ع ةػػػػ  كسػػػػ ل, ركا  ملػػػػ ل,,كألػػػػرب الرقػػػػرئل,  ػػػػرب  (َْٗٔ)لػػػػحةح ال اػػػػررم,ح (ٔ)

 .كألرب ال لب كالرقرؽ ,(ِِٕٗ)ح
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 .(ُ)"ع ة  كس ل   مر ٫نرلف ذلإ
 مر كرف من ل و اه ع ة  كس ل ب من االسألهمؾ عنب لحر ا الن كمن ٧نرذج اٜن

يف سًنة عنر  -ر٘ن  اه -فقب جرء عنب ا ن اٛنوزم -رت  اه عن -عنر  ن اٝنطرب سةبنر
 -رت  اه عن -كرف الفرركؽ: رت  اه عن  قرؿ-عن ا ن عنر-رت  اه عن - ن اٝنطرب

 رل قةع, كدل  كن  رٞنب نا ٠ن رة غًنلر فةلل مىل   -عن رت  اه - لل ٠ن رة ال  ًن  ن الىلواـ
لم يو ت  طنإ :"  رلبرة فمحذا رأل رجمن اش ل ٜننرن  ومٌن مألألر ىلٌن تر    رلبرة كقرؿ

 .(ْ)"كضراكة اٝننر (ّ)إ ركل كال حل فمحف ل  تراكة:" ,كنر ركم عن  أن  كرف  قوؿ(ِ)" ومٌن
رسا ل رعٌةا كقواعب  لًن ع ةهر اٞنثقفوف يف   ضع سة -رت  اه عن -فهنر الفرركؽ عنر

 ك  ل ران, كالثقرفا اإلسممةا  ىلرجل ذلإ اإلدمرف رن كل الىلدور, فلكل ال حـو كشرائهر  ىلألو إدمرن
ّنمرلبة النفس ال شر ا ك لد  هر كعثهر ع و عبـ اللًن خ ف شهوات النفس, ف ةس كل مر 

 . شألهة  اٞنل ل ٪نقق 
, فمحف عمقأل    ح  األمن ال لائ  عمقا  ءعرمرن يف كل شكرف مىلىن اإلسراؼ   كإذا

ال لائ   فةنر  ألىل ل  رلطىلرـ كالنفقا   ثر س  رن ع و أمن الفرد خدولرن ٘نةنا, فمحف كل إسراؼ 
   ءكمن اإلسراؼ يف الطىلرـ كالشراب ز رد   فوؽ اٜنرجا ُنة    قو من  شكأمن اجملألنع أ ضرن, 

ىلرـ كالشراب يف عةرة أكثر النرس غر ا كإسرافرن ك  ل ران, عه كثًن ال  لكل, عه أن  أل ح الط
كلل اٜنرؿ إذل أن  هتبر يف لنرعا األيىلنا كاألشر ا ك األمواؿ, ك ضةةع األكقرت, ك ندب 
اٞنوائب اٞنفألوعا يف ال ةوت كاٞنطرعل الىلرما, ك٩نرم الل رؽ يف إقرما اٜنفمت كاٞننرس رت 

 .ال رذخا
, كأهنر س ب اإلسمم يف اجملألنع  كاإلسراؼواقب ال ؼ من ع اإلسمـعلر  كقب"

ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ      ېئ  ىئ  ىئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ٹ ٹ چ ل ىلقرب يف البنةر كابخرة, 

چ  ىئ  ی  
 كللا يف عقةقأل  س وؾ اقألدردم يف  وجة  نفقرت اٞنل نٌن إذل مر لو (ٓ)

                                                 

 .ُّ-ٗ, الطب الن وم ل لل  صَّٔ/ِابداب الشرعة  (ُ)
 .ٕٗص ,(ت.د)سًنة عنر  ن اٝنطرب, اٞنكأل ا األزلر ا ل  اث, ن اٛنوزم ا (ِ)
 .ل  عردة  ن ع إلةهر كىلردة اٝننر كثرة االعألةرد ل   كاٞنىلىن أم أف   ءالضراكة ل ش: تراكة (ّ)
 .ُُْ/ٓ,(ُِّْٓ), كأخرج  ا ن أ س شة ا,حّٓٗ/ِ ,(ُّٕٔ)أخرج  مرلإ يف اٞنويل,ح (ْ)
 .ُٔ: اإلسراء (ٓ)
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  .(ُ)"عرجامهل, كال  لألن ؼ أمواؿ األما يف االسألًناد من اٝنررج يف غًن 
 :    , لكن نلكر منهر مركعواق   كثًنة جبان  اإلسراؼكأترار 

ل ػػػمء األسػػػىلرر لكثػػػرة الط ػػػب كق ػػػا الىلػػػرض  الرئةلػػػاكالػػػ ؼ مػػػن األسػػػ رب  اإلسػػػراؼأف  -ُ
ةشػػ , ك رلألػػررل النرٗنػػا عػػن االعألكػػرر, مػػع مػػر  ػػنمل عػػن غػػمء األسػػىلرر مػػن الألفػػركت اٞنىل

 .(ِ)ل كانألشرر اٛنر٬ناالفقر  كفلرد اللم   ثر يف ز ردة عرالت

 .(ّ) بع اجملألنع عرلا ع و غًن  عرج ا عن القةرـ ّنهرم  -ِ

إف ال ؼ لو الل ب الرئةس يف اسألن اؼ موارد األما  ل ب عرص اٞن فٌن ع و  -ّ
 .مدرٜنهل الشادةا

ك نلو   هتر كملراهتر, كللا  أل ع اٟنول,إف اٞن ؼ كاٞنلرؼ دائنر  أل ىلرف زخرؼ البنةر كللا -ْ
كرد البعوة ع و ألحرهبر,  كإنكررلرقا, كأعمل نلةرن  عقةقا الألوعةب كل عل كعقة

ڈ  ژ          ژ  ڑ   ڑ  ک         ک  ک  ک    ٹ ٹ چ  :"ك ٌن اه ذلإ يف كألر   الىل   

گ  گ  گ  گ     ڳ  ڳ  ڳ        ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ     ڻ  ڻ  ڻ  

چۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  
(ْ()ٓ).   

كالػ ؼ  قطىلػرف د٬نومػا مدػردر األمػواؿ, ك٪نػوالف دكف  ػوفر األمػواؿ المزمػا  اؼاإلسػر إف  -ٓ
, كعن ةػػػػػرت االسػػػػػألثنرر, فهنػػػػػر   د ػػػػػرف إذل اٜنرمػػػػػرف كالفرقػػػػػا, اإلنفػػػػػرؽلألحقةػػػػػل أغػػػػػراض 

 .(ٔ)كالألىلطل كالألا ف, كللا مر  نلل عن  سةرسرت الألنو ل يف الشر ىلا اإلسممةا

ف النفػػػػػػوذ يف األمػػػػػػا, ك وجةههػػػػػػر سةرسػػػػػػةر كإدار ػػػػػػر إف اٞن فػػػػػػٌن كاٞنلػػػػػػرفٌن غرل ػػػػػػر مػػػػػػر  ألولػػػػػػو  -ٔ
كاقألدرد ر, كإذا كرف اٞنوجهوف لألما هبل  الدػفا, فػمحف اٟنػواف ال عػل هبػر ال ر ػب, عةػ  

 .(ٕ)أهنر  لٗنىلهر سألنةل إذل البعا كال ؼ, كعنبلر سألنبثر كنر انبثرت عضررات سر قا
                                                 

 .ِْٕ-ِْٔص  ,األمن ال لائ  يف اإلسمـ (ُ)
 .ِّلػ, صَُْٔاحملـر  َٓاإلسراؼ, اللةب ١ننب نوح, ٠ن ا االقألدرد اإلسمم , الىلبد  (ِ)
 ., إعباد ٠ننوعا من اٞناألدٌنّٖٓٗ/ٗ رة النىلةل,نم (ّ)
 .ّْ – ّّ: اٞن منوف (ْ)
 .َّْاألمن ال لائ  يف اإلسمـ ص (ٓ)
 .ُٖٗص ـ,ُُٗٗدار اٛنةل ل نشر كالألوز ع,ط ,وؿ الىلرما لمقألدردم اإلسمم األل ,غرزم ,عنر  (ٔ)
 .ِْٗص ,األمن ال لائ  يف اإلسمـ (ٕ)
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 چی    وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ      ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یٹ ٹ چ كنر 

(ُ)
 . 

فنمب أف منهي اإلسمـ قرئل ع و  ر ةا النرس ع و االسألهمؾ اٞننض   اللم  ٌن الألقألًن 
كاإلسراؼ ٣نر  نىلكس ا٩نر ةر ع و الفرد كاجملألنع عة   ألحرر اإلنلرف من ش ح الب وف اٞنه كا 

 .ك ألحرر اجملألنع من ممرلر ال ؼ الفألركا
لب   من اٞنرؿ  ف  ّنألط  ر   ك لرلل  بكر  يف فرٞنل ل ملمور  ألب ًن مىلةشأل  عه  كوف 

 . ننةا اجملألنع اإلنلر 
 

اٞنىلألو اٞنطىلل كاٞن  س كاٞنلكن : قرؿ ألحر نر"  قوؿ اإلمرـ النوكم يف  ةرف عب الكفر ا
كسرئر مر ال  ب ل  من , ع و مر   ةل ُنرل ,   ًن إسراؼ كال إقألرر لنفس الشاص كٞنن لو يف 

 . (ِ)"نفقأل 
ل  ألضح أف الثقرفا اإلسممةا ٟنر دكر ك ًن يف عل مشك ا ال لاء الىلرٞن  ك٣نر س 

 :كمشكمت الفقر كال طرلا كالأللوؿ كذلإ عن ير ل
كذلإ  رلألىلركف كالألضرمن كاٜنب كاإل ثرر ك محعطرء ال كرة : االجألنرع الألكرفل  -ُ

 .كالألقرب إذل اه  رلدبقرت كسرئر القر رت

ال راعةا ) ير ل اسألثنرر خًنات ال مد كذلإ عن:  ننةا اإلنألرج ال لائ  -ِ
ك ننةا الثركات ال شر ا كال راعةا كاٜنةوانةا كاللنكةا كاسألدمح ( كالدنرعةا

األرات  اٞنةألا, ك شمةع الش رب ع و الىل ل كالىلنل من أجل  ننةا اإلنألرج 
 .ال لائ  لةألحقل لكل إنلرف اٜنةرة الكر٬نا

رجرت, ككللإ احملرفما ع و كسرئل  رشةب االسألهمؾ يف الطىلرـ كالشراب كاٜن -ّ
 رإلسراؼ كالأل ل ر يف االسألهمؾ, الف ترر   ضةىلةهركعبـ  كمراعرهتراإلنألرج 

 . الأل ل ر  ىلود ع و الفرد كاجملألنع  رٟنمؾ كالبمرر

                                                 

 .ُٔ: اإلسراء( ُ)
 .ُُٗ/ُٔشرح اٞنهلب  اجملنوع (ِ)
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 : انفصم انزاتغ
 في ضوء الثقافة اإلسالمية اآلثار السلبية لنقص الغذاء

 :وتحته ثالثة مباحث 
 

 . و الفرد كاجملألنعأثر النقص ال لائ  ع: المبحث األول
 .أثر النقص ال لائ  ع و البكلا اٞنل نا: المبحث الثاني
 .عمج نقص ال لاء يف توء الثقرفا اإلسممةا:  المبحث الثالث
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 :تمهيد
 ىلػػػػب مشػػػػك ا نقػػػػص ال ػػػػلاء مػػػػن أخطػػػػر اٞنشػػػػكمت االجألنرعةػػػػا الػػػػ   واجػػػػ  اجملألنىلػػػػرت 

ال  قػػػف عنػػب عػػػب ج ػػػرايف أك  خطػػًنان  لاء ظػػػرلرة عرٞنةػػا كمرتػػػرن اٞنىلرلػػرة, فقػػػب ألػػ ح نقػػػص ال ػػ
 .سةرس , مرض  فشو لةضرب  لنوم  أكلرؿ قطرعرت لرئ ا يف أرجرء الكرة األرتةا

فىلنبمر  كوف ال ػلاء يف مألنػركؿ  ػب اٛننةػع فػمحف لػلا سػةنىلكس إ٩نر ةػر ع ػو الفػرد كاجملألنػع 
ألىلبكف أمت االسػػألىلباد ل ألننةػا كالألىل ػػةل كع ػو البكلػػا, ُنةػ   كػػوف اٛننةػع قػػردر ع ػو الىلنػػل كملػ

 .كالألطو ر, ك لهل  وفًن ال لاء يف  قرء اإلنلرف كٓنقةل رفرلةأل  يف لل  البنةر
إ٨نػػػرؿ الىلنػػػل ال راعػػػ  ع ػػػو اٞنلػػػألول   لػػػ ب كلقػػػب   ػػػٌٌن ٣نػػػر سػػػ ل أف نقػػػص ال ػػػلاء كػػػرف

لػػبكؿ الكػػول, الفػػردم كاٛننػػرع , ٣نػػر أدل إذل عػػبكث عػػرالت اجملرعػػا كالفقػػر كاالسػػألبانا مػػن ا
اقألدػػػػرد رن, كسةرسػػػػةرن, كاجألنرعةػػػػرن, ) فللػػػػةب الفػػػػرد كاجملألنػػػػع  رلألػػػػلخر كالػػػػٌلؿ كاٟنػػػػواف كالضػػػػىلف

 :, كعمج للا النقص ك  إ اٞنشك ا  ألحقل ّنر    (كثقرفةرن 
 الىلنل كاإلنألرج -ُ

  رشةب االسألهمؾ -ِ

 اسألثنرر خًنات األرض -ّ

 .الألكرفل كالألىلركف فةنر  ٌن اٞنل نٌن -ْ

 
عػػه  أللػػررع الػػبكؿ   ػػنقص ال ػػلائ لفدػػل أف نلػػألىلرض ابثػػرر اللػػ  ةا لك٥نػػركؿ يف لػػلا ا

كاجملألنىلػرت يف عػػل اٞنشػػك ا ق ػػل أف  ألفػػرقل مػػع مػػركر الػػ من, كإال سػػةمنوف الىلواقػػب الوخةنػػا ال 
 .ـ ال منرص١نرلا, ك٪ندبكف ابال
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 .واجملتًغاَثار انسهثٍة ػهى انفزد : ألولادلثحث ا
 

كال سػةنر إذا دل  كػػن لنػرؾ  ر ةػا إ٬نرنةػػا  , ػو الفػػرد كاجملألنػعرر  الوخةنػا علػنقص ال ػلاء لثػػ
 :كل   ,قو ا, كل  كثًنة جبا كلكن ٥نركؿ أف نلكر أ٨نهر

 .الحضاري الجهل والتخلف -2
, فل ننر عل الفقر  فشو اٛنهػل ع و اٞنلألول البكرل لنرؾ عمقا  مـز  ٌن الفقر كاٛنهل

يرد ا فك نر زاد الفقر يف منطقا مر زاد اٛنهل, للا   كعةثنر زاؿ الفقر ا٥نلر اٛنهل, فه  عمقا
ا, ك لل يف مقبمألهر  ػرمٌن عرجألػ  ةكرف الش ل الشرغل لإلنلرف منل القبـ ٓنقةل غرائ   الط ةىل

مػػن ال ػػلاء لةوالػػل ملػػًن   يف اٜنةػػرة, كعةننػػر  ن  ػػل يف كجهػػ  سيػػ ل  ػػلمٌن قػػوت  ومػػ ,  ألىلطػػل 
 .ىلطب فكًن  ك درب منموما قةن  اللا ةا  رل

عػن الىل ػل كالثقرفػا , فػم  يف ال رلب االنش رؿ  لب جوع  فرجملألنع الفقًن ٪نألل ع و أفراد 
  قػػػػو لػػػػ  الوقػػػػت الكػػػػريف ل ػػػػألىل ل كالثقرفا,كعػػػػبـ االسػػػػألفردة مػػػػن  كنولوجةػػػػر الىلدػػػػر, كالألقنةػػػػرت 

  .  ن, كالرعو ا,ك رلألررل  د حوف جرل ةٌن كمأللخر اٜنب ثا, فةنش  وف  رألعنرؿ الةبك ا,كال راعةا
يف اجملألنػػع ,  اٜنضػػررم  ػػ ثر  ػػلثًنان م رشػػران ك ػػ دم إذل ٓنقةػػل الألا ػػف فػػرلنقص ال ػػلائ    

, كلػل  ابفػا اٛنب ػبة  ىلنػل ع ػو فرلفقًن اٛنرئع غًن قردر ع ػو اٞنلػر٨نا اٛنػردة يف ٓنقةػل الألننةػا
ىلفت  ىلطةػػل سيػػ ل الألقػػبـ كالألطػػور االجألنػػرع , فك نػػر  ىلػػرظل شػػلف اٛنهػػل يف اجملألنػػع, ك نػػر تػػ

األكالر  ٌن أفراد  كنألةمػا لألفكػإ منمومػا القػةل الركعةػا كاالجألنرعةػا ألف الألىل ػةل  طػرد اٛنهػل 
ك لػػهل يف فػػألح مػػبارؾ اٞننمومػػا الىلق ةػػا لإلنلػػرف, كلػػو الىلندػػر األسػػرس ل ػػألحكل  رللػػ وكةرت 

 .كالألدرفرت اٞننرفةا لقةل اجملألنع
, ر براسػػرت الىل نةػػا  ػػر    ػػٌن الفقػػك٤نػػب أف الألمػػررب الواقىلةػػا , كالوقػػرئع اٞنشػػرلبة , كال

قػػرن, كذلػػإ  لػػ ب إ٨نػػرؿ أك  ق ػػل مػػن إمكرنةػػا الػػألىل ل مط  يف الػػ مد الػػ  أ٨ن ػػت الألىل ػػةل كاٛنهػػل
 .  ىل ةل الفرد من قً ل الوالب ن أك البكلا

ك ػػنىلكس سػػػوء الأل ل ػػا ع ػػػو النشػػػرط اإلنألػػرج  لألفػػػراد كع ػػػو فرع ةػػا عن هػػػل فرإلنلػػػرف "
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ـ  ػػلمور اٜنةػػػرة ع ػػو الوجػػ  اٞنط ػػوب, أمػػػر اإلنلػػرف القػػوم فمحنػػ   قػػػـو الضػػىلةف ال  لػػألطةع القةػػر
 . (ُ)"ّنهنأل  خًن قةرـ

فػػنقص ال ػػلاء  ػػ دم إذل  ػػبلور لػػحا الفرد,كجه ػػ  كالػػلؿ كاٜنرمػػرف, فرل حػػ  عػػن لقنػػا 
 :الىلةش ْنىلل النفوس ٔنضع ٞنن دكهنر ك أل رتو عػن اإللرنػرت الػ    حقهػر,  قػوؿ لقنػرف ال نػ 

رقػػا يف د نػػ , :  رلكلػػب اٜنػػمؿ, فمحنػػ  مػػر افألقػػر أعػػب إال ألػػر أل  ثػػمث خدػػرؿ ػػين اسػػألىلن   ػػر"
 .(ِ)"كتىلف يف عق  , ككلن يف مركء  , كأعمل من ذلإ اسألافرؼ النرس   

كٟنػػلا امألػػبح اه كرسػػول  لػػ و اه ع ةػػ  كسػػ ل اٞنػػ من القػػوم فقػػب جػػرء ع ػػو للػػرف ا نػػا 
چ﮳        ے   ے  ۓ  ۓ  ﮲  ھچ  شػىلةب عػن موسػػو ع ةػ  كاللػمـ

, كقػػرؿ ع ةػ  الدػػمة  (ّ)
 .(ْ)"اٞن من القوم خًن كأعب إذل اه من اٞن من الضىلةف كيف كل خًن:" كاللمـ

ك نػػػرءا ع ػػػو ذلػػػإ فػػػمحف  ػػػوفًن ال ػػػلاء كالأل ل ػػػا   ىل ػػػرف دكرا جولر ػػػر يف  ننةػػػا اجملألنىلػػػرت " 
 .(ٓ)"لائ ك طو رلر, كإف عطرء الفرد كأداء   ىلألنباف يف اٞنقرـ األكؿ ع و كتىل  ال 

كاالسػألفردة مػن قػبرات الفػرد  فرٛنهل من أكػو أسػ ر   الفقػر كق ػا الةػب لألحنػل  كػرلةف الألىل ػةل,
  .يف  لمٌن غلاء  كغلاء أسر  

فػرلفقًن ال  كمشك ا اٛنهل كثًنا مػر  كػوف سػ  هر الفقػر,:" وسف القرتركم البكألور  قوؿ
هل لةىلن وا مىل  منل نىلوما أظفررلل,ٟنلا   لألطةع أف  ألىل ل كال أف  ىل ل أكالد , ألن  يف عرجا إلة

كػػرف مػػن اٜنرجػػرت األلػػ ةا الػػ  ٩نػػب أف  ألػػوافر ل فقػػًن يف عدػػرنر مػػن عدػػة ا ال كػػرة أف  ػػألىل ل 
 .(ٔ)"ك ىل ل أكالد  مر ال ب ٟنل من  لب نهل كدنةرلل

                                                 

 .ُْٕص ,ِط  ًنكت, مطر ع األرز, أ و لة و, فرج ١ننود, الدـو كلحا اٞنل ل, (ُ)
 ,ِٗٔ/ّاٞنقبس , ١ننب  ن مف ح, ابداب الشرعةا كاٞننح اٞنرعةا, فدل الألمررة كالكلب ع و  ركػ   ػوكم ك ىل ػبا,  (ِ)

 .ت.د دار عردل الكألب,
 .ِٔاب ا : سورة القدص (ّ)
 ػػػػػرب يف األمػػػػػر  ػػػػػرلقوة ك ػػػػػرؾ الىلمػػػػػ  كاالسػػػػػألىلرنا  ػػػػػره ك فػػػػػو ض اٞنقػػػػػرد ر  , كألػػػػػرب القػػػػػبر,(ِْٔٔ)ملػػػػػ ل, ح ركا  (ْ)

 .َِّٓ/ْ,ه
 .ُِْمرجع سر ل, ص الىلةردم, األمن ال لائ , (ٓ)
ُنػػػوث ٢نألػػػررة مػػػن اٞنػػػ ٕنر الىلػػػرٞن  األكؿ لمقألدػػػرد  دكر ال كػػػرة يف عػػػمج اٞنشػػػكمت االقألدػػػرد ا,  وسػػػف, القرتػػػركم, (ٔ)

 .ُّْلػ,صََُْجرمىلا اٞن إ ع بالىل    إلسمم ,ا
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خطػػػًن ع ػػػو الفػػػرد عةػػػ  ٩نىل ػػػ  مألقوقىلػػػر ع ػػػو نفلػػػ  غػػػًن منػػػألي أك  لػػػ  أثػػػر فلػػػوء الأل ل ػػػا
للػوء الأل ل ػا فىلػل  ػبمًنم " لقنا الىلةش عن الىل ل كمواك ػا الألطػور كاٜنضػررة لػلا   نش ل  ألوفًن

 .(ُ)"لقبرة األفراد ع و اإلنألرج كالألىل ل

دكر  ػػػررز يف ٔن ػػػف األفػػػراد كجه هػػػل, فنػػػه مػػػر الػػػنقص ال ػػػلائ  لػػػ   أففةألضػػػح ٣نػػػر سػػػ ل 
يف مةػرد ن  كزج أكالد نػ  سةلػررع إذل الػألىل ل ل  كٞنػن  ىلػوٟنل, فمحعدل الفرد ع و ال لاء الكرًؼ 

 .الىل ل
 كثرة األمراض -1

كػػػوف ع ةهػػػر  ػػػر    ُنرلػػػ  سػػػوء الأل ل ػػػا كالفقػػػر الػػػ    مػػػر فػػػرٞنرض  دػػػفا خرلػػػا أنػػػواع منػػػ 
 .ف مىلمل األمراض  ىلود أس رهبر إذل سوء الأل ل ااألسرة كاجملألنع, عة  إ

نقػص ال ػلاء  كاٞنمعظ أف أكثر  قرع الىلردل ال ٔن و من فشو األمراض النرْنا مػن مشػك ا
يف عرٞننػر اإلسػمم  أشػب اسػألةطرنر, عةػ    كػب الػبالئل أف الوتػع الدػح   -كلكنهر كلألسف

فهنرؾ  مـز  ٌن نقص , يف غرلب البكؿ اإلسممةا مألبلور عة   ضرب أينر   يف ٗنةع أركرن 
 ال ػػػلاء كاٞنػػػرض , فل ننػػػر نقػػػص ال ػػػلاء كرنػػػت األمػػػراض نألةمػػػا لػػػنقص كثػػػًن اٞنػػػواد المزمػػػا الػػػ 

 . ٪نألرجهر اإلنلرف
, ك ىلػػػود  لثًنلػػػر ع ػػػو   ىلػػػود أسػػػ رهبر إذل نقػػػص ال ػػػلاء كسػػػوئىلمػػػل األمػػػراض عةػػػ  إف م

اإلنلرف  رٞنوت , أك اإلهنرؾ كإذل عبـ كجود البكاء اٞننرسب الدرحل, كمع األسف الشب ب فمحف 
  .م  ػ كع و رأس  عرٞننر اإلسمم الىلردل النر

 .(ِ)"جملرعا ترر رف َنلرك٨نر يف د رر اٞنل نٌنأف اٛنوع كا" : لكر البكألور الطو ل
مػػػن اٞن سػػػف أف  كػػػوف ندػػػف :"ـ ُّٔٗك قػػػوؿ اٞنػػػب ر ٞننمنػػػا الدػػػحا الىلرٞنةػػػا يف عػػػرـ 

 .(ّ)"سكرف الىلردل أك رّنر ث ثرلل مدر ٌن  لوء الأل ل ا

مػػ  ي مػػن الىلوامػػل االجألنرعةػػا كاالقألدرد ا, رإلتػػرفا إذل " األمػػراض اٞننألشػػرة لػػ  كأسػػ رب

                                                 

 .ُٓالكو ت, ص اٞنىلهب الىلري ل ألاطة , عرجا اٞنواين الىلري ل  لاء, ١ننب ٚنًن, مدطفو, (ُ)
 .ِٓص ,ِط  ًنكت, م سلا الرسرلا, ن ةل ل ح ,اٜنرمرف كالألا ف يف د رر اٞنل نٌن,كألرب األما, الطو ل, (ِ)
 .ّّص اٞنرجع اللر ل, (ّ)
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كفقػباف النمرفػا يف األشػارص  نقص الأل ل ا, كعبـ كجود اٞنلػكن الدػح ,:ال ةولوجةا الىلوامل
 .(ُ)"كنقص الوع  الدح  كعبـ كجود اٞنرء, كال ةئا,
اٞنشػكمت الدػحةا النرْنػا مػن سػوء  فنػن ألػل اٞنشػكمت الػ   واجػ  الىلػردل اإلسػمم ,"

نقدػػػر يف  نػػػركؿ اللػػػىلرات مػػػن سػػػكرف ال  ػػػباف األقػػػل ٧نػػػوا % َِالأل ل ػػػا,عة   ىلػػػر  مر قػػػررب
ع ػو األقػل, ك نألشػر يف ال  ػباف % َٔكأمر نل ا الػل ن  ىلػرنوف مػن سػوء الأل ل ػا فأل  ػ   اٜنرار ا,

اإلسػػػممةا سػػػوء الأل ل ػػػا النػػػر ي مػػػن نقػػػص الوك ػػػٌن الػػػلم ٬نكػػػن أف  لػػػ ب يرئفػػػا مألنوعػػػا مػػػن 
لبـ  نل ا مر فىلا كفةألرمٌن ج  فضم عن انألشرر فقر ا ككللإ  نألشر نقص فةألرمٌن أ, األمراض,

  .(ِ)%."َٓإذل  َّ  اكح من 
ف  ضىلف منرعا اٛنلل إذل اإللر ا  لمراض الكلرح فرلنقص يف الفةألرمةنرت   دم  ىلب أ

 .(ّ)"كالوص اإل طررل كغًنلر, نرلةإ عن مرض اللل اللم اعب أس ر   نقص الأل ل ا
  ريػرن م رشػران أك غػػًن ار نػر ال شػإ فةػ  أف لػل  األمػراض اٞنػػلكورة كغًنلػر  ػر    ٗنةىلهػر نف
لػػ  دكر ك ػػًن يف احملرفمػػا كمػػن مث فػػمحف ال ػػلاء " ػػنقص ال ػػلاء كانىلػػباـ اإلمكرنةػػرت اٞنرد ػػا,م رشػػر 

  .(ْ)"ع و لحا اإلنلرف جلن  كعق  
  دم إذل إتىلرؼ الدحا ٣نر   دم إذل انألشرر الىلبكل كاألمراض " ك٤نب أف نقص ال لاء

   .(ٓ)"اٞنىلب ا, خرلا  ٌن الرتع كاأليفرؿ
شهور عه عرمٌن ٞنن  كألب ٟنل  ٔكللإ  ألل ب اٛنوع اٞن من إ رف اللن اٜنرجا من " 

  .(ٔ)"ال قرء عه سن اٝنرملا يف إلر ألهل  رلق مةا كالألا ف الىلق  
فهنػرؾ عمقػا   ردلةػا  ػٌن سػوء الأل ل ػا كقر  ةػػا اإللػر ا  ػرٞنرض, فلػوء الأل ل ػا    ػب مػػن " 

 .(ٕ)" ل ب سوء الأل ل ا قر  ةا اإللر ا  رٞنرض كاٞنرض

                                                 

 .َُِص ٞنرجع اللر ل,ا (ُ)
 .ُُِأ٘نب, األمن ال لائ  يف اإلسمـ,مرجع سر ل, ص الىلةردم, (ِ)
 .ُِِ/ِ ـ,ُُٗٗ الر رض, اٞنرك  الىلري ل براسرت األمنةا كالألبر ب, مشك ا الفقر, ع بالر٘نن, لؿ سىلود, (ّ)
 .َُٔص د  ر كلخر ن, ألوات الفقراء لةحا ل أل ًن,. نررا رف (ْ)
 . ُُِـ,صُُٗٗ, عرجا اٞنواين الىلري ل دحا, اٞنىلهب الىلري ل ألاطة , الكو ت,خوج  , مدطفو (ٓ)
 .ُْٖص ـ,َََِدار ق رء, القرلرة,ط عمرزم, أ٘نب ٠نبم, الثقرفا الىلر ةا يف زمن الىلوٞنا, (ٔ)
 .ُٓعرجا اٞنواين الىلري ل  لاء, مرجع سر ل ص ١ننب ٚنًن, مدطفو, (ٕ)
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يف :" الألػػػلثًن اٞنأل ػػػردؿ  ػػػٌن الفقػػػر كاٞنػػػرض  قولػػػ ( كنلػػػ و) كقػػػب أكتػػػح الوكفلػػػور الو طػػػر 
ك شػألب  ك   ب فقرلل عنػبمر  دػر وف  ػرألمراض, ال مد الفقًنة ٬نرض الرجرؿ كالنلرء ألهنل فقراء,

 .(ُ)" اٞنرض ع ةهل ألهنل فقراء مىلبكموف
نقػػػص ال ػػػلاء يف اعػػػػألمؿ  إسػػػػهرـ:" ـََِِلػػػػرنةا الىلػػػري ل ىلػػػرـك  كػػػب  قر ػػػر الألننةػػػا اإلن

الفقػػر " أف اإلعدػػرئةرتك ث ػػت  الدػػحا,كقب  كػػوف عػػرج ا أمػػرـ الولػػوؿ إذل الرعر ػػا الدػػحةا,
, كأف عػبد اٞنىلػوقٌن يف الىلػردل اإلعرقػاعػرالت  مػن%( َٓ)كاٛنهل كتىلف الرعر ػا الدػحةا كراء

  .(ِ)"يف البكؿ النرمةا%( ِٖ) لم ةوف مىلرؽ منه (َْٓ)ـُّٗٗي قر ل ةرنرت عرـ
فنشػػك ا اٞنػػرض مر  طػػا  ػػرلفقر إذل عػػب ك ػػًن, فػػمحذا ار فػػع ملػػألول اٞنىلةشػػا ك ػػوافر لػػبل "

ٗنهػػور النػػرس علػػن الأل ل ػػا كاٞنلػػكن الدػػح , كالقػػبرة ع ػػو الىلػػمج عنػػب يػػركء اٞنػػرض ك٥نػػو 
 .(ّ)"ذلإ, عدر اٞنرض يف أتةل نطرؽ

لاء, كاللػ ب يف ذلػإ عػبـ  ػوفر اٞنػواد المزمػا الػ  ك ألضح ٣نر س ل أف اٞنرض مر     ػنقص ال ػ
٪نألرجهػػػر اٛنلػػػل الػػػ   كلػػػ   منرعػػػا تػػػب األمػػػراض, إتػػػرفا إذل عػػػبـ  ػػػوفر اإلمكرنةػػػرت لشػػػراء 

 .الىلمج المـز ألم مرض ٣نر  ألفرقل لثرر اٞنرض عه   دم  رلفرد إذل اٟنمؾ أك اٞنوت
 

 التفكك األسري -4

ىلن ػػػػ  أف نقػػػػص ال ػػػػلاء خطػػػػر ع ػػػػو ٕنرسػػػػإ األسػػػػرة مػػػػن خػػػػمؿ الواقػػػػع ال أعةرنػػػػرن  فنمػػػػب
كذلػإ  لػ ب ق ػا ال ػلاء كقػب  ػ دم  اٝنمفرت  ػٌن الػ كج كال كجػا تنشل بلةل أف لر, ار كاسألنر 

 .اٝنمؼ إذل الطمؽ أك اٝن ع
كيف اسػػػألنرار األسػػػرة نػػػرل تػػػ   الفقػػػر رّنػػػر غ ػػػب : " وسػػػف القرتػػػركم الػػػبكألور  قػػػوؿ 

كلػػلا أمػػر اعألػػو   كرّنػػر ع ػػو كػػر  منهػػر, كزكجػػ  ع ػػو كػػر  منػػ , ففػػرؽ  ػػٌن اٞنػػرء الػػبكافع األخمقةػػا,

                                                 

 .ّّ.ص مرجع سر ل, , لألا ف يف د رر اٞنل نٌناٜنرمرف كا ن ةل ل ح , الطو ل, (ُ)
مرجػػع  , دراسػػا مقررنػػا:الىل ةنػػ ,  ة ػػ , اللةرسػػا االقألدػػرد ا اإلسػػممةا ل شػػةب االسػػألهمؾ الفػػردم ل لػػ ع كاٝنػػبمرت (ِ)

 .ِٔٓص  سر ل,
جرمىلػا  سػمم ,اإلدكر ال كرة يف عمج اٞنشكمت االقألدرد ا, ُنػوث ٢نألػررة مػن اٞنػ ٕنر الىلػرٞن  لمقألدػرد  ,القرتركم (ّ)

 .ُّْص لػ,ََُْاٞن إ ع بالىل   ,
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 القرنوف اإلسمم  فلجرز ل قرت   ط ةل اٞنرأة من زكجهر إلعلرر  كعم   عن النفقا ع ةهػر رفىلػرن 
 .(ُ)"ال ترر كال ترار"ل ضرر عنهر, كفقر لقرعبة

مؿ مػنح  فوتو غررؽ  رال٥ن فمحذا  فككت األسرة ك شرد األيفرؿ عةنهر  د ح اجملألنع
  .القةل

إف " :نرئػػػب ٣نثػػػل الةونلػػػف ّننمنػػػا األمػػػل اٞنألحػػػبة ل طفولػػػا  قػػػوؿ األسػػػألرذ إ ػػػرالةل جػػػو,
نألةما لكوارث ي ةىلةا أك سةرسػةا,أك  لػ ب   شرد األيفرؿ  ىلين فقباف الركا   الىلرئ ةا كال ةئةا,

را   ظػػػركؼ اجألنرعةػػػا  ػػػ دم إذل أف  دػػػ ح الطفػػػل لػػػو اٞنلػػػ كؿ الوعةػػػب عػػػن  ػػػلمٌن يىلرمػػػ  كشػػػ
  .(ِ)"كم  ل  كملكا 

رلىلرمػػل االقألدػػردم لػػبل أم أسػػرة ركنػػر أسرسػػةر يف  كو نهػػر كنشػػلهتر عػػه  كػػوف عضػػوا ف 
إف األسرة "ك شكل كقوع الفقر خطرا جلةنر, كشرا ملألطًنا ع و األسرة, إذ  فرعم يف اجملألنع,

ن خطػر ع ػو اسػألنرار ال   ىلر  الفقر  فكر دائنر كأ با يف مدبر الرزؽ, كمر ٩نر  لػلا الفقػر مػ
  .(ّ)"لل  األسرة كٕنرسكهر كسممألهر

 كػػبر لػػفرءلر, ل قػػب ٬نػػ ؽ أكالػػر  كيف الىلمقػػرت  ػػٌن أفػػراد األسػػرة ٤نػػب الفقػػر كثػػًنا مػػر" 
احمل ػػػا  ةنهػػػر,  ػػػل ٤نػػػب القػػػرلف الكػػػرمي  لػػػمل عقةقػػػا  رر٫نةػػػا رلة ػػػا, لػػػ  أف  ىلػػػض اب ػػػرء قأل ػػػوا 

ٞنػػػبقع, أك خشػػػةا الفقػػر اٞنألوقػػػع, فػػػم عمػػػب أف أكالدلػػل كف ػػػلات أك ػػػردلل ٓنػػػت كيػػلة الفقػػػر ا
چ  چ   چ  چ  ڇڇ  ڇ  ٹ ٹ چ  ,أنكرلر القرلف أشب اإلنكرر, كعلر منهر أ  ػ  الألحػل ر

چڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ       
(ْ) .   

چۉ  ۉ  ې  ې    ېې  ى  ى    ٹ ٹ چ 
(ٓ()ٔ) .  

  

  .(ُ)"جػػل الفقػػر الواقػػع  رلفىلػػلهنػػو اه  ىلػػرذل يف لػػل  اب ػػا الكر٬نػػا عػػن قألػػل األكالد مػػن أ"
                                                 

 .ُٕالقرتركم, مشك ا الفقر ككةف عرٛنهر اإلسمـ, مرجع سر ل,ص (ُ)
 .ُٗص لػ,َُْٕ اللنا اٝنرملا, ,ٖٓالىلبد ٠ن ا األمن كاٜنةرة,  شرد األيفرؿ   رؽ الىلردل, ع بال طةف, عرسرف, (ِ)

 .ُّّلػ,صُِْٔرملا, , اللنا اٝنٖأكقرؼ, ٠ن ا ندف سنو ا, الىلبد (ّ)
 . ُّ: اإلسراءسورة  (ْ)
 .ُُٓ: سورة األنىلرـ (ٓ)
 .ُٕالقرتركم, مشك ا الفقر ككةف عرٛنهر اإلسمـ,مرجع سر ل, ص (ٔ)
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كلػػلا مػػن ر٘نألػػ   ىل ػػرد  عةػػ  كػػرف أرعػػل هبػػل مػػن كالػػب هل, فنهػػو الوالػػب ن أف  قأل ػػوا أكالدلػػل "
   .(ِ)"لفقر كاإلممؽ ك كفل  رزؽ اٛننةعخوفر من ا
خوؼ الىلة ا كالفقر فمح  رازقكػل كإ ػرلل,ألف  ال  قأل وا أكالدكل:" الىلردل اٞنفلر اٝنرزف قرؿ
إذا  كفػػل  ػػرزؽ الوالػػب كالولػػب كجػػب ع ػػو الوالػػب القةػػرـ ُنػػل الولػػب ك ر ةألػػ  كاال كػػرؿ يف  اه  ىلػػرذل

   .(ّ)"أمر الرزؽ ع و اه ع  كجل
كمن لنر  ألضح دكر رب  األسرة يف  وفًن ال لاء ألسر  , فمحذا قدير عن ذلإ فىل ة  إمث  

ء إٖنرن أف ٪ن س عنن كفو  رٞنر  :"قرؿ ع ة  الدمة كاللمـ ك ًن, فقب جرء يف لحةح مل ل
 . (ْ)"٬ن إ قو  

 الجرائم انتشار -1
ن اجملألنػػػػع ال ػػػػلاء إلفػػػػراد  ك ةلػػػػًن اٜندػػػػوؿ ع ةػػػػ   كػػػػل  لػػػػر كسػػػػهولا, فػػػػمحهنل إذا دل  ػػػػ م  

سةنبفىلوف إذل اق اؼ اٛنرائل كرللرقا, كالرشوة, كال دب, كالقألل, ك ػ  مػن اجػل اٜندػوؿ ع ػو 
رر  رط النقص ال ػلائ   رنألشػرر اٛنػرائل ار  ػرط كثةػل, لقنا الىلةش ال  ْنىل    ىلةش عةرة كر٬نا, ف

ألهنػػػر  ػػػ ثر  ػػػلثًنا  رل ػػػر ع ػػػو أخػػػمؽ اإلنلػػػرف "فنشػػػك ا ال ػػػلاء  ىلػػػٌب خطػػػران ك ػػػًنان ع ػػػو اجملألنػػػع,
كسػػػ وك , ك بفىلػػػ  ذلػػػإ إذل الطػػػرؽ غػػػًن اٞنشػػػركعا مػػػن اقػػػ اؼ اٛنػػػرائل كالرذائػػػل كق ػػػةح األفىلػػػرؿ, 

  (ٓ)"لرشوة كاالخألمس كاللوؽ اللوداءفألننشر يف اجملألنىلرت الفقًنة جرائل ا
, م   ػػرن ك ػػًنة يف اإل٬نػػرف كالألقػػولكقػػب  ألفػػرقل اٝنطػػر فةدػػ ح ك ػػًن جػػبان إالٌ إذا   ػػ  لػػرع   

فػػمحف الفقػػًن احملػػرـك كثػػًنان مػػر  بفىلػػ    سػػ  كعرمرنػػ  ػ : "القرتػػركم  الػػبكألور  وسػػف  قػػوؿ الشػػة 
 وؾ مر ال  رتر  الفضة ا كاٝن ػل الكػرمي , كخرلا إذا كرف إذل جوار  الطرمىلوف النرعنوف ػ إذل س

لوت اٞنىلبة أقول من لوت الضنًن , كشر مػن لػلا أف  ػ دم ذلػإ اٜنرمػرف إذل : كٟنلا قرلوا 

                                                                                                                                               

 .ْْٓ/ُأتواء ال ةرف,  (ُ)
 .ْٕٓ/ ُاللىلبم,  (ِ)
 .ُُٕ/ِـ,ُّٖٖ, اٞنط ىلا األزلر ا,ل رب الأللك ل يف مىلر  الألن  لاٝنرزف, ع  , (ّ)
 .,كألرب ال كرة ,  رب فضل النفقا ع و الىلةرؿ(ٔٗٗ)ا  مل ل , حرك  (ْ)
مػ ٕنر عػرٞن  عػن مشػك ا الفقػر يف الىلػردل  موقػف القػرلف الكػرمي كاللػنا مػن الفقػر يف األمػا, أ وسىلةب ١ننػب, ع باجملةب, (ٓ)

 .ُّْ/ُلػ, اٞنىلهب الىلرٞن  لوعبة األما اإلسممةا ّنرلة  ر,ُِْٓاألس رب كاٜن وؿ, اإلسمم ,
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 .(ُ)"الألشكةإ يف القةل األخمقةا نفلهر , كعبالا مقر ةلهر
كلنػػرؾ أعرد ػػ  كثػػًنة  ػػبؿ ع ػػو الىلمقػػا  ػػٌن الفقػػر كالػػب ن كاٞن ػػـر ك ػػٌن سػػوء األخػػمؽ , 
فقػػب ركل ال اػػررم كغػػًن   لػػنبلل عػػن عرئشػػا رتػػ  اه عنهنػػر أف رسػػوؿ اه لػػ و اه ع ةػػ  

 مػر: فقػرؿ لػ  قرئػل " ال هػل إ  أعػوذ  ػإ مػن اٞنػلمث كاٞن ػـر:"كس ل كرف  بعو يف الدػمة ك قػوؿ 

إف الرجػل إذا غػـر عػٌبث , فكػلب , ككعػب :"أكثر مر  لألىلةل ػ  ر رسوؿ اه ػ من اٞن ـر ؟ قػرؿ 
 .(ِ)" ففلخ

 لػػػألفرد مػػػن لػػػلا اٜنػػػب   سػػػٌب الػػػلرائع , ألنػػػ  لػػػ و اه ع ةػػػ  كسػػػ ل :"  (ّ)قػػػرؿ اٞنه ػػػب
اسػػألىلرذ مػػن الػػب ن , ألنػػ  يف ال رلػػب ذر ىلػػا إذل الكػػلب يف اٜنػػب   , كاٝن ػػف يف الوعػػب , مػػع 

 .(ْ)"لرعب الب ن ع ة  من اٞنقرؿ

لػػػػب الفقػػػػر مػػػػن كلقػػػػب أ ػػػػب الواقػػػػع الىلن ػػػػ  خطػػػػر ع ػػػػو الفقػػػػر ع ػػػػو األخػػػػمؽ, فكػػػػل أف"  
أخػػػمؽ, لػػػةس فقػػػ   ق ػػػوؿ الرشػػػوة, كال مػػػوء إذل اللػػػرقا, كغػػػًن ذلػػػإ, ٣نػػػر  ىلػػػر  منػػػ  كثػػػًن مػػػن 

   .(ٓ)"اجملألنىلرت اٞنىلرلرة,  ل   ةع األعراض  لِنس األٖنرف
كال نلأل رب مثل للا الل وؾ عنب من عرش خركم ال طن كالفكر  فكر يف لقنا الىلةش, 

مشػػركعا أك    األسرسػةا  ػػلم ير قػا كرنػت سػػواءن أكرنػتفهػو   حػ  عػػن إشػ رع رغ ر ػ  كعرجر ػػ
غًن مشركعا يف ظل تىلف اإل٬نرف كعبـ ار  رط الىل ب  ر ػ  ار  ريػر كثةقػر, فًن كػب الفػرد اٛنػرائل 

فة مل الكثًن من اٛنةرع إذل اللرقا, كغًنلر من اٛنرائل, ال  ٕنكػنهل مػن اٜندػوؿ "كاالعألباءات,
ألف اللػػػرقا لػػػ  الوسػػػة ا اللػػػر ىلا ,  شػػػةوع اٛنر٬نػػػا كاللػػػرقاع ػػػو مػػػر ٪نألػػػرجوف إلةػػػ  ٣نػػػر  ػػػ دم إذل

ٜندوؿ الفقًن ع ػو مػر ٪نألرجػ  مػن قػوت كمػرؿ, خدولػر يف اجملألنىلػرت اٞنأللػة ا كغػًن اٞننضػ طا 

                                                 

 .ُٔص القرتركم, مشك ا الفقر ككةف عرٛنهر اإلسمـ, مرجع سر ل, (ُ)
 ,(ُِٗ)ح لػػحةح ملػػ ل, ,ِٖٔ/ُكألػػرب لػػفا الدػػمة, رب الػػبعرء ق ػػل اللػػمـ, ,(ِّٖ)ح لػػحةح ال اػػررم, (ِ)

 .ُِْ/ُ رب مر  لألىلرذ من  يف لمة, كألرب اٞنلرجب كمواتع الدمة,
 . ُُٖص س ل  رٗنأل ( ّ)
 .ِْٕ/ٕررم, مرجع سر ل,ا ن عمر, فألح ال  (ْ)
دار النهضػػا الىلر ةػػا ل ط ػػع كالنشػػر  الىل ةنػػ ,  ة ػػ  ا ػػرالةل, مػػبل فىلرلةػػا الضػػنرف االجألنػػرع  يف االقألدػػرد اإلسػػمم , (ٓ)

 .ٖٓـ, صُٖٗٗ كالألوز ع,
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  .(ُ)"كال  ال  لألألب فةهر األمن كاالسألقرار
كإذا عدل اإلنلرف ع و كفر ألػ  مػن اٜنرجػرت األسرسػةا فػمحف الػنفس  لػألقةل ع ػو يرعػا 

 س حرن  ك ىلرذل, كأمر إذا ألةب  شح الىلةش كق ا ذات الةب فمحنػ  منػلر خطػر ع ػو أخمقػ , اه
أف أ ػػر ع ةػػبة  ػن اٛنػػراح قػػرؿ لىلنػػر  ػػن : ك ػبؿ لػػللإ مػػر ركا  اإلمػػرـ أ ػػو  وسػف يف كألر ػػ  اٝنػػراج

دنلػػت ألػػحرب رسػػوؿ ال  ػػ  لػػ و اه ع ةػػ  كسػػ ل , أم أنػػ   ىلألػػب : اٝنطػػرب رتػػ  اه عػػنهل
 منٌن ألنػ  اسػألابـ  ىلػض الدػحر ا يف ج ر ػا اٝنػراج, كرّنػر   ػر هل اٞنػرؿ فألنألػب إلةػ  ع و أمًن اٞن

 ػػر أ ػػر ع ةػػبة إذا دل أسػػألىلن  للػػل الػػب ن ع ػػو سػػمما د ػػين, : أ ػػب هل   ػػًن عػػل, فقػػرؿ لػػ  عنػػر
إذا اسػػألىلن ألهل عػػ ػػػو " :أمػػر إف فىل ػػت فػػلغنهل  رلىلنرلػػا عػػن اٝنةرنػػا,  قػػوؿ: فػػ نن أسػػألىلٌن؟ قػػرؿ

 . (ِ)" ؿ لػػهل يف الىلطرء كالػػػرزؽ كال ٪نألرجوفشػػ ء فلجػ
لػػػلا لػػػحري يف ٠نألنػػػع الدػػػحر ا, كالػػػركح اإل٬نرنةػػػا كرنػػػت يف أكجهػػػر كاٜنةػػػرة يف أ لػػػ  " 

لػػػورلر, فنػػػرذا نقػػػػوؿ يف لػػػلا ال مػػػرف الػػػػلم  مشػػػت فةػػػ  الػػػػركح اإل٬نرنةػػػا, كألػػػ حنر يف ٠نألنػػػػع 
 .(ّ)"الشهوات كالرغ رت

 مسلمينانتشار الحقد والحسد بين ال -5

مػػػر  أشػػبلر, لىلػػل مػػن اإلنلػػرنةااجملألنىلػػرت  نقػػص ال ػػلاء ع ػػو األفػػػراد كفنػػر أخطػػر لثػػرر 
كال سػةنر من اٜنلب ٞنػن عػرز اٞنػرؿ, كظهػرت ع ةػ  لثػرر ,  من دل ٩نب قوت  وم  نفوس ألولب يف 

 ن ػػأ عػػن ع ػػ   كغًنلػػر ٣نػػر فررلػػا,اللػػةررات الراقةػػا, ك ال ةوت ظػػرلرة كػػرل ابثػػرركرنػػت   ػػإ   إذا 
عنػب , رلكرالاكك نر دل ٩نب الفقًن مر  لب    عرجر   الضركر ا, ك نر ازداد الشىلور  رؿ ظرلر رٞن

 .لةقـو  رلفقراء األغنةرء أمواؿالفقراء ٞنن عرمهل عقهل اللم اف ت  اه يف 
كمػػػر داـ يف اجملألنػػػع أكػػػواخ كقدػػػور, كسػػػفوح كقنػػػل,  ":كألور  وسػػػف القرتػػػركم قػػػوؿ الػػػب 

قػب كال  ضػرء  وقػباف يف الق ػوب نػررا  لكػل األخضػر كالةػر س, كسألأللػع كٔننا كفقر دـ, فمحف اٜن
الشػػػقا  ػػػٌن الواجػػػب ن كاحملػػػركمٌن, كمػػػن لنػػػر  ألاػػػل اٞن ػػػردئ اٟنبامػػػا أككررلػػػر  ػػػٌن تػػػحر ر الفقػػػر 

                                                 

 .ّْٔالىل ةن ,  ة   , للا لو الفقر أ ىلرد  كأس ر   كمآسة , مرجع سر ل, ص (ُ)
, كانمػػػػر إذل ُُُ,صُراج,ٓنقةػػػػل ١ننػػػػب اٞننرلػػػػًن, دار كنػػػػوز اٞنىلرفػػػػا الىل نةػػػػا,ط وسػػػػف, كألػػػػرب ٝن األندػػػػررم, أ ػػػػو (ِ)

 .ُٖٗ/ُٓاٞنوسوعا الفقهةا الكو ألةا,
 .ُُّاألمن ال لائ  يف اإلسمـ, مرجع سر ل, ص  أ٘نب, الىلةردم, (ّ)
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(ُ) ."كاٜنرمرف كالضةرع
. 

أم قررب أف  وقع فة   ألن  ٪ننل ع و علب األغنةرء :-ر٘ن  اه-اٞننركم اإلمرـ قرؿ
   د ن , كع و عبـ الرتر  (ِ)لكل اٜنلنرت, كع و الألللل ٟنل ّنر  بنس عرت  ك ػىثٍػ ىلكاٜنلب  

كرد الفقر أف :  رلقضرء ك لا  الرزؽ كذلإ إف دل  كن كفرا فهو جرر  إلة , كلللإ قرؿ
 كوف كفرا  ألن  ٪ننل اٞنرء ع و ركوب كل لىلب كذلوؿ كرّنر   د   إذل االع اض ع و اه 

 :  كنر قرؿ  ىلضهلكالألدرؼ يف م ك

 كجرلل جرلل   قػر  مرزكقػر    ػػكػل عرقػل عرقل أعةت ملال 
 (ّ)كلىًن  الىلردل النحر ر زنب قػر    للا اللم  ػرؾ األكلرـ عرئػرة

ك٣نٌر س ل  ألضح أف نقص ال لاء كرف ل  األثر الك ًن ع و الفرد كاجملألنع عة  ٘نػل الفػرد 
 ر كاٜنػ ف دفىلػ  إذل الىلمػ  كالكلػل, كالىلمػ  كالكلػل سػ ٌ  لٌل قوت  وم , كاٟنٌل ج ػب لػ  اٜنػ ف,

, فرسػألباف اجملألنػع لةحدػل ع ػو خ ػ  , ل  اٛننب كال ال, ك٘نل اجملألنع غ  ا الب ن كقهػر الرجػرؿ
فكثيػػر د نػػ  كجىلػػل ال ػػرب  ػػألحٌكل فةػػ  سةرسػػةرن كاقألدػػرد رن كاجألنرعةػػرن, كنػػر أف الػػب ٍ ن ٩نىلػػل الفػػرد 

يف لػػل  كعػػ ف دائػػل لػػللإ اسػػألىلرذ النػػ  لػػ و اه ع ةػػ  كسػػ ل مػػن مػػللوالن عػػرج ان كلػػمنرن  ىلػػةش 
 . اٟنل  كاٜن ف كالىلم  كالكلل كاٛننب كال ال كغ  ا الرجرؿ

                                                 

 .ُٖ, ُٕمشك ا الفقر ككةف عرٛنهر اإلسمـ ص  (ُ)
 .( ٢َٔنألرر الدحرح ص. )اٝن ل كالكلر: الثػ ٍ ل (ِ)
 .كاأل ةرت ال ن الراكنبم ,ِْٓ/ْ ,فةض القب ر (ّ)
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 .اَثار انسهثٍة ػهى انذونة :ادلثحث انثانث 
 

 :لنقص الغذاء آثار وخيمة على الدولة وتتلخص في عدة أمور، منها

 األثر السياسي -2

 : منهر ص ال لاء عبة لثرر سةرسةا,   ب ع و نق فنمب أن 
االسػػػػػأل باد اللةرسػػػػػ , كاالتػػػػػطرا رت اللةرسػػػػػةا كاخػػػػػألمؿ األمػػػػػن, كالأل ىلةػػػػػا اللةرسػػػػػةا يف 
الػػػػباخل مػػػػن خػػػػمؿ أف القػػػػوة  كػػػػوف أللػػػػحرب األمػػػػواؿ كالنفػػػػوذ, كشػػػػراء الػػػػلمل يف الػػػػباخل , 

فألػػبفل ال ػػلاء  ,اتكالأل ىلةػػا اللةرسػػةا ل اػػررج, أم ل ػػبكؿ االسػػألىلنرر ا اٞنر٥نػػا ل قػػركض كاٞنلػػرعب
مػػن اٝنػػررج أمػػر غػػًن ملػػألقر  رلنلػػ ا ل ػػبكؿ اٞنلػػألوردة لػػ , ألف ال ػػلاء قػػب  لػػألابم  الػػبكؿ الػػ  

 .ٕنأل إ الفوائض ال لائةا كلمح فىلرؿ ل ض   اللةرس 
يف ظػػل اْنػػر  أسػػىلرر الفرئػػبة الىلرٞنةػػا ع ػػو القػػركض يف :" قػػوؿ الػػبكألور ٘نػػبم ع ػػب الىلمػػةل

بمػا الػب وف اٝنررجةػا ٨نػرن ثقػةمن ٩نػثل ع ػو ق ػوب كعقػوؿ الشػىلوب االر فرع, فقػب  ر ػت أع ػرء خ
الفقًنة كمهب دان ٟنر ِنطر اجملرعا, إذا مر عمػ ت عػن اللػباد, أك إذا مػر أرادت ٓنقةػل االسػألقمؿ 

  .(ُ)"اللةرس  كعبـ اال٥نةرز
أمػر فك نر اعألنبت البكلػا ع ػو مواردلػر ال لائةػا احمل ةػا ك نػر عققػت أمنػر سةرسػةر ك ػًنا, 

اسػػػألنرار االعألنػػػرد ع ػػػو اٝنػػػررج يف  ػػػوفًن مألط  ػػػرت ال ػػػلاء سػػػةق ل مػػػن عر ػػػا القػػػرار اللةرسػػػ  "
 .(ِ)"ل   باف النرمةا اٞنلألوردة

ت يف اٞنقػرـ األكؿ حك للإ دل  ىلب مشك ا نقص ال لاء ٠نػرد مشػك ا اقألدػرد ا, ل ألػ "
  .(ّ)"مشك ا سةرسةا

                                                 

 ـ,ُٓٗٗ قألدرد اإلسمم , دارا ٛنرمىلا اٛنب بة ل نشر,قألدرد الوتىل  كاالفقر الشىلوب  ٌن اال ٘نبم, ع بالىلمةل, (ُ)
 .َُٕص

 .ُٗٗ/ُِ ـ,َََِ ٠ن ا جرمىلا اٞن إ سىلود,, األمن ال لائ  يف األردف ,كالر ةىل , كلةب كلةب, ٘نةبات, (ِ)
 ـ,ُُٖٗ  باد, آنرد ٠نرلس ال ح  الىل ن  الىلر ةا, ١ننب ع باٟنردم, األمن ال لائ  الىلري كالألننةا ال راعةا, دك  , (ّ)

 .ٕ,صُط
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لػػ ب يف االتػػطرا رت احمل ةػػا كالثػػورات فػػرلنقص ال ػػلائ   ػػ دم إذل اجملرعػػرت, كلػػو أمػػر  أل
 كػػللإ فػػمحف الػػنقص ال ػػلائ  خرلػػا يف الىلقػػود اٜنرلةػػا,"الشػػىل ةا ٣نػػر  هػػبد االسػػألقرار اللةرسػػ ,

لػػرر  ػػ دم إذل الألػػبخل األجنػػ  مػػن ق ػػل الػػبكؿ ذات النفػػوذ الىلػػرٞن  ٓنػػت غطػػرء منمنػػا األمػػل 
كلػػلا الألػػبخل  ػػرلط ع لػػ   رف,مبعةػػا ٘نر ػػا عقػػوؽ اإلنلػػ كذلػػإ لألقػػبمي يىلػػرـ اإلغرثػػا, اٞنألحػػبة,

 ػػػل إف لػػػلا الألػػػبخل لػػػرر  ػػػألل عنػػػوة, دكف موافقػػػا كق ػػػوؿ  ملػػػركئ  ك٢نػػػرير  اللةرسػػػةا كاألمنةػػػا,
 .(ُ)"البكؿ اٞنىلنةا

كمن الط ةىل  أف  كوف البكؿ ال  ٓنألرج ٞنىلونػرت غلائةػا أكثػر عرتػا ل ضػ وط اللةرسػةا 
القػرار اللةرسػ  الػلم  نرسػ هر, فرل ػلاء ك٩نىل هر غػًن عػرة يف أنػرذ  ٣نر  ىلرض اسألقمٟنر ل اطر,

منػػػل قػػػبمي ال مػػػرف كلػػػو  لػػػألابـ كوسػػػة ا ل ضػػػ   ع ػػػو األمػػػل كالشػػػىلوب كالػػػبكؿ عػػػه  ػػػلعن 
ك رتػػػػ  ٞنطرلػػػػب غًنلػػػػر, كقػػػػب زادت أ٨نةػػػػا ال ػػػػلاء كوسػػػػة ا اسػػػػ ا ةمةا لرمػػػػا يرٞنػػػػر لػػػػبدت  ػػػػ  

 :مث ا ع و ذلإكمن األ الوال رت اٞنألحبة األمر كةا دكؿ الىلردل ال  انألقبت سةرسألهر,
ـ,مث عقػػػػب ذلػػػػإ ُٔٓٗكقػػػػف إمػػػػبادات ال ػػػػلاء إذل مدػػػػر  ىلػػػػب أزمػػػػا اللػػػػو س عػػػػرـ " -ُ

اسػػػألاباـ الوال ػػػرت اٞنألحػػػبة سػػػمح اٞنىلونػػػا األمر كةػػػا كنحركلػػػا ل ألػػػلثًن ع ػػػو اللةرسػػػا 
 . (ِ)"النرلر ا  قدب كقف الألةرر االش اك  القوم 

ا كرد فىلػل لقػرار اٜنمػر الشػهًن اسألاباـ سمح ال لاء يف مواجها البكؿ ال  كلةا الىلر ة" -ِ
  .(ّ)"ـُّٕٗعرـ 

إف ال لاء   ثر يف الىلمقرت البكلةػا  ألف  :"البكألور ع رس فرتل اللىلبم يف كألر    قوؿ
الػػبكؿ الػػػ   ألنألػػع  فػػػرئض غػػلائ  قػػػب  ألاػػل منػػػ  أداة تػػ  , كلػػػلا ٣نػػر  ىلطػػػ  اٞنشػػك ا الرالنػػػا 

ا سةرسةسر خطًننا, مث إٌف الشىل اإلنألػرج  ب اٛنػرئع  قػل قبر ػ  ع ػو اإلنألػرج, كق ػالألمن ال لائ   يىلبن
 .(ْ)"  رعب  ةن  ك ٌن األمن ال لائ  اٞننشود

                                                 

مىلهػػب دراسػػرت  عدػػرف ل نمػػرة أـ عدػػرف يػػراكدة, عػػوض خ ةف ,عن ةػػا شػػر رف اٜنةػػرة يف جنػػوب اللػػوداف, موسػػو, (ُ)
 .َٕـ, صََِٔلىلرٞنةا,جرمىلا أفر قةر ا الكوارث كالمجئٌن,

مىلهػػػػب ال حػػػػوث  نػػػػبكة مشػػػػك ا ال ػػػػلاء يف الػػػػوين الىلػػػػري, سػػػػمح ال ػػػػلاء كأسػػػػرلةب الألىلرمػػػػل الػػػػبكرل, عرمػػػػب, ر ةػػػػع, (ِ)
 .ِْص ـ,ُٖٕٗالكو ت, كالبراسرت الىلر ةا,

 .ُّص عرمب, اٞنرجع اللر ل, ر ةع, (ّ)
 .ُٔـ, صُْٖٗ الىلراقةا, كزارة الثقرفا الألقةةل اٛن رايف ٞنشك ا ال لاء, ع رس, اللىلبم, (ْ)
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ك ألضػػػح ٣نػػػر سػػػ ل إف امػػػألمؾ الػػػبكؿ الىلمنػػػو لفػػػوائض اٞنػػػواد ال لائةػػػا كٓنكنهػػػر يف ْنرر ػػػ  
٬نكنهر اسألىلنرل   كل قوة كفىلرلةػا مػه رغ ػت يف ذلػإ كنػر قػرؿ  خطًنان  الىلرٞنةا ٩نىلل من  سمعرن 

ذا  سةرسػػةرن   ػػلف ال سػػرنا األمر كةػػا  ضػػل سػػمعرن " ةس الوال ػػرت اٞنألحػػبة اللػػر ل لنػػرم فػػوردرئػػ
إنػػػػ  ال ػػػػلاء, كلػػػػللإ فػػػػمحف الوال ػػػػرت اٞنألحػػػػبة لةلػػػػت يف عرجػػػػا إذل اسػػػػألاباـ  فىلرلةػػػػا خرلػػػػا,

 .(ُ)"األس حا اٜنر ةا يف اٞنلألق ل يرٞنر أل ح ال لاء أكو سمح
دكلػػػا  ألحقػػػل يف ظركفنػػػر اٜنرلةػػػا  ألػػػلمٌن ال ػػػلاء  كٟنػػػلا ك ػػػ  فػػػمحف االسػػػألقمؿ الكرمػػػل أل ػػػا

ُنة   كوف ك ػ  أك مىلمنػ  مػن مدػردر ١ن ةػا, فػنقص ال ػلاء  ىلػٌرض اسػألقملنر كأمننػر  ل لكرف,
قب ٩نىل نر فر لا سه ا ل ض وط اللةرسةا من جرنب البكؿ اٞنهةننا ع و فرئض ال ػلاء  ل اطر,

 .كال  ال مىلىن ل قةل كاألخمؽ اإلنلرنةا عنبلر
 

 الحضاري األثر -1

عنػػػب شػػػٌح اٞنػػػوارد ال لائةػػػا كق ػػػا اإلنألػػػرج احمل ػػػ  كعػػػبـ االسػػػألفردة مػػػن الألقنةػػػرت اٜنب ثػػػا يف 
ع ػػػو   اعألنػػػرد ػػػلمٌن ال ػػػلاء لكرفػػػا أفػػػراد اجملألنػػػع, فػػػمحف اجملألنػػػع سػػػةىلةش ٔنٌ فػػػر عضػػػرر ر  لػػػ ب 

   مػل اجملألنػػع, كأ ضػر قػػب ٞنواينةهػػر مػػن ال ػلاء األسرسػةا االعألةرجػػرتاٞنألقبمػػا لألػلمٌن  ألنىلػرتاجمل
, ٣نػر  ىلةػب إنألػرج الأل ىلةػا ٞنراكػ  االقألدػرد  االعألةرجػرتإذل القركض كاٞنىلونػرت لألنو ػل شػراء لػل  

 .  الىلرٞن 
كنر أن   ألملب ٢نرير االعألنرد ع   االسألًناد من اٝنػررج إذا   :" ب ع ٗنةل البكألور قوؿ 

الىلػري, ال ٬نكػن االسػأل نرء مر ع ننر أف ذلإ االسألًناد  ألللف من سػ ع غلائةػا رئةلػةا ل نػواين 
كلنػػػػػر  كنػػػػػن اٞنشػػػػػك ا إذ أف الػػػػػبكؿ الىلر ةػػػػػا  . اخل... عنهػػػػػر, كػػػػػرلقنح كاألرز كاللػػػػػكر كال حػػػػػـو

كنلػػػألورد ك ػػػًن لػػػن  كػػػوف ّننػػػلل عػػػن الضػػػ وط اٝنررجةػػػا مػػػن الػػػبكؿ اٞننألمػػػا يف عرلػػػا عم هػػػر  
 .(ِ)كنةرت ك ًنة من   إ الل ع عن اللوؽ الىلرٞنةا أل ا لبؼ

غػػػلاء  مػػػن اٝنػػػررج كلػػػةس مػػػن أرتػػػ  كإنألرجػػػ , فػػػمحف كجػػػو  الألننةػػػػا  ك٠نألنػػػع  ىلألنػػػب ع ػػػو

                                                 

 .ِٗٔص ـ,ُٕٗٗ ٠ن س الثقرفا كالفنوف كاألدب, الكو ت, عردل اٞنىلرفا, ١ننب ع  , الفرا, (ُ)
, ُٖٓٗٗنةل,  ب ع , مممح من اقألدػرد رت ال راعػا يف الػوين الىلػري, مىلهػب ال حػوث كالبراسػرت الىلر ةػا,   ػباد,  (ِ)

 . ِٔص 
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 .اٞنألىلبد لن  ألحقل ل   محشكرٟنر
كنػر أف خطػر الفقػر كداء  ال  نحدػر يف ١نةطػ ,  ػل  ألىلػبا  إذل :" الألهػرم  الػبكألور قوؿ 

اجملألنػػػع ك ػػػ , فةنىلػػػبـ الألػػػوازف, ك٫نألػػػل األمػػػن ك كػػػوف لمتػػػطراب االقألدػػػردم كاالجألنػػػرع  أسػػػوأ 
ت ع و ٠نرل اٜنةرة اللةرسةا ال  ال  قرـ يف ظ هر نمرـ ملػألقر, كال عضػررة مشػىلا, االنىلكرسر

 .(ُ)"كال ٠نألنع مألطور, كال ٢نططرت إ٧نرئةا   دلر هبر ال مد عه  كوف يف ملمن
فنمب أف البكلا ال   لألورد الطىلرـ من اٝنػررج  لػ ب عم لػر عػن اإلنألػرج,  ألمػ  أفرادلػر 

 ق ةب عضررة   إ البكلا اٞندٌبرة كغرل ر مر  كوف من البكؿ ال ر ةا عةرهتر ع و  أ٧نرطك ألشٌكل 
عػػػه  دػػػل إذل  ق ةػػػبلر يف ير ػػػا اٞن ػػػػ س  كأخمقهػػػراألفػػػراد يف  ق ةػػػب عرداهتػػػر ك دػػػرفرهتر  فةألػػػلثر

 ., فكنر  دٌبركف ال لاء ل بكلا فمحهنل  دٌبركف مىل  عضررهتلكاٞنلكل
ألنػػػع ف اٜنضػػػررات األخػػػرل لكػػػل ٠نكاالنلػػػةرؽ خ ػػػ ك أل ػػػٌٌن ٣نػػػر سػػػ ل الألا ػػػف اٜنضػػػررم

ن اٜنػػب األع ػو مػن ال ػػلاء ألفػراد , عةػػ  خطػ  الألنةػا كالألطػػور الشػرمل ل نمألنػػع الػلم دل  ػ م  
  ػػػبأ أكال  ألحقةػػػل االكألفػػػرء ال ػػػلائ  ٛننةػػػع أفػػػراد اجملألنػػػع كمػػػن مثٌ االنألقػػػرؿ إذل اٝنطػػػ  الألننو ػػػا 

 .األخرل
 

 األثر العلمي  -ّ
, فهػػػل   ر ك ػػػًن ع ػػػو اٞنلػػػألول الألىل ةنػػػ  ألم دكلػػػاال جػػػباؿ يف أف نقػػػص ال ػػػلاء لػػػ  أثػػػ 

ت كثػػًنا يف لػػػلا االعأل ػػػرر, عةػػػ  ,  عةػػػ  ال ٔنأل ػػػف اجملألنىلػػػرعرٞنةػػرالفرتػػةا قػػػب أخػػػلت ير ىلػػػر 
غرل ةػػػا األسػػػر الفقػػػًنة  ػػػػ ٌج   غػػػػلاءلل  عػػػن الىل ػػػل كالػػػألىل ل, ك٤نػػػػب نشػػػ ل مػػػوايين البكلػػػا  ألػػػلمٌن

 .يف رفع اٞنلألول اٞنىلةش   لكالدلر إذل الىلنل يف سن  م كرة ٞنلرعبة األسرة
كنمػػرا لضػػىلف  ىل ػػةل الوالػػب ن كق ػػا إدراكهػػل أل٨نةػػا  " قػػوؿ الػػبكألور ع ػػبالرزاؽ الفػػررس  

الألىل ةل , أك عبـ امألمكهل اٞنػوارد الػ   لػنح  ألػوفًن  لػلر ألهل , أك عػبـ قػبرهتل ع ػو الألضػحةا 
ألكالد  كونػػوف أ ضػػر مػػن أجػػل ملػػألق ل أفضػػل , فػػمحف ا -الىلنػػل اٞننػػ رل أك يف اٞن رعػػا - رٜنرتػػر

                                                 

 .َٔ مفةهر, الفقر كاٛنر٬نا, صنقرة, الألهرم , لفا الفقر ككسرئل  (ُ)
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  .(ُ)"من جةل بخر تنن الىلرئ ا الواعبةغًن مألىل نٌن , مر  ىل ز اسألنرار ظرلرة الفقر 
ل الألىل ػةل, ك مح٨نرلػ  ك ل ب انألشرر الفقر أ٨ن ت عن ةرت الألننةا ال شر ا كاٞنرد ػا, فقػب أ٨نػ

ا, كنر , كأ٨ن ت الرعر ا الدحةا ك للإ  فشت األمراض كسرءت األعواؿ الدحة فشو اٛنهل
أ٨ن ػػػػت الألننةػػػػا ال راعةػػػػا كالدػػػػنرعةا كاالجألنرعةػػػػا, ك مح٨نرٟنػػػػر  ق ػػػػص االقألدػػػػرد, كزادت الػػػػب وف, 

 فػ  كثػًن, فكغرقت األما يف الر ر , كدل  ىلب لنرؾ ٠نػرؿ لألخػل  لسػ رب الألقػبـ الىل نػ  أك الألقػين
مػر ٓنألرجػ   لػ ب كثػرة  الىل نةا كالألقنةا  دفا عرما  أ٨ن ت البراسرت من دكؿ الىلردل اإلسمم 

يف لػػل  األ ػػرـ  لػػل  األجهػػ ة ت, كمػػر كلػػ ت إلةػػ   ك فػػامػػن ْنهةػػ ات ك٢نألػػوات كأجهػػ ة كمىلػػبا
البكلػا كلػ   ىلػػر  مػن نقػص األكلو ػػرت  ال  لػألطةع يرلػػب الىل ػل  وفًنلػر ككػػللإمػن م رل ػرت, 

األسرسػػػةا لكػػػل فػػػرد مػػػن أفرادلػػػر, فألنػػػل عػػػن شػػػراء لػػػل  األجهػػػ ة كالألقنةػػػرت لألكرلةفهػػػر ال رلمػػػا, 
 مح٨نػػرؿ لػػل  البراسػػرت نػػبرت اٝنػػوات الىل نةػػا كالألقنةػػا يف الىلػػردل اإلسػػمم  اٞنىلرلػػر, ك نػػبرهتر ك 

 . .ٔن فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت أمألنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن ركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب الألطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػور الىل نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كالألقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػين
عػػبـ  ػػوفر كسػػرئل ال حػػ  الىل نػػػ  كالألقػػين مػػن األجهػػ ة كاٞنػػػواد  نػػألي مػػػن  كع ػػو اٛنرنػػب ابخػػر

الىلػػردل  كأل ةػػا كالألوثةقةػػا اٞنألطػػورة يف كثػػًن مػػن دكؿكاٞنىلػػبات كالقػػول الفنةػػا اٞنلػػرنبة, كاٝنػػبمرت اٞن
إذل لمػػػػػرة أعػػػػػباد ك ػػػػػًنة مػػػػػن الىل نػػػػػرء كالفنةػػػػػٌن إذل خػػػػػررج عػػػػػبكد الىلػػػػػردل  اإلسػػػػػمم  اٞنىلرلػػػػػر

 ةػػػرب الىلنرلػػػر كذلػػػإ ل  يرقػػػرت اٞنلػػػ نٌناإلسػػػمم , كلػػػلا يف عػػػب ذا ػػػ  ٬نثػػػل اسألنػػػػ افرن أللػػػل 
عرلةػرن, كالقػردرة ع ػو ٓنقةػل عن ةػرت الألننةػا الشػرم ا  ال شػر ا اٞنثقفػا كاٞنبر ػا  ػبر  رن ع نةػرن ك قنةػرن 

لػػبكؿ انرمةػػا  دػػفا عرمػػا, كع ػػو ال الػػبكؿ شػػكل خطػػورة ك ػػًنة ع ػػو كلػػلا  جملألنىلرهتػػر اٞنألا فػػا,
ك كفػػ  يف  ةػػرف اٝنطػػر أف نشػػًن إذل  ىلػػض  اإلسػػممةا منهػػر  دػػفا خرلػػا يف اٜنرتػػر كاٞنلػػألق ل,

مىلرلػػب  مػػن خر٩نػػ % َّ اٟننػػب ػ مػػثمن ػ أف عػػوارل فقػػب أشػػررت الألقػػرر ر اٜنب ثػػا يف" الألقػػرر ر,
القضػػػػرء كع ػػػػـو الكوم ةػػػػو ر , كالكةنةػػػػرء , كاٟننبسػػػػا اٞنةكرنةكةػػػػا يف اٟننػػػػب  هػػػػرجركف سػػػػنو رن إذل 

مػن األي ػرء األكفػرء % ّْأمر كر ككنبا كغًنلر , كنشرت جر بة اٜنةرة دراسا يف االمررات أف 
 َََِد األي ػرء الىلػراقةٌن فقػ  يف  ر طرنةػر كعػػبلر ع نػرن  ػػلف عػب) يف  ر طرنةػر لػل مػن الىلػرب 

كمػن  ,من الكفرءات الىل نةا اٞنهرجرة  ألم  ٥نو أمر كػر , ك ر طرنةػر , ككنػبا% ٕٓكأف ( ي ةب 
اٞنمعػػظ أف لمػػرة الىلقػػوؿ  ػػبخل يف ابثػػرر االجألنرعةػػا اللػػ  ةا ألهنػػر  ػػ دم إذل خ ا ػػا الوتػػع 

                                                 

, ََُِ, ُط الفقػػر ك وز ػػع الػػبخل يف الػػوين الىلػػري, مركػػ  دراسػػرت الوعػػبة الىلر ةػػا , ػػًنكت, ,ع ػػب الػػرزاؽ ,الفػػررس(ُ)
 .ِِص
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 .(ُ) "االجألنرع 
لاء  ػػػ دم إذل الألا ػػػف الىل نػػػ  كانألشػػػرر اٛنهػػػل كلمػػػرة ك ألضػػػح ٣نػػػر سػػػ ل أف نقػػػص ال ػػػ

الىل نرء ل اررج, فرلبكؿ ال  دل  وف ر ألفرادلر ال لاء فحألنرن سةنش ل مواينةهر عن الىل ل كالألىل ل 
قب ركم عن اإلمرـ ١ننب  ن اٜنلن لرعب أي عنةفا أف جرر ألػ  ك   رل ح  عن اٜنةرة الكر٬نا,

قر  ػإ اه لقػب أتػىلت :"الٌبقةل يف ال ةت نفل, فقػرؿ ٟنػر, أٌف أخو    ومرن كلو يف ٠ن ل  الىل ن 
 لألشػر مػن لػةس يف  ةألػ  ال " :كقػرؿ أ ػو عنةفػا أ ضػرن  "أس  أر ىلٌن ملللا من ملرئل الفق من ر 
  .(ِ)ألن  مشألت الفكر "دقةل

كلػػلا فػػةنن ٬ن ػػإ ال ػػلاء كلكػػن نًفػػب يف ٜنمػػا دل  كػػن  ألوقىلهػػر, فكةػػف  رلػػلم ال ٪ندػػل 
 كػػب  ك ىل ػػ  يػػواؿ ال ةػػل كالنهػػرر, كإذا انشػػ ل   ػػًن  مػػن الىل ػػـو انطػػول ع ػػو  طنػػ   ع ػػو قو ػػ  إال

خرلةػػرن مػػن الطىلػػرـ كالشػػراب, فحألنػػرن  سػػة ح  عػػن إشػػ رع رغ ر ػػ  مػػن الطىلػػرـ كالشػػراب, ك ػػ ؾ 
 .الىل ل كالألىل ل ٞنن  وفرت لب   اٜنةرة الكر٬نا

 
 االقتصادياألثر  -1

فػػػمحف الػػػبخل القػػػوم   ػػػللب إذل إيىلػػػرـ  لائةػػػاإذا كرنػػػت البكلػػػا  ىلػػػر  مػػػن شػػػح اٞنػػػوارد ال 
قػػل الألننةػػا اٞننشػػودة , ك رلألػػررل ف ػػن  ألحف  ػػللب إذل الألننةػػا , كاالسػػألثنرراألفػػوا  اٛنرئىلػػا  ػػبؿ أ

ز ػػػردة الػػػب وف كالقػػػركض الفرد ػػػا للػػػب الضػػػركر رت ظػػػل انىلػػػباـ األمػػػن ال ػػػلائ  , إتػػػرفا إذل يف 
 . نهضا كال نرء كالألىلنًنكاٜنرجةرت االسألهمكةا  بالن من اٝنوض يف خط  ال

اٞنر٥نػػػا ل قػػػركض  ا ل ػػػبكؿاقألدػػػرد ا ل بكلػػػ   ىلةػػػا يف عػػػٌن ٤نػػػب أف أزمػػػا ال ػػػلاء  شػػػك ل 
 . لثرر س  ةا يف ٗنةع اٛنوانب كاٛن هرت    ب ع ة كللا ُنب ذا   , كالب وف

إف مىلمل اٞنىلونرت األجن ةا ل ػبكؿ النرمةػا  ىلألػو قركتػرن  فوائػب كلةلػت منحػرن أك ل ػرت, "
عػػه كلػػو كرنػػت فوائػػبلر منافضػػا فمحهنػػر  ػػ دم إذل  ػػراكل مب ونةػػا الػػبكؿ النرمةػػا, كنػػر أنػػ  ال ك 

 . "٬نكن االسألنرار يف االعألنرد ع و اٞنىلونا

                                                 

 .َِْ: ٘نبم ع بالىلمةل , فقر الشىلوب . د (ُ)
 .ُٔالقرتركم, مشك ا الفقر ص (ِ)
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كلنػػر  ألضػػح لنػػر  وتػػوح أف اٞنىلونػػرت األجن ةػػا ال ٬نكػػن أف ٔنػػبـ مدػػرحل الػػبكؿ اٞنر٥نػػا أك 
 .البكؿ ل ًنلرمدرحل اٜنكومرت يف البكؿ النرمةا, ٣نر    ب من   ىلةا 

ك٤نػػب أف مػػن أعمػػل ابثػػرر االقألدػػرد ا لػػنقص ال ػػلاء ع ػػو البكلػػا عػػبـ اسػػأل مؿ خػػًنات  
,  اإلنألػػرجع ػػو شػػراء الألقنةػػرت اٜنب ثػػا اٞنألطػػورة الػػ     ػػب يف  القػػبرة  لػػ ب عػػبـ الػػ مد كإ٨نرٟنػػر

رجػػ  ق ػػةمن يف إنأل, فػػرلفقًن يف ال رلػػب  ىلألنػػب ع ػػو الوسػػرئل ال بائةػػا , ك رلألػػررل فةكػػوف   قػػرفكاإل
 .البخل   دم إذل ا٦نفرض اإلنألرجر٦نفرض ملألول ف ,٢نأل ف اجملرالت

ع ػػػو اعألنػػػرد البكلػػػا ك شػػػكل ك ػػػًن ع ػػػو الىلػػػردل   ػػػبؿ كع ةػػػ  فػػػمحف ار فػػػرع م شػػػر االسػػػألًناد"
 ا ك٩نىل هػػر يف عرلػػا   ىلةػػااٝنػػررج , ٣نػػر ٩نىلػػل اقألدػػردلر أكثػػر  ىلرتػػرن ل ألق  ػػرت االقألدػػرد ا الىلرٞنةػػ

 .(ُ) ل ىلردل اٝنررج 

, فقػػػب كتػػػىلت نفلػػػهر رلةنػػػا لػػػبل الىلػػػردل غػػػًن اإلنألػػػرج ال راعػػػ  فنػػػه مػػػر أ٨ن ػػػت البكلػػػا اٞنلػػػ نا
لط ػػػب اٞنىلونػػػرت ال لائةػػػا الػػػ   ءن ٟنػػػل اسػػػألمبا اإلسػػػمم   لػػػألورد مػػػنهل قوهتػػػر الةػػػوم  كٕنػػػب  ػػػبلر

 .سممةا  ع و الألننةا ال راعةا اإلأل حت كرللةف اٞنل ٌ 
عن ػػػت ع ػػػو ٓنو  نػػػر إذل مأللػػػولٌن ننألمػػػر مػػػر   ػػػإ اٞنىلونػػػرت  :" قػػػوؿ الػػػبكألور ع ػػػباه الطر قػػػ 

 قبم  لنر ال رب من فألرت اٝن   ك قر ر اٞنوائػب إلشػ رع ال طػوف اٞنلػ نا اٛنرئىلػا الػ  ألػ ح م  لػر 
كللا مػر ال  رتػر  , أك إش رعهر ٬نثل الألحبم األكو اللم  واج  البكؿ الىلر ةا يف الوقت الرالن

اٞنىلونرت كاٟن رت من القـو الكرفر ن فة  إلرنا ل نل ل ألن  يف لل   د ننر اإلسمم  إذ أف ي ب
  (ِ)"كاللرئل ُنكل عرجأل   ألللل ل نرس ك لألكٌن ٟنل"اٜنرلا  قف موقف اللرئل 

كأف هتػألل  رلألننةػا ال راعةػا  ,أف   ألىلػب عػن مثػل لػلا اٞنوقػف لػ نا٪نػألل ع ػو الػبكؿ اٞن ألمػرافهنر 
 .لهر من الوقوؼ يف ٢نرير اسألًناد ال لاءال  ع  ع ةهر اإلسمـ لألحن  نف

كال ٫نفو ع و اٛننةػع أف شػٌح ال ػلاء كانقطرعػ  فػ ة يو  ػا  ػ دم إذل انألشػرر اجملرعػرت يف 

                                                 

 - ُُٕٗةمةػػػػا, الألمػػػررة اٝنررجةػػػػا لػػػبكؿ ٠ن ػػػس الألىلػػػػركف اٝن ةمػػػ  ل فػػػػ ة األمرنػػػا الىلرمػػػا الٓنػػػػرد ال ػػػرؼ الىلر ةػػػا اٝن  (ُ)
 ٗـ, صُِٖٗ

 ,(ت.د)م سلػػا الرسػػرلا ل ط رعػػا كالنشػػر كالألوز ػػع, ,االسػػألىلرنا   ػػًن اٞنلػػ نٌن يف الفقػػ  اإلسػػمم , الطر قػػ  ,ع ػػباه (ِ)
 .ِٔص
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البكلا, كلػلا  ػبكر  سػة دم إذل اٟنػمؾ أك اٞنػوت احملقػل,  رإلتػرفا إذل الفوتػو الػ   ىلػل أرجػرء 
 .ةرسةرن البكلا, ٣نر  نىلكس أثرلر ع و البكلا اقألدرد رن كس

 

 االجتماعياألثر  -5
فرسألنرار الفقر كسوء الأل ل ا أمر ال ٬نكن ق ول  من  ٗنةع النواع , كلو أمر  ألىلػررض مػع  

 االجألنػرع كراما اإلنلرف كعق  يف  كرفل الفرص مع إخوان  يف اجملألنػع, كنػر أنػ   هػبد األمػن 
 .ع و اٞنلألول الىلرٞن 

ةػػا لألغل ػػا, فػػمحف مشػػك ا اٛنػػوع كسػػوء الأل ل ػػا كرغػػل اٛنهػػود اٞن لكلػػا, كعقػػب اٞنػػ ٕنرات الىلرٞن
يف الىلػػردل  قةػػت مثػػرر هتب ػػب دائػػل, كنألةمػػا لكػػل ذلػػإ ازداد الألنػػرـ دكؿ الىلػػردل ّنشػػك ا ال ػػلاء, 
كألػػ ح مػػن ألػػل كاج ػػرت البكلػػا لػػو  ػػوفًن األمػػن ال ػػلائ  ٞنواينةهػػر  عةػػ  ٪نألػػل ال ػػلاء مركػػ  

 .الدبارة من كل مشك ا
 معػػظ ا دػػرال  ػػٌن الفقػػر كاال٥نراؼ,فػػرلفقًن يف نمػػر  إنلػػرف إف النػػرظر مػػن أكؿ كل ػػا ال "

تىلةف  رئ مألواتع, ١نرفظ,لةس ل  دكر يف عن ةرت الفلػرد كاإلجػراـ,لكن لػلا المػن سػرعرف 
مر  ألمشو ك ضنحل إذا ع ننر أف الفقر كثةل الد ا  رال٥نراؼ يف جػ ء ك ػًن منػ  نألةمػا ي ةىلةػا 

الألمر  ةػػا إذل أف اٛنر٬نػػا ع ػػو ملػػألول األفػػراد ذات عمقػػا ل فقػػراء,إذ  شػػًن البراسػػرت اٞنةبانةػػا ك 
  .(ُ)" رلىلب ب من الىلوامل منهر الفقر,الك ت,كهتبـ  نةرف األسرة

كلنرؾ الىلب ػب مػن البراسػرت الألط ةقةػا الػ  أكػبت الىلمقػا  ػٌن الفقػر كا٦نفػرض ملػألول " 
الىلري ل براسرت األمنةا كالألػبر ب  البخل ك ٌن اٛنر٬نا, كمنهر البراسا اٞنةبانةا ال  قرـ هبر اٞنرك 

 رلر ػػرض يف ُنثػػ  عػػن ال طرلػػا كاٛنر٬نػػا يف الىلػػردل الىلػػري فا دػػت لػػل  البراسػػا إذل كجػػود عمقػػا 
 .(ِ)"ار  رية  قو ا  ٌن لل ن اٞنأل ًن ن

فػػػم  لػػػأل ىلب مػػػن اٛنػػػرئع أف   ػػػلؿ كػػػل جهػػػب  ل فوتػػػو كاالتػػػطراب عػػػه  كػػػوف اٛننةػػػع 
, كنػػر ٪نػػبث ررة اٞنشػػركل كالقمقػػل ػػل األعػػباء ل ألملػػس كإثػػسػػواء, نرلةػػإ عػػن اسػػأل مل  مػػن ق

                                                 

لألػبر ب  رلر ػرض, احملرتػرة اللػر ىلا, اٞنوسػل الثقػريف اٜننرد, ١ننب, الألحضر كاٛنر٬نا, اٞنرك  الىلري ل براسرت األمنةا كا (ُ)
 .ِٗلػ, صَُْٔالثرل , عرـ

ع ػػباٞنوذل, شػػور٩ن  سػػةب, الفكػػر االقألدػػردم اإلسػػمم  كمكرفحػػا جػػرائل الننػػو االقألدػػردم, اٞنركػػ  الىلػػري ل براسػػرت  (ِ)
 .َْـ, صََِٔاألمنةا كالألبر ب,
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كالسةنر إذا رأل الفقًن اٞنىلػبـك أف األغنةػرء  ألنألىلػوف   نػرلل اٞنفػرط  ابف يف  ىلض البكؿ الفقًنة
  .كلو  ألضور جوعرن 

كمػػػر داـ يف اجملألنػػػع أكػػػواخ كقدػػػور كٔننػػػا كفقػػػر دـ , فػػػمحف : " القرتػػػركم  الػػػبكألور  قػػػوؿ
 .(ُ)"باف يف الق وب نرران  لكل األخضر كالةر ساٜنقب كال  ضرء  وق

للا  رإلترفا إذل اٛنرئع احملألرج ال ٩نب يف لبر  ٘نرسػا ل ػبفرع عػن كينػ , فػمحف كينػ  ال "
 طىلنػػ  مػػن جػػوع , كأمألػػ  دل ٕنػػب إلةػػ   ػػب الىلػػوف , فةكػػوف لػػللإ خطػػر ك ػػًن ع ػػو سػػةردة األمػػا 

 .(ِ)"كعر ألهر

اٞنىلرلػػرة إذل  لػػاًن نلػػ ا ك ػػًنة مػػن أمواٟنػػر يف  مػػن الػػبكؿ كلقػػب اتػػطر لػػلا األمػػر كثػػًنان "
سػػػ ةل اٜنفػػػرظ ع ػػػو األمػػػن, كال  ىل ػػػل القػػػرئنٌن ع ػػػو أمػػػر لػػػل  الػػػبكؿ ٛنه هػػػل  شػػػئوف اٜنكػػػل 
كسةرسػػا النػػرس, أف اجملألنػػع الػػلم ع ػػت فةػػ  لػػل  اٞنشػػك ا لػػن ٪نػػل  ػػ  األمػػن كاالسػػألقرار مهنػػر 

 .(ّ)"أنفقوا من أمواؿ ع و أجه هتل األمنةا
اللم ال  طنػئن فةػ  الفػرد ع ػو قو ػ  كرزقػ  لػن  ألحقػل فةػ  األمػن, فرٛنػرئع ثػرئر  فرجملألنع" 

 ط ةىلألػػ  كلػػن هتػػبأ ثور ػػ  عػػه  ألحدػػل ع ػػو قو ػػ  ك طنػػئن ع ػػو رزقػػ  ك رلألػػررل ف ػػن  هػػبأ ٠نألنػػع 
 . (ْ)" ر فع فة  لرخرت اٛنرئىلٌن كلن  لكؽ يىلل االسألقرار

طٌػع أكالػر احمل ػا كاٞنػودة يف البكلػا الػ  فةألضح ٣نٌر س ل انألشرر اٛنرائل ك فكإ اجملألنػع ك ق
 .ال ٕنأل إ عب الكفر ا ألفرادلر, ٣نٌر  هٌبد أمنهر كاسألقرارلر

 األثر الُخُلقي -6
كقب  كوف الفقًن اٞنبقع ج رنر مه كمر "مشك ا ال لاء  ىلب خطرا ع و األخمؽ كالل وؾ  

 . ( ٓ)"   هبرغًن م ألـ   رلقةل كاألخمؽ, كقب   ةع نفل  كد ن  من أجل لقنا  أل 
كػػرف النػػ  لػػ و اه : قػػرؿ -رتػػ  اه عنػػ -ففػػ  لػػحةح ال اػػررم عػػن أنػػس  ػػن مرلػػإ

                                                 

 .ُٖرجع سر ل, صالقرتركم, مشك ا الفقر ككةف عرٛنهر اإلسمـ, م (ُ)
 .ُٗاٞنرجع اللر ل, ص (ِ)
 .ِْ, صُـ, طُٕٕٗاٜنضراكم, أ٘نب ع باه, اإليىلرـ كاألمن كمنهي البعوة إذل اه, دار األندرر, القرلرة,  (ّ)
 .ِٓاٞنرجع اللر ل, ص (ْ)
 .ُِٔرجع سر ل, صاجملبكب, أ٘نب ع  , الألكرفل االجألنرع  يف اإلسمـ كأثر  يف منع اٛنر٬نا كالوقر ا منهر, م (ٓ)
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ال هل إ  أعػوذ  ػإ مػن اٟنػل كاٜنػ ف كالىلمػ  كالكلػل كاٛنػنب كال اػل كتػ ع  ":ع ة  كس ل  قوؿ
 ."الب ن كغ  ا الرجرؿ

قػػػبرة كاٜنػػػب   كإف كػػػرف يف الػػػٌب ن كلكػػػن اللػػػ ب األسػػػرس يف ذلػػػإ لػػػو الفقػػػر, كعػػػبـ ال
لفقػػر ػ إذا دل  دػػح   إ٬نػػرف ع ػػو األداء ,  ػػل إف لنػػرؾ أعرد ػػ   ػػبؿ ع ػػو كجػػود الىلمقػػا  ػػٌن ا

 .ك ٌن الرذائل مثل اللرقا , كال نر , ك٥نو  من الفواعش كاالخألمسرتقوم 
كقب أشرر كل من القرلف الكرمي, كاللنا اٞنطهرة إذل أ٨نةا اٞن ثرات االقألدرد ا يف الل وؾ "

 ژٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦژ :  قول   ىلرذل ال شرم يف مثل
(ُ()ِ ). 

. 
إف الرجػػػػػل إذا غػػػػػـر اسػػػػػألباف, عػػػػػبث فكػػػػػلب ككعػػػػػب : " كقولػػػػػ  لػػػػػ و اه ع ةػػػػػ  كسػػػػػ ل

 .(ّ)"فلخ ف
أثػػػر اٜنرلػػػا االقألدػػػرد ا يف األخػػػمؽ كاللػػػ وؾ, كلػػػو مػػػر ال  كلػػػ  لفألػػػ  ن و ػػػا لػػػردقا إذل 

ألدػػرد لػػو الىلرمػػل الوعةػػب كاٞنػػ ثر الفػػل يف سػػ وؾ نينكػػر  كإ٧نػػر نينكػػر ع ػػو القػػرئ ٌن  ػػ  جىل هػػل االق
 . اإلنلرف

ػللر النػ  لػ و اه ع ةػ  كسػ ل, يف  نفػًن ألػحر   مػن الػب  ن   ككرف من الوسػرئل الػ  أن 
 .أن  دل  كن  يد   ع   مىن مرت من ألحر   كع ة  دى ن

َننػرزة لةدػ    أ ػو النػ  لػ و اه ع ةػ  كسػ ل أفٌ  -رت  اه عنػ  -س نا  ن األكوعفىلن  
لل ع ة  : "فد و ع ة , مث أل َننرزة أخرل فقرؿ. ال: قرلوا". لل ع ة  من د ن؟: "ع ةهر فقرؿ
 ع ػػػػػػ   د نػػػػػػ  : قػػػػػػرؿ أ ػػػػػػو قألػػػػػػردة". لػػػػػػ وا ع ػػػػػػو لػػػػػػرع كل: "قػػػػػػرؿ. نىلػػػػػػل: قػػػػػػرلوا". مػػػػػػن د ػػػػػػن؟
  ..(ْ)و ع ة فد .  ر رسوؿ اه

كمر للا الألوجة  الن وم إال لألق ةػل  النػرس مػن الػب وف يف األمػور غػًن الضػركر ا, ٞنػر    ػب 
ع ػػو ذلػػإ مػػن لثػػرر سػػةئا ع ػػو لػػرع هر كمػػن مثٌ ع ػػو البكلػػا, فػػمحذا دل  لػػألطةع اٞنػػب ن اللػػباد 

                                                 

 .ّّ: سورة النور (ُ)
 . ْٔالفنمرم, ١ننب شوق , اإلسمـ كالضنرف االجألنرع , ص (ِ)
 .ُُْمت ٔنر٩ن  ص (ّ)
 .,كألرب الكفرلا,  رب من  كٌفل عن مةت د نر ف ةس ل  أف  رجع(ُِّٕ),حركا  ال اررم (ْ)

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=119
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كػلب كاٝنةرنػا ا دف  دفرت سةئا لو عنواف اال٥نطرط يف اجملألنع ال   وجػب فةػ , كرللػرقا كال
كالرشػػػوة كغًنلػػػر, ك٩نػػػب اإلشػػػررة لنػػػر أف ع ػػػو البكلػػػا ع ئػػػ  ك ػػػًن يف سػػػباد د ػػػوف ال ػػػررمٌن إذا دل 

ر,  كذلػػػإ  شػػػمةىلرن منهػػػر ٞنواينةهػػػر ع ػػػو األخػػػمؽ اٜنلػػػنا كاٞنػػػركءة كالألىلػػػركف  لػػػألطةىلوا سػػػبادل
 .كالقرض اٜنلن

 ,وا عػن ال ػررمٌناقضػ أف: كال ػ  يف خمفألػ  إذل -ر٘نػ  اه-عنر  ػن ع ػب الىل  ػ  فقب كألب
إنػػر ٤نػب الرجػل لػػ  اٞنلػكن كاٝنػػردـ كالفػرس كاألثػػرث كلػو مػػع : مىػػن  قػوؿ ,فكألػب إلةػ  مػػن الػوالة

إن  ال  ب ل نرء اٞنل ل مػن ملػكن  لػكن , كخػردـ  كفةػ  :-ر٘ن  اه-فكألب عنر. ذلإ غرـر 
رلػػب ع ةػػ  عػػبك , ك  عػػن مثػػل لػػلا  نىلػػل اقضػػوا ,مػػن أف  كػػوف لػػ  األثػػرث يف  ةألػػ مهنألػػ , كفػػرس ٩ني

 .(ُ)فمحن  غرـر

                                                 

 . ٔٔٔ/ُاألمواؿ ل قرسل  ن ع ةب, مرجع سر ل, (ُ)
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 ػمج َمص انغذاء يف ضوء انثمافة اإلسميٍة: ادلثحث انثانث

 
, كمكرف , ألن   شر ع من عكةل خ ًند ن اإلسمـ لو خرمت األد رف , لرحل لكل زمرف 

 ىل ل مر  يد ح ال شر ا يف جوانب عةرهتر اٞناأل فا , كمػر  كػوف  ػ  سػىلردهتر    ألنػ  سػ حرن  لػو 
ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ژ ل اٝن ػػل , فهػػو سػػ حرن  أع ػػل ّنػػر  يدػػ ح النػػرس مػػن النػػرس أنفلػػهل الػػلم خ ػػ

 .(ُ)  ژٺ   ٺ  ٿ     
فػػب ن اإلسػػمـ لػػو الػػب ن اٜنػػل الكفةػػل  كػػل مػػر ٪نألػػرج إلةػػ  ال شػػر ع ػػو كجػػ   كفػػل ٟنػػل 
اٞندػػرحل , ك ػػبرأ عػػنهل اٞنفرسػػب , فهػػو مػػنهي عةػػرة مألكرمػػل , مش ػػت أعكرمػػ  ك شػػر ىلر   أمػػور 

كالػػبنةر , كار  طػػت  شػػئوف اٜنكػػل كاللةرسػػا كاالقألدػػرد كغًنلػػر, ف ػػل  قألدػػر ع ػػو أعكػػرـ الػػب ن 
الىل ػػردات كاٞنىلػػرممت,  ػػل مشػػل ٗنةػػع منػػرفع الىل ػػرد كمدػػرٜنهل ع ػػو مػػر اللػػنٌن ك ىلرقػػب الػػبلور 
إذل أف  ػػػػرث اه األرض كمىػػػػن ع ةهػػػػر , فهػػػػ  شػػػػر ىلا كرم ػػػػا لػػػػرٜنا لكػػػػل زمػػػػرف كمكػػػػرف, كافةػػػػا 

 ملألمبات اٜنةرة ّنألط  رت الىلدور ك 
فنمب أن  جرء ع و شكل ألوؿ ك ةا , كقواعب عرما  رٚنت ل نرس اٞنىلردل ال    دم إذل 

 . ٓنقةل اٞنقرلب الب نةا كالبنةو ا
كمػػػن اٞنشػػػكمت الػػػ   طرقػػػت ٟنػػػر ثقرفألنػػػر اإلسػػػممةا مشػػػك ا ال ػػػلاء, ككةفةػػػا مىلرٛنألهػػػر, 

كاعػػب يف ع وٟنػػر كنػػر لػػو عػػرؿ  مىلرٛنػػا شػػرم ا  شػػنل ٗنةػػع اٛنوانػػب, كدل  قألدػػر ع ػػو جرنػػب
كسػةلل ذكػر  ىلػض الىلنرلػر  القوانٌن الوتىلةا, ال  نمرت إذل جرنب كأ٨ن ت اٛنوانب األخرل,

 لهنػر مػن لػبف لؾ  ًػنٍ  ػي  ال  ركٌ ت ع ةهر الثقرفا اإلسممةا يف عػل مشػك ا ال ػلاء, كلػ  مر كػ ات
 .خ ًن ع ةل

 

 .القيام بعمارة األرض واستثمار خيراتها -2
اسػػػػألثنرر ك  عنػػػػررة األرض ن اٞنقرلػػػػب الػػػػ   رمػػػػ  إذل ٓنقةقهػػػػر الثقرفػػػػا اإلسػػػػممةافنػػػػ     

, كاسأل مؿ ثركاهتر , ك ننةا اٞنوارد ع و الوج  اللم ٪نقل اٞندرحل الىلرمػا لألمػا , كاألخػل رخًناهت

                                                 

 . ْ :اٞن إ سورة  (ُ)
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 رألس رب ال  ٓنقػل القػوة اٞنرد ػا كالبفرعةػا لألمػا اإلسػممةا , كمػر  كفػل ٟنػر األمػن ك ػبرأ عنهػر 
 .ألخطررا

 چحب    خب  مب  ىب    يب    جبىئ  ی  ی  ی        ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  ٹ ٹ  چ  
(ُ).  

ع ػػػػػو أهنػػػػػر  فةػػػػػب الوجػػػػػوب, فرللػػػػػٌن كالألػػػػػرء يف  لػػػػػل  اب ػػػػػا كقػػػػػب فلػػػػػر ع نػػػػػرء الألفلػػػػػًن
 .  (ِ)ف ع و س ةل الوجوبل ط ب, كالط ب اٞنط ل من اه  كو « اسألىلنركل»

لا ع و كجوب عنررة األرض  رل راعػا كال ػرس إف يف ذلإ دال» : قوؿ اإلمرـ اٛندرصك  
 .(ّ)«كاأل نةا

ىل بم فة  يرعػا ه لةلت عنمن دنةو نر ١نضنر,  ل ل  عنل   ض,كلللإ فمحف عنررة األر 
 چڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  :ل  بخل تننر يف قول   ىلرذلع  كج

(ْ)
. 

ا ك ػػػػٌن لػػػػبفهر يف يف الثقرفػػػػا اإلسػػػػممة االقألدػػػػرد اكلػػػػلا لػػػػو الفػػػػرؽ  ػػػػٌن لػػػػبؼ الألننةػػػػا 
كع ػو ذلػإ ال  ندػرؼ جػػهود الألننةػا يف اإلسػمـ إذل ٠نػػػرد ٓنلػٌن ملػألول  ,الثقرفػرت األخػرل

ػر  ,ش رع عرجرهتل األسرسةا فق دخل أفراد اجملألنع أك  وفًن عب الكفرؼ أك إ كإ٧نػر  نشػب أسرسن
من دائػرة الفقػر إذل ٓنقةل الكفر ا اٞنىلةشةا لكل فرد من أفراد اجملألنع, ع و النحو اللم ٫نرجهل 

 .عب ال ىن
اسألثنرر خًنات الػ مد ّنػر ٪نقػل ل رعةػا االسػألقرار االقألدػردم  كمن لواـز ثقرفألنر اإلسممةا

  .كقب أشرر الفقهرء إذل للا الواجبكالىلةش الكرمي, 
كٌجهػػػ  إذل اٝن ةفػػػا لػػػرركف الػػػلم « اٝنػػػراج»يف كألػػػرب  -ر٘نػػػ  اه-فقػػػب قػػػرؿ أ ػػػو  وسػػػف

كعػػػب  ةفػػػا أف  ػػػلمر ُنفػػػر األهنػػػرر, كإجػػػراء اٞنػػػرء فةهػػػر, كٓننةػػػل  ةػػػت اٞنػػػرؿ إف ع ػػػو اٝن ":الرشػػػةب
أم يف  –ع ػو أف يف ذلػإ  –أم ألػل اٝنػوة  –فمحذا اجألنىلػوا ":نفقرت ذلإ, كللا نص كمم 

لػػمعنر كز ػػػردة يف اٝنػػراج أمػػرت ُنفػػػر   ػػإ األهنػػرر, كجىل ػػػت النفقػػا مػػن  ةػػػت  –عفػػر األهنػػرر 
ل ال  ػػب, ككػػل مػػر فةػػ  مدػػ حا أللػػل اٝنػػراج يف أرتػػهل كأهنػػررلل اٞنػػرؿ, كال ٓننػػل النفقػػا ع ػػو ألػػ

 . (ُ)"كي  وا إلمح ذلإ ٟنل, أيجة وا إلة , إذا دل  كن فة  ترر ع و غًنلل
                                                 

 . ُٔ: سورة لو( ُ)
 . فلًن القري  (ِ)
 .ُِّـ,صََِٕاٛندرص, أي  كر, أعكرـ القرلف, دار الكألب الىل نةا ل نشر كالألوز ع, ط( ّ)
 .ٔٓ: سورة اللار رت ( ْ)
 . َُُاألندررم, أ و  وسف, كألرب اٝنراج,ص (ُ)
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مػػن تػػركرة عفػػر األهنػػرر ألرض اٝنػػراج لػػو مػػن ق ةػػل  -ر٘نػػ  اه-كمػػر ذكػػر  أ ػػو  وسػػف 
أللػػػل اٝنػػػراج يف أرتػػػهل  ككػػػل مػػػر فةػػػ  مدػػػ حا" :الألنثةػػػل ال اٜندػػػر,  ػػػبؿ ع ػػػو ذلػػػإ ع رر ػػػ 

 . "ة ي  وا إلمح ذلإ ٟنل أيجة وا إلكأهنررلل ك 
كنر ٬نكن القةػرس ع ػو مػر ذكػر  أ ػو  وسػف يف ٗنةػع األعنػرؿ المزمػا السػأل مؿ ثػركات 
الػػ مد كخًناهتػػر ع ػػو كجػػ   ىلػػود  ػػرلنفع الىلنػػةل ع ػػو اٛننةػػع, فهػػل  ٩نػػب القةػػرـ هبػػر, مثػػل  نمػػةل 

بكد, كٓنلػػٌن ال راعػػا, كاسػػألاراج اٞنىلػػردف كال ػػ كؿ, كإقرمػػا اٞندػػرنع, الػػرم يف الػػ مد, كإقرمػػا اللػػ
كإلمح الطرؽ ال   لٌهل نقل احملرلةل, كإ٩نرد س ل الىلنل الشر فا ل نػواينٌن, إذل غػًن ذلػإ 

 .من األمور ال  ال ٬نكن عدرلر كعبلر, كٔنأل ف  رخألمؼ ال مرف كاٞنكرف كالمركؼ كاألعواؿ
ذل سػ حرن  ك ىلػرذل لىل ػرد  أنػ  ذلٌػل األرض ٟنػل السػألاراج مػر فةهػر كيف ل ا أخرل أشرر اٞنػو 

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ٹ ٹ چ من ثركات,  قدب اسألىلنرٟنر فةنر  دػ ح عةػرهتل, 

 چڦ  ڄ    ڄ    ڦڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ
(ُ)

. 

لػو الػلم سػار لكػل األرض كذل هػر, لألػبركوا منهػر كػل : -ر٘نػ  اه-قرؿ اإلمرـ اللىلبم
ألكل, من غرس ك نػرء كعػرث, كيػرؽ  ألولػل هبػر إذل األقطػرر النرئةػا كال  ػباف مر  ىل قت    عرج

  "الشرسىلا
 فكػػػللإ اللػػػنا الن و ػػػا كاسػػػأل مؿ خًناهتػػػر, ككنػػػر أف اب ػػػرت ٓنػػػبثت عػػػن عنػػػررة األرض

األرض أف  ألػػػل خةػػػو ل أعطػػػورٌكػػػ ت ع ػػػو لػػػلا اٛنرنػػػب, فنمػػػب أف النػػػ  لػػػ و اه ع ةػػػ  كسػػػ 
 .ك   من  رب اسأل مؿ خًنات األرض مر ٫نرج منهرشطر  ىلن ولر ك  رعولر كٟنل 

كلىلٌل مدػ حا اجملألنػع اإلسػمم  لػ  الػ  ٓنػبد أسػ وب :"  قوؿ البكألور رفىلت الىلوت  
أف مىلرم ا رسوؿ اه لػ و اه ع ةػ  كسػ ل , ك اسأل مؿ األرض كٗنةع عنرلر اإلنألرج, كخدولرن 

أخل  لعػب أسػرلةب اسػأل مؿ األرض,  إ٧نر لو"  شطر مر ٫نرج منهر من زرع أك ٖنر"أللل خةو 
 . (ِ)"كإف كرف ذلإ ال  ىلين رفض أس وب اإل٩نرر

مثٌ  ٤نب أٌف اإلسمـ رٌغب يف عنررة األرض  كاسألاراج خًناهتر, فمىلػل ع ػو ذلػإ األجػر 
مىػر “ " كسػ لعػن رسػوؿ اه لػ و اه ع ةػ   ىلػن أي أ ػوب األندػررم رتػ  اه عنػ ف, كالثػواب

                                                 

 .ُٓ: سورة اٞن إ( ُ)
ـ, ُْٕٗىلرلػػر, ٠ننػػع ال حػػوث الىل نةػػا اإلسػػممةا, جرمىلػػا األزلػػرالىلوتػػ , رفىلػػت, االقألدػػرد اإلسػػمم  كالفكػػر اٞن (ِ)

 .ِّٓص
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ػػػػرفه أك هبًمػػػػن ميلػػػػ ل  ى ػػػػًرسي  ػػػػلي ًمنػػػػ  يىػػػػًنه أك إنلى ػػػػر أك  ىػػػػ رىعي زىٍرعنػػػػر فةلكي ػػػػاه إال كػػػػرف لػػػػ ي  ػػػػً  غىٍرسن ٍةنى
 .(ُ)"لىبقىاه 

أم  يثػػربي ع ةػػ  ثػػوابى الٌدػػبقىًا كإف دل " :يف فػػةض القػػب ر -ر٘نػػ  اه -قػػرؿ اإلمػػرـ اٞننػػركم
 . (ِ)" كن  رخأًلةررً  كدل  ػىىٍل ىٍل   ً 

مقرلب الشررع اٜنكةل يف اٜن  ع و عنررة كقب فًهل الدحر ا رتواف اه ع ةهل, 
 .األرض كاسألثنرر اٝنًنات, فىلن وا ع و  ط ةقهر, لةدقل للا اٞنفهـو عنب النرس قوالن كعنمن 

كقب أس فنر ذكر كلةا أي  كر الدب ل رت  اه عن  لة  ب  ن أي سفةرف فةنر  ألىل ل 
عألنرؿ أف  نألفع هبر اٞنل نوف,  رحملرفما ع و األشمرر مثنرة كرنت أك غًن مثنرة, نمرا ال
كال  قطىلن شمران مثنران, كال :" فةقوؿ أي  كر الدب ل رت  اه عن  يف مىلرض لل  الولةا

 .(ّ)"ٔن  نر عرمرا, كال  ىلقرٌف شرةن كال  ىلًنان إال ٞنلك ا, كال ٓنرقٌن ٦نم كال   رقن 
رر خًناهتر كذلإ كقب أشرر الشة  ع باٜن  الكألر  إذل أ٨نةا عنررة األرض كاسألثن

 ألادةص ث   إ راد مدر  -رت  اه عن  - رسألبالل   قةرـ اٝن ةفا الراشب عنر  ن اٝنطرب
 .(ْ)ل نرء اٛنلور كالقنوات إللمح عن ةا الرم

كلةكن نمرؾ يف عنررة :" ّندر لوالة   قوؿ -رت  اه عن -ع    ن أي يرلب كللا
ذلإ ال  برؾ إال  رلىلنررة, كمن ي ب اٝنراج األرض أ    من نمرؾ يف اسألممب اٝنراج,ألف 

 .(ٓ)"من غًن عنررة أخرب ال مد
 

  .(ُ)"من اش ل قر ا  ىلنرلر, ع و اه عون :" قرؿ -رت  اه عن -كعن ع باه  ن عنر
دخل رجل ع و :" قرؿ -رت  اه عن  -كعن عنر  ن ع بالر٘نن  ن مىلقل  ن  لرر

                                                 

 . ّٖس ل ٔنر٩ن  ص( ُ)
 .ُْٖ/ٔفةض القب ر( ِ)
 .ّْس ل ٔنر٩ن  ص( ّ)
 .ِٕٔ/ِ عةرء ال اث اإلسمم ,إدار ا, دار ال ا ةب اإل الكألر , ع باٜن , (ْ)
 .ِِٓ/ّ: كن  الىلنرؿ(ٓ)
 .اٞنرجع اللر ل (ُ)
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 ر أمًن اٞن منٌن ال رس كلل  اللرعا قب : رس, فقرؿ ل عثنرف  ن عفرف رت  اه عن  كلو   
" كأنر من اٞنفلب ن  ل ةين أفمن اٞند حٌن خًن كأعب  إرٌل من  نركأإف  ل ةين, : فقرؿ! جرءت؟

(ُ). 
ك ألضح ٣نر س ل أف من البعرئل ال  أرسرلر اإلسمـ لىلمج مشك ا النقص ال لائ , لو 

د, ٞنر فةهنر من  وسىلا رقىلا اإلنألرج ال لائ  ك قو أل  كز ردة نمرم  الىلنرا  كاسألثنرر خًنات ال م
الطىلرـ )  فرص الىلنل ل منةع, ٣نر  لرلل لل  األمور يف  وفًن ال لاء لإلنلرف اٞنردم

 .(الىل ل كالألىل ل) كالركع ( كالشراب
 

 .واالستفادة منها االنفتاح على العلوم المادية القديمة والحديثة -1
 نا الىل نرءقب  ةنت تركرة الىل ل كالألىل ل  ةرنر شرفةر, ككتح ت قةاإلسممةا إف الثقرفا 

اإلنلرف  ىلنررة األرض كاسألىلنرؿ مر فةهر كفل اٞننهي  تكأمر سمـ كأ٨نةألهل, يف اإل لكمكرنأله
  . الر ر 

كللا ك    بؿ ع و  ننةا الثقرفا اإلسممةا ل نوارد ال شر ا كاالسألفردة  من الىل ـو 
  رٚنأل  الثقرفا اإلسممةا ل ولوؿ إذل النألرئي عبكد اللةرج ال ضررم يفاألخرل كاالنفألرح اٜن

 .اٞنرجوة من ذلإ
كقب  ضرفرت األدلا يف  ةرف فضة ا الىل ل كٓندة   سواءن أكرف ع ل شرع  أك ع ل دنةوم 

 .أر ب    عنررة األرض كإقرما الىل ود ا ه  ىلرذل

: , ك قوؿ  ىلرذل(ِ)ژ مب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت  ىت    يتژ :   قوؿ  ىلرذل 
من س إ ": ع ة  الدمة كاللمـ  قوؿ أ ضرن  ,(ّ) ژ ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ   ىئژ 

 .(ُ) "سهل اه ل     ير قرن إذل اٛنناير قرن   ألنس فة  ع نرن 
كهبلا  أل ٌن أف الىلمقا  ٌن الىل ل كالب ن عمقا  وافل كانلمرـ, فرلب ن يف ذا    ألضنن 

                                                 

 . ِِٓ/ّ ل اٞندبر اللر( ُ)
 . ُُ: سورة اجملردلا ( ِ)
 . ٗمن اب ا : سورة ال مر ( ّ)
 . ُٕ/ُ, كلحح  األل ر , لحةح ال غةب كال لةب,ِٖ/ٓ, رب فضل ي ب الىل ل,(ِْٔٔ)ركا  ال ملم,ح( ُ)
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  :      منط قرن ل نرء اٜنةرة كفل منهي اه  ىلرذل كلكن  لألثىن من ذلإ مرالىل ل ك لمر    ك٩نىل 
  . الىل ل الفرسب غًن الدحةح (ُ
ـ, كلو مر فة  من اٞنفلبة ال   فوؽ مر فة  من اٞند حا كقب  كوف مد حا الىل ل احملرٌ  (ِ

  . ك٨نٌةا
  . اإلرادة اللةئا من الىل ل يف غر ر   كألباف  (ّ

 ىلا ٓن  ع ة  كٕنبع  ك طرلب    ك لـ  ررك  ك ىلألو  ررك  سول ذلإ فمحف الشر  أمر مر
 ن أعرتوا عن ع ل ملمومرن يف الب ن, كٟنلا ا فل الل ف الدرحل ع و ذـ دراك ش الدوفةا الل

ط يف كالألفر    ىل ل الب ن أك البنةر  كوف ُنلب نوع الىل ل اٞنفٌرط فة , فنن فرٌ  ,البنةر كالب ن
,  اإلسمـرفا اه كألوؿ اإل٬نرف كأركرف  ىل ل الىل ل الشرع  الواجب كنىل كالواج رت فهلا ملمـو

مثل ع ل الن رت كغًن , ٣نر  كوف  ألىل ن  عنررة ككللإ  فر   األما يف ع ل البنةر الواجب, 
 .األرض

كرف كاج رن أك ملألح رن, كلو ٣نبكح عقمن كفطرةن أك رلىلنـو فرلىل ل الدحةح ٣نبكح سواء 
 .  فمحن   كوف ملألح رن  رلنةا الدرٜنا فة  كشرعرن عه لو كرف م رعرن 

كعنبمر أيسر اٞنشركوف يف  بر, جىلل الرسوؿ ل و اه ع ة  كس ل فباء كل كاعبو منهل 
أف  ىل ل عشرة من الدحر ا, كقب نش  اٞنل نوف يف ٗنةع الىلدور يف ي ب الىل ل كاٞنىلرفا عه 

 .ل ٠نرالت اٜنضررة ركوا لنر مًناثنر عضرر سر رائىلنر,  ىلو عن  فوقهل يف ك
ك٤نب أف الثقرفا اإلسممةا ال  ىلررض ق وؿ الىل ـو البنةو ا ُنألا, مثل الدنرعرت 

ك كوف ذلإ  ىلب إخضرع  لقوانٌن النقب الىل ن  كظهور لحأل  كلبق , , كاالخ اعرت الىل نةا
ىلردل كمن عة  اٞن بأ فمحف االنفألرح ع و ال كلو إرث إنلر  ٬نكن ألم أما أف  طور  ك   ب فة ,

فكر ر كثقرفةر ل  لثرر  اٞنفةبة يف الىل ـو البنةو ا إذا كرف  يرلب الىل ـو ٣نن الألـ   ب ن  كعقةب   
 . كال ٫نرؼ ع ة  الضمؿ

 
 

-رت  اه عن -كللا لو أعب أس رب هن  الن  ل و اه ع ة  كس ل لىلنر  ن اٝنطرب
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ا ن اٝنطرب  مألهوكوف فةهر  رأ ":كاإلنكرر ع ة  عنبمر رأل يف  ب  لحرئف من الألوراة فقرؿ ل 
لو أف موسو كرف عةرن مر كسىل  إال أف  ,كاللم نفل   ةب , ؟ لقب جئألكل هبر  ةضرء نقٌةا

  .(ُ) " أل ىلين 
فةكوف للا النه  عن قراءة كألب األد رف كعنـو اٞنىلررؼ, دكف ع ل  رلشر ىلا, أك قراءهتر 

 . لملألباء هبر 
كرف للا االشألباد يف اإلنكرر ؟ مر ذلإ إاٌل ألن   ف ل  : " قوؿ البكألور  وسف القرتركم

كال  ن    أف   شوش ع ةهر يف لل  اٞنرع ا , كرف يف مرع ا الأللسةس كالألكو ن ل ىلقةبة كاٞن ا
, كلةلأل  ظ ك لألوم ع و سوق , ك٫نرج زرعهر شطل , ك قـو  نةرهنر, اٝنطًنة عه   س  أسلهر

  . (ِ)"رت كالثقرفرت كاٜنضرراتمث  ىلب ذلإ  نفألح ع و مر شرءت من الب رن
فرٞنأللمل يف الألرر   اإلسمم  ٩نب أف األما اإلسممةا  ىلرم ت مع غًنلر من األمل من 

 . خمؿ الفألوعرت اإلسممةا الواسىلا ال  مش ت دائرة كاسىلا من األرض يف زمن  لًن
هر كفهنهر كعنبمر دخل اٞنل نوف لل  ال مد الواسىلا مع  نوع ثقرفرهتر كاخألمؼ منرلم

 . لإلنلرف كالكوف كاٜنةرة اسألطرعوا أخل األمور اٞنفةبة ك رؾ مر ال فرئبة فة 
كأسرس للا االنفألرح لو أف اٞننهي الر ر   لمر  ىلنررة األرض ك نرء اٜنةرة ك طو رلر كفل منهي 

ن عقبم ١نبد, كهبلا اسألطرعوا اٛننع  ٌن الث رت ع و اإلسمـ عقةبة كشر ىلا مع أخل اٞنفةب م
 . اٜنضررات اٞناأل فا

كللا  بؿ ع و  ةرف  ضنن الشر ىلا اإلسممةا ل ح  ع و الىل ل كاٞنىلرفا كالنمر كالألفكر 
 .كالىلقل ٣نر  بؿ ع و اٞنركنا كاللىلا كاالنفألرح اللم  ألنألع    

برؾ الألوسع اٟنرئل عنبلل يف   ق  الىل ـو كدراسألهر, كقب ن راجل ع نرء الل ف  كعنبمر نطرلع
  . س ةل ذلإ ك للوا ال ررل كالنفةسرع وا يف 

كجب عنب  من  ندةب  , إذا ذكر ش ء من الىل ل  ذكةرن كرف البار قطين: "قرؿ األزلرم 
كافر, لقب عبثين ١ننب  ن ي حا النىلررل أن  عضر مع البارقطين دعوة, فمرل ذكر األىكى ا, 

                                                 

 .ّْ/ٔ, كعلن  األل ر  يف إركاء ال  ةل,ّْٗ/ِّ,ملنب جر ر  ن ع باه رت  اه عن ,(ُُٔٓٓ),حركا  أ٘نب (ُ)
 .ِٕ/ ص  ـ,َََِدار الشركؽ ل نشر كالألوز ع,طثقرفألنر  ٌن االنفألرح كاالن مؽ,القرتركم,  وسف, (ِ)
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 .(ُ)"فرنبفع البارقطين  ورد نوادر األىكى ا عه قطع أكثر لة أل   للإ
نر أيًسرى يف أ بم الرـك  ىل  ل منهل ال  ا لٌ  (ِ)رق  األندررم١ننب  ن ع ب ال كللإ الىلردل ك 

مر من ع ل يف عردل اه إال كقب نمرت فة , : "كاٝن  الركم , كٟنلا قرؿ عن نفل الركمةا 
 .(ّ)"كعد ت من   ىلض  أك ك  

  اٞنوذل عمء الب ن ع   أخو : " -عن شة  اإلسمـ ا ن  ةنةا  -الدفبم  الىلردل  قوؿ
دخ ت  ومر إلة  أنر كالشنس النفةس  ةت :  ن األموم, كلو من ك رر ع نرء اٜنلرب قرؿ 

فلخل الشة   ق  الب ن  للل  عن االر فرع, كعنر  ٌن  -كدل  كن يف كقأل  اكألب من   -اٞنرؿ 
أعنرؿ  الفللكا كاسألقرار اٛنن ا من األ واب, كعن الفللكا الثرنةا كخدنهر, كعن

االسألحقرؽ, كعن اٝنألل كالألوارل, كعن مر  ط ب من الىلرمل, كلو ٩نة   عن ال ىلض ك لكت 
ف نر خرجنر من : عن ال ىلض, ك  للل  عن  ىل ةل ذلإ ؟ إذل أف أكتح ل  ذلإ كع   , قرؿ 

 . (ْ) "كاه  ىل نت الةـو من  مر ال كنت أ ىل ن : عنب  قرؿ رل النفةس 

ةبة, كعلن  ب ن, كللا  بؿ ع و أف الثقرفا كاإليمع كل للا اإليمع يف لحا عق
  . ال   ـ  منهر فلرد الىلقةبة كالألا   فةهر

(ٔ)"أعرؼ عشر ن ع ننر دل  لللين عنهر  رلقرلرة أعب: "(ٓ) قوؿ أ و ال قرء الل ك 
. 

كيف كألب ال اجل عمرئب من سىلا الثقرفا كاإليمع ع و الىل ـو عنب ع نرء اٞنل نٌن 
الىلمةب, فقب    ءب كجب فةهل من اٜنرص كالش ف  رلكألب قراءةن كٓندةمن الشكق, األكائل

كف اٞنطوالت يف اجملرلس اٞنىلبكدة ءكرنوا  كرركف قراءة  ىلض الكألب اٞنهنا مئرت اٞنرات, ك قر 
 . قراءة ت   ك بقةل, ك برسوف الكألب مرات كثًنة ككللإ األمر يف نل  الكألب ككألر ألهر

, ألف د ننر اٜننةف ٪ن  دائننر كقب أسهل اٞنل نوف األكا ئل  بكر ك ًن يف لل  الىل ـو
 لا الكوف, كاسألنألرج قبرة اه ع و ال ح  كالألحرم كدقا النمر, كالأللمل يف مىلردل ل

                                                 

 .َُّ/ِٕ,البارقطين  الط قا اٜنرد ا كالىلشركف  سًن أعمـ الن مءاللل ,  (ُ)
 .قّٓٓالشة  اإلمرـ الىلبؿ أي  كر ١ننب  ن ع بال رق   ن ١ننب األندررم, ويف سنا ( ِ)
 .ّٗٗ/ّ لكرة اٜنفرظ  (ّ)
 . ُْٗ/ُ قرت اٜننر  ا الل ل ع و ي (ْ)
 .قٕٕٕلو أ و ال قرء ١ننب  ن ع بالو  ن ٪نٍن الل ك  الشرفىل ,  ويف سنا ( ٓ)
 .ّْٖ/ٖشلرات الللب يف أخ رر من ذلب,  (ٔ)

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=6536&lang=&bk_no=60&ID=1
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3618&idto=3829&lang=&bk_no=60&ID=3475
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3618&idto=3829&lang=&bk_no=60&ID=3475
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, للا  ىلبدت إ٤نرزات اٞنل نٌن كمع ذلإ اسألفردكا من مىلررؼ األمل اللر قا يف  عٌ  كجلٌ 
كثًنة, فقب  رعوا يف ٠نرؿ اٛن رافةر الولفةا, كل  مر اٛن رافةا, كأترفوا إلةهر مىل ومرت ج رافةا  

عبة رعمت  ر ا كُنر ا كثًنة كلفوا خمٟنر ٞنلرلإ كاٞننرلإ, كقرموا يف ذلإ عرؼ  ىل ل ا
الطرؽ كاٞنلرفرت كاٞنبف كاألقطرر كلفنر دقةقنر رائىلنر, كنر  رع اٞنل نوف يف ٠نرؿ الألللةف 

الموالر اٛن رافةا, ك٤نحوا ٤نرعنر  رلرنا يف فن رسل اٛن رايف ك١نركلا الألفلًن الىل ن  ل ىلض 
اٝنرائ , ٣نر  بؿ ع و البقا كسىلا الثقرفا ال  كلل إلةهر اٛن رافةوف اٞنل نوف يف مىلرفا ال مد 

 .كرسل مواقىلهر
ككرف أشهر رس رم  اٝنرائ  اإلدر ل  اللم رسل خر طا لألرض, كنر كرنت  ىلرؼ يف 

, كقب رٚنهر ع و كرة من الفضا اٝنرلدا, ككتع ع ةهر عدر   نرء ع و ي ب م إ لق ةا
 :خطوط الطوؿ كالىلرض, كمن ألل اٛن رافةٌن كالرعرلا اٞنل نٌن

( لػورة األرض)كا ن  أ٘نب, ك ىلػب كألػرب ١ننػب  ػن موسػو  (ُ)١ننب  ن موسو اٝنوارزم  -ُ
و , األسػػرس األكؿ لىل ػػل اٛن رافةػػا الىلػػري, كقػػب اسػػألفرد منػػ  اٛن رافةػػوف األكر ةػػوف كمػػبع

 .كاعألوك   طورنا مفرجئنر يف الوقت اللم كجب فة 
, كلػػػو مػػػن مشػػػرلًن اٛن ػػػرافةٌن اٞنلػػػ نٌن, كقػػػب ألػػػف كألػػػرب مىلمػػػل (ِ) ػػػرقوت اٜننػػػوم -ِ

ال  ػػباف, كلػػو مىلمػػل ج ػػرايف لػػرـ, كقػػب ر ػػب فةػػ  الػػ مد ع ػػو علػػب عػػركؼ اٞنىلمػػل, 
ا اٞنهنا ال  ككلف فة  مر اسألطرع كلف  من اٞنبف كال  باف مع ذكر األعباث الألرر٫نة

 . ألدل هبل  ال  باف  ش ء من ال كة  كاالخألدرر
اٞنل نوف  ىل ن  الن رت كاٜنةواف, كالألنوا هبنر الألنرمنر عمةننر, ككرنت  اشأل لكقب 

 ىلرلةل القرلف كاإلشررات الىل نةا الواردة فة  خًن دافع ل نل نٌن ل  ح  يف ٗنةع فركع اٞنىلرفا, 
 .كمنهر ع ـو اٜنةرة

, كألف (الن رت) و عنةفا الب نورم اٞن قب  شة  ع نرء الن رت كألرب ف أكقب ألٌ 
 (.اٛنرمع لدفرت أشألرت الن رت)اإلدر ل  كألرب 

                                                 

أ و ع باه ١ننب  ن موسو اٝنوارزم  القري   , عردل مل ل عري,  ىلألو من لكائل ع نػرء الر رتػةرت اٞنلػ نٌن,  ػويف ( ُ)
 .قِّٔسنا 

 .قْٕٓشهرب الب ن أ و ع باه  رقوت اٜننوم, أد ب كم لف موسوعرت كخطٌرط من ألل ركم ,  ويف سنا ( ِ)
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كقب الألل اٞنل نوف  رل راعا, كأل حت ع و أ ب هل ع ننر ل  ألول  كقواعب  ق ل  رق  
ثًن من الىل ـو األخرل, كقب اع ؼ األكر ةوف  فضل الىل نرء اٞنل نٌن كدكرلل يف نقل ك

الن ر رت إذل مدر كاألنبلس كلق ةا, كال  اسألفرد منهر ال ر ةوف يف زراعرهتل كمنهر القطن, 
 .كغًنلر وف,كال طة , كقدب اللكر, كال ةن

عرؼ اٞنل نوف الكثًن عن اٝنواص الط ةىلةا ل نىلردف, ككلفولر كلفنر ع نةسر دقةقنر, كقب 
كقب  رع ع نرء كثًنكف يف .  ا, كالوزف النوع  ٟنرال وف, كالو ل, كدرجا الشفرفةا, كالدم: مثل

عطررد  ن ١ننب اٜنلةب, اللم عرش يف القرف الثرل  اٟنمرم, كلو : للا اجملرؿ, منهل
 (.اٛنوالر كاألعمرر الكر٬نا)لرعب أكؿ كألرب إسمم  عن األعمرر, كلو كألرب 

ع ل ), ككألرب (صاٝنوا)كقب ألف يف اٞنىلردف كألرب  ,كأ و  كر ١ننب  ن زكر ر الرازم
 .ك نركؿ فةهنر دراسا خواص األعمرر, كمكونرهتر الط ةىلةا( اٞنىلردف

من ٚنرعا اإلسمـ ك لر  أن  دل ٬ننع من إقرما عمقرت ْنرر ا يف اٛنرنب ابخر  ٤نب  ك
اٞنل نٌن عهب كلمرف  ل أجرز ٟنل ذلإ سواء داخل  ك ٌنمع غًن اٞنل نٌن إذا كرف  ةنهل 

فلهر أك خررجهر كنر دؿ ع   ذلإ الىلب ب من األعرد   كلور الألىلرمل البكلا اإلسممةا ن
الألمررم ال  ٕنت  ٌن اٞنل نٌن كغًنلل يف الىلدر اإلسمم  األكؿ  رعأل رر أف الألمررة من ق ةل 

كل ٠نألنع  وفًن   واعألةرجر   إذ أن  من اٞنألىللر ع  الألىلركف اإلنلر  اللم  لهل يف  وفًن
 . ًن اعألةرجر   مر دل  لألىلن  

كنر مع : ال اررم عن ع ب الر٘نن  ن أي  كر رت  اه عنهنر قرؿ اإلمرـل رك فقب 
الن  ل   اه ع ة  كس ل مث جرء رجل مش ؾ مشىلرف يو ل   نل  لوقهر فقرؿ الن  ل   اه 

 . (ُ)من  شرة لأـ ل ا؟ قرؿ ال  ةع فرش  : ك قرؿأ"  ةىلرن أـ عطةا"ع ة  كس ل 
اش م "كس ل  عن عرئشا رت  اه عنهر أف الن  ل   اه ع ة  أ ضرن  ال اررمكركم 

 .(ِ)" أجل كرلن  درع  من  هودم يىلرمرن إذل
ألل مكا كل   كقب ث ت عن  ل   اه ع ة  كس ل أن  أمر ٖنرما  ألدب ر القنح إذل

  رسوؿ اه ل   اه ع ة نهل ذلإ عه جهبت قر ش ككأل وا إذلعرب ع ة  عةننر منع ٖنرما ع
                                                 

 .َٖ/ّء كال ةع مع اٞنشركٌن كألل اٜنرب,, كألرب ال ةوع,  رب شرا(ُِِٔ)لحةح ال اررم,ح (ُ)
 .ُِْ/ّ, كألرب الرلن,  رب من رلن درع ,(َِٗٓ)لحةح ال اررم, ح (ِ)
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كس ل  لللون   لرعرمهل أف  كألب إرل ٖنرما لةحنل الطىلرـ إلةهل فلمر رسوؿ اه ل   اه 
 .(ُ)ع ة  كس ل  للإ

جواز الألىلرمل الألمررم مع غًن اٞنل نٌن اٞنىلرلب ن كمن  و بؿ ع  لكلنرؾ ندوص أخر 
ا إرل كأل و   -قـو من ألل اٜنرب-أ و سةف يف كألر   اٝنراج أف ألل من ي اإلمرـذلإ مر ركا  

دعنر  بخل أرتإ ْنرران ك ىلشرنر فشركر عنر ألحرب رسوؿ "عنر  ن اٝنطرب رت  اه عن  
جواز الألمررة مع  وكيف ذلإ داللا ع . (ِ)"   اه ل   اه ع ة  كس ل يف ذلإ فلشرركا ع ة 

 .غًن اٞنل نٌن إذا قبموا  ىلهب كأمرف
اه  ويف عهب رسوؿ اه ل اٜنمرز  الثر ت أن  كرنت الثةرب ْن ب إذل كنر أن  من

 .(ّ)ع ة  كس ل من الةنن كمدر كالشرـ كأل هر كفرر
اإلمرـ أ٘نب  ن عن ل جواز الشراء من الكفرر كذلإ عةننر سلل  اٞنهنر  ن ٪ن   لك ر 

 . (ْ)الشرم  عن شهود اٞنل نٌن سوؽ الكفرر ل شراء منهر فلجرب  قول  ال لس
دار  إف الرجل سرفر إذل"ز ذلإ يف قول  واج ب أشرر شة  اإلسمـ ا ن  ةنةا إذلكق

كاسألبؿ  ألمررة أي  كر رت  اه عن  يف عةرة رسوؿ اه " عرب لةش م منهر جرز عنبنر
كنر جرز ذلإ اإلمرـ مرلإ ملألبالن . (ٓ)"ل   اه ع ة  كس ل إرل أرض الشرـ كل  دار عرب

 .(ٔ)ُنب   ع ب الر٘نن  ن أي  كر اللرلف اللكر 
جواز الأل ردؿ الألمررم مع البكؿ غًن  ولندوص كاألعرد   اللر قا  بؿ ع اكرغل أف 

 ل قةب    ,اإلسممةا, إال أف الثقرفا اإلسممةا دل   ؾ الأل ردؿ الألمررم مع غًن اٞنل نٌن ٨نمن 
 .سممةا االلأل اـ هبرالبكلا اإل و قةود كتوا   ع 

                                                 

 .ََُْ, عنرف ,طَِٖع   , الىلمقرت البكلةا يف القرلف كاللنا, مكأل ا النهضا اإلسممةا, ص اٜنلن, ١ننب (ُ)
 .ِٕٔ, صمرجع سر لأ و  وسف, اٝنراج,  (ِ)
لػ, َُّْ ُا ن  ةنةا, اٜنل ا يف اإلسمـ, ٓنقةل سةب  ن ١ننب  ن أي سىلب , نشر مكأل ا دار األرقل, الكو ت, ط (ّ)

 .ِٔص
, ِ, طنرلػػػػر ع ػػػػب الكػػػػرمي الىلقػػػػل, . ء الدػػػػراط اٞنلػػػػألقةل ٞنارلفػػػػا ألػػػػحرب اٛنحػػػػةل, ٓنقةػػػػل دا ػػػػن  ةنةػػػػا, اقألضػػػػر  (ْ)

 .َِٓاجمل ب الثر  , ص  لػ, مكأل ا الرشب,ُُُْ
 .ِِٓ, صاللر ل اٞنرجع (ٓ)
 .ّْٕص ,ّج كمىلهر مقبمرت ا ن رشب, دار الفكر,  ًنكت, ن أنس, اٞنبكنا الكولمرلإ   اإلمرـ (ٔ)
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رح اإلقألدػردم مػع األمػل الكػرفرة, فةهر داللا كاتحا ع و االنفألػ اللر ةقا كللا األعرد  
لألحقةػػل اٞندػػرحل اٞنشػػ كا, ك   ةػػا اعألةرجػػرت اجملألنػػع اٞنلػػ ل, ك دفػػع عم ػػا الألننةػػا اإلقألدػػرد ا 

 .كاٜنضرر ا لإلمرـ يف اجملألنع

لىل ػػػػل الدػػػػحةح الػػػػب ين ع ػػػػو ا عػػػػ  الثقرفػػػػا اإلسػػػػممةاكمػػػػن خػػػػمؿ مػػػػر سػػػػ ل  مهػػػػر لنػػػػر, 
رن  ك ىلػػػرذل كعنػػػررة األرض ع ػػػو أكنػػػل كجػػػ  عػػػه كالػػػبنةوم, كذلػػػإ لألحقةػػػل الىل ود ػػػا ه سػػػ ح

كالركعةا, ك ألحقل  ػللإ الألقػبـ ال راعػ  كالدػنرع  لألمػا, ك٪نػبث  اٞنرد ا لألقةل أعواؿ النرس 
  .كالأللثر كالأللثًن يف الىلردل ال ري األملالألفرعل اٜنضررم  ٌن 

 
 الشامل االقتصاديتحقيق التكافل  -4

احمل ػا كاأللفػا   ػٌن  أكالػردػبر هر األلػ ةٌن  ألقو ػا مألنث ػا ّن ااإلسػممةلقب جرءت الثقرفا 
ٹ  مألىلػػركنٌن فةنػػر  ةػػنهل, أفػػراد اٞنلػػ نٌن عنومػػر, كعرلػػت ع ػػو أف  كونػػوا كرٛنلػػب الواعػػب,

 چىئ     ی  ی  ی  ی     ىئېئ  ىئ  ېئۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئ  ۇئەئ  وئ  وئ  ۇئٹ چ 
(ُ)  . 

, " ع ػػو الػػو" منػػوف ,  ىلضػػر كلػػةىلن  ىلضػػكل , أ هػػر اٞن:" -ر٘نػػ  اه-قػرؿ اإلمػػرـ ا ػػن جر ػػر
  . (ِ)"كلو الىلنل ّنر أمر اه  رلىلنل   

:" كقػػب أٌكػػب النػػ  لػػ و اه ع ةػػ  كسػػ ل لػػلا اٞنىلػػىن يف نفػػوس األمػػا اإلسػػممةا, عػػٌن قػػرؿ
كنثػػػل اٛنلػػػب الواعػػػب إذا اشػػػألكو منػػػ  عضػػػو   ,ك ىلػػػريفهل ,ك ػػػرا٘نهل , ػػػوادلل يفمثػػػل اٞنػػػ منٌن 

  . (ّ)"ٜننو باعو ل  سرئر اٛنلب  رللهر كا

فألشػ ةه  اٞنػ منٌن  رٛنلػب الواعػب ٕنثةػل لػحةح, ":يف فألح ال ررم ل حػرفظ ا ػن عمػرجرء 
كفة   قر ب ل فهل كإظهرر ل نىلر  يف الدور اٞنرئةػا, كفةػ   ىلمػةل عقػوؽ اٞنلػ نٌن كاٜنػض ع ػو 

                                                 

 .ِ: سورة اٞنرئبة( ُ)
 .ِّّ/ٔ فلًن الطوم  (ِ)
 .َُْس ل ٔنر٩ن  ص (ّ)
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  .(ُ)" ىلركهنل كمميفا  ىلضهل  ىلض

ب  ػ  ع ػو مػن ال زاد لػ  مث ذكػر كمػن كػرف لػ  فضػل زاد ف ةىلػ :"كقرؿ ع ة  الدمة كاللػمـ
 مت ٔنر٩ن  "فضل يفمن ألنرؼ اٞنرؿ مر ذكر عه رأ نر أف ال عل ألعبنر 

ك ىلألػػو الألكرفػػل االقألدػػردم  ػػرٞنفهـو اإلسػػمم  أعػػب أسرسػػةرت ٓنقةػػل الألىلػػركف كالألكرمػػل 
ألػػل  ػػٌن أقطػػرر األمػػا اإلسػػممةا , كٓنر ػػر اقألدػػرد رهتر مػػن الأل ىلةػػا ألعػػبائهر , كمػػن  االقألدػػردم

٩نػب : أس حا مواجها لةننا الىلوٞنا كاٛنرت كاٞننقل لثركات اٞنل نٌن كعه  ألحقل اٞن بأ القرئل 
 .أف  كوف خًنات اٞنل نٌن ل نل نٌن 

إذل  وز ػػع اٞننػػرفع االقألدػػرد ا  ػػٌن الػػبكؿ الػػ    ػػ دم الألكرمػػل االقألدػػردم ك٤نػػب أ ضػػرن أفٌ   
قةػل االسػألفردة مػن اٞن ا ػر النلػ ةا اٞنألػوافرة دخ ت يف  رنرمي الألكرمػل, كنػر أف ذلػإ سػ ةل إذل ٓن

. يف كػػل دكلػػػا, ٣نػػػر  نػػػألي عنػػػ  ز ػػػردة اإلنألرجةػػػا كا لػػرع نطػػػرؽ الأل ػػػردؿ الألمػػػررم  ػػػٌن لػػػل  الػػػبكؿ
 : ك٬نكن إ٩نرز أ رز منرفع الألكرمل االقألدردم يف النقرط اب ةا 

دػرد ا األخػرل ز ردة القوة الألفركتةا مػع الكألػل االقأل: ا لرع نطرؽ اللوؽ ٣نر  نألي عن  -أ 
,  رإلتػػرفا إذل كفػػورات اإلنألػػرج الباخ ةػػا كاٝنررجةػػا, أك مػػر  لػػنو اقألدػػرد رت اٜنمػػل 
الك ػػًن كذلػػإ ألف مػػن أعقػػب اٞنشػػكمت الػػ   واجػػ  الألوسػػع يف اإلنألػػرج كز ػػردة الكفػػرءة 

كلػػلا فػػمحف ا لػػرع اللػػوؽ كانػػبمرج األسػػواؽ الوينةػػا  ػػ دل . اإلنألرجةػػا لػػ  تػػةل اللػػوؽ
ادص ك قلةل الىلنل  ٌن البكؿ اٞنألكرم ا كفل اٞن ا ر النلػ ةا اٜنقةقةػا, إذل م  ب من الأل

كلػػػلا    ػػػب ع ةػػػ  أك  نػػػألي عنػػػ  رفػػػع الكفػػػرءة اإلنألرجةػػػا كز ػػػردة اٞنقػػػبرة ع ػػػو اٞننرفلػػػا 
 .(ِ)البكلةا

ار فػػػرع مىلػػػبؿ الننػػػو االقألدػػػردم كز ػػػردة ملػػػألول الألشػػػ ةل كاإلنألػػػرج, ذلػػػإ أف الألكرمػػػل  -ب 
ع ػػو الألوقىلػػرت اٞنلػػألق  ةا ٞنألاػػلم القػػرارات االسػػألثنرر ا,  االقألدػػردم سػػةنىلكس ا٩نر ةػػرن 

فر لػػػرع األسػػػواؽ  ػػػ دم إذل ز ػػػردة ثقػػػا اٞنلػػػألثنر ن يف  دػػػر ف اإلنألػػػرج, ٣نػػػر  ػػػ دم إذل 

                                                 

 .ّْٗ/َُال ن عمر,  فألح ال ررم (ُ)
الألكرمل االقألدردم اإلسمم  مقومرت كنألرئي أعنرل  يف البعوة اإلسػممةا, دار اٞننػرر القػرلرة, ط  , رفىلت , ىلوتال(ِ)

 .ْٖ, ص ُٖٗٗ -لػ  َُْٗ/  ُ
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ز ردة االسألثنررات, ف  ردة البخوؿ, كمن مث ز ػردة الط ػب الفىلػرؿ, كز ػردة الألوظػف, ٣نػر 
ر فػػػرع, كلػػػلا ِنػػػمؼ األثػػػر غػػػًن  ػػنىلكس يف النهر ػػػا ع ػػػو مىلػػػبؿ الننػػػو االقألدػػػردم  رال

اٞن رشػػػػػػػر أك االر ػػػػػػػبادم ع ػػػػػػػو انلػػػػػػػةرب رؤكس األمػػػػػػػواؿ األجن ةػػػػػػػا إذل داخػػػػػػػل الػػػػػػػبكؿ 
اإلسػػممةا, ٣نػػر    ػػب ع ةػػ  ار فػػرع إتػػريف يف ملػػألوم االسػػألثنرر كالألشػػ ةل, ككػػلا نقػػل 

 . األسرلةب الفنةا اٜنب ثا
ا, ذلػػػػػإ أف الألكرمػػػػػل ٓنقةػػػػػل االسػػػػػألاباـ األمثػػػػػل ل نػػػػػوارد اٞنألرعػػػػػا يف الػػػػػبكؿ اٞنألكرم ػػػػػ -ج 

االقألدػػردم  لػػألهبؼ إزالػػا كرفػػا القةػػود اٞنىلوقػػا ٜنر ػػا انألقػػرؿ عنرلػػر اإلنألػػرج  ػػٌن الػػبكؿ 
اٞنشػػػػ كا يف الألكرمػػػػل, ك نػػػػألي عػػػػن ذلػػػػإ االسػػػػألفردة اٛننرعةػػػػا اٞنث ػػػػو مػػػػن  نػػػػوع اٞنػػػػوارد 

 .(ُ)الط ةىلةا كاٞنرلةا كال شر ا, ٣نر ٬نكنهر من ٓنقةل الألننةا االقألدرد ا
إلنألػػػػرج كالدػػػػردرات اللػػػػ ىلةا كاٝنبمةػػػػا يف إيػػػػرر مػػػػن الألنلػػػػةل  ػػػػٌن الػػػػبكؿ  نو ػػػػع سػػػػ ا ا -د 

 . اٞنش كا يف  رنرمي الألكرمل
ز ردة الألمررة ال ةنةا  فىلل ال  ة رت الألكرم ةا  ٌن البكؿ اٞنش كا يف الألكألػل أك الألكرمػل  -ق 

االقألدػػردم, ٣نػػر  ػػ دل إذل ٓنلػػٌن مىلػػبالت الأل ػػردؿ الػػبكرل لدػػرحل لػػل  الػػبكؿ, كلػػلا 
 : م إذل   د

يف الألمػػررة اٝنررجةػػا, ٣نػػر ( خػػررج الألكألػػل ) ا٦نفػػرض االعألنػػرد ع ػػو الػػبكؿ األخػػرل   -ُ
 ىلػػػىن ا٦نفػػػرض درجػػػا الأل ىلةػػػا االقألدػػػرد ا ل ىلػػػردل اٝنػػػررج , كمػػػن مث ا٦نفػػػرض ٢نػػػرير 

 . الألق  رت كالألل ل رت يف أسىلرر الدردرات كالواردات
قألدػػػرد ا البكلةػػػا,  ػػػبالن مػػػن اٞنشػػػرركا يف لػػػنع القػػػرارات داخػػػل اٞن سلػػػرت اٞنرلةػػػا كاال -ِ

كتػػىلهر اٜنػػررل كالػػلم ال  ىلػػبك كوهنػػر مأل قةػػرن كمنفػػلان ل لةرسػػرت الػػ   فرتػػهر لػػل  
اٞن سلػػػػرت, كذلػػػػإ ع ػػػػو الػػػػرغل مػػػػن عػػػػبـ مراعػػػػرة لػػػػل  اللةرسػػػػرت يف كثػػػػًن مػػػػن 

 . األعةرف لألكترع كالمركؼ االقألدرد ا كاالجألنرعةا اٝنرلا  رلبكؿ اإلسممةا

                                                 

 .ُّٔت, ص . لبكؿ اإلسممةا, مكأل ا الىل ـو كاٜنكل, اٞنب نا اٞننورة, دالألىلركف االقألدردم  ٌن ا ,١ننب ,الشنقةطو(ُ)
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ع الىلوٞنػػا االقألدػػرد ا ّنػػر ٫نػػبـ ألػػباؼ ك وجهػػرت كمدػػرحل الػػبكؿ الألىلرمػػل االنألقػػرئ  مػػ -ّ
اإلسػػػػػممةا اٞنشػػػػػ كا يف  رنػػػػػرمي الألكرمػػػػػل االقألدػػػػػردم, كمقركمػػػػػا عػػػػػرالت االنػػػػػبمرج 

 . المإرادم يف االقألدرد الىلرٞن 
االسػألفردة مػن االسػألثنرءات اٞنننوعػا ل كألػل االقألدػرد ا كاٞنندػوص ع ةهػػر يف ككػللإ 

الىلرٞنةػػػا, ّنػػػر  لػػػرعب ع ػػػو مواجهػػػا الىلوٞنػػػا االقألدػػػرد ا كعػػػبـ  ا فرقةػػػا منمنػػػا الألمػػػررة
 .(ُ)اسألقطرب البكؿ اإلسممةا داخ هر

 : مر  لل  قألدردم,ال   لرعب يف ٓنقةل الألكرفل اال كلىلل من أ رز لل  الىلوامل
كعبة الىلقةبة  ٌن اٞنل نٌن كال   ىلب أقول ر رط ٬نكن أف ٩ننع  ٌن أم  كألػل, ذلػإ أف  -أ

ژ :  ن أقول مػن كػل الػركا   الىلرقةػا كالقومةػا كاٛن رافةػا كاللةرسػةا,  قػوؿ  ىلػرذلر رط الب

 ژڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  
, فرٞنلػػ نوف  شػػىلركف يف (ِ) 

قرارة  أنفلهل أهنل أما كاعػبة ع ػو الػرغل ٣نػر عػل هبػل مػن مآسػ  ك فػرؽ  لػ ب  ىلػبلل 
 .  عن عقةبهتل

 . وزعهر  ٌن البكؿ اإلسممةا وافر اٞنوارد االقألدرد ا ك نوعهر ك  -ب 
  .(ّ)ا لرع اللوؽ ككو عمل اللكرف, كاالنألشرر اٛن رايف -ج 

                                                 

 :لمسأل ادة انمر  (ُ)
, رسػػرلا مرجلػػألًن غػػًن منشػػورة, "   كأسػرلة إمكرنةر ػػسػػممةا إلالألكرمػػل الدػنرع   ػػٌن الػػبكؿ ا" ,ز ػػب اٝنػػثمف  إ ػرالةل -

  ُٕ. – ُٔلػ, ص  ُُْٓ الر رض ,قلل االقألدرد اإلسمم , جرمىلا اإلمرـ ١ننب  ن ملىلود اإلسممةا,
, مط وعػػػرت االٓنػػػرد الػػػبكرل ل  نػػػوؾ "الألكرمػػػل االقألدػػػردم  ػػػٌن الػػػبكؿ اإلسػػػممةا ",ع ػػػب الػػػرعةل شػػػ    إٚنرعةػػػل. د -

 .ٕٗ – ٗٔ, ص َُٖٗاإلسممةا, 
  .َِّ-ُّْصمرجع س ل ذكر ,  ,الألىلركف االقألدردم  ٌن البكؿ اإلسممةا ,١ننب األمٌن  الشنقةطو . د -
 . ٖٓ – ُّ, ص  , مرجع س ل ذكر االقألدردمالألكرمل  ,رفىلت الىلوتو . د -

كلنرؾ شوالب  رر٫نةا  بعل للا االف اض, منهر جهود لل  الشركرت يف مىلررتا الألكرمػل الدػنرع  يف دكؿ أمر كػر  -
 :كلمسأل ادة عوؿ ذلإ انمر, الم ةنةا 

 . ِْٔ – ِِٓ, ص ْٓ الألكرمل الدنرع , مرجع س ل ذكر , ص ,إ رالةل اٝنثمف  -
, مىلهب ال حوث كالبراسرت الىلر ةا, "الشركرت دكلةا النشرط ك دنةع البكؿ النرمةا ", ١ننب إ رالةل ع ب الر٘نن . د -

  .َُٗ – ُٖٖ, ص ُٖٗٗالقرلرة 
 . ِٗ: سورة األن ةرء( ِ)
 : كانمر أ ضرن  ُّ – ُِ , صُٖٓٗ/  ُ, دار الدحوة, القرلرة, ط" الىلردل اإلسمم  الةـو ", ١ننود شركر  (ّ)
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 فىلةػػػل الألىلػػػركف كالألكرمػػػل االقألدػػػردم  ػػػٌن كمػػػن الضػػػركرم جػػػبا,  ػػػل لػػػو كاجػػػب شػػػرع  

البكؿ اإلسممةا, كذلإ هببؼ إ٩نرد كةرنػرت اقألدػرد ا كػول قػردرة ع ػو اٞننرفلػا البكلةػا, كنػر 
ألدػػػػردم سةىلضػػػػب موقػػػػف الػػػػبكؿ اإلسػػػػممةا يف الألفػػػػركض مػػػػع الػػػػبكؿ الدػػػػنرعةا أف الألكألػػػػل االق

 . كاٞننمنرت البكلةا لألحقةل مدرٜنهر االقألدرد ا
األرزاؽ  ػػٌن أقطػػرر األمػػا اإلسػػممةا فننهػػر مػػر ٬ن ػػإ  قل ػػل سػػ حرن  ك ىلػػرذل  اه أففنمػػب 

ة , كمنهػر مػر ٬ن ػإ الىلندػر النف  كاألمواؿ كالنقب ا , كمنهر مر ٬ن إ األرض اٝند ا كاٞنةر  الوفًن 
 منهػػػر مػػػر ٬ن ػػػإ الثػػػركات ال حر ػػػا , ك ال شػػػرل, كمنهػػػر مػػػر ٬ن ػػػإ الألقنةػػػا, كمنهػػػر مػػػن ٬ن ػػػإ اٞنىلػػػردف

يف دكؿ الىلػػردل  مػػر كيًجػػب فقػػًنان كال ملػػكةنرن  االقألدػػردمكلكػػلا ُنةػػ  لػػو يي قػػت أعكػػرـ الألكرفػػل 
 .اإلسمم 

 ػػ دم إذل  ػػوفًن اٜنةػػرة الكر٬نػػا  ك ألضػح ٣نػػر سػػ ل أف ٓنقةػػل الألكرفػػل االقألدػػردم اإلسػػمم 
ر ال ػػلاء يف ٗنةػػع أقطررلػػر, فألألمشػػو ال طرلػػا ك ألنػػرقص ًنلىػػب الفقػػر ك ألحقػػل  ألػػوفٌ  ل نػػرس, كذلػػإ

 .الألننةا االقألدرد ا ٛننةع دكؿ الىلردل اإلسمم 
فرلألكرفل االقألدردم قب ركٌ ت ع ة  الثقرفا اإلسممةا يف ندولهر كذكرت  ط ةقرت ٟنر, 

ندوص إذل عٌة  الألط ةػل, لكػ   ػنىلل   الاإلسممةا إال األخل هبر كنق هر من عةٌ  كمر ع و البكؿ
 . رٜنةرة ابمنا كالىلةش الرغةب

                                                                                                                                               

  .َِْ – َِٓ, ص  رجع س ل ذكر م , "الألكرمل االقألدردم ",إٚنرعةل ش   . د -
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 اخلامتة
 

 ولػػػػل ال رعػػػػ  يف هنر ػػػػا لػػػػل  الرسػػػػرلا إذل نألػػػػرئي ك ولػػػػةرت مػػػػن خػػػػمؿ ُنثػػػػ  يف لػػػػلا 
 :اٞنوتوع, كل  ع و النحو الألررل

 

 فا اإلسممةا كأكلأل  الألنرمرن عمةنرن إف عل اإلنلرف يف ال لاء قب كفأل   الثقر. 

 ,ظهػػػر أف الثقرفػػػا اإلسػػػممةا قػػػردرة ع ػػػو عػػػل اٞنشػػػكمت ك هػػػر مهنػػػر  ىلػػػبدت أٚنرؤلػػػر 
 .كاخأل فت أزمرهنر كأمركنهر ك نوعت أشكرٟنر,

  ظهػػر أف اللػػىل  يف األرض كاألخػػل  رألسػػ رب أمػػر ال ٩نػػوز الأل رفػػل عنػػ  يف عػػل مشػػك ا
 .ال لاء

 للػػػػػػػنا الن و ػػػػػػػا عقوقػػػػػػػر مفركتػػػػػػػا  لػػػػػػػرلل يف عػػػػػػػل مشػػػػػػػك ا ظهػػػػػػػر يف القػػػػػػػرلف الكػػػػػػػرمي كا
 .كزكرة الفطر كالفب ا, كالنلكر, كالكفررات, ال لاء,كرل كرة,

 ,ظهػػػػػػر يف القػػػػػػرلف كاللػػػػػػنا اٞنطهػػػػػػرة عقوقػػػػػػر  طوعةػػػػػػا  لػػػػػػرلل يف عػػػػػػل مشػػػػػػك ا ال ػػػػػػلاء 
 .ككفرلا األقررب ككفرلا الةألرمو, كرلدبقرت,

  ل  ل ض   ع و البكؿ اٞنلأله كاظهر أف ال لاء أل ح سمعر قو ر ل بكؿ اٞنر٥نا. 

 ظهر أف ال لاء الطةب ٪نألوم ع و الىلنرلر المزما ال  ٪نألرجهر اٛنلل. 

 ار  رط األمن  رل لاء ار  رير كثةقر, فنه  وفر ال لاء عل األمن كالىلكس  رلىلكس. 

  ن ٓنقةل سمما اإلنلرف كعفظ لحأل  لسةس نمرـ لح  كغلائ   ضن. 

  أثر  رل  ع و ق ب الفرد كس وك  اسألقرما كاعوجرجنرل   عمن كعرماظهر أف ال لاء. 

  مػػن  مػػر    ػػب ع ػػو المػػن تػػرر فكػػل   ث ألػػت عرمألػػ  مػػن ال ػػلاء مػػر ث ػػت تػػرر ظهػػر أف
 .٪نـر ال لاء
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 كالألفػػرغ ل نلػػللا ٞنػػر ٟنػػر مػػن لثػػرر ( القىلػػود عػػن الىلنػػل) عرر ػػت الثقرفػػا اإلسػػممةا ال طرلػػا
 .س  ةا ع و اللرئل نفل 

  إعطػرء ال كػرة لكػل قػوم  لػألطةع الكلػب لألحفةػ   ل ىلنػل, كاألكػل مػن  اإلسمـ عػن  هن
 .كلب  ب , عه  د ح فردا نرفىلر لنفل  نرفىلر ألمأل 

 عه يف أشب اٞنواقف كألىل هرعنر ا اللنا الن و ا  رل راعا كالىلنل  ظهر. 

  أ٨نةا الىلنل يف اإلسمـ  وتوح,  ل إذا اق ف الىلنل  نةػا لػرٜنا انألقػل مػن عةػ  الىلػردات
 .إذل عة  الىل ردات

 مػن تػركر رت اٜنةػرة كلػو عرمػل رئػةس يف   لاءفرل,لنرؾ ار  رط كثةل  ػٌن ال ػلاء كالدػحا
 .لحأل ك  اإلنلرف كرمل ٧نو 

 ر     ػػػػب ع ػػػػو ذلػػػػإ مػػػػن إشػػػػرعا الألىلرميػػػػل ٞن٨نةػػػػا اًٜنلػػػػ ا كاٞنراق ػػػػا ع ػػػػو األسػػػػواؽ,ظهػػػػر أ
 .ر ما رٞنىلرممت الشرعةا الدحةحا, كمىٍنع الألىلرميل  رٞنىلرممت احمل

 ,ك ل ب خطورة لػل  المػرلرة  أل ح االعألكرر من األخطرر ال  هتبد اجملألنىلرت اٜنب ثا
 .عنبت  مد عبة إذل الألشر ىلرت الكفة ا ّننىلهر أك ع و األقل اٜنب منهر

  س ل الثقرفا اإلسممةا الثقرفرت األخرل كاٟنةئرت كاٞننمنرت يف كتػع رقر ػا لػررما ع ػو
الشػػػرعةا الػػػ  ٟنػػػر األثػػػر الك ػػػًن يف عفػػػظ ال ػػػلاء مػػػن الضػػػرر ال ػػػلاء مػػػن خػػػمؿ الندػػػوص 

 .كالأل وث كعبـ ار فرع أسىلرر  كغًنلر

  ,مراعػػػرة الثقرفػػػػا اإلسػػػممةا ٜنػػػػرؿ اٞنك فػػػٌن كقػػػػت األزمػػػرت كمػػػػر  طػػػرأ ع ػػػػةهل مػػػن أعػػػػلار
 ألشػػر ىلرت منرسػػ ا, كمػػن لػػل  اٜنػػرالت االتػػطرار إذل  نػػركؿ ال ػػلاء كلػػو كػػرف ٣ننوعػػر, إذا 

 . و نفل  اٞنوت أك اٟنمؾخش  اإلنلرف ع

  دل  كألػػػػػػًف اإلسػػػػػػمـ يف عػػػػػػمج مشػػػػػػك ا ال ػػػػػػلاء يف إسػػػػػػباؿ الندػػػػػػرئح كإعطػػػػػػرء الولػػػػػػر ر
األخمقةا لألغنةرء كالفقراء فق  كنػر فىل ػت الػب رنرت اللػر قا,  ػل رسػل سةرسػا كاتػحا 

 .يف ع   كيرؽ عن ةا كأخرل إل امةا ع و الفرد كاجملألنع كالبكلا
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 الػلم  ػٌن الألقألػًن اٞننضػ قرئل ع و  ر ةا النرس ع و االسػألهمؾ منهي الثقرفا اإلسممةا   
 .٣نر  نىلكس ا٩نر ةر ع و الفرد كاجملألنع كاإلسراؼ

 عةػػ  ٪نألػػل ال ػػلاء مركػػ   ,مشػػك ا اٛنػػوع كسػػوء الأل ل ػػا يف الىلػػردل  قةػػت مثػػرر هتب ػػب دائػػل
 .الدبارة من كل مشك ا

  اجملألنىلرت ك طو رلر وفًن ال لاء كالأل ل ا   ىل رف دكرا جولر ر يف  ننةا. 

  لنػػرؾ عمقػػا   ردلةػػا  ػػٌن سػػوء الأل ل ػػا كقر  ةػػا اإللػػر ا  ػػرٞنرض, فلػػوء الأل ل ػػا    ػػب مػػػن
 .قر  ةا اإللر ا  رٞنرض كاٞنرض  ل ب سوء الأل ل ا

 اسػػألنرارلر ع ػػو  اعألنػػرد البكلػػا ع ػػو مواردلػػر ال لائةػػا احمل ةػػا ٓنقػػل أمنػػر سةرسػػةر ك ػػًنا, أمػػر
 .وفًن مألط  رت ال لاء سةق ل ذلإ من عر ا قراراهتر اللةرسةااالعألنرد ع و اٝنررج يف  

  نقػػػص ال ػػػلائ   ػػػ دم إذل اجملرعػػػرت, كلػػػو أمػػػر  أللػػػ ب يف االتػػػطرا رت احمل ةػػػا كالثػػػورات
 .الشىل ةا ٣نر  هبد االسألقرار اللةرس  ل بكلا

  مػن ا ػرز أسػرلةب عػمج الػنقص ال ػلائ  اسػألثنرر خػًنات الػ مد كعنػررة األرض, فرلبكلػػا
 .ت عنررة األرض فقب ٓنقل ٟنر األمن ال لائ عقق
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 فهرس اآليات

 
 رقم الصفحة السورة ورقم اآلية اآليـــــة

 ِّ ِٗال قرة  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   
 ُّ ّْال قرة  ہ  ہ  ہ    ھ        ہ   

 َْ ّٔ-ّٓال قرة  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ
 ِٖ ُِٓال قرة  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  

 ُْ ُِٔال قرة  ېئ    ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ۈئ  ېئ 
 َٖ ُّٔال قرة  ڳ  ڱ      ڱ       ڱ  ڱ    ں  ں  ڻ     ڻ

 َٔ ُٖٔال قرة  ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  
 َٔ ُِٕال قرة  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   

 ٓٗ ُّٕال قرة    ڻڳ  ڱ      ڱ       ڱ  ڱ    ں  ں  ڻ     ڻ

 ُٔ ُٓٗ قرة ال ۀ      ۀ  ہ  ہ      ہ

 ّٕ ِٗٓال قرة  ې  ې   ې  ې  ى  ى
 ّٕ ِٕٔال قرة  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ

 ُُِ ِْٓال قرة  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ
 ُٖ ُٗلؿ عنراف  ڃ  ڃ  چ   چ  چ 
 ُٖ ٖٓلؿ عنراف  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ   

 َُْ ِاٞنرئبة    ېئۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئ  ۇئەئ  وئ  وئ  ۇئ
 ٔٗ ّاٞنرئبة    کڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑڎ  ڈ  

 ٗٔ ّاٞنرئبة  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ   ڀ  
 ُِٓ ْاٞنرئبة    ڳگ  گ  ڳ  ڳ

 ٗٔ ٕٖاٞنرئبة  ک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  



 
 

 

171 

 رقم الصفحة السورة ورقم اآلية اآليـــــة

 ُُُ ٖٗاٞنرئبة  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  
 ٗٔ   َُّاٞنرئبة    یۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ    ىئ   ىئ  ىئ   ی  ی   ی

 ُّ ُْاألنىلرـ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  
 ُٖ ّٕاألنىلرـ      ۆئۇئ  ۇئ  وئائ  ەئ  ەئ    وئ

 ٗٔ ُْٓاألنىلرـ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  
 ُّْ ُُٓاألنىلرـ  ۉ  ۉ  ې  ې    ېې  

 ُِٓ, ّ ُّاألعراؼ    ڀپ  ڀ   ڀ    ڀ
 ٖٗ ِّاألعراؼ    ڦٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ

 ٖٔ ُٕٓاألعراؼ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ
 ٕٓ َُٓالألو ا  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې

 ُٔ ُٔلود  ىئ  ی  ی  ی        ی  جئ  
 ٖٗ ٖٓلود    ڤٹ  ڤ  ڤ   ڤ

 ُِٖ ْٗ-ْٕ وسف  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  
 ّ ٕٔالنحل    ڇڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ

 ّ ٖٔالنحل  ڎ  ڈ  ڈ      ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک
 ّّ ُُِالنحل  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  

 ُّّ ُٔاإلسراء  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ      
 ُِٓ ِٕ-ِٔاإلسراء   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  

 ُّْ ُّاإلسراء  چ  چ   چ  چ  ڇڇ  
 ُّ َٕاإلسراء  ک  ک        ک  گ  گ   گ  گ  ڳ     

 ٖٖ ُٗالكهف  ې  ې  ې   ې  ى  ى  ائ  
 ْْ ِٔمرمي    ٻٱ  ٻ  ٻ  ٻ

 ّْ ْٓي     ڄڄ   ڄ  ڄ
 ّٕ ُُٖي    ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   
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 رقم الصفحة السورة ورقم اآلية اآليـــــة

 ِٔ َّاألن ةرء    ۀں   ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻ
 ُّٕ ِٗاألن ةرء  ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  

 ّٖ ٓاٜني  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  
 ُٖ ٔاٜني  ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ     پ     

 ٖٓ ِّاٜني  ڤ  ڦ  ڦ   ڦٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  
 َُٗ ّٔاٜني  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ   

 َُٕ ْ-ُاٞن منوف  ٱ  ٻ  ٻ
 ٗٔ ُٓاٞن منوف    ہڻ  ڻ  ڻ     ۀ  ۀ  ہ  ہ

 ُّّ ّْ-ّّاٞن منوف  ڈ  ژ          ژ  ڑ   ڑ  ک         ک  ک  ک    
 ُٕٓ ّّالنور  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  

 ُْ َِالفرقرف  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  
 ُِٓ ٕٔالفرقرف  ېئ  ېئ        ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  

 ُّٖ ِٔالقدص  ے   ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳      
 ُٗ ْٕالرـك  ھ  ھ  ھ  ے   ے   
 ُٖ ْْالىلن كوت    ﮲ھ  ے  ے  ۓ  ۓ

 ْ ُْلقنرف  ڇ  ڍ     ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  
 ْٓ ِٕفرير  ھڱ    ں      ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ

 ّْ ّّ س    ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ
 ٕٓ ّٓ س    ۀں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ

 ُّٔ ٗال مر  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ   ىئ
 ْٓ َُفد ت  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  

 ُٖ ُٕالشورل    ڤٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ
 ُٕ ُّاٜنمرات  ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ   

 ُٕ ٔٓاللار رت  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   
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 رقم الصفحة السورة ورقم اآلية اآليـــــة

 ٕٕ ّٔالواقىلا  ڳ  ڳ  ڳ   
 ٖٔ ِاجملردلا    ڤٿ  ٹ     ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ

 ُّٔ ُُاجملردلا  مب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت  ىت    يت
 ْٕ ُٓاٞن إ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  

 ٖ ُٗاٞن إ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ      
 ٕٓ َِاٞن مل    ڍچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ

 ٕٖ ٕلرف اإلن پ  ڀ       ڀ   ڀ  ڀ        ٺ  ٺ
 ّْ ٖاإلنلرف  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ

 ٕٕ ُْالن ل  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  
 ِْ ِْع س  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  

 ٖٗ ٓ-ُاٞنطففٌن  ڭ  ۇ
 ِْ ْ-ّقر ش  ٺ    ٺ  ٺ   ٺ
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 األحاديثفهرس 

 
 رقم الصفحة الحـديـــــــــــــث

 ِّ ؟ للا  ـو أم أ بركف
 ُٖ شىٍوءه   ػىٍةأًلإى  ًد  أىمىر

ـي ًعةىرٟنًًٍل    أىٍرمى يوا    ًإذىا    اأٍلىٍشىلىرً  ٌنى   ف  إً   ٖٗ   ًرٍلنىًب نىًا    يف اٍل ىٍ ًك أىٍك قىل  يىىلىر
 ُٕٓ إف الرجل إذا غـر اسألباف

 َٖ لً ىيًن   ًفةهىر عىظ   كىالى  , أىٍعطىٍةأليكينىر ًشٍئألينىر إفٍ 
 ٕٓ  كوف اللرـإف لل  اٜن ا اللوداء شفرء من كل داء إال أف 

 ٗٓ عقر ع ةكل ألنفلكل إف  للإ أؤمر دل إ 
 ِٔ إف ر كل كاعب, كإف أ ركل كاعب: أ ٌهر النرس

 ٕٓ  رلشـو: رلتقمب  لألنشٌن؟ 
 ْٔ ث   ل طىلرـ كث   ل شراب كث   ل نفس

 ٔٓ إف أخ  للا اسألط ل  طن : فقرؿ  جرء رجله إذل الن  
 ْٓ علب ا ن لدـ لقةنرت  قنن ل   

 ْٖ ١نىٍنيوذو  ً ضىب   فىليًلى    الن ً    زىٍكجً  مىٍةنيونىاى   ػىٍةتى    ال   ً  رىسيوؿً  مىعى  دىخىلى 
 ْٓ اللراع فنركلأل  اللراع نركلين :قرؿ شرة   اه لرسوؿ ذُنت

 ُِٗ الل نت اٜنلن كالأل دة كاالقألدرد ج ء من أر ىلا كعشر ن ج ءان من الن وة
 ٔٓ ... يف شريا ١نمل: الشفرء يف ثمثا

 ْٕ يىلرـ الواعب  كف  االثنٌن
 ٕٗ ي ب اٜنمؿ كاجب ع و كل مل ل

 ٖٓ ع ةكل  رللنر كاللنوت فمحف فةهنر شفرء من كل داء إال اللرـ
 ٓٓ اٍلقىٍدىلىاً  عىوىارلىٍ  ًمنٍ  الب   رءى   ػىألىألى  عي    الن ً    فػىرىأىٍ تي 
 ُُٕ الناةل إخواننر  ٌنك   ةننر اقلل   ل ن  األندرر قرلت

 ُِْ  ألوتل  رٞنب ك  أللل  رلدرع إذل ٙنلا أمباد  كرف الن  
 ْٕ كرف رسوؿ اه ل و اه ع ة  كس ل  لكل القثرء  رلريب

 ّّ عةر ككلر  اٞنةت عمل كلر
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 رقم الصفحة الحـديـــــــــــــث
 َُُ كل غمـ رلةنا  ىلقةقأل   ل ح عن   ـو سر ىل 

 ٕٓ  ىلٌنً ل شفرء كىمىرؤيلىر اٍلنىن   ًمنٍ  اٍلكىٍنلىةي 
ل   الى  قىاي  ٓنًى  ِٖ ًمر ةو  ًلًلل كىالى  لً ىىًن   الد بى

 ٖٕ ألف ٪نألطب أعبكل عي ما ع و ظهر 
 َُٕ اللنرء من القطر منىلوا إال أمواٟنل زكرة ٬ننىلوا دل

 ُْْ ال هل إ  أعوذ  إ من اٞنلمث كاٞن ـر
 َٖ ال هل  ررؾ ل  يف  ةىل 

ر ػيةيوً كي  ًمنٍ  أىٍخرىجىكينىر مىر  ُِِ الل رعىاى  لىًل ً  نى
 ٕٗ جرلمن  كرف إذ ع نأل  كال سرغ رن  أك جرئىلرن  كرف إذ أيىلن  مر
 ُُٕ شةئر ذلإ   ين أظن مر

 ْٖ مر من مل ل   رس غرسر أك   رع زرعر
 ُُْ مر من  ـو  د ح الىل رد فة  إال مى ىكرف  ن الف

ًهلٍ   ػىوىاد ًللٍ  يف اٍلنيٍ ًمًنٌنى  ثىلي م  َُٓ اٛنٍىلىبً  مىثىلي   ػىىلىرييًفًهلٍ كى  كى ػىرىا٘نًي
 َُٓ  يٍلً ني ي  كىالى   ىٍمً ني ي  الى  الٍػنيٍلً لً  أىخيو الٍػنيٍلً لي 

 ٕ من أل ح منكل الةـو لمنر يف سر  
 ُُٓ من أعنر أرتر لةلت ألعب فهو أعل

 ٖٖ من غشنر ف ةس منر
 ٕٗ من كرف مىل  فضلي ظىهرو ف ةىلب    ع و من ال ظىهر ل 

 ُّٖ ن القوم خًن كأعب إذل اه من اٞن من الضىلةفاٞن م
 ُِّ الفحل علب عن س ل ك ع ة  اه ل و الن  هنو

 ُُْ كالدبقا  طفأ اٝنطةئا كنر  طفأ اٞنرء النرر
 ْٓ  ر عرئشا,  ةت لةس فة  ٕنر جةرع أل  
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 األعالمفهرس 

 
 رقم الصفحة العلماسم 

 َُٗ  ر شر  نكنرت
 ُٖٔ اٝنوارزم 

 َُِ اٞنه ب
 ُٗٔ  رقوت اٜننوم
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 المصادر والمراجع

 
 .القرلف الكرمي  -ُ

, األمن ال لائ  يف القرلف كمألط  ر   اٞنلألق  ةا, دار  ةػت اٜنكنػا ,   ػباد رأ٘نب, ع ب ال فو  -ِ
 .ـُٗٗٗ

 .ََِْاإلسمم , دار الكألب الىل نةا, طأ٘نب, ١ننب أ و سةب, ٘نر ا اٞنلأله إ يف الفق   -ّ

 .لػَُْٔاحملـر  َٓاإلسراؼ, اللةب ١ننب نوح, ٠ن ا االقألدرد اإلسمم , الىلبد  -ْ

 .,  بكف دار نشرُطالطىلرـ يف زمن الرسوؿ, اإلٚنرعةل, خ ةفا,  -ٓ

لػػػ, ٓنقةػػل ُُِْدمشػػل, الط ىلػػا األكذل, دار الق ػػل, األلػػ ح , مرلػػإ مويػػل اإلمػػرـ مرلػػإ, -ٔ
 .نبكم ق  الب ن ال

لؿ سػػىلود, ع ػػبالر٘نن, مشػػك ا الفقػػر, اٞنركػػ  الىلػػري ل براسػػرت األمنةػػا كالألػػبر ب, الر ػػرض,  -ٕ
 .ـُُٗٗ

 .ـََِِلؿ م ررؾ, فةدل,  طر   ر رض الدرٜنٌن, دار الىلرلنا ل نشر  -ٖ

 .األل ر , ١ننب, الل لا الدحةحا, مكأل ا اٞنىلررؼ, الر رض -ٗ

 .ُكنوز اٞنىلرفا الىل نةا, ط  األندررم, أ و  وسف, ٓنقةل ١ننب اٞننرلًن, دار -َُ

 .ـُٔٗٗا ن  رز, ٠ننوع الفألركل, دار الوين,الر رض, -ُُ

 .لػَُْٗالط ىلا الثرلثا,  ًنكت, ال اررم, ١ننب, األدب اٞنفرد, دار ال شرئر اإلسممةا, -ُِ

 .لػَُْٕال اررم, ١ننب, اٛنرمع الدحةح اٞناألدر, دار ا ن كثًن,  ًنكت, الط ىلا الثرلثا,  -ُّ

 ةلًن الىلمـ شرح عنػبة األعكػرـ, دار الىلرلػنا ل نشػر كالألوز ػع, الر ػرض,  ال لرـ, ع باه, -ُْ
 .ـََِٓ

 .شرح لحةح ال اررمع    ن خ ف, ل ةح , ا ن  طرؿ,  -ُٓ

 لػُُْٕال  وم, أ و ١ننب اٜنلٌن, مىلردل الألن  ل, دار ية ا ل نشر كالألوز ع, -ُٔ

 .ت .ال هول, مندور, كشرؼ القنرع, دار الفكر, د -ُٕ

 .رمع الدحةح سنن ال ملم, دار إعةرء ال اث الىلري,  ًنكتال ملم, ١ننب, اٛن -ُٖ

 . َُِ عبدال ةرف, ٠ن ا,ع باه  ,الألهرم  -ُٗ

 .ق٠َُِْننع اٞن إ فهب لط رعا اٞندحف الشر ف, طا ن  ةنةا, ٠ننوع الفألركل,  -َِ

 .اٛنرجر , ع  , الألىلر فرت , دار الكألرب الىلري,  ًنكت -ُِ
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 .ت.كأل ا األزلر ا ل  اث,دا ن اٛنوزم, سًنة عنر  ن اٝنطرب, اٞن  -ِِ
 .عمرزم, أ٘نب ٠نبم, الثقرفا الىلر ةا يف زمن الىلوٞنا -ِّ

, احمل و, دار ابفرؽ اٛنب بة,  ًنكت, د -ِْ  .ت.عـ  ا ن عـ 

اٜنلػػن, ١ننػػب ع ػػ  , الىلمقػػرت البكلةػػا يف القػػرلف كاللػػنا, مكأل ػػا النهضػػا اإلسػػممةا,  -ِٓ
 . ََُْ, عنرف , طَِٖص

 .ـُٖٕٗ, ِاالقألدردم, دار الشركؽ, جبة, طعلٌن, عنر, الألننةا كالألاطة   -ِٔ

, منشػػلة اٞنىلػػررؼ, "واقألدػػرد رت الىلػػردل اإلسػػمم  الواقػػع كاٞنرْنػػ ",كجػػبم ١ننػػود  ,علػػٌن -ِٕ
 لػ ُُْٔاإلسكنبر ا 

اٜنضػػػراكم, أ٘نػػػب ع ػػػباه, اإليىلػػػرـ كاألمػػػن كمػػػنهي الػػػبعوة إذل اه, دار األندػػػرر, القػػػرلرة,  -ِٖ
 .ُـ, طُٕٕٗ

ر٬نا, اٞنرك  الىلري ل براسرت األمنةا كالألبر ب  رلر رض, احملرترة اٜننرد, ١ننب, الألحضر كاٛن -ِٗ
 .لػَُْٔاللر ىلا, اٞنوسل الثقريف الثرل , عرـ

٘نةػػػػبات, كلةػػػػب, كالر ةىلػػػػ , كلةػػػػب, األمػػػػن ال ػػػػلائ  يف األردف, ٠ن ػػػػا جرمىلػػػػا اٞن ػػػػإ سػػػػىلود,  -َّ
 .ـَََِ

 نرف,  ًنكت, الط ىلا , دار الكألب الىل نةا, لال حر احملة أ و عةرف, ١ننب  ن  وسف, فلًن  -ُّ
 .لػُِِْاألكذل, 

 .ََِْ, ع ل ألوؿ الفق , دار الفرقرف ل نشر كالألوز ع, طبخمؼ, ع بالولر -ِّ

خػػػػػػػػػوج  , مدػػػػػػػػػطفو, عرجػػػػػػػػػا اٞنػػػػػػػػػواين الىلػػػػػػػػػري ل دػػػػػػػػػحا, اٞنىلهػػػػػػػػػب الىلػػػػػػػػػري ل ألاطػػػػػػػػػة ,  -ّّ
 .ـُُٗٗالكو ت,

 .ـُٖٖٗ, ُالبغن , ١ننب, نمر ا األمن ال لائ  من منمور إسمم  ,ط -ّْ

 الوقػف كدكر  يف  ننةػا اجملألنػع اإلسػمم , س لػ ا قضػر ر إسػممةا, الىلػبد ,ب١ننػ ,البسوق  -ّٓ
 .,  دبرلر اجمل س األع و ل شئوف اإلسممةا(ْٔ)

دك  , ١ننب ع باٟنردم, األمن ال لائ  الىلري كالألننةا ال راعةا, آنرد ٠نرلس ال ح  الىل نػ   -ّٔ
 .ـُُٖٗالىلر ةا,   باد,

شػػر ع اإلسػػمم , مركػػ  األلػػبقرء ل ط رعػػا, ف لػػطٌن, دلػػوؿ, فػػر ل, أعكػػرـ الىل ػػردات يف الأل -ّٕ
 .ُط

 .لػُُِْالرازم, فار الب ن, مفر ةح ال ةب,دار الكألب الىل نةا, ًنكت, الط ىلا األكذل, -ّٖ

 .لػُُْٓالرازم, ١ننب,٢نألرر الدحرح,مكأل ا ل نرف نرشركف, ًنكت, -ّٗ
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الػوين الىلػري,  ر ةع, عرمب, سمح ال لاء كأسرلةب الألىلرمل البكرل, نبكة مشك ا ال ػلاء يف -َْ
 .ـُٖٕٗمىلهب ال حوث كالبراسرت الىلر ةا, الكو ت,

 .رد , يرلر, ال لاء يف توء الىل ل اٜنب   , مط ىلا النةل  رٞنندورة -ُْ

 (.ت.د)ال رقر, مدطفو, اٞنبخل الفقه  الىلرـ, دار الفكر اإلسمم ,  -ِْ

ةػػا, سػػنا النشػػر ال رقػػر , ١ننػػب, شػػرح ال رقػػر  ع ػػو مويػػل اإلمػػرـ مرلػػإ, مكأل ػػا الثقرفػػا الب ن -ّْ
 .لػُِْْ

 .ـََِٖاإلسمـ, دار الفكر الىلري, ط يف االجألنرع  الألكرفل زلرة, ١ننب, أ و -ْْ

سػػػردل,  قػػػ , مشػػػك ا األمػػػن ال ػػػلائ  الىلػػػري, ٠ن ػػػا اإلدارة كاالقألدػػػرد, اٛنرمىلػػػا اٞنلألندػػػر ا,  -ْٓ
 .ـَُٖٗ  باد, الىلبد الرا ع, 

 .ممةا,موقع الش كا اإلس, شرح س ل اللمـ١ننب  ن عطةا, سردل -ْٔ

 .ت.اللملألر , أ وداكد, سنن أي داكد, دار الكألرب الىلري,  ًنكت,د -ْٕ

 .ـَََِاللرخل , أ و  كر, اٞن لوط,دار الكألب الىل نةا ل نشر كالألوز ع , -ْٖ

 اللػػػػر  , ١ننػػػػب, األمػػػػن ال ػػػػلائ  كالألننةػػػػا االقألدػػػػرد ا, دار اٛنرمىلػػػػا اٛنب ػػػػبة ل نشػػػػر, عػػػػرـ -ْٗ
 .ـَََِ

 .ـُٖٔٗكت, الط ىلا األكذل, ا ن سىلب, الط قرت, دار لردر,  ًن  -َٓ

 .ـُْٖٗاللىلبم, ع رس, الألقةةل اٛن رايف ٞنشك ا ال لاء, كزارة الثقرفا الىلراقةا,  -ُٓ

يف  فلػػًن كػػمـ اٞننرف,م سلػػا الرسػػرلا, الط ىلػػا   ةلػػًن الكػػرمي الػػر٘نن ع ػػبالر٘نن, اللػػىلبم, -ِٓ
 .لػ, ٓنقةل ع بالر٘نن ال و٪نلَُِْاألكذل,

 .رم  يف اإلسمـ, م سلا الثقرفا الىلنرلةا ,   باداللىلةب, لردؽ, مفهـو الىلنل كأعك -ّٓ

 .ـُِٗٗ,دار اٞنىلررؼ,ينطركم, الوسة  ,سةب -ْٓ

 .ُِْٓاللةب, ع بال رس , الأل ل ا الن و ا, دار ألفر ل نشر كالألوز ع, ط -ٓٓ

 .اللةوي , جمؿ الب ن, مقرمرت اللةوي , دار الكألب الىل نةا ل نشر كالألوز ع -ٔٓ

إ ضػػػػرح القػػػػرلف  ػػػػرلقرلف, دار الفكػػػػر ل ط رعػػػػا كالنشػػػػر  الشػػػػنقةط , ١ننػػػػب, أتػػػػواء ال ةػػػػرف يف -ٕٓ
 .لػُُْٓكالألوز ع,  ًنكت, الط ىلا

الألىلركف االقألدردم  ٌن البكؿ اإلسممةا, مكأل ا الىل ػـو كاٜنكػل,  ,١ننب األمٌن  ,الشنقةطو -ٖٓ
 . ت. اٞنب نا اٞننورة, د

دارة الط رعػا الشوكر , ١ننب, نةل األكيرر من أعرد   سًن األخةػرر شػرح منألقػو األخ ػرر,إ -ٗٓ
 .اٞننًن ا
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 .ت.الشة ر , أ٘نب, ملنب اإلمرـ أ٘نب  ن عن ل, م سلا قري ا,القرلرة,د -َٔ

أ و شةحا, عةلو كلخركف, مشكمت عرٞنةا مىلرلرة , دار الىلبكم ل ط رعػا كالنشػر شةحا  -ُٔ
 .كالألوز ع

الدػػػػػنىلر , أ ػػػػػو  كػػػػػر, مدػػػػػنف ع ػػػػػبالرزاؽ, اٞنكألػػػػػب اإلسػػػػػمم ,  ًنكت,الط ىلػػػػػا الثرنةػػػػػا,  -ِٔ
 .ػ, ٓنقةل ع ةب الر٘نن األعمن لَُّْ

 ., س ل اللمـ, دار ا ن اٛنوزم, الط ىلا الثرمناإٚنرعةل  ن ١ننب الد ٍنىلر , -ّٔ

جػػػرمع ال ةػػػرف يف  لك ػػػل القػػػرلف, دار الكألػػػب الىل نةػػػا, :  فلػػػًن الطػػػومالطػػػوم,ا ن جر ػػػر ,  -ْٔ
ُٗٗٗ . 

سلػػا الرسػػرلا, الطو ػػل, ن ةػػل لػػ ح ,اٜنرمرف كالألا ػػف يف د ػػرر اٞنلػػ نٌن,كألرب األمػػا, م   -ٓٔ
 .ِ ًنكت, ط

اإلسػػػػػػمـ كاٜنرجػػػػػػرت الضػػػػػػركر ا, مكأل ػػػػػػا اٞننػػػػػػرر اإلسػػػػػػممةا, الكو ػػػػػػت,  الىلر ػػػػػػب ن, كجةػػػػػػ , -ٔٔ
 .ُّٗٗط

 .ـُٕٗٗمكأل ا اٝنر٤ن , مدر  ,ُط , منهي القرلف يف  ر ةا اجملألنع,حعرشور, ع ب الفألر  -ٕٔ

وز ػػػػػع, اإلسػػػػػمـ, الشػػػػػركا الىلػػػػػري ل نشػػػػػر كالأل يف االجألنػػػػػرع  الألكرفػػػػػل أ٘نػػػػػب, الىلػػػػػرؿ, ع ػػػػػب -ٖٔ
 .ـُٕٗٗط

 .ـ,  بكف دار نشرَُٗٗ, ١ننب, أسس ال لاء كالأل ل ا يف اإلسمـ, ط, رع ب القرد -ٗٔ

 ع ػػػبال رق , ١ننػػػب, ال  لػػػ  كاٞنرجػػػرف فةنػػػر ا فػػػل ع ةػػػ  الشػػػةارف, دار أعةػػػرء الكألػػػب الىلر ةػػػا, -َٕ
 (.ت.د)

 ع بالىلمةل, ٘نبم, فقر الشىلوب  ػٌن االقألدػرد الوتػىل  كاالقألدػرد اإلسػمم , دارا ٛنرمىلػا -ُٕ
 .ـُٓٗٗاٛنب بة ل نشر, 

ع باجملةب, أ وسىلةب ١ننب, موقف القرلف الكرمي كاللنا من الفقػر يف األمػا, مػ ٕنر عػرٞن  عػن  -ِٕ
لػ, اٞنىلهػب الىلػرٞن  لوعػبة األمػا ُِْٓمشك ا الفقر يف الىلردل اإلسمم , األس رب كاٜن وؿ,

 .اإلسممةا ّنرلة  ر

م  كمكرفحػا جػرائل الننػو االقألدػردم, ع باٞنوذل, شور٩ن  سةب, الفكر االقألدػردم اإلسػم -ّٕ
 .ـََِٔاٞنرك  الىلري ل براسرت األمنةا كالألبر ب,

 .مبار الوين, الط ىلا الثرنةاا ن عثةنٌن, شرح ر رض الدرٜنٌن,  -ْٕ

, اللػػػنا ٖٓعرسػػػرف, ع ػػػبال طةف,  شػػػرد األيفػػػرؿ  ػػػ رؽ الىلػػػردل, ٠ن ػػػا األمػػػن كاٜنةػػػرة, الىلػػػبد -ٕٓ
 .لػَُْٕاٝنرملا, 
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 .ـََِّث ال لائ , مكأل ا اٞنىلررؼ اٜنب ثا  رإلسكنبر ا , الىلركس , علٌن, الأل و  -ٕٔ

 .لػُّٕٗشرح لحةح ال اررم,دار اٞنىلرفا, ًنكت, الىللقم , ا ن عمر, فألح ال ررم -ٕٕ

 ., دار الق ل, الكو تُالىلش , عرفرت, رجرؿ كنلرء أس نوا, ط -ٖٕ

كالألوز ػػػػع ع ػػػػواف, ع ػػػػباه, الألكرفػػػػل االجألنػػػػرع  يف اإلسػػػػمـ, دار اللػػػػمـ ل ط رعػػػػا كالنشػػػػر  -ٕٗ
 .ُكال ٗنا, ط

الىل ةنػػػػ ,  ة ػػػػ  ا ػػػػرالةل, مػػػػبل فىلرلةػػػػا الضػػػػنرف االجألنػػػػرع  يف االقألدػػػػرد اإلسػػػػمم , دار  -َٖ
 .النهضا الىلر ةا ل ط ع كالنشر كالألوز ع

: الىل ةن ,  ة  , اللةرسا االقألدرد ا اإلسممةا ل شةب االسألهمؾ الفردم ل ل ع كاٝنبمرت -ُٖ
 ـَََِكاألكفلت, دراسا مقررنا, دار ال ك  ل كن ةو ر

الألكرمل االقألدردم اإلسمم  مقومرت كنألرئي أعنرل  يف الػبعوة  ",رفىلت اللةب  , ىلوتال -ِٖ
 .لػ َُْٗ/  ُ, دار اٞننرر القرلرة, ط "اإلسممةا

 .ـُٗٗٗ, ُردم, أ٘نب, األمن ال لائ  يف اإلسمـ, دار النفرئس ل نشر كالألوز ع , ط الىلة -ّٖ

 .ُٖٔٗمم ,دار االٓنرد الىلري ,طعةلوم, عةلوم, اٞنبخل ل فق  اإلس -ْٖ

 .ـََِِا ن فررس, مقر ةس ال  ا, دار آنرد الكألرب الىلرب , ط فررس  -ٖٓ

 .ـُٕٗٗالفرا, ١ننب ع  , عردل اٞنىلرفا, ٠ن س الثقرفا كالفنوف كاألدب, الكو ت,  -ٖٔ
 .الفنمرم, ١ننب شوق , اإلسمـ كالضنرف االجألنرع  -ٕٖ

 .ـُْٗٗٛنوزم, طاٞن اص الفقه , دار ا ن االفوزاف, لرحل,  -ٖٖ

 .ـُِٗٗالقررئ, ع  , مرقرة اٞنفر ةح شرح مشكرة اٞندر ةح, دار الفكر, -ٖٗ

 .لػ ُّٕٔالقرٚن , ١نرسن الأللك ل ,مط ىلا مدطفو اٜن  , القرلرة, سنا  -َٗ
 .ـََِٔالقرت , عةرض, إكنرؿ اٞنىل ل  فوائب مل ل,دار الكألب الىل نةا, -ُٗ

عن ػػػػػػل,دار الفكر, ًنكت,الط ىلػػػػػػا قبامػػػػػػا ا ػػػػػػن قبامػػػػػػا, اٞن ػػػػػػين يف فقػػػػػػ  اإلمػػػػػػرـ أ٘نػػػػػػب  ػػػػػػن  -ِٗ
 .لػُُْٓاألكذل,

القرتػػػػركم,  وسػػػػف, مشػػػػك ا الفقػػػػر ككةػػػػف عرٛنهػػػػر اإلسػػػػمـ, م سلػػػػا الرسػػػػرلا,  ػػػػًنكت,  -ّٗ
 . لػَُْٔط

 .القري , أ و ع باه ١ننب, اٛنرمع ألعكرـ القرلف, ٓنقةل ع باه ال ك , دار الرسرلا -ْٗ

 .,دار الفكر, ًنكتسنن ا ن مرج الق ك ين, ١ننب, -ٓٗ

 .اٟنةئا اٞندر ا الىلرما ل كألرب, مدر, الط ىلا الثرلثاشًنم,ع بالكرمي,لطرئف االشررات,الق -ٔٗ

 .ـُٖٗٗط القطرف, منرع, الألشر ع كالفق  يف اإلسمـ, مكأل ا كل ا ل ط رعا كالنشر, -ٕٗ
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 .القرلرة -,دار الشركؽ , ًنكتيف ظمؿ القرلفقطب, سةب,  -ٖٗ

 لػ, ٓنقةل شىلةب األرنرؤؤط َُْٕ,ُْ, م سلا الرسرلا,طزاد اٞنىلردا ن القةل اٛنوز ا,  -ٗٗ

دار الكألػػػب الىل نةػػػا, ًنكت, , , كألػػػرب إعػػػمـ اٞنػػػوقىلٌن عػػػن رب الىل نػػػٌناٛنوز ػػػا ا ػػػن القػػػةل -ََُ
 قُُُْالط ىلا األكذل عرـ 

 . لػَُْٔ, مكأل ا ن ار ال رز, مكا اٞنكرما, الط ىلا األكذل, الفوائبا ن القةل اٛنوز ا, بائع  -َُُ

 .قُُْٗار الكألب الىل نةا,  ًنكت, الط ىلا األكذل عرـ دا ن كثًن,  فلًن القرلف الىلمةل,  -َُِ

 .الكحرؿ, عمء الب ن, األعكرـ الن و ا يف الدنرعرت الط ةا, مكأل ا ج  رة الورد -َُّ

, ُط, الػػػػبار الشػػػػرمةا ل نشػػػػر كالألوز ػػػػع, اٜنقػػػػرئل الط ةػػػػا يف اإلسػػػػمـ الكػػػػةم , ع ػػػػبالرزاؽ, -َُْ
 .ـ ُٔٗٗ

 .ـََِِنهضا,, دار الِالمكنبم, سىلبم,  بائل الىلوٞنا, ط -َُٓ

 .ِ, طُْٗٗال من , أد ب كالشر سمما, احملة , مىلمل ال  ا الىلر ةا,  -َُٔ

 .ت.,دار الفكر, ًنكت,دُنر الىل ـوأ و ال ة , ندر اللنرقنبم, -َُٕ

 .ِأ و لة و, فرج ١ننود, الدـو كلحا اٞنل ل, مطر ع األرز,  ًنكت, طلة و  -َُٖ

, ا ن دار الىل ل, كجوالر اجملرللا  كر, أ و اٞنرلك , -َُٗ  .لػُُْٗط عـ 

 اٞنػػػركردم, أي اٜنلػػػن ,األعكػػػرـ اللػػػ طرنةا, دار ا ػػػن قألة ػػػا, الكو ػػػت, الط ىلػػػا األكذل , -َُُ
 .ّّٗلػ, ص َُْٗ

 .ـََِٔاٞنركردم, أدب البنةر كالب ن, اٞنكأل ا الىلدر ا ل ط رعا كالنشر, -ُُُ

 .اٞن رركفورم, ١ننب, ٓنفا األعوذم, دار الكألب الىل نةا,  ًنكت -ُُِ

 (.ت.د) نلرف, دار الفكر الىلري,١ننب قطب, اإلسمـ كعقوؽ اإل -ُُّ

 .ُٖٓٗ/  ُ, دار الدحوة, القرلرة, ط" الىلردل اإلسمم  الةـو ", ١ننود شركر  -ُُْ

 .ََُِم الر , أ٬نن, غلاء األسرة كلحألهر, دار الشركؽ,  -ُُٓ

 .ل نرف, ت دكف – ًنكت  –, دار إعةرء ال اث ُاٞنىلمل الوسة  , ج -ُُٔ

رعػػػػػػػا,  قلػػػػػػػػل البراسػػػػػػػرت االقألدػػػػػػػػرد ا مىلهػػػػػػػب الننػػػػػػػرء ال ػػػػػػػػري, يف الطر ػػػػػػػل إذل عدػػػػػػػػر اجمل -ُُٕ
 . ًنكت ُٕٔٗ, ُكاإلس ا ةمةا, ط

 .ـََِّاٞننركم, ع بالرؤؤؼ, الألوقةف ع و مهنرت الألىلرر ف, دار عردل الكألب, ط -ُُٖ

 .ا ن منمور , للرف الىلرب, دار الفكر ,  ًنكت  -ُُٗ

عن ةػا شػر رف اٜنةػرة يف جنػوب اللػوداف, عدػرف ل نمػرة أـ عدػرف  ,اموسو, عػوض خ ةفػ -َُِ
 .ـََِٔدة, مىلهب دراسرت الكوارث كالمجئٌن, جرمىلا أفر قةر الىلرٞنةا,يراك 
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 .د  ر كلخر ن, ألوات الفقراء لةحا ل أل ًن. نررا رف -ُُِ

لػػػػػ, ٓنقةػػػػل َُْٔالنلػػػػرئ , أ٘نػػػػب, سػػػػنن النلػػػػرئ ,مكأل ا اٞنط وعػػػػرت اإلسػػػػممةا, ع ػػػػب, -ُِِ
 .ع بالفألرح أ و غبة

الػ اث الىلػري,  ػًنكت, الط ىلػا النوكم, اٞننهرج شرح لػحةح ملػ ل  ػن اٜنمػرج, دار إعةػرء  -ُِّ
 .لػُِّٗالثرنةا,

 .ـُٕٗٗالنوكم, اجملنوع, دار الفكر,  ًنكت, -ُِْ

النةلػػػػػر ورم, ملػػػػػ ل, لػػػػػحةح ملػػػػػ ل, دار إعةػػػػػرء الػػػػػ اث الىلػػػػػري,  ػػػػػًنكت, ٓنقةػػػػػل ١ننػػػػػب  -ُِٓ
 .ع بال رق 

 .لػَُِْاٟنةثن , ا ن عمر, ال كاجر عن اق اؼ الك رئر, اٞنكأل ا الىلدر ا, سنا النشر  -ُِٔ

 . كالألوز ع ل نشر اإللمح دار أل نر, ١ننب ٓنقةل اٝنراج, ف, وس أ و -ُِٕ
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Abstract 

 
Topic: The Human Right for Food Security from the Perspective of the 

Islamic Culture. 

 

By: Naeel bin Rizq bin Muhammad al-Sobhi 

 

This study aims at representing the human right for food security by 

showing the human rights and especially his right for food security. Then 

explains the term "Food Security", how Islam cares for human beings. Then 

shows the importance of food as it is mentioned in the Holy Quran, Sunnah 

and experimental science. I also look at the good and bad food. also, how 

Islam orders us to work especially on reviving earth. Also, the orders and 

prohibitions in the Holy Quran and Sunnah about food. 

After that the study shows the role of the Islamic culture in solving 

problems of food through some adapted policies including: the policy of 

social solidarity, the policy of the development of food production and the 

policy of Food Consumption. 

At the end of the study, there is a final chapter showing the negative 

effects of Food Shortage on the individual, society, ethics, behaviors and 

countries. 

The conclusion of this study focuses on the most important findings and 

recommendations and Ends with the scientific indexes of the research. 
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