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 درا�� ����	��: ا����ف �ن ا�رزق
  

 
� :د��وراها�ط����            ���	� ����� 

���1� �����  –ا��وم ا	����� ����            
  :�	 ص     

  
��ن، و�� ����ق ا��رور��ت ا -1�� ���%�ف �ن ا�رزق ھو "در ا����� �� ز��دة و

 .وا������ت
"د «: 12 ا��د�ث ا����/ �� ��.� "و�� ا��%�ف ��دوب إ���، دل *�( ذ�ك أد� -2

 .   »أ�2/ �ن ُھِدي إ�( ا	��م، ورزق ا��%�ف و"�3
 .ن "در ا��%�ف ;�ر ��در، 2.و ���9ف ����9ف ا�9:7ص وا7ز��نإ -3
� ���9ر �ر�و�� > -4 )��إ� أ��ل ا�7وال وأ��2.�، و"د ا��9ر �� *�ش � �

ظم ������ ا��%�ف وا��9ره ��%�� *��� ا���ة و� �ا���م، �ل و@ل ����، و"د ��
� 12 ھذا ا����ل �A12 ذ�ك ���2وا ���ذج را. 
 :و������ �ن ���� ا���9ر *�ش ا��%�ف �ن طرف ر�ول > � -5
 .�ر;�� ا���9�� ���2 *�د >، وإ��Dره *�( �� �%�( -
�ا -E� و�ن ا����ب ،� .�9وف *�( ا��%س �ن ا�ر�ون إ�( ا�د��� ��
 .*�ش ا��%�ف و���� ��ر��� ا��%س *�( ا����ر *�د *دم ا�و�دان -
 .�%��ل *�ش ا��%�ف ��2 �را*�ة ������ ا����*� -
-  )��ا�����ت ا	������ أ�Dر وأ��ر �ن أن ����.� إ���ن وا�د �2"��ت ���� > �

�د �وز�.�، G2ذا ذ�ر ا��%�ف ذ�ر �� ذوو ا��%وس ا�ظ��� و*�( رأ�.م ��د�� ��
وآل ����، وأ�����، وا���د �ن ا"�%( أDرھم، و��H( �.م، �2ل ا�رزق و����  �

���; �. 
�1 ا��ود *ن ا��ل، ���2�د�� ا��1 ��م �.� ا�����ن 12  -6� ��%��ل *�ش ا��%�ف 

 .ا7رض ھ1 ا	���ج ا�و�2ر وا���.�ك ا����ل
���� .و��( > و��م *�( ��د�� ���د وآ�� و
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Résumé:  
1- La suffisance ou (le strict minimum) c’est se suffire au 

minimum des besoins, ni plus ni moins, ainsi se réalisent les besoins et 
les nécessités. 

2- Vivre avec le strict minimum est recommandé, comme prévu 
par les paroles du prophète (SBDL) dans son hadith authentique : « a 
réussi celui qui a été guidé vers l’islam, a bénéficié de vivre avec le 
strict minimum et a été satisfait »  

3- Le strict minimum ne peut être évalué avec précision, ça varie 
selon les personnes et les époques. 

4- Le Bon Dieu ne choisit pour son prophète que le parfait et le 
meilleur, il lui a choisi la vie avec le strict minimum, lequel a choisi 
pour lui-même, pour les siens, et ensuite pour la majorité de ses 
compagnons, ceux-ci sont devenus des modèles formidables dans ce 
domaine. 

5- la sagesse de choisir de vivre avec le strict minimum pour le 
prophète (SBDL) et ses compagnons se résume comme suit : 

- Vouloir et préférer absolument l’aude là plutôt que ce qu’il y’a 
ici-bas 

- Crainte d’être épris par les tentations de la vie ici-bas et subir 
le châtiment  le jour du jugement dernier 

- Vivre avec le strict minimum est une façon d’éduquer l’esprit 
et triompher sur soi quand il y aura un réel besoin 

- Préférer de vivre avec le strict minimum pour préserver 
m’intérêt du groupe 

- Les grandes qualités humaines sont beaucoup plus importantes 
pour se regrouper chez une seule personne, la volonté divine a 
voulu les distribuer, quand il s’agit de vivre avec le strict 
minimum, on cite avec les gens avec des esprits très nobles, à 
leur tête,  le prophète (SBDL) sa famille et ses compagnons. 
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6- préférer de vivre avec le strict minimum ne veut pas dire 
rester sans travail, l’équation qui permet de vivre sur terre veut qu’il y 
ait plus de production et moins de consommation. 

 
  :�#د��

���، و���L%ره، و�وذ ��K �ن :رور أ�%���، و�ن إن ا���د K، ���ده و���
���Aت أ*�����، �ن �.ده > �2 ��ل ��، و�ن ���ل �2 ھ�دي ��، وأ:.د أن � إ�� 

  .إ� > و�ده � :ر�ك �� وأ:.د أن ���دا *�ده ور�و��
  :أ�� �د

�ل ا�Dو �21د ��ث ا����ء�� ��.�H� ؛ أي)�Lا��%��ل ��ن ا�%�ر وا� ��H�� اب
  أ�Dر؟

وذ�روا أ�.�� �����ن �ن > ���9ر �.�� *��ده 12 ا�:�ر وا���ر، ��� "�ل > 
)��� :� ُ	�ْ�َِ� �(َ�َ �ً��� َ�� َ-َ	, اْ+َْرِض ِز�ََ	ْ"َ
َ � .�ُ)ْم أَْ�َ�ُن َ-َ�0إِ  .]ا��.ف[ �)7( َوُھْم أ2�َ

)��ر5 َواْ�َ ْ�ِر 4ِْ�َ��ً �: و"�ل �   .]ا����7ء[ �)35(َوإِ�َْ�َ�� ُ�ْرَ
ُ"وَن  َوَ�ْ�	ُوُ�ْم 6���ِ.
��ن ����ذ �ن :ر ���2 ا�%�ر، و�ن :ر ���2 ا�Lَِ�(، ��2%��ر  �و�Dت أ�� 

)��َ�ْ:	ُوَ�ً� إَِ�,   َ�ْ
َ"لْ َ�َدكَ َو�7: وا�1�L ������ن، وا�%�ل ��ّ� 12 ا��%�ف، ��و�� �
  .]ا	�راء[ �)29(َ�	ُوً�� َ�ْ�ُ�وًرا   َ�ْ�ُ�ْطَ)� ُ�ل. اْ�َ�ْ�ِط 4ََ�ْ#ُ"دَ ُ-ُ�ِ#َك َو7

وإن ��ث �و�وع ا��%�ف 12 �ظر ا�����D �.م �����L، وذ�ك ��7 ���/ ��� 
، و�ظم ������، و���� ا���9رھم �.ذا �ا��رف *�( طر��� *�ش ر�ول > 

  .ا���ط �ن ا��ش
�9�� ��ن �و�� أن ��ش *�:� ا���وك، ���� ا��9ر �*��� أن ر�ول >  

  .*�ش ا��%�ف، �ل و��ن ��Hل > ���( أن ��ل رزق آ�� ��2�%
 ���%�و�Aن D��ُت . وھ1 �%� ا�زھد �إن *�ش ا��%�ف أDر �ن آ�Dر أھم 

ھذه ا��%�، وأ2ُردت �.� أ�واب 12 ��ب ��Dرة، G2ن ����H ا��%�ف �م ��ظ �درا�� 
  .- 12 �دود *��1-������ 

  :��������2ن ھذا ا��و�وع ����ب *ن ا��A�7 ا
�� ھو ا��%�ف؟ و�� *�"�� ����%���؟ وھل ���ق �%ظ ا��رور��ت وا������ت 

�ش ا��%�ف؟ �وا��������ت؟ و�� ���� ا���9ر ر�ول > � ������  و�ظم 
  :و"د "��ت ھذا ا���ث إ�( ��د�� و��� �ط��ب و����9، ��@�1



�/ أ���	� �����  
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  .��د�� -
ر�ف ا��%�ف: ا��ط�ب ا7ول -�.  
- 1��Dا��ط�ب ا� :���  .�ن ا�7%�ظ ذات ا�
  .���� ود����: ا��ط�ب ا���Dث -
  ."در ا��%�ف: ا��ط�ب ا�را�3 -
و�ظم  �*�ش ر�ول > : ��وذج ��ش ا��%�ف: ا��ط�ب ا���9س -
������.  
  .���� ا���9ر ا��%�ف: ا��ط�ب ا���دس -
�1 ا��ود *ن ا��ل: ا��ط�ب ا����3 -� �  .�%��ل *�ش ا��%�ف 
- ����9. 
  

  :�"ر�ف ا����ف: ط	ب ا+ولا��
  :�"ر�ف ا����ف �:�: ا��رع ا+ول

: و12 ا��د�ث ،ا��وت، وھو �� �ف *ن ا���س أي أ;�( ؛ا��%�ف �ن ا�رزق"
�� ��ن ��دار ا����� �ن ;�ر ز��دة "وھو  .3"»2ا��.م ا�ل رزق آل ���د ��2�%«

��ن�� �  .4"و
�� :�"ر�ف ا����ف ا�ط��0: ا��رع ا�=�

  :ا��1 وردت 12 ��( ا��%�ف �� ���1ن ا��ر�%�ت 
  .5"�� ��ف �ن ا�����ت و�د32 ا��رورات" -1
ا��%�ف �� ��ن ��در ا����� �ن ;�ر ز��دة وإ��� ��1 �%��2 ��7 ��ف *ن "  -2

� .6"ا��ؤال و���
  .7"ا��%��� �� ز��دة و� ��ص: ا��%�ف" -3
��%�� *�( أي ���2 *ن ا����� ��1 ��در ����� � ���ص و� �ز�د �ل : ��2�%" -4

  .8"و�� ا����3 وا���:ف � ا����ط وا��و�3
 .9"وا��%�ف ��زل ����� وDوب ����� و���ر *ور��، و"وت �و��" -5
:�3 �وم و�وع : "�� ا��%�ف �ن ا�رزق؟ "�ل: 10وA�ُل ��د �ن *�د ا�ز�ز -6

 .11"�وم
�� ��ف *ن ا�����ت، و�د32 ا��رورات وا�%�"�ت، و� ���ق �Hھل " -7

 .13"12ا��ر2.�ت
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��� ،)��ط���� �.� �%س ا���ظ أن ا��ر�ف ا��Lوي وا��ر�%�ت ا
�( ا��%�ف� ����ن: �92�� �  ."در ا����� �� ز��دة و

��� ���ظ أن ا��%�ف ��2 ����ق ���رور��ت وا������ت دون �ر�2 
 .و�و�3، وھو �� ��ر *�� ����������ت

  

��  :�ن ا+���ظ ذات ا��	�: ا��ط	ب ا�=�
  .ت ا���� ���%�ف �%ظ ا��%����ن ا�7%�ظ ذا

  :�"ر�ف ا������ �:�: ا��رع ا+ول
وا���Aت �ن  ،�14د ا���9، و��وغ ا��راد �ن ا�:1ء: �ن ���1 ا��%���

  .15ا��ش
�� :�"ر�ف ا������ ا�ط��0: ا��رع ا�=�

ذ�ر ا����ء ھذا ا��%ظ 12 �وا�3 *دة ��.� ا��%��، و�م �ر2وه، وا�ذي �%.م 
�� �رت �� ا��دة 12 ا	�%�ق و��در ا����� و"در : ��%��� ھ���1 ��ء *�.م أن ا

  .16ا���ل، و��ري ا���د وا�و�ط دون ا	��Dر وا	"��ر
 :ا��رق ��ن ا����ف وا������: ا��رع ا�=��ث

و���9ف �د ا��%�ف *ن �د ا��%��� 12 أن : "��ء 12 ا��و�و*� ا�%�.�� ا��و���� -
�أ�� . وى �ن �طم و���ن و���س�د ا��%�ف ����ر *�( �د ا��رور��ت ا��

�د ا��%��� ��2دى ذ�ك إ�( �� � �د ����Vن ��� ��� ���ق ����� �ن زواج و���م 
  .17"و*�ج و"��ء د�ن و�� ��ز�ن �� �ن ���س و;�ر ذ�ك

 .18و"د ُ�ط�ق ��( ا��%�ف *�( ا��%��� وُ�راد ��.�� ��( ا��وت -
  :و�ن ا7د�� *�( ذ�ك �� ��1

آدم إ�ك أن ��ذل ا�%�ل �9ر �ك وأن ����� :ر �ك و� ��م  �� ا�ن«:�"و��  -1
 .19»*�( �%�ف وا�دأ ��ن �ول وا��د ا���� �9ر �ن ا��د ا��%�(

��ه إن �ذ�ت ) أن ��ذل ا�%�ل �9ر �ك: "("�ل ���د 2ؤاد *�د ا���"1�
ا�%��ل *ن ����ك و���� *���ك 2.و �9ر �ك ����ء Dوا�� وإن أ����� 2.و :ر �ك 

)� �20"���ه أن "در ا����� � �وم *�( �����) �م *�( �%�فو.  
: ا�%�ل ��1 ��: "ا�واردة 12 ا��د�ث) ا�%�ل(و"�ل ا��رط�1 :�ر�� ���� 

  .2دل ھذا *�( أن ا��%�ف وا��%��� ���( وا�د .21"ا�%��ل *ن ا��%���
 .22"ا��%�ف ا��%��� �� ز��دة و� ��ص: ""�ل ا��ووي -2
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ا��.1 *ن ا���ذ�ر ھو أن ا���ل ُ�ل *و��ً �"���ء �� وو�� : "و"�ل ا�ن *�:ور -3
و��ن �ظ�م . ����ج إ��� ا��رء 12 ����� �ن �رور��ت و�����ت و������ت

ا���د 12 إ�%�"� َ��ِ�َن �%���� 12 ;��ب ا�7وال ���ث إذا أ�%ق 12 و�.� *�( 
 ����ذ�ك ا��ر��ب ��ن ا��روري وا����1 وا������1 أِ�ن ����� �ن ا�9

� ھو إ��� أ:د ا������ً، ���2وز ھذا ا��د ��2 ���( ��ذ�راً ������� إ�( أ���ب ��2
 .23"ا�7وال ذات ا��%�ف

���2�رف ���د وا*�دال 12 ا�7وال ذات ا��%�ف ���ن ا��%���.  
:رط : وذ�ر ا��ر��وي أن �ن ا�:روط ا���� ����ل ا�ذي ��ب ��2 ا�ز��ة -4

: � ھذا ا�:رط "ول > ���(ا�%�ل *ن ا��واXA ا7����، وذ�ر �ن أد�
 .]ا���رة[ �)219(َوَ�ْ��َ�ُوَ�َك َ��َذا ُ�ْ�ِ�ُ#وَن Bُِل اْ�َ"ْ�وَ �

و��( ھذا أن > ��Yت ����� �ل و*�ء ا	�%�ق �� زاد *ن : "و"�ل
وذ�ك أن  -���� ا	���ن ��%�� وأھ�� وَ�ن �و�� - ا��%�ف، و�� �2ل *ن ا�����

��� ;�ره، و�ذا ���� أھ�� وو�ده و�ن �ول، ���ز�� ���� ا	���ن ��د�� *�( �
���� �%��، �2م �ط���� ا�:رع ��	�%�ق ��� ����ج إ���، ���ق "��� ��، ����س ����� 

�"�%�G� ��%� 24"إ���، ��ط�ب.  
*��� أن ا�����ت ا7���� ھ1 �� � ���1�L *�� ا	���ن �H���� ،�A��� 12ل 

��� *�( ذ�ك �ن ��ب *��� وأدوات �ر��2 وا����س وا��:رب وا����ن و�� �
  .وھذه ��Dل ���� ا��%���. 25و��و ذ�ك

��2%و ھو ا�%�ل *ن ا��واXA ا7���� أو �� زاد *ن ا��%�ف.  
  :وأ��ظ *�( ا��و��ن ا������ن �� ��1

�� ��ء 12 ا��و�و*� ا�%�.�� �Hن �د ا��%�ف ����ر *�( �د ا��رور��ت  -
�ط��1 ���%�ف ا���وى �2ط ;�ر ���م ��، ذ�ك �أ�� �ّر ��� 12 ا��ر�ف ا

���H ��س �� ��د ا��رورات �2ط، �ل و�� ��ف �ن ا�����ت أ���، دون أن 
 .���26ق �Hھل ا��ر�2؛ أي �� ���ق ا��رور��ت وا������ت دون ا��������ت

أ�� ا��%��� �2ن �9ل �ر�%.� ��H.� ��ري ا���د وا�و�ط دون ا	��Dر وا	"��ر،  -
َوا�.ِذ�َن إَِذا أَْ�َ�ُ#وا َ�ْم �: ھ1 ا�و�ط�� ا��1 أ:�رت إ��.� ا@�� ا��ر��� �%.م أ�.�

 .]ا�%ر"�ن[ �)67(ُ�ْ�ِر4ُوا َوَ�ْم َ�ْ#ُ�ُروا َوَ��َن َ�ْ�َن َذ�َِك Bََواً�� 
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وا*�م أن أظ.ر ا7"وال 12 ھذه ا@�� ا��ر���، أن >Y �دح " :"�ل ا�:���ط1
إ�%�".م، �2 ���وزون ا��ّد ��	�راف 12 ا	�%�ق، و�  *��ده ا������ن ��وّ�ط.م 12

� ����ون �9��2ون ��G%�ق ا��در ا��زم: ���رون، أي"27.  
و�ل ا7د�� ا��1 أورد�.� و�2.� إط�ق �%ظ ا��%��� *�( ا��%�ف، ���ب أن ا��%ظ�ن  -

"ر���ن �ن ��.�� إذ أ�.�� �:�ر��ن 12 أن �� ��.�� ����ق �� ا��رور��ت 
 .����ت، ��� أن �� ��.�� ���3 �� ا	�رافوا��

ذ�ك أن ا��%�ف ����ق ��  ؛وا��9�� أن �%ظ1 ا��%�ف وا��%��� �%�ر"�ن -
أ�� ا��%��� ����2ق �.� ا��رور��ت وا������ت  ،ا��رور��ت وا������ت

 .-و> أ*�م -وا�������ت 
  

  :���C ود��	C: ا��ط	ب ا�=��ث
  :���C: ا��رع ا+ول

وھ1 ����/  ؛آ��� :ن *�د ا���م *ن ا�����/ و"��.� إ�(��دث ا�ز �
  .ا@9رة ا������D 12 ا���ول *�( ا�Dواب وا����ة �ن ا���ب

����* /���وھ1 ����/ ا�د���، وھ1 �� �د*و إ��� ا��رور��ت أو  ؛و�
  .ا������ت وا�����ت

Dم ��ن أن > ���( �دب إ�( ا	��Dر �ن ا�����/ ا97رو�� *�( "در 
���ر 12 ا�����/ ا�د��و�� *�( �� ��س إ��� ا�"���ط�*�ت و�دب إ�( ا

��ر *��.�، ) وھ1 ���� ا��%�ف(ا��رورات وا�����ت �"�ا��1 ر;ب ا����7ء 12 ا
  :"�ل. �2ر�.م > ���( ور�1 *�.م وأر��ھم

ا*�م أن �ن أ�م > *��� وأ��ن إ��� و��2 �ط�*�� و��ل �Dو���، و�ن "
���� و*�و���، �2���/ ا@9رة ا���ول *�( ا�Dواب، وا����ة �ن 9ذ�� أ�ده ��

ا���ب، و�%��دھ� ا���ول *�( ا���ب و2وات ا�Dواب، و��ر *ن ذ�ك ��� 
���/ ا@���، وا����ود �ن ا���دات ��.� إ��ل ا	�� و�ظ��� و�.���� ����

، وا@9رة وھ1 و�%( ��ر��2 و�ر�2 �%��� :ر�2. وا��و�ل *��� وا��%و�ض إ���
  .أ�2ل �ن �ل Dواب ��3 *��.� �� *دا ا��ظر إ�( و�.� ا��ر�م

إ��� ا��رور��ت أو ا�����ت وا�����ت  ووأ�� ����/ ا�د��� ��2 �د*
  .وا�����ت

وأ�� �%��دھ� 2%وات ذ�ك �����ول *�( أ�داده، و��ر *ن ذ�ك ��� 
/���ا97رو�� *�( "در  �������/ ا�����، و"د �دب ا�رب إ�( ا	��Dر �ن ا��
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��ر 12 ا�����/ ا�د��و�� *�( �� ��س إ��� �"�ا���ط�*�ت، و�دب إ�( ا
ا��رورات وا�����ت، 2ر;ب ا7;���ء ا7:���ء �D�� 12ر �� أ�ر ������� و12 ����ل 

َ�لْ �: �� أ�ر ����Dره 9�2ط *��.م وأ:��ھم، وأ�دھم وأ"��ھم و"د "�ل 12 أ�Dرھم
�َ�� ُ�ْؤِ=ُروَن اْ�َ�َ��ْ ور;ب ا����7ء 12 . ]ا7*�([ �)17(ِ َرةُ َ ْ�ٌر َوأَْ�َ#, َواFَ  )16(َة ا�د2

 /�����ر *�( ا��%�ف �ن ا7*راض ا�د��و��، و12 ا	��Dر �ن ا����ب 12 ا���"�ا
ا97رو��، �2ر�.م ا�رب إ��� وأز�%.م �د�� 2ر�1 *�.م وأر��ھم، وأ�دھم 

�%��1 *�( ا��%�س ا���"1، و�� ;�ط� �ن أر�( و�و�ھم، ��2 :�وة �ن آDر ا���9س ا
D��2ل ذ�ك ��2�ل ا����ون، و��2 2�����2س  ،�و�ه وآDر أ9راه *�( أو�ه

  .28"ا������2ون
��ر *�( ا��%�ف ��دوب إ����"��2.  

� �Hس أن ��رف *�( ��م �ل �ن ا��رور��ت  ��Hو�ز��دة �و��/ ا���
  وا������ت وا��������ت؛ 

�رور��ت وا������ت 2وا�ب ��� إذا ا"���� �رورة �%ظ ا����ة أ�� �و�2ر ا� -
 .29أو د2ت إ��� ���� ر32 ا��رج

و��.� �� أ��وا *�( : ""�ل ا�ز �ن *�د ا���م. أ�� ا��������ت �2و�2رھ� ���ح -
إ����� �������ت وا�����ت �ن ��س ا���*��ت، وأ�ل ا�ط���ت، و:رب ا��ذ�ذات، 

 .30"وا�Lرف ا��ر�%�تو���( ا���ور ا�����ت، 
��� أن ا��������ت �ن ا����ح ا�ذي ���وي ��2 ا�%ل وا��رك،  :و���Aل أن ��ول -

 وا��%�ف ��2 �رك �����ح ��2ف ��ر ��دو�� إ���؟
و�9�� ا��واب أن �رك ا����ح 12 ���� ا��%�ف، ��س ����ظر إ�( �و�� 

  .ا���9ر ا��%�ف���� : ����� و�%( وإ��� �و�وه أ9رى ��رف *��.� 12 *��ر
�� د��	C: ا��رع ا�=�

- /�"د أ�2/ �ن ُھِدي إ�( ا	��م، ورزق ا��%�ف «: ��� ورد 12 ا��%�ف "و��  31أ
  .32»و"�3

  .33و12 ا��د�ث ���ن �%���� ھذه ا7و��ف، و��.� ا��%�ف
  .34»ا��.م ا�ل رزق آل ���د "وً��«: �و"�ل  -

��H، و� ��ون ��2 �2ول ا�%.م �ن ا��وت ��� � �رھ�.م إ�( ذل ا���: أي
ث *�( ا��ر�2، وا����ط 12 ا�د���، و��2 ��� ��ن �2ل ا��%�ف، ��7 إ��� �د*و ��

  .36»�935ر ا�7ور أو��ط.�«: ��%�� وآ�� ��2Hل ا�7وال، و"د "�ل
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د��ل *�( �2ل ا��%�ف وأ9ذ ا����L �ن ا�د���، وا�زھد ���2 : "و12 ا��د�ث
رة وإ��Dًرا ��� ���( *�( �� �%�(، 1L���2 أن ���دي 2وق ذ�ك ر;�� 12 �و2ر ��م ا@9

  .37"�� أ��� 12 ذ�ك
� �� رب و��ن : *رض *�Y1 ر�1 ���ل �1 �ط��ء ��� ذھ�� ��2ت«: �و"�ل  -

  .38»أ:�3 �وً�� وأ�وع �وً��، G2ذا �ت ��ر*ت إ��ك وإذا :�ت :�ر�ك
"Lور�1 و�9ر�1 ��ن ا�و�3 12 ا�د��� وا���9ر ا����: )�� �زاد ا���( وا��

  .39"�ن ;�ر ���ب و� *��ب
:�3 �وم و�وع : "�� ا��%�ف �ن ا�رزق؟ "�ل: وA�ُل ��د �ن *�د ا�ز�ز

  .40"�وم
��Hل > ���( أن ��ل رزق آ�� "و��، و�رض *��� ر��  �2ر�ول > 

� �� رب و��ن أ:�3 �وً�� «: أن ��ل �� �ط��ء ��� ذھ�� �2ر2ض و��ول �
  .»G2ذا �ت ��ر*ت إ��ك وإذا :�ت :�ر�كوأ�وع �وً��، 

�وع �وم و:�3 �وم، و���/ ھذا : وھذا د��ل *�( أن �ن ���1 ا��%�ف  
و�ظم  �*�ش ر�ول > : ��وذج ��ش ا��%�ف: ا���( أ�Dر 12 ا��ط�ب ا���9س

������.  
  .42»��ن ھدي ���Vم و��ن *�:� �%��2 و"�3 41طو�(«: �و"�ل  -

  :"�ل ا����وي
: م�َ "�ل 12 ا��ِ . أي ��در �%���� � �:��L و� �ط��L: »*�:� �%��2 و��ن«"

  : "�ل ا�:�*ر. )�ن ���م ا���� *��ك أن �رز"ك > �� ��%�ك و���ك �� �ط�Lك(
  إ�( "��ل ���3 د] رَ وا��%س را;�� إذا ر;��.�          وإذا �ُ 

��ن *�:�  �ن �"د ;�ط ا���1 : وا��دل �� �ن �2ل ا�%�ر *�( ا��L( ��2ل
  .43"�%��2 وأ�9ر �%��� و�%( �� :ر�2

Hب ا�را�	ط�در ا����ف: ا�B:  
إن "در ا��%�ف ;�ر ��دد، ��7 ���9ف ����9ف ا�9:7ص وا7ز��ن، و�ل 

  ::9ص أدرى ��� ��%��، "�ل ا����وي
��ن ا����ود �� ���ل �� ا��وة *�(  ،�2در ا��%�ف ;�ر ��در و��داره ;�ر ��ن"

�:�  .�L"44ل �� *�( "در ا�����ا�ط�*� وا
�� �د32 ا�.�ك *ن : "و�2ر �ض *���ء ا���%�� ا����� ا7���� ��و��

وا7ول ����%�� ودور ا����1 وآ�ت ا��رب  ،ا	���ن ������ أو ��د�را، 1��D��2 ���د�ن
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�ت ا��ر�2 وأ�Dث ا���زل ودواب Eب ا�����ج إ��.� �د32 ا��ر أو ا��رد و���Dوا�
ا��م 7ھ�.�، G2ذا ��ن �� دراھم ������ ���ر2.� إ�( ��ك ا��واXA ا�ر�وب و��ب 

��رت ����دو�� ��� أن ا���ء ا�����ق ��ر�2 إ�( ا�طش ��ن ����دوم و��ز 
  .45"*�ده ا����م

و��� � ر�ب ��2 أن ا��%�ف ���9ف ����9ف ا�9:7ص " :و"�ل ا1����7
1 ���"ل أن ��رص *�(L���2 ،ق ا�و�3 ا�و�ط ا�����ب  وا7ز��ن وا�7وال����

( وراء ا�%�ول ا�ذي �و��� إ�( ا����ط �� ���، ���ث � �رھ�� ا�%�"�، و
وا��ر��G2 ،�2 12 ھذه ا���ل "��� ���م �ن *وا"ب ��3 ا���ل، ����� 12 ھذا ا�ز��ن 

أ*�ذ�� > ���( �ن ذ�ك، . ا�ذي �Dرت ��2 �%����، و ���رت *�( ا7;���ء ����
 .46"ا��%�ف �ن ا��شورز"�� 
  

��وذج �"�ش ا����ف : ا��ط	ب ا� ��س) L ش ر�ول�-� C����� "ظم�و:(  
� : ا��رع ا+ول��  �-�ش ا�

ھو ا��دوة وا�7وة، وأ�� ا���وذج اD�7ل ��ط��ق  �� :ك أن ر�ول >   
� ���9ر �ر�و�� إ� أ��ل ا�7وال وأ��2.�" ا����� ا�27ل )��� K�2"47.  
"�ل ا�ن ��ر  ،��ن ا��رف *�( ا����� ا��1 ا��9رھ� > ���( �����  �2 �دّ 

��H��� د ذ�ره� :)�Lو��ن ��/ إ�( �%��ل ا��%�ف ا��رط�1 12 : "ا�%�ر وا�
ا�%�ر وا��L( وا��%�ف، : ��3 > ������ و���( ����� ا����ت ا��Dث: ��2ل" ا��%.م"

ن ���ھدة ا��%س، Dم ��2ت *��� ا�%�وح، ��2ن ا7ول أول ����� ��2م �وا�ب ذ�ك �
2��ر �ذ�ك 12 �ّد ا7;���ء، ��2م �وا�ب ذ�ك �ن �ذ�� ������� وا��وا��ة �� 

وھ1 �ورة ا��%�ف ا��1 ��ت وا	��Dر �3 ا"���ره ��� *�( �� ��د �رورة *����، 
�.��*. 

وھ1 ���� ����� �ن ا��L( ا��ط1L، وا�%�ر ا��ؤ�م، وأ��� 2����.� : "�ل
دود 12 ا�%�راء ��7 � ��ر�2 12 ط���ت ا�د���، �ل ���ھد �%�� 12 ا���ر *ن �

ا��در ا�زاAد *�( ا��%�ف، �2م �%�� �ن ��ل ا�%�ر إ� ا����� �ن ".ر ا����� وذل 
��H48"ا���.  

��س ا�Lَِ�( *ن �Dرة «: �"ول ا���1  49-��� ��ول ا�ن ��ر- و�ؤ�د ھذا 
  .Y�«50%سا�ََرض، و��نY ا�Lَِ�( ِ;َ�( ا�

  : "�ل ا�ن ��ر
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وا����ل أن ا����ف ��L( ا��%س ��ون "��ً� ��� رز"� >، � ��رص "... 
*�( ا�زد��د ��Lر ���� و� ��/ 12 ا�ط�ب، و� ���ف 12 ا��ؤال، �ل �ر�( ��� 
 ��� 3��� �"�م > ��، ��H�2 وا�ٌد أ�ًدا، وا����ف �%�ر ا��%س *ن ا��د ��� ��و�� 

أ�ًدا 12 ط�ب ا�زد��د �ن أي و�� أ���� Dم إذا ���2 ا��ط�وب �زن  أ*ط1 �ل ھو
وأ�ف، ��H�2 ��2ر �ن ا���ل ��7 �م ���Lن ��� أ*ط��H�2 ،1 ��س �D ،1�Lم ;�( 
ا��%س إ��� ��:H *ن ا�ر�� ����ء > ���( وا�����م �7ره، *�ً�� �Hن ا�ذي *�د > 

  .51 "�9ر وأ��(، 2.و ُ�رض *ن ا�ِ�رص وا�ط�ب
ھ1 *�:�  �إذن ��2�:� ا��1 ا��9رھ� > ���( �����، وا��9رھ� ھو ��%�� 

  .                                         ا��%�ف ِ*�ً�� أ�� ��ن ������G أن ��ش *�:� ا��ذخ وا��و�3
� �� رب و��ن : *رض *�Y1 ر�1 ���ل �1 �ط��ء ��� ذھ�� ��2ت«: �"�ل 

  .52»�وً��، G2ذا �ت ��ر*ت إ��ك وإذا :�ت :�ر�ك أ:�3 �وً�� وأ�وع
 �:A�* ت -ر�1 > *�.� –و*ن��" �.Yأ�" : ِ Y< ن أ�ر�ن  ��� 9ُ̂�َر ر�ول��

إ� أ9ذ أ��رھ�� �� �م ��ن إG2 ،��Dن ��ن إDًِْ�� ��ن أ�د ا���Yس ���، و�� ا���م ر�ول 
 ِ Y<� ����2 ِ Y< أن ���.ك �ر�� �ِ �.���%�� إ YKِ 53"م.  

  :"�ل ا�ن ��ر
���ون أ*م �ن أن ��ون �ن "�ل > أو �ن "�ل ) 9ُ̂�رَ (وأ�.م �2*ل "... 

 ،وو"وع ا����9ر ��ن �� ��2 إDم و��� إDم ��2 �ن "�ل ا���9و"�ن وا�/... ا���9و"�ن
�( ��ن إذا �����ه * ،وأ�� �ن "�ل > 2%�� إ:��ل 7ن ا����9ر إ��� ��ون ��ن ��Aز�ن

�� �%�1 إ�( ا	Dم أ��ن ذ�ك �Hن ��9ره ��ن أن �%�/ *��� �ن ��وز ا7رض �� 
 إ��9:( �ن ا�:��Lل �� أن � ��%رغ ����دة ��D، و��ن أن � �ؤ��� �ن ا�د��� 

  .54"ا��%�ف ��9�2ر ا��%�ف وإن ���ت ا��� أ�.ل ���
��2م و"د *�( ���ر،  ���م ر�ول > : -ر�1 > *�� – و*ن ا�ن ��ود

���1 و��د���، �� أ�� 12 «: �و ا�9ذ�� �ك وط�ء؟ ��2ل: أDر 12 ����، ����2 �� ر�ول >
  .55»ا�د��� إ� �را�ب ا��ظل ��ت :�رة، Dم راح و�ر�.�

��  :�-�ش ا������ : ا��رع ا�=�
�ن " وأ����� و���9.م �ن ا�د��� ���ف ��ن *�ُش ا���1 "*�وان ا���ب 

 /��� �ا���9ري �ط��� �ورة وا��� *ن *�ش ا���1 ���ب ا�ر"�Aق 12 
  .و������، وھ1 أ�.م ���وا ����9ن *ن ا�د���
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ر�1 >  –و��9Hذ *�( ���ل ا���Dل ا��د�ث ا7ول 12 ا���ب *ن أ�1 ھر�رة 
  :                         و��2 ��ول -*��

ع، وإن > ا�ذي � إ�� إ� ھو إن ��ت 7*��د ���دي *�( ا7رض �ن ا��وو"
��ت 7:د ا���ر *�( �ط�1 �ن ا��وع، و��د "دت �و�� *�( طر��.م ا�ذي 
�1 �2ر �:�� ��9ر�ون ���، �2ر أ�و ��ر ���H�2 *ن آ�� �ن ���ب > �� ����H إ
�1 �2ر و�م �:�� �و�م �%ل، Dم �ر �1 *�ر ���H�2 *ن آ�� �ن ���ب > �� ����H إ

���2م ��ن رآ�1 و*رف �� 12 �%�1 و�� 12 و�.1، ، ��%ل، Dم �ر �1 أ�و ا����م 
و��(، ��2�� 2د9ل » ا��ق«: ���ك �� ر�ول > "�ل: "�ت» �� أ�� ھر«: Dم "�ل

أھداه : "��وا» �ن أ�ن ھذا ا���ن؟«: H���2ذن H2ذن �1، 2د9ل 2و�د ���� 12 "دح ��2ل
��ق إ�( أھل ا«: ���ك �� ر�ول > "�ل: "�ت» أ�� ھر«: �ك �2ن أو ���2 "�ل

وأھل ا��%� أ���ف ا	��م، � �Hوون *�( أھل و� ��ل : "�ل» ا��%� �2د*.م �1
و� *�( أ�د إذا أ��� �د"� �ث �.� إ��.م و�م ����ول ��.� :��A، وإذا أ��� ھد�� 

و�� ھذا ا���ن 12 أھل : أر�ل إ��.م وأ��ب ��.� وأ:ر�.م �2.�، ��2ء�1 ذ�ك ��2ت
ن أ��ب �ن ھذا ا���ن :ر�� أ��وى �.� G2ذا ��ء أ�ر�1 ��2ت ا��%�؟ ��ت أ�ق أ�� أ

أ�� أ*ط�.م، و�� *�( أن ���1�L �ن ھذا ا���ن، و�م ��ن �ن ط�*� > وط�*� 
�د، ���H2.م 2د*و�.م، H2"��وا، H���2ذ�وا، H2ذن �.م وأ9ذوا �����.م �ن  �ر�و�� 

9H2ذت : "�ل» H2*ط.م 9ذ«: ���ك �� ر�ول > "�ل: "�ت» �� أ�� ھر«: ا���ت "�ل
ا��دح �2�ت أ*ط�� ا�ر�ل �2:رب ��( �روى، Dم �رد *�1 ا��دح، H2*ط�� ا�ر�ل 
�2:رب ��( �روى، Dم �رد *�1 ا��دح �2:رب ��( �روى Dم �رد *�1 ا��دح ��( 

و"د روي ا��وم ��.م، 9H2ذ ا��دح 2و�� *�( �ده �2ظر إ�1  �ا��.�ت إ�( ا���1 
�د"ت : "�ت» ���ت أ�� وأ�ت«: ���ك �� ر�ول > "�ل: ت"�» أ�� ھر«: ���2م ��2ل

2:ر�ت ��2 زال » ا:رب«: �2دت 2:ر�ت ��2ل» ا"د �2:رب«: �� ر�ول > "�ل
» H2ر�1«: � وا�ذي �Dك ����ق �� أ�د �� ����� "�ل: ��( "�ت» ا:رب«: ��ول

  .H2"56*ط��� ا��دح ��2د > و��( و:رب ا�%���
  : �ثو��� ���%�د �ن ا��د

  .�57ن ��ق ا���ل ��ض ا������ 12 *.د ا���1  *��� ���ن �� ��ن -
ا��1 *�:.� ر�ول -وھ1 ���� ا��%�ف . 58»أ:�3 �وً�� وأ�وع �وً��«: �"و��  -

 <� ������ظ�ھرة 12 ا��د�ث؛ �2د و�ف أ�و ھر�رة ���� ا��وع ا��1  -و�ظم 
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إ�� إ� ھو إن ��ت 7*��د ���دي *�( ا7رض �ن  > ا�ذي �و: "�ّر �.� ��و��
  ."ا��وع، وإن ��ت 7:د ا���ر *�( �ط�1 �ن ا��وع

� : "ز��دة ا�:رب �Dم "و�� 12 �.��� ا��د�ث �د�� ط�ب ��� ر�ول > 
  .وھو �ذ�ك ��ر *ن ���� ا�:�3 ".وا�ذي �Dك ����ق �� أ�د �� �����

�و�د�� ��2 �ن ��و ھذا ا�:1ء ا���Dر  59"���ة ا������"و�و ر��� إ�( ���ب 
وأ����� *ن ا�د���، وا�9روج *�.� �دون ���س  �زھد ا���1 "�2د *�ون ����� �ـ 

�.�."  
وذ�ر ��2 �ورا �ن زھد ا������ أ��Dل ا��9%�ء ا7ر�� وأ�و *��دة �ن 

ب �ن *��ر و*��Dن �ن �ظون و;�رھم ��Dر �  .�ا��راح و�
  :ا���9ر ا��%�فا����� �ن :ا��ط�ب ا���دس

  :ا�ر��M ا� ���� �4�� -�د L وإ�=�ره -	, �� ���,: ا��رع ا+ول
���ع ا����ة ا�د��� وا�ر;�� ا���9��  نإن �ن ��م ھذا ا����9ر ا�����Lء *

ا��.م «: ���2 *�د > وإ��Dره *�( �� �%�(؛ و12 ھذا ��ول ا�ن �ط�ل �د ذ�ره ��د�ث
�ل *�( �2ل ا��%�ف وأ9ذ ا����L �ن ا�د��� وا�زھد ��2 د�: "»ارزق آل ���د "و��

 .60"ر;�� 12 �و�2ر ��م ا@9رة وإ��Dرا ��� ���( *�( �� �%�( ،���2 2وق ذ�ك
أن �� ��ن *��� ا���ف ا����/ �ن ا������ وا�����ن  61و"د ذ�ر ا�:�ط�1

ر�ب وا����ء ا�����ن �ن �ورع *ن ا����ح ��ر�.م ا��ر�2 12 ا��طم وا��:رب وا��
�م ��ن �ن �.� أ�� ���ح و�%( �ل �7ور ) أي ا"���رھم *�( ا��%�ف(وا����ن 

  :�962ر��
أ�.م �ر�وه �ن ��ث ھو ���3 �ن *��دات، و��Aل دون �9رات، ��2رك : �.�� -

 �:A�* ب *���، ��� ���ت�D� ��� ن���	ا���ل  -ر�1 > *�.� –����ن ا �.��H�
ا����ح، ��2�دق ��، و�%طر *�( أ"ل �� ��وم �� ا�ظ�م ا�ذي ����.� �� ا��و�3 12 

 .ا��ش
��  :ا� وف -	, ا���س: ا��رع ا�=�

 ،و�ن ذ�ك ا�9وف *�( �%و�.م �ن �%��د إ�� 12 ا���ل ���ر�ون إ�( ا�د���
وإ�� 12 ا��Eل ������ب *��� وا��ط���� ���:�ر، �ل إن 12 ���� ا��%�ف ���� �ن 

�  .63آ�2ت ا��L( وا�%�ر ���
  .9وف *�( ا��%س أن �ؤدي 2ل ا����ح إ�( �� ��ره 2َُ�ْ�َرُك �ذ�كو�ن ا�
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�ض ا���س أ�ًرا : و��.�" :�#ول ا��6ط��� �Dض ا������ت "د ��ون �ورأن �
� ���9ره ��%��، ������� إ�( �� ھو *��� �ن ا�9��ل ا����دة؛ ��2رك ا����ح ��� 

ر�و�� ا����ر 12 ���ره إ�(  �ؤد�� إ���، ��� ��ء أن *�ر �ن ا�9ط�ب ��� *ذ�وه 12
����؛ أ�9ر أ�� أ�س �ن �%�� �2زل *��،  ���264 ر��� X��.2 ،ا�:�م، أ�1 �%رس

�� �ذات ا��م، ��ن ���.� ا���1  65ور�3 إ�( ���ره، و��� ��ء 12 �د�ث ا���9
�وم و���� *�م أ���  ��9H2رھم أ�� �ظر إ�( *��.� 12 ا���ة ��2د �%���، وھو ا��

  .66"������ح إذا أداھم إ�( �� ��ره ��ف �%�ون
وا����ب *�( ا����ح � ��ون �Gط�ق وإ��� ُ���َ�ب *�( ا�����ر 12 ا�:�ر 

��� �� *�( ا�����%�ت��� .67*��� إ�� 12 �.� ���و�� وا������ وإ�� 12 �.� ا
ا���9ر ا��%�ف زھدا، و���� �ر���� ا��%س، و�در��.� *�( ���9%� : ا�%رع ا���Dث

 :ا�:.��
ُ�وا �: *�د �%��ره ��و�� ���( �#ول ا�ن -�6ور َ)� ا�.ِذ�َن آََ�ُ�وا 7َ ُ�َ�ر5 َ�� أ2�َ

َ 7َ ُ�ِ�ب2 اْ�ُ�ْ"َ�ِد�نَ  .L .َ�ُ�ْم َو7َ َ�ْ"َ�ُدوا إِن ُ .L .أََ�ل ��َ��ِت َ   ].ا���Aدة[� )87( َط�5
ول �ض ذ�ك 12 أّ�� �رك ��� ،وا��.1 إّ��� ھو *ن ��ر�م ذ�ك *�( ا��%س"

ض ا7و"�ت �ن ;�ر ا��زام و���د ا��ر��� ���%س *�( ا���ّ�ر *�( ا�ِ�ر��ن *�د �
و�ذ�ك ا	*راض . *دم ا�و�دان، H� �2س �� ���دار ا����� إ��� 12 ر���� ا��%س

�( �� ھو أ*�( �ن *��دة أو :Lل ��ل ��32 وھو إ*ن ��Dر �ن ا�ّط���ت ���ط�3ّ 
و�9ّ�� �ن أ�����، وھ1 ����  ��ك �ّ�� ر�ول > أ*�( ا�زھد، و"د ��ن ذ

����ب �ر���� و� �����ب �3 �ض �را�ب ا���س، ���2ط�3ّ إ��.� ���ر، وھو �3 
��(. ذ�ك ��ن ����ول ا�طّ���ت دون �:ّوف و� �ط�3ّ� K 68"و12 ���و�.� :�ر.  

، وأ�� �� �Dت *ن �ض ا���ف �ن ��ذ ا�ز���: "و�#ول ���د ا� Oر ���ن
وا	*راض *ن ا��ش ا���*م *�د ا��درة *���، أو12 ��ل و�وده �2 �ر�دو�� "ر�� 
��%��، و��ن ���Lون �� ا�و���� إ�( ر���� ا��%س و�در��.� *�( ���9%� ا�:.وات 
�����ر ��ت طوع ا��ل ��.و��، و����ن �ن طرح أھواA.� ا�زا�LA �دون ��%�، �2و 

�م ��ن 12 ������� ��ط���ت �ز�� و� وDق ا	���ن �ن �%�� ���ن ا�ط�*� 
  .69"�ؤا9ذة

Hا��رع ا�را� :�-��
  :ا����ف �را-�ة ���	�� ا�
����ن  ،��د ر;ب ا	��م 12 ا��%�ف 7ن 12 ذ�ك �را*�ة ������ ا����وع

  :��� ھذا ��� ��1 *�( ���ل ا���Dل، � ا���ر
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- )�� .]ا���رة[ �)219(اْ�َ"ْ�َو  َوَ�ْ��َ�ُوَ�َك َ��َذا ُ�ْ�ِ�ُ#وَن Bُلِ �: "ول > �
ا�زاAد *�( "در ا����� ا��1 � �د ��.� *�( أ�/ ا��%��رات : ا��راد ���%و"

  .70"وھو �ذھب ا���.ور
  .71»��س ا��ؤ�ن ���ذي �:�3 و��ره ��3A إ�( ����«:�"ول ر�ول >  -

�ن ��ن �� �2ل ظ.ر، ��2د �� *�( �ن � ظ.ر ��، و�ن ��ن �� «: �و"و��  -
 .72»ل �ن زاد ��2د �� *�( �ن � زاد ���2

�2ن ������ت ا	���ن ا����ل، أن �:ر ا����م ا�1�L ���ره ا�%��ر، �2ط�� 
�ن �2ل ����، �ل و�ؤDره *�( �%��؛ ُروي أن *�ر �ن ا�9ط�ب أدرك ���ر �ن *�د 

�ر�ت �� أ��ر ا��ؤ���ن "ر��� إ�( ا���م، �2:: �� ھذا؟ ��2ل: > و�� ���ل ��م ��2ل
أ�� �ر�د أ�د�م أن �طوي �ط�� *ن ��ره، أو ا�ن *��، أ�ن : �درھم ���� ��2ل *�ر
�َ�� َواْ�َ�ْ�َ�ْ"ُ�ْم ِ�َ)��: �ذھب *��م ھذه ا@��ْ َ��ِ�ُ�ْم 4ِ� َ�َ��ِ�ُ�ُم ا�د2  �)20( أَْذَھْ�ُ�ْم َط�5

  .73]ا���7ف[
�� ا��وا��ن �2ن 9��Aص ا�:ر�� ا	����� ا��واز�� ��ن ا�%رد وا����*�؛ أ

وا��وا��ن 12 ا���د  .12 ا���د ا����را��� 1����2 ا�%رد، و�ذ�ك �طL( و���9م
 ���ا�:�را��� ��Lط *�( ا�%رد و�طL( *�( ��و"� �ن أ�ل ا����*� �2ذ�ل :9

  .74ا�%رد و��ل إ����� وإ�دا*�
  :ا����ف � �ص و���ز 7 ����, ��ل أ�د: ا��رع ا� ��س
أن إ��Dر �ض ا����ك ����ك ا�زھد  )%��%� ا��رآ���ا�(12 ���ب  ��75ن ا���د

وا���:ف، ��ن ����در ا���Aز وھو ا���د وا��وام، � ا��Lراق 12 ا���د و� ا��ط�ع 
*�� 12 ���ل ا@9رة، إ��� ھو �ن ��ب ا��9�ص ا�ذي � ��م *���، �Dل �ن 

�D� ص 12 *�م ا�طب�  :��ول. ��9
ا�ذ�ن �%ر;وا ���ط��ب " ا����ك" وإذا ��ن ا	��م "د *رف أ���� �ن"
���G2 ��ن ذ�ك *�( ��� ا��9�ص 12 �ل �ط�ب �ن �ط��ب ا����ة  ،ا�رو���
و�م ��ن �ن "��ل ا	��Lء أو ا��ط�ل ��ط�ب �ن ھذه ا��ط��ب  ،ا	������

و� �و�ب ا	��م ا����ك *�( ���3 ا������ن 7ن أ���� ��.م ... ا��رور��
�وا �� و��2وه *�( �ط��و���� ���زه . �ب ا�روح أو �ط��ب ا���د ا97رى�9

� ا��Lراق 12 ا���د و� ا��ط�ع *�� 12 ���ل : ا���د وا��وام-����در ا�ذي ����ه 
 .76"وھو ا��در ا�ذي � ;�( *�� 12 �د��ر ���ة ا	���ن -ا@9رة
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Hب ا����	ط�ر ا+رض: ا���ا�#"ود -ن �" ��  :���Oل ا����ف 7 �"
��1 ���ت 12 ا��ط�ب ا�1��D �2.� �%��ل ا��%�ف، و��ن ا���وص ا���و�� ا

�1 أن ��ل ا	���ن �����ل *�( ا��%�ف Dم ��د G2ن ھذا ���9ف ��.��� � �ھذا 
)��ُ� ا�.ِ�� أُوِرْ=ُ�ُ�وَھ� ِ�َ�� �: ا��1 ھ1 *��رة ا7رض، و12 ھذا ��ول > � .�
َو�ِْ	َك اْ�َ

إن �B�ت ا���-� و��د أ�د�م «: �و"�ل ر�ول > . ]ا�ز9رف[ �)72( ُ�ْ�ُ�ْم َ�ْ"َ�	ُونَ 
  .��4«77	� P4ن ا��ط�ع أن 7 �#وم ��, �:ر�)� 4	��"ل

أن ��ون ا�دو�� "و�� : ا����، و�ن ��Dره 12 ا�د���: �2ن ��Dر ا��ل 12 ا@9رة
 . �رھو�� ا����ب

G2ذا *�ش ���وع ا���س *�:� ا��%�ف، و�م ����وا إ� 12 " :��ول ���د "طب
دود ا��%�ف، ��2ف ��دو�� ا������ أن �د �� ا��ط�*ت �ن "وة 	رھ�ب أ*داء >، �

   ��ك ا��وة ا��1 � ����ر ا����ن 12 ا7رض إ� �.�؟
وھذه ھ1 ا���د�� .. إ��� ����ج ا�7ر إ�( ا	���ج ا�و�2ر وا���.�ك ا����ل

���ج ا����ل *�( "در أ�� ا	. ا��1 ��م �.� ا�����ن 12 ا7رض وا����2ظ� *���
إ�( ا��ف،  ي�ؤد ا�ذيا���.�ك ا����ل �2 �ؤدى إ� إ�( �2ر ���وع ا��7، ا�%�ر 

 .78"وا��ف ��رك :.وة ا7*داء ا�ذ�ن ���ظرون ا�%ر�� ا������ ������ض
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  .2/265، ا��"
م ا�و��ط���و*� �ن ا��ؤ�%�ن،  -15
. 5/292، )ت. ط. م: د(، إ���ل ا��"	م 6رح ���R ��	مأ�و ا�%�ل، : ا�ظر ا����1 *��ض -16

: ، ����� ا	��م ا�:�21ا�����ر �6رح ا�
��H ا��:�رز�ن ا�د�ن *�د ا�رؤوف، : وا����وي
  .1/1042. م1988/ھـ1408: ا�ر��ض، ط

ا��و�ت، : ا�:ؤون ا	�����إ�دار وزارة ا7و"�ف و ،ا��و�و-� ا��#)�� ا��و����ا�ظر  -17
�: 38- 24ا�7زاء . ا��و�ت: ، دار ا����ل2: ط: 23- 1ا�7زاء . ھـ1427-�1404ن : ا�ط�

  .35/6 .، ط�3 ا�وزارة2: ط: 45- 39ا�7زاء . ��ر: ، �ط��3 دار ا��%وة1:ط
� ر���(، درا�� ���ر�� �د ا������ 4� ا���B7د ا��0��ا�ظر أ��د *��Dن *�د ا���در،  -18
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ِ �: ا������ دا�ن *��� و> ���( ��ول  Y< )َ�ِوهُ إ ُ�وِل G2َِْن َ�َ��َزْ*ُ�ْم 1ِ2 َ:1ٍْء 2َُرد] Y59( َوا�ر(� 
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