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بكلية التجارة ـ جـــامعــة األزهـــر

آيات قرآنية وأحاديث نبىية حىل سلىك المستهلل
قاٍ اهلل تبازى تعاىل :

 وَاظَذِؼنَمإٔذَامأَغػَؼُوامظَمِمؼُلِرٔصُوا وَظَمِمؼَؼْؿُرُوا وَطَانَمبَ ِقنَمذَظِكَمضَوَاعاً( ماظػرضانم:م)67مم
 وَالَ تَفِعَـلِمؼَدَكَمعَغِؾُـــوَظةًمإٔظَىمسُـُؼِكَ وَالَ تَؾِلُطْفَام ُطلٖماظؾَلِطِمصَؿَؼْعُدَمعَؾُوعـاًمعٖقِلُوراً



(اإلدراءم:م)29مم

قُبَىمحَ َؼهُ وَاظْؿِلِؽِنيَ وَا ِبنَماظلٖؾِقلٔ وَالَ تُؾَذِرِمتَؾِذِؼراًمإٔنٖمادلُؾَذِرٔؼنَمطَاغُوام
 وَآتِمذَاماظ رِ
إٔخِوَانَماظّشٖقَارِنئ وَطَانَماظّشٖقِطَانُمظِرَ ِبهِ طَػُوراً

قاٍ زض ٍٛاهلل



( ماإلدراءم:م26م:م)27م

:





َٔ فك٘ ايسدٌ قصد ٙفَ ٢عٝشت٘



نٌ َا ش٦ت ٚ ،اشسب َا ش٦ت ٚ ،ايبظ َا ش٦ت َ ،ا أخطأتو خصًتإ

(مرواهماإلعاممأغبدم)م

ضسف ٚخم١ًٝ



(مرواهمعلؾمم)ممممم
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:
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ايك ِٝايرتبٚ ١ٜٛايضٛابط ايشسع١ٝ
يًطًٛى االضتٗالن ٢اإلضالَ٢
فٗسضت احملتٜٛات

زقِ
ايصفش١

تكديم عام
املبشح األٍٚ
()1/1

5
 :أثس ايك ِٝايرتب ١ٜٛاإلضالَ ١ٝعً ٢ايطًٛى االضتٗالن٢

7م

ـ متٗٝد .

8

()2/1

ـ َفٗ ّٛايك ِٝايرتب ١ٜٛاإلضالَ. ١ٝ

8

()3/1

ـ أثس ايك ِٝاإلمياْ ١ٝعً ٢ضًٛى املطتًٗو .
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()4/1

ـ أثس ايك ِٝاألخالق ١ٝعً ٢ضًٛى املطتًٗو .

11

()5/1

ـ اخلالصــــ. ٠

12

 :ايضٛابط ايشسع ١ٝيًطًٛى االضتٗالن٢

13

()1/2

ـ متٗـٝد .

14

()2/2

ـ املكصٛد بايضٛابط ايشسع. ١ٝ

14

()3/2

ـ ايضٛابط ايشسع ١ٝيًطًٛى االضتٗالن : ٢ف ٢دلاٍ املباسات

15

()4/2

ـ ايضٛابط ايشسع ١ٝيًطًٛى االضتٗالن : ٢يتذٓب احملسَات .

19

()5/2

ـ ايتُج ٌٝايبٝاْ ٢يًطًٛى االضتٗالن ٢ف ٢اإلضالّ

24

()6/2

ـ اخلـالصـــــ. ١

25

املبشح ايجاْ٢

املبشح ايجايح

 :مناذز َٔ ايطًٛى االضتٗالن َٔ ٢سٝا ٠ايسض ٍٛصً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ .

26م

()1/3

ـ متٗـٝد .
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()2/3

ـ ضًٛن٘ االضتٗالن ٢صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ ٚقت األشَات االقتصاد٠ٟ

27

()3/3

ـ ضًٛن٘ صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ َع ْطا ٘٥عٓدَا طًنب ايتٛضع ١ف ٢ايٓفكات .

28

()4/3

ـ ضًٛن٘ صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ ف ٢االضتٗالى .

29

()5/3

ـ ضًٛن٘ صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ عٓد قضا ٤ايد. ٜٔ

29

()6/3

ـ تسن ١زض ٍٛاهلل صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ .

30

()7/3

ـ اخلـالصـــــ. ١

30

ـ ايٓتا٥ر ايعاّ يًدزاض١

32

ـ قا ١ُ٥املسادع َستب ١سطب ٚزٚدٖا فَ ٢نت ايدزاض١

34

()4م

تكدٜــِ عـــاّ
عنماألصؽارمايدؼـةمصىمذبالماالضؿصادمسؾىماٌلؿوىماظعاٌىمأصؽارمتفؿممباظؼقممواألخالقموالمدقؿامصىمذبالم
ععاىةماٌشؽالتماالضؿصادؼةم،مصؼدمضالمعورؼسمآظقهمعنمروادماالضؿصادماظوضعىماظعاٌىمبأنمػـاكمعشؽالتمععقـةمالم
ميؽنمأنمتعاجلمإالّمعنمخاللماظؼقممواألخالقموالمدقؿاماظؿىمتؿعؾقمبلؾوطقاتماٌلؿفؾكم.م
وظؼدماػؿمماإلدالممبفذهماظؼضقةمعـذمآالفماظلـواتمحقثمتعؿدلماظؼقمماإلمياغقةمواألخالضقةمعنمأػمماظعواعلم
اظؿىمتؤثرمصى م اظؼرارماالدؿفالطىم،مطؿامضبؽممدؾوطقاتماٌلؿفؾكمضوابطمذرسقةمعلؿـؾطةمعنمعصادرماظشرؼعةم
اإلدالعقةمعـفامسؾىمدؾقلماٌـالم :م اياللمواظطقؾاتمواألوظوؼاتماإلدالعقةمواالسؿدالمووـبماإلدرافمواظؿؾذؼرم
واظؿؼؿرلمواظؿؼؾقدماٌكاظفمظشرعماهللموطذظكمهرؼمماظؿعاعلمععمأسداءماظدينمواظورنمإالّمظضرورةمععؿدلةمذرساًمم.م
وظؼدموضعمسؾؿاءماالضؿصادماإلدالعىماٌعاصرؼنممناذجمبقاغقةمظلؾوكماٌلؿفؾكماٌلؾمم،موأوضقواماظعالضةمبنيم
اظؿغرلمصىماظدخلمواالدؿفالكمم،موطذظكماظعالضةمبنيماظؿغرلمصىماألدعارمواالدؿفالكموخؾصوامإظبمأنمػـاكمحدوداًم
دغقاموحدوداًمضصو ىمالمصببمظؾؿلؿفؾكماٌلؾممواوزػامعفؿامزادماظدخلمأوماشبػضتماألدعارموػىمحدودماإلدرافم
واظؿؼؿرلم،موػذامزباظفمٌامػومدائدمصىماظػؽرماالضؿصادىماظوضعىم.م
وظؼدمرؾؼتمغظرؼةماظؼقمماإلدالعقةمواظضوابطماظشرسقةمصىمصدرماظدوظةماإلدالعقةمصىمضوءممناذجمحقةمعنم
دؾوطقاتمردولماهللم صؾىماهللمسؾقهمودؾممواظصقابةمرضوانماهللمسؾقفمم،موػذامميـلماإلرارماظػؽرىمواظؿطؾقؼىم
ظلؾوطقاتماٌلؿفؾكماٌلؾمم.م
ودبؿصمػذهماظدرادةمباٌػاػقمماظلابؼةمععماظذلطقزمسؾىمأثرماظؼقمماإلدالعقةماظذلبوؼةمواظضوابطماظشرسقةمسؾىم
دؾوكماٌلؿفؾكماٌلؾمموتأصقلمذظكمعنمعصادرماظشرؼع ةماإلدالعقةم،موتؼدؼمممنوذجمإدالعىمظؾلؾوكماالدؿفالطىم
ميؽنماإلدؿعاغةمبهمصىمادباذمماظؼراراتماالدؿفالطقةمسؾىمعلؿوىماظػردموعلؿوىماظدوظةم.م

()5م

وظؼدمخططتماظدرادةمحبقثمتؼعمصىمثالثمعؾاحثمسؾىماظـقوماظؿاظبم-:م
املبشح األ : ٍٚأثس ايك ِٝايرتب ١ٜٛاإلضالَ ١ٝعً ٢ايطًٛى االضت٘الن. ٢
املبشح ايجاْ : ٢ايضٛابط ايشسع ١ٝيًطًٛى االضتٗالن. ٢
املبشح ايجايح  :مناذز َٔ ايطًٛى االضتٗالن َٔ ٢سٝا ٠ايسض ٍٛصً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ .

وظؼدمأوردغامصىمغفاؼةماظدرادةمذبؿوسةمعنماظـؿائجمواظؿوصقاتمومضائؿةمبأػمماٌراجعمعرتؾةمحلبمورودػام
صىمعنتماظدرادةم.م
ٚأدع ٛاهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل إٔ تهٖ ٕٛر ٙايدزاضْ ١افعٚ ، ١إٔ ٜه ٕٛاجلٗد اير ٣برٍ ف٢
إعدادٖا خايصًا يٛد٘ اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل ٚ ،احلُد هلل اير ٣بٓعُت٘ تتِ ايصاحلات .

دنتٛز سطني ششات١

ممممممممم

األضتاذ ظاَع ١األشٖسمم
يالتصاٍ مبع ّد ٖر ٙايدزاض١

تمم/1504255م010مممـــممم4041171م

()6م

المبحث األول

أثر القيم الرتبىيت اإلسالميت على السلىك االستهالكى
احملؿوؼاتمم

( )1/1ـ متٗٝد .

م

م

( )2/1ـ َفٗ ّٛايك ِٝايرتب ١ٜٛاإلضالَ. ١ٝ

( )3/1ـ أثس ايك ِٝاإلمياْ ١ٝعً ٢ضًٛى املطتًٗو .

م

( )4/1ـ أثس ايك ِٝاألخالق ١ٝعً ٢ضًٛى املطتًٗو .

م

( )5/1ـ اخلالصــــ. ١

م

()7م

المبحث األول

أثر القيم الرتبىيت اإلسالميت على السلىك االستهالكى
( )1/1ـ متٗٝد .
ظؼدمذاعمبنيمسؾؿاءماالضؿصادماظوضعقنيمغظرؼاتمتدورمحولمأنماالضؿصادمسؾممورؼدىمؼؼوممسؾىمذبؿوسةمعنم
اظػؾلػاتمواظؼقمماٌادؼةمواظؿىمظقسمهلامسالضةمباظدؼن مواألخالقم،موضبؽممدؾوكماٌلؿفؾكمذبؿوسةمعنماألدسم
واظؼواسدمواظـظرؼاتماظؿفرؼدؼةم،موظؼدماغؿؼدتمػذهماظـظرؼاتموزفرتمصؾلػةمجدؼدةمتؼوممسؾىمأنمظالضؿصادمضقمم
أخالضقةم،موزفرتمدراداتموحبوثموعؤظػاتمسنماالضؿصادمواظدؼنمواألخالقم()Ethics and Economicsم.م
وظؼدمطانمظؾػؽرماالقتصادىماإلدالعىمصضلماظلؾقمصىمتـظرلماىواغبماإلمياغقةمواألخالضقةمصىماٌعاعالتم
االضؿصادؼةمطاصةم:مصىماإلغؿاجمواالدؿفالكم،موصىماظؽلبمواإلغػاقم،موصىماإلدخارمواالدؿـؿارم ()1م،موػذهممتـلماظؼقمم
اظذلبوؼةماظؿىمتؤثرمصىمدؾوكماٌلؿفؾكم.مم
وصىمضوءمػدفموغطاقمػذهماظدرادةمدوف مغرطزمسؾىمعػفومماظؼقمماظذلبوؼةماإلدالعقةموبقانمأثرػامسؾىم
اظلؾوكماالدؿفالطىمسؾىمعلؿوىماظػردمواظدوظةم،موػذامعامدوفمغؿـاوظهمصىمػذاماٌؾقثم.مم

( )2/1ـ َفٗ ّٛايك ِٝايرتب ١ٜٛاإلضالَ. ١ٝ


وفهوً الكيي اإلسالوية .

ؼؼصدمبفاماٌـلماظعؾقاماظلاعقةماٌلؿؼقؿةماظعادظةما ظواجبمأنمتلودمبنيماظـاسمظؿقؼققماألعنمواًرلمبقـفمم
واٌـؾـؼةمعنمعصادرماظشرؼعةماإلدالعقةم،موتشؿلماظؼقمماإلدالعقةم

:ماظعؼقدةماإلمياغقةم،مواألخالقمايلـةم،م

واظلؾوكماظلوىموعامؼـؾـقمسنمذظكمعنمدواصعموبواسثمتؤثرمصىمععاعالتماإلغلانم،موتعؿدلمػذهماظؼقمممبـابةماٌـلم
التىمؼـشدػاماٌلؾممواظؿىمهؽممصؽرهموإرادتهمودؾوطهمععمغػلهموععمأصرادماجملؿؿعماظذىمؼعقشمصقهم،مطؿامأغفام
اٌرذدمواٌوجهمظهمصىمأسؿاظهموتصرصاتهمودؾوطهمصىمذبالماٌعاعالتموعـفاماالضؿصادؼةم.م

()8م



وفهوً الكيي اإلمياٌية .

ؼؼصدمباظؼقمماإلمياغقةمبأغفاماٌؾادئمواألحؽاممواألصولماظـابؿةماظؿىمهؽممسؼقدةماٌلؾمم،مومتـلماظددؿورماظذىم
ضبؽممسالضؿهمبربهم،موؼعؿدلماالظؿزاممبفامعنمدظقلماإلميانمباهللمدؾقاغهموتعاظبم،مومبالئؽؿهم،موطؿؾهم،موردؾهم
واظقومماآلخرم،موباظؼضاءمخرلهموذرهم،موػذهماظؼقممعنماظـوابتماظؿىمالمتؿغرلمععمتغرلماظزعانمواٌؽانموم

نمضبقدم

سـفامصفومطاصرمأومصادقمأومزاملم،موصببمأنمؼربىماظـشىءمسؾقفاموتظلمععهمحؿىماٌوتم.مم


وفهوً الكيي األخالقية .

وؼؼصدمباظؼقمماألخالضقةمبأغفاماظلفقةمأوماظعاداتماظػطرؼةماظلوؼةمايلـةماظؿىمتراصقماإلغلانمصىمأسؿاظهم
وتصرصاتهموسالضاتهمععماظـاسم،موتعؿدلماألخالقم اإلدالعقةمعنماظـوابتم،موتـؿىمصىمضوءماظؼقمماإلمياغقةم،موػىم
ضرؼـؿفامصىماجملالماظذلبوىم،مصاظؼقمماإلمياغقةماظصادضةمتؼودمإظبمضقممأخالضقةمحلـةم.مم


وفهوً الكيي السموكية .

وؼؼصدمباظؼقمماظلؾوطقةمبأغفاماظعاداتمواظؿؼاظقدمواألسرافماٌرتؾطةمبعالضةماإلغلانمععماظغرلمصىم

اٌواضفم

اٌكؿؾػةم،موػىمعلؿؿدةمعنماظؼقمماإلمياغقةمواألخالضقةموتدورمصىمغطاضفام،موتؿلممباٌروغةماظـلؾقةم،مودقاجفام
اظدؼنمواألخالقموالمصببمأنمتؿعارضمدؾوطقاتماٌلؾممععماظؼقمماإلدالعقةم.مم


وفهوً الكيي الرتبوية اإلسالوية .

ؼؼومماٌـفجماظذلبوىماإلدالعىمسؾىمتربقةما إلغلانمسؾىماظؿدؼنمألنماظدؼنمضرورةمظهمصىمحقاتهم،مواظؿدؼنمصطرةم
عنمرؾاسهم،موصببمأنمؼـؿىموضباصظمسؾقفامصىمإرارماظدؼنم،مودظقلمذظكمضولماهللمتؾاركموتعاظبم :م"م َصأَضِمِ وَجِفَكَم
ؽنٖمأَطْـَرَماظـٖاسٔمالَم
كلِقٔماظ َؾهِمذَظِكَماظدِٓؼنُماظؼَقِٓمُ وَظَ ِ
ظِؾدِٓؼنٔمحَـِقػًامصِطْرَةَماظ َؾهِماظَؿِيمصَطَرَماظـٖاسَمسَؾَقِفَامالَمتَؾِدِؼلَمظِ َ

ؼَعِؾَؿُونَمم"م(ماظرومم:م)30م،مصالمحقاةمبالمدؼنم،موصىمػذاماٌؼاممؼؼولماظعؾؿاءمواظدساهمأنماإلدالممعـفجمحقاةم()2م.مم
طؿامأنمعنمأرطانماٌـفجماظذلبوىماإلدالعىماألخالقماظػاضؾةمايلـةموػىمأؼضاً معنماظػطرةماظؿىمخؾقماإلغلانم
سؾقفامعامملمهرفمأومتؾوثمظؿقؼققمشاؼاتمشرلمعشروسةم،موصببمأنمتؿضؿـنمعـاػجماظذلبقةمصىمعبقعماٌراحلم
عوضوساتماألخالقمجباغبمعوضوساتماظعؼقدةم،مصفؿامتوأعانمؼؿػاسالمدوؼاًمظؿوجقهموإرذادماإلغلانمإظبماظطرؼقم
اٌلؿؼقمماظلوىم،موظؼدمأذارماظؼرآنماظؽرؼممإظبمذظكم:م"مضَدِمجَاءَطُمم ِعنَماظ َؾهِمغُورْ وَطِؿَابْمعٗؾِنيْم،مَؼفِدِيم ِبهِماظ َؾهُم

()9م

َعنٔماتٖؾَعَمرٔضِوَاَغهُمدُ ُؾلَماظلٖالمٔ وَؼُكِرٔجُفُمم ِعنَماظظُؾُؿَاتِمإٔظَىماظـٗورٔم ِبٔإذِ ِغهِ

وَؼَفِدِؼفٔمِمإٔظَىمصِرَاطٍمعٗلِؿَؼِقمٕم "مممممممم

(ماٌائدةم:م15مـم16م)م.مم
ودوفمغؿـاولمصىماظصػقاتماظؿاظقةمأثرماظؼقمماإلمياغقةمواألخالضقةمسؾىماظلؾوكماالدؿفالطىم.م

( )3/1ـ أثس ايك ِٝاإلمياْ ١ٝعً ٢ضًٛى املطتًٗو (. )3
ؼعؿؼدماٌلؿفؾكماٌلؾممأنماظغاؼةمعنماإلغػاقمػىمتوصرلماالحؿقاجاتماألصؾقةمظؿقؼققمسؾادةم،موراسةماهلل مم،م
صاإلغلانمعؽونمعنمروحموجلدم،موشذاءماظروحماظؼقمماظروحقةم،موشذاءماىلدماظؼقمماٌادؼةم،موػؿامععاًمعنمظوازمم
ايقاةم،مصاإلغػاقمسؾىماظؼقمماظروحقةمواٌادؼةمعنمضرورؼاتماإلغلانمظؾعؾادةم،موتأدقلاًمسؾىمذظكمصإنماٌلؿفؾكماٌلؾمم
اٌؾؿزممصىمدؾوطهماالدؿفالطىمبشرعماهللمميغالماظـوابمواألجرم.مم
وعنماالسؿؼاداتماظدؼـقةمظؾؿلؿفؾكماٌلؾممواظؿىمتؤثرمسؾىمدؾوطهمػىم :مأنماٌالماظذىمؼـػؼهمعؾكمهللم،مودظقلم
ذظكمضوظهماهللممم:م"موَآتُوػُممعِنمعٖالٔماظ َؾهِماظَذِيمآتَاطُمِ "م(ماظـورم33:م)م،موأنماألذقاءماظؿىمؼشذلؼفامأومضبصلم
سؾقفامعنمرزقماهللمدؾقاغهموتعاظب،موأصلمذظكمضولماهللمتؾاركموتعاظبمم"مصَاعِّشُوامصِيمعَـَاطِؾِفَا وَطُؾُوامعِنمرِزِ ِضهِ وَإٔظَ ِقهِم
اظـّٗشُورُم"م(ماٌؾكم:م15م)م،موأنمظهموضػهمأعامماهللمدؾقاغهموتعاظبمؼومماظؼقاعةمظققادؾهمسنمذظكم،معصداضاًمظؼولماهللم
نٖمؼَوِعَؽِذٍم َسنٔماظـٖعِقمٔم "م(ماظؿؽاثرم:م8م)م،موضولماظردولم(م)م:م" ئ تص ٍٚقدَا عبد
تؾاركموتعاظبم"مثُمٖمظَؿُ ِلَألُ
 ّٜٛايكٝاَ ١ستُٜ ٢طَأٍ عٔ أزبع  ،عٔ عُس ٙفُٝا أفٓاٚ ، ٙعٔ شباب٘ فُٝا أبالٚ ، ٙعٔ َاي٘

َٔ أ ٜٔانتطب٘ ٚف ِٝأْفك٘ ٚ ،عٔ عًُ٘ َاذا عٌُ ب٘ " (مرواهمعلؾمم)م.مم
عنماملسؿؼداتماظدؼـقةماظؿىمتؤثرمسؾىمدؾوكماٌلؿفؾكماٌلؾممادؿشعارمأنممػـاكمعالئؽةمهصىمسؾقهمطلمأسؿاظهم
وعـفامععاعالتهماالضؿصادؼةم،مودظقلمذظكمضولماهللمتؾاركموتعاظبم :م"موَ ٔإنٖمسَؾَقِؽُمِمظَقَاصِظِنيَم،مطِرَاعاًمطَاتِؾِنيَم،م
ؼَعِؾَؿُونَمعَاممتَػْعَؾُونَمم "م(االغػطارم:م10مـم12م)م،موػذهماظؼقؿةماإلمياغقةمتؼوىمظدىماٌلؿفؾكماظرضابةماظذاتقةمومتـعهم
عنمأىمدؾوكمطباظفمذرعماهللمم.مم
طؿامؼعؿؼدماٌلؿفؾكماٌلؾممبأنماظرزقمواألجلمبقدماهللموسؾقهمأنمؼأخذمباألدؾابماظؿىمدـفاماهلل مم،مصلؾقاغهم
وتعاظبماظذىمخؾقمطلمذىمءمصؼدرهمتؼدؼراًموأصلمذظك مضوظهم:م"م ُضلِمأَئِـٖؽُمِمظَؿَؽْػُرُونَمبِاظَذِيمخَ َؾقَماَِرِضَمصِيم

ؼَوِعَ ِقنٔ وَتَفِعَؾُونَمَظهُمأَغدَاداًمذَظِكَمرَبٗماظعَاظَؿِنيَم،موَجَ َعلَمصِقفَامرَوَادِيَمعِنمصَوِضِفَا وَبَارَكَمصِقفَا وَضَدٖرَمصِقفَامأَضْوَاتَفَام
صِيمأَرِبَ َعةِمأَؼٖامٕمدَوَاءّمظخملؾلٖائِؾِنيَم"م(مصصؾتم:م9م ـم10م)م،موؼػلرمردولماهللم(مم)مػذهماآلؼةم:مبؼوظهم:م" نتب اهلل

َكادٜس اخلًل قبٌ إٔ خيًل ايطُاٚات ٚاألزض خبُطني أيف ضٓٚ ١عسش٘ عً ٢املا)4( " ٤م(مرواهمعلؾمم )م،م
وػذهماظؼقؿةمالموعلماٌلؾممؼؼذلمأومميلكمصىماإلغػاقم،مطؿامهـهمسؾىماال سؿدالم،موبذظكمؼصؾحمدؾوطهمعـضؾطاًم
بشرعماهلل.مم

()10م

وػذهماالسؿؼاداتماظدؼـقةمتؤثرمسؾىمدؾوكماٌلؿفؾكماٌلؾممعنمحقثموـبمعامغفىماهللمسـهمعـلم :ماإلدرافم
واظؿؾذؼرمواإلغػاقماظذلصىموطذظكماظؿؼؿرلمواظؿؼؾقدماالدؿفالطىمشرلماٌـضؾطمبشرعماهللم،موطذظكماظؿعاعلمععماحملاربنيم
ظدؼنماهللم…موػذهماظضوابطمدوفمغؿـاوهلامتػصقالًمصىماٌؾقثماظـاغىم.مم
وعنمغاحقةمأخرىمؼلؿشعرماٌلؿفؾكماٌلؾممباظراحةماظؼؾؾقةمواالرؿؽـانماظـػلىمسـدعامصبدمغػلهمعؾؿزعاًم
بأحؽامموعؾادئماظشرؼعةماإلدالعقةمصىمدؾوطهماالدؿفالطىم (معـلمدائرمحقاتهم )موػذامؼؾعثمظدؼهماظرضاماظؿامم،
وؼرىمعظاػرماظدلطةمصىمحقاتهم.مم

م

( )4/1ـ أثس ايك ِٝاألخالق ١ٝعً ٢ضًٛى املطتًٗو ()5م.
عنمخُؾُقماٌلؿفؾكماٌلؾمم :م االسؿدالمواظؼـاسةم،مواظلؿاحةموحلنماٌعاعؾةم،مواظوصاءم،مووـبماإلدرافم
واظؿؾذؼرمواظذلفمواظؿعاظبمواظعظؿةموشرلمذظكمعنماًصالماظؿىمغفىماإلدالممسـفام،م وصقؿامؼؾىمبقانمأثرمذظكمسؾىم
اظلؾوكماالدؿفالطىم.ممم
:م"م

فاالعتدالمصىماإلغػاقمعنمأواعرماهللم م ودظقلمذظكمضوظهمتؾاركموتعاظبمصىموصفمسؾادماظرغبنم

وَاظَذِؼنَمإٔذَامأَغػَؼُوامظَمِمؼُلِرٔصُوا وَظَمِمؼَؼْؿُرُوا وَطَانَمبَ ِقنَمذَظِكَمضَوَاعاًم"م(ماظػرضانم:م67م)م،موظؼدمحثمردولماهللم(م
)مسؾىمذظكمصؼالم:م" َٔ فك٘ ايسدٌ قصد ٙفَ ٢عٝشت٘ " (مرواهماإلعاممأغبدم)م،مواالضؿصادمػوماظعدلمواظودطم
وػذهماظؼقؿةماألخالضقةمتضؾطمدؾوكماٌلؿفؾكماٌلؾمموالموعؾهمؼُؼَؿِرمأومؼلرفمأومؼؾذرموػذامضبؼقماالدؿؼرارم
االضؿصادىم.مم
والقناعة مبامأغػقمعنمغؿاجم االسؿدالموتربىماظـػسماظؾشرؼةم (ماظؿىمتشؿفىمطلمذىءمبدونمضوابطم )مسؾىم
اظرضاممبامرزضفاماهللمدؾقاغهموتعاظبم،موأصلمذظكمعنماظلـةماظـؾوؼةمضولمردولماهللم (م)م:م" قد أفًح َٔ أضًِ ،

ٚزشم نفافًا ٚ ،قٓع٘ اهلل مبا آتا( " ٙمرواهمعلؾمم)م،موػذهماظؼقؿةماألخالضقةمتضؾطمدؾوكمامل دؿفؾكماٌلؾممسبوم
االسؿدالمواظرضامووـؾهماظشرمواالسبرافمواتؾاعمػوىماظـػسماظؿىمالمتشؾعمواظؿىمضدمتؼودمبصاحؾفامإظبماهلالكم.مم
والسماحة صىماٌعاعالتموحلنمععاعؾةماظـاسمسـدماظشراءمواظؾقعمعنمخصالماٌلؿفؾكماٌلؾمم،ماعؿـاالًم
ظؼولماهللم م:م"موَضُوظُوامظِؾـٖاسٔمحُلِن اً وَأَضِقؿُواماظّصٖالةَ وَآتُواماظزٖطَاةَم "م(ماظؾؼرةم :م83م)م،موظؼدمضدمماهللم م
اظؿعاعلمايلنمععماظـاسمضؾلمصرؼضؿىماظصالةمواظزطاةمٌامظذظكمعنمأػؿقةم،موصىمػذاماٌؼاممؼؼولماظردولم
ال مسشاً إذا باع  ،مسشاً إذا اشرتٚ ، ٣إذا اقتص٢
زسِ اهلل زد ً

اظلفوظةمصىماٌعاعالتموتوصرلماظوضتم.مم

()11م

(م)م:م"

" (مرواهمالخبارىم )م،موػذهماظؼقؿةمهؼقم

والىفاءم باظعؼودمواظعفودمعنمضوامماظؿفارةمواٌعاعالتمبنيماظـاسمورطنمأصقلمعنمدؾوكماٌلؿفؾكماٌلؾمم،م
وػذهماًصؾةمعنمصػاتماٌؤعـنيمبصػةمساعةموردمبشأغفامضولماهللمتؾاركموتعاظبم :م"مؼَامأَؼٗفَاماظَذِ ؼنَمآعَـُوامأَوِصُوام

بِاظْعُؼُودِم"م(ماٌائدةم2:م)م،موضوظهمم:م"موَاظَذِؼنَمػُمِمآلعَاغَاتِفٔمِ وَسَفِدِػِمِمرَاسُونَم"م(ماٌؤعـونم8:م)م،موظؼدمضالم
اٌػلرونمصىمتػلرلماظعؼودمػىماظعفودموػىمعامآحلماهللموعامحرمماهللموعامصرضمصىماظؼرآنمطؾهمعنماظؿؽاظقفمواألحؽامم
"م،موظؼدمغفىماظردولم (مم)مسنمغؼضماظعفودمصؼالم :م" آ ١ٜاملٓافل ثالخ  :إذا سدخ نرب ٚ ،إذا ٚعد أخًف ،

ٚإذا أؤمتٔ خإ " (معؿػقمسؾقهم)م،موػذهماًصؾةمتضؾطماٌعاعالتموهؼقماظـؼةمبنيماظؾائعمواٌشذلىم.مم
وعنمغاحقةمأخرىمصإنموـبماإلدرافمواظؿؾذؼرمواظذلفمواظؾذخمواٌظفرؼة مواظؿؼؾقدماٌكاظفمظشرعماهللمعنمأػمم
خصالماٌلؿفؾكماٌلؾمم،موظـامسودمظؿـاولمتؾكماًصالمباظؿػصقلمصىماٌؾقثماظؿاظبمباسؿؾارػامعنماظضوابطماإلدالعقة.م
وتأدقلاًمسؾىمعامذطرمصىماظػؼراتماظلابؼةمصإنماظؿزامماٌلؿفؾكماٌلؾممباألخالقماظػاضؾةمهؼقمظهماإلذؾاعم
اظذاتىمواظرضام اظـػلىمواالرؿؽـانمحبصولماظدلطةمعنماهللم،مطؿامأغفامتؤدىمإظبمادؿؼرارماٌعاعالتموهؼققماظـؼةمبنيم
اٌؿعاعؾنيم.مم

( )5/1ـ اخلالصــــ. ١
تؿػاسلماظؼقمماإلمياغقةمواظؼقمماألخالضقةمظؾؿلؿفؾكماٌلؾمموؼـفممسـفامدؾوكمدوىمؼؼودهمسبوماياللماظطقبم
اظـاصعمواٌرضىمواظذىمؼعقـهمسؾىمسؾادةماهللموراسؿهم،موطذظكمؼضؾطماحؿقاجاتهمصىمضوءمأحؽامموعؾادئماظشرؼعةم
اإلدالعقةم،مطؿامتؼوىمرابطةمايبمواألخوةمواظؿعاونمواظؿؽاصلمبنيماظؾائعمواٌشذلىم.مم
طؿامطانمهلذهماظؼقممدوراًمػاعاًمصىموجودماظلوقماظطاػرةماًاظقةمعنماظغشمواظغررمواىفاظةمواظؿدظقسم
واالحؿكارمواظربامواًؾائثموعنمطلمصورماظػلادماالضؿصادىم.مم
طؿامطانمالظؿزامماظؿاجرماٌلؾممبفذهماظؼقممدوراًمػاعاًمصىماغؿشارماإلدالممصىمطـرلمعنمبؾدانماظعاملموعـفامدولم
ذرقمآدقاموأصرؼؼقام.مم
وظؼدماجؿفدمصؼفاءماٌلؾؿنيمبوضعمذبؿوسةمعنماألدسمواألحؽاممظؿضؾطمدؾوكماٌلؿفؾكماٌس ملمعلؿـؾطةمعنم
عصادرماظشرؼعةماإلدالعقةم،موضواممتطؾقؼفاماظؼقمماإلمياغقةمواألخالضقةممحؿىمهؼقماظغاؼاتماٌـشودةمعنمسؿؾقةم
اإلتؼانم،موػذامعامدوفمغؿـاوظهمبشىءمعنماظؿػصقلمصىماٌؾقثماظـاغىم.مم

()12م

املبحث الثاٌى

الضىابط الشرعيت للسلىك االستهالكى
احملؿوؼاتم

( )1/2ـ متٗـٝد .

( )2/2ـ املكصٛد بايضٛابط ايشسع. ١ٝ

( )3/2ـ ايضٛابط ايشسع ١ٝيًطًٛى االضتٗالن : ٢ف ٢دلاٍ
املباسات
( )4/2ـ ايضٛابط ايشسع ١ٝيًطًٛى االضتٗالن : ٢ايت ٢تتعًل
بتذٓب احملسَات .
( )5/2ـ ايتُج ٌٝايبٝاْ ٢يًطًٛى االضتٗالن ٢ف ٢اإلضالّ .

( )6/2ـ اخلـالصـــــ. ١

()13م

م

املبحث الثاٌى

الضىابط الشرعيت للسلىك االستهالكى
( )1/2ـ متٗٝد .
ظؼدمتضؿـتماظشرؼعةماإلدالعقةمذبؿوسةمعنماألحؽاممواٌؾادئماظعاعةماظؿىمهؽممدؾوكماٌلؾممصىمذبالماإلغػاقم
بفدفمهؼققمإذؾاعماياجاتماألصؾقةمبدونمدرفمأومزبقؾةمشرلمعؿفاوزمظؾؼصدم ،موتعؿدلمػذهماألحؽاممواٌؾادئم
مبـابةماظضوابطماظؿىمؼؾؿزممبفاماٌلؾممسـدمادباذمضرارماإلغػاقم،مطؿامتعؿدلماٌعاؼرلمواٌؼاؼقسمظؿؼوؼممأدائهماإلغػاضىموبقانم
اظؿفاوزاتمأوماٌكاظػاتمظؿصوؼؾفامحؿىمؼرجعمإظبماظرذدموإظبماظلؾوكماظؼوؼمم.م
وعنمأػمماظعواعلماياصزةماظؾاسـةمظؾم دؿفؾكمسبوماالظؿزاممبفذهماظضوابطماظؼقمماإلمياغقةمواألخالضقةماظلابقمبقاغفام
صىماٌؾقثمباإلضاصةمإظبمسواعلمأخرىمترتؾطمبؿغرلماظظروفمواألحوالم.مم
وظؼدمحػلماظذلاثماإلدالعىمبـؿاذجمعنماظلؾوكماالدؿفالطىماٌـضؾطمبفذهماظضوابطماظؿىمتعؿدلمعنماٌرذداتم
اظواجبماإلضؿداءمبفام()5م.مم
وطبؿصمػذاماٌؾقثمبؾقانمعػفومماظضوابطماظشرسقةموسرضمأػؿفامحلبماٌلؿـؾطمعنمعصادرماظشرؼعةماإلدالعقةم
وبقانمأثرػامصىمادباذمضراراتماإلغػاقماالدؿفالطىم،مععماظذلطقزمسؾىماظضوابطماٌؿعؾؼةمباٌؾاحاتمواألخرىماٌؿعؾؼةم
بؿفـبماحملرعاتم.م

( )1/2ـ َفٗ ّٛايضٛابط ايشسع. ١ٝ
ؼؼصدممباظضوابطماظشرسقةمبصػةمساعةمبأغفاماألحؽامماظؽؾقةماظؿىمتـطؾقمسؾىمععظمماىزئقاتمعوضوعماظؿؼوؼمم،م
وؼؼصدمبفامصىمػذاماٌؼامم،ذبؿوسةماألحؽاممواٌؾادئماظؽؾقةماظؿىمتضؾطمدؾوكماٌلؿفؾكمبصػةمساعةم ()6م،موظؼدماجؿفدم
اظػؼفاءمصىمادؿـؾارفامعنماٌصادرماآلتقةم:م
ماظنصوصماظشرسقةمعنماظؼرآنمواظلـةم.ممضواسدماظشرؼعةماإلدالعقةم.ممعؼاصدماظؿشرؼعماإلدالعىم.مماجؿفاداتمأئؿةماظػؼهمعنماظلؾفم.م-ماجؿفاداتمذباععماظػؼهماٌعاصرةم.م

()14م

وتفدفمػذهماظضوابطمإظبمهؼققماٌؼاصدماآلتقةم:م
مبقانمحؽمماهللمصىماألسؿالمواظؿصرصاتم.ممتعؿدلماٌرذدماملوصلمإظبماياللمإلتؾاسهموععرصةمايراممالجؿـابهم.ممتعؿدلماٌعقارمظؿؼوؼمماألسؿالمواظؿصرصاتماظػعؾقةموبقانماٌكاظػاتمظإلضالعمسـفامم.ممتعؿدلماٌرجعقةمالدباذمضراراتماظؿصوؼبم.مموتؿلممػذهماظضوابطممبفؿوسةمعنماًصائصمعنمأػؿفام :ماظـؾاتمواظشؿوظقةمواالدؿؿرارؼةمواٌوضو سقةمواظؼابؾقةم
ظؾؿطؾققمواظؼؾولم،مودوفمغؿـاولمصىماظؾـودماظؿاظقةمأػممػذهماظضوابطم،موبقانمطقفمهؽمماظلؾوكماالدؿفالطىم؟م
( )3/2ـ طبٝع ١ايضٛابط ايشسع ١ٝيًطًٛى االضتٗالن ٢ف ٢دلاٍ املباسات (ايٛادبات) .

ظؼدماجؿفدمصؼفاءماالضؿصادماإلدالعىمصىمادؿـؾاطمذبؿوسةمعنماظضوابط ماظشرسقةماٌلؿكؾصةمعنمصؼهماٌعاعالتم
واظؿىمهؽمماظلؾوكماالدؿفالطىم،موتـؼلممػذهماظضوابطمإظبمذبؿوسؿنيم :مذبؿوسةمتؿعؾقمباٌؾاحاتم (اظواجؾات )م
وذبؿوسةمتؿعؾقمبؿفـبماحملرعاتم،مودوفمغؿـاولماجملؿوسةماألوظبمصىمػذاماظؾـدم،مواجملؿوسةماظـاغقةمصىماظؾـدم
اظؿاظبم.مم
وؼؼصدمباظضوابطماظشرسقةماظؿىمتؿعؾقمباٌؾاحاتم :مأغفاماظؿىمصببمأنمؼؽونمدؾوكماٌلؿفؾكمرؾؼاًمهلامم،مأىم
عنماظواجؾاتم،موعامالمؼؿمماظواجبمإالّمبهمصفومواجبم،موعنمأػممػذهماظضوابطمعامؼؾىم:مم
أً ٚال  :اإلْفام ف ٢املباح شسعًا ( احلالٍ ) .

ؼلؿشعرماٌلؿفؾكماٌلؾممبأنماإلغػاقموصؼاًم ظشرعماهللمسؾادةموراسةمؼـابمسؾقفام،موػذامؼدصعهموضبـهمأنمؼؽونم
دؾوطهمعطابؼاًمٌامأعرماهللمبهم،موصىمػذاماًصوصمؼؼولماهللمتؾاركموتعاظبم :م"مؼَامأَؼٗفَاماظـٖاسُمطُؾُوامعِؿٖامصِيماَِرِضٔم
حَالالًمرَقِؾاً وَالَ تَؿٖؾِعُوامخُطُوَاتِماظّشٖقِطَانٔمإٔ ٖغهُمظَؽُمِمسَدُوٌمعٗؾِنيْ م"م(ماظؾؼرةم:م167م)م،موأعرغاماظردولمصؾىماهللمسؾقهم
:م"مإنماحلاللمبنيمواحلراممبنيم،موبقـفؿامأعورم
ودؾممهرىماياللمووـبمايراممبصػةمساعةم،مصؼالم
عؿّشؾفاتمالمؼعؾؿفممطـريمعنماظـاسم،مصؿنماتؼىماظّشؾفاتمصؼدمادؿربأمظدؼـهموسرضه م…………مايدؼثم(مرواهم
اظؾكارىموعلؾم)موضبؽممػذاماظضابطماظؼاسدةماظشرسقةم :ماألصلمصىماٌعاعالتمايلمعامملمؼؿعارضمععمغصمعنماظؽؿابم
واظلـةم.م
وعنماٌـظورماظذلبوىمضبؼقماإلغػاقمصىمذبالماياللمإذؾاعمغػلىمععـوىمظإلغلانمؼؿؿـلمصىماظرضامواالرؿؽـانم
واظدلطةمحقثمأنماظطاساتموؾبماألرزاقموأنماظذغوبممتح ضفام()7م.م
ثاًْٝا  :اإلْفام ف ٢ايطٝبات .
قلٗم
ظؼدمأعرغامدؾقاغهموتعاظبمأنمؼؽونماإلغػاقمصىمذبالماظطقؾاتم،مودظقلمعنماظؽؿابمضولماهللمسزموجلم :م"موَؼُ ِ

ظَفُمُماظطَقِؾَاتِ وَؼُقَرِمُمسَؾَقِفٔمُماخلَؾَائِثَ "م(ماألسرافم:م157م)م،موطذظكمضوظهمسزموجلم:م"م ُضلِم َعنِمحَ رٖمَمزٔؼَـةَماظ َؾهِم

ّصةًمؼَوِمَماظؼِقَا َعةِمطَذَظِكَم
اظَؿِيمأَخِ َرجَمظِعِؾَادِهِ وَاظطَقِؾَاتِم ِعنَماظرِ ِزقٔم ُضلِمػِيَمظِؾَذِؼنَمآعَـُوامصِيماحلَقَاةِماظدٗغِقَامخَاظِ َ

()15م

ّصلُماآلؼَاتِمظِؼَوِمٕمؼَعِؾَؿُونَ م"م(ماألسرافم:م)32م،مودظقلمذظكمعنماظلـةماظنبوؼةماٌؾارطةمضولماظردولمصؾىماهللمسؾقهم
غُػَ ِ
ودؾمم"مإنماهللمرقبمالمؼؼؾلمإالًمرقؾا م"م(مرواهمعلؾمم)م،مطؿاموردمصىمػذاماًصوصمضولماظردولمصؾىماهللمسؾقهم
ودؾمم:م"مإنماهللمحرممبقعماخلؿرموادلقؿةمواخلـزؼرمواِصـامم،مصؼقلمؼامردولماهللم :مأرأؼتمذقوعفام؟مصإغفام
تطؾىمبفاماظلػنم وؼدػنمبفاماجلؾودموؼلؿّصؾّمبفاماظـاسم،مصؼالمصؾىماهللمسؾقهمودؾمم :م"مالم،مػومحرامم،م

ثممضالم:مضاتلماهللماظقفودمإنماهللمحرممسؾقفممذقوعفامصفؿؾوػامثممباسوػام"م(ماظؾكارىم)مم.م

وظؼدمحددمصؼفاءماٌلؾؿنيمبعضماألجـاسماحملرعةم ()8معـفامسؾىمدؾقلماٌـالم :ماًؿورمواٌقؿةمواخل غزؼرمواظدمم
واظـفاداتمواظدممواظطؾاقم (اظلفائر)مواألصـاممواألوثانمواظصؾؾانموطؿبماظؽػارموطلمعامؼػلدماظعؼقدةموؼدعرماألخالقم
وؼفؾكماظؾدنم،مأىمطلمعامؼؿعارضمععمعؼاصدماظشرؼعةماإلدالعقةموػىمحػظماظدؼنمواظـػسمواظعؼلمواظعرضمواٌالم.مم
صعؾىماٌلؿفؾكماٌلؾممأنمؼـػقمعاظهمصى مذراءماظلؾعمواًدعاتماظطقؾةمواظؿىمتعودمسؾقهموسؾىماجملؿؿعماإلدالعىم
باظـػعموأنمميؿـعمسنماإلغػاقمصىمذبالماًؾائثمحؿىمالمؼضقعمعاظهمبدونمعـػعةمععؿدلةمذرساًم.م
وؼؿؿـلماظؾعدماظذلؼوىمصىماظؿعاعلمصىماياللمػوماالظؿزاممبأواعرماهللمسزموجلموػدىمردوظهمصؾىماهللمسؾقهمودؾمم
طؿامأغهمصبـؾهماًؾائثمصقهماًرلماظؽـرلمواظدلطةمعنماهللمدؾقاغهموتعاظبم،موؼضافمإظبمذظكمأؼضاًماحذلامموتؼدؼرم
اجملؿؿعماظذىمؼؿؿلكمباياللماظطقبمم.م
ثايجًا  :االعتداٍ ف ٢اإلْفام .

عنمضواسدماإلغػاقمصىماإلدالمم "ماظودطقةم "مدونمإدرافمأومتؼؿرلم،مألنمصىماإلدرافمعػلدةمل ٌالموظؾـػسم
وظؾؿفؿؿعم،موطذظكماظوضعمصىماظؿؼؿرلمصػقهمحؾسمووؿقدمظؾؿالمسنموزقػؿهماظؿىمخؾؼفاماهللمظهموطالػؿامبلؾبمخؾالًمصىم
اظـظامماالضؿصادىم،موأصلمػذاماألداسمعنماظؼرآنماظؽرؼممضولماهللمتؾاركموتعاظبمصىموصفمسؾادهماٌؤعـنيم :م"موَاظَذِؼنَم
سِصُوا وَظَمِمؼَؼْؿُرُوا وَطَانَمبَ ِقنَمذَظِكَمضَوَاعاًم"م(اظػرضانم:م67م)موضوظهمسزموجلمطذظكم :م"موَالَ تَفِعَـلِم
إٔذَامأَغػَؼُوامظَمِمؼُ رٔ

ؼَدَكَمعَغِؾُـــوَظةًمإٔظَىمسُـُؼِكَ وَالَ تَؾِلُطْفَام ُطلٖماظؾَلِطِمصَؿَؼْعُدَمعَؾُوعـاًمعٖقِلُوراًم "م.م(اإلدراءم :م29م)م،مصؿقضمػذهم
اآلؼاتمسؾىماظودطقةمصىماإلغػاقم.م
وظؼدمحددمردولماهللمصؾىماهللمسؾقهمودؾممغطاقماالسؿدالمواظودقطةمصىمايدؼثماظشرؼفم

:م"مكل ما شئت ،

واشرب ما شئت  ،والبس ما شئت  ،ما أخطأتك اثنتان  :سرف وخميلة " (ماظؾكارىم )م،موظؼدموردمػذامايدؼثم
برواؼةمأخرىمػىم:م" كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا ما مل خيالطه إسراف أو خملية "م(مرواهممممابنمعاجهمسنمسؿرم
بنمذعقبمسنمأبقهمسنمجدهم )م،مصاألصلمصىماإلغػاقمايلمعامداممالمؼؿفاوزماإلدرافمواظؿؼؿرلموطانمخاظقاًمعنماٌظفرؼةم
واًقالءم.م

()16م

وؼعؿدلماظؿودطمواالسؿدالمبنيمايدماألدغىمظإلغػاقماظذىمدوغهمؼؽونماظؿؼؿرلم،موبني مايدماألضصىماظذىمصوضهم
ؼؽونماإلدرافم،موصىمػذاماًصوصمؼؼولماظػكرماظرازىم:م"مظؽلمخؾفمررصىم:مإصراطموتػرؼطموػؿامعذعوعانمصاظؿؼؿرلم
إصراطمصىماإلعلاكم،مواإلدرافمإصراطمصىماإلغػاقم،موػؿامعذعوعانم،مواًؾقمماظػاضلمػوماظعدلمواظودطم()9م.م
وشبؾصمعنماألدظةماظلابؼةمأنماإلدال ممؼلعمطلمأمناطماالدؿفالكمحلبمدعةمطلمعلؿفؾكمصىمإرارمسدمماظؿفاوزم
إظبماظؿؼؿرلمأوماإلدرافموصىمػذامعروغةمإذؾاعماظرشؾاتماحملدودةم،موصىماظصػقةماظؿاظقةمتصورمبقاغىمؼوضحمذظكم.م
وؼؿؿـلماظؾعدماظذلبوىمهلذاماألداسمػومطؾحمػوىماظـػسماظشقققةماٌؼذلةموطذظكماظـػسماظشرحةماٌسرصةم،موػذام
عامصببمأنمغربىمأوالدغاموأغػلـامسؾقهمدواءمسؾىمعلؿوىماإلغػاقماظػردىمأوماإلغػاقماألدرىمأوماإلغػاقمايؽوعىم.مممم
زابعًا  :االيتصاّ بطًِ األٚيٜٛات اإلضالَ. ١ٝ

صببمأنمؼرتبماٌلؿفؾكماٌلؾممأوظوؼاتماإلغػاقمرؾؼاًمظلؾمماألوظوؼاتماإلدالعقةماظؿىموضعفاماظػؼه
اظضرورؼاتمصاياجقاتمصاظؿقلقـاتم،موهؾقلمذظكمسؾىماظـقوماظؿاظبم:م

اءموػىم :م

()10مم

(أ)م–ماإلْفام عً٢مايضسٚزٜات :موؼؼصدمبفامعامؼـػقمظؼوامماظـاسمواٌكؾوضاتموضبؼقماٌؼاصدماظشرسقةم،موالمميؽنم
أنمتلؿؼقممايقاةمبدوغفام،معـلمغػؼاتماٌأطلمواٌشربمواٌلؽنمواظصقةمواألعنمواظعؾممواظزواجمم.م
(ب)م–ماإلْفام عً٢ماحلادٝات :موؼؼصدمبفامعامؼـػقمسؾىمعامضبؿاجهماظـاسمىعلمحقاتفممعقلرةمودبػفمعنم
اٌشاقمواٌؿاسبم،موالمصببماإلغػاقمسؾىماياجقاتمإالّمبعدمادؿقػاءمعطاظبماظضرورؼاتموػىمأؼضاًمتؿعؾقمباٌؼاصدم
اظشرسقةم.م
(ج)م–ماإلْفام عً ٢ايتشطٓٝات :موتؿؿـلمصىمبـودماظـػؼاتماظؿىموعلمحقاةماإلغلانمرشدهمرقؾةموسؾىمأحلنمحالم
سنمحاظةماظضرورؼاتمواياجقاتم،موالمصببماإلغػاقمسؾقفامإالّمبعدمادؿؽؿالمغػؼاتماظضرورؼاتمواياجقاتم.م
وعنمثممصببمسؾىماألصرادموايؽوعاتماالظؿزاممبفذهماألوظوؼاتمسـدماإلغػاقمظؿقؼققمعؼاصدماظشرؼع

ةم،موعنم

غاحقةمأخرىمالمصبوزمإغػاقماٌالمصقؿامؼعرضمػذهماٌؼاصدمظؾفالكمواظضررمعـلمذراءماٌدعـاتمواٌؽقػاتمواظدخانم
واًؿورموذراءماألصالمماظػاددةموعامصىمحؽممذظكم.م
وؼؿطؾبمتطؾققمػذاماظضابطمأنمؼؼومماظػردموايؽوعةمحبصرماظـػؼاتموتؼلقؿفامإظبمثالثمذبؿوساتمحلبم
األوظوؼا تمثممتؼدؼرماإلؼراداتماٌؿوضعةموصىمضوءمذظكمؼؿممترتقبمبـودماإلغػاقم،موػذامصبـبماألصرادموايؽوعةمععظمم
اٌشاطلماظـاعبةمسنماإلدرافمواظؿؾذؼرمصىمبـودمظقلتمعنماظضرورؼاتممواياجقاتم.م
وؼؿؿـلماظؾعدماظذلبوىمهلذاماألداسمصىمتربقةماظـػسمسؾىماظـظاممواظذلتقبمصىمضوءماإلعؽانؼاتمواظطاضاتماٌؿاحةمم
واالسؿؿادمسؾىماظذاتمبؼدرماإلعؽانم،موالمؼؼذلضمإالّمظضرورةمأومحاجةمطؿامضبؿىماإلغلانمعنمػؿومماظدؼونمبدونمدؾبم
ععؿدلمذرساًم،مطؿامؼوجهماٌلؾممسبوماٌوازغةمبنيماظؽلبمواإلغػاقمواالدخارمظوضتماياجةم.م
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خطماظؿؼؿرلمالمصبوزمواوزهمإظبمأدغىمصدوغهم

غؼطةمايدم
األدغىمظؾؿؾاحم
م ذرساًم

حرامم
عـطؼةماظؿؼؿرلمم

التىثين البياٌى حلدود الوسطية ( االعتداه )
بني خطى اإلسراف والتكتري
()18م

( )4/2ـ ايضٛابط ايشسع ١ٝيٌضًٛى االضتٗالن ٢ايت ٢تتعًل بتذٓب احملسَات .

ظؼدمادؿـؾطماظػؼفاءمذبؿوسةمعنماظضوابطماظشرسقةمظؾلؾوكماالدؿفالطىمتؿعؾقمباٌـفىمسـهمذرساًموتؿؿـلمصىم
احملرعاتماظواجبموـؾفامألغفامتؿعارضمععمعؼاصدماظشرؼعةماإلدالعقةموػىمحػظماظدؼنمواظـػسمواظعؼلمواظعرضم
واٌالمم،موعنمأه ممػذهماظضوابطم:مم
أً ٚال  :جتٓب ايتكتري .

ؼؼصدمباظؿؼؿرلماصطالحاًمصىمذبالماإلغػاقمػوماظؿضقققمسنماظواجبمأنمؼؽونمصىمزلماظظروفماظعادؼةم،موبؾغةم
االضؿصادمواحملادؾةمػوماإلغػاقمدونماٌعقارمأوماظـؿطماظواجبمأنمؼؽونم.م
وظؼدمغفىماهللمدؾقاغهموتعاظبمسنماظؿؼؿرلمصىمضوظهماهللمتؾاركموتعاظبم :م"موَاظَذِؼنَمإٔذَامأَغػَؼُوامظَمِمؼُلِرٔصُوا وَظَمِم

ؼَؼْؿُرُوا وَطَانَمبَ ِقنَمذَظِكَمضَوَاعاًم"م(اظػرضانم:م67م)م،موظؼدموردمصىمتػلرلمػذهماآلؼةمعامؼؾىم:مؼؼولمابنمطـرلم ()11م:م"م
أىمظقلواممبؾذرؼنمصىمإغػاضفممصقصرصونمصوقماياجةم،موالمخبالءمسؾىمأ ػؾقفممصقؼصرونمصىمحؼفممصالمؼؽؾػوغفممسدالًم
……….م ،موؼوضحماظؼرآنماظؽرؼممأنماظـػسماظؾشرؼةمدبشىماظػؼرمواظعوزةم،مصفىمعؼذلةمبطؾقعؿفامودظقلمذظكمضولماهللم
ق
سزموجلم":مضُلمظَوِمأَغؿُمِمتَؿِؾِؽُونَمخَزَاِئنَمرَحِ َؿةِمرَبِيمإٔذاًمَظأَعِلَؽْؿُمِمخَّشَِقةَماإلٔغػَا ٔ

وَكَانَماإلٔغلَانُمضَؿُوراًم "مم

(اإلدراءم:م)100موضوظهمتؾاركموتعاظبم:م"موَالَ تَفِ َعلِمؼَدَكَمعَغِؾُوَظةًمإٔظَىمسُـُؼِكَ "م(ماإلدراءم:م29م)م.م
وؼعؿدلماظؿؼؿرلمعنمأعراضماظـػسماظؾشرؼةموػوماظشحماظذىمغفىمسـهمردولماهللمصؾىماهللمسؾقهمودؾممصىمضوظهم :م"م

اتؼواماظّشّمصإغهمأػلكمعنمطانمضؾؾؽمم "م(مرواهمعلؾمم)م.م
وؼؼولمسؾؿاءماالضؿصادماإلدالعىمأنماظؿؼؿرلمؼؤدىمإظبمحدوثماظؽلادماالضؿصادىمحقثمؼـؽؿشماظطؾبمسؾىماظلؾعم
واًدعاتموػذامبدورهمؼؼودمإظبمدؾلؾةمعنماٌضاسػاتمتـؿفىمباشبػاضماإلغؿاجموتؼؾقصماظعؿاظةموزؼادةماظؾطاظةم

()12م،م

صفـاكمجدمأدغىمظإلنصاقمحؿىموظومطانماظدخلمالمؼؽػىموؼعوضماظػرقمعنمخاللماظزطاةمواظصدضاتموسبوػام.مم
وؼؿؿـلماىاغبماظذلبوىمصىمهرؼمماظؿؼؿرلمأغهمضبؿىماظـػسماظؾشرؼةمعنمآصةماظشحموزؾؿفامظصاحؾفاموحرعاغهم
ممامأحلماهللمظهم،مطؿامأغهمضبؿىماجملؿؿعمعنماهلالكم،موػذامعامأذارمإظقهماظردولمصؾىماهلل مسؾقهمودؾممبؼوظهم:م"مإؼاطمم
واظّشّمصإغهمأػؾكمعنمطانمضؾؾؽمم،مأعرػممباظؾكلمصؾكؾوام،موأعرػممباظؼطقعةمصؼطعوام،موأعرػممباظػفورم
صػفروام"م(معؿػقمسؾقهم)موصىمرواؼةمأخرىم:ماتؼواماظظؾمم،مصإنماظظؾممزؾؿاتمؼومماظؼقاعةم،مواتؼواماظّشّم،مصإنم

اظّشّمأػؾكمعنمطانمضؾؾؽمم،ممحؾفممسلىمأنمدػؽوامدعاءػمم،موادؿقؾومحمارػمم"م(مرواهمعلؾمم)م.مم

()19م

وؼؿضحمعنمذظكمأغهمصببمتربقةماظـػسماظؾشرؼةمسؾىماظودطقةمواإلسؿدالمووـؾفاماظؿؼؿرلمواظؾكلمواظشحمحؿىمالم
ؼذلتبمسؾىمذظكمضرراًمباإلغلانموباجملؿؿعم،مطؿامأنماظؿؼؿرلمأحقاغاًمؼدصعماألوالدمإظبمعػاددماألخالقموعـفامالدرضةم.م
ثاًْٝا  :جتٓب اإلضساف .

ؼؼصدمباإلدرافمػومواوزمايدماألضصىمظإلغػاقماٌؾاحماٌلؿوحمبهمصىمضوءماظظروفمواإلعؽاغقاتماٌؿاحةم
ظؾؿلؿفؾكم،مودظقلمذظكمعنماظؼرآنمضولماهللمتؾاركموتعاظبم:م"موَاظَذِؼنَمإٔذَامأَغػَؼُوامظَمِمؼُلِ ٔرصُوا وَظَمِمؼَؼْؿُرُوا وَطَانَمبَِؼنَم
ذَظِكَمضَوَاعاًم"م(اظػرضانم:م67م)موضوظهمسزموجلم:م"مؼَامبَـِيمآدَمَمخُذُوامزٔؼـَؿَؽُمِمسِـدَم ُطلِمعَلِفِدٍ وَطُؾُوا وَاذِرَبُوا وَالَ
تُلِرٔصُوامإٔ ٖغهُمالَمؼُقِبٗمادلُلِرٔصِنيَم"م(األسرافم:م31م)مموضوظهمدؾقاغهموتعاظبم :م"مطُؾُوامعِنمثَؿَ ٔرهِم ٔإذَامأَثِعَرَ وَآتُوام
حَ َؼهُمؼَوِمَمحَّصَادِهِ وَالَ تُلِرٔصُوامإٔ ٖغهُمالَمؼُقِبٗمادلُلِرٔصِنيَم "م(األغعامم:م141م)موظؼدموردمسنماٌػلرؼنمأنمطؾؿةمدرفم
تعـىمذباوزةمايدمصىماظؿـعممواظؿودعمصىماظدغقاموإنمطانمعنمحاللموضاظوامأؼضاًمػوماظزؼادةمسنممضدرماياجةم،مأىمسنم
اٌعقارمأوماظـؿطماظواجبمأنمؼؽونم،مم
وظؼدموردمصىماظلـةماظـؾوؼةماظشرؼػةمأحادؼثمسنماظـفىمسنماظلرفمعـفامعامدؾقمذطرهمعـلمضوظهمصؾىماهللمسؾقهم
ودؾمم:م"مطلمعامذؽتم،مواذربمعامذؽتم،مواظؾسمعامذؽتم،معامأخطأتكماثـؿانم :مدرفموخمؾقةم " (مرواهم
اظؾكارىم)م.م
واظعؾةمعنمهرؼمماإلدرافمأنهمؼؾددماألعوالمبدونمعـػعةمععؿدلةمذرساًم،موعنماٌـظورماالضؿصادىمضدمؼؼودم
اإلدرافمإظبماظؿضكممواالسؿداءمسؾىمحؼوقماألجقالماظؼادعةم،موعنماٌـظورماظطؾىمصإغهمؼؤدىمإظبماإلضرارمباظؾدنم،موظؼدم
وضعمردولماهللمصؾىماهللمسؾقهمودؾممصىمذبالماظطعاممععاؼرلمصببماالظؿزاممبفامصؼا لم:م"مما مأل ابن آدم وعاء شراً من
بطنه  ،فإن كان البد  ،فثلث للطعام  ،وثلث للشراب وثلث للنفس م"م(مأخرجهماياطممم)م،موعنمماٌـظورماالجؿؿاسىم
ؼؼودماإلدرافمإظبماظػلادماالجؿؿاسىم،مصإنمطانمسـدماٌلرفمدعةمعنماٌالمصؾقوجففامإظبماظػؼراءماظذؼنمالمصبدونم
اظضرورؼاتمواحل اجقاتمصىمصورةمزطاةمأومصدضاتمأوموضفمأوموصاؼام.م
وؼؿؿـلماظؾعدماظذلبوىمظؿقرؼمماإلدرافمػومغباؼةماظـػسماظؾشرؼةمعنماظشرم،موطؾحمػواػامعنمأنمتطغىمصؿضلم
وتشؼىم،مطؿامؼربقفامأؼضاًمسؾىمحػظمحؼوقماألجقالمووـبمعصاحؾةماٌلرصنيماظذؼنمؼػلدونمصىماألرضموالمؼصؾقونم،م
باإلضاصةمإظب مذظكمادؿشعارماحملادؾةماألخروؼةمأعامماهللمظؾؿقادؾةمسنمػذاماإلدرافموتؾدؼدمغعؿهمسزموجلم،موصدقماهللم
اظعظقمماظؼائلم :م"موَأَنٖمادلُلِرٔصِنيَمػُمِمأَصِقَابُماظـٖارٔم "م(مشاصرم:م43م)م،موظؼدموصفماهللمدؾقاغهموتعاظبمصرسونمبصػةم
اٌلرصنيمصؼالمجلمذأغهم:م"موَظَؼَدِمَغجٖؼِـَامبَـِيمإٔدِرَائِقلَم ِعنَماظعَذَابِمادلُ ٔفنئم،معِنمصِرِسَوِنَمإٔ ٖغهُمطَانَمسَاظِقاًم ِعنَم
ادلُلِرٔصِنيَم"م(ماظدخانم:م30مـم31م)م.مم
ثايجًا  :جتٓب ايتبرٜس .

ؼؼصدمباظؿؾذؼرماإلغػاقمسؾىماحملرعاتمواًؾائثماظؿىمغفىماهللمسـفاموػومغوعمعنمأغواعماإلدرافم،موأك ثرمعـهم
جُرعام،موظؼدموردتمبعضماآلؼاتماظؿىمتـددمباٌؾذرؼنمووعؾفممعنمإخوانماظشقارنيم،معـلمضوظهماهللمتؾاركموتعاظبم

()20م

:م

وَآتِمذَاماظؼُرِبَىمحَ َؼهُ وَاظْؿِلِؽِنيَ وَا ِبنَماظلٖؾِقلٔ وَالَ تُؾَذِرِمتَؾِذِؼراًمم،مإٔنٖمادلُؾَذِرٔؼنَمطَاغُوام ٔإخِوَانَماظّشٖقَارِنئ

وَطَانَماظّشٖقِطَانُمظِرَ ِبهِ طَػُوراً م"م(اإلدراءم:م27-26م)م،مصاٌؾذرمؼـػقمعاظهمصىمععصقةماهللمسزموجلمعؿؾعاًمػوىمغػلهم
اظؿىمتلرلمصىمررؼقماظشقطانماظرجقمم.م
وؼعؿدلماظؿؾذؼرمضقاساًمظؾؿالمبدونمعـػعةمععؿدلةمذرساًموظؼدمغفىمردولماهللمصؾىماهللمسؾقهمودؾممسنمذظكمصىمق وظهم

:م"م……..موطرهمظؽممضقلموضالم،موطـرةماظلؤالم،موإضاسةمادلالم" (معؿػقمسؾقهم)م.م
والمطبؿؾفماظؾعدماالضؿصادىمواالجؿؿاسىمواظصقىمواظذلبوىمظؿقرؼمماظؿؾذؼرمسنمعامدؾقمبقاغهمصىمحاظةم
اإلدرافم،مصؽالػؿامتؾدؼدموضقاعمظؾؿالمبدونمعـػعةمطؿامأغفؿامعنمأبوابماظذلفمواظػلادمصىما ألرضمسؾىماظـقوماظواردم
صىماظؾـدماظؿاظبم.م
زابعًا  :جتٓب ايٓفكات ايرتفٚ ١ٝٗٝاملظٗس. ١ٜ

هرمماظشرؼعةماإلدالعقةماظـػؼاتماظذلصقفقةمبصػةمضطعقةمألغفامتؤدىمإظبماظػلادمواهلالكموػذاماظؿقرؼممطبصم
اظػردمصىمعاظهماًاصمواظدوظةمصىماألعوالماظعاعةم،موأصلمذظكمعنماظؼرآنماظؽريممضولماهللمتؾاركموتعاظبم:موَإٔذَامأَرَدِغَامأَنم

ققٖمسَؾَقِفَاماظؼَ ِولُمصَدَعٖرِغَاػَامتَدِعِرياًم"م(اإلدراءم:م16م)م،موضوظهمجلمذأغهم
غٗفِؾِكَمضَرَِؼةًمأَعَرِغَامعُؿِرَصِقفَامصَػَلَؼُوامصِقفَامصَ َ
:م"موَعَامأَرِدَؾْـَامصِيمضَرَِؼةٍمعِٓنمغٖذِؼرٕمإٔالَمضَالَ معُؿِرَصُوػَامإٔغٖامبِؿَامأُرِدِؾْؿُممِبهِمطَاصِرُونَ م"م(مدؾأم :م34م)موؼصفماظؼرآنم
ػؤالءماٌذلصنيمبصػةماظؽاصرؼنمواظؽاذبنيمصقؼولمجلمذأغهم:م"ماظَذِؼنَمطَػَرُوا وَطَذٖبُوامبِؾِؼَاءِماآلخِرَةِ وَأَتِرَصْـَاػُمِمصِيم

احلَقَاةِماظدٗغِقَام"م(ماٌؤعـونم:م)33م.م
واظلـةماظـؾوؼةمحاصؾةمباألحادؼثماظؿىمهذرماٌلؿفؾكماٌلؾممعنمحقاةماظذلفموإغػاقماٌالمصىماٌؾذاتمواظؿػاخرم
واًقالءم،مصؼالماظردولمصؾىماهللمسؾقهمودؾمم :مم"مطؾوامواذربواموتّصدضوامواظؾلوام،معامخياظطهمإدرافموخمقؾةم "م
(رواهمابنمعاجهم)م،مموؼؼولمصؾىماهللمسؾقهمودؾمم:م"مإؼاطمموادلكقؾةم،مالمتالممسؾىمطػافم "م(مرواهمابنمعاجهم )م،م
وؼؼولمصؾىماهللمسؾقهمودؾمم :م"مؼأتىمسؾىماظـاسمزعانمػؿفممبطوغفمم،موذرصفممعؿاسفمم،موضؾؾؿفممغلاؤػمم،م

ودؼـفممدراػؿفممودغاغريػمم،مأوظؽكمذرماخلؾقم،مالمخالقمهلممسـدماهللم "م(رواهماظدؼؾؿىم)م،موسنمحذؼػةمبنم
اظقؿامم ضال م:م"مغفىمردولماهللمأنمغّشربمصىمآغقةماظذػبمواظػضةموأنمغأطلمصقفام،موسنمظؾسماحلرؼرم

واظدؼؾاجم،موأنمنؾسمسؾقهم"م(مرواهماظؾكارىم)م.مم
أعامواضعـاماآلنمصؼدمابؿعدغامسنمذرؼعةماإلدالمموأصؾحماظذلفمواٌظفرمواظؿؾاػىمواظؿػاخرمػوماألداسماظذىمإسؿادهم
اظـاسموزـوامأنماظعرفمو اٌعؿادمػومذظكم،مصؿفؿمماٌرأةمسـدمإسدادماظوالئممباحملؿرمواجملؿرمواٌشؿرمواٌؽلراتمواظعصائرم
وشرلػام،مورمباموػىمسؾىمؼؼنيمتاممبأنمزوجفامضدماضذلضمػذاماٌالمعنماظغرلم،مبلمواألدػىمواألعرمأنمػـاكمعنم

()21م

ايؽوعاتمعامتفؿممباٌظفرؼاتمواإلغػاقماظذلصىموؼوجدمصىمعقزاغقؿفاما ظعفزماظذىمؼؼدرمباٌؾقاراتم،موسؾقفامضروضم
ثؼؾقةمضبؿاجمددادػامإظبمأحؼافمعنماألزعانم.م
ظذظكمصببمسؾىماٌلؾممأنمؼؾؿعدمسنمطلمدؾلماظذلفمصىمدؾوطهماالدؿفالطىمحؿىمالمؼؽونمذظكمإحؾاراًمظعؿؾهم
وخلراغاًمظهمصىماظدغقامواآلخرةم ،موسؾىمعلؿوىماظؾقتمصببمسؾىماٌرأةمأنمتوضنمأنماظذل

فمواٌظفرؼةمؼؤدؼانمإظبم

االدؿداغةمواالدؿداغةمتلؾبماهلممواظغمموايزنمطؿامأنماالدؿداغةمأحقاغامتؼودمإظبماظؽلبمايرامم.م
وؼرىمرجالماالضؿصادماإلدالعىمأنماإلغػاقماظذلصىمواٌظفرىمسؾىمعلؿوىماظػردمواٌـزلمواظدوظةمؼؼودمإظبماظػلادم
االضؿصادىموإػداءماٌواردمبدونمضقؿةمعضا صةموؼعوقماظؿـؿقةماالضؿصادؼةم،مطؿامأنمظؾذلفمواظؾذخمجواغبماجؿؿاسقةمدقؽةم
عـفاماظػلادمواهلالكم،وماظؿارؼخمؼعطىممناذجمبارزةمسنمصلادمايؽامموزؾؿفممسـدعامطانمدؾوطفمماالدؿفالطىمػوماظذلفم
ققٖمسَؾَقِفَام
واظؾذخم،موظؼدمأذارماهللمإظبمذظكمصىمضوظهم:م"موَإٔذَامأَرَدِغَامأَنمغٗفِؾِكَمضَ ِر َؼةًمأَعَرِغَامعُؿِرَصِقفَامصَػَلَؼُوامصِقفَامصَ َ

اظؼَ ِولُمصَدَعٖرِغَاػَامتَدِعِرياًم"م(ماإلدراءم:م16م)م.مم
وؼؿؿـلماظؾعدماظذلبوىمظؿقرؼمماإلغػاقماظذلصىمواٌظفرىمصىمطؾحمػوىماظـػسماظؾشرؼةمواحملاصظةمسؾىمعشاسرم
اظػؼراءمواٌلاطنيموهؼققماظعدلماالجتعاسىمبأنمتوجهماألعوالماظؿىمتـػقمصىماظذلفمإظبماظػؼراءمواٌلاطنيمواظقؿاعىم
واألراعلمواٌرضىموشرلػممصىمصورةمزطاةمأومصدضاتمأوموصاؼامم.م
خاَطًا  :جتٓب ْفكات ايتكًٝد ٚايبدع املدايف ١يشسع اهلل .

ظؼدمأعرغاماهللممممأنمغؿفـبمتؼؾقدمشرلماٌلؾؿنيمصىمدــفمموساداتفمموتؼاظقدػمماظؿىمدباظفمأحؽامموعؾادئم
اظشرؼعةماإلدالعقةم،موحذرغامردولماهللمصؾىماهللمسؾقهمودؾممعنمذظكمصؼالمم :م"مظؿؿؾعنمدـنمعنمطانمضؾؾؽممذرباًم
بّشربمم،موباساًمبؾاعم،موذراساًمبذراعم،ممحؿىمظومدخؾوامصىمحفرمدبمخربمظدخؾؿؿوهمصقهم،مضاظوامؼامردولم

اهللماظقفودمواظـّصارىم،مضال:مصؿنمإذامشريػممم"م(رواهمابنمعاجه)م.مم
طؿامأوصاغاماظردولمصؾىمباإلضؿداءمبهموباًؾػاءماظراذدؼنماٌفدؼنيم،مصؼالم

(مم):م"مسؾقؽممبلـؿىمودـةم

اخلؾػاءماظراذدؼنمادلفدؼنيم،مسضوامسؾقفامباظـواجذم،موإؼاطمموحمدثاتماِعورم،مصإنمطلمحمدثةمبدسةم

وطلمبدسةمضالظةم،موطلمضالظةمصىمالغارمم"م(مرواهماظذلعذىم)م.مم
وتأدقلاًمسؾىمذظكمصببمسؾىماٌلؿفؾكماٌلؾمموـبمطاصةماظـػؼاتماظؿىمصقفامتؼؾقداًمجملؿؿعاتمهلامساداتم
وتؼاظقدمدباظفماظؼقممواألخالقمواظعاداتمواظؿؼاظقدماإلدالعقةم،مطؿامصببمسؾىمايؽوعاتماإلدالعقةمأنمتراضبمطاصةم
أجفزةماإلسالمموطذظكماجملالتم واىرائدماظؿىمتدصعماظشؾابمدصعاًمإظبمذباراةمذؾابماظغربماٌـقؾلمصىمتؼاظقدهماظلقؽة،م
وؼلؾبمإرػاضاًمٌقزاغقةماظؾقتمواظدوظةموعدخالًمظػلادماظعؼقدةمواضؿقاللماألخالقمم،موصىمػذاماظزعانم،مصىمزلماظعوٌةم

()22م

واىاتمواظؼـواتماظػضائقةم،مغرىمععظمماظشؾابمواظػؿقاتمؼؼؾدونمذؾابما ظػرنةموعنمصىمحؽؿفممصىماظطعاممواظشرابم
واٌؾؾسمواظلؾوكم……موػذامأدىمإظبمأثارمدؾؾقةمسؾىمأخالضفمم،مطؿامترتبمسؾىمذظكمزؼادةماظطؾبمسؾىماظواردمعنماًارجم
ومػذامدؾبمطلاداًمصىماظصـاساتماظورـقةمواغؿشارماظؾطاظةم.م
وؼؿؿـلماظؾعدماظذلبوىمظذظكمصىمأنماإلغلانمؼؼؿدىمباظصاينيم واظصاياتموالمؼؼؿدىمباظطاينيمواظطاياتمحؿىم
ؼشعرمباظوالءمواالغؿؿاءمظؾدؼنموظؾورنم.مم
ضادضًا  :جتٓب ايتعاٌَ َع أعدا ٤ايدٚ ٜٔايٛطٔ .

سـدعامؼؼدمماٌلؿفؾكماٌلؾممسؾىمذراءمدؾعةمأومايصولمسؾىمخدعةمصببمسؾقهمأوالًماظؿعاعلمععماٌوارنمدسؿاًم
ظؾورنموظألعةماإلدالعقةم،مو المصبوزمظهماظؿعاعلمععماألسداءمايربقنيمبؽاصةمصؽاتفمموجـلاتفمموعؾؾفممألغهمبذظكمؼروجم
بضاسؿفمم،موؼـؿىمأعواهلمموؼدسمماضؿصادػمم،موؼؼوىمعـاصلؿفممظؾلؾعماظورـقةم،مصاألضروبمأوظبمباٌعروفم،مواٌؤعـونم
بعضفممأوظقاءمبعضمم()13م.م
وهلذاماظضابطمأدظةمعنماظؼرآنماظؽرؼممعـفامقولماهللمتؾاركموتعاظبم:م:م"مإٔغٖؿَامؼَـِفَاطُمُماظ َؾهُم َسنٔماظَذِؼنَمضَاتَؾُوطُمِم
صِيماظدِؼنٔ وَأَخِرَجُوطُممعِنمدِؼَارٔطُمِم،موَزَاػَرُوامسَؾَىمإٔخِرَاجِؽُمِمأَنمتَوَظَوِػُمِ

وَعَنمؼَؿَوَظَفُمِم َصأُوِظَؽِكَمػُمُم

اظظَاظِؿُونَم"م(اٌؿؿقـةم:م)9م،موظؼد محثماظردولمصؾىماهللمسؾقهمودؾممسؾىماظؿعاعلمأوالًمععماٌؤعـنيم،مصؼالم

:م"م

ادلؤعنمظؾؿؤعنمطاظؾـقانمؼّشدمبعضهمبعضام "م(ماظؾكارىم)موضوظهمصؾىماهللمسؾقهمودؾمم :م"مالمتّصاحبمإالَمعلؾؿاًم

والمؼأطلمرعاعكمإالمتؼى"م(مرواهمأبومداودمواظذلعذىم)م.م
وظؼدمأطدمصؼفاءماٌلؾؿنيمسؾىمضر ورةمعؼارعةماألسداءمعـلمإدرائقلموأعرؼؽام،مصؼدمأصؿىمصضقؾةماإلعامماألطدلمذقخم
األزػرمباآلتىم:م"مإذامطـتمالممتؾكمعؼاتؾةماٌعؿدؼنمصؾقسمأضلمعنمعؼارعةمعـؿفاتفمم"،موضالماظدطؿورمؼودفماظؼرضاوىم
:م"ماظذىمؼشذلىماظؾضائعماألعرؼؽقةمواظصفقوغقةمعنماٌلؾؿنيمصؼدمارتؽبمحراعاًم،مواضذلفمإمثاًموباءمباظوزرمسـدماهللم
واًزىمسـدماظـاسم،موأصؿىمعػؿىمعصرماظدطؿورمغصرمصرؼدمواصلمصؼالم :م"مسؾىمطلمعلؾممأنمؼـظرمإظبمعصدرماظلؾعةماظؿىم
ؼلؿفؾؽفام،موؼرصضفامإذامطاغتمأعرؼؽقةمأومصفقوغقةماهلوؼةمحؿىمالمتؿقولماألعوالمماظؿىمؼدصعفامإظبمخـاجرمؼؿممضؿلم
أوالدغامبػام "م.م
واظؾعدماظذلبوىمهلذاماظضابطمػوماظلؿعمواظطاسةمألواعرماهللمدؾقاغهموتعاظبمواظوالءمواإلغؿؿاءمظؾورنمووضػةمععم
اظـػسمظـصرةماجملاػدؼنمواىفادمضدماٌعؿدؼنمصاٌؼارعةمألسداءمجفادموصرؼضةمذرسقةموضرورةمورـقةم.م

()23م

( )5/2ـ ايتُج ٌٝايبٝاْ ٢يًطًٛى االضتٗالن ٢ف ٢اإلضالّ .

ؼرىماالضؿصادؼونماظوضعقونمأنمػـاكمسالضةمرردؼةمبنيماظدخلمواالدؿفالكمصؽؾؿامزادماظدخلمزادماإلغػاقمدونم
ضقودمأومحدودمحؿىمؼؿفاوزماالسؿدالمإظبماإلدرافمواظؿؾذؼرمواظذلفمواظؾذخم

()14م،موػذاماظػؽرمخارىءمعنماٌـظورم

اإلدالعىمحقثمؼوجدمسؾىماٌلؿفؾكمضقودموحدودمالمؼؿفاوز ػامحؿىموظومزادمدخؾهمحؿىمالمؼؼعمصىماحملرعاتم،موؼؿمم
توجقهمػذهماظزؼادةمصىماظدخلمإظبماالدؿـؿارمظألجقالماظؼادعةمأومإظبماظزطاةمواظصدضاتمظدسمماظػؼراءماظذؼنمػممدونمحدم
اظؽػاؼةم.مم
وميؽنممتـقلماظعالضةمبنيماظدخلمواالدؿفالكمصىمحاظةماٌلؿفؾكماٌلؾممبقاغقاًمسؾىماظـقوماظتاظبم:مم

اظؽؿقةمم

م
ممممممممايدماألضصىماٌلؿوحمبهمصوضهمؼؽونماإلدرافمواظؿؾذؼرمم
م
خطمدؾوكماٌلؿفؾكم
م
اٌلؾمماظذىمالمؼلرفم
م
عفامزادماظدخلم

خطمدؾوكماٌلؿفؾكماظعادىمطؾؿامزادمم
اظدخلمزادماإلغػاقمم

م
حدماظؿقلقـاتم
م
م
حدمطػاؼةم
اظضرورؼاتم
واياجقاتم
م

حدماالسؿدالمم
م
م

حدماظؽػافم

ايدماألدغىمظإلغػاقمدوغهمؼؽونمتؼؿرلمم
ؼأخذماظػؼرلمزطاةموصدضاتمحؿىمالمؼؽونمم
دونماياجاتماألصؾقةمم
م

مماظدخلممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
التىثين البياٌى لسموك املستهمك العادى واملسمي
عٍد ارتفاع الدخن

()24م

( )6/2ـ اخلالصــ. ١

تـاوظـامصىمػذاماٌؾقثماظضوابطماظشرسقةماظؿىمهؽممدؾوكماٌلؿفؾكمماٌلؾممواٌلؿـؾطةمعنمعصادرماظشرؼعةم
اإلدالعقةم،موهلامدورمػامممصىمتوجقفهمإظبماظرذدموإظبماظلؾوكماٌلؿؼقمم.م
وظؼدمضلؿـامػذهماظضوابطمإظبمذبؿوسؿنيمسؾىماظـقوماظؿاظبم:م
*مذبؿوسةماظضوابطماظؿىمتؿعؾقمباٌؾاحاتموتؿؿـلمصىم

:ماياللم،مواظطقؾاتم،مواالظؿزاممبلؾمماألوظوؼاتم

اإلدالعقةم،موطذظكماالسؿدالمواظودطقةمصىماإلغػاقم.م
*مذبؿوسةمالضوابطماظؿىمتؿعؾقمبؿفـبماحملرعاتم،موتؿؿـلمصىم :موـبماظؿؼؿرلم،مواإلدرافم،مواظؿؾذؼرم،م
وطذظكموـبماظـػؼاتماظذلصقهمواٌظفرؼةم،موسدممتؼؾقدمشرلماٌلؾؿنيمصىماألعورماظؿىمدباظفمذرعماهللمسزم
وجلم،مثممسدمماظؿعاعلمععمايربقنيمأسداءماهللموأسداءماظورنمإالًمظضرورةمععؿدلةٍمذرساًمم
م وخؾصـامأنمهلذهماظضوابطمبعدمتربوىمؼؿؿـلمصىماآلتىم:مم
مهؼققمرضاماهللمسزموجلموػذامؼلؾبماظراحةماظـػلقةم.ممادؿشعارماظدلطةمصىماظرزقمعنماهللمسزموجلم.ممطؾحمػوىماظـػسماظشقققةمواألعارةمباظلوءمواظشقققةم.مماظوالءمواالغؿؿاءمظؾورنم.مماٌلاػؿةمصىمهؼققماظعدلماالجؿؿاسىم..ممهؼققماظؿؼدؼرمعنماجملؿؿعم.مطؿامبقـامباظؿؿـقلماظؾقاغىماظعالضةمبنيمزؼادةماظدخلمودؾوكماٌلؿفؾكمبنيماظػؽرماالضؿصادىماظوضعىموبنيماظػؽرم
االضؿصادىماإلدالعىم،موخؾصـامإظبمأنماٌلؿفؾكماٌلؾممطؾؿامزادمدخؾهمإغػاضهمبشرطمأنمالمؼؿفاوزماظؿقلقـاتم،موحؿىمالم
ؼؼعمصىماحملظورمذرساًموػوماإلدرافمواظؿؾذؼرمواظذلفمواظؾذخم،مطؿامصببمسؾقهمأنمؼدصعماظزطاةمواظصدضاتمإظبماظذؼنمملم
ؼلؿؽؿؾواماظضرورؼاتمواياجقاتمحؿىمؼؿقؼقمظؾفؿقعمحدمطػاؼةماياجاتماألصؾقةم.مم
وظؼدمرؾؼتمػذهماظضوابطمصىمصدرماظدوظةماإلدالعقةموحؼؼتماًرلمظؾػردموظألدرةمولظدوظةم،موػـاكممناذجمممقزةم
ظؾلؾوكماالدؿفالطىمظردولماهللمصؾىموٌنمداروامسؾىمغففهمدوفمغعرضمبعضاًمعـفامصىماٌؾقثماظؿاظبمظؿؽونمغدلاداًم
ومنوذجاًمؼؼؿدىمبهم.
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املبحث الثالث
مناذج من السلىك االستهالكى من حياة الرسىل صلى اهلل عليه وسلم
احملؿوؼاتم

( )1/3ـ متٗـٞد .
( )2/3ـ ضًٛن٘ االضتٗالن ٢صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ ٚقت األشَات.
( )3/3ـ ضًٛن٘ صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ َع ْطا ٘٥عٓدَا طًنب
ايتٛضع ١ف ٢ايٓفكات .
( )4/3ـ ضًٛن٘ صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ ف ٢االضتٗالى .
( )5/3ـ ضًٛن٘ صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ عٓد قضا ٤ايد. ٜٔ
( )6/3ـ تزن ١زض ٍٛاهلل صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ .
( )7/3ـ اخلـالصـــــ. ١
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م

املبحث الثالث

مناذج من السلىك االستهالكى من حياة الرسىل صلى اهلل عليه وسلم

( )1/3ـ متٗٝد .
قم

ظؼدمطاغتمحقاةمردولماهللمصؾىماهللمسؾقهمودؾممعؾقؽةمباظعدلمواظدروسمصىمطلمغواحىمايقاةم،معـفامعامؼؿعل
بلؾوطهماالدؿفالطىم،مودوفمغعرضمصىمػذاماٌؾقثمبعضمعـفامسؾىمدؾقلماٌـالمظؿؽونمظـامعـففاًمصىمحقاتـام
االضؿصادؼةمبصػةمساعةموصىمدؾوطـاماالدؿفالطىمبصػةمخاصةم.م

( )2/3ـ ضًٛن٘ صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ االضتٗالنٚ ٢قت األشَات .
طانممنوذجاًمظؾكشوغةم،مصؿنمأضواظهماٌؾارطةم " :ماخّشوذـوامصإنماظـعؿةمالمتدومم " ،موسنمسائشـةمرضىماهللمسـفام
أغفـامضاظتم:م

م عامذؾعمآلمحمؿدمصؾىماهللمسؾقهمودؾممعنمخؾزمذعريمؼوعنيمعؿؿابعنيمحؿىمضُؾِضِ

وسنمسروةمسنمسائشةمرضىماهللمسـفامطاغتمتؼولم :م"مواهللمؼامابنمأخؿىمإغامطـامظــظرمإىلماهلاللمثمما هلاللم
ثالثةمأػؾهمصىمذفرؼنموعامأوضدمصىمأبقاتمردولماهللمصؾىماهللمسؾقهمودؾممغارموطـامغعقشمسلماِدودؼنماظؿؿرم

وادلاءم"م(مرواهمعلؾمم).مم
وسنمأغسمرضىماهللمسـهمأغهمضالم :م"مملمؼأطلماظـؾىمصؾىماهللمسؾقهمودؾممسؾىمخوانم (عائدة )محؿىمعاتم،موعامأطلمخؾزاًمعرضؼاًم

حؿىمعاتم" (رواهماظؾكارى)م.م
وسنماظـعؿانمبنمبشرلمرضىماهللمسـفامضالم:م"م ظؼدمرأؼتمبقـؽممصؾىماهللمسؾقهمودؾمموعامجيدمعنماظدضلمعامميألمبهمبطـهم

" (م

رواهمعلؾمم)
وؼؼولمسؿرمبنماًطابم :مدخؾتمسؾىمردولماهللمصؾىمسؾقهمودؾمموػومسؾىمحصرلمضالم :مصفؾلتمصإذامسؾقهمإزارم
وظقسمسؾقهمشرلهم،موإ ذامايصرلمضدمأثرمصىمجـؾهموإذامأغامبؼؾضةمعنمذعرلمسبوماظصاعموضرزمصىمغاحقةمصىماظغرصةموإذام
إػابمععؾقمصابؿدرتمسقـاىم،مصؼالماظردولمصؾىماهللمسؾقهمودؾم "معامؼؾؽقكمؼامابنماخلطابم؟م " صؼالم :مؼامغؾىَم
اهللم،موعامظبمالمأبؽىموػذامايصرلمضدمأثرمصىمجـؾكموػذهمخزائـكمالمأ رىمومذاكمطلرىموضقصرمصىماظـؿارمواألغفارم
وأغتمغؾىَماهللموصػوتهموػذهمخزائـكم .مضال "مؼامابنماخلطابم،مأعامترضىمأنمتؽونمظـاماآلخرةموهلمماظدغقام "

(مرواهماظـلائىم)م.م
وظؼدمروىمعلؾممسنماظـعؿانمبنمبشرلمضالمذطرمسؿرمبنماًطابمرضىماهللمسـهمصؼالم :م"مظؼدمرأؼتمردولما هللم

صؾىماهللمسؾقهمودؾممؼظلماظقوممؼؾؿوىمعامجيدمدضالًمميألمبهمبطـهم"م(مرواهمعلؾمم)
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وذؿانمبنيمحقاةماظردولمصؾىماهللمسؾقهمودؾمموحقاةمحؽامماٌلؾؿنيماظقومم .مػممصىماظؼصورمواظلقاراتموايرؼرم
واظذػبمواٌؽقػاتم……مأملمؼعؿدلوامعنمحقاةماظردولمصؾىماهللمسؾقهمودؾمم؟م.مم
وكانماظردولم م اهللمسؾقهمودؾممؼأعرمبعدممدبزؼنماظطعامموضتماألزعاتمحؿىمالمضبدثماظغالءم،موػذامدؾوكم
اٌلؿفؾكماظذىمضباصظمسؾىمدالعةماٌعاعالتمصىماألدواقموالمؼلؾبمضرراًمألحدم،مصعنمابنمعلعودمرضىماهللمسـهمضالم :م
دخلماظـؾىَمماهللمسؾقهمودؾممسؾىمباللمرضىماهللمسـهموسـدهم صدلٌمعنممترمصؼالم" :معامػذامؼامباللم؟م" ضالمباللم:مأسدم
ذظكمألضقاصكم،مضالم " :مأعامختّشىمأنمؼؽونمظكمدخانمصىمغارمجـفممأغػقمؼامباللموالمختشمعنمذىم

اظعرشمإضالالًم"م(مرواهماظطدلاغىم)موؼلؿـؾطمعنمػذهمايدؼثمسدمماظشراءمظؾؿكزؼنمعامصوقماياجةموضتماألزعاتم.م
وسنمأغسمبنمم اظكمرضىماهللمسـهمضالم :مأػدؼتمظؾـؾىَمصؾىماهللمسؾقهمودؾممثالثمروائرم،مصأرعممخادعهمرائراًمم
،صؾؿامطانمعنماظغدمأتؿهمبفامصؼالمهلامردولماهللمصؾىماهللمسؾقهمودؾمم :م"مأملمأغفكمأنمترصعمذقؽاًمظغدمصإنماهللمتعاىلم

ؼأتىمبرزقمشدم" (ماظؾقفؼىم)م،موؼلؿكؾصمعنمػذامايدؼثمسدمما ظؿكزؼنموضتماألزعاتمحؿىمالمضبدثمشالءمصىم
األدعار.م
( )3/3ـ ضًٛن٘ صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ َع ْطا ٘٥عٓدَا طًنب ايتٛضع ١ف ٢ايٓفكات .

تروىمطؿبماظلرلةمأنمغلاءماظـؾىَمصؾىماهللمسؾقهمودؾممتظاػرنمعنمأجلماظؿودعةمصىماظـػؼاتم،مصػىمػذهمايادثةم
أذنمألبىمبؽرمرضىماهللمسـهموسؿر مصدخالًمسؾىمردولماهللمصؾىماهللمسؾقهمودؾمموػومجاظسموحوظهمغلاؤهموػومصؾىماهللمسؾقهم
ودؾمممداطتم:مصؼالمسؿرم:مؼامردولماهللمظومرأؼتمابـةمزؼدماعرأةمسؿرمدأظؿـىماظـػؼةمأغػاًمصوجأتمسـؼفام،مصضقكماظـؾىم
صؾىماهللمسؾقهمودؾممحؿىمبدتمغواجذهموضالم" :مػنمحوىلمؼلأظـىماظـػؼةم "مـمصؼاممأبومبؽرمإظبمسائشةمظقضربفام،م
وضاممسؿرمإظبمحػصةمصفومؼؼولم :مالمتلأظنيمردولماهللمصؾىماهللمسؾقهمودؾممبعدمػذاماجملؾسمعامظقسمسـدهم ،مضالموأغزلم
اهللمسزموجلماًقارمصؾدأمبعائشةمصؼالم :م"مإغىمأذطرمظكمأعراًمعامأحبمأنمتعفؾىمصقهمحؿىمتلؿأعرىمأبوؼكم " م
ضاظتم:موعامػوميامردولماهللم،مضالم :مصؿالمسؾقفامضولماهللم " :مؼَامأَؼٗفَاماظـٖؾِيٗمضُلمَِزِوَاجِكَمإٔنمطُـ ُؿنٖمتُرٔدِنَماحلَقَاةَم
ؽنٖمدَرَاحاًمجَؿِقالًم،موَإٔنمطُـ ُؿنٖمتُ ٔردِنَماظ َؾهَ وَرَدُوَظهُ وَاظدٖارَماآلخِرَةَم َصإٔنٖم
ؽنٖ وَأُدَرِحِ ُ
اظدٗغِقَا وَزٔؼـَؿَفَامصَؿَعَاظَ ِقنَمأُعَؿِعِ ُ

اظ َؾهَمأَسَدٖمظِؾْؿُقِلِـَاتِمعِـ ُؽنٖمأَجِراًمسَظِقؿاًم " األحزابم()29-28مضاظتمسائشةم:مأصقكمأدؿأعرمأبىم؟مبلمأخؿارماهللم
وردوظهممم
عنمػذاماظـؿوذجموػومرؾبماظـلاءماظؿودعةمصىماإلغػاقمغأخذمسدلةمغؼدعفامظزوجاتـامبأنمسؾقفنمدوراًمػاعاًموضت
األزعاتماالضؿصادؼةم،مػوماالضؿصادمصىماظـػؼاتموسدممهؿقلماظزوجمعامالمؼطققم،معصداضاًمظؼولماهللمتؾاركموتعاظبم

م
:مممممممممممم

ظِقُـ ِػقِمذُومدَ َعةٍمعِنمدَعَ ِؿهِ وَعَنمضُدِرَمسَؾَ ِقهِمرٔزِ ُضهُمصَؾْقُـ ِػقِمعِؿٖامآتَاهُماظ َؾهُمالَمؼُؽَؾخملفُماظ َؾهُمغَػْلاًمإٔالَمعَامآتَاػَامدَقَفِ َعلُم

اظ َؾهُمبَعِدَمسُلِرٕمؼُلِراًم" (ماظطالقم:م)7م.مم

()28م

( )4/3ـ ضًٛن٘ صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ ف ٢االضتٗالى .
طانمردولماهللمصؾىماهللمسؾقهمودؾممعؼؿصداًمصىمرعاعهم،مصعـهمصؾىماهللمسؾقهمودؾممأغهمضالمم :م"مإنمعاماظلرفمأنم

تأطلمطؾؿاماذؿفقتم م"م(رواهماظدارمضطـىم)م،موظؼدمروىمأغسمبنمعاظكمضالم :مضالمردولماهللمصؾىماهللمسؾقهمودؾمم

:مممممممممم

"مإذامدؼطتمظؼؿةمأحدطمم،مصؾقؿطمسـفاماِذىم،موظقأطؾفاموالمؼدسفامظؾّشقطانمم "مم،مضالم :موأعرغامأنمغلؾتم
اظؼصعةم،موضالم:مم"مأغؽممالمتدونمصىمأىمرعاعؽمماظربطةم "م(مرواهمعلؾمم)م،موسنماٌؼداممضالمردولماهللمصؾىماهللم
سؾقهمودؾمم:م"معامعألمابنمآدمموساءمذراًمعنمبطـهم،محلبمابنمآدممأطالتمؼؼؿنمصؾؾهم،مصإنمطانمصاسالًمالم

حماظةم،مصـؾثمظطعاعهموثؾثمظّشرابهموثؾثمظـػلهمم "م(مرواهمابنمعاجهم)م،موسنمجعدةماىشؿىمرضىماهللمسـهمضالم":م
رأؼتمردولماهللمصؾىماهللمسؾيهمودؾممؼشرلمبقدهمإظبمبطنمرجلمزلنيموؼؼولم :م"مظومطانمػذامصىمشريمػذامطانمخرياًم

ظكم"م(مرواهماظذلعذىم)م،موطانمردولماهللمصؾىماهللمسؾقهمودؾممإذامأصؾحمودألمأػؾهمسنمرعاممصؾممصبدم،مغوىماظصقامم.مم
وعنموصاؼاهمصىمػذاماًصوصمضوظهمصؾىماهللمسؾقهمودؾمم :م"ماالضؿّصادمغّصفمادلعيذةم"م(اظؾقفؼىم)موضوظهمصؾىم
اهللمسؾقهمودؾممطذظكم:م"معنمصؼهماظرجلمضّصدهمصىمععقّشؿهم "م(رواهمأغبد)مم،موأطدمردولماهللمصؾىماهللمسؾقهمودؾممأنم
االضؿصادمصىماٌعقشةمصبـبماإلغلانماظػؼرمواظدؼنم،مصؼالمصؾىماهللمسؾقهمودؾمم:م"معامسالمعنماضؿّصدم"م(مرواهمعلؾمم)مم
ػذهممناذجمدؾوطيةمعنمحقاةماظردولمصؾىماهللمسؾقهمصببمأنمغؿأدىمبفامصىمحقاتـامم .مم
( )5/3ـ ضًٛن٘ صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ عٓد قضا ٤ايد. ٕٜٛ

طانمردولماهللمصؾىماهللمسؾقهمودؾممعنماٌوصنيمبعفودػمم،موغددمصؾىماهللمسؾقهمودؾممباٌودرؼنماظذؼنمسؾقفمم
دؼوغاموملمؼلددوغفام،مصؼالمصؾىماهللمسؾقهموسملم:م"معطلماظغـىمزؾمم "م(مرواهماىؿاسةم )موضالمصؾىماهللمسؾقهمصىم
حدؼثمآخرم:م"مىلَُماظواجدمؼُقلٗمسِرضَهموسؼوبؿهم"م(مرواهماإلعاممأغبدم)م.م
وسنمخوظةمبـتمضقسماعرأةمغبزةمبنمسؾدماٌطؾبمرضىماهللمسـفؿامضاظتم :مطانمسؾىمردولماهللمصؾىماهللمسؾقهم
ودؾمم َودَقٌمعنممترمظرجلمعن م بـىمداسدةم،مصأتاهمؼؼؿضقهم،مصأعرمردولماهللمصؾىماهللمسؾقهمودؾممرجالًمعنماألغصارمأنم
ؼؼؿضقهم،مصؼضاهممتراًمدونممترهم،مصأبىماظرجلمأنمؼؼؾلم،مصؼالم :مأتردمسؾىمردولماهللمصؾىماهللمسؾقهمودؾمم؟مضالم :مغعممم

وعنمأحقمباظعدلمعـىم؟مالمضدسماهللمأعةمالمؼأخذمضعقػفامحؼهمعنمذدؼد ػام،موالمؼؿعؿعهم"م،مثممضالمردولم
اهللم(مم)م:م"مؼامخوظةم :مسدؼهمواضضقهم،مصإغهمظقسمعنمشرؼممخيرجمعنمسـدمشرميهمراضقاًمإالصؾتمسؾقهم
دوابماِرضم،موغونمماظؾقارم،موظقسمعنمسؾدمؼؾوىمشرميهمـموػومجيدم،مإالمطؿبماهللمسؾقهمصىمطلمؼومم

وظقؾةمإمثام"م(مرواهماظطدلاغىم)م.م

()29م

وطانمسلؼهمصؾىماهللمسؾقهمودؾممدؼنمظقفودىم،موجاءماظقفودىمؼـادىم :مؼامآلمسؾدماٌطؾبم:مإغؽممضوممعطلموذدم
عالبسمردولماهللمصؾىمسؾقهمودؾمم،مووضفمسؿرموطادمؼؼؿلماظقفودىمبلقػهم،مصؿـعهمردولماهللمصؾىماهللمسؾقهمودؾمم،م
وضالمظعؿرم:متأعرغىمحبلنماِداءم،موتأعرهمحبلنمادلطاظؾةم.م
وجاءمرجلمإظبمردولماهللمصؾىماهللمسؾقهمودؾممؼؿؼاضاهم،مصؼالمصؾىماهللمسؾقهمودؾمم :م"أسطوه"مصطؾبمدِـَةمصؾمم
صبدوامإالّمدـامصوضفام،مصؼالمصؾىماهللمسؾقهمودؾمم:ممأسطوه م،مصؼالماظرجلم:مأوصقؿـىمأوصىماهللمبكم،مصؼالمصؾىماهللمسؾقهم
ودؾمم:م"مأنمخقارطممأحلـؽممضضاءّم "م(مرواهماظؾخ ارىم)م،.موضالمصؾىماهللمسؾقهمودؾمم :معنمأخذمأعوالماظـاسم

ؼرؼدمأداءػامأدىماهللمسـهم،موعنمأخذػامؼرؼدمإتالصفامأتؾػهماهللم"م(مرواهماظؾكارىم)م.م
( )6/3ـ تسن ١زض ٍٛاهلل صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ .
روىماظؾكارىموعلؾممسنمسائشةمرضىماهللمسـفامأغفامضاظتم ":متوصىمردولماهللمصؾىماهللمسؾقهمودؾمموعام

صىمبقؿىمذئمؼأطؾهمذومطؾدمإالمذطرمذعريمصىمرفمىلم"م(مرواهمعلؾمم)م.م
طؿامروىماظؾكارىمسنمسؿرمبنمايارثمضالم:م"معامتركمردولماهللمصؾىماهللمسؾقهمودؾممسـدمعوتهمدؼـاراًم
مجعؾفامإلبنماظلؾقلم

والمدرػؿاموالمسؾداًموالمأعةموالمذقؽاًمإالمبغؾؿهماظؾقضاءماظؿىمؼرطؾفامودالحهموأرضاً

صدضةمم"م(مرواهماظؾكارىم)م.م
وسنمأبىمعودىماألذعرىمرضىماهللمسـهمضالم ":مأخرجتمظـامسائّشةمرضىماهللمسـفامطلاءّموإزاراًمشؾقظاًم،م

ثممضاظتم:مضؾضمردولماهللمصؾىماهللمسؾقهمودؾممصىمػذؼنم"م(معؿػقمسؾقهم)م.م
عنمػذهماظرواؼاتمغلؿكؾصمأنمردولماهللمصؾىماهللمع ظقهمودؾممطانمعؼؿصداًمصىمحقاتهم،معلؿـؿراًمطلموضؿهموعاظهم
ظًخرةموذؿانمبنيمترطةمردولماهللمصؾىماهللمسؾقهمودؾمموبنيمعامؼذلطهمايؽامماٌلؾؿنيمصىمػذهماألؼامم.مم
( )7/3ـ اخلــالصـــ١

عنمػذهماظـؿاذجماظلؾوطقةميقاةماظردولماهللمصؾىماهللمسؾقهمودؾمم:مغأخذماظعدلماآلتقةم:مم
-1مصببمأنمتؽونمحقاةماٌلؾممطؾفامهللمدؾقاغهموتعاظبموؼـظرمإظبماٌأطلمواٌشربمواٌؾؾسموسبومذظكمسؾىمأغفامودائلم
تعقـهمسؾىمسؾادةماهللمدؾقاغهموتعاظبموظقلتمصىمحدمذاتفامشاؼةمعؼددةم.م
-2مطؿامصببمأنمؼؼؿدىماٌلؾممصىمحاظةماألزعاتماالضؿصادؼةمبردولماهللمصؾىماهللمسؾقهمو

دؾممعنمحقثماًشوغةم

واالضؿصادم،موصىمحاظةماظرخاءمؼؾزممأنمؼدخرمألؼامماظؽلادم،موظؼدمسدلمسنمذظكمردولماهللمصؾىماهللمسؾقهمودؾممبؼوظهم
":مرحمماهللماعرءاًماطؿلبمرقؾاًموأغػقمضّصداًموضدممصضالًمظقوممصؼرهموحاجؿهم"م.م

()30م

-3مطؿامؼؤخذمعنمػذهماظـؿاذجمأنماظردولمصؾىماهللمسؾقهمودؾممطانمدائؿاًمضدوةمصىماظصدلمسنماحملنمواظشدائدم،موعـفام
اظشدائدماالضؿصادؼةمودارمسؾىمػذاماظلؾوكماظصقابةمرضوانماهللمسؾقفممصؽاغوامؼؾقؿونماظؾقاظبماظطوالمجائعنيمؼشدونم
األحفارمسؾىمبطوغفمماًاوؼةمعنمأجلمأنمتشؾعمأعةماٌلؾؿنيمم،موطاغوامصىمأؼامماظضـكمواجملاسةمالمؼأطؾونم إالًمعام
ؼأطؾهمدائرماظـاسمطىمؼشعروامبشعورػمموؼؿقللواموربؿفمموؼلرسونمصىمإصبادمايؾولمظؾؤدفمموضـؽفمم،م
ورؾبماظصقابةمعنمسؿرمبنماًطابمأؼامماجملاسةمأنمؼؿكؾىمسنمأطلماظزؼتموحدهمصؼدمأضعػهمواصػرموجفهموػوم
اًؾقػةماظذىمصببمأنمؼطعممعامميؽـهمعنمهؿلمأسؾاءمعفاعهماظؿىمال متـؿفىمصقفقؾفمم:موطقفمؼعـقـىمأعرماٌلؾؿنيمم
إذامعامميلفمم .موذاتمعرةماجؿازماظردولمسؾقهماظصالةمواظلالممررؼؼاًمصىماٌدؼـةمصؿؼدممعـهمبعضماظصقابةمعصػرىم
اظوجوهم،معرػؼىماًطواتم،موذؽواماىوعم،موظؽىمؼؤطدوامظهمصؾىماهللمسؾقهمودؾممعامصعؾهمبأحشائفممطشػوامسنم
بطوغفممصإذامبؽلمواحدمعـفممضدمذدمسؾقفامضطعةمعنمايفرمؼلؽتمبفامجوسةماألحشاءم،مصؿؾلمماظردولماظعظقمم
وؼؽشفمسنمبطـهماظشرؼػةمصإذامبهمدؾؼفمموذدمسؾىمبطـهمضطعؿنيمعنمايفارةمم.م
-4م أنماظردولمصؾىماهللمسؾقهمودؾمموضتماألزعاتمواحملنماالضؿصادؼةمواظؿىمأوردغامعـفاممناذجمبلقطةمملمؼؿفاونمصىمأعرم
اظدسوةماإلدالعقةموملمؼؿـازلمسنماظؼقممواٌـلمواألخالقمواظلؾوطقاتماظؿىمأعرماهللمبفاموبذظكمادؿققماظـصرمبعدماألزعةم
واظقلرمبعماظعلرمم.م
وعامأذؾهماظقوممباظؾارحةمصإنماألعةماإلدالعقةمصىمػذهماألؼاممتعاغىمعنمأزعاتماضؿصادؼةمجباغبماظعؼائدؼةم
واًؾؼةمواالجؿؿاسقةمواظلقادقةم،موالمزبرجمعنمػذهماألزعاتمإالّمباالظؿزاممبفدىمردولماهللمصؾىماهللمسؾقهمودؾمم.م
 أملمؼأنميؽامماٌلؾؿنيمأنمدبشعمضؾوبفممظذطرماهللموعامغزلمعنمايقمبدالًمعنماظلرلمصىمأذغابماظشرقمواظغربم،مأورباموأعرؼؽام.مم
 أملمؼأنميؽامماٌلؾؿنيمأنمؼؼؿدوامبردولماهللمصؾىما هللمسؾقهمودؾممحؿىمؼفؿدوامإظبماظصراطماٌلؿؼقمموالمؼؽوغوامطاظذؼنمغلواماهللمصأغلاػممأغػلفمم.م
 أملمؼأنمظعؾؿاءماٌلؾؿنيمأنمؼوضقوامظؾـاسماٌـفجماإلدالعىماظصققحمظؾكروجمعنماألزعاتماالضؿصادؼةموطقفمؼؽونماظلؾوكماالدؿفالطىماإلدالعىموضتماظرخاءم.م
 أملمؼأنمظـامسبنماٌلؾؿني مأنمغؿؼىماهللموغلؿشعرمضوظهمتؾاركمتعاظبم :م"مصَؼُؾْتُمادِؿَغِػِرُوامرَبٖؽُمِمإٔ ٖغهُمطَانَمل وَبَـِنيَ وَؼَفِعَلمظَؽُمِمجَـٖاتٍ وَؼَفِعَلمظَؽُمِم
دلٔماظلٖؿَاءَمسَؾَقِؽُممعِدِرَاراًم،موَؼُؿِدِدِطُمم ِبأَعِوَا ٕ
شَػَاراًممؼُرِ ِ
ػلَماظؼُرَىمآعَـُوا وَاتٖؼَوِامظَػَؿَقِـَامسَؾَقِفٔمم
أَغِفَاراًم "م(مغوحمـم)12م،موضوظهمتؾاركموتعاظبمم :م"موَظَوِمأَنٖمأَ ِ

بَرَطَاتٍم ِعنَماظلٖؿَاءِ وَاَِرِضٔ وَظَؽِنمطَذٖبُوام َصأَخَذِغَاػُممبِؿَامطَاغُوامؼَؽْلِؾُونَم"م(ماألسرافم:م)96م.

()31م

النتائـح العامت للدراست
ظؼدمتـاوظـامصىمػذهم الدراسة أثر الكيي الرتبوية اإلسالوية مواظؿىمتؿؿـلمصىماظعؼقدةماظصقققةم
واألخالقماظػاضؾةمواظلؾوكماظلوىماٌلؿؼقممسؾىماظلؾوكماالدؿفالطىمظؾؿلؾمموادباذهماظؼرارماظرذقدمظإلغػاقم،موظؼدم
ادؿـؾطـامػذهماظؼقممعنمعصادرماظشرؼعةماإلدالعقةموبصػةمخاصةمعنماظؼرآنمواظلـةم.مم
طؿامتـاوظـامالضوابط الشرعيةم اظواردةمصىمطؿبماظػؼهمواظؿىمهؽمماظلؾوكماالدؿفالطىم،مواظؿىممتـلم
اٌؼاصدماٌـشودةمواظؿىمؼأعلماٌلؾممأنمؼؽونمضرارهماإلغػاضىمصىمػدؼفام،موظؼدمضلؿتمػذهماظضوابطمإظبمذبؿوسؿنيمػؿام
:مم
()1مـمذبؿوسةماظضوابطماظشرسقةماظؿىمتؿعؾقمباٌؾاحاتماظواجبماالظتزاممبفام.مم
()2مـمذبؿوسةماظضوابطماظشرسقةماظؿىمتؿعؾقمباحملرعاتماظواجبموـؾفام.م
طؿامسرضـامبصورةمعوجزةممناذجمعنماظلؾوكماالدؿفالطىمظردولماهللم ()موذظكمصىماياالتماظعادؼةموصىم
حاظةمحدوثمأزعاتماضؿصادؼةم.مم
وخؾصـامعنمػذهماظدرادةمإظبمذبؿوسةمعنماظـؿائجماهلاعةمواظؿىممت

ثلماإلرارماظػؽرىمواظعؿؾىمظؾلؾوكم

االدؿفالطىمصىماإلدالمم،معنمأػؿفامعامؼؾىم:مم
أوالًم:م إنماإلدالممدؼنمودوظةم،موسؾاداتموععاعالتم،موذعائرمموذرائعم،موػومعادةموروحم،موػومعـفجمحقاةم،م
تؿػاسلمصقهماظؼقمماإلمياغقةمواظؼقمماألخالضقةمظؿػرزمدؾوطقاتمدوؼةمظؾؿلؿفؾكمسبومادباذم اظؼرارماظرذقدمصىم
عبقعمأعورهموعـفامأعورماظلؾوكماالدؿفالطىم.مم
ثاغقاًم:م ظؾؼقمماظذلبوؼةماإلدالعقةمأثرمصعالمسؾىماظلؾوكماالدؿفالطىمحقثمتؾعـهموتدصعهمسبومادبذاماظؼرارماظرذقدم
اظذىمضبؼقمظهمعؼاصدماظشرؼعةماإلدالعقةمواظؿىمتؿؿـلمصىم :محػظماظدؼنمواظـػسمواظعؼلمواظعرضمواٌا

لم،م

وصببمأنمتؽونمػذهماظؼقممػىمأداسماظذلبقةمصىماظؾقتموصىماٌدردةموصىماألدواقموصىمطاصةمغواحىمايقاةم،م
طؿامصببماظؿقذؼرمعنماٌػاػقمماظذلبوؼةماٌلؿوردةمواظؿىمتؿعارضمععمضقمماإلدالمموالمدقؿامصىمزلماظعوٌةم
واىاتم.ممم
ثاظـاًم:مظؼدمادؿـؾطماظػؼفاءموسؾؿاءماالضؿصادماإل دالعىمذبؿوسةمعنماظضوابطماظؿىمهؽمماظلؾوكماالدؿفالطىمسؾىم
علؿوىماظػردموسؾىمعلؿوىماظدوظةم،مواظؿىممتـلماظددؿورماظذىمؼأعلمطلمعلؿفؾكمأنمؼؽونمضرارهماالدؿفالطىم
عؿػؼاًمععهم،موعنمأػممػذهماظضوابطمعامؼؾىم:مم
(أ)مـمذبؿوسةمضوابطماظواجؾاتم:وتؿؿـلمصىم:مم
()32م

ـماياللمواٌشروسقةم،مواظطؾقاتم،مواالسؿدالمواظودطقةم،مودؾمماألوظوؼاتماإلدالعقةم.مم

()33م

(ب)مـمذبؿوسةمضوابطمماحملرعاتم:موتؿؿـلمصىم:م
ـموـبماإلدرافم،وموـبماظؿؾذؼرم،مووـبماظؿؼؿرلم،مووـبماظؿؼؾقدماٌكاظفمظشرعماهللم،مووـبم
اظذلفمواظؾذخم،مووـبماظؿعاعلمععماألسداءمايربقنيم.مم
رابعاًم:م عنمأػمماظدواصعمواظؾواسثمسؾىماالظؿزاممباظضوابطماظشرسقةمظؾلؾوكماالدؿفالطىمعامؼؾىم:مم
()1مـمؼعؿدلماالظؿزاممباظؼقممواألخالقمواظضوابطمسؾادةمهللموراسةمؼـابماٌلؾمممسؾقفاموؼعاضبمصىمحاظةمممممممم
زباظػؿفامإؼاػام.مم

()2مـمؼعؿدلماالظؿزاممبفامضرورةمذرسقةموحاجةمحقاتقهموم نمأدادقاتماغؿظامماٌعاعالتمصىماألدواقموعـعم
اظظؾمماالضؿصادىمواالجؿؿاسىم.مم
()3مـمؼـالماٌؾؿزممبفاماالحذلاممواظؿؼدؼرمعنماجملؿؿعماظذىمؼعقشمصقهم.مم
()4مـمؼلؿشعرماٌؾؿزممبفامحالوةماإلميانمصىمضؾؾهمواظدلطاتمصىمرزضهم.مم
(5م)مـممتـلمػذهماظضوابطماٌـفجمواظطرؼقمظؿقؼققمم ضاصدماظشرؼعةماإلدالعقةموػىمحػظماظدؼنمواظـػسمواظعؼلم
واظعرضمواٌالم.مم
رابعاًم:مظؼدمحػؾتمحقاهماظردولم (م)ممبفؿوسةمعنممناذجمماظلؾوكماالدؿفالطىمصببماالضؿداءمبفاممحؾاّمظهم
واعؿـاالًمهلدؼهموالدقؿامصىمحاظةماألزعاتم،مطؿامغفىماظردولم (م)مسنمذبؿوسةمعنماٌعاعالتمظضؿانم
هؼققماًرلمواهلدىمظؾـاسمعبقعاًمصفوماظؼائلم :م" تسنت فٝهِ َا إٕ متطهتِ ب٘ ئ تضًٛا بعد٣

أبدا نتاب اهلل ٚضٓ ١زضٛي٘ "م.مم
خاعلاًم:م صىمضوءماظـؿائجماظلابؼةمغؼدمماظـداءماظؿاظبمإظبمعنمؼرشؾونماإلصالحماالجؿؿاسىمواالضؿصادىمواظلقادىم

…م

حؿىمضبقىماظـاسمحقاةمرقؾةمطرميةمتدودػامايرؼةمواظعدلم.مم
إىلماإلدالمم:مأؼفاماحلائرونمصىمبقداءماحلقاةم،ماظؿائفونمصىمزالمماظؾقلماظؾفقمم.مم
إىلماإلدالمم:مأؼفاماظراشؾونمصىمسالجماجملؿؿعمعنمأعراضهموآالعهموإغؼاذهمعنمبؤدهموذؼائهم.مم
إىلماإلدالمم:مأؼفاماظواضػونمسؾىمبابماإلصالحمالمتدورنمأىمررضهمتلؾؽونموالمصىمأىمودقؾةمتلريونم.مم
إىلماإلدالمم:مؼامعنماخؿؾطتمسؾقفمماظودائلمواضطربتمصىمضؾوبفمماظغاؼاتمصؾممجيدواموملمؼؿكريواماظودقؾةمم

إىلماإلدالمم:مأؼفاماحملرتضونمبـريانماظؿفاربماظػاذؾةماظؿىمأرذدطممإظقفامصؽرمحائرموسؼلمصغريمضاصرم
إىلماإلدالمم:ماهلادىمادللؿـريماظذىمؼّعلمرمحهماظلؿاءمإىلماِرضم .مم
إىلماإلدالمم:مأؼفاماالضؿّصادؼونماإلدالعقونماظعاعؾونمادلكؾّصونم.مم
إىلمػؤالءمأوجهماظـداءماظؼرآغىم:مم

َ ضدِمجَاءَطُمم ِعنَماظؾَهِمغُورْ

ضوَاغَهُمدُ ُؾلَماظلٖالمٔ
وَطِؿَابْمعٗؾِنيْم،ممؼَ ِفدِيمبِهِماظؾَهُم َعنٔماتٖؾَعَمرٔ ِ

صرَاطٍمعٗلَِؿؼِقمٕ(مدورةماٌائدةم:م15ـ)16مم
كرٔجُهُمم ِعنَماظظُؾُؿَاتِمإٔظَىماظـٗورٔم ِبإٔذِغِهِ وَؼَ ِفدِؼ ٔفمِمإٔظَىم ِ
وَؼُ ِ

()34م

قائمت املراخع مرتبه حسب ورودها فى منت الدراست
()1مـمدطؿورمحلنيمحلنيمذقاتةم :م"ماٌقـاقماإلدالعىمظؼقممرجالماألسؿالم "م،مدارماظـشرمظؾؿوزؼعم،م 1419ػـم /م
1998مم،مصػقةم8م.مم
()2مـماإلعاممحلنماظؾـام:م"مذبؿوسةماظردائلم"م،مدارماظؿوزؼعمواظـشرماإلدالعقةم،مرداظةماظؿعؾقمم،مرطنماظػفمم.مم
()3مـمدطؿورمحلنيمحلنيمذقاتةم :م"ماٌقـاقماإلٍدالعىمظؼقمموأخالقماحملادبم "م،معنمعطؾوساتمغؼابةماظؿفارؼنيم
باىقزةم،م1422ػـم/م2001مم،مصػقةم98موعامبعدػامبؿصرفم.مم
()4مـمغؼالًمسنمبدوىمصفؿىمربؿدمسؾىم :م"ماظضوابطماإلدالعقةميؿاؼةماٌلؿفؾكم "م،مرداظةمعاجلؿرلم،مععفدم
اظدراداتماإلدالعقةم،م1414ػـم/م1994مم،مصػقةم17م.مم
()5مـماٌرجعماظلابقم،مصػقةم102موعامبعدػام.مم
()6مـمبقتماظؿؿوؼلماظؽوؼؿىم :م"ماظضوابطماظشرسقةمٌلرلةماٌصارفماإلدالعقةم "م،محبثمعؼدممإظبماٌؤمترماظـاظثم
ظؾؿصرفماإلدالعىم،مدبىم،م1406ػـم/م1985مم،مصػقةم5موعامبعدػام.ممم
()7مـمدطؿورمحلنيمحلنيمذقاتةم :م"ماألرزاقمبنيمبرطةماظطاساتموربقماظلقؽاتم

"م،مدارماظـشرمظؾفاععاتم،م

2000مم،ماظػصلماظـاغىمبعـوانم:م"مأثرماظطاساتمسؾىمبرطةماألرزاقم"مصػقةم39موعامبعدػام.مم
()8مـمابنمحفرماظعلؼالغىم :م"مصؿحماظؾارىم"م،ماظؼاػرةم،مدارماظرؼانمظؾذلاثم،ماظطؾعةماظـاغقةم،ماىزماظرابعم،م
صػقةم497مغؼالًمسنم:مبدوىمػاذمم،معرجعمدابقم،مصػقةم9مبؿصرفم.مم
()9مـماظػكرماظرازىم:م"ماظؿػلرلماظؽؾرلم"م،مجزءم 10م،مصػقةم 196م،مغؼالًمسنمدم .مؼودفمإبراػقممؼودفم :م"م
اآلثارماالضؿصادؼةمظالظؿزامممبـفجماإلدالعىمظإلغػاقماالدؿفالطىم"م،معرجعمدابقم،مصػقةم(م8م)م.مم
()10مـمدم.محلنيمحلنيمذقاتةم:م"ماضؿصادماظؾقتماٌلؾممصىمضوءماظشرؼعةماإلدالعقةم

"م،مدارماظؿوزؼعمواظـشرم

اإلدالعقةم،م1987م،مصػقةم50م.مم
()11مـمابنمطـرلم:م"متػلرلماظؼرآنماظعظقمم"م،مدارمإحقاءماظذلاثماظعربىم،ماىزءماظـاظثم،مصػقةم325م.مم
()12مـمؼودفمإبراػقممؼودفم،معرجعمدابقم،مصػقةم(م4م)م.مم
()13مـمدم.محلنيمحلنيمذقاتةم:م"ماٌؼارعةماالضؿصادؼةمبنيماجملاػدؼنمواٌؿكاذظنيم "م،معؽؿؾةماظؿؼوىم،م1423ػـمم
2002مم،مصػقةم62م.مم
ـمدم.محلنيمحلنيمذقاتةم:م"ماىفادماالضؿصادىم"م،معؽؿؾةماظؿؼوىم،م1423ػـم،م2002مم،مصػقةم5م.مم
()35م

