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 ة ـن انجـم الديـر نجـمـأ.م.د. ع
 / جامعة كركوك وم السياسيةكلية القانون والعل

 
 ثـت البحـالصـخ

(  ا تشثثث رة ال فثثثب اثثثل اترثثث ن ال ثثثرارات مثثثن من ثثثور إ ثثث مل إن البحثثثث المو ثثثوم       
ي ثثفا الءثثوى عفثثة أىميثثة ال فثثب اثثل ج ثثم الن ثث ن وهيويثثة التب مثث  مبثثو وت هيتثثو وبيثث ن 

ه ب عتبثث ره مثثن أىثثم البن جثثر اثثل ج ثثم الن ثث ني منثثو مثثن ر لثثو يثثتم اليبثث   الثثة أ ثثرار 
ب ية أعء ى الج م ومن ثم تجثدر اموثوا  وامابث    ثواى أه نثت ح ثنة أم  ثياة  وهمث  
ي ثثثفا الءثثثوى عفثثثة العجثثث   البفمثثثل اثثثل الثثثدللت والنجثثثو  الشثثثرعية الثثثواردة التثثثل 

لتح يث  مجثفحة والتثل ىثل جفثب منوبثة ودرى تر  ال فب والتأهيثد عفييث  لثيل نلث  إل 
مو ثثدةي من النجثثثو  الشثثرعية مثثثن حيثثثث ال ثث ىر تتءثثثمن حهمثثث  ومثثن حيثثثث البثثث ان 
تتءمن م جدا ايجب الن ر والجتي د والبحث لفوجثو  الثة تفث  الم  جثد التثل أرادىث  

البحثثث إشث رة الثة هثث م البفمث ى وامابثث ى حثو  مرهثث   حيثثث أن اثلاهلل  ثبح نو وتبث لة  
ل ثرار والب ثث  ىثث  ىثثو اثل ال فثثب  أم اثثل الثثرأل والثثدم ي  والثراجأل أنثثو اثثل ال فثثب ب مدلثثة ا

جث حو انا وث  مثن الحثديث  الشرعية والبفمية  إن ينثت  عنثو اثث رًا اثل تن ثيم المجتمثال واا

 راراث ـاذ القـي اختـب فـارة القلـاستش
 الميـىر إسـه مىظـم
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نا  ن اثثثل الج ثثثد مءثثث ة إنا جثثثفحت جثثثفأل الج ثثثد هفثثثو واا النبثثثوي الشثثثري.   .... أل واا
(  واثل البحثث إشث رة أيءث  الثة ءثرورة ا تشث رة  ال فب ا دت ا د الج د هفو أل وىل

ال فثثثب اثثثثل اترثثث ن ال ثثثثرارات إيج بثثث  أو  ثثثثفب  اثثثثل حي تنثثث  اليوميثثثثة واثثثل مواجيثثثثة الحثثثثوادث 
والمشثثه ت ي من ال فثثب ي ثثهن لفحثثث   ول ي ثثهن لفحثثرام وىثثو مثثثن ال ثثنة  اثث  بثثد مثثثن 

لمشثروعة ىثل منوبثة التم   ب ل ب  المشروعة ال إجث ح ال فثب لفوجثو  الثة ال  يثة ا
 المجتمالي من الو  ا  تأرن حهم غ ي تي  إيج ب  و فب  .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 75  
 

     

   
 

 استشارة القلب في اتخاذ القرارات 
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 تـــدمـقـمـال
الحمثثثد هلل رب البثثث لمين والجثثث ة وال ثثث م عفثثثة أشثثثر. امنبيثثث ى والمر ثثثفين  ثثثيدن       

جثفة اهلل عفيثو و ثفم( وعفثة الثو وأجثح بو أجمبثين ومثن تثببيم ب ح ث ن  ونبينث  محمثد  
 وم الدين..... الة ي

 د.ـــــعـوب
إن اهلل  ثثبح نو وتبثثث لة رفثث  الهثثثون ب درتثثثو الب يمثثة ببثثثد أن لثثثم يهثثن شثثثيا  وبثثثدون      

   تهفي. أو الت ام  ا لمبفم امو  ىو اهلل  ثبح نو وتبث لة حيثث عفثم أبث  البشثرية  ثيدن  ادم
بحت أممث    عفيو ال  م(  ثم ببثد أن هثثر ن ثفو وتوروثوا اثل ب ث   امرن وتهونثت وأجث

ومجتمبثث ت اثثل أمثث هن متوروثثة بمثثرور الثث من نجثثد أن اهلل  ثثبح نو وتبثث لة لثثم ي وثث  عثثن 
عب ده ب  أر   إلييم امنبي ى والمر فين وهفويم بتبفيغ ر  لتو التثل ىثل بمث بثة الد ثتور 
وال ثثثوانين لتن ثثثيم أمثثثور دنيثثث ىم بجفثثثب منوبثثثة ليثثثم ودرى مو ثثثدة عثثثنيم إءثثث اة الثثثة ه ثثثب 

 يثثثة مثثثن إر ثثث   الر ثثث  ورفثثث  الهثثثون ىثثثل لمجثثثفحة بشثثثرية لثثثنل  جبثثث  اآلرثثثرة  إنن ال 
الن ثثثث ن مثثثثن ريثثثثر أجثثثثن . اله انثثثث ت الحيثثثثة  وأن اهلل  ثثثثبح نو وتبثثثث لة وىثثثثب ل ن ثثثث ن 
أعءثث ى مثثن ج ثثمو ليثثتمهن مثثن ر ليثث  تح يثث  غ ي تثثو المرتفوثثةي لثثنل  جبثث  امعءثث ى 

ة الثن  نجثد أن مرتفوة وله  واحد مني  و ث ا. ترتفث. عثن امرثرى  ومثن رث   إشث ر 
ال فثثب( والب ثث  دارثث  ايثثو   ال ثثران الهثثريم يرشثثدن  الثثة أن مثثن أىثثم ىثثنه امعءثث ى ىثثو  

ويؤهثثثثد اثثثثل أهثثثثثر مثثثثن موءثثثثال ويرشثثثثدن  عفثثثثة أن نترثثثثن مثثثثن ال فثثثثب و ثثثثيفة لفتب مثثثث  مثثثثال 
الحثثداثي ت التثثل تواجينثث  اثثل حي تنثث  اليوميثثة مثثن جوانثثب مرتفوثثة ويجثثب ا تشثث رتو وبثث  

من ال فثثثب ي ثثثهن لفحثثث   ول ي ثثثهن لفحثثثرام  وىثثثنه الح ي ثثثة  جثثثدور ال ثثثو  والوبثثث  منثثث  
                     أهثثثثثثثثثثثثثثدى  لنثثثثثثثثثثثثثث  الر ثثثثثثثثثثثثثثو   جثثثثثثثثثثثثثثفة اهلل عفيثثثثثثثثثثثثثثو و ثثثثثثثثثثثثثثفم(ي من ال ثثثثثثثثثثثثثثنة تبثثثثثثثثثثثثثثد بي نثثثثثثثثثثثثثث  

       َوَأنَ ْلَنثثث  ِإَلْيثثثَ  الثثثُنْهَر ِلتَُبثثثُيَن ِلفنِّثثث ِل َمثثث  ُنثثثُ َ  ِإلَثثثْيِيْم  لف ثثثران الهثثثريم همثثث  ي ثثثو  اهلل تبثثث لة
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والتأهيثد عفييث  لثيل إل لتح يث  مجثفحة والتثل ىثل جفثب  (ٗٗ النحث  فُِّيْم َيَتَوهِّثُروَن  َوَلبَ 
منوبة ودرى مو دةي من النجو  الشرعية من حيث ال  ىر تتءمن حهم  ومثن حيثث 
الب ان تتءمن م جدا ايجب الن ر والجتي د والبحث لفوجو  الة تف  الم  جد التثل 

لثنل  مثن رث    ثرد النجثو  الشثرعية التثل ترث  ال فثب  أرادى  اهلل  بح نو وتبث لة 
ودللتيثث  وتحفيفيثث  وأوثثوا  البفمثث ى الشثثر  والاثثب وم  رنتيثث  مثثال مشثث ىد مثثن واوثثال الحثث   
يتبين لن  امعج   البفمل ال ال ران الهريم الر   ب ل فب  ثم لبثد مثن التم ث  ب ل ثب  

عة والتثل ىثل منوبثة المجتمثالي المشروعة ال إج ح ال فب لفوجو  الثة ال  يثة المشثرو 
من الو ثثث ا  تأرثثثن حهثثثم غ ي تيثثث  إيج بثثث  و ثثثفب ي لن مب ثثثم النثثث ل يجيفثثثون أمثثثر ال فثثثب 
وو  اوو وي نون أنو عءفة تءخ الدم ا ثا  ول يثدرهون ح ي ثة وأىميثة ال فثب اثل ج ثم 
يثو الن  ن وهيوية التب م  مبو وت هيتو وبيث ن أ ثراره ومث  ىثو امعجث   البفمثل ال رانثل ا

ب عتبثثث ره مثثثن أىثثثم البن جثثثر اثثثل ج ثثثم الن ثثث ني منثثثو مثثثن ر لثثثو يثثثتم اليبثثث   الثثثة ب يثثثة 
أعء ى الج م ومن ثم تجدر اموثوا  وامابث    ثواى أه نثت ح ثنة أم  ثياة  ويبثد نلث  

 من أىدا. البحث.
: ىثو مبراثة نبثم اهلل  ثبح نو وتبث لة حث  المبراثة ل ثرن وسبب اختياري لمموضوع    

 ي يثثة منيثث  والتثثل منيثث  امعءثث ى البشثثرية وبثث مر  ال فثثب وا تشثث رتو اثثل ال ثثتو دة الح
 اتر ن ال رارات مم  ي و  عنو الن ل .
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 : نــى مبحثيــث الــت البحــإني قسمـــة فــــذه المقدمــــد ىــــوبع 
 المقاصد اإلليية في بيان األحكامالمبحث األول: القمب و 

 لب:ويشتم  عفة تمييد ورم ة ما  
 المافب امو : المافب امو : مبنة ال فب والب   وع وتيم  ب لنول

 المافب الث نل: ال  ية من تشريال امحه م
 المافب الث لث: ال فب من من ور إ  مل
 المافب الرابال: ال فب من من ور ابل

 المافب الر مل: ال فب لو ع  
 المبحث الثاني: استشارة القمب في اتخاذ القرارات

 تم  عفة تمييد وأرببة ما لب:ويش 
 المافب امو : ال فب وا تش رتو ال اتر ن ال رارات

 المافب الث نل: ال فب وتأثيراتو عفة ب ية أعء ى الج م
 المافب الث لث: المب لج ت لامان ن و  مة ال فوب

 المافب الرابال: ال فب وعناب اآلررة
 الخاتمة ألىم النتائجثم 
 جعفيرس المصادر والمراثم 
    

 . وارراً   هلل أولً ت ال عرن الموءو  والحمدثثثد وا ثثثون وثثثأن أهو ــــــوأرج
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 املبحث األول
 القلب واملقاصد اإلهليت يف بيان األحكام

 ويشتم  عفة تمييد ورم ة ما لب: 
 التمهيد: 

ل إن وفب الج د من أعجب م  رفث  اهلل تبث لة ل ن ث ن  وان  ث مة الن ث ن ت ث      
نا تووث. وفبثو بمبنثة انتيثت حي تثو  لثنل  عفثة الن ث ن أن يراعثل  بمدى   مة وفبثو  واا
وفبو ويحو و من ه  المؤثرات التل تحدث الرف  ايو  لهل يب ة ال فثب  ثفيم  همث  رف ثو 

 اهلل تب لة لتح ي  ال  ية التل من أجفي  رف  ولتامان نو و بو.
 المطمب األول

 ما بالنفسمعنى القمب والعقل وعالقتي 
ــي الم ــة    ــب ف مجثثدر وفثثب  وجمبثثو وفثثوب  ال فثثب: مءثث ة مثثن الوثثؤاد مبف ثثة  :(1)القم

 ب لني ا   عر  غفي  متج  ب ل فب ا نا واال م ت ج حبو(.                                                          
أوفثثب و وفثثوب  وثث   ابثثن  ثثيده: ال فثثب: الوثثؤاد مثثنهر جثثرح بثثنل  الفحيثث نل  والجمثثال      

وُح اْمَِمثثثيُن َعفَثثثة َوْفبِثثثَ  ِلَتُهثثثوَن ِمثثثَن  امولثثثة عثثثن الفحيثثث نل  ووولثثثو تبثثث لة    َنثثثَ َ  بِثثثِو الثثثرم
نثث   بثثو جبريثث   عفيثثثو ال ثث م (عفيثث  اوعثث ه وفبثثث   -وثث   ال جثث ج: مبنثثث ه  (ٕ اْلُمنثثِنِريَن((

 وثبت ا  تن  ه أبدا. 

                                                           

               ٖٗٓالمجثثثثثثثب ح المنيثثثثثثثر   -الم ثثثثثثثرئ  الويثثثثثثثومل ٜٕٖ/ٖ - ٚٛٙ/ٔل ثثثثثثث ن البثثثثثثثرب -ين ثثثثثثثر: ابثثثثثثثن من ثثثثثثثور -ٔ
 . ٖٙ٘/ٔهت ب ال  .(  المافال عفة أبواب الم نال  

 ٖٜٔ-ٜٗٔالشبراى - ٕ



 79  
 

     

   
 

 استشارة القلب في اتخاذ القرارات 

 عمر نجم الدين انجةأ.م.د.  من منظور إسالمي

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  32 العـدد )

ل وولثثو تبثث لة   ِإنِّ ِاثثل َنِلثثَ  لَثثِنْهَرى ِلَمثثن ووثثد يببثثر ب ل فثثب عثثن الب ثث : وثث   الوثثراى اثث    
ع ثث   وثث   الوثثراى: وجثث ا  اثثل البربيثثة  -أي (ٔ َهثث َن لَثثُو َوْفثثٌب َأْو َأْل َثثة ال ِّثثْماَل َوُىثثَو َشثثِييٌد((

أن ت ثثو : مثث  لثث  وفثثب ومثث  وفبثث  مبثث   ت ثثو : مثث  ع فثث  مبثث  وأيثثن نىثثب وفبثث  أي أيثثن 
       تويثثثثم وتثثثثدبر  وروي عثثثثن النبثثثثل  -أينىثثثثب ع فثثثث . ووثثثث   غيثثثثره: لمثثثثن هثثثث ن لثثثثو وفثثثثب  

  (ٕ  جثثثفة اهلل عفيثثثو و ثثثفم(  أنثثثو وثثث  :  أتثثث هم أىثثث  الثثثيمن ىثثثم أر  وفوبثثث  وألثثثين أااثثثدة(
 اوج. ال فوب ب لروة واماادة ب لفين وهأن ال فب أر  من الوؤاد.

    والوثثثثؤاد: ال فثثثثب  وويثثثث : و ثثثثاو  وويثثثث : الوثثثثؤاد غشثثثث ى ال فثثثثب وال فثثثثب حبتثثثثو و ثثثثويداؤه  
ووي : ال فوب واماادة وريب ن من ال واى وهرر نهرىم  لرت . الفو ثين    مبو أاادةوج

 تأهيدا. وو   ببءيم:  مل ال فب وفب  لت فبو وأنشد:
 م  ُ ّمَل الَ فُب إل من ت فمبِو         والرأُي َيجِرُ. ب لن  ِن أاوارا

ووثث    (ٖ ن م فثثب ال فثثوب( جثثفة اهلل عفيثثو و ثثفم( أنثثو وثث  :   ثثبح وروي عثثن النبل     
 .                                                  (ٗ َوُنَ ُفُب َأْاِاَدَتُيْم َوَأْبَج َرُىْم((    اهلل تب لة

                                                           

 ٖٚ ورة   - ٔ
( عثن أبثل ىريثرة ٕٚٔٗ بث ب وثدوم امشثبريين وأىث  الثيمن( روثم الحثديث   ٜٗ٘ٔ/ ٗين ر: جثحيأل البرث ري  - ٕ

 بث ب تو ءث  أىث  اميمث ن ايثو ورجحث ن أىث  الثيمن ايثو( روثم الحثديث ٖٚ/ٔ رءل اهلل عنو(  جثحيأل م ثفم
 ( عن ابل ىريرة  رءل اهلل عنو( .ٕ٘ 

الحثثديث روي بألوثث   مرتفوثة  رواه البرثث ري عثثن َ ث ِلٍم عثثن عبثد الفِّثثِو وثث    َأْهثَثُر مثث  هثث ن النبثل جثثفة اهلل عفيثثو  - ٖ
بثث ب م فثثثب ال فثثوب روثثثم  -هتثث ب التوحيثثثد ٜٕٔٙ/  ٙ(. جثثحيأل البرثثث ري  و ثثفم َيْحِفثثُ. َل َوُمَ فُثثثِب اْلُ فُثثوبِ 

اهلل   يهثر أن ي و  ي  م فب ال فوب ثبثت وفبثل   وأشيرى  م  روي عن أنل  و   ه ن ر و  ٜ٘ٙالحديث:
عفة دين  ا  لوا ي  ر و  اهلل امن  ب  وبم  جات بو ايث  ترث . عفينث  وث   نبثم إن ال فثوب بثين إجثببين مثن 

الم ثثتدر  عفثثة الجثثحيحين  -  الحثث همٖٕٕ/ٕأجثث بال اهلل ي فبيثث ( إ ثثن ده جثثحيأل.ين ر: جثثحيأل ابثثن حبثث ن 
روثم الحثديث:  ٕٔٔ/ٙفة شرا م ثفم ولثم يررجث ه  امح ديثث المرتث رة وو  : ىنا حديث جحيأل ع ٙٓٚ/ ٔ

ٕٕٕٕ 
 . ٓٔٔالنب م  - ٗ
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و   ام ىري: ورأيت ببن البرب ي مل لحمة ال فب هفي  شثحمي  وحج بيث  وفبث  واثؤادا  
يهون ال فب ىثل البف ثة ال ثوداى اثل جواثو  و  : ولم أرىم يوروون بينيم  و   ول أنهر أن

ووفبثثو ي فبثثو و ي فبثثو وفبثث  الءثثم عثثن الفحيثث نل وحثثده أجثث ب وفبثثو ايثثو م فثثوب و وفثثب وفبثث  
وال فثثثب لثثثو أنثثثوا  مرتفوثثثة ح ثثثب ح مفثثثو  ي ثثثو  حنيوثثثة  رءثثثة اهلل تبثثث لة  .(ٔ شثثثه  وفبثثثو

 عنو(: ال فوب أرببة :
وفثثثثب رجثثثثال إلثثثثة الهوثثثثر ببثثثثد  ا فثثثثب أغفثثثث. اثثثثنا  وفثثثثب الهثثثث ار  ووفثثثثب منهثثثثول اثثثثنا    

اليمثث ن  ووفثثب أجثثرد مثثث  ال ثثراج ي ىثثر اثثنا  وفثثب المثثؤمن  ووفثثب مجثثوأل اجتمثثال ايثثو 
 النو   واليم ن.

امثثث  اليمثث ن ايثثو همثثث  ب فثثة يمثثدى  المثث ى البثثنب ومثثث  النوثث   همثثث  ورحثثة يمثثدى      
  . (ٕ ال يأل والدم وىو مييم  غفب

   :(3)العقل في الم ة
و  و ع و  من ووم ع  ى  و   ابن امنب ري: رج  ع وث  وىثو الجث مال ع   ايو ع     

ممثثثره ورأيثثثو  مثثثأرون مثثثن ع فثثثت الببيثثثر إنا جمبثثثت وواامثثثو  وويثثث : الب وثثث  الثثثني يحثثثبل 
نو ثثو ويردىثث  عثثن ىواىثث   أرثثن مثثن وثثوليم: وثثد اعت ثث  ل ثث نو إنا حثثبل ومنثثال الهثث م  و 

مثثث  لثثثو مب ثثثو  أي ع ثثث  وىثثثو أحثثثد  المب ثثثو  مثثث  تب فثثثو ب فبثثث   و المب ثثثو  الب ثثث   ي ثثث  :
اب فثثو يب فثثو ب لءثثثم المجثث در التثثل جثث ىت عفثثة موبثثو  ه لمي ثثور والمب ثثور و ع وفثثو 

 .(ٗ والب  : التثبت ال اممور ه ن أع   منو.

                                                           

هتثث ب    ٖٗٓالمجثثب ح المنيثثر   -  الويثثومل الم ثثريىٜٕٖ/ٖ - ٚٛٙ/ٔل ثث ن البثثرب -ين ثثر: ابثثن من ثثور -ٔ
 . ٖٙ٘/ٔال  .(  المافال عفة أبواب الم نال

 . ٖ٘ٓ/ٕالو ا  ال غريب الحديث  -ين ر: ال مرشري -ٕ
 ٜٓٗ -ٛ٘ٗ/ٔٔل  ن البرب  -ين ر: ابن من ور -ٖ
 المجدر ال  ب  -ٗ
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والب ثث : ال فثثب  وال فثثب الب ثث   و ثثمل الب ثث  ع ثث ي منثثو يب ثث  جثث حبو عثثن التثثورا اثثل 
الثثثثثني بثثثثثو يتميثثثثث  الن ثثثثث ن مثثثثثن  ثثثثث ار  المي لثثثثث  أي يحب ثثثثثو وويثثثثث  الب ثثثثث  ىثثثثثو التمييثثثثث 

 .(ٔ الحيوان
 القمب في االصطالح: 

لايوثثة رب نيثثة ليثث  بيثثنا ال فثثب الج ثثم نل الجثثنوبري الشثثه  المثثود  اثثل الج نثثب  ال فثثب:
امي ثثر مثثن الجثثدر تبفثث   وتفثث  الفايوثثة ىثثل ح ي ثثة الن ثث ن  وي ثثميي  الحهثثيم: الثثنول 

رهبثثثثة وىثثثثل المثثثثدر  والبثثثث لم مثثثثن الن ثثثث ن الن ا ثثثة والثثثثروح الب انثثثثة  والثثثثنول الحيوانيثثثثة م
 .(ٕ والمر اب والما لب والمب تب

جثثثوىر روحثث نل رف ثثو اهلل تبثث لة متبف ثث  ببثثدن الن ثثث ن   الب ثث :: العقــل فــي االصــطالح
وويثثث : الب ثثث  نثثثور اثثثل ال فثثثب يبثثثر. الحثثث  والب اثثث   أو جثثثوة يميثثث  بيثثث  بثثثين الح ثثثن 

 .(ٖ   ب لبثدن تبفث  التثدبير والتجثر.وال بيأل  ووي : الب ث  جثوىر مجثرد عثن المث دة يتبفث
 .(ٗ وو   الش ابل: إنو الة التميي 

وويثثث : الب ثثث  وثثثوة لفثثثنول الن ا ثثثة  وىثثثو جثثثريأل بثثثأن ال ثثثوة الب وفثثثة أمثثثر م ثثث ير لفثثثنول  
الن ا ثثة وأن الو عثث  اثثل التح يثث  ىثثو الثثنول والب ثث  الثثة ليثث  بمن لثثة ال ثثهين ب لن ثثبة إلثثة 

واحثثد إل أنيثث   ثثميت ع ثث  لهونيثث  مدرهثثة و ثثميت  ال ثث اال  وويثث : الب ثث  والثثنول والثثنىن
نو ثثثث  لهونيثثثث  متجثثثثراة و ثثثثميت نىنثثثث  لهونيثثثث  م ثثثثتبدة لثثثث درا   ومثثثث  يب ثثثث  بثثثثو ح ثثثث ا  

 . (٘ امشي ى  وي : محفو الرأل  ووي : محفو ال فب

                                                           

 ال  ب  المجدر - ٔ
 . ٓٓٔالتبريو ت   -ين ر: الجرج نل - ٕ
 . ٕٗ/ٔ  البحر الراا ٓٙ/ٔ  إع نة الا لبين  ٖ٘ٔ/ٔ  حواشل الشروانلٚٛالتبريو ت   -ين ر: الجرج نل - ٖ
 . ٖ٘ٔ/ٔين ر: حواشل الشروانل  - ٗ
 . ٚٛالتبريو ت   -ر: الجرج نلين  - ٘
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 امن ر   تبريوي  وأنواعي  يتبين لن  مره  ال فب أو الب   مني . أما النفس:
ي الفايث. الح مث  ل ثوة الحيث ة والحثل والحرهثة الراديثة  و ثم ى  الجوىر البر ر  النفس:

الحهيم الروح الحيوانيثة: ايثل جثوىر مشثر  لفبثدن ابنثد المثوت ين اثال ءثوؤه مثن  ث ىر 
البثثدن وب انثثو  وأمثث  ووثثت النثثوم اين اثثال ءثثوؤه عثثن  ثث ىره دون ب انثثو  اثبثثت أن النثثوم 

ان ا   ن و   اثبثت أن ال ث در والموت من جنل واحدي من الموت ان ا   هفل والنوم 
 رب:ثثثثة أءثثثثثث ث الحهيم دبر تبف  جوىر النول ب لبدن عفة

 الي  ة. يال أج اى البدن   ىره وب انو ايوإن غفب ءوى النول عفة جم -ٔ
ن ان اال ءوؤى  عن   ىره ا ا ا لنوم. -ٕ  واا
 أو ب لهفية ا لموت. -ٖ

أمر ب لفثنات والشثيوات الح ثية وتجثنب التل تمي  إلة الابيبة البدنية وت النفس األمارة:
 ال فب إلة الجية ال وفية ايل مأوى الشرور ومنبال امر   النميمة 

التل تنورت بنور ال فب ودر م  تنبيت بثو عثن  ثنة ال وفثة هفمث  جثدرت  النفس الموامة:
 مني   ياة بحهم جبفتي  ال فم نية أرنت تفوم نو ي  وتتوب عني  .

تنثورت بنثور ال فثب حتثة انرفبثت عثن جثو تي  النميمثة وترف ثت التثل  النفس المطمئنة:
نا ه نثت الثنول تحثت اممثر و ايفيث   بأر وي  الحميدة هنا نهثره ابثن الهمث   ووث   غيثره واا
نا لثثثثم يثثثثتم  ثثثثهوني  وجثثثث رت  الءثثثثاراب ب ثثثثبب مب رءثثثثة الشثثثثيوات  ثثثثميت مامانثثثثة واا

تفثثثوم جثثث حبي  عفثثثة مداابثثثة لفثثثنول الشثثثيوانية أو مبترءثثثة عفييثثث   ثثثميت لوامثثثة منيثثث  
ن ترهثثت العتثثران وأنعنثثت لم تءثثة الشثثيوات ودواعثثل  ت جثثيرى  اثثل عبثث دة مولىثث  واا

 .الشيا ن  ميت أم ره 
التل لي  مفهة ا تحء ر جميال مث  يمهثن لفنثو  أو وريبث  مثن نلث  عفثة  النفس القدسية:

 .وجو ي ينل وىنا ني ية الحدل
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 م  يتولد وي يد وي تني.  هم   أو  الج م الابيبل من جية النفس النباتي:
ىثو همث   أو  لج ثم ابيبثل الثل مثن جيثة مث  يثدر  اممثور الهفيث ت  :النفس اإلنسـاني

 . ويوب  اماب   الوهرية
ىثثثو همثثث   أو  الج ثثثم ابيبثثثل الثثثل مثثثن جيثثثة مثثث  يثثثدر  الج ايثثث ت  :والـــنفس الحيـــواني
 .ويتحر  ب لرادة

نواتيثث  م  رنثثة ليثث  اثثل أاب ليثث   ىثثل الجثثواىر المجثثردة عثثن المثث دة اثثل  النفــوس الناطقــة:
وهنا النوول الوفهية ا نا  ثهنت الثنول تحثت اممثر و ايفيث  الءثاراب ب ثبب مب رءثة 
الشيوات لفنول الشيوانية ومتبرءة لي   ميت لوامثة منيث  تفثوم جث حبي  عثن ت جثيرى  
ن ترهثثت العتثثران وأنعنثثت وأا عثثت لم تءثثة الشثثيوات ودواعثثل  اثثل عبثث دة مولىثث  واا

 . ن  ميت أم رةالشيا
عبثث رة عثثن الوجثثود البثث م المنب ثثا عفثثة امعيثث ن عينثث  وعثثن الييثثولة  الــنفس الرحمــاني:

الح مفثثة بجثثور الموجثثودات  وامو  مرتثثب عفثثة الثثث نل  ثثمل بثثو تشثثبيي  بثثنول الن ثث ن 
المرتفثث. لجثثور الحثثرو. مثثال هونثثو ىثثواى  ثث نج  اثثل نو ثثو ويببثثر عنيثث  ب لابيبثثة عنثثد 

 .الحهم ى 
ىثثو عبثث رة عثثن البفثثم الثثناتل الحثث وي لجثثور امشثثي ى هفيثث  هفييثث  وج اييثث   نفــس األمــر:

 .(ٔ ج يرا أو هبيرا جمفة وتوجي 
والني ييمن  ىو أن نجب  من ال فب  ثفيم  وأن تنرفثال عثن جثو تي  النميمثة وتترفث      

 بأر   حميدة لهل تتنور وتجبأل مامانة.
 
 

                                                           

 . ٚٓٚ-٘ٓٚين ر: التبريو ت    - ٔ
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 المطمب الثاني
 ال اية من تشريع األحكام 

إن اهلل  ثثبح نو وتبثث لة لثثم يشثثر  امحهثث م عبثثث ي منثثو منثث ه عثثن نلثث   ا بثثد أن          
يهثثثون لثثثو م جثثثد مثثثن تشثثثريال امحهثثث م  وىثثثنه الم  جثثثد م رونثثثة ب لمجثثث لأل وىثثثل   جفثثثب 
منوبثثثثة ودرى مو ثثثثدة(  ومنوبثثثثة ىثثثثنه المجثثثث لأل إمثثثث  أن تهثثثثون راجبثثثثة الثثثثة نو ثثثثو أو الثثثثة 

تب لة لم يهن بح جة الثة تفث  المجث لأل التثل المجتمال  وامو  مح  ي من اهلل  بح نو و 
أوجثثثدى ي لن لثثثو جثثثو ت الهمثثث   والجمثثث   ول تتثثثأثر أو تت يثثثر جثثثو تو بببثثث دة أو ا ثثث د 
الن ل  إنن لم يب  إل الث نل  وىو المجتمال أو النث ل ا لمجث لأل راجبثة إلثييمي من ليثم 

بثثثين أيثثثدييم جثثثو ت الن جثثث ن ميمثثث  بف ثثثوا مثثثن الهمثثث  ي لثثثنل  نجثثثد الت جثثثير ي يثثثر مثثثن 
ويؤدي الة إلح   الءرر ب ل ير وتهون و ثيفة لحثداث الووءثة والو ث د اثل المجتمثال  
عفة أثر نل  ه ن ير   ر ثفو لتبفيثغ ر ث لتو ال ثم وية ولثيل ال ثرن منيث  إل لتح يث  
منوبثثثة تفثثث  امحهثثث م لفنثثث ل بحوثثث  ح ثثثوويم ومجثثث لحيم المرتفوثثثة ل ثثثرن تن يميثثث  وأل 

فحثثث  الءثثثرر بثثثو  واثثثل نوثثثل الووثثثت ىثثثو تح يثثث  مرءثثث ة هلل يا ثثثة أحثثثد عفثثثة أحثثثد أو ي
 ثثثبح نو وتبثثث لةي منثثثو بتابيثثث  أحه مثثثو تح يثثث  لم جثثثود الشثثث ر    وم جثثثود الشثثثر  اثثثل 
الرف  أن يحو  عفييم: دينيم ونو يم وع فيم ون ثفيم ومث ليم وعرءثيم وأمثنيم وح ثوويم 

و مثثة البثثد  والته اثث  اثثل أمثثة نمونجيثثة وهثث  مثث  ي ثثر عفثثي يم حيثث تيم ويراثثال وحريثث تيم واا
الحرج عنيم ويتمم ليم مه رم امر   وييدييم الة التل ىل أووم اثل اآلداب وامعثرا. 

  وليثثثثنه (ٔ والثثثثن م والمبثثثث م ت  وعثثثثدم الوتجثثثث ر عفثثثثة المجثثثث لأل الءثثثثرورية الرم ثثثثة
                                                           

المجثث لأل الءثثرورية الرم ثثة ىثثل: مجثثفحة حوثث  الثثدين  وحوثث  الثثنول  وحوثث  الن ثث   وحوثث  المثث    وحوثث   - ٔ
ين ثثثر:  الب  .و ثثثميت ءثثثرورية منثثثو إنا مثثث  ترفوثثثت واحثثثدة منيثثث  لرتفثثثت ن ثثث م المجتمثثثال وأحثثثدثت الووءثثثة

أجثثو   -  ال لمثثلٕٕٕ/٘المحجثثو  اثثل عفثثم امجثثو   -  الججثث   الثثرا يٖٗٙ/ٔ الم تجثثوة -ال  الثثة
روءثثة النثث  ر وجنثثة  -  عبثثد اهلل بثثن أحمثثد بثثن ودامثثة الم د ثثل أبثثو محمثثدٕٕٔالو ثثو اثثل ن ثثيجو الجديثثد  
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المجثث لأل عنثثد ال ثث افين بيثث  أرببثثة دواٍ  تفجثث: إلييثث  وىثثل : درى امنى عثثن النثث ل و ثثد 
توجث  إلثة امنى والثثم وجفثب المجث لأل لتمثة وت يثر الث من الثني ي ثتف م النرااال التثل 

  وأن تح ي  المجفحة ىو جفثب النوثال وداثال الءثرر وىثو (ٔ اروى مج لأل جديدة لفن ل
م جثود الشث ر   ل مافثث  نوثال أو الءثرري من النثث ل وثد يبثدون اممثثر منوبثة وىثو اثثل 

ين المجثثفحة والمو ثثدة اثثل عثثر. ن ثثر الشثث ر  مو ثثدة  وبثث لبهل  افثثيل ىنثث   تثث  م بثث
النثث ل  وبينيمثث  اثثل عثثر. الشثث ر ي من المجثثفحة ىثثل المح ا ثثة عفثثة م جثثود الشثث ر  
ولو ر لوت م  جد الن ل  ا ن امريرة عند مر لوتيث  لتولثة لي ثت اثل الواوثال مجث لأل  
بثث  أىثثواى وشثثيوات  ينتيثث  الثثنول  وألب ثثتي  البثث دات والت  ليثثد ثثثوب المجثث لأل  ا ثثد هثث ن 

الج ىفيثثثة اثثثل البثثثرب يثثثرون المجثثثفحة اثثثل وأد البنثثث ت وحرمثثث ن النثثث ث مثثثن الرث  أىثثث 
ووت  غير ال  ت   وم  ه نوا يبت دون أن ال شرب الرمر ولبثب المي ثر واترث ن امرثدان 

َوِلفّثثثِو َمثثث  ِاثثثل  . حيثثثث ي ثثثو  اهلل تبثثث ر  وتبثثث لة  (ٕ ون ثثثبة الولثثثد الثثثة غيثثثر أبيثثثو مو ثثثدة
لَثثثثثة الفّثثثثثِو ُتْرَجثثثثثاُل اُمُمثثثثثوُر((ال ِّثثثثثَمَواِت َوَمثثثثث  ِاثثثثثل اَمرْ  ي ثثثثثو  جثثثثث حب التحريثثثثثر  . (ٖ ِن َواِا

                                                                                                                                                                          

والمجث لأل الءثرورية الرمثل أو ال ثت ا ثد أجمبثت المفث  عفثة وجثوب حو يث  وجثي نتي   .ٜٙٔ/ٔالمن  ر 
أش ر اليو ال  الل وغيره من أامة امجو  ل ولو  جفة اهلل عفيو و فم( ال رابتثو المشثيورة لشراي   ىنا م  

ا ن دم ىهم وأموالهم وأعراءهم عفيهم حرام هحرمة يومهم ىنا ال بفدهم ىنا ال شيرهم ىثنا اأع دىث  مثرارا   
الثني نو ثل بيثده إنيث   ثم راال رأ و ا    الفيم ى  بف ت الفيم ى  بف ثت وث   بثن عبث ل رءثل اهلل عنيمث  اثو

لوجثثيتو إلثثثة أمتثثو افيبفثثثغ الشثث ىد ال  اثثثب ل ترجبثثثوا ببثثدي هوثثث را يءثثرب ببءثثثهم روثث ب ببثثثن(  . جثثثحيأل 
هتثث ب    ٖٚٓٔ/ٖ  جثثحيأل م ثثفم  ٕ٘ٙٔ(الثثروم:  بثث ب الرابثثة أيثث م منثثة -هتثث ب الحثث   ٜٔٙ/ٕالبرثث ري 

.  ٜٚٙٔعثثران والمثثوا ( الثثروم: بثث ب ت فثثين تحثثريم الثثدم ى وال -ال  ثث مة والمحثث ربين وال جثث   والثثدي ت
  ٕٔٛ/ٕوين ر: الوواهو الدوانل 

 .ٚ٘/ٔشرح المبتمد ال أجو  الو و  -ين ر: الدهتور محمد حبش  - ٔ
 . ٖٜ-ٕٜال ي  ة الشرعية ال ءوى نجو  الشريبة وم  جدى    -ين ر: الدهتور يو . ال رء وي - ٕ
 ( .ٜٓٔ ورة ا  عمران اآلية   - ٖ
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: عاثث. عفثثة التن يثث ي منثثو إنا هثث ن لثثو مثث  اثثل ال ثثم وات ايثثو يريثثد إجثث ح (ٔ والتنثثوير
حثثث ليم ول ح جثثثة لثثثو ب ءثثثرارىم إل لفجثثث اى عفثثثة أابثثث ليم  اثثث  يريثثثد  فميثثثم واليثثثو ترجثثثال 

: (ٕ ووثث   البيءثث وي اثثل تو ثثيره .م ثثلى  ىامشثثي ى هفيثث  اثث  يووتثثو ثثثواب مح ثثن ول جثث ا
ايثثثثو تنبيثثثثو عثثثث  همثثثث    ثثثثبتو وودرتثثثثو  اثثثث ن اهلل م لثثثث  المفثثثث  هفثثثثو ل يتءثثثثرر بهوثثثثرهم 

نمث  وجث هم لرحمتثو ل لح جتثو.ومب جيهم همث  ل ينتوثال بشثهرهم وت ثواهم إنن إن اهلل    واا
مثثثثن  ثثثثبح نو وتبثثثث لة عنثثثثدم  وىثثثثب لنثثثث  امشثثثثي ى وامعءثثثث ى البشثثثثرية جثثثث ى منيثثثث  ا بثثثثد 

ا ثثتردامي  أو جبفيثث  جثث لحة ل  ثثتردام بأاءثث  الوجثثو لفثثتمهن مثثن تح يثث  ال  يثثة التثثل 
مثثن أجفيثث  وىبيثث  اهلل لنثث   ومثثن بثثين أىثثم أعءثث ى البشثثرية ىثثو ال فثثبي لن لثثو تثثأثير لب يثثة 

 أعء ى الج م.
 المطمب الثالث

 القمب من منظور إسالمي 
مثن أىثم امعءث ى البشثرية وىبثو اهلل تن ر الشريبة ال ث مية الثة ال فثب ب عتبث ره       

 بح نو وتب لة ل ن  ن ل ىتداى بو   لنل  أهد اهلل  بح نو وتبث لة عفثة نلث  اثل أهثثر 
من موءال ال ال ران الهريم  افثم يهثن لثنل  التأهيثد إل لحهمثة ب ل ثة ىثو  يث دة الىتمث م 

فوبثة منثو  حيثث جث ى بو والعتم د عفيو ال التب م  الدنيوي  ونل  لتح يث  المنوبثة الما
( مثثثرة  ٗٛٔ  الموثثثرد والجمثثال( اثثثل ال ثثثران الهثثثريم نحثثثو   نهثثر ال فثثثب ومراداثثثو وبجثثثي تل

 وه آلتل:
 
 

                                                           

 . ٗٓٛ/ٔالتحرير والتنوير من التو ير  -ا ىر الب شور ين ر: محمد بن - ٔ
 . ٖٕٙ/ٔأنوار التن ي  وأ رار التأوي   تو ير البيء وي( مبل  بيد البيء وي ين ر: - ٕ
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دد ـــع الكممة
 اسم السورة ورقم اآلية المرات

 ٗٓٔ قموب

-ٖٓٔ-ٛ-ٚ  عمثثثثثثثثثثثران ا   ( ٕٕ٘-ٛٔٔ-ٖٜ-ٛٛ-ٗٚ-ٓٔ-ٚ  الب ثثثثثثثثثثثرة
-ٔٗ-ٖٔ  الم اثثثثثثثدة  (٘٘-ٖٙ  الن ثثثثثثث ى  (ٚٙٔ-ٙ٘ٔ-ٗ٘ٔ-ٔ٘ٔ-ٕٙٔ
  (ٜٚٔ-ٔٓٔ-ٓٓٔ  العثثثثثثثثثثثثثثرا.  (ٙٗ-ٖٗ-ٕ٘  النبثثثثثثثثثثثثثث م  ( ٖٔٔ-ٖ٘

-ٗٙ-ٓٙ-٘ٗ-٘ٔ-ٛ  التوبثثثة  (ٓٚ-ٖٙ-ٜٗ-ٕٔ-ٔٔ-ٓٔ-ٕ  امنوثثث  
  (ٕٛ الرعثثثثثثثد  (ٛٛ-ٗٚ يثثثثثثثونل  (ٕٚٔ-ٕ٘ٔ-ٚٔٔ-ٓٔٔ-ٖٜ-ٚٛ-ٚٚ

  (ٚ٘-ٗٔ الهيثثثثثثثثثثثث.  (ٙٗ ال ثثثثثثثثثثثثراى  (ٛٓٔ-ٕٕ النحثثثثثثثثثثثث   (ٕٔ الحجثثثثثثثثثثثثر
  (ٖٙ-ٓٙ ونالمؤمنثثثثثثثثثثثثثثثثث  (ٗ٘-ٖ٘-ٙٗ-ٖ٘-ٕٖ الحثثثثثثثثثثثثثثثثث   (ٖ امنبيثثثثثثثثثثثثثثثثث ى

-ٕٙ-ٕٔ-ٓٔ-٘ الحثثثثث اب  (ٜ٘ الثثثثثروم  (ٕٓٓ  الشثثثثثبراى(ٓ٘-ٖٚ النثثثثثور
  (٘ اجثفت  (ٛٔ  غ ار  (٘ٗ-ٖٕ-ٕٕ ال مر  (ٖٕ   بأ  (ٓٙ-ٖ٘-ٔ٘

-ٚ-ٖ الحجثثرات  (ٕٙ-ٛٔ-ٕٔ-ٔٔ-ٗ الوثثتأل  (ٜٕ-ٕٗ-ٕٓ-ٙٔ محمثثد
  (٘ الجثثث.  (ٗٔ-ٓٔ-ٕ الحشثثثر  (ٕٕ  المج دلثثثة  (ٕٚ-ٙٔ  الحديثثثد(ٗٔ

 (.ٗٔ الماووين  (ٛ الن  ع ت  (ٖٔ المدثر  (ٗ حريمالت  (ٖ  المن ا ون
 ( .ٛٔ غ ار  (ٓٔ امح اب  (ٖٚ النور  (ٙٗ-ٕٖ الح   (ٕٛ الرعد ٙ القموب

 ٖ٘ قمب

-ٗٗٔ-ٕٚٔ عمثثثثثثثثثثثثثثران ا   (ٖٕٛ-ٕٓٙ-ٕٗٓ-ٗٗٔ-ٖٗٔ-ٜٚ الب ثثثثثثثثثثثثثثرة
-ٜٔٔ امعثثثثثرا.  (ٓٔٔ امنبثثثث م  (ٕٔ الم اثثثثدة  (ٜٙٔ-ٗٚٔ-ٜ٘ٔ-ٜٗٔ
  (ٙٓٔ-ٙٗ النحثثثثث   (ٕٙ يو ثثثثث.  (ٜ٘-ٛٗ التوبثثثثثة  (ٕٗ امنوثثثثث    (ٕ٘ٔ
-ٓ٘  الشثثثبراى  (ٗٗ-ٖٚ النثثثور  (ٔٔ الحثثث   (ٕٗ-ٖٙ-ٕٛ-ٛٔ  الهيثثث.
-ٗ امحثثثثث اب   (ٕٔ  البنهبثثثثثوت  (ٓٔ ال جثثثثث   (ٕٕٚ-ٜٕٔ-ٜٗٔ-ٜٛ
  (ٗٔ ال رثثثثثر.  (ٕٗ الشثثثثثورى  (ٖ٘-ٗ غثثثثث ار  (ٗٛ الجثثثثث ا ت  (ٙٙ-ٕٖ

  (ٔٔ الت ثثثثثثثثثثثث بن  (ٖٚ-ٖٖ    (ٕٔ الوثثثثثثثثثثثثتأل  (ٜٔ محمثثثثثثثثثثثثد  (ٖٕ الج ثيثثثثثثثثثثثة
 (.ٜ النش     (ٖٔ الماووين  (ٗ المف 

 (ٜ٘ٔ ا  عمران  ٔ القمب
 ( .ٔٔ النجم  (ٓٔ ال ج   (ٕٖ الورو ن  (ٖٙ  ال راى  (ٕٓٔ ىود ٘ فؤاد
 ( .ٔٔ   النجم (ٖٙ ال راى ٕ الفؤاد
 (.ٚ  اليم ة  (ٖٕ المف   (ٜ ال جدة  (ٛٚ المؤمنون  (ٛٚ النح  ٘ األفئدة
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دد ـــع الكممة
 اسم السورة ورقم اآلية المرات

 ٛ أفئدة
  (ٜ  ال ثثثثجدة  (ٛٚ المؤمنثثثثون  (ٛٚ  النحثثثث   (ٖٚ  إبثثثثراىيم  (ٖٔٔ امنبثثثث م
 ( .ٜٚ اليم ة  (ٖٕ المف   (ٕٙ  امح  .

 

إنا مثث  ن رنثثث  الثثثة ىثثنه اآليثثث ت الهريمثثث ت ونهثثر لوثثث  ال فثثثب اييثث  وأمبّنثثث  الن ثثثر اثثثل     
دللتثثو نجثثد أنيثث  مرتفوثثة اثثل التبثث بير  هثثأن ال فثثب لثثو وجثثوه مرتفوثثة وو ثث ا. متبثثددة  

ن و ثثيفة لتح يثث  نتثث ا  متبثثددة  لثثنا يجثثب التب مثث  مبثثو باثثر  مرتفوثثة لجثث حو ويهثثو 
ويبد نل  من أ رار ال فب الني أش ر اليو اهلل  بح نو وتب لة ال ال ثران الهثريم  ونثنهر 
ج نبثثث  مثثثن المبثثث نل لف فثثثب التثثثل تثثثم نهرىثثث  اثثثل ال ثثثران الهثثثريم وتأثيرىثثث  عفثثثة تجثثثرا ت 

 الن  ن:
  نثث   ثثبب  لبثثدم اليدايثثة والميثث  عثثن الحثث  وعهثثل نلثث  إن و ثثوة ال فثثب ومرءثثو ه

 نجده ال ألوة ال فب  لنل  ج ى بينا المبنة ال هثير من اآلي ت مني : 
ثثثَرٌن اَثثثَ اَدُىُم الفّثثثُو َمَرءثثثً  َوَليُثثثم َعثثثَناٌب َأِلثثثيٌم ِبَمثثث  َهثثث ُنوا َيْهثثثِنُبوَن   } -  ِاثثثل ُوفُثثثوِبِيم مِّ

 ٓٔالب رة: اآلية 
   ٗٚاآلية  ُمن َبْبِد َنِلَ  َاِيَل َه ْلِحَج َرِة َأْو َأَشدم َوْ َوًة  الب رة: ثمِّ َوَ ْت ُوُفوُبُهم } -
 َٛٛوَو ُلوْا ُوُفوُبَن  ُغْفٌ. َب  لَِّبَنُيُم الفِّو ِبُهْوِرِىْم َاَ ِفيً  مِّ  ُيْؤِمُنوَن  الب رة: اآلية  } -
 ن اهلل  بح نو وتب لة ين ر الة تجرا ت الن  ن من ال و  والو بث  مثن رث   واا

 وفبو  حيث ي و   بح نو:
}لِّ ُيَؤاِرُنُهُم الّفُو ِب لفِّْ ِو ِاَل َأْيَم ِنُهْم َوَلِهثن ُيَؤاِرثُنُهم ِبَمث  َهَ ثَبْت ُوفُثوُبُهْم َوالفّثُو َغوُثوٌر  -

 َٕٕ٘حِفيٌم  الب رة
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  وأن راحة النول تهون ب امان ن ال فب  حيث ي و   بح نو وتب لة/   َوَمث  َجَبفَثُو
   ُٕٙٔو ِإلِّ ُبْشَرى َلُهْم َوِلَتْاَمِانِّ ُوُفوُبُهم ِبِو(( ا  عمران الفّ 

   شثثبور بثث لرو. مثثن رثث   ال فثثب/   َ ثثُنْفِ ل ِاثثل ُوفُثثوِب الِّثثِنيَن َهوَثثُروْا الرمْعثثَب ِبَمثث
  َٔ٘ٔأْشَرُهوْا ِب لّفِو(( ا  عمران 

 /ثثثث  لَثثثثْيَل ِاثثثث -ال ثثثثو  اثثثثل ال فثثثثب ل ُوفُثثثثوِبِيْم َوالفّثثثثُو َأْعفَثثثثُم ِبَمثثثث    َيُ ولُثثثثوَن بِثثثثَأْاَواِىِيم مِّ
 َٚٙٔيْهُتُموَن(( ا  عمران

   ٔٗ  َو ُلوْا اَمنِّ  ِبَأْاَواِىِيْم َوَلْم ُتْؤِمن ُوُفوُبُيْم(( الم ادة  -
    /َوَل َثثْد َنَرْأَنثث  ِلَجيَثثنَِّم َهِثيثثرًا ُمثثَن اْلِجثثُن َواِلنثثِل َليُثثْم ُوفُثثوٌب لِّ َيْوَ يُثثوَن  ال فثثب والويثثم

َي  َوَلُيْم َأْعُيٌن لِّ ُيْبِجُروَن ِبَي  َوَلُيْم اَناٌن لِّ َيْ َمُبوَن ِبَي  ُأْولَثِاَ  َه َمْنَبث ِم َبثْ  ُىثْم بِ 
 َٜٚٔأَء م ُأْولَثِاَ  ُىُم اْلَ  ِاُفوَن ((امعرا.

 َنا ُتِفَيثثثْت ال فثثثب والرثثثو./   ِإنَِّمثثث  اْلُمْؤِمُنثثثوَن الِّثثثِنيَن ِإَنا ُنِهثثثَر الفّثثثُو َوِجفَثثثْت ُوفُثثث وُبُيْم َواِا
 َٕعَفْيِيْم اَي ُتُو َ اَدْتُيْم ِإيَم نً  َوَعَفة َرُبِيْم َيَتَوهُِّفوَن((امنو  

  ال فثثب يشثث / }ِإنَِّمثث  َيْ ثثَتْأِنُنَ  الِّثثِنيَن َل ُيْؤِمُنثثوَن ِب لفّثثِو َواْلَيثثْوِم اآلِرثثِر َواْرَت َبثثْت ُوفُثثوُبُيْم
 ُ٘ٗدوَن  التوبةَاُيْم ِال َرْيِبِيْم َيَتَردِّ 

  ٕٕوفب منهر/   َا لِِّنيَن َل ُيْؤِمُنوَن ِب آلِرَرِة ُوُفوُبُيم ممنِهَرٌة َوُىم ممْ َتْهِبُروَن(( النح 
  ٖوفب غ ا /   َلِىَيًة ُوُفوُبُيْم(( امنبي ى  
  ِبيَثثث  َأْو اَناٌن ع ثث  ال فثثب/    َأَافَثثْم َيِ ثثيُروا ِاثثل اْمَْرِن َاَتُهثثوَن َليُثثْم ُوفُثثوٌب َيْبِ فُثثوَن

ثثُدوِر((  َيْ ثثَمُبوَن ِبيَثث  َاِ نِّيَثث  َل َتْبَمثثة اْمَْبَجثث ُر َوَلِهثثن َتْبَمثثة اْلُ فُثثوُب الِّتِثثل ِاثثل الجم
 . ٙٗالح 

   جيثث  ال فثثب/   َبثثْ  ُوفُثثوُبُيْم ِاثثل َغْمثثَرٍة ُمثثْن َىثثَنا َوَليُثثْم َأْعَمثث ٌ  ِمثثن ُدوِن َنِلثثَ  ُىثثْم َليَثث
 َٖٙع ِمُفوَن ((المؤمنون
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 ٖٚال فب يءارب   َيَر ُاوَن َيْومً  َتَتَ فُِّب ِايِو اْلُ ُفوُب َواْمَْبَج ُر(( النور 
  ال فثثثب يبفثثثم  َ وَل َتْهُتُمثثثوْا الشِّثثثَي َدَة َوَمثثثن َيْهُتْميَثثث  َاِ نِّثثثُو اثِثثثٌم َوْفُبثثثُو َوالفّثثثُو ِبَمثثث  َتْبَمفُثثثوَن   

 .(ٔ البفم بي   ر  ال فب ب لثمي منو موءال ٖٕٛالب رة َعِفيٌم ((
وغيرى  من املو   الدالة عفة المب نل المرتفوة لف فب  لنل  نجثد أن البفمث ى ي ولثون    

  والعجثث   البفمثثل اثثل نلثث  أن ال فثثب (ٕ أن الثثنهر ب ل فثثب أاءثث  مثثن ال ثثراىة بثث  وفثثب
ي بثث  هثث  ىثثنه التحثثولت ويمتفثث  هثث  ىثثنه الجثثو ت  وبينيثث  اهلل  ثثبح نو وتبثث لة لنثث  لهثثل 

مثثن ا ثثتردامو بثثأهثر مثثن وجثثو وبأاءثث  الحثث   لنءثثمن ال  يثثة التثثل ن ثثبة مثثن نثثتمهن 
أج  تح ي ي  ىل  جفب منوبثة ودرى مو ثدة( لهثل يهثون ا ثتردام ال فثب و ثيفة مشثروعة 

  ول يجثو  حجثر ال فثب وعثّده (ٖ لتح ي  غ ية مشروعة والتل أجمال الو يث ى عفثة اتحيث 
 ى منثو يبثد انت  جث  مثن شثأنو وجيث  بأنو جي   لءخ الدم ا ثا همث  ي نثو ببثن امابث

 ال ح ي توي من لو تأثيرا عفة ب ية أعء ى الج م هم  نبينو ال المافب الر مل .
لنل  نجد أن اماب ى ال البجثر الح ءثر اعتراثوا بيثنه الح ي ثة التثل بينيث  اهلل  ثبح نو 

إن  Paul Pearsall : وتبث لة لنث  اثل ال ثران الهثريم  حيثث ي ثو  الثدهتور بثو  بر ث  
امرثثرى   ال فثثب يحثثل ويشثثبر ويتثثنهر وير ثث  نبثثنب ت تمهنثثو مثثن التوثث ىم مثثال ال فثثوب

                                                           

 . ٙٚ٘/ٖ  شرح منتية اليرادات  ٗٓٗ/ٙ  هش . ال ن  ٗ٘ٔ/ٓٔالم نل  -ين ر: ابن ودامة -ٔ
 . ٜٖٙ/ٔن     هش . ال ٘ٙٔ/ٕين ر: النج . لفمرداوي  -ٕ
 -  الشث ابلٜٚٔ/ٙالحه م -  ابن ح مٖٔٔ/ٔالمواا  ت -  الش ابلٖٓٙ/ٔارش د الوحو  -ين ر: الشوه نل- ٖ

 (.ٜٕٙ/ٔالمدر  الة منىب الم م أحمد بن حنب  -  عبد ال  در الدمش لٙٚ/ٔالعتج م
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الج ثم  وي  عد عفة تن يم من عة الج م  ويحتوي عفة مبفوم ت ير في  إلة هث  أنحث ى
 . (ٔ مال ه  نبءة من نبء تو

 المافب الرابال
 ال فب من من ور ابل 

 
 
 
 
 
 

 رببثة تجث وي. وىثنا الهثيل محث ا بجثدار مثنعب رة عن هثيل هبيثر م  ثم إلثة أ: القمب
البءثث ت وعنثثدم  تن ثثبن ىثثنه البءثث ت يجثث ر حجثثم الهثثيل مثثن الثثدار  اينثثداال الثثدم 

موعيثة الدمويثة والتثل تحوث  واثل ا ال فثب اموعية الدموية والجم م ت الموجثودة اثل إلة
ن ال فثثثب بحجثثثم وبءثثثة اليثثثد وي ثثثال رفثثث. ال وثثث  مثثثال  جريثث ن الثثثدم اثثثل اتجثثث ه واحثثثد   واا

الي  ر  وع م ال و  ىثو الب ثم الثني يمتثد عفثة اثو  الجثدر اثل  انحرا. ب يا نحو
  ٕ).  .المنتج. تم م ً 

 
 

                                                           

  http://forum.stop٘٘.com/ٕٕٛٗٗٛ.htmlين ثثر: رؤيثثة جديثثدة لف فثثب البشثثري : المووثثال اللهترونثثل   - ٔ
ا ثثثثثثثثثثثثثثرار ال فثثثثثثثثثثثثثثب بثثثثثثثثثثثثثين البفثثثثثثثثثثثثثثم واميمثثثثثثثثثثثثثث ن عفثثثثثثثثثثثثثثة المووثثثثثثثثثثثثثثال اللهترونثثثثثثثثثثثثثثل   -عبثثثثثثثثثثثثثد الثثثثثثثثثثثثثثداام الهحيثثثثثثثثثثثثثث 

http://ahmedselawy.up-your.com/tٖٔ٘ٗ٘-topic 
 http://forum.stop٘٘.com/ٕٕٛٗٗٛ.htmlين ر: بحث حو  ال فب عفة المووال اللهترونل   - ٕ

http://forum.stop55.com/urls.php?ref=http://www.mishooo.net/vb/f517
http://forum.stop55.com/urls.php?ref=http://www.mishooo.net/vb/f517
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   كيف يؤدي القمب وظائفو؟
ب ن بث ن عءث تو وارتر اثو ابنثدم   يتهثون ال فثب مثن ن ثي  عءثفل ويثؤدي و يوتثو    

عثثث دت البءثثث ت إلثثثة ح لتيثثث   تن ثثثبن البءثثثفة ت جثثثر ويثثث داد توترىثثث  اثثث نا مثثث  ارترثثثت
ال فثب اثثل ووثت واحثثد بثث   ول تن ثثبن عءث ت . الابيبيثة ايثث داد اوليث  وتجثثبأل لينثة

غراث ت ال فثب ي فث   ين بن ج نب مني  ثثم يتفثوه ج نثب ارثر ول شث  أن ان بث ن جثدران
ال راث ت مثن دمث ى  الدارفل لينه الحجثرات ممث  يثؤدي إلثة داثال مث  وثد تحتويثو من الحجم
ال فثثب  اموردة(  الثثدم إلثثة ويافثث  عفثثة اموعيثثة الدمويثثة التثثل تحمثث  ٔ).  .إلثثة الرثث رج

يجثثب ن اثثثل  ويتجمثثال الثثدم الثثوارد مثثن الثثثرأل واماثثرا. وامحشثث ى اثثل وريثثثدين هبيثثرين
مثثن ت ثثديم  ول ثثد أتثثم ىثثنا الثثدم عمفثثو .ميمثثنال راثثة البفيثث  اليمنثثة لف فثثب أي امنيثثن ا

 اموه ثثجين وال ثثناى لفر يثث  واثثل رجوعثثو إلثثة ال فثثب حمثث  مبثثو ثثث نل أوه ثثيد الهربثثون
دمثثً   ولهثثن يجثثب أل نبتبثثر الثثدم الثثني يوجثثد اثثل اموردة  .الثثني ل تحتثث ج إليثثو الر يثث 

اممبث ى  رد مثنا  ثدًا منثو يحمث  مرفوث ت ر يث  امن ثجة نلث  من ببءثً  منثو وىثو الثوا
ي ثتايال  يحم  مواد غنااية جديدة هم  أن ىنا الدم يحم  ببءثً  مثن المثواد الهيم ويثة ل

الثثدم  ال فثثب أن يبمثث  بثثدوني  و يثث دة عفثثة نلثث  اثث ن ثثث نل أوه ثثيد الهربثثون الثثني يحمفثثو
 الوريثدي لثو ا ادتثو التثثل يؤدييث  وبث  رروجثثو مثال ال ايثر ايثثو ي ث عد عفثة تن ثثيم حرهثة

 تين ويثثثدر  الثثثدم الوريثثثدي ال راثثثة البفيثثث  اليمنثثثة لف فثثثب وىثثثل امنيثثثن اميمثثثنال فثثثب والثثثرا
 بمجرد أن يمتف: امنين ا نو ين بن داابً  الدم إلة ال راثة ال ثوفة اليمنثة وىثل الباثين

اميمن ويوجد بين ىث تين ال ثراتين جثم م ي ثمأل بمثرور الثدم اثل اتجث ه واحثد مثن امنيثن 

                                                           

 http://forum.stop٘٘.com/ٕٕٛٗٗٛ.htmlين ر: بحث حو  ال فب  - ٔ
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حثً  حتثة يمتفث: الباثين ثثم ي وث  ب حهث م حتثة ل يرجثال الباثين لثنل  ا نثو يب ثة موتو  إلثة
 ٔ). لف راة البفي  الدم
إن الباثثين امي ثثر ىثثو أوثثوى غراثث ت ال فثثب وعنثثدم  ين ثثبن يثثداال الثثدم ب ثثوة بحيثثث     

يدور ال الج م دورة ه مفة ال  تين ث نية ت ريبثً  ون حث  أن وفثب عجثوور  ي تايال أن
ب الويث  يثد  رم ثً  وعشثرين دوثة ا ثا ويثد  وفثب ألث. مثرة اثل الدوي ثة ووفث الهن ري يد 

أهبر إنا مث  ارتوبثت درجثة حثرارة ج ثمو اثل إحثدى الحميث ت أو إنا هث ن  الن  ن ب رعة
ال ثرعة أثنث ى النثوم  ول بثد أن يجث  الثدم الثني يرثرج مثن الباثين  متيثي  الشثبور وت ث 

حمفثو مثن ال فثب ليثنا اث ن الشثري ن الثني ي امي ثر إلثة هث  رفيثة حيثة اثل ج ثم الن ث ن
وىثثنا ىثثو الشثثري ن الراي ثثل اثثل الج ثثم   ثثمي  الجثثدران وويثثً  ويبفثثغ واثثره حثثوالل بوجثثة

امي ثثر ال ثثوي ا نثثو يثثداال الثثدم اثثل  وعنثثدم  ين ثثبن الباثثين .وي ثثمة امبيثثر اموراثثل
ولهنيثث  تثثنهمش ببثثد نلثث  وي ثث عد  الشثثري ن اموراثثل اتتمثثدد جثثدران ىثثنا الشثثري ن الهبيثثر

والنهمث ش المتثواليين يحثدث ن  ال الثدم إلثة اممث م من ىثنا التمثددىثنا النهمث ش عفثة داث
الشثر  ال ثفيم تهثون نبءث تو  واثل .ال جدران الشرايين موجة اىت ا يثة ت ثمة بث لنبن

أمثثث  اثثثل   .الواحثثثدة وويثثثة منت مثثثة ويبفثثثغ عثثثددى   ثثثببين أو ثمثثث نين نبءثثثة اثثثل الدوي ثثثة
  .نلثث  أو أباثثأ مثثن الشثثر  المثثرين اثث ن النثثبن يجثثبأل ءثثبيوً  ووثثد يهثثون أ ثثر 

ثثثم  ويرثرج اموراثل مثثن الجيثة امم ميثثة لف فثب ولهنثثو يتجثو اثثل وثول إلثثة الرفث. ومثثن
الميث ه  ين   ال الج م أم م البمود الو ري مب شرة وىو يشبو ال تورع تثو تورعث ت مجثدر

وت ثثمة  ويتوثثر  اموراثثة إلثثة عثثدة اثثرو  إل أن اروعثثو امولثثة جثث يرة .لمدينثثة هبيثثرة
ي ثتايال   جيثة التثل ترجثال إلثة ال فثب لت نيتثو  ابثدون الت نيثة واموه ثجين لالشثرايين الت

 .الج م ال فب الحجو  عفة الا وة ال  مة لبمفو الش   ال داال الدم إلة شتة أنح ى
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مفيثون رفيثة اثل ج ثم الن ث ن  ويبفثغ  ٖٓٓالمحر  الني ي ني أهثر من  إن ال فب ىو
ليثد. واثل ال فثب المثرين جثدًا يمهثن أن غثرام  وىثو بحجثم وبءثة ا (ٖٓٓ-ٕٓ٘) و نثو

منثن أن هنثَت جنينثً  اثل باثن  ي ثوم وفبث  .غثرام ب ثبب التءثرم ٓٓٓٔ يجث  و نثو إلثة
مرتف. أنحث ى ج ثد   اوثل  يومً  من الحم ( ب لبم  عفة ءخ الدم ال ٕٔببد  أم   

( لتثثرات مثثن الثثدم  ٘(  ثثل  ثثل مثثن الثثدم  واثثل هثث  دوي ثثة يءثثخ  ٓٚهثث  نبءثثة يءثثخ  
( لتثثر مثثن الثثدم ت ريبثث   ٕٓٓٚ( لتثثر مثثن الثثدم  واثثل اليثثوم الواحثثد  ٖٓٓ عة  واثثل هثث   ثث

يوم أهثثر مثن ماثة  ىنه الهمية يءري  أثن ى ان ب ءو وانب  او  ايو ين بن أو يد  ه 
الثثدم   ثثنة يهثثون وفبثث  وثثد ءثثخ مفيثثون برميثث  مثثن ٓٚألثث. مثثرة  وعنثثدم  يجثثبأل عمثثر  

 .ٔ)  ر   ىنه الوترة ت ريب 
عبر الدم جميال ر ي  الج م ب موه جين  ا لر ي  تأرن اموه جين  ي ود ال فب     

غنااي   وتارح غ   الهربون والنو ي ت ال  مة التل يأرنى  الدم  لتحروو ال جنال
لت وم الراتين بتن ية ىنا الدم وارح غ   الهربون. اببً  تأرن  ويءري  عبر ال فب

ربون من ر   عمفية التنول  الشيي  نتنو و وتارح غ   اله الراتين اموه جين الني
عبر ج م  أي الشرايين واموعية لو وجفت مال ببءي   وال اير(  إن شبهة ن   الدم
 .ٕ)  متر لبفغ اولي  ماة أل. هيفو

                                                           

ا ثثرار  -  عبثثد الثثداام الهحيثث http://forum.stop٘٘.com/ٕٕٛٗٗٛ.htmlرؤيثثة جديثثدة لف فثثب البشثثري   - ٔ
  يو ثثثث. الحثثثث ج topic-ٖٔ٘ٗ٘your.com/t-http://ahmedselawy.upال فثثثثب بثثثثين البفثثثثم واميمثثثث ن 

 fundamentals and  ٔ٘ٔمو ثثوعة العجثث   البفمثثل اثثل ال ثثران الهثثريم وال ثثنة المايثثرة   -أحمثثد
anatomy and physcolgy- Frederic mort(n). ٘٘ٔ. 

ا ثثرار  -بثثد الثثداام الهحيثث   ع http://forum.stop٘٘.com/ٕٕٛٗٗٛ.htmlرؤيثثة جديثثدة لف فثثب البشثثري  - ٕ
 http://ahmedselawy.up-your.com/tٖٔ٘ٗ٘-topicال فب بين البفم واميم ن 

http://ahmedselawy.up-your.com/t15435-topic
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ومبثرو. لنث  اليثوم أنثثو ا لمث  هث ن ال فثب جثث لحً  ا ثت  مت الثدورة الدمويثة  ون لثثت       
لثني يحمث  ليث  ال ثناى واموه ثجين  وبثو يثتم هث  رفيثة حيثة اثل الج ثم ح يث  مثن الثدم ا

نا ا ثثد ال فثثب ارتفثثت الثثدورة الدمويثثة  وارتثث   احتثثرا  المثثواد ال ناايثثة واناثث   الا وثثة  واا
 .(ٔ وجو  ال ناى واموه جين إلة ر ي  الج م ايو د

اتبين أن ال فب لو و بفيثة هبيثرة لحثداث الت ييثرات اثل الج ثم ايثو مءثرة م دوجثة      
م الني يحمث  ال ثناى والووثود الثة هفيثة رفيثة ون ثي  وعءثو وجيث   اثل الج ثم تءخ الد

لثثنل  أن ب يثثة أعءثث ى الج ثثم تتثثأثر ب ل فثثبي لثثنل  ا نثثو يبثثد أ ثث ل حيثث ة الن ثث ني من 
بتوووثثو يتووثثث. حيثث ة الن ثثث ن   بمبنثثة أنثثثو ني يثثثة حي تثثو  إنن لبثثثد مثثن المح ا ثثثة عفثثثة 

وعثدم إينااثو ب لبجثبية واله بثة والرثو. والح ثد ال فب ب لار  المشروعة التل يتثنبم بيث  
وح د وغ  وغثش وهبثر وريث ى ومداىنثة وري نثة واثو  أمث  وو ثوة وفثب وعثدم حيث ى ووفثة 

  ويجثب ال ثبل الجث د اثل جث ح ال فثب (ٕ رحمة وأمث ليث ي منيث  تبثد مثن أمثران ال فثب
 وحم يتو من الو  د .

 المطمب الخامس
 لـالقمب لو عق 

ن لن  أن ال فثب لثيل بمجثرد الثة لءثخ الثدم بث  لثو الح ث ل والشثبور مم   ب  تبي     
 والدرا  والمبراة  وىنه الجو ت لشلى لو ع    وى  أن لف فب ع   وأين محفو؟ 

 ن و : أن البفم ى ارتفووا ايم  بينيم حو  ىنه الم ألة الة ث ثة اراى:
المتهفمثثثين والو  ثثثوة  الب ثثث  اثثثل ال فثثثب ل اثثثل الثثثرأل  وىثثثو وثثثو  جمثثث ىير الثثثرأي امو :

                  والم لهيثثثثثثثثثثثثثثثة والشثثثثثثثثثثثثثثث ابية والحنويثثثثثثثثثثثثثثثة اثثثثثثثثثثثثثثثل رأي والحن بفثثثثثثثثثثثثثثثة  وىثثثثثثثثثثثثثثثو مثثثثثثثثثثثثثثثروي عثثثثثثثثثثثثثثثن 
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  وثث   المثث  ري اثثل شثثرح التف ثثين ىثثنا وثثو  أهثثثر الو يثث ى (ٔ المثث م عفثثل  هثثرم اهلل وجيثثو(
 (ٕ وأو  الو  وة  وببن أجح ب ىنا الرأي و لوا: محفو ال فب وشب عو ال الدم ي

وىو ال الدم ي وود ي    ال الرأل  وىو وو  اماب ى  والحنيوثة اثل رأي   الث نل: الرأي
ون ثث  نلثث  عثثن المثث م احمثثد  وىثثو مثثروي عثثن عبثثد المفثث   وثث   المثث  ري ىثثنا وثثو  أهثثثر 
الو  ثثوة وأوثث  الو يثث ى  وببثثن أجثثح ب ىثثنا الثثرأي وثث لوا: محفثثو الثثدم ي ولثثو شثثب   اثثل 

 .(ٖ ال فب
 . (ٗ ر  بين الدم ي وال فب  محفو مشت الرأي الث لث:

 أدلة الرأي امو :
  القرآن الكريم: -أوال

وولثثثو تبثثث لة    َأَافَثثثْم َيِ ثثثيُروا ِاثثثل اْمَْرِن َاَتُهثثثوَن َليُثثثْم ُوفُثثثوٌب َيْبِ فُثثثوَن ِبيَثثث  َأْو اَناٌن  -ٔ
ُدوِر((َيْ َمُبوَن ِبَي  َاِ نَِّي  َل َتْبَمة اْمَْبَج ُر َوَلِهن َتْبَمة اْلُ ُفوُب الِّتِ   (٘ ل ِال الجم

                                                           

شرااو الة الدم ي. ين ر: محمد أمين ا  عفل  رءل اهلل عنو( من مبدن الب    ا - ٔ ح شية ابن  -   : ال فب واا
 .  ٜ/٘ع بدين

  ٖٜٖ/ٕ  ح شثية البثدوي ٜٛٔ/ٕ  الوواهثو الثدوانل ٕٕٚ/ٗ  ح شثية الد ثوول ٖٕٔ/ٔين ثر: مواىثب الجفيث   - ٕ
   ٖٖ/ٔ  م نثثل المحتثث ج ٓٔ٘/ٕ  الونثث   لفشثثربينلٖ٘ٔ/ٔ  حواشثثل الشثثروانلٜٖٙ/ٕٔالثثنريرة  -ال رااثثل

  شمل الثدين  ٜٕ/ٔٔشرح النووي عفة جحيأل م فم  -  النوويٜ/٘  الدر المرت ر ٓٙ/ٔ نة الا لبين إع
 .ٜٖٔ/ ٖشرح ال رهشل  -محمد ال رهشل المجري الحنبفل

  الونثثثثثثث   ٖ٘ٔ/ٔ  حواشثثثثثثثل الشثثثثثثثروانلٕٗ/ٔ  البحثثثثثثثر الرااثثثثثثث  ٙٚٙ/٘بثثثثثثثدااال الجثثثثثثثن اال  -ين ثثثثثثثر: اله  ثثثثثثث نل -ٖ
  مواىثثثب  ٜٕ/ٔٔشثثثرح النثثثووي عفثثثة جثثثحيأل م ثثثفم  - النثثثووي  ٖٖ/ٔ  م نثثثل المحتثثث ج ٓٔ٘/ٕلفشثثثربينل
 . ٖٖٓ/ٜمجمو  الوت وى  -  ابن تيميةٖٕٔ/ٔالجفي  

شثرح النثووي عفثة  - النووي ٖٖ/ٔ  م نل المحت ج ٓٔ٘/ٕ  الون   لفشربينلٖ٘ٔ/ٔين ر: حواشل الشروانل - ٗ
 . ٖٕٔ/ٔ  مواىب الجفي   ٜٕ/ٔٔجحيأل م فم 

 .ٙٗالح  - ٘
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 ( 7( السنـة )  32 العـدد )

: أءثث . الب ثث  إلثثة ال فثثب منثثو محفثثو همثث  أن ال ثثمال محفثثو (ٔ وثث   ال رابثثل اثثل تو ثثيره
 امنن  ونل  أن ال فوب مراه  الب و .

وو   مج ىد: لهث  عثين أربثال أعثين يبنثل لهث  إن ث ن أربثال أعثين عينث ن اثل رأ ثو لثدني ه 
ت عينث  وفبثو افثم يءثره عمث ه شثيا  وعين ن ال وفبو آلررتو ا ن عميت عين  رأ ثو وأبجثر 

ن أبجرت عين  رأ و وعميت عين  وفبو افم ينوبو ن ره شيا   (ٕ واا
وولثثثثو تبثثثث لة    ِإنِّ ِاثثثثل َنِلثثثثَ  لَثثثثِنْهَرى ِلَمثثثثن َهثثثث َن لَثثثثُو َوْفثثثثٌب َأْو َأْل َثثثثة ال ِّثثثثْماَل َوُىثثثثَو  -ٕ

 (ٖ َشِييٌد((
ي من ال فثب محث  (٘ لمن ه ن لو ع   من ىثنه اممثة -  يبنل(ٗ ع   -وو   مج ىد:أي

 (ٙ الب   ال وو  امهثرين والوؤاد مح  ال فب والجدر مح  الوؤاد واهلل أعفم
 (ٚ   َم  َهَنَب اْلُوَؤاُد َم  َرَأى (( -ٖ
لم يهنب وفب محمد جفة اهلل عفيو و ثفم( ليفثة المبثراج ونلث  أن اهلل تبث لة جبث   -أي

  وويثث : ه نثثت رؤيثثة ح ي يثثة بجثثره اثثل اثثؤاده حتثثة رأى ربثثو تبثث لة وجبثث  اهلل تفثث  رؤيثثة
 .  (ٛ ب لبجر  ووي : أنو راه ب فبو

يَم َن((   -ٗ  (ٓٔ رف  ال وفوبيم التجدي  -أي (ٜ  ُ أْوَلِاَ  َهَتَب ِال ُوُفوِبِيُم اْلِ
                                                           

 ٕ٘٘/ٖٔ- ٚٚ/ٕٔتو ير ال رابل ين ر:  - ٔ
 ين ر: المجدر ال  ب  . - ٕ
ٖ -  ٖٚ. 
 . ٖٕٓ/ٗتو ير ابن هثير ين ر: - ٗ
 . ٚٚٔ/ ٕٙين ر: تو ير الابري  - ٘
 . ٜٛٔ/ٔين ر: تو ير ال رابل  - ٙ
 ٔٔالنجم - ٚ
 . ٕٛٙ/ٕ  تو ير مج ىد ٕٜ/ٚٔين ر: تو ير ال رابل  - ٛ
    ٕٕالمج دلة  - ٜ
 .ٖٙٗ/ٔ  تنوير الم ب ل من تو ير ابن عب ل ٖٛٓ/ ٚٔر ال رابل ين ر: تو ي - ٓٔ
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 عمر نجم الدين انجةأ.م.د.  من منظور إسالمي

 مجلة العلوم اإلسالمية
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      َرثثثثَتَم الفّثثثثُو َعفَثثثثة ُوفُثثثثوِبيْم َوَعفَثثثثة َ ثثثثْمِبِيْم َوَعفَثثثثة َأْبَجثثثث ِرِىْم ِغَشثثثث َوٌة َوَليُثثثثْم َعثثثثَناٌب    -٘
 (ٔ ((عِ يٌم 

: عثثن ابثثن م ثثبود  رءثثل اهلل عنثثو( وعثثن نثث ل مثثن (ٕ وثث   الابثثري اثثل تو ثثيره     
أجثثح ب ر ثثو  اهلل   جثثفة اهلل عفيثثو و ثثفم(  رثثتم اهلل عفثثة وفثثوبيم وعفثثة  ثثمبيم  

 ي و : ا  يب فون ول ي مبون.
لِّ َيْوَ يُثوَن ِبيَث  َوَليُثْم َأْعثُيٌن  َوَلَ ْد َنَرْأَن  ِلَجَينَِّم َهِثيرًا ُمثَن اْلِجثُن َواِلنثِل َليُثْم ُوفُثوبٌ     -ٙ

  ابثثث بيم اهلل بثثثأنيم ل يو يثثثون ب فثثثوبيم   والو ثثثو الثثثني ىثثثو  (ٖ لِّ ُيْبِجثثثُروَن ِبيَثثث ((
الويثثثم ل يهثثثون إل ب لب ثثث    اثثثد  نلثثث  عفثثثة أن ال فثثثب محثثث  الب ثثث    ولثثثو هثثث ن 

 اممر هم   عم الو  وة ل    ليم أدم ة ل يو يون بي  .
 َتْهُتُمثثثثوْا الشِّثثثثَي َدَة َوَمثثثثن َيْهُتْميَثثثث  َاِ نِّثثثثُو اثِثثثثٌم َوْفُبثثثثُو َوالفّثثثثُو ِبَمثثثث  َتْبَمفُثثثثوَن َعِفثثثثيٌم (( ولَ    َ  -ٚ

   ٖٕٛالب رة
ءثث اة الثثثم الثثة  -أي ىثثو تأهيثثد اثثل تأهيثثدي منثثو وولثثو تبثث لة  ا نثثو اثثثم( تأهيثثد  واا

نثو محث  ال فب الني ىو أشر. أعء ى البدن وراي ثي  تأهيثد ثث نل اثل تأهيثد ي م
الهتمثث ن ايثثو محثث  المبجثثية بتم ميثث  ىنثث  برثث .  ثث ار المب جثثل التثثل تتبفثث  

  ول شث  (٘   ورث  ال فثب بث لثمي منثو موءثال البفثم بيث ( (ٗب معءث ى ال ث ىرة
 أن نل  يهون لشلى ايو ع  .

                                                           

 ٚالب رة - ٔ
 . ٘ٔٔ/ٔين ر: تو ير الابري - ٕ
 . ٜٚٔالعرا.  - ٖ
 .ٖٙٙ/ٚشرح اتأل ال دير  -ين ر: ال يوا ل - ٗ
 . ٙٚ٘/ٖ  شرح منتية اليرادات  ٗٓٗ/ٙ  هش . ال ن  ٗ٘ٔ/ٓٔالم نل  -ين ر: ابن ودامة - ٘
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وجثثثثو ال ثثثثتدل : نجثثثثد أن اهلل  ثثثثبح نو وتبثثثث لة لثثثثم يءثثثث. شثثثثيا  مثثثثن ىثثثثنه إلثثثثة 
نمثث  أءثث اي  (ٔ الثثدم ي الثثة ال فثثب  ايثثد  عفثثة أن الب ثث  اثثل ال فثثب وعبثثر بثثو:  واا

 (ٕ منو مح  ا ت راره
 السنة النبوية: -ثانيا
ن ال الج د مء ة إنا جثفحت جثفأل  -ٔ وولو  جفة اهلل عفيو و فم(   .... أل واا

نا ا دت ا د الج د هفو أل وىل ال فب(  (ٖ الج د هفو واا
جثث ح الج ثثد وا ثث ده ت ببثث  لف فثثب وبيثثنا الحثثديث ا نثثو   جثثفة اهلل عفيثثو و ثثفم(  جبثث  

مال أن الدم ي من جمفة الج د ايهون ج حو وا ث ده ت ببث  لف فثب ابفثم أنثو لثيل محث  
 لفب  .

والمءثث ة ال ابثثة مثثن الفحثثم  ثثميت بثثنل ي منيثث  تمءثثغ اثثل الوثثم لجثث رى   وثث لوا: المثثراد 
 ف فب.تج ير ال فب ب لن بة إلة ب ول الج د مال أن ج ح الج د وا  ده ت بب ن ل

وال ىنا الحديث التأهيد عفة ال بل ال ج ح ال فب وحم يتو من الو  د  واحثت  بيثنا 
 (ٗ الحديث عفة أن الب   ال ال فب ل ال الرأل

ودر م  يمءغ وعبر بي  ىنث  عثن م ثدار ال فثب اثل الرؤيثة و ثمل  -وولو : مء ة   أي
ل  ه  شلى وفبو أو منثو ال فب وفب  لت فبو ال اممور أو منو ر ل  م  ال البدن ور 

نا ا ثثدت ىثثو بوثثتأل عينيمثث  وتءثثم اثثل  وءثثال اثثل الج ثثد م فوبثث . ووولثثو: إنا جثثفحت واا
المءثث ر  وحهثثة الوثثراى الءثثم اثثل م ءثثل جثثفأل وىثثو يءثثم وا وثث  إنا جثث ر لثثو الجثث ح 

                                                           

 .  ٕٖٕ/ٔىب الجفي ين ر: موا - ٔ
 ٜٕٔ/ٔين ر: اتأل الب ري  - ٕ
بثث ب أحثثن  ٜٕٔٔ/ٖ  جثثحيأل م ثثفمٕ٘الثثروم: -بثث ب اءثث  مثثن ا ثثتبرأ لدينثثو ٕٛ/ٔين ثثر:  جثثحيأل البرثث ري  - ٖ

 . ٜٜ٘ٔالروم:-الح   وتر  الحرام 
 . ٖٕٔ/ٔ  مواىب الجفي   ٜٕ/ٔٔشرح النووي عفة جحيأل م فم  -ين ر: النووي - ٗ
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همث   -ىياة ل مة لشر. ونحوه  والتببير ب نا لتح   الووو  غ لب   ووثد تثأتل بمبنثة: إن
 ب بنل ي منو أمير البدن وبج ح اممير تجفأل الرعية وبو  ده تو د.ىن   ور  ال ف

وايو تنبيو عفة تب يم وثدر ال فثب والحثث عفثة جث حو والشث رة إلثة أن لايثب اله ثب 
 (ٔ أثرا ايو والمراد المتبف  بو من الويم الني رهبو اهلل ايو

  ثثبتي  لمثث  وبفيثث  وعبثثر اثثل ببثثن رواي تثثو عثثن الجثث ح والو ثث د ب لجثثحة وال ثث م ومن    
بثث لن ر إلثثة أن امجثث  اثثل الت ثث ى والووثثو  ىثثو مثث  هثث ن ب ل فثثبي منثثو عمثث د البثثدن ووثثد 

 (ٕ ع م البفم ى أمر ىنا الحديث ابدوه رابال أرببة تدور عفيي  امحه م
وولو  جفة اهلل عفيثو و ثفم(  ..... الم ثفم أرثو الم ثفم ل ي فمثو ول يرنلثو ول   -ٕ

 (ٖ يشير إلة جدره ث ث مرات...... (يح ره الت وى ى  ىن  و 
وال رواية ومم   اد ايثو   إن اهلل ل ين ثر إلثة أج ث دهم ول إلثة جثورهم ولهثن  

 (ٗ ين ر إلة وفوبهم وأش ر بأج ببو إلة جدره(
نمثث  تحجثث   -مبنثثة الروايثثة الولثثة أن امعمثث   ال ثث ىرة ل يحجثث  بيثث  الت ثثوى واا

 ورشيتو ومراوبتو . بم  ي ال ال ال فب من ع مة اهلل تب لة
إنم  يهون نل  عفثة مث  اثل ال فثب  -ومبنة ن ر اهلل ىن  مج  اتو ومح  بتو  أي

 .ىشلدون الجور ال  ىرة  ون ر اهلل رؤيتو محيا به  

                                                           

 ٕٛٔ/ ٔري جين ر: اتأل الب  - ٔ
 ٜٕٔ/ ٔين ر: اتأل الب ري ج - ٕ
بث ب تحثريم  فثم الم ثفم ورنلثو واحت ث ره ودمثو   - هتث ب البثر والجثفة واآلداب ٜٙٛٔ/ٗين ثر: جثحيأل م ثفم  - ٖ

 ٕٗٙ٘الروم: وعرءو وم لو (
 بث ب تحثريم  فثم الم ثفم ورنلثو واحت ث ره ودمثو -  هتث ب البثر والجثفة واآلداب ٜٙٛٔ/ٗين ثر: جثحيأل م ثفم  - ٗ

 . ٕٙ٘وعرءو وم لو( الروم 
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         أن العتبثثثثث ر اثثثثثل ىثثثثثنا هفثثثثثو ب ل فثثثثثب وىثثثثثو مثثثثثن نحثثثثثو وولثثثثثو   -وم جثثثثثود الحثثثثثديث
 حديث.جفة اهلل عفيو و فم(  أل إن ال الج د مء ة ال  

و   المث  ري: واحثت  ببثن النث ل بيثنا الحثديث عفثة أن الب ث  اثل ال فثب ل    
 .(ٕ ي منو مح  الب   والبفم والرادة والمي  والنورة والعت  د (ٔ ال الرأل 

 ر:ــــي األثــــوف
الب ثث  اثثل ال فثثب والرحمثثة  أنثثو وثث     (رءثثل اهلل تبثث لة عنثثو روي عثثن عفثثل     

 .(ٖ ل الاح  (ال الهبد والرأاة ا
 ايو دللة واءحة أن مح  الب   ال ال فب .

 أدلة الرأي الثاني مع مناقشتيا:
واحثثثت  ال ثثث افون بأنثثثو اثثثل الثثثدم ي  بأنثثثو إنا ا ثثثد الثثثدم ي ا ثثثد الب ثثث   ويهثثثون مثثثن ا ثثث د 

 الدم ي الجر  ال  عميم.
ا ثث د ول حجثثة ليثثم اثثل نلثث ي من اهلل  ثثبح نو وتبثث لة أجثثرى البثث دة بو ثث د الب ثث  عنثثد  

الدم ي مال أن الب   ليل ايو  ول امتن   من نل   و   الم  ري: ل  يم  عفة أجثوليم 
اثثل الشثثترا  الثثني ينهرونثثو بثثين الثثدم ي وال فثثب وىثثم يجبفثثون بثثين رأل المبثثدة والثثدم ي 

  ومن الجنثثون ىثثو مثثرن ي يثث  الشثثبور مثثن ال فثثب مثثال ب ثث ى الحرهثثة (ٗ اشثثتراه  واهلل أعفثثم
 (٘ .وال وة ال امعء ى

                                                           

 ٜٓٔ/ٗ  الديب ج عفة م فمٕٔٔ/ ٙٔين ر: شرح النووي عفة جحيأل م فم ج - ٔ
 . ٕٖٕ/ٔين ر: مواىب الجفي  - ٕ
 . ٖٖٗ/ٗم نل المحت ج  -ين ر: الشربينل - ٖ
 ٜٓٔ/ٗ  الديب ج عفة م فمٕٔٔ/ ٙٔين ر: شرح النووي عفة جحيأل م فم ج - ٗ
. ووث   ال  الثل: الجنثون ي يث  ال فثب والغمث ى ي مثثره ٓٙ/ٔ  إع نثثة الاث لبين  ٕٓٗ/ٕلين ثر: الونث   لفشثربين - ٘

 . ٖ٘ٔ/ٔوالنوم ي تره. ين ر: حواشل الشروانل 
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ىو أن ه  شثلى يثؤثر اثل الثدم ي يثؤثر اثل الب ث    ونحثن ل ننهثر إن  -وي ولون أيء 
الب ثث  وثثد يتثثأثر بتثثثأثير الثثدم ي ولهثثن ن ثثو  بموجبثثو   ان ثثو :  ثثفمن  أن الب ثث  وثثد يتثثأثر 
بتثثثأثر الثثثدم ي ولهثثثن ل ن ثثثفم أن نلثثث  ي ثثثتف م أن محفثثثو الثثثدم ي   وهثثثم مثثثن عءثثثو مثثثن 

 ي بثث  نثث ا  وىثثو يتثثأثر بتثثأثر الثثدم ي همثث  ىثثو مبفثثوم   أعءثث ى الن ثث ن رثث رج عثثن الثثدم
وهثم مثن شثف  اثل ببثن أعءث ى الن ث ن ن شث: عثن ارثت   واوثال اثل الثدم ي   ا لب ث  
رثثثث رج عثثثثن الثثثثدم ي ولهثثثثن  ثثثث متو مشثثثثرواة ب ثثثث مة الثثثثدم ي ه معءثثثث ى التثثثثل ترتثثثث  

ي همث  ىثو ب رت   الدم ي ا ني  ر رجة عنو مال أن   متي  مشرواة ايي   ث مة الثدم 
 مبرو..

ووثثثثث لوا أيءثثثثث : أن الب ثثثثث  اثثثثثل الثثثثثدم ي ايفثثثثث م عفيثثثثثو أن النيثثثثثة اثثثثثل الثثثثثدم يي من ىثثثثثنه    
امعران هفي  أعران النول والب   احيث وجدت النول وجد الجميال و ام  بيث  ا لب ث  

 . (ٕ ي ومن مح  العت  دات هفي  لف فب(ٔ  جيني  والبفوم والرادات جو تي 
 يب الدم ي ا د الب   وبافت البفوم والوهر وأحوا  النول. محتجين بأنو إنا أج

بأن ا ت  مة الدم ي لبفي  شرا والشلى يو د لو  د شراو ومثال الحتمث    اث   -وأجيب
 . (ٖ ج مي ب  النجو  واردة بأن نل  ال ال فب 

نا ت رر أن الب   ال ال فب ل م عفة أجولن  أن النول اثل ال فثبي من جميثال  ثم و  : واا
  ين ب لفب   مثن الوهثر والبفثوم جثو ت لفثنول اتهثون الثنول اثل ال فثب عمث  ب ث ىر م

 . (ٗ النجو  

                                                           

   وىو رأي عبد المف  .ٖٕٔ/ ٔين ر: مواىب الجفي  ج - ٔ
 . ٕ٘ٙ/ٕالم نل  -ين ر: ابن ودامة - ٕ
 ٖٕٔ/ ٔين ر: مواىب الجفي  ج - ٖ
 ٖٕٔ/ ٔلجفي  جين ر: مواىب ا - ٗ
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وود و   ببن البفم ى: إن النول ىل الروح وىل الب ث  ت ثمة نو ث  ب عتبث ر ميفيث  إلثة 
المثثث ن والشثثثيوات وروحثثث  ب عتبثثث ر تبف يثثث  ب لج ثثثد تبفثثث  التثثثدبير بثثث نن اهلل تبثثث لة وع ثثث  

محجفة لفبفوم اج ر ليث  ث ثثة أ ثم ى ب عتبث ر ث ثثة أحثوا  والموجثو. ب عتب ر هوني  
نا ه نت النول ال ال فثب ه نثت النيثة وأنثوا  البفثوم وجميثال أحثوا  الثنول اثل  (ٔ واحد  واا
نمثثث  اري ثثثو  ال فثثثب. و اد المثثث  ري ببثثثد نهثثثره ال ثثثولين  وىثثثنا أمثثثر ل مثثثدر  لفب ثثث  ايثثثو واا

ونهثثر ابثثن رشثثد نحثثو مثث  ت ثثدم  (ٕ .  امو ال ثثمال  و ثثواىر ال ثثمال تثثد  عفثثة جثثحة ال ثثو 
ثم و  : والتح ي  أن الج م و لب لفنول ىل ايو ه ل ي. ال ال مد وه ل ثفا ن الجث لل 
ب بتثثو  وال فثثب  ثثرير  والثثدم ي هر ثثيو وجبثث  اهلل تبثث لة اثثل الثثرأل عشثثر حثثوال: رم ثث  

   ىرة: البين وامنن والشم والنو  والفمل ويش رهو ال ىنا   ار البدن .
ورم ثث  ب انثثة: ىثثل الحثثل المشثثتر  ومرهثث ه م ثثدم الثثدم ي  وال ثثوة المجثثورة وىثثل أعفثثة 
منثثو  وال ثثوة الري ليثثة وىثثل اثثل و ثثا الثثدم ي  وال ثثوة الح ا ثثة اثثل مثثؤرر الثثدم ي  وال ثثوة 
الوىميثثة أعفثثة منيثثث   والحثثوال ال ثث ىرة توجثثث  لفب انثثة وىثثل توجثثث  لفثثنول  والمحثثثر  

 (ٖ الروح بمبنةلفحوال ىو ال فب الفحم نل والنول و 
ينبنثثل عفثثة ىثثنا الرثث . م ثثألة مثثن الجثثراح وىثثل مثثن شثث  اثثل رأ ثثو مأمومثثة أو  -تنبيثثو

 موءحة راأ انىب ع فو.
وثث   اثثل الم ثثدم ت: افثثو عفثثة مثثنىب م لثث  ديثثة الب ثث  وديثثة المأمومثثة أو الموءثثحة ل 
نمثث  محفثثو اثثل مثثنىب  يثثدر  ببثثن نلثث  اثثل ببثثن  إن لثثيل الثثرأل عنثثده محثث  الب ثث  واا

ا ثثأ عثثين رجثث  وأنىثثب  ثثمبو اثثل  فثثب  وىثثو وثثو  أهثثثر أىثث  الشثثر   ايثثو همثثن م لثث  ال

                                                           

 ٖٕٔ/ ٔين ر: مواىب الجفي  ج - ٔ
 ٖٕٔ/ ٔين ر: مواىب الجفي  ج - ٕ
 ٕٖٕ/ ٔين ر: مواىب الجفي  ج - ٖ
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وعفثثة مثثنىب ابثثن الم جشثثون: إنمثث  لثثو ديثثة الب ثث ي من محفثثو عنثثده وعنثثد أبثثل  ءثثربة.
حنيوثثة الثثرأل  وىثثو مثثنىب أهثثثر الو  ثثوة  وىثثو همثثن أنىثثب بجثثر رجثث  وأا ثثأ عينثثو اثثل 

موءثثثحة اثثث ن نىثثثب ع ثثث  ءثثثربة وىثثثنا اثثثل الراثثثأ  وأمثثث  اثثثل البمثثثد اي ثثثت  منثثثو مثثثن ال
ن لثثم يثثنىب اديثثة نلثث  اثثل مثث   الجثث نل واثثل المأمومثثة لثثو ديتيثث   الم ثثت  منثثو اواءثثأل واا

 (ٔ ودية الب  
 أدلة الرأي الثالث:

نيجثثوا مثثني  الو ثثا بثثين الثثرأيين وىثثو الشثثترا  الثثني ينهرونثثو بثثين الثثدم ي وال فثثب وىثثم 
 . (ٕ يجبفون بين رأل المبدة والدم ي اشتراه 

 أن الب   مشتر  بين ال فب والرأل -بمبنة ارر
ا ثث لوا : إن مثثث  د  عفيثثثو الثثوحل مثثثن هثثثون محثث  الب ثثث  ىثثثو ال فثثب جثثثحيأل   ومثثث  ي ولثثثو 

اثثث  من اثثث ة بثثثين ال ثثثولين    الو  ثثثوة ومثثثن واا يثثثم مثثثن أن محفثثثو الثثثدم ي جثثثحيأل أيءثثثً   
ن أن الب   ال ال فثب همث  اثل ال ثران وال ثنة ولهثن نثوره يتجث عد مث -: ووجو الجمالو لوا

ال فثب ايتجث  ب لثثدم ي وبوا ثاة اتجث لو ب لثثدم ي يجثد  عفيثثو أنثو اثل الثثدم ي مثن غيثثر 
من اثث ة لهثثون محفثثو ىثثو ال فثثب   وثث لوا : وبثثثينا ينثثداال التبثث رن بثثين الن ثثر الب فثثل الثثني 

 (ٖ  عمو الو  وة وبين الوحل

                                                           

 ٕٖٕ/ ٔين ر: مواىب الجفي  ج -ٔ
 . ٖٕٔ/ٔ  مواىب الجفي   ٜٕ/ٔٔشرح النووي عفة جحيأل م فم  -ين ر: النووي -ٕ
شثثيخ محمثثد اممثثين بثثن محمثثد المرتثث ر الَجَهنثثُل الشثثن يال   م ثثألة م ثثر الب ثث  مثثن الن ثث ن مثثن اتثث وي اءثثيفة ال --ٖ

http://www.sha.org.sa/arabic/patients_info_a/islam/people_expression.htm 
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شثث  أن ليثث  اتجثث ل ب لثثدم ي  إنا اثث ل فوب ىثثل محثث  الب ثث  والتثثدبير لفشثثر  ولهثثن ل
بيثنا لهثن الب ث  المثدبر اثل  ولينا إنا ارت  الدم ي ا د التوهير وا ثد الب ث  ايثنا مثرتبا

 (.   ولهن تبمة ال فوب التل ال الجدور (ٔ ال فب وال فب ال الجدر
وبينا يتبين الرأي المرت ر اثل الم ثألة ببثد عثرن امدلثة: ىثو أن الب ث  محفثو اثل      

أدلثثتيم  وأن لف فثثب اتجثث ل ب لثثدم ي حيثثث ي ثثوم  ال فثثب همثث  نىثثب اليثثو الثثرأي امو  ل ثثوة
بت نيثثة الثثدم ي ب لمبفومثث ت المرتفوثثة هثثأن الب ثث  يتحثثو  بشثثه  غيثثر مب شثثر الثثة الثثدم ي 
وىثثثنا مثثث  نىثثثب اليثثثو الثثثرأي الثثثث نل. ا لب ثثث  اثثثل ال فثثثب وال فثثثب اثثثل الجثثثدر لهثثثن الثثثدم ي 

جثال اموامثر مثن ي ت ب  ويتجور ثم ير   ىثنا التجثور إلثة ال فثب   لين ثر أوامثره ثثم تر 
ال فب إلة الدم ي ثم ينون الدم ي  أي عمفية مشترهة هم  نىثب اليثو الثرأي الث لثث  لثنل  

  (ٕ نجثثد أن الثثنين وثث لوا انثثو اثثل ال فثثب  وثث لوا أيءثث  أن لثثو شثثب   متجثث  ب لثثدم ي أيءثث 
. وبينا يثتم الجمثال بثين (ٖ والنين و لوا ال الدم ي  و لوا أيء  أن لو شب   متج  ب ل فب

 راى الث ثة.اآل
وىنا الرأي يتو  مال م  توج  إليو المرتجين من اماب ى ال ووتنث  الح ءثر حثو      

ح ي ة ال فب والني أهدى  اهلل  بح نو وتب لة لن  ال ال ران الهريم ال هثير مثن اي تثو أن 
ورنثثثث  و بينيثثثث   ٗٔال فثثثثب ىثثثثو مرهثثثث  الب ثثثث  والب اوثثثثة والتوهيثثثثر والثثثثناهرة وبثثثث  أهثثثثثر مثثثثن 

جثثثفة اهلل عفيثثثو و ثثثفم( اثثثل ال ثثثنة النبويثثثة أيءثثث    ون ثثثتبرن ببثثثن اراى مثثثن الر و  
البفمثث ى امابثث ى المرتجثثين ب ل فثثب وحثث لت المرءثثة الثثنين حثثدثت الت ييثثرات ليثثم ببثثد 

أن لف فثب أثثر اثل ايثم البث لم مثن  -إن البث حثين لح ثوا إجراى عمفية  راعثة ال فثب ليثم:
                                                           

ىثثثثثثثثثثثثثثثثثث  الب ثثثثثثثثثثثثثثثثثث  اثثثثثثثثثثثثثثثثثثل الثثثثثثثثثثثثثثثثثثدم ي أو اثثثثثثثثثثثثثثثثثثل ال فثثثثثثثثثثثثثثثثثثب  :مثثثثثثثثثثثثثثثثثثن اتثثثثثثثثثثثثثثثثثث وى الشثثثثثثثثثثثثثثثثثثيخ ابثثثثثثثثثثثثثثثثثثن عثيميثثثثثثثثثثثثثثثثثثين   -ٔ
 ٜٕٓ=http://www.sahab.net/home/?p؟

 ٜ/٘  ح شية ابن ع بدينٜ/٘  الدر المرت ر ٓٙ/ٔ  إع نة الا لبينٖ٘ٔ/ٔين ر: حواشل الشروانل  - ٕ
 ٕٗ/ٔ  البحر الراا  ٖٖ/ٔ م نل المحت ج ٓٔ٘/ٕين ر: الون   لفشربينل - ٖ

http://www.sahab.net/home/?p=209
http://www.sahab.net/home/?p=209
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وويثثة بثثين مثث  يويمثثو ويشثثبر بثثو الن ثث ن  لح ثثوا ع وثثة  حولنثث   وبثثدأت ال جثثة عنثثدم 
والتثثنول اثثثل الثثراتين. ومثثثن ىنثث  بثثثدأ ببثثثن  وبثثين مبثثثد  ءثثرب ت ال فثثثب وءثث ا الثثثدم

ووجثثدوا بثثأن ال فثثب يثثؤثر عفثثة النشثث ا  البثث حثين يدر ثثون الب وثثة بثثين ال فثثب والثثدم ي 
 .(ٔ لفدم ي الهيرب ال

 
 
 
 

  شبهة مب دة من امعجث ب  الث بت عفميً  أن ال فب يتج  مال الدم ي من ر  الشلى
مشثثترهة بثثين ال فثثب والثثدم ي عفثثة شثثه  إشثث رات هيرب ايثثة  ويؤهثثد ببثثن  وىنثث   ر ثث ا 

والثثدم ي يبمثث ن بتن  ثث  وتنث غم عجيثثب ولثثو حثثدث أي رفثث  اثثل ىثثنا  البفمث ى أن ال فثثب
 .(ٕ عفة الوور التن غم  يرت الءاراب ت

و اثل مب لجثة المبفومث ت ال  دمثة إن لف فب ن  مً  ر جً  بث Armour الدهتور وي و     
مرتف. أنح ى الج م  ولنل  ا ن نج ح  ر  ال فثب يبتمثد عفثة الن ث م البجثبل  إليو من
 .(ٖ الم رو  وودرتو عفة التأوفم مال المرين لف فب

                                                           

المنشثثثثثثثثثثور عفثثثثثثثثثثة المووثثثثثثثثثثال اللهترونثثثثثثثثثثل  –ال فثثثثثثثثثثب لثثثثثثثثثثو ع ثثثثثثثثثث   -ين ثثثثثثثثثثر: رؤيثثثثثثثثثثة  جديثثثثثثثثثثدة لف فثثثثثثثثثثب البشثثثثثثثثثثري -ٔ
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=ٕٖٔٔٔ٘ 

المنشثثثثثثثثثثور عفثثثثثثثثثثة المووثثثثثثثثثثال اللهترونثثثثثثثثثثل  –ال فثثثثثثثثثثب لثثثثثثثثثثو ع ثثثثثثثثثث   -ين ثثثثثثثثثثر: رؤيثثثثثثثثثثة  جديثثثثثثثثثثدة لف فثثثثثثثثثثب البشثثثثثثثثثثري -ٕ
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=ٕٖٔٔٔ٘ 

المنشثثثثثثثثثثور عفثثثثثثثثثثة المووثثثثثثثثثثال اللهترونثثثثثثثثثثل  –ال فثثثثثثثثثثب لثثثثثثثثثثو ع ثثثثثثثثثث   -ين ثثثثثثثثثثر: رؤيثثثثثثثثثثة  جديثثثثثثثثثثدة لف فثثثثثثثثثثب البشثثثثثثثثثثري -ٖ
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=ٕٖٔٔٔ٘ 
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ببد عمفي  لمدة عشرين ع مثً  اثل مرهث  ال فثب:  Linda Marks المب لجة النو ية ت و 
مثث نا تبمفثثين اثثل ىثثنا المرهثث  وأنثثت تبفمثثين أن ال فثثب يواجيثثوننل ب ثثؤا :  هثث ن النثث ل

لثيل لثو ع وثة ب لح لثة النو ثية ل ن ث ن؟ وهنثُت أجيثب بثأننل أحثل  مجثرد مءثرة لفثدم
نو ثثية المثثرين وبثث  وببثثد عمفيثثة  ر  ال فثثب  وأحثثل بت يثثر  بثث لت يير الثثني يحجثث  اثثل

الت ثبين ت تبراثت البفمل إل مث  أراه أمث مل. ولهثن منثن  ع اوتو  ولهن ليل لدي الدلي 
الموءو  وىل "لينثدا را ث " التثل تمهنثت مثن ت ثجي  ع وثة  عفة إحدى الميتم ت بينا

يبثي  ال فب والترددات الهيروم ن اي ية التثل يبثيث   بين الترددات الهيروم ن اي ية التل
لف فثب أن يثؤثر اثل المجث   الم ن اي ثل  الدم ي  وهي. يمهن لفمج   الهيروم ن اي ثل

 !(ٔ الم  ب  شر لدم ي ال
ارتج جل الاب النو ل ال ج مبة أري ون    Gary Schwartz وي و  البروا ور   

يبت ثثدان أن لف فثثب ا وثثة ر جثثة بوا ثثاتي  يثثتم ترثث ين  Linda Russek والثثدهتورة
وب لتث لل اثث ن الثناهرة لي ثت ا ثا اثل الثدم ي بث  وثد يهثثون  .المبفومث ت ومب لجتيث  أيءث ً 
ح لثثة  ٖٓٓعفييثث . وثث م الثثدهتور غثث ري ببحثثث ءثثم أهثثثر مثثن   ً ال فثثب محرهثثً  ليثث  ومشثثرا

 .(ٕ حدث لي  ت يرات نو ية جنرية ببد البمفية  راعة وفب  ووجد بأن جميبي  ود
ومن  ب ر  وفب لاو  من اوث  ارثر أمثو ابيبثة ووثد تثوال  Schwartz الدهتور ي و    

وت ثثو  ىثثنه امم: "إننثثل  التبثثر  ب فبثثو  ثثثم و مثثت بمراوبثثة ح لثثة الثث ر  جيثثدًا  ووثثررت أمثثو
            بثثثثأن ولثثثثدي مثثثث   ا  عفثثثثة ويثثثثد الحيثثثث ة  ابنثثثثدم  أوتثثثثرب مثثثثن ىثثثثنا الاوثثثث   أحثثثثل داامثثثث ً 

                                                           

المنشثثثثثثثثثثور عفثثثثثثثثثثة المووثثثثثثثثثثال اللهترونثثثثثثثثثثل  –ال فثثثثثثثثثثب لثثثثثثثثثثو ع ثثثثثثثثثث   -ين ثثثثثثثثثثر: رؤيثثثثثثثثثثة  جديثثثثثثثثثثدة لف فثثثثثثثثثثب البشثثثثثثثثثثري -ٔ
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=ٕٖٔٔٔ٘ 

المنشثثثثثثثثثثور عفثثثثثثثثثثة المووثثثثثثثثثثال اللهترونثثثثثثثثثثل  –ال فثثثثثثثثثثب لثثثثثثثثثثو ع ثثثثثثثثثث   -ين ثثثثثثثثثثر: رؤيثثثثثثثثثثة  جديثثثثثثثثثثدة لف فثثثثثثثثثثب البشثثثثثثثثثثري -ٕ
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=ٕٖٔٔٔ٘ 
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أحل بدو ت وفبو وعنثدم  عث ن نل أح  ثت بأنثو اوفثل تم مثً    (الني يحم  وفب ولدى   
 !"اوفل إن وفب ىنا الاو  يحوي مب م

 يثثر عفيثثو رفثث  اثثل الجيثثة الي ثثرى  أن ىثثنا الاوثث  بثثدأ ي  -ىثثنا الح ثث ل والثثني أهثثد
الاوثث  المتثثواة جثث حب ال فثثب امجثثفل هثث ن يبثث نل مثثن رفثث  اثثل  وببثثد نلثث  تبثثين أن

حرهتثو  وببثد أن تثم  ر  ىثنا ال فثب تبثين ببثد اتثرة أن  الج نثب امي ثر مثن الثدم ي يبيث 
امي ثثر تم مثً  هح لثثة الاوث  الميثثت جث حب ال فثثب  الثدم ي بثدأ يجثثيبو رفث  اثثل الج نثب

 .(ٔ لامجف
مثيثر ل ىتمث م أل وىثو أن أولاث  المرءثة الثنين ا ثتبدلت وفثوبيم ب فثوب  ىن   أمثر    

نشثثرت  ٕٚٓٓ/ٛ/ٔٔاوثثل  !الح ث ل والبوااثث. وال ثدرة عفثثة الحثب اجثان عية  ا ثثدوا
 Peter Houghton جثحويً  حثو  رجث  ا ثمو تح ي ث ً  Washington Post جريثدة

المثرين: "إن مشث عري ت يثرت  ي ثو  ىثناووثد ُأجريثت لثو عمفيثة  ر  وفثب اجثان عل  
أحثثل بيثثم ول أعثثر.  ب له مثث   افثثم أعثثد أعثثر. هيثث. أشثثبر أو أحثثب  حتثثة أحوثث دي ل

همث  هنثت مثن  هيث. أتب مث  مبيثم  وعنثدم  ي تربثون منثل ل أحثل أنيثم جث ى مثن حيث تل
الرجثث  غيثثر مبثث   بثثأي شثثلى  ل ييثثتم ب لمثث    ل ييثثتم ب لحيثث ة  ل  أجثثبأل ىثثنا ."وبثث 

إنو يوهر أحي نً  ب لنتح ر والثترف  مثن ىثنا ال فثب المشثؤوم  لثم  لم نا يبيش؟ ب يبر. 
و درًا عفة ايم الب لم من حولو  ل د اَ د ال درة عفة الويم أو التمييث  أو  يبد ىنا الن  ن

هثنل  ا ثثد ال ثدرة عفثثة التنبثؤ  أو التوهيثثر اثل الم ثثت ب  أو مث  ن ثثميو الحثثدل.  الم  رنثة 
 (ٕ  !!وب  يم ن ب هلل  ولم يبد يب لل ب آلررة هم  ه ن منا د ال حتة إنو

                                                           

المنشثثثثثثثثثثور عفثثثثثثثثثثة المووثثثثثثثثثثال اللهترونثثثثثثثثثثل  –ال فثثثثثثثثثثب لثثثثثثثثثثو ع ثثثثثثثثثث   -ين ثثثثثثثثثثر: رؤيثثثثثثثثثثة  جديثثثثثثثثثثدة لف فثثثثثثثثثثب البشثثثثثثثثثثري -ٔ
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=ٕٖٔٔٔ٘ 

المنشثثثثثثثثثثور عفثثثثثثثثثثة المووثثثثثثثثثثال اللهترونثثثثثثثثثثل  –ال فثثثثثثثثثثب لثثثثثثثثثثو ع ثثثثثثثثثث   -ين ثثثثثثثثثثر: رؤيثثثثثثثثثثة  جديثثثثثثثثثثدة لف فثثثثثثثثثثب البشثثثثثثثثثثري -ٕ
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=ٕٖٔٔٔ٘ 
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 Can we really transplant a ونشثرت جريثدة ديفثل ميث  م ث ًل ميمثً  ببنثوان
human soul? ٔ) إن  راعثة امعءث ى لي ثثت همث  هث ن ي نيث  البفمث ى مجثرد  راعثثة :

جثث ى مثثن( ن ثث  لجثث ى مثثن نهري تثثو وعوااوثثو و  ربمثث   أو ن ثث  مثثن شثثر  آلرثثر  إنيثث 
تواجو البفم ى ب بب ت يثر شرجثية المثرين ببثد  روحو  ولنل  ا ن البديد من المش ه 

ىنه الح لت م  حدث منن أي م لشثر   أن يتم ن   عءو جديد لو. وربم  يهون أوءأل
والحيث ة وببثد أن أجريثت لثو  راعثة  يثدعة  ثونل غراىث م  والثني هث ن رجثً  محبثً  لفريثر

شرجثثية ىثثنا الرجثث  حتثثة  حثثدثت ت يثثرات عمي ثثة اثثل وفثثب مثثن شثثر  مثث ت منتحثثرًا 
ع مثثً  أجثثيبت ب رتوثث   ءثث ا الثثدم  ٚٗهفيثثر ىثثل امثثرأة عمرىثث   !!انتحثثر بثثنول الاري ثثة

ع مثثثثً   ٛٔالمثثثثوت  وتجثثثث د. أن مثثثث ت شثثثث ب عمثثثثره  الراثثثثوي ام   ثثثثل  وأشثثثثرات عفثثثثة
  راعتيم  لهفير.  بح دث دراجة ن رية اأرنوا وفبو وراتيو وتمت

يرتفث. عثن  لوثور وببثد انتيث ى البمفيثة أح  ثت أن اثل جثدري وفثبت ثو  هفيثر: عفثة ا
مث نا تشثبرين  إن أو   ؤا   ألو الجثحويون لهفيثر ببثد البمفيثة ..وفبل وءرب تو ترتف.

ايثثل ل  اآلن؟ و لثثت أشثثتيل يالبيثثرةي بشثثه  هبيثثر  وا ثثت رب هثث  مثثن حوليثث  مثثن أىفيثث  
بثثدأت ببثثد  يثثر وجثثتي  ات ثو : ل ثثدتشثرب يالبيثثرةي أجثً  ول تحبيثث   امث نا حثثدث؟ تتث بال هف

 شثثثير مثثثن البمفيثثثة أشثثثتيل ببثثثن امابمثثثة التثثثل لثثثم أهثثثن أحبيثثث  مثثثث  الثثثدج ج  وبثثثدأتُ 
أتجثثر. مثثث  الرجثث    وهنثثُت أحثثل بثثأننل رجثث  ول ثثت امثثرأة  وبثثدأت أشثثبر بميثثو  نحثثو 

أن شثثث بً  هثثث ن جثثثدي ً  لثثثل أحببتثثثو ولثثثم  بثثثدًل مثثثن الرجثثث    بثثثدأُت أرى حفمثثثً  وىثثثو الن ثثث ى
 روتثو وأح  ثت أننث   ثنهون مبثً  لتبثد  وا ثمو يتثيمي  وببثدم  أا ثت مثن الحفثم مو أ ثتاال
 .ببثثد بحثثث اويثث  أن يتثثيمي ىثثنا ىثثو متبثثر  ال فثثب والثثراتين والثثني مثث ت بحثث دث اهتشثثوت
نل  بدأت يهفيري تبحث عن ع افة المتبثر   من امابث ى ل يجثو  ليثم أن يربروىث   وببد

                                                           

  htmlٖٔٔٚٔٙ.com/٘٘http://forum.stop.ين ر: المووال اللهترونل:  -ٔ 

http://forum.stop55.com/131716.html
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 يثثثث ر المتبثثثثر . وببثثثثد بحثثثثث اويثثثث  بم ثثثثث عدة ىهثثثثنا ىثثثثل ال ثثثثوانين  ل ي ثثثثمأل ب  عنثثثثو 
الوجثو  لفبنثوان المافثوب  وعنثدم  نىبثت إلثة بيثتيم  ثألتيم عثن  امجثدو ى ا ثتا عت

ا ثثمو ب لوبثث  ىثثو يتثثيمي و ثثألتيم عثثن شرجثثيتو ا ثث لوا إنثثو هثث ن  ا ثثمو ه نثثت المو جثثأة أن
حث لت ىنث   ماث ت ال !وامابمثة ناتيث  التثل أجثبحت يهفيثري تحبيث  يحب البيرة والثدج ج

 ر  ال فثثثب والثثثراتين وامعءثثث ى  ل ثثثد راثثثن  المشثثث بية لح لثثثة هفيثثثر والتثثثل تحثثثدث نتيجثثثة
الح لت عفة الرغم من إلح ح المرءثة مبراثة  اماب ى ال أمريه  التب م  مال مث  ىنه

تمنثثثال نلثثث  عنثثثدىم  ولثثثنل  تب ثثثة ىثثثنه  مثثثن تبثثثر  ليثثثم ومثثث  ىثثثل جثثثو تو  ولهثثثن ال ثثثوانين
       ىنثث   أهثثثر أن PAUL THOMPSON ه تثثبالحثث لت غيثثر مدرو ثثة. ويؤهثثد ال

 ح لثة موث ثة تشثبو ح لثة  ثونل وهفيثر  حثدثت ليث  ت يثرات اثل الشرجثية تشثبو ٓٚمثن 
 .(ٔ تم مً  شرجية المتبر 

و ثثم امرثث   الابيثثة اثثل ج مبثثة  راثثيل Arthur Caplan ي ثثو  البروا ثثور    
  إننث  لثم نثدرل ع وثة الب اوثة ال ث ىرة  بث بن فو ني : "إن البفم ى لم يباوا اىتم مً  بيثنه

 (ٕ ."وهأنو مجرد الة والنول بأعء ى الج م  ب  نتب م  مال الج م
بير ث   مؤلث. هتث ب   شثورة ال فثب(: الثني وث م بأبحث ث عفثة  ووثد أهثدى  البث لم بثو     

 راعثثة وفثثب ليثثم وت يثثرت  ثثفوهي تيم إلثثة  ثثفوهي ت أجثثح ب  منثث ل تمثثت حث لت هثيثثرة
ىثثثثنا دليثثثث  وثثثثوي عفثثثثة أن هثثثث  مثثثثن ال فثثثثب والمثثثثخ يثثثثؤثر اثثثثل  بثثثثرا أنمبت ال فثثثثوب المتواثثثث ة

 (ٖ .اآلرر
 مبد  نبء ت ال فب يت ير تببً  لفح لة النو ية والب اوية ل ن  ن.  ن ح  أن

                                                           

  htmlٖٔٔٚٔٙ.com/٘٘http://forum.stop.ين ر: ين ر: المووال اللهترونل:  -ٔ 
المنشثثثثثثثثثثور عفثثثثثثثثثثة المووثثثثثثثثثثال اللهترونثثثثثثثثثثل  –ال فثثثثثثثثثثب لثثثثثثثثثثو ع ثثثثثثثثثث   -ين ثثثثثثثثثثر: رؤيثثثثثثثثثثة  جديثثثثثثثثثثدة لف فثثثثثثثثثثب البشثثثثثثثثثثري -ٕ

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=ٕٖٔٔٔ٘ 
 http://forums.graaam.com/ٜٙٗٙٗ.htmlين ر: المووال اللهترونل   - ٖ

http://forum.stop55.com/131716.html
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أن ىنث   دم غثً  شثديد التب يثد موجثود دارث   J. Andrew Armour ويؤهثد الثدهتور   
أهثر من أرببثين ألث. رفيثة عجثبية ر ي  ال فب  اول ال فب  ال فب  دار  ه  رفية من
اثرا  اليرمونث ت وترث ين المبفومث ت  تبم  بدوة ا ا ة عفة تن يم مبد  ءرب ت ال فثب واا

 الثثدم ي  ىثثنه المبفومثث ت تفبثثب دورًا ميمثثً  اثثل الويثثم ثثثم يثثتم إر ثث   المبفومثث ت إلثثة
 .والدرا 
ممثرات   ي عبثرإنن المبفوم ت تتدا  من ال فب إلة     الدم ي ثم تدر  إلثة الثدم    

 ر جثة  وت ثوم بتوجيثو ر يث  الثدم ي لتثتمهن مثن الويثم وال ثتيب ب. ولثنل  اث ن ببثن
 البفمثث ى اليثثوم ي ومثثون ب نشثث ى مراهثث  تيثثتم بدرا ثثة الب وثثة بثثين ال فثثب والثثدم ي وع وثثة
 ال فثثب ب لبمفيثثث ت النو ثثثية والدراهيثثثة  ببثثثدم  أدرهثثثوا الثثثدور الهبيثثثر لف فثثثب اثثثل التوهيثثثر

 .والبدا 
 the ٙٓ second" اثل هتث ب" Jeff Davidsonويؤهثد نلث  مث  و لثو اله تثب "    

organizer: وىثثثثثثثثثثثثثثثثثو مثثثثثثثثثثثثثثثثثن ج مبثثثثثثثثثثثثثثثثثة هولومبيثثثثثثثثثثثثثثثثث  اثثثثثثثثثثثثثثثثثل الوليثثثثثثثثثثثثثثثثث ت المتحثثثثثثثثثثثثثثثثثدة " 
انو و م عفم ى ال مج   الاب وامعج ب ب هتش . "مثخ اثل ال فثب" يتثأل. مثن أرببثين 

النثثثث و ت ألثثثث. وحثثثثده عجثثثثبيو مثثثثن أنثثثثوا  متبثثثثددة   ب لءثثثث اة إلثثثثة شثثثثبهة مب ثثثثدة مثثثثن 
 . (ٔ البجبية   والبروتين ت والر ي  الدع مية   وىو يؤدي دوره بشه  م ت   عثن المثخ 

وي ثثو  الثثدهتور " روبثثرت هثثوبر" : إن مثثخ ال فثثب ىثثنا يبفثثغ حجمثثو حجثثم منثث ا  أ   ثثيو 
 عديثثثدة اثثثل المثثثخ الموهثثثر همثثث  انثثثو متاثثثور   وربمثثث  يهوثثثل من يبثثثد مرثثث  م ثثثت َ  بناتثثثو .

ب مجثثرد نبءثث ت تءثثخ الثثدم بشثثه  ميهثث نيهل   حيثثث إن ليثث  ل ثثة ل تبثثد ءثثرب ت ال فثث

                                                           

أم اثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثل الثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثدم ي ين ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثر: المووثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثال اللهترونثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثل:  الب ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث  اثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثل ال فثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثب   -ٔ
http://www.arabslab.com/vb/archive/index.php/t-ٔٔ٘ٔ.html 
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نهيو تؤثر عفة إدراهن  وردود أاب لنث  تجث ه البث لم . اهث  دوثة وفثب مرتباثة بث لمخ الموهثر 
 وتؤثر عفة ارعثل الجيث   البجثبل الث إرادي همث  تثؤثر ب  ثتمرار عفثة إدراهنث  ووعينث  . 

فتجثث رب الجديثثدة و إنمثث  يبحثثث عنيثث  ويءثثي. " هثثوبر" : ل يبثثد ال فثثب مجثثرد م ثثت ب  ل
 بشه  م تمر  اداامَ  م  يبحث عن ايم حد ل جديد"

ب ي  عثثو المنثثت م يثثتحهم ب ي ثث   الج ثثد هثث مً  ايثثو و ثثيفة الثثربا بثثين هثث   إن ال فثثب    
الج ثثم مثثن رثث   عمفثثو همءثثرة لفثثدم  حيثثث تببثثر هثث  رفيثثة دم ىثثنا  رفيثثة مثثن ر يثث 

بيث  إلثة ب يثة ر يث  الج ثم  إنن ال فثب ل ي ثني  وتثنىب ال فثب وتحمث  المبفومث ت منثو
 !أيءثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثً  ب لمبفومثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث ت الج ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثد ب لثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثدم الن ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثل إنمثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث  ي نيثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثو

واهتشثث. حثثديث  جثثدا اثثل الم نيثث  ان ال فثثب ىثثو الثثني يجثثدر اموامثثر الثثة الثثدم ي و لثثيل 
  "ال ريبثثثثثة التثثثثثل أجريثثثثثت اثثثثثل مبيثثثثثد "ري ءثثثثثي ت ال فثثثثثب ومثثثثثن امبحثثثثث ث ( ٔ البهثثثثثل

HeartMath   ٕ)الهيربث ال لف فثب وثوي جثدًا ويثؤثر عفثة مثن  دوا أن المجث  : أنيثم وجث
مال غيره من رث   وفبثو ا ثا دون أن  حولن  من الن ل  أي أن الن  ن يمهن أن يتج 

 !!!يتهفم
 
 
 
 
 

                                                           

 http://www.alrabita.info/forum/archive/index.php/t-ٖ٘ٔٙ.htmlين ر: المووال اللهترونل: - ٔ
المنشثثثثثثثثثثور عفثثثثثثثثثثة المووثثثثثثثثثثال اللهترونثثثثثثثثثثل  –ال فثثثثثثثثثثب لثثثثثثثثثثو ع ثثثثثثثثثث   -ين ثثثثثثثثثثر: رؤيثثثثثثثثثثة  جديثثثثثثثثثثدة لف فثثثثثثثثثثب البشثثثثثثثثثثري -ٕ

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=ٕٖٔٔٔ٘ 
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ري ءثي ت ال فثب البديثد مثن التجث رب أثبثت مثن ر ليث  أن ال فثب يبثث  أجرى مبيثد     
وتوجيثثو اثثل عمفثثو  وأنثثو مثثن الممهثثن أن يثثؤثر  عفثثة الثثدم ي تثثرددات هيرواي ثثية تثثؤثر

 لدى الن  ن.  ال فب عفة عمفية الدرا  والويم
لثنل  ايثو  هم  وجدوا أن ال فثب يبثث مجث ًل هيرب ايثً  ىثو اموثوى بثين أعءث ى الج ثم    

 من المحتم  أن ي يار عفة عم  الج م ب له م . 
لث ثثة اووثو تمثث  رد ابث  الثدم ي ال فثب  والمنحنيث ت ا المنحنل ام و  يمث  ءرب ت   

أن دوث ت ال فثب تثؤثر عفثة الموجث ت التثل  همث  وجثدوا ال فثب وهيث. تتثأثر تردداتثو بح لثة
 دوثثث ت ال فثثثب  ادت التثثثرددات التثثثل يبثيثثث  يبثيثثث  الثثثدم ي  موجثثث ت ألوثثث (  اهفمثثث   اد عثثثدد

   .الدم ي
 ثثثثث ن ارتج جثثثثثل ال فثثثثثب مثثثثثن ج مبثثثثثة ه ليوورنيثثثثث  اثثثثثل  -لثثثثثنل  ي ثثثثثو  ديثثثثثن أورنثثثثثيش   

أعت ثثد أن الب ثث  ىثثو المهثث ن الثثني تبثثدأ ايثثو أمثثران ال فثثب عنثثد الهثيثثر مثثن  -اران ي ثثهو
النثثث ل  وىثثثو يحثثث و  منثثثن مثثث  ي يثثثد عفثثثة أربثثثال  ثثثنوات تجثثثري. التجفاثثث ت اثثثل شثثثرايين 
مرءة ال فب بأن يجبفيم ي يرون ار  حي تيم عفثة نحثو جثنري  ويتافثب ىثنا الت ييثر 
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عن مم ر ة التمرينث ت الري ءثية واتبث   البث دات إع دة تشهي   فوهيم وع و تيم اء  
 الجحية.

: اتجث  (ٔ وي و  ج حب هت ب مو وعة العج   البفمل الشيخ يو . الح ج أحمثد   
بثثل أحثثد الرثثوة مثثن امابثث ى ال ثثبوديين يشثثت   اثثل عمفيثثة ت ييثثر ال فثثوب ويريثثد أن يبثثد 

لت ييثثرات الب فيثثة التثثل بحثثث  عثثن ىثثنا الموءثثو   اأرثثنت ا ثثألو: أنثث  أريثثد أن ترهثث  عفثثة ا
تحثثدث والنو ثثية  وال ثثدرة عفثثة الرتيثث ر مثث نا يحثثدث؟ وثث  : أول أريثثد أن أوثثو  لثث  شثثيا  
مبفومثثث  اآلن عنثثثد البثثث مفين اثثثل ىثثثنا الح ثثث   وىثثثو أن ال فثثثب الجديثثثد ل تهثثثون ايثثثو أيثثثة 
عواا. ول انوب لت..... هي. ىثنا الهث م؟ وث  : ىثنا ال فثب إنا وربثت شثيا  اليثو راثرا 

نا وربثثت شثثيا  يحبثثو بثدا وهأنثث  لثثم ت ثثدم إليثثو أبث دا وهأنثثو ل ييثثدده  بينمثث  الثث نل يثثرعش  واا
 شيا   وفب ب رد غير متو ع  مال   ار الج د.

ونهر أيء : وىم ي ولون اهتشووا ال ال فب ىرمون ت ع وفة تر   ر  ا  ع وفة الثة     
ن ال فثب مرهث  ع ث  وتب ث   ولثيل مجثرد مءثرة  واهلل   ايبثد ىثنا (ٕ  اعفثمالج م هفثو واا

 ج ى من أ رار ال فب الني وىبو اهلل  بح نو وتب لة لن . 
لهن الني يؤ ون  لحد اآلن عندم  ننث وش اممثر مثال أاب انث  اثل بفثدانن  همث  حث ورتيم     

شرجي  حو  الموءو  وجدت منيم الن رة الءي ة لويم ال فب وو  اوثو وأ ثراره وح ي ثة 
ب   ال ال فب رغم اعتراايم ب لب وثة بينيمث   وىثنا يبثود الثة أمره  لنل  يجيفون وجود ال

وفثثة ربثثرتيم اثثل اهتشثث . الح ثث ا   وجيفيثثم بأحهثث م الشثثريبة ال ثث مية لثثنل  لثثم يتمهنثثوا 
 من ال تو دة مني  ال اهتش . اممور الابية.
 

                                                           

 . ٕ٘ٔين ر: مو وعة العج   البفمل الشيخ يو . الح ج أحمد   - ٔ
 . ٕ٘ٔين ر: مو وعة العج   البفمل الشيخ يو . الح ج أحمد   - ٕ
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 املبحث الثاوي
 استشارة القلب يف اختاذ القراراث 

 :ويشتم  عفة تمييد وأرببة ما لب
 التمهيد:
إن اهلل  ثثبح نو وتبثث لة لثثم ي وثث  عبثث ده اثثل ال ثثراى والءثثراى بثث  ىثثو مبيثثم أينمثث          

هثثث نوا  ويبثثثين ليثثثم اريثثث  الجثثثواب ل ىتثثثداى بثثثو   وال ثثث   ل بتبثثث د عنثثثو  ومثثثن هرمثثثو 
واءثثفو أن جبثث  لنثث  عءثثوا اثثل أج ثث دن  ن ثثتايال مثثن رثث   ا تشثث رتو أن نثثدر  الحثث  

تب د عنو  وان ىنه ال تش رة ترتف. مثن شثر  الثة شثر  والمءل ايو والب ا  ل ب
ارر بح ب وفبو بين اليدى والء   والحث  والب اث  وال ثفيم وال ث يم  واعنثل ب  تشث رة 

 ال فب ال فيم الي دي لفح  والجواب ي من ىن   تم ي  بين البوام والبفم ى .
 مطمب األولال

 القمب واستشارتو في اتخاذ القرارات 
  تبين لنث  وجثود الب ث  اثل ال فثب  ا بثد أن نثدر  ال  يثة التثل مثن أجفيث  رفث  ببدم     

وهيثث. يمهننثث  ال ثثتو دة منثثو  لثثنل  نجثثد أن النبثثل  جثثفة اهلل عفيثثو و ثثفم( يبثثين لنثث   ثثرا 
اررا لف فبي منو مبفغ بتوءيأل وبي ن ال ران الهريم لفن ل  وهم  ي و  اهلل تب لة  َوَأنَ ْلَنث  

  وىثثنا ال ثثر ىثثو ا تشثث رة  (ٔ َر ِلتَُبثثُيَن ِلفنِّثث ِل َمثث  ُنثثُ َ  ِإلَثثْيِيْم َوَلَبفِّيُثثْم َيَتَوهِّثثُروَن ((ِإَلْيثثَ  الثثُنهْ 
 ال فب ال اتر ن ال رارات.

 
 

                                                           

 . ٗٗالنح   - ٔ
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 ؟كيفية استشارة القمب
ىو أن تءال يد  عفة وفب  وت تشيره ال موءو  م  وبث  اترث ن ال ثرار  لهثل تبثر.    

حرام  ح  أم ب ا .... وم  ش بو نلث    ثثم شث   وفبث   أن البم  الني ت جده ح   أم
 لنل  لهل توهر وتب   لم  ت جده وتجد الج بة إن ش ى اهلل تب لة؟

 ؟كيفية اكتشاف اإلجابة
تجد الج بة من ر   ا تش رة ال فثب  عنثدم  تءثال يثد  عفثة وفبث  تحثل أن ال فثب    

أن البمث  الثني ت جثده حث    ي هن لفح   ول ي هن لفحثرام  اث نا  ثهن وفبث  اث  شث 
ن لثثثم ي ثثثهن وفبثثث  بثثث   وحثثث  اثثث من ايثثثو بثثث نن اهلل تبثثث لة اثثث ن ايثثثو مجثثثفحة ومنوبثثثة  واا
وجدتثثثو مءثثثارب  وهرىثثثت أن يافثثثال عفثثثة عمفثثث  غيثثثر   اثثثأعفم أن البمثثث  الثثثني ت جثثثده 

 حرام أو ب ا  أو ايو ش   ا  تمن ايو ا ن ايو مو دة ومءرة.
أن جبثثث  عءثثثوا اثثثل ج ثثثدن  يثثثؤدي أهثثثثر مثثثن  وىثثثنا نبمثثثة واءثثث  مثثثن اهلل تبثثث لة عفينثثث 

 و يوة  ون تشيره ال أمور دني ن  لجفب منوبة ودرى مو دة.
 ؟ما الدليل عمى صحة قولنا

: وثثو  نبينثث   جثثفة اهلل عفيثثو و ثثفم( عثثن أبثثل المفثثيأل اليثثنلل عثثن واثفثثة بثثن ام ثث ال ن ثثو 
و: إليثث  يثث  وث  : تثثدانيت النبثثل  جثثفة اهلل عفيثثو و ثثفم( بم ثجد الريثث.  ا ثث   لثثل أجثثح ب

                تثثثثثثثثثثنأل عثثثثثثثثثثن وجثثثثثثثثثثو النبثثثثثثثثثثل  جثثثثثثثثثثفة اهلل عفيثثثثثثثثثثو و ثثثثثثثثثثفم( ا ثثثثثثثثثث   النبثثثثثثثثثثل  -واثفثثثثثثثثثثة  أي
     جثثفة اهلل عفيثثو و ثثفم(:  دعثثوه إنمثث  جثث ى ي ثثأ   وثث  : اثثدنوت  ا فثثت: بثثأبل أنثثت وأمثثل 
ي  ر و  اهلل لتوتن  عن أمر نأرنه عن  من ببد ؟ و  : لتوتث  نو ث   وث   وفثت: وهيث. 

ن أاتث   الموتثون  وفثت: وهيث. لثل ببفثم  لل بنل   و  : د  م  يريب  إلة م  ل يريب  واا
ن  نلثثث   وثثث  : تءثثثال يثثثد  عفثثثة اثثثؤاد   اثثث ن ال فثثثب ي ثثثهن لفحثثث   ول ي ثثثهن لفحثثثرام  واا
الثثثثور  الم ثثثثفم يثثثثد  الجثثثث ير مر اثثثثة أن ي ثثثثال اثثثثل الهبيثثثثر  وفثثثثت: بثثثثأبل أنثثثثت وأمثثثثل مثثثث  
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الحثثري ؟ وثث  : الثثني يافثثب البجثثبية؟ وثث   الثثني يبثثين وومثثو عفثثة ال فثثم  وفثثت: امثثن 
المه ثثبة مثثن غيثثر حفيثث   وفثثت: امثثن الثثور   وثث  : الثثني ي ثث. عنثثد الشثثبية  وفثثت: امثثن 

وفثت: امثن الم ثفم؟ وث  : مثن  ثفم  المؤمن؟ و  : من أمنو النث ل عفثة أمثواليم ودمث ايم 
 .(ٔ الم فمون من ل  نو ويده؟ وفت: اأي الجي د أاء ؟ و  : هفمة حهم عند إم م ج ار

 ث وجوه عدة وبرواي ت مرتفوة:ولفحدي
دعثثوا واثفثثة اثث نل أعفثثم ب لثثني أررجثثو  وثث   ر ثثو  اهلل   جثثفة اهلل عفيثثو و ثثفم (   -منيثث 

مثثن من لثثو  وفثثت: يثث  ر ثثو  اهلل ومثث  الثثني أررجنثثل مثثن من لثثل  وثث  : ررجثثت ت ثثأ  عثثن 
البر من الش   وفت: والني ببث  ب لح  م  أررجنل غيره  و  : ا ن البر م  ا ثت ر اثل 
النول واامأن ال ال فب والش  م  لم ي ت ر ال النول ولثم يامثان إليثو ال فثب  اثد  مث  

ن أات   الموتون(  .(ٕ يريب  إلة م  ل يريب  واا
عن النوال بن  ثمب ن امنجث ري وث  :   ثألت النبثل   جثفة اهلل عفيثو و ثفم(    -مني  

وهرىثثت أن يافثثال  (ٖ عثثن البثثر والثثثم وثث   البثثر ح ثثن الرفثث  والثثثم مثث  حثث   اثثل جثثدر 
  (ٗ عفيو الن ل(

عثثن أبثثل الجثثو اى وثث    ثثألت الح ثثن بثثن عفثثل مثث  يثثنهر مثثن ر ثثو  اهلل   جثثفة  -ومنيثث 
 ن الريثثر امأنينثثة اهلل عفيثثو و ثثفم(  وثث    ثثمبتو ي ثثو   د  مثث  يريبثث  إلثثة مثث  ل يريبثث  اثث

ن الشر ريبة(  (٘ واا
                                                           

  الترغيثثثثب ٜٙٔ/ٔ  الثثثثور  لحمثثثثد بثثثثن حنبثثثث ٕٜٗٚروثثثثم الحثثثثديث:  ٛٚٗ -ٙٚٗ/ٖٔين ثثثثر: م ثثثثند أبثثثثل يبفثثثثة  -ٔ
 وىنا أيء  إ ن د جيدٕٔ٘/ٔرواه أحمد ب  ن د ح ن  ج مال البفوم والحهم ٖٔ٘/ٕلترىيب وا

 . ٓٛٔالروم: ٚٔٔ/ٔين ر: م ند الش ميين  -ٕ
  هتثثث ب ٙٔ/ ٕالم ثثثتدر  عفثثثة الجثثثحيحين ج -واثثثل روايثثثة أرثثثرى ب يثثث دة لوثثث    ادعثثثو( ين ثثثر: الني ثثث بوري -ٖ

  ن د ولم يررج هوو  : ىنا حديث جحيأل ال ٕٔٚٔالبيو ( روم الحديث:
ووثث  :  ٕٕٚٔ  هتثث ب البيثثو ( روثثم الحثثديث:ٚٔ/ ٕالم ثثتدر  عفثثة الجثحيحين ج -ين ثر: الحثث هم الني ثث بوري -ٗ

 ىنا حديث جحيأل ال ن د ولم يررج ه
ووثثث  : ىثثثنا حثثثديث  ٜٕٙٔ  هتثثث ب البيثثثو ( روثثثم الحثثثديث:٘ٔ/ ٕالم ثثثتدر  عفثثثة الجثثثحيحين ج -الني ثثث بوري -٘

نهثر ال جثر عمث  يريثب المثرى مثن أ ثب ب ىثنه الثثدني  ٜٛٗ/ٕجثحيأل ابثن حبث ن جثحيأل ال ثن د ولثم يررجث ه  



 118  
 

     

   
 

 استشارة القلب في اتخاذ القرارات 

 عمر نجم الدين انجةأ.م.د.  من منظور إسالمي

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  32 العـدد )

تبثث لة ميثثثد لهثثث  أنثثثو  -: وثثث   ال  ءثثثل مبنثثة الحثثثديث(ٔ وثث   جثثث حب اثثثين ال ثثدير    
منيمثث  أجثث  يثثتمهن النثث  ر المتأمثث  ايثثو مثثن ا ثثترراج أحهثث م مثث  يبثثن لثثو مثثن الج ايثث ت 
وتبثثر. أحواليثث  لهثثن وثثد يتوثث  اثثل الج ايثث ت مثث  ي ثثال ايثثو الشثثتب ه لوووعثثو بثثين امجثثفين 
ومشثث رهتو ماثثراد هثث  منيمثث  مثثن وجثثو  اينب ثثل أن ل يجتثثرئ المهفثث. عفثثة تب ايثثوي بثث  

م  ايو اي ير لو أنو مثن أي ال بيفثين :اث ن اجتيثد ولثم ي يثر لثو أثثر يتوو. حيث م  يتأ
الرجحثثث ن بثثث  رجثثثال اثثثر. الثثثنىن عثثثن إدراهثثثو ح ثثثيرا ترهثثثو اثثثل حيثثث  التبثثث رن أ ثثثيرا  
وأعرن عم  يريبو إلة م  ل يريبو ا تبراى لدينو أن يرت  ب لووو  ال المح رم  وجثي نة 

ن الثور   همثث  أشث ر إليثو ب ولثو  اثثد  لبرءثو أن يثتيم ببثدم المبث لة ب لمب جثثل والببثد عث
ومث  نوثر عنثو ايثو  م  يريب  إلة م  ل يريب (  ام  اامأن إليو ال فب ايو بث لح   أشثبو

 ب لحرام أشبو .
و   الحهيم: ىنا عند المح  ين الموجواين بايث رة ال فثوب ونثور الي ثين اأولاث  ىثم أىث  

رام ا  التو ت إلة مث  تامثان إليثو وفثوبيم ىنه الرتبة  أم  البوام والبفم ى النين غنوا ب لح
 المحجبة بحجب ال فم ت.

 
 

                                                                                                                                                                          

جثفة اهلل عفيثو و ثفم (   بث ب نهثر تحثريم الجثدوة الموروءثة عفثة النبثل  ٕٕٚالو نية ال اافثة روثم الحثديث: 
   ٔٓٙٓٔ ب ب هراىية مب يبة من أهثر م لو من الربث ( الثروم:  ٖٖ٘/٘    نن البيي ل الهبرى ٖٕٛٗالروم:
 بثثث ب ٛٙٙ/ٗ   ثثثنن الترمثثنيٕٕٓ٘ بثث ب الحثثثث عفثثة تثثر  الشثثثبي ت( الثثروم: ٜٖٕ/ٖن الن ثث ال الهبثثثرى ثثن

ونهثثر هتثثب  ٔٚٗ/ٕووثث  : ىثثنا حثثديث ح ثثن جثثحيأل  نجثثب الرايثثة ٕٕٛ٘حثثدثن  عمثثرو بثثن عفثثل( الثثروم: 
 الجح ح وال نن المنهور ايو الحديث ونهر  ندى  وىو جحيأل .

 ٕ٘ٗ/ ٖين ر: اين ال دير ج - ٔ
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روى الحثث ا  البراوثثل عثثن المثث م أحمثثد بثثن حنبثث : أجثثو  ال ثث م عفثثة ث ثثثة  -تنبيثثو 
  وحثديث  مثن أحثدث اثل أمرنث  ىثنا مث  لثيل (ٔ أح ديث: حثديث  إنمث  امعمث   ب لنيث ت(

 . (ٖ ن....(وحديث  الح   بين والحرام بي (ٕ منو ايو رد(
ن هث ن الن ث ن ي ثن أن ايثو  -: ا ن الجد  ينجل  أي(ٗ ونهر أيء  ا ن ايثو النجث ة واا

اليفهة ا نا وجدت نو ث  ترتث ب مثن شثلى ا ترهثو اث ن نوثل المثؤمن اله مث  تامثان إلثة 
الجد  الني ايو النج ة من المي ل  وترت ب من الهثنب  ا رتي بث  اثل شثلى أمث رة هونثو 

مان نثثث  ع مثثثة هونثثثو ح ثثث  ارثثثن بثثثو نهثثثره ال  ءثثثل  وثثث  : والثثثنول إنا حرامثثث  ا حثثثنره  واا
تثثثرددت اثثثل أمثثثر وتحيثثثرت ايثثثو و ا  عنيثثث  ال ثثثرار ا ثثثتتبال نلثثث  الب وثثثة التثثثل بينيثثث  وبثثثين 
ال فثثب الثثني ىثثو المتبفثث  امو  ليثث   اتن ثث  الب وثثة إليثثو مثثن تفثث  اليياثثة أثثثرا ايحثثدث ايثثو 

ار ال ثوى اثتحل بث نح   وانيث ا   اث نا رو  ن واءاراب  ربم  ي ري ىنا امثثر إلثة  ث 
  ا  نل  عن النول وجدت لي  ورارا وامأنينة .

وويثثث : المبنثثثة بيثثثنا اممثثثر أربثثث ب البجثثث ار مثثثن أىثثث  الن ثثثر والوهثثثرة الم ثثثت يمة وأىثثث  
الورا ثث ت مثثن نوي النوثثول المرت ءثثة وال فثثوب ال ثثفيمة اثث ن نوو ثثيم بثث لابال تجثثبو إلثثة 

ى يتحبثثب إلثثة مثث  ي امثثو وينوثر عمثث  ير لوثثو ايهثثون مثث  الريثر وتنبثثو عثثن الشثثر اثث ن الشثل
 .(٘ يفيمو الجواب غ لب 

                                                           

 ( .ٔ ب ب: هي. ه ن بدى الوحل( روم الحديث    ٖ/ٔجحيأل البر ري  ين ر : -ٔ
 (ٔٚٔ ب ب: ن ن امحه م الب افة ورد محدث ت اممور( روم الحديث    ٖٖٗٔ/ٖين ر: جحيأل م فم  -ٕ
بثثث ب أحثثثن  ٜٕٔٔ/ٖ  جثثثحيأل م ثثثفمٕ٘الثثثروم: -بثثث ب اءثثث  مثثثن ا ثثثتبرأ لدينثثثو ٕٛ/ٔين ثثثر:  جثثثحيأل البرثثث ري  -ٖ

 . ٜٜ٘ٔالروم:-الح   وتر  الحرام 
 ٜٕ٘-ٕٛ٘/ ٖين ر: اين ال دير ج -ٗ
 ٜٕ٘-ٕٛ٘/ ٖين ر: اين ال دير ج -٘
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  وو لوا أيء : ال فب ىثو وبفثة مثن (ٔ لنل  و   البفم ى: م  ووال ايو الشبية ا توتل ال فب
 .(ٕ ل يبر. جية ال بفة  ايتحرى ب ل فب

مه نيثثة ا       تشثث رة ال فثثوب اتبثثين لنثث  العجثث   البفمثثل مثثن الحثثديث النبثثوي الشثثري. واا
ال ثثفيمة اثثل اترثث ن ال ثثرارات  ايبثثد نلثث   ثثرا مثثن أ ثثرار ال فثثوب التثثل وىبيثث  اهلل  ثثبح نو 
وتبثث لة لنثث   واثثل نلثث  إشثث رة الثثة أن اثثل ال فثثب ع ثث  أيءثث   مننثث  عنثثدم  ن تشثثيره اثثل 
اممثثور ويثثدلن  عفثثة الحهثثم ب لحثث  والحرمثثة مثثن رثث    ثثهونو أو اءثثارابو  ايهثثون بثثنل  

ل بي ن امحه م  ول ش  أن الني لو ال  بفية ال بي ن امحه م لبد أن يهثون لو ال  بفية ا
 ع و ي من الج ى  أو ال  ا  ل ي تايال أن يدر  نل .

 من الذي يقوم باستشارة القمب:
الثثني ي تشثثير وفبثثو لبثثد أن يتجثث. بايثث رة ال فثثوب ونثثور الي ثثين  أمثث  البثثوام والبفمثث ى    

لتوثث ت إلثثة مثث  تامثثان إليثثو وفثثوبيم المحجبثثة بحجثثب ال فمثث ت  الثثنين غثثنوا بثث لحرام اثث  ا
 وىنا م  أهنه البفم ى .

وثثث   ال  الثثثل  رحمثثثو اهلل( اثثثل وولثثثو  جثثثفة اهلل عفيثثثو و ثثثفم(   ا ثثثتوت وفبثثث ....( :    
وا ثثتوت ى ال فثثب انمثث  ىثثو حيثثث ابثث ح الموتثثل امثث  حيثثث حثثرم ايجثثب المتنثث    ثثثم ل ن ثثو  

وثل هث  شثلى  ورب مت ث ى  يايثر إلثة هث  شثلى  عفة ه  وفب ارب وفثب مو ثول ين
اثثث  اعتبثثث ر بيثثثنين ال فبثثثين  وانمثثث  العتبثثث ر ب فثثثب البثثث لم المواثثث  لثثثدو ا  الحثثثوا   ايثثثو 

   ىنا ال شأن البفم ى.(ٖ المح  الني يمتحن بو ح  ا  المور  وم  اع  ىنا ال فب

                                                           

 .ٕٓٙ/ٕ  روءة الا لبين٘ٙ/ٔين ر: إع نة الا لبين -ٔ
 . ٓٚ/ٔن ر: ات وى ال  ديي -ٕ
 . ٙٔٗ/ٔارش د الوحو   -ين ر: الشوه نل -ٖ
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م لوتثوى الموتثل  واثل أم  البثوام ايجثو  ليثم أن ي تشثيروا وفثوبيم إنا لثم يامثأن أنو ثي   
ِد َاتْثَوى اْلُمْوتِثل انا لثم َتْاَمثِانِّ (ٔ نل  ي ثو  ابثن ال ثيم   رحمثو اهلل( : َل َيُجثوُ  اْلَبَمثُ  ِبُمَجثرِّ

َنْوُ ُو َوَحث َ  اثل َجثْدِرِه مثن َوُبوِلثِو َوتَثَردَِّد اييث  ِلَ ْوِلثِو جثفة الفِّثُو عفيثو و ثفم اْ ثَتْوِت َنْوَ ثَ  
ْن اات   الن  ل وااتو  َاَيِجُب عفيثو ان َيْ ثَتْوِتَل َنْوَ ثُو اول َوَل ُتَرُفُجثُو َاتْثَوى اْلُمْوتِثل مثن َواِا

الفِِّو انا ه ن َيْبَفُم ان اْمَْمَر ال اْلَب ِاِن ِبِرَ ِ. م  ااتث ه همث  َل َيْنَوُبثُو َوَءث ُى اْلَ  ِءثل لثو 
ْيُت لثثو ِبَشثثْلٍى مثثن َحثثُ  اريثثو اَثثَ  بِثثَنِلَ  همثث  وثث   النبثثل جثثفة الفِّثثُو عفيثثو و ثثفم مثثن َوَءثث

َيْأُرُنُه َاِ نَِّم  اواال لثو ِوْاَبثًة مثن َنث ٍر َواْلُمْوتِثل َواْلَ  ِءثل اثل ىثنا َ ثَواٌى َوَل َي ُثنم اْلُمْ ثَتْوِتل 
َد َاتْثثَوى اْلَوِ يثثِو تُبِثثيأُل لثثو مثث  َ ثثَأَ  عنثثو انا هثث ن َيْبفَثثُم ان اْمَْمثثَر ِبِرَ ِاثثِو اثثل  اْلَبثث ِاِن ان ُمَجثثرِّ

َ ثَواٌى تَثَردَِّد أوحثث   اثل َجثثْدِرِه ِلِبْفِمثِو ِب ْلَحثث ِ  اثل اْلَبث ِاِن أولشثثهو ايثو أولجيفثثو بِثِو أولبفمثثو 
َجْيثثَ  اْلُمْوتِثثل أومح ب تثثو اثثل َاتْثثَواُه أوعثثدم َتْ ِييثثِدِه ِب ْلِهتَثث ِب َوال مثثنِِّة أومنثثو َمْبثثُروٌ. بِثث ْلَوْتَوى 

ُمَر ِلَوِة ِلف منِِّة َوَغْيِر نل  من اْمَْ َب ِب اْلَم ِنَبِة من الثُ َثِة ِبَوتْثَواُه َوُ ثُهوِن ِب ْلِحَيِ  َوالرمَرِ  الْ 
النِّْوِل إَلْيَي  َاِ ْن ه ن َعَدُم الثُ َثِة َوالامَمْأِنيَنثِة ِمَْجثِ  الموتثة َيْ ثَأُ  ثَ ِنًيث  َوثَ ِلثًث  حتثة َتْحُجثَ  

َيِجثثْد اَثثثَ  ُيَهفُثثْ. الفِّثثُو َنْوً ثثث  إلِّ ُوْ ثثَبَي  َواْلَواِجثثُب َتْ ثثثَوى الفِّثثِو ِبَحَ ثثثِب لثثو الامَمْأِنيَنثثُة اَثثثِ ْن لثثم 
 .اِلْ ِتَا َعةِ 
 التطبيقات:

ه  واحد من  ببد   مة وفبثو وارث   نيتثو هلل تبث لة ي ثتايال أن يافثال عفثة ىثنه      
شري.  لنل  مثن يريثد أن الح ي ة  وومت بينه التجربة ووجدتي  ما ب   لفحديث النبوي ال

ييّم أو ي دم عفة عم  مبين  إنا ه ن البم  ا حشثة ومنهثرا ه ل نث  وأهث  مث   حثرام بثأي 
و ثيفة ه نثثت هث ل ش أو ال ثثروة أو ارثت ل أو مثث  شث بو نلثث  يجثد أن وفبثثو يءثثارب ول 
ي ثت ر  لثنل  يحثث و  أن يبمث  الو حشثثة بشثه   ثري وأن ل يافثثال عفيثو أحثثد  وىثو بثثنل  

                                                           

 . ٕٗ٘/ٗاع م المووبين  -ين ر : ابن ال يم - ٔ
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ن هثث ن البمث  مشثثروع  يجثد أن وفبثثو  يبفثم أن وثثراره رث ا:  ايجثثب عفيثو البتبثث د عنثو  واا
م ت ر لو ول يءارب  لنل  نجده ل يح و  أن يرويثوي بث  يرغثب أن يافثال عفيثو غيثره 
اثثثثل ببثثثثن امحيثثثث ن  وىثثثثو بثثثثنل  يبفثثثثم أن وثثثثراره جثثثثحيأل وايثثثثو مجثثثثفحة بشثثثثرا أن ل 

  يهثون البمث  بث لن  دون مث  يتب رن مال النجو  الشرعية  امث  إنا تبث رن اث  شث
يمي  اليو نو وي من النول مم رة ب ل وى وأل يهثون ب  تشث رتو نريبثة الثة الو ث د  واثل 

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائەئ  ەئ  ژ نلثثثثثث  ي ثثثثثثو  اهلل تبثثثثثث لة 

   .ٔٚالمؤمنون:  ژوئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  
فبثثو  ويثثتم البمثث  مثفمثث  أراد إنن اممثثر منثثوا لفبفمثث ى ثثثم ببثثدى  المثثؤمن ين ثثر ايثثو ب     

 الشر  وليل وا  امىواى والغراى .
ون ثثتايال أن ن ثثتنبا امحهثث م مثثن رثث   الح ثث ل بثثببن التجثثرا ت التثثل تجثثدر     

مثثن النثث ل اثثل عمفثثو  ثثواى هثث ن اثثل المؤ  ثث ت الحهوميثثة وغيرىثث  ونلثث  ل ثثرن هشثث. 
ل  ىريثثثة  عفثثثة الجثثراام مثثثن رثثث   اءثثثاراب و ثثثهون وفبثثثو الثثثني يثثثؤثر عفثثثة تجثثثرا تو ا

  بي  المث  :
نا وجدتثثثو  - إنا وجثثثد أن مثثثدير الثثثداارة ل يرغثثثب أن يافثثثال عفثثثة أعم لثثثو وأاب لثثثو  واا

مءثثثارب  اثثثل تجثثثرا تو اثثثل الحثثث لت غيثثثر العتي ديثثثة اثثثأعفم أنثثثو هثثث ن يبمثثث  أو 
 ينوي ا حشةي من  ت تايال أن تجد م  ال وفبو من ر   تجرا تو.

متح نثثث ت وىثثثو ل يرغثثثب أن يافثثثال أحثثثد إنا وجثثثد أن ا لبثثث  يحثثث و  ال ثثثش اثثثل ال -
عفثثة ابفثثو  امثثن رثث   اءثثاراب وفبثثو الثثني يثثؤثر عفثثة تجثثرا تو  ت ثثتايال أن 

 تهشوو من ر   الن ر إلة تف  التجرا ت غير العتي دية  وىهنا .
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 طمب الثانيالم
 القمب وتأثيراتو عمى بقية أعضاء الجسم 

من حهم ن: الحهثم ال ث ىري ىثو مث  هم  بين  أن النجو  الشريبة ال  مية تتء     
يؤرثثثن مثثثن لوثثث  الثثثن  ال ثثث ىري  والحهثثثم البثثث انل وىثثثو ال  يثثثة مثثثن تشثثثريال ىثثثنا الحهثثثم 

 وم جوده.
لثثثنل  نجثثثد أن اهلل  ثثثبح نو وتبثثث لة عنثثثدم  أشثثث ر الثثثة ال فثثثب وأهثثثده اثثثل أهثثثثر مثثثن      

جثث حو لثثيل لناتثثو ا ثثاي بثث  لم جثثود ىثثو الثثتمهن مثثن إجثث ح  موءثثال والىتمثث م بثثو واا
يثثة أعءثث ى الج ثثم  ويبثثد نلثث   ثثرا مثثن أ ثثرار ال فثثب همثث  بينثثو لنثث  ر ثثولن   جثثفة اهلل ب 

عفيو و ثفم(  الحث   بثين والحثرام بثين وبينيمث  مشثبي ت ل يبفميث  هثيثر مثن النث ل امثن 
ات ثثل المشثثبي ت ا ثثتبرأ لدينثثو وعرءثثو ومثثن ووثثال اثثل الشثثبي ت هثثرا  يرعثثة حثثو  الحمثثة 

ن له  مف  ح ن اثل يوش  أن يواوبو أل واا مة أل إن حمة اهلل ال أرءو مح رمو أل واا
نا ا ثثثثدت ا ثثثثد الج ثثثثد هفثثثثو أل وىثثثثل  الج ثثثثد مءثثثث ة إنا جثثثثفحت جثثثثفأل الج ثثثثد هفثثثثو واا

 .(ٔ ال فب(
وعبثثثر ببثثثن البفمثثث ى عثثثن الجثثث ح والو ثثث د ب لجثثثحة وال ثثث م ومن  ثثثبتي  لمثثث  وبفيثثث      

عمثث د البثثدن  ووثثد  بثث لن ر إلثثة أن امجثث  اثثل الت ثث ى والووثثو  ىثثو مثث  هثث ن ب ل فثثبي منثثو
 .(ٕ ع م البفم ى أمر ىنا الحديث ابدوه رابال أرببة تدور عفيي  امحه م

و   ال  الل: وال فب لو جندان: جند يثرى ب مبجث ر وجنثد ل يثرى إل ب لبجث ار  وىثو    
اثل حهثم المفث  والجنثثود اثل حهثم الرثثدم وامعثوان وىثنا مبنثة الجنثثد  أمث  جنثده المشثث ىد 

والرج  والبين وامنن والف  ن وجميال امعء ى ال ث ىرة والب انثةي منيث   ب لبين ايو اليد
                                                           

بثث ب أحثثن  ٜٕٔٔ/ٖ  جثثحيأل م ثثفمٕ٘الثثروم: -بثث ب اءثث  مثثن ا ثثتبرأ لدينثثو ٕٛ/ٔالبرثث ري ين ثثر:  جثثحيأل  - ٔ
 . ٜٜ٘ٔالروم:-الح   وتر  الحرام 

 . ٜٕٔ/ٔين ر: اتأل الب ري  - ٕ
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هفي  ر دمة م ررة لثو  وىثو المتجثر. اييث  رف ثت مجبولثة عفثة ا عتثو ل ت ثتايال لثو 
ر ا   ا نا أمر البين ب لنوت ح انوتحت  والرج  ب لتحر  تحرهت  والف ث ن بث لتهفم تهفثم 

 (ٔ وهنا   ار امعء ى
: الثثنول ع ثثهر ال فثثب  ولف فثثب ع ثث هر مرتفوثثة     َوَمثث  َيْبفَثثُم ُجُنثثوَد (ٕ يءثث وي ثثو  أ    

  ا ل فثثثب ىثثثو المفثثث  إن ىثثثو محثثث   َٖٔرُبثثثَ  ِإلِّ ُىثثثَو َوَمثثث  ِىثثثَل ِإلِّ ِنْهثثثَرى ِلْفَبَشثثثِر((المدثر
ال فانة ال الج د ا نا ألب و اهلل رفبة الولى وىو اليم ن حجبو عن أعدااو  وجب  لثو 

ىثثو الب ثث   و ثثورا وىثثو الي ثثين  ومبراجثث  وىثثو النجثث ة  وجيشثث  وىثثو المبراثثة  وب بثث  و يثثرا و 
رادتو  َل ُيْ َأُ  َعمِّ  َيْوَبُ  َوُىْم ُيْ َأُلوَن((امنبي ى  . ٖٕوىو الر   ه  نل  ب درتو واا

وامننثث ن ومثثال  والبينثث ن م ثثفحة أي يت ثثة بيمثث   والف ثث ن ترجمثث ن عمثث  اثثل الءثثمير     
 ح ن  والرج ن بريثد  والهبثد رحمثة  والاحث   ءثح   والهفيتث ن مهثر  والراثة واليدان جن

نوثثثثل  عثثثثن هبثثثثب وثثثث  :  أتيثثثثت ع اشثثثثة ا فثثثثت: ىثثثث   ثثثثمبت ر ثثثثو  اهلل ينبثثثثت الن ثثثث ن 
اثث ن ري ىثث  يوااثث  نبتثثل نبثثت ر ثثو  اهلل  ا  لثثت: انبثثت ا ثث  : عينثث ه ىثث د وأننثث ه ومثثال 

رحمثة وراتثو واح لثو ءثح  وهفيتثو  ول  نو ترجم ن ويداه جن ح ن ورجث ه بريثدان وهبثده
نا ا ثد ا ثدت نوثل جنثوده  ا  لثت:  ثمبت  مهر وال فثب مفث  اث نا اث ب اث ب جنثوده واا

ن (ٖ ر و  اهلل ينبت الن  ن ىهنا(    عن عفل  هرم اهلل وجيو(  إن الب   ال ال فثب واا
ن الثثنول اثثل الراثثة( ن الرأاثثة اثثل الاحثث   واا و وأن ىثثنا مثثث  ءثثرب (ٗ  الثثرحم اثثل الهبثثد واا

الشثثث ر  بثثثين بثثثو هيثثث. هثثث ن ال فثثثب مفهثثث  والجثثثوارح جنثثثوده ت ريبثثث  ل ايثثث م  اثثث ن التجثثثريأل 

                                                           

 ٜٖ٘/ٗين ر: اين ال دير  -ٔ
 ين ر: المجدر نو و . -ٕ
 ٖٛٚروم الحديث: ٜٔٗ/ ٔين ر: م ند الش ميين ج -ٖ
 ٜٖ٘/ٗين ر: اين ال دير  -ٗ
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ببج اثثثب ال فثثثب وأ ثثثراره الدارفيثثثة اثثثل جمفثثثة عثثث لم المفهثثثوت ممثثث  يهثثث  عثثثن درهثثثو أهثثثثر 
 .(ٔ اموى م
واثثثثل الحثثثثديث إشثثثث رة إلثثثثة أن جثثثث ح حرهثثثث ت الببثثثثد بجوارحثثثثو واجتن بثثثثو المحرمثثثث ت     

ح حرهثة وفبثو اث نا هث ن وفبثو  ثفيم  لثيل ايثو إل محبثة اهلل وات  ىه لفشثبي ت بح ثب جث 
ومحبة مث  يحبثو اهلل ورشثية الووثو  ايمث  يهرىثو جثفحت حرهث ت الجثوارح هفيث  ونشثأ عثن 
ن هث ن  نل  اجتن ب المحرم ت هفي  وتثوال لفشثبي ت حثنرا مثن الووثو  اثل المحرمث ت  واا

ولثو هرىثو اهلل ا ثدت حرهث ت  ال فب ا  دا ود ا تولة عفيو اتب   اليثوى وافثب مث  يحبثو
الجثثوارح هفيثث  وانببثثثت إلثثة هثث  المب جثثل والمشثثتبي ت بح ثثب اتبثث   ىثثوى ال فثثب  وليثثنا 
ي ثثث  : ال فثثثب مفثثث  امعءثثث ى وب يثثثة امعءثثث ى جنثثثوده  وىثثثم مثثثال ىثثثنا جنثثثود اثثث ابون لثثثو 
منببثون ال ا عتو وتنوين أوامره ل ير لوونو ال شلى من نل   ا ن ه ن المف  جث لح  

ن هثث ن ا  ثثدا ه نثثت جنثثوده بيثثنه المشثث بية ا  ثثدة  ول ينوثثال ه نثثت ىثث نه الجنثثود جثث لحة واا
  هم  و   تبث لة  َيْوَم َل َينوَثاُل َمث ٌ  َوَل َبُنثوَن ِإلِّ َمثْن َأتَثة الفِّثَو (ٕ عند اهلل إل ال فب ال فيم
وهثثثث ن النبثثثثل   ٗٛ ت  }ِإْن َجثثثث ى َربِّثثثثُو ِبَ ْفثثثثٍب َ ِفيٍم((الجثثثث ا ٛٛ-ِٜٛبَ ْفثثثثٍب َ ثثثثِفيٍم  الشثثثثبراى

 جثفة اهلل عفيثثو و ثفم(  ي ثثو  اثل دع اثثو:  الفيثم إنثثل أ ثأل  التثبيثثت ..... وأ ثأل  وفبثث  
 (ٖ  فيم  ول  ن  ج دو ...(

          لثثثثثنل  نجثثثثثد أن اهلل  ثثثثثبح نو وتبثثثثث لة أ تأجثثثثث  غثثثثثدة الشثثثثثر اثثثثثل ج ثثثثثم ر ثثثثثو  اهلل      
ن الشرور  ا رتيث ر اهلل جفة اهلل عفيو و فم( منن ج ره من ر   ش  وفبو وغ فو م  

                                                           

 ين ر: المجدر نو و . -ٔ
 ٘ٚ -ٗٚ/ ٔين ر: ج مال البفوم والحهم ج -ٕ
 هت ب الدع ى والتهبيثر والتيفيث  والت ثبيأل والثنهر( ٛٛٙ/ٔالم تدر  عفة الجحيحين -ين ر: الح هم الني  بوري -ٖ

نهر جوا  دع ى المرى ال ج تو بم  ليل ال هت ب اهلل    ٖٓٔ/٘  جحيأل ابن حب ن  ٕٚٛٔروم الحديث:
 . ٕٕٚٔ نو  ارر من الدع ى( الروم: ٖٚٛ/ٔ   نن الن  ال الهبرى  ٜٗٚٔوع  ( روم الحديث ج  
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وفثثب ر ثثولو دون غيثثره مثثن ب يثثة أعءثث ى الج ثثم   يبثثد دلثثي  أن ال فثثب مثثن أىثثم أعءثث ى 
الج ثثثم مثثثن ج نثثثب  ومثثثن ج نثثثب ارثثثر لثثثو تثثثأثير عفثثثة ب يثثثة امعءثثث ىي من اهلل  ثثثبح نو 
وتبثث لة أجثثفأل وفثثب ر ثثولو  جثثفة اهلل عفيثثو و ثثفم( وتثثم إجثث ح  ثث ار أعءثث ى ج ثثده 

روي عثثثن أنثثثل بثثثن م لثثث   رءثثثل اهلل عنثثثو(  أن ر ثثثو  اهلل   مبثثثو  وأجثثث  الحثثثديث همثثث 
 جثثثفة اهلل عفيثثثو و ثثثفم ( أتثثث ه جبريثثث    عفيثثثو ال ثثث م ( وىثثثو يفبثثثب مثثثال ال فمثثث ن اأرثثثنه 
اجرعو اش  عن وفبو ا  تررج ال فب ا  تررج منو عف ة ا ث   ىثنا حث  الشثيا ن منث  

وجثث ى ال فمثث ن ثثثم غ ثثفو اثثل ا ثثت مثثن نىثثب بمثث ى  مثث م ثثثم ممثثو ثثثم أعثث ده اثثل مه نثثو 
ي بون إلة أمو يبنل  اره ا  لوا إن محمدا ود وت  ا  ت بفوه وىو منت ال الفثون وث   أنثل 

 (ٔ وود هنت أرى أثر نل  المريا ال جدره(
ا ل فثثب ال ثثفيم ىثثو ال ثث لم مثثن اآلاثث ت والمهروىثث ت هفيثث  وىثثو ال فثثب الثثني لثثيل ايثثو     

ند المث م أحمثد  رءثل اهلل عنثو(  وى محبة اهلل ورشثيتو ورشثية مث  يب عثد منثو واثل م ث
عثثن أنثثل عثثن النبثثل  جثثفة اهلل عفيثثو و ثثفم(  وثث    ل ي ثثت يم إيمثث ن عبثثد حتثثة ي ثثت يم 

  والمراد ب  ت  مة إيم نو ا ت  مة أعمث   جوارحثو  اث ن أعمث   جوارحثو ل ت ثت يم (ٕ وفبو(
 . (ٖ إل ب  ت  مة ال فب

 

                                                           

 بث ب ال ثراى بر ثو  اهلل  جثفة اهلل عفيثو و ثفم  إلثة ال ثم وات  ٕٙٔروثم الحثديث:ٚٗٔ/ٔين ر: جحيأل م فم -ٔ
 وارن الجفوات(

  وثث   جثث حب ٕٜٖٚالثثروم:ٕٙٛ/ٔ  شثثرح  ثثنن ابثثن م جثثو ٖٔٚٓٔروثثم الحثثديث:ٜٛٔ/ٖم ثثند أحمثثد بثثن حنبثث   -ٕ
ايثثثو داود بثثثن ىثثث   نهثثثره ابثثثن أبثثثل حثثث تم ولثثثم يثثثنهر ايثثثو ءثثثبو  وب يثثثة رج لثثثو رجثثث    :ٖٗٗ/ٙاثثثين ال ثثثدير 

 الجحيأل غير  ىير بن عب د وود وث و جمال ل يتج لل ووم إل ب مم نة
 ٘ٚ -ٗٚ/ ٔين ر: ج مال البفوم والحهم ج -ٖ
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ــب ــي اســتقامة القم اهلل تبثث لة ومحبثثة ا عتثثو وهراىثثة : أن يهثثون ممتفاثث  مثثن محبثثة ومعن
 -مبجيتو  وو   الح ن لرج  داو وفب  ا ن ح جة اهلل إلة البب د جث ح وفثوبيم  يبنثل

أن مراده منيم ومافوبو جث ح وفثوبيم  اث  جث ح لف فثوب حتثة ي ثت ر اييث  مبراثة اهلل 
 ي ثة وع متو ومحبتو ورشيتو ومي بتو ورج ؤه والتوه  عفيو ويمتفث: مثن نلث  وىثنا ىثو ح

  وأجثث  ا ثث د ال فثثب تثثر  المح  ثثبة لفثثنول والغتثثرار باثثو  اممثث  اثث نا أردت (ٔ التوحيثثد
وىثنه  (ٕ ج ح وفب  ا . مال الرادة وعنثد الرثواار ارثن مث  هث ن هلل ود  مث  هث ن ل يثره

الح ي ثثة أهثثدى  امابثث ى اثثل الووثثت المب جثثر حيثثث بينثثوا أن ال فثثب يحثثوي ر يثث  عجثثبية 
نثثث ت تثثثتحهم بن ثثث م عمثثث  الج ثثثم  وي ثثثتايال أن يتثثثنهر ويشثثثبر مب ثثثدة جثثثدا ويوثثثر  ىرمو 

ويتحهم ب لبواا.  اه  ءربة ي وم بي  ال فب يبث لفثدم ي وب يثة أعءث ى الج ثم ر ث ا  
عبر الدم  وىنه الر  ا  عبث رة عثن إشث رات هيرواي ثية ويت يثر إي ث   ال فثب والشث رات 

 .(ٖ التل يبثي  مال ت ير الح لة الب اوية
 المطمب الثالث

 المعالجات الطمئنان وسالمة القموب 
إن البفم ى وءبوا مب لج ت و ب  عديدة لجث ح و ث مة ال فثوب لامان نيث          

 من اممران الب انة وال  ىرة  مني :
-

محبثثة اهلل: ا ل فثثب ال ثثثفيم ىثثو ال ثث لم مثثثن اآلاثث ت والمهروىثث ت هفيثثث  وىثثو ال فثثثب  
ة مث  يب عثد منثو  واثل م ثند المث م الني ليل ايثو  ثوى محبثة اهلل ورشثيتو ورشثي

           أحمثثثثثثثد  رءثثثثثثثل اهلل عنثثثثثثثو (عثثثثثثثن أنثثثثثثثل عثثثثثثثن النبثثثثثثثل  جثثثثثثثفة اهلل عفيثثثثثثثو و ثثثثثثثفم( 
                                                           

 ٘ٚ -ٗٚ/ ٔين ر: ج مال البفوم والحهم ج -ٔ
 ٓٔٔ/ٔين ر: ر  لة الم ترشدين  -ٕ
 -http://ahmedselawy.up أ ثثثثثثثرار ال فثثثثثثثب بثثثثثثثين البفثثثثثثثم واليمثثثثثثث ن –ين ثثثثثثثر: عبثثثثثثثد الثثثثثثثداام الهحيثثثثثثث   -ٖ

your.com/tٖٔ٘ٗ٘-topic 
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والمراد ب  ت  مة إيم نو: ا ثت  مة  (ٔ و  :  ل ي ت يم إيم ن عبد حتة ي ت يم وفبو(
ي من حثب (ٕ أعم   جوارحو  ا ن أعمث   جوارحثو ل ت ثت يم إل ب  ثت  مة ال فثب 

إنا  ثثثهن اثثثل ال فثثثب انثثثل بثثث هللي من اهلل أجثثث  اثثثل جثثثدور البثثث راين مثثثن أن اهلل 
 . ٖ) يحبوه ل يره

النية الج دوة: ج ح ال فثب بجث ح البمث  وجث ح البمث  بجث ح النيثة وعثن  -
ببثثن ال ثثف. وثث   مثثن  ثثره أن يهمثث  لثثو عمفثثو افيح ثثن نيتثثو اثث ن اهلل عثث  وجثث  

المبث ر  وث  : رب عمث  جث ير يأجر الببد إنا ح ن نيتو حتة ب لف مة وعن ابثن 
ولثثثنل  ي ثثثو  الر ثثثو   جثثثفة اهلل  (ٗ تب مثثو النيثثثة ورب عمثثث  هبيثثثر تجثثث ره النيثثثة

نم  له  امرئ م  نوى.....(  . (٘ عفيو و فم(:  إنم  امعم   ب لني ت واا
 وثثراىة و ثثم   ال ثثران الهثثريم: ي ثثو  اهلل تب لة  الِّثثِنيَن اَمُنثثوْا َوَتْاَمثثِانم ُوفُثثوُبُيم بِثثِنْهرِ  -

 ٕٛالّفِو َأَل ِبِنْهِر الّفِو َتْاَمِانم اْلُ ُفوُب  الرعد
: ي و  ر و  اهلل   جثفة اهلل عفيثو و ثفم(  ان ال ىثد اثل الثدني  (ٙ ال ىد ال الدني  -

 . (ٚ يربأل ال فب والبدن وان الرغبة ال الدني  تاي  اليم والح ن(

                                                           

 ( .ٜٙت دم ترريجو ال ى مش روم   -ٔ
 . ٘ٚ/ٔين ر: ج مال البفوم والحهم  -ٕ
 . ٛٚ/ٔين ر: ال ىد الهبير -ٖ
 . ٖٔ/ٔحهم ين ر: ج مال البفوم وال -ٗ
  ٔ ب ب هي. ه ن بدى الوحل إلة ر و  اهلل  جفة اهلل عفيو و فم ( الروم:ٖ/ ٔين ر: جحيأل البر ري ج -٘
 . ٓٔ/ٔين ر: ال ىد لبن حنب   -ٙ
ولم يثرو ىثنا الحثديث عثن عفثل بثن  يثد إل أشثبث ٚٚٔ/ ٙ  المبجم امو ا جٛٛٔ/ٔين ر: م ند الشي ب  -ٚ

 يريأل ال فب والج د( برواية   .....وورد ايو  –بن برا  تورد بو 
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ن الح ثثن اثثل الرثثو. مثثن اهلل: عثثن ابثثن المبثث ر  وثث   أربرنثث   ثثوي ن عثثن رجثث  عثث -
وثثث  :  ٜٓوثثثو  اهلل تبثثث لة  َ َيثثثْدُعوَنَن  َرَغبثثثً  َوَرَىبثثثً  َوَهثثث ُنوا َلَنثثث  َر ِشثثثِبيَن (( النبيثثث ى

 (ٔ  الرو. الداام ال ال فب( أررجو الابري
الور  والبتب د عن الامال: عن الجنيد بن محمثد الجثوال  و ثا  عثن ال فثب مث   -

 .(ٕ ور (يو ده و  : الامال  وي : ام  يجفحو  و  : ال
الجثث ة: ي ثثو  اهلل تبثث لة  َ َمثث  َهثث َن الفّثثُو ِلُيِءثثياَل ِإيَمثث َنُهْم ِإنِّ الفّثثَو ِب لنِّثث ِل لَثثَرُؤوٌ.  -

  يبنثثل: جثث تهمي من الجثث ة تجثثد  عمفثثو ووولثثو وتحجثث  ٖٗٔرِِّحثثيٌم ((الب ثثرة
 .(ٖ امأنينة ال فب وا ت راره الة الح 

          ر ثثثثو   جثثثفة اهلل عفيثثثثو و ثثثثفم( : ي ثثثو  ال(ٗ عثثثدم الهثثثثث ر مثثثن الهثثثث م والءثثثثح  -
ن    ل تهثروا اله م ب ير نهر اهلل اث ن هثثرة الهث م ب يثر نهثر اهلل و ثوة لف فثب واا

  وي ثثو  عثثيل  عفيثثو ال ثث م(  ل تهثثثروا  (٘ (ال   ثثلأببثثد النثث ل مثثن اهلل ال فثثب 
وي ثثو    (ٙ ببيثثد مثثن اهلل( لوفثثوبهم وان ال فثثب ال   ثثالهثث م ب يثثر نهثثر اهلل اي  ثثوا 

النبثثثل   جثثثفة اهلل عفيثثثو و ثثثفم(  ل تهثثثثروا الءثثثح  اثثث ن هثثثثرة الءثثثح  تميثثثت 
 (ٚ .ال فب(

                                                           

 ٘٘/ ٔين ر: ال ىد لبن المب ر  ج -ٔ
 .٘ٛ/ٔين ر: ال ىد الهبير -ٕ
 . ٚٛ/ٗين ر: شرح البمدة  -ٖ
 . ٖٗٗ/ٖ  الترغيب والترىيبٜٛ/ٔ  الدب الموردٓٗ/ٔين ر: ال ىد لبن أبل ع جم  -ٗ
ب ل نبراثو إل مثن حثديث إبثراىيم بثن عبثد و   أبثو عي ثة: ىثنا حثديث ح ثن غريث ٚٓٙ/ٗين ر:  نن الترمني -٘

 اهلل بن ح اب.
 مث  نهثر ايمث  اءث  بثو عي ثة عفيثو ال ث م(  مواثأ م لث   ٜٖٚٛٔالثروم: ٖٓٗ/ٙين ر: مجن. بن أبل شثيبة -ٙ

 .  ب ب م  يهره من اله م ب ير نهر اهلل( ٗٛٚٔالروم:  ٜٙٛ/ ٕج
 ٖٓٗٔ/ٕين ر:  نن ابن م جة -ٚ
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عثثدم إتبثث   البجثثر: عثثن البثث ى بثثن  يثث د وثث    ل تتبثثال بجثثر  رداى المثثرأة اثث ن  -
 (ٔ الن ر يجب  شيوة ال ال فب(

عدم توءي  الدني  عفة اآلررة: عن م ل  بن دين ر عن الح ن و    وفت لثو مث   -
الب لم وث  : مثوت ال فثب  وفثت: ومث  مثوت ال فثب. وث  : افثب الثدني  ببمث   ع وبة
  وي ثثثو  م لثثث  بثثثن دينثثث ر  إن البثثثدن إنا  ثثث م لثثثم ينجثثثال ايثثثو ابثثث م ول (ٕ اآلرثثثرة(

 (ٖ شراب ول نوم ول راحة هنل  ال فب إنا عف  حب الدني  لم تنجال ايو المواع (
: وثث   ر ثثو  اهلل   جثثفة اهلل :  عثثن أبثثل أم مثثة وثث  (ٗ مج ل ثثة البفمثث ى والحهمثث ى -

عفيثثو و ثثفم(  إن ل مثث ن وثث   لبنثثو يثث  بنثثل عفيثث  بمج ل ثثة البفمثث ى وا ثثمال هثث م 
الحهمثثث ى اثثث ن اهلل ليحيثثثل ال فثثثب الميثثثت بنثثثور الحهمثثثة همثثث  يحيثثثل امرن الميتثثثة 

 (٘ بواب  المار(
َنثث  ِمثثن لِّثثُدنَ  َرْحَمثثًة ِإنِّثثَ  َأنثثَت الثثدع ى:   َربَِّنثث  َل تُثثِ ْي ُوُفوَبَنثث  َبْبثثَد ِإْن َىثثَدْيَتَن  َوَىثثْب لَ  -

   ومثثن أع ثثم شثثراااو حءثثور ال فثثب ورجثث ى الج بثثة مثثن ٛاْلَوىِّثث ُب((ا  عمثثران
  هم  ال حديث عثن النبثل  جثفة اهلل عفيثو و ثفم(  وث    ادعثوا اهلل (ٙ اهلل تب لة

ن اهلل تب لة ل ي ب  دع ى من وفب غ ا  له  .(ٚ ( وأنتم موونون ب لج بة واا

                                                           

 . ٕ٘٘/ٔحنب  ين ر: ال ىد لحمد بن  -ٔ
 . ٕ٘ٙ/ٔين ر: ال ىد محمد بن حنب   -ٕ
 . ٖ٘ٔ/ٔين ر: ال ىد الهبير  -ٖ
 . ٖٙ/ٔين ر: الترغيب والترىيب  -ٗ
 ب ب مث  جث ى اثل افثب البفثم (  ٕٓٓٔ/ ٕ  مواأ م ل  ج ٓٔٛٚالروم: ٜٜٔ/ ٛين ر: المبجم الهبير ج -٘

 ٕٔٛٔالروم:  
 .ٕٜٖ/ٔين ر: ج مال البفوم والحهم -ٙ
وو  : له ىنا حديث م ثت يم ال ثن د توثرد  ٓٚٙ/ ٔالم تدر  عفة الجحيحين ج -ر: الح هم الني  بوريين  -ٚ

 بو ج لأل المري وىو أحد  ى د أى  البجرة ولم يررج ه
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 لمطمب الرابعا
 ذاب اآلخرةـالقمب وع 

ببثثثدم  تبثثثين لنثثث  أن ال فثثثب يثثثؤدي أهثثثثر مثثثن و يوثثثة ولثثثو تثثثأثير عفثثثة ب يثثثة أعءثثث ى      
أن مثث  يجثثدر مثثن اموثثوا  وامابثث   مثثن تجثثرا ت الن ثث ن ريثثرا  –الج ثثم  بمبنثثة ارثثر 

هثثث ن أم شثثثرا يهثثثون ب يبثثث   مثثثن ال فثثثب وين ثثثب إليثثثو  وبمثثث  أن اهلل  ثثثبح نو وتبثثث لة جبثثث  
لم ثثثؤولية لف فثثثب لثثثنل  يح  ثثثبو اثثثل اآلرثثثرة عثثثن ت جثثثيره اثثثل أداى واجبثثثو  مثثثال أن ب يثثثة ا

أعء ى الج م ه نت م ؤولة عن تف  التجرا ت ولم يح  بي  اهلل تب لة ي من الن ث ن 
بف ثث نو ي ثثو  ريثثرا أو شثثرا  وببينيثثو ين ثثر الثثة الحثث   أو الحثثرام  بأيديثثو يوبثث  الريثثر أو 

يثنىب الثة الحثث   والحثرام  مثال نلث  ي ثوم بمح  ثبة الوثثؤاد  الشثر ه فثم النث ل  وبرجفيثو 
َيْحَ ثثُب َأنِّ   َوْيثثٌ  ُلُهثثُ  ُىَمثثَ ٍة لمَمثثَ ٍة  الِّثثِني َجَمثثاَل َمثث ًل َوَعثثدَِّدُه  ي ثثو  اهلل  ثثبح نو وتبثث لة  

َنثث ُر الفِّثثِو اْلُمووَثثَدُة  الِّتِثثل َم لَثثُو َأْرفَثثَدُه  َهثث ِّ َلُينَبثثَننِّ ِاثثل اْلُحَاَمثثِة  َوَمثث  َأْدَراَ  َمثث  اْلُحَاَمثثُة  
    (ٔ َتاِِّفاُل َعَفة اْمَْاِاَدة  ِإنَِّي  َعَفْيِيم ممْؤَجَدٌة  ِال َعَمٍد ممَمدَِّدٍة((

ووي  اليم ة والفم ة: من المب نل المشترهة  الني يابثن اثل أعثران النث ل وي يثر     
وأجثث  اليمثث ة ب له ثثر  ي ثث  :  عيثثوبيم ويح ثثر أعمثث ليم تفثثننا بثث لحا عثثنيم وترابثث  عثثنيم 

 ه ره. -ىم  هنا  أي
 ..(ٕ ابنو -وأج  الفم  الابن  ي   : لم ه ب لرمأل  أي

وعن مج ىد وعا ى: اليم ة الثني ي تث ب ويابثن اثل وجثو الرجث   والفمث ة: الثني ي تث ب 
 .(ٖ من رفوو إنا غ ب

                                                           

 ( .ٜ-ٔ ورة اليم ة    -ٔ
 .ٖٕٚ/ٕٛين ر: تو ير المراغل  -ٕ
 . ٖٕٚ/ٕٛين ر: تو ير المراغل -ٖ
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و وتبث لة اثل ا ل بب لجبث  النث ل أن يهت ثب ىث تين جثوتين  ثياتين بينثو اهلل  ثبح ن   
نمث  وجثوو  ثبح نو بيثنا الوجث.ي منثو يجثري  اآلية الث نية   الني جمال مث ل وعثدده(( واا
مجثثثرى ال ثثثبب  والبفثثثة اثثثل اليمثثث  والفمثثث  وىثثثو إعج بثثثو بمثثث  جمثثثال مثثثن المثثث   و نثثثو أنثثثو 

 . (ٔ الوء  اتج  نل  ي تج ر غيره
تيم   َنثثث ُر الفِّثثثِو لثثثنل  نجثثثد أن اهلل  ثثثبح نو وتبثثث لة ىيثثثأ ليثثثم نثثث ر جيثثثنم ويبثثثنب أااثثثد   

تنوثثثن مثثثن امج ثثث د إلثثثة ال فثثثوب ومثثثال ىثثثنه  -أي (ٕ اْلُمووَثثثَدُة  الِّتِثثثل َتاِِّفثثثاُل َعفَثثثة اْمَْااِثثثَدة((
   (ٖ الحرارة البفي ة ىم محبو ون ايي  ود أي وا من الرروج مني 

ورثث  امااثثدةي من املثثم إنا جثث ر إلثثة الوثثثؤاد مثث ت جثث حبو أي إنثثو اثثل حثث   مثثثن    
ِإنِّثثُو َمثثن َيثثْأِت َربِّثثُو ُمْجِرمثثً  اَثثِ نِّ لَثثُو َجيَثثنَِّم َل  ل يموتثثون همثث  وثث   اهلل تبثث لة   يمثثوت وىثثم 

ايثثم إنا أحيثث ى اثثل مبنثثة اممثثوات  وويثث : مبنثثة تافثثال  َٗٚيُمثثوُت ِاييَثث  َوَل َيْحيثثة(( اثثو
 عفة اماادة أي تبفم م دار م  ي تح و ه  واحد منيم مثن البثناب ونلث  بمث  ا ثتب  ه اهلل

 .(ٗ تب لة من امم رة الدالة عفيو وي    اافال ا ن عفة هنا اي عفمو
ويبثثود ل ثثبب ارثثر ن ثثتنباو مثثن رثث   إشثث رة الثثن   أن اهلل  ثثبح نو وتبثث لة رثث      

امااثثثدة دون غيرىثثث  مثثثن امعءثثث ى البشثثثرية  مثثثال أن الن ثثث ن ببينيثثثو ين ثثثر الثثثة الحثثثرام  
يناى النث ل  وبرجفيثو يثنىب  وبأننيو ي مال الحرام  وبأيديو يرهب الحرام ه ل ت  وال روة واا

الثثثة أمثثث هن لفمب جثثثل  امثثثن حيثثثث المب ثثثو  يوتثثثرن أن تثثثتم تنويثثثن الب وبثثثة عفثثثة ىثثثنه 
امعءث ى مب شثرةي من الجريمثثة ارتهبثت مثثن ر ليثم   إل أن اهلل  ثثبح نو وتبث لة رثث  

                                                           

 ٕٔٙ/ٕ  تو ير البيء ويٕٚٚ/ٛحر المحيا  تو ير البٕٓٚ/٘اتأل ال دير - ٔ
 (ٚ-ٙاليم ة   - ٕ
 ٜٗ٘/ٗ  تو ير ابن هثير ٖٜٗ/ ٔين ر: تو ير ال بدي ج - ٖ
 ٘ٛٔ/ ٕٓين ر: تو ير ال رابل ج - ٗ
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لنثث  شثثياين  الوثثؤاد دون غيثثره مثثن امعءثث ى البشثثرية  هأنثثو  ثثبح نو وتبثث لة يريثثد أن يبثثين
عج  ا عفمي  ال ال ران الهريم:  والفنان يبدان  را من أ رار ال فوب واا

أنثثثثثو ا ثثثثثتيد. المرهثثثثث  الراي ثثثثثل لجثثثثثدار ال ثثثثثراراتي منثثثثثو مجمثثثثثال ومحثثثثث  لتفثثثثث   -
الم  جثثثد ال اا ثثثة والنيثثث ت ال ثثثياة والربيثثثثة  و ثثثلى امرثثث   مثثثن الهبثثثر واحت ثثث ر 

   وه ن  بب  لينه التجرا ت.(ٔ أى  الوء 
فثثب ىثثو الم ثثؤو  عثثن ب يثثة امعءثث ى البشثثريةي من الن ثث ن إنا مثث ت وفبثثو أن ال  -

 م ت ب ية أعء ى ج ده.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 . ٕٕٛ بدة التو ير من اتأل ال دير   -اهلل امش رين ر: محمد  فيم ن عبد - ٔ
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 تـــمـاتـاخل
إن اموامر الليية ليل ال ثرن منيث  أنيث  أوامثر لبثد مثن تنويثنى  ا ثاي بث  ىثنه  -ٔ

اموامثثر م رونثثة بم  جثثد تيثثد. الثثة مجثث لأل  ومنوبثثة ىثثنه المجثث لأل تبثثود الثثة 
أنو ثثيم ولثثيل الثثة اهلل تبثث لة لهثثن اثثل نوثثل الووثثت ىثثل ابت ثث ى لمرءثث تو النثث ل 
 تب لة.

إن ال ران الهريم بحد ناتو مبجث ة إلييثة ونجوجثو اييث  أ ثرار وح ث ا  ل يبفميث   -ٕ
عجث  ه ي يثر ببثد اتثرة وأرثرى  ا بثد مثن  هثير من الن لي لنل  نجثد أن هنثو ه واا

الثثثة أ ثثثرارى  لفثثثتمهن مثثثن  الثثثتمبن والن ثثثر ببثثثين الب ثثث  الثثثة م  جثثثدى  لفوجثثثو 
تح ي  ال  ية التثل مثن أجفيث  شثرعتي من نجثو  الشثريبة ال ث مية تتءثمن 
حهم ن: الحهم ال  ىري ىو م  يؤرن مثن لوث  الثن  ال ث ىري  والحهثم البث انل 
وىثثو ال  يثثة مثثن تشثثريال ىثثنا الحهثثم وم جثثودهي لثثنل  نجثثد أن اهلل  ثثبح نو وتبثث لة 

جث حو لثيل  عندم  أش ر الة ال فثب وأهثده اثل أهثثر مثن موءثال والىتمث م بثو واا
ال ثثرن لناتثثو ا ثثاي بثث  لم جثثود ىثثو الثثتمهن مثثن إجثث ح ب يثثة أعءثث ى الج ثثم  

 ويبد نل   را من أ رار ال فب.
إن اهلل  بح نو وتب لة عندم  وىب لن  امشي ى وامعء ى البشثرية جث ى منيث  اث   -ٖ

لفثتمهن مثن تح يث   بد مثن ا ثتردامي  أو جبفيث  جث لحة ل  ثتردام بأاءث  وجثو
ال  ية التثل مثن أجفيث  وىبيث  اهلل لنث   والتثل ىثل جفثب منوبثة ودرى مو ثدة لتن ثيم 

 المجتمال البشري  ومن بين أىم أعء ى البشرية ال فب.
إن جثث ح الج ثثد يهثثون بجثث ح ال فثثب وا ثث ده بو ثث د ال فثثب  ا بثثد مثثن ال ثثبل  -ٗ

مهن مثثثثن تح يثثثث  لجثثثث ح ال فثثثثب بثثثث لار  المشثثثثروعة ليجثثثثبأل ال فثثثثب  ثثثثفيم  لفثثثثت
المجثثفحة لررثثرين ودرى مو ثثدة عثثنيمي وىثثنا يبنثثل أن تباثث  ال فثثب وحرهتثثو أو 
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الدمويثة وب لتث لل رفث  اثل  حثدث أي رفث  ايثو  ثيؤدي نلث  إلثة رفث  اثل الثدورة
أعءث ى الج ثد. إنن  ن  م غناى أجي ة الج م وب لنتيجة  و. يمتثد الرفث  له اثة

ا ث د   ثد هفثو  وا ث دى  يبنثلج ح ىنه المء ة وىثل ال فثب يبنثل جث ح الج
 الج ثد هفثو. ىثنه الح ي ثة البفميثة الي ينيثة تحثدث عنيث  البيث ن النبثوي وبث  أرببثة

 !عشر ورن ً 
إن ال فثثب لثثو و بفيثثة هبيثثرة لحثثداث الت ييثثرات اثثل الج ثثم ايثثو مءثثرة م دوجثثة   -٘

تءثخ الثثدم الثثني يحمثث  ال ثثناى والووثثود الثة هثث  رفيثثة ون ثثي  وعءثثو وجيثث   اثثل 
اثث ن ب يثثة أعءثث ى الج ثثم تتثثأثر ب ل فثثبي لثثنل  ا نثثو يبثثد أ ثث ل حيثث ة الج ثثم لثثنل  

الن ثث ني منثثو بتوووثثو تتووثث. حيثث ة الن ثث ن   بمبنثثة أنثثو ني يثثة حي تثثو  إنن لبثثد 
مثن المح ا ثثة عفثة ال فثثب وعثثدم إينااثو بثث لبواا. وامح  ثيل ال ثثياة ه لبجثثبية 

ة وغيرىثث ي منيثث  و والو ثث ا  التثثل تثثؤدي الثثة اله بثثة والرثثو. والجثثدم ت النو ثثي
تبثثثد مثثثن أمثثثران ال فثثثب  ويجثثثب ال ثثثبل الجثثث د اثثثل جثثث ح ال فثثثب وحم يتثثثو مثثثن 

 الو  د ب لار  المشروعة .
إن ال فب ليل عب رة عن جي   لءخ الدم ا ا  هم  ي نو ببن من النث ل  بث   -ٙ

ىثثثو مرهثثث  لفتب ثثث  والب اوثثثة والوهثثثر وي ثثثوم ب ر ثثث   ر ثثث ا  عبثثثر الثثثدم الثثثة ه اثثثة 
  أعءثثث ى الج ثثثد وتتجثثر.  ثثثفب  أو إيج بثث  واثثث  أيبثثث   أعءثث ى الج ثثثد  وتتحثثر 

من ال فب يحوي ر ي  عجبية مب دة جدا ويور  ىرمونث ت تثتحهم بن ث م  ال فبي
عمثث  الج ثثم  وي ثثتايال أن يتثثنهر ويشثثبر ويثثتحهم بثث لبواا.  اهثث  ءثثربة ي ثثوم 
بيثث  ال فثثثب يبثثث لفثثثدم ي وب يثثة أعءثثث ى الج ثثم ر ثثث ا  عبثثر الثثثدم  وىثثنه الر ثثث ا  

ن إش رات هيروم ن اي ية ويت ير إي    ال فب والش رات التثل يبثيث  مثال عب رة ع
 ت ير الح لة الب اوية.
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إن الب   محفو ال ال فب  وأن لف فب اتج ل ب لدم ي ومشرا   حيث ي ثوم بت نيثة  -ٚ
الثثدم ي ب لمبفومثث ت المرتفوثثة هثثأن الب ثث  يتحثثو  بشثثه  غيثثر مب شثثر الثثة الثثدم ي  

الجثدر لهثن الثدم ي ي ثت ب  ويتجثور ثثم ير ث  ىثنا  ا لب   ال ال فب وال فب اثل
التجثثور إلثثة ال فثثب   لين ثثر أوامثثره ثثثم ترجثثال اموامثثر مثثن ال فثثب إلثثة الثثدم ي ثثثم 
ينون الدم يي من ىن   دم غً  شديد التب يد موجود دارث  ال فثب  دارث  هث  رفيثة 

 ر ي  ال فب  وىنه الر ي  لي  ارتب ا ب لدم ي . من
وة وو  ا. متبددة  ويهون و يفة لتح ي  نتث ا  متبثددة  لثنا ال فب لو وجوه مرتف -ٛ

يجثثب التب مثث  مبثثو باثثر  مرتفوثثة لجثث حو ويبثثد نلثث  مثثن أ ثثرار ال فثثب الثثني 
 أش ر إليو اهلل  بح نو وتب لة ال ال ران الهريم.

ءثثرورة ا تشثث رة ال فثثوب ال ثثفيمة اثثل اترثث ن ال ثثرارات  ويهثثون بوءثثال يثثد  عفثثة  -ٜ
ن لفحث   ول ي ثهن لفحثرام  اث نا  ثهن وفبث  اث  شث  وفب  وتحل أن ال فب ي ه

أن البم  الني ت جده ح   وح  ا من ايثو بث نن اهلل تبث لة اث ن ايثو مجثفحة 
ن لثثم ي ثثهن وفبثث  بثث  وجدتثثو مءثثارب  وهرىثثت أن يافثثال عفثثة عمفثث   ومنوبثثة  واا
غير   اأعفم أن البم  الني ت جثده حثرام أو ب اث  أو ايثو شث   اث  تمثن ايثو 

و ثثدة ومءثثرة  وىثثنا نبمثثة واءثث  مثثن اهلل عفينثث  أن جبثث  عءثثوا اثثل اثث ن ايثثو م
ج ثثثدن  يثثثؤدي أهثثثثر مثثثن و يوثثثة  ون تشثثثيره اثثثل أمثثثور دني نثثث  لجفثثثب منوبثثثة ودرى 

 مو دة  ايبد نل   را من أ رار ال فوب التل وىبي  اهلل  بح نو وتب لة لن .
بثثوام الثثني ي تشثثير وفبثثو لبثثد أن يتجثث. بايثث رة ال فثثوب ونثثور الي ثثين  أمثث  ال -ٓٔ

والبفمثثث ى الثثثنين غثثثنوا بثثث لحرام اثثث  التوثثث ت إلثثثة مثثث  تامثثثان إليثثثو وفثثثوبيم المحجبثثثة 
 . بحجب ال فم ت  وىنا م  أهنه البفم ى

 أم  البوام ايجو  ليم أن ي تشيروا وفوبيم إنا لم يامأن أنو يم لوتوى الموتل.
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الثثني ي تشثثير وفبثثو لبثثد أن ل يهثثون وثثراره مب رءثث  لفنجثثو  الشثثرعية  اثث ن  -ٔٔ
  رن يهون البم  ب لحهم الشرعل دون الحهم الني اامأن اليو وفبو.تب
ن ثثثتايال أن ن ثثثتنبا امحهثثث م مثثثن رثثث   الح ثثث ل بثثثببن التجثثثرا ت التثثثل  -ٕٔ

تجثثدر مثثن النثث ل اثثل عمفثثو  ثثواى هثث ن اثثل المؤ  ثث ت الحهوميثثة وغيرىثث  ونلثث  
ل ثثثثرن هشثثثث. الجثثثثراام مثثثثن رثثثث   اءثثثثاراب و ثثثثهون وفبثثثثو الثثثثني يثثثثؤثر عفثثثثة 

 .يةتجرا تو ال  ىر 
إن و وة ال فب ومرءو ه ن   بب  لبثدم اليدايثة والميث  عثن الحث  وعهثل نلث   -ٖٔ

 نجده ال ألوة ال فب
إن ال فثثثب يحثثثدد مجثثثير جثثث حبوي منثثثو إنا مثثث ت ال فثثثب بمبنثثثة ني يثثثة حي تثثثوي  -ٗٔ

لنل  عفة أاب ان  ال بفدانن  أن ل يهون ليم الن رة الءي ة لويم ال فثب وو  اوثو 
يجيفثثون أمثثر الب ثث  اثثل ال فثثب  وىثثنا يبثثود الثثة وفثثة  وأ ثثراره وح ي ثثة أمثثره  منيثثم

ربثثرتيم اثثل اهتشثث . الح ثث ا   ب ثثبب عثثدم وجثثود مراهثث  بحثيثثة ابيثثة مترججثثة 
اثثثل مجثثث   ال فثثثب وأشثثثب ىو مثثثن ج نثثثب  وجيفيثثثم بأحهثثث م الشثثثريبة ال ثثث مية مثثثن 
 ج نثثب ارثثر  لثثنل  لثثم يتمهنثثوا مثثن ال ثثتو دة منيثث  اثثل اهتشثث . اممثثور الابيثثة.
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 ( 7( السنـة )  32 العـدد )

 عـادر واملراجـاملص فهرس
 مــرآن الكريـــالق -

 أوال: كتب التفسير 
تو ير البيء وي: أنوار التن ي  وأ رار التأوي : مبل  ثبيد البيءث وي عبثد اهلل بثن  .ٔ

 -ىثثثثثثٙٔٗٔىثثثثثث( دار الوهثثثثثر لفنشثثثثثر اثثثثثل بيثثثثثروت  ثثثثثنة٘ٛٙعمثثثثثر بثثثثثن محمثثثثثد  ت 
 تح ي : عبد ال  در عرا ت البش  ح ونة. -مٜٜٙٔ

مال محهثث م ال ثثران: لمحمثثد بثثن أحمثثد بثثن أبثثل بهثثر بثثن اثثرح تو ثثير ال رابثثل: الجثث  .ٕ
( ثثثثنة ٕ  ا -ىثثثثث( دار الشثثثثبب لفنشثثثثر اثثثثل ال ثثثث ىرةٔٚٙال رابثثثثل أبثثثثل عبثثثثد اهلل ت

 البفيم البردونل.تح ي : أحمد عبد -ىثٕٖٚٔ
تو ثثثثثير ال ثثثثثران الب ثثثثثيم: ل ثثثثثم عي  بثثثثثن عمثثثثثر بثثثثثن هثيثثثثثر الدمشثثثثث ل أبثثثثثل الوثثثثثداى  .ٖ

 ىث .ٔٓٗٔن دار الوهر لفنشر ال بيروت   -ىث(ٗٚٚ ت
المؤلث. : محمثد بثن -اتأل ال دير الج مال بين انل الرواية والدرايثة مثن عفثم التو ثير .ٗ

 عفل الشوه نل
المؤلثث. : محمثثد بثثن جريثثر بثثن ي يثثد بثثن ر لثثد  -جث مال البيثث ن عثثن تأويثث  اي ال ثثران .٘

 ىث .٘ٓٗٔبيروت  -دار الوهر لفنشر -الابري أبو جبور
 دار إحي ى التراث -ا ىر الب شورالتحرير والتنوير من التو ير: لمحمد بن  .ٙ
دار احيثثث ى التثثثراث  - -تو ثثثير المراغثثثل لت ثثثت ن الهبيثثثر أحمثثثد مجثثثاوة المراغثثثل .ٚ

 لبن ن -البربل ال بيروت
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دار  -ىثثث ٗٓٔتو ثثير مج ىثثد: مج ىثثد بثثن جبثثر النر ومثثل التثث ببل أبثثو الحجثث ج ت .ٛ
   المح  : عبد الرحمن الا ىر محمد ال ورتل. -بيروت -المنشورات البفمية

تو ير البحر المحيا مثير الدين محمد بن يو ث. بثن عفثل بثن يو ث. ابثن حيث ن  .ٜ
دار  - -الر ا  الميثثديتح يثث : د/ عبثثد -مندل ثثل ال رنثث الالشثثيير بثثأبل حيثث ن ا

 .لبن ن -احي ى التراث البربل ال بيروت
 لبن ن -تنوير الم ب ل من تو ير ابن عب ل: دار الهتب البفمية .ٓٔ
 م.ٜٛٛٔ ٕا -محمد  فيم ن عبد اهلل امش ر -ل دير  بدة التو ير من اتأل ا .ٔٔ
مو وعة العج   البفمل ال ال ران الهريم وال نة المايرة: ر دم ال نة يو ث.  .ٕٔ

 م.ٖٕٓٓ ٔا -دمش  -مهتبة ابن حجر لفنشر والاب عة والتو يال -الح ج أحمد
 ثانيا: كتب األحاديث والتخريج

د اهلل بثن أحمثد الحنبفثل الم د ثل امح ديث المحت رة: أبو عبثد اهلل محمثد بثن عبث -ٖٔ
المح ثث :  -ٔه آٔٗٔمهثثة المهرمثثة  -مهتبثثة النيءثثة الحديثثثة لفنشثثر -هٖٗٙت

 عبد المف  بن عبد اهلل بن دىيش.
ه ٜٔٔالديب ج عفة م ثفم: عبثد الثرحمن بثن ابثل بهثر أبثو الوءث  ال ثيوال ت -ٗٔ
حثوينل المح ث : أبثو إ ثح   ال -مٜٜٙٔال بودية  -الرب  -دار ابن عو ن لفنشر –

 امثري.
الجث مال الجثثحيأل المرتجثثر لمحمثثد بثثن إ ثم عي  أبثثو عبثثداهلل البرثث ري الجبوثثل   -٘ٔ
 -ٜٚٛٔ – ٚٓٗٔالاببثثة الث لثثثة   -بيثثروت –الن شثثر : دار ابثثن هثيثثر   اليم مثثة -

ج مبثثة  -تح يثث  : د. مجثثاوة ديثثب الب ثث  أ ثثت ن الحثثديث وعفومثثو اثثل هفيثثة الشثثريبة 
 دمش .
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بثثو الح ثثين ال شثثيري الني ثث بوري الن شثثر : جثثحيأل م ثثفم: م ثثفم بثثن الحجثث ج أ -ٙٔ
مثثثثال  -تح يثثثث  : محمثثثثد اثثثثؤاد عبثثثثد البثثثث ول-بيثثثثروت –دار إحيثثثث ى التثثثثراث البربثثثثل 

 الهت ب : تبفي  محمد اؤاد عبد الب ول.
جثثحيأل ابثثن حبثث ن: محمثثد بثثن حبثث ن بثثن أحمثثد أبثثو حثث تم التميمثثل الب ثثتل ت  -ٚٔ

المح ثث :  -ا الث نيثثة–م ٖٜٜٔبيثثروت  -دار مؤ  ثثة الر ثث لة لفنشثثر –ه ٖٗ٘
 شبيب الترنؤوا.

المني ج شرح جحيأل م ثفم بثن الحجث ج المؤلث. : أبثو  هريث  يحيثة بثن شثر.  -ٛٔ
الاببثثة الاببثثة -بيثثروت –الن شثثر : دار إحيثث ى التثثراث البربثثل -بثثن مثثري النثثووي

 ٕٜٖٔالث نية   
الجثثثث مال الجثثثثحيأل  ثثثثنن الترمثثثثني المؤلثثثث. : محمثثثثد بثثثثن عي ثثثثة أبثثثثو عي ثثثثة  -ٜٔ

بيثثثروت تح يثثث  : أحمثثثد  –ر إحيثثث ى التثثثراث البربثثثل الترمثثثني ال ثثثفمل الن شثثثر : دا
 امح ديث منيفة بأحه م املب نل عفيي .-محمد ش هر واررون 

الن شثثر : دار - ثثنن ابثثن م جثثو:المؤل. : محمثثد بثثن ي يثثد أبثثو عبثثداهلل ال  وينثثل -ٕٓ
مثثال الهتثث ب : تبفيثث  محمثثد  -تح يثث  : محمثثد اثثؤاد عبثثد البثث ول-بيثثروت –الوهثثر 

  ديث منيفة بأحه م املب نل عفيي وامح-اؤاد عبد الب ول
 ثثنن البيي ثثل الهبثثرى: المؤلثث. : أحمثثد بثثن الح ثثين بثثن عفثثل بثثن مو ثثة أبثثو  -ٕٔ

 ٜٜٗٔ – ٗٔٗٔمهثثة المهرمثثة    -الن شثثر : مهتبثثة دار البثث      -بهثثر البيي ثثل
  تح ي  : محمد عبد ال  در عا .

  ثثثثنن الن ثثثث ال الهبثثثثرى: أحمثثثثد بثثثثن شثثثثبيب أبثثثثو عبثثثثد اهلل لبثثثثرحمن الن ثثثث ال ت -ٕٕ
المح ثثثثث : د. عبثثثثثد  -ا امولثثثثثة -مٜٜٔٔدار الهتثثثثثب البفميثثثثثة لفنشثثثثثر  -هٖٖٓ

 ال و ر ال  مراال  ال يد ه روي ح ن؟
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شثثثثثرح  ثثثثثنن ابثثثثثن م جثثثثثو المؤلثثثثث. : ال ثثثثثيوال   عبثثثثثدال نل   ارثثثثثر الح ثثثثثثن  -ٖٕ
 هراتشل –الن شر : وديمل هتب ر نة -الدىفوي

 الم ثثثثثثتدر  عفثثثثثثة الجثثثثثثحيحين: لمحمثثثثثثد بثثثثثثن عبثثثثثثد اهلل أبثثثثثثل عبثثثثثثد اهلل الحثثثثثث هم -ٕٗ
(  ثثثنة ٔا   -دار الهتثثب البفميثثة لفنشثثر اثثل بيثثروت -ىثثث(٘ٓٗالني ثث بوري  ت 

تح ي : مجاوة عبد ال ث در عاث  مثال تبفي ث ت الثنىبل اثل  -مٜٜٓٔ-ىثٔٔٗٔ
 التفري .

م ثثند اممثث م أحمثثد بثثن حنبثث : ل مثث م أحمثثد بثثن حنبثث  أبثثل عبثثد اهلل الشثثيب نل  -ٕ٘
 مؤ  ة ورابة لفنشر ال ال  ىرة. -ىث(ٕٔٗ ت
هبيثثثثثثثر: ل ثثثثثثثفيم ن بثثثثثثثن أحمثثثثثثثد بثثثثثثثن أيثثثثثثثوب أبثثثثثثثل ال   ثثثثثثثم الابرانثثثثثثثل المبجثثثثثثثم ال -ٕٙ

 -ىثثثٗٓٗٔ(  ثثنةٕا  -مهتبثثة البفثثوم والحهثثم لفنشثثر اثثل الموجثث  -ىثثث(ٖٓٙ ت
 تح ي : حمدي بن عبد المجيد ال فول. -مٖٜٛٔ

 -م ند الشي ب: المؤل. : محمد بن   مة بن جبور أبو عبثد اهلل ال ءث عل -ٕٚ
 تح يثث   ٜٙٛٔ – ٚٓٗٔة الث نيثثة   بيروت الاببثث –الن شثثر : مؤ  ثثة الر ثث لة 

 : حمدي بن عبد المجيد ال فول.
م ثثند أبثثل يبفثثة: المؤلثثث. : أحمثثد بثثن عفثثل بثثثن المثنثثة أبثثو يبفثثة الموجثثثفل  -ٕٛ

 – ٗٓٗٔالاببثثثة امولثثثة    -دمشثثث  –الن شثثثر : دار المثثثأمون لفتثثثراث -التميمثثثل
امح ديثثث منيفثثة بأحهثث م ح ثثين  ثثفيم أ ثثد  -  تح يثث  : ح ثثين  ثثفيم أ ثثدٜٗٛٔ

 فيي .ع
 -ىثثٖٓٙم ند الش ميين:  فيم ن بن أحمد بثن أيثوب أبثو ال   ثم الابرانثل ت  -ٜٕ

المح ث : حمثدي بثن عبثد  -ا امولثة -مٜٗٛٔبيثروت  -مؤ  ة الر ث لة لفنشثر
 المجيد ال فول.
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دار  -ىثثثثث ٖٓٙالمبجثثثم امو ثثثا: أبثثثو ال   ثثثم  ثثثفيم ن بثثثن أحمثثثد الابرانثثثل ت -ٖٓ
ر  بثثن عثون اهلل محمثثد  عبثثد المح ثث : اث  -ىثثث٘ٔٗٔال ث ىرة  -الحثرمين لفنشثثر

 المح ن بن إبراىيم الح ينل.
دار إحيثث ى  -ىثثث ٜٚٔمواثثأ م لثث : م لثث  بثثن أنثثل أبثثو عبثثد اهلل امجثثبحل ت  -ٖٔ

 المح  : محمد اؤاد عبد الب ول. -مجر -التراث لفنشر
الو ا  ال غريب الحديث   ا م المؤل.:  محمود بن عمر ال مرشري الوا ة:  -ٕٖ

لبنثثث ن   الاببثثثة : الث نيثثثة   تح يثثث  : عفثثثل  -مبراثثثة   دار النشثثثر : دار ال ٖٛ٘
 محمد أبو الوء  إبراىيم .-محمد البج وي 

اثثثثتأل البثثثث ري: أحمثثثثد بثثثثن عفثثثثل بثثثثن حجثثثثر أبثثثثو الوءثثثث  الب ثثثث  نل الشثثثث ابل  -ٖٖ
 المح  : محب الدين الرايب. -بيروت -دار المبراة لفنشر -ىث ٕ٘ٛت
الن شثر  -المنث وياين ال دير شرح الج مال الجث ير: المؤلث. : عبثد الثرؤو.  -ٖٗ

مثثثال الهتثثث ب :  -ٖٙ٘ٔالاببثثثة امولثثثة    -مجثثثر –: المهتبثثثة التج ريثثثة الهبثثثرى 
 تبفي  ت ي يرة لم جد الحموي.

المجن. ال امح ديث واآلث ر: المؤل. : أبو بهر عبد اهلل بن محمد بن أبثل  -ٖ٘
 -ٜٓٗٔالاببثثثة امولثثثة    -الريثثث ن –الن شثثثر : مهتبثثثة الرشثثثد  -شثثثيبة الهثثثوال
    يو . الحوت.تح ي  : هم

دار  -هٕٙٚنجب الراية: عبد اهلل بن يو . أبثو محمثد الحنوثل ال يفبثل ت  -ٖٙ
 المح  : محمد يو . البنوري. –ه ٖٚ٘ٔمجر  –الحديث لفنشر 
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 ولــو واألصـا: كتب الفقـثالث
إع م المووبين عن رب الب لمين   ا م المؤل.:  أبو عبثد اهلل شثمل الثدين  -ٖٚ

ىثثث   دار  ٔ٘ٚب بثثن  ثثبد ال رعثثل الدمشثث ل الواثث ة: محمثثد بثثن أبثثل بهثثر بثثن أيثثو 
   تح ي  : او عبد الرؤو.  بد ٖٜٚٔ -بيروت  -النشر : دار الجي  

دار الوهثثثر  -الونثثث   اثثثل حثثث  ألوثثث   أبثثثل شثثثج  : محمثثثد الرايثثثب الشثثثربينل -ٖٛ
 دار الوهر. -المح  : مهتب البحوث والدرا  ت -٘ٔ٘ٔبيروت 

دار  -ىثث٘ٛٛمرداوي أبو الح ن ت النج . لفمرداوي: عفل بن  فيم ن ال -ٜٖ
 المح  : محمد ح مد الو ل. -إحي ى التراث البربل لفنشر

 –إع نثثة الاثث لبين: ال ثثيد البهثثري بثثن ال ثثيد محمثثد شثثا  الثثدمي ال أبثثو بهثثر  -ٓٗ
 دار الوهر ال بيروت لفنشر.

دار الهتثثثث ب البربثثثثل  -ىثثثثٚٛ٘بثثثدااال الجثثثثن اال: عثثث ى الثثثثدين اله  ثثثث نل ت   -ٔٗ
 . ٕا -ٕٜٛٔلفنشر ال بيروت 
 فقو العبادات الحنبمي

البحر الراا  شرح هن  الدو ا :  ين بن إبراىيم بن محمثد بثن محمثد بثن بهثر بثن  -ٕٗ
 دار المبراة ال بيروت. -ىث ٜٓٚنجيم الحنول ت 

 .ٕا -ىث ٖٙٛٔدار الوهر ال بيروت  -ح شية ابن ع بدين: محمد أمين -ٖٗ
 روت.دار الوهر ال بي -حواشل الشروانل: عبد الحميد الشروانل -ٗٗ
المح ثثثث :  –دار الوهثثثثر اثثثثل بيثثثثروت  -ح شثثثثية الد ثثثثوول: محمثثثثد عراثثثثة الد ثثثثوول -٘ٗ

 محمد عفيش.
دار الوهثثر اثثل بيثثروت لفنشثثر  -ح شثثية البثثدوي: عفثثل الجثثبيدي البثثدوي المثث لهل -ٙٗ

 المح  : يو . الشيخ محمد الب  عل. -ىثٕٔٗٔ
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دار الوهثثثثر اثثثثل بيثثثثروت   -الثثثثدر المرتثثثث ر شثثثثرح تنثثثثوير امبجثثثث ر: لفحجثثثثوهل -ٚٗ
 ٕا -ىثٖٙٛٔ

المهتثثب  -هٙٚٙروءثثة الاثث لبين: اممثث م أبثثل  هريثث  محثثل الثثدين لنثثووي ت -ٛٗ
 .ٕا-ه٘ٓٗٔبيروت–ال  مل 

دار  -ىثثثث(ٕٓٙالم نثثثل: ل مثثث م عبثثثد اهلل بثثثن ودامثثثة الم د ثثثل أبثثثل محمثثثد  ت -ٜٗ
 ىث .٘ٓٗٔ(  نة ٔا   -الوهر لفنشر ببيروت

 دار الوهر ال بيروت. -م نل المحت ج: محمد الرايب الشربينل -ٓ٘
مؤ  ثثثة  -ىثثثثٔٙٗال ثثث دي: عفثثثل بثثثن الح ثثثين بثثثن محمثثثد ال ثثث دي ت اتثثث وى  -ٔ٘

المح ث :  -ٕا -ىثثٗٓٗٔامردن  -عمث ن -بيروت -دار الورو ن لفنشر -الر  لة
 د. ج ح الدين الن ىل.

دار  -ىثثٕ٘ٔٔالوواهو الثدوانل: أحمثد بثن غنثيم بثن  ث لم النوثراوي المث لهل ت  -ٕ٘
 ىث .٘ٔٗٔالوهر ال بيروت 

دار الوهثر اثل بيثروت  -يثونل بثن ادريثل البيثوتل هش . ال ن  : منجور بن -ٖ٘
 المح  : ى   مجيفحل مجاوة ى  . -ىثٕٓٗٔلفنشر 

شرح منتية اليرادات: الم مة دو ا  اولل النية لشرح المنتية لمنجور بثن  -ٗ٘
 .ٕىث اٜٜٙٔبيروت -دار النشر: ع لم لفهتب -يونل بن ادريل البيوتل

دار الوهثر اثل  -ىثثٔٛٙ يوا ثل ت شرح اتأل ال دير: محمد بن عبد الواحثد ال -٘٘
 .ٕبيروت ا

ىثثث ٕٚٚشثثرح البمثثدة: أحمثثد بثثن عبثثد الحفثثيم بثثن تيميثثة الحرانثثل أبثثو الببثث ل ت  -ٙ٘
المح ثث : د.  ثثبود جثث لأل  -ٔا -ىثثثٖٔٗٔمهتبثثة الببيهثث ن لفنشثثر اثثل الريثث ن  -

 البايش ن.
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 -أجو  الو و ال ن يجو الجديد: لت ت ن المتمرل مجثاوة إبثراىيم ال لمثل -ٚ٘
 -شثرهة الرن ث ى لفاب عثة المحثدودة -مٜٜٜٔ نة  -ة من حة وم يدة( ابب٘ا 

 ب داد.
-الحه م ال أجو  امحه م : عفل بثن أحمثد بثن حث م امندل ثل أبثو محمثد -ٛ٘

 .ٗٓٗٔالاببة امولة   -ال  ىرة –الن شر : دار الحديث 
ارشثثث د الوحثثثو  إلثثثة تح يثثث  الحثثث  مثثثن عفثثثم الجثثثو : لمحمثثثد بثثثن عفثثثل بثثثن  -ٜ٘

 الشوه نل اليمنل الجنب نلمحمد بن عبد اهلل 
روءثثثثثة النثثثثث  ر وجنثثثثثة المنثثثثث  ر المؤلثثثثث. : عبثثثثثد اهلل بثثثثثن أحمثثثثثد بثثثثثن ودامثثثثثة  -ٓٙ

الاببثة -الريث ن –الن شر : ج مبة المث م محمثد بثن  ثبود -الم د ل أبو محمد
 تح ي  : د. عبد الب ي  عبد الرحمن ال بيد-ٜٜٖٔالث نية   

 -بثة التج ريثة الهبثرى العتج م : أبو إ ح   الش ابل   دار النشر : المهت -ٔٙ
 مجر
ال ي  ثثة الشثثرعية اثثل ءثثوى نجثثو  الشثثرعية وم  جثثدى : الثثدهتور يو ثث.  -ٕٙ

 .ٗال  ىرة ا -مهتبة وىبة لفنشر -ال رء وي
-المواا ثث ت اثثل أجثثو  الو ثثو: إبثثراىيم بثثن مو ثثة الفرمثثل ال رنثث ال المثث لهل -ٖٙ

 تح ي  : عبد اهلل درا .-بيروت –الن شر : دار المبراة 
-ال  در بثثن بثثدران الدمشثث لأحمثثد بثثن حنبثث : عبثثدالمثث م  المثثدر  إلثثة مثثنىب -ٗٙ

    تح يثثثثث  : د.  -ٔٓٗٔالاببثثثثثة الث نيثثثثة   -بيثثثثروت –الن شثثثثر : مؤ  ثثثثة الر ثثثثث لة 
 اهلل بن عبد المح ن الترهل.عبد
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-المحجثثو  اثثل عفثثم امجثثو  المؤلثث. : محمثثد بثثن عمثثر بثثن الح ثثين الثثرا ي -٘ٙ
الاببثة امولثة   -لريث نا –الن شر : ج مبة المث م محمثد بثن  ثبود ال ث مية 

 تح ي  : او ج بر اي ن البفوانل.-ٓٓٗٔ
الم تجثثوة مثثن عفثثم امجثثو : ل مثث م حجثثة ال ثث م محمثثد بثثن ح مثثد ال  الثثل  -ٙٙ

دار امروثثثم بثثثن أبثثثل امروثثثم  -ومبثثثو هتثثث ب اثثثواتأل الرحمثثثوت -ىثثثث(٘ٓ٘-٘ٗٗ ت
 لفاب عة والنشر ال بيروت.

دار  -ىثثٜٗ٘عبثد اهلل تمواىب الجفي : محمثد بثن عبثد الثرحمن الم ربثل أبثو  -ٚٙ
 . ٕا -ىثٜٖٛٔبيروت  -الوهر لفنشر

دار  -ىثثثٕ٘ٔٔالوواهثثو الثثدوانل: أحمثثد بثثن غنثثيم بثثن  ثث لم النوثثراوي المثث لهل ت -ٛٙ
 ىث.٘ٔٗٔبيروت  -الوهر النشر

المؤلثث.:  -شثثرح المبتمثثد اثثل أجثثو  الو ثثو: ن ميثث  وشثثرحي  د محمثثد الحثثبش -ٜٙ
 محمد حبش مال م دمة: لفدهتور محمد ال حيفل

 ثث

 وكــالق والسمــب األخــا: كتــعراب
امدب الموثثثثثثرد: لمؤلثثثثثث. : محمثثثثثثد بثثثثثثن إ ثثثثثثم عي  أبثثثثثثو عبثثثثثثداهلل البرثثثثثث ري  -ٓٚ

الاببثثثثثة الث لثثثثثثة   -بيثثثثثروت –لن شثثثثثر : دار البشثثثثث ار ال ثثثثث مية  -الجبوثثثثثل
مح ديث منيفثة بأحهث م  -تح ي  : محمد اؤاد عبدالب ول- ٜٜٛٔ – ٜٓٗٔ

 املب نل عفيي .
 يم بثثثثن عبثثثثد ال ثثثثوي المنثثثثنري أبثثثثو محمثثثثد ت البالترغيثثثثب والترىيثثثثب: عبثثثثد -ٔٚ

المح ثثث :  -ٔا -ىثثثث ٙٔٗٔبيثثثروت  -دار الهتثثثب البفميثثثة لفنشثثثر -ىثثثثٙ٘ٙ
 إبراىيم شمل الدين.
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ج مال البفوم والحهم:  ين الدين أبثل الوثرج عبثد الثرحمن بثن شثي ب الثدين  -ٕٚ
المح ثثثث :  -ٚا -مٜٜٚٔ -مؤ  ثثثثة الر ثثث لة لفنشثثثثر -ىثثثثثٜ٘ٚالب ثثثدادي ت

 ىيم ب جل ؟شبيب امرن ؤوا  إبرا
اهلل الحثثثث رث بثثثن أ ثثثد المح  ثثثبل البجثثثثري ر ثثث لة الم ترشثثثدين: أبثثثو عبثثثد -ٖٚ

 -ٕا -مٜٔٚٔ ثثوري   -بحفثث -مهتثثب المابوعثث ت ال ثث مية -ىثثثٖٕٗت
 الوت ح أبو غدة.المح  : عبد

ال ىثثثد لبثثثن حنبثثث : أحمثثثد بثثثن عمثثثرو بثثثن أبثثثل ع جثثثم الشثثثيب نل أبثثثو بهثثثر  -ٗٚ
المح ثثث :  -ٕا-ىثثثثٛٓٗٔال ثثث ىرة  -دار الريثثث ن لفتثثثراث لفنشثثثر -ىثثثثٕٚٛت

 الحميد ح مد.عبدالبفل عبد
اهلل المبث ر  بثن واءثأل المثر وي أبثو عبثدال ىد لبن المب ر : عبد اهلل بثن  -٘ٚ

المح ثثثثثثث : حبيثثثثثثثب الثثثثثثثرحمن  -بيثثثثثثثروت -دار الهتثثثثثثثب البفميثثثثثثثة -ىثثثثثثثثٔٛٔت
 امع مل.

دار الريث ن لفتثراث  -ىثثٕٚٛال ىثد لبثن أبثل ع جثم: ابثن أبثل ع جثم ت  -ٙٚ
 المح  : عبد البفل عبد الحميد ح مد. -ٕا -ىثٛٓٗٔال  ىرة  -لفنشر

اهلل البيي ثثثل هثثثر أحمثثد بثثثن الح ثثثين بثثثن عفثثل بثثثن عبثثثدال ىثثد الهبيثثثر: أبثثثو ب -ٚٚ
 -ٖا  -مٜٜٙٔبيثثثثثثروت  -مؤ  ثثثثثثة الهتثثثثثثب الث  ايثثثثثثة لفنشثثثثثثر -ىثثثثثثثٛ٘ٗت

 المح  : ع مر أحمد حيدر.
اهلل ت ن محمثثثد بثثثن حنبثثث  الشثثثيب نل أبثثثو عبثثثدالثثثور  لبثثثن حنبثثث : أحمثثثد بثثث -ٛٚ

المح ثثث : د.  ينثثثب  -ٔا -مٜٗٛٔبيثثثروت –تثثثب البفميثثثة دار اله -ىثثثثٕٔٗ
 إبراىيم ال  روا .
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 : كتب المعاجم الم وية خامسا  
التبريوثثثث ت: ل مثثثث م أبثثثثل الح ثثثثن عفثثثثل بثثثثن محمثثثثد بثثثثن عفثثثثل الجرجثثثث نل  -ٜٚ

 -اب عثثثة والنشثثثر: دار الشثثثؤون الث  ايثثثة الب مثثثة -المبثثثرو. ب ل ثثثيد الشثثثري.
 البرا  . -ب داد -اا   البربية

أحمثثد بثثن محمثثد بثثن  -يثثر اثثل غريثثب الشثثرح الهبيثثر لفراابثثلالمجثثب ح المن -ٓٛ
 م.ٕٓٓٓ ٔا -ال  ىرة –الن شر : دار الحديث-عفل الم ري الويومل

محمثد بثن أبثل الوثتأل الببفثل الحنبفثل أبثو عبثد  -المافثال عفثة أبثواب الو ثو -ٔٛ
تح يثثث  : -ٜٔٛٔ – ٔٓٗٔبيثثثروت    -الن شثثثر : المهتثثثب ال ثثث مل -اهلل

 محمد بشير امدلبل
 -البثرب: المؤلث. : محمثد بثن مهثرم بثن من ثور اماري ثل المجثريل  ن  -ٕٛ

 الاببة امولة -بيروت –الن شر : دار ج در 
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 المواقع االلكترونية :سادسا  
ٖٛ- :http://www.alrabita.info/forum/archive/index.php/t-

ٖ٘ٔٙ.html 
ٛٗ- http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=ٕٖٔٔٔ٘: 
ٛ٘- http://forum.stop٘٘.com/ٖٔٔٚٔٙ.html  
ٛٙ- http://forums.graaam.com/ٜٙٗٙٗ.html 
ٛٚ- http://www.arabslab.com/vb/archive/index.php/t-

ٔٔ٘ٔ.html 
ٛٛ- http://www.sha.org.sa/arabic/patients_info_a/islam/pe

ople_expression.htm 
ٜٛ-  http://www.sahab.net/home/?p=ٕٜٓ 
ٜٓ- http://ahmedselawy.up-your.com/tٖٔ٘ٗ٘-topic. 
ٜٔ- http://forum.stop٘٘.com/ٕٕٛٗٗٛ.html   
ٜٕ- http://ahmedselawy.up-your.com/tٖٔ٘ٗ٘-topic 
ٜٖ- http://forum.stop٘٘.com/ٕٕٛٗٗٛ.html 
ٜٗ- fundamentals and anatomy and physcolgy- Frederic 

mort(n).prentice hall international cardiody namics I N C . 
 

http://forum.stop55.com/131716.html
http://forums.graaam.com/64649.html
http://www.arabslab.com/vb/archive/index.php/t-1151.html
http://www.arabslab.com/vb/archive/index.php/t-1151.html
http://www.sahab.net/home/?p=209
http://www.sahab.net/home/?p=209
http://forum.stop55.com/228448.html
http://ahmedselawy.up-your.com/t15435-topic
http://forum.stop55.com/228448.html

