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 :الممخص

 ال  قػػؿ القمالػػػث القمالػػثأل  ف   النظػػر  ػػث الينت اػػتت الة راالطػػػو ال منػػو نتاػػو ةػػف ةىةػػػتت ال ػػدالر إف  
 حمامث اىدؼ إلػ   ىت النظر ال قمث الةجرد أةت ، امحظ تظت ؼ ال نتصر النف او داخؿ نظتةىت  ركاالث

، ف ػػػتتة راالطػػػو لاػػػدركىت كػػػم  عمػػػ  انفػػػراد، يػػػـ ا صػػػنفىت الا شػػػاتل العنتصػػػر تضػػػد حػػػدتد تاضػػػحو الػػػاف 
التل  رافػػػتت تازاػػػدوت تضػػػتحت عػػػف طراػػػؽ  ءػػػةا ىت المءػػػةتل ةخ مفػػػو، يػػػـ ا ر  ىػػػت الخصت صػػػىت الجتوراػػػو 

الحد او، ال ث   طالد عم  ءطح الةخ كةت   طالد الالراةج الحتءتالاو  م  زاػد ةػف تزف الػذاكرة شػا ت، توػذا 
اخمػػث دناػػؽ تءػػػراد ا كةػػؿ ال ضػػىةت ال ضػػػت كنظػػتـ إدراؾ دا نػػث أف  عةػػؿ ال قػػؿ الةجػػرد تعةػػػؿ القمػػب 

الداعث.   تا 
الشػػكؿ )ينت اػػو ةتضػػتع الالحػػث   التلينت اػػتت تةنىػػت  ءػػة  تةػػف ا شػػاتل الة راالطػػو  راالطػػت نتاػػت ةػػت ا  

تظػت ؼ  ت قءػاـ ، ال ث دخمت ةجتؿ النقد ا دالث تأ شال ت الحيت، تلكن ىت لـ  دخؿ  ػث  حماػؿ(تالةضةتف
ا خمنػػث، ال ػػث  ةيػػؿ ةضػػةتف ال الػػتدة الءػػمتؾ ال الػػتد  ال تةػػو، تتظػػت ؼ  ال الػػتدة اتج ةتعاػػو النف اػػو

َ ْىةػت ةخ مفػت عػف  ىةنػت الصػتر   النصػتص ال التداػوأل لػنفىـ الةجرد لم التدة  قمثالشكؿ ال ةمث ةقتالؿ ال
 الصحتالو. قىتل ت  (ص)لَفْىـ النالث  أاضت توت َ ْىـٌ ةختلؼ ،الءطحث الءت د الاـت

 ةتف، عالتد ث الصـت تالحج(.الكمةتت الةف تحاو  )جدلاو الشكؿ، الةض
The dialectic of form and content in the texts of the worship of 

fasting and pilgrimage reflective reading 
Dr. Shakib Ghazi Basri Al-Halfi/ University of Kufa 

Abstract  :  

The consideration of interconnected binary relationships has a strong 

relationship of cognitive functions; because it is structural, and abstract 

mental analysis aims to set clear boundaries between interrelated objects to 

be perceived both individually and printed as images on the brain's mud, 

amplified by naming them by different names, To enter into a relationship, 

controlled by the heart by sensing its utilitarian functions, which are the 

contents of abstract mental perception. 

Among the things that are closely intertwined are the so-called 

antennas, such as: the dual subject of research (form and content), which 
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entered the field of literary criticism and saturated research, but did not enter 

into the analysis of the sentimental behavior to a mental form and the content 

of a utilitarian heart representing the function of worship; to understand slave 

texts is different from our understanding Surat al-Surhi prevailing today is an 

understanding contrary to the understanding of the Prophet (PBUH) and the 

senior companions. 

Keywords: (dialectical form, content, fasting and pilgrimage worship). 

 مة:مقد  
ـَ ا نءػػتَف ةػػت لػػـ ا مػػـ، تالصػػمة تالءػػمـ عمػػ  أشػػرؼ ا نالاػػتل  الحةػػد  ا الػػذ  عم ػػ

 ، تعم  آله الطاالاف تصحاله الةن جالاف، تال د د  تالةرءماف أالث القتءـ ةحة  
القمالػػثأل  ن ػػه  الينت اػػتت الة راالطػػو ال منػػو نتاػػو ةػػف ةىةػػتت ال ػػدالر ػػّف  النظػػر  ػػث 

 حمامث اىدؼ إل  تضػد حػدتد تاضػحو الذ  وت النظر ال قمث الةجرد الخمؼ  ركاالث، 
، تازاػػػدوت تضػػػتحت عػػػف طراػػػؽ  ءػػػةا ىت الة راالطػػػو لاػػػدركىت كػػػم  عمػػػ  حػػػد  الػػػاف ا شػػػاتل

نالػؿ طالػد ةفتواةىػت عمػ  طػاف الةػخ تاالمءةتل ةخ مفو، يـ ا ر  ىػت الخصت صػىت الجتوراػو 
القمػب التء شػ تر تظت فىػت النف اػو ال ػث  إذ اؾ تجتداػو،  ا ػدالروت أف  دخؿ ال منتت حاتاو

 .ةالةجرد وال قما ات  د  ةضتةاَف لم صتر 
 ينت اػو الجءػد تالػرتح، نحتتلينت اتت ةت اءة  ال ا شاتل الة راالطو  راالطت نتات تةف

، تا جػػػزال Soft Ware ال ػػػث لػػػاس لىػػػت تزف لحتءػػػتباةػػػف ا جػػػزال الالرةجاػػػو ينت اػػػو ت 
، تكػذلؾ ينت اػو ال مةػو المةتاػو الة ملفػو Hard Wareرص الصػمب قػةيػؿ ال ةنهالةتداو 

طالػػد أت نقػػش ا   ةجػػرد ةػػف الةػػتدة كصػػترةةػػف صػػترة صػػت او ةحءتءػػو ت كػػرة أت ةفىػػـت 
رالاػػػو اتءػػػةاو ، تينت اػػػو ا ءػػػنتد  ػػػث الجةمػػػو ال زاػػػد ةػػػف تزنػػػه شػػػا تات  عمػػػ  طػػػاف الةػػػخ

 (الف ػؿ+ الفتعػؿ) ث نتلنت  )زاٌد جتل(، تعكءىت ينت اػو  (رالاءـ ةال دأ+   ؿ خ)الالءاطو 
 .جتل زاٌد(  ث الجةمو الف ماو الالءاطو) ث نتلنت  

الصػػػػترة )، أت (الشػػػػكؿ تالةضػػػػةتف)تةػػػػف وػػػػذ  الينت اػػػػتت ينت اػػػػو ةتضػػػػتع الالحػػػػث 
الحيت، تلكن ىت لـ  دخؿ  ا دالث تأ شال تث دخمت ةجتؿ النقد ال  (لمنص ال  ال د  تالةح تى

شػاله ةجػرد تةضػةتف نمالػث  ةجرد، م  شكؿ عقمثع ت قءاةه الءمتؾ ال التد   حماؿ ث 
 القػػرآف الكػػراـ َ ْىةػػت ةخ مفػػت عػػف  ىةنػػت تتةػػف آاػػ الػػنفىـ عػػدد تظافػػو ال الػػتدةأل اؤك ػػدنف ػػث 

ـٌ  الصػػتر    قىػػتلت  (ص) النالػػثَ ْىػػـ عػػف  ةخ مػػؼ أاضػػتالءػػطحث الءػػت د الاػػتـ توػػت َ ْىػػ
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 .الصحتالو
الاتـ جىتدا جالترة  ث دراءو القرآف الةنىج الالمغو ت طتارا ىت ال ث ح   أنفقنت لقد 

شػػ ر  أت نيػػر  الشػػر ،  كموةػػت ا ضػػة ف  قػػداةت  نػػص      أت  ةا ػػز الػػاف الػػنص القرآنػػث ت 
طنتالت إل  غار ذلؾ ةف ةالتحث عمـ ة ػتنث النحػت، تكموةػت   ث الجةمو ت مخارا تحذ ت تا 

ا ضػة ف  شػػالاىتت تاءػػ  ترات تكنتاػتت إلػػ  غاػػر ذلػؾ ةػػف ةالتحػػث عمػـ الالاػػتف، تكموةػػت 
 ةف ةالتحث عمـ الالداد. ا ضة ف ةحءنتت الدا او ةف جنتس تطالتؽ تءتاوةت

ةػػػف ونػػػت  ظىػػػر ةشػػػكمو الالحػػػث المن ىػػػت ةشػػػكمو ةنىجاػػػو كتنػػػت  ػػػث الءػػػتالؽ  حصػػػر 
 ػػث شػػكؿ الػػنص  القرآنػػث تةءػػ تات ه ا رال ػػو  الصػػت ث، تالصػػر ث، تال ركاالػػث،  عنتا ىػػت

 (نظراػو ال مقػث)، تتءػاةت ف أف   جتتز  إلػ  الةءػ تى الةقػتةثت تالدتلث الة جةث، ةف د
ةن جػػه، الػػذ  كن ػػت نك فػػث الػػذكر  ذكػػرا عػػتالرا ةقتصػػد ة مقػػث الػػنص  ت   ػػدالرالحػػث  ػػث  ػػث  ال

 .(نتؿ الشتعر، تنتؿ الخطاب)الدت ةف  (نتؿ اا   تل )القتلنت  
ىةػػو حػػتؿ ةقتصػػد أءػػ مو ة   ياػػر لحػػؿ  ةشػػكمو الالحػػث  ّن ىػػت  أةػػت الةنىجاػػو الةق رحػػو

ا َخَمْق ُت َوم   وت ةح تج إلاىت الحءب ةت اظىر  ػث اياػو الكراةػو ؿالةشر ع لم التدات و
ةػت اظىػر  الحءػب، الةح ػتجتف! ، أـ نحػف (56الػذاراتت  ) اْلِجنَّ َواإِلنَس ِإالَّ ِلَيْعُب ُدونِ 

 .(57الذاراتت  ) َما ُأِريُد ِمْنُهْم ِمْن ِرْزٍق َوَما ُأِريُد َأْن ُيْطِعُمون   ث اياو ال تلاو
ذا كن ػػت نحػػف الةح ػػ نف اػػو ان صػػتداو تأخمناػػو جتف لم الػػتدات  ىػػؿ ونػػتؾ شػػرتط تتا 

ةػػف  حققىػػت  تالػػد   ال ػػث، ةػػف جػػر ال  ػػرض ال الػػتدة ة ػػت لفػػرد تالةج ةػػدا ػػتد خاروػػت عمػػ  ا
ال التدة ت ناةو ت  صالح ، كام االق  الشكؿ  ترغت ةف الةضةتف،  ىتأت صتر  ىتل ةأل شكم

الػػدت ةػػف رضػػت   ال الػػتدءػػخط اا عمػػ  إلػػ  نف اػػو لىػػت، ترال ةػػت  كػػتف ناة ىػػت ءػػمالاو  ػػؤد  
 ـ! عنى

ه ةفىػػػـت  اػػػ ث أف ا قءػػػـ عمػػػ  ةالحيػػػاف ت ىةاػػػد عرضػػػت  حػػػتنػػػد ان ضػػػت طالا ػػػو الال
، الصػػتر   ةػػأل الشػػكؿتظافاػػو عػػف ةضػػةتف ال الػػتدات كشػػرتط  والكتشػػفل دالراػػو القػػرالة ا

ت القث  ترغت، أةت الةالحيتف  َ   ةت ى  تا 
   نرالة  دالراو لنصتص عالتدة الصتـ. األولالمبحث 
 نرالة  دالراو لنصتص عالتدة الحج.  الثانيالمبحث 
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 :التمهيد: مفهىم القراءة التدبريت
يقت  نت القداةو تالحتلاو، ت  نث أف اكػتف الة مقػث ةءػ ىمكت مقرالة ةفىتـ ءمالث   ث ل

ال ػث   ػث النصػتص الة  الػرة وةن جت لمة تنث ال دالراػو القمالاػو الخفا ػنتندا ت  لةت اقرأ، تلاس
ػت نتل ػ ال ػث الة ػتنث  ةػف  جػداد  هاقرأوت تارى أن ىػت   راػد أف  قػتؿ لػه شػا ت ةػت ةخ مفػت عة 

ـ  ا غمػػب– ظىػػر إلػػ  التجػػتد  ،ةشتكءػػو لةػػت وػػت ةػػملتؼ ت  - ػػث ا عػػ ت وػػت َةػػل  ت  ةءػػ قر 
  نحػت يتال ػو لىػت تصػاتغ ىت الشػكؿ كماػتتة ءم ـ اله كالدواتت، الف ؿ اء قرال ال قؿ الةجػرد 

، توػت (ة  ػو) المن ه ةيم   راؼ الزتاج نحت، حد ا و ، تالشكؿ   رافتت(إنءتف =  تف   كؿ  )
عنػػػد اءػػػ  ةتؿ آلاػػػو ال متاػػػؿ ال رالاػػػو  فنػػػداـ القػػػث ءػػػت دا ح ػػػ  الاػػػتـ، تلكػػػ حػػػد    راػػػؼ 

ةنطقاػػت أت اقػػر  القمػػب الةػػت أنػػر   ال قػػؿ الةجػػرد تانقضػػه ةقػػد ةت ةءػػتغت )الة تصػػرة اي اػػو  
المة نتواػو ،  ّف  القمب ءاال كر الة تنث التظافاػو (1)(حؽ  النقض أت أخمنات اءت غ تحءا  

ة  ػو + )  راؼ الزتاج غنا ت التلة تنث القمالاو النف او ال تةو، المن ػه   ،  ا صالح  لمزتاج ةيم
، تاػػنقض القمػػب وػػذا ال  راػػؼ يتناػػور عنػػدةت اقػػر  الػػه (تا ةم ػػب عمػػ  الةػػتت+ ا جػػدد النءػػؿ

، تاال كر ة ن  تظافات نف ا ت اج ةتعا ت عتة ت جدادا،  اكتف تاطال ه عم  طاف الةخ ال قؿ
إل  غار ذلؾ، ة ةػت  (النءؿ +  كتاف راالطو اج ةتعاو دو+ ا جدة  )  راؼ الزتاج المن ه  

 ال ػػػث ان صػػػر  اىػػػت ال  قػػػؿ الحءػػػث  تع ػػػراض القمػػػب ال جراالاػػػو  قػػػر   الةمحظػػػو الحءػػػاو
 .اليتال و الةملت و تت ال قؿ الةجرد ت  رافت ه الحد ا وعم  كما   الة ء فز

 آلاػػػو إن ػػػتج الة ػػػتنث)الةخ مفػػػو الػػػػ  ءػػػة   وػػػذ  ايلاػػػو اتن تجاػػػو لمة ػػػتنث التظافاػػػو 
نءالو إل  ا تؿ توت القمب التصفه ةمكػو إدراؾ   ػدالر عتانػب ا ةػتر،  (ال متاماو ال دالراو

لمقػترئ، ت ءػة    ػث ةال كػر كّن ػتج  (القرالة ال دالراػو)ت ث ةجتؿ نرالة النصتص   ءة   الػ
، الشػػرعث لػػنصككشػػؼ عػػف ةقتصػػد ةؤلػػؼ ا (القػػرالة الةقتصػػداو)ةجػػتؿ ال فق ػػه القػػداـ الػػػ

ال ػػػث حصػػػروت الةج ىػػػدتف القػػػداة  الخةءػػػو ةقتصػػػد عػػػد توت كما ػػػوأل لػػػذلؾ تضػػػ تا الّزا ىػػػت 
  (2)عقتالتت حد ا و عنافو، توث

   حد  الءرنو لحفظ الةتؿ.أوال
   حد  الخةر لحفظ ال قؿ.ثانيا
   حد  الزنت لحفظ ال رض.ثالثا
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   حد  الر د ة لحفظ زاتدة عدد الةءمةاف التطراد.رابعا
   حد  القصتص لحفظ النفس.خامسا

تلػػـ اضػػد  الفقػػه القػػداـ َحػػد ا عمػػ  الةالػػذراف تالػػالخمل، عمػػ  الػػرغـ ةػػف أف  اا نىػػ  
عنىةػت نىاػت شػدادا، تنػد تصػؼ الةالػذراف الػّختاف الشػاتطاف تالػتلكفر، تذلػؾ نتلػه   ػتل   

ِإنَّ اْلُمَبذ ِريَن َكاُنوا ِإْخَواَن الشََّياِطيِن َوَكاَن الشَّ ْيَطاُن ِلَرب  ِ  َكفُ وراً  *ال ُتَبذ ْر َتْبِذيراً ت
(3) ،

عمػػ  الػػذاف صػػر ح اا المن ػػه ت ا حػػال ىـ توػػـ ك يػػٌر، تةػػنىـ ةػػف نػػتؿ الحق ىػػـ   اتلػػـ اضػػد حػػد  
 ٍُمُروَن النَّ اَس ِباْلُبْخ لِ الَّ ِذيَن َيْبَخمُ وَن َوَي  ْ  *َوالمَُّ  ال ُيِحبُّ ُكلَّ ُمْختَ اٍل َفُخ ور...

، أت (4)
ػػػػتزتف  الػػػػذاف وػػػػددوـ التلتاػػػػؿ، توػػػػت تاد   ػػػػث جىػػػػنـ، تةػػػػنىـ الة كػػػػذالتف تالةطففػػػػتف تالىة 

 ةيػؿ  ىػث  اءػ نكروت ا ءػمـ، الروالتف الذاف اةيمػتف ظػتورة ءػمالاو ،  ضم عفةتزتفتالم  
ال ػػث لػـ ا ػػرض  اا، ةتداةػت ت    ةػد عمػ  ةقاػػتس رعتاػو الحقاقػو اليتال ػو  تعصػاتنت ءػقت   

إذا   ترضػت الػدنات ةػد ايخػرة  ت  ضػؿ اخ اػتر ايخػرةأل  ف  ) ظىر  ث القتعدة اي اػو  
، تكتف الروالتف ا تا ؿ و د دتا الاف خاتراف إةت (الدنات ر  أكير يالت ت ةف  صت   رٌ ايخرة  صت  

،  ػثيرتا النفػث تالزوػد التلحاػتةأل  نػه  اةيػؿ لىػـ (5)نفث  ث الجالتؿ القتحمػوخاتر ايخرة أت ال
حراػػػو اخ ترتوػػػت الةحػػػض إراد ىػػػـ، توػػػذ  الحراػػػو ا يػػػتب عماىػػػت، تلكػػػف  الةقمػػػداف لىػػػـ كػػػتنتا 
 عالادا لم قماد ا عة ، ل دـ تجتد  حدٍّ اءت غ لىـ الزود  ث الحاتة ت فضاؿ يقت و الةتت.

وأل  ن ىػت  ةيػؿ عالتداػو عقػؿ تعتطفػو الةخمػتؽ لمةخمػتؽ مػ تلروالنو ك قماػد أعةػ  التط
َِ ِرْا َواِن المَّ ِ   َوَرْهَباِنيَّ ًة اْبتَ َدُووَها، نتؿ   ػتل   ت لمختلؽ َم ا َكَتْبَناَه ا َوَم ْيِهْم ِإالَّ اْبِتَء ا

َوَكِثيٌر ِمْنُهْم َفاِسُقونَ  ...َفَما َرَوْوَها َحقَّ رَِواَيِتَها
(6). 

، التع الػػتر وػػذ  الةقتصػػد الةقتصػػد التاضػػحو الدتلػػو ال ػػث أ وةمػػتتونػػتؾ كياػػٌر ةػػف 
أف  الفقىتل القداة  لػـ ا مةػتا  تكمف  جز او تالخةءو الءتالقو كما و ا ـ  شر وت الةج ةد كم ه، 

قػتت،  أ  عقػتؿ ال اػر ))لقتلػه   أالت الكر نػد نت ػؿ َةػف اة نػد عػف د ػد الزكػتة لػت ةن ػتنث ع 
كػتف  ػث تن ػه  عدـ د ػد الزكػتة .أل  ف  ضرر(7)((لجتود ىـ عماهكتنتا ام تنه لرءتؿ اا[ 

 ةتلاػػػو ، تنػػػد انحءػػػر ضػػرروت تحقػػػت عنػػػدةت  ػػػتا رت ةػػػتاردعمػػػ  الةج ةػػػد ا ءػػػمةث كالاػػرا
 جدادة لمدتلو ا ءمةاو، كذلؾ اةكف أف انحءر ضرر الةقتصػد الكما ػو الخةءػو الةزعػتـ

،  تلءػػرنو  قػػػؿ  كياػػرا إذا ن ضػػػَث ؼ، إذا نػػػؿ  ةج ة ىػػت الءػػالب  ةا ػػػر الظػػرت  صػػتروت الكمػػث  
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كػػؿ  ةػػت ا ةا ػػر تلػػـ ا ءػػـ  ، عمػػ  الفقػػر، تالزنػػت اقػػؿ  إذا  ىاػػمت لكػػؿ  رجػػؿ  زتجػػو توكػػذا...
ت لكتنػت وػت لػاس كما ػغالػر ةػرتر الػزةف ت ؿ َعَرضػت جز اػت ة حػت ت الصفو اليالتت اةي ػ ت، تا 

الةجرد أف اجَد  تالكيرة  ش ت اء قرال ال قؿ .لاءت خةءو ةقتصد الشرا و ت حصر لىت
 نءػػتف أف اػػد عث ،  ضػػم عػػف عػػدـ إةكػػتف اخاطػػت ةشػػ ركت الانىػػت لاءػػ خمص كماػػو ةنىػػت

إلػػ  عقػػؿ الةؤلػػؼ ال ظػػاـأل لػػذلؾ اءػػ الدلنت ةصػػطمح القػػرالة  الػػتلنفتذة ر ػػو  مػػؾ الةقتصػػد 
الةقتصداو إل  )القرالة ال دالراو القمالاو(، ال ث  ضـ  عنصػرا شخصػات ذا اػت التلضػرترة، إذ 

 حتشث  مؾ الذا او  ث  متاؿ النصتص، لكف عندةت    حد ال متامت  ػث نتاعػد ت اةكف 
ةن جػػور الة ػػتنث الجداػػدة ال ػػث ت  (8)تة ػػتاار عتةػػو  ػػّف  وػػذ  الةنىجاػػو ءػػ كتف ءػػاةات او

نػػ ج لمة نػػ  حػر ا  ػػث تضػػد الة نػػ  الػذ  اراػػد ، الةنىجاػػو الشػػطح الصػػت ث اكػتف  اىػػت الة 
ن ةت اكتف حر ار  ث اك شتؼ ا الػنص  عنػدةت ا ةا ػر ءػاتنه  عمةتت نمبلة ن  الة خال م  ث تا 

إلػػ  ءػػاتؽ القػػرف  تالتنػػت القراػػب ةنػػه القػػرف ةػػيم ةػػف ءػػاتؽ تنػػت نػػزتؿ القػػرآف الةقػػتةث
الحػػػػتد  تال شػػػػراف الكتشػػػػؼ عػػػػف  خم فنػػػػت الحضػػػػتر ، إذ اطػػػػترد  راػػػػؽ ةػػػػف  قىػػػػتل الاػػػػتـ 

الةفطػػػػػراف  ػػػػػث رةضػػػػػتف تالةػػػػػدخناف، تالػػػػػذاف اءػػػػػة تف  ، ةنىػػػػػت ةطػػػػػترةصػػػػػةت ر ا ةػػػػػتر
ةػت )  عتةػو ، ح   ءن تا نتعدةال ط ىرءتاس الةالتلةو  ث ت الةتءاق  تا غناو، تاؤكدتف 

 ح   تلت كتف الة ء نكر ةجىرات. (ا ء نك ر كيار   قمامه ة نكر
ػػػػث إلػػػػ   حػػػػراـ ةػػػػت أحم ػػػػه اا أد   ت وػػػػذ  القتعػػػػدة الةفرطػػػػو  ػػػػث  قءػػػػاـ الةقاػػػػتس الكة 

تعػػػتت، نحػػػت ةػػػتل الشػػػ ار الخػػػتلث ةػػػف ق  ترءػػػتله، نحػػػت ال كراػػػه الكػػػؿ  شػػػراب  خػػػرج ةنػػػه    
الكحتؿ، تال كراه التلطرشث الذ  ا ضتؼ إلاه شثل ةف الػدالس لة تدلػو حةتضػ ه الحجػو 

لالك راػت   تكىػو نتضػجو، إذ   صػالح غػذالر  أاُّػوالدل ال خة ر الجز ػث  اػه، الػذ  ت  ءػمـ ةنػه 
 ات ال ث   ةذى عم  حمتة الفتاكه النتضجو.ال خةار ال ث  نقمىت الحشر 

ف ةػػف  صػػناؼ الالاتنػػتت إف  تءػػتاس الةالتلةػػو  ػػث الصػػةت ر اشػػ ت الػػذوف  ػػم اػػ ةك  
دراؾ   ، ػػػث نظػػػتـ ال منػػػتت ال ػػػث  جة ىػػػت كمات ىػػػت،  ضػػػم عػػػف عػػػدـ إدراؾالةمحتظػػػو تا 

الطػرؼ عة ػت ، كػذلؾ أصػالحنت نةػض  ة ضحكت تضػترا، ترال ةت ءتذجت ا صالح إدراكنت إدراكت 
اف مػػه اتحػػ مؿ ا ةراكػػث الصػػىاتنث ةػػف  ضػػت د  ػػث أرض ال ػػرب تا ءػػمـ، تت نالػػتلث 

ف( ةػػف الجز اػػتت الة نتواػػو القػػدر ةالتت نػػت  ػػث  مداػػو الشػػكماتت ال ػػث ألحقىػػت آالتؤنػػت الػػػ)ال داُّ 
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الفكػر  نػداةت عالػد اا   لحػظ خطػم، الػذ  ، تةنىت الةالتلةو التءتاءاو  ػث ال طى ػرالصةر
ةةػف ار كالػت ، تذلػؾ  ػث خطتالػه الءػتخر لرجػؿ شػد   رَ خَ ، تَءػ(ـ693/ وػػ47)تةر الف ع

رحتله ةف الكت و إل  الةدانو اءمله عف دـ الال تض اصاب اليتب أاجتز الصمة اله! ، 
انظرتا إلػ  وػذا اءػمؿ عػف ))تذلؾ ال د ن ؿ أوؿ الكت و لإلةتـ الحءاف،  قتؿ االف عةر  

"إف   اقػػتؿ  (ص)تءػػة ت رءػػتؿ اا  (ص)ؿ اا دـ الال ػػتض، تنػػد ن مػػتا االػػف النػػت رءػػت 
 .(9)(("الحءف تالحءاف وةت راحتن ت  ةف الدنات

ال ػػث  حكػػـ عمػػ  جةاػػد  تةػػف ونػػت  ػػم ث أوةاػػو إعػػتدة النظػػر  ػػث ةقتااءػػنت الفكراػػو
تت  (أالػاض× أءتد)القضتات تةنىت نضتات ال التدات الةقاتس ال قؿ الةجرد الينت ث القاةو  

لمحكػـ عمػ  ال  رافػتت  الفقاػر يتلث الانىةت، لة ر و ةدى صمحاو وذا الةقاػتس الصػتر 
الحد اػػو الجتة ػػػو الةتن ػػػو المن ىػػت   رافػػػتت دناقػػػو تنىت اػػو عمػػػ  الػػػرغـ ةػػف أف  عةػػػؿ ال قػػػؿ 

 منتت ت الءاطو، الة ن  أن ه ت انظر  ث الال حمامث اف ت ال نتصر الة  تلقو إل  جز ات
ف نظتةىػػت الة كتةػػؿال ػػث  الجدلاػػو ن نػػت القػػدر ةػػت ن ػػزؿ ا شػػاتل تندرءػػىت أ))، تنػػد  الػػا ف  كػػت 

 .(10)((ا خطتل الشكؿ أ حتد  القدر ةت نر كب  ةف
، القرآناػوتالحػج  تعم  وذا ا ءتس اةكف نرالة عدد ةف نصػتص عالػتد ث الصػتـ

 ال قماػػػو وػػػث  ركاالاػػػو  شػػػتكس الة ػػػتنثنػػػرالة  دالراػػػو  كشػػػؼ عػػػف الة ػػػتنث القمالاػػػو ال ػػػث 
ل تءاد ة تنث الةفػردات الػتاردة  ػث ا تل   الة تنث  الحتجو إلنحف الةملت و،   ال حماماو

ػػمو عػػدد ةػػف النصػػتص النالتاػػو مػػؾ النصػػتص الة نتصػػو ةػػد  لمنصػػتص القرآناػػو  الةفص 
ػػمىت القػػرآف ، تالكتشػػفو أاضػػت عػػف الزاػػؼ تاتح اػػتؿ الصػػتر  ال قمػػث الةجػػرد ال ػػث لػػـ ا فص 
ـ  عالػتد اف ةػر الط اف الػتلنفد ال ػتـ عم  الةضةتف القمالث ال نف ث ال تـ، أت ا خمنث،  وػ

ح ال منو الاف نظراػو ةشػر ع  نصػد  رالطتف الاف الةصتلح الداناو تالدناتاو رالطت نتا ت اتض 
أف ن دالر حي نت عم  ، عمةت أف  اا   تل  فا التد مل ال طالاؽ النالت   ا ةيؿنظراو ا لىث ت 

َأَفال َيَتَدبَُّروَن اْلُقْرآَن َأْم َوَمى ُقُموٍب َأْقَفاُلَها  القتلهالة تنث القرآناو 
(11). 

 قراِة تدبرية لنصوص وبادة الصوم:المبحث األول: 
الختصػو  النف اػو إف  ا  راط  ػث ال الػتدة  ػث شػىر رةضػتف الحاػث    طػؿ ا عةػتؿ

تن ػت  ػث  (ص)أل ذلؾ أف  أعظـ التنت د الحرالاو القاػتدة الرءػتؿ نالتاو تال تةو لاس الء ن و
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أت وث  الحءب ةت ءا ضح تحقت. رةضتف، تأوةىت  تان و الدر الكالرى، تتان و   ح ةكو
ةػػػت ))الةةمػػػتط لمءُّػػػن و النالتاػػػو، المن ىػػػت كػػػؿ  ال قػػػؿ الةجػػػرد ء ػػػن و دخمػػػت عمػػػ  ت ػػػؽ   راػػػؼ 

 . (12)((ةف نتؿ أت   ؿ أت  قرار (ص)أ ضاؼ إل  النالث 
( لاس ةتن ال ىذا ال  راؼ  ةف دختؿ ةت لػاس الٌءػن و  اػه ا ػراد الىػت  تجتةد الكمةو)كؿ 

عمػػ  أدال ال الػػتدات شػػكم  منالػػث)ص(لجةاػػد الةق ػػداف  ل ةكػػافة نػػ  نمالاػػت وػػت ال ءػػىاؿ 
، اتن ػػدال الىػػتنىػػ  عػػف  (ص)إذ تردت أ  ػػتؿ لمنالػػث  ،ةةمػػتلة التلةضػػةتف النف ػػث ال ػػتـ

أت أكيػر  التصتؿ  ث الصتـ، أ  عدـ ا  طتر لاػتةافت  اتنقطتع عف إ اتف النءتل ةنىت
ت  تاصػػػػػمتا... نػػػػػتلتا   ّن ػػػػػؾ ))نػػػػػت م   (ص)إت  عمػػػػػ  الةػػػػػتل،  نىػػػػػ  عػػػػػف ذلػػػػػؾ النالػػػػػث 

ةػت ا ط ةنػث تءػتنات اءػقانث   . تاصؿ أل ذلػؾ (13)((نتؿ  إن ث لءػت  كىا ػ كـ، إف  لػث ة ط  
عم  المتغ  ر  ةف النتس، ت اقد  نتاو اتاةتف أف  ال كماؼ ت ا قتس عم   رد أت   و صةارة 

،  ضػم عػف أف   قماػد صػترة أت شػكؿ ال الػتدة اجػب أف ا شػفد عزةىت الف ػو ال ظةػ  ةػنىـ
أعةػػتت، تلاءػػت  -تتءػػاةت الصػػمة -الت عةػػتؿ النت  ػػو اج ةتعاػػتأل لػػذلؾ ء ػػةا ت ال الػػتدات

 .أنتات
ت ر انءػػػجتةت الػػػاف شػػػكمه الصػػػتر  تةضػػػةتنه النف ػػػث  ػػػث  ػػػأةػػػت شػػػرتط الصػػػـت ال

 ،  اةكف  قءاةىت عم  نءةاف ل تـا تا خمنث الءمتكث
 : بعدالة الُمشر عالقسم األول: شروط تتصل 

ـ أف ا شػػر ع  ػػث ةتءػػـ ة  ػػدؿ ز لكػػث اكػػتف الصػػـت ةةكنػػت تشػػتةم  كيػػر النػػتس، امػػ
 ث الشىر ال تءد الشةءث )أامتؿ/ ءػال ةالر(، شػىر  ند ش ر ع ف  الصتـالحرارة، تند يالت أ
شػرط عدالػو الة ش ػر ع، كة نػ  نمالػث  ػدالر ، اراعػث  اػه  ، توت ةت احقػؽاتع داؿ الخرافث

ا جاػتؿ، إذ  لجةاػدعمػ   حة ػؿ الصػاتـ الةػنظ ـ الةضػالتط الةػدة  افالة كم فػ تتطتنػة ظـ 
 ػث النصػؼ الشػةتلث تالجنػتالث  ءتعتت النىتر ةد ءػتعتت الماػؿ ث وذا التنت   ءتتى 

احصػػػؿ إت عنػػدةت ن صػػػحح  ( ءػػػتعو. توػػذا ت12، ت كػػتف ةػػػدة الصػػاتـ )لمكػػرة ا رضػػػاو
ػػػرة ) عػػػتـ عمػػػ  الءػػػتعو الشةءػػػاو الةتءػػػةاو  ( اتةػػػت  ػػػث كػػػؿ  11الءػػػتعو القةراػػػو الة قص 

 .الةت ا ءة   الػ)نءثل ال قتاـ القةر ( الةنضالطو
، الػػػػدلاؿ  طػػػػتالؽ التنػػػػت د وػػػػذا ا جػػػػرال ال رالػػػػث ال ػػػػد   دامػػػػه (ص)أنػػػػر  النالػػػػث لقػػػػد 
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ال تراخاو الةؤرخو الت شىر القةراو تةقتالم ىت ةد أشىر ال جـ الشةءاو الحءب ةت أتردوت 
المدلػو  تةدعتة،  ث  تراخه ةف ةال ث النالث )ص( ح   ت ت ه وػ(292)ت ال د الا قتالث 

 ، إذ   ػرضطالا او، كت شترة إل  حرارة الجت تنضج ال ض اليةتر الةرا قو ل مؾ الحػتادث
ال ػػػػػد ةقػػػػػدـ النالػػػػػث )ص( إلػػػػػ  الةدانػػػػػو الػػػػػػ))ءنو تخةءػػػػػو أشػػػػػىر، تناػػػػػؿ الءػػػػػنو  الصػػػػػتـ

، الحمػتؿ شػىر اتع ػداؿ الخرافػث، تا  ػرؼ ذلػؾ ةػف إضػت و ةػت (14)تنصؼ ء و أشػىر[((
ـ الػه النالػث إلػ  الةدانػو،  زاد عم  الءنو إل  رنـ شىر رالاد ا تؿ اليتلث القةر  الػذ  نػد 

 كةت ام ث 
 (8)، أ   ث شىر آب اليتةف الةامد .........8اشىر=  5+ 3رالاد ا تؿ 
 (9)، أ   ث شىر أامتؿ ال تءد الةامد ........9اشىر= 6+ 3رالاد ا تؿ 

تالراجح وت أف  الصتـ   ر َض ال د ةقدـ النالث )ص( الءنو تء و أشىر، الدلاؿ أف  
حديت  ث شىر الصتـ))اتـ الجة و ليمث عشرة لامو القاف ةف  (الدر الكالرى)تان و 

،  ث ، أ  ال د ءنو تء و أشىر(15)(اليةتناو عشر شىررا( (ص)شىر رةضتف ال د ةقدةه 
نىتاو رحمو نراش إل  الشتـ، الةءة تة  ث القرآف الكراـ الػ)رحمو الصاؼ(، ال ث تالد  أن ىت 

ةف  اليمث ا خارلخرافث، توت اتا ؽ  ن ىث التن ىتل أشىر الصاؼ تحمتؿ اتع داؿ ا
الشىر ال تءد ةتءـ نضج ال ةتر ترخص أيةتنىت، تند القث وذا ال تنات الشةءث ةاقت ت 

 (16)، لتجتد رتااتت(ص)لصتـ النالث تالصحتالو ال د  رض الصاتـ ح   ت تة النالث 
ر ، أت ال ةر الذ  اكير  ث وذا الةتءـ تاىالط ء  (الرطب) شار إل  إ طتر النالث عم  

رة  توذا ت احصؿ إت الّنرار نءثل ال قتاـ القةر ، أ   صحاح الءتعو القةراو الةقص 
عتـ، عم  الءنو الشةءاو الةتءةاو الةنضالطو، عف طراؽ زاتدة  ( اتةت كؿ  11الحدتد )

 شىر  صحاحث )كالاس( ال د ةرتر عتةاف تالدختؿ  ث ال تـ اليتلث.
الة ن  الحر  الشداد، الدلاؿ وطتؿ رةضتف( التلرةض )ت عمنو تءـ  اصالحتونت 

)الرةضث  ةف الءحتب )  (وػ711ت)نتؿ االف ةنظتر  (الر ةضث  )الةطر  اه الة ءة   الػ
ن ةت ء ة َث رةضارت..  ن ه[ اجد  تالةطر  ةت كتف  ث آخر الصاؼ تأتؿ الخراؼ، تا 

 .(17)(ا رض حترة(
شىر القةراػو ةػد ا  ت   ةماو النءثل ال صحاحاو  طتالقالنالث )ص( لتالءالب إنرار 
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 تراخ غزتة الخندؽ عند الا قتالث  ّن ىت حديت ال د ))ةقػدـ  ةنىت ،الشةءاو ال تاراخ أخرى
إلػػ  الةدانػػو الخةءػػو تخةءػػاف شػػىررا(( (ص)النالػػث 

. تاتا ػػؽ وػػذا ال ػػتراخ التلنءػػالو إلػػ  (18)
ك ػػتالر شػػتاتر=  شػػراف ا تؿ أ) ، اتا ػػؽرالاػػد ا تؿ  ػػث ةقػػدـ الرءػػتؿ إلػػ  الةدانػػو الةػػؤرخ

أاضػػػػػت عنػػػػػد االػػػػػف  توػػػػػت يػػػػػتنث أشػػػػػىر الخراػػػػػؼ، توػػػػػذا ال ػػػػػتراخ ة  ةػػػػػدٌ  (الشػػػػػىر ال تشػػػػػر
 ػػث ءػػار ه، ال ػػث الا نػػت الػػرتدة الجػػت  نىتاػػو حصػػتر نػػراش لمةدانػػو،  (19)(وػػػ213ت)وشػػتـ

مقضػػتل الةالػػـر عمػػ  ا ءػػمـ لاة ػػد  الت جػػت  الػػرتدة ل الكفػػتر الػػذ  رال ةػػت طػػتؿ الءػػالب عزاةػػو
 ةػػت نػػتـ رجػػؿ ةػػف القػػتـ ةػػف شػػد ة )تذلػػؾ نتلػػه  )شػػر الشةءػػث، ت اللشػػىر نىتاػػو شػػتاؿ ا

 ػث تصػؼ ذلػؾ الالػرد أاضػت االػف ا ياػر  ةػتت تال ى .(20)(الختؼ تشد ة الجتع تشد ة الالػرد(
 .(21)(وػ630ت)

))اػػـت  (ص)تكػػتف ونػػتؾ  طػػتالؽ الػػاف ا شػػىر القةراػػو تالشةءػػاو  ػػث ت ػػتة الرءػػتؿ 
، اليتلػػػػث (22)(آذار( اتينػػػػاف لمام ػػػػاف خم ػػػػت ةػػػػف شػػػػىر رالاػػػػد ا تؿ، تةػػػػف شػػػػىتر ال جػػػػـ

 الشةءث الةقتالؿ لميتلث القةر .
لاكػتف ا ءػمـ  ت مؾ التنت د ال ث   طتالؽ  اىت الةنػت د الداناػو ةػد الةنػت د الدناتاػو

الموةاػو القػتل نءػثل  (ص)ت   طتالؽ الىذ   الت ارة، إت الت  راض إنػرار النالػث  دانت إاجتالات،
ر إلػ  الشػىر اليػتنث  ػفر)ال قتاـ القةر  الذ  رال ةت كتف ا ػؤخ  ةػف الءػنو القةراػو، الػدتر  (ص 

ةػػف النءػػثل الجػػتومث الػػذ  كػػتف ا جػػرى  ػػث شػػىر ةحػػر ـ رأس الءػػنو القةراػػو، ةػػت افك ػػؾ 
ػػر ـ الة صػػمو عتةػػت، تاتصػػمىت  ػػث ال ػػتةاف ال ػػتلااف،  لكػػراـ تنػػد ان قػػد  القػػرآف اا شػػىر الح 

ُِ ِزَياَدٌة ِفي اْلُكْفِر ُيَالُّ ِبِ  الَِّذيَن َكَفُروا ُيِحمُّوَنُ  َوامًا ُيِحمُّوَن ُ  َوام ًا القتلػه   ِإنََّما النَِّسي
...َوُيَحر ُموَنُ  َوامًا ِلُيَواِطُئوا ِودََّة َما َحرََّم المَّ  ُ 

أل  ن ػه ا حم ػؿ الق ػتؿ  ػث الشػىر ا تؿ (23)
فر الذ  اماه القةراو ال صحاحاو، تا   الةحر ـ  ث الءنو نقؿ  حراـ الق تؿ  اه إل  شىر ص 

الداالػػو كػػؿ  ءػػنو نةراػػو يتليػػو لمحفػػتظ عمػػ  عػػدد ا شػػىر الحػػـر  حءػػب، ةػػف دتف الحفػػتظ 
ةتاطػمة  عػػد ة ةػت حػػر ـ )، الػػدلاؿ ة نػ  ىتا صػتلتوػت كةػػتؿ  ال ػدالر القمالػػث عمػ  الةضػةتف 

ميػػو الة صػػمو التل ػػدد  قػػط عنػػد  صػػحاح ال قػػتاـ ، أ  ةتا قػػو عػػدد ا شػػىر الحػػـر الي(اا
كراتضاتت لم قؿ الةجرد ةف دتف  (الةحـر صفرت ذت الق دة+ ذت الحجو+....+)القةر  

ػػر ـ اليميػو لفءػح الةجػتؿ تاءػػ رت  ةراعػتة الة نػ  القمالػث ال ػػدالر  لم صػتؿ الػاف ا شػىر الح 
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رالاػػو الةتاشػػث الػػدتر ةػػف حركػػو الزراعػػو تال جػػترة ت لمءػػمـ اتج ةػػتعث الةءػػتعد عمػػ  نةػػت 
الحػرتب التحشػاو الػاف أالنػتل الػتطف التاحػد تالمةػو  اتع ةتد عم  ان صتد الةنت ـ  ث شػف  

 التاحدة تالقتةاو التاحدة.
أد ى  رؾ عةماو  صحاح ال قتاـ القةر  ال د ت ػتة النالػث )ص( إلػ  زحػؼ رةضػتف 

الػػػذ  ت اطاػػػؽ صػػػاتـ ءػػػتعت ه  الت جػػػت  الصػػػاؼ الموػػػب  ػػػث كػػػؿ  عػػػتـ ( اتةػػػت11الةػػػدة )
 لفػرارتجاىػت ءػالالت  ، تأعطػت مؾ ال الػتدة نتءػاو ةت ج ؿالطتامو الحترة إت نم و ةف النتس 

 ءالالت لمش تر الت يـ عند الف ػو ال ػث ت  طاػؽكتنت الحات او، أت  ىـتاجالت النتس ةف أدال 
عمػػ  الػػداف،  ، ترال ةػػت الػػدأ آخػػرتف افكػػرتف الطرا ػػؽ لمح اػػتؿ ػػث الظػػرتؼ الحػػترة اتنػػتورة

 إل  غار ذلؾ.  عماىت... ترال ةت ش ر آخرتف أف  عالتدة الصتـ  ةيؿ عقتالو   ةر د
 :ةواألخالقيبوظائف الصوم النفعية العامة القسم الثاني: شروط تتصل 

ال  رافػػػه الحػػػد   المن ػػػه   الجػػػدؿ القػػػت ـ الػػػاف شػػػكؿ الصػػػتـ  ظىػػػر  ػػػث توػػػث شػػػرتط
ةضةتنه القمالث ةف كذا تنت إل  كذا  ث شىر ة اف"، أةت  "اتة نتع عف ا كؿ تالشرب

النػػػت ج ةػػػف تظافػػػو الصػػػـت كشػػػرتط ةمزةػػػو لصػػػح ه ، تا خمنػػػث الءػػػمتكث النف ػػػث ال ػػػتـ
 ةتةػػػت لػػػـ   ػػػد   ت، ح ػػػ  إذا  َػػػر َغ شػػػكؿ الصػػػتـ ةنىػػػا ءػػػمـ تاؤكػػػدوالصػػػتراو،  ىػػػث ةػػػت 

وػػػذ   ءػػػنقاـلػػػذلؾ  أللهالةقاػػػتس رضػػػت اا ترءػػػت  لصػػػتر ه ال قماػػػو الةجػػػردة أ   ناةػػػو  ػػػذكر
 الشرتط عم  نءةاف 

 الشروط النفعية العامة: -1
ُكُموا َواْشَرُبوا َحتَّ ى َيَتَب يََّن َلُك ْم إ ةتـ الصاتـ إل  الماؿ التارد  ث نتله   تل    إف   

...المَّْي لِ اْلَخْيُط اأَلْبَيُض ِمْن اْلَخْيِط اأَلْسَوِد ِمْن اْلَفْجِر ُثمَّ َأِتمُّوا الص  َياَم ِإَل ى 
، ا شػر ع (24)

الصتـ لمة ي ؿ التان او ال ث  طاقىػت   ػو نمامػو ةػف الةػؤةناف الصػالتراف ا نتاػتل، تةػت عػدا 
ا ػتد نف ىػت عمػ  ءػت ر الطالقػتت الفقاػرةأل ذلػؾ    تاضػاو ذلؾ ةف   تت  مىت أحكتـ ةتداػو

ـ  )الف ػػؿ أف   ؿ ةػػف حػػتؿ  ( ػػ ةػػف ا   ػػتؿ ال ػػث ا  خػػذوت الةػػ كم ـ الػػّزال  الصػػارترة، أ  ال حػػت 
لث  ا ػمل ؼ ةػف أ  ػتؿ لىػت الدااػو ت  كػرر  حءػث  إل  أخرى عالػر ةػرتر الػزةف، ك كػرار  حػت 

نػػػدب(، أ  أصػػػدر (25)ة طتالقػػػوإاقتعاػػػو الػػػد  تت  ، أنم ىػػػت د   ػػػتف، كقتلنػػػت  )صرصػػػر الج 
 اف، توػذا النػتع ةػف ا   ػتؿ اخػتلؼ ا   ػتؿ ال ػث ة طتالق صت ت ةكررا عم  ا نؿ  ةر اف



 هـ4443-م  2022. لسنة الثاني  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . . السنة ال

 

 
- 917 - 

ءػػكَت )د  ػػو تاحػػدة ةػػف دتف  كػػرار ة طػػتالؽ عالػػر ةػػرتر الػػزةف، كقتلنػػت  أحػػدايىت   حقػػؽ 
ندب  .(الج 

ت اح تج  اه إل  شثل كة ث  تالىذا اكتف ة ن  ) ةتـ الشثل( وت ان ىتؤ  إل  حدٍّ 
دا ػرة أت ةءػ طاؿ )لمةةءػتح، نحػت  خترج عنه، تاقتؿ ذلؾ لمة ػدتد، كقتلػؾ  عػدٌد  ػتـ ، ت 

ـ   ـ  )، تةنه نتلنت  (26)(لاٌؿ  تـ  )نتلؾ   التلءتعتت ، تةف الة دتد( ت . تالءؤاؿ وت (صتـٌ  ت
وؿ أف  اا عندةت حد َد الصتـ الحدتد الدااو الفجر تنىتاو النىتر الةاتب نرص الشةس أت 

ػػد ة  ػػرؼ الػػه   ػػو كتة حػػتف    ، ةىةػػت كػػتف صػػةارا شػػفقىت، ت اقالػػؿ الػػم   نقصػػتف  ػػث  مػػؾ الة 
  ػػػث صػػػاتـ الصػػػالتراف ا نتاػػػتل  حءػػػب، تت اقالػػػؿ أ  دناقػػػو نقػػػص القمامػػػو ةػػػف ال ػػػتزةاف

 ! تغاروـ ءت ر الف تت ةف ا طفتؿ تالشاتخ تالةرض تت
 ءاكتف الجتاب الحءب التجت  اي او، الة قء ةو عم    تت الةج ةد 

ـ  عمػػػػ  ظػػػػتور اياػػػػو ال إف  ااَ  –أ  ـ  )كراةػػػػو، إذ جػػػػتل الف ػػػػؿ اراػػػػد الصػػػػتـ ال ػػػػت  ( ػػػػ
ت ةيػػتت تان ا ػػالتجػػتد لاكػػتف  نماػػؿ الصػػاةو ا ةػػر كتة حػػتف لم ػػتـز الصػػالتر القػػت   ا اةػػتف

لكف وذا ال صت ر الةيتلث الػتان ث اج منػت نفك ػر الةػف انػت س  كمعم  جالؿ  ث ال تلـ ةيم،
نءػالو صػالر   ، أ، أت انخفػتض التداػتفنءػالو ار فػتع الجالػتؿ ا خػرىوذا الةقاتس القاتس 

ال مةػػػث ال جراالػػػث، تلػػػاس ال فق ػػػه  هالف ػػػتت ا خػػػرى، الة ػػػرتؾ ناػػػتس نءػػػب نجتحىػػػت لم فق ػػػ
و أحكػتـ أخػرى  ممةشق   ،وإت  الةشق   التان او ، الة ن  أف  َةْف لـ اء طد المتغ الة ي ؿَ الصتر 

 . ث الفقرة ال تلاوءن طرؽ إلاىت 
ـ ، شػػػراطو اءػػػ  ةتؿ الةقاػػػتس  (ص)لػػػـ اةػػػتند النالػػػث  –ب  ةػػػف الصػػػتـ غاػػػر ال ػػػت

، ل حداػػد الػػذ  نقػػاس الػػه ا شػػاتل التان اػػو الةتجػػتدة التلف ػػؿ  ػػث الطالا ػػو ال ةمػػث الة ػػت 
أل  ف  كياػػرا (%89 -80)، أت درجػػو الجاػػد جػػدا (%79-70)نءػالو النجػػتح الدرجػػو جاػػد 

اػػػو ةيتلاػػػو   قػػػتس لف ػػػو تان  (%100)ةػػػف أحكػػػتـ القػػػرآف إن ةػػػت   حػػػد د الػػػدرجتت القصػػػتى 
ـ  الدرجو نتجح،  ت  ةتند ةف ال خفاؼ عم  ةف ت أ  التلنءالو إلاىت نءالو الصتـ غار ال ت

تالشاتخ، كذلؾ ترد  ث الءُّن و  ث الػتب تالةرض تت اطاؽ ةف الف تت ا خرى كتلصالاتف 
ـ ... نتلػػت  ))ص(  )نػتؿ رءػػتؿ اا  تالةرضػػ تت صػـت الصػػالاتف ةػػف أصػالح ةفطػػرا  ماػػ 

ْىَف  ل َ َب الصتؼ[،  ّذا الك  أحد   ك ن ت  ـ صالاتننت، تنج ؿ لىـ ال   وـ نصتة ه ال د، تنصت 
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لألطفػتؿ تان ػث ك ػدراب دانػث  (27)((عم  الط تـ أعطانت  ذاؾ ح ػ  اكػتف عنػد ا  طػتر
 تغاروةت.تالةرض تت 
الة ػت  عمػ  أرال ػو أنءػتـ ال ةمػث اةكػف  قءػاـ ةقاػتس الصػاتـ    وذا ا ءػتستعم
% لنحصػػػؿ عمػػػ  عػػػدد ءػػػتعتت الصػػػاتـ ال ػػػث   حق ػػػؽ درجػػػو ة ػػػد ؿ الجاػػػد 25لكػػػؿ  نءػػػـ 

 كتي ث  (75%)
 
 
 
 
 

ءتعو، ء كتف ءتعتت الصـت ال ث  حقؽ  12تالت  راض أف  عدد ءتعتت الصتـ 
ـ  الءػػتعو ( ءػػتعتت9)% وػػث 75درجػػو النجػػتح الجاػػدة ة ػػدؿ  ،  ػػّذا كػػتف ا ةءػػتؾ  ال ػػت
ةءػػػو صػػػالتحت ةػػػيم، ءػػػاكتف إةءػػػتؾ الةرضػػػد تطفمىػػػت الءػػػتعو اليتةنػػػو صػػػالتحت ال ػػػد الخت

شػػػرتؽ الشػػػةس، تت اةنػػػد ةػػػف إ طتروةػػػت نالػػػؿ يػػػمث ءػػػتعتت، أ  الءػػػتعو اليتناػػػو ال ػػػد 
الظىػػػر، إذا أةءػػػكت الءػػػتعو الختةءػػػو صػػػالتحت كنقطػػػو الػػػدل لمصػػػاتـ ةػػػيم، كقػػػرار ا  خػػػذ  

 الصت ـ.
  ةػػػت دتف (%74)ةػػػف درجػػػو ال ػػػتـ   ػػػث  حقاػػػؽ الصػػػاتـ غاػػػرت الػػػدأ درجػػػو الفشػػػؿ 

ػػح  ػػث الةقاػػتس ال ةمػػث الءػػتالؽ. ت ػػزداد نءػػالو النجػػتح الحءػػب زاػػتدة  الحءػػب ةػػت وػػت ةتض 
 .(%100)عدد الءتعتت إل  ةت نالؿ درجو ال ةتـ 

ال ػػػدـ الرغالػػػو  ػػػث الصػػػاتـ،  ػػػّف  القػػػرآف شػػػر ع القػػػتدرة  ال ةػػػتـ   ػػػو   إذا شػػػ رتْ  –ج 
َوَوَم  ى الَّ  ِذيَن ُيِطيُقوَن  ُ  ِفْدَي  ٌة َطَع  اُم الفداػػو الةتداػػو، تذلػػؾ نتلػػه   ػػتل    الصػػاتـ عػػتض

ِمْسِكيٍن َفَمْن َتَطوََّع َخْيرًا َفُهَو َخْيٌر َلُ  َوَأْن َتُصوُموا َخْيٌر َلُكمْ 
(28) . 
ػػت الصػػاتـ، أت الفداػػو تونػػت نكػػتف الػػاف اػػد  خاػػتراف، إة 
رة الط ػػتـ الةءػػكاف الةقػػد   (29)

، الصػاةو ال فضػاؿ (َةػْف َ َطػت َع َخْاػرار َ ى ػَت َخْاػٌر لَػه  )عمػ  الفت دة ال تةو زداد أدن ، ت كحدٍّ 
ىػذ  الزاػػتدة الةءػػتكاف ل الةتداػػو فت ػدةالأل لػذلؾ  شػػةؿ ال ػث  خػػص    ػو ة انػػو (أ ضػؿ ةػػف)
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، الػػػذاف ت (30)((اجػػػتز أف انػػػ ظـ  ػػػث الخطػػػتب  الةػػػراض تالةءػػػت ر أاضػػػت))تالفقػػػرال، ت
غاػر أاػتـ رةضػتف، إذا د  ػتا  ػث  الػتردةنصػارة ت  خػر ػث أاػتـ أ  تل الصتـ رغالتف  ث نضا

لصػػػتلح الطالقػػػتت  ، ل  ءػػػد الةػػػتارد الةتلاػػػو ال ػػػث   جةػػػد ػػػث شػػػىر رةضػػػتف الفداػػػو ةالتشػػػرة
  (31)إل  ة نااف (اطاقتنه)ة ن  ىذا ا ءد لالض افو ان صتدات، ت 

   ةف الطتنو أ  القدرة تالقتة عم  الصاتـ عند ا صحتل.أولهما
نتنػه)  ةف الطتؽ، الحءػب نػرالة االػف عالػتس  ثانيهما ، أ  ا ج ػؿ كتلقاػد  ػث (ا طت 

تا طفػتؿ تالةرضػ   ال نؽ، كنتاو عف الةشػق و،  ّن ػه ءاشػةؿ الشػاتخ تالحالػتل  تالةراضػد
الةضػػػػر ة الػػػػت  راد  (الةشػػػػق و)أل  ن ىػػػػـ   ػػػػتت ةخ مفػػػػو اجة ىػػػػـ شػػػػرط أت ناػػػػد(32)تالةءػػػػت راف

،   ػػزداد الػػذلؾ الةػػتارد الةتلاػػو ال ػػث ءػػ  ةدؽ عمػػ  الةءػػتكاف تالفقػػرال ترال ةػػت  شػػةؿ تالف ػػتت
  تت أخرى أعم ، لةجرد نا و الصت ـ عم  كءر ال  راؼ الحػد   ال قمػث الةجػرد لمصػتـ 

 د د الفداو.ت الت  طتر 
تعمػ  الػرغـ ةػف الشػ تر ال كػت ؼ طالقػػتت الةج ةػد الةناػو تالفقاػرة ان صػتدات ال قػػداـ 

، إت  أف  الةءػتكاف تالفقػػرال ةةػػف لػػـ اجػدتا الفداػػو ءػػاكتنتف ةضػػطراف وداػػو الةتداػػالػدؿ الف
، (ا  طػتر ت قػداـ الفداػو الالػدؿ، تالػاف الصػاتـ)الػاف  أت غاػر أحػرار لمصاتـ غار ةخا راف

اج ػؿ ءػمب حراػو اخ اػتر ا غناػتل أعػدؿ  ػث  لمةح ػتجاف توذا الش تر ال دـ تجتد حراو
، أ  أف  أعظػـ َوَأْن َتُص وُموا َخْي ٌر َلُك مْ جتل نتلػه   ػتل    الةءتتاة الاف الطالقتتأل لذلؾ

ح  ث الةخطط اي ث  لةتل الفداو، كةت وت ةتض   درجو لمخار ء  حق ؽ  ث الصاتـ، تا 
 
 
 
 

 
جةاػد أ  ا  ضؿ عم  ا طػمؽ ةػف  ر  اَ خْ وت ا تالءؤاؿ وت كاؼ اكتف الصاتـ 

 الخاترات الءتالقو، ت اه ءمالا تف! 
ءػػػمالاو  قػػػداف الةػػػتارد الةتلاػػػو ال ت ػػػدة عمػػػ  الةءػػػتكاف تالفقػػػرال ةػػػف طالقػػػو   أولهم   ا

 ا غناتل القتدراف عم  الصاتـ، تت ارغالتف  اه.
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ةػػف الفداػػو ةشػػقو الصػػاتـ، توػػذا ا فػػاىـ    ءػػمالاو  حةاػػؿ أصػػحتب الةشػػق وثانيهم  ا
 كةترد لمفقرال.

اجػػػتالث اكةػػػف الجػػػتاب الصػػػحاح  ػػػث  حتاػػػؿ الشػػػ تر القمالػػػث الءػػػمالث إلػػػ  شػػػ تر إ
 تي ث ال

الجز ػػػػػث الدرجػػػػػو  الػػػػػاف الصػػػػػاتـ ،ف عمػػػػػ  الصػػػػػاتـت ف القػػػػػتدر َاْجَةػػػػػد  الةاءػػػػػترت  -أ 
ت  داػو ا  طػتر  التلةػتؿ، لةتاءتة الفقرال ة نتات ةػف جىػو، ت داػو ال طػت ع%( 75النجتح)

 ل حالاب ال طتع  تؽ الفداو. ، لمجةد الاف الخارافةف جىو أخرى
ف غار القتدراف عم  الصاتـ صاتةت جز ات، كةػت وػت الحػتؿ اصتـ الةاءترت  -ب 
ءػػػتعتت،  (9)% الصػػػاتـ 75 ة ػػػدؿ الجاػػػد توػػػثل حقاػػػؽ درجػػػو  الءػػػتالقو، (أ) ػػػث الف ػػػو 

 .ا خرت  تاقد ةتف  داو   ةتـ اليتاب
 يقاؼ الصت ةاف عم  أدن  اء ىمؾ لمط تـ كة تر تنتعػت، كػمف اق صػر صػاتـ  -ج

ا ػػو  ػػث الءػػحتر تالفطػػتر، لقػػتؿ رءػػتؿ اا الصػػت ـ عمػػ  الط ػػتـ النالػػت ث،   (ص)المنػػؿ  كة 
ـَ ءػحتر  الةػػؤةف ال ةػػر)) نػتت ت طالاقػػت  أت  / الرطػػب، كػػذلؾ ا  طػتر عمػػ  ال ةػػر(33)((ن ْ ػػ

كػتف رءػتؿ  اا افطػر نالػؿ أف ا صػم ث عمػ  ))، تذلػؾ ةػت ترد عػف أنػس نتلػه  تحػد  الةتل
، (34)((ف   ةاػرات حءػت حءػتات ةػف ةػتلر طالتت،  ّْف لـ  كف ر طالتت    ةارات،  ّْف لـ  ك

 الكافاػو عف الكةاو القمامو،  ضم عػف النتعاػو    ال رإذ نمحظ صاغ جةد القم و تال صةار 
ةػػػف دتف اتع ػػػدال عمػػػ  حاػػػتة الحاتانػػػتت الالراػػػو التلصػػػاد أت الحاتانػػػتت   حءػػػب، النالت اػػػو

 ا لافو التلذالح.
ـ  ةػػف الط ػػتـ اكػػتف الصػػاتـ وػػت ا خْ  النػػتع/ الكاػػؼ،وػػذا  حداػػد ت ػػث  نظػػرا  ر  َاػػتالكػػ

،  ضػم عػف غنا ىت ت قاروت لتجتد النفد الة نت   ث الش تر التلةءتتاة الاف طالقتت النتس
ت ىػػالط  الجةاػػد النفػػد الةػػتد  النػػت ج ةػػف  قماػػؿ اءػػ ىمؾ الةػػتارد الطالا اػػو ال ػػث ءػػ كفث

ت الةءػػمةتف ةػػف غاػػروـ، إذا ضػػو الصػػـت ظػػتورة حضػػتراو انةػػتز الىػػاأءػػ تروت، ت  صػػالح  ر 
ػػػت  الػػػتدة اَ َىةػػػتا الة ػػػتنث ال دالراػػػو ال ةاقػػػو ل ا جػػػدد الة ػػػتنث القمالاػػػو ال دالراػػػو، لصػػػتـ، َ ْىةر

ػػت اك شػػفنت  ءػػتالقت ةػػف دتف اتدعػػتل النضػػتب أت ان ىػػتل  مػػؾ الة ػػتنث إلػػ  حػػد   اكشػػؼ عة 
 ،، تةػػػف ذلػػػؾ ة نػػػ  الجتنػػػب الصػػػحث  ػػػث الصػػػتـ الػػػذ  لػػػـ نػػػذكر أل  ن ػػػه ة ػػػرتؼة ػػػاف
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تءػطحاو ءػتذجو  ج ػؿ ةػف الصػت ةاف  ت ت ىو الخمؼ ةت وت ءت د الاتـ ةف ة تف  نمامو
ػػػراف التاجالػػػت ىـ التظافاػػػو تاتج ةتعاػػػو، ت  ةءػػػ ىمكاف شػػػرواف لمط ػػػتـ ءػػػةتف كءػػػتل  ةقص 

أكيػر ةةػػت اءػػ ىمكتف  ػػث أاػتةىـ اتع اتداػػو، ةػػت اػػؤد   إلػ  ةضػػتعفو أءػػ تر الءػػمد ح ػػ  
 ت ةف رحة ىـ.الد تالفقرال   الةءتكاف   ا ضطىدَ 
 الشروط األخالقية: -2

الصػػػتـ ةػػػف حاػػػث وػػػت شػػػكؿ صػػػتر  ا  ر  ػػػه ال قػػػؿ التن ػػػه  اتة نػػػتع عػػػف الط ػػػتـ 
 ةف كذا تنت إل  كذا.  ث شىر ة اف تالشراب

القمالػػث النف ػػث ال ػػتـ،  ّن ػػه إذا   ػػترض وػػذا الشػػكؿ ةػػد أدال  الة نػػ أةػػت ةػػف حاػػث 
التاجالػػػتت تالتظػػػت ؼ ال تةػػػو الةىةػػػو لمةكم ػػػؼ،  ػػػم أجػػػَر لصػػػت ـ ةػػػف صػػػاتةه إت  الجػػػتع 

 ػث الءػفر،  ةن ػت الصػت ـ  (ص)كن ػت ةػد النالػث ))تال طش، تذلؾ ةػت ترد عػف أنػس نتلػه  
ػتاـ، تنػتـ الةفطػرتف  ضػرالتا تةن ت الةفطر، نتؿ   نزلنت ةنزت  ػث اػتـ حػتر...  ءػ قط الص 

 (أؿ)، ت(35)((  "ذوػػب الةفطػػرتف الػػت جر"(ص)ا الناػػو، تءػػقتا الركػػتب،  قػػتؿ رءػػتؿ اا 
 ، أ  ذوػػػب الةفطػػػرتف الكػػػؿ  ا جػػػر.(ك ػػػؿ  )الجنءػػػاو الة نػػػ   (أؿ)وػػػث (ا جػػػر) ػػث كمةػػػو 

 تاالدت أف  ةقتـ الحداث وت  ث ة ركو الدر الكالرى أت  ث   ح ةكو.
نث القمالاو ال دالراو الحضتراو ال ةاقو،  ّف    راػؼ الصػتـ الصػتر  تةد وذ  الة ت

الفػػػترغ ةػػػف الةضػػػةتف القمالػػػث، ةػػػتزاؿ ا ػػػدر س تا مقػػػف تا يقػػػؼ عماػػػه، تا  ةػػػؿ عمػػػ    زاػػػز  
 إلػػػ  الةءػػػ تى الةقػػػتةث لمنصػػػتص ال ػػػث  ةيػػػؿ التلرتااػػػتت ال ػػػث  ءػػػت غه ةػػػف دتف النظػػػر

ت  م إذا)نضتات ةشرتطو   توثىذ  الرتااتت لةضتةاف ال ، نحت (كتف كذا اكتف كذا، تا 
كؿ  عةؿ االف آدـ له إت  الصػاتـ،  ىػت لػث تأنػت أ جػز  الػه. ))الحداث القدءث الذ  اقتؿ  

مفو  ـ الصت ـ را حو كراىو[ عند اا أطاب ةف راح الةءؾ  .(36)(( تالذ  نفءث الاد  لخ 
صػترة أت شػكؿ تالشرط الة جز  لىذا الة ن  القمالث  ث الحداث القدءث لػاس أدال 

ن ةػػػت أدال الءػػػمتؾ تحػػػد  الصػػػتـ ، الػػػذ  ا را ػػػؽ اتة نػػػتع عػػػف ا كػػػؿ الر اػػػد خمنػػػثا ، تا 
تةف لػـ اػدْع نػتَؿ الػزتر تال ةػَؿ الػه، ))  (ص)تالشرب ةدة ة انو، الدلاؿ نتؿ رءتؿ اا 

 ّذا كتف اػتـ  ))  (ص)، كذلؾ نتله (37)(( ماس ا  حتجو المْف ادَع  الةرل [ ط تةه تشرااله
صتـ أحدكـ،  م ار ث اتة ذ  تت اءخب  اصػاح[،  ػّْف ءػتال ه أحػٌد أت نت مػه،  ماقػؿ  إن ػث 
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 .(38)((اةٌرؤ صت ـ
ج ػػؿ ةجػػرد شػػمتا ال اػػدا إذ اتاػػذوب ا نجاػػؿ إلػػ  إاضػػتح شػػرتط الصػػـت الصػػحاح 

  ػث الػدنات، تت أجػر لػؾ عنػػد ؾأجػر  ؾد  ةػرالاةر  ةيػػؿ نالضػإظىػترؾ لمنػتس المن ػؾ صػت ـ ا ػ
ذا  ))(ع)اا، لقػػػتؿ الءػػػاد الةءػػػاح  ك   المراِيَن ف    ّنهم  ُص   متُم ف   ال تكون   وا ُمَعب س   ينَ  وا 

ُينك روَن وجوَههم لَيظهروا لمّناس صائمين. الحّق أقوُل لكم إّنهم قد أخذوا أج َرهم* أم ا 
أنَت ف ذا صمَت فادهْن رأَسَك واغسْل وجَهَك* ل ئال َتظه َر لمن اِس ص ائما ب ل ألبي َك ف ي 

 .(39)((الُخفيِة وأبوك الذي َينظُر في الُخفيِة هو ُيجازيك
إت  أن ػػه  -عمػػ  الػػرغـ ةػػف أوةا ػػه–إف  ال  راػػؼ الصػػتر  لمصػػتـ تخمصػػو القػػتؿ 

ةػف  ةػت، توتا خمنث غار كتؼ  ةت لـ ا شفد التل  راؼ التظافث النف ث اتج ةتعث ال تـ
ػػػمىت الرءػػػتؿ  ك طالاػػػؽ لنظراػػػو الصػػػـت ا لىاػػػو،  (ص)الة ػػػتنث القمالاػػػو ال دالراػػػو ال ػػػث  ص 

ػػور ة دا نػػو جػػد ا صػػترات، تة خم فػػور جػػد ا  وةػػتؿ وػػذ  الة ػػتنث وػػت الػػذ  ج منػػت أة  ّوةتلىػػت التا 
،  ضػػم عػػف  خمفنػػت الءػػمتكث ا خمنػػث الءػػالب ال قماػػد ال فكاػػر الػػتظافث النف ػػث لألشػػاتل

اث الةػراح الػذ  ا عة  لةتجالتت ا  طتر عنػد القػدةتل الػذاف عةمػتا القاػتس الءػفر الحػد
التلنءالو لمءفر القداـ الشتؽ الذ  كتف ا قطد ةشػات أت ركتالػت عمػ   صترات ند اكتف لمنزوو

الحاتانتت ةف أجؿ نضتل حتجو اج ةتعاو عتةو،  مـ ام فت الةحديتف إل   طت ر تءت ؿ 
النقػػؿ الةكافػػو الةراحػػو الءػػرا و جػػدا، ح ػػ  أصػػالحت الةءػػت و القداةػػو صػػحاحو صػػترات، 

 ػػٌف ءفءػػطث ))الػػذ  عر  ػػه ال ػػض الفمءػػفو المن ػػه  مجػػدؿ الة  ػػتلثل  خضػػد، الاػػتةةمتطػػو نم
، كػػمف (40)((اىػػدؼ إلػػ  إضػػفتل ةظىػػر الحقاقػػو عمػػ  جىمنػػت، الػػؿ تعمػػ  أتوتةنػػت الة  ةػػدة

ـ  ءت  ا    غ ا  طتر  ث رةضتف القطد ةءت و الض و كامػتة رات ةػف دتف شػرط ا جىػتد تالىػ
ػػو اج ةتعاػػت الءػػالب  – ال ضػػىـ  ػػث الشػػ تل أت  ػػث الصػػاؼ، إذ اءػػت ر لقضػػتل حتجػػو ة ىة 

ءػتعو،  يمػثالءػاترة حدايػو ة كا فػو ةػدة  -القةر  ال د ت تة النالػث )ص(  رؾ نءثل ال قتاـ
أت التلطت رة ةدة دنت ؽ، اةض النظر عف ة ر و الة ن  الدناؽ لمءفر الةتجب لإل طػتر، 

ِع دٌَّة ِم ْن َأيَّ اٍم ُأَخ َر ُيِري ُد المَّ ُ  َوَمْن َكاَن َمِريا ًا َأْو َوَم ى َس َفٍر فَ التارد  ث نتله   تل   
...ِبُكْم اْلُيْسَر َوال ُيِريُد ِبُكْم اْلُعْسرَ 

(41). 
أت  (الةشػػػق و)الةءػػػت غ لإل طػػػتر اػػػرادؼ الة نػػػ  ال ةاػػػؽ لمةػػػرض، توػػػت  (الءػػػفر)ت
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أل (اراد الكـ الاءر تت اراد ال ءر)الحاتة، الدلاؿ  ذااؿ اياو الءتالقو  الذ  ا ىدد  (ال  ءر)
، أت لمح اػػتؿ عمػػ  ةػػف كػػتف ةػػنكـ ةراضػػت أت عمػػ  ءػػفر لمنزوػػو)لػػذلؾ ت اصػػح  القػػتؿ  

 تال قؿ الةجرد ا قء ـ الةشق تت عم  نتعاف  .،  تلةشق و جتة و لةتجالتت ا  طتر(الداف
 .(الةرض)  ةشق و أت ع ءر داخمث ا ءة   الػأولهما
ا ػملؼ ة نػت  ةػف الجةػد  ، الػذ (الءػفر)   ةشق و أت ع ءر خترجث ا ءة   الػثانيهما
  وثانيهم   ا  كشػػػؼ الةطػػػتل، نحػػػت  َءػػػَفَر ال ةتةػػػو ةػػػف الػػػرأس، أولهم   ا  (42)الػػػاف ة ناػػػاف

ْبِح ِإَذا َأْسَفرَ اخ ص  التلمتف، نحت   َوالصُّ
(43) . 

توػػػذا ا نػػػث أف  الءػػػفر اكشػػػؼ الةطػػػتل عػػػف تجػػػه الةءػػػت ر تحتل ػػػه النفءػػػاو الحاػػػث 
اظىػػر  ةا ػػػر  ػػػث لػػتف تجىػػػه تةزاجػػػه، كػػتل ةاار الػػػذ  ا حديػػػه الةػػرض، تذلػػػؾ ةػػػف جػػػرال 

ءػتعو  (12)اتن قتؿ ةف الةءكف الةراح تالظؿ  الكياػؼ تاءػفر عػف تجىػه لمة تنػتة ةػدة 
 ػػث جػػتٍّ شػػاله حػػتر الػػم أكػػؿ تت شػػػراب، الػػت  راض أف  شػػىر رةضػػتف اتا ػػؽ شػػىر أامػػػتؿ 

تأصػػحتاله نحػػت  ءػػ و أعػػتاـ  )ص( ال تءػػد الشةءػػث كء ػػن و نالتاػػو أد اوػػت النالػػث (ءػػال ةالر)
تان ىػػػتل ة ركػػػو الػػػدر الكالػػػرى، اال ػػػدال ةػػػف رةضػػػتف النءػػػثل ال قػػػتاـ القةػػػر    الءػػػالب إنػػػرار 
 .(44)ةكو الرةضتف   ح
لقضػتل حتجػو  تةصتحال، ت الةءت غ لإل طتر اجب  أْف اكتف ءفرا شتن ت لءفر  ا أ  أف  

ـ  خاروػت الجةاػد، ت الءػفرَ  لمنزوػو أت لمح اػتؿ عمػ  الػدافأل  ف  غتاػو  ةىة و ضرتراو ا ػ
الداف ال دالراو وث اتر قتل الحضتر  تالرتحث الت نءتف كث ا ةا ز ةف الحاػتاف الػذ  ت 

ػػث    النفػػد الةػػتد  أولهم  اف نمالاػػاف  ػػدالرااف، اؿ ة ناػػافىػػـ ة نػػ  الصػػـت كػػّرادة  حةػػ الكة 
آةػػػف  الةضػػػتعؼ ا جػػػر  اةػػػت لػػػت الةءػػػ قالمثالنفػػػد ا خػػػرت  الكافػػػث   :وثانيهم   اال ػػػتـ، 

 أجر  إل  حاتة ةت ال د الةتت.ا نءتف ال مخار 
 اىػػت  جةاػػد الةشػق تت، ح ػػ  تلػػت لػـ ان قػػؿْ  الءػفر   ة نػػ  تعمػ  وػػذا ا ءػتس اشػػةؿ

إلػ  غاػر  الطػرؽالةرل ةف ةكتف إل  آخػر ةيػؿ  ال ةػؿ  ػث الشػةس الحفػر ال ػر، تال  الاػد 
ت ءاكتف  رض   الصتـ عقتالو لمذاف ا ةمػتف المعةػتؿ شػتن و  ػث  ذلؾ ةف أعةتؿ شتن و، تا 

 ةكتف يتالت، ترحةو  صحتب الءاترات الفتروو الة كا فو ةف الةح تلاف عم  الداف 
 رية لنصوص وبادة الحج:قراِة تدب المبحث الثاني:
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إف  شػػػػرتط الحػػػػج ال ػػػػث  ػػػػت ر انءػػػػجتةت الػػػػاف شػػػػكمه الصػػػػتر  تةضػػػػةتنه النف ػػػػث 
 اتن صتد  تا خمنث الءمتكث، اةكف  قءاةىت عم  نءةاف 

 :بعدالة الُمشر عالقسم األول: شروط تتصل 
ػػػو  القػػث ةتءػػػـ  عالػػػتدة الحػػػج  الكالػػػرى  ػػػث تنػػت شةءػػػث يتالػػػت وػػػت عتشػػػر ذ  الحج 

الةتا ؽ أت الةتاطئ لشىر الءنو الشةءاو اليتنث عشرأل أتؿ أشىر ش تل ةك و تةحاطىت، 
، (45)تنت إدراؾ ال شب تالفتاكه تاع ػداؿ الىػتال لاءػىؿ عمػ  الةءػت راف الءػفر إلػ  ةكػو

ث وػػػػذا الةتءػػػػـ الةم ػػػػـ لىػػػػذ  الالق ػػػػو لػػػػ حج  النػػػػتس ت  الػػػػتدؿ الءػػػػمد الةتداػػػػو تاليقت اػػػػو  ػػػػ
تلةرض إالقػتل ةتءػـ الحػج يتال ػت كػتف النءػثل الجػتومث ان ىػؾ  ءػةاو الشػىتر  الجةرا او،

ذ  ال قػػدة )الة صػػمو  كةػػتؿ ا صػػتؿ ا شػػىر الحػػـر اليميػػو هالقةراػػو،  ضػػم عػػف ان ىتكػػ
ػرة عمػ    صػحاح ، تلىذا الءالب كتنتا اءةتف(تذ  الحجو تةحـر الءػتعو القةػر  الة قص 

الػػػ)نءثل ال ػػمخار( الةنػػت د الةتداػػو الةتءػػةاو  الة تا قػػو ةػػدالءػػتعو الشةءػػاو الةنضػػالطو 
تا نػػػػتف الػػػػه  ػػػػمخار النشػػػػتط الػػػػدانث ةػػػػف شػػػػىر نةػػػػر  إلػػػػ  الشػػػػىر الػػػػذ  اماػػػػه، تالةتاػػػػو 
وث)) يالات ا زةنو، تج ؿ الحج  ث ةتءـ يتالػت ة ػاف،  ػم اكػتف  ػث شػ تل ةػرة، ت ػث 

ةػػرة أخػػرى، ت ػػث رالاػػد ةػػرة، ت ػػث خراػػؼ ةػػرة أخػػرى، الج ػػؿ الءػػنو ءػػػنو)نةراو/  صػػاؼ
، توػػت ةػػت ا حقػػؽ عدالػػو الة شػػر ع ال ظػػاـ، الّالقػػتل ةتءػػـ الحػػج يتال ػػت  ػػث (46)شةءػػاو(...((

تنت ا حة ؿ  اه الءفر ةف دتف ةشق و، الؿ اخ تر ال رب نالؿ ا ءمـ تال د  التنت الذ  
ث، الحاػػث إذا أ راػػد اتة نػػتع عػػف صػػاد الحاػػتاف تجػػد اكيػػر  اػػه النشػػتط النالػػت ث تالحاػػتان
، توػت احةػؿ ة ػػه ةن جت ػه ال جتراػو ال ػػث  فػاض عػػف ا نءػتف ةػت اكفاػػه ةػف غػذال نالػػت ث

 حتج ه إل  أءتاؽ الحج.
لقػػد أ دخمػػت   ػػدامت عمػػ  النءػػثل الجػػتومث الػػذ  ان ىػػؾ  ءػػةاو ا شػػىر القةراػػو 

ش التَف،  ء ػة َث شػ التف  ال صحاحث ثلالنء دترةحاف وتجر النالث )ص( المةت الداناو، ت 
 إلػ  ذ  الَق ػدة  ػث الءػنو ال تءػ و الحػجُّ  ح ػ  عػتدة حر ةتر، تءةث شىر رةضتف صػفرا، 

النالػػػث)ص(  ػػػث الءػػػنو ال تشػػػرة حجػػػو  حػػػج  يػػػـ ،  اىػػػت أالػػػت الكػػػر، ال ػػػث حػػػج  ال صػػػحاحاو
ُُ أال وأّن الزمان قد استدار كهيئت  ))، تخطب الىذا الشمف نػت م  (47)التداع يوَم خم َق ا

الس  ماواِت واألرَضا الس  نُة اثن  ا وش  ر ش  هرا منه  ا أربع  ة ُح  ُرٍما ثالث  ة متوالي  اٌت: ذو 
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 .(48)((الَقعدةا وذو الحجِة والمحّرما ورجب مار الذي بين ُجمادى وشعبان
ػػػو الػػػتداع خالػػػرا  قراراػػػت، تكػػػؿ  خالػػػر  ػػػث ءػػػاتؽ  اةيػػػؿ وػػػذا الجػػػزل ةػػػف خطالػػػو َحج 

ال ػث  (الة ػتنث القمالاػو ال دالراػو)ةجةتعو أتاةر خفا و ءػةانتوت الػػال تاصؿ ا ضة ف أةرا أت 
،  ّن ػه (جتل زادٌ )افىةىت الةختطب ةف الءاتؽ الةقتةث، ةيتؿ ذلؾ عندةت نقتؿ لشخص  

ـ  اَ اشػػكرنت عمػػ  إخالػػتر  الةجػػثل زاػػد  الصػػداؽ الػػذ  اءػػ حؽ  اتح ػػراـ تال رحاػػب، أت نػػد  ْفىَػػ
 ة ن  )ال حذار( ةف وذا ال دت الشرار.

 :ةت ام ث اةكف أف نفىـ ةف الخطتبتعم  وذا ا ءتس 
ػػدة ال قصػػار  ػػث الءػػتعو القةراػػو المن ىػػت  الػػنص     اشػػار  أوال الءػػتالؽ إلانػػت أْف ن ػػدال ر ة 

ػػ القةراػػو ءػػنو نةراػػو، ت اىػػت انطالػػؽ عقػػرب الءػػتعو (32.5)ءػػنو تاحػػدة( لكػػؿ  ) رة الةقص 
 (32.5)نالؿ  ت، كةت كتنالةتءةاوةد الةصتلح  الةضالتطوالشةءاو عم  عقرب الءتعو 

نةراػػػػو تاحػػػػدة عنػػػػد حءػػػػتب ع ةػػػػر ا شػػػػاتل الةقتءػػػػو  (َءػػػػَنوٌ )ءػػػػنو. تعماػػػػه اجػػػػب أف   ػػػػزاد 
التلقاػػػتس إلػػػ  عةروػػػت التلءػػػنو الشةءػػػاو، إذا أردنػػػت الةقترنػػػو الػػػاف حءػػػتب تلءػػػتعو القةراػػػو ال

ءػػنو ةػػيم،  (32)أعةػػتر ا شػػاتل التلءػػتع اف،  َةػػف ن ػػاَس عةػػر  التلءػػتعو الشةءػػاو  كػػتف 
ءػنو شةءػاو ءػاكتف  (300)ءنو، تةف كػتف عةػر   (33)ءاكتف عةر  التلءتعو القةراو 

توػػػذا اتا ػػػؽ نتلػػػه  تاحػػػذؼ ال قػػػؿ الةجػػػرد الكءػػػر ال ػػػد الفػػػترزة. نةراػػػو، (309.3)عةػػػر  
َوَلِبُثوا ِفي َكْهِفِهْم َثالَث ِماَئٍة ِسِنيَن َواْزَداُدوا   تل   ث حءتب عةر غفتة أوؿ الكىؼ  

ْسعاً تِ 
 ءنو نةراو  قراالت(. 309ةءاو=ءنو ش 300) ، كتي ث (49)

، (اءػػػ دار الزةػػػتف...)  (ص)توػػػذا الة نػػػ  أنػػػرب إلػػػ  ة نػػػ  جةمػػػو خطالػػػو النالػػػث 
الزةػػتف كشػػثل ةتضػػتعث ةحءػػتب الءػػتع اف إحػػداوةت أءػػرع ةػػف ا خػػرى، تاػػدؿ   طػػتالؽ 

عتةػػت عمػػ  تجػتد عمنػػو راتضػػاو ةنضػالطو الانىةػػت، اةكػػف  (32.5)عقترالىةػت اَلْ ػػَد ةػرتر 
 ال اد.  أت ةتضت  ل مةتل الفمؾ تالفازاتل حءتالىت الدنو ة نتواو  ةد ةء قالمث

  أتضػػح  راػػؽ ةػػف الةفءػػراف أف  وػػذا الجػػزل ةػػف خطالػػو الػػتداع، اؤك ػػد ة نػػ  ثاني  ا
و ل ءػػػةاو ا شػػػىر أْف ت  ن ىكػػػتا الة ػػػتنث ال قماػػػو القمالاػػػ) ػػػدالرات توػػػت أةػػػر الةخػػػتطالاف الػػػػ 

ػتا  ػث ذ  مةر الةءػمةاف أف اال ا تحث ال قرار ، توت ة ن  تجاهأل لذلؾ(القةراو ال د  ج  ح 
تت انقمتف الحػج  كنشػتط دانػث إلػ  الشػىر الػذ  اماػه كةػت كػتف الجػتوماتف اف مػتف  الحجو
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ا شػػىر ))أل  ف  (ال ػػمخار)ذلػػؾ، أت ت  ءػػ  ةمتا النءػػثل الجػػتومث الةةمػػتط، توػػت نءػػثل 
ػػػ اعةمػػػتا )توػػػذا ا نػػػث   ،(50)((ر ـ رج ػػػت إلػػػ  ةتاضػػػ ىت تعػػػتد الحػػػج  إلػػػ  ذ  الحجػػػوالح 

أ  زاتدة شىر كالاس  صحاحث ال د ةرتر عتةاف تالدختؿ  ث اليتلػث،  ،(النءثل الزاتدة
، إذ ا ػػػتض الشػػػىر الزا ػػػد )ف( الػػػنقص الالػػػتلغ  عمػػػ  أف  حصػػػؿ الزاػػػتدة ال ػػػد شػػػىر ةحػػػـر

لةػػد  الءػػمـ اتج ةػػتعث ةػػدة أءػػالتع زاػػتدة عمػػ  عػػدد أاػػتـ اتشػػىر  ( اتةػػت  قراالػػت22-23)
ػػر ـ الة صػػمو النءػػثل كػػؿ  ، عمػػ  أف ت ا جػػرى صػػحاحاونةراػػو ءػػنو  كػػؿ    ػػث اليميػػو الح 

 يةتناو أعتاـ. كؿ   اتةت (28يةتنث ءناف، الءالب  قدـ ال قتاـ القةر  )
عم   حماػؿ لةػو النصػتص  ـ ث  فءارو تفالة  ةد تفا ةر لـ افىةه الة فء ر  اوذ

لػذلؾ اءػ ةرب  راػؽ أل ال تراخاو الةرتاو الرتااػتت ةنفصػةو عػف تان ىػت ال ػتراخث الةقػتةث
ال ػد ةػرتر عػتةاف تالػدختؿ  ػث اليتلػث، ل  ػتاض  (شػىر نءػائ زاػتدة)ةف الةفءراف ةػف 

 االف ىتحءال، أاتـ (7)اتةت،  ا قد ـ ال قتاـ  (22) قصار الءتعو القةراو  ث ءن اف الالتلغ 
، (51)(اليميػػو تالخةءػػو)تضػػطرب عنػػد  عػػدد ا شػػىر الحػػـر الة صػػمو الػػاف  كياػػر شػػىرا، 

يميػو عشػر أت )عدد الشىتر الءنو ال صحاحاو  ج مىت ) (وػ538ت)الزةخشر  تحءب 
ِإنَّ ِودََّة الشُُّهوِر ِوْنَد المَِّ  اْثَنا َوَشَر :  ث التنت الذ  اقتؿ  اه اا، (52)(أرال و عشر(

...َش    ْهراً 
 أل لػػػػذلؾ اضػػػػطرالت  فءػػػػارات، تلكن ػػػػه   ػػػػتل  لػػػـ ا حػػػػدد الشػػػػىر المن ػػػػه نةػػػػر (53)
القرآنػػػػث الصػػػراح لمنءػػػػثل  ءػػػػالب نقػػػد الػػػنص  ح ػػػ  ختلفػػػت  ال قماػػػو الراتضػػػػاو الةفءػػػراف

ـَ الم ػػه  : الجػػتومث توػػت ػػد َة َةػػت َحػػر  ...ل ا َتاط   ػػتا ع 
الةركػػز  ػػث ان ىػػتؾ الة نػػ  القمالػػث  (54)

 .ال دالر  توت كةتؿ  تاصؿ ا شىر الحـر اليميو الة صمو
ال صػػػحاحث الةضػػػتؼ ت ا حءػػػب شػػػىرا أالػػػداأل  ن ػػػه ت ازاػػػد عػػػدد ا الػػػراج تالشػػػىر 

، الة نػػػػػػ  أف  الشػػػػػػىر ، كيتالػػػػػػت عػػػػػد  افجداػػػػػدأت الػػػػػػرجاف الءػػػػػةتتاو اتينػػػػػػث عشػػػػػر الرجػػػػػػت 
 ءػػػػن اف تالػػػػدختؿ  ػػػػث اليتليػػػػو وػػػػت شػػػػىر كػػػػالسال صػػػػحاحث الػػػػذ  ا ضػػػػتؼ ال ػػػػد ةػػػػرتر 

 الءػػنو الالءػػاطو الةطػػردةالكالاءػػو الػػذ  اخػػتلؼ الءػػنو الشةءػػاو الزا ػػد اـت تل، كػػ صػػحاحث
  تاضػت  ال ػد ةػرتر أرال ػو أعػتاـ ، تاضتؼ إلػ  الشػىر اليػتنث  الرااػراتةت (365)اتةىتأت 

دتراف ، إذ  المػػػغ ةػػػدة  ػػػث التانػػػد الةحءػػػتسككءػػػر ةتجػػتد  عػػف حػػػذؼ ال قػػػؿ لرالػػػد الاػػػتـ
 ال د  ةتـ نطد الشةس لألالراج اتينث عشر. اتةتر  (365.2422) ا رض حتؿ الشةس
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لقػػد اع قػػد ال قػػؿ القػػداـ أف  نشػػتط ال قػػؿ الةجػػرد اةيػػؿ حقػػت ؽ تان اػػو، تلكػػف ال قػػؿ 
  حتءػػتالت ا الءػػط ا شػػاتل عػػػف طراػػؽ راضػػن ىت، أ   حتامىػػت إلػػ  راتضػػػاتت االحػػداث اػػر 

، (55)تلىذا الراضػنو جػذتر  ػث القػرآف الكػراـ، الدناؽ  ءىؿ عماه عةماو الحءتب الءرادل
نظػػػػررا لػػػػدن  ىت تاطػػػػراد طالا  ىػػػػت  (ال ػػػػدد  ا عجػػػػتز)اءػػػػ نالطىت ال قػػػػؿ الحػػػػداث تءػػػػة توت الػػػػػ

الةػػت اػػ ملـ ةػػد ةالػػدأ ال قػػؿ الةجػػرد توػػت ةالػػدأ يالػػتت وتاػػو ا شػػاتل عالػػر ةػػرتر ال جاالػػو 
،  مػتحَظ أف  عػدد ترتد (ىر تالاػتـالشػ) و  نَ الزةف، تذلؾ الّحصػتل تحػدات ال ػد  اليتال ػو لمء ػ

ةػػرة، توػػت ةءػػتت  ل ػػدد شػػىتر الءػػنو  (12) ػػث القػػرآف وػػت الصػػاةو الةفػػرد  (شػػىر)ةفػػردة 
ػػػد عػػػدد  ا ةيػػػؿ ال ػػػدد ا الػػػراج الءػػػةتتاو اليتال ػػػو نءػػػالات. القةراػػػو تالشةءػػػاو كيتالػػػت عػػػدٍّ  تت ج 

ةػػرة، توػػت ةءػػتت  ل ػػدد أاػػتـ الءػػنو الشةءػػاو الالءػػاطو،  (365)وػػت  (اػػتـ)ترتدات ةفػػردة 
ذلػؾ أف  دتراف الشػةس حػتؿ ا رض الظػتور  خػمؿ اين ػث عشػرة دترة نةراػو  ػث التانػػد 

 اتةتر، تند راضنىت ال قؿ الةجرد، عم  ةرحم اف  (365.2422)الةحءتس االمغ 
 (2)اتةتر .......... 365  الءنو الشةءاو الالءاطو = المرحمة األولى
 (3)اتةتر....... 366  الءنو الشةءاو الكالاءو الشتذة  المرحمة الثانية

ا نؿ  ةف رالد الاتـأل  ن ىت  كءر تحػدة  (0.2422)تذلؾ الحذؼ الكءتر ال شراو 
، تنمحػظ أاضػت أف  ال قػؿ الةجػرد نػد راضػف ت ءػالب إرالتكػتر  ػث ا دراؾ ال ػتـ (الاتـ)ال د  

ل ءػػػػىاؿ عةماػػػػو الحءػػػػتب  ػػػػث الءػػػػنو  (0.25)الكءػػػػر ال شػػػػر  تج مػػػػه رال ػػػػت ةضػػػػالتطت 
 كتي ث  له الكالاءو، تذلؾ الّضت و عدد ة ةـ

 (4)اتـ............................... 0.25= 0.0078+ 0.2422
أشػتر  أل لػذلؾحصػؿ اتضػطراب الءػتالؽ ال مةاو إدراؾ القدةتل لىذ  الحقت ؽ ـتال د

امةر الّالطتؿ نءثل  (ص)إل  تجتد ة ن   دالر   ث كمـ النالث  (56) راؽ ةف الةفءراف
ال قػػتاـ القةػػر  ةطمقػػت، توػػذا ا نػػث  ػػرؾ الصػػـت تالحػػج تةتانػػد ا شػػىر الحػػـر الة صػػمو 

ةػد ةػف دتف رالػط  ػتا قث يتالػت ةػد أشػىر الءػنو الشةءػاو، أت  (رجب)تالشىر الةنفصؿ 
 الحػػػػج الت جػػػػت  أشػػػػىر الخراػػػػؼا الػػػػراج اتينػػػػث عشػػػػر الءػػػػةتتاو اليتال ػػػػو، تالىػػػػذا ءػػػػان قؿ 

   صػتد تأ راخىػت  ػث  الدااو نةت النالت تت ت زاتج الحاتانػتتتا جتتزوت  احؿ  الصاد تالق تؿ 
تان قػػػؿ الصػػػتـ الت جػػػت  أشػػػىر الحػػػر  الشػػػداد يػػػـ ا حػػػتؿ  إلػػػ  الرالاػػػد، يػػػـ   ػػػتد  الطتنىػػػت.
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ةػػػػف  ءػػػػنو نةراػػػػو، كةػػػػت احصػػػػؿ عنػػػػدةت (32.5)ال التد ػػػػتف إلػػػػ  ةتان ىةػػػػت ال ػػػػد ةػػػػرتر 
الاػػتـ، توػػت أةػػر غاػػر ةء ءػػتغ إنءػػتنارت، إذ   صػػالح وت ػػتف ال التد ػػتف رحةػػور  ػػث طراب اضػػ

، تا صػػالح ا نءػػتف صػػداقت لمالا ػػو  ػػترة تعػػدتا ةػػدةرا لىػػت  ػػترة تنػػت، تنقةػػور  ػػث تنػػت آخػػر
 .أخرى

ل ةماػػو النءػػثل ةػػف ةال يػػه ح ػػ  ت ت ػػه، تلػػت أراد  (ص)لقػػد الان ػػت ءػػتالقت إنػػرار النالػػث 
الػػداف  لا صػالح طال ػه، توػػت  ػرؾ نءػػثل ال قػتاـ القةػر  نىت اػػت، ػث خ وػذا الة نػ  الخطاػػر

ت  طاقه إت  ا نماػو، لصػر ح الىػذا الة نػ ، تلػـ ا ركػه لةػف ا ػد الر ة نػت   اا ءمةث عءار 
ْمػـ  الت ت ػه المن ىػت تان ػو ال ػد  (ص)تتءاةت أن ه   اةت ال د  لمالشر، القمالث الخفث   كػتف عمػ  ع 

ػػػ حصػػػر و الػػػتداع التنػػػت نراػػػب. توػػػذا ا نػػػث أف   ػػػدالر وػػػذا الة نػػػ  كػػػتف خطػػػم الءػػػالاله حج 
 ز عةت المن ه كماو، تةت عداوت  م ناةو له.  ةقتصد الشرا و ا لىاو الخةءو ةقتصد

أصػػالحت  راضػػو الحػػج  ة قم الػػو الةتءػػـ  ػػم ث  تالتل فءػػار ال ػػدالر  الالشػػر  الةةمػػتط
القػترص،  ػم اطاػؽ أدا ىػت إت نماػؿ ةػف  أحاتنت  ث ةتءـ الصاؼ الموب أت  ػث الشػ تل

الةتءػـ الصػحاح ال ػد كػؿ  ، إت عنػد عػتدة أنتناو اءػ ىمكاوالنتس، تأصالحت  ةيؿ يقت و 
النفػػد اتج ةػػػتعث ، أ  أن ىػػت أصػػػالحت عالػػتدة ةضػػطرالو نمامػػػو عتةػػػت  قراالػػت (32)ةػػرتر لػػػ
شػػىروت ، الخػػمؼ ةػػت كتنػػت عماػػه  ػػث الجتوماػػو ت ػػث عصػػر النالػػث )ص(، إذ كتنػػت أال ػػتـ

...اْلَح   جُّ َأْش   ُهٌر َمْعُموَم   اتٌ   ال ػػػث ذكروػػػت اا   ػػػتل   ػػػث نتلػػػه
(57)

شػػػتاؿ تذت ))وػػػث  ، 
الحػػتد  عشػػر الخػػرافااف، ت ال ػػث  تا ػػؽ الشػػىر ال تشػػر  (58)(الق ػػدة تعشػػر ةػػف ذ  الحجػػو(

 تعشرة أاتـ ةف الشىر اليتنث عشرأل أ  أتؿ أشىر الش تل.
أخػػمؽ الة شػػر ع ال ظػػاـ يخػػر داػػف ءػػةتت   ق ضػػث ج ػػؿ وػػذا الػػداف اتا ػػؽ الػػاف إف  

ا شػػىر الشةءػػاو  الةنػػت د الدناتاػػو الة صػػمو الةنػػت د الداناػػو الة صػػمو الت شػػىر القةراػػو، ةػػد
اػو/ ال قمن)ذلػؾ أف  ))كػؿ   خػؿٍّ عػف الة ر ػو ، الةتءةاو، لا صالح الػداف ا ءػمةث إاجتالاػت

ػػت، تكػػؿ   خػػؿٍّ عػػف اع قػػتدا ىـ  القمالاػػو[ ا ءتءػػاو  (ال جراالاػػو اقػػتد الالشػػر إلػػ  الةػػتت جتعر
 .(59)اؤد  إل   فكؾ الةج ةد((
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 األخالقية:و  تتصل بوظائف الحج النفعية العامة القسم الثاني: شروط
 الشروط النفعية العامة: -1
َل ْيَس الت  تدة ةف ةالتدلو الءمد اليقت او تالةتداو، نػتؿ   ػتل    النفع المادّي: -أ 

َف ِ َذا َقَا ْيُتْم َمَناِس َكُكْم َف اْذُكُروا المَّ َ  َك ِذْكِرُكْم  ...َوَمْيُكْم ُجَناٌح َأْن َتْبَتُءوا َفْااًل ِمْن َرب ُك ْم 
َُِكْم َأْو َأَشدَّ ِذْكراً  آَبا

(60). 
النف اػو الةتداػو، تت  تجػد زاػتدة  ػث الخاػر إت   ػث  الفضؿ وت الزاػتدة  ػث الخاػرات

ت حػؿ    فاض  اىت الءمد عف الحتجػو  ػث أةػتكف ة انػو، أتنتت ة متةو  ث جزارة ال رب
 ال د ةتءـ الصاؼ الموب التتنقمب الخرافث.

وػت))الرالح التل جػترة، تكػتف ت  راؽ ةف الةفءراف النفد الةتد   ػث الحػج  أتضحلقد 
ذا دخػؿ ال شػر كف ػتا عػف الالاػد تالشػرال نتٌس ةف ال رب ا  ميةتف أف ا  جرتا أاػتـ الحػج، تا 

أءػتانىـ  ػث الجتوماػو  (61) مـ  قـ لىـ ءتؽ... تناؿ  كتنت ع كػتظ، تةجن ػو، تذت الةجػتز
ا  جرتف  اىت  ث أاتـ الحج، تكتنت ة تاشىـ ةنىت،  مة ت جتل ا ءمـ  ميةتا،  ر د عػنىـ 

 . (62)((الجنتح  ث ذلؾ تأالاح لىـ...
تاشػػةؿ الفضػػؿ الػػذاف اػػؤجرتف رتاحمىػػـ لمحجػػاج،  ػػم الػػمس  ػػث أخػػذ ا  جػػرة تأدال 
ةنتءؾ الحج، تكذلؾ الاتـ أصحتب الشتحنتت تالطػت رات تغاػروـ ةةػف اقػد ةتف خػدةتت 

آخػػػر ت  ونػػػت ايف، ةقالػػػتضت ةتداػػػنف ػػػت لمحجػػػتج، أف اػػػؤدتا ةنتءػػػؾ الحػػػج  ان ف ػػػتا نف ػػػاف 
 . ةقالتض ونت ايف، إت  ث الةء قالؿ الال اد غار ةؤج ؿةضتعفت  تأخرتاة نتات 

تنػػد  طر نػػت ةصػػن فتت الحػػداث النالػػت  إلػػ  ذكػػر الةنػػت د القمالاػػو ال تةػػو  ػػث ال ػػض 
الةةترءػػتت ال ػػث ن ػػد وت الاػػتـ ةػػف اليتاالػػت الصػػتراو لمحػػج  التصػػفىت ء ػػن ور، نحػػت الىرتلػػو 

ن ةػت وػ(63)))لػاس الءُّػن و(( تلكن ػه ث يميو أشػتاط،   (الَرَةؿ)  قماػد صػتر  أعةػ  لةػت  ت، تا 
ػ (ص)كتف  اه نفػد عػتـ  ػث حانػه، ذلػؾ أف  النالػث  أف ))و الػتداع أةػر الةءػمةاف  ػث حج 

مػػتا يميػػو أشػػتاط، تاةشػػتف ةػػت الػػاف الػػركناف  حاػػث ت  قػػد عمػػاىـ أعػػاف الةشػػركاف[،  اْرة 
ػػػػػػػ  نػػػػػػػد  لاػػػػػػػرى الةشػػػػػػػركتف َجمَػػػػػػػَدوـ،  قػػػػػػػتؿ الةشػػػػػػػركتف  وػػػػػػػؤتل الػػػػػػػذاف زعةػػػػػػػ ـ أف  الحة 

 .(64)((تون ىـ...
نءػؼ الحاث اةكنه تاذوب ا ءمـ  ث إعطتل الة ن  القمالث ال دالر  أوةاو كالارة 
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الطتلىػػت كػػؿ  الةةترءػػتت الصػػتراو  النا ػػو)الة ةيػػؿ الػػػ تحػػد  ، تاتك فػػتل التلةضػػةتف القمالػػث  تا 
ال تةو، اتج ةتعاو  ضةف  حقؽ ةنت د الحج ت ، (القمالاو  قط ال ث  حقؽ ا جر ا خرت 

،   الػر ع الكػؿ  ةػت خصصػه خص  حتجو ةج ة ه لمةتؿ الة  عم   الحتج   عيرإذا ةت  ص لمحػج 
تةػت -تغاروةػت  لنفقتت الحج لءد  وػذ  الحتجػو اتج ةتعاػو، ةيػؿ حػتتت الةػرض تالجػتع

، ت ػرؾ ةػف دتف  جش ػـ عنػتل الءػفر إلػ  ةك ػوأل  دال الةةترءػتت الصػتراو -أكيروت الاػتـ
 .ال ال مجالنتس   ضتر جتعت أت  ةتت ل دـ اء طتع ىت شر 

 ةػف دتف أدال النشػتط الصػتر  (النا و)التلة ن  القمالث  تةف ةشىترات  حقؽ الحج  
عمػػػث الػػػف )القصػػػو الةنءػػػتالو إلػػػ  الطمىػػػت الػػػتزار ال التءػػػث  ةػػػد إافػػػتل اليػػػتاب ا خػػػرت ،

حاف ناؿ لػه  ةػت أكيػر الحجػاج وػذا  )ع( ، الةقتلو عم  لءتف ا ةتـ الصتدؽ(65)(اقطاف
ةت أكير الضجاج تأنؿ  الحجاج، ةت حج  إت  أنػت تنػتن ث )ال تـ ات الف رءتؿ اا  ،  قتؿ  )

ةػػرأة عمػػ  أطػػراؼ الةػػداد الكػػؿ  ةػػت ة ػػه ت عمػػث الػػف اقطػػاف ، ل الػػر ع(66)((تعمػػث الػػف اقطػػاف
 .ءتالقو، تند حج  التلنا و القمالاو  حءب، الحءب الرتااو ال قارة صتحالو أا تـ

تعم  الرغـ ةف ترتد أحتداث كيارة  ؤك ػد أف  الحػج  أحػد أركػتف ا ءػمـ تدعت ةػه، 
إت  أن ه ةف ةنظتر نف ث عػتـ  م  ذلؾ إجةتعت ضرترات عم  أدا ه،ح   أجةد ال مةتل ع

التلءػػفر  ا ضػػة ف يقت ػػو اءػػ ىمكاو   ط ػػؿ الحجػػتج عػػف أدال تظػػت فىـ اتج ةتعاػػو ال تةػػو
ةػػػرة تاحػػػدة  أدال الحػػػج (ص)أل لػػػذلؾ أك ػػػد الرءػػػتؿ ال ةػػػؿ الةنػػػ ج الطتاػػػؿ تاتنقطػػػتع عػػػف

ػػػت نزلػػػت  ))، إذ تردت رتااػػػتت كياػػػرة ةػػػف طػػػرؽ ةخ مفػػػو  قػػػتؿ  (67)الػػػتلنص  تا جةػػػتع لة 
 ًَوَم  ى النَّ  اِس ِح  جُّ اْلَبْي  ِت َم  ْن اْس  َتَطاَع ِإَلْي  ِ  َس  ِبيال

، نػػتلتا  اػػت رءػػتؿ اا أ ػػث كػػؿ  (68)
عػػتـ!   ءػػكت،  قػػتلتا  اػػت رءػػتؿ اا  ػػث كػػؿ  عػػتـ!  نػػتؿ  "ت، تلػػت نػػت  ن ػػـ لتجالػػت..." 

َِ ِإْن ُتْبَد َلُكْم َتُسْؤُكمْ  منزؿ اا   َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتْس َُلوا َوْن َأْشَيا
(69)...))(70). 

 :لمحج الشروط األخالقية -2
َوَأِتمُّ  وا اْلَح  جَّ َواْلُعْم  َرَة ِلمَّ  ِ  َف  ِ ْن     ػػتل القتلػػه  أةػػر اا الّ ةػػتـ الحػػج تال ةػػرة لقػػد

ُأْحِص   ْرُتْم َفَم   ا اْسَتْيَس   َر ِم   ْن اْلَه   ْديِ 
لىػػػت  ت تنػػػتَ ))كتنػػػت ، توػػػذا ا نػػػث أف  ال ةػػػرة (71)

ت،   ةاار  الةرتر ، كيتالت عقمث صتر  ت اةكف (72)الا ف أف  الحج له تنت ة متـ(( ة متةر
َيم ػػػه  َةيَػػػؿ اليتاالػػػت الصػػػتراو ا خػػػرى، ك ػػػدد الطػػػتاؼ التلك الػػػو تعػػػدد الجةػػػرات،  الػػػزةف، ةر
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،   الػا ف شػكؿ أت صػترة وػذ  ال الػتدة تةكتف رةاىف  إل  غار ذاؾ ةف يتاالت صتراو ةىة و
الفػرد  قػط،  أنتناػو ال ث  فقد ناة ىػت النف اػو ال تةػو عنػدةت   صػالح عالػتدة ا ػتد يتاالىػت عمػ 

اْلَح   جُّ َأْش   ُهٌر  نتلػػػه   ػػػتل   الػػػتارد ثأت   صػػػالح صػػػترة  ترغػػػو ةػػػف ةضػػػةتنىت ا خمنػػػ
...َمْعُموَماٌت َفَمْن َفَرَض ِف يِهنَّ اْلَح جَّ َف ال َرَف َث َوال ُفُس وَق َوال ِج َداَل ِف ي اْلَح ج  

، إذ (73)
لاكػػػتف حجػػػه  أف ا حم ػػػ  الىػػػت تاؤداىػػػت مػػػ  الحػػػتجتجػػػتد شػػػرتط أخمناػػػو تنف اػػػو عنمحػػػظ 

  (74)صحاحت، توث
أ  ت جةػػػتَع، أت ت  حػػر َش التلنءػػػتل، أت المةػػػت ةػػػف الكػػػمـ الػػػذ  ت  ال رف   َث: –أ 

اماػػؽ التلحػػتج، التصػػفه إنءػػتنت اراػػد اتر قػػتل الرتحػػث كةضػػةتف نمالػػث، تلػػاس أدال صػػترة 
 الحج  الفترغو ةف الةضةتف.

توػػت الخػػرتج عػػف اليتاالػػت الءػػمتكاو ال ةماػػو لمحػػج  كق ػػؿ الصػػاد،  ال فس  وَق: –ب 
ـ   اه ال قؿالت لقتب، تالش ـ، تكؿ  ان ، تال نتالزت زااف الَشَ ر ن ةت ف تؿ عتطفث ت ا حك  ، تا 

 .عف طراؽ أدال عالتدة الحج   لمر قتل الرتحث القمالث اتء  داد النفءث  ا حكـ  اه
ضػب، ءػتال تالةختصةو الكمةاو ةد ايخػر ح ػ  اة توت الةةتراة ال جدال: –ج 

أـ ةػػػد غاػػػروـ ةػػػف  الػػػذاف اقػػػدةتف خػػػدةتت لمحجػػػاج، جػػػرالكتنػػػت ةػػػد الخػػػدـ أـ ةػػػد ا   
الحجاج  ػث ةجػتؿ  زكاػو الػنفس تا ىػتـ ايخػراف الػتلكفر تنحػت ، أت الفخػر التيالػتل الىػدؼ 

الػػنفس عمػػ  نتعػػه الػػتلالراواف عمػػ  صػػحو ةءػػملو ةػػت، أ   رالاػػو غمالػػو الخصػػـ ت الىػػدؼ إن
ال ػػث  فػػر ؽ الةج ةػػد تت  جةػػد الػػاف  الةملت ػػو  ػػث الةج ةػػد ػػرؾ ال ػػتدات الءػػمتكاو الءػػا و 

ػد،  ضػم عػف  صػاد الحاػتاف الق ػتؿ تطمػب اليػمر ت  اتة نػتع عػفالاف أ راد الةج ةد الة تح 
ـ   أت عةػػؿ  ػػث وػػذا الةتءػػـ، الة نػػ  أف  الةضػػةتف الرتحػػث إذا لػػـ ا حقػػؽ كف ػػؿ خاػػر  ا ػػ

ج ةد،  ّف  شكؿ الحج  أت صتر ه ت ناةو لىت ت  ث الدنات تت  ث ايخرة، ل دـ الفرد تالة
 .رضت اا ترءتله الىذ  الصترة الفترغو ةف الةضةتف ا خمنث النف ث ال تـ

 أخالق ما بعد مناسك الحج: –د 
الحجػػتج أف اءػػ الدلتا الةفػػتخرة التيالػػتل ال ػػد نضػػتل الةنتءػػؾ، الػػذكر أةػػر اا   ػػتل  

َُ َفِ َذا َقَاْيُتْم َمَناِس َكُكْم َف اْذُكُروا   ة ت كة ثت  / كافثتوت اء الداؿ نتعث  اا،  َك ِذْكِرُكْم  ا
َُِكْم َأْو َأَشدَّ ِذْك راً  ، توػت أخاػر (ذكػر اا  ةػف ايالػتل)، أت (ذكػر اا= ذكػر ايالػتل)، آَبا
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 ذكر اا التاحد  اتحدأل ذلؾ أف  الةفتخرة ذا او جز او  فر ؽ نفتس الحجتج، أةت ةف ا تؿ
 .(75)الةتحداف ا

 :اخلامتت     
ال منػو الجدلاػو الػاف شػكؿ ال د وذ  الرحمو الالحياو الش تن و الشا قو، ال ػث كشػفت عػف 

  واي اإل  الن ت ج ؿ الالحث  تص   تةضةتف ال التدات
 الػػػا ف أف    رافػػػتت ال قػػػؿ الةجػػػرد الصػػػتراو غاػػػر كت اػػػو لمكشػػػؼ ةػػػت لػػػـ   شػػػفد  -1

التلالحػػث القمالػػث عػػف القػػاـ توػػث الة ػػتنث ال دالراػػو الخفاػػو، عمػػ  الػػرغـ ةػػف نػػتة ال  رافػػتت 
لف ىت تالءتط ىت الةنطقاوأل تعماه اكتف عةؿ ال  قؿ القمالث ةكةم ل ةؿ ال قػؿ  الصتراو تا 

عالػػتدة الحػػج تالصػـت تغاروةػػت ت ناةػو لىػػت إذا  رغػػت الةجػرد، تعمػػ  وػذا ا ءػػتس  كػتف 
ةف الةضةتف، ح   تلت ا  قنت صتروت ةف حركتت تألفتظ تلتاـز ةقادة  ث تنت تةكتف 

 ة اناف إل  غار ذلؾ ةف شكماتت.
حػػدد القػػرآف الكػػراـ الشػػرتط ال ػػث  حقػػؽ ةضػػةتف عالػػتدة الحػػج التل فصػػاؿ، أةػػت  -2

ػمت الءُّػن و آ ث ال تـ ةجةم  ث القػر عالتدة الصتـ  كتف  حداد ةضةتنىت النف ف، لػذلؾ  ص 
ػػَؿ أصػػالح الصػػتـ عالػػتدة   ػػث  حداػػد الشػػرتط ال ػػث  حقػػؽ ةضػػةتف الصػػتـ الػػذ  إذا أ وة 

 ت عقتالو الجتع تال طش.ترغو ت انتؿ صتحالىت ةف الةنت د إ 
  نف ػػث ان صػػتد  أولهم  اا كػػت ف ةضػػةتف عالػػتد ث الحػػج تالصػػتـ ةػػف نءػػةاف،  -3
  نف ػث أخمنػػث ا صػػؿ ال قػػتاـ الءػمتؾ كشػػرطاف لصػػحو  مكةػػت ال الػػتد اف، وثانيهم  ا ،عػتـ

دانت إاجتالات ا  نػ  التلةنػت د الداناػو كةقدةػو لمةنػت د  -نظرات–توذا اج ؿ الداف ا ءمةث 
الءػػػمالاو ال ػػػث  ػػػرت ج ليقت ػػػو الةػػػتت ت  زو ػػػد التلحاػػػتة، تلكػػػف عػػػدـ  الداناػػػو، الخػػػمؼ ا داػػػتف

تةضػػػةتنىت ج منػػػت أةػػػور  ءػػػثل لػػػدانىت، ف شػػػكؿ ال الػػػتدة ال يقاػػػؼ عمػػػ  جدلاػػػو ال منػػػو الػػػا
ال حتاػػؿ عمػػ  الػػداف الطراقػػو الجػػدؿ الة  ػػتلث إلػػ  حػػد  القضػػتات الداناػػو ؿ تشػػكمال التل ةءػػؾ

الذ  احت ظ عم  صترة ال التدات ل ء تعب ةت وت ةنىث  عنه نرآنػت تء ػن ور ةػف ءػمتكاتت 
 .أخمناو ةت أنزؿ اا الىت ةف ءمطتف
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 .12ظ  الخطتب تال متاؿ ءمطو الءاتءو تءمطو النص، د. نصر حتةد أالت زاد   (2)
 .27-26ءترة ا ءرال   (3)
 .24-23ءترة الحداد   (4)
 .480-4/479ظ  الكشتؼ، الزةخشر    (5)
 .27ءترة الحداد   (6)
 .2/255 تراخ ا ةـ تالةمتؾ، الطالر    (7)
 .23ظ  الءاةاتل تال متاؿ، رتالرت شتلز   (8)
 .(377)، ح913ءنف ال رةذ    (9)
 .194  ةالتدئ أتلاو  ث الفمءفو، جترج التلا زر (10)
 .24ةحةد  ءترة  (11)
  .www.wikipedia.org  الةتءتعو الحرةن و )إءمـ( الحث ة تح عم  ةتند ء   (12)
 (.2361حداث الرنـ ) ،2/420ءنف أالث داتد   (13)
 .1/142 تراخ الا قتالث   (14)
 .1/143 تراخ الا قتالث   (15)
 (.2356حداث الرنـ ) ،داتدأالث (، تءنف 691) الرنـ حداث ،195ءنف ال رةذ   ظ   (16)
 531  ، الفارتزأالػػػػػتد ةػػػػػتدة )رةػػػػػض(، القػػػػػتةتس الةحػػػػػاط 5/315لءػػػػػتف ال ػػػػػرب، االػػػػػف ةنظػػػػػتر   (17)

 )رةض(.
 .1/145ظ   تراخ الا قتالث   (18)
 .2/180ظ  الءارة النالتاو، االف وشتـ   (19)
 .2/180  ـ.ف (20)
 .2/74ظ  الكتةؿ، االف ا يار   (21)
 .1/154الا قتالث   تراخ  (22)
 .37 ال تالو ءترة  (23)
 .187ءترة الالقرة   (24)
 .614-613ظ  القتةتس الةتءتعث الجداد ل مـت المءتف، أزتالد داكرت تزةامه   (25)
 .168ظ  ةفردات ألفتظ القرآف، الراغب ا صفىتنث   (26)

http://www.wikipedia.org/
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 (.1960، حداث الرنـ )340صحاح الالختر    (27)
 .184ءترة الالقرة   (28)
 .2/449ظ  ةجةد الالاتف، الطالرءث   (29)
 .1/252ظ  الكشتؼ، الزةخشر    (30)
 .1/252  ـ.فظ   (31)
 .406-2/405الث داتد  أظ  ءنف  (32)
 (.2345، حداث الرنـ )2/414الث داتد  أءنف  (33)
 (.2356الرنـ )، حداث (، تءنف أالث داتد696، حداث الرنـ )195ءنف ال رةذ    (34)
 (.1119الرنـ ) ، حداث2/788صحاح ةءمـ   (35)
 (.1151، حداث الرنـ )2/806  ـ.ف (36)
 (.6057(، ت)1903(، ت ث صحاح الالختر  الرنـ )707، حداث الرنـ )197ءنف ال رةذ    (37)
 (.1151، حداث الرنـ )2/807صحاح ةءمـ   (38)
 .18-16إنجاؿ ة   ، الفصؿ الءتدس، آاو   (39)
 .202إةتنتاؿ كنت، عالد الرحةف الدت    (40)
 .185الالقرة  ءترة  (41)
 .413ظ  ةفردات ألفتظ القرآف، الراغب ا صفىتنث   (42)
 .34ءترة الةدير   (43)
ظ  عمـ نءثل ال قتاـ القةر  ح ػ  ت ػتة النالػث )ص(، نػرالة  دالراػو لمػنص ال ػتراخث تال الػتد ، د.  (44)

/ 1. تانظػػػر ةصػػػتدروةت   ػػػتراخ الا قػػػتالث  16 تةػػػتف غػػػتز  الخفػػػتجث تزةامػػػه )الحػػػث غاػػػر ةنشػػػتر(  
 .2356، ءنف أالث داتد  حداث رنـ 691، رنـ الحداث 195، ءنف ال رةذ   142-143

، ال ىتنت   1/559ظ  الزاور، ا نالتر    (45)  .2/1694، كشتؼ اصطمحتت الفنتف تال مـت
 .16/125الةفصؿ  ث  تراخ ال رب نالؿ ا ءمـ، د. جتاد عمث   (46)
 . 16/126  ـ.ف (47)
(، ت ث الءنف 1947(، ت ث ءنف أالث داتد، الرنـ )1679حداث الرنـ )، 3/1305صحاح ةءمـ   (48)

 (.4215الكالرى الرنـ )
 .25ءترة الكىؼ   (49)
، رتح 5/46، ظ  الالحػػػػر الةحػػػاط، االػػػف حاػػػتف اتندلءػػػػث  46-5/45ةجةػػػد الالاػػػتف، الطالرءػػػث   (50)

 .10/399الة تنث، ايلتءث  
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 .2/521كيار   ف فءار القرآف ال ظاـ، االظ   (51)
 .2/257الكشتؼ، الزةخشر    (52)
 36ءترة ال تالو  (53)
 .37ال تالو  (54)
(55) .)  ظ  الة جـ الةفىرس  لفتظ القرآف الكراـ، ةحةد  ؤاد  الالتنث، ةتدة )شىر، تاـت
 .5/46، ةجةد الالاتف، الطالرءث  2/257ظ  الكشتؼ، الزةخشر    (56)
 .197ءترة الالقرة   (57)
(. ،3/53ظ  لءتف ال رب، االف ةنظتر  ، 2/656رتح الة تنث، ايلتءث   (58)  )حج 
 .107-3/106الةنىج، ة ر و الة ر و، إدغتر ةتراف   (59)
 .200-198ءترة الالقرة   (60)
كػتف ال جػتر  ػث الجتوماػو احضػػرتف ةتءػـ )ءػتؽ عكػتظ(،  ػػّذا ان ىػت أاػتـ الءػتؽ، تأراد ال ضػػىـ  (61)

  الةجػتز(، تةنػه ذأف احج  ذوب الػ  )ة جنػو(  منػتـ الىػت الػ  وػمؿ ذ  الحجػو، يػـ ار حػؿ عنىػت الػ  )
 تراخ ال رب نالؿ ؿ  ث ال  )عر و(،  ّف كتف اـت ال رتاو،  زتدتا التلةتل تار ف تا ال  عر و. ظ  الةفص  

 .11/303ا ءمـ، د. جتاد عمث  
 .157-1/156ندلءث  ، الالحر الةحاط، االف حاتف ا 1/272الكشتؼ، الزةخشر    (62)
 (.1885، حداث الرنـ )2/245ءنف االث داتد   (63)
 (.1266، حداث الرنـ )2/23صحاح ةءمـ   (64)
ر ال التءػث ا تؿ، ـ.ـ. حةداػو صػتلح لمةزاد ظ  التزار عمث الف اقطاف تدتر  الءاتءث  ػث ال صػ (65)

 ـ.2009، 8(، ةجمد 211دل ث، الحث ةنشتر  ث ةجمو القتدءاو  ث ايداب تال مـت ال رالتاو، ال دد )
  .www.nasriyah.orgشالكو أخالتر النتصراو، ةقتؿ ة تح عم  الةتند اتلك رتنث   (66)
 .561-1/560القرآف ال ظاـ، االف كيار  ظ   فءار  (67)
 .97ءترة آؿ عةراف   (68)
 .101ءترة الةت دة   (69)
(، تترد ت ث ءنف االػف ةتجػو تالحػتكـ، ت ػث الصػحاحاف  814، حداث الرنـ )224ءنف ال رةذ    (70)

 (.1216تةءمـ الرنـ ) ،(1785الالختر  الرنـ )
 .195ءترة الالقرة   (71)
 .142-1/141ءث  لندحاتف ا ظ  الالحر الةحاط، االف  (72)
 .197ءترة الالقرة   (73)

http://www.nasriyah.org/
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 .2/657، رتح الة تنث، ايلتءث  145-1/144ظ  الالحر الةحاط، االف حاتف اتندلءث   (74)
 .1/168ظ  الالحر الةحاط، االف حاتف اتندلءث   (75)

 ادلصادر وادلراجع:
 .القرآف الكراـ 
 .ا نجاؿ 

 أوال: الكتب:
 ـ.1977، 1كنت، د. عالد الرحةف الدت ، تكتلو الةطالتعتت، الكتات، ط إةتنتاؿ .1

وػػػ(، دراءػػو ت حقاػػؽ 745الالحػػر الةحػػاط، ةحةػػد الػػف اتءػػؼ الشػػىار الػػتالف حاػػتف ا ندلءػػث)ت .2
ت  ماػػػػػػػػػػػؽ عػػػػػػػػػػػتدؿ أحةػػػػػػػػػػػد عالػػػػػػػػػػػد الةتجػػػػػػػػػػػتد، تآخػػػػػػػػػػػراف، دار الك ػػػػػػػػػػػب ال مةاػػػػػػػػػػػو، الاػػػػػػػػػػػرتت، 

 ـ(.2007وػ/1428)2لالنتف،ط

 ا عمةػػث ةنشػػترات ،(وػػػ310ت)الطالػػر ، جراػػر الػػف ةحةػػد ج فػػر أالػػت تالةمػػتؾ، ا ةػػـ  ػػتراخ .3
 (.ـ1989/وػ1409) ،5ط لالنتف، الارتت، لمةطالتعتت،

وػػ(، الةك الػو 292 تراخ الا قتالث، أحةد الف أالث ا قتب الف ج فر الػف توػب الا قػتالث)ت ال ػد  .4
 ـ(.1939وػ/1358الةر ضتاو  ث النجؼ، ةطال و الةر )

وػػػ(، راج ػػه تخػػرج أحتدايػػه أاةػػف ةحةػػد 774قث )ت فءػػار القػػرآف ال ظػػاـ، االػػف كياػػر الدةشػػ .5
نصػػػر الػػػداف، تالػػػدك تر عالػػػد الػػػرحةف الىتشػػػةث، ةؤءءػػػو الةخ ػػػتر لمنشػػػر تال تزاػػػد، القػػػتورة، 

 ـ(.2006وػ/1427)

الخطػػتب تال متاػػؿ، ءػػمطو الءاتءػػاو تءػػمطو الػػنص، د. نصػػر حتةػػد أالػػت زاػػد، الةركػػز اليقػػت ث  .6
 ـ.2005، 2الةةرب، ط –ال رالث، الدار الالاضتل 

رتح الة ػػػػػتنث  ػػػػػث  فءػػػػػار القػػػػػرآف ال ظػػػػػاـ تالءػػػػػالد الةيػػػػػتنث، أالػػػػػت الفضػػػػػؿ ةحةػػػػػد ايلتءػػػػػث  .7
وػػػ(،  حقاػػؽ ةحةػػد أحةػػد أةػػاف، تعةػػر عالػػد الءػػمـ الءػػمةث، دار إحاػػتل 1270الالةػػداد )ت

 ـ(.1999وػ/1420)1لالنتف،ط ال راث ال رالث، الارتت،

وػػ(،  حقاػؽ د. 328ـ ا نالػتر  )تالزاور  ث ة تنث كمةتت النتس،  الث الكر ةحةد الف القتء .8
 ـ.1989حت ـ الضتةف، دار الشؤتف اليقت او ال تةو، الةداد، 

خماػػؿ ،  حقاػػؽ وػػػ(275ءػػنف أالػػث داتد، أالػػت داتد ءػػماةتف الػػف ا شػػ ث الءجءػػ تنث اتزد )ت .9
 ـ(2001وػ/1422)1ةمةتف شاحت، دار الة ر و، الارتت، لالنتف، ط
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وػػػ(،  حقاػػؽ عالػػد الػػرحةف ةحةػػد 279ال رةػػذ  )تءػػنف ال رةػػذ ، ةحةػػد الػػف عاءػػ  الءػػمةث  .10
 ـ(.1983وػ/1403، )2عيةتف، دار الفكر لمطالتعو تالنشر، الارتت ػ لالنتف، ط

وػػػػ(،حققىت تضػػالطىت تشػػرحىت تتضػػد  ىترءػػىت ةصػػػطف  213الءػػارة النالتاػػو، االػػف وشػػتـ )ت .11
، 5الءػػػػػػػػػػقت تآخػػػػػػػػػػرتف، دار الة ر ػػػػػػػػػػو لمطالتعػػػػػػػػػػو تالنشػػػػػػػػػػر تال تزاػػػػػػػػػػد، الاػػػػػػػػػػرتت، لالنػػػػػػػػػػتف، ط

 ـ(.2006وػ/1427)
الءػػاةات او تال متاػػؿ، رتالػػرت شػػتلز،  رجةػػو ءػػ اد الةػػتنةث، الةؤءءػػو ال رالاػػو لمدراءػػتت  .12

 ـ.1994، 1تالنشر، الارتت، لالنتف، ط

دار الفكػػر، الاػػرتت، طال ػػو  وػػػ(،256صػػحاح الالخػػتر ، ةحةػػد الػػف إءػػةتعاؿ الالخػػتر )ت .13
 وػ.1401الت ت ءات عف طال و دار الطالتعو ال تةرة التء تنالتؿ،

ةحةػد   حقاػؽوػػ(، 261صحاح ةءمـ، أالت الحءاف ةءػمـ الػف الحجػتج القشػار  الناءػتالتر )ت .14
  ؤاد عالد الالتنث، دار الحداث، القتورة )د.ت(.

لقػػتةتس الةتءػػتعث الجداػػد ل مػػـت المءػػتف، أتزتالػػد داكػػرت تزةامػػه،  رجةػػو د. ةنػػذر عاتشػػث، ا .15
 ـ.2007، 2الةركز اليقت ث ال رالث، الدار الالاضتل ػ الةةرب، ط

كشػػػتؼ اصػػػطمحتت الفنػػػتف، الشػػػاخ ةحةػػػد عمػػػث الػػػف عمػػػث الػػػف ةحةػػػد ال ىػػػتنت  الحنفػػػث)ت ال ػػػد  .16
وػػػػػػػػػ(، تضػػػػػػػػد حتاشػػػػػػػػاه أحةػػػػػػػػد حءػػػػػػػػف الءػػػػػػػػج، دار الك ػػػػػػػػب ال مةاػػػػػػػػو، الاػػػػػػػػرتت، لالنػػػػػػػػتف، 1158

 ـ(.1998وػ/1418)1ط
عالػد   حقاػؽوػػ(، 538الكشتؼ عف حقت ؽ ال نزاؿ تعاتف ا نتتاػؿ، الزةخشػر  الخػتارزةث)ت .17

الةىػػػػػػػػػد ، دار إحاػػػػػػػػػتل ال ػػػػػػػػػراث ال رالػػػػػػػػػث، ةؤءءػػػػػػػػػو ال ػػػػػػػػػتراخ ال رالػػػػػػػػػث، الاػػػػػػػػػرتت، الػػػػػػػػػرزاؽ 
 ـ(.2001وػ/1421لالنتف،)

وػػػ(، اع نػػ  ال صػحاحىت أةػػاف ةحةػػد عالػػد التوػػتب، تةحةػػد 711لءػتف ال ػػرب، االػػف ةنظػػتر)ت .18
، 3الصػػتدؽ ال الاػػد ، دار إحاػػتل ال ػػراث ال رالػػث، ةؤءءػػو ال ػػتراخ ال رالػػث، الاػػرتت، لالنػػتف، ط

 )د.ت(.
لاػػػػو  ػػػػث الفمءػػػػفو، جػػػػترج الػػػػتلا زر،  رجةػػػػو د.  ىاةػػػػو شػػػػرؼ الػػػػداف، دار الفػػػػتراالث، ةالػػػػتدئ أت  .19

 ـ.1969
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وػػػ(، 6ةجةػػد الالاػػتف  ػػث  فءػػار القػػرآف، أالػػت عمػػث الفضػػؿ الػػف الحءػػف الطالرءػػث)ةف أعػػمـ ؽ .20
لجنػػو ةػػف ال مةػػتل تالةحققػػاف اتخ صتصػػااف، ةؤءءػػو ا عمةػػث لمةطالتعػػتت، الاػػرتت،   حقاػػؽ
 ـ(.1995وػ/1415، )1لالنتف،ط

الة جػػػػػػػـ الةفىػػػػػػػرس لأللفػػػػػػػتظ القػػػػػػػرآف، ةحةػػػػػػػد  ػػػػػػػؤاد عالػػػػػػػد الالػػػػػػػتنث، دار الحػػػػػػػداث، القػػػػػػػتورة،  .21
 ـ(.1987وػ/1407)1ط
المننن، ا، اار،نننغا، مورنننغا جننندااي، ف تمننن  ور قدانننش ف،نننمغ، ،ر ق ،نننغ ال ننن  ، الم ننن  ،     .22

 .م2013
وػػ(،  حقاػؽ صػفتاف عػدنتف داتتد ، دار 505ةفردات ألفػتظ القػرآف، الراغػب ا صػفىتنث )ت .23

 ، )د.ت(.3القمـ، دةشؽ، الدار الشتةاو، الارتت، ةطال و أةاراف، نـ، ط
ػػؿ  ػػث  ػػتراخ ال ػػرب نالػػؿ ا ءػػمـ، د. جػػتاد عمػػث، ءػػتعدت جتة ػػو الةػػداد عمػػ  نشػػر ،  .24 الةفص 

 ـ(.1993وػ/1413، )2ط
، دار تختلػد كػتظـ حةاػد نظراو عمـ النقطو  ث  جداد الفكر ال رالث،  تةتف غتز  الخفػتجث  .25

 ـ.2018الة ر و، عة تف، ا ردف، كنتز 
 :والبحوث غير المنشورة ثانيا: المجالت العممية

، نػػػرالة  دالراػػػو لمػػػنص ال ػػػتراخث (ص)عمػػػـ نءػػػثل ال قػػػتاـ القةػػػر  ال رالػػػث ح ػػػ  ت ػػػتة النالػػػث  .26
تال الػتد ، د.  تةػتف غػتز  الخفػتجث، تد. شػكاب غػتز  الحمفػث، الحػث ةنضػد غاػر ةنشػػتر، 

 ـ.2018

التزار عمث الف اقطاف تدتر  الءاتءث  ث ال صر ال التءػث ا تؿ، ـ.ـ. حةداػو صػتلح دل ػث،  .27
، 8(، ةجمػػػػد 211الحػػػػث ةنشػػػػتر  ػػػػث ةجمػػػػو القتدءػػػػاو  ػػػػث ايداب تال مػػػػـت ال رالتاػػػػو، ال ػػػػدد )

 .ـ2009
 ثالثا:  المواقع االلكترونية:

 .www.wikipedia.orgء ن و )إءمـ( الحث ة تح عم  ةتند الةتءتعو الحرة   .28
 www.nasriyah.orgشالكو أخالتر النتصراو، ةقتؿ ة تح عم  الةتند اتلك رتنث   .29
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