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 مقدمة املؤلف

أُس هلل ضب ايعاملني ٚأؾهٗس إٔ ٫ ايه٘  ٫ اهلل ٚإٔ ُٗهسا    
 س .عبس اهلل ٚضغٛي٘ أَا بع

ٕٸ : يف اهلل أسههبي ّٳ   ٔٷ اٱغهه٬  ٚأٝهها٠  يًٛاقهه  قههاح زٜهه
َٹٌ ً  مل فٗٛ بؿط  أْٸِٗ ع٢ً ايٓاؽٳ ٜعا ِ  ٜٳفهض ٕٳ  إٔ فهٝٗ  ٜههٛ
ٌټ ٌٸ شنطٶا  ن٬َِٗ ن ٌٸ فهطٶا  ؾطٚزِٖ ٚن َٸ٬تِٗ ٚن  عٹرب٠  تأ
ٌٸ ٌٳ اٱغ٬ّ ٚغٻ  ٚ ْٸُا  عباز٠ فطاغٹِٗ ٚن ٌٸ  َه   ايتٸعاَ  َها  نه
 زخاٍٚشيو بإ ٚتٸطفٝ٘ تٸطٜٚض َٔ ايػٸ١ًُٝ ؿطٜٸ١ايب ايفطط٠ تتطَّب٘
ٌٹٗا  ِٚسٜس ايٓفؼ  ع٢ً ايػٸطٚض ٚ بعازٖها عهٔ ايػه ١َ     ْؿا
ٗٳِ ٚبٗصا   ٚامَلًٌ  ؾهها  ٚقهس  عاَط بٔ ٔٓع١ًَ ◘ ايٓيبٸ قٍٛ ٜٴف
ٌٳ  يٝ٘ ٕ  امل٬ٌفه١  َٔ بؿ٤ٞٺ أٚقاتٹ٘ بعى ُّْ  ٚايٓٸػها٤   يًكٸهبٝا
سهٍٛ ٖهصا      (1)▬- ث٬ثها - ٶ َشااَظةَيا َحـَْظَؾُة َشااَظًة وَ  ♂ ي٘ فكاٍ

أغهأٍ اهلل تعهاا ايتٛفٝهل ٚايػهساز       املٛنٛع غٝهٕٛ سسٜجٓا 
 .ٚق٢ً اهلل ع٢ً ُٗس ٚع٢ً آي٘ ٚقشب٘ ٚغًِ 

 افػؼر إػ اهلل تعاػ : أمحد ظبد ادتعال

                                                 

 .    0752مسلم   أخرجه ( صحقح) (1)
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  تيبالكهلرا  ملساجع واملصادز ثبت ا

 . ٖسٍٖاؾِ عًٞ ا٭  ز.ايضب١ٝ ايصات١ٝ َٔ ايهتاب ٚايػ١ٓ  -1
 عًٞ بٔ ْاٜف ايؿشٛز .يايٛقت ٚأُٖٝت٘ يف سٝا٠ املػًِ  -2
 . ٟٛ  عساز عبساهلل بٔ ْاقط بٔ عبساهلل ايػسسإبايضٜٚض ايٓ-3
عبس ايععٜع يأٖساف ايضٜٚض ٚايضفٝ٘ َٔ َٓعٛض  غ٬َٞ  -4

  .ايسغٝجط
 .ايؿشٛز ْاٜف بٔ يع٢ًتعاا  املفكٌ يف فك٘ ايسع٠ٛ  ا اهلل -5
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  .خايس بٔ غعٛز أًٝيب زَكاٍ أيعاب ايفٝسٜٛ إطط ٚايبسٌٜ  -9

 . 211ٚايعسز    235 ايعسز١ًٖ ايبٝإ  -11
 ٚؽ ايؿٝذ ُٗس قاح املٓذس  .َٔ زض -11
 زضٚؽ يًؿٝذ غعٛز ايؿطِٜ .َٔ  -12
 َٔ زضٚؽ ايؿٝذ غًُإ ايعٛز٠ . -13 

 َٔ زضٚؽ ايؿٝذ غعٝس بٔ َػفط. -14
 َٔ فتا٣ٚ ا٭ظٖط . -15
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 مقدمة 

ٔ  ادع٤ٶاملػًِ  ٜكهٞ إٔ سطز ٫  أسبي يف اهلل ٘  َه  يف ٚقته
٘  سل ع٢ً شيو يف جيٛض أ٫ ع٢ً ايرب١٦ٜ ٚاملتع١ املباح ايًٗٛ  ضبه
 هلل ٚأُس زٜٓٓا ٚيف   املدًٛقني َٔ غريٙ سل أٚ ْفػ٘ سل أٚ

 . ايسٚاّ ع٢ً َعطا٠٤ تبك٢ نٞ ايٓفؼ عٔ يًضٜٚض فػش١
٘  ٭قسقا٥٘ ايطدٌ مماظس١ املباح ايًٗٛ فُٔ  ٔٵ َف   ٚضفكا٥ه  عٳه
ٍٳ ٖٴطٳٜٵطٳ٠َ َأبٹٞ ٍٳ ٜٳا: َقاُيٛا: َقا ٍٳ  تٴسٳاعٹبٴٓٳا  ٔ ْٻَو  هللٹا ضٳغٴٛ إِِّني  ♂ :َقها

ا ٓا َحؼًّ مياظح ٜٚساعب  ◘فكس نإ ضغٍٛ اهلل ،    (2)▬  َٓ َأُؿقُل إِ
ٔ ف  ايهباض ٚايكهػاض  َ ٜٚهشو  ٔ  عه ضنهٞ اهلل عٓه٘    أػه

ِّ ٔ َي٢ عٳذٴٛظٷ َأتٳتٵ:قاٍ ٍٳ  ٜٳها : تٵَفَكاَي ٳ  ◘ ايٓٻبٹ  هلَلا ازٵعٴ هللٹا ضٳغٴهٛ
ٕٵ ٍٳ. اِيذٳٓٻ١َ ٜٴسٵخٹًَٓٹٞ َأ َٓ َتْدُخُؾَفا َظُجاقزٌ  ♂:َفَكا ـاَة   َيا ُأما ُؾََلٍن إِنا اْْلَ
ٍٳ ▬ ٛٳيَّتٵ: َقا ٍٳ . تٳبٵهٹٞ َف َٓ َتاْدُخُؾَفا َوِهاَل  ♂ :َفَكها َاا  وَهاا َأها َأْخِزُ

ـا إِكَشاء )إِ وَتَعاَػ َيُؼقُل: هللََظُجقٌز إِنا ا ا َأكَشْلَكاُه ـا 35كا ( َؾَجَعْؾـَاُه

 .   (3)▬ ص37-35ط ايٛاقع١ : ي (37( ُظُربًا َأْتَرابًا )36َأْبَؽارًا )
ٔٵٚٳ ٍٳ َأْٳٕؼ عٳ ٕٳ: َقا ٞټ َنا ٌٴ ◘ ايٓٻبٹ ٝٵٓٳا ٜٳسٵخٴ ًَ   قٳػٹريٷ َأرٷ ٚٳيٹٞ -عٳ

                                                 

 وصححه األلباين ..  1992الرتمذي   أخرجه ( صحقح) (0)

 وحسنه األلباين   .  0/39الرتمذي يف الشامئل أخرجه ( حسـ) (3)
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ُٳٝٵٕط  أبا: ٜٴَهٓٻ٢ ٕٳ عٴ ٘ٴ ٚٳَنا ٜؿهب٘ ايعكهفٛض   ٌا٥ط ٖٚٛ – ْٴػٳٝٵطٷ َي
ًِعٳبٴ -أمحط املٓكاض ٘ٹ  ٜٳ ُٳاتٳ بٹ ٌٳ َف ٞټ  َفسٳخٳ . سٳٔعٜٓٶها  َفهطٳآٙٴ  ◘ ايٓٻبٹه

ٍٳ ٌٳ ▬َما َصْلُكُف؟ ♂ :َفَكا ٘ٴ قٹٝ ٙٴ َٳاتٳ: َي ٍٳ. ْٴػٳطٴ َ َماا  :َفَكا َياا َأَباا ُظَؿاْرٍ

 ٚاملساعبه١  املهعاح  متهاضؽ  ايي ايؿدك١ٝ ٗصٙف .   (4)▬َؾَعَؾ افـَُّغْرُ 
 اهلل  غبٌٝ يف ِاٖسٚ ايٓٗاض  ٚتكّٛ ايًٌٝ تكّٛ ياي شاتٗا ٖٞ
سني َأقَّهطٳ   ◘ٚقسم ضغٍٛ اهلل  ....ٚايٓفٝؼ  ايٓفؼ تبصٍ

إِنا  ♂قٍٛ غًُإ ايفاضغٞ ٭بهٞ ايهسضزا٤ ضنهٞ اهلل عُٓٗها :     

اا،  َْهؾِاَؽ َظَؾْقاَؽ َحؼًّ ِٕ اا، َو ا، َوفِـَْػِسَؽ َظَؾْقَؽ َحؼًّ َؽ َظَؾْقَؽ َحؼًّ فَِربي

ـُ  فُ َؾَلْظِط  ّ  ٚيكس تعًِ ،  (5)▬ ؾا ِذي َحؼٍّ َحؼا َهٔ   ايكهشاب١ ايههطا
 عُط شيو   دا٤ يف ؾعب اٱميإ يًبٝٗكٞ إٔ  ◘ضغٍٛ اهلل  

إِّّن فقعجُبـل أن يؽقَن افّرجؾ يف : قاٍ عٓ٘ اهلل ضنٞ إطاب بٔ

مـف حاجة ُوِجد رجَل لَ أهؾف مثَؾ افصبّل، ؾنذا ُبغِ 
  . 

ٓ بلس ظذ ادسؾؿ :  تعااضمح٘ اهلل ايععٜع عبس بٔ عُط قاٍ ٚ

أن يؾفق ويؿرح ويتػؽاف، ظاذ أن ٓ لعاؾ ذفاؽ ظاوتاف وخؾؼاف، 

 . ؾقفزل يف مقضع اْلد، ويعبث ويؾفق يف وؿت افعؿؾ
                                                 

 باين   . وصححه األل 847البخاري يف األدب ادفرد أخرجه ( صحقح) (4)

 .  1968البخاري أخرجه ( صحقح) (5)
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ِ  تُٓٝه١  يف ٜفٝهس  َا املباحَٚٔ ايًٗٛ   نهبعى  عههًٝٶا  آػه
٘  أٚ َهسضب   ا ّتاز ٫ قس ايي ايطٜان١ٝ ا٭يعاب ٌ  َٛده  َجه
ٔ  فهضات  اغتػ٬ٍ ٚميهٔ   ٚايطَا١ٜ ٚآطٟ ايطٌٜٛ املؿٞ  َه
ٌ  ٚايتشُٝهس  ايتػهبٝض  يف ايطٜانات ٖصٙ ٔ  ٚغريٖها  ٚايتًٗٝه  َه
 .  فكط يػاْ٘ ّطٜو  ٫ املط٤ تهًف ٫ ايي ايًػإ أشناض

ٌ  تػصٜه١  يف ٜفٝهس  َا أٜها ايًٗٛ َٚٔ  ايكًهب  ٚتهطٜٚض  ايعكه
 ٚشنهط   ٚايجكافٝه١  ايصٖٓٝه١  املػهابكات  ٌٚطح  ا٭ؾعاض نإْؿاز

 . ايٓٛازضٚ ايططا٥ف
 سفًه١  يف حيسخ َا املػ١ًُ ا٭غط٠ يف أٜهٶا املباح ايًٗٛ َٚٔ
 ايهي  اٱغه١َٝ٬  ا٭ْاؾهٝس  ٚ ْؿهاز  بايسف  نطب َٔ ايعطؽ
.  ايهعٚدني  عًه٢  ايػهطٚض  زخاٍٱ ا٭خ٬م َهاضّ ع٢ً ّح

 عًه٢  ٜعهٛز  مبها  ٚؾػً٘ ايفطاغ مل٤ٌ نجري٠ أخط٣ ٚغا٥ٌ ٖٚٓاى
   اٯٕ. ٔكطٖا ٜتػ  ٫ اجملاٍ ٚيهٔ ٚإري بايفا٥س٠ املط٤
تًههف بههإخت٬ف ْٚآههسٜط بايههصنط إٔ ٚغهها٥ٌ ايضٜٚههض   

ٍ ا٭ؾدام ٚايعَإ ٚاملهإ   فُج٬ ٚغا٥ٌ ايضٜٚض   يٮٌفها
  ْتًف عٔ ٚغا٥ٌ ايضٜٚض يًؿباب ٚايؿابات  ْتًف عهٔ  
ٚغا٥ٌ ايضٜٚض يًُتعٚدني ٚاملتعٚدات  ْتًف عهٔ ٚغها٥ٌ   



، ونهىصىل ألٌ عُىاٌ اضغط عهً  Ctrl+ Endنهىصىل نهفهشط اضغط عهً

 ,Page Upتىاعطح نهًاوط عهً انعُىاٌ انًطهىب  فٍ انفهشط، واألَغش  انضس

Page Down  ذُقم تٍُ انصفذاخ. أو عجهح انًاوط 

 

 

8 

ْٚتًهف نهصيو بهإخت٬ف    ايضٜٚض يهباض ايػهٔ ٚايعذها٥ع     
ؾطع١ٝ يٛغا٥ٌ ايًهٗٛ   نٸٛابطبإٔ ٖٓاى  فه٬  ايعَإ ٚاملهإ
 .ٜكبضَا  آَٗٚ حيػٴٔ َااملدتًف١ فُٓٗا 

 املطله اجملتنع يف الرتويح ضوابط 

 ٫ ٚإٔ ايؿطعٝٸ١  يًهٛابٹط خيهعا إٔ ٜٓبػٞ ٚايفطح ايضٜٚض
ٞٳ َؾََل  هللِا تِْؾَؽ ُحُدووُ و:ٜكٍٛ ٚاهلل اهلل  سسٚز ع٢ً بعهٗا ٜبػ

 .ص229:ايبكط٠ط يَتْعَتُدوَها
ٚايػهًف ايكهاح   ايكشاب١ ايههطاّ   َاضغ٘ ايصٟ ايضٜٚضٚ
٘  تضتهب  تطٜٚض بٌ عبجا  يٝؼ  ٚسته٢  ٚفٛا٥هس   َكهاح  عًٝه
 عسزٺ َطاعا٠ ٜٓبػٞ آٛاْب مجٝ  َٔ نا٬َ زٚضٙ ايضٜٚض حيكل
 : ًٜٞ فُٝا  مجاهلا ٚميهٔ ايؿطع١ٝ ايهٛابط َٔ

 تتعؾؼ بافـشاط افسوحيل ذاتف :أوًٓ : ضقابط 

ِ  عًه٢  ايتعطف َٔ ٫بس ايضٚحيٞ ايٓؿاط مماضغ١ قبٌ  أهه
  يف ١هههٗطَ ١ههايضٚحيٝ ا٭ْؿط١ بعى تٛدس  ش فٝ٘  ايؿطعٞ

 : شيو َٚٔ اٱغ٬ّ
  ١ههغدطٜ ٘هههفٝ ٜهٕٛ أٚ ٜكاسب٘ ايصٟ ايضٚحيٞ ايٓؿاط ه أ
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َياا  و تعاا :  يكٍٛ اهلل هلِ تطٜٚ  أٚ   ملع أٚ   باٯخطٜٔ

اـُْفْؿ  ـ َؿْقٍم َظَسك َأن َيُؽقُكقا َخْرًا مي َٓ َيْسَخْر َؿقٌم مي ـَ آَمـُقا  ا افاِذي َ َأُّيُّ

َٓ كَِساءٌ  َساءٍ  َو ـ كي َٓ َتْؾِؿاُزوا َأكُػَساُؽْؿ  مي ـا َو ـُْف ـا َخْرًا مي َظَسك َأن َيُؽ

ْشُؿ افْ  ِٓ َْفَؼاِب بِْئَس ا ْٕ َٓ َتـَاَبُزوا بِا ْْ َو ْ َيُتا يََمِن َوَمـ َّلا ُػُسقُق َبْعَد اْْلِ

: ◘  ٚقٍٛ ضغٍٛ اهلل   ص11:أذطاتط ي َؾُلْوَفئَِؽ ُهُؿ افظاادُِقنَ 
ا ♂ َٓ َجاوًّ ِظًبا، َو َٓ ْؿ َمَتاَع َأِخقِف  ـُ ـْ َأَخاَذ َظَصاا ، َٓ َيْلُخَذنا َأَحُد َوَم

َها وا ؾُّ ااآَ حَيِ ♂ا أٜهه  ◘ضغهٍٛ اهلل   عٔ ٚٚضز  (6)▬َأِخقِف َؾْؾَرُ

َع ُمْسؾًَِم   .  (7)▬دُِْسؾٍِؿ َأْن ُيَروي
ٟ  ايضٚحيٞ ايٓؿاط ه ب ٘  ايهص ٍ  أشٜه١  ٜكهاسب ٌ  أٚ بكهٛ  فعه

: و  تعاا قاٍ   يٰخطٜٔ َعٟٓٛ أٚ بسْٞ نطض أٚ يٰخطٜٔ 
َتَساُبقا َؾَؼاِد اْحَتؿَ  ـْ ـَ ُيْمُذوَن اْدُْمِمـَِغ َواْدُْمِمـَاِت بَِغْرِ َما ا ُؾاقا َوافاِذي

بِقـاً  َتاكًا َوإِْثًَم مُّ ٘  املتفهل  ٚيًشهسٜح  ص58:  ا٫سعاب طي  ُُبْ  إٔ عًٝه
ٍٳ ◘ اهلل ضغٍٛ ـْ فَِساكِ  ♂:َقا ـْ َشاؾَِؿ اُدْساؾُِؿقَن ِما ِف ااااُدْسؾُِؿ َما

 .(8)▬ ِدهِ ااَويَ 
                                                 

 وحسنه األلباين  .   5223أبو داود   أخرجه ( حسـ) (6)

 وصححه األلباين  .   5224أبو داود   أخرجه ( صحقح) (7)

 .    12البخاري   أخرجه ( صحقح) (8)
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ٚايهي   ٚا٫فهضا٤  ايهصب ع٢ً احملتٟٛ ايضٚحيٞ ايٓؿاط ه ز
  ♂: ◘ ايطغٍٛ ٔسٜحٜكاٍ عًٝٗا يف ايعكط أاٍ ايٓهت   

ُث َؾَقْؽِذُب فُِقْضاِحَؽ بِاِف اْفَؼاْقَم، َوْياٌؾ َفاُف َوْياٌؾ  َوْيٌؾ فِؾاِذي حُيَدي

 .(9)▬َففُ 
 املٛغهٝك٢  أٚ املعهاظف  عًه٢  ايكا٥ُه١  ايضٚحيٝه١  ا٭ْؿط١ ه ز

ٍ  شيو َٚٔ   دٛاظٖا عسّ ع٢ً ا٭زي١ يٛضٚز  ضغهٍٛ اهلل  قهٛ
تِل َأْؿقَ  ♂: ◘ ـْ ُأما ـا ِم ْؿاَر َفَقُؽقَك ََ اٌم، َيْسَتِحؾُّقَن احِلَر َواحَلِرياَر، َوا

 .(11)▬َواَدَعاِزَف 
 ٜطَه٢   غطنّا أٝٛاْات اْاش ع٢ً ايكا١ُ٥ املػابكات -ٖه 

ٞ  عُط ابٔ فعٔأٚ قتٌ أٝٛاْات نُكاضع١ ايج٦طإ    اهلل ضنه
ـَ مَ  ♂:◘ اهلل ضغٍٛ إٔ عُٓٗا وُح  ـِ اااَفَعا اَذ َصاْقًئا ؾِقاِف افارُّ َ اَّتا

 .(11)▬ اَؽَرًض 
ِ  ايضٜٚض ه ٚ ـ  عًه٢  ايكها٥  نُها  ا٥ِ هههه ايبٗ بهني  ايتشهطٜ
 بني املٓاقط٠ أٚ   ايبٗا٥ِ بني املٓاٌش١ َػابك١ تٓعِٝ عٓس سخهحي

                                                 

 وحسنه األلباين    .  4992أبو داود أخرجه ( حسـ) (9)

 .     5592ري البخاأخرجه ( صحقح) (12)

 .     1958مسلم أخرجه ( صحقح) (11)



، ونهىصىل ألٌ عُىاٌ اضغط عهً  Ctrl+ Endنهىصىل نهفهشط اضغط عهً
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 اهلل ضغٍٛ إٔ عباؽ ابٔ ٜطٜٚ٘ ايصٟ يًشسٜح ٚشيو ايسٜٛى 
ـِ افتاْحِريِش َبْغَ افَبَفائِؿِ  ♂: ◘ : ٖٛ طٜـهههٚايتش  (12)▬ َهَك َظ
 . اٯخط ع٢ً ايبعى طٜىّٚ طا٤ههه غ

 ايٓهطز  ٌههَج بتشطميٗا ايكطٜض ايٓل ٚضز ايي املػابكات ه ظ
َٔ ٟ  يًشهسٜح   يف َكط ٜح هلا ايطاٚي١سٹٚاملػ٢ُ ا ٘  ايهص  ٜطٜٚه

ٞٻ  ٕٻ ايٓٻبٹ ٘ٹ  َأ ٔٵ َأبٹٝ ٔٔ بٴطٳٜٵسٳ٠َ  عٳ ٕٳ بٵ ُٳا ٝٵ ًَ ٔٵ غٴ ٍٳ ◘ عٳ َْ  ♂َقا ـْ َفِعا َم

ََم َصبَ  ِؿ ِخـِْزيٍر َوَوِمفِ بِافـاْرَوِصِر، َؾَؽَلكا   . (13)▬ َغ َيَدُه يِف حَلْ
 ثاكقًا : ضقابط تتعؾؼ بادشارـغ يف افسويح :

 مجهاعٞ   بؿهٌ تٴُاضؽ ايضٚحي١ٝ ا٭ْؿط١ َععِ  ٕ ٚسٝح
 ايي ١هههآُاع بتًو تتعًل ايهٛابط َٔ عسز ٚن  حيتِ فٗصا

 : َٚٓٗا ايضٚحي١ٝ  ا٭ْؿط١ يف ايفطز ٜؿاضنٗا
 إٔ ع٢ً أسهس  خيف٢ ٫ٚ آُاع١  تًو خري١ٜ َٔ ايتأنس ه أ

 نُا أْٗها   أخ٬م ايفطز  ع٢ً غًبّا ت٪ثط إٔ ٫بس ايػ١٦ٝ ايطفك١
 ايكهشب١  تًهو  يف َا بكسض ٚايطشا٥ٌ ايعٝٛب َٔايفطز   تهػب

ُجُؾ ♂:  ◘ ضغٍٛ اهلل قاٍ ٚنُا   ا٭خ٬م َػا٨ٚ َٔ  افرا

                                                 

 وضعفه األلباين  .  1729الرتمذي  أخرجه ( ضعقػ) (10)

 .    0062مسلم أخرجه ( صحقح) (13)



، ونهىصىل ألٌ عُىاٌ اضغط عهً  Ctrl+ Endنهىصىل نهفهشط اضغط عهً
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ْؿ مَ  ـُ ـِ َخؾِقؾِِف، َؾْؾَقـُْظْر َأَحُد  . (14)▬ـْ ُُيَافُِؾ َظَذ ِوي
 طههْع  ا وههشي ٜفهٞ ملا آٓػني بني ا٫خت٬ط عسّ ه ب

ـْ و  ٜكٍٛ ٚدٌ عع ٚاهلل بعها بعهِٗ قا ِم ُؿؾ فيْؾُؿْمِمـَِغ َيُغضُّ

اْؿ إِنا ا َُْ اك  ـَ َػُظاقا ُؾاُروَجُفْؿ َذفِاَؽ َأْز َخبِاٌر بِاََم  هللََأْبَصاِرِهْؿ َوحَيْ

ـَ ( َوُؿؾ فيْؾؿُ 33َيْصـَُعقَن ) َػْظا ـا َوحَيْ ـْ َأْبَصاِرِه ـَ ِم ْمِمـَاِت َيْغُضْض

ـا  ـَ بُِخُؿاِرِه اْب ٓا َما َطَفَر ِمـَْفا َوْفَقْْضِ ـا إِ ـَ ِزيـََتُف َٓ ُيْبِدي ـا َو ُؾُروَجُف

ـا  ٔ  فهه٬    ص 31 -31: ايٓٛضطي  َظَذ ُجُققُِبِ  ٜٓاغهب  َها  إٔ عه
 . ايعهؼ ٚنصا اٱْاخ ٜٓاغب٫ يف ايضٜٚض ايصنٛض

 ثافثًا : ضقابط تتعؾؼ بقؿت افسويح :

 : ًٜٞ َا ايهٛابط تًو َٚٔ
 اهلل ٔكهٛم  املدكل ايٛقت يف ايضٜٚض ٜهٕٛ أ٫ جيب ه أ
  فٝ٘ ملا َج٬ ايك٠٬ أٚقات يف تطٜٚض ف٬ ايٓاؽ  سكٛم أٚ  

 قْا َظَذ ااَحاؾِظُ و ٚدٌ عع يكٛي٘ اهلل سكٛم ع٢ً اعتسا٤ َٔ

اََلِة ا َؾَقاِت وافصا :  ايبكهط٠  طي  ْفُقْشاَطك َوُؿقُماقْا هللِِّ َؿااكِتِغَ افصا

٘   ش ايطمسهٞ   ايعٌُ أٚقات يف تطٜٚض ٫ ٚنصيو   ص238:  فٝه
 . ايٓاؽ سكٛم ع٢ً اعتسا٤

                                                 

 وحسنه األلباين   .  4833أبو داود  أخرجه ( حسـ) (14)



، ونهىصىل ألٌ عُىاٌ اضغط عهً  Ctrl+ Endنهىصىل نهفهشط اضغط عهً
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 املباسهه١ ا٭ٚقههات َععههِ ْكههٝل يف اٱفههطاط عههسّ ههه ب
 .ايسٜٔ ٖصا يف أغاغ١ٝ مس١ ٚايتٛغط فا٫عتساٍ يًضٜٚض 

 سويح :رابعًا : ضقابط تتعؾؼ بؿؽان اف

  نٛابط َهإ ايضٜٚض َا ًٜٞ : أبطظ َٚٔ
ِ  عسّ ه أ فهإٕ     اٱعتسا٤ ع٢ً ايٓاؽ بإفػاز أَانٔ تهطٚحيٗ

اَكْغِ ♂:  ٜكٍٛ ◘ ضغٍٛ اهلل  عا ُؼقا افؾا ٕٔ ٜٳها    ▬اتا ًَّعٻاْٳها َٳا اي ٚٳ َقاُيٛا: 
ٍٳ اهللٹ؟  ٍٳ   ضٳغٴٛ ٘   –افااِذي َياَتَخذا ♂ :َقها يِف  -أٟ ٜكههٞ سادته

ِفؿْ   ـااِس، َأْو يِف َضِريِؼ اف  . (15)▬طِؾي
 ٖٚصا ايضٜٚض  مبهإ ايعابطٜٔ أٚ املكُٝني َهاٜك١ عسّ ه ب
ـَ و:  تعهاا  يكٛي٘ ايعا١َ ٚايػاسات ا٤٬ٕ ع٢ً ٜٓطبل َوافااِذي

َتاكًا َوإِْثَمً  َتَسُبقا َؾَؼِد اْحَتَؿُؾقا ُُبْ ـْ  ُيْمُذوَن اْدُْمِمـَِغ َواْدُْمِمـَاِت بَِغْرِ َما ا

بِقـاً  ْا  ♂ : ◘ٚيكٍٛ ضغٍٛ اهلل  ص58:  ا٫سعاب ط ي مُّ ـْ َأَحا َؾَؿ

ـاَة، َؾْؾَتْلتِاِف َمـِقاُتاُف  ـِ افـااِر، َوُيْدَخَؾ اْْلَ ٘  :أٟ –َأْن ُيَزْحَزَح َظ  -ٚفاته
ُّْ َأْن  ِخِر، َوْفَقاْلِت إَِػ افـاااِس افااِذي حُيِا ْٔ ـُ بِاهللِ َواْفَقْقِم ا َوُهَق ُيْمِم

 . (16)▬ فِ ااك إَِفقْ ُيْمتَ 
                                                 

 .     069مسلم أخرجه ( صحقح) (15)

 .     1844مسلم أخرجه ( صحقح) (16)



، ونهىصىل ألٌ عُىاٌ اضغط عهً  Ctrl+ Endنهىصىل نهفهشط اضغط عهً
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 ايضٜٚهض   ْٛع سػب يًضٜٚض املٓاغب املهإ اختٝاض - ده
   .ٖٚهصا املٓعٍ يف ٜكًض ٫ قس ايعا١َ ايػاسات يف ٜكًض فُا

 خامسًا: ضقابط تتعؾؼ بزي افسويح:

ّ  بهصيو  ٜٚككس ٞ  بايًبهاؽ  ا٫يتهعا  سهسزٙ  َها  ٚفهل  ايؿهطع
  ا ايػهط٠  َٔ ايطدٌ فعٛض٠  ا٭ْج٢  أٚ يًصنط غٛا٤   ايؿاضع
ٔٵَف ايطنب١ ُٻسٹ عٳ ٔٔ َٴشٳ ـٕ بٵ ٍٳ دٳشٵ ٞټ َٳطٻ: َقا ٘ٴ ٚٳَأْٳا ◘ ايٓٻبٹ  عٳًَه٢  َٳعٳ
ُٳٕط ٙٴ َٳعٵ ٕٔ  ٚٳَفدٹصٳا ٍٳ َٳِهؿٴَٛفتٳا َيا َمْعَؿُر َؽطي َؾِخاَذْيَؽ  َؾانِنا  ♂ :َفَكا

ـِ َظْقَرةٌ  ٍ  َههط٠  عهٛض٠  نًهٗا  ٚاملطأ٠  (17)▬ اْفَػِخَذْي  غهري  ضدها
 ٍٛ ههضغ يكٛي٘ ايٓػا٤ َٔ ايكٛاعس َٔ تهٕٛ إٔ  ٫ هلا  ٗاضّ
ْقَطانُ  ♂ : ◘ اهلل َؾَفا افشا   (18)▬ اَدْرَأُة َظْقَرٌة، َؾنَِذا َخَرَجْت اْشَتْؼَ

 شاوشًا : ضقابط ظامة :

ٌ  ايعا١َ  ا٭خ٬م َطاعا٠ ه أ ّ  ايػههب  ِٓهب  َجه  ٚايهه٬
 . اٯخطٜٔ ع٢ً ٚايتعسٟ   ايعسا٠ٚ َٚجريات ٚايػـ ٨يبصا

 عًه٢  ٜٴطنهع  فه٬   ايضٚحيٝه١  ا٭ْؿط١ يف ايتٓٛع َطاعا٠ ه ب
 . ٣طخاُ٭ زٕٚ ايضٚحي١ٝ ا٭ْؿط١ أسس

                                                 

 وحسنه شعوب األرىؤوط  . 00494أمحد يف مسنده أخرجه ( حسـ ) (17)

 وصححه األلباين . 1173الرتمذي أخرجه ( صحقح ) (18)



، ونهىصىل ألٌ عُىاٌ اضغط عهً  Ctrl+ Endنهىصىل نهفهشط اضغط عهً
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 مجٝه   يف اّههع ٌههبؿه ٚايٓعاف١ ايعا١َ ايكش١ َطاعا٠ ه ده
َهح ايطفٌ َس٠ ١ًٌٜٛ  فٝذب َجًّا ِٓب ايضٚحي١ٝ املُاضغات

 .فٗصا ٜهطٙ ع٢ً ا٭يعاب اٱيهض١ٍْٝٚٛاض ايهَٛبٝٛتط 
 آٛاْهب ظٜاز٠ ٘ككات ا٭٫ٚز َٔ ايٓفكات يف  بِٓ ه ز

; ٭ٕ ٖصا قس ٜ٪زٟ  ا ايتٛغ  يف املباسات ٚايصٟ قس ايضٚحي١ٝ
  حيُس عكباٙ َجٌ ؾطب ايػذا٥ط ٚاملدسضات.. جيط  ٫ َا ٫

 قِٝ َ  املػتٛضز٠ َٔ ايػطب ايضٚحي١ٝ ْؿط١ا٭ تهٝٝف ه ٖه
مماضغ١ املٛغٝك٢  َجٌ دسّتٚ ٫ فتػتبعس ٫ٚ تػ ٚثكافت٘ اجملتُ 

  ٬زههاملٝ ازههأعٝ ٬تههسف ١هه قاَٚايععف ٚايػٓا٤ ٚايطقل ٚ
 .  خل... ا٭ظٜا٤ ٚسف٬ت ايتٓهط١ٜ ٚأف٬ت

 يف اإلضالو والرتفيه الرتويح أهداف

 ْصنط َٓٗا ٚباهلل ايتٛفٝل َا ًٜٞ : أٖساف عس٠ ًضفٝ٘ي
 :  ، وتؼقية اْلراوة : جتديد افـشاط اْدف إول -1

 ٖصا ٚيف ْؿاٌٗا  بتذسٜس ايٓفؼ ع٢ً ٬َسغ أثط ضٜٚضًًف
ؿ فؼؾبال بافقاء اااإِّن ٕشتج: عٓ٘ اهلل ضنٞ ايسضزا٤ أبٛ ٜكٍٛ

 .مـ افؾفق فقؽقن أؿقى يل ظذ احلؼ
 : اْدف افثاِّن: إطفار شَمحة اْلشَلم -2
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ٕ  ٜعٔ قس ٘  إٔ ظها ً  ايضفٝه ٔ  ٜعهاض ٕ  اٱغه٬َٞ   ايهسٜ  فهإ
ٔ  بػُاس١ خطٜٔاٯ ٱع٬ّ املباح ايضفٝ٘  ظٗاض ٘  ايهسٜ  ٚٚاقعٝته
عهٔ  دا٤ يف َػٓس أمحس  َا شيو ٚزيٌٝ َٚؿطٚع  َطًٛب أَط

ٍٳقايت ضنٞ اهلل عٓٗا :  ٕ عا٥ؿ١  قاٍ عط٠ٚ ٍٴ َقا  ◘ اهللٹ ضٳغٴٛ
َٳ٦ٹصٺ ٛٵ َفَتْعَؾُؿ َُّيُقُو َأنا  ♂ :  - ٜعين ّٜٛ يعب أبؿ١ يف املػذس -ٜٳ

  . (19)▬ َحـِقِػقاٍة َشْؿَحةٍ يِف ِويـِـَا ُؾْسَحًة، إِِّني ُأْرِشْؾُت بِ 
 اْدف افثافث: إشعاو افصغار: -3  

ِٵ ايكههػاض ٭ٕ َطًههٛب; أَههط ايكههػاض  غههعاز  ١ههههبٗذ ٖٴهه
  ههَجٌ ايتٛغٝ  ٚفطسّا غعاز٠ ا٭دٛا٤ ميٮ ٚ غعازِٖ اههايسْٝ

   ..ٚ اٱْؿاز هلِ  أٚ قل ايككل عًِٝٗ أعًِٝٗ باملاٍ  
 اْدف افرابع: افتـؿقة افعضؾقة: -4

 ٜٚٓؿههط٘; ايبههسٕ ٜفٝههس َهها ايضفٝٗٝهه١ ايٛغهها٥ٌ أفهههٌ َههٔ
ِ  يفٚ ٚايًهٗٛ;  أطنه١  نهجري  ٚايكػري ِ  تُٓٝه١  سهطنتٗ  يكهٛاٖ
 . ايعه١ًٝ

 اْدف اَامس: افتفقئة افـػسقة وإزافة افتقتر: -5

                                                 

 وصححه األلباين  . 04855أمحد أخرجه ( صحقح ) (19)
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٘  تهٛتطٙ  ساٍ يف يٲْػإ ؾطع أْ٘ ايؿاضع سه١ُ َٔ  ٚخٛفه
ٔ  شيهو   ٱظاي١ ايضف١ٝٗٝ ايٛغا٥ٌ بعى  اقهف املٛ أقهعب  َٚه
ٌ   ش ظٚدٗها;   ا ايعطٚؽ ظف١ ي١ًٝ ٘  ٌهطف  نه  تهٛدؼ  ٜكهٝب
٘  ٚقهس  املٛقهف   َٔ ٚقًل ٔ  خهٛف  ٜكهٝب ٌ  َه  فؿهطع  ;ايفؿه

 .ايػطً ت٪زٟ ايي ا٭ْاؾٝس ٚشنط بايسف  ايهطب
ٔٵَف  .. إتإعٓس ٚ أطب ٚقت شيو َٚجٌ  ٞٳ َأْٳٕؼ عٳ  ضٳنٹ
٘ٴ  هلُلا ٍٳ عٳٓٵ ٌٳ : َقا ٕٳ  دٳعٳه ٗٳهادٹطٴٚ ٕٳ ٜٳ ٚٳاَ٭ْٵكٳهاضٴ  امُل َٕٓٵهسٳمٳ  شٵفٹهطٴٚ  ا

ٍٳ ٛٵ ٕٳ امَلسٹٜٓٳ١ٹ  سٳ ٓٵُكًُٛ ِٵ  عٳ٢ًَ ايتټطٳابٳ ٚٳٜٳ ٔٗ ٕٳ  َٴتٴْٛٹ ـُ : ٚٳٜٳُكُٛيهٛ َكْحا

َدا ـَ َباَيُعقا ُُمَؿا ٞټ    َظاَذ اِْلْشاََلِم َماا َبِؼقـَاا َأَباَدا ::افاِذي  ◘ ٚٳايٓٻبٹه
ِٵ ٗٴ ٍٴ ٜٴذٹٝبٴ ٓا فؾفُ ا♂ : ٚٳٜٳُكٛ ُف َٓ َخْرَ إِ َؾَبااِرْك يِف  :: َخْرُ أِخاَرهْ ؿا إِكا

ٔٵَف ايػفط  ٚيف   (21)▬ إَْكَصاِر َواُدَفاِجَرهْ  ُٳ١َ عٳ ًَ ٔٔ غٳ ٛٳٔع   بٵ  اِيهَأِن
ٍٳ ٍٔ َٳ ٳ خٳطٳدٵٓٳا: َقا ًّا  َفتٳػٳٝٻطٵْٳا خٳٝٵبٳطٳ  ٔ َي٢ ◘ اهللٹ ضٳغٴٛ ٝٵ ٍٳ  َي  َفَكها
ٌٷ ٔٳ ضٳدٴ ّٔ َٹ ٛٵ َٹٔط اِيَك ٔٔ يٹعٳا ٛٳٔع بٵ ُٹعٴٓٳا  َأَيها : اِيَأِن ٔٵ  تٴػٵه ٗٳاتٹهَو   َٹه ٝٵ  ٖٴٓٳ
ٕٳ َٹطٷ ٚٳَنا ٍٳ ؾٳاعٹطٶا  ضٳدٴًّا عٳا ّٔ  ٜٳشٵسٴٚ َفٓٳعٳ ٛٵ ٍٴ بٹاِيَك  : ٜٳُكٛ

ْقـَا َٓ َصؾا ْؿـَا َو َٓ َتَصدا َٓ َأْكَت َما اْهَتَدْيـَا:: َو  افؾُفؿا َفْق

 َٓ َْؿَداَم إِْن  ْٕ  َؿْقـَاَؾاْؽِػْر ؾَِداًء فََؽ َما اْؿَتَػْقـَا:: َوَثبيِت ا

                                                 

 .  1825ومسلم  0835البخاري أخرجه ( صحقح ) (02)
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ا إَِذا ِصقَح بِـَا َأَتقْـَا  (21) َوَأْفِؼَغْ َشؽِقـًَة َظَؾْقـَا ::إِكا
  

 اْدف افساوس: افتشجقع: -6

ٌ  املباس١ ايضف١ٝٗٝ أف٬ت  قا١َ  احملػهٔ   تؿهذٝ    ا غهبٝ
ٔ  أفه٬ت  ٖصٙ َجٌ ٚضز ٚقس قػريّا  أّ نبريّا أنإ غٛا٤  عه
ِ  ّبهب  ايهي  ا٭غايٝب فُٔ ػًف;اي بعى  ايكهػاض   ا ايعًه

عٓس قٝاَِٗ بهبعى   َفطس١ تطف١ٝٗٝ سف١ً بعٌُ بِٗ  ا٫ستفاٍ
  .  ا٭َٛض ايطٝب١ نشفغ غٛض٠ أٚ دع٤ َٔ ايكطإٓ

 اْدف افسابع: تـؿقة افروح آبتؽارية وافتخقؾقة: -7

  ا أسٜجهه١ ايضبٜٛهه١ ايسضاغههات يف ايههسعٛات تٛايههت كههسي
 ايهي  ايعهازات  َٔ ٕاههن ٚقس  بايضفٝ٘ ايتعًِٝ أغًٛب تٛغٝ 
 .يتعًُٝٗٔ ا٭١ََٛ يًكػريات ايعطا٥ؼ اغتعُاٍ ايؿطع أقطٖا

 ألعاب األطفال
 ّكل ا٭يعاب ايي يؿطا٤ ايتدطُٝط أٚيٝا٤ ا٭َٛض ع٢ً ٜٓبػٞ

 نُا ٜٓبػهٞ عًه٢   ايتػ١ًٝ; َ  دٓب  ا دٓبّا َعّٝٓا تطبّٜٛا ٖسفّا
 ٓهس ع خكٛقهاّ  ايًعب; يف أ٫ٚزِٖ ٜؿاضنٛا إٔ أٚيٝا٤ ا٭َٛض

 تعًههُِٝٗ يف بههصيو ٜػههُٕٗٛ  ش ا٭ٚا; يًُههط٠ ايًعبهه١ اقتٓهها٤
                                                 

 .  1820مسلم أخرجه ( صحقح ) (01)
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   فُٝا بعس مبفطزِٖ ايًعب ٜبس٩ٚا إٔ قبٌ يًعب املج٢ً ايططٜك١
ٚجيب ع٢ً أٚيٝا٤ ا٭َٛض أ٫ ٜػُشٛا ٭ٌفاهلِ بايًعهب بهأنجط   

ُهٔ سهني ٯخهط ٜكَٛهٕٛ بإخفها٤      فَٔ يعب١ يف ٚقت ٚاسس   
ست٢ تتٛيس عٓس ; و بعى ا٭يعاب ثِ ٜعٗطٖٚا يًطفٌ بعس شمل

 .ايطفٌ ايطغب١ ا٭نٝسٙ يًعب بٗا
 ًٜعهب  ايكػري ٚيسُٖا ا٭بٜٛٔ تطى دٛاظ ايعًُا٤ شنط ٚقس

 ايكػري ب٘ ٜت٢ًٗ فُٝا املاٍ  ْفام ٚدٛاظ ب٘  ايًعب ي٘ أبٝض مبا
نعكهافري   - ايطري  َػاى ٚدٛاظ  بسٕٚ  غطاف املباسات َٔ

ٌ  بعهى  اضٚأؾه  ٜٚػكٝ٘  ٜطعُ٘ زاّ َا ايكفل يف -ايع١ٜٓ  أٖه
   ٚبايكٝهاؽ ٜطهري  ٫ سته٢  ايطهري  دٓهاح  قل دٛاظ  ا ايعًِ

ٞ  ٖطٜط٠ أبٞ عٔ دا٤ ٚقس. نصيو أسٛاً أمساى ايع١ٜٓ  ضنه
  . ٬ٜٚعبٗا َع٘ حيًُٗا نإأٟ قط١  بٗط٠ نين أْ٘ عٓ٘ اهلل

 ٌههٚعُ   ٚاهلازف١ املػ١ًٝ ا٭٫ٚز بًعب ا٫ٖتُاّٜٚػتشب 
 َٚٔ أيعابِٗ  ا٭٫ٚز افٝٗ ٜطتب خاق١ خعا١ْ أٚ أيعاب غطف١
ٕ  ٖٛاٜات ضنٔ تٛفري آٝس    ٚاٱيهضْٚٝهات  نايٓذهاض٠  يًفتٝها

 نها٭زٚات :  يًؿهطٜع١  املدايفه١  ا٭يعهاب  ِٚٓهب  ٚاملٝهاْٝها 
 . ْطز أٚ قًبإ فٝ٘ َٚا املٛغٝك١ٝ
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ايًعب بايطٌَ  ٚايًعهب  : املُتع١ هلِ َٔ أيعاب ا٭ٌفاٍ ٚ 
ٚفهو ُِٚٝه      ٚفهٗها  باملهعبات  ٚبٓا٤ اجملػُات املعُاضٜه١ 

 -ايػُٝه١ ٚ طادٝض ٚايًعب باملايكٛض ايهطت١ْٝٛ يًذُازات  
    ايكفههعٚ املطههاضز٠ ٚ  ٚايًعههب بايههسضادات  -ا٫غههتػُا١ٜ 

ّ اايتعسًل  ْٚط أبهٌ  ٚؾهس أبهٌ  ٚنهط٠     ٚ ٚنهط٠    يكهس
  طٟههام آههٚغب١  ههطات ايٛضقٝههب بايطا٥هاملهطب  ٚايًع

 .يف قا٫ت ٬َٖٞ ا٭ٌفاٍ  ٚأيعاب ا٭ٌفاٍ  ٚايػباس١
  اغتعُاٍ ٚتطفٝٗٞ تطٚحيٞ بأغًٛب ايتعًِٜػاعس ع٢ً  ٚمما 

ا٭ٌفههاٍ  عًهه٢ املػههأي١ بطههطح ٚشيههو ايعًُٝهه١; املػههابكات
َٔٔف فٝذٝب  ا٭عًِ يٝعطف ٚايػًُإ ٔٔ  عٳ ُٳهطٳ   ابٵه ٍٳ  عٴ ٍٳ : َقها  َقها
ٍٴ َجِر َصَجَرًة َٓ َيْساُؼُط وَ  ♂ :◘ هللٹا ضٳغٴٛ ـَ افشا َاا إِنا ِم َرُؿَفاا، َوإِها

ُثقِِّن َما ِهَل؟ ٛٳَق ٳ ▬َمَثُؾ اُدْسؾِِؿ، َؾَحدي ٟ  ؾٳهذٳطٔ  فٹٞ ايٓٻاؽٴ َف ٛٳازٹ  ايبٳه
ٍٳ ٚٳَق ٳ: هللٹا عٳبٵسٴ َقا ٗٳها  ْٳِفػٹٞ فٹٞ ٚٳ ًَه١ُ   َأْٻ ِٻ  َفاغٵهتٳشٵٝٳٝٵتٴ   ايٓٻدٵ  ثٴه
ٞٳ َٳا سٳسِّثٵٓٳا: َقاُيٛا ٍٳ  ٜٳا ٖٹ ٍٳ  هللٹا ضٳغٴهٛ    (22)▬ َؾاةُ ِهاَل افـاْخ ♂: َقها
 ...املطُٛغ١ بايعطاٜؼ يعب ايبٓاتنصيو ٚ

                                                 

 .  61البخاري أخرجه ( صحقح ) (00)
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ٔ  ايعؿهطات  ٖصٙ ا٭يعهاب  َٔ ٜٓبجل إٔ ٚميهٔ  ا٭يعهاب  َه
 أسٜج١ ايٛغا٥ٌَ   تتٓاغب ٘تًف١ ٚأْٛاع بأؾهاٍ ٚاملػابكات

 ايهي  ايؿهطع١ٝ  بايههٛابط  َٓهبط١ ناْت ٌاملا املعاقط ٚقتٓا يف
 .  يٝٗا اٱؾاض٠ تكسّ

غهري   ا٭ْاؾهٝس  ؾط١ٌتُاع ا٭ٌفاٍ ٭َٚٔ املٓاغب أٜهٶا  غ
ٕ املٛغٝك٢املكشٛب١ ب اهلازفه١ َجهٌ      ٚنصا تٛفري أف٬ّ ايهطتهٛ

  أٚ ا٭يعهاب اٱيهضْٚٝه١ إايٝه١ َهٔ     ايي تعهسٖا قٓها٠ اجملهس   
  ٚأيعاب ايهصنا٤ ٚايضنٝهع عًه٢    اتههاملؿانٌ ايعكس١ٜ ٚاحملطَ

 ايهَٛبٝٛتط .
 ٜكهًض  ٬َٛض  فبعى ا٭  اجيب إٔ ٜٓتب٘ أٚيٝا٤ ا٭َٛض ٚ 
ٛ  ٖصا فٝكٍٛ أسس ٜأتٞ إٔ ٔ  ٚغريٖها  ايهُاٙه١ ٖهصٙ  ٚ ايبٝهاْ  َه

ٞ  دها٤  ايهي  املعاظف َٔ يٝػت أسٜج١ ايًٗٛ آ٫ت  عٓٗها  ايٓٗه
َٚٔ ثِ جيٛظ ايًعب   ◘ ايٓيب ظَٔ يف ْٛعٗا ٚدٛز عسّ جملطز
أهصض نهٌ أهصض َهٔ ايكٓهٛات ايفهها١ٝ٥       نهصا ٜٓبػهٞ   ٚ  بٗا

٬ّ نطتٕٛ بٗا َؿانٌ عكس١ٜ   أفايي تبح املدكك١ يٮٌفاٍ 
 أٚ أغاْٞ أٌفاٍ َكشٛب١ باملٛغٝك٢ .
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 َعِٗ يًتشاٚض  ;أٌفاهلِ ٚقتا ميٓض أٚيٝا٤ ا٭َٛض إٔ بس ٫ٚ
 ككه١ نَجٌ ايككل ايكطآْهٞ    عًِٝٗايككل اهلازف١  ٚيكل

  " ٕ" غههٛض٠ يف آٓهه١ أقههشاب ٚقكهه١ ا٭خههسٚز  أقههشاب
املبٝهت يف    ايهصٜٔ آٚٚا  ايج٬ثه١ ٚايككل ايٓبهٟٛ َجهٌ : قكه١    

ٚقكهه١ ايػهه٬ّ  ٚقكهه١ ا٭بههطم ٚا٭قههطع ٚا٭عُهه٢   ايػههاض
٘  ْهٛح  قكه١ :  َجٌ ٚقكل ا٭ْبٝا٤ ٚايػاسط  ّ  عًٝه    ايػه٬
ّ  تهػهري  يف   ايػ٬ّ عًٝ٘  بطاِٖٝ ٚقك١   ٚايطٛفإ  ا٭قهٓا
 فطعٕٛ َٔ ٙات٘ يف ايػ٬ّ عًٝ٘ َٛغ٢ ٚقك١ ايٓاض  يف ٚ يكا٥٘

 ٚ٘تكهط  أٛت  بطٔ يف ايػ٬ّ عًٝ٘ ْٜٛؼ ٚقك١ ٚ غطاق٘ 
ٌ ايٓبٜٛه١   ري٠ايػه قكل َهٔ  ٚ ايػ٬ّ  عًٝ٘ ٜٛغف قك١  َجه
 ٚغريٖا   ٚإٓسم نبسض ايػعٚات َٔ ٚؾ٤ٞ   ٚاهلذط٠ ايبعج١

 نإ ايصٟ ٚآٌُ ايطدٌ َ  ◘ نككت٘  ٚاملعذعات ايٓب١ٜٛ 
ٚقكهل   ٚاملا٤ ايصٟ ٜٓب  َٔ بني أقابع٘ .. ٜٚٴذٗسٙ  ٜٴذٝع٘

ٔ  عُط ١ككايػًف ايكاح ن ٞ  إطهاب  به ٘  اهلل ضنه  َه   عٓه
َٚٔ املٓاغب إٔ ٜكّٛ أٚيٝها٤   ا١ُٕٝ  يف آٝاع ٚأ٫ٚزٖا املطأ٠

 عٖٔٚصا ٜػين   بؿهٌ َبػط املػتفاز٠ا٭َٛض باغتعطاً ايعرب
 ايهي  املدٝفه١ أٚايككهل   يًعكٝهس٠  املدايفه١  ايككل َٔ نجري
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ٌ  ٚاقعٝه١  تفػس ٘  ٚتهٛضخ    ايطفه ٚميههٔ   ٚإهٛف  آهدي  فٝه
 .ز املػًِ ايَٝٛٞ َٔ ايعًِ ايؿطعٞ يف شيوايطدٛع يهتاب ظا
:  ٚزب ٖههب َههٔ َهه  ا٭٫ٚز خههطٚز َههٔ ٚجيههب أههصض

ٌ  ايػه١٦ٝ   ٚا٭خه٬م  با٭يفهاظ  ايبٝهت   ا فريدعٕٛ  ٜٴٓتكه٢  به
 . املٓعٍ يف َعِٗ ًٜعب َٔ ٚآريإ ا٭قطبا٤ أ٫ٚز َٔ ٜٚٴسع٢

ٚاملٓتعٖههات  أههسا٥ل  ا ا٭ٌفههاٍ قههطشاب  ٜٚػههتشب
  ايي ّتٟٛ ع٢ً أيعاب ا٭ٌفهاٍ املدتًفه١   ٚسسا٥ل أٝٛإ 

 خ سٴههشٵصا ٜٳهههفٝػتفٝس ا٭ٌفاٍ عهًٝا َٔ ٖصٙ ا٭يعاب  ٚن
 . ٔٛاغِٗ احملتًف١ َٔ ٖصٙ ايب١٦ٝ ايٓهط٠ تٓؿٝط يٮٌفاٍ

َ  أٚ اقهههطشابِٗ  ا ايؿهههٛا٤ٌٞ  ٔ هههههملُاضغههه١ نهههجري 
ٚنههط٠ ايكههسّ  ٚنههط٠   ايػههباس١  ن ات ايطٜانهه١ٝ ههههايٓؿاٌ

ايًعهب بايطَهٌ   أٚ  ب بايطها٥طات ايٛضقٝه١    ايًع أٚاملهطب  
 .   أٚ َكاسبتِٗ ٯبا٥ِٗ يف قٝس ا٭مساىع٢ً ايؿا٤ٌٞ

 وما فيها مً حماذيس ألعاب األطفال االلكرتوىية 

ايي ّتٟٛ ا٫يهض١ْٝٚ َجٌ ايب٬ٟ اغتٝؿٔ  ا٭ٌفاٍ أيعاب 
 قسٜل ٜعطً ع٢ً ٗطَات أٚ َؿانٌ يف املعتكس فتذس بعهٗا

  ا ٚأ يًػهباس١  َعٗها  ٜٚهصٖب أ يًٓعٖه١   إٜهصٖب  قسٜكت٘ َ 



، ونهىصىل ألٌ عُىاٌ اضغط عهً  Ctrl+ Endنهىصىل نهفهشط اضغط عهً

 ,Page Upتىاعطح نهًاوط عهً انعُىاٌ انًطهىب  فٍ انفهشط، واألَغش  انضس

Page Down  ذُقم تٍُ انصفذاخ. أو عجهح انًاوط 

 

 

24 

ٕ قس ٚ عاض١ٜ  ؾب٘ مب٬بؼ تهٕٛ ٚأسٝاّْا امل٢ًٗ  يف ٖهصٙ   تههٛ
ٛ  ايٓطز أٟ ايعٖط فٝٗا أٚ قًبإ  ا٭يعاب  فٝٗها  أٚ ٗهطّ   ٖٚه
ً  ايبٓهٛى  َٔ غشب فٝٗا أيعاب بطاقات  أٚ بفٛا٥هس   ٚاقهضا
 ا٭يعهاب   سس٣ إٔ أسسِٖ شنط ست٢ ايط٤ٚؽ  شات ا٭قٓاّ

ٔ  فتها٠  قٛض٠ اي٬عب ٜٚٓتكٞ ايهُبٝٛتط  َ  قُاض ب١يع ٖٞ  َه
 فهاظ  فهإشا  اٯخط  ايططف متجٌ ايؿاؾ١ ع٢ً ٜعٗطٕ فتٝات أضب 
 . ايفٛظ دا٥ع٠ َٓعط أغٛأ يف ايفتا٠ قٛض٠ ي٘ خطدت ايًعب١ يف
ٌ )  َجهٌ يعبه١  ٜعٜس ايعسٚا١ْٝ عٓس ا٭ٌفهاٍ  َٚٓٗا َا    ايكاته

  (First person shooter) "ؾٛتط بريغٕٛ فريغت " ( ا٭ٍٚ
   قهت٬ٙ  عسز تعاٜس نًُا ايٓكاط َٔ اي٬عب ضقٝس تعٜسسٝح 

ٍ  ؾ٤ٞ ايكتٌ إٔ ايطفٌ ٜتعًِ فٗٓا ٌ ا  فٚممته   َكبهٛ  ٖٓها  يطفه
 ٚايػههشل ٚايتدطٜههب ٚايهههطب بايكتههٌ ايعٓههف يف ٜؿههاضى
ٕ  ٜسٙ  يف مبػسؽ شيو نإ ٚضمبا شيو  ٚٚٛ ٚإطف  فتههٛ

 .ي٘ فطزٟ ؾدكٞ تسضٜب مبجاب١
 غهٛا٤  عاضٜه١  قٛض شات أيعابّا ٖٓاى إٔ نصيو املؿاٖس َٚٔ

ّ    غتٝؿٔ ايب٬ٟ أيعاب يف أٚ(  تٛضٛايهُبٝ)   يف  ٖهصٙ  ٚتكهٛ
ِ  إبٝج١ بفهطتٗا ا٭يعاب ٔ  نهجري  بتشطهٝ  ايهي  ا٭خ٬قٝهات  َه
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 ٜتًكهاٙ  َا بني َصبصبّا ِٚعً٘   املػًِ اجملتُ  يف ايطفٌ ٜتعًُٗا
 ٖصٙ ا٭يعاب خ٬ٍ َٔ ي٘ ٜسؽ َا ٚبني َٚعًُٝ٘  ٚايسٜ٘ َٔ
 ع٢ًتكٛض  ٝب١ٚايطِّ  ٚايف٠ًٛٗ إبح أْ٘ ع٢ً ٜكٛض فايصنا٤ ;

 عكًٝه١  يف بأخط٣ أٚ بكٛض٠ ٜٓعهؼ مما  ٚايعبط ايػصاد١ أْٗا
 . سٛي٘ ٚمبٔ ب٘ ناض٠ أَٛض يف شنا٤ٙ ٜػتدسّ ِٚعً٘ ايطفٌ
 ٖهصٙ  أنه   املؿه١ً هلصٙ سًٍٛ ٚن  يف اٱغٗاّ أدٌ َٚٔ

 : ايكاض٨ ٜسٟ بني املكضسات
املفٝههس٠  ا٭يعههاب ؾههطا٤ يف ْٚههطغبِٗ أ٫ٚزْهها ْٛدهه٘ -1

 .  يت١ُٝٓ ايكسضات ايعك١ًٝ  يًعه٬ت ٚاملفٝس٠
 ط٠ هههَجٌ ن آُاع١ٝ ا٭يعاب َعاٚي١ ع٢ً ٌفًو ؾذ  -2

 ..ايطها٥ط٠  أٚ نهط٠ ايػه١ً   أٚ ايتهٓؼ      أٚ نط٠   ايكسّ 
ٌ  فٝٗها  اْهسَر  فهإشا    ايفطزٜه١  ايٓؿهاٌات  عًه٢  ٚتفهًٝٗا  تكه
   .ايتًفاظا١َ بايرباَر اهلسٻ َؿاٖس٠  ا ايعٛز٠ استُا٫ت

و ههس ع٢ً ايفههايي تعتُ ابهها٭يع  ا ٌههايطف تٛدٝ٘ -3
  ايجكافٝهه١ ملػههابكاتٚ ا ا ايههصنا٤  أيعههابٚنههصا ٚايتذُٝهه  
بعههى  تكههسضٖا اييعًهه٢ ايهَٛبٝههٛتط ايتعًُٝٝهه١ ٚا٭يعههاب
  ايؿطنات .
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 اض٠ههههتاملد ا٭يعههاب يف يًعههب َعٝٓهه١ غههاعات ّههسز -4
ٔ  تعٜهس  ٫ َٝهح  ١هههبعٓاٜ  ا٭نجهط  عًه٢  غهاعتني  أٚ غهاع١  عه

ٍ  أٚقهات  تههٝ   ٫ سته٢  َتٛاقهًتني   غري َتكطعتني  ا٭ٌفها
 ٚايعكًٝه١  ايٓفػه١ٝ  ايكهش١  خربا٤ إٔ ع٢ً ٚجيب ايتٓبٝ٘ ٖسضّا 
 أْؿط١ يف ايطفٌ فطاغ ٚقت َٔ# 75قها٤ نطٚض٠ ع٢ً أمجعٛا
 يف# 25 ا٤ٚقههه   نايًعههب بههايهط٠ أٚ ايسضادهه١ ..  سطنٝهه١
 ايتًفاظ أَاّ دًٛغِٗ إٔ أٌفايٓا ٚاق  بُٝٓا سطن١ٝ  غري أْؿط١
 يف ُٚاقهه١ ٜكعههتِٗ  أٚقههات َههٔ# 81 سههٛايٞ  ا ٜكههٌ

 ٚقههت َعهه٘ ٚههسز سُٝٓهها بأْٓهها ْتٓبهه٘ إٔ ٜٓبػههٞٚ. اٱدههاظات
٘  ي٘ ْبني املؿاٖس٠ ٔ  أْه ٌ  َه ٘  أده ّ  إٔ ٫بهس  قهشت  بٓؿهاط  ٜكهٛ
 . سطنٞ
 ايكههطإٓ يتشفههٝغ سًكهه١ يف يًُؿههاضن١ ايطفههٌ تٛدٝهه٘ -5

 ايكههطا٠٤ أٚ َههطٜى  أٚ قههسٜل أٚ قطٜههب ظٜههاض٠ أٚ ايهههطِٜ 
 َفٝس ْؿاط أٟ أٚ ٚايػٛم  ايبٝت يف ا٭ٌٖ خس١َ أٚ املفٝس٠ 

 ٜٚفكهس  ٚايًهٗٛ   ايًعب  تكإ يف تطبٝت٘ فض٠ تهٝ  ٫ ست٢ ي٘;
 .املػتكبٌ يف حيتادٗا غٛف نجري٠ سٝات١ٝ اضاتههَٗ
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 رههتٓت َٝح أ٫ٚزْا; ؽٛههْف يف ايصات١ٝ ايؿدك١ٝ بٓا٤ -6
  َٓا تسخٌ زٕٚ ٗطّ; أٚ ناض ٖٛ َا يهٌ ضافه١ ٌبٝع١ عٓٗا
ٕ  ٜٛقٔ أٚيٝا٤ ا٭َهٛض  إٔ ٫بسٚ  عٓٗها  ٜبشهح  ايهي  ايبٗذه١  بهأ

 ايفطسهه١ ٚ منهها اٱيٝهضْٚٝهه١  ا٭يعههاب يف تٛدههس ٫ أٌفايٓهها
ٔ  تٓطًهل   منها  ايكاف١ٝ ايٓك١ٝ ٚايهشهات أكٝك١ٝ   أعُهام  َه
 ٫ٚ خازعهه١   يٝهضْٚٝه١  َه٪ثطات  أٜه١  ٕٚبهس  ا٭بطٜها٤  ٖه٪٤٫ 

ٚشيو بايًعب با٭يعهاب ايػهابك١    َكطٓع١ ٖػتري١ٜ نشهات
ايًعب بايطٌَ  ٚايًعب باملهعبهات  ٚبٓها٤ اجملػهُات    ايصنط ن
 ... طادٝض  ٚايًعب باملٚفهٗا املعُاض١ٜ

 البيات وما فيها مً حماذيس  عسائظ

اِرَيااةِ ♂: ♥ عا٥ؿهه١تكههٍٛ  ـي  َؾاْؿااُدُروا َؿااْدَر اْْلَ اا ِديَثااِة افسي احْلَ

ِريَصِة  ْفق  ذااظ احْلَ ٔٵٚٳ   -املباح ايًٗٛ :أٟ - (23)▬افؾا  عٳا٥ٹؿٳ١َ عٳ
ِّ  عٹٓٵسٳ -اايعطا٥ؼ :أٟ – بٹاِيبٳٓٳاتٹ َأِيعٳبٴ ُنٓٵتٴ: َقاَيتٵ   ◘ ايٓٻبٹه
ٕٳ ٛٳاسٹبٴ يٹٞ ٚٳَنا ٔٳ قٳ ًِعٳبٵ ٕٳ َٳعٹٞ  ٜٳ ٍٴ َفَها ٌٳ ٔ شٳا ◘ هللٹا ضٳغٴٛ  زٳخٳ
ُٹ ٓٵَك ٔٳٜٳ ٘ٴ عٵ ٓٵ ٔٻ   -ٜػتضٕ َٓ٘ :أٟ -َٹ ٗٴ ٞٻ  َفٝٴػٳطِّبٴ ٔٳ ٔ َي ًِعٳبٵ ٞ  َفٝٳ  َٳعٹه

                                                 

 .890ومسلم   5192البخاري أخرجه ( صحقح)  (03)
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 ٚقهٛحيباتٗا  يعا٥ؿه١  ٜػهُض  ◘ نإ ضغٍٛ اهلل أٜهّا  ٚ (24)
 مسشهت  يؿهطٜع١ اف  املباح ٚاٱْؿاز ا٭عٝاز يف ايسف بهطب

 َطاعها٠  أدٌَٔ  أضٚاح  يصٚات ٖػُات أْٗا ضغِ بايعطا٥ؼ
 ايبٓت تط٣ ٚيصيو قػطٖا  َٔ بٓتاي ْفؼ يف ا٭١ََٛ غطٜع٠
 غػههًتٗا ٚضمبهها تأخههصٖا  ابٗهه اعتٓههت عطٚغهه١ أعطٝههت  شا

 اامسٶه  ٚمستٗها  غطها٤  ٚعًٝٗها  ايفهطاف  يف ٚدعًتٗا ٚأٌعُتٗا
 . ايبٓات بعطا٥ؼ ايؿطٜع١ مسشت فًٗصا شيو  ٚٚٛ
 ايكٓ   َتك١ٓ ايب٬غتٝه١ٝ ايعطا٥ؼ َٔ حيصض ايعًُا٤ بعىٚ
 بٌ ٚتػُهٗا  عٝٓٝٗا ٚتفتض  ٚتتشسخ ٚمتؿٞ تتهًِ ضمباايي 
 ببٝه   إاق١ احمل٬ت بعى ٜٛدس أْ٘ اٯٕ ايطاَات َٔ مسعٓا
 ٖهصا ٚ باضبٞ  ٬َبؼ ٜبٝ  ٌٗ ٗصاف ا٭ٌفاٍ  عطا٥ؼ ٬َبؼ
 ٚامل٬بؼ بهصا  ٚأعاّ بهصا  ايؿٓط١ف  ؾٓط باضبٞ ٜبٝ  ٌٗ

ٍ  ٖهصٙ  ٚتٗسض  ايهجري٠ ا٭َٛاٍ فٝٗا تٓفلف بهصا   ايهي  ا٭َهٛا
 .املػًُني ملٓفع١ تصٖب ٕأ ٜٓبػٞ

  مً حيث احلالل واحلساو  تقطيه األلعاب

 : قػُإ ا٭يعابقاٍ ايؿٝذ خايس املادس : 
                                                 

 وصححه األلباين.  368البخاري يف األدب ادفرد أخرجه ( صحقح) (04)
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 غهٛا٤  اهلل  غبٌٝ يف آٗاز ع٢ً َٴعٹٝٵ١ٓ أيعاب افؼسؿ إول :
 ٚضنهٛب  ٚايطَهٞ   ايػباس١ :  َجٌ( ايكتاٍ) بايٝس دٗازّا أنإ
ٕ  دٗهازاّ  أٚ   إٌٝ ِ ) بايًػها كافٝه١  َجهٌ املػهابكات ايج  ( ايعًه

 َته٢  اي٬عهب  عًٝٗها  ٜٚه٪دط  َػتشبٸ١ ا٭يعاب فٗصٙٚايع١ًُٝ 
 ... ايسٜٔ ْكط٠ بٗا أضازٚ ; ْٝٻت٘ سٳػٴٓت

 : ْٛعإ فٗٞ آٗاز  ع٢ً تٴعني ٫ أيعاب افؼسؿ افثاِّن :
 ١ههه نًعب   اههعٓٗ ٞههبايٓٗ لهايٓ ٚضز أيعاب افـقع إول :

 فٗهصٙ    -يف َكهط  ٚاملػ٢ُ أسٜح هلا ايطاٚيه١  – (ايٓطزؾري)
  .ادتٓابٗا املػًِ ع٢ً ٜٓبػٞ

 فٗهصٙ  ْٗهٞ   ٫ٚ بأَط فٝٗا ايٓل ٜطز مل أيعاب افـقع افثاِّن :
 : نطبإ

   طٸّههههههٗ ٢ًهههههع ١هَؿتًُههه أيعهههاب افْضاااب إول :
 أٚ ا٭ضٚاح  يهصٚات  قٛض أٚ متاثٌٝ ع٢ً املؿت١ًُ ابههنا٭يع

ٟ  أْٗها  عٓٗا ايٓاؽ سٳٗٔعٳ أيعاب أٚ املٛغٝك٢  تكشبٗا   ا ته٪ز
ٌ  يف ٚايٛقهٛع  ٚايٓهعاع   ايؿذاض ٍ  ضشا٥ه  فٗهصٙ  ٚايفعهٌ   ايكهٛ
 شضٜع١ يهْٛٗا أٚ هلا  احملطّ مل٬ظ١َ عٓ٘; املٓٗٞ نُٔ يف تسخٌ
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َجهٌ   تطن٘ يعّ ايػايب يف ٗطٸّ  ا شضٜع١ نإ  شا ٚايؿ٤ٞ   يٝ٘
 .يعب١ ايٛضم أٟ ايهٛتؿ١ٓٝ

ّ  ع٢ً َؿت١ًُ غري أيعاب : افْضب افثاِّن ٟ  ٫ٚ   ٗهطٸ  ته٪ز
ّ  نهط٠  َجٌ ا٭يعاب َٔ ْؿاٖسٙ َا نأنجط  يٝ٘  ايػايب يف  ايكهس
 اٯتٝه١  بهايكٝٛز  ِهٛظ  فٗصٙ  ٚغريٖا ايطاٚي١  تٓؼ ايطا٥ط٠   
ايكُاض ٚاملطآٖات  ٚعٔ ايكهس عهٔ شنهط اهلل     : خًٖٛا َٔ :

ٚعٔ أزا٤ ايٛادبات نايك٠٬ ٚغري شيو  ٚأ٫ تػتػطم ٚقهت  
ؿ٢ إٔ ٜكسم ع٢ً بأنًُ٘  ٚأ٫ تهٕٛ ٚظٝفت٘ ٭ْ٘ خي اي٬عب

اقًا َوَفِعباًا و قاسبٗا قٛي٘ دٌ ٚعه٬ :  َْْ اُذوْا ِوياـَُفْؿ  َ ـَ اَّتا افااِذي

ََم َكُسقْا فَِؼاء َيْقِمِفْؿ َهاَذا َوَماا  ـَ ْكَقا َؾاْفَقْقَم َكـَساُهْؿ  َقاُة افدُّ ُؿ احْلَ ْْتُ َوَؽرا

اُكقْا بِآَياتِـَا َلَْحُدونَ    .ص 51ط ا٭عطاف : ي (51)ـَ
 واحملسمة اخلطرية األلعاب اجتياب

اب ههههٌ ا٭يعههههَج إطههري٠  ابهههها٭يع ادتٓههابٜٓبػههٞ 
 بٗا ابتًٝٓا ايي ايٓاض١ٜ املفطقعات ٖصٙ فإٕ اض١ٜ ٚاملفطقعات ههايٓ
ٕ  ٖصا يف  ا٭بهسإ   بٗها  ٚته٪ش٣  ا٭َهٛاٍ   فٝٗها  تههٝ   ايعَها

ته٪زٟ  ا ضعهب    ٚضمبها  ايبٝهٛت   يف ايٓهاؽ  ع٢ً بٗا ٜٚؿٛف
 ؾو ف٬  سخ ايكًل ٚاٱظعاز يًُػًُني ّٚ   ايٓػا٤ بعى
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ّٷ ٖصا إٔ  خطهٛض٠  فٝٗها  ايهي  ا٭ؾهٝا٤  ٖهصٙ  ٚبٝ  جيٛظ  ٫ سطا
ّٷ ٔ  ا٭٫ٚز ٔهِّه ُٳٜٴ ٫ٚ أٜههّا   جيهٛظ  ٫ سطا  ا٭ؾهٝا٤  ؾهطا٤  َه
 ا٭بسإ ت٪شٟ أٚ سطا٥ل تػبب َ٪ش١ٜ ناْت  شا احملط١َ  امل٪ش١ٜ
 أٚ بكطٙ  سفك ٚيسٺ عٔ ْػُ  ٚضمبا بٗا  ًٜعب إٔ جيٛظ ٫ فإْ٘

ٕ  شيهو   بػبب اسضم َهإ ٍ  فهإ ٕ  ا٭ٌفها  ايهربٜهت  ٜأخهصٚ
  اشيههو  أز٣ فطمبهها ايفتا٥ههٌ ٖههصٙ ٱؾههعاٍ ايهربٜههت ٚأعههٛاز
ٔ  املهتٛبه١  ا٭خبهاض  يف ْكهطأ  ٚيصيو سطا٥ل  ْؿٛب  اظزٜهاز  عه
 ٜػتدسَٕٛ ٭ِْٗ امل٬ٝز  عٝس أٜاّ ايهفاض ب٬ز يف أطا٥ل ْػب١
 .أطا٥ل اؾتعاٍ  ا  ٜ٪زٟ مما   ايٓاض١ٜ ا٭يعاب ٖصٙ

  البدىية السياضة

ٞ  ايبسْٝه١  ايطٜان١ ٌ  ايهي  ا٭ْؿهط١  َكسَه١  يف تهأت  بٗها  ٜؿهػ
ٞ ٗٞ َٔ ا٭َٛض ايهي ت ف فطاغِٗ  أٚقات ايؿباب  ايؿهباب  ًهٗ

ٔ  ٚتبعهسٙ  آٓػ١ٝ  غطٜعت٘ يف ايتفهري عٔ ٘  ايعْها  عه   ٚزٚاعٝه
َٚعاٚي١ ايطٜانه١ تػهاعس عًه٢ احملافعه١ عًه٢ ايًٝاقه١ ايبسْٝه١        

 عؿهط  ملهس٠  ايطٜانه١  مماضغ١ميهٔ ٚ  ٓ  ظٜاز٠ ايٛظٕمتِ ٚيًذػ
نطنٛب ايسضادات ايجابته١    َّٜٛٝا َطات ث٬خيف املٓعٍ  زقا٥ل
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ػهٔ َهٔ ايًٝاقه١ ايبسْٝه١ يًذػهِ      حيفٗهصا  أٚاملؿٞ يف املههإ   
 .كًٌ َٔ ايتٛتط ٚايكًلٜفى َٔ نػط ايسّ ٚخيٚ

ٍ  ايطٜانهات   ٖهصٙ  مبجٌ آػِ تك١ٜٛ ميٓ  ٫ ٚاٱغ٬ّ   قها
ـِ  ♂◘ضغٍٛ اهلل  ـَ اْدُاْمِم ُّْ إَِػ اهللِ ِما ، َخاْرٌ َوَأَحا ـُ اْفَؼِقيُّ اْدُْمِم

ِعقِػ   . (25)▬ افضا
 ٚايسْٜٝٛه١  ايسٜٓٝه١  ايتههايٝف  أزا٤ ع٢ً أقسض ايك٣ٛ آػِف 

 صاههٖ ف٢ اؽههيٓا عًٝ٘ تعٛز َا نبري سٔ تؿب٘ ضٜانات ٖٚٓاى
 : هلا قٛضا ٚ يٝو ٚؾذعٗا اٱغ٬ّ أقطٖا ايعكط 

 أقههسّ َههٔ با٭قههساّ املػههابك١ تعتههربٚ :با٭قههساّ ايػههبل -1
 قكه١  يف ٚضزت ٚقهس  نًف١  ٚأقًٗا ٚأغًٗٗا املػابكات ٛاعههأْ

ٖٳبٵٓٳا  ْٻا: وقايٛا  خٛت٘ إٔ ٜٛغف    ص17: ٜٛغهف طي ْٳػٵهتٳبٹلٴ  شٳ
 ا٭قهساّ   ع٢ً  َا ْػتبل:  تفػريٙ يف اهلل ضمح٘ غعسٟ ابٔ قاٍ
 ا٭غههًٛب ٖههصا اغههتدسّ ◘ ايههٓيب إٔ نُهها.. .بههايطَٞ أٚ

ٔٵَف ايضفٝٗٞ ٞٳ عٳا٥ٹؿٳ١َ  عٳ ٗٳا  هلُلا ضٳنٹ ٗٳا عٳٓٵ ِّ َٳ ٳ َناْٳتٵ َأْٻ  ◘ ايٓٻبٹ

                                                 

 .0664مسلم  أخرجه( صحقح ) (05)
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٘ٴ  ♂:  َقاَيهتٵ  ٕطههٳغٳَف فٹٞ ٘ٴ  َفػٳهابٳِكتٴ ٞٻ   عٳًَه٢  َفػٳهبٳِكتٴ ًَه ُٻ ٔضدٵ ًَ  اهههه َف
ًِ ُٳ ِٳ تٴههسٳ ٘ٴ ايًَّشٵ ٍٳ َفػٳبٳَكٓٹٞ غٳابٳِكتٴ ْبَؼةِ َهِذِه بِتِؾْ  ♂ :َفَكا   (26)▬ َؽ افسا
ٔ  ٚايعهطب  عًٝٗها   ٚاملػهابك١  ٚآُاٍ إٌٝ ضنٛب -2  َه
ٕ  ايعَإ قسِٜ ٕ  بايفطٚغه١ٝ   َؿهٗٛضٚ ِ  ايٓاؾه٧  ٚنها  ٫ َهٓٗ
ِ  ست٢ ايجا١َٓ  ا ٜكٌ ٘  ٜتشهت ِ  إٔ عًٝه   إٝهٌ   ضنهٛب  ٜهتعً
ٔٔ ٚٳ أههطب  أزٚات أٖههِ َههٔ فٗهه٢ ٔٔ عٳهه ُٳههطٳ ابٵهه ٞٳ عٴ  هلُلا ضٳنٹهه

ُٳا  ٗٴ ٍٳ عٳٓٵ ٍٴ لٳغٳابٳ: َقا ٔٳ ◘ هللٹا ضٳغٴٛ ٌٔ بٳٝٵ ٝٵ َٕ ُٹطٳتٵ َقسٵ ايَّتٹٞ ا  ُأنٵ
ٔ  مسٓٗا بعس ق٬ًٝ عًفا  عطا٩ٖا ٖٛ إٌٝ تهُريف –  نجهط٠  َه

ٗٳا   - ٚسٵايعٳه  عٓهس  تهٓٗر  ٫ ست٢ ايعًف ٔٳ  َفَأضٵغٳهًَ َِٔفٝٳها٤ٹ   َٹه  ا
ٕٳ ٖٳا ٚٳَنا َٳسٴ ٛٳزٳأع ثٳٓٹٝٻ١َ َأ ًِتٴ - اي ُٴٛغٳ٢ َفُك ِٵ: يٹ ٕٳ َفَه ٔٳ َنا  شٳيٹَو؟ بٳٝٵ
ٍٳ ٍٕ غٹتٻ١ُ: َقا َٵٝٳا ٚٵ َأ ٔٳ ٚٳغٳابٳلٳ - غٳبٵعٳ١ْ َأ ٌٔ بٳٝٵ ٝٵ َٕ ِٵ  ايَّتٹٞ ا ُٻطٵ   َيه  تٴهٳه

ٗٳا ًَ ٔٵ َفَأضٵغٳ ٛٳزٳأع ثٳٓٹٝٻ١ٹ َٹ ٕٳ اي ٖٳا ٚٳَنا َٳسٴ ًِهتٴ   ظٴضٳٜٵٕل بٳٓٹٞ َٳػٵذٹسٳ َأ : ُق
ِٵ ٔٳ َفَه ٍٳ شٳيٹَو؟ بٳٝٵ ٌٷ: َقا ٚٵ َٹٝ ٙٴ  َأ ٛٴ ٕٳ ْٳشٵ ٔٴ ٚٳَنا ٔٵ ُٳطٳعٴ ابٵ ُٻ  غٳابٳلٳ َٹ
ٗٳا  .  (27)▬ فٹٝ

                                                 

 وصححه األلباين. 0578أبو داود   أخرجه( صحقح ) (06)

 واللفظ للبخاري. 1872ومسلم  0872البخاري  أخرجه( صحقح ) (07)
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٘  ع٢ً فػابل آُاٍ ع٢ً أٜها ◘ ايٓب٢ غابل ٚقس..  ْاقته
ٔٵَف تٴػبل  ٫ ٚناْت ايعهبا٤ ٍٳ َأْٳٕؼ  عٳ ٍٔ ْٳاَق١ْ َناْٳتٵ: َقا  يٹطٳغٴٛ

ُٻ٢ ◘ هللٹا ٌّ َفذٳا٤ٳ تٴػٵبٳلٴ  ٫َ ٚٳَناْٳتٵ ايعٳهٵبٳا٤ٳ : تٴػٳ  عٳ٢ًَ َأعٵطٳابٹ
٘ٴ َقعٴٛزٺ ٗٳا َف َي ُٹنيٳ   عٳ٢ًَ شٳيٹَو َفاؾٵتٳسٻ ػٳبٳَك  غٴهبٹَكتٹ : ٚٳَقهاُيٛا  امُلػٵهًٹ

ٍٳ ايعٳهٵبٳا٤ٴ  ٍٴ َفَكا اا َظاَذ ا ♂ : ◘ هللٹا ضٳغٴٛ َأْن َٓ َيْرَؾاَع  هللِإِنا َحؼًّ

ٓا َوَضَعفُ  ْكَقا إِ ـَ افدُّ  .  (28)▬َصْقًئا ِم
ٔٳ عٴِكبٳ١َ عَٔف ايطَا١ٜ  -3 َٹٕط  بٵ ٍٴ عٳا ُٹعٵ: ٜٳُكٛ ٍٳ تٴغٳ  اهللٹ ضٳغٴٛ
ٛٳ ◘ ٖٴ ٓٵبٳٔط  عٳ٢ًَ ٚٳ ُٹ ٍٴ اِي ـْ و ♂ :ٜٳُكٛ ْؿ َما اْشتَطَْعُتْؿ ِم َُْ وا  َوَأِظدُّ

ةٍ  َٓ    ص61: ا٭ْفاٍطي ُؿقا ْمُل، َأ َة افرا َٓ إِنا اْفُؼقا ْمُل، َأ َة افرا َٓ إِنا افُْؼقا  َأ

ْملُ  َة افرا (29)▬ إِنا اْفُؼقا
  . 

 ايعطب عٓس َعطٚفا ٚنإ:  يػ٬حأٟ ا ايؿٝـب ايًعب - 4
ٛ "  ايٓكاف" باغِ  ٌ  ٖٚه  فه٢  املعطٚفه١  بايػه٬ح  املبهاضظ٠  أقه

 ايٓبه٢  ضآٙ ايهص٣  أبؿ١ ضقل قٛضٙ َٔ ٚنإ أاا  ؾهًٗا
 ضٜانهه١ٝ سطنههات عههٔ عبههاض٠ فهههإ املػههذس  فهه٢ َههِٓٗ ◘

 ٚايػهعٚات  أهطٚب  تتكسّ املباضظ٠ ٚناْت   ايػٗاّ تكاسبٗا
                                                 

 . 6521لبخاري ا أخرجه( صحقح ) (08)

 . 1917مسلم   أخرجه( صحقح ) (09)
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 عًه٢  املباضظٜٔ أؾٗط َٚٔ ٚايػ٬ّ  ٠ايك٬ عًٝ٘ ايطغٍٛ أٜاّ
 . َعطٚف١ ٚغريُٖا ٚإٓسم بسض ف٢ َٚٛاقف٘ ٌايب أب٢ بٔ

ٔ  ١ضناْه  ايٓبه٢  قاضع ٚقس  املكاضع١ - 5 ٔ  ٜعٜهس  عبهس  به  به
ٛ  ض٣ٚ ٚقس   املطًب عبس بٔ ٖاؾِ ٞ  بههط  أبه  بإغهٓاز  ايؿهافع
ٞ  عبهاؽ  ابٔ عٔ دٝس ٔ  ٜعٜهس  إٔ:   عُٓٗها  اهلل ضنه  ضناْه١  به

ٌ  َطات ث٬خ ◘ ايٓيب فكطع٘ ◘ ايٓيب قاضع  عًه٢  َهط٠  نه
ٕ  فًُا ايػِٓ َٔ َا١٥ ٍ  ايجايجه١  يف نها  ٚنه   َها  ُٗهس  ٜها :  قها

ٞ  أبػهى  أسهس  َٚانإ قبًو أسس ا٭ضً  ا ظٗطٟ  َٓهو   يه
(31) اهلل ضغٍٛ ٚأْو اهلل  ٫  ي٘ ٫ إٔ أؾٗس ٚأْا

  . 
ٕ : ايكه٣ٛ  أيعهاب  َٚجً٘ ا٭ثكاٍ ضف  -6  عٓهس  ٜعهطف  ٚنها

ٌ    بايٝهس  أذط ٜٴؿاٍ إٔ ٖٚٛ " ايطب " باغِ ايعطب  شيهو  ٜفعه
  ٜطف  ايص٣ أذط ٖٛ ٚاملطبٛع ٚايطبٝع١ ايطدٌ  ؾس٠ يتعطف

ٕٻ:أْؼ عٔٚ ٞٸ َأ ّٕ َٳطٻ ◘ ايٓٻبٹ ٛٵ ٕٳ  بٹَك ٍٳ  سٳذٳهطٶا  ٜٴطٵبٹعٴهٛ َماا   ♂ :َفَكها

ٕٳ: َقاُيٛا ▬ َيْصـَُع َهُمِٓء؟ ٕٳ سٳذٳطٶا ٜٴطٵبٹعٴٛ ٍٳ ايؿِّسٻ٠َ ٜٴٔطٜسٴٚ  ٞٸايٓٻبٹ َفَكا

                                                 

 .  017صححه األلباين يف السرية النبوية ( صحقح ) (32)
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ـْ ُهاَق َأَصادُّ ِمـْاُف  ♂ :◘ ُٳه١ّ ٖٚٛها    -َأَؾَل َأُوفُُّؽْؿ َظَذ َما ًٹ ٚٵ َن  -َأ
(31)▬ أمؾؽؽؿ فـػسف ظـد افغضْ

  . 
 ايعهطب  عٓس أٜها ٜعطف ٚنإ:  ايعاا ايٛثب أٚ ايكفع - 7
ٕ  خؿهب١ٝ  عاضنه١  تٛنه   ناْت سٝح" ايكفٝع٣"  باغِ  ٜتكهافعٚ
(32) ٱدازتٗا خام ْعاّ ٚهلا عًٝٗا

  . 
ّ  ٖصٙ ف٢ ٓرايبٛي يعب١ تؿب٘ ٢ٖٚ:  ايهط٠ -8 ٖٚهٞ   -ا٭ٜها

 غكاط أنرب عسز َٔ ا٭غطاً ايجابت١ بهايهط٠ املتسسطده٘ ايهي    
 .-ٜسسطدٗا اي٬عب 

  يًبسٕ ٚأْفعٗا ايضفٝ٘ ٚغا٥ٌ أفهٌ َٔ ٖٚٞ :ايػباس١ - 9
 ايٛغه١ًٝ   ٖصٙ مبسح ايٓب١ٜٛ ايٓكٛم دا٤ت ٚقس ٚايٓفؼ 
ٕ  قهس  ٗا٭ْ ٚتعًُٝٗا; تعًُٗا ٚاغتشباب  ٱْكهاش  ٚغه١ًٝ  تههٛ
ٔٵَف ايٓفؼ  ٔٔ عٳَطا٤ٹ عٳ ٍٳ ضٳبٳإح  َأبٹٞ بٵ ٔٵ   ضٳَأٜٵهتٴ : َقا ٔٳ  دٳهابٹطٳ عٳه  بٵه

ٔٳ  ٚٳدٳابٹطٳ اهللٹ عٳبٵسٹ ٝٵهطٕ  بٵه ُٳ ٟٻ  عٴ ٕٔ  اِيَأْٵكٳهأض ُٹٝٳها ٌٻ  ٜٳطٵتٳ ُٳه ُٳا  َف ٖٴ  َأسٳهسٴ
ٍٳ  َفذٳًَؼٳ  ٘ٴ  َفَكها ًِتٳ  : اِيه خٳطٴ  َيه ُٹعٵتٴ  َنػٹه ٍٳ  غٳه  ◘ اهللٹ ضٳغٴهٛ

                                                 

 وحسنه األلباين . 7082أخرجه البزار يف مسنده ( صحقح ) (31)

 ( . 133)عوون األخبار البن قتوبة ج ا ص (30)
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ٍٴٜٳ ٓا  ♂ :ُكٛ ٌق َأْو َشاْفٌق إِ َُْ ِر اهللِ َظزا َوَجؾا َؾُفَق  ـْ ـْ ِذ ٍء َفْقَس ِم ؾُّ ََشْ ـُ

، َوَتْلِويُبُف َؾَرَشُف، وُمََلَظَبُة  ُجِؾ َبْغَ اْفَغَرَضْغِ  َأْرَبَع ِخَصاٍل: َمْقُ افرا

َباَحةِ  ُؿ افسي  .  (33) ▬ َأْهؾِِف، َوَتَعؾُّ
ٔ ٜانهات املفٝهس٠  ٚفٝٗها    أسس ايط ٖٚصٙ:ايػطؼ -11  متهطٜ

ٔ  أنرب ن١ُٝ ع٢ً أكٍٛ ع٢ً ًط٥تنييٚ ًكسضي  َه   اهلهٛا٤  َه
 ّت ميهح احملضف ايػٛام إٔ ٬ْسغ ٚيصا ٚايكرب; ايتهطاض

 يف ٚضز ٚقهس  شيهو   ع٢ً ض٥تٝ٘ يتُطٸٕ غريٙ َٔ أٌٍٛ َس٠ املا٤
ٔ  عُهط  بني املػابكات َٔ ايٓٛع ٖصا بهٔ عبهاؽ   اٚ إطهاب  به

َٔٔف  ضنٞ اهلل عُٓٗا ٔٔ عٳ ٍٳ  عٳبٻإؽ ابٵ ُٳا: َقا ٍٳ ضٴبٻ ُٳطٴ يٹٞ َقا ٔٴ عٴ  بٵ
ٞٳ اِيدٳطَّابٹ ٘ٴ اهلُل ضٳنٹ ٍٳ: عٳٓٵ ُٳا٤ٹ فٹٞ ُأبٳاقٹَٝو تٳعٳا ٍٴ َأٜټٓٳا اِي ٛٳ ٌِ   ْٳَفػٶا َأ
ٔٴ ٕٳ ٚٳْٳشٵ َٴٛ  .  (34)  َٴشٵٔط
.  عًٝٗا ٚؾذ    اٱغ٬ّ أقطٖا ايطٜان١ٝ يًضب١ٝ مناشز ٖصٙ

ايطٚح  قشبتٗا  شا  ٫ املطد٠ٛ مثطتٗا تجُط ٫ ايطٜان١ٝ ايضب١ٝٚ
نُا ٜكٍٛ أٌٖ ايطٜان١   ٚمبفٗهّٛ ايهسٜٔ اٱغه٬َٞ     ايطٜان١

 حيهافغ  إٔ جيهب  َباضٜهات  ٖٓاى ناْت ٚ شا  ا٭خ٬م أُٝس٠
                                                 

 األلباين . وصححه   1785الطرباين يف الكبري أخرجه ( صحقح ) (33)

 األلباين . وصححه   9134البوهقي يف السنن أخرجه ( صحقح ) (34)
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 سسخ فإشا املُكٛت ايتعكب عسّ أُٖٗا َٔ ايت٢ آزابٗا  ع٢ً
ٕ  فطٜهل  أٚ يفهطز  اْتكاض ٘  َها  عًه٢  بهصيو  ايفهطح  ٚنها  تكتههٝ
 قهس  سضفايكَّ ٚشٚم  أزب ف٢ ٜهٕٛ إٔ ٚدب ايبؿط١ٜ  ايطبٝع١
 فه٢  املػهتكب١ً  ا٫ٛٓت تهٕٛ ٚقس   ٜػطٙ ٫ َا يٲْػإ خيب٧
 به٘   مشاته١  ٖٓهاى  تهٕٛ إٔ حيب ٫ٚ  اٯٕ ايفا٥ع قاح غري

٘  َها  يًٓهاؽ  حيب إٔ عًٝ٘ فٝذب ِ  ٜٚههطٙ  يٓفػه٘   حيبه  َها  هله
اٯزاب  عههٔ ا٫ٚههطاف ٜطنهه٢ ٫ ٚاٱغهه٬ّ يٓفػهه٘  ٜهطٖهه٘

 : ايتاي١ٝ اٱغ١َٝ٬
ٕ  سس  ا بٗا ايؿباب ًٜٗٛ إٔ ٜطن٢ ٫( ا)  ايٛادبهات  ْػهٝا

 ْكهطف  إٔ ٜطنه٢  ٫ٚ ا٭خط٣  ٚايٛادبات ٚاي١ٌٝٓٛ ايس١ٜٝٓ
 . بهجري َٓٗا أِٖ ٖٛ َا ع٢ً ٜػط٢ نبريا اٖتُاَا هلا

 نُا ايػري  ٜ٪ش٣ بؿهٌ ايطٜان١ مناضؽ إٔ ٜطن٢ ٫(  ب)
ٔ  ٢فه  ايههط٠  يعهب  ايبعى مياضؽ  أٚ بهاملطٚض  إاقه١  ا٭َهان

 ١ههه ايطاس فٝٗا طههتٛف إٔ ٢ههٜٓبػ أٚقات ٚف٢ ايٓاؽ  سادات
 . ٚايهطاض ايهطض عٔ ٢ْٗ ٚاٱغ٬ّ    يٝٗا يًُشتادني



، ونهىصىل ألٌ عُىاٌ اضغط عهً  Ctrl+ Endنهىصىل نهفهشط اضغط عهً

 ,Page Upتىاعطح نهًاوط عهً انعُىاٌ انًطهىب  فٍ انفهشط، واألَغش  انضس

Page Down  ذُقم تٍُ انصفذاخ. أو عجهح انًاوط 

 

 

39 

 ا٭سبه١   بني فطم ايصٟ املُكٛت  ايتشعب ٜطن٢ ٫ (ده)
ّ   ٚؾٝعا أسعابٶا ا٭١َ ف٢ ٚدعٌ ا٭خ٠ٛ  بني ٚباعس  ٚاٱغه٬
 . ٚا٬ٕف ايٓعاع ٚميكت ا٫ّاز  ا ٜسعٛ
٘  إٔ ٜطن٢ ٫( ز) ٔ  ايٓابٝه١  ايهًُهات  تٛده  ٯخهط  فطٜهل  َه

 .  نطاَت٘ ي٘ بإْػإ تًٝل ٫ ايت٢ ايؿاش٠ ايتكطفات ٜٚهطٙ
 اههفٝٗ طىههٜؿت ايت٢ ١ههآُاعٝ ا٭يعاب عٔ ٜطن٢ ٫(  ض)

  .عٓٗا ٢ٜٗٓ أَٛضٚ يًعٛضات نؿف فٝٗا ٚحيسخ آٓػإ
 ايفتٓه١  ّٚسخ ايؿ٠ٛٗ تجري ت٢اي ا٭يعاب عٔ ٜطن٢ ٫( ٚ)
 . َٔ ايطداٍ آُاٖري أَاّ ايٓػا٤ اتنطٜان  

٘  تًٝل٫  آخط دٓؼ أيعاب ٜعاٍٚ إٔ ٓٓؼ ٜطن٢ ٫( ظ)  به
 . أٝا٠ ف٢ ٚضغايت٘ َُٗت٘ َٚ  تهٜٛٓ٘ َ  تتٓاغب ٫ٚ

ٕ  ٚ ٫ ايطٜانه١   متاضؽ إٔ جيب أسٚز ٖصٙ  ٌاض ٚف٢  نها
 ايكاعهس٠  ٢ٖ نُا طميٗا ّ َٓاط ٚشيو ْفعٗا  َٔ أنرب نطضٖا
 . يًتؿطٜ  ايعا١َ
ـَ آَمـُاقْا َٓ  و:  تعاا قٛي٘ نً٘ شيو  ا ٜٚؿري  اا افااِذي َ َيا َأُّيُّ

 ُّْ ُمااقْا َضقيَباااِت َمااا َأَحااؾا اهللُّ َفُؽااْؿ َوَٓ َتْعَتااُدوْا إِنا اهللَّ َٓ حُيِاا ري ُُتَ

( ـَ  ّههطّ ٗههايفع بعُههّٛ فاٯٜهه١   ص87ط املا٥ههس٠ :ي (87اْدُْعَتااِدي
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َٶا شيو أنإ غٛا٤ تكطف نٌ ف٢ ا٫عتسا٤  أّ ًَبٛغٶا أّ َطعٛ
ٍ  أس ِاٚظ ٖٛ ٚا٫عتسا٤ شيو  ٚضا٤ آخط ؾ٦ٝا  ايهص٣  املعكهٛ
 . ايسٜٔ ؾطع٘

 اجلوائص يف املطابقات املختلفة أحكاو

 إٔ  ا ٚأٓابًهه١ ٚايؿههافع١ٝ املايهٝه١  ايعًُهها٤ مجههاٖري شٖهب 
ً  َكابٌ يف املػابك١ ٌ  يف  ٫ ِهٛظ  ٫أٟ دهٛا٥ع   عهٛ  أٚ إٝه
ٍ ي بهصيو  أسٜح يٛضٚز ايػٗاّ أٚ اٱبٌ َٓ  ♂ : ◘ ايهٓيب  كهٛ

ٓا يِف ُخػٍّ َأْو يِف َحااؾٍِر َأْو َكْصاؾٍ   (35)▬ َشَبَؼ إِ
  ، ِ  أٓفٝه١  ٚخهايفٗ

 .ايؿطع١ٝ ايعًّٛ يف املػابك١ فذٛظٚا
 ابٔ ٜكٍٛ  تعط٢ ٚملٔ آا٥ع٠ َكسض عٔ ٖٓا أسٜح ٚبكٞ
ٌٻ: اهلل ضمح٘ عابسٜٔ ُٓعٌ ٚسٳ ٍ  ؾطط  ٕ ا ٔ  املػهابك١  يف املها  َه
. قُهاضٶا  ٜكري ٭ْ٘ آاْبني; َٔ ؾطط يٛ ٚسطّ ٚاسس  داْب
 : قٛض ث٬خ فعٓسْا   اٖه

 َجٌ  دا٥ع ٖٚصا املتػابكني غري آا٥ع٠ باشٍ ٜهٕٛ إٔ إول:
أهانِ أٚ ايسٚيهه١ أٚ ا٭َهري أٚ ايػههًطإ أٚ أسهس ا٭ثطٜهها٤    

.... 
                                                 

 وصححه األألباين   .  0574أبو داود   أخرجه ( صحقح) (35)
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 .دا٥ع ٖٚصا املتػابكني أسس آا٥ع٠ باشٍ ٕٜهٛ إٔ :ايجا١ْٝ
ٛ  ٖٚهصا  املػبٛم ع٢ً آا٥ع٠ تؿضط إٔ :ايجايج١  ايكُهاض;  ٖه

ٌ  ٖٚهصا  ٚايػهطّ   ايػِٓ بني ايضزز ايكُاض سكٝك١ ٭ٕ  يف ساقه
 .ا٭ضبع١ املصاٖب ٚعًٝ٘. جيٛظ ٫ ٚيصيو ايكٛض٠  ٖصٙ

 بعض األىشطة يف األجاشة الصيفية 

ٟ  فطاغاي َؿه١ً تربظ اٱداظ٠ يف  ا٭بٓها٤  أٚقهات  ٜػُهط  ايهص
;  ْتٝذه١ هلهصا ايفهطاغ    ًؿبابي اٚطاف قس حيسخ بٌ ٚايبٓات 

ٔ  ٚا٫ْتكاٍ باملفٝس  ا٭ٚقات ٤ٌُف ٌ  َه  سكها١ْ  آخهط   ا عُه
 ايعبههازات أزا٤ ايفههطاغ ملهه٤ٌ املفٝههس٠ ايٛغهها٥ٌ َٚههٔ ٚٚقاٜهه١ 
ٚعهسّ ايػهٗط أَهاّ      ٚايكٝهاّ َبههطا     ايّٓٛ َبهطا  : ٚايػٓٔ

 ايههسٜٔ  أَههٛض يف املفٝههس٠ ٚايكههطا٠٤  تهه٘اظ يط٩ٜؾاؾههات ايتًفهه
ٚاٯزاب اٱغهه١َٝ٬    ايكههأني  ٚسٝهها٠ ايٓبٜٛهه١  ٚايػههري٠

 اٱدههاظ٠ يف املفٝههس٠ ا٭عُههاٍ َٚههٔ  اٱغهه١َٝ٬  ٚا٭خهه٬م
 ٚقهه١ً ايعًُٝهه١  ٚايههسضٚؽ ٚايٓههسٚات احملانههطات سهههٛض

 عهههههاملطان ١ههههأْؿط يف ٚا٫ؾههضاى ٚايعٜههاضات  ا٭ضسههاّ 
 .آّْفا شنطت ايي بايهٛابط ايضٜٚض مماضغ١ٚ ايكٝف١ٝ 
  املٓعٍ يف ٭بٓا٥و ٘تًف١ َػابكات تكِٝ إٔ املكضسات  َٚٔ
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ٔ  ؾه٤ٞ  أٚ ايكهطإٓ   َٔ غٛض نشفغ  ٚتطقهس  ا٭شنهاض   َه
 خهري  يف أٚقاتِٗ ٜٚػتػًٕٛ ُِّٚٝٗ  فتٓفعِٗ آٛا٥ع  عًٝٗا
 بعههى يف تعكههس ايههي املػههابكات سههٌ يف ٚنُؿههاضنتِٗ ٚبههط 

ٔ  ؾه٤ٞ  َ  ايٓػا١ٝ٥  ايكطإٓ ّفٝغ ٚزٚض املػادس  ٘  َه  ايضفٝه
 ا أسا٥ل أٚ املٓتعٖات أٚ ايؿٛا٤ٌٞ َه  أخهص    نٓع١ٖ املباح 

 ايهٛابط ايػايف١ ايصنط يف اٱعتباض .
 املباح للسجل مع أهل بيته  الرتويح 

  ٛههٚايًٗ بههبايًع ْفػٗا عٔ تطٚحميهٔ إٔ  املػ١ًُ ا٭غط٠
ٔٵف املباح  ٞٳ عٳا٥ٹؿٳ١َ  عٳ ٗٳا  هلُلا ضٳنٹ ٗٳا عٳٓٵ ِّ  َٳ ٳ َناْٳتٵ َأْٻ  ◘ ايٓٻبٹه

٘ٴ : َقاَيتٵ غٳَفٕط فٹٞ ٘ٴ  َفػٳهابٳِكتٴ ٞٻ   عٳًَه٢  َفػٳهبٳِكتٴ ًَه ُٻها  ٔضدٵ ًَ ًِهتٴ  َف ُٳ  سٳ
ِٳ ٘ٴ ايًَّشٵ ٍٳ َفػٳبٳَكٓٹٞ غٳابٳِكتٴ اْبَؼةِ  ♂:َفَكا  ٗها عٳٓٵٚٳ  (36)▬ َهِذِه بِتِْؾَؽ افسا
ٍٳ : َقاَيتٵ ٞ  َقها ٍٴ  يٹه ـْاِت َظـيال  ♂ : ◘ هللٹا ضٳغٴهٛ ـُ َْظَؾاُؿ إَِذا  َٕ إِِّني 

ـِْت َظَعا َؽْضَبك  ـُ ًِتٴ: َقاَيتٵ ▬َراِضَقًة، َوإَِذا  ٔٵ : َفُك ٔٳ  َٹه ٜٵه  تٳعٵهٔطفٴ  َأ
ٍٳ شٳيٹَو؟ اِؽ َتُؼاقفَِغ: َٓ َوَربي ♂ :َفَكا ـِْت َظـيل َراِضَقًة، َؾنِكا ـُ ا إَِذا  َأما

ـِْت َظَعا  ـُ ٍد، َوإَِذا   : تٵهههَقاَي ▬ َؽْضَبك، ُؿْؾِت: َٓ َوَربي إِْبَراِهقؿَ ُُمَؿا

                                                 

 وصححه  األلباين ..  0578أبو داود أخرجه ( صحقح) (36)
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ًِتٴ ٌٵ: ُق ٍٳ ٜٳا هللٹٚٳا َأدٳ ٖٵذٴطٴ َٳا   هللٹا ضٳغٴٛ ُٳَو ٔ يَّا َأ  . (37)  اغٵ
ٞٻ  ضٳَأٜٵتٴ: َقاَيتٵ أٜهٶا  ٚعٓٗا ٞ  ◘ ايٓٻبٹه ٘ٹ   ٜٳػٵهتٴطٴْٹ  ٚٳَأْٳها  بٹٔطزٳا٥ٹه

َٔبٳؿٳ١ٹ ٔ َي٢ َأْٵُعطٴ ٕٳ ا ًِعٳبٴٛ ٕٳ سٳتٻ٢ ػٵذٹسٹ امَل فٹٞ ٜٳ ّٴ  ايَّتٹٞ َأْٳا َأُنٛ  َأغٵهَأ
ّ  َٓبٗهطٶا  ٚقفهت  سٓع١ً سٜحس قطأت  شاٚ   (38) ٍ  أَها  مشهٛ

٘  ٜبك٢ إٔ ع٢ً سطم دٌٝ َٔ فشٓع١ً   اٱغ٬ّ  نًٓه٘   َٜٛه
 َ  املطح إٔ ٚظٔ اٱميإ  َػتٜٛات أع٢ً ع٢ً نًٗا سٝات٘ بٌ

٘  ظٚد٘  ٘  ٚيهسٙ   َه   ٚتطٚحيه ٘  ٚبػهُت  َهٓٗر  تٓهايف  َٚساعبته
ٔٵ َف ٚتعهاا   تبهاضى  هلل املطًهل  ا٫غتػ٬ّٚ يعبٛز١ٜا  سٳٓٵَعًَه١َ  عٳه

 ِّٟ ٍٳ  اِيُأغٳِّٝسٹ ٕٳ  -: َقها ٔٵ  ٚٳَنها ٍٔ  ُنتٻهابٹ  َٹه ٍٳ  - ◘ اهللٹ ضٳغٴهٛ : َقها
ٍٳ بٳِهٕط  َأبٴٛ َيكٹٝٳٓٹٞ ٍٳ سٳٓٵَع١ًَُ ٜٳا َأْٵتٳ؟ َنٝٵفٳ: َفَكا ًِهتٴ : َقا  ْٳهاَفلٳ : ُق

ٍٳ سٳٓٵَع١ًَُ  ٕٳ: َقا ٍٴ؟  َٳا اهللٹ غٴبٵشٳا ٍٳ  تٳُكهٛ ًِهتٴ : َقها ٕٴ : ُق  عٹٓٵهسٳ  ْٳُههٛ
ٍٔ ٟٴ َنَأْٻها  سٳتٻ٢ ٚٳاِيذٳٓٻ١ٹ  بٹايٓٻأض ٜٴصٳنِّطٴْٳا   ◘ اهللٹ ضٳغٴٛ ٕٔ   ضٳِأ  عٳهٝٵ
ٔٵ خٳطٳدٵٓٳا َفٔإشٳا ٍٔ عٹٓٵسٹ َٹ ٚٳازٳ عٳاَفػٵٓٳا   ◘ اهللٹ ضٳغٴٛ ٚٵَيهازٳ  اِيَأظٵ  ٚٳاِيَأ

ٍٳَق َنجٹريٶا  َفٓٳػٹٝٓٳا ٚٳايهٻٝٵعٳاتٹ  ٛٳاهللٹ: بٳِهٕط َأبٴٛ ا ًَِكه٢  ٔ ْٻها  َف ٌٳ  َيٓٳ  َٹجٵه
ًِٓٳا سٳتٻ٢ بٳِهٕط  ٚٳَأبٴٛ َأْٳا َفاْٵَطًَِكتٴ ٖٳصٳا  ٍٔ  عٳ٢ًَ زٳخٳ  ◘ اهللٹ ضٳغٴهٛ

                                                 

 .  0439ومسلم  5008البخاري أخرجه ( صحقح) (37)

 .   5036البخاري أخرجه ( صحقح) (38)
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ًِتٴ   ٍٳ  ٜٳا سٳٓٵَع١ًَُ  ْٳاَفلٳ: ُق ٍٳ  اهللٹ ضٳغٴهٛ ٍٴ  َفَكها  ♂: ◘ اهللٹ ضٳغٴهٛ
ًِتٴ ▬ َوَما َذاَك؟ ٍٳ  ٜٳا: ُق ٕٴ  اهللٹ ضٳغٴهٛ  بٹايٓٻهاضٔ  تٴهصٳنِّطٴْٳا  عٹٓٵهسٳَى   ْٳُههٛ
ٟٴ َنَأْٻا سٳتٻ٢ ٚٳاِيذٳٓٻ١ٹ  ٕٔ  ضٳِأ ٔٵ خٳطٳدٵٓٳا َفٔإشٳا عٳٝٵ  عٳاَفػٵهٓٳا  عٹٓٵسٹَى  َٹ
ٚٳازٳ ٚٵَيازٳ اِيَأظٵ ٍٳ َنجٹريٶا ْٳػٹٝٓٳا ٚٳايهٻٝٵعٳاتٹ  ٚٳاِيَأ ٍٴ  َفَكا  ◘ اهللٹ ضٳغٴهٛ

وُمقَن َظَذ َما َتُؽقُكقَن ِظـْاِدي، َويِف َكْػِِس بَِقِدِه إِْن َفْق َتُد  َوافاِذي ♂: 

ـْ َياا  ِر، َفَصاَؾَحْتُؽُؿ اْدَََلئَِؽُة َظَذ ُؾُرِصاُؽْؿ َويِف ُضاُرؿُِؽْؿ، َوَفؽِا ـْ افذي

 (39)  ▬ - َٳطٻاتٺ ثٳًَاخٳ -َحـَْظَؾُة َشاَظًة َوَشاَظةً 
 اهلل ضغٍٛ نإ فًكس ٚامل٬ٌف١ املُاظس١َٚٔ ايًٗٛ املباح 

   َٓازاتِٗ يف ٜٚتًطف   ض٩ٚغِٗ ميػض فاٍا٭ٌ ٜساعب ◘
ٔٵ  َفبعهِٗ اضًّ٘ ٚضمبا ٔٔ ٜٳعٵ٢ًَ عٳ ٘ٴ َٴطٻ٠َ بٵ ٍٳ َأْٻ  َٳ ٳ خٳطٳدٵٓٳا: َقا
ِّ ّٕ ٔ َي٢ ٚٳزٴعٹٝٓٳا   ◘ ايٓٻبٹ ٔٷ َفٔإشٳا ٌَعٳا ًِعٳبٴ سٴػٳٝٵ  ايطَّٔطٜٔل  فٹٞ ٜٳ
ٞټ َفَأغٵطٳعٳ ّٳ ◘ ايٓٻبٹ َٳا ّٔ  َأ ٛٵ ِٻ اِيَك ٘ٹ ٜٳ بٳػٳَط ثٴ ٌٳ سٳٜٵ ُٴطټ َفذٳعٳ  ٖٳا َٳطٻ٠ّ ٜٳ

َٳطٻ٠ّ ٖٴٓٳا ٘ٴ ٖٴٓٳا  ٖٳا ٚٳ ٌٳ َأخٳصٳٙٴ  سٳتٻ٢ ٜٴهٳاسٹُه ٘ٹ ٔ سٵسٳ٣ َفذٳعٳ  فٹٞ ٜٳسٳٜٵ
٘ٹ ٘ٹ  فٹٞ ٚٳاِيُأخٵطٳ٣ شٳِقٓٹ ِٻ ضٳِأغٹ ٘ٴ ثٴ ٘ٴ  اعٵتٳٓٳَك ًَ ِٻ َفَكبٻ ٍٳههَق ثٴ ٞټ ا : ◘ ايٓٻبٹ
َسْغَ  هللُْا اُف، َأَح اُحَسْغٌ ِمـيل َوَأَكا ِمـْ ♂ ـَ َواحْلُ َس ْا احْلَ ـْ َأَح    (41)▬َم

                                                 

 .   5036البخاري ه أخرج( صحقح) (39)

 .  0752مسلم أخرجه ( صحقح) (42)
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ٔ َف  َٔ ايًٗٛ املباح يًعٚدني آُاع بٌ ٜ٪دط عًٝه٘  ٚ    عه
 ايسثٛض أٌٖ شٖب اهلل ضغٍٛ ٜا قٌٝ: قاٍ عٓ٘ اهلل ضنٞ شض أبٞ

ٕ  ْكّٛ نُا ٜٚكَٕٛٛ ْكًٞ نُا ٜكًٕٛ با٭دٛض  ٜٚتكهسقٛ
ؿقَن؟  أَو فقَس َؿد َجَعَؾ  ♂ :فكاٍ أَٛاهلِ بفهٍٛ اهللُّ َفُؽؿ ما َتَصادا

إّن َفُؽؿ بُِؽّؾ َتسبقَحة َصَدَؿة َوبُِؽاّؾ َتؽباَرة َصاَدَؿة َوبُِؽاّؾ َْتؾقَؾاة 

َصَدَؿة وبُِؽّؾ َُتؿقَدة َصَدَؿة َوأمر بَِؿعروف َصَدؿة َوَهل َظـ ُمـَؽار 

ؿ َصاَدؿة ـُ ٍ  ٜها  قهايٛا   ▬َصَدَؿة َويف بِضِع أَحاِد ٞ  اهلل ضغهٛ  أٜهأت
أرأيُتؿ فق َوَضاَعفا يف  ♂ :فكاٍ أدط؟ فٝٗا ي٘ هٕٜٛ ؾٗٛت٘ أسسْا

  ؽاؾؽذف♂ :قاٍ   ب٢ً قايٛا ▬احَلرام أفقَس ـاَن يؽقُن ظؾقِف ِوزر؟
 . (41) ▬ إذا َوَضَعفا يف احلَلِل َيؽقُن َفُف إجرُ 

  األعيادمظاهس الرتويح يف  
 ١هزٜٓٝهه َٓاغههبات يًُػههًُني يههٝؼ أْهه٘  ا اٱؾههاض٠ ِههسض

 سههٚعٝ طههايفط سههعٝ بايعٝسٜٔ  استفاهلِ غ٣ٛ بٗا ٕٛههحيتفً
 .أغبٛع نٌ يف آُع١ ّٜٛ ٚهلِ ايػٻٓٳ١  يف ٖصا ا٭نش٢ 

 ٕٛههٜه قس ايي ٚايؿعا٥ط ايػٓٔ بعى هلا َٓاغب١ ايعٝسٚ
 ٔههَ

                                                 

 ..  1226مسلم أخرجه ( صحقح) (41)
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 نإ ◘ فايطغٍٛ;  ايعٝس يفطس١  ظٗاضّا آسٜس يبؼ أبطظٖا
 .ٚآُع١ يًعٝسٜٔ ًٜبػٗامحطا٤  دب١ ي٘

 ٘هههههبفهً ٚاعههضاف يًُههٓعِ ؾهههط َٞاٱغهه٬ ايعٝههسٚ
 بعههاّ  بعههٓا  ٜعهٛز  ايعٝهس يف ٚ بٓعُته٘   ٚاغتبؿهاض  اضهههٚ ظٗ

ّ  بايعٜاض٠ ّ  ٚايكهفا٤  ٚاي٥ٛهاّ   ٚايػه٬  بأهب  آفها٤   ٚعهس
 يفٚ   َهٔ أغها٤  يٝٓها    عٔٚايكفض   إايك١ ٚاملٛز٠ ايكازم
 نطميه١ ٚ مث١ٓٝ فطق١ ايعٝس َٓاغب١ٚ ايت١٦ٓٗ  ايٓاؽ ٜتبازٍ ايعٝس
 َههٔٚ ٚاٱسػههإ  ٚاملعههطٚف ٚايعطههف أههب بههصض٠ ٝهه١يتُٓ

ٔ املههطٚبني   نهطب ا٭عُاٍ ايطٝب١ يف ايعٝس تفطٜر  ٌ  َه  ا٭ضاَه
ِ  ٚاحملهاٜٚر  ٚا٭ٜتاّ ٚيف ايعٝهس ميههٔ يًُهط٤ ايكٝهاّ        ٚغريٖه

  :ْصنط َٓٗا ببعى ا٭عُاٍ 
تبازٍ ايتٗاْٞ بني أٖاا أٞ بعس ق٠٬ فذط ّٜٛ ايعٝهس   -1
   . بايعٝس آريإ ت١٦ٓٗاملك٢ً ٚٚبعس ق٠٬ ايعٝس يف   

 يهطٚابط  عٜهاز٠ يٚا٭قاضب  ا٭قشاب تبازٍ ايتٗاْٞ بني -2
 .احملب١ ٚايٛز

ٔ  َهْٛه١  يٮقاضب ايعٝس ٖس١ٜ تٛظٜ  -3  أًه٣ٛ  بعهى  َه
 .َٓاغب١ ٚنتٝبات َٓاغب ٚؾطٜط
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  ا١ٓٓ زخٍٛ غبب فٗٞ ا٭ضساّ  ٚق١ً ا٭قاضب ظٜاض٠ ه 4
ْا َأْن ُيْبَسَط َفاُف يِف  ♂:  ◘ سبٝبٓا قاٍ ايطمح١ ٚسكٍٛ ـْ َأَح َم

ُف   ايعا٥ًٝه١  ٚيًعٜاضات  (42) ▬ِرْزؿِِف، َوُيـَْسَل َفُف يِف َأَثِرِه، َؾْؾَقِصْؾ َرمِحَ
 بعهى  ؾهطا٤ َٚٔ آٌُٝ يًُٝػهطٜٔ   خاقّا  ؾعٛضّا ايعٝس يف

 بعهى  َه   ٚايفكهطا٤  احملتهادني  ع٢ً ٚتٛظٜعٗا آسٜس٠ امل٬بؼ
 يف شيو . ٜٚكسّ أٚا ايكطبٞ ايهتٝبات

 غطافَٔ غري  ايعٝس ّٜٛ ٚا٭قاضب ا٭ٌٖ ع٢ً ايتٛغع١ -5
٫ٚ ٮ٫ٚز ٚا٭ٖهٌ   يه بإسهاض آسٜس َٔ ايجٝاب   تبصٜط٫ ٚ

َاْ  َهٔ ايتٛغهٝ  عًه٢ ا٭ٌفهاٍ يف ايعٝهس بإعطها٥ِٗ بعهى        
 ع٢ً ّٟٛ يٮٌفاٍ ٖساٜا تكسِٜ  أٚ ا٭َٛاٍ يٝٓفكٖٛا يف ايعٝس

 . ٚا٣ًٛٔ ا٭يعاب بعى
 ايعاَه١      ا أسا٥لَ  ا٭ٌٖ ٚا٭٫ٚز  س٬تعٌُ ض -6

 شات ايهطس٬ت  ٖٚصٙ..  سسا٥ل أٝٛإ    أٚ  أٚ املٓتعٖات
ٍ  ا٭َطهاض  ٖطٍٛ َ  ٚخاق١ دسّا  ممٝع تطٚحيٞ ٌاب   ٚاعتهسا

ٔ  املفػسٜٔ ب ٚا٫خت٬ط ا٫ظزساّ عٔ بعٝسّا ا٭دٛا٤   ٚأَهان
 . ٚاملٓهطات ايًٗٛ

                                                 

 ..  5986البخاري  أخرجه ( صحقح) (40)
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 ملٓاغب١ ايطٝب١ ست٢ تهتٌُ  قا١َ سف٬ت ايعٚاز يف ٖصٙ ا -7
 ايعٚاز . ١فطسايعٝس ١ٚ ايفطس١ بفطس

 حفالت الصواج

 سف٬ت ايعٚازيًٓػا٤ ٚايطداٍ ٚيًعطٚغني  املباح ايًٗٛ َٔ
يف  ايٓػها٤   جيتُ  إٔقاٍ فه١ًٝ ايسنتٛض عا٥ى ايكطْٞ : ميهٔ 

 ٜهٔ أ٫ بؿطط ٜٚػٓني ٜٚطقكٔ فٝٓؿسٕ زف ع٢ًسفٌ ايعٚاز 
 أؾط١ٌ أٚ َػٓٝات  َعٗٔ ٜهٔ ٫ٚ  ايطداٍ َٔ أداْب َعٗٔ
 بأؽ ٫ فإْ٘ ٚسسٖٔ ٜٚػٓني ٜطقكٔ يهٔ َادٓني  ملػٓني غٓا٤

َراِم، ♂: ٚايػ٬ّ ايك٠٬ عًٝ٘ ٜكٍٛ بصيو  ََلِل َواحْلَ َؾْصٌؾ َبْغَ احْلَ

ااْقُت يِف افـيَؽاااِح  فُّ َوافصا  عههعا٤  ٚيههٝؼ فههطح ٭ْهه٘ ;(43) ▬افاادُّ
 ٜٓؿههسٚا إٔ ًههؼٖ يف ايطدههاٍ ادتُهه   شا بههأؽ ٫ ٚنههصيو
 فٝٗها  ٜهٕٛ أ٫ بؿطط فهاٖات ٜصنطٚا إٔ بأؽ ٫ٚ  ا٭ؾعاض 

ِ  ًٌبه١  بعهى  ٜػهتسع٢  أٚ نصب  ٫ٚ غٝب١  ايهسعا٠   أٚ ايعًه
 . اجملًؼ ٖصا يف فٝتهًُٕٛ

  آي١ عٔ عباض٠ سفهههاي:  تعاا قاٍ ايؿٝذ ايعجُٝني ضمح٘ اهللٚ

                                                 

 وحسنه األلباين .  1869ابن ماجه أخرجه ( حسـ) (43)
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ٕ  هلها  نإ فإٕ ٚاسس  ٚد٘ اهههل ٞ  ٚدٗها  ٚأَها  ايطبهٌ   فٗه
ٌ  فه٬  شيو أؾب٘ َٚا ٚايهُٓذ١ ٚايطباب١  ز ايعٛ أٟ يف  – ّه

ِ   .. ايتشطِٜ املعاظف يف ا٭قٌ ٭ٕ ; - ا٭فطاح  اغهتجين  ثه
ٞ  فكهط  ايٓل ب٘ دا٤ َا ع٢ً فٝكتكط ايٓهاح  يف ايسف  ٚايبهاق
ٌ   ا زعٝت يٛ أسهط ٌٖ ايٓعط ٜبك٢ يهٔ سطاّ   عهطؽ  سفه

 ٚدهب  تػٝرياي ع٢ً قازضّا نٓت  شا أَا: ْكٍٛ اٯ٫ت؟ ٖصٙ فٝ٘
 د١ٗ َٚٔ   ايسع٠ٛ  داب١ د١ٗ َٔ: ٚدٗني َٔ أهٛض عًٝو
 .املٓهط تػٝري
٘  تػهتطٝ   ٫ نٓهت   شا ٚأَا   سته٢  ّههط   إٔ جيهٛظ  ٫ فإْه
َل : وقاٍ تعاا اهلل ٭ٕ  يٝو; قطٜبٺ أقطب نإ ٛهههٚي َوَؿْد َكزا

ا َؾَل ُيْؽػَ  هللَِظَؾْقُؽْؿ يِف اْفؽَِتاِب َأْن إَِذا َشِؿْعُتْؿ آَياِت ا ا َوُيْسَتْفَزُأ ُِبَ ُر ُِبَ

ُؽاْؿ إِذًا ِماْثُؾُفؿْ  ِه إِكا ي  َتْؼُعُدوا َمَعُفْؿ َحتاك َُيُقُضقا يِف َحِديٍث َؽاْرِ
 . ص141:ايٓػا٤ط

فأداب  سهِ ايتكٜٛط ايفٛتٛغطايفعٔ  أٜهٶا  فهًٝت٘ٚغ٦ٌ 
 .. ١هههه ايفٛتٛغطافٝ ١هباٯي ايكٛض٠ كاطههايت أَافهًٝت٘ قا٥ًّا : 

 َا يػطً  قٛض  شا ايٓعط ٜبك٢ يهٔ...أق٬ّ تكٜٛطّا تيٝػ
ٕ   شا ايػهطً؟  ٖصا ٌ  قهشٝشاّ  غطنهاّ  نها  أٚ ايطخكه١  : َجه
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ٕ   شا أَها  به٘   بهأؽ  ٫ فٗصا ؾ٤ٞ   ثبات أٚ دٛاظ   جملهطز  نها
ٔٻ نًُا اٱْػإ ٜهٕٛ ٚإٔ ايصنط٣ ٘   ا س  ٜٓعهط  شٖهب  قهسٜك

 ايكًهب  تعًهل  جيسز مما ٖصا ٭ٕ جيٛظ; ٫ فٗصا ايكٛض٠ ٖصٙ  ا
 ٖهصٙ   ا ٜطده   ٚقهاض  َهات   شا ٫ٚغُٝا ٚدٌ  عع اهلل بػري

 .أٖه سعْ٘  ا سعّْا ٜعزاز غٛف فإْ٘ ٜتصنطٖا ايكٛض
  الغياء حكه

 ايػٓهها٤ بٗهها ا٫غههتُتاع اٱغهه٬ّ أبههاح ايههي ايٛغهها٥ٌ َههٔ
ٕ  ْكٛم َٔ عطفٓاٖا بؿطٚط ٚيهٔ امُلططٻب   ايععٜهع   ايكهطآ

ٔ  ؾطط اختٌ افإش املطٗط٠  ايٓب١ٜٛ ١هههٚايػټٓٻ  ايؿهطٚط  ٖهصٙ  َه
 .َباسّا ٜعس ٚمل أطاّ زا٥ٹط٠ يف ايػٓا٤ زخٌ

  افؼط إول:

 ٗطّ  يؿ٤ٞٺ ٚقف أٚ ملعك١ٝ  زع٠ٛ ايػٓا٤ يف ٜهٕٛ ٫ إٔ
 فعٌ  أٚ قٍٛ يف فذٛض ع٢ً ايتذط٩ أٚ َٓهط  بأَط اٱؾاز٠ أٚ
٘  اهلل سطّ مما شيو غري أٚ ٔ  عبهازٙ  عًه٢  غهبشاْ ـ  َه  ايفهٛاس

َ اْفَػاَقاِحَش َماا :وقاٍ تعاا ا١ٌٓ ٚايب ايعاٖط٠ َم َريي ََم َحارا ُؿْؾ إِكا

ؼي  ـَ َواِْلْثَؿ َواْفَبْغَل بَِغْرِ احْلَ  .ص 33ط ا٭عطاف : ي َطَفَر ِمـَْفا َوَما َبَط
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 افؼط افثاِّن:

 بههٚاد عٔ ٘ه يٝ ٜػتُ  َٔ أٚ ُِّٞٓػٳاُي ايػٓا٤ٴ ٜكطف ٫ إٔ
  ٔهههَ ٠٬هق عٔ ٜؿػً٘ ٕنأ   سطاّ يف ٜٛقع٘ ٫ ٚإٔ زٜين 

ٔ  ٚادب عٔ قسٻ َا هٌف إُؼ  ايكًٛات  ايٛادبهات  َه
 ايعكهها٠ ٘ايطهه١ عًهه٢ ايػٓهها٤ٴ حيًُهه٘ نههإٔ أٚ  نههإُط فٗههٛ

ٌ  َا ٌفه ٚايفذاض  ّ   ا أٚقه ٘  ْؿهأ  أٚ سهطا ّ  عٓه ٛ  سهطا  فٗه
  .سطاّ

 افؼط افثافث:

  ٚاملٛغٝك٢  طبهههايط ب ٫ت ّاههَكشٛب ايػٓا٤ٴ ٜهٕٛ ٫ إٔ
 املػهين  قهٛت  ّػهني  يف تعٜهس  ايهي  ٚأهسٜح  َٓٗا ايكسِٜ
ـْ  ♂◘ قٛي٘ قطٜض َٔ َػتفاز ايؿطط ٖٚصا ٚأزا٥ٹ٘  ـا ِم َفَقُؽقَك

تِل  ْؿَر َواَدَعاِزَف ُأما ََ (44) ▬َأْؿَقاٌم، َيْسَتِحؾُّقَن احِلَر َواحَلِريَر، َوا
 . 

ٔ  ايجايح ايؿطط ٖصا اغتٓباط ٚٚد٘  إٔ أهسٜح   صاههه ٖ َه
ٕ  ُأْهاؽ  ٔعه  أْبهأ  ◘ ايطغٍٛ ٕ  ٜفػهسٚ  أؾهٝا٤  عًه٢  ٚجيض٥ٴهٛ
 فٝشًْٛٗا ٚاملاٍ  ٚآػِ يًعكٌ  فػاز َٔ فٝٗا ملا اهلل  سطَٗا

ٞ  ا٭ؾهٝا٤  ٖٚصٙ يػريِٖ  أٚ ٭ْفػِٗ ٟ " ايعْها " ٖه  يف دها٤  ايهص
                                                 

 ..  5592البخاري  أخرجه ( صحقح) (44)
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ٛ  َواحَلِريرَ ، احِلَر بًفغ أسٜح ّ  فٗه ٍ  عًه٢  ٗهط  عًه٢  ٫ ايطدها
ْؿَر  ايٓػا٤  ََ  ايي اٯ٫ت ٞههٖٚ َواَدَعاِزَف     َٔ إبا٥ح  َوا
 .ٚغريُٖا ٚاملعَاض نايعٛز يًتططٜب عًٝٗا ٜععف

  وزياضات تتنشى مع زوح اإلضالو  هويات 

ٚميهٔ يًُط٤ إٔ بعى اهلٛاٜات ايي ٫ تعاضً ايؿطع  ٖٓاى
 ْصنط َٓٗا ع٢ً غبٌٝ املجاٍ ٫ أكط :  ٘ ههْفػ عٔا ههٜطٚح بٗ

ٞ  ايؿعطْعِ ٖٛا١ٜ  -1 اٱغهتفاز٠  ٚميههٔ    ٚ ْؿهازٙ  ايعطبه
نُها   اٱغ٬ّ عٔيسفاع أٚ ا  يف ْعِ َتٕٛ ايعًِ ايؿطعٞ َٓٗا

 ..إ بٔ ثابت ٚأَجاي٘ههٌ سػههنإ ٜفع
إاي١ٝ َهٔ شٟٚ   ١هها٬ٕب ٖٛا١ٜ تكٜٛط املٓاظط ايطبٝع١ٝ -2

١ بعهى  ههتابه بيف ٌاع١ اهلل تعهاا  ٚميهٔ اغتجُاضٖا   ا٭ضٚاح
 بهسٜ  قهٓ  اهلل   ايت٢ تػاعس ع٢ً ايتفههط يف عًٝٗا ٚايتعًٝكات 

 ..تعاا
 اضههههه٭ٌْٗ اهٖٛاٜههه١ ضغهههِ ا٭ؾههههاٍ ايطبٝعٝههه١ َجههه -3

َهٔ شٚات ا٭ضٚاح ٚتًٜٛٓٗها   ..إايٝه١   ٚآباٍ  اضههٚا٭ؾذ
 يف خًك٘ ..عع ٚدٌ ٱبطاظ عع١ُ اهلل 

   اٍهههمحٌ ا٭ثك: َجٌ املٓاغب١ ايبس١ْٝ  اتٖٛا١ٜ ايطٜان -4
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تك٣ٛ دػس ٚايت٢  ٚاملؿٞ  ٚآطٟ  ٚايػباس١  ٚايػطؼ 
 ..ك٣ٛ ع٢ً عباز٠ ٫َٛٙتاملػًِ يٝ

يف  ٚا٭ؾهذاض  ا٭ظٖهاض  ٚظضاع١ تٓعِٝٚ ايبػت١ٓ ٖٛاٜات -5
 ا ههيتٛفري آٛ املٓاغب يطاس١ ايٓفؼ ٚقفٖٛ أسا٥ل إاق١

  ..تعاا يًتفهط يف بسٜ  قٓ  اهلل
 ١ ههصٙ اهلٛاٜهه٬ٍ ٖههٚميهٔ َٔ خ ٖٛا١ٜ قٝس ا٭مساى -6

    ٚايتفهط يف خًهل اهلل نط اهلل تعااايتسضب ع٢ً ايكرب ٚش
 ..ٚ ٌعاّ أًٖ٘

 َطٜه١  ه دب١ًٝ) ٚا٫غتهؿاف١ٝ ايضف١ٝٗٝ ايطس٬تٖٛا١ٜ  -7
 .عع ٚدٌيًتفهط يف بسٜ  قٓ  اهلل  (... غٴ١ًٝٗ ه

يف  اٱغتفاز٠ َٓٗاٚميهٔ  ايعطبٞ إط فٕٓٛ تعًِٖٛا١ٜ  -8 
 ..ايكطإٓ ايهطِٜآٜات نتاب١ 
املدتًفه١ يف املٓهعٍ نأعُهاٍ     ٖٛا١ٜ عُهٌ اٱقه٬سات   -9

ايٓذاضٙ   ٚايػبان١   ٚايهٗطبها٤   ٚاٱيهضْٚٝهات .. فٗهصا    
  ع٢ً املػًِ ٚيٝؼ فٝ٘ ؾ٤ٞ ٗطّ   ٕ ؾا٤ اهلل تعاا ٜعٛز بايٓف 

ٌ  يف ْؿأت َٚٛاٖب ٖٛاٜات ٖٓاىيف سني إٔ   آاًٖٝه١  ظه
 فُج٬ّ ايسٜٔ  خس١َ يف ٭قشابٗا ٖاٍ ٫ اٱغ٬ّ  عٔ  بعٝسّا
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 َاشا ٖٛا١ٜ ٖصٙ   ٚايؿططْر -ايهٛتؿ١ٓٝ – ايٛضم يعب ٠ٖٛا :
 .شيو يف ايعامل أبطاٍ َٔ ناْٛا ٚيٛ ٚأًٖ٘  ٬ّهههاٱغ تفٝس
 : ٘هههيعب بسا١ٜ يف قاٍ  شا ايطاٚي١ ًٜعب ايصٟ إٔ ٜعٔ َٚٔ 
 إٔ ٜعههٔ ايههصٟ َٚههٔ  غهه١َٝ٬  ايًعبهه١ قههاضت 'اهلل بػههِ'

ّ  ايتُاثٌٝ ٜٓشتٕٛ ايصٜٔ ايٓشاتني  ا٫ّههه متج ٛاههه ٚت  شا ٚا٭قهٓا
  بٔ طههيعُ

 نٝهف  ٚاْعهط    غ٬َّٝا عًُِٗ قاض ت١ُٝٝ ابٔ أٚ إطاب 
ِ  املػًُني َٔ أْاغٶا ايؿٝطإ أغ٣ٛ ِ  اهلل أْعه  بايكهٛت  عًهٝٗ
ٔ  بس٫ّ ايؿٝطإ َعاَرياملادٔ َ   يًػٓا٤ فاغتدسَٛٙ آٌُٝ  َه

ٕ  يًكه٠٬  ايٓهاؽ  ٚزعه٠ٛ  ايكطإٓ  قطا٠٤ يف اغتػ٬ي٘    بها٭شا
 أمسها٤  َفهغ  اغهتػًٖٛا  دٝهس٠  بصانط٠ آخطٜٔ ع٢ً هللا ٚأْعِ

 اغتدساّ َٔ بس٫ّ اجملٕٛ  ٚأؾعاض ا٭غاْٞ ٚنًُات اي٬عبني 
 .ايؿطعٞ ٚايعًِ اهلل نتاب سفغ يف شانطاتِٗ

 فتاوى عً األلعاب  املختلفة

 ؿ يف ااااـ احلؽااااشاائؾ ؾضااقؾة افعثقؿااغ رمحااف اهلل تعاااػ ظ

افتاال يساابؼفا وؾااة فؾطػااؾ ، اب وافاازامج افتعؾقؿقااة اْاااااإفع

 ادقشقؼك ؟
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 ّطميٗا ايجابت احملط١َ املعاظف َٔ املٛغٝك٢فأداب فهًٝت٘ : 
ـْ اااـا مِ ااَفَقُؽقكَ  ♂قاٍ ◘ ايٓيب إٔ ا٭ؾعطٟ َايو أبٞ سٜحٔ

تِل َأْؿَقاٌم، َيْسَتِحؾُّقَن احِلَر َواحَلِريَر،  ْؿرَ ُأما ََ (45) ▬ َواَدَعاِزَف  َوا
    ، 

 . املٛغٝك٢ ٖصٙ سصفت  شا  ٫ اغتعُاهلا جيٛظ ٫ ٖصا ٚع٢ً
 ـثرا مـ إفعاب حيقي صقرا مرشقمة وشئؾ ؾضقؾتف أيًضا أن 

ؾاَم احلؽاؿ بافقد فذوات إرواح ، واْدف مـفا ؽافباا افتعؾاقؿ 

 ؟ ؾقفا

ٕ  ايكهػاض  يتػه١ًٝ  ناْت  شا فأداب فهًٝت٘ : ٔ  فهإ  أدهاظ  َه
ٌ  جيٝع يًكػاض ايًعب ٔ  ٚأَها  ايكهٛض   ٖهصٙ  َجه  ٖهصٙ  َٓه   َه
 َطابكه١  يٝػت ايكٛض ٖصٙ إٔ ع٢ً   شيو جيٝع ٫ فإْ٘ ايكٛض
 نُها  املكهٛض٠  املدًٛقهات  ٖهصٙ  عًٝٗها  اهلل خًهل  ايي يًكٛض٠
 . غٌٗ ٖصا يف -أٟ ا٭َط  – ٚإطب   أَاَٞ ٖٛ مما ٜتهض

 وشئؾت افؾجـة افدائؿة فإلؾتاء بادؿؾؽة افسعقوية ظـ احلؽؿ يف 

 شاهدة إحدى ادباريات ؟افدخقل إػ مؾعْ ـرة افؼدم د

 يهط٠ َباضٜات ملؿاٖس٠ املًعب يف ايسخٍٛ إٔ: دٛابٗا  فهإ
٘  ٚيهٝؼ  نايكه٠٬  ٚادب تطى عًٝ٘ ٜضتب ٫ نإ  ٕ ايكسّ  فٝه

                                                 

 ..  5592البخاري  أخرجه ( صحقح) (45)
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٘  ؾه٤ٞ  ف٬   ٚعسا٠ٚ ؾشٓا٤ عًٝ٘ ٜضتب ٫ٚ   عٛض٠ ض١ٜ٩  فٝه
ٛ  ٭ْ٘ شيو تطى ٚا٭فهٌ   ا جيهط  سههٛضٙ  إٔ ٚايػايهب    هله
 . ّٗط ٚفعٌ ٚادب تفٜٛت

 حؽؿ افؾعْ بافقرق هؾ هق حَلل أم حرام؟ ظـ  أيًضاوشئؾت 

 يعبٗها  ٜهٕٛ إٔ  َا: سايني َٔ أَطٖا خيًٛ ٫ فهإ دٛابٗا :
ٕ  فإٕ ٜهٕٛ  ٫ أٚ عًٛ ع٢ً ً  عًه٢  يعبٗها  نها  ٬ههه ف عهٛ
ٔ  فٝٗها  ايعًٛ ٚأخص ّطميٗا  يف ؾو ٌ  َه ٍ  أنه  ايٓهاؽ  أَهٛا

 .. املٝػط  َٔ ْٛع ٖٚٛ بايباٌٌ 
 ٫عبٝٗها  ع٢ً ايػايب فإٕ عًٛ  ع٢ً يعبٗا ٜهٔ مل  شا أَا
ٍ  ٜهْٛهٛا  إٔ ٕ  َها ِ  عًه٢  ٜػهتٗٝٓٛ  ٚايؿههتا٥ِ ايػهباب  أْفػهٗ

ِ  دٓه٢  ٚضمبا ايفادط٠  ٚا٭ميإ ٚايهصب ٚايًعٔ  عًه٢  بعههٗ
ٔ  فٝٗها  بعهى  عًه٢  بعهِٗ تػًب ٜٛضث٘ عُا فه٬ بعى   َه
 ٚايتذٗٝهٌ   بهايًُع  بعها بعهِٗ ٚتٓكل ٚايبػها٤  ايعسا٠ٚ
 اهلل إٔ شيهو  َٓٗا  ٚايتشصٜط ّطميٗا يتربٜط فٞته ايٓتا٥ر ٖٚصٙ
ِ  ع١ً إٔ شنط تعاا  ٚا٭ظ٫ّ ٚا٭ْكهاب  ٚاملٝػهط  إُهط  ّهطٜ

 ايعههسا٠ٚ  ٜكههاع فٝٗهها عًُهه٘ ٚإٔ ايؿههٝطإ  عُههٌ َههٔ نْٛٗهها
  يف ا٭َٛض ٖٚصٙ ايك٠٬  ٚعٔ اهلل شنط عٔ ٚايكس ٚايبػها٤ 
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 . أعًِ ٚاهلل يعبٗا ٖايؼ تؿًُٗا ايػايب
حؽؿ اْلشَلم يف  ظـ  رمحف اهلل تعاػ افشقخ بـ بازشئؾ ؾضقؾة و

 احلرة ؟  . ادَلـؿة ومصارظة افثران وادصارظة 

  امل٬ن١ُ يف ملا املٓهط٠ احملطَات َٔ ايجريإ َٚكاضع١ امل٬ن١ُ
 َكههاضع١ يف ٚملهها ايععههِٝ  ٚإطههط ايهههجري٠ ا٭نههطاض َههٔ
 ايهي  ط٠أ املكاضع١ أَا سل  بػري يًشٝٛإ تعصٜب َٔ ايجريإ
 فٝٗها;  سطز ف٬ يًعٛضات نؿف ٫ٚ أش٣ ٫ٚ خطط فٝٗا يٝؼ

٘  فكهطع٘  ٜعٜهس  عبهس  بٔ يطنا١ْ ◘ ايٓيب َكاضع١ ٔسٜح  عًٝه
(46) ٚايػ٬ّ ايك٠٬

  ٫ اٱباسه١  ٖهصا  َجٌ يف ا٭قٌ ٚ٭ٕ    
 اٱغ٬َٞ ايفكٗٞ اجملُ  َٔ قسض ٚقس املطٗط  ايؿطع سطَ٘ َا

 َٚكهاضع١  امل٬نُه١  بتشطِٜ قطاض اٱغ٬َٞ ايعامل يطابط١ ايتاب 
 :ْك٘ ٖٚصا آْفا شنطْا ملا ايجريإ
ٔ  ع٢ً ٚايػ٬ّ ٚايك٠٬ ٚسسٙ  هلل أُس   بعهسٙ  ْهيب  ٫ َه

 أَا ٚغًِ  ٚقشب٘ آي٘ ٚع٢ً عًٝ٘ اهلل ق٢ً ُٗس ْٚبٝٓا غٝسْا
 ايعههامل يطابطهه١ اٱغهه٬َٞ ايفكٗههٞ اجملُهه  ًٖههؼ فههإٕ : بعههس

ٔ  ايفض٠ يف املهط١َ ه١مب املٓعكس٠ ايعاؾط٠ زٚضت٘ يف اٱغ٬َٞ  َه
                                                 

 .  017ين يف السرية النبوية صححه األلبا( صحقح ) (46)



، ونهىصىل ألٌ عُىاٌ اضغط عهً  Ctrl+ Endنهىصىل نهفهشط اضغط عهً

 ,Page Upتىاعطح نهًاوط عهً انعُىاٌ انًطهىب  فٍ انفهشط، واألَغش  انضس

Page Down  ذُقم تٍُ انصفذاخ. أو عجهح انًاوط 

 

 

58 

  ا 1987ّ أنتٛبط 17 املٛافل ٖه1418 قفط 24 ايػبت ّٜٛ
 قس 1987ّ أنتٛبط 21 املٛافل ٖه1418 قفط 28 ا٭ضبعا٤ ّٜٛ
ٔ  أهط٠  ٚاملكاضع١ امل٬ن١ُ َٛنٛع يف ْعط  ُٖاسٻعٳه  سٝهح  َه

 بعهى  يف املعتاز٠ ايجريإ َكاضع١ يف ٚنصا دا٥ع٠  بس١ْٝ ضٜان١
 ِٛظ؟ ٫ أٚ اٱغ٬ّ سهِ يف ِٛظ ٌٖ ١ ا٭دٓبٝ ايب٬ز

 ايهي  ٚايٓتا٥ر دٛاْب٘ ٘تًف َٔ ايؿإٔ ٖصا يف املساٚي١ ٚبعس
 تههه ٚأقبش ١هههايطٜان  ا ْػبت ايي ا٭ْٛاع ٖصٙ عٓٗا تػفط

 .ٚغريٖا اٱغ١َٝ٬ ايب٬ز يف ايتًفاظٟ ايبح بطاَر تعطنٗا
ٕ  ٖهصا  يف قهسَت  ايهي  ايسضاغات ع٢ً ا٬ٌ٫ع ٚبعس  ايؿهأ

ٔ  ايػهابك١  زٚضت٘ يف اجملُ  ًٖؼ َٔ تهًٝفب ٌ  َه  ا٭ٌبها٤  قبه
 ايههي اٱسكهها٥ٝات عًهه٢ ا٫ٌهه٬ع ٚبعههس ا٫ختكههام  شٟٚ
 امل٬ن١ُ ملُاضغ١ ْتٝذ١ ايعامل يف فع٬ سسخ عُا بعهِٗ قسَٗا
 طضههه ق أهط٠   املكاضع١ َ غٞ بعى َٔ ايتًفع٠ يف ٜؿاٖس َٚا

 :ًٜٞ َا اجملُ  ًٖؼ
 أوٓ: ادَلـؿة :

 ايههي املههصنٛض٠ امل٬نُهه١ إٔ باٱمجههاع اجملُهه  ًههؼٖ ٜههط٣
 ب٬زْها  يف ٚاملػهابك١  ايطٜانه١  سًبات يف فع٬ متاضؽ أقبشت
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 ع٢ً تكّٛ ٭ْٗا اٱغ١َٝ٬; ايؿطٜع١ يف ٗط١َ مماضغ١ ٖٞ ايّٝٛ
 يف بايػها   ٜهصا٤  يٰخهط  املتػهايبني  َٔ نٌ  ٜصا٤ اغتباس١ أغاؽ
 املهذ  يف املعَٔ ٚأ أاز ايتًف أٚ ايع٢ُ  ا ب٘ ٜكٌ قس دػُ٘

 عًهه٢ َػهه٦ٛي١ٝ زٕٚ املههٛت   ا أٚ ايبًٝػهه١  ايهػههٛض  ا أٚ
 مبها  ٚا٫بتٗهاز  يًُٓتكهط   امل٪ٜهس  آُٗهٛض  فطح َ  ايهاضب 

 ٚدع٥ٝا نًٝا َطفًٛ ٗطّ عٌُ ٖٚٛ ا٭ش٣  َٔ يٰخط سكٌ
َٓ ُتْؾُؼااقا بَِلْيااِديُؽْؿ إَِػ :و  تعههاا يكٛيهه٘ اٱغهه٬ّ; سهههِ يف َو

َٓ َتْؼُتُؾقا َأْكُػَساُؽْؿ :و  تعاا ٚقٛي٘  ص195طايبكهط٠ :  ي افتاْفُؾَؽةِ  َو

اَن بُِؽْؿ َرِحقًَم  هللَإِنا ا ٘  ص29ط ايٓػا٤:ي ـَ َر َوَٓ ♂:  ◘ ٚقٛيه َٓ ََضَ

ارَ  (47) ▬َِضَ
 َٔ إٔ ع٢ً ايؿطٜع١ فكٗا٤ ْل فكس شيو ع٢ً      

٘  جيهٛظ  ٫ أْ٘( اقتًين:)  ي٘ فكاٍ ٯخط زَ٘ أباح ٛ  ٘ هقتًه  يه  ٚيه
  .يًعكاب َٚػتشكا َػ٫ٛ٦ إههن ٌههفع

 إٔ جيهٛظ  ٫ امل٬نُه١  ٖهصٙ  إٔ اجملُه   ٜكهطض  شيو ع٢ً ٚبٓا٤
  ٜكّٛ ايطٜان١ َفّٗٛ ٭ٕ مماضغتٗا ِٛظ ٫ٚ بس١ْٝ ضٜان١ تػ٢ُ
ٔ  ّصف إٔ ٚجيب نطض  أٚ  ٜصا٤ زٕٚ ايتُطٜٔ أغاؽ ع٢ً  َه
  ايعامل١ٝ املباضٜات يف فٝٗا املؿاضنات َٚٔ احمل١ًٝ ايطٜان١ بطاَر

                                                 

 وصححه األلباين ..  11384البوهقي يف سننه أخرجه ( صحقح) (47)
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 ٫ نٞ ايتًفاظ١ٜ ايرباَر يف عطنٗا دٛاظ عسّ اجملًؼ ٜكطض نُا
 .تكًٝسٙ ّٚاٍٚ ايػ٧ٝ ايعٌُ ٖصا ايٓاؾ١٦ تتعًِ

 ثاكقا: ادصارظة احلرة:

 ٔههاملتكاضعٝ َٔ ٌههن فٝٗا ٜػتبٝض ايي أط٠ املكاضع١ ٚأَا
 َؿهابٗا  عُه٬  فٝٗا ٜط٣ اجملًؼ فإٕ. ب٘ ٚاٱنطاض اٯخط  ٜصا٤
 ٭ٕ ايكهٛض٠;  اختًفهت  ٚ ٕ املصنٛض٠  ي٬ًُن١ُ املؿاب١ٗ متاّ
 يف َٛدهٛز٠  امل٬نُه١  يف  يٝٗها  أؾهري  ايي ايؿطع١ٝ احملاشٜط مجٝ 

 سهُٗها  ٚتأخهص  املبهاضظ٠  ٌطٜك١ ع٢ً ِطٟ ايي أط٠ املكاضع١
ٔ  ا٭خط٣ ا٭ْٛاع ٚأَا. ايتشطِٜ يف  متهاضؽ  ايهي  املكهاضع١  َه

 ع٠هههه دا٥ اههفإْٗ ا٤اٱٜص فٝٗا ٜػتباح ٫ٚ ايبس١ْٝ ايطٜان١ حملى
 .َٓٗا َاْعا اجملًؼ ٜط٣ ٫ٚ ؾطعا

  ثافثا: مصارظة افثران:

   املهههههايع ب٬ز بعى يف املعتاز٠ ايجريإ َكاضع١ ٚأَا
 املسضب اٱْػإ اغتدساّب برباع١ ايجٛض قتٌ  ا ت٪زٟ ٚايي

 ت٪زٟ ٭ْٗا اٱغ٬ّ; سهِ يف ؾطعا ٗط١َ أٜها فٗٞ يًػ٬ح
 ٚنجريا غٗاّ  َٔ دػُ٘ يف ٜػطؽ مبا تعصٜبا أٝٛإ قتٌ ع٢ً
 ٖٚصٙ َكاضع٘ ايجٛض ٜكتٌ إٔ  ا املكاضع١ ٖصٙ ت٪زٟ َا
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 ٜكٍٛ ايصٟ اٱغ٬َٞ ايؿطع ٜأباٙ ٚسؿٞ عٌُ املكاضع١
َوَخَؾِت اْمَرَأٌة افـااَر  ♂: ايكشٝض أسٜح يف ◘ املكطف٢ ضغٛي٘

 ْ ٍة َرَبَطْتَفا، َؾَؾْؿ ُتطِْعْؿَفا، َوََّل ـْ َخَشاِش إَْرضِ  يِف ِهرا ُؾ ِم ـُ  ▬َتَدْظَفا َتْل
(48)

 ّٜٛ ايٓاض زخٍٛ ٜٛدب يًٗط٠ أبؼ ٖصا نإ فإشا ،   
 !املٛت ست٢ بايػ٬ح ايجٛض ٜعصب َٔ َاٍ فهٝف ايكٝا١َ

 رابعا: افتحريش بغ احلققاكات :

 َههٔ ايههب٬ز بعههى يف ٜكهه  َهها ّههطِٜ أٜههها اجملُهه  ٜٚكههطض
 ٚايسٜههه١  ٚايهبههاف  نآُههاٍ أٝٛاْههات بههني ايتشههطٜـ
 عًه٢  اهلل ٚقه٢ً  .بعها بعهٗا ٜ٪شٟ أٚ ٜكتٌ ست٢ ٚغريٖا 

ِ  ٚقشب٘ آي٘ ٚع٢ً ُٗس ْبٝٓا  هلل ٚأُهس  نهجريا  تػهًُٝا  ٚغهً
 .ايعاملني ضب

ات ااؿ افؽؾؿاافشقخ ُمؿد صافح ادـجد ظـ حؽؾضقؾة شئؾ و

 وحؽؿ افؾعْ ُبا ؟ادـتؼة يف افصحػ وادجَلت  ةااادتؼاضع

َٔ ْاس١ٝ املبسأ تػ١ًٝ َباس١ ٚيهٔ ..٘ قا٬٥ : فأداب فهًٝت
امل٬سغ يف أغًبٗا إٔ نجريا َٔ ايهًُات املػتدس١َ فٝٗا  َا إٔ 
تٓطٟٛ ع٢ً ؾهطٸ نأمسها٤ يؿدكهٝات فٓٝه١ تافٗه١ أٚ َتعفٓه١       

                                                 

 .  0619ومسلم  3318البخاري أخرجه ( صحقح) (48)
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أخ٬قٝههّا َٚٓشطفهه١ فهطٜههّا أٚ تطايههب بأدٛبهه١ أٚ َطازفههات ٫ 
ٓٗٝهس  تهػب املتػهابل نهبري فا٥هس٠ ٫ٚ تهٛاظٟ قُٝه١ آٗهس ا      

ٚايٛقت املسٜس ايصٟ ٜبصي٘ يف سًٗا ٚايتٛقٌ ملعطفتٗها  فهه٬ّ   
عٔ قطفٗا ي٘ عٔ املطايع١ آاز٠ ًٌٚب ايعًهِ ايٓهاف  فٝههٕٛ    

ٕٸ عًٝ٘ ٚبٓا٤..شيو َٔ تهٝٝ  ايعُط مبا ٫ ٜٓف   ٔ  نهجريا  فإ  َه
 ْهعٙ  َها   شا املهطٖٚه١  امل٬ٖٞ  ٌاض ّت تٓسضز املػابكات ٖصٙ

ٌ  ٚمل ايٛادبهات   تهطى   ا ىتفه  ٚمل ٗطٸّ عٔ َٛنٛعٗا  تكه
 فههايكٍٛ ٚ ٫ ٚايٓػههٝإ  ٚايػفًهه١ اٱزَههإ سههس  ا بكههاسبٗا
ٔ  عًه٢  ٜٚٓبػٞ  أاي١ ٖصٙ َجٌ يف ا٭ٚفل ٖٛ بأط١َ  ٜٴعهسٸ  َه
ٛ  َها  فٝٗها  ٜبهحٸ  إٔ املػًُني َٔ املتكاٌع١ ايهًُات دساٍٚ  ٖه
  ٜٚتعًُٕٛ تٓفعِٗ نًُات عٔ ٜبشجٕٛ ايكطٸا٤ جيعٌ ٚإٔ َفٝس

 . املٛٓفل ٚاهلل   بإري عًِٝٗ ٜعٛز َا َٓٗا
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