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 تمهيد
ر إلكون و أأمعنا إلنظر أأكرث وتدبران يف أأمور إخللق وتفكران يف إلأش ياء وإملوجودإت إليت حتيط بنا لتوصلنا حلقيقة أأنه هناكل خالق مبدع قد فطل

ال هو حييي ومييت عىل ما هو عليه ووضع نظمه إملتناهية يف إدلقة فهو هللا ..... هل إ  وقد وهو عىل لك يشء قدير  رب إلساموإت وإلأرض ال إ 

 من أأدرى بشؤون إخللق أأكرث من خالقهم!و وضع هللا تعاىل عقيدة تنظم حياة إلبرش فأأرسل هلم إلرسل وإلأنبياء لهدإيهتم 

ًهللاً ً_تكريم ًعنوان ًتحت ًصفحاتها ًأحد ًفي ًبونر" ً"ديبورا ًأمريكية ًصحيفة ًنشرته ًما إليكم

ًتسيرً ً؛فبأمرًهللاًوحده ًمنًحولنا ًفيًالطبيعة ًواضحاا ًقانونًهللاًنجده ًالذيًهو لإلنسان_:"اإلسالم

خاضعةًألمرًهللاًخالقهاًوهكذاًكلًذرةًالجبالًوالبحارًوالكوكبًوالنجومًتهتديًإلىًمساراتهاًفهيً

لكنًالنسانًمستثنىًمنًهذهًالقاعدةًفقدًمنحهًهللاًحريةًالختيارًفإماًأنًفيًالكونًحتىًالجمادًمنهً
ًاختار_معً ًيرتضيه,وقد ًالذي ًدينه ًعلى ًويسير ًلنفسه ًقانونه ًيضع ًأو ًهللا ًألمر يستسلم

ًاألسف_الطريقًالثانيًفيًمعظمًاألحوال

ناجيموًغامونيًوهوًمبّشرًغانيً:"لمًيكنًليًخيارًمنًالمقارنةًبينًمبدأًتوجيدًهللاًفيًوهذاًماًقالهً
التصورًالقرآنيًوبينًاعتقاديًفيًالثالوثًكمسيحيًفوجدتًأنًالمبدأًاألخيرًأدنىًبكثيرًمنًالمبدأً

مانًباهللًهوًاإلسالميًومنًتلكًالبقعةًبالذاتًبدأتًأفقدًالثقةًفيًالديانةًالمسيحيةًعلىًاعتبارًأنًالي

ًبالمفهومًالدينيًالصحيحةًفمعنىً أولًوأهمًمبدأًفيًأيًدينًمنًاألديانًفاذاًكانًإيمانيًباهللًخاطئاا

ً"ذلكًأنًكلًنشاطًآخرًيصبحًعبثااًلًجدوىًمنهًولًمعنىًله

  

إجلاهلون لتربير  يس تعمهلهتم وهذإ الكم خاطئ لكيًا ير ح ورمغ لك هذإ ترى أأانسًا يتعاملون مع حدود هللا عىل أأهنا قيود حتجز رإحهتم وتقيد

علينا أأن نسّّل بفكرة قبل إلبدء حبديثنا هذإ ويه أأننا ال نعبد هللا من أأجهل _حاشاه تعاىل_ فلو إجمتعت لك إخللق عىل أأدإء إلعبادإت , هجلهم

ال هو كام أأن هللا  و وتسبيح هللا لن يزيد من ملكه شيئّا ولو كفر هل إ  حجد مجيع إخللق لن ينقص من ملكه شيئًا فهو إلغين إلعزيز جّل وعال ال إ 

 رمحٌن رحمي يغفر للتوإبني ويبدل سيئاهتم حس نات

 إشكالية البحث
هللا إلاكفرين  "ملاذإ ال يبيد قد يسأأل إلبعض "ملاذإ يعاقب هللا إلاكفرين أأبد إلآبدين رمغ أأهنم قد إرتكبوإ إذلنب لفرتة حمدودة يف حياهتم؟"أأو 

ن إلفكرة يف تعذيب إلاكفرين ليستوبعضهم يؤذي عباد هللا إلصاحلني؟"مجيعًا ؛فهم يعيثون خرإًب يف إلأرض  يف تأأنيهبم عىل ما فعلوه فقط بل  إ 

بدهتم يك ال يكون هلم حّ عصوإ من؟ وأأخطؤوإ حبق من؟ هللا رب إلعاملني  ة عند هللا تعاىل يوم فهنا تظهر قباحة فعلهم أأما عن إحلمكة من عدم إ 

 إلقيامة 

  وإلكثري من مثل هذه إلأس ئةل فلامذإ وجب علينا إلصالة وإلصوم وإلزاكة وُحّرم علينا إمليتة وإدلم وحلم إخلزنير وإمخلر؟
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 مقدمة

نعيش عىل هذه إلأرض منذ قدمي إلزمان وغالبًا ما خيّيل لنا أأن إلأمور بس يطٌة جدًإ_عىل إلّرمغ من تعقيدها_وأأن ما يف إلكون 

لكن إحلقيقة أأن هللا عّز وجّل جعل خلف لّك تفصيةٍل من تفاصيل هذه إحلياة حاكيًة طويةًل جتعلها جديرًة بلوجود  جمرد صدفة ....

َماءَ  َخلَْقنَا َوَماقال عّز وجّل:) ة فال يشء خلق سدىوأأس باًب عديد وهنا تمكن حمكة هللا تعاىل ؛يف  0(َبِطالً  بَيََْنَُما َوَما َوإَلْرَض  إلسَّ

ال إلقليل جدإً   ِمنَ  ُأوِتيُتْ  َوَما): تعاىل قال جعل من حميطنا أأكوإمًا من إلعرب يك نوقن أأنه همام وصلنا من إلعّل لن حنّصل من عّل هللا إ 

الَّ  إلِعّلِْ 
ِ
ُ ): وقال 4(قَِلياًل  إ عندما تعمق إال نسان يف برصه ورأأى ما حتت ف إجلبال وأأكرب مثاٍل عىل ذكل  3(تَْعلَُمونَ  اَل  َوَأنُْتْ  يَْعّلَُ  َوإّللَّ

وىل إليت يصل كمكها هذه إلطبقات وما حتت قدمه وكشف إلطبقات إليت تتكون مَنا إلأرض وجد أأن  إجلبال  خترتق إلطبقة إلأ 

ىل مخسني كيلو مرتإ من إلصخور لمتد جذورًإ هل يف إلطبقة إلثانية إملتحركة حتهتا وحتت أأرضنا هذه طبقة أأخرى تتحرك لكن  هللا   إ 

إ ثبت هذه إلأرض عىل تكل إلطبقة إملتحركة جببال خترتق إلطبقتني فتثبهتا كام يثبت إلوتد إخلمية بلأرض إليت حتت إخلمية وهكذ

وجدوإ جذرإ حتت لك جبل واكنت دهشت إلباحثني وإدلإرسني عظمية ومه يكتشفون أأن هذإ لكه قد جسل يف كتاب  هللا  من 

وقال  تعاىل  : ) َوَألْقَى يِف إْلَْرِض َرَوإيِسَ َأن تَِميَد  2وقال  تعاىل  : ) َوإلِْجَباَل َأْرَساَها ( 2قبل فقال  تعاىل  : )َوإلِْجَباَل َأْوََتًدإ (

  6ِبُُكْ (

لك إخلرضوإت وإلفوإكه  وتمكن إحلمكة من جعل إملاء عىل ما هو عليه يف أأن لو اكن هل لون أأو طعم لتلونت لك إلاكئنات إحلية بلونه ولأصبحت

إلعني  بطعم إملاء ال يستساغ أألكها حىت أأن هللا عّز وجّل قد جعل ماء إلأذن مّرًإ  يك يقتل إحلرشإت وإلأجزإء إلصغرية إليت تدخل إلأذن وماء

 ماحلًا وماء إلفم عذًب يك يدرك طعم إلأش ياء عىل ما يه عليه فس بحان هللا إلعظمي

تشاريع اإلسالمية على ماهي عليه:العبرة في كون األحكام وال  

الصالة:ًً-1  

ئية إليت يس تددهما يف سوإء أأاكنت من إلأهجزة إلكهرب ديد من إملوجات إلكهرطيس يةأأثبتت إدلرإسات إلعلمية إحلديثة أأن إال نسان يتلقى إلع 

ض _مكة حياته إليومية أأو من إلأضوإء يف إلشوإرع وإملنازل وإلوس يةل إلوحيدة للتدلص من هذه إملوجات هو إلسجود حنو مركز إلأر 

فف من توتره وإنزعاجه وذكل بدوره خي إملكرمة_وهذإ ما يفعهل إملسّل يف إلصالة محس مرإت يف إليوم مما يساعده يف تفريغ تكل إلشحنات

 وإحلمكة وإلقدر إلقضاء مسائل يف إلعليل شفاء كتابه يف إلقمي إبن ذكر قد_ أأما عن إحلمكة من جعل إلصالة يف موإقيهتا إملعلومة وضغطه إلنفيس

 خارج إلعبد اكن ملا مث: فقال ىسفين إلأمد عليه يطول لئال بربه إلعبد تذكري وقت بعد وقتاً  بلصالة إلأمر يف إحلمكة من أأن يفيد ما , وإلتعليل

قبال بلعبودية أأمر وإحلظوظ إلشهوإت مرإتع يف أأساهما قد جوإرحه هممالً  إلصالة  يديه بني وإقفاً  وجل عز هلرب وقوإه وحوإسه جوإرحه جبميع وإال 

                                                           
 ص: 42 1
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عرإضه من متنصالً  سوإه معن معرضاً  عليه بلكه مقبالً  ليه إلركوع هذإ دجيد أأن أأمر(  ودأأبه)  طبعه هذإ اكن وملا حقه عىل وجنايته عنه إ   إ 

قبال  إليت هدإايه وأأفضل عليه هللا منع أأعظم من إلصالة واكنت , بللكية عنه وينقطع ربه فينىس إلأمد عليه يطول لئال وقت بعد وقتاً  عليه وإال 

ليه ساقها   إ 

ً:الزكاةً-2  

 الاقتصادي نظامإل  يف أأمان صامم ويه , وإلبدل إلشح من إلنفوس وتطهر , وإحًدإ جسًدإ فيصبح ومعنوايً  مادايً  إجملمتع أأحوإل تُصلح أأهنا

  تعاىل هللا رمحة لنيل سبب أأيضا ويه , مالية عبادة ويه , وإس مترإره الس تقرإره ومدعاة إال ساليم

الصيام:-3  

لصيام وس يةل لرتك إحملرمات وتقدير كام أأن إوتذكر دإمئ ملرإقبة هللا تعاىل كام يف حتُك يف إلنفس وكًف عن إلشهوإت  إدلنيا يف إلزتهيد إلصيام يف 

 إلنعم ومحد هللا علهيا 

 4-الميراث:

آايت :إملريإث أ  

ا قَلَّ  ِمنْهُ  َأوْ  َكرُثَ  نَِصيًبا َمْفُروًضا( 7 إنِ  َوإَلْقَربُونَ  ِممَّ ا تََركَ  إلَْوإدِلَ َِّساءِ  نَِصيبٌ  ِممَّ إنِ  َوإَلْقَربُونَ  َوِللن ا تََركَ  إلَْوإدِلَ  (ِللّرَِجالِ  نَِصيبٌ  ِممَّ

َذإ َحرَضَ  إلِْقْسَمةَ  ُأْولُوإ إلُْقْرَب  َوإلَْيتَاَمى َوإلَْمَساِكنيُ  فَاْرُزقُومهُْ  ِمنْهُ  َوقُولُوإ لَهُمْ  قَْوالً   َمْعُروفًا(8 
ِ
  )َوإ

ُ  يُوِصيُُكْ ) َكرِ  َأْواَلِدكُْ  يِف  إّللَّ نْ  إُلنثَينَْيِ  َحظِّ ِمثْلُ  ِلذلَّ
ِ
نْ  تََركَ  َما ثُلُثَا فَلَهُنَّ  إثْنَتنَْيِ  فَْوَق  ِنَساءً  ُكنَّ  فَا

ِ
 َوإِحدٍ  ِلُكِّ  َوَلبََويْهِ  إلنِّْصُف  لََهافَ  َوإِحَدةً  اَكنَْت  َوإ

ُدُس  ِمَْنَُما ا إلسُّ نْ  تََركَ  ِممَّ
ِ
نْ  َودَلٌ  هَلُ  اَكنَ  إ

ِ
هِ  َأبََوإهُ  َوَوِرثَهُ  َودَلٌ  هَلُ  يَُكنْ  لَمْ  فَا َلّمِ ِِ ُّلُثُ  َف نْ  إلث

ِ
ْخَوةٌ  هَلُ  اَكنَ  فَا

ِ
هِ  إ َلّمِ ِِ ُدُس  َف  يُوِص  َوِصيَّةٍ  دِ بَعْ  ِمنْ  إلسُّ

َ  اَكنَ  عَِلميًا َحِكميًا(9 نَّ  إّللَّ
ِ
ِ  إ ُمْ  َأْقَرُب  لَُُكْ  نَْفًعا فَرِيَضةً  ِمنْ  إّللَّ آَبُؤكُْ  َوَأبْنَاُؤكُْ  الَ  تَْدُرونَ  َأُّيُّ   .ِِبَا َأوْ  َديْنٍ  أ

نْ  َأْزَوإُجُُكْ  تََركَ  َما ِنْصُف  َولَُُكْ )
ِ
نْ  َودَلٌ  لَهُنَّ  يَُكنْ  لَمْ  إ

ِ
بُعُ  فَلَُُكْ  َودَلٌ  لَهُنَّ  اَكنَ  فَا ا إلرُّ بُعُ  َولَهُنَّ  نٍ َديْ  َأوْ  ِِبَا يُوِصنيَ  َوِصيَّةٍ  بَْعدِ  ِمنْ  تََرْكنَ  ِممَّ ا إلرُّ نْ  تََرْكُتْ  ِممَّ

ِ
 إ

نْ  َودَلٌ  لَُُكْ  يَُكنْ  لَمْ 
ِ
ُُّمنُ  فَلَهُنَّ  َودَلٌ  لَُُكْ  اَكنَ  فَا ا إلث نْ  َديْنٍ  َأوْ  ِِبَا تُوُصونَ  َوِصيَّةٍ  بَْعدِ  ِمنْ  تََرْكُتْ  ِممَّ

ِ
 ُأْختٌ  َأوْ  َأخٌ  َوهَلُ  ْمَرَأةٌ إ َأوْ  الَكَلًَ  يُوَرُث  َرُجلٌ  اَكنَ  َوإ

ُ  عَِلميٌ   ِ  َوإّللَّ ُّلُِث  ِمنْ  بَْعدِ  َوِصيَّةٍ  يُوَص  ِِبَا َأوْ  َديْنٍ  غرَْيَ  ُمَضارٍّ  َوصِ يَّةً  ِمنْ  إّللَّ اَكءُ  يِف  إلث نْ  اَكنُوإ َأْكرَثَ  ِمنْ  َذكِلَ  فَُهمْ  رُشَ
ِ
ُدُس  فَا فَِلُكِّ  َوإِحدٍ  ِمَْنَُما إلسُّ

  َحِلميٌ  (10

ينَ  ِفهيَا َوَذكِلَ  إلَْفْوزُ  إلَْعِظميُ {11  هِتَا إَلهْنَارُ  َخادِلِ رِي ِمنْ  حَتْ َ  َوَرُسوهَلُ  يُْدِخهْلُ  َجنَّاٍت  جَتْ ِ  َوَمنْ  يُِطعْ  إّللَّ  )ِتكْلَ  ُحُدودُ  إّللَّ

إ ِفهيَا َوهَلُ  عََذإبٌ  ُمِهنيٌ  (12 َ  َوَرُسوهَلُ  َويَتََعدَّ  ُحُدوَدهُ  يُْدِخهْلُ  اَنًرإ َخادِلً    )َوَمنْ  يَْعِص  إّللَّ
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َ  اَكنَ  ِبُكِّ   نَّ  إّللَّ
ِ
َ  ِمنْ  فَْضهِلِ  إ ا إْكتََسْبَ  َوإْسأَلُوإ إّللَّ َِّساءِ  نَِصيبٌ  ِممَّ ُبوإ َوِللن ا إْكتَس َ ُ  ِبهِ  بَْعَضُُكْ  عىََل  بَْعٍض  ِللّرَِجالِ  نَِصيبٌ  ِممَّ لَ  إّللَّ )َوالَ  تَتََمنَّْوإ َما فَضَّ

ءٍ  عَِلميًا(13  يَشْ

ءٍ  َشهِيًدإ(14 َ  اَكنَ  عىََل  لُكِّ  يَشْ نَّ  إّللَّ
ِ
آتُومهُْ  نَِصيهَبُمْ  إ ينَ  َعقََدْت  َأيَْمانُُُكْ  فَأ ِ إنِ  َوإَلْقَربُونَ  َوإذلَّ ا تََركَ  إلَْوإدِلَ   (َوِلُكٍّ  َجَعلْنَا َمَوإِلَ  ِممَّ

15) ُ اِلَحاُت  قَاِنتَاتٌ  َحاِفَظاتٌ  ِللْغَ ْيِب  ِبَما َحِفظَ إّللَّ ُ  بَْعَضهُمْ  عىََل  بَْعٍض  َوِبَما َأنَفُقوإ ِمنْ  َأْمَوإِلهِمْ  فَالصَّ لَ  إّللَّ َِّساءِ  ِبَما فَضَّ إُمونَ  عىََل  إلن   (إلّرَِجالُ  قَوَّ

نْهُ  َأْجًرإ َعِظميًا(16 نَةً  يَُضاِعْفهَا َويُْؤِت  ِمنْ  دَلُ نْ  تَُكنْ  َحس َ
ِ
ةٍ  َوإ َ  الَ  يَْظِّلُ  ِمثْقَالَ  َذرَّ نَّ  إّللَّ

ِ
  (إ

تَْفُتونَكَ ) ُ  قُلْ  يَس ْ نْ  إللََْكَلَِ  يِف  يُْفِتيُُكْ  إّللَّ
ِ
نْ  يَرُُِثَا َوُهوَ  تََركَ  َما ِنْصُف  فَلََها ُأْختٌ  َوهَلُ  َودَلٌ  هَلُ  لَيَْس  َهكَلَ  إْمُرؤٌ  إ

ِ
نْ  َودَلٌ  لَهَا نْ يَكُ  لَمْ  إ

ِ
 إثْنَتنَْيِ  اَكنَتَا فَا

ُ  ِبُكِّ  يَشْ ءٍ  عَِلميٌ  ( 17 ُّوإ َوإّللَّ ُ  لَُُكْ  َأنْ  تَِضل ُ  إّللَّ َكرِ  ِمثْلُ  َحظِّ إُلنثَينَْيِ  يَُبنّيِ ْخَوةً  ِرَجاالً  َوِنَساءً  فَِلذلَّ
ِ
نْ  اَكنُوإ إ

ِ
ا تََركَ  َوإ ُّلُثَانِ  ِممَّ  فَلَهَُما إلث

عطاء إلرجل ضعفي إملرأأة:  نإلعربة من إ  منا معقةل وال نفقة وال هجاد علهيا ليس إملرأأة إ   وللرجل وإحدإً  سهامً  رأأةللم جعل فذلكل إلرجال عىل ذكل وإ 

ذإ إملرأأة لأنّ  و سهمني ذإ إذلكر عيال يف إلأنىث لأنّ  إلرجال عىل وفّر فذلكل , يعطي وإلرجل أأخذت تزوجت إ   وعليه , يعولها أأن يهوعل  إحتاجت إ 

ن بنفقته تؤخذ وال , إلرجل تعول أأن إملرأأة عىل وليس , نفقهتا إحتاج إ   

ًالحكمةًمنًتشريعًالعقوبةًفيًالسالم-1

م فقد إمخلس, إلرضورايت عىل إحلفاظ مبجموعها تناولت ونوإيه أأوإمر من إحلكمي إلرشع يف ورد ما بعض عىل نعرج أأن إملناسب من لعهل   حرَّ

ة ـ رشإئعه خالل من هللا دة عقوبت وفرض إلرضورايت, تكل حتقيق دون حيول إعتدإء لكَّ  ـ إال سالم وخاصَّ  اكنوإ, أأايًّ  إملعتدين حبّقِ  رإدعة حمدَّ

ي وإلعقاب إلتحرمي هذإ يأأت ومل بحلدود, تدعى َّب إذلَّ ال إنهتاكه عىل يرتت ب, إحلالل من وإدلوإفع إلرغبات تكل يش بع ما ترشيع بعد إ   فّل إلطـّيِ

ىل بصاحهبا وإلوصول لبلوغها, إلسلمي إلآمن إلسبيل لها جعل بل إحلاجات, من حاجة إحلنيف إلرشع يقمع ة إلفضىل إال نسانية إلغاية إ   من إملرجوَّ

آمنني سعدإء مجيعاً  إلنَّاس يعيش وبذكل ورإهئا, لهية إلعدإل ظالل يف أ  .إال 

م فقد إجملمتع, أأفرإد مجليع إحلياة حّقِ  وضامن إلنفس عىل إحلفاظ وبغية مفثالً  : تعاىل قال وإلآاثم, إذلنوب كبائر من وجعهل إلنفس قتل إال سالم حرَّ

إئِيلَ  بيَِن  عىََل  َكتَبْنَا َذكِلَ  َأْجلِ  ِمنْ ) رْسَ
ِ
َّهُ  إ ََّما إَلْرِض  يِف  فََسادٍ  َأوْ  نَْفٍس  ِبغرَْيِ  نَْفساً  قَتَلَ  َمن َأن يعاً  إلنَّاَس  قَتَلَ  فَََكَن ََّما َأْحيَاَها َوَمنْ  مَجِ  إلنَّاَس  َأْحيَا فَََكَن

يعاً    05(مَجِ

َّب د, إلقاتل يُْقتَلَ  بأأن 09﴾ تَتَُّقونَ  لََعلَُُّكْ  إَللَْباِب  ُأوِلْ  ايَْ  َحيَاةٌ  إلِْقَصاِص  يِف  َولَُُكْ : ﴿تعاىل قال إلقصاص, عقوبة إلقتل جرمية عىل ورت  وكام إملتعّمِ

م م فقد إلنفس عىل الاعتدإء حرَّ  .إال نسان جسد عىل أأذى أأو رضرإً  يوقع أأن شأأنه من ما لكَّ  حرَّ
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م وكذكل َن  تَْقَربُوإْ  َوالَ ): تعاىل قال إجملمتع, يف إلأعرإض عىل الاعتدإء إال سالم حرَّ َّهُ  إلّزِ ن
ِ
 يقع أأن من فصاهنا ,41 (َسِبيالً  َوَساء فَاِحَشةً  اَكنَ  إ

َّب حياهتم, أأحصاِبا عىل ويفسدوإ فهيا إلنَّاس  ذلكل وحتقيقاً  إلعدوإن, عن مبنأأى إلأعرإض جتعل زإجرة عقوبت إحلرمات هذه إنهتاك عىل ورت

ام وهو ـ إلقذف عقوبة فرض ان إالهّتِ  قال يشء, يف شهادته قبول من إلقاذف حبرمان أأمر إجلسدية عقوبته عىل وزايدة ـ دليل دون وإلفاحشة بلّزِ

ينَ ): تعاىل ِ ومهُْ  ُشهََدإء ِبأَْربََعةِ  يَأْتُوإ لَمْ  مُثَّ  إلُْمْحَصنَاِت  يَْرُمونَ  َوإذلَّ ةً  ثََماِننيَ  فَاْجِِلُ  جعل كام ,40 (إلَْفاِسُقونَ  مهُُ  َوُأْولَِئكَ  َأبَدإً  َشهَاَدةً  لَهُمْ  تَْقبَلُوإ َواَل  َجِْلَ

إِنَيةُ ) إلكربى, إجلرمية هذه عن إلنَّاس حتجز شديدة عقوبة إلزان عقوبة إِن  إلزَّ وإ َوإلزَّ َْنَُما َوإِحدٍ  لُكَّ  فَاْجِِلُ ةٍ  ِمئَةَ  ّمِ َما تَأُْخْذكُ  َواَل  َجِْلَ  ِدينِ  يِف  َرْأفَةٌ  ِِبِ

 ِ ن إّللَّ
ِ
ِ  تُْؤِمنُونَ  ُكنُتْ  إ نَ  َطائَِفةٌ  عََذإَِبَُما َولْيَْشهَدْ  إْلآِخرِ  َوإلَْيْومِ  ِبّللَّ َّيت (إلُْمْؤِمِننيَ  ّمِ آاثرها تاكد وإل  إجلنس من كبري جانب عىل تقيض إلوبئية أ

 .إلبرشي

م إال سالم أأن كام م ووعيه, عقهل عىل وأأبقى إتِّزإنه إلفرد عىل حففظ إلعقول عىل الاعتدإء حرَّ  إخملدرإت ولكَّ  بأأنوإعها إملسكرإت رشب حفرَّ

إت َا ايَ ): تعاىل قال ـ وكثريها قليلها ـ وإملَُفرّتِ ينَ  َأُّيُّ ِ آَمنُوإْ  إذلَّ ََّما أ ن
ِ
نْ  ِرْجٌس  َوإَلْزاَلمُ  َوإَلنَصاُب  َوإلَْميِْسُ  إلَْخْمرُ  إ لِ  ّمِ ْيَطانِ  مَعَ  لََعلَُُّكْ  فَاْجتَِنُبوهُ  إلش َّ

 44 (تُْفِلُحونَ 

 مرض وهو أأال إلوعي, فقد من عارضة حال يكون أأن من مدى أأوسع جدإً  خطري مرض ومن إملسكرإت, أأمرإض سائر من إلفرد صان وبذكل

ي إال دمان, بة إلبرشية منه تئُّ  إذلَّ ي هللا مبَنج تلزتم مل لأهنا إلآن, إملعذَّ  هذإ مثل لقيام وحتقيقاً  إلأمثل, إلآمنة إلفاضةل إحلياة خمطط رمس إذلَّ

ْكرِ  من لكٍّ  عن بلنَّاس وإلبعد إجملمتع,  .إملؤذايت وسائر إمخلر رشب عن رإدعة عقوبة رشَّع فقد وإال دمان, إلسُّ

م فقد إملرشوع, إلمتكلُّ  يف إجملمتع أأبناء حلّقِ  وضامانً  للأموإل وحفظاً  اِرُق ): تعاىل قال إلسقة, إال سالم حرَّ اِرقَةُ  َوإلسَّ  ِبَما َجَزإء َأيِْدَُّيَُما فَاْقَطُعوإْ  َوإلسَّ

َبا نَ  ناََكالً  َكس َ َّيت وإلأعامل إلترصفات ومجيع , 43(َحِكميٌ  َعزِيزٌ  َوإّلّلُ  إّلّلِ  ّمِ ي إل ىل تؤّدِ  َأْمَوإلَُُك  تَألُْكُوإْ  َوالَ ): تعاىل قال بلباطل, إلنَّاس أأموإل أألك إ 

ىَل  ِِبَا َوتُْدلُوإْ  ِبلَْباِطلِ  بَيْنَُُك 
ِ
مِ  إ نْ  فَرِيقاً  ِلتَألُْكُوإْ  إلُْحاكَّ مْثِ  إلنَّاِس  َأْمَوإلِ  ّمِ

ِ
آِخذُ  وهو إلسارق عىل رإدعة عقوبة فرض ذلكل , 42(تَْعلَُمونَ  َوَأنُتْ  ِبال  أأموإل أ

 فس بحان هللا إلعظمي إذلي نّظم شؤون خلقه ووضع إحلدود إلالزمة الس مترإر إجلنس إلبرشي بأأمان. .مرشوع وجهٍ  بغري إلنَّاس

 

من تحريم بعض األمور حكمةال  

الوشم:ًتحريمً-1  

إلومش بغاتص  يف إملس تددمة بملوإد إلسائد إجلهل بسبب سامة كميياوية مبوإد جلودمه حيقنون أأجساهمم عىل إلوشوم رمس هوإة نإ     

 إلكتابة أأحبار أأو ارإتإلس ي طالء مثل أأخرى لأغرإض إلأصل يف صنعت صناعية صبغات يه إلومش يف إملس تددمة إلكميياوايت غالبية نأأ  كام

 مصاحب بيان يف نةإللج  وسأألت. حشيحة تكون إلبياانت هذه مثل أأن أأو إلومش يف بأأمان إس تددإهما تدمع بياانت إال طالق عىل هناك وليس

؟"إلس يارإت بطالء جِلك حبقن ترىض هل" إجلسم وثقب للومش إلصحية إخملاطر عن لتقرير   

                                                           
 السراء32 20
 النور4 21
 المائدة19 22
 المائدة33 23
 البقرة133 24



 
 8 

تش فريوس مثل بأأمرإض إلعدوى خماطر أأن وإجلدير بذلكر آي.إ  يدز إملسبب يف.أ  إال بر تلوث عن إلنامجة ترييةإلبك  إال صابت أأو إلكبد وإلهتاب لال 

ن  تغريإت حىت أأو إلتسمم بسبب إحلاد الالهتاب عن إلناجت إلصدمة وعرض وإلصدفية إجلِل بسطان إال صابة يف يتسبب أأن ميكن إلومش فا 

  .سلوكية

 سّل و عليه هللا صىل إلنيب حرم لقد و. 4114 عام هناية منذ أأوروب يف إجلسم خترمي أأو إلومش بسبب وفاة حاليت عن إال بالغ جرى نهأأ  وقيل

 لطيف صنع من يه إلرشيعة هذه أأن عىل يدل ذكل و هللا رمحة من إال خرإج و إللعن و فاعلته و فاعهل لعن و إلومش س نة 0211 من أأكرث قبل

آلك إلرب ومولكه, ولعن  خبري: عن أأيب حجيفة قال : هنىى إلنيب صىل هللا عليه وسّل عن مثن إللكب, ومثن إدلم, وهنىى عن إلوإمشة وإملوشومة, وأ

 إملصور.25 

ةِ  َعنِ  وسّل عليه هللا صىل إّلّلِ  َرُسولُ  هَنَىى: » قالت أأهنا عَائَِشةَ  وعن     تَْومِشَةِ  إلَْوإمِشَ تَْوِصةَلِ  َوإلَْوإِصةَلِ  َوإلُْمس ْ   46«َوإلُْمتَنَّمَصةِ  َوإلنّاِمَصةِ  َوإلُْمس ْ

تحريمًأكلًلحمًالخنزير:-2  

  نتاجئها بعض وهذه إلعديدة إلعلمية إلأحباث خالل من  محله أألك من إلرضر حتقق كام إخلزنير حلم جناسة حتققت قدل

 أأنياب بدون فهىى متاما إلأنعام عكس وهذإ لألكها إلأطفال لألك إلفرصة هل كمحت ولو وإلفرئإن إجليف يأألك أأنياب هل س بعى حيوإن إخلزنير أأن

ال تتغذى وال   فقط وإلكأ  إلعشب عىل إ 

 إلبوليك محض من كبرية بمكية حيتفظ جيعهل إللكيتني ىف وجوده وقةل إخلزنير بالزما ىف  Xanthin oxidase &Uricase إنزميى وجود عدم و

 إلبوليك محض من تتدلص فهىى إلأنعام عكس وهذإ جسده ىف خيزتن وإلباىق إمحلض هذإ من فقط %4 من يتدلص فاخلزنير أأنسجته ىف

ىل إلبوليك محض بتكسري يقوم وهو إلأبقار بالزما ىف Xanthin oxidase) لوجود كبرية بمكيات آلنتوين إ   بمكيات إلأبقار بول ىف يفرز وإذلى أ

 بالزما ىف يوجد كام.  طيبا طاهرإ إلأبقار حلم فيكون إللحم وبلتاىل منه إدلم وينقى إلبول طريق عن منه إلأبقار تتدلص وبلتاىل جدإ عالية

 أأيضا إلأغنام حلم جيعل مما إللكيتني طريق عن منه إلأغنام وتتدلص إلبوليك محض بتكسري يقوم وإذلى (Uricase)  إليورياكز إنزمي إلأغنام

 ىف إليورياكز إنزمي مكية نإ   سرج بأأن وجل عز ربنا وصفه ولهذإ جناس ته عىل دليل إخلزنير وحلم دم ىف إلبوليك محض وجود كرثةف طيبا طاهرإ

  إخلنازير لكى غى إملوجود أأضعاف س تة حوإىل إلأبقار لكى

 بصحة ترض كبرية بمكيات محله ىف إمحلض هذإ ترإك جيعل إلبوليك محض من أأيضا به وما ببوهل إخملتلط روثه يأألك إخلبيث بطبعه إخلزنير أأن كام

 إلآية لهذه إلعلمى إال جعاز من وهذإ رجس أأنه وىه إخلزنير للحم إلتحرمي عةل ىف وجل عز ربنا بني كام محله جناسة عىل يدل وهذإ إال نسان

 يس تطيع وال جلسيد ترإى مش بعة دهون %35 مَنا إدلهنيات هذه وأأن دهنيات محله من %21 عىل حيتوى اخلزنيرف إخلزنير حلم ولتحرمي

 وهذإ إلهضم سهةل أأيضا دهون %02 عىل حتتوى وإلأغنام إلهضم سهةل وىه إدلهون من فقط %6 عىل حتتوى إلأبقار بيامن هضمها إال نسان

 إلسطاانت من أأنوإع س تة تسبب وىه إلمنو هرموانت من عالية مكيات عىل حيتوى إخلزنير و خلزنير حلم تناول من إحملقق إلرضر عىل أأيضا يدل

ىل إلأنعام تفتقر بيامن آخر رضرإ أأيضا وهذإ بخلزنير مقارنة إلهرموانت هذه إ   عىل حيتوى كام أأنه إلتحرمي عىل ذإتية وعةل إخلزنير حلم تناول من حمققا أ

 من كبرية مكيات عىل حيتوى إخلزنير حلم أأنوإجلدير بذلكر  إخلزنير حلم لتحرمي ذإتية أأخرى عةل وهذه إلأنعام عكس عىل إلكربيت من كبرية مكيات
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 حلم ىف إلكوليسرتول نس بة و إلهرمون هذإ عىل حتتوى ال إلأنعام حلم بيامن يأألكه ملن إجلِل وإكزميا للحساس ية إملسبب وإال ميدإزول إلهس تامني

 عندما إملادة ,وهذه إال نسان دم ىف إلكوليسرتول مادة تزيد إدلهنيات هذه لأن خطرية أأمهية إحلقيقة ولهذه إلبقر, ىف ملا ضعفاً  عرش مخسة إخلزنير

 ىف إلرئيىس إلسبب وهو , إلضغط وإرتفاع إلرشإيني تصلب وتسبب , إلقلب رشإيني والس امي , إلرشإيني ىف ترتسب إلطبيعى إملعدل عن تزيد

 إخلزنير حلم حرمة ىف إلعلمي إال جعاز بيان يتضح إلبحث هذإ نتاجئ خالل من. إال نسان بصحة شديدة أأرضإر وهذه".  إلقلبية إذلحبة حاالت معظم

ن حيث  ربنا بينه إذلى وهذإ مكتس بة أأو عارضة لعلل وليس ذلإته حمرما إخلزنير جتعل إخلزنير ودم ودهن حلم ىف موجودة إلىت إلأرضإر هذه لك إ 

نه) قوهل من وجل عز آن إلنص هذإ ىف إلعلمى إال جعاز وجه يتضح هنا ومن وننت ومؤذ ضار , جنس أأي( رجس فا   إخلزنير حلم حلرمة إلقرأ

 إلقذر إحليوإن هذإ حبرمة قبهل من إلكرإم إلرسل بلغ كام  إخلزنير حلم بتحرمي إلأيم إلنيب رسوهل بلغ إذلى إخلبري إلعلمي إحلكمي إلعظمي هللا وصدق

 42إلنجس

   

ًالحكمةًمنًتحريمًالسحرًوالعرافةًوالكهانة: -4

يف قلب إملسّل ليكون دإمئًا وأأبدًإ متصاًل بهلل تعاىل معمتدًإ عليه مقّرًإ هل بلوحدإنية ال يتوجه لغريه يف إدلعاء حرص الاسالم عىل سالمة إلعقيدة 

وسريها يكون بعلمه وقدرته وإرإدته فالنجوم وإلكوإكب مسخرإت بأأمره وال يقر لسوإه بأأي تأأثري أأو جتُك يف قوإنني إلطبيعة إليت خلقها هللا تعاىل 

خلق هللا تعاىل تسري وفق إخلط إملرسوم لها من إلأزل ال تؤثر يف حركهتا عىل الانسان إذلي خلقه هللا تعاىل عىل إلأرض وقّدر هل  كغريها من

 رزقه ومتره فال ينهتىي معر إنسان ما بظهور كوكب أأو إختفائه وال يزيد رزق إمرٍئ وال ينقص

ذإ نسان زمع فا  نه إ   إحلياة هذه قوإنني يف يؤثر أأن يس تطيع أأنه بذكل وإدعى وإلش ياطني بجلن وإتصاهل لها وتعظميه بلكوإكب بتصاهل إلغيب يعّل إ 

 عليه حيُك أأن جرم فال ؛ هل وضعت إليت حدوده وجتاوز هللا رشيعة خالف قد بذكل يكون لها رمس عام خيرهجا مبا إلطبيعية مسريهتا يف ويتحُك

ثبات ؛ إخلالق بغري وإس تعانته هللا غري لتعظميه بلكفر  إلبارئ لغري هللا خلق يف إلتأأثري وإ 

يذإٌء هلم  نه تعاىل هللا ذكر فلامكام أأن إلسحر يصدُّ عن إلعمل بدلين وأأحاكمه ووخسإن يف إدلنيا وإلآخرة كام أأن فيه رضر بلناس وإ   حيصل قد إ 

ثبات اكن وملا ؛ تعلمه من يرض أأيضاً  هو بل به ذكل يفعل من عىل يقترص ال رضره أأن أأيضاً  ذكر إلرضر بلسحر  إلنفع ينفي ال بيشء إلرضر إ 

 وإلرضر ؛ وإملس تقبل إحلال ِبا ينفي لأهنا"  ال"  بلفظ وأأىت بللكية إلنفع عنه نفى إلنفع به وحيصل إلرضر به فيحصل إليشء يوجد قد لأنه عنه

آخرة بدلنيا خمتص إلنفع وعدم ن تعلمه لأن وإل ىل جير فهو مباح غري اكن وإ  ىل به إلعمل إ  ذإ به إلتنكيل وإ   هذإ حرإم عليه يأأخذه ما وأأن عليه عرث إ 

 إلعقاب من عليه يرتتب فلام إلآخرة يف أأما ؛ إدلنيا يف
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ً:الحكمةًمنًتحريمًالحتكار-4

 :تعاىل بقوهل مس تدلني حرإم, إلتلكيفي الاحتاكر حُك إن

حلاد فيه يرد من و" فادة يف أأصل أأهنا الاختيار صاحب الاية هذه من فهم فقد ,"أألمي عذإب من نذقه بظّل ب   وأأيضا إلتحرمي, إ 

ال حيتكر ال" سّل و عليه هللا صىل هللا رسول قول  إملسلمني عىل إحتكر من" عنه هللا ريض معر روإه فامي وقوهل ,"خاطيء إ 

 .حرإم الاحتاكر بأأن ترصحيا عد ما وهو ,"إال فالس و بجلذإم هللا رضبه طعاهمم

ن: "ويقول إلكبائر من الاحتاكر إلهيمثي حر إبن ويعترب  برإءة و اكللعنة , إلشديد إلوعيد من , إلأحاديث ظاهر هو كبرية كونه إ 

 ."إلكبرية عىل دليل هذه وبعض إال فالس, و بجلذإم إلرضب"  منه رسوهل و هللا ذمة

 عىل متفق بعضها صور يف الاحتاكر ويتحقق إلقوت, خاصة , حبسه من يترضرون و إلناس, حيتاجه ما لك يف الاحتاكر وجيري

ذإ ويه حترميه,  يرتتب أأن و إلناس, عىل إلغالء يقصد أأن و إلرشإء, بطريق حيوزه أأن و طعاًما, إحملتكر إليشء كون فيه إجمتع إ 

 .إلناس عىل وإلتضييق إال رضإر ذكل عىل

نه سّل و عليه هللا صىل هللا رسول عن روي ملا حمرم الاحتاكر إن إلصنائع بدإئع كتابه يف إحلنفي إال مام ويورد  إحملتكر" قال إ 

ال إللعن يلحق ال و ,"مرزوق إجلالب و ملعون  به تعلق فقد إملرص يف بيع ما لأن إلظّل بب من الاحتاكر لأن إحملرم, مببارشة إ 

ذإ إلعامة حق ليه حاجهتم شدة عند بيعه عن إملشرتي إمتنع فا  نه و ظّل إملس تحق عن إحلق منع و حقهم منعهم فقد إ   و حرإم إ 

 .لتحقق إحلرمة حق يف سوإء وكثريها إحلبس مدة قليل

نسان إحتكر لو أأنه عىل إلعلامء أأمجع فقد وذلإ إلناس, عامة عن إلرضر رفع هو الاحتاكر حترمي يف إحلمكة أأن عىل إلفقهاء يتفق  إ 

 .إلعيش حصول عىل تعاوانً  و , إلناس عن للرضر دفًعا بيعه عىل أأجرب , غريه جيدوإ مل و إليه, إلناس وإضطر شيئًا,

نه إلسلف بعض عن وحدثوان إلظّل, من الاحتاكر إلقلوب قوت كتابه يف إمليك طالب إبو ويقول  حنطة سفينة جفهز بوإسط اكن إ 

ىل ىل وكتب إلبرصة إ  ىل تؤخره فال إلبرصة تدخل يوم يف إلطعام هذإ بع:  وكيهل إ  : إلتجار هل قال سعة, فيه إلسعر فوإفق: قال غد, إ 

ن ىل وكتب أأمثاهل, فيه فرحب مجعة فأأخره أأضعافاً  فيه رحبت مجعة أأخرته إ  ليه فكتب بذكل صاحبه إ   كنا قد هذإ اي: إلطعام صاحب إ 

نك ديننا سالمة مع إلثلث نرحب أأن قنعنا ذإ جناية, علينا جنيت وقد أأمران خالفت قد وإ   به فتصدق لكه إملال خفذ كتايب أأَتك فا 

 .ل وال عيل ال كفافاً  الاحتاكر من أأجنو وليتين إلبرصة أأهل فقرإء عىل

 جلب عىل مقدم إملفاسد ودرء كبري, رضر بلناس يلحق الاحتاكر وأأن إملفاسد, ودرء إلصاحل جلب من إلرشيعة ومقاصد ويتفق

 منفعة أأو أأدوية أأو رشإب أأو طعام من إال نسان حيتاجه يشء لك يف الاحتاكر بتحرمي إلقائل بلرأأي إلأخذ من بد ال ذلإ , إلصاحل

 45.ذكل وحنو

                                                           
 مجلة14ًًأكتوبرًالعدد)13311( 28
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ًالحكمةًمنًتحريمًالدمًوالميتة:-1

 :تعاىل قال

َلَّ  ُأوِحَ  َما يِف  َأِجدُ  اَل  قُلْ )
ِ
ماً  إ الَّ  يَْطَعُمهُ  َطامِعٍ  عىََل  ُمَحرَّ

ِ
َّهُ  ِخزْنِيرٍ  لَْحمَ  َأوْ  َمْسُفوحاً  َدماً  َأوْ  َمْيتَةً  يَُكونَ  أَنْ  إ ن

ِ
 ُأِهلَّ  ِفْسقاً  أَوْ  ِرْجٌس  فَا

ِ  ِلغَرْيِ  نَّ  عَادٍ  َواَل  َبغٍ  غرَْيَ  إْضُطرَّ  فََمنِ  ِبهِ  إّللَّ
ِ
َّكَ  فَا  49(َرِحميٌ  غَُفورٌ  َرب

قد حرم أأدلم وإمليتة الحتوإهئام عىل إلسموم إلضارة فوظيفة إدلم نقل إلفضالت وإلسموم ونوإجت الاس تقالب مما جيعهل مؤذاًي جلسم 

وإدلم لكها تصّف يف صّفٍ وإحد أأال وهو إلسموم وإلفضالت ة فامليتة وإملذبوحة بغري إلطريقة إال سالمية وإلغري إملذاّكة إال نسان بشد

 31إملؤذية إملرضة بصحة إال نسان وبعالقته مع ربّه 

ًالحكمةًمنًتحريمًالقتالًفيًاألشهرًالحرم:-1

ّن  منا: قال. تفسريه يف كثري إبن أأوردها قد فهيا, إلقتال حترمي من إحلمكةإ   فرد, ووإحد رسد, ثالثة: أأربعة إحملرمة إلأشهر اكنت وإ 

 إحلجة ذي شهر وحرم إلقتال, عن فيه يقعدون لأهنم إلقعدة, ذو وهو شهر إحلج شهر قبل حفرم وإلعمرة, إحلج مناسك لأجل

آخر شهر بعده وحرم إملناسك, بأأدإء فيه ويش تغلون إحلج فيه يوقعون لأهنم ىل فيه لريجعوإ إحملرم وهو أ آمنني, بالدمه أأقىص إ   أ

ليه يقدم ملن به والاعامتر إلبيت زايرة لأجل إحلول وسط يف رجب وحرم ىل يعود مث فزيوره إلعرب جزيرة أأقىص من إ  آمناً  وطنه إ   .أ

ًالحكمةًمنًتحريمًتشبهًالنساءًبالرجالًوالرجالًبالنساء:-7

 إلنساء من وإملتش هبات,بلنساء إلرجال من إملتش هبني وسّل عليه هللا صىل إلل رسول لعن:) قال عَنام هللا ريض عباس إبن عن

 . إلبداري أأخرجه( بلرجال

 ( إلرجل لبسة تلبس وإملرأأة إملرأأة لبسة يلبس إلرجل وسّل عليه هللا صىل إهل رسول لعن:)قال عنه هللا ريض هريرة إيب عن

 .أأبودإود أأخرجه

 .ؤوددإ أأبو أأخرجه (إلنساء من إلرجةل وسّل عليه هللا صىل هللا رسول لعن:) قالت عَنا هللا ريض ةعائش عن

 عن وإخلروج ِبا للقيام وهيأأه إلأعامل من يناس به ما مَنام وإحد لك وخصص معينة فطره عىل إلأنىث و إذلكر من الك هللا فطر

 لك فتش به , إليوم إجملمتعات من كثري منه تشكو ما وهذإ, إلأرض يف إلعريض إلفساد يسبب إخلبري إلعلمي فطرها إليت إلفطرة هذه

 فعل من وسّل عليه هللا صىل إلرسول لعن وذلكل, لها مفسد للفطرة مصادم إلأعامل أأو إلهيئة أأو إللباس يف إلآخر بجلنس جنس

 .ذكل

ًالحكمةًمنًوضعًحدًالقذف-3

                                                           
 األنعام141 29
 .موضوعاتًعلميةًمنًخطبًالجمعةً-ًالموضوع341ًً:ًالحكمةًمنًتحريمًالميتةًوالدم 30

11-93-1117:ًبتاريخًالنابلسيًراتبًمحمدًالدكتورًلفضيلة  
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 قذف فامي صدقه عىل بينة تقم ومل بلزن, مسلامً  قذف من أأن عإلرش  قرر لقد: إلقذف حدً: فلنتعّرف أأواًل عىل معىن حد إلقذف

ن جِلة مثانني جيِل أأنه به ن وأأربعني حرًإ, اكن إ  ينَ ): تعاىل لقوهل إمرأأة, أأو اكن رجالً  عبدًإ, اكن إ  ِ  يَأْتُوإ لَمْ  مُثَّ  إلُْمْحَصنَاِت  يَْرُمونَ  َوإذلَّ

ومهُْ  ُشهََدإءَ  ِبأَْربََعةِ  ةً  ثََماِننيَ  فَاْجِِلُ قامة مع -إلقاذف عىل وجيب30 (إلَْفاِسُقونَ  مهُُ  َوُأولَِئكَ  أَبًَدإ َشهَاَدةً  لَهُمْ  تَْقبَلُوإ َواَل  َجِْلَ  -عليه إحلد إ 

ذإ ,بفسقه وإحلُك شهادته رد ويه عقوبة,  ويندم غريه, به قذف فامي نفسه يكذب أأن: وتوبته شهادته, قبلت إلقاذف َتب فا 

الَّ : }تعاىل لقوهل ربه, ويس تغفر
ِ
ينَ  إ ِ نَّ  َوَأْصلَُحوإ َذكِلَ  بَْعدِ  ِمنْ  ََتبُوإ إذلَّ

ِ
َ  فَا  34(َرِحميٌ  غَُفورٌ  إّللَّ

قامة من إال سالم ُّيدف: منه إحلمكة ىل إلقذف حد إ   بب وسد إلسوء, أألس نة وقطع إلناس, أأعرإض عىل وإحملافظة إجملمتع, صيانة إ 

شاعة  .إملؤمنني بني إلفاحشة إ 

ًوإقامةًالحدًلهاالحكمةًمنًتحريمًالسرقةً-1

م إمتالكه, يف إلأفرإد حق وإحرتم إملال, إال سالم إحرتم  أأو خيانة أأو غش أأو إختالس أأو بسقة: إحلق هذإ عىل الاعتدإء وَحرَّ

 .بلباطل إلناس أأموإل أألك وجوه من ذكل غري أأو رشوة,

ذ  - إجملمتع يف فاسدإً  عضوإً  إلسارق اكن وملا ه, لسى ترك لو إ   إلفاسد؛ إلعضو هذإ برتب  إال سالم رشع -ورضره خطره ومعَّ  رشُّ

 وحقوقهم إلناس لأموإل وصيانة إجلرمية, هذه مثل إقرتإف عن لغريه وردعاً  وعدوإهنا, ظلمها عىل إليد لهذه عقابً 

ًريمًالرباحالحكمةًمنًت-19

 :عظمي رضر من فيه ما حترميه يف وإلسبب ,وليس فقط يف الاسالم إلساموية الاداين مجيع يف حمرم إلرب

 .بيَنم إلتعاون روح عىل ويقيص الافرإد, بني إلعدإوة يسبب أأنه -

ىل تدعو إال سالم, س امي وال لكها, وإلأدبن  .إلآخرين هجد وإس تغالل والااننية الاثرة وتبغض والايثار إلتعاون إ 

ىل يؤدي وأأنه - ىل يؤدي كام شيئا, تعمل ال مرتفة طبقة حلق إ   اكلنباَتت فتكون مبذول, هجد دون أأيدُّيا يف إلأموإل تضخمي إ 

 .غريها حساب عىل تمنو إلطفيلية

ىل يؤدي لأنه إلكسب, وسائل من وس يةل أأفضل وجيعهل إلعاملني ويكرم إلعمل ميجد وإال سالم  يف إملعنوية إلروح ويرفع إملهارة, إ 

آاثره إلرب عرفنا قد وحنن .إلفرد ىل يدعو هذإ بعد وإال سالم .بالدان إس تعامر يف وأ ذإ حس نا قرضا أأخاه إال نسان يقرض أأن إ   إحتاج إ 

ىل آتيت وما): مثوبة أأعظم عليه ويثيب إملال إ  آتيت وما هللا عند يربوإ فال إلناس أأموإل يف لريبوإ رب من أ  هللا وجه تريدون زاكة من أ

 33( إملضعفون مه فأأولئك

 

                                                           
  النور31ً4ً
 النور1ًً 32
 الفقرةًالسابقةًمنًكتابًفقهًاإلسالمًص131ً 33
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الحكمةًمنًتحريمًالجمعًبينًاألختينً-11  

يعة حرص مع ناسبيت  ال وذكل وتنافر, وحتاسد تنافس بيَنام يكون ما عادة إلرّضَّتني أأنَّ  هو إلأختني بني إمجلع حترمي من إملنشأأ  لعلَّ   أأن عىل إلرشَّ

لفة إلتَّوإدّ  متام إلأختني بني يكون س عإلرّش  حرص فلعلَّ  وإحملبَّة, وإال   بني إمجلع من منع إلأختني بني ظةمنحف وإحملبَّة إلألفة حال تبقى أأن عىل إملقدَّ

وإج يف إلأختني إلزَّ  

رمالحكمةًمنًتحريمًالخ-12  

ر وإرتفاع ضغط إدلم درإسة أأجرهتا إدلكتورة سارة لويس من قسم إلطب الاجامتعي فيجامعة بريس تول وجدث عالقة قوية بني تناول إمخليف 

كرث بكثري وقالت أأن رشب إمخلر يؤثر عىل ضغط إدلم بشك خطري مما كنا نتصور سابقاً  أأ  

كد عدد من إلباحثني وقد  ن مل ينقطع عنه  هل مضاعفات خطرية عىل إجلسم فقد يسبب إملوت إملفاجئأأن تناول مكية قليةل من إمخلر أأ لصاحته إ 

 هنائياً 

وهذه  طيئة أأثناء إلنومة إليت أأجريت أأن إدلماغ يصدر موجات ب حباث إلطبير يظهر خالل إلنوم فقد بينت الاأأن إخلطر إخلفي لتناول إمخلكام 

منو فعند تناول إمخلر_ولو مكيإملوجات  ن جزيئات إمخلر تنتتسامه يف إنتاج وإطالق هرمون رضوري لل ىل إة بس يطة_فا  دلماغ وتبقى قل عرب إدلم إ 

متكن من متكن إدلماغ من إطالق تكل إملوجات وبلتال ال ي منوإنتاج هرم لفرتإت طويةل فال ي ون إل  

 الخاتمة
ن هللا تعاىل مل يوجد أأّي يشٍء عبثًا ذإ وه سالم عىل بذلكر أأن إال  وجوده وإجلدير  حمكٌة وعربة ٌ منفيه  نفلك قانو إال ساليمإلرشع  وحىتفا 

 تنظم إحلياة إلفرد وإجملمتع وتقوي عالقته بربّه وبلأفرإد من حوهل........... قد جاء بأأحاكٍم مل يأأت ِبا أأي ديٍن من قبل وجه إخلصوص

ًحولًولًقوةًإلًباهللًالعلّيًالعظيمًوالحمدًهللًرّبًالعالمينالًبعونًهللاًفتّمتً

ً

ً

ً

ً

 

  

 

.  
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والمصادرالمراجع   

 

 

 

 

 

 

 

 الفهرس
 متهيد 3

شاكلية 3 إلبحث إ   

 مقدمة 4

من فرض بعض إلأمور وإلعبادإتعربة  4-5-6-7  

ملامرساتإ من حترمي بعضإلعربة  7-8-9-10-11-12-13  

 إخلامتة 13

وإملرإجعإملصادر  14  
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