
 

 ٓؾٔٞك ٓؾٔل ػط٤خ ٓؼبثوٙك/           كهاٍخ رطج٤و٤خ ٓؼبٕوح أؽٌبّ اُٖل٣ن ك٢ اُلوٚ اإلٍال٢ٓ

 

 082      ـ  َُِٓكالثبلثكف  لثمجمة كمية أصكؿ الديف بأسيكط ،العدد الثا

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 عباسلاالبحث  
 
 
 
 

 

 أحكبو انظذٌك يف انفمه اإلضاليً
 دراضخ رطجٍمٍخ يعبطرح

 
 

 إعداد
 الدكتكر محمكد محمد عطية معابره

 أستاذ مساعد
 قسـ الدراسات اإلسبلمية –كمية التربية  –جامعة المجمعة 

 ـَُِٓ
 
 
 
 
 
 
 



 

 ٓؾٔٞك ٓؾٔل ػط٤خ ٓؼبثوٙك/           كهاٍخ رطج٤و٤خ ٓؼبٕوح أؽٌبّ اُٖل٣ن ك٢ اُلوٚ اإلٍال٢ٓ

 

 613      ـ  َُِٓكالثبلثكف  لثمجمة كمية أصكؿ الديف بأسيكط ،العدد الثا

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 ٓؾٔٞك ٓؾٔل ػط٤خ ٓؼبثوٙك/           كهاٍخ رطج٤و٤خ ٓؼبٕوح أؽٌبّ اُٖل٣ن ك٢ اُلوٚ اإلٍال٢ٓ

 

 613      ـ  َُِٓكالثبلثكف  لثمجمة كمية أصكؿ الديف بأسيكط ،العدد الثا

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ادلمذيخ
لما كانت الصداقة ليا األثر الكبير في حياة األسرة ، فقد حث الشرع 

المرء عمى ديف  :(عمى حيسف اختيار الصديؽ ، فقاؿ صمى ا عميو كسمـ
خميمو فمينظر أحدكـ مف يخالؿ( فإذا عاش المرءي مع ناسو صالحيف، كاف في 

ذا عاش مع أناسو مجًرميف كاف في  ا، كا  لذا جعؿ .الغالب مجرمناالغالب صالحن
الشرع اإلسبلمي لمصحبة آدابان كضكابط قٌؿ مف يدركيا أك يراعييا ىذه األياـ، 

أسر دمرت بسبب الصداقة السيئة  كقؿ مف يحرص عمى االلتزاـ بيا، فكـ مف
؟ ككـ مف شباب ضاعكا بسبب سكء الصحبة ؟ لذا فإف معرفة صفات 

؛ فيي تساعدنا عمى السعي  الصديؽ كالضكابط الشرعية لمصداقة ضركرية
لبمكغيا كتجسيدىا، فتكٌكف بذلؾ إطارا ناصعا ينطمؽ مف أنفسنا لصكرة 

 الصديؽ الذم نحب، كلعبلقة الصداقة التي نتمنى.
ليذا اخترت أحكاـ الصديؽ في الفقو اإلسبلمي دراسة تطبيقية          

لمخركج بتصٌكر  معاصرة لبياف آدابيا كقكاعدىا كأحكاميا كتطبيقاتيا المعاصرة
 عنيا يككف فيو دكاـ كجكدىا أك عدـ تعرضيا لما يخٌؿ بيا. 

ك قد جاء ىذا البحث في مقدمة كمبحثيف كخاتمة سأتناكؿ في المقدمة 
مشكمة البحث كأسباب اختياره كالسؤاؿ الذم تسعى لئلجابة عنو كىك : ما أثر 

ة في ضكء الصداقة عمى األسرة كما أنجع السبؿ الختيار الصديؽ لؤلسر 
 الشريعة اإلسبلمية ؟

كأما المبحث األكؿ: فسيأتي في عشرة مطالب ، أتحدث مف خبللو عف 
أثرىا عمى األسرة .كأما المبحث ك  تعريؼ الصديؽ كقكاعد الصداقة كأىميتيا

 الثاني : فسأتحدث فيو عف أحكاـ الصداقة في الفقو اإلسبلمي .
 ثـ أختـ البحث بأىـ النتائج كالتكصيات .

 كهخ انذراضخ:يش
ال شيء في الحياة يسعد اإلنساف أكثر مف اكتساب صديؽ صالح 
يشاركو في مشاعره ك عكاطفو ،يأنس إليو في الكحشة كيستعيف بو في 

كضكابط قٌؿ مف يدركيا أك  االشدائد . لذا جعؿ الشرع اإلسبلمي لمصحبة آدابن 
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مف يحرص عمى االلتزاـ بيا، في زمف صارت فيو  يراعييا ىذه األياـ، كقؿ  
العبلقات اإلنسانية قائمة عمى المصمحة تارة أك عمى المزاج الشخصي 

، كلذلؾ فإننا كثيران ما نجد المحبة تنقمب إلى لبتجاكزاتو كتطرفو تارة أخر 
عداكة، كالصداقة تنقمب إلى بغضاء كخصكمة. كمما ال شؾ فيو، أف معرفة 

ألنيا تساعدنا عمى  ؛لضكابط الشرعية  لمصداقة ضركرية صفات الصديؽ كا
نطبلقا مف ابذلؾ رسما إطارا ناصعا  في كٍّ كى ني دىا، فى يالسعي لبمكغيا كتجس

 !أنفسنا، لصكرة الصديؽ الذم نحب، كلعبلقة الصداقة التي نتمنى
لذا اخترت أحكاـ الصديؽ في الفقو اإلسبلمي دراسة تطبيقية معاصرة 

كاعدىا كأحكاميا كتطبيقاتيا المعاصرة لمخركج بتصٌكر عنيا لبياف آدابيا كق
 يككف فيو دكاـ كجكدىا أك عدـ تعرضيا لما يخٌؿ بيا.و 

ما أثر : التالييف السؤاليف في الدراسة مشكمة تتمخص ذلؾ ضكء كفي
 الصداقة في األسرة؟

 ما أنجع السبؿ الختيار الصديؽ في ضكء الشريعة اإلسبلمية ؟
 أهًٍخ انذراضخ :

  :اآلتي في ككذلؾ تقدـ ما في الدراسة ىذه أىمية تكمف
 في الحديث تناكلت متخصصة شرعية فقيية دراسة كجكد عدـ -أكال

 لذلؾ. الماسة الحاجة قياـ مع أحكاـ الصديؽ في الفقو اإلسبلمي ،
اىتماـ الباحث شخصيا بيذه القضية بحكـ طبيعة عممو كدراستو   -ثانيا
 الشرعية.
قضية تمس المجتمع بأكممو مساسان ال ينفؾ عنو أحد مف أنيا  -ثالثا

 أفراده كذلؾ ككف األسرة ىي نكاة المجتمع.
رغبة الباحث في إضافة دراسة عف مكضكع البحث، تفيد  -رابعا

الدارسيف كالباحثيف الميتميف بمكضكع البحث عمى الكقكؼ عمى األحكاـ 
 الشرعية الخاصة بالصداقة.

بحث لتككف شريكا لمدراسات اإلسبلمية تعميـ نتائج ال -خامسا 
 كاالجتماعية كغيرىا ذات الصمة بمكضكع البحث.
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 أهذاف انذراضخ :
جاءت ىذه الدراسة لتدرس مكقؼ الفقو اإلسبلمي مف الصداقة كأثرىا في األسرة، 

كفي ما يمي  . كبياف مدل تمكف الشريعة اإلسبلمية في معالجتيا لمقضايا المرتبطة بيا
 ىذه الدراسةبياف أىداؼ 
 بياف مفيـك الصديؽ كالصداقة . -ُ
 بياف أىمية الصداقة كأثرىا عمى األسرة . -ِ
 تحديد كاجبات كحقكؽ الصديؽ نحك صديقو. -ّ
 بياف أسس اختيار الصديؽ . -ْ
 تكضيح أحكاـ الصديؽ الشرعية . -ٓ
المساىمة في معالجة القضايا التي تتعرض ليا األسرة بسبب  -ٔ

 الصداقة السيئة .
 انطبثمخ :انذراضبد  

كالصديؽ :  كىك كتاب حكـ كشعر   التكحيدم ، الصداقة حياف أبك -أكال
كلـ يتعرض فيو  ةيتحدث عف الصداقة كالصديؽ مف خبلؿ الحكـ الشعري
 لؤلحكاـ الفقيية إذ ىي ليست الغاية مف تصنيفو لمكتاب.

النفس ، عالـ  عمـ منظكر سعد، الصداقة مف سريع،أسامة أبك –ثانيا 
: كىك كتاب يتحدث فيو عف الظركؼ النفسية  ُٕٗ، عدد  ةالمعرف

 المصاحبة لمصداقة . 
المجدكب ، أحمد عمي ، الصداقة كالشباب ، الدار المصرية  -ثالثا
 المبنانية .
الرياض –، دار المنياج ُالطريقي ، عبد العزيز ، االختبلط ، ط –رابعا 

مع الرجاؿ إذا كاف  ق: حيث تحدث فيو عف اختبلط المراةُّّْ-ـَُِِ، 
زكجيا مكجكد ، كلـ يتناكؿ األحكاـ الفقيية فيو سكل أمر االختبلط كفي 

 أسطر قميمة.
 انجحش يُهظ
 : التالية المناىج حسب المكضكع تناكؿ البحث أىمية اقتضت
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اآليات كاألحاديث التي  كجمع باستقراء االستقرائي،كذلؾ المنيج :أكال
 تتحدث عف الصديؽ كالصداقة .

اآليات كاألحاديث كبياف آراء  بتحميؿ ىذه كذلؾ التحميمي، المنيج : ثانينا
 .الفقياء في المسائؿ الفقيية المتعمقة بمكضكع ىذا البحث

ؿ عف أثر الصداقة عمى األسرة ) الزكجة ، اءثالثا: عمؿ استبياف يتس
 األبناء ، الزكج( كتحميؿ النتائج.

  .اآلية كرقـ السكرة ذكر مع لسكرىا القرآنية اآليات عزك  :رابعنا
كالحكـ  :األصميةا مصادرى مف الشريفة النبكية األحاديث تخريج :خامسنا

 .الصحيحيف غير في كجد إفتو درجكبياف الحديث عمى 
 النتائج كالتكصيات . أىـ عمى كتحتكم الخاتمة ذكر : سابعنا
 . الدراسة نياية في العممية الفيارس إعداد :ثامننا

 خطخ انجحش
عبء ٛنا اُجؾش ك٢ ٓولٓخ ٝٓجؾض٤ٖ ٝفبرٔخ ، ر٘بُٝذ ك٢ أُولٓخ ٌِْٓخ 

 اُجؾش ٝأٍجبة افز٤بهٙ ٝاَُئاٍ اُن١ رَؼ٠ ُإلعبثخ ػ٘ٚ.

 الصداقة كأثرىا في األسرة فقد جاء في عشرة مطالب :كأما المبحث األكؿ:
 المطمب األكؿ : مفيـك الصديؽ لغة كاصطبلحا.

 غة كاصطبلحا .المطمب الثاني : مفيـك الصداقة ل
 المطمب الثالث :األلفاظ ذات الصمة

 المطمب الرابع  : مكانة الصداقة عند األمـ السابقة .
 .المطمب الخامس : أىمية الصداقة

 المطمب السادس : أسس اختيار الصديؽ .
 حقكؽ ككاجبات الصداقة . المطمب السابع:

 المطمب الثامف : آثار الصداقة عمى الفرد كالمجتمع .
 المطمب التاسع: نماذج مف الصداقة .  

 . المطمب العاشر: تحميؿ استبانات أثر الصداقة في األسرة
 . المبحث الثاني : أحكاـ الصديؽ في الفقو اإلسبلمي

 المطمب األكؿ : شيادة الصديؽ لصديقو .
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 لمطمب الثاني : األكؿ في بيت الصديؽ .ا 
 .المطمب الثالث: ىدية الصديؽ لصديقو المكظؼ 

 حفظ السر بيف األصدقاء . المطمب الرابع :
 المطمب الخامس : االختبلط بيف األصدقاء كأىميـ مف النساء. 

المطمب السادس : استقباؿ المرأة أصدقاء زكجيا أك محارميا في حالة 
 غيبتو .

 . المطمب السابع :صداقة الكبار لؤلحداث
التصاؿ الحديثة ) المطمب الثامف : الصداقة بيف الجنسيف عبر كسائؿ ا 

 الماسنجر ، الفيس بكؾ ، تكتر ، الكتس  كغيرىا(
 . المطمب التاسع : صداقة المسمـ لغير المسمميف
 . المطمب العاشر : حكـ صداقة الفاسؽ كالعاصي

 الخاتمة كتشمؿ أىـ النتائج كالتكصيات
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 ادلجحش األول
 األضرحانظذالخ وأصرهب يف 
 ادلطهت األول : يفهىو انظذٌك نغخ واططالحب:

 :(ُ)انفرع األول : انظذٌك يف انهغخ
ٍدقافه   دىقاء كصي ىك الصاحب الصادؽ الكد  المصادؽ لؾ .كالجمع صي

ثنيف كلمجماعة كأٍصدقاء كأصادؽ ، كقد يستعمؿ لفظ الصديؽ لمكاحد كلبل 
 .كىف صديؽ كيقاؿ لمكاحدة : صديقة كلممرأة ؛فيقاؿ : ىـ صديؽ كىي صديؽ

 : (2)انفرع انضبًَ : انظذٌك اططالحب  
ياؾ في األذكاؽ كتسره عرفو  أرسطك بأنو : )مف يعيش معؾ كيتحد كا 

 (ّ)مسراتؾ كتحزنو أحزانؾ(
كقاؿ أبك عثماف رحمو ا : ) الصديؽ مف ال يخالؼ باطنو باطنؾ كما 

إليو مباحا في كؿ شيء مف أمكر ال يخالؼ ظاىره ظاىرؾ فيككف االنبساط 
 .  (ْ)الديف كالدنيا(

كيمكننا تعريؼ الصديؽ بأنو : الشخص الذم يمزمؾ فيصديقؾ في قكلو 
 . (ٓ)كيؤثرؾ عمى نفسو فتأمنو عمى مالؾ كتطمعو عمى أسرارؾ

                                                           
(ٔ)

اثٖ كبهً ، أثٞ اُؾ٤َٖ أؽٔل ثٖ كبهً ، ٓؼغْ ٓوب٤٣ٌ اُِـخ ، رؾو٤ن : ػجل اَُالّ   
) ، ثبة اُٖبك ٝٓب ٣ضِضٜٔب  191ّٔ-ٛـ 11ٖٔث٤وٝد ،  –ٓؾٔل ٛبهٕٝ ، كاه اُلٌو 

، كاه ٕبكه  ٔ( .اثٖ ٓ٘ظٞه ، ٓؾٔل ثٖ ٌٓوّ ثٖ ٓ٘ظٞه ، َُبٕ اُؼوة ، ٖٛٓٗ/ٖ
 ( .1ٖٔ/ٓٔث٤وٝد ، ثبة اُوبف كَٖ اُٖبك )  –

(ٕ)
ًض٤وا ٓب ٣زطبثن أُؼ٠٘ اُِـ١ٞ ٓغ أُؼ٠٘ االٕطالؽ٢ ًٔب ٛٞ اُؾبٍ ك٢ ٓلّٜٞ   

،  ٔ٘ب" ، ٛاُٖل٣ن ٝاُٖلاهخ . أُغلٝة ، أؽٔل ، اُٖلاهخ ٝاُْجبة " ّجبث٘ب آٓبُ
 . 1ّٔ، ٕٓٔٓٓ -ٛـ ٕٕٗٔاُوبٛوح ،  –اُلاه أُٖو٣خ اُِج٘ب٤ٗخ 

(ٖ)
ٛب٤ٌُ ، أهٍطٞ  ، ػِْ األفالم ا٠ُ ٤ٗوٞٓبفًٞ ، روعٔخ : أؽٔل ُطل٢ ا٤َُل ، كاه   

 (ٕٙ٘-ٕ٘٘/ٔاُوبٛوح ، )  –اٌُزت أُٖو٣خ 
(ٗ)

اُؾ٘ل٢ ، رل٤َو هٝػ اُج٤بٕ ، كاه  ؽو٢ ، أٍبػ٤َ ؽو٢ ثٖ ٖٓطل٠ اإلٍزبٗج٢ُٞ  
 (91ٔ/ٙاؽ٤بء اُزواس اُؼوث٢ ، ) 

(٘)
 هُٞ٘ب : ) اُْقٔ ( : ٣لفَ اُغ٤ٔغ ك٤ٚ اُٖـ٤و ٝاٌُج٤و اُنًو ٝاألٗض٠  
 هُٞ٘ب : ) ٣ِيٓي ( : ألٗٚ ؿبُجبً ٓب ٣ٌٕٞ ٓؼي ٣ٝواكوي .       
      =   ٖ لم . ٝهل ٢ٍٔ ثنُي ُوٞرٚ هُٞ٘ب : ) ٣ُٖٝلهي ( : ألٕ اُٖلاهخ روّٞ ػ٠ِ أٍبً اُ

ك٢ ٗلَٚ ٕٝالثزٚ .اثٖ كبهً ، ٓؼغْ ٓوب٤٣ٌ اُِـخ ، ثبة اُٖبك ٝاُلاٍ ٝٓب ٣ضِضٜٔب 
 ( ، ٝاُٖل٣ن ػالهزٚ ِٕجخ ٝه٣ٞخ ٓغ ٕل٣وٚ .ٖٓٗ/ٖ) 
هُٞ٘ب ) ٣ٝئصوى ػ٠ِ ٗلَٚ ( : ألٕ اُؼالهخ ث٤ٖ اُٖل٣و٤ٖ روّٞ ػ٠ِ اُٞك  . ٝاإل٣ضبه      

 أػ٠ِ كهعبد اُٞك .
ُ٘ب : ) كزؤٓ٘ٚ ػ٠ِ ٓبُي ( : ألٗٚ ٣لفَ ا٠ُ ث٤زي ثؾٚٞهى ٝؿ٤جزي ك٤ؾلظي ك٢ اَُو هٞ   
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 ادلطهت انضبًَ : يفهىو انظذالخ نغخ واططالحب .
 :(6)انفرع األول :انظذالخ يف انهغخ 

داقة كالمصادىقة : المخالطة ، كصادىٍقتيو ميصادىقةن كصداقان خالمتيو،  الص 
داقة مصدر الصديؽ  داقة كتصادقا في الحديث كفي المكدة كالص  كاالسـ : الص 
كاشتقاقيا مف الصديؽ في الكد كالنصح كىي إمحاض المحبة كاتفاؽ 

 الضمائر عمى المكدة كذلؾ مختص باإلنساف دكف غيره .
: انفرع  انضبًَ :انظذالخ اططالحب 

  عرؼ أبك سريع الصداقة بأنيا :
) عبلقة اجتماعية كثيقة تقـك عمى مشاعر الحب كالجاذبية المتبادلة 
بيف شخصيف أك أكثر ، كتميزىا عدة خصائص مف بينيا الدكاـ النسبي ، 
كاالستقرار ، كالتقارب العمرم في معظـ الحاالت بيف األصدقاء مع تكافر قدر 

التماثؿ بينيـ فيما يتعمؽ بسمات الشخصية ، كالقدرات العقمية ،  مف
 (ٕ)كاالىتمامات كالتفضيبلت ، كاالتجاىات ، كالقيـ ، كالظركؼ االجتماعية (

كيمكننا تعريؼ الصداقة بأنيا :عبلقة اجتماعية مستمرة بيف شخصيف 
 . (ٖ)أك أكثر تقـك عمى أساس التقكل كالصدؽ كاإليثار كحفظ األسرار

                                                                                                                                        
 ٝاُؼِٖ .

هُٞ٘ب : ) ٝرطِؼٚ ػ٠ِ أٍواهى ( : ألٕ اُزوٟٞ رٌٕٞ ك٢ اُوِت ، ٝاُٖل٣ن أؽت ٕل٣وٚ      
 ٖٓ هِجٚ ك٤ؾلع أٍواهٙ.

١ ، أثٞ ( . اُيث٤ل1ٖٔ/ٓٔ(  اثٖ ٓ٘ظٞه ، َُبٕ اُؼوة ، ثبة اُوبف كَٖ اُٖبك )ٙ)
اُل٤٘ ، ٓؾٔل ثٖ ػجل اُوىام ، ربط اُؼوًٝ ٖٓ عٞاٛو اُوبًٓٞ ، رؾو٤ن : 

 (9/ٕٙٓغٔٞػخ ٖٓ أُؾوو٤ٖ ، كاه اُٜلا٣خ ، كَٖ اُٖبك ٓغ اُوبف )
(  أثٞ ٍو٣غ ، أٍبٓٚ ٍؼل ، اُٖلاهخ ٖٓ ٓ٘ظٞه ػِْ اُ٘لٌ ، ػبُْ أُؼوكخ ، ػلك  ) 9)

ٔ91ٓ ، )ٕ1-ٖٓ . 
(
1
 اعزٔبػ٤خ ( : ٤ُؾَٖ ث٤ٜ٘ٔب اُزواثٜ االعزٔبػ٢ .ٝهُٞ٘ب ) ػالهخ  (
ٝهُٞ٘ب) َٓزٔوح( : ٤ُقوط ٜٓ٘ب  اُؼالهخ اُؼبثوح ًبُزؼبهف ك٢ اُطو٣ن أٝ ىٓبُخ اُؼَٔ      

ٝؿ٤وٛب ٖٓ اُؼالهبد أُ٘وطؼخ ،  ك٢ٜ اُؼالهخ اُجبه٤خ ث٤ٜ٘ٔب ٝ إ رجبػلا ك٢ األٝٛبٕ 
 ُظوٝف اُؾ٤بح.

ٝهُٞ٘ب ) ػ٠ِ أٍبً اُزوٟٞ ( : ألٗٚ ال ٕلاهخ ثال روٟٞ ٖٓ٘ٞه ،ػجل اُوؽٖٔ ، األفٞح       
ُء   9اُوبٛوح ، ٓ –ؽوٞم ٝٝاعجبد ، أٌُزت اُضوبك٢ اإلٍال٢ٓ  هبٍ هللا رؼب٠ُ : ﴿اأْلَِفالا

َٖ ﴾ )ٍٞهح اُيفوف : أ٣خ )  زاو٤ِ ُٔ ُْ ٌّٝ ااِلا ا ٍ٘ َػُل ْْ ُِجَْؼ ُٜ ُٚ ئٍِن ثَْؼ َٓ ْٞ ٕا اُزوٟٞ ٣ٙ9َ ( (. ،ًٔب أ
: رغؼَ اُٖل٣ن ٣ؾلع ٕل٣وٚ ك٢ ؽٚٞهٙ ٝؿ٤جزٚ ٣ُٖٝلم ك٤ٚ ؽل٣ش هٍٍٞ هللا 

َْ٘ذ() ًُ ب  َٔ ( أفوعٚ اُزوٓن١ ك٢ ) ٍ٘٘ٚ ( ًزبة : اُجو ٝاُِٖخ ، ثبة :  ) 1)اراِن هللاِ َؽ٤ْضُ
( هبٍ أثٞ ػ٠َ٤ :  ٛنا ؽل٣ش ؽَٖ ٕؾ٤ؼ ، األُجب٢ٗ ، ٕؾ٤ؼ اُغبٓغ 119ٔؽل٣ش : 

 ( ٝهبٍ : ؽَٖ . ك٤ؾلع ٓبٍ ٕل٣وٚ ٝأِٛٚ ًؤٗٚ ٓٞعٞك .19اُٖـ٤و ) ؽل٣ش : 
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كمف  خبلؿ ما تقدـ يتضح أف  قياـ الصداقة يعتمد عمى بعض الدعائـ 
كالمقكمات العتبار كجكد العبلقة القائمة بيف الشخصيف بأنيا " صداقة " ، 

 :(ٗ)أىميا
الصدؽ في كؿ شيء ، إضمار مكدة كؿ منيـ لآلخر ، بحيث يككف  -ُ

 باطنو كظاىره.
ك االستعداد لئلفصاح عف اإليثار كالبعد عف األنانية كحب الذات ،  -ِ

 اآلراء كاألفكار كالمشاعر كاألسرار الشخصية.
التأثير المتبادؿ في المشاعر كالمعتقدات ك االىتمامات كالسمكؾ  -ّ

 بيف الطرفيف .
مقدار الزمف الذم يقضيو األصدقاء معا بحيث تتكفر الفرص الكافية  -ْ

 لمعبلقة بينيما.لمتفاىـ كالفيـ العميؽ لتحقيؽ االستقرار أك الدكاـ 
 ادلطهت انضبنش :األنفبظ راد انظهخ

لمصطمح الصداقة مصطمحات مرادفة مثؿ : الصحبة  ،كالخمة ، كاألخكة 
، كالقريف ، كالعشير ، كالزمالة ، كالرفقة ،  كالخدف ، فما مدل العبلقة بيف 

 ىذه األلفاظ كبيف لفظ الصداقة .
فؽ كالمبلـز إنسانا كاف أك الصاحب : ىك المعاشر كالمرا:  انظحجخ أوال:

حيكانا أك مكانا أك زمانا. كحقيقتو الذم يبلـز غيره في حالة مف سفر 
 . (َُ)كنحكه

                                                                                                                                        
بد اُؼالهخ ث٤ٖ اُٖل٣و٤ٖ إٔ روّٞ  ػ٠ِ أٍبً         ٕا ٖٓ َِٓٔا ٝهُٞ٘ب ) ٝاُٖلم ( : أل

لم . ٝهل ٢ٍٔ ثنُي    ُوٞرٚ ك٢ ٗلَٚ ٕٝالثزٚ اثٖ كبهً ، ٓؼغْ ٓوب٤٣ٌ اُِـخ ،   ٖ اُ
 (، ٝاُٖل٣ن ػالهزٚ  ِٕجخ ٝه٣ٞخ ٓغ ٕل٣وٚ.ٖٓٗ/ٖٜٔب ) ثبة اُٖبك ٝاُلاٍ ٝٓب ٣ضِض

ٕا ٖٓ َٓزِيٓبد اُؼالهخ ث٤ٖ اُٖل٣و٤ٖ إٔ روّٞ ػ٠ِ اُٞك ،  ٝهُٞ٘ب      : ) اإل٣ضبه ( : أل
 ٝاإل٣ضبه أػ٠ِ كهعبد اُٞك .   

ه ك٢ اُٖلاهخ اؽزٔبٍ إٔ ٣لٖؼ اُٖل٣ن  ّٞ ٕا ٖٓ أُزٖ ٝهُٞ٘ب : ) ٝؽلع األٍواه( : أل
 ّل٣لح اُق٤ٕٖٞخ ُٖل٣وٚ كالثل ٖٓ ؽلظٜب .ػٖ ٓٞٙٞػبد 

ى٣لإ ، ػٖبّ ٓؾٔل ، كٝاكغ اهبٓخ / هطغ اُٖلاهخ ث٤ٖ اُْجبة ك٢ ٙٞء ثؼ٘       
،  ٕٔٓٓ( ، ٣٘ب٣و ٘ٗأُزـ٤واد ، ٓغِخ ٤ًِخ اُزوث٤خ ، عبٓؼخ أُٖ٘ٞهح ، اُؼلك )

ٕٓٗ9-ٕٗ1 . 
(

ٔٓ
كْٓن ،  –، كاه اُلٌو  ٕ(  أثٞ ع٤ت ، ٍؼل١ ، اُوبًٓٞ اُلو٢ٜ ُـخ ٝإطالؽب ً ، ٛ

. اُووٛج٢ ، أثٞ ػجل هللا ٓؾٔل ثٖ أؽٔل ثٖ أث٢  9ّٕٓ ، ؽوف اُٖبك ، 11ٖٓٔ
ٛـ( ، ُغبٓغ ألؽٌبّ اُووإٓ 9ٔٙثٌو ثٖ كوػ األٖٗبه١ اُقيهع٢ ٌّٔ اُل٣ٖ )د: 
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لكريـ ذكرىا أىؿ اكقد كرد لفظ الصاحب بمعاف أخرل في القرآف 
 .(ُُ)التفسير

خ
َّ
ه
ُ
:ىي الصداقة كالمكدة كالمحبة المختصة التي ليس فييا خمؿ  صبٍَب : اخل

.قاؿ ا تعالى :  (ُِ).كسميت بذلؾ ألنيا تخممت القمب فصارت في باطنو
م ةه كىالى شىفىاعىةه﴾ ﴿ًمٍف قىٍبًؿ أىٍف يىٍأًتيى يىٍكـه الى بىٍيعه ًفيًو كىالى خي
. قاؿ الزجاج :  (ُّ)

 (ُٓ).كجمعيا )ًخبل ( ك) خبلؿ( (ُْ)يعني يـك القيامة ال صداقة تنفع صاحبيا
ؿه ﴾ قاؿ ا تعالى : ﴿ ًمٍف قىٍبًؿ أىٍف يىٍأًتيى يىٍكـه الى بىٍيعه ًفيًو كىالى ًخبلى
(ُٔ). 

ياه صمب أك  صبنضب: األخىح :األخ مف النسب معركؼ ، كىك ما جمعؾ كا 
خكاف .قاؿ أبك بطف . كقد يككف الصدي ؽ كالصاحب . كجمع األخ إخكة كا 

 (ُٕ)حاتـ : قاؿ أىؿ البصرة أجمعكا : األخكة في النسب كاإلخكاف في الصداقة
التعارؼ : أنو يقاؿ في النسب ، ثـ يستعار في مكاضع تدؿ  . كالظاىر في

 . (ُٖ)القرينة .  عمييا
بيف  فيطمؽ األخ مجازا عمى الصديؽ الكدكد كمنو ما آخى النبي 

.كقد أطمؽ األخ في القرآف الكريـ عمى معاف عديدة  (ُٗ)المياجريف كاألنصار

                                                                                                                                        
اُوبٛوح ،  –،رؾو٤ن : أؽٔل اُجوك٢ٗٝ ٝاثوا٤ْٛ أٛل٤ِ ، كاه اٌُزت أُٖو٣خ  ٕ،ٛ

 ( .11ٔ/ّ٘  )  1ٙٗٔ -ٛـ 1ٖٗٔ
(ٔٔ)

اٗظو :اثٖ اُغٞى١ ،عٔبٍ اُل٣ٖ أث٢ اُلوط ػجل اُوؽٖٔ ، ٗيٛخ األػ٤ٖ اُ٘ٞاظو ك٢   
، ٓئٍَخ  ٔػِْ اُٞعٞٙ ٝاُ٘ظبئو ، رؾو٤ن : ٓؾٔل    ػجل اٌُو٣ْ ًبظْ اُوا٢ٙ ،ٛ

 ( .1ٖٖ-1ٕٖ/ّٔ ، ) 11ٗٔ -ٛـ ٗٓٗٔ -ث٤وٝد  -اُوٍبُخ 
(ٕٔ)

 ( .ٕٙٔ/ٔٔبء ) اثٖ ٓ٘ظٞه ، َُبٕ اُؼوة ثبة اُالّ كَٖ اُق  
(ٖٔ)

 ( .ٍٕٗ٘ٞهح اُجووح : آ٣خ )  
(ٔٗ)

ٛـ( ، رل٤َو اُووإٓ اُؼظ٤ْ ، 99ٗاثٖ ًض٤و ، أثٞ اُللاء أٍبػ٤َ ثٖ ًض٤و ) د:   
 ( .9ٖٙ/ّٔ، )11ٗٔ-ٛـ ٗٔٗٔرؾو٤ن : ٓؾٔٞك ؽَٖ ، كاه اُلٌو ، 

(ٔ٘)
 ( .ٕٙٔ/ٔٔاثٖ ٓ٘ظٞه ، َُبٕ اُؼوة ثبة اُالّ كَٖ اُقبء )   

(ٔٙ)
 (.ٍٖٔٞهح اثوا٤ْٛ : آ٣خ )   

( . اُْ٘و٤ط٢ ٓؾٔل األ٤ٖٓ ثٖ 1ٔ/ٗٔاثٖ ٓ٘ظٞه ، َُبٕ اُؼوة ، ثبة اُٞاٝ ٝا٤ُبء )( 9ٔ)
ٛـ( ، أٙٞاء اُج٤بٕ ك٢ ا٣ٚبػ اُووإٓ 1ٖٖٔٓؾٔل أُقزبه ثٖ ػجل اُوبكه ) د

 ( .٘ٔٗ/ّٖ ) 11٘ٔ-ٛـ٘ٔٗٔث٤وٝد ،  –ثبُووإٓ ، كاه اُلٌو ُِطجبػخ 
 ( .ٖٔٔ/ٔٗيػخ األػ٤ٖ ٝاُ٘ٞاظو ) اثٖ اُغٞى١ ، ( 1ٔ)
ٛـ( ، اُزؾو٣و 1ٖٖٔاثٖ ػبّٞه ، ٓؾٔل اُطبٛو ثٖ ٓؾٔل ثٖ ٓؾٔل اُطبٛو )د : ( 1ٔ)

ث٤وٝد ،  -، ٓئٍَخ اُزبه٣ـ اُؼوث٢  ٔٝاُز٣ٞ٘و أُؼوٝف ثزل٤َو اثٖ ػبّٞه، ٛ
 ( ٖٕٗ/1ّ ، ) ٕٓٓٓ-ٛـٕٓٗٔ
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 (َِ)ذكرىا أىؿ التفسير 
: ىك المبلـز الذم ال يفارؽ صاحبو ، كىك الصاحب راثعب : انمرٌٍ
مىٍف يىكيًف الش ٍيطىافي لىوي قىًريننا  (ُِ)كالخميؿ كالصديؽ .كمنو :قكؿ ا تعالى : ﴿كى

، أم : مف يكف الشيطاف لو خميبل كصاحبا يعمؿ بطاعتو  (ِِ)فىسىاءى قىًريننا﴾
 .(ِْ)فبئس الصاحب كبئس القريف الشيطاف (ِّ)كيتبع أمره كيترؾ أمر ا

.قاؿ ا  (ِٓ): ىك القريب كالصديؽ الخميؿ كالصاحب خبيطب : انعشري
لىًبٍئسى اٍلعىًشيري ﴾تعالى: ٍكلىى كى  .(ِٕ)أم : لبئس الصاحب كالخميؿ (ِٔ)﴿لىًبٍئسى اٍلمى

: ىي ) عبلقة تختص بمستكل معيف يحدده إطار الدكر  ضبدضب : انسيبنخ
 .(ِٖ)(أك المينة أك الكظيفة أك الحرفة الذم يقـك بو الفرد في مجاؿ العمؿ

فمخ
ِّ
) الرفيؽ( :الراء كالفاء كالقاؼ أصؿ كاحد يدؿ عمى مكافقة  ضبثعب : انر

.كمنو : الرفيؽ ،أم : الصاحب إذ في رفقتو ليف  (ِٗ)كمقاربة ببل عنؼ
 . (َّ)الجانب كالمطافة في المعاشرة قكال كفعبل

 
ُ
ٌ ) ادل

ْ
بة، كتطمؽ  خبدَخ(:صبيُب : اخلِذ احى عمى الذكر ك األنثى ، كىي المصى

﴾تعالى : ﴿مي  كمنو قكلو اتو كىالى ميت ًخذىاًت أىٍخدىافو ٍيرى ميسىاًفحى نىاتو غى ٍحصى
كقكلو  (ُّ)

                                                           
اٗظو اثٖ اُغٞى١ ، ٗيػخ  ٝمًو أَٛ اُزل٤َو إٔ األؿ ك٢ اُووإٓ ػ٠ِ فَٔخ أٝعٚ : (ٕٓ)

 (.ٕٖٔ/ٔاألػ٤ٖ ٝاُ٘ٞاظو )
(  اُلوا٤ٛل١ ، ، أثٞ ػجل اُوؽٖٔ اُق٤َِ ثٖ أؽٔل ، اُؼ٤ٖ ، رؾو٤ن : ٜٓل١ أُقي٢ٓٝ ٕٔ)

( . أثٞ ع٤ت ، اُوبًٓٞ اُلو٢ٜ ، ) ٕٗٔ/٘ٝاثوا٤ْٛ اَُبٓوائ٢ ، كاه ٌٓزجخ اُٜالٍ ) 
 . (1ٗٔ/٘( ، اُووٛج٢ ، اُغبٓغ ألؽٌبّ اُووإٓ ) ٕٖٓ/ٔ

 (1ٍٖٞهح اَُ٘بء : آ٣خ )( ٕٕ)
 ( 1ٖ٘/1اُطجو١ ، عبٓغ اُج٤بٕ ) ( ٖٕ)
 ( .9٘ٔ/ٔأَُِبٕ ، ػجل اُؼي٣ي ثٖ ٓؾٔل ، األٗٞاه اَُبٛؼبد ٣٥بد عبٓؼبد )( ٕٗ)
( . اثٖ ٓ٘ظٞه ، َُبٕ اُؼوة ثبة اُواء كَٖ 1ٖٔ/ٕٔ(  اُيث٤ل١ ، ربط اُؼوًٝ ) ٕ٘)

 .  (ٖٔٔ/ٖ( . اُغٞاٛو١ ، اُٖؾبػ() 1ٙ٘/ٗاُؼ٤ٖ 
 ( .ٖٔ(  ٍٞهح اُؾظ : آ٣خ )ٕٙ)
( . اًُْٞب٢ٗ ،ٓؾٔل ثٖ ػ٢ِ ، كزؼ اُول٣و 1ٕٙ/ٗ(  اُْ٘و٤ط٢ ، أٙٞاء اُج٤بٕ ) 9ٕ)

اُغبٓغ ث٤ٖ ك٢٘ اُوٝا٣خ ٝاُلها٣خ ٖٓ ػِْ اُزل٤َو، ٝىاهح األٝهبف اَُؼٞك٣خ ، 
 (.ٖٓٙ/ٖ، )  ٕٓٔٓ-ـ ٖٛٔٗٔ

 .1ٕٗاُٖلاهخ ، ٓ (  ى٣لإ ، كٝاكغ أهبٓخ هطغ1ٕ)
 ( ٖ٘ٗ/ٕ(  اثٖ كبهً ، ٓؼغْ ٓوب٤٣ٌ اُِـخ ًزبة اُواء ) 1ٕ)
(  أثٞ اَُؼٞك ، ٓؾٔل ثٖ ٓؾٔل اُؼٔبك١ ، اهّبك اُؼوَ ا٤َُِْ ا٠ُ ٓيا٣ب اُووإٓ اٌُو٣ْ ٖٓ)

( . 11ٔ/ٕث٤وٝد )  –) ا٠َُٔٔ رل٤َو أث٢ اَُؼٞك ( ، كاه اؽ٤بء اُزواس اُؼوث٢ 
 ( ٖٖٕ/ٕؽو٢ ، رل٤َو هٝػ اُج٤بٕ ، ) 

 ( .َُٕ٘٘بء : آ٣خ )  (  ٍٞهح أٖ)
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﴾ ٍيرى ميسىاًفًحيفى كىالى ميت ًخًذم أىٍخدىافو تعالى:﴿غى
فالمتخذ الخدف ىك الرجؿ تككف (ِّ)

.كأكثر ما يستعمؿ فيمف يصاحب  (ّّ)لو صديقة، كالمرأة يككف ليا صديؽ
 . (ّٓ)لذا يطمؽ عمى الصديؽ لممرأة يزني بيا سرا (ّْ)بشيكة

كبناء عمى ذلؾ :كمف خبلؿ عرض مفيـك الصديؽ كالصداقة 
كالمصطمحات ذات الصمة بيا يتضح أف ىناؾ تكافقان فيما بينيا ؛ حيث تتركز 

بيف األصدقاء،   (ّٔ)في مجمميا حكؿ معنى المبلزمة كالمشاركة كالمكافقة
ميع ىذه المعاني لما ليا مف ترابط كداللة كاضحة كبالرغـ مف إمكاف األخذ بج

عمى المعنى المقصكد  إال أننا ىنا نقصد الصديؽ فقط مف غير المصطمحات 
األخرل  كذلؾ لما ليا مف خصائص أشمؿ كأعـ كأخص مف غيرىا مف 

 .(ّٕ)المصطمحات ذات الصمة
 ويٍ خظبئض انظذالخ :

 غيره . أنيا لفظ يختص باإلنساف كحده فبل تطمؽ عمى -ُ
أنيا تدعك إلى االستمرارية كالديمكمة فيي قائمة عمى التبلـز ميما  -ِ

طالت المدة أك تضاءلت فيي ليست قاصرة عمى فترة زمنية محددة كغير 
 مقيدة بظرؼ معيف أك مكاف.

أنيا تقـك عمى اختيار أحد الطرفيف لآلخر إراديا ك ال تقـك عمى  -ّ
 الطرفيف بؿ تستقيـ بدكنيا. أساس تحقيؽ ىدؼ أك منفعة آنية بيف

بينما نجد أف المصطمحات األخرل تفتقر إلى بعض خصائص الصداقة 
كلك كاف بعضيا تزيد عمييا في القكة مثؿ الخمة كاألخكة لكنيا تدخؿ معو 

                                                           
 ( .٘أُبئلح : آ٣خ )  ( ٍٞهحٕٖ)
 ( .19ٖ/  ٔاُْؾٞك ،ػ٢ِ ثٖ ٗب٣ق ، أؽٌبّ أُورل ػ٘ل ٤ّـ اإلٍالّ اثٖ ر٤ٔ٤خ ) ( ٖٖ)
اُواؿت األٕلٜب٢ٗ ، أثٞ اُوبٍْ اُؾ٤َٖ ثٖ ٓؾٔل ثٖ أُلَٚ ، ٓلوكاد أُلبظ  (ٖٗ)

 ( .1ٕٓ/ٓٔكْٓن  ًزبة اُقبء )  -اُووإٓ ،  كاه اُوِْ ـ
، كاه اُٖبث٢ٗٞ ُِطجبػخ ٝاُْ٘و  ٕٔلٞح اُزلب٤ٍو ٛ ، اُٖبث٢ٗٞ ، ٓؾٔل ػ٢ِ (ٖ٘)

 ( .9ٖٔ/ّٔ )  119ٔ -ٛـ  9ٔٗٔاُوبٛوح ،  -ٝاُزٞى٣غ 
فٖبٝٗخ ، ٓ٘بٍ كئاك ٤ٍِْ ، اُٖؾجخ ٖٓ ٓ٘ظٞه روث١ٞ اٍال٢ٓ ) كهاٍخ رؤ٤ِ٤ٕخ  (ٖٙ)

عبٓؼخ ا٤ُوٓٞى ، ٤ًِخ رطج٤و٤خ ( هٍبُخ كًزٞهاٙ ك٢ اُزوث٤خ اإلٍال٤ٓخ ؿ٤و ْٓ٘ٞهح ، 
 .٤ٕٓ9خ ، هَْ اُلهاٍبد اإلٍال٤ٓخ ،  اُْو٣ؼخ ٝاُلهاٍبد اإلٍالٓ

اُؼٌَو١ ، أثٞ ٛالٍ ، ٓؼغْ اُلوٝم اُِـ٣ٞخ ، رؾو٤ن : ٓئٍَخ اُْ٘و اإلٍال٢ٓ ، ( 9ٖ)

 ( .1ٖٓ/ٔ( )ٖٔٔ/ٔٛـ ، )ٕٔٗٔ، ٓئٍَخ اُْ٘و اإلٍال٢ٓ ،  ٔٛ
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 غيره .
 ادلطهت انراثع  : يكبَخ انظذالخ عُذ األيى انطبثمخ:

شتى مجاالت  حظيت الصداقة في الحياة اإلنسانية بأىمية كبرل في
الحياة عند األمـ كالحضارات السابقة ؛ إذ تعد الصداقة عند اليكنانييف مف 
أقكل العبلقات كالركابط األخبلقية بيف األفراد بؿ إف احتراـ األصدقاء يتساكل 

 . (ّٖ)في القدر كفي المنزلة مع احتراـ اإللو كاألىؿ كالقكانيف
 ادلطهت اخلبيص : أهًٍخ انظذالخ

كائف اجتماعي بطبعو يألؼ كيؤلؼ كيأنس كيؤنس بو ، ك يأبى اإلنساف 
 (ّٗ)أف يعيش بمعزؿ عف التفاعؿ مع الناس خبلؿ عمميات البناء االجتماعي

 . (َْ).كقد سمي اإلنس باإلنس مف أجؿ ىذا 
فالتعارؼ بيف الناس أمر فطرم في النفس البشرية جعمو ا فييا 

ـٍ ًمٍف ذىكىرو كىأيٍنثىى  قاؿ ا تعالى : ﴿يىا (ُْ)كجبميا عمييا مىٍقنىاكي أىيُّيىا الن اسي ًإن ا خى
ًميـه  ـٍ ًإف  الم وى عى ـٍ ًعٍندى الم ًو أىٍتقىاكي قىبىاًئؿى ًلتىعىارىفيكا ًإف  أىٍكرىمىكي ـٍ شيعيكبنا كى عىٍمنىاكي جى كى

﴾ ًبيره خى
، كجاء في الحديث عف أبي ىريرة رضي ا عنو قاؿ : قاؿ رسكؿ (ِْ)

 .(ّْ)) المؤمف يألؼ كال خير فيمف ال يألؼ كال يؤلؼ ( :ا
 كقد بي ف الماكردم  أف  اإلنساف ال يصمح حالو إال األلفة الجامعة فقاؿ:

ٍأليكفنا  ـٍ يىكيٍف آًلفنا مى كده ًباأٍلىًذي ًة ، مىٍحسيكده ًبالنٍٍّعمىًة .فىًإذىا لى ٍنسىافى مىٍقصي )اإلًٍ
                                                           

ِن ، ٤ًِخ ا٥كاة ، عبٓؼخ اُوبٛوح ، ٓغِل اُ٘ؾبً ، ػبكٍ ٍؼ٤ل ، ث٤ٖ اُٖلاهخ ٝأُ( 1ٖ)
 . ّٕ٘ٓ ، ٕٓٔٓٓ( ٤ُٞ٣ٞ ٖ( ػلك )ٔٙ)

اُغ٘ل١ ، ٗج٤َ ، ثؼ٘ أُز٘جئبد ثغٞكح اُٖلاهخ ُلٟ ِٛجخ اُغبٓؼبد اُلَِط٤٘٤خ ،  (1ٖ)
 .ٕ، ٓ 1ٕٓٓ( ٍ٘ٚ : ٔ) ( اُؼلكٗٓغِخ عبٓؼخ اُق٤َِ ُِجؾٞس ، أُغِل )

، ٓغٔٞػخ كزبٟٝ ٝهٍبئَ ، هَْ اُؼو٤لح  (ٕٔٗٔاثٖ ػض٤ٔ٤ٖ ، ٓؾٔل ثٖ ٕبُؼ ) د( ٓٗ)
، اُوٍٞ أُل٤ل ّوػ ًزبة اُزٞؽ٤ل ، ًزجٚ : كٜل ثٖ ٗبٕو ا٤َُِٔبٕ ، اُطجؼخ األف٤وح 

 (ٗٔ/1ٙ ، األٍٝ ) أ( ) ٖٔٗٔكاه اُضو٣ب ،  –، كاه اُٖٞٛ 
ٛـ،  أًبٍ أُؼِْ ّوػ ٕؾ٤ؼ َِْٓ ،  ٗٗ٘(  ػ٤بٗ ، أثٞ اُلَٚ ػ٤بٗ ا٤ُؾٖج٢ ٔٗ)

 (1/٘ٙ. ) 
 ( .ٍٖٔٞهح اُؾغواد : آ٣خ )  (ٕٗ)
( ٝهبٍ ػ٘ٚ : 9ٖ/ٔ( )1٘أفوعٚ اُؾبًْ ك٢ أَُزلهى ً٘بة : اإل٣ٔبٕ ) ؽل٣ش : ( ٖٗ)

ؽل٣ش ٕؾ٤ؼ ػ٠ِ ّوٛ ا٤ُْق٤ٖ ُْٝ ٣قوعبٙ ،ٝ هبٍ اُنٛج٢ ك٢ اُزِق٤ٔ : ػِزٚ 
اٗوطبػٚ . أفوعٚ اَُ٘بئ٢ ك٢ اَُٖ٘ اٌُجوٟ ًزبة: اُْٜبكاد  ، ثبة : ّٜبكح أَٛ 

 ٕٙٗ،  ٕ٘ٗ( . األُجب٢ٗ ، اََُِِخ اُٖؾ٤ؾخ ) ؽل٣ش : 11ٕٙٓل٣ش : ُٔؼب٢ٕ ) ؽ
 ( ٝهبٍ : ٕؾ٤ؼ .91ٗ/ٔ( )
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اًسًدي ط فىٍتوي أىٍيًدم حى ـٍ لىوي ًنٍعمىةه ، تىخى ـٍ تىٍسمى اًديًو ، فىمى ك مىٍت ًفيًو أىٍىكىاءي أىعى تىحى ًو ، كى
اًديًو ، كىاٍمتىنىعى  مىى أىعى رى ًباأٍليٍلفىًة عى ٍأليكفنا اٍنتىصى ـٍ تىٍصؼي لىوي ميد ةه .فىًإذىا كىافى آًلفنا مى لى كى

فىٍت مي  صى ـٍ ، كى ًممىٍت ًنٍعمىتيوي ًمٍنيي اًسًديًو ، فىسى ٍفكي ًمٍف حى ٍف كىافى صى ـٍ ، كىاً  د تيوي عىٍنيي
طىرنا ( ًسٍمميوي خى الز مىاًف عيٍسرنا ، كى
(ْْ). 

فالصداقة ىي أحدل صكر العبلقات االجتماعية التي تحقؽ التكازف 
 .(ْٓ)النفسي لطرفييا أخذا كعطاءن 

يقكؿ أبك حياف التكحيدم عف أبي سميماف : )الصديؽ ال يراد ليؤخذ منو 
يئان، كلكف ليسكف إليو، كيعتمد عميو، كيستأنس بو، شيء، أك ليعطي ش

كيستفاد منو، كيستشار في الممـ، كينيض في الميـ، كيتزيف بو إذا حضر، 
 .(ْٔ)كيتشكؽ إليو إذا سفر(

ذا كانت ىذه عبلقة الصديؽ بصديقو فقمما يصاب األفراد الذيف  كا 
مع أشخاص عديديف باضطرابات نفسية  يتكفركف عمى عبلقات صداقة طيبة

 .(ْٕ)كعقمية 
الى : » عمى مصاحبة األخيار فقاؿ رسكؿ ا  كقد حثنا رسكؿ ا 

اًحٍب ًإال  ميٍؤًمننا كىالى يىٍأكيٍؿ طىعىامىؾى ًإال  تىًقىٌّ   (ْٖ)«تيصى
كالصداقة باإلضافة إلى أنيا تنفع اإلنساف في الدنيا فيي قضية دينية 

ـٍ : » قاؿ رسكؿ ا  (ْٗ)بالديفمرتبطة  ديكي ًميًمًو، فىٍميىٍنظيٍر أىحى مىى ًديًف خى اٍلمىٍرءي عى
اًلٍؿ   .(َٓ)«مىٍف ييخى

                                                           
 ( .1ٕٔ/ٔأُبٝهك١ ، أكة اُل٤ٗب ٝاُل٣ٖ ) ( ٗٗ)
 . ٔى٣لإ ، كٝاكغ اهبٓخ هطغ اُٖلاهخ ، ٓ( ٘ٗ)
 .  1٘اُزٞؽ٤ل١ ، اُٖلاهخ ٝاُٖل٣ن ، ٓ( ٙٗ)
رؾو٤ن اُزٞاىٕ اُ٘ل٢َ ٝاالعزٔبػ٢ ٗٞه اُل٣ٖ ، ػجبً ، اُٖلاهخ ٝكٝهٛب ك٢ ( 9ٗ)

( ٍجزٔجو ٖٔ)ُٔٔألكواك ) اُطلَ ، أُواٛن ، اُواّل ( ٓغِخ كٌو ٝٗول ، اُؼلك ) 

ٔ111. ّhtt://www.aljabriabed.net/n/304nuraddin.htm 
ٌَ ) ؽل٣ش : 1ٗ) ْٕ ٣َُغبَُ ُو أَ َٓ ْٖ ٣ُْئ َٓ ( أفوعٚ أثٞ كاٝك ك٢ ) ٍ٘٘ٚ( ًزبة :األكة ، ثبة : 

 األُجب٢ٗ: ؽَٖ .( هبٍ 1ٖٗٗ
ٛبك١ ،ٓؾٔل ، اُٖلاهخ ٝاألٕلهبء ، ٍٓٞٞػخ اٍال٤ٓخ ك٢ اُؼالهبد االعزٔبػ٤خ ، ( 1ٗ)

 ( .9٘/ّٔ، ) 111ٔ-1ٙٓٗٔ، كاه اُج٤بٕ اُؼوث٢ ،  ٖٛ
(،هبٍ  1ٖ11( أفوعٚ أؽٔل ك٢) َٓ٘لٙ (َٓ٘ل أث٢ ٛو٣وح ه٢ٙ هللا ػ٘ٚ ) ؽل٣ش : ٓ٘)

ٍ ا٤ُْق٤ٖ. أفوعٚ اُزجو٣ي١ ك٢ ّؼ٤ت األهٗئٝٛ : اٍ٘بكٙ ع٤ل هعبُٚ صوبد هعب
( ٝهبٍ 1ٌْٔٓ٘ٓبح أُٖبث٤ؼ ك٢ ًزبة:  األكة ، ثبة :اُلَٖ اُضب٢ٗ ) ؽل٣ش : 
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كمف ىنا كاف البد عمينا أف نبيف أسس اختيار الصديؽ كفؽ الضكابط 
كالقكاعد الشرعية فإذا نظرنا بالقرآف كالسنة نجدىما عامريف حافميف باآلداب 

 التي عف طريقيا يختار الصديؽ .  كاألخبلؽ كالسمات
 ادلطهت انطبدش : أضص اخزٍبر انظذٌك

الصداقة عنكاف سمكؾ اإلنساف كمقياس شخصيتو فيي مف القضايا   
فإذا أردت أف تعرؼ ىمة  (ُٓ)الممحة التي ترتبط بشكؿ أك بآخر بمصيره

اإلنساف كرجاحة عقمو كبعد نظره كسعة أفقو فانظر إلى مقارنيو كقد قاؿ 
اًلٍؿ : » رسكؿ ا  ـٍ مىٍف ييخى ديكي ًميًمًو، فىٍميىٍنظيٍر أىحى مىى ًديًف خى  . (ِٓ)«اٍلمىٍرءي عى

: " الناس قاؿ رسكؿ ا (ّٓ)كالصداقة عند أكلي األلباب انتقاء لمكراـ
فبل  (ٓٓ)كقاؿ : " الناس معادف "(ْٓ)مف اإلبؿ ال تكاد تجد فييـ راحمة"كمائة 

يصمح لمصحبة كؿ إنساف كىي قضية اختيار لذا كاف لزاما عمى المرء أف 
ينتقي أصدقائو حسب القكاعد كاألسس كالمعايير الصحيحة قبؿ الكصكؿ إلى 

 (ٔٓ)صداقة خاطئة .
 : في اختيار الصديؽ ما يأتيإلسبلـ كمف أىـ القكاعد كاألسس التي حددىا ا  

:بأف يككف الصديؽ صاحب عقؿ حصيؼ مكفكر ييدم إلى  انعمم -أوال
أيسُّ الفضائؿ  كىك(ٖٓ).فالعقؿ ىك رأس الماؿ كىك األصؿ(ٕٓ)مراشد األمكر

                                                                                                                                        
 األُجب٢ٗ : ؽَٖ ؿو٣ت .

 ( .1ٕٔ/ٔٛبك١ ، اُٖلاهخ ) ( ٔ٘)
 (  ٍجن رقو٣غٕٚ٘)
(ٖ٘ ) ِٔ ِل٣ٍن َؽ َٕ الَ  َٝ  َٖ بكِِؼ٤ َّ  ٖ ِٓ ب ََُ٘ب  َٔ ٍْ هبٍ اُيٓقْو١ ك٢ رل٤َوٙ ُوٍٞ هللا رؼب٠ُ ﴿كَ ٤ ( ﴾

) كبٕ هِذ : ُْ عٔغ اُْبكغ ٝٝؽل اُٖل٣ن ؟ هِذ :  ( ( :1ٍٙٞهح اُْؼواء آ٣خ ) 
ٌُضوح اُْلؼبء ك٢ اُؼبكح ٝهِخ اُٖل٣ن . أال روٟ إٔ اُوعَ اما آزؾٖ ثبهٛبم ظبُْ 
ٜٗٚذ عٔبػخ ٝاكوح ٖٓ أَٛ ثِلٙ ُْلبػزٚ ، هؽٔخ ُٚ ٝؽَجخ ، ٝإ ُْ ٣َجن ُٚ 

ٝٛٞ اُٖبكم ك٢ ٝكاكى اُن١ ٣ٜٔٚ ٓب أٛٔي كؤػي ٖٓ  ثؤًضوْٛ ٓؼوكخ . ٝأٓب اُٖل٣ن
ث٤٘ األٗٞم( . اُيٓقْو١ ، أثٞ اُوبٍْ ٓؾٔٞك ثٖ ػٔو اُقٞاهى٢ٓ ، اٌُْبف ػٖ 
ؽوبئن اُز٘ي٣َ ٝػ٤ٕٞ األهب٣َٝ ك٢ ٝعٞٙ اُزؤ٣َٝ ، رؾو٤ن : ػجل اُوىام أُٜل١ ، 

ٓغ ألؽٌبّ ( . اُووٛج٢ ، اُغب1ٕٕ-9ٕٕ/ٖث٤وٝد . )  –كاه اؽ٤بء اُزواس اُؼوث٢ 
 ( .9ٔٔ/ٖٔاُووإٓ ) 

 (.ٖٖٔٙ(  أفوعٚ اُجقبه١ ك٢ ًزبة : ثلء اُٞؽ٢ ، ثبة : هكغ األٓبٗخ ) ؽل٣ش : ٗ٘)
 ( .1ٖٖٖأفوعٚ اُجقبه١ ك٢ ًزبة : اُغٔؼخ ، ثبة : اُط٤ت ُِغٔؼخ ) ؽل٣ش : (  ٘٘)
 .9ٓفٖبٝٗخ ، اُٖلاهخ ٖٓ ٓ٘ظٞه روث١ٞ ، ٓ( ٙ٘)
ٔل ، أكة اُل٤ٗب ٝاُل٣ٖ ، ّوػ ٝرؼ٤ِن : ٓؾٔل أُبٝهك١ ، أثٞ اُؾ٤َٖ ػ٢ِ ثٖ ٓؾ( 9٘)

ّ 11٘ٔ -ٛـ ٘ٓٗٔث٤وٝد ،  –، كاه أهوأ  ًٗو٣ْ هاعؼ ، ٛجؼخ عل٣لح ٝٓ٘وؾخ ، ٛ
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كالتكرط  (َٔ)إذ يمنع صاحبو مف العدكؿ عف سكاء السبيؿ(ٗٓ)كينبكع اآلداب
 .(ُٔ)في ميالؾ األمكر، فيك نكر في القمب يعرؼ الحؽ كالباطؿ

فيو  كجد  :العمـ أشرؼ ما رغب فيو الراغب كأفضؿ ما طمب  صبٍَب : انعهى
قناه الكاسب ؛ ألف شرفو ينـ عمى صاحبو كفضمو أالطالب كأنفع ما كسبو ك 

كيؼ يعامؿ فبالعمـ يستضيء العبد فيعرؼ كيؼ يعبد ربو ك (ِٔ)ينـ عند طالبو 
 . (ّٔ)عباده فتككف مسيرتو عمى عمـ كبصيرة

كاألدلة عمى فضؿ العمـ كأىمو كثيرة كىي تدؿ داللة كاضحة أف مف سمؾ 
نما  رثكا ديناران كال درىمان كا  طريؽ العمـ فإنو قد كرث ميراث النبكة فإنيـ لـ يكٍّ

لقرنيـ أحدان اشرؼ مف العمماء  أف   كلك(ْٔ)كرثكا العمـ كما جاء في الحديث 
قاؿ ا تعالى : ﴿شىًيدى  (ٓٔ)ا باسمو كاسـ مبلئكتو كما قرف اسـ العمماء

ًئكىةي كىأيكليك اٍلًعٍمـً قىاًئمنا ًباٍلًقٍسًط الى ًإلىوى ًإال  ىيكى اٍلعىزً  يزي الم وي أىن وي الى ًإلىوى ًإال  ىيكى كىاٍلمىبلى
ـي ﴾ ًكي اٍلحى
(ٔٔ). 

غي عمى الكجو الذم ينبغي في الكقت :كىي فعؿ ما ينب صبنضب : احلكًخ
. كىي كضع األشياء مكاضعيا، كتنزيؿ األمكر منازليا، (ٕٔ)الذم ينبغي 

.فقد نسب ا (ٖٔ)كاإلقداـ في محؿ اإلقداـ كاإلحجاـ في مكضع اإلحجاـ
                                                                                                                                        

ٓ ،ٔ1ٔ . 
اُـيا٢ُ ، أثٞ ؽبٓل ، آكاة األُلخ ٝاألفٞح ٝاُٖؾجخ ٝأُؼبّوح ٓغ إٔ٘بف اُقِن ، ( 1٘)

ػٔبٕ ،  –كاه ػٔبٕ ،  ٔفوط أؽبك٣ضٚ ٝػِن ػ٤ِٚ : ػٖبّ كبهً ٝٓؾٔل ٣ٌٞٗ ، ٛ
 . ّٙٗ، 11ٙٓٔ -ــ 9ٛٔٗٔ

 . 9-ٙ(  أُبٝهك١ ، أكة اُل٤ٗب ٝاُل٣ٖ ، 1ٓ٘)
، رؾو٤ن : اثوا٤ْٛ األث٤به١ ،  ٔاُغوعب٢ٗ ، ػ٢ِ ثٖ ٓؾٔل ثٖ ػ٢ِ ، اُزؼو٣لبد ، ٛ( ٓٙ)

 (  .19ٔ/ٔٙ ) ٘ٓٗٔث٤وٝد ،  –كاه اٌُزبة اُؼوث٢ 
 ( .19ٔ/ٔب٢ٗ ، اُزؼو٣لبد ) . اُغوع ٔٓٔأُبٝهك١ ، أكة اُل٤ٗب ٝاُل٣ٖ ،ٓ( ٔٙ)
 . ٖٖأُبٝهك١ ، أكة اُل٤ٗب ٝاُل٣ٖ ،ٓ( ٕٙ)
 . 9اثٖ ػض٤ٔ٤ٖ ، ٓؾٔل ثٖ ٕبُؼ ، ًزبة اُؼِْ ، ٓ (ٖٙ)
أفوعٚ أثٞ كاٝٝك ك٢ ) ٍ٘٘ٚ( ًزبة : اُؼِْ ، ثبة : اُؾش ػ٠ِ ِٛت اُؼِْ ) ؽل٣ش:  (ٗٙ)

، ثبة :  ( األُجب٢ٗ ك٢ ٕؾ٤ؼ اُزوؿ٤ت ٝاُزو٤ٛت ًزبة : اُؼِْٖٗ٘/ٖ() ٖٖٗٙ
 ( ٝهبٍ : ؽَٖ ُـ٤وٙ .9ٓاُزوؿ٤ت ك٢ اُؼِْ ِٝٛجٚ ٝرؼِٔٚ ) ؽل٣ش : 

 (ٔٗ/ٗاُووٛج٢ ، اُغبٓغ ألؽٌبّ اُووإٓ )  (٘ٙ)
 ( 1ٍٔٞهح آٍ ػٔوإ : آ٣خ ) ( ٙٙ)
اُْؾٞك ، ػ٢ِ ثٖ ٗب٣ق ، ٍٓٞٞػخ اُجؾٞس ٝأُوبالد اُؼ٤ِٔخ ، ٗبٕو ثٖ ٤ٍِٔبٕ  (9ٙ)

 .ّ٘ ، 9ٕٓٓٓاُؼٔو ، اُؾٌٔخ ، 
 (.1٘9/َٔؼل١ ، ر٤َ٤و اٌُو٣ْ اُوؽٖٔ ) رل٤َو اَُؼل١ ( ) ( ا1ُٙ)



 

 ٓؾٔٞك ٓؾٔل ػط٤خ ٓؼبثوٙك/           كهاٍخ رطج٤و٤خ ٓؼبٕوح أؽٌبّ اُٖل٣ن ك٢ اُلوٚ اإلٍال٢ٓ

 

 660      ـ  َُِٓكالثبلثكف  لثمجمة كمية أصكؿ الديف بأسيكط ،العدد الثا

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

الحكمة إلى نفسو كجعؿ إيتاءىا مف عنده فقاؿ ا تعالى : ﴿ييٍؤًتي اٍلًحٍكمىةى 
مىٍف يىشىاءي ﴾
مىف ييٍؤتى كأثنى سبحانو عمى صاحب الحكمة فقاؿ  (ٗٔ) : ﴿كى

ٍيرنا كىًثيرنا﴾ اٍلًحٍكمىةى فىقىٍد أيكًتيى خى
 .(ُٕ)فيي أفضؿ العطايا كأجؿ اليبات(َٕ)

فالحكماء ىـ مف يجب مصادقتيـ ألنيـ يمتمككف التجارب الكثيرة 
كيفيمكف نكاميس الحياة كليس مف الضركرم أف يككف الحكيـ عالمان بؿ 

 . (ِٕ)صكد ىك مف صقمتو تجارب الحياة كصنعت منو إنسانا متزنان المق
:الصدؽ منتيى الكماؿ في كؿ شيء ، فيك مبلؾ الديف  راثعب : انظذق

كىك أصؿ اإليماف كركنو الركيف ، كأساس (ْٕ)كعمكد فسطاط اليقيف(ّٕ)كمو
قبكؿ الطاعات كالقربات عند ا عز كجؿ كعميو يترتب األجر كالثكاب يـك 

﴾ (ٕٓ)القيامة ـٍ اًدًقيفى ًبًصٍدًقًي قاؿ ا تعالى : ﴿ًليىٍجًزمى الم وي الص 
كحسبؾ في  (ٕٔ)

فضؿ الصدؽ أف الًصدٍّيؽ مشتؽ منو كبو كصؼ ا تعالى األنبياء في 
ـى ًإن وي كىافى  (ٕٕ)معرض المدح كالثناء قاؿ تعالى : ﴿كىاٍذكيٍر ًفي اٍلًكتىاًب ًإٍبرىاًىي

كقاؿ تعالى : ﴿كىاٍذكيٍر ًفي اٍلًكتىاًب ًإٍدًريسى ًإن وي كىافى ًصدٍّيقنا  (ٖٕ)﴾ًصدٍّيقنا نىًبيًّا
 (ٕٗ)نىًبيًّا﴾

فالصدؽ في كؿ األمكر يكصؿ صاحبو إلى مرتبة الًصدٍّيقية التي ىي 
ٍدؽى يىٍيًدم ًإلىى .قاؿ رسكؿ ا  (َٖ)المرتبة التالية لمرتبة النبكة : )ًإف  الصٍّ

                                                           
 ( .1ٍٕٙٞهح اُجووح : آ٣خ ) (1ٙ)
 (.1ٍٕٙٞهح اُجووح : آ٣خ ) (9ٓ)
 . ٔٗبٕو ، اُؾٌٔخ ، ٓ (9ٔ)
 ( .19/ٔٛبك١ ، اُٖلاهخ ) (9ٕ)
ٛـ ( ، رل٤َو اُووإٓ اُؾ٤ٌْ ) رل٤َو أُ٘به( ، ا٤ُٜئخ ٖٗ٘ٔهٙب ، ٓؾٔل ه٤ّل ) د( 9ٖ)

 ( .9ٕٓ/ّٖ، ) 11ٓٔاُؼبٓخ ٌُِزبة ، أُٖو٣خ 
اثٖ اُو٤ْ ، أثٞ ػجل هللا ٓؾٔل ثٖ أث٢ ثٌو أ٣ٞة اُيهػ٢ ، ٓلاهط اَُب٤ٌُٖ ث٤ٖ ٓ٘بىٍ ( 9ٗ)

ث٤وٝد  –ا٣بى ٗؼجل ٝا٣بى َٗزؼ٤ٖ ، رؾو٤ن : ٓؾٔل ؽبٓل اُلو٢  ، كاه اٌُزبة اُؼوث٢ 
 ( .1ٕٙ/ّٕ ) 19ٖٔ – ٛـ1ٖٖٔ، 

( ٕٕٙروث٣ٞخ ك٢ فِن اُٖلم ، ٓغِخ اُج٤بٕ ، اُؼلك ) اُغ٤َِ ، ػجل اُؼي٣ي ، ٗظواد  (9٘)
 .ٕٗٛـ رٖله ػٖ أُ٘زلٟ اإلٍال٢ٓ ، ٓٗٔٗٔ، مٝ اُوؼلح 

 (ٍٕٗٞه األؽياة : آ٣خ )( 9ٙ)
 .ٖٔاُْؾٞك ، ػ٢ِ ثٖ ٗب٣ق ، ّٜو هٓٚبٕ ّٜو اُٜلٟ ٝاُلوهبٕ ، ٓ( 99)
 ( .ٍٔٗٞهح ٓو٣ْ : آ٣خ ) (91)
 ( .ٍٙ٘ٞهح ٓو٣ْ : آ٣خ )( 91)
ْ ، أثٞ ػجل هللا ٓؾٔل ثٖ أث٢ ثٌو أ٣ٞة اُيهػ٢ ، ٛو٣ن اُٜغورجٖ ٝثبة اثٖ اُو٤( 1ٓ)
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ف   ت ى يىكيكفى ًصدٍّيقنا(اٍلًبرٍّ كىاً  ؿى لىيىٍصديؽي حى ف  الر جي ن ًة كىاً  . (ُٖ)اٍلًبر  يىٍيًدم ًإلىى اٍلجى
: )آيىةي اٍلمينىاًفًؽ كىك الصفة الفارقة بيف المؤمف كالمنافؽ  قاؿ رسكؿ ا 

افى ( ذىا اٍؤتيًمفى خى ذىا كىعىدى أىٍخمىؼى كىاً  د ثى كىذىبى كىاً  ثه ًإذىا حى  (ِٖ)ثىبلى
:تعد األخبلؽ جكىر الرساالت السماكية ،  كاليدؼ  : حطٍ اخلهك خبيطب  

باليدؼ مف بعثتو  فقد صرح رسكؿ ا  (ّٖ)ىدؼ أخبلقي مف كؿ الرساالت
ـى مىكىاًرـى فقاؿ رسكؿ ا  (ْٖ)كحددىا تحديدان كاضحان  : )ًإن مىا بيًعٍثتي أليتىمٍّ

﴾﴿  :قاؿ ا تعالى لنبيو محمد ك .(ٖٓ)األىٍخبلًؽ( ميؽو عىًظيـو ن ؾى لىعىمىى خي  (ٖٔ)كىاً 
 . (ٕٖ)قاؿ ابف عباس : أم عمى ديف عظيـ

أىٍكمىؿي : » ،قاؿ رسكؿ ا (ٖٖ)كلؤلخبلؽ تأثير كبير في سمكؾ اإلنساف 
ميقنا  ـٍ خي : ) ال تصاحب إال مؤمنا .  كقاؿ أيضا(ٖٗ)«اٍلميٍؤًمًنيفى ًإيمىاننا أىٍحسىنييي

 .(َٗ)كال يأكؿ طعامؾ إال تقي(
 كقد جاء عف ابف جماعة في اختيار األصحاب : 

                                                                                                                                        
 -ٛـ ٗٔٗٔ،  ٖاُلٓبّ ، ٛ –اَُؼبكر٤ٖ ،رؾو٤ن : ػٔو ثٖ ٓؾٔٞك ، كاه اثٖ اُو٤ْ 

ٔ11ٗ ( ّٔ/٘ٔٙ. ) 
ُ٘ٞا اراوُٞا ( 1ٔ) َٓ َٖ آ َٜب اُاِن٣ أفوعٚ اُجقبه١ ك٢ ًزبة : ا٥كاة ، ثبة : هٍٞ هللا رؼب٠ُ )٣َب أ٣َُّ

 َ ( ) ؽل٣ش : هللاا َٖ بِكه٤ِ ٖا َغ اُ َٓ ًُُٞٗٞا  َٝ  ٘9ٖٗ ( )٘/ٕٕٙٔ. ) 
 ( .ٕٔ/ٔ( ) ٖٖػالٓخ أُ٘بكن ) ؽل٣ش : ، ثبة:أفوعٚ اُجقبه١ ك٢ ًزبة : اإل٣ٔبٕ ( 1ٕ)
 =. ٕاألفالم ك٢ اإلٍالّ  ، ٓ( 1ٖ)

Sau.edu.sa/filedownload/doc.htt://faculty 
ٌٓبهّ األفالم ، ٓغٔغ اُؼ٢ِٔ اُجؾٞس اُووإٓ  اُي٢ً ، عٔبٍ ٓؾٔل ، اٗٔب ثؼضذ ألرْٔ( 1ٗ)

 . ٕٔٝاَُ٘ٚ ، ٓئٍَخ كاه أؽٔل ّٞه٢ اثوا٤ْٛ اُؼ٤ِٔخ ، ٓ
( ) 11ٖٕأفوعٚ أؽٔل ك٢ ) َٓ٘لٙ( َٓ٘ل أث٢ ٛو٣وح ه٢ٙ هللا ػ٘ٚ : ) ؽل٣ش : ( 1٘)

( ٝهبٍ ّؼ٤ت األهٗئٝٛ : ٕؾ٤ؼ . األُجب٢ٗ ، ٕؾ٤ؼ اُغبٓغ اُٖـ٤و ) ؽل٣ش 1ٖٔ/ٕ
 ٘ٚ : ٕؾ٤ؼ .( ٝهبٍ ػٗٔٔٗ: 

 (ٗ(  ٍٞهح اُوِْ : آ٣خ ) 1ٙ)
ث٤وٝد ،  –ا٢ٛٞ٤َُ ،ػجل اُوؽٖٔ ثٖ أٌُبٍ عالٍ اُل٣ٖ ، اُله أُ٘ضٞه ، كاه اُلٌو ( 19)

ٔ11ٖ ( ، ّ1/ٕٖٗ. ) 
 . ٓ٘(  اُي٢ً ، اٗٔب ثؼضذ ألرْٔ ٌٓبهّ األفالم ، ٖٓ)
٣بكح اإل٣ٔبٕ أفوعٚ أثٞ كاٝٝك ك٢ ) ٍ٘٘ٚ ( ًزبة : اَُ٘خ ، ثبة : اُل٤َُ ػ٠ِ ى( 11)

(. أفوعٚ أؽٔل ك٢ ) َٓ٘لٙ ( ) َٓ٘ل أث٢ ٖٗ٘/ٗ( ) 1ٗٙٗٝٗوٖبٗٚ ) ؽل٣ش : 
( ٝهبٍ ّؼ٤ت األهٗئٝٛ : ؽل٣ش ٕؾ٤ؼ . ٖٗٙ/ٕٔ( ) 9ٕٗٓٛو٣وح ( ) ؽل٣ش : 

 ( ٝهبٍ : ؽَٖ ٕؾ٤ؼ .1ٕٗاألُجب٢ٗ : اََُِِخ اُٖؾ٤ؾخ اٌُبِٓخ ) ؽل٣ش : 
، ثبة : ٖٓ ٣ئٓو إٔ ٣غبٌُ ) ؽل٣ش : أفوعٚ أثٞ كاٝٝك ك٢ ٍ٘٘ٚ ًزبة : ا٥كاة ( 1ٓ)

 ( ٝهبٍ األُجب٢ٗ : ؽَٖ .9ٓٗ/ٗ( ) 1ٖٗٗ
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ا ديننا تقينا كرعنا ذكينا  )فإف احتاج إلى أف يصحبو فميكف صاحبنا صالحن
ف ذكر  كثير الخير قميؿ الشر حسف المداراة قميؿ المماراة إف نسي ذكره كا 

ف ضجر صبره.( ف احتاج كاساه كا   (ُٗ)أعانو كا 
ة ، كالشجاعة ، كالعفة ، كحسف الخمؽ يقـك عمى خمسة أركاف : الحكم

 .(ّٗ)كالصبر (ِٗ)كالعدؿ
:الكفاء أميف سر ىذه الحياة كصماـ أماف المعامبلت بيف  ضبدضب: انىفبء

. كقد حث ا سبحانو كتعالى في كتابو  (ْٗ)الناس كخاصة في الصداقة
﴾﴿كىأىٍكفيكا ًباٍلعىٍيًد ًإف  اٍلعىٍيدى كىافى عزيز عمى الكفاء فقاؿ ا تعالى:ال مىٍسئيكالن

(ٗٓ)  
دامتو إلى المكت معو كبعد  فالكفاء مع الصديؽ : ىك ثبات عمى الحب كا 

 المكت مع أكالده كأصدقائو .
عف عائشة رضي ا عنيا أف رسكؿ ا أكـر عجكزا فمما خرجت قالت 
كًز ىىذىا اإًلٍقبىاؿى ؟ فىقىاؿى :) ًإن يىا  مىى ىىًذًه اٍلعىجي : قيٍمتي : يىا رىسيكؿى اً ، تيٍقًبؿي عى

ٍسفى اٍلعىٍيًد ًمفى اإًليمىاًف .(  ف  حي ةى ، كىاً  ًديجى كىانىٍت تىٍأًتينىا زىمىفى خى
(ٗٔ) 

يذبح الشاة فييدم منيا إلى قريبات خديجة  كاف رسكؿ ا كقد 
 . (ٖٗ)كفاء ليا كحفظا لعيدىا (ٕٗ)رضي ا عنيا كمعارفيا كصديقاتيا

                                                           
ِغ 9ٖٖاثٖ عٔبػخ ، أثٞ ػجل هللا ثله اُل٣ٖ ٓؾٔل ثٖ اثوا٤ْٛ ) د: ( 1ٔ) ِٓ ب َا ًَِوحُ اُ ٙ( ، رَْن

زََؼِْ  ، ٌٓزجخ ٌْٓبح اإلٍال٤ٓخ ، )  ُٔ ِْ  ك٢ أََكة اَُؼبُِْ ٝاُ ٌَ زَ ُٔ  (1ٖ/ٔٝاُ
 ( .ٗ٘/٤ٖبء ػِّٞ اُل٣ٖ )اُـي٢ُ ، اؽ( 1ٕ)
 ( .1ٖٓ/ٖاثٖ اُو٤ْ ، ٓلاهط اَُب٤ًٖ )  (1ٖ)
 . ٓٔٛـ ، ٖٕٓٗٔث٤وٝد ،  –(  فبُل ، ػٔوٝ، أفالم أُئٖٓ ، كاه أُؼوكخ 1ٗ)
 ( .ٖٗ(  ٍٞهح اإلٍواء : آ٣خ ) 1٘)
( ٝهبٍ : ؽل٣ش ٕؾ٤ؼ ٓٗفوعٚ اُؾبًْ ك٢ أَُزلهى ك٢ ًزبة : اإل٣ٔبٕ ) ؽل٣ش : ( أ1ٙ)

ػ٠ِ ّوٛ ا٤ُْق٤ٖ ٝٝاكوٚ اُنٛج٢ . األُجب٢ٗ ، اََُِِخ اُٖؾ٤ؾخ ، ) ؽل٣ش : 
 ( ٝهبٍ : ٕؾ٤ؼ. ٕٙٔ

َُوَ ( 19) َٝ ب ِؿْوُد َػ٠َِ َفِل٣َغخَ  َٓ َوأٍَح  ْٓ ب ِؿْوُد َػ٠َِ ا َٓ ْل ػٖ ػبئْخ ه٢ٙ هللا ػٜ٘ب هبُذ : ) 
ْٕ ٣ُجَ  َوُٙ َهثُُّٚ أَ َٓ َُوَْل أَ َٝ َٛب  ُو ًُ ُؼُٚ ٣َْن َٔ ٍْ ُْ٘ذ أَ ًُ ب  َٔ ُِ َٖ ٤ِ٘ ٍِ َع٢ِ٘ ثِضاََلِس  ٝا ْٕ ٣َزََي ََ أَ ْذ هَْج ٌَ َٛب ََِٛ َو  ْ

بحَ  ْا َْ ٤ََُْنثَُؼ اُ ِا ٍَ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ِا٠ هللاا َٕ  ِ ٍُ هللاا ٍُٞ َٕ َه ب ًَ  ْٕ اِ َٝ ٍت  َٖ ْٖ هَ ِٓ َُْغ٘اِخ  ْا  ثِج٤ٍَْذ ك٢ِ ا صُ
َٜب(  ْ٘ ِٓ َٜب  ِْٜل١ ك٢ِ ُفِازِ ُ٣ 

 ( .1٘ٙ٘أفوعٚ اُجقبه١ ك٢ ًزبة : ا٥كة ، ثبة : ؽَٖ اُؼٜل ٖٓ اإل٣ٔبٕ ) ؽل٣ش :      
اُجـب ، ٖٓل٠ ك٣ت اُجـب ، رؼ٤ِن ػ٠ِ اُغبٓغ اُٖؾ٤ؼ أُقزٖو ،ٓؾٔل ثٖ أٍبػ٤َ ( 11)

-ٛـ 9ٓٗٔث٤وٝد ،  –، كاه اثٖ ًض٤و  ٖ، ٛ اُجقبه١ ، رؾو٤ن : ٖٓطل٠ ك٣ت اُجـب
ٔ119 (ّ٘/ٕٕٖ9. ) 
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ك ال خير في صحبة مف يخمؼ (ٗٗ)فالكفاء مف شيـ النفكس الشريفة .
ثه مف المنافقيف فقاؿ  كعده، كقد عده رسكؿ ا  ًإذىا : )آيىةي اٍلمينىاًفًؽ ثىبلى

) افى ذىا اٍؤتيًمفى خى ذىا كىعىدى أىٍخمىؼى كىاً  د ثى كىذىبى كىاً   (ََُ)حى
:تمعب الصداقة دكرا بالغ األىمية في إكساب  ضبثعب: ضاليخ انجٍئخ

الصديؽ القيـ ؛ ألنيا تضـ جماعة متناسقة مف حيث العمر كالتجاكب 
فيتمكف مجتمعو العاطفي فينقؿ الصديؽ إلى أصدقائو ثقافة أسرتو كثقافة 

 .نة ال يمكف اكتسابيا داخؿ األسرةحينئذ الصديؽ مف اكتساب خبرات كقيـ معي
كمف ىنا حظيت البيئة االجتماعية اىتماما خاصا مف تكجييات اإلسبلـ 

كالسيما في مجتمع األصدقاء ، ففي صبلحيا صبلح  كالحرص عمى سبلمتيا
 . (َُُ)الفرد كصبلح الفرد صبلح ليا

دكر األسرة في التكجيو ألبنائيا قاؿ رسكؿ ا  عمى كيؤكد رسكؿ ا 
 رىاًنًو أىٍك دىاًنًو أىٍك يينىصٍّ مىى اٍلًفٍطرىًة فىأىبىكىاهي يييىكٍّ ٍكليكدو ًإال  ييكلىدي عى : ) مىا ًمٍف مى

ٍدعىاءى( ٍمعىاءى ىىٍؿ تيًحسُّكفى ًفييىا ًمٍف جى سىاًنًو كىمىا تيٍنتىجي اٍلبىًييمىةي بىًييمىةن جى ييمىجٍّ
(َُِ) 

فيذا الحديث بيف في الداللة في أف التكجيو األسرم قد يككف في دائرة 
السمب كما يككف في دائرة اإليجاب كالتغيير الذم يطرأ عمى الفرد يككف بسبب 

كما أف لمكسط االجتماعي الذم يعيش فيو اإلنساف دكرا بارزا .  (َُّ)أسرتو
ٍدًرلٍّ أىف  نىًبى  الم ًو في التأثير عمى سمكؾ الفرد ،فعىٍف أىًبى سىًعيدو  » قىاؿى اٍلخي

ًتٍسًعيفى نىٍفسنا فىسىأىؿى  ؿه قىتىؿى ًتٍسعىةن كى ـٍ رىجي عىٍف أىٍعمىـً أىٍىًؿ  كىافى ًفيمىٍف كىافى قىٍبمىكي
ًتٍسًعيفى نىٍفسنا فىيىٍؿ لىوي ًمفى  مىى رىاًىبو فىأىتىاهي فىقىاؿى ًإن وي قىتىؿى ًتٍسعىةن كى  األىٍرًض فىديؿ  عى
مىى  تىٍكبىةو فىقىاؿى الى. فىقىتىمىوي فىكىم ؿى ًبًو ًمائىةن ثيـ  سىأىؿى عىٍف أىٍعمىـً أىٍىًؿ األىٍرًض فىديؿ  عى
مىٍف يىحيكؿي بىٍينىوي  ـٍ كى اًلـو فىقىاؿى ًإن وي قىتىؿى ًمائىةى نىٍفسو فىيىٍؿ لىوي ًمٍف تىٍكبىةو فىقىاؿى نىعى ؿو عى رىجي

                                                           
 .9ٗ(  فٖبٝٗٚ ، اُٖؾجخ ٖٓ ٓ٘ظٞه روث١ٞ ، 11ٓ)
 ( .ٖٖأفوعٚ اُجقبه١ ك٢ ًزبة : اإل٣ٔبٕ ، ثبة : ػالٓخ أُ٘بكن ) ؽل٣ش : ( ٓٓٔ)
 ( .9ٓٔ/ٔ(  أُوعغ اَُبثن ٗلَٚ )ٔٓٔ)
ِْ اُٖج٢ كٔبد َٛ ٠ِٖ٣ ػ٤ِٚ (  أفوعٚ اُجقبه١ ك٢ ًزبة : اُغ٘بئي ، ثبة :اما إٍٔٓٔ)

 ( .1َٖٕٔٝٛ ٣ؼوٗ ػ٠ِ اُٖج٢ اإلٍالّ ) ؽل٣ش : 
ػٔبٕ  –، كاه أُ٘بٛظ ُِْ٘و ٝاُزٞى٣غ  ٘(  هوػُٞ ، ًب٣ل ، األفالم ك٢ اإلٍالّ ،ٖٛٓٔ)

  ّٔٗ ، 9ٕٓٓٓ -ٛـ1ٕٗٔ، 
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بىٍيفى الت ٍكبىًة انٍ  كىذىا فىًإف  ًبيىا أينىاسنا يىٍعبيديكفى الم وى فىاٍعبيًد الم وى كى طىًمٍؽ ًإلىى أىٍرًض كىذىا كى
 . ـٍ كىالى تىٍرًجٍع ًإلىى أىٍرًضؾى فىًإن يىا أىٍرضي سىٍكءو  (َُْ)«مىعىيي

ففي الحديث تنبيو عمى استبداؿ البيئة االجتماعية التي يعيش فييا 
سكء كمقاطعتيـ ما دامكا عمى حاليـ المرء كاالنقطاع عف أصدقاء ال

ببيئة اجتماعية صالحة يصاحب فييا أىؿ الخير كالعمـ كالصبلح  كاستبداليا
 . (َُٓ)كمف يقتدم بيـ كينتفع بصحبتيـ لتتأكد بذلؾ تكبتو كتقكل أكبتو

:يعد العامؿ النفسي مفتاح أية  صبيُب : انزغبوة انعبطفً وانرغجخ يف ادلؤاخبح
عبلقة إنسانية خاصة الصداقة فالفرد يبحث عف صديؽ يأنس إليو كيطرح 
عميو خكالج نفسو كىك عمى ثقة بأنيا تقابؿ بالتقدير كاالحتراـ ، ليحصؿ 
التجاكب العاطفي بينيما كالرغبة في المؤاخاة ؛ ألف ذلؾ اثبت لممكدة كأكثؽ 

 .(َُٔ)المصافاةلعرل الصداقة كأمد ألسباب 
 قاؿ ابف حمدكف : 

)اختر صديقؾ مبلئمان لشكمؾ، مناسبان لطبعؾ، فإف التبايف كالتنائي لقاح 
المقت كداعية القمى؛ كقد قيؿ: الصاحب كالرقعة في الثكب فاطمبو 

 (َُٕ)مشاكبلن.(
:لمعمر دكر كبير في تحديد عممية نشكء كنمك  انزغبَص انعًري -ربضعب 

ي تحديد كينكنتيا فمتى كاف التجانس العمرم مكجكدا كاستمرارية الصداقة كف
بيف األصدقاء أدل ذلؾ إلى كجكد اىتمامات مشتركة بينيـ كانسجاما في 

 . (َُٖ)التفكير
 كقد قاؿ ابف سينا في تربية األبناء :

                                                           
أفوعٚ َِْٓ ك٢ ًزبة : اُزٞثخ ، ثبة : هجٍٞ اُزٞثخ ٝإ ًضو هزِٚ ) ؽل٣ش : ( ٗٓٔ)

ٕ9ٙٙٓ ( )ٗ/ٕٔٔ1. ) 
ٛـ( ، ك٤َُ اُلبُؾ٤ٖ ُطوم ه٣بٗ اُٖبُؾ٤ٖ 9٘ٓٔاثٖ ػالٕ ، ٓؾٔل ثٖ ػ٢ِ ) د( ٘ٓٔ)

 ( .9ٔٔ/ٔ، ثبة اُزٞثخ ) 
. فٖبٝٗخ ، اُٖؾجخ ٖٓ ٓ٘ظٞه  ٕٙٙى٣لإ ، كٝاكغ أهبٓخ أٝ هطغ اُٖلاهخ ، ٓ (ٙٓٔ)

 . 1ٔروث١ٞ ، ٓ
ٓؾٔل ثٖ اُؾَٖ ثٖ ٓؾٔل ثٖ ػ٢ِ ،)د:  اثٖ ؽٔلٕٝ ، أثٞ أُؼب٢ُ، ثٜبء اُل٣ٖ( 9ٓٔ)

 ( ٖٗ/ٕ) ٛـ ،9ٔٗٔث٤وٝد ،  -،اُ٘بّو:كاه ٕبكهٔٛـ(،اُزنًوح اُؾٔل٤ٗٝخ ، ٕٛٙ٘
 .     1ٔ(  فٖبٝٗخ ، اُٖؾجخ ٖٓ ٓ٘ظٞه روث١ٞ ، 1ٓٓٔ)
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. كقالكا  (َُٗ)) الصبي عف الصبي ألقف كىك عنو آخذ  كبو آنس (
 (. (َُُ)(أيضا : ) الصبي عف الصبي أفيـ  كبو أشكؿ

: بأف يككف الصديؽ زاىدان كريمان كليس  عبشرا: عذو احلرص عهى انذٍَب
طماعا بخيبلن حريصا عمى الدنيا فإف صحبة البخيؿ سـ قاتؿ ،ك الطباع 

، كالحرص عمى الدنيا يؤدم إلى الطمع (ُُُ)مجبكلة عمى التشبو كاالقتداء
يتعكذ مف الجبف كالبخؿ قاؿ رسكؿ  لذا كاف رسكؿ ا  (ُُِ)كالبخؿ كالجبف

 (ُُّ): ) الميـ إني أعكذ بؾ مف الجبف كالبخؿ ( ا 
أف يككف سيد القـك  البخؿ أدكل الداء كرفض  كجعؿ رسكؿ ا 

دُّ ٍبفي قىٍيسو  بخيبل فقاؿ  ًممىةى ؟ قىاليكا: اٍلجى ـٍ يىا بىًني سى لبني سممة : ) مىٍف سىيٍّديكي
ك ٍبفي  ـي عىٍمري ميوي ، فىقىاؿى :  أىمُّ دىاءو أىٍدكىل ًمفى اٍلبيٍخًؿ ؟ بىٍؿ سىيٍّديكي مىى أىن ا نيبىخٍّ عى

ميكًح( اٍلجى
(ُُْ). 

 .(ُُٓ)كقاؿ بعض األدباء : ) البخيؿ ليس لو خميؿ (
 خ :اخلالط

يتضح مف خبلؿ ما سبؽ أف الصداقة عنكاف سمكؾ اإلنساف كمقياس 
شخصيتو فإذا أردت أف تعرؼ ىمة إنساف كرجاحة عقمو كبعد نظره كسعة 
أفقو فانظر إلى صديقو . لذا البد مف اختيار الصديؽ بناءن عمى األسس 

إنساف حسينت مصادقتو ك كالقكاعد التي ذكرناىا ، فإذا استكممت في 
 . (ُُٔ)اصطفاؤه كالميؿ إليو كالثقة بو

                                                           
( ؽ٤َٖ ، اىكٛبه أٍٞك١ ، األصو اُلٌو١ ألثٖ ٤ٍ٘بء ك٢ أُْوم ؽز٠ اُووٕ اَُبثغ 1ٓٔ)

 ٢ اُزبه٣ـ اإلٍال٢ٓ ؿ٤و ْٓ٘ٞهح ، اّواف : ٓؾٔل اُٜغو١ ، هٍبُخ ٓبعَز٤و ك
 ( .1ٖ/ٔعبٓؼخ ثـلاك )  –هٙب ، ٤ًِخ اُزوث٤خ ُِج٘بد 

ٛـ( ، هٍبئَ ٕ٘٘( (  اُغبؽع ، أثٞ ػضٔبٕ ػٔوٝ ثٖ ثؾو ثٖ ٓؾجٞة اٌُ٘ب٢ٗ )د: ٓٔٔ)
 -ٛـ  1384 اُوبٛوح ، -اُغبؽع ، رؾو٤ن :ػجل اَُالّ ٓؾٔل ٛبهٕٝ ، ٌٓزجخ اُقبٗغ٢

 (9ٔٔ/ٔ( . ٗٚوح اُ٘ؼ٤ْ ك٢ ٌٓبهّ أفالم اُوٍٍٞ اٌُو٣ْ )9ٖ/ّٖ  )  1ٙٗٔ
 .9ٔٔ( ثِٞؽ اُـب٣خ ، 9ٖٓٔ/ٕاُـيا٢ُ ، اؽ٤بء ػِّٞ اُل٣ٖ ) ( ٔٔٔ)
 .11ٔأُبٝهك١ ، أكة اُل٤ٗب ٝاُل٣ٖ ، ٓ( ٕٔٔ)
 ( 1ٓٓٙأفوعٚ اُجقبه١ ك٢ ًزبة : اُلػٞاد ، ثبة : اُزؼٞم ٖٓ اُجقَ ) ؽل٣ش :  (ٖٔٔ)
األكة أُلوك( ًزبة : ؽَٖ اُقِن ، ثبة : اُجقَ ) ؽل٣ش : ( أفوعٚ اُجقبه١  ك٢ )ٗٔٔ)

 ( ٝهبٍ األُجب٢ٗ : ٕؾ٤ؼ . 1ٕٙ
 .11ٔ-11ٔأُبٝهك١ ، أكة اُل٤ٗب ٝاُل٣ٖ ، ٓ( ٘ٔٔ)
 . 1ٕٔأُبٝهك١ ، أكة اُل٤ٗب ٝاُل٣ٖ ، ٓ( ٙٔٔ)
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 ادلطهت انطبثع:حمىق وواعجبد انظذالخ :
مف أىـ عكامؿ نجاح الصديؽ في عبلقتو مع أصدقائو بعد اختيارىـ 
عمى األسس السابقة أف يؤدم ما عميو مف كاجبات اتجاىيـ كقد شرع 
يا اإلسبلـ حقكقان لمصديؽ تكفؿ نجاح العبلقة بيف األصدقاء اجتيد في جمع

كبعضيـ   (ُُٕ)كثير مف العمماء كاألدباء كأكردىا بعضيـ في رسائؿ مفردة
 لما ليا مف أىمية .  (ُُٖ)نثرىا في كتبو

 قاؿ الماكردم :
ـى  بىرىهي ، كىأىٍقدى تىمىي دىٍت لىدىٍيًو أىٍحكىاؿي مىٍف خى ؽي مىٍف سىبىرىهي ، كى فىٍت لىوي أىٍخبلى ذىا صى ) كىاً 

ا ، كى  مىى اٍصًطفىاًئًو أىخن مىٍيًو عى بىٍت عى جى كى قيكقيوي ، كى ٍتوي ًحينىًئذو حي اًذًه ًخٍدننا ، لىًزمى مىى اتٍّخى عى
ريمىاتيوي .( حي
(ُُٗ) 

 كقد ذكر عمقمة بف لبيد العطارم ألبنو حقكؽ الصحبة فقاؿ : 
)يا بني إذا عرضت لؾ إلى صحبة الرجاؿ حاجة فاصحب مف إذا خدمتو 
ف قعدت بؾ مؤنة مانؾ اصحب مف إذا مددت  ف صحبتو زانؾ ، كا  صانؾ ، كا 
ف رأل سيئة سدىا ، اصحب  ف رأل منؾ حسنة عدىا كا  يدؾ بخير مدىا ، كا 
ف نزلت بؾ نازلة كاساؾ ،  ف سكت ابتداؾ ، كا  مف إذا سألتو أعطاؾ ، كا 

ف تنازعتما آثرؾ ( اصحب م ف حاكلتما أمرا أٌمرؾ كا  ف إذا قمت صدؽ قكلؾ ، كا 
يقكؿ الغزلي : فكأنو جمع بيذا جميع حقكؽ الصحبة كشرط أف يككف قائما 

 .(َُِ)بجميعيا 
 :  (ُُِ)ك مف ىذه الحقكؽ عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر

 . الحاجة عند الماؿ مف الفضؿ فبذؿ ىذا، يكف لـ فإف بالماؿ، اإليثار

                                                           
  –( ٖٓ٘ٞه ،ػجل اُوؽٖٔ ، األفٞح ؽوٞم ٝٝاعجبد ، أٌُزت اُضوبك٢ اإلٍال٢ٓ 9ٔٔ)

 . 9ٖٔ-ٖٕٓاُوبٛوح ، 
. آكاة األُلخ ٝاألفٞح ٝاُٖؾجخ 1ٖٔ-9ٖٔ/ٕاُـيا٢ُ ، اؽ٤بء ػِّٞ اُل٣ٖ ، ) (1ٔٔ)

( . اُقواى ، فبُل 1ٖ٘-ٖ٘ٙ/ٕ.أُب٢ٌُ ، هٞد اُوِٞة ، )  1ٓٔ-٘٘ٝاُؼْوح ، ٓ
،  ٔا٣ٌُٞذ ، ٛ –ثٖ عٔؼخ ثٖ ػضٔبٕ ، ٍٓٞٞػخ األفالم ، ٌٓزجخ أَٛ األصو 

ٖٔٗٓ-ٕٓٓ1ٓ ،ٖ1ٓ-ٖ1ٕ. 
 . 1ٕٗ، أكة اُل٤ٗب ٝاُل٣ٖ ، ٓأُبٝهك١  (1ٔٔ)
 (.9ٔٔ/ٕاُـيا٢ُ ، اؽ٤بء ػِّٞ اُل٣ٖ ، )( ٕٓٔ)
 . ٕٔٔ-ٕٓٔاُـيا٢ُ ، ثِٞؽ اُـب٣خ ، ٓ( ٕٔٔ)
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 إلى إحكاج غير مف المبادرة سبيؿ عمى الحاجات في بالنفس كاإلعانة
 مف مايسكؤه تبميغ عمى العيكب ،كالسككت لسر ، كستر التماس،ك كتمانا

 اإلصغاء عميو، كحسف ثناء الناس مف يسره ما إياه ، ك إببلغ الناس مذمة
 يثني أسمائو إليو، كأف بأحب يدعكه فيو ، كأف المماراة الحديث،كترؾ عند
 في عمى صنيعو يشكره مفسدة،كأف يخش لـ إف محاسنو مف يعرؼ بما عميو

 نفسو،كأف عف يذب كما لعرضو تيعرٍّض إذا غيبتو في عنو يذب كجيو، كأف
 كىفكتو كال زلتو عف يعفك إليو ، كأف احتاج إذا كالتعريض بالمطؼ ينصحو
 الكفاء يحسف مماتو، كأف كبعد حياتو في خمكتو في لو يدعك عميو، أف يعتب
 مف شيئنا يكمفو فبل عنو التخفيؼ يؤثر مكتو ، أف كأقاربو بعد أىمو مع

مسارٍّه  مف لو مايرتاح بجميع الفرح يظير ىماتو كأف منـ قمبو حاجاتو ، يركح
 فيككف يظيره مثمما قمبو في يضمر مف مكارىو، كأف ينالو ما عمى ،كالحزف
 في لو يكسع إقبالو ،كأف عند بالسبلـيبدأه  كعبلنية ،كأف سرنا فيكده صادقنا

 عند يصمت قيامو ،كأف عند مكانو ،كأف يشيعو مف لو يخرج المجمس ،كأف
 . كبلمو المداخمة في كيترؾ كبلمو مف يفرغ حتى كبلمو

 يحب ما ألخيو يحب ال بو،فمف ييعامىؿ أف يحب بما فيعاممو الجممة كعمى
 أفٌ  أخيرا كاآلخرة،كاعمـ الدنيافي  كباؿ عميو نفاؽ،كىي فأخكتو لنفسو

صديقؾ  . صد قؾ مف ال صدقؾ مف ىك َى
 .(ُِِ)المؤاخيف األصدقاء حؽ كفي المجيكليف العكاـ حؽ في أدبؾ فيذا

 ادلطهت انضبيٍ :آصبر انظذالخ عهى انفرد واجملزًع
لمصداقة  تأثير قكم كفعاؿ عمى طبع كسمكؾ األصدقاء فيما بينيـ نفسيا 

فالمرء مفطكر عمى التأثر كالتأثير فيك ابف بيئتو ، كىي كاجتماعيا كثقافيا ، 
مصدر مف مصادر تربيتو كمعرفتو كثقافتو كأنسو كسركره كمعاكنتو 

األصدقاء كعمى  عمى تعكد آثاره إيجابية كسمبية -كما ال يخفى  –.كلمصداقة 
 أىميا ما يأتي : المجتمع
 :  (ُِّ)اَصبر اإلجيبثٍخ نهظذالخ انظبحلخ عهى انظذٌك -أوال 

                                                           
 (  .ٖٕ/ٔ(  اُـيا٢ُ ، ثلا٣خ اُٜلا٣خ ) ٕٕٔ)
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فالصديؽ الصالح عكف لصديقو عمى طاعة   : كالصبلح االستقامة -ُ
ا كمجاىدة الشيطاف كااللتزاـ بأحكاـ اإلسبلـ ، كقد جاء عف معاذ رضي ا 

يىٍعًني:  - اٍجًمٍس ًبنىا نيٍؤًمفي سىاعىةن )عنو أنو كاف يقكؿ لصاحبو حيف يمقاه : 
 فيجمساف فيذكراف ا تعالى كيحمدانو .  (ُِْ)(- نىٍذكيري اى 
 سمككو ،يتشرب -الشؾ –الطيبة : فالصاحب بالسمعة الفكز -ِ

ـٍ مىٍف  " :كأخبلقو ، قاؿ رسكؿ ا ديكي ًميًمًو، فىٍميىٍنظيٍر أىحى مىى ًديًف خى )اٍلمىٍرءي عى
اًلٍؿ (  .(ُِٓ)ييخى
النفسي :حيث تحقؽ الصداقة االستقرار النفسي  كالتكافؽ االتزاف -ّ

لمفرد فيجد في صديقو اإلنس كيشكي لو ىمكمو كيساعده عمى حؿ مشكبلتو 
 كيخفؼ عنو كطأة اليـ كالضيؽ . 

تنمي الشخصية كتحقؽ الذات كتدعـ الثقة بالنفس : حيث تعطي  -ْ
الصداقة الحرية في التعبير عف الذات كالشعكر باالستقبللية كتحمؿ 

 كالعزلة،فتجعمو الكحشة مف المخاكؼ يزيؿ المسؤكلية في اتخاذ القرارات  مما
عمى قادرا بنفسو، كاثقان  إنسانان متفائبلن   الصعاب. كمكاجية تحمؿ َن

األصحاب،  ليمة دفعان  األخيار صحبة في كالنجاح : إف التفكؽ -ٓ
في فالصداقة تثرم األفكار بما يتعممو األصدقاء مف بعضيـ كمف خبراتيـ 

 .الحياة
فاألصدقاء يمضكف مع االىتماـ بالكقت فيما ىك نافع كمفيد :  -ٔ

أكقاتيـ بما  اإلنساف، فيغتنمكا يممؾ ما أغمى بعضيـ أكقات طكيمة كالكقت
                                                                                                                                        

ٕجبػ ، ٠٘ٓ ٣بٍو ك٣بة ، اُلالالد اُزوث٣ٞخ ُٔلّٜٞ اُٖؾجخ ك٢ ٙٞء اٌُزبة ( ٖٕٔ)
عَز٤و ؿ٤و ْٓ٘ٞهح ، اّواف : ٤ٍِٔبٕ ؽ٤َٖ ٝاَُ٘خ اُ٘ج٣ٞخ اُْو٣لخ ، هٍبُخ ٓب

-ٛـٖٔٗٔ،٤ًِخ اُزوث٤خ ، هَْ اُزوث٤خ اإلٍال٤ٓخ ، ؿيح  –ٓي٣ٖ ، اُغبٓؼخ اإلٍال٤ٓخ 
.  9٘ -ٔ٘. فٖبٝٗخ ، اُٖؾجخ ٖٓ ٓ٘ظٞه روث١ٞ 1٘-1ّ٘ٓ ، ٓ ٕٓٔٓ

 .  1ٓ-1٘أُغلٝة ، اُٖلاهخ ٝاُْجبة ،ٓ
، رؼ٤ِوبد:  ٤َ٣وح ٔٓغ اُٖـ٤و ،٤ٛ٘ اُول٣و ّوػ اُغب، ك( أُ٘ب١ٝ، ػجل اُوإٝفٖ)

 ٝك٤ٚ (ٖٕٖ/ٕ)(1٘9ٔ) ـٖٛٙ٘ٔ،ٖٓو -،أٌُزجخ اُزغبه٣خ اٌُجؤُٟبعل اُؾ١ٞٔ
)هبٍ ٓؼبم ُجؼ٘ ٕؾجٚ اعٌِ ث٘ب ٗئٖٓ أ١ ٗنًوٙ مًوا ٣ٔأل هِٞث٘ب ًٝبٕ اُٖل٣ن :

 .٣وٍٞ ًبٕ ًنا ال اُٚ اال هللا كوِذ ًنا ال اُٚ اال هللا كال ٣زٌِْ ثٌِٔخ اال فزٜٔب ثٚ( 
( . األُجب٢ٗ ) 1ٗٔ9أفوعٚ أؽٔل ك٢ َٓ٘لٙ ك٢ َٓ٘ل أث٢ ٛو٣وح ) ؽل٣ش : ( ٕ٘ٔ)

 ( ٝهبٍ :ؽل٣ش ؽَٖ .1ٕ9اََُِِخ اُٖؾ٤ؾخ ( )ؽل٣ش : 
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 يعكد عمييـ بالفائدة كمف التعمـ كالعبادة كفعؿ الخيرات  .
بو.كما تكفر الصداقة المثؿ األعمى أك النمكذج المثالي الذم يقتدم  -ٕ

نزاؿ الناس منازليـ .  تساعده عمى االعتراؼ بحقكؽ اآلخريف كمراعاتيا كا 
الصداقة ذخر لصاحبيا بعد مفارقتو ىذه الحياة بدعاء الصاحب  -ٖ

لصاحبو كبذلو ما ينفعو مف صدقو كغيرىا لو . قاؿ عبيد ا بف الحسف 
مكتؾ  لرجؿ : )يا فبلف استكثر مف الصديؽ فإف أيسر ما تصيب أف يبمغو

 (ُِٔ)فيدعك لؾ(
 كثير لقاء األصحاب كشفاعة بعضيـ لبعض يـك القيامة : قاؿ ابف -ٗ

ًميـو ﴾ في ًديؽو حى تفسيره لقكلو تعالى : فىمىا لىنىا ًمٍف شىاًفًعيفى كىال صى
قاؿ  ((ُِٕ)

نفع صالحا كاف إذا الصديؽ إف كا يعممكف : قتادة ف َن  كاف إذا الحميـ كا 
   )(ُِٖ)صالحان شفع
 (ُِٗ)واجملزًع األضرح اَصبر اإلجيبثٍخ نهظذالخ انظبحلخ عهى -صبٍَب 
المساعدة عمى تعزيز القيـ كالثقافة السائدة في المجتمع  : فالمرء -ُ

مفطكر عمى التأثر كالتأثير مع مف يتبلءـ معو في النفسية فينقؿ الصديؽ 
إلى أصدقائو ثقافة أسرتو كثقافة مجتمعو فالصداقة الصالحة تعزز القيـ 

 إلسبلمية السائدة عند األصدقاء.ا
 المحبة المسمميف بإشاعة بيف االجتماعي التماسؾ إشاعة -ِ

 فعؿ الخير عادة سمككية يصبح المجتمع،بحيث أفراد سائر بيف كاإلخبلص
 كركحو بمالو يفديو حيث اإلخبلص أعمى درجات األمر إلى يصؿ سائدة،كقد

-رضي ا عنو–عمر  ا .قاؿ بتقكل العبادات،كيذكره عمى أيضان كيبلزمو
 في الرخاء كعدة في مزينة أكنافيـ،فإنو في الصدؽ،تعش بإخكاف )عميؾ
 (َُّ)الببلء(

                                                           
اثٖ أث٢ اُل٤ٗب ، أثٞ ثٌو ػجل هللا ثٖ ٓؾٔل ، اإلفٞإ ، رؾو٤ن : ٖٓطل٠ ػجل اُوبكه ( ٕٙٔ)

 (.91/ّٔ ، ) 111ٔ – ٛـ1ٓٗٔث٤وٝد  -، كاه اٌُزت اُؼ٤ِٔخ  ٔػطب ،ٛ
 (.1ٗ(  ٍٞهح أُلصو : آ٣خ ) 9ٕٔ)
 (.ٖٔٗ/ٖاثٖ ًض٤و ، رل٤َو اُووإٓ اُؼظ٤ْ ) ( 1ٕٔ)
. فٖبٝٗخ ، اُٖؾجخ ٖٓ ٓ٘ظٞه روث١ٞ  ٕٓٔ -1٘ٓ، اُلالالد اُزوث٣ٞخ ، ( ٕجبػ 1ٕٔ)

ٓ٘9-٘1. 
 (  ٍجن رقو٣غٚ .ٖٓٔ)
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قىاؿى  .المسمـ كالثقة فيما بينيـ  المجتمع في األمانة خمؽ إشاعة -ّ
اًلسىاًف ًباأٍلىمىانىًة(: "رىسيكؿي اً  الىسي اٍلميتىجى )ًإن مىا يىتىجى

 أيضان  ركم .ككما (ُُّ)
، مف األميف إال صديقؾ كاحذر الخطاب:  )اعتزؿ عدكؾ، بف عمر عف  القـك
 .) (ُِّ)ا خشي مف إال أميف كال

 في المحبة المسمـ ك انتشار المجتمع أفراد بيف المحبة ركح إشاعة -ْ
ًمميكا  :التنزيؿ محكـ في جاء كالتناصح،كما ا،كالتكدد ﴿ًإف  ال ًذيفى آمىنيكا كىعى

دًّا ﴾ ـي الر ٍحمىفي كي اًت سىيىٍجعىؿي لىيي اًلحى الص 
(ُّّ). 

 كاالجتماعي بمخالطة الصالحيف كاالبتعاد النفسي التكافؽ تحقيؽ -ٓ
أمرنا  لذا كاجتماعية، نفسية كحشة كعمؿ مف فييا لما العزلة عف قدر اإلمكاف

ـٍ قاؿ تعالى : ﴿يا أىيُّيىا  حيث كالتكدد كالتقرب بالتعارؼ ا مىٍقنىاكي الن اسي ًإن ا خى
ـٍ ًإف   ـٍ ًعٍندى الم ًو أىٍتقىاكي قىبىاًئؿى ًلتىعىارىفيكا ًإف  أىٍكرىمىكي ـٍ شيعيكبنا كى عىٍمنىاكي جى ًمٍف ذىكىرو كىأيٍنثىى كى

﴾ ًبيره ًميـه خى الم وى عى
(ُّْ). 

المسمميف ببذؿ المساعدة المادية عند تكفر  بيف التناصر مبدأ تعزيز -ٔ
 ككذلؾ المساعدة المعنكية ، كذلؾ مشاركتو في حياتو االجتماعية.سببيا 
تحقؽ عممية التكاصؿ التربكم بيف األسر المختمفة كتقكم الرابطة  -ٖ

 االجتماعية بيف أفرادىا كتؤمف ثبات العبلقات االجتماعية
 : (ُّٓ)اَصبر انطهجٍخ  نهظذالخ انطٍئخ عهى انظذٌك -صبنضب

 كمف جممة ما سبؽ يتبيف لنا آثار الصداقة السيئة عمى اإلنساف: 
تؤثر الصحبة السيئة عمى عقيدة الفرد كعمى قناعاتو الفكرية .  -ُ
 بمثابة الفيركس الذم يقضي عمى األسرة كبالتالي عمى المجتمع. فيككف

                                                           
 (.99ٙٓٔ(  اُج٤ٜو٢ ، ّؼت اإل٣ٔبٕ )ؽل٣ش : ٖٔٔ)
 (.9٘/ٗ( )11٘ٗاإل٣ٔبٕ ) ؽل٣ش : (  اُج٤ٜو٢ ، ّؼت ٕٖٔ)
 ( .1ٍٙٞهح ٓو٣ْ : آ٣خ )  (ٖٖٔ)
 ( .ٍٖٔٞهح اُؾغواد : آ٣خ ) ( ٖٗٔ)
.فٖبٝٗٚ ، اُٖؾجخ ٖٓ ٓ٘ظٞه روث١ٞ  1٘-1ٕ٘جبػ ، اُلالالد اُزوث٣ٞخ ، ٓ  (ٖ٘ٔ)

.اُجؼلا٢ٗ ،فبُل ؽَٖ ٓؾٔل ، اُٖؾجخ ا٤َُئخ ٝاُج٤ئخ اُلبٍلح ، ٓواعؼخ: ٙٙ-ٔٙٓ
 ّ.9ٕٓٓ/ ٖ/ ٗٛـ، أُٞكن: 1ٕٗٔ/ ٕلو/ ٖٔػ٢ِ ػٔو ثِؼغْ ثزبه٣ـ: 

http://www.jameataleman.org/main/articles.aspx?article_no=
1127 
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فعؿ المعصية،  بتيكيف االبتعاد عف طاعة ا كسمكؾ طريؽ الغكاية -ِ
﴿كىالى تيًطٍع مىٍف  لمنفس. فصحبة الغافميف تعيف عمى الغفمة قاؿ تعالى: اينييكتز 

كىافى أىٍمريهي فيريطان﴾ أىٍغفىٍمنىا قىٍمبىوي عىف ًذٍكًرنىا كىات بىعى ىىكىاهي كى
(ُّٔ) . 

يقكؿ اإلماـ الغزالي : )) أما الفاسؽ المصر عمى فسقو فبل فائدة في 
النفس ، كتبطؿ نفرة القمب  صحبتو بؿ مشاىدتو تيكف أمر المعصية عمى

عنيا ، كألف مف ال يخاؼ ا ال تؤمف غكائمو كال يكثؽ بصداقتو بؿ يتغير 
 .(ُّٕ)بتغير األغراض (

التثبيط عف فعؿ الخيرات كعمؿ الصالحات يسد طريؽ اليداية أمامو  -ّ
: )ما رأيت أكثر أذل لممؤمف مف -رحمو ا –، قاؿ اإلماـ ابف الجكزم 

يصمح، فإف الطبع يسرؽ؛ فإف لـ يتشبو بيـ، كلـ يسرؽ  مخالطة مف ال
ككما في قصة عقبة بف أبي معيط مع أبي بف  (ُّٖ)عف عممو.( منيـ، فتر

 .(ُّٗ)خمؼ
تقكد إلى السمعة السيئة كسكء الذكر: كما أف  مرافقة الصالحيف  -ْ

يناؿ منيا اإلنساف الثناء كالذكر الحسف  ،كذلؾ مرافقة أىؿ الشر كالفساد 
 منيا ك ال فييا إال سكء الذكر. فميس
زعزعة االستقرار كالراحة النفسية كذلؾ بما تمارسو مف ضغكطات  -ٓ

ضاعة الكقت بما ال خير فيو .  عمى أفرادىا لفعؿ المحرمات ،كا 
مصاحب لؤلشرار حشر يحشر يـك القيامة مع مف أحب، فمف كاف  -ٔ

 .(َُْ)«المرء مع مف أحب» : معيـ، كقد قاؿ
 (ُُْ)واجملزًع األضرح اَصبر انطهجٍخ نهظذالخ انطٍئخ عهى -راثعب 
 تكسع دائرة الفساد كشيكع األخبلؽ كالقيـ الرذيمة  -ُ

                                                           
 ( .1ٕ(  ٍٞهح اٌُٜق : آ٣ٚ ) ٖٙٔ)
 (.9ٔٔ/ٕاُـيا٢ُ ، اؽ٤بء ػِّٞ اُل٣ٖ ) ( 9ٖٔ)
 (.ٕٖٓ/ٔاثٖ اُغٞى١ ، ٤ٕل اُقبٛو )( 1ٖٔ)
 ( .1ٖ/1ٔاثٖ ػبّٞه ، اُزؾو٣و ٝاُز٣ٞ٘و  ، ) ( 1ٖٔ)
أفوعٚ اُجقبه١ ك٢ ًزبة : األكة ، ثبة : ػالٓخ اُؾت ك٢ هللا ػي ٝ عَ ) ؽل٣ش : ( ٓٗٔ)

٘1ٔٙ.) 
.فٖبٝٗخ ، اُٖؾجخ ٖٓ ٓ٘ظٞه روث١ٞ  1٘-1ٕ٘جبػ ، اُلالالد اُزوث٣ٞخ ، ٓ ( ٔٗٔ)

ٓٙٔ-ٙٙ. 
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تغير القيـ كالمبادئ كاألفكار الصحيحة التي غرستيا األسرة  -ِ
 كالمدرسة كيقنعكنيـ باألفكار السمبية كالشاذة التي تنافي الديف كالعرؼ.

المجتمع لما تسمكو مف طرؽ ممتكية في تؤثر عمى استقرار أمف  -ّ
 تحقيؽ أىدافيا المنحرفة .

تشجع الصحبة  السيئة إلى استخداـ الكسائؿ االتصاؿ الحديثة في  -ْ
 النكاحي السمبية الضارة بجميع أنكاعيا 

مئذ إلى عداكة ك تبرؤ األصحاب بعضيـ مف بعض كتنقمب صحبتيـ ي -ٓ
 قد تؤثر عمى أسرتيـ كمجتمعيـ كمو. 
 ادلطهت انزبضع: منبرط يٍ انظذالخ

 أوال : منبرط يٍ انظذالخ احلطُخ :
 .النمكذج األكؿ: صداقة أبي بكر الصديؽ رضي ا عنيا لرسكؿ ا 

إلى المسجد األقصى أصبح يتحدث الناس بذلؾ  لما أسرم بالنبي  
فارتد ناس ممف كانكا آمنكا بو كصدقكه كسعكا بذلؾ إلى أبي بكر رضي ا 
عنو فقالكا : ىؿ لؾ إلى صاحبؾ يزعـ أنو أسرم بو الميمة إلى بيت المقدس ؟ 
قاؿ : أك قاؿ ذلؾ ؟ قالكا : نعـ ، قاؿ : لئف كاف قاؿ ذلؾ لقد صدؽ ، قالكا : 
أك تصدقو أنو ذىب الميمة إلى بيت المقدس كجاء قبؿ أف يصبح ؟ قاؿ إني 

أك ركحة  ةفي غدك ألصدقو فيما ىك أبعد مف ذلؾ ، أصدقو بخبر السماء 
 . (ُِْ)مي أبك بكر الصديؽسفمذلؾ 

النمكذج الثاني : صحبة سعد بف الربيع األنصارم لعبد الرحمف بف 
عكؼ رضي ا عنو ، لقد تجمت محبة سعد رضي ا عنو ألخيو عبد 
الرحمف بف عكؼ حتى دعا سعد رضي ا عنو عبد الرحمف بف عكؼ أف 

 و لو.مف محبت (ُّْ)يقاسمو مالو كزكجاتو
 عمي الرباطي كعبد ا الرازم . أبيصحبة  النمكذج الثالث :

                                                           
(  أفوعٚ اُؾبًْ ك٢ ) أَُزلهى ػ٠ِ اُٖؾ٤ؾ٤ٖ( ًزبة : ٓؼوكخ اُٖؾبثخ ه٢ٙ هللا ٕٗٔ)

( ٝهبٍ : ٛنا ؽل٣ش 9ٖٓٗٗل٣ن ثٖ أث٢ هؾبكخ ه٢ٙ هللا ػ٘ٚ ) ػ٘ٚ ، أثٞ ثٌو اُ
ٕؾ٤ؼ اإلٍ٘بك ُْٝ ٣قوعبٙ . ٝٝاكوٚ اُنٛج٢ . األُجب٢ٗ ، ) اََُِِخ اُٖؾ٤ؾخ  

 ( ٝهبٍ : ٕؾ٤ؼ .ٖ٘ٓ/ٔ( ) ٖٙٓاٌُبِٓخ ( ) ؽل٣ش : 
 (1ٖٔ/ٕ(  اُـيا٢ُ ، اؽ٤بء ػِّٞ )ٖٗٔ)



 

 ٓؾٔٞك ٓؾٔل ػط٤خ ٓؼبثوٙك/           كهاٍخ رطج٤و٤خ ٓؼبٕوح أؽٌبّ اُٖل٣ن ك٢ اُلوٚ اإلٍال٢ٓ

 

 633      ـ  َُِٓكالثبلثكف  لثمجمة كمية أصكؿ الديف بأسيكط ،العدد الثا

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

قاؿ أبك عمي الرباطي صحبت عبد ا الرازم ككاف يدخؿ البادية فقاؿ 
عمي: أف تككف أنت األمير أك أنا فقمت: بؿ أنت فقاؿ: كعميؾ الطاعة ، 
لو فقمت: نعـ ، فأخذ مخبلة ككضع فييا الزاد كحمميا عمى ظيره فإذا قمت 

أعطني قاؿ : ألست قمت أنت األمير فعميؾ الطاعة فأخذنا المطر ليمة فكقؼ 
عمى رأسي إلى الصباح كعميو كساء كأنا جالس يمنع عني المطر فكنت أقكؿ 

 مع نفسي : ليتني مت كلـ أقؿ أنت األمير.
 صبٍَب : منبرط يٍ انظذالخ انطٍئخ 

 عقبة بف أبي معيط كصداقتو ألبي بف خمؼ . صداقة
، ككاف عقبة ال يقدـ أبي معيط متحالفيفكاف أيبٌي بف خمؼ كعقبة بف 

مف سفر إال صنع طعامنا فدعا إليو أشراؼ قكمو، ككاف يكثر مجالسة النبي 
  فقدـ مف سفره ذات يـك فصنع طعاما فدعا الناس، كدعا رسكؿ ا  إلى

"ما أنا بآكؿ مف طعامؾ حتى  طعامو، فمما قرب الطعاـ قاؿ رسكؿ ا 
تشيد أف ال إلو إال ا كأني رسكؿ ا"، فقاؿ عقبة: أشيد أف ال إلو إال ا 

مف طعامو، ككاف أيبٌي بف خمؼ  كأف محمدنا رسكؿ ا، فأكؿ رسكؿ ا 
غائبنا، فمما أخبر بقصتو قاؿ: صبأت يا عقبة، فقاؿ: كا ما صبأت كلكف 

ف يطعـ مف طعامي إال أف أشيد لو، فاستحييت أف دخؿ عمٌي رجؿ فأبى أ
يخرج مف بيت كلـ يطعـ، فشيدت لو فطعـ، فقاؿ أيبٌي: ما أنا بالذم أرضى 
عنؾ أبدنا إال أف تأتيو فتبزؽ في كجيو كتطأ عنقو، ففعؿ ذلؾ عقبة، فأخذ 

ا مف مكة إال  رحـ دابة فألقاىا بيف كتفيو، فقاؿ رسكؿ ا  "ال ألقاؾ خارجن
رأسؾ بالسيؼ"، فقتؿ عقبة يـك بدر صبرنا، كأما أيبٌي بف خمؼ فقتمو  عمكت
 .(ُْْ)يـك أيحد في المبارزة، فأنزؿ ا تعالى فييما ىذه اآلية النبٌي  

ٍذتي مىعى ﴿قاؿ ا تعالى :  مىى يىدىٍيًو يىقيكؿي يىا لىٍيتىًني ات خى ـي عى يىٍكـى يىعىضُّ الظ اًل كى
ًميبلن ) (ِٕالر سيكًؿ سىًبيبلن ) ننا خى ـٍ أىت ًخٍذ فيبلى ٍيمىتىى لىٍيتىًني لى م ًني ِٖيىا كى ( لىقىٍد أىضى

﴾ ذيكالن ٍنسىاًف خى كىافى الش ٍيطىافي ًلئٍلً اءىًني كى  (ُْٓ)عىًف الذٍٍّكًر بىٍعدى ًإٍذ جى

                                                           
 (  ٍجن رقو٣غٚ .ٗٗٔ)
 .( 9ٕ(  ٍٞهح اُلوهبٕ : آ٣خ ) ٘ٗٔ)
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 : (ُْٔ)ادلطهت انعبشر : حتهٍم اضزجٍبٌ أصر انظذالخ يف األضرح
مف خبلؿ تحميؿ االستبيانات لئلجابة عف سؤاؿ أثر الصداقة في األسرة 
فقد بينت ىذه الدراسة أف المجتمع بجميع فئاتو متفؽ عمى أف الصداقة 
ضركرة حياتية ،كأنيا قضية ىامة تمسو بأكممو ، إذ جاءت اإلجابة عف ىذيف 

تأثير  السؤاليف في المرتبة األكلى كالثانية ، كلكف أظيرت الدراسة ضعؼ
الصديؽ عمى حياة صديقو في األمكر االيجابية حيث جاءت اإلجابة عف 

اعتقد أف لصداقتي أثران ايجابيان عمى حياتي في "( كنصيا : ٕالفقرة رقـ ) 
( كنصيا ّّعف الفقرة رقـ ) كاإلجابةفي المرتبة الثامنة كالثبلثيف ،  "أسرتي

كر االيجابية ) الصدقة ، يؤثر أصدقائي فٌي بالتقميد كالمحاكاة في األم "
ضعؼ أثر كالصياـ ، كغيرىا ..." في المرتبة التاسعة كالثبلثيف ككذلؾ  نجد 

 ةالفقر إذ جاءت  اإلجابة عف  في األمكر السمبية والصداقة عمى حياة صديق
" اعتقد أف لصداقتي أثران سمبيان عمى حياتي في أسرتي"كنصيا ( ٖ)رقـ 

( ّْبالمرتبة األخيرة  كىي المرتبة الرابعة كالستكف كاإلجابة عف الفقرة رقـ )
كنصيا " يؤثر أصدقائي فٌي بالتقميد كالمحاكاة في األمكر السمبية ) كالتدخيف 

( كنصيا " ال اعتقد أف ٗ)  في المرتبة الثانية كالستيف كالفقرة، الكذب ، ...("
 المرتبة السادسة كالخمسيف. في ثر عمى حياتي في أسرتي"ألصداقتي أم 

كلعؿ ىذا يعكد إلى ضعؼ العبلقة التي تربط األصدقاء في ىذا الزماف 
بعضيـ البعض كال نستطيع أف نسمي العبلقة التي تربط األشخاص ببعضيـ 
البعض دكف أم تأثير أحدىما عمى األخر صداقة بؿ قد نسمييا زمالة أك 

ـٍ مىٍف اٍلمى :» : قاؿ  ألف رسكؿ ا  ؛رفقو ديكي ًميًمًو، فىٍميىٍنظيٍر أىحى مىى ًديًف خى ٍرءي عى
اًلٍؿ  . كقد قاؿ ابف سينا في تربية األبناء :) الصبي عف الصبي ألقف (ُْٕ)«ييخى

 (ُْٖ)كىك عنو آخذ  كبو آنس (
 كقاؿ الشاعر:

ٍؿ عىٍف قىًريًنًو  سى ٍرًء الى تىٍسأىٍؿ كى ًف يىٍقتىًدمفىكيؿُّ قىًريفو    *** عىٍف اٍلمى  ًباٍلميقىارى
                                                           

 (  ُالٛالع ػ٠ِ رؾ٤َِ االٍزج٤بٕ اٗظو أُِؾن .ٙٗٔ)
 ( ٍجن رقو٣غٚ .9ٗٔ)
 ( .1ٖ/ٔ( ؽ٤َٖ ،  األصو اُلٌو١ ألثٖ ٤ٍ٘بء ) 1ٗٔ)
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كلعؿ ىذا يرجع إلى األمريف اآلتييف: أكال : عدـ اختيار الصديؽ عمى 
الدراسة أف أسس اختيار  األسس التي أمر بيا الشرع اإلسبلمي حيث بينت

الصديؽ بناء عمى البيئة المجتمعية  كمحيط العمؿ تقدمت عمى االختيار بناء 
اإلجابة عف فقرة  تعمى معرفة أسس اختياره كفؽ األحكاـ الشرعية حيث جاء

( كنصيا" مف خبلؿ تفيمي لمفيـك الصداقة كأحكاميا الشرعية أستطيع ْرقـ)
 لمرتبة السابعة كالعشريف أف أختار الصديؽ المناسب" في ا

( كنصيا "أعتقد أف بيئتي ُٓرقـ ) بينما جاءت اإلجابة عف فقرة 
حي ( سبب رئيسي في اختيار  -مسجد -جكار –المجتمعية ) قرابة 
( كنصيا " أعتقد أف محيط عممي ُٕ( كالفقرة " رقـ )ُْأصدقائي" الرتبة )

 ( .ُٕسبب رئيسي في اختيار أصدقائي " الرتبة ) 
يا :ضعؼ ثقافة المجتمع في معرفة أحكاـ الصديؽ في الفقو ثان

مكضكع الصداقة اإلسبلمي عمى الرغـ باتفاقيـ أف الشريعة قد عالجت 
كالقضايا المتعمقة بيا بشكؿ بٌيف كأف مف كاجبات الصداقة األمر بالمعركؼ 

جاءت  اإلجابة عف ىذيف السؤاليف الذم إذ  كالنيي عف المنكر ألصدقائي
أعتقد أف الشريعة اإلسبلمية قد عالجت ( كنصيا "ُٔفقرة  رقـ ) يقعا في

" في المرتبة الثالثة ،كفي مكضكع الصداقة كالقضايا المتعمقة بيا بشكؿ بٌيف
أعتقد أف مف كاجبات الصداقة ( كنصيا "ْٓالمرتبة الرابعة جاءت الفقرة رقـ )

ؾ نجد ضعؼ " كبالرغـ مف ذلاألمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر ألصدقائي
قد ( كنصيا " ُِإطبلعيـ عمى أحكاـ الصديؽ إذ جاء اإلجابة عف فقرة رقـ )

 " في المرتبة الثامنة كالعشريفسبؽ لي أف قرأت عف الصداقة بشكؿ عاـ
( كنصيا " قد سبؽ لي أف شاىدت أك استمعت ِّكاإلجابة عف فقرة رقـ ) 

كالثبلثيف  .كلعؿ ىذا  " في المرتبة الثالثةآلداب الصداقة كأحكاميا الشرعية
يعكد إلى عدـ  كجكد كتب مستقمة تتحدث عف أحكاـ الصديؽ في الفقو 
اإلسبلمي منتشرة بيف المجتمع ، كقمة الندكات كالمحاضرات التي تبيف 
لممجتمع  أسس اختيار الصديؽ كحقكقو ككاجباتو حيث جاء اإلجابة عف فقرة 

ي بعمؿ ندكات أك نشرات ( ك نصيا " قد سبؽ / أك تقـك )مؤسستِْرقـ ) 
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تثقيفية( عف آداب الصداقة كأحكاميا الشرعية" في المرتبة  السابعة 
( كنصيا" تحتكم المناىج الدراسية ِٓكالخمسيف . كاإلجابة عف فقرة رقـ ) 

المقررة عمى مكضكعات تتناكؿ آداب الصداقة كأحكاميا الشرعية" في المرتبة 
 التاسعة كالخمسيف .
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 انضبًَادلجحش 
 أحكبو انظذٌك يف انفمه اإلضاليً

 ادلطهت األول : شهبدح انظذٌك نظذٌمه
 أوال: انشهبدح نغخ وشرعب :

: مشتقة مف المشاىدة كىي البياف كاإلظيار ،  (ُْٗ)الشيادة في المغة
 كىي الخبر القاطع ؛ ألف الشاىد يخبر عما شاىده كعاينو .

: إخبار عف ثبكت الحؽ لمغير عمى الغير في مجمس  (َُٓ)كشرعا
 القضاء .

 .حالتاف : حالة تحمؿ ، كحالة أداء: لمشيادة  (ُُٓ)صبٍَب : حكى انشهبدح
فأما التحمؿ : كىك أف ييٍدعىى الشخص ليشيد كيحفظ الشيادة كىذا 
فرض كفاية ، إذا قاـ بو البعض سقط عف الباقيف ، فإف تعيف بحيث ال يكجد 

ف فرضا عميو لقكلو تعالى : ﴿كىالى يىٍأبى الشُّيىدىاءي ًإذىا مىا ديعيكا﴾غيره كا
(ُِٓ) . 

كأما األداء : كىك أف ييٍدعىى الشخص ليشيد بما عممو ، فإف ذلؾ فرض 
مىٍف  عيف عميو متى دعي إلى أدائيا لقكلو تعالى : ﴿كىالى تىٍكتيميكا الش يىادىةى كى

ـه   (ُّٓ)قىٍمبيوي﴾يىٍكتيٍميىا فىًإن وي آًث
كيشترط لكجكب تحمميا كأدائيا : انتفاء الضرر عف الشاىد فإف كاف 
يمحقو مف ذلؾ ضرر في عرضو أك مالو أك نفسو أك أىمو فبل يجب عميو 

 (ُْٓ): ) ال ضرر كال ضرار (لقكؿ رسكؿ ا 
 صبنضب: حكى شهبدح انظذٌك نظذٌمه أو عهٍه :

أكال : اتفؽ الفقياء عمى قبكؿ شيادة الصديؽ عمى صديقو سكاء أكاف 
                                                           

(ٔٗ1)
 ( .ٖٗ٘/ٔاُواى١ ، ٓقزبه اُٖؾبػ ، ثبة ا٤ُْٖ )  

(ٔ٘ٓ) 
 ، كاهاَُالٍَ ٕٝىاهح األٝهبف ٝاُْئٕٞ اإلٍال٤ٓخ ، أٍُٞٞػخ اُلو٤ٜخ ا٣ٌُٞز٤خ ، ٛ

 ( .ٖٕ٘/ٔٛـ)  9ٕٗٔا٣ٌُٞذ  ،  -
(ٔ٘ٔ)

( .ا٤ُْواى١ ، أثٞ اٍؾبم اثوا٤ْٛ ثٖ ػ٢ِ ، ٖٙٔ/ٔأٍُٞٞػخ اُلو٤ٜخ ا٣ٌُٞز٤خ )  
 ( .ٖٕٖ/ٕأُٜنة ) 

(ٕٔ٘)
 (1ٍٕٕٞهح  اُجووح : آ٣خ )  

(ٖٔ٘)
 (1ٍٖٕٞهح  اُجووح : آ٣خ )  

(ٔ٘ٗ) 
= ( ) أفوعٚ أؽٔل ك٢ َٓ٘ل ) َٓ٘ل ػجل هللا ثٖ اُؼجبً ثٖ ػجل أُطِت ػٖ اُ٘ج٢ 

( ٝهبٍ ّؼ٤ت األهٗئٝٛ : ؽَٖ . األُجب٢ٗ ، ٓقزٖو اهٝاء اُـ٤َِ  ) 1ٙ9ٕؽل٣ش : =
 ( ٝهبٍ : ٕؾ٤ؼ .11ٙؽل٣ش : 



 

 ٓؾٔٞك ٓؾٔل ػط٤خ ٓؼبثوٙك/           كهاٍخ رطج٤و٤خ ٓؼبٕوح أؽٌبّ اُٖل٣ن ك٢ اُلوٚ اإلٍال٢ٓ

 

 632      ـ  َُِٓكالثبلثكف  لثمجمة كمية أصكؿ الديف بأسيكط ،العدد الثا

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .(ُٓٓ)مبلطفا أك غير مبلطؼ
ثانيا : كما اتفؽ الفقياء عمى قبكؿ شيادة الصديؽ لصديقو غير 

 ،كذلؾ (ُٔٓ)المبلطؼ
ألف الصداقة ال تكجب تصرؼ األصدقاء في بعضيـ لبعض ، فبل  -ُ
 .(ُٕٓ)ىذه الشيادة شائبة جر مغنـ في يككف
ألنو مما ال يمكف االستغناء عنو ، إذ لك قمنا أف شيادة الصديؽ  -ِ

 لصديقو غير المبلطؼ ال تقبؿ كأننا نحث الناس عمى أف ال يتصادقكا كىذا ال
 . (ُٖٓ)يمكف أف يقكؿ بو قائؿ

كىك ثالثا: اختمؼ الفقياء في قبكؿ شيادة الصديؽ المبلطؼ لصديقو 
حدىما في ماؿ اآلخر ببل ممانعة ، أالذم كصمت صداقتيما إلى مرتبة تصرؼ 

 أك كاف في عيالو يأكؿ كيشرب عندىـ  ،كأنو مف أفرادىـ عمى قكليف :
القكؿ األكؿ : تيقبؿ شيادة الصديؽ المبلطؼ لصديقو . كالى ىذا ذىب 

 (ُُٔ)كالظاىرية (َُٔ)كالحنابمة (ُٗٓ)الشافعية
 كقد استدلكا عمى ذلؾ بما يمي : 

                                                           
(ٔ٘٘)

( . ٕٓٗ/1ٛـ ( ، أُؾ٠ِ ثب٥صبه ، كاه اُلٌو ) ٙ٘ٗاثٖ ؽيّ ،  ػ٢ِ ثٖ أؽٔل ) د  
ؽ٤له ، ػ٢ِ ، كهه اُؾٌبّ ّوػ ٓغِخ األؽٌبّ ، رؾو٤ن : ك٢ٜٔ ؽ٤َٖ ، كاه اٌُزت 

 ( .ٖ٘٘/ٗ( ) 9ٕٓٔٔٓبكح )  ٓث٤وٝد  –اُؼ٤ِٔخ 
(ٔ٘ٙ)

كاه اٌُزت اُؼ٤ِٔخ ،  ٔاُؼجله١ ، ٓؾٔل ثٖ ٣ٍٞق ، اُزبط ٝاإل٤ًَِ ُٔقزٖو ف٤َِ ، ٛ  
( .اثٖ ٗغ٤ْ ، ى٣ٖ اُل٣ٖ ، اُجؾو اُوائن ّوػ ً٘ي 9ٔٔ/1ّ ) 11ٗٔ -ٛـ ٙٔٗٔ، 

( . أُبٝهك١ ، أثٞ 9/1٘ث٤وٝد ، ) –ٛـ( ، كاه أُؼوكخ 19ٓ -1ٕٙٙاُلهبئن ) 
. اثٖ هلآخ ، ػجل هللا ثٖ  (ٖٙٔ/9ٔث٤وٝد )  –اُؾَٖ ، اُؾب١ٝ اٌُج٤و ، كاه اُلٌو 

( .اُيؽ٢ِ٤ ، ٝٛجخ ، 9ٓ/ٕٔٛـ ) ٘ٓٗٔث٤وٝد ، –، كاه اُلٌو  ٔأؽٔل ، أُـ٢٘ ، ٛ
 ( .1ٔٔ/1كْٓن )  –، كاه اُلٌو ٗاُلوٚ اإلٍال٢ٓ ٝأكُزٚ ، ٛ

(ٔ٘9)
 ( .ٖ٘٘/ٗؽ٤له ، كهه اُؾٌبّ )   

(ٔ٘1)
ٛـ ( ، اُْوػ أُٔزغ ػ٠ِ ىاك ٕٔٗٔاثٖ ػض٤ٔ٤ٖ ، ٓؾٔل ثٖ ٕبُؼ ثٖ ٓؾٔل ) د  

 ( .ٔٗٗ/ّ٘ٔ ) 1ٕٗٔ-ٛـ ٕٕٗٔ، كاه اثٖ اُغٞى١ ،  ٔأَُزو٘غ ، ٛ
(ٔ٘1)

( . اُقط٤ت اُْوث٢٘٤ ، ٓؾٔل ، اإله٘بع ك٢ ؽَ ٖٙٔ/9ٔأُبٝهك١ ، اُؾب١ٝ اٌُج٤و )  
ث٤وٝد ،  –، كاه اُلٌو  أُلبظ أث٢ ّغبع ، رؾو٤ن : ٌٓزت اُجؾٞس ٝاُلهاٍبد

 ( .ٕٕٙ/ٕ، )  ٛـ ٘ٔٗٔ
(ٔٙٓ)

-1ٔ9ٙ)  ٤ٍِٔبٕ ثٖػ٢ِ ( . أُوكا١ٝ ، أثٞ اُؾَٖ 9ٓ/ٕٔاثٖ هلآخ ، أُـ٢٘ )  
ٙ( ، اإلٖٗبف ك٢ ٓؼوكخ اُواعؼ ٖٓ اُقالف ػ٠ِ ٓنٛت اإلٓبّ أؽٔل ، رؾو٤ن : 11٘

 ( .9ٓ/ٕٔث٤وٝد )  –ٓؾٔل ؽبٓل اُلو٢ ، كاه اؽ٤بء اُزواس اُؼوث٢ 
(ٔٙٔ)

 ( .٘ٔٗ/1اثٖ ؽيّ ، أُؾ٠ِ )  
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 (ُِٔ)عمـك أدلة الشيادة -ُ
مىٍيًف قاؿ ا ـٍ يىكيكنىا رىجي ـٍ فىًإٍف لى اًلكي  تعالى : ﴿ كىاٍستىٍشًيديكا شىًييدىٍيًف ًمٍف ًرجى

ٍكفى ًمفى الشُّيىدىاًء﴾. ؿه كىاٍمرىأىتىاًف ًمم ٍف تىٍرضى فىرىجي
كقكلو تعالى : ﴿كىأىٍشًيديكا (ُّٔ)

ـٍ﴾ ذىكىٍم عىٍدؿو ًمٍنكي
(ُْٔ). 

كجو الداللة : تدؿ اآليات بعمكميا عمى قبكؿ الشيادة بيف الناس ، 
كمنيا شيادة الصديؽ لصديقو مف غير فصؿ بيف عدؿ كعدؿ كمرضي 
كمرضي كال يستثنى منيا شيء إال بدليؿ كاضح بيف . كالصديؽ المبلطؼ 
لصديقو عدؿ مف رجاؿ المسمميف ، فيدخؿ بالعمـك كال دليؿ الستثناء 

 . (ُٓٔ)شيادتو
اعترض عمى ىذا : بأف القكؿ أف شيادة الصديؽ المبلطؼ لصديقو ، 
إنما ىي شيادة عدؿ كمرضي غير صحيح ، بؿ ىك مائؿ كمتيـ ؛ ألنو يجر 

 (ُٔٔ)المغنـ لنفسو ، فيك منتفع بماؿ صديقو عادة ، فكاف شاىدا لنفسو
مىى أىال   -ِ ـٍ شىنىآفي قىٍكـو عى تىٍعًدليكا اٍعًدليكا ىيكى قكؿ ا تعالى : ﴿كىالى يىٍجًرمىن كي

أىٍقرىبي ًلمت ٍقكىل﴾
(ُٕٔ) 

كجو الداللة : أمرنا ا تعالى بالعدؿ في كؿ شيء حتى مع أعدائنا فبل 
تحممنا العداكة كالبغضاء عمى ترؾ العدؿ ، فمف حكـ بالعدؿ عمى عدكه أك 

 (ُٖٔ)صديقو أك ليما فشيادتو مقبكلة كحكمو نافذ
أف مطمؽ التيمة ال تقدح بالشيادة كالذم يقدح أف يجر إليو  -ّ

بشيادتو ، نفعا أك يدفع عنو ضررا فشيادة الصديؽ العدؿ لصديقو مقبكلة 
 .(ُٗٔ)لضعؼ التيمة بالنسبة إليو بعكس شيادة األصؿ لمفرع 

                                                           
(ٕٔٙ)

( . اُوؽ٤جب٢ٗ ، ٖٓطل٠ ا٢ٛٞ٤َُ ، ٓطبُت أ٠ُٝ ا٠ُٜ٘ 9ٓ/ٕٔاثٖ هلآخ ، أُـ٢٘ )  
 ( .ٕ٘ٙ/ٙٙ، ) 1ٙٔٔكْٓن ،  –ك٢ ّوػ ؿآ٣خ أُ٘ز٠ٜ ، أٌُزت اإلٍال٢ٓ 

(ٖٔٙ)
 (1ٍٕٕٞهح  اُجووح : آ٣خ ) 

(ٔٙٗ)
 ( .ٍٕٞهح اُطالم : آ٣خ )  

(ٔٙ٘) 
(، ثلائغ اُٖ٘بئغ ك٢ رور٤ت اُْوائغ،كاه اٌُزبة 19٘، ػالء اُل٣ٖ ) د :  اٌُبٍب٢ٗ
 ( . ٘ٔٗ/1( . اثٖ ؽي ّ  ، أُؾ٢ِ ) 9ٕٕ/ٙ) ّ 11ٕٔث٤وٝد ،  –اُؼوث٢

(ٔٙٙ)
 ( .9ٕٕ/ٙاٌُبٍب٢ٗ ، ثلائغ اُٖ٘بئغ )  

(ٔٙ9)
 ( . 1ٍٞهح أُبئلح : آ٣خ )  

(ٔٙ1)
 ( .ٕٓ/1اثٖ ؽيّ ، أُؾ٠ِ )  

(ٔٙ1)
 ( .1ٔٔ/1( . اُيؽ٢ِ٤ ، اُلوٚ اإلٍال٢ٓ ) ٕ٘ٙ/ٙأ٢ُٝ ا٠ُٜ٘ ) اُوؽ٤جب٢ٗ ، ٓطبُت  
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القكؿ الثاني : ال تقبؿ شيادة الصديؽ المبلطؼ لصديقو الذم كصمت 
 اآلخر ، أك كاف في عيالو يأكؿحدىما في ماؿ أصداقتيما إلى مرتبة تصرؼ 

 معيـ كيسكف عندىـ كأنو مف عيالو .
لى ىذا ذىب مال  (ُِٕ)كابف عقيؿ مف الحنابمة(ُُٕ)كالحنفية (َُٕ)ؾكا 

 (ُْٕ)ابف عثيميف كمف المعاصريف(ُّٕ)كالقرطبي
 : (ُٕٓ)كقد اشترطكا لقبكؿ شيادة الصديؽ لصديقو

أكال: أال تككف الصداقة بينيما متناىية  بحيث تصؿ إلى درجة أف 
 .يتصرؼ أحدىما في ماؿ اآلخر ببل ممانعة 
 ثانيا : أف يككف مبرزان في العدالة .

أف شيادة الصديؽ لصديقو المبلطؼ مقبكلة إذا  فيرل : مالؾأما اإلماـ 
كاف مبرزان في العدالة بشرط أال يككف في عيالو يأكؿ معيـ كيسكف معيـ كأنو 
مف أفرادىـ ، فإذا كصمت الصداقة ليذه الدرجة فبل يجكز قبكؿ شيادتو كلك 

 . (ُٕٔ)كاف مبرزا في العدالة
 استدلكا عمى ذلؾ بما يمي : 

أثر عمر رضي ا عنو حيث كتب إلى أبي مكسي  األشعرم :  -(ُ
ر به في » دٍّ ، أىٍك ميجى مىى بىٍعضو ًإال  مىٍجميكده في حى ـٍ عى يي اٍلميٍسًمميكفى عيديكؿه بىٍعضي

كرو ، أىٍك ظىًنيفه في كىالىءو أىٍك قىرىابىةو.   (ُٕٕ) «شىيىادىًة زي

                                                           
(ٔ9ٓ) 

ٓطجؼخ  -أُلٝٗخ اٌُجوٟ هٝا٣خ ٍؾٕ٘ٞ ، ٝىاهح األٝهبف اَُؼٞك٣خ  ٓبُي ثٖ أٌٗ ، 
اُلٍٞه٢ ، ٓؾٔل ثٖ ػوكٚ  ، ؽب٤ّخ اُلٍٞه٢  ( .ٓٙ/ٕٔٙ ، ) ٕٗٗٔاَُؼبكح ، 

 ( .19ٔ/9ٔػ٠ِ اُْوػ اٌُج٤و ) 
(ٔ9ٔ)

( .اثٖ ػبثل٣ٖ ، ٓؾٔل أ٤ٖٓ ، ؽب٤ّخ هك أُؾزبه ػ٠ِ اُله ٖ٘٘/ٗ كهه اُؾٌبّ )ؽ٤له،
 ( .1٘٘/ّٔ) 11٘ٔ -ٛـ٘ٔٗٔث٤وٝد ،  –أُقزبه ّوػ ر٣ٞ٘و األثٖبه ، كاه اُلٌو 

(ٔ9ٕ)
( . . أُوكا١ٝ ، اإلٖٗبف ك٢ ٓؼوكخ ٕ٘ٙ/ٙاُوؽ٤جب٢ٗ ، ٓطبُت أ٢ُٝ ا٠ُٜ٘ )  

 ( .9ٓ/ٕٔاُواعؼ ٖٓ اُقالف ) 
(ٔ9ٖ)

 ( .ٖٙٔ/ٕٔاُووٛج٢ ، اُغبٓغ ألؽٌبّ اُووإٓ )   
(ٔ9ٗ)

 ( .ٕٗٗ/٘ٔاثٖ ػض٤ٔ٤ٖ ، اُْوػ أُٔزغ ، )   
(ٔ9٘) 

 ( .ٕٕٖ/ٕٙأٍُٞٞػخ اُلو٤ٜخ ا٣ٌُٞز٤خ ، ) 
(ٔ9ٙ)

 (  .9ٔٔ/1اُؼجله١ ، اُزبط ٝاأل٤ًَِ )   
(ٔ99)

أفوعٚ اُج٤ٜو٢ ك٢ ) اَُٖ٘ اٌُجوٟ ( ًزبة : اُْٜبكاد ، ثبة : ٖٓ عوة ثْٜبكح   
( . األُجب٢ٗ ، ٓقزٖو اهٝاء 19ٔ/ٓٔ( ) 1ٕٔٙٓٝه ُْ روجَ ّٜبكرٚ ) ؽل٣ش : اُي

 ( ٝهبٍ : ٕؾ٤ؼ .ٖٕٗٙاُـ٤َِ ) ؽل٣ش : 
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ه عمى عدـ األثر بظاىر  كجو الداللة :أف الظنيف : ىك المتيـ ، فدؿ ىذا
قبكؿ الشيادة عند التيمة كالقبكؿ عند انتفائيا . كىذا عاـ في الكلد كالكالد 
كسائر األقارب ، كالصديؽ يدخؿ تحت ىذا العمـك . كالتيمة مكجكدة في 
الصديؽ المبلطؼ ؛ ألف الصديؽ قد يحابي صديقو أكثر مما يحابي كلده 

 (ُٖٕ)كدة فبل تقبؿ شيادتو ككالده ، كىذا ظاىر في الصداقة المؤ 
اعترض عمى ىذا : أف عمر رضي ا عنو لـ يرد الشيادة بالقرابة أك 
نما ردىا بالتيمة . ككذلؾ الصديؽ ترد شيادتو بالتيمة ، كليست  الكالء كا 
بالصداقة كال تيمة في الصداقة  ،كما أف الصديؽ العدؿ انتفت عنو التيمة 

 . (ُٕٗ)فشيادتو لصديقو مقبكلة
لكجكد  دُّ رى القياس عمى شيادة العدك ، فكما أف شيادة العدك تي  -ِ

التيمة فكذلؾ ترد شيادة الصديؽ لصديقو ؛ ألنو يجر لنفسو نفعا بيا فيك 
 . (َُٖ)متيـ أيضا 

اعترض عمى ىذا : بأف العداكة محرمة ، كفي شيادتو تيمة شفاء 
 . (ُُٖ)غيظو منو فخالفت الصداقة المباحة شرعا

القياس عمى األصكؿ كالفركع كبالعكس ، إذ ال تقبؿ شيادة  -(ّ
لآلخر ؛ ألنو يحتمؿ أف يككف قد حابى أحدىما لآلخر ، كالصديؽ أحدىما 

لكلده ككالده فالتيمة فيو المبلطؼ قد يحابي صديقو أكثر مما يحابي الكالد 
 . (ُِٖ)أكثر

فبل عدالة ، اعترض عمى ىذا : أنو إذا صار األصؿ أك الفرع مبرزا في ال
أف يشيد إال بشيء ىك الكاقع كبذلؾ ال تمحقو تيمة ، فالكاجب قبكؿ يمكف لو 

فيجب قبكؿ شيادتو ، ككذلؾ الصديؽ المبلطؼ إذا كاف مبرزان في العدؿ 
 .(ُّٖ)شيادتو النتفاء التيمة عنو 

                                                           
(ٔ91)

 ( .1-1/ٕٖاُؾٔل ، ؽٔل ثٖ ػجل هللا ، ّوػ ىاك أَُزو٘غ ، )   
 (ٔ91) 

 ( .ٕ٘ٙ/ٙ( . اُوؽ٤جب٢ٗ ، ٓطبُت أ٢ُٝ ا٠ُٜ٘ ) 1-1-ٕٖاُؾٔل ، ، ّوػ اُياك  ) 
(ٔ1ٓ)

 ( .9ٓ/ٕٔاثٖ هلآخ ، أُـ٢٘ )   
(ٔ1ٔ)

 أُوعغ اَُبثن ٗلَٚ .  
(ٔ1ٕ)

 (1/ٕٖاُؾٔل ، ّوػ اُياك )   
(ٔ1ٖ)

 ( .9ٖٗ-ٖٙٗ/٘ٔاثٖ ػض٤ٔ٤ٖ ، اُْوػ أُٔزغ )   



 

 ٓؾٔٞك ٓؾٔل ػط٤خ ٓؼبثوٙك/           كهاٍخ رطج٤و٤خ ٓؼبٕوح أؽٌبّ اُٖل٣ن ك٢ اُلوٚ اإلٍال٢ٓ

 

 633      ـ  َُِٓكالثبلثكف  لثمجمة كمية أصكؿ الديف بأسيكط ،العدد الثا

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انرأي انراعح :
مف خبلؿ استعراض أدلة الفريقيف ، كالرد الذم كجو إلى أدلتيـ نرل 
جكاز قبكؿ شيادة الصديؽ المبلطؼ لصديقو إذا كاف مبرزا في العدؿ سكاء 
أكاف في عيالو يأكؿ معيـ كيسكف عندىـ كأنو منيـ ؛ ألنو إذا كاف كذلؾ فبل 

 يمكف أف يشيد إال بشيء ىك كاقع .
 ادلطهت انضبًَ : األكم يف ثٍذ انظذٌك 

أف يأكؿ الصديؽ مف بيت صديقو دكف ىك أكال: المقصكد باألكؿ ىنا : 
 .(ُْٖ)دعكة ، كذلؾ إذا كاف الطعاـ محضران دكف المختزف 

ثانيا : اتفؽ الفقياء عمى عدـ جكاز أكؿ الصديؽ  مف ماؿ صديقو 
 . (ُٖٓ)المحرز إال بإذنو

الصديؽ مف ماؿ صديقو دكف إذنو إذا كاف ثالثا: اختمؼ الفقياء في أكؿ 
 الطعاـ محضران عمى قكليف :

جكاز األكؿ مف ماؿ الصديؽ بغير إذنو إذا كاف غير محرزا  :لقكؿ األكؿا
 كعمـ أك ظف رضا صاحبو .

 (ُٕٖ)كالمالكية (ُٖٔ)كالى ىذا ذىب جميكر الفقياء مف الحنفية
كابف  (َُٗ)كابف حـز (ُٖٗ)كابف عقيؿ كابف الجكزم مف الحنابمة (ُٖٖ)كالشافعية

                                                           
(ٔ1ٗ)

 ( .ٕٔٗ/ 1ٔاثٖ ػبّٞه ، اُزؾو٣و ٝاُز٣ٞ٘و )  
(ٔ1٘)

ل ؿناء األُجبة ّوػ ٓ٘ظٞٓخ ا٥كاة ، رؾو٤ن : ٓؾٔ اَُلبه٢٘٣ ، ٓؾٔل ثٖ أؽٔل ،
ّ ) ٕٕٓٓ -ٖٕٙٗٔث٤وٝد ،  –، كاه اٌُزت اُؼ٤ِٔخ  ٕػجل اُؼي٣ي اُقبُل١ ، ٛ

ٕ/ٔٔ1). 
(ٔ1ٙ)

اُلزبٟٝ اُٜ٘ل٣خ ك٢ ٓنٛت اإلٓبّ أث٢ ؽ٤٘لخ اُ٘ؼٔبٕ ٗظبّ ٝعٔبػخ ٖٓ ػِٔبء اُٜ٘ل ،  
 ( .9ٕٖ/ّٖ، ) 11ٔٔ-ٙٔٔٗٔ، كاه اُلٌو ، 

(ٔ19)
ٝاُْوػ ٝاُزؼ٤َِ َُٔبئَ ٙ( ، اُج٤بٕ ٝاُزؾ٤َٖ ٓ٘ٗاثٖ هّل ، ٓؾٔل ثٖ أؽٔل ) د

ث٤وٝد  –، كاه اُـوة اإلٍال٢ٓ  ٕأَُزقوعخ ، رؾو٤ن : ٓؾٔل ؽغ٢ ٝآفوٕٝ ، ٛ
.اثٖ ػجل اُجو، أثٞ ػٔو ٣ٍٞق ثٖ ػجل هللا ثٖ  (9ٖٕ/9ّٔ، ) 111ٔ -ـ 1ٛٓٗٔ،

ٙ(، االٍزنًبه اُغبٓغ ُٔناٛت كوٜبء األٖٓبه ٖٙٗػجل اُجو اُ٘ٔو١ اُووٛج٢ ) د 
رٚٔ٘ٚ أُٞٛؤ ٖٓ ٓؼب٢ٗ اُوأ١ ٝا٥صبه، رؾو٤ن: ػجلأُؼط٢ ٝػِٔبء األهطبه ك٤ٔب 

 ( .ٕٕٔ/9ّٕ ، ) 11ٖٔ -ٛـ ٗٔٗٔكْٓن ،  –، كاه هز٤جخ  ٔأ٤ٖٓ هِؼغ٢ ،ٛ
(ٔ11) 

ٙ( ،أُغٔٞع ّوػ أُٜنة كاه  9ٙٙا١ُٝٞ٘ ،أثٞ ىًو٣ب ٓؾ٢ اُل٣ٖ ثٖ ّوف ) د: 
( . ا١ُٝٞ٘ ، أ٠ٍ٘ أُطبُت ك٢ ّوػ هٝٗ ٗ٘/1ّ ) 119ٔث٤وٝد ،  -اُلٌو

 – ـٕٕٛٗٔث٤وٝد ،  -اه اٌُزت اُؼ٤ِٔخ ، ك ٔاُطبُت ، رؾو٤ن : ٓؾٔل ٓؾٔل ربٓو، ٛ
ٕٓٓٓ ( ، ّٔ/٘9ٗ. ) 

(ٔ11)
 ( .1ٔٔ/ٕبة ) اَُلبه٢٘٣ ، ؿناء األُج  
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 (ُّٗ)كالحسف كقتادة (ُِٗ)كالميث بف سعد (ُُٗ)تيمية
 استدلكا عمى ذلؾ بما يمي :ك 
ـٍ ... أىٍك  -ُ ـٍ أىٍف تىٍأكيميكا ًمٍف بيييكًتكي مىى أىٍنفيًسكي قاؿ ا تعالى : ﴿ كىالى عى

ـٍ ﴾ ًديًقكي صى
(ُْٗ) 

نفى ا تعالى الحرج مف األكؿ مف البيكت المذككرة في  كجو الداللة :
ت العادة اآلية كمنيا بيت الصديؽ ككؿ ذلؾ بدكف إذف كىك مبني عمى ما جر 

 .(ُٓٗ)سامحة فيوكقد جرت العادة كالعرؼ بالمباإلذف فيو 
بقكلو تعالى : ﴿يىا أىيُّيىا ال ًذيفى  (ُٔٗ)اعترض عمى ىذا : بأف ىذا منسكخ

ـٍ  مىى أىٍىًميىا ذىًلكي مٍّميكا عى تيسى ت ى تىٍستىٍأًنسيكا كى ـٍ حى ٍيرى بيييكًتكي ميكا بيييكتنا غى آمىنيكا الى تىٍدخي
ت ى ييؤٍ  ميكىىا حى دنا فىبلى تىٍدخي ـٍ تىًجديكا ًفييىا أىحى كفى فىًإٍف لى ـٍ تىذىك ري ـٍ لىعىم كي ٍيره لىكي ذىفى خى

﴾ ـٍ لىكي
ميكا بيييكتى الن ًبيٍّ ًإال  أىٍف كبق(ُٕٗ) كلو تعالى : ﴿يىا أىيُّيىا ال ًذيفى آمىنيكا الى تىٍدخي
﴾ ـٍ ييٍؤذىفى لىكي
الى يىًحؿُّ مىاؿي اٍمًرئو ًإال  ًبًطيًب نىٍفسو : » .كبقكؿ رسكؿ ا (ُٖٗ)

 .(ُٗٗ)«ًمٍنوي 
أنيا محكمة كليست  رد عمى ىذا االعتراض : بأف الصحيح في اآلية

؛ ألف اآلية فيمف ذكر فييا مف أىؿ األعذار كاألقارب كقكلو  (ََِ)منسكخة
﴾ في سائر الناس غيرىـ كقكلو  ـٍ ميكا بيييكتنا غىٍيرى بيييكًتكي : » تعالى : ﴿الى تىٍدخي

في غير ىؤالء المذككريف في « الى يىًحؿُّ مىاؿي اٍمًرئو ًإال  ًبًطيًب نىٍفسو ًمٍنوي 

                                                                                                                                        
(ٔ1ٓ)

 ( .ٖٓٔ/1اثٖ ؽيّ ، أُؾ٠ِ )   
(ٔ1ٔ)

 –، كاه أُؼوكخ  ٔاثٖ ر٤ٔ٤خ ، أثٞ اُؼجبً أؽٔل ثٖ ػجل اُؾ٤ِْ، اُلزبٟٝ اٌُجوٟ ، ٛ  
 ( 1ٙٗ/ٖ)  ـ1ٖٙٛٔث٤وٝد ، 

(ٔ1ٕ)
 ( .ٕٕٔ/9ٕ، االٍزنًبه اُغبٓغ ُلوٜبء األٖٓبه )  اثٖ ػجل اُجو

(ٔ1ٖ)
 ( .1ٔٔ/ٕاَُلبه٢٘٣ ، ؿناء األُجبة )   

(ٔ1ٗ)
 ( .ٍٔٙٞهح اُ٘ٞه : آ٣خ )   

(ٔ1٘)
( . اُؤبُ ، ػجل اُوؽٖٔ ثٖ ٓؾٔل ، 9٘٘/ٔاَُؼل١ ، ر٤َ٤و اٌُو٣ْ اُوؽٖٔ )   

 .  11ّٖ٘ٔ ، 1ٕٓٓٓاُؾب١ٝ ك٢ رل٤َو اُووإٓ اٌُو٣ْ ، 
(ٔ1ٙ)

اُغبٓغ ألؽٌبّ  .اُووٛج٢ ، 11ٖ٘ٔاُؤبُ ، اُؾب١ٝ ك٢ رل٤َو اُووإٓ اٌُو٣ْ ، ٓ  
 ( .ٖٙٔ/ٕٔاُووإٓ ، ) 

(ٔ19)
 (1ٕ -9ٍٕٞهح اُ٘ٞه : آ٣خ )  

(ٔ11)
 ( ٍٖ٘ٞهح األؽياة : آ٣خ )  

(ٔ11)
 ٍجن رقو٣غٚ .  

(ٕٓٓ)
 ( .ٖٙٔ/ٕٔاُووٛج٢ ، اُغبٓغ ألؽٌبّ اُووإٓ ، )   
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 .(َُِ)اآلية
َرَحاء(يدخؿ حائط أبي طمحة  كاف رسكؿ ا  -ِ ، كيشرب  المسمى )بَ ي ْ

 .      (َِِ)مف ماء فييا طيب بغير إذنو
كجو الداللة :أف الماء متممؾ ألىمو ، فإذا جاز الشرب مف ماء الصديؽ 
بغير إذنو جاز األكؿ مف ثماره كطعامو ، إذا عمـ أف نفس صاحبو تطيبو 

 . (َِّ)بينيما مف مكدة أك لمالتفاىتو كيسير مؤنتو  ، 
فعؿ السمؼ ، حيث كاف أحدىـ يدخؿ بيت صديقو كيأكؿ مف طعامو  -ّ

 . (َِْ)بطيب نفسو بذلؾمع غيبتو ، لعممو 
القكؿ الثاني : عدـ جكاز األكؿ مف ماؿ الصديؽ بغير إذف صريح أك 

 محرزان . قرينة ، سكاء أكاف الماؿ محرزان أك غير
لى ىذا ذىب الحنابمة في المذىب  (َِٔ)كبعض المالكية  (َِٓ)كا 

 استدلكا عمى ذلؾ :
 »قاؿ ًو : أف رىسيكؿي الم  عنيما حديث عبد ا بف عمر رضي ا  -ُ

رىجى ميًغيرنا  خى ؿى سىاًرقنا كى ٍيًر دىٍعكىةو دىخى مىى غى ؿى عى  .(َِٕ)«مىٍف دىخى
كجو الداللة : دؿ الحديث عمى أف مف دخؿ عمى غير دعكة دخؿ مثؿ 
السارؽ الذم يدخؿ خفية كتستر كعدـ بركز كظيكر ثـ بعد ذلؾ يظير ككأنو 
ظفر بالشيء الذم يريد فيككف مثؿ الذم أغار كاكتسب شيئا كخرج بو كىذا 

 .(َِٖ)اـ في الصديؽ كغيره أك دعكتو كىذا علدخكلو بغير إذف صاحب البيت 
                                                           

(ٕٓٔ)
 . 11ٖ٘ٔاُؤبُ ، اُؾب١ٝ ك٢ رل٤َو اُووإٓ اٌُو٣ْ ، ٓ  

(ٕٕٓ)
بِح َػ٠َِ اأْلَهَبِهةِ أفوعٚ اُجقبه١ ك٢ ًزبة :  اُط٤ت ُِغٔؼخ   ًَ ) ؽل٣ش :  ثَبة اُيا

ٔٗٙٔ. ) 
(ٕٖٓ)

 ( .ٖٙٔ/ٕٔاُووٛج٢ ، اُغبٓغ ألؽٌبّ اُووإٓ ، )   
(ٕٓٗ)

 ( .1ٙٗ/ٖاثٖ ر٤ٔ٤خ ، اُلزبٟٝ اٌُجوٟ ، )   
(ٕٓ٘)

ٙ( ، اُوٝٗ أُوثغ ٔ٘ٓٔ -ٙٓٓٓٔ)  اُجٜٞر٢ ، ٖٓ٘ٞه ثٖ ٣ٌٞٗ ثٖ أكه٣ٌ  
( ٕٕٔ/ٖ، ) ـ1ٖٓٛٔاُو٣بٗ ،  -ّوػ ىاك أَُزو٘غ ، ٌٓزجخ اُو٣بٗ اُؾل٣ضخ

 ( .1ٔٔ/ٕ.اَُلبه٢٘٣ ، ؿناء األُجبة ) 
(ٕٓٙ)

اُوواك٢ ، ّٜبة اُل٣ٖ أؽٔل ثٖ اكه٣ٌ ، اُنف٤وح ، رؾو٤ن : ٓؾٔل ؽغ٢ ، كاه   
 ( .ٕٖٗ/ّٖٔ، ) 11ٗٔث٤وٝد ، –اُـوة 

(ٕٓ9)
أثٞ كاٝٝك ك٢ )ٍ٘٘ٚ ( ًزبة : األٛؼٔخ ، ثبة : ٓب عبء ك٢ اعبثخ اُلػٞح ) أفوعٚ   

 ( ٝهبٍ : ٙؼ٤ق . 1٘ٗٔ)ؽل٣ش :  اهٝاء اُـ٤َِ( . األُجب٢ٗ ، 9ٖٗٔؽل٣ش : 
(ٕٓ1)

اُؼظ٤ْ آثبك١ ، أثٞ اُط٤ت ٓؾٔل ٌّٔ اُؾن ، ػٕٞ أُؼجٞك ّوػ ٍٖ٘ أث٢ كاٝٝك ،   
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اعترض عمى ىذا : أف ىذا الحديث ضعيؼ ، كىك غير ثابت عف رسكؿ 
 . (َِٗ)فبل يحتج بوا 

الى يىًحؿُّ مىاؿي اٍمًرئو ًإال  ًبًطيًب نىٍفسو » قاؿ : أف رسكؿ ا  -ِ
 (َُِ)«ًمٍنوي 

كجو الداللة : أف ماؿ الصديؽ ليس بمالو ، فبل يباح أكمو بغير 
 . (ُُِ)إذنو

 انرأي انراعح :
كمف خبلؿ ما تقدـ يتضح رجحاف قكؿ الجميكر ، كىك جكاز األكؿ مف 

كعمـ أك ظف رضا صاحبو ؛ كذلؾ محرز ماؿ الصديؽ بغير إذنو إذا كاف غير 
 لقكة أدلتيـ كجرياف العرؼ بذلؾ.

 ادلطهت انضبنش: هذٌخ انظذٌك نظذٌمه ادلىغف
 يفهىو اذلذٌخ نغخ واططالحب :  -أوال

دو ًإٍكرىامنا لىوي ، ييقىاؿ : اليدية في المغة: ًىيى ا ٍلمىاالل ًذم أيٍتًحؼى كىأيٍىًدمى أًلحى
ؿ كىذىا : بىعىٍثتي ًبًو ًإلىٍيًو ًإٍكرىامنا ، فىاٍلمىاؿ ىىًدي ةه  أىٍىدىٍيتي ًلمر جي
(ُِِ). 

كفي االصطبلح: عرفت بعدة تعريفات متقاربة كيجمعيا ىذا التعريؼ: 
عيننا مف مالو؛ إكرامنا ببل شرط كال  تمميؾ ممف لو التبرع في حياتو لغيره،»

 .(ُِّ)«عكض
 صبٍَب : حكى هذٌخ انظذٌك نظذٌمه ادلىغف .

الشارع عمى اليدية بيف الناس جميعا كىي بيف األصدقاء آكد ،  حث
كحث عمى قبكؿ اليدية مف الباذؿ ، كلكف قد يمر الزماف كيتكلى األصدقاء 

                                                                                                                                        
 (  .1ٗٔ-9ٗٔ/ ٓٔ، )  -ٙ٘ٔٗٔث٤وٝد ،  –، كاه اٌُزت اُؼ٤ِٔخ  ٕٛ= 

(ٕٓ1)
 أُوعغ اَُبثن ٗلَٚ .   

(ٕٔٓ)
( 1ٕ٘ٙٓأفوعٚ أؽٔل ك٢ ) َٓ٘لٙ ( ؽل٣ش : ػٔو ثٖ أث٢ ؽوح اُوهب٢ّ )ؽل٣ش :   

) اَُٖ٘ اٌُجوٟ ( ًزبة: اُـٖت ،ثبة :ٖٓ ؿٖت ُٞؽب كؤكفِخ  . أفوعٚ اُج٤ٜو٢ ك٢ 
( 9ٙٔٔ: ) ؽل٣ش ،اهٝاء اُـ٤َِ ثبة:اٌُزبثخاألُجب٢ٗ (.ٕٖ٘ٔٔك٢ ٍل٤٘خ) ؽل٣ش : 

 ٝهبٍ : ٕؾ٤ؼ .
(ٕٔٔ)

 ( .1ٔٔ/ٕاَُلبه٢٘٣ ، ؿناء األُجبة )   
(ٕٕٔ) 

 .9ٖٙٝأُٖجبػ ا٤ُ٘ٔو ٓ ٔٗ٘أُلوكاد ك٢ ؿو٣ت اُووإٓ ٓ
(ٕٖٔ)

ا٤َُل اُٜبّْ : ػجل اُوؽ٤ْ ثٖ اثوا٤ْٛ ثٖ ػجل اُوؽٖٔ ، اُٜلا٣ب ُِٔٞظل٤ٖ أؽٌبٜٓب  
 ٤ًٝٔٓل٤خ اُزٖوف ك٤ٜب ، كاه اثٖ اُغٞى١ ، ٓ
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كقد ال يحتاج .فما حكـ  اآلخر كظائؼ ذات أىمية ، كقد يحتاج أحدىما
 التيادم بيف األصدقاء بعد تكلي أحدىما الكظيفة ؟

 حاالت : ثبلثىدية الصديؽ لصديقو المكظؼ ليا 
الحالة األكلى : إذا كاف الصديؽ معتادنا أف ييدم صديقو المكظؼ قبؿ 
ترشيحو أك تكليتو لكظيفتو كليس لو حاجة عنده تتعمؽ بكظيفتو، كلـ يقصد 

قمبو كلـ تزد اليدية بعد الكظيفة فكؽ المعتاد إال بزيادة ماؿ بيا استمالة 
 الميدم.

 اختمؼ الفقياء في ىذا عمى ثبلثة أقكاؿ: 
 ىذه اليدية .قبكؿ القكؿ األكؿ : جكاز 

لى ىذا  ذىب الجميكر) الحنفية كالمالكية كالشافعية كالحنابمة (  (ُِْ)كا 
 (ُِٓ)ؾاستدلكا عمى ذل

ما ركم أف زيد بف ثابت رضي ا عنو كاف ييدم لعمر بف الخطاب  -ا
رضي ا عنو لبننا فيقبمو، حتى اقترض زيد ماالن مف بيت الماؿ، كأىدل 
المبف، فرده عمر، فقاؿ زيد: لـ رددتو؟ فقاؿ: ألنؾ اقترضت مف بيت الماؿ 

فرد الماؿ، ماالن، فقاؿ زيد: ال حاجة لي في ماؿ يقطع الكصمة بيني كبينؾ، 
 .(ُِٔ)فقبموكأىدل المبف، 

 كجو الداللة :
عمر رضي ا عنو المبف عمى زيد رضي ا عنو حيف كاف لزيد  رد

حاجة عنده، مع أف زيدنا كاف قبؿ ذلؾ ييديو إليو، فمما ارجع زيد الماؿ قبؿ 
رضي ا عنو ىديتو  ، فدؿ ىذا عمى جكاز ىذه اليدية، إذا كاف  عمر

الصديؽ معتادنا أف ييدم صديقو المكظؼ قبؿ ترشيحو أك تكليتو لكظيفتو 
                                                           

(ٕٔٗ) 
، كاه  ٕ( ،أَُوه٘ل١ ، رؾلخ اُلوٜبء ، ٖٖٛٓ/ٖا٤ُْـ ٗظبّ ، اُلزبٟٝ اُٜ٘ل٣خ ، )

(، اثٖ ػبثل٣ٖ ، 9ٖٗ/ّٖ. )11ٗٔ - ـُٛٗٔٗٔج٘بٕ ،  –زت اُؼ٤ِٔخ ث٤وٝد اٌُ
( ٖٔٔ/1)اُؼجله١ ، اُزبط ،  1ٓ/ٓٔاُوواك٢ ،اُنف٤وح ،(٘ٔ٘/٘ؽب٤ّخ هك أُؾزبه )

( 9ٖٗ/ٔٔاثٖ هلآخ ، أُـ٢٘ ) ( ، ٗٙ٘-ٖٙ٘/  ٙٔاٌُج٤و ، ) اُؾبٟٝ، أُبٝهكٟ ،
 (.ٕٖٕ/  ٙ(، أٍُٞٞػخ اُلو٤ٜخ ا٣ٌُٞز٤خ ، ) ٕٔٔ/ ٔٔ(أُوكا١ٝ ، اإلٖٗبف،

(ٕٔ٘)
/  ٙٔأُبٝهكٟ ، اُؾبٟٝ اٌُج٤و ، )( .ٖٖٓ/ٖا٤ُْـ ٗظبّ ، اُلزبٟٝ اُٜ٘ل٣خ ، )  

 ( . ٕٔٔ/ ٔٔ(، اإلٖٗبف أُوكا١ٝ( 9ٖٗ/ٔٔاثٖ هلآخ ، أُـ٢٘ ) ( ٗٙ٘-ٖٙ٘
(ٕٔٙ) 

 (. ٗٙ٘/  ٙٔ، اُؾب١ٝ اٌُج٤و ) أُبٝهك١
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 كليس لو حاجة عنده تتعمؽ بكظيفتو. 
 جرياف العرؼ الجارم بينيما في التكاصؿ بيا. -ِ
 عمؿ .ى عدـ المجازاة بيا عمانتفاء االتياـ فييا بالرشكة، كل -ّ

 القكؿ الثاني : يكره قبكؿ ىذه اليدية .
كىك كجو عند المالكية كىك قكؿ ميطرؼ كعبد الممؾ كابف الماجشكف 

 (ُِٕ)كابف يكنس
 كاستدلكا عمى ذلؾ :

مىٍيًو » الساعدم، قاؿ :  بحديث أبي حميد -ُ م ى الم وي عى اٍستىٍعمىؿى الن ًبيُّ صى
ـى قىاؿى ىىذىا  دىقىةو ، فىمىم ا قىًد مىى صى بلن ًمٍف بىًني أىٍسدو ييقىاؿي لىوي اٍبفي اأٍليتىًبي ًة عى ـى رىجي م  سى كى

مىٍيًو كى  م ى الم وي عى ـى الن ًبيُّ صى ـٍ ، كىىىذىا أيٍىًدمى ًلي .فىقىا ًمدى لىكي ًعدى اٍلًمٍنبىرى فىحى ـى فىصى م  سى
مىٍيًو ، ثيـ  قىاؿى مىا بىاؿي اٍلعىاًمًؿ نىٍبعىثيوي فىيىٍأًتي يىقيكؿي ىىذىا لىؾى كىىىذىا ًلي  الم وى ، كىأىٍثنىى عى

؟ كىال ًذم نىٍفًسي ـٍ الى ًو ، فىيىٍنظيري أىييٍيدىل لىوي أى مىسى ًفي بىٍيًت أىًبيًو كىأيمٍّ ًبيىًدًه ،  ، فىيىبل  جى
مىى رىقىبىًتًو ًإٍف كىافى بىًعيرنا لىوي  ًة يىٍحًمميوي عى اءى ًبًو يىٍكـى اٍلًقيىامى الى يىٍأًتي ًبشىٍيءو ًإال  جى
ت ى رىأىٍينىا عيٍفرىتىٍي ًإٍبطىٍيًو  كىاره  ، أىٍك شىاةن تىٍيعىري ثيـ  رىفىعى يىدىٍيًو حى ريغىاءه ، أىٍك بىقىرىةن لىيىا خي

ثنا أىالى ىىؿٍ   (ُِٖ)«بىم ٍغتي ثىبلى
أنيا ذريعة الرشى في األحكاـ ، فيندرج في الذيف اشتركا بآيات ا  -ِ

 (ُِٗ)ثمنا قميبل 

 .(َِِ)القكؿ الثالث : يحـر قبكؿ ىذه اليدية ، كىك كجو عند الشافعية 
كذلؾ خشية أف تحدث لمميدم حاجة ينسب بيا المكظؼ إلى الممايمة 

 .(ُِِ)لمميدم 
ؽ لصديقو المكظؼ قبؿ ترشيحو أك ىدية الصدي قبكؿجكاز كالراجح : 

تكليتو لكظيفتو ، كليس لو حاجة عنده تتعمؽ بكظيفتو، كلـ يقصد بيا 
استمالة قمبو كلـ تزد اليدية بعد الكظيفة فكؽ المعتاد إال بزيادة ماؿ الميدم. 

                                                           
(ٕٔ9) 

 . (ٖٔٔ/1اُؼجله١ ، اُزبط ، ) (،1ٓ/ٓٔاُوواك٢ ، اُنف٤وح) 
(ٕٔ1)

 ( .9ٖ٘ٙ أفوعٚ اُجقبه١ ك٢ ًزبة األؽٌبّ ، ثبة : ٛلا٣ب اُؼٔبٍ ) ؽل٣ش : 
(ٕٔ1) 

 (. 1ٓ/ٓٔاُوواك٢ ، اُنف٤وح )
(ٕٕٓ)

 (.9ٓ٘/  ٙٔاٌُج٤و ، ) أُبٝهك١ اُؾبٟٝ 
(ٕٕٔ) 

 (.9ٓ٘/  ٙٔأُبٝهك١ اُؾبٟٝ اٌُج٤و ، )
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 كىك ماذىب إليو جميكر الفقياء لقكة أدلتيـ .
ؽ معتادنا أف ييدم صديقو المكظؼ قبؿ الحالة الثانية : إذا كاف الصدي

ترشيحو أك تكليتو لكظيفتو كليس لو حاجة عنده تتعمؽ بكظيفتو، لكف إذا 
 زادت ىديتو بعد الكظيفة فكؽ ما اعتاده قبميا، كماؿ الميدم لـ يزدد.

 (ِِِ)مف المعتادة أنو كمما زاد ماؿ الصديؽ زادت ىديتو لصديقو 
اختمؼ الفقياء في قبكؿ الصديؽ المكظؼ ليدية صديقو إذا زادت 

 اليدية فكؽ المعتادة كماؿ الميدم لـ يزدد ، عمى ثبلثة أقكاؿ: 
القكؿ األكؿ: يجكز قبكؿ اليدية بدكف زيادة فقط كعميو رد الزيادة 

ليو ذىب الحنفية   .(ِِّ)لصديقو  ، كا 
 .(ِِْ)ا بسبب الكظيفة كاستدلكا: إنما كرىت الزيادة عمييا؛ خشية ككني

مف القكؿ الثاني: تحـر اليدية كميا، كالى ىذا ذىب  الدسكقي 
 .(ِِٓ)المالكية

كاستدؿ عمى ذلؾ : بقياس ىذه اليدية عمى صفقة جمعت حبلالن كحرامنا 
 .(ِِٔ)يحـر جميعيا فإنو

ف كانت  القكؿ الثالث: إف كانت الزيادة في صفة اليدية، حـر الجميع. كا 
ليو ذىب ابف عابديففي قدرىا، حرمت  كىك مذىب  (ِِٕ)الزيادة فقط. كا 

 .(ِِٖ)الشافعية 
لزيادة إذا كانت في الصفة، لـ تتميز فمـ يمكف فصميا. بأف اكاستدلكا:

                                                           
(ٕٕٕ) 

 (.ٖٕٗ/1( .  ٜٝٗآ٣خ أُؾزبط )9ٕٕ، 9ٕٔ/9كزؼ اُول٣و )اثٖ أُٜبّ ، 
(ٕٕٖ) 

( ،اٌُبٍب٢ٗ ٖٖٓ/  ٖ( اُ٘ظبّ ، اُلزبٟٝ اُٜ٘ل٣خ  )ٗٔ٘/ ٘اثٖ ػبثل٣ٖ ، هك أُؾزبه )
 ( .ٓٔ/  9، ثلائغ اُٖ٘بئغ  )

(ٕٕٗ)
 (. 9ٕٕ/ 9أُٜبّ ، كزؼ اُول٣و)  ٣٘ظو:اثٖ 

(ٕٕ٘)
 ( .ٗٗ/  9ٔاُلٍٞه٢ ،ؽب٤ّخ اُلٍٞه٢ ) 

(ٕٕٙ)
 ( .ٗٗ/  9ٔؽب٤ّخ اُلٍٞه٢ ،)اُلٍٞه٢ ،  

(ٕٕ9) 
 (. ٗٔ٘/٘اثٖ ػبثل٣ٖ ، هك أُؾزبه )

(ٕٕ1) 
ٛـ( ، اػبٗخ ٖٓٔٔ،أثٞ ثٌو ػضٔبٕ ثٖ ٓؾٔل ّطب اُل٤ٓب٢ٛ اُْبكؼ٢ )د:  اُجبثٌو١

 –، كاه اُلٌو ُِطجبػخ ٝاُْ٘و ٝاُزٞى٣غ  ٔاُطبُج٤ٖ ػ٠ِ ؽَ أُلبظ كزؼ أُؼ٤ٖ ، ٛ
/  ٙٔ، اُؾب١ٝ اٌُج٤و ، ) ( ، أُبٝهك1١ٕٕ/  ّٗ ، ) 119ٔ -ٛـ  1ٔٗٔث٤وٝد ، 

( . اثٖ هلآخ ، أُـ٢٘ ) ٓٗٔ/٣ٝٗ٘ظو: اُلٍٞه٢ ، ؽب٤ّخ اُلٍٞه٢ )( .ٖٙ٘
 . (ٖٖٕ/  ٙ)  (. أٍُٞٞػخ اُلو٤ٜخ ا٣ٌُٞز٤خ9ٖٗ/ٔٔ
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أما إذا كانت في القدر، فإنو يمكف تميزىا فحرمت ىي فقط؛ ألنيا ىي التي 
لممسمميف فييا التيمة بالرشكة؛ ألف الظاىر أنيا بسبب الكظيفة، كىي حؽ 

 .(ِِٗ)كليس لممكظؼ، فبل يحؿ لو قبكؿ ما أىدم إليو بسببيا
تحريـ مف خبلؿ ما تقدـ يتضح رجحاف القكؿ الثالث كىك : الترجيح :

الزيادة المتميزة فقط، كتحريـ الكؿ إف لـ تتميز الزيادة، كذلؾ؛ لقكة دليمو 
 كجمعو بيف القكليف اآلخريف.

لو حاجة عنده تتعمؽ بكظيفتو،  الحالة الثالثة : اليدية لممكظؼ ممف
، ككاف ييدم لو قبؿ تكليتو الكظيفة، كىديتو  كىك مف غير ذم رحمو المحـر

 لـ تتغير بزيادة بعد تكليتو.
 اختمؼ الفقياء في قبكؿ المكظؼ ليذه اليدية عمى قكليف: 

ليو ذىب الحنفية   .(َِّ)القكؿ األكؿ: يكره لممكظؼ قبكليا، كا 
التيمة بالرشكة منتفية ىنا؛ لكجكد مثؿ ىذه  فليـ: بأكيمكف االستدالؿ 

اليدية قبؿ تكليتو الكظيفة فظاىر ىذه اليدية أنيا الستمرار ما كاف قبميا ال 
 لميؿ في قضاء ىذه الحاجة. 

ليو ذىب المالكية  القكؿ الثاني: يحـر عمى المكظؼ قبكؿ ىذه اليدية، كا 
 .(ِّّ)كالحنابمة  (ِِّ)كالشافعية  (ُِّ)

كاستدلكا: بأف في ىذه اليدية ممايمة لمميدم، كذريعة إلى الرشكة ، 
 .(ِّْ)كيندرج في الذيف اشتركا بآيات ا ثمننا قميبلن 

القكؿ الثاني : فيحـر عمى  ما تقدـ يتضح رجحاف مف خبلؿ الراجح :
المكظؼ قبكؿ ىدية ممف لو حاجة عنده تتعمؽ بكظيفتو كلك كاف ييدم لو 

                                                           
(ٕٕ1) 

 (.ٖٙ٘/  ٙٔأُبٝهك١ ، اُؾبٟٝ اٌُج٤و )
(ٕٖٓ)

( ، اٌُبٍب٢ٗ ٖٖٓ/  ٖ، اُ٘ظبّ ، اُلزبٟٝ اُٜ٘ل٣خ ، ) 9ٕٕ/9اثٖ أُٜبّ ، كزؼ اُول٣و  
 (.ٓٔ/  9، ثلائغ اُٖ٘بئغ  )

(ٕٖٔ) 
 (. 1ٓ/ٓٔاُوواك٢ ، اُنف٤وح  )

(ٕٖٕ)
 ( .ٗٙ٘/  ٙٔ، أُبٝهك١ ، اُؾبٟٝ اٌُج٤و )( 1ٕٕ/  ٗ) اُجبثٌو١، اػبٗخ اُطبُج٤ٖ 

(ٕٖٖ)
(. اُيه٢ًْ ، ّوػ اُيه٢ًْ ػ٠ِ ٓقزٖو اُقوه٢ 9ٖٗ/ٔٔاثٖ هلآخ ،  أُـ٢٘ ) 

(ٖ  /ٖ91 . ) 
(ٕٖٗ)

( . اثٖ هلآخ ، 1ٙ٘/  ٙٔاٌُج٤و  ) أُبٝهك١ ،اُؾبٟٝ(. 1ٓ/ٓٔ)اُوواك٢ ، اُنف٤وح 
 (.9ٖٗ/ٔٔٝأُـ٢٘ ) 
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الكظيفة، كىديتو لـ تتغير بزيادة بعد تكليتو ؛ ألنيا ذريعة لمرشكة قبؿ تكليتو 
 كلقكة األدلة التي استدلكا بيا.

 ادلطهت انراثع :حفع انطر ثني األطذلبء
 أوال : رعرٌف انطر :

. فيك الى يىٍخريجي  (ِّٓ)السر : ىك ما يقع خفية بينؾ كبيف صاحبؾ
ٍعنىى المُّغىًكمٍّ  اٍسًتٍعمىاؿ اٍلفيقىيىاًء ًليىذىا الم ٍفًظ عىًف اٍلمى
(ِّٔ). 

 أهًٍخ حفع انطر   -صبٍَب
، مع اإلخكاف كالخبلف   حفظ السر ككتمانو قاعدة عظيمة في التعامؿ

ًفيًو  خاصة أف ًمٍف اأٍلىٍسرىاًر مىا الى ييٍستىٍغنىىفيك مف أىـ خصائص الصداقة ، ك 
ًديؽو ميسىاًىـو ، كىاٍسًتشىارىًة نىاًصحو ميسىاًلـو .  عىٍف ميطىالىعىًة صى

كيذكر الماكردم بعض الخصاؿ في صفات أميف السر، أف يككف: )ذا 
عقؿ صاٌد، كديف حاجز، كنصح مبذكؿ، ككدٍّ مكفكر، ككتكمنا بالطبع(
(ِّٕ) .

 كىذه ىي صفات الصديؽ .
 صبنضب : حكى حفع انطر

يرتبط الكاجب األخبلقي بيف األصدقاء بالكاجب الشرعي فمف حؽ أكال:  
الصديؽ عمى صديقو حفظ األسرار ككتمانيا ، فاألسرار أمانة عظيمة، يجب 

 (ِّٖ)الكفاء بيا ألنو ال استقامة ألمر ال يككف حفظ السر مف مقكماتو
 . (ِّٗ)فالسر أمانة كحفظو كاجب ، كذلؾ مف أخبلؽ المؤمنيف .

حفظ السر مف الكتاب كالسنة كاآلثار كالمعقكؿ قاضية  كاألدلة في كجكب
 بذلؾ.
ًديثنا فىمىم ا نىب أىٍت  -ُ ٍذ أىسىر  الن ًبيُّ ًإلىى بىٍعًض أىٍزكىاًجًو حى قاؿ ا تعالى: ﴿كىاً 

وي كىأىٍعرىضى عىٍف بىٍعضو فىمىم ا نىب أىىىا ًبًو قى  مىٍيًو عىر ؼى بىٍعضى الىٍت مىٍف ًبًو كىأىٍظيىرىهي الم وي عى
                                                           

(ٕٖ٘)
 ( .9ٔٙ/ٕاثٖ ػض٤ٔ٤ٖ ،  ٓؾٔل ثٖ ٕبُؼ ، ّوؽٚ ه٣بٗ اُٖبُؾ٤ٖ )   

(ٕٖٙ)
 ( .ٖ٘ٓ/ٖ(  . اُو٤ِٞث٢ ٝػ٤ٔوح  )ٕٗٗ/ٙاُوؽ٤جب٢ٗ ، ٓطبُت أ٢ُٝ ا٠ُٜ٘ ) 

(ٕٖ9)
 9ٖٔأُبٝهك١ ، أكة اُل٤ٗب ٝاُل٣ٖ ، ٓ 

(ٕٖ1)
  ٘ٔاػلاك كاه اُوِْ ٓ -ؽلع األٍواه 

(063)
اثٖ ثطبٍ ، أثٞ اُؾَٖ ػ٢ِ ثٖ فِق ثٖ ػجل أُِي ثٖ ثطبٍ اُجٌو١ اُووٛج٢ ، ّوػ  

 -، رؾو٤ن : أثٞ ر٤ْٔ ٣بٍو ثٖ اثوا٤ْٛ ، ٌٓزجخ اُوّل  ٕٕؾ٤ؼ اُجقبه١ ، ٛ
 (. ٗٙ/1ّ ، )ٖٕٓٓ -ٛـ ٖٕٗٔ -اَُؼٞك٣خ / اُو٣بٗ 
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﴾ ًبيري ـي اٍلخى أىٍنبىأىؾى ىىذىا قىاؿى نىب أىًنيى اٍلعىًمي
 (َِْ). 

كجو الداللة: أف المتظاىرتيف عميو في اآلية ىما أٌما المؤمنيف عائشة 
إلى إحداىما أنو حـر عمى  كحفصة رضي ا عنيما، حيث أسر النبي 

، فأفشت سره إلى ةنو حـر عمى نفسو جاريتو ماريإنفسو العسؿ، كقيؿ: 
جرمان ينبغي  األخرل فأنزؿ ا اآليتيف، كجعؿ إفشاءىما لسر رسكؿ ا 

.كىذا ىك الشأف في كؿ مف أطمع عمى سر ، (ُِْ)المسارعة إلى التكبة منو
فإف الكاجب عميو حفظو .لذلؾ عمى الصديؽ حفظ سر صديقو ككتماف كؿ ما 

احبو ، كمف الخيانة أف يكشؼ يعمـ أف في إظياره ضرران حسيان أك معنكيان لص
 . (ِِْ)مف ذلؾ شيئان 

كأنا ألعب مع   -  -أتى عمي النبي »حديث أنس رضي ا عنو قاؿ:  -ِ
الغمماف، فسمـ عمينا، فبعثني في حاجة فأبطأت عمى أمي فمما جئت قالت: ما 

لحاجة. قالت: ما حاجتو؟ قمت: إنيا   -  -حبسؾ؟ قمت: بعثني رسكؿ ا 
 . (ِّْ) «ال تحدثف بسر رسكؿ ا أحدان سر. قالت: 

 أردفني رسكؿ ا »حديث عبد ا بف جعفر رضي ا  عنيـ قاؿ: -ّ
 . (ِْْ) «ذات يـك خمفو فأسر إلي حديثان ال أحدث بو أحدان مف الناس

كجو الداللة : تدؿ ىذه األحاديث بمجمميا عمى كجكب حفظ السر ، كمف 
 ذلؾ األسرار بيف األصدقاء.

المعقكؿ: إف حفظ األسرار ضركرة بيف األصدقاء كذلؾ ألف في حفظيا  -ْ
غرس الثقة بيف األصدقاء ، الذيف يضطركف إلى كشؼ أسرارىـ أماـ بعضيـ 

مكجب لمضغينة، مكقع في الحرج، .فكشفيا (ِْٓ)كلكال الصداقة ما كشفكىا
                                                           

(ٕٗٓ)
 (. ٍٖٞهح اُزؾو٣ْ: آ٣خ ) 

(ٕٗٔ)
 . 1ٙٔ، ٓ 1ٔاُووٛج٢، اُغبٓغ ألؽٌبّ اُووإٓ، ط 

(ٕٕٗ)
، ٓئٍَخ اُوٍبُخ، ٔاألّوو، ٓؾٔل ٤ٍِٔبٕ، أثؾبس اعزٜبك٣خ ك٢ اُلوٚ اُطج٢، ٛ  

 . ّٓٙ، ٕٓٔٓٓ،  ث٤وٝد
(ٕٖٗ)

        (1ٕٕٗ:  : كَٚ أٌٗ )ؽل٣ش : كٚبئَ اُٖؾبثخ، ثبة أفوعٚ َِْٓ ك٢ ًزبة  
(ٗ /ٔ1ٕ1 .) 

(ٕٗٗ)
كٚبئَ اُٖؾبثخ، ثبة كٚبئَ ػجل هللا ثٖ عؼلو )ؽل٣ش:  أفوعٚ َِْٓ ك٢ ًزبة:  

:  (. ًٝزبة: اُؾ٤٘. ثبة: ٓب ٣َززو ثٚ ُوٚبء ؽبعخ )ؽل٣ش11ٙٔ/ ٗ( )1ٕٕٗٔ
ٖٕٗ( )ٔ /ٕٙ1 .) 

(ٕٗ٘)
 . ٕٓثل١ٝ، عو٣ٔخ اكْبء األٍواه، ٓ   
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 (ِْٔ)كما أف في حفظيا حفظ لييبة كمكانة صاحب السر.مفرؽ بيف الصحبة.
ذا كاف الحفاظ عمى السر كاجبنا ، فإف إفشاء السر حراـ ألنو يؤدم  كا 

إلى ضرر، فإف اختيار سريتو دليؿ عمى أف إفشاءه فيو ضرر، كالضرر 
 كما أف إفشاءه يككف خيانة لؤلمانة . –ممنكع شرعنا 

ف كانت في حقيقتيا  ثانيا:  ىؿ يتعدل ىذا المكقؼ إلى كافة األسرار ، كا 
 عظـ مف مصمحة حظر إفشائيا؟ يترتب عمييا مفسدة أ

األصؿ في حكـ إفشاء السر ىك الحظر، أما اإلجابة عمى السؤاؿ المتقدـ 
، فالمقصكد فيو أف إلزاـ إفشاء السر يككف كاجبان في نظر الشريعة ، أم أف  
كاجب الستر قد يترؾ لما ىك أكجب منو، كذلؾ ألف الشريعة اإلسبلمية جاءت 

تعطيؿ المفاسد كتقميميا، كأنيا ترٌجح خير بتحصيؿ المصالح كتكميميا ك 
الخيريف، كتحٌصؿ أعظـ المصمحتيف بتفكيت أدناىما، كتدفع أعظـ المفسدتيف 

 .(ِْٕ)باحتماؿ أدناىما
فحؽ اإلنساف في حفظ سره يجب أف ال يتضمف ضررنا عمى فرد آخر، 
فإف حفظ حؽ أحدىما ليس أكلى مف حفظ حؽ اآلخر؛ ككؿ ىذا فرع عف 

 .لمصالح كالمفاسدا تطبيؽ قاعدة
 لذا فإلزاـ إفشاء السر يككف كاجبان في نظر الشريعة في الحاالت التالية :
الحالة األكلى: إلزاـ اإلفشاء متى كاف كتماف السر مؤديان إلى مفسدة 
أعظـ مف مصمحة حفظو، كعيد شخص بسر إلى آخر مضمكنو ارتكاب 
جريمة ، فعمى مف عرؼ ىذا السر أف يفشيو ؛ كذلؾ لككف المصمحة المرجكة 
في إفشائو أعظـ مف المفسدة المترتبة عمى إفشائو"إذا تعارضت مفسدتاف 

، فمفسدة السككت عف إفشاء السر  (ِْٖ)أعظميا بارتكاب أخفيما" ركعي 
المتضمف فعؿ الجريمة أعظـ ضرران مف مفسدة إفشائيا. كلقكؿ رسكؿ ا 

                                                           
(ٕٗٙ)

 -ٕٗٓ. ٣بهٞد، ّوػ اُوبٕٗٞ اُزؤك٣ج٢، ٓٓٙٔ، ٓ ًٕ٘ؼبٕ، اُوبٕٗٞ اإلكاه١، ط  
ٕٓ٘ . 

(ٕٗ9)
 (.1ٗ/ٕاثٖ ر٤ٔ٤خ، ٓغٔٞع اُلزبٟٝ، )  

  (ٕٗ1) 
،  ٕاُيههب ، أؽٔل ٓؾٔل ، ّوػ اُوٞاػل اُلو٤ٜخ ، ) ثوِْ ٖٓطل٠ أؽٔل اُيههب ( ، ٛ

. اثٖ ٗغ٤ْ ، األّجبٙ ٝاُ٘ظبئو ّٕٔٓ ،  ٓ 11ٙٔٛـ ، 9ٔٗٔكاه اُوِْ ، كْٓن ، 
ٓ ،11 . 
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« : رىاـه، أىًك ، أىٍك فىٍرجه حى رىاـو : سىٍفؾي دىـو حى اًلسى اًلسي ًباألىمىانىًة ًإال  ثىبلىثىةى مىجى الٍػمىجى
 .(ِْٗ)«ؽٍّ اٍقًتطىاعي مىاؿو ًبغىٍيًر حى 

 :كشؼ السر إذا كاف يحقؽ مصمحة  الحالة الثانية : كجكب
كفي حديث معاذ رضي ا عنو شاىد إلفشاء ما أمر بكتمانو ألجؿ 

مىى اٍلًعبىاًد أىٍف يىٍعبيديكا »قاؿ:  المصمحة ، فقد ركل أف النبي  ؽ  الم ًو عى ًإف  حى
ؽُّ  مىى الم ًو عز ك جؿ أىٍف الى ييعىذٍّبى مىٍف الى الم وى كىالى ييٍشًركيكا ًبًو شىٍيئنا كىحى اٍلًعبىاًد عى

ـٍ فىيىت ًكميكا»فقاؿ: أفبل أبشر الناس، قاؿ: « ييٍشًرؾي ًبًو شىٍيئنا . (َِٓ)«الى تيبىشٍٍّرىي
  .كأخبر بذلؾ في آخر حياتو خكفنا مف كتـ العمـ ككصكالن لمصمحة نشره

عمماء الحديث مف الكشؼ كلعؿ مف أكضح أمثمة ىذا الباب ما طبقو 
عف أحكاؿ الركاة مف أحكاؿ تبيف فسؽ الراكم، أك قمة دينو، أك ضعؼ حفظو، 

 .(ُِٓ)كىذا لدفع مفسدة نسبة حديث لمنبي صمى ا عميو كسمـ لـ يقمو
الحالة الثالثة : إلزاـ إفشاء السر متى كاف إلزاـ األمر باإلفشاء صادران 

 . (ِِٓ)ء كالجيات األمنيةعمف لو صفة اإللزاـ شرعان ، كالقضا
كضابط ما سبؽ : أف الضركرة تقدر بقدرىا، فميس لمصديؽ إذا كجب 
عميو إفشاء السر أف يفشي منو إال بالقدر الذم يؤدم إلى المصمحة ، 

. كما (ِّٓ)كبأسمكب بعيد عف التجريح كالتشيير ، بؿ بأحسف لفظ كأجكده
المكجب ، فإذا زاؿ  ليس لو أف يستمر في إفشائو إذا زاؿ السبب لئلفشاء 

 . (ِْٓ)المكجب عاد الكاجب عمبلن بالقاعدة الشرعية: "ما جاز لعذر بطؿ بزكالو"
 : (ِٓٓ)كأما الحاالت التي يجكز فييا إفشاء السر فيي ما يمي -

الحالة األكلى :أف يبكح بالسر صاحب السر نفسو، إذ لـ يعد عنده سران 
 فيكتـ. 

                                                           
(ٕٗ1)

 ٍجن رقو٣غٚ .  
(ٕ٘ٓ)

/ 1ٖاُٖؾبثخ ك٢ اٌُزت اُزَؼخ ) ( َٝٓ٘لٖٔٔ/ ٔأفوعٚ َِْٓ ك٢ ٕؾ٤ؾٚ ) 
ٖٔٙ ٍَ ِٖ َعجَ َؼبِم ْث ُٓ  ْٖ ٍٚ َػ ْع َٝ ْٖ َؿ٤ِْو  ِٓ  ١َِٝ هَْل ُه َٝ ِؾ٤ٌؼ  َٕ  ٌٖ ََ ََٛنا َؽِل٣ٌش َؽ  ( ٝهبٍ : 

(ٕ٘ٔ)
 . ٓ٘، أثٞ ثٌو ٣ٍٞق ، ؽلع األٍواه فِن األثواه ٓ ُؼ٢َ٣ٞ   

(ٕٕ٘)
 .ٙاُغج٤و، أٍواه أُو٠ٙ، ٓ  

(ٕٖ٘)
 .ٙاُغج٤و، أٍواه أُو٠ٙ، ٓ  

(ٕ٘ٗ)
 1٘. اثٖ ٗغ٤ْ ، األّجبٙ ٝاُ٘ظبئو ، 11ٓٔاُيههب، ّوػ اُوٞاػل اُلو٤ٜخ، ٓ   

(ٕ٘٘)
 . ٖٙ-ٕٙاألّوو، أثؾبس اعزٜبك٣خ ك٢ اُلوٚ اُطج٢، ٓ   
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ي إفشائو، فإف أذف فمحامؿ السر الحالة الثانية: أف يأذف صاحب السر ف
أف يحدث بو ، فإذا حدث بو أحدان أداه عمى أحسف كجو ، كاختار أجكد ما 

 سمع. 
الحالة الثالثة : انقضاء األضرار كالمفاسد التي يستضر بيا المكتـك عنو 

 أك غيره مف جميع نكاحييا بدنيان كمعنكيان كماليان. 
كىك ال طمب منو فيو إفشاء السر ثالثا : أما إذا تعرض الصديؽ ألمر ما 

يحؽ لو ذلؾ ، كال يحؽ لمسائؿ االطبلع عميو ، ككاف يترتب عمى عدـ إفشائو 
 ضرر عمى نفسو أك أىمو أك مالو.فيؿ لو أف يفشي ىذا السر ؟ 

اإلثـ عمى اآلمر  ؼ : إما أف يطيعفينافالصديؽ ىنا أماـ ثبلثة مكاق
ما أف يحتاؿ "يستخدـ المعاريض" ليخرج بيا عف الحرج (ِٔٓ)كالمأمكر ، كا 

ما أف يتعذر عميو االحتياؿ(ِٕٓ)كليرفع عف نفسو الضرر، كىذا أمر جائز  -، كا 
 فيمجأ إلى الكذب، كبذلؾ يسمؾ أدنى المفسدتيف لدفع أعبلىما -أم التعريض

 . (ِٖٓ)دفع عنو ضرران  فالكذب كمو إثـ إال ما نفع بو مسممان أك
 ادلطهت اخلبيص : االخزالط ثني األطذلبء وأهههى يٍ انُطبء.

 أوال :  يفهىو االخزالط :
ك التقاء بيف الجنسيف أك اجتماع الرجاؿ كالنساء غير المحاـر عمى ى

نحك مف شأنو أف ييسر التعامؿ فيما بينيما كأف يتيح االتصاؿ بينيما بالنظر 
 . (ِٗٓ)كاإلشارة كالكبلـ

: ىك اجتماع األصدقاء مع  (َِٔ)كمقصكدنا في االختبلط بيف األصدقاء
                                                           

(ٕ٘ٙ)
أُوٖٞك ثبُٔؼبه٣٘: ٢ٛ إٔ ٣زٌِْ اُوعَ ثٌالّ عبئي ٣وٖل ثٚ ٓؼ٠٘ ٕؾ٤ؾبً ٣ٝزْٞٛ  

ؿ٤وٙ أٗٚ هٖل ثٚ ٓؼ٠٘ آفو . ٝك٢ مُي ٛو٣وبٕ: أؽلٛٔب: إٔ ٣زٌِْ ثٌِٔخ ٣و٣ل ثٜب 
ؿ٤و ٓب ٝٙؼذ ُٚ أٌُِخ ٖٓ ؽ٤ش اُظبٛو اال إٔ ٓب أهاكٙ ٣ٌٕٞ ٖٓ ٓؾزٔالد 

َ ٝػ٠َ ، ٝمُي ثٔ٘يُخ االٍزض٘بء ٣ُقوُط ُلظٚ.اُطو٣ن اُضب٢ٗ: إٔ ٣و٤ل اٌُالّ ثِؼ
، ) رؾو٤ن : ٓؾٔل  ٔاٌُالّ ثٚ ٖٓ إٔ ٣ٌٕٞ ػي٣ٔخ . اثٖ ر٤ٔ٤خ ، اُلزبٟٝ اٌُجوٟ ، ٛ

ٛـ 1ٓٗٔػجل اُوبكه ػطب ٖٝٓطل٠ ػجل اُوبكه ػطب ( ، كاه اٌُزت اُؼ٤ِٔخ ، ث٤وٝد ، 
 ( . 9ٖٙ/ ٖٓ( . اَُوف٢َ ، أُجَٞٛ ، )ٕٓٔ/ ّٙ ، )191ٔ -

(ٕ٘9)
 (.  1ٓ/ ٙاثٖ ر٤ٔ٤خ ، اُلزبٟٝ اٌُجوٟ، )  

(ٕ٘1)
 (.1ٙٔ/ ٖاُـيا٢ُ، اؽ٤بء ػِّٞ اُل٣ٖ، )  

(ٕ٘1)
أُؼجٞك ، ٖٓطل٠ ٓؼٞٗ ، ٓلّٜٞ االفزالٛ ث٤ٖ اُغ٤َٖ٘ ٝافز٤به ّو٣ي اُيٝاط   

 ٘اُوبٛوح ، ٓ –ك٢ اإلٍالّ ٝاُلٌو اُؼوث٢ أُؼبٕو ، ٓلث٢ُٞ ٕـ٤و 
(ٕٙٓ)

 بء األؿ أٝ اُيٝط أٝ األة أٝ اُؼْ أٝ اُقبٍ .األٕلهبء اُن١ ٗوٖلْٛ : ٍٞاء إٔله  
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بعضيـ البعض في مكاف كاحد مع نسائيـ بحيث يتقابؿ الرجاؿ كالنساء 
 كيتبادلكف الحديث كتقدـ المرأة الضيافة كتشاركيـ في الطعاـ .

 صبٍَب : حكى االخزالط ثني األطذلبء 
اتفؽ الفقياء عمى ر فقد األصؿ في اختبلط المرأة بالرجاؿ ىك الحظ

حرمة اختبلط المرأة بالرجاؿ األجانب إذا كاف فيو خمكة كنظر إلى المرأة 
عبث كليك كمبلمسة  بشيكة ، أك في حاؿ تبذليا كعدـ احتشاميا ، أك

كما اتفقكا عمى جكاز االختبلط إذا كاف ىناؾ حاجة مشركعة مع (ُِٔ)لؤلبداف
ألف المرأة (ِِٔ)لمرجاؿ بالبيع كالشراءمراعاة قكاعد الشريعة كمعاممة المرأة 

، لكف قد (ِْٔ)كاألدلة متضافرة عمى ذلؾ في الكتاب كالسنة(ِّٔ)مطالبة بالتستر
تؤدم ظركؼ الحياة إلى اختبلط الرجاؿ بالنساء كما يحدث في االختبلط بيف 

عدـ  األصدقاء فحينئذ يختمؼ حكمو بحسب مكافقتو لقكاعد الشريعة  أك
 مكافقتو  كفيو مسائؿ :

 المسألة األكلى :االختبلط لغرض خدمة األصدقاء
القكؿ األكؿ :جكاز االختبلط لغرض خدمة األصدقاء إذا كاف معيا 
محرميا ككانت ممتزمة بالضكابط  الشرعية ككانت ىناؾ حاجة مشركعة 

 لكجكدىا كحضكرىا .
كعبد الكريـ  (ِٔٔ)كابف حجر العسقبلني (ِٓٔ)القرطبيكالى ىذا ذىب 

 .(ِٗٔ)كعطية صقر (ِٖٔ)المنجدكمحمد   (ِٕٔ)زيداف
 استدلكا عمى ذلؾ بما يمي :
                                                           

(ٕٙٔ)
 ( .1ٕٔ-1ٕٓ/ٕأٍُٞٞػخ اُلو٤ٜخ ا٣ٌُٞز٤خ )   

(ٕٕٙ)
 أُوعغ اَُبثن ٗلَٚ .

(ٕٖٙ)
 ( .ٕٙٗ/ٙأٍُٞٞػخ اُلو٤ٜخ ا٣ٌُٞز٤خ )   

(ٕٙٗ)
ى٣لإ ، ػجل اٌُو٣ْ ، أُلَٖ ك٢ أؽٌبّ أُوأح ٝاُج٤ذ أَُِْ ك٢ اُْو٣ؼخ اإلٍال٤ٓخ   

 (ٕٙٗ-ٕٔٗ/ّٖ ) ٕٓٓٓ-ـ ٕٛٓٗٔث٤وٝد ،  –ٍبُخ ، ٓئٍَخ اُو ٖ، ٛ
(ٕٙ٘)

 ( .1/11اُووٛج٢ ، اُغبٓغ ألؽٌبّ اُووإٓ )   
(ٕٙٙ)

 ( .ٕٔ٘/1اثٖ ؽغو ، كزؼ اُجبه١ )   
(ٕٙ9)

 (9ٕٗ/ٖى٣لإ ، أُلَٖ ك٢ أؽٌبّ أُوأح )   
(ٕٙ1) 

أُ٘غل ، ٓؾٔل ثٖ ٕبُؼ اإلٍالّ ٍئاٍ ٝعٞاة 
http://islamqa.info/ar/ٔٗٗ11ٖ . 

(
ٕٙ1
فلٓخ اُيٝعخ كاه اإلكزبء أُٖو٣خ ، كزبٟٝ كاه اإلكزبء أُٖو٣خ ، ػط٤خ ٕوو ،  (

 ( .ٙ٘ٗ/1، )  ٤ُِٚٔ119ٞف ، ٓب٣ٞ 
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ًحكىٍت ﴾ -ُ قكؿ ا تعالى : ﴿ كىاٍمرىأىتيوي قىاًئمىةه فىضى
(َِٕ) 

بإسحاؽ ضحكت  كجو الداللة : عندما بشر المبلئكة إبراىيـ عميو السبلـ
إذ كاف إبراىيـ عميو السبلـ  (ُِٕ)سارة ؛ ألنيا كانت حاضرة تقدـ الطعاـ إلييـ

إذا أراد أف يكـر أضيافة أقاـ سارة تخدميـ كذلؾ قكلو ﴿ كىاٍمرىأىتيوي قىاًئمىةه﴾ أم : 
 . (ِِٕ)قائمة في خدمتيـ

اعترض عمى ىذا : أف قكلو :" قائمة " أم قائمة كراء الستر كلـ يكف 
 . (ِّٕ)مخالطتيـ في ذلؾ دخكؿ عمييـ

عادة العرب مف بعدىـ أف ربة المنزؿ رد عمى ىذا : أف عادتيـ كانت ك
 . (ِْٕ)تككف خادمة القـك

لىم ا عىر سى أىبيك أيسىٍيدو الس اًعًدمُّ »حديث أبك أسيد الساعدم كفيو :  -ِ
ـٍ  ـٍ طىعىامنا كىالى قىر بىوي ًإلىٍيًي نىعى لىيي ابىوي فىمىا صى ـى كىأىٍصحى م  سى مىٍيًو كى م ى اي عى دىعىا الن ًبي  صى

ارىةو ًمفى الم ٍيًؿ فىمىم ا فىرىغى الن ًبيُّ ًإال    اٍمرىأىتيوي أيُـّ أيسىٍيدو بىم ٍت تىمىرىاتو ًفي تىٍكرو ًمٍف ًحجى
ـى ًمفى الط عىاـً أىمىاثىٍتوي لىوي فىسىقىٍتوي تيٍتًحفيوي ًبذىًلؾى  م  سى مىٍيًو كى م ى اي عى  (ِٕٓ)«صى

كىانىًت اٍمرىأىتيوي »كفي ركاية :  كسي كى ـٍ كىًىيى اٍلعىري اًدمىيي  (ِٕٔ)«يىٍكمىًئذو خى
 كجو الداللة :

ٍكجيىا  -أ( ٍرأىة زى كىاز ًخٍدمىة اٍلمى ًديث جى ًفي اٍلحى قد جاء في شرح الحديث : )كى
مىٍييىا  ميرىاعىاة مىا يىًجب عى ٌؿ ذىًلؾى ًعٍند أىٍمف اٍلًفٍتنىة كى مىٍف يىٍدعيكهي ، كىالى يىٍخفىى أىف  مىحى كى

ؿ ًاٍمرىأىتو ًفي ًمٍثؿًمٍف السٍّ  كىاز ًاٍسًتٍخدىاـ الر جي جى ( ٍتر ، كى  (ِٕٕ)ذىًلؾى
: باب قياـ المرأة عمى الرجاؿ في  بكب البخارم لمحديث بقكلو -ب(

                                                           
(ٕ9ٓ)

 ( .9ٔ) آ٣خ ٍٞهح ٛٞك :   
(ٕ9ٔ)

 ( .1ٕ٘/ٔٔاثٖ ػبّٞه ، اُزؾو٣و ٝاُز٣ٞ٘و )   
(ٕ9ٕ)

 ( .1/11اُووٛج٢ ، اُغبٓغ ألؽٌبّ اُووإٓ )   
(ٕ9ٖ)

اُول٣و اُغبٓغ ث٤ٖ ك٢٘ اُوٝا٣خ ٝاُلها٣خ ٖٓ ػِْ  اًُْٞب٢ٗ ، ٓؾٔل ثٖ ػ٢ِ ، كزؼ
 ( .9ٖ9/ٕاُزل٤َو ) 

(ٕ9ٗ)
 ( .1ٕ٘/ٔٔاثٖ ػبّٞه ، اُزؾو٣و ٝاُز٘ي٣و )   

(ٕ9٘)
أفوعٚ اُجقبه١ ك٢ ًزبة : اٌُ٘بػ ، ثبة : ه٤بّ أُوأح ػ٠ِ اُوعبٍ ك٢ اُؼوً   

 ( .119ٗٝفلٓزْٜ ) ؽل٣ش : 
(ٕ9ٙ)

ؽن اعبثخ ا٤ُُٞٔخ ٝاُلػٞح ) ؽل٣ش :  أفوعٚ اُجقبه١ ك٢ ًزبة : اٌُ٘بػ ، ثبة :  
ٗ11ٔ.) 

(ٕ99)
 ( .ٕٔ٘/1اثٖ ؽغو ، كزؼ اُجبه١ )   
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 .(ِٖٕ)العرس كخدمتيـ بالنفس 
زكجيا قاؿ القرطبي ) ... قاؿ عمماؤنا: فيو جكاز خدمة العركس  -ج(

أنو ال بأس أف يعرض الرجؿ أىمو عمى صالح  كأصحابو في عرسيا.كفيو
 (ِٕٗ)إخكانو، كيستخدميف  ليـ.(

اعترض عمى ىذا : بأنو يحتمؿ أف يككف ىذا قبؿ نزكؿ الحجاب كىك ما 
حيث قاؿ النككم  : ) ىذا  (َِٖ)رجحو القرطبي كالعيني كالنككم رحميـ ا

ة محمكؿ عمى أنو كاف قبؿ الحجاب كيبعد حممو عمى أنيا كانت مستكر 
 (ُِٖ)البشرة(

رد عمى ىذا :بأنو يحتمؿ أف يككف تمؾ الحادثة بعد فرض الحجاب لكنيا 
لممرأة كالحاجة لخدمة ضيكؼ زكجيا كأمف الفتنة  حصمت مع الستر الكامؿ

حيث قاؿ : ) كفي الحديث جكاز خدمة (ِِٖ)كىك ما رجحو ابف حجر رحمو ا
أمف الفتنة كمراعاة ما المرأة زكجيا كمف يدعكه كال يخفى أف محؿ ذلؾ عند 

 (ِّٖ)يجب عمييا مف الستر (
كمف ذلؾ يتضح أف ىذه الحادثة أما أف تككف قد كقعت قبؿ فرض 
الحجاب أك بعده ، كسكاء كقعت قبؿ فرض الحجاب أك بعده، فالحديث دؿ 

التزاميا بالضكابط  عمى أف أـ أسيد قد قدمت الطعاـ لضيكؼ زكجيا مع
 الشرعية .

لمرأة عمى خدمة ضيكؼ زكجيا أك محارميا جائز إذا كبناء عميو فقياـ ا
 . ؾالتزمت فيو بالضكابط الشرعية ككانت الحاجة ماسة لذل

خدمة المرأة الرجاؿ مباشرة كلك بحضكر  جكاز القكؿ الثاني : عدـ

                                                           
(ٕ91)

 ( .1/11اُووٛج٢ ، اُغبٓغ ألؽٌبّ اُووإٓ )   
(ٕ91)

 ( .1/11اُووٛج٢ ، اُغبٓغ ألؽٌبّ اُووإٓ )   
(ٕ1ٓ)

( . اُؼ٢٘٤ ، ثله اُل٣ٖ ، ػٔلح اُوبهة ّوػ 1/11اُووٛج٢ ، اُغبٓغ ألؽٌبّ اُووإٓ )   
 (.٘ٙٔ-ٗٙٔ/ّٕ ) ٕٙٓٓ – 9ٕٕٗٔؾ٤ؼ اُجقبه١ ، 

(ٕ1ٔ)
ا١ُٝٞ٘ ، أثٞ ىًو٣ب ٣ؾ٠٤ ثٖ ّوف ثٖ ٓو١  ، أُٜ٘بط ّوػ ٕؾ٤ؼ َِْٓ ثٖ   

 . (99ٔ/ٖٔ، ) 1ٕٖٔث٤وٝد ،  –، كاه اؽ٤بء اُزواس اُؼوث٢  ٕاُؾغبط ، ٛ
(ٕ1ٕ)

أُ٘غل ، ٓؾٔل ثٖ ٕبُؼ اإلٍالّ ٍئاٍ ٝعٞاة   
http://islamqa.info/ar/ٔٗٗ11ٖ 

(ٕ1ٖ)
 ( .ٕٔ٘/1اثٖ ؽغو ، كزؼ اُجبه١ )   
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 زكجيا أك محارميا . 
 (ِْٖ)كىذا ما ذىب إليو محمد بف صالح العثيميف 

 الفتنة ببل شؾ .كاستدؿ عمى ذلؾ : بأف ىذا يؤدم إلى 
الراجح : كمف خبلؿ األدلة السابقة يتضح أف ما ذىب إليو أصحاب 
القكؿ األكؿ مف جكاز قياـ المرأة عمى خدمة ضيكؼ زكجيا أك محارميا إذا 

 ىك الراجح. ؾالتزمت فيو بالضكابط الشرعية ككانت الحاجة ماسة لذل
 أك محارميا . المسألة الثانية :االختبلط لغرض األكؿ مع أصدقاء الزكج

إلى جكاز أكؿ المرأة مع أصدقاء زكجيا أك محارميا إذا  ذىب الفقياء
كاف ىناؾ حاجة مشركعة بشرط عدـ الخمكة كأمف الفتنة كالتزاـ ضكابط الشرع  

 . (ِٖٓ)كاتساع اإلناء بحيث ال يممس أحدىما يد اآلخر
ـ جاء في المكطأ:)قاؿ يحيى سئؿ مالؾ ىؿ تأكؿ المرأة مع غير ذم محر 

منيا أك مع غبلميا فقاؿ مالؾ ليس بذلؾ بأس إذا كاف ذلؾ عمى كجو ما 
يعرؼ لممرأة أف تأكؿ معو مف الرجاؿ. قاؿ: كقد تأكؿ المرأة مع زكجيا كمع 
غيره ممف يؤاكمو أك مع أخييا عمى مثؿ ذلؾ كيكره لممرأة أف تخمك مع الرجؿ 

 .(ِٖٔ)ليس بينو كبينيا حرمة(
:) إن مىا قىاؿى مىاًلؾه قىاؿى الش ٍيخي أىبيك  أىٍف تىٍأكيؿى  -رىًحمىوي الم وي  -بىٍكرو اأٍلىٍبيىًرمُّ

كا  ٍرأىةي مىعى مىٍف تىٍأمىفي اٍلًفٍتنىةى ًفي اأٍلىٍكًؿ مىعىيىا قىاؿى الم وي تىعىالىى }قيٍؿ ًلٍمميٍؤًمًنيفى يىغيضُّ اٍلمى
} ـٍ ارًًى ي أىٍف يىغيض  عىٍف بىٍعًض كىًعٍنًدم أىف  ذىًلؾى يىٍقتىضً  (ِٕٖ) ًمٍف أىٍبصى

ٍرًئي اًت( اٍلمى
(ِٖٖ). 

                                                           
(ٕ1ٗ)

اثٖ ػض٤ٔ٤ٖ ، ٓؾٔل ثٖ ٕبُؼ ، كزبٟٝ ٗٞه ػ٠ِ اُلهة ، كزبٟٝ ٓزلوهٚ ، ّو٣ٜ   
 (.ٖٓٗ/ٖٔ( ٝعٚ ) أ( ، ) 11ٔ)

(ٕ1٘) 
( . كاه اإلكزبء أُٖو٣خ ، ػط٤خ ٖٓٗ،  1ٕٗ/ٖى٣لإ ، أُلَٖ ك٢ أؽٌبّ أُوأح ) 

(. اُل٣ِٝ ، كزبٟٝ اُِغ٘خ ٙ٘ٗ/1) 119ٕٔوو ، فلٓخ اُيٝعخ ٤ُِٚٞف ، ٓب٣ٞ 
ٙ ، أًَ أُوأح ٓغ اُوعَ األع٘ج٢ ) ٕٕ٘ٗٔلو ٖ( ، 1ٕٔ٘ٗاُلائٔخ ، كزٟٞ ههْ ) 

( . ُغ٘خ اُلزٟٞ ثبُْجٌخ اإلٍال٤ٓخ ، كزبٟٝ اُْجٌخ اإلٍال٤ٓخ ، ّوٝٛ 1ٕٖ/ٖٔ
 ( .1ٕٖٓ/ٖٔ، )  ٕٕ٘ٗٔلو  ٖٓٞاى أًَ أُوأح ٓغ اُوعَ األع٘ج٢ ػٜ٘ب ، ع

(ٕ1ٙ) 
ٓبُي ثٖ أٌٗ ، ٓٞٛؤ اإلٓبّ ٓبُي ، رؾو٤ن : ٓؾٔل كئاك ػجل اُجبه٢،  كاه اؽ٤بء 

 ( .1ٖٗ/ٕ( )9ٕٖٙٔٓو ، ) ؽل٣ش :  –اُزواس اُؼوث٢ 
(ٕ19)

 ( .1ٍٖٓٞهح اُ٘ٞه: آ٣خ : )  
(ٕ11)

، ٓطجؼخ  ٔٛـ( ، أُ٘زو٠ ّوػ أُٞٛؤ ، 9ٗٛٗاُجبع٢ ، ٤ٍِٔبٕ ثٖ فِق )د :   
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 كاستدلكا عمى ذلؾ :
ؿه فىقىاؿى ًإنٍّى مىٍجييكده  بحديث أبي ىريرة حيث أف رسكؿ ا  اءىه رىجي جى

ـى رىجيؿه «. مىٍف ييًضيؼي ىىذىا الم ٍيمىةى رىًحمىوي الم وي » فقىاؿى صمى ا عميو كسمـ  فىقىا
اًر فىقى  اؿى أىنىا يىا رىسيكؿى الم ًو. فىاٍنطىمىؽى ًبًو ًإلىى رىٍحًمًو فىقىاؿى اًلٍمرىأىًتًو ىىٍؿ ًمفى األىٍنصى

ٍيفينىا  ؿى ضى ـٍ ًبشىٍىءو فىًإذىا دىخى ًعٍندىًؾ شىٍىءه. قىالىٍت الى ًإال  قيكتي ًصٍبيىاًنى. قىاؿى فىعىمًٍّميًي
ت ى  يأىٍىكىل ًليىٍأكيؿى فىقيكمً فىأىٍطًفًئى السٍّرىاجى كىأىًريًو أىن ا نىٍأكيؿي فىًإذىا  ًإلىى السٍّرىاًج حى

مىى الن ًبىٍّ  . فىمىم ا أىٍصبىحى غىدىا عى ٍيؼي صمى ا -تيٍطًفًئيًو. قىاؿى فىقىعىديكا كىأىكىؿى الض 
ٍيًفكيمىا الم ٍيمىةى » فىقىاؿى  -عميو كسمـ ًنيًعكيمىا ًبضى  .(ِٖٗ)«قىٍد عىًجبى الم وي ًمٍف صى

 :كجو الداللة 
ف لـ يأكبل فعبل  أف األنصارم كامرأتو جمسا مع ضيفيما لؤلكؿ معو كا 

كىذا  (َِٗ)إيثارا لمضيؼ عمى نفسييما فمدحيما ا كأنزؿ بيما قرآف يتمى
نما جاز ىذا  يدؿ عمى جكاز أكؿ المرأة كزكجيا مع أضيافة كأصدقائو كا 

 . (ُِٗ)االختبلط لحاجة إكراـ الضيؼ كالقياـ بكاجب ضيافتو
ف خبلؿ الحديث : أف أكؿ المرأة مع أصدقاء زكجيا جائز عند كيتضح م

الحاجة الماسة لذلؾ مع التزاـ قكاعد الشريعة كضكابطيا . حيث أراد الزكج 
أف يحتاؿ عمى الضيؼ كيبيف لو أف ىناؾ طعاـ يكفي العائمة بأكمميا فأحضر 

رضاء رسكلو  بإكراـ  زكجتو لتأكؿ معو ليصؿ إلى رضكاف ا تعالى كا 
الضيؼ كىك ضيؼ رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ لذلؾ أمرىا أف تطفئ 

ذا (ِِٗ)السراج حتى تككف ظممو فبل يرل أيدييما تصؿ إلى الطعاـ أـ ال ، كا 
 كاف ال يرل أيدييما فيك ال يرل منيا شيء كاضح.

كبناء عميو فإذا بمغت الحاجة ىذه الحاجة  نقكؿ بجكاز أكؿ المرأة مع 
 .الحاجة ىذه الحاجة فبل يجكز ذلؾ محارمو أما إذا لـ تبمغأصدقاء الزكج أك 

                                                                                                                                        
 ( .ٕٕ٘/9ٛـ ، ) ٕٖٖٖٔٓو ،  -اَُؼبكح 

(ٕ11)
( . 9ٓٙٗأفوعٚ اُجقبه١ ك٢ ًزبة : اُزل٤َو ، ثبة : ٍٞهح اُؾْو ) ؽل٣ش :   

 ( .1َِْٗ٘ٝٓ ك٢ ًزبة : األّوثخ ، ثبة : اًواّ ا٤ُٚق ٝكَٚ اصبهٙ ) ؽل٣ش : 
(ٕ1ٓ)

 ( .ٕٔ/ٗٔا١ُٝٞ٘ ، أُٜ٘بط ثْوػ ا١ُٝٞ٘ ػ٠ِ َِْٓ )   
(ٕ1ٔ)

 ( .1ٕٗ/ٖى٣لإ ، أُلَٖ ك٢ أؽٌبّ أُوأح )   
(ٕ1ٕ)

 ( .ٕٕٗ/1ٙ( ، ّوػ ثِٞؽ أُواّ ، ) ٍٕٓٗٔبُْ ، ػط٤ٚ ثٖ ٓؾٔل ) د:   
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المسألة الثالثة : اختبلط النساء بالرجاؿ خبلؿ زيارة األصدقاء لبعضيـ 
 البعض ) الجمسات العائمية ( :

 اختمؼ الفقياء في ىذا عمى قكليف :
كعبد الكريـ  (ِّٗ)لجنة الفتكل بالشبكة اإلسبلمية تالقكؿ األكؿ :ذىب

إلى جكاز جمكس المرأة مع أصدقاء زكجيا أك محارمو إذا أمنت (ِْٗ)زيداف
الفتنة كالتـز الجميع بالضكابط الشرعية مف المباس كالكبلـ كالنظر كغيرىا فإذا 
لـ يحصؿ التزاـ بيذا الحدكد كاألحكاـ الشرعية فبل يجكز ىذا االختبلط 

ليـ في .كاستدلكا عمى ذلؾ بأدلة خدمة المرأة لضيكؼ زكجيا كاستقباليا 
 غيبة الزكج.

القكؿ الثاني : ذىبت المجنة الدائمة لمبحكث العممية كاإلفتاء )عبد ا 
بف قعكد ك عبد ا بف غدياف كعبد الرزاؽ عفيفي ك عبد العزيز بف عبد ا 

إلى عدـ جكاز جمكس المرأة مع أصدقاء زكجيا أك محارمو  (ِٓٗ)(بف باز
مرأة لمرجاؿ إنما كاف مجرد إعداد كذلؾ ألف النصكص المذككرة في خدمة ال

كتييئة شراب، كتقديمو لضيكؼ زكجيا دكف جمكسيا معيـ إذ ليس في 
الحديث ما يدؿ عمى جمكسيا معيـ أما النصكص مشاركتيا ليـ في تناكؿ 

كما يحتمؿ أف تككف ىذه ( ِٔٗ)الطعاـ كاستقباليـ في غيبة الزكج كاف لمحاجة 
 . (ِٕٗ)النصكص قبؿ أف يفرض الحجاب

                                                           
(

ٕ1ٖ
ُغ٘خ اُلزٟٞ ثبُْجٌخ اإلٍال٤ٓخ ،كزبٟٝ اُْجٌخ اإلٍال٤ٓخ ،اُغَِبد اُؼبئ٤ِخ  (

 ـ1ّٕٛٗٔؼجبٕ  ٕٓ، (11ٕ1٘ك٢ اٌُض٤و ٖٓ أُلبٍل كزٟٞ )  أُقزِطخ رزَجت
(،ٖٔ/ٖٕ91) 

(
ٕ1ٗ

 (.ٖٔٗ-ٖٓٗ/ٖ(  ى٣لإ ، أُلَٖ ك٢ أؽٌبّ أُوأح )
(ٕ1٘)

اُل٣ِٝ ، أؽٔل ثٖ ػجل اُوىام ، كزبٟٝ اُِغ٘خ اُلائٔخ ُِجؾٞس اُؼ٤ِٔخ ٝاإلكزبء ،   
ٙ ،ُوئبٍخ اُؼبٓخ ُِجؾٞس اُؼ٤ِٔخ ٝاإلكزبء ، ) 1ّٕٗٔؼجبٕ ٕ( 1ٕٓ٘كزٟٞ ) 

( . اُجـب ، ٖٓطل٠ ك٣ت ، اُغبٓغ اُٖؾ٤ؼ أُقزٖو ، ٓؾٔل ثٖ أٍبػ٤َ أثٞ 9/1ٗٔ
 –، كاه اثٖ ًض٤و ، ا٤ُٔبٓخ  ٠ٖ ك٣ت اُجـب ،ٛػجلهللا اُجقبه١ اُغؼل٢ ،رؾو٤ن : ٖٓطل

 ( .11ٗٔ/٘،  ) 119ٔ – ٛـ9ٓٗٔث٤وٝد ، 
(ٕ1ٙ)

( ) 1ٕٓ٘اُل٣ِٝ ، كزبٟٝ اُِغ٘خ اُلائٔخ ُِجؾٞس اُؼ٤ِٔخ ٝاإلكزبء ، كزٟٞ )   
( . اُجـب ، ٖٓطل٠ ك٣ت ، اُغبٓغ اُٖؾ٤ؼ أُقزٖو ، ٓؾٔل ثٖ أٍبػ٤َ أثٞ 9/1ٗٔ

 –، كاه اثٖ ًض٤و ، ا٤ُٔبٓخ  ٖن : ٖٓطل٠ ك٣ت اُجـب ،ٛػجلهللا اُجقبه١ اُغؼل٢ ،رؾو٤
 ( .11ٗٔ/٘،  ) 119ٔ – ٛـ9ٓٗٔث٤وٝد ، 

(ٕ19 )
 ( 1ٙ/1( . اُووٛج٢ ، اُغبٓغ ألؽٌبّ اُووإٓ ) 11ٗٔ/٘اُجـب ، ٕؾ٤ؼ اُجقبه١ ) 
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كعمى فرض أنيا كانت بعد فرض الحجاب فإف مثؿ ىذه النصكص ال 
يجكز أف تتخذ منطمقا لئلباحة لممرأة أف تجالس أصدقاء الزكج أك محارميا 

منع اختبلط الرجاؿ  النبي  كقد راعى (ِٖٗ)عمى النحك المعركؼ اآلف
بالنساء في أحب بقاع األرض كىي المساجد كذلؾ بفصؿ صفكؼ النساء عف 

كالمكث بعد السبلـ حتى ينصرؼ النساء كتخصيص باب خاص في الرجاؿ 
فإذا كانت ىذه اإلجراءات اتخذت في المسجد كىك مكاف  المسجد لمنساء

العبادة الذم يككف فيو النساء كالرجاؿ أبعد ما يككف عف ثكراف الشيكات 
 . (ِٗٗ)تخاذىا في غيره ال شؾ مف باب أكلىاف

ة أصدقاء زكجيا أك محارميا بما كمف ىنا نرل عدـ جكاز مجالسة المرأ
 تسمى الجمسات العائمية إال لمضركرة كالضركرة تقدر بقدرىا.

 اضزمجبل ادلرأح أطذلبء زوعهب أو حمبريهب يف حبنخ غٍجزهى ادلطهت انطبدش:
ذىب الفقياء إلى جكاز استقباؿ المرأة أصدقاء زكجيا أك محارميا في 

حاجة لمدخكؿ عمييا كأمنت حاؿ غيبتيـ إذا عممت رضاىـ ككاف ىناؾ 
 .(ََّ)الفتنة

 كاستدلكا عمى ذلؾ بما يمي :
ىىاًشـو  يأىف  نىفىرنا ًمٍف بىنً » ا بف عمرك بف العاص :  حديث عبد  -(ُ

ـٍ  ًئذو فىرىآىي دٍّيؽي كىًىىى تىٍحتىوي يىٍكمى ؿى أىبيك بىٍكرو الصٍّ مىى أىٍسمىاءى ًبٍنًت عيمىٍيسو فىدىخى ميكا عى دىخى
ٍيرنا. فىقىاؿى رىسيكؿي الم ًو  ذىًلؾى فىذىكىرى ذىًلؾى ًلرىسيكًؿ الم ًو فىكىرًهى  ـٍ أىرى ًإال  خى قىاؿى لى » كى

ـى رىسيكؿي الم ًو «. ًإف  الم وى قىٍد بىر أىىىا ًمٍف ذىًلؾى  مىى  -صمى ا عميو كسمـ -ثيـ  قىا عى
ؿه بىٍعدى » اٍلًمٍنبىًر فىقىاؿى  مىف  رىجي مىى ميًغيبىةو  ييىٍكمً  الى يىٍدخي ىىذىا عى

ؿه أىًك  (َُّ) مىعىوي رىجي ًإال  كى

                                                           
(ٕ11)

 ( .ٙ٘ٗ/1كاه اإلكزبء أُٖو٣خ ، ػط٤خ ، فلٓخ اُيٝعخ ٤ُِٚٞف )   
(ٕ11) 

( أكُخ ٕٓٓٔٓٞهغ ) اإلٍالّ ٍئاٍ ٝعٞاة ( ، كزٟٞ ههْ ) أُ٘غل ، ٓؾٔل ٕبُؼ ، 
 ( .19ٙ/ٔرؾو٣ْ االفزالٛ ) 

(ٖٓٓ)
اُل٣ِٝ ، كزبٟٝ اُِغ٘خ اُلائٔخ ُِجؾٞس اُؼ٤ِٔخ ٝاإلكزبء ، اَُئاٍ اُضب٢ٗ ٖٓ كزٟٞ   

 ( .9/1ٗٔ(.اُوئبٍخ اُؼ٤ِٔخ ُِجؾٞس اُؼ٤ِٔخ ٝاإلكزبء ) 1ٕٓ٘ههْ ) 
(ٖٓٔ)

٤جَخ : ٢ٛ اُز٢ ؿبة ػٜ٘ب ىٝعٜب ٝأُواك ؿبة ىٝعٜب ػٖ ٓ٘يُٜب ٍٞاء ؿبة    ـِ ُٔ اُ
وػ أُٜ٘بط ّػٖ اُجِل ثؤٕ ٍبكو أٝ ؿبة ػٖ أُ٘يٍ ٝإ ًبٕ ك٢ اُجِل . ا١ُٝٞ٘ ، 

 ( .٘٘ٔ/ٕٗٔؾ٤ؼ َِْٓ ) 
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 (َِّ)«اٍثنىاًف 
الدخكؿ عمى المرأة المغيبة عنيا زكجيا  كجو الداللة : أجاز النبي 

بالرغـ مف أف أبا بكر الصديؽ رضي ا عنو أنكر عمى زكجتو أسماء بنت 
عميس عندما استقبمت في بيتيا عدة رجاؿ حاؿ غيبتو عنيا كذكر ذلؾ 

ثـ قاـ فخطب الناس  لمرسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ فبرأىا رسكؿ ا 
كىي ما يزيؿ الخمكة كدفع ما  ةعمى المغيب كابط لمدخكؿككضع شركطا كض
 . (َّّ)يؤدم إلى التيمة 

كىذا محمكؿ عمى ما إذا كجدت  الدكاعي إلى الدخكؿ عمييا عند غيبة 
-ألنو لعؿ السبب في دخكليـ عمييا  (َّْ)زكجيا أك محارميا كأمنت الفتنة

أنيا كانت زكجان لجعفر بف أبي طالب حتى  -كالعمـ عند ا عز كجؿ
 أقارب لو أرادكا صمة أكالده مفاستشيد، فمعؿ ىؤالء النفر مف بني ىاشـ 

أجؿ قرابتيـ لجعفر، ككانت عبلقة أسماء بنت عميس ببني ىاشـ عبلقة 
دخكليـ  -رضي ا عنو  -أنكر أبك بكر كثيقة ، كمع ىذه العبلقة الكثيقة 

فخطب الناس فأجاز رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ ذلؾ  كأخبر الرسكؿ 
 .(َّٓ)عند الحاجة كأمف الفتنة كدفع الشبية 

رىجى رىسيكؿي الم ًو  -(ِ ذىاتى يىٍكـو  عف أبي ىريرة رضي ا عنو قاؿ : خى
كيمىا ًمٍف بيييكًتكيمىا ىىًذًه الس اعىةى » بىٍكرو كىعيمىرى فىقىاؿى  أىٍك لىٍيمىةو فىًإذىا ىيكى ًبأىًبى مىا أىٍخرىجى

كعي يىا رىسيكؿى الم ًو. قىاؿى «.  نً  ينىٍفسً  مكىأىنىا كىال ذً » قىاالى اٍلجي  مال ذً  يًبيىًدًه ألىٍخرىجى
كيمىا قيكميكا  اًر فىًإذىا ىيكى لىٍيسى ًفى بىٍيًتًو «. أىٍخرىجى بلن ًمفى األىٍنصى فىقىاميكا مىعىوي فىأىتىى رىجي

بنا كىأىٍىبلن. فىقىاؿى لىيىا رىسيكؿي الم ًو  ٍرأىةي قىالىٍت مىٍرحى «. أىٍيفى فيبلىفه » فىمىم ا رىأىٍتوي اٍلمى

                                                           
(ٖٕٓ)

َٜب )    ٍِ َػ٤َِْ ُفٞ اُلُّ َٝ ِح ثِبألَْعَ٘ج٤ِاِخ  َٞ ِْ َُْق ِْ ا أفوعٚ َِْٓ ك٢ ًزبة : اَُالّ ، ثبة : رَْؾِو٣
 (1ٓٙ٘ؽل٣ش : 

(ٖٖٓ)
( . اُووٛج٢ ، أُلْٜ ُٔب أٌَّ ٖٓ/9ػ٤بٗ ، أًبٍ أُؼِْ ّوػ ٕؾ٤ؼ َِْٓ )   

 ( .٘٘ٔ/ٗٔ( . ا١ُٝٞ٘ . ّوػ ٕؾ٤ؼ َِْٓ ) 9ٕ/1ٖٓ رِق٤ٔ ًزبة َِْٓ ) 
(ٖٓٗ)

اُل٣ِٝ ،  كزبٟٝ اُِغ٘خ اُلائٔخ ُِجؾٞس اُؼ٤ِٔخ ٝاإلكزبء ، اَُئاٍ اُضب٢ٗ ٖٓ كزٟٞ   
 ( .9/1ٗٔ( .اُوئبٍخ اُؼ٤ِٔخ ُِجؾٞس اُؼ٤ِٔخ ٝاإلكزبء ) 1ٕٓ٘ههْ ) 

(ٖٓ٘)
أُط٤و١ ، ػ٢ِ ثٖ ػجل هللا ، اٌّبٍ ٝعٞاثٚ ك٢ ؽل٣ش أّ ؽواّ ث٘ذ ِٓؾبٕ ، رول٣ْ: 

ٛـ ،  ٕ٘ٗٔ، كاه أُؾلس ُِْ٘و ٝاُزٞى٣غ ،  ٔٛ  ػجل هللا ثٖ ػجل اُوؽٖٔ اَُؼل ،
(ٔ/ٖٙ) 
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اًرلُّ فىنىظىرى ًإلىى رىسيكًؿ الم ًو  قىالىٍت ذىىىبى يىٍستىٍعًذبي لىنىا ًمفى  اءى األىٍنصى   اٍلمىاًء. ًإٍذ جى
ـى أىٍضيىافنا ًمنٍّى  ده اٍليىٍكـى أىٍكرى ٍمدي ًلم ًو مىا أىحى اًحبىٍيًو ثيـ  قىاؿى اٍلحى صى  (َّٔ)«كى

كجو الداللة : قاؿ النككم : )كفيو جكاز سماع كبلـ األجنبية كمراجعتيا 
زكجيا لمف عممت عمما الكبلـ لمحاجة كجكاز إذف المرأة فى دخكؿ منزؿ 

 .(َّٕ)يكرىو بحيث اليخمك بيا الخمكة المحرمة( محققا أنو ال
زيارة أبي بكر الصديؽ كعمر رضي ا عنيما إلى أـ أيمف بعد  -(ّ

ا  كفاة رسكؿ
(َّٖ) . 

كجو الداللة : قاؿ النككم : )فيو ... كزيارة اإلنساف لمف كاف صديقو 
يزكره كألىؿ كد صديقو كزيارة جماعة مف الرجاؿ لممرأة الصالحة كسماع 

 (َّٗ)كبلميا(
 ادلطهت انطبثع :طذالخ انكجبر نألحذاس

 أوال: احلذس نغخ واططالحب
. كىك الفتى  كجمعو "أىٍحدىاثه ، (َُّ)الحدث في المغة : ىك صغير السف

دىثه ، أىم شىابٌّ  ؿه حى دىثه : أم فىًتيُّ السٍّفٍّ ، كرىجي كيقاؿ شابٌّ حى
(ُُّ). 

الحدث اصطبلحا : اختمؼ مفيـك الحدث باختبلؼ التخصصات العممية 
:  التي تتناكؿ ىذا المفيـك

 فعرؼ عمماء االجتماع كالنفس الحدث بأنو : ) الصغير منذ كالدتو حتى 
 (ُِّ)يتـ نضكجو النفسي ك االجتماعي كتتكامؿ لديو عناصر الرشد (

عرفو عمماء القانكف بأنو :) كؿ شخص أتـ سف السابعة مف عمره كلـ 
                                                           

(ٖٓٙ )
أفوعٚ َِْٓ ك٢ ًزبة : األّوثخ ، ثبة : عٞاى اٍززجبػٚ ؿ٤وٙ ا٠ُ كاه ٖٓ ٣ضن  

 (ٖٗٗ٘ثوٙبٙ ثنُي  ) ؽل٣ش : 
(ٖٓ9)

 (ٖٕٔ-ٕٔٔ/ٖٔا١ُٝٞ٘ ، ّوػ ا١ُٝٞ٘ ػ٠ِ َِْٓ )   
(ٖٓ1 )

ٚبئَ أّ أ٣ٖٔ   ) ؽل٣ش : أفوعٚ َِْٓ ك٢ ًزبة : كٚبئَ اُٖؾبثخ  ، ثبة : ٖٓ ك 
ٙٗ9ٕ.) 

(ٖٓ1 )
 ( .ٓٔ/ٙٔا١ُٝٞ٘ ، ّوػ ا١ُٝٞ٘ ػ٠ِ َِْٓ )  

(ٖٔٓ) 
 ( . 91/ٔأثٞ ع٤ت ، اُوبًٓٞ اُلو٢ٜ )

(ٖٔٔ)
( . اُيث٤ل١ ، ربط اُؼوًٝ ٕٗٔ/ٔاُل٤وٝى آثبك١ ، اُوبًٓٞ أُؾ٤ٜ كَٖ اُؾبء ) ) 

( . اُل٢ٓٞ٤ أُٖجبػ ا٤ُ٘ٔو ًزبة اُؾبء 1ٕٓ/٘، كَٖ اُؾبء أُِٜٔخ ٓغ اُضبء )
(ٔ/ٙ1 ) 

(ٖٕٔ)
،  11٘ٔهث٤غ ، ٓؾٔل ّؾبرخ ٝىٓالإٙ ، ػِْ اُ٘لٌ اُزوث١ٞ ، ٖٓو ، كاه اُـو٣ت ، 

ٕٓٓ٘  



 

 ٓؾٔٞك ٓؾٔل ػط٤خ ٓؼبثوٙك/           كهاٍخ رطج٤و٤خ ٓؼبٕوح أؽٌبّ اُٖل٣ن ك٢ اُلوٚ اإلٍال٢ٓ

 

 633      ـ  َُِٓكالثبلثكف  لثمجمة كمية أصكؿ الديف بأسيكط ،العدد الثا

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ُّّ)أـ أنثى (  يتـ سف الثامنة عشرة ذكرا كاف
 (314اإلضاليً) انفمه يف صبٍَب: احلذس

معناه  عمى لمداللة الحدث مصطمح –ا  رحميـ– يستخدـ الفقياء لـ
 عف األحداث عندالحديث أحكاـ تناكلكا الحاضر،بؿ كقتنا في المعركؼ

بؿ حدثا السف صغير يسـ لـ القرآف الكريـ أف ذلؾ في الصغير؛كالسبب  َن
 كالكلد،كالفتى،كالطفؿ، كذلؾ كالغبلـ كالصبي، تسميات أخرل عميو أطمؽ
 كجعمكا ، بالبمكغ الصغر انتياء مرحمة محمو،كجعمكا في الكارد الحكـ بحسب

 (ُّٔ)(ُّٓ)أسبؽ أييما عمريان  حكمان  أك طبيعية عبلمات لو
 صبنضب: طذالخ انكجري نهحذس :

لمعمر دكر كبير في تحديد عممية نشكء كنمك كاستمرارية الصداقة كفي 
تحديد أشكاليا كخصكصياتيا فمتى كاف التجانس العمرم مكجكدا بيف 
األصدقاء أدل ذلؾ إلى كجكد اىتمامات مشتركة بينيـ كانسجاما في 

                                                           
(ٖٖٔ)

ّ . ُٝول ٤ٓي 11ٖٔٝرؼل٣الرٚ َُ٘خ  1ٙ1ٔ( َُ٘خ ٕٗهبٕٗٞ األؽلاس األهك٢ٗ ههْ ) 
اُوبٕٗٞ األهك٢ٗ ث٤ٖ ٗٞػ٤ٖ ٖٓ األؽلاس ٛٔب : )اُؾلس ؿ٤و ا٤ُٔٔي : ٝٛٞ اُن١ ُْ 
٣زْ اَُبثؼخ ٖٓ ػٔوٙ ...... ٝاُؾلس ا٤ُٔٔي : ٝٛٞ اُن١ أرْ اَُبثؼخ ٖٓ ػٔوٙ ُْٝ 

ك٢ ع٘ٞػ األؽلاس اك ٛٚ ٛبُت ، اُؼٞآَ أَُبٛٔخ ٣زْ اُضبٓ٘خ ػْوح( ، ٛالكؾخ ، كئ
 . ٙ، 111ٓٔهٍبُخ ٓبعَز٤و ؿ٤و ْٓ٘ٞهح ، عبٓؼخ ا٤ُوٓٞى ، ٖٓ ٝعٜخ ٗظوْٛ،

(ٖٔٗ)
ٓؼبثلٙ ، ٓؾٔل ٗٞػ ػ٢ِ ، أَُئ٤ُٝخ اُغ٘بئ٤خ ك٢ هبٕٗٞ األؽلاس األهك٢ٗ ك٢ ٙٞء  

اَُبثغ اُؼلك  اُلوٚ اإلٍال٢ٓ ، أُغِخ األهك٤ٗخ ك٢ اُلهاٍبد اإلٍال٤ٓخ ، أُغِل
. اُج٢ِّٞ ، ػ٢ِ ٓؾٔل ػٔو ػٞآَ ع٘ٞػ  ّٕٙٓ ، ٓ ٕٔٔٓ-ٕٖٗٔ/أ( ، ٔ)

األؽلاس ك٢ كُٝخ اإلٓبهاد اُؼوث٤خ ٝاُٞهآ٣خ ٜٓ٘ب ٖٓ ٓ٘ظٞه اٍال٢ٓ ، هٍبُخ 
 ٕٙ-ّٕٓ ، ٖٕٓٓٓ -ٛـ ٕٗٗٔٓبعَز٤و ؿ٤و ْٓ٘ٞهح ، عبٓؼخ ا٤ُوٓٞى ، 

(ٖٔ٘)
. ػ٤ِِ  9ٕ، ٓ 1كاه اُلٌو، ط  اُجبثور٢، ٓؾٔل ثٖ ٓؾٔل، اُؼ٘ب٣خ ّوػ اُٜلا٣خ،

، ٔٓؾٔل ثٖ أؽٔل، ٓ٘ؼ اُغ٤َِ ك٢ ٓقزٖو اُق٤َِ، كاه اؽ٤بء اٌُزت اُؼوث٤خ،. ٛ 
 ( .1ٓ٘/ٗاثٖ هلآخ،أُـ٢٘،) . 1ٖٔٓ 

(ٖٔٙ) 
أٝ  أٓب اُؼالٓبد اُطج٤ؼ٤خ ك٢ٜ اٗياٍ ا٢ُ٘ٔ،ٝاإلٗجبد،ٝرٌٕٞ ُِنًو ٝاألٗض٠،ٝاُؾ٤٘

اُؾَٔ ُألٗض٠، كبٕ ُْ ٣ٞعل ٢ّء ٖٓ ٛنٙ اُؼالٓبد ك٤ٌٕٞ اُجِٞؽ ثبَُٖ ػ٠ِ فالف 
ث٤ٖ اُلوٜبء ك٤وله مُي اَُٖ،مٛت اُْبكؼ٤خ ٝاُؾ٘بثِخ ٝأثٞ ٣ٍٞق ٝٓؾٔل ٖٓ اُؾ٘ل٤خ 
ٝهٝا٣خ ػ٘ل اإلٓبّ أث٢ ؽ٤٘لخ ، ٝك٢ هٍٞ ػ٘ل أُب٤ٌُخ ا٠ُ إٔ اُٖج٢ ٣ؼل ثبُـب اما أرْ 

صٔب٢ٗ ػْوح اإلٓبّ أثٞ ؽ٤٘لخ ا٠ُ إٔ اُـالّ ٣ؼل ثبُـب اما أرْ ٝمٛت  .فٌٔ ػْوح ٍ٘خ
ٍ٘خ ٝك٢ هٝا٣خ رَغ ػْوح ٍ٘خ ٝإ األٗض٠ رجِؾ ثَجغ ػْوح ٍ٘خ ٝأُْٜٞه ػ٘ل 
أُب٤ٌُخ ٝاثٖ ؽيّ إٔ اُٖج٢ مًوا ًبٕ أٝ أٗض٠ ٣جِؾ ثضٔب٢ٗ ػْوح 

٣ٖ،هك . اثٖ ػبثل 9ٕٙ( .اُي٣ِؼ٢،رج٤ٖ اُؾوبئن،ٓ 1ٔ/ٍٖٔ٘خ.ا١ُٝٞ٘،أُغٔٞع،)
 .اُقو٢ّ،ؽب٤ّخ اُقو٢ّ، )ٖٖٙ /ٙ)(، اُؾطبة،ٓٞاٛت اُغ٤َِ،ٕٕٙ/1)أُؾزبه ،ط

 ( . 9٘ٔ/ُٗؼض٤ٔ٤ٖ،اُْوػ أُٔزغ،)ا(. 11/ٔ.اثٖ ؽيّ،أُؾ٠ِ،)1ٕٔٓ ،٘ط
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 .  (ُّٕ)التفكير
قاؿ ا كقد أشار القرآف الكريـ إلى ىذا التجانس في سكرة الكيؼ حيث 

ب نىا آًتنىا ًمف ل دينؾى رىٍحمىةن كىىىيٍٍّئ لىنىا  تعالى : ﴿ًإٍذ أىكىل اٍلًفٍتيىةي ًإلىى اٍلكىٍيًؼ فىقىاليكا رى
ًمٍف أىٍمًرنىا رىشىدنا﴾ 
(ُّٖ) 

فقد ذكر ا سبحانو كتعالى في ىذه اآلية مف صفة أصحاب الكيؼ 
.فيؤالء مجمكعة  (َِّ)كأحداث في مقتبؿ العمر (ُّٗ)أنيـ فتية ، أم شباب 

في فئة عمرية معينة كىي فئة الشباب جمعيـ تقارب العمر فيما بينيـ مما 
كىك اإليماف بربيـ ال  (ُِّ)كالركحي المطمكبحقؽ االنسجاـ كالتكافؽ الفكرم 

 .  (ِِّ)إلو إال ىك
فالتجانس في العمر يعد منطقيا أساسيا لتككيف الصداقة كاستمرارىا 

األحياف أف الصبي الصغير قد يصاحب مف يكبره .لكف قد نجد في بعض (ِّّ)
بالعمر كال نقصد مف يكبره بقميؿ كسنة أك سنتيف كلكف مف قد يككف بينيما 
فارؽ كبير في السف كمصاحبة مف زاد عمره عف الخامسة عشر لطفؿ عمره 
ال يتجاكز العاشرة أك كمف سنو في أكاسط العشريف كصاحب الصغار مف 

أكبر مف ذلؾ ، فيذا خطر يغفؿ عنو كثير مف األسر الغمماف كاألكالد بؿ ك 
تجاه أكالدىـ حيث يسمحكا لكبار السف مصاحبة أكالدىـ كمخالطتيـ كالخركج 
معيـ كىذا خطر عظيـ يقكؿ ابف الجكزم:) أما تدبير األكالد فحفظيـ مف 

 .(ِّْ)مخالطتو( مخالطة مف تفسد
سر معرفة مف كلذلؾ يجب الحذر مف مرافقة الصغار لمكبار ، فعمى األ

ذا كاف أكبر منو ما السبب الذم دعاه لصحبتو ، ال أف  ييصاحب أكالدىـ كا 

                                                           
(ٖٔ9)

 .  1ٔفٖبٝٗخ ، اُٖؾجخ ٖٓ ٓ٘ظٞه روث١ٞ ، ٓ 
(ٖٔ1)

 ( ٍٖٔٞهح اٌُٜق ، آ٣خ ) 
(ٖٔ1)

 ( ٕٙٓ/ٖاُْ٘و٤ط٢ ، أٙٞاء اُج٤بٕ ، ) 
(ٖٕٓ)

( . اٍؼل ؽٞٓل ، أ٣َو اُزلب٤ٍو ٖٗٙ/ٓٔاُووٛج٢ ، اُغبٓغ ألؽٌبّ اُووإٓ ) 
(ٔ/ٕٔ٘ٗ ) 

(ٖٕٔ)
 .  1ٕٗجبػ ، اُلالالد اُزوث٣ٞخ ُٔلّٜٞ اُٖؾجخ ، ٓ  

(ٖٕٕ)
 ( ٕٗ٘ٔ/ٔاٍؼل ؽٞٓل ، أ٣َو اُزلب٤ٍو ) 

(ٖٕٖ)
 . 1ٔفٖبٝٗخ ، اُٖؾجخ ٖٓ ٓ٘ظٞه روث١ٞ ، ٓ 

(ٖٕٗ)
 . ٕٕٓاثٖ اُغٞى١ ، ٤ٕل اُقبٛو ،ٓ 



 

 ٓؾٔٞك ٓؾٔل ػط٤خ ٓؼبثوٙك/           كهاٍخ رطج٤و٤خ ٓؼبٕوح أؽٌبّ اُٖل٣ن ك٢ اُلوٚ اإلٍال٢ٓ

 

 638      ـ  َُِٓكالثبلثكف  لثمجمة كمية أصكؿ الديف بأسيكط ،العدد الثا

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

يترككه لمثقة بكلدىـ ، فإف الكبار قد يككنكا قد أكتكا مف فضؿ العقؿ كالجسـ 
كالقدرة المادية ما يمكنيـ مف تضميؿ األحداث كتزييف صداقتيـ ليـ بإظيار 

 ا ، كفي ىذا ببلء لمطرفيف . نياتيـ بينما ىـ يسعكف في األرض فساد
: )) مف صحب األحدىاث عمى -رحمو ا  -يقكؿ مظفر القرميسيني 

شرط السبلمة كالنصيحة أٌداه ذلؾ إلى الببلء، فكيؼ بمف يصحبيـ عمى غير 
  )(ِّٓ).كجو السبلـ

)نرل في كقتنا الحاضر أف كثيران مف :كيقكؿ الشيخ صالح آؿ الشيخ
الشيء يخالطكف صغار السف ، كيدعكنيـ الدعاة كبار السف بعض 

كيرشدكنيـ كيحٌببكف ليـ اليدل كالصبلح ، إما في المنتديات العامة ، أك في 
كنحف نعمـ أنو يحصؿ مف اختبلط الكبار بالصغار .المكتبات ، أك في نحك ذلؾ

، كنعمـ ذلؾ مف بعض األحكاؿ عمى كجو  -بؿ كمحرمات  -مفاسد 
اقع ال يجعمنا نحكـ عمى دعكة الكبار لمصغار بأنيا ال كفىٍيمنا لذلؾ الك .التفصيؿ

نما فىٍيـ ذلؾ الكاقع السيئ ال أثر لو في الحكـ عمى الدعكة بأنيا  تجكز ، كا 
غير مشركعة مف الكبير لمصغير ، كلكف فٍيمنا لذلؾ الكاقع فيو عرض 
لمسألة أخرل ، كىي : أف يينصح كييرشد مىف كقع في الخطأ ، أك كقع في 

 .أك لبىس شيئا غير شرعي ، أك ال يرضاه ا : أف ننصحو بالتكبة محـر ،
نما  إف ذلؾ الكاقع فىٍيمو ال أثر لو في الحكـ الشرعي مف الجكاز كعدمو ، كا 
لو أثر في النصيحة ىناؾ في مىف كقع في ذلؾ األمر حتى يقـك بالحؽ دكف 

 .(ِّٔ)إتياف بالمنكر أك دكف غشياف لما ال يحبُّو ا كرسكلو (
أما مف أنعـ ا عمييـ بالديف مف الكبار ، كجعميـ مف المؤمنيف الصالحيف ، 
كجعؿ منيـ الدعاة كالمربيف ، فيؤالء ال نقصدىـ بكبلمنا ، كال نعنييـ بمبلمنا 
كتحذيرنا فيـ بشرع ا ممتزميف ، كلمحؽ عارفيف ، كبالضكابط كالحدكد 

دىث كاألعجمي أف ممتزميف عف أيكب الس ٍختىياني قاؿ : ) إٌف  مف سعادة الحى

                                                           
(ٖٕ٘)

 –،كاه اٌُزبة اُؼوث٢  ٔاثٖ اُغٞى١ ، رِج٤ٌ اث٤ٌِ ، رؾو٤ن : ك. ا٤َُل اُغ٢ِ٤ٔ ، ٛ 
 11ٖٖ٘ٓ9ٔ – ٘ٓٗٔث٤وٝد ، 

(ٖٕٙ)
ُْوػ٤خ ُٔٞهق أَُِْ ك٢ اُلزٖ ، هث٤غ اُٚٞاثٜ ا  ٕبُؼ ثٖ ػجل اُؼي٣ي، آٍ ا٤ُْـ  

 http://IslamHouse.com/468612 . 1ٗٛـ ، ٓٔٔٗٔصب٢ٗ 

http://www.islamhouse.com/7799/ar/ar/author/%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE
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 . (ِّٕ)يكٌفقيما ا لعاًلـو مف أىؿ السين ة(
كبالرغـ مف ذلؾ فإف مرافقتيـ مف ىـ في سنيـ أك قريبيف مف عمرىـ 

 .  خير ليـ ، كأطيب لمنفس
ادلطهت انضبيٍ : انظذالخ ثني اجلُطني عرب وضبئم االرظبل احلذٌضخ ) 

 انىرص  وغريهب(ادلبضُغر ، انفٍص ثىن ، رىرر ، 
خمؽ ا الجنس البشرم مف الرجاؿ كالنساء كجعؿ كؿ طرؼ يميؿ إلى 

العبلقات بيف اآلخر بغريزة أكدعت في النفس ، لذا فقد صاف اإلسبلـ 
البشرية ، فحدد الطريقة كمنيج العبلقة  النفس الجنسيف، كحد ىا بسياجو يبلئـ

ـر كاألميات كالبنات، أك التي يجب أف تككف بينيما ، إما عبلقة مع المحا
عبلقة مع ما أحميا ا لو مف الزكجات ، أما العبلقة التي تتككف خارج ىذا 
النطاؽ بيف الرجؿ كالمرأة ، فبل تتـ مف المسمـ إال عمى سبيؿ االضطرار أك 

المرأة أماـ قاضو في محكمة، أك ما يضطر إليو مما ال يممؾ  الحاجة، كشيادة
يٍّف في الجامعة يدرس لمذككر كاإلناث، كفي ىذه تغييره، كمدرس متديف عي 

 الحالة االضطرارية يجب أال تككف العبلقة إال عابرة كفي حدكدىا .
المجنة الدائمة لئلفتاء )عبد العزيز بف باز ،  عبد الرزاؽ  تلذا فقد ذىب

كابف جبريف كابف  (ِّٖ)( ، عبد ا بف قعكد عبد ا بف غدياف ، عفيفي
عثيميف كعبد الرحمف السحيـ كحامد بف عبد ا العمي كيكسؼ 

إلى عدـ جكاز تككيف صداقات بيف الجنسيف عبر كسائؿ (ِّٗ)القرضاكم
فكف ك الماسنجر ك الفيس بكؾ كتكتر كغيرىا كلذلؾ ياالتصاؿ الحديثة كالتم

 :   (َّّ)لؤلدلة التالية
                                                           

(ٖٕ9)
 9ٔاثٖ اُغٞى١ ، رِج٤ٌ اث٤ٌِ ٓ 

(ٖٕ1) 
( َٛ ٣غٞى ُلزبح إٔ رواٍَ  1٘1ٖاُل٣ِٝ ، كزبٟٝ اُِغ٘خ اُلائٔخ ، اُلزٟٞ ههْ ) 

 (9ٙ/9ّٔبثب ثٔب ٣ؼوف ثوًٖ اُزؼبهف؟ )
(ٖٕ1) 

ٓ٘زلٟ أؽجبة ، ؽٌْ اُْوع ك٢ اُْبد ٝأُؾبكصخ ث٤ٖ اُغ٤َٖ٘ ػجو اُ٘ذ ، 
-http://amdshol.ahlamontada.com/tٕ1 1ٕٓٓك٣َٔجو، 1ٔ

topic#ٖ1 
(ٖٖٓ)

ٙٞاثٜ  1ٕ٘ٗٗاُلو٤ٚ ، ػجل هللا ، كزبٟٝ اُْجٌخ اإلٍال٤ٓخ ٓؼلُخ ، ههْ اُلزٟٞ  
،)  ٕٗٗٔٓؾوّ  ٙٓاُلزٟٞ : اُؼالهخ األف٣ٞخ ث٤ٖ هعَ ٝآوأح أع٘ج٤خ ػ٘ٚ؟ ربه٣ـ 

( . اٍالّ ٣ٝت ، ٓوًي اُلزٟٞ ، اهبٓخ ػالهخ ٕلاهخ ث٤ٖ اُوعبٍ ٝاَُ٘بء 11ٔٗ/ٖ
-ٖٔ - ٕٔٗٔمٝ اُؾغخ  9ٔ( ، اُضالصبء 9ٕٓٔػجو اإلٗزوٗذ ٓؾوٓخ ههْ اُلزٟٞ: )
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اتو كىالى قاؿ تعالى في خصكص النساء: ﴿ميحٍ   -ُ نىاتو غىٍيرى ميسىاًفحى صى
﴾ ميت ًخذىاًت أىٍخدىافو

.كقاؿ في خصكص الرجاؿ: ﴿ محصنيف غير  (ُّّ) 
 . (ِّّ) مسافحيف كال متخذم أخداف ﴾

 كجو الداللة :
 (ّّّ)حـر ا سبحانو كتعالى اتخاذ األخداف أم األصدقاء كالصديقات

عمى كؿ مف الرجاؿ كالنساء، كىذا نص صريح عاـ يشمؿ جميع أنكاع 
عبر الياتؼ أك الدردشة  الصداقات سكاء أكاف عف طريؽ المقاء المباشر أك

إذ ىي صداقة مف في اإلنترنت أك  كغيرىا مف كسائؿ االتصاؿ الحديثة 
 التي حرميا ا تعالى . األخداف
مىا تىرىٍكتي » قاؿ ما عف النبي حديث  أسامة بف زيد رضي ا عني -ِ

اًؿ ًمفى النٍّسىاءً  مىى الرٍّجى ر  عى كحديث أبي سعيد الخدرم  (ّّْ)«بىٍعًدم ًفٍتنىةن أىضى
ؿى ًفٍتنىًة » قاؿ:  رضي ا عنو أف النبي  فىات قيكا الدٍُّنيىا كىات قيكا النٍّسىاءى فىًإف  أىك 

 .(ّّٓ)«النٍّسىاًء  بىًنى ًإٍسرىاًئيؿى كىانىٍت ًفى
 كجو الداللة :

تميؿ إلييف كتقع في الحراـ  مف النساء ؛ ألف الطباع رسكؿ ا حذر 
ألجميف كتسعى لمقتاؿ كالعداكة بسببيف كأقؿ ذلؾ أف ترغبو في الدنيا كأم 

                                                                                                                                        
 ٕ٘ٔٗٓ،  ٕٕٓٔٗٔ، 91ٔٙٗ، 1ٖٔٔٓٝأ٣ٚب كزٟٞ ههْ:) ٕٔٓٓ-ٖ

ٔ9ٙ1)http://fatwa.islamweb.net/fatwa/images/Logo.jpg 
الشباب مع البنات عبر النث  ي ، كزب١ٝ ٝ أؽٌبّ ك٤ٔب ٣قٔ ؽل٣شٓ٘زلٟ ٍزبه رب٣ٔ

     االعزٔبػ٤خاألٓٞه فيما يخص األمور الدينية و
http://www.startimes.com/?t=                   ٖٕٕٓٔٔٔ1 . 

(ٖٖٔ)
 ٕ٘اَُ٘بء: 

(ٖٖٕ)
 ٘أُبئلح: 

(ٖٖٖ)
 (.1ٕٙ/ٔ. اًُْٞب٢ٗ ، كزؼ اُول٣و ، )  (11٘/ٔ،)اثٖ ًض٤و ، رل٤َو اُووإٓ اُؼظ٤ْ ،  

 (ٖٖٗ)
أفوعٚ اُجقبه١ ك٢ ًزبة : اٌُ٘بػ ، ثبة : ثبة ٓب ٣زو٠ ٖٓ ّئّ أُوأح ) ؽل٣ش :  

( .ٝأفوعٚ َِْٓ ك٢ ًزبة : اُوهبم ، ثبة: أًضو أَٛ اُغ٘خ اُلوواء ) ؽل٣ش : 1ٓ1ٗ
9ٕٔٔ . ) 

(ٖٖ٘)
ك٢ ًزبة : اُوهبم ، ثبة : أًضو أَٛ اُغ٘خ اُلوواء ٝأًضو أَٛ اُ٘به أفوعٚ َِْٓ  

 ( .9ٕٔٗاَُ٘بء ٝث٤بٕ اُلز٘خ ثبَُ٘بء ) ؽل٣ش : 
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لذا يحـر الصدقات التي تجرم بيف الجنسيف عبر  (ّّٔ)فساد أضر مف ىذا 
لما يترتب عمى ذلؾ مف الفتنة العظيمة بيف ىذه الكسائؿ االتصاؿ الحديثة 

 الرجاؿ كالنساء .
كقاعدة : )ما أفضى إلى ميحٌرـ فيك  العمؿ بقاعدة: ) سػٌد الذرائع ( - ّ
ميحٌرـ(
يقكؿ ابف تيمية : ) كىذا أصؿ مستمر في أصكؿ الشريعة، كما  .(ّّٕ)

قد بسطناه في قاعدة سد الذرائع كغيرىا كبينا أف كؿ فعؿ أفضى إلى المحـر 
كثيرا كاف سببا لمشر كالفساد فإذا لـ يكف فيو مصمحة راجحة شرعية ككانت 

كف مفسدتو راجحة نيى عنو بؿ كؿ سبب يقضي إلى الفساد نيى عنو إذا لـ ي
فيو مصمحة راجحة فيكؼ بما كثر إفضاؤه إلى الفساد كليذا نيى عف الخمكة 
باألجنبية كأما النظر ليا كانت الحاجة تدعك إلى بعضو كخص منو فيما 
تدعك لو الحاجة ألف الحاجة سبب اإلباحة كما أف الفساد كالضرر سبب 

ة ألف التحريـ فإذا اجتمعا رجح أعبلىما كما رجح عند الضرر أكؿ الميت
. كالتكاصؿ عبر كسائؿ (ّّٖ)غتذاء بالخبيث(مفسدة المكت شر مف مفسدة اال

 االتصاؿ الحديثة مف أجمى األمكر في الخمكة باألجنبية.
كمما ينبغي التنبيو إليو أف ىذا الحكـ ال يعني حرمة الحديث بيف 
الجنسيف مطمقا عبر كسائؿ االتصاؿ الحديثة إذا كجدت دكاعيو كالحديث بيف 

اسميف اإلخبارييف، كبيف العالـ كالمتعمـ، كالحديث الذم تقتضيو دكاعي المر 
. ك أما (ّّٗ)العمؿ بيف الجنسيف بشرط أف يككف منضبطا بالضكابط الشرعية 

                                                           
(ٖٖٙ)

اُوبه١ ، أُال ػ٢ِ ثٖ ٍِطبٕ ٓؾٔل اُٜو١ٝ ، ٓوهبح أُلبر٤ؼ ّوػ ٌْٓبح أُٖبث٤ؼ  
، رؾلخ األؽٞم١ ،ثبة  ( ، أُجبهًلٞه1١ٗٔ/ٕ( . أُ٘ب١ٝ ، كزؼ اُول٣و ) 1ٖ/ٓٔ)

 (ٖ٘/ 1ٓب عبء ك٢ رؾن٣و كز٘خ اَُ٘بء) 
(ٖٖ9)

ٙ(، اػالّ أُٞهؼ٤ٖ ػٖ هة 9٘ٔاثٖ اُو٤ْ  ، ٓؾٔل ثٖ أث٢ ثٌو اُغٞى٣خ )د: 
 -ا٤ٌُِبد األىٛو٣خ، اُؼب٤ُٖٔ ،كهاٍخ ٝرؾو٤ن: ٛٚ ػجل اُوإٝف ٍؼل ٌٓزجخ 

اٌُجوٟ ، ) ( ،  اثٖ ر٤ٔ٤خ ، اُلزبٟٝ ٖ٘ٔ/  ّٖ ، )  1ٙ1ٔ - ٛـ11ٖٔاُوبٛوح
ٗ/ٗٙ٘. ) 

(ٖٖ1) 
 ( .٘ٙٗ/ٗاثٖ ر٤ٔ٤خ ، اُلزبٟٝ اٌُجوٟ ) 

(ٖٖ1)
اٍالّ ٣ٝت ، ٓوًي اُلزٟٞ ، ؽٌْ اُؾٞاه ث٤ٖ اُوعَ ٝأُوأح ػٖ ٛو٣ن اإلٗزوٗذ؟  

ؽٌْ  ٕٔٓٓ-9-ٖٕ - ٕٕٗٔعٔبك١ األ٠ُٝ  ٕ(  االص٤ٖ٘ 9٘1ٔههْ اُلزٟٞ( 
ّؼجبٕ  ٕٗاألهثؼبء  رَغ٤َ اُلزبح ك٢ ٓٞاهغ اُزٞإَ ُِٖ٘ؼ ٝكػٞح ؿ٤و ا٤َُِٖٔٔ

 ٕٕٓٔٗٔههْ اُلزٟٞ:  ٖٕٔٓ-9-ٖ - ٖٗٗٔ
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 تككيف عبلقة الصداقة بيف الجنسيف فيذا ال يجكز ًلما تقدـ مف أدلة شرعية . 
 ادلطهت انزبضع : طذالخ ادلطهى نغري ادلطهًني

كالتعدد سنة ا في خمقو ، كىك أية مف آيات ا ، كمف ىذا االختبلؼ 
كىأىٍنزىٍلنىا ًإلىٍيؾى  ﴿تعالى : قاؿ ا  (َّْ)االختبلؼ اختبلؼ البشر  في شرائعيـ

ـٍ ًبمىا  ـٍ بىٍينىيي مىٍيًو فىاٍحكي مييىٍيًمننا عى دٍّقنا ًلمىا بىٍيفى يىدىٍيًو ًمفى اٍلًكتىاًب كى ؽٍّ ميصى اٍلًكتىابى ًباٍلحى
ـٍ ًشٍرعىةن  عىٍمنىا ًمٍنكي ؽٍّ ًلكيؿٍّ جى اءىؾى ًمفى اٍلحى ـٍ عىم ا جى ؿى الم وي كىالى تىت ًبٍع أىٍىكىاءىىي  أىٍنزى
ـٍ فىاٍستىًبقيكا  ـٍ ًفي مىا آتىاكي كي لىًكٍف ًليىٍبميكى ـٍ أيم ةن كىاًحدىةن كى عىمىكي لىٍك شىاءى الم وي لىجى ا كى ًمٍنيىاجن كى

ـٍ ًبمىا كيٍنتيـٍ ًفيًو تىٍختىًمفيكفى  ًميعنا فىيينىبٍّئيكي ـٍ جى ٍرًجعيكي ٍيرىاًت ًإلىى الم ًو مى  (ُّْ)﴾اٍلخى
بُّؾى ﴾ أم : كال  ـى رى كقاؿ ابف كثير : ) قكلو: ﴿ كىال يىزىاليكفى ميٍختىًمًفيفى ًإال  مىٍف رىًح
يزاؿ الخمؼ بيف الناس في أديانيـ كاعتقادات ممميـ كنحميـ كمذاىبيـ 
كآرائيـ، كمع كجكد ىذا االختبلؼ فإف الطبيعة البشرية تقتضي االختبلط فيما 

ـٍ ًمٍف ذىكىرو  ﴿و تعالى : بينيـ ؛ كذلؾ انطبلقا مف قكل مىٍقنىاكي يىا أىيُّيىا الن اسي ًإن ا خى
مً  ـٍ ًإف  الم وى عى ـٍ ًعٍندى الم ًو أىٍتقىاكي قىبىاًئؿى ًلتىعىارىفيكا ًإف  أىٍكرىمىكي ـٍ شيعيكبنا كى عىٍمنىاكي جى يـه كىأيٍنثىى كى

ًبيره   (ِّْ)﴾ خى
يتعاممكف معيـ كليذا كاف مف الطبيعي أف يختمط المسممكف بغيرىـ ك 

سكاء أكاف ىذا بسبب الجكار أك العمؿ أك غير  (ّّْ)كيتعاكنكف فيما بينيـ
ذلؾ ، كسكاء أكاف ىذا داخؿ الببلد اإلسبلمية أك خارجيا . كقد يؤدم ىذا 
االختبلط كاالجتماع بيف المسمميف كغيرىـ مف غير المسمميف إلى تككيف 

 عبلقات صداقات بينيـ فما حكـ ىذه الصداقات ؟
 اختمؼ الفقياء في ذلؾ عمى قكليف :

القكؿ األكؿ :عدـ جكاز اتخاذ غير المسمميف أصدقاء كخبلف أك 
                                                                                                                                        

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=FatwaCate
gory&CatId=882 

(ٖٗٓ)
ٍوبه ، ٓؾٔل ٓ٘ون . اُزؼب٣ِ ٓغ ؿ٤و ا٤َُِٖٔٔ ك٢ أُغزٔغ أَُِْ اُ٘لٝح اُل٤ُٝخ  

 -. اُؾٚبهاد ٝاُضوبكبد اإلَٗب٤ٗخ ٖٓ اُؾٞاه ا٠ُ اُزؾبُق  اُز٢ ػولرٜب اإل٤ٌٍَٞ
 . ٕٓٗ( ،ٓ 9ٕٓٓرٌٞٗ ، )

(ٖٗٔ)
 (.1ٔٔ – 1ٍٔٔٞهح ٛٞك: آ٣خ ) 

(ٖٕٗ)
 ( .ٖٔاُؾغواد:آ٣خ )ٍٞهح  

(ٖٖٗ)
 1ٗك ٍؼ٤ل أٍبػ٤َ ، ػالهخ ا٤َُِٖٔٔ ثـ٤وْٛ ، ٓ   
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ميخالطتيـ مع األنس بيـ إذا كاف يؤدم إلى الرضا عف دينيـ كحبيـ ألجمو 
 .كىذا النيي عف صداقاتيـ ال يعني عدـ برىـ كاإلحساف إلييـ .

 المنجد ، كفكزاف بف صالح محمدكذىب إلى ىذا المجنة الدائمة لئلفتاء ك 
كخالد بف محمد الماجد ك  صيني بك فيصؿ البدراني كسعيد إسماعيؿأك  الفكزاف
 (ّْْ)مكلكم  فيصؿ

 كاستدلكا عمى ذلؾ بما يمي :
المؤدية ليذه  بنصكص الكتاب كالسنة التي تنيى عف مكدة الكفار

 (    ّْٓ)النتيجة كمنيا:
ارىل أكال: قاؿ ا تعالى :﴿يىا أىيُّيىا  ال ًذيفى آمىنيكا ال تىت ًخذيكا اٍليىييكدى كىالن صى

ـٍ ًإف  الم وى ال يىٍيًدم  ـٍ فىًإن وي ًمٍنيي ـٍ ًمٍنكي ل يي مىٍف يىتىكى ـٍ أىٍكًليىاءي بىٍعضو كى يي أىٍكًليىاءى بىٍعضي
﴾ اٍلقىٍكـى الظ اًلًميفى
 (ّْٔ) 

 كجو الداللة :
أكلياء ؛ ألف الكالية تنبني  تخاذ الييكد كالنصارلانيى ا تعالى عف 

عمى الكفاؽ كالكئاـ كالصمة ، كليس أكلئؾ بأىؿ لكالية المسمميف ؛ لبعد ما 
بيف األخبلؽ الدينية، كإلضمارىـ الكيد لممسمميف ، ككؿ مف يتكالىميصير 

                                                           
(ٖٗٗ)

.  ٢٘٤ٕ ، ،  ٓ٘اُجلها٢ٗ ، أثٞ ك٤َٖ  ، اُٞالء ٝاُجواء ٝاُؼلاء ك٢ اإلٍالّ ، ٓ  
  -، كاه اُلغو اإلٍال٤ٓخ  ٍٖؼ٤ل أٍبػ٤َ ، ػالهخ ا٤َُِٖٔٔ ثـ٤و ا٤َُِٖٔٔ ، ٛ

. أُبعل ، فبُل ثٖ ٓؾٔل ، أؽٌبّ اُزؼبَٓ ٓغ  ٙٗٛـ ، ٖٓٔٗٔأُل٣٘خ أُ٘ٞهح ، 
اُِغ٘خ اُلائٔخ ُِجؾٞس اُؼ٤ِٔخ ٝاإلكزبء  ،  .   ٙٛـ ،ٕٓ٘ٗٔؿ٤و ا٤َُِٖٔٔ " ، 

( ٖٓٔ/ٔ( ) ٕٗٔٔ٘ كزبٟٝ اُِغ٘خ اُلائٔخ ، اَُئاٍ اُزبٍغ ػْو ٖٓ اُلزٟٞ ههْ )
ؽٌْ   :220741، ٓؾٔل ثٖ ٕبُؼ ، اإلٍالّ ٍئاٍ ٝعٞاة ، كزٟٞ ههْ   ، أُ٘غل

ٕلاهخ ؿ٤و ا٤َُِٖٔٔ َٝٓبػلرْٜ ػ٘ل اُؾبعخ ، 
http://islamqa.info/ar/220741     : ٟٖٞٓبكهخ اٌُبكوح 23325ٝكز
http://islamqa.info/ar/23325  ( " ٕأُ٘زو٠ ٖٓ كزبٟٝ ا٤ُْـ اُلٞىا .ٔ  /

ؽٌْ ارقبم أَُِْ  1ٕٗٔٔ، ٓوًي اُلزٟٞ  ، ههْ اُلزٟٞ:  ٣ٝت . اٍالّ ) ٕ٘٘
ػجل اُؼي٣ي ثٖ ثبى  ،  -. ٓٞهغ   9ٕٓٓاٌُبكو ٕل٣وب ُٚ  

http://www.ibnbaz.org.sa/mat/4872كوٚ األه٤ِبد ١ُٞٞٓ ،  ك٤َٖ . ا٤ُْـ
 . 2001/2/16 اُغٔؼخأَُِٔخ 

(ٖٗ٘)
ٛنٙ اُٖلاهخ ال رغٞى ،األؽل  19ٕٙٓاٍالّ ٣ٝت ، ٓوًي اُلزٟٞ ، كزٟٞ ههْ:    

-ٖٕٓٓ/ٖ/ 1 – ٕٗٗٔٓؾوّ  ٘
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa& 

n=FatwaId&Id=29760Optio 
(ٖٗٙ)

 ( ٍٔ٘ٞهح أُبئلح : آ٣خ ) 

http://islamqa.info/ar/220741
http://islamqa.info/ar/220741
http://islamqa.info/ar/23325
http://islamqa.info/ar/23325
http://www.ibnbaz.org.sa/mat/4872
http://www.ibnbaz.org.sa/mat/4872
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=29760
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=29760
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بحكـ مكاالتيـ سيككف حربان عمى ا كرسكلو  (ّْٕ)كاحدا منيـ ؛ ألنو
 .(ّْٖ)طعان كالمؤمنيف، كبذلؾ يصبح منيـ ق

ـٍ ال  ثانيا: كقكلو تعالى : ﴿ يىا أىيُّيىا ال ًذيفى آمىنيكا ال تىت ًخذيكا ًبطىانىةن ًمٍف ديكًنكي
ـٍ  ديكريىي مىا تيٍخًفي صي ـٍ كى اءي ًمٍف أىٍفكىاًىًي ًنتُّـٍ قىٍد بىدىًت اٍلبىٍغضى دُّكا مىا عى بىاالن كى ـٍ خى يىٍأليكنىكي

ـي   (ّْٗ) ﴾اآلياًت ًإٍف كيٍنتيـٍ تىٍعًقميكفى أىٍكبىري قىٍد بىي ن ا لىكي
 كجو الداللة :

بطانة الرجؿ ىـ أصدقائو كخصيصتو المقربكف منو الذيف يطمعيـ عمى 
، فيـ أىؿ سره ممف يسكف  (َّٓ)باطف أمره الذم يخفيو عمى الناس لممصمحة

تشبييا ببطانة الثياب في شدة القرب مف  (ُّٓ)إلييـ كيثؽ بمكدتيـ
 . (ِّٓ)صاحبيا

ى ا تعالى المؤمنيف اتخاذ بطانة مف غير المسمميف كالييكد فقد ني
كالنصارل كالمشركيف ، حيث تستشيركنيـ كتطمعكنيـ عمى أسراركـ كبكاطف 
أمكركـ ، كىـ ال يقصركف في إفساد أمكركـ الدينية كالدنيكية كال يشيركف 

تكـ عميكـ إال بما يفسد عميكـ أمكركـ كيسبب لكـ الككارث كالمصائب في حيا
، كقد أظيركا لكـ البغضاء مف أفكاىيـ بما تنطؽ بو ألسنتيـ مف كممات 
الكفر كالعداء لئلسبلـ كأىمو كما يخفكنو مف ذلؾ في صدكرىـ ىك أكبر مما 
يتفمت مف ألسنتيـ. كبالرغـ مف ذلؾ مف بيف المؤمنيف مف يحب بعض 

لتي تتعدل الكافريف لعبلقة اإلحساف الظاىرة بينيـ كرحمة المؤمف كشفقتو ا
حتى ألعدائو كىـ ال يحبكنكـ ك ال يؤمنكف بكتابكـ ، فانظركا إلى الفرؽ بينكـ 

                                                           
(ٖٗ9)

 (.ٕٓٔ -1ٔٔ/ ٘اثٖ ػبّٞه ، اُزؾو٣و ٝاُز٣ٞ٘و )   
(ٖٗ1)

 ( .ٕٗٙ/ ٔاُغيائو١ ، أ٣َو اُزلب٤ٍو )   
(ٖٗ1)

 ( . 1ٍٔٔٞهح آٍ ػٔوإ: آ٣خ )  
(ٖ٘ٓ)

اُغيائو١ ، أثٞ ثٌو عبثو ثٖ ٠ٍٞٓ ثٖ ػجل اُوبكه ثٖ عبثو ، أ٣َو اُزلب٤ٍو ٌُالّ  
ّ ، ٖٕٓٓ- ٛـٕٗٗٔأُل٣٘خ أُ٘ٞهح ،   -، ٌٓزجخ اُؼِّٞ ٝاُؾٌْ  ٘اُؼ٢ِ اٌُج٤و ، ٛ

 (ٔ /ٖٙٙ. ) 
(ٖ٘ٔ)

،  ّٜبة اُل٣ٖ أؽٔل ثٖ ٓؾٔل اُٜبئْ أُٖو١ ،   اُزج٤بٕ ك٢ رل٤َو ؿو٣ت اُغ٤ب٢ٗ  
اُوبٛوح  –، كاه اُٖؾبثخ ُِزواس ثط٘طب  ٔاُووإٓ ، ؽو٤ن : ك.كزؾ٢ أٗٞه اُلاث٢ُٞ  ،ٛ

 ،ٔ11ٕ  ( ،ٔ/ٕٔ٘. ) 
(ٖٕ٘)

 ( .11ٔ/ٖاثٖ ػبّٞه ، اُزؾو٣و ٝاُز٣ٞ٘و ، )   
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كقد أظيرنا   (ّّٓ)كبينيـ ، فكيؼ إذان تتخذكنيـ بطانة تفضكف إلييـ بأسراركـ
لكـ العبلمات الكاضحة التي يتميز بيا العدك مف الصديؽ ، فانتبيكا 

 . (ّْٓ)كاحذركا
اًحٍب ًإال  ميٍؤًمننا  ثالثا : كثبتى في الحديث ، أف  رسكؿى ا  قاؿ: ) ال تيصى

، كىال يىٍأكيٍؿ طىعىامىؾى ًإال  تىًقيٌّ (
(ّٓٓ) 

 كجو الداللة :
نيى عف مصاحبة  يتضح مف خبلؿ مفيـك المخالفة أف رسكؿ ا 

في  كمكدة غير المؤمنيف مف الييكد كالنصارل كسائر المشركيف ؛ ألف
 (ّٔٓ)مصاحبتيـ مضرة في الديف

 بو يتخمؽ بما ال يتخمؽ غير المسمـ : قاعدة سد الذرائع ؛ ألفرابعا 
 ىذا يضر ما فعؿ عف يتكرع اإلسبلـ،فبل بديف تعالى  يدىيف كال المسمـ

 الديف في يضر ما خاصة الكافر ىذا بأخبلؽ كأدب المسمـ  الذم قد يغتر
 ما ببعض الرضا مف نكعا القمب في تكلد قد معو كاألنس مصادقتو أف كما.

 ا. في كالمعاداة البراءة كتضيعؼ عميو ىك
. كالى ىذا ذىب جكاز اتخاذ غير المسمميف أصدقاء القكؿ الثاني :
 . (ّٕٓ)يكسؼ القرضاكم

 :(ّٖٓ)استدلكا عمى ذلؾ 
أكال: أف القرآف يتحدث في كؿ اآليات عف نيى المسمميف عف اتخاذ  

                                                           
(ٖٖ٘)

 ( .ٖٙٙ/ ٔاُغيائو١ ، أ٣َو اُزلب٤ٍو ، )  
(ٖ٘ٗ)

 ( .ٕٕٙ/ٔرل٤َو اُوطبٕ )   
(ٖ٘٘)

َا٘ٚ األُجب٢ٗ 1ٖٕ٘ؽل٣ش :(، ٝاُزوٓن١ )1ٖٕٗأفوعٚ أثٞ كاٝك ك٢ ٍ٘٘ٚ  )  ( ، ٝؽ
 . )9ٖٗٔك٢ " ٕؾ٤ؼ اُغبٓغ " )

(ٖ٘ٙ)
( . أُال ػ٠ِ ٕٕٔ/ٔاثٖ ػالٕ ، اُٖل٣و٢ ، ك٤َُ اُلبُؾ٤ٖ ُطوم ه٣بٗ اُٖبُؾ٤ٖ ) 

ًزبة : األكة ، ثبة : اُؾت ك٢ هللا  هبح أُلبر٤ؼ ّوػ ٌْٓبح أُٖبث٤ؼ، ٓو اُوبه١
 (ٖٙٔ/ٖٗٔٝٓ هللا ) 

(
ٖ٘9

(٣ٍٞق اُووٙب١ٝ: ؿ٤و ا٤َُِٖٔٔ ك٢ أُغزٔغ  اإلٍال٢ٓ، ث٤وٝد ، ٓئٍَخ اُوٍبُخ 
ٛ ،ٙ  ،ٕٔٗ٘ٓ ،ٙ9ٖ . 

(ٖ٘1)
. اٍالّ إٔٝ ال٣ٖ ،  9٘ -9ٖؿ٤و ا٤َُِٖٔٔ ك٢ أُغزٔغ  اإلٍال٢ٓ ، ٓاُووٙب١ٝ ، 

 ٕٗٔٓ، ٙٔارقبم ٕلاهبد ٖٓ ؿ٤و ا٤َُِٖٔٔ ، ٍجزٔجو  ؽو٤وخ
http://islamonline.net/feker/monitor/8732  

http://islamonline.net/feker/monitor/8732
http://islamonline.net/feker/monitor/8732
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الييكد كالنصارل كسائر الكافريف أكلياء عمى مستكل المجمكعات مف الناس 
كالجماعات ، كال يتحدث عف العبلقة الشخصية عمى المستكل الفردم ؛ لذا 

كممة ) أكلياء ( ىي كممة : حمفاء  تتبلءـ تماما معفالكممة الصحيحة التي 
سمـ بااللتزاـ أك حزب كليست كممة صداقة ، فا سبحانو كتعالى ينيى الم

 .بتحالفات مع غير المسمـ، كليس الصداقات الشخصية
فتفسير كممة أكلياء  مثبل في قكلو تعالى:﴿يىا أىيُّيىا ال ًذيفى آمىنيكا الى تىت ًخذيكا 

ـٍ فىًإن وي مً  ـٍ ًمٍنكي ل يي مىٍف يىتىكى ـٍ أىٍكًليىاءي بىٍعضو كى يي ارىل أىٍكًليىاءى بىٍعضي ـٍ ًإف  اٍليىييكدى كىالن صى ٍنيي
(﴾ ( كفي قكلو :﴿ال ًذيفى يىت ًخذيكفى اٍلكىاًفًريفى ّٗٓالم وى الى يىٍيًدم اٍلقىٍكـى الظ اًلًميفى

ًميعنا﴾) ـي اٍلًعز ةى فىًإف  اٍلًعز ةى ًلم ًو جى ( َّٔأىٍكًليىاءى ًمٍف ديكًف اٍلميٍؤًمًنيفى أىيىٍبتىغيكفى ًعٍندىىي
انو كتعالى ينيى المسمـ بااللتزاـ بأصدقاء تفسير خاطئ، ألف ا سبح

 .بتحالفات مع غير المسمـ، كليس الصداقات الشخصية
رىسيكلىوي كىال ًذيفى ﴿ككذلؾ كممة حزب في قكلو تعالى  :  ؿ  الم ػوى كى مىف يىتىكى كى

ـي اٍلغىاًلبيكفى  كتفسيرىا بمعنى ” التحالؼ“يعني  (ُّٔ)﴾آمىنيكا فىًإف  ًحٍزبى الم ػًو ىي
فيـ خاطئ ؛ ألنيا تنص بكضكح عمى أف ” التحالؼ“بدال مف ” الزمالة“

المسمميف يجب أف يشكمكا تحالفاتيـ فقط مع ا سبحانو كتعالى كالنبي 
 كأم تحالؼ غير ا سبحانو كتعالى ىك تحالؼ خاسر كالمؤمنيف  محمد 

اآليات الكريمة السابقة ال تشير إلى أف المسمميف ال يمكف أف لذلؾ 
ينشئكا صداقات مع غير المسمميف، بؿ تبيف أف الدكؿ اإلسبلمية كالجماعة 
المسممة ممنكعة مف تشكيؿ تحالؼ مع غير المسمميف ضد المسمميف 

فاإلسبلـ ال يمنع الصداقات الشخصية مع الييكد كالنصارل أك أم .اآلخريف 
نما يحـر بكضكح تشكيؿ تحالؼ معيـ ضد غير مسمميف آخريف  أشخاص ، كا 

 المسمميف.
ثانيا: أف اآليات الكريمة حيف نيت عف المكاالة أك المكادة لغير 

بعدـ إلحاؽ األذل بالمسمميف، كتفكيت مصالحيـ،  المسمميف كاف ىذا مقيدنا
                                                           

(
ٖ٘1

 ( .ٔ٘(  ٍٞهح أُبئلح : آ٣خ ) 
(

ٖٙٓ
 ( .1ٖٔ(  ٍٞهح اَُ٘بء : آ٣خ )

(
ٖٙٔ

 ( .ٙ٘(  ٍٞهح أُبئلح : آ٣خ ) 
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يككف  ، فالممنكع مف ذلؾ في الجممة ىك ما(ِّٔ)كتقكية شككة األعداء منيـ
يذاء ألىمو، أك إضاعة لمصالحيـ  (ّّٔ)فيو خذالف لدينؾ كا 

ثالثا : أف اآليات التي تنيى عف مكاالة غير المسمميف إنما كردت جميعنا 
في المعتديف عمى اإلسبلـ كالمحاربيف ألىمو كليس المسالميف منيـ ، كما أنو 
ر خص ىذا النيي بتكليتيـ كنصرىـ ال بمجاممتيـ كحسف معاممتيـ بالب

 .(ّْٔ) كاإلحساف كالعدؿ
مظمة لمتعايش بيف الناس. حيث ركل البخارم  األخكة اإلنسانية رابعا:

مىٍيًو »مف حديث سيؿ بف حنيؼ كقيس بف سعد  قىاالى :  م ى اي عى ًإف  الن ًبي  صى
ـى فىًقيؿى لىوي ًإن يىا ًجنىازىةي يىييكًدمٍّ  ـى مىر ٍت ًبًو ًجنىازىةه فىقىا م  سى  (ّٓٔ)«فىقىاؿى أىلىٍيسىٍت نىٍفسنا كى

فالمتتبع لسيرة رسكلنا الكريـ العطرة يجد أنو كاف يحسف لجيرانو مف غير 
 .المسمميف كيأمر بحسف معاممتيـ

إف اإلسبلـ أباح لممسمـ التزكج مف أىؿ الكتاب، كالحياة  خامسا : 
عمى الزكجية يجب أف تقـك عمى السككف النفسي كالمكدة كالرحمة، كما دؿ 

ـٍ أىٍزكىاجان : ذلؾ القرآف في قكلو تعالى مىؽى لىكيـ مٍٍّف أىنفيًسكي ًمٍف آيىاًتًو أىٍف خى ﴿كى
رىٍحمىةن ﴾ الرـك ) د ةن كى عىؿى بىٍينىكيـ م كى جى  ُِلٍّتىٍسكينيكا ًإلىٍييىا كى

كىذا يدؿ عمى أف مكدة المسمـ لغير المسمـ ال حرج فييا، ككيؼ ال يكاد 
ت كتابية؟ ككيؼ ال يكاد الكلد جده كجدتو كخالو كخالتو الرجؿ زكجتو إذا كان
 إذا كانت أمو ذمية؟

سادسا: إف الحقيقة التي ال شؾ فييا أف اإلسبلـ يؤكد إعبلء الرابطة 
الدينية عمى كؿ رابطة سكاىا، سكاء أكانت رابطة نسبية أـ إقميمية أـ 

لمسممكف أمة عنصرية، أـ طبقية، فالمسمـ أخك المسمـ، كالمؤمنكف إخكة، كا
كاحدة، يسعى بذمتيـ أدناىـ، كىـ يد عمى مف سكاىـ كالمسمـ أقرب إلى 
المسمـ مف أم كافر، كلك كاف أباه أك ابنو أك أخاه كىذا ليس في اإلسبلـ 

                                                           
(ٖٕٙ)

 اُٞهك ، كزؾ٢ ، ؿــ٤و أُـَـِـٔـ٤ٖ ك٢ اُلوٚ ا٤َُب٢ٍ اإلٍال٢ٓ .أثٞ  
(ٖٖٙ) 

ٛـ( ، رل٤َو اُووإٓ اُؾ٤ٌْ )رل٤َو أُ٘به( ، ٖٗ٘ٔهٙب ، ٓؾٔل ه٤ّل ثٖ ػ٢ِ )د: 
 .(1ٕٕ/ٖ) ّ ، ٤ُٜٔ11ٓئخ أُٖو٣خ اُؼبٓخ ٌُِزبة ، ا

(ٖٙٗ)
 ( .ٖٕٓ/ٖهٙب ، رل٤َو أُ٘به ) 

(ٖٙ٘)
 ( .ٕٓ٘ٔ ) ؽل٣ش : ، ثبة : ٖٓ هبّ ُغ٘بىح ٣ٜٞك١أفوعٚ اُجقبه١ ك٢ ًزبة: اُغ٘بئي 
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طبيعة كؿ ديف، ككؿ عقيدة، كمف قرأ اإلنجيؿ كجده يؤكد ىذا  يكحده، بؿ ى
 (ّٔٔ)المعنى في أكثر مف مكقؼ 

نرل أف مخالطة الييكد كالنصارل كسائر المشركيف كمجالستيـ  الراجح :
كعمؿ عبلقات صداقة معيـ جائزة بشرط أف ال تصؿ ىذه العبلقة حد يؤدم 
إلى الرضا عف دينيـ كحبيـ ألجمو كذلؾ ألف اآليات القرآنية كاألحاديث 
الشريفة ال تمنع قياـ عبلقة صداقة عمى المستكل الفردم ، بؿ نجد مف خبلؿ 

كالصحابة مف بعده عمى كجكد ارتباط عبلقات    اسة سيرة رسكلنا محمد در 
 صداقة مع غير المسمميف عمى المستكل الفردم .
 ادلطهت انعبشر : حكى طذالخ انفبضك وانعبطً: 

 كبياف ذلؾ فيما يمي : 
أكال: الفاسؽ المسمـ الراجح خيره عمى شره ال بأس بمصاحبتو ، كذلؾ 
ألف ترؾ صحبة الفاسؽ بشكؿ عاـ تتفاكت بحسب حاؿ الياجر كبحسب 

 كحالو :مقدار الفسؽ عند الميجكر 
أ( فإذا كاف المسمـ  مبتدئان تائبان فإنو ييشرع لو ىجر الفساؽ كميان ، بؿ قد 

مف قتؿ مائة نفس حيث أمره العالـ  يجب عميو ؛ كذلؾ لحديث مسمـ في
باالنتقاؿ مف أرضو إلى أرض بيا أناس صالحكف ليعبد ا معيـ، فقاؿ لو(: 
انطمؽ إلى أرض كذا ككذا، فإف بيا أناسان يعبدكف ا فاعبد ا معيـ، كال 

 .(ّٕٔ)ترجع إلى أرضؾ فإنيا أرض سكء
لمفاسؽ الراجح أما مف تمكف مف الديف نكعان ما فبل بأس بصحبتو   -ب(

شره عمى خيره بشرط الدعكة إلى ا كعدـ مشاركتو في اإلثـ ؛ كذلؾ أف 
مخالطة الناس بشتى أجناسيـ كممميـ لغرض الدعكة إلى ا كاإلصبلح 

 مشركع .
ثانيا : الفاسؽ المسمـ الراجح شره عمى خيره كالمبتدع الداعي إلى 

كف ليـ في القمب محبة البدعة ال ييصاحب كال ييجالس كال ينبغي أف يك
األتقياء، بؿ ييجركف عمى أعماليـ لئبل يتأثر بيـ الميخالط فيقمدىـ أك 

                                                           
(ٖٙٙ)

 .9٘ -ـ9ٖ اُووٙب١ٝ ، ؿ٤و ا٤َُِٖٔٔ ك٢ أُغزٔغ اإلٍال٢ٓ ٓ 
(ٖٙ9) 

أفوعٚ َِْٓ ك٢ ًزبة : اُزٞثخ ، ثبة : هجٍٞ رٞثخ اُوبرَ ٝإ ًضو هزِٚ ) ؽل٣ش : 
9ٔ1ٗ. ) 
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. كىذا في صاحب المعاصي غير المكفرة ، ما لـ (ّٖٔ)يشاركيـ في المعصية 
جماع السمؼ عمى عدـ تكفير صاحب  يستحميا فعقيدة أىؿ السنة كالجماعة كا 

مف المؤمنيف تجب محبتيـ بقدر ما الكبيرة ما لـ يستحميا. فيؤالء العصاة 
معيـ مف إيماف كينبغي بغضيـ بقدر ما معيـ مف فسؽ كمعصية كيجب 

 تغميب محبتيـ عمى بغضيـ إذا كاف خيرىـ راجحان عمى شرىـ.
كقد سئؿ عف المكقؼ  -رحمو ا  -يقكؿ الشيخ عبد العزيز بف باز 

صيحتو كتحذيره : )مف يتيـ بيذه المعاصي تجب ن-ممف يفعؿ بعض الكبائر 
منيا كمف عكاقبيا السيئة، كأنيا مف أسباب مرض القمكب كقسكتيا كمكتيا، 
أما مف أظيرىا كجاىر بيا: فالكاجب أف ييقاـ عميو حدُّىا، كأف ييرفع أمره إلى 
كالة األمكر، كال تجكز صحبتيـ، كال مجالستيـ، بؿ يجب ىجرىـ لعؿ ا 

يككف اليجر يزيدىـ شرٌان: فالكاجب  ييدييـ كيمفُّ عمييـ بالتكبة، إال أف
اإلنكار عمييـ دائمان باألسمكب الحسف كالنصائح المستمرة حتى ييدييـ ا، 

، بؿ -كيقصد صداقتيـ ال مطمؽ المصاحبة  -كال يجكز اتخاذىـ أصحابا
 " (ّٗٔ)يجب أف يستمر في اإلنكار عمييـ كتحذيرىـ مف أعماليـ القبيحة.( 

معاصو مكفرة : كالشرؾ با  أك سب ا كنحك ثالثا: المسمـ المرتكب ل
 (َّٕ)ذلؾ فإنو ال تجكز مصادقتيـ.

كبناء عمى ىذا : فمف ييخالط العصاة حتى المكفرة منيا لنصحيـ 
ككعظيـ دكف أف يتأثر بيـ فمعاممتو ليـ خير مف ىجرانيـ، فإذا غمب عمى 

بغي التنبو الظف أنيـ ال ينتصحكف كال يتعظكف فاألفضؿ ىك البعد عنيـ، كين
إلى أنو ال يجكز مخالطة الفساؽ كالمبتدعة حاؿ فسقيـ كبدعتيـ كتصكيب 

 .(ُّٕ)آراءىـ تقية بؿ ينبغي اإلنكار عمييـ فإف لـ ينتيكا فارقيـ
                                                           

(ٖٙ1)
، أ٣ٞة ، ؽ٤َٖ ، اَُِٞى  ٓ٘اُجلها٢ٗ ، اُٞالء ٝاُجواء ٝاُؼلاء ك٢ اإلٍالّ ، ٓ 

 .  ّٕٔٗ ، 11ٖٓٔث٤وٝد ، –، كاه اُ٘لٝح اُغل٣لح  ٗاالعزٔبػ٢ ك٢ اإلٍالّ ، ٛ
(ٖٙ1)

كزبٟٝ اٍال٤ٓخ  ألٕؾبة اُل٤ِٚخ اُؼِٔبء ٍٔبؽخ ا٤ُْـ ػجل اُؼي٣ي ثٖ ػجل  هللا ثٖ   
ؼ ثٖ ػض٤ٔ٤ٖ ك٤ِٚخ ا٤ُْـ ػجل هللا ثٖ ػجل اُوؽٖٔ ثبى ك٤ِٚخ ا٤ُْـ ٓؾٔل ثٖ ٕبُ

اُغجو٣ٖ اٙبكخ ا٠ُ اُِغ٘خ اُلائٔخ ٝهواهاد أُغٔغ اُلو٢ٜ ، رؾو٤ن : ٓؾٔل ثٖ ػجل 
 (.ٕٓ٘/  ٗاُؼي٣ي أَُ٘ل ) 

(ٖ9ٓ)
ال رغٞى ٖٓبكهخ ٖٓ ٣َت هللا  9ٖٗٗ٘ػجل هللا اُلو٤ٚ ، ٓوًي اُلزٟٞ ههْ اُلزٟٞ  

ٛغوح اُٖل٣ن م١ األكٌبه  1ٕٗ٘ٙٝكزٟٞ  ٛـٕ٘ٗٔمٝ اُوؼلح  ٘ٔربه٣ـ اُلزٟٞ : 
 .ٛـ ٕٙٗٔهث٤غ اُضب٢ٗ  ٕٓاُلبٍلح ربه٣ـ اُلزٟٞ : 

(ٖ9ٔ )
 ٓ٘اُجلها٢ٗ ، اُٞالء ٝاُجواء ٝاُؼلاء ك٢ اإلٍالّ ، ٓ
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 اخلبمتخ
عمى  كال: الصديؽ ىك : الشخص الذم يمزمؾ فيصديقؾ في قكلو كيؤثرؾأ

نفسو فتأمنو عمى مالؾ كتطمعو عمى أسرارؾ . كالصداقة ىي: عبلقة 
اجتماعية مستمرة بيف شخصيف أك أكثر تقـك عمى أساس التقكل كالصدؽ 

 كاإليثار كحفظ األسرار .
حدل صكر العبلقات االجتماعية التي تحقؽ التكازف إثانيا : الصداقة ىي 

كما أنيا  قض النفسي لطرفييا أخذا كعطاء  ية دينية مرتبطة بالديف .َن
ثالثا:الصداقة عنكاف سمكؾ اإلنساف كمقياس شخصيتو لذا البد مف اختيار 

 عمى األسس كالقكاعد الشرعية . الصديؽ بناءن 
مف أىـ القكاعد كاألسس التي حددىا اإلسبلـ في اختيار الصديؽ  رابعا :

يئة ك العقؿ ك العمـ ك الحكمة  ك  حسف الخمؽ  كالكفاء  كسبلمة الب
التجاكب العاطفي كالرغبة في المؤاخاة ك التجانس العمرم  كعدـ الحرص 

 عمى الدنيا  
خامسا :لمصداقة حقكؽ ككاجبات عمى طرفي الصداقة االلتزاـ بيا كالحرص 

 عمييا لدكاـ الصداقة بينيما.
سادسا: تعد الشيادة مف طرؽ القضاء كقد أجمعت األمة عمى أنيا حجة 

 يبنى عمييا الحكـ . 
سابعا :تقبؿ شيادة الصديؽ عمى صديقو سكاء أكاف مبلطفا أك غير مبلطؼ 

 ، كما تقبؿ شيادة الصديؽ لصديقو غير المبلطؼ.
ىدية الصديؽ لصديقو المكظؼ قبؿ ترشيحو أك تكليتو  قبكؿ يجكز  ثامنا :

لكظيفتو كليس لو حاجة عنده تتعمؽ بكظيفتو، كلـ يقصد بيا استمالة 
قمبو كلـ تزد اليدية بعد الكظيفة فكؽ المعتاد إال بزيادة ماؿ الميدم. كىك 

 ذىب إليو جميكر الفقياء. ما
ه تتعمؽ بكظيفتو تاسعا :يحـر عمى المكظؼ قبكؿ ىدية ممف لو حاجة عند

كلك كاف ييدم لو قبؿ تكليتو الكظيفة، كىديتو لـ تتغير بزيادة بعد تكليتو 
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 ،ألنيا ذريعة لمرشكة .
عاشرا: مف أىـ خصائص الصداقة حفظ األسرار ؛ ألنو ال استقامة ألمر ال 
يككف حفظ السر مف مقكماتو كيجب عمى الصديؽ إفشاء سر صديقو متى 

إلى مفسدة أعظـ مف مصمحة حفظو ، أك إذا كاف كاف كتماف السر مؤديان 
 يحقؽ مصمحة .

الحادم عشر :ال يجكز اختبلط المرأة بالرجاؿ األجانب إذا كاف فيو خمكة 
كنظر إلى المرأة بشيكة .أكفيو تبذليا كعدـ احتشاميا ، يجكز االختبلط إذا 

 كاف ىناؾ حاجة مشركعة مع مراعاة قكاعد الشريعة .
كز مجالسة المرأة أصدقاء زكجيا أك محارميا بما تسمى الثاني عشر :ال يج

 الجمسات العائمية إال لمضركرة كالضركرة تقدر بقدرىا  .
يجكز لممرأة استقباؿ أصدقاء زكجيا أك محارميا في حاؿ  عشر : الثالث

 غيبتيـ إذا عممت رضاىـ ككاف ىناؾ حاجة لمدخكؿ عمييا كأمنت الفتنة
الحذر مف مرافقة األحداث لمكبار خاصة مع الذيف ال الرابع عشر : ال بد مف 

 خبلؽ ليـ .
الخامس عشر : عدـ جكاز تككيف صداقات بيف الجنسيف عبر كسائؿ 
االتصاؿ الحديثة ، كما ال يجكز الحديث بيف الجنسيف عبرىا إال بما 

الضركرة أك الحاجة كالحديث بيف العالـ كالمتعمـ، بشرط أف يككف  وتقتضي
 ضكابط الشرعية.منضبطا بال

يجكز اتخاذ غير المسمميف أصدقاء كخبلف أك ميخالطتيـ  السادس عشر :ال
مع األنس بيـ إذا كاف يؤدم إلى الرضا عف دينيـ كحبيـ ألجمو كىذا 

 النيي عف صداقاتيـ ال يعني عدـ برىـ كاإلحساف .
السابع عشر : ال بأس بمصاحبة المسمـ الفاسؽ الراجح خيره عمى شره . كال 
يجكز مخالطة الفساؽ كالمبتدعة حاؿ فسقيـ كبدعتيـ بؿ ينبغي اإلنكار 

 عمييـ فإف لـ ينتيكا فارقيـ.
 انزىطٍبد 

األكلى: العناية بالبحكث التي تعتني بتحسيف أخبلؽ الفرد مع المجتمع، 
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 كتبيف أحكاميا.
الثانية: تثقيؼ الناس كتذكيرىـ عبر المنابر ككسائؿ اإلعبلـ ؛ بأحكاـ 

 كبياف أثر الصداقة عمى الفرد كالمجتمع.الصديؽ 
الثالثة: تكجيو أكلياء األمكر إلى االعتناء بمف يصادؽ أكالدىـ كتكجيييـ 

 بكيفية اختيار الصديؽ . 
الرابعة:إطبلع أكلياء األمكر عمى أصدقاء أكالدىـ كمعرفة البيئة االجتماعية 

 المنتسبيف إلييا  .
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 ادلهحك
 الدراسة:ثبات أداة 
عادة   لمتأكد مف ثبات أداة الدراسة، فقد تـ التحقؽ بطريقة االختبار كا 

عادة تطبيقو بعد أسبكعيف test-retestاالختبار ) ( بتطبيؽ االختبار، كا 
( فردا ، كمف ثـ تـ 40عمى مجمكعة مف خارج عينة الدراسة مكٌكنة مف )

(. كتـ ٖٗ.َذ بمغ )إحساب معامؿ ارتباط بيرسكف بيف تقديراتيـ في المرتيف 
أيضان حساب معامؿ الثبات بطريقة االتساؽ الداخمي حسب معادلة كركنباخ 

 ( كاعتبرت ىذه القيـ مبلئمة لغايات ىذه الدراسة.ْٖ.َألفا، حيث بمغ )
 عينة الدراسة

 (1جدكؿ )
 متغيرات الدراسةحسب  التكرارات كالنسب المئكية

 النسبة التكرار الفئات 
 65.3 261 ذكر الجنس

 34.8 139 نثىأ
 65.0 260 ِٓ-ُٓمف  العمر

 35.0 140 ِٓكثر مف أ
 63.3 253 طالب الكظيفة

 36.8 147 مكظؼ
 100.0 400 المجمكع 

 أثر الصداقة في األسرة ؟السؤاؿ األكؿ: ما 
لئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استخراج المتكسطات الحسابية  

كالجدكؿ أدناه  الصديؽ في الفقو اإلسبلمي،المعيارية ألحكاـ كاالنحرافات 
 يكضح ذلؾ.

 (ِجدكؿ )
أحكاـ الصديؽ في الفقو  المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لفقرات

 مرتبة تنازليان حسب المتكسطات الحسابية اإلسبلمي
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المتكسط  الفقرات الرقـ الرتبة
 الحسابي

االنحراؼ 
 المستكل المعيارم

  847. 4.06 الصداقة ضركرة حياتيةأعتقد أف  َِ ُ

أعتقد أف الصداقة قضية ىامة  ِٔ ِ
  1.006 3.95 تمس المجتمع بأكممو

ّ ُٔ 
أعتقد أف الشريعة اإلسبلمية قد 
عالجت مكضكع الصداقة كالقضايا 

 المتعمقة بيا بشكؿ بٌيف
3.93 .955  

ْ ْٓ 
أعتقد أف مف كاجبات الصداقة األمر 

المنكر بالمعركؼ كالنيي عف 
 ألصدقائي

3.89 .997  

ال مانع عندم مف صداقة غير  ّْ ٓ
  851. 3.84 المسمـ

أعامؿ صديقي غير المسمـ تماما  ْْ ٔ
  880. 3.80 كما أعامؿ صديقي المسمـ

ال مانع لدم مف تعٌرؼ أسرة  ٓٓ ٕ
  1.041 3.75 صديقي عمى أسرتي

ٖ ْٔ 

أعتقد أنو مف الكاجب عمى 
كالخاصة  مؤسسات الدكلة العامة

ذات الصمة االىتماـ بقضية 
 الصداقة كتعريؼ المجتمع بيا

3.75 1.032  

ٗ ُٗ 
أعتقد أف صداقتي تساعدني في 
معالجة القضايا التي أتعرض ليا أك 

 التي تتعرض ليا أسرتي
3.73 .911  

  1.077 3.70 ال أشيد لصديقي إال في الحؽ َْ َُ

أعامؿ أصدقائي في بيتي كأفراد  ْٓ ُُ
  980. 3.69 أسرتي في المأكؿ كالمجمس .

أعتقد أف مجتمعي مقصر في تفيـ  ّٔ ُِ
  1.080 3.69 مكضكع الصداقة كأثره عميو

  1.016 3.67مف خبلؿ صداقتي استطيع أف  ّ ُّ
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المتكسط  الفقرات الرقـ الرتبة
 الحسابي

االنحراؼ 
 المستكل المعيارم

اعًرؼ صفات الصديؽ كالضكابط 
 الشرعية لمصداقة

ُْ ُٓ 
أعتقد أف بيئتي المجتمعية ) قرابة 

سبب حي (  -مسجد -جكار –
 رئيسي في اختيار أصدقائي

3.67 .987  

أعتقد أف لصداقتي أثران إيجابيا عمى  ُٕ ُٓ
  908. 3.67 أسرة صديقي

أعتقد أف المحبة في ا سبب  ُِ ُٔ
  997. 3.66 رئيسي في اختيار أصدقائي

أعتقد أف محيط عممي سبب رئيسي  ُْ ُٕ
  1.032 3.65 في اختيار أصدقائي

صداقتي قد تمت بناء أعتقد أف  ُٖ ُٖ
  849. 3.63 عمى معرفتي لقكاعد الصداقة

ُٗ َٔ 
ال مانع لدم مف معاممة صديقي في 
األمكر المالية  التي ال شراكة فييا 

 كالديف .
3.59 .982  

أعتبر الصداقة عبر كسائؿ االتصاؿ  ُٓ َِ
  978. 3.58 الحديثة غير مقنعة

أسرتي عمى اطبلع عمى مف  ٔ ُِ
  1.106 3.57 أصاحب

ِِ ٕٓ 
ال مانع لدم مف جمكس أسرتي مع 
أسرة صديقي مختمطا في مجمس 

 كاحد
3.56 1.034  

ِّ ٓٗ 
ال مانع لدم مف معاممة صديقي في 
األمكر المالية ) دٍيف ، تجارة ، 

 شراكة (
3.56 .964  

مف خبلؿ صداقتي استطيع أف  ِ ِْ
  1.057 3.54 اعٌرؼ مفيـك الصديؽ في اإلسبلـ
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المتكسط  الفقرات الرقـ الرتبة
 الحسابي

االنحراؼ 
 المستكل المعيارم

أعتقد أنني عمى دراية بحقكؽ  ِٕ ِٓ
  1.076 3.53 ككاجبات الصداقة

ِٔ َٓ 
أعتبر كسائؿ االتصاؿ الحديثة  
أخطر كسيمة إلنشاء الصداقة بيف 

 الجنسيف
3.53 1.123  

ِٕ ْ 
مف خبلؿ تفيمي لمفيـك الصداقة 
كأحكاميا الشرعية أستطيع أف أختار 

 الصديؽ المناسب
3.50 1.090  

قرأت عف الصداقة قد سبؽ لي أف  ُِ ِٖ
  971. 3.49 بشكؿ عاـ

ال أتدخؿ في اعتقادات أصدقائي  ْٕ ِٗ
  1.085 3.48 غير المسمميف كال أحاكرىـ فييا

  1.132 3.46 ارتضي لصديقي أف يدخؿ بيتي ِٗ َّ

اختار أصدقائي مف المراحؿ العمرية  ُ ُّ
  983. 3.42 كافة

قد سبؽ لي أف قرأت عف األحكاـ  ِِ ِّ
  1.052 3.42 الشرعية المتعمقة بالصداقة

قد سبؽ لي أف شاىدت أك استمعت  ِّ ّّ
  1.020 3.41 آلداب الصداقة كأحكاميا الشرعية

ّْ ٓ 
مف خبلؿ صداقتي استطيع أف 
أساعد اآلخريف في اختيار 

 أصدقائيـ
3.40 1.055  

ّٓ ّٓ 
ال مانع عندم مف إنشاء الصداقة 

الحديثة كلك عبر الكسائؿ االتصاؿ 
 مع مختمفي الديف

3.39 1.103  

  1.048 3.38 ال ارتضي إال صداقة المسمـ ِْ ّٔ

أعتبر الصداقة عبر كسائؿ االتصاؿ  ِٓ ّٕ
  1.064 3.38الحديثة صداقة حقيقية قابمة 



 

 ٓؾٔٞك ٓؾٔل ػط٤خ ٓؼبثوٙك/           كهاٍخ رطج٤و٤خ ٓؼبٕوح أؽٌبّ اُٖل٣ن ك٢ اُلوٚ اإلٍال٢ٓ

 

 633      ـ  َُِٓكالثبلثكف  لثمجمة كمية أصكؿ الديف بأسيكط ،العدد الثا

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

المتكسط  الفقرات الرقـ الرتبة
 الحسابي

االنحراؼ 
 المستكل المعيارم

 لمتطكير

اعتقد أف لصداقتي أثران ايجابيان عمى  ٕ ّٖ
  1.096 3.37 حياتي في أسرتي

ّٗ ّّ 
اة أصدقائي فٌي بالتقميد كالمحاكيؤثر 

في األمكر االيجابية 
 كغيرىا ...()الصدقة،كالصياـ،

3.31 1.146  

ال أحبذ معاممة صديقي في األمكر  ٖٓ َْ
  1.084 3.31 المالية ) دٍيف ، تجارة ، شراكة (

يعتقد أكلياء أمكرم أف لصداقتي أثران  َُ ُْ
  1.086 3.29 ايجابيان عمى حياتي كعمى أسرتي

يؤثر أصدقائي عمى تحصيمي  ِّ ِْ
  1.166 3.28 الدراسي

ال أقر إطبلقا إنشاء الصداقة بيف  ْٖ ّْ
  1.149 3.28 الجنسيف بأم كسيمة كانت

أعتقد أف كسائؿ االتصاؿ الحديثة   ُٔ ْْ
  1.090 3.27 سبب رئيسي في اختيار أصدقائي

ال أتدخؿ كال أحاكر أصدقائي  ْٔ ْٓ
  1.124 3.18 اعتقاداتيـ المسمميف في

ارتضي لصديقي االطبلع عمى  ِٖ ْٔ
  1.058 3.17 أسرارم

ْٕ ّٔ 
ألـز نفسي بتغيير بعض طباعي 
كتصرفاتي ألتكافؽ مع أصدقائي في 

 بعض األحياف
3.15 1.148  

أشيد لصديقي كيؼ ما كانت  ّٗ ْٖ
  1.309 3.13 الشيادة

ال أفضؿ تعٌرؼ أسرة صديقي عمى  ٔٓ ْٗ
  1.212 3.13 أسرتي

  1.220 3.08ال أشيد لصديقي كال أتدخؿ في ذلؾ  ُْ َٓ
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المتكسط  الفقرات الرقـ الرتبة
 الحسابي

االنحراؼ 
 المستكل المعيارم

 أبدا
  1.133 3.07 اجمس مع أصدقائي أكثر مف أسرتي ُّ ُٓ

ِٓ ْٗ 
أعتبر كسائؿ االتصاؿ الحديثة 
كسيمة آمنو إلنشاء الصداقة بيف 

 الجنسيف
3.02 1.236  

يعتقد أكلياء أمكرم أف لصداقتي أثران  ُُ ّٓ
  1.243 3.01 حياتي كعمى أسرتي سمبيان عمى

ارتضي لصديقي أف يطمع عمى شأف  َّ ْٓ
  1.117 3.00 أسرتي

أغٌير بعض ثكابتي باختيارم لمحفاظ  ّٖ ٓٓ
  1.156 2.98 عمى صداقتي

ال اعتقد أف لصداقتي أم اثر عمى  ٗ ٔٓ
  1.186 2.96 حياتي في أسرتي

ٕٓ ِْ 
قد سبؽ / أك تقـك )مؤسستي بعمؿ 

نشرات تثقيفية( عف آداب  ندكات أك
 الصداقة كأحكاميا الشرعية

2.96 1.141  

أتمقى تكجييات مف مؤسستي في  ِٔ ٖٓ
  1.150 2.94 حسف اختيار األصدقاء

ٓٗ ِٓ 
تحتكم المناىج الدراسية المقررة 
عمى مكضكعات تتناكؿ آداب 

 الصداقة كأحكاميا الشرعية
2.91 1.152  

َٔ ّٓ 
أصدقائي مف أسباب مشكبلتي مع 

أنني لـ أجد مف يكجيني  في 
 اختيار أصدقائي

2.90 1.210  

ُٔ ّٕ 
ألـز نفسي بتغيير بعض ثكابتي 
الدينية كاألخبلقية ألتكافؽ مع 

 أصدقائي في بعض األحياف
2.89 1.270  

  1.211 2.85يؤثر أصدقائي فٌي بالتقميد كالمحاكاة  ّْ ِٔ
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المتكسط  الفقرات الرقـ الرتبة
 الحسابي

االنحراؼ 
 المستكل المعيارم

في األمكر السمبية ) كالتدخيف ، 
 الكذب ، ......(

أعتقد أف المصمحة عندم سبب  ُّ ّٔ
  1.341 2.82 رئيسي في اختيار أصدقائي

اعتقد أف لصداقتي أثران سمبيان عمى  ٖ ْٔ
  1.206 2.70 حياتي في أسرتي

  309. 3.39 الدرجة الكمية  
المتكسطات الحسابية قد تراكحت مابيف أف ( ِيبيف الجدكؿ ) 

أعتقد أف كالتي تنص عمى"( َِرقـ ) ة، حيث جاءت الفقر (2.70-4.06)
، (4.06في المرتبة األكلى كبمتكسط حسابي بمغ )" الصداقة ضركرة حياتية

أعتقد أف الصداقة قضية ( كنصيا "ِٔكتمتيا في المرتبة الثانية الفقرة رقـ )
(،كما جاءت  في 3.95" ، بمتكسط حسابي بمغ )ىامة تمس المجتمع بأكممو

أعتقد أف الشريعة اإلسبلمية قد ( كنصيا "ُٔرقـ ) المرتبة الثالثة الفقرة
" بمتكسط حسابي عالجت مكضكع الصداقة كالقضايا المتعمقة بيا بشكؿ بٌيف

أعتقد أف (كنصيا "ْٓ(،كفي المرتبة الرابعة جاءت الفقرة رقـ )3.93بمغ )
" بمتكسط مف كاجبات الصداقة األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر ألصدقائي

اعتقد أف لصداقتي "كنصيا ( ٖ)رقـ  ةبينما جاءت الفقر (،3.89) حسابي بمغ
بالمرتبة األخيرة كبمتكسط حسابي بمغ " أثران سمبيان عمى حياتي في أسرتي

 (.3.39كبمغ المتكسط الحسابي لممجاؿ ككؿ ) .(2.70)
في أحكاـ  (َٓ.َ=  )"ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية  السؤاؿ الثاني:

 الصديؽ في الفقو اإلسبلمي تعزل لمتغير العمر؟"
استخراج المتكسطات الحسابية تـ  لئلجابة عف ىذا السؤاؿ 

ألحكاـ الصديؽ في الفقو اإلسبلمي تبعان لمتغير العمر،   كاالنحرافات المعيارية
، كلبياف الفركؽ اإلحصائية بيف المتكسطات الحسابية تـ استخداـ اختبار "ت"

 كضح ذلؾ.تكؿ أدناه اجدكال
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 (ّجدكؿ )
العمر عمى ألثر المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كاختبار "ت" 

 أحكاـ الصديؽ في الفقو اإلسبلمي

المتكسط  العدد  
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 قيمة
 "ت"

درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

الدرجة 
 الكمية

 000. 398 3.658- 330. 3.35 260 ِٓ-ُٓمف 
    252. 3.46 140 ِٓكثر مف أ
=  كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية ) (ّيتبيف مف الجدكؿ ) 
 ِٓالعمر كجاءت الفركؽ لصالح الفئة العمرية أكثر مف تعزل ألثر  (َٓ.َ
 سنة.
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 فهرش ادلظبدر وادلراعع
 القرآف الكريـ . -ُ
بيركت ،  -، أيسر التفاسير، المكتبة العصرية، دار المعرفة  اسعد حكمد -ِ

 ق.ُّٕٗ
ابف أبي الدنيا ، أبك بكر عبد ا بف محمد ، اإلخكاف ، تحقيؽ : مصطفى  -ّ

 ـ .ُٖٖٗ – َُْٗبيركت  -، دار الكتب العممية  ُعبد القادر عطا ،ط
،دار  ُابف الجكزم ، تمبيس إبميس ، تحقيؽ : د. السيد الجميمي ، ط -ْ

 .ُٖٓٗ – َُْٓبيركت ،  –الكتاب العربي 
ابف الجكزم ، أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد بف عمي ، صيد  -ٓ

، دار الكتب العممية  ُالخاطر ، تحقيؽ : عبد القادر أحمد عطا ، ط
 ـ .ُِٗٗ -قُُِْ،

ابف الجكزم ، أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد بف عمي ، نزىة  -ٔ
ي عمـ الكجكه كالنظائر ، تحقيؽ : محمدعبد الكريـ كاظـ األعيف النكاظر ف

 ـ   ُْٖٗ -ىػ َُْْ -بيركت  -، مؤسسة الرسالة  ُالراضي ،ط
،  ق(ُٕٓ، أبك عبد ا محمد بف أبي بكر أيكب الزرعي )ت:ابف القيـ  -ٕ

إعبلـ المكقعيف عف رب العالميف ،دراسة كتحقيؽ: طو عبد الرؤكؼ 
 ق.ُّٖٖالقاىرة - سعدمكتبة الكميات األزىرية،

ابف القيـ ، أبك عبد ا محمد بف أبي بكر أيكب الزرعي ، طريؽ اليجرتبف  -ٖ
 ّالدماـ ، ط –كباب السعادتيف ،تحقيؽ : عمر بف محمكد ، دار ابف القيـ 

 ـ  .ُْٗٗ -ىػ ُُْْ، 
ابف القيـ ، أبك عبد ا محمد بف أبي بكر أيكب الزرعي ، مدارج السالكيف  -ٗ

ياؾ نستعيف ، تحقيؽ : محمد حامد الفقي  ، دار بيف منازؿ إيا ؾ نعبد كا 
 ـ.ُّٕٗ – ُّّٗبيركت ،  –الكتاب العربي 

م ، أبك الحسف عمي بف خمؼ بف عبد الممؾ بف بطاؿ البكر ابف بطاؿ -َُ
، ، تحقيؽ: أبك تميـ ياسر بف إبراىيـِالقرطبي، شرح صحيح البخارل، ط

 ـ.ََِّ -ىػ ُِّْ -السعكدية / الرياض  -مكتبة الرشد 
ىػ( ، الفتاكل الكبرل ِٖٕابف تيمية ، أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ ) ت -ُُ

، ) تحقيؽ : محمد عبد القادر عطا كمصطفى عبد القادر عطا ( ،  ُ، ط
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 ـُٖٕٗ -ىػ َُْٖدار الكتب العممية ، بيركت ، 
، تىٍذًكرىةي ق(ّّٕلديف محمد بف إبراىيـ ) ت: ، أبك عبد ا بدر اابف جماعة -ُِ

 مكتبة مشكاة اإلسبلمية.في أىدىب العىاًلـ كالميتىعىمٍّـ،الس اًمًع كالميتىكىمٍّـ 
ابف حجر ، أبك الفضؿ أحمد بف عمي العسقبلني الشافعي ، فتح البارم  -ُّ

 -دار المعرفة  عبد العزيز بف عبد ا بف باز ، شرح صحيح البخارم، 
 ق.ُّٕٗبيركت، 

 ، دار الفكر  . المحمى باآلثارىػ (، ْٔٓابف حـز ، عمي بف أحمد ) ت -ُْ
يف محمد بف الحسف بف محمد بف ابف حمدكف ، أبك المعالي، بياء الد -ُٓ

بيركت   -، الناشر: دار صادر ُ، التذكرة الحمدكنية ، طىػ(ِٔٓعمي، )ت: 
 ىػ. ُُْٕ، 

ق( ، البياف كالتحصيؿ كالشرح كالتعميؿ َْٓابف رشد ، محمد بف أحمد ) ت -ُٔ
، دار الغرب  ِتحقيؽ : محمد حجي كآخركف ، طلمسائؿ المستخرجة ، 

 (ِّٕ/ُٕـ، ) ُٖٖٗ -قَُْٖبيركت ، –اإلسبلمي 
ابف عابديف ، محمد أميف ، حاشية رد المحتار عمى الدر المختار شرح  -ُٕ

 ـ.ُٓٗٗ -ىػُُْٓبيركت ،  –تنكير األبصار ، دار الفكر 
،  ىػ(ُّّٗابف عاشكر ، محمد الطاىر بف محمد بف محمد الطاىر )ت :  -ُٖ

، مؤسسة التاريخ  ُالتحرير كالتنكير المعركؼ بتفسير ابف عاشكر، ط
 ـ .َََِ-ىػَُِْبيركت ،  -العربي 

ابف عبد البر، أبك عمر يكسؼ بف عبد ا بف عبد البر النمرم القرطبي )  -ُٗ
ق(، االستذكار الجامع لمذاىب فقياء األمصار كعمماء األقطار ّْٔت 

رأم كاآلثار، تحقيؽ: عبدالمعطي أميف فيما تضمنو المكطأ مف معاني ال
 دمشؽ . –، دار قتيبة  ُقمعجي ،ط

 ابف عثيميف ،  محمد بف صالح ، شرحو رياض الصالحيف -َِ
مجمكعة فتاكل كرسائؿ ، قسـ ( ،ُُِْ) ت محمد بف صالحابف عثيميف ، -ُِ

العقيدة ، القكؿ المفيد شرح كتاب التكحيد ، كتبو : فيد بف ناصر السميماف 
 ق .ُُّْدار الثريا ،  –األخيرة ، دار الكطف ، الطبعة 

ابف عثيميف ، محمد بف صالح ، فتاكل نكر عمى الدرب ، فتاكل متفرقو ،  -ِِ
 ( كجو ) أ(ُٗٗشريط )
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 ابف عثيميف ، محمد بف صالح ، كتاب العمـ . -ِّ
ىػ (،الشرح الممتع عمى ُُِْحمد بف صالح بف محمد ) تمابف عثيميف ، -ِْ

 ـ .ُِْٖ-ىػ ُِِْ، الجكزم ، دار ابفُزاد المستقنع، ط
ىػ( ، دليؿ الفالحيف لطرؽ َُٕٓابف عبلف ، محمد بف عمي الصديقي ) ت -ِٓ

 رياض الصالحيف .
تحقيؽ : عبد ،معجـ مقاييس المغة ، فارس أبك الحسيف أحمد بفابف فارس، -ِٔ

 ـ.ُٕٗٗ-ىػ ُّٗٗبيركت ، –دار الفكر السبلـ محمد ىاركف،
ابف ىػ  َُْٓبيركت،–،دار الفكرُط،ابف قدامة،عبد ا بف أحمد،المغني -ِٕ

ىػ( ، تفسير القرآف العظيـ ، ْٕٕ، أبك الفداء إسماعيؿ بف كثير ) ت: كثير
 ـ،  ُْٗٗ-ىػ ُُْْتحقيؽ : محمكد حسف ، دار الفكر ، 

، دار صادر  ُابف منظكر ، محمد بف مكـر بف منظكر ، لساف العرب ، ط -ِٖ
 بيركت. –

 -قِٔٗشرح كنز الدقائؽ )  ابف نجيـ ، زيف الديف ، البحر الرائؽ -ِٗ
 بيركت . –ىػ( ، دار المعرفة َٕٗ

أبك السعكد ، محمد بف محمد العمادم ، إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا  -َّ
 –القرآف الكريـ ) المسمى تفسير أبي السعكد ( ، دار إحياء التراث العربي 

 بيركت. 
 –، دار الفكر  ِأبك جيب ، سعدم ، القامكس الفقيي لغة كاصطبلحا ن ، ط -ُّ

 ـ . ُّٗٗدمشؽ ، 
أبك داكد ، سميماف بف األشعث السجستاني األزدم ، سنف أبي داكد،  -ِّ

 تحقيؽ : محمد محيي الديف عبد الحميد ، دار الفكر  
 أبك سريع ، أسامو سعد ، الصداقة مف منظكر عمـ النفس ، عالـ المعرفة -ّّ

 ( ُٕٗ، عدد  ) 
. ِاألخبلؽ في اإلسبلـ  ، ص -ّْ

Sau.edu.sa/filedownload/doc.htt://faculty 
، ُٔسبتمبر قة اتخاذ صداقات مف غير المسمميف،حقيإسبلـ أكف اليف، -ّٓ

َُِْhttp://islamonline.net/feker/monitor/8732  
ـ اتخاذ المسمـ حك ُُِْٗكيب ، مركز الفتكل  ، رقـ الفتكل: إسبلـ  -ّٔ

http://islamonline.net/feker/monitor/8732
http://islamonline.net/feker/monitor/8732
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عبد العزيز بف باز  ،  -. مكقع   ََِٕالكافر صديقا لو 
http://www.ibnbaz.org.sa/mat/4872 . 

عبر  إسبلـ كيب ، مركز الفتكل ، إقامة عبلقة صداقة بيف الرجاؿ كالنساء -ّٕ
 - ُُِْذك الحجة  ُٕ( ، الثبلثاء َُِٕاإلنترنت محرمة رقـ الفتكل: )

 ُْٖٕٔ، َُُّٗفتكل رقـ:) كأيضا ََُِ-ّ-ُّ
،َُُِِْ،َُِْٓ،ُٕٔٗ)

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/images/Logo.jpg 
إسبلـ كيب ، مركز الفتكل ، حكـ الحكار بيف الرجؿ كالمرأة عف طريؽ  -ّٖ

-ِّ - ُِِْجمادم األكلى  ِ(  اإلثنيف ُٕٗٓ (الفتكلاإلنترنت؟ رقـ 
 ـ ََُِ-ٕ

، مؤسسة ُاألشقر، محمد سميماف، أبحاث اجتيادية في الفقو الطبي، ط -ّٗ
 ـ. ََُِالرسالة، بيركت، 

الضكابط الشرعية لمكقؼ المسمـ في  صالح بف عبد العزيز آؿ الشيخ ،  - -َْ
 . ىػ  ُُُْالفتف ، ربيع ثاني 

http://IslamHouse.com/468612 
، مكتبة  ٓاأللباني ، محمد ناصر الديف ، صحيح الترغيب كالترىيب ،ط -ُْ

 الرياض -المعارؼ 
أحاديث منار األلباني ،محمد ناصر الديف ، مختصر إركاء الغميؿ في تخريج  -ِْ

 ـ ُٖٓٗ –قَُْٓبيركت، –، المكتب اإلسبلمي  ِؿ ،طالسبي
األلباني، محمد ناصر الديف ، صحيح الجامع الصغير كزيادتو )الفتح  -ّْ

 ـ .ُٖٖٗ-ىػ َُْٖبيركت ،  –، المكتب اإلسبلمي  ّالكبير( ،ط
، دار الندكة الجديدة  ْأيكب ، حسيف ، السمكؾ االجتماعي في اإلسبلـ ، ط -ْْ

 ،دار يةااليد شرح يةامحمد،العن بف محمد البابرتي، -ـ  ُّٖٗ، بيركت –
 الفكر .

ىػ( َُُّالبابكرم ،أبك بكر عثماف بف محمد شطا الدمياطي الشافعي )ت:  -ْٓ
، دار الفكر لمطباعة  ُ، إعانة الطالبيف عمى حؿ ألفاظ فتح المعيف ، ط

 ـ. ُٕٗٗ -ىػ  1418 بيركت ، –كالنشر كالتكزيع 
البخارم، أبك عبدا محمد بف إسماعيؿ الجعفي ، الجامع الصحيح  -ْٔ

http://www.ibnbaz.org.sa/mat/4872
http://www.ibnbaz.org.sa/mat/4872
http://www.islamhouse.com/7799/ar/ar/author/%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE
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ع تعميؽ : مصطفى ديب المختصر ، تحقيؽ : د. مصطفى ديب البغا م
 ـ .ُٕٖٗ – َُْٕبيركت ،   –دار ابف كثير ، اليمامة ، ّالبغا، ط

.   َٓالبدراني ، أبك فيصؿ  ، الكالء كالبراء كالعداء في اإلسبلـ ، ص -ْٕ
، دار  ّد إسماعيؿ ، عبلقة المسمميف بغير المسمميف ، طصيني ، ، سعي
 ىػ .ُُّْالمدينة المنكرة ،   -الفجر اإلسبلمية 

 بدكم، جريمة إفشاء األسرار.  -ْٖ
البغا ، مصفى ديب البغا ، تعميؽ عمى الجامع الصحيح المختصر ،محمد  -ْٗ

، دار ابف كثير  ّ، ط بف إسماعيؿ البخارم ، تحقيؽ : مصطفى ديب البغا
 ـ.ُٕٖٗ-ىػ َُْٕبيركت ،  –

البمكشي ، عمي محمد عمر عكامؿ جنكح األحداث في دكلة اإلمارات العربية  -َٓ
ية منيا مف منظكر إسبلمي ، رسالة ماجستير غير منشكرة ، جامعة اكالكق

 ـ .ََِّ -ىػ ُِْْاليرمكؾ ، 
ب األرنؤكط بف حنبؿ، أحمد ، مسند اإلماـ أحمد ، مذيمة بأحكاـ شعي -ُٓ

 القاىرة -عمييا،مؤسسة قرطبة 
ق( ، الركض َُُٓ -قَََُدريس ) إالبيكتي ، منصكر بف يكنس بف  -ِٓ

 ق.َُّٗالرياض ،  -المربع شرح زاد المستقنع ، مكتبة الرياض الحديثة
الترمذم ، أبك عيسى محمد بف عيسى الترمذم السممي ، الجامع الصحيح  -ّٓ

شاكر كآخركف ،  دار إحياء التراث سنف الترمذم ، تحقيؽ : أحمد محمد 
 بيركت . –العربي 

 التكحيدم ، الصداقة كالصديؽ.  -ْٓ
ىػ( ، ِٓٓالجاحظ ، أبك عثماف عمرك بف بحر بف محبكب الكناني )ت:  -ٓٓ

 -رسائؿ الجاحظ ، تحقيؽ :عبد السبلـ محمد ىاركف ، مكتبة الخانجي
 ـ  . ُْٔٗ -ىػ  1384 القاىرة ،

 الجبير، أسرار المرضى . -ٔٓ
، تحقيؽ : إبراىيـ  ُرجاني ، عمي بف محمد بف عمي ، التعريفات ، طالج -ٕٓ

 ق .َُْٓبيركت ،  –األبيارم ، دار الكتاب العربي 
الجزائرم ، أبك بكر جابر بف مكسى بف عبد القادر بف جابر ، أيسر  -ٖٓ

المدينة المنكرة   -، مكتبة العمكـ كالحكـ  ٓالتفاسير لكبلـ العمي الكبير ، ط
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 ـ.ََِّ-ىػُِْْ، 
الجميؿ ، عبد العزيز ، نظرات تربكية في خمؽ الصدؽ ، مجمة البياف ، العدد  -ٗٓ

 ىػ تصدر عف المنتدل اإلسبلمي.ُُْْ( ، ذك القعدة ِِٔ) 
الجندم ، نبيؿ ، بعض المتنبئات بجكدة الصداقة لدل طمبة الجامعات  -َٔ

( سنو : ُ( العدد)ْالفمسطينية ، مجمة جامعة الخميؿ لمبحكث ، المجمد )
ََِٗ. 

الجياني،شياب الديف أحمد بف محمد اليائـ المصرم،التبياف في تفسير  -ُٔ
، دار الصحابة لمتراث  ُغريب القرآف ، تحقيؽ : د.فتحي أنكر الدابكلي  ،ط

 . ُِٗٗالقاىرة ،  –بطنطا 
الحاكـ، أبك عبدا محمد بف عبدا النيسابكرم ، المستدرؾ عمى  -ِٔ

لذىبي في التمخيص ، تحقيؽ : مصطفى عبد الصحيحيف ، مع تعميقات ا
 ـ .َُٗٗ – قُُُْبيركت ،  –، دار الكتب العممية  ُالقادر عطا ، ط

حسيف ، ازدىار أسكدم ، األثر الفكرم ألبف سيناء في المشرؽ حتى القرف  -ّٔ
السابع اليجرم ، رسالة ماجستير في التاريخ اإلسبلمي غير منشكرة ، 

 جامعة بغداد. –بية لمبنات إشراؼ : محمد رضا ، كمية التر 
 إعداد دار القمـ  -حفظ األسرار -ْٔ
حقي ، إسماعيؿ حقي بف مصطفى اإلستانبكلي الحنفي ، تفسير ركح البياف  -ٓٔ

 ، دار إحياء التراث العربي 
حكـ تسجيؿ الفتاة في مكاقع التكاصؿ لمنصح كدعكة غير المسمميف األربعاء  -ٔٔ

 َُُِِْرقـ الفتكل:  َُِّ-ٕ-ّ - ُّْْشعباف  ِْ
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=Fatw

aCategory&CatId=882 
 الحمد ، حمد بف عبد ا ، شرح زاد المستقنع . -ٕٔ
حيدر ، عمي ، درر الحكاـ شرح مجمة األحكاـ ، تحقيؽ : فيمي حسيف ،  -ٖٔ

خالد ، عمرك، أخبلؽ المؤمف ، دار المعرفة  -بيركت  –دار الكتب العممية 
 ىػ..ُِّْبيركت ،  –

الخراز ، خالد بف جمعة بف عثماف ، مكسكعة األخبلؽ ، مكتبة أىؿ األثر  -ٗٔ
 ـ.ََِٗ-ق َُّْ،  ُالككيت ، ط –
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، مناؿ فؤاد سميـ ، الصحبة مف منظكر تربكم إسبلمي ) دراسة  خصاكنو -َٕ
تأصيمية تطبيقية ( رسالة دكتكراه في التربية اإلسبلمية غير منشكرة ، 
جامعة اليرمكؾ ، كمية الشريعة كالدراسات اإلسبلمية ، قسـ الدراسات 

 اإلسبلمية.
قيؽ : الخطيب الشربيني ، محمد ، اإلقناع في حؿ ألفاظ أبي شجاع ، تح -ُٕ

 ىػ.ُُْٓبيركت ،  –مكتب البحكث كالدراسات ، دار الفكر 
دار اإلفتاء المصرية ، فتاكل دار اإلفتاء المصرية ، عطية صقر ، خدمة  -ِٕ

 .ـُٕٗٗالزكجة لمضيكؼ ، مايك 
 الدسكقي ، محمد بف عرفو  ، حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير . -ّٕ
( ىؿ يجكز لفتاة  ّٖٗٓالدكيش ، فتاكل المجنة الدائمة ، الفتكل رقـ )  -ْٕ

 أف تراسؿ شابا بما يعرؼ بركف التعارؼ.
صفر ّ( ، ُِْٖٓالدكيش ، فتاكل المجنة الدائمة ، فتكل رقـ )  -ٕٓ

 ق ، أكؿ المرأة مع الرجؿ األجنبي ُِْٓ
الراغب األصفياني ، أبك القاسـ الحسيف بف محمد بف المفضؿ ، مفردات  -ٕٔ

 دمشؽ  . -ألفاظ القرآف ،  دار القمـ ػ
ربيع ، محمد شحاتة كزمبلؤه ، عمـ النفس التربكم ، مصر ، دار الغريب ،  -ٕٕ

 .ـ ُٓٗٗ
الرحيباني ، مصطفى السيكطي ، مطالب أكلى النيى في شرح غآية  -ٖٕ

 ق،  .ُُٔٗدمشؽ ،  –المنتيى ، المكتب اإلسبلمي 
ىػ ( ، تفسير القرآف الحكيـ ) ُّْٓرضا ، محمد رشيد بف عمي ) ت -ٕٗ

 ـ .َُٗٗئة المصرية العامة لمكتاب ، تفسير المنار( ، اليي
الرممي ، أبي العباس شمس الديف محمد بف أحمد بف حمزة ابف شياب  -َٖ

(. نياية المحتاج إلى شرح ََُْالديف الشيير بالشافعي الصغير) ت : 
 ـ. ُْٖٗ -ىػ َُْْبيركت ،  –المنياج ، دار الفكر لمطباعة 

تاج العركس مف جكاىر الزبيدم ، أبك الفيض ، محمد بف عبد الرزاؽ ،  -ُٖ
 القامكس ، تحقيؽ : مجمكعة مف المحققيف ، دار اليداية .

دمشؽ )  –، دار الفكر ْالزحيمي ، كىبة ، الفقو اإلسبلمي كأدلتو ، ط -ِٖ
ٖ/ُُٖ. ) 
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الزرقا ، أحمد محمد ، شرح القكاعد الفقيية ، ) بقمـ مصطفى أحمد الزرقا (  -ّٖ
 . ـُٔٗٗىػ ، ُُْٕ، دار القمـ ، دمشؽ ،  ِ، ط

الزكي ، جماؿ محمد ، إنما بعثت ألتمـ مكاـر األخبلؽ ، مجمع العممي  -ْٖ
 ، مؤسسة دار أحمد شكقي إبراىيـ العممية. ةالبحكث القرآف كالسن

الزمخشرم ، أبك القاسـ محمكد بف عمر الخكارزمي ، الكشاؼ عف حقائؽ  -ٖٓ
،  التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ في كجكه التأكيؿ ، تحقيؽ : عبد الرزاؽ الميدم

 بيركت . –دار إحياء التراث العربي 
زيداف ، عبد الكريـ ، المفصؿ في أحكاـ المرأة كالبيت المسمـ في الشريعة  -ٖٔ

 ـَََِ-قَُِْبيركت ،  –، مؤسسة الرسالة  ّاإلسبلمية ، ط
زيداف ، عصاـ محمد ، دكافع إقامة / قطع الصداقة بيف الشباب في ضكء  -ٕٖ

( ، ْٓ، جامعة المنصكرة ، العدد ) بعض المتغيرات ، مجمة كمية التربية
 .  ََُِيناير 

 ق( ، شرح بمكغ المراـ .َُِْسالـ ، عطيو بف محمد ) ت:  -ٖٖ
السفاريني ، محمد بف أحمد ، غذاء األلباب شرح منظكمة اآلداب ، تحقيؽ  -ٖٗ

بيركت ،  –، دار الكتب العممية  ِ: محمد عبد العزيز الخالدم ، ط
 ـ  .ََِِ -قُِّْ

قذ . التعايش مع غير المسمميف في المجتمع المسمـ سقار ، محمد من -َٗ
الندكة الدكلية التي عقدتيا اإلسيسكك . الحضارات كالثقافات اإلنسانية مف 

 تكنس. -الحكار إلى التحالؼ 
 السمماف ، عبد العزيز بف محمد ، األنكار الساطعات آليات جامعات  . -ُٗ
لبناف ،  –العممية بيركت ، دار الكتب  ِالسمرقندم ، تحفة الفقياء ، ط -ِٗ

 ـ. ُْٗٗ -ق  ُُْْ
السيد الياشـ : عبد الرحيـ بف إبراىيـ بف عبد الرحمف ، اليدايا لممكظفيف  -ّٗ

 أحكاميا ككيفية التصرؼ فييا ، دار ابف الجكزم .
 –السيكطي ،عبد الرحمف بف الكماؿ جبلؿ الديف ، الدر المنثكر ، دار الفكر  -ْٗ

 ( .ِّْ/ٖـ ، ) ُّٗٗبيركت ، 
 الشحكد ، عمي بف نايؼ ، شير رمضاف شير اليدل كالفرقاف . -ٓٗ
)الصفحة (  الشحكد ، عمي بف نايؼ ، مكسكعة البحكث كالمقاالت العممية -ٔٗ
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 ـ.ََِٕ، ناصر بف سميماف العمر ، الحكمة ، 
 الشحكد ،عمي بف نايؼ ، أحكاـ المرتد عند شيخ اإلسبلـ ابف تيمية  . -ٕٗ
ىػ( ُّّٗلمختار بف عبد القادر ) تالشنقيطي ، محمد األميف بف محمد ا -ٖٗ

بيركت ،  –، أضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف ، دار الفكر لمطباعة 
 ـ  .ُٓٗٗ-ىػُُْٓ

الشككاني ،محمد بف عمي ، فتح القدير الجامع بيف فني الركاية كالدراية مف  -ٗٗ
 .ََُِ-قُُّْعمـ التفسير، كزارة األكقاؼ السعكدية ، 

 . 2001/2/16   الجمعة فقو األقميات المسممة ، مكلكم فيصؿ الشيخ -ََُ
سحاؽ إبراىيـ بف عمي بف يكسؼ، الميذب في فقة اإلماـ إالشيرازم ، أبك  -َُُ

 . ، دار الكتب العممية الشافعي
، دار الصابكني لمطباعة  ُصفكة التفاسير ط الصابكني ، محمد عمي  ، -َُِ

 ـ  . ُٕٗٗ -ىػ  ُُْٕالقاىرة ،  -كالنشر كالتكزيع 
منى ياسر دياب ، الدالالت التربكية لمفيكـ الصحبة في ضكء صباح ،  -َُّ

الكتاب كالسنة النبكية الشريفة ، رسالة ماجستير غير منشكرة ، إشراؼ : 
غزة  ،كمية التربية ، قسـ  –سميماف حسيف مزيف ، الجامعة اإلسبلمية 

 ـ.ََُِ-ىػُُّْالتربية اإلسبلمية ، 
كماخكس ، ترجمة : أحمد لطفي طاليس ، آرسطك  ، عمـ األخبلؽ إلى نيق -َُْ

 القاىرة . –السيد ، دار الكتب المصرية 
طبلفحة ، فؤاد طو طالب ، العكامؿ المساىمة في جنكح األحداث مف  -َُٓ

 .ُٖٗٗكجية نظرىـ ، رسالة ماجستير غير  منشكرة ، جامعة اليرمكؾ ، 
ال تجكز مصادقة مف  ّْْٕٓا الفقيو ، مركز الفتكل رقـ الفتكل  عبد -َُٔ

ىجرة  ِْٗٓٔكفتكل  ُِْٓذك القعدة  ُٓا تاريخ الفتكل :  يسب
 ُِْٔربيع الثاني  َِالصديؽ ذم األفكار الفاسدة تاريخ الفتكل : 

، دار  ُالعبدرم ، محمد بف يكسؼ ، التاج كاإلكميؿ لمختصر خميؿ ، ط -َُٕ
 ـ.ُْٗٗ -ىػ ُُْٔالكتب العممية ، 

حقيؽ : مؤسسة النشر العسكرم ، أبك ىبلؿ ، معجـ الفركؽ المغكية ، ت -َُٖ
 ىػ.ُُِْ، مؤسسة النشر اإلسبلمي ،  ُاإلسبلمي ، ط

العظيـ آبادم ، أبك الطيب محمد شمس الحؽ ، عكف المعبكد شرح سنف  -َُٗ



 

 ٓؾٔٞك ٓؾٔل ػط٤خ ٓؼبثوٙك/           كهاٍخ رطج٤و٤خ ٓؼبٕوح أؽٌبّ اُٖل٣ن ك٢ اُلوٚ اإلٍال٢ٓ

 

 312      ـ  َُِٓكالثبلثكف  لثمجمة كمية أصكؿ الديف بأسيكط ،العدد الثا

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ق .ُُْٓبيركت ،  –، دار الكتب العممية  ِأبي داككد ، ط
 الكتب إحياء الخميؿ،دار مختصر في منح الجميؿ أحمد، بف محمد عميش -َُُ

 .العربية،
ىػ،  إكماؿ المعمـ شرح  ْْٓعياض ، أبك الفضؿ عياض اليحصبي  -ُُُ

 ( ٔٓ/ٖصحيح مسمـ ، ) 
 – ُِْٕالعيني ، بدر الديف ، عمدة القارئ شرح صحيح البخارم ،  -ُُِ

 ـ .ََِٔ
الغزالي ، أبك حامد محمد بف محمد ، آداب األلفة كاألخكة كالصحبة  -ُُّ

عصاـ فارس  كالمعاشرة مع أصناؼ الخمؽ ، خرج أحاديثو كعمؽ عميو :
 ـ.ُٔٗٗ -قُُْٕعماف ،  –، دار عماف  ُكمحمد يكنس ، ط

 الغزالي ، أبك حامد محمد بف محمد، بداية اليداية  . -ُُْ
الغزلي ، أبك حامد محمد بف محمد، إحياء عمـك الديف  ، مكتبة كرباطو  -ُُٓ

 اندكنيسيا. -
فتاكل إسبلمية  ألصحاب الفضيمة العمماء سماحة الشيخ عبدالعزيز بف  -ُُٔ

ا بف باز فضيمة الشيخ محمد بف صالح بف عثيميف فضيمة الشيخ  عبد
الرحمف الجبريف إضافة إلى المجنة الدائمة كقرارات المجمع  عبدا بف عبد

 العزيز المسند  الفقيي ، تحقيؽ : محمد بف عبد
الفراىيدم ، ، أبك عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد ، العيف ، تحقيؽ : ميدم  -ُُٕ

براىي  ـ السامرائي ، دار مكتبة اليبلؿ  . المخزكمي كا 
 ِْْٖٓالفقيو ، عبد ا ، فتاكل الشبكة اإلسبلمية معدلة ، رقـ الفتكل  -ُُٖ

 َٔضكابط العبلقة األخكية بيف رجؿ كامرأة أجنبية عنو؟ تاريخ الفتكل : 
 . ُِْْمحـر 

الفيكمي ،أحمد بف محمد بف عمي المقرم ، المصباح المنير ،دراسة ك  -ُُٗ
 الشيخ محمد تحقيؽ : يكسؼ

القارم ، المبل عمي بف سمطاف محمد اليركم ، مرقاة المفاتيح شرح  -َُِ
 مشكاة المصابيح .

القرافي ، شياب الديف أحمد بف إدريس ، الذخيرة ، تحقيؽ : محمد حجي  -ُُِ
 ـ.ُْٗٗبيركت ، –، دار الغرب 
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 بيركت، في المجتمع اإلسبلمي، المسمميف غير :القرضاكم،يكسؼ -ُِِ
 ق.ُِْٓط الرسالة، مؤسسة

القرطبي ، أبك عبد ا محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرح األنصارم  -ُِّ
،تحقيؽ  ِط ىػ( ، لجامع ألحكاـ القرآف ،ُٕٔالخزرجي شمس الديف )ت: 

براىيـ أطفيش ، دار الكتب المصرية  القاىرة ،  –: أحمد البردكني كا 
 ـ . ُْٔٗ -ىػ ُّْٖ

ار المناىج لمنشر كالتكزيع ، د ٓقرعكش ، كايد ، األخبلؽ في اإلسبلـ ،ط -ُِْ
 ـ .ََِٕ -ىػُِْٖعماف ،  –
القماش ، عبد الرحمف بف محمد ، الحاكم في تفسير القرآف الكريـ ،  -ُِٓ

 .  ُّٖٖٓـ ، صََِٗ
(، بدائع الصنائع في ترتيب ٕٖٓالكاساني ، عبلء الديف ) ت :  -ُِٔ

 ـ .ُِٖٗبيركت ، –الشرائع،دار الكتاب العربي 
ممية كاإلفتاء  ، فتاكل المجنة الدائمة ، السؤاؿ المجنة الدائمة لمبحكث الع -ُِٕ

 ( ُُِْٓ التاسع عشر مف الفتكل رقـ )
لجنة الفتكل بالشبكة اإلسبلمية ، فتاكل الشبكة اإلسبلمية ، شركط جكاز  -ُِٖ

 ُِْٓصفر  َّأكؿ المرأة مع الرجؿ األجنبي   عنيا ، 
،الجمسات لجنة الفتكل بالشبكة اإلسبلمية ،فتاكل الشبكة اإلسبلمية  -ُِٗ

 َِ، (ِٖٓٗٗالعائمية المختمطة تتسبب في الكثير مف المفاسد فتكل ) 
 ق .ُِْٖشعباف 

 ، أبك بكر يكسؼ ، حفظ األسرار خمؽ األبرار . لعكيسي -َُّ
 ىػ .ُِْٓ، ماجد،خالد بف محمد،أحكاـ التعامؿ مع غير المسمميفال -ُُّ
سعكدية المدكنة الكبرل ركاية سحنكف ، كزارة األكقاؼ ال مالؾ بف أنس ،  -ُِّ

 ق  ُِْْمطبعة السعادة ،  -
مالؾ بف أنس ، مكطأ اإلماـ مالؾ ، تحقيؽ : محمد فؤاد عبد الباقي،   -ُّّ

الباجي ، سميماف بف خمؼ )ت :   -مصر  –دار إحياء التراث العربي 
 ُِّّمصر ،  -، مطبعة السعادة  ُىػ( ، المنتقى شرح المكطأ ، طْْٕ
 ىػ .

 –د ، الحاكم الكبير ، دار الفكر الماكردم ، أبك الحسف عمي بف محم -ُّْ
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 بيركت.
الماكردم ، أبك الحسيف عمي بف محمد ، أدب الدنيا كالديف ، شرح  -ُّٓ

 –، دار أقرأ  ْكتعميؽ : محمد كريـ راجح ، طبعة جديدة كمنقحة ، ط
 ـ .ُٖٓٗ -َُْٓبيركت ، 

، الدار  ُالمجدكب ، أحمد ، الصداقة كالشباب " شبابنا آمالنا" ، ط -ُّٔ
 ـ.ََُِ -ىػ ُِِْالقاىرة ،  –المبنانية المصرية 

ق( ، اإلنصاؼ ٖٖٓ-قُٕٖالمرداكم ، أبك الحسف عمي بف سميماف )  -ُّٕ
في معرفة الراجح مف الخبلؼ عمى مذىب اإلماـ أحمد ، تحقيؽ : محمد 

 بيركت  . –حامد الفقي ، دار إحياء التراث العربي 
بكرم ، الجامع مسمـ ، أبك الحسيف مسمـ بف الحجاج بف القشيرم النيسا -ُّٖ

بيركت + دار األفاؽ  -الصحيح المسمى صحيح مسمـ، دار الجيؿ 
 بيركت . -الجديدة

المطيرم ، عمي بف عبد ا ، إشكاؿ كجكابو في حديث أـ حراـ بنت  -ُّٗ
، دار المحدث  ُممحاف ، تقديـ: عبد ا بف عبد الرحمف السعد ،  ط

 ىػ . ُِْٓلمنشر كالتكزيع ، 
عمي ، المسؤكلية الجنائية في قانكف األحداث معابده ، محمد نكح  -َُْ

األردني في ضكء الفقو اإلسبلمي ، المجمة  األردنية في الدراسات اإلسبلمية 
 ـ.َُُِ-ُِّْ/أ( ، ُ، المجمد السابع العدد )

المعبكد ، مصطفى معكض ، مفيـك االختبلط بيف الجنسيف كاختيار شريؾ  -ُُْ
 القاىرة . –ر ، مدبكلي صغير الزكاج في اإلسبلـ كالفكر العربي المعاص

،  ُالمناكم ، عبد الرؤكؼ ، فيض القدير شرح الجامع الصغير ،ط -ُِْ
 ُّٔٓمصر ،  -التجارية الكبرل  تعميقات:  يسيرة لماجد الحمكم، المكتبة

منتدل أحباب ، حكـ الشرع في الشات كالمحادثة بيف الجنسيف عبر النت  -ُّْ
  ََِٗديسمبر، ُٖ، 
ُْْ- http://amdshol.ahlamontada.com/t28-topic#38 
منتدل ستار تايمز ، فتاكم ك أحكاـ فيما يخص حديث الشباب مع البنات  -ُْٓ

عبر النت فيما يخص األمكر الدينية ك األمكر 
  http://www.startimes.com/?t=30122119جتماعاال
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المنجد  ، محمد بف صالح ، اإلسبلـ سؤاؿ كجكاب ، فتكل رقـ  -ُْٔ
حكـ صداقة غير المسمميف كمساعدتيـ عند الحاجة ،   :220741

http://islamqa.info/ar/220741     : مصادقة  23325 كفتكل
 الكافرة

المنجد ، محمد بف صالح ، اإلسبلـ سؤاؿ كجكاب  -ُْٕ
http://islamqa.info/ar/144883 

األخكة حقكؽ ككاجبات ، المكتب الثقافي منصكر ،عبد الرحمف ،  -ُْٖ
 القاىرة . –اإلسبلمي 

النحاس ، عادؿ سعيد ، بيف الصداقة كالممؽ ، كمية اآلداب ، جامعة  -ُْٗ
 ـ.ََُِ( يكليك ّ( عدد )ُٔالقاىرة ، مجمد )

 نضرة النعيـ في مكاـر أخبلؽ الرسكؿ الكريـ . -َُٓ
اإلماـ أبي  نظاـ كجماعة مف عمماء اليند ، الفتاكل اليندية في مذىب -ُُٓ

 ـ،  .ُُٗٗ-قُُُْحنيفة النعماف ، دار الفكر ، 
نكر الديف ، عباس ، الصداقة كدكرىا في تحقيؽ التكازف النفسي  -ُِٓ

مجمة فكر كنقد ،  كاالجتماعي لؤلفراد ) الطفؿ ، المراىؽ ، الراشد (
ـ ُٖٗٗ(سبتمبرُّ)ُُالعدد)

.htt://www.aljabriabed.net/n/304nuraddin.htm 
ق( ،المجمكع شرح  ٕٔٔأبك زكريا محي الديف بف شرؼ ) ت: النككم ،  -ُّٓ

 ـ .ُٕٗٗبيركت ،  -الميذب دار الفكر
النككم ، أبك زكريا يحيى بف شرؼ بف مرم  ، المنياج شرح صحيح  -ُْٓ

 ق.ُِّٗبيركت ،  –، دار إحياء التراث العربي  ِمسمـ بف الحجاج ، ط
محمد تامر،  النككم ، أسنى المطالب في شرح ركض الطالب ، تحقيؽ : -ُٓٓ

 ـ.َََِ –ق  ُِِْبيركت ،  -، دار الكتب العممية  ُط
ىادم ،محمد ، الصداقة كاألصدقاء ، مكسكعة إسبلمية في العبلقات  -ُٔٓ

 ـ.ُٖٗٗ-قَُْٗالعربي ،  ، دار البياف ّاالجتماعية ، ط
،  ِكزارة األكقاؼ كالشئكف اإلسبلمية ، المكسكعة الفقيية الككيتية ، ط -ُٕٓ

 ىػ . ُِْٕالككيت  ،  -السبلسؿ  دار
 

  

http://islamqa.info/ar/220741
http://islamqa.info/ar/220741
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 ّْٔ المطمب الثامف : آثار الصداقة عمى الفرد كالمجتمع
 ّْٔ اآلثار اإليجابية لمصداقة الصالحة عمى الصديؽ -أكال      
 األسرة اآلثار اإليجابية لمصداقة الصالحة عمى -ثانيا      

 كالمجتمع
ّٔٔ 

 ّٕٔ اآلثار السمبية  لمصداقة السيئة عمى الصديؽ -ثالثا     
 األسرة اآلثار السمبية لمصداقة السيئة عمى -رابعا      

 كالمجتمع
ّٖٔ 

 ّٗٔ المطمب التاسع: نماذج مف الصداقة
 ّٗٔ أكال : نماذج مف الصداقة الحسنة :     
 َّٕ ثانيا : نماذج مف الصداقة السيئة      

 ُّٕ المطمب العاشر: تحميؿ استبانات أثر الصداقة في األسرة
 ّْٕ المبحث الثاني : أحكاـ الصديؽ في الفقو اإلسبلمي

 ّْٕ شيادة الصديؽ لصديقوالمطمب األكؿ : 
 ّْٕ أكال: الشيادة لغة كشرعا :       
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 ّْٕ ثانيا : حكـ الشيادة       
 ّٕٓ ثالثا: حكـ شيادة الصديؽ لصديقو أك عميو :       

 ّٕٗ المطمب الثاني : األكؿ في بيت الصديؽ 
 ّّٖ المطمب الثالث: ىدية الصديؽ لصديقو المكظؼ

 ّّٖ مفيـك اليدية لغة كاصطبلحا :  -أكال      
 ّْٖ ثانيا : حكـ ىدية الصديؽ لصديقو المكظؼ .       

 ّٖٖ المطمب الرابع :حفظ السر بيف األصدقاء
 ّٖٖ أكال : تعريؼ السر :       
 ّٖٖ ثانيا:  أىمية حفظ السر        
 ّٖٗ ثالثا : حكـ حفظ السر       

االختبلط بيف األصدقاء كأىميـ مف  المطمب الخامس :
 النساء.

ّّٗ 

 ّّٗ أكال :  مفيـك الختبلط       
 ّْٗ ثانيا : حكـ االختبلط بيف األصدقاء       

 ّْٗ المسألة األكلى :االختبلط لغرض خدمة األصدقاء   
المسألة الثانية :االختبلط لغرض األكؿ مع أصدقاء الزكج    

 أك محارميا .
ّٕٗ 

المسألة الثالثة : اختبلط النساء بالرجاؿ خبلؿ زيارة    
 األصدقاء لبعضيـ البعض )   الجمسات  العائمية ( 

ّٗٗ 

المطمب السادس : استقباؿ المرأة أصدقاء زكجيا أك 
 محارميا في حالة غيبتيـ .

َُْ 

 َّْ المطمب السابع :صداقة الكبار لؤلحداث
 َّْ أكال: الحدث لغة كاصطبلحا     
 َْْ اإلسبلمي الفقو في ثانيا: الحدث      
 َْٓ ثالثا: صداقة الكبير لمحدث :      

 َْٕالمطمب الثامف : الصداقة بيف الجنسيف عبر كسائؿ 
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االتصاؿ الحديثة ) الماسنجر ، الفيس بكؾ ، تكتر ، الكتس  
 كغيرىا(

 ُُْ المطمب التاسع : صداقة المسمـ لغير المسمميف
 ُْٖ : حكـ صداقة الفاسؽ كالعاصي المطمب العاشر

 َِْ الخاتمة كالتكصيات
 ِّْ المبلحؽ
 ّْٓ المراجع 
 ِْٓ الفيرس

 
 
 
 
 


