
 بني الكتاب والسنة والطب واخللق والضعف اجلنسي التدخني
 واالقتصاد واسرتاتيجية أعداء اإلسالم

 

 بوِ اهلل ايلظئ ايلسِٝ

ٌّ ايطٝبات ٚسلّ اـبٝجات ايكا٥ٌ هبشاْ٘:  يبٝات  ارتاؿُـ هلل ايقٟ أس
ٚايِال٠  ،يًخيبٝاني ٚارتيبٝإٛ يًخيبٝات  ٚايطٝيبت  يًطٝيبني ٚايطٝيبٕٛ يًطٝيبت 

ّٞ» ٚايوالّ ع٢ً هٝـ ايواؿات ٚأًلف اغيؼًٛقات ايكا٥ٌ:  َٔ دٜٓتنِ  حيبب إي
ٚع٢ً آي٘ ُٚشب٘ ايقٜٔ ْايٛا « ايطٝب ٚايٓطت٤ ٚجعًت قس٠ عٝين يف ايصال٠

 ، أَا بعـ: بايتُوو بوٓت٘ أع٢ً اغيكاَات ٚأنرب ايـكدات
ؾكـ تِؿشت ٖقٙ ايلهاي١ ايٓب١ًٝ ُٚششتٗا قـك طاقيت سوبُا ايتُو٘ َين 

ايقٟ تعًِ سيه١ اغيهل١َ  «األضتتذ ط٘ حطني بٔ زتتٖد»ناتبٗا األؿٜب األكٜب 
عٓـ ٌَاٜؽ عـٜـٜٔ، ؾٛدـتٗا ؼتٟٛ ع٢ً ؾٛا٥ـ ػيتع١ ١ًٝٗ ٚأسهاّ كادش١ ق١ٜٛ 

ْاؾع١. ٚؼي األػري كّؿ ٚأْا َع٘ ع٢ً َؤٜـ٠ بأؿي١ ِْْٚٛ ْاُع١ ًٚٛاٖـ ع١ًُٝ 
ع٢ً َٔ ِْشِٗ، ال هُٝا إفا نإ أؿ٢ْ َِٓٗ  أسـ ايهٝاٖٝري اغيػلٚكٜٔ اغيٓهلٜٔ

هّٓا أٚ ْوبا ايقٟ إفا قٌٝ ي٘: اتل اهلل أػقت٘ ايعن٠ باالهتٗنا٤ ؾشوب٘ دِٗٓ 
االًرتاى ؼي ايوٝاه١ َع أعٛإ ايهاثٛيٝهٝري، ٚقـ تعـ٣ طٛكٙ ٚػلأ ؼي َٓاهبات 

نُا ًاٖـت فيو بعٝين. ٚؼي  ٢ًُ اهلل عًٝ٘ ٚهًِـٜـ٠ ع٢ً َكاّ ايلهٍٛ ع
أؿكى  ٢ًُ اهلل عًٝ٘ ٚهًِاغيٓاهب١ األػري٠ اييت ًاٖـٖا ايهاتب قاٍ: يٛ إٔ ايلهٍٛ 

مَآْا ألسب ايـػإ. أعافْا اهلل َٔ ٖقٙ اغيكاي١ ًٚلٖا ٚػطٛكتٗا ٚعٛاقبٗا 
 بٝ٘ األَري ؼي أهلع ٚقت ٚسري. آَري. ٚأعاؿْا ٚاغيوًُري أطيعري إزي ًلٜعت٘ ٚه١ٓ ْ
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ؾكلت عٝين ٚعٕٝٛ طيٝع اغيؤَٓري بٗقٙ ايلهاي١ ُٚاسبٗا ألْٗا ؿؾاع عٔ 
ٚفب عٔ َكا١َ ايٌلٜـ ٚإفالٍ غئ هّب٘  ٢ًُ اهلل عًٝ٘ ٚهًِه١ٓ كهٍٛ اهلل 

َجً٘ ؼي سب  ٢ًُ اهلل عًٝ٘ ٚهًِٚفكن٘ بٓكّ ٚؼكري ٚإٖا١ْ غئ دعٌ كهٍٛ اهلل 
ّٕ َعـيِ َٓتذٝٗا َٔ أٌٖ اغيوٝش١ٝ اغيُٛيري ايوٝذاك٠ اـب ٝج١ احمللق١ ٚال ًو ؼي أ

 ؿلن١ ايتِٓري، ؾُٔ أعاِْٗ بٌلا٤ هذا٥لِٖ ؾٗٛ َٔ أعٛإ ايتِٓري. 
َٚع عـّ ػًٛ ٖقٙ ايلهاي١ َٔ بعض اغيبايػات ٚايتٌـٜـات اييت حيتاز 

سل١َ ايتـػري إيٝٗا ؼي َكاّ ايٛعفي ٚاإلكًاؿ ؾإْٞ َٔ اغيؤٜـٜٔ يٓتا٥ذٗا اغيكلك٠ َٔ 
أٚ نلاٖت٘ ايٌـٜـ٠ )ٜعين نلا١ٖ ؼلِٜ( ؾكـ قاٍ بقيو نجري َٔ ايعًُا٤ ٚاألٚيٝا٤، 
فنل بعِٔٗ َؤيـ ايلهاي١ َِٚٓٗ ايوٝـ عبـ اهلل بٔ عًٟٛ اؿـاؿ قطب إكًاؿْا 
ٚايوٝـ عبـ اهلل بٔ ايِـٜل ايػُاكٟ ساؾفي اغيتأػلٜٔ ٚايٌٝؽ ابٔ عابـٜٔ إَاّ 

 األسٓاف ايالسكري. 
ٍ اهلل تعازي إٔ ٜٓؿع بٗقٙ ايلهاي١ ٜٚٗـٟ بٗا اغيٓشلؾري ٜٚهجل َٔ ٚأهأ

٢ًُ اهلل أَجاهلا ٚأَجاٍ ناتبٗا، باكى اهلل ؾٝ٘ ٚؼي َؤيؿات٘ ٚأٚقات٘ ظاٙ كهٍٛ اهلل 
 . عًٝ٘ ٚهًِ

 
 ٖع1419ايلبٝع األٍٚ  23هاكاْر; ّٜٛ اؾُع١ 

 ٢ًُ اهلل عًٝ٘ ٚهًِنتب٘ ايؿكري إزي اهلل احملب يلهٍٛ اهلل 
 

 قُـ لٝض بٔ َُٕٝٛ
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 بوِ اهلل ايلظئ ايلسِٝ

٣ّٛ ؼي أسهاَ٘ بري  هللاؿُـ   ايقٟ اهت٣ٛ إزي ايوُا٤ ٖٚٞ ؿػإ. ٚه
ٚٓٝع ٚهًطإ ٚكعاع ٚػإ .أظيـٙ هبشاْ٘ ظيـ اؿاَـٜٔ ٚأًهلٙ ع٢ً نٌ 

 ْع١ُ ١َٓٚ ًهل ايٌانلٜٔ ؼي نٌ ساٍ ًٚإٔ ٚؼي نٌ إٓ ٚسري .
ـ٣ ٚطبع يًًٗلغ ُـٚك اغيؤَٓري ٚاغيتكري ايقٟ  هللإال ا ي٘أًٗـ إٔ ال إ

إال ٖٛ ٜٗـٟ َٔ ٌٜا٤  ي٘قًٛب ايطاغري ٚاغيٓاؾكري ؾال تٗتـٟ إزي اؿل أبـا. ال إ
ؾٗٛ اغيٗتـٟ. َٚٔ ًٌٜٔ ؾًٔ  هللٌٜٚٔ َٔ ٌٜا٤ ٚال ٜـيًِ كبو أسـا. َٔ ٜٗـٟ ا

ّٕ هٝـْا قُـا عبـٙ ٚكهٛ ي٘ػـ ـ٣ هلْيب ايلظي١ ٚكهٍٛ ا ي٘ٚيٝا َلًـا. ٚأًٗـ أ
 أبـا َؤّبـا . نجريانجريا ُٚشب٘ ٚهًِ توًُٝا  ي٘عًٝ٘ ٚع٢ً آ هلل٢ًُ ا

أَا بعـ: ؾٗقٙ كهاي١ ؼي سهِ ايتـػري. أقِـ بٗا بٝاْا يال١َ ٚتقنل٠ 
يالػ٠ٛ ػئ ٖٛ َجًٞ َٔ اغيوًُري. ٖٚٞ ؼاٍٚ علض ٌَهالت ايتـػري ٚأٓلاكٙ 

هرتاتٝذ١ٝ ٚايطب١ٝ َٔ ناؾ١ دٛاْبٗا االدتُاع١ٝ ٚايوًٛن١ٝ ٚاالقتِاؿ١ٜ ٚاإل
ٚايِّش١ّٝ ٚاؾٓو١ٝ ٚؼي ايٓٗا١ٜ تتشـخ عٔ طلم ايٛقا١ٜ ٚايعالز َٔ ٖقٙ ايعاؿ٠ 

عٔ بعض ايتواؤالت اييت ػٍٛ ؼي أفٖإ اغيوًُري  ً٘ايو١٦ٝ فٝب١ ؼي فيو ن
ٚاؿكٝك١ أْ٘ ال ٜـٜٔ يٞ بٗقا األَل. ٚقـ كأٜت َٔ األسب١ َٔ ٖٛ أسل بكٝاَ٘ ٚأٚؾل 

كأٜتِٗ تكاعوٛا عٔ َُٗتِٗ ٚ تباطاٚا عٔ ظيٌ يٛا٤ ًلٜعتِٗ  ؼي سـي٘. ٚيهٔ غيا
ّٞ إٔ أقّٛ َكاَِٗ " قٝاَا بايٛادب ايقٟ ٚقع ع٢ً عٛاتكٓا  األَل $ كأٜت يناَا عً

، ؾإٕ كأٜتِ َّٓٞ ػاٚمٟ ؼي فيو سـٟ ٚتعلٓٞ غيا #باغيعلٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهل 
فيو َين إاّل َٓاُش١ ال أقـك عًٝ٘ َع َا كأٜتِ َٔ ٓعـ َٓيت ٚق١ً أؿبٞ ؾُا 

 هللؾإٕ ا ي٘ٚكهٛ هللاغيوًِ إلػٛاْ٘ اغيوًُري عو٢ إٔ ٜهٕٛ فيو َٔ ايتبًٝؼ عٔ ا
جين٣ نٌ َٔ أعإ اإلهالّ ٚيٛ بٌطل ن١ًُ. ٚقـ ثبت ؼي اؿـٜح ايِشٝض إٔ 

ٜا  ،غئ :قٌٝ ،«ايدٜٔ ايٓصٝخ١»قاٍ:  ٢ًُ اهلل عًٝ٘ ٚهًِ هللكهٍٛ ا
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٢ًُ اهلل ٚقاٍ  .(1) ١ُ٥ اغيوًُري ٚعاَتِٗٚيلهٛي٘ ٚأل هلل؟ قاٍ: هللكهٍٛ ا
 . (2)«بًػٛا عين ٚيٛ آ١ٜ»: عًٝ٘ ٚهًِ

َٚا نٓت أدتٗـ كأٜٞ ؼي ٖقٙ ايلهاي١ ٚإصيا أتهًـ اتباع َا كمس٘ ايعًُا٤ 
األقـَٕٛ ٚع٢ً اهتٔا٠٤ َا هًو ب٘ أهالؾٓا ايِاؿٕٛ. ؾإٕ أُبت ؾقيو َٔ 

 يٌٝطإ .، ٚإٕ ناْت األػل٣ ؾُٔ ه٤ٛ ؾُٗٞ َٚٔ اهللؾٌٔ ا
أكدٛ إٔ ٜٗـٜٓا ٜٚأػق بأٜـٜٓا إزي ايِٛاب ٚإٔ ٜتذاٚم عٔ مالتٓا  هللٚا

ٚه٦ٝاتٓا ٜٚلمقٓا اإلػالْ ٚايكبٍٛ ؼي طيٝع سلناتٓا ٚههٓاتٓا إْ٘ ٚيٞ فيو 
 ايعًٞ ايعـيِٝ . هللْٚعِ ايٛنٌٝ ٚال سٍٛ ٚال ق٠ٛ إال با هلل.ٚسوبٓا ا

 
ّدٜٔ اإلضال 

 إلْوا١ْٝ ٚاألسٛاٍ ايبٌل١ٜ عهِ ٚبٝإ .ؿٜٔ ناٌَ ًٜيب طيٝع ايتطًعات ا
 ي: َا سهِ ايتـػري ؟

 ز: سهُ٘ سلاّ اٚ َهلٚٙ نلا١ٖ ؼلِٜ .
 ؾٝ٘ قؽي .؟ ي: نٝـ ؼهِ علَت٘ ٚمل ٜلؿ ّْ، ال قلإٓ، ٚال سـٜح

ز: ُشٝض اْ٘ مل ٜلؿ ّْ ػاْ ؼي ؼلِٜ ايـػإ، ألٕ ايتـػري عاؿ٠ 
 . ه١٦ٝ ٚؿأب قبٝض دـٜـ مل تعلف ؼي أٜاّ ايٓب٠ٛ

                                                 
 ص1561ُع: /7ٚايٓوا٥ٞ;دع:ط، ص233/ُع:5ؿ;دع:ٚأبٛ ؿاٚط،ص74/ُع:1كٚاٙ َوًِ;دع:ط(. 1)
 ٚغريِٖ. ص369 /ُع:2 ، ٚاؿُٝـٟ; دع:ص397/ 2، 455ٚ/ 1ط، ٚ ص127ُع: /4دع: ٚأظيـ;ط
 ; باب َا فنل عٔ بين إهلا٥ٌٝ. 3461، كقِ: 493/ُع:2كٚاٙ ايبؼاكٟ; دع: .(2)
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ًٚذل٠ ايتبؼ طايتٓباىص اييت ِٜٓع َٓٗا ايـػإ ًذل٠ ػبٝج١ ٜعلؾٗا قًُبى 
ّ  1492ألٍٚ َل٠ أثٓا٤ هٝاست٘ ٚدٛالت٘ ؼي ايبالؿ األَلٜه١ٝ عاّ ص Colombusط

ٚقـ ٚدـٖا عاؿ٠ ًعا٥ل١ٜ ؿ١ٜٝٓ يكب١ًٝ طٖٓـٜإص ايوهإ األًُٕٝٛ يكاكات 
ايكلٕ ايوابع عٌل اغيٝالؿٟ ٜع٢ٓ  ، ٚمل تعلف ؼي ايعامل اإلهالَٞ إال ؼي(1)أَلٜها

 ،٢ًُ اهلل عًٝ٘ ٚهًِمل ٜٛدـ أٜاّ ايلهٍٛ  . ؾايتـػري(2)ٖع 1010سٛإزي عاّ 
ٚيهٔ َع فيو ال ِٜض إٔ ٜكاٍ: إٕ اإلهالّ قـ قِل ؼي ٖقا ايباب، ألٕ ٖقا ايـٜٔ 

ايّٝٛ أنًُت يهِ  هللؿٜٔ ناٌَ بٌٗاؿ٠ ا، ٖٛ ؿٜٔ ايلهاي١ اؿل ؼي ايٛدٛؿ
دٜٓهِ

ؿٜٔ ُاحل َواٜل يُٓٛ اؿٝا٠ اإلْوا١ْٝ ؼي نٌ عِل َٚهإ. ؿٜٔ دا٤  (3)
إزي بين إْوإ أطيع إزي ايٓاي ناؾ١. ٚبايتايٞ  ٢ًُ اهلل عًٝ٘ ٚهًِب٘ قُـ 

إٔ نإ سيكـكت٘ تًب١ٝ نٌ ايتطًعات اإلْوا١ْٝ ٚاألسٛاٍ ايبٌل١ٜ عهِ ٚبٝإ. ٚمل 
 تبٝري .ٜـع ٤ًٞ جيٛم إٔ خيطل بباٍ اإلْوإ ؿٕٚ اؿهِ ٚاي

ْٚصيٓت عًٝو ايهتتب تيبٝتْت يهٌ غ٤ٞ :قاٍ تعازي
أٟ بٝاْا تاَا يهٌ  (4)

 .(5)٤ًٞ حيتاز إيٝ٘ اإلْوإ
نتتب أْصيٓتٙ إيٝو يتخسج ايٓتع َٔ ايظًُت  إىل ايٓٛز  :ٚقاٍ تعازي

بإذٕ زبِٗ إىل صساط ايعصٜص اذتُٝد
(6) . 

                                                 
 (..Merokok & Kanker Paru Hlm: 9أْـيل: (. ) 1
  .6لب ايـػإ يًٌٝؽ قُـ إبلاِٖٝ; ُع:اْـيل ؾت٣ٛ ؼي سهِ ً(.  2
 .3اغيا٥ـ٠: (. هٛك٠  3
 .89ايٓشٌ: (. هٛك٠  4
  .277أْـيل تؿوري ٚبٝإ :ُع:(.  5
 .1إبلاِٖٝ :(. هٛك٠  6
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 ب٘ ايكًٛب اأٟ قلآْا ؼٝ ٚنريو أٚحٝٓت إيٝو زٚحتٚقاٍ تعازي: 
َت ايهتتب ٚال اإلميتٕ ٚيهٔ جعًٓتٙ ْٛزا ْٗدٟ ب٘  َٟٔ أَسْت، َت نٓت تدز

إىل صساط َطتكِٝ َٔ ْػت٤ َٔ عيبتدْت ٚإْو يتٗدٟ
 ٚال اإلميتٕ ي٘ٚقٛ (1)

ٚأْصيٓت إيٝو ايرنس  :، ٚقاٍ تعازي(2)أٟ ايٌلا٥ع ايتؿ١ًِٝٝ اييت ال تعًِ إال بايٛسٞ
يتيبني يًٓتع َت ْصٍ إيِٝٗ

(3) . 
ْامي١ إال ٚؼي  هلل: ؾًٝوت تٓنٍ بأسـ َٔ ؿٜٔ اهللقاٍ اإلَاّ ايٌاؾعٞ كظي٘ ا

بـٕٚ ًو  ٢ًُ اهلل عًٝ٘ ٚهًِؾايٓيب . (4)ايـيٌٝ ع٢ً هبٌٝ اهلـ٣ ؾٝٗا هللنتاب ا
قـ بًؼ ايبالؽ اغيبري. ٚأْ٘ َا َٔ ػري إال ٚؿٍ األ١َ عًٝ٘ ٚبٝٓ٘ َٚا َٔ ًل ااّل 

ا نٓٗاكٖا ال ٜنٜؼ ًٗلى ايٓاي ع٢ً احملذ١ ايبٝٔا٤ يٝٚسقكٖا َٓ٘ ٢ْٗٚ عٓ٘. ٚقـ ت
  عٓٗا إال ٖايو.

 بكت٤ ايػسٜع١ اإلضال١َٝ صتذت١ ضّس
 يهٌ شَتٕ َٚهتٕ إىل قٝتّ ايطتع١

ي: نٝـ ٜهٕٛ فيو: أٟ َا فنل َٔ اؿهِ ٚايتبٝري يهٌ ٤ًٞ حيتاز 
 إيٝ٘ اإلْوإ ؟

 هللطبل كهٍٛ از: يكـ ٚٓع اإلهالّ األهى ٚاغيباؿئ ٚايكٛاعـ ايه١ًٝ. ٚ
نٌ فيو ٚبٝٓ٘. ؾهإ تطبٝك٘ َكٝاها ٚبٝاْا َٚلدعا ٜلدع ايٝٗا  ٢ًُ اهلل عًٝ٘ ٚهًِ

ؾكٗا٤ اغيوًُري ؼي اهتٓباؾي أسهاّ نٌ أَل طاكئ ؼي اؿٝا٠ اإلْوا١ْٝ ط١ًٝ بكا٤ ٖقٙ 
 اغيعُٛك٠. ٚبقيو سامت ايٌلع١ٝ احملُـ١ٜ َن١ٜ مل تهٔ يوٛاٖا َٔ ايٌلا٥ع .

                                                 
 .52ايٌٛك٣: (. هٛك٠  1
  .489اْـيل تؿوري ٚبٝإ: ُع: (.  2
 .20ايٓشٌ: (. هٛك٠  3
 . 20اْـيل ايلهاي١: ُع:(.  4
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بتػٝري ٖقا ايـٜٔ عٔ دٖٛلٙ األًُٞ ٚعٔ عكٝـات٘ ٚعٔ ٚال أقٍٛ: إٕ فيو 
ٜعين إَها١ْٝ االهتٓباؾي إزي  –ؾإٕ تًو اغين١ّٜ  …ال…ال…ؾلا٥ٔ٘ ٚتٌلٜعات٘ ال

ا َٔ سٝح َكـكتٗا ع٢ً هلثابت١ ؼي ِْْٛ ًلٜع١ ٖقا ايـٜٔ ٚأُٛ –قٝاّ ايواع١ 
طيٝع ايتطًعات  ايتؿلٜع ٚايتٜٓٛع َٚلْٚتٗا اغيتهٝؿ١ َع هري ايعِل ٚاينَإ ؼي تًب١ٝ

ٚاألسٛاٍ يهٌ بين إْوإ عهِ ٚبٝإ. ٖٚقا ٖٛ هل بكا٤ ايٌلٜع١ اإلهال١َٝ ُاؿ١ 
يهٌ مَإ َٚهإ إزي قٝاّ ايواع١ ٚيقيو قاٍ ًٝؼٓا ايعال١َ احملـخ ايوٝـ قُـ 
عًٟٛ اغيايهٞ سؿـي٘ َٛالٙ: إٕ ايٌلٜع١ اإلهال١َٝ ٖٞ أنٌُ ٚأًلف ٚأمشٌ كهاي١ 

ا هلا ػايـ٠، ٚنتب ًٗبٗا ًلا٥ع ايوُا٤ ٚدع هللاييت ػتِ اـا١ٜ. ٖٚٞ ايٌلٜع١ يًٗ
األكض. يقا ناْت ثابت١ َوتُل٠ ق١ٜٛ ايبٓا٤ قه١ُ ايٓـياّ،  هللايبكا٤ إزي إٔ ٜلخ ا

  .(1)ٚاؾ١ٝ عاد١ األؾلاؿ ٚاؾُاعات
ا ٚاهتٓباؾي سهُٗا َٔ ًٗٚقـك٠ ايٌؼّ ع٢ً إؿام نٌ َوأي١ بأُ

ؽي ٚاألؿي١ ايتؿ١ًِٝٝ ٚاألقٝو١ ٚايٓـيل ايـقٝل قٛاعـٖا األ١ًُٝ ٚايكٛاْري ٚائٛاب
ب٘ ػريا ٜؿكٗ٘ ؼي  هللالًو َٔ ايؿك٘ ؼي ايـٜٔ. ٚؼي اؿـٜح ايِشٝض: َٔ ٜلؿ ا

  .(2)ايـٜٔ
  قاٍ اغيٓاٟٚ: أٟ ٜؿُٗ٘ أهلاك أَل ايٌاكع ْٚٗٝ٘ بايٓٛك ايلباْٞ ايقٟ أْاػ٘ ؼي قًب٘.

َوأي١ َٔ َوا٥ٌ ايـٜٔ إال  . ؾُا َٔ(3)إال يعاٌَ بعًُ٘ اؿؤ: ٚالٜهٕٛ فيو قاٍ
َٔ نإ ؼي ٚهع٘ اهتٓباؾي سهُٗا َٔ قٛاعـ  –ا ؼي نٌ قلٕ هلهبشاْ٘  هللقٝض ا

ع٢ً  هللًلٜع١ ٖقا ايـٜٔ ٚٓٛابطٗا يتذـٜـ أَٛك ٖقٙ األ١َ يٝبك٢ فيو سذ١ 
                                                 

  .7ايتذـٜـ: ُع: َؿّٗٛ ايتطٛك ٚ(.  1
 115/ُع:4، ٚدع:314/ُع:2،ٚأظيـ; دع: 1037، َٚوًِ كقِ: 71اْـيل ايبؼاكٟ كقِ: (.  2

 .338ُع:  ، ٚايرتَقٟ َع ايتشؿ١;220، ٚ ابٔ َاد٘ كقِ: 398/ُع:1، ٚدع:120إزي
 .314/ُع: 6اْـيل ؾٝض ايكـٜل ; دع: (.  3
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ايكلإٓ ايهلِٜ  هللههإ ٖقٙ اغيعُٛك٠ إزي قٝاّ ايواع١. ٚالًو ؼي نٕٛ نتاب ا
سؿـي٘ إزي قٝاّ ايواع١ ؾكاٍ  هللػل ْيب ٚكهٍٛ . ٚقـ تهؿٌ اآػل نتاب أْنٍ ع٢ً آ

ذتتفظٕٛيـ٘  إْت ضتٔ ْصيٓت ايرنس ٚإٕعن َٔ قا٥ٌ: 
ْٛكا ٜٗتـٟ ب٘  ً٘. ٚدع(1)

ْٚصيٓت عًٝو ايهتتب ؾكاٍ تعازي:  ،اإلْوإ إزي نٌ ٤ًٞ حيتاز إيٝ٘ ؼي سٝات٘
تيبٝتْت يهٌ غ٤ٞ

ػت٤ َٔ ٚيهٔ جعًٓتٙ ْٛزا ْٗدٟ ب٘ َٔ ْٚقاٍ:  (2)
عيبتدْت

 ْامي١ هلل: ؾًٝوت تٓنٍ بأسـ َٔ ؿٜٔ اهللٚيقيو، قاٍ ايٌاؾعٞ كظي٘ ا (3)
ٖٚهقا ًإٔ َا مٔ بِـؿٖا، ، (4)ايـيٌٝ ع٢ً هبٌٝ اهلـ٣ ؾٝٗا هللإال ٚؼي نتاب ا
َٔ عُّٛ ايِْٓٛ َا ٜـٍ  ٢ًُ اهلل عًٝ٘ ٚهًِٚه١ٓ ْبٝ٘  هللؾإٕ ؼي نتاب ا

 ٟ ٚدٛؿ ؿيٌٝ ػاْ ع٢ً ؼلضي٘ غُِٛ٘. ع٢ً ؼلِٜ ايـػإ. ٚيٝى َٔ ائلٚك
ص: إْ٘ يٝى َٔ 663-662 طُع: قاٍ ايٌٝؽ ايكلٓاٟٚ ؼي ؾتاٜٚ٘

ٜٚهؿٞ إٔ ٜٔع ٓٛابؽي أٚ  ،ائلٚكٟ إٔ ّٜٓ ايٌاكع ع٢ً نٌ ؾلؿ َٔ احمللَات
ؾإٕ ايكٛاعـ ضيهٔ سِلٖا.  ،قٛاعـ تٓـكز ؼتٗا دن٥ٝات ًت٢، ٚأؾلاؿ نجري٠

أٚ ائاك يٝـػٌ ؼت٘ َا ال حي٢ِ َٔ اغيطعَٛات  )ايٌاكع( اـبٝح ٜٚهؿٞ إٔ حيلّ
قا أطيع ايعًُا٤ ع٢ً ؼلِٜ اؿ١ٌٌٝ ٚمٖٛا َٔ هلٚاغيٌلٚبات اـبٝج١ أٚ ائاك٠، ٚ

  .اغيؼـكات، َع عـّ ٚدٛؿ ّْ َعري بتشلضيٗا ع٢ً اـِْٛ. إٖع
 ٚقاٍ ايٌٝؽ عبـ ايلمام عؿٝؿٞ ؼي َكـَت٘ ع٢ً ؾت٣ٛ ايٌٝؽ ايوعـٟ

سـ إٔ ٜتٌبح باغيطايب١ بقنل ؿيٌٝ ػاْ ع٢ً ؼلِٜ ايـػإ : ٚيٝى ألص20: عُط
غُِٛ٘ غري قاْع بعُّٛ ايِْٓٛ، إال إٔ ٜهٕٛ قاُل ايٓـيل، ٓعٝـ ايؿهل، 

                                                 
 . 9اؿذل: (. هٛك٠  1
 .89ايٓشٌ: (. هٛك٠  2
 .52ايٌٛك٣: (. هٛك٠  3
 . 20ايلهاي١ ; ُع:(.  4
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داٖال سيِاؿك ايٌلٜع١ ٚاالهتؿاؿ٠ َٓٗا، ؾإٕ األؿي١ ايٌلع١ٝ نُا ػ٤ٞ دن١ٝ٥ 
ٓٗا ٚتٓـكز أسٝاْا، ػ٤ٞ نجريا قٛاعـ ن١ًٝ ٜتعلف َٓٗا أسهاّ اؾن٥ٝات اييت تتُٔ

٘ َجٌ ٖقٙ ايٌب١ٗ. إصيا ٜتعًٌ ال ٜكـ ؼي هبًٝؼتٗا. ٚإٕ طايب اؿل ايباسح عٓ٘ 
ا ٚاهتٗٛاٙ ايٌٝطإ هتُهٓت َٓ٘ ايعاؿ٠ ؾهاْت أهريا هلبقيو َٔ غًبت٘ ْؿو٘ ٚا

اـبا٥ح، ٚحيببٗا إزي ْؿو٘ ٜٚنٜؼ قًب٘ سيا ًٜكٝ٘ َٔ ايٛهاٚي يع٘  ؾاؽقٙ إَاَا ٜنٜٔ
 إٖع. ٚايٌبٗات اينا٥ػ١. 

ٚقاٍ ايٌٝؽ قُٛؿ ًًتٛت ًٝؽ األمٖل هابكا: إٕ سهِ اإلهالّ ع٢ً 
اي٤ٌٞ باؿل١َ أٚ ايهلا١ٖ ال ٜتٛقـ ع٢ً ٚدٛؿ ّْ ػاْ بقيو اي٤ٌٞ. ؾًعًٌ 
األسهاّ ٚقٛاعـ ايتٌلٜع ايعا١َ، قُٝتٗا ؼي َعلؾ١ اإلسهاّ. ٚبٗقٙ ايعًٌ ٚتًو 

٤ ٜوتشـث٘ ايٓاي سهُ٘ َٔ ايكٛاعـ، نإ اإلهالّ فا أ١ًٖٝ ق١ٜٛ ؼي إعطا٤ نٌ ًٞ
سٌ أٚ سل١َ. ٚفيو عٔ طلٜل َعلؾ١ اـِا٥ّ ٚاآلثاك ايػايب١ ي٤ًٌٞ. ؾشٝح نإ 
ائلك نإ اؿـيل، ٚسٝح ػًّ ايٓؿع أٚ غًب ناْت اإلباس١، ٚإفا اهت٣ٛ ايٓؿع 

  (1).ٚائلك ناْت ايٛقا١ٜ ػريا َٔ ايعالز. إٖع
 

 اختًف ايعًُت٤ يف حهِ ايتدخني ؟ ٌٖ  
قًت: إٕ نٌ َوأي١ َٔ َوا٥ٌ ايـٜٔ ٜعلف سهُٗا باهتٓباط٘ َٔ ي: إفا 

عاؿ٠ سـٜج١ لـ أقٛاٍ ؾكٗا٤  ا، ؾٗقا ايتـػريًٗقٛاعـٖا األ١ًُٝ، ٚبإؿاقٗا بأُ
اغيوًُري كتًؿ١، ٚأْـياكِٖ ؾٝٗا َتبا١ٜٓ، باػتالف ؾُِٗٗ ؼي اهتٓباؾي األسهاّ 

 . ً٘ٚإؿام نٌ ؾلع بأُ

                                                 
 .354ْكال عٔ ايؿتا٣ٚ يًٌٝؽ ًًتٛت: ُع:  661ايؿتا٣ٚ يًٌٝؽ ايكلٓا٣ٚ; ُع: (.  1
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ٚغريِٖ: إٕ ايـػإ َٔ دٓى اغيباسات،  ؾكـ قاٍ نجري َٔ عًُا٤ اؾاٜٚري
إٔ األٌُ ؼي األًٝا٤  :ٚع٢ً كأٟ بعض كأٟ األُٛيٝري ،ع٢ً قاعـ٠ ايربا٠٤ األ١ًُٝ

ايرٟ خًل يهِ َت  ٖٛتعازي:  ي٘اإلباس١، ست٢ ٜكّٛ ايـيٌٝ اغيٛدب يًتشلِٜ يكٛ
يف األزض مجٝعت

باسات تعازي ؼي َعلض االَتٓإ ٚال ضيذي إال باغي هللٚقـ فنلٙ ا (1)
  ٚاؾا٥نات.
اييت أخسج يعيبتدٙ ٚايطٝيبت َٔ  هللقٌ َٔ حسّ ش١ٜٓ اتعازي:  ي٘ٚيكٛ
ايسشم

تعتىل فسض فسا٥ض فال  هللإٕ ا»: ٢ًُ اهلل عًٝ٘ ٚهًِ ي٘. ٚقٛ(2)
تطٝـّعٖٛت، ٚحّد حدٚدا فال تعتدٖٚت، ٚحّسّ أغٝت٤ فال تٓتٗهٖٛت، ٚضهت عٔ 

قاٍ اي٣ٚٛٓ: سـٜح سؤ كٚاٙ  «عٓٗتأغٝت٤ زمح١ يهِ َٔ غري ْطٝتٕ فال تيبخاٛا 
، ؾٗٛ ٢ًُ اهلل عًٝ٘ ٚهًِ ي٘ٚكهٛ هلل. ؾايتـػري ػيا ههت عٓ٘ ا(3)ايـاكقطين ٚغريٙ

 ٚاؾا٥نات. َٔ دٓى اغيباسات
اغئاك ٚاألػطاك ع٢ً األبـإ، ؾٛدٛؿٖا ؿيين، ؾال  ٚإٕ هًُّٓا إٔ ؾٝ٘ي: 

ع٢ً أْ٘ َٔ  ايتٓن١ٜٝٗ، بٌ أق٢ِ َا ٜٓتٗٞ إيٝ٘ اؿهِ ٖٛ ايهلا١ٖ،ٜكتٔٞ ايتشلِٜ 
 ؾهٝـ ؼهِ علَت٘ ؟. ،ايٌبٗات، ال َٔ احمللَات

ذل٠ عٓـ هلز: ْعِ .. .ٖقا ؼي مَإ قـِٜ ) ٜعين سٛايٞ عاّ أيـ َٔ ا
ِٜاك إيٝ٘ قبٌ ٚدٛؿ َكت٢ٔ اؿلِٜ.  ،ؿيٗٛك ٖقٙ ايعاؿ٠ ايكبٝش١ ( َأػق ُشٝض

 ٜـيٗل ؾٝ٘ َٔ ٚمل ،ٚفيو ألٕ عًُا٤ فيو ايعِل مل ٜتأنـٚا َٔ ثبٛت أٓلاكٖا
اإلٓلاك َجٌ َا ؿيٗل ايّٝٛ. ٚيهٔ َت٢ ؿيٗل َٛدب ايتشلِٜ ينّ األػق ب٘. ٚإيٝو 

 َجاٍ فيو َٔ قٍٛ َٔ أباغ ايتـػري: 
                                                 

 .29ايبكل٠: (. هٛك٠  1
 .32األعلاف:  (. هٛك٠  2
 .30األكبعري اي١ٜٚٛٓ كقِ: (.  3
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إطالع ع٢ً أٍُٛ يع٘  قاٍ ايٌٝؽ َِطؿٞ ايوٝٛطٞ ايلسباْٞ: نٌ عامل قكل،
عـ ٣ٛ ايٓؿواْٞ، ٚه٦ٌ اآلٕ عٔ ًلب٘ بهلايـٜٔ ٚؾلٚع٘، إفا ػال َٔ اغيٌٝ َع ا

ال  ،ٚبطالٕ ؿع٣ٛ اغيوتـيري ؾٝ٘ بإٓلاكٙ يًعكٌ ٚايبـٕ ،اًتٗاكٙ َٚعلؾ١ ايٓاي ب٘
ٌّ  ،جيٝب إال بإباست٘ ألٕ األٌُ ؼي األًٝا٤ اييت ال ٓلك ؾٝٗا، ٚال ّْ ؼلِٜ: اؿ

 ست٢ ٜلؿ ايٌلع بايتشلِٜ .  ،ٚاإلباس١
يوٝٛطٞ ايٌٝؽ َِطؿٞ ا ي٘قاٍ ايٌٝؽ ايكلٓاٟٚ بعـ ْكٌ ٖقا ايكٍٛ: ٖٚقا َا قا

 . (1)ؼي مَٓ٘. ٚيٛ علف َا ؿيٗل َٔ ٓلكٙ ايّٝٛ يػّٝل كأٜ٘ ٜكٝٓايع٘  بٓا٤ ع٢ً َا تبري
إصيا ٖٛ  -َجٌ ايٌٝؽ َِطؿٞ ايوٝٛطٞ –قًت: ٜعين إٔ قٍٛ اغيبٝشري 

ؼي مَِٓٗ، ٚال عرب٠ بايـئ إفا  ،ٜوتٓـ ع٢ً ؿئ عـّ ثبٛت ائلك ؼي ؿػإ ايتٓباى
 ،اك ؾٝ٘ ٜكٝين سٝح تبري ايِبض يقٟ عٝٓريتبري ػطأٙ. ٚأَا ايّٝٛ ؾجبٛت األٓل

األطّبا٤ ٚ أٌٖ $ٚإلابت غٝاٖب ايٌو بايهٌٛف ايع١ًُٝ ؼي ٖقا ايعِل بكٍٛ 
ال ؿيين نُا ٖٛ اؿاٍ ؼي مَإ قـِٜ. ٚقـ أطيع األطبا٤  ،ؼي ٖقا اغيٛٓٛع #اـرب٠

ؿَاغ٘ ايوا١َٝ بإتالؾ٘ ـالٜا  ًَ٘ؿوـ غيج ،ٖـاّ يهٝإ اإلْوإ ،ع٢ً إٔ ايـػإ َٔل
ِ هلٚقٛ ،ٚانجل أدٗن٠ أدواَ٘ تـكجيٝا. ٚائلك ايتـكجيٞ ؼي سهِ ائلك ايؿٛكٟ

نُا ٚقع َجٌ  ،بٌ سذ١ ًلعا باتؿام ايؿكٗا٤ هًؿا ٚػًؿا ،ؼي ٖقٙ اغيوأي١ َعترب
فيو ؼي باب ايتُِٝ، ألٕ إثبات ائلك أٚ ْؿٝ٘ ؼي أَجاٍ فيو يٝى َٔ ًإٔ عًُا٤ 

ٚال ٜٓيب٦و َاٌ خيبري ايتشًٌٝ ٚأٌٖ اـرب٠بٌ َٔ ًإٔ األطبا٤ ٚعًُا٤  ،ايؿك٘
(2)، 

فطأٍ ب٘ خيبرياؾِٗ ايقٜٔ ٜوأيٕٛ ٖٓا. قاٍ تعازي: 
. ع٢ً إٔ ايِشٝض عٓـ (3)

                                                 
 . 659أْـيل ايؿتا٣ٚ يًكلٓاٟٚ: (.  1
 .14ؾاطل: (. هٛك٠  2
 .59إ/ايؿلق(. هٛك٠  3
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ٚإٕ أصٌ » (1)«ال ضسز ٚال ضساز» :األُٛيٝري إٔ أٌُ اغئاك يًتشلِٜ ؿـٜح
ٌّ ٖٛ ايرٟ خًل يهِ َت يف األزض مجٝعت :تعازي ي٘يكٛ «املٓتفع اذت

َا ٚأ ،(2)
إٔ »ٚإطالم أػلٜٔ  «ٚ اذتٌأإٔ األصٌ يف األغٝت٤ اإلبتح١ »إطالم بعِٔٗ 

َكابٌ ايِشٝض، ٖٚٛ  - نُا قاٍ األَاّ احملًٞ - ؾٗقا «األصٌ يف األغٝت٤ ايتخسِٜ
  (3)قٍٛ ؾاهـ، ؾًِ ْأػق ب٘.
َٕت ٜرنس َٔ َٓتفع ايدخت 

 ،تطابَٓٗا اّْ٘ يقٜق َو ،ؾإٕ قٌٝ: يهٔ ٚدـت ؼي ايـػإ َٓاؾع نجري٠
بٌ ٖٛ  ،ٚآي١ يتوٌٗٝ األَٛك، َٚػٓاطٝى ؾًب ايولٚك ،ٚؿٚا٤ يـؾع األسنإ فلب

ٚهٔ يألؾٗاّ،  ،أْ٘ سيجاب١ ًشق يألؾهاك :عٓـٟ أيّق َٔ أٟ ايطعاّ ٚايٌلاب. َٚٓٗا
أْ٘ َعري عًٞ ٌْٝ  :ٚكاؾع١ يٓؿٞ ايهلبات ٚايػُّٛ. َٚٓٗا ُّٛإلماي١ اهل ٚدٗام

 إٔ اغيـّػٔ ٜرتا٤ت َٓ٘ ايلدٛي١ٝ ٚايٛها١َ.  :.َٚٓٗااغيلاَات بٌ عًٞ نٌ ايعباؿات 
ْ٘ يقٜق َوتطاب إزي آػل َا قًت، ؾإٕ ًاكب أؾاؾٛاب: إٔ َا فنلت َٔ 

ًؼِّٝا ال أْهل إٔ  أْاطيٌ ػيا قًت ؼي ؿػإ ايوٝذاك٠، ٚأاـُل ٜكٍٛ ؼي اـُل 
اؾع عاٍ، إال ْ٘ ػاٍ َٔ تًو اغيٓأّؿع أ ٚمل ،ؼي ايـػإ َٔ اغيٓاؾع انجل ػيا قـ فنلت٘

ـ١ّٜٝٓ ٚايِش١ّٝ ٚاغياي١ّٝ ٚايعك١ًّٝ ٚاؾٓو١ّٝ  إٔ تًو اغيٓاؾع َٗـك٠ ظاْب َٔاّكٙ اي
قٌ فُٝٗت إثِ ٚاألػالق١ّٝ ٚاالدتُاع١ٝ نُا ٚقع َجٌ فيو ؼي اـُل، قاٍ تعازي: 

نرب َٔ ْفعُٗتأنيبري َٚٓتفع يًٓتع ٚإمثُٗت 
بٌ فنل ايٌٝؽ ايكلٓا٣ٚ ؼي  ،(4)

: إٔ اغيٓاؾع ؼي ايـػإ يٝوت فات١ٝ ؾٝ٘. قاٍ: أَا جيـٙ بعض ص664ؾتاٜٚ٘ ُع: ط
                                                 

 . ص31كقِ: طَٚايو ؼي اغيٛطأ  ص2341ٚ  2340كقِ: طسـٜح سؤ كٚاٙ ابٔ َاد٘ (.  1
 .29: ايبكل٠(. هٛك٠  2
 َع تِلف. ص353/ُع: 1دع: طاْـيل احمل٢ً ع٢ً طيع اؾٛاَع; (.  3
 .219ايبكل٠  (. هٛك٠ 4
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ايٓاي َٔ كاس١ ْؿو١ٝ ؼي ايتـػري، ؾًٝى َٓؿع١ فات١ٝ ؾٝ٘، ٚإصيا فيو العتٝاؿٙ عًٝ٘ 
ًإٔ نٌ َا ٜعتاؿ اإلْوإ تعاطٝ٘ َُٗا نإ  ي٘قا ٜلتاغ الهتعُاهلؾٗٛ يع٘  ٚإؿَاْ٘

 َؤّفٜا ٚٓاّكا غا١ٜ ائلاك. إٖع. 
 ّ تًو األٓلاك ٚاألػطاك يتهٕٛ عًٞ بِري٠ بٗا: ٚإيٝو ًَؼ

ـّ  أَا َٔ سٝح ايِش١ّٝ ؾًكـ نٌؿت آٛا٤ ايعًِ اؿـٜح إٔ ايـػإ َٔ أي
أعـا٤ اإلْوإ ٚإٔ ؾٝ٘ َٔ اغئاك َا ٜكٌعّل َٓ٘ اؾًٛؿ غيا ؾٝ٘ َٔ اغيٛاؿ ايؿتان١ 

٠. ؾكـ قاٍ اغيٛدٛؿ٠ ؼي يؿا٥ـ ايتبؼ )ايتٓباى( ايقٟ ِٜٓع َٓ٘ أعٛاؿ ؿػإ ايوٝذاك
ٚايعٌل٠  (1)الف َٔ اغيٛاؿ ايهُٝا١ٜٚآأكبع١  ٟإٔ ايتبؼ حيتٛ ايـنتٛكعجُإ ع٣ًٛ:

ٖٚقٙ  ."ايٓٝهٛتري" عَٓٗا َاؿ٠ ايوا١َ نُٝا١ٜٚ تو٢ُ ب (2)َٓٗا تّٔل عًٞ ايِش١ٝ
ٛا٤ ٜؤّثل هًٝٝ٘ هلاغياؿ٠ تؿوـ دٗام ايتٓؿى ٚسيلٚكٖا َل٠ ٚاسـ٠ عًٞ فاك٣ ا

ٚقـ  ،(3)ٛا٤هلعٝـ ست٢ ال ؼؤ ايعٌُ ؼي تٓك١ٝ فاك٣ الٜب ٚايتٔؼبايت صSiliaط
اغيوتٛكؿ٠ ص Gudang Garamط كأٜت سيه١ اغيهل١َ إٔ ايعٛؿ٠ ايٛاسـ٠ َٔ هٝذاك٠

َٔ ٚمٕ ايتبؼ نُا ٖٛ ص % 8طباغيا١٥  8َٔ إْـْٚوٝا ال تكٌ ْوب١ )ايٓٝهٛتري( عٔ 
 اغيهتٛب ؼي ؿيلؾٗا. 

ٜع٢ٓ: ات َٔ ٖقٙ اغياؿ٠ )ٚقاٍ ايـنتٛك ُرب٣ ايكبا٢ْ ٚعٌل٠ هتٓػلاَ
ناْت ٖقٙ ص: AB. Wardoyoط . ٚقاٍ ايـنتٛك(4)( تهؿٞ يكتٌ نًبايٓٝهٛتري

 اغياؿ٠ ايوا١َ )ٜع٢ٓ: ايٓٝهٛتري( توتعٌُ إلباؿ٠ اؿٌلات، ِٜٚٓع َٓٗا
 ،ا يجبٛت ٓلكٖا ع٢ً أبٓا٤ ايبٌلهلايك١ّٜٛ، ٚايّٝٛ َٓع َٔ اهتعُاص Insektisidaط

                                                 
 ص.Suara Masjid, hal. 56 No. 172 Th. 1989(. أْـيل طف١ً:  1
 ص.Merokok dan Kanker Paru-paru, hal. 44(. أْـيل ط 2
 ص. Merokok dan Kanker Paru-paru, hal. 20(. أْـيل ط 3
 .98اْـيل: اؿٛاك اغيبري ; ُع: (.  4
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١ُّٝ نبري٠ َٔ ايٓٝهٛتري إٔ ته -ٚيهٔ َٔ األٖه١َٛ   -ٕٛ ايوٝذاك٠ اييت ؼتٟٛ ن
َع إٔ  ،داٖن٠ َعـ٠ ؼي نبري ايـنانري ُٚػريٖا بـٕٚ أٟ سِل ٚؼـٜـ

ٚإفا ًلب٘ اغيل٤ أثٓا٤ تـػٝٓ٘ َٔ  ،بعٌل٠ أٓعافص DTTط نجل مّسا َٔأّ)ْٝهٛتري( 
( عيوري هٝذاك٠ ؼي دًو١ ٚاسـ٠ ؾال ٜبعـ َٔ إٔ  50( أكبعري إزي ) 40بري )

ٌّك١ ايتٓؿىأًٜكٞ ستـ  . ٚقـ سهٞ إٔ األػٜٛٔ تلآٖا (1)ْؿ٘ ٖـكا بعـ ؿقا٥ل غي
 ،، ؾُات أسـُٖا قبٌ ايوٝذاك٠ ايوابع١ عٌلاآلػلنجل َٔ أع٢ً أُٜٗا ٜـػٔ 

  .(2)َٚات األػل قبٌ إٔ ٜتِ ايجُا١ْٝ عٌل
٢ُّ بع  :َٚٓٗا ١َّ نُٝا١ٜٚ تو  َٚعلٚف أْٗا ٖٞ اييت توّببص TAR# طايتاك$َاّؿ٠ ها

 .(3)صKanker Carcinogenط ايولطإ
ايتـػري ٜوّبب ٚايًج١ ٚ ايبًعّٛ  ٜكٍٛ ايـنتٛك ًلٜـ عُل: إٕ اإلؿَإ ؼي

ٌّ طلم اييت ٜوًهٗا ؼي اؾوِ. ٚقاٍ  ٚست٢ اغيجا١ْ إْ٘ ٜوّبب اغيلض ايًعري ؼي ن
قُـ بٔ عبـ ايعنٜن اغيوٓـ: إْ٘ ٜوّبب هلطإ ايل١٥، هلطإ اؿٓذل٠، هلطإ 

إ ايؿِ، هلطإ ايبًعّٛ، هلطإ اغيل٤ٟ، هلطإ اغيجا١ْ، ٚهلطإ ايٌؿ١، هلط
 (4).ايهًٞ
١َّ تو٢ُ  :َٚٓٗا ٖٚقٙ صKarbon Monoksida# طسيْٛهوٝـ ايهلبٕٛ$بعَاّؿ٠ ها

ٌّ ْوبتٗا عٔ ايٓٝهٛتري.   اغياّؿ٠ اغيٛدٛؿ٠ ؼي يؿا٥ـ ايتبؼ التك

                                                 
 ص.Pencegahan Jantung Coroner(. أْـيل ط 1
 .14اْـيل ؾت٣ٛ ايٌٝؽ قُـ إبلاِٖٝ آٍ ايٌٝؽ ؼي سهِ ًلب ايـػإ ; ُع:(.  2
 ص.Merokok dan Kanker Paru-paru, hal. 20(. اْـيل ط 3
 ص. 2(. اْـيل طايآليٞ اؿوإ; دع: 4
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يوٝذاك٠ أقلب َا ٖقٙ اغياّؿ٠ اؿا١ًُ َٔ ؿػإ اص: AB. Wardoyoط ٚقاٍ ايـنتٛك
. (1)صKnalpot K.M.Tطتهٕٛ َجٌ ايـػإ ايقٟ ػلز َٔ أهطٛا١ْ االْؿالت 

ؾتًّطؽ بٗا، ٚشيٓع َٔ ص Alveoliطٛا٤ هلؾٗقٙ اغياّؿ٠ ترتّهؽ إزي ايـّ َٔ سٝاؾي أنٝاي ا
١ُّٝ ه١ّٜٛ ؼتاز إيٝٗا أْوذ١ ايبـٕ، ٚبايتايٞ نإ فيو  توًٌّ األنوٝذري إزي ايـّ ن

ُّع ا  . (2)يهبـهببا ؼي تٌ
ٖقٙ قِاك٣ ايكٍٛ ؾُٝا ٜتعًّل سئاّك ايتـػري َٔ سٝح ايِش١ّٝ، ٖٚٞ تـٚك 

 سٍٛ ايجالخ َٛاّؿ اييت هبل فنلٖا. 
ٚأَا َٔ سٝح اغياي١ٝ ؾألٕ إْؿام اغياٍ ؾُٝا ٖٛ بٗقٙ اغيجاب١ ٜعترب َٔ ايتبقٜل 

ّّ ايكلإٓ، قاٍ تعازي:  إخٛإ إٕ امليبّرزٜٔ نتْٛا   ٚالتيبّرز تيبرٜسااحمللّ بٓ
ايػٝتطني

. ٚأَا َٔ سٝح ايعك١ًّٝ ؾألٕ ايتـػري ٜؿوـ ػألٜا ايـَاؽ نُا ٜؿوـ (3)
أَند١ ايبـٕ، ٚالًو ؼي نٕٛ سؿفي ايعكٌ ؼي إطاك ائلٚكٜات اـُى اٚ ايوت 

بٌ إتؿكت ع٢ً سؿـيٗا طيٝع ايٌلا٥ع ٚاغيًٌ  ،ا ًلٜع١ ٖقا ايـًٜٔٗاييت دا٤ َٔ أد
 اغيّٓني١ َٔ ايوُا٤.

  .َٔ ب١٦ٝ اغيعاًل٠ يٜ٘قا٤ َٔ سٛالدتُاع١ٝ ؾإلٚأَا َٔ سٝح ا
ٚأَا َٔ سٝح األػالق١ٝ ٚايوًٛن١ٝ ؾألٕ ايتـػري َِـك األدلاّ َٚوتكل 

إٕ أػطل ايٌلٚك "ؾكـ قاٍ ايـنتٛك دٕٛ ؿ. نٛاْبٛي َٔ داَع١ نٛيَٛبٝا:  ،األثاّ
يهقب ايٓاطي١ عٔ ايتـػري ٖٛ إْكاْ ايٌعٛك باغيوؤيٝات األػالق١ٝ ٚأجياؿ ٌَٝ إزي ا

                                                 
 ص.Pencegahan Jantung Coroner, hal. 41(. اْـيل: ط 1
 ص. Merokok dan Kanker Paru, hal. 21(. اْـيل: ط 2
 .27-26اإلهلا٤: (. هٛك٠  3
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قـ اْعـّ باْعـاّ اـٛاْ اغيؼ١ٝ اييت تِـك  ٞٚايولق١ ألٕ اؿاؾن األػالقٚايٓؿام 
 .(1)عٓٗا ايعاطؿ١ ايوا١َٝ

 هللٖقٙ ػال١ُ َا ٜتعًل سئاك ايتـػري، ٚهٓتهًِ ؼي ٖقا اغيٛٓٛع إٕ ًا٤ ا
 َؿِال ؼي باب َوتكٌ.
ٚنٝف إذا مل ٜتطسز املس٤ بأضساز ايتدخني ؟ 

يٝى ٖقا قٌ اـالف بٝين ٚبٝٓو. ؾإْٞ َا نٓت …ؾإٕ قٌٝ: ٜا أػٞ 
أْهلت فيو عًٝو ست٢ أقٍٛ: إٕ ايتـػري عـِٜ اغئاك ٚػاٍ َٔ األػطاك، إاّل 

تعازي ؾًٔين ببـٕ َتري، ٚدوِ قٟٛ َهري، َٚا نٓت أؿئ إٔ ايـػإ  هللإٔ ا
، بٌ ا٤ٚالأهٛ اٜعٌُ بٞ ٤ًٞا، ٚال ٜتوًٌ إزي دوُٞ ع١ً ٚالؿا٤، ٚألًٜشكين ه٤ٛ

٠ّٛ ٌْٚاطا، ٚكأٜت  ٖٛ عٓـٟ ؿٚا٤، ٖٚٛ َع ايعوٌ ؼي اعتكاؿٟ هٛا٤، ٚقـ ماؿْٞ ق
 نقيو طياع١ ٚأصياطا .

ؾإٕ ؼلِٜ ايـػإ يٝى ؾكؽي ألٓلاكٙ ! هللؾاؾٛاب: امسع ٜاأػ٢ كظيو ا
، ؾإٕ فيو ال ٜٓاؼي ٦ٝاٚأػطاكٙ، ست٢ يٛ ؾلض إٔ تًو األٓلاك مل تعٌُ ببـْو ً

ٔ َٔ اغيوهلات يهٓ٘ َٔ اغيؿرتات، ٚاغيؿرتات ؼي ٕ مل ٜهإؼلِٜ ايـػإ، ؾإْ٘ ٚ
عٔ نٌ َطهس  ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ هللْٗٞ زضٍٛ ا»سهِ اغيوهلات، ؿـٜح: 

 . ٚسوبو بٗقا اؿـٜح ؿيٝال ع٢ً ؼلضي٘ .(2)«َٚفرت

                                                 
 ص.59; ُع:عٔ ايـػ١ٓٝ الْك 104-103 ;اؿٛاك اغيبريط :اْـيل(.  1
اْـيل  ص.ٚأبٛ ؿاٚؿط، ص309ٚ 95ُع:/6; دع:ّ ه١ًُ كٓٞ اهلل عُٓٗاأأظيـ عٔ عًٞ ٚطٙ كٚا(.  2

ؼي ؾٝض  ٟقلٙ اغيٓاٚأيٝ٘ ايوٝٛط٢ ؼي اؾاَع ايِػري بايِش١ ٚإًاك أٚ .35ُع:/4; دع:هبٌ ايوالّ
 .ص438ُع:/6; دع:ايكـٜل
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ٚ بعض أعٔا٥٘ ؾتٛكا ٚػـكا ٖٚٛ أٚاغيؿّتل ٖٛ ايقٟ حيـخ ؼي اؾوِ 
ٖهقا ًإٔ نٌ اغيؿرتات ٚاغيؼـكات ٜأتٞ ايوهٕٛ بعـ اؿـ٠ ٚايًري بعـ ايٌـ٠. ٚ

ا ًٚاكبٗا هاع١ ٌْاؾي ٚػؿ١ َؤقت١، عٝح ٜلتاغ َولٚكا، ٜٚٓبوؽي َوتبٌلا ًٗآلن
ٚحيى بقٖاب سنْ٘ َٓؼـعا َٚػلٚكا، ثِ تأتٞ َٔ  ،ٚتطٝب ْؿو٘ ؾلسا ٚهلٚكا،

هاع١ ايؿتٛك ٚاــك، عٝح ٓعـ  -ا ًٚلبٗا ًٗنٜعين قـك هاعتري َٔ أ -بعـٖا 
ٚعٔ  ،عٔ ايٛؿيٝؿات َتجاقال ،، ٚاُبض ؾاتلا نوٛالً٘ت َؿاُدوُ٘، ٚالْ

ٚال ٌٜٓؽي إزي األعُاٍ  ،ال ٜٗتِ سيٗاّ األَٛك ٚال بتؿٗاتٗا ،ايٛادبات َتٛاْٝا َٚااّل
ؾال جيـٙ إال ؼي إعاؿ٠  ،ً٘ست٢ ٜتطًع إزي طلٜل اـًْٛ َٔ فيو ن ،ٚال إزي غريٖا

ْوأٍ  ،ٚغَُٛ٘ َتناظي١ ،َرتان١ُايهل٠ إزي ايتـػري غيل٠ ثا١ْٝ، ٚإال ُاكت َُٖٛ٘ 
 ايوال١َ ٚايعاؾ١ٝ. هللا

 ؟ ايػتٟهِ ايك٠ٛٗ ٚحَٚت 
ٚمل أمسع أسـا َٔ ايعًُا٤  ،ايٌاٟؾإٕ قٌٝ: يهٔ ٚدـت نقيو ؼي ايك٠ٛٗ ٚ
بٌ ِْض بعض ايٓاي يًُـّػٔ إٔ  ،حيلَُٗا َع َا ؾُٝٗا َٔ اغيٛاؿ ايهُٝا١ٜٚ ايؿعاي١

 ٌٜلبٗا كدا٤ َكاب١ً ايوُّٛ بايوُّٛ.
ٚايهاناٚ ص Colaط ٚايهٛال ،ايٌاٟ( ٚايدّي ٚأإٔ ايك٠ٛٗ )، ؾاؾٛاب: ُشٝض

ٚتنٜـ اغيّؽ ٚايتؿهري  ،ٚمٖٛا َٔ اغيٛاؿ اييت شيشٛ آثاك ايتعب ٚايهـ٠ ،صCocoaط
ـ٠ّ، ٚيهٔ َٔ غري تؿتري ٜعكب فيو ؾٗقٙ اغيٓاؾع يٝوت ؾكؽي  ،ٚٓٛسا ٚس

ٛ اغيٌاٖـ َٜٛٝا. ٖٚقٙ يًُـػٓري نُا ُٖٚ٘ بعض ايٓاي بٌ يػريِٖ أٜٔا نُا ٖ
ٚاغيٛاؿ ايؿعاي١  ،تعـ َٔ اغيٓبٗات ال َٔ اغيؿرتات -الػتِاُٗا بتًو ايِؿ١ -اغيٛاؿ 

 ؾٝٗا )ايهاؾ٦ٝري( ٚ )ايجٝؿٛيري( ٚ )ايجٝٛبلٚؾري( َٚٛاؿ نُٝا١ٜٚ أػل٣.
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ٚتٓب٘ اؾٗام ايعِيب،  ،ِٔ بعـ ايػقا٤ ايجكٌٝهلٖٚقٙ اغيٓبٗات تواعـ ع٢ً ا
ا تأثري طيب غيعاؾ١ بعض األؿٚا٤ نأَلاض ايكًب، هلٚ ،وِٚعٔالت اؾ ،ٚايكًب
ّٟ ،صAsmaط ٚايلبٛ ا هًبٝات هلنُا إٔ  ،بٛؾيهلٚنُٓب٘ عاّ ؼي ساي١ ا ،ٚاغيؿّ اغيلاك

 ٞٓبػٜٚ ،ننٜاؿ٠ تٓب٘ اؾٗام ايعِيب ٚايكًب، ٚايتأكٜل ،يِاسب اغيناز اؿاّؿ
إٔ اغيهٝؿات ثالث١ أْٛاع، .ٚسيا تكلك علؾٓا (1)ي٘ا غئ ٖقٙ ساهلاالعتـاٍ ؼي اهتعُا

 ٚاغيؿرتات، ٚاغيٓبٗات. ،اغيوهلات
 ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ هللْٗٞ زضٍٛ ا» :ٚيٝإ َٓٗا سلاّ بّٓ اؿـٜحؾاأل

ًلب١ ايػقا١ٝ٥ ٚأَا ايجايج١ ؾتعترب َٔ ايطٝبات اغيباس١ َٚٔ األ .«عٔ نٌ َطهس َٚفرت
 . (2)يعـّ استٛا٥ٗا ع٢ً َٛاؿ َؿرت٠
 تدخنيَت ٜتعًل بأضساز اي  

ي: ٌٖٚ ؼي اهتطاعتو إٔ تقنل يٞ طيٝع اغئاك ٚاألػطاك ايٓاطي١ َٔ ايتـػري  
  ؟

ٚهٓقنل يو بعٔٗا َع َا  ،ز: إٕ اغئاك ٚاألػطاك ايٓاطي١ َٓ٘ نجري٠ دـا 
 ؼي ايؿٍِٛ اآلت١ٝ. هللٜتعًل ب٘ ع٢ً سوب َا بـا يٞ إٕ ًا٤ ا

 ٞ( فصٌ يف ايتدخني ٚايطعف ادتٓط0)
١ إٔ ايًق٠ اؾٓو١ٝ ٚايٌبع اؾٓوٞ ُٖا أهاهإ الهتكلاك َٚٔ اغيعًّٛ بـاٖ

اؿٝا٠ اينٚد١ٝ ٚإٔ االتِاٍ اؾٓوٞ ٠ًٛٗ َٔ ايٌٗٛات، ٚيق٠ َٔ ايًقات، بٌ 
يع٘  إْ٘ ِْـ يقات ايـْٝا َٚا ؾٝٗا، ؾٝا يًعذب غئ ًلاٖا بًق٠ ايـػإ، ؾٝا :قٌٝ

 ػولإ. َٔ غدي َٚٔ
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)ٚق٠ٛ  ٢ َٝها١ْٝ االْتِابٚقـ أثبت ايطب اؿـٜح إٔ ايتـػري ٜؤثل عً
ؿقٝك١، َع أْٗا بايٓوب١ يػري  ص15طإزي  ص5طاالْتِاب ألنجل اغيـػٓري َا بري 

ؿقٝك١ غايبا، بٌ قـ تنٜـ يبعِٔٗ ع٢ً أنجل َٔ  ص30طإزي  ص10طاغيـػٓري التكٌ عٔ 
 ( .١ًهاع١ ناَ

ٚايتـػري قـ ٜؤّؿٟ )أٜٔا( إزي ٓعـ ايلغب١ اؾٓو١ٝ، ٚاالكؽا٤ ٚايع١ّٓ. 
ـّؿ اؿٝا٠ اينٚد١ّٝ تٗـٜـا نبريا، ٚقـ ٜؿِِ ٚال ًو ؼي إٔ فيو سـخ ػطري ٜٗ

 .(1)علاٖا ْٗا٥ٝا إفا ؾكـت غلٓٗا األهاهٞ، ٖٚٛ تهٜٛٔ األهل٠ ٚسؿفي ايٓوٌ
ًٌٚٓل ايقٟ ٜبًؼ ايوابع١ ٚايوتري َٔ عُلٙ ٖٚٛ نبري أٖٚقا ايـنتٛك 

ـّ ايتـػري سـ اغيهاؾشري ايلٚاأٚكيٝاْن" ٚأٝٛ ْاغيوتٌاكٜٔ ؼي َوتٌؿٞ " ؿ ٓ
اهتطاع إٔ ٜهٌـ عٔ طلٜل ايتذلب١ بإٔ ٖٓاى ١ًُ ٚثٝك١ بري ايتـػري ٚهلطإ 

أْ٘ َٔ  :لًٌٓٚأٚنقيو بري ايتـػري ٚايٌٓاؾي اؾٓوٞ ؾٝكٍٛ ايـنتٛك  -ايل١٥ 
ايِعب إقٓاع اغيـّػٓري عٔ اإلقالع عٔ ايتـػري َُٗا ناْت ْتا٥ذ٘، ٚيهٔ عٓـ َا 

ـّٜا أايٌٓاؾي اؾٓوٞ بطلٜك١ هًب١ٝ ٜبـِ بإٔ ايتبؼ ٜؤّثل ع٢ً هلأفنل  ٕٚ بايتؿهري د
باألَل ٖٚقا َٔ ؿٚاعٞ األهـ ألٜبايٕٛ بأػطاكٙ اؾو١ُٝ ع٢ً أنجل أدٗن٠ 

 أدواَِٗ. 
ٖٚقا َا ٌّٜذع أسـ َلٓاٙ ع٢ً اتباع ِْٝشت٘ بايتٛقـ عٔ ايتـػري ٚعاؿ 

ناؾ١ٝ، إال إيٝ٘ ٌْاط٘ اؾٓوٞ. ٚناْت ايتشايٌٝ ايطب١ٝ قـ أؿيٗلت بأْٗا ٖلَْٛات٘ 
إٔ عـؿ اُؿ٦َِّٝٝات اغي١ٜٛٓ نإ ٦ٓٝال ٜهاؿ ألٜك٣ٛ ع٢ً ايتشلى. ٚعٓـ َا عاؿ ٖقا 
اغيلٜض بعـ ثالث١ أًٗل الهتٌاك٠ طبٝب٘ أؿيٗلت ايتشايٌٝ اغَيْؼَبل١ٜ بأْ٘ أسلم تكـَا 
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ًَُٛها َٔ ْاس١ٝ ٌْاؾي اغيين ٚسٜٝٛت٘، ٚبعـ أكبع١ أًٗل ناْت مٚدت٘ ساَال بعـ 
  (1)مَإ ٜوري.

ٚبٗقا ٜـيٗل يٓا إٔ ايتـػري ٜؿوـ َوتكبٌ ايٌباب َٔ ايٓاس١ٝ اؾٓو١ٝ 
ٜػرتٚا بإغلا٤ات ايتـػري ؼي ٚايتٓاه١ًٝ. ِْٚٓض ايٌباب ٚايٌابات إٔ ال

ايتًٝؿنْٜٛات ٚاؾلا٥ـ ٚاجملالت َٔ أدٌ االستؿاؿي بايك٠ٛ اؾٓو١ٝ ست٢ اينٚاز 
ألٕ ايتـػري قـ ٜؤّؿٟ إزي ، ٚابتػا٤ غيلٓات٘، هللٚاَتجاال ألَل ا ٚست٢ آػل ايعُل

ع٢ً مٚدت٘ بعـّ قـكت٘ ع٢ً َناٚي١  ٓا١ٜٓعـ االْتِاب عٓـ اينٚز، ٚإزي اؾ
االتِاٍ اؾٓوٞ ؼي اؿري اغيبهل بك٠ٛ َلد٠ٛ ٚطلٜك١ َل١ٝٓ تلغب ؾٝٗا اينٚد١، 
سٝح مل ٜهٔ ؼي اهتطاعت٘ إشياّ ايع١ًُٝ اؾٓو١ٝ إزي إٔ تكتـٟ مٚدت٘ ٚطلٖا، ألٕ 

ـ٠ّ أطٍٛ َٔ ايلدٌ يًٍُٛٛ إزي ق١ُ اي٠ٌٛٗ اغيلأ٠ ؼتاز ؼي  أغًب األسٝإ إزي َ
إزي ْؿٛكٖا ٚهؼطٗا، ٚتهٕٛ اؿٝا٠ اينٚد١ٝ ؼي  - هللمسض ا ال –ٚقـ ٜؤؿٟ فيو 

 َجٌ فيو سٝا٠ ْاك١ٜ، ٖٚٞ إزي ايطالم أقلب .
ٚؼي بعض اغيـٕ َجٌ دانلتا ٚهٛكابٝا ٚدـْا بعض ايٓوا٤ اؾا١ًٖ ٜتعٛؿٕ 

ع٢ً ْؿوٗا ٚدٓٝٓٗا ٚاٚالؿٖا ٚع٢ً سكٛم  دٓا١ٜـَل. ٚؼي فيو تعاطٞ ايتـػري اغي
 أمٚادٗا طيٝعا. ؾاؿٝا٠ األهل١ٜ ؼي َجٌ فيو أٜٔا إزي ايٌكام أقلب .

غالف َا إفا نإ ؼي اهتطاع١ نٌ َٔ اينٚدري إٔ ٜتؿِٗ أهى اؿٝا٠ 
اينٚد١ٝ، َٔ ايتعإٚ ٚايتعاطـ ٚإكٓا٤ نٌ آلػل ؼي اهتذاب١ َطايب ًلٜو 

ناْت ايعالق١ اينٚد١ٝ ؼي َجٌ فيو أَتع  –ايعاطؿ١ٝ ٚايبـ١ْٝ ٚاؾٓو١ٝ سٝات٘ 
ٚأطيٌ. ٚبايتايٞ تِبض اؿٝا٠ اينٚد١ٝ ًٗل عوٌ ؿا٥ِ، ٚؾٝٗا َٔ اغيتع َا جيعٌ 

إٕ ايطالم بعـٖا ٚاَٗا ٚايتُوو بٗا، ْٚهاؿ ْكٍٛ: اينٚدري حيلُإ ع٢ً ؿ
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ٚ ايعٌُ اؾٓو١ٝ ٖٛ أإٔ ايًكا٤ ايع١ٜٛٔ  ًَ٘وتشٌٝ. ٚمٔ ال ْـعٞ ؼي فيو ن
األهاي ؼي تهٜٛٔ األهل٠. ال.. ال .. ال .. ٚيهٔ الًو ؼي أْ٘ َٔ أنرب ؿٚاؾع 

٢ًُ اهلل ٚاتباعا يو١ٓ ْبٝ٘  هللاإلْوإ ؼي تهٜٛٔ اؿٝا٠ اينٚد١ٝ، اَتجاال ألَل ا
، ٚالغلٚ ؾإٕ ايٌٗٛات أَل قبب يإلْوإ، ٖٚٞ إسـ٣ ايػٛا٥ن اييت عًٝ٘ ٚهًِ

ؼي أبٓا٤ ايبٌل. غلٜن٠ فات أثل ؾعاٍ ؼي سٝاتِٗ. نٝـ ال .. ؟ ٚقـ  تعازي هللػًكٗا ا
شٜٔ يًٓتع حب ايػٗٛا  َٔ ايٓطت٤ ٚاييبٓني ٚايكٓتطري املكٓطس٠ َٔ قاٍ تعازي: 

ايرٖب ٚايفط١ ٚارتٌٝ املط١َٛ ٚاألْعتّ ٚاذتسث، ذيو َتتع اذتٝت٠ ايدْٝت
(1) .

 ايػلٜن٠ اؾٓو١ٝ ع٢ً بك١ٝ ايػلا٥ن.  اآل١ٜؾكـَت 
ا ٓلٚكٟ يًشٝا٠ ايبٌل١ٜ، َٚٔ ثِ ناْت: ًٗٚقـك َٔ ٖقٙ األَٛك ن

ؿٚاؾع ايطعاّ ٚايٌلاب، ٚاغيوهٔ، ٚاغيًبى، ٚايربٚم،  –ايـٚاؾع: ؼي نٝإ اإلْوإ 
 . (2)ٚايتًُو، ٚاؾٓوٞ، يرتبط٘ باؿٝا٠، ٚتـؾع٘ إزي اؿٝا٠

ينٚد١ٝ ٜبعـ عٔ ايِٛاب إٕ قًٓا: إٕ لاغ اينٚز ؼي أؿا٤ ٚؿيٝؿت٘ ا ال –ٚيقا 
ٚؿٚا٥لٖا ًٜعب ؿٚكا ٖاَا ؼي ؼكٝل ايوعاؿ٠ ؼي اؿٝا٠ اينٚد١ٝ ٚاهتُلاكٖا، إٓاؾ١ 
إزي ايعٛاٌَ ايٌؼ١ِٝ ايبك١ٝ، ٚايعٛاٌَ ايلٚس١ٝ ٚايعاطؿ١ٝ، نايعاؿات، ٚايطباع، 

ٚاالقتِاؿٟ، ٚغريٖا يهٌ َٔ اينٚدري، ٚقـك٠ نٌ َُٓٗا ع٢ً  ٚاغيوت٣ٛ ايتعًُٝٞ
كتٔٝ٘ ايـيلٚف. ٚايتـػري نُا ٜؿوـ اينٚز َٔ تهٝٝـ ٖقٙ ايعٛاٌَ سوبُا ت

ٚايعاطؿ١ٝ،  ْاس١ٝ أؿا٤ ٚؿيٝؿت٘ اينٚد١ٝ، نقيو ٜؿوـٙ َٔ ْاس١ٝ ايلٚس١ٝ،
 ؼي تلطي١ َوتك١ً.  هللٚاألػالق١ٝ، ٚايٌعٛك١ٜ، نُا هٓبٝٓ٘ يهِ إٕ ًا٤ ا
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قـ ٜكٍٛ قا٥ٌ: ٚأٜٔ مٔ َع أٓلاك ايتـػري َٔ ْاس١ٝ ايك٠ٛ اؾٓو١ٝ، ٚقـ 
أُٓاف، ؾٔال عٔ اكتؿاع أمثاْٗا، ٚ أُٓاف ْٓا اؿآل أؿ١ٜٚ نجري٠،ٚدـْا ؼي مَا

 ينٜاؿ٠ ايٌٓاؾي اؾٓوٞ ٚتك١ٜٛ ايكـك٠ ؼي ٖقا اجملاٍ َع ؾٛا٥ـ أػل٣ ٜعول تعـاؿٖا ؟ 
ٚعٓـ فيو ْكٍٛ: إٕ ٖقٙ األؿ١ٜٚ اغيٌٓط١ اْتٌلت بٌهٌ ٚآض ؼي 

ت ايعاغي١ٝ اغيؼتًؿ١ ايوٓٛات األػري٠، ْـيلا المؿٜاؿ ايطًب عًٝٗا إف توتػٌ ايٌلنا
باؾٓى، يتنٜـ ًعًت٘ ؼي ْؿٛهِٗ، ٚتجلٟ َٔ ٚكا٤ فيو  اٖتُاّ ايٓاي غري ايطابعٞ

ايهٌ ؿٕٚ  ً٘ثلا٤ ؾاسٌا: ٚايػلٜب إٔ اإلقباٍ عًٝٗا ٜنٜـ مٜاؿ٠ ًَُٛه١، ٜٚوتعُ
ٚست٢ ؿٕٚ اهتٌاك ايطبٝب. طُشٝض إٔ يهٌ ايبٝاْات اغيلؾك١ بٗا تٌري  أْباؾي:

 ٙ ايٓاس١ٝ، ٚيهٓٓا ْتوا٤ٍ َٔ باب ايعًِ: ٌٖ ٖٞ َؿٝـ٠ سكا ؟ص .إزي ؾا٥ـتٗا ؼي ٖق
ؾٗقٙ األؿ١ٜٚ ؼتٟٛ ع٢ً ٖلَْٛات اييت قـ تنٜـ ؾعال ؼي س١ٜٛٝ ايٌؼّ 

 ا ؿٕٚ ساد١ سكٝك١ إيٝٗا الهلٌْٚاط٘، ٚيهٔ يؿرت٠ قـٚؿ٠ ٚقت١ٝ، نُا إٔ اهتعُا
ٜٛ اؼي آػل َ بٌ إْ٘ قـ ٜٔل. ٚقـ سـخ إٔ َات كدالٕ أَلٜهٝإ ،ضيهٔ إٔ ٜؿٝـ

 يٓـٕ. ص BBCط ٖقٙ نُا أػرب ب٘ إفاعا٠ 1998
سِا٥ٝري سكٝك١ األَل ايقٟ َاتا ؿكى أسـ اإلأ ،ُاهلٚبعـ ايؿشّ إزي سا

ٖٚٛ اهتعُاٍ أسـ ٖقٙ األؿ١ٜٚ بٌهٌ ػاْ. ٚأػربت نقيو إفاع١ أغياْٝا  ،بوبب٘
اتٛا إٔ هت١ عٌل كدال َٔ األَلٜهٝري َ ص1998َّٔ ١ْٜٝٛ  21طُباغ ّٜٛ األسـ 

ٖـكا ْتٝذ١ عـّ َباالتِٗ باهتٌاك٠ ايِٝـيٝري ؼي اهتعُاٍ أسـ ٖقٙ األؿ١ٜٚ 
ٚبايبٝاْات اغيلؾك١ ب٘. َٚٔ ٖٓا نإ يًذ٤ٛ ايهجرئٜ إيٝٗا ْٛع َٔ اإلهلاف ايقٟ ال 

إٔ نطساب بكٝع١ حيطيب٘ ايظُيع٘  ، ٚدلٟ ٚكا٤ ايولاب ايقٟ ال سكٝك١ي٘ ٞؿاع
ؾال ٖٞ تكـّ َا ٜـيٓ٘ ايٌؼّ ببايـكد١ اييت  ٦ٝ(1)تحت٢ إذا جآ٤ٙ مل جيدٙ غ ،َت٤

                                                 
 .39; ايٓٛك(. هٛك٠  1
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ساد١  ا ؼيهلٚال ٖٞ تعاجل عذنا إٕ ٚدـ. ٚيقيو ؾإٕ األَل بايٓوب١  ،ٜتطًع عًٝٗا
ٚاغيٌذعري  ،اهلَٚٔ داْب اغيٓتذري ٚاغيوتٛكؿٜٔ  ،إزي َلادع١، َٔ داْب ايٓاي

ٚع٢ً نٌ ساٍ، ؾإٕ .(1)ِ أٜٔاهلسلُا ع٢ً ُش١ ايٓاي ٚع٢ً أَٛا ،عًٝٗا
 ٚعـّ إيكا٤ ْؿو٘ ؼي َـَل٠ ،ٛادب احملتِ ع٢ً اغيل٤  االستؿاؿي بِش١ بـْ٘اي

 .«فإٕ ايٛقأ١ٜ خري َٔ ايعسج» ،ًَٚٗه١
 

 يف بٝتٕ ايتدخني  ( فص2ٌ)
 ْكتص ايػعٛز ٚتػٜٛؼ األفهتزإٚاألخالم ٚفطتد 

أثبت ايبشح اؿـٜح إٔ ايتـػري ٜؤثل أػالم اغيل٤ ٚهًٛن٘ ًٚعٛكٙ هًبٝا، 
 ،ٚإْكاْ ًعٛكٙ باغيوؤيٝات ٚايٛادبات ،ف أْوذ١ ؿَاغ٘سٝح ٜعٌُ ع٢ً إتال

 ست٢ ٜوٛق٘ إي٣ايتُلؿ عٔ ايٓـيِ ٚايكٛاْري .ٚإيٝو ايٓكٍٛ َٔ أقٛاٍ كداٍ ايعامل :
قاٍ ايل٥ٝى األَلٜهٞ ٖٛؾل: يٝى ؼي ايٛدٛؿ بأهلٙ عاٌَ ٖـاّ يِش١ بٓٝٓا 

األدلاّ  ٚقاٍ: ٖٞ َِـك ،ٚبٓاتٓا ٚيهؿأٜاتِٗ، ٚثكاؾتِٗ، ٚأػالقِٗ نايـػ١ٓٝ
 َٚوتكل اآلثاّ .

ٚقاٍ اغيورت اؿٜوٕٛ: إٕ يـػإ ايوٝذاك٠ ؾعال ؾاؿسا ؼي َلانن األعِاب  
ٚخيايـ أنجل اغيؼـكات ايوا١َ بأْ٘ ؿا٥ِ  ،َؿوـا ـألٜا ايـَاؽ ؾواؿا َٔلا دـا

ٚقاٍ: إٕ عاؿ٠ ايتـػري ايقٟ ضياكه٘ ايؿتٝإ تعٌُ ع٢ً إتالف  .ال ٜكٗل ،ايتأثري
ٚتٛدـ عٓـِٖ َٝال إزي  ،تؿٔٞ إزي إهكاؾي اغيوت٣ٛ األؿبٞ ؾِٝٗأْوذ١ أؿَػتِٗ ٚ

 األدلاّ.

                                                 
 َع تِلؾات ٚمٜاؿات.ص 477-476; ُع:ؿ١ ايعلٚي: طؼاْـيل(.  1
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ٚقاٍ ايـنتٛك ؿٕٚ ؿ. نٛاْبٛي َٔ داَع١ نٛيَٛبٝا: إٕ أػطل ايٌلٚك 
ٚأجياؿ ٌَٝ إزي  ،ايٓاطي١ عٔ ايتـػري ٖٛ إْكاْ ايٌعٛك باغيوؤيٝات األػالق١ٝ

ْعـاّ اـٛاْ اغيؼ١ٝ قـ اْعـّ با ٞألٕ اؿاؾن األػالق ،لق١ٚايو ،ٚايٓؿام ،ايهقب
ٚقاٍ: إٕ ايٌؼّ ايقٟ ٜكع ؼي أهل ايتـػري  ،اييت تِـك عٓٗا ايعاطؿ١ ايوا١َٝ

عـِٜ  ،١ُهلؾاتل ا ،ٚايلدٛي١ ،ٜٓشؽي ٜٚتـٖٛك ِٜٚري ًاسب ايٛد٘، عـِٜ ايٌٗا١َ
 االنرتاخ بايٛادبات.

ٚقاٍ األهتاف اٚمٚكاي ؿأٜؿى ٖٛ َٔ نباك اغيلبري: إٕ طًب١ اغيـاكي ايقٜٔ 
ِ هلٚال ٜوتطٝعٕٛ االيتؿاتإزي أعُا ،عبٝـا أكقا٤يع٘  ٕ ؼي قب١ٔ ايتـػري ِٜبشٕٜٛكعٛ

 ٚإٔ سايتِٗ اؾوُا١ْٝ ٚاألػالق١ٝ تِري أيعٛب١ بٝـ ايتبؼ. ،بـْٚ٘
ٚػلٟ  ،ٜٔ ايٜٓٝٛٛكنٞ: إٕ يؿا٥ـ ايتبؼ تًٗو االٚالؿاٚقاٍ ايكآٞ نل

ٚتٔعـ إؿكانِٗ  ،ِهلٚتؿوـ عكٛ،ٚتعلض سٝاتِٗ يًؼطل ،عًِٝٗ ايٌٜٛ ٚاـلاب
ٚايًٝاق١ ٚاالهتكا١َ ٚنٌ ػ١ًّ  ،ٚتِريِٖ َٔ نباك اجمللَري، ٜٚؿكـٕٚ األؿب

 سو١ٓ.
ٚقاٍ اغيورت دٛكز تٛكْى: إٕ ايتـػري أقـك َٔ اغيوهل ع٢ً ايؿتو 

 ِ َٔ اجمللَري. ًٗبايؿتٝإ، ٚدع
َٔ  ص% 80ط باغيا١٥ 80ٚقـ أثبت عـؿ َٔ ايكٔا٠ ؼي قانِ األسـاخ إٔ 

ٚتتًؼّ تكاكٜل عـؿ نبري َٔ ايبري إٔ اغيتاعب  ،َري ِٖ َٔ اغيـػٓريأسـاخ اجملل
اييت ٜتًكْٛٗا ؼي تٗقٜب ايطًب١ تلدع إزي ايعٝٛب ايعك١ًٝ ٚايٓكا٥ّ األػالق١ٝ اييت 

ٜٚؿوـ ؾطلت٘  ،َٚا ٜتبع٘ َٔ اآلؾات ٚايلمأٜا ٚأْ٘ ٜػري َناز ايِيب ،حيـثٗا ايتـػري
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ٚاإلْوا١ْٝ ٜٚوٛق٘ إزي ايتُلؿ ع٢ً ايٓـيِ  هؿٝٗا قاهٝا عـِٜ اؿٓإ ً٘شياَا ٚجيع
  .(1)األْا١ْٝ ٚايوالط١ ٚق١ً اؿٝا٤ٚايكٛاْري اغيـكه١ٝ ه٤ٞ ايتِلف َولؾا ؼي 

: " ٖٚٓاى ٓلك آػل ٜػؿٌ عٓ٘ 665ٚقاٍ ايٌٝؽ ايكلٓاٟٚ ؼي ؾتاٜٚ٘ ْ 
ٚأقِـ ب٘ إٔ االعتٝاؿ ع٢ً  ،عاؿ٠ ايهاتبٕٛ ؼي ٖقا اغيٛٓٛع، ٖٚٛ ائلك ايٓؿوٞ

قٙ ايعاؿ٠ ايوؼٝؿ١. عٝح هلا أهري٠ ًٜٗوتعبـ إكاؿ٠ اإلْوإ، ٚجيع ،ي٘ٚأَجا ايتـػري
ال ٜوتطٝع إٔ ٜتؼًّ َٓٗا بوٗٛي١ إفا كغب ؼي فيو َٜٛا يوبب َا. نـيٗٛك 

اٚ سادت٘ إزي َا ٜٓؿل ؾٝٗا يِلؾ٘  ،اٚ ه٤ٛ أثلٖا ؼي تلب١ٝ ٚيـٙ ،ٓلكٖا ع٢ً بـْ٘
قا االهتعباؿ هلهباب.ْٚـيلا اٚ مٛ فيو َٔ األ ،ؼي ٚدٛٙ أػل٣ أْؿع ٚأيّٛ

 ،ٚائلٚكٟ َٔ ْؿك١ أهلت٘ ،جيٛك ع٢ً قٛت اٚالؿٙ ،ْل٣ بعض اغيـػٓري ،ايٓؿوٞ
ألْ٘ مل ٜعـ قاؿكا ع٢ً ايتشلك َٓ٘. ٚإفا عذن َجٌ ٖقا  ،َٚٔ أدٌ إكٓا٤ َناد٘ ٖقا

 ،َٚٝناْ٘ خيتٌ ،ؾإٕ سٝات٘ تٔطلب ،غياْع ؿاػًٞ اٚ ػاكدٞ ،َٜٛا عِ ايتـػري
 يوبب اٚ يػري هبب. ،ٚاعِاب٘ تجٛك ،ؾهلٙ ٜتٌَٛٚ ،تو٤ٛ ي٘ٚسا

  ٚال كٜب إٔ َجٌ ٖقا ائلك دـٜل باالعتباك ؼي إُـاك سهِ ع٢ً ايتـػري.
 ٚايطسطتٕ ( فصٌ يف بٝتٕ ايتدخني3)

أثبت ايطب اؿـٜح إٔ ٖٓاى ١ًُ ٚثٝك١ بري ايتـػري ٚأَلاض ايولطإ. 
  :َٓٗا

 هلطإ ايل١٥ بأكبع١ أْٛاع٘ : .1

- Karsinoma Epidermoid. 

- Adeno Karsinoma. 

                                                 
 َٚا بعـٖاص. 57 ع:ُ; ايـػ١ٓٝطْكال عٔ  صَا بعـٖاٚ 102 ع:ُ ;اؿٛاك اغيبريط :اْـيل(.  1
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- Karsinoma .يًؼالٜا ايِػري٠ 

- Karsinoma .يًؼالٜا ايهبري٠ 

َٔ هلطإ ايل١٥ ُاؿك٠ عٔ ص % 90ط: إٕ صAB. Wardoyoط ايـنتٛك ٚقاٍ
  . (1)اغيـػٓري. إٖع

 هلطإ ايؿِ. .3 هلطإ ايٌؿ١ ٚايًج١. .2
 هلطإ اغيل٤ٟ. .5 هلطإ ايبًعّٛ. .4
 هلطإ ايه٢ً. .7 هلطإ اغيجا١ْ. .6
   .(2)هلطإ اؿٓذل٠ .8

 فصٌ يف بٝتٕ ايتدخني ٚبتقٞ األضساز .(. 4)
 َٚٔ َٔاك ايتـػري :

 ص.Bronkitisاإليتٗاب ايل٣ٛ٥ ط .1
 .صEmfisemaطاْتؿاؾ ايل١٥ َٔ تٔأٜل ايتّٓؿى  .2
 Peripheralطاآلّ ٚاٚداع ؼي األكدٌ ْتٝذ١ عـّ طالق١ ايـٚك٠ ايـ١َٜٛ ؾٝٗا  .3

Artery Diseaseص. 
 ص.Ischemic Heart Diseaseتٌُع ايهبـ ٚتؿلق٘ ط .4
 نًٛغ ايٛد٘ ُؿلا٤، ٚتػٔٔ اؾًٛؿ، نأْ٘ أنرب َٔ هٓ٘. .5
 .ABقلس١ اغيعـ٠. ٖٚقٙ نجريا َا توبب اغيٛت نقا قاي٘ ايـنتٛكط .6

                                                 
 ص.Pencegah Jantung Coroner, hal. 40(. اْـيل: ط 1
 ص.Merokok & Kanker Paru, hal. 13, 32, 43ص ٚ ط2(. اْـيل: طايآليٞ اؿوإ; ُع:  2
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Wardoyo(1)ص. 
 عٌل اهلِٔ. .8 تٓؼري األهٓإ. .7
 ١ اإلَواى ُٚعٛب١ ايربام.إُاب .10 اْتؿاؾ ايبطٔ ٚتطبً٘. .9

 ؿكٚإ ايلأي. .12 تًِّعب ايٌلابري. .11
 ػٓام ايِـك. .14 اـؿاق١. .13
 ايكًل. .16 ص.INSOMNIAاألكم ط .15
 ايهآب١. .18 ص.SENSITIFITASايتشّوى ط .17
 ٓعـ ايقانل٠. .20 ٖٚٔ اإلكاؿ٠. .19
 ايهوٌ. .22 ٓعـ اإلؿكاى. .21
 عٔ َكا١َٚ األَلاض. ٓعـ اؿ١ٜٛٝ ٚعذنٖا .23
 ايتعب ٚايِٓب. .25 اـٍُٛ. .24
 ائذل. . 27 إؾواؿ ايعكٍٛ. .26
 ٜبى اؿًل ٚدؿاؾ٘. .29 تكطع ايتٓؿى ٚآطلاب٘. .28
 ايتعلض يًوعاٍ. .31 ػلَ أغ١ٌٝ اؿٓذل٠. .30
 توٜٛـ ايٌؿ١. .33 ايتعلض يًلًض ٚاينناّ. .32
 ٚعٌُ٘. ٓعـ ايبِل .35 إؾواؿ ػالٜا ايـَاؽ. .34
ِّ. .37 ٓعـ ايقٚم. .36  ٓعـ ايٌ

                                                 
 ص.Pencegah Jantung Coroner, hal. 40(. اْـيل: ط 1
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ٌّ ط .39 سـٚخ ايلا٥ش١ ايٓت١ٓ ٚاغيوتكـك٠ .38  ص.TBCايو
 هكاّ ايكًب. .41 اٖتٓاز األعِاب ٚثٛكاْٗا. .40
ُّلات ؼي ايؿِ .43 عيٛؿ ايـٖٔ ٚنًت٘. .42  .(1)سـٚخ ايتؼ
   .(2)ؽلٜب نلٜات ايـّ .44

 جيّل اغيل٤ تـكجيٝا إزي اغيكرب٠. ٚإٕ ٚال ٜبعـ بعـ ٖقا إٔ ٜكاٍ: إٕ ايتـػري
َات بوبب فيو نإ قاتٌ ْؿو٘، ألٕ ايكتٌ ايتـكجيٞ ؼي اؿهِ ايكتٌ ايؿٛكٟ. ٚال 
ًو ؼي إٔ فيو َٔ ايهبا٥ل، ؾؿٞ اؿـٜح ايِشٝض ايقٟ كٚاٙ اإلَاّ أظيـ ٚغريٙ 

َٔ حتّط٢ مّست فكتٌ ْفط٘ فطُ٘ »قاٍ:  ٢ًُ اهلل عًٝ٘ ٚهًِ هللإ كهٍٛ ا
  .(3)«ٜتخّطتٙ يف ْتز جِٗٓ ختيدا شتًدا أبدا يف ٜدٙ

نتٕ بهِ زحُٝت هللٚال تكتًٛا أْفطهِ إٕ ا :ٚقاٍ تعازي
. ٚقاٍ (4)

ٚال تًكٛا بأٜدٜهِ إىل ايتًٗه١ :تعازي
ال ضسز ٚال ». ٚؼي اؿـٜح: (5)

 . (6)«ضساز
 ( فصٌ يف ايتدخني ٚأٜرا٤ ايػري .5)

َٔ ب١٦ٝ  يٜ٘ٚٔل ٚجيين َٔ سَٛٚٔ اغيعًّٛ ايبـٜٗٞ، إٔ ايتـػري ٜؤفٟ 
ٛا٤ بـػإ هٝذاكت٘ بعـ ٜهٕٛ ُاؾٝا. ٚػا١ُ ع٢ً َٔ نإ ؼي هلاغيعاًل٠، بتهـٜل ا

                                                 
 َٚا بعـٖا.ص 98(. اْـيل: طاؿٛاك اغيبري; ُع:  1
 ص.14(. اْـيل: طؾت٣ٛ ايٌٝؽ قُـ إبلاِٖٝ آٍ ايٌٝؽ; ُع: 2
 ص.629/ ُع:2(. اْـيل: طَوٓـ أظيـ; دع: 3
 .29(. هٛك٠ ايٓوا٤:  4
 .195(. هٛك٠ ايبكل٠:  5
 ص .2341ٚ  2340إبٔ َاد١ كقِ ط ٚ ص31اغيٛطأ كقِ (. ط 6
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ص ACطغلؾ١ َػًك١ األبٛاب. ٚال هُٝا إفا ناْت تًو ايػلؾ١ َربؿ٠ باغيهٝؿات 
ٚقـ اثبت ص Perokok Pasifط اغيـػٔ ايوًيب عٜٚو٢ُ اجملين عًٝ٘ ؼي ٖقا اغيٛقـ ب

ح، إٔ ايـػإ ايوٝذاك٠ أٓل ع٢ً اغيـػٔ ايوًيب َٓ٘ ع٢ً اغيـػٔ ايبشح اؿـٜ
 Karbonط َْٛهوٝـ ايهلبٕٛألٕ ن١ُّٝ ص Perokok Aktifطايٓاؾق اؿكٝكٞ  

Monoksida ٛا٤ توا٣ٚ غيا نإ يًٓاؾق عٓـَا ٌٜلب ؿػإ هليًوًيب بتهـك اص
ٕ إزي هٝذاكت٘. ٚتنؿاؿ ْوب١ فيو غُى َلات عٓـ َا ٜٓؿؽ ايٓاؾق ًٜٚكٞ ؿػا

اػٝ٘. ٚاثبت أٜٔا إٔ ٖقا ايـػإ اـاكز حيت٣ٛ ع٢ً َٛاؿ )ايتاك( ٚ )ايٓٝهٛتري( 
أنجل َٔ ايتـػإ ايـاػٌ بأكبع َّلات. ٚإٔ ْوب١ ايولطإ إزي ايـػإ اـاكز أنجل 

  .(1)لَٛا بأكبعري َلات إزي ايـػإ ايـاػٌ
 دٓا١ٜغيل٠٤ ٚقـ فنلت ؼي غري ٖقا اغيٛٓع إٔ ايـػإ اـاكز بايٓوب١ إزي ا

 ع٢ً ْؿوٗا، ٚدٓٝٓٗا، ٚاٚالؿٖا ٚسكٛم مٚدٗا طيٝعا .
 ( فصٌ يف ايتدخني ٚأٜرا٤ املال٥ه١ .6)

ٛا٤ بـػإ ايوٝذاك٠، ٜؤف٣ َٔ سٍٛ هلٚقـ علؾت ػيا فنلْا، إٔ تهـك ا
ٜٓبعح َٔ اؾٛاِٖٗ َٔ ايلٚا٥ض َا اغيـػٓري َٔ ب١٦ٝ اغيعاًل٠، ٚآـ إزي فيو 

ٜػري ايطعِ ٚاألؾٛاٙ ٚاألهٓإ، ًٜٚبوٗا ثٛب ايوٛاؿ، اغيوتكقك٠ ٚايعؿْٛات ػيا 
 ٚاألُلاك، ٚايـكاْات. ٚال ًو بعـ ٖقا ؼي إٔ ايـػإ َٔ اـبا٥ح، ألٕ َا نإ

ايلا٥ش١ ايهل١ٜٗ اغيوتكقك٠ اغيؤف١ٜ ال ضيهٔ إٔ ٜهٕٛ َٔ ايطٝبات، ٚآلٕ َا نإ يع٘ 
َٔ  –َٔ األسٛاٍ عاٍ  –َّٔلا بايِش١ َٚوببا يألَلاض ايكات١ً ال ضيهٔ أٜٔا 

ايطٝبات ٚنًتا ايِؿتري َٛدٛؿتإ ؼي ايـػإ ايتٓباى. بٌ ػبج٘ )ٜع٢ٓ ايـػإ( أًـ 
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ألْ٘ َٔ اغيعًّٛ بـا١ٖ إ كا٥ش١  .(1)ٚأهٛأ َٔ ػبح ايجّٛ ٚايبٌِ ٚايهلاخ
 . (2)ايتـػري يٝوت أقٌ نلا١ٖٝ َٔ كا٥ش١ ٖقٙ ايجالث١

وذـ يٛدٛؿ ايلا٥ش١ ا ضيٓع َٔ إتٝإ اغيًٗٚقـ ثبت ؼي ايِشٝشري إٔ آن
٢ًُ اهلل عًٝ٘  هللقاٍ: قاٍ كهٍٛ ا ايبؼاكٟ عٔ دابل كٚا١ٜ ايهل١ٜٗ. ؾؿٞ 

فًٝعتصٍ َطحدْت ٚيٝكعد »ٚ قاٍ: أ «ٚ بصال فًٝعتصيٓتأَٔ آنٌ ثَٛت » :ٚهًِ
. قاٍ األهٟٓٛ: َٚكت٢ٔ اؿـٜح ايتشلِٜ ٜع٢ٓ ؼلِٜ ؿػٍٛ اغيوذـ (3)«يف بٝت٘

غيوًِ إٔ تًو تؤف٣ اغيال٥ه١ نُا كٚا١ٜ ٚؼي . (4)ٓقكُا. ٚب٘ قاٍ ابٔ اغيًٗع٢ً آن
َٔ أنٌ ايبٌِ $: ٢ًُ اهلل عًٝ٘ ٚهًِ هللتؤف٣ اغيوًُري. قاٍ كهٍٛ ا

ّٔ َوذـْا، ؾإٕ اغيال٥ه١ تتأف٣ ػيا ٜتأف٣ َٓ٘ بٓٛ آؿّ ٚايجّٛ ٚايهلاخ ؾال   .(5)#ٜكلب
 ٚزي.أؾتأف٣ اغيال٥ه١ بلا٥ش١ ايـػإ اًـ، ٚؼلِٜ ؿػٍٛ اغيوذـ ع٢ً ًاكب٘ 

ؾإٕ قاٍ ايكا٥ٌ: إٕ إؿاقو ؿػإ ايوٝذاك٠ بايجّٛ ٚايبٌِ ٚايهلاخ ٜكتٔٞ نٕٛ 
 . (6)ايـػإ سالال غري قّلّ، ألٕ ٖقٙ ايجالث١ عٓـ اؾُٗٛك يٝوت علاّ

ٜقا٤ اغيال٥ه١ إإؿاقٞ ؿػإ ايوٝذاك٠ بٗقٙ ايجالث١ ؼي ػبجٗا، ٚؼي إصيا قًت: 
قٌ أًـ، ٚأهٛأ، ألٕ كا٥ش١ ايتـػري يٝوت ايهل١ٜٗ. بٌ ػبج٘ أبلا٥شتٗا ٚاغيوًُري 

ٕ ٚدـ إايجالث١، َع إٔ األٌُ ؼي اـبٝح نْٛ٘ قلَا، إال ٖقٙ نلا١ٖٝ َٔ كا٥ش١ 
٢ًُ اهلل عًٝ٘  هللٖٓاى ؿيٌٝ ع٢ً إباست٘. ٚقـ قاٍ تعازي َبٝٓا ْعت كهٍٛ ا

                                                 
 .ص33 ع:ُ ;قلَات اهتٗإ بٗا ايٓاي: طلْـي(. ا 1
 ص.6 ع:ُ ;سهِ ًلب ايـػإ يًٌٝؽ قُـ إبلاِٖٝ آٍ ايٌٝؽط :ْـيل(. ا 2
 .ص436ُع:/2: دع:ايؿتض: طْـيل(. ا 3
 .ص518ُع: /1: دع:سا١ًٝ اؾٌُ ع٢ً ؾتض ايٖٛابط :ْـيل(. ا 4
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ايرٜٔ ٜتيبعٕٛ ايسضٍٛ ايٓيب األَٞ ايرٟ جيدْٚ٘ َهتٛبت عٓدِٖ يف : ٚهًِ
ِ ايطٝيبت  ٚحيسّ هلِٖ عٔ املٓهس ٚحيٌ تٚاإلصتٌٝ ٜأَسِٖ بتملعسٚف ٜٚٓٗ ايتٛزا٠

عًِٝٗ ارتيب٦ث
(1). 

إٔ األٌُ ؼي تـٍ ؿالي١ ٚآش١ ُلحي١ ال غباك ؾٝٗا ع٢ً  اآل١ٜؾٗقٙ 
َا س١ًٝ ٖقٙ ايجالث١ ٜع٢ٓ ايجّٛ ٚايبٌِ ٚايهلاخ َع أنْٛٗا قل١َ. ٚ ،اـبا٥ح

، ؾكـ اآل١ٜعَُٛات اييت ٚكؿت ؼي ٖقٙ ػل خيِّ ايآؾبـيٌٝ  ،نْٛٗا َٔ اـبا٥ح
٢ًُ  هللإٔ كهٍٛ ا أبٞ ْٔل٠، عٔ أبٞ هعٝـ اــك٣ كٚا١ٜ أػلز َوًِ َٔ 

يف  فال ٜكسبٔغ٦ٝت َٔ أنٌ َٔ ٖرٙ ايػحس٠ ارتيبٝا١ »قاٍ:  اهلل عًٝ٘ ٚهًِ
 ٢ًُ اهلل عًٝ٘ ٚهًِؾبًؼ فيو ايٓيب  ،ؾكاٍ ايٓاي: سلَت سلَت «املطحد
يٞ، ٚيهٓٗت غحس٠ أنسٙ  هلل. إْ٘ يٝظ ىل حتسِٜ َت أحٌ اأٜٗت ايٓتع ..» ؾكاٍ: 
  .(2)«زحيٗت

ؾجبت بٗقا اؿـٜح إٔ ػبح ٖقٙ ايجالث١ إصيا ٖٛ بايٓـيل إزي كحيٗا ال إزي 
فاتٗا، ؾًقيو مايت ايهلا١ٖ بايطبؽ، يقٖاب كحيٗا، نُا ٚكؿ فيو ؼي سـٜح عُل 


ٚفيو ألٕ َا  ،ٚفات٘ َعا ؾإٕ ػبج٘ إصيا ٖٛ بايٓـيل إزي كحي٘ ،غالف ايـػإ  .(3)
ٚألٕ َا نإ  ،ايلا٥ش١ ايهل١ٜٗ اغيوتكقك٠ ال ضيهٔ إٔ ٜهٕٛ َٔ ايطٝباتيع٘  نإ

َّٔلا ؼي ايِش١ َٚوّببا يألَلاض َّٚٔٝعا يًشكٛم َٚؿوـا يًٌعٛك ٚاألػالم 
َٔ  -عاٍ َٔ األسٛاٍ  -ٚايوًٛى َٚؤفٜا يًُال٥ه١ ٚاغيوًُري، ألضيهٔ إٔ ٜهٕٛ 

 ايطّٝبات .
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ؼي  ٞٚفات٘ َعا ٚنْٛ٘ َٔ اـبا٥ح ٜهؿ بقيو نٕٛ ايـػإ ػبٝجا يلحي٘ؾجبت 
 أعًِ.  هللنْٛ٘ قّلَا. ٚا

ؾإٕ قاٍ ايكا٥ٌ: يهٔ ايـػإ عٓـٟ يٝى سيوتؼبح، ٚالسيوتكقك ٚقـ أيؿت٘ 
 َٓق هٓٛات ؾُا ٚدـت ْؿوٞ إال ماؿت ؾٝ٘ كغب١ ٚإيٝ٘ قّب١. 
 ا َٔ أيؿ٘ ٚاعتاؿٙ ؾالؾاؾٛاب: إْ٘ َٓذي َٚوتؼبح عٓـ َٔ مل ٜعتـٙ ٚأَ

ٌِ ٜوتؼبح ايعقك٠ .ٚايـٚؿ ألٜوتكقك  الص Bedhigal; jawaط ٜل٣ ػبج٘ ناُؾَع
  .(1)اؾٝؿ١

 فصٌ: يف ايتدخني ٚإضتع١ املتٍ ٚايتيبرٜس ٚاإلضساف
ـّّ َا ٜرتّتب َٔ ايتـػري َٔ اغئاّك ايـ١ّٜٝٓ ٚاالدتُاع١ّٝ  ٚقـ مسعت ػيا تك

ًو بعـ ٖقا ؼي نٕٛ إْؿام  ٚايوًٛن١ّٝ ٚاؾٓو١ّٝ. ٚالٚايبـ١ّْٝ ٚايعك١ًّٝ ٚاألػالق١ّٝ 
إلهلاف اييت دا٤ اغياٍ ؾُٝا ٖٛ بٗقٙ اغيجاب١ ٜعترب َٔ إٓاع١ اغياٍ َٚٔ ايتبقٜل ٚا

 .اإلهالّ سيٓعٗا
ايجالث١ َع أؿّيتٗا َٔ ايهتاب ٚايو١ٓ ٚأقٛاٍ ايعًُا٤ ؼي ٖقا  ٚإيٝو بٝإ ٖقٙ

 اغيٛٓٛع:
 إضتع١ املتٍ:(. 0)

ْؿع ال ؼي ايـْٝا  ٚ ايلٚغ بؿا٥ـ٠ ٚالأإزي اؾوِ ال ٜعٛؿ ُٝا ٖٛ: إْؿاق٘ ؾ
 ٚال ؼي اآلػل٠. 

قاٍ ايٟٓٛٚ: ٚإٓاع١ اغياٍ ٖٛ ُلؾ٘ ؼي غري ٚدٖٛ٘ ايٌلع١ٝ ٚتعلٜٔ٘ 
أْ٘  ٞ( ٚهبب ايٓٗٚ ؿ١ْٜٛٝأٚ كٚس١ٝ، ًلع١ٝ أ)أٟ َٔ غري أ١ٜ ؾا٥ـ٠ دو١ُٝ  يًتًـ
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نسٙ  هللإٕ ا» اؿـٜح ايِشٝض: حيب اغيؿوـٜٔ. ٚؼيال  هللإؾواؿ ٚإتالف يًُاٍ ٚا
 . (1)صكٚاٙ َوًِط. «يهِ قٌٝ ٚقتٍ ٚناس٠ ايطؤاٍ ٚإضتع١ املتٍ

بًؼ َٔ سلق٘ ؼي أقاٍ ايٌٝؽ عبـ ايلظئ بٔ ْاُل ايوعـٟ: ٚأٟ إٓاع١ 
ْؿع ؾٝ٘ بٛد٘ َٔ ايٛدٛٙ، ست٢  ٜػين َٔ دٛع ٚالال ٜؤُ ٚال ٖقا ايـػإ ايقٟ 

األَٛاٍ ايهجري٠ ٚكسيا تلنٛا َا جيب عًِٝٗ َٔ إٔ نجريا َٔ اغيُٓٗهري ؾٝ٘ ٜػلَٕٛ 
ايٓؿكات ايٛادب١، ٖٚقا املاف عـيِٝ ٚٓلك دوِٝ. ؾِلف اغياٍ ؼي األَٛك اييت 

 . (2 )الْؿع ؾٝٗا َٓٗٞ عٓ٘، ؾهٝـ بِلؾ٘ ب٤ٌٞ قكل ٓلكٙ ؟
: إٕ ؼي ايتـػري ْٛعا َٔ ائلك ص664ؾتاٜٚ٘: طقاٍ ايٌٝؽ ايكلٓاٟٚ ؼي 

لك ٜكٝين الًو ؾٝ٘ ٖٚٛ ائلك اغيايٞ، ٚأعين ب٘ إْؿام ٜػؿٌ، ٖٚٛ ٓ جيب إٔ ال
ٜٓؿع عاٍ ال ؼي ايـْٝا ٚال ؼي ايـٜٔ ٚالهُٝا َع غال٤ أمثاْ٘ ٚإهلاف ال اغياٍ ؾُٝا 

 ست٢ إٕ أسـِٖ قـ ٜٓؿل ؾٝ٘ َا ٜهؿٞ إلعا١ً عٌل٠ نا١ًَ.  ي٘بعض ٖٛات٘ ؼي تٓاٚ
َٓؿع١ فات١ٝ ؾٝ٘  أَا َا جيـٙ بعض ايٓاي َٔ كاس١ ْؿو١ٝ ؼي ايتـػري، ؾًٝى

. ًإٔ نٌ َا ٜعتاؿ ي٘قا ٜلتاغ الهتعُاهلؾٗٛ يع٘  ٚإصيا فيو العتٝاؿٙ عًٝ٘ ٚإؿَاْ٘
 ١ٜ ائلك. ااإلْوإ تعاطٝ٘ َُٗا نإ َؤفٜا ٚٓاكا غ

جيـ ؼي ايتـػري ْؿعا بٛد٘ َٔ ال ٚقاٍ أسـ ايعًُا٤: يٛ اعرتف ًؼّ أْ٘ 
ٍ بٌ َٔ سٝح إْ٘ إٓاع١ يًُاٍ َٔ سٝح االهتعُا ٕ حيّلّ عًٝ٘ الأايٛدٛٙ ؾٝٓبػٞ 

ٚ غري فيو َٔ ٚدٛٙ أإف الؾلم ؼي سل١َ إٓاعت٘ بري إيكا٥٘ ؼي ايبشل ٚإسلاق٘ بايٓاك 
أٟ أْ٘ ادتُع عًٝ٘  ٚ ؿيٓا ؟أؾهٝـ إفا نإ َع اإلتالف يًُاٍ ٓلك ٜكٝٓا  ،اإلتالف
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طا٥عا  ي٘إتالف اغياٍ ٚإتالف ايبـٕ َعا. ؾٛا عذبا غئ ٌٜرتٟ ٓلك بـْ٘ عل َا
  .(1)تاكاك
  (. ايتيبرٜس.2)

ٖٚقا  .: إْؿام اغياٍ ؼي غري سك٘. ٚالتبقٜل ؼي عٌُ اـريٖٚٛ نُا قاٍ ايٌاؾعٞ 
بٔ َوعٛؿ  هللٚكٟٚ ٖقا اغيع٢ٓ عٔ عبـا. (2)قٍٛ اؾُٗٛك

(3) . 
 .(4)ٚقاٍ َايو: ايتبقٜل ٖٛ أػق اغياٍ َٔ سك٘ ٚٚٓع٘ ؼي غري سك٘ 

ٚإْؿام ؼي غري سك٘ ألٕ َٔ سكٛم  هللبقٜل ٚألخيؿٞ إٔ إْؿام اغياٍ ؼي ايتـػري ت
أٟ  -األَٛاٍ إٔ تِلف ؼي اغيٓاؾع ٚاـريات، ٚيٝى ايتـػري ؼي ػري َٔ ٤ًٞ. ؾٗٛ 

بتِلؾ٘ ٖقا قـ اقاّ ْؿو٘ ؼي ُـ َٔ ُؿٛف إػٛإ ايٌٝاطري  -اغيـػٔ اغيبقك 
ٚالتيبرز تيبرٜسا إٕ امليبرزٜٔ نتْٛا إخٛإ ايػٝتطنياغيًعْٛري. قاٍ تعازي: 

ٚغيا  (5)
ٜٓبػٞ ٚؼي ال نإ إْؿام اغياٍ ؼي سكٛق٘ ٚؼي اـريات أؿع٢ إزي ايٌهل ٚإْؿاق٘ ؾُٝا 

ٚنتٕ ايػٝطتٕ يسب٘ غري سكٛق٘ )نايتـػري( أقٛؿ إزي ايهؿل. قاٍ تعازي: 
نفٛزا

(6).  
 .اإلضساف(. 3)

                                                 
 ص .665-664ُع: ؾتا٣ٚ ايٌٝؽ ايكلٓاٟٚ:ط :اْـيل(.  1
 .ص63ُع:/15دع:ايتؿوري اغيٓري يًنسٌٝ: ط :اْـيل(.  2
 ص .405ُع:/11دع:ْـيِ ايـكك يًبكاعٞ: ط :اْـيل(.  3
 ص.63ُع:/15دع:ايتؿوري اغيٓري يًنسًٝٞ: ط :اْـيل(.  4
 .26(. هٛك٠ اإلهلا٤:  5
 .26(. هٛك٠ اإلهلا٤:  6
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ٚ نجل، ٚكٟٚ ٖقا اغيع٢ٓ عٔ أقٌ  هللٖٛ إْؿام اغياٍ ؼي َع١ِٝ ا - أ
حيب املطسفنيال طسفٛا إْ٘ ت ٚالٍ تعازي: فاٖـ ٚعٔ اينٖلٟ. قا

قاٍ  (1)
... ٚأػلز ابٔ أبٞ سامت عٔ فاٖـ أْ٘ قاٍ:  .هللاينٖلٟ: أٟ ٚالتٓؿكٛا ؼي َع١ِٝ ا

. ٚع٢ً ٖقا ؾإْؿام اغياٍ ؼي (2)نإ َولؾا هللٚيٛ أْؿل )كدٌ( ؿكُٖا ؼي َع١ِٝ ا
 عٛؿا ٚاسـا. -فيو  -. ٚيٛ نإ ي٘ايتـػري إهلاف 

ٚاإلهلاف ع٢ً  .(3)إلهلاف فاٚم٠ اؿـ ؼي نٌ ٤ًَٞٚٔ َع٢ٓ ا - ب
ٚؼي  ٖقا اغيع٢ٓ ػيٓٛع ٚيٛ نإ ؼي اغيباغ ايقٟ الًب١ٗ ؾٝ٘، ؾهٝـ اإلهلاف ؼي ايٌل

املطسفني ال حيبٚنًٛا ٚاغسبٛا ٚالتطسفٛا إْ٘ ؟. قاٍ تعازي: هللَع١ِٝ ا
(4) .

يتـػري ؾاإلهلاف بهجل٠ األنٌ ٚايٌلب ػيٓٛع ًلعا ؾهٝـ اإلهلاف بهجل٠ ا
 .اغيـَل؟

اإلهلاف ع٢ً قٍٛ أعِ َٔ ايتبقٜل َٚٔ إٓاع١ اغياٍ. قاٍ اإلَاّ  - ت
 : ايولف سلاّ ٖٚٛ: ص503ُع:/7دع:قالٙ: طابٔ سنّ ؼي 

ٚيٛ أْٗا دن٤ َٔ قـك دٓاغ  ٚ نجلتأتعازي قًت  هللايٓؿك١ ؾُٝا سلّ ا -1
 .بع١ٓٛ

 ٢ٓ.إيٝ٘ ٓلٚك٠ ػيا ألٜبك٢ يًُٓؿل بعـٙ غ ال حيتازٚ ايتبقٜل ؾُٝا أ -2
  .ٚ إٓاع١ اغياٍ ٚإٕ قٌ بلَٝ٘ عبجاأ -3

                                                 
 .141 (. هٛك٠ األْعاّ: 1
 .ص70ُع:/8دع:ايتؿوري اغيٓري يًنسًٝٞ: ط :اْـيل(.  2
 ص.70ُع:/8دع:ايتؿوري اغيٓري يًنسًٝٞ : ط :اْـيل(.  3
 .31(. هٛك٠ األعلاف:  4
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ٚسيا تكلك علؾٓا إ إْؿام اغياٍ ؼي ايتـػري إهلاف ٚتبقٜل ٚإٓاع١ ٚإؾواؿ   
يقيو اغياٍ بـٕٚ أ١ٜ َٓؿع١ ٚالؾا٥ـ٠، الدو١ُٝ ٚال كٚس١ٝ، الًلع١ٝ ٚالؿ١ْٜٛٝ، 
ُٚاسب٘ بالًو هٛف ٜوأٍ عٔ تِلؾات٘ ٖقٙ ّٜٛ ايكٝا١َ. ٚؼي اؿـٜح: 

َت عيبد ّٜٛ ايكٝت١َ حت٢ ٜطأٍ عٔ أزبع: عٔ عُسٙ فُٝت أفٓتٙ، ٚعٔ التصٍٚ قد»
َٔ أٜٔ انتطيب٘ ٚفِٝ  ي٘ٚعٔ عًُ٘ فُٝت عٌُ ب٘، ٚعٔ َت جطدٙ فُٝت أبالٙ،

: أػلد٘ َوًِ عٔ أبٞ بلم٠ ص505ُع:/11دع:ايؿتض: ط. قاٍ اؿاؾفي ؼي «أْفك٘
دبٌ عٓـ ًاٖـ عٔ ابٔ َوعٛؿ عٓـ ايرتَقٟ ٚعٔ َعاف بٔ  ي٘ٚ ،األهًُٞ كؾع٘

ثِ يتطأئ ٦َٜٛر عٔ ايٓعِٝايطرباْٞ. ٚقاٍ تعازي: 
قاٍ فاٖـ: أٟ عٔ نٌ  (1)

 . (2)يق٠ َٔ يقات ايـْٝا
ٜـٍ ع٢ً ٚقٛع ايوؤاٍ عٔ نٌ ْع١ُ اآل١ٜ قًت : " ٜعين إٔ عُّٛ ٖقٙ 

ع٢ً عبـ، ُػريٖا ٚنبريٖا، ؿ٦ْٝٗا ٚ عـيُٝٗا، ألٕ احمل٢ً باٍ َٔ ُٝؼ  هللأْعُٗا ا
بٔ مبري كٓٞ  هللَكلك ؼي عًِ األٍُٛ. ٚؼي ػرب ايرتَقٟ عٔ عبـ ا ايعُّٛ نُا ٖٛ

: قاٍ اينبري  ثِ يتطأئ ٦َٜٛر عٔ ايٓعِٝعُٓٗا عٔ أبٝ٘ قاٍ: غيا ْنيت  هللا
ايتُل ٚاغيا٤ ؟ )ٜعين: ؾُٗا يٝوتا ػيا  -ٚأٟ ايٓعِٝ ْوأٍ عٓ٘ ٚإصيا ُٖا األهٛؿإ 

أَت إْ٘ »:  عًٝ٘ ٚه٢ًًُِ اهلل هللقاٍ كهٍٛ ا ،ْوأٍ عٓ٘ يـْا٤تُٗا(
 . (3)«ضٝهٕٛ

٢ًُ اهلل  هللعٔ أبٞ عوٝب َٛزي كهٍٛ ا ص5/98ط ٚدا٤ ؼي ػرب أظيـ
بجالخ َوا٥ٌ، قاٍ:   – اآل١ٜؽِّٝ عُّٛ ايوؤاٍ ايقٟ ٚكؿ ؼي  عًٝ٘ ٚهًِ

ْعِ إال َٔ »قاٍ:  ،أ٥ٓا غيوؤٚيٕٛ عٔ ٖقا ّٜٛ ايكٝا١َ؟ ،هللقٌٝ: ٜا كهٍٛ ا …
                                                 

 .549(. هٛك٠ ايتهاثل:  1
 ص.549ُع:/4دع:تؿوري ابٔ نجري: ط :اْـيل(.  2
 ص.1419ظيـ كقِ: أوٓـ ، 4158َٚ، ٚابٔ َاد٘ كقِ: 203ُع:/9دع:سٛفٟ: ؼؿ١ األط :اْـيل(.  3
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ٚ نطس٠ ضد بٗت جٛعت٘، اٚ ححس ٜتدخٌ أثالث: خسق١ نفٞ بٗت ايسجٌ عٛزت٘، 
 . (1)تؿلؿ ب٘ أظيـ . ؾاٍ اؿاؾفي ابٔ نجري :«فٝ٘ َٔ اذتس ٚايكس

ال إَٚٔ ٖٓا علؾٓا أْ٘ ال بـ َٔ ٚقٛع ايوؤاٍ عٔ نٌ ْع١ُ َٔ ْعِ ايـْٝا، 
، ٚنإ ٜٓؿكٗا ؼي ّ ٜهؿلٖاأٜعين: أنإ ٌٜهلٖا  َا ٚكؿ ايٌلع بتؼِِٝ٘.

 ،ٌٖٚ نإ اهتُتاع٘ بٗا ع٢ً ٚد٘ ايولف إلكاؿ٠ ايرتف ،ّٞ ؼي اغيعاُأاـريات 
ٚ نإ إلكاؿ٠ ايك٠ٛ يًٌٓأ٠ إزي اـري ؾًِ خيلز عٔ ايٌلف، ؾاغيؤَٔ اغيطٝع ٜوأٍ أ

 هؤاٍ ايتٌلٜـ، ٚايعاُٞ ٜوأٍ هؤاٍ تٛبٝؽ ٚتأؾٝـ.
ساد١ إزي َلادع١ َلات  ؾإقـاّ ايلدٌ إزي تعاطٞ ايتـػري ؼي ،ٚع٢ً ٖقا  

ألٕ ايعاقٌ إفا عًِ إٔ بري ٜـٜ٘ هؤاال عٔ نٌ َا ٜتًقف ب٘، عًِ أْ٘ ٜعٛق٘  ،َٚلات
عٔ يع٘  ؾهإ ػٛؾ٘ َٔ َطًل ايوؤاٍ َاْعا ،فيو ؼي مَٔ ايوؤاٍ عٔ يقات اؾ١ٓ

ؾهٝـ إفا نإ ايوؤاٍ  ،ثِ نٝـ باحمللّ؟ ،ؾهٝـ باغيهلٚٙ؟، ؾهٝـ ،ايتٓعِ باغيباغ
ؾهٝـ إفا نإ ايوؤاٍ ع٢ً ٚد٘ ايعتاب ؟ ؾهٝـ  ،ٝبت٘ اؾباٍ؟هل َٔ ًَو تقٚب

 . (2)إفا دل إزي ايعقاب؟
ٚػال١ُ ايهالّ: إٔ إْؿام األَٛاٍ ؼي اغيباسات ٜوتٛدب ايوؤاٍ 
ٚاؿواب، ٚإْؿاقٗا ؼي اـريات أؿعٞ إزي ًهلٖا ٜٚوتٛدب ايجٛاب، ٚإْؿاقٗا ؼي 

ي٦ٔ غهسمت ب ايعقاب. نؿلٖا، ٜٚوتٛد إزي أقٛؿ -)نايتـػري(  اغيعاُٞ
ّٕ عرابٞ يػدٜد نفسمت ألشٜدّْهِ، ٚي٦ٔ إ

عٔ  كؿعا اآل١ٜ ٖقٙ ٚسوبهِ .(3)
 أعًِ . هللايتـػري. ٚا

                                                 
 .549ُع:/4; دع:تؿوري ابٔ نجري(.  1
 ص.233-22/232; ْـيِ ايـككط :اْـيل(.  2
 .7(. هٛك٠ إبلاِٖٝ:  3
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 ( فصٌ يف ايتدخني ٚتكًٝد اجملٛع ٚايٝٗٛد ٚايٓصتز٣ .8)
ٚعلؾٓا ػيا َل إٔ ايتـػري ػيا ال ٜٓبػٞ تعاطٝ٘ عكال، ٚال طبا ٚال ػًكا، ٚال 

ٚال ًلعا، ؾٗٛ يٝى َٔ اإلهالّ ؼي ٤ًٞ، بٌ إْ٘ َٔ تكايٝـ  ادتُاعٝا، ٚال دٓوٝا،
 اجملٛي ٚايٝٗٛؿ ٚايِٓاك٣، َٚٔ عاؿاتِٗ بٌٗاؿ٠ ايتاكٜؽ ٚاؿى ٚايٛاقع .

ؼي  -ٜع٢ٓ ؼي ايـٜاك اإلهال١َٝ  -ٜكٍٛ ايٌٝؽ قُـ إبلاِٖٝ: ٚنإ سـٚث٘ 
ٛي ذل٠، ٚاٍٚ ػلٚد٘ ؼي أكض ايٝٗٛؿ، ٚايِٓاك٣، ٚاجملهلسـٚؿ عاّ أيـ َٔ ا

إزي أكض اغيػلب، ٚؿعا ايٓاي إيٝ٘.  –ٜنعِ أْ٘ سهِٝ  –ٚأت٢ ب٘ كدٌ ٜٗٛؿٟ 
ٍٚ أػلد٘ أَٔ ايِٓاك٣. ٚ صاإلتهًريطٍٚ َٔ دًب٘ إزي ايرب ايلَٚٞ كدٌ أمس٘ أٚ

 .(1)ثِ دًب إزي َِل، ٚاؿذام، ٚها٥ل األقطاك اإلهال١َٝ ،ببالؿ ايوٛؿإ اجملٛي
ايٓاي بٗقٙ ايعاؿ٠ ايو١٦ٝ، ٚمل ٌٜعلٚا  ٖقا َع نجل٠ َا كأٜت َٔ اغرتاك نجري َٔ

، ؾؼق سقكى ٜاأػٞ َٔ إال بعـ إٔ أٌْبت ؼي أْؿوِٗ أؿيؿاكٖا أْؿوِٗ أؿيؿاكٖاب
ٚإٕ تطع أناس َٔ يف األزض ٜطًٛى َتابع١ عاؿاتِٗ ٚتكايٝـِٖ، ؾكـ قاٍ تعازي: 

، إٕ ٜتيبعٕٛ إال ايظٔ ٚإٕ ِٖ إال خيسصٕٛهللعٔ ضيبٌٝ ا
. ؾُا أُـم قٍٛ (2)

األعـيِ ٚايلهٍٛ األنلّ، ٖٚٛ ايِاؿم اغيِـٚم، إف قاٍ ؾُٝا أػلد٘ أظيـ ايٓيب 
ٚايرٟ ْفطٞ بٝدٙ يتتيبعٔ ضٓٔ ايرٜٔ َٔ قيبًهِ، »: ص عٔ أبٞ ٖلٜل٠ 2/438ط

 «غربا بػرب، ٚذزاعت برزاع، ٚبتعت فيبتعت، حت٢ يٛ دخًٛا ححس ضب  يدخًتُٛٙ
 .«فُ٘ ؟»؟ أٌٖ ايهتاب ؟ قاٍ:  هللقايٛا: َٚٔ ِٖ ٜا كهٍٛ ا

                                                 
 .ص7ع:ُ ;سهِ ًلب ايـػإ يًٌٝؽ قُـ إبلاِٖٝ آٍ ايٌٝؽط :ْـيلا(.  1
 .116(. هٛك٠ األْعاّ:  2
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ػـ طيٝع اػاٖات سٝاتِٗ إزي ايػلب:  ،ؾاْـيل إزي أسٛاٍ اغيوًُري ايّٝٛ
١َٓٛ ايػلب، ص MODEL BUSANAطؾهلتِٗ َجال ؾهل٠ ايػلب، َٛٓتِٗ 

 .ٚإْا إيٝ٘ كادعٕٛ هللٚتكايٝـِٖ َتابع١ ايػلب ؾإْا 
 
 
 
 
 ( فصٌ يف ايتدخني ٚاإلقتصتد ٚاضرتاتٝح١ٝ أعدا٤ اإلضالّ .9)

ع٢ً عًِ بإٔ ايتـػري نُا ٜؿتو باؾوِ ؾٗٛ ٜؿتو أٜٔا يتهٔ أٜٗا ايكاكئ 
ْـيل دـٍٚ ٓلا٥ب ايتٓباى ايتايٞ تل أَٛاٍ األ١َ ا .َاٍ ايؿلؿ َٚاٍ األ١َ ،باغياٍ

 احمللٚق١ َٔ أدٌ ايتـػري:
 « جدٍٚ ضسا٥ب ايتٓيبتى» 

PENERIMAAN CUKAI 

Dalam Miliar Rupiah 

 

Tahun Anggaran 
Cukai 

Tembakau Rp 
Cukai Lain 

(Rp.) 
Jumlah 
Rupiah 

PELITA I 

1969/70 28،47 3،99 (14 %) 32،46 

1970/71 32،42 4،26 (13،4%) 36،68 

1971/72 36،04 5،08 (14%) 41،12 

1972/73 40،60 6،09 (15%) 46،69 

1973/74 53،47 8،49 (15،8%) 61،96 
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PELITA II 

1974/75 66،13 09،94 (15 %) 76،07 

1975/76 83،82 14،21 (16،9 %) 98،03 

1976/77 111،80 17،44 (15،5%) 129،26 

1977/78 161،18 20،58 (12،7 %) 181،76 

1978/79 234،64 24،36 (10،3 %) 259 

PELITA III 

1979/80 290،59 32،72 
(11،25%) 

323،31 

1980/81 396،36 43،39 (10،9%) 440،25 

1981/82 503 50 (9،94 %) 553 

1982/83 565،20 53،20 (9،4 %) 618،40 

1983/84 623،80 64،10 (10،2 %) 618،90 

PELITA IV 

1984/85 (RAPBN) 654،80 73،(11%) 727،50 

 ص650ط ص1985ّ-1984طؿيٗل َٔ فيو اؾـٍٚ إٔ ايهُاكى يًتٓباى يعاّ 
َٔ فُٛع أمثإ ايتٓباى. ٚبعباك٠  ص% 35طٚ ص أ% 30ط ًَٝاك كٚب١ٝ ٚفيو ػيّجٌ يع

= 3×  ًَٝاك كٚب١ٝ ص650طض إٔ أَٛاٍ األ١َ احمللٚق١ َٔ أدٌ ايتـػري مٛ ٚٓأ
 ًَٝاك كٚب١ٝ.  ص5،34طًَٝاك كٚب١ٝ ؼي ايو١ٓ ايها١ًَ، ؾهاْت احمللٚق١ َّٜٛٝا  ص1950ط

ٌّ ّٜٛ بـٕٚ أ١ٜ َٓؿع١ ؿياٖل٠ ال ٚإسلام تًو األَٛاٍ  ٜناٍ ٜكع باهتُلاك ن
ـّّ ٖقٙ ايبالؿ ؼي هل١ اإال َٔ سٝح نْٛ٘ ألدٌ إكٓا٤ اغيناز ٚتًبٝ ٣ٛ. ؾُا أهلع تك

تعُريٖا يٛ ناْت تًو األَٛاٍ يتٌُٜٛ ايِٓاعات ٚاغيعاؿٕ ٚاالتِاالت ٚاينكاعات 
 ٚغريٖا. 
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ٚؼي اعتكاؿٟ إٔ تًو األكقاّ ايطا١ً٥ يٝوت عاد١ إزي إٔ ْوأٍ أْؿوٓا: َٔ 
بع١ ٜوتٓنف اقتِاؿ ٖقٙ ايبالؿ؟، َٚٔ اغيوتؿٝـ؟. ؾكـ ؿيٗل ؿيٗٛك ايٌُى ؼي كا

قٙ ايبالؿ َٔ ايِٝٓٝري ٚإٔ أنجل اغيٓتذري يًـػإ َٔ هلايٓٗاك إٔ أنجل اغيوتٓنؾري 
أعـا٤ اإلهالّ َٔ ايِٓاك٣ ٚايهاثٛيٝهٝري. ؾعًٝٓا مٔ اإلْـْٚٝوٝري إٔ ْٓتب٘ ٚإٔ 
ْؿتض عْٝٛٓا دّٝـا غيا حيـخ سٛيٓا ٚبٝٓٓا َٔ سلن١ ايتِٓري ٚػٌٗٝ اغيوًُري ٚإبعاؿ 

هالّ ؾإٕ أسـ تًو َِاؿك اؿلن١ )ايتِٓري١ٜ ٚايتبٌري١ٜ( ٖٛ اغيوًُري عٔ كٚغ اإل
ٌِّ َٔ ػاك٠ ايـػإ. ٚقـ سككت ٖقٙ اؿلن١ لاسٗا َٓق  ٚا٥ٌ أاغياٍ احمل

 ايجُاْٝٓات. 
ٜكٍٛ األهتاف عبـ ايلظئ مٜٔ ايـٜٔ: إٕ سلن١ ايتِٓري ؼي إْـْٚٝوٝا ؼي 

 -َالٜري  ِٚدٗا ٚسٛيتأ قـ ًُٚت إزي (ٚا٥ٌ ايجُاْٝٓاتأايٛقت اؿآل )ٜعين ؼي 
َٔ اغيوًُري إزي ايِٓلا١ْٝ. ٚإٔ اهرتاتٝذ١ٝ اغيبٌلٜٔ اغيوٝشٝري  -سوب َِاؿكِٖ 

تعتُـ ع٢ً اغيوتكبٌ، ٚنإ َٓا َٔ ٜكٍٛ: إٕ ايهٓا٥ى ايهبري٠ اغيٛدٛؿ٠ ؼي ٚهطٓا 
ٜات دٛؾا٤ توهٓٗا ايٌٝاطري ٚيهٔ إفا ْـيلْا إزي ٖقٙ ايـياٖل٠ َٔ اإصيا أُبشت بٓ

قٙ ايوٝاه١ إهرتاتٝذ١ٝ بعٝـ٠ اغيـ٣، ألْٓا ْل٣ إٔ هل١ٝ ضيهٔ إٔ ْكٍٛ: إٕ ْاس١ٝ ثاْ
تكّٛ َٓؿلؿ٠ ٚيهٔ تٛدـ ظاْبٗا َـاكي، ٚكٚٓات األطؿاٍ، بٌ أسٝاْا  ايهٓا٥ى ال

ْٛاؿٟ يًٌباب ٚايٌابات. ٖقٙ ايـياٖل٠ إٕ ؿيت ع٢ً ٤ًٞ إصيا تـٍ ع٢ً إٔ ٖقا 
 . (1)ْٛ٘ َٛدٗا إزي اؾٌٝ اؿآلايٌٓاؾي َٛد٘ إزي األدٝاٍ ٚايِاعـ٠ أنجل َٔ ن

ٚػيا هبل علؾٓا إٔ ايتـػري ٖٛ إسلام أَٛاٍ اغيوًُري ٚشيٌٜٛ سلن١ 
اغيبٌلٜٔ اغيوٝشٝري. ٚال ًو ؼي إٔ َجٌ فيو دـٜل باإلعتباك ؼي إُـاك سهِ ع٢ً 

 ايتـػري. 

                                                 
 .247(. َٔ قٔاٜا ايؿهل اغيعاُل: ُع: 1
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 ناس ايهٝتّٖٝني ٜدخٕٓٛ ؟أ

ٝري اؾاٜٚري ايهٝاٖ أنجل َٔ كأٜت٘ َا َع قلَا، ايتـػري ٜهٕٛ نٝـ ع:
 ٜـػٕٓٛ ؟ ؟ 
إٕ ٖؤال٤ ايهٝاٖٝري مل ٜـعٛا ألْؿوِٗ ايع١ُِ، ٚنجري َِٓٗ ابتًٛا ب٘ ؼي  ج:

َلس١ً ايٌباب ٚايطٍٝ، ثِ ٓعؿت إكاؿتِٗ عٔ ايتؼًّ َٔ ْريٙ ًٚـت٘، ٚنجري 
 َِٓٗ أؾت٢ بهلاٖت٘ كغِ أْ٘ َبت٢ً بتعاطٝ٘. 

ٚ ٜهتب ؼي أٜتشـخ ٚقـ كأٜٓا َٔ اإلبطا٤ أٜٔا َٔ ٜؤَٔ بأٓلاك ايتـػري ٚ
  .(1)فيو. َٚع فيو مل ٜكًع عٔ ايتـػري

ٚ ػئ ٜكتـٟ ب٘ أًـ ٚأهٛأ، أإٔ ُـٚك ٖقا ايؿعٌ َٔ عامل  ٢ٚيهٔ ال خيؿ
ألٕ غًط١ ايِاقٌ بعٌل٠ ٚغًط١ اؾاٌٖ بٛاسـ٠. َٚا أنجل َا َٔ عٛاّ ايٓاي 

٠، ٚبِٗ قـ ِهلِ: إصيا ْـػٔ ألْا كأٜٓا أنجل ايهٝاٖٝري ٜـػٕٓٛ، ٚال غلٚ، ؾإٕ هلقٛ
أجسٖت، َٚاٌ يـ٘  َٔ ضٔ ض١ٓ حط١ٓ نتٕ»ٚؾِٝٗ أه٠ٛ. ٚؼي اؿـٜح ايِشٝض: 

أجس َٔ عٌُ بٗت َٔ غري إٔ ٜٓتكص َٔ أجٛزِٖ غ٤٢ٝ. َٚٔ ضٔ ض١ٓ ض١٦ٝ 
عٌُ بٗت َٔ بعدٙ، نتٕ عًٝ٘ ٚشزٖت، ٚٚشز َٔ عٌُ بٗت ٚال ٜٓكص ذيو َٔ 

 . طٚاؿـٜح ؼي ايِشٝشري ٚغريُٖاص .«غ٦ٝت ٚشازِٖأ
ِ هلِ ؾِٗ تبع يعًُا٥ِٗ ٚيٝوٛا َوتكًري، ٚيٝى هلإٔ ايعٛاّ الَقٖب  ع٢ً

فتضأيٛا أٌٖ ايرنس إٕ نٓتِ ال  إٔ خيلدٛا عٔ أقٛاٍ عًُا٥ِٗ نُا قاٍ تعازي:
تعًُٕٛ

(1) . 
                                                 

ٛاب َٔ إداب١ ايٌٝؽ ايكلٓا٣ٚ غيا ه٦ٌ كظي٘ اهلل عٔ َجٌ ٖقٙ اغيو١ً٦. طاْـيل اقتبوت ٖقا اؾ(.  1
 .ص668ؾتا٣ٚ ايٌٝؽ ايكلٓا٣ٚ/
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ٚاؿل إٔ ؾعٌ ايهٝاٖٝري يٝى عذ١، ٚال تٌلٜع، ألٕ اغيٝنإ اؿكٝكٞ ٖٛ: َا 
ـ كايؿتٗا، ال يهٝاٖٞ، ٚال يٛيٞ، ألْ٘ ؿيت عًٝ٘ أٍُٛ ايٌلع ٚقٛاعـٙ، ٚيٞ ألس

يع٘  ؾال ٜٓبػٞ غيؤَٔ، ٚال غيوًِ إفا تبري ،(2)ٚبري أسـ َٔ ػًك٘ هللال قابا٠ بري ا
ؼي َو١ً٦ َٔ اغيوا٥ٌ إٔ ًٜتؿت إزي ؾعٌ أسـ َٔ ايٓاي  ي٘، اٚ نالّ كهٛهللنالّ ا

 ـ٣ .هل٣ٛ ال اتباعا يًشل ٚايًٗاتباعا  – ي٘اٚ إزي قٛ
اإلها٠٤ ع٢ً نٝاٖٝاتٓا بتتبع عٛكاتِٗ، ٚاؿيٗاك  – ٖقا اغيكاّ ٚيٝى قِـْا ؼي

)ايبٝإ(  ٚإصيا أقِـْٞ يقيو ،ؾإٕ ٖؤال٤ عـيُا٤ْا ٚهاؿتٓا ،ال ،ال، َواِٜٚٗ، ال
ؾُا  ،ًٚب١ٗ اغيتاٚيري إلسكام اؿل ٚإبطاٍ سذ١ اغيعاكٓري ،إماي١ تًبٝى ايٌٝطإ

كدا٤ كٓا٤ٙ هبشاْ٘  ،ايٚدـت َٔ ْؿوٞ بـا َٔ إٔ أػٛض ؾُٝا ال ٜل٢ٓ ب٘ ايٓ
تعازي ٜٗـٜٓا ٜٚٗـٟ  هللٚا ،بتٓنٌٜ نٌ ٤ًٞ َٓني١ ْؿو٘ َٔ غري إؾلاؾي ٚال تؿلٜؽي

 اغيوًُري. آَري.
 ايتدخني َٔ ايصػت٥س أّ َٔ ايهيبت٥س ؟

 ٚ َٔ ايهبا٥ل ؟أؾٌٗ ٖٛ َٔ ايِػا٥ل  ،ي: إفا أْت تكٍٛ عل١َ ايتـػري
ٖقا اغيٛٓٛع باػتالؾِٗ ؼي ز : ايـياٖل َٔ ُٓٝع ايعًُا٤ أِْٗ اػتًؿٛا ؼي  

ايهبا٥ل ٚايِػا٥ل ٚاػتالف ؾُِٗٗ ؼي اهتٓباؾي األسهاّ ٚإؿام نٌ ؾلع  تعلٜـ
 .ً٘بأُ

                                                                                                                    
 ص.28 ع:ُ ;سهِ ًلب ايـػإ يًٌٝؽ ايوعـٟ; طاْـيل .7; األْبٝا٤ٚهٛك٠  43;ايٓشٌهٛك٠ (.  1
د ضسقت يكطـع  ٚأِٜ اهلل يٛ إٔ فتط١ُ بٓت ستُ»ػطب ٚقاٍ:  ٚؼي اؿـٜح ايِشٝض إٔ ايٓيب (.  2

ٚأٟ ععـٍ يًعٓـيِ    ،ؾُا أعـٍ ٖقٙ ايٌلٜؿ١؟ ٕ)عًٝٗا ٚع٢ً ْبٝٓا ايِال٠ ٚايوالّ( اهلل أنرب «ستُد ٜدٖت
ػًت َعٔ ايتؿلقع١ بعري ًعلٜـ ٚٚٓعٝع، ٚبعري ًَعٛى ٚكععاع، ٚػًعت َعٔ اؾعٛك،            إٔ ٚايكٛاْري بعـ 

 . صKKN, Korupsi, Kolusi & Nepotismeط ٚاغيؼاؿ١ْ ٚايكلاب١ٝٓٝ ٚاألكسا١َٝ
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َٔ  ً٘: َِٓٗ َٔ قاٍ إْ٘ َٔ ايِػا٥ل، ٚيهٔ ٜهٕٛ اإلُلاك عًٝ٘ جيع ( أ)
ايهبا٥ل نُا إٔ اإلُلاك ع٢ً اغيهلٚٙ قـ ٜكلب٘ َٔ اؿلاّ. ٚأُشاب ٖقا ايكٍٛ ال 

ٚال ايتعنٜل ع٢ً اغيـػٓري، ألٕ ايِػا٥ل ٖٞ: َا ػلز عٔ سـ  ٜكٛيٕٛ بٛدٛب اؿـ
ٚ ٖٛ َا ؿٕٚ اؿـٜٔ )سـ أقٌ ايهبا٥ل ٚسـ أنربٖا( ٚمل ٜكرتٕ بايٓٗٞ أقٌ ايهبا٥ل أ

، َجٌ ايٓـيل إزي ً٘ٚ ْؿٞ األضيإ عٔ ؾاعأٚ عكٛب١ أٚ غٔب أٚ يعٔ أعٓ٘ ٚعٝـ 
  .(1)ؼي ايِال٠ يتؿاتٚاال ؾٝٗا، ائاي١ ؼي اغيوادـ، ٚاـ١َِٛ ايٓوا٤، ٚإٌْاؿ

: إٕ ًَٝٓا إزي ؼلِٜ ايتـػري ص667ع; ؾتاٜٚ٘ ُطٜكٍٛ ايٌٝؽ ايكلٓا٣ٚ ؼي 
 ٚأٜع٢ٓ أْ٘ َجٌ ًلب اـُل، ال ١، بغيا فنلْا َٔ ٚد١ٗ ايٓـيل ٚاإلعتباكات ايٌلع

 ٜع٢ٓ أْ٘ يٝى َٔ ايهبا٥ل . ،ٚ ايولق١ َجالأاين٢ْ، 
ٔ بـك ايـٜٔ ايػنٟ ايٌاؾعٞ أْ٘ عٔ ايٌٝؽ لِ ايـٜٔ ب (2)ْٚكٌ ايٌٝؽ إبلاِٖٝ

 ٚ اغيلتري، بٌ اإلُلاك عًٝ٘ ٜهٕٛ نبري٠. أاغيل٠  ي٘هبا٥ل تٓاٚايقاٍ: ٚيٝى َٔ 
ٚقـ فنل بعض ايعًُا٤ إٔ ايِػري٠ تعط٢ سهِ ايهبري٠ بٛاسـ٠ َٔ هبع١ 

 أًٝا٤: 
نُا كٟٚ فيو عٔ عُل ٚعٔ ابٔ عباي ، إسـاٖا: اإلُلاك ٚاغيٛاؿيب١ عًٝٗا


(3). 

ا، ؾإٕ ًٗايتٗإٚ بٗا، ٖٚٛ االهتؼؿاف ٚاالهتِػاك ٚعـّ اغيباال٠ بؿع ٚايجا١ْٝ:
، ٚنًُا اهتِػلٙ نرب عٓـ هللايقْب نًُا اهتعـيُ٘ ايعبـ َٔ ْؿو٘، ُػل عٓـ ا

 . ي٘، ألٕ اهتعـياَ٘ ِٜـك عٔ ْؿٛك ايكًب عٓ٘ ٚنلاٖٝت٘ هللا
                                                 

 ص .9 ع:ُ ;ايقْٛب ٚقبض آثاكٖا ع٢ً األؾلاؿ ٚايٌعٛبط :اْـيل(.  1
 .ص9; ُع:سهِ ًلب ايـػإط :اْـيل(.  2

 ص .86ُع: /2 ; دع:ع٢ً ُشٝض َوًِ ٟلغ ايٓٛٚطً :اْـيل(.  3
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ٗا، ٚاؿٌُ ايجايج١: إٔ ٜأتٝٗا ٜٚـيٗلٖا أَاّ ايٓاي، ألٕ ؼي فيو تلغٝبا يًػري ؾٝ
 اؿـٜح. َتؿل عًٝ٘. «نٌ أَت٢ َعتيف إال اجملتٖسٜٔ» :عًٝٗا. ؿـٜح

 ايلابع١: ايؿلغ ٚايولٚك بٗا، ٚايػؿ١ً عٔ نْٛٗا هبب ايٌكا٠ٚ .
 اـاَو١: ايتؿاػل بٗا بري ايٓاي .

ٜاٙ، َع األَٔ َٔ َهلٙ تعازي إ ي٘ايواؿه١: ايتٗإٚ بورتٙ تعازي عًٝ٘ ٚإُٖا
مبت ْكٍٛ،  هللٜٚكٛيٕٛ يف أْفطِٗ يٛال ٜعربٓت اقاٍ تعازي:  عقاب٘، نُاأيِٝ َٚٔ 

حطيبِٗ جِٗٓ ٜصًْٛٗت فيب٦ظ املصري
(1) . 

 .(2)ب٘ ٣ٚ ػئ ٜكتـأايوابع١: ُـٚكٖا َٔ ايعامل، 
بٌلب اـُل غيا ؾٝ٘ َٔ ايتؿتري  –أٟ ايتـػري  –: َِٚٓٗ َٔ أؿك٘  ( ب)

٢ًُ اهلل  هللا ٚايتؼـٜل، ٚاغيؿرتات ؼي سهِ اغيوهلات، ؿـٜح: ْٗٞ كهٍٛ
ٚ أٚاغيؿرت: ٖٛ ايقٟ حيـخ ؼي اؾوِ  .(3)عٔ نٌ َوهل َٚؿرت عًٝ٘ ٚهًِ

 بعض أعٔا٥٘ ؾتٛكا ٚػـكا ٖٚٛ ايوهٕٛ بعـ اؿـ٠، ٚايًري بعـ ايٌـ٠. 
ٚاهتـيٛا بإٔ ايـػإ َوهل. قايٛا: ٚاغيلاؿ باإلههاك َطًل تػط١ٝ ايعكٌ، ٚإٕ 

ٚ ٜهجل أ -ٍٚ َل٠ أا١ًُ غئ ٜتعاطاٙ مل ٜهٔ َع٘ ايٌـ٠ اغيطلب١، ٚال كٜب أْٗا س
ٚبعِٔٗ قاٍ: َٚٔ اغيعًّٛ إٔ نٌ  -ٚ َٜٛري ال ٌٜلب٘ ثِ ًلب٘ أٚ ٜكِٝ َٜٛا أَٓ٘، 

بتٔٝٝل أْؿاه٘  ًَ٘ٔ ًلب ؿػاْا نا٥ٓا َا نإ أههلٙ سيع٢ٓ أًلق٘، ٚأفٖب عك

                                                 
 .8(. هٛك٠ اجملاؿي١:  1
 ص .29-28 ع:ُ ;ايقْٛب ٚقبض آثاكٖا ع٢ً األؾلاؿ ٚايٌعٛبط :اْـيل(.  2
هععبٌ طاْـيععل  .ٚأبععٛ ؿاٚؿ ص6/309ٚ  6/95طًععٞ ٚأّ هعع١ًُ كٓععٞ اهلل عُٓٗععا كٚاٙ اظيععـ عععٔ ع(.  3

 ص.4/35 :ايوالّ
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 ً٘. ؾًقيو أؿػ(1)إلههاك َٔ ٖقٙ اؿٝج١ٝ، الههل ايًق٠ ٚايطلباَٚواَ٘ عًٝ٘، ؾ
   اؿـ ٚايتعنٜل . ً٘ٚدبٛا ع٢ً ؾاعأِٔٗ َٔ طي١ً ايهبا٥ل، ٚبع

ـّ ؼي  ٚايهبا٥ل طيع نبري٠. ٖٚٞ نٌ فْب تعـيِ عكٛبت٘، سٝح ٜهٕٛ ؾٝ٘ س
ا ناينْا ٚايولق١ ًٗٚ يعٔ ؾاعأٚ غٔب أٚ ٚعٝـ ؼي اآلػل٠ َٔ عقاب أايـْٝا، 

: ٖٞ َا إال باؿّل ٚغريٖا. قاٍ ائشاى هللًٚلب اـُل ٚقتٌ ايٓؿى اييت سلّ ا
ـّا ؼي ايـْٝا  هللٚعـ اأ  . (2)ٚ عقابا ؼي اآلػل٠أعًٝ٘ س

ٚ أٚ غٔب أتعازي بٓاك  هللعُٓٗا: ٖٞ نٌ فْب ػتُ٘ ا هللقاٍ ابٔ عباي كٓٞ ا
عٓ٘ ؾٗٛ نبري٠، أٟ ألٕ نٌ فْب  هللٚ عقاب. ٚقاٍ َّل٠ أػل٣: نٌ َا ْٗٞ اأيع١ٓ 

 . (3)٠تعازي نبري هللَٚع١ِٝ ٚكايؿ١ ؾٗٞ بايٓوب١ إزي دالٍ ا
 ٖٚقٙ َٔ أهايٝب بعض سهاّ اغيوًُري ؼي َعاقب١ اغيـػٓري: 

 ٚباؾًـ مثاْري  ي٘نإ اغيٗـٟ بايوٛؿإ ٜل٣ سل١َ ايتبؼ ٜٚعاقب َٔ ٜتٓا
 دًـ٠ ٚبوذٓ٘ أهبٛعا.

  َٔ إٕ ايوًطإ َلاؿ ايلابع نإ ٜأَل بكطع ًؿيت اغيـّػٔ ٚدـع أْـ
 ٜوتعٌُ ايتبؼ هعٛطا.

  ٚكام ايتبؼ سٍٛ عٓل أٜأَل بًـ سبٌ َٔ ٚنإ ايوًطإ قُـ ايلابع
 اغيـػٔ ٚٚٓع غًْٝٛ٘ ؼي أْؿ٘ ثِ ًٓك٘ ؼي ٖقٙ اؿاي١. 

                                                 
، ص2; دعع: ايؿٛانع٘ ايعـٜعـ٠ ؼي اغيوعا٥ٌ اغيؿٝعـ٠    طْكعال ععٔ    ص656 ; ُع:ؾتا٣ٚ ايكلٓاٟٚط :اْـيل(.  1

 ص .8-7 ; ُع:سهِ ًلب ايـػإ يًٌٝؽ قُـ إبلاِٖٝطٚاْـيل 
 ص.10ُع:  ;ألؾلاؿ ٚايٌعٛبايقْٛب ٚقبض آثاكٖا ع٢ً اط :اْـيل(.  2
 َع تِلف . ص85-84: عُ ;ًلغ ايٟٓٛٚ ع٢ً ُشٝض َوًِط :اْـيل(.  3
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  ٚنإ ٚايٞ َِل قُـ ايٝـقذٞ أُـك أَلا سيٓع ايتـػري ؼي ايٌٛاكع
 ٚايـنانري ٚأَل ايٌلط١ ٜٓهًٕٛ سئ جيـْٚ٘ ٜـّػٔ. 

  َٔ ٘ٚنإ ًلٜـ َه١ َوعٛؿ بٔ هعٝـ ٜل٣ ؼلضي٘ ٚأُـك أَلا سيٓع
 . (1)غيكاٖٞ ٚاألهٛام ؼي َه١ا

 ٌٖ تكيبٌ غٗتدت٘ ؟ٚ
َٔ ايهبا٥ل، ؾٌٗ ٜكتٔٞ فيو  ً٘: إٕ نإ اإلُلاك ع٢ً ايتـػري جيع ع

 ؟ ً٘هكٛؾي ًٗاؿ٠ ؾاع
ٚالهُٝا أْ٘ ػيا  ،: إٕ ايعًُا٤ اػتًؿٛا ؼي تؿوٝل ًاكب ايـػإ ٚعـَ٘ ج

ُّت ب٘ ايب٣ًٛ ألٕ َا فنلٙ بعِٔٗ َٔ إٔ ايِػري٠ تعط٢ سهِ ايهبري ٠ بإسـ٣ ع
ايوبع١ أًٝا٤ اغيقنٛك٠ يٝى سيتؿل عًٝ٘. ؾإٕ بعِٔٗ ٜكٍٛ: إٕ تًو ايِػري٠ بكٝت 

ا أسـ تًو األًٝا٤ إزي ؿكد١ ايهبري٠ إال أْٗا تكّلبٗا َٔ ايهبا٥ل، ًٜٗٓكال ُػري٠ ٚ
 ًٜنّ َٔ اكتهابٗا ثبٛت ايؿوٛم ْٚؿٞ ايعـاي١.  ؾال

ٚبعٔٗا نبا٥ل. ؾهُا ٚفيو ألٕ اؿلاّ ؼي اإلهالّ ؿكدات، بعٔٗا ُػا٥ل 
 يًهبا٥ل ؿكدات ؾهقيو يًِػا٥ل ؿكدات ٚيهٌ سهُ٘ ٚؿكدت٘. ؾايهبا٥ل ال

إٕ اذتطٓت  ٜرٖدي تهؿلٖا إال ايتٛب١ ايِٓٛغ. ٚأَا ايِػا٥ل ؾتهؿلٖا اؿوٓات 
ايط٦ٝت 

إٕ جتتٓيبٛا نيبت٥س َت تٕٓٗٛ عٓ٘ ، بٌ ٜهؿلٖا فلؿ ادتٓاب ايهبا٥ل (2)
َدخال نسميتْهفس عٓهِ ض٦ٝتتهِ ْٚدخًهِ 

َٔ اكتهابٗا إزي  ال حيتاز. ؾ(3)

                                                 
 ص .96-95: عاؿٛاك اغيبري ُط :اْـيل(.  1

 .114ٖٛؿ: هٛك٠ (.  2
 .31ايٓوا٤: هٛك٠ (.  3
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َٔ إُلاكٖا ْؿٞ ايعـاي١ ست٢ ٜوكؽي ايٌٗاؿ٠ يتهؿريٖا بؿعٌ  ال ًٜنّايتٛب١ ٚ
 اؿوٓات ٚسيذلؿ ادتٓاب ايهبا٥ل. 

ٚبعِٔٗ ٜكٍٛ: إٕ ايِػري٠ تعط٢ سهِ ايهبري٠ بإسـ٣ ايوبع١ أًٝا٤ 
ْ٘ ًٜنّ َٔ اكتهاب٘ اغيقنٛك٠. ٚكتب ع٢ً ٖقا هكٛؾي ًٗاؿ٠ َلتهبٗا ٚمٛٙ، أل

 ايهبري٠ ثبٛت ؾوٛق٘ ْٚؿٞ عـايت٘ .
ؼي ايبوٝؽي:  هللٜٚؤٜـ فيو قٍٛ سذ١ اإلهالّ أبٞ ساَـ ايػنايٞ كظي٘ ا

ٚائابؽي ايٌاٌَ اغيعٟٓٛ ؼي ٓبؽي ايهبري٠: إٔ نٌ َع١ِٝ ٜكـّ اغيل٤ عًٝٗا َٔ غري 
ُا اًعل ؾ ،اؿاٝٛف، ٚسقاك ْـّ ناغيتٗإٚ باكتهاب ٚاغيتذلئ عًٝ٘ اعتػاهتٌعاك 

بك١ٝ ايوبع١ أًٝا٤ اغيقنٛك٠( ؾٗٛ نبري٠. )أٟ  ً٘بٗقا اإلهتؼؿاف ٚايتٗإٚ )أٟ َٚج
ٚ ايًوإ ٚؾرت٠ َلاقب١ أٜجبت ايؿوٛم ٚضيٓع ايعـاي١(، َٚا حيٌُ ع٢ً ؾًتات ايٓؿى 

ايتك٣ٛ ٚال ٜٓؿو عٔ تٓـّ ضيتنز ب٘ تٓػّٝ ايتًقف باغيع١ِٝ، ؾٗقا ال ضيٓع ايعـاي١ )أٟ 
 . (1)م( ٚيٝى ٖٛ بهبري٠ٚال ٜجبت ايؿوٛ

ٚأَا ايتٛب١ َٔ ايِػري٠، ؾكاٍ ًٝؽ اإلهالّ منلٜا األِْاكٟ: األُّض ٚدٛبٗا  
 . (2)ال ٚأٜع٢ٓ أُل عًٝٗا 

 ٌٖٚ جتٛش إَتَت٘ يف ايصال٠ ؟
 ٞب٘ ٜعترب َٔ ايهبا٥ل، ؾٌٗ ٜكتٔ ٣ٚ ػئ ٜكتـأ: إٕ نإ ُـٚكٙ َٔ عامل ع

 .؟قتـا٤ ب٘ ٚعـّ ُّشت٘فيو عـّ دٛام إَاَت٘ ٚعـّ ُشتٗا؟ ٚعـّ اإل

                                                 
 ص.85ُع:/2 ; دع:ًلغ اي٣ٚٛٓ ع٢ً ُشٝض هًِط :اْـيل(.  1
 ص .165ع:; ١ُٜ ايٍُٛٛ ًلغ يب األٍُٛطغا :اْـيل(.  2
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ال؟  ٚأ: ٚاؿل إٔ ٖقٙ اغيو١ً٦ تـٚك سٍٛ إَا١َ ايؿاهل، ٜع٢ٓ: ٌٖ ػٛم ج
ٌٖٚ جيٛم اإلقتـا٤ ب٘ ِٜٚض؟ ٚقـ علؾٓا ػيا هبل، إٔ ايعًُا٤ اػتًؿٛا ؼي تؿوٝل 

 ِ ؼي ٖقٙ اغيو١ً٦ كتًؿ١ :هلؾًقيو لـ أقٛا ،ًاكب ايـػإ ٚعـَ٘
ٕ ايـػإ َوهل، ًٚلب اغيوهلات َٔ َاَت٘، ألإَِٓٗ َٔ قاٍ: بتشلِٜ 

هب٘، ٚيٝى يًؿاهل سل اإلَا١َ. قايٛا: ٚاغيلاؿ باإلههاك تايهبا٥ل، ٜكتٔٞ تؿوٝل َل
ْٗا سا١ًُ إٔ مل ٜهٔ َع٘ ايٌـ٠ اغيطلب٘، ٚال كٜب إِ: َطًل تػط١ٝ ايعكٌ، ٚهلؼي قٛ

ٓا ٚبعِٔٗ قاٍ: َٚٔ اغيعًّٛ إٔ نٌ َٔ ًلب ؿػاْا نا٥ .(1)ٍٚ َل٠أغئ ٜتعاطاٙ 
بتٔٝٝل أْؿاه٘ َٚواَ٘ عًٝ٘، ؾإههاك  ًَ٘ا نإ أههلٙ، سيع٢ٓ أًلق٘ ٚأفٖب عك

 . (2)َٔ ٖقٙ اؿٝج١ٝ، ال ههل ايًق٠ ٚايطلب
بٔ قُـ عبـ ايٖٛاب: ُّٚض بايتٛاتل عٓـْا ٚباغيٌاٖـ٠  هللٚقاٍ ايٌٝؽ عبـ ا

ب٘ ٚ َٜٛري ال ٌٜلأقاّ َٜٛا أٚ أقات، ػُِٛا إفا أنجل َٓ٘ ٚههاكٙ ؼي بعض األإ
أبا بطري: سٌِ ب٘ اإلههاك ؾُٝا إفا ًاكب٘ َـ٠، ثِ  هللثِ ًلب٘. ٚقاٍ ايٌٝؽ عبـ ا

 .(3)ٚ أنجل َٓ٘أًلب٘ 
َا١َ َٔ إقاٍ ايكلٓا٣ٚ: ٚكتب بعِٔٗ ع٢ً ٖقا )اإلههاك( عـّ دٛام 

ٚقاٍ ايٌٝؽ ػايـ بٔ أظيـ َٔ ؾكٗا٤ اغيايه١ٝ: ال ػٛم إَا١َ َٔ ٌٜلب  .(4)ٌٜلب٘
  .(5)إلػاك ب٘، ٚال سيا ٜوهلايتٓباى، ٚال جيٛم ا

                                                 
 ص.7 ع:ُ ;سهِ ًلب ايـػإ يًٌٝؽ قُـ إبلاِٖٝط :اْـيل(.  1
 ص.2; ايؿٛان٘ ايعـٜـ٠ ؼي اغيو١ً٦ اغيؿٝـ٠طْكال عٔ  ص656ع: ُ ;ايٌٝؽ ايكلٓاٟٚ ٣ؾتاٚط :اْـيل(.  2

 ص .9-8 ع:ُ ;ِ ًلب ايـػإ يًٌٝؽ قُـ إبلاِٖٝهسط :اْـيل(.  3
 ص.656: ُع:ؾتا٣ٚ ايكلٓا٣ٚط :اْـيل(.  4
 .ص10ع:ُ; سهِ ًلب ايـػإ يًٌٝؽ قُـ إبلاِٖٝط :اْـيل(.  5
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َاَت٘ ُٚش١ ايِال٠ ػًؿ٘ ٚيهٓٗا َع ايكـك٠ ع٢ً إَِٚٓٗ َٔ قاٍ بِش١ 
 هللقاٍ ايٌٝؽ عبـ ايعنٜن بٔ عبـ ا .ال ؽًٛ عٔ ايهلا١ٖ -َا١َ غريٙ َٔ أٌٖ اـري إ

بٔ بام: أَا إَا١َ ًاكب ايـػإ ٚغريٙ َٔ ايعِا٠ ؼي ايِال٠، ؾال ٜٓبػٞ إٔ ٜتؼق 
، بٌ اغيٌلٚع إٔ خيتاك يإلَا١َ األػٝاك َٔ اغيوًُري اغيعلٚؾري بايـٜٔ إَاَا ًَ٘ج

 :٢ًُ اهلل عًٝ٘ ٚهًِقا قاٍ ايٓيّب هل، ألٕ اإلَا١َ ًأْٗا عـيِٝ، ٚٚاالهتكا١َ
، فإٕ نتْٛا يف ايكسا٠٤ ضٛا٤ فأعًُِٗ بتيط١ٓ، فإٕ هللِٖ يهتتب اأٜؤّ ايكّٛ أقس»

حس٠ ضٛا٤ فأقدَِٗ هلتْٛا يف انتْٛا يف ايط١ٓ ضٛا٤، فأقدَِٗ ٖحس٠، فإٕ ن
  .(1)اؿـٜح كٚاٙ َوًِ ؼي ُشٝش٘ «ضًُت

أْ٘ قاٍ غيايو بٔ  ٢ًُ اهلل عًٝ٘ ٚهًِٚؼي ايِشٝشري عٔ ايٓيب 
إذا حطس  ايصال٠ فًٝؤذٕ يهِ أحدنِ ٚيٝؤَهِ »اؿٜٛلخ ٚأُشاب٘: 

ٚايِال٠  ٞ: ٌٖ تِض إَا١َ ايعاُهللكظيِٗ ا يهٔ اػتًـ ايعًُا٤  .(2)«نربنِأ
ٚقاٍ آػلٕٚ  ،ضياْ٘إ٘؟ ؾكاٍ بعِٔٗ: ال تِض ايِال٠ ػًؿ٘ ئعـ ؿٜٓ٘ ْٚكّ ػًؿ

ألْ٘ َوًِ قـ ُشت ُالت٘ ؼي ْؿو٘  ،َٔ أٌٖ ايعًِ: تِض إَاَت٘ ٚايِال٠ ػًؿ٘
ٚألٕ نجريا َٔ ايِشاب١ ًُٛا ػًـ بعض األَلا٤ اغيعلٚؾري  ،ؾتِض ُال٠ َٔ ػًؿ٘

٢ًُ ػًـ اؿذاز ٖٚٛ َٔ  عُٓٗا قـ هللبايـيًِ ٚايؿول. َِٚٓٗ ابٔ عُل كٓٞ ا
 أؿيًِ ايٓاي.

                                                 
ٍ  طَٚعع   ص173-172ُعع: /5 ; دع:ُشٝض َوًِ َع ًلغ اي٣ٚٛٓط :اْـيل(.  1  ; دعع: َهُعٌ اإلنُعا
 ص .609ُع:/2
ٟ   ط ٚ ص217ُع:/2 ; دع:ُشٝض ايبؼاكٟ َع ايؿتضط :اْـيل(.  2  ; دعع: ُشٝض َوًِ َعع ًعلغ ايٓعٛٚ
 .ٚقاٍ اؿاؾفي: أػلد٘ ايوبع١ ص612ُع:/2; دع:َهٌُ اإلنُاٍط ٚ ص174ُع:/5
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يهٔ ال ٜٓبػٞ إٔ  ،ٖٚٛ ُش١ إَاَت٘ ٚايِال٠ ػًؿ٘ ،ٖٚقا ٖٛ ايكٍٛ ايلادض
. ٖقا ػال١ُ َا (1)ٜتؼق إَاَا َع ايكـك٠ ع٢ً إَا١َ غريٙ َٔ أٌٖ اـري ٚايِالغ

 ٚكؿ َٔ ػالف ايعًُا٤ ؼي سهِ إَاَت٘ ٚايِال٠ ػًؿ٘.
٘ ُٚش١ ايِال٠ ػًؿ٘ يٛكٚؿ األساؿٜح قًت: يعٌ االٚزي ايكطع بِش١ إَاَت

ؾكـ ك٣ٚ  ،إف ال َع٢ٓ يًؼالف بعـ ٚكٚؿ ايّٓ ،بِش١ ايِال٠ َع أ١ُ٥ اؾٛك
٢ًُ اهلل عًٝ٘  هللأْ٘ هأٍ كهٍٛ ا ايٓوا٢٥ ٚاإلَاّ أظيـ عٔ أبٞ فّك 

صٌ ايصال٠ يٛقتٗت فإٕ أدزنت َعِٗ »عٔ ايِال٠ َع أ١ُ٥ اؾٛك ؾكاٍ:  ٚهًِ
ٌّ  . قاٍ اإلَاّ ايوٓـٟ: أٟ ػٛؾا َٔ ايؿت١ٓ.«ٝت فال أصًٞٚال تكٌ إْٞ صً ،فص

: ٢ًُ اهلل عًٝ٘ ٚهًِ هللقاٍ: قاٍ كهٍٛ ا ٚعٔ ابٔ َوعٛؿ 
يعًهِ ضتدزنٕٛ أقٛاَت ٜصًٕٛ ايصال٠ يػري ٚقتٗت فإٕ أدزنتُِٖٛ فصًٛا »

 . (2). قاٍ ايوٝٛطٞ: أٟ ْاؾ١ً«ٚصًٛا َعِٗ ٚاجعًٖٛت ُضيبخ١ ،ايصال٠ يٛقتٗت
٢ًُ اهلل عًٝ٘ إٔ ايٓيب  اكٟ َٔ سـٜح أبٞ ٖلٜل٠ ٚؼي ُشٝض ايبؼ

ِ، ٚإٕ أخطتٚا هلفإٕ اصتبٛا فًهِ ٚ ،ِهلأ٥ُتهِ ٜصًٕٛ يهِ ٚ»قاٍ:  ٚهًِ
 . (3)«فًهِ ٚعًِٝٗ

قاٍ: مسعت كهٍٛ  ص عٔ عكب١ بٔ عاَل 4/181ٚؼي َوٓـ اإلَاّ أظيـ ط
فإٕ  ،إْٗت ضتهٕٛ عًٝهِ أ١ُ٥ َٔ بعدٟ»ٜكٍٛ:  ٢ًُ اهلل عًٝ٘ ٚهًِ هللا

                                                 
 ص.40-39 ع:ُ ;سهِ ايٌلب ايـػإ ٚإَا١َ َٔ ٜتذاٖل بٌلب٘ط :اْـيل(.  1
ـ طظ ٚاْـيل ص58ُع:/2 ; دع:هٓٔ ايٓوا٢٥ َع ًلغ ايوٝٛطٞ ٚسا١ًٝ ايوٓـٟط :اْـيل(.  2 ; َوٓـ أظيع

 ص.5/202ظ 5/200ظ 5/194ظ 5/192ظ 5/191ظ 493ُع:/1 دع:
 ص.264ُع:/2 ; دع:ّتٛٓٝض األسهاطاْـيل (.  3
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ٚإٕ مل ٜصًٛا  ،ِهلصًّٛا ايصال٠ يٛقتٗت فأمتٛا ايسنٛع ٚايطحٛد فٗٞ يهِ ٚ
 .«ايصال٠ يٛقتٗت ٚمل ٜتُٛا زنٛعٗت ٚال ضحٛدٖت فٗٞ يهِ ٚعًِٝٗ

ؾـياٖل ٖقٙ األساؿٜح ٜـٍ ع٢ً ُش١ إَا١َ ايؿوام ٚأ١ُ٥ اؾٛك ألَلٙ 
أبٞ فك ايِال٠ َعِٗ ٚاإلقتـا٤ بِٗ، نُا ٖٛ ؼي سـٜجٞ  ٢ًُ اهلل عًٝ٘ ٚهًِ

عُٓٗا، ٜٚـٍ فيو أٜٔا ع٢ً ُش١ ايِال٠ ػًؿِٗ )ٚإٕ  هللٚابٔ َوعٛؿ كٓٞ ا
ٚ ايهلا١ٖ( إف أال خيًٛ عٔ ايتشلِٜ  -أٟ َا فنل َٔ اإلَا١َ ٚاإلقتـا٤ -نإ فيو

 ي٘األَل بتعاطٞ ايعباؿ٠ ايؿاهـ٠. ٚقٛ ٢ًُ اهلل عًٝ٘ ٚهًِٜوتشٌٝ عًٝ٘ 
تِٛك ٚدٛؿ ايعباؿ٠ ايؿاهـ٠ ٚتهٕٛ إف ال ٜ ،ٜؤنـ ٖقا اغيع٢ٓ )ايـياٖل( #هبش١$

ٚال بري ُش١  ،ٚ نلا١ٖ اإلَا١َأهبش١. ٚال َٓاؾا٠ بري ُش١ ايِال٠ ٚسل١َ 
 ٚ نلا١ٖ اإلقتـا٤.أايِال٠ ٚسل١َ 

ّٔ اَسأ٠ زجال، ٚال أعسابٞ َٗتجسا» :ٚأَا سـٜح ابٔ َاد١ ٚال  ،ٚال تؤَ
هِ ال ٜؤَّٓ» :سـٜحؾكاٍ اؿاؾفي ؼي بًٛؽ اغيلاّ: إهٓاؿٙ ٚاٙ. ٚأَا  .«فتجس َؤَٓت

اؿذ١ ؼي َكاب١ً األساؿٜح  ً٘ؾٗقا أٜٔا ٓعٝـ ال ٜوتكِٝ سيج «ذٚ جسأ٠ يف دٜٓ٘
ايهجري٠ ايِشٝش١ اييت تـٍ ع٢ً ُش١ إَا١َ ايؿوام ٚأ١ُ٥ اؾٛك ُٚش١ ايِال٠ 
ػًؿِٗ ٚإٕ نإ فيو ال خيًٛ عٔ ايهلا١ٖ ٚايتشلِٜ. ٚقـ أػلز ايبؼاكٟ ؼي 

اؾناكٟ أْ٘ قاٍ: أؿكنت عٌل٠ َٔ أُشاب قُـ  ٘ عٔ عبـ ايهلِٜ بٔ َايوخيتاك
ٚنإ ابٔ َوعٛؿ ًِٜٞ  .ًِٜٕٛ ػًـ أ١ُ٥ اؾٛك ٢ًُ اهلل عًٝ٘ ٚهًِ

 ،ٚنإ ابٔ عُل ًِٜٞ ػًـ اؿذاز ،ػًـ ايٛيٝـ بٔ عكب١ ٖٚٛ َتِٗ بايٌلب
ٜؤٜـ َا قًٓاٙ  ً٘. ؾقيو ن(1)ٚايتطاٍٚ ع٢ً ايعًُا٤ ،ٖٚٛ َٔ ٖٛ ؼي هؿو ايـَا٤

ٚإٕ نإ فيو ال خيًٛ عٔ  ،ُٚش١ ايِال٠ ػًؿ٘ ،ٚ اؾا٥لأايؿاهل َٔ ُش١ إَا١َ 

                                                 
 ص.264ُع:/2دع: ;تٛٓٝض األسهاّط :اْـيل(.  1
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ؾال نلا١ٖ أٚ  ،ً٘أٚ مل ؼٌِ اؾُاع١ إال سيج ،ايهلا١ٖ أٚ ايتشلِٜ، إال إفا تعقك غريٙ
  إفا ػٝـ َٔ ايؿت١ٓ. ً٘ال ؼي اإلقتـا٤ ب٘ ٚال ؼي تكـضي٘ يإلَا١َ. َٚج ،ؾال ؼلِٜ

ص 530ُع:/1; دع:ؾتض ايٖٛاب ساًٝت٘ ع٢ًطقاٍ ايٌٝؽ هًُٝإ اؾٌُ ؼي 
ْكال عٔ ايطبالٟٚ: ٚإفا مل ؼٌِ اؾُاع١ إال بايؿاهل ٚاغيبتـع مل ٜهلٙ اال٥تُاّ 

 بُٗا. 
ِّ ب٘ ايٌلع، ٚيٛ  قًت: أٟ ٚالتكـضيُٗا يإلَا١َ، فيو ألٕ اؾُاع١ ػيا ٜٗت

ٚ قًٓا بعـّ ُشتُٗا أّ ُش١ ايِال٠ ػًؿ٘، ـقًٓا بعـّ ُش١ إَا١َ ايؿاهل ٚع
ٚ قًٓا بعـّ ُش١ ًٗاؿ٠ أٚ ايتشلِٜ ؾُٝا ٖٛ ؼي ٖقٙ اؾُاع١، أايهلا١ٖ ٚيهٔ َع 

يتعّطٌ  - ً٘ٚ مل ؼٌِ ايٌٗاؿ٠ إال سيجأٜعين تعّقك غريٙ  -ايؿاهل ؼي َجٌ تًو اؿاي١ 
ٚ ع٢ً ايٌاٖـ أنجري َٔ َُٗات ايـْٝا ٚايـٜٔ يعول ايعجٛك ع٢ً اإلَاّ ايِاحل 

عُت ؾٝ٘ اغيعاُٞ ٚايؿواؿ ٚاغيٓهلات  ايِاحل، ٚػُِٛا ؼي َجٌ ٖقا اينَإ ايقٟ
 -اغيل٥ٞ ٚاغيوُٛع  -بهٌ أيٛاْٗا ُٚٛكٖا سٝح أُبض نجري َٔ اإلفاعات بٓٛعٝٗا 

ٛ يًٗٚهع دٛاْبٗا ٚه١ًٝ َٔ ٚها٥ٌ ايتشًٌ عٔ األػالم اإلهال١َٝ بإؾواسٗا أل
دل٠ ٚاألغاْٞ اغيتهول٠ فات ايهًُات اغيجري٠ يًػلٜن٠ بٌ ٚيًِٛك اـًٝع١ ٚاألؾالّ ايؿا

ٜات ايـاعل٠ بهٌ ُلاس١ ٚبال اهتشٝا٤. بُٝٓا ػعٌ بعض ٖقٙ اإلفاعات اٚايلٚ
ٚأُبض  ٜنٜـ ع٢ً عيو١ ؼي اغيا١٥ َٔ بري هاعاتٗا ؼي األهبٛع. يًرباَر ايـ١ٜٝٓ َا ال

أٜٔا ايِشـ ٚاجملالت ٜوًو ٖقا اغيوًو ألدٌ اهتذالب ايلبض ايهجري ٚيٛ َٔ 
ؼـكات ٚاغيوهلات ٚأيٛف َٔ بٝٛت ايـعاك٠ ايوبٌ اغيعّٛد١ إٓاؾ١ إزي أْٛاع اغي

ػيا ٌٜكٞ  ً٘خيؿٞ ؼي إٔ فيو ن ٚأَه١ٓ االػتالؾي اييت اْتٌلت ؼي ٖقٙ ايبالؿ; ٚال
ٜٚـَل اجملتُع ٜٚؤثل اـًٌ ؼي نٌ ْٛاسٞ اؿٝا٠ بٌ ٚقـ هام فيو بعض  ايؿلؿ

ٛب ايلداٍ إزي ايوكٛؾي ؼي ؿكنات اؿٝٛا١ْٝ ٚاغيتاٖات اغيلؿ١ٜ باكتهاب نبا٥ل ايقْ
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ٜتٛبٕٛ ٚالِٖ ٜرنسٕٚال ثِ ُٚػا٥لٖا 
ٚهام آػلٜٔ إزي ؿكد١ ايالَباال٠  (1)

باغيباؿئ ٚاـًل ؾأػقٚا ٜٓكًٕٛ َا ِٜـك عٔ ايػلب َٔ اغيٛٓات ٚايعاؿات 
ٚايتكايٝـ ٚيٛ نإ فيو ًقٚفا ٚاملاؾا عٔ أػالم اإلهالّ ست٢ ٜٛقعِٗ فيو ؼي 

 األْٛاع. ١ٖا١ٜٚ اإلؿَإ يِػا٥ل ايقْٛب كتًؿ
بعُِتِٗ ػيا  هللبكٞ بعـ فيو إال ْنك قًٌٝ َٔ أْاي ُاؿري ػئ أنلَ٘ ا ؾُا

ٚقات ايعجٛك ع٢ً األْ٘ يعول عًٝٓا ؼي بعض إالى ٚايـَاك ست٢ هلٚقع ؾٝ٘ ايٓاي َٔ ا
 ٚ ايٌٗاؿ٠ .أكدٌ ُاحل ًِٜض يإلَا١َ 

ٚيٛ قًٓا ؼي َجٌ ٖقٙ اؿاي١ بعـّ ُش١ إَا١َ ايؿاهل ٚعـّ ُش١ ايِال٠ 
ٚ قًٓا بعـّ قبٍٛ ًٗاؿت٘ أٚ ايتشلِٜ أقًٓا بِشتُٗا ٚيهٔ َع ايهلا١ٖ  ٚأػًؿ٘ 

يٝحعٌ عًٝهِ  هللَت ٜسٜد ايٛقع ايٓاي ؼي ٓٝل ٚسلز، ٚقـ قاٍ عن َٔ قا٥ٌ: 
َٔ حسج

َٚت جعٌ عًٝهِ يف ايدٜٔ َٔ حسجٚقاٍ أٜٔا:  (2)
(3). 

ٚزي األؾألدٌ َا فنلْا َٔ ٚد١ٗ ايٓـيل ٚاالعتباكات ايٌلع١ٝ ْكٍٛ : يعٌ 
ٚاألكدض ايكطع بِش١ إَا١َ ايؿاهل ُٚش١ ايِال٠ ػًؿ٘ ٚيهٔ َع ايكـك٠ ع٢ً 

ٚ عٔ ايهلا١ٖ أعِٔٗ( بفيو عٔ ايتشلِٜ )عٓـ  ال خيًٛ -إَا١َ غريٙ َٔ أٌٖ اـري 
ٚ نلا١ٖ تكـِٜ ايؿاهل أٚسل١َ  -َٓاؾا٠ بري ُش١ ايِال٠  )عٓـ آػلٜٔ( ٚال

 ١ االقتـا٤ ب٘. ٚ نلاٖأيإلَا١َ، ٚالبري ُش١ ايِال٠ ٚسل١َ 
عًِٝٗ ػًـ أ١ُ٥ اؾٛك ؾإصيا ٖٞ ـٛف َٔ  هللٚأَا ُال٠ ايِشاب١ كٓٛإ ا

; ثِ إْٓا ايّٝٛ غيا ًعلْا  ايؿت١ٓ، نُا ؾول ب٘ اإلَاّ ايوٓـٟ ؿـٜح أبٞ فك 

                                                 
 .126(. هٛك٠ ايتٛب١:  1
 .6(. هٛك٠ اغيا٥ـ٠:  2
 .78(. هٛك٠ اؿر:  3



 واالقتصاد واسرتاتيجية أعداء اإلسالم

 55 

ًَٓا إزي ايكٍٛ بِش١ إَا١َ عا١َ ايٓاي  -بعول ايعجٛك ع٢ً كدٌ ًِٜض يإلَا١َ 
ؿاّ مل ٜهٔ َِٓٗ إػالٍ يٌلٚؾي  َا -ٚالؼلِٜ  بـٕٚ نلا١ٖ ُٚش١ ايِال٠ ػًؿ٘

هُٝا إْٗا ػيا عُت ب٘  اإلَا١َ ٚإٕ ناْٛا غايبا مل ٜٓؿهٛا عٔ عاؿ٠ ايتـػري ٚال
 ي٘االطالع ع٢ً بٛاطٔ إَاَ٘ َٔ سا -ايب٣ًٛ ع٢ً أْ٘ يٝى َٔ ًلؾي اال٥تُاّ 

 ِ .أعً هللتطًع. ٚا بٌ ًِٜٞ ػًـ َوتٛك اؿاٍ َٔ غري هبل عح ٚال -ٚاعتكاؿٙ 
 ٌٖٚ َٔ عًُت٤ املراٖب َٔ حيّسّ ايتدخني ؟

 : ٌٖٚ َٔ عًُا٤ اغيقاٖب األكبع١ َٔ حيلّ ايتـػري ؟ ي
: ْعِ، ٚدـْا أُٛات عًُا٤ اغيقاٖب تعايت ٚتٛايت ؼي ؼلِٜ ايتـػري،  ز
( ٚايربؿقإ )اهتٌٓام ايتٓباى صSusuran; jwط ػلأَع َٛاّؿ  ايتٓباى )َٔؼ ٚاي١ٌُ

ايكات )اهِ ايٓبات ٜوتعٌُ ؾٝ٘ أنال َٚٔػا(، ٚأًباٖٗا ْؿ٘ بعـ طشٓ٘(، ٚأَٔ 
 1010َٓق ؿيٗٛكٖا ؼي ؿٜاك اغيوًُري ًٚٝٛع تعاطٝٗا ؼي سـٚؿ عاّ أيـ ٚعٌل٠ )

 َِٓٗ: ذل٠( إزي ٚقتٓا اؿايٞ. هلَٔ ا
 ٝؽ لِ ايـٜٔ بٔ بـكايـٜٔ ايٌاؾعٞ ايػنٟ ايعاَلٟ ايـٌَل. ايٌ .1

  يٌٝؽ ػايـ بٔ اظيـ اغيايهٞ.ا .2

 ايوٓٗٛكٟ ايباٖٛتٞ اؿٓبًٞ اغيِلٟ.ايٌٝؽ اظيـ  .3

ًٝؽ اغيايه١ٝ سيِل ُاسب ْـيِ دٖٛل٠ ايتٛسٝـ ايٌٝؽ إبلاِٖٝ ايًكاْٞ  .4
  نتاب ِْٝش١ اإلػٛإ ؼي ؼلِٜ ايـػإ. ي٘ٚ

 أبا بطري اؿٓبًٞ.  هللايٌٝؽ عبـا .5

 كهاي١ ؼي ؼلِٜ ايـػإ.  ي٘ايٌٝؽ قُـ ايعٝين اؿٓؿٞ، ٚ .6

 .ٞايوٝـ عُل ايبِلٟ ايِـٜكٞ ايٌاؾع .7
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  .ايٌٝؽ إبلاِٖٝ بٔ طيعإ ايُٝين .8

  أبٝات ؼي ؼلِٜ ايـػإ. ي٘ايٌٝؽ طياٍ ايـٜٔ ايكامسٞ، ٚ .9

ايبشلٟ اغيِٓٛكٟ ايُٝين بعـ تٛبت٘ ٚكدٛع٘ عٔ  ايوٝـ اظيـ بٔ قُـ .10
 . ً٘بتشًٝ ي٘قٛ

  ايٌٝؽ ابٛ اؿؤ اؿٓؿٞ اغيِلٟ. .11

  ايـػإ.كهاي١ ؼي ؼلِٜ  ي٘ايٌٝؽ احملكل عبـ اغيًو ايعِاَٞ اغيايهٞ ٚ .12

 ايٌٝؽ األعـيِ قُـ اـٛاد٘ ايرتنٞ.  .13

  ايٌٝؽ أبٛ بهل بٔ األٖـٍ ايُٝين. .14

 نتاب ِْٝش١ اإلػٛإ.  ي٘ايٌٝؽ ساؾفي بٔ أظيـ اؿهُٞ اؿٓبًٞ، ٚ .15

 ؾعٞ اغيهٞ ُاسب ؿيٌٝ ايؿاؿري. ايٌٝؽ قُـ بٔ ايعالٕ ايِـٜكٞ ايٌا .16

 نتاب ايـال٥ٌ ايٛآشات.  ي٘ايٌٝؽ ظيٛؿ ايتٛجيلٟ، ٚ .17

  أبٛ ايػٝح ايكٌاًٞ اغيػلبٞ اغيايهٞ.ايٌٝؽ  .18

 ايٌٝؽ عٝو٢ ايٌٗاٟٚ اؿٓؿٞ ايرتنٞ.  .19

 نتاب ؼلِٜ ايـػإ.  ي٘ايٌٝؽ عبـ ايلظئ بٔ ْاُل ايوعـٟ اؿٓبًٞ، ٚ .20

نتاب  ي٘ٝتُٞ ايٌاؾعٞ، ٚهلايٌٝؽ اإلَاّ ًٗاب ايـٜٔ اظيـ بٔ سذل ا .21
  ؼقٜل ايجكات َٔ أنٌ ايهؿتات ٚايكات.

 ؼؿ١ ايبٝإ ؼي ؼلِٜ ايـػإ.  ي٘ايػاَـٟ، ٚ بٔ هعـ هللايٌٝؽ عبـ ا .22

 ايٌٝؽ َهٞ بٔ ؾلٚؾ اغيهٞ.  .23

  ايوٝـ هعـ ايبًؼٞ اغيـْٞ. .24
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 يٌٝؽ قُـ ايربملٞ اغيـْٞ ايٌاؾعٞ. ا .25

 . نتاب ٌَٓٗ ايـيُإٓ ي٘ايًطٝـ ٕ ٚ ايٌٝؽ قُـ عبـ .26

 ايٌٝؽ منٞ ايـٜٔ بٔ هٓـ اغيِلٟ.  .27

 ت قاٖلات. قِٝـ٠ بعٓٛإ ايعاؿا ي٘ايٌٝؽ َعلٚف ايلُاؼي، ٚ .28

 نتاب ؼقٜل اإلػٛإ عٔ ًلب ايـػإ.  ي٘ايٌٝؽ قُٛؿ طاٖل، ٚ .29

 ايٌٝؽ قُـ بٔ هامل ايبٝذاْٞ.  .30

 نتاب غأ١ٜ ايبٝإ ؼي ؼلِٜ ايـػإ.  ي٘ايٌٝؽ قُـ ايؿالتٞ، ٚ .31

نتاب تٓبٝ٘ ايػؿالٕ ؼي َٓع ًلب  ي٘ايٌٝؽ قُـ اؾُايٞ اغيايهٞ، م .32
 ايـػإ.

 كهاي١ ؼلِٜ ايـػإ.  ي٘ؽ، ٚايٌٝؽ قُـ بٔ إبلاِٖٝ آٍ ايٌٝ .33

نتاب اؿٛاك اغيبري عٔ أٓلاك ايتـػري  ي٘يٌٝؽ عًٞ بٔ قاهِ ايؿٝؿٞ، ٚا .34
 ٚايتؼنٜٔ.

 ايٌٝؽ قُـ بٔ َاْع نبري عًُا٤ قطل.  .35

 ؾت٣ٛ ؼي ؼلِٜ ايـػإ. ي٘ٚ ،ايٌٝؽ قُٛؿ ًًتٛت ًٝؽ األمٖل هابكا .36

 ؾت٣ٛ ؼي ؼلِٜ ايـػإ.  ي٘ايٌٝؽ ٜٛهـ ايكلٓاٟٚ، ٚ .37

 ايتـػري ٚهلطإ ايل١٥.  ي٘ك ْبٌٝ ُبشٞ ايطٌٜٛ، ٚايـنتٛ .38

 ايـنتٛك عبـ ايعنٜن أظيـ ًلٜـ.  .39

 طبٝبو َعو.  ي٘ايـنتٛك ُربٟ ايكباْٞ، ٚ .40
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سٔل٠ ايٛايـ ًٝؼٓا ايعال١َ احملـخ قُـ سؤ اؾٌٝٞ ايُٝين اغيهٞ  .41
 اؿٓبًٞ. 

ًٝؼٓا ايعال١َ قُـ ػري سذامٟ اغيعلٚف بايٌٝؽ قُـ َهٞ  .42
 اؿٓؿٞ.ٞ اغيهايبانوتاْٞ 

 ًٝؼٓا ايعال١َ ط٘ عبـ ايٛاهع ايربناتٞ ايُٝين اغيهٞ ايٌاؾعٞ.  .43

ٝؼٓا ايعال١َ عبـ ايؿتاغ كٚاٙ االْـْٚٝوٞ اغيهٞ ايٌاؾعٞ ُاسب ً .44
 ايتأيٝؿات ايعـٜـ٠. 

ظيٝـ اغيهٞ اؿٓبًٞ إَاّ اغيوذـ  هللًٝؼٓا ايعال١َ ايـنتٛك ُاحل بٔ عبـ ا .45
 اؿلاّ.

بٔ عبـ ايلظئ ايبواّ ُاسب تٛٓٝض  هللعبـ اايعال١َ احملـخ  ًٝؼٓا .46
 األسهاّ ًلغ بًٛؽ اغيلاّ.

 قُـ ُاحل ايعجُٝٔ. ايعال١َ احملـخ ًٝؼٓا  .47

 ي٘بٔ بام َؿيت اغيًُه١ ايعلب١ٝ ايوعٛؿ١ٜ، ٚ هللايٌٝؽ عبـ ايعنٜن بٔ عبـ ا .48
 ؾت٣ٛ ؼي ؼلِٜ ايـػاّ ٚسهِ إَا١َ َٔ ٜتذاٖل بٌلب٘.

 ٞ. ايٌٝؽ احملـخ قُـ ْاُل ايـٜٔ األيباْ .49

ايٌٝؽ ايعال١َ ايهٝاٖٞ إسوإ قُـ ؿسالٕ اؾُؿوٞ ايهـٜلٟ ُاسب  .50
 تٓبٝ٘ اإلػٛإ ؼي سهِ ًلب ايك٠ٛٗ ٚايـػإ.  ي٘ٚ ،هلاز ايطايبري

ًٝؼٓا ايعال١َ احملـخ ايوٝـ قُـ عًٟٛ اغيايهٞ اؿوين حيـيل ع٢ً طيٝع  .51
 طالب٘ ًلب ايـػإ ٜٚعاقب َٔ ٜلتهب٘ َٓ٘ بإػلاد٘ َٔ بٝت٘ َٚعٗـٙ .
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 يسد ع٢ً زأٟ أحد ايهٝتٖٝنيا
 ،ي٘قـ أنجلت َٔ فنل عًُا٤ اغيوًُري ايقٜٔ قايٛا بتشلِٜ ايتـػري ٚأَجا ع:

إال أْين مسعت أسـا َٔ ايهٝاٖٝري ٜل ع٢ً  ،٦ًٝا َٚا أكٜـ إٔ أكؿ عًٝو َٔ فيو
َع إٔ  ،، ٜٚكٍٛ ٖٚٛ ع٢ً َٓرب: نٝـ ٜهٕٛ ايتـػري قلَا؟(1)َاْع ايتـػري

، ٚال ٢ًُ اهلل عًٝ٘ ٚهًِمل ٜٛدـ أٜاّ ايلهٍٛ  ،ايـػإ ٤ًٞ َوتشـخ
 ،ٖقا ايتشلِٜ؟ بٌ ٖٛ عٓـٟ سًٛ طٝبيع٘  ؾأ٢ّْ ،ٚال أٜاّ ايتابعري ،أٜاّ ايِشاب١

، ؾُا أؿيٓ٘ ٢ًُ اهلل عًٝ٘ ٚهًِْ٘ ٚدـ ؼي أٜاّ ايلهٍٛ أيٛ ؾلض ست٢ 
ؾُافا ِٜٚػ٢ إيٝ٘ باغيٛؿ٠ ٚاإلهتشوإ.  ً٘إال ٚهٝوتعُ ٢ًُ اهلل عًٝ٘ ٚهًِ

 .و ػاٙ ٖقٙ ايؿهل٠؟كأٜ
ٜٚوكِ ٚال  ،ٖقا نالّ ٜـٟٚ ٚال ٜـاٟٚ .ٚإْا إيٝ٘ كادعٕٛ هللز :إْا 

 .ً٘ٚكدٛع٘ إزي غري أٖ ،َطًٛع٘ َٔ غري َطًع٘ (2)ٜربٟ
. (3)َٔ ايهٛانب، ٚيهٔ بتًبٝو٘ نأْ٘ أؿ٢ْ َٔ سبٌ ايٛكٜـ ٣ْأأنالّ 

ٖٚٛ نالّ  ٚنٝـ ال ؟ ،َٔ ايٌلٟ، ٚيهٔ بتن١ٜٓٝ نأْ٘ ُؿ٠ٛ األكٟ َّلأنالّ 
نالّ ال  سيهإ غري ف٣ مكع. يَ٘لٜض، ٚغًؽي ُلٜض، يلتٛع٘ ؼي غري َلتع، ٚسًٛ

كبٌ ب٘ عكٌ، ٜٚال  ،حيذنٙ تك٢، ٚال ٜلؿع٘ ْٗٞ ٚال ٜهؿ٘ ؼلز، ٚال ٜـؾع٘ تٛكع
 ٚال طب ٚال ػًل، ٚال ًلع.

                                                 

ٖٚٛ ايهٝاٖٞ ايٌاب اؾًٌٝ َٔ تالَٝق ايوٝـ قُـ عًٟٛ اغيايهٞ اؿوين ٖٚٛ ايٌٝؽ اؿاز (.  1
 ٟٚ ايٌلق١ٝ.هـٜـ بٔ دٖٛلٟ ُاسب َعٗـ ايو١ٝٓ بهٓذٛؽ طيرب دا

 ٜعين ٜٔل ٚال ٜٓؿع نأْ٘ ؿا٤ دا٤ ب٘ ايتطّبب ٚيهٔ بوٛك٠ ايـٚا٤ َٔ عٓـ ايطبٝب. (. 2
 (. ٜعين بعٝـ عٔ ايِٛاب.  3
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ٖٚٛ أٜٔا ادرتا٤ ع٢ً َكاّ ايٓب٠ٛ، ٌْا٤ فيو عٔ عـّ َباالت٘ بتعايِٝ   
يٝ٘ ٜؿلؽ، ال عٔ عًِ، ٚال إ، ٚعٔ ؿئ هللٔ ٣ٖٛ ٜتبعٗا يػري ٖـ٣ َٔ ااإلهالّ، ٚع

 علؾإ، ٚال ؿيٌٝ ٚال بلٖإ.
ٚقاٍ  (1)هلل٣ٛ فٝطًو عٔ ضيبٌٝ اهلٚال تتيبع اٚقـ قاٍ عن َٔ قا٥ٌ:   

قٌ ٖتتٛا بسٖٓهِ إ نٓتِ صدقنيتعازي: 
(2).  

إال ايظٔ قٌ ٌٖ عٓدنِ َٔ عًِ فتخسجٛٙ يٓت، إٕ تتيبعٕٛ ٚقاٍ تعازي: 
ْتِ إال ختسصٕٛإٔ إٚ

(3) . 
ٚؼي اؿـٜح ايِشٝض:  (4)ت٦ٝٚإ ايظٔ ال ٜػين َٔ اذتل غٚقاٍ تعازي: 

  .(5)«َٔ نرب عًٞ َتعُدا فًٝتيبٛأ َكعدٙ َٔ ايٓتز»
٢ًُ اهلل عًٝ٘ ؾِلٜض اؿـٜح ٜـٍ ع٢ً عـّ دٛام تعُـ ايهقب ع٢ً ايٓيب 

َا ؿاّ  ٢ًُ اهلل عًٝ٘ ٚهًِإيٝ٘ ، ٚؿياٖلٙ ٜـٍ ع٢ً عـّ دٛام ْوب١ أٟ ٤ًٞ ٚهًِ
ؾكـ قٌٝ: إٕ ايـئ  ؟ٚاألؿياْريمل ٜلؿ ب٘ ؿيٌٝ ثابت )ُشٝض( ؾهٝـ سيذلؿ األٖٚاّ 

 - طيع َري ٖٚٛ ايهقب - نجل ايـيٕٓٛ إال اغيٕٝٛأَٚا  :ٚقايٛا ،األنافب ٜتؿلع َٓ٘
َت يهِ نٝف حتهُٕٛؾع

(6).  

                                                 
 .26(. هٛك٠ ْ:  1
 .111(. هٛك٠ ايبكل٠:  2
 .148(. هٛك٠ األْعاّ:  3
 .28(. هٛك٠ ايٓذِ:  4
 ظص .4إزي  1ٝض َوًِ كقِ ُشط ظ ٚص110 إزي كقِ 106ُشٝض ايبؼاكٟ كقِ ط :اْـيل(.  5
 .36(. هٛك٠ ايكًِ:  6
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ؾتض أبٛاب  ٚألؿ٣ فيو إزييكاٍ أٌٖ األٖٛا٤ َا قايٛا،  (1)ٚيٛ ؾتض ٖقا ايباب
٢ًُ اهلل بايٛعٝـ بـػٍٛ ايٓاك، ؾكاٍ  ٢ًُ اهلل عًٝ٘ ٚهًِايؿواؿ، ؾًقيو عكب٘ 

ٚ غيوًِ إٔ أٚ يعاقٌ أ. ؾهٝـ ِٜض يعامل «فًٝتيبٛأ َكعدٙ َٔ ايٓتز» :عًٝ٘ ٚهًِ
ايؿطل٠ ايو١ًُٝ ٚايطبٝع١ ايِشٝش١، َع َا  ًٜ٘كبال َا  -ٜٓوب إزي سٔل٠ ايٓب٠ٛ 

ٕٛ َٔ عًُا٤ اغيوًُري، ٚأطبا٤ ايعامل، َٚؿهلِٜٗ ٚعكال٥ِٗ، ٚأٜـت٘ أثبت٘ احملكك
األدٗن٠ اؿـٜج١ َجٌ ايتشًٝالت اغيؼرب١ٜ ٚيػ١ األكقاّ َٔ إٔ ايـػإ َػٛ، غلاك 

ْ٘ َٔل عًٝ٘، ٚعاٌَ ٖـّ يهٝاْ٘ الستٛا٥٘ إَهاك، بٌ إْ٘ َٔ أيـ أعـا٤ اإلْوإ، ٚ
 نجل أدٗن٠ أدواَ٘ تـكجيٝا،أٚص Sel-sel Otakطع٢ً اغيٛاؿ ايؿتان١ بإتالؾ٘ ؿَاغ٘ 

 ؼي سهِ ائلك ايؿٛكٟ.  ٖٞٚقا ائلك ايتـكجي،بعـ ٤ًٞ ٦ًٝا 
ٚػاٍ  ،ّٕ ايـػإ عـِٜ اغئاكإأسـا ؼي ٖقا ايعِل ٜكٍٛ: إٔ َٚا نٓت أؿئ 

ٚاػتًى َٓ٘  ،ٚهًب َٓ٘ قًب٘ ،ٚيع ب٘ ٚحيب٘أَٔ اغيٛاّؿ ايؿّتان١ ٚاألػطاك، إال َٔ 
َّّٝريأَجّكؿري  ،ري ػيا ٜتوا٣ٚ ؼي َعلؾت٘ عُّٛ ايٓايألٕ أٓلاك ايتـػ ،يب٘  ،ٚ أ

ٌْٚلتٗا  ،ٓلاكٙأ٦ٝات ايعاغي١ّٝ ايطّب١ّٝ ؼي بٝإ هلؾآت اأ؟ ٚقـ …ٚنٝـ ال
ا ايهتب ًٗٚنتبت َٔ أد ،ٚاجملالت ،ٚايِشـ ،ٚايتًٝؿنْٚات ،اإلفاعات

اتٗا ست٢ ال حيتاز إثب ،ٜاٙ ؼي نجري َٔ اغيوتٌؿٝاتاًٖٚٛـ َٔ ٓش ،ٚايلهاالت
يو ؾأ٢ْ  ،الهتٛا٤ َعلؾتٗا عٓـ ها٥ل ايٓاي ،ٚ قًٌ نُٝاٟٚأإزي طبٝب إػتِاُٞ 

  ؟ ٜا َهابلا يًشى ٚايٛاقع ،ٖقا ايع٢ُ اغيبري
 إال ،ٕ ٜكٍٛ َجٌ ٖقٙ ايكاي١أؿكٟ َا ايقٟ ؿؾع ٖقا ايهٝاٖٞ إزي أٚيوت 

  ٚقـضيا قاٍ ايٌاعل: ،ايتـػري ٚقبٝ٘ يهْٛ٘ َٔ َـَين
ّٕ عري ايوؼؽي تبـٟ اغيوا٣ٚن عٝب ن١ًًٝ ٚعري ايلٓا عٔ نٌ   ُا ا

                                                 
 .(. ٜعين باب ايهقب  1



 لضعف اجلنسيبني الكتاب والسنة والطب واخللق وا التدخني

 62 

يٓاُض دلٜا  ٟؾال ٜلعٛ ،ٚتؿوـ عكٌ ايلدٌ ٚؿٜٓ٘ ،ٚاحملّب١ تع٢ُ نٌ ٤ًٞ
َٚع٘ عًُ٘ ال  ،ً٘دٗ ً٘ٚكّب عامل قت ،ٚأسالّ نافب١ ،ٖٚاّ ما٥ؿ١أػًـ يقات 

٠ّٛ إال باا ،ْٚعِ ايٛنٌٝ هللٚسوبٓا ا (1)ٜٓؿع٘  ايعًٞ ايعـيِٝ . هللٚال سٍٛ ٚال ق
ّٕ ٖقا ايكا٥ٌ ٜعرتف غط ّٕ تطاٚ …ال…ٙ ؟ الأؾٌٗ ٜا تل٣ أ عٔ ِْض  ي٘ؾإ

ال  -بٌ أػاف  ،٣ٛ ؼي ايـٜٔ تأب٢ فيوهلٚتبقػ٘ عٔ قبٍٛ اؿل ٚؼهُٝ٘ ا ،أػٝ٘
َٔ إٔ ٜهٕٛ َٔ ايقٜٔ ٌٓ هعِٝٗ ؼي اؿٝا٠ ايـْٝا ِٖٚ حيوبٕٛ أِْٗ  - هللمسض ا

ٖٚٛ ع٢ً اغيٓرب ٜـاؾع عٔ  حيوٕٓٛ ُٓعا. ٚقـ ٚقؿت ع٢ً ؾش٣ٛ نالَ٘، ٚعآٜت٘
ٚاهلل  ،ٚايعٝإ ٜػين عٔ ايبٝإ ،ٜٚبهت٘ ٜٚوتٗنئ ب٘يع٘  ٜٚعٓـ أػاٙ ايٓاُض ،كأٜ٘

 . اغيوتعإ
ٚإٔ ٜبقٍ  ،ٚنِ نإ جيـك بٗقا ايكا٥ٌ إٔ ٜؤثل كٓا٤ كب٘ ع٢ً سـيٛؿي ْؿو٘

دٗـٙ ٚؾهلٙ يوال١َ دًٝٓا ًٚبابٓا عٔ ٖقٙ ايعاؿ٠ اـبٝج١ اييت مل ٜهٔ َٔ ٚكا٥ٗا 
 ٟ دـ٣ٚ بـٕٚ ٓلك.أ

ٚنِ نإ أٜٔا جيـك ب٘ إٔ ِٜٓض ًبابٓا االِْلاف إزي تِلؾاتِٗ اغيؿٝـ٠ 
ٚفيو  ،ٚؿكٚهِٗ بتؿٛم ٚلاغ ،ِهلٚاغيُتع١ اييت تهوبِٗ ق٠ٛ ٌْٚاطا غيتابع١ أعُا

ٚيهٔ نٌ فيو مل ٜهٔ.  ،ِ ٚأٚقاتِٗ إزي َا ٖٛ أْؿع ٚأدـ٣هلبتشٌٜٛ ُلف أَٛا
إزي هٛا٤ ايوبٌٝ ٖٚقا ايتـػري كغِ تٛاؾل األؿي١ ٜٗـٜٓا ٜٚٗـٟ اغيوًُري  هللٚا

ايكاطع١ ع٢ً ثبٛت َٔاكٖا ايـ١ٜٝٓ ٚايطب١ٝ ٚاألػالق١ٝ ٚايوًٛن١ٝ ٚاؾٓو١ٝ 
ؾإٕ َٔ ايٓاي َٔ ادتايت األٖٛا٤ ٚاهتطاع بهٝـٙ  ،ٚاإلقتِاؿ١ٜ ٚاإلهرتاتٝذ١ٝ

ب َٚهلٙ ٚبٝاْ٘ إٔ ِٜٛك اؿل بِٛك٠ ايباطٌ )إٕ َٔ ايبٝإ يوشلا( ست٢ تٓكً
 ٜٚتِٛك اـبٝح ؼي ْـيل ايعا١َ بِٛك٠ ايطٝب ٚاغيتؼٌّٝ. ،اؿكا٥ل

                                                 
 ص.286/ ُع:1. ططيٗل٠ ػطب ايعلب: دع:(. َٔ أقٛاٍ هٝـْا عًٞ  1
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ٚ ًعل بٗا بٌ ٚاعرتف غبج٘ ٚسلَت٘. أَِٚٓٗ َٔ أبِل إزي تًو اغئاك 
تعازي  ي٘ايتؿلٜؽي بقنل قٛ ِ ع٢ًًٗٚيهٔ ايٌٝطإ ضيأل قًٛبِٗ باألَاْٞ ايهافب١ ٚحيُ

غفٛز زحِٝ هللإٕ ا
(1) ٤ٞٚزمحيت ٚضعت نٌ غ(2) َتٓاهري َا أ ْاهري ٚ

ٚإٔ عرابٞ ٖٛ ايعراب  ْيب٧ عيبتدٟ أْٞ أْت ايػفٛز ايسحِٝدا٤ ؼي أٜات أػل 
األيِٝ

(3) قسٜب َٔ احملطٓني هللإٕ زمحت ا
(4) ٚ آٚإْٞ يػفتز ملٔ تتب َٔ

ٚعٌُ صتذتت ثِ اٖتد٣
(5).  

ثبتٗا أَِٚٓٗ َٔ عُٝت قًٛبِٗ ٚأبِاكِٖ ؾًِ ٜعرتؾٛا باؿكا٥ل ايع١ًُٝ اييت 
ِِّات ؼي أما٤ ايعامل، بٌ ٚقـ أٜـتٗا األدٗن٠ اؿـٜج١ َجٌ ايعً ُا٤ َٔ كتًـ ايتؼ

َِٚٓٗ َٔ ٜل٣ ػٝج٘ ٚسلَت٘ ٚيهٔ ٓعؿت  ."ايتشايٌٝ اغيؼرب١ٜ" ٚ "يػ١ األكقاّ"
 ٔ ايتؼًّّ َٓ٘.عُٖت٘ ٚالْت كاؿت٘ إ

األُٓاف َٔ ايٓاي ٚيٛ ناْٛا نجرئٜ. ٖؤال٤ يًعاقٌ إٔ ًٜتؿت إزي  ٞٚال ٜٓبػ
ع٢ً عـّ اٖتـا٤ نجري َٔ اآلٜات اـبري ؼي نجري َٔ ايعًِٝ ّنل ؿا٥ُا تٓبٝ٘ ٚيٝتق
ٚيهٔ  :تعازي ي٘إزي عـّ اإلغرتاك باألنجل١ٜ، َجٌ قٛ كًاؿٙ هبشاْ٘ إزيإٚ ،ايٓاي

أناس ايٓتع ال ٜؤَٕٓٛ
يًخل نتزٕٖٛٚ أ (6)

فتضكٕٛٚ أ (7)
ال ٚ أ (1)

ٜعكًٕٛ
 ٘ كٓاٙ. آَري.ٜعاؾٝٓا ٜٚٛؾكٓا إزي َا ؾٝ هللٚا (2)

                                                 
 .89(. هٛك٠ آٍ عُلإ:  1
 .156(. هٛك٠ األعلاف:  2
 .49(. هٛك٠ اؿذل:  3
 .56(. هٛك٠ األعلاف:  4
 .82(. هٛك٠ ط٘:  5
 .1(. هٛك٠ ايلعـ:  6
 .78(. هٛك٠ اينػلف:  7
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 ١ٜ ٚايعالج َٔ ٖرٙ ايعتد٠تختمت١ يف طسم ايٛق
 قـ ؾُٗت ػيا فنلت إٔ عاؿ٠ ايتـػري إثِ ٚؿا٤ ؾهٝـ ايـٚا٤ ؟ ع: 

 ٚايعالز ٚاـًْٛ َٓٗا ؟ايٛقا١ٜ ٚنٝـ طلٜل 
: إٕ عاؿ٠ ايتـػري َٔ أهٛأ ايعاؿات اغيتؿ١ٌٝ ؼي دًٝٓا اؿآل ست٢ ال ج   

 ،اًٗٚهكؽي ؼي سبا٥ اال ٚؾٝ٘ َٔ ٚقع ؼي ًلنٜٗهاؿ إٔ ٜٛدـ بٝت َٔ ايبٝٛت إ
كغِ اجملٗٛؿ اغيبقٍٚ َٔ ايعًُا٤ ٚاـربا٤ َٔ كتًـ ايتؼِِات. ٚإفا أكاؿ اغيل٤ 

ؾإٕ  ،اـًْٛ يٓؿو٘ َٔ ٖقٙ ايعاؿ٠ ؾعًٝ٘ بهٌ ػط٠ٛ َٔ ػطٛات ايعالز ايتاي١ٝ
 تعازي : هللطلٜل اـالْ بٗقٙ اـطٛات ه١ًٗ دـا. إٕ ًا٤ ا

رتف بطبٝع١ األػطا٤ اييت ٚقع ؾٝٗا نإٔ ٜكٍٛ )ٚيٛ ؼي ْؿو٘(: : إٔ ٜع(ٚال)أ 
ؾٝهجل  …ٚالؿٟ ٚإزي ايٓاي ٖٚهقا أٚإزي ْؿوٞ ٚإزي أًٖٞ ٚ هللت إزي اا٤قـ أه

ٚؾتض ؼي  ٞٙ اـط٠ٛ قـ غًل بابا أَاّ اغيآ، ؾإْ٘ بٗقهللَٔ االهتػؿاك ٚاإلْاب١ إزي ا
  ْؿى ايٛقت بابا دـٜـا ؿٝات٘ ع٢ً اؿآل.

 كٓا٥٘ تعازي.ألدٌ : إٔ ٜهٕٛ ع٢ً اهتعـاؿ تاّ ؼي تلى ٖقٙ ايعاؿ٠ (اثاْٝ) 
 : إٔ ٜهٕٛ قٟٛ اإلكاؿ٠ ًـٜـ ايعنضي١ ُٚاؿم اي١ٝٓ.(ثايجا) 
 ا َٔ ْؿو٘.ًٌٗٛع ايكًب إٔ ٜنٜغتعازي  هلل: إٔ ٜواٍ ا(كابعا) 

ؿياٖل٠ تعاطٞ ٖقٙ ايعاؿ٠ ك بـ َٔ َٓع ايعٛاٌَ َٔ ٚاعًِ إٔ ايٛقا١ٜ ٚايعالز 
باب اييت تؤؿٟ باغيل٤ إزي تعاطٝٗا. ٖٚقٙ ايعٛاٌَ ٚاألهباب َجٌ ايجكاؾ١ٝ ٚاأله

ٚاإلقتِاؿ١ٜ ٚب١٦ٝ ايعٌُ ٚب١٦ٝ األُـقا٤ ٚاغيـكه١ ٚاألهل٠ ٚاغيٓاؾ ٚاغيهإ إٓاؾ١ إزي 

                                                                                                                    
 .8(. هٛك٠ ايتٛب١:  1
 .103(. هٛك٠ اغيا٥ـ٠:  2
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ٚؾل٠ ايوذا٥ل ٚهٗٛي١ اؿٍِٛ عًٝٗا ؼي أٟ َهإ بـٕٚ أٟ سِل ٚؼـٜـ 
ٛع١ ٚاغيكل٠٤ٚ ع٢ً تعاطٞ ٖقٙ ايعاؿ٠ ٚإغلا٤ات طيٝع ٚها٥ٌ اإلعالّ اغيل١ٝ٥ ٚاغيوُ

 ٚ ؾعال(.أَٔ عًُا٤ َٚـكهري ٚآبا٤ )قٛال أٚيٝا٤ األَٛك ٚتٌذٝع بعض 
ا ٖٚٛ ؼي هٔ ايٌباب ْتٝذ١ ؾكـاْ٘ عٔ أه٠ٛ ًٗٚنِ نإ اغيل٤ ٚقع ؼي أسابٝ
ِ عٓ٘ باألًػاٍ هلاألٌٖ ٚاٌْػا ٚعـّ اٖتُاّ ،سو١ٓ ٚقـ٠ٚ ُاؿ١ َٔ ػالٍ ب٦ٝت٘

٢ًُ اهلل عًٝ٘ ٚقـ ْبٗٓا  ،ِٜٝب٘ ًلاك ايِشب١ ايؿاهـ٠ٚايرتؾٝٗٝات ست٢ 
إزي ايِشب١ ايطٝب١ اييت ِٜٝب ايؿلؿ ٤ًٞ َٔ عطلٖا ٚسّقكْا عٔ ػطٛك٠  ٚهًِ

٢ًُ اهلل ؾكاٍ  ً٘ايِشب١ ايؿاهـ٠ اييت ِٜٝب ايؿلؿ ٤ًٞ َٔ ًلاكٖا إٕ مل حيرتم ن
غ٤ٞ َاٌ ادتًٝظ ايصتحل نُاٌ صتحب املطو إٕ مل ٜصيبو َٓ٘ » :عًٝ٘ ٚهًِ

َٚاٌ جًٝظ ايط٤ٛ نُاٌ صتحب ايهري إٕ مل ٜصيبو َٔ  ،أصتبو َٔ زحي٘
 .(0)«ضٛادٙ أصتبو َٔ دختْ٘

ِ َٔ ػالٍ ب٦ٝتِٗ َٔ أه٠ٛ سو١ٓ ٚقـ٠ٚ هلٚأعتكـ أْا إٔ ايٌباب ال بـ 
ايٛاسـ ٜػين عٔ أيـ ػطب١ ٚػطب١ ٚع٢ً نٌ ساٍ ؾإٕ اغيوؤٚي١ٝ  بٌُاؿ١ ٚإٔ اغيج

٤ األَٛك َٔ ٚال٠ َٚـكهري ٚآبا٤. ٚإٔ اغيوؤٚي١ٝ ع٢ً ٚيٝاأتكع ع٢ً عٛاتكٓا َعاًل 
ايعًُا٤ ظي١ً ايٌلع أنرب َٓٗا ع٢ً غريِٖ. ؾًقيو جيب عًِٝٗ إٔ ٜٗتُٛا بتٛع١ٝ 

ٖقٙ ايتـػري ٚإٔ ٜٓبٗٛا ٚها٥ٌ اإلعالّ إزي  ٞي ٜتشلِٜ ايـٜٔ اإلهالَٞ يتعاطايٓا
طٞ ٖقٙ ايعاؿ٠ ٓلٚك٠ ايبعـ عٔ ايٛها٥ٌ اإلعال١َٝ اييت تٌذع ايعا١َ ع٢ً تعا

 اـبٝج١.
 ُٚشب٘ أطيعري  ي٘ٚهًِ ع٢ً هٝـْا قُـ ٚع٢ً آ هللٖقا ٢ًُٚ ا

                                                 
ٟ ط ٚ ص2/675 ;أبٛ ؿاٚؿط ٚ ص4/2026 ;َوًِطٚ  ص2/89 ;كٚاٚ ايبؼاكٟط(.  1 ، ص2/339 ;اؿُٝعـ
 ص2/468 :ايبػٟٛ ؼي ًلغ ايو١ٓط ، ٚص6/26 ;ايبٝٗكٞط ٚ
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 كب ايعاغيري هللٚاؿُـ ا
 ّ 1998أنتٛبل  14ع/ٖ 1419طياؿ٣ ايجا١ْٝ  23 ;بًٛكا

 
 

 احملتٜٛات
 اغيٛٓٛع

 َكـ١َ
 َكـ١َ ايهتاب

 ؿٜٔ اإلهالّ
 ّٜٛ ايكٝا١َهّل بكا٤ ايٌلٜع١ اإلهال١َٝ ُاؿ١ يهٌ مَإ َٚهإ إزي 

 ٌٖ اػتًـ ايعًُا٤ ؼي سهِ ايتـػري؟
 َا ٜقنل َٔ َٓاؾع ايـػإ

 ٚنٝـ إفا مل ٜتٔلك اغيل٤ بأٓلاك ايتـػري
 َٚا سهِ ايك٠ٛٗ ٚايٌاٟ؟

 َا بتعًل بأٓلاك ايتـػري
 ؾٌِ ؼي ايتـػري ٚائعـ اؾٓوٞ

 ؾٌِ ؼي بٝإ ايتـػري ٚؾواؿ األػالم ٚإْكاْ ايٌعٛك ٚتٌٍٜٛ األؾهاك
 إ ايتـػري ٚايولطإؾٌِ ؼي بٝ

 ؾٌِ ؼي بٝإ ايتـػري ٚباقٞ األٓلاك
 ؾٌِ ؼي ايتـػري ٚإٜقا٤ ايػري  

 ؾٌِ ؼي ايتـػري ٚإٜقا٤ اغيال٥ه١
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 ؾٌِ ؼي ايتـػري ٚتكًٝـ اجملٛي ٚايٝٗٛؿ ٚايِٓاك٣
 ؾٌِ ؼي ايتـػري ٚاالقتِاؿ ٚاهرتاتٝذ١ٝ أعـا٤ اإلهالّ

 دـٍٚ ٓلا٥ب ايتٓباى
 أنجل ايهٝاٖٝري ٜـػٕٓٛ؟

 ـػري َٔ ايِػا٥ل أّ َٔ ايهبا٥ل؟ايت
 ٌٖٚ توكؽي ًٗاؿت٘؟

 ٌٖٚ ػٛم إَاَت٘ ؼي ايِال٠؟
 ٌٖٚ َٔ عًُا٤ اغيقاٖب َٔ حيلّ ايتـػري؟

 ايلؿ ع٢ً كأٟ أسـ ايهٝاٖٝري
 ػاشي١ ؼي طلٜل ايٛقا١ٜ ٚايعالز َٔ ٖقٙ ايعاؿ٠

   
 
   

 
13 February 2007 

   
 
 
   

 



 لضعف اجلنسيبني الكتاب والسنة والطب واخللق وا التدخني

 68 

 
 
 

 

 


