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 مؼدمة   

 واًمٚمٝمؿ صؾ قمغم ،احلٛمد هلل شمٕم٤ممم اًمذي هداٟم٤م إمم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وقمٚمٛمٜم٤م يمٞمػ ٟمٗم٘مف ُمٕم٤مٟمٞمف       

 حمٛمد وقمغم آًمف وأزواضمف وأصح٤مسمف وأشم٤ٌمقمف.  ؾمٞمدٟم٤م

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   چ ىم٤مل شمٕمــ٤ممم       

احل٩م:  چڃ  ڃ   ڃڃ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڄ ڄ

ًمقٓ ذًمؽ ًمِم٤مع اًمٗم٤ًمد وشمٖمٚم٥م ، . ومٚمقٓ اعمداومٕم٦م اعمًتٛمرة سملم اًمٕمدل واًمٔمٚمؿ وسملم اخلػم واًمنم 4٤

وهل شمِمٛمؾ اًمدومع  ،ذم اًمٕمالىم٤مت اًمدوًمٞم٦م يمذًمؽ . وهذه ىم٤مقمدة صم٤مسمت٦م ذم داظمؾ اًمِمٕمقب ور ـاًمِم

اًمدوم٤مع ٞم٦م طمتك شمّمؾ إمم ـؾمٞم٤مـيم٤معم٘م٤موُم٦م اعمدٟمٞم٦م واًمث٘م٤مومٞم٦م واًمً ،واًمدوم٤مع سم٠مٟمقاقمف اعمتدرضم٦م 

 .سم٠مٟمقاقمف ودرضم٤مشمف ٙمريـاًمٕمً

أُمره٤م ذم هم٤مي٦م إمهٞم٦م واخلٓمقرة ٕهن٤م يٛمٙمـ أن شمتْمٛمـ ؾمٗمؽ  ،وأقمامل اًمدوم٤مع او اجلٝم٤مد يمٚمٝم٤م       

يدل قمغم أمهٞمتٝم٤م يمثرة أدًمتٝم٤م ذم اًم٘مرآن  اًمدُم٤مء واًمٙمثػم ُمـ إضار واًمتدُمػم وشمراضمع اًمتٜمٛمٞم٦م .

سم٤مإلو٤موم٦م إمم آي٤مت يمثػمة ضمدًا  ،إٟمٗم٤مل واًمتقسم٦م وم٢من ٟمّمقص اجلٝم٤مد شمِمٛمؾ ُمٕمٔمؿ ؾمقريت  ،اًمٙمريؿ 

وٓ دمد هذه  ،ػمه٤م وإطمزاب وحمٛمد واًمٗمتح واًمّمػ وهم ًمٌ٘مرة وآل قمٛمران واًمٜم٤ًمءذم ؾمقرة ا

وًمذًمؽ وم٢من اًمًٞم٤مؾم٦م اًمدوم٤مقمٞم٦م جي٥م أن  ُمـ أسمقاب اًمٗم٘مف اًمت٘مٚمٞمدي٦م إظمرى . اًمٙمثرة ذم أي سم٤مب

ٚمق او اًمت٘مّمػم . أُم٤م اًمٖمٚمق ومٞمٕمٜمل اإلهاف ذم دواقمل شُمٕمٓمك قمٜم٤مي٦م وم٤مئ٘م٦م ُمـ أضمؾ اضمتٜم٤مب اخلٓم٠م سم٤مًمٖم

ٓ سمٜم٤مء ومٞمٝم٤م وٓ  ٌف ُمتقاصٚم٦مـوُم٤م شمتحقل إًمٞمف ُمـ طمرب ؿم ،احلرب وُم٤م شمتْمٛمٜمف ُمـ ىمتؾ وشمدُمػم 

ومٞمٕمٜمل اًمًامح ًمألذار واًمٗم٤مؾمديـ  ،شمٜمٛمٞم٦م . وأُم٤م اًمت٘مّمػم ذم اًمدوم٤مع او اًمٗم٤ًمد اًمقفمٞمٗمل ومٞمف 

 سم٤مهلٞمٛمٜم٦م قمغم اًمٌالد وقمغم اًمِمٕمقب.

ومٝمق ُمـ ضوري٤مت  ،ـ ًمٚمٜم٤مس ويزيؾ قمٜمٝمؿ اخلقف وم٢من اًمدوم٤مع سم٠مٟمقاقمف يقومر إُمْ  ،وأيْم٤ًم       

 ،55اًمٜمقر:  چ ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ چ ىم٤مل شمٕم٤ممم ،ٗمرغ ًمٚمٌٜم٤مء واعمٜم٤مومع صٗم٤مء اًمٗمٙمر واًمت

ۅ  ۅ   ۉ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۇ  ۆچ ٤ممم ـــوىم٤مل شمٕم
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ود اعمخ٤موف اخل٤مرضمٞم٦م وسمام هق ُمـ  سم٤مًمدوم٤مع. وًمذًمؽ ص٤مر إُمـ ُم٘مؽمٟم٤ًم 27اًمٗمتح:  چ ۉ

 ضمٜمس اًمدوم٤مع ُمـ ُمٙم٤مومح٦م اجلريٛم٦م واًمٗم٤ًمد واًمٔمٚمؿ ذم اًمداظمؾ.

 وأهى ُمـ ىمت٤مل وهمٜم٤مئؿ ، اًمدراؾم٤مت ذم اجلٝم٤مد شمريمز قمغم قمٛمٚمٞم٤مت ؾم٤مطم٦م اعمٕمريم٦مومجٚم٦م ُمـ       

 وشم٠مهٞمؾ اعم٘م٤مشمؾ وُم٤م ُيٜمٝمك قمٜمف ذم احلرب ، وأٟمقاع إؾمٚمح٦م اعم٤ٌمطم٦م وُم٤م دمٞمزه احلرب ُمـ اًمتدُمػم

 . ٌف ذًمؽـوُم٤م أؿم

ًمألُمـ  واًمٌُـٜمَك اًمتحتٞم٦م هق اًمؽميمٞمز قمغم اًمًٞم٤مؾم٤مت اًمٕم٤مُم٦ماظمؽمشمف ذم هذه اًمدراؾم٦م  اًمذيو      

هم٤مي٤مت اعمٌح٨م اًمتٛمٝمٞمدي ، صمؿ  مجٚم٦م ُمْم٤مُملم اًمًٚمؿ واًمدوم٤مع ذمقمـ يم٤مًمٙمالم قمـ اًم٘مقة و ًمدوم٤مع ،وا

اإلقمداد صمؿ  ، شمٗم٤موشم٧م إٟمٔم٤مر ذم ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م ُمع شمٗمًػم مجٚم٦م ُمـ اًمٜمّمقص اًمتل وقمٚمؾ اجلٝم٤مد اًم٘مت٤مزم

 ٙمري٦م واًمٖمزو اًمٗمٙمريـواًمرصد واًمتقازن واحلرب همػم اًمٕمً وإُمـ اًم٘مقُمل اًمدوم٤مقمل

ؾ  . اًمتح٤مًمػٚمؿ اًمداظمكم صمؿ اًمٕمٝمد وـواًمً واإلىمتّم٤مدي ُمْم٤مُملم وأرى أن هذه اعم٤ٌمطم٨م شُمَِمـٙمِّ

 ؾم٤مطم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٤مت.ُمريمزي٦م ًمألُمـ واًمدوم٤مع ، ويٜمٌٖمل إشم٘م٤مهن٤م ىمٌؾ إشم٘م٤من ومروقمٝم٤م ذم 

 إٟمام هق قمغم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ واًمًٜمـ اًمّمحٞمح٦م . هذه اعم٤ٌمطم٨مواإلقمتامد ذم إطمٙم٤مم اًمٗم٘مٝمٞم٦م ذم       

همػم  ، اًمٗمقائد  قمٔمٞمٛم٦مو يمٌػمة ضمداً  ٝمل صمروة، وم اًمثروة اعمقروصم٦م ُمـ ُمذاه٥م اًمًٚمػ ذم اجلٝم٤مدوأُم٤م 

ؿ أصقل اًمٗم٘مف وقمٚمقم اًمٕمرسمٞم٦م اعمرضمع ذم شمٗمًػم اًمٜمّمقص هق ُم٤م شم٘متْمٞمف ىمقاقمد اًمتٗمًػم ُمـ قمٚم أن

وٓ ُمٗمر ذم شمٗمًػم  . ، وسمٍمف اًمٜمٔمر قمـ ُمقاوم٘م٦م هذا اعمذه٥م او ذاك وُم٤م يٜمْمؿ إًمٞمٝم٤م ُمـ اًمٕمٚمقم

وذًمؽ ًمٚمتٕمريػ سم٠مدًم٦م اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م ُمـ اًمدظمقل ذم ُمٕم٤مين اًمٜمحق وذم اًم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م ، 

 سم٤مإلٟمٙم٤مر ، وم٘مد ىم٤مل شمًـرع اعمخ٤مًمٗملمضمتٜم٤مب يمٞمٗمٞم٦م ومٝمٛمٝم٤م مم٤م هق ضوري ٓ اعمٕم٤مين اعمًتٜمٌٓم٦م وسمٞم٤من

   .68اًمٙمٝمػ:  چ    ہ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ں  ڻچ ٤ممم ـشمٕم

 ُمـ اإلٟمتٗم٤مع سم٤مًمٙمت٥م إضمٜمٌٞم٦م ومٞمٝم٤م د أيمثرتـوم٘م ، ٤مئؾ اًمتٜمٗمٞمذي٦مـوأُم٤م ُم٤م يم٤من ُمـ سم٤مب اًمقؾم      

صمروة يمٌػمة ذم  هذه اعمّم٤مدر شمتْمٛمـ، إُمػميمٞم٦م ُمٜمٝم٤م )وهق اًمٖم٤مًم٥م( وإوروسمٞم٦م وهمػمه٤م . و اعمؽممج٦م

اًمٙمثػم ُمـ إومٙم٤مر اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤معمٗم٤مهٞمؿ اعمِمؽميم٦م ذم  يمذًمؽومٞمٝم٤م ، و اًمٓمرق اًمتٓمٌٞم٘مٞم٦م واإلضمرائٞم٦م
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ويمذًمؽ اٟمتٗمٕم٧م سمٛمقاىمع يمثػمة ضمدًا ذم  . اًمٔم٤مهر ، يم٤مًمٕمدل واإلشم٘م٤من وُمٙم٤مومح٦م اًمٗم٤ًمد وهمػمه٤م

 .ؿمـٌٙم٦م اعمٕمٚمقُم٤مت اًمدوًمٞم٦م )اإلٟمؽمٟم٧م(

ُم٘م٤مصد ، اعم٘مّمد إول: سمٜم٤مء  رم أن شمتح٘مؼ ذم هذه اًمدراؾم٦م أرسمٕم٦موم٤مرضمق ُمـ اهلل اًمٙمريؿ إيم      

ٚمٍماع اًمدوزم ٤مقمدة ذم ومٝمؿ إصقل اًمٕم٤مُم٦م ًم٤مين: اعمًصم٘م٤موم٦م إُمـ واًمدوم٤مع ذم إُم٦م . اعم٘مّمد اًمث

حتٙمٞمؿ اًم٘مرآن واًمًٜم٦م ذم أراء واعمذاه٥م ، وًمٞمس  اًمٕمًٙمري وهمػم اًمٕمًـٙمري . اعم٘مّمد اًمث٤مًم٨م:

شمٚمٌل هذه اًمدراؾم٦م وأُمث٤مهل٤م  أن محؾ اًم٘مرآن واًمًٜم٦م قمغم ُم٘متْمٞم٤مت اعمذاه٥م . اعم٘مّمد اًمراسمع:

ويمذًمؽ ذم شمدريس أطمٙم٤مم اجلٝم٤مد ذم اعم١مؾم٤ًمت  ٦مُمًـت٘مٌؾ هذه إُمطم٤مضم٤مت ُمٚمح٦م ذم  طم٤مض و

 .اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م

وم٘مد اسمتدأت ومٞمٝم٤م ُمٜمذ ؾمٜمقات يمثػمة وًمٙمـ  ،أن شمٙمقن هذه اًمدراؾم٦م ُمٜم٘مح٦م سم٘مقة  يمذًمؽ وأرضمقا      

أؾم٠مل و .شمٙمرار اًمتٗمٙمػم واًمتٜم٘مٞمح  مجع اعمْم٤مُملم اعمٗمٞمدة وقمغم ٤مقمد قمغمـمم٤م يً ، رعـػم همػم ُمتًـسمً

واحلٛمد هلل رب  ،جٕمؾ ومٞمٝم٤م ظمػمًا يمثػم ًمٚمٛم١مُمٜملم ـوأن ي٦م ـهذه اًمدراؾمذم  ٤ممم أن ي٤ٌمركــاهلل شمٕم

 اًمٕم٤معملم.

 

 

 

       

  

 

 

 

 د. وُمٞمض سمـ رُمزي سمـ صديؼ اًمٕمٛمري

 اعمقصؾ / اًمٕمراق

Whatsapp: 009647723421649 

E-mail: wrsalomari@yahoo.com 
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 : ادبحث األول     

 ادواضقع افتؿفقدية     
     ....................... 

                

  تعريف افؼوة

 اًمٕمز او اًمّمالسم٦م او واعمت٤مٟم٦م اًمِمدة او اًم٘مدرة ُمـ أٟمقاع قمغم اًم٘مقة وشم٘مع ، اًمْمٕمػ ٟم٘مٞمض اًم٘مقة      

وطم٘مٞم٘م٦م اًم٘مقة قمٜمد اإلٟم٤ًمن  . وذم إُمقر اعم٤مدي٦م واعمٕمٜمقي٦م ، واإليمتامل واإلؾمتحٙم٤مم دةقْ جَ ـاًم او

وأن  أهن٤م اًم٘مدرة او اًمٓم٤مىم٦م اًمتل يتٛمٙمـ هب٤م ُمـ ومٕمؾ ُم٤م يريد اجل٤مهزة ًمإلؾمتخدام سمجٛمٚم٦م ىُمُدراشمف

. وسم٤مًمٜم٦ًٌم ًم٤ًمئر إضم٤ًمم واعمٕم٤مين وم٢من اًم٘مقة هل اًم٘مدرة اًمٙم٤مُمٜم٦م قمغم أن ئمٝمر هب٤م  ي٘م٤موم ُم٤م ٓ يريد

 چ ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿چ ىمقًمف شمٕم٤ممم ٤مًم٘مقة ذم وم ،شم٠مصمػم ُمٕملم 

وم٢من هذه اعمٝم٤مرات يمٚمٝم٤م شمّمُٚمح أن شمٙمقن  قمٛمقُم٤مً  شمِمٛمؾ اعمٝم٤مرات اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م اعم١مصمرة ،6٤إٟمٗم٤مل: 

ىمقة اًمُٕمـدد اعم٤مدي٦م .  شمِمٛمؾ أي٦م ويمذًمؽ ، أؾمٚمح٦م إذا قمرف ص٤مطمٌٝم٤م ضمٞمدًا يمٞمػ يًتخدُمٝم٤م

 چ ہ  ہ  ہ  ھ  ھ ہ   ڻ  ۀ  ۀچ وىمري٥م ُمـ ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم 

وىمقة اًمٙمالم وىمقة  وىمقة احلج٦م ُي٘م٤مل: ىمقة اًمرأي ،إُمر ذم إُمقر اعمٕمٜمقي٦م  ويمذًمؽ. 92اًمٜمحؾ: 

 قمغم ٚمؼـُيٓم وم٢مٟمف ، اًمْمٕمػ وٟم٘مٞمْمفٌف ذًمؽ . ـاًمّمقت وىمقة اًمٕمزيٛم٦م وىمقة اًمٜمٗمس وىمقة اًمٕمٛمؾ وؿم

 إضم٤ًمم وصػ ذم أيْم٤مً  وُيًتٕمٛمؾ.  اًمٜم٘مص او اهلقان او اًمتٛمٞمع او اًمرظم٤موة او زـاًمٕمج ُمـ قاعـأٟم

 يتٍمف أًم٦م ىمقي جيٕمؾ ىمد اًمٜمٗمس ووٕمػ.  واعمٕم٤مين وإقمامل وإٟمٗمس واجلامدات ، يم٤مجلًد

  .أيْم٤مً  اخلقر ورسمام اًمقهـ وهق ، سمْمٕمػ
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يم٘مقة  ،ويِمٛمؾ ذًمؽ أٟمِمٓم٦م إٟم٤ًمٟمٞم٦م يمثػمة  ،وواوح أن يمؾ ُم١َمصمِر ومٝمق ىمقة ذم جم٤مل شم٠مصمػمه       

اًمٕم٘مٞمدة واًمٗمٙمر واًم٘مٞم٤مدة واإلدارة واًمتٗم٤مقمؾ ُمع أظمريـ يم٤مًمدسمٚمقُم٤مؾمٞم٦م واًمتٗم٤موض واًمدقمقة 

هـذا سم٤مإلو٤موم٦م إمم اًم٘مقة اعم٤مدي٦م يم٤مًم٘مقة اًمٕمًـٙمري٦م  ،واًمتحريؽ اًمقدي واًمتحريؽ اًمٕمدائل 

ات او ٟمًٌٞم٦م ، وُمـ أهؿ ُمْم٤مُملم هذه اًمٕم٤ٌمرويمثػمًا ُم٤م شمقصػ اًم٘مقة سم٠مهن٤م قمالىم٦م  واإلىمتّم٤مدي٦م .

وٟمحقه٤م أن ُم٘م٤ميٞمس اًم٘مقة يماما وٟمققم٤ًم شمٕمتٛمد قمغم ومٝمؿ ُم٤م ُيراد اؾمتٕمامل اًم٘مقة ًمف ، وقمغم ىمدرهت٤م 

  اًمتٗم٤مقمٚمٞم٦م ُمع اًمُ٘مُدرات اعم٘م٤مسمٚم٦م.

 ذم أرسمٕم٦م جم٤مٓت يمٌػمة: ًمت٠مصمػمًمٖمرض ا ٚم٘مقةإٟمقاع اًمٙمثػمة ًم شمٚمؽ وشُمًتٕمٛمؾ      

  اعم٤مدي٦م يم٤مإلىمتّم٤مد واًمّمٜم٤مقم٦م واًمزراقم٦م  اعمدٟمٞم٦ماًم٘مقة اًمٕمًٙمري٦م و يمٌٜم٤مء اًم٘مقة ،اعم٤مدي  اًمٌٜم٤مء

  واجل٤مُمٕم٤مت وؾم٤مئر اعم١مؾم٤ًمت.

   اًمٌٜم٤مء اعمٕمٜمقي ًمٚمِ٘مَٞمؿ اًمٕم٘مٞمدي٦م وإظمالىمٞم٦م واًمقفمٞمٗمٞم٦م وًمٚمٕمٚمؿ ذم خمتٚمػ اعمج٤مٓت

 إٟمٔمٛم٦موظم٤مص٦م ومٞمام يتّمؾ سم٤مًمٜمٛمق اإلؾمؽماشمٞمجل ، وشمقفمٞمػ هذا اًمٌٜم٤مء ذم شم٠مؾمٞمس 

 .واًمتٜمٛمٞم٦م اًمٌنمي٦م وؿمٌف ذًمؽ جتٛمٕملاعم يم٤مًمتامؾمؽ ىم٤مت اإلٟم٤ًمٟمٞم٦مواًمٕمال واًمتٓمقير

  أظمريـ يم٤مإلؾمـتامًم٦م واًمت٠مًمٞمػ وضمٕمٚمٝمؿ َيـ٘مٌٚمقن سمتٖمٞمػم ُمقاىمٗمٝمؿ  قمغم اعمٕمٜمقي اًمت٠مصمػم

 وؾمـٚمقيمٝمؿ.

   احلامي٦م واًمدوم٤مع: ويتْمٛمـ اًمردع واًمتخقيػ ، ويمذًمؽ اًمدوم٤مع سمٛمٕمٜم٤مه اًمٕم٤مم اًمٕمًٙمري

 وهمػم اًمٕمًٙمري.

 واإلظمْم٤مع. اًمٖمٚم٦ٌم 

 

 تعاضد وتؽامل افُؼوى

ويمٞمػ يٛمٙمـ أن ذم اًمُ٘مقى اعمت٤مطم٦م  سم٢مشم٘م٤من يٜمٌٖمل قمٜمد اًمتٗمٙمػم سم٤مؾمتخدام اًم٘مقة أن جيقل اًمٜمٔمر      

اهلدف ، وهذه ُمـ أهؿ ىمقاقمد اؾمتخدام اًم٘مقة . وسمخالف ذًمؽ وم٢من اعم١مُمـ  شمتٙم٤مُمؾ ًمتح٘مٞمؼ

،  فًتخدم أىمؾ ُمـ وؾمٕمف قمٚماًم أٟمف ُمٙمٚمػ سم٤مًمقؾمع ، وهق يمذًمؽ مل يٜمتٗمع سمام أٟمٕمؿ اهلل شمٕم٤ممم سمف قمٚمٞمي
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وُمـ ُمّم٤مقم٥م اًمِمٕمقب وضمقد ىم٤مئد  . وهذا اإلٟمتٗم٤مع واضم٥م ظم٤مص٦م ذم شمٍموم٤مت اعم١ًموًمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م

وٕمٞمػ اًمتٗمٙمػم وٓ يٗمٙمر سم٤مًمٕمقاىم٥م ، ومٝمق يريد أن حي٘مؼ اهلدف اعمريم٥م سمًٞم٤مؾم٦م اخلٓمقة اًمقاطمدة 

  او سمٜمقع واطمد ُمـ اًمٕمٛمؾ او سم٘مقة ُمٜمٗمردة. 

ومٛمـ ، 6 - 5اًمٜمجؿ:  چ ڤ  ڤ ٹ  ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ  چ  وفـتدبر ؿوفه تعاػ      

 ومقائد أيتلم: 

اًمِمدة . وأُم٤م  ًمٗمظ اًمُ٘مقى مجع ىمقة ، وًمٗمظ اًم٘مقة أيمثر شمْمٛمٜم٤ًم ًمقضمقد اًم٘مدرة ُمـ: افػائدة األوػ      

 إضمزاء ؽـومت٤مؾم واإلطمٙم٤مم اًمٜمٛمق إيمتامل ٟمتٞمج٦م ٕم٦مـٜمَ ـوُمَ  صالسم٦م قمغم يدل ًمٗمظ ٤مإلؿمتداداًمِمدة ، وم

 چ ۈئ  ېئ    ېئ  ېئ  ىئ  ىئچ وقمغم ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم  ، او اًمٕمٛمؾ إيمتامل اًمتٙمقيـ أي

 أي اًمقصم٤مق ؿمد   وُمٜمف ، ٟمٛمقه يٙمتٛمؾ أي ، يِمتد طمتك احل٥م سمٞمع قمـ اًمٜمٝمل وُمٜمف ،22يقؾمػ: 

 إٟمٔمٛم٦م ُُمٙمتٛمؾ ُمٚمؽ هق اعمِمدود او اعمِمتد واعمٚمؽ . اًمقصم٤مق أرظمك: وٟم٘مٞمْمف ، أطمــٙمٛمف

 وٓ ومجقات ومٞمف ًمٞمس ُمٜمٞمع حمٙمؿ ؽـُمتامؾم قـومٝم ، دهـأؿم ُمٜمف ضمزء يمؾ سمٚمغ وىمد ، وإٟمِمٓم٦م

 ومٞمٝم٤م رظم٤موة اًمؽمهؾ وم٢من ، اعمؽمهؾ اعمٚمؽ وٟم٘مٞمْمف.  فـومٞم يمٌػم اظمؽماق طمدوث ويتٕمذر ، ٘مققـؿم

ڤ  ڦ  ڦ  چ شمٕم٤ممم و شم٤ٌمرك ىمقًمف ُمـ اًمِمدةو . فم٤مهري سم٤مٟمتٗم٤مخ شم٘مؽمن وىمد وٕمػ

وُمـ همػم  قىاًم٘مُ  وحمٙمؿ ُمٙمتٛمؾشمّمػ خمٚمقىم٤ًم  آي٦م اًمٜمجؿ. وم2٤ص:  چڦ  ڄ     ڦ 

ده٤م ذم وفمٞمٗمتٝم٤م ـشمراضمع ومٞمٝم٤م ، وسمٕمْمٝم٤م يِمد سمٕمْم٤ًم ، وسمٕم٤ٌمرة أظمرى أن يمؾ ىمقة قمٜمده ىمد سمٚمٖم٧م أؿم

  .قى٤مئر اًم٘مُ اخل٤مص٦م وذم ُم٤ًمٟمدة ؾم

ة هق ُمِ چڤ  ڤ      ڤ  چ : ُمٕمٜمك قم٤ٌمرة:افػائدة افثاكقة       ـ: َُمـر  ، وم٢من إصؾ ذم اؿمت٘م٤مق اًمـِٛمر 

٤مم او اعمٕم٤مين ، ُي٘م٤مل: ُمر اًمرضمؾ وُمر إُمر إذا ـطمريم٦م ذم إضمًيُٛمـرُّ ، ويدل إصؾ قمغم وضمقد 

احلٌَؾ أي ومتٚمتف ومتالً  وأُْمـَرْرتُم٣م ، وُمر قمٚمٞمف إذا ضم٤مءه او اضمت٤مزه . وأُْمـَرْرت إُمر أي أُمْمٞمتف ، 

ه ؿمديدًا ، واعمرير احلٌؾ اعمٗمتقل . وأَُمـر  ومالن ومالٟم٤ًم أي قم٤مجلف وومتؾ قمٜم٘مف ًمٞمٍمقمف ، وأُمـرأشمف مُت٤مرُّ 

ؿمديَد اًمُ٘مقى ًمٞمس سمرايمد وٓ ضم٤مُمد ، سمؾ هق ُمتحرك  أي خت٤مًمٗمف وشمٚمتقي قمٚمٞمف . وم٤مًمٕم٤ٌمرة شمٜمٌف إمم أن
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٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: احلريم٦م طمريم٦م شمٕم٤مود اًمُ٘مقى . اجلٝم . ويٛمٙمـ أن شمٙمقن احلريم٦م ُمـ ضمٝمتلم ، إومم: سم٘مقاه

ًمٚمتٗمخٞمؿ ، يمل يٗمٙمر اعمًتٛمع سم٠مٟمقاع  شُِمرة». ويٙمقن شمٜمٙمػم ًمٗمظ:  ىقؾمـتٕمامل او اظمت٤ٌمر اًم٘مُ ٓ

وي١ميد ذًمؽ طمرف اًمٗم٤مء وًمٞمس اًمقاو ًمؽمشمٞم٥م اإلؾمتقاء . اًم٘مدرات قمغم حتريؽ او اؾمتٕمامل اًم٘مقة 

قمغم اعمرة او قمٚمٞمٝم٤م وقمغم ؿمدة اًم٘مقى ، واإلؾمتقاء ًمٗمظ يدل قمغم اًمٜمٝمقض واإلقمتدال واإلرشمٗم٤مع او 

يٗمن ورسمام  واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ . ضمٚمف ،٤مم ٕف او ومٞمام اٟمتّم٥م ًمف وىماًمتامم واإليمتامل ذم ٟمٗمًف وذاشم

سمٕمْمٝمؿ اًمِمدة سم٤مًم٘مقة ، واعمرة سم٤مًم٘مقة أيْم٤ًم ، ويٙمقن شم٘مدير أيتلم قمغم ذًمؽ: قمٚمٛمف ىمقي اًم٘مقى ذو 

ىمقة وم٤مؾمتقى ، وهذا ُمـ ىمٌٞمؾ شمٗمًػم اًمٌمء سمٜمٗمًف ذم ُمقوع إرادة اإليْم٤مح واًمتٌٞملم ، ومٝمق شمٗمًػم 

 قمٚمٞمف. اًمٙمريؿ همػم صحٞمح ويٜمٌٖمل قمدم محؾ اًم٘مرآن

ًمتح٘مٞمؼ هم٤مي٦م ومالسمد ُمـ  او ومريؼ قمٛمؾ ُمٕمٜمك ذًمؽ سم٤مظمتّم٤مر ؿمديد ، أٟمف طملم شمٜمتّم٥م ُم١مؾم٦ًم      

  ُم٤ًمريـ: وًمقج

: حتٚمٞمؾ اًمٖم٤مي٦م ، ومام هل حم٤مور اًمٖم٤مي٦م وُم٤م هل اعم١مصمرات اعم٤ًمقمدة واعمٕم٤ميم٦ًم ادسار األول      

ًمٕمقاىم٥م اعمحتٛمٚم٦م ُمـ حت٘مٞمؼ اعمقضمقدة وُم٤م هل اعم١مصمرات اًمتل يٛمٙمـ أن شمٔمٝمر ٓطم٘م٤ًم . صمؿ ُم٤م هل ا

 . ًمٖم٤مي٦م سمٕمد حت٘مٞم٘مٝم٤م )إدارة اًمٜمٍم(اًمٖم٤مي٦م وُم٤م هل ُمتٓمٚم٤ٌمت إدارة ا

واًمُ٘مقى اًمتل يٜمٌٖمل إقمداده٤م ، ويمٞمػ يٛمٙمـ أن حتٚمٞمؾ اًمُ٘مقى اعمت٤مطم٦م سم٠مٟمقاقمٝم٤م  :ادسار افثاين      

وؾمٞم٠ميت اعمزيد ذم ُمْم٤مُملم اًمٕمٜمقان أيت إن  . حت٘مٞمؼ اًمٖم٤مي٦م وشمتحرك ٕضمؾ شمتٕم٤مود اًمُ٘مقى وشمتٙم٤مُمؾ

 ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.

  

 من افعوامل افؽزى فؾؼوة

واوح مم٤م ؾمٌؼ أن ُمّم٤مدر اًم٘مقة شمِمٛمؾ يمؾ ُم١مصمر ذم جم٤مل شم٠مصمػمه . وٟمحت٤مج هٜم٤م إمم شمرشمٞم٥م       

طمٞم٨م شمقضمد قمقاُمؾ قمديدة  ، قمقاُمؾ اًم٘مقة سمام يتٜم٤مؾمـ٥م ُمـع ُمقوقع اًمٙمت٤مب وهـق إُمـ واًمدوم٤مع

وجي٥م  ، يم٤مًمِ٘مٞمَؿ اعمٕمٜمقي٦م واًمٕمٚمؿ واًمّمٜم٤مقم٦م وهمػمه٤م ، قمًٙمري٦م وهمػم قمًٙمري٦م ،ُمتٗم٤مقمٚم٦م ومٞمام سمٞمٜمٝم٤م 

وشمقضمد ـمرق ذم شمرشمٞم٥م قمقاُمؾ  . شمٜمٛمٞمتٝم٤م يمٚمٝم٤م سمّمقرة ُمتٙم٤مُمٚم٦م ُمـ أضمؾ اًمقصقل إمم دوًم٦م ىمقي٦م
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ي٦م واعمٕمٜمقي٦م واعم٤مدي٦م . ويٛمٙمـ وهل اعمقارد اًمٌنم ،ومٞمٛمٙمـ شمرشمٞمٌٝم٤م ووم٘م٤ًم ًمٚمٛمقارد اًمثالصم٦م  ،اًم٘مقة 

٤ٌمب او يتٍمف ـذم ظمّم٤مئص ُمـ حيٛمؾ إؾم اؾمـتٞمٕم٤مب أؾمـ٤ٌمب اًم٘مقة ٌٞمؾ اإلمج٤ملـأيْم٤ًم قمغم ؾم

 .وهذا هق اعمخت٤مر هٜم٤م ، اًمِمٕم٥م واًمًـٚمٓم٦م أي ، هب٤م

 وادجتؿعافشعب 

حددة ويديرون ـُم ل اًمٕمٞمش قمغم أرضـوم ؽميمقنـيمٌػمة ُمـ اًمٜم٤مس يِمق جمٛمققم٦م ـٕم٥م هـاًمِم      

وسملم اًمِمـٕم٥م  وسمٍمف اًمٜمٔمر قمـ ُمّمدر إٟمٔمٛم٦م . ،ٛمٞم٦م ـٛمٞم٦م وهمػم رؾمـطمٞم٤مهتؿ سم٠مٟمٔمٛم٦م رؾم

هل٤م ٟمّمٞم٥م يمٌػم  شاًمٜم٤مس قمغم ديـ ُمٚمقيمٝمؿ»وم٢من اًمٕم٤ٌمرة اًم٘مديٛم٦م:  ،شم٠مصمػم ُمت٤ٌمدل واًمًٚمٓم٦م احل٤ميمٛم٦م 

٤مرك ـيِم تٓمٞمع أن ُيّمٚمح احلٙمقُم٦م وأنـقي يًـٕم٥م اًم٘مـوُمـ ضمٝم٦م أظمرى وم٢من اًمِم ،ُمـ اًمّمح٦م 

 وٕمٗم٧م اًمدوًم٦م او اهن٤مرت.  قر إذاـإُمك ٤مـُمًل إـوم

وًمذًمؽ وم٢من قمٛمٚمٞم٤مت شمٜمٛمٞم٦م وشم٘مقي٦م  .أن اًمِمٕم٥م اًمْمٕمٞمػ يٕمٜمل دوًم٦م وٕمٞمٗم٦م  طم٤مصؾ إُمرو      

همػم أهن٤م حتت٤مج إمم صؼم وُمٓم٤موًم٦م سمٛمِم٤مريع اًمتٜمٛمٞم٦م  ، اًمِمٕم٥م شُمـَٕمـدُّ ُمـ ضوري٤مت شم٘مقي٦م اًمدوًم٦م

 ،أٟمٔمٛم٦م إدارة اًمِمٕم٥م شمتٗم٤موت سمحًـ٥م وقمٞمف ودرضم٤مشمف ذم ظمّم٤مئص اًم٘مقة  أن يمام ، واًمتقضمٞمف

وًمذًمؽ ىمٞمؾ سمقضمقد صٚم٦م ُمٝمٛم٦م سملم وقمل اعمجتٛمع وُمتٓمٚم٤ٌمت اًمٜمٝمقض ُمـ ضمٝم٦م واًم٘مٞمقد قمغم 

ويمذًمؽ وضمقد صٚم٦م ُمٝمٛم٦م سملم ُمقاوع  ، ظم٤مص٦م قمٜمد إزُم٤مت اًمٙمٌػمة ، احلري٦م ُمـ ضمٝم٦م أظمرى

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   چىمقًمف شمٕم٤ممم  يمرٟم٤م أيمثر ُمـ ُمرة ذمىمد ذو . وٕمػ اعمجتٛمع واعمٝم٤مم اعمٓمٚمقسم٦م ُمٜمف

، أن شمزيمٞم٦م اًمِمٕم٥م هق شمٜمٛمٞمتف 2اجلٛمٕم٦م:  چ.....ٿ  ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ  ٹ  

 اخلػم وجم٤مٓت ُمٙم٤مومح٦م اًمنم يمٚمٝم٤م ، ومٞمِمٛمؾ ذًمؽ شمزيمٞم٦م اًمٜمٗمس وشمزيمٞم٦م احل٤مل.ذم جم٤مٓت 

متأل  ٦ماحلٙمقُم٦م اًمّم٤محلأن  ،واًمٗمرق سملم احلٙمقُم٦م اًمّم٤محل٦م واحلٙمقُم٦م اعمًتٌدة ذم هذا اعمج٤مل       

ُمع إصم٤مرة  ، اًمٗمراهم٤مت ذم قم٘مؾ اًمِمٕم٥م سم٤معمٕمروم٦م وُمٝم٤مرات رؤي٦م اعمٕم٤مين واًمتٛمٞمٞمز سملم اخلٓم٠م واًمّمقاب

 . وأُم٤م احلٙمقُم٦م اعمًتٌدة سمٕمٞمدًا قمـ اهلقى واإلهمراء اعمٕم٤مين اإليامٟمٞم٦م اًمداومٕم٦م إمم ٟمٍمة احلؼ

ُمٚمئ ومراهم٤مت واطمتالل قم٘مؾ اًمِمٕم٥م  ؾومتًتخدم اًمٕمٚمقم اإلضمتامقمٞم٦م واًمٜمٗمًٞم٦م واإلقمالُمٞم٦م ُمـ أضم
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وإٟمام هل إصم٤مرة همػم قم٘مالٟمٞم٦م ود ضمٝم٦م  ،اًمٕم٘مؾ سم٤مإلصم٤مرة ُمـ همػم ُمٕمروم٦م صحٞمح٦م وٓ رؤي٦م ؾمٚمٞمٛم٦م 

وي٘مؽمن ذًمؽ سمقؾم٤مئؾ اإلهمراء  ، شمقاضمف اًمنمير حي٤مء سم٠من احلٙمقُم٦م هل اًمتلاإل٤مرضمٞم٦م ُمع داظمٚمٞم٦م او ظم

يم٤مًم٘مٛمع واإلٟمتٝم٤ميم٤مت واًمٖمٚمق واإلؾمتثٜم٤مءات ُمـ اًم٘م٤مٟمقن  واًمتخقيػ )اًمتْمٚمٞمؾ واخلداع( واإلهمقاء

  .إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم وؾمٞم٠ميت ذيمره٤م ذم ُمٌح٨م احلرب همػم اًمٕمًٙمري٦م ، ذم شم٘مٞمٞمد احلري٤مت

 ؽـومال ؿم ،يمام سمٞمٜم٤مه ذم )اعمٜمٓمٚمؼ(  اخلػم ُمٖم٤مًم٦ٌم وشمٜم٤مومس ذم وعم٤م يم٤من اعمٜمٝم٩م اإلؾمالُمل هق ُمٜمٝم٩م      

وٓ  ،ٕم٥م اًم٘مقي ـٜم٦م هل ظمّم٤مئص اًمِمـل اًم٘مرآن واًمًـاعمٌٞمٜم٦م ومٕم٥م واعمجتٛمع ـظمّم٤مئص اًمِم أن

صمؿ يًتٓمٞمع اًم٘م٤مرئ أن  ، جلٛمٚم٦م ص٤محل٦م ُمـ شمٚمؽ اخلّم٤مئص جم٤مل هٜم٤م ٕيمثر ُمـ اًمتٜمٌٞمف واإلظمتّم٤مر

٤مء وًمٌٜم ، ذم اعمجتٛمع سم٤مًمتـدري٩م ًمٌٜم٤مء شمٚمؽ اخلّم٤مئص ٤مئؾ اًمتٜمٗمٞمذي٦مـذم اًمتٗمريٕم٤مت وذم اًمقؾم عـيتقؾم

 :ًٚمٓم٦مصٚم٦م شمٙم٤مُمٚمٞم٦م سملم اًمِمٕم٥م واًم

  :اخلاصة األوػ      

وذًمؽ أن اًم٘مقة ذم داظمؾ اًمٜمٗمس ٓ شمتِمٙمؾ إٓ  ، ًمٚمدوم٤مع اعمجتٛمٕمل واإلؾمتٕمداد اًمٕم٘مٞمدة اًمداومٕم٦م      

، وٓ  شُمـَقًمِّد اإلهتامم اًمِمديد واحلرص واعمٖم٤مًم٦ٌم واإلؾمتٕمداد ًمٚمٌذل وأص٤مًم٦م صم٘م٤مومٞم٦م سمٕم٘مٞمدة ىمقي٦م

ھ  ے  ے  ۓ  ۓ     چ  ٤مممشمٕم وشمدسمر ىمقًمف.  ؿمؽ أهن٤م إص٤مًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٛمًٚمٛملم

 چ ﮴  ﮵  ﮶    ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼   ﮽  ﮾﮿  ﯀  ﯁   ﮲  ﮳  

. وقمغم ذًمؽ اًمْمٕمٞمػ وإن يم٤من ىمقي أًم٦م  ومٕمؾ آٟم٤ًمن يٗمٕمؾ أن هق . اًمقهـ146آل قمٛمران: 

أي ُم٤م  ، چ﮻  ﮼     چوم٢من اًمقهـ ؿمٕمقر همػم ُمؼمر سم٤مًمٕمجز او قمٛمؾ دون اًمقؾمـع . وأُم٤م قم٤ٌمرة 

ٕٟمف همػم  ،يم٤من وؾمـٕمف وٞم٘م٤ًم  وإنْ  ، ومٛمـ ومٕمؾ ُم٤م ذم وؾمـٕمف وم٢مٟمف مل يْمٕمػ ،ٟمزًمقا إمم دون اًمقؾمـع 

  . ٤ممم أقمٚمؿواهلل شمٕمــ ،ُمٙمٚمػ سم٠ميمثر ُمـ ذًمؽ 

تٜمقع اعمِم٤مريم٦م اًمدوم٤مقمٞم٦م ، يم٤مًمٕمٛمؾ سمقمـ سمٚمده إذا اىمت٣م إُمر ، و ًمٚمدوم٤مع أن اًمِمٕم٥م ُُمَٝمّٞم٠م وم٤معمٝمؿ      

وحت٘مٞمؼ ظم٤مص٦م اًمتجٝمز  . ٛمؾ اإلقمالُمل واًمًٞم٤مد وهمػمه٤مواًمٕم اًمٕمًٙمري وسمذل إُمقال

ٛمٞم٦م واعمٜم٤مسمر اًمديٜمٞم٦م واعمجتٛمٕمٞم٦م ـواإلؾمتٕمداد اعمجتٛمٕمل حيت٤مج إمم شمٕم٤مون وصمٞمؼ سملم اعم١مؾم٤ًمت اًمرؾم

وىمـد شمٙمٚمٛمٜم٤م قمـ اعمٕمٜمقي٤مت ومـل  ٤مئر اعم١مؾم٤ًمت اعمدٟمٞم٦م ، وإمم طمٙمقُم٦م ٟمٔمٞمٗم٦م شمًتحؼ اًمث٘م٦م .ـوؾم
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، وؾمٞم٠ميت اعمزيد قمـ اإلقمداد اًمدوم٤مقمل ًمٚمٛمجتٛمع  وذم )ٟمخ٦ٌم اعم٤ًمر( أيمثر ُمـ ُمقوع ذم )اعمٜمٓمٚمؼ(

 إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م 

  :اخلاصة افثاكقة      

ڤ  ڤ  ڤ  چ ىم٤مل شمٕم٤ممم  ،ؿمٕم٥م اًمٕمدل وإظمالق اعمتٗمقىم٦م داظمٚمٞم٤ًم وظم٤مرضمٞم٤ًم       

وم٤مًمِمٕم٥م  ،143اًمٌ٘مرة:  چ ڄڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  

وُمٕمٜمك شمقؾمٓمف أن  ،ُمـ أهؾ ديٜمف وُمـ إُمؿ إظمرى  ،يتقؾمط اجلٝم٤مت اًمتل يِمٝمد قمٚمٞمٝم٤م اعمًٚمؿ 

ومٛمٕم٤ميػم اًمِمٝم٤مدة واطمدة وهمػم ُمزدوضم٦م ؾمقاء  ،ُم٤ًمومتف إمم ُمـ يِمٝمد قمٚمٞمٝمؿ ُمتٕم٤مدًم٦م سملم اجلٛمٞمع 

ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   چ ؿمٝمد قمغم أٟمّم٤مره او قمغم ظمّمقُمف . وي١ميمد ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم 

ہ  ہ  چ وىمقًمف شمٕم٤ممم  ، 2اعم٤مئدة:  چ ى  ائ  ائ   ې  ى ې

﮷﮸  ھ  ھ   ے  ےۓ  ۓ   ھ  ھ ﮲  ﮳  ﮴  ﮵   ﮶  

ويًـتٓمٞمع أي سم٤مطم٨م أن ي٘م٤مرن ذًمؽ ُمـع اعمٕم٤ميػم  . 8اعم٤مئدة:  چ ﮹  ﮺  ﮻  ﮼

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ ٤ممم ًمٜمٛمط اعمذيمقر ذم ٟمحق ىمقًمف شمٕمـوسم٤م ،اعمزدوضم٦م ًمٙمثػم ُمـ إُمؿ 

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ        ٻپ  پ  پ  پ  ڀ

 .37اًمتقسم٦م:  چ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ

ق اإلؾمالم فم٤مهر ًمٙمؾ ُمٜمّمػ . وٓ جم٤مل هٜم٤م ًمٚمدظمقل ذم        وأُم٤م إظمالق آضمتامقمٞم٦م ، وم٢من شمٗمقُّ

ۆئ  ۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  چ سمآي٦م وطمدي٨م صحٞمح ، ىم٤مل شمٕم٤ممم  اًمتٗم٤مصٞمؾ وًمٙمـ ٟمٜمٌف

. وأُم٤م احلدي٨م ومٞمٜمٌف إمم ضورة شمٜمٛمٞم٦م 19اًمٜمقر:  چ حئىئ   ىئ  ی  ی  ی   ی  جئ  

جٜمدي ُمٓمٛمئٜم٤ًم قمغم أهٚمف وسمٞمتف ـٕهن٤م حتٛمل قم٤مئٚم٦م اجلٜمدي وشمّمقهن٤م ودمٕمؾ اًم اإلضمتامقمٞم٦م إظمالق

٤َم  ريض اهلل قمٜمٝم٤م ٦مَ ـقَم٤مئَِِم سمٚمقغ ُمْمٛمقن طمدي٨م ذم اعمجتٛمع ُمـ أضمؾ  وُم٤مًمف . ومٞمٜمٌٖمل اًمٕمٛمؾ ، َأهن 

َْٟمَّم٤مرِ  »غم  اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚم َؿ: ىَم٤مًَم٧ْم: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ َص  ْٕ ـَ ا ْو ، أَ  َُم٤م َيُيُّ اُْمَرَأًة َٟمَزًَم٧ْم سَملْمَ سَمْٞمتَلْمِ ُِم
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أمحد واًمٌزار واسمـ طم٤ٌمن وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم )طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء( ، وصحح  اإلُم٤مم رواه «َٟمَزًَم٧ْم سَملْمَ َأسَمَقْْي٤َم 

 . ٞمحلموذيمر أن رضم٤مل أمحد رضم٤مل اًمّمح١موط إؾمٜم٤مده ؿمٕمٞم٥م إرٟم

  :افثافثةاخلاصة       

شمٕم٤ممم و شم٤ٌمرك ُمٜمٝم٤م ىمقًمف ، ذم اًم٘مرآن واًمًٜم٦م وذم ذًمؽ أدًم٦م يمثػمة :واعمتْم٤مُمـ ٕم٥م اعمتٕم٤مونـاًمِم      

وُمٜمٝم٤م ٟمّمقص اًمقٓء  ،2اعم٤مئدة:  چ ېئ ۈئ  ۈئ ۆئ  ۆئ ۇئ وئ وئ ەئ چ 

 ڳ ڳ گ گ گ گ ک چ٤ممم ـــشمٕمو شم٤ٌمرك يم٘مقًمف

ڻ  ڻ   ڻڻ  ۀ   ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ

ـِ وشمدسمر طمدي٨م ا  . 71اًمتقسم٦م:  چ ھ  ھ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  َصغم   اهللِ قَل ـَرؾُم  َأن   قُمَٛمرَ  سْم

ٚمِؿُ  » ىَم٤مَل  ، ٚم ؿَ ـَوؾَم  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ ًْ ٚمِؿِ  َأظُمق اعْمُ ًْ َٓ  َئْمٚمُِٛمفُ  َٓ  ، اعمُْ ٚمُِٛمفُ  َو ًْ ـْ  ، ُي  يَم٤منَ  َأظِمٞمفِ  طَم٤مضَم٦مِ  ذِم  يَم٤منَ  َُم

ـْ  ، طَم٤مضَمتِفِ  ذِم  اهللُ َج  َوَُم ـْ  وَمر  ًْ  قَم َج  ، يُمْرسَم٦مً  ٚمِؿٍ ـُُم ـْ  يُمْرسَم٦مً  هِب٤َم قَمٜمْفُ  اهللُ  وَمر  ـْ  ، اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦مِ  َيْقمِ  يُمَرِب  ُِم  َوَُم

ًْ  ؽَمَ ـؾَم  هُ  ٚماًِم ـُُم ٚمُِٛمف  »وُمٕمٜمك  ،رواه ُمًٚمؿ واًمٌخ٤مري وهمػممه٤م  « اًْمِ٘مٞم٤َمَُم٦مِ  َيْقمَ  اهللُ ؾَمؽَمَ ًْ أي  «وٓ ُي

 يٕمٞمٜمف ويتٕم٤مون ُمٕمفو يٜمّمحف سمؾ ، واًمٗمِمؾ واعمٝم٤مًمؽ واعمّم٤مئ٥م ٓ يؽميمف وىمٞمٕم٦م ًمٚمٔمٚمؿ واًمٙمرسم٤مت

ـِ سَمِِمػم ، ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ َصغم  اهللُ قَمَٚمْٞمِف .  وُم٤ًمقمدشمف وجيٚم٥م أظمريـ ًمٜمٍمشمف ـِ اًمٜمُّْٕماَمِن سْم وقَم

َؿ  ٚمُِٛمقَن يَمَرضُمٍؾ َواطِمدٍ  »َوؾَمٚم  ًْ  «، َوإِِن اؿْمَتَٙمك َرْأؾُمُف اؿْمَتَٙمك يُمّٚمُف  ، إِِن اؿْمَتَٙمك قَمْٞمٜمُُف اؿْمَتَٙمك يُمّٚمفُ  اعمُْ

ػم ىمقل اًمٜمٌل ـ٤ممم ذم أواظمر اعمٌح٨م اخل٤مُمس شمٗمًــ٤مء اهلل شمٕمـٞم٠ميت إن ؿمـوؾم  ٚمؿ وأمحد .ـرواه ُمً

ًْ  » ط تِِٝمؿْ  َٕمكـَوَي  .«َأْدَٟم٤مُهْؿ  سمِِذُم 

 :افرابعةاخلاصة       

ٻ  ٻ    پ  پ   ٻ  ٻ چ، وٟمٜمٌف سمٜمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم  ؿمٕم٥م اًمٕمداء ًمٚمٔمٚمؿ واًمٗم٤ًمد       

، أي٦م اًمٙمريٛم٦م شمقوح سم٘مقة طمؼ اعمٔمٚمقم أن جيٝمر سم٤مًمًقء ُمـ 148اًمٜم٤ًمء:  چ ڀ  ڀ  پ  پ

ع ًممظمريـ ُم٤ًمٟمدة اعمٔمٚمقم ذم ذًمؽ ، وىمد  اًم٘مقل ومٞمام يتٕمٚمؼ سمٛمٔمٚمٛمتف ، وشمقضمد أدًم٦م أظمرى شُمَِمـرِّ

ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ     چ ذيمرٟم٤م شمٗمًػم أي٦م ذم يمت٤مب )أهؾ اًمٌٞم٧م( ، وىم٤مل شمٕم٤ممم 
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ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  چ ، وىم٤مل شمٕم٤ممم 17اًم٘مّمص:  چ  ڱ  ں

 . وُمـ ُمْم٤مُملم هذا اًمٕمداء اإلهتامم اًمِمديد152 – 151اًمِمٕمراء:  چ﮲   ﮳  ﮴    ۓ

 اخل٤مص٦م اعمّم٤مًمح سملم( وأُمٜمٞم٦م وإداري٦م ىم٤مٟمقٟمٞم٦م) ُمٜمٞمٕم٦م طمقاضمز ووع ويمذًمؽ ، اًمٗمًـ٤مد ٛمٙم٤مومح٦مسم

 أن إطمقال ُمـ سمح٤مل اخل٤مص٦م ًمٚمٛمٜم٤مومع يٛمٙمـ ومال ، أظمرى ضمٝم٦م ُمـ اًمٕم٤مم واًم٘مرار ، ضمٝم٦م ُمـ

  .اًمٕم٤مم اًم٘مرار ذم شمتحٙمؿ

وُمـ ُمْم٤مُملم ذًمؽ أيْم٤ًم ُمٙم٤مومح٦م اًمٗم٤ًمد اًمٔم٤مهر واًم٤ٌمـمـ او اعم٤ٌمذ وهمػم اعم٤ٌمذ ، وهذا ُمـ       

   ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چچ ظمّم٤مئص اإلؾمالم ، يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

ەئ  ەئ  وئ    وئ  ۇئ   چ ، وىمقًمف شمٕم٤ممم 12٤إٟمٕم٤مم:  چڇ     چ  چ  چ

 .151إٟمٕم٤مم:  چ ۇئ  ۆئ  ۆئ

 :اخلامسةاخلاصة       

اًمًالم أصؾ ُم٘م٤مرن وُمقاز ٕصؾ اًمدوم٤مع او ،  ؿمٕم٥م اًمًالم واإلطمتقاء إٓ قمٜمد اًميورة             

ويمذًمؽ ذم ُمٌح٨م  شاًمًٚمؿ اًمدوزم واًمدوم٤مع»اجلٝم٤مد ، وؾمٞم٠ميت ذم أواظمر هذا اعمٌح٨م حت٧م قمٜمقان 

 وهق اعمٌح٨م اًم٤ًمسمع إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.   شاًمًٚمؿ اًمداظمكم»

  :اخلاصة افسادشة      

وىمد ذيمرٟم٤م ذم )اعمٜمٓمٚمؼ( وذم )ٟمخ٦ٌم اعم٤ًمر( ىمْمٞم٦م  ، واًمث٘مؾ اعمٕمٜمقيؿمٕم٥م اعم١مهالت اًم٘مٞم٤مدي٦م       

ڦ        ڦ  ڦچ شمٕم٤ممم  إقمداد اًمٜمخ٥م واًمت٠مهٞمؾ ًمٚم٘مٞم٤مدة وًمٚمٛمج٤مٓت اعمٝمٛم٦م يمٚمٝم٤م . وشمدسمر هٜم٤م ىمقًمف

ڇ  ڇ  ڇ     چ  چ  ڇ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ     ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ

 وسم٤مظمتّم٤مر ، وم٢من ، 79آل قمٛمران:  چ ژ ڎ  ڎ      ڈ  ڈ  ڍ  ڌ  ڌ  ڍ

سم ٤من إمم قبـُمٜمً  اًمرسم٤مينو ، رسم٤مين ٛمعـضم شاًمرسم٤مٟمٞملم» أي ي٘مقم  ، اًمٜم٤مَس  ربُّ ـي اًمذي قوه ، اًمر 

٤مه ُي٘م٤مل . ، أي ًمف صٗم٦م اًم٘مٞم٤مدة اًمرؾمٛمٞم٦م او همػم اًمرؾمٛمٞم٦م وشمٜمٛمٞمتٝم٤م أُمقرهؿ سم٢مصالح  شمرسمٞم٦م وشمرسّم٤مه رسم 
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 واًمٜمٕمٛم٦م اعمٕمروف ورب   ، اًمٜم٤ٌمت يُربُّ  واعمٓمر ، ُمرسمقب ًمٚمّمٌل وي٘م٤مل ، قمٚمٞمف اًم٘مٞم٤مم ــأطمً أي

 ، ُيرسمُّف َرسما٤مَرب  أُمري ومالن ومٝمق ، وُي٘م٤مل  وُمتٜمتف أصٚمحتف أي وِرسم٤مسم٦م رسّم٤م أُرسمُّف إُمر ورسَم٧ٌْم ، ٟماممه٤م

 هق ي٘م٤مل يمام ، َرسّم٤من هق ىمٞمؾ اعمٕمٜمك ذم اعم٤ٌمًمٖم٦م أريد وم٢مذا.  واإلضمتامع اإلىم٤مُم٦م وُمٙم٤من اعمحؾ واعمَربُّ 

 هؿ ، إًذا شاًمرسم٤مٟمٞمقن» ومـ ، وىمد سملم ذًمؽ اإلُم٤مم اًمٓمؼمي سمٞم٤مٟم٤ًم ؿم٤مومٞم٤ًم . َيٜمُٕمس ٟمَٕمس ىمقهلؿ ُمـ ٟمٕم٤ًمن

ذم أُمقر اًمديـ  وذم شمٜمٛمٞم٦م اًمٜمٗمس واحل٤مل ، أي اًمًٚمقك اًم٘مقيؿ ذم وُمرضمٕمٞم٤مهتؿ اًمٜم٤مس ُمقئؾ وُمالذ

 . ، وًمٙمـ ُمع اقمت٤ٌمر شمٜمقع اًمت٠مهٞمؾ واًمتخّمّم٤مت رؾمٛمٞم٦م او همػم رؾمٛمٞم٦م واًمدٟمٞم٤م ، ومٝمل ىمٞم٤مدة

وًمٙمٜمٝم٤م صٚم٦م ُمتٞمٜم٦م سم٠مطمقال اًمٜم٤مس  ،وم٤مًمرسم٤مٟمٞم٦م قمغم ذًمؽ ًمٞم٧ًم جمرد إقمداد حم٤مضة او إًم٘م٤مء درس 

٥م احل٤مل ـُم٤م يٜم٤مؾم رات وشمٕمٚمٞمؿـاحل٤مل واعم١مصم٦م ـل دراؾمظمال ّمٚمح أُمرهؿ ويٜمٗمٕمٝمؿ ُمـإلقمداد ُم٤م يُ 

وُيًتٕمٛمؾ  . ٤مقمد ذم اًمت٠مهٞمؾ اًمقفمٞمٗمل واعمٝمٜملـوُمـ اعمٕم٤مرف اًمتٜمٗمٞمذي٦م اًمتل شمً رقملـُمـ اًمٕمٚمؿ اًمِم

اًمتقاصؾ اًمٙمالُمل او اعمِم٤مريم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م ذم اعمجتٛمع او ذم ُم١مؾم٦ًم شمٕمٚمٞمٛمٞم٦م دقمقي٦م او ذم ذًمؽ 

وُمـ أراد اًمدظمقل ذم شمٗم٤مصٞمٚمٝم٤م ومٕمٚمٞمف اًمرضمقع  ،ٞم٦م او همػمه٤م ـٞم٤مؾمـؾم ُمٝمٜمٞم٦م او او او صم٘م٤مومٞم٦م ٚمقيمٞم٦مـؾم

  .وذم شمٜمٛمٞم٦م اعمجتٛمع ٘مٞم٤مدةإمم اًمدراؾم٤مت ذم اًم

يمام  ،ل واضم٤ٌمت اًم٘مٞم٤مدة ـ٥ٌم شم٘مّمػمه ومـسمً ل يٛمٙمـ أن ُيَذم او ُيالمـوي١ميمد ُم٤م ذيمرٟم٤مه أن اًمرسم٤مٟم      

ۈ  ۈٴۇ  ۋ   ۇ  ۆ  ۆ ۇ ڭ  ڭ  ڭچ ٤ممم ــــيٜمٌف إًمٞمف ىمقًمف شمٕم

آي٦م هل أؿمد شمقسمٞمخ٤م  اًمٙمريؿ ذم اًم٘مرآنوىمد ذيمر اًمٕمٚمامء أٟمف ًمٞمس ، 63اعم٤مئدة:  چ  ۅ  ۋ  ۅ

ومٚمق  ، وروى اًمٓمؼمي هذا اعمٕمٜمك قمـ اسمـ قم٤ٌمس ، ًمٚمٕمٚمامء ُمـ هذه أي٦م وٓ أظمقف قمٚمٞمٝمؿ ُمٜمٝم٤م

 ، يمام ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ ٥ٌم شم٘مقى اًمٕمٌد وصالطمفـسمً أي اهلل شمٕم٤ممم قسم٤ًم إمم اًمربـاًمرسم٤مين ُمٜمً اًمٕمٌد يم٤من

٤ممم أن اًمرسم٤مين ـــ٤مء اهلل شمٕمـوم٤مًمّمحٞمح إن ؿم اًمتزاُمف ،و صالطمف دَ ـوم٘مؿ طملم ـذا اإلؾمـًمٗم٘مد ه

او ُمٜمًقب إمم اًمرب سمٛمٕمٜمك اًمؽمسمٞم٦م يمام  ، وُمٕمٜم٤مه اًم٘م٤مئد يمام ذه٥م إًمٞمف اًمٓمؼمي قب إمم اًمرسم٤منـُمٜمً

ذا يرضمع أيْم٤ًم ـٚمػ ، وهـػم يمثػم ُمـ اًمًـٛملم احلٚمٌل ذم )قمٛمدة احلٗم٤مظ( وقمٚمٞمف شمٗمًـسح سمف اًمً

  .دـاًم٘م٤مئ إمم ُمٕمٜمك
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 ڎ  ڎ      ڈ  ڈ  ڍ  ڌ  ڌ  ڇ  ڍ  چ ائد ؿوفه تعـــاػمن ؾوو      

  :چ ژ

 اًم٘مٞم٤مدة ومـ شمٕمٚمؿ يقضم٥موهذا  ، سم٤مًمرسم٤مٟمٞم٦م قمٛمقُم٤مً  ًمٚمٜم٤مس أُمر : فم٤مهر أي٦م أٟمفافػائدة األوػ      

 ٟمّمٞم٤ٌمً  شمٕمٚمؿ ُمـأن  يمام  ، صمؿ شمٙمٞمٞمػ ومـ اًم٘مٞم٤مدة ووم٘م٤ًم ًمٚمٛم١ًموًمٞم٦م واًمتخّمص ًمذًمؽ اًمٜمٗمس وإقمداد

وًمٙمـ حيّمؾ يمؾ ُم١مُمـ ُمـ اًمرسم٤مٟمٞم٦م وقمْمقي٦م إُم٦م  . ًممظمريـ ُيٕمّٚمٛمف أن ومٕمٚمٞمف اًم٘مٞم٤مدة وم٘مف ُمـ

ـِ  ،اًمداقمٞم٦م إمم اخلػم قمغم ىمدر ُم١مهالشمف وُم١ًموًمٞمتف  ـِ  قُمَٛمرَ  سمدًمٞمؾ طمدي٨م اسْم  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغم   اًمٜم ٌِلِّ  قَم

َٓ  »ىَم٤مَل  َأٟم فُ  َوؾَمٚم ؿَ  ُئقٌل  َويُمٚمُُّٙمؿْ  َراعٍ  يُمٚمُُّٙمؿْ  َأ ًْ ـْ  َُم َُِمػمُ  َرقِمٞم تِِف ، قَم ْٕ ِذي وَم٤م  َوُهقَ  َراعٍ  اًمٜم ٤مسِ  قَمغَم  اًم 

ئُقٌل  ًْ ـْ  َُم ضُمُؾ  َرقِمٞم تِِف ، قَم ُئقٌل  َوُهقَ  سَمْٞمتِفِ  َأْهؾِ  قَمغَم  َراعٍ  َواًمر  ًْ  سَمْٕمٚمَِٝم٤م سَمْٞم٧ِم  قَمغَم  َراقِمَٞم٦مٌ  َواعمَْْرَأةُ  قَمٜمُْٝمْؿ ، َُم

ًْ  َوِهَل  َوَوًَمِدهِ  ٌْدُ  قَمٜمُْٝمْؿ ، ئُقًَم٦مٌ َُم ُئقٌل  َوُهقَ  ؾَمٞمِِّدهِ  َُم٤ملِ  قَمغَم  َراعٍ  َواًْمَٕم ًْ َٓ  قَمٜمُْف ، َُم  َويُمٚمُُّٙمؿْ  َراعٍ  وَمُٙمٚمُُّٙمؿْ  َأ

ئُقٌل  ًْ ـْ  َُم ومٝمل  ،وهذه يمٚمٝم٤م ِصَٞمغ قمٛمقم ٓ ؿمؽ ومٞمٝم٤م  ،رواه ُمًٚمؿ واًمٌخ٤مري وهمػممه٤م  «َرقِمٞم تِِف  قَم

شمقضم٥م قمغم يمؾ ُمًٚمؿ أن ُيٗمٙمر ويٕمٛمؾ يم٘م٤مئد او ُمدير او رسم٤من ذم طمدود ُم١ًموًمٞمتف اًم٘م٤مئٛم٦م 

ُمـ  “حمق إُمٞم٦م اإلداري٦م”وىمد أضم٤مد ًمذًمؽ ُمـ شمٙمٚمؿ قمـ  ،واعم١ًموًمٞم٦م اًمتل شمتقاومؼ ُمع ُم١مهالشمف 

ٝمق وم وشمٗم٤موت اًمتخّمّم٤مت ، ظمؼماء اإلدارة اًمٖمرسمٞملم . وأُم٤م اًمتٗم٤موت ذم ُمراشم٥م اًم٘مٞم٤مدة او اًمرسم٤مٟمٞم٦م

ى  ى  ائ  ائەئ  ەئ  چ  ويٜمٌف إًمٞمف ىمقًمف شمٕم٤ممم ،يمتٗم٤موت اعمراشم٥م ذم ؾم٤مئر إقمامل 
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وم٢مٟمف يدل قمغم أن ـمريؼ اًمرسم٤مٟمٞم٦م ،  چڌ    چ شمدسمر ذم آي٦م آل قمٛمران طمرف اًم٤ٌمء ذم: افػائدة افثاكقة      

ومٝمق شمٕم٥م وقمٓم٤مء جيٕمٚمٝمؿ ىم٤مدة  ،هل اًمدراؾم٦م قمٛمقُم٤ًم وشمٕمٚمٞمؿ اًمٜم٤مس اًمٙمت٤مب أي اًمٙمت٤مب اعمٜمزل 

ويدظمؾ ذم إـمالق اًمدراؾم٦م  . سم٠مهٚمٞمتٝمؿ وقمٓم٤مئٝمؿ اًمٗمٙمري واًمٕمٚمٛمل وإْن مل يٙمـ هلؿ ُمٜمّم٥م رؾمٛمّل 

وسمذًمؽ يٙمقن يمؾ ُم١مُمـ رسم٤مٟمٞم٤ًم ذم  ،اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م واًمتّمٜمٞمٕمٞم٦م وهمػمه٤م  ،اًمٕمٚمقم اًمتل حتت٤مضمٝم٤م إُم٦م يمٚمٝم٤م 

  .وقمٛمٚمف جم٤مل دراؾمتف
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سمدًمٞمؾ أٟمؽ دمد ذم قمٝمد اًمٜمٌقة قمددًا يمٌػمًا  ،ؿمديد اًمٕمٜم٤مي٦م هبذا إصؾ  طوىمد يم٤من رؾمقل اهلل       

أفمٝمر ًمٚمٛمًٚمٛملم  ملسو هيلع هللا ىلصوأيْم٤ًم وم٢مٟمف  ،سمؾ ٕقمغم درضم٤مت اًم٘مٞم٤مدة  ،ُمـ اعم١مهٚملم ًمٚمٛمٜم٤مص٥م اًم٘مٞم٤مدي٦م 

يمام هق واوح ُمـ أطم٤مدي٨م ومْم٤مئؾ ُمِم٤مهػم  ،اًمٙمٗم٤مءات اًم٘مٞم٤مدي٦م ذم قمٝمده يمل شمتجف إٟمٔم٤مر إًمٞمٝمؿ 

واإلىمؽمان سملم شمٕمٚمؿ اًمٙمت٤مب وُمٓمٚمؼ  اًمّمح٤مسم٦م يم٤مخلٚمٗم٤مء إرسمٕم٦م وأهؾ سمدر واحلديٌٞم٦م وٟمحقهؿ .

 ںچ وشمدسمر ىمقًمف شمٕمـــ٤ممم  ،اًمدراؾم٦م ي١مدي إمم صم٘مؾ ُمٕمٜمقي يتٕمذر اظمؽماىمف واًمتالقم٥م سمف 

وم٤مخلٗم٦م اعمٕمٜمقي٦م متٙمـ اًمٕمدو ُمـ  ، 54اًمزظمرف:  چ ڻ   ڻڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ

ُمـ اعمٌح٨م  شاًمؽمويض»ذم اًمٙمالم قمـ وؾمٞم٠ميت شمٗمًػم آي٦م اًمزظمرف  ،اظمؽماق اًمٕم٘مؾ واًمتالقم٥م سمف 

   .إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم اخل٤مُمس

ْرس ،أن اًمتٗمٙمػم ضمزء ُمٝمؿ ُمـ ـمريؼ اًمرسم٤مٟمٞم٦م  هل: افػائدة افثافثة        هق ٕن إصؾ ذم ُمٕمٜمك اًمد 

وشمريم٧م سمف دروؾم٤ًم أي  ،ُي٘م٤مل: ُم٤م سم٘مل ذم اًمدار إٓ َدرُس ُٟم١ْمٍي ورؾمؿ  ، زال او اٟمتٝمك ُم٤م أصمر سم٘م٤مء

 اعمٝمٛم٦م واعمالطمٔم٤مت اًمٕمؼم وم٢من ُمٕمٞمٜم٦م ىمراءة اٟمتٝم٧م إذا واًمدرس اًمٓمريؼ اخلٗمل . وم٤معمٝمؿ أٟمف ،آصم٤مرًا 

 اًمقىم٧م ًم٘مْم٤مء ىمراءة وم٢مهن٤م وإٓ ، اًمٗمٙمر ورسمام شمؿ شمدويٜمٝم٤م ًمٖمرض ُم٤ًمقمدة اًمذايمرة ذم سم٤مىمٞم٦م آصم٤مر

وهٙمذا إُمر ذم اإلؾمتٕمامل اعمج٤مزي ًمٚم٘مراءة يمام ُي٘م٤مل قمـ ىمراءة احلقادث  ،دراؾم٦م  وًمٞم٧ًم

ويّمػم  ،يًتٓمٞمع أن يٜم٘مؾ قمٚمٛمف إمم شمٚمٛمٞمذه  أن اًمٕم٤مًمِـؿ وُمـ إُمقر اعمٝمٛم٦م هٜم٤م . وإظم٤ٌمر وهمػمه٤م

وًمٙمٜمف ٓ يًتٓمٞمع أن جيٕمؾ شمٚمٛمٞمذه دارؾم٤ًم ُم٤م مل ي٘مرر اًمتٚمٛمٞمذ ٟمٗمًف أن يامرس  ،اًمتٚمٛمٞمذ قم٤معم٤ًم سمذًمؽ 

 .واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ ، سمٛمٜمٝم٩م صم٤مسم٧م اًمتٗمٙمػم

  :اخلاصة افسابعة      

ػم ىمقًمف شمٕمــــ٤ممم ـوىمد ذيمرٟم٤م شمٗمّمٞمؾ ذًمؽ ذم )اعمٜمٓمٚمؼ( ذم شمٗمً ،ٕم٥م اًمتخّمّم٤مت واعمٖم٤مًم٦ٌم ـؿم      

آل  چ ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ ائ چ 

وىمقًمف  ،148اًمٌ٘مرة:  چ ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ   ڦ  ڦچ وىمقًمف شمٕم٤ممم  ،2٤٤قمٛمران: 

 ،2اعمٚمؽ:  چ   ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ   ٺ   ٺ    ٿٿ  ٿ       ٿ       ٹچ ٤ممم ـــــــشمٕم
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وُمـ ًمقازم اعمٖم٤مًم٦ٌم رصد ىمقة  . ــًْ حُ ـوذيمرٟم٤م أن إطمًـ إٟمام ُيٕمرف سم٤معم٘م٤مرٟم٦م وسمتٗمقىمف ذم اًم

 أظمريـ وُم٤ًمر شمٓمقرهؿ يمل شمٙمقن اعمٖم٤مًم٦ٌم ُمٌٍمة.

 : اخلاصة افثامـة      

ومٛمـ ئمـ أن وضمقد طمٙمقُم٦م يٕمٗمل اًمِمٕم٥م ُمـ اعم١ًموًمٞم٦م ومٝمق ظم٤مـمئ  ،ؿمٕم٥م حتٛمؾ اعم١ًموًمٞم٦م       

ٕمٗمك اعمقاـمـ ومال يُ  ،وم٢من واضم٤ٌمت اًمدوًم٦م قمٛمقُم٤ًم هل ومروض يمٗم٤مي٦م سم٠مقمغم اعمًتقي٤مت اعمٛمٙمٜم٦م  ،ضمدًا 

وسمخالف ذًمؽ وم٢من اعمقاـمـ آصمؿ وُمًـ١مول  ،إٓ إذا ىُمْمٞم٧م شمٚمؽ اًمقاضم٤ٌمت سم٠مومْمؾ اًمدرضم٤مت 

  دًا ذم أُمقر ُمٝمٛم٦م:ضمـ ًمٚمٛمح٤مؾمـ٦ٌم . ويًـتٚمزم هذا إصؾ أن يٙمقن اعمقاـمـ وم٤مقمالً 

يمل شمرصد ُم٤م  ،اًمتٕم٤مون ُمع أظمريـ ًمتِمٙمٞمؾ ُم١مؾم٤ًمت همػم طمٙمقُمٞم٦م ُمتخّمّم٦م  :األمر األول      

  .حت٘مقيٛمف وإقمداد ـمرق اًمتّمحٞميمل شم٘مقم سم يتٕمٚمؼ سمٛمج٤مهل٤م ُمـ أقمامل اًمدوًم٦م

: اؾمتثامر ىمقاٟملم اًمِمٗم٤مومٞم٦م وأٟمٔمٛم٦م اًمتقاصؾ ُمع اًمدوًم٦م ًمٕمرض اإلؿمٙم٤مٓت واًمٕمٛمؾ األمر افثاين      

ويٛمٙمـ أيْم٤ًم اًمتٗم٤مهؿ ُمع اعم١مؾم٦ًم احلٙمقُمٞم٦م ًمتٜمٔمٞمؿ ىمٜمقات شمقاصؾ  ،قمغم اًمتٕمديؾ واًمتّمحٞمح 

صم٤مسمت٦م ويٛمٙمـ شمٗمٕمٞمٚمٝم٤م قمٜمد احل٤مضم٦م . وُمـ اعمٗمٞمد قمرض اإلؿمٙم٤مٓت ذم اإلقمالم وًمٙمـ سمّمٞمٖم٦م 

ويٜمٌٖمل اعمٓم٤موًم٦م هبذا إؾمٚمقب طمتك يث٧ٌم سمٞم٘ملم  ، اًمتٜم٤مصح اجلٛمٞمؾ قمٜمد فمٝمقر ىمرائـ طمًـ اًمٜمٞم٦م

 .ُم٤م يقضم٥م اًمتحقل إمم أؾمٚمقب آظمر

ٕٟمف هم٤مي٦م قمٚمٞم٤م قمٜمد اًمتزام  ، ؾمؽماشمٞمجل ًمٚمدوًم٦مٜمٛمق اإلاًمسمام يتٓمٚمٌف  اًمِمٕم٥م إًمتزام: افثافثاألمر       

  اًمًٚمٓم٦م سمح٘مقق اًمِمٕم٥م.

وم٢من اإلقمالم ي٠مظمذ  ،: قمٜمد فمٝمقر دٓئؾ اًمٔمٚمؿ واإلسار قمغم اعمقىمػ اخل٤مـمئ  األمر افرابع      

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀڀ  ڀ   ٺ  ٺ   چُمـ ُمْم٤مُملم ىمقًمف شمٕم٤ممم  صٞمٖم٦مً 

قمٜمدُم٤م يتٗم٤مىمؿ إُمر صمؿ  . وىمد ذيمرٟم٤م شمٗمًػم أي٦م اًمٙمريٛم٦م ذم )أهؾ اًمٌٞم٧م( .148اًمٜم٤ًمء:  چٺ 

وم٢من اًمِمٕم٥م ُمٓم٤مًم٥م سم٤مًمتٔمٚمؿ إلزاًم٦م اًم٘مٛمع وىمد يْمٓمر أيْم٤م  ،واإلؾمتٌداد وشمٚمج٠م اًمدوًم٦م إمم اًم٘مٛمع 

وىمد ذيمرٟم٤مه٤م سم٘مدر ُمـ اًمتٗمّمٞمؾ ذم )أهؾ  ، واإلقمداد ًمٚمتٖمٞمػم إمم اًمٚمجقء إمم اعم٘م٤موُم٦م همػم اًمٕمٜمٗمٞم٦م

  اًمٌٞم٧م( أيْم٤ًم.
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: ًمْمامن ؾمالُم٦م ُم١ًموًمٞم٦م اًمدوًم٦م وُم١ًموًمٞم٦م اًمِمٕم٥م جي٥م أن شمٙمقن اًم٘مقة اًمّمٚم٦ٌم األمر اخلامس      

أُم٤م اًم٘مقة اًمٕمًٙمري٦م وإُمٜمٞم٦م  ،ًمٚمدوًم٦م حم٤ميدة وهل اًم٘مقة اًمٕمًٙمري٦م واًم٘مقة اإلىمتّم٤مدي٦م احلٙمقُمٞم٦م 

ٟم٧م ُمع احلٙمقُم٦م او اعمٕم٤مرو٦م اعمٜمٔمٛم٦م شمتْمٛمـ قم٘مٞمدهت٤م اًمقفمٞمٗمٞم٦م مح٤مي٦م اًمنمقمٞم٦م ؾمقاء يم٤مومٞمج٥م أن 

ومال يًتٓمٞمع ىم٤مئد طمٙمقُمل أن يًخر اعم١مؾم٦ًم إُمٜمٞم٦م إلداُم٦م شمًٚمٓمف وٓ  ،او اعمٕم٤مرو٦م اًمِمٕمٌٞم٦م 

وُمثؾ ذًمؽ ُي٘م٤مل ذم طمٞم٤مدي٦م اًم٘مْم٤مء واًمًٚمٓم٦م اًمٜمٞم٤مسمٞم٦م . وأُم٤م اًم٘مقة اإلىمتّم٤مدي٦م  ،ًم٘مٛمع اعمٕم٤مرولم 

ومتٜمع يمذًمؽ ظمٚمٓمٝم٤م سمٜمٗمقذ  ،ٙمقُمٞم٦م ومٞمج٥م مح٤ميتٝم٤م سم٘مقاٟملم متٜمع اؾمتخداُمٝم٤م حلرُم٤من اعمٕم٤مرولم احل

  .ؾ اًمتحٙمؿ ذم اًم٘مرار اًمٕم٤مماعمّم٤مًمح اخل٤مص٦م ُمـ أضم

هل ُمـ ضمٜمس اًمقؾم٤مئؾ احلٙمقُمٞم٦م سم٤مؾمتثٜم٤مء : وؾم٤مئؾ حتٛمؾ اًمِمٕم٥م ًمٚمٛم١ًموًمٞم٦م ألمر افسادسا      

إصمراء اًمِمٕم٥م ذم  سمؾ ضورة . ُمٕمٜمك ذًمؽ أمهٞم٦م اًمتل ذيمرٟم٤مه٤م هٜم٤م ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ اعم١مؾم٤ًمت اعمح٤ميدة

ؾمٞم٤مؾمٞم٦م )يم٤مًمِمٗم٤مومٞم٦م  وُم١مهالة أومراده ؾمقاء يم٤مٟم٧م صٌٖم٦م اًمت٠مهٞمؾ يم٤مشمفوذ ُم١مؾم٤ًمشمف اعمدٟمٞم٦م

وًمٙمـ سمنمط أن ٓ  ،او ظمدُمٞم٦م او همػم ذًمؽ  وومٙمري٦م ( او اىمتّم٤مدي٦م او صم٘م٤مومٞم٦موطم٘مقق اإلٟم٤ًمن

ـ ًِ وسمٕم٤ٌمرة أظمرى أن ىمقة  اًميورات اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م اًمتل جي٥م أن شمٙمٗمٚمٝم٤م اًمدوًم٦م . اخل٤مص٦مُ  اًمثروةُ  دشُمـٗم

يٜمٌٖمل أن شمٙمقن ىمقة ُمْم٤موم٦م ًم٘مقة اًمدوًم٦م وًمٞمًـ٧م ىمقة وم٤مؾمـدة  ، اًمِمٕم٥م اإلىمتّم٤مدي٦م وهمػمه٤م

دة ويمذًمؽ ًمٞم٧ًم صمروة ُُمـٗمً ،عمٜم٤مومع اخل٤مص٦م قمغم اًم٘مرار اًمٕم٤مم ًمٚمْمٖمط ُمـ أضمؾ ؾمـٞمٓمرة ا

ذم اًمٙمالم قمـ ُمقاضمٝم٦م اًمٖمزو اًمٗمٙمري وؾمٞم٠ميت اعمزيد  واًمؽمف .ًمٚمٛمجتٛمع سم٥ًٌم اإلهاف واًمتٌذير 

 ذم اعمٌح٨م اخل٤مُمس إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.

 : اخلاصة افتاشعة      

صؾ سمْمقاسمٓم٦م ذم أيمثر ُمـ ُمقوع ، ؿمٕم٥م اإلٟمٗمت٤مح ذم اعمٕمروم٦م واًمتٕم٤مرف ، وىمد ذيمرٟم٤م هذا إ      

 .أواظمر هذا اعمٌح٨م ٦م اًمتٕم٤مرف ذمؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم ومـل شمٗمًػم آيٞم٠ميت إن وؾم

 : خصائص أخرى      

صم٘م٤مومتف ودرضم٦م شمٕمٚمٞمٛمف وصمروشمف اعم٤مدي٦م واؾمت٘مراره ووطمدة إدم٤مهف  :حم٤مور ىمقة اًمِمٕم٥مومٛمـ       

مت٤مؾمؽ  ويمذًمؽ . وم٢من ىمقة هذه اعمح٤مور شم١مصمر يمٚمٝم٤م قمغم اًمٕمقاُمؾ إظمرى ًمٚم٘مقة ،اإلؾمؽماشمٞمجل 
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قمغم اعمًتقى  ،ٚمف أمهٞم٦م يمٌػمة ذم إوٗم٤مء اًمنمقمٞم٦م قمغم اًم٘مرار احلٙمقُمل وم ، اًمِمٕم٥م ُمع اًمدوًم٦م

وُمـ قمقاُمؾ  . اًمٓمقيٚم٦م اًمدوم٤مقمٞم٦مذم إؾمٜم٤مد اًمٜمٗم٘م٤مت  ، ويمذًمؽ ًمف أمهٞم٦م يمٌػمة اًمداظمكم واخل٤مرضمل

اًمٜمخ٥م اًمٙمثػمة واعمتٗمقىم٦م ُمـ أسمٜم٤مء ويمذًمؽ  .يِمٙمؾ قم٤مُمالً ُمٝماًم  وم٢مٟمف ، قمدد اًمًٙم٤من سمحد ذاشمفاًم٘مقة 

 يمٌػم ذم شمقضمٞمف اًمرأي اًمٕم٤مم وإقم٤مدة شمِمٙمٞمٚمف. اًمِمٕم٥م هل٤م دور

 

 واألداء اإلشساتقجي افؼويةافدوفة 

: قمٛمٚمٞم٤مت سمٜم٤مء اًم٘مقة األصل األوليمٌػمة ،  صمالصم٦م أصقلشم٘مقم اًم٘مقة اًمٕم٤مُم٦م او ىمقة اًمدوًم٦م قمغم       

: األصل افثاين. عمقاضمٝم٦م اًمتحدي٤مت  وسمّمقرة شمٜم٤مومًٞم٦م ، اًمّمٚم٦ٌم واًمٜم٤مقمٛم٦مو اعمٕمٜمقي٦م سم٠مٟمقاقمٝم٤م

 : ُمٝم٤مرات اإلؾمتثامراألصل افثافثشمقهلم اًم٘مقة . و شمراضمع ُمٙم٤مومح٦م قمقاُمؾ اًمْمٕمػ وأؾم٤ٌمب

وم٢من ُمـ قمقاُمؾ اًمْمٕمػ اًمتل ىمد ٓ يِمٕمر هب٤م اًمٜم٤مس إٓ سمٕمد اًمًٚمٞمؿ ًمٚم٘مقة سم٠مٟمقاقمٝم٤م ، و اعمنموع

ؾمقء اؾمتخدام اًم٘مقة سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ ٟمقع  :األول افعامل اًمٕمقاىم٥م اًمقظمٞمٛم٦م ، قم٤مُمٚملم ُمٝمٛملم ،

شمْمٞمع  طمتك شمتآيمؾ او طمتك وٓ مح٤مي٦م ٚمٞمؿ وٓ شمٜمٛمٞم٦مـؾم : شمرك اًم٘مقة سمال اؾمتثامرمل افثاينافعااًم٘مقة . 

وىمْمٞم٦م اؾمتثامر اًمٓم٤مىم٤مت شمتامؿمك ُمع  . تخداُمٝم٤مـتخداُمٝم٤م او شمتؿ ُم٘م٤مـمٕمتٝم٤م وقمرىمٚم٦م اؾمـومرص٦م اؾم

طمٞم٤مة اًمدوًم٦م ، وم٤مًمدوًم٦م احلٞم٦م شمٕمرف يمٞمػ حتيص ـم٤مىم٤مهت٤م اًمٙمثػمة وُمٙم٤مُمـ ىمقهت٤م ، يمل شمٕمٛمؾ قمغم 

إلؾمـتخدام اعمِمـروع وُمـ إُمقر اعمٕمرووم٦م أن ا . ذم ظمدُم٦م اًمٖم٤مي٤مت اًمقـمٜمٞم٦م شمٜمٛمٞمتٝم٤م واإلٟمتٗم٤مع هب٤م

ٟم٧م ىمقة سمنمي٦م او قمٚمٛمٞم٦م او صم٘م٤مومٞم٦م او ؾمٞم٤مؾمٞم٦م او ، ؾمقاء يم٤م ُيـٜمت٩م ُمزيـدًا ُمـ اًم٘مقة واًمٜم٤مضمح ًمٚم٘مقة

 : وال خر دم ؿوة راـدة إال ضؿن ضوابط حمددة ، مـفا . قمًٙمري٦م

  .وقاسمط اإلدظم٤مر واإلطمتٞم٤مط 

  شمـحْمػم إُمقر و ٦مُ ـْٝمٞمِئَ ـشمَ داد هق وم٢من اإلقمـ ، ؽماشمٞمجلـوقاسمط اإلقمداد واإلٟمتٔم٤مر اإلؾم

وًمإلٟمتٔم٤مر اإلؾمؽماشمٞمجل جم٤مٓت  . ويِمٛمؾ ذًمؽ اًم٘مقة اًمٕمًٙمري٦م وهمػمه٤م ًمقىم٧م احل٤مضم٦م ،

ُمتٕمددة ، ُمٜمٝم٤م إظمٗم٤مء اًم٘مقة او قمدم إفمٝم٤مره٤م او ظمٗمض اؾمـتثامره٤م سمّمقرة ُُمَٓمْٛمِئٜم٦م وٓ شم١مدي 

 إمم اؾمـتٗمزاز اخلّمؿ ، وًمٙمـ جي٥م هٜم٤م قمدم اومؽماض هم٤ٌمء اخلّمؿ. 
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   اًمقؾمع.ُمع اًمًٕمل ًمتٜمٛمٞم٦م وقاسمط اًمت٘مٞمد سم٤مًمقؾمع واًمُ٘مُدرات 

   ذم وقاسمط صمٜم٤مئٞم٦م إٟمِمٓم٦م ، ُمث٤مًمف شمِمٖمٞمؾ ضمزء ُمـ اًمُ٘مُدرات اًمدوم٤مقمٞم٦م ظم٤مص٦م اًمٌنمي٦م ُمٜمٝم٤م

طم٤مًم٦م اًمًالم اعمًت٘مر ، شمِمٖمٞمٚمٝم٤م سم٠مٟمِمٓم٦م همػم قمًٙمري٦م وًمٙمـ سمٓمري٘م٦م همػم ُمٕم٤مرو٦م ًمث٤ٌمت 

 اًمروح وإهٚمٞم٦م اًمٕمًٙمري٦م.

   وقاسمط اًمنمقمٞم٦م واًمٗمْمٞمٚم٦م اًمتل حتدد ـمريؼ اؾمتثامر اًم٘مقة ، وذًمؽ أن همٓمرؾم٦م اًم٘مقة

شُمٜمًـل اًمنمقمٞم٦م واًمٗمْمٞمٚم٦م ، وشمدومع إمم اؾمتخدام اًم٘مقة اًمٕمًٙمري٦م وهمػم اًمٕمًٙمري٦م سمٕمٞمدًا قمـ 

اًمنمقمٞم٦م وإظمالق ، وًمٙمـ سمٛمؼمرات زائٗم٦م . وىمد سح سمٕمض اًم٘م٤مدة اًمًٞم٤مؾمٞملم سميورة 

 جرد أهن٤م ُمقضمقدة ، أي سمٕمٞمدًا قمـ ىمٞمقد اعمنموقمٞم٦م.اؾمتخدام اًم٘مقة اًمّمٚم٦ٌم عم

     

 حماور افؼوة  إظادة صقاؽة

 ببـود تػصقؾقة ألجل تـبقه افذاـرة

  وُمٜم٤مومس  : وُم٤م يتْمٛمٜمف ُمـ قمٛمؾ ُم١مؾمز ُُمت٘مـذم اًمتخٓمٞمط واًمتٜمٗمٞمذ إداء اإلؾمؽماشمٞمجل

قان ـقمٜم ح٧مـٞم٠ميت اًمتٜمٌٞمف إًمٞمف شمـ. وؾم احل٤مضة واعمًت٘مٌٚمٞم٦م ومـل ُمقاضمٝم٦م اًمتحدي٤مت

وىمد ذيمرٟم٤مه سم٘مدر ُمـ اًمتٗمّمٞمؾ ذم صمالصم٦م ُمقاوع ُمـ )ٟمخ٦ٌم  ، شُمرشمٙمزات إُمـ اًم٘مقُمل»

اؾمتٜمدت إمم ىمٞم٤مدة وم٤مؾمدة او اعمٝمؿ هٜم٤م أٟمف ُمٝمام سمٚمٖم٧م اًم٘مقة اعم٤مدي٦م وم٢مهن٤م شمٗمِمؾ إذا  . اعم٤ًمر(

 ويمثػم ُمـ اًمٌٜمقد اًمت٤مًمٞم٦م يٛمٙمـ اقمت٤ٌمره٤م أيْم٤مً  . اًمٕمقاىم٥مإداء او هم٤مومٚم٦م قمـ رؤي٦م  وٕمٞمٗم٦م

 ضمزًء ُمـ إداء اإلؾمـؽماشمٞمجل.

  .اعمتٓمٚم٤ٌمت اًمرئٞم٦ًم ًمتحٛمؾ اعم١ًموًمٞم٦م: إهٚمٞم٦م واًمٜمزاه٦م واإلٟمدوم٤مع 

  وُمٜمٝم٤م أن يٙمقن اًمِمٕم٥م  اًمِمٕم٥م اًم٘مقي ، وىمد ذيمرٟم٤م مجٚم٦م ُمـ ظمّم٤مئّمف ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ ،

 .وم٤مقماًل ذم اًمرىم٤مسم٦م قمغم اًمًٚمٓم٦م وحم٤مؾمٌتٝم٤م

  اعمّم٤مًمح اًمٕم٤مُم٦م وإوًمقي٤مت واًمٖم٤مي٤مت اًمٕمٚمٞم٤م. أٟمٔمٛم٦م ُمتٗمقىم٦م وُم١مؾم٤ًمت ىمقي٦م ذم ظمدُم٦م 

  اًمٕمٛمؾ ًمٚمٛمًت٘مٌؾ. وأٟمٔمٛم٦م صم٘م٤موم٦م 
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  وُم٤م يتْمٛمٜمف ذًمؽ ُمـ  ، واإلظمؽماق اًمٕمدائل اًمٕمـداء ًمٚمٔمٚمؿ واًمٗمًـ٤مد وأٟمٔمٛم٦م صمـ٘م٤موم٦م

ويمذًمؽ ىمقاٟملم وأٟمٔمٛم٦م طمٞم٤مدي٦م اعم١مؾم٤ًمت اًمٕمًٙمري٦م  ،ىمقاٟملم وأٟمٔمٛم٦م ُمٙم٤مومح٦م اًمٗم٤ًمد 

وًمٙمـ حلامي٦م اعمامرؾم٤مت اًمنمقمٞم٦م  ،ومال يٛمٙمـ اؾمتخ٤مُمٝم٤م ًمٚم٘مٛمع  ،وإُمٜمٞم٦م واًم٘مْم٤مئٞم٦م واًمٜمٞم٤مسمٞم٦م 

ٟم٤م ه ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ ذم اخل٤مص٦م اًمث٤مُمٜم٦م ُمـ ظمّم٤مئص وىمد ذيمر ،ؾمقاء يم٤مٟم٧م ُمـ اًمدوًم٦م او اًمِمٕم٥م 

 .ويمذًمؽ وؾم٤مئؾ أُمٜمٞم٦م ُمتٓمقرة عمٙم٤مومح٦م اإلظمؽماق ، اًمِمٕم٥م

  وشمٙمٚمٛمٜم٤م قمٜمف ٤م إًمٞمف ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ ، وىمد ٟمٌٝمٜم ،تٛمر ـلم اعمًـاعمٖم٤مًم٦ٌم واًمتحً وأٟمٔمٛم٦م صم٘م٤موم٦م

 سمتٗمّمٞمؾ ذم )اعمٜمٓمٚمؼ(.

  سمٛمختٚمػ  وسمٞمٜمٝم٤م وسملم اًمِمٕم٥م ،اًمتج٤مٟمس او اًمتقاومؼ اإلؾمؽماشمٞمجل سملم ومروع اًمدوًم٦م  سمٜم٤مء

تٛمتع اعمج٤مُمٞمع شمويٛمٙمـ سمٕمد ذًمؽ  ، سمحٞم٨م ٓ ئمٝمر قمٛمٚمٞم٤ًم أي شمٜم٤مىمض اؾمؽماشمٞمجل ، جم٤مُمٞمٕمف

 وٛمـ إـم٤مر اعمّم٤مًمح اًمٕم٤مُم٦م. سمخّمقصٞم٤مهت٤م

  وُيَٕمدُّ هذا ُمـ أهؿ وفم٤مئػ ىم٤مدة  ًمِمٕم٥م قم٤مُم٦م:وشمٜمٛمٞم٦م ا رومع اعمًتقي٤مت وأٟمٔمٛم٦م صم٘م٤موم٦م

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  چ ويدل قمغم ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم  ، اًمدوًم٦م

وىمد  ، 2اجلٛمٕم٦م:  چ ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ

وشمِمٛمؾ شمٜمٛمٞم٦م اًمٜمٗمس وشمٜمٛمٞم٦م احل٤مل  ،ذيمرٟم٤م ذم أيمثر ُمـ ُمقوع أن اًمتزيمٞم٦م هل اًمتٜمٛمٞم٦م سم٤مخلػم 

ڈ  ڈ  ژ  ژ  چ سم٤مًمٕمٚمؿ واعمٝم٤مرات ويمؾ ُم٤م يٜمت٩م ويرومع اًمِم٠من ُمـ إُمقر . وىم٤مل شمٕم٤ممم 

ڳ    ڱ       ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ

أن اًمٕمدل ذم شم٘مري٥م  ُمـ أي٦م اًمٙمريٛم٦م واوح ، 7احلنم:  چ ڱ  ڱ  ڱ  ں

ٓ وذم ذًمؽ شمٗم٤مصٞمؾ  ،ذم شمقزيع اًمٗملء قمغم اًمٜم٤مس  اعم٤ًمواتدم قمغم اعمًتقي٤مت ُمـ سمٕمْمٝم٤م ُم٘م

 جم٤مل هل٤م هٜم٤م.

  أي شمٜمٛمٞم٦م ىمقة اعمج٤مٓت احلٞمقي٦م يمٚمٝم٤م . ويمؾ ُم٤م يٜمٗمع وشمٙم٤مُمؾ اًمُ٘مقى اًمٜمٛمق اإلؾمؽماشمٞمجل :

ويِمٛمؾ ذًمؽ  ،ومٝمق ُمـ اعمج٤مٓت احلٞمقي٦م  ،اًمٜم٤مس سمٕمٞمدًا قمـ اإلهاف واًمؽمف واًمتٌذير 

اًمًٞم٤مؾمٞم٦م واإلىمتّم٤مدي٦م واًمدوم٤مقمٞم٦م وإُمٜمٞم٦م واًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م واخلدُمٞم٦م و اًمٕم٘مٞمدي٦م واًمث٘م٤مومٞم٦م اًم٘مقة
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 او اًمًٞم٤مد إداء وم٢من)يم٤مًمّمح٦م واعمقاصالت واإلشمّم٤مٓت واعم٤مء واًمٙمٝمرسم٤مء( وهمػمه٤م . 

 وذم واًمِ٘مَٞمؿ اًمٕم٘مٞمدة ذم يم٤مومٞم٦م سم٘مقة ي٘مؽمن مل إذا ىمقي٤مً  يٙمقن ًمـ واًمِمٕم٥م ًمٚمحٙمقُم٦م اًمدوم٤مقمل

 ضمقدةذم و اإلىمتّم٤مد وإٟمت٤مج اًمثروات همػم اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م ، وذم اإلدارة وشمٗمقق اًمٕمٚمؿ شمٜمٛمٞم٦م

 قمغم وي٤ًمقمد اعمِم٤مق ي٘مٚمؾ مم٤م وهمػمه٤م ، اعمتٓمقرة يم٤مًمت٘مٜمٞم٤مت اًم٘مقة ُمْم٤مقمٗم٦م ووؾم٤مئؾ اخلدُم٤مت

واًمدول اًمتل ريمزت اإلٟمٗم٤مق قمغم اًمدوم٤مع وظمّمّم٧م إٟمٗم٤مىم٤ًم وئٞمالً قمغم  . اعمٕم٤مزم إمم اًمتقضمف

سم٘مٞم٦م اعمج٤مٓت احلٞمقي٦م )اعمٜم٤مومع( شمراضمٕم٧م ىمقهت٤م سمام ذم ذًمؽ اًم٘مقة اًمدوم٤مقمٞم٦م . وًمٞمس اعم٘مّمقد 

٥م وزٟمف . ـوًمٙمـ ُيٕمٓمك يمؾ جم٤مل ٟمّمٞمٌف سم٤محلؼ وسمحً ،شمٓم٤مسمـؼ اعمج٤مٓت ذم اإلٟمٗم٤مق واجلٝمـد 

ڦ  ڦ   ڦ      ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  چ شمٕم٤ممم  ًمفىمقاًمٜمٛمق واًمتٙم٤مُمؾ  وُمـ أدًم٦م

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     

ع ذم وم٢مهن٤م صٞمٖم٦م مج ، چڄ  ڄ ڄ چومتدسمر قم٤ٌمرة  ، 47 - 45ص:  چ  ڍ

وُمٜمف  ،قى اًمٕمٛمٚمٞم٦م واًمٗمٙمري٦م . وم٤مًمٞمد يمٜم٤مي٦م قمـ اًم٘مقة اًمٗم٤مقمٚم٦م أي اًمٕمٛمٚمٞم٦م أي سم٤مًم٘مُ  ،اًمٚمٗمٔملم 

ع أي سم٠مقمامًمٙمؿ . وصٞمٖمـ٦م اجلٛم ،195اًمٌ٘مرة:  چ ہ ۀ  ۀ  ہ  ہ   چٟمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم 

ويًتٕمٛمؾ  ،ومجٛمع سمٍم  ،قة اًمٕمٛمٚمٞم٦م . وأُم٤م إسمّم٤مر شمٜمٌف إمم يمقهن٤م أٟمقاقم٤ًم ُمـ اًم٘م ذم آي٦م ص

ُي٘م٤مل: ومالن ًمف  ،وذم رؤي٦م اعمٕم٤مين سم٤مًمٗمٙمر واًمٕم٘مؾ  ،اًمٌٍم ذم رؤي٦م إضم٤ًمم وٟمحقه٤م سم٤مًمٕملم 

واًمتٌٍم  ،وومالن سمّمػم سم٤مُٕمر أي قم٤مرف ظمٌػم سمف  ،أي ًمف ُمٕمروم٦م سمف  ،سمٍم وسمّمػمة ذم إُمر 

ف  ؾ واًمتٕمرُّ وم٢من ُمـ  ،وأُم٤م أوًمقي٦م اًمٜمٛمق اإلؾمؽماشمٞمجل  . واًمتٌّمػم اًمتٕمريػ واإليْم٤مح ،اًمت٠مُمُّ

اخلزي أن شمْمٕمػ اًمدوًم٦م ذم شمٜمٛمٞم٦م أدوات اًمدوم٤مع قمـ ٟمٗمًٝم٤م ذم طملم أهن٤م ُُمْٙمثرة ضمدًا ُمـ 

 سم٠مٟمقاقمف اًمٙمثػمة. واإلؾمتٝمالك اإلؿمتٖم٤مل سم٤مًمٚمٝمق

  واًمقؾمٓمٞم٦م اًمٕمدل/ واعم٤ًمقمدة اًمرمح٦م ُمثؾ: وظم٤مرضمٞم٤مً  داظمٚمٞم٤مً  اعمتٗمقىم٦م اًمٕم٘مٞمدة إًمتزاُم٤مت /

 إٟمِمٓم٦م شمٙم٤مُمؾ) اًمِمٛمقًمٞم٦م/ اًمٕم٤معمٞم٦م/ واإلشم٘م٤من اًمٜمٔم٤مم/ اعمتٗمقىم٦م إٟمٔمٛم٦م/ واًمٜمٗمع اخلػم

/ واًمقاىمع اخلٓم٤مب سملم اًمتٜم٤مىمض قمدم أي ، اإلًمتزام ُمع اًمدقمقة(/ واًم٘مقى وإٟمٔمٛم٦م

 اًمث٘م٤موم٦م شمتْمٛمـ وًمذًمؽ.  اًمٜم٤مقمٛم٦م اًم٘مقة طم٘مٞم٘م٦م هق مم٤م ذًمؽ وؿمٌف ، اعم١مصمرة اًمدسمٚمقُم٤مؾمٞم٦م
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 وؾمٞم٠ميت ، واخل٤مرج اًمداظمؾ ذم أظمريـ قمغم واعمدروس اعمٜمْمٌط اإلٟمٗمت٤مح اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م

 اهلل ؿم٤مء إن اعمٌح٨م هذا أواظمر ذم وذم شمٗمًػم آي٦م اًمتٕم٤مرف اًمًٚمؿ قمـ اًمٙمالم ذم اًمٌٞم٤من سمٕمض

 ٟمخ٦ٌم) ذم إضمٜمٌٞم٦م واعم١مؾم٤ًمت اًمدول شم٘مقيؿ وذيمرٟم٤م ُمتٗمرىم٦م ُمقاوع ذم ذيمرٟم٤مه يمام ، ٤مممــشمٕم

 (.٤مرـاعمً

  :وىمد ؾمٌؼ سمٞم٤من ذًمؽ ذم سمداي٤مت  ىُمـُدرات طمِمـد ذيمل ًمُ٘مقى ُمتٜمققم٦م خلدُم٦م إهداف

، ويْم٤مف إًمٞمٝم٤م ىمقة  صمالصم٦م أٟمقاع ىمد اؿمتٝمر قمٜمد ظمؼماء اًمدوم٤مع شم٘مًٞمؿ اًم٘مقة إمماًمدراؾم٦م . و

ىمقة ٟم٤مقمٛم٦م : افـوع افثاين.  ىمقة صٚم٦ٌم )اًمٕمًٙمري٦م واإلىمتّم٤مدي٦م( :افـوع األولؾ،  راسمٕم٦م ُمريم٦ٌم

وضم٤مذسمٞم٦م اًمث٘م٤موم٦م واإلٟمت٤مج  ،واعمّمداىمٞم٦م أي شمٓم٤مسمؼ اًمث٘م٤موم٦م واًمًٚمقك  )اإلؾمتامًم٦م واإلىمٜم٤مع

وىمد شُمًٛمك اًم٘مقة اًمٜم٤مقمٛم٦م  ، واعم٤ًمقمدات وشم٤ٌمدل اعمّم٤مًمح واًمدسمٚمقُم٤مؾمٞم٦م وؿمٌٝمٝم٤م(

٤م ىمقة يمؾ سمٜم٤مء ُمٕمٜمقي وقمٚمٛمل يم٤مًمٕم٘مٞمدة وإظمالق . ويٚمحؼ هب سم٤مًمدسمٚمقُم٤مؾمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م

ٙمري ـىمقة اًمٍماع همػم اًمٕمً: افـوع افثافث.  واًمتامؾمؽ واعمٕمٜمقي٤مت واًمٕمٚمقم واخلؼمات

 :افـوع افرابع .( حلرب اخلٗمٞم٦م وهمػم اًمٕمًٙمري٦م٤مئر قمٛمٚمٞم٤مت اـ)اإلظمؽماق واًمٕم٘مقسم٤مت وؾم

هل اًم٘مقة اعمريم٦ٌم سمذيم٤مء ُمـ قمٜم٤مس ُم١مصمرة ذم حت٘مٞمؼ اهلدف وسم٠مىمؾ ُم٤م يٛمٙمـ و ، اًم٘مقة اًمذيمٞم٦م

وسمٍمف اًمٜمٔمر قمـ إذاك  ،ُمـ ظم٤ًمئر وشمٙم٤مًمٞمػ وسم٠مومْمؾ ُم٤م يٛمٙمـ ُمـ قمقاىم٥م ُمًت٘مٌٚمٞم٦م 

يقوح ذًمؽ أن ىمٚمٞمؾ احلٞمٚم٦م او وٕمٞمػ اًمتٗمٙمػم  اًم٘مقة اًمٕمًٙمري٦م او اؾمتٌٕم٤مده٤م او اًمتٚمقيح هب٤م .

سم٤مؾمؽماشمٞمجٞم٦م اخلٓمقة اًمقاطمدة )قمًٙمري٦م او هتديد او رؿمقة او  اهلدف اعمٕم٘مديريد أن حي٘مؼ 

يمل يٌتٙمر ظمٓمقات  در اًم٘مقة او اًمت٠مصمػم٤موأُم٤م اًمذيمل وم٢مٟمف يٜمٔمر ذم إومؼ اًمقاؾمع عمّم ،همػمه٤م( 

 ، وىمد شمٙمقن اخلٓمقات ُمتزاُمٜم٦م او ُمتت٤مسمٕم٦م ،وًمٙمٜمٝم٤م ُمتٗم٤مقمٚم٦م ذم حت٘مٞمؼ اهلدف  وُمتٜمققم٦م قمديدة

وم٤مًم٘مقة اعمريم٦ٌم ُمـ قمقاُمؾ قمديدة هل إؾم٤مس ذم  ، ؾاعمٝمؿ أٟمف شمريمٞم٥م اؾمؽماشمٞمجل ُمتٙم٤مُم

 همػم أن ُمٕمروف ذم شم٠مريخ إُمؿ ، اعمتٜمققم٦م وشمٙم٤مُمؾ اًمُ٘مقى . حت٘مٞمؼ إهداف اًمٙمٌػمة

سمرؤي٦م  شضمقزيػ ٟم٤مي»اخلٌػم إُمػميمل  ل اًم٘مقة اًمٜم٤مقمٛم٦م واًم٘مقة اًمذيمٞم٦م اؾمتٕمٛمٚمٝماماصٓمالطم

أهن٤م ىمقة اجلذب  ٦مُمـ يمالُمف قمـ اًم٘مقة اًمٜم٤مقمٛم ىمد ُيٗمٝمؿو ، واوح٦م ذم يمت٤مسمف )ُمًت٘مٌؾ اًم٘مقة(
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واصٌح٧م اًم٘مقة  ،٤ًم ـٞمّ ـٚمِ ٗمْ ـاًمٓمققمل وإهداف اعمنموقم٦م . همػم أن إُمر شمٓمقر شمٓمقرًا ؾُم 

وٟمجد ُم٤ٌمطم٨م شمتٙمٚمؿ  ،اًمٜم٤مقمٛم٦م قمٜمد مجٚم٦م ُمـ اًم٤ٌمطمثلم شمِمٛمؾ ُمٝم٤مرات احلرب همػم اًمٕمًٙمري٦م 

سمؾ  ،اوم٤ًم همػم ُمِمـروقم٦م وسمٛمْم٤مُملم او قم٤ٌمرات يٛمٙمـ أن شمِمٛمؾ أهد شاحلرب اًمٜم٤مقمٛم٦م»قمـ 

ورسمام اؾمـتٜمد هـذا اًمتٓمقر إمم اًمقاىمـع اًمٕمٛمكم . وًمذًمؽ يٛمٙمـ شم٘مًٞمؿ  ،وقمٛمٚمٞم٤مت ىمذرة أطمٞم٤مٟم٤ًم 

اًم٘مقة اًمٜم٤مقمٛم٦م إمم ٟمقع ٟمٔمٞمػ او ُمنموع وٟمقع همػم ٟمٔمٞمػ . وظمّم٤مئص اًمٜمقع همػم اًمٜمٔمٞمػ 

 ؾمٞم٠ميت سمٞم٤مهن٤م ذم أوائؾ اًمٙمالم قمـ اًمٖمزو اًمٗمٙمري إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.

  وؾمٞم٠ميت  وشم٠مصمػمه٤م قمغم اخلٞم٤مرات اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م وهمػمه٤م ٤مًمٕمقاُمؾ اجلٖمراومٞم٦مم سماإلهتام ،

اًمًـ٤مسمع( حت٧م قمٜمقان أي اًمتٜمٌٞمف إمم سمٕمض أٟمقاع اًمت٠مصمػم اجلٖمراذم ذم ُمٌح٨م اًمتح٤مًمػ )

  إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.ش ُمؼمرات وقمقاُمؾ اًمتح٤مًمػ»

  اًمٜمٔمٞمٗم٦م اًمٜم٤مقمٛم٦م اًم٘مقة واعم٘مّمقد هٜم٤م(: اًمٕمًٙمري٦م همػم) واًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمٗمٙمري٦م اًم٘مقة سمٜم٤مء ، 

ومٚمٝم٤م شم٠مصمػم يمٌػم ومـل اًمتٜمٛمٞم٦م  ،وظمالصتٝم٤م أهن٤م اُمتالك ىمـقة همػم قمًـٙمري٦م ُمٗمٞمـدة ًمٚمٌِمـري٦م 

اًمداظمٚمٞم٦م ويمذًمؽ ذم ضمذب اًمٕمالىم٤مت اًمدوًمٞم٦م اإليـج٤مسمٞم٦م وشم٤ٌمدل اعمٜم٤مومع وإجي٤مد ٟمٗمقذ قمٛمٞمؼ 

                .... چ يمام يٜمٌف إمم ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،شمتٕمذر إزاًمتف 

 ،17اًمرقمد:  چ           ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ       ۆ  ۈ  ۈ

وًمٜم٤م ذم )ٟمخ٦ٌم اعم٤ًمر( شمٗمًػم ُمٗمّمؾ ًممي٦م يمٚمٝم٤م . ومٞمج٥م أوًٓ اُمتالك أؾمـ٤ٌمب اًم٘مقة اًمٜم٤مقمٛم٦م 

: ادحور األول ،داظمٚمٞم٤ًم صمؿ اًمت٠مصمػم هب٤م داظمٚمٞم٤ًم وظم٤مرضمٞم٤ًم . ويٕمتٛمد إُمر قمغم حم٤مور ُمتٕمددة 

 ،أي صمـروة ُمٜمٝمجٞم٦م ُمتٗمقىم٦م ذم اًمٕمٚمقم اإلٟمًـ٤مٟمٞم٦م وإداء اإلٟمًـ٤مين  ،اعمٜم٤مومـع اعمٕمٜمقي٦م 

واؾمـتثامره٤م ذم إقمداد إٟمٔمٛم٦م إظمالىمٞم٦م واإلضمتامقمٞم٦م واًمًٞم٤مؾمٞم٦م واًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م واًمدوم٤مقمٞم٦م 

وًمٙمـ إُم٦م حتت٤مج إمم  ،واإلىمتّم٤مدي٦م . وٓ ؿمؽ أن أُمتٜم٤م متتٚمؽ هذه اًمثروة ذم اًم٘مرآن واًمًٜم٦م 

وإُمر يمام ىم٤مل شمٕمــ٤ممم  ،ؾمتٜم٤ٌمـمٝم٤م وشمٜمٔمٞمٛمٝم٤م وإزاًم٦م ُم٤م اظمتٚمط هب٤م ُمـ اعمٗم٤مهٞمؿ اخل٤مـمئ٦م ًمٚمٜم٤مس ا

. واعمٜم٤مومع اعمٕمٜمقي٦م هذه 33اًمٗمرىم٤من:  چ ٻ  پ  پ  پ  ٻ  ٱ  ٻ  ٻچ 
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إؾم٤مس ذم  هل يمام أهن٤م ،ويٛمٙمـ اًمدقمقة إًمٞمٝم٤م واًمت٠مصمػم هب٤م  ،شمِمٙمؾ ُمٜمٔمقُم٦م ُمتٗمقىم٦م ًمٚمِ٘مَٞمؿ 

وُمـ اعمٝمؿ إسمراز مج٤مل اعمٜمٗمٕم٦م اعمٕمٜمقي٦م وشم٠مصمػمه٤م اًمٕم٤مـمٗمل  . ضمٕمؾ إهداف واًمقؾم٤مئؾ ُمنموقم٦م

ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  چ  ومم٤م ذيمرٟم٤مه ذم ٟمخ٦ٌم اعم٤ًمر ىمقًمف شمٕم٤ممم ،واًمٜمٗمز 

ومٝمل اًمٓمري٘م٦م اًمّمحٞمح٦م  شاحلٙمٛم٦م»أُم٤م  ، 12اًمٜمحؾ:  چ ۓ ۓ ے ے ھ

ومٞمٔمٝمر أهن٤م  شاعمققمٔم٦م»ُمـ ضمٚم٥م ظمػم او دومع ذ . وأُم٤م  ،ذم اًمتٗمٙمػم واًمتٍمف ًمتح٘مٞمؼ هدف 

وم٘مد ىم٤مل اسمـ ؾمٞمده: اًمَققْمظ واًمِٕمٔم٦م واعمْققِمٔم٦م  ،حم٤موًم٦م حتريؽ اعمِم٤مقمر واًمٕمقاـمػ ًمإلؾمتج٤مسم٦م 

ُ ىمٚمٌف ُمـ صمقاب وقم٘م٤مب .اهـ ُمـ )اعمحٙمؿ(  وسمٜمحق ذًمؽ ىم٤مل  ،شمذيمَرشُمؽ اإلٟم٤ًمن سمام ُيَٚمـلمِّ

وم٢من احلًٜم٦م ُيٕمؼم هب٤م قمـ يمؾ ُم٤م ُين وُيرهم٥م  ،ًٜم٦م اخلٚمٞمؾ وهمػمه . وأُم٤م وصػ اعمققمٔم٦م سم٤محل

وىمد أضم٤مد اًمزخمنمي ذم  ، او سمٕم٤ٌمرة أظمرى: إفمٝم٤مر اجلامل احل٘مٞم٘مل وًمٞمس اجلامل اعمْم٤مف ومٞمف

شمٗمًػم اعمققمٔم٦م احلًٜم٦م سم٠مهن٤م اعمققمٔم٦م اًمتل ٓ خيٗمك قمٚمٞمٝمؿ أٟمؽ شُمٜم٤مصحٝمؿ هب٤م وشم٘مّمد ُم٤م 

وًمٙمٜمٝم٤م ُمققمٔم٦م ئمٝمر ومٞمٝم٤م احلرص قمغم  ،خ يٜمٗمٕمٝمؿ ومٞمٝم٤م . أي ًمٞمس ومٞمٝم٤م قم٤ٌمرات شم٘مريع وشمقسمٞم

أي شمٓم٤مسمؼ اإلدقم٤مءات  ،وُمـ إُمقر إؾم٤مؾمٞم٦م ذم هذا اعمحقر هق اعمّمداىمٞم٦م  اخلػم هلؿ .

ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ   چ يمام يٌٞمٜمف ٟمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،واًمًٚمقك 

وًمذًمؽ وم٢من أيمؼم قم٤مُمؾ ذم حتديد اعمّمداىمٞم٦م هق اًمت٠مريخ  ،44اًمٌ٘مرة:  چ ھھ  ھ  ے

يم٤مًمتآُمر  ،اًم٘مري٥م ًمٚمًٞم٤مؾم٦م اخل٤مرضمٞم٦م واًمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمٕمًٙمري٦م وأقمامل احلرب همػم اًمٕمًٙمري٦م 

اعمٌٜمل قمغم اهلٜمدؾم٦م وومروقمٝم٤م  ،: ُمٜم٤مومع اإلٟمت٤مج اعم٤مدي ادحور افثاين اإلؾمؽماشمٞمجل وهمػمه .

وهذا ُمـ ُمْم٤مُملم اًمًٞم٤مق اًمت٤مم ٔي٦م اًمرقمد واًمتّمٜمٞمع سم٠مٟمقاقمف واًمزراقم٦م واًمٓم٥م وهمػمه٤م . 

وؾمٞم٠ميت شمٗمًػمه٤م ذم اعمٌح٨م  ،ويمذًمؽ ُمـ ُمْم٤مُملم آي٦م اإلقمداد  ،اًمتل ذيمرٟم٤مه٤م ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ 

وشم٘مقم اًمٌٞمئ٦م اًمّم٤محل٦م قمغم  ،سمٞمئ٦م ص٤محل٦م ًمإلٟمت٤مج  :ادحور افثافث اًمث٤مًم٨م إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم .

ًٙم٦م سم٠مص٤مًمتٝم٤م اًمنمقمٞم٦م واًمًٚمقيمٞم٦م . : دوًم٦م ىمقي٦م وٟمزْي٦م وُمتٛمافرـقزة األوػ ،ريم٤مئز ُمٝمٛم٦م 

لم ـ: صم٘م٤موم٦م وُمٜمٝم٩م اعمٖم٤مًم٦ٌم واًمتحًافرـقزة افثافثةل ُمتلم . ـؽ داظمٚمـ: مت٤مؾمافرـقزة افثاكقة

وُم٤م يتْمٛمٜمف ذًمؽ ُمـ قمٛمٚمٞم٤مت إصالح وشمٓمقير همػم ُمٜم٘مٓمٕم٦م ذم اعمج٤مٓت اعمٕمٜمقي٦م  ،تٛمر ـاعمً
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: سمٜم٤مء ىمقة صٚم٦ٌم حتٛمل اًم٘مقة اًمٜم٤مقمٛم٦م وشمردع حم٤موٓت افرـقزة افرابعةواًمٕمٚمٛمٞم٦م واعم٤مدي٦م . 

: اُمتالك وشمٓمقير وؾم٤مئؾ وم٤مقمٚم٦م ذم حتريؽ اًم٘مقة اًمٜم٤مقمٛم٦م افرـقزة اخلامسةإيّم٤مل إذى إًمٞمٝم٤م . 

يم٤مًمدقم٤مة اعم١مهٚملم وشمقاصؾ اعم١مؾم٤ًمت اًم٘مقي٦م )اجل٤مُمٕم٤مت وهمػمه٤م(  ،واًمت٠مصمػم هب٤م ذم اًمٕم٤ممل 

عمل اعمٜمْمٌط )اعمٕمرذم واإلىمتّم٤مدي واًمٕمٚمٛمل( واإلقمالم وسمراُم٩م اًمتقاصؾ واإلٟمٗمت٤مح اًمٕم٤م

واًمدسمٚمقُم٤مؾمٞم٦م واعمِم٤مريم٦م اًم٘مقي٦م ذم طمؾ اًمٜمزاقم٤مت وإـمٗم٤مء ٟم٤مر احلروب وشمٗمٙمٞمؽ إزُم٤مت 

ويمذًمؽ سمٜم٤مء ُمّم٤مًمح ُمت٤ٌمدًم٦م قمٛمٞم٘م٦م ويمٌػمة إصمر ذم  . وشمٕم٤مون دوزم ذم جم٤مل اخلػم قمٛمقُم٤مً 

ات ُمتٗمقىم٦م ذم يمِمػ اًمتآُمر ضمٕمؾ اًمًٚمؿ هم٤مي٦م يمؼمى سملم إـمراف . وهذا يمٚمف ي٘مؽمن سمُ٘مُدر

: اًمتٛمًؽ سمنمقمٞم٦م إهداف واًمقؾم٤مئؾ ذم اًمٕمالىم٤مت افرـقزة افسادشةواضمتٜم٤مب اًمتقريط . 

ُمع اقمت٤ٌمرات اًمتٕم٤مُمؾ سم٤معمثؾ . ويٜمٌٖمل أن ُيٕمٚمؿ أن ُم٘مدار وم٤مقمٚمٞم٦م اًم٘مقة اًمٜم٤مقمٛم٦م  ،اًمدوًمٞم٦م 

٤مدي وقمغم ىُمدرات اًمٜمٔمٞمٗم٦م ذم سمٜم٤مء ٟمٗمقذ قمٛمٞمؼ يٕمتٛمد قمغم ُم٘م٤مدير وأٟمقاع اإلٟمت٤مج اعمٕمٜمقي واعم

 حتريؽ اإلٟمت٤مج واًمت٠مصمػم سمف.

  ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ آي٤مت يمثػمة شمقضم٥م اقمت٤ٌمر اًمقؾمع  ومتح اًمٓمرق:ُمٝم٤مرات اعمروٟم٦م و

ۇ  ۇ   ۆ  چ ُمٜمٝم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم  . وشمرسمط سم٘مقة سملم إؾم٤ٌمب اًمٕمٛمٚمٞم٦م واًمٜمت٤مئ٩م ،واًم٘مدرات 

ڌ   چ وىمقًمف شمٕم٤ممم  ،286اًمٌ٘مرة:  چ ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ

 :وُمـ ىمقاٟملم اًمٕمالىم٦م سملم اًمٖم٤مي٦م واعمتٓمٚم٤ٌمت .7اًمٓمالق:  چ ژ  ژ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ

   وم٢من ُمـ أؾم٤ٌمب اًمٗمِمؾ ومٕمؾ أىمؾ مم٤م ذم اًمقؾمع. ،إهمتٜم٤مم اًمقؾمع 

  وذم ذم حم٤موًم٦م ُم٤م هق همػم  . وم٢مٟمف ىمد يّمٌح قمٛمٚمٞم٦م اٟمتح٤مري٦م احلذر ُمـ دم٤موز اًمقؾمع

ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ٱ  چ شمدسمر ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،ممٙمـ ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اعم٤مدي٦م 

ٺ   ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ

 .14اًمرقمد:  چ ڤ
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  ؾمٞم٤مؾم٤مت ىمقي٦م ودائٛم٦م  ؾمٞم٤مؾم٤مت شمٜمٛمٞم٦م اًمقؾمع )شمٓمقير اًم٘مدرات( جي٥م أن شمٙمقن، 

 وسمٛمٜمٝم٩م اعمٜم٤موم٦ًم واعمٖم٤مًم٦ٌم.

  اعمٖمٚم٘م٦م وشمٖمٞمػم رق ـل او ظم٤مرضمل ًمٗمتح اًمٓمـر داظمٚمـر او شمٖمٞمٞمـُمٝم٤مرات إطمداث شم٠مصمٞم

 هق احلرج ، 78احل٩م:  چ ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓ  چىم٤مل شمٕم٤ممم  . اعمقاىمػ

 ، اًمْمٞمؼ ُمـ(  ُم٤ٌمح)  ـمٞم٥م خمرج قمـ اًمٌح٨م ُمـ دائام ومالسمد ، ُمٜمف خمرج ٓ اًمذي اًمْمٞمؼ

 ضم٤مز ، اًمٕمقاُمؾ ُمـ وٟمحقه اًمقىم٧م ًمْمٞمؼ احلالل شمٕمذر وم٢من ، احلرام إمم اًمٚمجقء ىمٌؾ

 ،او مم٤مرؾم٦م اإلٟمتٔم٤مر اإلؾمؽماشمٞمجل  سمْمقاسمط اإلوٓمرار وًمٙمـاعمٛمٜمقع  امم اإلوٓمرار

ۋ          ۇ  ۇ  ۆ         ۆ        ۈ  ۈ     ٴۇ  ۋچ وذًمؽ سمح٥ًم ظمّم٤مئص اعمقىمػ . وىم٤مل شمٕم٤ممم 

ومم٤م ذيمرٟم٤مه ذم  ،8 – 5اًمنمح:  چ ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ۅ

سمؾ ضم٤مءت أيت٤من  ،)اعمٜمٓمٚمؼ( أن اهلل شمٕم٤ممم مل ي٘مؾ ذم هذه اًمًقرة : إن سمٕمد اًمٕمن ينًا 

وم٢مذا  ،وذًمؽ ًمٚمتٜمٌٞمف امم أن اًمٕمن ي٘مؽمن سمٞمن او سم٤مًمٓمريؼ إمم اًمٞمن  ، شُمع  »سم٠مداة اعمٕمٞم٦م 

 ،ف قمٚمٞمٝم٤م وإذا وضمدت قم٘م٦ٌم ومٗمٙمر ذم وؾم٤مئؾ إزاًمتٝم٤م او اإلًمتٗم٤م ،أٟم٘مٓمع ـمريؼ وُمتح آظمر 

همػم أن   ،وإذا أمتٛم٧م قمٛماًل وم٤مسمدأ سمآظمر  ،وإذا أظمٗم٘م٧م ذم قمٛمؾ وم٤مسمدأ قمٛمال همػمه ًمٚمٜمج٤مح 

أي اًمتٕم٥م  إذا طمؾ  ،يمام يتْمح ُمـ إُمر سم٤مًمٜمَّم٥م  ،إُمر حيت٤مج امم إظمالص وضمٝمد يمٌػم 

 ،ُمٕمٜمك ذًمؽ أن اًمٗمراغ يم٤معمٕمدوم إٓ إلًمت٘م٤مط إٟمٗم٤مس وًمت٘مقيؿ اًمٕمٛمؾ اًم٤ًمسمؼ  ،اًمٗمراغ 

٤م ُيًٛمك اًمٞمقم سم٤مًمتٗمٙمػم اإلجي٤ميب واًمِمخّمٞم٦م اإلجي٤مسمٞم٦م اًمتل ٓ شمتقىمػ ذم ـمري٘مٝم٤م إمم وهذا ُم

وقمٙمس ذًمؽ اًمتٗمٙمػم اًمًٚمٌل  .وًمٙمـ ىمد مت٤مرس اعمٜم٤مورة ووم٘مف اًمٌدائؾ  ،حت٘مٞمؼ اهلدف 

وهق شمٗمٙمػم اًمٕمجز وشمقىمػ احلريم٦م . ويتّمؾ سمذًمؽ شمٕمقيد اًمٜمٗمس قمغم رؤي٦م اجلزء اعمنمق 

وهذا ٓ يٛمٜمع ُمـ اًمتٕم٤مُمؾ  ،ثامره وإْن اىمؽمن سمجزء ُمٔمٚمؿ ذم إُمقر )أي اًمٞمن( واؾمت

 قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغم   اهللِ  َرؾُمقُل  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  ُهَرْيَرَة ، ومٗمل طمدي٨م َأيِب  ،سمحٙمٛم٦م ُمع اجلزء اعمٔمٚمؿ 

َؿ  ـٌ  َيْٗمَركْ  َٓ  »َوؾَمٚم  ُه  »ىَم٤مَل  َأوْ  «آظَمَر  ُِمٜمَْٝم٤م َريِضَ  ظُمُٚمً٘م٤م ُِمٜمَْٝم٤م يَمِرهَ  إِنْ  ُُم١ْمُِمٜم٦ًَم ، ُُم١ْمُِم  «هَمػْمَ

وُمٕمٜمك: يٗمرك هق ُيٌِٖمض . وأُم٤م إهمٗم٤مل اجلزء اعمنمق ودمريد اًمرؤي٦م  ،رواه ُمًٚمؿ وهمػمه 
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ٺ  ٺ   ٺ  چ   ومٝمق درضم٦م او ؿُمٕم٦ٌم ُمـ ؿُمَٕم٥م ُم٤م ذيمره اهلل شمٕم٤ممم ذم ىمقًمف  ،ًمٚمجزء اعمٔمٚمؿ 

اًمٜمٛمؾ:  چ ٿ   ٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ

٤ممم أقمٚمؿ وًمف احلٛمد ــــواهلل شمٕم ،ٓمٚمؼ( شمٗم٤مصٞمؾ ُمٝمٛم٦م ذم هذا اعمج٤مل وذيمرٟم٤م ذم )اعمٜم ،46

   اًمٙمثػم.

 حماور تؼويم افؼوة وافضعف

، وشمِمٛمؾ  سملم اًمدول او ُمٜمزًمتٝم٤م يٛمٙمـ شمِمٙمٞمؾ ومٙمرة قمـ جمٛمؾ ىمقة اًمدوًم٦م سمت٘مقيؿ ُمٙم٤مٟمتٝم٤م      

.  قمغم اإلؾمت٘مالل اًمدوم٤مقمل ذم ردع إقمداء ومح٤مي٦م اًمٜمٗمس ة اًمدوًم٦مدرضم٦م ىمدر:أوالً  حم٤مور اًمت٘مقيؿ ،

درضم٦م وٟمقع طم٤مضمتٝم٤م ًممظمريـ : ثافثاً  .قمغم قمدم اخلْمقع إلرادة إىمقي٤مء درضم٦م ىمدرهت٤م : ثاكقاً 

أيْم٤ًم ُم٤م يتّمؾ سمت٘مقيؿ  ذيمرٟم٤م وىمد . : درضم٦م طم٤مضم٦م أظمريـ إًمٞمٝم٤مرابعاً  . اإلىمتّم٤مدي٦م وهمػمه٤م()

  ٌح٨م إدارة اًمْمٕمػ(.ذم أواظمر )ٟمخ٦ٌم اعم٤ًمر/ ُم اًم٘مقة

 

 تعريف افعدو

ويٛمٙمـ أن  ، او اًمتحرك ظم٤مرج احلدود شمرضمع اؿمت٘م٤مىم٤مت ًمٗمظ اًمٕمدو يمٚمٝم٤م إمم ُمٕمٜمك اًمتج٤موز      

ومل يتٕمد ومالن  ، أي ُم٤م جي٤موزه يم٘مقًمؽ: ُم٤م يٕمدو ومالن أُمرك ،يدل اًمًٞم٤مق قمغم أٟمف ُمٓمٚمؼ اًمتج٤موز 

وقمدا قمـ إُمر أي ضم٤موزه وشمريمف . وقمغم هذا إصؾ  ،وقمدا اًمٗمرس أي ضمرى  ،اعمرطمٚم٦م اإلسمتدائٞم٦م 

وسمخالف ذًمؽ وم٢من ُمِمت٘م٤مت هذا اًمٚمٗمظ شمدل  .28اًمٙمٝمػ:  چ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  چ ىمقًمف شمٕم٤ممم 

 ، يم٘مقًمؽ: قمدا واقمتدى وشمٕمدى وقم٤مدى ،اإلضار واًمتٜم٤مومر  ىمّمد واًمتقاومؼ إمم قمغم دم٤موز اإلًمتئ٤مم

 . وُي٘م٤مل ذم مجع اجلٛمع: أقم٤مدٍ  ،وُي٘م٤مل ذم اجلٛمع: أقمداء وقِمدًى وُمٕمتدون وُمٕم٤مدون وقم٤مدون 

  :داء إمم ٟمققملمـٞمؿ اإلقمتـويٛمٙمـ شم٘مً
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 ق فمٚمؿومٝم ، همػم ُمنموع او اًمتٜم٤مومر ن اإلضارطملم يٙمق وذًمؽ ،ق إصؾ ـه :وع األولـافـ      

يمام ذم ىمقًمف  ،اعمٕم٤مين اًمّمحٞمح٦م . وًمذًمؽ ص٤مر اًمٕمدو ٟم٘مٞمض اًمقزم قمـ او اسمتٕم٤مد قمـ احلؼ و وضمقر

ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳﮴   ﮵  ﮶    چ شمٕم٤ممم ذم طمؼ إسمٚمٞمس 

 چ...ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ وىمقًمف شمٕم٤ممم  ،5٤اًمٙمٝمػ:  چ ﮷

 چ ٹڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ    چ ٤ممم ــوىمقًمف شمٕم، 1اعمٛمتحٜم٦م: 

  .231اًمٌ٘مرة: 

وُمٜمف  ،يم٤مًمرد سم٤معمثؾ ومٝمق قمدوان ُمنموع  ، ن اإلضار واًمتٜم٤مومر ُمنموقم٤مً يٙمق طملم :افـوع افثاين      

ڈ        ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ       ڈ     ڎ  چ ٤ممم ـــــىمقًمف شمٕم

 چ  ڍ        ڌ     ڌ    ڇ  ڇ  ڇ    ڍچ ٤ممم ــــوىمقًمف شمٕم ،194اًمٌ٘مرة:  چگ  گ  ڳڳ  

 .193اًمٌ٘مرة: 

 

 ؟افعدومن هو 

 وافتـبقه إػ خقارات ادواجفة

 ،واإلضار سمف  او شمْمٚمٞمٚمف أن اًمٕمدو هق اًمذي يريد إوم٤ًمد أُمر أظمر ،واوح ُمـ اعمٕمٜمك اًمٕمريب       

وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ      ۈئ    ....چىمقًمف شمٕم٤ممم  يقوح ذًمؽؾمقاء يم٤من سم٘مت٤مل او سمٖمػمه . 

اًمٌ٘مرة:  چ   ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ    ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ      ىئ  يئ

واًمتٕمٚمٞمؾ ًمٕمداوة  شم٘مقم ُم٘م٤مم اًمٌٞم٤من چ......ىئ  ىئ     چومتدسمر أن قم٤ٌمرة  ،169 – 168

يمام هق واوح ُمـ إقمراب أي٦م وُمـ شمٗمًػم اًمقاطمدي واًمٌٖمقي واًمزخمنمي  ، اًمِمٞمٓم٤من

 ، رـقمداوة ًمٞمس ومٞمٝم٤م ىمت٤مل ُم٤ٌمؿم هٜم٤م وهل ل وهمػمهؿ .ـ٘م٤مقمل وأًمقؾمواًمٌٞمْم٤موي وأيب طمٞم٤من واًمٌ

وهل  ، چ ىئ چسمٚمٗمظ وشمدسمر أن سمداي٦م قم٤ٌمرة اًمتٕمٚمٞمؾ  . ٤مد وإضارـإومًو شمْمٚمٞمؾ وًمٙمٜمٝم٤م قمٛمٚمٞم٤مت
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ومخٓمقات ؿمٞم٤مـملم اجلـ ذ ُمٓمٚمؼ أي ذ ظم٤مًمص ودائؿ . وأُم٤م ؿمٞم٤مـملم  ،اعم٤ٌمًمٖم٦م  واشمٗمٞمد احلٍم 

 ،٤مًمتٗم٤موت سمٞمٜمٝمؿ يمٌػم وم ، 112إٟمٕم٤مم:  چڦ  ڦ  ڦ     چاإلٟمس يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

ى  ى  ائ  ائەئ  ەئ  وئ  چ ٤ممم ــــويٜمٌف إًمٞمف ىمقًمف شمٕم ، ٞمٓمٜم٦مـاًمِم٥م درضم٦م ـسمحًو

داوة يٛمٙمـ أن شم٘مؽمن سمٙمثػم ُمـ اعمٜم٤مومع ـ٦م اًمٕمـوًمذًمؽ وم٢من ُمقاضمٝم ،19إطم٘م٤مف:  چ  وئ   ۇئ  ۇئ

 اعمت٤ٌمدًم٦م.

وسم٠من ُمـ  ،هق اًمِمٕمقر اًم٘مقي سم٤مًمٕمداء ًمٕمٛمٚمٞم٤مت اإلوم٤ًمد واإلضار  وم٠مول رء ذم اعمقاضمٝم٦م      

ڄ   ڦ  ڦ  ڦچ ٤ممم ـــذًمؽ ىمقًمف شمٕم اختذك قمدوًا وم٠مٟم٧م أيْم٤م شمتخذه قمدوًا . يقوح

 ڦ  ڦ  ڦ ڦ ڤ ڤ  ڤ  ڤ ٹ چ وىمقًمف شمٕم٤ممم  ،6وم٤مـمر:  چ ڄ  ڄ

وهمػم ذًمؽ ُمـ اًمٜمّمقص  ،4٤احل٩م:  چ ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڄ  ڄ ڄ

وشمٌلم أن اعمداومٕم٦م سملم اخلػم واًمنم أُمر واىمع وٓ  ، اًمتل شمقضم٥م جم٤مهدة اًمٔمٚمؿ واإلضار او اًمٗم٤ًمد

ذم  صمؿ اًمٌح٨م ،وُم٤م هل ُمتٕمٚم٘م٤مهت٤م وإُمقر اعمتٗم٤مقمٚم٦م ُمٕمٝم٤م  ،. صمؿ جي٥م شم٘مقيؿ اًمٕمداوة  ُمٗمر ُمٜمف

 ؾم٘مػ اًمٍماع )درضمتف( اًمذي يٛمٙمـ اًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمف سمٙمٗم٤مءةو ٟمقع وُم٤م هق ، ظمٞم٤مرات اًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝم٤م

وم٤مُٕمر ًمٞمس ُمـ  ؟سملم إـمراف وشم٘مٚمٞمؾ اخل٤ًمئر ويٙمقن أىمرب إمم طمٗمظ احل٘مقق واضمتٜم٤مب اًمٔمٚمؿ

 ،وإٟمام هل ُم٘متْمٞم٤مت اًمٕمدل واعمقازٟم٦م سملم اعمْم٤مر واعمٜم٤مومع  ،سم٤مب طمري٦م اإلظمتٞم٤مر سمح٤مل ُمـ إطمقال 

  يمام ؾمٞمتْمح ُمـ إدًم٦م أشمٞم٦م إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.

 ، سمؾ سمٖمػم اًمتٕم٤مُمؾ سم٤معمثؾ ، ىمت٤ملاًمٕمداوة ُم٤م يٛمٙمـ أن ُيٕم٤مًم٩م سمٖمػم ُمـ ٢من وم ،ٛمـ اجلٝم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م وم      

ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  چ ىمقًمف شمٕم٤ممم  وحيتٛمؾ ذًمؽ

وشمدسمر ذم  .14اًمتٖم٤مسمـ:  چگگ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ 

گ  ڳ     گ  گ ژ  ژ  ڑ   ڑ   کک   ک  ک    گ  چ ٤ممم ــــــذًمؽ ىمقًمف شمٕم

ڳ  ڳ  ڳ           ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ        ۀ    ہ  ہ  
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د ذيمرٟم٤م شمٗمًـػم هـذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م ذم )اعمٜمٓمٚمؼ( وذم )ٟمخ٦ٌم ـوىم ، 35 - 34ومّمٚم٧م:  چ ہ

  ٤مر(.ـاعمً

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ ىمقًمف شمٕم٤ممم يمام ذم  ،ىمّم٦م ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمًالم  يمذًمؽ وشمدسمر      

ٿ  ٿ     ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چچ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ      ڎ  ڎ  

 ،16 – 15اًم٘مّمص:  چڈ  ڈ      ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک     کک  ک      گ     گ      گ  گ  

وم٢من  وسم٤مًمٚمٖم٦م اعمٕم٤مسة ،ػم ضم٤مئز وُمـ قمٛمؾ اًمِمٞمٓم٤من وُمع ذًمؽ يم٤من ىمتٚمف هم ،ومتدسمر أن اعم٘متقل قمدو 

ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  چ صمؿ شمدسمر ىمقًمف شمٕم٤ممم  اًم٘متؾ يم٤من ظم٤مرج اًمتقازن اعمًت٘مر سملم اًمٓمروملم .

ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے      ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  

﮿    ﯀       ﯁                      ﮶  ﮷  ﮸     ﮹  ﮺  ﮻   ﮼  ﮽  ﮾ 

  .19 – 18اًم٘مّمص:  چ                         ڭ

ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ   ې  ې  ې   چوشمدسمر وصػ اعمٜم٤موم٘ملم ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم      

 چىئ    ىئ   ېئېئ    ېئ ۈئۈئ     ۆئ   ۆئ  وئ  ۇئۇئ   ائ  ائەئ  ەئ  وئ  ى  ى ې

 وضمٝم٤مد اعمٜم٤موم٘ملم سمّمقرة قم٤مُم٦م يم٤من همػم ىمت٤مزم. ،4اعمٜم٤موم٘مقن: 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  چ يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،ُي٘م٤مشمؾ اًمٕمدو  ،وذم أطمقال أظمرى       

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  چ ىمقًمف شمٕم٤ممم ٟمحق و ،39احل٩م:  چپ  پ  پ  ڀ   ڀ 

ۈ  چ وىمقًمف شمٕم٤ممم  ،19٤اًمٌ٘مرة:  چىئ  ىئ  ی  ىئ ېئ ۈئ  ېئ  ۈئ

ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  

   .13اًمتقسم٦م:  چ ۇئ ې  ېى   ىائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ     ۇئ
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وم٢من أُمٙمـ ذًمؽ  ،وذم أطمقال أظمرى شمٙمقن اخلٞم٤مرات قمديدة ًمتح٘مٞمؼ اًمٜمٍم وإزاًم٦م اًمٕمدوان       

ىمقًمف شمدسمر اإلـمالق ذم اخلٞم٤مرات ذم و ومٝمق اخلٞم٤مر اعم٘مدم . ،سمٖمػم اًم٘مت٤مل ُمـ اعمٝم٤مرات اًمًٞم٤مؾمٞم٦م 

ۀ  ہ       ہ    ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ﮲   ﮳  ﮴  چ ٤ممم ــشمٕم

﮵  ﮶﮷  ﮸   ﮹    ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾      ﮿  ﯀  ﯁                

اًمِمقرى:  چ                            ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ 

وًمٙمـ يٕمٜمل اعم٘م٤مرٟم٦م سملم  ،أن اإلـمالق ٓ يٕمٜمل طمري٦م اإلظمتٞم٤مر سمال وقاسمط  ٟم١ميمد هٜم٤مو .42 – 39

وؾمٞم٠ميت  . اخلٞم٤مرات وإٟمت٘م٤مء ُم٤م هق أىمرب إمم اًمٕمدل وأومم ُمـ ضمٝم٦م اعمقازٟم٦م سملم اعمٜم٤مومع واعمْم٤مر

رومض شمًقي٦م اعمٔم٤ممل ُمع سمٞم٤من جم٤مل اًمت٤ًمُمح »شمٗمًػم آي٤مت اًمِمقرى ذم اعمٌح٨م اًمث٤مين ، حت٧م قمٜمقان 

 ، إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم. شذم اًمتًقي٦م

 

  األهداف افثالثة

 وما يتػرع مـفا دم احلرب اخلػقة فؾعدو

ڱ     ڳ  ڳ     ڳڱ  ڱ   ڳ ک  ک   گ  گ   گ  گچ ىم٤مل شمٕمـــ٤ممم       

 وُمـ ومقائد أي٦م اًمٙمريٛم٦م: ، 3٤إٟمٗم٤مل:  چ ڱں  ں  ڻ  ڻ

 ،٤مد اعمٙمر هـق اًمٕمٛمؾ اخلٗمل او اًمًـري ًمإلضار واإلومًـ ،  ُمٕمٜمك اعمٙمرذم : افػائدة األوػ      

 . وىمد ي٘مؽمن سم٢مفمٝم٤مر اًمقد واإلطم٤ًمن ، ومال ُيًتٕمٛمؾ ذم وصػ اًمٌنم إٓ ًمٚمٜمِم٤مط همػم اعمنموع

ۓ  چ ىمقًمف شمٕم٤ممم  ٟمحق يٜمٌف إمم ذًمؽ ،واعم١ماُمرات اخلٗمٞم٦م ؾمٞم٤مؾم٦م صم٤مسمت٦م ًمٚمٛمٕمتديـ ىمدياًم وطمديث٤ًم 

ۋ  ۅ    ٴۇ  ۋ  ۈ ۆ  ۆ ۇ ڭ  ۇ    ڭ    ڭ  ڭ

ٌَؾ ُم١مؾم٤ًمت وخٛم٦م ضمدًا 123إٟمٕم٤مم:  چۅ   ،. وأصٌح اًمٕمٛمؾ اخلٗمل اًمٞمقم ُيدار ُمـ ىِم

ي٦م اًمٕمٛمؾ . وأُم٤م قين ًمن٤مء ىم٤مٟمـُمْمٓمرة إمم سمٜم٤مء ُم١مؾم٤ًمت أُمٜمٞم٦م شمتٛمتع سمٖمٓم أهن٤م ودمد يمؾ دوًم٦م
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 ،وم٠مُمر ذم هم٤مي٦م اًمٌٕمد او اعمحدودي٦م  ،اإلًمتزام سمْمقاسمط ذقمٞم٦م ديٜمٞم٦م او ذقمٞم٦م ىم٤مٟمقٟمٞم٦م حمؽمُم٦م دوًمٞم٤ًم 

وُمـ همػم  قمامل شمًتٜمد ذم يمثػم ُمـ إطمقال إمم ُمٕمٜمك اًميورة واإلوٓمرارظم٤مص٦م وأن هذه إ

 ُمٕمٜمك ذًمؽ هق اإلٟمٗمالت ُمـ اًمْمقاسمط ، إفمٝم٤مر وقاسمط اإلوٓمرار اًمتل ختْمع هل٤م هذه اعم١مؾم٤ًمت

هل ُمْم٤مُملم وواوح ُمـ صٞمٖم٦م آي٦م إٟمٗم٤مل أن هم٤مي٤مت اعمٙمر  . وإسم٤مطم٦م يمؾ رء سم٤مًميورة اعمزقمقُم٦م

 ،ومم٤م ي١ميمد اًمدور اًمٙمٌػم ًمٚمٕمٛمٚمٞم٤مت اخلٗمٞم٦م ذم اًمٍماع .  چ ڳ  ڳ     ڳ ڳ گچ قم٤ٌمرة 

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ   ڇ  ڇ  ڇچ ٤ممم ــىمقًمف شمٕم

٤ممم ـــــوىمقًمف شمٕم ،118آل قمٛمران:  چ گڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ   گ  

       . 8اًمتقسم٦م:  چ ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ چ 

، وسمٛمختٚمػ اإلدم٤مه٤مت يمام  اإلقم٤مىم٦م واًمتٕمٓمٞمؾ هق اهلدف إول ًمٚمٕمدو: افػائدة افثاكقة      

 ذًمؽ ُمـ ، إقم٤مىم٦م طمريمتف او ُمٜمٕمف ُمٜمٝم٤م سمف إصم٤ٌمت اًمـُٛمًَتٝمَدف ُيراد ، چ گ  چ شُمقوحف قم٤ٌمرة

: ىم٤مل ىمت٤مدة أيب اسمـ ظمؼم وُمٜمف ، وم٤مىمدًا ًمٚمحريم٦م واًمٜمِم٤مط ضمٕمٚمقه أي ، أصمٌتقه طمتك ضسمقه: ىمقهلؿ

ٌَـتُّف وَمَٓمَٕمٜمُْتفُ  قَمَٚمٞمْفِ  وَمَحَٛمْٚم٧ُم  ، َوطْمشٍ  سمِِحاَمرِ  َأَٟم٤م وَم٢مَِذا َٟمَٔمْرُت »  .واًمٌخ٤مري ُمًٚمؿ اإلُم٤مُم٤من رواه شوم٠مصْمـ

 ٤مئؾـوًمٚمٕمدو وؾم . ٝم٤مـؽ أن إقم٤مىم٦م طمريم٦م طم٤مُمؾ قم٘مٞمدة شمتْمٛمـ إقم٤مىم٦م طمريم٦م اًمٕم٘مٞمدة ٟمٗمًـوٓ ؿم

ٞمتْمح ُمٜمٝم٤م أهن٤م ىمد شمّمؾ إمم إقم٤مىم٦م ضمزء يمٌػم ُمـ احلٞم٤مة . ومٛمـ ـوؾم ،ذا اهلدف ـًمٌٚمقغ ه يمثػمة

 :اإلقم٤مىم٦م٤مئؾ ـوؾم

   او سم٤مؾمتٕمامل ُمقاد ؾم٤مُم٦م  ،اإلقم٤مىم٦م اجلًدي٦م: سم٤مًميب وإشمالف أضمزاء طمٞمقي٦م ُمـ اجلًد

وؾم٤مئر ُمٝم٤مرات ووع  ، او سم٤محلٌس او اًمت٘مٞمٞمد او اإلىم٤مُم٦م اجلؼمي٦م ، شُمٕمٓمؾ ُمـ همػم أن شم٘متؾ

 .احلقاضمز اعم٤مدي٦م إلقم٤مىم٦م احلريم٦م

   وُمـ أمهٝم٤م إُمقال )اإلىمتّم٤مد( وإُمـ .  ،شمٕمٓمٞمؾ ُمتٓمٚم٤ٌمت احلريم٦م او اإلؾمتحقاذ قمٚمٞمٝم٤م

 وإؿم٤مقم٦م اًمٗم٘مر واًمٌٓم٤مًم٦م وشمِمجٞمع اًمٗم٤ًمد اًمقفمٞمٗمل ٕم٤مدي٦م هن٥م إُمقالومٛمـ اًمًٞم٤مؾم٤مت اعم

وحم٤مسة اًمتٜمٛمٞم٦م وإجي٤مد أؾم٤ٌمب  واًمتقريط سم٤مًمديقن اًمرسمقي٦م ،وؾمحؼ اًمٕمٛمٚم٦م اًمٜم٘مدي٦م اًمقـمٜمٞم٦م 
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ر اخلقف واًمرقم٥م يمل يٛمتٜمع اًمٜم٤مس ُمـ ـذا سم٤مإلو٤موم٦م إمم ٟمِمـه ، ر إُمقالاهدإ٤مئؾ ـووؾم

 احلريم٦م. 

  اإلىمتّم٤مدي٦م  اؾمتٝمالك ـم٤مىم٦م احلريم٦م: وذًمؽ سم٢مطم٤مـم٦م اعمًتٝمَدف سم٤معمِم٤ميمؾ وإزُم٤مت

او  وإُمٜمٞم٦م واًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م وهمػمه٤م . وىمد شمتؿ إقم٤مىم٦م مجٝمقر يمٌػم سمٛمثؾ هذه إزُم٤مت وسمتٕمٓمٞمؾ

 اخلدُم٤مت اًمٕم٤مُم٦م يم٤معم٤مء واًمٙمٝمرسم٤مء واعمقاصالت وٟمحقه٤م. شم٘مٚمٞمص

   ومٚمؿ يًتٓمٞمٕمقا اًمٜمٞمؾ اعمٕمٜمقي ُمٜمف  ،ُمٕمّمقُم٤ًم ُمـ اًمٜم٤مس  طاإلقم٤مىم٦م اعمٕمٜمقي٦م: ويم٤من اًمٜمٌل، 

يمام  ،قمغم همػم إٟمٌٞم٤مء ُمـ اًمّم٤محللم  اعمٕمٜمقي٦م يٛمٙمـ أن شم١مصمر سمّمقرة ُم١مىمت٦م همػم أن اإلقم٤مىم٦م

وىمد ذيمرٟم٤م شمٗم٤مصٞمؾ ذًمؽ ذم  ، طمّمؾ ذم قمٛمٚمٞم٤مت شمٚمقي٨م ؾمٛمٕم٦م قمثامن وقمكم ريض اهلل قمٜمٝمام

همػم أن .  ويٛمٙمـ ُمراضمٕم٦م اعمٌح٨م اًم٤ًمسمع أي إدارة اًمٗمٙمرة ُمـ )ٟمخ٦ٌم اعم٤ًمر( ، )أهؾ اًمٌٞم٧م(

 سمٛمٝم٤مرة إومٙم٤مر وطمرب اًمتحريؽ ظمؼماء تخدُمفـويً ، داً ـضم عـواؾم سم٤مب اعمٕمٜمقي٦م اإلقم٤مىم٦م

  وُمـ وؾم٤مئٚمٝمؿ: ، يمٌػمة

  سم٤مًمًخري٦م واًمتٝمؿ اًم٤ٌمـمٚم٦م وقمٛمٚمٞم٤مت  ،احلرب اإلقمالُمٞم٦م واًمٜمٗمًٞم٦م قمغم اعمّمٚمحلم

 إًمّم٤مق اعم٤ًموئ واإلؿم٤مقم٤مت وإصم٤مرة اًمٕمقاـمػ ودهؿ.

   ُمـ ذًمؽ قمٛمٚمٞم٤مت  ،شمِمٙمٞمؾ ظمٓمقط وشمٙمتالت فم٤مهره٤م اإلصالح وسم٤مـمٜمٝم٤م اًمٗم٤ًمد

ُمدروؾم٦م ًمتّمٕمٞمد اًمٖمٚمق ذم اًمديـ . ويتٌع ذًمؽ قمٛمٚمٞم٤مت ذيمٞم٦م ذم ظمٚمط إوراق 

 وشمٚمٓمٞمخ اًمٜمٔمٞمػ سمدٟمس اًمٗم٤مؾمد.

  قمٜم٤مويـ وؿمٕم٤مرات يتٛمًؽ هب٤م اًمٗم٤مؾمدون متًٙم٤ًم فم٤مهري٤ًم وم٘مط إوٗم٤مء اًم٘مدؾمٞم٦م قمغم 

 وجيٕمٚمقهن٤م إهداف اًمتل جي٥م قمدم اًمتٕمٙمػم قمٚمٞمٝم٤م.

   أي ذم زظمروم٦م اعمٜمٙمرات وشمًقي٘مٝم٤م. ،اعمٝم٤مرة ذم شمؼمير اًمٔمٚمؿ واًمٗم٤ًمد 

   ُمع قمٛمٚمٞم٤مت قمزل اعمّمٚمحلم قمٜمٝم٤م .  ،اطمتٙم٤مر ُمّم٤مدر اًمٜمٗمقذ وؾمقء اؾمتٖمالهل٤م

ًمٜمٗمقذ اإلىمتّم٤مدي وقمٛمٚمٞم٤مت اإلسمتزاز ./ اًمًٞمٓمرة قمغم ويِمٛمؾ ذًمؽ: اًمًٓمق قمغم ا

اإلقمالم واًمث٘م٤موم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ُمع قمٛمٚمٞم٤مت ىمٛمع اإلقمالم اعمْم٤مد ./ اظمؽماق دوائر 

شمقضمٞمف اإلٟمتخ٤مسم٤مت ومتقيؾ احلٛمالت اإلٟمتخ٤مسمٞم٦م ./ اظمؽماق اعمٗم٤مصؾ اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م 
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عمقاصالت ويمذًمؽ اخلدُم٤مت اًمٙمؼمى يم٤م ،يم٤مًمًٚمٓم٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م واًمٜمٞم٤مسمٞم٦م واًم٘مْم٤مئٞم٦م 

 واإلشمّم٤مٓت.

   وشمًٝمٞمؾ قمٛمٚمٞم٤مت اًمٜمٞمؾ ُمٜمٝم٤م. ،هتٛمٞمش اًمٗمْم٤مئؾ وإقمراف إصٞمٚم٦م 

   واًم٘مدرة قمغم متريره سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ اًم٘مقاٟملم  ،ُمٙمٞم٤مل ظم٤مص إلقم٤مىم٦م اعمّمٚمحلم

ٱ  ٻ  چ وإٟمٔمٛم٦م . واؾمؽماشمٞمجٞم٦م اًمٙمٞمؾ سمٛمٙمٞم٤مًملم يقوحٝم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم 

ٺ   ڀ  ڀ ڀ  ڀ پ پ ٻپ  پ ٻ ٻ

وىمقًمف شمٕمــــ٤ممم  ،37اًمتقسم٦م:  چٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  

﮷   ﮸  ﮹  چ ﮶   ﮵   ﮽   ﮾  ﮿     ﮳  ﮴   ﮺  ﮻  ﮼ 

 .75آل قمٛمران:  چ﯀ 

   ًمتحٞمٞمدهؿ او يم٥ًم ذُمؿ سمٕمْمٝمؿ او اظمؽماق  ،قمٛمٚمٞم٤مت اًمْمٖمط قمغم اعمّمٚمحلم

ُم١مؾم٤ًمهتؿ . وشمٕمتٛمد هذه اًمٕمٛمٚمٞم٤مت قمغم اإلهمقاء )اًمتْمٚمٞمؾ وٟمحقه( واإلهمراء 

 وقمغم اًم٘مٛمع إُمٜمل. ،واإلي٘م٤مع )اًمٙمامئـ واًمتقريط( اعمتٌقع سم٤مإلسمتزاز 

  .قمٛمٚمٞم٤مت شمْمٚمٞمؾ وحتريؽ اًمرأي اًمٕم٤مم 

  وهذه يٛمٙمـ أن شمٙمقن  خلّمؿاًمقص٤مي٦م واًمتحٙمؿ: سمحٞم٨م شمٙمقن احلريم٦م ُمٜمْمٌٓم٦م سم٢مرادة ا .

او شمٙمقن ظمٗمٞم٦م يمام ذم اإلظمؽماق  ،ُمٕمٚمٜم٦م سمٕمد هزيٛم٦م يمؼمى واؾمتًالم همػم ُمنموط 

 ضمٜمٌل. ؾمؽماشمٞمجل واًمٜمٗمقذ همػم اعمٕمٚمـ ًمألاإل

وم٢مهن٤م  ، چ ڳ ڳچ  شمٌٞمٜمف قم٤ٌمرة ، هق اًم٘متؾ سم٠مٟمقاقمف اهلدف اًمث٤مين ًمٚمٕمدو: افػائدة افثافثة      

 ُمٜمٝم٤م: ،ُمٓمٚم٘م٦م ذم أٟمقاع 

  .اًم٘متؾ اعم٤ٌمذ: ؾمقاء يم٤من سمٕمٛمٚمٞم٤مت اإلهمتٞم٤مل او سم٢مي٘م٤مد احلروب او سمٖمػم ذًمؽ 

   اًم٘متؾ همػم اعم٤ٌمذ: ؾمقاء يم٤من سمتًخػم وؾمٓم٤مء شمٜمٗمٞمذيلم او سمتٗمٕمٞمؾ اًمٜمٛمٞمٛم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م

وؿمٌٝمٝم٤م ُمـ وؾم٤مئؾ حتريؽ أظمريـ او سمتٚمٗمٞمؼ هتؿ سم٤مـمٚم٦م . وشمذيمر هٜم٤م أن اًمٗم٤مقمؾ )أي اًم٘م٤مشمؾ 
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وإن يم٤من سمٕمٞمدًا قمـ  او سم٤مًمتدسمػم ٥ًٌِم اعمتٕمٛمد واعمِم٤مرك قمـ ىمّمدهٜم٤م( يِمٛمؾ اعم٤ٌمذ واًمـٛمُ 

وٟمٙمتٗمل هٜم٤م سم٤مًمتذيمػم سم٘مقًمف  ،وىمد سمٞمٜم٤م ذًمؽ ذم )متٙملم اًم٤ٌمطم٨م(  ، عمٙم٤مين ًمٚمجريٛم٦ماعمِمٝمد ا

ومتدسمر إؾمٜم٤مد ومٕمؾ اإلظمراج إمم يمٗم٤مر  ،4٤اًمتقسم٦م:  چ ھ  ھ   ھ  ھ  چشمٕم٤ممم 

 ُمـ اخلروج. طيم٤مٟمقا يريدون ُمٜمع اًمٜمٌل  وإنْ  ،ُمٙم٦م ٕن فمٚمٛمٝمؿ شم٥ًٌم سمذًمؽ 

   يم٤مًمٗم٘مر واًمًحؼ اإلىمتّم٤مدي واًمتٚمقث  ،اًم٘متؾ اًمٌٓملء: وذًمؽ سمٜمنم أؾم٤ٌمب اعمقت

وُمـ ظمٓمقرة اًم٘متؾ  . وظمٗمض اخلدُم٤مت اًميوري٦م ووم٘مدان إُمـ وشمٜمٛمٞم٦م اجلٝمؾ واًمتخٚمػ

 طمتك يّمػم ويم٠مٟمف طم٤مًم٦م ـمٌٞمٕمٞم٦م. ،اًمٌٓملء أن اًمٜم٤مس يتٙمٞمٗمقن ُمٕمف شمدرجيٞم٤ًم 

   ُمـ اًمِمٕم٥م.إي٘م٤مد احلروب ًم٘متؾ أيمؼم قمدد ممٙمـ 

وذًمؽ ذم ىمقًمف  ، هق اإلظمراج اعم٤مدي او اعمٕمٜمقي اهلدف اًمث٤مًم٨م ًمٚمٕمدو: افػائدة افرابعة      

وُمثٚمف ىمقًمف  ،او خيرضمقك ُمـ ُمقـمٜمؽ ُمٙم٦م  اعمٕمٜمك: اعمِمٝمقر ذم اًمتٗمًػم أن ،چ ڳ ڳ چ شمٕم٤ممم

پ  ڀ  ڀ  ڀ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ ٤ممم ـــشمٕم

وم٢مٟمف ذم يمثػم  ،ري ُمـ اعمقـمـ أُمر يمٌػم قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم ـواإلظمراج اًم٘مً .76اإلهاء:  چڀ  ٺ 

وىمد يّمؾ إمم  وُيٗمًـد إسمٜم٤مء وإطمٗم٤مد ، ويٛمٙمـ أن يِمت٧م اًمٕمقائؾ ُمـ إطمٞم٤من ُيٕمٓمؾ اًمٓم٤مىم٤مت

ڦ  ڦ  ڦ    ڦ    ڄ  ڄڄ  ڄ  چ شمٕم٤ممم  درضم٦م اًمتدُمػم اًمٌٓملء . وشمدسمر ذم ذًمؽ ىمقًمف

ڃ  ڃ  ڃڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  

همػم أن اًمٕم٤ٌمرة ذم آي٦م إٟمٗم٤مل همػم ُم٘مٞمدة  .217اًمٌ٘مرة:  چ ڑڎڈ  ڈ  ژ  ژ  

ُمـ أُمر  طإظمراج اًمٜمٌل  اده يمٗم٤مر ُمٙم٦م ُمـُم٤م أرٛمؾ ـل ًمذًمؽ شمِمـسم٤مإلظمراج ُمـ إرض ، ومٝم

او اٟمًح٥م  ُي٘م٤مل ظمرج ُمـ إُمر أي شمريمف ، وم٢من اخلروج يٙمقن ُمـ إضم٤ًمم وُمـ اعمٕم٤مين ، قشمفـدقم

ٱ  ٻ  ٻ   چ وىمد ىم٤مل شمٕم٤ممم  ،الن ظمري٩م ومالن إذا شمٕمٚمؿ ُمٜمف ووم ،وظمرج ومالن ُمـ ديٜمف  ، ُمٜمف

ژ  ژ   ڑ  ڑ  چ ىم٤مل شمٕم٤ممم و ،257اًمٌ٘مرة:  چٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ   
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. ُمـ ذًمؽ ُم٤م  8٤اإلهاء:  چ ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ

 ووٕمقا ًمق واهلل » :ىم٤مل ًمٕمٛمف طٟمف وأ ،يمل يؽمك دقمقشمف  طُيروى ُمـ حم٤موٓت إهمراء اًمٜمٌل 

 أهٚمؽ أو اهلل ئمٝمره طمتك شمريمتف ُم٤م ، إُمر هذا أشمرك أن قمغم ، ي٤ًمري ذم واًم٘مٛمر يٛمٞمٜمل ذم اًمِمٛمس

ۆ     ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ چ ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،. ويٜمٌف إمم ُمثؾ هذه اعمح٤موٓت  « .دوٟمف

ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې   چوىمقًمف شمٕم٤ممم  ،9 – 8اًم٘مٚمؿ:  چ ۆ  ۈ

ۆئ     وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ ەئ ائ  ائ  ەئ ې  ې  ې  ى

 .74 – 73اإلهاء:  چېئ   ۈئ  ۈئ  ېئ

 ، اإلظمراج اعمٕمٜمقي ذم يمذًمؽو ، ُمـ اعمٙم٤من اإلظمراج اًم٘مني اًمٕمدائٞم٦م ُمتٜمققم٦م ذم ًٞم٤مؾم٤متاًمو      

 ُمٜمٝم٤م: ، أي اخلروج ُمـ ُمقىمػ او إًمتزام

   ومٝمل أؿمٌف سمًجـ يمٌػم. ،اإلسمٕم٤مد إمم ضمٝم٦م حمددة ًمٞمس ومٞمٝم٤م ُم١ميد وٓ ٟمّمػم 

   يمام حيّمؾ اًمٞمقم ذم قمٛمٚمٞم٤مت اًمتٝمجػم وهمػمه٤م. ،اإلسمٕم٤مد سمٔمروف ىم٤مؾمٞم٦م شمًتٜمزف اًم٘مقة 

  .اًمتٜمًٞمؼ ُمع دول اإلؾمت٘م٤ٌمل ًمت٘مٞمٞمد طمريتف وضمٕمٚمف أؿمٌف سم٤مًمٓمريد اًمنميد 

  .ُم٤م ذيمرٟم٤مه ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ ذم اإلقم٤مىم٦م اعمٕمٜمقي٦م 

   قمٛمٚمٞم٤مت اإلهمراء واإلهمقاء واًمتْمٚمٞمؾ واًمتخقيػ واًمتْمٞمٞمؼ إلظمراج ظمّمقُمٝمؿ ُمـ

 إًمتزاُم٤مهتؿ اعمٕمٜمقي٦م.

 

 

 

 

 

........................ 
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 افعداوة وخصائص من أحؽام

  داخل األمم وبقـفا افعداوة

 وتلثرها ظذ افعالؿات افدوفقة

اًمداظمكم واخل٤مرضمل طم٘مٞم٘م٦م صم٤مسمت٦م ، وي١مول ذم يمثػم ُمـ إطمٞم٤من إمم قمدواة وساع فم٤مهر اًمتداومع       

 پ پ پ پ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻچ ىم٤مل شمٕم٤ممم  ، او ظمٗمل

وىم٤مل  ،14اعم٤مئدة:  چ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ڀ

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  چ شمٕم٤ممم 

ڃڃ   ڄ  ڄ ڦ  ڄ  ڄ ڦ  ڦ ڦ ڤ  ڤ

ڭ  ڭ        چوىم٤مل شمٕم٤ممم  ، 85اًمٌ٘مرة:  چ چڃ  ڃ  چ  چ   

 أهؾ سملم واحلروب اًمٍماع وُمّمداق ذًمؽ .14احلنم:  چ ۆ ۆ ۇ  ڭڭ  ۇ

 احلرب اؿمـتٕمٚم٧م صمؿ ، قمديدة ىمروٟم٤مً  إوروسمٞم٦م اًمدول سملم احلروب تٛمرتاؾمـ وم٘مـد ، اًمٙمت٤مب

.  يمذًمؽ إومم سم٤مًمدرضم٦م سمٞمٜمٝمؿ اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م احلرب ىم٤مُم٧م صمؿ ، أيْم٤مً  سمٞمٜمٝمؿ إومم اًمٕم٤معمٞم٦م

 ،أيْم٤ًم سم٤مًمدرضم٦م اًمرئٞم٦ًم  سمٞمٜمٝمؿ ىم٤مئؿ ، واًمٖمريب لاًمنمىم اعمحقريـ أن سملم اًمٙمٌػم اًمدوزم واًمٍماع

  .ٌٕمده٤ميُ  أن شمٕم٤ممم اهلل ٠ملٟمً ، وُمدُمرة ٕم٦مواؾم صم٤مًمث٦م ربسمح ويٜمذر

إٟمٕم٤مم:  چ  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳     ﮴  ﮵    ﮶چ ىمقًمف شمٕم٤ممم  وُمـ هذا إصؾ      

ه ي٘م٤مل ،129  ٓ ه ، اًم٘مْم٤مء ؾمٚمٓم٦م ُمٜمحف أي اًم٘مْم٤مء و  ٓ ه ، قمٚمٞمٝم٤م أُمػماً  ضمٕمٚمف أي اًمِم٤مم وو  ٓ  وو

 شمقًمٞم٦م ذم آي٦م إٟمٕم٤مم وم٤مًمتقًمٞم٦م.  اًمنم او اخلػم أقمامل ُمـ ذًمؽ إمم وُم٤م ، قمٚمٞمٝم٤م رهأُم   أي اجلٞمش ُمٞمنة

ؿ شمًٚمٞمط  اًمٌٕمض ذم اًمتحٙمؿ ُمـ اًمٔم٤معملم سمٕمض يٛمٙمـ شمٕم٤ممم اهلل أن أي٦م وُمٕمٜمك ، ومتٙملم وشمـَحٙمُّ

 سمٕمْمٝمؿ شمًٚمٞمط شمٕم٤ممم اهلل ذيمر وًمذًمؽ ، اًمتٖمريرو اًمْمٖمط سمقؾم٤مئؾ سم٤مًم٘مقة او قمٚمٞمف اًمتًٚمط او أظمر

 .اًمٔمٚمؿ ُيٗم٤مىمؿ ٦مٛمَ ٚمَ ـاًمٔم   إشمٗم٤مق ٕن ، هلؿ وختٗمٞمٗم٤ًم ًمٗم٤ًمدهؿ قم٘مقسم٦م ويم٠مٟمف سمٕمض قمغم
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وسم٥ًٌم ُم٤م يٛمٙمـ أن شم١مدي إًمٞمف اًمٕمداوة ُمـ أضار ، ص٤مر ُمـ اًميوري اًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝم٤م سمذيم٤مء       

 عمقىمػ وإسمٕم٤مد إضار او شم٘مٚمٞمٚمٝم٤م. ُمـ أضمؾ اؾمتثامر ا

 :وجود افعداوةافعؿل مع  ؿن ؿواظدؾ      

   إذيم٤مء روح اإلقمداد واًمٞم٘مٔم٦م واحلذر واًمت٠مه٥م ، جي٥م أن ي١مدي وضمقد إقمداء إمم

 اًمٗمتقر واًمؽماظمل.وُمٙم٤مومح٦م 

   ، أيب  اإلُم٤مم وُمـ هذا اعمٕمٜمك ىمقلإذيم٤مء روح اًمتٜم٤مومس واًمتٗمقق وقمدم اًمرو٤م سم٤مًمٜم٘مص

 طمٞم٤من رمحف اهلل شمٕم٤ممم :

٦مٌ  قَمٚمـل   وَمْمٌؾ  ًَمـُٝمؿ قِمدايت    ـُ  َأذه٥َم  وَمال    َوُِمٜمـ   إقَم٤مدي٤م قَمٜمّل اًمَرمح

تل قَمـ سَمَحثقا  هؿُ     قين َوُهؿ  وَم٤مضمَتٜمٌَتُٝم٤م زًم  ًُ ٧ٌم ٟم٤موَم ًَ  اعَمٕم٤مًمٞم٤م  وَم٤ميمَت

  يقوح إُمر أن اطمتٙم٤مك اًمٕم٘م٤مئد  ،شُمًتثٛمر ذم اًمتح٤مًمٗم٤مت وذم شمٖمٞمػم شمّمٜمٞمػ اًمدول إهن٤م

ض إمم اًمتداومع واًمٍماع  او اعمّم٤مًمح اعمتٕم٤مرو٦م اعمتٜم٤مىمْم٦م وأىمقى يم٤مسمح ًمٚمحرب وزاضمر  ،ُيٕمـرِّ

أي طملم شمٙمقن دوًم٦م ُمْمٓمرة سم٥ًٌم اًمتٝمديدات  ،هق اإلوٓمرار إمم اعم٤ًمعم٦م  قمـ اًمتٔم٤ممل

همػم أن اًمذي جيٛمع سملم  ، او سمٛمّم٤مًمح ُمٜم٤موم٦ًم اخل٤مرضمٞم٦م إمم ُم٤ًمعم٦م دوًم٦م أظمرى سمٕم٘مٞمدة ُم٤ٌميٜم٦م

وهذا يقوح ُمٗمٝمقم اًمٕمدو اًمّمديؼ  . اًمت٤ًممل او اًمتح٤مًمػ ًمدومع هتديد ُمِمؽمك اًمٓمروملم هق

وم٢من قمدوًا ىمد يتحقل إمم صديؼ او طمٚمٞمػ طملم شمتٌٚمقر او شمتِمٙمؾ  ، واًمّمديؼ اًمٕمدو

اًمذي شمٜمٓمقي صداىمتف قمغم  ؼاًمّمدي اًمتح٤مًمٗم٤مت اعمت٘م٤مسمٚم٦م سملم أـمراف ُمتٜم٤موم٦ًم . ويمذًمؽ

ڎ    ڌچ شمٕم٤ممم  يمام يقوحف ىمقًمف ،ىمد يتحقل إمم قمدو إذا ضم٤مءشمف ومرص٦م  وم٢مٟمف ، شمٜم٤مىمْم٤مت

أي  ،2اعمٛمتحٜم٦م:  چ ک  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ    ک  ک  ک ڎ

٤ممم ــــىمقًمف شمٕم وُمثـؾ ذًمؽ ،ُمٜمٝمؿ إقمامل اًمٕمدائٞم٦م  شم٠مشمٞمٙمؿ تٛمٙمٜمقا ُمٜمٙمؿـإن ئمٗمروا سمٙمؿ او ي

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڦ  ڦ  ڄ      ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  چ 

: ىَم٤مَل  ، ُهَرْيَرةَ  َأيِب  ويتّمؾ هبذا إصؾ طمدي٨م . 8اًمتقسم٦م:  چ  ڃ  چ   چ
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ِلُّ  ًٓ  َوؾَمٚم ؿَ  قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ  َصغم   َأَُمَر اًمٜمٌ  ٓ   اجْلَٜم ٦مَ  َيْدظُمُؾ  َٓ  َأٟمف »: اًمٜم ٤مسِ  ذِم  وَمٜم٤َمَدى سماَِل ٚمَِٛم٦ٌم ، َٟمْٗمٌس  إِ ًْ  ُُم

دُ  اهللَ َوَأن   ـَ  َهَذا ُي١َميِّ ي ضُمؾِ  اًمدِّ  ،ٞم٤مق ىمّم٦م ـٚمؿ واًمٌخ٤مري وهمػممه٤م ذم ؾمـرواه ُمً «اًْمَٗم٤مضِمِر  سم٤ِمًمر 

وُمـ اعمِمٝمقر ذم ؾم٥ٌم اًم٘مّم٦م أهن٤م ذم واطمد  ،ٚمؿ اًمٗم٤مضمر ـٛمؾ اًمٙم٤مومر واعمًـيِموًمٗمظ اًمٗم٤مضمر 

ـْ ووُمٕمٚمقم أن اعمٜم٤مومؼ يم٤مومر ذم اًم٤ٌمـمـ .  ،ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم  ـِ  َأَٟمسِ  قَم  اهلل ِ  َرؾُمقُل  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  َُم٤مًمٍِؽ ، سْم

ـَ  َذاـهَ  اهلل َدن  ـيِّ ًَمٞم١ُم »: َوؾَمٚم ؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهلل ُ َصغم   ي رواه اسمـ طم٤ٌمن  «هلؿ  ظمالق ٓ سمَِ٘مْقمٍ  اًمدِّ

ورواه اإلُم٤مم أمحد سم٢مؾمٜم٤مد  ،ٟم١موط رٕمٞم٥م إـوصححف ؿم ،ٜمـ اًمٙمؼمى( ـ٤مئل ذم )اًمًـواًمٜمً

 ٓ » ومٕم٤ٌمرة ،هق اًمٜمّمٞم٥م ُمـ اًمّمالح او احلظ ُمـ اخلػم  شاخلالق»وُمٕمٜمك  ضمٞمد آظمر .

ەئ   چ وقمغم ذًمؽ ٟمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،ٟمّمٞم٥م هلؿ ذم اًمديـ او ذم اخلػم  أي ٓ ، «هلؿ  ظمالق

ىئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ېئ ۈئ  ۈئ    ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ وئ  وئ 

آل  چ ی  ی  ی  ی   جئ   حئ  مئ  ىئ  يئ  جب   حب  خب

ضُمؾِ  »وأدقمك سمٕمْمٝمؿ أن إًمػ واًمالم ذم قم٤ٌمرة  .77قمٛمران:  يٛمٙمـ أن  ، «اًْمَٗم٤مضِمِر  سم٤ِمًمر 

شمّمٚمح  اعمذيمقرة ٕن اًمٕم٤ٌمرة ،لء ـ٧م سمِمـوهذه اًمدقمقى ًمٞمً ،شمٙمقن ًمٚمٕمٝمد أي ًمرضمؾ ُمٕملم 

 ،وهذا ٟمقع ُمـ اًمٕمٛمقم  ،ًمت٠مؾمٞمس ىم٤مقمدة ذم ضمٜمس اًمرضمؾ اًمٗم٤مضمر وًمٞمس ذم يمؾ ومرد ُمٜمٝمؿ 

حُيٛمؾ قمغم اًمٕمٛمقم او اإلـمالق وًمٞمس قمغم  إلـمالقًمٚمٕمٛمقم او ًمإصؾ أن اًمٚمٗمظ اًمّم٤مًمح و

 .ُمٕمٝمقد ظم٤مص

  ژ  ژ  چ  ٗمٞمػ اًمٕمداء ، قمغم ٟمحق ىمقًمف شمٕم٤مممشمٜمِمٞمط اًمدسمٚمقُم٤مؾمٞم٦م وقمٛمٚمٞم٤مت خت

ڱ  ڱ       گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   گ  گ  ڑ   ڑ   کک   ک  ک    گ

 – 34ومّمٚم٧م:  چڱ  ڱ  ں   ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ        ۀ    ہ  ہ  ہ  

35 . 

   ومٝمل دًمٞمؾ اإلومالس اعمٕمٜمقي ووٞم٤مع  ًمٚمِمٕم٥م إقمداء وإٟمت٤مج شمّمٜمٞمعقمٛمٚمٞم٤مت وأُم٤م ،

 اًمِ٘مَٞمؿ واًمٗمِمؾ ذم اًمتٕمٌئ٦م اعمنموقم٦م ًمٚمِمٕم٥م. 
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 امتدادات وواجفات افعدو

ڑ  ک  ک  ک   ژ  ژ  ڑ ڈچ ىم٤مل شمٕم٤ممم  وم٘مد ،أُم٤م اإلُمتدادات       

إقمراف:  چگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ   گ ک

ـْ  »وم٢من  ، چ ک  ک  چ شمدسمر قم٤ٌمرة  .2٤2 – 2٤1 أي سمٞم٤من إصؾ  ،هذه إلسمتداء اًمٖم٤مي٦م  شُِم

ومٞمٛمٙمـ  سم٤مًمٗمٙمرة( او اعمتحرك )اًمٓم٤مئػ اًمٗمٙمرة ُؾ قِص وأُم٤م ُمُ  ،ٞمٓم٤مٟمٞم٦م ذم إصؾ ـوم٤مًمٗمٙمرة ؿم ،واعمٜمِم٠م 

ر . وًمذًمؽ وم٢من قم٤ٌمرة أي٦م اًمٙمريٛم٦م شمِمٛمؾ وؾمقؾم٦م اًمِمٞمٓم٤من ـأن يٙمقن ُمـ أشم٤ٌمع اًمِمٞمٓم٤من ُمـ اًمٌِم

ريؽ ذم ـق اًمِمـوإخ ه.  ري٦م وأدواهت٤م اًمٜم٤مئ٦ٌم قمـ ؿمٞم٤مـملم اجلــوشمِمٛمؾ يمذًمؽ اًمقؾم٤مئط اًمٌِم

 هؿ، ويمٚمٛم٦م إظمقاهنؿ ذم أي٦م  سمٕمٞمداً قاء يم٤من ىمري٤ًٌم ذم اعمٙم٤من او ـصٗم٦م ُمٝمٛم٦م او ذم هدف وهم٤مي٦م ؾم

وم٤معمٝمؿ هٜم٤م أن اًمٓم٤مئٗملم )اعمتحريملم( سمٗمٙمر اًمِمٞمٓم٤من هلؿ إظمقة .  إظمقان اًمٓم٤مئٗملم سمٗمٙمر اًمِمٞمٓم٤من

ويراد سمف اًمْمالل  ،ٟم٘مٞمض اًمرؿمد  ّل واًمٖمَ  ، ويم٠مٟمف شمٜمٔمٞمؿ قم٤معمل ُمـ ىمري٥م وسمٕمٞمد ذم اًمٖمل يٛمدوهنؿ

،  يتقىمٗمقن قمـ حتريؽ اًمنم واًمٗمٙمر اًمِمٞمٓم٤مين وُمٕمٜمك ٓ ُيـْ٘مٍِمون ، أي ٓ يٙمٗمقن وٓ . واًمٗم٤ًمد

أن يمؾ ومٙمرة و٤مًم٦م وفم٤معم٦م ويٛمٙمـ أن وي٘متيض ذًمؽ  . ُمـ اإلىمّم٤مر وهق اًمٙمػ قمـ اًمٌمء وشمريمف

 ،اًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝم٤م سمحدوده٤م اعمٙم٤مٟمٞم٦م اًمٔم٤مهرة  ٢من ُمـ اخلٓم٠موم ، ذم زُمـ ىمري٥م او سمٕمٞمد يٙمقن هل٤م أصمر يمٌػم

وشم٘مقيؿ يمؾ ذًمؽ ًمتّمقي٥م  ، واًمٕم٤مسمرة ًمٚمدول وًمٙمـ جي٥م اًمٌح٨م ذم اإلُمتدادات اًم٘مري٦ٌم واًمٌٕمٞمدة

وفم٤مهرة  ،ُم٤ٌمذة وهمػم ُم٤ٌمذة  ،وىمد شم٠مظمذ هذه اإلُمتدادات أؿمٙم٤مًٓ يمثػمة  . اًمتٗم٤مقمؾ واعمقاضمٝم٦م

 د شمِمٛمؾ ضمٝم٤مت اإلُمداد:ـ٘موم وظمٗمٞم٦م .

 همػم أن شمٗم٤مقمٚمٝم٤م يٛمٙمـ أن  ،شمتٗم٤مقمؾ ُمع اًمٗمٙمرة سمّمقرة ُمٕمٚمٜم٦م  رؾمٛمٞم٦م وهمػم رؾمٛمٞم٦م ضمٝم٤مت

يٜمٓمقي قمغم يمثػم ُمـ اعم٘م٤مصد همػم اعمٕمٚمٜم٦م . وشُمًتٕمٛمؾ ذم ذًمؽ خمتٚمػ وؾم٤مئؾ اًمؽموي٩م 

ووؾم٤مئؾ اإلؾمتامًم٦م واًمتحريؽ واإلؾمتدراج واًمؽمويض وهمػم ذًمؽ  ،وُم٘م٤موُم٦م اًمٗمٙمر اعمْم٤مد 

 ُمـ وؾم٤مئؾ طمرب إومٙم٤مر وإيّم٤مل اخلّمؿ سمذيم٤مء إمم اعم٘متؾ.



46 

 

  وشمِم٤مرك ذم اًمتخٓمٞمط واإلذاف او اعم٤ًمقمدة قمغم  ٚمٜم٦مضمٝم٤مت شمتٗم٤مقمؾ سمّمقرة همػم ُمٕم

وًمٙمـ يٛمٙمـ اًمٕمٛمؾ قمغم يمِمػ ٟمقاي٤مه٤م سمٛمٝم٤مرات اإلصم٤مرة واإلؾمتٗمزاز واًمتٗم٤موض  ، اًمتٜمٗمٞمذ

 همػم اعم٤ٌمذ وهمػمه٤م.

  وهل٤م ُمـ  ،ؾمٞم٤مؾمٞم٦م او اىمتّم٤مدي٦م او إقمالُمٞم٦م  ، قم٤مسمرة ًمٚمدول يمؼمى أٟمِمٓم٦م هل٤م دوًمٞم٦م ضمٝم٤مت

 ٕملم سمّمقرة ُمٕمٚمٜم٦م او ظمٗمٞم٦م.اًمٜمٗمقذ ُم٤م يٛمٙمٜمٝم٤م ُمـ دقمؿ شمقضمف ُم

   دم٤مر إُمـ واًمًٞم٤مؾم٦م: وه١مٓء أصح٤مب ذيم٤مت ظم٤مص٦م ورؤوس أُمقال يمٌػمة، 

ويٛمٙمـ أن ختدم يمؾ ُمـ ي٤ًمهؿ ذم زي٤مدة أُمقاهل٤م وٟمٗمقذه٤م . وىمد ٓ شمٙمتٗمل سمدومٕم٦م يمٌػمة ُمـ 

 وًمٙمٜمٝم٤م ختدم ُمـ يْمٛمـ هل٤م اؾمتٛمرار شمدومؼ إُمقال. ،اعم٤مل 

ىمد شمتخذ واضمٝم٤مت ُمٕمٚمٜم٦م خلدُم٦م  ،وواوح أن اجلٝم٦م إصٚمٞم٦م ويمؾ ضمٝم٦م ُمـ ضمٝم٤مت اإلُمداد       

 ٘مد شمٙمقن واضمٝم٤مت ؾمٞم٤مؾمٞم٦م يم٤مٕطمزاب وهمػمه٤م او. وم ُمـ مجٚم٦م اًمقضمقه اًمٙمثػمة ًمٚمنم أهمراوٝم٤م

وىمد شمًتٜمد هذه  . طمٙمقُمٞم٦مهمػم  صم٘م٤مومٞم٦م او اضمتامقمٞم٦م او إهم٤مصمٞم٦م او ُمدٟمٞم٦م إقمالُمٞم٦م او ُم١مؾم٦ًم

وصٗمٝم٤م سمٕمْمٝمؿ سم٠مٟمف اؾمتٕمامر ُمزظمرف وخمٚمقط  ُمٜمٔمقُم٤مت ومٙمري٦م يم٤مًمٕمقعم٦م اًمتل اًمقاضمٝم٤مت إمم

ويم٤مًمتحي  ،ويم٤محلري٦م وهل يمٚمٛم٦م طمؼ يٛمٙمـ أن شُمًتخدم ًمتٛمرير اًم٤ٌمـمؾ  ، سم٠مُمقر طمًٜم٦م ضمذاسم٦م

 .واعمدٟمٞم٦م وُم٤م أؿمٌف ذًمؽ

چ  ڇ  ڇ  چ  ىمقًمف شمٕم٤ممم ،اًمقاضمٝم٤مت اعمحتٛمٚم٦م ًمٚمٕمدو و رـوضمقه اًمِم ومم٤م يٜمٌف إمم يمثرة      

ک   ک    ک   ڑ     ڑ ژ      ڈ  ژ   ڈ     ڎ     ڎ ڍ  ڌ  ڌ      ڍ  ڇ     ڇ

يمام ُيـٗمٝمؿ أوًٓ ُمــ قمٌـ٤مرة  واعمٕمٜمك اإلمج٤مزم ،17 – 16إقمراف:  چ گ گ  گ ک  گ

أن إسمٚمٞمس اًمٚمٕملم شمٕمٝمد سم٠من يالزم ضمٚم٦ًم قمٛمؾ همػم ُمٜم٘مٓمٕم٦م حلرف اعم٤ًمر قمـ ،  چ ڇ چ

ُمـ إُمقر اًمتل ُيـ٘مٌٚمقن  أي ،ُمـ اجلٝم٤مت اعمٕمٜمقي٦م يمٚمٝم٤م  وأٟمف ؾمٞم٠ميت اًمٜم٤مس ،اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ 

وُمـ أُمقر ضمذورهؿ وُم٤موٞمٝمؿ وُمـ ٟم٘م٤مط ىمقهتؿ )قمـ أيامهنؿ( وُمـ ٟم٘م٤مط  )ُمًت٘مٌٚمٝمؿ( قمٚمٞمٝم٤م

قمغم همػم  . وٓ ؿمؽ أن ضمٝم٤مت طمريم٦م إسمٚمٞمس هذه يٛمٙمـ أن شمٔمٝمر ًمٚمٕمٚمـ وٕمٗمٝمؿ )قمـ ؿمامئٚمٝمؿ(
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وىمد ذيمرٟم٤م . اعمِمحقٟم٦م سمٛمتٗمجرات ُمٕمٜمقي٦م همػم فم٤مهرة  او٤مدقم٦م اخلقاضمٝم٤مت ٙمثػم ُمـ اًميم طم٘مٞم٘متٝم٤م ،

 .هذه واًمتل ىمٌٚمٝم٤م شمٗمًػمًا ُمٗمّماًل ٔي٦م إقمراف ذم )ٟمخ٦ٌم اعم٤ًمر(

 

غ افعدائياحلذر   فؾؼوي ادتغؾب من إظطاء ادَسو 

ڃ  ڃ    ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڄ  ڦ  ڦ ڤ ڤ ڤچ ىم٤مل شمٕم٤ممم       

يرضمع إمم  شئمٝمروا»وٛمػم اًمٗم٤مقمؾ ذم:  ،8اًمتقسم٦م:  چڃ  ڃ  چ   چ  

 ، ومٞمٙمؿ طمرُم٦م حٗمٔمقا وٓ يراقمقاـٓ ي إن ئمٝمروا قمٚمٞمٙمؿ أي اعمنميملم اعمذيمقريـ ذم أي٦م ىمٌٚمٝم٤م ،

د ورقم٤مي٦مـر إًمٞمف ٟمٔمـلء إذا ٟمٔمـُمـ رىَم٥َم اًمِم . واإِلل اًمٕمٝمد او اًم٘مراسم٦م او اإلقمت٤ٌمر  وطمراؾم٦م ر شمٕمٝمُّ

حٗمظ ُمـ ضمٝم٦م ـُراقمك ويـوأُم٤م اًمذُم٦م ومٙمؾ ُم٤م يٜمٌٖمل أن يُ  ،ل يمام ُيٗمٝمؿ ُمـ يمالم أيب طمٞم٤من ـٞم٤مؾمـاًمً

٤مٟمٞم٦م ـاعمروءة وإظمالق واإلًمتزاُم٤مت إدسمٞم٦م يم٤مًمّمح٦ٌم واجلقار واحل٘مقق اًم٘مديٛم٦م واحل٘مقق اإلٟمً

وٟمحقه٤م . ومقاوح أن اًمٓم٤مهمٞم٦م اًم٘مقي يٛمٙمـ أن يتج٤موز احلدود إظمالىمٞم٦م يمٚمٝم٤م وأن يٚمج٠م سم٠مدٟمك 

ظم٤مص٦م وأن اًمًٛمٕم٦م إظمالىمٞم٦م قمٜمدهؿ ُمت٠مظمرة ضمدًا قمـ  ،طمج٦م إمم شمّمٕمٞمد اًمقطمِمٞم٦م واهلٛمجٞم٦م 

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ     ڌچ وىم٤مل شمٕم٤ممم  ؾمٛمٕم٦م اًم٘مقة واًمٜمٙم٤مي٦م وقمـ إـمامع اعم٤مدي٦م .

ئمٗمروا سمٙمؿ ويتٛمٙمٜمقا ُمٜمٙمؿ  أي إنْ  ،2اعمٛمتحٜم٦م:  چک  ژ   ڑ  ڑ    ک  ک  ک

وؾمٞم٠ميت اعمزيد ذم شمٗمًػم آي٦م اًمتقسم٦م ذم اعمٌح٨م اًمث٤مين إن ؿم٤مء اهلل  . شمٔمٝمر إقمامل اًمٕمدائٞم٦م وديمؿ

 .شحتْمػم اًمٕمدو حلرب قمدواٟمٞم٦م»شمٕم٤ممم ، حت٧م قمٜمقان 

أي٦م اًمٙمريٛم٦م ٟمٗمل  ، 141اًمٜم٤ًمء:  چ ڦ  ڦ    ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃچ شمٕم٤ممم  وىم٤مل      

خم٤مًمٗم٤ًم ًمف ، ومٝمق  . يقوح إُمر أن يمؾ ظمؼم ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ يٛمٙمـ أن يٙمقن اًمقاىمعسمٛمٕمٜمك اًمٜمٝمل 

ظمؼم قمـ طمٙمؿ اًمنمع وًمٞمس ظمؼمًا قمـ اًمقاىمع قمغم إرض ، وذم هذا إصؾ ؿمقاهد يمثػمة ذم 

پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  چ  ، ُمٜمٝم٤م ىمقًمف شمٕمـــــ٤ممم  اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وذم يمالم اًمٕمرب

حت٧م ٟمٗمقذ  اًمٕمٛمؾ قمغم اإلضمتٜم٤مب اًمت٤مم ًمٚمقىمقع . ومٛمٕمٜمك آي٦م اًمٜم٤ًمء أٟمف جي٥م 197اًمٌ٘مرة:  چ ٺ
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او شم٘مٚمٞمؾ ذًمؽ إمم أىمؾ ُم٤م يٛمٙمـ قمٜمد اإلوٓمرار إًمٞمف وسمٍمف اًمٜمٔمر قمـ يمقهن٤م ضورة  اًمٙم٤مومر

ذم طم٤مل  اًمْمٕمػ اًم٘مقة او ىمقاقمد إدارة إدارة ىمقاقمد هذه اعم٤ًمقمل. وشُمراقمك ذم  طم٤مضة او ُمؽماظمٞم٦م

واوح ذم اًمًػمة  أصؾ وهذا . )ٟمخ٦ٌم اعم٤ًمر( ٛمٜم٤م قمـ إدارة اًمْمٕمػ ذم أواظمر، وىمد شمٙمٚم اًمْمٕمػ

وُمـ جيٝمؾ هذا إصؾ  . اًمٜمٌقي٦م ذم اًمٕمٝمد اعمٙمل ، صمؿ اًمًٞم٤مؾم٤مت اًمٜمٌقي٦م ُمع إُمؿ ذم اًمٕمٝمد اعمدين

سمت٘مّمػمه ذم  او همٚمقه ذم إدارة اًم٘مقة وإُم٤م وم٠مٟمف ىمد جيٕمؾ ًمٚمٙم٤مومريـ قمغم اعم١مُمٜملم ؾمٌٞمالً ، إُم٤م سمت٘مّمػمه

ذم اعمج٤مل اًمدوًمٞم٦م ، وم٢مٟمف ي٘مع يمذًمؽ  إدارة اًمْمٕمػ . ويمام ي٘مع ذًمؽ ذم اعمج٤مل اًمًٞم٤مد واًمٕمالىم٤مت

ٟم٘مؾ اإلمج٤مع قمغم ىمٓمع اعمًٚمؿ  وإظمالىمل واًمٕمالىم٤مت اعمدٟمٞم٦م سملم اعمًٚمٛملم وهمػمهؿ ، ُمث٤مًمف اجلٜم٤مئل

ومٞمج٥م قمغم اعمًٚمؿ أن ٓ جي٤مزف  ، ذم اعمج٤مل اًمًٞم٤مدأوؾمع وأظمٓمر  همػم أن إُمر . إذا هق ذُمٞم٤مً 

وُم٤م  ٓ شم١مدي شمٍموم٤مشمف إمم زي٤مدة ٟمٗمقذ اًمٙم٤مومر قمٚمٞمف . ُمراقم٤مة أنسمؾ جي٥م قمٚمٞمف  ،سمال ٟمٔمر ذم اًمٕمقاىم٥م 

اعمذاه٥م اًمتل  ، ومٝمق أومم ُمـ اًمٜم٤ًمء آي٦مذم أًمٗم٤مظ  واإلـمالق قمغم فم٤مهر اًمٕمٛمقمحي٤مومظ ذهٌٜم٤م إًمٞمف 

اًمًٚمٓم٦م ، وٟمحق ذًمؽ مم٤م ٜمٗمقذ او ختّمّمٝم٤م سم٘مقة احلج٩م وًمٞمس سمسم٠مطمقال أظمرة  ختّمص أي٦م

ظم٤مص٦م اًمِم٤مومٕمٞم٦م  ،ٕمٚمٞمف قمٛمؾ وومت٤موى اًمٗم٘مٝم٤مء ذيمرٟم٤مه ومًمٞمس قمٚمٞمف دًمٞمؾ ُمـ اًمتخّمٞمّم٤مت . وُم٤م 

 اًمٗم٘مف. ذم يمثػم ُمـ أسمقاب ،واحلٜمٗمٞم٦م 

 

 إؽراء وصفوة افؼوة

٤ممم ـــوُمٜمٝم٤م ىمقًمف شمٕم ،ُمٜمٝم٤م ىمّم٦م ومرقمقن  ،دة إمم إهمراء اًم٘مقة ـل آي٤مت قمديـيٜمٌف اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وم      

  ژ  ژ  ڑ  ڑ    ک  ک     ک  ک  گ  گ  گ  گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱچ 

ٞم٤مق اًمذم ـ٤ممم ذم ؾموىمقًمف شمٕمـــ ،15ومّمٚم٧م:  چ ڱ  ڱ  ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ

إهمراء  درضم٦م ُمـ ىمد شم٘مع أظمٓم٤مء يمثػمة سم٥ًٌمو .13٤اًمِمٕمراء:  چ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئچ 

همػم  يم٘مرار همػم ص٤مئ٥م وظمٗمض اًمتٗمٙمػم سم٤مخل٤ًمئر وؿمٌف ذًمؽ ُمـ أظمٓم٤مء اًمقفمٞمٗم٦م اًم٘مٞم٤مدي٦م . ، اًم٘مقة

 ، اًمقطمِمٞم٦م واهلٛمجٞم٦مسم٤مإلًمتزاُم٤مت ىمد ي٤ٌمًمغ ذم شمّمٕمٞمد  أن اًمٕمدو اعمٜمٗمٚم٧م ُمـ اًمِ٘مَٞمؿ واعمًتخػ

ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ   ڻ ں چ٤ممم ذم طمؼ ومرقمقن ــشمٕمو شم٤ٌمرك ىمقًمفوشمدسمر 
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گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ   ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  چ وىمقًمف شمٕمــ٤ممم  ،127إقمراف:  چ ہ

ھ    ں  ڻڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     چ وذيمرٟم٤م ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم . 71ـمف:  چ ھ  ے  ے

  .8اًمتقسم٦م:  چ ڄڦ  ڦ  ڄ      ڄ  

 :ومن وشائل افوحشقة واهلؿجقة      

   أي أظمذ اًمؼميء سم٤معمذٟم٥م واًم٘مري٥م سم٤مًمٌٕمٞمد. ،اًمٕم٘مقسم٤مت اجلامقمٞم٦م 

   يم٤مًمت٤ًمهؾ ذم إص٤مسم٦م اعمدٟمٞملم وشمدُمػم اعمٛمتٚمٙم٤مت  ،اًمتٜمٙمٞمؾ سمٌٞمئ٦م اخلّمؿ أي جمتٛمٕمف، 

وؾم٤مئر وؾم٤مئؾ  ،واإلره٤مق اًمٕم٤مم يم٤محلّم٤مر اإلىمتّم٤مدي وظمٗمض اخلدُم٤مت وُمٜمع احل٘مقق 

 اًمتدُمػم اًمٌٓملء وشمقؾمٞمع أؾم٤ٌمب اًمْمٕمػ واًمتخٚمػ.

  .اًمتٝمجػم اًم٘مني واإلجل٤مء إمم اًمٜمزوح واهلجرة 

   قمغم أُمقال اًمِمٕمقب حت٧م همٓم٤مء وىمد شمؿ شمٓمقير ـمرق ذم اًمًٓمق  ،هن٥م ُُمـَ٘مدرات اًمِمٕم٥م

 .او اإلشمٗم٤مىم٤مت اًمدوًمٞم٦م ُمـ اًم٘م٤مٟمقن

 

  أفػاظ مفؿة تعريف

 اجلفاد وافـػار  حؽمبقان و
 

 اجلفاد

هق اعم٤ٌمًمٖم٦م واعمٖم٤مًم٦ٌم ذم اؾمتٗمراغ ُم٤م ذم اًمقؾمع واًمٓم٤مىم٦م ذم ُمرو٤مة اهلل  اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل شمٕم٤ممم      

يمام ذيمر اسمـ  اًمٓم ٤مىَم٦مأي  ، ُجْٝمدُ ـواًم َجْٝمدُ ـاًموذم أي جم٤مل ُمـ جم٤مٓت اخلػم واحلؼ . ُي٘م٤مل:  ،شمٕم٤ممم 

َٝمُده َواحْل٥م واًمتٕم٥م اعْمََرض وضَمَٝمَدهؾمٞمده وهمػمه .   وضَمَٝمدَ  .ويم٠مٟمف ذه٥م سمٓم٤مىمتف  ، هزًمف: ضَمْٝمدا جَيْ

ػْم  ذِم  قَمَٚمْٞمَٝم٤م ومَحَؾ ، ضَمْٝمَدَه٤م سَمَٚمغَ : ضَمْٝمداً  َتفـَداسم    ً أي  ،ورضمؾ جمٝمقد  . يم٠َمضْمَٝمَدَه٤م ، ـم٤مىمتِٝم٤م ومقَق  اًم
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 َأن قمغم وأضَمٝمدشُمف ، ُمِمّ٘متف سمٚمٖم٧م: وماَلٟم٤م وضَمَٝمْدُت  ،واإلضمٝم٤مد اإلهن٤مك  ،ُُمـتْـَٕم٥م او أص٤مسمتف ُمِم٘م٦م 

وًمذًمؽ ؾُمٛمل اًم٘مت٤مل ذم ؾمٌٞمؾ اهلل  . اًمَٕمداوة ذِم  اؿمـتد إِذا ، اًمَٕمُدوُّ  قمٚمٞمٜم٤م وَأضْمَٝمدَ  ، َويَمَذا يَمَذا يٗمٕمؾ

وضم٤مهد اًمٌالَء أي  ، جُم٤مَهدة اًمَٕمُدو   ضم٤مَهْدُت ُي٘م٤مل:  ،شمٕم٤ممم ضمٝم٤مدًا ٕٟمف ُمـ أؿمد ُم٤م جيٝمد اإلٟم٤ًمن 

 . 8اًمٕمٜمٙمٌقت:  چ ڤٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ   ڤ   چ ىم٤مل شمٕم٤ممم  ،ىم٤موُمف 

قمٌد اهل٤مدي وًمذًمؽ ىم٤مل مج٤مل اًمديـ يقؾمػ سمـ طمًـ سمـ  . َواطِمد سمَِٛمْٕمٜمك ، وَأضْمٝمْدشُمف ضَمَٝمدشُمفو

٤ٌَمًَمٖم٦ماحلٜمٌكم:  .اهـ ُمـ )اًمدر اًمٜم٘مل ذم ذح أًمٗم٤مظ  ومامدة )َج هـ َد( طمٞم٨م ُوضِمَدت ومٞمٝم٤م ُمٕمٜمك اعُم

اخلرىمل( . وي١ميمد ذًمؽ أن اًم٘مرآن اًمٙمريؿ اؾمتٕمٛمؾ هذا اًمٚمٗمظ ًمٚمٛم٤ٌمًمٖم٦م ، يمام ذم ىمقًمف شم٤ٌمرك وشمٕمـ٤ممم 

ـْ و  .1٤9 إٟمٕم٤مم: چ  ى  ى  ائ  ائچ   َأيُّ  اهللِ، َرؾُمقَل  َي٤م: ىَم٤مَل  فُ َأٟم ، ُهَرْيَرةَ  َأيِب  قَم

َدىَم٦مِ  ـْ  َواسْمَدأْ  ، اعمُِْ٘مؾِّ  ضُمْٝمدُ  » ىَم٤مَل  َأوْمَْمُؾ؟ اًمّم  وصححف  ،رواه أمحد وأسمق داود وهمػممه٤م  « شَمُٕمقُل  سمَِٛم

وهل  ،واعمٕمٜمك ـم٤مىم٦م اًمـُٛمِ٘مؾ  ،خ يمت٥م احلدي٨م سمٗمتح اجلٞمؿ ـل سمٕمض ٟمًـق ومـوه ،إًم٤ٌمين وهمػمه 

يمٛمـ ًمف ُم٤مل ىمٚمٞمؾ ومٞمتّمدق سمرسمٕمف او سمٜمحق ذًمؽ . وىمري٥م ُمـ ذًمؽ أطمد اًم٘مقًملم  ،هٜم٤م ـم٤مىم٦م اًمٜمٗمس 

أي ًمٞمس هلؿ ُمت٤مع اعم٘م٤مشمؾ  ، 79اًمتقسم٦م:  چوئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ     چذم شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

وهذا  ،ومال جيدون إٓ ـم٤مىمتٝمؿ اًمذاشمٞم٦م )أي اًمٜمٗمًٞم٦م او اًمٕمٚمٛمٞم٦م او اًمٌدٟمٞم٦م(  ،وٓ ُم٤م يتّمدىمقن سمف 

 ، َوؾَمٚم ؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغم   اًمٜم ٌِل   َأن  ىمري٥م ُمـ أطمد اًمقضمٝملم ذم أي٦م يمام ٟم٘مٚمٝمام اسمـ قم٤مؿمقر . وصح 

ذُ  يَم٤منَ  ـْ  َيَتَٕمق  ـْ .... وَ  » ُِم   ضَمْٝمدِ  ُِم
ِ
ٌَاَلء ء اًمذي يذه٥م وهق اًمٌال ،ُمًٚمؿ وهمػمه  اإلُم٤مم رواه « اًْم

  .سمجزء يمٌػم ُمـ اًمٓم٤مىم٦م

اًمٗمرىم٤من:  چ ۆ ۇ  ۇ ڭ ڭ  ڭ  ڭچ  ىمقًمف شمٕم٤ممموشمدسمر هٜم٤م       

واًمْمٛمػم  ،ٕن ؾمقرة اًمٗمرىم٤من ُمٙمٞم٦م ٟمزًم٧م ىمٌؾ شمنميع اًم٘مت٤مل  ، اجلٝم٤مد هٜم٤م همػم ظم٤مص سم٤مًم٘مت٤مل ،52

 ٤مرةــوقمٌ ،قرة ـذه اًمًـُمت٘مدُم٦م ذم هل ُمقاوع ـك اًم٘مرآن اًمٙمريؿ اعمذيمقر ومـع إًمـيرضم چۇ  چ  ذم

ذم  أظمريـ ُمٖم٤مًم٦ٌمأي  ،شم٘متيض اعمداومٕم٦م قمغم ـمريؼ اًمتٗمقق صٞمٖم٦م ُمٗم٤مقمٚم٦م  ، چۇ   ڭچ 

 اًمٖمٚم٦ٌمَ  ُمـ ضوري٤مت جم٤مهدة اخلّمؿ أن شمتْمٛمـ اًمٖم٤مي٦م ع ٕنـع وذم شمٜمٛمٞم٦م اًمقؾمـسمذل اًمقؾم
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أي ىمقي٤ًم ؿمديدًا ضم٤مُمٕم٤ًم  ،وًمت٠ميمٞمد ذًمؽ أُمرت أي٦م اًمٙمريٛم٦م أن يٙمقن ضمٝم٤مدًا يمٌػمًا  ،قمٚمٞمف  واًمتٗمقَق 

  .اًمٕمٛمكم وهمػمهدقمقي واًمٗمٙمري واًمتٗمقق اًم ًمٙمؾ أوضمف

وم٘مد ُيراد هب٤م  ،فم٤مهر او ُم٘مدر  ،حمدد  إذا اشمّمٚم٧م سمٛمٗمٕمقل )ُمثؾ ضم٤مهد جي٤مهد( وصٞمٖم٦م اعمٗم٤مقمٚم٦م      

يم٘مقًمؽ: قم٤مهدشمف وقم٤مودشمف وٓـمٗمتف وذايمرشمف ودارؾمتف  ،ُمِم٤مريم٦م اًمٓمرف اًمث٤مين ذم اًمٗمٕمؾ 

يم٘مقًمؽ:  ،وؿم٤مـمرشمف . وىمد ُيراد ُمـ صٞمٖم٦م اعمٗم٤مقمٚم٦م اعمٖم٤مًم٦ٌم ذم اًمتٛمٙمـ ُمـ اًمٗمٕمؾ ود اًمٓمرف اًمث٤مين 

ص٤مسمرشمف وٟم٤موٚمتف وص٤مرقمتف وضم٤مهدشمف . وإذا يم٤من اعمٗمٕمقل حمذووم٤ًم يمام ـم٤مردشمف وطم٤مسشمف وطم٤مؾمٌتف و

ُم٤م أن ُيـ٘مدر اعمحذوف سمٛمٕمٜمك ؿم٤مئع يّمٚمح ًمٙمؾ ُمٙمٚمػ يم٠من وم٢م ،ذم ٟمحق قم٤ٌمرة: ضم٤مهدوا ذم اهلل 

وإُم٤م أن يٙمقن قمغم يمؾ ُمٙمٚمػ أن ُيـ٘مدر  ،يٙمقن اًمت٘مدير: ضم٤مهدوا اًمٕمقائؼ واعمقاٟمع او إقمداء 

، ومٙمؾ  ومخّمقم اًمٕم٤ممِل همػم ظمّمقم اإلداري وهمػم ظمّمقم اًمٕمًٙمري ،اعمحذوف اعمتٕمٚمؼ سمجٝم٤مده 

 . اجلٝم٤مد ل ذًمؽ اعمج٤مل يمل شمتٙم٤مُمؾ جم٤مٓتـف ومسم٤مجلٝم٤مد ذم جم٤مًمف وُمٖم٤مًم٦ٌم ظمّمقُمُم١مُمـ ُمٓم٤مًم٥م 

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ   ھ  چ مم ٤مـــي١ميمد ذًمؽ ىمقًمف شمٕم

إذا يم٤من اًمٌمء يم٤مُماًل ذم ٟمققمف ُوصػ سم٠مٟمف طمؼُّ ذًمؽ اًمٜمقع يمام سملم  ، 78احل٩م:  چ  ۓے   ے  

وهذا يمحؼ اجلٝم٤مد وطمؼ اًمٞم٘ملم وطمؼ اًمٕمٚمؿ . وسمٕم٤ٌمرة أظمرى  ،ذًمؽ اسمـ قم٤مؿمقر ذم شمٗمًػم اًمقاىمٕم٦م 

 ومحؼ اجلٝم٤مد هق ُم٤م اؿمتٛمؾ قمغم ًم٥م اجلٝم٤مد ،وم٢من طمؼ اًمٌمء هق ُم٤م اؿمتٛمؾ قمغم طم٘مٞم٘م٦م ذًمؽ اًمٌمء 

. وإصؾ  ٕن اجلٝم٤مد ُمٌٜملٌّ قمغم اعمٖم٤مًم٦ٌم وسم٠مقمغم درضم٤مت إداء وضمقهره وضَمـَٛمع ُمْم٤مُمٞمٜمف اًمٗمٕمٚمٞم٦م

همػم أن اؾمٚمقب اإلو٤موم٦م ذم أي٦م وشم٘مديؿ ًمٗمظ احلؼ يٜمٌف إمم أمهٞم٦م  ،ذم يمالم اًمٜم٤مس: ضمٝم٤مده احلؼ 

وُمٕمٜمك اًمتح٘مٞمؼ هق اإلطمٙم٤مم )أي اإلشم٘م٤من(  ،ضم٤مٟم٥م اًمتح٘مٞمؼ ذم يمؾ قمٛمؾ ذم ؾمٌٞمؾ اهلل شمٕم٤ممم 

 ،ُي٘م٤مل: صمقب حم٘مؼ اًمٜمًـ٩م أي ُمـحٙمؿ اًمٜمًـ٩م  ،ورؾمقخ اعمٜمٝم٩م سم٤معمْم٤مُملم واعمتٕمٚم٘م٤مت يمٚمٝم٤م 

.  وضمف أشمؿ قمغم سم٤مجلٝم٤مد إُمر قمغم شمدل أي٦م أن أًمقدًمذًمؽ ذيمر و ،ويمالم حم٘مؼ أي حمٙمؿ 

 وشمدسمر ذم آي٦م احل٩م اًمّمٚم٦م سملم طمؼ اجلٝمـ٤مد واإلضمت٤ٌمء )أي اإلصٓمٗم٤مء( ورومع احلرج.

أن ضمٝم٤مد اًمٕمدو هق اؾمـتٗمراغ اًمقؾمـع واعمٖم٤مًم٦ٌم ذم ُمداومٕم٦م  ،وحصقؾة ذفك دم باب افدؾاع       

ؽ اًمتٗمٙمػم واًمتخٓمٞمط وُمٝم٤مرات دومع احلرب ومٞمدظمؾ ذم ذًم ،وسمٍمف اًمٜمٔمر قمـ اًمقؾمٞمٚم٦م  ،اًمٕمدو 
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احلرب  اجلٝم٤مد اًم٘مت٤مزم هقأي اًمٕمٛمؾ اًمٕمًٙمري . و قمٜمد اًميورة اًم٘مت٤مليمذًمؽ و ،سم٤مًمًالم 

 روطـوأُم٤م ؿم .روقم٦م ـ٤مرة أظمرى هل احلرب اًمٕم٤مدًم٦م اعمِمـوسمٕمٌ ، اعمٜمْمٌٓم٦م سم٤مٕطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م

 ذم اعم٤ٌمطم٨م اًم٘م٤مدُم٦م إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم. ومًتتْمح ،احلرب اًمٕم٤مدًم٦م وُم٘مقُم٤مهت٤م 

 

 افـػار

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  چ  ٤مممــــشمٕمو شم٤ٌمرك ىم٤مل      

ـِ و ،41اًمتقسم٦م:  چٺ   پڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ـِ  قَم ٌ ٤مسٍ  اسْم : ىَم٤مَل  ، قَمٜمُْٝماَم  اهلل َريِضَ  قَم

ـْ  اًمَٗمْتِح ، سَمْٕمدَ  ِهْجَرةَ  َٓ  »: ٚم ؿَ ـَوؾَم  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغم   اهلل ِ قُل ـَرؾُم  ىَم٤مَل   ُتٜمِْٗمْرشُمؿْ ـاؾْم  َوإَِذا َوٟمِٞم ٦ٌم ، ضِمَٝم٤مدٌ  َوًَمٙمِ

 ويمؾ ، احل٩م ُمـ اًمٜمٗمر وُمٜمف واإلٟمٓمالق اًمدومع هق اًمٜمٗمر رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ وهمػممه٤م . «وَم٤مْٟمِٗمُروا 

 ، وٟمٗمػماً  رًا وٟمِٗم٤مراً وٟمٗمْ  اً ُٟمُٗمقر وَيٜمُْٗمُرون َيٜمِْٗمُرون إُمر ذم اًم٘مقم َٗمرـٟمَ  :ُي٘م٤مل ، ُٗمقرـٟمَ  رء ُمـ ضم٤مزع

 آؾْمتِٜمْج٤مدُ : وآؾْمتِٜمْٗم٤مرُ  ، إًمٞمف هنْمقا أي إُمر ذم وٟمٗمروا ، وُمّدوه ٟمٍموه أي وأٟمٗمروه

 وهؿ ،اًمٕمدّو  إمم يٜمٗمرون اًمذيـ اجلامقم٦م هؿ وَٟمـْٗمـَرهتؿ وٟمٗمرهؿ ومالن سمٜمل وٟمٗمػم .وآؾْمتِٜمّْم٤مُر 

وٟمٗمر ومالن إمم إُمر: ه٥م   .ويٜمٍموٟمف  ُمٕمف ويٜمٗمرون ًمٖمْمٌف يٖمْمٌقن اًمذيـ أي :ومالن ٟم٤مومرة

ا »وُمـ هذا إصؾ طمدي٨م  .وشم٤ٌمقمدت  ضَمِزقم٧م: اًمّداسم٦مُ  وٟمَٗمرِت  ، سم٘مقة وأهع إًمٞمف َ َٓ  َوسَمنمِّ  َو

َرا    .اًمٜم٤مس ْيرسمقن ُمـ اإلؾمالم أي ٓ دمٕمٚمقا ، «شُمٜمَٗمِّ

 وال ، ؽاية إػ وؿوية رسيعة حرـة هو بل ، وافتوجه احلرـة مطؾق هو فقس األمر إػ ؾافـػر      

وًمذًمؽ ومن اسمـ قمٓمٞم٦م يمٚمٛم٦م: واٟمٗمروا سمٛمٕمٜمك:  . افغاية تؾك حتؼقق مع يتعارض ما بسك إال تصح

يـ ُمّمٛمٛملم . پ  پ  پ  پ  چ ٤ممم ـشمٕمو شم٤ٌمرك اعمثؾ ذم ىمقًمف ، يقوح هذه اعمٕم٤مين اظمرضمقا جُمدِّ

ىم٤مل اسمـ  .51 – 49اعمدصمر:  چڀ   ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  

 أي ، ُمًتٜمِٗمر اؾمتٜمٗمره٤م أي ، اًمٗم٤مء سمٗمتح شُمًتٜمَٗمرة  » ضمٕمٗمر وأسمق قم٤مُمر واسمـ ٟم٤مومع قم٤مؿمقر: وىمرأ

هل  أي اؾمتٜمٗمرت ، اًمٗم٤مء رـسمٙمً اجلٛمٝمقر وىمرأه٤م أٟمٗمره سمٛمٕمٜمك اعمتٕمدي تٜمٗمرهـاؾم ُمـ قـومٝم ، أٟمٗمره٤م

اًم٘مٜم٤مص  ًمٚمٜمٗم٤مر هرسم٤ًم ُمـ ا شمِمٌٞمف سمح٤مل محر وطمِمٞم٦م ىمد حتريم٧م.اهـ ُمـ )شمٗمًػم اسمـ قم٤مؿمقر(. ومٝمذ
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يمام يٜمٌف  ،د اًمٜمٗم٤مر ـيقوحف أيْم٤ًم أن صم٘مؾ احلريم٦م ُيـٗمً . ، ومٝمل طمريم٦م ؾمـريٕم٦م وؿمـديدة دـاو إؾم

 ڇ ڇ ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ    ڄ  ڄچ إًمٞمف ىمقًمف شمٕم٤ممم 

 . 38اًمتقسم٦م:  چ ڍ ڇ

 يمؾ ويؽمك ، إًمٞمٝم٤م ٟم٤مومراً  يٙمقن أن جي٥م هل٤م اعمٜمتّم٥م وم٢من ، إُم٦م حتت٤مضمٝم٤م وفمٞمٗم٦م يمؾ أن هٜم٤م ٤معمٝمؿوم      

 ُمـ اًمٙمٚمٛم٦م هذه ذم ُم٤م سمٙمؾ هب٤م ُُمـْخـَتّّم٤مً  يٙمقن أظمرى وسمٕم٤ٌمرة ، وإضم٤مدهت٤م إشم٘م٤مهن٤م عـُم يتٕم٤مرض ُم٤م

 اًمٓمريؼ ي٘مٓمع أٟمف يتقهؿ وٓ ، ًمٚمٛمراسمٓم٦م قمغم وفمٞمٗمتف اًمٓمقيؾ اًمٓمريؼ قمغم يّمؼم أن ومٕمٚمٞمف ، ُمٕمٜمك

 إمم ٟمٗمًف يٛمد ومال ًمٖمػمه حيت٤مط أن ومٕمٚمٞمف ، ًمٕمذر اإلشم٘م٤من ذم ىمٍّم  وم٢من.  ىمٚمٞمٚم٦م وؾمٜمقات حمدودة سمٙمت٥م

 اعم١مهٚملم وُمِم٤مورة ُمِم٤مريم٦م إمم حيت٤مج وم٢مٟمف اًمقفمٞمٗم٦م إشم٘م٤من ُمع طمتك سمؾ ، اًمٕم٤مُم٦م واحل٘مقق اعمّم٤مًمح

اعمّم٤مسمرة  آي٦م وإُمر واوح مم٤م ذيمرٟم٤مه ذم )اعمٜمٓمٚمؼ( ُمـ شمٗمًػم . اًمٕم٤مُم٦م إُمقر إمم اًمدظمقل ىمٌؾ

  واعمراسمٓم٦م.

 افرصاع

ع       ْ قْم٧ُم ُي٘م٤مل:  ،اًمٓمرح قمغم إرض سم٘متؾ او سمال ىمتؾ  ذم اًمٕمرسمٞم٦م: اًمٍم  ضُمَؾ  َسَ قًم٤م اًمر   َسْ

يعٌ  َوَرضُمٌؾ  ُُمَّم٤مَرقَم٦مً  َوَص٤مَرقْمُتفُ  يعُ .  َسِ ِ ـَ  َواًمٍم  هَْمَّم٤منِ  ُِم ْٕ ل َُم٤م: ا َْرِض ومٞمًُ٘مطُ  إمَِم  يَتَٝمد  ْٕ  ، قَمَٚمْٞمَٝم٤م ا

٧ٌََم  عم٤م: َسيعٌ  وٟم٤ٌمٌت .  اًمِمجرةِ  ذِم  وأصُٚمف ذم وُيًتٕمٛمؾ اًمٚمٗمظ .  ىَم٤مِئؿ همػمَ  إرضِ  َوضْمفِ  قمغم َٟم

ِديدُ  ًَمٞمَْس  »دي٨م حل اًمٚمٗمظ اعمِمٝمقر يمام ذم ، إضم٤ًمم قَم٦ِم  اًمِم  َ اَم  ،سم٤ِمًمٍمُّ ِديدُ  إِٟم  ِذي اًمِم  فُ  َيْٛمٚمُِؽ  اًم  ًَ  َٟمْٗم

ِديدُ  ًَمٞمَْس  »وًمٙمـ ورد احلدي٨م سمٚمٗمظ:  ، رواه ُمًٚمؿ واًمٌخ٤مري وهمػممه٤م « اًْمَٖمَْم٥ِم  قِمٜمْدَ  ـْ  اًمِم   َُم

عُ  ـ   اًمٜم ٤مَس ، َيْٖمٚم٥َِم  َأوْ  اًمٜم ٤مَس  َيٍْمَ
ِديدَ  َوًَمٙمِ ـْ  اًمِم  ُف  هَمَٚم٥َم  َُم ًَ وىمري٥م  ،رواه أسمق داود اًمٓمٞم٤مًمز  «َٟمْٗم

  .ُمٜمف ًمٗمظ اسمـ طم٤ٌمن

 ،٦ٌم او اإلٟمٙم٤ًمر اعمٕمٜمقي وُيراد سمف اًمٓمرح سمٛمٕمٜمك هٌقط اعمرشم ،ذم اعمٕم٤مين أيْم٤ًم  اًمٍمع ويًتٕمٛمؾ      

ع ُي٘م٤مل: قم٦م  ،شَمَقاَوَع يمام ذيمر اًمّم٤مطم٥م ذم )اعمحٞمط(  أي ،ًمف  شَمٍَمً َ  ، اًْمَٖمَْم٥م قِمٜمْد احْلَٚمِٞمؿ: واًمٍمُّ
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َن ع طمٚمٛمف ِٕ : ومالن سيع اًمٖمقاين وُي٘م٤مل .هَمَْمٌف يمام هل قم٤ٌمرة اسمـ ؾمٞمده ذم )اعمحٙمؿ(  َيٍْمَ

 .وسيع اًمِمٌع

ـتٝمدف إضم٤ًمد  ،يٛمٙمـ أن يٙمقن سم٘مت٤مل وسمٖمػم ىمت٤مل وم٢من اًمٍماع  ،وًمذًمؽ        ًْ ويٛمٙمـ أن َي

هذا هق اإلؾمتٕمامل  ،ٞمٛمٙمـ أن يٙمقن قمًٙمري٤ًم او ؾمٞم٤مؾمٞم٤ًم او ومٙمري٤ًم وصم٘م٤مومٞم٤ًم او اىمتّم٤مدي٤ًم واعمٕم٤مين . وم

أن ُيًتٝمدف اخلّمؿ  ،ذه اًمدراؾم٦م . وحيّمؾ ذم اًمٍماع اًمًٞم٤مد ُمثالً وٟمخت٤مره ذم ه ،٤مئع اًمٞمقم اًمِم

طمٗم٤مفم٤ًم قمٚمٞمف  ،أن ُيًتٝمدف اخلّمؿ سمٗمٙمره وم٘مط  وحيّمؾ أيْم٤مً  سمٗمٙمره وسم٢مؾمت٘م٤مُمتف ُمـ أضمؾ شمً٘مٞمٓمف ،

 سمٕمد شمٖمٞمػم ُم٤ًمره. 

 

 احلرب

. وىمد ذيمرٟم٤م ذم دراؾم٤مت أظمرى  ُمْم٤مُملم اًمٕمداوةو سمدواومع هق قمٛمؾ صم٤مسم٧م احلرب سم٤معمٕمٜمك اًمٕم٤مم      

ذي يٕمري ـأي اًمٖم٤مص٥م اًم ـُٛمَِمٚمِّحهق اعمًٚمقب اعمٜمٝمقب واحل٤مرب اًم ذم اًمٕمرسمٞم٦م اعمحروب أن

سمؾ ىم٤مل أسمق اًمٌ٘م٤مء اًمٙمٗمقي: يمؾ ُمـ  ،سم٤م يمام ذيمر اًمراهم٥م وىمد يًٛمك يمؾ ؾمٚم٥م طمرَ  ،اًمٜم٤مس صمٞم٤مهبؿ 

قمّم٤مك ومٝمق طَمْرب ًمؽ .أهـ ُمـ )اًمٙمٚمٞم٤مت( . وُي٘م٤مل: طَمِرَب ومالن طَمَرسم٤ًم أي ُأظمذ ُم٤مًمف ومٝمق طَمِرٌب 

ضمُؾ  وطمِرب  ، ؾمٚم٥م اعم٤مل واًمـَحَرب سم٤مًمٗمتح: ،طمري٥م وحمروب و ٌُف  اؿمتدّ : اًمر  رب واحل .همْم

ٚم٥م إرواح ، وم٢من اًمٕمٛمؾ اًمٕمًـٙمري يًـ ذا إصؾ اًمٕم٤ممـه ُمـسمٛمٕمٜمك اعمٕمريم٦م واًم٘مت٤مل هق 

حرب سمال ـُمـ إـمالق ًمٗمظ اًم ك اًمذهــق اًمذي يت٤ٌمدر إًمـيٙمقن اًمٍماع اًم٘مت٤مزم ه وىمـد وإُمقال .

شم١مدي إمم و شمتحقل يٛمٙمـ أن همػم قمًٙمري٦م وٕن يمؾ طمرب وذًمؽ سمحٙمؿ يمثرة اإلؾمتٕمامل ، قدـىمٞم

ڱ   ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ چشمٕم٤ممم و شم٤ٌمرك ىمقًمف . ُمـ ذًمؽ اًم٘مت٤مل

ڎ  ڎ   ڈ   ڈ     ژ     ڍ  ڍ   ڌ  ڌچ  وىمقًمف شمٕم٤ممم ،57إٟمٗم٤مل:  چڱ 

، أوزار احلرب هل أصم٘م٤مهل٤م اعم٤مدي٦م 4حمٛمد:  چ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ    گ

  .واعمٕمٜمقي٦م
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يمام ذم )اعمحٙمؿ( وذم )ًم٤ًمن  ، زم أي قمدو حم٤مرب وإن مل يٙمـ حم٤مرسم٤مً  ٌب رْ : ومالن طَم  أيْم٤مً  وي٘م٤مل      

ـْ  طَمْرٌب  وَأٟم٤م ، اًمٕمرب( چ   چ  چ  ڇ  ڇ  چ   . وىمد ىم٤مل شمٕم٤مممقَمدّو  ٜمل َأيـطم٤مَرسمَ  عمَِ

ومٙمثػم ُمـ أٟمقاع اعمح٤مرسم٦م ٓ شم٤ٌمذ اًم٘مت٤مل  ،33اعم٤مئدة:  چ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

 وم٢من طمرب اًمتجقيع واًم٘مٝمر . وأيْم٤م واجلريٛم٦م اعمٜمٔمٛم٦م اًمٗمًؼ اعمٜمٔمؿو اًمٗم٤ًمد دارة ؿمٌٙم٤مت٢ميم

 ، ىمد شمٓمقل وشمٙمقن أؿمد ُمـ احلرب اًم٘مت٤مًمٞم٦م ووم٘مدان إُمـ ، هذه احلرب اًمتخٚمػ وشمٜمٛمٞم٦م واحلّم٤مر

ڦ  ڦ  ڦ    ڦ    ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ  چ  چ  چ  ٤مممــشمٕمو شم٤ٌمرك يمام ذم ىمقًمف

چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  

 اعم٤مدي٦م واعمٕمٜمقي٦م ٘مققن ُمدار احلروب همػم اًم٘مت٤مًمٞم٦م يدور قمغم ؾمٚم٥م احلإسمؾ  ،217اًمٌ٘مرة:  چ ڑ

  .يمام هق إصؾ ذم ُمٕمٜمك احلرب

يب    ىب  چ مجٚم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء ذم شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم  قم٤ٌمرات ،اًمٕمٛمقم ذم ُمْم٤مُملم احلرب وقمغم       

قا يُمٚم اَم اًمرازي:  اإلُم٤مم ىم٤مل ،64اعم٤مئدة:  چ متجت  حت  خت   ـَ  سم٠َِمُْمرٍ  مَهُّ ُُُمقرِ  ُِم ْٕ  ظَم٤مِئٌلِمَ  َرضَمُٕمقا ا

ـَ  ي ـَ  ظَم٤مِهِ  هق: اجلٛمٝمقر وىم٤مل أسمق طمٞم٤من: وىم٤مل ،َُمْٚمُٕمقٟملَِم .اهـ ُمـ )شمٗمًػم اًمرازي(  َُمْ٘مُٝمقِري

 ، واًم٘مت٤مل وآهمتٞم٤مل سم٤معم١مُمٜملم واعمٙمر واًمٙمٞمد احل٘مد إفمٝم٤مر قمـ قم٤ٌمرة اًمٜم٤مر وإي٘م٤مد ، اؾمتٕم٤مرة

 ،قمزائٛمٝمؿ .اهـ ُمـ )اًمٌحر اعمحٞمط(  وطمؾ ، آرائٝمؿ وشمٗمّرق ، ذًمؽ قمٜمٝمؿ اهلل سف وإـمٗم٤مؤه٤م

قا : يمّٚماماحلٜمٌكم وىم٤مل اسمـ قم٤مدل  َُمْٖمُٚمقسملم َُمْ٘مُٝمقريـ ظَم٤مِئٌلِم ِريــظَم٤مؾِم  ومٞمف ضُمِٕمٚمقا إُُمقر ُمـ سم٠مُمر مهُّ

اهلل ٤مء ـذا اعمٌح٨م إن ؿمـذم أواظمر هػم آي٦م اعم٤مئدة ـٞم٠ميت شمٗمًـوؾم ، ػم اسمـ قم٤مدل(ـ.اهـ ُمـ )شمٗمً

وهبذا اعمٗمٝمقم شمِمٛمؾ احلرب يمؾ أٟمقاع اًمٕمٛمؾ  ،ٚمؿ ـويمذًمؽ وم٢من احلرب ٟم٘مٞمض اًمً ٤ممم .ــــشمٕم

 .وإْن يم٤من سمٕمٞمدًا قمـ ؾم٤مطم٦م اًم٘مت٤مل اًمث٤مسم٧م سمٛمْم٤مُملم اًمٕمداوة

يم٘مقهلؿ  ، ؾمتٕمامل اعمٕم٤مس ًمٚمٗمظ احلرب اؾمتٕمامل صحٞمح ُمـ طمٞم٨م اجلٛمٚم٦موًمذًمؽ وم٤من اإل      

وُم٤م  او همػم قمًٙمري٦م وطمرب أومٙم٤مر وطمرب سم٤مردة طمرب ٟمٗمًٞم٦م وطمرب إقمالُمٞم٦م وطمرب اىمتّم٤مدي٦م

أن اًمٕمداوة يٛمٙمـ أن شمٙمقن ُمْمٛمرة أي  ،وئمٝمر أن ُمـ اًمٗمروق سملم اًمٕمداوة واحلرب  .اؿمٌف ذًمؽ 
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 قمٛمؾوأُم٤م احلرب ومٝمق  وًمٙمـ ُمـ همػم قمٛمؾ . ،ورسمام شمٔمٝمر قمالُم٤مهت٤م ذم اًمٙمالم  ذم اًمٜمٗمس ٦مؾم٤ميمٜم

 رب وُم٤ماحلقمغم اًمتٛمٞمٞمز سملم ٓسمد ُمـ اًم٘مدرة و . ؾمقاء يم٤من ُمٕمٚمٜم٤ًم او ظمٗمٞم٤مً  ٧م سمٛمْم٤مُملم اًمٕمداوةصم٤مسم

 واًمتٛمٞمٞمز يمذًمؽ سملم أٟمقاع ودرضم٤مت احلرب ، ًمٞمس سمحرب ُمـ وضمقه اًمٍماع واًمتداومع واًمتٜم٤مومس

وذًمؽ ٕن اخت٤مذ  ، وم٢مٟمف ي٘مع ذم ُمّم٤مقم٥م وظمٓمقب يمٌػمة ذه إُمقروُمـ مل يٛمٞمز سملم ه ، واًمٕمداوة

وهذه اًمقفمٞمٗم٦م شمتٓمٚم٥م  ، ضمداً  حم٤مرب او همػم حم٤مرب ًمف شمٌٕم٤مت ظمٓمػمة أٟمف ـمرف ُمٕملماًم٘مرار ذم طمؼ 

ُمٝم٤مرة قم٤مًمٞم٦م ذم جم٤مل اًمٕمالىم٤مت اخل٤مرضمٞم٦م واعمٗم٤موو٤مت وذم جم٤مل اًمٍماع اخلٗمل واحلرب همػم 

وىمد ىم٤مل  ،٘مٗمٝم٤م ـوؾم قاضمٝم٦مقع اعمـحديد ٟمـل شمـذه اعمٝم٤مرات يمٚمٝم٤م ومـتثامر هـوذًمؽ إلؾم ،اًم٘مت٤مًمٞم٦م 

ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ    چ  ٤ممم ــشمٕم

 .194اًمٌ٘مرة:  چ  ں

 :ومن أكواع احلروب      

   يم٤محلرب اًمِم٤مُمٚم٦م واحلرب اعمحدودة وطمرب اًمٕمّم٤مسم٤مت  ،احلرب اًمٕمًٙمري٦م سم٠مٟمقاقمٝم٤م، 

ٕوه٤مم همٚمؼ ُمٚمػ ورسمام شُمًـتٕمٛمؾ قم٤ٌمرة احلرب اعمٗمتقطم٦م سمٛمٕمٜمك أهن٤م ُمًتٛمرة ظمالوم٤ًم 

وىمد شُمًتٕمٛمؾ أيْم٤ًم قم٤ٌمرة  . او سمٛمٕمٜمك أهن٤م يٛمٙمـ أن شمٗمتح اًم٤ٌمب ًمٙمؾ ظمٞم٤مر طمريب احلرب

ومال  ،سمٛمٕمٜمك أن احلرب ُمٜمٗمتح٦م قمغم يمؾ رء يٜمٗمع ذم حت٘مٞمؼ اًمٜمٍم  ، »احلرب همػم اعم٘مٞمدة»

 او احلرب سم٤مًمٜمٞم٤مسم٦م ، وأُم٤م طمرب اًمقيمالء اًمٕمًٙمري٦م . ُيٚمتزم سم٠مي ىم٤مقمدة ذم ظمالف ذًمؽ

 ومٝمل قمًٙمري٦م ُمـ اًمقيمٞمؾ وهمػم قمًٙمري٦م ُمـ اعمَقيمِؾ.

   واحلّم٤مر  ،يم٤محلرب اًمٜمٗمًٞم٦م واإلىمتّم٤مدي٦م وطمرب إومٙم٤مر  ،احلرب همػم اًمٕمًٙمري٦م

وشمِمٖمٞمؾ اًمقيمالء سمٕمٛمؾ ىمت٤مزم  )همٚمؼ ُمٜم٤مومذ اعمٜم٤مومع( واحلرب اًم٤ٌمردة واًمتآُمر اإلؾمؽماشمٞمجل

  شمٕم٤ممم.وؾمٞم٠ميت سمٞم٤مهن٤م ذم اعمٌح٨م اخل٤مُمس إن ؿم٤مء اهلل . او همػم ىمت٤مزم

 

............. 
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 دم اجلفاد وافـػار افتـوع وافتؽامل

ع ـٝم٤م حتت٤مج إمم ُمـ يٜمٗمر إًمٞمٝم٤م ويؽمك ُم٤م يتٕم٤مرض ُمـوم٢مٟم ،ذيمرٟم٤م أن يمؾ وفمٞمٗم٦م حتت٤مضمٝم٤م إُم٦م       

ٌٞمؾ اعمٖم٤مًم٦ٌم واًمتٗمقق يمام ذيمرٟم٤م ـيٜمّم٥م ويتٕم٥م قمغم ؾمو ُيراسمط قمٚمٞمٝم٤م وجي٤مهد ذم أدائٝم٤م أي ،إشم٘م٤مهن٤م 

٤ممم هٜم٤م وذم شمٗمًػم آي٦م اعمّم٤مسمرة واعمراسمٓم٦م ذم)اعمٜمٓمٚمؼ( ، أي شمٗمًػم ىمقًمف شم٤ٌمرك وشمٕمـ اجلٝم٤مدذم شمٕمريػ 

ل ذًمؽ سملم ـ. وٓ ومرق وم2٤٤آل قمٛمران:  چ ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئچ 

   .ٙمري٦م او همػمه٤مـٞم٦م او دقمقي٦م او قمٚمٛمٞم٦م او قمًـٞم٤مؾمـأن شمٙمقن اًمقفمٞمٗم٦م ؾم

ڭ   ڭچ وم٘مد ىم٤مل شمٕم٤ممم وًمذًمؽ يمثر اؾمتٕمامل هذه إًمٗم٤مظ ذم همػم اجلٝم٤مد اًم٘مت٤مزم ،       

وىمد سمٞمٜم٤م ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ أن اجلٝم٤مد هٜم٤م  ،52اًمٗمرىم٤من:  چ ڭ     ڭ  ۇ  ۇ  ۆ

  .ٝم٤مد سم٤مًم٘مرآن وًمٞمس ضمٝم٤مدًا ىمت٤مًمٞم٤مً ضم

اًمٕمٜمٙمٌقت:  چڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ  ہ  ہ  ہ چ ٤ممم ــــوىم٤مل شمٕم      

وسمذًمؽ حت٤مومظ أي٦م  ،ومتدسمر طمذف ُمٗمٕمقل اجلٝم٤مد هٜم٤م يمام ٟمٌف إًمٞمف اًمزخمنمي وأسمق طمٞم٤من  ،69

 ،وقمغم ذًمؽ شمٗم٤مؾمػم يمثػمة  ، ؾمقاء يم٤من ُمدٟمٞم٤ًم او قمًٙمري٤مً  ،اًمٙمريٛم٦م قمغم اًمٕمٛمقم ذم جم٤مٓت اجلٝم٤مد 

ل ـٗمل وأًمقؾمـري واًمرازي وأيب طمٞم٤من واسمـ قمٓمٞم٦م واًمٌٞمْم٤موي واًمٜمًـػم اًمزخمِمـُمٜمٝم٤م شمٗمً

 چ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئىئ  ی   ی  ی   ی  جئچ . وُمثٚمف ىمقًمف شمٕم٤ممم  وهمػمهؿ

، وم٢مٟمف يِمٛمؾ 78احل٩م:  چ ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہچ ويمذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم  .6اًمٕمٜمٙمٌقت: 

،  چ ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہچ شمٕم٤ممم ىمقًمف وىم٤مل اًمًٛمرىمٜمدي: يمؾ أٟمقاع اًمٕمٛمؾ هلل شمٕم٤ممم ، 

اهلل قمز وضمؾ وـمٚم٥م ُمرو٤مشمف. ، وي٘م٤مل: ضم٤مهدوا ذم ـم٤مقم٦م  يٕمٜمل: اقمٛمٚمقا هلل قمز وضمؾ طمؼ قمٛمٚمف

 ١مدي مجٞمع ُم٤م أُمرك اهلل قمز وضمؾ سمف ودمتٜم٥م مجٞمع ُم٤م هن٤مك اهلل قمٜمفوىم٤مل احلًـ: طَمؼ  ضِمٝم٤مِدِه أن شم

اهـ ُمـ )شمٗمًػم اًمًٛمرىمٜمدي( ، وىمقل احلًـ ىمد روى اسمـ أيب . وأن شمؽمك رهم٦ٌم اًمدٟمٞم٤م ًمره٦ٌم أظمرة

 طم٤مشمؿ ُمٕمٜم٤مه خمتٍَمًا.
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پپ   پ  ڀڀ   ٻ  پ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ چ وىم٤مل شمٕم٤ممم       

وُمع ذًمؽ وم٢من اًمٜمص ًمٞمس ظم٤مص٤ًم ذم  ،ومٛمٗمٕمقل اجلٝم٤مد ُمذيمقر هٜم٤م  ، 73اًمتقسم٦م:  چ ڀ  ڀ

٤مئؾ همػم وًمٙمـ ضم٤مهـدهؿ سمقؾمـ ،مل ي٘م٤مشمـؾ اعمٜم٤موم٘ملم ذم طمٞم٤مشمف  طسمدًمٞمـؾ أن اًمٜمٌل  ،اجلٝم٤مد اًم٘مت٤مزم 

 .ىمت٤مًمٞم٦م

  :افـػار افتـوع وافتؽامل دم      

ۇئ  ۆئ  ۆئ   ائەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ى  ائ  ې  ى  چ ىم٤مل شمٕم٤ممم      

ويٛمٙمـ  ،122اًمتقسم٦م:  چۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی   ی 

 أي يم٤موم٦م يٜمٗمروا أن( اًمٕمٛمقم سمّمٞمٖم٦م) ًمٚمٛم١مُمٜملم جيقز الوم ،اظمتّم٤مر ُم٤م ذيمرٟم٤مه ذم )اعمٜمٓمٚمؼ( هٜم٤م 

ذم إقمراب أي٦م اًمٙمريٛم٦م أيمثر صمؿ  . ؾمقاء يم٤من قمًٙمري٤ًم او همػمه ،واطمد  واضم٥م قمغم يمٚمٝمؿ جمتٛمٕملم

يمالم ،  چ ى  ائ   ائ  ې  ى چ٤مرة ـٞم٤مق هق أن قمٌـأىمرهب٤م إمم فم٤مهر اًمً ،ُمـ وضمف 

ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  چ وقم٤ٌمرة ،شم٤مم 

ويتّمؾ ُمٕمٜمقي٤ًم  ،يمالم ُمًت٠مٟمػ ضمديد ُمتّمؾ سمٕمْمف سمٌٕمض ذم اإلقمراب  چىئ   ی   ی 

ٕمقد إمم ُمراضمٕمٝم٤م ذم شم ٤موًمذًمؽ وم٢من إصؾ ذم اًمْمامئر داظمؾ هذه اًمٕم٤ٌمرة اًمث٤مٟمٞم٦م أهن ،وم٘مط سمام ىمٌٚمف 

ۈئ    چ ئر ذمواًمْمام ،٤مر ًمٚمتٗم٘مف ذم اًمديـ ق اًمٜمٗموم٢من اًمٜمٗم٤مر ذم اًمٕم٤ٌمرة اًمث٤مٟمٞم٦م ه ، اًمٕم٤ٌمرة ٟمٗمًٝم٤م

 ذم قم٤ٌمرة  اًمتٗم٘مف ذم اًمديـو . ٝم٤مـشمرضمع إمم اًمٓم٤مئٗم٦م اًمٜم٤مومرة ًمٚمتٗم٘مف ذم اًمٕم٤ٌمرة ٟمٗمً چېئ     ۈئ  ېئ

ومٝمق ُمث٤مل ُمـ أؾم٤ٌمب قمدم ضمقاز  ،هق شمٗمريع ًمٚمتٛمثٞمؾ وًمٞمس ًمٚمحٍم  چ...... ەئ  وئ  وئ  ۇئ  چ

أهّؿ إُمثٚم٦م  اًمتٗم٘مف ذم اًمديـ هق همػم أن ،ُمثاًل  اًم٘مت٤مزم ٤مجلٝم٤مديم ،واضم٥م واطمد  أن يٜمٗمروا مجٞمٕم٤ًم إمم

ٕٟمف ي١مدي إمم همػمه . يقوح إُمر أن اًمتٗم٘مف ذم اًمديـ همػم حمّمقر سم٤معمٕمروم٦م اًمٜمٔمري٦م ًمألطمٙم٤مم 

ي٦م وشمٓمقير أي ُمتٓمٚم٤ٌمت اًمتٜمٗمٞمذ واحلام ،سمؾ يِمٛمؾ ُمٕمروم٦م يمٞمٗمٞم٦م إىم٤مُم٦م هذه إطمٙم٤مم  ،اًمنمقمٞم٦م 

٤مت . ومٙمؾ واطمد ُمـ واضم13ٌاًمِمقرى:  چ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  کچ  ىم٤مل شمٕم٤ممم ،اًمقؾم٤مئؾ 

ىم٤مل أٓ شمرى أن اهلل شمٕم٤ممم  ،إىم٤مُم٦م اًمديـ اًمٙمثػمة حيت٤مج إمم ُمـ يٜمٗمر ًمف ٕٟمف ومرع قمـ اًمتٗم٘مف ذم اًمديـ 
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واإلٟمذار اًمتحذير ُمـ خمٞمػ او  ، چېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی   ی  چسمٕمد ذًمؽ 

ر يمام ذم اعمحٙمؿ إلسمـ ؾمٞمده . وىم٤م ،ُمـ ظمٓمر  ل اسمـ وم٤مرس: اإلٟمذار اإلسمالغ وٓ واًمٜمذير هق اعمحذِّ

 ،اهـ ُمـ )ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م( وشمٜم٤مذروا: ظمّقف سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤ًم . ،  اًمتخقيػيٙم٤مد يٙمقن إٓ ذم

وشم٘مديؿ ظمدُم٦م أؿمد آوًمقي٤مت ظمٓمرًا  ،وهذا يًتٚمزم ووع اعمٓم٤مًم٥م اًمٕمٛمٚمٞم٦م قمغم ؾمّٚمؿ ًمألوًمقي٤مت 

قمغم اًمديـ وقمغم اعمًٚمٛملم . وقمغم أي طم٤مل وم٢من أي٦م اًمٙمريٛم٦م شمٜمٌف إمم وضمقد ومروض يمٗم٤مي٦م شمزاطمؿ 

وم٢مٟمؽ دمد ُمـ همػم اعمًٚمٛملم ذم اًمدول اًمٖمرسمٞم٦م  ،ػ ومٞمف اعمًٚمٛمقن ٚم  خَ ـوهذا ُمقوع شمَ  ، اًم٘مت٤مزم اجلٝم٤مد

مج٤مقم٦م يمٌػمة ُمراسمٓم٦م قمغم يمؾ واضم٥م حتت٤مضمف ىمقهتؿ يم٤مهلٜمدؾم٦م سم٠مٟمقاقمٝم٤م واًمري٤موٞم٤مت واًمٓم٥م وهمػم 

 .مجٚم٦م ومروض اًمٙمٗم٤مي٦م قمغم اعمًٚمٛملم ذًمؽ مم٤م هق ُمـ

 ـل مممن توجقه       

  :باإلكطالق وافـػار دم جماالت اخلر     

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  چ  ىم٤مل شم٤ٌمرك وشمٕمــــ٤ممم      

 وهذه آي٦م ضم٤مُمٕم٦م شمِمٛمؾ ُمٕم٤من وومقائد ،41اًمتقسم٦م:  چٺ   پڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ 

  ُمٜمٝم٤م: ،يمثػمة 

 واضم٦ٌم ىمد ذيمرٟم٤م ُمٕمٜم٤مه ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ وأٟمف ؿم٤مُمؾ ًمٙمؾ وفمٞمٗم٦مو ، ٤مًمٜمٗم٤مرسم : إُمرافػائدة األوػ      

  .ؾمقاء يم٤مٟم٧م ىمت٤مًمٞم٦م او همػم ىمت٤مًمٞم٦م

ومٝمذه  ، چ ٻ  ٻ  چ قم٤ٌمرة اؾمتٞمٕم٤مب أومراد إُم٦م ذم اًمٜمٗم٤مر ، يمام ذم :افػائدة افثاكقة      

ُمٓمٚم٘م٦م ذم يمؾ ظمٗم٦م او صم٘مؾ يٛمٙمـ أن ي١مصمر ذم ٟمقع ودرضم٦م اًمٜمٗم٤مر ، ومٝمل شمِمٛمؾ ُمـ ظمػ محٚمف  قم٤ٌمرة

وهذا ،  وُمـ صم٘مؾ ، وُمـ ظمٗم٧م او صم٘مٚم٧م طمريمتف وإمم همػم ذًمؽ ُمـ أطمقال اخلٗم٦م واًمث٘مؾ

، سمؾ ُيراد ُمـ  ٙمريـ١ميمد أن اًمٜمٗم٤مر ًمٞمس ظم٤مص٤ًم سم٤مًمٕمٛمؾ اًمٕمًـُٕم٦م يومراد ا٤مُمؾ ٕـتٞمٕم٤مب اًمِمـاإلؾم

ُمع إُمٙم٤من أن يٕمٛمؾ ؾم٥م ٕهٚمٞمتف ُمـ أقمامل اخلػم ، ؼ ٟم٤مومرًا إمم قمٛمؾ ُمٜم٤ميمؾ ومرد ذم إُم٦م أن يٜمٓمٚم

اعمِمٝمقر و.  ، وهذا ُمـ أهؿ ـمرق اعمٖم٤مًم٦ٌم وشمٙمقيـ أُم٦م ُمتٗمقىم٦م اعم١مُمـ ًمتٓمقير أهٚمٞمتف وحتًلم ٟمٗم٤مره
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أن يٙمقن  ُمثالً  واًمٗم٘مر . ومٞمٛمٙمـيم٤مًمٖمٜمك أطمدمه٤م ود أظمر  ، لمُمتٕمٚم٘م هٜم٤م إي٘م٤مع اخلٗم٦م واًمث٘مؾ قمغم

 واعم١مهؾ هق اعمتٛمٙمـ واعمدرب وم٤مخلٗمٞمػ ، ث٘مؾ هق ؾمٝمقًم٦م او صٕمقسم٦م طمريم٦م اًمٜمٗم٤مرُمتٕمٚمؼ اخلٗم٦م واًم

 ُمـ ظمٗم٤موم٤مً يمٛمـ ىم٤مل:  ،وقمٙمًف اًمث٘مٞمؾ  ، شمٕمٞم٘مف قمـ اًمٜمٗم٤مر او ُمّم٤مقم٥م سم٤مًمتزاُم٤مت وهمػم اًمـُٛمْثـَ٘مؾ

وم٤مخلٗمٞمػ  ،. ويٛمٙمـ أن يٙمقن ُمتٕمٚمؼ اخلٗم٦م واًمث٘مؾ اًمّمٗم٦م اًمتل حيت٤مضمٝم٤م إداء  هبؿ وصم٘م٤مًٓ  ، اًمٕمٞم٤مل

ذا ـُم٤م هق ُمـ ه ػمهـاسمـ قمٓمٞم٦م ذم شمٗمًد ٟم٘مؾ ـوىم ،الت هق همػم اعم١مهؾ واًمث٘مٞمؾ هق طم٤مُمؾ اعم١مهِ 

وم٤مخلٗم٤مف هل اعمجٛمققم٦م  ،هق اعمتٓمٚم٤ٌمت اًمتٜمٗمٞمذي٦م  . ويٛمٙمـ أن يٙمقن ُمتٕمٚمؼ اخلٗم٦م واًمث٘مؾ اًم٘مٌٞمؾ

سمآًمٞم٤مشمف ٤مجلٞمش يم أُم٤م اًمث٘م٤مل ومٝمل اعمجٛمققم٦م اًمٙمٌػمةو ،حٛمٚم٦م سم٠مصم٘م٤مل ُم٤مدي٦م يمٌػمة اعماًمّمٖمػمة وهمػم 

وذه٥م سمٕمْمٝمؿ إمم إي٘م٤مع اخلٗم٦م واًمث٘مؾ قمغم ُمتٕمٚم٘ملم ُمٓمٚمقسملم أي همػم ُمتٜم٤مىمْملم ، ىم٤مل  اًمٙمثػمة .

: اًمٗمتٞم٤من ص٤مطم٥م وطمٙمك.  اعمخ٤مًمٗم٦م قمـ وصم٘م٤مًٓ  اًمٓم٤مقم٦م إمم ظمٗم٤موم٤مً : اعم٤موردي وطمٙمكأسمق طمٞم٤من: 

 سمٕمد وصم٘م٤مًٓ  ، واعم٤ٌمدرة سم٤معم٤ًمرقم٦م ظمٗم٤موم٤مً :  أيْم٤مً  وطمٙمك.  اعمّم٤مسمرة لـوم وصم٘م٤مًٓ  اعم٤ٌمرزة إمم ظمٗم٤موم٤مً 

طم٤مل ُمـ وٛمػم اًمٗم٤مقمؾ ذم  ومٝملإقمراب اًمٕم٤ٌمرة أُم٤م واهـ ُمـ )اًمٌحر اعمحٞمط( .  . واًمتٗمٙمر اًمؽموي

 . ذًمؽ ذم اًمًٞم٤مقٜملم اعمذيمقريـ ىمٌؾ وهق وٛمػم اعم١مُمش اٟمٗمروا»

ُمٕمٜمك ذًمؽ أن طمٙمؿ اًمٜمٗم٤مر إمم قمٛمؾ ص٤مًمح يِمٛمؾ يمؾ ومرد ُمـ اعمٙمٚمٗملم وسمح٥ًم ىُمدرشمف       

ذم وشم٠مهٞمٚمف ، إٓ ُمـ يم٤من ُمْمٓمرًا إمم ظمالف ذًمؽ ، واعم٘مّمقد أن شمٌٚمغ إُم٦م أقمغم درضم٤مت احلٞم٤مة 

  .أٟمقاع اًمتخّمّم٤مت واًمقاضم٤ٌمت

ٻ  ٻ  پ    پ    چقم٤ٌمرة  ُمٕمٜمك اجلٝم٤مد سم٤مًمٜمٗمس ذم ٟمحق :افػائدة افثافثة      

وأُم٤م اجلٝم٤مد سم٤مُٕمقال ومٝمق إٟمٗم٤مق إُمقال ذم وضمقه اجلٝم٤مد  ،أُم٤م اجلٝم٤مد ومت٘مدم ُمٕمٜم٤مه  ، چ پ  پ

 اًمروح سمٛمٕمٜمك شُمًتٕمٛمؾ اًمٕمرسمٞم٦م ذم اًمٜمٗمسوم٢من  ،اًمٕمًٙمري٦م وهمػمه٤م . وأُم٤م اجلٝم٤مد سم٤مًمٜمٗمس  ،يمٚمٝم٤م 

ىمقًمف  ٟمحق وقمٚمٞمف ، ٟمٗمًف زيد وضم٤مء إُمر ُمـ ٟمٗمًف أظمرج: يم٘مقهلؿ ، جٛمٚمتفسم اًمٌمء ذات وسمٛمٕمٜمك

وئ  ۇئ  ۇئ   وئچ  وىمقًمف شمٕم٤ممم ،6اًمٜمقر:  چ ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴      ﮵  چ٤ممم ــشمٕم

اعمٕمٜمك إول:  ،. وًمذًمؽ وم٢من اجلٝم٤مد سم٤مًمٜمٗمس ي٘مع قمغم ُمٕمٜمٞملم 53ومّمٚم٧م:  چ ۆئ  ۆئ

ح٦م ذم اًم٘مت٤مل ذم ـاًمٙمثػمة اًمٍميٛمٚمف أي٤مت ـوشمِم ،رقمٞم٦م ـاعمخ٤مـمرة سم٤مًمروح وومؼ اًمْمقاسمط اًمِم
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 ٤مًم٘مت٤مل ُمـ ٟمّمقص اجلٝم٤مد . اعمٕمٜمك اًمث٤مين: ضم٤مهدواسم ُم٤م يم٤من ظم٤مص٤مً يمذًمؽ و ،٤ممم ـٌٞمؾ اهلل شمٕمـؾم

يم٤مًمٓم٤مىم٦م احلريمٞم٦م واًمدقمقي٦م واًمٗمٙمري٦م واًمٕمٚمٛمٞم٦م  ،سمام شمتْمٛمٜمف ذاشمٙمؿ ُمـ ـم٤مىم٤مت  أي ،سم٠مٟمٗمًٙمؿ 

ٛمؾ اعمٕمٜمك ـل( يِمـاًمث٤مٟمأي ٕمٜمك )هذا اعمواوح أن وهمػمه٤م . و واحلٞم٤مشمٞم٦م ٞم٦م واإلقمالُمٞم٦مـواًمًٞم٤مؾم

تيض شم٘مديؿ هـذا اعمٕمٜمك . وم٘مقاقمد إظمذ سم٤مًمٕمٛمقم شم٘م ،ٕن اًمروح داظمٚم٦م ذم مجٚم٦م اإلٟم٤ًمن  ، إول

 إمم اعم٤ٌمدرة ِمٛمؾي چٱ  ٻ  ٻ  چ  اًمراهم٥م إصٗمٝم٤مين إمم أن ىمقًمف شمٕم٤ممم وىمـد ذه٥م

 .ذم شمٗمًػمه ذم اعمٙمت٦ٌم اًمِم٤مُمٚم٦ميمام  ،شمٕم٤ممم  اهلل صمقاب مجٞمع

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  چ شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم  وويتصل هبذه افرؤية            

ضوري٤مت  ُمـ . وم٘مد اسمتدأت آي٦م اًمٜم٤ًمء سم٤مُٕمر سم٤محلذر وهق71اًمٜم٤ًمء:  چڱ  ڱ  ں  ں  

ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  چ اًمٕمٛمؾ قمٛمقُم٤م ، اًمٕمًٙمري وهمػمه ، يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

ُمٖم٤مًم٦ٌم اعمٜم٤مومًلم أصؾ ، وظم٤مص٦م أن 14اًمتٖم٤مسمـ:  چ ک  ک   ک  گ

ويًتٚمزم احلذر ُمـ اًمؽماضمع وومِمؾ اعمٖم٤مًم٦ٌم .  ذم اًمٕمٚمؿ واًمّمٜم٤مقم٦م واإلدارة وهمػمه٤م ، ، إؾمالُمل يمٌػم

ىَم٦مٌ اًمـ اعمٜمٗمردة او اَمقَم٤مٌت اجلَ  ذم آي٦م اًمٜمًـ٤مء ومٛمٕمٜم٤مه ذم اًمٕمرسمٞم٦م اًمث٤ٌَُّمُت وأُم٤م  ، يم٤مًمًـراي٤م واًمٗمّم٤مئؾ  ُٛمَتَٗمرِّ

 ، )مجع قمّم٦ٌم( ُٕمَّم٥ماًموذم اًمًـٞم٤مق اًمٕمًٙمري ، واعمج٤مُمٞمع اعمتٕمددة ذم اًمًـٞم٤مق اعمدين يم٤مًمٗمرق 

ُر قَمغَم صمُ و ٦مٌ ـٌَ ـَواطِمُدَه٤م صمُ و ، وذيمر إسمراهٞمؿ احلريب ذم )همري٥م احلدي٨م( أن اًمث٦ٌم اًم٘مٓمٕم٦م  ٦مـٞم  ـٌَ ـشُمَّمٖم 

ذم آي٦م  شمجٞمٕم٤مً »يمام ذيمر إزهري . وأُم٤م ُمٕمٜمك  ا ضَمَٕمٚمتف صُم٦ًٌم صم٦ٌمً ، إِذ ْٞم٧ُم اجْلَٞمْشـٌ  ـَوىمد صمَ ُمـ اًم٘مقم ، 

، وم٤معمٕمٜمك أن يمؾ ومرد ُمـ إُم٦م  أي٦م اًمٜم٤ًمء ، وم٢من اخلٓم٤مب ًمٚمذيـ آُمٜمقا سمّمٞمٖم٦م اًمٕمٛمقم يمام هق ٟمص

جي٥م أن يٜمٗمر ويِم٤مرك ذم ظمدُم٦م اعمْم٤مُملم اًمٕم٤مُم٦م ، يم٠مريم٤من اإلؾمـالم وٟمِمـر اًمٗمْم٤مئؾ وُمٙم٤مومح٦م 

اًمٗم٤ًمد واًمرذائؾ وُم٤م أؿمـٌف ذًمؽ مم٤م يٜمٌٖمل أن يٙمقن أدسم٤ًم ؿم٤مئٕم٤ًم وصم٘م٤موم٦م قم٤مُم٦م . وي٘متيض ذًمؽ أن 

ؾ صم٦ٌم إمم ُم٤م شمّمدت ًمف ُمـ ، أي مج٤مقم٤مت ُمتٕمددة ُمتٜمققم٦م ، شمٜمٗمر يم چڱ  ڱ  چ يٙمقن ُمٕمٜمك 

، ي٤ًمقمد هذه اًمرؤي٦م أن اًمٕمٓمػ هٜم٤م ًمٞمس سم٤مًمقاو وًمٙمـ سمـ: أو ، ٕن همػم  قمٚمٛمل او قمٛمكم ختّمص

اعمتخّمص ٓ يّمٚمح عمٝم٤مم اعمتخّمّملم إٓ أن يٙمقن ُم٤ًمقمدًا وُمتٕمٚماًم سمٞمٜمٝمؿ . وىمد ذه٥م أًمقد 
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٤ممم وفم ٗمٝم٤م عمنمسمف اًمّمقذم )روح ـػم ، وًمٙمٜمف رمحف اهلل شمٕمـ٤مراشمف ذم اًمتٗمًـإمم أصؾ هذه اًمرؤي٦م ذم إؿم

اعمجتٛمع ًمٚمٕمالىم٤مت آضمتامقمٞم٦م يمل شمتْمٛمـ او  ( . وهذه اًمرؤي٦م شم١ميمد أمهٞم٦م شمٙمٞمٞمػ6/146اعمٕم٤مين 

جم٤مُمٞمع صٖمػمة ذم اعمجتٛمع يمٚمف ، وشمتّمدى يمؾ جمٛمققم٦م ًمٖم٤مي٦م ٟمٌٞمٚم٦م صُم٤ٌمٍت أي  شمتحقل اًمٕمالىم٤مت إمم

ُمـ هم٤مي٤مت اإلصالح واًمتٓمقير او اإلهم٤مئ٦م او اًمٕمٚمؿ او مت٤مؾمؽ اعمجتٛمع واًمًٚمؿ اًمداظمكم او همػمه٤م ، 

ٻ    ٻ  ٻ     چوشمدسمر ذم ذًمؽ اًمثٜم٤مء اًمٕمٔمٞمؿ قمغم اعمج٤مُمٞمع اًمّمٖمػمة ًمٚمٜمجقى اعمًتثٜم٤مة ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

ڀ   ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ   ٻ  پ  پ  پ  پ 

وىمد ص٤مرت هذه اًمرؤي٦م . 114اًمٜم٤ًمء:  چٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  

ضم٤مك شم٠مًمٞمػ  (313-3٤7أدسم٤ًم قم٤معمٞم٤ًم وُمـ ُمْم٤مُملم ىمٞم٤مدة ُمًػمة احلٞم٤مة ، وذم يمت٤مب )ُم٤ٌمدئ اًمٜمج٤مح 

وٓ ؿمؽ أن شمقضمٝم٤مت هذه  .ش اعمجٛمققم٦م اًمذيمٞم٦م»ه٤م اعم١مًمٗم٤من ؾمام ، ضم٤مٟمٞم٧م ؿمقيتزر ويم٤مٟمٗمٞمٚمد 

اعمج٤مُمٞمع ختتٚمػ سمح٥ًم اعمحريم٤مت اًمٗمٙمري٦م ذم اعمجتٛمع ، وم٘مد شمٙمقن اىمتّم٤مدي٦م وإداري٦م يمام هق 

وإصالطمٞم٦م او ؾمٞم٤مؾمٞم٦م وىم٤مٟمقٟمٞم٦م او  ودقمقي٦م شمقضمف يمثػم ُمـ إقمامل اخل٤مص٦م ، وىمد شمٙمقن اضمتامقمٞم٦م

رؤي٦م ، وٛمـ شمٗمًػم آي٦م وًمٜم٤م ذم )اعمٜمٓمٚمؼ( وذم )ٟمخ٦ٌم اعم٤ًمر( يمالم ُمٗمّمؾ قمـ هذه اًم . همػم ذًمؽ

 اعمٕمٜمك هقظم٤مص٦م ، و قمغم شم٘مدير أن اعمراد سم٤مًمذيـ آُمٜمقا ذم آيـ٦م اًمٜمًـ٤مء هق ضمٞمِمـٝمؿ أُم٤ماًمٜمجقى . و

،  وم٤معمٕمٜمك: اٟمٗمروا ضمٞمِم٤ًم واطمدًا او هاي٤م ُمتٗمرىم٦م . وأرى أن اًمتٗمًػم  ِمٝمقر ذم يمت٥م اعمٗمنيـاعم

ت٤مج إمم ختّمٞمص أي٦م ، قمٚماًم أن وُمًت٘مٞمؿ اعمٕمٜمك وٓ حي ٟمف ُمقاومؼ ًمٔم٤مهر اًمٜمص، وم٢م إول أصح

٤مىمقا رأْيؿ ويم٠مٟمف ُمـ ـػم ، وًمٙمٜمٝمؿ ؾمـدًمٞمؾ اًمتخّمٞمص همػم ُمقضمقد ومٞمام راضمٕمٜم٤مه ُمـ اًمتٗم٤مؾم

ٚمامت . ورسمام يم٤من اًم٥ًٌم أن أًمٗم٤مظ اًمٜمٗم٤مر واجلٝم٤مد واعمراسمٓم٦م اؾمتُٕمٛمٚم٧م طمٞمٜمذاك ذم اجلٝم٤مد ـاعمً

 واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ.  ل ،يمث٘م٤موم٦م قمٚمٛمٞم٦م قم٤مُم٦م ويم٠من هذه إًمٗم٤مظ حمّمقرة سم٤مًم٘مت٤ماًم٘مت٤مزم 

ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  چ ىمقًمف شمٕم٤ممم  أيْم٤مً  ويتّمؾ هبذه اعمٕم٤مين      

 ،فمٝمر هذا قمغم هذا  ُي٘م٤مل: ،33اًمتقسم٦م:  چ ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ

ويمالم اعمٗمنيـ  ،ومٝمل همٚم٦ٌم ُم٤مدي٦م او ُمٕمٜمقي٦م  ،سم٤مًم٘مْدر واًمرومٕم٦م أي همٚمٌف ومتٙمـ ُمٜمف او قمال قمٚمٞمف 

 دىم ،ٌقق سمالم اًمتٕمٚمٞمؾ واعمً يٜم٘مًؿ سملم هذا وذاك . وشمدسمر أن اًمٗمٕمؾ اعمْم٤مرع اعمًٜمد إمم اهلل شمٕم٤ممم
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چ   چ ڃ ڃ ڃ چٟمحق ىمقًمف قمز وضمؾ  ،يٙمقن ظمؼمًا حمْم٤ًم قمـ ومٕمؾ اهلل شمٕم٤ممم 

 ،ومٝمق ظمؼم قمـ اًمتنميع  ،. وأُم٤م إذا أُمٙمـ أن يٙمقن اخلؼم قمغم ظمالف اًمقاىمع 35اًمزُمر:  چچ  

 ڈ  ڎ چ . وهذا يم٘مقًمف شمٕم٤ممم  واىمٕم٦م ُمٕم٤من يتْمٛمـ أن ويٛمٙمـأي ظمؼم سمٛمٕمٜمك إُمر او اًمٜمٝمل  

ومٗمل ٟمٗمقس أهؾ  ،33إطمزاب:  چ ڑ  ک  ک   ک  ژ  ڑ ڈ  ژ

ذه ـهمػم أن شمِمٖمٞمؾ وشمٜمٛمٞم٦م ه ،ٝمؿ تاًمٌٞم٧م ُمـ طمٞم٨م اجلٛمٚم٦م ومْم٤مئؾ وُمزاي٤م صم٤مسمت٦م وشمٜمت٘مؾ إمم ذري

وهٙمذا ريٕم٤مت اخل٤مص٦م هبؿ . ـريٕم٤مت اًمٕم٤مُم٦م وسم٤مًمتِمـسم٤مًمتِماًمٗمْم٤مئؾ إٟمام يٙمقن قمـ ـمريؼ إًمتزاُمٝمؿ 

وم٢من ذم ديـ اهلل شمٕم٤ممم يمؾ ُمْم٤مُملم اًم٘مدر  ،چ ڤ  ڤ ٹ ٹ  چىمقًمف شمٕم٤ممم  إُمر ذم

شمٚمزم اعم١مُمٜملم سمف أن يٕمٛمٚمقا ًمٚمٜمٝمقض هبذه  ،همػم أن قم٤ٌمرة: ًمٞمٔمٝمره  ،اًمرومٞمع واًمدرضم٤مت اًمٕم٤مًمٞم٦م 

ٙمري٦م وٓ سمٗمرض ـوإُمر ًمٞمس ظم٤مص٤ًم سمٖمٚم٦ٌم قم٠ًمهن٤م . ـاعمْم٤مُملم )أي إىم٤مُمتٝم٤م( وٟمٍمهت٤م وإقمالء ؿم

ديـ اهلل  َق قُّ ٗمَ ـشم روا سم٤مًمٕمٚمؿ وسم٤مًمٕمٛمؾ اعمًتٓم٤معوًمٙمٜمٝم٤م ىمدرة اعم١مُمٜملم هبذا اًمديـ أن ُئمٝمِ  ،ٚمٓم٦م ـؾم

قمغم اًمديـ يمٚمف . ومقاوح أهن٤م ُمٖم٤مًم٦ٌم وجم٤مهدة ذم ومٝمؿ اًمديـ وذم إقمداد أٟمٔمٛمتف شمٕم٤ممم ذم يمؾ جم٤مل 

ٟمِم٤مط أن يمؾ  وٓ ؿمؽ إلىم٤مُمتٝم٤م .اًمِم٤مُمٚم٦م وذم شمٓمقير اجلٝمد اًمٌنمي ومٞمٝم٤م وذم اًمدقمقة إًمٞمٝم٤م واًمٕمٛمؾ 

وهق ضمٝم٤مد ذم اًمرؤي٦م  ،ُمٜم٤موم٦ًم أظمريـ وُمٖم٤مًمٌتٝمؿ وهبدف اًمتٗمقق ومٝمق ضمٝم٤مد ذم اًمٚمٖم٦م  قمغم ي٘مقم

 روقم٤ًم.ـ٤مط ُمِمـإذا يم٤من اًمٜمِم أيْم٤مً  اًمٗم٘مٝمٞم٦م

ـْ و        ـِ  وَمَْم٤مًَم٦مَ  قَم ٌَٞمْدٍ  سْم ٦مِ  ذِم  َوؾَمٚم ؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ  َصغم   اهللِ  َرؾُمقُل  ىَم٤مَل  :ىَم٤مَل  ، قُم  َواعمَُْج٤مِهدُ  »: اًْمَقَداعِ  طَمج 

ـْ  فُ  ضَم٤مَهدَ  َُم ًَ وصححف  ذم ؾمٞم٤مق طمدي٨م ، واسمـ طم٤ٌمن واًمٌزار واحل٤ميمؿرواه أمحد  « اهللِ ـَم٤مقَم٦مِ  ذِم  َٟمْٗم

ـْ  اعْمَُج٤مِهدُ  »وروى اًمؽمُمذي واًمٜم٤ًمئل ذم )اًمًٜمـ اًمٙمؼمى( قم٤ٌمرة  ،إًم٤ٌمين وؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط   َُم

فُ  ضَم٤مَهدَ  ًَ ـْ و . « َٟمْٗم ـِ  اهلل ِ قَمٌْدِ  قَم ت٠َْمِذُٟمفُ  ، َوؾَمٚم ؿَ  قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ َصغم   اًمٜم ٌِلِّ  إمَِم  َرضُمٌؾ  ضَم٤مءَ : ىَم٤مَل  ، قَمْٛمٍرو سْم ًْ  َي

َٝم٤مدِ  ذِم  . رواه ُمًٚمؿ  « وَمَج٤مِهدْ  وَمِٗمٞمِٝماَم  »: ىَم٤مَل  ، َٟمَٕمؿْ : ىَم٤مَل  ، « َواًمَِداَك؟ َأطَملٌّ  »: وَمَ٘م٤مَل  ، اجْلِ

 ٤مئل وهمػمهؿ.واًمٌخ٤مري واًمٜمً

ـْ و       ـِ  ـَم٤مِرِق  قَم  ذِم  ِرضْمَٚمفُ  َوَوعَ  َوىَمدْ  ، َوؾَمٚم ؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغم   اهللِ  َرؾُمقَل  ؾَم٠َمَل  َرضُماًل  َأن   ؿِمَٝم٤مٍب، سْم

َٝم٤مدِ  َأيُّ : اًْمَٖمْرزِ  وصححف  ،رواه أمحد واًمٜم٤ًمئل  « ضَم٤مِئرٍ  ؾُمْٚمَٓم٤منٍ  قِمٜمْدَ  طَمؼ   يَمٚمَِٛم٦مُ  »: ىَم٤مَل  َأوْمَْمُؾ؟ اجْلِ
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ٕمٞمد اخلدري قمـ ـُمٜمٝم٤م قمـ أيب أُم٤مُم٦م وقمـ أيب ؾم ،٤مٟمٞمد أظمرى ـوًمٚمحدي٨م أؾم ،ٕمٞم٥م إرٟم١موط ـؿم

 .ط اًمٜمٌل

ـْ و       ـِ  اهللِ  قَمٌْدِ  قَم ُٕمقدٍ  سْم ًْ ـْ  َُم٤م »: ىَم٤مَل  َوؾَمٚم ؿَ  قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ  َصغم   اهللِ  َرؾُمقَل  َأن   ، َُم ٦مٍ  ذِم  اهللُ  سَمَٕمَثفُ  َٟمٌِل   ُِم  ُأُم 

ٌْكِم  ٓ   ىَم ـْ  ًَمفُ  يَم٤منَ  إِ تِفِ  ُِم ٜم تِفِ  َي٠ْمظُمُذونَ  َوَأْصَح٤مٌب  طَمَقاِريُّقنَ  ُأُم  ًُ ٤َم صُمؿ   ، سم٠َِمُْمِرهِ  َوَيْ٘مَتُدونَ  سمِ ـْ  خَتُْٚمُػ  إهِن   ُِم

ـْ  ، ُي١ْمَُمُرونَ  َٓ  َُم٤م َوَيْٗمَٕمُٚمقنَ  َيْٗمَٕمُٚمقنَ  َٓ  َُم٤م َيُ٘مقًُمقنَ  ظُمُٚمقٌف  سَمْٕمِدِهؿْ  ـٌ  وَمُٝمقَ  سمَِٞمِدهِ  ضَم٤مَهَدُهؿْ  وَمَٛم  ، ُُم١ْمُِم

ـْ  ٤مٟمِفِ  ضَم٤مَهَدُهؿْ  َوَُم ًَ
ـٌ  وَمُٝمقَ  سمِٚمِ ـْ  ، ُُم١ْمُِم ـٌ  وَمُٝمقَ  سمَِ٘مْٚمٌِفِ  ضَم٤مَهَدُهؿْ  َوَُم ـَ  َذًمَِؽ  َوَراءَ  َوًَمٞمَْس  ، ُُم١ْمُِم ياَمنِ  ُِم  اإْلِ

ٌ ٦مُ  رواه ُمًٚمؿ واسمـ طم٤ٌمن واًمٌزار واًمٓمؼماين ذم )اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم( . وىمد سمٞمٜم٤م ذم دراؾم٤مت  « ظَمْرَدلٍ  طَم

وسمٍمف اًمٜمٔمر قمـ وضمقد او قمدم وضمقد اًمٕمٜمػ  ،أظمرى أن ُمٕمٜمك اجلٝم٤مد سم٤مًمٞمد هق اجلٝم٤مد سم٤مًمٕمٛمؾ 

وؾم٤مئر  ،ًٞم٤مؾمٞم٦م وُمٙم٤مومح٦م اًمٗم٤ًمد واًمٔمٚمؿ ويِمٛمؾ ذًمؽ اعمٕم٤مرو٦م اًم ، او اًمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمٕمًٙمري٦م

. وأُم٤م  ومٝمق ضمٝم٤مد يمٚمف ،قمٛمٚمٞم٤مت اًمتحدي اعمدين سمٗمروقمٝم٤م اإلقمالُمٞم٦م واًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م واًم٘مْم٤مئٞم٦م وهمػمه٤م 

ـِ  يَمْٕم٥ِم وقمـ  . اجلٝم٤مد سم٤مًمٚم٤ًمن وسم٤مًم٘مٚم٥م ومٝمق واوح ِلِّ  ىَم٤مَل  َأٟم فُ  َُم٤مًمٍِؽ  سْم : َوؾَمٚم ؿَ  قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ َصغم   ًمِٚمٜمٌ 

ـَ  إِن   » :وَمَ٘م٤مَل  ، َأْٟمَزَل  َُم٤م ْٕمرِ ـاًمِمِّ  لـِ وم َأْٟمَزَل  دْ ـىمَ  َوضَمؾ   قَمز   اهللَ إِن   ًَ  َج٤مِهدُ ـُي اعْم١ُْمُِم ًَ  ٞمِْٗمفِ ـسمِ
ِ  ، ٤مٟمِفِ ـَوًم

ِذي ٌْؾِ  َٟمْْمُح  سمِفِ  شَمْرُُمقهَنُؿْ  َُم٤م ًَمَٙم٠َمن   ، سمَِٞمِدهِ  َٟمْٗمِز  َواًم  رواه أمحد واسمـ طم٤ٌمن واًمٓمؼماين ذم )اعمٕمجؿ  « اًمٜم 

 وصححف إًم٤ٌمين وؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط قمغم ذط اًمِمٞمخلم. ،اًمٙمٌػم( 

ىم٤مل قمز وضمؾ  ،وم٢مٟمف يِمـٛمؾ يمؾ قمٛمؾ ُيٕمٛمؾ ًمقضمف اهلل شمٕمـــ٤ممم  ، شذم ؾمـٌٞمؾ اهلل»ويمذًمؽ ُمٕمٜمك       

ڱ  ڱ  ڱ  ں  چ وىم٤مل شمٕم٤ممم  ،195اًمٌ٘مرة:  چ ڻ  ڻ  ڻ   ڻچ 

    ې   ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ چوىم٤مل شمٕم٤ممم  ،273اًمٌ٘مرة:  چ ڻ ں

ـْ و  ،1٤٤اًمٜم٤ًمء:  چ ې  اهللُ َصغم   اهللِ  َرؾُمقَل  ؾَمِٛمْٕم٧ُم : ىَم٤مَل  ، قَمٜمْفُ  اهللُ  َريِضَ  اخْلُْدِريِّ  ؾَمِٕمٞمدٍ  َأيِب  قَم

ـْ  »: َيُ٘مقُل  َوؾَمٚم َؿ، قَمَٚمْٞمفِ  ـِ  َوضْمَٝمفُ  اهللُ سَم٤مقَمدَ  ، اهللِ  ؾَمٌِٞمؾِ  ذِم  َيْقًُم٤م َص٤ممَ  َُم رواه  « ظَمِريًٗم٤م ؾَمٌِْٕملمَ  اًمٜم ٤مرِ  قَم

 .واًمٌخ٤مري وهمػممه٤مُمًٚمؿ 

اًمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمٕمًـٙمري٦م اعمِمـروقم٦م ٟمقع قمٔمٞمؿ ُمـ أي  ،٤ممم ــٌٞمؾ اهلل شمٕمـوُمٕمٚمقم أن اًم٘مت٤مل ذم ؾم      

وؾمٞم٠ميت  ، وهق ؾم٥ٌم سمٜم٤مء اعم١مؾم٤ًمت اًمدوم٤مقمٞم٦م ،اجلٝم٤مد وهق ُمـ ضوري٤مت مح٤مي٦م اًمٕمدل واحلؼ 
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شمقؾمٕمٜم٤م هٜم٤م ذم ذيمر اًمٕمٛمقم ذم  وًمٙمـسمٞم٤مٟمف ذم اًمٙمالم قمـ هم٤مي٤مت اجلٝم٤مد اًم٘مت٤مزم إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم . 

وذًمؽ  ، شاًمرسم٤مط»وؾمٌؼ أن شمقؾمٕمٜم٤م ذم )اعمٜمٓمٚمؼ( ذم سمٞم٤من اًمٕمٛمقم ذم ُمٗمٝمقم  ،اجلٝم٤مد واًمٜمٗم٤مر 

وم٢من ذًمؽ ي١مدي إمم اًمٖمٚمق ذم وم٘مف اًم٘مت٤مل  ،طمٍم هذه اعمٗم٤مهٞمؿ سم٤مجل٤مٟم٥م اًمٕمًٙمري  اخلٓم٠م ذم خلٓمقرة

ذم ضوري٤مت إُمـ اجلامقمل او اًم٘مقُمل . يقوح إُمر أن اجلٝم٤مد سمٛمٕمٜم٤مه إصكم تٗمريط اًموإمم 

)أي اعمٖم٤مًم٦ٌم هبدف اًمتٗمقق( إذا مل يِمٛمؾ اجلقاٟم٥م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م واإلىمتّم٤مدي٦م واًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م واإلضمتامقمٞم٦م 

وشمٜمتٝمل  ،ٙمري او اًمدوم٤مقمل ؾمٞمْمٕمػ ضمدًا أيْم٤ًم وم٢من اجل٤مٟم٥م اًمٕمً ،واًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمّمٜم٤مقمٞم٦م وٟمحقه٤م 

  ُمٕمف اعمْم٤مُملم احل٘مٞم٘مٞم٦م ًمٚمجٝم٤مد. 

 

 حؽم اجلفاد وافـػار

سمٛمٕمٜمك اإلشم٘م٤من  ،واوح مم٤م ؾمٌؼ أن اجلٝم٤مد سمٛمٕمٜم٤مه اًمقاؾمع ومرض قمغم يمؾ ُمٙمٚمػ ُمـ اعمًٚمٛملم       

. وأُم٤م ؾمقاء يم٤من قمٛماًل ُمدٟمٞم٤ًم او قمًٙمري٤ًم  ،وراسمط قمٚمٞمف ُمـ اًمٕمٛمؾ  اعمٙمٚمػ واعمٖم٤مًم٦ٌم عم٤م ٟمٗمر ًمف

ومال ؿمؽ أٟمف ومرض يمٗم٤مي٦م قمغم اًمرضم٤مل ُمـ اعمٙمٚمٗملم يمام هق  ، اإلٟمْمامم ًمٚم٘مقة اًم٘مت٤مًمٞم٦م او اًمٕمًٙمري٦م

أي إذا ىم٤مُم٧م سمف ـم٤مئٗم٦م ُمٜمٝمؿ سم٢مشم٘م٤من ويمٗم٤مي٦م ٟمٗمر أظمرون إمم اًمقاضم٤ٌمت  ،ُمذه٥م قم٤مُم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء 

شم٘مّمػم  ٕٟمف إذا طمّمؾ ،ح٘مؼ ُمـ طمًـ إداء ًمت. وًمٙمـ ٓسمد ُمـ وضمقد ـمرق ًمٚمرىم٤مسم٦م وا إظمرى

ذم وم٢من اًمتّمحٞمح شمتدرج ُم١ًموًمٞمتف طمتك شمِمٛمؾ اجلٛمٞمع . وهذا ُمٕمٜمك أن اإلصمؿ يِمٛمؾ اجلامقم٦م يمٚمٝم٤م 

  .طم٤مل قمدم إداء او اًمٗمِمؾ ومٞمف

ـ٥م إممو       ًِ ذيمره  ، قمٜمدهؿ ٟم٤مومٚم٦م اًم٘مت٤مزم اجلٝم٤مد أن وآظمريـ ؿمؼمُم٦م واسمـ واًمثقري قمٛمر اسمـ ىمد ُٟم

همػم أن اجلّم٤مص مل يٜم٘مؾ  . (16-1/15اجلّم٤مص وٟم٘مٚمف قمٜمف اًمِمٞمخ اًم٘مرو٤موي ذم )وم٘مف اجلٝم٤مد 

ٟمص يمالم اًمثقري واسمـ ؿمؼمُم٦م يمل ٟمٕمٚمؿ طم٘مٞم٘م٦م اعمراد ُمٜمف . اعمٝمؿ هٜم٤م أن اًم٘مقل سم٠من اجلٝم٤مد ٟم٤مومٚم٦م هق 

 ٟم٘مض يٕمٜمل اًم٘مت٤مل وم٢من ، إصقل اًمٗم٘مٝمٞم٦م وقمـ أُمث٤مل أوًمئؽ اًمًٚمػ قمـ اًمٌٕمد هم٤مي٦م ذم يمالم

أن  إٟم٤ًمن ص٤مًمح ي٘مٌؾ ومٝمؾ ، يمٜم٤مومٚم٦م ُيرشمٙم٥م أن اعمح٤مل ومٛمـ ، وإُمقال اًمٜمٗمقس وإهالك اًمًالم

ومال  ؟!، وهؾ ُيٕم٘مؾ أن يٙمقن اًمدوم٤مع قمـ احلرُم٤مت ٟم٤مومٚم٦م جيقز شمريمٝم٤م َيـ٘متؾ ويدُِمر يمل ي٘مقم سمٜم٤مومٚم٦م
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اًمٕمًـٙمري همػم أن يمقن اًمٕمٛمؾ  ؿمؽ ذم وٕمػ هذا اًمٜمٔمر وخم٤مًمٗمتف ًمٚمٜمّمقص اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمٍمحي٦م ،

ومرو٤ًم قمغم اًمٙمٗم٤مي٦م ، ًمٞمس ُمٕمٜم٤مه وضمقب إجي٤مد اعمٕم٤مرك ًمتح٘مٞمؼ اًمقاضم٥م ، وًمٙمـ جي٥م اإلقمداد 

 اعمخ٤مـمر ذم اًمدظمقل شمقضم٥م نموط جمتٛمٕم٦مسمو ُمنموقم٦م سم٠مؾم٤ٌمب أي ًمٚم٘مت٤مل إذا دقم٧م اًميورة ،

ي١ميمد ذًمؽ أن اًمًٚمؿ أصؾ ُم٤ًمير ًمٚمجٝم٤مد وُمتٗم٤مقمؾ ُمٕمف ، ومال جم٤مل ًمٚم٘مت٤مل ُمع .  اعمْم٤مر وحتٛمؾ

وهبذا  . ٤ممم٤مء اهلل شمٕماعمٌح٨م اًمث٤مين إن ؿمذم  شمٗم٤مصٞمؾ هذه إُمقر وؾمت٠ميت ٟمج٤مح اعم٤ًمقمل اًمًٚمٛمٞم٦م .

يمٚمف ذم مجٚم٦م اإلقمداد  ي يدظمؾاًمٜمٔمر وم٢من اإلقمداد اًمٕمًٙمري واًمرصد واًمٍماع همػم اًمٕمًٙمر

وم٢من  ،. وسمذًمؽ يمٚمف ُيٕمٚمؿ ظمٓم٠م ُمـ ىم٤مل سمقضمقب همزو اًمٙمٗم٤مر ُمرة ذم اًمًٜم٦م او أيمثر ُمـ ذًمؽ  ًمٚمجٝم٤مد

ٕٟمف إذا أُمٙمـ دومع احلرب سم٢مزاًم٦م أؾم٤ٌمهب٤م وم٘مد وضم٥م اًم٘مٌقل سم٤مًمًٚمؿ سمٍمف اًمٜمٔمر  ،هذا ًمٞمس سمالزم 

ويٌدو أن اًم٘مرو٤موي أراد هذا اعمٕمٜمك . ورسمام ذيمر سمٕمْمٝمؿ اًمٜم٤مومٚم٦م ذم اجلٝم٤مد سمٛمٕمٜمك  ،قمـ ـمقل ُمدشمف 

أًمػ ُم٘م٤مشمؾ وم٢من  وم٢مذا يم٤مٟم٧م طم٤مضم٦م سمٚمد ُمٕملم او ُمٕمريم٦م ُمٕمٞمٜم٦م ُم٤مئ٦م ،اًمٕمدد اًمزائد قمـ ومرض اًمٙمٗم٤مي٦م 

إـم٤مًم٦م اًمريمقع  طمٙمؿ وم٢من طمٙمٛمف ىمري٥م ُمـ ،إذاك قمدد إو٤مذم ىمد ُيٕمتؼم ٟم٤مومٚم٦م . وهذا ومٞمف ٟمٔمر أيْم٤ًم 

هؾ يٙمقن هل٤م  ذم اًمريمقع واًمًجقد وم٤مًمزي٤مدة قمغم واضم٥م اإلـمٛمئٜم٤من ،واًمًجقد ذم صالة اًمٗمرض 

  اًمٜم٤مومٚم٦م؟ واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ. ع طمٙمؿ اًمٗمرض وأضمره أم أضمرسمٕمد أن شم٘م

 

 مع إصارة  افرصاعحتؿقة 

 إػ رضورة افعؿل ظذ مـعه او خػضه

وومٞمٝم٤م أيْم٤ًم  ،دقم٤مة إمم اخلػم واإلصالح  ومٞمٝم٤م أن اًمدٟمٞم٤م وطم٘مٞم٘م٦م إُمر يػ اًمٍماع .شم٘مدم شمٕمر      

وًمذًمؽ وم٢من  هذا سم٤مإلو٤موم٦م إمم يمثػم ُمـ اعمخٓمئلم ذم ىمْم٤مي٤م يمؼمى . ،يمثػم ُمـ إذار واعمٗمًديـ 

وٓ ُمٗمر ُمـ ُمداومٕمتٝم٤م سم٤مًمقؾمـ٤مئؾ  ،إقمامل اًمٕمـدائٞم٦م واىمٕم٦م ىمٓمٕم٤ًم ذم أُم٤ميمـ ُمتٗمرىم٦م ُمـ اًمٕم٤ممل 

صحٞمح أن ُمـ اًمقفم٤مئػ اعمٝمٛم٦م اًمٕمٛمؾ  . ر يتٖمٚم٥م سمال ُم٘م٤موُم٦مـوسمخالف ذًمؽ وم٢من اًمِم ،اعمِمـروقم٦م 

همػم أن حت٘مٞمؼ ذًمؽ ُمع  ،ب وإسمٕم٤مد احلرُمٜمع وىمدر اإلُمٙم٤من قمغم ظمٗمض درضم٤مت اًمٍماع و
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ٝمد اًمت٠مريخ سمٗمِمٚمف ذم يمثػم ُمـ ـويِم ،ٝمؾ ـأُمر ًمٞمس سم٤مًمً اعمنموقم٦م اعمح٤مومٔم٦م قمغم اًمٕمدل واحل٘مقق

ؾ ذم اعمٙم٤مومح٦م اجلذري٦م ًمٚمحروب سمٕمد ىمٚمٞمؾ ذم آظمر ـ٤ٌمب اًمٗمِمـ، وؾمٜمذيمر سمٕمض أهؿ أؾم إطمٞم٤من

  حرب اخل٤مـمئ٦م إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.ـاًمٙمالم قمـ اًم

اإليمتٗم٤مء سمٕمدم اًمتّمٕمٞمد وىمٌقل درضم٦م حمددة ُمـ وذم أطمقال أظمرى شُمْمٓمر سمٕمض إـمراف إمم       

وإمم يقُمٜم٤م هذا ، وسمٍمف اًمٜمٔمر  يمثػمة ؿمقاهدومٞمف وشم٠مريخ اًمٍماع اًمدوزم دًمٞمؾ واوح و . اًمٍماع

 . وهمػمه٤م قمـ شمٗم٤مصٞمؾ اعمدارس اًمًٞم٤مؾمٞم٦م يم٤معمدرؾم٦م اًمقاىمٕمٞم٦م

 اًمتٜم٤مومس ذم وطمرص اًمُ٘مقى اعمًتٌدة قمغماعمٝمؿ أن اًمدول اًمتل شمٗمٝمؿ ومقى اًمٍماع وطمتٛمٞمتف       

د شمٚمج٠م إمم أٟمٔمٛم٦م عمٜمع احلرب او ظمٗمْمٝم٤م . ُمـ ـاًمدول ىم ، وم٢من شمٚمؽ واهلٞمٛمٜم٦م اًمتقؾمع همػم اعمنموع

 سملم ـمروملم او حت٤مًمٗملم هق شمقاومؼ اوٓمراريو،  ذم سمٕمض ُصَقِره ششمقازن اًمُ٘مقى»هذه إٟمٔمٛم٦م ٟمٔم٤مم 

ول وي٘مع قم٤مدة سملم دُ  . ُمًت٘مر ؾمالم وضمقد ٤مقمد قمغمـشمًاًمٜمًٌل ًمٙمؾ دوًم٦م سمّمقرة  ذم شمقزيع اًمٜمٗمقذ

ول اعمتٜم٤مهٞم٦م ذم اًمْمٕمػ ومال شمًتٓمٞمع أن شمقضمد شمقازٟم٤ًم إٓ ُمع ٟمٔم٤مئره٤م ُمـ وأُم٤م اًمدُ ُمت٘م٤مرسم٦م ذم اًم٘مقة ، 

. واعمِمٙمٚم٦م اًمٙمؼمى ذم ُمٗمٝمقم شمقازن اًمدول ، او شمدظمؾ سمّمقرة همػم ُم٤ٌمذة ذم شمقازن اًمدول اًم٘مقي٦م 

ظمالق . وًمذًمؽ وم٢من اًمتقازن سملم اًمدول أن احلٙمؿ ًمٚم٘مقة اعم٤مدي٦م ومال اقمت٤ٌمر ًمٚمٛمنموقمٞم٦م وإ اًم٘مقى

اًم٘مقي٦م ي٘مؽمن سم٤مهلٞمٛمٜم٦م اًمٔم٤معم٦م قمغم اًمدول اًمْمٕمٞمٗم٦م سمحج٦م مح٤ميتٝم٤م . وؾمٞم٠ميت شمٗمّمٞمؾ ذًمؽ ذم اعمٌح٨م 

 اًمراسمع إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.

وىمد ذيمر سمٕمض اًم٘م٤مدة أن اضمتامع اًمُ٘مقى اًمدوًمٞم٦م قمغم اًمًٚمؿ جيٕمٚمٝمؿ يمٛمتًٚم٘ملم قمغم ضمٌؾ وهؿ       

حٌؾ واطمد ، وم٢مُم٤م أن يّمٚمقا اًم٘مٛم٦م مجٞمٕم٤ًم او يً٘مٓمقا مجٞمٕم٤ًم . وهذا شمِمٌٞمف ُم١مؾمس ُمرسمقـمقن مجٞمٕم٤ًم سم

قمغم اومؽماض إُمٙم٤من ذًمؽ وهق همػم ممٙمـ وسمٕمٞمد ضمدًا قمـ اًمقاىمع ، إْذ يقضمد ذم يمثػم ُمـ إطمٞم٤من 

سمٕمض ُمـ يتآُمر ًمتٗمريع طمٌؾ اًمٜمج٤مة يمل ي٘مٓمع ومروع سمٕمض اًمدول . يقوح إُمر أن ٟمقازع 

هل ؿمٝمقة اًمٓمٛمع واإلؾمتحقاذ وؿمٝمقة اًمتًٚمط ، وُمٝمام ومٕمؾ اعمّمٚمحقن  اًمٕمدوان واحلرب اخل٤مـمئ٦م

ًمؽ شمٙمررت ومٛمـ همػم اعمٛمٙمـ هلؿ إزاًم٦م ه٤مشملم اًمِمٝمقشملم ُمـ ىمٚمقب اًم٘م٤مدة اًمدوًمٞملم يمٚمٝمؿ ، وًمذ

. وٟمرى اًمٞمقم أن قمدم طمدوث طمرب قم٤معمٞم٦م ُمٜمذ قم٘مقد ي٘مؽمن سمحروب  ر اًمت٠مريخاحلروب قمغم ُم
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وسمحروب ظمٗمٞم٦م او شمآُمر اؾمؽماشمٞمجل  وسمٛمٔم٤ممل يمٌػمة سملم اًمدول سم٤مًمقيم٤مًم٦م يمثػمة حمٚمٞم٦م يمثػمة وطمروب

 اًمًٕمل خلٗمض اًمٍماع وإسمٕم٤مد احلروب. ، جي٥م ُمع ذًمؽو ىم٤مئؿ قمغم ىمدم وؾم٤مق .

، وبافتايل رضورة افعؿل ظذ إزافة أشبابه   وتوجد حؼائق ؿرآكقة توضح حتؿقة افرصاع      

 ومـعه او خػضه او مواجفته . من هذه احلؼائق:

 

 افدؾع وافدؾاعآية 

ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴   ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  چ  شمٕم٤ممم ىم٤مل      

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   چ ٤ممم وىمقًمف شمٕم ،251اًمٌ٘مرة:  چ﮹  ﮺   ﮻  ﮼  ﮽ 

ڃڃ   ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ  ڦ ڦ ڤ

وواوح ُمـ صٞمٖم٦م أيتلم ،   .4٤احل٩م:  چڍ  ڇ ڇ  ڇ چ  چ  چ چ

أٟمف ًمقٓ قمٛمٚمٞم٤مت اًمدومع واًمدوم٤مع سملم اًمٜم٤مس ًمٗمًـدت إرض وهلدُم٧م دور اًمٕم٤ٌمدة . وًمدوام 

وضمقد اًمٔمٚمؿ واًمٗم٤ًمد ، وًميورة اًمدوم٤مع قمـ اًمٜمٗمس وقمـ احلؼ واحلرُم٤مت ، وم٢مٟمف ُمـ همػم اًمقاىمٕمل 

 ُم٘مؽمٟم٤من أصالنٜمٝمام قمٜمد اًمٙمالم قمـ احلرب واًمًالم ضمٕمؾ أطمدمه٤م أصاًل وأظمر اؾمتثٜم٤مًء ، وًمٙم

وهق إصؾ اعمتٖمٚم٥م قمٜمد ٟمج٤مطمف ذم شمٗمٙمٞمؽ أؾمـ٤ٌمب  ـمققمل أصؾ اًمًالم أن همػم ، وُمتٗم٤مقمالن

زيد قمـ اًمدوم٤مع ذم أواظمر وؾمٞم٠ميت اعم . اوٓمراري وم٠مصؾ او احلرب اًمٕمًٙمري اًمدوم٤مع وأُم٤م ، احلرب

 ٤ممم.اهلل شمٕمصمؿ ذم اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م إن ؿم٤مء  شٚمؿ اًمدوزم واًمدوم٤معاًمً»ذا اعمٌح٨م حت٧م قمٜمقان ه

 

 افعدوان افعسؽري بدواؾع ظؼقدية

. 217اًمٌ٘مرة:  چ ڳک  گ  گ  گ  گ    ک  ک  ک چ ىم٤مل شمٕم٤ممم       

،  چک  ک   چ واوح ُمـ صٞمٖم٦م أي٦م اًمٙمريٛم٦م أن هذا اًمٜمقع يتٙمرر سمٙمثرة شمٜمٓمٌؼ قمٚمٞمٝم٤م قم٤ٌمرة 

إمم ساع قم٘م٤مئدي يم٤مُمـ ودائؿ . ومٛمـ أراد شمٙمرار اًمٕمدوان اًمٕمًٙمري يرضمع  أن سمؾ شمٜمٌف اًمٕم٤ٌمرة إمم
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اًمٕمداوة ، ومٞمٜمٌٖمل اًمتقاومؼ قمغم وٌط اًمدقمقة واحلقار سمٕمٞمدًا وشم٘مٚمٞمؾ إصم٤مرة  إسمٕم٤مد اعمقاضمٝم٦م اًمٕمًٙمري٦م

، 15اًمِمقرى:  چ ىبحب    خب  مب    چ، يمام يٜمٌف إًمٞمف ىمقًمف شمٕم٤ممم  قمـ اإلؾمتٗمزاز اًمٕم٘مٞمدي

٤مء اهلل ـإن ؿم شتٗمزاز اعمت٤ٌمَدلـإي٘م٤مف اإلؾم»٤مدس حت٧م قمٜمقان ـٞم٠ميت سمٞم٤من ذًمؽ ذم اعمٌح٨م اًمًـوؾم

 ٤ممم.ــــشمٕم

 ـثرة افبغي

﮴   ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼       ۓ  ﮲  ﮳   ے  ۓچ  شمٕم٤ممم ىم٤مل      

ومٚمقٓ ، وم٤مإلؾمتٕمداد ًمٚمٌٖمل قمٜمد اًم٘مدرة صٗم٦م ؿم٤مئٕم٦م سملم اًمٜم٤مس ، أومرادا وُدوًٓ . 24ص:  چ ﮽  ﮾

 اًمٔمٚمؿ واًمٗم٤ًمد. ضمٝمتٝم٤م سم٤مًم٘مقة اًمٜم٤مقمٛم٦م او اًمّمٚم٦ٌم ًَمَٕمؿ  اُمق

 ظواؿب اهلقؿـة افظادة

ڄ  ڄڄ  ڃ    ڦ  ڦ  ڄ ڤ  ڤ  ڦ  ڦ ڤچ  شمٕم٤ممم ىم٤مل      

، ومٛمـ ٓ يت٘مٞمد سم٤مًمنمقمٞم٦م وم٢من اعمٜمٓمؼ  8اًمتقسم٦م:  چ ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ

قم٦م ، وًمٙمـ وق واإلًمتزاُم٤مت اعمنمظمالقمٜمده هق ُمٜمٓمؼ اًم٘مقة . وم٢من يم٤مٟم٧م ىمقشمف همػم ُمتٗمقىم٦م أفمٝمر إ

ىم٧م ىمقشمف وم٢مٟم . وىمري٥م ُمـ ذًمؽ  ويتجف إمم اهلٞمٛمٜم٦م قمغم أظمريـ ؾمٞمًحؼ اإلًمتزاُم٤مت يمٚمٝم٤م فإن شمٗمق 

،  2اعمٛمتحٜم٦م:  چ ڌ      ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ    کچ ىمقًمف شمٕم٤ممم 

 ويٕمٛمٚمقن وديمؿ.واعمٕمٜمك: إن ئمٗمروا سمٙمؿ يٙمقٟمقا ًمٙمؿ أقمداًء 

، واحلرب  اعمنموع احلرب اًمٕم٤مدًم٦م او اجلٝم٤مد :ويؿؽن تؼسقم افرصاع افعسؽري إػ ؿسؿغ      

 وأُم٤م احلرب اخل٤مـمئ٦م ، ذم اعمٌح٨م اًمث٤مين ٤موـمٝموذ ٤مًٜمذيمر أؾم٤ٌمهب،  وم . أُم٤م احلرب اًمٕم٤مدًم٦ماخل٤مـمئ٦م 

 إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم. ، ومٝمق اًمٕمٜمقان أيت

 

....................... 
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 احلرب اخلاضئة

 ، اخل٤مـمئ٦م وشمتٗم٤مقمؾ قم٤مدة قمدة قمقاُمؾ او أؾم٤ٌمب ذم إي٘م٤مد ٟم٤مر احلرب ، وهل اًمٖم٤مًم٦ٌم ذم احلروب      

 ٛمـ أؾم٤ٌمهب٤م اعمٝمٛم٦م:وم

  وهذه ُمِمٙمٚم٦م اًم٘مٞم٤مدات جعل احلرب وشقؾة فؾفقؿـة والؽتـام مصافح اآلخرين:

وًمٙمـ ُمـ  ،ُمّم٤محلٝم٤م اعمٛمٚمقيم٦م هل٤م ٥ٌم هتديد ـتحؾ احلرب ًمٞمس سمًـاًمتل شمً وُمرايمز اًمْمٖمط

 حتتٞم٦م سمٜمٞم٦م وي٤ًمقمد قمغم ذًمؽ وضمقد ـمريؼ احلرب .أظمريـ قمـ ٤مًمح ُمّم اُمتالكأضمؾ 

 إيْم٤مح وؾمٞم٠ميت. اخل٤مـمئ٦م احلروب ــِمسم ًمٚم٘م٤مدة شمًـٛمح( وشم٠مرخيٞم٦م وصم٘م٤مومٞم٦م وؾمٞم٤مؾمٞم٦م ىم٤مٟمقٟمٞم٦م)

 .شاحلرب ضمقر او قمداًم٦م قمقاُمؾ ُمـ» قمٜمقان حت٧م ، إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم اًمث٤مين اعمٌح٨م ذم ذًمؽ

 ٞمٚم٦مـوؾم احلرب أن شمٕمت٘مد ُمٜمٝم٤م ىمٞم٤مدات ،قمديدة  ـٙمٚم٦م ُمٓم٤مُمع شمٔمٝمر سمٛمٔم٤مهرذه اعمِمـه ووراء

 ويمذًمؽ.  احلرب ًمتؼمير زائٗم٦م أدًم٦م شمٗمتٕمؾ أن هل٤م حيؼ وأهن٤م إهداف ًمتح٘مٞمؼ ريٕم٦مـؾم

 سمٕمدوان ًمٚم٘مٞم٤مم( ظمٗمٞم٤مً  تدراضم٤مً ـاؾم) أظمرى دوًم٦م تدراجـاؾم اًم٤ٌمـمـ ذم شمًتحؾ اًمتل اًم٘مٞم٤مدات

ًمًٞمٓمرة سمال طمؼ قمغم ذم ااعمٓم٤مُمع اًمرهم٦ٌم  ُمـ هذهو . احلرب ــًمِم طمج٦م جٕمٚمفـشم يمل ، حمدود

ذا ـرة ذم اًم٘مرن اعم٤ميض وهـوإُمثٚم٦م قمغم ذًمؽ يمثٞم ، ؽماشمٞمجلـؽماشمٞمجٞم٦م او ُمقىمع اؾمـصمروة اؾم

وُمـ اعمٓم٤مُمع أن اًمتٓمقر اًمت٘مٜمل ذم زُم٤مٟمٜم٤م ضمٕمؾ ًمٚمدول اًمّمٜم٤مقمٞم٦م ىُمدرات يمٌػمة قمغم .  اًم٘مرن

 ،جلديد ُمٜمف إٟمت٤مج إؾمٚمح٦م وظمزيٜم٤ًم ه٤مئاًل ُمـ اًمًالح اًمذي شم٘مؾ ىمٞمٛمتف سمٕمد شمّمٜمٞمع اجلٞمؾ ا

دم٤مري٦م قمٛمالىم٦م او ومالسمد ُمـ إشمالومف )وهق أُمر ُمًتٌٕمد ذم اًمٖم٤مًم٥م( او شمٍميٗمف سمٕمٛمٚمٞم٤مت 

اإلهمراء سم٤محلروب اًمتل شمًتٝمٚمؽ اخلزيـ وشمٓمٚم٥م اعمزيد . يْم٤مف إمم ذًمؽ أن صٜم٤مقم٦م إؾمٚمح٦م 

أصٌح٧م ذم دول قمديدة ُمٚمٙم٤ًم ظم٤مص٤ًم سمًٞمٓمرة طمٙمقُمٞم٦م  ،اًمًٌٞمٓم٦م ويمثػم ُمـ إؾمٚمح٦م اعمٕم٘مدة 

او وٕمٞمٗم٦م . وم٢مذا اىمؽمن ذًمؽ سمًٞمٓمرة اعمّم٤مًمح اخل٤مص٦م قمغم اإلقمالم وقمغم سمٕمض  ُمٕمدوُم٦م

شمؿ اعمزي٩م اًمذي يٛمٙمـ  ، وشمِمٙمٞمؾ ُمرايمز وٖمط شم١مصمر قمغم اًم٘مٞم٤مدات اًمٕمٚمٞم٤م اعم١مؾم٤ًمت إُمٜمٞم٦م

اًمرأؾمامًمٞم٦م سم٠مهن٤م ُمـ إؾم٤ٌمب اعمٝمٛم٦م ذم  وًمذًمؽ اشمُّـِٝمٛم٧م . أن حيرك احلروب ويقىمد ٟم٤مره٤م

ظم٤مص٦م طملم شم٘مؽمن سمٜمٗمقذ اعمّم٤مًمح اخل٤مص٦م قمغم اًم٘مرار احلٙمقُمل او  ،ٕم٤مل احلروب ـإؿم

.  ًمدول اًمْمٕمٞمٗم٦مذم ا قمغم حتريؽ احلٙمقُم٤مت اعمًـتٌدة أيْم٤مً  وسم٘مدرهت٤م ، ؽماشمٞمجلـاإلؾم
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شمًتخػ  أيْم٤مً  ٕهن٤مو ،سم٤مًمت٥ًٌم سم٤محلروب  اشمُّـِٝمٛم٧م إٟمٔمٛم٦م اإلؾمتٌدادي٦م أيْم٤مً  ذًمؽوًم

سم٠مضار وقمقاىم٥م احلرب وشمًتٓمٞمع شمقضمٞمف اًمدوًم٦م إمم طمرب همػم ضوري٦م وُمـ همػم رادع ُمـ 

وؾمـ٤مئؾ اإلؾمـتٌداد ضمٕمؾ احلرب وؾمٞمٚم٦م  وُمـ أض . اًمِمـٕم٥م او اعم١مؾم٤ًمت همػم احلٙمقُمٞم٦م

ا سم٤مب واؾمع ذٝموم . تٝمالك ـم٤مىم٤مشمف وسومف قمـ أقمامل اإلصالح واًمتٖمٞمػمإلؿمٖم٤مل اًمِمٕم٥م واؾم

 .وهق اًمٖم٤مًم٥م ذم احلروب

  حتقى ـٗمريغ ُمـذًمؽ يتؿ شمـوسم :ؽريةافدبؾوماشقة ووشائل افتلثر ؽر افعس تؼزيم

وقم٤ٌمرة  شاعمالذ إظمػم» :وقم٤ٌمرة شاخلٞم٤مر إوٓمراري» :يمٕم٤ٌمرة ،قم٤ٌمرات ُمٝمٛم٦م قمـ احلرب 

قمٚمؿ وومـ  ٞم٦م ُمــد ُمـ ذًمؽ هق أن شمتحقل اًمدسمٚمقُم٤مؾمـوأؿم . وؿمٌٝمٝم٤م شٞم٦مـؾ اًمدسمٚمقُم٤مؾمـومِم»

إمم دسمٚمقُم٤مؾمٞم٦م  ، واًمتًقي٦م وشم٤ٌمدل اعمٜم٤مومع واإلىمٜم٤مع اًمتٗم٤مهؿو اًمٕمالىم٤مت اخل٤مرضمٞم٦م ذم اًمتٗم٤موض

وم٢من اًم٘مقي اًمٓم٤مهمل  ،. وسمٕم٤ٌمرة أظمرى  )قمًٙمرة اًمدسمٚمقُم٤مؾمٞم٦م( واإليمراه اًمتٝمديد واإلٟمذار

وهذه ٟمتٞمج٦م ـمٌٞمٕمٞم٦م  ،تٕمٛمؾ ىمقشمف ًمت٘مزيؿ اًمدسمٚمقُم٤مؾمٞم٦م وشمٗمريٖمٝم٤م ُمـ اعمْمٛمقن إظمالىمل ـيً

 ًمؽماضمع اًمٕمٓم٤مء اعمٜمٝمجل وإظمالىمل.

  ٤مًمٚمٞمؼماًمٞم٦م واإليمراه ذم ومرض اعمٗم٤مهٞمؿ يم ،يم٤مإليمراه قمغم اًمديـ  :افغؾو دم ؾرض افِؼَقم

هن٤م شُمٗمرض قم٤مدة سمٛمٜمٝمجٞم٦م ظم٤مـمئ٦م ُمـ أضمؾ ، وم٢م اًمديٛم٘مراـمٞم٦م وهمػمه٤مو واًمٕمقعم٦م واًمرأؾمامًمٞم٦م

اًمديٛم٘مراـمٞم٦م ذم اًمنمق إوؾمط ُمثالً ، اختذ ُم٤ًمرًا إوٕم٤مف اعمجتٛمع واهلٞمٛمٜم٦م قمٚمٞمف . ومٗمرض 

ٌُٜمك اًمٗمقىمٞم٦م يمتِمٙمٞمؾ إطمزاب وإقمداد صٜم٤مديؼ اإلىمؽماع وقمٛمٚمٞم٤مت اًمٗمرز وُم٤م  ُصَقري٤ًم ُمـ اًم

وطمٞم٤مدي٦م  ؿم٤مسمف ذًمؽ . وأُم٤م اًمٌُٜمك اًمتحتٞم٦م إؾم٤مؾمٞم٦م يم٤مًمتٜم٤مومس أُمـ ذم اًمٕمٛمؾ اًمًٞم٤مد

 وإٟمٔمٛم٦م آٟمتخ٤مسمٞم٦م اًمٕم٤مدًم٦م واًم٤ٌمـمٜم٦م اعم١مؾم٤ًمت إُمٜمٞم٦م وهمٞم٤مب قمٛمٚمٞم٤مت اإليمراه اًمٔم٤مهرة

، ومٝمذه وؿمٌٝمٝم٤م ذم طمٙمؿ اعمٗم٘مقدة . ويمذًمؽ شمّمدير اًمٕمقعم٦م آىمتّم٤مدي٦م  وُمٙم٤مومح٦م اًمٗم٤ًمد

سمّمقرة شمقهـ اعمّم٤مًمح اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٚمٞم٤م ذم اإلىمتّم٤مد وشم١مدي إمم اهلٞمٛمٜم٦م آىمتّم٤مدي٦م قمغم اًمدول 

    اًمْمٕمٞمٗم٦م ، وؾمٞم٠ميت سمٞم٤مهن٤م ذم أواظمر اعمٌح٨م اخل٤مُمس إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.
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  ر افتفديدات ودم تؼويؿفا وم٢من اًمدول اًم٘مقي٦م اًمٓم٤مُمٕم٦م شم٤ٌمًمغ ذم شمْمخٞمؿ  :افغؾو دم تصوُّ

اًمتٝمديدات وضمٕمٚمٝم٤م ؾم٤ًٌٌم ُمنموقم٤ًم ًمٚمحرب . وًمذًمؽ شُمـتَٝمؿ شمٚمؽ اًمدول سم٢مسمٓم٤من ٟمقاي٤م اًمتقؾمع 

إٓ واهلٞمٛمٜم٦م قمغم أظمريـ . وي٤ًمقمد قمغم ذًمؽ وم٘مدان ىُمُدرات اًمٗمتح اعمٕمٜمقي ، ومال وؾمٞمٚم٦م هلؿ 

٤مت اإلقمالُمٞم٦م ًمتْمخٞمؿ ىُمدرات اًمٕمراق اًمٕمٛمٚمٞم ، ُمث٤مل ىمري٥ماحلرب واإلظمْم٤مع سمٕمد احلرب . 

،  وإوٗم٤مء صٗم٦م هتديد اًمًٚمؿ اًمدوزم قمٚمٞمٝم٤م ُمـ أضمؾ شمًـقيغ احلرب قمغم اًمٕمراق واطمتالًمف

ٞم ٤ًًم وسمٕمٞمدًا ضمدًا قمـ  ًَ وىمـد صم٧ٌم سمٕمـد احلرب قمغم اًمٕمراق أن اًمتْمخٞمؿ اإلقمالُمل يم٤من ُُم

قمغم اًمتّمقر إُمػميمل وؾمٌؼ ذًمؽ سمزُمـ ُمث٤مل آظمر ، وهق احلرب قمغم ومٞمتٜم٤مم سمٜم٤مًء .  احل٘مٞم٘م٦م

ل آؾمٞم٤م إمم اًمِمٞمققمٞم٦م وأن ذًمؽ يِمٙمؾ  طمٞمٜمذاك سم٠من اٟمتّم٤مر اًمِمٞمققمٞم٦م ذم ومٞمتٜم٤مم يٕمٜمل شَمـَحقُّ

قمٚماًم أن طمٚمٗم٤مء أُمػميم٤م إوروسمٞملم يم٤مٟمقا خي٤مًمٗمقن هذه اًمرؤي٦م هتديدًا يمٌػمًا ًمٚمحْم٤مرة اًمٖمرسمٞم٦م ، 

، وفمٝمر سمٕمـد اإلٟمًـح٤مب إُمريٙمل أن اًمرؤي٦م إوروسمٞم٦م يم٤مٟم٧م أىمرب  ٝم٤م ُم٤ٌمًمٖم٤ًم ومٞمٝم٤مـويٕمدوٟم

إمم اًمّمقاب ، يمام أن همٚم٦ٌم أُمريٙم٤م ذم اًمـحرب اًم٤ٌمردة أيمدت أن اعمخ٤موف اًمًـ٤مسم٘م٦م يم٤مٟم٧م 

 ُم٤ٌمًمٖم٤ًم ومٞمٝمـ٤م.

  ومٛمـ إىمقال اعم٠مصمقرة أن اإلؾمتٕمداد ًمٚمحرب يٛمٜمع  :افغؾو دم مػفوم اإلشتعداد فؾحرب

وًمٙمـ سمنمط  ،إشم٘م٤من اإلؾمتٕمداد وذم اًمًـٕمل إمم اًمتٗمقق اًمٕمًٙمري ومال إؿمٙم٤مل ذم  ،احلرب 

أن ي٘مؽمن ذًمؽ سم٠مٟمِمٓم٦م ُمٜمع احلرب وإزاًم٦م أؾم٤ٌمهب٤م واقمت٤ٌمر احلرب ظمٞم٤مرًا اوٓمراري٤ًم او ُمالذًا 

ًمد همرور اًم٘مقة  ،أظمػمًا . وسمخالف ذًمؽ  وم٢من اإلؾمتٕمداد ًمٚمحرب ؾمٞمحٗمز ؾم٤ٌمق اًمتًٚمح وُيق 

 ٗمتٕمؾ.واًمٚمجقء إمم احلرب سم٤موٓمرار ُمُ 

  تٝمٛمٞمش سم : وي٘مؽمن ذًمؽواإلحتالل ادباذ وؽر ادباذ ؽؾبة ظؼقدة افتوشع ادادي

واؾمتثامر  ، )ُمٜمح ومرص اًمُٗمرص٤مًمدقمقة واإلطمتقاء وٟمٗمقذ اعمٜم٤مومع اعمت٤ٌمدًم٦م ويم ُمٗم٤مهٞمؿ اًمٗمتح

 .مم٤م هق ُمـ ضوري٤مت صٜم٤مقم٦م إصدىم٤مء واحلٚمٗم٤مء ومرص أظمرى(
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  أن ىِمَٞمؿ اًمًٞم٤مؾم٦م اًمداظمٚمٞم٦م ختتٚمػ يمٚمٞم٤ًم قمـ ىِمٞمَؿ  ،: طملم دمد ذم دوًم٦م ُم٤م افؽقل بؿؽقافغ

ومال  ،سمؾ شمٙم٤مد شمٜمٕمدم إظمالق واًمنمقمٞم٦م طملم شمتجف إـمامع إمم اخل٤مرج   ،اًمًٞم٤مؾم٦م اخل٤مرضمٞم٦م 

 . واعمٜمٓمؼ اًمقطمٞمد اًم٤ًمئد هق ُمٜمٓمؼ اًم٘مقة اعم٤مدي٦م ،ويٛمٙمٜمٝمؿ ومٕمؾ أي رء  وقاسمط وٓ ذقمٞم٦م

  إسمراز هذه اًمّمقرة.وإُمثٚم٦م اًم٘مديٛم٦م واحلديث٦م يمثػمة ضمدًا ذم 

  واًمتدظمؾ ذم اًمِم١مون  ٤مًمتآُمر اإلؾمؽماشمٞمجليم :اإلشتخدام افظامل دفارات احلرب اخلػقة

ُمـ أضمؾ حتريؽ ظمٗمل ًمٚمحروب  ُمـ أضمؾ اهلٞمٛمٜم٦م واًمتقؾمع سمال طمؼ او ، اًمداظمٚمٞم٦م ًممظمريـ

شمٔمٝمر  وىمد . ُمث٤مل ذًمؽ احلروب سم٤مًمقيم٤مًم٦م اًمتل طمّمٚم٧م ذم ُمٜم٤مـمؼ يمثػمة ، سملم اًمدول إظمرى

وإٟمام هل ذم احل٘مٞم٘م٦م ضمٝمقد إلدارة اًمٜمزاع واًمتحٙمؿ  ،ضمٝمقد دوًمٞم٦م حلؾ ٟمزاع ُمٕملم ذم اًمٔم٤مهر 

 ذم طمريمتف.

  شم٘مٚمٞمؾ او شم٠مظمػم احلروب اخل٤مـمئ٦م: وجود مصاظب دوفقة دم مؽاؾحة احلرب اخلاضئة 

قمغم  إُم٤م يٕمتٛمد هم٤مًم٤ٌمً و يتجف طم٤مًمٞم٤ًم إمم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع ٟمزاع او شمّمٕمٞمد سملم دوًمتلم او حت٤مًمٗملم ،

اًمدسمٚمقُم٤مؾمٞم٦م واًمتٗم٤موض واعم٤ًمقمل احلٛمٞمدة ذم ىمْمٞم٦م ظم٤مص٦م وإُم٤م قمغم وٌط ُمٜمٔمٛمقُم٦م 

اًمتقازن وحتريٙمٝم٤م ٟمحق آؾمت٘مرار سملم اًمٓمروملم ، وؾمٞم٠ميت اًمٙمالم قمـ اًمتقازن ذم اعمٌح٨م 

ومتٌدو ذم هم٤مي٦م  ًمٚمحروب اخل٤مـمئ٦م اًمقاؾمٕم٦م واجلذري٦م وأُم٤م اعمٙم٤مومح٦م اًمراسمع إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم .

،  سمٕمٞمدي اعمٜم٤مل قمغم اعمًتقى اًمدوزم اًمٕم٤مم ٗمت٘مر إمم شمقاومؼ دوزم قمغم أُمريـشم اًمّمٕمقسم٦م ٕهن٤م

اإلؾمتحقاذ قمغم ُمّم٤مًمح طمٞمقي٦م ممٚمقيم٦م سمّمقرة ُمنموقم٦م : دمريؿ احلرب ُمـ أضمؾ األمر األول

: دمريؿ األمر افثاين.  واعمٙم٤مومح٦م ًممظمريـ ، وُم٤م يتٌع اًمتجريؿ ُمـ قمٛمٚمٞم٤مت اًمٙمِمػ واًمتح٘مؼ

أؾم٤ٌمب احلرب اعمنموقم٦م  إذا يم٤مٟم٧م واإلؾمتٕمامر اخلٗمل واحلرب اخلٗمٞم٦ماًمتآُمر اإلؾمؽماشمٞمجل 

وٓ ؿمؽ أن دمريؿ إُمريـ اعمذيمقريـ حيت٤مج أوًٓ إمم ٟمِمـر صم٘م٤موم٦م ؾمٞم٤مؾمٞم٦م  . همػم ىم٤مئٛم٦م

وشمِمٙمٞمؾ ُمرضمٕمٞم٦م دوًمٞم٦م همػم ُمٜمح٤مزة ، ومٚمٞمس  ٞم٦م ضمديدة ُمٚمتزُم٦م سم٤مًمٕمدل وإظمالقواؾمؽماشمٞمج

 .ومٞمٝم٤م صالطمٞم٦م ًمٚمٜم٘مض )اًمٗمٞمتق(
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 وافدؾاع فدويلا افسؾم

 وحؽؿه اإلمجايل معـى افسؾم

  :لُي٘م٤م ،واًمً٘مؿ  اهلالك ٟم٘مٞمْم٦م وهل ،اًمًالُم٦م اًمٕم٤مومٞم٦م وإُمـ واخلٚمق ُمـ إضار واعمٝم٤مًمؽ       

وُمٜمف: هذا  . ُمٜمٝم٤م ٌح٤مٟمفـؾم اهلل وؾَمٚم َٛمف ، وؾَمٚمٞمؿ ؾَم٤ممل ومٝمق ،وؾمالُم٤ًم  ؾمالُم٦مً  َيًَٚمؿ ،ُمّمٞم٦ٌم  ُمـ ؾمٚمِؿَ 

ائ  ەئ  ەئ  وئ  چ وقمٚمٞمف ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،أي ظم٤مل ُمـ اًمتزاُم٤مت ُمزامح٦م حلؼ زيد  ،ؾمـ٤ممل ًمزيد 

 إصؾ هذا وُمـ. 29اًمزُمر:  چ ېئوئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  

ۇ  چ وُمـ هذا إصؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم  . شمٕم٤ممم هلل ذيم٤مء ضمٕمؾ ُمـ اخلٚمق أي وضمؾ قمز هلل اإلؾمالم

٤ممم ذم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر ـوقمغم ٟمحق هذا اعمٕمٜمك ىمقًمف شمٕم ،69إٟمٌٞم٤مء:  چ ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۇ  ۆ

ومٞمٛمٙمـ أن يٙمقن  ،ُمـ آوم٤مت وُمْم٤مر ومال ؿمؽ أهن٤م ؾمالُم٦م  ،5اًم٘مدر:  چ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄچ 

: ؾمالم سمٛمٕمٜمك ؾمالُم٦م ُمـ اًمنم او ُمـ شمًٚمط اًمِمٞمٓم٤من . وعم٤م يم٤من وم٘مدان اخلػم واعمٜم٤مومع أي٦م شم٘مدير

ومٞمٛمٙمـ أن يٙمقن  ،ػم واًمٜمٗمع واًمًداد واًمتحٞم٦م ضم٤مز اؾمتٕمامل اًمًالم سمٛمٕمٜمك اخل ،ُمٜم٤مف ًمٚمًالُم٦م 

اعمٗمنيـ وٟم٘مٚمف اًم٘مرـمٌل وىمد ىم٤مل سمف سمٕمض  ،شم٘مدير آي٦م اًم٘مدر: ظمػم وسمريم٦م هل طمتك ُمٓمٚمع اًمٗمجر 

 . قمـ ىمت٤مدة

وذًمؽ ًمدًٓمتف  ،وُمثٚمف اًمًالم  ،هق اًمّمٚمح وٟم٘مٞمض احلرب  ،سمٗمتح او يمن اًمًلم  ،واًمًٚمؿ       

وشمـرك إقمامل اعمّم٤محل٦م  هل ٤معم٦مـاعمًطم٘مٞم٘م٦م اًمًـٚمؿ وو ،اعمٝم٤مًمؽ و إسمٕم٤مد إضارو اخلػم قمغم

 اًمٕمدائٞم٦م.

ھ  ے  چ شمٗمًػم اًمًٚمؿ سم٤مإلؾمالم ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم  يمثػم ُمـ اًمًٚمػ إمموىمد ذه٥م       

وذه٥م سمٕمْمٝمؿ إمم ضمقاز هذا اًمتٗمًػم )أي  ،2٤8اًمٌ٘مرة:  چ  ﮳  ۓ  ﮲  ے  ۓ

او  أن شمٗمًػمهؿ ًمٚمًٚمؿ سم٤مإلؾمالم او ىمٍمه قمغم اًمًٚمؿ اًمداظمكم وٓ ؿمؽ قمٜمدي قمدم ًمزوُمف( .

إٟمام هق شمٗمًػم ُمذهٌل يقاومؼ ُمذه٤ًٌم ُمِمٝمقرًا يزقمؿ أن آي٤مت يمثػمة ضمدًا  ، ىمقهلؿ سمجقاز هذا اًمتٗمًػم
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وقمغم هذا اعمذه٥م ومٙمؾ آي٦م ذم ُمٕمٜمك  . ذم اًمًٚمؿ وٟمحقه وذم قمدم اإليمراه قمغم اًمديـ ىمد ُٟمًـخ٧م

اعمًـ٤معم٦م وم٢مُم٤م أن شمـٙمقن ُمٜمًـقظم٦م قمٜمدهؿ او شُمـٗمًـر سمٖمػم أصٚمٝم٤م ذم اًمٕمرسمٞم٦م . يقوح إُمر أن ًمٗمظ 

 شاًمًٚمؿ»وأُم٤م ًمٗمظ  ،وذم ذًمؽ ٟمّمقص ُمِمٝمقرة يمثػمة  ،ص٤مر قمٚماًم قمغم ديـ اإلؾمالم  شاإلؾمالم»

حلرب ، ومال جيقز شمٗمًػمه ا ٚمٞم٤مت إي٘م٤مفٕمرسمٞم٦م سمٛمٕمٜمك اعم٤ًمعم٦م واًمّمٚمح وقمٛمٝمق قمغم أصٚمف ذم اًموم

ذم ُمقوع ُمٕملم ، وٓ ٟمٕمٚمؿ ذم ذًمؽ ؿمٞمئ٤ًم صحٞمح٤ًم إٓ ُمقوٕم٤ًم واطمدًا وومٞمف  إٓ سمؼمه٤من سم٤مإلؾمالم

ُٕمقدٍ  َأيِب ٟمٔمر ، وهق طمدي٨م  ًْ َٟم َُم ْٕ  اًْمَ٘مْقمَ  َي١ُممُّ  »: َوؾَمٚم ؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغم   اهللِ َرؾُمقُل  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  ، َّم٤مِريِّ ا

ٜم ٦مِ  وَم٠َمقْمَٚمُٛمُٝمؿْ  ؾَمَقاءً  اًْمِ٘مَراَءةِ  ذِم  يَم٤مُٟمقا وَم٢مِنْ  ، اهللِ ًمِٙمِت٤َمِب  َأىْمَرُؤُهؿْ  ًُّ ٜم ٦مِ  ذِم  يَم٤مُٟمقا وَم٢مِنْ  ، سم٤ِمًم ًُّ  ؾَمَقاءً  اًم

ْجَرةِ  ذِم  يَم٤مُٟمقا وَم٢مِنْ  ، ِهْجَرةً  وَم٠َمىْمَدُُمُٝمؿْ  ظ ُمـ سملم رواه ُمًٚمؿ ُمٜمٗمردًا هبذا اًمٚمٗم « ؾِمْٚمامً  وَم٠َمىْمَدُُمُٝمؿْ  ؾَمَقاءً  اهْلِ

يمت٥م احلدي٨م اعمِمٝمقرة ، وئمٝمر أن اًمراوي روى سم٤معمٕمٜمل ، وم٢من احلدي٨م ٟمٗمًف ُمِمٝمقر ذم يمت٥م 

ُمـ همػم ذيمر اًمًٚمؿ ، يمام قمٜمد أمحد وأيب  « ِهْجَرةً  وَم٠َمىْمَدُُمُٝمؿْ  »يمثػمة ، ومٝمق قمٜمد همػم ُمًٚمؿ سمٚمٗمظ 

يمام قمٜمد اسمـ طم٤ٌمن واًمٓمؼماين ،  « ؾِمٜما٤م وَم٠َمىْمَدُُمُٝمؿْ  »داود واًمؽمُمذي وهل أؿمٝمر اًمرواي٤مت ، او سمٚمٗمظ 

ومحتك إن أظمذٟم٤م هٜم٤م سمرواي٦م اإلُم٤مم  .يمام قمٜمد اًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم  « إؾْماَلًُم٤م وَم٠َمىْمَدُُمُٝمؿْ  »او سمٚمٗمظ 

ذم ُمقوع حمدد ، ومال يدل سمح٤مل ُمـ إطمقال  شاًمًٚمؿ»سمٚمٗمظ  شاإلؾمالم»ُمًٚمؿ ، وم٢مٟمام هق شمٕمٌػم قمـ 

اسمـ قم٤مؿمقر ذم شمٗمًػمه إمم أن ُمٕمٜمك اًمًٚمؿ اعم٤ًمعم٦م  وىمد ٟمٌف قمغم شمٗمًػم اًمٚمٗمظ سمذًمؽ ذم يمؾ ُمقوع .

ويمذًمؽ أصم٤مر اسمـ قم٤مدل اعم١ماظمذات قمغم ىمقل اعمٗمنيـ وًمٙمٜمف رمحف اهلل شمٕم٤ممم محؾ شمٗمًػم  ، واًمّمٚمح

وم٢من يم٤من يريد ىمٍمه قمغم ذًمؽ  ،محٚمف قمغم اًمًٚمؿ اًمداظمكم سملم اعم١مُمٜملم  ،اًمًٚمؿ سم٤مًمّمٚمح واعم٤ًمعم٦م 

 ُمـ اعمراد: اًمقضمف هذا ذم اًمزضم٤مج وىم٤مل. وىم٤مل أًمقد: دًمٞمؾ ومٝمذا ختّمٞمص همػم ُم٘مٌقل إٓ سم

ْٚمؿِ  ًِّ  اإلؾمالم قمغم اًمث٤ٌمت قمـ اًمتٕمٌػم أن وومٞمف ، قمٚمٞمف سم٤مًمث٤ٌمت اعم١مُمٜملم أُمر واعم٘مّمقد اإلؾمالم، اًم

 واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ . .اهـ ُمـ )شمٗمًػم أًمقد( ، اًمٌٕمد هم٤مي٦م سمٕمٞمد ومٞمف سم٤مًمدظمقل

ويًػم ضمٜم٤ًٌم  ،وشمقضمد أدًم٦م ىمٓمٕمٞم٦م شمدل قمغم أن اًمًٚمؿ اًمذي هق ٟم٘مٞمض احلرب أصؾ ىم٤مئؿ سمذاشمف       

سمؾ إن اجلٝمقد اًمًٚمٛمٞم٦م ضمٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل شمٕم٤ممم ٕهن٤م ُمتٛمٛم٦م  ، او اجلٝم٤مد إمم ضمٜم٥م ُمع أصؾ اًمدوم٤مع

ًم٦م ومٛمـ أد . اًمتل ُوصٗم٧م سم٠مهن٤م ضمٝم٤مد ومٝمل ٓ شم٘مؾ قمـ صٜم٤مقم٦م أدوات اجلٝم٤مد ،ًمٚمدوم٤مع وُمـ ًمقازُمف 

  أصٚمٞم٦م اًمًٚمؿ: 
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 آية افدخول دم افسؾم

﮳  ﮴  ﮵  ﮶   ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ﮲چ شمٕم٤ممم  ىم٤مل      

﮺   ﮻  ﮼  ، ذم )ٟمخ٦ٌم اعم٤ًمر( وىمد ذيمرٟم٤م شمٗمًػم أي٦م ،2٤8اًمٌ٘مرة:  چ  ﮷﮸   ﮹   

  :وُمـ ومقائد أي٦م اًمٙمريٛم٦م

ش يم٤موم٦م»ن إُمر اعم١ميمد ًمٖم٦ًم ذم ُمٕمٜمك اًمًٚمؿ أٟمف اًمّمٚمح وإسمٕم٤مد احلرب . وأُم٤م إ: األوػ افػائدة      

وم٘مقًمؽ: ذه٥م  ؿمٛمقل اًمٙمؾ ًمألضمزاء وإطم٤مـم٦م إضمزاء ، قم٤ٌمرة أًمقد ُمّمدر وشمٕمٜمل ذم ومٝمل

،  ذم اإلقمراب ُمتٙم٤مُمالن وذم أي٦م اًمٙمريٛم٦م وضمٝم٤من صحٞمح٤من اًم٘مقم يم٤موم٦م ، أي ذهٌقا يمٚمٝمؿ .

 شيم٤موم٦م»أن شمٙمقن  ذم أي٦م اًمٙمريٛم٦م يّمحوُم٘مت٣م ذًمؽ هق اإلطمتج٤مج هبام ُمٕم٤ًم . اًمقضمف إول أٟمف 

 ذم هذا اًمًٞم٤مق تٕمددواًم ذم ُم٘م٤مم اجلٛمع ذم اًمٚمٗمظ وم٢مٟمف اً وم٢من اًمًٚمؿ وإن يم٤من ُمٗمرد ،  طم٤مًٓ ُمـ اًمًٚمؿ

ٌُٜمك و اًمٕمقاُمؾ اًميوري٦م ٕن اًمًٚمؿ اعمًت٘مر اؾمؿ ضم٤مُمع عمْم٤مُملم قمديدة ُمـ اًمتحتٞم٦م )اًم٘مقاقمد( اًم

ومٙم٠من اًمت٘مدير:  . واًمٌٜمك اًمٗمقىمٞم٦م واًمٚمقازم وهمػمه٤م ُمـ اخلّم٤مئص سمح٥ًم ُمـ يٙمقن اًمًٚمؿ ُمٕمف

،  اًمٕمراق يم٤موم٦م يمذا ويمذا طم٤ملذا يمام ُي٘م٤مل: يم٤من ـوه ٚمؿ يم٤موم٦م .ـ٤ٌمب وقمقاُمؾ اًمًـادظمٚمقا ذم أؾم

قل: ـ، وشم٘م اًمدٟمٞم٤م يم٤موم٦م او سمالد اًمدٟمٞم٤م يم٤موم٦م أطمقالِ  رأُمْ  ريد:ـاًمدٟمٞم٤م يم٤موم٦م ويم٠مٟمؽ شم وشم٘مقل: هذا أُمر

  .أي ىم٤مم يمؾ ومرد ُمٜمٝمؿ ، ىم٤مم اًم٘مقم يم٤موم٦م

 ٤ٌمسمفـٚمؿ ُمـ يمؾ ُمداظمٚمف وأؾمـُمٕمٜمك هذا اإلقمراب: ادظمٚمقا ذم ضمٜمس اًمً: افػائدة افثاكقة      

ٚمؿ ُمع اًمٜمٗمس سمتجريده٤م مم٤م ـوؾم ،٤ممم سم٤مإلظمالص ًمف قمز وضمؾ ـــٚمؿ ُمع اهلل شمٕمـومٝمق ؾم ، وأٟمقاقمف

اعم٤ًمعملم سمٍمف  وؾمٚمؿ ُمع ،وؾمٚمؿ ُمع اعمًٚمٛملم إٓ سم٤مؾمتثٜم٤مء ذقمل  ،يٜم٤مزع ُمتٓمٚم٤ٌمت اإليامن 

 إظمػم يتؿ اًمتخٓمٞمط ًمف خلٗمض قمداوة او إهن٤مء طمرب ، وهذا ؾمٚمؿيمذًمؽ هق و اًمٜمٔمر قمـ ديٜمٝمؿ .

وأن شمٙمقن  ًمٚمًٚمؿوإٟمام يٙمقن ذًمؽ وٛمـ ضمٜمقح ُمت٤ٌمدل  ،ُمقاز ٕصؾ اًمدوم٤مع او اجلٝم٤مد  أصؾ

وًمـ شمقصؾ إمم اًمًٚمؿ . وهبذا  قمالُم٤مت ؿمٞمٓمٜم٦م اًمًٚمؿ ُمٜمتٗمٞم٦م ، وم٢من هذه اًمٕمالُم٤مت شمدل قمغم اخلداع

ـْ   مَجِٞمعِ  اًمٕمٛمقم ذم ضمٜمس اًمًٚمؿ شمٙمقن حم٤موٓت اًمًٚمؿ ُمـ يمؾ ُمداظمٚمف وأؾم٤ٌمسمف اعمنموقم٦م او ُِم

  ً ومال ؿمؽ أن  ،ر اًمًٚمؿ سم٤مًمّمٚمح يمام ذيمرٟم٤م ـُوضُمقِهِف يمام هل قم٤ٌمرة أيب اًمٌ٘م٤مء اًمٕمٙمؼمي اًمذي وم
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أن مجٚم٦م  ، قمراباإلي١ميمد ُم٤م ذيمرٟم٤مه ُمـ  . ٞم٦م أصؾ ىم٤مئؿ سمذاشمفـٛمٞم٦م واًمدسمٚمقُم٤مؾمٚمـاًمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمً

زوا أن شمٙمقن  ـروا اًمًٚمؿ ش يم٤موم٦م»يمٌػمة ُمـ اًمًٚمػ واعمٗمنيـ ضمق   ً طم٤مًٓ ُمـ اًمًٚمؿ ، وًمٙمٜمٝمؿ وم

صحٞمح ، همػم أن شمٗمًػم اًمًٚمؿ سم٤مإلؾمالم إٟمام سم٤مإلؾمالم سم٤مقمت٤ٌمر شمٕمدد ومروقمف وأطمٙم٤مُمف . وم٤مإلقمراب 

ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ ذم  سمٞمٜم٤مهيمام  هق محؾ ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ قمغم ُم٘مت٣م ُمذاهٌٝمؿ اًمٗم٘مٝمٞم٦م ، وهـذا أُمر همػم ُم٘مٌقل

 .شُمٕمٜمك اًمًـٚمؿ»

أي  ، چۓ     چذم  طم٤مًٓ ُمـ وٛمػم اعم١مُمٜملم شيم٤موم٦م»ن شمٙمقن أ يّمح أيْم٤مً  :افػائدة افثافثة      

 ،وعم٤م يم٤مٟم٧م صٞمٖم٦م اًمًـٚمؿ ذم أي٦م اًمٙمريٛم٦م صٞمٖم٦م قمٛمقم ذم اجلٜمس  ،ادظمـٚمقا ذم اًمًـٚمؿ يمٚمٙمؿ 

 ىمرار ويمذًمؽ ، يمٚمٝم٤م اجلامقم٦م طم٤مل يٙمقن أن جي٥م اًمًالم ىمرار اإلقمراب أن هذا وم٢من ُمـ ُمْم٤مُملم

د ؾم٤معمٝم٤م ـٚمٛمقن سم٠من حي٤مرب سمٕمْمٝمؿ ضمٝم٦م ىمـومال يّمح أن يتٜم٤مىمض اعمً ، اًمتالزم ـمريؼ ُمـ احلرب

احلرب سملم اعمًٚمٛملم  هق وم٢من ُمٕمٜمك ذًمؽ ،ؾمقاء يم٤مٟم٧م ضمٝم٦م داظمٚمٞم٦م او ظم٤مرضمٞم٦م  ، ٔظمرون ُمٜمٝمؿا

ف اهلل قمز وضمؾ ذُم٤ًم ؿمديدًا ، يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم  أٟمٗمًٝمؿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   چ ، وهذا ُم٤م ذُم 

ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  

ڄ  ڄ    ڄ  ڄ   ڃڃ  ڃ  ڃ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  

وُمـ ُمراؾمـٞمؾ اإلُم٤مم اًمزهري قمـ يمت٤مب  .85 - 84اًمٌ٘مرة:  چ چ  چ چ

 ذم ىمت٤مل ذم ُم١مُمـ دون ُم١مُمـ ي٤ًممل وٓ ، واطمدٌ  اعم١مُمٜملم ؿَ ٚمْ ؾِم  وأن »أٟمف يمت٥م:  طرؾمـقل اهلل 

رواه اإلُم٤مم أسمق قمٌٞمد اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾمالم ذم )يمت٤مب  «سمٞمٜمٝمؿ  وقمدل ؾمقاء قمغم إٓ ، اهلل ؾمٌٞمؾ

( وذم ؾمٞم٤مق رواي٦م ـمقيٚم٦م ، وهق ُمقضمقد أيْم٤ًم ذم )إُمقال( ًمٚمزٟمج٤مين . 264-26٤إُمقال 

 ،ٚمٛملم ـوًمٙمـ يتٕمذر شمٜمٗمٞمذه اًمٞمقم إٓ سم٢مىم٤مُم٦م ُمرضمٕمٞم٦م ُمقطمدة ًمٚمٛمً ،وهذا اعمٕمٜمك ذم هم٤مي٦م إمهٞم٦م 

وقمغم أي طم٤مل وم٢مٟمف  . ٞمتٝم٤م وُمـ ـمريؼ شمٜمّمٞمٌٝم٤مرقمٞمتٝم٤م ُمـ أهٚمـرط أن شمٙمت٥ًم اعمرضمٕمٞم٦م ؿمـوسمِم

جي٥م قمغم يمؾ ُمًٚمؿ او ـم٤مئٗم٦م ُمًـٚمٛم٦م أن شمٙمقن ذم هم٤مي٦م احلذر ُمـ إي٘م٤مع اًمتٜم٤مىمض داظمؾ إُم٦م 

سم٥ًٌم اًم٘مرار اعمٜمٗمرد . ويقضم٥م ذًمؽ ومٕمؾ اعمًتٓم٤مع ُمـ أضمؾ شمقضمٞمف إُم٦م ِوضمٝم٦م واطمدة ذم هذا 
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تٓم٤مع ُمـ اًمقاضم٥م قمغم يمؾ ـٓ يٜمٗمل اًمَ٘مْدر اعمً أن إُمر ، ظم٤مص٦م وأن همٞم٤مب اعمرضمٕمٞم٦م اعمقطمدة

  ٚمؿ.ـُمً

 

 ذم إيؼاد كار احلرب

أُم٤م  .64اعم٤مئدة:  چ ىثيب  جت  حت  خت  متىت   يت  جث  مث   ىب  چشمٕم٤ممم  ىم٤مل      

 اًمٜم٤مر شم٠ميمؾ يمام أهٚمٝم٤م شم٠ميمؾ احلرب ٕن ، اؾمتٕم٤مرة ٤مأهن اًمريض اًمنميػ ذيمر وم٘مد ،ٟم٤مر احلرب  إي٘م٤مد

وم٢مٟمف ُي٘م٤مل: أوىمد  ،ر ـر واخلٞمـديدة ذم جم٤مزم اًمِمـ٤مرة اًمِمـتٕم٤مر ًمإلصمـُٞمًومظ اًمٜم٤مر ـًمٗم . وأُم٤م طمٓمٌٝم٤م

 سمذيمر اًمٖمْم٥م ٟم٤مر أـمٗمئقاو ، وٟم٤مر اًمٖمٞمظ وُي٘م٤مل: ٟم٤مر اهلقى واًمِمٝمقة ،ومالن ٟم٤مر اًمٗمتٜم٦م وٟم٤مر اًمٕمداوة 

شمدل قمغم  شيمٚمام»وواوح أن  . شٟم٤مر إٓ هق ُم٤م»: ىم٤مًمقا سم٤مًمذيم٤مء رضمالً  وصٗمقا وإذا ، ضمٝمٜمؿ ٟم٤مر

ويٛمٙمـ  ،وم٢مهن٤م شمتْمٛمـ ُمٕمٜمك: ٕضمؾ احلرب  ، چحت      چوشمدسمر طمرف اًمالم ذم يمٚمٛم٦م  ،اًمتٙمرار 

ه٤م  رباحلوٟم٤مرًا إلداُم٦م  ، وإضام اًمٕمداوة اًمٙم٤مُمٜم٦م رباحل: ٟم٤مرًا إلسمتداء أن يٙمقن اًمت٘مدير ، وَُمدِّ

هن٤م ًمٞم٧ًم أي طمرب ذم أي٦م يٜمٌف إمم أ َُمْٕمِروم٦م احلرب يمقن. و وٟم٤مرًا إلضام وشم٠مضمٞم٩م احلرب اخلٗمٞم٦م

وٓ ؿمؽ أن  . وقمقاُمؾ إُمداده٤م قمقاُمؾ إي٘م٤مده٤مب اًمتل ظمٓمٓمقا هل٤م ودرؾمقا ووًمٙمٜمٝم٤م احلر ،يم٤مٟم٧م 

أن احلرب ظمٞم٤مر ذا ي١ميد ـوه ،ديد ـٞم٤مق ذم ؿمـذم ؾم اًمٙمريٛم٦م إي٘م٤مد ٟم٤مر احلروب ورد ذم أي٦م

  اوٓمراري.

 وَم٢مَِذا ، اًْمَٕمُدوِّ  ًمَِ٘م٤مءَ  ٜم ْقامتَ  َٓ  » ىَم٤مَل  َوؾَمٚم ؿَ  قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ  َصغم   اًمٜم ٌِل   َأن   ، ُهَرْيَرةَ  َأيِب  طمدي٨موذم       

وا ًَمِ٘مٞمتُُٛمقُهؿْ   َُم٤م شَمْدُرونَ  َٓ  وَم٢مِٟم ُٙمؿْ  ، اًْمَٕمُدوِّ  ًمَِ٘م٤مءَ  َٛمٜم ْقاـشمَ  َٓ  »وذم رواي٦م  ،ُمًٚمؿ وهمػمه  رواه « وَم٤مْصؼِمُ

 ، اًْمَٕمُدوِّ  ًمَِ٘م٤مءَ  شَمتََٛمٜم ْقا َٓ  »وذم رواي٦م  ،رواه أمحد واًمٌزار واًمٓمؼماين ذم إوؾمط  « َذًمَِؽ  ذِم  َيُٙمقنُ 

وا ًَمِ٘مٞمُتُٛمقُهؿْ  وَم٢مَِذا ، اًْمَٕم٤مومَِٞم٦مَ  اًمٚمـفَ  قا٠مًمـَواؾْم  ٞمُقِف  فماَِللِ  ٧َم ـحْ شمَ  َجٜم ٦مَ ـاًمْ  َأن   َواقْمَٚمُٛمقا وَم٤مْصؼِمُ ًُّ رواه  « اًم

ًمقضم٥م قمغم  ،ُمًٚمؿ وأمحد وهمػممه٤م . ومٚمق يم٤مٟم٧م احلرب ُمع اًمٕمدو ظمٞم٤مرًا ٓ شمزامحف ظمٞم٤مرات أظمرى 

 ،٧م اخلٞم٤مر اًمقطمٞمد ـٗمٝمؿ ُمـ ذًمؽ أن احلرب ًمٞمًـاعم١مُمـ أن يتٛمٜمك ًم٘م٤مء اًمٕمدو ًمٞم١مدي ُم٤م قمٚمٞمف . ويُ 
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سمؾ شمقضمد ظمٞم٤مرات شمزامحف وىمد شمت٘مدم قمٚمٞمف . سمؾ ُمـ إصح أن ُي٘م٤مل إن احلرب ظمٞم٤مر اوٓمراري 

 .شمٗمِمؾ اعم٤ًمقمل اًمًٚمٛمٞم٦م واًمتٗم٤مووٞم٦مطملم 

 

 احلرب خقار إضطراري

ڎ     ڌڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڇڇ   ڇ  چ  چ  چ ڃ  ڃ  چچ   ٤مممــــشمٕم ىم٤مل      

شُم٘م٤مل ومٞمام يم٤من ٓ  چ ڇ  ڍ  ڍ  ڌچ ، وم٢من قم٤ٌمرة 25إطمزاب:  چڎ  ڈ  ڈ 

ومرو٤ًم صم٤مسمت٤ًم سمٕمٞمٜمف ومال سمديؾ قمٜمف ، وًمذًمؽ ٓ يًت٘مٞمؿ ٕطمدهؿ أن ي٘مقل: ويمٗمك اهلل اعم١مُمٜملم اًمّمالة ، 

وٓ: ويمٗمك اهلل اعم١مُمٜملم اًمزيم٤مة ، وٓ: ويمٗمك اهلل اعم١مُمٜملم اجلٝم٤مد )سم٤معمٕمٜمك اًمٕم٤مم ًمٚمجٝم٤مد( . ُمٕمٜمك 

  .٤مراتهق ظمٞم٤مر اوٓمراري ُمـ مجٚم٦م ظمٞم ذًمؽ أن اجلٝم٤مد اًم٘مت٤مزم إٟمام

وطمتك ُمع وضمقد ؾم٥ٌم اجلٝم٤مد اًم٘مت٤مزم وم٢من شم٘مقيؿ ىُمُدرات اًمٓمروملم واًمٕمقاُمؾ اعم١مصمرة ًمّم٤مًمح يمؾ       

دًا أن شمقضم٥م ـضم ـمرف صمؿ اعمقازٟم٦م سملم اعمٙم٤مؾمـ٥م واخلًـ٤مئر اعمحتٛمٚم٦م )شم٘مقيؿ اجلدوى( يٛمٙمـ

زيد قمـ اخلٞم٤مر واهلل شمٕمـــ٤ممم أقمٚمؿ ، وؾمٞمـ٠ميت اعم ؽماشمٞمجٞم٤ًم ،ـظمٞم٤مرًا همػم ىمت٤مزم او اٟمتٔم٤مرًا اؾم

  اإلفمٓمراري ذم اعمٌح٨م اًمث٤مين إن ؿم٤مء اهلل شمٕمــ٤ممم.

 

 صؾح احلديبقة

يمقن اًمًٚمؿ أصاًل ُمًت٘مالً  اعمٝمؿ ُمٜمٝم٤م هٜم٤م أنو ،ٛمـ أدًم٦م هذا إصؾ ىمّم٦م صٚمح احلديٌٞم٦م وم      

. وٓ ٟمٕمٚمؿ أن صٚمح احلديٌٞم٦م  صٚمح احلديٌٞم٦م اإلمج٤مع قمغم ُمْمٛمقن ؾيٜمٌٖمل أن يٙمقن إمج٤مقم٤ًم ، سمدًمٞم

ل اٟمتٝم٧م سمّمٚمح احلديٌٞم٦م ىم٤مل ٗمل ؾمٞم٤مق ذيمر سمٞمٕم٦م اًمروقان اًمت، وم اؾمـتٜمد إمم إوٓمرار واىمع

. 22اًمٗمتح:  چ  ۈئ  ۈئ    ېئ  ېئ   ېئ  ىئ  ىئ   ىئ    ۇئ  ۇئ     ۆئ  ۆئچ ٤ممم ــــشمٕم

ُمـ وًمٙمـ طم٘مؼ صٚمح احلديٌٞم٦م ضورات ُمؽماظمٞم٦م ، وُمثؾ هذه اًميورات يٛمٙمـ حت٘مٞم٘مٝم٤م ذم يمثػم 

اعمِم٤مريع اًمًٚمٛمٞم٦م . وىمد شمٙمٚمٛمٜم٤م ذم )اعمٜمٓمٚمؼ( قمـ اًميورات اعمؽماظمٞم٦م ، وذيمرٟم٤م صٚمح احلديٌٞم٦م ذم 

  اعمٌح٨م اًمث٤مُمـ ُمٜمف وسم٘مدر ُمـ اًمتٗمّمٞمؾ.
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د صٚمح احلديٌٞم٦م ُمراقم٤مة ُمٜمْمٌٓم٦م ًمألقمراف اًمدوًمٞم٦م يمام طمّمؾ ذم يمت٤مسم٦م صٚمح ـوُمـ ومقائ      

سمٕم٨م سمؼماءة ُمع أيب سمٙمر إمم ُمٙم٦م ومدقم٤مه  طاًمٜمٌل  أن أٟمس  احلديٌٞم٦م ، ويمام يٜمٌف إًمٞمف أيْم٤ًم طمدي٨م

رواه أسمق سمٙمر سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ او  «ٓ يٌٚمٖمٝم٤م إٓ رضمؾ ُمـ أهؾ سمٞمتل  »ومٌٕم٨م قمٚمٞم٤ًم وم٘م٤مل 

وًمف ؿمقاهد ذيمرهت٤م ذم )اخلٚمٞمٗم٦م اًمراؿمد إول( . ويم٤من قُمرف اًمٕمرب طمٞمٜمذاك ىمري٤ًٌم ُمـ  صحٞمح

 ذم إٟم٤مسم٦م اًم٘مري٥م قمـ اًم٘م٤مئد. ياًمٕمرف اًمٕمِم٤مئر

 

 اجلـوح إػ افسؾم

ی  ی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئيئ  جب  حب    چ سمٕمد آي٦م اإلقمداد ٤مممـــشمٕمو شم٤ٌمرك ىم٤مل      

ڀ    ڀ ڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ىب مب خب

، وُمـ  هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م أصؾ ذم دسمٚمقُم٤مؾمٞم٦م اًمٍماع. 62 - 61إٟمٗم٤مل:  چ ٺ ڀ

  ومقائد أي٦م:

واعمٕمٜمك : إن  ،٤مجلٜمقح هق اعمٞمؾ واًم٘مّمد : سمداي٤مت شم٤ٌمدل اعم٤ًمقمل اًمًٚمٛمٞم٦م ، وماألوػافػائدة       

 وًمٙمـ ىم٤مل ،ٚمؿ ـ: إن ـمٚمٌقا او دقمقا امم اًم٤ًممم مل ي٘مؾـــٚمؿ ومِٛمْؾ اًمٞمف . وشمدسمر أن اهلل شمٕمـُم٤مًمقا امم اًمً

وم٢من اعمٞمؾ امم اًمًٚمؿ ىمد شمٔمٝمر قمالُم٤مشمف ذم  ،وذًمؽ ًمٚمتقؾمٕم٦م قمغم ىم٤مدة اًمٍماع  ، چ ی  ی چ

وحيؼ طمٞمٜمذاك ًم٘م٤مدة اًمٍماع ُمـ اعمًٚمٛملم أن  ،شمٍموم٤مهتؿ او ذم أطم٤مديثٝمؿ اًمداظمٚمٞم٦م )همػم اعمٕمٚمٜم٦م( 

 ،سم٠من اعمًٚمٛملم يمذًمؽ ي٘مٌٚمقن إطمالل اًمًالم  ٕمر اًمٕمدوَ ـِمٔمٝمروا ذم شمٍموم٤مهتؿ وأطمقاهلؿ ُم٤م يُ يُ 

وشمًػم  ، وشمًتٕمٛمؾ ذم هذا اعمج٤مل اٟمقاع اًمقؾم٤مئؾ اعم٤ٌمذة وهمػم اعم٤ٌمذة واعمٕمٚمٜم٦م وهمػم اعمٕمٚمٜم٦م

مم إ إمم شمرُمٞمؿ او اًمتٗم٤مقمالت اًمدسمٚمقُم٤مؾمٞم٦م سملم اًمٓمروملم طمتك يتح٘مؼ اًمًٚمؿ او شمٗمِمؾ ُم٤ًمقمٞمف وحتت٤مج

 . سمداي٤مت ضمديدة

 ٤مممــتدسمر ىمقًمف شمٕموم ٞم٦م ُمتٙم٤مُمٚم٦م .هم٤مي٦م اجلٜمقح ُمـ اًمٓمرف اعمحؼ هل قمٛمٚمٞم٦م ؾمٚمٛم :افػائدة افثاكقة      

ًمٞمف يمام إًمٗمظ اًمًٚمؿ شمذيمػم اًمْمٛمػم اًمٕم٤مئد  طمؼ ُمـ نأوذًمؽ  ،وًمٞمس وم٤مضمٜمح ًمف  ، چ ی  جئ چ
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ذا سمخالف ًمٗمظ ـوه ، تٕماملـاًم٘م٤مقمدة واًمٖم٤مًم٥م ذم اإلؾم ويمام هل ػمهـل شمٗمًـقر ومـذيمر اسمـ قم٤مؿم

وىمد ي١مٟم٨م اًمْمٛمػم اًمٕم٤مئد ذم اًمٔم٤مهر إمم اًمًٚمؿ ، شمٜمٌٞمٝم٤ًم إمم  احلرب وم٢من اًم٘م٤مقمدة شم٠مٟمٞم٨م وٛمػمه٤م .

،  أي اًمًٚمؿ اًمذي ضمٜمح إًمٞمف اًمٕمدو ُمـ اًميوري أن يراد سم٤مًمْمٛمػم اًمًٚمؿ اعمذيمقر أوًٓ ًمٞمس أٟمف 

 اًمٙمريٛم٦م يقوح إُمر أن ًمٗمظ اًمًٚمؿ ُُمًٜمد ذم أي٦م .وًمٙمٜمٝم٤م قمٛمٚمٞم٦م ؾمٚمٛمٞم٦م يتقاومؼ قمٚمٞمٝم٤م اًمٓمروم٤من 

أن  إمم ذًمؽ ت٤مج إمم ُمٕمٜمك يِمٛمؾ اًمٓمروملم ، يٜمٌفإمم ـمرف اًمٙمٗم٤مر ، وأُم٤م حت٘مٞمؼ اًمًٚمؿ اعمت٤ٌمدل ومٞمح

 ُمْمٛمر ُمٕمٜمًك  ممإوًمٙمـ يرضمع  اعمذيمقر أوًٓ ،  يرضمع امم ًمٗمظ اًمًٚمؿٓ چ ی  جئ چذم  اًمْمٛمػم

ٟمف يٛمٙمـ اًمتٍمف ذم اعمٕم٤مين أوُمٕمٚمقم  ، اعمت٤ٌمدل ًمٚمًٚمؿ ٙم٤مُمٚم٦ماًم اًمّمقرة ٘متْمٞمفشمو يتّمؾ سم٤مًمًٚمؿ

ًمٕمؾ و .اعمْمٛمرة أيمثر ُمـ اًمتٍمف ذم إًمٗم٤مظ اعمٜمٓمقىم٦م وذًمؽ سمح٥ًم ُمتٓمٚم٤ٌمت اًمقوع اًم٘م٤مئؿ 

 ٟم٘مؾ أسمق طمٞم٤من ذم )اًمٌحر اعمحٞمط( أٟمف دـ، وىم ق اعمًـ٤معم٦مه اعمت٤ٌمَدل ٚمؿأىمرب ُمْمٛمر ُم١مٟم٨م إمم اًمً

 ر ُمٞمٛمل سمّمٞمٖم٦م اعمٗم٤مقمٚم٦م سملم ـمروملم٤معم٦م ُمّمد. واعمً شم٠مٟمٞم٨م اًمْمٛمػم حمٛمقل قمغم اعم٤ًمعم٦م ىمٞمؾ سم٠من ىمـد

وزيدت ذم آظمره شم٤مء ُمرسمقـم٦م . وُمزي٦م اعمّمدر اعمٞمٛمل ذم يمثػم ُمـ اعمقاوع أٟمف  ، )أي اًمًٚمؿ اعمت٤ٌمَدل(

وهذا واوح ُمـ اًمٗمرق سملم اًمّمػمورة واعمّمػم  ، يم٤مُمالً سمٕمد أن يّمؾ هم٤ميتف وُمٜمتٝم٤مه د احلدثـجيً

سم٤مًمٜمتٞمج٦م اخلت٤مُمٞم٦م سمٕمد ايمتامل  وم٢من اعمٜم٘مٚم٥م ُيِمـٕمر ،وسملم اًمٌٚمقغ واعمٌٚمغ وسملم اإلٟم٘مالب واعمٜم٘مٚم٥م 

( ًمٚمٕماّلُم٦م وم٤موؾ ص٤مًمح 37-34،  ًمؽ ذم )ُمٕم٤مين إسمٜمٞم٦م ذم اًمٕمرسمٞم٦موُيٜمٔمر ذ ،قمٛمٚمٞم٦م اإلٟم٘مالب 

آن اًمٙمريؿ . ويم٠من اًمت٘مدير: وم٢من ضمٜمحقا ًمٚمًٚمؿ ذم شمٗمًػم اعمّم٤مدر اعمٞمٛمٞم٦م ذم اًم٘مريمذًمؽ اًم٤ًمُمرائل و

يمل ٓ يٙمقن شمقىمػ اًم٘مت٤مل جمرد ُمٜم٤مورة ،  ٤مدل سم٤مًمًٚمؿ( ، وذًمؽ)أي اًمتٗم٤مقمؾ اعمتٌ وم٠مضمٜمح ًمٚمٛم٤ًمعم٦م

٧م: وم٤مىمٌؾ ـذًمؽ أن قم٤ٌمرة أي٦م اًمٙمريٛم٦م ًمٞمً ي١ميد ت٘مر .ـٚمؿ ُمًـروقم٤ًم ُمتٙم٤مُمالً ًمًـسمؾ يٙمقن ُمِم

قل اعمٞمؾ إمم ىمٌقل وؾمٚمؿ وٓ يتح ،واجلٜمقح إمم اعم٤ًمعم٦م اعمٞمؾ إًمٞمٝم٤م  ، چ ی  جئ چ  وًمٙمـ ،ٚمؿ اًمً

طم٘مٞم٘م٦م اعم٤ًمعم٦م أي اًمٕمٛمٚمٞم٦م  وهذه هل ،ُمٗمّمؾ وؿم٤مُمؾ  ُمٌٜملِّ قمغم شم٘مقيؿطم٘مٞم٘مل إٓ سمٕمد إشمٗم٤مق 

 .اهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ وًمف احلٛمد اًمٙمثػماعمتٙم٤مُمٚم٦م ًمٚمًٚمؿ ، و

وًمٙمـ جي٥م ىمٌؾ اًمنموع ومٞمٝم٤م  ،ُمٕمٜمك ذًمؽ أن اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمًٚمٛمٞم٦م ىمد شمٌدأ سمٗمٙمرة ُمٓمٚم٘م٦م قمـ اًمًٚمؿ       

شمتْمٛمـ ُم٤م حتت٤مضمف ُمـ طمذر  ،يمل شمٙمقن قمٛمٚمٞم٦م ؾمٚمٛمٞم٦م حمٙمٛم٦م  ،أن ُيٜمٔمر ذم ظم٤ممتتٝم٤م وقمقاىمٌٝم٤م 
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  ي١ميد ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم ذم أي٦م اًمتل سمٕمده٤م ،وي٘مٔم٦م وذوط ُمت٤ٌمدًم٦م 

وذًمؽ أن اعم٤ًمقمل اًمًٚمٛمٞم٦م ىمد شمٙمقن فم٤مهري٦م وم٘مط ًمٙم٥ًم  ،62إٟمٗم٤مل:  چ  ٻ  پ  پ

شمٜم٤مزٓت حت٘مؼ أهداف اًمٕمدو اًمقىم٧م اًميوري ٓؾمتئٜم٤مف اًم٘مت٤مل او شمٙمقن حم٤موًم٦م ًمٚمحّمقل قمغم 

مم همػم إ، وًمٙمـ سمال ظم٤ًمئر او شمٙمقن ُم٤ًمعم٦م ُم١مىمت٦م ُمـ سم٤مب اإلوٓمرار ٕن احل٘مقق اعمًٚمقسم٦م مل شمرد 

. وقمغم أي طم٤مل وم٢من وضمقد إوامر ذم ُمٕمٜمك أي٦م يٗمتح اعمج٤مل ذًمؽ ُمـ ؾمٞم٤مؾم٤مت وظمدع اًمٍماع 

  . ٤م جي٥م إدظم٤مًمف ذم اًمٕم٤ٌمرة اعم٘مدرةإلدظم٤مل يمؾ ُم

ن شم٠مٟمٞم٨م ٠م٤م ٟم٘مٚمف سمٕمض اعمٗمنيـ ُمـ اًم٘مقل سمأومم مم ُم٤م ذيمرٟم٤مه ذم شمٗمًػم أي٦م هق نأوٓري٥م      

!! وهذا ٚمؿ وم٤مضمٜمح ًمٚمحربـأي إن ضمٜمحقا ًمٚمً ، ٚمؿ حمٛمقل قمغم اًمٜم٘مٞمض وهق احلربـوٛمػم اًمً

 .ذم هم٤مي٦م اًمٌٕمد

 اًمْمٛمػم ذمومقائد آي٦م اجلٜمقح إمم اًمًٚمؿ أن  ُمـ: اًمٕمٛمقم ذم اعم٤ًمقمل اًمًٚمٛمٞم٦م . افػائدة افثافثة      

. وم٠مىمرب ُمذيمقر إمم آي٦م يرضمع إمم اًمٙم٤مومريـ ذم اًمًٞم٤مق ىمٌؾ آي٦م اجلٜمقح  ، چ ی  ی چ قم٤ٌمرة

اًمذيـ أُمر اهلل شمٕم٤ممم سم٤مإلقمداد هلؿ ٕضمؾ إظم٤مومتٝمؿ وردقمٝمؿ قمـ  اجلٜمقح هق اًمٕمدو اعمحتٛمؾ ُمـ

اًمٕمدوان . وىمٌؾ ذًمؽ سم٘مٚمٞمؾ ، وًمٙمـ سمًٞم٤مق ُمتّمؾ ذيمر اهلل شمٕم٤ممم إقمداء ذم ؾم٤مطم٦م اعمٕمريم٦م ، يمام ذم 

إٟمٗم٤مل:  چ ڱ ڳ  ڳ  ڱ گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳچ ىمقًمف شمٕم٤ممم 

لم ُمـ إقمداء ، أي اًمٕمدو اعم٘م٤مشمؾ . ُمٕمٜمك ذًمؽ ومٞمام ٟمرى أن ُمنموع اًمًٚمؿ اعمت٤ٌمدل يِمٛمؾ اًمٜمققم57

 .اهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ وًمف احلٛمد اًمٙمثػمواًمٕمدو ذم طم٤مًم٦م اًمتحْمػم ًمٚمحرب ، و

٤مقمل إمم ـاعمح٤مرسملم إذا ضمٜمحقا ًمٚمًٚمؿ وم٘مد وضم٥م اًمتج٤موب ذم اعمً أن إضم٤مٟم٥م وعم٤م ذيمرٟم٤م      

اعم٤ًممل داظمؾ اًمٌٚمد  ع همػم اعمًٚمؿل طم٘مقق اعم٤ًمعم٦م ُمـوم سمٙمثػم إُمر أويمد٦م ، وم٢من ٤معم٦م واقمٞمـُمً

چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ       ڌ  ڌ  ڎ    ڃ  چچ  وم٘مد ىم٤مل شمٕم٤ممم ،اًمقاطمد 

ذم ذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م ـشمٗمًػم ه ، وؾمٞم٠ميت 8اعمٛمتحٜم٦م:  چ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک

 اًمٙمريٛم٦م اعمٝمؿ هٜم٤م أن هـذه أي٦مإن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم ،  ششم٠مًمٞمػ اًمٜمٗمقس»اعمٌح٨م اًم٤ًمدس حت٧م قمٜمقان 



83 

 

سحي٦م ذم ؿمـرقمٞم٦م ُمًـ٤معم٦م اًمٙمٗم٤مر اعمًـ٤معملم ، سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ وضمـقد او قمـدم وضمقد قم٘مد 

 .رؾمـٛمل سمذًمؽ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ وضمقب احلذر واًمٞم٘مٔم٦م ، ومتدسمر قم٤ٌمرة  :افػائدة افرابعة      

ًمٚمٛمٞمقل شمدل أيت٤من قمغم أمهٞم٦م احلذر اًمِمديد ذم اعم٤ًمقمل اًمًٚمٛمٞم٦م ، ٕٟمف شمٗم٤مقمؾ  ، چ  پ  پ

طمتك سمٕمد و .  سملم ضمٝمتلم ُمتّم٤مرقمتلم ويٛمٙمـ أن شمْمٛمر اجلٝم٦م اًمٔم٤معم٦م اًمٙمثػم ُمـ ظمٓمط اخلداع

اؾمت٘مرار اًمًٚمؿ جي٥م اؾمتٛمرار احلذر واًمٞم٘مٔم٦م ُمـ ؾم٤ٌمق ظمٗمل ًمٚمتًٚمح وشمٖمٞمػم اًمٕمالىم٤مت 

وًمذًمؽ ذيمر همػم واطمد ُمـ ظمؼماء  ،واًمتح٤مًمٗم٤مت واًمٕمٛمؾ همػم اعمٕمٚمـ ًمتح٘مٞمؼ ُمٓم٤مُمع همػم ُمنموقم٦م 

  .ومؽمة اإلقمداد ًمٚمحرب د شمتحقل إممـىمٚمؿ ـسم٠من ومؽمة اًم٦ًم ـٞم٤مؾمـاًمً

وم٢من اًمٙمالم اًمًٚمٛمل ٓ يٙمقن ضمٜمقطم٤م ًمٚمًٚمؿ  ، چ ی  ی   چ ٤مرةـمم اجلامل ذم قمٌإوٟمرضمع هٜم٤م       

وم٢مهنؿ مل ي٘مّمدوا اًمًٚمؿ  ،رومع اعمٔم٤ممل  وم٢من رومْمقا ُمثال ، طم٘مٞم٘مٞم٤مً  وٓ ىمّمدا اًمٞمف إٓ إذا يم٤من ُمٞمالً 

 ،وىمد أؿم٤مر اسمـ قم٤مؿمقر وهمػمه امم ذًمؽ سم٤مظمتّم٤مر  ،وإٟمام يريدون ُمراوو٦م ظمّمقُمٝمؿ  طم٘مٞم٘مٞم٤مً  ىمّمداً 

ورسمام يقضم٥م اإلوٓمرار سمٕمض اخلٞم٤مرات  ،وىمد حيت٤مج إُمر إمم إـم٤مًم٦م اًمتٗم٤موض ًمتٕمديؾ ُم٤ًمره 

  .او اًمتٜم٤مزٓت اًمّمٕم٦ٌم

ر هٜم٤مافػائدة اخلامسة       ِمٖمؾ احلرب شمُ  سم٠من : ذم أمهٞم٦م ومؽمات اًمًٚمؿ ، وىمد ؾمٌؼ سمٞم٤مهن٤م وًمٙمـ ُٟمـَذيمِّ

قمـ اًمٌٜم٤مء اًمداظمكم سمؾ شمِمٖمؾ قمـ إقمداد اًم٘مقة وشمٓمقيره٤م وشمٜمٛمٞمتٝم٤م عمقاضمٝم٦م اًمتحدي٤مت اعمًت٘مٌٚمٞم٦م 

دون ـرص اعمٗمًـوًمذًمؽ حي ،وشمِمٖمؾ يمذًمؽ قمـ اًمٙم٥ًم اًمدقمقي أي اًمٌنمي واعمٕمٜمقي 

يب  جت    ىب    چ شمٕم٤ممم يمام ىم٤مل ،اًمدوًمٞمقن قمغم إؿمٕم٤مل احلروب واؾمتٝمالك ىمدرات أهؾ احلؼ هب٤م 

وًمذًمؽ وم٢من ومؽمات اًمًٚمؿ ضوري٦م  .64اعم٤مئدة:  چحت  خت  متىت   يت  جث  مث  ىثيث  

ًتٝمٚمؽ سم٤مًمراطم٦م واعمالهل وًمٙمـ ًمٙم٥ًم اًمقىم٧م سم٤مًمٌٜم٤مء واًمتٜمٛمٞم٦م وسم٤مًمدقمقة امم ضمدا سمنمط أن ٓ شمُ 

، وُمـ سمؾ ىمد شمقومر وىمت٤م ًمٚمٍماع همػم اًمٕمًٙمري وشم٘مٚمؾ احل٤مضم٦م امم اًمٍماع اًمٕمًٙمري  ،اهلل شمٕم٤ممم 

)ُمـ شمٗمًػم  .اهـ : ومٛمؾ امم ُمقاوم٘متٝمؿ وقم٤مهدهؿ وإن ىمدرت قمغم حم٤مرسمتٝمؿاإلُم٤مم اًم٘م٤مؾمٛملهٜم٤م ىم٤مل 
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أن  شؾمقرة حمٛمد» وىمد سح اإلُم٤مم اًم٘مرـمٌل ذم شمٗمًػم إٟمٗم٤مل و اسمـ قم٤مؿمقر ذم شمٗمًػم اًم٘م٤مؾمٛمل( .

  . مم ذًمؽإإذا دقم٧م اعمّمٚمح٦م وختٗمٞمػ اعمْم٤مر  قا سم٤معم٤ًمعم٦مًمٚمٛمًٚمٛملم أن يٌتدئُ 

واؿمتٝمر  ،ومٚمٞمس سمٗم٤مر  ومّم٤مقمداً  ن ُمـ شمراضمع او ومر ُمـ صمالصم٦مأويمذًمؽ اؿمتٝمر ذم يمالم اًمًٚمػ       

ان اسمتداء اعم٤ًمقمل  ٓ ؿمؽو قمـ اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ أن اًمٕمؼمة ًمٞم٧ًم سمٗم٤مرق اًمٕمدد وًمٙمـ سمٗم٤مرق اًم٘مقة .

او سمٕمد طمرب  اًمًٚمٛمٞم٦م ىمٌؾ احلرب اومم ُمـ اًمٌح٨م قمـ اًمًٚمؿ سمٕمد طمرب اؾمتٜمزاف ٓ ـم٤مئؾ ُمٜمٝم٤م

عمٜمع ُمثؾ هذه  ُم١مهٚم٦م وهذا يقضم٥م اإلطمتٗم٤مظ سم٠مٟمِمٓم٦م دسمٚمقُم٤مؾمٞم٦م ، ي إمم شمٜم٤مزٓت يمٌػمةظم٤مهة شم١مد

احلروب . ويمذًمؽ وم٢من اضمتٜم٤مب اًم٘مت٤مل اومم ُمـ دظمقًمف سمْمٕمػ صمؿ اًمٌح٨م قمـ ُم٤ًمعم٦م شم٘مٌؾ 

اجلٜمقح امم اًمًٚمؿ ىمد شمتٌٕمف وواوح أن  وؿمٌف ذًمؽ ُمـ اعمقازٟم٤مت اًمتل حتت٤مضمٝم٤م اًمًٞم٤مؾم٦م . ،اخل٤ًمئر 

ًمٕمالىم٤مت اًمتج٤مري٦م واًمًٞم٤مؾمٞم٦م واًمٕمٚمٛمٞم٦م وشم٤ٌمدل اخلؼمات وذاء اعمٜم٤مومع وطمًـ أُمقر يمثػمة يم٤م

اجلقار وهمػم ذًمؽ . وهذا يمٚمف ي٘مؽمن سم٤محلذر واًمْمقاسمط اًمتل متٜمع اإلظمؽماق اعم١مصمر ومتٜمع إضار 

 .ًمٙمٌػمة اذا اٟم٘مٚم٥م اًمًٚمؿ امم ساعا

 عمٜم٤مومٕمف اًمٙمثػمةوذًمؽ  أصؾ ُمًت٘مؾ وُمٓمٚمقب ًمذاشمف . وأٟمف اًمًٚمؿ سمٞم٤من أمهٞم٦م :افػائدة افسادشة      

رب ود طمتك ومـل احل سمؾ ًمٞمس ُم٘متٍمًا قمغم طم٤مل اًمْمٕمػ . واًميوري٦م ، وم٤مًمٚمجقء إمم اًمًٚمؿ

ذم  اعمزيدٞم٠ميت سمٞم٤من آُمـ ، وؾم قم٤مدل الماعمٕمتديـ اًمٔم٤معملم ، وم٢من هم٤مي٦م احلرب هق اًمقصقل إمم ؾم

او اًمدوم٤مع  قُمٚمِؿ أن اجلٝم٤مد اًم٘مت٤مزم ،ؿ أصالً سمذاشمف اًمًٚمٚمام يم٤من وم . ٤ممم٤مء اهلل شمٕماعمٌح٨م اًمث٤مين إن ؿم

سمؾ إن .  ٕن اًمًٚمؿ يزامحف وذًمؽ ، وإن يم٤من أصاًل سمذاشمف أيْم٤مً  ًمٞمس ًمف طمٙمؿ اإلؾمتٛمرار اًمٕمًٙمري

 ،اًمْمٕمػ  ٕن اًمًٚمؿ ًمٞمس جمرد طم٤مضم٦م ُمـ طم٤مضم٤مت ،يم٠مصٚمٞم٦م اًمدوم٤مع  أصٚمٞم٦م اًمًٚمؿ ضورة قمٚمٞم٤م

ظم٤مص٦م وأن اإلؾمت٘مرار  ، واًمٕمالىم٤مت اًمدوًمٞم٦م اعمٗمٞمدة اإلقمداد واًمٌٜم٤مء واعمٖم٤مًم٦ٌم وًمٙمٜمف ُمـ ضورات

. وسمخالف ذًمؽ احلرب ، وم٢مهن٤م شم٘مؽمن ذم اًمٖم٤مًم٥م سم٢مي٘م٤مف ُيـَٕمـدُّ ُمـ ضورات اًمٌٜم٤مء واعمٖم٤مًم٦ٌم 

، هذا سم٤مإلو٤موم٦م إمم أن احلرب اًمٞمقم ًمٞم٧ًم طمرب  واؾمتٝمالك اعمقارد اًمتٜمٛمٞم٦م وشمدُمػم اًمٌٜم٤مء اًم٤ًمسمؼ

 ؾم٤مطم٦م ىمت٤مل سمٛمٕمزل قمـ اعمدن يمام يم٤مٟم٧م أظمالق احلرب ىمدياًم ، سمؾ هل طمرب قم٤مري٦م قمـ ضمٞمقش ذم

اإلًمتزاُم٤مت وشمِمٛمؾ اًمٌٜمك اًمتحتٞم٦م ويمؾ ُم٤م حُيتٛمؾ أٟمف ي٤ًمقمد اًمٕمٛمؾ اًمٕمًٙمري سمّمقرة ُم٤ٌمذة او 
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روع ـٞم٦م او ُمِمـشم٘مؽمن قم٤مدة سمدسمٚمقُم٤مؾمو ظمٞم٤مر اوٓمراري ن احلربأ ؽـومال ؿم رة .ـهمػم ُم٤ٌمؿم

  .إطمالل اًمًالم

ُمتقاصٚم٦م ُمع يمؾ ضمٝم٦م يم٤مومرة همػم ُمرشمٌٓم٦م  ٤مً طمروسم وأُم٤م ُمـ ئمـ أن إطمٙم٤مم اًمٗم٘مٝمٞم٦م شمقضم٥م      

ُمـ ئمـ ذًمؽ  ،سمٕم٘مد ُمع اعمًٚمٛملم وُمع يمؾ قمدو وإن يم٤مٟم٧م قمداوشمف يم٤مُمٜم٦م او ُمٜمخٗمْم٦م اًمدرضم٦م 

وأمهٞم٦م اعمٜم٤مومع  وشمٜمٛمٞم٦م اعمجتٛمع واًمٕمالىم٤مت اًمدوًمٞم٦م ومٝمق ذم هم٤مي٦م اًمٌٕمد قمـ ُمْم٤مُملم سمٜم٤مء اًمدوًم٦م

ت٘مٞمؿ عم١مُمـ أن يٓمٚم٥م قمٜمد ـومٙمٞمػ يً ،سمؾ إن هذا اًمٔمـ يتٕم٤مرض ُمع اًمٜمٔم٤مم إظمالىمل  . اًمٕم٤مُم٦م

د ىمقشمف طمرسم٤ًم سمال هقادة قمغم ـجٕمٚمٝم٤م قمٜمـصمؿ ي ،الم واًمتٕم٤ميش ُمع اًمٙمٗم٤مر وإُمـ سمٞمٜمٝمؿ ـاًمْمٕمػ اًمً

ل ًمٜمٞمؾ درضم٦م ٕمـويمذًمؽ يتٕم٤مرض ذًمؽ اًمٔمـ ُمع اًمً ٤معم٦م؟!ـٛمل سم٤معمًـيمؾ يم٤مومر ًمٞمس ًمف قم٘مد رؾم

اًمّمؼم قمغم اًمتٗمٙمػم واًمٕمٛمؾ ودرضم٦م احلظ اًمٕمٔمٞمؿ ُمـ اًمٕم٘مؾ واحلٙمٛم٦م ، يمام ٟمٗمٝمؿ إُمر ُمـ ىمقًمف 

گ  ڳ  ڳ  ڳ   ژ  ژ  ڑ   ڑ   کک   ک  ک    گ  گ  گچ ٤ممم ــــشمٕم

 چۀ    ہ  ہ  ہ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ     ڳ

 . 35 - 34ومّمٚم٧م: 

سمٕمْمٝمؿ سمٌٕمض اًمّمقر اًمٔم٤مهري٦م ًمٚمجٝم٤مد قمٜمد اًمًٚمػ ، ومٞمٜمٌٖمل شمذيمر أن اًمتٜم٤مومس ورسمام ُيـخدع       

اًمدوزم قمٜمد إُمؿ إظمرى )اًمٗمرس واًمروم طمٞمٜمذاك( يم٤من يٕمتٛمد قمغم ىُمُدرات اإلظمت٤ٌمر اًمقاىمٕمل 

ًمٚم٘مقة اعم٤مدي٦م ، وم٢مذا يم٤مٟم٧م احلرب قمٜمد شمٚمؽ إُمؿ هل إصؾ وسمال ُمزاطمؿ ذم زُمـ صدر اإلؾمالم ، 

ثؾ يٛمٙمـ أن شُمرى سمّمقرة فم٤مهري٦م ظم٤مدقم٦م ، ويم٠من  احلرب هل إصؾ قمٜمد وم٢من اعمقاضمٝم٦م سم٤معم

اعمًٚمٛملم أيْم٤ًم وسمال ُمزاطمؿ ، وهذا فم٤مهر سمال طم٘مٞم٘م٦م ، وإٟمام هل ُم٘متْمٞم٤مت اًمتٕم٤مُمؾ سم٤معمثؾ ذم 

 ُمقاضمٝم٦م دول ًمٞمس ومٞمٝم٤م ُمٜمٔمقُم٦م ؾمٚمٛمٞم٦م شمزاطمؿ احلرب واظمت٤ٌمر اًم٘مقة.

اًمٖم٤مًم٥م ًمٞمس جمرد ُمٕمريم٦م طم٤مؾمٛم٦م واطمدة وٓ ي١ميمد ذًمؽ أن اًمٜمٍم اًمٙمٌػم قمغم اًمٕمدو هق ذم       

 ذم جم٤مٓت اإلقمداد إُمد طمّمٞمٚم٦م ُمٖم٤مًم٦ٌم ـمقيٚم٦م ،وًمٙمٜمف أي اًمٜمٍم  ،ؾمٚمًٚم٦م ُمتّمٚم٦م ُمـ اعمٕم٤مرك 

٤مء وُمٜمع اًمٕمدو ُمـ إوم٤ًمده ، وطمّمٞمٚم٦م ُمقاضمٝم٦م همػم قمًٙمري٦م ُمتقاصٚم٦م حلامي٦م اًمٌٜم واًمٌٜم٤مء واًمتخٓمٞمط

 . اًمتقهلم واإلظمؽماق واًمت٠مصمػم يمل يٖمػم ُمقاىمٗمفعمقاضمٝم٦م اًمٕمدو سم٤معمثؾ ذم قمٛمٚمٞم٤مت يمذًمؽ و وشمٗمٙمٞمٙمف
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ٛم٦م ـد يمؾ ذًمؽ سمٖمػم طمرب او سمٛمٕمريم٦م طم٤مؾمـصمؿ ي٠ميت اًمٜمٍم سمٕم ،ورسمام شم٘مع ُمٕم٤مرك حمدود ُمتٗمرىم٦م 

ويتؿ أطمٞم٤مٟم٤ًم اظمتٞم٤مر ٟمقع ُمـ اًمرد اعمرن اًمذي يتحٙمؿ سمدرضم٤مت  ٚمؿ .ـ٧ٌم ىمقهت٤م ُمـ ومؽمة اًمًـايمتً

وسمٕمٛمٚمٞم٤مت سمٜم٤مء اعم١مصمرات اًمتل  ،ؾمٞم٦م ٤مواًمدسمٚمقُم ُمدروؾم٦م ُمـ اًمٍماع وي٘مؽمن سمٗمتح أسمقاب اًمتٗم٤مهؿ

        ىمد شُمٜمٝمل اًمٍماع سمال ىمت٤مل او سمٕمٛمٚمٞم٤مت قمًٙمري٦م حمدودة ضمدًا.

 واًمٜمّمقص اًمتل اؾمتدل ُمذاه٥م اًمٗم٘مٝم٤مء ،إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم  )اًمث٤مين( وؾمٜمذيمر ذم اعمٌح٨م اًم٘م٤مدم      

 . قمغم ظمالف ُم٤م ذيمرٟم٤مه ُمـ أصٚمٞم٦م اًمًٚمؿ يمثػم ُمٜمٝمؿ هب٤م

سم٠من ُمزقمٛم٦م ٟمًخ  اًمتذيمػم هٜم٤م قمدم صح٦م ُمزاقمؿ ٟمًخ آي٤مت اًمًٚمؿ . اعم٘مّمقد :افػائدة افسابعة      

سمؾ وٟمًخ مجٞمع اًمٜمّمقص اًمتل متٜمع اإليمراه  ،مجٞمع أي٤مت اًمتل شمتْمٛمـ ذقمٞم٦م اًمًٚمؿ واعمقادقم٦م 

. وذًمؽ ٕن ُمٕمٜمك اًمٜمًخ اإلصٓمالطمل هق إسمٓم٤مل اًمٕمٛمؾ  هل ُمزقمٛم٦م ذم هم٤مي٦م اًمٌٓمالن ،قمغم اًمديـ 

 وهذا ُمـ أؿمد اعمحرُم٤مت إٓ ، سمؾ ٟمّمقص يمثػمة ذم هذا اًم٤ٌمب ٤مممــسمٜمّمقص ُمٜمزًم٦م ُمـ قمٜمد اهلل شمٕم

  :ذـملمسم٤مضمتامع 

أن ٓ يتْمٛمـ اًمٜمص اعمت٘مدم و ،اًمٜمّمقص  : اًمٕمٚمؿ اًم٘مٓمٕمل سم٤معمت٘مدم واعمت٠مظمر ُمـاألول فؼطا      

  ، وهذا اًمنمط همػم ُمقضمقد. طمٙمٛمف ٤م يدل قمغم اؾمتٛمرارُم

وٓ ؾمٌٞمؾ إمم ذًمؽ هٜم٤م وم٢من اجلٛمع ممٙمـ ضمدًا  ،: شمٕمذر اجلٛمع سملم اعمت٘مدم واعمت٠مظمر ط افثاينافؼ      

 وؾمٞم٠ميت اعمزيد ذم ،وىمد ذيمرٟم٤م أُمثٚم٦م ذم )ٟمخ٦ٌم اعم٤ًمر(  ،سملم ٟمّمقص اًم٘مت٤مل وٟمّمقص اًمًٚمؿ 

 إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم. اعمٌح٨م اًمث٤مين وظم٤مص٦م ذم أواظمره

 

 آية افتعارف

چ  ڇ  ڇڇ  ڇ     چ  چ  چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄچ ىم٤مل شمٕم٤ممم       

ٌػم ذم ، شمٜمٌف أي٦م اًمٙمريٛم٦م إمم جم٤مل يم13احلجرات:  چ ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ

 اًمٕمالىم٤مت اًمدوًمٞم٦م اًمًٚمٛمٞم٦م ، ومٛمـ ومقائد أي٦م اًمٙمريٛم٦م:
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وومٕمؾ  ، اًمالم ًمٚمتٕمٚمٞمؾ چ ڇ چ ىمقًمف شمٕم٤ممم  إيْم٤مح قم٤ٌمرات وأًمٗم٤مظ أي٦م . :افػائدة األوػ      

اًمٜمقن ٕٟمف  ُمٜمف إطمدى اًمت٤مءيـ ، وطُمذوم٧مُحذوم٧م وم أصٚمف شمتٕم٤مرومقن اًمتٕم٤مرف هٜم٤م هق ومٕمؾ ُمْم٤مرع

٤ٌمرة ذم اًم٘مرآن ذه اًمٕمـق طمٙمؿ ٟمٔم٤مئر هـوضمقب قمٛمٚمٞم٤مت اًمتٕم٤مرف يمام هاًمٕم٤ٌمرة وشمٗمٞمد  .ُمٜمّمقب 

ص:  چ ڃ  ڃ   ڃ   چ ڄ  ڄ  ڄ  ڃ ڄچ ٤ممم شمٕم اًمٙمريؿ ، يم٘مقًمف

.  25احلديد:  چ ڀپ  پ  ڀ    پ  پ ٻچ ، وىمقًمف شمٕم٤ممم 29

وُمٕمٜمك اًمِٕمْروم٤من ىمري٥م ُمـ ُمٕمٜمك اًمٕمٚمؿ ، همػم أن سمٞمٜمٝمام ومروىم٤ًم ُمٝمٛم٦م ، وم٢من اًمٕمٚمؿ ٟم٘مٞمض اجلٝمؾ 

ض اًمٜمٙمران واإلٟمٙم٤مر ، ويٙمقن حتّمٞمؾ اًمٕمٚمؿ سم٢مزاًم٦م أؾم٤ٌمب اجلٝمؾ ، وأُم٤م اعمٕمروم٦م واًمٕمروم٤من ومٜم٘مٞم

، وُمـ اعمِمـٝمقر قمٜمد اًمٕم٤مُم٦م 58يقؾمػ:  چ ڻ  ڻڻ ں ں ڱ چ٤ممم ىم٤مل شمٕم

واخل٤مص٦م أن اعمٕمروف ٟم٘مٞمض اعمٜمٙمر . وقمغم ذًمؽ وم٢من اًمتٕم٤مرف ٟم٘مٞمض اًمتٜم٤ميمر ، ُي٘م٤مل: ٟم٤ميمر ومالن 

ومالٟم٤ًم أي ظم٤مدقمف وراوهمف او قم٤مداه او طم٤مرسمف ، وشمٜم٤ميمر إصح٤مب شمٖم٤مومؾ سمٕمْمٝمؿ قمـ سمٕمض او 

 جث يت  چ، ىم٤مل شمٕم٤ممم شمٖمػموا قمـ ؾم٤مسمؼ قمٝمدهؿ . واًمٜمُّـْٙمر واعمٜمٙمر ُم٤م ُيًت٘مٌح وُيًـتٌِمـع 

، وسمخالومف اعمٕمروف وهق ُم٤م شم٘مٌٚمف اًمٜمٗمقس اًمٓمٞم٦ٌم واًمٕم٘مقل 19ًم٘مامن:  چمث  ىث  يث 

اًمًٚمٞمٛم٦م ، وًمٕمٚمف ًمذًمؽ ص٤مر اعمٕمروف إؾماًم ًمٚمجقد او عم٤م ُيٕمَٓمك ًممظمريـ ُمـ ظمػم . وُمٜمف ىمقل 

 (.ُؾ وَمَجِٛمٞم  فُ َوضْمٝمُ  ٤مَوَأُم   ْٚمقٌ .... وَمحُ  فُ َُمَذاىمُ  ٤مَأُم   روِف يَم٤معْمَٕمْ  َأرَ  اًمِم٤مقمر: )ومل

اعمٕمروم٦م سم٤مًمِمئ أوؾمع سمٙمثػم ُمـ جمرد  . اًمًـٕم٦م ذم ُمْم٤مُملم اعمٕمروم٦م واًمتٕم٤مرف: افػائدة افثاكقة      

حتّمٞمؾ اؾمؿ اًمذات وهد شمقاريخ إطمداث ، سمؾ يِمٛمؾ اًمٚمٗمظ أٟمقاع اعمٕم٤مين اعمتّمٚم٦م سم٤مًمذات ، يٜمٌف 

  ھچ ، وىمقًمف شمٕم٤ممم  3٤حمٛمد:  چ پ  ڀ پ پچ إمم ذًمؽ ٟمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم 

ے  ۓ  ۓ  چ  ، وىمقًمف شمٕمــ٤ممم273اًمٌ٘مرة:  چ ے  ۓ ھ   ھ  ے

ف ًمٚمٛم١مُمٜملم اجلٜم٦م سمٛم٤ًمًمٙمٝم٤م وٟمٕمٞمٛمٝم٤م  ،6حمٛمد:  چ  ﮲ وم٢من هذه أي٦م يٛمٙمـ أن شمِمٛمؾ أٟمف شمٕم٤ممم قمر 

 چ ڇ چ  ظبارةؾادفم هـا أن وٟمّمٞم٥م يمؾ ُم١مُمـ ُمٜمٝم٤م ويمٞمػ يتحرك ويتٍمف ومٞمٝم٤م . 
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ًمٚمتٕمرف إمم يمؾ ُم٤م هق ضوري او ُمٗمٞمد قمٜمٝمؿ ،  صٞمٖمتٝم٤م ُمٓمٚم٘م٦م ذم ُمٕمروم٦م أظمريـ ، ومٝمل شمتًع

ىُمُدراهتؿ  وذم اًمٕمالىم٤مت اًمدوًمٞم٦م ، ويمذًمؽ ُمـ شم٠مرخيٝمؿ وقم٘م٤مئدهؿ وُمٜمٝمجٝمؿ اًمًٞم٤مد واًمٕمًٙمري

وقمالىم٤مهتؿ اًمٕمٛمٞم٘م٦م واًمًٓمحٞم٦م  وـمٛمقطم٤مهتؿ اعمنموقم٦م وهمػم اعمنموقم٦م وـمرق اًمت٠مصمػم قمٚمٞمٝمؿ

 . ٤مًمٗم٤مهتؿ وهمػم ذًمؽ ُمـ اعمٕم٤مرفوحت

ن اإلٟم٤ًمن ُمْمٓمر إمم حتّمٞمؾ اًم٘مدرة قمغم اًمتٗم٤مهؿ واًمتٕم٤مرف ظم٤مرج طمدود سمٞمتف يقوح إُمر أ      

اًمٕم٤مئكم ، وي٘مقم سم٤ميمت٤ًمب ومقائد هذا اًمتٕم٤مرف ، وي٘مقم يمذًمؽ سم٤مضمتٜم٤مب وختٗمٞمػ ُمْم٤مر اًمتحرك 

تٕمامل هذه ـ٤مب واؾمـٕمقب وإىمقام ، وم٢مهن٤م ُمْمٓمرة إمم ايمتًـظم٤مرج اعمٜمزل . ويمذًمؽ إُمر ُمع اًمِم

هت٤م اإلجي٤مسمٞم٦م ُمع شمٗم٤مقمال سمٙمٗم٤مءة وإمم اًمتٕم٤مُمؾ ، اًمقـمـ ظم٤مرج أي اًمٙمٌػم اًمٌٞم٧م طمدود ظم٤مرجاًم٘مدرة  

 . ٚمٌٞم٦مـواًمً

وهذا سمخالف اًمٕمزًم٦م ، وم٢من اًمٕمزًم٦م شمٕمٜمل همٞم٤مب اعمٕمروم٦م سم٤مًمٌٞمئ٦م اعمحٞمٓم٦م سمؽ ويمذًمؽ اًمٌٞمئ٦م اًمٌٕمٞمدة       

ذا ت٤مج هقن وٕمٞمٗم٤ًم ضمدًا ذم ُمقاضمٝمتٝم٤م . وحيإذا يم٤مٟم٧م شمًتٓمٞمع أن شم٘مؽمب ُمٜمؽ ، ومال ؿمؽ أٟمؽ ؾمتٙم

 اًمت٘مقيؿ»٤مر( شمـح٧م قمٜمقان: يؿ ، وىمـد ذيمرٟم٤مه٤م ذم )ٟمخ٦ٌم اعمًإصؾ إمم قمٛمٚمٞم٤مت رصد وشمـ٘مق

وواوح أن اًمتٕم٤مرف ي٘مقم قمغم احلقار اعم١مدي إمم  . شإضمٜمٌٞم٦م ًمٚمٛم١مؾم٤ًمت واًمدول لـٞم٤مؾمـاًمً

ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   چ ٤ممم ــــاًمتٕم٤مرف وًمٞمس إمم اًمتٜم٤ميمر ، يمام يٜمٌف إًمٞمف ٟمحق ىمقًمف شمٕم

﮶   ﮷  ﮸  ﮹  ﮺﮻  ﮼    ھ  ھھ ﮵    ے  ے  ۓ  ۓ﮲  ﮳  ﮴  

. وطمتك سملم اًم٘مقي واًمْمٕمٞمػ وم٢من ُمًٚمؽ اًمتٕم٤مرف وسمٜم٤مء  125اًمٜمحؾ:  چ  ﮽  ﮾

اًمرؤي٦م ذم يمثػم  اعمّم٤مًمح أومْمؾ سمٙمثػم ًمٚم٘مقي ُمـ اًمتٜمٙمٞمؾ سم٤مًمْمٕمٞمػ ، همػم أن همٓمرؾمـ٦م اًم٘مقة حتج٥م

 .ُمـ إطمٞم٤من

 : ُم٤م ي٘متْمٞمف ُمٜمٝم٩م اًمتٕم٤مرف:افػائدة افثافثة      

  .اؾمتثامر اعمِمؽميم٤مت ، وشم٘مٚمٞمؾ اطمتٙم٤مك اًمتٜم٤مىمْم٤مت 

  .إصم٤مرة ضمذور اخلػم اإلٟم٤ًمين قمٜمد اعم٘م٤مسمِؾ 
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   إفمٝم٤مر اإلؾمتٕمداد ًمٚمتٕم٤مون قمغم اخلػم وعمٙم٤مومح٦م اًمٔمٚمؿ واًمٗم٤ًمد ، واإلسمتداء ذم ذًمؽ

 سم٤معمٜمٝم٩م اًمٕم٤مم ىمٌؾ شمٕمٞملم ُمقاوع حمددة.

  .اًمتقاومؼ قمغم شم٤ٌمدل اعمّم٤مًمح 

  .اضمتٜم٤مب اإلؾمتٗمزاز ذم احلقار 

  .اًمٙمٗم٤مءة واعمّمداىمٞم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م ذم إزاًم٦م اعمخ٤موف سملم اًمٓمروملم 

   احلرص قمغم اًمتٕمرف إمم أومٙم٤مر أظمريـ وؾمـٕم٦م اًمّمدر ذم اؾمـت٘م٤ٌمهل٤م وًمٞمس ذم اًمتًـٚمٞمؿ

هل٤م ، ومٝمق شم٤ٌمدل ُمٕمرذم وًمٞمس شم٤ٌمدًٓ قم٘مٞمدي٤ًم . وأُم٤م اًمت٤ٌمدل اعم٤ٌمذ ًمٚمحج٩م وإدًم٦م ًمت٠ميٞمد 

دشمٜم٤م وإسمٓم٤مل قم٘مٞمدة أظمر ، ومٞمج٥م أن يٙمقن سمّمقرة ُمٜمْمٌٓم٦م ضمـدًا ، وجي٥م إي٘م٤مف قم٘مٞم

خب   حب چذًمؽ إذا ظمرج إُمر قمـ اًمْمٌط وحتقل إمم ٟمزاع ، يمام يٜمٌف إًمٞمف ىمقًمف شمٕم٤ممم 

، وؾمٞم٠ميت شمٗمًػم أي٦م اًمٙمريٛم٦م ذم اعمٌح٨م اًم٤ًمدس إن ؿم٤مء 15اًمِمقرى:  چ مب  ىب

 اهلل شمٕم٤ممم.

  ُٕـّ قمغم أظمر ٟمِمٓم٦م اإلضمتامقمٞم٦م وهمػمه٤م ، وٓ شمَ أٟمِمٓم٦م اإلؾمتامًم٦م واًمت٠مًمٞمػ ، يمٌٕمض ا ـُٛم

 ٘م٤ًم ًمتٕم٤مون أو ذايم٦م ٟم٤مومٕم٦م ًمٚمٓمروملم.  سم٢مطم٤ًمٟمؽ وًمٙمـ اضمٕمٚمف ُمٜمٓمٚمَ 

هن٤م أصؾ ذم اًمٕمالىم٤مت اًمدوًمٞم٦م ُمـ ـمريؼ أ ، أي٦م اًمٙمريٛم٦م : جمٛمؾ ُمْم٤مُملمافػائدة افرابعة      

 . ويًتٚمزم ذًمؽ اًم٘مٞم٤مم وُم٤م يتْمٛمٜمف ُمـ شمِمخٞمص وُمداومٕم٦م أؾم٤ٌمب اًمتٜم٤ميمراًمتٕم٤مرف سمٛمٕمٜم٤مه اًمقاؾمع 

ٞم٦م وهمػمه٤م ُمـ قمٛمٚمٞم٤مت اًمت٠مصمػم ـاًمدسمٚمقُم٤مؾم اًمرصد اخل٤مرضمل ومجع اعمٕمٚمقُم٤مت وإٟمِمٓم٦مٕمٛمٚمٞم٤مت سم

  ج٤ميب.ـاإلي

 ﮹ ﮸ ﮷چ شمٕم٤ممم  اإلٟمٗمت٤مح اًمقاقمل واعمٜمْمٌط شم١ميد ذًمؽ ، ىم٤مل وؾمٞم٤مؾم٤مت      

 ٤مرةـقمٌ هٜم٤م . وم٤مًمٜمتدسمر29اًمٕمٜمٙمٌقت:  چ ﮿﮻  ﮼   ﮽  ﮾   ﮺

، وم٢من اًم٘مٓمع هق ومّمؾ اًمٌمء اعمٕمٜمقي او اعم٤مدي ، ُي٘م٤مل: ىمٓمع احلٌؾ وىمٓمع  چ﮻   ﮺ چ

ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  چ ، ومٛمـ اعمٕمٜمقي ىمقًمف شمٕم٤ممم َرمِحف . واًمًٌٞمؾ هق اًمٓمريؼ اعمٕمٜمقي او اعم٤مدي 
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ے  ۓ  ۓ       ﮲      چوأُم٤م اًمًٌٞمؾ اعم٤مدي ومٜمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم  .1٤8يقؾمػ:  چ ڌڎ  ڎ  ڈ   ڌ

 ﮺چ ذم قم٤ٌمرة يمام  ٌٞمؾـذم ىمٓمع اًمً . ٟمرضمع أن إمم43اًمٜم٤ًمء:  چ ﮵﮳  ﮴  

 روعـٌٞمؾ ُم٤ٌمح ُمِمـؾم حٛمؾ قمٚمٞمف ذم يمؾٌٞمؾ هٜم٤م شمّمٚمح ًمٚمٕمٛمقم ومتُ وم٢من صٞمٖم٦م اًمًـ،  چ ﮻

. وًمذًمؽ وم٢من ؾمٞم٤مؾم٦م اإلٟمٗمت٤مح  يمًٌٞمؾ اًمٕمٚمؿ واًمتج٤مرة واعمٕمروم٦م وؿمٌٝمٝم٤م ُمٕمٜمقي٤مً ؾمقاء يم٤من ُم٤مدي٤ًم او 

وُمٜمٝم٤م اًمًٌؾ  إلي٘م٤مف اًمًٌؾ همػم اعمنموقم٦م رط اًمققمل واًمت٘مقيؿ واإلٟمْم٤ٌمطـىم٤مئؿ وًمٙمـ سمِم أصؾ

 سمدًمٞمؾ ٟمحق ىمقًمف ، او ُمٔم٤مهرة ؾمٌٞمؾ اًمٔم٤معملم اًمتل فم٤مهره٤م اإلسم٤مطم٦م وطم٘مٞم٘متٝم٤م شمقهلم ؾمٌٞمؾ احلؼ

ڎ    چشمٕم٤ممم  ، وىمقًمف55إٟمٕم٤مم:  چ ڌ  ڌ ڍ ڇ  ڍ ڇچ شمٕم٤ممم 

، 146إقمراف:  چ ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک  گ ژ ڈ ڎ  ڈ

  .116إٟمٕم٤مم:  چ ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉچ ٤ممم وىمقًمف شمٕم

اإلصمؿ  ، أن اإلؾمالم طمرم ه٤مٔم٤مهروقمدم اإليمتٗم٤مء سم شاعمِمٌقه٦م»وي١ميمد ضورة شم٘مقيؿ اًمًٌؾ       

ومالسمد  ،12٤إٟمٕم٤مم:  چ ڄ  ڄ  ڄ  ڄچ ىمقًمف شمٕم٤ممم  ٟمحق اًمٔم٤مهر واًم٤ٌمـمـ يمام ذم

 قمٜمد ىمٞم٤مم اًمِمٌٝم٦م اعمٕمتؼمة طمقل اًمدواومع او طمقل اًمٕمقاىم٥م.ُمـ اًمتٜم٘مٞم٥م ذم اًم٤ٌمـمـ 

 

 وأرضار احلرب من ؾوائد افسؾم

أُم٤م آصم٤مر احلرب ومًٞم٠ميت ذيمره٤م ذم أواظمر اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم )اًمٗم٘مرة اًمٕم٤مذة حت٧م       

، وم٢من اعمتدسمر يرى طمّمقل يمثػم  ومقائد اًمًٚمؿ ( . وأُم٤مشُمـ ُمتٓمٚم٤ٌمت اًمدظمقل ذم اًمٍماع»قمٜمقان: 

 . وسم٤مجلٛمٚم٦م وم٢من ُمـ ومقائد اًمًٚمؿ:ُمٜمٝم٤م سمٕمد صٚمح احلديٌٞم٦م 

  .اإلهتامم سم٤مًمدقمقة وشمٗمٕمٞمؾ ُمٗم٤مهٞمؿ اًمٗمتح همػم اًمٕمًٙمري 

  .قمٛمٚمٞم٤مت إؾمتٕم٤مدة اًم٘مقة واإلقمداد 

  اًمِم١مون اًمداظمٚمٞم٦م. ي٤ًمقمد اإلؾمت٘مرار قمغم إقم٤مدة شمرشمٞم٥م إوًمقي٤مت وشمٜمٔمٞمؿ  

  .اًمتٜمٛمٞم٦م واًمٌٜم٤مء ومح٤مي٦م اًم٘مقة اًمداظمٚمٞم٦م 
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  .شمٕمقيض اخل٤ًمئر اًم٤ًمسم٘م٦م 

  .اإلدظم٤مر 

  .سمٜم٤مء قمالىم٤مت ؾمٚمٛمٞم٦م ًمٙم٥ًم إصدىم٤مء وشم٘مٚمٞمؾ إقمداء 

   يم٥ًم اًمقىم٧م ًمتٓمقير اًمتٗم٤مقمؾ ُمع اعمِمٝمد اًمداظمكم واخل٤مرضمل ًمٚمتٝمديدات واعمخ٤مـمر، 

 وشمٓمقير اًمًٞم٤مؾم٤مت اًمقىم٤مئٞم٦م إلسمٕم٤مد اعمخ٤مـمر.

  ُمثؾ ُمقاضمٝم٦م اًمتآُمر  يم٥ًم اًمقىم٧م ًمتٓمقير اعمٝم٤مرات اًمدوم٤مقمٞم٦م همػم اًمٕمًٙمري٦م ،

 اإلؾمؽماشمٞمجل وٟمحقه ُمـ قمٛمٚمٞم٤مت احلرب اخلٗمٞم٦م.

  .ُمٕم٤مجل٦م آصم٤مر اًمٍماع اًم٤ًمسمؼ ويمٌح اًمتحقٓت اًمْم٤مرة وُمٕم٤ميمًتٝم٤م 

 

 افسؾم بغ افدول وترشقخ بـاء

وًمٙمٜمف يٕمتٛمد قمغم قمقاُمؾ  ،يٜمٌٖمل أن ُيٕمٚمؿ أن اؾمت٘مرار اًمًٚمؿ ًمٞمس هق جمرد قمدم وضمقد طمرب       

 شمرؾمٞمخ اًمًٚمؿ وُمٜمع او إسمٕم٤مد احلرب . وُمـ أهؿ هذه اًمٕمقاُمؾ:

  ٚمًـٚمؿ يم٠مصؾ ُمقاز ًمٚمدوم٤مع وأن اًمًـٚمؿ ظمٞم٤مر ـمققمل وأن اًمـحرب اًمدوزم ًم قمتامداإل

ُمقىمػ أي  ، ىمػ اعمقاضمٝم٦م اعمحتٛمٚم٦مقمغم ُمق أصمٜم٤مء اًمًٚمؿ هذا ُمع اعمح٤مومٔم٦م ،ٞم٤مر اوٓمراري ظم

وذيمرٟم٤م ىمٌٚمف أؾم٤ٌمب  ،حت٧م اًمٕمٜمقان اًمرئٞمس هٜم٤م  وىمد ؾمٌؼ سمٞم٤من ذًمؽ ،اًمرصد واإلؾمتٕمداد 

ٚمؿ ـٕؾمس اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م ًمٚمًوٌط ا . وأُم٤م شطمتٛمٞم٦م اًمٍماع»ح٧م قمٜمقان ـحرب اخل٤مـمئ٦م شمـاًم

إن  ، شقمقاُمؾ قمداًم٦م او ضمقر احلربُمـ »حت٧م قمٜمقان  ذم اعمٌح٨م اًمث٤مين ٞم٠ميتـًوم  ،واحلرب 

 ٤ممم.ـــ٤مء اهلل شمٕمـؿم

   يمٛمٝم٤مرات اًمت٠مصمػم وطمؾ  ، يٛمٙمـ أن دمد سمدائؾ ص٤محل٦م قمـ احلربسمٜم٤مء ىُمُدرات ومٙمري٦م

 اًمٜمزاقم٤مت وهمػمه٤م.

   شمقؾمٞمع صم٘م٤موم٦م اًمًٚمؿ يمخٞم٤مر ـمققمل ُم٘م٤مسمؾ صم٘م٤موم٦م احلرب يمخٞم٤مر اوٓمراري . ومال يٜمٌٖمل

ٛمٞملم اًمذيـ يٛمٙمـ أن يٙمقٟمقا ـواًم٘م٤مدة اًمرؾمٚمؿ واحلرب سمٞمد احلٙمقُم٤مت ـ٤مر اًمًـطمٍم ُمً

اًمنمقمٞم٦م قمغم  ٝمؾ قمٚمٞمٝمؿ اومتٕم٤مل أدًم٦م زيقف إلوٗم٤مءوُمـ اًمً ،ُمٖم٤مًملم ذم اعمٞمؾ إمم احلرب 
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ل ـوىمد يٙمقن ُمـ اًمًٝمؾ قمٚمٞمٝمؿ أيْم٤ًم إدظم٤مل اًمِمٕم٥م وم . وًمتْمٚمٞمؾ اًمرأي اًمٕم٤مم ىمرار احلرب

. ومالسمد ُمـ  اعمنموقم٦مطمرب سم٤مًمقيم٤مًم٦م وًمٙمٜمٝم٤م ُم٘مؽمٟم٦م سم٢مقمالم خيدع اًمِمٕم٥م ويقهؿ سم٤محلرب 

 حربـروع اًمـيمل شم٘مقم سمت٘مقيؿ ُمِم ،ٟمزْي٦م وواقمٞم٦م وحم٤ميدة  ،وضمقد ُم١مؾم٤ًمت همػم طمٙمقُمٞم٦م 

قد ـد وضمـٝمؾ ظم٤مص٦م قمٜمـذا ًمٞمس سم٤مُٕمر اًمًـ٦م اًمّمحٞمح٦م . وهـٕم٥م سم٤مًمرؤيـوشمٌّمػم اًمِم

ووضمقد  اعمٌٜمٞم٦م قمغم اعمٜم٤مومع اخل٤مص٦م واًمٗمئقي٦م واخلداع همرور اًم٘مقة ووضمقد ُم١مؾم٤ًمت اًمْمٖمط

 .شم٘مٛمع اًمِمٕم٥مأٟمٔمٛم٦م 

   اًمًـٕمل ًمتحّمٞمؾ شمقاومؼ دوزم قمغم شمـجريؿ احلرب اخل٤مـمئ٦م اًمتل ؾمـٌؼ ذيمر أؾمـ٤ٌمهب٤م ىمٌؾ

 ىمٚمٞمؾ.

   وشم٘مقيؿ أمهٞمتٝم٤م احل٤مضة وأضمٚم٦م . ويٜمٌٖمل  ،رصد دوزم ًمٚمٜمزاقم٤مت اًم٘م٤مئٛم٦م واًمٙم٤مُمٜم٦م

او ُم٘م٤مرسمتف   إقمٓم٤مء إٟمذار ُمٌٙمر سمخّمقص خم٤مـمر فمٝمقر ٟمزاع او شمٗم٤مىمٛمفشمِمٙمٞمؾ ىمدرة قمغم

وي٘مؽمن يمؾ ذًمؽ سمٛمٝم٤مرات اًمتٝمدئ٦م وإي٘م٤مف اًمٜمزاع  . إلقمالن احلرب او ًمتقضمٞمف اًميسم٦م إومم

 .إوًمقي٤مت ُمع اقمت٤ٌمر ، وشمًقيتف

  وهذه اعم١مصمرات  ،ُم١مصمرات دمٕمؾ ُمٞمزان اًمرسمح واخل٤ًمرة ود اًمدظمقل ذم طمرب  شم٠مؾمٞمس

ويٕمتٛمد هذا اًمٗمتح  ،: شمٗمٕمٞمؾ ُمٗم٤مهٞمؿ اًمٗمتح همػم اًمٕمًٙمري سملم إُمؿ افـوع األول ،ٟمققم٤من 

 سمٛمٜمٝم٩م اًمٕمًٙمري٦م همػم اًمتٜمٛمٞم٦م ؿمٛمقل قمغم أؾم٤مؾملم ُمٕمٜمقي وُم٤مدي ، وم٤مٕؾم٤مس اعم٤مدي هق

 ي١مدي أٟمف يمام ، واحلرب سم٤مًم٘مت٤مل اًمتٗمٙمػم ُمـ ي٘مٚمؾ سم٤مًمتٜمٛمٞم٦م اإلٟمِمٖم٤مل وم٢من ، واعمٖم٤مًم٦ٌم اًمتٜم٤مومس

.  اإلوٓمرار قمٜمد إٓ ُمدُمرة طمرب سم٥ًٌم ومٞمٝم٤م اًمتٗمريط يٕمز وُمٕمٜمقي٦م ُم٤مدي٦م ُمٜم٤مومع سمٜم٤مء إمم

 ، شمِمـتد طم٤مضم٦م اًمٓمروملم إًمٞمٝم٤مو ويٜمٌٖمل أن شمٙمقن اعمٜم٤مومع اًمداظمٚمٞم٦م ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمتّمدير واًمت٤ٌمدل

وؾمٞم٠ميت سمٕمض اًمتٗمّمٞمؾ هلذه اعمٗم٤مهٞمؿ  ، وشمّمػم احلرب ُمٙمروه٦م ضمدًا ٕهن٤م شمدُمر هذه اعمٜم٤مومع

إقمداد وشم٘مديؿ اًمٌديؾ »حت٧م قمٜمقان  ،ُمقوقع اًمٖمزو اًمٗمٙمري )ذم أواظمر اعمٌح٨م اخل٤مُمس 

ٕي  خم٤مـمر يمٌػمة وضمقد : هلادمثرات افـوع افثاين من إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم . (شاحلْم٤مري

وُم٤م شمِمٛمٚمف ُمـ إقمداد ىمقة  شتٕمداد ًمٚمحرب يٛمٜمع احلربـاإلؾم»ىم٤مقمدة  يمام ذم ،طمرب حمتٛمٚم٦م 

وسم٤مجلٛمٚم٦م وم٢من هذا إصؾ  . إٓ سمخ٤ًمئر قمٔمٞمٛم٦م رادقم٦م او شمِمٙمٞمؾ حت٤مًمػ شمتٕمذر ُمقاضمٝمتف
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 . رب٥م احلٙمقن اضمتٜم٤مب احلرب ومٞمف أٟمٗمع ُمـ يمًي ،ع طم٘مٞم٘مل حم٤موًم٦م شم٠مؾمٞمس واىم ٘مقم قمغمي

و٤ًم ًمٚمٗمِمؾ ، وجي٥م ًمذًمؽ أن ي٘مؽمن سم٤محلذر يٌ٘مك أصؾ قمٔمٞمؿ إمهٞم٦م وًمٙمٜمف وهذا  ُمٕمر 

 .تٕمدادـاإلؾمو

   ُمع ُمٜمٝم٩م ُمٜمْمٌط ًمٚمحقار اًمث٘م٤مذم  ،اًمت٤ٌمدل اعمٕمرذم وًمٞمس اًمٕم٘مٞمدي سملم اًمِمٕمقب

وقمٜمقان  شُمقاضمٝم٦م اًمٖمزو اًمٗمٙمري»وؾمت٠ميت هذه إصقل حت٧م قمٜمقان  ،واًمدقمقة إمم اخلػم 

وُمـ اعمٝمؿ هٜم٤م أن اًمت٤ٌمدل اعمٕمرذم وشمٜمٛمٞم٦م اًم٘مقاؾمؿ اعمِمؽميم٦م جي٥م أن ي٘مؽمن  . شاًمًٚمؿ اًمداظمكم»

وذًمؽ يمل  ،ٕمقب واًمدول ـٞمجٞم٦م سملم اًمِمـؽماشمـٕم٦م ًمٚمٗمقارق ذات إمهٞم٦م اإلؾمـ٦م ُمقؾمـسمرؤي

وُمـ اعمٝمؿ أن  . تٕمدادـاإلؾمُمع و اًمٜمقاي٤م واخلٓمقات رصدع ـوُم ، ٚمؿ ُمتقازٟم٤مً ـيٙمقن سمٜم٤مء اًمً

 اإلؾمالُمٞم٦م واًم٘مٞم٤مدات يم٤مًم٘مٞم٤مدات ،ذات اًمت٠مصمػم اعمريمزي ذم اًمٍماع ٛمؾ احلقار اجلٝم٤مت ـيِم

تٞم٦م واإلٟمجٞمٚمٞم٦م اًمٙمٜمًٞم٦م ذم اًمٕم٤ممل . ويرى سمٕمض اًم٤ٌمطمثلم أن احلقار ُمع اًمٙمٜمٞم٦ًم اًمؼموشمًت٤مٟم

أن شمٕمثر احلقار  ،هٜم٤م  اعمٝمؿإمم احلقار ُمع اًمٙم٤مصمقًمٞمؽ .  ـٞمًـ٤ًم ضمدًا ىمٞم٤مؾم٤مً ًَ يٛمٙمـ أن يٙمقن ُمُ 

وًمٙمٜمف ؾمـ٥ٌم ًمدراؾم٦م قمقاُمؾ اًمتٕمثر صمؿ إقم٤مدة اًمٙمرة سمٛمزيد ُمـ  ،إلًمٖم٤مئف ًمٞمس ؾمـ٤ًٌٌم وضمٞمٝم٤ًم 

وم٢مذا ـمٚمٌقا ُمٜمؽ ؿمٞمئ٤ًم  ،ٜم٤مء اًمتقاومؼ قمغم اًمتقازن وُمـ ُمٝم٤مرات احلقار سمِ  . اًمٙمٗم٤مءة واًمذيم٤مء

ـمٚمٌقه  ىمٌقهلؿ ًمٜمٔمػم ُم٤مأي  ،اًمتٕم٤مُمؾ سم٤معمثؾ  ُمٜمٝمؿ ومٕمٚمٞمؽ ىمٌؾ اإلؾمـتج٤مسم٦م أن شمْمٛمـ ،ُمٕم٘مقًٓ 

   ٓمٚمٌف أٟم٧م ُمٜمٝمؿ. ـُمٜمؽ طملم شم

   واإلطمتقاء اًمًٚمٛمل ُمٝم٤مرات اًمت٠مصمػم همٞمـر اًمٕمًـٙمري يم٤مًمٕمٛمؾ اًمدسمٚمقُم٤مؾمـلشمٓمقير ، 

ٓ  شمتحقل إمم طمرب ظمٗمٞم٦م ىمذرة وشمآُمر اؾمؽماشمٞمجل  أيْم٤مً  ويم٤معمقاضمٝم٦م همٞمـر اًمٕمًـٙمري٦م سمنمط أ

ويمؾ  زومـأن يِمـٛمؾ اعمٜم٤مزع واخلّمؿ واعمٝم يٜمٌٖمل ًمإلطمتقاء اًمًـٚمٛملو . ًمٚمٝمٞمٛمٜم٦م قمغم إسمري٤مء

وأُم٤م  . ؼـحقيٚمف إمم صديـت٘مٌكم ُم٤م مل يتؿ إطمتقاؤه وشمـدو ُمًـقم ومٝمق زومـاعمٝم أُم٤م ، ىمقة ُم١مصمرة

اًم٘مقة اعم١مصمرة ومالضمتٜم٤مب او ختٗمٞمػ قمدائٝم٤م وإي٘م٤مف ؾمػمه٤م ذم ـمريؼ احلرب اخلٗمٞم٦م او 

ذم ومتح ُمٙم٦م شمٓمٌٞمؼ ىمقي ًمإلطمتقاء  طػمة اًمٜمٌل ــل ؾمـووم اًمتحْمػم حلرب قمًٙمري٦م .

ـْ  » :يقم اًمٗمتح طُمـ ذًمؽ ىمقل اًمٜمٌل  ،ٚمٛمل ـاًمً ـٌ  قَ ـوَمٝمُ  ْٗمَٞم٤منَ ـؾُم  َأيِب  َدارَ  َدظَمَؾ  َُم ـْ  ، آُِم  َوَُم

اَلَح  َأًْمَ٘مك ًِّ ـٌ  وَمُٝمقَ  اًم ـْ  ، آُِم ـٌ  وَمُٝمقَ  سَم٤مسمفُ  َأهْمَٚمَؼ  َوَُم ُمًٚمؿ وهمػمه . وُمٜمٝم٤م ُم٤م  اإلُم٤مم رواه « آُِم
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: ىَم٤مًُمقا ، «شَمُٔمٜمُّقَن؟  َوَُم٤م شَمُ٘مقًُمقنَ  َُم٤م »ىم٤مل يقم اًمٗمتح جلامقم٦م ُمـ أهؾ ُمٙم٦م:  طُيروى أن اًمٜمٌل 

ـُ : َٟمُ٘مقُل  ـُ  َأخٍ  اسْم  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغم   اهللِ َرؾُمقُل  وَمَ٘م٤مَل  ، صَماَلصًم٤م َذًمَِؽ  َوىَم٤مًُمقا: ىَم٤مَل . َرطِمٞمٌؿ  طَمٚمِٞمؿٌ  قَمؿ   َواسْم

﮲﮳  ﮴  ﮵  ﮶﮷  ﮸  چ  :ُيقؾُمُػ  ىَم٤مَل  يَماَم  َأىُمقُل  »: َوؾَمٚم ؿَ  ے  ے  ۓ  ۓ   

ـَ  ُرواـُٟمِِم  اَم يَم٠َمٟمـ وَمَخَرضُمقا: ىَم٤مَل  ، « 92يقؾمػ:  چ﮹  ﮺  ٌُقرِ  ُِم  وَمَدظَمُٚمقا اًْمُ٘م

ؾْم  ومـل    .(اًمًـٜمـ اًمٙمؼمى)رواه اًمٌٞمٝم٘مل ذم  .اَلِم ـاإْلِ

   وم٢من ُمـ اًميوري أن  ،ىُمُدرات ُمٜمع اًمٕمدوان )اًمردع(: عم٤م يم٤من اًمِمـر ُمقضمقدًا ٓ حم٤مًم٦م

وؾمٞم٠ميت سمٞم٤مٟمف ذم شمٗمًػم آي٦م  ،متتٚمؽ اًمدوًم٦م ىمقة ختٞمػ إذار ومتٜمٕمٝمؿ ُمـ اًمتقرط سمٕمدوان 

ْمٝمؿ أن اًمديٛم٘مراـمٞم٦م هل اًمتل اإلقمداد ذم اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم . وىمد زقمؿ سمٕم

وهذا ًمٞمس سمّمحٞمح وم٢من اًمذي أـم٤مل اًمٗمؽمة هق  ،أـم٤مًم٧م ومؽمة قمدم وىمقع طمرب قم٤معمٞم٦م صم٤مًمث٦م 

اًمردع اًمٜمقوي واخلقف ُمـ طمرب شمدُمر اجلٛمٞمع . يٜمٌف إمم ذًمؽ أن اًمًٞم٤مؾم٦م اخل٤مرضمٞم٦م ًمٚمدول 

 ؽماشمٞمجلـٙمري٦م واًمتآُمر اإلؾمـحرب همػم اًمٕمًـحقٟم٦م سمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمـاًمديٛم٘مراـمٞم٦م اًمٙمؼمى ُمِم

إُمد ًمٚمتخٚمػ ذم دول ـمقيٚم٦م  وشمٜمٛمٞم٦م وإي٘م٤مد ٟم٤مر احلروب اخل٤مرضمٞم٦م )طمرب اًمقيمالء وهمػمه٤م(

  .اًمٕمًـٙمري٦مرب احلذم يمثػم ُمـ إطمٞم٤من أؿمـد ُمـ  اًمٜمٗمقذ ، وهق

   يم٤مًمرد اعمرن او اًمتدرجيل او اًمرد اعمتٙمٞمػ ُمع اًمتٝمديد. ،شمٓمقير اًمردود اًمٕمًٙمري٦م 

  ختٗمض اإلؾمتٗمزاز سمٓمري٘م٦م ،وٌط اًمتقازن سملم اًمدول اعمتٜم٤موم٦ًم )شمقازن اًمُ٘مقى( رصد و 

 اهلل ؿم٤مء إن اًمراسمع اعمٌح٨م ذم ذًمؽ شمٗمّمٞمؾ وؾمٞم٠ميتد احلرب وشمقىمػ او متٜمع اًمتّمٕمٞمد . شُمـٌْـٕمِ و

: األمر األولحت٘مٞمؼ صمالصم٦م أُمقر ،  وُمـ اعمٗمٞمد هٜم٤م أن دمٕمؾ اخلّمؿ يِمؽ ذم ىمدرشمف قمغم .شمٕم٤ممم 

ِمـؽ ذم ىمدرشمف قمغم حت٘مٞمؼ : اًماألمر افثاين. ٙمري ـاًمٜمٍم اًمٕمًاًمِمؽ ذم ىمدرشمف قمغم حت٘مٞمؼ 

 ، همػم اًمٕمًٙمري٦م ىمقي٦م ًمٚمٛمٜم٤مورة تٚمؽ وؾم٤مئؾيم٠من مت ،ي إهـداف اًمًـٞم٤مؾمـٞم٦م ًمٚمٜمٍم اًمٕمًـٙمر

: اًمِمؽ ذم ىمدرشمف قمغم اضمتٜم٤مب األمر افثافث.  وقمالُم٤مت شمدل قمغم أن ًمديؽ أيمثر مم٤م شُمٕمٚمـ

او شمٙمقن ُم٤مهرًا  شمًتٝمٚمؽ ُمٜم٤مومع اًمٜمٍم ، يم٠من شمٙمقن ًمؽ ىُمُدرات هجقُمٞم٦م ه٤مئٚم٦م ،ظم٤ًمئر يمٌػمة 
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سمّمقرة دمٕمؾ اخلّمؿ خيِمك قمقاىم٥م اًمٕمدوان او  ،ذم إصم٤مرة اؾمت٤ٌمىمٞم٦م ٕـمراف ُمٜم٤موم٦ًم ًمٚمخّمؿ 

 ر اًمتقازن.ـقمقاىم٥م يمً

  ريـ ـ١مون اًمداظمٚمٞم٦م ًممظمـر )اًم٤ٌمـمـ( ذم اًمِمـًمتدظمؾ همػم اعم٤ٌمؿما ٙمٚم٦مـع ُمِمـتٕم٤مُمؾ ُماًم، 

.  ُمثؾ قمٛمٚمٞم٤مت دمٜمٞمد اًمٕمٛمالء ذم اًمدول إظمرى واؾمتٕمامهلؿ ذم أقمامل قمدائٞم٦م همػم فم٤مهرة

 ٕن إي٘م٤مف هذا اًمٜمقع او ظمٗمْمف ،سملم اًمدول اًم٘مقي٦م  ر اًمتل يّمٕم٥م إي٘م٤مومٝم٤موهذا ُمـ إُمق

وأُم٤م سملم اًم٘مقي واًمْمٕمٞمػ ، وم٢من ؿَمـَره  . ٛمل ورىم٤مسم٦م ُمت٤ٌمدًم٦مـٗم٤مق رؾمـُمتٕمذر إٓ ُمـ ظمالل إشم

او يـ٘مع اًم٘مقي شمدرجيٞم٤ًم ذم اًمتآيمؾ  ٦مـٕمف هق احل٤ميمؿ ُم٤م مل شم٠مت ىمقة رادقم٦م ُمٜم٤مومًـاًم٘مقى وضمِم

 .اًمداظمكم

  ر هٜم٤م سم٘مقًمف  :اًمداظمكم واًمٜمزاع سملم إُمؿ ُمٙم٤مومح٦م اخلٓمط اخل٤مرضمٞم٦م إلصم٤مرة اًمٜمزاع وُٟمـَذيمِّ

   جث  مث  ىثيث  حج  مج  جح يت يب  جت  حت  خت  متىت    ىب  چ٤ممم ـــــشمٕم

شمٜمٌف أي٦م اًمٙمريٛم٦م إمم أن إي٘م٤مد ٟم٤مر احلروب وفمٞمٗم٦م صم٤مسمت٦م وُمتٙمررة  ،64اعم٤مئدة:  چ مح

وإي٘م٤مد ٟم٤مر احلرب يٛمٙمـ أن يٙمقن ذم إصم٤مرة اًمٜمزاع اًمداظمكم او إصم٤مرة  ،ًمٚمٛمٗمًديـ ذم إرض 

ٱ  ٻ  ٻ  چ اًمٜمزاع اخل٤مرضمل سملم إُمؿ واًمدول . وٟمذيمر أيْم٤ًم سم٘مقًمف شمٕم٤ممم 

  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ     ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ 

وم٢مصم٤مرة اًمٜمزاع  ،1٤7اًمتقسم٦م:  چ   ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ

قم٤ٌمرة أي٦م  ل إمم اًمٕمدو إضمٜمٌل يمام شمٜمٌف إًمٞمفوفمٞمٗم٦م صم٤مسمت٦م عمـ يٜمتٛم اًمداظمكم سملم إُم٦م اعم١مُمٜم٦م

ومٛمـ صمٖمرات  ،قمديدة  او ومراهم٤مت وحي٤مول ُمثػموا احلروب اًمدظمقل ُمـ صمٖمرات اًمٙمريٛم٦م .

واحلٓم٤مم اإلضمتامقمل يم٤مًمٗم٘مر واعمرض واجلٝمؾ واًمتٝمٛمٞمش . وُمٜمٝم٤م: : اعمٔم٤ممل اًمداظمٚمٞم٦م اًمداظمؾ

٤م: قمزًم٦م اًم٘مٞم٤مدة قمـ اًمِمٕم٥م . وُمـ صمٖمرات اًمٕمالىم٤مت اخلالوم٤مت اًمٕمرىمٞم٦م واًمٓم٤مئٗمٞم٦م . وُمٜمٝم

: ختٚمػ إٟمِمٓم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م واًمدسمٚمقُم٤مؾمٞم٦م وإُمٜمٞم٦م ووٕمػ ٟمِم٤مط شم٤ٌمدل اعمٕم٤مرف اًمدوًمٞم٦م

ًمٞم٦م . وُمٜمٝم٤م: قمدم شمًقي٦م اًمٜمزاقم٤مت اًم٘م٤مسمٚم٦م وُم٤م يتٌع ذًمؽ ُمـ قمزًم٦م دو ،واعمّم٤مًمح ُمع اًمدول 

وُمٜمٝم٤م وم٘مدان ُمٝم٤مرات رصد ٟمقاي٤م اًمٕمدوان وظمٓمقاشمف اعمٌٙمرة ُمـ أضمؾ ؿمٚمِّٝم٤م او  ًمٚمتّمٕمٞمد .
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 وُمٜمٝم٤م وم٘مدان شمرشمٞم٥م إوًمقي٤مت ذم رؤي٦م ُمـ يٜمٌٖمل قمدم اؾمتٗمزازه وإصم٤مرة قمداوشمف . شمٗمٙمٞمٙمٝم٤م .

وسم٤مظمتّم٤مر  تف سمتآُمر مم٤مصمؾ .ُمٓمٛمئٜم٤ًم إمم قمدم ُمقاضمٝموُمٜمٝم٤م وٕمػ اؾمؽماشمٞمجل جيٕمؾ اًمٕمدو 

وم٢من إصم٤مرة احلروب واًمٜمزاقم٤مت ًمٞمس ظمٓمقة واطمدة وًمٙمٜمف ؾمٚمًٚم٦م ُمـ اخلٓمقات سم٤مدم٤مه  ،ؿمديد 

 قمغم وًمذًمؽ وم٢من ُمٙم٤مومح٦م ُم٤ًمر احلروب واًمٜمزاقم٤مت همػم اعمنموقم٦م يٕمتٛمد ،هدف حمدد 

 : اًمتحّملم اًمداظمكم وٟمِمـر صم٘م٤موم٦مادسار األول ،ُم٤ًمرات ُمٕم٤ميم٦ًم ُمٝمٛم٦م  إقمداد طمزُم٦م

اًمٙم٤مُمٜم٦م داظمٚمٞم٤ًم  واًمثٖمرات : رصد إؾم٤ٌمبادسار افثايناًمتامؾمؽ واًمقٓء وًمٞمس اًمٕمداء . 

٤ٌمب سمٕمد ـذه إؾمـصمؿ يتؿ ُمٕم٤مجل٦م ه ،تٖمٚمٝم٤م ُمثػموا اًمٜمزاع ـواًمتل يٛمٙمـ أن يً ،وظم٤مرضمٞم٤ًم 

ُمـ أضمؾ  : اًمتِمخٞمص اعمٌٙمر ًمٚمخٓمقات إومم ذم ؾمٚمًٚم٦م إصم٤مرة اًمٜمزاعادسار افثافثحتٚمٞمٚمٝم٤م . 

: ادسار افرابع.  او إُم٤مشمتٝم٤م قمٙمس ُم٤ًمره٤مًمًٚمًٚم٦م )ىمٓمع طمٚم٘م٦م ُمٝمٛم٦م او أيمثر( او شمٗمٙمٞمؽ ا

، وُمع قمٛمٚمٞم٤مت اًمتآُمر  ع ُمثػمي احلروب واًمٜمزاقم٤متـ٥م ُمـاًمتخٓمٞمط ًمٚمتٕم٤مُمؾ اعمٜم٤مؾم

  .اإلؾمـؽماشمٞمجل

  وُمـ هذه اًمٕمٛمٚمٞم٤مت: شمًقي٦م اًمٜمزاقم٤مت:و ظمٗمض اإلهتامم سمٕمٛمٚمٞم٤مت 

   ُمع زي٤مدة اًمؽميمٞمز قمغم اًمٜمزاع اًمذي حُيتٛمؾ أن  ،ُمٕم٤مجل٦م أؾم٤ٌمب اًمٜمزاع وضمذوره

وُم٤م يتْمٛمٜمف ذًمؽ ُمـ ُمٗم٤موو٤مت وقمروض  ، وي١مدي إمم شمٕم٘مٞمدات ُمؽمايمٛم٦م يتٗم٤مىمؿ

 ُمت٤ٌمدًم٦م.

  .قمٛمٚمٞم٤مت شمًقي٦م اعمٔم٤ممل 

   ُمع احلذر ُمـ شمًـقي٦م سمخًـ٦م ىمٌٞمؾ  ،ختٗمٞمػ اًمٜمزاع وشمْمٞمٞم٘مف إذا شمٕمذرت شمًـقيتف

 اًمٜمٍم.

  يمام هق احل٤مل سملم اًم٘مقي  ،سم٢مؾمؿ اًمتًقي٦م  اًمتٛمٚمص ىمدر اإلُمٙم٤من ُمـ شمٜم٤مزل يمٌػم

اًمٓم٤مُمع واًمْمٕمٞمػ او سملم اعمٜمتٍم واعمٝمزوم . وًمذًمؽ ىمٞمؾ سم٠من يمؾ شمًقي٦م ٓ شمًٜمده٤م 

 ىمقة رادقم٦م ومٝمل أىمرب إمم اًمتٜم٤مزل او اإلؾمتًالم.

   وىمد ذيمرٟم٤مه٤م ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ. ،قمٛمٚمٞم٤مت اإلطمتقاء اًمًٚمٛمل 

  اًمقؾم٤مـم٤مت اًمدوًمٞم٦م( إذاك إـمراف اعم١مصمرة(.  
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  افدؾاعو افدؾعمعـى 

 وإصارة إػ افتطبقؼات ادمشـسقـة

 

 دم افعربقة ادعـى

ذم اًمٕمرسمٞم٦م إذا وُمًـر سمٕمـ وٟمحقه٤م ومٝمق اًمذب  اًمدومع وم٤مًمدوْمع ُمّمدر َدوَمع ، واًمِدوم٤مع ُمّمدر داومع .      

واًمٕمدوان ، ُي٘م٤مل:  واعمح٤مُم٤مة واإلٟمتّم٤مر ًمٚمٌمء ورد او إزاًم٦م او إسمٕم٤مد او إي٘م٤مف اعمٙم٤مره واعمخ٤موف

احل٩م:  چ ی  ی   ی  جئ  حئ  مئ  چ٤ممم ــىم٤مل شمٕم ، دومع اًمِمـر قمٜمف: أي رده قمٜمف ومح٤مه ُمٜمف

 يمذا إمم دومٕمف وٟمحقه٤م ومٝمق اإلسمٕم٤مد او اإلجل٤مء او اًمتًٚمٞمؿ ، ُي٘م٤مل: شإمم». وإذا وُمن اًمدومع سمـ 38

 ودومع إًمٞمف اعم٤مل: ؾمٚم ٛمف او أرؾمٚمف إًمٞمف ، ، ومٞمٝم٤م أوىمٕمف اًمتٝمٚمٙم٦م إمم سمف ودومع ، إًمٞمف اوٓمره سمٛمٕمٜمك

، وهذا صحٞمح  ن اًمٕمرب( أن اًمدومع: اإلزاًم٦م سم٘مقةوذم )اعمحٙمؿ( وذم )ًم٤ًم . اعمامـمٚم٦م اعمداومٕم٦مو

 ک  ک    گ  گچ وًمٙمٜمٝم٤م شمِمٛمؾ اًم٘مقة اًمّمٚم٦ٌم واًمٜم٤مقمٛم٦م ، وؿمقاهد ذًمؽ يمثػمة يم٘مقًمف شمٕم٤ممم 

ضُمَؾ  سملم ـمروملم او أيمثر اعمٖم٤مًم٦ٌم ذم اًمدومع ومٞمٕمٜمل اًمدوم٤معأُم٤م و.  34ومّمٚم٧م:  چ ..... ، ُي٘م٤مل: داومع اًمر 

ف أطمد ، ـٞمِّد ىمقُِمف همػم ُُمَداوَمٍع ، أي ٓ يٜم٤مومًـق ؾمـأي زامَحف ، وٓ يداومٕمف أطمٌد ذم قمٛمٚمف ، وه

ء: َدوَمَٕمف يمؾ  َواطِمد ُِمٜمُْٝمؿ قَمـ َٟمٗمًف ،  وداومٕم٧ُم وماَلٟم٤م سمحّ٘مف ، إِذا ُم٤مـمٚمتف ، وُمٜم ْ ف وشَمداوَمَٕمقا اًمٌم 

َٓ ُهَق ُيَداومُِٕمُف ا» طمدي٨م  ِة اًمٓم َٕم٤مِم َو ٌََث٤مِن َٓ َصاَلَة سمَِحْيَ ظَْم  .رواه ُمًٚمؿ وهمػمهش ْٕ

   

 ادعـى افتـػقذي فؾدؾع وافدؾاع 

 دم آية احلج

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڤ ٹ چ شمٕم٤ممم ىم٤مل      

 چ ڍ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

ٕن إرض أصؾ ىم٤مئؿ سمذاشمف  ومٝمق ، واًمنم ضوري عمٙم٤مومح٦م اًمٗم٤ًمد ومال ؿمؽ أن اًمدوم٤مع ،4٤احل٩م:
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٤مًمردع او اًمدوم٤مع قمـ اًمٔمٚمؿ واًمٕمدوان اًمذي ٓ ي٘مػ قمٜمد طمده إٓ سم اإلسار قمغم ومٞمٝم٤م اًمٙمثػم ُمـ

 إلدظم٤مل ُمًـتٛمر صم٤مسم٧م أٟمف ضمٝمد جيد وُمآٓشمف طم٘مٞم٘م٦م اًمدوم٤مع يتدسمر ُمـاحل٘مقق واحلرُم٤مت . و

 اًمٙمريٛم٦م أي٦م ذم أن أوًٓ  شمدسمرو . احلرب دائرة ـُم وختٚمٞمّمٝم٤م ؿاًمًـٚم دائرة ذم اعمِمـروقم٦م احل٘مقق

وىمد  . شوًمقٓ دومع»وىمرأ اجلٛمٝمقر  ، شوًمقٓ دوم٤مع»وم٘مد ىمرأ ٟم٤مومع ويٕم٘مقب  ،ىمرائتلم صحٞمحتلم 

 أن قمٚمؿ ، واًمدوم٤مع ًمٚمدومع ذيمرٟم٤مه٤م اًمتل اعمٕم٤مين شمدسمر وُمـ . ٤م اًمٗمرق اعمٕمٜمقي سمٞمٜمٝمام ىمٌؾ ىمٚمٞمؾذيمرٟم

سمؾ هل أوؾمع  ، اهلجقم ي٘م٤مسمؾ اًمذي ٙمريـاًمٕمً اًمدوم٤مع ذم ظم٤مص٦م ٧مـًمٞمً اًمدوم٤مقمٞم٦م اعم١مؾم٦ًم وفمٞمٗم٦م

  سمٙمثػم.

 : ادػفوم افعام فؾدؾع وافدؾاع      

سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ  اًمدومع واًمدوم٤مع ي٘مـع قمغم أٟمقاع ُمـ قم٤ٌمرات آي٦م احل٩م أن ُمْمٛمقهن٤م ُمـ واوح      

اًمقؾمٞمٚم٦م . ومٞمٛمٙمـ أن يٙمقن اًمدوم٤مع سم٤مًمٙمٚمٛم٦م او سم٤مًمٕمٛمؾ اعمدين )اًم٘مقة اًمٜم٤مقمٛم٦م( او سم٤مًم٘مقة اًمٕمًٙمري٦م 

 ُمٜمٔمقُم٦موم٤مًمدوم٤مع  .  ُمـ أقمامل اًمدوم٤مع اًمنمقمل او سم٤مًمٕمٛمؾ اإلؾمتخ٤ٌمري واحلرب اًم٤ٌمردة وؿمٌٝمٝم٤م

واًمتخٓمٞمٓمل  امقملواإلضمت ؿمـ٤مُمٚم٦م شمدظمؾ ذم اعمج٤مل اًمث٘م٤مذم واًمٕم٘مٞمدي واإلىمتّم٤مدي واًم٘م٤مٟمقين

وهمػمه٤م سم٤مإلو٤موم٦م إمم اًمدوم٤مع اًمٕمًٙمري ، ويقضمد ذم سمٕمض اًمدول ُمٜمدوب رومٞمع اعمًتقى ُمـ وزارة 

  .، ويٜمٌٖمل أن يِمٛمؾ ذًمؽ اًمّمٚم٦م همػم اعم٤ٌمذة سم٤مًمدوم٤مع اًمدوم٤مع ذم يمؾ وزارة هل٤م صٚم٦م سم٤مًمدوم٤مع

وفمٚمؿ وطمؼ وسم٤مـمؾ وٓ ؿمؽ أن أقمامل اًمٌنم اًمٗمردي٦م واجلامقمٞم٦م شمٜم٘مًؿ إمم ظمػم وذ وقمدل       

٤مًمدوم٤مع ىمْمٞم٦م همريزي٦م دمري قمغم إرادة اًمٌ٘م٤مء وؾمالُم٦م وم . وصقاب وظمٓم٠م ، وًمٙمؾ أٟمّم٤مر وضمٜمقد

، وًمذًمؽ ٓ خيتٚمػ اًمٜم٤مس ذم شمؼمير أصؾ اًمدوم٤مع قمـ  اًمٜمٗمس واحل٘مقق ويمراهٞم٦م اهلالك واًمتٚمػ

ًمقؾمٞمٚم٦م اًمٜمٗمس ، وإن يم٤من شم٘مقيؿ اعمّم٤مًمح واخل٤ًمئر ىمد جيٕمؾ اخلٞم٤مرات أيمثر ُمروٟم٦م ذم اظمتٞم٤مر ا

أُم٤م اًمتْمخؿ همػم  ،. ويمثػمًا ُم٤م شُمّم٤مب هذه اًمٖمريزة سم٤مًمتْمخؿ اًمـَٛمَريِض او سم٤مإلوٛمحالل  اًمدوم٤مقمٞم٦م

امقم٦م ذم وأُم٤م اإلوٛمحالل ومحلم ٓ يداومع اإلٟم٤ًمن او اجل ،اعمنموع وم٤ٌمًمٕمدوان قمغم أظمريـ 

 . ُمقاضمٝم٦م اًمٔمٚمؿ واًمٕمدوان وٓ يٕمٛمؾ قمغم إسمٕم٤مد اًمٔمٚمؿ قمٜمف

...................... 
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 افعسؽرية بادمشسة اخلاص افدؾاع

إؾم٤ٌمب اعمنموقم٦م »وهذا ؾمٞم٠ميت ذيمره سمّمٞمٖم٦م صم٤مٟمٞم٦م ذم أوائؾ اعمٌح٨م اًمث٤مين ، حت٧م قمٜمقان       

وم٤مًمٕمٛمؾ  ، وذًمؽ أن أمهٞمتف اًمٙمٌػمة شمًقغ شمٜمقع اًمّمٞم٤مهم٦م ُمـ أضمؾ اعمزيد ُمـ اإليْم٤مح . شًمٚمحرب

  :ُمٜمٝم٤م ، ٟمقع ُمـ أيمثر اًمدوم٤مقمل ًمٚمٛم١مؾم٦ًم اًمٕمًٙمري٦م

 ، ظمّمقُم٦م او قمدوان ُم٤م سمدأ سمف أظمرون ُمـ اًمدوم٤مع ذم ُمقاضمٝم٦م هق :فؾدؾاع افـوع األول      

ًمف ريمـ ؾمٞم٤مد و ،وهذا هق اًمدوم٤مع اًمت٘مٚمٞمدي اًمذي ي٘م٤مسمؾ اهلجقم  ،سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ اًمقؾمٞمٚم٦م و

وؾمٞم٠ميت ،  ومٝمق ضورة اضمتامع ذوط احلرب ىمٌؾ اًمٌدء هب٤م ، وريمـ قمًٙمري . أُم٤م اًمريمـ اًمًٞم٤مد

 أن ٓ يتحقل احلرب ذم اعمٌح٨م اًمث٤مين إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم . وأُم٤م اًمريمـ اًمٕمًٙمري ، ومٝمقسمٞم٤من ذوط 

اعم١مؾم٦ًم اًمدوم٤مقمٞم٦م  ر اخلؼماء ذًمؽ سم٠من اٟمتّم٤مر اعمداومع يٕمتٛمد قمغم ىمدرةـويٗمً ،إمم اؾمتًالم  اًمدوم٤مع

ل إمم اهلجقم قمغم إداُم٦م اًمدوم٤مع وقمغم شمْمٛمٞمٜمف سمٕمض أٟمقاع اهلجقم وُمـ  . او اإلقمداد ًمٌٚمقغ اًمتحقُّ

 ىئ ىئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ چ٤ممم شمٕم هذا اًمٜمقع ُمْمٛمقن ىمقًمف

 ومال ،ًمٞمس ومٞمٝم٤م صٞمٖم٦م طمٍم  هذه وشمدسمر أن آي٦م اًمٌ٘مرة ،19٤اًمٌ٘مرة:  چ ی ىئ

  .شمًتٌٕمد اًمٜمققملم اًمث٤مين واًمث٤مًم٨م

 :احلافة األوػذم طم٤مًمتلم ،  وذًمؽ ، أي اًمـُٛمْ٘مٌِؾ اعمتقىمع اًمٕمدوان دومعسم : اًمدوم٤معافـوع افثاين      

 ه٥م احلرب اعمتقاصٚم٦م او ُمذه٥م اًمٕمدوان اعمتقاصؾُمذ سمّمقرة قمٛمٚمٞم٦م طملم شمتٌٜمك إطمدى اًمدول

، وهذا هق اًمٖم٤مًم٥م ذم شم٘مقيؿ  ٕضمؾ اهلٞمٛمٜم٦م قمغم أظمريـ واإلؾمتحقاذ قمغم طم٘مقىمٝمؿ سمٖمػم طمؼ

اًمدوًم٦م اًمٕمدواٟمٞم٦م ، وذم سمٕمض إطمٞم٤من شمٍمح أدسمٞم٤مت اًمدوًم٦م ودؾمتقره٤م او ىمقاٟمٞمٜمٝم٤م سمٛمذه٥م 

واحلرب اعمتقاصٚم٦م ىمد  . همػم اعم٘مٞمد سم٤مًمنمقمٞم٦م اًمتل يِمؽمك اًمٕم٘مالء ذم ىمٌقهل٤م اًمتقؾمع اخل٤مرضمل

واًمتحْمػم ًمتجديد احلرب ،  شمتخٚمٚمٝم٤م ومؽمات هدوء ُم١مىمت٦م ٕضمؾ إًمت٘م٤مط إٟمٗم٤مس واإلقمداد

أظمذ سم٤مإلٟمتِم٤مر ،  ومحٙمؿ هذه اًمدوًم٦م طمٙمؿ اًمقسم٤مء اجلرصمقُمل ويمذًمؽ طم٤مل اًمٕمدوان اعمتقاصؾ .

٥م شمٚمؽ . وئمٝمر ُمذه وىمد يّمٚمؽ ذم اًم٘مري٥م أن هقمتف ىم٤مسمٚم٦م ًمإلؿمتدادهمػم  ُمـ سمٕمٞمد ، ُم٘مٌؾومٝمق 

 . ، اًمًٞم٤مد واًمٕمًٙمري اًمٕمدواين وذم شم٠مرخيٝم٤م اًم٘مري٥مؾمٚمقيمٝم٤م اًمتدظمكم  اإلسار قمغم اًمدوًم٦م ذم
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ٜمذيمره٤م سمٕمد ىمٚمٞمؾ ذم اًمٜمقع اًمث٤مًم٨م إن ـ: قمٛمٚمٞم٤مت اًمتحْمػم ًمٚمحرب واهلٞمٛمٜم٦م ، وؾماحلافة افثاكقة

ُمٝم٤مرات دومع )أي ُمٜمع وإسمٕم٤مد( اًمٕمدوان جي٥م أن ٓ شمٙمقن أىمؾ  ٤معمٝمؿ هٜم٤م أنوم٤ممم . ـــ٤مء اهلل شمٕمـؿم

ًمف  دوان اًمـُٛم٘مٌؾـود ُم٤م ذيمرٟم٤مه ُمـ اًمٕم اًمدوم٤معو ع .ـشمٗمقىم٤ًم ُمـ ُمٝم٤مرات اًمدوم٤مع ود اهلجقم اًمقاىم

وذم يمالم  ،ُمٜمٝم٤م اإلقمداد اعمًٌؼ ًم٘مقة يم٤مومٞم٦م ًمردع اخلّمؿ وإسمٕم٤مده قمـ اًمٕمدوان  ،ٌؾ قمديدة ـؾم

اع: اإلؾمتٕمداد ًمٚمحرب يٛمٜمع احلرب . ُمٕمٜمك ذًمؽ أن اًم٘مقة اًمدوم٤مقمٞم٦م اعمًتٕمدة ضوري٦م ظمؼماء اًمٍم

ويٕمتٛمد ُم٘مداره٤م وطمريمتٝم٤م قمغم ُمْم٤مُملم اًمتقىمٕم٤مت  ،ؾمقاء وىمع ساع قمًٙمري أم مل ي٘مع 

إلىمتّم٤مدي٦م اعمًت٘مٌٚمٞم٦م . وُمـ ؾمٌؾ إسمٕم٤مد اًمٕمدوان اًمٕمٛمؾ اًمدسمٚمقُم٤مد واإلؾمـتخ٤ٌمري واًمٕم٘مقسم٤مت ا

اعم٤مئدة:  چ  متىب  يب  جت  حت  خت    چ. وشمدسمر ىمقًمف شمٕم٤ممم  وؿمٌف ذًمؽواًمتداسمػم اًمقىم٤مئٞم٦م 

وزي٤مدة  احلرب اًم٘م٤مئٛم٦م ٘م٤مد إلداُم٦مياإل أيمثر ُمـ ٟمقع ، اًمٜمقع إول: يِمٛمؾ إي٘م٤مد احلروب وم٢من ،64

إـمٗم٤مء ٟم٤مر و . احلربىم٤مُم٦م إلاًمتحْمػم  أي ضمديدة طمربًمتقًمٞمد  ي٘م٤مداإلشمداسمػم  اًمٜمقع اًمث٤مين: ٟم٤مره٤م :

وسم٤مًمقؾم٤مئؾ اًمذيمٞم٦م  جيريف اهلل شمٕم٤ممم قمغم أيدي اًمٕم٘مالء واًمّم٤محللم اًمٜمققملم وهمػممه٤مذيـ هل احلروب

حي٥م ويٛمٙمـ عمـ  ،اًمٍماع ُمقضمقد أسمدًا  . وًمٚمتٞم٘مـ ُمـ أمهٞم٦م هذه اعمٝم٤مرات شمذيمر أن واعمنموقم٦م

ل  ُمـ ُمٝم٤مرات ، ومالسمد ٓضمتٜم٤مب اعمٝم٤مًمؽ واًمدُم٤مر اًمقاؾمعساع إمم طمرب . يمؾ  اعمٝم٤مًمؽ أن ُيـَحقِّ

 . سمقؾم٤مئؾ دمٕمؾ احلرب ظمٞم٤مرًا اوٓمراري٤ًم وُمالذًا أظمػماً  إهداف حت٘مٞمؼ وذم ذم وٌط اًمٍماعقم٤مًمٞم٦م 

ې  ې  ې  چ شمٕم٤ممم ُمٜمٝم٤م ىمقًمف  ، وسم٤مجلٛمٚم٦م وم٢من اًمًٞم٤مؾم٤مت اًمقىم٤مئٞم٦م قمٛمقُم٤ًم شمدظمؾ ذم هذا اًمٜمقع

ې  ى   ى   ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  

ذو  ومتدسمر يمٞمػ دومع ،95 – 94اًمٙمٝمػ:  چ مئ  ىئ  يئ ىئ  ی  ی   ی  ی   جئ  حئ  

 ،د وىم٤مئل سمًـومٚمؿ يٙمتػ  ، وًمئؽ اًم٘مقم٤مدهؿ إمم أـىمٌؾ أن يّمؾ ومً ي٠مضمقج وُم٠مضمقج اًم٘مرٟملم

ومٝمق  ق احل٤مضمز اعمٖمٚمؼ ُمـ مجٞمع ضمٝم٤مت اًمٗمْم٤مءواًمردم ه ،ضمٕمؾ سملم اًمٓمروملم ردُم٤ًم  وًمٙمٜمف رمحف اهلل

يمام أن إضمراءه اًمقىم٤مئل يم٤من قمّمٞم٤ًم قمغم اًمتج٤موز  ،وٓ ٟمزال إمم اًمٞمقم ٟمٜمٕمؿ سمف  ،ٌف اًمدومـ ـيِم

 چجض  مس  حص  مص خس حس مخ  جسچ واإلظمؽماق يمام يتْمح ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم 

دًا طم٤مضمزًا وصمٞم٘م٤ًم وم٢مٟمف أومْمؾ ـتٓم٤مع أن ي٘مٞمؿ ردُم٤ًم ُم٤مٟمٕم٤ًم او ؾمـؽ أن ُمـ اؾمـ، ومال ؿم97اًمٙمٝمػ: 
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وًمٙمٜمف ُمًـتٜمد إمم ىمقة  ٜمقي٤مً سمٙمثػم ُمـ مجع اجلٛمقع إمم احلرب ، وؾمقاء يم٤من اًمًد ُم٤مدي٤ًم او يم٤من ُمٕم

  .سم٤مًمًٞم٤مؾم٤مت اًمقىم٤مئٞم٦م ٚمدوم٤مع صٚم٦م ذم هم٤مي٦م اًم٘مقةًموواوح أن  . صٚم٦ٌم

اهلجقم  ويِمٛمؾ ،وهق يتداظمؾ ُمع اًمٜمقع اًمث٤مين  ، : اًمدوم٤مع اًمقىم٤مئل اعمٜمْمٌطافـوع افثافث      

وسمخالف ذًمؽ وم٢مٟمف قمدوان ُمزظمرف سمٕمٜمقان:  ،اًمقىم٤مئل إذا يم٤من ُمٜمْمٌٓم٤ًم سم٤مًمنمقمٞم٦م وسم٤محل٘م٤مئؼ 

ومٛمـ اًمٜمققملم اًمث٤مين واًمث٤مًم٨م ًمٚمدومع  . شاًمًالم ُمـ ظمالل اًم٘مقة»او  شاحلرب ًمٚمدوم٤مع قمـ اًمًالم»

ود  ،اًمٕمًٙمري٦م قمٜمد اًميورة يمذًمؽ اإلضمراءات اًمًٞم٤مؾمٞم٦م واإلؾمتخ٤ٌمري٦م وشمٙمقن واًمدوم٤مع 

ًمٚمحرب قمٛمٚمٞم٤مت يمن اًمتقازن سملم  ٚمتحْمػماعمِمٝمقرة ًم ّمقراًموُمـ حلرب فم٤معم٦م .  اًمتحْمػم

وم٘مد ؾم٧ٌٌم هذه اًمٕمٛمٚمٞم٤مت  ،هبدف اهلٞمٛمٜم٦م قمغم أظمريـ  وذًمؽ او سملم حت٤مًمٗملم ، جمٛمققم٦م ُمـ اًمدول

وقمقاىم٥م  اًمُ٘مقى شمقازنت٥م ظمؼماء اًمدوم٤مع اًمٙمثػم قمـ ُمْم٤مُملم ويمَ  ، احلرب اًمٕم٤معمٞم٦م إومم واًمث٤مٟمٞم٦م

ڦ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦچ شمٕم٤ممم و شم٤ٌمرك ُمٕمٜمك اًمتٕمٚمٞمؾ ذم ىمقًمف. وشمدسمر  رهـيمً

 وا اًمتقازن وفمٝمروا قمٚمٞمٙمؿ ومٕمٚمقا سمٙمؿ إوم٤مقمٞمؾ .يمَن  أي إنْ  ،8اًمتقسم٦م:  چ ڄڄ    ڦ  ڄ

 جم٤مل ذم يمثػمة ُمٝم٤مرات إمم حتت٤مجو أوؾمع سمٙمثػم ُمـ اًم٘مت٤مل ، واًمدوم٤مع اًمدومع ؾمٞم٤مؾم٤متوواوح أن 

 سم٤معمٝم٤مرة اًم٘مت٤مل اضمتٜم٤مب يٛمٙمـ سمؾ ، ذًمؽ وهمػم اًمٕمًٙمري٦م همػم واحلرب واعمخ٤مسمرات اًمدسمٚمقُم٤مؾمـٞم٦م

  .احلرب ٤ٌمبـأؾم ٦مومٕمادُم ذم

وىمد ذيمرٟم٤م ُمـ أٟمقاع اًمدومع واًمدوم٤مع ُم٤م ٟمراه ُمتٗم٘م٤ًم ُمع ًمٖم٦م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وُمع ُمْم٤مُملم       

 “ضمٝم٤مد اًمدومع”اًمٜمّمقص اًم٘مرآٟمٞم٦م . وواوح أن إٟمقاع اًمثالصم٦م اعمذيمقرة أوؾمع سمٙمثػم ُمـ ُمْمٛمقن 

 أيمثر اًمٞمقم ي٘مٌٚمٝم٤م ىمد ذيمرٟم٤مه٤م اًمتل واًمدوم٤مع اًمدومع ُمٗم٤مهٞمؿذم اصٓمالح اًمٗم٘مٝم٤مء . وقمغم أي طم٤مل وم٢من 

 اخلالف أن همػم.  واحلرب اًمدوم٤مع ُم١مؾم٤ًمت ذم اخلؼماء قم٤مُم٦م قمٜمد ُم٘مٌقًم٦م وهل ، اجلٝم٤مد وم٘مٝم٤مء

 يم٤من وم٢مذا.  اًمدوم٤مع ٕصؾ ُم٤ًمير سم٠مصؾ ًمٞمس قمٜمدهؿ اًمًٚمؿ أن هق اًمٗم٘مٝم٤مء سمٕمض ُمع اجلقهري

 اعمالذ حربـاًم جٕمؾـًم يٛمٙمـ ُم٤م أىمَم سمذل يٜمٌٖمل وم٢مٟمف ، ذيمرٟم٤م يمام ًمٚمدوم٤مع ٤ميراً ـُمً أصالً  ٚمؿـاًمً

 ذم ظم٤مص٦م ،( واًمدسمٚمقُم٤مؾمٞم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م) اًمًٚمٛمٞم٦م اعم٤ًمقمل ومِمؾ سمٕمد اإلوٓمراري اخلٞم٤مر أي ، إظمػم

 ،وُمِمٙمٚم٦م هتٛمٞمش اًمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمًٚمٛمٞم٦م ُمِمٙمٚم٦م ظمٓمػمة وُمتٕمددة اعمقاىمع  . واًمث٤مًم٨م اًمث٤مين اًمٜمققملم
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سم٥ًٌم شم٠مويالت همػم صحٞمح٦م ومٞمام ٟمرى . ودظمؾ  اًمُ٘مداُمك وم٘مد دظمؾ ومٞمٝم٤م قمدد ُمـ وم٘مٝم٤مء اعمًٚمٛملم

ظمالوم٤ًم عم٤م يٕمٚمٜمقٟمف ُمـ إقمٓم٤مء اعم٤ًمقمل  ،ُمـ ىم٤مدة اًمدول اًم٘مقي٦م ُمـ همػم اعمًٚمٛملم ومٞمٝم٤م يمذًمؽ يمثػم 

وه ذًمؽ هق ظمْمققمٝمؿ إلهمراء اًم٘مقة واًمتٗمقق اعم٤مدي وـمٛمٕمٝمؿ ذم اعمزيد ُمـ  ،اًمًٚمٛمٞم٦م طم٘مٝم٤م 

 زظمرومتف سمٓمالء ُمـ اًمنمقمٞم٦م. وًمٙمـ يٛمٙمـ ،اًمٜمٗمقذ همػم اعمنموع ذم طم٘مٞم٘م٦م إُمر 

   

 اإلظداد افدؾاظي

  رسمام يٌدأ سمثالصم٦م أُمقر:      

اًمداظمٚمٞم٦م  : حتٚمٞمؾ ؿم٤مُمؾ ًمٚمٛمّم٤مًمح واعمخ٤موف ذم اعمج٤مٓت اعمٝمٛم٦م قمٛمقُم٤مً األمر األول      

ؿ وإُمـ واإلىمتّم٤مد وإداء اًمًـٞم٤مؾمـل واًم٘م٤مٟمقين واعم١مؾمز يم٤مًمِ٘مٞمَ  . وم٤مًمداظمٚمٞم٦م واخل٤مرضمٞم٦م

 ؾ إُمقر اًمتل يٛمٙمـ أن هتددحتٚمٞميمذًمؽ ، و وهمػمه٤م وُمقاـمـ اًمْمٕمػ واًم٘مقةواإلضمتامقمل 

، ومتِمٛمؾ يمؾ ُمٜمٗمٕم٦م ظم٤مرضمٞم٦م ٟمحت٤مج  وأُم٤م اعمّم٤مًمح واعمخ٤موف اخل٤مرضمٞم٦م . وشمقهـ اًم٘مقة اًمداظمٚمٞم٦م

، ويمذًمؽ يمؾ ظمٓمر اوضر حمتٛمؾ او هتديد ظم٤مرضمل اعمٜمِم٠م وٟمحت٤مج  سمٓمريؼ ُمنموع إمم حتّمٞمٚمٝم٤م

شمٚمؽ اًمتل يٛمٙمـ أن حيّمؾ ٟمزاع او ساع  ،ويدظمؾ ذم اعمّم٤مًمح  .او شمٗمٙمٞمٙمف او ُمقاضمٝمتف  إمم إسمٕم٤مده

ويدظمؾ ذم اعمخ٤موف اًمدرضم٤مت اعمٕمتؼمة ُمـ اًمتٝمديدات اعمحتٛمٚم٦م وإن يم٤مٟم٧م همػم طم٤مصٚم٦م  ،قمٚمٞمٝم٤م 

ضم٦م اخلٓمقرة وقم٤مُمؾ اًمقىم٧م ، يم٤مخلٓمر اًمداهؿ ويتؿ شمرشمٞم٥م يمؾ ذًمؽ ووم٘م٤ًم ًمألوًمقي٦م ودر أن .

 . ي٥م واعمتقؾمط واًمٌٕمٞمداًمقؿمٞمؽ واًم٘مرو

ٚمٛمقاضمٝم٤مت ًم اعمًت٘مٌؾو احل٤مض : حتٚمٞمؾ اًمُ٘مُدرات اًمدوم٤مقمٞم٦م وشم٘مقيؿ ُمتٓمٚم٤ٌمتاألمر افثاين      

 . او شمٓمقير اًمُ٘مُدرات وقمغم هذا إؾم٤مس يتؿ اًمتخٓمٞمط ًمتٜمٛمٞم٦م اًمقؾمع ، اعمحتٛمٚم٦م

حت٘مٞمؼ اعمّم٤مًمح وإسمٕم٤مد او : إؿم٤مقم٦م صم٘م٤موم٦م اعمداومٕم٦م اعمًتٛمرة سملم اخلػم واًمنم وصم٘م٤موم٦م األمر افثافث      

إلىمرار ُمٜمٝم٩م اًمدوم٤مع  ويتؿ اؾمتثامر ٟمت٤مئ٩م إُمقر اًمثالصم٦م اعمذيمقرة إزاًم٦م اًمتٝمديدات واعمخ٤موف .

وهق ُمٜمٝم٩م ُمٜم٤مؾم٥م عم٘مقُم٤مت اًمدوًم٦م وًمٚمتٕم٤مُمؾ ُمع اعمّم٤مًمح  ،اًمقـمٜمل او اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م اًمدوم٤مقمٞم٦م 

 .وومٞمف ُمروٟم٦م شم٘مٌؾ اًمتٕمديؾ ،واعمخ٤موف 
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صمالصم٦م أصٜم٤مف ُمـ إُمقر اًمثالصم٦م اعمذيمقرة ، دمري اًمًٞم٤مؾم٤مت اًمدوم٤مقمٞم٦م إلقمداد  سمٜم٤مًء قمغم شم٘مقيؿو       

ان ، ويمذًمؽ شمدومع اًمٕمدو ٟمقاي٤م متٜمع رادقم٦م وىمقة ضمديرة صٚم٦ٌم مح٤مي٦م :افصـف األولاًم٘مقة ، 

 اًمٕمدوان شم٘م٤مشمؾ قمًٙمري٦م ُمتٗمقىم٦م يٛمٙمـ قمٜمد اًميورة أن ىمقة: افصـف افثاينحتْمػمات اًمٕمدوان . 

: ىمقة همػم قمًٙمري٦م سمٛمحقرْي٤م ، أي اًم٘مقة اًمٜم٤مقمٛم٦م افصـف افثافثواًمٕمدوان اًمـُٛمْ٘مٌِؾ .  اًمقاىمع

 وىمقة احلرب اًم٤ٌمردة اًمتل شم٤ًمقمد ذم شمقهلم اًمٕمدو وذم حت٘مٞمؼ إهداف سمال طمرب.

وعم٤م يم٤من اًمًٚمؿ واًمدوم٤مع أصٚملم ُمًـت٘مٚملم وُم٘مؽمٟملم ، وم٢مٟمف جيري أيْم٤ًم سمذل أىمَم اجلٝمد اعمٛمٙمـ       

ًمٕمـدم ومؽ اإلرشم٤ٌمط سمٞمٜمٝمام ، أي ان اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م اًمدوم٤مقمٞم٦م شم٘مؽمن سم٤مؾمؽماشمٞمجٞم٦م إطمالل اًمًالم 

ٜم٤مومع اًمٕم٤مدل او اًمًـالم سم٠مومْمؾ ُم٤م يٛمٙمـ ُمـ اعمْم٤مُملم ذم طم٤مًم٦م اإلوٓمرار ، وُمـع اعمقازٟم٦م سملم اعم

ومٝماًم  شاًمتالزم سملم اًمتقؾمع واًم٘مقة»واعمْم٤مر . وهبذه اًمرؤي٦م يٛمٙمـ ومٝمؿ يمالم ظمؼماء اًمًٞم٤مؾم٦م قمـ 

صحٞمح٤ًم ، وم٢من اًمتقؾمع ٓ يٚمزم أن يٙمقن اطمتالًٓ ٕرض ، وًمٙمٜمف اًم٘مدرة قمغم سمٜم٤مء ُمّم٤مًمح ُمت٤ٌمدًم٦م 

٤م اظمت٤مرت اًمتقؾمـع ُمع أهٚمٝم٤م وىَمـْدر ُمـ اًمٜمٗمقذ إلسمٕم٤مد اعمخ٤موف اًم٘م٤مدُم٦م ُمٜمٝم٤م . ُمث٤مل ذًمؽ أن روؾمـٞم

ٚم٧م اإلحت٤مد اًمًـقومٞم٤مشمـل اًمذي ص٤مر قمٌئ٤ًم صم٘مٞماًل قمغم إـمراف يمٚمٝم٤م  اعم٤ٌمؿمـر قمغم إرض ومِمـٙم 

وشمٕمذر إُمًـ٤ميمف وشمٗمٙمؽ سمٕمد سمْمٕم٦م قم٘مقد ، وٓ ؿمـؽ أن يمؾ إطمتالل ؾمـٞمٙمقن قمٌئ٤ًم صم٘مٞمالً إٓ إذا 

ًمٗمتقطم٤مت اإلؾمـالُمٞم٦م ذم ٟمٔمر إًمٞمف أهؾ اًمٌٚمد أٟمٗمًـٝمؿ قمغم أٟمف ومتح وًمٞمس اطمتالًٓ ، يمام طمّمؾ ذم ا

 صدر اإلؾمـالم.

دومع ـذا يـومٝم ،دًا ذم ذيمر دومع اًمٜم٤مس سمٕمْمٝمؿ سمٌٕمض ـواوح٦م ضم ٦م احل٩مـسم٘مل أن ٟمٜمٌف إمم أن آيو      

وىمد أظمٓم٠م ُمـ ومًـر أي٦م سمدومع اًمٜم٤مس  ،وذاك يدومع هذا ؾمقاء يم٤مٟم٧م اًمٖمٚم٦ٌم ُمع هذا او ذاك  ،ذاك 

ومٝمذا شمٖمٞمػم  ،يم٤مًمرضمؾ اًمّم٤مًمح يدومع اهلل شمٕم٤ممم سمف قمـ أهٚمف وضمػماٟمف اعم٘مٍميـ  ،سمٕمض  ظنسمٕمْمٝمؿ 

ًمّمٞمٖم٦م أي٦م وظمروج قمـ ُمٕمٜم٤مه٤م ومٝمل ًمٞم٧ًم ُمٜمف ذم ورد وٓ صدر يمام ذيمر اًم٘م٤ميض أسمق حمٛمد قمٌد 

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   چ . ويتّمؾ سمذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم  هؼ وٟم٘مٚمف قمٜمف اسمـ قمٓمٞم٦م ذم شمٗمًػماحل

، أي ًمق يِم٤مء اهلل شمٕم٤ممم ًمًٚمط قمغم اًمٔم٤معملم اعمٕمتديـ ُم٤م يِم٤مء 4حمٛمد:  چ ں   ڻ  ں   ڱ

 .هلل شمٕم٤ممم يدومع اًمٜم٤مس سمٕمْمٝمؿ سمٌٕمضُمـ اعمٝم٤مًمؽ واًمٕم٘مقسم٤مت اعمٜمزًم٦م ُمـ قمٜمده ، وًمٙمـ ا
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 ادبحث افثاين     

 (اجلفاد افؼتايل) احلرب ؽايات وظؾل     

     .............................................. 
 

 

 افعسؽرية ذوط احلرب

 ،ًمٞمس ُمٕمٜم٤مه اًم٘مٞم٤مم سم٤محلرب دائاًم  ،أن وضمقد اًم٥ًٌم اعمنموع ًمٚمحرب  إمم ٓسمد ُمـ اًمتٜمٌٞمف أوًٓ       

اعم١مصمرة ذم اًم٘مرار .  ويمذًمؽ ًمٞمس ُمٕمٜم٤مه ضمقاز اًم٘مٞم٤مم سم٤محلرب سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ اإلقمت٤ٌمرات اًمنمقمٞم٦م

  :ذوط اع اًمٕمًٙمري ي٘مقم قمغم اضمتامع أرسمٕم٦موذًمؽ ٕن ظمٞم٤مر احلرب او اًمٍم

وُيّم٤مغ اًم٥ًٌم سمّمٞمٖم٦م هم٤مي٦م  ، : وضمقد اًم٥ًٌم اعمنموع ًمٚم٘مت٤مل أي احلرباألول افؼط      

وؾمٞم٠ميت ذيمر إؾم٤ٌمب اعمنموقم٦م  . ٦م وأهداف قمًٙمري٦م ُمٜمْمٌٓم٦م مت٤مُم٤ًم سم٤مًمٖم٤مي٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦مٞمؾمٞم٤مؾم

  .ذم هذا اعمٌح٨م إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤مممًمٚمحرب 

 ٕن ،ُمآٓت احلرب  واآصم٤مر و ُم٘م٤مصد طم٤ًمب اًم٘مدرة قمغم حت٘مٞمؼ اهلدف ُمع :افثاين افؼط      

 ظم٤ًمئر ُمـ سمٙمثػم أيمؼم شمٙمقن ىمد اهلدف حت٘مٞمؼ ىمٌؾ قمٜمٝم٤م واًمؽماضمع قم٤مدًم٦م طمرب إي٘م٤مف ظم٤ًمئر

 وم٤مئ٘م٦م قمٜم٤مي٦م رطـاًمِم هذا إقمٓم٤مء ومٞمج٥م . ُمقضمقداً  روعـاعمِم ٥ٌمـاًمً يم٤من وإن احلرب اضمتٜم٤مب

 :األول ادجال ، ُمتٗم٤مقمٚم٦م جم٤مٓت ٦مـمخً ٛمؾ ذًمؽـويِم . حربـاًم ىمرار اخت٤مذ ىمٌؾ ٤مُمٚم٦مـؿم ٦مـودراؾم

 ،٘م٤مرٟم٦م سمُ٘مُدرات اًمٕمدو ُم قمغم اعمدى اًم٘مّمػم واًمٓمقيؾ )ذم طم٤مل إـم٤مًم٦م احلرب( تقى اًمُ٘مُدراتـُمً

: ادجال افثاين.  اعمحتٛمٚم٦م )اًم٘مري٦ٌم واعمؽمايمٛم٦م(اعمقازٟم٦م سملم اعمٜم٤مومع واعمْم٤مر او اعمٙم٤مؾم٥م واخل٤ًمئر  صمؿ
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ويمذًمؽ اًمتحقٓت اًمداظمٚمٞم٦م  ،اًمٕمقاُمؾ اًمداظمٚمٞم٦م واخل٤مرضمٞم٦م اًمتل يٛمٙمـ أن شمتٗم٤مقمؾ ُمع احلرب 

. ومٝمذه احل٤ًمسم٤مت ىمد شمرضمح ظمٞم٤مر احلرب  وُم٤م هل اًمٕمقاىم٥م اعمحتٛمٚم٦م ُمـ يمؾ ذًمؽ ،سم٥ًٌم احلرب 

يمٗم٤مءة اًم٘مٞم٤مدة  . ويتْمٛمـ هذا اعمج٤مل قمـ احلربسم٤مًمٌدائؾ ويمذًمؽ ىمد شمرضمح اعمٓم٤موًم٦م  ،يمٛمالذ أظمػم 

ُت ادجال افثافث . أىمَم ُم٤م يٛمٙمـ ُمـ شم٘مٚمٞمؾ اخل٤ًمئر ومٕمؾ اٟمت٘م٤مء أومْمؾ اخلٞم٤مرات وذمذم  : هؾ شُمـَٗمقِّ

 ؟احلرب وُمرص٤ًم أقمٔمؿ وم٤مئدة ُمٜمٝم٤م؟ صمؿ ُم٤م هل أضار شم٠مظمػم احلرب سمحث٤ًم قمـ سمديؾ أومْمؾ ُمٜمٝم٤م

 ،إضمراءات اعمح٤مومٔم٦م قمغم اًمٜمٍم ويتْمٛمـ ذًمؽ  ،اًمٕمٛمؾ اًمٕمًٙمري واًمٜمٍم  : شمقاسمعدجال افرابعا

هبدف إداُم٦م اًمٜمٍم وُمٜمع إقم٤مدة  ،قمًٙمري٤ًم او سمقؾم٤مئؾ همػم قمًٙمري٦م  ،وقمٛمٚمٞم٤مت ُمالطم٘م٦م اعمٝمزوم 

وُمـ أقمٔمؿ ُمٗم٤مهٞمؿ هذا اعمج٤مل  ،: اطمتقاء اعمٝمزوم وحتقيٚمف إمم صديؼ ووزم ادجال اخلامساًمٙمرة . 

سم٤معمٗم٤مشمٞمح  أي ،دوات اًمٗمتح ٠مسم أي اعمٝم٤مرة ذم ومتح إسمقاب اعمٕمٜمقي٦م ، اعمٕمٜمقي اقمتامد ُمٗم٤مهٞمؿ اًمٗمتح

ل ـ٤مريم٦م ومـواعمِم تامًم٦م واًمت٠مًمٞمػـقمٛمٚمٞم٤مت اإلؾم قمغم ٘مقم ذًمؽـوي ،ر ـاعمٜم٤مؾم٦ٌم وًمٞمس سم٠مدوات اًمٙمً

 ػم واًمتدرج .وقمغم اًمتٞمً ،وٟمِمـر اًمث٘م٤موم٦م اًمّمحٞمح٦م وقمغم اًمٙمٗم٤مءة ذم اًمدقمقة  ، إصالح آصم٤مر احلرب

روع ـقمٞم٦م اًمِمورـِمُمإمم روقمٞم٦م اًمقؾم٤مئؾ اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٚمحرب سم٤مإلو٤موم٦م ـوُمـ ًمقازم ذًمؽ اًمٕمٜم٤مي٦م سمٛمِم

 ،ويمذًمؽ اعمح٤مومٔم٦م قمغم اًمّمٞم٧م احلًــ اًمٌٕمٞمد قمـ اًمقطمِمٞم٦م واًمٕمٛمٚمٞم٤مت اًم٘مذرة  ،ذم احلرب 

وم٢من  ، ويمذًمؽ احلذر ُمـ شمٓمٌٞمؼ أظمالق ؾم٤مطم٦م اعمٕمريم٦م قمغم ؾمـ٤مطم٦م اًمٗمتح واًمدقمقة واًمٕمٛمؾ اعمدين

ويٜمٌف إمم اًمٗمرق سملم اًمٗمتح واًمٙمن اخلؼم اعمِمٝمقر قمـ  . اًمتٜمٙمٞمؾ سم٤معمدٟمٞملم ُيٗمًـد قمٛمٚمٞم٤مت اًمٗمتح

 ًَمٞمَْس  »وم٘م٤مل ًمف طمذيٗم٦م:  ،أٟمف ؾم٠مل قمـ اًمٗمتٜم٦م اًمتل متقج يمام يٛمقج اًمٌحر  قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب 

ـرُ  »: ىَم٤مَل  ، ش ُُمْٖمَٚمً٘م٤م سَم٤مسًم٤م َوسَمْٞمٜمََٝم٤م سَمْٞمٜمََؽ  إِن   ، اعُم١ْمُِمٜملِمَ  َأُِمػمَ  َي٤م سَم٠ْمٌس  ُِمٜمَْٝم٤م قَمَٚمْٞمَؽ  ًَ  :ىَم٤مَل  ، ش ُيْٗمَتُح؟ َأمْ  أُيٙم

رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ وهمػممه٤م . وىمد ٟمجح٧م ُمٗم٤مهٞمؿ اًمٗمتح  ش اً َأسَمد ُيْٖمَٚمَؼ  َٓ  إًِذا » :ىَم٤مَل  ، ش ُيْٙمَنُ  »

ظمالوم٤ًم  ، وشمٗمّمٞمالً الم وإهن٤مء اًمٕمداء مجٚم٦م ـٕمقب يمٌػمة ودظمقهلؿ ـمققم٤ًم ذم اإلؾمـ٥م ؿمـذم يمً هذه

  .حلروب أُمؿ أظمرى

وم٢من ظمٞم٤مر احلرب جي٥م أن ُيًـٌؼ سم٤معم٤ًمقمل همػم  ،سم٢مؾمتثٜم٤مء اًميورة اًم٘مّمقى  :افثافث افؼط      

إظمٗم٤مق اًمًٞم٤مؾم٦م )أي وهق ُمٕمٜمك وصػ احلرب سم٠مهن٤م ٟمتٞمج٦م  ، ًمتح٘مٞمؼ اهلدف اًمّم٤مدىم٦م احلرسمٞم٦م
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. وهذا ٓ يتٕم٤مرض ُمع  قمٜمد اإلوٓمرارذ إظمػم إٓ او وصٗمٝم٤م سم٠مهن٤م اعمال اعم٤ًمقمل اًمًٞم٤مؾمٞم٦م(

ٚمٛمٞم٦م وُمِم٤مريع إطمالل اًمًالم شمًتٛمر ـ٤مقمل اًمًـوم٢من اعمً ، ٦مـًمٚمًٞم٤مؾم تٛمرارـوصػ احلرب سم٠مهن٤م اؾم

اًمتل  ،: اعم٤ًمقمل اًمًٚمٛمٞم٦م واًمدسمٚمقُم٤مؾمٞم٦م افـوع األول ،واعم٤ًمقمل همػم احلرسمٞم٦م ٟمققم٤من  . ُمع احلرب

 وذًمؽ ،ؿمٗم٤موم٦م وومٞمٝم٤م ـمرف داظمكم حم٤ميد سملم ُمرضمحل اًمًٚمؿ وُمرضمحل احلرب  يٜمٌٖمل أن شمٙمقن

ٌَؾ حمٌل احلرب امن إقمٓم٤مء اعم٤ًمقمل اًمًٚمٛمٞم٦م طم٘مٝم٤مًمْم : افـوع افثاين.  وقمدم شمٕمٛمد إومِم٤مهل٤م ُمـ ىِم

يم٤معم٘م٤مـمٕم٦م اإلىمتّم٤مدي٦م واؾمتٜمٗم٤مر اعم٤ًمقمديـ واًمٕم٘مقسم٤مت  ،أؾم٤مًمٞم٥م اعمقاضمٝم٦م همػم اًمٕمًٙمري٦م 

وسمٕمْمٝمؿ  ، وٟمحق ذًمؽ ُمـ وؾم٤مئؾ اًمٍماع همػم اًمٕمًٙمري ؽماىمفواظم وقمٛمٚمٞم٤مت شمقهلم اًمٕمدو

ومتيض ٙمري٦م ىمد شمٓمقل ضمدًا ـهمػم أن احلرب همػم اًمٕمً ، ٙمري٦مـٛمل ذًمؽ سم٤محلرب همػم اًمٕمًـيً

سمؾ ىمد يتٕمٚمؿ اًمٕمدو  ،حت٘مٞمؼ إهداف هب٤م  إزاًم٦م اًمٕمدوان ورومع اعمٔم٤ممل او ىمٌؾ ؾمٜمقات يمثػمة ىمٌؾ

ٌَؾ اًمٕمدو و  تٕم٘مٞمد ُمقىمػ ص٤مطم٥م احلؼًميمٞمػ يتٗم٤مقمؾ ُمٕمٝم٤م وشمّمٌح وؾمٞمٚم٦م ًمٙم٥ًم اًمقىم٧م ُمـ ىِم

وشمًقيػ طم٘مقىمف . وًمذًمؽ دمد احلرب همػم اًمٕمًٙمري٦م قمٜمد قم٤مُم٦م اًم٤ٌمطمثلم همػم ُمذيمقرة ذم ذوط 

٦م ـرئٞمً ن اإلقمتامد قمٚمٞمٝم٤م سمّمقرةأ كـحروب قمٚمـػمة اًمـدل ؾمـوًمٙمـ شم ،ٙمري٦م ـتٕمامل اًم٘مقة اًمٕمًـاؾم

 ومٗمل يمثػم ُمـ إطمٞم٤من شمٙمقن احلرب همػم ،ذم سمٕمض أٟمقاع اًمٍماع دون سمٕمْمٝم٤م أظمر  إٟمام يٜمٗمع

ًم٘مرار يمذًمؽ ٚمٛمٞم٦م وـ٤مقمل اًمًـ٤مقمد وم٘مط ًمٚمٛمًـُمً قم٤مُمؾ وًمٙمٜمف ،ٙمري٦م قم٤مُمالً ضوري٤ًم ـاًمٕمً

  .احلرب

برصد تؼسن أن ادساظي ؽر احلربقة ظـد وجود أشباب احلرب جيب أن يْم٤مف إمم ذًمؽ       

شمٚمؽ اعم٤ًمقمل وؾمٞمٚم٦م ًمٚمٕمدو  إـم٤مًم٦م وذًمؽ ًمٕمدم اًمًامح سمجٕمؾ ، ؾػاظؾقة وادصداؿقةموثوق ف

وم٢من ظمٓمقرة  ،. وسمٕم٤ٌمرة أظمرى  اؾمتٙمامل حتْمػماشمف ًمٚمٕمدوان واحلربًمٖمرض ًمٙم٥ًم اًمقىم٧م و

شمٓمقر إقمداد اًمٕمدو ًمٚمحرب إذا يم٤مٟم٧م قم٤مًمٞم٦م وُمت٤ًمرقم٦م وم٢من اعمالذ إظمػم ىمد طم٤من ُمققمده إٓ عم٤مٟمع 

وىمد  .وهذا ُم٤م يٕمؼم قمٜمف سمٕمْمٝمؿ سم٤مخلٓمر اًمقؿمٞمؽ  ، طم٘مٞم٘مل وًمٞمس عمجرد قمجز اًمٜمٗمقس اوٓمراري

همػم أن اعمٝمؿ هٜم٤م  ،ُيًـ٤مء اؾمتٖمالل هذه اًمٕم٤ٌمرات ويتؿ إقمداد أدًم٦م زيقف ُمـ أضمؾ شمنيع احلرب 

ق احل٤مل ذم ـيمام ه ، ٤مد ذم شم٠مويؾ وشمٜمٗمٞمذ اًم٘مقاقمدـٕمد ذًمؽ ُمٙم٤مومح٦م اًمٗمًـإيْم٤مح اًم٘مقاقمد صمؿ يتؿ سم

  .ىمقاقمد اًمٕمٛمؾ٤مئر ـؾم
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ٛمتٚمؽ ـتٙمٛمؾ ىمرار احلرب ُمتٓمٚم٤ٌمت صٜم٤مقم٦م اًم٘مرار ُمـ اجلٝم٦م اًمتل شمـ: أن يًرط افرابعـافش      

وُمـ اًمنموط اًمتل ذيمرٟم٤مه٤م ذم )ٟمخ٦ٌم اعم٤ًمر( متتع جمٛمققم٦م صٜم٤مقم٦م اًم٘مرار سمحري٦م  . اًم٘مرار إخت٤مذ طمؼ

ًمْمٖمقط مج٤مقم٤مت قا ظم٤موٕملم ًمْمٖمقط أُمٜمٞم٦م وٓ ًمْمٖمقط اعمٜم٤مومع اخل٤مص٦م وٓ اًم٘مرار ، ومٚمٞمً

 اًمْمٖمط واًمٜمٗمقذ.

 

 حؽم اجلفاد افؼتايل

 ،واوح ُمـ ذوط احلرب اًمتل ذيمرٟم٤مه٤م ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ أن اًمٍماع اًمٕمًٙمري ًمٞمس طمٙماًم ُمٓمٚم٘م٤ًم       

ذه اإلقمت٤ٌمرات ٟمٗمٝمؿ ُمٕمٜمك وضمقب اًم٘مت٤مل )أي ـوهب وًمٙمٜمف ُم٘مٞمد سمقضمقد ذوـمف وإٟمتٗم٤مء ُمقاٟمٕمف .

ذم  وىمد ذيمرٟم٤م أدًم٦م اًمٙمٗم٤مي٦م ،يمٗمرض قمغم اًمٙمٗم٤مي٦م يمام هق ُمذه٥م قم٤مُم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء  اًمٕمًٙمري( اًمٍماع

 ، ٙمثػمةوم أُم٤م أدًم٦م اًمقضمقب. و شاجلٝم٤مد واًمٜمٗم٤مر ..... وطمٙمؿ شمٕمريػ»اعمٌح٨م إول حت٧م قمٜمقان 

 ُمٜمٝم٤م:

پپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻچ ىمقًمف شمٕم٤ممم       

شمدسمر هٜم٤م  ،216اًمٌ٘مرة:  چٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ 

سمؾ إن هذه اًمٕم٤ٌمرة أىمقى ذم اًمقضمقب  ،وم٢من ُمٕمٜم٤مه٤م: وُمِرض قمٚمٞمٙمؿ  ، چٱ  ٻ  چ قم٤ٌمرة  

 ُمـ صٞمٖم٦م إُمر )أي صٞمٖم٦م: أومٕمؾ( ٕهن٤م ٓ شمٙم٤مد شُمٍمف إمم همػم اًمٗمرض.

ى  ى  ائ  ائ  ەئ     ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ     چوُمٜمٝم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم       

واوح أن  ،74اًمٜم٤ًمء:  چ  ۆئ  ۆئ  ۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی    ی

 هل صٞمٖم٦م أُمر )ٓم إُمر ُمع اًمٗمٕمؾ اعمْم٤مرع(. چ ى   چقم٤ٌمرة 

ک    ک  ک  گ  گ  گ    ژ  ژ   ڑ     ڑ  ک  ڈ  ڈچ ٤ممم وُمٜمٝم٤م ىمقًمف شمٕمــــــ      

ہ  ہ   ں  ں   ڻ  ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ گ
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﮹   ﮲   ﮳    ﮴  ﮵  ﮶  ﮷   ﮸   چہ  ہ  ھ  ھ      ھ  ھے  ے  ۓ  ۓ   

 .77اًمٜم٤ًمء: 

ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  چ وُمٜمٝم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم       

 چ ۇئ ې  ې  ې  ېى   ىائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ     ۇئ

 .13اًمتقسم٦م: 

ېې  ى    ې ې ۉ ۉ ۅچ  وُمٜمٝم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم      

 .36اًمتقسم٦م:  چى  ائ  ائ  ەئ 

گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  چ وُمٜمٝم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم       

ں  ڻ   ڻ  چ وىمقًمف شمٕم٤ممم  ،39اًمتقسم٦م:  چڱ  ڱں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  

ڻ  ڻ       ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے     ے  ۓ  ۓ  ﮲        ﮳﮴  

وُمٕمٚمقم أن اًمققمٞمد )يمام ذم أيتلم( ٓ  .11 – 1٤اًمّمػ:  چ﮺  ﮻     ﮵     ﮶     ﮷  ﮸   ﮹

 يٙمقن إٓ قمغم شمرك ومرض او إرشمٙم٤مب حمرم.

 

 احلرب او جور ظدافة من ظوامل

ۓ  ﮲  ﮳        ے  ۓ چ يمام يٜمٌف إًمٞمف ىمقًمف شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم  ،احلرب ذم ُمٕمٔمؿ إطمٞم٤من همػم قم٤مدًم٦م       

﮶   ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼    ﮽   وُمع شمٕمذر وامن . 24ص:  چ ﮾﮴   ﮵ 

وم٢مٟمف يٛمٙمـ سمذل اجلٝمد ًمتح٘مٞمؼ اعمًتٓم٤مع ُمـ إـمٗم٤مء ٟم٤مر  ،قمداًم٦م احلرب قمغم اعمًتقى اًمٕم٤معمل 

 وُمـ اًمٕمقاُمؾ اعمٝمٛم٦م ذم قمداًم٦م احلرب: وُمـ وامن قمداًمتٝم٤م طملم شم٘مع .احلروب 

  وم٢من ىمقاٟملم احلرب ذم دول قمديدة ومٞمٝم٤م همٛمقض ُم٘مّمقد او  :األشس افؼاكوكقة فؾحرب

صٞم٤مهم٦م ذوط احلرب سمٌٜمقد ىم٤مٟمقٟمٞم٦م حمٙمٛم٦م اعمْم٤مُملم ُمع ُمروٟم٦م ومالسمد ُمـ  ،همػم ُم٘مّمقد 
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أي ُمٜمْمٌٓم٦م سم٘مقاٟملم إدارة اًمدوًم٦م اًمتل متٜمع اًمٖمٚمق ذم اؾمتخدام اعمروٟم٦م . وُمـ  ،ُمٜمْمٌٓم٦م 

اعمِم٤ميمؾ اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م ذم هذا اعمج٤مل اًمٖمٛمقض اًمِم٤مئع ذم شمٕمريػ اعمّم٤مًمح احلٞمقي٦م او ُمّم٤مًمح 

شمٚمج٠م إمم احلرب سم٥ًٌم هتديد او  اعمختٚمٗم٦م وم٢من احلٙمقُم٤مت ، إُمـ اًم٘مقُمل او اعمّم٤مًمح اًمٕمٚمٞم٤م

اًمٖمٛمقض وشمٗم٤موت إٟمٔم٤مر ذم حتديد ُمْم٤مُملم هذه  ُمـ اٟمتٝم٤مك هذه اعمّم٤مًمح قمغم اًمرهمؿ

ويْم٤مف إمم ذًمؽ اًمٖمٛمقض ذم حتديد ُمْم٤مُملم اًمتٝمديد ؾمقى أٟمف هتديد يم٤مف ذم  ، اًمٕم٤ٌمرات

قد ُمّمٚمح٦م ـتٜمد احلرب وضمـطملم يٙمقن ُمً إهب٤مُم٤مً  دـوإُمر أؿم . ٘مدير طمٙمقُم٦م ُمٕمٞمٜم٦مـشم

.  شمٗمتح سم٤مب احلرب اخل٤مـمئ٦م قمغم ُمٍماقمٞمف ومٝمذه اًمٕم٤ٌمرة ، ٟمٗمًٝم٤م أي ُمـ احلرب طمٞمقي٦م ُمٜمٝم٤م

يٛمٙمـ محٚمف قمغم وضمقد ُمّمٚمح٦م وـمٜمٞم٦م صم٤مسمت٦م ىمٌؾ  هتديد اعمّمٚمح٦م احلٞمقي٦م يقوح إُمر أن

إمم وضمقد ُمّمٚمح٦م طمٞمقي٦م ُمـ . وأُم٤م اؾمتٜم٤مد احلرب  ٝمؿُم احلرب وًمٙمٜمٝم٤م شمٕمرو٧م إمم هتديد

ومٞمٛمٙمـ محٚمف ُمثاًل قمغم ايمت٤ًمب ُمّمٚمح٦م طمٞمقي٦م  ،يٛمٙمـ محٚمف قمغم ُمٕم٤من ُمت٤ٌميٜم٦م  ومٝمذا ،احلرب 

ويٛمٙمـ محٚمف أيْم٤ًم قمغم احلرب عمجرد ُمٜمع أظمريـ  ، سم٤مٟمتزاقمٝم٤م سم٤محلرب ُمـ طم٘مقق أظمريـ

أيْم٤ًم قمغم احلرب ويٛمٙمـ محٚمف  ،ُمـ اًمٜمٝمقض واعمٜم٤موم٦ًم واًمتٗمقق وإسم٘م٤مء اهلٞمٛمٜم٦م اًمٔم٤معم٦م قمٚمٞمٝمؿ 

 ُمؾ٤ماعمح ذهـوه . وحتًلم اًمٔمروف اًمداظمٚمٞم٦م ًمٚمٛمح٤مومٔم٦م قمغم اًمرظم٤مء اًمقـمٜمل وشمٜمٛمٞمتف

وُمـ أؾمـ٤ٌمب اإلؾمـتٜم٤مد إمم ُمثؾ هـذه اًمٖمقاُمض  ، داًم٦مـًمٕماًمتٜم٤مىمض ُمع ا ةديدـؿم ٌٝمٝم٤مـوؿم

ودمٕمؾ قم٤ٌمرات  ، حربـٌع دواظمؾ حمٌل اًمـوشُمِم ت٤ٌمىمٞم٦مـأهن٤م شُمًـٝمؾ ؿمــ احلروب اإلؾم

وؿمٌٝمٝم٤م طمجج٤ًم ضم٤مهزة خلداع اًمرأي  شاًم٘مقُمل واعمّم٤مًمح اًمٕمٚمٞم٤م واعمّم٤مًمح احلٞمقي٦مإُمـ »

 ،وقم٤مدة شم٘مؽمن هذه اًمتؼميرات سمٕم٤ٌمرات شمٚمٓمٞمخ اًمٕمدو اعمّمٓمٜمع  . اًمٕم٤مم وشمؼمير احلرب اخل٤مـمئ٦م

إذار واًمؼمسمري٦م واًمٕمدواٟمٞم٦م وهتديد اًمًٚمؿ اًمدوزم واخلٓمر اًمٙمٌػم قمغم إُمـ »ُمثؾ قم٤ٌمرات: 

     ٝم٤م.وؿمٌٝم شواًمت٘مدم

  ًٚمؿ صٞم٤مهم٦م ىم٤مٟمقٟمٞم٦م حمٙمٛم٦م عمٜمٔمقُم٦م اًمًٚمؿ اًمداظمكم واًم: أي األشس افؼاكوكقة فؾسؾم

وم٢من اًمٙمثػم ُمـ اًم٘م٤مدة واًمًٞم٤مؾمٞملم يٜمٔمرون طم٘مٝم٤م .  ٦م وامن إقمٓم٤مء اعمٜمٔمقُم٦مٞمويمٞمٗم ،اخل٤مرضمل 

وشمٔمٝمر  ، أي ان اًمًٚمؿ قمٜمدهؿ هق جمرد إٟمتٗم٤مء احلرب وأؾم٤ٌمهب٤م ،إمم اًمًٚمؿ سمّمقرة ؾمٚمٌٞم٦م 
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. واًمّمحٞمح أن اًمًٚمؿ  شمٚم٘م٤مئٞم٤ًم ُمع اًمٕمالىم٤مت اًمدسمٚمقُم٤مؾمٞم٦م واًمتج٤مري٦م وشم٤ٌمدل اعمّم٤مًمحآصم٤مره 

وجي٥م أن شمقوع اًم٘مقاٟملم وإٟمٔمٛم٦م اًمتل شمٙمٗمؾ اؾمت٘مراره٤م  ،ُمٜمٔمقُم٦م ىم٤مئٛم٦م سمحد ذاهت٤م 

وُم٤م هق  ،٠من اًمدوًم٦م وُم١مؾم٤ًمهت٤م ويمذًمؽ حتديد ُم٤م هق ُمـ ؿم ،وشمٜمٛمٞمتٝم٤م وُمٙم٤مومح٦م اًمٜمٞمؾ ُمٜمٝم٤م 

قمٞم٦م واعمدٟمٞم٦م . وُمـ اعمِمٝمقر ذم شمٜمٔمػمات ظمؼماء اًمًٚمؿ واًمدوم٤مع ُمـ ؿم٠من إٟمِمٓم٦م اإلضمتام

وًمٙمٜمؽ ُمـ اًمّمٕم٥م أن دمد ضمقاسم٤ًم  ،اقمت٤ٌمر احلرب اعمالذ إظمػم سمٕمد ومِمؾ اعم٤ًمقمل اًمًٚمٛمٞم٦م 

وهق يمٞمػ شمْمٛمـ ُمّمداىمٞم٦م اعم٤ًمقمل اًمًٚمٛمٞم٦م وقمدم ضمٕمٚمٝم٤م جمرد  ،ُم٘مٜمٕم٤ًم قمـ ؾم١مال ُمٝمؿ 

وشمقضمد وؾم٤مئؾ يمثػمة شمًتٓمٞمع احلٙمقُم٦م اًمٜمٔمٞمٗم٦م  همٓم٤مء ًمتؼمير احلرب وظمداع اًمرأي اًمٕم٤مم؟؟

راف احلٞم٤مدي ُمـ داظمؾ ـٗم٤مومٞم٦م واإلؿمـ٤مد واًمِمـأن شمٗمٙمر هب٤م وهل شمدور قمغم ُمٙم٤مومح٦م اًمٗمً

وواوح أن اعمٜمٔمقُم٦م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م يٜمٌٖمل أن شمتْمٛمـ ُمـ اًمٌٜمقد وإٟمٔمٛم٦م ُم٤م يٙمٗمؾ حتقهل٤م  . اًمدوًم٦م

 .وم٢مٟمف ٓ وم٤مئدة ُمـ ىمقاٟملم ٓ خترج إمم اًمقاىمع ،إمم قمٛمؾ 

  وأيمثر ُم٤م حيّمؾ ذًمؽ ُمـ اًمدول اًم٘مقي٦م اًمتل بـاء افؽراهقة وافتظؾم بغ افدول :

 ، شمقاصؾ شمقؾمٞمع ٟمٗمقذه٤م قمـ ـمريؼ اإليمراه واًمْمٖمقط اًمٕمًٙمري٦م واًمتآُمر اإلؾمؽماشمٞمجل

وشمّمٌح سمذًمؽ دوًم٦م ُُمٝم٤مسم٦م وًمٙمٜمٝم٤م ُمٙمروه٦م . وؿمٕمقر اًمدوًم٦م اًم٘مقي٦م سمٙمراهٞم٦م أظمريـ هل٤م 

وًمذًمؽ حت٤مول دائاًم إداُم٦م اًمْمٖمقط وُمٜمع  ،ًت٘مٌكم ُمٜمٝم٤م ٚمٝم٤م حت٥ًم طم٤ًمب اإلٟمت٘م٤مم اعمٕمجي

 سمتحريؽ طمروب فم٤معم٦م.أظمريـ ُمـ اإلرشم٘م٤مء وًمق 

  يٛمٙمـ ًمٚمٗم٤ًمد أن جيٕمؾ احلرب وؾمٞمٚم٦م ًمتٜمٛمٞم٦م إُمقال  :درجة افػساد افداخع وافدويل

ويمذًمؽ ًمًحؼ  ،وإن يم٤من ُم٤ًمعم٤ًم  يٛمٙمـ ؾمح٘مف وًمًحؼ يمؾ ُمٜم٤مومس ،اخل٤مص٦م او اًمٕم٤مُم٦م 

ؿاًْمـ اًمٕمدو  صمؿ يًتٓمٞمع اًمٗم٤ًمد شمٖمٓمٞم٦م يمؾ  ، اًمذي يّمٜمٕمف اخلٞم٤مل يمام يّمٜمع ىمّم٦م ظمٞم٤مًمٞم٦م ُٛمـَتـَقه 

افسبب  وُمـ أمهٝم٤م: ،وهلذا اًمٜمقع ُمـ اًمٗم٤ًمد أؾم٤ٌمب  . ذًمؽ سمٓمالء ُمـ اًمٕمداًم٦م واًمنمقمٞم٦م

ؿ اعمٜم٤مومع اخل٤مص٦م سم٤مًم٘مرار اًمٕم٤مم األول وم٢من اعم٤مل  ،يمام هق طم٤مل اإلهاف ذم اًمرأؾمامًمٞم٦م  ،: شَمـَحٙمُّ

 ،يتحٙمؿ سم٤مإلٟمتخ٤مسم٤مت وسم٤مإلقمالم وسمحرب إومٙم٤مر وقمٛمٚمٞم٤مت اًمتحريؽ واًمتْمٚمٞمؾ  اخل٤مص

وهمػم ذًمؽ ُمـ إٟمِمٓم٦م اًمتل جي٥م قمٜمد أصح٤مب رؤوس إُمقال اًمْمخٛم٦م أن يتقاومؼ 
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وإن أدى ذًمؽ إمم احلرب وإمم اًمًٞمٓمرة قمغم  ،ُم٤ًمره٤م ُمع ُمْم٤مقمٗم٦م صمرواهتؿ وٟمٗمقذهؿ 

وٛمٜمل سمتحٙمؿ اعم٤مل اخل٤مص  اًم٘م٤مٟمقن سمِمٙمؾ٤مىمؿ إُمر طملم يًٛمح ويتٗم صمروات أُمؿ أظمرى .

وإسم٤مطم٦م  ،ُمـ ذًمؽ ُمٜمع اعم٤مل اخل٤مص اعم٤ٌمذ وم٘مط ذم سمٕمض اًمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمًٞم٤مؾمٞم٦م  ،سم٤مًم٘مرار اًمٕم٤مم 

٤مد ـٛمؾ أدواة اًمٗمًـالُمل وم٢من اعمٜمع يِمـوأُم٤م ذم اًمٗم٘مف اإلؾم اعم٤مل اًمًـٞم٤مد همػم اعم٤ٌمؿمـر .

 ڄ ڄ ڄچ ذم ٟمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم  يمام ،أي اًمٔم٤مهرة واًم٤ٌمـمٜم٦م  ،رة وهمػم اعم٤ٌمذة ـاعم٤ٌمؿم

. وًمذًمؽ دمد ذم ُمّم٤مدر همرسمٞم٦م ُمتٕمددة اًمٙمالم قمـ اإلرشم٤ٌمط سملم 12٤إٟمٕم٤مم:  چ ڄ

 ،: اإلؾمتٌداد افسبب افثاين ( .89-88ُمٜمٝم٤م يمت٤مب )أوىمٗمقا احلرب  ،اًمرأؾمامًمٞم٦م واحلروب 

وم٢من احل٤ميمؿ اعمًتٌد اًمذي يٓمٖمك قمغم أسمٜم٤مء ؿمٕمٌف يٛمٙمـ أن جيٕمؾ احلرب وؾمٞمٚم٦م إلؿمٖم٤مل 

ويٛمٙمـ أن جيٕمؾ احلرب وؾمٞمٚم٦م ظم٤مدقم٦م ًمتقطمٞمد  ،اًمِمٕم٥م سمٛمّم٤مئٌف وًمٚمتخٚمص ُمـ يمثػم ُمٜمٝمؿ 

وهتٛمٞمش ُم٤م ؾمقى ذًمؽ ُمـ اعمٓم٤مًم٥م . ويٛمٙمـ  اعمٗمتٕمٚم٦م إمم اًم٘مْمٞم٦م اعمّمػمي٦م اًمٜم٤مس إدم٤مه

وٓ ُم٤مٟمع قمٜمده طمٞمٜمذاك ُمـ إىمح٤مم  ،ًمٚمٛمًتٌد أيْم٤ًم أن يّمػم أداة ـمٞمٕم٦م سمٞمد ُمـ هق أىمقى ُمٜمف 

: افسبب افثافث.  ؿمٕمٌف سمحرب قم٤مدًم٦م ذم اًمٔم٤مهر وًمٙمٜمٝم٤م طمرب سم٤مًمقيم٤مًم٦م ذم طم٘مٞم٘م٦م إُمر

وًمٙمٜمف  ،ٜم٤مع اًم٘مرار وذًمؽ طملم يٙمقن ىمرار احلرب ىمٜم٤مقم٦م راؾمخ٦م قمٜمد ص ،اًمٗم٤ًمد اًمٗمٙمري 

 .ويم٠من اًمًٞم٤مؾم٦م خمتزًم٦م سم٤مًم٘مت٤مل ، همػم ُمًتٜمد إمم أي ُمٕمٓمٞم٤مت ُمٕمتؼمة قمغم إرض

  وم٢من  ،وم٤ٌمًم٘مٞم٤مس إمم اًم٘مرون اعم٤موٞم٦م  :مشؽؾة افتوشع ادرسف دم افعؿل اإلشتخباري

ضمزًء يمٌػمًا ضمدًا ُمـ جم٤مٓت اًمٍماع اًمدوزم . وٓ ؿمؽ أن اًمٕمٛمؾ اإلؾمتخ٤ٌمري أصٌح يِمٙمؾ 

اإلؾمتخ٤ٌمري٦م اًمرصٞمٜم٦م حت٤مول اًمتٗمقق ذم مجع اعمٕمٚمقُم٤مت وحتٚمٞمٚمٝم٤م وذم سمٕمض قمٛمٚمٞم٤مت اعم١مؾم٦ًم 

وؿمٌف ذًمؽ ُمـ إقمامل اًمتل يٛمٙمـ اؾمتخداُمٝم٤م ٓضمتٜم٤مب  اإلظمؽماق وساع إومٙم٤مر

همػم أن اًمتآُمر اإلؾمؽماشمٞمجل  .ويمذًمؽ اإلٟمتٗم٤مع هب٤م طملم شمٙمقن احلرب ُمنموقم٦م  ،احلروب 

سمّمقرة وىمد شمِمؽمك ومٞمف ُم١مؾم٤ًمت ُمتٜمققم٦م  ،اًمدوزم  أصٌح ضمزًء راؾمخ٤ًم ُمـ جم٤مٓت اًمٍماع

قمـ وؾم٤مئؾ اًمتح٘مؼ ُمـ ذقمٞم٦م  وسمذًمؽ يٙمقن سمٕمٞمداً  ،هي٦م يمام هل ـمٌٞمٕم٦م هذه إٟمِمٓم٦م 

ك ذًمؽ سم٤محلرب اًم٤ٌمردة او احلرب همػم اًمٕمًٙمري٦م . ، إؾم٤ٌمب وقمداًم٦م اًمٜمِم٤مط  وىمد ُيًـٛم 
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 تخدام اًمتآُمر اإلؾمؽماشمٞمجلواىمؽمن هذا اًمتقؾمع سمٕمٛمٚمٞم٤مت سمٕمٞمدة ضمدًا قمـ اًمنمقمٞم٦م ، ُمٜمٝم٤م اؾم

ُمـ وعمجرد اهلٞمٛمٜم٦م قمغم أظمريـ وُمـ همػم وضمقد أي ؾم٥ٌم ُمنموع ًمٚمحرب .  يمحرب ظمٗمٞم٦م

إمم اًمِمٕمقر سم٤مًمٔمٚمؿ وإمم أطم٘م٤مد يم٤مُمٜم٦م شمٜمتٔمر ومرص٦م  هذا اًمٜمقع ُمـ اًمٜمِم٤مطاًمٓمٌٞمٕمل أن ي١مدي 

وم٘مد  ،احلرب إمم ١مدي إمم يمن اًمتقازن وأن أصم٤مر اًمٙمٌػمة هلذا اًمٜمِم٤مط ىمد شم وُمٜمٝم٤م ًمإلٟمٗمج٤مر .

وسمٍمف اًمٜمٔمر قمـ  ٙمري٦م .ـاًمٗمرق اًمٕمً شم٠مصمػمه قمغم أظمريـ ًمٞمس سم٠مىمؾ ُمـ شم٠مصمػم يٙمقن

وم٢من قمداًم٦م احلـرب يـج٥م أن شمـٙمقن ُمًـتٜمدة إمم ُمٕمٚمقُم٤مت ُُمٕمٚمٜم٦م  ،٤مئؾ مجع اعمٕمٚمقُم٤مت ـوؾم

همػم أن  ، وًمف جم٤مٓشمف اًميوري٦م واًمٕمٛمؾ اًمني ضوري ًمٙمؾ دوًم٦م . وإصم٤ٌمشم٤مت ؿمـٗم٤موم٦م

همػم ُمنموقم٦م ومٞمج٥م  يمثػمة : اإلٟمٖمامس ذم أقماملاألول افسبب ،اإلهاف ومٞمف ًمف ؾم٤ٌٌمن 

 داظمكم : ؿمٕمقرافسبب افثايناعمح٤مومٔم٦م قمغم هيتٝم٤م وقمغم شمٖمٓمٞمتٝم٤م سم٠مٟمقاع ُمـ إهمٓمٞم٦م اعمْمٚمٚم٦م . 

د  ،سم٤مًمقهـ سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ اًمُ٘مُدرات اعم٤مدي٦م   اضمتٜم٤مب ُم١ًموًمٞم٦م وشمْمحٞم٤مت اعمقاضمٝم٦ممم٤م ُيـَقًمِّ

وىمد ُذيمر ذم ُمٕمٜمك  ،واًمٚمجقء سمدل ذًمؽ إمم اًمٙمٞمد اخلٗمل  ، وإن يم٤مٟم٧م هل اعمٜم٤مؾم٦ٌم اعم٤ٌمذة

 ُمع وضمقد اًم٘مدرة اعم٤مدي٦م قمغم اًمتٍمف اًم٘مقي.اًمقهـ أٟمف يِمٛمؾ اًمتٍمف اًمْمٕمٞمػ 

  اعم٘م٤مشمؾ ٜمٞم٦م: ُمـ ذًمؽ طمٍم اًمتٗمٙمػم سمدم معـى افؼتال دم شبقل اهلل تعاػ جزئقة افرؤية 

ؿَْمَٕمِريِّ ، ُُمقؾَمك وذم طمدي٨م َأيِب  ، شؾمٌٞمؾ اهللذم »قم٤ٌمرة  ذم ٟمٗمًف ْٕ  اهللُ َصغم   اهللِ  َرؾُمقَل  َأن   ا

ـْ  »: َوؾَمٚم َؿ ىَم٤مَل  قَمَٚمْٞمفِ  رواه ُمًٚمؿ  «اهللِ  ؾَمٌِٞمؾِ  ذِم  وَمُٝمقَ  اًْمُٕمْٚمَٞم٤م ، ِهَل  اهلل يَمٚمَِٛم٦مُ  ًمَِتُٙمقنَ  ىَم٤مشَمَؾ  َُم

 هل : أن اًمٜمٞم٦م إٟماماألمر األول ،يِمٛمؾ أُمريـ  ؿ هذه اًمٕم٤ٌمرةٝمْ ـوومَ  . وأمحد وهمػمهؿ واًمٌخ٤مري

 ذا ُمثؾ أطم٤مدي٨م ومْم٤مئؾ اًمّمالة واًمزيم٤مة واًمّمٞم٤ممـوه ،ضمزء ُمـ اعمٜمٔمقُم٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م ًمٚمجٝم٤مد 

وواوح أن اًمٜمٞم٦م  ،وم٢مهن٤م ٓ شمتٜم٤مول إٓ ُمـ أدى اًمّمالة سمنموـمٝم٤م اًمٕمٛمٚمٞم٦م يمٚمٝم٤م  ، وٟمحقه٤م

ومٞمٝم٤م  ،وم٢مٟمف ُمٜمٔمقُم٦م يمٌػمة  ،ر ذم اًمدوم٤مع او اجلٝم٤مد ـروط . ويمذًمؽ إُمـذه اًمِمـرط ُمـ هـؿم

ومال جم٤مل اًمٌت٦م ًمٍمف اًمٜمٔمر قمـ إضمزاء اعمتٙم٤مُمٚم٦م ًمٚمٛمٜمٔمقُم٦م .  ،ذوط ًمٚمٕمٛمؾ اًمٕمًٙمري 

م اًمتٕمٚمٞمؾ ذم سمداي٦م اًمٕم٤ٌمرة وم٢من ٓ ، «اًْمُٕمْٚمَٞم٤مِ  ِهَل  اهلل يَمٚمَِٛم٦مُ  ًمِتَُٙمقنَ  »  : شمدسمر قم٤ٌمرةاألمر افثاين

اًمت٘مقيؿ سم٤مًمٜمت٤مئ٩م ضمزء أؾم٤مد  قم٤مىم٦ٌم اًمٕمٛمؾ او ُمٕمٜمك ذًمؽ أن ،: ٕضمؾ أن شمٙمقن .... شم٘مديره٤م
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وم٢مذا يم٤مٟم٧م ٟمتٞمج٦م اًمٕمٛمؾ  ، شاًمت٘مقيؿ سم٤مجلدوى» :وىمد ُيٓمٚمؼ قمٚمٞمف ، ُمـ شم٘مقيؿ اًمٕمٛمؾ اجلٝم٤مدي

ٌٞمؾ اهلل ـٙمري ومٝمق ذم ؾمـروط اًمٕمٛمؾ اًمٕمًـاجلٝم٤مدي إقمالء يمٚمٛم٦م اهلل شمٕم٤ممم ُمع اإلًمتزام سمِم

او  ٖم٤مي٤مت اًمٙمٗم٤مر أيمثر ُمـ ظمدُم٦م هم٤مي٤مت اعمًٚمٛملمًمدُم٦م ٤موأُم٤م إذا يم٤مٟم٧م اًمٜمتٞمج٦م ظم ،٤ممم ـــشمٕم

وإن يم٤من اعم٘م٤مشمٚمقن  ٤مممٌٞمؾ اهلل شمٕمومٝمق ًمٞمس ذم ؾم يم٤مٟم٧م طمرسم٤ًم فم٤معم٦م وم٤مىمدة ًمنموط اًمنمقمٞم٦م ،

وىمد حتّمؾ أظمٓم٤مء ذم اًمت٘مقيؿ وشمٙمقن اًمٜمت٤مئ٩م همػم ُمروٞم٦م ، وًمٙمـ جي٥م أن يٙمقن  . ُمًٚمٛملم

وشمؿ شمٜم٘مٞمحف اعمرة سمٕمد  ىمد شمٕم٤موٟم٧م قمٚمٞمف اًمٕم٘مقلًمٚمجدوى و اًم٘مرار ىمد ُمر سمت٘مقيؿ قمٛمٞمؼ ؿمـ٤مُمؾ

هذا اعم٘م٤مشمؾ او ذاك ومال ىمٞمٛم٦م هل٤م ،  ٟمٞم٦مالُم٦م ـوأُم٤م دقمقى ؾم يمل يٙمقن اخلٓم٠م ُمٖمٗمقرًا . اعمرة ،

.  شم٤مسمٕم٦م ًمٜمٞم٦م وظمٓمط مجٚم٦م اجلٞمش وىمٞم٤مدشمف وًمٞم٧ًم شم٤مسمٕم٦م ًمٜمٞم٦م أومراد حمدوديـٕن ٟمتٞمج٦م اًم٘مت٤مل 

ؿ اجلٝم٤مد ، وإٟمام اعم٘مّمقد ؾمٚمٛم٦م أن حترك ظمٗمٞم٦م قمٛمٚمٞم٤مت ىمت٤مًمٞم٦م سم٢مـسمؾ يٛمٙمـ جلٝم٦م همػم ُمً

إؾمالُمل  قمٛمؾ ويٛمٙمـ أن يٙمقن احل٤مل يمذًمؽ ذم يمؾ ، اًمقصقل إمم قمقاىم٥م ُمْم٤مدة ًمٚمجٝم٤مد

٤مر( قمـ ـوىمد شمٙمٚمٛمٜم٤م ذم )ٟمخ٦ٌم اعمً الُمٞم٦م ،ـهمػم إؾمرًا ُمـ ضمٝم٦م ذم اًمٔم٤مهر وًمٙمٜمف ُمدقمقم ؾمـ

أمهٞم٦م شم٘مقيؿ اًمٜمت٤مئ٩م اعمحتٛمٚم٦م ذم سمداي٦م إُمر أي  ، وُمـ اًميوري اًمت٠ميمٞمد قمغم اًمت٘مقيؿ سم٤مًمٜمت٤مئ٩م

وسم٘مل اًمتٜمٌٞمف إمم أن  . روع ، وٓ جيقز اإلىمتح٤مم سم٤معمج٤مزوم٦م سمحج٦م قمدم اًمٕمٚمؿ سم٤مًمٖمٞم٥مـىمٌؾ اًمِم

شمِمٛمؾ اًمدوم٤مع قمـ إُمقال واحل٘مقق واحلرُم٤مت ، ؾمقاء يم٤مٟم٧م طمرُم٤مت  شذم ؾمٌٞمؾ اهلل»قم٤ٌمرة 

ـْ وم او طمرُم٤مت اًمٌٞم٧م اًمٙمٌػم أي اًمقـمـ وُم٤م ٟمٛمتٚمؽ ومٞمف ُمـ أُمقال وطم٘مقق .سمٞم٧م اًمًٙمـ  َٕم

ٌِْد اهلل ِ ـِ قَمْٛمٍرو َريِضَ اهللقَم ـْ  »: ٚم َؿ َيُ٘مقُل ـ، ىَم٤مَل: ؾَمِٛمْٕم٧ُم اًمٜم ٌِل  َصغم  اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَم  قَمٜمُْٝماَم   سْم َُم

ـِ َزْيدٍ ٚمؿ وهمػممه٤م . وـرواه اًمٌخ٤مري وُمً « ِٝمٞمدٌ ـىُمتَِؾ ُدوَن َُم٤مًمِِف وَمُٝمَق ؿَم  ـْ ؾَمِٕمٞمِد سْم ، ىَم٤مَل:  قَم

َؿ:  ـْ ىُمتَِؾ ُدوَن َُم٤مًمِِف وَمُٝمَق ؿَمِٝمٞمدٌ  »ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ َصغم  اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚم  ـْ ىُمتَِؾ ُدوَن َأْهٚمِِف  َُم ، َوَُم

ـْ ىُمتَِؾ ُدوَن ِديٜمِِف وَمُٝمَق ؿَمِٝمٞمدٌ  ، وَمُٝمَق ؿَمِٝمٞمدٌ  ـْ ىُمتَِؾ ُدوَن َدُِمِف وَمُٝمَق ؿَمِٝمٞمٌد  َوَُم أمحد وأسمق  رواه «، َوَُم

اه ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط . واًمدوم٤مع قمـ احل٘مقق  داود واًمٜم٤ًمئل وهمػمهؿ ، وصححف إًم٤ٌمين وىمق 

إٓ إذا  ٝم٤مواًمّمؼم قمٚمٞم خيْمع ًمؽمشمٞم٥م إوًمقي٤مت وُمٜمٝم٤م اًمٌداي٦م سمٛمٝم٤مرات اًمٕمٛمؾ همػم اًمٕمٜمٞمػ

يمت٤مب ُوضمدت ضورة ىُمّمقى خلالف ذًمؽ ، وىمد سمٞمٜم٤م ذًمؽ ذم ذح طمدي٨م شمٖمٞمػم اعمٜمٙمر ذم 

     )أهؾ اًمٌٞم٧م( وهمػمه.
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  ُمٝم٤مرات ومٙمري٦م إول إُمر ،ضمٕمؾ احلرب اعمالذ إظمػم حيت٤مج إمم أُمريـ  :أهؾقة افؼادة :

إُمر اًمث٤مين: ؿمٕمقر سم٤معمّم٤مئ٥م اعمحتٛمٚم٦م سم٥ًٌم احلرب .  ،قم٤مًمٞم٦م وص٤مدىم٦م ذم اعم٤ًمقمل اًمًٚمٛمٞم٦م 

اعم٤ًمقمل اًمًٚمٛمٞم٦م ومٛمع سمالدة اًمتٗمٙمػم او سمالدة اًمِمٕمقر يٛمٙمـ اإليمتٗم٤مء سمدرضم٦م ُمٜمخٗمْم٦م ُمـ 

سمقؾم٤مئؾ  طمرب يٛمٙمـ اضمتٜم٤مهب٤م وحت٘مٞمؼ أهداومٝم٤مذم  اعمالذ إظمػمو اًمٕمداًم٦م سمٛمزقمٛم٦م واًمدظمقل

 . ومم٤م ي٤ًمقمد قمغم هذا اإلدم٤مه: أظمرى

   وم٢من إهمراء اًم٘مقة  ،وضمقد شمرؾم٤مٟم٦م ه٤مئٚم٦م ُمـ إؾمٚمح٦م حت٧م شمٍمف ُمثؾ ه١مٓء اًم٘م٤مدة

ؿمديد اًمٗم٤مقمٚمٞم٦م إن مل يردقمف اًمتٗمٙمػم اًمًٚمٞمؿ واًمِمٕمقر سم٤معم١ًموًمٞم٦م . وًمذًمؽ وم٢من اًمٕم٤ٌمرة 

ٕن  وذًمؽ ،إٟمام هل ؾمالح ذو طمديـ  ، شاإلؾمتٕمداد ًمٚمحرب يٛمٜمع احلرب»اعمِمٝمقرة 

 احلرب. اإلؾمتٕمداد اعمتٗمقق ىمد يثػم ؿمٝمقة

  .وٕمػ ُمٜمٔمقُم٦م صٜم٤مقم٦م اًم٘مرار 

   يمخِمٞم٦م شمقؾمع اخلّمؿ او شمزايد ٟمٗمقذه  ،اًمت٤ًمهؾ ذم ىمٌقل اعمؼمرات واإلهمراءات

واطمتامل أن ومرص٦م احلرب ىمد ٓ شمتٙمرر سم٤مًمٔمروف  ،واطمتامل أن اًمقىم٧م ذم ص٤محلف 

 اعم٤ًمقمدة أن. 

  وم٢من اًمتقشمر اعمًتٛمر واإلؾمتٗمزاز واًمِمٕمقر سم٤مًمتٝمديد جيٕمؾ يمؾ ضبقعة افعالؿات افدوفقة :

. وهذا يمٚمف يت٠مه٥م سمّمقرة دائٛم٦م  أنْ  وأن قمٚمٞمف ،ـمرف يتقىمع إرادة احلرب ُمـ اًمٓمرف أظمر 

ي٤ًمقمد قمغم إوٗم٤مء صقرة اًمٕمداًم٦م واًمنمقمٞم٦م قمغم احلرب وإن يم٤مٟم٧م اًمدواقمل همػم يم٤مومٞم٦م 

ذًمؽ سمٜم٤مء أؾم٤ٌمب اًمث٘م٦م وُمّم٤مًمح ُمت٤ٌمدًم٦م  وذوط احلرب همػم جمتٛمٕم٦م . وُمـ اعمٗمٞمد ٓضمتٜم٤مب

قمٛمٞم٘م٦م يِمـٕمر يمؾ ـمرف سمخًـ٤مرة يمٌػمة إذا وم٘مـده٤م . ويٕمٙمر قمغم هـذا اإلدم٤مه أن اًمٓمرف 

سملم اًمدول وُمـ هٜم٤م يتٕمرض اًمتقازن  ،وًمٙمـ ي٠مظمذ سم٤مهلٞمٛمٜم٦م  ،إىمقى يريد أن ٓ يدومع 

 .اعمت٘م٤مرسم٦م إمم اًمٙمن

 

................ 
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 األشباب ادؼوظة فؾحرب

  افعسؽرية وؽر افعسؽرية

وع ًمٚمحرب هق واطمد ُمـ أن وضمقد اًم٥ًٌم اعمنم ،)ذم سمداي٦م هذا اعمٌح٨م( ذيمرٟم٤م ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ       

وذيمرٟم٤م ومـل أواظمر  . م ذيمر اًمنموطوىمد شم٘مد ، قمًٙمري٦م حربقمٝم٤م ًمٚم٘مٞم٤مم سمجي٥م اضمتام ذوط أرسمٕم٦م

اعمٌح٨م إول أٟمـقاع اًمدوم٤مع اخل٤مص سم٤معم١مؾم٦ًم اًمدوم٤مقمٞم٦م أي أٟمـقاع اًمدوم٤مع اعمِمـروع . واعم٘مّمقد 

 ًمٚمحرب روقم٦مـ٤ٌمب اعمِمـ٤مٕؾموم ٤ممم .ــ٤مء اهلل شمٕمـهٜم٤م صٞم٤مهم٦م ضمديدة ًمزي٤مدة اإليْم٤مح واًمٗمقائد إن ؿم

 هل:

 

 ؽريـوجود ظدوان ظس

ىئ  ىئ   ۈئ  ېئېئ  ېئ  ۆئ  ۆئ  ۈئوئ  ۇئ  ۇئ  چ ٤ممم يـدل قمٚمٞمف ىمقًمف شمٕم      

  ومٛمام ٟمٗمٝمٛمف ذم شمٗمًػم أي٦م اًمٙمريٛم٦م: .19٤اًمٌ٘مرة:  چىئ  ی 

وم٢من اًمٗم٤مقمؾ )أي وم٤مقمؾ اًم٘مت٤مل هٜم٤م(  ، چ ۆئ  ۈئ چ ٤مرةٕمٌسم اعمِمٛمقًمقن :افػائدة األوػ      

ويمؾ ُُمـتًـ٥ٌم قمـ ىمّمد او  ، ٔم٤مهرـيِمٛمؾ ُمـ ي٤ٌمذ اًمٗمٕمؾ وُمـ يدسمر وخيٓمط وُمـ يُ  اًمٕمرسمٞم٦م

 تٗمل هٜم٤م سم٤مًمتذيمػم سمٜمحق ىمقًمف شمٕم٤ممموٟمٙم ،وىمد سمٞمٜم٤م ذًمؽ سم٤مًمتٗمّمٞمؾ ذم )متٙملم اًم٤ٌمطم٨م(  ،د إجل٤مء ُمتٕمٛمَ 

 ،ُمـ اخلروج  طومٙمٗم٤مر ُمٙم٦م أرادوا ُمٜمع اًمٜمٌل  ،4٤اًمتقسم٦م:  چ ھ  ھ   ھ  ھ چ 

 ومٙم٤من طمٙمٛمٝمؿ أهنؿ هؿ اًمذيـ أظمرضمقه قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم . ،ٚمٛمٝمؿ أجل٠مه إمم اخلروج وًمٙمـ فمُ 

ک  ک  چ يم٘مقًمف شمٕم٤ممم  ،قمغم اًمٕمدوان  اًمٜمّمقص اخل٤مص٦م سمٛمـ ُئم٤مِهرا سم٤مإلفم٤موم٦م إمم هذ

گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ     

شمِمٛمؾ  ، چ ۆئ  ۈئ چ وسم٤مظمتّم٤مر وم٢من قم٤ٌمرة .4اًمتقسم٦م:  چ ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ

  يم٤من ذم ؾم٤مطم٦م اعمٕمريم٦م او ذم همػمه٤م. ذم ُمنموع احلرب اعمٕمٞمٜم٦م ؾمقاء او اعمٜمْمقي اعمٜمخرط
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 اًم٘مت٤مل واإلىمتت٤مل يِمٛمؾو اًم٘مت٤مل أوؾمع ُمـ ُمٕمٜمك اًم٘متؾ ، ُمٕمٜمك: ُمٕمٜمك اًم٘مت٤مل: افػائدة افثاكقة      

ـِ َُم٤مًمٍِؽ  ومٗمل طمدي٨م،  أٟمقاع اإلظمتّم٤مم اًمِمديد واعمداومٕم٦م اًم٘مقي٦م ، ىَم٤مَل: وَمَٖمِْم٥َم ًمُِٙمؾِّ َواطِمٍد  َأَٟمِس سْم

ٌب  ُِمٜمُْٝماَم َأْصَح٤مسُمفُ  َْيِدي َوسم٤ِمًمٜمَِّٕم٤ملِ ، ىَم٤مَل: وَمَٙم٤مَن سَمٞمْٜمَُٝمْؿ َضْ ْٕ ٤َم َٟمَزًَم٧ْم  سم٤ِمجْلَِريِد َوسم٤ِم ٌََٚمَٖمٜم٤َم َأهن  ، ىَم٤مَل: وَم

. رواه ُمًٚمؿ واًمٌخ٤مري وهمػممه٤م .  چ ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںچ  ومِٞمِٝمْؿ:

ـْ َأيِب ؾَمِٕمٞمٍد اخْلُْدِريِّ و َؿ َيُ٘مقُل  قَم  إَِذا َص  » ىَم٤مَل: ؾَمِٛمْٕم٧ُم اًمٜم ٌِل  َصغم  اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚم 
ٍ
ء غم  َأطَمُديُمْؿ إمَِم َرْ

َت٤مَز سَملْمَ َيَدْيفِ  ـَ اًمٜم ٤مِس وَم٠َمَراَد َأطَمٌد َأْن جَيْ ُه ُِم ؽُمُ ًْ اَم ُهَق ؿَمْٞمَٓم٤منٌ  َي رواه  « ، وَمْٚمَٞمْدوَمْٕمُف وَم٢مِْن َأسَمك وَمْٚمُٞمَ٘م٤مشمِْٚمُف وَم٢مِٟم 

يم٤مًمٕمراك وٟمحقه  دةـوم٤معمِمٝمقر أن اعم٘مّمقد سم٤معم٘م٤مشَمـٚم٦م هٜم٤م اعمداومٕم٦م سمِم ، وهمػممه٤م اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ

قل ىمريش ذم احلديٌٞم٦م( ذم ـٕمقد اًمث٘مٗمل )رؾمـوًمٞمس اًم٘متؾ سمٛمٕمٜمك اإلُم٤مشم٦م . وقمـ قمروة سمـ ُمً

٠َم يَم٤مُدوا َيْ٘مَتتُِٚمقَن قَمغَم َوُوقِئفِ  »ىم٤مل  طوصػ اًمٜمٌل  وهذا  رواه اًمٌخ٤مري وهمػمه . ش َوإَِذا شَمَقو 

ٙمري او ـشمٓمقر وشمٗم٤مىمؿ إمم قمدوان قمًاًمٜمقع ُمـ اًم٘مت٤مل او اإلىمتت٤مل همػم ُم٘مّمقد سمآي٦م اًمٌ٘مرة إٓ إذا 

ر قمٛمٚمٞم٤مت ؾم٤مطم٦م اعمٕمريم٦م ذم أي٦م يمْ ذًمؽ ذِ  قوحٚم٧م ُمٕمف حم٤موٓت اإلصالح ، يإمم فمٚمؿ يمٌػم ومَِم 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ اًمتل شمٚم٧م آي٦م اًمٌ٘مرة اعمذيمقرة ، وهق ىمقًمف شمٕم٤ممم 

ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ     ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ   پپ  پ

 وأُم٤م شمٓمقر .192 - 191اًمٌ٘مرة:  چ ڦ  ڄ  ڄ    ڄ  ڄ      ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڤ

روط ـرط شمقومر ؿمـسار قمغم فمٚمؿ يمٌػم يٌٞمح اًم٘مت٤مل اعمٛمٞم٧م سمِماإل اخلّم٤مم همػم اعمٛمٞم٧م إمم طم٤مًم٦م ُمـ

ٕمـ وم، 39احل٩م:  چ......     ٻٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ ٤ممم ىمقًمف شمٕم فٞمقوحوم احلرب

ٱ  چ  ، ومٜمزًم٧م: رضمؾ: أظمرضمقا ٟمٌٞمٝمؿ، ىم٤مل  ُمـ ُمٙم٦م ط ٤م ظمرج اًمٜمٌّل ؾمٕمٞمد سمـ ضُمٌػم، ىم٤مل: عم

 پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺپ ٻ ٻ  ٻ  ٻ

. ُمٕمٜمك ذًمؽ أن  اًمٓمؼمي ، ورَوى ُمثٚمف قمـ اسمـ قم٤ٌمس اإلُم٤مم رواه . وأصح٤مسمف طاًمٜمٌّل  :چ ٿ

ُمْمٓمرًا إمم  طسمٗمتح اًمت٤مء ذم آي٦م احل٩م شمِمٛمؾ يمٗم٤مر ُمٙم٦م اًمذيـ ضمٕمٚمقا اًمٜمٌل  چ ٻچ قم٤ٌمرة 

يم٤من »ىم٤مل اعمٗمنون: ىم٤مل اسمـ قم٤مدل:  اهلجرة سم٥ًٌم اؾمتخداُمٝمؿ ًمٚمٕمٜمػ واًمْمٖمقط اًم٘م٤مؾمٞم٦م .
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ومال يزاًمقن جيٞمئقن سملم ُميوب  ، اهلل ُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚم ؿ ََصغم   ُمنميمق ُمٙم٦م ي١مذون أصح٤مب رؾمقل اهلل

وا ومَ » ومٞم٘مقل هلؿ:، َٚمْٞمِف َوؾَمٚم ؿ َوُمِمجقج يِمٙمقن ذًمؽ إمم رؾمقل اهلل َصغم  اهلل ُ قمَ  ْ ُأْوَُمْر اْصؼِمُ ٢ميِنِّ مَل

وم٠مٟمزل اهلل شمٕم٤ممم هذه أي٦م، وهل أول آي٦م ،  اهلل ُ قَمَٚمٞمِْف َوؾَمٚم ؿ َ طمتك ه٤مضمر رؾمقل اهلل َصغم  ،  شسم٤ِمًمِ٘مَت٤مل

  .اهـ ُمـ)شمٗمًػم اسمـ قم٤مدل(. أذن اهلل ومٞمٝم٤م سم٤مًم٘مت٤مل، وٟمزًم٧م هذه أي٦م سم٤معمديٜم٦م

إمم طم٤ًمب ٟمقع ودرضم٦م اًم٘مت٤مل ذم يمؾ ُمقاضمٝم٦م ، ويٕمتٛمد ذًمؽ  آي٦م اًمٌ٘مرة: شمٜمٌف افػائدة افثافثة      

، إُمر إول: ىمقاقمد اعمامصمٚم٦م ذم اًمرد وؾمٞم٠ميت سمٞم٤مهن٤م ذم هذا اعمٌح٨م إن ؿم٤مء اهلل  ُمٝمٛم٦مقمغم صمالصم٦م أُمقر 

شمٕم٤ممم . إُمر اًمث٤مين: اخلٞم٤مرات ذم ُمقاضمٝم٦م احلرب همػم اًمٕمًـٙمري٦م واًمتآُمر اإلؾمـؽماشمٞمجل . إُمر 

  .ٙمري واوحاًمث٤مًم٨م: اخلٞم٤مرات ذم ُمقاضمٝم٦م قمدوان قمًـ

 ، واعم١ًموًمٞم٦م اعمت٤ٌمدًم٦م ومٞمٝم٤م قمـ اإلؾمتٝمداف وؿمٌٝمٝمؿ لمىمْمٞم٦م إسمٕم٤مد اعمدٟمٞم :افػائدة افرابعة      

إٓ  ذم ُمنموع احلرب ُمًت٘مٌالً  ـ يٛمٙمـ أن يٜمخرطعم ًمٞم٧ًم ؿم٤مُمٚم٦م ، چ ۆئ  ۈئ چ ٕم٤ٌمرةوم

يقوح إُمر أن احلٙمؿ اًمنمقمل إذا يم٤من ُمٌٜمٞم٤ًم قمغم وصػ ذات  . يمام ئمـ سمٕمْمٝمؿ سمدًمٞمؾ إو٤مذم

وىم٧م اًمٕمٛمؾ  وم٢من احلٙمؿ يتٜم٤مول ُمـ هق ُمِمٛمقل سم٤مًمقصػ ،يم٤مؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ وٟمحقه  ،سم٢مؾمؿ ُمِمتؼ 

وسمخالف ذًمؽ وم٢من  ،ُمًت٘مٌاًل  أن يتٜم٤مول ُمـ ُيٛمٙمـ أن حيٛمؾ اًمقصػوُمـ اعمح٤مل  ،سم٤مًمٜمص 

ڻ   ڻ ڻچ شمٕم٤ممم  ُمٜمٝم٤م ىمقًمف ،اًمتٗم٤مهؿ يٜمٕمدم . وإُمثٚم٦م قمغم ذًمؽ ذم هم٤مي٦م اًمٙمثرة 

ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ہ ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ

وٓ ُيٕمتد  ،وىم٧م دومع اًمزيم٤مة وإٟمام شمٕمتؼم هذه إوص٤مف يم٤مًمٗم٘مر وهمػمه  ،6٤اًمتقسم٦م:  چ ۓ

وٓ سمقصػ همػم ُمقضمقد وًمٙمـ ُمـ اعمحتٛمؾ أن  ،سمقصػ ؾم٤مسمؼ ٓ وضمقد ًمف وىم٧م دومع اًمزيم٤مة 

شمٕم٤ممم و شم٤ٌمرك وهٙمذا ذم ؾم٤مئر ٟمّمقص إطمٙم٤مم . وأُم٤م اؾمتدٓل سمٕمْمٝمؿ سم٘مقًمف ،يقضمد ُمًت٘مٌالً 

وم٢من أي٦م اًمٙمريٛم٦م ختؼم قمـ  ،ومال يتٕم٤مرض ُمع ُم٤مذيمرٟم٤مه  ،3٤اًمزُمر:  چ حئ  مئ  ىئ  يئچ 

 طهمػم أن أطمٙم٤مم اعمقت مل شُمٓمٌؼ قمغم اًمٜمٌل  ،وهل٤م ٟمٔم٤مئر ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ  ،ُمقت ُمًت٘مٌكم 

وإٟمام ـُمٌ٘م٧م  ،يم٤مٟم٘مٓم٤مع اًمٕمٛمؾ اعم٤ٌمذ وهمًؾ اعمٞم٧م وصالة اجلٜم٤مزة وٟمحقه٤م  ،وأصح٤مسمف ذم طمٞم٤مهتؿ 
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٦م وجم٤مز ذم إصقًمٞملم أن إؾمؿ اعمِمتؼ طم٘مٞم٘م٦م ذم اًمتٚمٌس سم٤مًمّمٗموقم٤ٌمرة  قمٜمد وىمقع اعمقت .

 او يقهؿ وىمد ذيمرٟم٤م ذًمؽ ٕن يمالم سمٕمض اعمٗمنيـ ًممي٦م اًمٙمريٛم٦م يتْمٛمـ اإلؾمت٘م٤ٌمل سم٤مإلشمٗم٤مق .

او ُمـ يٛمٙمـ أن ي٘م٤مشمؾ ، وإن مل  واعم١مهؾ ًمٚم٘مت٤مل ُمـ اعمدٟمٞملم وؿمٌٝمٝمؿ ٘مت٤مل اًم٘م٤مدر قمغم اًم٘مت٤ملسم

ذا يمالم همػم صحٞمح ، ـرة ، وهـرة وٓ همػم ُم٤ٌمؿمـت٤مل ، ٓ سمّمقرة ُم٤ٌمؿم٤مرك ه١مٓء ومٕمٚمٞم٤ًم ذم اًم٘مـيِم

، همػم أن يمالم أيب طمٞم٤من  چ  ۆئ  ۈئ  چوىمد رده أسمق طمٞم٤من واًمرازي ذم شمٗمًػم قم٤ٌمرة: 

أن إسمٕم٤مد  إمم وٓسمد ُمـ اًمتٜمٌٞمف هٜم٤م وٌط سمٜمحق ُم٤م ذيمرٟم٤مه ذم اًمٗم٤مئدة إومم . إمم واًمرازي حيت٤مج

وشمٕمتٛمد قمغم إًمتزاُم٤مت ُمٝمٛم٦م ،  ُم١ًموًمٞم٦م ُمت٤ٌمدًم٦م سملم ـمرذم احلرب ،هل اعمدٟمٞملم قمـ اإلؾمتٝمداف 

يمل شُمٌِٕمد  قمغم يمؾ دوًم٦م أن شُمٌِٕمَد اعمقاىمع اًمٕمًٙمري٦م وؿمٌٝمٝم٤م قمـ ُمقاـمٜمٞمٝم٤م اعمدٟمٞملم: اإلفتزام األول

اط سمّمقرة او أظمرى ذم أن شُمٌِٕمد اعمدٟمٞملم قمـ اإلٟمخر: اإلفتزام افثاينقمٜمٝمؿ اًم٘متؾ همػم اعم٘مّمقد . 

اإلفتزام  . واإلٟمخراط ومٞمف يمل حتٛمٞمٝمؿ ُمـ صٗم٦م اإلٟمْمقاء ذم ُمنموع احلرب ياًمٕمٛمؾ اًمٕمًٙمر

 : أن ٓ شمًتٝمدف اعمدٟمٞملم ُمـ اجلٝم٦م اعمٕم٤مدي٦م ، وذًمؽ ُمـ أضمؾ قمدم إصم٤مرة ىمْمٞم٦م اًمرد سم٤معمثؾ .افثافث

وم٘مد صح٧م  ،39احل٩م:  چ ٻٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم ويتّمؾ سم

 ،يٛمٙمـ أن ي٘م٤مشمٚمقا او هلؿ أهٚمٞم٦م اًم٘مت٤مل  يريدون أن ي٘م٤مشمٚمقا او أي ، شٚمقني٘م٤مشمِ » ذم ت٤مءاًمر ـاًم٘مراءة سمٙمً

ذم  او اإلٟمخراط ٓ جيٕمٚمٝمؿ يٙمتًٌقن طمٙمؿ اعم٘م٤مشمؾ إٓ سمٛمزاوًم٦م اًم٘مت٤ملهمػم أن اإلذن هلؿ سم٤مًم٘مت٤مل 

 ،وأُم٤م ؿمٛمقل اًم٘م٤مدر قمغم اًم٘مت٤مل سمحٙمؿ اعم٘م٤مشمؾ اًمٗمٕمكم يمام طمّمؾ ُمع سمٜمل ىمرئم٦م  . ُمنموع احلرب

ي١ميد ذًمؽ أن طمٙمؿ سمٜمل  ،وم٠مُمر ًمف قمٚمتف اخل٤مص٦م وًمٞمس ُم٠مظمقذًا ُمـ آي٦م اًمٌ٘مرة اًمتل ذيمرٟم٤م شمٗمًػمه٤م 

 قام اًمذيـوٓ ُمع يمثػم ُمـ إىم ،د ىمرئم٦م وسمٕم ىمرئم٦م مل ُيٓمٌؼ ُمع أهؾ ظمٞمؼم قمٚماًم أهن٤م ومتح٧م قمٜمقة

ذم )اإلُم٤مُم٦م واًمت٘مري٥م(  ٤موشمقضمد شمٗم٤مصٞمؾ ذيمرٟم٤مه . وُمتح٧م أروٝمؿ ذم قمٝمد اًمٜمٌقة وصدر اإلؾمالم

﮸      ے  ے  ۓۓ  ﮲  ﮳  ﮴﮵  ﮶  ﮷  ھ  ھچ ٤ممم ـشمٕم ذم ُمٜم٤مىمِم٦م اًمذيـ اؾمتدًمقا سم٘مقًمف

ؽماط قمّمٛم٦م اإلُم٤مم ٕهنؿ أدظمٚمقا ذم اًمٔم٤معملم ُمـ عمذه٥م اؿم ،124اًمٌ٘مرة:  چ﮹  ﮺ 

  ٙمقن فم٤معم٤م ذم وىم٧م ُم٤م!!ي أن يٛمٙمـ
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هذه  ، چىئ  ىئ  ىئ  ی  ۈئ  ېئېئ  ېئچ : ىمقًمف شمٕم٤ممم افػائدة اخلامسة      

، وهل قم٤مُم٦م ذم حتريؿ دم٤موز احلدود اًمنمقمٞم٦م  اًمٕم٤ٌمرة أصؾ ذم اإلًمتزام إظمالىمل ذم احلرب

ؾ سم٤معمثؾ وُم٤م يـجقز ُمٜمف وُم٤م سمٛمٜمْمقُم٦م اًمتٕم٤مُم ـالم ، وًمٙمٜمٝم٤م شُمْمٌط يمذًمؽعمٜمٔمقُم٦م اجلٝم٤مد ذم اإلؾم

ڈ           ڎ   چ يمػم سم٘مقًمف شمٕم٤ممم ، وٟمٙمتٗمل هٜم٤م سم٤مًمتذ اعمٌح٨م إن ؿم٤مء اهلل، وؾمٞم٠ميت سمٞم٤مهن٤م ذم هذا يٛمتٜمع 

ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ    ڈ

   .194اًمٌ٘مرة:  چ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں

 

 ظدواكقة حلربحتضر افعدو 

وهذا سم٤مب واؾمع وذم هم٤مي٦م إمهٞم٦م ، وُمقاضمٝمتف ذم يمثػم ُمـ إطمٞم٤من شمٙمقن ُمـ ظمالل       

يمذًمؽ و ، ٤معمقاضمٝم٦م همػم اًمٕمًٙمري٦م يم٤محلرب اًم٤ٌمردة وؿمٌٝمٝم٤مسماًمدسمٚمقُم٤مؾمٞم٦م واًمتٜم٤مومس ذم اإلقمداد و

. وذم أطمٞم٤من أظمرى يّمؾ اًمتحْمػم ًمٚمحرب إمم ٟم٘مٓم٦م طمرضم٦م ضمدًا او  سمتحريؽ اًمتقازن سم٤مدم٤مه ُمْم٤مد

ل ؿمديدة اخلٓمقرة ، سمحٞم٨م يرى ىم٤مدة اًمدوًم٦م اعمت٠مصمرة أن اعمقاضمٝم٦م اًمٕمًٙمري٦م أصٌح٧م هل  ٟم٘مٓم٦م حتقُّ

همػم أن ىم٤مدة اًمدول يتٗم٤موشمقن ضمدًا  . لم اًمٕم٤معمٞمتلم ، إومم واًمث٤مٟمٞم٦ماخلٞم٤مر اًمالزم ، يمام طمدث ذم احلرسم

ذم شمِمخٞمص ٟم٘مٓم٦م اًمتحقل او اعمرطمٚم٦م احلرضم٦م ، وًمذًمؽ يٛمٙمـ أن يٜمدومع سمٕمْمٝمؿ إمم طمرب قمغم 

ٓ يزال ُمٗمتقطم٤ًم . وأيْم٤ًم ، وم٢من شمِمخٞمص  اًمٕمٛمؾ همػم اًمٕمًٙمري ـمريؼ اًمرهمؿ ُمـ رؤي٦م آظمريـ أن

ٌض ًمٕمٛمٚمٞم٤مت ٝم٤م ٓ شمزال ـاًمتْمٚمٞمؾ سمٌٚمقغ اعمرطمٚم٦م احلرضم٦م او سم٠مٟمو اخلداع ٟم٘مٓم٦م اًمتحقل اخلٓمػمة ُُمَٕمر 

اًمتٗمٙمػم أصٕم٥م سمٙمثػم ُمـ اًمٕمٛمؾ ،  جيدونقمِم٤مق احلرب  وأهٚمٞم٦م اًم٘م٤مدة هل٤م شم٠مصمػم ُمٝمؿ ، وم٢من . سمٕمٞمدة

ٚمٞمٚم٦م او ُمتقؾمـٓم٦م ، ويرى ُمٜمتٝمك ضمٝمده اًمٗمٙمري ذم درضم٦م ىم واعمّمٞم٦ٌم طملم يتقمم اعم١ًموًمٞم٦م ُمـ جيٕمؾ

    !! سمح٘مٞم٘م٦م ٟم٘مٓم٦م اًمتحقل ٝمؾ ُمـ اعمٖم٤مًم٦ٌم ذم اًمتٗمٙمػماحلرب أؾم

 ،64اعم٤مئدة:  چ  متىب  يب  جت  حت  خت    چشمٕم٤ممم  اًمتحْمػم ًمٚمحرب ىمقًمف ُمٗم٤مهٞمؿ ومٛمـ      

، وم٢مهن٤م شمتْمٛمـ ُمٕمٜمك: ٕضمؾ احلرب ، وم٤مًمٕم٤ٌمرة ُمٓمٚم٘م٦م  چ حت    چومتدسمر طمرف اًمالم ذم يمٚمٛم٦م 
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 اًم٘م٤مئٛم٦م ويٛمٙمـ أن شمِمٛمؾ: ٟم٤مرًا إلسمتداء احلرب وإضام اًمٕمداوة اًمٙم٤مُمٜم٦م ، وٟم٤مرًا إلداُم٦م احلرب

ه٤م  وم٤مًمذي ُيِٕمدُّ ويتخذ اًمتداسمػم ًمِمـ احلرب هق ذم .  ، وٟم٤مرًا إلضام وشم٠مضمٞم٩م احلرب اخلٗمٞم٦موَُمدِّ

، ويمقهن٤م ظمٞم٤مرًا  هل أطمد اًمًٌؾ إلـمٗم٤مء ٟم٤مر احلرب اًمٕمًٙمري٦م احلرب أن طمٙمؿ اعمح٤مرب ، همػم

 قمغم ُمقازٟم٤مت ذوط احلرب ، وىمد ذيمرٟم٤مه٤م ذم سمداي٦م هذا اعمٌح٨م. ُُم٘مَدُم٤ًم او ُم١مظمرًا يٕمتٛمد

وُمـ اًمتحْمػم ًمٚمحرب أيْم٤ًم قمٛمٚمٞم٤مت يمن اًمتقازن سمدواومع اهلٞمٛمٜم٦م واإلؾمتحقاذ ، يمام يٜمٌف إًمٞمف       

ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڦ  ڦ  ڄ چ ىمقًمف شمٕم٤ممم 

يرضمع إمم ش ئمٝمروا»وٛمػم اًمٗم٤مقمؾ ذم: . 8اًمتقسم٦م:  چ چ چ ڃ ڃ

ٓ يـحٗمٔمقا وٓ يراقمقا ومٞمٙمؿ  أوًمئؽ قمٚمٞمٙمؿ يـ ذم أي٦م ىمٌٚمٝم٤م ، أي إن ئمٝمراعمنميملم اعمذيمقر

شمدسمر وٓ قمٝمدًا . وُمٕمٜمك: فمٝمر قمٚمٞمف ، أي قمال قمٚمٞمف او شمٗمقق قمٚمٞمف او همٚمٌف وشمًٚمط قمٚمٞمف . و طمرُم٦م

حمذوف يدل قمٚمٞمف ُم٤م سمٕمد يمٞمػ ، يم٠من يٙمقن اًمت٘مدير: يمٞمػ شمٓمٛمئٜمقن  شيمٞمػ»اًمـُٛمًتٗمَٝمؿ قمٜمف سمـ أن 

ن إًمٞمٝمؿ وهؿ إن ئمٝمروا قمٚمٞمٙمؿ يٗمٕمٚمقا يمذا ويمذا ، او يمٞمػ شمؽماظمقن ذم اإلقمداد واعمٖم٤مًم٦ٌم وهؿ إ

ي٘مٌٚمقا ُمٜمٙمؿ إٓ اهلٞمٛمٜم٦م اعمٓمٚم٘م٦م او احلرب اًم٤ًمطم٘م٦م ، يمام شمٜمٌف إًمٞمف اًمٜمٙمرات ذم  ٓ ئمٝمروا قمٚمٞمٙمؿ

 ، وم٢من اًمٜمٙمرة ذم ؾمٞم٤مق اًمٜمٗمل شمٗمٞمد اًمٕمٛمقم . چ ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڄ  ڦچ ؾمٞم٤مق اًمٜمٗمل ذم قم٤ٌمرة 

ومٝمق شم٘مدير صحٞمح ،  چ ڄ  ڄ   ڦ  ڦ  ڄ   ڦچ واحل٤مصؾ أن يمؾ شم٘مدير يٜمًجؿ ُمع قم٤ٌمرة 

ٚمُ٘مقى اًمٓم٤مهمٞم٦م ، ؾمقاء يم٤من اًمٔمٝمقر ُمـ ـمريؼ ٦م إًمٞمٛم٦م ًمٔمٝمقر أي شمٗمقق وهٞمٛمٜم٦م ًماًمٜمتٞمجويقوح 

 . اعمت٘م٤مرسم٦م ذم اًم٘مقة او سم٥ًٌم آظمر يمن اًمتقازن سملم اًمدول

 ْم٤مد ذم اًمتقازن ،ىمد ي١مدي إمم شمٖمٞمػم ُمُ  وًمذًمؽ يٕمٛمؾ ظمؼماء اًمدوم٤مع قمغم ُمٜمع يمن اًمتقازن ، ٕٟمف      

درضم٦م طمرضم٦م ُمـ اًمتٝمديد واًمتحْمػم ًمٚمٕمدوان ص٤مر ؾم٤ًٌٌم  او شم٤ٌمدل اًمتٖمٞمػم ٢مذا سمٚمغ شمٖمٞمػم اًمتقازنوم

ىمٌـؾ سمٚمقهمف درضم٦م  ، أي ًمٚمحرب . وشمٔمٝمر هٜم٤م أمهٞم٦م اًمتِمـخٞمص اعمٌٙمر ًمٕمٛمٚمٞم٤مت حتـريؽ اًمتقازن

طمرضم٦م ، ٕن اًمتِمخٞمص اعمٌٙمر ي٤ًمقمد قمغم اًمتٗمٙمػم سمٕمٛمٚمٞم٤مت إقم٤مدة اًمتقازن وُمٜمع شمٗم٤مىمؿ إُمر 

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ڌچ ي٥م ُمـ ذًمؽ ، اًم٘مقل ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم وشمّمٕمٞمده إمم احلرب . وىمر



122 

 

 چڎ    ڌچ ، وُمٕمٜمك  2اعمٛمتحٜم٦م:  چ  ک ژ  ژ   ڑ  ڑ    ک  ک  ک 

 أي إن ئمٗمروا سمٙمؿ. 

اًمتل ذيمرٟم٤م ـمروم٤ًم  اعمتقاصٚم٦م اًمٕمًٙمري٦م إقمتامد اًمٕمدو إلؾمؽماشمٞمجٞم٦م احلربوُمـ اًمتحْمػم ًمٚمحرب       

ح٤مٓت شمقىمػ إؾمتثٜم٤مئٞم٦م ًمإلقمداد سم هذه اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦موشم٘مؽمن  ُمٜمٝم٤م ذم أواظمر اعمٌح٨م إول .

واًمتحْمػم واخلداع وحم٤موٓت اإلظمْم٤مع سم٤مإلهمراء او اًمتٝمديد . وم٤مًمدوًم٦م اًمتل شمتٌٜمك هذه 

اإلؾمـؽماشمٞمجٞم٦م هل ذم طمٙمؿ اًمتحْمػم ًمٚمحرب دائام ، وىمد شميب اًمّمديؼ واحلٚمٞمػ إذا ؾمـٜمح٧م 

احل٘مٞم٘م٦م ضمذور ُم٤م ُيًٛمك سم٤معمدرؾم٦م  ومرص٦م . وهذا طم٤مل يمثػم ُمـ إُمؿ اًم٤ًمسم٘م٦م اًمتل شمِمٙمؾ ذم

اًمقاىمٕمٞم٦م ، وٓ ؿمؽ أن اعمقاضمٝم٦م سم٤معمثؾ ؾمـُتقهؿ اًم٤ٌمطم٨م سم٠من احلرب هل إصؾ قمٜمد اًمٓمرف 

 . إؾمتثٜم٤مء شمٙمتٞمٙمل أظمر أيْم٤ًم ، وأن اًمًٚمؿ

ذم وصػ اجلٝم٤مد اًم٘مت٤مزم ذم اإلؾمالم سم٠مٟمف طمرب ُمتقاصٚم٦م وسم٠من  ٤ٌٌمً ورسمام يم٤مٟم٧م هذه اًمرؤي٦م ؾم      

ذه رؤي٦م فم٤مهري٦م خم٤مًمٗم٦م ًمٚمٛمْمٛمقن ًمٚمتحْمػم ًمٚمحرب . وٓ ؿمؽ قمٜمدي أن ه اًمًٚمؿ إؾمتثٜم٤مء

٤مير ل زُمـ احلروب اعمتقاصٚم٦م ضم٤مء اإلؾمالم سمٛمٜمٔمقُم٦م ًمٚمًالم يم٠مصؾ ُمً، ومٗم ًمٚمجٝم٤مد احل٘مٞم٘مل

 . اًمنمقمٞم٦م ٕصؾ اجلٝم٤مد او اًمدوم٤مع ، وهل ُمٜمٔمقُم٦م ذم هم٤مي٦م اًمقوقح ، وىمد ذيمرٟم٤م مجٚم٦م ُمـ أدًمتٝم٤م

 شم٤ٌمرك ب ، يقوحف ومٞمام ٟمرى ، ىمقًمفواًمتحْمػم ًمٚمحر احلرب اعمتقاصٚم٦مؽماشمٞمجٞم٦م ـواًمّمٚم٦م سملم إؾم

 ، ومٕم٤ٌمرة 217اًمٌ٘مرة:  چ ڳک  گ  گ  گ  گ    ک  ک  ک چ  ٤مممــشمٕمو

أن ومؽمات شمقىمػ احلرب هل٤م طمٙمؿ احلرب اًمٙم٤مُمٜم٦م ، ُمٕمٜمك ذًمؽ  شمدل قمغم اًمدوام چک  ک   چ 

اعمقاضمٝم٦م همػم سم٠مٟمقاع واعمٖم٤مًم٦ٌم ذم اإلقمداد واًمتل يٛمٙمـ ُمقاضمٝمتٝم٤م يمام ذيمرٟم٤م ذم اًمٌداي٦م سم٤مًمدسمٚمقُم٤مؾمٞم٦م 

ل ؿمديدة اخلٓمقرة ، واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ. اًمٕمًٙمري٦م  ، إٓ إذا سمٚمغ اًمتحْمػم ًمٚمحرب ٟم٘مٓم٦م حتقُّ

ل احلرب اعمتقاصٚم٦ممل ُيٖمٚمؼ ُمٚمػ و         وا سملم إىمقي٤مءشمآُمر اؾمؽماشمٞمجل ُمتقاصؾ اًمٞمقم إمم  ، سمؾ حتق 

وطمٙمؿ اًمتآُمر اإلؾمؽماشمٞمجل هق  . أمهٞم٦م اؾمؽماشمٞمجٞم٦مذا يم٤مٟم٧م ًمٚمْمٕمٞمػ سملم اًم٘مقي واًمْمٕمٞمػ إ

 ک ڑڑ  ک ژچ ، وهق ُمِمٛمقل سم٘مقًمف شمٕم٤ممم  شاحلرب اخلٗمٞم٦م»طمٙمؿ إؾمٛمف أظمر: 
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، وؾمٞم٠ميت شمٗمًػم هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م إن 194اًمٌ٘مرة:  چک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳڳ  

      ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم. 

  :أكواع ثالثة تؼع أمثؾة افتحضر فؾحرب ضؿنو      

ت اًم٘مقة سملم اًمٓمروملم يمٌػمًا ظم٤مص٦م طملم يٙمقن شمٗم٤مو ،: حتْمػم ُمٕمٚمـ وهتديد سيح األول افـوع      

 .ضمداً 

 ، وىمد ذيمرٟم٤مه هٜم٤م ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ. إقمتامد اًمٕمدو إلؾمؽماشمٞمجٞم٦م احلرب اعمتقاصٚم٦م :افـوع افثاين      

ظم٤مص٦م قمٜمدُم٤م و قمٛمٚمٞم٤مت يمن اًمتقازن ُمثؾ ، او همػم ُُمٕمَٚمـ : حتْمػم همػم سيحافـوع افثافث      

 ،ٙمري٦م ـًمٚم٘مقة اًمٕمً يقوح إُمر أن احلرب هل اؾمتخدامٌ  . ٕمٛمٚمٞم٤مت اًمتآُمر اإلؾمؽماشمٞمجلي٘مؽمن سم

ٛمؾ ذًمؽ رصد اًمتًٚمح ـويِم ،٦م ـراف اعمتٜم٤مومًـ٤مُمؾ سملم إـمـخْمع ًمرصد ؿمـوًمذًمؽ وم٢من اًم٘مقة شم

 . وأُمر ـمٌٞمٕمل أن يمذًمؽ ورصد اًمدواومع)أي اًمٜمقاي٤م( واًمتح٤مًمٗم٤مت وطمريم٦م اًمٜمٗمقذ قمغم إرض

وشمردع اخلّمقم ُمـ  ،ىمقة ُمتٜم٤مُمٞم٦م حتٛمل هب٤م طمرُم٤مهت٤م وطم٘مقىمٝم٤م  شمٙمقن هل٤م شمًٕمك يمؾ دوًم٦م أن

اًمٜمٗمقذ اًمٜمًٌل ًمٙمؾ دوًم٦م واعم٘مؽمن ُيـ٘مَّمُد سمف  ، اًمٕمدوان قمٚمٞمٝم٤م . واًمتقازن سملم جمٛمققم٦م ُمـ اًمدول

وأُم٤م اًمدول  . واًمٓمٛمقطم٤مت أي اًمدول اعمت٘م٤مرسم٦م ذم اًم٘مقة ، ٦مـسملم ُمٜمٔمقُم٦م اًمدول اعمتٜم٤مومًسم٤مًمًالم 

او شمدظمؾ سمّمقرة همػم  ، اعمتٜم٤مهٞم٦م ذم اًمْمٕمػ ومال شمًتٓمٞمع أن شمقضمد شمقازٟم٤ًم إٓ ُمع ٟمٔم٤مئره٤م ُمـ اًمدول

  .ُم٤ٌمذة ذم شمقازن اًمدول اًم٘مقي٦م

ىمد شمت٤ٌمدل و ،تٗمز إـمراف ـ٦م ٓ شمًـت٘مرًا او ُمتحريم٤ًم سمدرضمـٚمؿ يٙمقن اًمتقازن ُمًـومٗمل طم٤مًم٦م اًمً      

٤ٌمًمٖم٦م وأُم٤م اعم ٓ يٌٚمغ درضم٦م احلرب . ُمت٤ٌمدل وسمتّمٕمٞمد ،قسم٦م ـاًمدول حتريؽ اًمتقازن سمدرضم٤مت حمً

وم٘مد ُيٗمٝمؿ قمغم أٟمف يمن ًمٚمتقازن سمٜمقاي٤م  ،شمقؾمٞمع اًمٜمٗمقذ قمغم إرض  واإلومراط ذم ٟمٛمق اًمتًٚمح ُمع

ظم٤مص٦م إذا اىمؽمن سمٕمقاُمؾ شم٤ًمقمد قمغم إهت٤مُمف سم٤مًمتحْمػم  ، ويتؿ شمّمٜمٞمٗمف سم٠مٟمف هتديد يمٌػم قمدواٟمٞم٦م

يمام طمدث ذم احلرب اًمٕم٤معمٞم٦م طملم يمنت  ،وإلظمْم٤مع أظمريـ ًمٜمٗمقذه  اعمٓمٚم٘م٦م ًمٚمحرب واهلٞمٛمٜم٦م

 . وم٠مقمٚمٜم٧م سمريٓم٤مٟمٞم٤م احلرب قمٚمٞمٝم٤م ،أعم٤مٟمٞم٤م اهلتٚمري٦م اًمتقازن 
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ُمع  واهلٞمٛمٜم٦م قمغم أظمريـ وو٤مسمط يمن اًمتقازن سمٜمقاي٤م قمدواٟمٞم٦م هق قمالُم٤مت اًمتحْمػم ًمٚمٕمدوان      

 وشمٙمقن هتٛم٦م اًمتحْمػم ًمٚمحرب أيمثر طمدة طملم شم٘مؽمن ، رومض ٟمٗمل هذه اًمدواومع سمّمقرة قمٛمٚمٞم٦م

 . ىمقهتؿ وإوم٤ًمد ٟمٔم٤مُمٝمؿٝمجٞم٦م إلقم٤مىم٦م شم٘مدم أظمريـ وشمقهلم سمتحريم٤مت ُمٜم أي ،سمتآُمر اؾمؽماشمٞمجل 

أؿمد ضرًا ُمـ ٙمقن سمؾ إن اًمتآُمر اإلؾمؽماشمٞمجل هق طمرب طم٘مٞم٘مٞم٦م وًمٙمٜمٝم٤م همػم قمًٙمري٦م ، وىمد ي

  .احلرب اًمٕمًٙمري٦م

ذم اًم٘مرٟملم  وًمٕمٛمٚمٞم٤مت إسمٕم٤مد اًمٕمدو ٤ٌمب اعمٝمٛم٦م ًمٚمحروبـر اًمتقازن ُمـ إؾمـوُيـَٕمـدُّ يمً      

، وم٘مد يم٤من ؾم٤ًٌٌم واوح٤ًم ذم احلرب اًمٕم٤معمٞم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ، وأُم٤م احلرب اًمٕم٤معمٞم٦م إومم وم٘م٤مُم٧م اعم٤موٞملم 

يقوح ذًمؽ أن  سملم اًمتح٤مًمٗم٤مت اعمتٜم٤موم٦ًم . أيْم٤ًم قمغم ومقى اًمتقازن وقمدم إشم٘م٤من وٌٓمف طمٞمٜمذاك

م  ،اخلٓمقة اًمتل ختٓمقه٤م دوًم٦م ُمـ اعمٜمٔمقُم٦م اعمتٜم٤موم٦ًم ٓ ُيٜمٔمر إًمٞمٝم٤م سمّمقرة ُمٜم٘مٓمٕم٦م  وًمٙمـ شُمـَ٘مق 

  .ده٤مـقمـ اخلٓمقة اًمت٤مًمٞم٦م وُم٤م سمٕم اًمرصٞمٜم٦م سم٤مًمدواومع اعمحتٛمٚم٦م وسم٤مًمتقىمٕم٤مت

 ، ٕٟمف ُمثؾ اًمتح٤مًمػ اًمدوم٤مقمل ُمع اًمٕمدو ذا اًمٜمقع أيْم٤ًم قمٛمٚمٞم٤مت ُمٔم٤مهرة اعمٕمتديــويدظمؾ ذم ه      

ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  چ ىم٤مل شمٕم٤ممم 

وٓ ؿمؽ أن اعمٔم٤مهر ُمِم٤مرك  ،4اًمتقسم٦م:  چ ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ں  ڻ ڱ  ں

ويمذًمؽ  ،أن ذيمرٟم٤م سم٠من اعمِم٤مرك وم٤مقمؾ  شإهداف اًمثالصم٦م ًمٚمٕمدو»وىمد ؾمٌؼ حت٧م قمٜمقان  ،ًمٚمٕمدو 

  .اعمت٥ًٌم قمـ ىمّمد

وفؽن توجد ظالمات  ،وتشخقص افتحضر فؾعدوان ؿد يؽون ؾقه افؽثر من افغؿوض       

 :مـفا ،ذا األمر ـاظد دم هـد تسـؿ

  .حم٤موٓت يمن اًمتقازن يمام ذيمرٟم٤م 

  .شمدظمالت ظمٓمػمة ذم اًمِم١مون اًمداظمٚمٞم٦م 

  .صمٌقت شمآُمر ًمتح٘مٞمؼ أضار اؾمؽماشمٞمجٞم٦م 

  .ؾمٚمًٚم٦م ُمـ اإلقمتداءات سم٠مهداف ُمًت٘مٌٚمٞم٦م 
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   يمام ُيروى ذم  ،اًمنموع ذم حت٤مًمٗم٤مت قمدائٞم٦م او ؾمٞم٤مؾم٤مت شم٤ًمقمد قمغم اًمٕمدوان اعمًت٘مٌكم

 دواومع همزوة شمٌقك.

   وم٢من اإلقمتامد ذم ُمثؾ هذه إُمقر قمغم اًمٕمالُم٤مت  ،ومِمؾ شم٘مديؿ إصم٤ٌمشم٤مت قمٛمٚمٞم٦م ًمٚمٓمٛم٠مٟم٦م

 ، أي ًمٞمس سم٢مضمراءات قمٛمٚمٞم٦م وإُم٤مرات اًمتل يٕمجز اعم٘م٤مسمؾ قمـ ٟمٗمٞمٝم٤م إٓ سمٛمجرد اإلدقم٤مء

ۀ  ۀہ  ہ  ہ   ڻ  ڻ ڻ  ڻ  ں ڱ  ںچ ٤ممم ـــيمام يٜمٌف إًمٞمف ىمقًمف شمٕم

 .58إٟمٗم٤مل:  چ ہ  ھ  ھ

   ہ     ہ چيٜمٌف إًمٞمف ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،ٟم٘مض اًمٕمٝمد او اًمتح٤مًمػ واًمتحقل إمم اًمٕمداء

ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ﮲﮳  ﮴  ﮵  

 .12اًمتقسم٦م:  چ﮶  ﮷  ﮸  ﮹ 

 

  بغ افدول رؾض تسوية ادظامل

 بقان جمال افتسامح دم افتسويةمع 

 آيتا شورة احلج

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  چ  ىم٤مل شمٕم٤ممم      

ٿ   ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ   ڃڃ  چ  چ  چ  چڇ  

 قمٛمرو وأسمق وقم٤مصؿ ٟم٤مومع وىمرأ. ىم٤مل أسمق طمٞم٤من:  4٤ – 39احل٩م:  چڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  

 اًمت٤مء سمٗمتح شُيَ٘م٤مشَمُٚمقنَ » وطمٗمص قم٤مُمر واسمـ ٟم٤مومع وىمرأ.  اًمًٌٕم٦م سم٤مىمل وومتَح  ، شَأِذنَ » مهزة سمْمؿ

.اهـ ُمـ )اًمٌحر  قمٚمٞمف شُيَ٘م٤مشَمُٚمقنَ » ًمدًٓم٦م اًم٘مت٤مل ذم أي حمذوف ومٞمف واعم٠مذون ، سمٙمنه٤م واًم٤ٌمىمقن

واإلذن سم٤مًمٌمء هق  ،ُي٘م٤مل: أذن ًمف ذم اًمٌمء أي أسم٤مطمف ًمف  ،أي ُأضمٞمز  چ ٱچ وُمٕمٜمك  . اعمحٞمط(
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٥ٌم ـأي ٕهنؿ فُمٚمٛمقا او سمً ، چ ٻ  ٻ  چوُمٕمٜمك قم٤ٌمرة ومؽ احلجر وإـمالق اًمتٍمف . 

ري واسمـ قمٓمٞم٦م ـوىمد سح اعمٗمنون هبذا اعمٕمٜمك يم٠ميب طمٞم٤من واًمزخمِم ،شمقضمٞمف اًمٔمٚمؿ إًمٞمٝمؿ 

ڦ  ڦ  ڦ     چيمام ذم ٟمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،ٌٌٞم٦م ـأي ان اًم٤ٌمء ؾم ،وهمػمهؿ  واًمٌٞمْم٤موي واًمرازي

 . 59اًمٌ٘مرة:  چ ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ     ڃ

  وذم أي٦م اًمٙمريٛم٦م ومقائد يمٌػمة:      

وأُم٤م اًمٔمٚمؿ اًمذي وىمع قمغم اًمذيـ ي٘م٤مشمٚمقن وم٢مٟمام يم٤من ىمٌؾ  ،ن آي٦م احل٩م ُمدٟمٞم٦م ا: افػائدة األوػ      

وًمٙمـ  ،٦م أي ؾم٥ٌم اًم٘مت٤مل يم٤من ُمقضمقدًا ذم ُمٙم٦م ٚمَ ٕمِ أي ىمٌؾ اهلجرة إمم اعمديٜم٦م . ومَ  ،ذًمؽ سمًٜمقات 

وظم٤مص٦م ذم إطمٙم٤مم  ،احلٙمؿ شم٠مظمر سم٥ًٌم اعمقاٟمع وٟم٘مص اًمنموط . وهٙمذا إُمر سمّمقرة قم٤مُم٦م 

 . ٤م إيمتامل اًمنموط واٟمتٗم٤مء اعمقاٟمعوم٢من ُمـ ضوري٤مهت ،اًمتل شمٕمتٛمد قمغم اًم٘مقة واعمٖم٤مًم٦ٌم 

ٕهن٤م أول آي٦م ذم شمنميع  ،ُمـ همػم إجي٤مب  قمٜمف سم٤مًمٌمء هق ومؽ احلجر اإلذن :افػائدة افثاكقة      

٘مت٤مل يمام ىم٤مًمف اسمـ قم٤ٌمس وجم٤مهد واًمْمح٤مك وىمت٤مدة وهمػمهؿ . ُمٕمٜمك ذًمؽ أن طمٙمؿ اًم اجلٝم٤مد اًم٘مت٤مزم

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   چ وُمـ شمدسمر ذم اًمًٞم٤مق ىمقًمف شمٕم٤مممظمْمع ًمٜمقع ُمـ اعمرطمٚمٞم٦م واًمتدرج . 

ظمٞم٤مرات وًمٙمـ ًمٗمتح  ،وم٢مٟمف يٜمٌف إمم أن إُمر ًمٞمس ُم٘متٍمًا قمغم اعمرطمٚمٞم٦م  ، چ..... ڤ  ڦ  

وم٢من قمٛمٚمٞم٤مت اًمدومع ُمٓمٚم٘م٦م ذم وؾم٤مئؾ اًمدومع ؾمقاء  ،اًمدومع واًمدوم٤مع ، اًمٕمًٙمري٦م وهمػم اًمٕمًٙمري٦م 

وًمٙمـ ُمـ اعمٝمؿ أن يٕمٚمؿ اًمٔم٤ممل أن  ،او اىمتّم٤مدي٦م او طمرسم٤ًم همػم قمًٙمري٦م يم٤مٟم٧م ؾمٞم٤مؾمٞم٦م او قمًٙمري٦م 

 . داًم٘مت٤مل ظمٞم٤مر ُمقضمق

يم٤مًمٕمدوان اًمٕمًٙمري واًمًٓمق  ،: اعمٔم٤ممل سملم اًمِمـٕمقب واًمدول ُمتٜمققم٦م افػائدة افثافثة      

  .(ًمٚمحرب اًمتحْمػم أي) اًمث٤مين اًم٥ًٌم ذم ذيمرٟم٤مه اًمذي اإلؾمؽماشمٞمجل اًمتآُمرو اإلىمتّم٤مدي

 أيْم٤مً  وُمٌٞمح٤مً  ٤ًٌٌم ًمٚمجٝم٤مد اًم٘مت٤مزمـقيتٝم٤م ؾمـعم٤م يم٤من سم٘م٤مء اعمٔم٤ممل ورومض شمً: افػائدة افرابعة       

صمؿ  ،قُمٚمِؿ سمذًمؽ أن اًمتحقل إمم اًمًالم ي٘متيض اًمنموع ذم قمٛمٚمٞم٤مت شمًقي٦م اعمٔم٤ممل  ، ًمٚمٕم٘مقسم٦م سم٤معمثؾ
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وُمـ ي٘م٤مشمؾ سمٕمد  ،ًمتًقي٦م سم٤مًمٕمدل وهمٚمؼ ُمٚمػ اعمٔم٤ممل يمل يٙمقن اًمًالم راؾمخ٤ًم وؿم٤مُماًل جي٥م إمت٤مم ا

همػم أن اًمت٤ًمُمح ذم شمًـقي٦م اعمٔم٤ممل ًمف جم٤مٓن ، اعمج٤مل إول: إذا دظمؾ اًمٙم٤مومر ذم  . ذًمؽ ومٝمق فم٤ممل

اإلؾمالم ، وهذا أصؾ صم٤مسم٧م وأدًمتف ُمٕمرووم٦م . اعمج٤مل اًمث٤مين: إذا يم٤مٟم٧م هٜم٤مك ُمّمٚمح٦م يمٌػمة ذم 

٤مء اهلل شمٕم٤ممم شمقوح هذا ـوآي٦م إٟمٗم٤مل أشمٞم٦م إن ؿمٚمؿ ذم ُمرطمٚم٦م طمرضم٦م . ـخ او ؾمـٚمؿ راؾمـحت٘مٞمؼ ؾم

 .إصؾ

 افعػو ظام شبق

ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے     ے   ہ  ہ  ۀ  ہ ڻ  ۀچ شمٕم٤ممم  ىم٤مل      

  ُمـ ومقائد أي٦م اًمٙمريٛم٦م: ، 38إٟمٗم٤مل:  چ ۓ  ۓ  ﮲

واعمٖمٗمرة اًمتج٤موز وقمدم اعم١ماظمذة . ويمالم أيمثر  ،اإلٟمتٝم٤مء قمـ اًمٌمء شمريمف  :افػائدة األوػ      

اعمٖمٗمرة قمغم أن اهلل شمٕم٤ممم حيٛمؾ و ،اعمٗمنيـ حيٛمؾ اإلٟمتٝم٤مء قمغم شمرك اًمٙمٗمر واًمدظمقل ذم اإلؾمالم 

  ڻ  ۀ   ۀ  ہچ  وضمؾ قمز ىمقًمفيٖمٗمر هلؿ ُم٤م ىمد ؾمٚمػ . وًمٙمـ ىم٤مل اإلُم٤مم اعم٤موردي: 

 اعمقادقم٦م إمم اعمح٤مرسم٦م قمـ يٜمتٝمقا إن: أطمدمه٤م: لمٝموضم حيتٛمؾ ، چہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  

 ُم٤م هلؿ يٖمٗمر سم٤مإلؾمالم اًمٙمٗمر قمـ يٜمتٝمقا إن: واًمث٤مين.  واعمٕم٤مىم٦ٌم اعم١ماظمذة ُمـ ؾمٚمػ ىمد ُم٤م هلؿ يٖمٗمر

 اطمتامل قمغم شم٠مويٚمف ، چ ۓ  ۓ  ﮲ ے  ھ  ےچ .  أصم٤مم ُمـ ؾمٚمػ ىمد

 إوًملم ؾمٜم٦م ُمْم٧م وم٘مد اعمح٤مرسم٦م إمم يٕمقدواْ  وإن: شم٠مويٚمف: إول اًمقضمف ومٕمغم: إوًملم اًمقضمٝملم

 ؾمٜم٦م ُمْم٧م وم٘مد: اًمث٤مين اًمقضمف وقمغم.  واًمًدي وجم٤مهد احلًـ ىم٤مًمف ، وأه سمدر يقم ىمتؾ ومٞمٛمـ

اهـ ُمـ )شمٗمًػم . آؾمتئّم٤مل قمذاب ُمـ اًمدٟمٞم٤م ذم سمف اهلل أظمذهؿ ومٞمام اًم٤ًمًمٗم٦م إُمؿ ُمـ إوًملم

ػم ىمقًمف ـوذيمر ُمثٚمف اسمـ قمروم٦م ذم شمٗمً ،ػمه ـوذيمر اًم٘مقًملم اسمـ اجلقزي أيْم٤ًم ذم شمٗمً ،اعم٤موردي( 

  .19اًمٌ٘مرة:  چ  ڦ  ڄ  ڄ    ڄ ڦ  ڦ چ شمٕم٤ممم 

، ومٞمج٥م  چہ    ہ چ : يقوح ُم٤م ؾمٌؼ أن ُمتٕمٚمؼ اإلٟمتٝم٤مء حمذوف ذم قم٤ٌمرة افػائدة افثاكقة      

او سم٤مٔصم٤مر اًمًٚمقيمٞم٦م ًمٚمٙمٗمر أي اًمّمد قمـ شم٘مديره سمام هق ُمذيمقر ذم اًمًٞم٤مق ُمـ اًمقصػ سم٤مًمٙمٗمر 
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ذًمؽ  ُمذيمقر ذم اًمًٞم٤مق ىمٌؾ هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م . وقمغمسم٤مًمٔمٚمؿ واإلقمتداء ، يمام هق  شمٕم٤ممم ؾمٌٞمؾ اهلل

وُم٤م يًتٚمزُمف ُمـ شمٍموم٤مت سمٕمد اإلٟمتٝم٤مء ، : اإلٟمتٝم٤مء قمـ اًمٙمٗمر وم٢من اًمت٘مدير يٛمٙمـ أن ي٘مع قمغم

روع ذم رومع اًمٔمٚمؿ وإقم٤مدة احل٘مقق ـ٤مسم٘م٦م واًمِمـع قمغم اإلٟمتٝم٤مء قمـ اعمٔم٤ممل اًمًـويٛمٙمـ يمذًمؽ أن ي٘م

ٟمقاي٤م وظمٓمط و اعمح٤مرسم٦م ُيٖمٗمر هلؿ ُم٤م ىم٤مُمقا سمف ُمـ قمدوان ، ويمذًمؽ يٛمٙمـ أن ي٘مع قمغم إي٘م٤مف يمل

ٞم٤مق ضمٝم٤مد وىمت٤مل ، ومال يٚمزم ـٞم٤مق أي٤مت ؾمـظم٤مص٦م وأن ؾم ٚمؿ ُمت٤ٌمدل ،ـاًمٕمدوان واًمتحقل إمم ؾم

، يْم٤مف إمم ذًمؽ أٟمف يّمح إؾمـٜم٤مد اعمٖمٗمرة إمم  اًمٙمريٛم٦م شم٘مٞمٞمده سم٤مإلٟمتٝم٤مء قمـ اًمٙمٗمر اعمذيمقر ذم أي٦م

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   چ اإلٟمًـ٤من ، يمام ذم ىمقًمف شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم 

ع قمغم أي وقمغم ذًمؽ شمٙمقن يمٚمٛم٦م: إن يٜمتٝمقا ُمٓمٚم٘م٦م شم٘م .14اجل٤مصمٞم٦م:  چٺ  ڀ  ڀ  ڀ

 . إٟمتٝم٤مء ُمٜمًجؿ ُمع اًمًٞم٤مق

ومٗمل وقء ٟمّمقص اًمٕمدل واعمٞمزان  ، چھ   ھ  ھ ہ ہچ قم٤ٌمرة  :افػائدة افثافثة      

ذم وواعمامصمٚم٦م واعمّم٤مًمح اًمٕم٤مُم٦م واًميورات ، ومٚمٞمس ُمـ اعمٛمٙمـ أن ُيٖمٗمَر هلؿ ُم٤م ؾمٚمػ يمٚمف 

ضمقاب ذط  إن اًمٕم٤ٌمرة سمؾ اعمج٤مٓت يمٚمٝم٤م ُم٘م٤مسمؾ اإلٟمتٝم٤مء قمـ ضمزء يًـػم ُمـ اًمٔمٚمؿ واًمٕمدوان .

ُم٤م ًمف ارشم٤ٌمط ُمٕمٜمقي سم٤مًمنمط أي سم٤مإلٟمتٝم٤مء . ومٞمٛمٙمـ أن يٙمقن اًمت٘مدير: إن يٜمتٝمقا قمـ رء ُيٖمٗمر هلؿ 

  .ىمد ؾمٚمػ ُمٜمف أي مم٤م اٟمتٝمقا قمٜمف

يٗمتح اعمج٤مل خلٞم٤مرات ُمتٜمققم٦م ومٛمـ اعمٝمؿ هٜم٤م أن اقمتامد شمٗمًػم أي٦م قمغم شم٘مديرات ُمٜمْمٌٓم٦م       

٤م اإلٟمتٝم٤مء قمـ اًمٙمٗمر واًمدظمقل ذم اإلؾمالم وم٢مٟمف ي١مدي إمم ي٘متْمٞمٝم٤م اعمقىمػ اًمًٞم٤مد وإُمٜمل . وم٠مُم

اًمٕمٛمقم ذم قمدم اعم١ماظمذة سمام ؾمٚمػ ، وذم ذًمؽ ٟمّمقص ُمِمٝمقرة ، ورسمام شمقضمد اؾمتٜم٤مءات حمدودة 

ذيمره٤م اًمٗم٘مٝم٤مء . وأُم٤م اإلٟمتٝم٤مء قمـ اعمح٤مرسم٦م او اعمٔم٤ممل وم٢مٟمف ُمقىمػ شمٗم٤مويض وشمٕمتٛمد ؾمـٕم٦م قمدم 

ُمٕمٜمك ذًمؽ أن درضم٦م اعمٖمٗمرة يٛمٙمـ أن  ، اعمّم٤مًمح اعمت٤ٌمدًم٦موزن ومٞمف قمغم رأي اًم٘م٤مدة ذم اعم١ماظمذة 

. وم٤مُٕمر اعمٝمؿ اعم٠مُمقر  حمدودة سمٛم٘مدار ُمٕملم ويٛمٙمـ أن شمٙمقن ُمٜمخٗمْم٦م او ،قم٤مًمٞم٦م  يم٤مُمٚم٦م او شمٙمقن

ل ضمٞمدة او ظمطسمف ذم أي٦م اًمٙمريٛم٦م هق إجي٤مد قمرض ًمإلًم  ي٘م٤مسمٚمفو ، رضمٕم٦م ُمٜمٝمؿ ت٘م٤مء قمغم ٟم٘مٓم٦م حتقُّ

  .، واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ ُمـ اعم١مُمٜملم قمٗمق ُمٜمْمٌط قمام ؾمٚمػ
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وجيرٟم٤م ذًمؽ إمم طمٙمؿ سمٕمض اًمت٤ًمُمح ذم شمًقي٦م اعمٔم٤ممل ُمـ أضمؾ احلّمقل قمغم : افػائدة افرابعة      

 سملم اًمِمٕمقب واًمدول . شمقوٞمح ذًمؽ أن اعمٔم٤ممل وُم٤م ومٞمف ُمـ ومقائد دقمقي٦م وهمػمه٤م ؾمالم راؾمخ

ظم٤مص٦م وأن  ،اعمٔم٤ممل اًم٘م٤مئٛم٦م ويمذًمؽ أصم٤مر احل٤مضة ًمٚمٛمٔم٤ممل اًمًـ٤مسم٘م٦م شمِمٛمؾ قمغم أىمؾ شم٘مدير 

همػم أن اًمًٚمؿ ذم .  ماًمتحقل سملم ُمِمـروقمل اإلٟمت٘م٤مم واًمًال اًمت٠مرخيٞم٦م هل٤م أصمر يمٌػم ذم طمريم٦م اًمذايمـرة

أُم٤م اجلٝم٦م اًمتل صدر ُمٜمٝم٤م اًمٔمٚمؿ  فمرف ُمٕملم ىمد يٙمقن سم٤مًمغ إمهٞم٦م ويًتحؼ صمٛمٜم٤ًم ُمـ اًمٓمروملم .

وأُم٤م اجلٝم٦م اعمٔمٚمقُم٦م ومالسمد ُمـ رومع ؿم٤مُمؾ ًمٚمٛمٔم٤ممل يمل ٓ يٌ٘مك  ،ومٕمٚمٞمٝم٤م رومع اعمٔم٤ممل واًمتٕمقيض قمٜمٝم٤م 

ِمجع قمغم ؾمٚمؿ يمل ي ،٘مٌؾ سمٕمض اًمتخٗمٞمػ ذم اًمتٕمقيْم٤مت وًمٙمـ يٛمٙمـ أن ُيـ ،ؾم٥ٌم ًمإلٟمت٘م٤مم 

 ٕن ف ومقائد يمٌػمة ذم هذا اعمج٤ملوصٚمح احلديٌٞم٦م ومٞم .وآي٦م إٟمٗم٤مل شمِمٛمؾ ذًمؽ ومٞمام ٟمرى  ، راؾمخ

  وىمد شمٙمٚمٛمٜم٤م قمٜمف ذم )اعمٜمٓمٚمؼ(. ، سمٛمٕمزل قمـ اعمٔم٤ممل اًم٤ًمسم٘م٦م اًمّمٚمح يم٤منقم٘مد 

 اهللُ َصغم   اًمٜم ٌِلِّ  إمَِم  اًْمَٖمَٓمَٗم٤ميِنُّ  احْل٤َمِرُث  ضَم٤مءَ : ىَم٤مَل  ُهَرْيَرةَ  َأيِب طمدي٨م  قمغم هذا إصؾ اًمٕم٤مموجيري       

دُ  َي٤م: وَمَ٘م٤مَل  َوؾَمٚم ؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  ُٕمقدَ  َأؾْمَت٠ْمُِمرَ  طَمت ك » :ىَم٤مَل  ، اعْمَِديٜم٦َمِ  مَتْرَ  ؿَم٤مـمِْرَٟم٤م ، حُمَٛم  ًُّ ٌََٕم٨َم  ، « اًم  ؾَمْٕمدِ  إمَِم  وَم

ـِ  ـِ  َوؾَمْٕمدِ  ُُمَٕم٤مذٍ  سْم ٤ٌَمَدةَ  سْم ـِ  َوؾَمْٕمدِ  قُم سمِٞمعِ  سْم ـِ  َوؾَمْٕمدِ  اًمر  ـِ  َوؾَمْٕمدِ  ظَمٞمَْثَٛم٦مَ  سْم ُٕمقدٍ  سْم ًْ : وَمَ٘م٤مَل  اهللُ، َرمِحَُٝمؿُ  ، َُم

ـْ  َرَُمتُْٙمؿْ  ىَمدْ  اًْمَٕمَرَب  َأن   قَمٚمِْٛم٧ُم  ىَمدْ  إيِنِّ  » ٠َمًُمُٙمؿْ  احْل٤َمِرَث  َوإِن   ، َواطِمَدةٍ  ىَمْقسٍ  قَم ًْ  مَتْرَ  شُمَِم٤مـمُِروهُ  َأنْ  َي

 ، اهللِ َرؾُمقَل  َي٤م: ىَم٤مًُمقا ، « سَمْٕمدُ  َأُْمِريُمؿْ  ذِم  شَمٜمُْٔمُروا طَمت ك َهَذا قَم٤مَُمُٙمؿْ  إًَِمْٞمفِ  شَمْدوَمُٕمقا َأنْ  َأَرْدشُمؿْ  وَم٢مِنْ  ، اعْمَِديٜم٦َمِ 

ـَ  َأَوطْمٌل    ُِم
ِ
اَمء  ً ٚمِٞمؿُ  ، اًم ًْ َُْمرِ  وَم٤مًمت  ـْ  َأوْ  ، اهللِ ِٕ ٌَعٌ  وَمَرْأُيٜم٤َم َهَقاكَ  َأوْ  َرْأِيَؽ  قَم  يُمٜم٧َْم  وَم٢مِنْ  ، وَرْأِيَؽ  هِلََقاكَ  شَم

اَم  سْمَ٘م٤مءَ  شُمِريدُ  إِٟم  ٤مهُ  َرَأْيُتٜم٤َم ًَمَ٘مدْ  وَمَقاهللِ ، قَمَٚمْٞمٜم٤َم اإْلِ   قَمغَم  ؿْ َوإِي 
ٍ
ٓ   مَتَْرةً  ُِمٜم ٤م َيٜم٤َمًُمقنَ  َُم٤م ؾَمَقاء ى إِ  ، ىمًِرى َأوْ  سمنِِمً

َٛمُٕمقنَ  َذا ُهقَ  »: َوؾَمٚم ؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغم   اهللِ  َرؾُمقُل  وَمَ٘م٤مَل  ًْ دُ  َي٤م هَمَدْرَت : ىَم٤مًُمقا ، « َيُ٘مقًُمقنَ  َُم٤م شَم  ، حُمَٛم 

٤منُ  وَمَ٘م٤مَل   ً ـُ  طَم وومٞمف ؿمٕمر طم٤ًمن  ،...... رواه اًمٓمؼماين ذم )اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم( واًمٌزار  اهللُ َرمِحَفُ  صَم٤مسم٧ٍِم  سْم

ارِ  َوِرضَم٤مُل وىم٤مل اهلٞمثٛمل: .  طذم ردهؿ واًمدوم٤مع قمـ رؾمقل اهلل  ٌَز  ايِنِّ  اًْم دُ  ومِٞمِٝماَم  َواًمٓم ؼَمَ ـُ  حُمَٛم   سْم

ـٌ  َوطَمِديثُفُ  ، قَمْٛمٍرو ًَ واوح ُمـ اًمرواي٦م أن  . اًمزوائد(اهـ ُمـ )جمٛمع . صمَِ٘م٤مٌت  ِرضَم٤مًمِفِ  َوسَمِ٘مٞم ٦مُ  ، طَم

  اًمّمٗم٘م٦م يم٤مٟم٧م ضم٤مئزة إذا واومؼ قمٚمٞمٝم٤م أوًمئؽ اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ.
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اًمٗم٤مقمؾ ًمٚمٛمٖمٗمرة حمذوف ، وؾمٞم٤مق أي٤مت هق  چ... ہ  چىمقًمف شمٕم٤ممم  :ةـافػائدة اخلامس      

اًمدٟمٞمقي هق  ، ومال ؿمؽ أن وم٤مقمؾ اعمٖمٗمرة ذم اًمتٕم٤مُمؾاًمٍماع سملم اجلامقم٦م اعم١مُمٜم٦م واجلامقم٦م اًمٙم٤مومرة 

ًم٦م ُمـ اعم١مُمٜملم واًمتل شم٘مدم اعمّم٤مًمح اًمٕم٤مُم٦م ويمذًمؽ شم جؼم اعمّم٤مًمح اخل٤مص٦م ـاًم٘مٞم٤مدة اًمراؿمدة اًمـُٛمَخق 

اًمٕمٗمق ٟمٞم٤مسم٦م قمـ اًمٕم٤مُم٦م  ٘مط ، وأُم٤مـومضمر ألًموىمد يٕمٗمق اًمٗمرد ـمٚم٤ًٌم  . واعمٜمٙمقسملم ًمٚمْمٕمٗم٤مء واعمٔمٚمقُملم

أن يٕمٗمق ، ٕٟمف ًمٞمس ُمـ طم٘مف  وًمٙمـ عمّمٚمح٦م قم٤مُم٦م ضوري٦م أظمرة أضمرال يٙمقن عمجرد ـمٚم٥م وم

سمتحّمٞمؾ أىمَم ُم٤م ي٘مدر قمٚمٞمف ُمـ ُمٜم٤مومع ، وسمخالف ذًمؽ ومٝمل ظمٞم٤مٟم٦م  قمـ فمٚمؿ أص٤مب أظمريـ إٓ

ًمٚمٛم١ًموًمٞم٦م . يْم٤مف إمم ذًمؽ أن اًمٍماع سملم احلؼ واًم٤ٌمـمؾ يٗمت٘مر إمم اًم٘مقة ، ومال جم٤مل ًمٚمتٜم٤مزل قمـ 

  .ؾم٤ٌمب اًم٘مقة إٓ ًميورة ىم٤مئٛم٦م او ُمؽماظمٞم٦مؾم٥ٌم ُمـ أ

اإلٟمت٘م٤مم هق اًمٕم٘مقسم٦م او اًمتٜمٙمٞمؾ  ٗمق وسملم اإلٟمت٘م٤مم .: اعمٞمزان سملم اعمٖمٗمرة او اًمٕمافػائدة افسادشة      

 چ  ہ  ھ   ھ   ھ  ھچ ، ىم٤مل شمٕم٤ممم  ٤مًمٙمراه٦مسم وا اعمّمحقب سم٤مإلٟمٙم٤مر واًمًخط

 چہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے چ ٤ممم ، وىم٤مل شمٕم136إقمراف: 

ُمـ اعمٕمٚمقم أن  .16اًمدظم٤من:  چ ې   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېچ ٤ممم ، وىم٤مل شمٕم47اًمروم: 

. اًمٕمداء ًمٚمٔمٚمؿ واًمٗم٤ًمد ُمتجذر ذم ىمٚمقب أهؾ احلؼ ويًـتٚمزم ٟمققم٤ًم ُمـ اًمٖمْم٥م حلرُم٤مت اهلل شمٕم٤ممم 

همػم أن اًمٖم٤مي٦م اًمٙمؼمى ٕهؾ احلؼ هق اإلصالح وٟمٍمة احلؼ حت٧م همٓم٤مء ؿم٤مُمؾ ُمـ اًمٕم٘مؾ 

، وُمـ همػم ظمْمقع ًمًـٓمقة اًمٖمْم٥م  ًمٚمح٤مض وًمٚمٕمقاىم٥م اعمحتٛمٚم٦م واحلٙمٛم٦م واًمرؤي٦م اعمٜم٘مح٦م

ذم ومتح  ط. وىمد شم٘متيض احلٙمٛم٦م درضم٦م قم٤مًمٞم٦م ُمـ اًمٕمٗمق يمام ومٕمؾ اًمٜمٌل  وؿمٝمقة اإلٟمت٘م٤مم واًمتٜمٙمٞمؾ

يمذًمؽ  ، ويم٤من قمٗمقًا ُمع اًم٘مدرة قمغم اإلٟمت٘م٤مم . وإُمر ُمٙم٦م ، ويم٤مٟم٧م قمقاىم٥م اًمٕمٗمق قمٔمٞمٛم٦م اًمٗم٤مئدة

،  ذم يمثػم ُمـ إطمقال اًمًٞم٤مؾمٞم٦م سمنمط اًم٘مدرة قمغم رصد اًمٕمقاُمؾ اعمْم٤مدة وقمغم ُمٜمٕمٝم٤م ُمـ اًمت٠مصمػم

  .وي٘مؽمن هذا اًمنمط سمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمدقمقة واًمٗمتح اعمٕمٜمقي

ژ  چ يمام يدل قمٚمٞمف ىمقًمف شمٕم٤ممم ،  وهذا اًمٜمقع ُمـ اًمٕمٗمق حيت٤مج إمم أصح٤مب إهٚمٞم٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م      

ڱ  ڱ    گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گژ  ڑ   ڑ   کک   ک  ک    
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 ، 35 - 34ومّمٚم٧م:  چڱ  ڱ  ں   ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ        ۀ    ہ  ہ  ہ  

طمظ قمٔمٞمؿ ُمـ اًمٕم٘مؾ ك ـإًمو قمغم اًمتٗمٙمػم واًمٕمٛمؾ ومٛمْم٤مُملم آيتل ؾمقرة ومّمٚم٧م حتت٤مج إمم صؼم

٥م وُمٖمٜمؿ ـيمً، ظم٤مص٦م وأن اإلطمتقاء  قمٜم٤مي٦م وم٤مئـ٘م٦م ذه اًم٘مقة اًمٜم٤مقمٛم٦مـهحلٙمٛم٦م . ويـج٥م إقمٓم٤مء وا

ل ومتح ُمٙم٦م ، وأُم٤م اإلٟمت٘م٤مم وم٠مطمًـ أطمقاًمف أٟمف ُمٜمع ؿمـر ىمري٥م ـت٘مٌكم يمام طمّمؾ ومـطم٤مض وُمً

، وم٢من اًمٗمرق سملم اإلطمتقاء  وُمـ همػم وامن اًمٕمقاىم٥م ومٝمق ًمٞمس سم٠مصؾ قم٤مم وًمٙمٜمف اظمتٞم٤مر اوٓمراري

 ومّمٚم٧مُمثؾ آيتل و . اًمًٚمٛمل واإلٟمت٘م٤مم هق ىمري٥م ُمـ اًمٗمرق سملم إصالح اًمٌمء وإزاًمتف او إشمالومف

  .22اًمرقمد:  چ ڌ   ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ.....   چىمقًمف شمٕم٤ممم 

ُمـ و٤مق ٢من ومـم٤مئٗم٦م ىمٚمٞمٚم٦م اًمّمؼم ووٞم٘م٦م اًمٕم٘مؾ ،   واعمّمٞم٦ٌم ذم هذا إصؾ هق طملم يتقمم إُمر      

وُمـ اًمٞمًػم قمٚمٞمف ـمالء اإلٟمت٘م٤مم سمٛمٔمٝمر  ٞمٚمتف ،ـأهٚمٞمتف ضمٕمؾ اإلٟمت٘م٤مم واًمًٞمػ وؾم واٟمخٗمْم٧مقم٘مٚمف 

ىمد و ،اًمًٚمٛمل ، وسمذًمؽ شمؽمايمؿ ظم٤ًمئر وم٘مدان اإلطمتقاء  اإلوٓمرار اإلٟمتّم٤مر ًمٚمديـ او ُمـ دقم٤موى

    ١مدد ُمع اًمت٤ًمرع ذم اًمٕم٘مقسم٦م واإلٟمت٘م٤مم.ـٟمف ٓ ؾمىمٞمؾ: إ

 آيات شورة افشورى

چ  چ  چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ     چ ىمقًمف شمٕم٤ممم       

اًمِمقرى:  چک      گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ       ڑ  ڑ  ک  ک  ک

ۀ  ہ       ہ    ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  چ ، إمم ىمقًمف شمٕم٤ممم 37 - 36

﮲   ﮳  ﮴  ﮵  ﮶﮷  ﮸   ﮹    ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾      ﮿  ﯀  ﯁        

                                   ڭ  ڭ   ڭ  

٤مء ٜم، ومتدسمر اًمث43 – 39اًمِمقرى:  چ  ۋ  جئ   حئ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ

اإلؾمتٕمامل  ُمٗمٝمقم وٌط اًمٜمٗمس واًمٖمْم٥م وٌٓم٤ًم شمّمػم اعمٖمٗمرة ُمـ شمقاسمٕمف يمام هقاًمٕمٔمٞمؿ قمغم 

 ، وم٤معمٕمٜمك: وسمٍمف اًمٜمٔمر قمـ اظمتالف اًمٜمح٤مة هٜم٤م ذم يمقهن٤م ذـمٞم٦م او همػم ذـمٞم٦م شإذا»اًمِم٤مئع ًمـ 

. وم٢مُم٤م أن يٙمقن  أهنؿ يٖمٗمرون وىم٧م ىمٞم٤مم اًمٖمْم٥م وأهنؿ يٕمٛمٚمقن ًمٚمٜمٍم وىم٧م طمدوث اًمٌٖمل
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 نٕ ، وىمٚمٜم٤م سمَ٘مْدر ُمـ اعمٖمٗمرة اًمٖمْم٥م يم٤مُمٜم٤ًم ُمًٞمَٓمرًا قمٚمٞمف ويٙمقن اًمٕمٛمؾ سمَ٘مْدر ُمـ اًمٕمٗمق واعمٖمٗمرة

وإُم٤م أن يٙمقن اًمٖمْم٥م فم٤مهرًا  ومال يٚمزم اإلؾمتٞمٕم٤مب ومٞمٝم٤م . ذم اًمٚمٗمظ اًمذٟمقب اعمٖمٗمقرة حمذووم٦م

 . اًمٖمْم٥م  صمقرةشمٙمقن اعمٖمٗمرة ًمتٙمٗمػمو

گ  گ     چؤي٦م اعمًتٜمدة إمم اعمروٟم٦م او اًمًٕم٦م ذم صٞمٖم٦م أي٦م اًمٙمريٛم٦م ، وم٢من ىمقًمف شمٕم٤ممم وهبذه اًمر       

ہ    ہ  ہ     ۀ  ہچ ٤ممم سمٕمد ذًمؽ ــــهمػم ُمٕم٤مرض اًمٌت٦م ًم٘مقًمف شمٕم چگ  ڳ  ڳ 

، وم٢مُم٤م أن يٙمقن قمٗمق  چ ۓ  ﮲   ﮳  ﮴  ﮵  ﮶چ  . وأُم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم سمٕمد ذًمؽ  چھ  

 اعم٘متدر سمٕمد اإلٟمتّم٤مر وإُم٤م أن يٙمقن قمٗمقًا ُمع اًم٘مقة وًمٙمـ سم٤مشم٤ٌمع ـمريؼ اإلصالح واًم٘مقة اًمٜم٤مقمٛم٦م

 ، واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ. سمدًٓ ُمـ اًم٘مقة اًمّمٚم٦ٌم

 آيات افعؼوبات

ؾمقاء يم٤مٟم٧م قم٘مقسم٦م ومردي٦م او دوًمٞم٦م ، وُمـ  ُمٕمٜمك اإلٟمت٘م٤مم شمقضمد أطمقال أظمرى شم٘متيض اًمٕم٘مقسم٦م او      

َل ـشم أمهؾ هذا إصؾ وىمد ذيمرٟم٤م ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ شمٗمًـػم ىمقًمف  رار .ـٚمط إؿمـاًمٗمقى وشمًطم٤مًمف إمم  حق 

.  وُمـ 39احل٩م:  چڀ   پ  ڀ پ  پ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ شمٕم٤ممم  

ڤ  ڤ    ٿ   ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  چ وُمٜمٝم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم  ، ًمٕم٘مقسم٤مت اجلٜم٤مئٞم٦ما ٟمّمقصهـذا إصؾ 

ىمقًمف شمٕم٤ممم يمذًمؽ ، و 2اًمٜمقر:  چ ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڤ

 وُمـ هذا إصؾ. 179اًمٌ٘مرة:  چ ۆ  ۆ  ۈ ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇچ 

ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  چ ىمقًمف شمٕم٤ممم  أيْم٤مً 

واعمراد ،  88 – 87اًمٙمٝمػ:  چ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   کک  ک  ک   گ  گ  گ   گ

ٝمقة ـهمػم أن اإلٟمت٘م٤مم همػم ظم٤موع ًمِمشمٜمٗمٞمذ اًمٕم٘مقسم٦م اًمتل ي٘متْمٞمٝم٤م اجلرم .  چ ڇ چ سمٙمٚمٛم٦م

   . رؤي٦م اًمٕمقاىم٥مسمو رقمٞم٦مـاإلٟمت٘م٤مم وًمٙمٜمف ُمٜمْمٌط سم٤مًمِم
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٠من اًمٕم٘مقسم٦م قمٛمقُم٤ًم وظم٤مص٦م اًمٕم٘مقسم٦م اًمدوًمٞم٦م ؿمديدة احل٤مضم٦م أن شُمْمٌط سم ُمـ اًميوري اًمتذيمػمو      

وسمخالف ذًمؽ وم٢من اعم١مُمـ ىمد يٗم٘مد شم٠ميٞمد اهلل قمز وضمؾ ، وىمد  ، سمْمقاسمط متٜمع اإلهاف ذم اًمٕم٘مقسم٦م

 ہہ  ہ   ھ  ہ ۀ  ۀ ڻ ڻ  ڻ  ڻ ں ڱ   ںچ ٤ممم ـــــىم٤مل شمٕم

 .33اإلهاء:  چ ھ

ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى  چ ػم ىمقًمف شمٕم٤ممم ٗم٤مهٞمؿ ذم شمٗمًذه اعموشم٤ًمقمد ه      

ومٝمذا ُمـ اًم٘مقي ًمٞمس صؼمًا ؾمٚمٌٞم٤ًم جمردًا ،  ،126اًمٜمحؾ:  چەئ  ەئ  ى  ائ   ائ

وٓ يّمح أن يٙمقن يمذًمؽ ، سمؾ هق صؼم قمغم ُمٖم٤مًم٦ٌم اًمٖمْم٥م وؿمٝمقة اإلٟمت٘م٤مم ُمـ أضمؾ ؾمٚمقك 

  .اإلطمتقاء اًمًٚمٛمل واًم٘مقة اًمٜم٤مقمٛم٦م ُمًٚمؽ

ُمـ اًمت٤ًمُمح ذم شمًقي٦م اعمٔم٤ممل  صٖمػم او يمٌػم ضمقاز ٟمّمٞم٥م ُمـ ١ميمد ُم٤م ذيمرٟم٤مهشم هذه اعمْم٤مُملمو      

وواوح أن ؾمٌٞمؾ  . وومتح ُمٙم٦م ُمـ أضمؾ ُمّمٚمح٦م قم٤مُم٦م يمًٚمؿ راؾمخ وٟمحقه يمام طمّمؾ ذم احلديٌٞم٦م

ومٙمؾ قمٗمق ُيٗمًـد اعمٖم٤مًم٦ٌم ومٝمق همػم ضم٤مئز إٓ سم٢موٓمرار  ،اجلٝم٤مد او اًمدوم٤مع هق اعمٖم٤مًم٦ٌم ٕضمؾ اًمتٗمقق 

  ُُمٚمجئ.

ڦ    ڦ    ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڦ  ڦ  چ اعمٔم٤ممل ىمقًمف شمٕم٤ممم  ُمـ ٟمّمقص أطمٙم٤ممو      

ڃڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎڈ  

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    چوىمقًمف شمٕم٤ممم  .217اًمٌ٘مرة:  چ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ ، وىمقًمف شمٕم٤ممم 246اًمٌ٘مرة:  چ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چڇ

پ  پ  پ  پ   ڀ    ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      

 .75اًمٜم٤ًمء:  چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ 

 

.................... 
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 كرصة ادظؾومغ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ    چ ىمقًمف شمٕم٤ممم هذا إصؾ ُمـ أدًم٦م       

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ

وم٤مٔي٦م اًمٙمريٛم٦م سحي٦م ذم شمنميع ٟمٍمة اعم١مُمٜملم  ،75اًمٜم٤ًمء:  چڦ  ڦ ڤ ڤ ڤ

 :آيتلم  هذا إُمر ُمـ شمٗمًػميتْمح صمؿ  اعمًتْمٕمٗملم .

 تػسر كرصة ادستضعػغ

ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳڳ   ڳ   چ ىم٤مل شمٕم٤ممم       

شمدسمر  ،72إٟمٗم٤مل:  چ ۀڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  

 تٕمٛمؾ سمٛمٕمٜمكـشمً شقمغم»وم٢من  ،اًمٕم٤ٌمرة ُمـ ِصَٞمغ اًمقضمقب  ، چ ڱ  ں چ أوًٓ قم٤ٌمرة 

ڄ   ڄچ ٤ممم ـــٟمحق ىمقًمف شمٕم ،٥ٌم واًمٜمتٞمج٦م ـشمالزم اًمً اًمتالزمٛمـ وم .اإلًمزام سم٤مًمٌمء  اًمتالزم او

وأُم٤م اإلًمزام .  إٓ أن يتقب أي ٓ إٟمٗمٙم٤مك ًمف ُمـ حتٛمؾ قمقاىم٥م يمٗمره ، 44اًمروم:  چ ڄ  ڃڃ

   ۆ  ۆ   ۇ   ۇ چ شمٕم٤ممم و شم٤ٌمرك يم٘مقًمف ،ومٝمق إجي٤مب اًمٌمء ذم ؾمٞم٤مق إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م 

ُمٕمٜمك ذًمؽ  .233اًمٌ٘مرة:  چ ۇئەئ  وئ  وئ   چ إمم ىمقًمف شمٕم٤ممم  ، چ ۈۈ  

ٝمق وم  ،اًمٜمٍم  ُمٕمٜمك وأُم٤م . ُمع اإلًمتزام سم٤مإلؾمتثٜم٤مء اعمذيمقر وضمقب ٟمٍمة اعم١مُمٜملم اعمًتْمٕمٗملم

 طمدي٨م  َأَٟمسٍ  ُمٜمٝم٤م  ،وهق ٟم٘مٞمض اخلذٓن . وأؿمٙم٤مل اعمٕم٤موٟم٦م واًمت٠ميٞمد يمثػمة  ،اعمٕم٤موٟم٦م واًمت٠ميٞمد 

َؿ ـَوؾَم  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغم   اهلل ِ قُل ـَرؾُم  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  قَمٜمُْف، اهلل َريِضَ   ، «َُمْٔمُٚمقًُم٤م  َأوْ  فَم٤معم٤ًِم َأظَم٤مكَ  اْٟمٍُمْ  »ٚم 

هُ  َذاـهَ  اهلل ِ ، قَل ـَرؾُم  َي٤م: ىَم٤مًُمقا هُ  وَمَٙمٞمَْػ  َُمْٔمُٚمقًُم٤م ، َٟمٜمٍُْمُ رواه  «َيَدْيِف  وَمْقَق  شَم٠ْمظُمذُ  »ىَم٤مَل  فَم٤معم٤ًِم؟ َٟمٜمٍُْمُ

فُ   »وذم ًمٗمظ  ،اًمٌخ٤مري وهمػمه  ـِ  َيُٙمٗمُّ رواه اسمـ طم٤ٌمن وصححف إًم٤ٌمين وهمػمه . وُي٘م٤مل:  «اًمٔمُّْٚمِؿ  قَم

أي صّدق سمٕمْمٝم٤م سمٕمْم٤ًم . وٟم٘مؾ أئٛم٦م اًمٚمٖم٦م قمـ أقمرايب ىمقًمف: اٟمٍموين ٟمٍميمؿ  ،شمٜم٤مست إظم٤ٌمر 

وًمذًمؽ وم٢من  . أي ُُمٓمرت ،وٟمٍَم اًمٖمٞم٨ُم أرَض ومالن  ،وإقمٓم٤مء اعمحت٤مج ٟمٍم ًمف  ،أي أقمٓمقين  ،اهلل 
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سمؾ شمِمٛمؾ أيْم٤ًم يم٤موم٦م أؿمٙم٤مل اعمٕم٤موٟم٦م  ،ٟمٍمة اعمٔمٚمقُملم ًمٞم٧ًم ُم٘مّمقرة قمغم اًمٕمٛمؾ اًمٕمًٙمري 

ًمتحّمٞمؾ طم٘مقىمٝمؿ ورومع  يم٤معمًـ٤مقمدات اإلٟمًـ٤مٟمٞم٦م واإلهم٤مصم٦م واًمٜمِمـ٤مط اًمدسمٚمقُم٤مؾمـل ،واًمت٠ميٞمد 

وًمٕمؾ أين أٟمقاع اعمٕم٤موٟم٦م ُمـ ضمٝم٦م اًمٕمالىم٤مت اخل٤مرضمٞم٦م هل اعم٤ًمقمدات اًمتل طمّمؾ  . إذى قمٜمٝمؿ

اإلؾمـتثٜم٤مء ذم  قمٚمٞمٝم٤م شمقاومؼ دوزم وص٤مدىم٧م قمٚمٞمٝم٤م اًمدوًم٦م اعمٕمٞمٜم٦م هٜم٤م . وُمع ذًمؽ ، ومالسمد ُمـ اقمت٤ٌمر

   ذًمؽ.وصٚمح احلديٌٞم٦م ُمث٤مل قمغم،  چ ۀ ڻ ڻ  ڻ ڻ ں چ ٤مرةــقمٌ

وهذا ي١ميمد ُم٤م ذيمرٟم٤مه ذم طمٙمؿ اعمًٚمؿ اًمذي يٕمٞمش ذم سمالد اعمنميملم ، وم٢من قمٚمٞمف اًمتزاُم٤مت       

أن اًمت٠مصمػم  اًمٕمٞمش اعمِمؽمك ، وقمٚمٞمف أن يْمٌط شمٍموم٤مشمف سم٘مقاٟملم اإلوٓمرار ورومع احلرج . اعمٝمؿ هٜم٤م

وقمغم شم٘مدير  . اًمدسمٚمقُم٤مد وصٗم٘م٤مت اعمّم٤مًمح اعمت٤ٌمدًم٦م شمًتٛمر ٕهن٤م ُمـ ضوري٤مت طم٤مًم٦م اًمًٚمؿ

وم٢من هم٤مي٦م اًمٕمٛمؾ  ،واإلوٓمرار إمم اًمٕمٛمؾ اًمٕمًٙمري ًمٜمٍمة اعمًتْمٕمٗملم  ،قمدم وضمقد اعمٞمث٤مق 

أي  ،193اًمٌ٘مرة:  چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ      چ   چڇ  چ  اًمٕمًٙمري يٜمٌف إًمٞمف ىمقًمف شمٕم٤ممم

طمتك يتقىمػ اوٓمٝم٤مد اعم١مُمٜملم ويّمػم اعم١مُمـ طمرًا ذم إقمالن ديٜمف ومم٤مرؾمتف ذم طمٞم٤مشمف اًمِمخّمٞم٦م . 

سمتًـٝمٞمؾ هجرهتؿ ُمع ورسمام يٙمقن أيْم٤ًم  ،رومع اإلوٓمٝم٤مد واًمتْمٞمٞمؼ قمٜمٝمؿ ـد يٙمقن ذًمؽ سمـوىم

 صٞم٤مٟم٦م طم٘مقىمٝمؿ.

 

 معـى افؼتال حتى ال تؽون ؾتـة

ڌ       ڍ  ڍ  چ      چ   چڇ  ڇ  ڇ  ڇ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چچ  ٤مممــــشمٕمو شم٤ٌمرك ىم٤مل      

ـَ  وٟمحت٤مج أوًٓ  ،193اًمٌ٘مرة:  چڌ  أزاًمف قمـ أي  ،زيد ؾمٕمٞمدًا  إمم سمٞم٤من ُمٕمٜمك اًمٗمتٜم٦م . ُي٘م٤مل: ومَت

 .َُمْٗمتقن  واعمٗمٕمقل ، ووَمـت ٤من وم٤مشمـ ومٝمق ووُمُتقٟم٤ًم وومتٜم٦م، ٤مً وَمـْتٜم َيٗمتِـ ومتَـ شمٗمريٕم٤مت اًمٚمٗمظ:و . طم٤مًمف

وقِمؼمة  وطِمٙمٛم٦م ُمثؾ: ظِمؼمة ،ويٙمثر اؾمتٕمامل صٞمٖم٦م ومِْٕمٚم٦م يم٢مؾمؿ  ،واًمٗمتٜم٦م ُمّمدر او إؾمؿ ًمٚمٛمّمدر 

إُمر اًمذي يٛمٙمـ أن يزيح  هل وهبذا اإلقمت٤ٌمر وم٢من اًمٗمتٜم٦م ، وومِٓمرة وومِٙمرة وسمِدقم٦م وومِرىم٦م وىِمًٛم٦م

شمٕمريض اإلٟم٤ًمن إمم ُم٤م ىمد ي١مدي إمم إزاًمتف قمـ  اًمٗمتٜم٦م هل اإلٟم٤ًمن قمـ طم٤مًمف . وسمٕم٤ٌمرة أظمرى وم٢من

٤من ـ٤من ًمإلٟمًـرة . وأُم٤م ومتٜم٦م اإلٟمًـومٝمل ُمـ اهلل شمٕم٤ممم إظمت٤ٌمر ًمإلٟم٤ًمن او شمٕمذي٥م ًمف ذم أظم ،طم٤مًمف 
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 ،د يٍمومف قمـ طم٤مًمف سمقضمف همػم ُمنموع وهل شمٕمريض اإلٟم٤ًمن إمم ُم٤م ىم ،ٙمقن إٓ ُمذُمقُم٦م ـومال شم

. ومٛمـ اإلظمت٤ٌمر  واًمتْمٚمٞمؾ واإلهمقاء ٤مإلهمراءسماو  واًمتٝمجػم سم٤مإلرهم٤مم واإلوٓمٝم٤مد ويٙمقن ذًمؽ

ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    چ شمٕم٤ممم  ىمقًمف ،واإلُمتح٤من ُمـ ضمٝم٦م اهلل قمز وضمؾ 

 چ﮷  ﮸  ﮹  ﮺     ھ     ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲﮳  ﮴  ﮵  ﮶

 ومٝمذا ،ؼ( ـىمقهلؿ ومالن ُمٗمتقن سمٙمذا )يم٤معم٤مل او اًمٕمِم ،وُمـ ومتٜم٦م اإلٟم٤ًمن ًمٜمٗمًف  .3 – 2اًمٕمٜمٙمٌقت: 

وىمقًمف  ، 9٤ـمف:  چ ڦ  ڄ  ڄ  ڄچ ٤ممم ـٛمٚمف ىمقًمف شمٕمـويِم ،سم٤مًم٤ٌمـمؾ  وشمقًمف ٓمطوؿم اهمؽمار

  .... چىمقًمف شمٕم٤ممم  ،وُمـ ومتٜم٦م اإلٟم٤ًمن ًمإلٟم٤ًمن . 14احلديد:  چ ک   ڑ   ڑ چشمٕم٤ممم 

ىمقًمف يمذًمؽ و ،217اًمٌ٘مرة:  چ ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ ڍ  ڍ  ڌ  ڌ

 ٤مممــوىمقًمف شمٕم ، 7آل قمٛمران:  چ ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ....چ٤ممم ــــشمٕم

وُمـ هذا إصؾ ُمٕم٤مجل٦م  .49اعم٤مئدة:  چەئ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى  ائ  ائ  چ

 ظَم٤مًمص َأٟمف ًمتٕمٚمؿ هَب٤م ضمرسمتف إِذا ،وُمٜمف ىمقهلؿ: ومتٜم٧م اًمذه٥م سم٤مًمٜم٤مر  ،اجلامدات وشمٕمريْمٝم٤م ًمإلظمت٤ٌمر 

  . هذا هق ُمٕمٜمك اًمٗمتٜم٦م. ُمِمقب َأو

وم٢مٟمام  ،وأُم٤م ُمـ ومًـر اًمٗمتٜم٦م سم٤مًمنمك او اًمٙمٗمر او اًمٜمٗم٤مق او اًمٕمذاب او احلرق او اًم٘متؾ او اإلصمؿ       

٦م اًمٙمريٛم٦م قمٚمٞمف ـٛمؾ أيـجقز طمـومال ي ،٤مئٚمف او قمقاىمٌف ـحتٛمؾ أن يٙمقن ُمـ وؾمـر اًمٚمٗمظ سمام يُ ـومً

  إٓ سمؼمه٤من .

  ٦م اًمٙمريٛم٦م:وُمـ ومقائد أي      

وًمٙمـ سمْمٛمػم يرضمع طمتاًم  ،: اًمذيـ شم٠مُمر أي٦م اًمٙمريٛم٦م سم٘مت٤مهلؿ مل ُيذيمروا سمّمٗم٦م افػائدة األوػ      

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ       ۈئ  ېئېئ  چ وهق ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،إمم ُمذيمقر ىمٌؾ ذًمؽ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ       ېئ    ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   

ڤ    ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ     ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ

. ومقاوح أن اًمْمٛمػم يرضمع 192 – 19٤اًمٌ٘مرة:  چ  ڦ  ڄ  ڄ    ڄ  ڄ    ڦ  ڤ  ڦ  ڦ
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ٕمدائٞم٦م واًمتٝمجػم واًم٘مٛمع واًمتٜمٙمٞمؾ قا إسمتداًء أٟمقاقم٤ًم ُمـ اًمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمـُمـ اًمٙمٗم٤مر ُم٤مرؾمإمم ىمقم 

 . ٤معمًـٚمٛملمسم

واوح أن هم٤مي٦م او ُمٜمتٝمك اًم٘مت٤مل  ، چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ ىمقًمف شمٕم٤ممم  :افػائدة افثاكقة      

أي إهن٤مء قمٛمٚمٞم٤مت اًم٘مٛمع واإلوٓمٝم٤مد . وأُم٤م  ،هق إي٘م٤مف وإهن٤مء قمٛمٚمٞم٤مت ومتٜم٦م اعم١مُمٜملم قمـ ديٜمٝمؿ 

ٕن ُمٕمٜمك هذا اًمتٗمًػم  ،ومال ؿمؽ سمٌٓمالٟمف وإن ىم٤مل سمف يمثػم ُمـ اًمٕمٚمامء  ،شمٗمًػم اًمٗمتٜم٦م هٜم٤م سم٤مًمنمك 

أي جي٥م إيمراهٝمؿ قمغم  ،يزول ذيمٝمؿ يمٚمف هق ىمت٤مل اعمنميملم يمٚمٝمؿ سم٢مؾمتثٜم٤مء اعمٕم٤مهديـ إمم أن 

ُمٜمٝم٤م ىمقًمف  ،الم . وهذا سم٤مـمؾ ىمٓمٕم٤ًم سمدًٓم٦م ٟمّمقص يمثػمة متٜمع او شمٜمٗمل اإليمراه ذم اًمديـ ـاإلؾم

وم٤مًمّمحٞمح هق ُم٤م ذيمرٟم٤مه . 256اًمٌ٘مرة:  چی  جئ    حئ  مئىئ  يئ  جب  حب    خب  مبىب  چ ٤ممم ــــشمٕم

وهل ذم ؾمٞم٤مق اًمٍماع سملم اعمٚمؾ مم٤مرؾم٦م ُم٤م يٗمتـ )أي يٍمف( اًمٜم٤مس  ،ُمـ ُمٕمٜمك اًمٗمتٜم٦م ذم اًمٕمرسمٞم٦م 

 . وسمقضمف همػم ُمنموع ،طم٤مهلؿ قمـ 

ۆ  ۈ   چوذم ؾمقرة إٟمٗم٤مل  ، چ چ   چ    چچ ىمقًمف شمٕم٤ممم : افػائدة افثافثة      

ٕن أطمدمه٤م  چ ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ وهذا يم٤مًمت٠ميمٞمد اعمٕمٜمقي ًمٕم٤ٌمرة  .39إٟمٗم٤مل:  چ ٴۇۈ  

وم٢مٟمف يٚمزُمف أن يٗمن هذه اًمٕم٤ٌمرة  ،ُمـ ومًـر اًمٗمتٜم٦م سم٤مًمنمك ٠مُم٤م وم يمام ذيمر أسمق طمٞم٤من .يًتٚمزم أظمر 

يمام هل قم٤ٌمرة اسمـ  ،ٓ طمظ ًمإلذاك ومٞمف  ، شمٕم٤ممم سمٛمٕمٜمك: ويٙمقن ديـ اًمذيـ شم٘م٤مشمٚمقهنؿ ظم٤مًمّم٤ًم هلل

 أُمر ، ومِْتٜم٦َمٌ  شَمُٙمقنَ  ٓ طَمت ك َوىم٤مشمُِٚمقُهؿْ : شمٕم٤ممم وىمقًمف: وؿال ابن ظطقة .ٚمٓمؼمي وُمثٚمٝم٤م قم٤ٌمرة ًم ، قم٤مؿمقر

 اعمٕمٜمك: ىم٤مل ٟم٤مؾمخ٦م همػم رآه٤م وُمـ ، ٟم٤مؾمخ٦م رآه٤م ُمـ ىمقل قمغم ُمقوع يمؾ ذم ُمنمك ًمٙمؾ سم٤مًم٘مت٤مل

 أن سمنمط ٓ ُمٓمٚمؼ سم٘مت٤مل أُمر وهق ، أفمٝمر وإول ، ىم٤مشَمُٚمقيُمؿْ  وَم٢مِنْ  ومٞمٝمؿ اهلل ىم٤مل اًمذيـ ه١مٓء ىم٤مشمٚمقا

ـُ  َوَيُٙمقنَ  ىمقًمف ذًمؽ دًمٞمؾ ،اًمٙمٗم٤مر  يٌدأ ي وٟم٘مؾ اًم٘مرـمٌل  ،.اهـ ُمـ)شمٗمًػم اسمـ قمٓمٞم٦م(  هللِ ِ اًمدِّ

 هذا احلٙمؿ وضمٕمؾ مجٚم٦م ُمٜمٝمؿ ، ىمقل مجٚم٦م يمٌػمة ُمـ اعمٗمنيـ واًمٗم٘مٝم٤مء وقمٚمٞمف،  ُمثؾ ذًمؽ اعم٤مًمٙمل

وٓ  ، اًمًٞمػ أو اإلؾمالم إٓ طم٘مٝمؿ ذم ًمٞمس سمٛمزقمٛم٦م أٟمف او ُمنميمل ُمٙم٦م ظم٤مص٤ًم ذم ُمنميمل اًمٕمرب

وؿال أبو بؽر بن افعريب  . اًمذي ٟمزل اًم٘مرآن سمٛمٜمٕمف ؿمؽ أن هذا هق قملم اإليمراه قمغم اإلؾمالم
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. وىمد وؾ أصح٤مب أيب  چ ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ: إن ؾم٥ٌم اًم٘متؾ هق اًمٙمٗمر ٕٟمف شمٕم٤ممم ىم٤مل ادافؽي

٤ممم ـــ٥ٌم اًم٘متؾ اعمٌٞمح ًمٚم٘مت٤مل هل اًمـَخْرسَم٦م ، وشمٕمٚم٘مقا سم٘مقل اهلل شمٕمـذا ، وزقمٛمقا أن ؾمـطمٜمٞمٗم٦م قمـ ه

.اهـ ُمـ )أطمٙم٤مم اًم٘مرآن( . وىمد ضم٤مزف 19٤اًمٌ٘مرة:  چوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئچ 

إمم اًمّمقاب ُمـ ُمزقمٛم٦م اسمـ  ٦ٌم اًمْمالل إمم أصح٤مب أيب طمٜمٞمٗم٦م ، سمؾ ىمقهلؿ أىمربـاسمـ اًمٕمريب ذم ٟمً

  .اًمٕمرسمـل

أي مم٤مرؾم٦م اًمتْمٞمٞمؼ واًمتٜمٙمٞمؾ او اًمتْمٚمٞمؾ  ،اًمٗمتٜم٦م قمغم أصٚمٝم٤م اًمٚمٖمقي  محؾ يقوح إُمر      

يتقاومؼ ُمع  سمٛمٕمٜمك ، يٙمقن اًمديـ هلل :ي٘متيض شمٗمًػم أن وم٢من هذا ،ًمٍمف اعمًتْمٕمٗملم قمـ ديٜمٝمؿ 

ولم ًمٚمٗمتٜم٦م  اعمًٚمٛملم دي٤مٟم٦م أن شمّمػم ومٞمٔمٝمر أن اعمٕمٜمك هق ،قمغم اًمديـ ُمٜمع اإليمراه  اًمذيـ يم٤مٟمقا ُُمَٕمـر 

 ٔمٝمر ظمالف ُم٤م ُيْمٛمر وٓ همػم ذًمؽ ُمــومال يداهـ سمٕمْمٝمؿ سم٥ًٌم اًمٗمتٜم٦م وٓ يُ  ،ظم٤مًمّم٦م هلل شمٕم٤ممم 

 ،خّمٞم٦م ٕطمٙم٤مم اًمديـ ـٞمدة واًمتٕمٌػم واعمامرؾم٦م اًمِمذم سمالد اًمنمك طمري٦م اًمٕم٘مسمؾ هلؿ  ،ٟمت٤مئ٩م اإليمراه 

ويمذًمؽ اعمامرؾم٦م اجلامقمٞم٦م إذا يم٤مٟم٧م اًمِمخّمٞم٦م اعمٕمٜمقي٦م ًمٚمٛمجٛمققم٦م همػم ظم٤مرضم٦م قمـ اإلـم٤مر 

 ؿمخص يمؾ ديـ ويٙمقن أي ، چچ   چڇ      چچ : ىم٤مل اًمِمٞمخ اعمراهمل . واًمدقمقي خيصـاًمِم

 ُمداهٜم٦م إمم ومٞمف حيت٤مج وٓ ومٞمف ي١مذى وٓ قمٜمف سمّمده يٗمتـ ومال ومٞمف، همػمه خلِمٞم٦م أصمر ٓ هلل ظم٤مًمّم٤م

وهذا اًمٙمالم ٟمٗمًف ىم٤مل سمف اًمٕمالُم٦م حمٛمد  ،اهـ ُمـ )شمٗمًػم اعمراهمل( . وُمداراة اؾمتخٗم٤مء أو وحم٤مسم٤مة

 . وىم٤مل سمف اًمزطمٞمكم ذم )اًمتٗمًػم اعمٜمػم( ، رؿمٞمد رو٤م رمحف اهلل شمٕم٤ممم ذم شمٗمًػمه

ٕم٘م٤مئدهؿ وُمٜم٤مهجٝمؿ ومٝمل شم٤مسمٕم٦م ًم ،قمغم ؿمٕمٌٝم٤م  ٤مسمالد اعمنميملم وشمٓمٌٞم٘م٤مهتوأُم٤م أقمامل اًمدوًم٦م ذم       

اًميورات  ٕطمٙم٤ممُمٕمٝم٤م ووم٘م٤ًم ل سمالدهؿ أن يتٕم٤ميش ـٙمـ ومـٚمؿ اًمذي يًـوقمغم اعمً ،اًمقوٕمٞم٦م 

ورومع احلرج . يقوح إُمر أن اًمّمح٤مسم٦م اًمذيـ ه٤مضمروا إمم احلٌِم٦م مل يامرؾمقا هٜم٤مك أيمثر ُمـ 

وشمدل سمٕمض اًمرواي٤مت أهنؿ شمٕمروقا إمم  ،اًمٜمِم٤مط اإلؾمالُمل اًمِمخيص واإلًمتزاُم٤مت إظمالىمٞم٦م 

ـ هلؿ وُمع ذًمؽ يم٤مٟم٧م احلٌِم٦م دار أُمْ  ،درضم٦م ُمٜمخٗمْم٦م ُمـ قمدم إفمٝم٤مر ُم٤م يًتٗمز أهؾ اًمٌٚمد 

 طد هجرة اًمٜمٌل ـٜمقات سمٕمـٙمٜمقه٤م ؾمـوؾم ، قد اًمِمـرك ومٞمٝم٤مـقمغم اًمرهمؿ ُمـ وضم ٧م دار ومتٜم٦مـًوًمٞم
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ٝمؿ ـوضمٕمؾ هجرشمسمؾ أصمٜمك قمٚمٞمٝمؿ  ،د قمقدهتؿ إمم اعمديٜم٦م ـسمٕمقمٚمٞمٝمؿ  طومل ُيٜمٙمر اًمٜمٌل  ،إمم اعمديٜم٦م 

 . ٦م هجرةـك احلٌِمـإًم

ڌ       ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چ اًمٕم٘مقسم٦م ؿمخّمٞم٦م ذم إصؾ ، يمام ُيٗمٝمؿ ُمـ قم٤ٌمرة :افػائدة افرابعة      

وهل أن ٓ شمٙمقن  ، وًمٙمٜمف ُمٗمٝمقم ُمـ قمٚم٦م اًم٘مت٤مل ذم أي٦م ،ُمتٕمٚمؼ اإلٟمتٝم٤مء حمذوف  ، چڌ 

وم٢من اٟمتٝمك ذًمؽ ومال قمدوان قمٚمٞمٝمؿ  ، سم٤مًمتٗمًػم اًمذي رأيٜم٤م رضمح٤مٟمف ومتٜم٦م وأن يٙمقن اًمديـ هلل شمٕم٤ممم

وذم اًمًٚمؿ  هذه اًمٕم٤ٌمرة هل٤م أمهٞم٦م يمٌػمة ذم اًمٕمالىم٤مت اًمدوًمٞم٦مصٞمٖم٦م احلٍم ذم وإٓ ُمـ فمٚمؿ ُمٜمٝمؿ . 

 صٗم٦م مج٤مقمٞم٦م قمغم اًمٕم٘مقسم٦م ؿمخّمٞم٦م إٓ إذا ىم٤مُم٧م سمراهلموم٢من إصؾ أن  ، اًمداظمكم سملم اًمٗمئ٤مت

او ضمريٛم٦م طمزب او  ُمٕمٞمٜم٦م او ضمزء ُمـ احلٙمقُم٦م ٙمقُم٦محل ىمرار مج٤مقمل ًمٚمجريٛم٦م يم٠من شمٙمقن ضمريٛم٦م

  .ومحٞمٜمئذ شُمٕم٤مُمؾ جمٛمققم٦م حمددة يمِمخص واطمد ، ضمزء ُمٜمف وؿمٌف ذًمؽ

ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ   ېئېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یی  ی  ی  جئ   چ  ٤مممـــــوىمد ىم٤مل شمٕم      

ً  و .164إٟمٕم٤مم:  چ     حئ ِل  قَمَٚمٞمِْف اًم ٌ ٤مٍس َأن  اًمٜمٌ  ـِ قَم ـِ اسْم َْصَح٤مسمِِف َيْقَم سمَ اَلُم ـقَم ِٕ إيِنِّ  »ْدٍر: ىَم٤مَل 

َٓ طَم٤مضَم٦َم هَلُْؿ سمِِ٘مَت٤مًمِٜم٤َم ِهْؿ ىَمْد ُأظْمِرضُمقا يَمْرًه٤م  ـْ سَمٜمِل َه٤مؿِمٍؿ َوهَمػْمِ ًٓ ُِم ـْ  قَمَروْم٧ُم َأن  ِرضَم٤م ًَمِ٘مَل ُِمٜمُْٙمْؿ  ، وَمَٛم

ـْ سَمٜمِل َه٤مؿِمٍؿ وَماَل َيْ٘مُتْٚمفُ  ـَ  َأطَمًدا ُِم ٌ ٤مَس سْم ـْ ًَمِ٘مَل اًْمَٕم قَمٌِْد اعْمُٓم ٚم٥ِِم قَمؿ  اًمٜم ٌِلِّ صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وَماَل ، َُم

تَْٙمَرًه٤م، ومَ  َيْ٘مُتْٚمفُ  ًْ اَم ُأظْمِرَج ُُم رواه اسمـ ؾمٕمد ذم )اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى( ، وهذا طمدي٨م ضمٞمد اإلؾمٜم٤مد  « ٢مِٟم 

  ، وىمد ؾم٤مىمٝم٤م ُم١مًمػ )أٟمٞمس اًم٤ًمري/ طمرف اًم٘م٤مف(.سمِمقاهده 

ػم أوائؾ ـ٤مسمٕم٦م ُمـ شمٗمًـاًمٗم٤مئدة اًمً ٟم٘مض او ومًـخ اًمٕم٘مد ، وذًمؽ ذم ُمٗم٤مهٞمؿ وؾمـٞم٠ميت اعمزيد قمـ      

ذم صمؿ اًمٜمٌذ ذم أوائؾ اعمٌح٨م اًمراسمع ، شمٗمًـػم آيـ٦م  اًمث٤مين( ، صمؿ ذم ذا اعمٌح٨م )أيـذم ه قرة اًمتقسم٦مـؾم

٤مء اهلل ـ٤مدس إن ؿمـعمٌح٨م اًمًاًمٙمالم قمـ ىمٓمع اًمت٠مصمػم اخل٤مرضمل قمغم اعمٞمث٤مق اًمقـمٜمل ذم أواظمر ا

 .٤مممــــشمٕم

 طمري٦م ووامن واًمدقمقة اًمتٌٚمٞمغ طمري٦م أضمؾ ُمـ اًم٘مت٤مزم اجلٝم٤مد ُمـ اًم٤ٌمطمثقن يذيمره ُم٤م: مالحظة      

 .إصؾ هذا ووقاسمط اعمٔمٚمقُملم ٟمٍمة أصؾ ذم قمٛمقُم٤مً  داظمؾ وم٢مٟمف ، واًمتٕمٌػم اًمٙمٚمٛم٦م

 



14٤ 

 

 افرد بادثل

  گ   ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک   ڈ    ڈ    ڎچ ٤ممم ىم٤مل شمٕمـــــ      

وًمف شمٓمٌٞم٘م٤مت  أي٦م اًمٙمريٛم٦م أصؾ يمٌػم ُمـ أصقل اًمٍماع ،194اًمٌ٘مرة:  چ گ  گ  گ  ڳ

ويم٠مي أصؾ شمٜمٗمٞمذي ُمـ أصقل اًمٍماع وم٢مٟمف يٕمتٛمد قمغم اإلؾمتٓم٤مقم٦م واًمُ٘مُدرات وشمزاطمؿ  ، يمثػمة

  : ُمـ ُمْم٤مُملم اعمامصمٚم٦م اعمّم٤مًمح . وقمغم شم٘مدير وضمقد اًمُ٘مُدرات اعمٜم٤مؾم٦ٌم ، وم٢من

 سم٤مًمِمٝمر قمٜمديمؿ احلرام اًمِمٝمر أي ، چ ژ  ڈ     ڈ    ڎ چ ىمقًمف شمٕم٤ممم  :افػائدة األوػ      

ومحٙمؿ رد اًمٕمدوان ومٞمف صم٤مسم٧م سم٤مٕدًم٦م  ،وأُم٤م يمقن ؿمٝمر ُمٕملم طمراُم٤ًم قمٜمد اًمٓمروملم  ،قمٜمدهؿ  احلرام

 ُمٜم٤م اٟمتٝمٙمقا إن وأهنؿ سم٤معمثؾ اعمج٤مزاة أمهٞم٦م ًمٌٞم٤من شم٘مديري طمٙمؿ وهذا . اقمٚمؿ شمٕم٤ممم واهلل ،اًمنمقمٞم٦م 

 اًمِمٝمر اٟمتٝمٙمقا إنْ : اًمٙمريٛم٦م أي٦م ُمٕمٜمك ومٚمٞمس ، مم٤م دمقز اعمامصمٚم٦م ومٞمف قمٜمدهؿ ي٘م٤مسمٚمٝم٤م ُم٤م اٟمتٝمٙمٜم٤م طمرُم٦م

وؾمٞمتْمح ذًمؽ ذم ذيمر ُمٕمٜمك  ،طمتك ي٠ميت ؿمٝمرهؿ اعمحرم  اًمٕمدوان رد ٟمٕمجؾ وم٢مٟمٜم٤م ٓ قمٜمدٟم٤م احلرام

 . وطمٙمؿ اعمامصمٚم٦م سمٕمد ىمٚمٞمؾ إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم

 طمرُم٦م مجع واحلرُم٤مت ، شم٘مدم عم٤م شم٠مصٞمؾ ، چژ  ڑڑ    چ شمٕم٤ممم ىمقًمف: افػائدة افثاكقة      

 ُمّمدر ومٝمق اًم٘مّم٤مص وأُم٤م.  طمرُم٦م يمؾ ذم قم٤مم واًمٚمٗمظ ، اٟمتٝم٤ميمف يٛمٜمع و يرقمك و حيٗمظ ُم٤م وهل

 سمؼمه٤من إٓ ًمف زوال ومال اخلؼم رؾمقخ قمغم يدل سم٤معمّمدر اعمٌتدأ قمـ واإلظم٤ٌمر ، اجلٝم٤مد و اًم٘مت٤مل ُمثؾ

 وهق ،اًم٘مص  ُمـ اًم٘مّم٤مص وُمٕمٜمك.  ؼـومً اخلٛمر و ضمٝم٤مد اًمدقمقة: يم٘مقًمؽ وهذا ، رعـاًمِم ُمـ

 چ ﮵  ﮶  ﮷ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ےۓ ے ھ چ ىمقًمف شمٕم٤ممم وُمٜمف صمرإ شمتٌع

وآصم٤مره احل٤مضة  اًمٕمدوان دراؾم٦م ي٘متيض احلرُم٤مت ذم وم٤مًم٘مّم٤مص ، أصمره شمتٌٕمل أي ،11اًم٘مّمص:

 ىمقًمف ذم اًمٗم٤مء سمحرف اًم٘مّم٤مص ذيمر سمٕمد اًمتٕم٘مٞم٥م ضم٤مء وًمذًمؽ سم٤معمثؾ . يمل يٙمقن اًمرد ،واعمتقىمٕم٦م 

 ذم اًم٘مرـمٌل اإلُم٤مم ذيمره٤م شمقوٞمحٞم٦م أُمثٚم٦م اإلىمتّم٤مص وقاسمط ذم و . چ ک  ک چ شمٕم٤ممم 

  .شمٗمًػمه
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 ؾمٛمك چ ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ   چ ىمقًمف شمٕم٤ممم  :افػائدة افثافثة      

 ذًمؽ ٌفـوؿم اًم٘مّم٤مص أي ، اعمج٤مزاة ذم إٓ ُمذُمقم اإلقمتداء وم٢من ،اقمتداًء  اًمٕمدوان رد ٤مممــــشمٕم اهلل

 ٞمخـشمرؾم ٛمٞم٦مـاًمتً ذهـه وذم.  أسمداً  ُمذُمقم وم٢مٟمف اًمٔمٚمؿ سمخالف ذاـه و ، اعمنموقم٦م إؾم٤ٌمب ُمـ

 يتٕم٤مُمؾ دـىم ؾاعمْمٚمِ  اإلقمالم أن ذًمؽ و ،روقم٦م ـاعمِم سم٤معمقاىمػ واإلقمتزاز ٦مـاًمٗمٙمري ًمٚمٛمٗم٤مصٚم٦م أيْم٤مً 

 ـمٛمس حي٤مول او اًمداقمٞم٦م إمم اًمرد قاسمؼـاًمً قمـ ويتٖم٤مومؾ اًمٕمدوان اسمتداء ويم٠مٟمف اًمٕمدوان رد ُمع

 إقمالن امم يمذًمؽ وي٤ٌمدر ، هب٤م ويٕمتز سمْمقاسمٓمٝم٤م اًمِمـرقمٞم٦م اًمتًـٛمٞم٦م ي٘مٌؾ ان اعمًـٚمؿ ومٕمغم ، ُمٕم٤معمٝم٤م

 . اًمداومٕم٦م اًمًـقاسمؼ

يٕمٜمل ُمِم٤مهبتف ذم صٗم٦م  ،وم٘مقًمؽ: هذا ُِمثُْؾ هذا  ، ذم اًمٕمرسمٞم٦م ذم ُمٕمٜمك اعمامصمٚم٦م :افػائدة افرابعة      

٤مواة ُمٓمٚم٘م٦م إٓ سم٘مريٜم٦م شمدل ـ٧م ُمًـوم٤معمامصمٚم٦م ًمٞمً ،ٞم٤مق اًمٙمالم ـل صٗم٦م ي٘متْمٞمٝم٤م ؾمـٞم٦م او ومـ٤مؾمـأؾم

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   چقمغم اعمٓم٤مسم٘م٦م اًمت٤مُم٦م . يقوح ذًمؽ ٟمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم 

ق اعمٜمًقخ قمٞمٜمف وعم٤م ـ٤مُمٚم٦م ًمٙم٤من اًمٜم٤مؾمخ هـومٚمق يم٤مٟم٧م اعمامصمٚم٦م ُم٤ًمواة ؿم ،1٤6اًمٌ٘مرة:  چ ڀ  ڀ

ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅۉ  ۉ  ې  چ ٟمزل اًمٜمًخ سم٤معمامصمؾ . ويمذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم 

: اًمٚمٖم٦م ذم واًمٜم ٕمؿ ،95اعم٤مئدة:  چې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ     ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  

 شم٘مدم ىمد ، چ ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  چ: ىم٤مل اًمراهم٥م إصٗمٝم٤مين: وىمقًمف . واًمٖمٜمؿ واًمٌ٘مر اإِلسمؾ

 وقمغم اًمٙمٞمٗمٞم٦م ، ذم مم٤مصمٚم٦م اًمذي اًمِمٌف وقمغم اجلٜمس ، ذم مم٤مصمٚم٦م هق اًمذي اًمٜمد قمغم ي٘مع اعمثؾ أن

 ٓ اعمامصمٚم٦م يم٤مٟم٧م ومٚمام اهلٞمئ٦م . ذم اعمامصمٚم٦م هل اًمتل اعمِم٤ميمٚم٦م وقمغم اًمٙمٛمٞم٦م ، ذم اعمامصمٚم٦م هل اًمتل اعم٤ًمواة

 ؾمٕمٞمد ذه٥م وإًمٞمف اخِلْٚمَ٘م٦م ذم اعمامصمٚم٦م: قم٤ٌمس اسمـ وم٤مقمتؼم ومٞمف وم٤مظمتٚمػ ،ُمِمؽميم٤ًم  اًمٚمٗمظ ص٤مر ختتص ،

 طمٜمٞمٗم٦م أسمق ذه٥م وإًمٞمف اًم٘مٞمٛم٦م ، ذم اعمامصمٚم٦م وجم٤مهد قمٓم٤مء واقمتؼم واًمِم٤مومٕمل ، وُم٤مًمؽ وىمت٤مدة ضمٌػم سمـ

 يمؾ قمـ ص٤مم ؿم٤مء وإن ُُمدًا ، ُمًٙملم يمؾ وم٠مقمٓمك ـمٕم٤مُم٤مً  هب٤م اؿمؽمى ؿم٤مء إن: وىم٤مًمقا. يقؾمػ  وأسمق

 اًمٕمٚمؿ أهؾ : اظمتٚمػرمحف اهلل شمٕم٤ممم اهـ ُمـ )شمٗمًػم اًمراهم٥م( . وىم٤مل اعم٤مشمريدي.يقُم٤ًم  ص٤مع ٟمّمػ

 ، سم٘مرة اًمقطمٌم احلامر وذم ، سمدٟم٦م اًمٜمٕم٤مُم٦م وذم ، ٤مةـؿم اًمٔمٌل ذم: ىمقم وم٘م٤مل ، اعمثؾ ُمـ ج٥مـي ومٞمام
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 ومٞمِمؽمي ، دراهؿ ىمٞمٛمتف ومٞمقضم٤ٌمن قمدٓن ي٘مقُمف ، اًمّمٞمد ىمٞمٛم٦م: اعمثؾ: آظمرون وىم٤مل.  ذًمؽ ٤ٌمهـوأؿم

 قمـ يّمقم أو ، ص٤مع ٟمّمػ ُمًٙملم يمؾ قمغم: سمف ومٞمتّمدق ، ـمٕم٤مًُم٤م جيٕمٚمف أو ؿم٤مة، اًمدراهؿ سمتٚمؽ

اهـ ُمـ . سمف يتّمدق: دًُم٤م يٌٚمغ مل وإن ، ؿم٤مة ذسمح دُم٤م سمٚمغ إن: همػمهؿ وىم٤مل.  يقًُم٤م ص٤مع ٟمّمػ يمؾ

ۆئ    ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئچ ٤ممم ــــ)شمٗمًػم اعم٤مشمريدي( . وىم٤مل شمٕم

ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   ی  ی  جئ  حئمئ  ىئ  يئ  

ُم٤م ذيمرٟم٤مه . وشمقضمد ؿمقاهد يمثػمة ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وذم ًمٖم٦م اًمٕمرب شم١ميد 31اعم٤مئدة:  چجب  

 . ذم ُمٕمٜمك اعمامصمٚم٦م

: ذم ُمْم٤مُملم وشمٕم٘مٞمدات اعمامصمٚم٦م . واوح مم٤م ذيمرٟم٤مه ذم اًمٗم٤مئدة اًمراسمٕم٦م أن افػائدة اخلامسة      

اعمامصمٚم٦م يٛمٙمـ أن شمٙمقن ذم ؿمٙمؾ اإلقمتداء ُمع أصمره ، ويٛمٙمـ أن شمٙمقن ذم ٟمقع اإلقمتداء )اًمٕمًٙمري 

آصم٤مر اإلقمتداء وقمقاىمٌف . وذًمؽ يمٚمف او اإلىمتّم٤مدي او اإلؾمتخ٤ٌمرايت( ، ويٛمٙمـ أن شمٙمقن ذم 

سمح٥ًم اًمُ٘مُدرات ويمذًمؽ سمح٥ًم شم٘مدير ُم٤م هق أٟمٗمع ذم اًمردع وُمٜمع شمٙمرار اًمٕمدوان . وأُم٤م 

: أن أيمثر اًمٜم٤مس يٗمٝمٛمقن اعمامصمٚم٦م افـوع األولشمٕم٘مٞمدات اًمرد سم٤معمثؾ ومٝمل ٟمققم٤من قمغم أىمؾ شم٘مدير ، 

اقمت٤ٌمر أصم٤مر اًم٘مري٦ٌم او اعمتقىمٕم٦م ، وىمد اًمِمٙمٚمٞم٦م وآصم٤مره٤م احل٤مضة ، وىمد يٜمٙمرون اعمامصمٚم٦م اعمٕمٜمقي٦م و

يٜمٙمرون أيْم٤ًم اًمتحقل ذم اًمرد ُمـ ٟمقع إمم ٟمقع آظمر سمح٥ًم ُم٤م هق أٟمٗمع ذم مم٤مصمٚم٦م أصم٤مر واًمٕمقاىم٥م . 

افـوع وًمذًمؽ وم٢من اعمروٟم٦م ذم اعمامصمٚم٦م حتت٤مج إمم قمٛمٚمٞم٤مت شمٌّمػم ومحٚم٦م إقمالُمٞم٦م إليْم٤مح اًمنمقمٞم٦م . 

ومٞم٦م قمغم اعمامصمٚم٦م ، ُمث٤مل ذًمؽ أن اًمرد سم٤معمثؾ ىمـد ٓ يٛمر : هـق دظمقل قمقاُمؾ ضمديدة او إو٤مافثاين

سمًـالم ، وًمٙمـ ُيقاضَمف سم٤معم٘م٤موُم٦م واًم٘مت٤مل ، أي سم٤مإلسار قمغم اًمٔمٚمؿ وهق ؾم٥ٌم ُمًت٘مؾ ُمـ أؾم٤ٌمب 

ُمث٤مل آظمر  . احلرب ، ويٛمٙمـ أن ي٘متيض اًمتقؾمـع ومـل اًمـحرب ًمتدُمػم اًم٘مـدرة قمغم شمٙمرار اًمٔمٚمؿ

عمثؾ( ، ويم٤من اًم٥ًٌم أظمر ُمًٙمقشم٤ًم قمٜمف ًمٜمقع ُمـ اًميورة وضمقد ؾم٥ٌم آظمر ًمٚمحرب )همػم اًمرد سم٤م

صمؿ ضم٤مءت ىمْمٞم٦م اًمرد سم٤معمثؾ ًمت٘مؽمن ُمع اًم٥ًٌم أظمر وشمثػم شمقؾمٕم٤ًم ذم اًمرد . ويٛمٙمـ قمٙمس ذًمؽ 

أيْم٤ًم ، أي طملم ُيـتخذ ُمقىمػ اإلسار ٓؾمتدراج اًمٓمرف أظمر إمم طمرب قمغم ذوط اًمٕمدو ، 

  ي٘متيض اًمٕمدول إمم ظمٞم٤مر آظمر.أي إمم طمرب ظم٤مهة او يمثػمة اخل٤ًمئر مم٤م 
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گ  گ    ک  ک  ک  ک    چ شمٕم٤ممم  : ذم اًمٕمٛمؾ سم٤معمامصمٚم٦م يمام ذم ىمقًمفافػائدة افسادشة      

 رد يقضم٥م وفم٤مهر اًمٜمص ،هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م إٟمام هل ذم ؾمـٞم٤مق اجلٝمـ٤مد  ، چ گ  گ  ڳ

ُمـ همػم  إول شمدسمر إـمالق اإلقمتداء ،. وًمٗمٝمؿ جم٤مٓت اعمامصمٚم٦م  اعمامصمٚم٦م يمذًمؽ ويقضم٥م اًمٕمدوان

يٗمتح اعمج٤مل ًمٚمرد سم٤معمثؾ  وقمدم اًمت٘مٞمٞمد ، چ ک  ک  چ ٞمٚم٦م او شم٠مصمػم ذم قم٤ٌمرة ـشم٘مٞمٞمده سمٜمقع او وؾم

ُمٝمام يم٤من ٟمقع اإلقمتداء إول او درضمتف او شم٠مصمػمه ، إٓ أن ي٘مقم دًمٞمؾ قمغم ُمٜمع رء ُمٕملم ُمـ اًمرد 

 ومالن قمغم ومالن اقمتدى: شم٘مقل وم٢مٟمؽ ، چ گ چوشمدسمر طمرف اجلر أي اًم٤ٌمء ذم قم٤ٌمرة  .سم٤معمثؾ 

 ، او سم٢مقم٤مىمتف وفمٞمٗمتف ت٘مٌؾـُمً ٤مدـسم٢مومً او فـزرقم سم٢مهالك او ُم٤مًمف سم٢مشمالف او سم٤مًميب او سم٤مًمٙمالم

وم٤معمامصمٚم٦م ُم٘مٞمدة  ، ُمٕملم إقمتداء شم٠مصمػم او جم٤مل او ٞمٚم٦مـوؾم قوحـشم اًمتل اعمْم٤مُملم ُمـ ذًمؽ ٌفـوؿم

وًمٙمٜمٝم٤م ُمٓمٚم٘م٦م داظمؾ هذه اعمْم٤مُملم . ويٜمٌف ذًمؽ يمٚمف إمم إُمٙم٤من شمٜمقع  ،سمٛمْم٤مُملم اإلقمتداء إول 

أصمره٤م او ذم أصم٤مر واعمآٓت ذم اعمج٤مل واًمٜمقع او ذم اًمقؾمٞمٚم٦م ُمع ومٞمٛمٙمـ أن شمٙمقن اعمامصمٚم٦م  ،اعمامصمٚم٦م 

. ومٛمع اًم٘مقل سمقضمقب  ذًمؽ ذم أي٦م يِمٛمؾ يمؾ چ گ  چ وذًمؽ ٕن ًمٗمظ ،وسم٠مي وؾمٞمٚم٦م ُمنموقم٦م 

يٜمٌٖمل قمدم اًمتحجر ومٞمٝم٤م قمغم ُمْمٛمقن واطمد ُمـ اعمْم٤مُملم اعمتٕمددة إلقمتداء  أن يٙمقن اًمرد مم٤مصمالً ،

يدومع شمقهؿ وضمقب  ،ُمٕملم . وإجي٤مب اعمامصمٚم٦م وشمٗمريٕمف سم٤مًمٗم٤مء سمٕمد طمٙمؿ اًم٘مّم٤مص ذم احلرُم٤مت 

 ذم أصؾ . وهذاچ ڑ ژ  چ ُمـ قم٤ٌمرة ومٝمٛمٝم٤م سمٕمْمٝمؿ ذم اعمٓم٤مسم٘م٦م اًمت٤مُم٦م اًمتل ىمد ُيـْخٓمُِئ 

ظم٤مص٦م وأن اعمامصمٚم٦م  ،وم٢من اعمٓم٤مسم٘م٦م اًمت٤مُم٦م ُمتٕمذرة قم٤مدة ذم ؾمٞم٤مق احلروب سملم اًمدول  ، إمهٞم٦م هم٤مي٦م

. سمؾ ىمد  وًمٙمٜمٝم٤م شمِمٛمؾ أصم٤مر احل٤مضة واعمتقىمٕم٦م ًمٚمٕمدوان ،ًمٞم٧ًم ُم٘متٍمة قمغم اًمِمٙمؾ اًمٔم٤مهر 

ُمع إؾم٤ٌمب إظمرى ًمٚمحرب يمٕمٛمٚمٞم٤مت  شمتقىمػ سمٕمض ضمقاٟم٥م اعمامصمٚم٦م او شمتٕمذر إذا شمداظمٚم٧م

اًمتحْمػم ًمٚمٕمدوان وُم٤م ي٘م٤مسمٚمٝم٤م ُمـ قمٛمٚمٞم٤مت إضمٝم٤مض اًمتحْمػمات . يقوح ذًمؽ ًمق أن دوًم٦م 

ومٚمٞمس ُمٕمٜمك اًمرد سم٤معمثؾ أن حتتؾ اًمدوًم٦م اعمٕمتدى قمٚمٞمٝم٤م  ،اطمتٚم٧م أًمػ ُمٞمؾ ُمرسمع ُمـ دوًم٦م أظمرى 

أصم٤مر اعمؽمشم٦ٌم قمغم وسمٍمف اًمٜمٔمر قمـ أمهٞم٦م إرض و ،أًمػ ُمٞمؾ يمذًمؽ ُمـ اًمدوًم٦م اعمٕمتدي٦م 

ك اطمتامل ـاًمٕمدوان!! سمؾ ٓسمد ُمـ اًمٜمٔمر ذم مجٞمع اعمتٕمٚم٘م٤مت احل٤مضة وأصم٤مر اعمتقىمٕم٦م سم٤مإلو٤موم٦م إًم

صمٚم٦م او شمٕمذر اًمٕمٛمؾ هب٤م ٕن مم٤م ىمد يقضم٥م اًمتخٗمٞمػ ذم اعمام ،رى ـ٤ٌمب وقمقاُمؾ أظمـع أؾمـاًمتداظمؾ ُم
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. يْم٤مف  اًمٕمدو قمغم اًمٕمدواناحلرب أصٌح٧م ُمٗمتقطم٦م ًمتح٘مٞمؼ اًمٜمٍم اًمـُٛمخٓمط ًمف وًمتدُمػم ىمدرة 

 يم٤مًمـُٛمثْٚم٦م وذًمؽ ، سم٤معمثؾ اعمٕم٤مُمٚم٦م ؾمٌٞمؾ قمغم يم٤من وإن إٟمتٝم٤ميمٝم٤م حيرم احلرُم٤مت سمٕمض أن إمم ذًمؽ

 إمم ٤مءةـاإلؾم ُمـ آظمر سمٜمقع وًمٙمـ اعمٓمٚم٘م٦م ٤مواةـسم٤معمً قمٚمٞمٝم٤م اًمرد حيرم ومٝمذه ، لـاجلٜمً واإلقمتداء

ظمٞم٤مرات اًمتٕم٤مُمؾ ُمع  ص٤مرت . وًمذًمؽ ٟمحق ذًمؽاًمٕمقاىم٥م او  واذم إصمر  مم٤مصمٚم٦م ُيَٕمـدُّ  مم٤م ، اًمٕمدو

يمام يتْمح ُمـ اعم٘م٤مرٟم٦م سملم ومتح  ،دهت٤م ـؿم ذم ُمت٤ٌمقمدة دةـالوم٦م اًمراؿمـد اًمٜمٌقة واخلـدي ذم قمٝمـاعمٕمت

 ُمـ ىمرئم٦م ُمـ ضمٝم٦م وومتح ظمٞمؼم وومتح ُمٙم٦م وومتقح اًمِم٤مم واًمٕمراق ُمـ ضمٝم٦م أظمرى . همػم أن اًمتٕمٞملم

وًمٙمـ  ،هبقى اإلٟمت٘م٤مم وٓ سمتقهؿ شمٕم٤مدل اخلٞم٤مرات  ُمرشمٌٓم٤م سم٢مهمراء اًم٘مقة وٓ ًمٞمس سملم اخلٞم٤مرات

ظم٤مص٦م وأن اعمامصمٚم٦م ُم٘مٞمدة سمام  ،سمت٘مقيؿ ؿم٤مُمؾ ًمإلقمتداء وُم٤م ي٘مؽمن سمف وُم٤م يّمٚمح ًمف ُمـ اخلٞم٤مرات 

 امم يٗميض اعمامصمٚم٦م قمغم سم٤مًمزي٤مدة او اسمتداءً  اًمتّمٕمٞمد أن إُمر يقوح . ُمـ آصم٤مر وٟمت٤مئ٩م اقمتدوا سمف

 اًمٌٜمك وإمم وإـمٗم٤مل ٤مءـاًمٜمً وإمم اعمدٟمٞملم إمم شمّمؾ ىمد ٞمدي٦مشمّمٕم إٟمت٘م٤مُمٞم٦م وردود ؾـُم٘م٤مسم شمّمٕمٞمد

 ذم اًم٤ٌمء طمرف ذًمؽ أن ي١ميمد ، اًمٌ٘مرة آي٦م ٟمص هق يمام اعمامصمٚم٦م هق اًمٕمدوان رد ذم وم٤مٕصؾ. اًمتحتٞم٦م

 ومٝمق سيح ،يم٘مقًمؽ: يمت٧ٌم سم٤مًم٘مٚمؿ  ،يٗمٞمد ُمٕمٜمك اإلًمّم٤مق واإلشمّم٤مل  ، چ گ  گ چ شمٕم٤ممم  ىمقًمف

 اقمتدى ُم٤م ُمثؾ قمٚمٞمف وم٠مقمتدوا: اًمٌ٘مرة آي٦م وأُم٤م ًمق يم٤مٟم٧م .سمٛمامصمٚم٦م ُمٜمْمٌٓم٦م  شم٘مٞمٞمد رد اًمٕمدوان ذم

 ، اًمٕمدوان سمٛمٓمٚمؼ رد اعمامصمٚم٦م أن شمٙمقن ًمرسمام ومٝمؿ سمٕمْمٝمؿ ُمٜمٝم٤م ، اًم٤ٌمء طمرف سمدون ، قمٚمٞمٙمؿ

طمٙمٛمف اعمٜمع  ،اًمتّمٕمٞمد سمٕمٞمدًا قمـ اعمامصمٚم٦م  وًمذًمؽ وم٢من .ُمْم٤مُملم اقمتداء اًم٤ٌمدئ  قمـ اًمٜمٔمر وسمٍمف

٤ٌمب وم٢من اًمٕمقاىم٥م اعم٤ٌمذة ُمنموقم٦م . وطمتك ُمع ذقمٞم٦م إؾم ٤ٌمب أظمرىأؾمـ ًمف شمٙمقن أن إٓ

دير اعمقازٟم٦م ـ٤مب اًمٕمقاىم٥م وشم٘مـظم٤مص٦م وأن طمً ،اإلىمدام  ىمٌؾ سمدىم٦م ٥مـشُمـحً أن جي٥م واعمًت٘مٌٚمٞم٦م

ذه اًمٕمقاُمؾ هل اًمتل ـوواوح أن ه . سملم اعمٜم٤مومع واعمْم٤مر أصؾ طم٤مض ذم قمٛمٚمٞم٤مت اًمٍماع يمٚمٝم٤م

  .قىمٞم٧م اًمرد سم٤معمثؾحتدد شم

 ء اًم٘مدرة قمغم اًمتٗم٤مقمؾ ُمع اًمتقازنأمهٞم٦م شمٜمقيع ُمٝم٤مرات اًمٍماع وإمم سمٜم٤م :افػائدة افسـابعة      

ک    گ  گ  گ  گ    چ٤مرة ـقمٌومـل ٌؾ وجم٤مٓت اعمامصمٚم٦م ذم ؾمـتٜمقع اًم ، يمام يٜمٌف إًمٞمف اًمدوزم

وم٘مد يٙمقن  ،. يقوح إُمر أن اإلقمتداء )أي إحل٤مق اًمير قمـ ىمّمد( أٟمقاقمف يمثػمة  چ ڳ
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قمًٙمري٤ًم او اىمتّم٤مدي٤ًم او اؾمتخ٤ٌمري٤ًم يم٤مإلظمؽماق وإوم٤ًمد اعمّم٤مًمح اًمٕمٚمٞم٤م وإصم٤مرة اًمٗمتـ وؿمٌف ذًمؽ ُمـ 

 ،. وي٘مع اًم٘م٤مدة هٜم٤م ذم صمالصم٦م أٟمقاع ُمـ اخلٓم٠م  “احلرب اًم٤ٌمردة”أؿمٙم٤مل احلرب همػم اًمٕمًٙمري٦م او 

أضار هذا و ،: اًمٚمجقء إمم اًمٕمٛمؾ اًمٕمًٙمري ذم ُمقاضمٝم٦م يمؾ ٟمقع ُمـ أٟمقاع اإلقمتداء افـوع األول

وهق يدل قمغم ومِمؾ اًم٘مٞم٤مدة ذم طمرب إومٙم٤مر وذم طمرب اإلؾمتخ٤ٌمرات وذم  ، يمٌػمة ضمداً  اخلٓم٠م

ويٜمتٝمل سمٗمِمؾ  . وي١مدي ذًمؽ إمم قمٛمٚمٞم٤مت قمًٙمري٦م ُمتقاصٚم٦م ، واإلطمتقاء اًمًٚمٛمل اًمدسمٚمقُم٤مؾمٞم٦م

ٗمٞم٦م واحلرب اخل : هق إهمٗم٤مل اإلقمتداءات همػم اًمٕمًٙمري٦مافـوع افثايناعمقاضمٝم٦م اًمٕمًٙمري٦م أيْم٤ًم . 

مم٤م ي١مدي ذم اًمٜمٝم٤مي٦م إمم اإلهنٞم٤مر اًمت٤مم أُم٤مم اًمٕمدو إٓ أن يٙمقن ذًمؽ إؾمتدراضم٤ًم  ، طمتك شمتٗم٤مىمؿ آصم٤مره٤م

ويٛمٙمٜمٝم٤م  ،ويمٛمٞمٜم٤ًم ًمٚمٕمدو . وىمد شمٙمقن اًمدوًم٦م وٕمٞمٗم٦م ذم ٟمقع ُمـ أٟمقاع احلرب همػم اًمٕمًٙمري٦م 

ٞمد ُمـ إـمالق وذًمؽ ٕن اعمامصمٚم٦م ذم رد اإلقمتداء ومٞمٝم٤م ٟمّمٞم٥م ضم ،طمٞمٜمئذ اإلٟمت٘م٤مل إمم ٟمقع آظمر 

او  ، ُمع أصمره٤م وم٢مهن٤م شمِمٛمؾ اعمامصمٚم٦م ذم اًمقؾمٞمٚم٦م ذاهت٤م ،اخلٞم٤مرات ُمـ سملم ُمْم٤مُملم اإلقمتداء إول 

: حتجر افـوع افثافثاو اعمامصمٚم٦م ذم إطمداث إصمر وسم٠مي ٟمقع ُمنموع ُمـ اًمقؾم٤مئؾ .  ،اعمامصمٚم٦م ذم اًمٜمقع 

رٟم٤مه ُمـ اعمقازاة او اعم٤ًميرة وم٢من ُم٤م ذيم ،اًمٗمٙمر قمغم احلرب اًمقاؾمٕم٦م قمٜمد ضورة اًمٕمٛمؾ اًمٕمًٙمري 

وم٢من ذًمؽ يمٚمف  ،واًمتٗم٤مقمؾ سملم اعمقاضمٝم٦م همػم اًمٕمًٙمري٦م واعم٤ًمقمل اًمدسمٚمقُم٤مؾمـٞم٦م واًمٕمٛمؾ اًمٕمًٙمري 

إلقم٤مدة اخلّمؿ  وم٘مد شمٙمقن قمٛمٚمٞم٦م قمًٙمري٦م حمـدودة ،جيٕمؾ ًمٓمٌٞمٕم٦م اًمٕمٛمؾ اًمٕمًٙمري أيمثر ُمـ ظمٞم٤مر 

وىمد يٙمقن ردًا شمدرجيٞم٤ًم ووم٘م٤ًم عم٤م  ،ًمتٝمديد وىمـد يٙمقن ردًا قمًٙمري٤ًم َُمِرٟم٤ًم وُمتٙمٞمٗم٤ًم ُمع ا ، إمم اًمّمقاب

 وىمد شمقضم٥م اًميورة طمرسم٤ًم واؾمـٕم٦م.  ،شم٘متْمٞمف اًمدسمٚمقُم٤مؾمٞم٦م واعمقاضمٝم٦م همػم اًمٕمًٙمري٦م 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ ىمقًمف شمٕم٤ممم  : ُمـ ٟمّمقص اًمرد سم٤معمثؾافػائدة افثامـة      

ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ     ٿٹ  ٹ  ٹ    پ  پپ  پ

ژ  ژ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  چىمقًمف شمٕم٤ممم ، و191اًمٌ٘مرة:  چ ڤ ڤ     ٹڤ  ڤ

ائ  چ وىمقًمف شمٕم٤ممم  ،6٤احل٩م:  چ ڳ  ڑ  ک  ک  ک  کگ  گ   گ   گ ڑ

ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ  ىئ  ىئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ ەئ  ەئ    ائ

  وشمقضمد ٟمّمقص أظمرى. .227اًمِمٕمراء:  چ ىئ  ی  ی
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: ىمْمٞم٦م ضمقاز ىَمـْدر ُمـ اًمٕمٗمق قمـ اعمامصمٚم٦م وسمنمط أن ٓ شُمـٗمًـد اعمٖم٤مًم٦ٌم اًمتل افػائدة افتاشعة      

  .شرومض شمًـقي٦م اعمٔم٤ممل»وىمد ؾمٌؼ ذيمره٤م حت٧م قمٜمقان  ،هل ضمقهر اًمدوم٤مع او اجلٝم٤مد 

شمتداظمؾ ُمع ُم٤م ذيمرٟم٤مه ذم اًمٗمقائد اًمراسمٕم٦م إمم  : ذم أي٦م اًمٙمريٛم٦م رؤي٦م أظمرىافػائدة افعاذة      

أي  ،ذه٥م سمٕمْمٝمؿ ذم شمٗمًػم اإلقمتداء سم٤معمثؾ إمم ختّمٞمّمف سمًٞم٤مق أي٦م اًمٙمريٛم٦م  وم٘مد . اًمًـ٤مدؾمـ٦م

ُمثؾ اًمِمٝمر احلرام واعمًجد احلرام وشمٗم٤مدي اعمدٟمٞملم  هق ظم٤مص سم٤مٟمتٝم٤مك احلرُم٤مت اعم٘مؽمٟم٦م سم٤محلرب

ٌٞمٚمٝم٤م اعمٖم٤مًم٦ٌم ـوم٢من ؾم ،روـمٝم٤م ـاحلرب إذا اضمتٛمٕم٧م ؿم أصؾ واطمؽمام احلدود وؿمٌف ذًمؽ . وأُم٤م

شمٙمقن  يٛمٙمـ أن وسمذًمؽ ،٤مُمالً ـقاء يم٤من ٟمٍمًا حمدودًا او ٟمٍمًا ؿمـًمـُٛمخٓمط ًمف ؾمًمتح٘مٞمؼ اًمٜمٍم ا

وًمٙمـ ُمع اضمتٜم٤مب  ،ل ُمتٓمٚم٤ٌمت اًمٜمٍم اًمـُٛمخٓمط ًمف سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ اعمامصمٚم٦م ـحرب ُمٗمتقطم٦م ومـاًم

احلرُم٤مت اًمتل ُمٜمع اًمنمع اؾمتٝمداومٝم٤م . واؾمتدًمقا هلذا اًمتخّمٞمص سم٤مٕدًم٦م اًمٙمثػمة اًمتل شمتْمٛمـ 

يم٘مقًمف  ،رسمام ُيـْٗمٝمؿ ُمٜمٝم٤م اإلقمراض قمـ ىمْمٞم٦م اعمامصمٚم٦م طملم شم٘مقم احلرب وضمٕمؾ اًمٜمٍم هم٤مي٦م ُمٓمٚم٘م٦م 

ۓ   ﮲   ے  ۓ ے ھ  ھ   ھ ہ  ہ  ھچ شمٕم٤ممم 

،  5اًمتقسم٦م:  چ ۋ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ﮳  ﮴  ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ

 ،12٤اًمتقسم٦م:  چ  ہ  ہ ہ   ہ  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ چ وىمقًمف شمٕم٤ممم

ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ      ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ  ۋ   ۅ  چ وىمقًمف شمٕم٤ممم 

وهذا اًمٙمالم قمـ اعمٖم٤مًم٦ٌم ذم حت٘مٞمؼ اًمٜمٍم  . 39إٟمٗم٤مل:  چ ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې

يمالم صحٞمح ، همػم أن اجلٝم٦م اًمٕمًٙمري٦م متٞمؾ ذم ومٝمؿ ُمتٓمٚم٤ٌمت اًمٜمٍم إمم اًمتقؾمع ظم٤مرج طمدود 

وُم٤م يتٕمٚمؼ سمف ُمـ ؾم٘مػ  اًمٍماع ودرضمتف  ًمف اًمـُٛمخٓمط اًمٜمٍماًم٘مرار اًمًٞم٤مد ، أي ظم٤مرج طمدود 

وطمدوده ، وىمد ي١مدي ذًمؽ إمم أضار قمٔمٞمٛم٦م . وًمذًمؽ وم٢من ُم٤م ذيمرٟم٤مه ُمـ ىمقاٟملم اعمامصمٚم٦م شم٤ًمقمد ذم 

وٌط اجلٝمد اًمٕمًٙمري سمحدود اًم٘مـرار اًمًـٞم٤مد ، ظم٤مص٦م وأن اًمًـٞم٤مد ىمـد يٗمٝمؿ ُمـ اعمامصمٚم٦م 

طملم ي٘مع اإلوٓمرار إمم طمرب واؾمٕم٦م شمقاومؼ سم٤مٔصم٤مر واعمآٓت ُم٤م ٓ يٗمٝمٛمف اًمٕمًـٙمري ، اًمٚمٝمؿ إٓ 

 قمٚمٞمٝم٤م اًم٘مٞم٤مدة اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ، واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ.
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 أهداف ؿرار احلرب

 ،ٓ يٕمٜمل اًمدظمقل ذم طمرب ؿم٤مُمٚم٦م وُمٗمتقطم٦م  ذم اًمٖم٤مًم٥م وم٢من هذا ،طملم دمتٛمع ذوط احلرب       

  :أُمقر ٠مرسمٕم٦مسم اًمٕمٜم٤مي٦م حمددة ُمع ؾمٞم٤مؾمٞم٦م وًمٙمـ جي٥م ووع أهداف

وشم٠مصمػمه٤م اعمحتٛمؾ قمغم ُم٤ًمر رصد ؿم٤مُمؾ ًمٜمقاي٤م اًمٕمدو وىُمُدراشمف وظمٓمٓمف وقمالىم٤مشمف  :األمر األول      

هذا سم٤مإلو٤موم٦م إمم  . ذم اعم٤ًمر ، ُمع رصد دىمٞمؼ ًمٚمٙمِمػ اعمٌٙمر ًمٕمالُم٤مت طمدوث ٟم٘م٤مط حتقل احلرب

  .اًمداظمكم وشمقومٞم٦م ُمتٓمٚم٤ٌمت اًمتٕمٌئ٦م اًمرصد

اًمًٞم٤مد ُمـ ضمٝم٦م وُمتٓمٚم٤ٌمت ُمقاضمٝم٦م وٌط اًمٕمٛمؾ اًمٕمًٙمري سمٛمتٓمٚم٤ٌمت اهلدف : األمر افثاين      

قمٛمٚمٞم٤مت اًمٕمدو ُمـ ضمٝم٦م أظمرى ، ُمع احلذر ُمـ قمٛمٚمٞم٤مت اًمٕمدو اًمتقريٓمٞم٦م يم٤مإلؾمتدراج إمم 

 . اف ـمقيؾ وإمم طمرب قمغم ذوط اًمٕمدواؾمتٜمز

 ٤مر حُمتٛمؾـوٛمـ ُمً قمٛمٚمٞم٤مت دسمٚمقُم٤مؾمٞم٦م ًمدقمؿ إهداف ووٌط احلرب :األمر افثافث      

  .احلربأصمٜم٤مء الم ـروع إطمالل اًمًـوًمإلقمداد عمِم

ٕىمَم ُم٤م يٛمٙمـ ُمـ اًمتحٙمؿ ذم ُم٤ًمر  ، أوًٓ: )صٚم٦ٌم وٟم٤مقمٛم٦م( يم٤مومٞم٦م اطمتٞم٤مـم٤مت :األمر افرابع      

ل طمتاملقاضمٝم٦م اعم : وصم٤مٟمٞم٤ًم: احلرب ومرض ُمقاىمػ ضمديدة واإلوٓمرار إمم و طمدوث ٟم٘م٤مط شَمـَحقُّ

   .او اعم٤ًمر إهداف او شمٕمديؾ شمقؾمٞمع

 

 مدى خطورة اهلدف

ويتْمح ذًمؽ ُمـ  ، واعمدى اعم٤مدي واًمزُمٜمل واًمٕمقاىم٥م اعمحتٛمٚم٦م سم٤مخلٓمقرة هٜم٤م إمهٞم٦موٟمٕمٜمل       

 مه٤م: ،اجلقاب قمغم ؾم١ماًملم 

   يمٛمٚمٙمٞم٦م أرض طمدودي٦م او شم٘مًٞمؿ صمروة ُمِمؽميم٦م  ،أهق ساع حمّمقر ذم ىمْمٞم٦م حمدودة، 

وؿمٌف ذًمؽ مم٤م يٛمٙمـ اًمتٗم٤مهؿ قمٚمٞمف وشمًقيتف؟ أم أن اًم٘مْمٞم٦م احل٤مضة ضمزء ُمـ شمٜم٤مومس 

٤مر ـداد عمًـقضم٥م اإلقمـقع اًمث٤مين يـومال ري٥م أن اًمٜمؽماشمٞمجل وختٓمٞمط ًمٚمٝمٞمٛمٜم٦م اعمٓمٚم٘م٦م؟ ـإؾم

سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ حمدودي٦م و ،ُمـ قمٛمٚمٞم٤مت اإلطمتقاء اًمًٚمٛمل او اإلطمتقاء سم٤مًمردع  ـمقيؾ
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وذم مجٞمع إطمقال وم٢من اًم٘مقة اًمذيمٞم٦م هل شمريمٞم٥م ذيمل ُمـ إومؼ اًمقاؾمع  . اعمٕمريم٦م احل٤مضة

أي ُمـ اًم٘مقة اًمٜم٤مقمٛم٦م وُمـ ىمقة احلرب همػم اًمٕمًٙمري٦م وُمـ اًمٕمٛمٚمٞم٤مت  ،عمّم٤مدر اًم٘مقة 

وذيمرٟم٤م ذم أوائؾ اًمٙمت٤مب أن اًمُ٘مقى اعمريم٦ٌم يٛمٙمـ أن شمٙمقن ُمتزاُمٜم٦م  ،اًمٕمًٙمري٦م قمٜمد اًميورة 

 او ُمتت٤مسمٕم٦م.

   ومٕمغم شم٘مدير وضمقد شمٜم٤مومس  ظمٓمقرة اعمٕمريم٦م اعمٜمتٔمرة وُم٤م هل ضمذوره٤م واُمتداداهت٤م؟ُمدى

ومام هق اعمقىمػ أن وُم٤م هل اعم٤ًمرات  ، ذم اعمًت٘مٌؾ ٦م اعمٓمٚم٘م٦مإؾمؽماشمٞمجل وؾمٕمل ًمٚمٝمٞمٛمٜم

 اعمحتٛمٚم٦م؟ 

  ت٘مٌكم ـمقيؾـ٤مر ُمًـزًء ُمـ ُمًـ٦م او ضمـ: أن شمٙمقن اعمٕمريم٦م احل٤مضة سمدايار األولـادس . 

  وًمٜميب ُمثاًل  ظم٤ممت٦م اعم٤ًمر اًمٓمقيؾٙمقن اعمٕمريم٦م احل٤مضة ـ: أن شمار افثاينـادس .

ڱ  ں    ں  چ سم٤معمٕم٤مرك اًمتل اٟمتٝم٧م سمٗمتح ُمٙم٦م . ومٗمل ُمٕمريم٦م سمدر ي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم 

أي ًمٞم٘مٓمع ضم٤مٟم٤ًٌم ُمـ ضمقاٟم٥م  ،127آل قمٛمران:  چڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ڻ  ڻ

 ٱ  ٻچ ٤ممم ــــىمقًمف شمٕمذم سمدر  ويمذًمؽ ،يمٗم٤مر ُمٙم٦م او يّمٞمٌٝمؿ إص٤مسم٦م سم٤مًمٖم٦م 

 پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ پ ٻ ٻ ٻ

 چ ڦ ڦ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ ٿٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ ٿ

ومال ؿمؽ أن ُمٕمريم٦م سمدر يم٤مٟم٧م سمداي٦م ًمتقهلم اًمٕمدو وىمٓمع سمٕمض  ،18 - 17إٟمٗم٤مل: 

 صمؿ يم٤مٟم٧م ُمٕمريم٦م ُأطمد صمؿ اخلٜمدق وهمػمه٤م طمتك سمٚمٖمقا احلًؿ او ظم٤ممت٦م اعم٤ًمر ،أذرقمف 

اًمٜمتٞمج٦م يم٤مٟم٧م ػمًا وًمٙمـ ـاًمٓمقيؾ سمٗمتح ُمٙم٦م . ويم٤من اًم٘مت٤مل ذم ومتح ُمٙم٦م يً اًمٕمًٙمري

٤مر او ُم٤م ُيًٛمك سم٤معمٕمريم٦م احل٤مؾمٛم٦م حيت٤مج ـؽ أن ظم٤ممت٦م اعمًـٓ ؿموقمٔمٞمٛم٦م . و ضمداً  ٛم٦مـطم٤مؾم

إمم إقمداد ُمتٗمقق يًتٌٕمد اًمٗمِمؾ سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم . همػم أن إُمر ًمٞمس ُم٘متٍمًا قمغم ظم٤ممت٦م 

ٚملم اعم٘م٤مشمٕن اًمٜمج٤مح ذم سمداي٦م او سمداي٤مت اعم٤ًمر ًمف أصمر يمٌػم ذم صم٤ٌمت  ،اعم٤ًمر اًمٕمًٙمري 

ومال ؿمؽ أيْم٤ًم أن اإلقمداد ًمٌداي٦م اعم٤ًمر جي٥م أن يٙمقن ذم هم٤مي٦م  ،طمتك يٌٚمٖمقا اخل٤ممت٦م 

. وُمثؾ  ، يمام ذم يمت٥م اًمًػمة ذم ُمٕمريم٦م سمدر طدقم٤مء اًمٜمٌل ُمْم٤مُملم  ي١ميمد ذًمؽ ،اإلشم٘م٤من 
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 قمـ ؿمامل إومري٘مٞم٦مروم قمـ اًمِم٤مم يمٚمٝم٤م وذًمؽ ُي٘م٤مل ذم اعمٕم٤مرك اًمتل اٟمتٝمك ُم٤ًمره٤م سم٢مسمٕم٤مد اًم

يمذًمؽ اًمّمٚم٦م سملم ُمٕم٤مرك اًمٕمراق صمؿ و ، أيْم٤ًم ودظمقل أه٤مزم شمٚمؽ اعمٜم٤مـمؼ ذم اإلؾمالم

  .٤مرك ذم سمالد وم٤مرس ذم صدر اإلؾمالماعمٕم

  ٘مٓمع شميٛمٙمـ أن و ٝمؿ اًمٓمروملمـضمديدة شم او ىمْم٤مي٤م إطمداث قمقاُمؾ هق :ار افثافثـادس

شمٕمٛمؾ ومٞمٝم٤م اعمّم٤مًمح اعمت٤ٌمدًم٦م واًمدقمقة  ،٤مر اًمٍماع قمغم اهلٞمٛمٜم٦م سمٕمٛمٚمٞم٦م ؾمٚمٛمٞم٦م رصٞمٜم٦م ـُمً

ی  ی   ی  ی  جئ   چ٤ممم ــــشمٕمشم٤ٌمرك و ىمقًمف قمغم ٟمحق ،اهل٤مدئ٦م ُمـ اًمٓمروملم 

 ھ  ےچ وىمقًمف شمٕم٤ممم  ، 61إٟمٗم٤مل:  چ خب  مب حب حئ  مئ  ىئيئ  جب

﮹  ﮳ ۓ   ۓ  ﮲ ے ﮺   ﮴  ﮵  ﮶  ﮷﮸  

واوح  ٤مهدـديٌٞم٦م ؿموصٚمح احل وىمد شم٘مدم شمٗمًػم أيتلم . ،2٤8اًمٌ٘مرة:  چ﮻  ﮼ 

 .٤مرـذا اعمًـقمغم ه

 

 اهلدف تبعًا فسبب احلرب

 يٛمٙمـ شم٘مًٞمؿ إهداف إمم: ،ووم٘م٤ًم عم٤م شم٘مدم ُمـ إؾم٤ٌمب اعمنموقم٦م ًمٚمحرب       

   وم٢من اهلدف هق رده وُمٜمع شمٙمراره . وٓ ؿمؽ أن قم٤ٌمرة  ،إذا يم٤من اًم٥ًٌم قمدواٟم٤ًم قمًٙمري٤ًم

 يٗمنه٤م اًمًٞم٤مؾمٞمقن واًم٘م٤مدة سمٓمرق ُمتٗم٤موشم٦م. شُمٜمع شمٙمراره»

  ًيٛمٙمـ أن ي٠مظمذ ُمًـ٤مرات ُمتٜمققم٦م وم٢من اهلدف  ،٥ٌم حتْمػم اًمٕمدو ًمٚمحرب ـإذا يم٤من اًم، 

 ُمٜمٝم٤م:

  سم٢مي٘م٤مف اًمتآُمر  شمٖمٞمػم إرادة اًمٕمدو سم٤مًمردع او سم٤مًمتٗم٤موض واإلًمزام سم٤مًمتقازن او

 .اإلؾمؽماشمٞمجل واًمتحقل إمم ؾمٚمؿ طم٘مٞم٘مل

   )وُمٜمع  ،او اؾمتٜمزاومف  ،شمٗمٙمٞمؽ إقمداد اًمٕمدو )اًمٜمٗمز واًمٗمٙمري واًمتٕمٌقي واعم٤مدي

 او إقم٤مىم٦م إقم٤مدة سمٜم٤مئف.
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   وىمٓمع ـمريؼ  ،وم٢من اهلدف هق أظمذ احلؼ يم٤مُماًل  ،إذا يم٤من اًم٥ًٌم رومض شمًقي٦م اعمٔم٤ممل

 شمٙمرار اًمٔمٚمؿ.

   وم٢من اهلدف هق إزاًم٦م اًمٗمتٜم٦م )أي اإلوٓمٝم٤مد(  ،إذا يم٤من اًم٥ًٌم هق ٟمٍمة اعمًتْمٕمٗملم

 ووامن احل٘مقق وشم٘مديؿ اعم٤ًمقمدة.

 

 إظادة صقاؽة األهداف 

 بؾغة مشسـة بغ افسقاد وافعسؽري

أي  ، ؾ قمغم اًمٕمًٙمري حتقيٚمٝم٤م إمم ًمٖم٦م قمًٙمري٦م سمحت٦مٝمِّ ـًَ اعم٘مّمقد هٜم٤م اؾمتٕمامل ًمٖم٦م ُمِمؽميم٦م شمُ       

ر أن ضمقهر اًمٜمٍم قمغم اًمٕمدو هق حت٘مٞمؼ اهلدف وختكم يمُّ ذَ وم٤مًمٌداي٦م هل شمَ  ًمٖم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمٕمًٙمري٦م .

اًمتٕمٌػم قمـ اهلدف سمٜمقع اًمير اًمٕمدو قمـ اعم٘م٤موُم٦م أي اًمتحقل إمم طم٤مًم٦م ُمـ اًمًٚمؿ . وي٘متيض ذًمؽ 

ًٙمري٦م صمؿ شم٘مقم اًم٘مٞم٤مدة اًمٕمًٙمري٦م سمرؾمؿ اًمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمٕم . اًمٜمٍم اًمذي جي٥م إحل٤مىمف سم٤مًمٕمدو يمل يتؿ

  اًمتل شم١مدي إمم شمٚمؽ إضار.

سملم اًمًٞم٤مؾمٞملم  اًمتل يٛمٙمـ اإلظمتٞم٤مر ُمٜمٝم٤م ووم٘م٤ًم عم٤م ذيمرٟم٤مه ُمـ اًمٚمٖم٦م اعمِمـؽميم٦م ومٛمـ إهداف      

 :واًمٕمًٙمريلم

   او شمدُمػم اًم٘مقة اهلجقُمٞم٦م ًمٚمٕمدو . ويٛمٙمـ أن يٙمقن اًمتدُمػم هيٕم٤ًم او سمٓمٞمئ٤ًم شم٘مٚمٞمص، 

 يم٤مإلؾمتٜمزاف وٟمحقه.

   وطمده٤م او ُمع اًمُ٘مُدرات اًم٤ًمٟمدة ًمٚمحرب. ،شم٘مٚمٞمص او شمدُمػم اًم٘مقة اًمٕمًٙمري٦م ًمٚمٕمدو 

   او شمٖمٞمػم  أي ىمٌقل اهلزيٛم٦م ،أضار ُمٜمت٘م٤مة إلضم٤ٌمر اًمٕمدو قمغم اًمؽماضمع قمـ ؾمٞم٤مؾم٤مشمف

 .إرادة اًمتقؾمع واًمٕمدوان

  .اؾمتدراج اًمٕمدو إمم ظم٤ًمئر يمٌػمة 

  .إسمٕم٤مد ظمٓمر اًمٕمدو 

  .ومرض شمقازن ُمٕملم    



151 

 

   واإلطمتالل ذم اعمٗمٝمقم اًمٕم٤مم. ،يم٤مًمٗمتح ذم اعمٗمٝمقم اإلؾمالُمل  ،هزيٛم٦م ؿم٤مُمٚم٦م 

  وهـذا حيت٤مج إمم قمٜمقان  رة( سم٤معمثؾ .ـرة وهمػم اعم٤ٌمؿمـدو )اعم٤ٌمؿمـ٦م قمٛمٚمٞم٤مت اًمٕمـُمقاضمٝم

 ُمًت٘مؾ.

  .دمريد اًمٕمدو ُمـ إرادة احلرب سمقاؾمٓم٦م سمٕمض اًمٕمٛمٚمٞم٤مت اعمذيمقرة أقماله 

   ُمع وم٤مئض اطمتٞم٤مـمل. ،إقمداد ُمتٓمٚم٤ٌمت اًمٜمٍم ودمٝمٞمز اًمٕمٛمؾ هب٤م 

   اًمٜمٍم:حلامي٦م اإلقمداد 

  .إدارة اهلدف اًمذي شمؿ حت٘مٞم٘مف 

  .قمٛمٚمٞم٤مت اؾمتثامر اًمٜمٍم 

  .ُمٜمع اًمٕمدو ُمـ إقم٤مدة اًمٙمرة سم٤مًمّمقرة اًم٤ًمسم٘م٦م او سمٖمػمه٤م 

   أي اضمتٜم٤مب ؾمقء اًمتٍمف سم٥ًٌم ٟمِمقة اًمٜمٍم  ،اعمح٤مومٔم٦م قمغم شمقازن اعمٜمتٍم، 

 .ويمذًمؽ اضمتٜم٤مب اًمتحقل إمم اًمٗمتقر واًمؽماظمل

اًمٕمًٙمريقن سمتحقيؾ ُم٤م شمؿ إىمراره ُمـ هذه اعمٗم٤مهٞمؿ وؿمٌٝمٝم٤م إمم ي٘مقم اًم٘م٤مدة  وسمٕمد ذًمؽ      

 قمٛمٚمٞم٤مت ذم ؾم٤مطم٦م اعمٕمريم٦م.

 

 كصوص تػاوتت

 أكظار افػؼفاء دم تػسرها

ڌ       ڍ  ڍ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ      چ   چڇ  ڇ  ڇ  ڇچ ؾمٌؼ شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم       

 وشمقضمد ٟمّمقص أظمرى.  شومتٜم٦مُمٕمٜمك اًم٘مت٤مل طمتك ٓ شمٙمقن »، حت٧م قمٜمقان 193اًمٌ٘مرة:  چڌ 

اؾمتدل هب٤م ُمـ زقمؿ أن آي٤مت اًمًٚمؿ ُمٜمًقظم٦م او زقمؿ أن ىمت٤مل اعمنميملم أصؾ قم٤مم إٓ أن يرد قمٚمٞمف 

وهذا ُم٤م ،  ُمـ حم٤موًم٦م طمًؿ اًمٜمزاع ذم شمٗمًػم هذه اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م اًمٙمريٛم٦م السمدوم إؾمتثٜم٤مء حمدد .

 ٟمرضمقه ُمـ اهلل شمٕم٤ممم.
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  افتوبة شورة أوائل

 وبقان مذاهب افػؼفاء وحديث مؼاتؾة افـاس

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  چ  ىم٤مل شمٕم٤ممم      

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ   ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ   چچ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇڇ  

ڑ  ک   ک  ک      ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ

ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   

ں  ڻ     ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ھ    ھ  ھ  ے  

ے  ۓ  ۓ   ﮲  ﮳  ﮴  ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ     ۈ  

أـمٚمؼ سمٕمض اًمًٚمػ اؾمؿ  .5 – 1اًمتقسم٦م:  چٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې   

وزقمؿ سمٕمض اًمًٚمػ أن آي٦م اًمًٞمػ ٟمًخ٧م يمؾ  ،قمغم أي٦م اخل٤مُم٦ًم ُمـ هذا اًمًٞم٤مق  شآي٦م اًمًٞمػ»

وزاد سمٕمْمٝمؿ أهن٤م ٟمًخ٧م أيْم٤ًم قمدم اإليمراه  ،آي٦م ذم اعم٤ًمعم٦م واإلقمراض واًمدومع سم٤مًمتل هل أطمًـ 

ٕن وم٘مٞمٝم٤ًم ُمٕمٞمٜم٤ًم  ،قمغم اًمديـ!! وشم٘مرير ُمذاه٥م اًمٗم٘مٝم٤مء هٜم٤م حيت٤مج إمم اؾمتٞمٕم٤مب شمٗمريٕم٤مت يمؾ وم٘مٞمف 

وًمٙمٜمف ذم ُمقوع آظمر  ،أي٦م اخل٤مُم٦ًم سمٛمٕمٜمك احلرب اعمٓمٚم٘م٦م قمغم يمؾ يم٤مومر ٓ يدومع اجلزي٦م  ىمد يٗمن

وٕضمؾ اًمؽميمٞمز وقمدم .  يتّم٤محلقن قمٚمٞمٝم٤م ُمـ همػم قم٘مد اًمذُم٦مجيٞمز قم٘مقد اعمٝم٤مدٟم٦م واعم٤ًمعم٦م سمنموط 

وُمٜمٝم٤م اًمٌح٨م  ،أرى أن إومْمؾ هق شمٗمًػم أي٤مت ُمع اإلٟمْم٤ٌمط سم٘مقاقمد اًمتٗمًػم  ،شمِمتٞم٧م اًم٘م٤مرئ 

. وُمع ذًمؽ وم٢مٟمٜم٤م ؾمٜمذيمر ذم اًمٗم٤مئدة إظمػمة يمالم اسمـ  قمـ اًم٘مرائـ اعم١مصمرة ذم اظمتٞم٤مر اعمٕمٜمك اًمّمحٞمح

ويٜمٌف يمذًمؽ إمم اًمتٜم٤مىمض سملم اًم٘مقل  ،وومٞمف شمّمقير ضمٞمد عمذاه٥م اًمٗم٘مٝم٤مء  ،رؿمد إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم 

ُمـ ضمٝم٦م  واًم٘مقل سم٘مٌقل اهلدٟم٦م ُمـ همػم ضورة )أي اعم٤ًمعم٦م( ،سم٤محلرب قمغم يمؾ ُمنمك ُمـ ضمٝم٦م 

  ُمٜمٝم٤م: ،٦م ومقائد قمٔمٞمٛم٦م ذم جم٤مًمٜم٤م . ومٗمل آي٤مت اًمتقسم أظمرى



153 

 

 اًمًٜم٦م ذم اًمًقرة ٟمزًم٧م :او ؾمقرة سمراءة اًمتقسم٦م قرةـؾم ٟمزول ذم ُم٘مدُم٦م: األوػ افػائدة      

 اًمؼماء وقمـ ، اعمديٜم٦م ذم ٟمزل ُم٤م أواظمر ُمـ ومٝمل ، شمٌقك همزوة ُمـ اًمرضمقع سمٕمد ًمٚمٝمجرة اًمت٤مؾمٕم٦م

 ًمٞمح٩م سمٙمر أسم٤م طاًمٜمٌل  تٕمٛمؾـأؾم ٟمزوهل٤م ٞمدٕمَ ـوسمُ .  يم٤مُمٚم٦م ٟمزًم٧م قرةـؾم آظمر ٝم٤مـاٟم قمٜمف اهلل ريض

 اًمتقسم٦م ؾمقرة يٌٚمغ أن سمٙمر أسم٤م طاًمٜمٌل  وأُمر.  اعمٜمقرة اعمديٜم٦م ُمـ ًمٚمٛمًٚمٛملم طم٩م أول وهق ، سم٤مًمٜم٤مس

 قمٚمٞمف قمٚمٞم٤مً  اًمٞمف طاًمٜمٌل  أرؾمؾ ىمٚمٞمٚم٦م سمٛم٤ًموم٦م سمٙمر  أيب ظمروج وسمٕمد.  إيمؼم احل٩م يقم ًمٚمٜم٤مس

 ذم ي٤ًمقمده وُمـ قمكم وُم٣م ، احل٩م قمغم أُمػماً  سمٙمر أسمق ومٛم٣م ، سمراءة يٌٚمغ اًمذي هق ًمٞمٙمقن اًمًالم

 يمذًمؽ وىمرأه٤م ، ظمتٛمٝم٤م طمتك سمٞمقم اًمؽموي٦م ىمٌؾ اًمٜم٤مس قمغم وم٘مرأه٤م ، اًمتقسم٦م او سمراءة ؾمقرة شمٌٚمٞمغ

 ُمـ ًمٚمدارُمل صحٞمح٦م رواي٦م ذم ضم٤مء يمذا ، إول اًمٜمٗمر يقم يمذًمؽ وىمرأه٤م ، اًمٜمحر يقم ظمتٛمٝم٤م طمتك

 اخلٚمٞمٗم٦م)  يمت٤مسمٜم٤م ذم وهمػمه٤م اًمّمحٞمح٦م اًمرواي٤مت ُمـ مجٚم٦م ذيمرٟم٤م وىمد ، قمٌداهلل سمـ ضم٤مسمر طمدي٨م

: هل ، أُمقر أرسمٕم٦م اًمٜم٤مس سمتٌٚمٞمغ يم٤من اإلهتامم ُمزيد أن قمغم قمديدة رواي٤مت وشمدل( .  إول اًمراؿمد

 سم٤معمًجد ويم٤مومر ُم١مُمـ جيتٛمع وٓ ، قمري٤من سم٤مًمٌٞم٧م يٓمقف وٓ ، ُم١مُمٜم٦م ٟمٗمس إٓ اجلٜم٦م ٓيدظمؾ

 ًمف يٙمـ مل وُمـ ، ُمدشمف امم ومٕمٝمده قمٝمد ط اهلل رؾمقل وسملم سمٞمٜمف يم٤من وُمـ ، هذا قم٤مُمف سمٕمد احلرام

سمراءة ممـ قم٤مهد وًمٙمٜمف  هل واوح إذن أن اًمؼماءة ذم أي٦م إومم إٟمام .أؿمٝمر  أرسمٕم٦م وم٠مضمٚمف قمٝمد

  .ومٝمق ذم طمٙمؿ ُمـ ٓ قمٝمد ًمف ،و همدر ٟمٙم٨م ا

ٱ  ٻ  ٻ  چ شمٕم٤ممم  ىمقًمف ذم يمام ، قمٝمقدهؿ اًمٙمريٛم٦م أي٦م أهن٧م اًمذيـ ذم: افثاكقة افػائدة     

 ُمٜمٝم٤م اخلٚمق او اًمتٌٕم٦م ورومع اًمراسمٓم٦م ىمٓمع شمٕمٜمل اًمؼماءة ، چ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ

 وختّمٞمص ،114اًمتقسم٦م:  چ ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈچ شمٕم٤ممم  ىمقًمف ذًمؽ ُمـ ، أصال

 شمٕم٤ممم سم٘مقًمف اعمٕمٜمك ضمٝم٦م ُمـ ُمتٕمٚم٘م٦م اًمؼماءة أن قمغم يدل اعمنميملم مجٚم٦م ُمـ قمٝمد هلؿ اًمذيـ

 سم٤مًمنمك ُمتٕمٚم٘م٦م هٜم٤م اًمؼماءة يم٤مٟم٧م ومٚمق ، اًم٘مٓمع او ًمٚمرسمط حمؾ او ُمٜم٤مط هق اًمٕمٝمد ٕن ، شقم٤مهدشمؿ»

 سمٕمٝمد اىمؽمن ؾمقاء حمؾ ًمٚمؼماءة سمٛمٕمٜمك ىمٓمع اًمقٓي٦م اًمنمك ٕن ، اًمٕمٝمد ًمذيمر طم٤مضم٦م يم٤مٟم٧م عم٤م وطمده

ومال ؿمؽ أن ه١مٓء اًمذيـ شمؼمأ اهلل شمٕم٤ممم ُمـ قمٝمدهؿ ذم أي٦م إومم هؿ همػم اًمذيـ ىم٤مل  . ي٘مؽمن مل او

ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  چ شمٕم٤ممم ومٞمٝمؿ ذم أي٦م اًمراسمٕم٦م 
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وهذا يًتٚمزم أن  ، چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ     ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  

وُمـ  قمٝمد اعم٤ًمعم٦م ومٝمؿ ُمـ ٟم٘مض ،اعمٕم٤مهديـ ذم أي٦م إومم هؿ همػم اعمٚمتزُملم سمام شمٕم٤مهدوا قمٚمٞمف 

ويم٠من اًمت٘مدير ذم أي٦م إومم: سمراءة ُمـ اهلل ورؾمقًمف إمم اًمٜم٤مىمْملم واًمٜم٤ميمثلم ُمـ اًمذيـ  ،ٟمٙم٨م 

ٝمد اًمذي ٟم٘مْمف اًمٓمرف أظمر قم٤مهدشمؿ ُمـ اعمنميملم . وم٤مٔي٦م اًمٙمريٛم٦م شمقوح ذقمٞم٦م اًمؼماءة ُمـ اًمٕم

ذيمر ذًمؽ  ،وىمد ذيمر اعمٗمنون أن اعمنميملم اعمذيمقريـ سمآي٦م اًمؼماءة يم٤مٟمقا ىمد ٟم٘مْمقا اًمٕمٝمد  ،او ٟمٙمثف 

اإلُم٤مم اًمٓمؼمي واًمًٛمرىمٜمدي واًمًٛمٕم٤مين واًمزخمنمي واسمـ قمٓمٞم٦م واسمـ قم٤مدل واًمزضم٤مج يمام ٟم٘مؾ قمٜمف 

. وأُم٤م دقمقى أن ومًخ اًمٕم٘مد سمال ويمذًمؽ ٟم٘مؾ رواي٦م اًمٜم٘مض اًم٘مرـمٌل واسمق طمٞم٤من  ،اسمـ اجلقزي 

ؾم٥ٌم وًمٙمـ ُمع اإلٟمذار واعمٝمٚم٦م ًمٞمس سمٖمدر وأن أي٦م شمدل قمغم ضمقازه ُمع اًمٙمٗم٤مر ُمٓمٚم٘م٤ًم وإن مل 

ومٝمل دقمقى همػم صحٞمح٦م ٕن أي٦م اًمراسمٕم٦م اؾمتثٜم٧م اعمٕم٤مهديـ  ،ٟمخػ او ٟمِمٕمر سمٜمٙم٨م ُمٜمٝمؿ 

 هذه وسمدًٓم٦م ، ذًمؽ وقمغم . ومال ؿمؽ أن أي٦م إومم هل ذم اعمٕم٤مهديـ همػم اعمٚمتزُملم ،اعمٚمتزُملم 

وسمٍمف  ،همدر او ٟمٙم٨م  فيِمٛمؾ يمؾ ُمـ يم٤من ًمف قمٝمد وفمٝمر ُمٜم اًمٕمٝمد إؾم٘م٤مط وم٢من ، يمٚمٝم٤م أي٤مت

 يدل ، ًمٚمٛم١مُمٜملم هق إومم أي٦م هذه ذم واخلٓم٤مب. اًمٜمٔمر قمـ ُمدة قمٝمده ٕن اًمٕمٝمد ذم أي٦م ُمٓمٚمؼ 

 قمٝمقد اومًخقا: ًمٚمٛم١مُمٜملم ي٘مؾ مل شمٕم٤ممم اهلل ان يمٞمػ وشمدسمر.  چپ    چ٤ممم ـــشمٕم ىمقًمف ذًمؽ قمغم

 ، اًمٙمريؿ رؾمقًمف وإمم وضمؾ قمز ٟمٗمًف إمم اعمنميملم قمٝمقد ُمـ اًمؼماءة أؾمٜمد شمٕم٤ممم وًمٙمٜمف ، اعمنميملم

اعمٕم٤مدي . وأيْم٤ًم وم٢من  اإلقمالم اؾمتٖمٚمٝم٤م وإنْ  ، ومٞمٝم٤م ًمٚمتقىمػ جم٤مل ٓ وأن حتتٛمٝم٤م امم ًمٚمتٜمٌٞمف وذًمؽ

يٜمٌف إمم أن اًمرقمٞم٦م  ،ٚمٛملم وًمٞمس إمم اًم٘مٞم٤مدة اًمتل أسمرُم٧م اًمٕم٘مد ـ٦م اعمًـإؾمٜم٤مد اًمتٕم٤مهد إمم مج٤مقم

  .شمتحٛمؾ شمٌٕم٤مت أقمامل اًم٘م٤مدة

، أُم٤م إومم وم٘مد  ٦مـاخل٤مُمًإومم و ٤مٔيتلمسم قمدم ؿمٛمقل اعمنميملم اعم٤ًمعملم: افثافثة افػائدة      

ھ    ھ  ھ  ے   ہ  ہ  ھ چ ٘مقًمف شمٕم٤ممموم ؾمٌؼ شمٗمًػمه٤م ، وأُم٤م اخل٤مُم٦ًم

ۈ    ﮳  ﮴  ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ ے  ۓ  ۓ   ﮲ 

سمؾ هق  ، اعمنميملم ذم قم٤مُم٤م حٙمٛمٝمام ًمٞمسوم ، چې    ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ   ۉ  ۉ

وم٤مٔي٦م إومم ظم٤مص٦م سم٤معمح٤مرسملم اًمذيـ  ،ظم٤مص سم٤معمنميملم اًمذيـ فمٝمرت ُمٜمٝمؿ حم٤مرسم٦م اعمًٚمٛملم 
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وأي٦م اخل٤مُم٦ًم شمِمٛمؾ أيْم٤ًم اعمح٤مرسملم  ، سم٠مقمامل قمدائٞم٦م شمٕم٤مهدوا ُمع اعمًٚمٛملم صمؿ ٟم٘مْمقا اًمٕمٝمد

ُمٜمٝم٤م اؾمتثٜم٤مء  ،اًمذيـ مل يٕم٤مهدوا اعمًٚمٛملم . ويدل قمغم قمدم ؿمٛمقل اعم٤ًمعملم ُمـ اعمنميملم أدًم٦م يمثػمة 

ک  ک  گ  گ  چ اعمٕم٤مهديـ اعم٤ًمعملم ذم اًمًٞم٤مق ٟمٗمًف ذم ؾمقرة اًمتقسم٦م يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

ڻڻ  ڻ  ۀ    گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ   

 ٴۇ ۈ چٞم٤مق آي٤مت اًمتقسم٦م ـ٤ممم ذم ؾمـــشمٕمو شم٤ٌمرك ي١ميمد ذًمؽ ىمقًمفو.  چۀ  ہ  

   ېى ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ

ومٝمذه أوص٤مف اعمنميملم اًمذيـ  ،13اًمتقسم٦م:  چۇئ  ۇئ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ى

وشمٜمٌف أيْم٤ًم إمم ضمرائؿ  ، سم٦موهل أوص٤مف حم٤مرَ  ،أُمرت أي٦م اخل٤مُم٦ًم سم٘متٚمٝمؿ سمٕمد إٟمتٝم٤مء اعمٝمٚم٦م 

ڃ  چ ُمٜمٝم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم ي١ميد ذًمؽ ٟمّمقص اًمًٚمؿ ُمع اعمنميملم اعم٤ًمعملم ، و.  احلرب اًمتل ارشمٙمٌقه٤م

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ     چ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ

وىمقًمف  ،61إٟمٗم٤مل:  چ  ی  ی   ی  ی  جئ چ٤ممم ــــوىمقًمف شمٕم ، 8اعمٛمتحٜم٦م:  چ  ک

 ىمراءة ومٗمل ، 94اًمٜم٤ًمء:  چ ھ  ے   ے  ۓ  ۓ   ﮲  ﮳  ﮴ چشمٕم٤ممم 

ومٛمـ  ،إُم٤من  ُمـ ُمٗمٕمقل اؾمؿ وهـق اًمث٤مٟمٞم٦م اعمٞمؿ سمٗمتح شُم١مَُمـٜم٤مً  ًم٧ًم»: اعمدين ضمٕمٗمر ٕيب ُمِمٝمقرة

 اًم٘مراءات أصح٤مب ُمـ اعمدين أسمقضمٕمٗمر واإلُم٤مم ، ُم١ْمَُمـ ومٝمق آُمٜمف: ُي٘م٤مل ،ومٚمف إُم٤من  ؿَ ؾم٤مًَمـ

 ، قم٤ٌمس واسمـ قمكم قمـ أيْم٤مً  شُمـٜم٘مؾ هذه وىمراءشمف ، اًمٕمِمـرة اًم٘مراء ُمـ وهـق اعمًـٜمدة اًمّمحٞمح٦م

 يٌـذهل٤م ممـ اعم٤ًمعم٦م إطمؽمام هق اعمدين ضمٕمٗمر أيب ىمراءة وظم٤مص٦م اًمٙمريٛم٦م أي٦م ُمٗمٝمقم وم٢من ذًمؽ وقمغم

 ے ے ھچ ٤ممم ــــويمذًمؽ ىمقًمف شمٕم.  دشمفقم٘مٞم ـقم راًمٜمٔم سمٍمف ُمٜمٝم٤م ؼواًمتح٘م

تل شمتْمٛمـ هذا سم٤مإلو٤موم٦م إمم اًمٜمّمقص اًمٙمثػمة اًم ،2٤8 اًمٌ٘مرة: چ﮲    ﮳   ۓ ۓ

 ۅ چػم ىمقًمف شمٕم٤ممم وؾمٞم٠ميت اعمزيد ذم هذا إصؾ ذم آظمر شمٗمً قمدم اإليمراه قمغم اًمديـ ،

أن أي٦م  ٧م مجٚم٦م ُمـ اًمًٚمػزقمٛم ىمد. و چ ې    ې  ې ۉۉ

اخل٤مُم٦ًم ُمـ اًمتقسم٦م )أي آي٦م اًمًٞمػ سم٤مصٓمالطمٝمؿ( ٟمًخ٧م اًمٜمّمقص اًمتل ذيمرٟم٤مه٤م واًمتل ٟمٌٝمٜم٤م 
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ويمذًمؽ ضمٕمٚمقا إصؾ ذم يمؾ  ،تثٜم٤مء اجلزي٦م ـ٤معم٦م سم٤مؾمـوهبذه اعمزقمٛم٦م أسمٓمٚمقا قم٘مقد اعمً ،إًمٞمٝم٤م يمٚمٝم٤م 

ز سمٕمْمٝمؿ ،إٓ أن يٙمقن ذُمٞم٤ًم او ؾمٗمػمًا او ـم٤مًم٥م إضم٤مرة وؿمٌٝمٝم٤م  ـرك أٟمف همػم ُمٕمّمقم اًمدمُمِم  وضمق 

وذًمؽ ٕن اًمٜمًخ اإلصٓمالطمل يٕمٜمل  ،سم٤مـمٚم٦م  ُمزاقمؿ اإليمراه قمغم اإلؾمالم . وٓ ؿمؽ أن هذه

وذيمرٟم٤م أن هذا ُمـ أؿمد اعمحرُم٤مت إٓ سم٤مضمتامع  ،إسمٓم٤مل اًمٕمٛمؾ سمٜمّمقص ُمٜمزًم٦م ُمـ قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم 

 ُم٤م اعمت٘مدم اًمٜمص يتْمٛمـ ٓ وأن ، اًمٜمّمقص ُمـ واعمت٠مظمر سم٤معمت٘مدم اًم٘مٓمٕمل اًمٕمٚمؿ: إول ،ذـملم 

 ذًمؽ إمم ؾمٌٞمؾ وٓ ، واعمت٠مظمر اعمت٘مدم سملم اجلٛمع شمٕمذر: اًمث٤مين اًمنمط.  طمٙمٛمف اؾمتٛمرار قمغم يدل

 ذيمرٟم٤م أيْم٤مً  وىمد ، اًمًٚمؿ يمام ذيمرٟم٤م هٜم٤م وٟمّمقص اًم٘مت٤مل ٟمّمقص سملم ضمداً  ممٙمـ اجلٛمع وم٢من هٜم٤م

 أهؾ طمؼ ذم اجلزي٦م ختّمٞمّمٝم٤م سمآي٦م شمؿ دـٞمػ ىمـ. ُيْم٤مف إمم ذًمؽ أن آي٦م اًمً( اعم٤ًمر ٟمخ٦ٌم) ذم أُمثٚم٦م

 وُمـ ُمٜمف ومٝمٛمقا صحٞمح سمحدي٨م ختّمٞمّمٝم٤م إمم اعم٤مًمٙمٞم٦م ذه٥م سمؾ ، ذا ُمتٗمؼ قمٚمٞمفـوه ،اًمٙمت٤مب 

 ذم اًمدظمقل قمـ يمٌديؾ ، ىمريش ؾمـقى يمٚمٝمؿ اًمٙمت٤مسمٞملم همػم اعمِمـريملم ُمـ اجلزي٦م أظمذ ىمرائٜمف

 زقمٛمقا اًمتل اًمٙمثػمةاًم٘مرآٟمٞم٦م  سم٤مٔي٤مت قمٚمٞمٝم٤م اًمت٘مٞمٞمد او اًمتخّمٞمص دظمقل ُمـ اعم٤مٟمع ومام ، اإلؾمـالم

اًمٌ٘مرة:  چ مب خب  حئ  مئىئ  يئ  جب  حب  ی  جئچ  شمٕم٤ممم ىمقًمف ذًمؽ وي١ميد ُمٜمًقظم٦م؟ أهن٤م

 ي١ميمد وهذا ، اإلؾمالم وا عمجرد اًمنمك اًم٘متؾ سملم اًمتخٞمػم ضمقاز قمدم يتْمٛمـ اإليمراه وقمدم ، 256

 ُم٤م احلربومٕمٚمقا ُمـ ضمرائؿ  اعمنميملم ُمـ ىمقم ذم شمٙمقن يم٠من ،اًمتقسم٦م  ذم اًمًٞمػ آي٦م ذم اخلّمقص

 سم٤مًم٘متؾ أي٦م هذه ذم اًمتٕمٌػم ، أن . وي١ميد اًم٘مقل سم٢مقمالن احلرب قمٚمٞمٝمؿ إقمالن احلرب قمٚمٞمٝمؿ يٌٞمح

قمٜمٝمؿ اًم٘متؾ وًمٙمـ يً٘مط .  ٕن هدف اجلٜمدي ذم ؾم٤مطم٦م اعمٕمريم٦م هق ىمتؾ قمدوه سم٤مًم٘مت٤مل وًمٞمس

ٕن اؾمتح٘م٤مىمٝمؿ ًمٚم٘متؾ ًمٞمس  ،وهذا ُمـ سم٤مب اًمؽمهمٞم٥م وًمٞمس اإليمراه  سمدظمقهلؿ ذم اإلؾمالم ،

 ، وُم١ماظمذهتؿ سمجرائٛمٝمؿ اًمتل أسم٤مطم٧م إقمالن احلرب قمٚمٞمٝمؿ رائؿاجلًمنميمٝمؿ وًمٙمـ عم٤م اىمؽمومقه ُمـ 

. وأُم٤م قمٜمد ؾمالُم٦م احل٤مل ُمـ  ُيً٘مط قمٜمٝمؿ اعم١ماظمذة سمتٚمؽ اجلرائؿوإْن يم٤من اًمدظمقل ذم اإلؾمالم 

اإلؾمالم او اجلزي٦م  ىمٌقل ٤ًم هلع اعمح٤مرسملم قمٛمقُمـٝم٤مء احلرب ُمـوم٢من ظمٞم٤مرات إٟم ،ُمثؾ هذه اجلرائؿ 

هذه اخلٞم٤مرات ًمف أدًم٦م شمدل ويمؾ واطمد ُمـ  ٤معم٦م سمنموط يتٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م اًمٓمروم٤من ،او اجلٜمقح إمم ُمً

ٓ   إًَِمفَ  َٓ  َأنْ  َيِْمَٝمُدوا طَمت ك اًمٜم ٤مَس  ُأىَم٤مشمَِؾ  َأنْ  ُأُِمْرُت  »  طمدي٨م وأُم٤م قمٚمٞمف . ًدا َوَأن   اهللُ إِ  اهللِ  َرؾُمقُل  حُمَٛم 

 ختّمٞمّمف ضم٤مز ، اًمٙمت٤مب أهؾ سم٢مظمراج إمج٤مقم٤م ومٞمف «اًمٜم٤مس  »ختّمٞمص ًمٗمظ  ضم٤مز ومٙمام ، « ......
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ُمرومققم٤م وهق طمدي٨م  سمريدة طمدي٨م سمدًمٞمؾ ، اجلزي٦م ُمـ اًمٙمٗم٤مر قمٛمقُم٤مً  دومع ي٘مٌؾ ُمـ سم٢مظمراج يمذًمؽ

 ، ويمذًمؽ جيقز ختّمٞمّمف سم٤مجلٜمقح إمم ُم٤ًمعم٦م ُم٘مٌقًم٦م يمام هق ٟمص آي٦م إٟمٗم٤مل ،ٝمقر ـصحٞمح ُمِم

ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  چ ٤ممم ــــوهذا ُمثؾ ختّمٞمص ًمٗمظ اًمٜم٤مس ذم ىمقًمف شمٕم

٢من ًمٗمظ اًمٜم٤مس ذم احلدي٨م ًمٞمس ًمٚمٕمٛمقم ُمـ أصٚمف ومال وم . وسمٕم٤ٌمرة أظمرى173آل قمٛمران:  چ  ی

ومٜمحت٤مج إمم اًمٌح٨م  ،وًمٙمٜمف ًمٚمٕمٝمد أي عمٕمٝمقد ُمٕملم ُمـ اًمٜم٤مس  ،طم٤مضم٦م ًمٚمٌح٨م قمـ اعمخّمّم٤مت 

 سملم جيٛمع اعمًٚمؽ وم٢من هذا ،وقمغم أي طم٤مل  ذا احلٙمؿ .ـتح٘مقن هـقمـ أوص٤مف اًمٜم٤مس اًمذيـ يً

 يم٤مٟم٧م سمٜمّمقص اًمٕمٛمؾ يٌٓمؾ اًمٜمًخ ٕن ، اًمٜمًخ ُمزقمٛم٦م ُمـ أصح أٟمف ري٥م ومال ، اًمٜمّمقص

.  اًمٜمّمقص سملم اجلٛمع أسمقاب شمٜمًـد طملم إٓ اًمٜمًخ إمم اًمذه٤مب حيرم وًمذًمؽ ، اإلشم٤ٌمع ٦مواضمٌ

 أهؾ ُمـ ومج٤مقم٦م وإوزاقمل ُم٤مًمؽ اإلُم٤مم ُمذه٥م هق قمٛمقُم٤مً  اعمنميملم ُمـ اجلزي٦م أظمذ وصح٦م

 اعمنمك إٓ قمٛمقُم٤مً  اعمنميملم ُمـ شم٘مٌؾ اجلزي٦م أن امم ذه٥م وم٘مد شمٕم٤ممم اهلل رمحف طمٜمٞمٗم٦م أسمق وأُم٤م.  اًمٕمٚمؿ

 ذم ُم٤مًمؽ ُمذه٥م واومؼ اًمِمقيم٤مين اإلُم٤مم أن همػم ، أيْم٤م اًمزيدي٦م ُمذه٥م وهق ، اًمٙمت٤ميب همػم اًمٕمريب

 هق إصؾ وم٢من ، أرى ومٞمام سمٕمٞمد أُمر قِمـْرىمف قمغم اعمنمك ضمزي٦م رومض وشمٕمٚمٞمؼ( . اجلرار اًمًٞمؾ)

 أن شمقيمٞمداً  إُمر ويزيد.  ُمٕمٞمٜم٦م ؾمٞم٤مؾمٞم٦م ضمرائؿ ذم ذيمرٟم٤م يمام اعم١مصمرة اعمٕم٤مين قمغم إطمٙم٤مم شمٕمٚمٞمؼ

 او واىمٕم٦م ظمٞم٤مٟم٦م سم٥ًٌم إٓ ٟم٘مْمف وقمدم سم٤مًمٕمٝمد اًمقوم٤مء وضمقب هل اًمًٞم٤مد اًمتٕم٤مُمؾ ذم اًم٘م٤مقمدة

 عـوىم ُم٤م ٥ٌمـسمً ٝمؿـسم ظم٤مص٦م يم٤مٟم٧م اعمذيمقريـ اعمنميملم قمٝمقد ُمـ اًمؼماءة أن ي١ميمد وهذا ، ُمتقىمٕم٦م

 ۆ چ ٤مممــشمٕم ىم٤مل وم٘مد . وسمخالف ذًمؽ جي٥م اًمقوم٤مء سم٤مًمٕمٝمد ، وظمٞم٤مٟم٦م وهمدر ُمـ ضمرائؿ ُمٜمٝمؿ

ڱ   ڳ  ڱ  ڱ چ ٤مممـــشمٕم وىم٤مل ، 34اإلهاء:  چ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈۈ

 ٟمّمقص ُمـ ذًمؽ وهمػم ، 72إٟمٗم٤مل:  چ ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ

 ومٚم٘مقًمف ، اعمتقىمٕم٦م او اعمٕمٚمٜم٦م همػم او اعمٕمٚمٜم٦م اخلٞم٤مٟم٦م سم٥ًٌم اًمٕمٝمد ٟم٘مض وأُم٤م.  واعمٞمث٤مق سم٤مًمٕمٝمد اًمقوم٤مء

إٟمٗم٤مل:  چڱ  ں  ں      ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ چ شمٕم٤ممم 

ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  چ ٤ممم ــشمٕم ىمقًمفيمذًمؽ و ، 58
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﮶   ﮷  ﮸  ﮹ ﮴   ﮵   ىمداُم٦م اسمـ ويمالم ،12اًمتقسم٦م:  چ ۓ   ۓ  ﮲﮳ 

ٱ  چ همػم أن ٟمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم  . اًمٙمٗم٤مر ُمع اًمٕمٝمد طمٙمؿ ُمـ ذيمرٟم٤مه ُم٤م قمغم جيري اعمٖمٜمل ذم

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  

يٜمٌف إمم أن  ، 7اًمتقسم٦م:  چ   ٺٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ

ـػ أي ُمٞمؾ صد ًمٙمِمسمرريملم جي٥م أن يْمٌط سمْمامٟم٤مت اإلًمتزام وأن ي٘مؽمن ـاًمتٕم٤مهد ُمع اعمِم

  .او اًمٖمدر اخلٞم٤مٟم٦مًمٚمٜمٙم٨م و

ڀ  ڀ  چ شمٕم٤ممم  ىمقًمف ذم يمام ، وشمقفمٞمٗمٝم٤م اًمٕمدو طمريم٦م إـمالق ومؽمات: افرابعة افػائدة      

 إذا اعم٤مء ؾم٤مح ي٘م٤مل ،چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ   ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  

وهذه اًمٕم٤ٌمرة ظمٓم٤مب  ، أًمقد شمٗمًػم ذم يمام ، ؾمػموا: ىمقًمؽ ُمـ أسمٚمغ وهل ، وأٟمًٌط ضمرى

يمام ذيمر اًمزخمنمي واًم٘مرـمٌل وأسمق  ، هلؿ ؾمٞمحقا ذم إرض قاًمق: وم٘مومت٘مدير اعمٕمٜمك ،ًمٚمٛمنميملم 

 إـمالق يتؿ طمٞم٨م ، حتٗمظ سمال سم٤مًمتحرك سم٤مإلذن يِمٕمر إرض ذم سم٤مًمًٞم٤مطم٦م واإلذن . وهمػمهؿطمٞم٤من 

 وحتٚمٞمٚمٝم٤م سمتًجٞمٚمٝم٤م اًمرصد وي٘مقم ، ودواظمٚمف ظم٤ٌمي٤مه ئمٝمر يمل ، قمٚمٞمف اًم٘مٞمقد وشم٘مٚمٞمؾ اًمٕمدو طمريم٦م

سمّمقرة وهذا ُمـ ـمرق إدارة اًم٘مقة  . اًمتقسم٦م ُمـ اخل٤مُم٦ًم أي٦م ذم يمام ، ُمٕمٝم٤م ًمٚمتٕم٤مُمؾ واًمتخٓمٞمط

. وأُم٤م اًم٘مقي اًمٔم٤ممل  ٕؾمٚمقب إلطم٘م٤مق احلؼ ويمٌح اًمٔم٤معملموم٤مًم٘مقي اًمٕم٤مدل يًتٕمٛمؾ هذا ا ،قم٤مُم٦م 

 اًم٘مقة وص٤مرت اًمٞمقم إطمقال شمٖمػمت وىمدومٞمًتٕمٛمٚمف خلداع وضب ُمٕم٤مروٞمف وإداُم٦م فمٚمٛمف . 

 ومٞمّمدق ، إرض ذم ٞمحقاـؾم: ٚمٛملمـًمٚمٛمً ي٘مقًمقن ص٤مروا طمتك ، اًمٔم٤معملم سمج٤مٟم٥م اعم٤مدي٦م

 واًمتخٓمٞمط وحتٚمٞمٚمٝم٤م سمتًجٞمٚمٝم٤م اًمٙمٗم٤مر رصد وي٘مقم ، طمريمتٝمؿ وشمٜمٓمٚمؼ اًمقاقملم همػم ٚمٛمقنـاعمً

 ذم ي٤ٌمًمغ ىمد اًمْمٕمٞمػ وم٢من أظمرى ضمٝم٦م وُمـ !!اًمٙمٌػمة اًميسم٦م ُمققمد ي٠ميت طمتك ومتزي٘مٝم٤م ًمتِمقْيٝم٤م

 قمـ اًمٕمدو شمٌٕمد وًمٙمٜمٝم٤م ، ضرا سم٠مهداومف او سمف شمٚمحؼ ٓ ُمٜمْمٌٓم٦م سمّمقرة وًمٙمـ ، وٕمٗمف إفمٝم٤مر

  .سمف اًمير إحل٤مق
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 ؿمؽ ٓ ، چ ٺ  ٺ  چ شمٕم٤ممم وم٘مقًمف ، اًمٕمدو إـمالق طمريم٦م ُمدة حتديد: اخلامسة افػائدة      

 ٕرسمٕم٦م ومتتد إيمؼم احل٩م يقم إقمالهن٤م ُمـ شمٌدأ ومٝمل اعم٘م٤مسمؾ ًمٚمٓمرف ُمٝمٚم٦م ٤مأهن اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ

 احلرم إؿمٝمر هل ًمٞم٧ًم ، چھ     ہ  ہ  ھ چ شمٕم٤ممم  ىمقًمف ويمذًمؽ.  ُمتت٤مًمٞم٦م أؿمٝمر

 طمري٦م اٟمتٝم٤مك ومٞمٝم٤م شمٕم٤ممم اهلل طمرم اًمتل إرسمٕم٦م إؿمٝمر وًمٙمٜمٝم٤م ، ُمتت٤مًمٞم٦م همػم وم٢مهن٤م ؾمٜم٦م يمؾ اعمتٙمررة

 اظمتٞم٤مر وهذا ، إقمالهن٤م يقم ُمـ ذيمرٟم٤م يمام شمٌدأ وهل ، سم٤مًمًٚمؿ ُمٚمتزُملم داُمقا ُم٤م اًمٙمٗم٤مر ؾمٞم٤مطم٦م

 إؿمٝمر أهن٤م امم آظمرون وذه٥م.  ىمٓم٥م ؾمٞمد يمذًمؽ واظمت٤مره ، اًم٘م٤مؾمٛمل ٟم٘مٚمف يمام اًم٘مٞمؿ اسمـ اإلُم٤مم

 حتدده اعمنميملم ُمع اإلشمٗم٤مق او اعمٕم٤مهدة او اعمٝمٚم٦م وـمقل.  ضمدا سمٕمٞمد وهذا ، ؾمٜم٦م يمؾ اعمتٙمررة احلرم

 ط اًمٜمٌل ص٤مًمح وم٘مد ، اعمنميملم وىمقة اعمًٚمٛملم ىمقة سملم اًمتقازن ظمّم٤مئص ُمٜمٝم٤م ، قمديدة قمقاُمؾ

 ، ـمقيٚم٦م او ىمّمػمة ُمدة ُمـ شم٘متْمٞمف وُم٤م اإلشمٗم٤مق ُمْم٤مُملم وُمٜمٝم٤م ، قمديدة ؾمٜملم احلديٌٞم٦م ذم اعمنميملم

 ي٘متيض يمٚمف وهذا.  قمٚمٞمٝم٤م اإلشمٗم٤مق ُمدة آصم٤مر وطم٤ًمب اعمحتٛمٚم٦م اعمًت٘مٌٚمٞم٦م واعمتٖمػمات اعمآٓت وُمٜمٝم٤م

  .اعمحتٛمٚم٦م واعمتٖمػمات اعمآٓت ويمذًمؽ احل٤مضة واعم١مصمرات ًمألطمقال واومٞم٦م دراؾم٦م

ڤ  ڤ  ڤ  چ شمٕم٤ممم  ىمقًمف ، اعمنميملم ُمـ اًمؼماءة إقمالن ُمٕمٜمك :ةـافسادش افػائدة      

ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ   چچ  چ  چ  ڇ  ڇ  

 ذم ،چڑ  ک     ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ

 أي٦م هذه وأُم٤م ، اعمذيمقرة صٗمتٝمؿ ذم اًمٗم٤مئدة اًمث٤مٟمٞم٦م اعمنميملم قمٝمقد ُمـ اًمؼماءة يم٤مٟم٧م إومم أي٦م

ل ىمٓمع اًمراسمٓم٦م شمٕمٜم أٟمٗمًٝمؿ ُمٜمٝمؿ واًمؼماءة ، أٟمٗمًٝمؿ اعمنميملم ُمـ ًمٚمؼماءة شم٠ميمٞمد ومٗمٞمٝم٤م اًمٙمريٛم٦م

وأُم٤م اًمؼماءة ذم أي٦م إومم وم٘مْمٞم٦م قمٛمٚمٞم٦م ُمـ  ،وم٤مًمؼماءة هٜم٤م ىمْمٞم٦م ومٙمري٦م وقم٘مٞمدي٦م  .سمٛمذاهٌٝمؿ 

وأُم٤م  ،٤مًم٦م إًمٞمٝمؿ ـ٦م إومم سمراءة إًمٞمٝمؿ ويم٠مهن٤م رؾمـد ذًمؽ أهن٤م ذم أيـ١ميـىمْم٤مي٤م اًمٕمالىم٤مت اًمدوًمٞم٦م . ي

اإلقمالن او اًمتٌٚمٞمغ  اًمتقىمٞم٧م )سمٞمقم احل٩م إيمؼم( ذمهٜم٤م ومٝمل سمراءة ُمٜمٝمؿ . يْم٤مف إمم ذًمؽ شمنميع 

 شمٕم٤ممم ىمقًمف وأُم٤م.  أؾمٚمٛمتؿ وم٢من: هق ، چ چ چ  چُمٕمٜمك  وم٢من وًمذًمؽ قمـ سمداي٦م شمٜمٗمٞمذ اًم٘مرار .

 اؾمتثٜم٤مء ومٝمذا ،چ....ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ   چ ذًمؽ سمٕمد
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 احلٙمؿ ُمـ وًمٙمـ ريملمـاعمِم ُمـ ًمٞمس تثٜم٤مءـاإلؾم أن أي ، ػمهـشمٗمً ذم قم٤مدل اسمـ سملم يمام ُمٜم٘مٓمع

 مل وضمؾ قمز وم٢مٟمف اعمنميملم ُمـ سمريئ٤م يم٤من وإن شمٕم٤ممم اهلل أن ذًمؽ وُمٕمٜمك ، اًمؼماءة قـوه إًمٞمٝمؿ ٜمدـاعمً

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  چ ُمٕمٜمك  وأُم٤م. قمٝمقدهؿ  قمغم اعمًت٘مٞمٛملم اعمنميملم قمٝمقد ُمـ يتؼمأ

 قم٤مم إقمالم قـومٝم ، ٦مـأي سمٛمْمٛمقن ويم٤مومرهؿ ٚمٛمٝمؿـُمً ، قمٛمقُم٤مً  اًمٜم٤مس امم إقمالم أي ، چڦ  

  .ُمٕملم ؾمٞم٤مد سمٛمقىمػ اعمرطمٚم٦م شمٚمؽ ذم

 اًمتقسم٦م آي٦م ذم ٤مممـــشمٕم ىمقًمف ، ٟم٘مْمف او سمف اإلًمتزام وطمٙمؿ اعمنميملم ُمع اًمٕمٝمد: افسابعة افػائدة      

ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   کچ هٜم٤م 

 أن قمغم وهمػمه٤م أي٦م هذه شمدل ،چ ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ں  ڻ  ں  ڱ

 حتٙمٛمٝم٤م ، اعمًٚمٛملمهمػم  وسملم اًمّم٤مدىملم ٚمٛملمـاعمً سملم واًمتح٤مًمٗم٤مت اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اعمقاصمٞمؼ او اعمٕم٤مهدات

  ُمٜمٝم٤م: ، قمديدة ىمقاقمد

 ًمٚمٜمّمقص وذًمؽ ، أظمر اًمٓمرف قمٚمٞمف اؾمت٘م٤مم إذا سم٤مًمٕمٝمد اًمقوم٤مء وضمقب: األوػ افؼاظدة      

وؾمٜمذيمر مجٚم٦م ُمٜمٝم٤م  اًمث٤مًمث٦م اًمٗم٤مئدة ذم ىمٚمٞمؾ ىمٌؾ سمٕمْمٝم٤م ذيمرٟم٤م وىمد ، اعمج٤مل هذا ذم اًمٕمديدة اًم٘مرآٟمٞم٦م

 . ذم ُمٌح٨م اًمتح٤مًمػ إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم

ذـملم ُمٗمٝمقُملم ُمـ  قمغم يتقىمػ اعمٕم٤مهدة اطمؽمام أن اًمتقسم٦م آي٦م ُمـ واوح :افثاكقة افؼاظدة      

 اًمت٤مم اإلًمتزام هق إول وم٤مًمنمط ، چگ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    چقم٤ٌمرة 

 قمغم شم٘مع ، اًمٕمٛمقم هم٤مي٦م ذم ٟمٙمرة وم٢مهن٤م ، چڳ    چقم٤ٌمرة  هٜم٤م وشمدسمر ، ُمٜمف سم٤مًمٕمٝمد وقمدم اإلٟم٘م٤مص

 اًمٓمرف جيٕمؾ ، يًػما يم٤من وإن اإلًمتزام ذم ٟم٘مّم٤من أي وم٢من وًمذًمؽ ، اًمٔم٤مهر ذم ُمتٕمٛمد ٟم٘مّم٤من أدٟمك

 او ُمٔم٤مهرة قمدم هق اًمث٤مين اًمنمط.  شمٕمديٚمف قمغم اإلسار اويمٚمف او سمٕمْمف  اًمٕمٝمد ٟمٌذ ذم زاً ٤مجُم  أظمر

 . اعمًٚمٛملم قمغم قمدو أي ُمٕم٤موٟم٦م

 اًمتقسم٦م ومآي٦م اًم٘م٤مئٛم٦م اخلٞم٤مٟم٦م أُم٤م سم٠مٟمقاقمٝم٤م . سم٤مخلٞم٤مٟم٦م اًمٕمٝمد ٟم٘مض ذم اإلقمتداد: افثافثة افؼاظدة      

.  أقمٚمٜمٝم٤م اخلّمؿ او ؾمٙم٧م قمٜمٝم٤م او طم٤مول إٟمٙم٤مره٤م ُمـ همػم شم٘مديؿ سمراهلم قمٛمٚمٞم٦م ؾمقاء ومٞمٝم٤م واوح٦م
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دمٕمؾ أهؾ احلؼ ُمٕمذوريـ و اًمتل شمٜمٌف إمم ظمٞم٤مٟم٦م همػم ُمٕمٚمٜم٦م واًمِمٌٝم٤مت اًمٕمالُم٤متجي٥م مجع ًمٙمـ و

وىمد ي٘مدم اخلّمؿ شمؼميرات يمالُمٞم٦م وومٙمري٦م ذم ُمقاضمٝم٦م اًمٕمالُم٤مت وده ، وهذه  . ُمقىمٗمٝمؿذم 

وشمقضم٥م ىمدرًا  وشمْمٛمـ اإلًمتزام اًمتؼميرات همػم ٟم٤مومٕم٦م ُم٤م مل شم٘مؽمن سم٢مضمراءات قمٛمٚمٞم٦م شمٌدد اًمِمٙمقك

 ، سم٥ًٌم قمالُم٤مت شمٜمٌف إمم ضورة اإلقمتداد سم٤مطمتامهل٤م اعمتقىمٕم٦م اخلٞم٤مٟم٦م وأُم٤م يم٤مومٞم٤ًم ُمـ اإلـمٛمئٜم٤من .

 چ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ڱ  ں  ںچ شمٕم٤ممم  ومٚم٘مقًمف

 اًمٓمرف إقمالم سمقضمقب اًم٘م٤مئٛم٦م همػم اعمتقىمٕم٦م اخلٞم٤مٟم٦م وشمٜمٗمرد ، واًمرومض اًمرُمل اًمٜمٌذ ،58إٟمٗم٤مل: 

وواوح هٜم٤م أن ٟمٌذ اًمٕمٝمد ُمٕمٚمؼ ذم أي٦م قمغم  . ُمٕم٤مد قمٛمؾ أي ىمٌؾ وإٟمّم٤موم٤مً  قمدًٓ  اًمٕمٝمد سمٜمٌذ اعم٘م٤مسمؾ

 ظذ وفؽن،  افقؼقـي افعؾم ظذ فقس،  األمور هذه مثل دم اإلظتامدأن وضمقد اعمخ٤موف ، ُمٕمٜمك ذًمؽ 

 ؿـد كعجز ظن إثباهتا ، وـذفك افتي وافشـبفات واألمارات افعالمات األحاشقس افذـقة او ظذ

 ظؿؾقة وإجراءات إثباتات تؼديم دم ويؿتـع او يػشل اإلدظاء بؿجرد إال كػقفا ظن ادؼابل يعجز

، وأُم٤م ُمـ شم٠مظمر طمتك يّمؾ إمم قمٚمؿ ي٘مٞمٜمل وم٢من اعمّمٞم٦ٌم اًمٙمؼمى ىمد شمّمٚمف  ادخاوف وإزافة فؾطؿلكة

 ُمٕمٝم٤م اًمتٕم٤مُمؾ يت٘مـ ٓ اعمتقىمٕم٦م واخلٞم٤مٟم٦م اعمٕمٚمٜم٦م همػم سم٤مخلٞم٤مٟم٦م اًمٜم٘مض ىمْمٞم٦مًمذًمؽ ، وم٢من وىمٌؾ ذًمؽ . 

 اإلقمداد جم٤مل ذم اعمٕم٤مهد ٕطمقال وؿم٤مُمؾ ذيمل رصد امم حتت٤مج ٕهن٤م وذًمؽ ، واًمٌالدة اًمٙمًؾ أهؾ

. يقوح إُمر أن اعمٕمٚمقُم٤مت اًمتل أدت إمم اعمخ٤موف ىمد  واًمٕمالىم٤مت واإلقمالم واًمتقؾمع واًمتًٚمٞمح

شمٙمقن صحٞمح٦م وجي٥م اًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝم٤م سمجدي٦م قم٤مًمٞم٦م ، ٕن ظمٓمقرة احلٚمٞمػ اخل٤مئـ يمٌػمة ضمدًا . وُمـ 

ْم٤ًم ُمـ شمني٥م اًمٕمدو عمٕمٚمقُم٤مت ظم٤مـمئ٦م ُمـ أضمؾ شمٗمٙمٞمؽ اًمٕمٝمد او ضمٝم٦م أظمرى ، يٜمٌٖمل احلذر أي

 شمٕم٤ممم ىم٤مل وًمذًمؽ ويتْمح مم٤م ؾمٌؼ أن ُمٝم٤مرات اًمرصد وحتٚمٞمؾ اعمٕمٚمقُم٤مت هل٤م أمهٞم٦م وم٤مئ٘م٦م ، . احلٚمػ

احلذر يمام ذم  ، وأوضم٥م اهلل شمٕم٤ممم چ ڭ ﮲  ﮳  ﮴  چهٜم٤م  اعمذيمقرة اًمتقسم٦م آي٦م سمٕمد

اًمٜم٤ًمء:  چ ڱ  ڱ  ں  ںڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  چ ٤ممم ىمقًمف شمٕمــــ

ڈ   ژ  چ يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ، سمؾ إن احلذر ُمـ اعمخ٤موف ضوري ذم اًم٘مْم٤مي٤م اخل٤مص٦م  71

ؽ أن ـ، ومال ؿم14اًمتٖم٤مسمـ:  چ ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گ

 . اًمٙمٌػمة ٞم٤مق اعمخ٤مـمرـد وأوضم٥م ذم اًم٘مْم٤مي٤م اًمٕم٤مُم٦م وذم ؾمـاحلذر أؿم
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 ىم٤مل وم٘مد ، واإلًمتزاُم٤مت ًمٕمٝمقدا قمغم اًم٘م٤مسمٚم٦م ًمإلٟم٘مالب اًمٓمٌٞمٕم٦م ورصد رشمذيمُّ : افرابعة افؼاظدة      

 وىم٤مل ،217اًمٌ٘مرة:  چ ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ک  ک  ک چ شمٕم٤ممم 

ھ  ھ   ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳    ﮴  ﮵   ﮶  چ شمٕم٤ممم 

 ومالسمد. 1٤٤ - 99اًمٌ٘مرة:  چ ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻﮼  ﮽  ﮾     ﮿  ﯀  ﯁

 ُمعإضم٤مٟم٥م  قمٝمقد أن وذًمؽ ، واًمًذاضم٦م اهلقى قمـ سمٕمٞمداً  اًمًٞم٤مؾمٞم٦م احل٘م٤مئؼ ومٝمؿ ُمـ هٜم٤م

 ُم٤ًمعم٦م ممإ إضمٜمٌل اًمٙمٞم٤من شمٚمجئ ؾمٞم٤مؾمٞم٦م ضورة وضمقد قمغم اًمٖم٤مًم٥م ذم شُمـحٛمؾ اعمًٚمٛملم

 وم٢من ، اعمًٚمٛملم قمـ سمديالً  وضمدوا او اًميورة زاًم٧م ُم٤م ُمتك صمؿ ، عمقاضمٝم٦م ظمٓمر ُمِمؽمك اعمًٚمٛملم

 أُم٤مل سمٜم٤مء قمدم جي٥م وًمذًمؽ.  اًمٙمريؿ اًم٘مرآن وصٗمٝم٤م اًمتل احل٤مل ممإ هبؿ ٕمقدشم اًمداظمٚمٞم٦م ٕم٘مٞمدةاًم

 ًمتٖمٞمػم حت٤ًٌمً  اإلطمتٞم٤مـمٞم٦م ٤متـٞم٤مؾمـاًمً إقمداد جي٥م سمؾ ، ٕمٝمقداًم شمٚمؽ قمغم اًمٓمقيٚم٦م او اًمٙمٌػمة

 امم إضمٜمٌٞم٦م اجلٝم٦م دومٕم٧م اًمتل إٔطمقال ذم شمٖمػم أي رصد جي٥م يمام ، اًمٕمٝمقد وٟم٘مض اًمٕمالىم٤مت

 . او دوم٤مقمٞم٤مً  ؾمٞم٤مؾمٞم٤مً  ٚمٛملمـاعمً ُمٕم٤مهدة

وًمٙمـ ُمع اًمٜمٔمر ذم اًميورات  اًمنمقمٞم٦م سم٤مًمْمقاسمط اًمٕمٝمد ُمْمٛمقن وٌط: اخلامسة افؼاظدة      

وم٘مد اؾمتٜمد إمم ضورات  احلديٌٞم٦م صٚمح سمٜمقد ذم ٟمٔمر عمـ واؾمع سم٤مب وهذا ، احل٤مضة واعمؽماظمٞم٦م

 ؾمٕم٦م ُم٤مًمؽ اإلُم٤مم ُمذه٥م ذمو ، ُمؽماظمٞم٦م فمٝمرت ومقائده٤م ظمالل اًمًٜمقات اًمتل شمٚم٧م اًمّمٚمح

 قمغم واًمتٕم٤مون ًمألضمٜمٌل اًمقٓء ٚمٛملمـاعمً قمغم شمٗمرض اًمتل اًمٕمٝمقد وأُم٤م.  ذم هذا اعمج٤مل ُمٜمْمٌٓم٦م

 ُمـ ًمٞمس يمٚمف ومٝمذا ، ذًمؽ أؿمٌف وُم٤م ، اإلؾمالم قمـ إلسمٕم٤مده٤م اًمداظمٚمٞم٦م اًمِم١مون ذم وشمتدظمؾ ، رـاًمِم

 صم٧ٌم وىمد.  ظم٤مدع سمٚمقن ٟمقهق  ًمَ  وإن ، وإذقم٤من اؾمتًالم اشمٗم٤مق وًمٙمٜمف ، اعمّم٤مًمح ًمت٤ٌمدل اإلشمٗم٤مق سم٤مب

٤م » وم٘م٤مل ظمٓم٥م ط اهلل قلـرؾم أن ٦م ـقم٤مئِم قمـ ـُمقنَ ـَيِْم  َأىْمَقامٍ  سَم٤مُل  وَماَم  سَمْٕمُد ، َأُم   ُروـًم٤مـؿُم  ؽَمِ

 ًَ ـْ  يَم٤منَ  َُم٤م اهللِ ، يمَِت٤مِب  ذِم  ٧ْم ـًَمْٞم  ُِم٤مَئ٦مَ  يَم٤منَ  َوإِنْ  سَم٤مـمٌِؾ  وَمُٝمقَ  َوضَمؾ   ز  ـقمَ  اهللِ يمَِت٤مِب  ذِم  ًَمٞمَْس  ْرطٍ ـؿَم  ُِم

طُ  َأطَمؼُّ  اهللِ  يمَِت٤مُب  ْرٍط ،ـؿَم  ءُ  وُماَلًٟم٤م َأقْمتِْؼ  َأطَمُدُهؿْ  َيُ٘مقُل  ُِمٜمُْٙمؿْ  ِرضَم٤ملٍ  سَم٤مُل  َُم٤م َأْوصَمُؼ ، اهللِ  َوَذْ َٓ  َواًْمَق

اَم  زِم، ءُ  إِٟم  َٓ ـْ  اًْمَق  اعمًٚمٛملم سملم اًم٤ٌمـمٚم٦م اًمنموط أن همػم.  ىمّم٦م ؾمٞم٤مق ذم وهمػمه ُمًٚمؿ رواه « َأقْمَتَؼ  عمَِ

 اًمنموط وأُم٤م ، ذًمؽ وٟمحق واإلضمتامقمٞم٦م اًم٘مْم٤مئٞم٦م سم٤مًمقؾم٤مئؾ قمٛمٚمٞم٤م إسمٓم٤مهل٤م يٛمٙمـ سمالدهؿ ذم
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.  إسمٓم٤مهل٤م دون حتقل يمٌػمة قمقائؼ شمقضمد وىمد ، وأؿمد أؿمؼ وم٠مُمره٤م اخل٤مرضمٞم٦م اعمٕم٤مهدات ذم اًم٤ٌمـمٚم٦م

 وريض إضمٜمٌل شمقمم ُمـ ُمع ٟمتٙمٚمؿ ٓ هٜم٤م وٟمحـ ، اًم٤ٌمـمٚم٦م اًمنموط اضمتٜم٤مب أوٓ جي٥م وًمذًمؽ

 حيت٤مضمقن ومٝم١مٓء ، اعمًٚمٛملم اًمًٞم٤مؾمٞملم ُمـ اعمخٚمّملم ُمع ٟمتٙمٚمؿ وًمٙمـ ، اًم٤ٌمـمٚم٦م سم٤مًمنموط قم٤مقْ ـمَ 

 ُمع وشمٙمراراً  ُمراراً  وُمراضمٕمتف ، اعم٘مؽمطم٦م اعمٕم٤مهدة او اإلشمٗم٤مق دراؾم٦م ذم واًمتٜم٘مٞمح إٟم٤مة ُمـ يمثػم ممإ

 قمغم صمؿ ، سم٤مًمنمع ُمٜمْمٌٓم٤م يٙمقن يمل ، إسمراُمف ىمٌؾ  واًمّمالح واخلؼمة اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ يمٌػم قمدد

 ًمْمٌط جيتٝمدون اعمخٚمّملم وم٢من ، اإلوٓمرارًـ٥ٌم سم سمٜمقداً  او سمٜمداً  شمْمٛمـ اًمٕمٝمد أن شم٘مدير

  .سمْمقاسمٓمف اإلوٓمرار

 ،: إذا اٟم٘مْم٧م ُمدة اًمٕمٝمد ومٚمٞمس ُمٕمٜمك ذًمؽ اًمتحقل شمٚم٘م٤مئٞم٤ًم إمم احلرب افؼاظدة افسادشة      

وًمٕمؾ أهؿ رء هق اًمٜمٔمر ذم ذوط اًمٕمٝمد  ،وًمٙمـ دراؾم٦م اخلٞم٤مرات اعمختٚمٗم٦م ٟٓمت٘م٤مء أصٚمحٝم٤م 

وهؾ حتت٤مج ذوط اًمٕمٝمد إمم شمٕمديؾ ىمٌؾ دمديد  ،اًم٤ًمسمؼ سم٤مًم٘مٞم٤مس إمم اعمٕمٓمٞم٤مت احل٤مضة واعمتقىمٕم٦م 

وؾمـٞم٠ميت اعمزيد قمـ ٟم٘مض او ومًـخ اًمٕم٘مد ، وذًمؽ ذم شمٗمًـػم آيـ٦م اًمٜمٌذ ذم أوائؾ اعمٌح٨م  اًمٕمٝمد؟

قمغم اعمٞمث٤مق اًمقـمٜمل ذم أواظمر اعمٌح٨م اًم٤ًمدس إن اًمراسمع ، وذم اًمٙمالم قمـ ىمٓمع اًمت٠مصمػم اخل٤مرضمل 

ڃ  چ ذم أواظمر شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم  ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم ، وؾمٌؼ أيْم٤ًم اًمٙمالم قمـ ؿمخّمٞم٦م اًمٕم٘مقسم٦م

  .193اًمٌ٘مرة:  چ ڃ  ڃ  ڃ  چ

 شم٤ٌمرك ىمقًمف ، اعمح٤مرب اًمٕمدو ُمع اًمٕمًٙمري وهمػم اًمٕمًٙمري اًمٍماع: افثامـة افػائدة      

ھ    ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ       ہ  ہ  ھچ ٤ممم ــــشمٕمو

ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ   ۉ   ﮲  ﮳  ﮴  ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ

  :إمهٞم٦م هم٤مي٦م ذم أُمقر اًمٙمريٛم٦م أي٦م ذم ،5اًمتقسم٦م:  چۉ  ې 

 شاٟمًٚمخ» ومٛمٕمٜمك ، ُمٜمف ٟمزقمف او رء ُمـ رء ظمروج هق اإلٟمًالخ ، اعمٝمٚم٦م إٟمتٝم٤مء: األول األمر      

ومٝمل اعمٝمٚم٦م اًمتل ُُمٜمح٧م  احلرم إؿمٝمر وأُم٤م.  رء ُمٜمٝم٤م يٌؼ ومٚمؿ سم٤مًمٙم٤مُمؾ إؿمٝمر شمٚمؽ ظمرضم٧م أي

وؾُمٛمٞم٧م  ، اخل٤مُم٦ًم اًمٗم٤مئدة ذم شمٗمًػمه٤م وذيمرٟم٤مؽ اعمنميملم اعمح٤مرسملم اًمٜم٤ميمثلم طمٞمٜمذاك ٕوًمئ
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وأُم٤م اًمذيـ اؾمت٘م٤مُمقا  . ُم٘م٤مشمٚم٦م أوًمئؽ اعمنميملم ومٞمٝم٤م حلرم سم٥ًٌم ضمٕمٚمٝم٤م ُمٝمٚم٦م آُمٜم٦م َيـْحُرمسم٤مٕؿمٝمر ا

همػم اعمًـٚمٛم٦م  ويمذًمؽ اًمٓمقائػ ،ومٝمؿ همػم ُمِمٛمقًملم سم٤مًم٘مت٤مل يمام هق سيح أي٦م  قمغم قمٝمدهؿ

ٛمقًمقن سمٜمحق ىمقًمف ـوم٢مهنؿ ُمِم ،٤معمقن ـوًمٞمس هلؿ ُمٞمث٤مق وًمٙمٜمٝمؿ ُمً اعمتٛمٞمزة سمٙمٞم٤مهن٤م قمـ أظمريـ

 .  8اعمٛمتحٜم٦م:  چ.... چ  چ  چ  ڃ  چچ ٤ممم ـــشمٕم

 ذم ص٤مسمتفإ أي ، اعمح٤مرب ىمتؾ قـه احلرب شم٘مقم طملم ًمٚمٛم٘م٤مشمؾ اعمٞمداين اهلدف: يـافثاك األمر      

 ذًمؽ ذم أقمٚمؿ وٓ ، وم٘م٤مشمٚمقا: وًمٞمس ، چ ھ چسمٚمٗمظ  ت أي٦م اًمٙمريٛم٦مقمؼم وًمذًمؽ ، ؾـُم٘مت

 ٤مءـاًمٜمً قرةـوؾم (191) اًمٌ٘مرة قرةـؾم ذم ذًمؽ ُمثؾ ضم٤مء وىمد ، ٝمقرةـاعمِم اًم٘مراءات سملم ظمالوم٤م

 قمدم وذم اعمؼمرات ذقمٞم٦م ذم قمٜمدهؿ جم٤مهل٤م وم٢من ، اًمٕم٤مدًم٦م احلرب قمـ اًمٜم٤مس شمٙمٚمؿ وُمٝمام( . 91)

وهمػم اعمٜمخرـملم ذم  اًم٘مرار صٜمع قمـ اًمٌٕمٞمديـ اعمدٟمٞملم حت٤مر شم٤ٌمدل وذم وإـمٗم٤مل اًمٜم٤ًمء ىمتؾ

 وأُم٤م . اعم٘م٤مسمؾ واًمتّمٕمٞمد اًمتّمٕمٞمد درضم٤مت وٌط وذم إهى ُمٕم٤مُمٚم٦م طمًـ وذم ُمنموع احلرب ،

 ، ٤مطم٦م اعمٕمريم٦مـذم طمٙمؿ اًم٘م٤مئٛم٦م ذم ؾم احلرب شمٙمقن طملم ىم٤مشمٚم٦م همػم وًمٙمٜمٝم٤م ةدَ ٕمِ ٘مْ ـُمُ  اص٤مسم٤مت حم٤موًم٦م

 . اًمٔم٤ممل همٚم٦ٌم امم ي١مدي دـوىم ، وٌٓمف تحٞمؾـيً ومٝمذا

 ُمـ واوح هق يمام ، طملم شمٙمقن احلرب ذم طمٙمؿ اًم٘م٤مئٛم٦م وُمٓم٤مردشمف اًمٕمدو شمتٌع :افثافث األمر      

 ،191اًمٌ٘مرة:  چ  ٱ  ٻ  ٻچ  شمٕم٤ممم ىمقًمف وُمـ ، چے  ے  چ قم٤ٌمرة 

 ومٝمذه.  وومٕمٚمف اًمٌمء إدراك ذم احلذق هق اًمث٘مػ وأصؾ ، أدريمتٛمقهؿ طمٞم٨م أي ، 91واًمٜم٤ًمء: 

 احلرب إؾمٜم٤مد ُمرايمز شمتٌع ومٞمِمٛمؾ اًمتتٌع أُم٤م ، ُمٕم٤م اعمالطم٘م٦م او واعمٓم٤مردة اًمتتٌع شمقضم٥م أي٤مت

 وواوح.  وومٚمقًمف اعمح٤مرب اجلٞمش ىمٓمٕم٤مت ُمالطم٘م٦م ومتِمٛمؾ اعمٓم٤مردة وأُم٤م ، ىمراراهت٤م صٜمع وُمرايمز

 ُمـ إُم٤ميمـ ذم قم٤مُم٦م أهن٤م اعمٗمنون ذيمر طمتك ، اًمٕمٛمقم ذم اعم٤ٌمًمٖم٦م شمٗمٞمد شطمٞم٨م» قم٤ٌمرة أن يمذًمؽ

 . احلرام اعمًجد اؾمتثٜمك شمٕم٤ممم اهلل رمحف طمٜمٞمٗم٦م أسم٤م أن همػم ، وطمرم طمؾ

 سمٕمض ذيمر ، چۓ  ۓ     چ ىم٤مل شمٕم٤ممم :اعمح٤مرب اًمٕمدو قمغم اًمتْمٞمٞمؼ :افرابع األمر      

 ، ذًمؽ ُمـ أقمؿ اًمٚمٗمظ ذم اًمٕمرسمٞم٦م ان واًمّمحٞمح ، أهى ظمذوهؿ أي إظمذ ُمٕمٜمك أن اعمٗمنيـ
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ی   ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ چ٤ممم ــــشمٕم ىمقًمف ُمٜمٝم٤م

 چۈ   ٴۇ    ۋ  ۈ         ۇ      ۆ  ۆچ شمٕم٤ممم  وىمقًمف ،13٤إقمراف:  چی 

 اعم٘م٤موُم٦م قمـ ي٘مٕمدهؿ ُم٤م سمٙمؾ أظمذهؿ يِمٛمؾ اًمتقسم٦م آي٦م ذم اإلـمالق وم٢من ذًمؽ وقمغم ، 42اًم٘مٛمر: 

 ،  اًمٕمدو قمغم اعمٜم٤مومذ شمْمٞمٞمؼ هق واحلّم٤مر احلٍم وم٢من ، شواطمٍموهؿ» قم٤ٌمرة وأُم٤م.  وؿمٌٝمف يم٤مٕه

.  ُمٜمٝمؿ ُمـ أؾم٤ٌمب اًم٘مقة اًمٕمدواٟمٞم٦م وخيرج إًمٞمٝمؿ يدظمؾ ُم٤م ًمتحديد واعمخ٤مرج اعمداظمؾ شمْمٞمٞمؼ اي

 ُمٝم٤مرة ومٞمٝم٤م اًمٖمرب سمٚمغ وًمٙمـ ومٞمٝم٤م اعمًٚمٛمقن ختٚمػ وىمد ، اًمٕمًٙمري٦م همػم احلرب ٟمقع ُمـ يمٚمف وهذا

 . ضمداً  قم٤مًمٞم٦م

سم٘مّمد اؾمتخدام ٟمت٤مئ٩م  وشمتٌع إٟمِمٓم٦م سم٦م٤مىمر هق اًمرصدو ، اًمٕمدو رصد ُمالزُم٦م :اخلامس األمر      

﮲     چشمٕم٤ممم  ىمقًمف ذم يمام ، شم٠مه٥مو إقمدادو ، وُم٤م ي٘متْمٞمف ذًمؽ ُمـ صؼم اًمرىم٤مسم٦م خلدُم٦م هدف

  .٤ممماهلل شمٕموؾمٞم٠ميت شمٗمًػم اًمٕم٤ٌمرة ذم سمداي٦م اعمٌح٨م اًمراسمع إن ؿم٤مء  ، چ ﮳  ﮴  ڭ

ھ  ے   ھ چشمٕم٤ممم  ىمقًمف ذم إواُمر سملم ُمـ اخلٞم٤مرات :افسادس األمر      

 وإظمذ اًم٘متؾ أن واوح ، چ ڭ ۓ   ﮲  ﮳  ﮴ ے  ۓ

 هذه ُمـ واطمد يمؾ ذم اًمقضمقب ومٞمف وإصؾ ، إُمر سمّمٞمٖم٦م يمٚمف ضم٤مء ، اعمراصد وىمٕمقد واحلٍم

وىمد شم٘متيض أطمقال أظمرى  ،وىمد شم٘متيض ـمٌٞمٕم٦م اًمٍماع اجلٛمع سملم هذه اعمْم٤مُملم .  اعم٠مُمقرات

 ُمرصد يمؾ ذم اًم٘مٕمقد إٓ اًمٚمٝمؿ ، اعم٠مُمقرات هذه ُمـ اعم٘م٤مصد حت٘مٞمؼ امم أىمرب هق عم٤م اوًمقي٦م إقمٓم٤مء

 اًم٘م٤مدة شمقىمع وم٢مذا ، احلّم٤مر واًمتْمٞمٞمؼ ذًمؽ ُمث٤مل.  اإلؾمتٓم٤مقم٦م سمح٥ًم يمٚمٝم٤م اخلٞم٤مرات ُمع يًػم وم٢مٟمف

ذًمؽ وهق إومْمؾ وإن يم٤من  ومٚمٝمؿ ، يمٌػمة ظمٓمقرة ُمـ اًم٘مت٤مل شم٠مظمػم ظمٚمق ُمع ، سمف إهداف حت٘مٞمؼ

 . قمديدة شم٠مرخيٞم٦م أُمثٚم٦م وشمقضمد ، ؾم٥ٌم احلرب اًمٕم٤مدًم٦م ىم٤مئامً 

 ًمٚمٕمٓمػ سم٤مًمقاو ُمٓم٤مسم٘م٤م وًمٞمس ؿمٌٞمٝم٤م أي٦م هذه ذم سمٕمْمٝم٤م قمغم إواُمر قمٓمػ يٙمقن وسمذًمؽ      

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ چشمٕم٤ممم  ىمقًمف ذم وًمٞمس سمـ: أو ،
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 إواُمر شمٓمٌٞمؼ ذم واًمتزاطمؿ ًمٚمتداظمؾ اظمرى ىمرآٟمٞم٦م ؿمقاهد وشمقضمد ، 34اًمٜم٤ًمء:  چ ڦ

 . سمٕمْمٝم٤م قمغم اعمٕمٓمقوم٦م

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ       چ ٤ممم ــــىمقًمف شمٕمٌٞمؾ ذم ـُمٕمٜمك شمٕمٚمٞمؼ ختٚمٞم٦م اًمً: عةـافػائدة افتاش      

٦م اًمِمـرـمٞم٦م أُمران ذم هم٤مي٦م ذه اجلٛمٚمـذم ه ، چۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې 

  إمهٞم٦م:

 ظمال ي٘م٤مل ، اًمتٗمريغ هل وم٢من اًمتخٚمٞم٦م ،: ُمت٤مسمٕم٦م إيامن ُمـ دظمؾ طمديث٤ًم ذم اإلؾمالم األمر األول      

ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  چ ٤ممم ـــشمٕم ىمقًمف وُمٜمف ، وم٤مرهم٤مً  ص٤مر أي ظمٚمقاً  خيٚمق اعمٙم٤من

: يم٘مقًمؽ ، حمدد ظمٚمق قمغم ٞم٤مقـاًمً يدل وىمد ، عمحٌتٙمؿ يتٗمرغ أي ،9يقؾمػ:  چ ڱ  ں

إظمالء  ومٛمٕمٜمك ، اًمًجـ ُمـ هاطمف أـمٚمؼ أي ؾمٌٞمٚمف وأظمكم ، اًمّمحٞمح احلدي٨م ُمـ ختٚمق ظمٓمٌتف

 قم٤ٌمرة سمحٙمؿ ٛمقهلؿـؿم يٜمٝمل إُمٜمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ وهذا ، ـمري٘مٝمؿ ُمـ اًمٕمقائؼ ارومٕمقا أي اًمًٌٞمؾ هٜم٤م

 قمغم ُمٕمٚمؼ ، ًمٚمٓمريؼ اًمت٤مم اًمتٗمريغ أي ، اًمًٌٞمؾ ختٚمٞم٦م أن يمٞمػ وشمدسمر ، چ ۓ ۓ  چ

 ختٚمٞم٦م ٝمؿـًم يْمٛمـ وم٢مٟمام المـاإلؾم لـوم دظمقهلؿ جمرد وأُم٤م ، اًمزيم٤مة وإيت٤مء اًمّمالة وإىم٤مم الُمٝمؿـإؾم

 اًمّمٗم٤مت ُمـ سمٙمثػم مجٚمتٝمؿ ذم حيتٗمٔمقن اإلؾمالم ذم طمديث٤م دظمٚمقا اًمذيـ أن وذًمؽ.  ُم٘مٞمدة

 قمغم اإلٟمدُم٤مج طمّمؾ إذا اعمًٚمؿ اعمجتٛمع يي او يٕمٙمر ىمد مم٤م اجل٤مهٚمٞم٦م واًمقٓءات واًمٕمالىم٤مت

 أطمٙم٤مم ؾم٤مئر قمٚمٞمٝم٤م شمٌٜمك اًمتل إريم٤من ٕداء اعمت٤مسمٕم٦مو اًمتقضمٞمف واإلرؿم٤مد ُمـ زُمـ ُمـ ومالسمد ، قمجؾ

 اًمدقمقي٦م اًمٜمقاطمل وأُم٤م ، اًمدوم٤مقمٞم٦م او إُمٜمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ ٌٞمٚمٝمؿـؾم أظمكم ذًمؽ حت٘مؼ وم٢مذا ، اإلؾمالم

 اًمتل ًمٚمٛم١مهالت ووم٘م٤م همػمهؿ وقمغم قمٚمٞمٝمؿ ُم٤موٞم٦م ومٝمل ، واًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م ٞم٦مـٞم٤مؾمـواًمً واإلضمتامقمٞم٦م

 ُمـ يٕمد ذيمرٟم٤مه وُم٤م.  اًمنمقمٞم٦م اعمّم٤مًمح وشم٘متْمٞمٝم٤م اًمٜم٤مس ومٞمٝم٤م يتٗم٤موت واًمتل اًم٘م٤مٟمقن يْمٕمٝم٤م

 اًمدوًم٦م ومؽمى ، ًمٕم٘مٞمدهت٤م ووم٘م٤م دوًم٦م يمؾ شمٙمٞمٗمف وًمٙمـ ، اًمدول قم٤مُم٦م ذم إُمٜمٞم٦م اًمًالُم٦م ضوري٤مت

 صمؿ ، أُمٜمٞم٦م وشم٘م٤مرير زُمٜمٞم٦م ومؽمات وشمِمؽمط ، ًمألضم٤مٟم٥م واًمتجٜمس اًمدائٛم٦م اإلىم٤مُم٦م ـمٚم٤ٌمت قمغم شمْمٞمؼ

 سمٕمد إٓ يم٤مُمٚم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م احل٘مقق قمغم حيّمؾ ٓ ىمد اجلديد اعمقاـمـ وم٢من اجلٜمًٞم٦م قمغم احلّمقل سمٕمد
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ۆ    چ ُمٕمٜمك أن زقمؿ ُمـ وأُم٤م ، اًمٙمريٛم٦م أي٦م فم٤مهر ُمع يتٗمؼ إًمٞمف ذهٌٜم٤م وُم٤م.  ـمقيؾ زُمـ

 وم٘مد ، واإليت٤مء اإلىم٤مُم٦م ومٕمؾ ُمـ حت٘م٘م٤مً  وًمٞمس هب٤م اإلىمرار جمرد هق ، چۈ  ٴۇ    ۈ

 اًمًٞم٤مؾم٦م وم٘مف قمـ اًمٌٕمد وًمٕمؾ ، سمره٤من سمال طم٘مٞم٘متٝم٤م قمـ وسومٝم٤م ُمْمٛمقهن٤م قمـ أي٦م أظمرج

وومؽمة اعمت٤مسمٕم٦م هذه  . اًمٜمّمقص ذم وإُمٜمٞم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اعمْم٤مُملم قمـ اًمٌٕمد ذم اًم٥ًٌم هق واًمٍماع

 ،ٚمؿ اًمذي يؽمك اًمّمالة ـوأُم٤م ُمـ اؾمتدل سم٤مٔي٦م ًمٚم٘مقل سم٘متؾ اعمً ،حتٙمٛمٝم٤م ىمقاقمد اًمدقمقة واإلرؿم٤مد 

 . اًمٙمريٛم٦مدًا قمـ ُمْم٤مُملم أي٦م ـتدًٓمف سمٕمٞمد ضمـوم٢من اؾم

ًمق يم٤مٟم٧م اًمٕم٤ٌمرة: ومال ختٚمقا ؾمٌٞمٚمٝمؿ إٓ أن )او طمتك( يتقسمقا وي٘مٞمٛمقا اًمّمالة  :األمر افثاين      

وٓ ُم٤مٟمع أن  ،ًم٘مٚمٜم٤م إن اًمدظمقل ذم اإلؾمالم هق ذط ضوري إلي٘م٤مف احلرب  ،وي١مشمقا اًمزيم٤مة 

اًمٌ٘مرة:  چ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ چ ٤ممم ـــقمغم ٟمحق ىمقًمف شمٕم ،شُمْم٤مف ذوط أظمرى ًمف 

ومٝمذه اًمّمٞمٖم٦م  ،يمذا وم٠ميمرُمف سمٙمذا  وأُم٤م صٞمٖم٦م أي٦م اًمٙمريٛم٦م ومحٙمٛمٝم٤م ُمـ ٟمقع صٞمٖم٦م: إن ومٕمَؾ  ،221

ومال ُم٤مٟمع أن شمٙمرُمف  ،أي ُمـ همػم طمٍم  ،وًمٙمـ ُمـ همػم اظمتّم٤مص  ،شمٗمٞمد شمٕمٚمٞمؼ يمذا قمغم يمذا 

. ُمٕمٜمك ذًمؽ أن  رُم٦م ٟمٗمًٝم٤م سم٥ًٌم ومٕمؾ همػم ذاك اًمٗمٕمؾ ، سمؾ ٓ ُم٤مٟمع أن شمٕم٤مىمٌف سم٥ًٌم ومٕمؾ آظمراعمٙم

وًمٙمـ شمقضمد  ،٤ٌمب ـؾ هق أهؿ إؾمـسم ، ٤ٌمب إي٘م٤مف اًم٘مت٤ملـق أطمد أؾمـالم هـاًمدظمقل ذم اإلؾم

وُمـ أمهٝم٤م ُمِم٤مريع اعم٤ًمعم٦م سملم اعمًٚمٛملم وهمػم  ،٤ٌمب أظمرى دًم٧م قمٚمٞمٝم٤م اًمٜمّمقص اًم٘مرآٟمٞم٦م ـأؾم

صٞمٖم٦م احلدي٨م  ويمذًمؽ قم٘مد اًمذُم٦م . وأُم٤م ،د ذيمرٟم٤م سمٕمض أدًمتٝم٤م ذم اًمٗم٤مئدة اًمث٤مًمث٦م ـوىم ،اعمًٚمٛملم 

ٓ   إًَِمفَ  َٓ  َأنْ  َيِْمَٝمُدوا طَمت ك اًمٜم ٤مَس  ُأىَم٤مشمَِؾ  َأنْ  ُأُِمْرُت  »ٝمقر ـاعمِم ًدا َوَأن   اهللُ  إِ  ، « .... اهللِ  َرؾُمقُل  حُمَٛم 

 يمٌديؾ ُمـ اعمح٤مرسملم ُمـ أهؾ اًمٙمت٤مبوم٘مد أمجٕم٧م إُم٦م قمغم سومف قمـ فم٤مهره سمدًمٞمؾ ىمٌقل اجلزي٦م 

ومال ُم٤مٟمع سم٤مًمٓمري٘م٦م ٟمٗمًٝم٤م ُمـ سف  ، اًمٙمريٛم٦م أي٦م سمف وردت يمام اإلؾمالم ذم اًمدظمقل قمـ

قمـ فم٤مهره يمل يتقاومؼ ُمع أطمٙم٤مم ُم٤ًمعم٦م همػم اعمًٚمٛملم وىمد وردت ومٞمٝم٤م أيمثر ُمـ آي٦م .  احلدي٨م

 ٛمؾ ًمٗمظ اًمٜم٤مس ذم احلدي٨محي سم٠من ،ًمٜمّمقص اًم٘مرآٟمٞم٦م ذم اعم٤ًمعم٦م ومٞمٛمٙمـ اًمتقومٞمؼ سملم احلدي٨م وسملم ا

ذم  د ُيـٜمَْٔمر يمذًمؽوىم . دة اًمث٤مًمث٦مـاًمٗم٤مئد يمام ذيمرٟم٤م ذم ـو اًمٕمٝمقمغم اعمح٤مرسملم سمٓمريؼ اًمتخّمٞمص ا

 شاًمٜم٤مس»حٛمؾ سم ، ُمع اإلًمتزام اًمتٕمٚمٞمؾ أي سمٞم٤من ؾم٥ٌم احلٙمؿُمٕمٜمك  شمتْمٛمـ ذم احلدي٨م شطمتك» يمقن
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رع ـأؾماجلٜم٦م و دظمَؾ ومالن طمتك ي ٚمؿَ ـيم٘مقهلؿ: أؾم ، شيمل»ٛمٕمٜمك سم هٜم٤م شطمتك» أن أي ، قمغم اعمح٤مرسملم

ريمز ـالم جيٕمؾ قم٘مٞمدة اًم٘مت٤مل شمـ، وم٢من شمٕمٚمٞمؾ ىمت٤مل اعمح٤مرسملم سمدظمقل اإلؾم ٝم٤مراً ـٟم اعمديٜم٦م ٌٚمغَ طمتك ي

٥ٌم ـٝم٤مء اًم٘مت٤مل سمٕمٚم٦م أي سمًـأن إٟم ، . يْم٤مف إمم ذًمؽقمغم اًمٜمٍم واهلداي٦م وًمٞمس قمغم اإلٟمت٘م٤مم 

امٟمع ُمـ وضمقد قمٚم٦م أظمرى أيْم٤ًم )أي ؾم٥ٌم آظمر( إلهن٤مء احلرب ، يم٤مًمّمٚمح سم الم ، ًمٞمسـاإلؾم

، وووم٘م٤ًم ًمٚمٜمٔمر إصقزم سمٕمٞمدًا قمـ اًمتٜمٔمػمات اجلدًمٞم٦م  . ، يمام دًم٧م قمٚمٞمف اًمٜمّمقص واعم٤ًمعم٦م واهلدٟم٦م

جيقز شمٕمٚمٞمؾ احلٙمؿ سم٠ميمثر ُمـ قمٚم٦م إذا ىم٤مم اًمدًمٞمؾ قمٚمٞمٝم٤م ، وهذا ُمـ ضمٜمس اخلٞم٤مرات اًمنمقمٞم٦م  فوم٢مٟم

إلي٘م٤مف اًم٘مت٤مل ًمٞمس  ًمؽ أن يمقن اًمدظمقل ذم اإلؾمالم ؾم٤ٌٌمً يْم٤مف إمم ذ اعمتٕمددة ذم ىمْمٞم٦م واطمدة .

يقوح إُمر ًمق أن ىمقُم٤ًم ُمـ  . ، وم٢مهنام أُمران ُمتٖم٤ميران ًمٙمقن قمدم اإلؾمالم ؾم٤ًٌٌم ًمٚم٘مت٤مل ٤مً ُمًتٚمزُم

اًمٙمٗم٤مر أقمتدوا قمغم اعمًٚمٛملم واؾمتح٘مقا احلرب سم٥ًٌم قمدواهنؿ صمؿ إهنؿ أؾمٚمٛمقا ىمٌٞمؾ او أصمٜم٤مء 

قضم٥م ي ؾم٥ٌم وم٢من دظمقهلؿ ذم اإلؾمالم ،وأذقمٜمقا ًمٚمٛمٓم٤مًم٥م إؾم٤مؾمٞم٦م ًمٚمدظمقل ذم اإلؾمالم  اًم٘مت٤مل

وهذا ُمث٤مل وم٘مٝمل ُمِمٝمقر وهق  . وهمض اًمٜمٔمر قمـ قمدواهنؿ اًم٤ًمسمؼ قمٜمٝمؿ وإي٘م٤مف اًم٘مت٤مل اًمٙمػ

وهق خيتٚمػ  ، ُمـ أن ؾم٥ٌم إي٘م٤مف احلرب ىمد يٙمقن ُمٖم٤ميرًا ًم٥ًٌم اٟمدٓع احلرب يقوح ُم٤م ذيمرٟم٤مه

ٕن اعم٤ًمعم٦م ُمـ همػم دظمقل قمـ إي٘م٤مف اًم٘مت٤مل سم٥ًٌم اجلٜمقح إمم اًمًٚمؿ ُمع سم٘م٤مء اًمٙم٤مومر قمغم ُمٕمت٘مده 

وقمغم ذًمؽ  م ىمد شم٘مؽمن سمٓمٚم٥م اًمتٕمقيض قمـ اعمٔم٤ممل وًمٞمس ُمـ اًمالزم همض اًمٜمٔمر قمٜمٝم٤م .ذم اإلؾمال

يمل  ٥ٌم اًمٕمدوان شم٘مؽمن سم٘مقة سم٤مًمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمدقمقي٦مـسمً اًمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمدوم٤مقمٞم٦مأن قمغم  وم٢من احلدي٨م دًمٞمؾ

يم٤مٟم٧م أؾم٤ٌمب ووإن يم٤من إي٘م٤مف اًم٘مت٤مل ًمٞمس حمّمقرًا سمدظمقل اإلؾمالم  ،يدظمؾ اًمٜم٤مس ذم اإلؾمالم 

مجٕم٧م  ومٞمٔمٝمر أن صٞمٖم٦م احلدي٨م وًمٙمـ ًمٚمحراسم٦م واًمٕمدوان . ،واًمٙمٗمر احلرب ًمٞم٧ًم عمجرد اًمنمك 

  .وًمف احلٛمد اًمٙمثػم واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ ،أظمرى سم٢ممج٤مل ُم٤م شم٘متْمٞمف أدًم٦م 

 اًمٗمّمؾ: أبو افوفقد بن رصد رمحه اهلل تعاػ اإلمام ؿال ،ذم ُمذاه٥م اًمٗم٘مٝم٤مء  :افػائدة افعاذة      

 ٤مممــشمٕم ًم٘مقًمف اعمنميملم مجٞمع أهنؿ قمغم وم٤مشمٗم٘مقا سمقنحي٤مرَ  اًمذيـ وم٠مُم٤م: سمقنحي٤مرَ  اًمذيـ ُمٕمروم٦م ذم اًمث٤مين

 ُم٤م إٓ ،  39إٟمٗم٤مل:  چ ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆچ 

 اًمّمالة قمٚمٞمف أٟمف روي عم٤م ، اًمؽمك وٓ سم٤محلرب احلٌِم٦م اسمتداء جيقز ٓ: ىم٤مل أٟمف ُم٤مًمؽ قمـ روي
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 يٕمؽمف ومٚمؿ إصمر هذا صح٦م قمـ ُم٤مًمؽ ؾُمئِؾ وىمد ، « وذرشمٙمؿ ُم٤م احلٌِم٦م ذروا »: ىم٤مل واًمًالم

اهـ ُمـ )سمداي٦م اعمجتٝمد وهن٤مي٦م اعم٘متّمد . همزوهؿ يتح٤مُمقن اًمٜم٤مس يزل مل: ىم٤مل ًمٙمـ ، سمذًمؽ

 وم٢من اعمٝم٤مدٟم٦م؟ دمقز هؾ وم٠مُم٤م ، اعمٝم٤مدٟم٦م ضمقاز ذم اًم٤ًمدس اًمٗمّمؾ( . صمؿ ىم٤مل اسمـ رؿمد: 1/369

 إٓ جيٞمزوه٤م مل وىمقم ، ًمٚمٛمًٚمٛملم ُمّمٚمح٦م اإلُم٤مم ذًمؽ رأى إذا ؾم٥ٌم همػم ُمـ اسمتداء أضم٤مزوه٤م ىمقُم٤مً 

 قمغم ٓ ُمٜمٝمؿ ي٠مظمذوٟمف سمٌمء إُم٤م ،ذًمؽ  همػم أو ومتٜم٦م ُمـ اإلؾمالم ٕهؾ اًمداقمٞم٦م اًميورة عمٙم٤من

 أطمٙم٤مم قمٚمٞمٝمؿ شمٜمٗمذ سمحٞم٨م وهؿ ُمٜمٝمؿ شم١مظمذ أن ذـمٝم٤م إٟمام اجلزي٦م يم٤مٟم٧م إذ ، اجلزي٦م طمٙمؿ

 رء قمغم اًمٙمٗم٤مر اإلُم٤مم يّم٤مًمح أن جيٞمز إوزاقمل ويم٤من ُمٜمٝمؿ . ي٠مظمذوٟمف رء سمال وإُم٤م ،اعمًٚمٛملم 

 وىم٤مل. اًميورات ُمـ ذًمؽ همػم أو ومتٜم٦م ضورة ذًمؽ إمم دقم٧م إذا اًمٙمٗم٤مر إمم اعمًٚمٛمقن يدومٕمف

 أو وىمٚمتٝمؿ اًمٕمدو ًمٙمثرة ٛمقاٚمَ ـٓمَ ّْم يُ  أن خي٤مومقا أن إٓ ؿمٞمئ٤م اًمٙمٗم٤مر اعمًٚمٛمقن يٕمٓمل ٓ: اًمِم٤مومٕمل

 وأسمق واًمِم٤مومٕمل ُم٤مًمؽ ُمّمٚمح٦م: ذًمؽ اإلُم٤مم رأى إذا اًمّمٚمح سم٢مضم٤مزة ىم٤مل وممـ هبؿ . ٟمزًم٧م عمحٜم٦م

 اهلل صغم اهلل رؾمقل قمٚمٞمٝم٤م ص٤مًمح اًمتل اعمدة ُمـ ٕيمثر اًمّمٚمح قمٜمده جيقز ٓ اًمِم٤مومٕمل أن إٓ ،طمٜمٞمٗم٦م 

 ُمٕم٤مرو٦م ضورة همػم ُمـ اًمّمٚمح ضمقاز ذم اظمتالومٝمؿ وؾم٥ٌم. احلديٌٞم٦م  قم٤مم اًمٙمٗم٤مر وؾمٚمؿ قمٚمٞمف

 ،5اًمتقسم٦م:  چ ھ    ھ  ھ  ے  ے    ہ  ہ  ھچ  :شمٕم٤ممم ىمقًمف فم٤مهر

: شمٕم٤ممم ًم٘مقًمف ،29اًمتقسم٦م:  چ ڇ  ڍ  ڍ  ڌ چ  ڇ   ڇ  ڇچ  :شمٕم٤ممم وىمقًمف

 طمتك سم٤مًم٘مت٤مل إُمرِ  آي٦مَ  أن رأى ومٛمـ ،61إٟمٗم٤مل:  چ ی  ی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئچ 

 أن رأى وُمـ ، ضورة ُمـ إٓ اًمّمٚمح جيقز ٓ: ىم٤مل اًمّمٚمح ٔي٦م ٟم٤مؾمخ٦م اجلزي٦م يٕمٓمقا أو يًٚمٛمقا

 صغم ذًمؽ سمٗمٕمٚمف شم٠مويٚمف وقمْمد ، اإلُم٤مم ذًمؽ رأى إذا ضم٤مئز اًمّمٚمح: ىم٤مل ًمتٚمؽ خمّمّم٦م اًمّمٚمح آي٦م

.  اًميورة عمقوع يٙمـ مل احلديٌٞم٦م قم٤مم وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم صٚمحف أن وذًمؽ ، وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل

 هذا ويم٤من اجلزي٦م يٕمٓمقا أو يًٚمٛمقا طمتك سم٤مًم٘مت٤مل إُمر قمٜمده إصؾ يم٤من ومٚمام اًمِم٤مومٕمل وأُم٤م

 قمٚمٞمٝم٤م ص٤مًمح اًمتل اعمدة قمغم يزداد أن ير مل احلديٌٞم٦م قم٤مم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف سمٗمٕمٚمف قمٜمده ّم٤مً خمَّم 

 هلؿ يٕمٓمل سم٠من ريملمـاعمِم ٚمٛمقنـاعمً يّم٤مًمح أن أضم٤مز ُمـ وأُم٤م.  ٚمؿـوؾم قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل

 قمٚمٞمف يم٤من أٟمف روي ُم٤م إمم ومٛمّمػماً  ، همػمه٤م أو ومتٜم٦م ضورة ذًمؽ إمم دقم٧م إذا ٞمئ٤مـؿم ٚمٛمقنـاعمً
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.  إطمزاب مجٚم٦م ذم يم٤مٟمقا اًمذيـ اًمٙمٗم٤مر ًمٌٕمض اعمديٜم٦م متر سمٕمض يٕمٓمل أن هؿ ىمد واًمًالم اًمّمالة

 ومداء ضمقاز قمغم إمج٤مقمٝمؿ قمغم وم٘مٞم٤مؾم٤م يّمٓمٚمٛمقا أن اعمًٚمٛمقن خي٤مف أن إٓ ذًمؽ جيز مل ُمـ وأُم٤م

ُمـ )سمداي٦م اهـ . إؾم٤مرى سمٛمٜمزًم٦م ومٝمؿ احلد هذا ذم ص٤مروا إذا اعمًٚمٛملم ٕن اعمًٚمٛملم أؾم٤مرى

 .(375-1/374جتٝمد وهن٤مي٦م اعم٘متّمد اعم

وىم٤مل اإلُم٤مم اًم٘مرـمٌل: وإن يم٤من ًمٚمٛمًٚمٛملم ُمّمٚمح٦م ذم اًمّمٚمح ، ًمٜمٗمع جيتٚمٌقٟمف أو ضر        

يدومٕمقٟمف ، ومال سم٠مس أن يٌتدئ اعمًٚمٛمقن سمف إذا اطمت٤مضمقا إًمٞمف . وىمد ص٤مًمح رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف 

صٚمحٝمؿ . وىمد ص٤مًمح اًمْمٛمري وأيمٞمدر دوُم٦م وأهؾ وؾمٚمؿ أهؾ ظمٞمؼم قمغم ذوط ٟم٘مْمقه٤م ومٜم٘مض 

ٟمجران ، وىمد ه٤مدن ىمريِم٤م ًمٕمنمة أقمقام طمتك ٟم٘مْمقا قمٝمده . وُم٤م زاًم٧م اخلٚمٗم٤مء واًمّمح٤مسم٦م قمغم 

هـذه اًمًـٌٞمؾ اًمتل ؿمـرقمٜم٤مه٤م ؾمـ٤مًمٙم٦م ، وسم٤مًمقضمقه اًمتل ؿمـرطمٜم٤مه٤م قم٤مُمٚم٦م .اهـ ُمـ )ُمـ شمٗمًـػم 

 (.61إٟمٗم٤مل 

ذيمرٟم٤مه قمـ ُمذه٥م اسمتداء طمرب ؿم٤مُمٚم٦م ود يمؾ يم٤مومر ي٠مسمك  ي١ميمد ُم٤م واًم٘مرـمٌل ويمالم اسمـ رؿمد      

٦ٌم هذا اعمذه٥م إمم مجٝمقر ـٟمً ومقاوح أن ،ٚمٛملم ـالم او اخلْمقع ُٕم٤من ُمـ اعمًـاًمدظمقل ذم اإلؾم

ُمع قمدم شم٘مٞمٞمد  ،٥ٌم ُمّمٚمح٦م ـ٤معم٦م سمًـ٥ٌم ىمقل يمثػم ُمٜمٝمؿ سمجقاز اهلدٟم٦م واعمًـٚمػ ُمتٕمذرة سمًـاًمً

وأُم٤م إُمٙم٤من إؾمٜم٤مد اعمّم٤مًمح اعمذيمقرة إمم ُمٜم٤مومع ضوري٦م  .هذه اعمّمٚمح٦م سمْمقاسمط اإلوٓمرار اًمقاىمع 

ومٝمذا سم٤مب اًميورات اعمؽماظمٞم٦م اًمتل ذيمرٟم٤مه٤م ذم  ،وًمٙمٜمٝم٤م ُمًت٘مٌٚمٞم٦م يمام يم٤من طم٤مل صٚمح احلديٌٞم٦م 

وٓ ؿمؽ أن اًم٘مقل هب٤م جيٕمؾ اًمًٚمؿ أصالً ُمقازي٤ًم او ُم٤ًميرًا  ،وهل يمثػمة اًمقىمقع  ،)اعمٜمٓمٚمؼ( 

 رٟم٤م ذًمؽ ذم أيمثر ُمـ ُمقوع.وىمد ذيم ،ٕصؾ اجلٝم٤مد او اًمدوم٤مع 

وشمدسمر يمالم اًم٤ٌمطمثلم اًمُ٘مداُمل ذم ىمْم٤مي٤م اعمٚمؽ واًمًٞم٤مؾم٦م ، ىم٤مل أسمق سمٙمر سمـ حمٛمد اسمـ اًمقًمٞمد       

، وآظمر ُم٤م جي٥م ريمقسمف  واقمٚمؿ أن احلرب ظمدقم٦م قمٜمد مجٞمع اًمٕم٘مالءاًمٗمٝمري اًمٓمرـمقر اعم٤مًمٙمل: 

)هاج ُمـ  ذم ٟمٞمؾ اًمٔمٗمر.اهـىمرع اًمٙمت٤مئ٥م ومحؾ اجلٞمقش سمٕمْمٝم٤م قمغم سمٕمض ومٚمٞمٌدأ سمٍمف احلٞمٚم٦م 

وىم٤مل أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ ؾمٕمد اهلل سمـ مج٤مقم٦م اًمٙمٜم٤مين اعمٙمت٦ٌم اًمِم٤مُمٚم٦م( .  اعمٚمقك ، ُمـ

َٞمؾ ذِم طُمُّمقل  ، شاحْلَْرب ظمدقم٦م» احلٛمقي اًمِم٤مومٕمل )سمدر اًمديـ(:  ٌَِٖمل َأن جَيَْٕمؾ احْلِ َوسم٤ِمجْلُْٛمَٚم٦ِم، وَمَٞمٜمْ



171 

 

ْأي أسمٚمغ  ٤مل آظمر َُم٤م يرشمٙمٌف ذِم ٟمٞمؾ فمٗمره، َويٙمقن اًْمِ٘متَ  اًمٔمٗمر َأوٓ ، وَم٢مِن احْلٌَؾ ذِم احلروب وضمقدة اًمر 

َن اًم ُمـ اًْمِ٘مَت٤مل ِٕ ْأي أصؾ واًم٘مت٤مل ومرع قَمَٚمْٞمفِ ،   ، َوىمد َأضَم٤مد َأسُمق اًمّٓمٞم٥م ذِم ىَمْقًمف: َوقمٜمُف يّمدر ر 

ْأي ىمٌؾ ؿمج٤مقم٦م اًمِمجٕم٤من ... ُهَق أول َوِهل اعمْحؾ اًمث ٤ميِن( )حترير إطمٙم٤مم ذم شمدسمػم  .اهـ ُمـ )اًمر 

وٟم٘مؾ احل٤مومظ اسمـ  . وذيمر صمالصم٦م أسمٞم٤مت ُمـ ىمّمٞمدة أيب اًمٓمٞم٥م ، ، ُمـ اعمٙمت٦ٌم اًمِم٤مُمٚم٦م( أهؾ اإلؾمالم

َُمْٕمٜمَك احْلَْرُب ظَمْدقَم٦ٌم َأِي احْلَْرُب اجْلَٞمَِّدُة ًمَِّم٤مطِمٌَِٝم٤م اًْمَٙم٤مُِمَٚم٦ُم ذِم طمجر قمـ اسمـ اعمٜمػم أٟمف ىم٤مل: 

َٗمِر َُمَع اعْمَُخ٤مَدقَم٦ِم سمَِٖمػْمِ َُمْ٘مُّمقِدَه٤م إِٟم اَم ِهَل  َٓ اعمَُْقاضَمَٝم٦ُم َوَذًمَِؽ خِلََٓمِر اعمَُْقاضَمَٝم٦ِم َوطُمُّمقِل اًمٔم  اعْمَُخ٤مَدقَم٦ُم 

 .اهـ ُمـ )ومتح اًم٤ٌمري ، سم٤مب احلرب ظمدقم٦م(. ظَمَٓمرٍ 

وأن احلرب اؾمتث٤مء طملم شم٘مقم أؾم٤ٌمهب٤م  ،إصؾ ذم اًمٕمالىم٤مت اًمدوًمٞم٦م هق اًمًٚمؿ اًم٘مقل سم٠من  أُم٤مو      

وم٘مد ٟم٥ًم إؾمت٤مذ وه٦ٌم اًمزطمٞمكم هذا اعمذه٥م إمم اإلُم٤مم ؾمٗمٞم٤من اًمثقري وؾمحٜمقن  ،نموقم٦م اعم

( . 75-5/5٤وذًمؽ ذم )ُمقؾمققم٦م اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل اعمٕم٤مس  ،اعم٤مًمٙمل واسمـ شمٞمٛمٞم٦م واسمـ اًم٘مٞمؿ  

صمؿ  ،٤معمقاضمٝم٦م اًمِم٤مُمٚم٦م سم ؾمٞمد ىمٓم٥م رمحف اهلل شمٕم٤ممم اًم٘مقل وىمد ٟمًـ٥م اًمِمٞمخ يقؾمػ اًم٘مرو٤موي إمم

رؿمٞمد  ،: حمٛمد قمٌدة وخم٤مًمٗمقه هؿ أقمالم إُم٦م وقمامًم٘م٦م اًمٗمٙمر واًمٗم٘مف واًمدقمقةىم٤مل اًم٘مرو٤موي: 

ُمّمٓمٗمك  ،طمًـ اًمٌٜم٤م  ،حمٛمقد ؿمٚمتقت  ،حمٛمد ُمّمٓمٗمك اعمراهمل  ،مج٤مل اًمديـ اًم٘م٤مؾمٛمل  ،رو٤م 

حمٛمد  ،قمكم اخلٗمٞمػ  ،حمٛمد أسمق زهرة  ،قمٌد اًمقه٤مب ظمالف  ،حمٛمد قمٌد اهلل دراز  ،اًم٤ًٌمقمل 

 ،حمٛمد ُمّمٓمٗمك ؿمٚمٌل  ،قمٌد اهلل سمـ زيد آل حمٛمقد  ،ؾمٞمد ؾم٤مسمؼ  ،حمٛمد اًمٖمزازم  ،ُمقؾمك  يقؾمػ

 (.1/424وهمػمهؿ وهمػمهؿ .اهـ ُمـ )وم٘مف اجلٝم٤مد  ،ُمّمٓمٗمك زيد 

وىمـد أضم٤مد اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل شمٕمــ٤ممم ذم اًمرد قمغم ُمـ زقمؿ سم٠من آي٤مت اعمًـ٤معم٦م ُمٜمًقظم٦م سمآي٦م       

( . همػم أن 227-221إؾمت٤مذ أيمرم وٞم٤مء اًمٕمٛمري ذم )وم٘مف اجلٝم٤مد اًمًـٞمػ ، وىمد ٟم٘مؾ يمالُمف 

فم٤مهر يمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م أٟمف سمٜمك رده قمغم اًمتٛمذه٥م سم٠من اعم٤ًمعم٦م ضورة قمٜمد اًمْمٕمػ وم٘مط ، وهذا 

  ًمٞمس سمّمحٞمح ومٞمام ٟمرى. 

همػم أن  ،أن اًمدوم٤مع او اجلٝم٤مد اًم٘مت٤مزم واًمًالم أصالن ُم٘مؽمٟم٤من وُمتٗم٤مقمالن  ٤مًمذي ذهٌٜم٤م إًمٞمفوم      

هذا اعمذه٥م ًمٞمس  وم٤مع اًمٕمًٙمري وم٠مصؾ اوٓمراري . وأصؾوأُم٤م اًمد ،أصؾ ـمققمل اًمًالم 
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وم٢من ُمـ يٜمٔمر ذم يمالم أئٛم٦م اعمذاه٥م ذم شمٗمريٕم٤مت اجلٝم٤مد واًمٕمالىم٤مت اخل٤مرضمٞم٦م يم٤مًمّمٚمح  ،سم٤مجلديد 

جيد أن اًمًٚمؿ أصؾ ُمًت٘مؾ قمٜمد سمٕمْمٝمؿ قمغم  ،واهلدٟم٦م وشم٠مضمٞمؾ اجلٝم٤مد ذم فمروف همػم اوٓمراري٦م 

ـ  ُمـ ذًمؽ ىمقل اإلُم٤مم اجلّم٤مص:   أٟمف أصؾ ُمتٗم٤مقمؾ ُمع اجلٝم٤مد اًم٘مت٤مزم .همػم ،أىمؾ شم٘مدير 
 َوًَمٙمِ

اَلِف  َُمْقِوعَ    يَم٤منَ  َُمَتك فُ َأٟم سَمْٞمٜمَُٝمؿْ  اخْلِ
ِ
َٓ  ًَمفُ  ُُمَ٘م٤مِوُِملمَ  اًْمَٕمُدوِّ  سم٢ِمَِزاء ٦ٌَمَ  خَي٤َموُمقنَ  َو  َهْؾ  ، قَمَٚمْٞمِٝمؿْ  اًْمَٕمُدوِّ  هَمَٚم

ٚمِِٛملمَ  جَيُقزُ  ًْ ٚمُِٛمقا طَمت ك ضِمَٝم٤مِدِهؿْ  شَمْركُ  ًمِْٚمُٛم ًْ وا َأوْ  ُي ْزَي٦مَ  ُي١َمدُّ ـْ  وَمَٙم٤منَ  ، اجْلِ ـِ  ىَمْقلِ  ُِم   قُمَٛمرَ  اسْم
ٍ
 َوقَمَٓم٤مء

ـِ  َوقَمْٛمِرو ـِ  ِديٜم٤َمرٍ  سْم َُم٦مَ  َواسْم َُم٤ممِ  ضَم٤مئِزٌ  فُ َأٟم ؿُمؼْمُ ٚمِِٛملمَ  ًمإِْلِ ًْ  َوىَم٤مَل  قَمٜمُْٝمؿْ  َيْ٘مُٕمُدوا َوَأنْ  َيْٖمُزوُهؿْ  َٓ  َأنْ  َواعمُْ

َُم٤ممِ  قَمغَم  آظَمُرونَ  ٚمِِٛملمَ  اإْلِ ًْ ٚمُِٛمقا طَمت ك َأسَمًدا َيْٖمُزَوُهؿْ  َأنْ  َواعمُْ ًْ وا َأوْ  ُي ْزَي٦مَ  ُي١َمدُّ  َأْصَح٤مسمِٜم٤َم َُمْذَه٥ُم  َوُهقَ  اجْلِ

ـْ  ـْ  َذيَمْرَٟم٤م َوَُم َٚمِػ  ُِم  ً  . ُمـ )أطمٙم٤مم اًم٘مرآن /شمٗمًػم اًمتقسم٦م(.اهـ  اًم

أي ُمـ همػم ضورة  ،وذيمرٟم٤م ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ يمالم اسمـ رؿمد قمـ اهلدٟم٦م واًمّمٚمح ُمـ همػم ضورة       

 .طم٤مضة

 

 مع بقان تػسر ؿتال ادؼـغ ـاؾة

 ؿاظدة مفؿة دم تػسر كصوص اجلفاد

ې    ې  ېې  ى   ۉۉ ۅچ  شمٕم٤مممو شم٤ٌمرك ىم٤مل      

وهذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م ُيٓمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م أيْم٤ًم: آي٦م اًم٘مت٤مل او آي٦م  .36اًمتقسم٦م:  چى  ائ  ائ  ەئ 

ريملم إٓ سم٤مؾمتثٜم٤مءات حمددة . ـ٤مُمٚم٦م ُمتقاصٚم٦م ُمع اعمِمـأهن٤م أوضم٧ٌم طمرسم٤ًم ؿمسمٛمزقمٛم٦م  ، ٞمػـاًمً

  ل ذم شمٗمًػم وومقائد أي٦م اًمٙمريٛم٦م:وٟم٘مض هذا اًمٙمالم حيت٤مج إمم دظمق

صٞمٖم٦م أُمر  ، چ ۅچ ىمقًمف شمٕم٤ممم  . أي٦م اًمٙمريٛم٦م  وإقمراب : ذم أًمٗم٤مظافػائدة األوػ      

 ، چ ۉ  چ٤ممم ــــوىمقًمف شمٕموشمٗمٞمد اًمقضمقب ُم٤م مل شُمٍمف قمـ اًمقضمقب سم٘مريٜم٦م . 

اعمح٤مرسملم ٠مدًم٦م ختص ختّمٞمّمٝم٤م سم صم٧ٌم ىمد وًمٙمـ ريملم يمٚمٝمؿـٛمؾ فم٤مهره٤م اعمِمـويِم ،صٞمٖم٦م قمٛمقم 

 . اعمٕمتديـ
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واؾمؿ  يُٙمػُّ  قمـ يَمػ  وم٤مؿمت٘م٤مىمف اًمٚمٖمقي ُمـ  ، چ ۉ چ٘مقًمف شمٕم٤ممم ًم اعمٕمٜمك اًمٚمٖمقي أُم٤مو      

. ُي٘م٤مل:  ، وي٠ميت اًمٗمٕمؾ ٓزُم٤ًم وُمتٕمدي٤ًم سمـ: قمـاًمٗم٤مقمؾ يم٤مّف ومجٕمف يم٤موّمقن سم٤مًمرومع ويم٤موّملم سم٤مًمٜمّم٥م 

، ورضمؾ ُمٙمٗمقف أي  او دومٕمف قمٜمف او هن٤مه او طمجزه يمػ  اًمرضمَؾ قمـ إُمر أي ُمٜمٕمف او سومف

يمام ذم احلدي٨م أي طم٤موي٦م ُمٕمٜمقي٦م ُمـ احل٘مقق  شإن سمٞمٜمٜم٤م قمٞم٦ٌم ُمٙمٗمقوم٦م»ضير ىمد ُُمٜمع ُمـ اًمٌٍم ، و

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  چ ٤ممم ــــىمقًمف شمٕم وُمٜمف .او اإلًمتزاُم٤مت اًمتل ُمٜمٕمٜم٤م ُمـ إٟمتٝم٤ميمٝم٤م 

 چٻ  پ  پ  پ  پ  ٻ ٻ  ٻ  ٱچ ىمقًمف شمٕم٤ممم ، و84اًمٜم٤ًمء:  چ ۋ

 ڭچ ُمـ يمٗمك يٙمٗمل يمٗم٤مي٦م ، وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم  شيم٤موم٦م»ومل أضمد ُمـ ضمٕمؾ اؿمت٘م٤مق  .24اًمٗمتح: 

قمٚماًم أن هذا اًمٚمٗمظ ىمري٥م  ، 51اًمٕمٜمٙمٌقت:  چٴۇۆ  ۈ   ۈ   ۆ ۇ ۇ

ُمـ اًمٕمٛمقم واًمِمٛمقل ، وم٢من طمّمقل اًمٙمٗم٤مي٦م شمٕمٜمل ؾمـد احل٤مضم٦م سمٕم٤مُم٦م ُمْم٤مُمٞمٜمٝم٤م واإلؾمتٖمٜم٤مء قمـ 

ُمٓمٚمؼ شمٕمٜمل  شيم٤موم٦م»أن  :افوجه األول،  ُمـ ضمٝم٦م اًمٕمرسمٞم٦م صمؿ ذم شمٗمًػم هذا اًمٚمٗمظ وضمٝم٤من همػمه٤م .

ُي٘م٤مل: هذا  ، وجمتٛمٕملم ومجٞمٕم٤مً  يمٚمٝمؿ ويمٚمٙمؿ وقم٤مُم٦م وىم٤مـم٦ٌم اًمٕمٛمقم وؿمٛمقل إضمزاء ُمثؾ يمٚمٛم٦م:

يمام ي٘م٤مل هلؿ اًمقازقم٦م  ذًمؽ أن اجلامقم٦م ي٘م٤مل هلؿ اًمٙم٤موّم٦مو،  ُمذه٥م اًمٗم٘مٝم٤مء يم٤موم٦م ، أي اًمٗم٘مٝم٤مء يمٚمٝمؿ

قمغم وزن  ُمّمدراً  شيم٤موم٦م»وقمغم هذا اًمقضمف يٛمٙمـ أن شمٙمقن .  يمام ذيمر اًمراهم٥م ًم٘مّقهتؿ سم٤مضمتامقمٝمؿ

ف سمٖمػم وًمٙمٜم ، او شمٙمقن إؾماًم ًمٚمٗم٤مقمؾ يمام ذيمر أسمق طمٞم٤من٦م يمام ذيمر إزهري وم٤مقمٚم٦م يم٤مًمٕم٤مومٞم٦م واًمٕم٤مىمٌ

ذم هذا اًمقضمف اٟمٗمّمٚم٧م قمـ اعمٕمٜمك إصكم ش يم٤موم٦م»ويم٠من  : يم٤مومِّلم ، إصكم وهق اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ ُمٕمٜمك

ىمقل قم٤مُم٦م  اًمقضمف هذاوقمغم  . ٓ شُمثٜمك وٓ دُمٛمعوصقرة واطمدة و ُمٕمٜمك آظمر ٚمٗمٕمؾ: يَمػ  ، وًمزُم٧مًم

 يم٤مومِّلم: وهل سمٛمٕمٜمك يَمػ  يُٙمػُّ ًمٚمٗم٤مقمؾ ُمـ  اؾمؿ شيم٤موم٦م» أن: افوجه افثاين . اعمٗمنيـ ذم آي٦م اًمتقسم٦م

اهل٤مء ًمٚمٛم٤ٌمًمٖم٦م رم  ٤مدظمٚمتٝمو  ، يمام هق اعمٕمٜمك إصكم ًمٗمٕمٚمٝم٤م أي ُم٤مٟمٕملم او طم٤مضمزيـ سمتِمديد اًمٗم٤مء

ًّ  ذم:يمدظمقهل٤م  اًمقصػ شمٕم٤ممم و شم٤ٌمرك يمام ذيمر اًمزضم٤مج وهمػمه ذم شمٗمًػم ىمقًمف ، ٤مسم٦م وراوي٦مـقماّلُم٦م وٟم

  .28ؾم٠ٌم:  چ ہ  ہ    ھ  ھ ہ  ہ ۀچ 

أن شمٙمقن طم٤مًٓ ُمـ اًمٗم٤مقمؾ  ُمـ ضمٝم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ويٛمٙمـ ،طم٤مل ُمٜمّمقسم٦م  ومٝمل شيم٤موم٦م»وأُم٤م إقمراب       

 ،وقمغم أي طم٤مل .  )أي اعمٗمٕمقل( اعمنميملمطم٤مًٓ ُمـ  او شمٙمقن ، چ ۅچ  أي اًمقاو( ذم قم٤ٌمرة)
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ې  چ ُمث٤مًمف ىمقًمف شمٕم٤ممم  ، وٟمقع اًمٕمٛمقم واًمِمٛمقل ومٞمٝم٤م شيم٤موم٦م»ُمٕمٜمك  حيدد يمؾ ٟمص ؾمٞم٤مقوم٢من 

 ،أي ُم٤م يم٤مٟمقا ًمٞمٜمٗمروا مجٞمٕم٤ًم إمم واضم٥م واطمد  ،122اًمتقسم٦م:  چ ائى ى  ائ   

  .وٓ سمٛمٕمٜمك اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ ُمـ يَمػ   شمج٤مقم٦م»هٜم٤م سمـ  شيم٤موم٦م»وٓ يّمٚمح شمٗمًػم 

  ػم أي٦م اًمٙمريٛم٦م:اإلطمتامٓت ذم شمٗمً :افػائدة افثاكقة      

  وهذا اطمتامل وٕمٞمػ ريملم يمٚمٝمؿ يمام ي٘م٤مشمٚمقٟمٙمؿ يمٚمٙمؿ ،ـٚمقا اعمِمـ: ىم٤مشماإلحتامل األول 

يمؾ او مجٞمع او يم٤موم٦م يٌٕمد ضمدًا  ضم٤مُمع ًمألومراد ُمثؾ سمٚمٗمظ ضمدًا ، ٕن اًمٕمٛمقم اعمقصقف

، يم٘مقًمف  او سم٘مريٜم٦م ُمتّمٚم٦م تدٓلـاإلؾم ذم سمح٘مٞم٘م٦م سمدْيٞم٦م ٓ حتت٤مج إمم شمٙمٚمػف إٓ ختّمٞمّم

ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی       ی  ی  ی  جئ  حئ  چ ٤ممم شمٕم

وٟمحقه ٟم٘مٞمض ًمٗمظ سمٕمض ، ومٛمـ ش يمؾ»أن ًمٗمظ . وسمٕم٤ٌمرة أظمرى 31 – 3٤احلجر:  چ مئ

يمام ذيمرٟم٤م ُمـ اًم٘مريٜم٦م إٓ  ذيمقرريد سمٕمض اعموأٟم٧م شم او سمٙم٤موم٦م اًمٌٕمٞمد ًمذًمؽ أن شمّمػ سمٙمؾ

سمٕمض  خمّمقص٦م سم٘مرائـ ُمٜمٗمّمٚم٦م ، وم٢من همػم أن آي٦م اًمتقسم٦م . اعمتّمٚم٦م او احل٘مٞم٘م٦م اًمٌدْيٞم٦م

ڃ  چ      چ  چ  چ   چ يمام يدل قمٚمٞمف ٟمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،اعمنميملم همػم ُمِمٛمقًملم هبذا احلٙمؿ 

 چ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ 

  .وهذا ُمـ أدًم٦م وٕمػ اإلطمتامل إول، 8اعمٛمتحٜم٦م: 

  ىم٤مشمٚمقا اعمنميملم يمٚمٙمؿ يمام ي٘م٤مشمٚمقٟمٙمؿ يمٚمٝمؿ . وهذا وٕمٞمػ ضمدًا أيْم٤ًم اإلحتامل افثاين :، 

اًم٥ًٌم أظمر أن اعمِمٝمقر قمـ قم٤مُم٦م  ،ريملم همػم حم٤مرسملم ـأطمدمه٤م وضمقد ُمِم ،ٌٌلم ـوذًمؽ ًمً

 . يمٗم٤مي٦م اًمٗم٘مٝم٤مء أن اجلٝم٤مد اًم٘مت٤مزم ومرض

  هٜم٤م شمٕمٜمل: ىم٤مشمٚمقا  شيم٤موم٦م»أن  :األول افوجه ،ومٞمف وضمٝم٤من ُم٘مٌقٓن  :اإلحتامل افثافث

ُمتٗم٘ملم أي جي٥م قمٚمٞمٙمؿ طملم دمتٛمع ذوط احلرب اًمٕم٤مدًم٦م أن شمٙمقٟمقا  ،جمتٛمٕملم وُمتٕم٤موٟملم 

 ، او يٙمقن اعمٕمٜمك أن ىمرار احلرب ًمٞمس ىمرار أومراد ُمتٗمرىملم ذم ظمدُم٦م ىمرار احلرب ُمتٕم٤موٟملم

يػ ٤مئع ذم شمٕمرـؿم هق او ىمرار اًمٙم٤موم٦م )يمام ق ىمرار اجلامقم٦مـسمؾ ه تٌد ،ـوٓ ىمرار طم٤ميمؿ ُمً
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قم٤مُم٤ًم ذم ُمـ وعم٤م يم٤من اجلٝم٤مد اًم٘مت٤مزم ومرو٤ًم قمغم اًمٙمٗم٤مي٦م ًمزم أن يٙمقن ظمٓم٤مب أي٦م  . (شيم٤موم٦م»

شمٕملم قمٚمٞمٝمؿ هذا اًمقاضم٥م وم٘مط ، أي اعم١مؾم٦ًم اًمٕمًٙمري٦م او سمٕمْمٝم٤م ، او يٙمقن اخلٓم٤مب 

، وم٢من ىم٤مشمؾ سمٕمْمٝمؿ ذم  أي سم٤معمٙمٚمػ ُمٜمٝمؿ سم٤مًم٘مت٤مل ًمٚمٛم١مُمٜملم سمت٘مدير: ىم٤مشمٚمقا سمجٜمقديمؿ يم٤موم٦م

سم٤مخلدُم٦م همػم اعم٤ٌمذة ًمٚمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمدوم٤مقمٞم٦م يم٤مًمتدري٥م واإلقمداد ؾم٤مطم٦م اعمٕمريم٦م ، ىم٤مشمؾ أظمرون 

وي٘مقم هذا اإلطمتامل قمغم شمٗمًػم إُمر سم٤مًم٘مت٤مل سم٠مٟمف اًم٘مت٤مل اعمنموع يمام دًم٧م قمٚمٞمف .  وؿمٌف ذًمؽ

سمدًمٞمؾ  او سمٕمْمٝمؿ وأن اعم٘م٤مشمٚملم هؿ ُمـ شمٕملم قمٚمٞمٝمؿ هذا اًمقاضم٥م ،ٟمّمقص اًم٘مرآن اًمٙمريؿ 

ويٙمقن شمٍمف  ،122اًمتقسم٦م:  چ ى  ائ   ائ  ې  ى چ ٤ممم ـــٟمحق ىمقًمف شمٕم

همػم ُمٕم٤ميمس خلدُم٦م احلرب اعمنموقم٦م ، ويمذًمؽ طمٙمؿ ؾم٤مئر  ٦ماعم١مؾم٦ًم اًمٕمًٙمري ؾم٤مئر

ويًتٚمزم ذًمؽ شمٗمًػم اعمنميملم سم٤معمح٤مرسملم اعمٕمتديـ ُمٜمٝمؿ . وقمٜمد ذًمؽ يٛمٙمـ محؾ  اعمقاـمٜملم .

جي٥م أن ي٠مظمذ طم٘مف ُمـ أي ان ىمرار احلرب  ، ومٞمٛمـ شمٕملم قمٚمٞمف اًم٘مت٤مل ًمٗمظ يم٤موم٦م قمغم فم٤مهره٤م

وٓ  ًمف ، ومال ُمٕم٤ميمس ًمدوم٤مقمل يمل يٙمقن ىمرار اًمِمٕم٥ماإلشم٘م٤من واًمتِم٤مور واًمتقاومؼ اًمًٞم٤مد وا

 چ ۅچ اعمح٤مرسملم ُمٜمٝمؿ ، واعمراد سمٕم٤ٌمرة  يملمأن اعمراد سم٤معمنم :افوجه افثاين.  قمٜمف خمذل

ٕمٜمل: ىم٤مشمٚمقا اعمنميملم اعمٕمتديـ اعمح٤مرسملم يمٚمٝمؿ يمام هٜم٤م ي شيم٤موم٦م»اإلؾمتٕمداد ًمٚم٘مت٤مل . ودظمقل 

إمم ىمت٤مل ومٕمكم إٓ قمٜمد  همػم أن اإلقمداد ٓ يتحقل ، سمٛمٕمٜمك اإلقمداد ًم٘مت٤مهلؿ ، ي٘م٤مشمٚمقٟمٙمؿ يمٚمٝمؿ

تٕمامل ذم اإلؾم صٞمٖم٦م اًم٘مت٤مل ًمٚم٘مت٤مل ًمف جم٤مزاً  تٕمداداإلؾمذا اًمقضمف قمغم أن وجيري ه اًميورة .

وهذا ُمثؾ إـمالق اؾمؿ اعم٘م٤مشمؾ قمغم اجلٜمدي اعمحؽمف ًمٚم٘مت٤مل وإْن مل يٙمـ ذم طم٤مًم٦م  ، اًمٚمٖمقي

  ک  ک  ک چ شمٕم٤ممم  ىمقًمف ُمـ اًمٔم٤معم٦م ؾمٞم٤مق احلربذم  ُم٤م ضم٤مء وىمد ي١ميد ذًمؽ اًم٘مت٤مل .

ک  ک   چ ، وشمدل قم٤ٌمرة 217اًمٌ٘مرة:  چ ڳک  گ  گ  گ  گ  

ٕن ومؽمات  وقمغم اًمرهمؿ ُمـ ومؽمات اهلدوء ، وذًمؽ قمغم دوام اًم٘مت٤مل ُمـ ضمٝمتٝمؿ چ  ک

ظم٤مص٦م  سمقضمٝمٞمف ىمقي إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم وم٤مإلطمتامل اًمث٤مًم٨مًمٚم٘مت٤مل هل٤م جم٤مزًا ًمٗمظ اًم٘مت٤مل ،  اإلقمداد

 ، واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ. اًمقضمف إول ُمٜمف
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  ًمٚمٗم٤مقمؾ سمٛمٕمٜمك يم٤مومِّلم أي ُم٤مٟمٕملم  طم٘مٞم٘مٞم٤مً  إؾمامً  شيم٤موم٦م»أن شمٙمقن  :اإلحتامل افرابع

، وحل٘م٧م آظمـره اهل٤مء ًمٚمٛم٤ٌمًمٖم٦م يمام  إحل٤مق اًمير اًمٙمٌػم سمٙمؿُمـ ريملم ُمـ حت٘مٞمؼ اًمٜمٍم وـاعمِم

٤مًمٜمٝمل واًمققمظ . وعم٤م يم٤من ُمٜمع اًمٕمدو ُمـ اًمٜمٍم ذم اًمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمٕمًٙمري٦م ًمٞمس سم ذيمرٟم٤م ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ

قمغم هذا اإلطمتامل: ىم٤مشمٚمقا اعمنميملم أي٦م اًمٙمريٛم٦م  واإلقمداد ، ص٤مر شم٘مدير وًمٙمـ سم٤مًم٘مقة

 ػم ىمقًمفئٛم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ذم شمٗمًىمقل قم٤مُم٦م أ شيم٤موم٦م»ًتٕمديـ . وقمغم هذا اعمٕمٜمك ًمـ: ىم٤مدريـ او ُم

أي: إٓ يم٤موّم٤ًم ًمٚمٜم٤مس ، 28ؾم٠ٌم:  چ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ ۀچ ٤ممم شمٕم

ومٝمل  چ ہچ هٜم٤م طم٤مل ُمـ اًمٙم٤مف ذم  شيم٤موم٦م»ٕن  ، قمـ اًمنمك واًمٗمقاطمش واعمٜمٙمرات

ٞم٤مق اًمدقمقة هق سم٤مًمٜمٝمل ـ. همػم أن يمّػ اًمٜم٤مس قمـ هذه إُمقر ذم ؾم ط طم٤مل ًمرؾمقل اهلل

 وًمٞمس سمام ذيمرٟم٤مه ُمـ اإلقمداد اًمدوم٤مقمل أي سم٤مًمتٌِمػم واإلٟمذار يمام هل قم٤ٌمرة أي٦م ، واًمدقمقة

وٓ أقمٚمؿ  ، ومل أضمده قمٜمد اعمٗمنيـ ذم اعمٕمٜمك وهذا وضمف ىمقي أيْم٤مً  .آي٦م اًمتقسم٦م  شمٗمًػم ذم يمام

  .وًمف احلٛمد اًمٙمثػم واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ ؾم٤ًٌٌم ًمإلقمراض قمٜمف ،

أًمٗم٤مظ إقمامل  أن ي١ميد ُم٤م ذيمرٟم٤مه يمٌػمة ذم شمٗمًػم اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م: ةىم٤مقمد :افػائدة افثافثة      

هق طم٤مل  اميم ،اًمنمقمٞم٦م ُمٕمٝمقد ُمٕمروف سمنموـمف  ٛمؾ قمغمإٟمام حُت  ؾمٞم٤مق سمٞم٤من إطمٙم٤مم ذم اًمنمقمٞم٦م

 ، واًمٓم٤مقم٦م واًم٘مت٤مل اجلٝم٤مدي وهمػمه٤م ُمـ أًمٗم٤مظ إطمٙم٤ممًمّمالة واًمّمٞم٤مم واحل٩م واًمٜمٙم٤مح واًمٌٞمٕم٦م ا

ُمث٤مل ذًمؽ ىمقًمف  يمام هق واوح ُمـ ٟمّمقص إطمٙم٤مم . ،ومال طم٤مضم٦م أن شُمذيمر اًمنموط ذم يمؾ ٟمص 

وؾم٤مئر ٟمّمقص  ،1٤3اًمٜم٤ًمء:  چ ہ  ۀ  ہ  ہ  ہ ڻ    ۀ چ شمٕم٤ممم 

ًمق يٕمٚمُؿ اعم٤مر سملم يدي اعمّمكم ُم٤مذا قمٚمٞمف ُمـ اإلصمؿ ًمٙم٤من أن  » ط٘مقل اًمٜمٌل يم ، أطمٙم٤مم اًمّمالة

 يٕمؿ ،«اعم٤مر  » طرواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ، وم٘مقل اًمٜمٌل  «ي٘مػ أرسمٕملم ظمػمًا ًمف ُمـ أن يٛمر سملم يديف 

ٕن اًمٚمٗمظ يراد سمف اعمتٚمٌس  ، وسمٍمف اًمٜمٔمر قمـ ؾم٤مئر أطمقاًمف ،قمـ قمٚمؿ او ىمّمد  يمؾ ُم٤مر ذم اًمٔم٤مهر

 طىمقًمف و ، چ ڻ    ۀ چ ٤ممم ــىمقًمف شمٕم ، وأُم٤مرقمٞمتف ـؿم ًمٜمٔمر قمـسمٍمف اسم٤معمرور يمٛمجرد طمدث 

ٕن ًمٗمظ اًمّمالة  ،أي سمنموط اًمّمح٦م  ، ومال ري٥م أن اعمراد هب٤م اًمّمالة اًمنمقمٞم٦م طمٍماً  ،«اعمّمكم»

ومحٞمثام ُأـمٚمؼ  ،ذم ؾمٞم٤مق سمٞم٤من إطمٙم٤مم ص٤مر ُمٕمٝمقدًا قمغم قم٤ٌمدة هل٤م ذوط ٓ شمٙمقن صالة إٓ هب٤م 
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سمؾ  ،ومال طم٤مضم٦م ًمذيمره٤م  ،ًمٗمظ اًمّمالة ذم ٟمّمقص إطمٙم٤مم وم٢من ذوط صحتٝم٤م ذم طمٙمؿ اعمرادة 

وم٢من ُمـ اًمتٙمٚمػ اًمِمديد اؾمت٘مّم٤مء اًمنموط ذم يمؾ  ،ٓيٜمٌٖمل شمٙمرار ذيمره٤م ذم يمؾ ٟمص إٓ ًميورة 

ٞم٤مم اًمذي اسمتدأ سم٤مًمٜمٞم٦م وشمٙمٌػمة اإلطمرام صمؿ اًم٘م اعمًٚمؿ يم٠من ُي٘م٤مل: ًمق يٕمٚمؿ اعم٤مر سملم يدي اعمّمكم ،ٟمص 

  .٘مرآن صمؿ ... إمم آظمر ذوط اًمّمالةُمع اإلـمٛمئٜم٤من وىمراءة ُم٤م شمٞمن ُمـ اًم

ٓ يٜمٌٖمل شمٙمرار  ،ويمذًمؽ اجلٝم٤مد اًم٘مت٤مزم وم٢مٟمف ص٤مر ُمٕمٝمقدًا قمغم طمٙمؿ ًمف ذوط واًمتزاُم٤مت       

اًمنموط ذم صمؿ شمٙمقن  ،إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م يمٚمٝم٤م  ٛمقعشُمًتخرج ُمـ جم وًمٙمٜمٝم٤م ،ذيمره٤م ذم يمؾ ٟمص 

 . يمام هق احل٤مل ذم ٟمّمقص اًمّمالة وهمػمه٤م ، يمؾ ٟمص ُمـ ٟمّمقص اجلٝم٤مدطمٙمؿ اعمقضمقدة ذم 

ؾ قمغم أن واضم٤ًٌم ُمٕمٞمٜم٤ًم وإصؾ أن يمؾ صٗم٦م واضم٦ٌم ذم اًمٕمٛمؾ اًمنمقمل ومٝمل ذط إٓ إذا ىم٤مم دًمٞم

  .ًمٞمس سمنمط

 ، ومال شمٕمتؼم ومٞمف اًمنموط اًمنمقمٞم٦م شمقضمد ىمريٜم٦م شمدل قمغم أن اًمٗمٕمؾ ًمٞمس ُمـ اإلؾمالم يٛمٙمـ أنو      

 ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹچ ٤ممم ــيمام ذم ىمقًمف شمٕم

صالة و وىمري٥م ُمـ ذًمؽ ىمقل اًمٗم٘مٝم٤مء: ٟمٙم٤مح سم٤مـمؾ ، 35إٟمٗم٤مل:  چ ڄ   ڄ ڄ

ـْ وم ،وإْن يم٤من طمدي٨م اعمزء ذم صالشمف يٜمٗمل اؾمؿ اًمّمالة قمـ اًمّمالة اًم٤ٌمـمٚم٦م  ، سم٤مـمٚم٦م وؿمٌف ذًمؽ َٕم

ًْ ـقَمَٚمٞمِْف َوؾَم َأيِب ُهَرْيَرَة: َأن  َرؾُمقَل اهلل ِ َصغم  اهللُ  ٚم َؿ قَمغَم  ِجَد وَمَدظَمَؾ َرضُمٌؾ، وَمَّمغم  ـٚم َؿ َدظَمَؾ اعَم ًَ ، وَم

، صُمؿ   َع ُيَّمكمِّ يَماَم َصغم  ـ، وَمَرضَم « وَم٢مِٟم َؽ مَلْ شُمَّمؾِّ  اْرضِمْع وَمَّمؾِّ  » ، وَمَرد  َوىَم٤مَل  اًمٜم ٌِلِّ َصغم  اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚم ؿَ 

ِلِّ َصغم  اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚم ؿَ  ضَم٤مءَ  َؿ قَمغَم اًمٜمٌ  ٚم  ًَ ْ شُمَّمؾِّ  » ، وَمَ٘م٤مَل  وَم ، وَم٢مِٟم َؽ مَل . رواه صَماَلصًم٤م « اْرضِمْع وَمَّمؾِّ

  .ٞم٤مق طمدي٨مـٚمؿ ذم ؾمـاًمٌخ٤مري وُمً

ذوا سم٤مٕصؾ اًمذي ـأظم ؿٕهن ،يٜمٌٖمل ًمٚم٘م٤مئٚملم سم٤محلرب اعمتقاصٚم٦م أن يٜم٘مْمقا ىمقهلؿ سمؾ             

چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  چ أي ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،ذيمرٟم٤مه ذم شمٗمًػمهؿ ٔي٦م اجلزي٦م 

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک       ڈ  ڎ ڎ ڌ ڌ

ومتدسمر قمدم شمٙمرار ًمٗمظ  ،29اًمتقسم٦م:  چ گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ

ڇ   ڇچ وفم٤مهر ذًمؽ اؿمؽماط اضمتامع إوص٤مف يمٚمٝم٤م ذم قم٤ٌمرة  ،ُمع يمؾ وصػ  شاًمذيـ»
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ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  

وم٢من ُمـ ي٠مظمذ هبذا اًمٜمص سمٛمٕمزل قمـ اًمٜمّمقص إظمرى ، وم٢مٟمف ىمد  ، چک  ک    گ  

ل ُمٜمٝمؿ إمم سمٔمٜمف يرى أن أهؾ اًمٙمت٤مب ي١مُمٜمقن سم٤مهلل ، ومال يٜمٓمٌؼ طمٙمؿ اجلزي٦م إٟمٙم٤مر  إٓ قمغم ُمـ حتق 

محٚمقا شمٚمؽ إوص٤مف قمغم اًمنموط اًمنمقمٞم٦م ًمإليامن سم٤مهلل وسم٤مًمٞمقم  . همػم أن اًمٗم٘مٝم٤مء وضمقد اهلل شمٕم٤ممم

روط ـأن يٚمتزُمقا سم٤مًمِم ، . ومٞمج٥م قمٚمٞمٝمؿ يمذًمؽد اعمٚمؾ إظمرى ـُم٤م يٜم٤مىمْمٝم٤م قمٜم ر دونـأظم

تٌٕمد ـروط اجلٝم٤مد اًم٘مت٤مزم قمٜمدٟم٤م شمًـومِم ، چ چ  ڇچ ػم قم٤ٌمرة ـرقمٞم٦م قمٜمدٟم٤م ذم شمٗمًـاًمِم

روط سم٤معمٗمٝمقم ـخ هذه اًمِمـوأُم٤م ُمزقمٛم٦م ٟمً ،همػمهؿ ُمـ همػم اعمٕمتديـ ُمـ أهؾ اًمٙمت٤مب و ٤معملمـاعمً

وَيـحرم إظمذ هب٤م ُمع إُمٙم٤من اجلٛمع سملم  ، ضمداً  واهٞم٦م خ ومٝمل جمرد ُمزقمٛم٦مـاإلصٓمالطمل ًمٚمٜمً

 اًمٜمّمقص.

وًمذًمؽ وم٢من محؾ يمؾ ٟمص ذم اًم٘مت٤مل اجلٝم٤مدي قمغم إـمالىمف ، أي ُمـ همػم وقاسمط اًمٜمّمقص       

ومٝمـذا ظمالف اعمٕمٝمقد اًمِمـرقمل ، وهق ُمـ ضمٜمس محؾ ٟمص ذم اًمّمالة قمغم صالة سمال  إظمـرى ،

ذا ـد سمٞمٜم٤م هـوىمريمقع وٓ ؾمـجقد ، ومحؾ ٟمص ذم اًمّمٞم٤مم قمغم صٞم٤مم ُم٠مظمقذ ُمـ اعمٚمؾ إظمرى. 

ٞم٤مٟمف أدى ـوذًمؽ أن ٟمً ، وهـق أصؾ ذم هم٤مي٦م إمهٞم٦م إصؾ ذم )متٙملم اًم٤ٌمطم٨م( وذم )أهؾ اًمٌٞم٧م(

واهلل شمٕم٤ممم  . ذم أُمقر قمٔمٞمٛم٦م ذم اًمٗم٘مف اًمًٞم٤مد واجلٝم٤مدي وؿمديدة اخلٓمقرة ُمٖمٚمقـم٦مإمم ُمٗم٤مهٞمؿ 

 أقمٚمؿ وًمف احلٛمد اًمٙمثػم.

 

 مػفوم حرص اخلقارات 

  بافؼتال او اإلشالم  مع ؽر أهل اجلزية وافعفد 

ڀ  ڀ   ڀٺ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ     پ   پ  پ  ڀ چ  ىم٤مل شمٕم٤ممم      

. وىمد ذيمرٟم٤م شمٗمًػم أي٦م اًمٙمريٛم٦م ذم )ٟمخ٦ٌم 16 اًمٗمتح: چ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ

 چڀ  ڀ   ڀٺ    چزقمؿ سمٕمْمٝمؿ أن قم٤ٌمرة وم٘مد  وٟمحت٤مج هٜم٤م إمم ىَمْدر ُمـ اًمتقؾمع . ،اعم٤ًمر( 
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همػم أهؾ اجلزي٦م ، يمخٞم٤مريـ ٓ صم٤مًم٨م هلام ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع  شمدل قمغم اًمتخٞمػم سملم اًم٘متؾ او اإلؾمالم

ودمد ،  اجلٝم٦م اًمٙم٤مومرة همػم وم٤مقمٚم٦م ٕي قمٛمؾ قمدائل واًمٕمٝمد ُمـ اًمٙمٗم٤مر سم٤مإلؾمالم ، وإْن يم٤مٟم٧م شمٚمؽ

اؾمتدٓل سمٕمْمٝمؿ  . وىمري٥م ُمـ هذا اًمٜمٔمر ددة قم٤ٌمرات حتٍم اخلٞم٤مرات سمذًمؽ!!ذم ُمّم٤مدر ُمتٕم

أُمقر او  ٕٟمف يٖمٗمؾ قمـ أرسمٕم٦م شمٗمًػم ظم٤مـمئ ومٞمام ٟمرى ، يمٚمف هذاو . اإليمراه ذم اًمديـ ًمٚم٘مقل سمجقاز

  سمال سمره٤من: طمٙمامً  ٤مهل يٗمؽمض

ة ُمثٌت٦م ذم مجٚم٦م ظمؼمي٦م وًمٞم٧ًم ذم مجٚم٦م ـمٚم٥م او ٟمٙمر چپ   پ  پ    چ: قم٤ٌمرة األولاألمر       

واًمٜمٙمرة اعمثٌت٦م إٟمام شمٙمقن ُمٓمٚم٘م٦م ذم أي ىمقم إذا يم٤مٟم٧م ُمٌٝمٛم٦م وذم ؾمٞم٤مق اًمٓمٚم٥م وُم٤م يم٤من ذم  ،أُمر 

وُيًٛمك سمخٓم٤مب اًمتٙمٚمٞمػ . وأُم٤م اًمٜمٙمرة اعمثٌت٦م ذم اخلؼم اعمحض ومتحتٛمؾ وضمقه٤ًم وٓ  ،ُمٕمٜم٤مه 

سمخٓم٤مب اًمتٙمٚمٞمػ .  يم٤من اخلؼم اعمحض ُم٘مؽمٟم٤مً  وإنْ  ، شاإلـمالق إٓ سم٘مريٜم٦م»شمِمـٛمٚمٝم٤م ىم٤مقمـدة 

 ،الً وم٘مػمًا أيمرم رضمسمؾ هـق رضمؾ ُمٕملم . وأُم٤م ىمقًمؽ:  ،ًمٞمس سمٛمٓمٚمؼ  ،الً وم٘مػمًا وم٘مقًمؽ: رأي٧م رضم

ذم أي٦م  چ ٿ  ٿ  چ٤مرة ُمٜمٝم٤م قمٌ ،دًا وإُمثٚم٦م يمثػمة ضم ،إلـمالق ذم أي رضمؾ وم٘مػم ومٔم٤مهره ا

شمٕم٤ممم . يقوح ذًمؽ اًمرواي٦م قمـ أيب هريرة أٟمف ىم٤مل ذم هذه أي٦م:  ـٝم٤م وم٢مٟمف أضمر ُمٕملم يٕمٚمٛمف اهللٟمٗمً

 ُمـ ٟمٕمٚمؿ وٓ ، ُم٣م ومٞمام ٦مـأي ذهـه ٟم٘مرأ يمٜم٤م إٟم٤م: ظمدي٩م سمـ واًمرواي٦م قمـ راومع ،ىمقم مل ي٠مشمقا سمٕمد 

ُمٕمٜمك  . هب٤م أريدوا أهنؿ ومٕمٚمٛمٜم٤م ، طمٜمٞمٗم٦م سمٜمل ىمت٤مل إمم ، قمٜمف ٤مممـشمٕم اهلل ريض ، سمٙمر أسمق دقم٤م طمتك هؿ

ق مل يِمـٛمؾ ُم٤م ؾمـٌؼ وقمٚمٛمف أسمو ،ًمٞمس ُمٓمٚم٘م٤ًم ذم أي ىمقم  ٦م اًمٙمريٛم٦ماًمروايتلم أن ُمْمٛمقن أي

 ، سم٠موًمئؽ اًم٘مقم ُمع ذيمر صٗم٦م هلؿ ومحٙمؿ أي٦م ظم٤مص ،هريرة وراومع سمـ ظمدي٩م ُمـ وىم٤مئع اجلٝم٤مد 

وأُم٤م ىمقل قمٙمرُم٦م وىمت٤مدة وىم٤مل اإلُم٤مم اًم٘مرـمٌل:  وُمثؾ ذًمؽ ىمقل اإلُم٤مم اًمزهري سم٠مهنؿ اعمرشمدون .

قل قمٚمٞمف ـقم طمٜملم ومال ، ٕٟمف يٛمتٜمع أن يٙمقن اًمداقمل هلؿ اًمرؾمـإن ذًمؽ ذم هقازن وهمٓمٗم٤من ي

ومدل قمغم أن  ،83اًمتقسم٦م:  چ ۀڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ   چ  :الم ، ٕٟمف ىم٤ملـاًمً

. وُمٕمٚمقم أٟمف مل يدع ه١مٓء اًم٘مقم سمٕمد اًمٜمٌل صغم اهلل  اعمراد سم٤مًمداقمل همػم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

وىمتؾ اعمرشمد قمٜمد  اهـ ُمـ )شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل( .. قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إٓ أسمق سمٙمر وقمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام

واًمٓمريؼ  ،ٟمف او قمدم اىمؽماٟمف سم٤مجلٝم٤مد اًمٗم٘مٝم٤مء هق ُمـ سم٤مب احلدود واجلٜم٤مي٤مت سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ اىمؽما



18٤ 

 

ذا همػم سم٤مب اإليمراه ، وًمٙمٜمف إًمزام وه ،الم شمد ُمـ اًم٘متؾ هـق اًمٕمقدة إمم اإلؾماًمقطمٞمد ًمٜمج٤مة اعمر

 چ پ   پ  پ  چ. وقمغم أي طم٤مل وم٢من محؾ يمٚمٛم٦م  اإلٟم٤ًمن سمام اًمتزم هق سمف طملم دظمؾ ذم اإلؾمالم

ًمٕمدم ضمقاز محؾ وهذا إُمر وطمده يٙمٗمل  . ٤مر قمٛمؾ سمال سمره٤منقمغم اإلـمالق ذم يمؾ ىمقم ُمـ اًمٙمٗم

 أي٦م قمغم ىمت٤مل يمؾ يم٤مومر طمتك ُيًٚمؿ.

، وم٢مٟمف همػم  ، أهق اًمٙمٗمر أم احلراسم٦م واًمٕمدوان قمٚم٦م او ؾم٥ٌم ىمت٤مل أوًمئؽ اًم٘مقم : ذماألمر افثاين       

ي٦م اًمٙمريٛم٦م عمذه٥م اًم٘م٤مئٚملم سم٠من ؾم٥ٌم ُمٕمٜمك ذًمؽ قمدم إُمٙم٤من اإلؾمتدٓل سم٤مٔ .أي٦م  ذم ُمذيمقر

  ُمـ همػم أهؾ اًمٕمٝمد واًمذُم٦م.احلرب هق اًمٙمٗمر 

قمغم اًمٕمٓمػ اًمٔم٤مهري ًمٞمس  چ ڀ  ڀ  ڀ  چ ٤ممممحؾ ىمقًمف شمٕم أن :األمر افثافث      

 ًَ  اعمٜمع وآي٤مت أي٦م هذه سملم اًمتقومٞمؼ ضورة ُمع وظم٤مص٦م ،ٚم ؿ ُمع اظمتالف اًمٗم٤مقمؾ ذم اجلٛمٚمتلم سمُٛم

 ،سمٛمٕمٜمك: إُم٤م اًم٘مت٤مل وإُم٤م اإلؾمالم  وومًـروه ومذه٧ٌم ـم٤مئٗم٦م إمم اًمٕمٓمػ . اًمديـ قمغم اإليمراه ُمـ

وذه٥م اًمزضم٤مج واسمـ قمٓمٞم٦م إمم اًم٘مٓمع )أي قمدم  أي ان اًم٘مت٤مل ًمـ يٜم٘مٓمع إٓ سم٤مًمدظمقل ذم اإلؾمالم .

: ُمًت٠مٟمٗم٦م شم٘مديره٤م: او هؿ يًٚمٛمقن ، وسمٕم٤ٌمرة أظمرى شيًٚمٛمقن»، وشمٙمقن قم٤ٌمرة  اًمٕمٓمػ(

اًم٘مرـمٌل  إُم٤مم د ٟم٘مؾ اًمقضمٝملمـوىم ،شم٘م٤مشمٚمقهنؿ او ْيدْيؿ اهلل شمٕم٤ممم ًمإلؾمالم سمٖمػم ىمت٤مل وٓ طمرب 

ذم  ُمرومققم٤من چ ڀ  ڀ  ڀ چيمام أن اًمٗمٕمٚملم ذم  واسمق طمٞم٤من واًمٜمح٤مس وهمػمهؿ .

َ٘مدر )ُمثؾ ٓم ، ومٚمق يم٤مٟم٤م ُمٜمّمقسملم سمٜم٤مص٥م ُمُ  ذم ُمّم٤مطمػ إُمّم٤مريمذًمؽ و اًم٘مراءات اعمًٜمدة يمٚمٝم٤م

وىمد  ، چ ٻ  چ( ًمٗمٙمرٟم٤م سم٤مطمتامل أن شمٙمقن مجٚم٦م اًمٗمٕمٚملم شمٕمٚمٞماًل ًمٕم٤ٌمرة او طمتك او يمل اًمتٕمٚمٞمؾ

ڀ   چاًم٘مرـمٌل ذم ىمقًمف: ومٛمـ اعم١ميمد ظمٓم٠م  . إمم ٟمحق ذًمؽ واًمًٛمرىمٜمدي شمٜمٌف اإلُم٤مم اًمٓمؼمي

أي يٙمقن ،  چ ڀ  چ هذا طمٙمؿ ُمـ ٓ شم١مظمذ ُمٜمٝمؿ اجلزي٦م ، وهق ُمٕمٓمقف قمغم چ ڀ  ڀ

سمٛمٕمٜمك طمتك  ، شأو يًٚمٛمقا». وذم طمرف ُأيب  م ، ٓ صم٤مًم٨م هلاموإُم٤م اإلؾمال : إُم٤م اعم٘م٤مشمٚم٦مأطمد إُمريـ

سمٕمٞمدًا واًمّمحٞمح ، اهـ ُمـ )شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل( . . : يمؾ أو شمِمٌع ، أي طمتك شمِمٌعيًٚمٛمقا ، يمام شم٘مقل
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اًمّمحٞمح إن  ، واعمخ٤مًمٗم٦م ًمرؾمؿ اعمّم٤مطمػ قمـ اإلومؽماو٤مت اًمْمٕمٞمٗم٦م وقمـ اًم٘مراءات همػم اعمًٜمدة

سملم اًمٗمٕمٚملم يمام ىم٤مل اًمزضم٤مج واسمـ  اًمٕمٓمػ ٘مٓمعومع اًمٗمٕمٚملم جيٕمٚمٜم٤م ٟمٗمٙمر إُم٤م سمر أن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم

يمالم ضمديد  چ ڀ  ڀ  ڀ چأي ان قم٤ٌمرة قم٤ٌمرة اًمٗمٕمٚملم يمٚمٝم٤م ،  وإُم٤م سمٗمّمؾ ، قمٓمٞم٦م

ويٙمثر ذم  ٚمٗمٕمٚملم ُمٕم٤ًم ،اعم١مُمٜملم اإلؾمتٕمداد ًم ُمـ واعمٓمٚمقب ومٞمف )اؾمتئٜم٤مف( خُيؼم قمـ واىمع ُمًت٘مٌكم

،  د اًمْمامئر وًمٞمس سمٕمقاُمؾ اإلقمرابقْ سم٤معمٕمٜمك وقمَ أن شمتّمؾ سمام ىمٌٚمٝم٤م  )اإلسمتداء( مجؾ اإلؾمتئٜم٤مف

أسمق  ذم هذه أي٦م وىمد ضمقز احلٛمؾ قمغم اإلؾمتئٜم٤مف . وظم٤مص٦م طملم يٙمقن اإلؾمتئٜم٤مف سمٞم٤مٟمٞم٤ًم عم٤م ىمٌٚمف

اًمِمٞمخ حمٛمد إُملم سمـ قمٌد اهلل ذم شمٗمًػمه و اًمٌ٘م٤مء اًمٕمٙمؼمي ذم )اًمتٌٞم٤من ذم إقمراب اًم٘مرآن( ،

ذه أي٦م ، وم٢من ـوعم٤م يم٤مٟم٧م قمٚم٦م او ؾم٥ٌم اًم٘مت٤مل همػم ُمذيمقرة ذم ه )طمدائؼ اًمروح واًمرحي٤من( .

٤مًمٕمدوان يم) اًمتل ؾمٌؼ ذيمره٤م احلرب اعمنموقم٦م سمقىمقع ذوط ُمتٕمٚمؼ شي٘م٤مشمٚمقٟمٙمؿ»اًمٗمٕمؾ: 

سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ و ، وسمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمٗمتح اعمٕمٜمقي سم٤مًمدقمقةتٕمٚمؼ ُم شيًٚمٛمقن»واًمٗمٕمؾ:  ، واحلراسم٦م(

 . احلرب ىمْمٞم٦م

 ىم٤مل ، وىمققمٝمام سم٤مًمتزاُمـ او اًمتت٤مسمعسملم ُمٕمٜمٞملم يٛمٙمـ  شاو»تٕمامل ـوشمقضمد ٟمٔم٤مئر ُمـ ضمٝم٦م اؾم      

، ومٝمذا ظمؼم قمـ أُمريـ يٛمٙمـ 147اًمّم٤موم٤مت:  چ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆچ ٤ممم ـشمٕم

حمدد هق إصؾ ذم  ، قمددچ ۈ  ٴۇ  چوم٢من يمٚمٛم٦م  وقمغم اعم١مُمٜملم اًمٜمٔمر وومؼ ذًمؽ . ،اضمتامقمٝمام 

او يٜمزل شمٙمٚمٞمػ  ًمد ومٞمٝمؿاو ُيقي٘مٌؾ اًمزي٤مدة سمٛمـ يٜمْمؿ إمم اًم٘مقم  يٛمٙمـ أن شمٚمؽ اًمرؾم٤مًم٦م وًمٙمٜمف

، . وٓ ؿمؽ أن وىمقع اًمزي٤مدة او قمدم وىمققمٝم٤م ُمٕمٚمقم قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم  ضمديد سم٢مو٤مومتٝمؿ إمم اًمدقمقة

وُم٤م ذريمٜم٤مه ذم شمٗمًػم  ، وهذا ووم٘م٤ًم إلُمٙم٤من شمٜمقع اإلطمتامٓت ًمٜمٔمروًمٙمـ اعم٘مّمقد شمٜمٌٞمف اعم١مُمٜملم إمم ا

سملم اًمٕم٤ٌمرشملم طمقل طمرف  اًمتْم٤مرب أومم سمٙمثػم ُمـ اًمتٗم٤مؾمػم اعمٕمتٛمدة قمغم اومؽماض آي٦م اًمٗمتح هق

 .  ، يمام هل سمٕمض إىم٤مويؾ ذم شمٗمًػم آي٦م اًمّم٤موم٤مت شأو»

ٜملم إمم واًمِمؽ وًمٙمـ ًمتٜمٌٞمف اعم١مُم اًمؽمدد ًمٞمس ًمٔم٤مهر شأو»مم٤مصمٚم٦م ُمـ اؾمتٕمامل  ذم ُمقاوعو      

ٝم٤م سمٕمْمٝمؿ قمغم اًمتخٞمػم ومحٚم ، شسمؾ»محٚمٝم٤م سمٕمض اًمٜمح٤مة قمغم ُمٕمٜمك ىمد و ، سمتٜمقع اإلطمتامٓتاًمتٗمٙمػم 
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٤ممم ــػم ًم٘مقًمف شمٕم اًمتٗم٤مؾمإمم أيْم٤مً  ٤مرضمعوم . وًمٙمـ سمتٗمًػم يٜم٤مؾم٥م اًمٕم٤ٌمرشملم يمام ذيمرٟم٤م ذم آي٦م اًمّم٤موم٤مت

 . 9اًمٜمجؿ:  چ ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چچ 

أي اًم٘مرـمٌل:  اإلُم٤مم وم٘مد ذيمرٟم٤م ىمقل: وٕمػ اإلؾمتدٓل سمٛمٗمٝمقم اعمخ٤مًمٗم٦م هٜم٤م ، األمر افرابع      

اهـ وسمٛمثؾ ذًمؽ ىم٤مل اًمزخمنمي يٙمقن أطمد إُمريـ: إُم٤م اعم٘م٤مشمٚم٦م وإُم٤م اإلؾمالم ، ٓ صم٤مًم٨م هلام .

وهذا يِمٌف  . وحمٛمد ؾمٞمد ـمٜمٓم٤موي ذم )اًمقؾمٞمط( واًمِمقيم٤مين واًمزطمٞمكم ذم )اًمتٗمًػم اًمقؾمٞمط(

عمخ٤مًمٗم٦م ، أي احلٙمؿ ًمٚمٛمًٙمقت قمٜمف سمٜم٘مٞمض طمٙمؿ اعمذيمقر . أي احلٙمؿ ذم اإلؾمتدٓل سمٛمٗمٝمقم ا

شمٗمًػم آي٦م اًمٗمتح سمٕمدم ضمقاز أي ظمٞم٤مر صم٤مًم٨م يم٤مًمّمٚمح واعمٝم٤مدٟم٦م واًمتًقي٦م وؿمٌف ذًمؽ . وهذا 

اإلؾمتدٓل ذم هم٤مي٦م اًمْمٕمػ ، وم٢من ُمٗمٝمقم اعمخ٤مًمٗم٦م أٟمقاع يمثػمة ، ومٛمـ أدظمؾ ومٞمف ُمٗمٝمقم اإلؾمتثٜم٤مء 

 شطمتك»سمٕمده سم٠ميمثر ُمـ درضم٦م ُمٗمٝمقم اًمٖم٤مي٦م سمـ: ىمد ي٠ميت ٤مي٦م اًم٘مقة ، وومٝمق ُمٗمٝمقم ذم هم شإٓ»سمـ: 

ًمٞمس ومٞمٝم٤م أداة جٛمٚم٦م ومٕمٚمٞم٦م ، وم چ ڀ  ڀ  ڀ  چوأُم٤م قم٤ٌمرة .  شإٟمام»وُمٗمٝمقم احلٍم سمـ: 

وٓ ؿمؽ  ، سم٠مهن٤م ؾم٥ٌم احلٙمؿوٓ صٗم٦م شُمِمٕمر  او ُم٤ٌمًمٖم٦م طمٍم وٓ صٞمٖم٦م اظمتّم٤مص وٓ شمقيمٞمد

ومال  أيْم٤ًم أن صٗم٦م اًم٠ٌمس اًمِمديد ًمٞم٧ًم ص٤محل٦م ًمت٠مؾمٞمس احلٙمؿ قمٚمٞمٝم٤م وٟمٗمل اخلٞم٤مرات إظمرى .

. وم٢من أظمراج ُمٗمٝمقم جم٤مل إٓ سم٤مإلطمتج٤مج سم٤مًمّمٞمٖم٦م يمام هل وُمـ همػم دم٤موز إمم ُم٤م ًمٞمس سمٛمذيمقر 

ي ، يمؾ حلاًم او شمنمب اًمِم٤مشم٠مُمـ ضمٜمس ىمقل أطمدهؿ ٔظمر:  هق ، خم٤مًمٗم٦م ُمـ هذه اًمٕم٤ٌمرة اًمٙمريٛم٦م

 أيْم٤مً  ومٞمٗمنه أطمدهؿ سم٠من اعم٘مّمقد ًمٞمس وم٘مط اًمتخٞمػم سملم اًمٚمحؿ واًمِم٤مي ، وًمٙمـ اًم٘م٤مئؾ ي٘مّمد

ومٝمذا اًمٜمقع وُم٤م ىم٤مرسمف ُمـ ُمٗم٤مهٞمؿ اعمخ٤مًمٗم٦م شمّمٚمح وم٘مط  ُمٜمع أظمر مم٤م ؾمقى اًمٚمحؿ واًمِم٤مي!!

اعمخ٤مًمٗم٦م ُمـ اًمّمٗم٦م ذًمؽ أن ُمٗمٝمقم  ١ميمدي اإلطمتامٓت وًمٞمس ًمإلطمتج٤مج . و اًمِمٙمقك إلصم٤مرة

، وًمذًمؽ  قمت٤ٌمر سم٤مإلمج٤مع ذم قم٤ٌمرات يمثػمة ضمدًا ذم اًم٘مرآن واًمًٜم٦م ويمالم اًمٕمربؾم٤مىمط اإل وؿمٌٝمٝم٤م

همػم  . اإلطمتج٤مج سمٛمٗمٝمقم اعمخ٤مًمٗم٦م ُمـ اًمّمٗم٦م ُيِمؽمط ومٞمف قمدم وضمقد اعمٕم٤مرضسح سمٕمْمٝمؿ أن 

،  چ ڀ  ڀ  ڀ  چأن قم٤ٌمرة حمٛمد ؾمٞمد ـمٜمٓم٤موي ، شمٜمٌف إمم أُمر ُمٝمؿ وهق أن قم٤ٌمرة 

وم٤مٔي٦م اًمٙمريٛم٦م شُمـخؼم أن  ٤م ،قمغم فم٤مهره وًمٞم٧ًم ـمٚم٤ًٌم . وم٢من يم٤مٟم٧م اًمّمٞمٖم٦مظم٤ٌمر فم٤مهره٤م مجٚم٦م إ

اًمذي ؾمٞمحّمؾ هق اًم٘مت٤مل ُمٜمٙمؿ او اإلؾمالم ُمٜمٝمؿ ، ومٝمذا ٓ جم٤مل ومٞمف ًمٚمتٗمٙمػم سمٛمٗمٝمقم خم٤مًمٗم٦م . 
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ًمف درضم٦م  خم٤مًمٗم٦مسمٛمٗمٝمقم  طمتج٤مجاإل صٞمٖم٦م اًمٕم٤ٌمرة شم٠مسمك وقمغم شم٘مدير أٟمف ظمؼم سمٛمٕمٜمك إُمر ، وم٢من

 .فمٜمٞم٦م ُمتٝم٤موي٦م

أٟمف جي٥م اًمٙمثػم ُمـ اًمّمؼم واًمتث٧ٌم ذم شمٗمًػم آي٤مت اجلٝم٤مد ، ٕن اخلٓم٠م ذم  اًمتذيمػم اعمٝمؿوُمـ       

   اًمٗمٝمؿ يٕمٔمؿ ويٕمؿ ضره.

 

 آية اجلزية

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ    چ  ڇچ ٤ممم ـــشمٕمو شم٤ٌمرك ىم٤مل      

ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  

ىمـد حيت٩م سم٤مٔي٦م اًمٙمريٛم٦م ُمـ ئمـ أن ُم٘م٤مشمٚم٦م أهؾ  .29اًمتقسم٦م:  چگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 

اًمٙمت٤مب واضم٥م ُمٓمٚمؼ طمتك يٕمٓمقا اجلزي٦م او ُيًـٚمٛمقا . وإليْم٤مح إُمر ٟمحت٤مج إمم سمٞم٤من ومقائد أي٦م 

 اًمٙمريٛم٦م:

أي ُمـ اضمتٛمٕم٧م  ، ُمـ أهؾ اًمٙمت٤مب ظم٤مص سم٤معمح٤مرسملم صدر أي٦م اًمٙمريٛم٦م :افػائدة االوػ      

 ۅچ ذيمرٟم٤م شمٗمًػمه ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ ذم شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم  وىمد ، وط احلرب اًمٕم٤مدًم٦مقمٚمٞمف ذ

 . 36اًمتقسم٦م:  چ ې ې ې ۉ ۉ

أُم٤م اجلزي٦م قمغم  ، چگڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ گچ ىمقًمف شمٕم٤ممم  :افػائدة افثاكقة      

ذه ـ٘م٤مل: هـيُ  ،جزي ـزى يـل ُمـ ضمـومٝم ، واًمِٗمْٓمَرةُ  ـِخؼمةواًم ٦م واًمِ٘مٕمدةـؾ اجِلٚمًـوزن ومِٕمٚم٦م ُمث

 طمدي٨م وذم أي شم٘ميض قمٜمؽ او شُمٖمٜمل قمٜمؽ او شمٙمٗمل أُمرك . وىم٤مل اسمـ ُمٜمٔمقر: ،شَمـجزي قمٜمؽ 

ـْ  َأي ، « سَمٕمدك َأطمدٍ  قمـ شُمـْجِزئ وًمـ » إُْوِحَٞم٦م .اهـ ُمـ  يمٗم٤مين َأي اًمٌمءُ  َأضْمَزَأين :ـُمِ  ، شَمْٙمٗمل ًم

ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  چ ٤ممم ـــشمٕمو شم٤ٌمرك ذا اعمٕمٜمك ىمقًمفـ٤من اًمٕمرب( . وُمـ هـ)ًمً

 ـيٜمٌف ذًمؽ إمم أن اجلزي٦م وضم٧ٌم سمدًٓ ُمـ ؿم .48اًمٌ٘مرة:  چ ېئ
ٍ
وم٤مًمٔم٤مهر أهن٤م دمزي قمـ  ، لء

وواضح أن اجلزية فقست  ٤مرة اسمـ قمٓمٞم٦م ذم شمٗمًػمه .ـدل قمٚمٞمف قمٌـيمام شم ،مح٤ميتٝمؿ وشمقومػم إُمـ هلؿ 
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يميد ذفك ما ُيروى من  ،أي ما جيزئ ظـفم  ، وفؽـفا تعبر ظن معـى ،إشاًم حمضًا ـاشم افعؾم 

وهو خز  ،زية ـم اجلـظذ أخذها من بعض أهل افؽتاب بغر اش مواؾؼة ظؿر بن اخلطاب 

ل هم٤مي٦م ـذا يمالم ومـومٝم ،ٚمؿ ـتٛمرة قمغم اًمذُمل طمتك ُيًـوأُم٤م ُمـ ومٝمؿ أن اجلزي٦م قم٘مقسم٦م ُمً . فورـمش

اعمٕمٓمل ذم فم٤مهر ؽ أهن٤م يد ـومال ؿم ، چڳ  ڳ    چ٤مرة ـوأُم٤م قمٌ ره٤من .ـاًمْمٕمػ وًمٞمس قمٚمٞمف سم

ؾمقاء يم٤مٟم٧م همػم ممتٜمٕم٦م ُمـ ضمٝم٦م اًمتزاُمٝم٤م  همػم ممتٜمٕم٦مو او ُم١ماشمٞم٦م ُمٕمٜم٤مه٤م: قمـ ٟمٗمس ىم٤مسمٚم٦مو ،ٞم٤مق ـاًمً

ضمٝم٦م ىمدرهت٤م اعم٤مًمٞم٦م واًمٕمٛمٚمٞم٦م ومال شم١مظمذ ضمزي٦م ُمـ حمروم وٓ قم٤مضمز قمـ  ُمـ سمنموط إهن٤مء اًم٘مت٤مل او

أي ٟمزع ُم٤م أقمٓم٤مه سمٞمده  «ُمـ ٟمزع يده ُمـ اًمٓم٤مقم٦م  »احلدي٨م اعمِمٝمقر  يٜمٌف إمم هذا اعمٕمٜمك . اًمٙم٥ًم

أي أقمٓمٞمف طم٘مف  ، شًمَِٕمامرٍ  َيِدي وَمَٝمِذهِ » ورواي٦م اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ًم٘مقل قمثامن  ، أي سم٤مًمتزام وقمدم مم٤مٟمٕم٦م

وُيًتٕمٛمؾ ذم إُمقر  ،اًمٙمِؼَم واًمِٕمَٔمؿ  ود: ٤مًمِّمَٖمرُ وم ، چڳ  ڳ   چ. وأُم٤م قم٤ٌمرة  سمٞمدي

أي٦م شمٕمٌػم ُمٕمٜمقي . يقوح إُمر أن ؾمٞم٤مق أي٦م إٟمام هق  ذم وٓ ؿمؽ أن اًمٚمٗمظ ، ٦ماعم٤مدي٦م واعمٕمٜمقي

هق وطمٙمؿ اجلزي٦م ذم هذا اًمًٞم٤مق  ، يمام سمٞمٜم٤م ذًمؽ ومٞمٛمـ ٟمّم٥م احلرب واًمٕمدوان ُمـ أهؾ اًمٙمت٤مب

وًمذًمؽ  ،شمٕمٌػم قمـ طم٤مل اعمٜمٝمزم وىمٌقًمف سمام يٗمروف اعمٜمتٍم  هق هٜم٤م وم٤مًمّمٖم٤مر ،احلٙمؿ ذم اعمٝمزوم 

وىمري٥م ُمـ  . وُم٤م شمتْمٛمٜمف ُمـ اٟمْم٤ٌمط سمًٚمٓم٦م اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ل اجلزي٦مر هق ىمٌقىمٞمؾ: إن اًمّمٖم٤م

همػم أن قم٤ٌمرة اًمِم٤مومٕمل حتت٤مج إمم ُمٜم٤مىمِم٦م ذيمرٟم٤مه٤م ذم  ،ذًمؽ ىمقل اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل ذم شمٗمًػم اًمّمٖم٤مر 

 ،اإلذٓل طملم ي٠مشمقن سم٤مجلزي٦م و اإله٤مٟم٦م وأُم٤م ُمـ ومٝمؿ ُمـ اًمٕم٤ٌمرة مم٤مرؾم٦م قمٛمٚمٞم٤مت )صمامر اًمتٜم٘مٞمح( .

وىمد  ، وُمٕم٤مرض ًمٜمّمقص يمثػمة ذم أظمالق اًمتٕم٤مُمؾ ُمع أظمريـ ومال ؿمؽ أٟمف ومٝمؿ ظم٤مـمئ ضمداً 

ه٤م سم٤مـمٚم٦م ٻ    ٻ  ٻ   چ وشمدسمر ىمقًمف شمٕم٤ممم  . أٟمٙمر اإلُم٤مم اًمٜمقوي شمٚمؽ اعمامرؾم٤مت وقَمـد 

ـْ  . 46اًمٕمٜمٙمٌقت:  چ ڀٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ    ڀ   ٌْدِ  وقَم ـِ  اهلل ِ قَم  سْم

ـِ  قَمْٛمٍرو ، ـْ  »: ىَم٤مَل  ٚم َؿ،ـَوؾَم  قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ َصغم   اًمٜم ٌِلِّ  قَم ٤م ىَمَتَؾ  َُم ًً ْ  ُُمَٕم٤مَهًدا َٟمْٗم  َوإِن   ، اجلَٜم ٦مِ  َرائَِح٦مَ  َيِرْح  مَل

ـْ  ًَمُٞمقضَمدُ  ِرحَيَٝم٤م ػَمةِ  ُِم ًِ  طَمٙمِٞمٍؿ أٟمف سْمـ وقمـ ِهَِم٤مماًمٌخ٤مري وهمػمه .  اإلُم٤مم رواه «قَم٤مًُم٤م  َأْرسَمِٕملمَ  َُم

ُس  مِحَْص  قَمغَم  َوُهقَ  َرضُماًل  َوضَمدَ  ـَ  َٟم٤مؾًم٤م ُيَِمٛمِّ ْطِ  ُِم   ذِم  اًمٜمٌ 
ِ
ْزَي٦ِم ، َأَداء  ؾَمِٛمْٕم٧ُم  إيِنِّ  َهَذا؟ َُم٤م: وَمَ٘م٤مَل  اجْلِ

ُب  اهللَ إِن   »: َيُ٘مقُل  َوؾَمٚم َؿ، قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغم   اهللِ  َرؾُمقَل  ـَ  ُيَٕمذِّ ِذي سُمقنَ  اًم  ْٟمَٞم٤م  ذِم  اًمٜم ٤مَس  ُيَٕمذِّ رواه  «اًمدُّ
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ة َٚمٞمؿ قمــؾُم  سمـ وقمـ صٗمقان وهمػمه .ٚمؿ ـُمً  قمٚمٞمف اهلل صغم   اهلل قلـرؾم أصح٤مِب  أسمٜم٤مء ُمـ قِمد 

 أو ُُمٕم٤مِهداً  فَمٚمؿ َُمـ أٓ »: وؾمٚمؿ ىم٤مل قمٚمٞمف اهلل صغم   اهلل رؾمقلِ  قمـ ِدْٟمَٞم٦ًم ، آسم٤مِئٝمؿ قمـ وؾمٚمؿ ،

رواه أسمق  «اًم٘مٞم٤مُم٦ِم  يقم طَمِجٞمُجفُ  وم٠مٟم٤م ٗمسِ ٟم ـمِٞم٥ِم  سمِٖمػمِ  ؿمٞمئ٤مً  ُمٜمفُ  أظَمذ أو ـم٤مىَمتِف ومقَق  فُ يمٚم ٗم أو اٟمَت٘مَّمفُ 

د إؾمـوضم ،داود  إًم٤ٌمين  اًمِمٞمخ وأدظمٚمف ،١موط ـٕمٞم٥م إرٟمـٜمف ؿمـوطمً ،٤مومظ اًمٕمراىمل ـٜم٤مده احلـق 

يمام  ٥مـٓص٘مل اًمٜمً ُمتّمكم او :ٜم٤مدـٞم٤مق اإلؾمـل ؾمـوم شدٟمٞم٦مً »وُمٕمٜمك  ،ٚم٦م اًمّمحٞمح٦م ـٚمًـذم اًمً

ـْ  أي ظمّمٛمف « طَمِجٞمُجفُ  »وُمٕمٜمك  ،ٜمـ أيب داود ـرح ؾمـل ؿمـوم ـْ  صَماَلصملِمَ  . وذم رواي٦م: قَم   ُِم
ِ
 َأسْمٜم٤َمء

َؿ ـَوؾَم  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغم   اهللِ قلِ ـَرؾُم  َأْصَح٤مِب  رواه اًمٌٞمٝم٘مل ذم  ،ٜم٤مد واحلدي٨م ـوإمم آظمر اإلؾم ،ٚم 

 . اًمٙمؼمى(ٜمـ ـ)اًمً

ومال ؿمؽ أن  ،سمٛمـ اؾمتحؼ احلرب ُمـ أهؾ اًمٙمت٤مب  ٤مً أي٦م ظم٤مص عم٤م يم٤من ؾمٞم٤مق :افػائدة افثافثة      

ال يتٜم٤مول أهؾ وم ،ُمرشمٌط سم٤محلراسم٦م وسم٘مقاٟملم اًمٜمٍم واهلزيٛم٦م  ًمّمٖم٤مرًمٚمجزي٦م وا اعمٗمٝمقم اًمٕمٛمكم

ومٝمل شم٤مسمٕم٦م  ،اًميي٦ٌم قمغم ه١مٓء اعم٤ًمعملم وأُم٤م  ٕم٤ميِملم سم٤مًمًٚمؿ ذم سمالد اعمًٚمٛملم .اًمٙمت٤مب اعمت

ٕن  ،مح٤ميتٝمؿ  قمـ ُم٤مزموم٢مٟمام هل سمدل  ومًقاء ؾُمٛمٞم٧م سم٤مجلزي٦م او سمٖمػم ذًمؽ ًم٘مقاٟملم اًميائ٥م ،

وم٢من هذا  ، المـل اإلؾمـوم جٝم٤مدـقمٞم٦م اعمٌٜمٞم٦م قمغم ُمٗم٤مهٞمؿ اًم٤مريمتٝمؿ ذم اعمٜمٔمقُم٦م اًمدوم٤مـدم ُمِمـاعمتقىمع قم

 وواوح ُمـ ضمٜمس قمدم ُمِم٤مريمتٝمؿ ذم صالشمٜم٤م وصٞم٤مُمٜم٤م وهمػم ذًمؽ ُمـ اًمٕم٤ٌمدات اإلؾمالُمٞم٦م .

أن ضمزي٦م اًمٌالد اعمٗمتقطم٦م صٚمح٤ًم إٟمام شمٙمقن ووم٘م٤ًم ًمنموط اًمتّم٤مًمح سملم ُمـ يمالم اًمٗم٘مٝم٤مء  أيْم٤مً 

 ُمقـمـ واطمد أومم سم٠من يٜمتٔمؿ ذمأن اًمّمٚمح اعمًت٘مر سملم اعمًٚمٛملم وهمػمهؿ  ومال ؿمؽ ،اًمٓمروملم 

 ُمت٤ٌمدًم٦م. سمرقم٤مي٦م

گڳ  ڳ   گ گچ  ٘مقًمف شمٕم٤مممسم اًمتٕمٌػم قمـ هم٤مي٦م او ُمٜمتٝمك احلرب :افػائدة افرابعة      

إمم أن اطمتالل إرض ىمد يٙمقن همػم ضوري ، وًمٙمـ اعمٝمؿ هق إصم٤ٌمت ، يٜمٌف  چڳ  ڳ 

ُمٕمف أقمامل اًمٗمتح اعمدٟمٞم٦م ودمري ت٘مراره . ـل ُمع إضمراءات قمٛمٚمٞم٦م وأُمٜمٞم٦م شمْمٛمـ اؾمـٞم٤مؾمـاًمٜمٗمقذ اًمً

، وم٢من اًمٗمتح اعمدٟمـل يٛمٝمد ًمٚمدقمقة وًمٚمٗمتح ل خمتٚمػ اعمج٤مٓت ـاإلصالح ومو اعمًـ٤مقمدة يمٕمٛمٚمٞم٤مت

 اعمٕمٜمـقي.
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سمٕمْمٝم٤م ؾمٞم٤مؾم٤مت  ،ذم طمٙمؿ اجلزي٦م آراء يمثػمة ُمٌثقصم٦م ذم يمت٥م اًمتٗمًػم واًمٗم٘مف  :اخلامسة افػائدة      

 ،وسمٕمْمٝم٤م آراء وم٘مٝمٞم٦م ُم٠مظمقذة ُمـ أدًم٦م أظمرى  ،شمٜمٗمٞمذي٦م ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمتٖمٞمػم واًمتٕمديؾ واإلؾمتٌدال 

. وىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ قمٌد اًمؼم  ومال طمج٦م ومٞمٝم٤م،  وآراء سمال أدًم٦م اؾمتدٓٓت وٕمٞمٗم٦م وسمٕمْمٝم٤م أظمر

 قمغم ضمزي٦م وٓ ، آيمت٤ًمب قمغم ىمقي ذيمر سم٤مًمغ طمر يم٤مومر ُمـ إٓ اجلزي٦م شم١مظمذ ٓ رمحف اهلل شمٕم٤ممم:

 اًمّمقاُمع أهؾ اًمره٤ٌمن قمغم وٓ قم٘مقهلؿ قمغم اعمٖمٚمقسملم اعمج٤مٟملم قمغم وٓ اًمّمٌٞم٤من قمغم وٓ اًمٜم٤ًمء

 ُم٤مًمؽ قمٜمد اجلزي٦م وشم٘مٌؾ اًمٗم٘مراء قمـ إداء إهمٜمٞم٤مء يٙمٚمػ وٓ.  وم٘مػم قمغم وٓ وم٤من ؿمٞمخ قمغم وٓ

 وم٢مٟمف اعمرشمديـ إٓ وقمجام قمرسم٤م اًمٙمٗمر أهؾ أصٜم٤مف ُمـ وهمػمهؿ ووصمٜمل وجمقد يمت٤ميب يم٤مومر يمؾ ُمـ

 اًمٙمٗم٤مر ُمـ أظمرى إمم ُمٚم٦م ُمـ اًمٙم٤مومر اٟمت٘مؾ وإذا.  ردهتؿ قمغم ي٘مرون ٓ ٕهنؿ ضمزي٦م ُمٜمٝمؿ شم٘مٌؾ ٓ

 .اهـ ُمـ )اًمٙم٤مذم ذم وم٘مف أهؾ اعمديٜم٦م(. اجلزي٦م ُمٜمف واظمذت قمٚمٞمٝم٤م أىمر

 

 آية افـفي ظن افوهن

حمٛمد:  چڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ   ں   ڱ  ڱ  ڱ  ںچ ىم٤مل شمٕم٤ممم       

وئمٝمر أن سمٕمْمٝمؿ  ،سمٛمٜمع اًمّمٚمح ُمع اًمٙمٗم٤مر  وىمد اؾمتدل سمٕمْمٝمؿ هبذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م ًمٚم٘مقل . 35

ٗمٚم٦م قمـ سمٕمض وومٞمف همفمٜمٝم٤م ٟم٤مؾمخ٦م ٔي٦م إٟمٗم٤مل ذم اجلٜمقح إمم اًمًٚمؿ . وهذا ُمذه٥م وٕمٞمػ ضمدًا 

ُمْم٤مُملم وومقائد أي٦م . وؾمٜمذيمر ذم اًمٗمقائد إومم واًمث٤مٟمٞم٦م واًمث٤مًمث٦م ُمٕم٤مين أًمٗم٤مظ وقم٤ٌمرات أي٦م 

  ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم: اًمٙمريٛم٦م ، صمؿ ٟمذيمر ذم اًمٗم٤مئد اًمراسمٕم٦م اعمْمٛمقن اعمريمزي هلذا احلٙمؿ إن 

سمٛمٕمٜمك:  ، چڻ   ڻ    چوقم٤ٌمرة  چڱ  ڱ  چ شمدسمر اًمّمٚم٦م سملم قم٤ٌمرة   :افػائدة األوػ      

وهق اًمِمٕمقر  ، اًمقهـ ُمٕمٜمك ذم هم٤مي٦م إمهٞم٦م ُمـ ُمٕم٤مين إمم وم٢مهن٤م شمٜمٌف ،أٟمتؿ إىمدر قمغم اًمٖمٚم٦ٌم 

اًمقهـ ؿمٕمقر همػم ُمؼمر وسمٕم٤ٌمرة أظمرى  ،سم٤مًمْمٕمػ ُمع وضمقد ىُمُدرات اًمتٗمقق وحت٘مٞمؼ اهلدف 

وم٢من اًمقهـ قمٛمؾ دون اًمقؾمع او شمٍمف وٕمٞمػ ُمع ىمقة أًم٦م .  ،سم٤مًمٕمجز . وُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م 

ُمٜمٝم٤م إو٤مقم٦م  ،وهل٤م ُمْم٤مر يمٌػمة  ،وهذه آوم٦م ي٘مع ومٞمٝم٤م يمثػم ُمـ اًم٘م٤مدة واعم١ًموًملم وؾم٤مئر اًمٜم٤مس 

وُمٜمٝم٤م يمذًمؽ شمٜمٙمٞمس إوًمقي٤مت  ، وظم٤ًمرة هٞم٦ٌم اًم٘مقة اًمٗمرص اًم٤ًمٟمح٦م واًمؽماضمع ذم اعمٖم٤مًم٦ٌم
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أن وم٘مف اًمقؾمع او اًم٘مدرات ي٘مقم قمغم  اًمٓمقيؾ . وىمد سمٞمٜم٤م ذم )اعمٜمٓمٚمؼ(وظم٤ًمئر يمٌػمة قمغم اعمدى 

وذًمؽ ًمٜمحق  ،وًمٙمـ ُمـ همػم اؾمتٝماليمف  ، إول: شم٘مٞمٞمد اًمتٍمف احل٤مض سم٤مًمقؾمع اًم٘م٤مئؿ ،حمقريـ 

. ويتْمٛمـ ذًمؽ احلذر ُمـ ومٕمؾ 286اًمٌ٘مرة:  چ ۈۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  چ ىمقًمف شمٕم٤ممم 

. اعمحقر اًمث٤مين: اًمٕمٛمؾ اعمًتٛمر قمغم  ويمذًمؽ احلذر ُمـ دم٤موز اًمقؾمع ىمٌؾ شمٜمٛمٞمتف ،أىمؾ مم٤م ذم اًمقؾمع 

 . وم٢من شمٜمٛمٞمتف ُمـ ضوري٤مت اإلقمداد واعمٖم٤مًم٦ٌم ،شمٜمٛمٞم٦م اًمقؾمع 

ومٕمؾ اًمدقم٤مء جمزوم قمٓمٗم٤ًم قمغم اًمٜمٝمل ىمٌٚمف يمام  ، چ  ں   ڱ  ں  چ : ىمقًمف شمٕم٤مممافػائدة افثاكقة      

وأٟمتؿ إقمٚمقن . اعمٝمؿ هٜم٤م أن اًمٜمٝمل قمـ اًمدقمقة إمم  واًمت٘مدير: وٓ شمدقمقا إمم اًمًٚمؿ ،ذيمر اعمٗمنون 

 ،يمام وُمٝمؿ ذًمؽ أيْم٤ًم ُمـ ؾمٞم٤مق اًمٜمٝمل قمـ اًمقهـ  ،ُيٗمٝمؿ ُمٜمف أن احل٤مل اًم٘م٤مئؿ هق احلرب  ،اًمًٚمؿ 

  .ومٛمج٤مل هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م هق احلرب او اًمٍماع قمغم أىمؾ شم٘مدير

 أي ٓ شمدقمقا إمم اًمًٚمؿ ،مجٚم٦م طم٤مًمٞم٦م  ، چڻ     ڻ  چ ٤مممـــىمقًمف شمٕم :ةـدة افثافثـافػائ      

وُمٜمف ىمقًمف  ُمتاليمٙمؿ ىمدرات اًمتٗمقق قمغم اًمٕمدو اًمٔم٤ممل ،او طم٤مل ا طم٤مل يمقٟمٙمؿ إىمدر قمغم اًمٖمٚم٦ٌم

ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ      ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ ڤ  ڤ  ڤ  ڦ چ ٤ممم ـــشمٕم

. وىم٤مل 69 – 67ـمف:  چ  ڈ  ڈ   ژ    ڍڌ  ڌ   ڎ  ڎ چ  چ  ڇڇ  ڇ   ڇ   ڍ

قَْمَٚمْقنَ  َوَأْٟمتُؿُ  أًمقد: ْٕ .اهـ ُمـ )شمٗمًػم  ُمِمٝمقر جم٤مز اًمٖمٚم٦ٌم سمٛمٕمٜمك واًمٕمٚمق ، إهمٚمٌقن أي ا

ٝم٤م ىمقة اإليامن وم٘مط ومٝمل ظمٓم٠م ـوأُم٤م ُمزقمٛم٦م أٟم ،ٛمؾ ذًمؽ اًم٘مقة اعم٤مدي٦م واعمٕمٜمقي٦م ـل( . ويِمـأًمقؾم

ومٚمق يم٤مٟم٧م ىمقة اإليامن شمٙمٗمل احلرب وطمده٤م عم٤م ضم٤مءت ٟمّمقص يمثػمة شمقضم٥م اقمت٤ٌمر اًم٘مقة  ،ىمٓمٕم٤ًم 

وُمثؾ آي٦م اًمت٘مٞم٦م  ،ُمثؾ ٟمّمقص طمٍم اًمتٙمٚمٞمػ سم٤مًمقؾمع  ،اعم٤مدي٦م أيْم٤ًم ًمتِمٙمٞمؾ ىمقة قمٛمٚمٞم٦م يم٤مومٞم٦م 

  .وهمػمه٤م ، وآي٦م اإلقمداد وآي٦م إٟمٗم٤مل ذم اًمتخٗمٞمػ

هق ُمٜمع أي اٟمتّم٤مر ًمٚمٔمٚمؿ واًمٕمدوان .  اعمْمٛمقن اعمريمزي ًممي٦م اًمٙمريٛم٦م: افػائدة افرابعة      

هل طمرب ود اعمٕمتدي اًمٔم٤ممل ، قمغم ُم٤مؾمٌؼ ذيمره ذم ذوط يقوح إُمر أن احلرب اعمنموقم٦م 

وأؾم٤ٌمب احلرب اعمنموقم٦م . وسمٕمد ىمٞم٤مم احلرب وم٢من اًمٕمقدة إمم اًمًٚمؿ ًمٞم٧ًم صٞمٖم٦م واطمدة ُمِمؽميم٦م 
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مجٞمع إـمراف ، سمؾ شمتج٤مذب إـمراف ُمْم٤مُملم خمتٚمٗم٦م عمنموع اًمًٚمؿ . واًمٖم٤مًم٥م ذم اًمٕمدو  سملم

يامٟمع اًمٕمدل واحلؼ إٓ قمٜمد اإلوٓمرار إمم و ُمٜمح٤مز ًمٕمدواٟمف وفمٚمٛمف اًمٔم٤ممل ُمـ ـمرذم احلرب ، أٟمف

ذم طمؼ اًمٓمرف اعمحؼ إذا يم٤من اًمٜمزول قمـ ُمٓم٤مُمٕمف وإمم اإلذقم٤من ًمٕمقاىم٥م قمدواٟمف . ُمٕمٜمك ذًمؽ 

، وي٘مؽمن ذًمؽ  ٗمرض احلؼ يم٠مُمر واىمعيٕمٛمؾ ًم ، أن يٗمرض اًمنموط اًمٕم٤مدًم٦م وأنُمتٗمقىم٤ًم 

ن اًمًٚمؿ اعم١مؾمس قمغم ، يمل يٙمقن ؾمٚماًم ُمًت٘مرًا ، ٕ شاًمتٗم٤موض اعم١مدي إمم اًمًالم»سمدسمٚمقُم٤مؾمٞم٦م 

اًمٕمٗمق واًمتٜم٤مزل ذم شمًـقي٦م  وًمٙمـ يقضمد جم٤مل ًمَ٘مْدر ُمـ اًمٕمدوان ًمـ يٙمقن ُمًت٘مرًا .سم٘م٤مي٤م اًمٔمٚمؿ و

ذم اعمٌح٨م اًمث٤مين ، ذم ىمد ؾمٌؼ سمٞم٤من ذًمؽ و وذًمؽ ًمدواقمل اعمّمٚمح٦م او دومع اًمير ،سمٕمض اعمٔم٤ممل ، 

اًمتج٤موب ُمع ضمٜمقح اًمٓمرف  وواوح أن وذيمرٟم٤م أدًمتف .ؾمٞم٤مق إؾم٤ٌمب اعمنموقم٦م ًمٚمحرب ، 

ی  ی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئيئ  جب  چ شمٕم٤ممم و شم٤ٌمرك صم٤مسم٧م سم٘مقًمفإمم اًمًٚمؿ أُمر  أظمر

اجلٜمقح اعمت٤ٌمدل ًمٞمس سمًٚمؿ وًمٙمٜمف ؾمٕمل وشمٗم٤موض ، همػم أن 61إٟمٗم٤مل:  چ حب  خب  مب 

ومال ُم٤مٟمع ُمـ اسمتداء دقمقة  إذا يم٤مٟم٧م ُمْم٤مُمٞمٜمف ُم٘مٌقًم٦م ، وأُم٤م ذم طم٤مل اًمًٚمؿ اًم٘مٚمؼ . ٕضمؾ اًمًٚمؿ

 ًمٜمٗمع ، اًمّمٚمح ذم ُمّمٚمح٦م ًمٚمٛمًٚمٛملم يم٤من وإن وىم٤مل اإلُم٤مم اًم٘مرـمٌل: ًمؽمؾمٞمخ اًمًٚمؿ ووٌٓمف .

ػم ـاهـ ُمـ )ُمـ شمٗمً.إًمٞمف  اطمت٤مضمقا إذا سمف اعمًٚمٛمقن يٌتدئ أن سم٠مس ومال ، يدومٕمقٟمف ضر أو جيتٚمٌقٟمف

وذيمر اًم٘مرـمٌل أدًم٦م ُمـ اًمًـػمة اًمٜمٌقي٦م ، وىمد ؾمـٌؼ ٟم٘مٚمٝم٤م ذم اًمٗم٤مئدة اًمٕم٤مؿمـرة ُمـ  (.61إٟمٗم٤مل 

 شمٗمًـػم أوائؾ ؾمقرة اًمتقسم٦م.

إٟمتٗم٤مء اعمْمٛمقن  ذم طم٤مل أي ذم طم٤مل اًمْمٕمػ او اإلوٓمرار او اإليمراه ، :افػائدة اخلامسة      

ذيمرٟم٤م مجٚم٦م ُمٜمٝم٤م  ضمدًا ، وىمد وم٢من إلدارة اًمْمٕمػ ىمقاقمد ُمٝمٛم٦م،  چڻ   ڻ    چاعم٤مدي ًمٕم٤ٌمرة 

ذم أواظمر )ٟمخ٦ٌم اعم٤ًمر( ومجٚم٦م أظمرى ذم ُم٤ٌمطم٨م )اعمٜمٓمٚمؼ( يم٤مًمٙمالم قمـ اًميورات اعمؽماظمٞم٦م 

شمِمٛمؾ اإليمراه وُم٤م واإلوٓمرار وشمٗمًػم آي٦م اًمت٘مٞم٦م وهمػمه٤م . وٟمٜمٌف وم٘مط هٜم٤م إمم أن ُمٓمٚمؼ اخلِمٞم٦م 

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  چ ًمٞمس سم٢ميمراه ، يمام يدل قمٚمٞمف ىمقًمف شمٕمــــ٤ممم 

ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  
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. وأيْم٤ًم وم٢من اًم٘مدرة قمغم اخلروج ُمـ اعم٠مزق شم٘مٓمع اًمٕمذر ، يمام يٜمٌف إًمٞمف ىمقًمف 52اعم٤مئدة:  چ  ڈ

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  کک   ک   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ     چ شمٕم٤ممم 

. وشمدسمر  97اًمٜم٤ًمء:  چک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ   ڱڱ  ڱ  ں 

ي٘مٓمع أهنؿ سم٥ًٌم اؾمتْمٕم٤مومٝمؿ  وم٢مٟمف ، وُم٤م سمٕمده٤م ُمـ اؾمتح٘م٤مىمٝمؿ اًمٜم٤مر چ ڌ ڌ چقم٤ٌمرة 

اعمزقمقم وىمٕمقا ذم يم٤ٌمئر ُمـ اًمذٟمقب ، وؾمٞمد اًمذٟمقب ذم هذا اعمج٤مل هق أن يّمػم اإلٟم٤ًمن ذيٙم٤ًم 

ًمٚمٔم٤معملم قمـ قمٚمؿ وإرادة ، أي ذيٙم٤ًم هلؿ ذم فمٚمٛمٝمؿ ، ويِمٛمؾ ذًمؽ إرشمٙم٤مهبؿ حمرُم٤مت ؾم٤مىمٝمؿ 

٦م يمت٠ميٞمد اًم٤ٌمـمؾ وإسمٕم٤مد وهل ذم اًمٖم٤مًم٥م ومقاطمش ؾمٞم٤مؾمٞم٦م او إداري٦م او شمنميٕمٞم ، اًمٞمٝم٤م اًمٓمٖم٤مة

اًمّم٤محللم قمـ ُمرايمز اًمٜمٗمقذ واطمتٙم٤مر اًمًٚمٓم٦م واٟمتٝم٤مك طم٘مقق اإلٟم٤ًمن وشم٘مٜملم إٟمٔمٛم٦م اًمٗم٤مؾمدة 

ُمـ فمٚمؿ ٟمٗمًف سمٛمزقمٛم٦م اإلؾمتْمٕم٤مف ، وأُم٤م ُمـ ومر ُمـ فمٚمؿ اًمٜمٗمس  ٝمذا طمٙمؿوم وُم٤م أؿمٌف ذًمؽ .

رض ًمتٚمؽ اًمٗمتٜم٦م: خالص٦م إُمر أٟمف ي٘م٤مل ًمٙمؾ ُمـ شمٕموم واًمّمٛمقد واعم٘م٤موُم٦م ومٚمف طمٙمؿ آظمر .سم٤مًمّمؼم 

 وًمٙمٜمٝم٤م أن شمٙمقن اعم٘م٤موُم٦م ؾمٚمٛمٞم٦مإصؾ و قمغم أىمؾ شم٘مدير شمٕمتزل ، وإُم٤م أن شم٘م٤موم او هت٤مضمر ا

. سمؾ إن صح اًمٕمزم قمغم اًمّمؼم واعم٘م٤موُم٦م وم٢من اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م دمٕمؾ اًمٗم٤مصؾ سملم  ؿمدهت٤م ذم ُمتدرضم٦م

فمٚمؿ اًمٜمٗمس وحتّمٞمٜمٝم٤م سم٤معم٘م٤موُم٦م أُمرًا ٟمًٌٞم٤ًم حتٙمٛمف ىمقاٟملم شمزاطمؿ إطمٙم٤مم ) أي وم٘مف اعمقازٟم٤مت 

 .طمٙم٤مم اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤معمداومٕم٦م واًمٍماعوإوًمقي٤مت ( واإلوٓمرار واًمت٘مٞم٦م وؿمٌف ذًمؽ ُمـ إ

  

 اه دم افدينآية كػي اإلـر

حئ  مئىئ  يئ  جب  حب    خب  مبىب  يب  جت  حت  خت    ی  جئچ ىم٤مل شمٕم٤ممم       

ىمد شمٕمرو٧م . 256اًمٌ٘مرة:  چمت  ىت   يت  جث  مث  ىث  يث  حجمج  جح  مح  جخ  

ويمذًمؽ عمزاقمؿ اًمتخّمٞمص وشمٖمٞمػم اًمٔم٤مهر سمال وقاسمط . وذًمؽ  ،هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م عمزاقمؿ اًمٜمًخ 

 ،أن محؾ اًمٕم٤مم قمغم اخلّمقص إٟمام يٙمقن طملم يتٕم٤مرض قم٤مم ُمٕمٚمقم يمٝمذه أي٦م ُمع ظم٤مص ُمٕمٚمقم 

وم٢من هذا يمٚمف  ،وأُم٤م جمرد ذيمر سمٕمض أضمزاء اًمٕم٤مم سمّمٞمٖم٦م ًمٞم٧ًم ًمٚمحٍم او اًمٕمٛمؾ سمجزء ُمـ اًمٕم٤مم 



19٤ 

 

ٓ جيقز ختّمٞمص اًمٕم٤مم سمٛمٗمٝمقم اعمخ٤مًمٗم٦م ًمٚمخ٤مص همػم وسمٕم٤ٌمرة أظمرى  ،ًمٞمس دًمٞمالً قمغم اًمتخّمٞمص 

وذًمؽ  ،اعمٕم٤مرض ًمٚمٕم٤مم . وأوٕمػ ُمـ ذًمؽ ختّمٞمص أي٦م سمٕمٚم٦م اطمتامًمٞم٦م أي ُمقهقُم٦م ًمٚمخ٤مص 

 ، قمغم اإلؾمالم أهؾ ُمٙم٦م او همػم اًمٙمت٤مسمٞملم ُمـ أهؾ ضمزيرة اًمٕمربأيمره  طيمٛمـ اومؽمض سم٠من اًمٜمٌل 

صمؿ زقمؿ أن قمدم اإليمراه قمغم  ، او ؾُمٙمٜمك ُمٙم٦م روسم٦مصمؿ اومؽمض أن قمٚم٦م ذًمؽ هل اًم٘مرؿمٞم٦م او اًمٕمُ 

. وأوٕمػ ُمـ يمؾ ذًمؽ دقمقى اًمٜمًخ ُمع إُمٙم٤من اجلٛمع  اًمديـ ظم٤مص سمٖمػم اًمٕمرب او سمٖمػم ىمريش

وم٢من ًممي٦م اًمٙمريٛم٦م  ، اًمتخّمٞمص همػم اعمٜمْمٌطو خـُمزاقمؿ اًمٜمً تٌٕم٤مدـاؾم. وسمٕمد  سملم اًمٜمّمقص

  ُمٜمٝم٤م: ،ومقائد قمٔمٞمٛم٦م 

ن اإليمراه أ :األمر األول ، وومٞمٝم٤م صمالصم٦م أُمقر ذم هم٤مي٦م إمهٞم٦م ، أي٦مذم صٞمٖم٦م  :افػائدة االوػ      

 هق :واألمر افثاين . ذم اًمديـ وفم٤مهره٤م ٟمٗمل يمؾ إيمراه ،وهل صٞمٖم٦م قمٛمقم ُمٕمرووم٦م  ،هٜم٤م ٟمٙمرة ُمٜمٗمٞم٦م 

 ، وم٢من اًمالم هٜم٤م ًمٚمٕمٝمد أي ًمديـ اهلل شمٕم٤ممم اعمٕمٝمقد ًمٜم٤م وهق اإلؾمالم سمّمٞمٖم٦م اًمتٕمريػ شاًمديـ»ًمٗمظ 

ٝمذه اًمّمٞمٖم٦م ـسم واًمٚمٗمظ ،19آل قمٛمران:  چ ڃ  ڃ  چ   چ  چچ ٤ممم ــــىمقًمف شمٕمل ـيمام وم

 ، شذم»تٕمامل طمرف اًمٔمرومٞم٦م ـشمدسمر اؾم :األمر افثافث . ريٕم٦مـقم٘مٞمدة وؿم ،ٝم٤م ٚمزاء اًمديـ يمـقم٤مم ذم أضم

 ،ُي٘م٤مل: أيمرهتف قمغم يمذا  ، شقمغم»يٙمقن قم٤مدة سمٚمٗمظ  ل اعم٤ٌمؿمـر ًمإليمراه إمم اًمـُٛمٙمَرهوم٢من اإليّم٤م

يزيد ذم  شذم»همػم أن اؾمتٕمامل طمرف اًمٔمرومٞم٦م  ،وًمذًمؽ ومن اعمٗمنون أي٦م سم٤مإليمراه قمغم اًمديـ 

 . ٕم٦م اعمٕم٤مينـؾم

 ُمـع سمٞم٤من اًمٗمرق سملم اإليمراه واإلًمتزام . ذم ُمٕمٜمك أي٦م اًمٙمريٛم٦م ػم أي٦مـذم شمٗمً :افػائدة افثاكقة      

  وضمٝم٤من:

ومال يقضمد إيمراه  ، شذم»وذم ُمٕمٜمك احلرف  اًمٜمٗمل أن أي٦م قمغم فم٤مهر صٞمٖمتٝم٤م ذم :افوجه األول      

 ٤مممــوُمٗمٝمقم اًمٜمٗمل هٜم٤م ُمثؾ اًمٜمٗمل ذم ىمقًمف شمٕم ، أي ًمـ دمد ٟمّم٤ًم يقضم٥م اإليمراه ،ذم ُمْم٤مُملم اًمديـ 

 ،  145إٟمٕم٤مم:  چ....ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ  چ 

أُم٤م إًمزام اعمًٚمٛملم . وومٚمؿ يٙمـ ذم اًمقطمل اعمٜمزل طمٞمٜمذاك همػم شمٚمؽ اعمحرُم٤مت ُمـ إـمٕمٛم٦م 

ٕهنؿ هؿ اًمـذيـ أًمزُمقا أٟمٗمًـٝمؿ هب٤م طملم اظمتـ٤مروا  ،سم٤مٕٟمٔمٛم٦م اإلؾمـالُمٞم٦م ومٚمٞمس سم٢ميمـراه 
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ومٝمـق أيْم٤ًم  ،اإلؾمـالم . وأُم٤م إًمزام همػم اعمًـٚمٛملم سمٛمْم٤مُملم اًمٕم٘مـد اإلضمتامقمل ُمـع اعمًـٚمٛملم 

وم٢مٟمف  ،وهـذا ُمثؾ إًمزام اًمٜم٤مس سم٘مقاٟملم دوهلؿ ذم قم٤مُم٦م سمالد اًمدٟمٞم٤م  ،ام سمام اًمتزُمقا سمف ومٚمٞمس سم٢ميمراه إًمز

وأُم٤م قم٘مقسم٦م اعمرشمد قمـ اإلؾمالم سم٤مًم٘متؾ وًمٙمـ يً٘مط قمٜمف اًم٘متؾ إذا قم٤مد  قم٘مـد داظمكم شمٓم٤موقمقا قمٚمٞمف .

م وًمٙمٜمٝم٤م قم٘مقسم٦م قمغم ٕن اًمٕم٘مقسم٦م ًمٞم٧ًم إلرهم٤مُمف قمغم اإلؾمال ،ومٝمذا همػم سم٤مب اإليمراه  ،إمم اإلؾمالم 

وٓ ُم٤مٟمع سمٕمد ذًمؽ ُمـ  ، ويم٤من اعمرشمد ىمد اًمتزم هب٤م ذم مجٚم٦م اإلؾمالم اًمذي دظمؾ ومٞمف ـمققم٤مً  ،اًمردة 

إؾم٘م٤مط اًمٕم٘مقسم٦م سم٤مًمٕمقدة إمم اإلؾمالم ًمٖمرض اًمؽمهمٞم٥م سم٤مًمٕمقدة او ًمٚمتخٚمٞمص ُمـ اًم٘متؾ . ويمذًمؽ 

 ،٧م قمغم اًمٙمٗمر ـًمٞمًوم٢من قم٘مقسم٦م اًم٘متؾ هل قمغم ضمريٛم٦م احلرب و ،إُمر ُمع سمٕمض ضمرائؿ احلرب 

 سم٤مقمت٤ٌمر ظمؼم هذا قمغم واجلٛمٚم٦م ىم٤مل أًمقد: الم .ـ٘م٤مط اًمٕم٘مقسم٦م سمدظمقل اإلؾمـوًمٙمـ يٛمٙمـ إؾم

 اهـ ُمـ )شمٗمًػم أًمقد( .. طم٘مٞم٘مٞم٤م إيمراه٤م ومٚمٞمس سمخالومف ئمٝمر ُم٤م وأُم٤م ، إُمر وٟمٗمس احل٘مٞم٘م٦م

 ،وم٤مًمٕمٛمؾ هبذا اًمقضمف حيت٤مج إمم رؤي٦م اًمّمٚم٦م سملم احلري٦م واإلًمتزام واًمّمٚم٦م سملم اًمٕم٘مقسم٦م واًمٕمٗمق 

وم٢من قم٤مُم٦م اًمِمٕمقب ُمْمٓمرة إمم اًمتقومٞمؼ سملم احلري٦م واإلًمتزام . وأُم٤م  ،وإُمر ًمٞمس سمتٚمؽ اًمّمٕمقسم٦م 

  .تحٚمؾ ُمٜمف وم٢مٟمام يريد طمري٦م ومقوقي٦مُمـ يرى اإلًمتزام إيمراه٤ًم جي٥م اًم

واؾمتٕمامل اخلؼم  ومٝمق ٟمٗمل سمٛمٕمٜمك اًمٜمٝمل . ،يمراه : أن اًمٜمٗمل ظمؼم سمٜمٗمل ذقمٞم٦م اإلافثاينافوجه       

أن يمؾ  همػم ،أن فم٤مهر اخلؼم أٟمف ظمؼم  وو٤مسمط ذًمؽ ،سمٛمٕمٜمك إُمر او اًمٜمٝمل يمثػم ذم يمالم اًمٕمرب 

أي هق  ،ومٝمق ظمؼم قمـ طمٙمؿ اًمنمع وًمٞمس قمـ اًمقاىمع  ؼم يٛمٙمـ أن يٙمقن اًمقاىمع قمغم ظمالومفظم

 ٤مممــــٛمٕمٜمك اًمٜمٝمل إن يم٤من ٟمٗمٞم٤ًم . وشمٕمٛمؾ هذه اًم٘م٤مقمدة ذم ٟمحق ىمقًمف شمٕمسمإُمر إن يم٤من إصم٤ٌمشم٤ًم و سمٛمٕمٜمك

ٕن احل٩م ومٞمٝم٤م هق أداء اًمٜم٤مس  ،197اًمٌ٘مرة:  چ ٺ  ٺ  ٺ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀچ 

ومٝمق ظمؼم قمـ احلٙمؿ اًمنمقمل )اًمٜمٝمل  ، وهذا يٛمٙمـ أن ي٘مع قمغم ظمالف احلٙمؿ اًمنمقمل ،ًمٚمح٩م 

٦م ٟمٗمل اإليمراه إٓ سمٕمد آي ٓ شمٕمٛمؾ ذم ذًمؽ وم٢من شمٚمؽ اًم٘م٤مقمدةوًم . هٜم٤م( وًمٞمس ظمؼمًا قمـ اًمقاىمع

وم٤مًمّمٞمٖم٦م ظمؼم قمـ  ، چ حئ  مئ  چ وذًمؽ سم٥ًٌم قم٤ٌمرة ،إظمراضمٝم٤م قمـ فم٤مهره٤م ذم أيمثر ُمـ ُمقوع 

. ومٛمـ ضمٕمؾ أي٦م اًمٙمريٛم٦م سمٛمٕمٜمك اًمٜمٝمل وم٢من يٚمزُمف ًمتّمحٞمح اعمٕمٜمك اًمديـ وًمٞمس قمـ واىمع اًمٜم٤مس 

أي  ، وهق وصػ ًمٗمٕمؾ اًمٜم٤مس وًمٞمس وصٗم٤ًم ًمٚمديـ شقمغم اًمديـ»سمٛمٕمٜمك:  شذم اًمديـ»شم٠مويؾ قم٤ٌمرة 
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وًمٙمـ اًم٘م٤مئؾ سمذًمؽ ُمْمٓمر إمم اخلروج قمـ  ،. وسمذًمؽ يًت٘مٞمؿ اعمٕمٜمك  ٓ شمٙمرهقا اًمٜم٤مس قمغم اًمديـ

وإمه٤مل ُمٕمٜمك  شقمغم»اًمث٤مين شم٘مدير ُمٕمٜمك  ،ف اًمٜمٗمل إمم اًمٜمٝمل إول س ،اًمٔم٤مهر ذم ُمقوٕملم 

ػم سم٤معمٕمٜمك ـذا شمٗمًـوه ،او جيٕمؾ اًمت٘مدير: ٓ دمٕمٚمقا إيمراه٤ًم ذم اًمديـ  . شذم»اًمٔمرومٞم٦م حلرف اجلر 

  .ف إوليمام أن ُمٕمٜم٤مه يامصمؾ ُمٕمٜمك اًمٜمٗمل ذم اًمقضم ،د قمـ اًمّمٞمٖم٦م ـوومٞمف سمٕم

 ،وم٘مد ذيمرٟم٤م ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ )اًمقضمف إول ُمـ اًمٗم٤مئدة اًمث٤مٟمٞم٦م(  ،ذم دقم٤موى اًمٜمًخ : افػائدة افثافثة      

أن فم٤مهر أي٦م اًمٙمريٛم٦م أهن٤م ظمؼم سمٜمٗمل اإليمراه قمـ ُمْم٤مُملم اًمديـ . وم٢من مل ٟمجد سمره٤مٟم٤ًم يٍمف أي٦م 

ٕٟمف ٓيٛمٙمـ  ،اًمٜمًخ إٟمام يدظمؾ قمغم إواُمر واًمٜمقاهل وًمٞمس قمغم اخلؼم اًمديٜمل  نوم٢م ،قمـ فم٤مهره٤م 

. وًمٙمـ اخلؼم ي٘مٌؾ اًمتخّمٞمص واًمت٘مٞمٞمد إذا دل  ف ُم٤م أظمؼم اهلل شمٕم٤ممم سمفقمغم ظمال أن ي٘مع احل٤مل

 ،وذًمؽ ًمًٌٌلم  ،ىمٚمٜم٤م إن أي٦م ظمؼم سمٛمٕمٜمك اًمٜمٝمل  وإُمر ىمري٥م ُمـ ذًمؽ إنْ  سمره٤من قمغم ذًمؽ .

قاء اٟم٘م٤مد ـؾم ،رع ـف ظمؼم قمـ طمٙمؿ اًمِمق ظمؼم أيْم٤ًم وًمٙمٜمـأن اًمٜمٗمل سمٛمٕمٜمك اًمٜمٝمل ه األولافسبب 

ٟمٗمل اإليمراه او اًمٜمٝمل هق أن  بب افثاينـافسد يٜم٤مزع سمٕمْمٝمؿ ذم ذًمؽ . ـوىم ،ًمف اًمٜم٤مس او ظم٤مًمٗمقه 

وهل قم٤ٌمرة  ، چ....يئ  جب  حب    خب  مبىب  يب  جت  حت    چ ٤مرة ـقمٜمف ُمتٌقع سمٕمٌ

وهق  شىمد»وىمد اسمتدأت اًمٕم٤ٌمرة سمٚمٗمظ  ،ذم ٟمٗمل اإليمراه  شمٕمٚمٞمٚمٞم٦م صم٤مسمت٦م اعمٕمٜمك وٓ ُيتّمقر زوال شم٠مصمػمه٤م

  .يٗمٞمد اًمتح٘مٞمؼ هٜم٤م

شمِمٛمؾ اًمديـ  شاًمديـ»ذيمرٟم٤م أن يمٚمٛم٦م  ٟمٗمل اإليمراه ذم اًمتٓمٌٞم٘م٤مت احلٙمقُمٞم٦م: :افػائدة افرابعة      

أٟمٔمٛم٦م اإلؾمالم احلٙمقُمٞم٦م  وهق أن ،وٟمحت٤مج هٜم٤م إمم ُم٤م ذيمرٟم٤مه ذم )اعمٜمٓمٚمؼ(  ،يمٚمف قم٘مٞمدة وذيٕم٦م 

وم٢مذا يم٤مٟم٧م اًمًٚمٓم٦م إؾمالُمٞم٦م وم٢من اًمًٞم٤مدة  ،شمًتٓمٞمع اطمتقاء اجلٛمٞمع وإن شم٤ٌميٜم٧م أدي٤مهنؿ وُمذاهٌٝمؿ 

وأُم٤م اًمًٞم٤مدة قمغم اخلّمقصٞم٤مت اًمديٜمٞم٦م واعمذهٌٞم٦م ومٝمل ٕصح٤مهب٤م سمنمط  ،اًمٕم٤مُم٦م شمٙمقن ًمإلؾمالم 

أي٦م ؿم٤مُمٚم٦م ًمٚمديـ  وم٢من ، چ حئ  مئ  ی  جئچ  وأصؾ ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم ،أن ٓ شمي اًمًٞم٤مدة اًمٕم٤مُم٦م 

ويمذًمؽ ٓ يّمح  ،ومال يّمح إيمراه اًمٜم٤مس قمغم اًمدظمقل ذم اإلؾمالم  ،يمٚمف وهق اًمٕم٘مٞمدة واًمنميٕم٦م 

ٟمحق  ،إيمراه همػم اعمًٚمٛملم قمغم اًمتح٤ميمؿ إمم ذيٕم٦م اإلؾمالم إٓ إذا يم٤من اإلؾمالم ـمروم٤ًم ذم اًم٘مْمٞم٦م 
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ٞم٤مدة اًمٕم٤مُم٦م يم٤مًمٕمالىم٤مت اًمدوًمٞم٦م ـٞم٤مدة اخل٤مص٦م واًمًـاو ٟمزاع سملم اًمً ،ٚمؿ وذُمل ـٟمزاع ىمْم٤مئل سملم ُمً

ومال  ،ويم٤معمٜمع ُمـ إدظم٤مل ظمّمقصٞم٤مت همػم اعمًٚمٛملم إمم اعمجتٛمع اعمًٚمؿ  ، ٦مواًمًٞم٤مؾم٦م اًمدوم٤مقمٞم

وؿمٌف ذًمؽ ُمـ  ،ُيتٕمرض ُمثالً ًمٖمػم اعمًٚمٛملم ذم شمٕم٤مـمل اخلٛمر ُم٤م دام إُمر حمّمقرًا ذم ُمٜم٤مـم٘مٝمؿ 

ويٛمٙمـ  ،( ٘مٞمح قمغم وم٘مف اإليامنصمامر اًمتٜمذا إصؾ واعمذاه٥م ومٞمف ذم يمت٤مب )وىمد سمٞمٜم٤م ه ،إُمقر 

  .شمٜمٗمٞمذي٦م يمثػمة ووم٘م٤ًم هلذا إصؾ اًمتخٓمٞمط ًمتنميٕم٤مت

 شم٤ٌمرك ُمٜمٝم٤م ىمقًمف ٟمّمقص أظمرى ذم ُمٜمع او ٟمٗمل اإليمراه ذم ؿم١مون اًمديـ . :افػائدة اخلامسة      

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ ٤ممم ــــشمٕمو

 . ومال جم٤مل ًمٚمٜمًخ قمٚمٞمف ، ٖم٦م طمٙمؿ صم٤مسم٧م وًمٞمس طمٙماًم ُمرطمٚمٞم٤مً ومٝمذه صٞم. 99يقٟمس:  چ ڃ

سم٠من إيمراه اًمٜم٤مس قمغم اإليامن  طومٞمف شمذيمػم ًمٚمٜمٌل  ، چ ڦ  ڄ  ڄ چ  وم٢من اإلؾمتٗمٝم٤مم ذم قم٤ٌمرة

وقم٤ٌمرة شمٗمًػم )طمدائؼ  ،وقم٤ٌمرة أًمقد واسمـ قم٤مؿمقر أٟمف اؾمتٗمٝم٤مم إٟمٙم٤مري  ،أُمر همػم ُم٘مٌقل 

حلرصف وُم٤م  طويتْمٛمـ اإلٟمٙم٤مر صمٜم٤مًء همػم ُم٤ٌمذ قمغم اًمٜمٌل  ،اًمروح واًمرحي٤من( أٟمف اؾمتٗمٝم٤مم شم٠مديٌل 

وم٢من ومٞمٝم٤م زي٤مدة ُمٕمٜمقي٦م قمغم  ذم سمداي٦م اًمٕم٤ٌمرة شأٟم٧م» ف إمم ذًمؽ ُمدًمقل إدظم٤مليٌذًمف ُمـ ضمٝمد . يْم٤م

إمم أن إيمراه اًمٜم٤مس قمغم اإليامن ٓ يٛمٙمـ أن يٙمقن  هذه اًمزي٤مدة فوشمٜمٌ ،اًمٜم٤مس؟ ىمقًمؽ: أومتُـٙمره 

وإٟمام ذًمؽ إمم اهلل شمٕم٤ممم وطمده ٓ  ،وٓ ممـ يتقمم أُمر اعمًٚمٛملم ُمـ سمٕمدك  (ط )أي ُمـ اًمٜمٌل ُمٜمؽ

اعم٤مئدة:  چ  ک  ک  گ  گ  گگ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱچ وىم٤مل شمٕم٤ممم  ذيؽ ًمف .

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    چ وؾمقرة اعم٤مئدة ُمـ أواظمر ُم٤م ٟمزل ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ . وشمدسمر ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،99

ٙمػم ـويم٠من اًمتٗم ،ومٝمـذا طمٙمؿ دائؿ صم٤مسم٧م وًمٞمس طمٙمٛمـ٤ًم ُمرطمٚمٞم٤ًم  ، 35اًمٜمحؾ:  چ ڦ  ڄ

ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻۀ  ۀ  چ ٤ممم ـــىم٤مل شمٕمو .احلٙمٞمؿ ي٘متْمٞمف الين ـاًمٕم٘م

 ،2٤آل قمٛمران:  چہ  ہ  ہہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ےے  ۓ  ۓ  ﮲  

يمام أن  ،حمّمقرة سم٤مًمٌالغ  ملسو هيلع هللا ىلص وم٢من وفمٞمٗم٦م رؾمقل اهللسم٤مًمدقمقة إمم اًمدظمقل ذم اإلؾمالم ٗمٞمام يتٕمٚمؼ وم
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 َصْدَرَه٤م ٕن ٦ٌم ،ُمدٟمٞم هل وىم٤مل اسمـ يمثػم: ،ؾمقرة آل قمٛمران ُمدٟمٞم٦م سم٢ممج٤مع يمام ٟم٘مؾ اًم٘مرـمٌل وهمػمه 

.اهـ ُمـ  اهلجرة ُمـ عٍ ـًْ شم ٜم٦مـؾم ذم ؿىُمدوُُمٝم ويم٤من انَ َٟمْجر ووْمد ذم ًَم٧ْم ٟمز ٤مُمٜمٝم ٦مً آي لمَ وصمامٟم ٍث صمال إمَِم 

 ُمٕمٜمك ذًمؽ أن شمٚمؽ أي٤مت ٟمزًم٧م ذم أواظمر قمٝمد اًمٜمٌقة. ،)شمٗمًـػم اسمـ يمثػم( 

 

 حرمة افـػس اإلكساكقة كصوص

 إمم ،3٤اعم٤مئدة:  چ ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ىچ ىم٤مل شمٕم٤ممم       

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  چ  شمٕم٤ممم ىمقًمف

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ 

  وُمـ ومقائد أي٦م اًمٙمريٛم٦م: .  32اعم٤مئدة:  چڃ 

افدفقل  ،وذًمؽ ًمثالصم٦م أدًم٦م  ، طمٙمؿ أي٦م اًمٙمريٛم٦م ًمٞمس ظم٤مص٤ًم سمٌٜمل إهائٞمؾ :افػائدة األوػ      

ذائع إٟمٌٞم٤مء اًم٤ًمسم٘ملم اعمذيمقرة ذم اًم٘مرآن هل ذيٕم٦م ًمٜم٤م  أن : هق جمٛمققم٦م أدًم٦م شمدل قمغماألول

ڃ  ڃ  چ   چ  چچ  چ ُمـ ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،إٓ إذا ىم٤مم سمره٤من أيمٞمد قمغم ٟمًخٝم٤م أيْم٤ًم 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  

ويمذًمؽ ذيمر اهلل شمٕم٤ممم ُمقؾمك وقمٞمًك  ،19آل قمٛمران:  چک   ک  ک  ک  گ  گ 

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋۋ   ۅ  ۅ  ۉ  چ وهمػمهؿ ُمـ إٟمٌٞم٤مء صمؿ ىم٤مل شمٕم٤ممم 

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ      ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  

افدفقل  .9٤ – 89إٟمٕم٤مم:  چېئ  ېئ  ېئىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی     ۈئ  ۈئ

وم٢من طمٙمؿ اًم٘متؾ ذم أي٦م ُمتٕمٚمؼ سمٛمٗم٤مؾمد واًمتزاُم٤مت شمٕمؿ اًمٜم٤مس  ، چٿ  ٿ     چقم٤ٌمرة  :افثاين

 قمغم سمٜمل إهائٞمؾ . ومال جم٤مل ًم٘مٍم ذًمؽ ،ٙمؿ اإلطمٞم٤مء حل اعمّم٤مًمح واإلًمتزاُم٤مت ويمذًمؽ ،مجٞمٕم٤ًم 



195 

 

أي ُمـ  ، چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ : ىمقًمف شمٕم٤ممم ذم صدر أي٦م افدفقل افثافث

أي ومروٜم٤م  ،قرة يم)أي سمًٌٌف( يمتٌٜم٤م اعمْم٤مُملم اعمذ أضمؾ ذًمؽ احلدث سملم اسمٜمل آدم قمٚمٞمف اًمًالم

ويٜمٌف  ،ويم٤من احلدث أىمدم ُمـ سمٜمل إهائٞمؾ سمٙمثػم وهق أول ىمتؾ سملم اًمٌنم  قمٚمٞمٝمؿ او أًمزُمٜم٤مهؿ  .

  .٘متؾ واإلطمٞم٤مء قم٤مم ذم أضمٞم٤مل اًمٌنمذًمؽ إمم أن طمٙمؿ اًم

اًمٕم٤ٌمرة  ، چ ٺ ٺ ٺ  ٺ پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀ  چ شمدسمر قم٤ٌمرة :افػائدة افثاكقة      

وذًمؽ قمغم  ،ٟمٗمس يم٤مٟم٧م سمنمط أهن٤م همػم ُمٓمٚمقسم٦م سم٘مّم٤مص او إوم٤ًمد ذم إرض أي  ىمتؾ ُمٓمٚم٘م٦م ذم

 اًمنمط ُمٕمٜمك ىم٤مقمدة اإلـمالق ذم اًمٜمٙمرة ذم ؾمٞم٤مق اإلصم٤ٌمت او ىم٤مقمدة اًمٕمٛمقم ذم اًمٜمٙمرة ذم ؾمٞم٤مق

إٓ سمؼمه٤من يٕم٤مرض  أي زي٤مدة ذم شم٘مٞمٞمد اًمٕم٤ٌمرة قزومال دم.  ؾمقاء يم٤من سم٠مداة اًمنمط او سمٖمػمه٤م

. وفم٤مهر ذًمؽ أن إصؾ  وذم ىمتؾ اعمرشمد قمـ اإلؾمالميم٤مًمؼمه٤من ذم رضمؿ اًمزاين اعمحّمـ  ، اإلـمالق

وأن طمٙمؿ اًم٘متؾ او اإلقمدام يتٕمٚمؼ  ،اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م احلرُم٦م ؾمقاء يم٤مٟم٧م ُمًٚمٛم٦م او ُمنميم٦م  ذم اًمٜمٗمس

ن أظمرج ُمٜمف ٟمٗمس يمؾ وأُم٤م ُمـ ىمٞمد اإلـمالق سم٠م . سمٜمقع اًمٕمٛمؾ اإلضمراُمل وًمٞمس سم٤مًمٕم٘مٞمدة اًمداظمٚمٞم٦م

وم٘مد ضم٤مء إمم ٟمّمقص ضمٝم٤مد  ،ومٙمالُمف همػم صحٞمح  ،ُمنمك ًمٞمس ًمف قم٘مد رؾمٛمل ُمع اعمًٚمٛملم 

واًمٙمٗم٤مر ومحٛمٚمٝم٤م قمغم اًمٕمٛمقم ذم يمؾ يم٤مومر طمتك يدظمؾ ذم اإلؾمالم او يٜمزل قمغم قمٝمد اعمنميملم 

هذا سم٤مإلو٤موم٦م إمم  . اًمٕم٤مدًم٦م وط احلربوىمد سمٞمٜم٤م أهن٤م ظم٤مص٦م سمٛمـ اضمتٛمٕم٧م قمٚمٞمٝمؿ ذ ،اعمًٚمٛملم 

 ؾ أٟمف ؾمقف ي١مُمـ سم٤مإلؾمالم سمٕمد طملم.، ومٛمـ اعمحتٛم شمٕمذر اًمٕمٚمؿ سمٌ٘م٤مء يم٤مومر ُمٕملم قمغم يمٗمره

وشمدسمر أيْم٤ًم وصػ ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمًالم ًمٗمٕمٚمتف طملم ىمتؾ يم٤مومرًا ظمٓم٠ًم سم٥ًٌم اؾمتٕمامل اًمٕمٜمػ ،       

 چ ۅ  ۅ ۋ ۋ ۈ  ٴۇچ وم٢مٟمف وصٗمف سم٤مًمذٟم٥م وسم٤مًمْمالل ، يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  چ ، إمم ىمقًمف شمٕم٤ممم 14اًمِمٕمراء: 

 . 21 – 2٤اًمِمٕمراء:  چ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ

ًمٖمالم يم٤مومر سم٥ًٌم ـمٖمٞم٤من ُمًت٘مٌكم يمام ضم٤مء ذم ؾمقرة اًمٙمٝمػ وذم وأُم٤م ىمتؾ اخلي قمٚمٞمف اًمًالم       

إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م ، ومال ؿمؽ أٟمف يم٤من قمٛمالً شمٜمٗمٞمذي٤ًم ًمٞمس سم٤مًمٌٞمٜم٤مت وًمٙمـ سم٠مُمر شمٜمٗمٞمذي ُمـ اهلل 

، وٓ جم٤مل ًمذًمؽ اًمٌت٦م ذم ذائع إٟمٌٞم٤مء اعمرؾمٚملم اًم٘م٤مئٛم٦م قمغم شمٕم٤ممم ، ومٝمق أؿمٌف سمتٜمٗمٞمذ ىمدر اهلل شمٕم٤ممم 
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ـْ قِمْٚمِؿ »ىَم٤مَل:  يدل قمغم ذًمؽ ىمقل اخلي قمٚمٞمف اًمًالم  ت .اًمٌح٨م واًمٌٞمٜم٤م َي٤م ُُمقؾَمك: إيِنِّ قَمغَم قِمْٚمٍؿ ُِم

َٛمٜمِٞمِف اهلل ُ َٓ شَمْٕمَٚمُٛمفُ  ـْ قِمْٚمِؿ اهلل ِ قَمٚم َٛمَٙمُف اهلل ُ َٓ َأقْمَٚمُٛمفُ  اهلل ِ قَمٚم  رواه اًمٌخ٤مري ذم  ش، َوَأْٟم٧َم قَمغَم قِمْٚمٍؿ ُِم

ٌء ُأُِمْرُت سمِِف َأْن َأوْمَٕمَٚمُف إَِذا َرَأْيَتُف مَلْ شَمّْمؼِمْ  »ي أيْم٤ًم ؾمٞم٤مق طمدي٨م ـمقيؾ ، وىم٤مل اخل رواه ُمًٚمؿ  شَرْ

َأن  اًمت ْقَراَة  ىَم٤مَل: َأَُم٤م َيْٙمِٗمٞمَؽ  »، وذم رواي٦م أن اخلي ىم٤مل عمقؾمك قمٚمٞمٝمام اًمًالم:  ذم ؾمٞم٤مق احلدي٨م

ٌَِٖمل ًَمَؽ َأْن شَمْٕمَٚمَٛمفُ ، إِن  زِم  َوَأن  اًمَقطْمَل َي٠ْمشمِٞمَؽ َي٤م ُُمقؾَمك سمَِٞمَدْيَؽ  ، َوإِن  ًَمَؽ قِمْٚماًم َٓ َيٜمٌَِْٖمل زِم  قِمْٚماًم َٓ َيٜمْ

ُمقؾمك قِمٚمؿ اخلي ٕن وفمٞمٗم٦م ُمقؾمك قمٚمٞمف  ٜمَزل قمغم. وم٢من اهلل شمٕم٤ممم مل يُ رواه اًمٌخ٤مري  ش َأْن َأقْمَٚمَٛمفُ 

 . شمٜمٗمٞمذيوُمـ همػم وطمل  ُمـ اًمقطمل اًمتنميٕمل اًمًالم سمٜم٤مء أُم٦م يٛمٙمـ شمٕمٛمؾ هل سمام شمٕمٚمٛمتف ُمٜمف

قمٔمٞمٛم٦م يٛمٙمـ  أظمرى همػم أن اعمْم٤مُملم اًمتٗمّمٞمٚمٞم٦م ًم٘مّم٦م اخلي وُمقؾمك قمٚمٞمٝمام اًمًالم ومٞمٝم٤م ومقائد

  شمٜمٗمٞمذه٤م وٛمـ ذيٕم٦م اًمٌح٨م واًمٌٞمٜم٤مت ، وىمد ذيمرٟم٤م سمٕمْمٝم٤م ذم دراؾم٦م أظمرى.

واإلوم٤ًمد  ،اًمٗم٤ًمد ٟم٘مٞمض اًمّمالح  ، چٺ  ٺ  ٺ  ٺ    چ ىمقًمف شمٕمــ٤ممم :افػائدة افثافثة      

. وسمٕم٤ٌمرة أظمرى وم٢من اإلوم٤ًمد هق قمٛمٚمٞم٤مت اهلدم  اًمّمالح او إزاًمتف او اًمٜمٞمؾ ُمٜمفٟم٘مض هق 

ؾمقاء يم٤من ذًمؽ ذم اعمج٤مل اإلضمتامقمل او اًمًٞم٤مد او اإلىمتّم٤مدي او  ،واًمتٗمٙمٞمؽ ًمٚمٌٜمٞم٦م اًمّم٤محل٦م 

ٓ شمِمٛمؾ اجلرم  شاًمٗم٤ًمد ذم آرض» اًمذي أراه أن قم٤ٌمرةواو همػمه٤م .  واًمقفمٞمٗمل اإلداري

 ، اًمقـمـ أرضشمِمٛمؾ قمٛمٚمٞم٤مت حتريؽ اجلريٛم٦م ذم  وًمٙمـ ، ذب اخلٛمر اًمِمخيص يمٛمـ زٟمك او

ىمري٥م ُمـ ُمٕمٜمك اًمًٕمل ذم هذا . و يمٕمٛمٚمٞم٤مت إدارة اًمٗم٤ًمد وُم٤م شمتْمٛمٜمف ُمـ ختٓمٞمط وشمروي٩م ومح٤مي٦م

چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  چ يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،إرض سم٤مًمٗم٤ًمد 

ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  

ک  گگ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  

 – 33اعم٤مئدة:  چڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  

ىمقًمف ذم  چۋ  ۅ  ۅ  چ قم٤ٌمرة  . وىمري٥م ُمـ ذًمؽ ُم٤م ذهٌٜم٤م إًمٞمف ذم شمٗمًػم34

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   چ  ٤مممـــشمٕم
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 او اًم٘متؾ طمٙمؿ وذيمرٟم٤م ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ أن. 6٤إطمزاب:  چۉ  ې  ې  ې  ې   ى     ى 

وًمذًمؽ وم٢من ُمـ ومن اًمٗم٤ًمد ذم  . اًمداظمٚمٞم٦م سم٤مًمٕم٘مٞمدة وًمٞمس اإلضمراُمل اًمٕمٛمؾ سمٜمقع يتٕمٚمؼ اإلقمدام

 ،إرض سمٛمٓمٚمؼ اًمنمك وضمٕمؾ يمؾ ُمنمك طمالل اًمدم إذا مل يٙمـ ًمف قمٝمد رؾمٛمل ُمع اعمًٚمٛملم 

يم٤من اًمٗم٤ًمد ذم إرض يِمٛمؾ اًمنمك ذاشمف سمٍمف  . وذًمؽ أٟمف إنْ  همػم صحٞمحو ُمتٜم٤مىمض ومٙمالُمف

ومٛمثؾ  ،إرض ٛمقل سمحٙمؿ اًمٗم٤ًمد ذم وم٢من اعمٕم٤مهد ُمنمك وهق ُمع ذًمؽ همػم ُمِم ،اًمٜمٔمر قمـ اًمٕمٛمؾ 

وإن يم٤من  ،يٜمٌٖمل أن يٙمقن طمٙمؿ يمؾ ُمـ مل شمٔمٝمر ُمٜمف قمٛمٚمٞم٤مت حتريؽ اًمٗم٤ًمد ذم إرض  اعمٕم٤مهد

يتٌع ٟمٔم٤مم  ٤ًمدحمريمل اًمٗم . وأُم٤م ظم٤مرج اًمقـمـ وم٢من اًمتٕم٤مُمؾ ُمع ُمنميم٤ًم وًمٞمس ًمف قمٝمد رؾمٛمل

يٜمٌف إمم ذًمؽ اإلًمتزام سم٤معمٞمث٤مق  ، اًمٕمالىم٤مت اخل٤مرضمٞم٦م اعمرشمٌط سمٛمتٓمٚم٤ٌمت اًمٜمٔم٤مم اًمًٞم٤مد واًمدوم٤مقمل

ڱ   ڱ ڱ ڳ چ٤ممم وإن يم٤من ُمع طمٙمقُم٦م أضمٜمٌٞم٦م وم٤مؾمدة فم٤معم٦م يمام ذم ىمقًمف شمٕم

وذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ؿمقاهد . 72إٟمٗم٤مل:  چ ۀڻ  ڻ   ڻ  ڻ   ڱ  ں  ں

يب  جت   ىب  چ ُمٜمٝم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،يمثػمة يتْمح ُمٜمٝم٤م اجل٤مٟم٥م اًمٕمٛمكم ذم ُمٗمٝمقم اًمٗم٤ًمد ذم إرض 

وىمقًمف شمٕم٤ممم  ،64اعم٤مئدة:  چ مج  جح  مح مث  ىثيث  حج جثيت   ىتحت  خت  مت

ڇ  ڇ    چ وىمقًمف شمٕم٤ممم  ، 85إقمراف:  چ گ  گ ک  ک  ک  ک  چ

  .4اإلهاء:  چڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ 

وذيمر  ،أداة شمِمٌٞمف  شيم٠مٟمام» ،چٿ  ٿ   ٿ  ٿ    چىمقًمف شمٕم٤ممم  :افػائدة افرابعة      

ومال  ،وٟمحـ هٜم٤م ذم ؾمٞم٤مق سمٞم٤من طمٙمؿ ذقمل  ،أئٛم٦م اًمٕمرسمٞم٦م أن اًمتِمٌٞمف هب٤م أسمٚمغ ُمـ اًمتِمٌٞمف سم٤مًمٙم٤مف 

ؿمؽ ُمـ وضمقد ضمزئٞم٤مت ُمِمؽميم٦م سملم ُمـ ىمتؾ ٟمٗم٤ًًم حمرُم٦م واطمدة وُمـ ىمتؾ اًمٜم٤مس مجٞمٕم٤ًم . واعمٕم٤مين 

ٝم٤م وضمقد شم٠مصمػم وىمد ُيًتٜمت٩م ُمٜم ، اًمتل ذيمره٤م اعمٗمنون شمقىمع اًمتِم٤مسمف قمغم قمقاىم٥م واًمتزاُم٤مت ُمٝمٛم٦م

 ىمتؾ ُمـ أن اعمٕمٜمك: وىمٞمؾ او شمٗم٤مقمؾ ُمت٤ٌمدل سملم اًمٜم٤مس قم٤مُم٦م ذم اًمدٟمٞم٤م يمٚمٝم٤م . ىم٤مل اإلُم٤مم اًم٘مرـمٌل:

 أي ، مجٞمٕم٤مً  اًمٜم٤مس أطمٞم٤م ومٙم٠مٟمام أطمٞم٤مه٤م وُمـ ، اجلٛمٞمع وشمر دـىم ٕٟمف ، ظمّمامؤه يمٚمٝمؿ وم٤معم١مُمٜمقن ٤مً ـٟمٗمً

 ضمٝم٦م ُمـ اًمتِمٌٞمف:  وىمٞمؾاهـ ُمـ )شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل( . وىم٤مل أسمق طمٞم٤من: .ؿمٙمره  اًمٙمؾ قمغم جي٥م
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 ، ُمٜمف ي٘مٞمدوه طمتك اعم٘متقل وزم يٕمٞمٜمقا أن اًمٜم٤مس جلٛمٞمع يٜمٌٖمل أٟمف:  واعمٕمٜمك ، اًمٗمٕمؾ ىمٌح قمغم اإلٟمٙم٤مر

وىم٤مل اسمـ قم٤مدل:  . اهـ ُمـ )اًمٌحر اعمحٞمط(. يٕمغم أسمق اًم٘م٤ميض ذيمره مجٞمٕم٤مً  أوًمٞم٤مءهؿ ىمتؾ ًمق يمام

 أهنؿ ؿمؽ ومال سم٠ممجِٕمٝمؿ، ىمتَٚمٝمؿ ي٘مّمد أٟمف واطمد إٟم٤ًمن ُمـ قمٚمِٛمقا ًمق اًمٜم٤مس مجٞمع أن  : وصم٤مٟمٞمٝم٤م

 دـواطم ٤منـإٟمً ىَمْتؾ ي٘مّمد أٟمف ُمٜمف قمٚمِٛمقا إذا ومٙمذًمؽ ، ُم٘مّمقده حّمٞمؾـشم يٛمٙمِـ ٓ دومٕم٤مً  َيدومٕمقٟمف

وا أن جي٥م ،ُُمٕملم   قرة ذم يم٤مضمتٝم٤مدهؿ وجيتٝمدوا فَدوْمٕم ذم جَيِدُّ اسمـ  اهـ ُمـ )شمٗمًػم.إومم  اًمّمُّ

إىمرب وم٤مٕىمرب . وهذا  ،وُمـ ُمْم٤مُملم هذا اًمٙمالم طمؼ أهؾ اعم٘متقل قمغم اًمٜم٤مس يمٚمٝمؿ  . قم٤مدل(

ؾمقاء يم٤مٟم٧م اًمدواومع ؾمٞم٤مؾمٞم٦م او إٟمت٘م٤مُمٞم٦م او  ،سم٤مإلو٤موم٦م إمم أصم٤مر اعمحٚمٞم٦م واًمدوًمٞم٦م ًمٚم٘متؾ سمال طمؼ 

٤مت اًم٘متؾ ي١مدي إمم ؾمٚمًٚم٦م ـمقيٚم٦م وُمتٗمرقم٦م ُمـ قمٛمٚمٞمُم٤مدي٦م . وذًمؽ أن إومالت اًم٘م٤مشمؾ ُمـ اًمٕم٘م٤مب 

إمم أمهٞم٦م اًمًٕمل ًمٌٜم٤مء ُم١مؾم٤ًمت حمٚمٞم٦م ودوًمٞم٦م  ، چٿ  ٿ     چوشم٠مظمذ سمٜم٤م قم٤ٌمرة  واًمتدُمػم .

 أطمٞم٤م ومٙم٠مٟمام قمدل إُم٤مم أو ٟمٌّل  قمُْمد قمغم ؿمدّ  ُمـ: ىم٤مل قم٤ٌمس اسمـ وقمـ قم٤مدًم٦م عمٜمع اًم٘متؾ سمال طمؼ .

وٟم٘مؾ  ،رواه اًمٓمؼمي ذم شمٗمًػمه  .مجٞمٕم٤ًم  اًمٜم٤مس ىمتؾ ومٙم٠مٟمام قمدل إُم٤مم أو ٟمٌّٞم٤مً  ىمتؾ وُمـ ، مجٞمٕم٤مً  اًمٜم٤مس

وًمٙمـ صم٧ٌم  ،د صحٞمح ـذا ٟم٘مـوه أًمٗم٤مظ أي٦م اًمٙمريٛم٦م . شمٕمٓمٞمف ٓ ىمقل اسمـ قم٤ٌمس اسمـ قمٓمٞم٦م أن

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ چ٤ممم ــديد ذم ىمتؾ إٟمٌٞم٤مء واًمدقم٤مة ذم ىمقًمف شمٕمـاًمتِم

 ې ې ۉ ۉ ۅ ۋ  ۅ ۋ ٴۇ ۈ ۈ

ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ى ى ې ې

 . واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ ، 22 - 21آل قمٛمران:  چ ۆئ

 ، چ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  چ ٤ممم ـــىمقًمف شمٕم :افػائدة اخلامسة      

وًمٙمـ سم٢مقمٓم٤مء اإلٟم٤ًمن ُم٤م يٜمٝمض سمف وجيٕمٚمف قمْمقًا ُمتٕم٤موٟم٤ًم ذم  ،وم٤مإلطمٞم٤مء هٜم٤م ًمٞمس سمٜمٗمخ اًمروح 

ـٜم٧م أي ، اًم٘مقمُ  َأطْمَٞم٤م: . ُي٘م٤مل چ ڤ   ڤ  چ يمام شمٜمٌف إًمٞمف قم٤ٌمرة  وذم قم٤معمف جمتٛمٕمف ًُ  طم٤مُل  طَم

اَلةِ  اؿْمَٖمُٚمقهُ  َأِي  شاًمِٕمِم٤مَءْيـ سَملْمَ  َُم٤م َأطْمٞمُقا»: اخلؼم وُمٜمف.  ُمقاؿِمـٞمٝمؿْ  ٤ٌَمَدةِ  سم٤ِمًمّم  يْمرِ  َواًْمِٕم َٓ  ، َواًمذِّ  َو

وإطمٞم٤مء اًمٚمٞمؾ اًمًٝمر ومٞمف سم٤مًمٕم٤ٌمدة يمام ذم )اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م  ، سمُٕمْٓمَٚمتف يَم٤معمٞم٧ِّم وَمَتْجَٕمُٚمقهُ  شُمَٕمٓمِّٚمقهُ 
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طَمَل اًْمَ٘مْقم ذم أي ًمٞمس قمٜمده ٟمٗمع يمام ذيمر إزهري . وُي٘م٤مل:  ،وُي٘م٤مل: ًمٞمس سمٗمالن طمٞم٤مة  . احلدي٨م(

٦م. وأطمَٞمْٞمٜم٤م ـاجلدب ُمٞمتَ  ، يمام ىم٤مًمقا ذم ٦ٌم: خمّم٦ٌمـَوَأْرض طَمٞم   ، أٟمٗمًٝمؿ ، وأطْمَٞمقا ذِم دواهبؿ وُم٤مؿمٞمتٝمؿ

٦مـإَْرض: وضمدٟم٤مه٤م طَمٞم   ۈ  ۈ    چ ذيمره اسمـ ؾمٞمده ذم )اعمحٙمؿ( . وىم٤مل شمٕم٤ممم  ، ٦َم اًمٜم ٤ٌَمت همْم 

 ًمٚم٘مرآن اإلؾمتج٤مسم٦م ومٗمل ،24إٟمٗم٤مل:  چ ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ   ې

 ومـل قرقم٤مؿم اسمـ ذه٥م وىمـد ، ًمٜم٤م واًمّمالح اخلػم ومٞمٝم٤م أي ، يمٚمٝم٤م ؿم١موهنؿ ذم ًمٚمٜم٤مس إطمٞم٤مء واًمًٜم٦م

ڱ  ڱ  ڱ   ڱ    ڳ  ڳ  ڳچ وىم٤مل شمٕم٤ممم .  ذيمرٟم٤مه ُم٤م ٟمحق إمم إٟمٗم٤مل آي٦م ػمشمٗمً

 ھ  ھ  ھ  ے  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہہ  ھ ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ

اؾمتدل سم٤مٔي٦م اًمٙمريٛم٦م ُمـ ذه٥م إمم أن احلٞم٤مة ٟمققم٤من: ضمًدي٦م  ،122إٟمٕم٤مم:  چے 

ىئ  ىئ  چ ويٜمٌف إمم ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،وأن اًمٙمٗمر سم٤مهلل شمٕم٤ممم ي٘ميض قمغم احلٞم٤مة اًمٕمٚمقي٦م  ،وقمٚمقي٦م 

 ذم احلٞم٤مة ًمٗمظ اؾمتٕمامل إمم أيْم٤مً  يٜمٌف ومم٤م . 7٤يس:  چ ی  ی  ی   ی  جئ  ىئ

حئ  مئ   ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی   ی  ی  ی  جئچ ٤ممم ـــــشمٕم ىمقًمف ٟمحق ٕمٞمدـواًمً اًمٜم٤مومع اًمقضمقد

 هل ضورات احلٞم٤مة قمٛمقُم٤مً  ،ضمًدي٤ًم وقمٚمقي٤ًم  وإُمقر اًمتل حتٞمل اإلٟم٤ًمن .74ـمف:  چىئ  يئ  

سم٤مإلو٤موم٦م إمم مجٚم٦م ُمـ احل٤مضمٞم٤مت واًمتحًـٞمٜمٞم٤مت  ، اعم٤مدي٦م ُمـ اًمٕم٘م٤مئد واًمنمائع واعمٕم٤مزم واعمٜم٤مومع

ذم اخل٤ًمرة  ٤مرة ذم اعمٖم٤مًم٦ٌم شمٕمٜمل ٟم٦ًٌم ُمْم٤مقمٗم٦موم٢من اخلً ،اًمتل شمًـ٤مقمد ضوري٤مت اًمتٗمقق واعمٖم٤مًم٦ٌم 

ٕن اعمتٗمقق ُم٤مدي٤ًم ُمـ قم٤مُم٦م اًمٌنم ًمـ يٙمتٗمل ذم يمثػم ُمـ إطمٞم٤من سم٤معمزاي٤م اًمٕم٤مدًم٦م ًمٚمتٗمقق  ، ُمـ احلٞم٤مة

 سم٤مإليامن اإلطمٞم٤مء يِمٛمؾاإلطمٞم٤مء سم٤مًمٜمٝمقض و.  ريـ سم٠مٟمقاع اعمٔم٤مملوًمٙمٜمف ييب أظم ،اعم٤مدي 

 اًمٔمٚمؿ ورومع احلرُم٤مت وصٞم٤مٟم٦م اًمِمٌف وسمدومع واًمدواء وسم٤مًمٖمذاء واحلٙمٛم٦م وسم٤مخلؼمة وسم٤مًمٕمٚمؿ

 اًمٙمراهٞم٦م يقًّمد احل٘مقق ُمـ واحلرُم٤من اًمٕمجز أن . وذًمؽ يمٚمٝم٤م احلٞم٤مة جم٤مٓت ذم احل٘مقق وسمتحّمٞمؾ

 هذا . واًمتٕم٤مون واًمٖمػمة اًم٘مقة ومٞمقًمد اعمْم٤مر ودومع اًمٜمٝمقض وأُم٤م ، ويقهـ احلٞم٤مة اًمٕم٤مُم٦م واحل٘مد

يم٢مهم٤مصم٦م اعمٙمروب وإًمت٘م٤مط اًمٚم٘مٞمط وُم٤ًمقمدة اعمريض  ، اعمٕمرووم٦م اإلٟم٘م٤مذ قمٛمٚمٞم٤مت إمم سم٤مإلو٤موم٦م



2٤٤ 

 

٘مٞمؼ ٦م حتـ٦م احلٞم٤مة هل درضمـودرضم ،د واًمٜمٛمق واإلٟمت٤مج ـوقمالُم٤مت احلٞم٤مة إداء اجلٞموهمػمه٤م . 

  واهلل شمٕمـ٤ممم أقمٚمؿ. ،اًمٕمالُم٤مت قمغم ؾمـٌٞمؾ اعمٖم٤مًم٦ٌم 

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ       ...   چ: ُمـ هذا إصؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم افػائدة افسادشة      

قم٤مم ذم ضمٜمس  شاًمٜمٗمس»ومتدسمر أن ًمٗمظ  ،151إٟمٕم٤مم:  چ یی  ی  ی  جئ  حئ  مئ

وهق ٟمٕم٧م أي صٗم٦م ًمٚمٜمٗمس . وإذا  ،اؾمؿ ُمقصقل وصٚمتف  چېئ     ىئ  ىئ     چوىمقًمف شمٕم٤ممم  ،اًمٜمٗمس 

وم٢من إصؾ ذم ٟمٕم٧م اعمٕمروم٦م أٟمف  ،وًمٞمس عمتٕمٚم٘م٤مشمف  ،يم٤من اًمٜمٕم٧م صٗم٦م ًمٚمٛمقصقف ٟمٗمًف يمام ذم أي٦م 

وًمٞمس ًمتخّمٞمص سمٕمض أومراده دون سمٕمض سم٤مًمّمٗم٦م . وإُمثٚم٦م  ،إليْم٤مح اعمٜمٕمقت وسمٞم٤من ُمٕمٜم٤مه 

وضمقد ؿمٞمٓم٤من همػم رضمٞمؿ  ومال جم٤مل ًمتّمقر ، شأقمقذ سم٤مهلل ُمـ اًمِمٞمٓم٤من اًمرضمٞمؿ»يم٘مقًمؽ  ،يمثػمة 

ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  چ ٤ممم ـــق ىمقًمف شمٕمـويمذًمؽ ٟمح ،تٕم٤مذة ـٛمقل سم٤مإلؾمـوهمػم ُمِم

صٗم٦م او ٟمٕم٧م  شاًمذيـ»ومٙمٚمٛم٦م  ،152 - 151اًمِمٕمراء:  چ ﮲   ﮳  ﮴   ے  ۓ  ۓ

دون ـّمٚمحقن وٓ يٗمًـروملم يـقد ُمًـقال وضمـوًمٞمس ُمٕمٜمك ذًمؽ سمح٤مل ُمـ إطم ،روملم ـًمٚمٛمً

رم ـؾ اًمٜمٗمس اًمتل طمـر ذم اًمٜمٝمل قمـ ىمتـروملم . ويمذًمؽ إُمــم٤مقم٦م أُمر اعمًومال يِمٛمٚمٝمؿ اًمٜمٝمل قمـ 

صٗم٦م جلٜمس اًمٜمٗمس اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م قمغم وضمف  ، چىئ  ىئ    ېئ چ وم٢من قمٌـ٤مرة ،هلل شمٕم٤ممم إٓ سم٤محلـؼ ا

ومال ُيتّمقر أن اًمٕم٤ٌمرة ظم٤مص٦م سم٤مًمٜمٗمس اًمتل طمرم اهلل شمٕم٤ممم دون اًمٜمٗمس  ،اًمٕمٛمقم يمام هل صٞمٖم٦م أي٦م 

.  ؾمقاء يم٤مٟم٧م ُمًٚمٛم٦م او ُمنميم٦م ،ذم ضمٜمس اًمٜمٗمس  ٦ماهلل شمٕم٤ممم . ومٕم٤ٌمرة اًمتحريؿ قم٤مُماًمتل مل حيرُمٝم٤م 

مت٧م دقمقشمف إمم  وًمذًمؽ وم٢من صٞمٖم٦م أي٦م اًمٙمريٛم٦م شُمٌٓمؾ ُمذه٥م اًم٘م٤مئٚملم سم٠من إصؾ ذم يمؾ يم٤مومر

 ،اًمدم سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ شمٍموم٤مشمف إٓ أن يٜمزل قمغم قمٝمد اعمًٚمٛملم أٟمف ُم٤ٌمح  ، ومٚمؿ ي٘مٌٚمٝم٤م اإلؾمالم

د ـوم٘م ، . وأُم٤م اجلرائؿ اًمتل شمقضم٥م اًم٘مت٤مل او قم٘مقسم٦م اًم٘متؾ وىمد ؾمٌؼ سمٞم٤من وٕمػ هذا اعمذه٥م

ويِمٛمؾ اإلؾمتثٜم٤مء ُم٤م يًتحؼ قم٘مقسم٦م اًم٘متؾ ُمـ اجلرائؿ اجلٜم٤مئٞم٦م  ، چ ی ىئ چ تثٜمتٝم٤م قم٤ٌمرةـاؾم

  حٛمد اًمٙمثػم.ـ٤ممم أقمٚمؿ وًمف اًمــواهلل شمٕم ،وضمرائؿ احلرب 
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گ  گ  چ ُمٜمٝم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم ذا اعمج٤مل ، ـأظمرى ذم هشمقضمد ٟمّمقص : افػائدة افسابعة      

ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ     ڳ  ڳ

، أي ىُمتِؾ  ف ُمٔمٚمقمـوصػ اًم٘متٞمؾ سم٠مٟم دسمر ذم أي٦مـوشم ،33اإلهاء:  چ ھ ہہ  ہ   ھ

  .سمٖمػم طمـؼ

ڀ    ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ      پ  ڀ     ڀ    ڀچ ىمقًمف شمٕم٤ممم يمذًمؽ و      

     ڈ          ڎچ  ، وىمقًمف شمٕم٤ممم68اًمٗمرىم٤من:  چ ٺ     ٺ  ٺ   ٺٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹ    ٹ

ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  چ ، وىمقًمف شمٕم٤ممم 194اًمٌ٘مرة:  چ  ژ  ژ    ڈ

 .2٤5اًمٌ٘مرة:  چ ڈ  ڈ  ژژ  ڑ   ڑ  ک  ک
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 ادبحث افثافث     

 وافؼوة افدؾاظقةاإلظداد      

     ............................. 

 

 تػسر آية اإلظداد

ُمْم٤مُملم هذا اعمٌح٨م شمتّمؾ سمام ؾمٌؼ ذيمره قمـ أٟمقاع اًمدوم٤مع واإلقمداد اًمدوم٤مقمل ذم أواظمر       

اإلقمداد اًمذي خيٞمػ  اعم٤ٌمذة هٜم٤م ًمٞم٧ًم احلرب ، وًمٙمٜمف اًمردع ، أياًم٘مْمٞم٦م و . اعمٌح٨م إول

 اًمٕمدو ويٛمٜمع احلرب ، سمٛمٕمٜمك أن اإلؾمتٕمداد ًمٚمحرب يٛمٜمع احلرب.

﮸   ﮹      ھ  ے  ے  ۓچ ٤ممم ــــىم٤مل شمٕم       ۓ﮲  ﮳   ﮴    ﮵  ﮶   ﮷ 

﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿   ﯀  ﯁             

                     ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ   

ُمْم٤مُملم دوم٤مقمٞم٦م وؾمـٞم٤مؾمـٞم٦م ذم هم٤مي٦م  اًمٙمريٛمتلم ذم أيتلم. 6٤ – 59إٟمٗم٤مل:  چۇ  ۆ  

 ُمٜمٝم٤م: ،إمهٞم٦م 

ھ  ے  چ ىمقًمف شمٕم٤ممم  ىُمُدرات اًمٕمدو . شمدسمر ذم ذًمؽ اٟمحدارشَمـَرىم٥ُّم  :افػائدة األوػ      

ـ٥ُم اًمٕمدُّ واإلطمّم٤مء واًمت٘مدير ، ووم ، أما احلسبان ، چ ۓ  ے  ۓ ًْ ًِ ٤مًمـَح  أي ُف يَمَذاـتُ ـٌْ ـطَم

هُ  ُُُمقرِ  وأفمٜمف يمذا َأقُمدُّ ْٕ ـَ ا ـَ اًمت ْدسمِٞم.  ُِم ًَ َُْمِر، إَِذا يَم٤مَن طَم ْٕ ٦ٌَِم سم٤ِم ًْ
ـُ احْلِ ًَ ًمألُمر ويٕمرف  رِ ـَووُماَلٌن طَم

 طِم٤ًمسمف: شمدسّمر إُمَر ُمـ يمّؾ وضمقهفو يمٞمػ يزن ىمراره ،
ٍ
٥َم ًمٙمّؾ رء ًَ ـ٥ُم  . طم ًَ ٥ُم واحلَ ًْ  واحلَ

٥ِم ُم٤م  يَمَ٘مْقًمِؽ: ىَمْدُر اًمِمٞمئ ًَ ٤ٌَمنىم٤مل اًمراهم٥م: و .أي قمغم ىمدره  قَمِٛمْٚم٧َم إضْمُر قمغم طَم ًْ  أن: واحِل
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 ذًمؽ وي٘م٤مرب ، اإلصٌع قمٚمٞمف ويٕم٘مد ومٞمحًٌف ، سم٤ٌمًمف أظمر خيٓمر أن همػم ُمـ اًمٜم٘مٞمْملم ٕطمد حيٙمؿ

ـّ  ـّ  ًمٙمـ ، اًمٔم وومٕمؾ  . اهـ ُمـ )اعمٗمردات(.أظمر قمغم أطمدمه٤م ومٞمٖمّٚم٥م سم٤ٌمًمف اًمٜم٘مٞمْملم خيٓمر أن اًمٔم

٥م ـطمً سمف ٘مّمقداعم ٤ٌمنـوهنل اًمٙمٗم٤مر قمـ ذًمؽ احلً ، اًمتقيمٞمد٤ٌمن ذم أي٦م ُمتّمؾ سمٜمقن احلً

،  او قمدم اإلؾمـتٛمرار طمٙمؿ وم٤ًمد اًمت٘مدير اهللُ شمٕم٤ممم اعم١مُمٜملم سم٠من طم٤ًٌمن أوًمئؽ ذم ؿٕمٚمِ يُ  ٞم٤مق أنـاًمً

اًمدوام وٓ اًمتٙمرار ، ومٞمٛمٙمـ ظم٤مص٦م وأن ؾمٌ٘مٝمؿ ضم٤مء سمّمٞمٖم٦م اًمٗمٕمؾ اعم٤ميض اًمذي ٓ يدل قمغم 

وسمٕم٤ٌمرة  ، چ ﮵  ﮴  ﮳ چ  :سمٕم٤ٌمرة اًمقراء يمام يٜمٌف إًمٞمف اًمتٕم٘مٞم٥مإي٘م٤مف ؾمٌ٘مٝمؿ او إقم٤مدشمف إمم 

ـّ أهنؿ ىمري٦ٌم ُمـ شمٕمٌػم اسمـ اجلقزي ذم شمٗمًػمه:   هنؿ ٓ يٕمجزون٢م، وم سمًالُمتٝمؿ أن ؾمٌ٘مقآ حتًٌ

وإٟمام سم٤مإلقمداد  ،ًمٞم٧ًم سم٤مُٕم٤مين وٓ اعمج٤مزوم٦م  همػم أن إزاًم٦م ؾمٌ٘مٝمؿ . ومٞمام يًت٘مٌٚمقن ُمـ إوىم٤مت

ومٝمق  وأما افسبق . أن ي٘مقم اعم١مُمٜمقن سمتٌٚمٞمٖمٝمؿ ذًمؽ هق أن اعم٘مّمقد ُمـ هنل اًمٙمٗم٤مر وُذيمِراعمتٗمقق . 

ومٝمق ذم أي٦م شمٕمٌػم  وُيًتٕمٛمؾ ذم ؾمٞم٤مق اعمٖم٤مًم٦ٌم سمٛمٕمٜمك اًمٗمقز . ،اًمت٘مدم ودم٤موز أُمر ُم٤مدي او ُمٕمٜمقي 

وٓسمد هٜم٤م ُمـ  ومالت ُمٜمٝم٤م .اإلطم٤ًٌمن و ،دم٤موز قمقاُمؾ اًمٗمِمؾ واإلٟمحٓم٤مط او اهلزيٛم٦م  طم٤ًٌمن قمـ

وهذا ؾمٌ٘مقا ، او أن : وٓ حيًٌـ اًمذيـ يمٗمروا أهنؿ ؾمٌ٘مقا شم٘مدير حمذوف ، وم٤معمِمٝمقر أن اًمت٘مدير

٧ٌُْم يم٘مقًمؽ: 
ًِ ٧ٌُْم و قمُ أىم طَم

ًِ وي٘مقم  ،وم٤مقمؾ حيًٌـ هؿ اًمذيـ يمٗمروا  ذًمؽ أن وفم٤مهر.  قمَ أىم َأنْ  طَم

ٌؼ حمذوف ًمقوقح ـوُمتٕمٚمؼ اًمً ٌ٘مقا ُم٘م٤مم ُمٗمٕمقًملم ًمـ: حيًٌـ .ـٌ٘مقا او أهنؿ ؾمـشم٘مدير: أن ؾم

، او يٙمقن اعمٕمٜمك: ٓ ؾمٌ٘مقا إمم ٟمٍم دائؿ  يم٠من يٙمقن اًمت٘مدير: وٓ حيًٌـ اًمذيـ يمٗمروااعمٕمٜمك ، 

 حيًٌـ اًمذيـ يمٗمروا أهنؿ وم٤مزوا ٕن اًمٕمؼمة سم٤مًمٕمقاىم٥م وُم٤م حتٛمٚمف ُمـ قمقاُمؾ اًمتٗمٙمٞمؽ واإلٟمحدار .

ٖمل ٌاًمًٌؼ . ويٜم وامهقن ذم طم٤ًمب ُمتٕمٚم٘م٤متيد اًمٙمٗم٤مر سم٠مهنؿ وهذه اًم٘مراءة شمتْمٛمـ ٟمققم٤ًم ُمـ هتد

 قمٛمرو وأيب وٟم٤مومع يمثػم اسمـ يدل قمغم ذًمؽ ىمراءة  ،ًمٚمٛم١مُمٜملم أن يٗمٝمٛمقا هذه احل٘مٞم٘م٦م ضمٞمدًا 

ٌَ  وٓ» قم٤مصؿ قمـ سمٙمر وأيب واًمٙم٤ًمئل ًِ  ومتح قم٤مصامً  أن إٓ ، اًمًلم ويمن سمت٤مء اخلٓم٤مب ، شـ  حت

قضم٥م ـذه اًم٘مراءة شمـ٥م . وهـحي٥ًم ـويمن اًمًلم وومتحٝم٤م ًمٖمت٤من ومّمٞمحت٤من ذم: طمً . اًمًلم

 .ًم٘مْمٞم٦م اًمًٌؼ ًمٙمٗم٤مر٤مسم٤مت اـٜملم اًمتٞم٘مـ ُمـ اًمقهؿ ذم طمًك اعم١مُمـقمٚم
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ىمرأ اجلٛمٝمقر  ، چ ﮵  ﮴ ﮳ چ ىمقًمف شمٕم٤ممم  إؾم٤مد . ٤موو٤مسمٓمٝم اعمٖم٤مًم٦ٌم :افػائدة افثاكقة      

 وم٤ًمد اًمت٘مديرر ُم٤م ؾمٌؼ ُمٕمٜم٤مه ُمـ ـتئٜم٤مومٞم٦م ضمديدة شمٗمًـُمٕمٜمك ذًمؽ أهن٤م مجٚم٦م إؾم ، شإهنؿ»سمٙمن مهزة 

 ٟمقن وهل ُمٗمتقطم٦م ظمٗمٞمٗم٦م واطمدة سمٜمقن ، چ ﮵ چ ذم طم٤ًمسم٤مت ؾمٌ٘مٝمؿ . وىمد ىمرأ قم٤مُم٦م اًم٘مراء 

 اعمٗمٕمقل وأُم٤م ، اًمٙمٗم٤مر هؿ اًمقاو أي واًمٗم٤مقمؾ ، ويٕمٚمٛمقن يمام ُي٘م٤مل: يذهٌقن وي٘مرأون اعمْم٤مرع رومع

 يٕمجزون وٓ شمٕم٤ممم اهلل يٕمجزون ٓ أي ، أطمداً  يٕمجزون ٓ ومٝمؿ اإلـمالق قمغم ومٝمق حمدد ومٖمػم

 يٜمٍمف وم٢مٟمف ُمٕملم ُمنوق ذيمر سمدون ، ينىمقن ٓ إهنؿ ىمقميم٘مقًمؽ ذم  وهذا ، اعمّم٤مسمريـ اعم١مُمٜملم

 جيدون ٓ اًمٙمٗم٤مر أي هنؿأ أي٦م شمٗمًػم ذم اًمِمقيم٤مين اإلُم٤مم ذيمر وىمد.  اًمنىم٦م ٟمٗمل ذم اًمٕمٛمقم امم

 يٕمجزون ٓ أو اهلل يٕمجزون ٓٝمؿ: ـقر أٟمـ٤مرة اسمـ قم٤مؿمـوقمٌ ، إدرايمٝمؿ قمـ قم٤مضمزاً  ـم٤مًمٌٝمؿ

سمٛمٕمٜمك: ٕهنؿ ٓ  ، شإهنؿ»وىمرأ اسمـ قم٤مُمر سمٗمتح مهزة  ..اهـ ُمـ )شمٗمًػم اسمـ قم٤مؿمقر(  ٚمٛملمـاعمً

وشمٗمًػم ذًمؽ أن ؾم٥ٌم وم٤ًمد طم٤ًٌمهنؿ هق قمدم ىمدرهتؿ قمغم شمٕمجٞمز أقمدائٝمؿ . وم٤مًم٘مراءة  ،يٕمجزون 

وأُم٤م ىمراءة اسمـ قم٤مُمر ومتٕمٚمٞمؾ سيح يمام هل قم٤ٌمرة  ،إومم اؾمتئٜم٤مف شمٗمًػمي ومٝمق شمٕمٚمٞمؾ وٛمٜمل 

ؾمقاء  ،وم٢من اًمٕمجز قمـ إُمر هق اًم٘مٕمقد قمٜمف وقمدم اًم٘مٞم٤مم سمف  ،وأُم٤م ُمٕمٜمك اًمٕمجز  اإلُم٤مم اًمزخمنمي .

يم٤من سم٥ًٌم ـمٌٞمٕم٦م اًمٌمء او َوَهـ اًمٜمٗمس واًمت٘مّمػم او ختٚمػ اًمقؾمع او ًمٖمػم ذًمؽ ُمـ إؾم٤ٌمب . 

ېئ    چ وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،إذا وم٤مشمف ومل ي٘مدرقمٚمٞمف  ،ومٝمق قم٤مضمز  َيٕمِجُز قَمجزاً  يمذا قمـ ُي٘م٤مل: قَمَجزَ 

صح  يمذًمؽو.  31اعم٤مئدة:  چ ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   ی  ی  جئ  حئ

ـْ  »احلدي٨م  ذم رواه اسمـ طم٤ٌمن  « َأظَم٤مهُ  وَمْٚمَٞمْٛمٜمَْحَٝم٤م قَمٜمَْٝم٤م قَمَجزَ  وَم٢مِنْ  وَمْٚمَٞمْزَرقْمَٝم٤م َأْرٌض  ًَمفُ  يَم٤مَٟم٧ْم  َُم

 وَمَٚمام  »واعمٕمٜمك: إن قمجز قمـ زراقمتٝم٤م . وىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م  ،واًمٜم٤ًمئل وصححف إًم٤ٌمين 

ْٞمَٚم٦مُ  يَم٤مَٟم٧ِم  اسمَِٕم٦مُ  اًمٚم  ِجدُ  قَمَجزَ  اًمر  ًْ ـْ  اعمَْ أي و٤مق قمـ اؾمتٞمٕم٤مب قمددهؿ .  ،رواه ُمًٚمؿ  شَأْهٚمِفِ  قَم

ه قم٤مضمزًا قمـ إدرايمف او أظمذ احلؼ ُمٜمف  وئ  چ وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،وُي٘م٤مل: أقمجز ومالن ومالٟم٤ًم إذا صػم 

 اًمٕم٤ٌمرة وفم٤مهر وُمٜمف آي٦م إٟمٗم٤مل . ،12اجلـ:  چىئ  ېئ ېئ ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ

ذم  ظمالومف ي٘مع أن يٛمٙمـ إظم٤ٌمر ويمؾ ، يمقن اًمٙمٗم٤مر ٓ يٕمجزون قمـ إظم٤ٌمر ذم آي٦م إٟمٗم٤مل أهن٤م

 ذم قمديدة وؿمقاهده ، حمْم٤مً  ظمؼماً  وًمٞمس اًمنمع طمٙمؿ قمـ إظم٤ٌمر هق وم٢مٟمام اعمقاضمٝم٦م سملم اًمٜم٤مس
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همػم أن قمدم قمجز اعم١مُمـ  . اًمٜمٝمل سمٛمٕمٜمك او إُمر سمٛمٕمٜمك ظمؼم هذا ىم٤مًمقا وًمذًمؽ اًمٙمريؿ اًم٘مرآن

ومٗمل ُمرطمٚم٦م ُمٕمٞمٜم٦م ُمثاًل وم٢من اعم١مُمـ همػم  ،سم٤مًمقؾمع ذم يمؾ ُمرطمٚم٦م وسمٕمٛمٚمٞم٤مت شمٜمٛمٞم٦م اًمقؾمع ُم٘مٞمد 

وأُم٤م قمجزه قمام هق أيمؼم ُمـ ذًمؽ  ،قم٤مضمز قمـ اعمقاضمٝم٦م اًمٕم٤مدًم٦م سم٤مًمدرضم٦م اعمتقاوم٘م٦م ُمع اًمقؾمع اًم٘م٤مئؿ 

 ، ت٘مٌالً ـٕضمؾ قمٌقر اًمٗمجقة ُمً عـاًمقؾموًمٙمٜمف ُمٙمٚمػ سمتٜمٛمٞم٦م  ، أن ومٖمػم وارد ٕٟمف همػم ُمٙمٚمػ سمف

   .اًمٙمريٛم٦م اًمذي شم٠مُمر سمف أي٦م اإلقمداد ٕن اًمتٜمٛمٞم٦م هل أؾم٤مس

 ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼ چ ٤ممم ـــىمقًمف شمٕم ، يمام ذم اًم٘مقة إقمدادذم  :افػائدة افثافثة      

او  حل٤مضم٦م اًمٙم٤مومٞم٦م واًمتحْمػمات اًمتداسمػم إخت٤مذ ٝمقوم اإلظداد حؼقؼةأما  . چ ﮿ ﮾ ﮽

ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  چ ىم٤مل شمٕم٤ممم  ، ُمٗمؽمو٦م او حمتٛمٚم٦م او ُمتقىمٕم٦م أيمٞمدة او ُمًت٘مٌٚمٞم٦م هم٤مي٦م

شمف طم٤مضة .44إطمزاب:  چپ  پ  پ  وُمٜمف  ، واعمًتٕمد هق ُمـ مت٧م شمداسمػمه وص٤مرت قُمـد 

قرِ  َص٤مطِم٥ِم  ـَمْرَف  إِن   »:  ط َرؾُمقُل  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  ، قَمٜمْفُ  اهلل ُ َريِضَ  ُهَرْيَرةَ  َأيِب طمدي٨م  َؾ  ُُمذْ  اًمّمُّ  سمِفِ  ُويمِّ

َتِٕمدٌّ  ًْ ٤ٌَمنِ  قَمْٞمٜمَٞمْفِ  يَم٠َمن   ، ـَمْروُمفُ  إًَِمْٞمفِ  َيْرشَمد   َأنْ  ىَمٌَْؾ  ُي١ْمَُمرَ  َأنْ  خَم٤َموَم٦مَ  اًْمَٕمْرشِ  َٟمْحقَ  َيٜمُْٔمرُ  ُُم ٤منِ  يَمْقيَم ي  رواه  « ُدرِّ

 ضَم٤مَءِت  َُم٤م»: احل٤ميمؿ وصححف وواوم٘مف اًمذهٌل قمغم ذط ُمًٚمؿ . وذم إصمر قمـ قمدي سمـ طم٤مشمؿ ىم٤مل

اَلةُ  ٓ   ىَمطُّ  اًمّم  ؿَْمَقاِق  إًَِمْٞمَٝم٤م َوَأَٟم٤م إِ ْٕ َٓ  ، سم٤ِم ٓ   ىَمطُّ  ضَم٤مَءْت  َو َتِٕمدٌّ  َوَأَٟم٤م إِ ًْ ہ  ھ    چ. وىم٤مل شمٕم٤ممم  شُُم

أي ًمٙم٤مٟم٧م قمدهتؿ ضم٤مهزة طملم ُيًتٜمَٗمرون . واإلؾمتٕمداد  ،46اًمتقسم٦م:  چ  ھ   ھ  ھ  ے

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڦ ڤ   چيٜمٌف إمم ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،يتٜم٤مىمض ُمع اًمٖمٗمٚم٦م واًمٖمرور 

  .1٤2اًمٜم٤ًمء:  چ  ڄ  ڄ   ڄ    ڃ  ڃ  ڃڃ

 ،  شمِمـٛمؾ وضمقسم٤ًم ُم٤م هق ومقق اًميوري ًمتح٘مٞمؼ اًمٖم٤مي٦موم٢مهن٤م  ، چ ﮹  ﮺  چ ظبارةأما و      

ظم٤مص٦م وأن اًمًٞم٤مق ؾمٞم٤مق ُمٖم٤مًم٦ٌم او ُمٜم٤موٚم٦م  ، حٛمؾ قمٚمٞمفـتُ ُمقصقًم٦م شمّمٚمح ًمٚمٕمٛمقم وَمـ چ﮹    چوم٢من 

يقوح إُمر أن اإلقمداد  .  وُم٤ًمسم٘م٦م يمام هل قم٤ٌمرة اًمًٞمقـمل ذم )اإليمٚمٞمؾ ذم اؾمتٜم٤ٌمط اًمتٜمزيؾ(

يٗمٕمٚمف اًمٕمدو ، ُمع زي٤مدة اطمتٞم٤مـمٞم٦م يمٌػمة ٕٟمف ًمٚمردع جي٥م أن حي٥ًم طم٤ًمب أىمَم ُم٤م يًتٓمٞمع أن 
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   چي١ميمد ذًمؽ قم٤ٌمرة  اًمتٞم٘مـ ُمـ أىمَم ىُمُدرات اًمٕمدو ، اًمّمٚم٦ٌم وهمػم اًمّمٚم٦ٌم .يتٕمذر قم٤مدة 

، وم٢من اًمذيـ ٓ ٟمٕمٚمٛمٝمؿ وم٢مٟمٜم٤م يمذًمؽ ٓ ٟمٕمٚمؿ ىمقهتؿ وُم٤م  چ         

ُمٕمٜمك ذًمؽ وضمقب إقمداد أىمَم ُم٤م يٛمٙمـ إقمداده ًمردع اًمٕمدو ذم اعمقاضمٝم٦م احل٤مضة  خُيٗمقن .

 ٜمذيمر ُم٤م يقوحفوؾم او اعمحتٛمٚم٦م . وود ىُمُدرات اًمٕمدو اعمٕمٚمقُم٦م واًمُ٘مُدرات اعمٗمؽَمو٦م واعمًت٘مٌٚمٞم٦م ،

 . ٤مممٕم٤مء اهلل شمئدة اًمراسمٕم٦م إن ؿمذم اًمٗم٤م

اًم٘مدرة  هل اًم٘مقة قمٜمد اإلٟم٤ًمن سمجٛمٚم٦م ىُمُدراشمفوم٘مد ذيمرٟم٤م ذم سمداي٦م اعمٌح٨م إول أن  ، وأما افؼوة      

٤مئر إضم٤ًمم واعمٕم٤مين وم٢من اًم٘مقة هل ـ٦ٌم ًمًـ. وسم٤مًمٜمًٝم٤م ُمـ ومٕمؾ ُم٤م يريد ـاو اًمٓم٤مىم٦م اًمتل يتٛمٙمـ سم

وشمٙمٚمٛمٜم٤م هٜم٤مك قمـ اًم٘مقة اًمٜم٤مقمٛم٦م واًمّمٚم٦ٌم واًم٘مقة  ، اًم٘مـدرة اًمٙم٤مُمٜم٦م قمغم أن ئمٝمر هب٤م شم٠مصمػم ُمٕملم

وم٢مهن٤م سمّمٞمٖم٦م اًمٜمٙمرة ، وهذا  ، چ ﮻  ﮼چ وشمدسمر قم٤ٌمرة  . اًمذيمٞم٦م وقمـ قمقاُمؾ او ُمّم٤مدر اًم٘مقة

ؿ اخلّمقص سم٘مقة ُمٕمٝمقدة ، ُم١مصمرة ، قمًٙمري٦م وهمػم  يمؾ ىمقة ُمٓمٚمؼ ُمـ سمؾ هق إقمداد يدومع شَمَقهُّ

اخلٞم٤مرات سملم ُم٘م٤مدير . وٓ ؿمؽ أن  قمًٙمري٦م ، اعمٝمؿ هق صح٦م شمّمٜمٞمٗمٝم٤م يم٘مقة ُم١مصمرة ذم اعمقاضمٝم٦م

 ، يمام هق طم٤مل إُمر اعمٓمٚمؼ اعمجرد قمـ اًم٘مرائـ وٓ هق سم٠مىمؾ ُم٤م ُيـجزئ ًمٞمس سم٤مهلقى وأٟمقاع اًمُ٘مقى

 حٙمؿـذا اًمـأصؾ ه هـق ًم٦ٌم يمامُم٘متْمٞم٤مت اعمٖم٤م: األولافؼط وًمٙمـ سم٠مرسمٕم٦م ذوط واضم٦ٌم ، 

 ُم٤م ي١مدي وفمٞمٗم٦م اًمردع اًمتل شمقضمٌٝم٤م: ُمتٓمٚم٤ٌمت افؼط افثاين.  وذيمرٟم٤م أدًمتف ذم أيمثر ُمـ ُمقوع

: ُمتٓمٚم٤ٌمت افؼط افثافث.  چ ﯀  ﯁                چ قم٤ٌمرة

ڤ  ڤ  ڤ  چ ىمقًمف شمٕم٤ممم  ٛمٜمع هٞمٛمٜم٦م اًمٓم٤مُمٕملم يمام يدل قمٚمٞمفُم٤م حي٘مؼ اًمتٗمقق اًمذي ي

ًمقٓ ىمقة اإلقمداد وم٢من شمٌلم آي٦م اًمتقسم٦م هذه أٟمف و . 8اًمتقسم٦م:  چ ڄ  ڄ  ڦ  ڦ     ڦ  ڦ  ڄ

ڄ  ڄ  ڃ  چ شمٕم٤ممم  ويٜمٌف إًمٞمف أيْم٤ًم ىمقًمف ، وُمع اًمتٜمٙمٞمؾ سم٤مًمْمٕمٞمػ اًمْمٕمٞمػ همذاء اًم٘مقي

 چڃ  چ   چ  چ  چ   ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ    ڎ  ڎ   ڃ  ڃ

﮷    ے   ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶چ شمٕم٤ممم  وىمقًمف، 91هقد: 

: افؼط افرابع . 4اًم٘مّمص:  چ ﯀  ﯁   ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼﮽  ﮾  ﮿
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، وؾمٞم٠ميت ذًمؽ حت٧م  ُم٤م يٜمزل سم٤مخل٤ًمئر إمم أىمؾ درضم٦م ممٙمٜم٦م ووم٘م٤ًم ًمقاضم٥م مح٤مي٦م اًمـُحُرُم٤متُمتٓمٚم٤ٌمت 

  إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم. شسمراُم٩م اًمتحّملم وشم٘مٚمٞمؾ اخل٤ًمئر»قمٜمقان 

، ومٛمٝمام شمٓمقرت وٓ ؿمؽ أن هذه اًمنموط شمًتٚمزم شمٜمٛمٞم٦م ُمتٓمقرة ًمٚم٘مقة اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمّمٜم٤مقمٞم٦م       

اعمٖم٤مًم٦ٌم اًمدوًمٞم٦م  وٟمرى اًمٞمقم أن اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمّمٜم٤مقمٞم٦م ُمـ ضوري٤مهت٤م .أضمٞم٤مل احلروب وم٢من اًم٘مقة 

ىم٤مئٛم٦م سم٘مقة ذم شمٓمقير ىُمُدرات يمثػمة ، ُمٜمٝم٤م ىُمُدرات ىمٓمع اعم٤ًموم٤مت سم٤مًم٘مقة اجلقي٦م واًمٌحري٦م 

واعمقضم٤مت  وإىمامر اًمّمٜم٤مقمٞم٦م روظمٞم٦م )اًمذراع اًمٓمقيٚم٦م( ، وُمٜمٝم٤م ىُمُدرات احلرب إًمٙمؽموٟمٞم٦مواًمّم٤م

٤مُمؾ ـىُمُدرات اًمتدُمػم اًمِم ٤م، وُمٜمٝمٙمري٦م ـهمػم اعمرئٞم٦م ، وُمٜمٝم٤م ىُمُدرات وشم٘مٜمٞم٤مت احلرب همػم اًمٕمً

 وٓضمتٜم٤مب أن يّمٌح اًمتٓمقر اًمّمٜم٤مقمل واًمٕمٚمٛمل وؾمٞمٚم٦م إمم اعمزيد ُمـ . ؽماشمٞمجل واًمتٙمتٞمٙملـاإلؾم

 دوًمٞم٤ًم سمدرضم٦م قم٤مًمٞم٦م ُمـ اإلًمتزام أن ي٘مؽمنٚمتٓمقر ًم اًمٍماع واهلٞمٛمٜم٦م اًمٔم٤معم٦م واًمتدُمػم ، وم٢مٟمف يٜمٌٖمل

دوًمٞم٦م ُمٚمزُم٦م عمٜمع احلرب سمجٝمقد و سمنموط ُمنموقمٞم٦م احلرب ، : اإلًمتزاماألمر األولأُمقر ،  سمثالصم٦م

اإلؾمـؽماشمٞمجل إٓ ُمٜمع احلرب اخلٗمٞم٦م واًمتآُمر : األمر افثاين.  واًمٕمٛمٚمٞم٤مت احلرسمٞم٦م اًم٘مذرة اخل٤مـمئ٦م

: إقمداد آًمٞم٤مت عمقاضمٝم٦م احلرب األمر افثافث طملم شمٙمقن ؿمـروط احلرب اًمٕم٤مدًم٦م اعمٕمٚمٜم٦م ىم٤مئٛم٦م .

همػم أن اإلًمتزام اًمدوزم هبذه إُمقر حيت٤مج أن  اخل٤مـمئ٦م ُمـ أضمؾ شم٘مٚمٞمؾ احل٤مضم٦م إمم احلرب اًمٕم٤مدًم٦م .

٤مإلؾمتئث٤مر ، وهذا سمٕمٞمد شمٙمقن اًم٘مقى اًمٙمؼمى ُمٚمتزُم٦م هب٤م سم٘مقة وُمًتٕمدة ًمٗمروٝم٤م سم٤مًمٕمدل وًمٞمس سم

 اعمٜم٤مل اًمٞمقم.

  :تشؿل ،6٦األكػال:  چ ﮻ ﮼  ﮹ ﮺ چ  ظبارةافؼوة دم ادفم هـا أن ؾؿن       

  واعم٤مدي٦م )يم٤مإلىمتّم٤مد  )يم٤مًمٜمخ٥م اعم١مهٚم٦م واًمٕمٚمامء واخلؼماء واجلٜمقد( ، : أي اًمٌنمي٦مدواردا

 واعمٕمٜمقي٦م )يم٤مًمِ٘مٞمَؿ واًمٕمٚمؿ واًمتامؾمؽ وهمػمه٤م(. ، واًمُ٘مُدرات اًمّمٜم٤مقمٞم٦م(

  افُؼوى األربع افػاظؾة: 

  واإلدارة  اًم٘مقة اًمٜم٤مقمٛم٦م سم٠مٟمقاقمٝم٤م يمٚمٝم٤م يم٤مًمدسمٚمقُم٤مؾمٞم٦م واإلقمالم واإلطمتقاء اًمًٚمٛمل

ٌؼ ذيمره٤م ذم أوائؾ اعمٌح٨م ـد ؾمـ، وىم ُمـ اعمٝم٤مرات اإلٟمًـ٤مٟمٞم٦م اعم١مصمرة وهمػمه٤م اعمتٗمقىم٦م

 إول.
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  .ىمقة احلرب همػم اًمٕمًٙمري٦م: وؾمٞم٠ميت سمٞم٤مهن٤م ذم اعمٌح٨م اخل٤مُمس إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم 

   اًم٘مقة آىمتّم٤مدي٦م: وؾمـٞم٠ميت اًمٙمالم قمـ اإلقمداد واإلىمتّم٤مد ذم هذا اعمٌح٨م إن ؿمـ٤مء

 اهلل شمٕمــــ٤ممم.

  اًمتٕمٌئ٦م  يمٛمٝم٤مرات سم٠مٟمقاقمٝم٤م ، ٦مشمِمٛمؾ اًمتدري٥م واعمٝم٤مرات اًمٕمًٙمري :٦ماًم٘مقة اًمٕمًٙمري

٤مطم٦م اعمٕمريم٦م وُم٤م ٜم٤مورة واعم٤ٌمهمت٦م ومـل ؾم٤مطم٦م اإلقمداد وومـل ؾماعم واعمٕمٜمقي٤مت ، وُمٝم٤مرات

 ٤مرات اإلرسم٤مك واًمّمدُم٦مـؾ وُمٝمـج٤مد اخلٞم٤مرات واًمٌدائـي٘متْمٞمف ذًمؽ ُمـ إشم٘م٤من ومـ إي

وشمِمٛمؾ يمذًمؽ اًمٕمدد اعم٤مدي٦م سم٠مٟمقاقمٝم٤م )اًم٘مقة اًمٕمًٙمري٦م اًمّمٚم٦ٌم( يم٘مقة اًمتدُمػم  . ره٤مـوهمٞم

٤م . ـل اعمج٤مٓت اجلٖمراومٞم٦م يمٚمٝمـووم ، ٤مئر اعمقضم٤مت همػم اعمرئٞم٦مـؽموين وؾماًمٜم٤مري وإًمٙم

 قَمغَم  َوُهقَ  ٚم ؿَ ـَوؾَم  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغم   اهللِ قَل ـَرؾُم  ِٛمْٕم٧ُم ـؾَم : وأُم٤م طمدي٨م قم٘م٦ٌم سمـ قم٤مُمر ىم٤مل

َٓ ،  چ ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼چ  »: َيُ٘مقُل  اعْمِٜمؼَْمِ ، ةَ  إِن   َأ ُْمُل ، اًْمُ٘مق  َٓ  اًمر   إِن   َأ

ةَ  ُْمُل ، اًْمُ٘مق  َٓ  اًمر  ةَ  إِن   َأ ُْمُل  اًْمُ٘مق  وم٢من شمٕمريػ اجلزأيـ ذم  ُمًٚمؿ وهمػمه . اإلُم٤مم رواه « اًمر 

َٓ  »قم٤ٌمرة  ةَ  إِن   َأ ُْمُل  اًْمُ٘مق  ، إٟمام يٗمٞمد احلٍم طملم ٓ شُمٕمرف ىمقة أظمرى ، وأُم٤م ُمع  «اًمر 

وضمقد ىُمقى أظمرى يمثػمة وضوري٦م ًمإلقمداد يمام يدل قمٚمٞمف اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ، وم٢من قم٤ٌمرة 

احلدي٨م حُتٛمؾ قمغم ؿمدة اإلهتامم وًمٞمس قمغم احلٍم ، ي١ميمد ذًمؽ أن ىمقة اًمرُمل شمْمٛمحؾ 

ا اضمتٛمٕم٧م أٟمقاع اًم٘مقى او شمرشمد إذا مل ختْمع ًم٘مقة اًمرأي وىمقة إدارة اًمٍماع . وم٢مذ

اًميوري٦م ، وم٢من ًمٚمرُمل أمهٞم٦م قم٤مًمٞم٦م يمام يٜمص قمٚمٞمف احلدي٨م ، وىمد ذه٥م سمٕمض ظمؼماء 

ُْمـَٞمـ٦ِم وأصمره٤م قمغم اًمـَٛمْرُِمّل )اهلدف(  اًمٍماع إمم أن ُم٘مٞم٤مس اًم٘مقة اًمدوم٤مقمٞم٦م هق سُمـٕمد اًمـر 

٤معم٤م ، سمؾ ـم اجلقي٦م واًمّم٤مروظمٞم٦م واًمٌحري٦م واًمٗمْم٤مئٞم٦م وهمػمه٤م(وشمٕمدد وؾم٤مئٚمٝم٤م )اًم٘مقة 

 شمٗم٤مظمرت سمٕمض إُمؿ سمذراقمٝم٤م اًمٕمًٙمري اًمٓمقيؾ.

  ٌُٜمك اًمتحتٞم٦م اًم٘مقي٦م واعمتٓمقرة ًمٚمدوم٤مع يم٤مًمتّمٜمٞمع وهمػمه ، أي  :اإلكتاج افذايت فؾؼوة إقمداد اًم

رة او ـخدم إُمـ واًمدوم٤مع سمّمقرة ُم٤ٌمؿمـًمٙمؾ جم٤مل يٛمٙمـ أن ي اعمٜمتج٦م ويمذًمؽ اًمٌٜمك اًمتحتٞم٦م

وىمد ٟمٌٝمٜم٤م إًمٞمف ذم ُمقاوع ُمـ هذه اًمدراؾم٦م ، وسمٞمٜم٤مه  رة . وهذا أصؾ ذم هم٤مي٦م إمهٞم٦م ،ـهمػم ُم٤ٌمؿم

ويمؾ دوًم٦م شمٕمتٛمد ذم اًمدوم٤مع قمغم  . ذم شمٗمًػم آي٦م اًمٗمتح ذم ُمٌح٨م اًمتدرج ُمـ )اعمٜمٓمٚمؼ(
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اإلؾمتػماد سمّمقرة رئٞم٦ًم ومٚمٞمس هل٤م ىمقة ذاشمٞم٦م سمؾ ىمقهت٤م سمٖمػمه٤م ، وهذا وٕمػ ؿمديد ٕن أىمرب 

 طملم يٜمدًمع اًمٍماع. احلٚمٗم٤مء ًمـ يًتٓمٞمع إيّم٤مل اعم٤ًمقمدات اًمٕمًٙمري٦م إًمٞمؽ

  قمالىم٤مت اًم٘مقة شم٘مقم قمغم اعمٜم٤موم٦ًم واعمٖم٤مًم٦ٌم واًمتحًلم اعمًتٛمر ، وىمد سمٞمٜم٤م ذم ؿوة ادغافبة :

)اعمٜمٓمٚمؼ( إصقل اًمِمـرقمٞم٦م ًمذًمؽ ، يمتٗمًـػم آي٦م اعمّم٤مسمرة واعمراسمٓم٦م واًمٙمالم قمـ اإلسمتٙم٤مر 

ة  ًمذًمؽ وم٢منو واًمتحـًلم . إذا اىمؽمن سمـرصد وشم٘مقيؿ ًمـ شمٙمقن ًمف ىمٞمٛم٦م إٓ شم٘مقيؿ اًم٘مقة اًمـُٛمَٕمد 

ىمـقة اًمٕمدو وىمـقة ُمـ ُيـحتٛمؾ أن يًـ٤مقمد اًمٕمدو . وىمد شمٙمٚمٛمٜم٤م قمـ شم٘مقيؿ اعم١مؾم٤ًمت واًمدول 

إضمٜمٌٞم٦م ذم أواظمر اعمٌح٨م اًمث٤مين ُمـ )ٟمخ٦ٌم اعمًـ٤مر( ، وؾمٞم٠ميت ُم٤م يتّمؾ سمذًمؽ ذم اعمٌحثلم 

   اًمراسمع واخل٤مُمس واًم٤ًمسمع إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.

  ٤مء اهلل شمٕمــ٤مممإن ؿم شاًمتٕمٌئ٦م»ذم اًمٙمالم قمـ  وؾمـٞم٠ميت: فًمٚمدوم٤مع قمـ ٟمٗمً إظداد ادجتؿع. 

   اإلضمتامقمٞم٦م واإلىمتّم٤مدي٦م  قىشمتٙم٤مُمؾ ُمع اًم٘مقة اًمٕمًٙمري٦م يم٤مًم٘مُ  اًمتل اددكقةافُؼوى

وُم٤م  چ ﮹  ﮺  چ ذيمرٟم٤مه ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ ذم شمٗمًػم قم٤ٌمرة ومقاوح مم٤م . واًمًٞم٤مؾمٞم٦م وهمػمه٤م

اعمحتٛمؾ اًمٕمدو اعمٕمٜمك اعمريمزي ًممي٦م هق إقمداد ىُمُدرات ردع اًمٕمدو اعمٕمٚمقم و أن سمٕمده٤م

وإظم٤مومتٝمؿ إظم٤موم٦ًم متٜمٕمٝمؿ ُمـ اًمٕمدوان ، وُمـ همػم طمٍم سم٤معم١مؾم٦ًم اًمدوم٤مقمٞم٦م . ومٙمؾ ضمٝمد حيت٤مضمف 

اإلقمداد ومٝمق ُمٓمٚمقب ؾمقاء يم٤من ضمٝمدًا قمٚمٛمٞم٤ًم وصٜم٤مقمٞم٤ًم او ىم٤مٟمقٟمٞم٤ًم او إىمتّم٤مدي٤ًم او صم٘م٤مومٞم٤ًم 

وؾمٞم٠ميت ذم  ٛمٕمٞم٤ًم ، وؾمقاء يم٤من ُمّمدر اجلٝمد اعم١مؾم٦ًم اًمدوم٤مقمٞم٦م او همػمه٤م .وإقمالُمٞم٤ًم او جمت

  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈچ ٟمّمقص اًمتٕمٌئ٦م إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم شمٗمًػم ىمقًمف قمز وضمؾ 

ذم اًمٕمرسمٞم٦م يِمٛمؾ يمؾ ُمـ يٜمٍم  شاجلٜمد»، وًمٗمظ 17اًمٜمٛمؾ:  چ ڑ ژ ڈ  ژ

صمالصم٦م  ١ميمد ذًمؽـوي ل .ـل اًمٕمٛمؾ اعمدٟمـٙمري٦م او ومـوي٤ًمقمد ؾمقاء يم٤من وٛمـ اعم١مؾم٦ًم اًمٕمً

ٻ  ٻ   ٻ ٻ ٱچ ٤ممم ـــٟمحق ىمقًمف شمٕم :األمر األولأُمقر ، 

، وىمد ؾمٌؼ شمٗمًػم 41اًمتقسم٦م:  چ ٺ ٺ پ    پ  پ  پڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ

: أن اجلٝم٤مد سمٛمٕمٜم٤مه اًمٕم٤مم )اًم٘مت٤مزم وهمػم اًم٘مت٤مزم( ومرض قملم ، األمر افثاين هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م .

، وًمٙمـ ُمـ اًمقاضم٥م اًمِمٕمقر سم٤معم١ًموًمٞم٦م  إًمٞمٝم٤م إُم٦موهق يِمٛمؾ قم٤مُم٦م اعمج٤مٓت اًمتل حتت٤مج 
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: أن اجلٝم٤مد اًم٘مت٤مزم األمر افثافثاًمٕم٤مُم٦م وأوًمقي٤مهت٤م وظمدُمتٝم٤م سمّمقرة ُم٤ٌمذة او همػم ُم٤ٌمذة . 

هق اًمٗمرض اًمذي شم٘مقم سمف ـم٤مئٗم٦م ٟمٞم٤مسم٦م او سمدًٓ قمـ ؾمـ٤مئر اًمِمـٕم٥م ، همػم أن و،  ومرض يمٗم٤مي٦م

ٌَؾ اعم١مؾمـًـ٦م اعمٜمتّم٦ٌم ًمٗمرض اعمًـ١موًمٞم٦م قمغم اًمٕم٤مُم٦م ٓ شمًـ٘مط إٓ  سم٤مٕداء اعمت٘مـ اًمت٤مم ُمـ ىِم

اعم٤ًمقمدة ذم اًمرصد سمح٥ًم  وقمغم ُٟمَخ٥م اعمجتٛمع اعمدين اًمٙمٗم٤مي٦م ، وهذا يقضم٥م قمغم اًمٕم٤مُم٦م

ًمتح٘مؼ ُمـ ا اعم١مؾم٦ًم اعمٜمتّم٦ٌم ٕضمؾ أهٚمٞم٦م يمؾ ومرد ، يمام يقضم٥م ُمراىم٦ٌم ذيمٞم٦م وهمػم ُم٤ٌمذة قمغم

ض يمٗم٤مي٦م ومر مم ذًمؽ أن قمٛمؾ اعم١مؾم٦ًم اًمدوم٤مقمٞم٦ميْم٤مف إ . اإلشم٘م٤من واإلًمتزام اًمنمقمل ومٞمٝم٤م

ؿمديد اًمؽميمٞم٥م ويمثػم اعمتٕمٚم٘م٤مت اًمتل يٛمٙمـ أن ي٘مع اخلٓم٠م ومٞمٝم٤م ، ومٝمق أطمقج ُمـ يمثػم ُمـ 

ُمـ أضمؾ إسمراء ذُم٦م ومروض اًمٙمٗم٤مي٦م إظمرى إمم اإلؾمٜم٤مد واإلُمداد اًمٗمٙمري واعمٕمٜمقي واعم٤مدي 

درات اعمدٟمٞم٦م ًمّم٤مًمح اًمدوم٤مع وإُمـ ذم اؾمتثامر اًم٘مُ  أهوم٧مسمؾ  وُمـ اًمدول اًمتل سم٤مًمٖم٧م . اًمٕم٤مُم٦م

 طم٘م٦ٌم اخلقف ُمـ متدد اعمج٤مل اإلداري واًمث٘م٤مذم ذم اًم٘مقُمل: اًمقٓي٤مت اعمتحدة إُمريٙمٞم٦م . ومٗمل

وأىم٤مم جم٤مًمس اًمقٓء  شُمرؾمقم اًمقٓء»ٞمققمٞم٦م أصدر اًمرئٞمس إُمريٙمل شمروُم٤من ـاًمِم واٟمتِمـ٤مر

ذم دوائر اًمدوًم٦م ًمٚمتٕم٤مُمؾ ُمع اعمٜمٔمامت واًمِمخّمٞم٤مت اعمِمٙمقك ذم وٓئٝم٤م ، وشمقضمد شمٗم٤مصٞمؾ 

-223يمثػمة قمٜمف ذم يمت٤مب )أقمٛمدة اإلؾمتٕمامر إُمػميمل وُمٍمع اًمديٛم٘مراـمٞم٦م ذم اًمٕم٤ممل اجلديد 

يم٤م اؾمتثامر وم٘مد اؾمتٓم٤مقم٧م أُمػم ، ذم جم٤مل اًمت٘مٜمٞم٤متأُم٤م ًمٙم٤مشمٌلم أُمريٙمٞملم . و / وُم٤م سمٕمده٤م(237

ٙمري٦م ، وُمثؾ ذًمؽ ذم جم٤مل صٜم٤مقم٦م ـسمحقث ذم ُم١مؾم٤ًمت همػم قمًٙمري٦م ًمّم٤مًمح اًمّمٜم٤مقم٤مت اًمٕمً

    ٓم٦م.ـاًمرأي اًمٕم٤مم وهمػمه ُمـ إٟمِم

  ومٝمل ُمـ سم٤مب قمٓمػ اخل٤مص قمغم اًمٕم٤مم )أي قمغم  ، چ ﮽  ﮾  ﮿چ  أُم٤م قم٤ٌمرة و

وشائل حتريك افؼوة سمؾ جي٥م إقمداد  ،وذًمؽ ًمٚمتٜمٌٞمف إمم قمدم يمٗم٤مي٦م اًم٘مقة اًمرايمدة  ،اًم٘مقة( 

٤مئؾ حتريؽ اًم٘مقة ـيِمٛمؾ وؾم ذم اًمٕم٤ٌمرة . يقوح إُمر أن ًمٗمظ اًم٘مقة وإيصاهلا إػ أهداؾفا

ٙمري٦م ذم زُمـ دون ـٞمٚم٦م قمًـوإن يم٤مٟم٧م وؾم سمٕم٤ٌمرة ُمًـت٘مٚم٦م ٙم٤مل ذم ذيمر اخلٞمؾـومال إؿم ،قمٛمقُم٤ًم 

سمؾ إن ذيمر رسم٤مط اخلٞمؾ يٜمٌف إمم جمٛمٕم٤مت اًم٘مقة اعمتحريم٦م اًمتل يتٜم٤موهل٤م اًمٕمٛمقم او اإلـمالق  ،زُمـ 

 .وشمٜمٌف إًمٞمٝم٤م يمٚمٛم٦م: رسم٤مط اخلٞمؾ ، ذم ًمٗمظ اًم٘مقة
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وشمقضمد ٟمّمقص يمثػمة ذم سم٤مب اإلقمداد سم٤مإلو٤موم٦م إمم آي٦م اإلقمداد اعمذيمقرة ، ُمٜمٝم٤م ىمقًمف شمٕمــــ٤ممم       

﮳   ﮴    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲ چ 

ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     چ ، وُمٜمٝم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم 46اًمتقسم٦م:  چ ﮵  ﮶  ﮷

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  چ ، وىمقًمف شمٕم٤ممم 17اًمٜمٛمؾ:  چڈ  ژ   ژ  ڑ  

ڑ  ڑ  ک     ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱڱ  ڱ  

 ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلل ِ ىم٤مل  قمـ قم٘م٦ٌم سمـ قم٤مُمر اجلٝمٜمل. 33 – 31ص:  چڱ  ں  ں  ڻ  

ْٝمِؿ اًْمَقاطِمِد صَماَلصَم٦َم َٟمَٗمٍر اجْلَٜم ٦مَ  »غم  اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚم َؿ: َص   ً ٥َم ذِم  إِن  اهلل َ ُيْدظِمُؾ سم٤ِمًم ًَ ِذي اطْمَت ، َص٤مٟمَِٕمُف اًم 

ٌُِّٚمفُ َصٜمْٕمَ  اُِمل تِِف اخْلػَْمِ َوُُمتَٜمَ رواه احل٤ميمؿ وصححف وواوم٘مف اًمذهٌل ، ورواه أمحد وهمػمه  « َواًمر 

ـٜمف ؿم  ً  ٕمٞم٥م إرٟم١موط سمٛمجٛمقع ـمرىمف وؿمقاهده.وطم

 

     ﯀  ﯁   چ ٤مممــــىمقًمف شمٕم إظم٤موم٦م وردع اًمٕمدو ، يمام ذم :افػائدة افرابعة      

ٗمّمٞمكم ًمٕم٤ٌمرة: : هق اعمٕمٜمك اًمتاألمر األولشمتْمٛمـ هذه اًمٕم٤ٌمرة جم٤مًملم يمٌػميـ ،  ، چ  

: أصٜم٤مف األمر افثاين.  ، وهذا ُم٤م ٟم٘مّمده ذم هذه اًمٗم٤مئدة شمرهٌقن ذم أي٦م وُم٤م شم١مدي إًمٞمف ُمـ ردع

  ذم اًمٗم٤مئدة اخل٤مُم٦ًم إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم. ُمٙم٤مٟمف هذا، و اًمذيـ جي٥م اإلقمداد ًمردقمٝمؿ

ائ  ەئ   چ٤ممم ــــىم٤مل شمٕم ، واإلره٤مب اًمتخقيػ ،اخلقف  ومٝمل ذم اًمٚمٖم٦م افرهبةأما       

وأُم٤م اًمره٦ٌم وم٠ميمثر  ،. ورسمام يٙمقن اخلقف أسمٚمغ ذم اًمدًٓم٦م قمغم شمقىمع اًمققمٞمد 9٤إٟمٌٞم٤مء:  چ ەئ

وىمد ٟم٘مؾ ص٤مطم٥م )اًمٗمروق اًمٚمٖمقي٦م( هذا اًمٗمرق سملم  ،دًٓم٦م قمغم اًمتقضمف إمم اعمٝمرب ُمـ اًمققمٞمد 

 ٚمذاتاعم ومتٜم٦م ويم٠من اخلقف ُمـ ،ذا إصؾ ـت٘م٦م ُمـ هـوىمد يٜمٌف إمم ذًمؽ أن اًمره٤ٌمٟمٞم٦م ُمِم ،اًمٚمٗمٔملم 

 . ٝمرب ُمٜمٝم٤مـي ؾ اًمراه٥مـٕمجـاعم٤ٌمطم٦م ي

 سمٛمٕمٜمك أن اإلقمداد اعمٓمٚمقب ،شمٌلم احل٤مل اًمذي يٜمٌٖمل أن حي٘م٘مف اإلقمداد  ، ششُمرهٌقن سمف»ومجٚم٦م       

وجي٥م أن شمًتٜمد اإلظم٤موم٦م إمم ىمقة  ، او ُمـ اًمتّمٕمٞمد ـ اإلقمتداءهق ُم٤م خيٞمػ اًمٕمدو وجيٕمٚمف يٛمتٜمع ُم
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إظم٤موم٦م اًمٕمدو  وسمذًمؽ شمّمػم ، وم٢مذا مت٤مدى سمٕمدوان واضمٝمتف ىمقة رادقم٦م شُمرهمٛمف قمغم اًمؽماضمع ،طم٘مٞم٘مٞم٦م 

ذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م هل إصؾ وًمذًمؽ وم٢من ه . او ُم٘مدُم٦م ًمف ًمردع اًمٕمًٙمريا ضمزًءا ُمـاو إره٤مسمف 

اًمًٚمؿ »اعم٘مقًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م:  . شاإلؾمتٕمداد ًمٚمحرب يٛمٜمع احلرب» عم٘مقًمتلم ُمٝمٛمتلم ، اعم٘مقًم٦م إومم:

  .ش٤مج إمم ىمقة حتٛمٞمفحيت

وًمٞمس  ، اًمٕمدو عمٜمٕمف ُمـ مم٤مرؾم٦م اإلقمتداءوردع  أن اإلره٤مب ومٞمف هق إظم٤موم٦موواوح ُمـ اًمٜمص       

 صٌٖم٦م ٝم٤مـًم اًمتل اجلريٛم٦م قمغم اإلره٤مب يمٚمٛم٦م إـمالق ٤مرـاٟمتِم وأُم٤م ، ٤معملم أُمٜملمـإظم٤موم٦م اعمً

 شمٗمًػم ُمـ ومٞمف ٟمحـ مم٤م وًمٞمس ، آظمر أُمر ومٝمذا ، سملم اعمدٟمٞملم إسمري٤مء ٝم٤مـوإؿم٤مقم٦م اًمرقم٥م سم ٞم٦مـٞم٤مؾمـؾم

  .إٟمٗم٤مل آي٦م

اعمًتٕمٛمؾ  شاًمردع»إلصٓمالح  مم٤مصمؾ اًمٙمريٛم٦م يقوح إُمر أن إره٤مب اًمٕمدو اعمذيمقر ذم أي٦م      

 ، واًم٘مقاٟملم اًمرادقم٦م يمٕم٤ٌمرة اًمردع اًمٜمقوي واًمردع اًمّم٤مروظمل واًمردع اًمٕم٤مم واخل٤مص ،قم٤معمٞم٤ًم 

واعمراد ُمـ يمؾ ذًمؽ وضمقد ىمقة ٟمقوي٦م او ص٤مروظمٞم٦م او ىم٤مٟمقٟمٞم٦م او همػمه٤م شُمـخٞمػ ُمـ ًمف ٟمقاي٤م 

او شُمرهمٛمف قمغم اًمؽماضمع  قمدواٟمٞم٦م او إضمراُمٞم٦م او ومقوقي٦م ومتٜمٕمف ُمـ اعمامرؾم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م ًمتٚمؽ اًمٜمقاي٤م

ًمتٝمديد او سمٜمقع ُمـ اًمزضمر او اإلظم٤موم٦م وا اعمٜمعو اًمٙمّػ  . واًمردع ذم اًمٕمرسمٞم٦م هق قمـ طمريمتف اًمٕمدائٞم٦م

 ،ُي٘م٤مل: ىمقاٟملم او قم٘مقسم٤مت رادقم٦م و . ومَٙمػ   يمٗمٗمتُف أي ، وم٤مْرشَمَدعَ  اًمِمئ قمـ ردقمتفُي٘م٤مل:  ،اإلرهم٤مم 

يعِ وُي٘م٤مل  ،وىمقة رادقم٦م  ِ ِديعُ : ًمِٚمٍم  ع َأي سمٗمالن ُرِدعَ و ، اًمر   إِذا ضإَر سمِفِ  وَمَرَدعَ  ٟم٤مً ومال ذَ أظَم و ، ُسِ

َب   ومٚمؿ عدِ رُ  إذا فقمَ دْ رَ  ومالن ريم٥م: وي٘م٤مل . ٤مً سمٕمْم ٝمؿسمٕمْم ردع أي ماًم٘مق وشَمراَدع ، ضإَر سمف َضَ

وواوح أن اًمردع ىمد  . قمٜمف ٝملـٟمُ  ُم٤م ومٕمؾ إذا اًمٜمٝمل ريم٥م: شم٘مقل يمام ، قمٜمف دعرُ  ُم٤م ومٕمؾ أي ، يرشمدع

ٕن اإلره٤مب اعمذيمقر هق اإلظم٤موم٦م اًمٙم٤مومٞم٦م عمٜمع اًمٕمدوان او  ،يٙمقن أؿمد ُمـ اإلره٤مب اعمذيمقر هٜم٤م 

وىمد جيٛمع سملم اإلظم٤موم٦م وقمٛمٚمٞم٤مت  واًمزضمر ُمٜمع اًمتّمٕمٞمد . وأُم٤م اًمردع وم٘مد ي٘متٍم قمغم اإلظم٤موم٦م

وهذه احل٘مٞم٘م٦م اًمٚمٖمقي٦م شمقاومؼ ُمْم٤مُملم اًمردع ذم  ، وُمٜمف ىمقل اسمـ وم٤مرس أن اًمردع اًمٍمع ،اإلرهم٤مم 

 . اًمٕمرف اًمًٞم٤مد واًمدوم٤مقمل

هل اًمتل شُمـخٞمػ اًمٕمدو ومتٜمٕمف  ، اإلقمداد اعم٠مُمقر سمف ذم أي٦م اًمٙمريٛم٦م درضم٦م وُمـ اعمٝمؿ هٜم٤م أن      

واعمًتٕمد هق ُمـ ًمف هذه اًمدرضم٦م ُمـ  ،ُمـ اًمتحرك اًمٕمدواين او شُمرهمٛمف قمغم اًمؽماضمع إْن ىم٤مم سمحريم٦م 
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ُمٜمع حتريؽ إمم إُمٙم٤من اًمردع ذم اًمتٜمٌٞمف ذم أي٦م أسمٚمغ ُمـ ُمِمت٘م٤مت  ششُمرهٌقن»اإلقمداد . همػم أن يمٚمٛم٦م 

وهذه اعمٗم٤مهٞمؿ شم١ميد ُم٤م  . إمم قمٛمٚمٞم٤مت اإلرهم٤مم ومال طم٤مضم٦م سمٕمد ذًمؽ ، ظم٤مومتفإه ُمـ ـمريؼ ٜمقاي٤ماًمٕمدو ًم

إمم  سمذًمؽ شُمْم٤مف وؾمٞمٚم٦م إره٤مب اًمٕمدو او ردقمفو ،ؾمٌؼ ذيمره ُمـ أن احلرب ظمٞم٤مر اوٓمراري 

  وؾم٤مئؾ اضمتٜم٤مب احلروب.

ًمٞمس ُمـ اًمًـٝمؾ شمٕمٞملم عمٗمٝمقم اًمردع او شمرهٞم٥م اًمٕمدو ، وم٢مٟمف  وسمٕمد هذا اعمْمٛمقن اإلمج٤مزم      

ويمذًمؽ شمٕمٞملم ُم٤م يْم٤مف إًمٞمٝم٤م ُمـ اًم٘مقة همػم  سمدىم٦م ُمٕمتؼمة شودرجة اإلظداد مؼدار افؼوة افرادظة»

وحيت٤مج إُمر إمم يمثػم ُمـ اًمرصد وُمـ شم٘مقيؿ اعم١مصمرات اًمداظمٚمٞم٦م واخل٤مرضمٞم٦م قمغم ىمرارات  ، اعمٕمٚمٜم٦م

  قة اًمتل ؾمؽمدقمف قمـ اًم٘مٞم٤مم سمٕمدوان.ًمٚمقصقل إمم ُمٕمروم٦م فمٜمٞم٦م عم٘مدار اًم٘م ،اًمٕمدو 

اًم٘مقة اًمتل يٛمٙمـ أن شُمٚمِحؼ سمٙمؾ قمدو ومٞمٛمٙمـ أن ُي٘م٤مل سم٢ممج٤مل سم٠من درضم٦م اإلقمداد اعمٓمٚمقسم٦م هل       

 ػم ذًمؽـل شمٗمًـء ُمتٕمددة ومآراقضمد ـضرًا قمٔمٞماًم واؾمٕم٤ًم ٓ ُيٓم٤مق وٓ يٛمٙمـ حتٛمٚمف . صمؿ شم حمتٛمؾ

 ومٛمـ أراء: ، سملم أراء ل اجلٛمعـووم

  و ضمزًء اًم٘مقة اًمتل يٛمٙمـ أن شمدُمر صمٚمثل اًمٌٜمٞم٦م اًمٕمًٙمري٦م او ٟمّمػ اًمٌٜمٞم٦م اًمّمٜم٤مقمٞم٦م ا أهن٤م

  اًمٕمدو. او سمالد سمٚمديمٌػمًا ُمـ 

  خلقض طمرسملم يمٌػمشملم ذم وىم٧م واطمد ١مهٚم٦ماعم٘مقة اًم هل.  

  ُمـ اًم٘مقة ُم٤م  ًمٚمدوًم٦م يٙمقن ًا ُمـ اإلؾمت٘مالل اًمدوم٤مقمل ، أياًم٘مقة اًمتل حت٘مؼ ىمدرًا يمٌػم هل

  .ٛمٕمزل قمـ احلٚمٗم٤مء قمغم أي ىمقة أظمرىيتٗمقق سم

  اًمٙم٤مومٞم٦م  يٛمٙمـ ُمـ اًم٘مقةوعم٤م يم٤مٟم٧م ُم٘م٤مرسم٦م اًمدىم٦م ُمتٕمذرة ذيمر سمٕمْمٝمؿ إقمداد أىمَم ُم٤م

٦م وىُمُدرات همػم ُمٕمٚمٜم٦م ، وذًمؽ ٕٟمف جي٥م دائاًم ٟمّم٥م اطمتٞم٤مـمٞم سم٤مإلو٤موم٦م إمم ُم٘م٤مدير ًمٚمردع ،

شُمٕمٓمؾ سمٕمض ىُمُدرات اًمٓمرف و قمغم ىُمُدرات ضمديدة طمّمقل اًمٕمد لم ، اإلطمتامل إول:اطمتامًم

اإلطمتامل اًمث٤مين: فمٝمقر ىمقة ُمٕم٤مدي٦م مل حُي٥ًم طم٤ًمهب٤م ، يمام ذيمرٟم٤م هٜم٤م ذم اًمٗم٤مئدة اًمث٤مًمث٦م  . أظمر

 .چ            چ ُمًتدًملم سمٕم٤ٌمرة 
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   هل اًم٘مقة اعمتٗمقىم٦م واعمت٘مٜم٦م ذم اإلقمداد واًمتقزيع واًمتحّملم سمحٞم٨م يتٕمذر قمغم اًمٕمدو أن

وسمٕم٤ٌمرة ُم٘م٤مرسم٦م:  . جُيٝمض اجلزء إيمؼم ُمٜمٝم٤م ، طمتك وإن سم٤مدر سم٤مًميسم٦م اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م إومم

هل اًم٘مقة اًمتل دمٛمع سملم أُمريـ ، إُمر إول: ذراع ـمقيٚم٦م شمّمؾ إمم اًمٕمدو أيٜمام يم٤من . إُمر 

اًمث٤مين: قمٛمؼ دوم٤مقمل واؾمع ظم٤مرج احلدود سمحٞم٨م يّمٕم٥م قمغم اًمٕمدو اظمؽماق اًمٕمٛمؼ ًمٚمقصقل 

أن إمم احلدود اجلٖمراومٞم٦م ، ويِمٛمؾ اًمٕمٛمؼ اًمدوم٤مقمل اعمج٤مل اًمؼمي واجلقي واًمٌحري . همػم 

يمثػمًا ُمـ احلقاضمز وإقمامق ، وُمع ذًمؽ اًمت٘مٜمٞم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمّمٜم٤مقمٞم٦م احلديث٦م ىمد دم٤موزت 

 يرى سمٕمض اًم٤ٌمطمثلم أن اًمقٓي٤مت اعمتحدة إُمريٙمٞم٦م هل٤م ٟمّمٞم٥م ضمٞمد ُمـ اًمٕمٛمؼ اًمدوم٤مقمل

 سمًـ٥ٌم ىُمُدرات اًمّمد واًمتْمٚمٞمؾ ُمـ اًمداظمؾ وُمـ ُمٜمٔمقُم٦م يمثػمة اًم٘مقاقمد اعمحّمـ ، وذًمؽ

 .ذم أٟمح٤مء يمثػمة ُمـ اًمٕم٤ممل ت اًم٤ًمٟمدةواعم١مؾم٤ًم اًمدوم٤مقمٞم٦م

   . هل اًم٘مقة اعمتٗمقىم٦م ذم مجٞمع اعمج٤مٓت سمدرضم٦م دمٕمؾ أي قمدوان يًتٝمدومٝم٤م قمديؿ اجلدوى

ٌِّـُر قمـ رهم٦ٌم  .٤ٌمًمغ ومٞمٝم٤م ذم ُمقاضمٝم٦م اًمُ٘مقى أؾمٞمقي٦مأُمريٙمٞم٦م ُمُ  ويم٤من هذا اعمٕمٜمك ُيَٕم

   قمغم قم٘مٚمٞم٦م ىم٤مدة اًمٕمدو وـمري٘م٦م شمٗمٙمػمهؿ  ن ُم٘مدار اًم٘مقة اًمرادقم٦م يٕمتٛمد سمِمدةإصمؿ

وإمم  وهذا أُمر يتٕمذر شم٘مقيٛمف سمدىم٦م . وىمد أدت هذه اعمّم٤مقم٥م إمم ؾم٤ٌمق اًمردع ،وطم٤ًمسم٤مهتؿ 

١ميمد ُم٤م ـذا يـشمٙمديس أؾمٚمح٦م شم٘مٚمٞمدي٦م وٟمقوي٦م يٛمٙمـ أن شمدُمر دول اًمٕم٤ممل قمدة ُمرات!! وه

ٛمؾ ـشمِمدًا ـىمقي٦م ضم ٦مٚمٛمٞمـؾم ٓم٦مـج٥م أن ي٘مؽمن سم٠مٟمِمـتٕمداد واًمردع يـٌؼ ذيمره ُمـ أن اإلؾمـؾم

٤مئر ـٚمح وؾمـقي٦م اًمٜمزاقم٤مت وظمٗمض اًمتًـٞم٦م واإلقمالم وشم٤ٌمدل اعمٜم٤مومع وشمًـاًمدسمٚمقُم٤مؾم

 . ىمٌؾ ٟم٘مٓم٦م اًمتقشمر واًمتّمٕمٞمد سمٙمثػم وجي٥م أن شمٌدأ إٟمِمٓم٦م اًمًٚمٛمٞم٦م ،اعم١مصمرات همػم اًمٕمًٙمري٦م 

وم٘مط  ُؾ وأُم٤م اًمدول اًمْمٕمٞمٗم٦م وم٤مًم٘مقة اًمرادقم٦م ومٞمٝم٤م ىمد شم١مهِ  . وهذا يمٚمف هق طم٤مل اًمدول اًم٘مقي٦م

اًمذي يٛمٙمـ شمٖمذيتف وإـم٤مًم٦م أُمده يمل شمٌ٘مك اًمدوًم٦م و،  اًمداظمكمو عمقاضمٝم٦م اًمٍماع اعمحكم

  قم٤مضمزة قمـ ُمقاضمٝم٦م اًمٕمدوان اخل٤مرضمل إٓ ُمـ ـمريؼ احلامي٦م إضمٜمٌٞم٦م.

 ُمـ يتقىمٕمف ٓ او يٕمرومف ٓ سمام اًمٕمدو أظمذ هل اعم٤ٌمهمت٦م أن ،إمم اًمردع سمٕمرض اًم٘مقة  يْم٤مفو      

 وم٢من ، ىمٌؾ احلرب هب٤م اًمردع ذم واعمٝم٤مرة اًمردع اعمٕمروو٦م ىمقة أمهٞم٦م ُمـ اًمرهمؿ ومٕمغم ، اخلّمؿ ىمدرات
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 امم أظمرى ىمقة :اجلاكب األولضم٤مٟمٌلم همػم ُمٕمٚمٜملم ُمـ اإلقمداد ،  أمهٞم٦م ي١ميمدون اًمدوم٤مع ظمؼماء

 وُم٤م ، قىمٕمٝم٤مـيت ٓ او اخلّمؿ يٕمرومٝم٤م ٓ اًمتل تؽمةـاعمً او اإلطمتٞم٤مـمٞم٦م اًم٘مقة وهل ، ضمٜم٥م ىمقة اًمردع

 ي٘متٜمع أن او إظم٤موم٦م اًمٕمدو اًمردع أىمقى ُمـ إن سمؾ . اًم٘مقة هذه ُمـ قاعـسم٠مٟم وحتتٗمظ إٓ ٦مـىمقي دوًم٦م ُمـ

 ، يٕمرومٝم٤م ٓ ٕٟمف هل٤م اإلقمداد ذم اًمٕمدو يتحػم اًمتل اًم٘مقة وم٢مهن٤م ، ٔمٝمرـشمُ  مم٤م أىمقى أٟمؽ مت٤مُم٤مً  قمدوك

هم٤مي٤مت اإلقمداد : هق أن شمٙمقن اجلاكب افثاين . ذًمؽ قمغم ضم٤ٌمركإ او سم٢مفمٝم٤مره٤م إلهمرائؽ حيت٤مل وىمد

جمٛمٚم٦م وُمٌٝمٛم٦م وسمٕمٞمدة قمـ اإلؾمتٗمزاز ، سمؾ وشمتجف إمم اًمٜم٘مٞمض مم٤م خي٤مومف اًمٕمدو . وي٘مؽمن ذًمؽ سمرصد 

 دىمٞمؼ ًمردود ومٕمؾ اخلّمؿ ، اًمٍمحي٦م واخلٗمٞم٦م.

اعمح٤مومٔم٦م قمغم إقمداد ُمتٓمقر  رصد ُم٤ًمر شمٓمقر أظمريـ ُمـ أضمؾ وُمـ سم٤مب اإلقمداد واًمردع ،       

 ُمٙم٤مٟم٦م اًمدوًم٦م وهٞمٌتٝم٤م»ٜمحدر ُم٤م ُيًٛمك سمـ اًمردع وم٤مقماًل سم٘مقة ، وٓ ي ل يٌ٘مكيمويٖم٤مًم٥م شمٓمقر اًمٕمدو ، 

: ىُمدراهت٤م اًمٕمًٙمري٦م وهمػم األمر األولوشمٕمتٛمد ُمٙم٤مٟم٦م اًمدوًم٦م قمغم أُمريـ يمٌػميـ ،  . شوؾمٛمٕمتٝم٤م

وأُم٤م اعمح٤مومٔم٦م قمغم اعمٙم٤مٟم٦م  : اإلؾمتخدام اًمٙمٗمقء واًمذيمل ًمٚمُ٘مُدرات .األمر افثايناًمٕمًٙمري٦م . 

إظمالىمٞم٦م واعمٕمٜمقي٦م ومٝمق ذم هم٤مي٦م اًميورة وإمهٞم٦م وًمٙمٜمف ًمـ يٛمٜمع اًمٕمدوان واعمٝم٤مًمؽ إٓ طملم 

 ي٘مؽمن سم٘مقة صٚم٦ٌم رادقم٦م.

وٟم١ميمد أن اًمٙمالم هٜم٤م ًمٞمس قمـ  ؟اًمذيـ جي٥م اإلقمداد ًمردقمٝمؿ ُمـ هؿ :ةـافػائدة اخلامس      

 . ، سمٛمٗمٝمقم أن اإلؾمتٕمداد ًمٚمحرب يٛمٜمع احلرب احلرب وًمٙمـ قمـ اًمردع عمٜمع احلرب واًمٕمدوان

ف ُمـ طمٞم٨م اجلٛمٚم٦م إمم اعمذيمقريـ ذم صدر اًمًـٞم٤مق  وواوح أيْم٤ًم أن اإلقمداد ذم آي٦م إٟمٗم٤مل ُُمَقضم 

وًمذًمؽ وم٢من اًمردع قمـ اًمٕمدوان يٜمًجؿ ُمع ،  چ.... ۓ    ھ  ے  ے  ۓچ سمٕمٌـــ٤مرة 

شمقضمد اطمتامٓت ُمٕمتؼمة قمغم إُمٙم٤مٟمٞم٦م اًمتحقل  ، وذًمؽ طملماًمٕمالىم٤مت اًمًٚمٛمٞم٦م واعمّم٤مًمح اعمت٤ٌمدًم٦م 

إمم اًمٕمداء واًمٍماع سم٥ًٌم إصم٤مرة وهتٞمٞم٩م اًمتٜم٤مىمْم٤مت اًمٕم٘مٞمدي٦م او اًمتٜم٤مومس آىمتّم٤مدي او 

 ي١ميمد ذًمؽ ت٤مسمٕم٦م ُمقىمدي احلروب .او سم٥ًٌم وٖمقط اًمٕمالىم٤مت اًمدوًمٞم٦م اعمتٖمػمة وُم اإلؾمؽماشمٞمجل

فٌ  أن ٤مرة ـقمٌ ذم طمٙمؿ اًمٕمٓمػ سم٤مًمقاوق ـيمام ه صمالث ومئ٤مت إمم اًمٙمريٛم٦م ٦مـذم أي اإلقمداد ًمٚمردع ُُمَقضم 

اًمت٘مدير:  ، چ                 ﯁ ﯀چ 
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وىمد ٓ شمٕمٚمٛمقهنؿ .  ُمـ همػم أوًمئؽ رهٌقن أقمداًء آظمريـرهٌقن قمدويمؿ وشمُ شُمرهٌقن قمدو اهلل وشمُ 

ذيمرٟم٤م ذم اعمٌح٨م إول ُمٕمٜمك اًمٕمداوة وأٟمقاع إقمداء وشمٗم٤موت ـمرق اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمٕمداوة . يقوح 

          چ إُمر اًمٗمئ٦م اًمث٤مًمث٦م ُمـ اعمِمٛمقًملم سم٤مًمردع ، يمام ذم قم٤ٌمرة  

قمداوة  وًمٙمـ مل شمٔمٝمر قمداوة ذم شمٍموم٤مشمف ، وإٟمام هل، ومٝمذا ٟمقع ُم٤ٌميـ ًمٚمٛمًٚمٛملم ،  چ 

صٗمتل اًمراصد او  أمهٞم٦م سمٜم٤مء ومٝمذه اًمٕم٤ٌمرة أصؾ ذموىم٤مسمٚم٦م ًمٚمتٗمجر إن ؾمٜمح٧م هل٤م ومرص٦م . يم٤مُمٜم٦م 

ىمقة اعمالطمٔم٦م وىمقة إصم٤مرة اإلطمتامٓت ، وُيَٕمـؼمِّ سمٕمْمٝمؿ قمـ اًمّمٗم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م مه٤م اًمّمٗمت٤من ، و اعمراىم٥م

شمقضم٥م هذه و.  ، وذًمؽ يمل جيقل ٟمٔمر اًمراصد ذم اإلطمتامٓت اعمجٝمقًم٦م شدرضم٦م ؿمؽ قم٤مًمٞم٦م»سمـ 

: األول األمر ، ًمٚمتٕم٤مُمؾ ُمع أرسمٕم٦م أُمقر واًمتحْمػم رة اإلطمتامٓتمجع اعمٕمٚمقُم٤مت وإصم٤م ٤ٌمرةاًمٕم

ل قُّ حَ ـإُمٙم٤من شمَ  اًمٌح٨م ذم :األمر افثاينقمداوة يم٤مُمٜم٦م يٛمٙمـ أن شمٔمٝمر طملم دمد ومرص٦م .  اًمٌح٨م قمـ

ىُمُدرات إطمتقاء اًمٕمداوة اًمٙم٤مُمٜم٦م وحتقيٚمٝم٤م إمم طمٞم٤مد او  إقمداد :األمر افثافث همػم اًمٕمدو إمم قمدو .

: صٞمٖم٦م أي٦م األمر افرابع . ضمٕمؾ اًمّمديؼ او اعمح٤ميد يرومض اًمتحقل إمم اًمٕمداء، وىمدرات  صداىم٦م

ُمٕمٚمقُملم  أوًمئؽ وًمٙمٜمٝمؿ همػم همػم ُمـ سم٢مقمداد ىمقة اطمتٞم٤مـمٞم٦م أظمرى شَمـَحًـ٤ًٌُّم ٕقمداء آظمريـشم٠مُمر 

ويًتٚمزم ذًمؽ شم٘مقيؿ اًمُ٘مقى اًمٗم٤مقمٚم٦م ويمذًمؽ اًم٘مقة اًمت٤مسمٕم٦م اعمٝمٛم٦م . ويِمٛمؾ اًمت٘مقيؿ  قمٜمدٟم٤م أن .

ل همػم اًمٕمدو إمم قمدو  ؾ اًمٕمداوة اًمٙم٤مُمٜم٦م او يٛمٙمـ أن ُيـَحقِّ ويتْمٛمـ  ،يمؾ ؾم٥ٌم يٛمٙمـ أن ُيـَٗمٕمِّ

وقمقاُمؾ  ،واًمتقريط ذًمؽ قمقاُمؾ اًمدومع إمم اًمٕمداوة يم٤معمٔم٤ممل واإلؾمتٗمزاز واًمتٝمديد واًمتحريؽ 

، ويمذًمؽ  وًم٦م حم٤ميدة سم٤مإلٟمْمامم إًمٞمٝم٤م ذم ُمٕم٤مداة دوًم٦م أظمرىيمدوًم٦م ُمٕم٤مدي٦م شُمـٖمري د ، إًمٞمٝم٤ماًمًح٥م 

 ـٕمقد سمٜم٤م إمم ُم٤م ذيمرٟم٤مه ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ قموهذا ي . شم٘مقيؿ اًمٓمرق اعمٜم٤مؾم٦ٌم ًمإلطمتقاء اًمًٚمٛمل واًمتحٞمٞمد

ُمٜمٝم٤م اطمتامل فمٝمقر قمداواة  ،ؾم٤ٌمب ٕ وم٢مهن٤م ضوري٦م ،اًم٘مقة اإلطمتٞم٤مـمٞم٦م واًم٘مقة اعمًتؽمة  إقمداد

 واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ وًمف احلٛمد اًمٙمثػم. ،شُمـَ٘مقي إقمداء اعمٕمرووملم ضمديدة 

               چ ىمقًمف شمٕم٤ممم  ذم متقيؾ اإلقمداد ، يمام ذم :افػائدة افسادشة      

دور  اًمتٕم٘مٞم٥م سم٤مإلٟمٗم٤مق سمٕمد إجي٤مب اإلقمداد يٜمٌف إمم ، چڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ 
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ہ  ھ  ھ   چ ي١ميمد ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،اًمتٛمقيؾ يم٠مطمد ًمقازم اإلقمداد  اًمِمٕمقب ذم

 وسم٤معمِم٤مريم٦م ذم اًمتجٝمٞمز ويمذًمؽ اًمٜمّمقص اًمٙمثػمة ذم اجلٝم٤مد سم٤معم٤مل ،46اًمتقسم٦م:  چ  ھ  ھ  ے

 .وؿمٌٝمف ُمـ اًمٜمٗم٘م٤مت

واإلؾمتامًم٦م . اعمٜمٔمقُم٤مت : اًمتقازن سملم إقمداد اًمردع وإقمداد اجلذب افػائدة افسابعة      

وم٤مًمقاضم٥م هق رؤي٦م اعمٜمٔمقُم٦م  ،أي ُمتٕمددة اعمج٤مٓت  هل ذم اًمٖم٤مًم٥م ُمٜمٔمقُم٤مت ُمريم٦ٌمٕمٞم٦م اًمتنمي

ڃ  ڃ   چ سمٙم٤مُمٚمٝم٤م وإقمٓم٤مء يمؾ جم٤مل طم٘مف . وهذا ُمـ ُمْم٤مُملم ٟمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم 

.  85اًمٌ٘مرة:  چ  .....چ  چ   چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   

وأُم٤م إقمداد اجلذب واإلؾمتامًم٦م  ،٠مُم٤م إقمداد اًمردع وإره٤مب اًمٕمدو ومٝمق وفمٞمٗم٦م هذا اعمٌح٨م وم

ژ  ژ  ڑ   ڑ   کک   ک  ک    گ  گ  گ         چ ومٚمٜمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،واإلطمتقاء 

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ           ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ        ۀ    

ذم اعمٌح٨م إول  . وشمقضمد أدًم٦م أظمرى ذيمرٟم٤م مجٚم٦م ُمٜمٝم٤م35 – 34ومّمٚم٧م:  چہ  ہ  ہ  

)صمامر وؾمٞم٠ميت اعمزيد ذم اعمٌح٨م اًم٤ًمدس إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم ، وشمٜم٤موًمٜم٤م هذا اعمج٤مل سم٢مظمتّم٤مر ذم 

 .شاًمًٚمؿ اًمٗمٕم٤مل»حت٧م قمٜمقان  )ٟمخ٦ٌم اعم٤ًمر( وذم  اًمتٜم٘مٞمح قمغم وم٘مف اإليامن(

، وهذا ضوري إلقمداد ٟمٗمقذ واؾمع ُمتِمٕم٥م وـمقيؾ  سمٜم٤مء اًمٜمٗمقذ اًمٕمٛمٞمؼ: افػائدة افثامـة      

                      ..... چ  إُمد ، وىمد سمٞمٜم٤مه ذم شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم

، وذًمؽ ذم 17اًمرقمد:  چ         ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ       ۆ  ۈ  ۈ

إقمداد »اعمٌح٨م اًمث٤مين ُمـ )ٟمخ٦ٌم اعم٤ًمر( ، وؾمٞم٠ميت هٜم٤م خمتٍمًا ذم اعمٌح٨م اخل٤مُمس ، حت٧م قمٜمقان 

 إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم. شوشم٘مديؿ اًمٌديؾ احلْم٤مري
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وؾمٞم٠ميت سمٞم٤مٟمف ذم أواظمر هذا اعمٌح٨م  ،: اإلقمداد ًمألُمـ اًم٘مقُمل او اًمقـمٜمل افػائدة افتاشعة      

 .إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم

 

 افتػوق افـوظي آية 

 حتدي افػوارق اداديةو

ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ   چ ىم٤مل شمٕم٤ممم       

ڳ  ڳ  ڱ    ڳ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ    گ  ڳ

ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ     ہ  ھ  ھھ  

ذم  .66 – 65إٟمٗم٤مل:  چھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲   ﮳  ﮴﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  

 ُمٜمٝم٤م:  ،أيتلم ومقائد قمٔمٞمٛم٦م 

اًمتحريض  ، چ ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌچ : ىمقًمف شمٕم٤ممم افػائدة األوػ      

هق اعم٤ٌمًمٖم٦م ذم احل٨م واًمتحْمٞمض . وإُمر سم٤مًمتحريض قمغم اًم٘مت٤مل ًمٞمس ظم٤مص٤ًم سم٤معمٕمريم٦م اًم٘م٤مئٛم٦م او 

ضمزء ُمـ شم٠مهٞمؾ اعمٙمٚمٗملم سم٤معم١مؾم٦ًم  قـومٝم ،روع ـٛمؾ ضمٜمس اًم٘مت٤مل اعمِمـٙمـ يِموًم ،ٞمٙم٦م ـاًمقؿم

ٕن هم٤ميتف هل  ،وًمذًمؽ ىمٞمؾ إن وفمٞمٗم٦م اجلٜمدي هق ومـ اًم٘مت٤مل واعمٝم٤مرة واعمٖم٤مًم٦ٌم ومٞمف  ،اًمٕمًٙمري٦م 

 اعمٕمروف وًمٙمٜمف اًم٘مت٤مل ،ًمٞمس أي ىمت٤مل صٞمٖم٦م اعمٕمروم٦م ذم ًمٗمظ اًم٘مت٤مل شمٕمٜمل أٟمف اًمٖمٚم٦ٌم ذم اعمٕمريم٦م . و

ًمؽ اإلقمداد واإلًمتزام سمنمقمٞم٦م اًم٘مت٤مل وهمػم ذًمؽ ويِمٛمؾ ذ ،اعمٜمْمٌط سم٤معمٜمٔمقُم٦م اًمدوم٤مقمٞم٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م 

 اعمنموع وومٜمقن اًمتحريض وىمد ؾمٌؼ سمٞم٤من هذا إصؾ ذم شمٗمًػم اًمٜمّمقص . ،ُمـ أطمٙم٤مم اجلٝم٤مد 

  وشمـ٘مقم قمغم أصقل ُمٝمٛم٦م: وشُمًتٕمٛمؾ ومٞمٝم٤م أًم٦م اإلقمالُمٞم٦م واعمٜم٤مسمر اعمجتٛمٕمٞم٦م ، ،يمثػمة 

وشمٜمٛمٞم٦م صم٘م٤موم٦م  ًمٚمٔمٚمؿ واًمٗمًـ٤مد واًمٕمدوان: إصم٤مرة وشمٜمٛمٞم٦م اًمِمـٕمقر سم٤مًمٕمـداء األصل األول      

 . ، يمل يِمٕمر اجلٜمدي واعمقاـمـ أن دوم٤مقمف ُمنموع طم٘م٤مً  اعمقاضمٝم٦م هلذه اعمٙم٤مره
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 : شمٜمٛمٞم٦م اًمتٗم٤مقمؾ اإليـج٤ميب ُمـع اعمخ٤مـمر وُم٤م ي٘متْمٞمف ُمـ صم٘م٤موم٦م اًمدوم٤مع واًمٜمٍم .األصل افثاين      

ب وُمقاٟمٕمٝم٤م ويمقهن٤م ظمٞم٤مرًا ومٛمخ٤مـمر احلرب ؾم٥ٌم ذم هم٤مي٦م إمهٞم٦م ًمإلشم٘م٤من ذم ومٝمؿ ذوط احلر

ذيمقريـ اوٓمراري٤ًم ، وأُم٤م اًمٗمرار ُمـ اعمخ٤مـمر سمٛمٕمزل قمـ ذوط اعمنموقمٞم٦م ومٝمق ُمـ ضمٜمس ومرار اعم

ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶    ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓچ ذم ٟمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم 

﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿   ﯀  ﯁          

ھ  ھ  ھ   چ وىمقًمف شمٕم٤ممم   ، 22 - 21اعم٤مئدة:  چ             

ے  ے  ۓ     ۓ  ﮲  ﮳  ﮴﮵  ﮶  ﮷   ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽    ﮾  ﮿   

﯀﯁                                        

ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  چ ، وىمقًمف شمٕم٤ممم  14 - 13إطمزاب:  چ    ڭ   ڭ  ڭ

﮴     ۓ  ۓ  ﮲    ﮳   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے ہ  ہ  ہ ۀ  ۀ

  .57اًم٘مّمص:  چ ﮷  ﮵  ﮶

  .دي٦م واًمت٠مرخيٞم٦م وإجم٤مد اًم٤ًمسم٘م٦ماؾمتٕمامل اًمرُمقز اًمٕم٘مٞم :األصل افثافث      

، وُمٜمٝم٤م قمٛمٚمٞم٤مت شم٘مقي٦م اعمٕمٜمقي٤مت وقمزل اعمثٌٓملم ،  وإداُمتٝم٤م : ُمٝم٤مرات اًمتٕمٌئ٦ماألصل افرابع      

: سمقضمٝملم يٙمقن اًم٘مت٤مل قمغم اًمتحريض: ىم٤مل اإلُم٤مم اعم٤مشمريديو . وذم ذًمؽ ٟمّمقص ىمرآٟمٞم٦م يمثػمة

 ُمـ أن: اًمتٜمٗمٞمؾ ُمـ ضم٤مء ُم٤م ٟمحق ُمـ ، ذًمؽ هلؿ ويٓمٛمع اًمدٟمٞم٤م ذم اعمٜم٤مومع ُمـ يٕمدهؿ أن: أطمدمه٤م

 ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    چ :يم٘مقًمف ،أظمرة  ذم اعمٜم٤مومع يٕمدهؿ أو ، يمذا ومٚمف يمذا ومٕمؾ

 اهلل  ، ؾمٌٞمؾ ذم يٜمٗم٘مقهن٤م اًمتل سم٤مًمٜمٗم٘م٦م أظمرة ذم اًمثقاب ُمـ ذيمر وُم٤م ، أي٦م ، 111اًمتقسم٦م:  چ.....

. 1٤اًمّمػ:  چ..... ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻچ ٤ممم ـــشمٕم يم٘مقًمف

...اهـ ُمـ )شمٗمًػم  يم٘مقًمف ، إًمٞمٝمؿ شمّمؾ وٟمٙم٦ٌم ، ُأوًَمِئَؽ  يٚمحؼ سمير اًمتحريض يٙمقن: واًمث٤مين

  .اعم٤مشمريدي(
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ڈ   ڎ ڎ چقم٤ٌمرة ومٗمل  ،: شمٜمٌٞمف أي٦م اًمٙمريٛم٦م إمم قمقاُمؾ اًمٖمٚم٦ٌم افػائدة افثاكقة      

ومٝمق حمٛمقل قمغم يمؾ ُم٤م أُمر اهلل  ،شمدسمر أن ُمتٕمٚمؼ اًمّمؼم حمذوف  ،چ ڈ  ژ   ژ  ڑ

يم٤معمنموقمٞم٦م وإقمداد ُمتٓمٚم٤ٌمت اعمٖم٤مًم٦ٌم واإلٟمتٔم٤مر  ،شمٕم٤ممم سم٤مًمّمؼم قمغم حتّمٞمٚمف ُمـ ُمتٕمٚم٘م٤مت اجلٝم٤مد 

٤مص٦م ظم ،اإلؾمؽماشمٞمجل طملم يٙمقن اإلٟمتٔم٤مر ضوري٤ًم وهمػم ذًمؽ ُمـ ُمتٓمٚم٤ٌمت اًمٕمٛمؾ اًمٕمًٙمري 

وأن ُمنموقمٞم٦م اًمٕمٛمؾ اًمٕمًٙمري ٓ شمٙمتٛمؾ إٓ سم٘مرار ؾمٞم٤مد ي١ميمد إيمتامل اعمتٓمٚم٤ٌمت وصػمورة 

اخلٓم٠م أن  أقمٔمؿ اًمٕمٛمؾ اًمٕمًٙمري ُم٘مدُم٤ًم قمغم ُم٤م يزامحف ُمـ ُم٤ًمع ؾمٚمٛمٞم٦م وإقمداد وإٟمتٔم٤مر . وُمـ

شمٕمٚمٞمؾ همٚم٦ٌم  ،ئمـ سمٕمْمٝمؿ أن اًمّمؼم ذم أي٦م حمّمقر سم٤مًمّمؼم أصمٜم٤مء اعمٕمريم٦م . ي١ميمد ُم٤م ذيمرٟم٤مه 

واًمٗم٘مف هق  ،أي سم٥ًٌم أهنؿ ٓ يٗم٘مٝمقن  ، چڳ  ڳ  ڱ   ڳ   چاًمٕمنميـ عم٤مئتلم سمٕم٤ٌمرة 

وم٥ًٌم اًمٖمٚم٦ٌم هق اًمٗم٘مف ذم قمقاُمؾ اًمٖمٚم٦ٌم  ،اًمٗمٝمؿ وهق اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مشم٩م قمـ شمِمٖمٞمؾ أدوات اًمٗمٝمؿ 

   ڤ  ڤ  ڦ    ڦچ . وىمري٥م ُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم  واًمّمؼم قمغم مح٤ميتٝم٤م وشمٜمٛمٞمتٝم٤م وحتقيٚمٝم٤م إمم قمٛمؾ

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ     ڦ   ڦ 

ڎ   ڈ     ڈ  ژ         ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ    ڇ   چ  ڇ     ڇ  چ   چ

ف هل٤م أوًمقي٦م قم٤مًمٞم٦م ذم حت٘مٞمؼ تخالـؽ أن اًمّم٤محل٤مت اًمتل حيت٤مضمٝم٤م اإلؾمـ، ومال ؿم 55اًمٜمقر:  چ ژ

  .ذًمؽ

جي٥م اًمّمؼم قمغم حتّمٞمٚمٝم٤م ومح٤ميتٝم٤م  أٟمقاع أرسمٕم٦م سم٤مظمتّم٤مر ؿمديد ، وم٢من اًمٗم٘مف ذم قمقاُمؾ اًمٖمٚم٦ٌمو      

      :وشمٜمٛمٞمتٝم٤م وشمٓمقيره٤م

 ، ورو٤م اهلل شمٕم٤ممم واًمدقم٤مء وـمٚم٥م اجلٜم٦م واإلؾمت٘م٤مُم٦م يم٤مإليامن ،: قمقاُمؾ ُمٕمٜمقي٦م افـوع األول      

. وشمِمٙمؾ اًمٕمقاُمؾ اعمٕمٜمقي٦م  ، سم٤مإلو٤موم٦م إمم اإلًمتزام سم٤مًمنمقمٞم٦م واًمتقيمؾ واإلؾمتٕمداد  ٕداء اًمتٙم٤مًمٞمػ

اًمٕمٚمٛمل وهمػمه ، وذًمؽ ىمٌؾ أن شمٙمقن طم٤مومزًا ًمٚمتٗمقق ذم اإلقمداد اعم٤مدي واإلداري وطم٤مومزًا ىمقي٤ًم 

  ًمٚمتٗمقق ذم ؾم٤مطم٦م اعمٕمريم٦م.
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وىمقة اًمٍماع همػم  اًمٜم٤مقمٛم٦م ، اًم٘مقة :اًمٕمًٙمري٦م ، وهل جم٤مٓن همػم اًم٘مقة اُمؾققم :افـوع افثاين      

 واًمٕمٚمقم اًمّمٜم٤مقمٞم٦م واإلقمالم يم٤مًم٘مٞم٤مدة اعم١مهٚم٦م واإلدارة اعمتٗمقىم٦م واًمدسمٚمقُم٤مؾمٞم٦م اًمٕمًٙمري . وذًمؽ

 وهمػمه٤م .  وقمٛمٚمٞم٤مت ُم١مؾم٤ًمت اإلؾمتخ٤ٌمرات

، وُم٤م  واإلقمداد هل٤م سمٓمريؼ اعمٖم٤مًم٦ٌم او اًم٘مقة اعمتجًدة اعم٤مدي٦مو : اًم٘مقة اًمّمٚم٦ٌمافـوع افثافث      

يمام شمدل قمٚمٞمف آي٦م إٟمٗم٤مل  . وإقمداد اًم٘مقة اعمتجًدة ومرض ي٘متْمٞمف ذًمؽ ُمـ ىمقة قمٚمٛمٞم٦م وصٜم٤مقمٞم٦م

آي٦م اإلقمداد اًمتل ؾمٌؼ ويمذًمؽ  ،هذه ذم ضمٕمؾ ىمقة ُم٤مدي٦م ُمٕمٞمٜم٦م ضوري٦م عمقاضمٝم٦م ىمقة ُم٤مدي٦م أظمرى 

  . شمٗمًػمه٤م

، وهذا ضمزء ُمـ اعمقاضمٝم٦م ذم : اًمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمذيمٞم٦م ذم إوٕم٤مف اًمٕمدو وشمقهلم ىمقشمف افـوع افرابع      

احلرب اًمٕم٤مدًم٦م )اًمٕمًٙمري٦م وهمػم اًمٕمًٙمري٦م( ، همػم أن ذم ؾمٞم٤مؾم٤مت اًمدول اًمٞمقم اؾمتخدام احلرب 

 . ذقمٞم٦م ًمٚمحرباخلٗمٞم٦م او اًم٤ٌمردة إلوٕم٤مف دول أظمري ُمـ همػم وضمقد أي 

أي  اًمقؾمـع شمٜمٛمٞم٦م قمٛمٚمٞم٤متوقمغم  ،اعم٤مدي٦م ي٘مقم قمغم هذه اعمْم٤مُملم  أن حتدي اًمٗمقارق ٤معمٝمؿ هٜم٤موم      

 ذم يدظمؾ ومال ، ُمثالً  سمدر ذم طمّمؾ يمام اًمرسم٤مين اعمدد وأُم٤م . ت٘مٌٚمٞم٦مـٕضمؾ اخلٓمط اعمً اًمُ٘مُدرات

 شم٘مقيٛمف يتؿ صمؿ ، سمف ضمديراً  يٙمقن أن ًمٚمٛم١مُمـ يٜمٌٖمل وًمٙمـ ، اعمًت٘مٌٚمٞم٦م ًمٚمخٓمط اًمٕمٛمٚمٞم٦م احل٤ًمسم٤مت

 سمٕمد أٟم٘مٓمع ىمد ىمٌؾ اعمٕمريم٦م ٝم٤مـسم اًمتٍمف يٛمٙمـ يم٘مقة خػمهـشمً ٕن ، ٘معـي أن دـسمٕم تثامرهـواؾم

  .وىمد سمٞمٜم٤م ذًمؽ ذم أواظمر )ٟمخ٦ٌم اعم٤ًمر( ، المـاًمً قمٚمٞمف ٚمٞمامنـؾم

 ، اعمقضمقدة اعمٕمٜمقي٦م واإلداري٦م واعم٤مدي٦م ٤معمٝمؿ هٜم٤م أن اخلٓمط ًمٚمٕمٛمؾ احل٤مض شُمـٌٜمك قمغم اًمُ٘مُدراتوم      

صمؿ إذا ضم٤مء اعمدد اإلهلل ًمٞمْم٤مقمػ  ، 286اًمٌ٘مرة:  چ ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ ىم٤مل شمٕم٤ممم 

ٌٜمك وًمٙمـ ٓ ُيـ ،ذه ٟمٕمٛم٦م إو٤مومٞم٦م ـومٝم ،در ـ٤مئر يمام طمّمؾ ذم سمـ٥م واًمتقومٞمؼ او ي٘مٚمؾ اخلًـاًمٙمً

  .ٗم٤مئدة اًمراسمٕم٦م إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممموؾمٞم٠ميت شمٗمّمٞمؾ ُمٝمؿ ذم اًم ،قمٚمٞمٝم٤م اًمٕمٛمؾ إٓ سمٕمد أن شم٘مع 

، يمام هق واوح خٞمص اعمٌٙمر ًمٜم٘م٤مط اًمتحقل )إمم اًمؽماضمع او همػمه( ـاًمتِم :افػائدة افثافثة      

ہ   ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہچ  ومـل قمٌـ٤مرة
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يتٕمٚمؼ ذم أيـ٦م  ، شأن»فمرف اًمزُم٤من:  ومٛمام ذيمرٟم٤مه ذم )ٟمخ٦ٌم اعم٤ًمر( أن .چ ھ ھ

 ،66إٟمٗم٤مل:  چ ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  چوشمٙمقن قمٌـ٤مرة  ،٤ممم ـسم٤مًمتخٗمٞمػ وًمٞمس سمٕمٚمؿ اًمٚمـف شمٕم

واعمٕمٜمك: وىمد قمٚمؿ ىمٌؾ ذًمؽ أن ومٞمٙمؿ  ،طم٤مًٓ صم٤مسمت٦م يمام ذه٥م إًمٞمف اسمـ قم٤مؿمقر او إؾمتئٜم٤موم٤ًم سمٞم٤مٟمٞم٤ًم 

وم٢مٟمف يٛمثؾ ٟم٘مٓم٦م اًمتحقل  ، چڱ  چ  احل٤مض: ٤مًمزُم٤منسم ظم٤مص وٕمٗم٤ًم . ومتدسمر هٜم٤م اؾمتٕمامل فمرف

 وٕمػ ومٙمؾ.  سم٥ًٌم وٕمػ أي ختٚمػ اًم٘مدرة قمـ حت٘مٞمؼ هدف ُمٕملم ، ُمـ قمٛمؾ إمم قمٛمؾ آظمر

م أن جي٥م اًمّم٤محل٦م  ف سم٤مًمٌدائؾٗمِ سمٛم٘مداره ُم٤م مل شمتؿ شم٘مقيتف او شمٕمقيض َوٕمْ  اًمتٙمٚمٞمػ َيـِ٘مؾ يمل ُيَ٘مق 

 ،ظم٤مص سمتٚمؽ اعمرطمٚم٦م اعمحددة ذم قمٝمد اًمٜمٌقة  چڱ  چ . وواوح أن فمرف اًمزُم٤من  ًمٚمتٕمقيض

ٛمؾ إطمقال اًمتل يٙمقن ومٞمٝم٤م ـق ٓ يِمـومٝم ،رقمل ُمتٕمٚمؼ سمحٙمؿ ووٕمل قمغم إرض ـومحٙمٛمف اًمِم

شم١مؿمـر ٟم٘مٓم٦م اًمتحقل سمداي٦م وٕمػ  ويٛمٙمـ أيْم٤ًم أن ُمٞمزان اًم٘مقة واًمْمٕمػ ظمالف شمٚمؽ اعمرطمٚم٦م .

ٍد ريض اهلل قمٜمف ىَم٤مَل: اًمٕمدو وشمٗمقق ىمقة أهؾ احلؼ ، يمام ذم طمدي٨م ـِ ُسَ ؾَمِٛمْٕم٧ُم اًمٜم ٌِل   ؾُمَٚمْٞماَمَن سْم

ػُم  أَن َٟمْٖمُزوُهْؿ َوَٓ َيْٖمُزوَٟمٜم٤َم »ُف:  َأضْمغَم إطَْمَزاَب قَمٜمْ طِملمَ  ، َيُ٘مقُل  َصغم  اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚم ؿَ  ًِ ـُ َٟم ، َٟمْح

، سم٠من ؿمقيم٦م اعمنميملم أصٌح٧م  طرواه اًمٌخ٤مري وأمحد ، وذم احلدي٨م شم٘مقيؿ ُمـ اًمٜمٌل  « إًَِمْٞمِٝمؿْ 

 اًم٘مقة أن إُمر يقوح ، وأُم٤م ؿمقيم٦م اعمًٚمٛملم ومٝمل ذم ـمقر اًمتٗمقق .ُمـ أن ذم ـمقر اإلٟمحدار 

 ويقضم٥م.  وظم٤مرضمٞم٦م داظمٚمٞم٦م يمثػمة ُمتٖمػمات قمغم شمٕمتٛمد ٕهن٤م وُمتٖمػمة ٌٞم٦مـٟمً ىمْمٞم٦م واًمْمٕمػ

  :ُمٝمٛم٦م أُمقراً  ذًمؽ

  .يٗمٕمٚمف أن ـمرف ًمٙمؾ يٛمٙمـ ُم٤م وأىمَم ُمدى ٤مبـطمً: األول رـاألم      

 .ُمٕمف ٦مـإـمراف اعمتٜم٤مومً شمٗم٤مقمؾ وـمرق ت٘مرـاعمً اًمتقازن ومٝمؿ: يـافثاك رـاألم      

ٕضمؾ شمٚمٌٞم٦م  ُمتٜمققم٦م ًمٚمٛمقاضمٝم٦م اًمٕمًٙمري٦م وهمػم اًمٕمًٙمري٦مٓمرق سم اًمتٗمٙمػم :األمر افثافث      

  ُم٘متْمٞم٤مت ٟم٘م٤مط اًمتحقل. 

أهق أن  ، اعمٛمٙمٜم٦م ٤مراتـاخلٞم ٟمٓم٤مق او جم٤مل قـه ُم٤م عمٕمروم٦م ومقارق اًم٘مقة رصد: افرابع رـاألم      

أم إومْمؾ أن شمٌتٕمد قمـ اًمٔمٝمقر  أم سم٤مًمتٛمقيف وشمٖمٞمػم اًمّمقرة شمٔمٝمر ذم اًمّمقرة سم٘مقة أم سمْم٤ٌمسمٞم٦م

وسمٕم٤ٌمرة أظمرى جي٥م رصد أي ُمٞمؾ ذم  ؟أم شمٚمج٠م إمم ٟمقع ُمـ اعم٤ًميرة ًممظمر وشمت٘مـ ومـ اًمٖمٞم٤مب
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 ، اًمٕمٛمؾ ىمقة لـوم ٤مدةـزي هق أم ، ت٘مرارـاإلؾم كـقمٚم اعمح٤مومٔم٦م قـأه اًمتقازن عمٕمروم٦م اخلٞم٤مر اًمّمحٞمح ،

ويِمٛمؾ هذا  ضمزئٞم٦م؟ او ويمٌػمة رةـُم٤ٌمؿم همػم او رةـُم٤ٌمؿم وشمراضمع ختٗمٞمػ إضمراءات أي اًمٕمٙمس أم

وُمـ إُمثٚم٦م اعمِمٝمقرة ٟمج٤مح  ،أي اًمٜمٗمقذ واًمًٚمٓم٦م إصؾ اًمؽماضمع اًمٕمًٙمري واًمؽماضمع اًمًٞم٤مد 

  .ص ٟمٗمقذه٤م سمٕمد احلرسملم اًمٕم٤معمٞمتلمسمريٓم٤مٟمٞم٤م ذم شم٘مٚمٞم

سم٥ًٌم  وقمدم رؤي٦م ُمٕمٓمٞم٤مت اًمتقازن وُم٤م يتٌٕمف ُمـ قمدم او شم٠مظمر شمِمخٞمص ٟم٘مٓم٦م اًمتحقل      

٤مئر يمٌػمة ذم اًمٕمٛمؾ اًمًٞم٤مد واًمدوم٤مقمل واإلىمتّم٤مدي ـيٛمٙمـ أن ي١مدي إمم ظمً ،اعمٙم٤مسمرة وهمػمه٤م 

اؾمتٌدال اًمؽماضمع هبزيٛم٦م ُمٜمٙمرة وشمٜم٤مزٓت يمؼمى . وذًمؽ أن اهلزيٛم٦م  إمم أيْم٤مً  ١مديوىمد ي ،وهمػمه 

ٚم٦م ُمـ اهلزائؿ ـٚمًـؾم ؾمٚمًٚم٦م ُمـ إظمٓم٤مء صمؿ وًمٙمٜمٝم٤م ،دصم٤ًم ُمٜمٗمردًا ـ٧م طمـذم يمثػم ُمـ إطمٞم٤من ًمٞمً

وقمٜمـد اخلْمقع اعمٌٙمر  قىمػ قمـ اعمالطم٘م٦م وومرض اًمتٜم٤مزٓت .ـٕن اخلّمؿ ًمـ يت ،واًمتٜم٤مزٓت 

ًمٜم٘مٓم٦م حتقل ؾمـٚمٌٞم٦م يٜمٌٖمل شمـذيمر ُم٤م يتْمٛمٜمف اًمؽماضمع اًمذيمل ُمـ إجي٤مسمٞم٤مت ، ُمثؾ اضمتٜم٤مب اهلزيٛم٦م 

ؾمتٕم٤مدة وُمثؾ يم٥ًم اًمقىم٧م ٓ وُمثؾ إهمراء اًمٕمدو سم٤مًمِمٕمقر سم٤مُٕمـ ُمٜمؽ ، اًمٙمؼمى وأضاره٤م ،

 شمٜمٛمٞم٦م ُمٝم٤مرات اًمٍماع همػم اًمٕمًٙمري ، وُمثؾ إقم٤مدة شمرشمٞم٥م اًمٕمالىم٤مت اًمدوًمٞم٦م .اًم٘مقة ، وُمثؾ 

روم٦م ضمٞمدة سمٛمقازيـ اًم٘مقة واًمْمٕمػ قمٜمـد ـٞم٤ًم او همػمه وم٢مٟمف يتٓمٚم٥م ُمٕمـٞم٤مؾمـقاء يم٤من اًمٍماع ؾمـومً

ويمذًمؽ رصد وشمِمـخٞمص ٟم٘م٤مط اًمتحـقل قمٜمد يمؾ ـمرف . وُمـ إُمقر  ،إـمراف اًمٗم٤مقمٚم٦م يمٚمٝم٤م 

شمٕمتٛمد قمغم  ،ٝمٛم٦م هٜم٤م أن قمت٦ٌم اًمتحقل سملم اًمْمٕمػ واًم٘مقة او ُمْم٤مقمٗم٦م اًم٘مقة وحتدي اًمٗمقارق اعم

   .يمام شمدل قمٚمٞمف أي٦م اًمٙمريٛم٦م ،ُمْم٤مُملم اًمٗم٘مف ذم قمقاُمؾ اًمٖمٚم٦ٌم وُم٤م ُيـٌٜمك قمٚمٞمٝم٤م ُمـ قمٛمؾ 

واوح أن أيتلم اًمٙمريٛمتلم ظمؼم قمـ  ديد وومرىمف قمـ اعمدد .ـاًمتقومٞمؼ واًمتً :افػائدة افرابعة      

ذا اخلؼم إٟمام هق ظمؼم قمـ اعمٓمٚمقب ذم ـؾ هـوُمث ،طم٤مل اعم١مُمٜملم اًمّم٤مسمريـ قمغم ُمتٓمٚم٤ٌمت اًمٖمٚم٦ٌم 

: ىم٤مل ٤مممـــشمٕم يم٠مٟمفو ، ٦م اًمتٗمقق اًمٙمٛملـققمل ذم ُمقاضمٝمـوهق اإلقمداد ًمتح٘مٞمؼ اًمتٗمقق اًمٜم ،رع ـاًمِم

ڎ   ڎ  ڈ    چ ٤ممم ـشمٕم ىمقًمفوىم٤مل اسمـ قمٓمٞم٦م:  ، .... يٖمٚمٌقا يمل رونـص٤مسم رونـقمِم ُمٜمٙمؿ ًمٞمٙمـ

ػم اسمـ ـيٖمٚمٌقا .اهـ ُمـ )شمٗمً رونـقمِم ُمٜمٙمؿ يّمؼم إن :ي٘م٤مل أن سمٛمٜمزًم٦م ،چڈ  ژ   

غم اعمقىمػ ىمٌؾ ٟمٛمق همػم أن أي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م سحي٦م ذم اقمت٤ٌمر اًم٘مدرات احل٤مضة وؾمٚمٓم٤مهن٤م قم قمٓمٞم٦م( .
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 ،ُمٕمٜمك يمؾ ذًمؽ أن اعم١مُمـ إذا صؼم قمغم ُمتٓمٚم٤ٌمت اعمٖم٤مًم٦ٌم وم٢مٟمف ؾمٞمٙمقن ُمتٗمقىم٤ًم قمغم اًمٙم٤مومر  . اًم٘مقة

وم٢مٟمف ُمقومؼ  ،ؾمقاء يم٤من ذًمؽ ذم اعمتٓمٚم٤ٌمت اًمٕمٚمٛمٞم٦م او اإلداري٦م او اًمتّمٜمٞمٕمٞم٦م او اعمٕمٜمقي٦م او همػمه٤م 

هق أن  ،واعمدد ُمـ ضمٝم٦م أظمرى  ،ُُمًـدد ُمـ اهلل شمٕم٤ممم . واًمٗمرق سملم اًمتقومٞمؼ واًمتًديد ُمـ ضمٝم٦م 

اخلٓمط  ذم وًمذًمؽ يدظمؾ ،اًمتقومٞمؼ واًمتًديد شمّمؾ إًمٞمف سمّمؼمك وشمراه ومتٚمٙمف ىمٌؾ اؾمتٕمامًمف 

ڦ  ڄ  ڄ  چ ٟمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم  شمقىمٞم٧م اًمٕمٛمٚمٞم٤مت اجلٝم٤مدي٦م ذم ويٜمٌف إًمٞمف ،واحل٤ًمسم٤مت 

ڄ  ڄڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  چ  وىمقًمف شمٕم٤ممم  ،19إٟمٗم٤مل:  چڎ  ڈ  ڈ  ژ    ڎ

 . 39احل٩م:  چپ  پ  پ  ڀ   ڀ 

ومال يٛمٙمـ إدظم٤مًمف ذم اخلٓمط  ،ومال متٚمٙمف إٓ سمٕمد أن يقىمٕمف اهلل شمٕم٤ممم  اًمرسم٤مين وأُم٤م اعمدد      

ڎ   ڎ    چ قم٤ٌمرة  وم٢من ،وسم٘مل أُمر ُمٝمؿ  وىمد سمٞمٜم٤مه ذم آظمر اًمٗم٤مئدة اًمث٤مٟمٞم٦م . ،واحل٤ًمسم٤مت ىمٌؾ ذًمؽ 

وإٟمام احلٙمؿ عم٘مدار اًمرضمح٤من ذم  ،ًمٞمس هل٤م ُمٗمٝمقم خم٤مًمٗم٦م  چ ڑ  ڈ  ڈ  ژ   ژ

 ،رون أًمٗملم او أيمثر ـومٞمٛمٙمـ قمٜمد اًمٗمرق اهل٤مئؾ ذم اإلقمداد أن يٖمٚم٥م قمِم ،اًمقزن سملم اًمٓمروملم 

ويٛمٙمـ ذم أطمقال أظمرى أن حيت٤مج اعم١مُمٜمقن إمم ىمقة ُم٤ًموي٦م ًمٚمٕمدو او أيمؼم ، سمؾ يٛمٙمـ ذم طم٤مل 

  .احلروب واًمٜمزاقم٤مت ؿم٤مهد قمغم ذًمؽ وشم٠مريخ اًمْمٕمػ اضمتٜم٤مب اعمقاضمٝم٦م ،

سمح٤مل ُمـ  ًمٞم٧ًم ُمـ سم٤مب اًمٜمًخ اإلصٓمالطمل ن اًمّمٚم٦م سملم آيتل إٟمٗم٤ملوواوح ضمدًا أ      

واًمٕم٤مُمؾ ذم اًمث٤ٌمت ُمع شمٗم٤موت  ؼ سملم درضم٦م اإلقمداد ودرضم٦م اعمقاضمٝم٦م .وإٟمام هق اًمتقاوم ،إطمقال 

 دواومع اإليامناعم١مهؾ ُمع  اًمٕمددف وًمٙمٜم ، اعم١مهؾ ُمـ اجلٜمقد اًمٕمدد شمٗم٤موت جمرد هق اًم٘مقة ًمٞمس

ُمث٤مل ذًمؽ ًمق وىمٕم٧م ُمقاضمٝم٦م سملم  ،ُمذه٥م اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ وآظمريـ  وهذا ، ودرضم٦م اإلقمداد اعم٤مدي

 ُمًٚمؿ واطمد همػم ُمًٚمح وقمدو واطمد ُمًٚمح ضم٤مز ًمٚمٛمًٚمؿ أن يٗمر او يٜمح٤مز سمح٥ًم ٟمقع اًمًالح .

 ىمقًمفل رمحف اهلل شمٕم٤ممم: ىم٤م ، ويمذًمؽ ذيمر اسمـ قم٤مدل احلٜمٌكم ذم شمٗمًػمه ذوـم٤ًم ًمتحدي وم٤مرق اًمٕمدد

 سمنمط إٓ   احلٙمؿ هذا أوضم٥َم  ُم٤م شمٕم٤ممم أٟمف قمغم يُدل ، چڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ    چ  :شمٕم٤ممم
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ط هذا طمّمؾ وإٟم ام ، ذًمؽ قمغم ىم٤مدراً  ص٤مسمراً  يمقٟمف  ؿمديد يٙمقن أن: ُمٜمٝم٤م.  أؿمٞم٤مء طمّمقل قمٜمد اًمنم 

 إٓ   ُمتحّرٍف  همػم يٙمقن وأن ، ضم٤ٌمن همػم ؿمج٤مقم٤مً  اًم٘مٚم٥م ىمقي يٙمقن وأن ، ضمٚمداً  ىمقي٤مً  إقمْم٤مء

اهـ . ًمٚمٕمنمةِ  يث٧ٌَم  أن اًمقاطمد قمغم جي٥ُم  يم٤من اًمنمائط هذه طمّمقل ومٕمٜمد ومئ٦م . إمم ُمتحٞمزاً  أو ًم٘مت٤مل

  .وذيمر اإلُم٤مم اًمرازي اًمِم٤مومٕمل ٟمحق ذًمؽ ، ُمـ )شمٗمًػم اسمـ قم٤مدل(

 ہ  چ ٤مرةـصمؿ قمٌ چ ڈ  ژ  چ ٤مرةشم٠مصمػم اعمجٛمقع ومـل قمٌـ :ةـافػائدة اخلامس      

وُمٜمف  ،وم٢من اًمّمؼم يِمٛمؾ أيْم٤ًم اًمّمؼم ُمع أظمريـ واًمتٙم٤مُمؾ ُمٕمٝمؿ ذم ُمتٓمٚم٤ٌمت اًمٖمٚم٦ٌم  ، چہ  

ىم٤مل اًمٕمالُم٦م  ، وشمٜمقع ُمزاي٤م اًمتٗمٙمػم أي شمٜمقع اإلظمتّم٤مص٤مت ،اًمتٙم٤مُمؾ اًمٙمٛمل واًمتٙم٤مُمؾ اًمٜمققمل 

 يٖمٚم٥م ُمٜمٙمؿ اًمقاطمد: هٙمذا ، اعمٗمرد سمٚمٗمظ قمٜمٝمؿ اًم٘مرآٟمك اخلؼم جيكء ومل قمٌد اًمٙمريؿ اخلٓمٞم٥م:

، يٜمٌف ذًمؽ إمم أن اًمٕمٛمؾ اجلامقمل اًمٙمٗمقء أقمٔمؿ شم٠مصمػمًا ذم  .اهـ ُمـ )اًمتٗمًػم اًم٘مرآين ًمٚم٘مرآن( قمنمة

  إٟمت٤مج اًمتٗمقق اًمٜمققمل. 

ُمثاًل  وم٤معم٤مئ٦م ،طمجؿ اهلدف وطمجؿ اإلقمداد : شمٜمٌف أيت٤من إمم اًمّمٚم٦م سملم افػائدة افسادشة      

  .ًمٚمامئتلم وإًمػ ًمألًمٗملم

 يٛمتٚمٙمف ٓمم٤م  اًمت٠مصمػم يمٌػم ؿمٞمئ٤مً  متتٚمؽ ؽأٟم وُمٕمٜم٤مه ،: ىمْمٞم٦م اًمتٗمقق اًمٜمققمل افػائدة افسابعة      

وآي٦م  . وُمـ ومقائده ردع اًمٕمدو او حت٘مٞمؼ اًمٜمٍم قمٚمٞمف او شمٕمقيض ُمقاـمـ اًمْمٕمػ سمف ، اًمٕمدو

  ُمـ هذه إٟمقاع: ،إٟمٗم٤مل شمِمٛمؾ أٟمقاع اًمتٗمقق اًمٜمققمل سمّمقرة قم٤مُم٦م 

ذم مجٚم٦م قمٛمؾ اعم١مؾم٤ًمت احلٙمقُمٞم٦م واًمٜمخ٥م همػم احلٙمقُمٞم٦م  وطمّم٤مٟم٦م : شمٗمققافـوع األول      

وؾمٜمذيمر ذم اًمٗم٤مئدة اًمث٤مُمٜم٦م إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم مجٚم٦م ُمـ قمقاُمؾ  ، يمٛم١مؾم٤ًمت اعمجتٛمع اعمدين وؿمٌٝمٝم٤م

 . هذا اًمٜمقع ُمـ اًمتٗمقق . وئمٝمر هذا اًمتٗمقق ذم قمجز اًمٕمدو قمـ إحل٤مق ضر يمٌػم سمف

يم٤مًمتٗم٤موت ذم ذًمؽ  ،: شمٗم٤موت يمٛمل وٟمققمل يمٌػم ضمدًا ذم اًمُ٘مُدرات اعم٤مدي٦م واإلداري٦م افـوع افثاين      

 . سملم اًمدول اًم٘مقي٦م واًمْمٕمٞمٗم٦م
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وأُمثٚم٦م هذا اًمٜمقع يمثػمة  وًمٙمٜمف قمٔمٞمؿ اًمت٠مصمػم قمغم اًمٕمدو . ،شمٗمقق ذم جم٤مل حمدد  :فـوع افثافثا      

او ذم أدوات اًمرصد يمام طمّمؾ  وظمٞم٦ميمتٓمقر ٟمققمل ذم اعمدومٕمٞم٦م او ذم اًم٘مقة اًمّم٤مر ،ذم شم٠مريخ إُمؿ 

او ذم اؾمتخدام  ، او ذم اًم٘مقة اًمتٗمجػمي٦م يمام يم٤من ذم أول فمٝمقر اًمًالح اًمٜمقوي ، ذم احلرب اًمٕم٤معمٞم٦م

وآي٦م إٟمٗم٤مل  . ، واًمدول اًم٘مقي٦م شمتًـ٤مسمؼ أن ذم هذا اإلؾمـتخدام همػم اعمرئٞم٦م واًمُ٘مقى اعمقضم٤مت

حتريؽ و إمم هذا اًمٜمقع ٤مً ظم٤مص ٤مً همػم أن ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ شمٜمٌٞمٝم ،شمِمٛمؾ هذا اًمٜمقع ذم مجٚم٦م ُمْمٛمقهن٤م 

٤مء اهلل ــإن ؿم سمٕمد إمت٤مم هذا اًمٕمٜمقان لـق أشمـوه ،ؾ ت٘مـذم قمٜمقان ُمً ٜمذيمرهـوؾم ،اًمٗمٙمر سم٢مدم٤مهف 

 .٤مممــشمٕم

وىمد أصمٌت٧م اخلؼمات اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م اعمؽمايمٛم٦م أن اًمتٗمقق اًمٜمققمل ذم ىمْمٞم٦م ُم٤مدي٦م حمددة ًمف ُم٤ًمران ،       

: حم٤ميم٤مة ـمريؼ ُمـ هق ُمتٗمقق أن ، وهذا ُم٤ًمر سمٓملء ضمدًا ووم٤مؿمؾ ذم يمثػم ُمـ ار األولـادس

ل قمـ ادسار افثاينإطمٞم٤من .  : هق اإلضمتٝم٤مد ًمٌٚمقغ ٟمتٞمج٦م ُمتٗمقىم٦م سم٢مجي٤مد ُم٤ًمر ضمديد او سمٛم٤ًمر ُُمَٕمـد 

 اعم٤ًمر إول . واعم٤ًمر اًمث٤مين هق اًمًـر وراء يمثػم ُمـ إقمامل اعمتٗمقىم٦م.    

 ًمتحّمٞمٚمٝم٤م ُمّم٤مسمرة )ُمٖم٤مًم٦ٌم(إمم : شمٜمٌٞمف إمم مجٚم٦م ُمـ قمقاُمؾ اًمٖمٚم٦ٌم اًمتل حتت٤مج ثامـةافػائدة اف      

 ومٛمـ هذه اًمٕمقاُمؾ: ، واًمتٗمقق ومٞمٝم٤م

  قمداد اًمقفمٞمٗمل ٕٟمقاع اعم١ًموًمٞم٤مت اًمدوم٤مقمٞم٦م.اإل 

  .شمٜمٛمٞم٦م اًمٜمخ٥م همػم احلٙمقُمٞم٦م 

  قمٛمٚمٞم٤مت إدارة اًمرأي او اًمتقضمف اًمٕم٤مم( قمداد اًمِمٕمٌل واعمجتٛمٕمل واعمٕمٜمقياإل(. 

  .اضمتٜم٤مب وُمٕم٤مجل٦م قمقاُمؾ اًمقهـ واًمؽماضمع 

   /اإلقمداد اعم٤مدي )اعم٤مل/ اًمت٘مٜمٞم٤مت اًمٕمًٙمري٦م/ اًمّمٜم٤مقم٦م وىمدرات إُمداد وشمٓمقير اًمُٕمـَدد

 .......(. اًمُ٘مُدرات اإلطمتٞم٤مـمٞم٦م اعمقاصالت/ اإلشمّم٤مٓت/

   وي٘متيض ذًمؽ وضمقد هم٤مي٤مت قمٚمٞم٤م ُمِمؽميم٦م  ،وطمدة اإلدم٤مه اإلؾمؽماشمٞمجل ًمٚمدوًم٦م، 

وسمٞمٜمٝم٤م وسملم  ،ُمتٞمٜم٦م سملم ُم١مؾمـًـ٤مت اًمدوًم٦م  ويمذًمؽ وضمـقد رواسمـط ومٙمري٦م وُمٜمٝمجٞم٦م

ومٞمٛمٙمـ أن  ، اعمقضمقدة ذم اعمجتٛمع اًمِمـٕم٥م . وأُم٤م اخلالوم٤مت اًمٗمٙمري٦م واًمٕم٘مٞمدي٦م واًمٗمئقي٦م
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وجي٥م  ، شمٜم٤مىمض إؾمؽماشمٞمجل أي إمم قمٛمٚمٞم٤مً  ُمـ همػم أن شم١مديشم٠مظمذ طم٘مقىمٝم٤م اعمنموقم٦م 

  .وٌط ذًمؽ سم٠مٟمٔمٛم٦م ىم٤مٟمقٟمٞم٦م وإداري٦م واضمتامقمٞم٦م

  ـمرق إهن٤مك اًمٕمدو واؾمتٜمزاومف وذماعمتٗمقىم٦م ذم اًمٕمٛمؾ اًمدوم٤مقمل  اإلدارة: 

  يم٤مإلؾمتخ٤ٌمرات وُمرايمز إدارة إومٙم٤مر  ، اًمتٜمًٞمؼ اًم٘مقي ُمع اعم١مؾم٤ًمت اًم٤ًمٟمدة

 .واعم١مؾم٤ًمت اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمتّمٜمٞمٕمٞم٦م وهمػمه٤م

  ىُمدرات احلِمد واًمتٕمٌئ٦م. سمٜم٤مء 

  ًمتح٘مٞمؼ اًمٖم٤مي٤مت.  قمٛمٚمٞم٤مت اًمتٛمٝمٞمد 

  اؾمتٜمٗم٤مر إصدىم٤مء.و سمٜم٤مء اًمٕمالىم٤مت ىُمُدرات 

  .قمٛمٚمٞم٤مت اًمت٘مقيؿ واعم٘م٤مرٟم٦م سملم اخلٞم٤مرات واًمٌدائؾ واًمتقىمٞمت٤مت ....اًمخ 

  .اًمتقازن سملم اًم٘مُدرات اًمدوم٤مقمٞم٦م واهلجقُمٞم٦م 

  .شمٜمقع اًمُ٘مدرات 

  اًمت٘مٜمٞم٤مت ، مم٤م ُمٝم٤مرات إقمداد سمدائؾ ُمتٕمددة ذم ظمٞم٤مرات اًمتخٓمٞمط واًمتٜمٗمٞمذ و

يرسمؽ شمقىمٕم٤مت ر قمٛمٚمٞم٤مت اعمٜم٤مورة وقمٛمٚمٞم٤مت اعم٤ٌمهمت٦م واخلداع ، ويمذًمؽ ـُيٞمً

   .اًمٕمدو قمٜمؽ

  واعم٤مدي٦م اًم٘مدرة قمغم إدارة ساع ٓ يًتٝمٚمؽ اًمُ٘مُدرات اعمدٟمٞم٦م. 

  .ومـ شم٘مٚمٞمؾ اخل٤ًمئر 

   ودمري  ىمٌؾ اعمٕمريم٦م. او دمريده ُمٜمٝم٤م ىُمدراشمف إوٕم٤مف اًمٕمدو وشمٗمٙمٞمؽإضمراءات

 ُمٕمٝم٤م قمٛمٚمٞم٤مت شم٘مقي٦م ظمّمقم اًمٕمدو.

   دظمقل ُمٕمؽمك قمغم وشمٗم٤مدي  ،ُمٝم٤مرات اًمتٛمٚمُّص وشمٗم٤مدي اًمٙمامئـ واإلؾمتدراج

 ،ومٚمٞمس قمٚمٞمف ممًؽ  عمالؾمتف أن اجلًؿ يٛمٚمص ُمـ اًمٞمدويمام  . ذوط اًمٕمدو

 ،اًمٙمامئـ وٟمحقه٤م ومٙمذًمؽ اًمتٛمٚمص ُمـ  ٚمٞمٜمف ومٞمًٝمؾ قمٚمٞمف وًمقج اعمخ٤مرج ،وًم

قمدم  شمٗم٤مدي اًمٙمامئـ سم٤محلٞمٓم٦م واحلذر . اًمث٤مين: إول: ، حيت٤مج إمم صمالصم٦م أُمقر

 وإذا . : ُمروٟم٦م يم٤مومٞم٦م ًمٚمتحرك ٟمحق اعمخ٤مرجقمٓم٤مء اًمٕمدو ممًٙم٤ًم . إُمر اًمث٤مًم٨مإ
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 يٜمٌف ٤مٝمشمٕمريٗم وم٢من ، اًمٕمًٙمري٦م اًمٕمٛمٚمٞم٤مت ٟمٓم٤مق ظم٤مرج اعمٜم٤مورة إصٓمالح اؾمتٕمٛمٚمٜم٤م

    . اخلٞم٤مرات او اًمٌدائؾ سملم اًمتٜم٘مؾ ومـ: وهق اعمذيمقرة اعمٝم٤مرات إمم

   وُمٝم٤مرات اضمتٜم٤مب احلرب اعمتقاصٚم٦م . وم٢مذا يم٤مٟم٧م اهلزيٛم٦م  ،إداُم٦م ُم٤ًمقمل إطمالل اًمًالم

ويمذًمؽ قمٜمد اىمؽماب  ،اًمِم٤مُمٚم٦م ًمٚمٕمدو همػم أيمٞمدة وم٢من ُمٙم٤مؾم٥م حمدودة ىمد شمٙمقن ُم٘مٌقًم٦م 

وم٢من اخلٞم٤مر هق شمِمٖمٞمؾ وؾم٤مئؾ إهن٤مء احلرب واؾمتثامر اعمٙم٤مؾم٥م إن  ،ٟم٘مٓم٦م حتقل ؾمٚمٌٞم٦م 

 ُوضِمدت واًمدظمقل ذم إقم٤مدة اًمٌٜم٤مء.

 .اهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ وًمف احلٛمد اًمٙمثػمو      

 

 مـطؾؼات افؼرآن افؽريم 

 إػ افتػوق افـوظي 

اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمتل ُمـ اعمْم٤مُملم ىمد ذيمر اًم٤ٌمطمثقن ذم اإلقمج٤مز اًمٕمٚمٛمل ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ أُمثٚم٦م يمثػمة       

 قا همػمهؿ إمم اؾمتٜم٤ٌمـمٝم٤مٌ٘مـؾم أن اعم١مُمٜملم يم٤من يٛمٙمـ أن شم١مدي إمم شمٗمقق ٟمققمل ذم أُمقر يمثػمة ًمق

اعمٜمٓمٚم٘م٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م ًمٚمتٗمقق  هذه ُم٤م يٜمٌف إمم ٤مر(ـذم )ٟمخ٦ٌم اعمً د ذيمرٟم٤مـىمو . سمٜم٤مء اًمٌحقث قمٚمٞمٝم٤مإمم و

   هٜم٤م سمٕمض أي٤مت اًمٙمريٛم٦م:وٟمذيمر  . اًمٜمققمل

 چ ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ شمٕم٤ممم  : ىم٤ملافـؿلآية شورة       

ڑ  ک     ک  ک       ک  گ  گ  گ    گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱڱ  چ إمم ىمقًمف شمٕم٤ممم  ، 38اًمٜمٛمؾ: 

ہ    ہہ  ھ     ھ  ھ  ھ       ےے      ہ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ

 :شمٜمٌف أي٦م اًمٙمريٛم٦م إمم أُمريـ .4٤اًمٜمٛمؾ:  چۓ  ۓ   ﮲  ﮳  ﮴    ﮵    

ويِمٛمؾ  ،أيمثر ُمـ ٟمّمػ اًم٘مقة  اًمٕمٚمؿ ل اًمدوم٤مقمل ، وم٢منأمهٞم٦م اًمٕمٚمؿ ذم اعمج٤م: األمر األول      

ومل ُي٘م٤مرب اإليامن ذم ـمٚم٥م اعمزيد إٓ  ،٦م واًمتّمٜمٞمع وهمػمه٤م ـٞم٤مؾمـاعمج٤مٓت يمٚمٝم٤م يم٤مإلدارة واًمً

ک    ک    چ ذم آي٦م اًمٜمٛمؾ . وىمقًمف شمٕم٤ممم114ـمف:  چ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ چ يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،اًمٕمٚمؿ 
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فم٤مهره هق اًمٙمت٤مب اعمٜمزل ُمـ قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم عم٤م ومٞمف ُمـ ُُمٜمٓمٚم٘م٤مت  ،سمتٕمريػ اًمٙمت٤مب   چگ  

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   چ شمٕم٤ممم  . يقوح إُمر ىمقًمفقمٚمٛمٞم٦م يٛمٙمـ اًمٌٜم٤مء قمٚمٞمٝم٤م 

،  چ ڄ ڄ ڄ چ وم٢من اًمتٌٞم٤من ذم قم٤ٌمرة  ، 89اًمٜمحؾ:  چ ڄ   ڃ  ڃ  ڃ

ٟمٙمرة ذم ؾمٞم٤مق اإلصم٤ٌمت ومٝمل ُمٓمٚم٘م٦م وشم٘مع قمغم أي شمٌٞم٤من ؾمقاء يم٤من يمٚمٞم٤ًم او ضمزئٞم٤ًم ، وًمذًمؽ ذيمر 

سمٕمض اًمًٚمػ أن اًمًٜمـ اًمٜمٌقي٦م يمٚمٝم٤م هل٤م أصؾ ُمٕمٜمقي ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ . وم٤مًم٘مرآن اًمٙمريؿ ومٞمف ُم٤م ٓ 

دراؾم٤مت ٟمحّمٞمف ُمـ اًمتٌٞم٤من اجلزئل اًمذي شمتٗمرع اًمًٜمـ اًمٜمٌقي٦م ُمـ سمٕمْمف ، ويٛمٙمـ أن شُمـٌٜمك اًم

شمٕمٚمؿ ١مُمـ اعمتخّمص ذم جم٤مل ُمٕملم إذا اعم ُمٕمٜمك ذًمؽ أن واًمٌحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م قمغم سمٕمْمف أظمر .

ٕن  ،يًتٓمٞمع أن يًتخرج ضمقاهر اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم جم٤مل اظمتّم٤مصف  وم٢مٟمف ،أدوات ومٝمؿ اًم٘مرآن 

تجد ُمٗمت٤مطم٤ًم هل٤م ذم ومٙمر اعمتخّمص . وم٤مًمٕم٤ممل سم٤مًمًٞم٤مؾم٦م يًتٓمٞمع اؾمتخراج ضمقاهر ـشمٚمؽ اجلقاهر ؾم

وهذه  ،واإلداري وهمػمهؿ  واًمّمٜم٤مقمل ويمذًمؽ اًمٕمًٙمري واعمٝمٜمدس ،اًمًٞم٤مؾم٦م ُمـ اًم٘مرآن 

أن  وسمٕم٤ٌمرة خمتٍمة اجلقاهر هل ُمٜمٓمٚم٘م٤مت وحتت٤مج إمم سمٜم٤مء قمٚمٛمل قمٚمٞمٝم٤م يمل شمٙمقن ضم٤مهزة ًمٚمٕمٛمؾ .

إمم سمٜم٤مء اًمٌحقث  ٜمٌف إمم وضمقد اعمٗم٤مشمٞمح او اعمٜمٓمٚم٘م٤متي  ٌٞم٤من ًمٙمؾ رءوصػ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ سم٠مٟمف شم

وشمقضمد أُمثٚم٦م يمثػمة ُمـ هذه  . ، همػم أن اعمتخّمص يٜمتٌف إمم اعمٜمٓمٚم٘م٤مت اًمتل ختص جم٤مًمف اًمٕمٚمٛمٞم٦م

ۈئ  ۈئ   ېئ    ېئ  چ يم٘مقًمف شمٕم٤ممم  ، ذيمره٤م اعمٕم٤مسون ذم ُم٤ٌمطم٨م اإلقمج٤مز اًمٕمٚمٛمل اعمٜمٓمٚم٘م٤مت

ۅ  ۅ   چ وىمقًمف شمٕم٤ممم  ، 4٤يس:  چ ی  یی  جئ  حئ  مئ  ىئېئ  ىئ   ىئ     ىئ  ی     

ومتدسمر يمٞمػ ضم٤مز وصػ  ، 16 – 15اًمٕمٚمؼ:  چ  ۉ   ۉ    ې  ې  ې  ې  ى    ى  ائ

وٓ  ،اًمٜم٤مصٞم٦م سم٤مًمٙم٤مذسم٦م اخل٤مـمئ٦م ٕهن٤م شمْمؿ ضمزًء ُمـ اًمدُم٤مغ ُيّمٜمع ومٞمف اخلؼم اًمّم٤مدق او اًمٙم٤مذب 

  .سم٘مريٜم٦مٝمر واًمٌٓمـ إٓ دمّقزًا او حيًـ ُمثؾ ذًمؽ ذم وصػ اًمٔم

 شمٗمًػم آي٦م إٟمٗم٤مل اًمٗم٤مئدة اًم٤ًمسمٕم٦م ُمـ ذم سم٤معمٕمٜمك اًمذي ذيمرٟم٤مه اًمتٗمقق اًمٜمققمل :األمر افثاين      

أن ؾمٚمٞمامن قمٚمٞمف اًمًالم يم٤من يٛمتٚمؽ ذًمؽ . وذم طم٤مًم٦م وم٘مدان  ُمـ آي٦م اًمٜمٛمؾ قاوحوم ، )آي٦م اإلقمداد(

أي صٜم٤مقم٦م ُمقىمػ ضمديد او قمقاُمؾ  ،وم٤محلؾ هق حتقيؾ اعم٤ًمر  ،او وٕمػ اًمتٗمقق اًمٜمققمل اعم٤مدي 
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وىمد يٙمقن ُمقىمٗم٤ًم دوم٤مقمٞم٤ًم او  ،ضمديدة او اؾمؽماشمٞمجٞم٦م ُمًتحدصم٦م يٛمٙمـ اًمٜمج٤مح او اًمتٗمقق ومٞمٝم٤م 

 ؾمٞم٤مؾمٞم٤ًم او شمٗم٤مووٞم٤ًم.

ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئىئ  ىئ  ی  چ شمٕم٤ممم  : ىم٤ملآية شورة افؼصص      

وأٟمتؿ  ،اعمٕمٜمك: ؾمٜمجٕمؾ ًمٙمؿ ىمدرة ومال يّمٚمقن إًمٞمٙمام  ، 35اًم٘مّمص:  چ ی  ی  ی

 وسمٕم٤ٌمرة أظمرى وم٢من قم٤ٌمرة: ، أي ان ـمري٘مٙمؿ إمم اًمٖمٚم٦ٌم هق آي٤مت اهلل شمٕم٤ممم ،شمٖمٚمٌقن  اهلل شمٕم٤ممم سمآي٤مت

وأُم٤م ُمـ أدقمك شمٕمٚمؼ  ،. هذا هق فم٤مهر اًمٜمص هل سمٞم٤من ًم٥ًٌم اًمٖمٚم٦ٌم واًمٓمريؼ إًمٞمٝم٤م  ، چىئ   چ 

ومال يّمح  ،ومٝمذا اًمت٘مدير ظمالف اًمٔم٤مهر  ،إٟمٙمؿ هم٤مًمٌقن  أي٤مت سمٛمحذوف شم٘مديره: اذه٤ٌم سمآي٤مشمٜم٤م

ويم٤مٟم٧م آي٤مت ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمًالم  . وٓ ؾمٌٞمؾ إمم ذًمؽ ذم هذا اًمٜمص ،ضمٌف إظمذ سمف إٓ سمدًمٞمؾ يق

ومٝمل آي٤مت اًم٘مرآن اًمٙمريؿ  ، طوأُم٤م أي٤مت اًمتل أٟمزًم٧م قمغم ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد  ،اًمٕمّم٤م وهمػمه٤م 

 ٤معمٗم٤مشمٞمح او اعمٜمٓمٚم٘م٤مت اًمتل ذيمرٟم٤مه٤م ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ.سم

ڍ     ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ    ڍچ ىم٤مل شمٕم٤ممم : آية شورة افرظد      

 ،ذم أي٦م ذـمٞم٦م  شًمق»وم٤معمِمٝمقر قمٜمد اعمٗمنيـ أن  . 31اًمرقمد:  چ ژ ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ

 أيمثر ، ىمقٓن ي٦مأ ُمـ احلذف وذم ىم٤مل اإلُم٤مم أسمق ضمٕمٗمر اًمٜمح٤مس:  وأن ضمقاب اًمنمط حمذوف .

 سمف يمٚمؿ أو إرض سمف ىمٓمٕم٧م أو اجل٤ٌمل سمف ؾمػمت ٤مً ىمرآٟم أن وًمق :اعمٕمٜمك أن إمم يذه٥م اًمٚمٖم٦م أهؾ

ٻ  ٻ    چ شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام ، آُمٜمقا عم٤م هذا هبؿ ٕمؾومُ  ًمق :اعمٕمٜمك سمٕمْمٝمؿ وىم٤مل . اًم٘مرآن هذا ًمٙم٤من اعمقشمك

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ         ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ      ٻ   ٻ    پ  پ  پ   پ   ڀ  ڀ

وىمد ذه٥م مج٤مقم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء  ُمـ )ُمٕم٤مين اًم٘مرآن( ..اهـ 111إٟمٕم٤مم:  چ ٿ   ٹ  ٹ

ُمٜمٝمؿ اًمزخمنمي واًمرازي واسمـ  ،إمم أن اًمت٘مدير: وًمق أن ىمرآٟم٤ًم ؾمػمت سمف اجل٤ٌمل ًمٙم٤من هذا اًم٘مرآن 

 شًمق»شمقوٞمح إُمر أن  ؿمٝم٤مب احلٚمٌل واًمٌٞمْم٤موي واسمـ قم٤مدل وأسمق اًمٌ٘م٤مء اًمٕمٙمؼمي وهمػمهؿ .

ٿ  ٿ  ٿ   ٺ  ٺ  چٟمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،شُمًتٕمٛمؾ ذـمٞم٦م سمٙمثرة ويٙمقن هل٤م ذط وضمقاب 
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ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ     چ وىمقًمف شمٕم٤ممم  ،159آل قمٛمران:  چ ٹٿ  ٹ   

 .  57اًمتقسم٦م:  چ ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ

 ،وواوح أن محؾ آي٦م اًمرقمد قمغم اًمنمـمٞم٦م يًتٚمزم شم٘مدير ضمقاب حمذوف يمام ُمث ؾ ًمف اًمٜمح٤مس       

 وٓ أقمٚمؿ ضورة ًمذًمؽ ، وم٢من اًمنمـمٞم٦م ضوري٤ًم .احلٛمؾ قمغم يم٤من  إنْ  ويمثػم اًمقىمقع وهذا ُم٘مٌقل

 احل٨م وهق ٟمقع ُمـ اًمٓمٚم٥م ودرضم٦م ُُمَٚمٓم ٗم٦م او خمٗمٗم٦م ُمـ ،هق اًمَٕمـْرض  شًمق»اعمٕمٜمك أظمر ًمٚمحرف 

 ،او اًمٕمرض قمغم أظمريـ  نمـمٞم٦م ُأؿْمـِرسم٧م ُمٕمٜمك اًمٓمٚم٥م او اًمتٛمٜملاًم شًمق»ويم٠من  ، اًمتحْمٞمضو

ًمٚمتٛمٜمل او اًمٕمرض جيقز أن  شًمق». وًمذًمؽ وم٢من  تٕماملذم يمثػم ُمـ اإلؾم هلذا اعمٕمٜمك وسمتٕمٌػم ُمٜم٤مؾم٥م

ُمـ  سمؾ يٙمقن ُمـ اًمتٙمٚمػ ذم يمثػم ،همػم أن ذًمؽ همػم ٓزم هل٤م  ،شمٙمقن سمّمٞمٖم٦م اًمنمط واجلقاب 

وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  چ ٤ممم ـــىم٤مل شمٕم ،. وشمقضمد أُمثٚم٦م يمثػمة شمقوح إُمر  إطمٞم٤من صٞم٤مهم٦م ضمقاب ًمٗمٔمل هل٤م

ومٝمذا ـمٚم٥م ًمٚمٜمٗمس وهق ُمـ سم٤مب اًمتٛمٜمل قمٜمد  ، 8٤هقد:  چۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ  ېئ 

ومٝمذا قمرض طم٤مضمتٝمؿ إمم اًم٘مقة ومٝمق ـمٚم٥م ُُمَٚمٓم ػ .  ،وشمدسمر ًمق أٟمؽ ىمٚم٧م: ًمق أن ًمٙمؿ ىمقة  ،اًمٜمح٤مة 

 ، 39اًمٜم٤ًمء:  چ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ    ڤ   ڤ  ڦ   ڦڦچ وىم٤مل شمٕم٤ممم 

اًمٕمرض أيْم٤ًم ىمقل . وُمـ ُمٕمٜمك 26اًمزُمر:  چ ﮴    ﮳   ے   ے   ۓۓ  ﮲ چ ٤ممم ــوىم٤مل شمٕم

ـْ  سَمِ٘مَل  َُم٤م مَجَْٕم٧َم  ًَمقْ  ، اهللِ  َرؾُمقَل  َي٤م » :قُمَٛمر ُمًٚمؿ .  اإلُم٤مم رواه ش قَمَٚمْٞمَٝم٤م اهللَ  وَمَدقَمْقَت  ، اًْمَ٘مْقمِ  َأْزَوادِ  ُِم

ـْ  ًَمٜم٤َم َصٜمَْٕمُتؿْ  ًَمقْ  » طىمقل اًمٜمٌل يمذًمؽ و ـْ و رواه ُمًٚمؿ ذم ؾمٞم٤مق ظمؼم . « اًمٚم ْحؿِ  َهَذا ُِم ـِ  ُأيَبِّ  قَم  سْم

ْي٧َم  ًَمقْ  »: أٟمف ىم٤مل ًمرضمؾ او ىمٞمؾ ًمف ، يَمْٕم٥ٍم  ٌُفُ  مِح٤َمًرا اؿْمؽَمَ   ذِم  شَمْريَم
ِ
ْٚماَمء   َوذِم  اًمٔم 

ِ
ُْمَْم٤مء  اإلُم٤مم رواه ش اًمر 

ْرشُمؿْ  َأٟم ُٙمؿْ  ًَمقْ  » طُمًٚمؿ . ويمذًمؽ ىمقل اًمٜمٌل  د رواي٤مت ـوشمقضم . ٚمؿـُمً رواه « َهَذا ًمَِٞمْقُِمُٙمؿْ  شَمَٓمٝم 

  .ُمـ هـذا اعمٕمٜمك ضمداً  يمثػمة

واًمِمٞمخ  ، (4/279ذم أدوات اًمٕمرض اًمٕمالُم٦م قم٤ٌمس طمًـ ذم )اًمٜمحق اًمقاذم  شًمق»وممـ ذيمر       

/ ح اًمٙم٤مومٞم٦مويمذًمؽ ريض اًمديـ إؾمؽمسم٤مذي ذم )ذ ،اًمٖماليٞمٜمل ذم )ضم٤مُمع اًمدروس اًمٕمرسمٞم٦م( 

وهل ذم طم٘مٞم٘م٦م  ،ًمٚمتٛمٜمل  شًمق»وذيمر يمثػمون اؾمتٕمامل  ( .476-4/475طمروف اًمتحْمٞمض 

 شًمق»ػم إمم فم٤مهر آي٦م اًمرقمد هق أن ـويتْمح ُمـ يمؾ ذًمؽ أن أىمرب شمٗمً . ُٕمر ٟمٗمًٝم٤م ًمٚمٕمرضا
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واعمٕمٜمك أن  ،ًمٚمتخّمٞمص  چ چ چوأن شمٜمٙمػم يمٚمٛم٦م  ،ومال شمٗمت٘مر إمم ضمقاب  واحل٨م ًمٚمٕمرض

اعمٕمروض هق: ًمق أن ىمرآٟم٤ًم ُمـ هذا اًم٘مرآن ؾمػمت سمف اجل٤ٌمل او ىمٓمٕم٧م سمف إرض او يُمٚمؿ سمف اعمقشمك . 

سمٜم٤مء اًمٌحقث  سمٕمد ُمٕمرومتٝم٤م ويٙمقن ذًمؽ شمٜمٌٞمٝم٤ًم إمم أن ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمٗم٤مشمٞمح وُمٜمٓمٚم٘م٤مت يٛمٙمـ

ک    ڑ  کچ شمٕم٤ممم  ىمقًمفقمغم ٟمحق ُم٤م ذيمرٟم٤مه ذم  ،قمٚمٞمٝم٤م ًمٌٚمقغ أٟمقاع اخلقارق او اًمتٗمقق اًمٜمققمل 

ک  گ  گ  گ    گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ     ک 

 ، 4٤اًمٜمٛمؾ:  چۀ     ہ  ہ    ہہ  ھ     ھ  ھ  ھ       ےے  ۓ  ۓ   ﮲  ﮳  ﮴    ﮵    

 واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ وًمف احلٛمد اًمٙمثػم.

 

 مؼوع افؼوة افذاتقة

  افدؾاظي(أؿىص ما يؿؽن من اإلشتؼالل )

، اًمٌنمي٦م  ُمنموع اًم٘مقة اًمذاشمٞم٦م هق ُمنموع اٟمت٤مج قمٜم٤مس وأؾم٤ٌمب اًم٘مقة ذم داظمؾ اًمقـمـ      

ُمٜمٝم٩م اعمٖم٤مًم٦ٌم )اعمّم٤مسمرة واعمراسمٓم٦م( ًمٌٚمقغ  واعمٕمٜمقي٦م واعم٤مدي٦م )اًمّمٜم٤مقمٞم٦م وهمػمه٤م( . ويالزم اعمنموع

، أي أىمَم ُم٤م يٛمٙمـ ُمـ إٟمتٗم٤مء احل٤مضم٦م إمم أظمريـ ذم  أىمَم ُم٤ميٛمٙمـ ُمـ اإلؾمت٘مالل اًمدوم٤مقمل

 ُمتٓمٚم٤ٌمت اًمدوم٤مع.

 

 دم اجلفاد آية افؽػاية بادممـغ

ٜمٌدأ سمٕمقٟمف وم ،64إٟمٗم٤مل:  چ ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چچ  ىم٤مل شمٕم٤ممم      

 صمؿ ٟمٌلم ُم٤ميتٞمن ُمـ ومقائد أي٦م اًمٙمريٛم٦م إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم:  سمٛم٘مدُم٦م شمٗمًػمي٦م شمٕم٤ممم

يم٤مومٞمؽ  ُمٕمٜم٤مه: ، چ ڃ   ڃچ  ٤مممـــىمقًمف شمٕم ذم أًمٗم٤مظ وإقمراب أي٦م . :مؼدمة تػسرية      

٥م سمٛمٕمٜمك اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ  ، اهلل ًِ وٓ ُيثٜمك وٓ جُيٛمع وٓ ي١مٟم٨م ٕٟمف ُمّمدر قمغم ىمقل  ،ومػماد سمف اًمـُٛمْح
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ٌتف: أقمٓمٞمتف ُم٤م يروٞمف أي طمتك ايمتٗمك وىم٤مل  ،ي٘م٤مل أطمًٌٜمل يمذا: يمٗم٤مين  ، أيب طمٞم٤من ًَ وأطمًٌتف وطم

ويمؾ ُمـ ُاريض وم٘مد ُاطم٥ًم . وأُم٤م ىمقًمف  ،وي٘م٤مل ذم اعمدح: هذا رضمؾ طمًٌؽ ُمـ رضمؾ  .طمًٌل 

ذم سمداي٦م اًمٕم٤ٌمرة اؾمؿ ُمقصقل يّمح أن يٙمقن  شـُمَ »وم٢من ،  چ چ  چ  چ  چ چ  ٤مممـشمٕم

شم٘مديره : وطمًٌؽ ُمـ  ،ُمٕمٓمقوم٤م قمغم ًمٗمظ اجلالًم٦م او هق ظمؼم عمٌتدأ حمذوف يدل قمٚمٞمف اًمًٞم٤مق 

سمؾ ضمٕمٚمف أسمق طمٞم٤من هق اإلقمراب  ، وٓ إؿمٙم٤مل ومٞمف وهذا إقمراب فم٤مهر ضمداً  ،اشمٌٕمؽ ُمـ اعم١مُمٜملم 

ذًمؽ ًمقضم٥م أن ي٘م٤مل: صمؿ ُمـ اشمٌٕمؽ ُمـ يم٤من اعمٕمٜمك يم وأُم٤م ُمزقمٛم٦م ُمـ اقمؽمض سم٠مٟمف إنْ  . اًمٔم٤مهر

ومٝمذا اقمؽماض ذم هم٤مي٦م  ،وٓ ٟمًتٕمٛمؾ اًمقاو سمدل صمؿ  ،اعم١مُمٜملم يمام ٟم٘مقل: ُم٤م ؿم٤مء اهلل صمؿ ؿمئ٧م 

وأُم٤م اهلل قمز وضمؾ ومال دمري قمٚمٞمف  ،ل أدب اًمٕم٤ٌمد ُمع رهبؿ ـإٟمام هق وم شصمؿ»اًمْمٕمػ ٕن اؾمتٕمامل 

همػم  ، 62إٟمٗم٤مل:  چ ڀپ  ڀ  ڀ   ڀ   چ  ٤مممــــد ىم٤مل شمٕمـوم٘م ،أطمٙم٤مم اًمٕم٤ٌمد 

يٜمٌف امم قمدم اؾمت٘مالل اعم١مُمٜملم  ، چ چ  چ  چ  چ چ  ٤مرةـل قمٌـأن إوامر اعمٌتدأ وم

ذا ُمـ ٟمقع قمدم شمٙمرار ًمٗمظ ـوه ،٤ممم ــؾم٤ٌمب شمرضمع يمٚمٝم٤م امم ارادة اهلل شمٕمأسم٤مًمٙمٗم٤مي٦م وإٟمام هل 

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  چ  ٤مممــذم ىمقًمف شمٕم ُمع أوزم إُمر شأـمٞمٕمقا»

 ٻ ٱچ  ويمذًمؽ قمدم شمٙمرار اًمٙمٗم٤مي٦م واًمِمٝم٤مدة ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ،59اًمٜم٤ًمء:  چ ی

 چ پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ پپ ٻ  ٻ ٻ

ـْ  »وم٢من  ، 43اًمرقمد:  ُمٕمٓمقوم٦م قمغم اؾمؿ اهلل شمٕم٤ممم او قمغم حمؾ اؾمؿ ،  چڀ  ٺ    چ ذم قم٤ٌمرة شَُم

ومل شُمٙمرر هذه إًمٗم٤مظ  ،ٝمٞمدًا قمٚمٞمٙمؿ ـواعمٕمٜمك: ويمٗمك سمٛمـ قمٜمده قمٚمؿ اًمٙمت٤مب ؿم ،اهلل ذم اجلٛمٚم٦م 

  .٤ممموًمٙمـ شم٤مسمٕم٦م ًمٚمٙمٗم٤مي٦م سم٤مهلل شمٕم ت٘مٚم٦مـٕن ُمْم٤مُمٞمٜمٝم٤م همػم ُمً

 ڃ  ڃ  ڃچ  ىمقًمف شمٕم٤ممم ُمٕمٜمك اًمٙمٗم٤مي٦م سم٤مهلل شمٕم٤ممم صمؿ سم٤معم١مُمٜملم . :افػائدة األوػ       

ختؼم  ، وهل أي٦م اًمٙمريٛم٦م ذم ؾمٞم٤مق اجلٝم٤مد اًم٘مت٤مزم ،64إٟمٗم٤مل:  چ ڃ  چ  چ  چ  چ

ٕن  يمام هق احل٤مل هٜم٤م او ضمزئٞم٤مً  خي٤مًمٗمف اًمقاىمع يمٚمٞم٤مً  يٛمٙمـ أنويمؾ ظمؼم ذم اًمنميٕم٦م  ،قمـ طم٤مل ُمٕملم 

وًمٙمٜمف ظمؼم قمـ  اعمقضمقد خؼم قمـ اًمقاىمعسمًمٞمس ٝمذا وم ،ؾ د حتّمؾ وىمد ٓ حتّماًمٙمٗم٤مي٦م سم٤معم١مُمٜملم ىم
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أي: ايمتُٗمقا  ظمؼم سمٛمٕمٜمك إُمر هق وسمٕم٤ٌمرة أظمرى ، اًمقاىمع اًمذي جي٥م صٜمٕمف أي اًمقاضم٥م اًمنمقمل

سم٤مهلل شمٕم٤ممم صمؿ سم٘مقشمٙمؿ اًمذاشمٞم٦م وُم٤م شمًٛمح سمف ُمـ قمٛمؾ وًمٙمـ قمٚمٞمٙمؿ شمٜمٛمٞمتٝم٤م وشمٓمقيره٤م ًمتقؾمٞمع 

 ذا يمٜمحق ىمقًمفـوه. اومٕمؾ  :أىمقى ذم اًمقضمقب ُمـ صٞمٖم٦م اخلؼم قمـ طمٙمؿ اًمنمعو . اًمٕمٛمؾ ُمًت٘مٌالً 

ومقاضم٥م اًمتقيمؾ حي٘مؼ اًمٙمٗم٤مي٦م  ، 38اًمزُمر:  چ ېى  ى  ائ  ائ  ې  ې   چ شمٕم٤ممم

 يملميمتٗم٤مء اعمنموم٤م ،1٤4اعم٤مئدة:  چ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ  چشمٕم٤ممم  وىمقًمف ،سم٤مهلل شمٕم٤ممم 

 .قع امم ُم٤م أٟمزل اهلل شمٕم٤مممـ قمٜمدهؿ قمدم اًمرضمٛم  سمام وضمدوا قمٚمٞمف آسم٤مءهؿ شمَْم 

اإليمتٗم٤مء سمٕمد اهلل شمٕم٤ممم ُمٕمٚمقم سمدْيٞم٤ًم أن  :ُمْم٤مُملم اإليمتٗم٤مء سمٕمد اهلل سم٤معم١مُمٜملم :افػائدة افثاكقة       

 اًمتزاُم٤مت اعم١مُمٜملم سمؾ يم٤من اعمراد ذم قمٝمد اًمٜمٌقة سم٤معم١مُمٜملم ًمٞمس اعم٘مّمقد ُمٜمف جمرد أؿمخ٤مص اعم١مُمٜملم ،

وُم٤م يٛمٙمـ هلؿ إقمداده ُمـ ُمتٓمٚم٤ٌمت اجلٝم٤مد ذم قمٝمد اًمٜمٌقة . ويمذًمؽ إُمر اًمٞمقم ، وم٢من اعمراد 

واعمٝمٜمٞم٦م إليّم٤مل  اعم٤مدي٦مو واًمٕمٚمٛمٞم٦م اعمٕمٜمقي٦مسم٤مًمٙمٗم٤مي٦م سم٤معم١مُمٜملم يِمٛمؾ ـم٤مىم٦م اعم١مُمٜملم سمٛمتٓمٚم٤ٌمت اًمٞمقم 

اإلؾمت٘مالل اًمدوم٤مقمل ، أي قمدم احل٤مضم٦م إمم همػمهؿ ذم ُمقاضمٝم٦م  اًم٘مقة اًمذاشمٞم٦م إمم درضم٦م يم٤مومٞم٦م ُمـ

 وصٜم٤مقم٦م هذا اًمقاىمع .چ ڃ  چ  چ  چ  چ ڃچ  ُمـ قمٌـ٤مرة  ، يمام ُيٗمٝمؿ إقمداء

سمٕمد شم٘مقى اهلل  يٕمتٛمد ذم وقء اعمٝم٤مم اإلؾمالُمٞم٦م اًمٙمٌػمة ، وقمغم حتًٞمٜمف وشمٓمقيره ، واًمث٤ٌمت قمٚمٞمف

  :ُمقر قمديدةأ قمغم شمٕم٤ممم

 ،إمم طملم شمٜمٛمٞمتف و وًمٙمـ ُمـ همػم اؾمتٝماليمف وٓ شمٕمريْمف ًمٚمتدُمػم اإلًمتزام سم٤مًمقؾمع :األول األمر      

وىمد ذيمرٟم٤م ىمقاقمد هذا  ،286اًمٌ٘مرة:  چ ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ  وذًمؽ ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم

يمل ٕمٝمؿ ـوطمدود وؾمٚمٛمقن ىمدراهتؿ ـإصؾ ذم يمت٤مب )اعمٜمٓمَٚمؼ( . ويًتٚمزم ذًمؽ أن يٕمرف اعمً

ن أٟمقاع اًمٕمٛمؾ اًمًٞم٤مد يمثػمة وأٟمقاع اًمٍماع وـمرىمف يمثػمة أإذ  ، ويت٘مٞمدوا هب٤م يتحريمقا ذم جم٤مٓهت٤م

ومالسمد هلؿ  ، درضم٦م دون أظمرىـوسم قع وجم٤مل دون جم٤ملـوىمد شمٙمٗمٞمٝمؿ ىمدراهتؿ ذم ٟمقع دون ٟم ، ضمداً 

 (اًم٘مدرات) اًمقؾمع ًمتٜمٛمٞم٦م اجل٤مدُمع اًمتخٓمٞمط  ، وًمٙمـ ٕمٝمؿـوؾمُمـ اًمتخٓمٞمط ًمتحريمٝمؿ ذم جم٤مٓت 

  .وشمقؾمٞمع جم٤مٓت اًمٕمٛمؾ
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ًمتٖمٓمٞم٦م  وحتّمٞمٜمٝمؿ ؿمخّمٞم٤ًم وُمٕمٜمقي٤مً  : اًمٕمٜم٤مي٦م اًمٗم٤مئ٘م٦م سم٢مقمداد اًمٜمخ٥م اعمٝمٜمٞم٦ماألمر افثاين      

ويمذًمؽ اعم١ًموًمٞم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمت٘مٜمٞم٦م  ،اًم٘مٞم٤مدي٦م واإلداري٦م ُمٜمٝم٤م  ،اعم١ًموًمٞم٤مت اًمدوم٤مقمٞم٦م يمٚمٝم٤م 

 .اخل٤مص٦م سمٛم١مؾم٦ًم اجلٝم٤مد

سم٤مًمت٠مهٞمؾ اعمٕمٜمقي واعمٝمٜمل عمٜمتًٌل اعم١مؾم٤ًمت اًمدوم٤مقمٞم٦م يمل يٙمقن  : اًمٕمٜم٤مي٦م اًمٗم٤مئ٘م٦ماألمر افثافث      

 ٤مإلو٤موم٦م إمم ؾم٤مئر أٟمقاع اإلقمداد.ًمٙمٗم٤مي٦م سم٤معم١مُمٜملم ، هذا سمأداؤهؿ ىمقي٤ًم ذم إٟمت٤مج ا

ذم  واًمتحًلم اعمًتٛمر أي اعمٖم٤مًم٦ٌم ذم اًمتٜم٤مومس ُمع اخلّمقم ،اعمّم٤مسمرة واعمراسمٓم٦م  :األمر افرابع      

وضمٕمؾ اًمٖم٤مي٦م اعمًت٘مٌٚمٞم٦م هق اإلؾمت٘مالل اًمدوم٤مقمل أي ان  ، اعمج٤مٓت اعمتٜمققم٦م ًمإلقمداد اًمدوم٤مقمل

  .اٟمتٗم٤مء احل٤مضم٦م إمم اعم٤ًمقمدة ُمٝمام يم٤مٟم٧م ىمقة اًمٕمدو

   .اعمٝم٤مرة ذم ومـ اًمًٚمؿ وومـ اًمٍماع :اخلامس األمر      

اإلؾمت٘مالل اًمدوم٤مقمل  ُمًـ٤مر: اإلطمتٞم٤مـم٤مت ظم٤مرج اًم٘مقة اًمذاشمٞم٦م ، وذًمؽ أن مر افسادساأل      

، وشمًتٓمٞمع اًمدوًم٦م أن شمتحٙمؿ سمتٍموم٤مهت٤م وًمٙمـ ُمـ اًمّمٕم٥م او اعمتٕمذر أن شمتحٙمؿ  ـمقيؾ ُم٤ًمر

ويٗمرض ساقم٤ًم ُمٌٙمرًا ٓ شمٙمٗمل اًمُ٘مدرات  اًمٓمريؼ اًم٘مقى اخل٤مرضمٞم٦م ، وىمد يتآُمر ُمـ ي٘مٓمعحريم٦م سم

إلسمٕم٤مد او اطمتقاء ىُمٓم٤مع اًمٓمريؼ اعمحتٛمٚملم ،  اجلٝمقدسمذل ٞمج٥م ًمذًمؽ . وم اًمذاشمٞم٦م ذم ُمقاضمٝمتف

اًمٙمٗمقء ، يم٤مؾمتػماد إؾمٚمح٦م  اإلؾمتٕمامل ذاشمٞم٦م إٓ ذاشمٞم٦مإلو٤موم٦م ُم٤م يٙمٗمل ُمـ اًم٘مقة همػم اًم ويمذًمؽ

  .ت اعمحتٛمٚم٦م٤م ُمـ ُمتٓمٚم٤ٌمت اعمقاضمٝم٤موهمػمه واعمٜمٔمقُم٤مت اًمدوم٤مقمٞم٦م

 ىمٌؾ سمٚمقغ اإلؾمت٘مالل اًمدوم٤مقمل سملم أٟمقاع اًمنمايم٦م اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م : اًمتٛمٞمٞمز اًمدىمٞمؼسابعاألمر اف      

٤م وُم )أي سم٠مدٟمك درضم٦م ُمـ اإلوٓمرار( سمٛمٓمٚمؼ اإلوٓمرار ُمٜمف ُمع أظمريـ ، وُم٤م جيقز واًمتح٤مًمػ

 .يٛمتٜمع إٓ قمٜمد اًميورة اًمُ٘مّمقى

وهذا ذم هم٤مي٦م إمهٞم٦م وجي٥م سمذل يمؾ ضمٝمد  اؾمت٘مرار خيدم اًمٖم٤مي٦م ،اعمح٤مومٔم٦م قمغم  :األمر افثامن      

ًمٚمٛمح٤مومٔم٦م قمٚمٞمف واؾمتٕمامل أٟمقاع اًم٘مقة اًمٜم٤مقمٛم٦م واإلطمتقاء اًمًٚمٛمل ُمـ أضمٚمف . وذًمؽ أن ُم٤ًمر 

، وىمد حيت٤مج إمم يمثػم ُمـ  ، واإلؾمت٘مرار ذط ذم ُمْمٞمف سمٜمج٤مح اإلؾمت٘مالل اًمدوم٤مقمل ـمقيؾ ضمداً 

، وأهؿ ُمـ يمؾ ذًمؽ أن شمٙمقن ظمٞمقط اعمح٤مومٔم٦م  ٤مقمد ُمٜمٝمؿـمٛم٠مٟم٦م اخلّمقم واضمتٜم٤مب أي ضر ُمتّم
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ؾمت٘مرار اإلومال شم٘مٚم٥م  ، قمغم آؾمت٘مرار سم٠ميد ٟمٔمٞمٗم٦م وهمػم ظم٤موٕم٦م ًمٚمْمٖمقط وٓ ًمٚمقٓءات اخل٤مرضمٞم٦م

 ومج٠مة وشُمٗمًد قمٛمؾ ؾمٜمقات ؾم٤مسم٘م٦م.

  :مـفا ،اػ ثم بادممـغ ور أخرى تساظد ظذ اإلـتػاء باهلل تعد أموتوج      

   وحيت٤مج  ،او ضمٕمٚمٝمؿ سمٛمٕمزل قمـ اًمٍماع ُمع اعم١مُمٜملم  همػم اعمًٚمٛم٦ماجلٝم٤مت حتٞمٞمد سمٕمض

 . واًمت٠مًمٞمػ واًمت٠مصمػم اًمدوًمٞم٦م  اًمٕمالىم٤متذًمؽ امم ظمؼمة قم٤مًمٞم٦م ذم

  ُمع  ُمتقازٟم٦م اًمٕمٜم٤مي٦م سمْمقاسمط اإلوٓمرار طملم شمقضم٥م اًميورة ذايم٦م اؾمؽماشمٞمجٞم٦م

 إضمٜمٌل . وؾمٞم٠ميت سمٞم٤من ذًمؽ ذم اًمٗم٤مئدة اخل٤مُم٦ًم إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم. 

    وم٢مٟمف ىمد يتٕمذر إسم٘م٤مء ظمٓمقط  ،ذم طم٤مل اًمْمٕمػ اًمِمديد ووىمقع اإلظمؽماق اإلؾمؽماشمٞمجل

ىمد ومرض ذوـمف داظمؾ اًمّمػ . وهذا  ٕن إضمٜمٌل ،اعمقازي٦م قمغم طم٤مهل٤م  اًمدوم٤مقمٞم٦م اًمنمايم٦م

 احل٤مل حتٙمٛمف ىمقاٟملم اإلوٓمرار. 

اخلٞم٤مرات طملم يقضمد  وحتٚمٞمؾ ،اعمٓم٤موًم٦م ذم صٜم٤مقم٦م ُم٤م شمقضمٌف أي٦م اًمٙمريٛم٦م : افػائدة افثافثة      

وىمد ذيمرٟم٤م ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ أن سمٚمقغ درضم٦م ُمرشمٗمٕم٦م ُمـ  . ظمالل اعم٤ًمر اًمٓمقيؾ ىمّمقر ذم اًمٙمٗم٤مي٦م

وحيت٤مج  ،ضمٝمد يمٌػم وـمقيؾ إلٟمت٤مج هذا اًمقاىمع اإلؾمت٘مالل اًمدوم٤مقمل إٟمام يٙمقن سمتقومٞمؼ اهلل شمٕم٤ممم سمٕمد 

الل ومؽمات اًمتٜمٛمٞم٦م ر ظمىمّمققمٛمٚمٞم٤مت اًمتحًلم وشمٜمٛمٞم٦م اًمقؾمع . وحُيتٛمؾ ضمدًا طمّمقل  إمم يمثػم ُمـ

 ُمٜمٝم٤م: ،خم٤مرج ذقمٞم٦م  واًمتحًلم ، وًمٚم٘مّمقر

  ، ٤مرًا اٟمتٔم ٕمدوُمـ همػم إصم٤مرة اًم واًمتٜمٛمٞم٦م ؾاًمٕمٛم :اًمْمٕمػ فٛمـ وم٘موم اإلٟمتٔم٤مر اإلؾمؽماشمٞمجل

 . ، وىمد حيت٤مج ذًمؽ إمم أٟمقاع ُمـ اإلؾمتامًم٦م واإلطمتقاء اًمًٚمٛمل قد ـمٖمٞم٤مٟمفٕومقل ىمقشمف ومه

   سمٞمٜم٤م هذا إصؾ ذم أواظمر )ٟمخ٦ٌم اعم٤ًمر(. وؾمٌؼ أن

  اًمتل  اعمج٤مٓت أي ،رايم٦م ُمٕمف ـاو اًمِم إضمٜمٌل اؾمتثامر اعمج٤مٓت اعمٗمتقطم٦م ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع

، يمتٓمقير اًمّمٜم٤مقم٦م  ومٞمٝم٤م ذم طمٙمؿ اعمٕمدوُم٦م يمتامن وهي٦م وشمٙمقن ظمٓمقرة إضمٜمٌلٓ حتت٤مج إمم 

 وحيت٤مج إمم ،. وهذا اعمج٤مل ًمف ومقائده ويمذًمؽ خم٤مـمره  اعمدٟمٞم٦م وؿمٌف ذًمؽ ُمـ إٟمِمٓم٦م اإلٟمت٤مضمٞم٦م

 . شم٘مدير اعمقازٟم٤مت ُمع أهٚمٞم٦م قم٤مًمٞم٦م
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   وسم٠مىمَم ُم٤م  اعمٜمْمٌٓم٦م ُمع اًمُ٘مقى إظمرى ايم٦م اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦منموُمٜمٝم٤م اًم ،اًمٚمجقء إمم اًمت٘مٞم٦م

 .ع شمٗمًػم آي٦م اًمت٘مٞم٦م ذم )اعمٜمٓمٚمؼ(وُيراضم ، يٛمٙمـ ُمـ قمدم شمداظمؾ اًمّمٗمقف

   وىمد ؾمٌؼ ذيمره ذم اًمٗم٤مئدة اًمث٤مٟمٞم٦م. :خيدم اعم٤ًمر إؾمت٘مرارقمغم اعمح٤مومٔم٦م  

واوح أن ُمنموع اإلؾمت٘مالل اًمدوم٤مقمل  ب هذا إصؾ .٤مؾمٌأاو  : ذم قمٚمؾافرابعةافػائدة        

سمِمـري٤ًم وُم٤مدي٤ًم  يتْمٛمـ وي١مدي إمم درضم٤مت ُمتّم٤مقمدة ُمـ شم٘مٚمٞمص اإلقمتامد ذم اًمدوم٤مع قمغم إضمٜمٌل

وشم٘مٜمٞم٤ًم ، همػم أن اؾمتٌٕم٤مد اًم٘مقة اًمٌنمي٦م إضمٜمٌٞم٦م يٛمٙمـ ذم يمثػم ُمـ إطمٞم٤من أن يٙمقن ٟم٘مٓم٦م اًمٌداي٦م 

 ، ُمٜمٝم٤م: هلذا إصؾ وشمقضمد أؾم٤ٌمب ُمتٕمددة .وحيّمؾ دومٕم٦م واطمدة 

  وُمـ أهؿ أٟمقاقمف إسمٕم٤مد إضم٤مٟم٥م قمـ اًمّمػ إُمٜمل ،  :رضورة كظاؾة افصف األمـي

ڳ  ڱ   چ وهذا ومرع ُمـ اًمقٓء ذم اًمديـ او اًمٜمٍمة ذم اًمديـ ، قمغم طمد ىمقًمف شمٕم٤ممم 

وهق ٟمقع  ، 72إٟمٗم٤مل:  چ ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ

 ُمـ اعمٗم٤مهٞمؿ اًمٕم٤معمٞم٦م وُمـ طمٞم٨م اجلٛمٚم٦م ، وم٢من سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ ديٜمف .ُمٖم٤مير ًمٜمٍمة اعمٔمٚمقم 

، وومٞمف قمٜمدٟم٤م ٟمّمقص ىمرآٟمٞم٦م يمثػمة ، ٟمذيمر ُمٜمٝم٤م  ٟمٔم٤موم٦م اًمّمػ إُمٜمل ُمـ أدٟمك وٓء أضمٜمٌل

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦچ ٤ممم ــشمٕمىمقًمف شم٤ٌمرك و هٜم٤م

٤ممم ـــ٘مقًمف شمٕموم، 16اًمتقسم٦م:  چ ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ ڄ  ڃ

اًمراهم٥م: اًمقًمٞمج٦م يمؾ ُم٤م يتخذه ، وىم٤مل  ، ُمـ وًم٩م يٚم٩م إذا دظمؾ ، أي دظمٞمٚم٦م چڇ  چ

، إذا حلؼ هبؿ وًمٞمس  ُمـ ىمقهلؿ ومالن وًمٞمج٦م ذم اًم٘مقم . ، وًمٞمس ُمـ أهٚمف اإلٟم٤ًمن ُمٕمتٛمدًا قمٚمٞمف

٤مًمقًمٞمج٦م هق اًمدظمٞمؾ اًمذي يداظمؾ اًم٘مقم ذم . وم )اعمٗمردات(ُمـ  اهـ. ُمٜمٝمؿ إٟم٤ًمٟم٤ًم يم٤من أو همػمه

هق  شاًمٌٓم٤مٟم٦م». وذًمؽ أن  ر سمٕمْمٝمؿ هذا سمذاكـومً ، وهق أىمؾ درضم٦م ُمـ اًمٌٓم٤مٟم٦م وإنْ  أُمقرهؿ

اًمذي يٛمٙمـ أن يٓمٚمع قمغم إُمقر اًم٤ٌمـمٜم٦م ، أي اعمٚمٗم٤مت اًمني٦م او همػم اعمٕمٚمٜم٦م او اًمتل حتت٤مج إمم 

ٙمؾ سمٓم٤مٟم٦م وًمٞمج٦م وًمٞمس يمؾ وم .ُمـ ظم٤مرج اًمّمػ  ومٝمق يمؾ دظمٞمؾ شاًمقًمٞمج٦م»وأُم٤م  ،حتٗمظ 

ذم اًم٤ٌمـمـ يمام ذم او دظمٞمالً  ، وم٤مًمقًمٞمج٦م ىمد يٙمقن سمٓم٤مٟم٦م وىمد يٙمقن دظمٞمالً حمْم٤مً  وًمٞمج٦م سمٓم٤مٟم٦م
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وًمٗمظ اًمقًمٞمج٦م ذم أي٦م ، وإْن يم٤من قم٤مُم٤ًم ذم اًمٔم٤مهر، وم٢مٟمٜم٤م ٟمرى ختّمٞمّمف .  قمٜم٤مس اإلظمؽماق

سم٤مٕقمامل اعمٕمتِٛمدة قمغم ُمٗم٤مهٞمؿ ديٜمٞم٦م قم٤مًمٞم٦م اخلّمقصٞم٦م ، يم٤مًمٕم٤ٌمدات اًمديٜمٞم٦م ويم٤مجلٝم٤مد 

ف اإلؾمالُمل ، يدل قمغم ذًمؽ إسم٤مطم٦م أن يتزوج اعمًٚمؿ يمت٤مسمٞم٦م وشمٙمقن سمذًمؽ وًمٞمج٦م ذم سمٞمت

وقمالىم٤مشمف اإلضمتامقمٞم٦م ، ويمذًمؽ إسم٤مطم٦م أيمثر اًمقفم٤مئػ اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٛمقاـمٜملم قم٤مُم٦م سمٍمف اًمٜمٔمر 

ؾمٞم٤مق أي٦م اًمٙمريٛم٦م وم٢مٟمف ذم اجلٝم٤مد ، صحٞمح أن دًٓم٦م اًمًٞم٤مق ديٜمٝمؿ ، هذا سم٤مإلو٤موم٦م إمم  قمـ

ت سم٤مًم٘مرائـ إظمرى . وؾمٞمتْمح إُمر سمٕمد ىمٚمٞمؾ ذم  ًمقطمده٤م ًمٞم٧ًم سم٤مًمٙم٤مومٞم٦م ، وًمٙمٜمٝم٤م شم٘مق 

آي٦م اًمتقسم٦م هذه  أنظمالص٦م إُمر و إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم .ش اًمّمٌٖم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ًمٚمجٝم٤مد» اًمٙمالم قمـ

وسمٍمف اًمٜمٔمر قمـ اجل٤مٟم٥م اًمٚمٗمٔمل ذم اًمتٗمريؼ سملم  . ع ذم اضمتٜم٤مب اإلظمؽماقـشمقضم٥م اًمتقؾم

اإلؾمتٕم٤مٟم٦م واًمنمايم٦م اعمقازي٦م ، وم٢من ٟمٔم٤موم٦م اًمّمػ إُمٜمل هق ُمٗمٝمقم قم٤معمل ، ٕن اعمٜمٓمٚم٘م٤مت 

اًمقـمٜمٞم٦م واًم٘مقُمٞم٦م شمٗمرض قمغم اًمدول ٟمٔم٤موم٦م اًمّمػ إُمٜمل ُمـ أي اظمؽماق أضمٜمٌل حمتٛمؾ . 

وقمغم شم٘مدير وضمقد دوًم٦م ل . وقم٤مُم٦م اًمدول اًمٞمقم متٜمع دظمقل إضمٜمٌل داظمؾ صٗمٝم٤م إُمٜم

وم٢من ىمٞم٤مدة اًمتح٤مًمػ إٟمام هل ىمٞم٤مدة ُمِمؽميم٦م ًمٚمتٜمًـٞمؼ إؾمالُمٞم٦م وٛمـ حت٤مًمػ ًمٕمدد ُمـ اًمدول ، 

، وشمٌ٘مك يمؾ دوًم٦م ومـل احلٚمػ ُمًـت٘مٚم٦م ذم ىمٞم٤مدة ىمٓمٕم٤مهت٤م وًمٙمـ ُمع  وُمت٤مسمٕم٦م إداء اعمتٗمؼ قمٚمٞمف

  واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ.  ، إقمٓم٤مء اًمنمايم٦م طم٘مٝم٤م

  ويِمٛمؾ ذًمؽ اًمُ٘مُدرات اإلداري٦م واًمٕمٚمٛمٞم٦م : افدؾاظقة افذاتقة رضورة تـؿقة افُؼُدرات

واًمّمٜم٤مقمٞم٦م واًمت٠مهٞمؾ واًمتٕمٌئ٦م وهمػمه٤م . وذًمؽ أن اإلقمتامد قمغم اإلؾمتػماد يٕمٜمل أن ُم٤م حتّمؾ 

قمٚمٞمف ُمـ يمٛمٞم٦م وٟمققمٞم٦م وم٢من ىمراره سمٞمد إضمٜمٌل ، سمؾ ىمد ٓ حتّمؾ قمغم أؾمٚمح٦م ٟمققمٞم٦م إٓ سم٘مٌقل 

٤مرة أظمرى وم٢من اإلقمتامد قمغم أن يتدظمؾ إضمٜمٌل ذم اًم٘مرار اًمًٞم٤مد واًمًٞم٤مدي ، وسمٕمٌ

وأيْم٤ًم ، وم٢من أومْمؾ طمٚمٞمػ  يٕمٜمل أن ىمرارك ًمـ يٙمقن ُمًت٘مالً قمـ اًمْمٖمقط .اإلؾمتػماد 

أضمٜمٌل ًمـ يتٛمٙمـ ُمـ إيّم٤مل اعم٤ًمقمدات اًمٕمًٙمري٦م ًمؽ طملم شمِمتد إزُم٦م ويِمتٕمؾ اًمٍماع ، 

 طيتٕمرض ًمٚمْمٖمق يْم٤مف إمم ذًمؽ أن إضمٜمٌل ىمد ومال سمديؾ ًمذًمؽ قمـ إٟمت٤مج اًم٘مقة اًمذاشمٞم٦م .

يـ٘مٓمع طمريم٦م اًمٌْم٤مقم٦م اًمٕمًـٙمري٦م ذم اًمٚمحٔم٦م احلرضم٦م ، مم٤م يٛمٙمـ أن ي١مدي إمم ظمًـ٤مئر و



24٤ 

 

﮺     ﮶چ شمٕم٤ممم و شم٤ٌمرك ضمًـٞمٛم٦م . وشمدسمر ذم ذًمؽ ىمقًمف ﮷  ﮸  ﮹ 

ڇ  ڍ     ڇ  ڇچ شمٕم٤ممم  . وىم٤مل1٤٤اًمٌ٘مرة:  چ ﯀ ﮿  ﮾ ﮻﮼  ﮽

ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  

، ومتدسمر 118آل قمٛمران:  چ ں   گ  گ   گ  گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ 

، وم٢من ُمٕمٜم٤مه٤م أهنؿ ٓ ي٘مٍمون ذم حم٤موٓت  چڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ    چقم٤ٌمرة 

اإلضار سمٙمؿ وإوم٤ًمد طم٤مًمٙمؿ . وسمٕم٤ٌمرة أظمرى ، جي٥م ذم اًمتٕم٤مُمؾ اإلجي٤ميب ُمٕمٝمؿ قمدم إهمٗم٤مل 

 .ُمٞمقهلؿ إمم اًمتآُمر اإلؾمؽماشمٞمجل طملم جيدون ومرص٦م

  ومٕمغم شم٘مدير اًمتزام دوًم٦م ُمٕمٞمٜم٦م سمٛمٜمٔمقُم٦م اجلٝم٤مد ذم اإلؾمالم  :افصبغة اإلشالمقة فؾجفاد

 يمام ، راؾمخ٦م إؾمالُمٞم٦م صٌٖم٦م ذم اًمٜمٔم٤مم اإلؾمالُمل هل٤م ٜمٔمقُم٦ماعم )اًمدوم٤مع وُمتٕمٚم٘م٤مشمف( ، وم٢من هذه

، ومال ُيٕم٘مؾ أن يٚمتزم هب٤م ذيؽ أضمٜمٌل او  اإلؾمالم إمم اًمدقمقة سمٛمٜمٔمقُم٦م سم٘مقة شمرشمٌط أهن٤م

 وىمٕم٧م ًمق أٟمف ذًمؽ يقوح ُمث٤مل . ذم اًمتًٚمٞمح قمٚمٞمٝمؿ٦م وٖمط أضمٜمٌٞم٦م سم٥ًٌم اإلقمتامد جمٛمققم

ٚم٧موَٟمـ اعمًٚمٛملم قمغم أقمتدت أن هلذه اًمٗمئ٦م ٌؼـوؾم ، ُمٕمتدي٦م يم٤مومرة وومئ٦م اعمًٚمٛملم سملم طمرب  ٙم 

 ٚمٛم٧مـأؾم إذا اًمتٕمقيْم٤مت ٘م٤مطـوإؾم ٤مُمؾـؿم قمٗمق ُمع إهن٤مؤه٤م يٛمٙمـ احلرب هذه وم٢من ، هبؿ

 ، وهق رقمٞم٦مـاًمِم اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ واضم٥م وهذا ، المـاإلؾم إمم ًمٚمدقمقة تج٤مسم٧مـواؾم اًمٗمئ٦م شمٚمؽ

 قمغم سم٘م٤مئٝم٤م ُمع اًمتٕمقيْم٤متو سم٤مًمٕم٘مقسم٤مت وإًمزاُمٝم٤م اًمٗمئ٦م شمٚمؽ قمغم اإلٟمتّم٤مر ُمـ سمٙمثػم أومْمؾ

وأيْم٤ًم وم٢من اجلٝم٤مد اًم٘مت٤مزم ذم اإلؾمالم ًمف ذوـمف اًمٕم٤مدًم٦م واًمتزاُم٤مشمف اًمنمقمٞم٦م اًمتل  . اًمٙمٗمر

، وًمذًمؽ جي٥م سمذل أىمَم ُم٤م يٛمٙمـ إلسمٕم٤مد اًمنميؽ إضمٜمٌل قمـ  شمٌتٕمد قمٜمٝم٤م سم٘مٞم٦م إُمؿ

 وهل ، ٚمٛمًٚمٛملمًم إؾمالُمٞم٦م وفمٞمٗم٦م هل اجلٝم٤مد ُمٜمٔمقُم٦م ومقاوح أن . صٜم٤مقم٦م اًم٘مرار اًمداظمكم

 ،اإلؾمالم  ذم واًمزيم٤مة اًمّمالة ُمٜمٔمقُم٦م طم٤مل طم٤مهل٤م ، اًمنمقمٞم٦م سمٛمْم٤مُمٞمٜمٝم٤م اإلًمتزام قمغم ىم٤مئٛم٦م

 همػم إًمزام وهبذا إصؾ أشمٗمؼ اًمٗم٘مٝم٤مء قمغم قمدم.  ومال يّمح ظمرق اإلؾمت٘مالل اًمدوم٤مقمل ومٞمٝم٤م

سم٤مجلٝم٤مد يمام ٓ يّمح إًمزام همػم اعمًٚمٛملم سمّمالة اعمًٚمٛملم وزيم٤مهتؿ ، أي ان أطمد  اعمًٚمٛملم

،  ومال يّمح إًمزام همػم اعمًٚمؿ سم٤مجلٝم٤مد اجلٝم٤مد قمٜمد قم٤مُم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء هق اإلؾمالم وجوبذوط 
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 ُم٤م أىمَم شمِمٛمؾ اجلٝم٤مد ُمٜمٔمقُم٦م أن قمٚمامً  . وذًمؽ ًمٙمقن اجلٝم٤مد ُمٜمٔمقُم٦م ديٜمٞم٦م قم٤مًمٞم٦م اخلّمقصٞم٦م

أن اًمدوًم٦م  ذًمؽ إمم ٤مفُيـْم.  ديٜمٝمؿ قمـ اًمٜمٔمر سمٍمف يمٚمٝمؿ ًمٚمٛمقاـمٜملم احلامي٦م ُمـ يٛمٙمـ

 اًمٗمئ٤مت مجع إمم ذًمؽ حيت٤مجو ، اعمجتٛمٕمل ٚمؿـاًمً ت٘مرارـاؾم قمغم داً ـاإلؾمالُمٞم٦م حت٤مومظ ضم

 اًمٙمٗم٤مءةو يم٤مًمٕمدل) ؽميم٦مـاعمِم عمٗم٤مهٞمؿقمغم ا ، مجٕمٝمؿ اًمٙمثػمة اعمج٤مٓت ذم واًمٓمقائػ

 يم٤مًمّمح٦م ، شمت٤ًموى ومٞمٝم٤م طم٘مقق اعمقاـمٜملم ٝم٤م ُمـ أقمامل ووفم٤مئػـوُم٤م يتّمؾ سم (واًمٜمزاه٦م

ويمذًمؽ إٟمِمٓم٦م همػم احلٙمقُمٞم٦م  ،احلٙمقُمٞم٦م  اخلدُمٞم٦م اعمج٤مٓت وؾم٤مئرهمػم اًمديٜمل  واًمتٕمٚمٞمؿ

، وشمِمـٙمؾ جمٛمققم٦م اعمٗم٤مهٞمؿ اعمِمـؽميم٦م  يم٤مًمتٜم٤مومس اًمتج٤مري واًمزراقمل واًمّمٜم٤مقمل واعمٕمرذم

يم٥ًم اخلؼمات واًمٕمٚمقم  يْم٤مف إمم ذًمؽ أن . أيمثر اعم١مؾم٤ًمت احلٙمقُمٞم٦م وإهٚمٞمـ٦م

إضم٤مٟم٥م همػم اعمًٚمٛملم ذم جم٤مٓت يمثػمة يم٤مًمٓم٥م  او اؾمتْم٤موم٦م اؾمت٘مدام ومٞمف اًميوري٦م يٛمٙمـ

 اعمج٤مٓت او ٤مىمْم٦ماعمتٜم اًمدواومع جم٤مٓت وأُم٤م . واًمٕمٚمقم اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م واخلؼمات اهلٜمدؾمٞم٦م وهمػمه٤م

 ذم اعمٕمتٛمد وم٢من ، اجلٝم٤مد اإلؾمالُملٛمٜمٔمقُم٦م يم قم٤مًمٞم٦م اخلّمقصٞم٦م ديٜمٞم٦م ُمٗم٤مهٞمؿ قمغم شمٕمتٛمد اًمتل

 وم٢من ، اعمج٤مٓت هذه ذم اعمتٜم٤مىمْم٦م اًمدواومع أصح٤مب ومّمؾ هق اعمًٚمٛملم وم٘مٝم٤مء شمٜمٔمػمات

 اًمًٚمؿ إداُم٦م قمغم وي٤ًمقمد ، اًمٜمزاع إصم٤مرةسم٤مًمت٤مزم ي٘مٚمؾ و اًمتٜم٤مىمْم٤مت إطمتٙم٤مك ي٘مٚمؾ اًمٗمّمؾ

 همػم همٌـ إمم ي١مدي عمًٚمٛملما إمم اجلٝم٤مدي٦م اعمٜمٔمقُم٦م وفم٤مئػ إؾمٜم٤مد أن شم٘مدير وقمغم.  اعمجتٛمٕمل

 يمثػمة وهل اعمِمؽميم٦م اعمٗم٤مهٞمؿ جم٤مٓت ذم شمٕمقيْمٝمؿ يٛمٙمـ وم٢مٟمف ، اًمتقفمٞمػ ومرص ذم اعمًٚمٛملم

 ؾمٌؼ وىمد.  وؿمٌٝمٝم٤م واًمتٕمٚمٞمؿ همػم اًمديٜمل يم٤معم١مؾم٤ًمت اخلدُمٞم٦م قمٛمقُم٤ًم واإلٟمت٤مضمٞم٦م ضمداً 

 .(اًمتٜم٘مٞمح صمامر) يمت٤مب ُمـ اًمقٓي٦م ُم٤ٌمطم٨م ذم ذًمؽ شمٗمّمٞمؾ

  وهق اًمٕمٝمد اًمذي ُيٕمٓمك ًمِمـخص واطمد او  :مثال آخر فؾصبغة اإلشالمقة دم اجلفاد

ٕضمؾ دقمقهت٤م وقمرض يمالم اهلل جلامقم٦م صٖمػمة ُمـ اعمنميملم اعمح٤مرسملم شمٚمٌٞم٦م ًمٓمٚمٌٝم٤م ُمـ ضمٝم٦م و

  ې  ې   ى  ىچ ٤ممم ـ ضمٝم٦م أظمرى . وأصؾ ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم قمٚمٞمٝم٤م ُمشمٕم

اًمتقسم٦م:  چ  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ

من ادؼـغ ، واعمٕمٜمك: إْن ؾم٠مل ضمقارك أطمد  اؾمت٠مُمٜمؽأي  چ  ائ چ . ىمقًمف شمٕم٤ممم 6
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 إُم٤منوم٠مقمٓمف  ، ًمٖمرض ُمدين ظم٤مص وُمٕم٘مقل يمٛمراضمٕم٦م أصقل ُم٤مًمٞم٦م وؿمٌٝمٝم٤م ادحاربغ

ومحًـ ، وإن  اؾمتج٤مب. وم٢من اًم٘مرآن وًمٕمرض اإلؾمالم قمٚمٞمف  واضمٕمؾ اإلضم٤مرة ـمري٘م٤ًم إلؾمامقمف

وإلسمـ قم٤مؿمقر يمالم ذم هم٤مي٦م  . وٓ ظمالف ذم ذًمؽ قمغم ُم٤م ذيمر اًم٘مرـمٌل . أسمك ومرده إمم ُم٠مُمٜمف

ظم٤مص٦م وأٟمف يقوح اًمّمٚم٦م اعمتٞمٜم٦م سملم اجلٝم٤مد واًمدقمقة إمم  ، اجلقدة ذم شمٗمًػم آي٦م اإلؾمتج٤مرة

ؾمتج٤مرة ـمٚم٥م اجلقار ، وهق اًمٙمقن سم٤مًم٘مرب ، واإل: اإلؾمالم . ىم٤مل اسمـ قم٤مؿمقر رمحف اهلل شمٕم٤ممم

 ؿ  ـ ، ّٕن اعمرء ٓ يًت٘مر سمٛمٙم٤من إّٓ إذا يم٤من آُمٜم٤ًم ، ومٛمـ صمَ وىمد اؾمتٕمٛمؾ جم٤مزًا ؿم٤مئٕم٤ًم ذم إُمْ 

ـ ، وٓ يٓمٚمؼ سمٛمٕمٜمك ضمَٕمَؾ  ـ ضم٤مرًا ، واحلٚمٞمَػ ضم٤مرًا ، وص٤مر ومٕمؾ أضَم٤مر سمٛمٕمٜمك أُم  ؾمّٛمقا اعم١مُمِّ

ٜمُْف .ـ: إْن أطمد ُمـ اعمِمخّم٤ًم ضم٤مرًا ًمف . واعمٕمٜمك ـؿم ٥ٌم ـومل يٌلّم ؾم ريملم اؾمت٠مُمٜمؽ وَم٠َمُمِّ

وعم٤م يم٤مٟم٧م إىم٤مُم٦م  . ؾمتج٤مرة ، ّٕن ذًمؽ خمتٚمػ اًمٖمرض وهق ُمقيمقل إمم ُم٘م٤مصد اًمٕم٘مالءاإل

اعمنمك اعمًتجػم قمٜمد اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ٓ ختٚمق ُمـ قمرض اإلؾمالم قمٚمٞمف وإؾمامقِمف 

ُمـ ط  عم٤م هق ُمٕمروف ُمـ ؿم٠من اًمٜمٌل م ًمٖمرض آظمر ،اًم٘مرآن ، ؾمقاء يم٤مٟم٧م اؾمتج٤مرشمف ًمذًمؽ أ

 ، ضمٕمؾ ؾمامع هذا اعمًتجػم اًم٘مرآن هم٤مي٦م إلىم٤مُمتف اًمقىمتٞم٦م قمٜمد اًمرؾمقل احلرص قمغم َهْدِي اًمٜم ٤مسِ 

قمٚمٞمف إىم٤مُم٦م اعمًتجػم ُمـ  ؾالم حمذوف إجي٤مزًا ، وهق ُم٤م شمِمتٛمومدًّم٧م هذه اًمٖم٤مي٦م قمغم يمط 

أو قمرض اإلؾمالم قمٚمٞمف ، وم٢مذا ؾمٛمع يمالم شمٗم٤موض ذم ُمٝمّؿ ، أو ـمٚم٥م اًمدظمقل ذم اإلؾمالم ، 

اهلل وم٘مد مت٧ّم أهمراض إىم٤مُمتف ٕن  سمٕمْمٝم٤م ُمـ ُم٘مّمد اعمًتجػم وهق طمريص قمغم أن يٌدأ هب٤م ، 

وسمٕمْمٝم٤م ُمـ ُم٘مّمد اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم وهق ٓ يؽميمف يٕمقد طمتّك يٕمٞمد إرؿم٤مده ، 

.  ويمالم اهلل : اًم٘مرآن، شمٕم٤ممم ويٙمقن آظمر ُم٤م يدور ُمٕمف ذم آظمر أزُم٤من إىم٤مُمتف إؾمامقمف يمالم اهلل 

ًمٚمدًٓم٦م قمغم اؾمتٛمرار إضم٤مرشمف ذم أرض اإلؾمالم إمم أن يٌٚمغ اعمٙم٤من  چ ۇئ  ۇئ  ۆئ  چ ىمقًمف

اًمذي ي٠مُمـ ومٞمف ، وهذا يتْمّٛمـ أُمر اعمًٚمٛملم سم٠من ٓ يتٕمّروقا ًمف سمًقء طمّتك يٌٚمغ سمالده اًمتل 

ُمٙم٤من إُمـ ، وهق اعمٙم٤من اًمذي جيد ومٞمف اعمًتجػم أُْمٜمَف اًم٤ًمسمؼ ، وذًمؽ ش اعم٠مُمـ»ي٠مُمـ ومٞمٝم٤م . و

 يًتٓمٞمع أطمد أن يٜم٤مًمف سمًقء . وىمد أوٞمػ اعم٠مُمـ إمم وٛمػم اعمنمكهق دار ىمقُمف طمٞم٨م ٓ 

ًمإلؿم٤مرة إمم أّٟمف ُمٙم٤من إُمـ اخل٤مّص سمف ، ومٞمٕمٚمؿ أّٟمف ُم٘مّره إصكم ، سمخالف دار اجلقار وم٢مهّن٤م 

ظمالوم٤ًم و . اهـ ُمع اظمتّم٤مر ُمـ )شمٗمًػم اسمـ قم٤مؿمقر(ُم٠مُمـ قم٤مرض ٓ ُيْم٤مف إمم اعُمج٤مر .
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هل وفمٞمٗم٦م اعم١مؾم٦ًم اإلؾمالُمٞم٦م اًمرؾمٛمٞم٦م وًمٞم٧ًم طم٘م٤ًم ح٤مرب إضم٤مرة اًمٙم٤مومر اعم ًمٚمجٛمٝمقر ، وم٢من

أن اإلًمتزاُم٤مت إُمٜمٞم٦م وُمٙم٤مومح٦م اإلظمؽماق شم٘متيض طمٍم اإلضم٤مرة ًمٕم٤مُم٦م اعمقاـمٜملم ، يمام 

وذم يمت٥م اًمًػمة طمقادث ُمٜمٗمردة ُمـ إضم٤مرة سمٕمض  . سم٤معم١مؾم٦ًم اًمرؾمـٛمٞم٦م ، أي احلٙمقُمٞم٦م

سمّمٗمتف  طاًمّمح٤مب ًمٌٕمض اعمنميملم ، همػم أن شمٚمؽ احلقادث مل شمّمٌح ٟم٤مومذة إٓ سم٢مىمرار اًمٜمٌل 

واهلل ًمٕمٝمد واًمتح٤مًمػ إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم ، وؾمٞم٠ميت اعمزيد ُمـ اإليْم٤مح ذم ُمٌح٨م اىم٤مئد إُم٦م ، 

  شمٕم٤ممم أقمٚمؿ. 

ذيمرٟم٤م ذم شمٗمًػم  . سملم اإلؾمت٘مالل اًمدوم٤مقمل وإؾمتثٜم٤مءات اًميورةاعمقازٟم٦م  :امسةاخلافػائدة       

، أن إصؾ او اًمٖم٤مي٦م اًمٙمؼمى هق  چ ڃ  چ  چ  چ  چ ڃ  ڃ  ڃچ  قم٤ٌمرة

، وؾمٞم٠ميت اعمزيد ُمـ اًمتٗمّمٞمؾ ذم ُمٌح٨م  ًمٌٚمقغ أىمَم ُم٤م يٛمٙمـ ُمـ اإلؾمت٘مالل اًمدوم٤مقملاًمًٕمل 

 : أن اًمٓمريؼ إمماألمر األول،  أُمقروًمٙمـ يٜمٌٖمل اًمتذيمػم سمثالصم٦م  . اًمتح٤مًمػ إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم

٤مر إمم ـد ُٟمْمٓمر ظمالل اعمًـ، وىم ـمقيؾ ضمداً  هاإلؾمت٘مالل اًمدوم٤مقمل ُم٤ًمر اًمدرضم٦م اًمٗم٤مقمٚم٦م ُمـ

إذا يم٤مٟم٧م  ٥ٌم اًمتٝمديدات احل٤مضة واعمحتٛمٚم٦مـؽماشمٞمجٞم٦م ، سمًـرايم٦م اإلؾمـدرضم٤مت ُمتٗم٤موشم٦م ُمـ اًمِم

: أٟمٜم٤م ٟمًتٓمٞمع أن ٟمتحٙمؿ ذم شمٍموم٤مشمٜم٤م يمل ٟمتجٜم٥م إصم٤مرة األمر افثاين.  أيمؼم ُمـ ىمقشمٜم٤م اًمذاشمٞم٦م

، واؾمتٗمزاز أظمريـ ، وأُم٤م شمٍموم٤مت أظمريـ ومٚمٞمس ًمديٜم٤م إٓ حم٤موًم٦م اًمت٠مصمػم قمٚمٞمٝم٤م واطمتقائٝم٤م 

وًمٙمـ ىمد يتٕمذر قمٚمٞمٜم٤م حت٘مٞمؼ ذًمؽ ظم٤مص٦م قمٜمدُم٤م ي٘مٓمع قمٚمٞمٜم٤م اًمٓمريؼ ادم٤مه ُمٕم٤ميمس ، وُٟمْمٓمر ًمذًمؽ 

ٞم٦م ، وهق طمٙمؿ اًمت٘م ذم اًم٘مرآن صم٧ٌم ىمدو ودة او حت٤مًمػ .إمم اًمدظمقل ذم ذايم٦م اؾمؽماشمٞمجٞم٦م حمد

ايم٦م سمدًٓ ُمـ ُمْم٤مر اًمٕمـداوة ، ويٛمٙمـ أن شمٙمقن ؿمـرايم٦م اؾمـؽماشمٞمجٞم٦م ، اًمدظمقل ُمـع اًمٙمٗم٤مر ذم ذ

ي٦م أيْم٤ًم ضمقاز ُمّم٤محل٦م وىمـد ذيمرٟم٤م ذم )اعمٜمٓمٚمؼ( شمٗمًػمًا ُمٗمّمالً ٔي٦م اًمت٘مٞم٦م . يمام صم٧ٌم ذم اًمًـٜم٦م اًمٜمٌق

همػم ُمتداظمٚم٦م ،  ٤مريم٦م اًمدوم٤مقمٞم٦م ُمٕمٝمؿ ، وًمٙمـ ذم ظمٓمقط ُمقازي٦م أيـواعمِماًمٙمٗم٤مر واؾمتٕمامهلؿ 

ذم  هٜم٤م وؾمٞم٠ميت اعمزيدع اًمتٜمًـٞمؼ واًمرىم٤مسم٦م اعمت٤ٌمدًم٦م . ـف ، وًمٙمـ ُمـًمٙمؾ ـمرف صٗمف اخل٤مص سم ويٙمقن

ىمد شم٘متيض اعمّم٤مًمح آىمتّم٤مدي٦م واًمدوم٤مقمٞم٦م  :األمر افثافث . ُمٌح٨م اًمتح٤مًمػ إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم

ٞمٜمٌٖمل أن ي٘مؽمن ذًمؽ سمٌٜم٤مء اًم٘مدرة اًمذاشمٞم٦م قمغم ، وم اد ذم اعمتٓمٚم٤ٌمت اًمدوم٤مقمٞم٦ماًمٚمجقء إمم اإلؾمتػم
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ٞم٦م ، يمتّم٤مقمد اًمٍماع إلطمتامٓت اعمًت٘مٌٚمًمشمّمٜمٞمع ُم٤م ٟمًتقرده وم٢من ذًمؽ ُمـ ضوري٤مت اإلقمداد 

  وزي٤مدة اًمتآُمر اإلؾمؽماشمٞمجل.

ومقاوح أن ؾم٥ٌم اًمٕمدول اجلزئل قمـ ُم٤ًمر اإلؾمت٘مالل اًمدوم٤مقمل هق اًميورة احل٤مضة او       

هتديد  هق وضمقداًميورة ،  واًمٖم٤مًم٥م ذم ؾم٥ٌماعمؽماظمٞم٦م ، وىمد سمٞمٜم٤م ٟمققمل اًميورة ذم )اعمٜمٓمٚمؼ( . 

ُمْمٓمريـ إمم اًمنمايم٦م او اًمتح٤مًمػ ود اًمٓمرف اًمث٤مًم٨م . وطمتك  تٚمٗملميمٌػم ُمِمؽمك جيٕمؾ ـمروملم خم

ر ، يٌ٘مك يمؾ ـمرف ُمًت٘مالً سمّمٗمف وُمقازي٤ًم ًمّمػ اًمنميؽ وًمٞمس ُمٜمدجم٤ًم . وم٤مًمقضمقه ُمع اإلوٓمرا

اعمٕمٚمٜم٦م ُمـ إؾمتثٜم٤مءات اًميورة ُمع اًمُ٘مقى إضمٜمٌٞم٦م ، شمِمٛمؾ اًمنمايم٦م اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م واًمتح٤مًمػ 

أواعمّم٤محل٦م يمام هل قم٤ٌمرة طمدي٨م ُمّم٤محل٦م اًمروم ، وشمٙمقن اًمنمايم٦م سمخٓمقط ُمقازي٦م يمجًديـ 

 . همػم أن اًمنمايم٦م اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م شمٙمقن حمٗمقوم٦م سم٤محلذر واعمراىم٦ٌم ُمتٗم٤ممهلم وهمػم ُمتداظمٚملم

واًمْمقاسمط اًمدىمٞم٘م٦م واخلٓمط اإلطمتٞم٤مـمٞم٦م ذم طم٤مل اًمؽماضمع او ٟم٘مض اًمنموط او اخلٞم٤مٟم٦م واًمٖمدر او 

طمّمقل أضار او شمقىمٕمٝم٤م . وشمتٗم٤موت درضم٦م احلذر واخلٓمط اإلطمتٞم٤مـمٞم٦م سمح٥ًم ٟمقع وظمٓمقرة 

ًمنمايم٦م اًمدوم٤مقمٞم٦م وٟمحقه٤م )أي اًمتح٤مًمػ( ، وًمذًمؽ ذيمر سمٕمض اًمنمايم٦م ، ومٝمل درضم٦م قم٤مًمٞم٦م ضمدًا ذم ا

 ومرىمت٤م اٟمْمٛم٧م ًمق طسمنم شمٙمقن( إُمٜمل اعمج٤مل ذم أي) سم٤مًمٙمٗم٤مر “اإلؾمتٕم٤مٟم٦م”أئٛم٦م اًمِم٤مومٕمٞم٦م أن 

 ، اًمِم٤مومٕمٞم٦م يمت٥م ُمـ وهمػمه( اًمٓم٤مًمٌلم ُمٜمٝم٤مج) ذم سمٜمّمٝم٤م ُمقضمقدة اًمٕم٤ٌمرة وهذه ، ىم٤موُمٜم٤مهؿ اًمٙمٗمر

 .او أضار وم٤مدطم٦م شم١مدي إمم هزيٛم٦م ٝمؿ ٓظمٞم٤مٟمت ان أي

اًمتحٞمٞمد وقمدم  ُمًـتقى او تقى اًمتٕم٤مهد واًمتح٤مًمػـُمًتثٜم٤مءات اإلوٓمرار ـوىمد شمٌٚمغ اؾم       

ژ  ژ  ڑ   ڑ   کک   ک  ک    گ  گ  چ  سم٘مقًمف شمٕم٤ممم هٜم٤م وٟمذيمرُمٔم٤مهرة اًمٕمدو . 

   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ           ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  گ

ک  ک  گ  گ  چ  ٤مممـــوىمقًمف شمٕم ،35 – 34ومّمٚم٧م:  چ ہ  ہ  ہ    ۀ

گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ     ڻڻ  ڻ  ۀ  

٘مقى اًمتثامر اخلالوم٤مت واًمٍماع سملم ـذا اعمج٤مل اؾمـل هـويٛمٙمـ وم.  4اًمتقسم٦م:  چ  ۀ  ہ

. 14احلنم:  چ ۆ  ۆ ۇ      ڭڭ  ۇ   ڭ  ڭ چ  ، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم ًمدوًمٞم٦ما



245 

 

همػم أن درضم٦م اًمث٘م٦م هبذا اًمتح٤مًمػ وذاك اًمتحٞمٞمد جي٥م أن شم٘مؽمن سمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمرصد وإصم٤مرة 

اًمٍماع احلذر و اًمًٚمؿ جي٥م قمغم اعمًٚمٛملم ذم قمٛمٚمٞم٤متاإلطمتامٓت واًمِمٙمقك . وسمٕم٤ٌمرة أظمرى: 

واٟم٘مالب اًمدقمؿ امم ضم٤مٟم٥م  ٤مر اطمتامل شمٖمٞمػم اعمقاىمػويم٠من هذا اًمدقمؿ همػم ُمقضمقد ، سمؾ جي٥م اقمتٌ

وًمذًمؽ ىمٞمؾ إن هذا اًمٜمقع ُمـ اًمٕمالىم٤مت ُيٕمتٛمد قمٚمٞمف ًمت٘مٚمٞمؾ اخل٤ًمئر واؾمتثامر اًمًٚمؿ أيمثر  اًمٕمدو .

قمـ  إضمٜمٌٞم٦م اًمدولذًمؽ شمًتٛمر حم٤موٓت إسمٕم٤مد سمٕمض وُمع  مم٤م ُيٕمتٛمد قمٚمٞمف ًمتح٘مٞمؼ اًمٜمٍم .

 ي١ميدو سمام يٛمٙمـ ُمـ اطمتقاء وإؿمٖم٤مل وُمّم٤مًمح ُمِمؽميم٦م وشم٠مًمٞمػ وهمػم ذًمؽ . ، ُمِم٤مريم٦م اًمٕمدو

ھ   ھ  ھ  چ  ىمقًمف شمٕم٤ممم ذم إدارة اًمٕمٝمقد واًمتح٤مًمٗم٤مت اًمدوًمٞم٦م ذيمرٟم٤مه٤م اعمٗم٤مهٞمؿ اًمتل

، أي إن ٓ  73إٟمٗم٤مل:  چ ﮶  ﮷  ﮸  ﮵ ے  ےۓ  ۓ   ﮲  ﮳  ﮴

شمٗمٕمٚمقا ُم٤م يقضمٌف اإلقمت٘م٤مد واًمٞم٘ملم سم٠من اًمٙمٗم٤مر سمٕمْمٝمؿ أوًمٞم٤مء سمٕمض شمٙمـ ومتٜم٦م ذم إرض ووم٤ًمد 

همػم أن ُمقآة اعمنميملم ًمٌٕمْمٝمؿ ًمٞم٧ًم ُمٜمْمٌٓم٦م سمْمقاسمط ذقمٞم٦م ، وًمذًمؽ شم٘مع سمٞمٜمٝمؿ  يمٌػم ،

اًم٘م٤مؾمٞم٦م ، وهذا ُم٤م جيٕمؾ اؾمتثامر اًمٍماع  وىمٕم٧م سمٞمٜمٝمؿ أٟمقاع احلروب اخلٞم٤مٟم٦م واًمٕمداوات ، سمؾ

يم٤مًمتح٤مًمػ ُمع سمٕمْمٝمؿ دون سمٕمْمٝمؿ أظمر ، همػم أن قمقدهتؿ إمم اعمقآة اًم٤ًمسم٘م٦م يٌ٘مك  ، سمٞمٜمٝمؿ ممٙمٜم٤مً 

سمام  جي٥م أن يٙمقن حمٗمقوم٤مً  أضمٜمٌٞم٦م دوًم٦مُمع  اؾمؽماشمٞمجل يمؾ شمٗم٤مهؿ  ممٙمٜم٤ًم . ُمٕمٜمك ذًمؽ أناطمتامًٓ 

اًمدول همػم اعمًٚمٛم٦م ، وذًمؽ سملم  ومٞمام اًمرهمؿ ُمـ اًمٍماع اًم٘م٤مئؿطمذر وظمٓمط قمغم و رىم٤مسم٦م ذيمرٟم٤مه ُمـ

ر قمٜمد اإلوٓمرار طمدي٨م . وُمـ سم٤مب اإلؾمتٕمامل احلذِ  أن اًمٕمالىم٤مت يٛمٙمـ أن شمٜم٘مٚم٥م إمم اًمٜم٘مٞمض

ـْ سَمٜمِل قمَ قَم٤مئِ  يِؾ صُمؿ  ُِم ـْ سَمٜمِل اًمدِّ ـِ َِم٦َم ، َريِضَ اهلل ُ قَمٜمَْٝم٤م ىم٤مًم٧م :  َواؾْمَت٠ْمضَمَر اًمٜم ٌِلُّ  َوَأسُمق سَمْٙمٍر َرضُماًل ُِم ٌِْد سْم

يًت٤م  َداَي٦ِم  )قَمِدي  َه٤مِدًي٤م ظِمرِّ ي٧ُم اعم٤َْمِهُر سم٤ِمهْلِ رِّ
ـِ وَ  (اخْلِ اِئٍؾ َوْهَق ىَمْد هَمَٛمَس َيِٛملَم طِمْٚمٍػ ذِم آِل اًْمَٕم٤مِص سْم

٤مِر ىُمَرْيٍش وَم٠َمُِمٜم٤َمُه وَمَدوَمَٕم٤م إًَِمْٞمِف َراطِمَٚمَتْٞمِٝماَم َوَوقَمَداُه هَم٤مَر صَمْقٍر سَمْٕمَد صَماَلِث ًَمٞم٤َملٍ  ـِ يُمٗم  ٤م  قَمغَم ِدي وَم٠َمشَم٤ممُهَ

َة  ـُ وُمَٝمػْمَ اَل َواْٟمَٓمَٚمَؼ َُمَٕمُٝماَم قَم٤مُِمُر سْم يكِمُّ وَم٠َمظَمَذ سمِ سمَِراطِمَٚمَتْٞمِٝماَم َصٌِٞمَح٦َم ًَمَٞم٤مٍل صَماَلٍث وَم٤مْرحَتَ ًمِٞمُؾ اًمدِّ ِٝمْؿ ـَواًمد 

ً  ـَأؾْم  ٦َم َوْهَق ـَمِريُؼ اًم يملَِم قِمٜمَْد ـَٗمَؾ َُمٙم  ٤مطِمِؾ . رواه اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف )سم٤مب اؾْمتِْئَج٤مِر اعْمُنْمِ

وَرِة ، َأْو إَِذا مَلْ ُيقضَمْد َأْهُؾ اإِلؾْماَلِم( ُ وهذا اخلؼم ضمزء ُمـ ىمّم٦م اهلجرة امم اعمديٜم٦م، ويمام شمرى  . اًمي 

 وإٟمام هل ىمْمٞم٦م قملم جي٥م شمٜمزيٚمٝم٤م قمغم اًم٘مقاقمد اًم٘مٓمٕمٞم٦م ذم طًمٞمس ومٞمٝم٤م ٟمص ىمقزم قمـ رؾمقل اهلل 

، وًمذًمؽ  إُمٜمل ُمـع همػم اعمًـٚمٛملماًمتٕم٤مُمؾ ُمع  وهمػمه٤م ُمـ ىمقاقمد واعمٝم٤مم اًمدوم٤مقمٞم٦م اًمقٓء أطمٙم٤مم
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ءة ُمـ ضم٤مء د اًميورة ، وىمد أؾم٤مء أي إؾم٤مـ اعمحغم سم٢من ذًمؽ قمٜماًمٌخ٤مري واسمـ طمزم ذم اإلُم٤مم سح

وظمالص٦م يمؾ ذًمؽ أن سم٥ًٌم اإلوٓمرار .  وًمٞمس اؾمتثٜم٤مًء طمذراً  صالً أامم هذه اًم٘مّم٦م ومجٕمٚمٝم٤م 

صػ او  ، وم٠مٟم٧م وهق ذم ُمٜمٔمقُم٦م اجلٝم٤مد شمٙمقن سمٛمـ هق ُمٜمؽ اًمٕمًٙمري ، اًمقًمقج داظمؾ اًمّمػ

 ومٝمل ٤مقمل واًمنمايم٦م اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م ُمع إضمٜمٌل ،اًمتح٤مًمػ اًمدوم وأُم٤م . ضمًد واطمد ذم هذا اعمج٤مل

 ذايم٦م سملم ـمروملم ذم ىمْمٞم٦م ُمٕمٞمٜم٦م وم٘مط وسمخٓمقط ُمقازي٦م همػم ُمتداظمٚم٦م وٓ ُمٜمدجم٦م. 

سملم  ٤موأُم٤م اًمنمايم٦م اًمتج٤مري٦م او شم٤ٌمدل اعمّم٤مًمح اعمدٟمٞم٦م وؿمـٌف ذًمؽ ، ومٞمجقز اًمتقؾمع اعمٜمْمٌط ومٞمٝم      

شم١مصمر إٓ طملم  ؾمؽماشمٞمجٞم٦مُمـ ٟمقع اًمنمايم٦م اإل ًم٦م ، ومٚمٞم٧ًم هلًمتح٘مٞمؼ ُمٜم٤مومع ُمت٤ٌمد اًمدول ، وذًمؽ

 .اعمّم٤مًمح اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٚمٞم٤م او إُمـ اًم٘مقُمل قمغم

ذم هذا اعمج٤مل ىمد يدُمر مج٤مقم٤مت  اًمتٗمريط، وم٢من ظمٓمقرة هذا اعمج٤مل : سادشةافػائدة اف      

 إضم٤مٟم٥م ومتح اًمّمػ إُمٜمل أُم٤مم سم٥ًٌم وطمديث٤مً  ىمديامً  ٘مد وىمٕم٧م ُمّم٤مئ٥م يمٌػمة ضمداً وم،  وؿمٕمقسم٤مً 

 ؾمتٕمامل واًمت٤ًمقمدويمذًمؽ جي٥م اضمتٜم٤مب اًمٖمٚمق اًمذي جيٕمؾ اإلؾمتٕم٤مٟم٦م واإل واًمث٘م٦م سمققمقدهؿ .

ويٗم٘مد سمذًمؽ  ،ويرومْمف يمٚمف مجٚم٦م وشمٗمّمٞمالً  ،واًمنمايم٦م اعمقازي٦م وشم٤ٌمدل اعمّم٤مًمح ذم طمّٞمز واطمد 

يْم٤مف إمم ذًمؽ وم٢من شمٓمٌٞم٘م٤مت هذا اعمج٤مل حتت٤مج  . ُمـ اًمنمايم٦م سملم اعمًٚمٛملم وهمػمهؿ ومرص٤ًم ٟم٤مومٕم٦م

 .ُمٜمٞم٦م ذيم٤مء ُمتقىمد وُاومؼ واؾمـع ذم إٟمِمـٓم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م واًمدسمٚمقُم٤مؾمٞم٦م وإإمم

 واًمٗمرق سملم اًمنمايم٦م واإلؾمتٕم٤مٟم٦م ، وذم ذًمؽ اًمًـٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ذم هذا اعمج٤مل :افػائدة افسابعة      

أطم٤مدي٨م ذيٗم٦م ُمتٕمددة ، واًمّمحٞمح ُمٜمٝم٤م يقاومؼ ُم٤م ذيمرٟم٤مه قمـ اإلؾمت٘مالل اًمدوم٤مقمل واًمٙمٗم٤مي٦م ذم 

ورة ذم اًمنمايم٦م اؾمتثٜم٤مءات اًمي شمقوح اًمًٜم٦م ويمذًمؽ سمٕمد اهلل شمٕم٤ممم ، اجلٝم٤مد سم٤معم١مُمٜملم

ع إضمٜمٌل ، وًمٙمـ سمّمٗمقف ُمقازي٦م ُمـ همػم شمداظمؾ وٓ إٟمدُم٤مج ، وسمْمقاسمط اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م ُم

وأُم٤م ُمـ  ٤ممم .ن ؿمـ٤مء اهلل شمٕمــسمٕمْمٝم٤م ، وؾمـٞم٠ميت اعمزيد ذم ُمٌح٨م اًمتح٤مًمػ إأظمرى ؾمٌؼ ذيمر 

يدرس إطم٤مدي٨م  ُمـ رواي٤مت وٕمٞمٗم٦م وم٢مٟمف ىمد خي٤مًمػ ُم٤م ذيمرٟم٤مه ، ويمذًمؽ يًـتٜمد ذم رؤيتف إمم 

إٟمام  ط، وم٢من ؾُمٜمٜم٤ًم قمٛمٚمٞم٦م يمثػمة قمـ اًمٜمٌل  سمٛمٕمزل قمـ اًمٜمّمقص اًم٘مرآٟمٞم٦م وم٢من ُأومؼ رؤيتف ًمـ يٙمتٛمؾ
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ُم٤م شمتْمٛمٜمف ُمٕم٤مين أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م . ومالسمد ُمـ اًمرضمقع أيْم٤ًم إمم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ  هل شمٓمٌٞمؼ ًمٌٕمض

 ًمرؤي٦م إومؼ سمٕمٛمقُمف . ومٛمـ هذه اًمًـٜمـ:

ويم٤من ذم ذـمٝمؿ  » ٤مُمـ رواي٦م ُمروان واعمًقر سمـ خمرُم٦م ، وومٞمٝم : وهلؿصة صؾح احلديبقة      

ن يدظمؾ أطم٥م أ قم٘مد حمٛمد وقمٝمده دظمؾ ومٞمف ، وُمـ طم٥م ان يدظمؾ ذمأطملم يمتٌقا اًمٙمت٤مب اٟمف ُمـ 

وقمٝمده ،  طذم قم٘مد ىمريش وقمٝمدهؿ دظمؾ ومٞمف . ومتقاصم٧ٌم ظمزاقم٦م وم٘م٤مًمقا : ٟمحـ ذم قم٘مد رؾمقل اهلل 

 ،ذم ؾمـٞم٤مق ظمؼم ـمقيؾ  محدأُم٤مم رواه اإل «وشمقاصم٧ٌم سمٜمق سمٙمر وم٘م٤مًمقا : ٟمحـ ذم قم٘مد ىمريش وقمٝمدهؿ 

أي ( ـٙم٧م قمٜمف احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم )ومتح اًم٤ٌمريـد ؾمواًمٌٞمٝم٘مل ذم ) اًمدٓئؾ ( وإؾمـٜم٤مده ضمٞمد وىم

ً   هق طمًـ قمٜمده ، واًمذي  »ىم٤مل  ط ن اًمٜمٌلأوذم رواي٦م  ٕمٞم٥م إرٟم١موط .ـٜم٤مده ؿمــ إؾمـوطم

رواه اًمٌخ٤مري ُمـ  «قمٓمٞمتٝمؿ اي٤مه٤م أٓ إٟمٗمز سمٞمده ٓ ي٠ًمًمقين ظمٓم٦م يٕمٔمٛمقن ومٞمٝم٤م طمرُم٤مت اهلل 

ن اهؾ أ٤من صٖمػما ذم قمٝمد اًمٜمٌقة ، إٓ يم ذإـمريؼ اعمًقر سمـ خمرُم٦م ايْم٤م ، وهق مل يِمٝمد اًم٘مّم٦م 

ٟمف قم٤مس وروى قمـ ـم٤مئٗم٦م ممـ ؿمٝمد اًمّمٚمح احلدي٨م وهمػمهؿ اطمتجقا سمروايتف  ًمّمٚمح احلديٌٞم٦م ٕ

 ، صم٘م٦م ٕم٤مسُماعمرؾمؾ قمـ  ًمف طمٙمؿواؿمؽمك ومٞمف ، وقمغم ذًمؽ وم٢من ضمزُمف سم٤مًمرواي٦م ًمّمٚمح احلديٌٞم٦م 

ظذ مصافح مشسـة  مع ادؼـغ ومضامغ صؾح احلديبقة واضحة دم ؿبول افؼاـة .وهق طمج٦م 

ـام حصل دم مشارـة خزاظة مع ادسؾؿغ ، ؽر أن فؽل ضرف  دم اجلاكب افسقاد وافدؾاظي

 .افصف اخلاص به

 طومٕمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م : ظَمَرَج َرؾُمقُل اهللِ  :« ؾؾن أشتعغ بؿؼك »حديث       

ٌََؾ سَمْدرٍ  ِة  ىِم ، وَمَٗمِرَح َأْصَح٤مُب  اًْمَقسَمَرِة َأْدَريَمُف َرضُمٌؾ ىَمْد يَم٤مَن ُيْذيَمُر ُِمٜمُْف ضُمْرَأٌة َوَٟمْجَدةٌ ، وَمَٚمام  يَم٤مَن سمَِحر 

:  ، وَمَٚمام  َأْدَريَمُف ىَم٤مَل ًمَِرؾُمقِل اهللِ َصغم  اهللُ قَمَٚمٞمِْف َوؾَمٚم ؿَ  َرؾُمقِل اهللِ َصغم  اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚم َؿ طِملَم َرَأْوهُ 

ٌَِٕمَؽ  شَم  ِٕ ـُ سم٤ِمهللِ َوَرؾُمقًمِِف؟   » ، ىَم٤مَل ًَمُف َرؾُمقُل اهللِ َصغم  اهللُ قَمَٚمٞمِْف َوؾَمٚم ؿَ  َوُأِصٞم٥َم َُمَٕمَؽ  ضِمْئ٧ُم   ، «شُم١ْمُِم

 َٓ ٍك   » ، ىَم٤مَل  ىَم٤مَل:  ـْ َأؾْمَتِٕملَم سمُِٛمنْمِ ضُمُؾ  « وَم٤مْرضِمْع وَمَٚم َجَرِة َأْدَريَمُف اًمر  ،  ، صُمؿ  َُم٣َم طَمت ك إَِذا يُمٜم ٤م سم٤ِمًمِم 

ةٍ ـوَمَ٘م٤مَل ًَمُف يَمٛم َل َُمر  ِلُّ  ٤م ىَم٤مَل َأو  َل ُمَ ـيَمٛم ط ، وَمَ٘م٤مَل ًَمُف اًمٜمٌ  ةٍ ـ٤م ىَم٤مَل َأو  ـْ َأؾْمَتِٕملَم  وَم٤مْرضِمعْ  »: ، ىَم٤مَل  ر  ، وَمَٚم

ٍك    «سمُِٛمنْمِ
ِ
ٌَْٞمَداء ةٍ  ، ىَم٤مَل: صُمؿ  َرضَمَع وَم٠َمْدَريَمُف سم٤ِمًْم َل َُمر  ـُ   » ، وَمَ٘م٤مَل ًَمُف يَماَم ىَم٤مَل َأو   ، «سم٤ِمهللِ َوَرؾُمقًمِِف؟  شُم١ْمُِم
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اًمؽمُمذي ُمًٚمؿ وو أمحدرواه  «وَم٤مْٟمَٓمٚمِْؼ   » ، وَمَ٘م٤مَل ًَمُف َرؾُمقُل اهللِ صغم  اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚم ؿَ  ىَم٤مَل: َٟمَٕمؿْ 

ٍك  »ط . وم٘مقًمف  واًمٜم٤ًمئل ذم )اًمٙمؼمى( ـْ َأؾْمَتِٕملَم سمُِٛمنْمِ ًمٜمٗمل اعمًت٘مٌؾ وهل شمّمٚمح  شًمـ» ، «وَمَٚم

حٛمؾ اًمّمٞمٖم٦م ـيمام شمُ  ،وًمذًمؽ حتٛمؾ قمٚمٞمف ُم٤م مل شمدل ىمريٜم٦م قمغم شم٘مٞمٞمد اًمزُمـ  ،ًمدوام اًمٜمٗمل او اًمت٠مسمٞمد 

ُمـ ٟمحق  احلٙمؿ دوامهؾ اًمٕمٚمؿ أ ِٝمؿَ وًمذًمؽ ومَ  ،اًمّم٤محل٦م ًمٚمٕمٛمقم قمغم اًمٕمٛمقم ُم٤م مل ختّمص سم٘مريٜم٦م 

ک  چ وىمقًمف شمٕم٤ممم  ،92آل قمٛمران:  چ ٻ  ٻ  پ  پ  ٻ ٻ ٱ چ شمٕم٤ممم ىمقًمف

مم همػم ذًمؽ ُمـ إ ،172اًمٜم٤ًمء:  چ گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ ک ک

وم٢من ٟمٗمل اخلؼم يٗمٞمد اًمتحريؿ ٕٟمف ٟمٗمل ًمنمقمٞم٦م  ، ن إصم٤ٌمت اخلؼم يٗمٞمد اًمقضمقبأاًمٜمّمقص . ويمام 

وُمْمٛمقن هذا احلدي٨م ُمقاومؼ ًمٚمٜمّمقص اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمتل ؾمٌؼ ذيمره٤م ، وم٢من اقمؽمض اًمٕمٛمؾ . 

أطمدهؿ سمجقاز اًمتح٤مًمػ ، وم٢من ضمقاسمف أن اًمتح٤مًمػ ُمع ضمٝم٦م ُمنميم٦م ًمٞمس ظمٞم٤مرًا ـمققمٞم٤ًم وًمٙمٜمف 

، يمام أن اًمتح٤مًمػ ذايم٦م اؾمتثٜم٤مء ُمـ إصؾ سم٥ًٌم ضورة طم٤مضة او ُمؽماظمٞم٦م شمقضم٥م اإلؾمتثٜم٤مء 

 ٝم٤م همػم ُمتداظمٚم٦م.سمّمٗمقف ُمقازي٦م وُمتٕم٤موٟم٦م وًمٙمٜم

ِل  : « ْم ثم ؿاتلأشؾِ  »حديث        َرضُمٌؾ ُُمَ٘مٜم ٌع سم٤ِمحْلَِديِد وَمَ٘م٤مَل َي٤م  ط قمـ اًمؼماء ىم٤مل َأشَمك اًمٜمٌ 

ْؿ صُمؿ  ىَم٤مشمِْؾ  »َرؾُمقَل اهللِ ُأىَم٤مشمُِؾ َوُأؾْمٚمُِؿ ىَم٤مَل 
وَم٠َمؾْمَٚمَؿ صُمؿ  ىَم٤مشَمَؾ وَمُ٘متَِؾ ، وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهللِ صغم اهلل  ، «َأؾْمٚمِ

 .ُمـ فيِمٝمد عم٤م ؾمٌ٘م قوه ،. رواه اًمٌخ٤مري وهمػمه  «قَمِٛمَؾ ىَمٚمِٞمالً َوُأضِمَر يَمثػًِما  »قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

ـَِغ  » حديث       ـَِغ َظَذ ادُْْؼِ ٌِْد : «الَ َكْسَتِعُغ بِاْدُْؼِ ـِ قَم ٌَْٞم٥ِم سْم ـْ قمـ ظُم ـْ َأسمِٞمِف قَم ـِ قَم مْحَ اًمر 

ِه ريض اهلل قمٜمف ىَم٤مَل : ظَمَرَج َرؾُمقُل اهلل ِ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ رِم سَمْٕمِض هَمَزَواشمِِف وَم٠َمشَمْٞمُتُف َأَٟم٤م َوَرضُمٌؾ  ضَمدِّ

َتِحك َأْن َيِْمَٝمَد ىَمْقُُمٜم٤َم َُمِْمَٝمًدا وَمالَ َٟمِْمَٝمُدهُ  ًْ ٚمَِؿ وَمُ٘مْٚمٜم٤َم : إِٟم ٤م َٟم ًْ ٌَْؾ َأْن ُٟم ىُمْٚمٜم٤َم : َٓ.  ، «َأؾْمَٚمْٛمُتاَم؟  » ٤مَل ىمَ  ، ىَم

يملَِم  »ىَم٤مَل  يملَِم قَمغَم اعْمُنْمِ تَِٕملُم سم٤ِمعْمُنْمِ ًْ . وَم٠َمؾْمَٚمْٛمٜم٤َم َوؿَمِٝمْدَٟم٤م َُمَع َرؾُمقِل اهلل ِ صغم اهلل قمٚمٞمف  «وَم٢مِٟم ٤م َٓ َٟم

اإلؾمٜم٤مد همػم أن ذم  ، احل٤ميمؿوصححف  وهمػمهؿ وؾمٚمؿ . رواه اإلُم٤مم أمحد واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم واحل٤ميمؿ

 وهذا همػم يم٤مف، ومل يقصم٘مف همػم اسمـ طم٤ٌمن يمام ذيمر ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط  ،قمٌد اًمرمحـ وهق اسمـ ظمٌٞم٥م 

  ، همػم أن ُمٕمٜمك هذا احلدي٨م ُمقاومؼ عم٤م ؾمٌؼ ُمـ ُمٕم٤مين اًم٘مرآن واًمًٜم٦م.
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٤مقِمِديِّ َريِضَ اهلل ُ قَمٜمْفوم وهٜم٤م طمدي٨م آظمر ،        ً ـْ َأيِب مُحَٞمٍْد اًم  ُ، ىَم٤مَل: ظَمَرَج َرؾُمقُل اهلل ِ َصغم  اهللُ  َٕم

٦ٌٌَم ىَم٤مَل:  َؿ طَمت ك إَِذا ظَمٚم َػ صَمٜمِٞم ٦َم اًْمَقَداِع إَِذا يَمتِٞم ؟ »قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚم 
ِ
ء َٓ ـْ َه١ُم ىَم٤مًُمقا: سَمٜمُق ىَمْٞمٜمَُ٘م٤مَع َوُهَق  ، «َُم

 ٌْ ـِ ؾَماَلٍم ىَم٤مَل: َرْهُط قَم َٓ  «َوَأؾْمَٚمُٛمقا؟ »ِد اهلل ِ سْم ىُمْؾ هَلُْؿ  »ىَم٤مَل:  ، ، سَمْؾ ُهْؿ قَمغَم ِديٜمِِٝمؿْ  ىَم٤مًُمقا: 

ضِمُٕمقا َٓ  وَمْٚمػَمْ ٤م  تَِٕملُم سم٤ِمعمُِْْم ، وَم٢مِٟم  ًْ احل٤ميمؿ واًمٓمؼماين ذم ٜمده ورواه إؾمـح٤مق سمـ راهقيف ذم ُمً « ِريملِمَ ـ َٟم

ـ إؾمٜم٤مده احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم )اعمٓم٤مًم٥م  واًمًٞم٤مق ًمٚمح٤ميمؿ )اعمٕمجؿ إوؾمط( وهمػمهؿ  ً ، وطم

 .اًمًٜمـ اًمّمٖمػم()اًمٕم٤مًمٞم٦م( وصححف اًمٌٞمٝم٘مل ذم 

ومُ  »حديث        ُؽُم افرُّ ِٛمْٕم٧ُم ـىم٤مل : ؾَم  طقل اهلل ـقمـ ذي خمؼم ص٤مطم٥م رؾم :« َشُتَصاحِلُ

َؿ، َيُ٘مقُل ـقَل اهلل ِ َصغم  اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَم ـَرؾُم  وُم ُصْٚمًح٤م آُِمٜم٤ًم » ٚم  ، صُمؿ  شَمْٖمُزوَن َأْٟمتُْؿ َوُهْؿ  ؾَمُتَّم٤محِلُُٙمُؿ اًمرُّ

اٟمِٞم   ـَ اًمٜم ٍْمَ وَمُع هَلُْؿ َرضُمٌؾ ُِم وَن سمَِٛمْرٍج وَمػَمْ َٚمُٛمقَن َوشَمْٗمتَُحقَن ، صُمؿ  شُمٜمٍَْمُ ًْ وَن َوشَم ا ، وَمُتٜمٍَْمُ ٦ِم قَمُدوا

ٚمِِٛملَم  ًْ ـَ اعْمُ ٞم٥َم ، وَمَٞمْٖمَْم٥ُم َرضُمٌؾ ُِم
ٚمِ وُم اًمّم  ٞم٥ُم وَمِٕمٜمَْد َذًمَِؽ شَمْٖمَْم٥ُم اًمرُّ

ٚمِ وَمَٞمُ٘مقُم إًَِمْٞمِٝمْؿ وَمَٞمُدقُّ اًمّم 

إلُم٤مم أمحد واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم وأسمق داود واسمـ طم٤ٌمن واحل٤ميمؿ وصححف ارواه  «وَمَٞمْجَتِٛمُٕمقَن ًمِْٚمَٛمْٚمَحَٛم٦ِم 

ويمذًمؽ ؿمٕمٞم٥م  وصححف إًم٤ٌمين ذم اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م ،واًمٚمٗمظ ًمٚمح٤ميمؿ  ،وواوم٘مف اًمذهٌل 

 هدف. وهذا احلدي٨م سيح ذم اعمّم٤محل٦م وذم اإلًمت٘م٤مء ُمع سمٕمض اًمٙمٗم٤مر قمغم  ١موط ذم حت٘مٞم٘م٤مشمفإرٟم

ی  ی   ی    چ ٤مممــذم ىمقًمف شمٕم ُمذيمقر وأصؾ اعمّم٤محل٦م او اعم٤ًمعم٦م ،ُمِمؽمك  اؾمؽماشمٞمجل

يمام ذم  اًمنمايم٦م اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م او اًمتح٤مًمػ ُمع دوًم٦م همػم ُمًٚمٛم٦م وأُم٤م ، 61إٟمٗم٤مل:  چ ی  جئ

 ،ذم صػ او ضمًد آظمر ُمقاز ًمّمٗمؽ وًمٞمس داظمالً ومٞمف   شمٙمقنو قمٜمد اًميورة وم٢مهن٤م هذا احلدي٨م ،

 چ  چ ڃ ڃ ڃ ڄ  ڃ چ٤ممم ــىمقًمف شمٕم ي١ميمد ذًمؽ ،ُمع رىم٤مسم٦م ووامٟم٤مت ُمت٤ٌمدًم٦م و

.  وىمد ؾمٌؼ شمٗمًػم أي٦م ،واًمقًمٞمج٦م هق اًمدظمٞمؾ ذم اًمّمػ  ،16اًمتقسم٦م:  چ ڇ چ چ

 ٦ٌم إمم اعمًٚمؿهق سم٤مًمٜمً ،الُمل ذم اًمتٕمٌػم اإلؾموي١ميمد ذًمؽ أيْم٤ًم أن إُمـ واًمدوم٤مع او اجلٝم٤مد يمام 

ومٛمـ همػم  ،يمام هق طم٤مل اًمّمالة واًمزيم٤مة  ًمٚمجٝم٤مد اًمٕم٘مٞمدة واًمْمقاسمط اًمٗم٘مٝمٞم٦موفمٞمٗم٦م ديٜمٞم٦م شمٕمتٛمد قمغم 

  اعمًٚمٛم٦م ُمع اعمٜم٤مومس همػم اعمًٚمؿ ذم ُمثؾ هذا اًمٕمٛمؾ. اعمٕم٘مقل ظمٚمط او دُم٩م اًمّمٗمقف
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اؾمتٕم٤من ذم  ط٘مد روي أن اًمٜمٌل وم :بافقفود ملسو هيلع هللا ىلصافروايات افضعقػة دم إشتعاكة افـبي       

 وم٢مٟمف مل يٜمتنم سمٕمض ُمٖم٤مزيف سم٤مًمٞمٝمقد ، وزقمؿ سمٕمض اعمّمٜمٗملم أٟمف ظمؼم ُمًتٗمٞمض ، وهذه ُم٘م٤مًم٦م سم٤مـمٚم٦م

يقوح  إٓ سمٕمد أن رواه قمدد ىمٚمٞمؾ ضمدًا ُمـ اًمْمٕمٗم٤مء يمام هق طم٤مل مجٚم٦م ُمـ اًمرواي٤مت اًمقاهٞم٦م .

شمدور قمغم جمٝمقل أو ُمؽموك ٓ حيؾ  دهخلؼم ، ٕن أؾم٤مٟمٞمأهؾ احلدي٨م وٕمٗمقا هذا ا إُمر أن

ؾمتٕم٤مٟم٦م سمٞمٝمقد ىمٞمٜم٘م٤مع وم٘مد شمٗمرد سمف احلًـ سمـ قمامرة ، وهق ُمؽموك ، يمام ٟم٘مؾ طمتج٤مج سمف . أُم٤م اإلاإل

ؿ هلواإلؾمٝم٤مم  او سمٌٕمض اًمٞمٝمقد ؾمتٕم٤مٟم٦م سمٞمٝمقد ظمٞمؼماحل٤مومظ اًمزيٚمٕمل قمـ اإلُم٤مم اًمٌٞمٝم٘مل . وأُم٤م اإل

 ،ذم )ٟمّم٥م اًمراي٦م  واًمزيٚمٕمل واًمِمقيم٤مين يمام ذيمر اسمـ طمزم ط ومٝمق ُمـ ُمراؾمٞمؾ اًمزهري قمـ اًمٜمٌل

وُمراؾمٞمؾ اًمزهري وٕمٞمٗم٦م سم٤مشمٗم٤مق  ، ومّمؾ يمٞمٗمٞم٦م اًم٘مًٛم٦م ( ،احلدي٨م اًمث٤مُمـ قمنم  ، 3/422-424

َوؾَمٚم َؿ اؾْمَتَٕم٤مَن سمَِٞمُٝمقِد سَمٜمِل َأٟمُف َصغم  اهلل ُ قَمَٚمٞمِْف  »َوىَمْقًُمُف: ُرِوَي وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر: .  أهؾ احلدي٨م

:  ش ىَمْٞمٜمَُ٘م٤مَع ذِم سَمْٕمِض اًْمَٖمَزَواِت َوَوَوَع هَلُؿْ  ْهِريِّ ـْ اًمزُّ ُِمِذيُّ قَم ْ َأن   ». َأسُمق َداُود ذِم اعْمََراؾِمٞمِؾ َواًمؽمِّ

ـْ اًْمٞمَُٝمقِد ذِم طَمْرسمِِف َوَأؾْمَٝمَؿ هَلُؿْ  طِ َرؾُمقَل اهلل  ْهِريُّ َُمَراؾِمٞمُٚمُف َوِٕمٞمَٗم٦مٌ .  ش اؾْمَتَٕم٤مَن سمِٜم٤َمٍس ُِم ،  َواًمزُّ

ـْ َأيِب ُيقؾُمَػ  ٤مومِِٕملُّ قَم ـِ قَمٌ ٤مسٍ  َوَرَواُه اًمِم  ـْ اسْم ٍؿ قَم ًَ ـْ ُِمْ٘م ـْ احْلََٙمِؿ قَم ـُ قُماَمَرَة قَم ـُ سْم ًَ  : ، َأَٟم٤م احْلَ

ِٝمْؿ هَلُؿْ »، َوَزاَد:  اؾْمَتَٕم٤مَن وَمَذيَمَر ُِمْثَؾ َُم٤م َذيَمَرُه اعمَُّْمٜمُِّػ  ًْ ـْ ـَمِريِؼ  شَومَلْ ُي ٓ  ُِم : مَلْ َأضِمْدُه إ ٌَٞمَْٝمِ٘ملُّ . ىَم٤مَل اًْم

ـِ قُماَمَرةَ  ـِ سْم ًَ  ./سم٤مب يمٞمٗمٞم٦م اجلٝم٤مد(4ضمـ ،.اهـ ُمـ )شمٚمخٞمص احلٌػم ، َوُهَق َوِٕمٞمٌػ  احْلَ

 : أفػرق بغ اإلشتعاكة وافؼاـة            

دمٛمع أصٚملم: اًمث٘م٦م أٟمـٝم٤م  ٤مًمٙملم(ـذيمر اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم )ُمدارج اًمًوم ، اإلشتعاكة أما      

واإلقمتامد ، وضَمَٕمؾ اإلؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مهلل شمٕم٤ممم ىمريٜم٦م اًمتقيمؾ . وطم٘مٞم٘م٦م ذًمؽ ذم اًمتٕم٤مُمؾ إُمٜمل واًمدوم٤مقمل 

أن اإلؾمتٕم٤مٟم٦م هل ـمٚم٥م اعمٕمقٟم٦م ، وإو٤موم٦م اًمًلم واًمت٤مء إمم اًمٗمٕمؾ شمٗمٞمد اًمٓمٚم٥م اعم٘مّمقد اعمتٕمٛمد يمام 

ًمّمٞمٖم٦م قمغم اعم٤ٌمًمٖم٦م ُمثؾ: اؾْمتَْ٘متَؾ: إذا مل ذم ٟمحق اؾمتٖم٤مث واؾمتٙمت٥م واؾمتِم٤مر ، ويٛمٙمـ أن شمدل ا

ُي٤ٌمِل اعَمْقت ُمـ ؿَمج٤مقَمتِف ، وىمري٥م ُمـ ذًمؽ اًمٗمرق سملم أُمًؽ واؾمتٛمًؽ ، وم٢من اإلؾمتٛم٤ًمك هق 

( . ُمٕمٜمك ذًمؽ أن اعمًتِٕملم اؾمتٕم٤مٟم٦م 43ؿمدة اعمًؽ يمام ذيمر اسمـ قم٤مؿمقر ذم شمٗمًػم )اًمزظمرف 

، وشمدسمر ٟمحق ىمقًمف  سمف ويتقىمع اعمٕمقٟم٦م ُمٜمف إمم ُمـ اؾمـتٕم٤من ُمٓمٛمئـ وم٢مٟمف ٧م اوٓمراري٦مــمققمٞم٦م وًمٞمً
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، وم٤مٔي٦م شمٜمٌف اعم١مُمـ أن يٙمقن قمغم ي٘ملم أن ذم  45اًمٌ٘مرة:  چ ۓ  ۓ  ﮲چ شمٕم٤ممم 

ومحلم يًـتٕملم اعم١مُمـ سمآظمر ذم واضم٥م ديٜمل  اًمّمؼم واًمّمالة إقم٤مٟم٦م أيمٞمدة قمغم حت٘مٞمؼ اًمٖم٤مي٦م .

هذا ومٞمام ٟمرى ذم داظمؾ اًمّمػ . ويؽ ذم اًمديـ ذوأٟمف وًمِـٞمُّف يم٤مجلٝم٤مد ، وم٢مٟمام يًتٕملم سمٛمـ يٕمٚمؿ 

وُم٤م  إٟمٗم٤ملهل شمٓمٌٞمؼ قمٛمكم ٔي٦م و،  تٕم٤مٟم٦م اًمٕمًٙمري٦م سم٤معمنميملمـاًمٜمٝمل قمـ اإلؾم ُمٕمٜمك أطم٤مدي٨م

وًمذًمؽ ٟمرى قمدم صح٦م اؾمـتٕمامل ًمٗمظ اإلؾمتٕم٤مٟم٦م قمغم اًمنمايم٦م اًمتل حتٞمط هب٤م  . يم٤من ذم ُمٕمٜم٤مه٤م

 اًمِمٙمقك وحتت٤مج إمم رىم٤مسم٦م ص٤مرُم٦م. 

، ومتًتٕمٛمؾ ذم اًمنميؽ اعمقصمقق سمف ، وذم اًمنميؽ اعمقاومؼ ًمؽ وًمٙمٜمؽ حتت٤مج إمم  افؼاـةوأُم٤م       

ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  چ رىم٤مسم٦م ص٤مرُم٦م ظمقوم٤ًم ُمـ اخلٞم٤مٟم٦م واخلداع ، وىمد ىم٤مل شمٕم٤ممم 

وًمذًمؽ وم٢من اًمنمايم٦م ُمٜم٤مؾم٦ٌم  .29اًمزُمر:  چ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ

 ضمدًا ذم وصػ اإلشمٗم٤مىم٤مت اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م ُمع إضمٜمٌل. 

وشمقضمد أًمٗم٤مظ أظمرى يم٤مإلشمٗم٤مق واًمٕم٘مقد وهمػمه٤م ، وٓ إؿمٙم٤مل ذم ومٝمٛمٝم٤م إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم ،       

 واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم. 

 

 : ذم هذا اعمج٤مل أظمرى إؾمتدٓٓت وٕمٞمٗم٦م:افػائدة افثامـة      

 طُمع رؾمقل اهلل : زقمؿ سمٕمض اًمًٚمػ أن صٗمقان سمـ أُمٞم٦م سمـ ظمٚمػ ؿمٝمد اإلشتدالل األول      

، وم٢مٟمف ؿمٝمده٤م طمْمقرًا ُمـ همػم إٟمْمامم إمم  وهذا اؾمتدٓل وٕمٞمػ وهق يم٤مومر ،طمٜمٞمٜم٤ًم واًمٓم٤مئػ 

ي٤مت اًمت٠مرخيٞم٦م ااًمرو خمتٍمو . ٗمٕمؾ ُمْم٤مدًم أي اطمتامل اًم٘مٓمٕم٤مت اًمٕمًٙمري٦م ويم٤من أيْم٤ًم ُُمٕمٓمالً ُمـ

وم٤مؾمت٠مُمـ ًمف  ٗمتحاًميقم  ُمـ ُمٙم٦م ٝمربوم ٛم٧م يقم ومتح ُمٙم٦م ، وأُم٤م صٗمقانأن اُمرأة صٗمقان أؾمٚم

وؾم٤مر وهق يم٤مومر  سمٕمض ُمتٓمٚم٤ٌمت احلرب ، ط، واؾمتٕم٤مر ُمٜمف اًمٜمٌل  سمٕمض اعمًٚمٛملم ومٕم٤مد إمم ُمٙم٦م

ومل أضمد ذم أي ظمؼم ُمًٜمد أن صٗمقان أٟمْمؿ إمم ضمٞمش اعمًٚمٛملم وٓ أٟمف  . ٚمٛملم صمؿ أؾمٚمؿُمع اعمً

تٕم٤مرة ُمٜمف ، ـ. وأُم٤م اإلؾم وحت٧م رىم٤مسمتٝمؿ ىم٤مشمؾ ، وًمٙمـ فم٤مهر إُمر أٟمف ؾم٤مر ُمع اعمًٚمٛملم ذم أُم٤مهنؿ

 تٕم٤مرة او ذاء إؾمٚمح٦م ُمـ يم٤مومر ، ومٝمذا ًمٞمس ُمـ سم٤مب اًمقًمٞمج٦م ذم اًمّمػ .ـٙم٤مل ذم اؾمـومال إؿم
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واًمذي أقمٚمٛمف أيْم٤ًم أن ؿمٝمقد صٗمقان سمـ أُمٞم٦م حلٜملم واًمٓم٤مئػ هق ُمـ ُمراؾمٞمؾ اإلُم٤مم اًمزهري ، 

يم٤من سمّمح٦ٌم سمـ أُمٞم٦م ٕٟمف امل يٍمف صٗمقان  طوىمٞمؾ أيْم٤ًم أن اًمٜمٌل  وُمٕمٚمقم أن ُمراؾمٞمٚمف وٕمٞمٗم٦م .

. وقمغم مجٞمع إطمقال ، وم٢من ىمّم٦م صٗمقان ذم طمٜملم واًمٓم٤مئػ قمغم  إُمرأشمف ويم٤مٟم٧م ىمد أؾمٚمٛم٧م

، ومال جم٤مل إٓ سمتٜمزيٚمٝم٤م قمغم  طوًمٞمس ومٞمٝم٤م ٟمص ىمقزم قمـ اًمٜمٌل  شىمْمٞم٦م قملم»اومؽماض صحتٝم٤م وم٢مهن٤م 

  .وإطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م ىمقاقمد أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م

ـِ قَمٌِْد اهلل ِ َريِضَ اهلل ُ قَمٜمُْٝماَم ضم٤مءت ُمـ رواي٦م  وم٘مد ىمّم٦م اإلؾمتٕم٤مرةأُم٤م و       ، َأن  َرؾُمقَل اهلل ِ  ضَم٤مسمِِر سْم

َؿ ؾَم ـَصغم  اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَم  ًَ ـٚم  ـِ ُأَُمٞم ٦َم وَم  صُمؿ  سَمَٕم٨َم إمَِم َصْٗمَقاَن سْم
، َوَُم٤م  ٠َمًَمُف َأْدَراقًم٤م ُِم٤مَئ٦َم ِدْرعٍ ـ٤مَر إمَِم طُمٜمَلْمٍ

ـْ قمِ  هِت٤َمُيّْمٚمُِحَٝم٤م ُِم ُد؟ ىَم٤مَل  د  ٤ًٌم َي٤م حُمَٛم  َْي٤َم إًَِمْٞمَؽ  » ، وَمَ٘م٤مَل: َأهَمّْم رواه  « سَمْؾ قَم٤مِرَي٦ٌم َُمْْمُٛمقَٟم٦ٌم طَمت ك ُٟم١َمدِّ

وُمٕمٚمقم أن  .ورواه أمحد وأسمق داود سم٢مؾمٜم٤مد آظمر صححف وواوم٘مف اًمذهٌل ،احل٤ميمؿ ذم ؾمٞم٤مق ىمّم٦م و

وُم٤م أؿمٌف ، ومٝمذا  ووامن احل٘مقق واإلٟم٤ًميناًمٌٞمع واًمنماء واإلؾمتٕم٤مرة واًمتٕم٤مون اعمٝمٜمل واًمقفمٞمٗمل 

وٓ سملم اعمًٚمؿ وهمػم  ال إؿمٙم٤مل ومٞمف ُمع إضمٜمٌلومىم٤مت اعم٤مًمٞم٦م واًمٕمالىم٤مت اًمٕم٤مُم٦م يمٚمف ُمـ سم٤مب اًمٕمال

، وًمٞمس هق ُمـ اإلؾمتٕم٤مٟم٦م  ؾمقاء يم٤من همػم اعمًٚمؿ ُمقاـمٜم٤ًم او أضمٜمٌٞم٤ًم ُمـ دوًم٦م ُم٤ًمعم٦م اعمًٚمؿ

  .ٓ ُمـ سمٓم٤مٟم٦م إُمـ اًم٘مقُمل ذم رءاًمٕمًٙمري٦م و

، وهذا  اً ُمزقمٛم٦م أن ىمزُم٤من سمـ احل٤مرث يم٤من يم٤مومرًا وُمع ذًمؽ ؿمٝمد ُأطُمد :اإلشتدالل افثاين      

ِؿ سم٤مًمٜمٗم٤مق ، اؾمتدٓل سم٤مـمؾ واعمِمٝمقر أٟمف يم٤من  ، وم٢من ىمزُم٤من سمـ احل٤مرث يم٤من ُمًٚماًم ذم اًمٔم٤مهر وىمد اهتُّ

ًَ ـؿمج٤مقم٤ًم وؿم٤مرك وم صحٞمح أن متحٞمص اجلٜمقد أُمر  ف .ل ُمٕمريم٦م ُأطُمد وُأصٞم٥م ومٞمٝم٤م صمؿ ىَمتؾ ٟمٗم

ُمٓمٚمقب ، همػم أن ٟم٘مٓم٦م اًمٌداي٦م هل ىمٌقل أن يٜمْمؿ إمم اجلٞمش ُمـ هق ُمًٚمؿ ذم اًمٔم٤مهر ، وهذا ُمثؾ 

 . وحُيتٛمؾ أن يٙمقن سم٤مـمٜمف ظمالف ذًمؽ زواج اعمًٚمٛم٦م ممـ هق ُمًٚمؿ ذم اًمٔم٤مهر

قُمَٞمْٞمٜم٦َُم ُمـ : هق ىمّم٦م احلديٌٞم٦م وأظمذ ُمٕمٚمقُم٤مت ُمٝمٛم٦م قمـ إقمداد اعمنميملم اإلشتدالل افثافث      

ضمقاز سمؾ ضورة  ذم همػم ُمقوٕمف ، ومٛمٕمٚمقم سمال إؿمٙم٤مل . وهذا اؾمتدٓل ، ويم٤من ُمنميم٤مً  اخْلَُزاقِملُّ 

يم٤من  قُمَٞمٞمْٜم٦َُم اخْلَُزاقِملُّ  مجع اعمٕمٚمقُم٤مت اعمٝمٛم٦م وحتٚمٞمٚمٝم٤م وإن يم٤من اعمّمدر أطمد أومراد اًمٕمدو . همػم أن 

 .إمم ضمٞمش اعمًٚمٛملم اجلًد اإلؾمالُمل طمٞمٜمذاك ، ومل ٟمجد أٟمف أٟمْمؿُمٜمٗمّمالً قمـ 
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 اإلظداد اإلؿتصادي

 ()ؿوة ادوارد

يدل قمٚمٞمف قمٜم٤مي٦م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ اًمِمديدة سمف . وأٟمٔمر ُمثالً  ،اإلٟمٗم٤مق اًمدوم٤مقمل أُمر ذم هم٤مي٦م إمهٞم٦م       

ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴   ﮵  ﮶   ھ ھچ ىمقًمف شمٕم٤ممم 

شمٗمٞمد طمٍم  شإٟمام»ومتدسمر أن  ،15احلجرات:  چ﮷  ﮸  ﮹  ﮺﮻  ﮼  ﮽   ﮾  

وٟمذيمر هٜم٤م سم٠من اجلٝم٤مد  ،ويم٠من اإليامن احل٘مٞم٘مل حمّمقر سم٠مهؾ اًمّمٗم٤مت اعمذيمقرة  ،إول سم٤مًمث٤مين 

 وًمٙمٜمف يِمٛمؾ أيْم٤ًم يمؾ إضمٝم٤مد ًمٚمٜمٗمس ذم ؾمٌٞمؾ اهلل شمٕم٤ممم ،سم٤مًمٜمٗمس يِمٛمؾ ىمٓمٕم٤ًم اخلدُم٦م اًمٕمًٙمري٦م 

 وىمد ؾمٌؼ سمٞم٤من ذًمؽ .  ، ؾمقاء يم٤من ذم اجل٤مٟم٥م اعمدين او اًمٕمًٙمري

ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ       ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  چ وشمدسمر ذم ذًمؽ أيْم٤ًم ىمقًمف شمٕم٤ممم       

 چ   ھ  ھ  ھ  ے     ے  ۓ  ۓ  ﮲        ﮳﮴  ﮵     ﮶     ﮷  ﮸   ﮹                ﮺  ﮻

ويٜمٌف  ،شم٘مديؿ اجلٝم٤مد سم٤معم٤مل قمغم اجلٝم٤مد سم٤مًمٜمٗمس  اًمٙمريٛمتلم تدسمر ذم أيتلم. وم11 – 1٤اًمّمػ: 

يمل ٓ  ،إُمر إول: أن اجلٝم٤مد سم٤مًمٜمٗمس إٟمام يٙمقن سمٕمد إقمداد اعمقارد واعمتٓمٚم٤ٌمت  ،ذًمؽ إمم أُمريـ 

يتحقل إمم إًم٘م٤مء سم٤مًمٜمٗمس إمم اًمتٝمٚمٙم٦م . إُمر اًمث٤مين: أن اجلٝم٤مد سم٤معم٤مل ي٘مدر قمٚمٞمف يمؾ ُمـ ي٘م٤موم ؿمح 

ظم٤مص٦م  ،٤مد همػم اًم٘مت٤مزم سمؾ إذا حتدصمٜم٤م قمـ اجلٝم ،وأُم٤م اجلٝم٤مد سم٤مًمٜمٗمس ومٝمق أصٕم٥م وأؿمد  ،ٟمٗمًف 

وم٢من اًمدرضم٤مت  ،اعمج٤مٓت اًمتل حتت٤مج إمم يمثػم ُمـ اًمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمٗمٙمري٦م واعمّم٤مسمرة واعمٖم٤مًم٦ٌم ومٞمٝم٤م 

ٜمٓمٚمؼ( أن اًمتٗمٙمػم وىمد ذيمرٟم٤م ذم شمٗمًػم آي٦م اعمّم٤مسمرة ذم )اعم ،اًمٕم٤مًمٞم٦م ُمٜمٝم٤م حمّمقرة سمخقاص اخلقاص 

 .أصٕم٥م ُمـ اًمٕمٛمؾ

ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲    چوشمدسمر ىمقًمف شمٕم٤ممم       

﮵   ﮶  ﮷  ة هل ُم٤م ُيَٕمـدُّ و ُْيٞم٠م حل٤مضم٦م  ،46اًمتقسم٦م:  چ﮳   ﮴  وم٢من اًمُٕمـد 

اإلـمالق  فم٤مهر وذًمؽ أن ،٧م أي قمدة يم٤مٟم٧م ـ. وهل ًمٞمً ويٙمقن ضم٤مهزًا ىمٌؾ اًمٕمٛمؾ ت٘مٌٚمٞم٦مـُمً
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ومٝمل اًمٕمدة اًمتل حيت٤مضمٝم٤م اخلروج إمم اجلٝم٤مد . وأي٦م اًمٙمريٛم٦م  ، چ ھ چ :ُم٘مٞمد سم٤مجل٤مر واعمجرور

وواوح أن اإلٟمٗم٤مق اًمدوم٤مقمل هق ضمزء ُمـ اإلٟمٗم٤مق  . ٦م ذم دقمؿ اًمِمٕم٥م ًمٚمٛم١مؾم٦ًم اًمدوم٤مقمٞم٦مسحي

ُمٜمٔمقُم٦م إُمـ واًمدوم٤مع  أن أيْم٤مً  وشمدسمر ومال ؿمؽ أٟمف ُمرشمٌط سم٤مًمٜمٔم٤مم اإلىمتّم٤مدي وىُمـُدراشمف . ،اًمٙمكم 

، وىمقي٦م اًمّمٚم٦م إمم  قمـ طم٤مل اًمًٙمقن واعمًٙمٜم٦مومٝمل سمٕمٞمدة ضمدًا  ،اعمتحريم٦م  اًم٘مقة ٕمقاُمؾُمِمحقٟم٦م سم

 ُمٜمٝم٤م: ،قمغم أصقل ُمٝمٛم٦م  هذه اًمّمٚم٦م ٘مقموشم ،٤مًمثروة واًم٘مقة سم اًمٖم٤مي٦م

 :اإلؿتصاد افؼوي

 قمٜم٤مس يمٌػمة: ومٛمـ أمهٝم٤م صمامٟمٞم٦م :ظـارص اإلؿتصاد افؼوي   -1

   اإلىمتّم٤مدي٦م هق اجلٝمقد اًمداظمٚمٞم٦م اًم٘مقة آىمتّم٤مدي٦م اًمذاشمٞم٦م ، سمٛمٕمٜمك أن ُمّمدر اًم٘مقة

ًمٚمِمٕم٥م وًمٚمًٚمٓم٦م ، ومٝمل همػم ُمٗمت٘مرة إمم اعم٤ًمقمدات وٓ ًمإلؾمتحقاذ قمغم صمروات 

ذم إٟمت٤مج ُم٤م يٓمٚمٌف أظمرون . ويمؾ دوًم٦م ُمٗمت٘مرة إمم  وُمتٗمقىم٦م أظمريـ ، وًمٙمٜمٝم٤م ٟم٤مضمح٦م

 .  ، وإْن يم٤من ُم٤ًمر اًمذسمقل ـمقيالً  أظمريـ وم٘مقهت٤م ذم ـمريؼ اًمذسمقل

  واًمٕمٚمٛمل واحلٞمقاين واًمزراقمل اًمّمٜم٤مقمل اإلٟمت٤مج أٟمقاع ويِمٛمؾ: اعمتٜمقعو ساعمٜم٤موم اإلٟمت٤مج 

سم٠من  هٜم٤م اًمتذيمػم ُمـ وٓسمد( . أظمرون حيت٤مضمٝم٤م اًمتل اخلؼمات إٟمت٤مج) واعمٝمٜمل واًمث٘م٤مذم

 واًمت٘مدم اًمتٓمقر سملم اعمتٞمٜم٦م سم٤مًمّمٚم٦م واًمتذيمػم يمذًمؽ ،اإلٟمت٤مج هق قمالُم٦م احلٞم٤مة اجلٞمدة 

 .أظمرى ضمٝم٦م ُمـ واًمّمٜم٤مقمل اًمٕمٚمٛمل واإلٟمت٤مج ، ضمٝم٦م ُمـ اعم٤مدي

  أي ىمقة احلريم٦م اًمتج٤مري٦م وىمقة اعم١مؾم٤ًمت اإلىمتّم٤مدي٦م اًمٕم٤مسمرة : حتريؽ اإلٟمت٤مج ىُمُدرات

 سم٤مإلو٤موم٦م إمم اعم٤مل اجل٤مُمد. وُم٤م يتٓمٚمٌف ذًمؽ ُمـ ىمقة شمٜم٤مومًٞم٦م ، وهذا ، ًمٚمحدود

  .اُمتداد اًمٜمٗمقذ وًمٙمـ ُمـ همػم إهاف ذم اإلًمتزاُم٤مت 

  ذم اإلٟمتٗم٤مع سمٙمؾ ُمٙمت٥ًم يمذًمؽ  و ، يمٗم٤مءة قم٤مًمٞم٦م ذم اؾمتٖمالل اًمثروات اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م

٤مإلٟمدصم٤مر او سماو شمٓمقيره او اؾمتثامره ىمٌؾ شمٕمروف ًمٚمٜم٘مّم٤من سم٤مإلؾمتٝمالك او  اعمٗمٞمد سم٤مؾمتٕمامًمف

ظمرة ، وؾمٞم٠ميت ذيمره٤م سمٕمد  ٤مإلؾمتٝمدافسم ، وًمٙمـ ُمع اًمٕمٜم٤مي٦م سم٤مًمُ٘مدرات اإلطمتٞم٤مـمٞم٦م واعمد 
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ُمٕمٜمك ذًمؽ أن وم٤مئض اًمدظمؾ اًم٘مقُمل يؽمدد سملم اًمتٜمٛمٞم٦م  . شمٕمـــ٤مممىمٚمٞمؾ إن ؿمـ٤مء اهلل 

 وسم٠مقمغم درضم٦م ممٙمٜم٦م ُمـ اًمْمامٟم٤مت. ،واإلدظم٤مر 

  وم٢من ىمقة إومراد  . ٤مت احلٙمقُمٞم٦م وهمػم احلٙمقُمٞم٦مـًـراد واعم١مؾمـصمراء إومصمـ٘م٤موم٦م اًمتٜمٛمٞم٦م و

ع أُم٤مم ـومٞمج٥م ومتح جم٤مل واؾم ،٤مد ـُم٦م ًمٚمٗمًىمقة ًمٚمجامقم٦م إذا يم٤مٟم٧م إٟمٔمٛم٦م ص٤محل٦م وُم٘م٤موِ 

وىمد ذيمرٟم٤م ذم  . إومراد واعمج٤مُمٞمع ًمتحّمٞمؾ ُم٤م يٛمٙمـ ُمـ ىمقة ومٙمري٦م وقمٚمٛمٞم٦م واىمتّم٤مدي٦م

 شم٤ٌمرك دم٤مه أُمتف هق ُمْمٛمقن ىمقًمف ط٤مت أظمرى أن ُمـ أهؿ واضم٤ٌمت اًمٜمٌل ـدراؾم

ومزيم٤مة  ،وذيمرٟم٤م أن اًمتزيمٞم٦م هل اًمتٜمٛمٞم٦م سم٤مخلػم  ،164آل قمٛمران:  چ ۇئ چ٤ممم ـشمٕمو

شمٜمٛمٞمتف سم٤مًمٕمٚمؿ واخلؼمات وزيم٤مة احل٤مل  ،اًمٜمٗمس شمٜمٛمٞمتٝم٤م سم٤معمٕم٤مين اإليامٟمٞم٦م وإظمالىمٞم٦م 

وأرض  ،وم٢مٟمف ُي٘م٤مل: زيم٤م اًمزرع إذا طمّمؾ ُمٜمف ٟمٛمق وسمريم٦م  ، واعمقاه٥م واعم١مهالت واعمقارد

ي١ميمد ذًمؽ أن ٟم٘مٞمض اًمتزيمٞم٦م  ،ويمؾ رء يزداد ويٜمٛمق ومٝمق يزيمق زيم٤مًء  ،زيمٞم٦م ـمٞم٦ٌم ُمٜمتج٦م 

ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڍ يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،أي شم٘مٚمٞمؾ اًمِم٠من واإلظمٗم٤مء  ،هق اًمتدؾمٞم٦م 

 .1٤ - 9اًمِمٛمس:  ڍ ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ

   ظمرة.ـاإلطمتٞم٤مـمٞم٦م واًماعمقارد  ُٛمد 

  ُمٜمع شمٓمرق وذم أُمـ احلريم٦م اإلىمتّم٤مدي٦م و ، أٟمٔمٛم٦م ىمقي٦م ذم مح٤مي٦م اإلىمتّم٤مد وشمٓمقيره

 .٤ماًمٗم٤ًمد إًمٞمٝم

يم٤معمج٤مل اًمدوم٤مقمل  :ادجاالت احلقوية )افتؽامل دم األمن افؼومي(افتوازن دم تـؿقة   -2

 هذا ذم شإُمـ اًم٘مقُمل»وؾمٞم٠ميت سمٞم٤مٟمف ذم اًمٙمالم قمـ  ،واًمًٞم٤مد واإلىمتّم٤مدي واإلضمتامقمل وهمػمه٤م 

 .اعمٌح٨م إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم

وشمقضمد  ،سم٤مإلىمتّم٤مد  طم٤ًمسم٤مت اًمٍماع شمرشمٌط قمٛمقُم٤مً  :افصؾة بغ افرصاع واإلؿتصاد -3

 أُمقر شمقوح ذًمؽ:
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  ققمف ـشمتحٙمؿ ذم ظمٞم٤مر اًمٍماع وٟم ري٦م واعمٕمٜمقي٦م واعم٤مدي٦م(ـ)اًمٌِم اعمت٤مطم٦م او اًمُ٘مدرات اعمقارد

أطمٙم٤مم اإلوٓمرار واًمت٘مٞم٦م او إمم  سمٕمض إمم . وم٤معمقارد اًمْمٕمٞمٗم٦م ىمد شُمٚمجل وأُمده ودرضمتف

او  ، اعم٘م٤مسمٚم٦م ًمٚمٝمجقم(أي اًمدوم٤مقمٞم٦م )ؽماشمٞمجٞم٦م ـٙمري٦م او إمم ظمٞم٤مر اإلؾمـاعمقاضمٝم٦م سم٤مًم٘مقة همػم اًمٕمً

اًمٌٜم٤مء »ٝمقرة: ـ. وُمـ اًمٙمٚمامت اعمِم او همػم ذًمؽ ُمـ اًمٌدائؾ اعم٤ًميرة واًمدومع سم٤مًمتل هل أطمًـ

 وًمذًمؽ وم٢من قمٛمٚمٞم٤مت شمٜمٛمٞم٦م اًمقؾمع )أي اًم٘مدرات( . أي سمٜم٤مء اعمقارد واًمُ٘مُدرات ، شىمٌؾ اًمٍماع

      يمام شمٜمٌف إًمٞمف آي٦م اإلقمداد. ،شمٕمد ُمـ أهؿ ُأؾمس اًمتٜمٛمٞم٦م اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م 

   وىمد شُمـٗمًـد اًمتقازن ذم اإلٟمٗم٤مق . وًمذًمؽ وم٢من  اًمٓمقيٚم٦م شُمرهؼ اإلىمتّم٤مداًمٍماقم٤مت

اإلقمداد ًمٍماع او اًمدظمقل ومٞمف جي٥م أن يتْمٛمـ ظمٓمط وشمقىمٕم٤مت درضم٦م اًمٍماع وأُمده وآصم٤مره 

سمٕم٤ٌمرة أظمرى . وواعمتٖمػمات اًمتل يٛمٙمـ أن شُمـٕم٘مد احل٤مل وشمٗم٤مىمؿ اًمٍماع سمٕمد اًمدظمقل ومٞمف 

يٜمٌٖمل طم٤ًمب أؾمقأ اًمتقىمٕم٤مت اعمحتٛمٚم٦م وهؾ يٛمٙمـ شمقومػم اعمقارد هل٤م؟ وهؾ يتٜم٤مؾم٥م هذا 

 اًمٍماع ُمع اًمُ٘مدرات اإلىمتّم٤مدي٦م؟

   ٚمجئ قم٤مدة إمم وشمُ  ،إُمد اعمقارد اعمًت٘مرة شم٘مٍم ذم اًمٖم٤مًم٥م قمـ يمٗم٤مي٦م طمرب يمؼمى او ـمقيٚم٦م

روط ـحت٤مًمػ سمِم إمم او شُمٚمجئ إمم ديقن يمٌػمة او ،حتقيؾ ُمقارد اعمج٤مٓت إظمرى إمم اًمدوم٤مع 

 جمحٗم٦م.

   وًمٙمـ يٛمٙمـ  ،واوح مم٤م ذيمرٟم٤مه ذم شمقازن اعمج٤مٓت أن قمًٙمرة اإلىمتّم٤مد ًمف أضار يمٌػمة

 اًمٚمجقء إمم درضم٦م ُمٕم٘مقًم٦م ُمـ شمقضمٞمف او شمًٞمٞمس اإلىمتّم٤مد ًمٚمٛم٤ًممه٦م ذم إُمـ اًم٘مقُمل

اعمج٤مٓت ُمـ همػم شمٕمٓمٞمؾ اًميوري٤مت وٓ إوم٤ًمد  وًمٙمـ ،واعمح٤مومٔم٦م قمغم اإلدم٤مه اإلؾمؽماشمٞمجل 

 همػم اًمٕمًٙمري٦م.

ومٌٕمد اإلهتامم سمٕمٜم٤مس  :األكظؿة افتي تساظد دم توؾر افتخصقصات ادافقة بعض  -4

وشمٜمٔمٞمٛمٞم٦م وجمتٛمٕمٞم٦م إلؾمٜم٤مد آىمتّم٤مد اًم٘مقي اعمذيمقرة ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ ، يٛمٙمـ إخت٤مذ إضمراءات ىم٤مٟمقٟمٞم٦م 

  ُمـ هذه اإلضمراءات: إٟمٗم٤مق اعمّم٤مًمح اًمٕم٤مُم٦م واإلٟمٗم٤مق اًمدوم٤مقمل ،
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  ُمٜمٝم٤م أن اًمدظمؾ  ،وذم شمقضمٞمٝمٝم٤م أيمثر ُمـ ؾم٥ٌم  :ُمـ همػم اًمزيم٤مة اًميائ٥م اًمتّم٤مقمدي٦م

وزي٤مدة اًمدظمؾ اًمتل شمًع سمٕمض احل٤مضمٞم٤مت ٓ  ،اًمذي يٖمٓمل اًميوري٤مت ٓ ضي٦ٌم قمٚمٞمف 

صمؿ شمزداد سم٘مقة ُمع  ،حتتٛمؾ أيمثر ُمـ ضي٦ٌم وئٞمٚم٦م . صمؿ شمزداد اًميي٦ٌم ُمع دظمؾ اًمتحًٞمٜمٞم٤مت 

. وُمٜمٝم٤م أن آي٦م  وطملم ٓ يٙمقن ًمٚمامل طم٤مضم٦م إٓ اؾمتثامره إلٟمت٤مج ُم٤مل ضمديد روم٤مه اعمجرددظمؾ اًم

ٕن هلذه  ،احلنم شم٤ًمقمد قمغم ومرض اًميي٦ٌم اًمتّم٤مقمدي٦م ذم إُمقر اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م قمغم إىمؾ 

ڈ  ڈ  ژ  ژ  چ وآي٦م احلنم هل ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،إُمقر طمٙمؿ اًميورة احل٤مضة او اعمؽماظمٞم٦م 

ڱ     ڳ ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ 

يْم٤مف إمم  وىمد ذيمرٟم٤م شمٗمًػمه٤م ذم )ٟمخ٦ٌم اعم٤ًمر(. ، 7احلنم:  چ ڱ  ڱ  ڱ  ںں 

اعمج٤مٟمٞم٦م  ،ذًمؽ أن إهمٜمٞم٤مء ي٠مظمذون شمٚم٘م٤مئٞم٤ًم اًمٜمّمٞم٥م إيمؼم ُمـ اخلدُم٤مت واًمتًٝمٞمالت اًمٕم٤مُم٦م 

 ومال إؿمٙم٤مل ذم ُم٘م٤مسمٚم٦م ذًمؽ سميائ٥م إو٤مومٞم٦م. ،ُمٜمٝم٤م وؿمٌف اعمج٤مٟمٞم٦م 

  .ضائ٥م قمغم اإلؾمتٝمالك اعمٗمرط ظم٤مرج اًميوري٤مت واحل٤مضمٞم٤مت وسمٕمض اًمتٙمٛمٞمٚمٞم٤مت 

  ًمٞمس سم٤مإلىمتّم٤مر قمغم ؿمٓم٥م سمٕمض اًمٜمٗم٘م٤مت  ،ظمٗمض اًمٜمٗم٘م٤مت همػم اعمٝمٛم٦م  اعمٝم٤مرة ذم

 ، وإدارهت٤م وًمٙمـ أيْم٤ًم سمتحًلم وشمٓمقير اؾمتخدام اعمقارد ، وشم٘مٚمٞمؾ اإلًمتزاُم٤مت وإقمامل

 .ويمذًمؽ سمٕمٛمٚمٞم٤مت شمرؿمٞمد اإلؾمتٝمالك

  زي٤مدة اإلٟمت٤مج.و حتٗمٞمز قمٛمٚمٞم٤مت 

   وًمٙمـ  ،وىمد يٙمقن ذًمؽ يمثػم اًمٗم٤مئدة  ،اؾمتثامرات اىمتّم٤مدي٦م ًمّم٤مًمح اعم١مؾم٦ًم اًمدوم٤مقمٞم٦م

ظم٤مص٦م ُمع اًمتٓمقرات  ،اعمِمٙمٚم٦م اًمٙمٌػمة طملم يٙمقن اًمتّمٜمٞمع اًمٕمًٙمري اعمت٘مدم اؾمتثامرًا 

اًمت٘مٜمٞم٦م اًمنيٕم٦م ذم صٜم٤مقم٦م إؾمٚمح٦م وُمتٕمٚم٘م٤مهت٤م . وم٢من ُمـ اعمٛمٙمـ ضمدًا ٕؾمٚمح٦م ُمّمٜمققم٦م ىمٌؾ 

إيمتِم٤مف ضمديد . ويٙمقن احلؾ إُم٤م سم٢مشمالف ومؽمة ىمّمػمة أن شمّمٌح ظم٤مرج اخلدُم٦م سم٥ًٌم 

ُيٛمٜمع  “طم٤ًمؾم٦م”وهذا اطمتامل سمٕمٞمد إٓ ذم أؾمٚمح٦م  ،إؾمٚمح٦م اًمتل ظمرضم٧م ُمـ اخلدُم٦م 

واإلطمتامل اًمث٤مًم٨م هق إٟمت٤مج طم٤مضم٦م ًمتٚمؽ  ،واإلطمتامل اًمث٤مين هق سمٞمع شمٚمؽ إؾمٚمح٦م  شمنيٌٝم٤م .

إؾمٚمح٦م )إي٘م٤مد ٟم٤مر احلروب وشمٖمذي٦م اًمٍماقم٤مت( . وًمذًمؽ وم٢من ُمٙم٤مومح٦م اًمٗم٤ًمد اًمقفمٞمٗمل 
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ويمذًمؽ سمْمقاسمط  ،شُمـَٕمدُّ ٟم٤مىمّم٦م إٓ سمْمقاسمط ورىم٤مسم٦م ص٤مرُم٦م قمغم صٜم٤مقم٦م وسمٞمع إؾمـٚمح٦م 

 امن ؿمـرقمٞم٦م إٟمِمـٓم٦م اخل٤مرضمٞم٦م.ىم٤مٟمـقٟمٞم٦م وشمٜمٗمٞمذي٦م ص٤مرُم٦م ًمْم

   ، شمقضمٞمف اعمجتٛمع ًمإلٟمٗم٤مق اًمٓمققمل )اًمتؼمع او اجلٝم٤مد سم٤معم٤مل( ًمّم٤مًمح اعم١مؾم٦ًم اًمدوم٤مقمٞم٦م

أسمدًا  وًمـ يٜمجح هذا اًمتقضمٞمف إٓ طملم شمٙمقن اًمث٘م٦م قم٤مًمٞم٦م ضمدًا سم٠من اعم١مؾم٦ًم اًمدوم٤مقمٞم٦م ًمـ شمِم٤مرك

   إٓ ذم طمرب ُمنموقم٦م وسم٠من اعم١مؾم٤ًمت اًمٕمٚمٞم٤م ظم٤مًمٞم٦م ُمـ اًمٗم٤ًمد.

ذم ذًمؽ إضمراءات ذيمرٟم٤م مجٚم٦م ُمٜمٝم٤م ذم ُمقاوع ُمتٗمرىم٦م ُمـ  :مػسدات اإلؿتصادمؽاؾحة   -5

 وُمٜمٝم٤م: ،)ٟمخ٦ٌم اعم٤ًمر( 

  ڈ  ڈ  چ وىمد ذيمرٟم٤مه ذم )ٟمخ٦ٌم اعم٤ًمر( ذم شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم  ، ُمٜمع اطمتٙم٤مرات إهمٜمٞم٤مء

ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  

 . 7احلنم:  چڳ    ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ںں     ڳ

  .ُمٜمع حتٙمؿ اعمٜم٤مومع اخل٤مص٦م ذم اًم٘مرار اًمٕم٤مم 

   وُمٙم٤مومح٦م ُمٔم٤مهره. ،ُم٘م٤موُم٦م ؾمٚمقك اإلهاف واًمؽمف واًمتٌذير 

   )ذم  ،وىمد ذيمرٟم٤م ُمٕمٜم٤مه ذم )اعمٜمٓمٚمؼ(  ،ُمٙم٤مومح٦م اإلهاف ذم اًمرظم٤مء )اًمرظم٤مء اعمٗمًد

ىئ   ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ    جب  چ شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

 .95إقمراف:  چ جت    حت حب   خب  مب  ىب  يب 

  ذم ُمّم٤مرف اًمدظمؾ  واًمٕمٛمؾ ًمٚمٛمًـت٘مٌؾ ٞمخ صم٘م٤موم٦م اعمّم٤مًمح اًمٕم٤مُم٦م وإوًمقي٤متـشمرؾم

 اًم٘مقُمل.

   )يمام يدل قمٚمٞمف ىمقًمف شمٕمـــ٤ممم  ،ُمٙم٤مومح٦م اًمٗمًـ٤مد اًمٔم٤مهر واًم٤ٌمـمـ )اعم٤ٌمؿمـر وهمػم اعم٤ٌمؿمـر

 .12٤إٟمٕم٤مم:  چ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃچ 

   ُمٓمٚمؼ اًمرهم٦ٌم ذم  ُمٕمٞم٤مر اًمٗم٤مئدة )اعمٜمٗمٕم٦م( قمغمشمقضمٞمف صٜم٤مقم٦م اإلؾمتٝمالك سمتٖمٚمٞم٥م ُمٕم٤ميػم

سملم ُمٜم٤مومع  وسمٕم٤ٌمرة أظمرى شمٖمٚمٞم٥م ُمٕم٤ميػم اًمٗم٤مرق اًمقفمٞمٗمل ،٦م وختٗمٞمػ اعمِم٤مق ؾمٚمع اإلراطَم 
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قمغم ُمٕمٞم٤مر اإلهمراء اًمّمقري واإلىمتٜم٤مع اًمٔم٤مهري . وهذا اًمٜمقع ُمـ اًمتقضمٞمف حيت٤مج  اًمًٚمع

إمم ُمٚمٙم٦م ىم٤مٟمقٟمٞم٦م ًمتح٘مٞمؼ اًمٖم٤مي٦م سمتقضمٞمف ُم٤ًمر اًمتٜم٤مومس اًمتج٤مري وًمٞمس سم٢مُم٤مشم٦م اًمتٜم٤مومس . 

ي١ميد ذًمؽ  . ٟم٤مومٕم٦م ًمإلىمتّم٤مدوًمٙمـ سمدرضم٦م  ،وُمـ اًمّمٕم٥م حت٘مٞمؼ هذه اًمٖم٤مي٦م سم٤مًمٙم٤مُمؾ 

طم٤مهل٤م ذم هذا  ،اخل٤مص٦م قمٚمٞمٝم٤م إًمتزاُم٤مت اعمقاـمٜم٦م واًمتٕم٤ميش أيْم٤ًم أن اًمنميم٦م او اعم١مؾم٦ًم 

ُمٕمٜمك ذًمؽ أن ُمّمٚمح٦م رؤوس إُمقال ذم اًمنميم٦م جي٥م أن شم٘مؽمن  ،إُمر طم٤مل اًمٗمرد 

وًمتٕمقيض سمٕمض اًمتًٝمٞمالت اًمٕم٤مُم٦م . وشمدسمر ذم هذا  ،سمرؤي٦م مم٤مصمٚم٦م ًمّم٤مًمح اعمًتٝمٚمؽ 

ـِ  طمدي٨م َأَٟمسٍ اعمٕمٜمك  ِلِّ  قَم ـُ  َٓ  »ىَم٤مَل  َوؾَمـٚم ؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ  َصغم   اًمٜمٌ   حُي٥ِم   طَمت ك َأطَمُديُمؿْ  ُي١ْمُِم

ظَِمٞمفِ  ـف  حُي٥ِمُّ  َُم٤م ِٕ ًِ  .رواه اًمٌخ٤مري وهمػمه «ًمِٜمَْٗم

وم٘مقًمف شمٕمــــ٤ممم  ،شمـقضمد أدًم٦م قمديدة شمقضم٥م هـذا اإلقمداد  :إلظداد اإلحتقاضي واددخرا  -6

يِمٛمؾ اًم٘مقة اًمـُٛمَجـَٝمزة ًمإلؾمتٕمامل واًم٘مقة  ، 6٤إٟمٗم٤مل:  چ  .....﮷  ﮸  ﮹  ﮺  چ 

ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی    ېئ  ېئچ اإلطمتٞم٤مـمٞم٦م واعمدظمرة . وىمقًمف شمٕم٤ممم 

ومت٘مدير اإلٟمٗم٤مق سمام ي٘مقم سمف إُمر وقمدم اإلهاف سم٢مٟمٗم٤مق ُم٤م شمٌ٘مك  ،67اًمٗمرىم٤من:  چ جئ  حئ

ويمذًمؽ أدًم٦م  ًمٚمٜمقائ٥م او اًمتٜمٛمٞم٦م ذم جم٤مل آظمر او اإلدظم٤مر .يًتٚمزم إسم٘م٤مء رصٞمد اطمتٞم٤مـمل 

ويمذًمؽ  ،يم٘مّم٦م ردم ي٠مضمقج وُم٠مضمقج  ،وم٢مهن٤م شمِمٛمؾ اإلقمداد اإلطمتٞم٤مـمل  ،اًمًٞم٤مؾم٤مت اًمقىم٤مئٞم٦م 

اًمٜم٤ًمء:  چ ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںچ ٤ممم ـــىمقًمف شمٕم

خلٓمر ُمًت٘مٌكم حمتٛمؾ . وىمّم٦م يقؾمػ قمٚمٞمف اًمًالم ُمث٤مل واوح قمغم  وم٢من احلذر إقمدادٌ  ،71

 وُمـ ىمقاقمد اإلقمداد اإلطمتٞم٤مـمل: . وذيمرٟم٤م ذم )اعمٜمٓمٚمؼ( أدًم٦م أظمرى ،اإلدظم٤مر ًمٚمٜمقائ٥م 

  وم٢مٟمف يِمـٛمؾ صٜمقف اًم٘مـقة اًمٌِمـري٦م واًمتِمـريٕم٤مت  ،٤مل اًم٘مـقة اإلطمتٞم٤مـمٞم٦م واؾمـع جم

راءات واعم١مؾم٤ًمت وإُمقال همػم اعمٜم٘مقًم٦م واخلٓمط واإلضم واعمٕم٤ميػم واًمٜم٘مد اعم٤مزم واعمٕمدات

. ُمث٤مل  قاعـر وإٟمـرصٞمٜم٦م ًمتحديد اعمج٤مٓت واعم٘م٤مدي٤مت ـ٘مقم دراؾمـوشم اًمٌديٚم٦م وهمػمه٤م ،

ذًمؽ إقمداد ُم٤م يٙمٗمل ُمـ اًمّمٜم٤مقم٦م اعمدٟمٞم٦م ، قمٚمٛمٞم٤ًم وشم٘مٜمٞم٤ًم ًمٚمتحقل إمم اإلٟمت٤مج اًمدوم٤مقمل قمٜمد 

 اًميورة.
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   ُد سمٕمْمٝم٤م إمم طملم احل٤مضم٦م إًمٞمف  ،اًم٘مقة اإلطمتٞم٤مـمٞم٦م ٓ يٚمزم أن شمٙمقن جمٛمدة وًمٙمـ ُيـَجـٛم 

إمم طملم ـمٚمٌف يمام وُيًتثٛمر سمٕمْمٝم٤م ذم جم٤مٓت أظمرى  ،ه٤م يمٌٕمض اًمّمٜم٤مقم٤مت اًمٕمًٙمري٦م وهمػم

 ،هق طم٤مل اإلطمتٞم٤مـم٤مت اًمٌنمي٦م . وىمري٥م ُمـ ذًمؽ اًمدوائر واعم١مؾم٤ًمت اإلطمتٞم٤مـمٞم٦م واًمٌديٚم٦م 

ة إلطمداث شمٖمٞمػمات وفمٞمٗمٞم٦م ومٞمٝم٤م قمٜمد اًميورة  وؾمقاء  ،ومٝمل ُم١مؾم٤ًمت قم٤مُمٚم٦م وًمٙمٜمٝم٤م ُُمـَٕمـد 

 ،يم٤مٟم٧م طمٙمقُمٞم٦م او همػم طمٙمقُمٞم٦م ذم ومؽمة اإلدظم٤مر . ويمذًمؽ إُمقال اعمٜم٘مقًم٦م اإلطمتٞم٤مـمٞم٦م 

وم٢من أي اؾمتثامر ًمٚم٘مدرات  ،وقمغم أي طم٤مل  يٛمٙمـ اؾمتثامر سمٕمْمٝم٤م وم٘مط وٛمـ شم٘مقيؿ وظمٓمط .

م سمٕمٜم٤مي٦م ٓؾم تٌٕم٤مد قمٛمٚمٞم٤مت اًمتقريط واإلؾمتدراج ـاإلطمتٞم٤مـمٞم٦م ىمٌؾ احل٤مضم٦م إًمٞمٝم٤م جي٥م أن ُيـَ٘مـق 

 دائل.اًمٕم

   ًوم٤مإلطمتٞم٤مط ذم أًمٞم٤مت ُمثاًل يتْمٛمـ  ،اإلقمداد اإلطمتٞم٤مـمل جي٥م أن يٙمقن ُمتٙم٤مُمال

ُمتٓمٚم٤ٌمت اإلؾمتٕمامل واإلداُم٦م يم٤مُمٚم٦م . وإقمداد اؾمؽماشمٞمجٞم٦م اطمتٞم٤مـمٞم٦م عمقىمػ دوم٤مقمل يتْمٛمـ 

 اهلدف واخلٓمط واعمقارد وؾم٤مئر اعمتٓمٚم٤ٌمت.

   أي اؾمتٕمامل ًم٘مقة اطمتٞم٤مـمٞم٦م ىمٌؾ احل٤مضم٦م إًمٞمٝم٤م يٜمٌٖمل أن يٙمقن ىمٚمٞمؾ اخلٓمقرة او يٛمٙمـ

 شمٕمقيْمف سمال شم٠مظمػم )إطمتٞم٤مط اإلطمتٞم٤مط(. 

   ًمٚم٘مقة اًمٕم٤مُمٚم٦م. ؽر مباذيٛمٙمـ ًمٚم٘مقة اإلطمتٞم٤مـمٞم٦م ذم سمٕمض إطمٞم٤من أن شم٘مدم إؾمٜم٤مدًا 

  وي٘متيض ذًمؽ  ٤مُيِمؽمط ذم يمؾ ىمقة اطمتٞم٤مـمٞم٦م أن شمٙمقن ضم٤مهزة ًمٚمٕمٛمؾ وىم٧م احل٤مضم٦م إًمٞمٝم .

تٌدال او شمدري٥م او ـقيؿ ورسمام قمٛمٚمٞم٤مت إصالح او اؾمـٙمررة ًمٚمٗمحص واًمت٘مـقمٛمٚمٞم٤مت ُمت

 إقم٤مدة شم٠مهٞمؾ.

   همػم أن ُمـ ضوري٤مت احلامي٦م قمدم  ،مح٤مي٦م اًم٘مقة اإلطمتٞم٤مـمٞم٦م شمٙمقن طم٥ًم ٟمققمٝم٤م

. يمام أن أومْمؾ وؾمٞمٚم٦م  واضمتٜم٤مب اًمتقرط سم٤مؾمتٜمزاف ـمقيؾ اإلهاف واًمتٌذير ذم اًم٘مقة اًمٕم٤مُمٚم٦م

وُمٜمٞمٕم٦م ومٝمل ىم٤مدرة قمغم إٟمت٤مج اًم٘مقة ًمتقومػم اًم٘مقة اإلطمتٞم٤مـمٞم٦م هق وضمقد سُمـٜمَك حتتٞم٦م ُمتٜمققم٦م 

 اعمٓمٚمقسم٦م.
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   اإلطمتٞم٤مط اإلؾمؽماشمٞمجل هق اإلطمتٞم٤مط اعمدظمر ًمألزُم٤مت اًمٙمؼمى واًم٘مْم٤مي٤م اعمّمػمي٦م . وأُم٤م

او حتًلم او اؾمتٌدال  ومٝمق اعمدظمر إلصالح اإلطمتٞم٤مط اًمٕمٛمٚمٞم٤ميت او اًمقفمٞمٗمل او اًمتٙمتٞمٙمل

 اًمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمقفمٞمٗمٞم٦م.

  همػم ُمٙمِمقوم٦م وسمٕمٞمدة قمـ اإلؾمتٝمداف سمٕمض اًمُ٘مـُدرات اإلطمتٞم٤مـمٞم٦م شمٙمقن. 

   وًمذًمؽ وم٢من شمقضمٞمف اإلؾمتٝمالك  ،صم٘م٤موم٦م اإلؾمتٝمالك قمدوة ًمث٘م٤موم٦م اإلطمتٞم٤مط واإلدظم٤مر

 ضوري ًمإلهتامم سم٤مًمُ٘مـُدرات اإلطمتٞم٤مـمٞم٦م واعمح٤مومٔم٦م قمٚمٞمٝم٤م ُمـ اإلهمٗم٤مل واًمتٌذير.

  وىمد شمٙمقن ؾمٞم٤مؾمٞم٦م او ، اًمقىم٤مئٞم٦م اًمًٞم٤مؾم٤مت اإلطمتٞم٤مـمٞم٦م هل اًمًٞم٤مؾم٤مت اًمٕمٛمٚمٞم٤مت او 

، وؾمٞم٠ميت ىمري٤ًٌم  او دوم٤مقمٞم٦م ىم٤مٟمقٟمٞم٦م او اىمتّم٤مدي٦م او أُمٜمٞم٦م او دسمٚمقُم٤مؾمٞم٦م او إضمتامقمٞم٦م اىمتّم٤مدي٦م او

 .إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم شسمراُم٩م اًمتحّملم وشم٘مٚمٞمؾ اخل٤ًمئر»سمٞم٤مهن٤م حت٧م قمٜمقان 

  

 اإلشساتقجقةإظداد اددارس 

وىمد ذيمرٟم٤م شمٗمًػم أي٦م اًمٙمريٛم٦م  ،2اجلٛمٕم٦م:  چ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤچ ىم٤مل شمٕم٤ممم       

وهق يٜمٌف إمم اًمتٙمرار واإلؾمتٛمرار ذم  ،وشمدسمر هٜم٤م اؾمتٕمامل اًمٗمٕمؾ اعمْم٤مرع ذم اًمٚمٗمٔملم  ،ذم ُمقاوع 

وذم ُمٜمٝم٩م شمٕمٚمٞمؿ احلٙمٛم٦م أي ُمٚمٙم٦م  ،ُمٜمٝم٩م اًمتزيمٞم٦م أي اًمتٜمٛمٞم٦م سمٙمؾ ظمػم ُمـ ُمٝم٤مرات وهمػمه٤م 

وذم همػم ذًمؽ . وسمٜم٤مء هذه اخلؼمة  وُمٝم٤مرة اًمتٍمف اًمّمحٞمح ذم صٜم٤مقم٦م اًم٘مرار وذم اًمتخٓمٞمط ًمف

شم١مهؾ ظمؼماء ُمتٛمرؾملم ذم إداء يتٓمٚم٥م شمِمٙمٞمؾ أىم٤ًمم او ُمدارس إؾمؽماشمٞمجٞم٦م  اعمؽمايمٛم٦م

وإن  ؾمؽماشمٞمجل اًمٓم٤مرئاإلؾمؽماشمٞمجل . وًمذًمؽ ذيمرٟم٤م ذم )ٟمخ٦ٌم اعم٤ًمر( أن اًمٗمرق سملم إداء اإل

هق يم٤مًمٗمرق سملم إداء اعمردمؾ وإداء اعمدروس . وإذا  ،وسملم إداء اًمٕمريؼ  يم٤من أداًء ُمدروؾم٤مً 

  .ء اعمردمؾ وم٢مهن٤م شمٗمِمؾ ُمرات يمثػمةٟمجح٧م اًمٕمٌ٘مري٦م ُمرة ذم شمًديد إدا

 اًمِ٘مًؿ او اعمدرؾم٦م او اعمٕمٝمد صٗم٦م هل٤م صم٤مسمت٦م اؾمؽماشمٞمجٞم٦م جم٤مُمٞمع شمِمٙمٞمؾ ضورة ذًمؽ ُمٕمٜمك      

وشمتقزع هذه إىم٤ًمم او اعمدارس قمغم خمتٚمػ اعم١مؾم٤ًمت  . اًمقفمٞمٗمٞم٦م اًمت٘مًٞمامت ُمـ وٟمحقه٤م

وًمٙمـ سمِمٙمؾ أؾم٤مد قمغم اعم١مؾم٤ًمت اعمتّمٚم٦م ُم٤ٌمذة سم٤مُٕمـ اًم٘مقُمل  ،احلٙمقُمٞم٦م وهمػم احلٙمقُمٞم٦م 



262 

 

ي ويٜمٌٖمل ًمٙمؾ ىمٞم٤مد ، يم٤مًمرئ٤مؾم٦م اًمٕمٚمٞم٤م واًمدوم٤مع واخل٤مرضمٞم٦م واإلؾمتخ٤ٌمرات وهمػمه٤م ،او اًمقـمٜمل 

 هل اعمج٤مُمٞمع هذه ووفمٞمٗم٦م.  يتّمؾ قمٛمٚمف سم٤مُٕمـ اًم٘مقُمل أن شمٙمقن ًمف ُمِم٤مريم٦م ذم هذه إىم٤ًمم

 رؤي٦م إمم حتت٤مج اًمتل اعمقاوع وشمِمخٞمص وحتٚمٞمٚمٝم٤م اًمٙمؼمى اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م او اعمح٤مور اًمٕمٜم٤مويـ رؤي٦م

وشمقضمد ـمرق  . اخلدُم٦م ًمت٘مديؿ واًمتٜمًٞمؼ ، اًمرؤي٦م ًمٜم٘مؾ سم٤مًمتقاصؾ اًم٘مٞم٤مم صمؿ ، ضمديدة إؾمؽماشمٞمجٞم٦م

 :ُمٜمٝم٤م ،قمديدة ذم شم٘مًٞمؿ اعمح٤مور اًمٙمؼمى 

  ُمرضمٕمٞم٦م ذقمٞم٦م صم٤مسمت٦م وُمٜمٔمقُم٦م ىِمَٞمؿ وم٤معمنموع إول ،اًمٙمؼمى  يع إرسمٕم٦ماعمِمـ٤مر :

اًمثقاسم٧م ويمذًمؽ اعمتٖمػمات اعمتٌٜم٤مة ُمـ إٟمٔمٛم٦م واخلٓمط وٟمحقه٤م . وشمًـتٜمد  وُمٗم٤مهٞمؿ شمتْمٛمـ

ُمـ اًمٔمروف وإطمقال .  ؾمٕم٦م اًمديـ اإلؾمالُمل ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اعمتٖمػمات هذه اعمٜمٔمقُم٦م إمم

أي صٞم٤مٟم٦م احل٤مض سمٕمقاُمؾ اإلرشم٘م٤مء واعمٖم٤مًم٦ٌم  : اًمٕمٜم٤مي٦م اًمٜمٔمري٦م واًمٕمٛمٚمٞم٦ماعمنموع اًمث٤مين

. وٟمذيمر سم٠من ُمع اإلهتامم اًمِمديد سمٕمقاُمؾ اًمتٗمقق )اًمٜمٛمق اإلؾمؽماشمٞمجل( ، واًمٕمٛمؾ ًمٚمٛمًت٘مٌؾ 

، ومال جيقز  اإلرشم٘م٤مء واعمٖم٤مًم٦ٌم وؾم٤مئؾ ظمٓمط ، هل ي٦م واًمٌنمي٦م واعمٕمٜمقي٦مأي اًمثروة اعم٤مداعمٜم٤مومع ، 

اخت٤مذ ؾمـٞم٤مؾمـ٤مت اطمتٞم٤مـمٞم٦م  :اعمنموع اًمث٤مًم٨م.  اإلقمراض قمٜمٝم٤م وٓ اإلهاف ذم اًمتْمحٞم٦م هب٤م

أي  اًمتقهلم واًمؽماضمع ، : ُمٙم٤مومح٦م قمقاُمؾراسمعاعمنموع اًمعمقاضمٝم٦م شم٘مٚم٥م إطمقال . 

ويِمٛمؾ ذًمؽ ُمٙم٤مومح٦م اًمؽمهؾ واإلٟمحدار  اًمتٗمقق .اًمٜمٛمق و قمـ ـمريؼ اإلٟمحراف )اًمْمالل(

ُمع قمٛمٚمٞم٤مت إزاًم٦م او ختٗمٞمػ او شمٕمقيض اًمٕمقائؼ اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م ، ؾمقاء يم٤مٟم٧م قمقائؼ ـمٌٞمٕمٞم٦م 

يتْمٛمـ اعمنموع  ويمذًمؽ . يٛمٙمـ شمٕمقيْمٝم٤م وختٗمٞمػ أصمره٤م يم٤مجلٖمراومٞم٤م او قمقائؼ يمًـٌٞم٦م

 ان ذًمؽ جيٕمؾ اعمًـ٤مر هبٞمٛمٞم٤مً ُمٙم٤مومح٦م قمقاُمؾ وم٘مدان اإلدم٤مه وإو٤مقم٦م اًمِ٘مٞمَؿ ، وم٢من وم٘مد اًمراسمع

  .وإن يم٤من ىمقي٤ًم ُمـ اجلٝم٦م اعم٤مدي٦م

  وُم٤م يتٌع ذًمؽ ُمـ شم٘مقيؿ اًمتٝمديدات واعمخ٤مـمر  ،واعمخ٤موف واعمخ٤مـمر  ،اعمّم٤مًمح اًمٕمٚمٞم٤م، 

وهٜم٤م أيْم٤ًم خيت٤مر  وُم٤م هل ـمرق اًمتٗم٤مقمؾ واعمقاضمٝم٦م؟ وإقمداد اؾمؽماشمٞمجٞم٤مت وظمٓمط شمٜمٗمٞمذي٦م .

  اًم٘مًؿ اإلؾمؽماشمٞمجل ُم٤م ي٘متيض ٟمٔم٤مم إوًمقي٤مت اًمٕمٛمؾ قمٚمٞمف.

  واإلىمتّم٤مدي واًمدوم٤مقمل وإُمٜمل لـٞم٤مؾمـواًمً اًم٘م٤مٟمقين اعمج٤مل ذم واًمتحّملم احلامي٦م 

 .اإلؾمتٝمداف وُمٜمع اإلداُم٦م ضوري٤مت ُمـ احلامي٦م وم٢من ، وهمػمه
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   وُم٤م حيت٤مضمف ذًمؽ ُمـ رؤي٦م اضمتامقمٞم٦م وىم٤مٟمقٟمٞم٦م وؾمٞم٤مؾمٞم٦م. ،ىِمَٞمؿ إُم٦م وقم٘مٞمدهت٤م ومت٤مؾمٙمٝم٤م 

   /اًمتٜمٛمٞم٦م اًمِم٤مُمٚم٦م: اًمًٞم٤مؾمٞم٦م/ اًمدوم٤مقمٞم٦م/ اإلٟمت٤مج واإلىمتّم٤مد/ اًمِ٘مٞمَؿ واإلًمتزاُم٤مت

وًمٙمـ ُمع اًمؽميمٞمز قمغم  ،إلؾمؽماشمٞمجل/ اًمٕمٚمؿ واخلؼمات وهمػمه٤م اًمتامؾمؽ ووطمدة اإلدم٤مه ا

 وُمٜمٝم٤م: ،وًمقي٤مت ُمْم٤مُملم اًمٜمٛمق اإلؾمؽماشمٞمجل أ

  .شمٜمٛمٞم٦م إُمـ )سمٛمٗمٝمقُمف اًمقاؾمع( واًمدوم٤مع واًمتٗم٤مقمالت سمٞمٜمٝمام 

   شمٜمٛمٞم٦م اًم٘مقة همػم اًمٕمًٙمري٦م يم٤مإلىمتّم٤مد واًمدسمٚمقُم٤مؾمٞم٦م واإلؾمتخ٤ٌمرات واًم٘مدرات

 اإلطمتٞم٤مـمٞم٦م وهمػمه٤م.

  وًمٙمـ ُمع احلذر اًمِمديد ُمـ أن يّمػم اًمٜمٛمق  ، شمٜمٛمٞم٦م قم٤مُم٦م اعمج٤مٓت احلٞمقي٦م ًمٚمحٞم٤مة

ًمٚمٜمٛمق اإلؾمؽماشمٞمجل . وم٢من ُمـ اعمخزي أن شمتقؾمع اًمتٙمٛمٞمكم واًمؽمومٞمٝمل ُمزامح٤ًم ىمقي٤ًم 

ذم اًمقىم٧م اًمذي شمٗمِمؾ ومٞمف ذم اًمدوم٤مع قمـ  ،أُم٦م ذم اًمؽمومٞمف واعمتٕم٦م وُمٙمٛمالت اًمؽمومٞمف 

وشمٗمِمؾ ذم شمقومػم اًميوري٤مت  ؾ ذم ُمقاضمٝم٦م اًمٖمزو اًمٗمٙمري واعم٤مديـٝم٤م وشمٗمِمـٟمٗمً

جئ   ی  ی  ی ىئ   یچ وهذا ُم٤م يٜمٌف إًمٞمف ىمقًمف شمٕمــــ٤ممم  . ًمٚمِمٕم٥م

 چ  جب  حب   خب  مب  ىب  يب  جت    حت  ىئ  يئحئ  مئ  

 وىمد ذيمرٟم٤م شمٗمًػم أي٦م اًمٙمريٛم٦م ذم )اعمٜمٓمٚمؼ(. ،95إقمراف: 

  .ُمٜمٝم٩م اًمتحًلم اعمًتٛمر واعمٖم٤مًم٦ٌم 

  .اًمتامؾمؽ وؾم٤مئر ظمّم٤مئص اًمٌٞمئ٦م اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م 

  وًمٜم٤م ُمٌح٨م ومٞمٝم٤م ذم )ٟمخ٦ٌم  ، حريؽ إومٙم٤مر وطمرب إومٙم٤مرـج٤مزم شمـإدارة إومٙم٤مر ذم ُم

 .اعمًـ٤مر(

   ُمِمٙمالت اعمقىمػ ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م )اعمقىمػ اًمًٞم٤مد او اًمدوم٤مقمل او إُمٜمل او

وشم٘مقيٛمٝم٤م واعم٤ًمقمدة ذم طمٚمٝم٤م )اًمت٘مقيؿ/ اعمتٓمٚم٤ٌمت/ ٟم٘م٤مط اًم٘مقة واًمْمٕمػ/ ٟم٘م٤مط  ،همػمه( 

 اًمتحقل/ شم٘مقيؿ اخلّمؿ وإـمراف اعمتٗم٤مقمٚم٦م ....(.

  ُمثاًل إقمداد اؾمؽماشمٞمجٞم٤مت ُمٜمٝم٤م  ، اإلطمتٞم٤مـم٤مت اعمٝمٛم٦م ًمٙمؾ ـم٤مرئ إؾمؽماشمٞمجل حمتٛمؾ

اًمتٜم٘مٞمح واًمتٓمقير واإلٟمْم٤مج وقمٛمٚمٞم٤مت  ،ًمٚمتٕم٤مُمؾ ُمع خمتٚمػ اًمتٝمديدات واعمخ٤مـمر اعمحتٛمٚم٦م 
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وم٢مقمداد اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م ُمثالً جي٥م أن  ،قمٚمٞمٝم٤م . واإلقمداد اإلطمتٞم٤مـمل جي٥م أن يٙمقن ُمتٙم٤مُمالً 

 يتْمٛمـ اهلدف واخلٓمط واعمقارد وؾم٤مئر اعمتٓمٚم٤ٌمت.

  وؾمٜمذيمره٤م ذم اًمٕمٜمقان أيت إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم. ،٤مئر ـ٘مٚمٞمؾ اخلًـراُم٩م شمـسم 

   اعمٝم٤مرة واًمتٗمٜمـ ذم اًمقؾم٤مئؾ اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٙمؾ ُم٤م ؾمٌؼ ذيمره ، ومٗمل يمثػم ُمـ إطمٞم٤من دمد أن

اًمٗمٙمرة او اعمنموع يم٤من قمٔمٞماًم وواىمٕمٞم٤ًم ًمٚمح٤مض او ًمٚمٛمًت٘مٌؾ ، همػم أن وؾم٤مئؾ اًمتٜمٗمٞمذ يم٤مٟم٧م 

 وٕمٞمٗم٦م او وم٤مؿمٚم٦م ورسمام ُمردمٚم٦م. 

 

  برامج

 تؼؾقل اخلسائرو افتحصغ

        :برامج افتحصغ وتؼؾقل اخلسائرمؼوظقة 

  :ؽزوة ممتةؿصة       

ُهْؿ  ط، َأن  اًمٜم ٌِل  أٟمس  ومٕمـ       ٌَْؾ َأْن َي٠ْمشمَِٞمُٝمْؿ ظَمؼَمُ ـَ َرَواطَم٦َم ًمِٚمٜم ٤مِس ىَم َٟمَٕمك َزْيًدا َوضَمْٕمَٗمًرا َواسْم

ـُ َرَواطَم٦َم وَم٠ُمِصٞم٥َم  »وَمَ٘م٤مَل  اَي٦َم َزْيٌد وَم٠ُمِصٞم٥َم صُمؿ  َأظَمَذ ضَمْٕمَٗمٌر وَم٠ُمِصٞم٥َم صمؿ  َأظَمَذ اسْم َوقَمْٞمٜم٤َمُه  –َأظَمَذ اًمر 

ـْ ؾُمٞمُقِف اهلل طَمت ك وَمَتَح اهلل –شَمْذِروَم٤مِن  اَي٦َم ؾَمٞمٌْػ ُِم . رواه اًمٌخ٤مري وهمػمه .  «قَمَٚمْٞمِٝمْؿ  طَمت ك َأظَمَذ اًمر 

دمه٤م طمٙمؿ اًمث٤ٌمت وـمٚم٥م ـأطم ،سمـ اًمقًمٞمد وازن سملم طمٙمٛملم ُمتزامحلم  ومتدسمر يمٞمػ أن ظم٤مًمد

 وُم٤م ي٘متْمٞمف ذًمؽ ُمـ ،احلٗم٤مظ قمغم ىمقة يمٌػمة وشم٘مٚمٞمؾ اخل٤ًمئر  احلٙمؿ أظمر هقو ،ٝم٤مدة ـاًمِم

أصمٜمك قمغم اظمتٞم٤مر  طوم٤مظمت٤مر ظم٤مًمد اًمؽماضمع واإلٟمًح٤مب . وواوح أن اًمٜمٌل  ،شمراضمع سمٜمٞم٦م اإلقمداد 

، ووصػ ظم٤مًمدًا سم٠مٟمف ؾمٞمػ  «قَمَٚمْٞمِٝمْؿ  طَمت ك وَمَتَح اهلل »وصٗمف سمٕم٤ٌمرة  طٕٟمف  ، وضمٕمٚمف ومتح٤مً  ظم٤مًمد

ار ُمـ وىمّم٦م ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد هٜم٤م هل شمٓمٌٞمؼ قمٛمكم ًم٘مقًمف  . ؾمٞمقف اهلل ، ومٚمٞمس سمج٤ٌمن وٓ ظَمق 

ې  ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ   چ  ٤مممــــشمٕم

ى    چ  ، ومقاوح أن قم٤ٌمرة16إٟمٗم٤مل:  چېئ  ىئ  ېئ ۈئ ۈئ ۆئ  ۆئ
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رط اعمح٤مومٔم٦م قمغم ـ٤مئر سمِمـإٟمام هق ُمٜمٝم٩م ًمت٘مٚمٞمؾ اخلً،  چ   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ

 قمزيٛم٦م اعمقاضمٝم٦م وإن ـم٤مل إُمد.

 : افـفي ظن اإلفؼاء دم افتفؾؽة      

  ۀ  چ ىمقًمف شمٕم٤ممم  او اعمت٠مظمرة )اعمؽماظمٞم٦م( اعمتًٚمًٚم٦م واخل٤ًمئر تدسمر ذم اًمقىم٤مي٦م ُمـ إضاروم      

 شذم»وًمٞمس طمرف اًمٔمرومٞم٦م  شإمم»تٕمامل طمرف اًمٖم٤مي٦م ـوم٢من اؾم ،195اًمٌ٘مرة:  چ ہ ۀ  ہ  ہ  

وم٤مًمتٝمٚمٙم٦م اًمقؿمٞمٙم٦م واعمؽماظمٞم٦م ُمِمٛمقًم٦م يمٚمٝم٤م سمحٙمؿ أي٦م  ،يٜمٌف إمم أن ـمريؼ اًمتٝمٚمٙم٦م ىمد يٙمقن ممتدًا 

اًمٙمريٛم٦م . وشمدسمر أٟمف ٓ ومرق سملم ُمـ اٟمتحر سمًؿ ي٘متؾ ذم دىم٤مئؼ وُمـ اٟمتحر سمًؿ ي٘متؾ ذم ؾم٤مقم٤مت 

اًمتٗمٙمػم سمت٘مٚمٞمؾ اخلًـ٤مئر يِمٛمؾ ومٙمام أن  وُمـ اٟمتحر ُمتٕمٛمدًا سمًؿ ي٘متؾ ذم أؾم٤مسمٞمع او ؾمٜمقات .

ُمثاًل ، وم٢مٟمف يِمٛمؾ يمذًمؽ اخلٓمط اعمًت٘مٌٚمٞم٦م وإطمداث  ٦مواىمٕم٦م او ىمريٌ احلدث احل٤مض يمٛمٕمريم٦م

اعمحتٛمٚم٦م ُمًت٘مٌاًل ، اًمٕمًٙمري٦م ُمٜمٝم٤م وهمػم اًمٕمًٙمري٦م ، ومٝمذه يمٚمٝم٤م ُمِمٛمقًم٦م سمٜمقع ُمـ دراؾم٤مت 

وُمـ ٟمٔمر  . ؾمقاء يم٤مٟم٧م اًمتٙم٤مًمٞمػ إىمتّم٤مدي٦م او سمنمي٦م او قمًٙمري٦م او ؾمٞم٤مؾمٞم٦م او همػمه٤م شاجلدوى»

إٟمام  وإقمامل قمٚمؿ سمال أدٟمك ري٥م أن اًمٙمثػم ُمـ اًم٘مرارات ذم اًمت٠مريخ اًمًٞم٤مد ًمألُمؿ واًمٍماع سمٞمٜمٝم٤م

  .ـمقيٚم٦م د يٛمتد إمم ؾمٜمقاتـيم٤مٟم٧م ُُمٝمٚمٙم٦م ٕهن٤م أدت إمم اًمتٝمٚمٙم٦م سمٕمد زُمـ ىم

ؾَِؿةُ  فَِتُؽونَ  » معـى        : «اْفُعْؾَقا  ِهيَ  اهلل ـَ

ـْ  » طتدسمر ىمقل اًمٜمٌل وم       وم٢من ٓم  ، «اهللِ  ؾَمٌِٞمؾِ  ذِم  وَمُٝمقَ  اًْمُٕمْٚمَٞم٤م ، ِهَل  اهلل يَمٚمَِٛم٦مُ  ًمِتَُٙمقنَ  ىَم٤مشَمَؾ  َُم

اًمتٕمٚمٞمؾ ذم سمداي٦م اًمٕم٤ٌمرة شم٘مديره٤م: ٕضمؾ أن شمٙمقن .... ، ُمٕمٜمك ذًمؽ أن قم٤مىم٦ٌم اًمٕمٛمؾ او اًمت٘مقيؿ 

، وم٢مذا  شاًمت٘مقيؿ سم٤مجلدوى» :سم٤مًمٜمت٤مئ٩م ضمزء أؾم٤مد ُمـ شم٘مقيؿ اًمٕمٛمؾ اجلٝم٤مدي ، وىمد ُيٓمٚمؼ قمٚمٞمف

روط اًمٕمٛمؾ اًمٕمًـٙمري ومٝمق ذم ـيم٤مٟم٧م ٟمتٞمج٦م اًمٕمٛمؾ اجلٝم٤مدي إقمالء يمٚمٛم٦م اهلل شمٕم٤ممم ُمع اإلًمتزام سمِم

ٝم٤م ـوم٢مٟم ،ديد ذم ُمريمز اًمث٘مؾ اإلمج٤مزم ـوأُم٤م اًمٓمرق اعم١مدي٦م إمم دُم٤مر قم٤مم او هالك ؿم ؾمٌٞمؾ اهلل شمٕم٤ممم ،

  .حت٘مؼ ُمـ إهداف اًمنمقمٞم٦م يمثر مم٤موحت٘مؼ ُمـ أهداف اًمٕمدو أ ،ٌٞمؾ اهلل شمٕم٤ممم ـشُمٌٕمد اًمقاىمع قمـ ؾم
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ومٛمـ أهف ذم  ي١ميمد ذًمؽ أن اعمقارد اًمٌنمي٦م واعمٕمٜمقي٦م واعم٤مدي٦م هل وؾم٤مئؾ ظمدُم٦م اًمديـ ،      

وىمد حتّمؾ أظمٓم٤مء ذم اًمت٘مقيؿ وشمٙمقن اًمٜمت٤مئ٩م همػم ُمروٞم٦م ،  . ٤مئؾ وم٘مـد وٞمع اًمديـإٟمٗم٤مق اًمقؾم

شمٕم٤موٟم٧م قمٚمٞمف اًمٕم٘مقل وشمؿ وًمٙمـ جي٥م أن يٙمقن اًم٘مرار ىمد ُمر سمت٘مقيؿ قمٛمٞمؼ ؿمـ٤مُمؾ ًمٚمجدوى وىمد 

وأُم٤م دقمقى ؾمالُم٦م ٟمٞم٦م هذا اعم٘م٤مشمؾ او ذاك ومال  شمٜم٘مٞمحف اعمرة سمٕمد اعمرة ، يمل يٙمقن اخلٓم٠م ُمٖمٗمقرًا .

وهذا ي٠مظمذٟم٤م إمم ىمْمٞم٦م حتريؿ اإلهاف وهق اإليمث٤مر  . ذم مجٚم٦م اًمٕمٛمؾ سمٛمجٛمققمف وىمٞم٤مدشمف ىمٞمٛم٦م هل٤م

سمال شمٌٍم ، ويٙمقن اإلهاف ذم اًمٗمٙمر وذم اًمِمٝمقات وذم اإلٟمٗم٤مق وذم اًمتْمحٞم٤مت وذم همػمه٤م ، 

 وهق حمرم يمٚمف سمٜمّمقص ىمرآٟمٞم٦م يمثػمة. 

 : ؿصة يعؼوب ظؾقه افسالم      

ۀ  ہ       ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀچ ٚمٕمؾ ُمـ هذا إصؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم وم      

﮴﮵  ﮶  ﮷﮸  ﮹  ﮺    ﮲   ﮳ ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ ہ  ھ ہ

ُمـ ـمريؼ او  واطمد ـ سم٤مبومال شمدظمٚمقا ُم إذا دظمٚمتؿ ُمٍمأي  ، 67يقؾمػ:  چ  ﮻

ظم٤مف ومٛمـ إىمقال اعمِمٝمقرة أن يٕم٘مقب قمٚمٞمف اًمًالم  . ، وًمٙمـ أدظمٚمقا ُمـ ُمداظمؾ ُمتٗمرىم٦م  واطمد

اس  . وطمًٜمٝمؿ قمٚمٞمٝمؿ اًمٕملم جلامهلؿ وذيمر آظمرون أن أسم٤مهؿ ظم٤مف أن يثػم ُمٔمٝمرهؿ خم٤موف طُمر 

وي١ميد وضمقد ٟمحق هذه  . اعمديٜم٦م ، وذيمر سمٕمْمٝمؿ أن أسم٤مهؿ أُمرهؿ سمذًمؽ ًمٕمؾ أطمدهؿ جيد يقؾمػ

ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  چ إُمقر ذم ٟمٗمس يٕم٘مقب ، ىمقًمف شمٕم٤ممم سمٕمد ذًمؽ 

ېئ    ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ

 . 68يقؾمػ:  چ ىئ  ىئ  ی ىئ

قزيع ـأيْم٤ًم إمم شم، وشمٜمٌف  ٤ٌمبـقيمؾ جي٥م أن ي٘مؽمن سم٤مخت٤مذ إؾموهذه اًم٘مّم٦م اًمٙمريٛم٦م شم١ميمد أن اًمت      

ؾمـ٦م ذم تٝمداومٝم٤م ـٞم٤مء اعمٝمٛم٦م قمغم ُمقاوع ُمتٗمرىم٦م إلقم٤مىم٦م اؾمـإؿم ، وقمدم ووٕمٝم٤م سم٠ميمداس ُُمَٙمد 

يمام ذم  وؾمٌؼ هذه اًم٘مّم٦م ىمقل يٕم٘مقب  .ُمقوع واطمد او ُمقاوع ُمت٘م٤مرسم٦م يًـٝمؾ إؾمـتٝمداومٝم٤م
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ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀڀ   ڀ     ڀ  ٺ  ٺ  چ ىمقًمف شمٕم٤ممم 

 .5يقؾمػ:  چٺ 

  :ردم ذي افؼركغ      

ې  ې  ې  ې  ى   ى   ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  چ ىمقًمف شمٕم٤ممم يمام ذم       

 چۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   ی  ی   جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  

سمٛمٕمٜمك  ُم٤مٟمٕم٤ًم ىمٌؾ أن يّمٚمٝمؿ وم٤ًمد ي٠مضمقج وُم٠مضمقج داً ـومتدسمر يمٞمػ ـمٚمٌقا ؾم، 95 - 94اًمٙمٝمػ: 

د ـ، وأهؿ ُمـ ذًمؽ أن ذا اًم٘مرٟملم رمحف اهلل شمٕم٤ممم مل يٙمتػ سم٠مدٟمك ؾم أن اًمٓمٚم٥م يم٤من ؾمٞم٤مؾم٦م وىم٤مئٞم٦م

د ي٘مع قمغم يمؾ طم٤مضمز سملم اصمٜملم وإن مل يٙمـ ؿم٤مُمال ، سمؾ ضمٕمؾ سمٞمٜمٝمؿ وسمٞمٜمٝمؿ ردُم٤م ، واًمردم ـوم٢من اًمً

دومٜمتف ، وٟمص وًمذًمؽ ي٘م٤مل ردُم٧م قمغم اعمٞم٧م إذا  ومال خمرج ومٞمف إمم اًمٗمْم٤مء ، هق ؾمد ؿم٤مُمؾ

سم٢مسمٕم٤مدهؿ ؾمٜم٦م او  ذو اًم٘مرٟملم مل يٙمتػ. و ( أن اًمردم ؾمدك سم٤مسم٤ًم يمٚمفاًمّم٤مطم٥م سمـ قم٤ٌمد ذم )اعمحٞمط

ٟمٜمٕمؿ  قمنم ؾمٜمقات او ُم٤مئ٦م ؾمٜم٦م سمؾ أسمٕمدهؿ زُمٜم٤م ـمقيال ىمد يٌٚمغ آٓف اًمًٜملم ، وٓ زًمٜم٤م امم اًمٞمقم

  .شمٕم٤ممم سمردم ذي اًم٘مرٟملم رمحف اهلل

 : وافطغقان افؼدشقة افزائػةمضار  اجتـاب      

 ،3٤احل٩م:  چى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ چ شمٕم٤ممم  ىم٤مل      

ؾمقاء يم٤مٟم٧م اًمٌمء اًم٘مذر  د اعمٓمٚمؼ . واًمرضمس هقٝمق اًمؽمك اعمٓمٚمؼ او اإلسمٕم٤موم اإلجتـاب أما

اًم٘مذارة ُم٤مدي٦م او ُمٕمٜمقي٦م يم٤مًمٗمٙمر اًمٗم٤مؾمد واًمٕمٛمؾ اخلٌٞم٨م اًمذي ي١مدي إمم ؾمخط اهلل شمٕم٤ممم وقمذاسمف ، 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  چ ىم٤مل شمٕم٤ممم 

ڑ    ڎ      ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ چ وىم٤مل شمٕم٤ممم . 9٤اعم٤مئدة:  چٺ  ٺ 

 وأما، وم٤معمراد هٜم٤م شمٓمٝمػم اًمٜمٗمس واًمٕمٛمؾ ُمـ اًمرضمس . 33إطمزاب:  چک  ک   ک 

وهذا ،  شمّمٚمح أن شمٙمقن ٓسمتداء اًمٖم٤مي٦م او سمٞم٤من اعمٜمِم٠م وم٢مهن٤م ، چ ائ  ەئ  چذم قم٤ٌمرة  «من»فػظ 
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وهق أسمٕمد ُمـ همػمه قمـ اًمتٙمٚمػ ذم اًمت٘مدير ، وىمد ٟم٘مٚمف أسمق  إقمراب ُمًت٘مٞمؿ ذم اًمٕمرسمٞم٦م ٟمحقًا وًمٖم٦مً 

٤ممم ــــيمام ذم ٟمحق ىمقًمف شمٕم  ، طمٞم٤من ذم )اًمٌحر اعمحٞمط( واًمًٛملم احلٚمٌل ذم )اًمدر اعمّمقن( وهمػممه٤م

دون اهلل شمٕم٤ممم يمؾ ُم٤م قمٌده اًمٜم٤مس ُمـ ٢من ، وم افوثنأما و .144اًمٌ٘مرة:  چ ٴۇۆ  ۈ  ۈ    چ

 ومٙمري٦م أوٗمقا قمٚمٞمٝم٤م اًم٘مدؾمٞم٦م )صقرة( ُمٜمٔمقُم٦ماو  راً جَ ؾمقاء يم٤من سمنمًا او طَم  وم٘مد اختذوه وصمٜم٤ًم ،

 چ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ٹ  ٹ  ٹچ ، ىم٤مل شمٕم٤ممم  او أوضمٌقا قم٤ٌمدهت٤م اًمديٜمٞم٦م

، ومٝمذه صٞمٖم٦م طمٍم شمدل قمغم أن يمؾ ُمـ قمٌد ؿمٞمئ٤ًم ُمـ دون اهلل شمٕم٤ممم وم٘مد اختذ ذًمؽ 17اًمٕمٜمٙمٌقت: 

وإفمٝم٤مره سمٛمٔمٝمر  اًمقصمـ ٦م، إمم إيم٤مذي٥م ذم زظمروم چ ڦ ڤچ ، وشمٜمٌف قم٤ٌمرة  اًمٌمء وصمٜم٤مً 

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  چ  ىم٤مل شمٕم٤ممم، وم٘مد  شاًمٓم٤مهمقت»وهذا ُمثؾ ًمٗمظ  . اًمّمالح

يمام ذيمر أسمق  ـَمَٖمك َيْٓمَٖمك ٤مًمٓم٤مهمقت سمٜم٤مء ُم٤ٌمًمٖم٦م ُمـ وم ،17اًمزُمر:  چ ڻ  ڻ  ۀۀ   ہ  ہ  ڻ

وٍت طمٞم٤من وهمػمه ، وهق اؾمؿ او ُمّمدر قمغم وزن  ،  وَرهَمٌقت َوَرمَحُقٍت  وَُمَٚمٙمقت َرَهٌُقٍت َوضَمؼَمُ

وشمٗمخٞمؿ اًمٚمٗمظ ًمتٗمخٞمؿ اعمٕمٜمك  ، ُيًتٕمٛمؾ ًمٚمٛمٗمرد واجلٛمع وًمٙمـ يٛمٙمـ مجٕمف قمغم ـمقاهمٞم٧مو

يمؾ ُمـ ويِمٛمؾ اًمٓم٤مهمقت .  وم٤مًمٓم٤مهمقت أسمٚمغ ُمـ اًمٓم٤مهمل يمام ٟم٘مؾ اًمٕمًٙمري ذم اًمٗمروق اًمٚمٖمقي٦م

ر ُمْمٛمقهن٤مويمذ ، ف وصمٜم٤مً ــمٖمك سمجٕمؾ ٟمٗمً يدل قمغم  ، وصمٜم٤ًم او ُمٕمٌقداً  ًمؽ يمؾ صقرة ومٙمري٦م شُمّمقِّ

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ ٻ ٱ  ٻچ ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم 

  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ٿ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ

 اًمٓم٤مهمقت هلاًمٜمٌل ًمٞمس سمٓم٤مهمقت وًمٙمـ قمٌدوا ٟمٌٞم٤ًم وم٢من  وأُم٤م إذا .6٤اًمٜم٤ًمء:  چ ڦ ڤ

ٝمؿ وظمدقمقا اًمٜم٤مس ـٝم٤م أٟمٗمًـوظمدقمقا سم صٜمٕمقه٤م سم٤مًمٖمٚمق وإهقاء ، ُمْم٤مُملم اًمّمقرة اًمٗمٙمري٦م اًمتل

چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  چ إذا قمٌدوا رضماًل ص٤محل٤ًم ، ىم٤مل شمٕم٤ممم  إُمر ويمذًمؽ .

 چ ڌ  ڌ       ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ

 . 116اعم٤مئدة: 
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: اضمتٜمٌقا اعمٙمر چ ائ  ەئ ائ ىچ  :ظبارة معـىوظذ ذفك يؽون       

ويٛمٙمـ أن شمٜمت٘مؾ  اًمٕم٤ممل ـمقاهمٞم٧م ُمـ او اًمتل شمّمدر ُمـ إوصم٤من واعمٜمٙمرات واًمٗمقاطمش واًم٘م٤ٌمئح

ٞم٦م اًمزائٗم٦م واًمٓمٖمٞم٤من مه٤م ُمّمدران ـأن اًم٘مدؾم ُمـ هذه اًمٜمّمقص ، وواوح او شمٜم٤مل ُمٜمٙمؿ إًمٞمٙمؿ

 . . وي٘متيض ذًمؽ أٟمقاقم٤ًم ُمـ اًمًٞم٤مؾم٤مت اًمقىم٤مئٞم٦م اًمذيمٞم٦م يمٌػمان ًمتّمدير إضار إمم أظمـريـ

ۈ  ٴۇ  ۋ   ۆ  ۆ  ۈ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇچ وىمري٥م ُمـ ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم 

ٛمؾ ـشمِم چۆ    ۇ  ۇ  چ ومٕم٤ٌمرة ،77 – 75اًمِمٕمراء:  چۉ  ې      ې    ۋ  ۅ  ۅ  ۉ

وىمري٥م ُمٜمف  ُمـ ومروقمٝم٤م .ًمٕم٤ٌمدة إوصم٤من وُم٤م يٛمٙمـ شمّمديره ُمٜمٝم٤م او ؽ اعمٜمٔمقُم٦م اًمٗمٙمري٦م ـسمال ؿم

، 43اًمٗمرىم٤من:  چۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   وئ   وئ  ۇئ  ۇئچ أيْم٤ًم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

عمذهٌف شمٜمٔمػمًا وم٤مًمذي يتخذ هقاه وصمٜم٤ًم او إهل٤ًم سم٤مًم٤ٌمـمؾ ويٙمقن ُمتقاصالً ُمع اًمٜم٤مس وم٢مٟمف ُيـٝمٞمـئ 

ومٙمري٦م ُمقِهـٛم٦م يمل يّمؾ إمم هم٤مي٤مشمف ، وُمع ُُميض اًمقىم٧م وإٟمْمامم أُمث٤مًمف إًمٞمف شمؽمايمؿ  ظم٤مدقم٤ًم وصقرة

اًمتٜمٔمػمات وإدًم٦م اًمزيقف وشمٔمٝمر اًمتٗمريٕم٤مت اعمٗمتٕمٚم٦م خلدُم٦م هم٤مي٤مهتؿ وشمّمٌح ضم٤مهزة ًمٚمتّمدير 

واعمقاضمٝم٦م ذم  . ظم٤ًمئر صم٘م٤مومٞم٦م وإضمتامقمٞم٦م وؾمٞم٤مؾمٞم٦م صمؿ يٛمٙمـ أن يتٌع ذًمؽ ، وخلداع ُمـ يتٌٕمٝمؿ

اء واًمٗمرىم٤من هل ذم إصؾ ُمقاضمٝم٦م ومٙمري٦م ، وًمٙمٜمٝم٤م يٛمٙمـ أن شمتٓمقر إذا دظمؾ ذم إُمر آيتل اًمِمٕمر

 اًمتآُمر اإلؾمؽماشمٞمجل او ؿمٌٝمف ُمـ وؾم٤مئؾ اًمٕمدوان.

  :حتؿل رضر فدؾع ما هو أـز رضراً       

ھ  ھ  ے       ے  ۓ  چ ُمٜمٝم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم وأُمثٚم٦م ذًمؽ يمثػمة ، ٟمذيمر ُمٜمٝم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم       

ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  چ ٤ممم ـوىمقًمف شمٕم ،1٤8إٟمٕم٤مم:  چ ﮵  ﮶     ﮷ ۓ  ﮲  ﮳  ﮴ 

٤ممم ـــإمم ىمقًمف شمٕم ،71اًمٙمٝمػ:  چ   ې  ېى  ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ

گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ            ڱ  ڱ  ڱ     ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ       چ 

ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی     ی  چ ٤ممم ـــــ، وإمم ىمقًمف شمٕم79اًمٙمٝمػ:  چڻ  ڻ  

 .82اًمٙمٝمػ:  چی  ی  
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شم٘مقم قمغم ُمٜمٝم٩م ؾمد اًمذرائع او اًمًٞم٤مؾم٤مت ومجٚم٦م إُمر أن ؾمٞم٤مؾم٤مت اًمتحّملم وشم٘مٚمٞمؾ اخل٤ًمئر       

ذم هم٤مي٦م  ذه اًمؼماُم٩م او اًمًٞم٤مؾم٤متوه .ٛمٜم٤م قمـ أصقًمف ذم يمت٤مب )اعمٜمٓمٚمؼ( اًمقىم٤مئٞم٦م ، وىمد شمٙمٚم

ُمـ  ، وُمـ اعم١ميمد أٟمف ٓ يّمٚمح ًمٚم٘مٞم٤مدةاًمٕمًٙمري٦م وهمػم اًمٕمًٙمري٦م  ، إمهٞم٦م ذم جم٤مٓت احلٞم٤مة يمٚمٝم٤م

 يًتخػ سم٤مخل٤ًمئر.

 :تؼؾقل اخلسائرو افتحصغ برامجحتؾقل 

ٕم٦م او اعمتقىمَ  اجلٝم٤مت :األمر األولُٕمريـ ،  حتٚمٞمؾ إؾمت٤ٌمىمل قمغم حتٚمٞمؾ هذه اًمؼماُم٩م شم٘مقم      

٦م او سمتآُمر اؾمؽماشمٞمجل ّم٤مديتإىم٦م او صم٘م٤مومٞم٦م او قمًٙمرياًمتل يٛمٙمـ أن شمًتٝمدومٜم٤م سمحرب   اعمحتٛمٚم٦م

، وُم٤م هل اًمقؾم٤مئؾ  ، وؾمقاء يم٤من اإلؾمتٝمداف ُمـ اًمداظمؾ او اخل٤مرج وطمرب ظمٗمٞم٦م او سمٖمػم ذًمؽ

 ٤مورأهؿ حم: األمر افثاين . ، وُم٤م هل اًمقؾم٤مئؾ اعمْم٤مدة اعمٛمٙمٜم٦م اًمتل حُيتٛمؾ إشم٤ٌمقمٝم٤م ذم اإلؾمتٝمداف

. وًمٜمٗمؽمض هٜم٤م أٟمف ساع قمًٙمري او ُمٕمريم٦م  اًم٘مْمٞم٦م اًمتل ُيراد حتّمٞمٜمٝم٤م وشم٘مٚمٞمؾ اخل٤ًمئر ومٞمٝم٤م

 :ومٛمـ اعمح٤مور اعمٝمٛم٦م ، ُمتقىمٕم٦م

ًمألقمامل و ًمألُمريـ اعمذيمقَريـ ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ ، اعمٗمّمؾ واًمت٘مقيؿ : اًمٗمٝمؿادحور األول      

ض إمم ظمًـ٤مئر ، وُم٤م هل اًمقؾم٤مئؾ اعمٛمٙمٜم٦م عمٜمع اإلؾمتٝمداف يٛمٙمـ أ واإلؾمتخداُم٤مت اًمتل ن شُمـَٕمـرِّ

 او شمٖمٞمػم جمراه؟ او إي٘م٤مومف او إسمٕم٤مده او شمقهٞمٜمف

ويٛمٙمـ ذم اًمٍماع اًمٕمًٙمري أن شمٙمقن  ٞمؾ ٟمقع وُم٘مدار اخل٤ًمرة اعمحتٛمٚم٦م .: حتٚمادحور افثاين      

 ، وُمدٟمٞم٦م يم٤معم١مؾم٤ًمت اخلدُمٞم٦م وؿمٌٝمٝم٤م اخل٤ًمئر سمنمي٦م وُم٤مدي٦م )يم٤مُٕمقال واعمٕمدات وٟمحقه٤م(

يم٤مخلروج قمـ اًمنمقمٞم٦م واٟمتٝم٤مك احلرُم٤مت  ،ويمذًمؽ ُمٕمٜمقي٦م يم٤مًمقىمقع ذم يمامئـ اًمتً٘مٞمط واًمتٚمٓمٞمخ 

  .وهمػم ذًمؽ وُمٕم٤مداة اجلٛمٝمقر

قمدم يمٗم٤مي٦م  وهل ذم اًمٍماع اًمٕمًٙمري ،: ومٝمؿ اعم٤ًٌٌمت اعم٤ٌمذة ًمٚمخ٤ًمئر ادحور افثافث      

ُمـ اإلؾمتٝمداف  وُم٤م يْم٤مف إمم ذًمؽ ، وإقمداد اًمٕمدو وأؾمٚمحتف ُمـ ضمٝم٦م أظمرى اإلقمداد ُمـ ضمٝم٦م

ًمتل ُيتقىمع ُمٜمٝم٤م صمؿ ُم٤م هل أهؿ ظمّم٤مئص إؾمٚمح٦م ا . وهمػمه واإلؾمتخ٤ٌمري اعمٕمٜمقي واإلىمتّم٤مدي
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أن شمقىمع اخل٤ًمئر وُم٤م هل أىمَم ىُمُدرات يمؾ ـمرف ذم اًمت٠مصمػم واًمتدُمػم ، وهؾ شمقضمد وؾم٤مئؾ يٛمٙمـ 

 هب٤م ُمٜمع اًمٕمدو ُمـ اؾمتخدام أىمَم ىُمُدراشمف؟؟؟

ُمٜمٝم٤م إظمٓم٤مء ذم أؾمٚمقب  ،وهل يمثػمة  ،: إؾم٤ٌمب همػم اعم٤ٌمذة ًمٚمخ٤ًمئر ادحور افرابع      

 او شمٕمريض يمتٚم٦م يمٌػمة ًمإلؾمتٝمداف ُمثؾ اإلؾمتدراج إمم ُمٕمريم٦م قمغم ذوط اًمٕمدو وإدارة اًمٍماع

 وُمٜمٝم٤م ختٚمػ اإلقمداد اعم٤مدي ،وُمٜمٝم٤م شمٗمقق إدارة اًمٕمدو  ، قمٚماًم أٟمف يٛمٙمـ شم٘مٚمٞمؾ اًمٕمدد او شمٗمري٘مف

ٟم٦م طمٚمٞمػ او ظمٞم٤مٟم٦م يمخٞم٤موُمٜمٝم٤م قمدم اإلقمداد ًمإلومؽماو٤مت اعمحتٛمٚم٦م  ، ووٕمػ اإلؾمتخ٤ٌمرات

وًمٞمس سمٛمٕمروف قمٜمد اًمٓمرف  قمٜمد اًمٕمدو ضمديد او شمٗمقق ٟمققملداظمٚمٞم٦م او شم٘مقي٦م اًمٕمدو سمحٚمٞمػ 

 .وهمػم ذًمؽ ُمـ إُمقر همػم اعم٤ٌمذة ، أظمر

يم٤مًمٌٜمك اًمتحتٞم٦م  ،اعمقارد اًمتل يٛمٙمـ إسمٕم٤مده٤م يمٚمٞم٤ًم او ضمزئٞم٤ًم قمـ اإلؾمتٝمداف : ادحور اخلامس      

وُم٤م ي٘متْمٞمف يمؾ ذًمؽ  ،وأضمزاء ُمـ اًم٘مقة اًمدوم٤مقمٞم٦م واعم١مؾم٤ًمت اًم٤ًمٟمدة  واعمّم٤مًمح اًمٕم٤مُم٦م واعمدٟمٞملم

وىمد يتْمٛمـ ذًمؽ إشمٗم٤مىم٤مت ص٤مرُم٦م ووامٟم٤مت ًمٕمزل  . ُمـ إضمراءات شمٜمٗمٞمذي٦م وصم٘م٤موم٦م وىم٤مئٞم٦م

وطمٍم اإلؾمتٝمداف سم٤مٕهداف اًمٕمًٙمري٦م  ،إهداف اًمٕمًٙمري٦م اعمحتٛمٚم٦م قمـ اعمدن اعمًٙمقٟم٦م 

، وٓ يقصمؼ يمذًمؽ  ٝمؾـٕمًٙمري٦م . وهذا ًمٞمس سم٤مُٕمر اًمًوإهداف ذات اًمّمٚم٦م اعم٤ٌمذة سم٤مًم٘مقة اًم

يدل قمغم ذًمؽ أن شم٠مريخ احلروب  ،احلرب  او شمِمـتد طملم شم٘مقم ، ظم٤مص٦م سم٤مًمْمامٟم٤مت اًمّم٤مرُم٦م

اًمٕمِمقائل ًمٚمٛمدٟمٞملم اًمٙمثػم ُمـ اإلؾمتٝمداف اعم٤ٌمذ و احلديث٦م )يم٤محلرب اًمٕم٤معمٞم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م( ومٞمف

وُمـ يتذيمر اخل٤ًمئر اهل٤مئٚم٦م ًمٚمحرب اًمٕم٤معمٞم٦م إومم واًمث٤مٟمٞم٦م ، وم٢مٟمف يتٞم٘مـ ُمـ ضورة  . وعمٛمتٚمٙم٤مهتؿ

. وطمٗمظ أُمقال ًمتحّملم اًمِمٕم٥م واعم١مؾم٤ًمت إيمثر أمهٞم٦م ُمـ اعمخ٤مـمر  ُمتٓمقرة ووع ظمٓمط

ويمثػم ُمـ وؾم٤مئؾ اًمتحّملم يتؿ إقمداده٤م ُمٌٙمرًا ىمٌؾ احل٤مضم٦م إًمٞمٝم٤م ، همػم أن سمٕمْمٝم٤م أظمر يتؿ 

٤مُمٚم٦م ـُمع شمّم٤مقمد اًمٍماع وإزدي٤مد خم٤موف شمٗم٤مىمؿ احلرب او حتقهل٤م إمم طمرب ؿم اًمنموع ذم إقمداده٤م

وٓ ُيٙمتَٗمك ذم هذا اعمج٤مل سم٤مًمقؾمـ٤مئؾ اعمٕمٚمٜم٦م واًمت٘مٚمٞمدي٦م ، سمؾ جي٥م أيْم٤ًم اإلضمتٝم٤مد  . ورسمام ٟمقوي٦م

 ٓسمتٙم٤مر ـمرق ضمديدة عمٜمع او إطم٤ٌمط اإلؾمـتٝمداف او إطم٤ٌمط آصم٤مره.
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، وهل  او إطم٤ٌمط شم٠مصمػمه٤م ٙمـ اًمٕمٛمؾ قمغم ُمٜمٕمٝم٤م او ٟمزقمٝم٤م: إؾمٚمح٦م اًمتل يٛمادحور افسادس      

: اُمتداد أصمره٤م إمم األثر األولىم٤مئٛم٦م ـمقيٚم٦م ُمـ إؾمٚمح٦م اًمتل ي١مدي اؾمتٕمامهل٤م إمم أطمد أصم٤مر أشمٞم٦م ، 

ُمثؾ أؾمٚمح٦م اًمدُم٤مر اًمِم٤مُمؾ واًم٘مٜم٤مسمؾ اًمٕمٜم٘مقدي٦م واًم٘مذائػ اًمث٘مٞمٚم٦م قمغم  او إمم ممتٚمٙم٤مهتؿ اعمدٟمٞملم

: شمٚمقث اًمٌٞمئ٦م األثر افثاينوهمػمه٤م .  واًم٘مٜم٤مسمؾ اًمٕمِمقائٞم٦م ، إهداف اًمٕمًٙمري٦م ذم اعمٜم٤مـمؼ اًمًٙمٜمٞم٦م

 ، اًمتقاضمد اًمٕمًٙمري ُم٤ًمطم٦م او عم٤ًمطم٦م أوؾمع ُمـ ًمزُمـ أـمقل ُمـ زُمـ اًمتقاضمد اًمٕمًٙمري

: األثر افثافث واًمٗمقؾمٗمقر إسمٞمض واًمٜمقوي اًمتٙمتٞمٙمل وهمػمه٤م . يم٘مذائػ اًمٞمقراٟمٞمقم اعمٜمْم٥م

أص٤مسم٤مت همػم أظمالىمٞم٦م ذم اًمْمح٤مي٤م وإن يم٤مٟمقا ضمٜمقدًا ، يم٤مًمرص٤مص٦م اعمحرُم٦م واًم٘مذائػ اًمٗمراهمٞم٦م 

،  او اإلؾمتٕمامل اًمٖمٌل ًمٚمًالح اًمذيمل : يتٕمٚمؼ سم٤مإلؾمتٝمت٤مر وؾمقء اإلؾمتٕماملاألثر افرابعوهمػمه٤م . 

شمدُمػم  هل واًمٜمتٞمج٦م ، تٕمٛمؾ ود هدف ُمتحركـطملم ُيًىمع اًمث٤مسمت٦م ُمث٤مًمف اًمًالح اعمخّمص ًمٚمٛمقا

ويرى سم٤مطمثقن أن اًمتقازن اًمٜمقوي اعمتٕم٤مدل سمٛمٕمٜمك  . اهلدف شمدُمػم واعمدٟمٞملم وًمٞمس اخل٤مـمئ اعمٙم٤من

، هذا  وذم ىُمدرة اًمرد سم٤مًميسم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م شمٙم٤موم١م اًم٘مقشملم ذم ىُمدرة اًم٘مٞم٤مم سم٤مًميسم٦م اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م إومم

اعمتٕمذر وامن إداُم٦م ؾمت٘مرار وهمٞم٤مب ؿمٌح احلرب . وهذا صحٞمح وًمٙمـ ُمـ اًمتٕم٤مدل ي١مدي إمم اإل

أن اًمٜمٛمق اإلؾمؽماشمٞمجل همػم اعم٤ٌمذ )اًمٕمٚمؿ واًمّمٜم٤مقم٦م : افسبب األولًمًٌٌلم ،  اًمتٕم٤مدل ، وذًمؽ

وُمـ  ، وحت٤مول يمؾ دوًم٦م أن شمتٗمقق ومٞمف ، سملم اًمدول اًمٜمقوي٦م واإليمتِم٤موم٤مت( همػم ظم٤موع ًمٚمتقازن

اعمحتٛمؾ أن يّمؾ شمٗمقق إطمدى اًمدول إمم طمد يراه أظمرون هتديدًا اؾمؽماشمٞمجٞم٤ًم ذم هم٤مي٦م اخلٓمقرة 

هذا سم٤مإلو٤موم٦م إمم إظمٓم٤مء اعمحتٛمٚم٦م ذم شم٘مقيؿ اعمٕمٚمقُم٤مت اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م قمـ  وٓسمد ُمقاضمٝمتف .

يقضمد  ن يٓمرأ ُم٤م يٙمًـر اًمتقازن اًمٜمقوي ، وُٓمٕمٜمك ذًمؽ أٟمف يٛمٙمـ ذم أي وىم٧م أ اًمٓمرف أظمر .

بب ـافس . ٤مُمؾـٚمح٦م اًمدُم٤مر اًمِمـطمؾ هلذا اإلطمتامل إٓ سمتقاومؼ اًمدول اًمٜمقوي٦م قمغم شمٗمٙمٞمؽ وٟمزع أؾم

ذم اًمٍماع قمغم ُمٜم٤مـمؼ اًمٜمٗمقذ اخل٤مرضمل وقمغم أرسم٤مح  ومٞمام سمٞمٜمٝم٤م تٛمرةـ: أن اًمدول اًمٜمقوي٦م ُمًافثاين

٤مرع اًمٞمـقم ذم ء ، وهـذا اًمٍماع ُمتًـاًمقيم٤مٓحتريؽ احلرب اخلٗمٞم٦م و اإلىمتّم٤مد ، وًمٙمـ سمقؾم٤مئؾ 

  .٘مٓم٦م طمرضم٦م او قمت٦ٌم احلرب اعمٗمتقطم٦ماإلدم٤مه إمم ٟم

أن اًمًالح اًمٜمقوي اًمتٙمتٞمٙمل اًمذي ي١مدي إمم دُم٤مر ؿم٤مُمؾ ذم ُمٜمٓم٘م٦م حمدودة  ورسمام يرى سمٕمْمٝمؿ      

اًمٜمقوي  اًمًالح ُمثاًل( يٛمٙمـ أن يّمٌح ضمدارًا قم٤مزًٓ ومال ُيّم٤مر إمم اًمٕمًٙمري٦م )ؾم٤مطم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٤مت
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اإلؾمؽماشمٞمجل إٓ سمٕمد ومِمؾ اًمٜمقوي اًمتٙمتٞمٙمل . وهذه اًمرؤي٦م همػم ُمْمٛمقٟم٦م سملم اًمدول اعمت٘م٤مرسم٦م ذم 

ًمتًٝمٞمؾ اعم٤ٌمدرة سم٤مًميسم٦م  تٕمٛمؾ يمقؾمٞمٚم٦م ظمداع، وم٢من اجلدار اًمٕم٤مزل يٛمٙمـ أن ُيًاًم٘مقة 

     ؽماشمٞمجٞم٦م إومم.ـاإلؾم

هبدف شمِمخٞمص اًمٕمقاُمؾ اًمتل  ، حتٚمٞمؾ ُمٗمّمؾ وُمت٘مـ ًمٚمٛمح٤مور اًم٤ًمسم٘م٦مهق  :ادحور افسابع      

قمٚمٞمٝم٤م او إطمداث شمٖمٞمػم  واًمتٖمٚم٥م اؾمتٜمت٤مج ـمرق ًمٚمت٠مصمػمصمؿ  ،يٛمٙمـ أن شمٙمقن وم٤مقمٚم٦م ذم زي٤مدة اخل٤ًمئر 

 اخل٤ًمئر. او ُمٜمع مم٤م ي١مدي إمم شم٘مٚمٞمؾ او اضمتٜم٤مهب٤م او اًمتٗمقق قمٚمٞمٝم٤م ومٞمٝم٤م

اعمح٤مور ، وىمـد ؾمـٌؼ اجلٝمقد اًمدوًمٞم٦م عمٜمـع احلرب اخل٤مـمئ٦م ، وهـذا أصٕم٥م : ادحور افثامن      

 اًمٙمالم قمٜمف.

وهل يمثػمة وسمح٥ًم اعمقارد او  ،ٚمتحّملم وشم٘مٚمٞمؾ اخل٤ًمئر شمٜمٗمٞمذي٦م ًم : وؾم٤مئؾادحور افتاشع      

 ًَ  سمٌٜم٤مء ًمٞمس اًمتحّملم أن وواوحارد اًمٌنمي٦م واعم٤مدي٦م واعمٕمٜمقي٦م . يم٤معمق ،٤ٌمت اًمتل ُيراد مح٤ميتٝم٤م اعمٙمت

 ًمٚمجٛمٞمع اًمِم٤مُمٚم٦م واًمتٜمٛمٞم٦م واًمتحّملم اًمٕم٘مٞمدي واًمث٘م٤مذم سم٤مًمتامؾمؽ وًمٙمـ ، واًم٘مالع احلّمقن

 وُمـ اعمٗمٞمد صٞم٤مهم٦م وؾم٤مئؾ اًمتحّملم . اعم٤مدي٦م احلامي٦م إمم سم٤مإلو٤موم٦م ، اإلؾمؽماشمٞمجل اإلدم٤مه ووطمدة

 ومٛمـ هذه اًمقؾم٤مئؾ: ،سمٓمري٘م٦م شمِمٛمؾ ُمقارد خمتٚمٗم٦م 

   ِدم قم ذم اًمٍماع اًمدوزم وم٦م إٓ سم٤مًم٘مدر اًميوري . ُمث٤مًمفقمدم إوٗم٤مء اًمّمٌٖم٦م اعمًتٝمد

وُمث٤مًمف ذم اًمٜمزاع اًمداظمكم  ، طمتٞم٤مط اًمٕمًٙمري ىمٌؾ اؾمتدقم٤مئفإوٗم٤مء اًمّمٌٖم٦م اًمٕمًٙمري٦م قمغم اإل

 قمدم ظمٚمط ُمٓم٤مًم٥م اإلصالح سمٛمْم٤مُملم اًمتٝمديد. 

   ًَ ويمذًمؽ  . ٥م سمٕمٞمدًا قمـ ُمرُمك او ىمٌْم٦م اًمٕمدو وظم٤مرج حمٞمط اإلؿمت٤ٌمكأن يٙمقن اًمـُٛمٙمت

 ًَ يمخٓمط اإلٟمًح٤مب اًمٕمًٙمري  ،ٞمط اإلؿمت٤ٌمك ٥م قمـ حموضمقد ىمدرة قمغم إظمراج اعمٙمت

اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ًمٚمٛمٕم٤مرو٦م وظمٓمط ويمذًمؽ إُمر ذم اعمٜم٤مه٩م  . وُمٗم٤موو٤مت اًمتًقي٦م وهمػمه٤م

وم٢من إسمٕم٤مد اإلؾمتٝمداف يتٓمٚم٥م شمٖمٚمٞم٥م صٗم٦م اعمٕم٤مرو٦م واإلصالح قمغم  ،اإلصالح واًمتٖمٞمػم 

 صٗم٦م اًمٍماع واعماميمرة.



274 

 

   واًمٕم٘مٞمدي واإلؾمؽماشمٞمجل ويِمٛمؾ اًمتحّملم اًمٗمٙمري واًمث٘م٤مذم  ،اًمتحّملم اعمٕمٜمقي

وُمٙم٤مومح٦م اإلظمؽماق  واعمراد ُمٜمف شمٜمٛمٞم٦م اًمتامؾمؽ وشمرؾمٞمخ اهلقي٦م اعمٕمٜمقي٦م ،)اًمًٞم٤مد وإُمٜمل( 

ُمقاضمٝم٦م طمرب إومٙم٤مر واحلرب اًمٜمٗمًٞم٦م و قمٛمٚمٞم٤مت اإلظمؽماق اعمْم٤مد ويمذًمؽ سم٤مٟمقاقمف .

 وقمٛمٚمٞم٤مت متٞمٞمع اهلقي٦م.  

   ًَ وىمد يٙمقن اًمتحّملم ُم٤مدي٤ًم يم٤مًٔمٞم٤مت ٥م حمّمٜم٤ًم ومال يّمؾ إًمٞمف اًمرُمل . أن يٙمقن اًمـُٛمٙمت

. ويمذًمؽ وؾم٤مئؾ اًمقىم٤مي٦م ُمـ اًميسم٦م وٟمحقه٤م  واعمالضمئ واعمخ٤مسمئ اًمٕمًٙمري٦م اعمّمٗمح٦م

ويٛمٙمـ أن يٙمقن اًمتحّملم ىم٤مٟمقٟمٞم٤ًم  اًمٜمقوي٦م واًمٖم٤ٌمر اًمٜمقوي وؾم٤مئر أؾمٚمح٦م اًمدُم٤مر اًمِم٤مُمؾ .

ُمنموقم٦م  وىمد ُيًتٕمٛمؾ ذًمؽ سمّمقرة ،ومال يٛمٙمـ اؾمتٝمداف اعمٙمت٥ًم سم٤مًم٘مقاٟملم اجلٜم٤مئٞم٦م 

 ، حلامي٦م طمريم٦م إُمقال او اإلؾمتٗم٤مدة ُمـ اإلسم٤مطم٤مت )اًمٗمجقات( اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م يم٤مإلًمتزام سم٤مًمنمقمٞم٦م

وىمد يٙمقن اًمتحّملم همٓم٤مًء  . وىمد شمٙمقن اًمدواومع همػم ُمنموقم٦م يمٕمٛمٚمٞم٤مت همًٞمؾ إُمقال

 سمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمتٛمقيف واخلداع. يٙمقن ؾمٞم٤مؾمٞم٤ًم او

   ًَ ىم٤ًم ذم ضمٝم٤مت يّمٕم٥م قمغمأن يٙمقن اعمٙمت  اًمٕمدو اإلطم٤مـم٦م هب٤م. ٥م ُُمـَٗمـر 

   ًَ ٌَؾ اًمٕمدو او ُمتحريم٤ًم شمّمٕم٥م ُمالطم٘متفأن يٙمقن اعمٙمت او ُمتٌققم٤ًم وحم٤مـم٤ًم  ٥م جمٝمقًٓ ُمـ ىِم

 .سمٛمقاد شمْمٚمٞمٚمٞم٦م

  .قمٛمٚمٞم٤مت دسمٚمقُم٤مؾمٞم٦م ًمْمامن طمّم٤مٟم٤مت ُمت٤ٌمدًم٦م 

  يم٘مدرة اًمرد سم٤معمثؾ ،قمغم ردع اًمٕمدو  ةد ىمدرقوضم. 

 

 افتعبئة

وضمٕمٚمٝم٤م طم٤مضة ًمٚم٘مٞم٤مم  اعمتٓمٚم٤ٌمت اخل٤مص٦م سم٠مُمر ُمٕملم مجعاًمتٕمٌئ٦م ذم اًمٕمرسمٞم٦م اًمتٝمٞمئ٦م واًمتجٝمٞمز و      

 وُم٘م٤موُمتف يم٤مًمٕمدوان واًمٙمقارث ، او يم٤من إُمر سم٘مقة جي٥م دومٕمف ُمٙمروه٤مً ، ؾمقاء يم٤من إُمر  سم٤مُٕمر

وسمح٥ًم جم٤مٓت  . ضوري٤ًم جي٥م اًم٘مٞم٤مم سمف وإقمٓم٤مؤه طم٘مف يم٤مًمتحًلم واًمتٓمقير واعمٖم٤مًم٦ٌم ُمرهمقسم٤مً 

ويٛمٙمـ أن شمٙمقن شمٕمٌئ٦م قمًٙمري٦م  ،قن شمٕمٌئ٦م قم٤مُم٦م )ؿم٤مُمٚم٦م( او ضمزئٞم٦م يٛمٙمـ أن شمٙم ، وؿمدهت٤م اًمتٕمٌئ٦م

 او ؾمٞم٤مؾمٞم٦م او صحٞم٦م او همػمه٤م.
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 :ظـارص افتعبئة      

 ويراد اإلقمداد هل٤م. ،وضمقد هدف او وفمٞمٗم٦م طم٤مضة او ُمتقىمٕم٦م   -1

 .وٟمج٤مح اًمتٕمٌئ٦م هق اًمٖم٤مي٦م ُمـ اًمتداسمػم اإلداري٦م ، ىمٞم٤مدة وإدارة اًمتٕمٌئ٦م  -2

 واعمٕمٜمقي٦م واعم٤مدي٦م. ُمٜمٝم٤م اًمٌنمي٦م ، قارد اًمتٕمٌئ٦ماإلقمداد عم  -3

 اجل٤مهزي٦م ، أي أن شمٙمقن اعمقارد واعمتٓمٚم٤ٌمت ضم٤مهزة وىم٧م اإلؾمتدقم٤مء.  -4

يمٛمقاضمٝم٦م  ،طم٤مومز وُمٜمٝم٩م اًمتٕمٌئ٦م . ويٛمٙمـ أن شمٙمقن اًمتٕمٌئ٦م ُم١مىمت٦م ٕن اهلدف حمدد سمقىم٧م   -5

سمؾ ُمًتٛمرة  ،اإلٟمتّم٤مر ذم ُمٕمريم٦م حمدودة . ويٛمٙمـ أن شمٙمقن اًمتٕمٌئ٦م ـمقيٚم٦م إُمد يم٤مرصم٦م ـمٌٞمٕمٞم٦م او 

٥م ـ. وسمحً او قمٛمٚمٞم٤مت اًمتحًلم اعمًتٛمر واعمٖم٤مًم٦ٌم واإلقمتداء ٤مد وُمقاضمٝم٦م اًمٔمٚمؿـيمٛمٙم٤مومح٦م اًمٗمً

 ،يقوح إُمر أٟمف يٛمٙمـ شم٘مًٞمؿ اًمتٕمٌئ٦م إمم ٟمققملم  ،هم٤مي٦م اًمتٕمٌئ٦م وُمتٓمٚم٤ٌمهت٤م يقوع ُمٜمٝم٩م اًمتٕمٌئ٦م 

 ة دائامً ٠مومٞمج٥م أن شمٙمقن اًمٜمٗمقس طم٤مضة وُُمَٝمٞم ـ ، ُمًتٛمر وقمٛمؾ صم٤مسم٧م : شمٕمٌئ٦م إقمدادافـوع األول

قاضمٝم٦م اًمٔمٚمؿ واإلقمتداء ويمذًمؽ عم ،خلدُم٦م اًمٖم٤مي٤مت اًمٕمٚمٞم٤م يمٕمٛمٚمٞم٤مت اإلصالح واًمتحًلم اعمًتٛمر 

اًمتل حتت٤مضمٝم٤م اًمقؾم٤مئؾ  وي٘مؽمن ذًمؽ سم٢مقمداد اعمقارد ،ْم٤مدة وعمٙم٤مومح٦م اًمٗم٤ًمد وعم٘م٤موُم٦م اًمتٕمٌئ٦م اعم

وذم  وشُمًتٕمٛمؾ ذم هذا اعمج٤مل أٟمقاع اعمٝم٤مرات اًمِمخّمٞم٦م واًم٘مٞم٤مدي٦م ذم احلض واًمتحريض . اًمتٜمٗمٞمذي٦م

: شمٕمٌئ٦م افـوع افثاين وهمػمه٤م . واًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م ويمذًمؽ اًمقؾم٤مئؾ اًمدقمقي٦م واإلقمالُمٞم٦م ، اًمت٠مصمػم واًمتٖمٞمػم

لٍ  حتريؽ وٓسمد ُمـ اًمتذيمػم  .إمم قمٛمؾ ضمديد يمٛمقاضمٝم٦م يم٤مرصم٦م او دظمقل طمرب او همػم ذًمؽ  وحتقُّ

جتٛمٕمل سم٠من اإلؾمتٕمداد ًمٚمحرب ًمٞمس ُم٘مّمقرًا قمغم اعم١مؾم٦ًم اًمدوم٤مقمٞم٦م ، وًمٙمٜمف يِمٛمؾ اإلؾمتٕمداد اعم

  .واؾمتٕمداد اعم١مؾم٤ًمت اًم٤ًمٟمدة

 قمغم: ي٘مقم ُمٜمٝم٩م اًمتٕمٌئ٦م سم٤مظمتّم٤مر وم٢منو      

  ، أي سم٤مٕضمر واًمثقاب او  افسؽقبومٛمـ هذه احلقاومز:  ُمٝم٤مرات اؾمتٕمامل طمقاومز اًمتٕمٌئ٦م ،

ـلء ُمـ أضمؾ شمـحٗمٞمز اًمٜم٤مس ، أي إصم٤مرة اعمخ٤موف ُمـ ؿم اإلخاؾةسم٤معمٜم٤مومع اًمدٟمٞمقي٦م . وُمٜمٝم٤م 

وهق صقرة  ، افتفققجعم٘م٤موُمتف ، او اعمخ٤موف ُمـ شمرك رء ًمتحٗمٞمز اًمٜم٤مس ًمٗمٕمٚمف . وُمٜمٝم٤م 
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، وهق طمدث يمٌػم ُمروع يّمدم اعمِم٤مقمر سم٘مقة  افصدمةُمٙمؼمة ًمٚمؽمهمٞم٥م وًمإلظم٤موم٦م . وُمٜمٝم٤م 

ؾ شمقضمٞمٝم٤م سم٢مدم٤مه ُمٕملم ـٝمِّ ًَ وشُمًتخدم أٟمقاع اًمقؾم٤مئؾ اإلقمالُمٞم٦م وهمػمه٤م ًمٚمتحٗمٞمز  . وُي

 سم٤مًمقؾم٤مئؾ اعمذيمقرة وٟمحقه٤م.

  ويتْمٛمـ ذًمؽ قمٛمٚمٞم٤مت رصد وشم٘مقي٦م اًمتامؾمؽ  ومح٤ميتف ، إداُم٦م اًمتحٗمٞمز واًمتحريض

، وختّمٞمص ُمقارد  إذا يم٤مٟم٧م طمرسم٤ًم ُمنموقم٦موم٤محلرب ُمثاًل هل٤م إقمالم خيدُمٝم٤م  . اًمداظمكم

 .وُمتٓمٚم٤ٌمهت٤م اؾمتثٜم٤مئٞم٦م حيت٤مج إمم إقمالم خيدُمف ، وهٙمذا ذم ؾم٤مئر هم٤مي٤مت اًمتٕمٌئ٦م

   وشمٗمٙمٞمؽ  أي ُمٙم٤مومح٦م اًمتثٌٞمط واإلقم٤مىم٦م واًمتٕمٓمٞمؾ ،ُمٙم٤مومح٦م اًمٕمقائؼ واًمٕمٛمٚمٞم٤مت اعمْم٤مدة

 ُم٘م٤موُم٦م اًمتٕمٌئ٦م اعمْم٤مدة.يمذًمؽ و ، اًمّمػ

ْوقوافتـبقه إػ ،  افتعبئة ومتطؾبات من كصوص  :افسَّ

 : ؿصة شؾقامن ظؾقه افسالم      

، ُمـ 17اًمٜمٛمؾ:  چ ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     ڈ  ژ   ژ  ڑچ ىم٤مل شمٕم٤ممم       

ُمْمٛمقن أي٦م اًمٙمريٛم٦م ُمـ ىمْم٤مي٤م  : ذم ُمٕمٜمك طمنم اجلٜمقد .افػائدة األوػومقائد أي٦م اًمٙمريٛم٦م ، 

  ً ٛمرىمٜمدي أن ـوذيمر اًمً ،ر هق اإلطمْم٤مر واجلٛمع ُمـ إُم٤ميمـ اعمختٚمٗم٦م ـوم٤محلِم ،ـْقق اًمٕمًٙمري اًم

ةِ ق ًمٗمظ يدل قمغم ـومٝم اجلٜمقد ذم اًمٕمرسمٞم٦مأُم٤م و .٤مق ـق أن جُيٛمع ًمُٞمًـر هـاحلِم ِع َواًمٜمٍُّْمَ ، يمام  اًمت َجٛمُّ

 أومراد شاجلٜمقد»ًمٗمظ  ٞمِمٛمؾوم ل قم٤ٌمرة اسمـ وم٤مرس ، وُي٘م٤مل: هؿ ضمٜمده أي أقمقاٟمف وأٟمّم٤مره .ـه

وإن  قمغم إقمقان وإٟمّم٤مر قمٛمقُم٤مً  شاجلٜمقد»ًمٗمظ  ُيٓمٚمؼيمذًمؽ و ،اجلٞمش قمٛمقُم٤م وُمٜمٝمؿ اًمْم٤ٌمط 

، يمام ذم هتذي٥م اًمٚمٖم٦م واعمحٙمؿ  طِمَدةٍ  قمغم ضمٜمدٌ : اخْلٚمؼ ُمـ صٜمػ ومٙمؾيم٤مٟمقا همػم قمًٙمريلم ، 

َْرَواُح ضُمٜمُقٌد جُمَٜم َدةٌ  » وذم احلدي٨م ،  وهمػممه٤م ْٕ  «َوَُم٤م شَمٜم٤َميَمَر ُِمٜمَْٝم٤م اظْمتََٚمَػ  اْئَتَٚمَػ اَم شَمَٕم٤مَرَف ُِمٜمَْٝم٤م ، ومَ  ا

 . ، َوَهَذا يَماَم ُيَ٘م٤مل: أًمػ ُم١مًمٗم٦م، وىمٜم٤مـمػم ُم٘مٜمٓمرةأي جمٛمققم٦م ٜم دة: ضُمٜمد جمو .رواه ُمًٚمؿ وهمػمه 

ٙمري٦م اعمٓمٚمقب ُمـ اجلٜمقد واعمراشم٥م اًمٕمًدد ُمٕمٜمك ذًمؽ أٟمف شمقضمد ىمدرة قمغم اؾمـتدقم٤مء وإطمْم٤مر اًمٕم

ُمـ خمتٚمػ إصٜم٤مف  واإلو٤موم٤مت اًميوري٦م اعم٤ًمقمدة )اًمث٤مسمتلم واإلطمتٞم٤مط( واًمتخّمّم٤مت

ً  وإُم ً  ٤ميمـ ومجٕمٝمؿ طم٥ًم ُمتٓمٚم٤ٌمت اًم ق يًـتٚمزم ـقْ ـْقق . وٓ ؿمـؽ أن هذا اًمٜمقع ُمـ اًم
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تدقم٤مء ٓ ـإمم أن شمٜمٗمٞمذ قمٛمٚمٞم٦م اإلؾم   چ  ڌ   ڌچ ٤مرة ـقمٌ اًمالم ذم وشمٜمٌفوضمقد شمٕمٌئ٦م قم٤مًمٞم٦م . 

الل ٟمٔم٤مم ًمإلؾمتدقم٤مء يِم٤مرك ومٞمف ـوًمٙمـ ُمـ ظم ،الم ـف قمٚمٞمف اًمًـٚمٞمامن ٟمٗمًـره٤م ؾمـٚمزم أن ي٤ٌمؿمـي

دة واطمـدة يمام شمٜمٌف وأيمثر ُمـ ُم١مؾم٦ًم وًمٙمٜمٝم٤م ُمِمـ٤مريم٦م ُُمٜمًَـ٘م٦م وُمتّمٚم٦م سم٘مٞم٤م يمثػم ُمـ اعمقفمٗملم

وم٢من  ، چ ژ  ڑ  چ٤مرة ـقمٌ أمهٞم٦م اًمتقضمٞمف يمام ذم :افػائدة افثاكقة . چ  ڌ  چ إًمٞمـف قمٌـ٤مرة

ُي٘م٤مل: وزع ومالن ومالٟم٤ًم قمـ اًمٔمٚمؿ  ،ٕٟمف ُيٓمٚمؼ قمغم اًمَٙمػِّ واعمٜمع  ،اًمَقْزع اًمتقضمٞمف سم٘مدر ُمـ احلزم 

ف قمٜمف   ،وُيـٓمٚمؼ يمذًمؽ قمغم اإلهل٤مم واًمتٌّمػم  ،واًمقاِزع اًمزاضمر قمـ اًمٌمء واًمٜم٤مهل قمٜمف  ،أي يمٗم 

ہ  ہ  ہ   ہ  ھ     ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ    چوقمغم ذًمؽ شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

 واًمتٌّمػم ومٕمٛمٚمٞم٤مت اًمًقق شم٘متيض اًمٙمثػم ُمـ اًمتقضمٞمف ،19اًمٜمٛمؾ:  چ ۓ  ﮲  ﮳   ﮴ 

سمؾ إن اإلٟمْم٤ٌمط  ،واحلزم إلشم٘م٤من اًمتقزيع ووٌط احلريم٦م واإلٟمتِم٤مر وُمٜمع اًمتِمت٧م واًمِمذوذ 

 . ٕٟمف يدرب اجلٜمدي قمغم اإلٟمْم٤ٌمط اجلقهري ٙمري٦مـٙمكم ىمد ُيـَٕمد ضمقهري٤ًم ذم اخلدُم٦م اًمٕمًـاًمِم

زام اًمٔم٤مهر واًم٤ٌمـمـ سم٤مًمتقضمٞمف يًتٚمزم قمٜم٤مي٦م وم٤مئ٘م٦م سمتٜم٘مٞم٦م : شمٜم٘مٞم٦م اًمّمٗمقف ، وم٢من اإلًمتافػائدة افثافثة

اًمّمٗمقف وظم٤مص٦م اًمّمٗمقف إُمٜمٞم٦م واًمٕمًٙمري٦م ، شمٜم٘مٞمتٝم٤م ُمـ اًمٕمٜم٤مس اعمرضمٗم٦م واًمدظمٞمٚم٦م . وذم 

ڄ  چ وم٘مد ؾمٌؼ شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم  اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ٟمّمقص يمثػمة شمٌلم أطمٙم٤مم شمٜم٘مٞم٦م اًمّمػ ،

وؾمٞم٠ميت هذا إصؾ ذم ، 16اًمتقسم٦م:  چ ڇ ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ

. وإذا يم٤مٟم٧م  إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم شُمٙم٤مومح٦م خمريب اعمجتٛمع»أواظمر اعمٌح٨م اًم٤ًمدس حت٧م قمٜمقان 

اًمّمٗمقف اعمدٟمٞم٦م حتت٤مج إمم ُمٙم٤مومح٦م خمريب اعمجتٛمع ، وم٢من اًمّمٗمقف إُمٜمٞم٦م واًمٕمًٙمري٦م حتت٤مج إمم 

،  ٙمريـتدقم٤مء اًمٕمًـاإلؾم ر اوـاحلِم او درضم٤مت ُمراشم٥م: افػائدة افرابعةشمٜم٘مٞم٦م ُمـ خمريب اعمجتٛمع . 

ُمٜمٝم٤م أن حُيِمد ضمٞمش ٓ ـم٤مىم٦م ًمٚمٕمدو سمٛم٘م٤مسمٚمتف سمنمط  ،ُمتٗم٤موشم٦م سمح٥ًم اًم٘مقة واحل٤مضم٦م  وم٢مهن٤م درضم٤مت

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ    ٹ  ٹ  ڤ  چ وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،أن ٓ يًتٝمٚمؽ ىمقة اًمدوًم٦م 

أن ي٘م٤مسمٚمقهؿ أي ٓ ي٘مدرون ، چٹ  ٹ    ٹ  ٹ   چ، ومتدسمر قم٤ٌمرة  37اًمٜمٛمؾ:  چڤ   ڦ    ڤ   ڤ

، وهل اًم٘مقة اًمتل وازٟم٧م سملم  شاًم٘مقة اعمتقازٟم٦م»، ومٝمذا هق إؾم٤مس عم٤م ُيٕمرف سمـ  يمام ذيمر اًمزخمنمي
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وؾمٜمذيمر سمٕمد ىمٚمٞمؾ ذم  . اعمتٓمٚم٤ٌمت ، ومال شمٜمتٙمس سم٥ًٌم ٟم٘مص همػم حمًقب وٓ سم٥ًٌم دم٤موز وؾمٕمٝم٤م

 :افػائدة اخلامسة . اعمزيد ُمـ اإليْم٤مح ًمدرضم٦م اًمتٕمٌئ٦م إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم شاًمتقازن ذم اًمتٕمٌئ٦م»

هق ومـ وقمٚمؿ . وم٢من اًمًـْقق اًم٘مقُمل  ُي٘م٤مسمؾ اًمًـْقق اًمٕمًٙمريهق واًمًقق اًم٘مقُمل او اًمقـمٜمل ، 

ويقضمد  ،شمقضمٞمف اًم٘مقة اًمقـمٜمٞم٦م سمٛمختٚمػ أٟمقاقمٝم٤م وذم اًمٔمروف يمٚمٝم٤م ًمٌٚمقغ اًمٖم٤مي٤مت اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اًمٕمٚمٞم٤م 

وذيمرٟم٤م أن اجلٜمد هؿ إقمقان وإٟمّم٤مر قمٛمقُم٤ًم ، ومٕمغم  يمثػم ُمـ اًمتداظمؾ واًمتالزم سملم اًمًـْقىملم .

همرار اًمًقق اًمٕمًٙمري ، وم٢من اًمًقق اًمًٞم٤مد هق يمٞمٗمٞم٦م طمِمد اًمٓم٤مىم٤مت إمم اهلدف اًمًٞم٤مد 

 وشمرشمٞم٥م إوًمقي٤مت واإلقمداد هل٤م ويمٞمٗمٞم٦م حتريٙمٝم٤م ًمٌٚمقغ اهلدف.

 

 : فؾؿوارد افتعبئة افشخصقة وادجتؿعقة      

 چ ائ  ەئ     ەئوئ  وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ  ۆئ  ائى  ى  چ شمٕم٤ممم  ىم٤مل      

أن  هٜم٤مكتٍم ُم٤م ذيمرٟم٤مه وخم ،وىمد ذيمرٟم٤م شمٗمًػم أي٦م اًمٙمريٛم٦م ذم )ٟمخ٦ٌم اعم٤ًمر(  ، 77اًم٘مّمص: 

 اًمققم٤مء أي ًمٚمٔمرومٞم٦م أٟمف شذم» ُمٕمٜمك ذم وإصؾ ، اًم٤ٌمء وًمٞمس شذم» اجلر سمحرف اًمتٕمٌػم ذم أي٦م

أي اعمقارد اًمٌنمي٦م واعمٕمٜمقي٦م  قمٚمٞمٜم٤م شمٕم٤ممم اهلل ٟمَِٕمؿ ذم اًمتٍمف وم٤معمٕمٜمك اإلمج٤مزم أن . اعمٕمٜمقي او اعم٤مدي

ٌُٖمٞم٦م هل ومٝمذه ، اًمدار أظمرةأي  اجلٜم٦م إمم يقصؾ أن جي٥م ،واعم٤مدي٦م   قمـ اًمٜمٔمر وسمٍمف ، اًم

 إذا أٟمف اًمًٞم٤مق هذا ُمثؾ ذم اًمققم٤مء طمرف ومقائد ُمـ وًمٙمـ . اًمٜمَِٕمؿ هذه ُمـ اإلظمتٞم٤مر جم٤مٓت

 يمام ، أي ُمـ اعمقارد اًمققم٤مء ُمـ يٛمٙمـ ُم٤م أىمَم شمًتققم٥م أن يٛمٙمـ وم٢مهن٤م واًميورة اًمٖم٤مي٦م اىمتْم٧م

 واًمتٜمٕمؿ اًمؽمويح ُمـ سم٘مدر يًٛمح ومٝمق ، طم٤مل يمؾ ذم اإلؾمتٞمٕم٤مب يقضم٥م ٓ اًمٔمرومٞم٦م طمرف أن

 اًمٕم٤ٌمرة يم٤مٟم٧م ًمق ُم٤م سمخالف وهذا ، أظمرة اًمدار اسمتٖم٤مء ُمع يتٕم٤مرض ٓ أن سمنمط واإلدظم٤مر

 . اًم٤ٌمء سمحرف

 او ٟمٕمٛم٦م يمؾ أن ذًمؽ ُمٕمٜمك.  شمٕم٤ممم اهلل آشم٤مٟم٤م مم٤م ٟمٕمٛم٦م يمؾ يِمٛمؾ سم٤مإلسمتٖم٤مء إُمر أن: أظمر إُمر      

.  اإلؾمتٝمداف او وإومقل اًمٜم٘مّم٤من يّمٞمٌف أن ىمٌؾ ًمٚمخػم ُيًـتثٛمر يمل ُيـْحٛمك أن يٜمٌٖمل ُمٙم٥ًم

 احلٙمقُم٤مت ىم٤مدة يمالم ذًمؽ ُمث٤مل ، واعم١مؾم٤ًمت واجلامقم٤مت ًمألومراد اًمٗم٤مئدة قمٔمٞمٛم٦م ىم٤مقمدة وهذه

 ُم٤م يمؾ طمِمـد وًمٙمٜمٝم٤م ، وؾمقىمٝمؿ إومراد طمِمـد قمغم ُم٘متٍمة ًمٞم٧ًم وم٢مهن٤م ، اًمِم٤مُمٚم٦م اًمتٕمٌئ٦م قمـ
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 ، شمٕم٤ممم اهلل ٟمِٕمؿ ُمـ وهمػمه٤م وإىمتّم٤مدي٦م وقمٚمٛمٞم٦م سمنمي٦م ـم٤مىم٤مت ُمـ اًمٙمؼمى اًم٘مْمٞم٦م خيدم مم٤م يٛمٙمـ

 أىمَم اؾمتثامر أي ، احل٤مؾمٛم٦م ًمٚمٛمٕمريم٦م اًمِم٤مُمٚم٦م اًمتٕمٌئ٦م قمـ اًمدوم٤مع ظمؼماء ي٘مقًمف ُم٤م ذًمؽ ُمـ وىمري٥م

 .اًمدوم٤مقمٞم٦م اًمُ٘مُدرات ُمـ يٛمٙمـ ُم٤م

 : تعبئة افػرد فـػسه وممهالته      

  ک  ک  گ ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  کچ ٤ممم ىم٤مل شمٕم      

اجلٝم٤مد سم٤مًمٜمٗمس ي٘مع قمغم  أن وىمـد ؾمـٌؼ أن سمـٞم ـٜم٤م ،44اًمتقسم٦م:  چگگ  گ  ڳ  ڳ 

: هق اعمخ٤مـمرة سم٤مًمروح وومؼ اًمْمقاسمط اًمِمـرقمٞم٦م ، وشمِمٛمٚمف أي٤مت اًمٙمثػمة ادعـى األولُمٕمٜمٞملم ، 

: ًمٚمجٝم٤مد سم٤مًمٜمٗمس ، أي ضم٤مهدوا سمام شمتْمٛمٜمف ادعـى افثايناًمٍميـح٦م ذم اًم٘مت٤مل ذم ؾمٌٞمؾ اهلل شمٕم٤ممم . 

ذاشمٙمؿ ُمـ ـم٤مىم٤مت ، يم٤مًمٓم٤مىم٦م احلريمٞم٦م واًمدقمقي٦م واًمٗمٙمري٦م واًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمًٞم٤مؾمـٞم٦م واإلقمالُمٞم٦م 

. وواوح أن هذا اعمٕمٜمك )أي اًمث٤مين( يِمٛمؾ اعمٕمٜمك إول ، ٕن اًمروح داظمٚم٦م ذم  واحلٞم٤مشمٞم٦م وهمػمه٤م

د ذه٥م اًمراهم٥م إصٗمٝم٤مين تيض شم٘مديؿ هذا اعمٕمٜمك . وىممجٚم٦م اإلٟم٤ًمن ، وم٘مقاقمد إظمذ سم٤مًمٕمٛمقم شم٘م

 اهلل صمقاب مجٞمع إمم اعم٤ٌمدرة يِمٛمؾ ،41اًمتقسم٦م:  چٱ  ٻ  ٻ  چ إمم أن ىمقًمف شمٕم٤ممم 

اعمٝمؿ هٜم٤م  . وىمد ؾمٌؼ شمٗمًػم أيتلم ذم اعمٌح٨م إول .شمٕمــ٤ممم ، يمام ذم شمٗمًػمه ذم اعمٙمت٦ٌم اًمِم٤مُمٚم٦م 

ت٘مديؿ ُم٤م جي٤مهد سمف ُمـ ذم اًمتٕمٌئ٦م اًم٘مقُمٞم٦م او اًمقـمٜمٞم٦م أٟمف يٜمٌٖمل ًمٙمؾ ُم١مُمـ أن ي٘مقم سمتٓمقير ُم١مهالشمف ًم

 .او اعمجتٛمٕمٞم٦م ٞم٦موهذا هق ضمقهر اًمتٕمٌئ٦م اًمِمٕمٌ ،او ظمؼمة او قمٚمؿ او ظمدُم٦م او همػمه٤م ضمٜمدي٦م 

 : افتعبئة اإلظالمقة      

ٌٞمتٝمؿ لم وشمثٚمـمٛم٠مٟم٦م اجلٛمٝمقر واعم٘م٤مشموهذا سم٤مب واؾمع ومال جم٤مل هٜم٤م ٕيمثر أُمثٚم٦م ، ومٛمـ ذًمؽ       

ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   چ ىمقًمف شمٕم٤ممم ورومع ُمٕمٜمقي٤مهتؿ ، وهذا ُمـ سم٤مب ظمدُم٦م ٟمحق 

ژ  ژ  چ ٤ممم ــــــ، إمم ىمقًمف شمٕم12٤آل قمٛمران:  چ وئ       وئۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ

آل قمٛمران:  چ ک  ک  ک  ک  گگ  گ    گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڑ  ڑ
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﮴  ﮵  ﮶   ﮳  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲ ھچ  ، وىمقًمف شمٕم٤ممم 126

   ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼﮽   ﮾  ﮿  ﯀  ﯁        

  .14٤ – 139آل قمٛمران:  چ                    

ژ  ژ  چ وُمـ ذًمؽ اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اإلؿم٤مقم٤مت وإىم٤مويؾ اعم١مصمرة سمٓمري٘م٦م ختدم ىمقًمف شمٕم٤ممم       

ڑ  ڑ   ک     ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  

. 83اًمٜم٤ًمء:  چ ں  ںڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ     ہ  ہ  ہ

 وًمٜم٤م ذم )ٟمخ٦ٌم اعم٤ًمر( يمالم خمتٍم قمـ اإلؿم٤مقم٦م.

 : افتعبئة ادضادةافتعبئة دواجفة       

 يمثػم ُمـ ٟمّمقصٝم٤م ُمقضمقدة)اًمداظمٚمٞم٦م واخل٤مرضمٞم٦م( ضوري٦م ضمدًا ، و اًمتٕمٌئ٦م اعمْم٤مدة ُمقاضمٝم٦م      

وؾمٞم٠ميت ذم  أٟمِمٓم٦م اًمتخذيؾ واإلرضم٤مف ، ُمٙم٤مومح٦م وُمـ أُمثٚمتٝم٤م . َقر أظمرىذم ؾمقرة اًمتقسم٦م وؾُم 

 ٴۇ ۈ ۈ ۇ  ۇ  ۆ  ۆچ شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم  إن ؿم٤مء اهلل ، أواظمر اعمٌح٨م اًم٤ًمدس

 چ ې  ې  ې   ى     ى ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ

 .6٤إطمزاب: 

 :افتوازن دم افتعبئة

وي٘متيض ذًمؽ إشم٤ٌمع  ،وطم٘مٞم٘م٦م ذًمؽ أن اًمِمٕم٥م يٜمٌٖمل أن يٙمقن ُمٕمٌئ٤ًم خلدُم٦م هم٤مي٤مشمف اًمٕمٚمٞم٤م يمٚمٝم٤م       

ومال شمْمٞمع هم٤مي٦م سم٥ًٌم اإلهاف ذم شمٕمٌئ٦م اعمقارد ًمّم٤مًمح  ،شمقازن ُُمـت٘مـ إلقمٓم٤مء يمؾ هم٤مي٦م طم٘مٝم٤م 

 ،يقوح إُمر أٟمف يقضمد ذم طم٤مل اًمًٚمؿ شم٠مصمػم ُمت٤ٌمدل وىمقي سملم اًمٖم٤مي٤مت اًمٕمٚمٞم٤م  . هم٤مي٦م أظمرى

وًمذًمؽ وم٢من اإلؾمـراف ذم شمٕمٌئ٦م اعمقارد ًمٚمدوم٤مع يـ١مدي إمم شمراضمع اًمٖم٤مي٤مت إظمـرى صمؿ شمـراضمع 

وطمتك ذم طم٤مًم٦م اًميورة اًم٘مّمقى يمدظمقل طمرب واؾمٕم٦م واإلوٓمرار إمم  . أيْم٤مً  إداء اًمدوم٤مقمل

وم٢من اًمِمٕم٥م ىمد يث٧ٌم ًمٗمؽمة ويّمؼم قمغم درضم٦م يمٌػمة  ،٦م يمثػمة إمم شمٕمٌئ٦م احلرب حتقيؾ ُمقارد إو٤مومٞم
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ُمـ ظمٗمض اخلدُم٤مت واحل٘مقق يم٤مًمّمح٦م واًمتٕمٚمٞمؿ واًمرواشم٥م وهمػمه٤م . وًمٙمـ ُمع إـم٤مًم٦م إُمد 

ٌدأ ـوشم ،د يٗم٘مد ضمزًء ُمٝماًم ُمـ صؼمه ـٕم٥م ىمـوم٢من اًمِم ،وإشم٤ًمع جم٤مٓت ودرضم٤مت اخلٗمض 

 .تج٤مسمتف ًمتٕمٌئ٦م احلرب سم٤مًمؽماضمعـإؾم

ٜمد ظمؼماء اًمدوم٤مع ذم قمًٙمرة اإلىمتّم٤مد او وٕمهٞم٦م اًمتقازن او اإلقمتدال ص٤مر ُمـ اًمِم٤مئع قم      

سمٛمٕمٜمك اعم٤ٌمًمٖم٦م ذم شمٕمٌئ٦م اعمقارد  ، او قمًٙمرة اًمدسمٚمقُم٤مؾمٞم٦م او قمًٙمرة اًمدوًم٦م قمًٙمرة اعمجتٛمع

 ، واىمؽمان ذًمؽ سمخٗمض وختٚمػ إٟمِمٓم٦م إظمرى ،اًمٌنمي٦م واعمٕمٜمقي٦م واعم٤مدي٦م ًمٚمجٝمد اًمدوم٤مقمل 

واٟمتِم٤مر آصم٤مر  او اًمٖمٚمق ذم هٞمٛمٜمتٝم٤م اعمٗم٤مهٞمؿ اًمٕمًٙمري٦م قمغم اًمدوًم٦م وىمد ُيراد سمٕمًٙمرة اًمدوًم٦م ـمٖمٞم٤من

واًمتح٤ميمؿ إًمٞمف قمٜمد اخلالف  ،ٜم٤مس يمٙمثرة اًمًالح قمٜمد اًم ،هذه اعمٗم٤مهٞمؿ ذم اعم١مؾم٤ًمت وذم اعمجتٛمع 

تٖمالل ـقء اؾمـوُمثؾ ذًمؽ ؾم او ضمٕمؾ احلرب وؾمـٞمٚم٦م دسمٚمقُم٤مؾمـٞم٦م!! ،مم٤م ي١مدي إمم وم٤ًمد يمٌػم 

ُمث٤مهل٤م أن اإلهاف ذم اًمتٕمٌئ٦م خلدُم٦م ىمْمٞم٦م ُمٕمٞمٜم٦م  ،ٞم٦م وإُمٜمٞم٦م واًمث٘م٤مومٞم٦م وهمػمه٤م ـٞم٤مؾمـاًمتٕمٌئ٦م اًمً

سمؾ ىمد شُمًـ٤مق اًمٕم٘مقل واعمقارد سم٤مدم٤مه  ،ؾمقف يٕمٞمؼ اًمتٕمٌئ٦م إمم ىمْم٤مي٤م أظمرى ىمد شمٙمقن هل إهؿ 

د شُمِمــ محٚم٦م وم٘م ،ظمٓمر ومهل او ُمّمٚمح٦م ُمٜمخٗمْم٦م . وىمد شمًتخدم اًمتٕمٌئ٦م ًمٚمتٖمٓمٞم٦م قمغم اًمٗم٤ًمد 

ؼمى فم٤معم٦م قمغم حم٤موٓت اًمتّمحٞمح واًمتحًلم سمحج٦م شمريمٞمز ضمٝمقد اًمتٕمٌئ٦م قمغم اًم٘مْمٞم٦م اًمٙم

وإذا اؾمتٌٕمدٟم٤م دواومع  . وشمقضمد وؾم٤مئؾ وم٤مؾمدة يمثػمة ذم هذا اعمج٤مل ،)اعمقهقُم٦م او اعم٤ٌمًمغ ومٞمٝم٤م( 

طملم  وًمٙمـ وم٘مط ، وم٢من ُمـ اًم٘مقاقمد اًمّمحٞمح٦م ظمٗمض شمٕمٌئ٦م ُمٕمٞمٜم٦م ًمّم٤مًمح شمٕمٌئ٦م أهؿ ،اًمٗم٤ًمد 

وُيْمٌط ذًمؽ سمْمقاسمط  ، ومالسمد ُمـ شمٖمٚمٞم٥م ضمٝم٦م قمغم أظمرى شمتزاطمؿ وشمتٕم٤مرض ُمتٓمٚم٤ٌمت اًمتٕمٌئتلم

 .وىمد سمٞمٜم٤م أطمٙم٤مم اًمتزاطمؿ واًميورات ذم )اعمٜمٓمٚمؼ( ، اًميورات

ل اجلٜم: األمر األولسم٠مُمريـ ضوريـ ،  قمًٙمرة اعمجتٛمع وًمٙمـ يٜمٌٖمل أن ٓ شمٚمتٌس       دي٦م إمم حتقُّ

وهذا ُمـ ظمّم٤مئص إٟمٔمٛم٦م اًمدوم٤مقمٞم٦م اعمٌٜمٞم٦م  ،ُمٜمْمٌط وهمػم و٤مر سم٤مٕٟمِمٓم٦م إظمرى ضمتامقمل شمٞم٤مر إ

واجلٜمدي٦م  ذم اعمٜمٔمقُم٦م اإلهائٞمٚمٞم٦م ًمٚمدوم٤مع .و  إٟمٔمٛم٦م اإلؾمالُمٞم٦مقمغم اًمٕم٘مٞمدة اًمديٜمٞم٦م يم٤مجلٝم٤مد ذم

 وىم٧م احلرب أٟمٔمٛم٦م اًمتجٜمٞمد اإلًمزاُمل يمتٞم٤مر اضمتامقمل ُمًتٜمد إمم قم٘مٞمدة راؾمخ٦م هق أىمقى سمٙمثػم ُمـ

شمٕمٌئ٦م  قمٛمٚمٞم٤مت وىمري٥م ُمـ ذًمؽ . ، واًمتجٜمٞمد اإلًمزاُمل وىم٧م اًمًٚمؿ ذم دول أظمرى يمثػمة ذم دول

اًمِمٕم٥م ًمتقفمٞمٗمف ذم اإلؾمٜم٤مد همػم اعم٤ٌمذ ورسمام همػم اًمرؾمٛمل ٕي ساع يمٌػم او ُمقاضمٝم٦م ومٙمري٦م او 
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وُم٤م يتٓمٚمٌف ذًمؽ ُمـ ُمٝم٤مرات ذم إدارة إومٙم٤مر واإلقمالم واًمتٕمٌئ٦م اعمٕمٜمقي٦م  ،صم٘م٤مومٞم٦م او همػمه٤م 

ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  چ ٤ممم شمٕم ىمقًمف وىمـد ذيمرٟم٤م ذم ٟمّمقص اًمتٕمٌئ٦م . تخ٤ٌمرات وهمػمه٤مواإلؾم

يِمٛمؾ يمؾ ُمـ يٜمٍم  شاجلٜمد»، وذيمرٟم٤م أن ًمٗمظ 17اًمٜمٛمؾ:  چ ڑ ژ ڈ  ژ  ڈ

وي١ميمد ذًمؽ ٟمحق ىمقًمف  . ١مؾمـًـ٦م اًمٕمًـٙمري٦م او ذم اًمٕمٛمؾ اعمدينقاء يم٤من وٛمـ اعمـ٤مقمد ؾمـويً

ڀ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پڀ  ڀچ ٤ممم ــشمٕم

 :األمر افثاين.  أي٦م اًمٙمريٛم٦م هذهوىمد ؾمٌؼ شمٗمًػم  ،41اًمتقسم٦م:  چ ٺ ٺ ڀ  ٺ

 ختدُمف اًمُ٘مُدراتإقمٓم٤مء اًمٜمٛمق اإلؾمؽماشمٞمجل )اعم٤مدي واعمٕمٜمقي( إوًمقي٦م اًمٕمٚمٞم٤م سمحٞم٨م يٛمٙمـ أن 

، وُمـ شمدسمر آي٤مت  واعمجتٛمٕمٞم٦م واًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م واًمدقمقي٦م واًمث٘م٤مومٞم٦م واإلىمتّم٤مدي٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمّمٜم٤مقمٞم٦م

. وٟمٙمرر أن ُمـ اعمخزي اًمتقؾمع ذم  اجلٝم٤مد ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ جيد ٟمّمقص٤ًم يمثػمة ذم هذا اعمج٤مل

وىمد ؾمٌؼ سمٞم٤من ذًمؽ ذم  اًمٚمٝمق واإلؾمتٝمالك واعمتٕم٦م ذم طملم وم٘مدان اًم٘مدرة قمغم اًمدوم٤مع قمـ اًمٜمٗمس .

   اًمٗم٤مئدة اًمث٤مًمث٦م وُم٤م سمٕمده٤م ُمـ شمٗمًػم آي٦م اإلقمداد ذم هذا اعمٌح٨م. 

ى  ائ   ائەئ   ەئ  وئ    ې  ى چشمٕم٤ممم و شم٤ٌمرك وُمـ اًمتقازن ذم اًمتٕمٌئ٦م ىمقًمف      

ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی    وئ  ۇئ

يمالم شم٤مم  ، چى  ائ   ائەئ     ې  ى چوشمدسمر أن قم٤ٌمرة  ،122اًمتقسم٦م:  چ ی

ۇئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  چإمم واضم٥م واطمد . وأُم٤م قم٤ٌمرة  مجٞمٕم٤مً  يمٚمٝمؿ أن يٜمٗمر اعم١مُمٜمقن يٗمٞمد اعمٜمع ُمـ

ومٝمق يمالم  ، چ ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی   ی

ُمٕمٜمك ذًمؽ أن اًمتٗم٘مف ذم اًمديـ  وهق اًمٗم٘مف ذم اًمديـ . ،ُمًت٠مٟمػ يٌلم أهؿ ُمث٤مل ُمـ أُمثٚم٦م شمٜمقع اًمٜمٗم٤مر 

ومٝمـق ُمث٤مل ُمــ أؾمـ٤ٌمب قمـدم ضمـقاز أن  ،وًمٞمس ًمٚمحٍم  وًمٚمتٜمٌٞمف إمم همػمه هق شمٗمريع ًمٚمتٛمثٞمـؾ

ُٕمثٚم٦م وًمٙمٜمف )أي اًمتٗم٘مف ذم اًمديـ( أهّؿ ا ،يم٤مجلٝم٤مد اًم٘مت٤مزم ُمثالً  ،يٜمٗمـروا مجٞمٕمـ٤ًم إًمـك واضم٥م واطمد 

ومٙمؾ قمٚمؿ او قمٛمؾ حتت٤مضمف إُم٦م جي٥م أن شمٜمٗمر ـم٤مئٗم٦م ًمف . وىمد ذيمرٟم٤م ذم  ،ٕٟمف ي١مدي إمم همػمه 

 .)اعمٜمٓمٚمؼ( شمٗمًػمًا ُمٗمّماًل ًممي٦م اًمٙمريٛم٦م
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ـْ  ،  ُهَرْيَرةَ  َأيبوُمـ شمقازن اًمتٕمٌئ٦م ذم طم٤مًم٦م اًميورة همػم اًم٘مّمقى طمدي٨م          اهللِ  قلِ ـَرؾُم  قَم

 َٟمٌِلٌّ  هَمَزا »: ٚم ؿَ ـَوؾَم  قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ  َصغم   اهللِ قُل ـَرؾُم  َوىَم٤مَل  ُِمٜمَْٝم٤م، َأطَم٤مِدي٨َم  رَ ـوَمَذيمَ  ٚم َؿ ،ـَوؾَم  قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ َصغم  

ـَ    ُِم
ِ
َْٟمٌَِٞم٤مء ْٕ ٌَْٕمٜمِل َٓ : ًمَِ٘مْقُِمفِ  وَمَ٘م٤مَل  ، ا ـِ ، َوعَم ٤م هِب٤َم َيٌْٜمَِل  َأنْ  ُيِريدُ  َوُهقَ  اُْمَرَأٍة ، سُمْْمعَ  َُمَٚمَؽ  ىَمدْ  َرضُمٌؾ  َيْت ٌْ  َي

 َٓ َٓ  ؾُمُ٘مَٗمَٝم٤م ، َيْروَمعْ  َوعَم ٤م سُمٜمَْٞم٤مًٟم٤م سَمٜمَك ىَمدْ  آظَمرُ  َو  ُُمٜمَْتٔمِرٌ  َوُهقَ  - ظَمٚمَِٗم٤مٍت  َأوْ  - هَمٜماًَم  اؿْمؽَمَى ىَمدِ  آظَمرُ  َو

َدَه٤م َٓ األمر أُمريـ ،  ويٜمٌف هـذا احلدي٨م اًمِمـريػ إمم . ـٚمؿ واًمٌخ٤مريُمًو اإلُم٤مم أمحد رواه « ِو

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  چ أمهٞم٦م أن ُيـتَِؿ اعم١مُمـ يمؾ ظمػم سمدأ سمف ، وم٘مد ىم٤مل شمٕم٤ممم  :األول

إسمٓم٤مل اًمنموع ذم  وإسمٓم٤مل إقمامل أٟمقاع ، ُمٜمٝم٤م ،33حمٛمد:  چ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ   ڈ

سم٠من شمؽميمف ُمـ همػم إمت٤مم ومال يتح٘مؼ اخلػم ُمٜمف . واًمٜمٝمل قمـ إسمٓم٤مل إقمامل هق هنل قمـ أؾم٤ٌمب  اخلػم

أمهٞم٦م شمٙم٤مُمؾ  :األمر افثاين . إسمٓم٤مهل٤م إٓ قمٜمد اإلوٓمرار ووضمقب اًمؽمضمٞمح سملم ظمٞم٤مرات ُمتٕم٤مرو٦م

ٛمٞمٚمٞم٤مت ، وم٢من احلٞم٤مة ٓ ضوري٤مت اًمٜمِم٤مط اإلٟم٤ًمين ُمع درضم٦م ًمٞم٧ًم ىمٚمٞمٚم٦م ُمـ احل٤مضمٞم٤مت صمؿ اًمتٙم

 شمًت٘مٞمؿ سم٤معم٤مل وطمده وٓ سم٤مجلٝم٤مد وطمده وٓ سم٤مًمٕمٚمؿ وطمده.

ـْ  ًمِٞمَْخُرْج  »: حَلَْٞم٤منَ  سَمٜمِل إمَِم  سَمَٕم٨َم  ط اهللِ  َرؾُمقَل  َأن   اخْلُْدِريِّ ، ؾَمِٕمٞمدٍ  وأُم٤م طمدي٨م َأيِب         يُمؾِّ  ُِم

 ٟمِّْمِػ  ُِمثُْؾ  ًَمفُ  يَم٤منَ  سمَِخػْمٍ ، َوَُم٤مًمِفِ  َأْهٚمِفِ  ذِم  اخْل٤َمِرَج  ظَمَٚمَػ  َأيُُّٙمؿْ  »: ًمِْٚمَ٘م٤مقِمدِ  ىَم٤مَل  صُمؿ   ، «َرضُمٌؾ  َرضُمَٚملْمِ 

ٜم٤مد ذم يمت٥م احلدي٨م ـوُمدار اإلؾم ،ٚمؿ وأمحد وهمػممه٤م ـُمً اإلُم٤مُم٤من رواهد ـوم٘م ، «اخْل٤َمِرِج  َأضْمرِ 

٘مد ذيمرمه٤م وم ،لم وًمٞمس ومٞمٝمام شمقصمٞمؼ ُمت ،ٕمٞمد ُمقمم اًمـَٛمٝمري قمـ أسمٞمف ـٝمقرة قمغم يزيد سمـ أيب ؾمـاعمِم

وهذا قمغم ُمذه٥م اسمـ طم٤ٌمن ذم شمقصمٞمؼ اعمج٤مهٞمؾ همػم  ،اسمـ طم٤ٌمن ذم )اًمث٘م٤مت( يمام ٟم٘مؾ اسمـ طمجر 

رضمؾ ُمـ يمؾ رضمٚملم  طم٤مل وم٢من درضم٦موقمغم أي  . ذه٥م ًمٞمس سم٤مًم٘مقيوهق ُم ، سمجرح اعمٕمرووملم

تف وُيـحتٛمؾ أن يٙمقن احلدي٨م قمغم شم٘مدير صح ، ُمـ اًمتٕمٌئ٦م قم٤مًمٞم٦م ضمداً  شُمـَٕمدُّ درضم٦م ًمقاضم٥م ىمت٤مزم

 واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ. ، ظم٤مص٤ًم سمٔمرف ُمٕملم

وم٢من اًمتٕمٌئ٦م شم٠مظمذ  ، يمٕمدوان قمًٙمري يمٌػم ْيدد ُمّمػم إُم٦م وأُم٤م قمٜمد اًميورة اًم٘مّمقى      

وُمرايمز ىمٞم٤مدة  وإذاف يم٤مُمؾ قمغم اعمٗم٤مصؾ اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م يم٤معمقاصالت ذم طمِمد اًمُ٘مقى درضم٦م قم٤مًمٞم٦م
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وٝم٤م خلٓمر  شمًـتٝمٚمؽ اًمتٕمٌئ٦مرط أن ٓ ـ، وًمٙمـ سمِم وهمػمه٤م اًمدوًم٦م اخلٓمرة جمٛمؾ اًم٘مقة اًمٙمٚمٞم٦م وشُمَٕمرِّ

  .او وم٘مدان اًمُ٘مْدرة قمغم اعمٓم٤موًم٦م اإلسم٤مدة

.  إمم ىَمـْدر ُمـ اإلردم٤مل واًمتنع ذم اإلؾمتج٤مسم٦م ذم سمداي٦م إُمر اًميورة اًم٘مّمقى ىمد شُمٚمجئو      

اإلؾمتج٤مسم٦م اعمتنقم٦م  وجي٥م ذم مجٞمع إطمقال طمٍم ،يٜمٌٖمل اضمتٜم٤مب اإلردم٤مل ىمدر اإلُمٙم٤من  وًمٙمـ

ظم٤مص٦م وأن شمٜمٔمٞمؿ اجلٝمد ًمٍماع ـمقيؾ إُمد ىمد يٙمقن  ،اًميوري  سم٠مىمؾ ُم٤م يٛمٙمـ ُمـ اجلٝمد

أي أن شمٕمٌئ٦م اًم٘مدرات يمٚمٝم٤م إٟمام يٕمٜمل هٜم٤م اإلقمداد واجل٤مهزي٦م وًمٞمس اؾمتٝماليمٝم٤م يمٚمٝم٤م ذم  ،ضوري٤ًم 

 ُمٕمريم٦م واطمدة.

حت٤مضمف اًمٜمج٤مح ذم اهمتٜم٤مم ـومت٠مظمذ يمؾ ُم٤م ي ،٤مٟمح٦م ـؽماشمٞمجٞم٦م ؾمـوأُم٤م اًمتٕمٌئ٦م ٓهمتٜم٤مم ومرص٦م اؾم      

أن يٙمقن قمدم اًمٜمج٤مح ظم٤ًمرة  اعمقازٟم٦م سملم اًمٗمرص٦م واخلٓمقرة ، سمٛمٕمٜمك وًمٙمـ سمنمط ،اًمٗمرص٦م 

ودرضم٦م هذه .  وٓ إو٤مقم٦م ًمٗمرص أيمؼم وأقمٔمؿ ًمٚمٗمرص٦م وًمٞمس شمدُمػمًا واؾمٕم٤ًم ًمٚمجٝمد واعمقارد

اًمٙمالم يِمٛمؾ اعمج٤مل اًمًٞم٤مد  ٕن هذا ،اعمْم٤مُملم شمتٗم٤موت سمح٥ًم ٟمقع اًمٗمرص٦م وـمري٘م٦م اعمقاضمٝم٦م 

 ، سم٠مٟمقاقمٝم٤م اعمختٚمٗم٦م واإلىمتّم٤مدي واًمتح٤مًمٗم٤مت واعمج٤مل اًمدوم٤مقمل واًمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمٕمًٙمري٦م ذم اعمٞمدان

 ومٙمؾ ُمقىمػ ي٠مظمذ درضمتف ُمـ ُمْم٤مُملم اًم٘م٤مقمدة اعمذيمقرة.

 

 من متطؾبات افدخول دم افرصاع

 ،قد او إهنٞم٤مر اجلٝم٤مت اعمتّم٤مرقم٦م واًمٕمًٙمري ُمٜمف ظمّمقص٤ًم ًمف أصمر يمٌػم ذم صٕم ،اًمٍماع قمٛمقُم٤ًم       

واعم٘مّمقد هٜم٤م اًمتٜمٌٞمف وسمٕمض  ،وًمذًمؽ وم٢من ُمتٓمٚم٤ٌمت اًمدظمقل ومٞمف حتت٤مج إمم قمٜم٤مي٦م يمٌػمة 

. ومٛمـ  اعمتٕمٚم٘م٦م سمٗمـ اًم٘مٞم٤مدة اإلؾمـؽماشمٞمجٞم٦م وًمٞمس سمٗمٜمقن ؾمـ٤مطم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمٕمًـٙمري٦م اإليْم٤مطم٤مت

 اعمتٓمٚم٤ٌمت:

 وىمد ؾمٌؼ سمٞم٤مهن٤م ذم أوائؾ اعمٌح٨م اًمث٤مين. ، افؼظقة واجتامع ذوط افرصاع -1
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اعمٗمؽمض أن ىمرار اًمٍماع ىمد أظمذ طم٘مف يم٤مُمالً ُمـ ُمـ : وادوازكات ؾقه افرصاعؿرار   -2

 . يمام ذيمرٟم٤مه ذم )ٟمخ٦ٌم اعم٤ًمر( إداء اإلؾمؽماشمٞمجل ُمتٓمٚم٤ٌمت صٜمع اًم٘مرار ذمُمـ و واًمتٜم٘مٞمح اًمت٘مقيؿ

 وُمـ اعمٜم٤مؾم٥م اًمتٜمٌٞمف إمم سمٕمض إُمقر اعمٝمٛم٦م:

  وطمتل يتح٘مؼ  ٝم٤مي٦م اعمٓم٤مفـوإمم ٟم ٝمدفـاًمٙم٤مومٞم٦م ًمتح٘مٞمؼ اًم واعمقارد اُمتالك اًمُ٘مُدرات

ـٌ ُمـ إقم٤مدة اًمٕمدوانُمُ ٚمؿ آُمـ ـؾم أىمَم ُم٤م يٛمٙمٜمؽ  ٦م٘م٤مرٟموُمـ شم٘مقيؿ اًمُ٘مُدرات ُم . ـَحّم 

يمخٞم٤مر  ،وهذه اعم٘م٤مرٟم٦م شم١مصمر ذم حتديد اخلٞم٤مرات  ،ومٕمٚمف سم٠مىمَم ُم٤م يٛمٙمـ ًمٚمٕمدو أن يٗمٕمٚمف 

ظمٞم٤مر اًمتحدي  شمرضمٞمح او ، وهؾ يٛمٙمـ شمٗم٤مدي قمٛمٚمٞم٤مت اًمٕمدو اًمٍماع وٟمققمف ودرضمتف

وُمـ اًمُ٘مُدرات اعمٓمٚمقسم٦م  . او ظمٞم٤مر اًمدسمٚمقُم٤مؾمٞم٦م واًمتٗم٤مهؿ او اًمؽماضمع ،اًمًٚمٛمل واًمتٜم٤مومس 

ُمقارد اطمتٞم٤مـمٞم٦م ًمتٚمٌٞم٦م طم٤مضم٤مت أي إشم٤ًمع همػم حمًقب ومـل اًمٍماع . وي٘مؽمن ذًمؽ 

  ٙمري.ـسمٕمٛمٚمٞم٤مت ُمٙم٤مومح٦م اإلؾمـراف واًمتٌذيـر اًمٕمًـٙمري وهمػم اًمٕمً

   ُمـ ذًمؽ ُمقاىمػ اًمدول إظمرى  ،شم٘مقيؿ ؿم٤مُمؾ ًمٚمٕمقاُمؾ اعم١مصمرة وشم٘مٚم٤ٌمهت٤م اعمحتٛمٚم٦م، 

وُمـ  يتًع اًمٍماع إمم درضم٦م يتٕمذر اًمتحٙمؿ هب٤م؟و ث٦مشمٔمٝمر ضمٌٝم٦م صم٤مًم وهؾ يٛمٙمـ أن

اعمقىمػ اًمداظمكم ودرضم٦م اًمتامؾمؽ وٟم٘م٤مط اًمْمٕمػ اعمجتٛمٕمٞم٦م اًمتل حُيتٛمؾ أن اعم١مصمرات اعمٝمٛم٦م 

وُمـ اعمٕمٚمقم أن اإلؾمتٕمداد  . قمغم اعمجتٛمع شُمـخؽمق او شمٜمٗمجر سم٥ًٌم وٖمقط اًمٍماع

 ًمٚمحرب ًمٞمس حمّمقرًا سم٤معم١مؾم٦ًم اًمدوم٤مقمٞم٦م ، سمؾ يِمٛمؾ أيْم٤ًم اإلؾمتٕمداد اعمجتٛمٕمل.

   ٌُٜمك اًمتحتٞم٦م وأومْمؾ ـمري٘م٦م هل اعمٝم٤مرة ذم إسمٕم٤مد احلرب  ،اًمُ٘مدرة قمغم مح٤مي٦م اعمدٟمٞملم واًم

هذا وجي٥م سمذل أىمَم ُم٤م يٛمٙمـ ًمتح٘مٞمؼ ذًمؽ .  ،وإهداف احلرسمٞم٦م قمـ اًمتجٛمٕم٤مت اعمدٟمٞم٦م 

ذائٞم٦م واًمدوائٞم٦م ـالُم٦م ذم اعمدن يم٤معمالضمئ واإلطمتٞم٤مـم٤مت اًمٖمـسم٤مإلو٤موم٦م إمم إضمراءات اًمً

 وهمػمه٤م.

  .ىُمدرات شمٕمٌئ٦م اجلٝمقد اًميوري٦م ًمٚمٍماع ُمـ همػم إُم٤مشم٦م إٟمِمٓم٦م اعمدٟمٞم٦م 

   يم٤محلرب اًمٜمٗمًٞم٦م واإلظمؽماق  ،اًمٙمٗم٤مءة ذم ُم٘م٤موُم٦م قمٛمٚمٞم٤مت اًمٕمدو همػم اًمٕمًٙمري٦م

 واًمتحريؽ اًمٕمدائل وهمػمه٤م.
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  ُمث٤مل ذًمؽ ىمرار اإلٟمتِم٤مر  ،ذم ُم٤ًمر اًمٍماع ُمتٕمذر ذم أهمٚم٥م إطمقال  اًمت٤مم اًمتحٙمؿ

يمام  ،وم٢مٟمف ىمد يتج٤موز ىُمـُدرات اًمْمٌط واإلداُم٦م ظمالوم٤ًم ًمٚمح٤ًمسم٤مت إوًمٞم٦م  ،اعم٤مدي ًمٚمجٞمقش 

ن يتْمٛمـ ُمـ وًمذًمؽ وم٢من اًم٘مرار واعم٤ًمر يٜمٌٖمل أ طمّمؾ ًمألعم٤من ذم احلرب اًمٕم٤معمٞم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م .

ُم٤م يٛمٙمـ اؾمتخداُمف ًمتٖمٓمٞم٦م اًمتحقٓت اعمحتٛمٚم٦م واًمتٖمػمات همػم  طمتٞم٤مـم٤متاعمروٟم٦م واإل

ومٛمـ اعمٝمؿ ًمذًمؽ شمٙمرار اًمت٘مقيؿ او شم٘مدير اعمقىمػ  . شمٕمديؾ اًم٘مرار واطمتامٓت اعمحًقسم٦م

 وسم٤مجلٛمٚم٦م وم٢من ُمـ أهؿ قمقاُمؾ اًمتحٙمؿ ذم ُم٤ًمر احلرب هل: . ظمالل اعم٤ًمر اًمتٜمٗمٞمذي

  .ق قمًٙمري أيمؼم سمٙمثػم مم٤م حيت٤مضمف اًمٜمٍم ذم شمٚمؽ احلرب  شمٗمقُّ

  .إُمـ ُمـ اًمتدظمالت همػم اعمحًقسم٦م 

  .إُمـ ُمـ اؾمتج٤مسم٤مت ظمٓمػمة وهمػم حمًقسم٦م 

  .ؾمٞمٓمرة اًم٘مقي قمغم ؿمٝمقة اإلزدي٤مد ذم اًمتقؾمع واًمًٞمٓمرة 

  .اًم٘مدرة قمغم إداُم٦م ووع اًمتحٙمؿ 

  وقمدم  ،لم اعم٤ًمعم٦م واحلرب اًمِم٤مُمٚم٦م ذم جم٤مل اًمٍماع شمريمٞمز اًمٜمٔمر سم ُمـ إظمٓم٤مء اًمٙمٌػمة

وم٘مد يٙمقن اًمٍماع  ،رؤي٦م ظمٞم٤مرات يمثػمة سمٞمٜمٝمام . وذًمؽ أن احلرب واًمًالم درضم٤مت يمثػمة 

 او طمرب قمّم٤مسم٤مت ٞم٤ًم حمْم٤ًم او اىمتّم٤مدي٤ًم او شمٕمرو٤ًم قمًٙمري٤ًم حمدودًا او طمرسم٤ًم حمدودةـٞم٤مؾمـؾم

هذا سم٤مإلو٤موم٦م إمم قمٛمٚمٞم٤مت اإلطمتقاء  ، او طمرسم٤ًم ؿم٤مُمٚم٦م ـمقيٚم٦م او طمرسم٤ًم همػم قمًٙمري٦م )سم٤مردة(

. واًمذي حيدد اًمٜمقع واًمدرضم٦م هق شم٘مقيؿ  واًم٘مقة اًمٜم٤مقمٛم٦م اًمًٚمٛمل واًمٌدائؾ اًمدسمٚمقُم٤مؾمٞم٦م

ت٘مٌٚمٞم٦م واعمقازٟم٦م سملم اعمٜم٤مومع واعمْم٤مر ـواعمّمٚمح٦م اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م اعمً ذم اًمٍماع اًمٕمقاُمؾ اعم١مصمرة

  اعمؽمايمٛم٦م.

ُمٜم٤مؾم٤ًٌم ًمٜمقع ٓ ؿمؽ أن شم٘مقيؿ اًمٕمقاُمؾ اعم١مصمرة ىمد يٗمرض شمقىمٞمت٤ًم ُمٕمٞمٜم٤ًم : توؿقت افرصاع  -3

اًمذي يٛمٙمـ ومٞمف  اًمقىم٧م أن اًمتقىمٞم٧م اعمٜم٤مؾم٥م هق ،اًمٍماع ودرضمتف واعم١مصمرات قمٚمٞمف . وسمٕم٤ٌمرة قم٤مُم٦م 

حتّمٞمؾ أيمؼم ُم٤ًمقمدة ممٙمٜم٦م ُمـ اًمٕمقاُمؾ اعم١مصمرة او حتّمٞمؾ أيمؼم ىمدر ممٙمـ ُمـ اًمت٠مصمػم اًمًٚمٌل 
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وم٤مًمقضم٥م إُم٤م  ،ذم وىم٧م قمدم وضمقد أؾم٤ٌمب اًمٖمٚم٦ٌم واًم٘مدرة قمغم اعمٓم٤موًم٦م  وأُم٤م . ًمٚمٕمقاُمؾ قمغم اًمٕمدو

 اضمتٜم٤مب اًمٍماع او ظمٗمْمف وحتقيٚمف إمم جم٤مل ًمٞمس ومٞمف هزيٛم٦م.

 ،اعم٘مّمقد سم٘مقة اإلرادة قمزم ىمقي وشمّمٛمٞمؿ ؿمديد قمغم ومٕمؾ ُمتٓمٚم٤ٌمت اًمقاضم٥م : ؿوة اإلرادة  -4

 چ ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  چوم٘مد ىم٤مل شمٕم٤ممم  ،وهذا أصؾ قم٤مم ذم يمؾ قمٛمؾ يتّمؾ سم٤مًمديـ 

همػم أن ىمقة اإلرادة هل٤م اعمزيد ُمـ إمهٞم٦م ذم أٟمقاع اًمٍماع يمٚمٝم٤م وظم٤مص٦م ذم اًمٍماع . 93اًمٌ٘مرة: 

إقمداد »ويتٙمٚمٛمقن يمذًمؽ قمـ  ، شإرادة اًم٘مت٤مل»وُيًٛمك ذًمؽ قمٜمد ظمؼماء اًمدوم٤مع سمـ  ،اًمٕمًٙمري 

 وم٢من ُمـ أؾمقأ إُمقر ذم ؾم٤مطم٦م اعمٕمريم٦م . وًمذًمؽوم٢من وفمٞمٗمتف هل ومـ ىمت٤مل اًمٕمدو وىمتٚمف  ، شاعم٘م٤مشمؾ

لوم٢م !!ؾهق اًمقهـ ذم إرادة اًم٘مت٤مل او إرادة اعم٘م٤مشمِؾ أن ٓ َيـ٘متُ  إمم  ن ُمٕمٜمك ذًمؽ أن اًم٘متؾ ؾمـٞمتحق 

ذا إصؾ صمٌقت إُمر سم٤مًم٘متؾ ذم ٟمّمقص ىمرآٟمٞم٦م قمديدة ذم ـ١ميمد هـي . وهذه ظمٞم٤مٟم٦م ، ٙمرهـُمٕمً

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ ٟمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم  ، ٞم٤مق قمٛمٚمٞم٤مت ؾم٤مطم٦م اعمٕمريم٦مـؾم

ذم ؾم٤مطم٦م اًم٘مت٤مل ويمذًمؽ ُمْم٤مُملم اًمِمدة واًمٖمٚمٔم٦م  ،191اًمٌ٘مرة:  چ ڀڀ  ڀ    پپ  پ

وم٢مٟمف ُمٌٜمل قمغم  ،ويمذًمؽ ذم يمؾ ساع  .4حمٛمد:  چ....ڎ  ڎ    .... چيمام ذم ٟمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم 

وىمد شمتْمٛمـ سمٕمض  . ومال ؿمؽ أن اًمقهـ ذم ومٕمؾ ُمتٓمٚم٤ٌمت اًمٍماع يٕمٜمل ىمٌقل اهلزيٛم٦م ،اعمٖم٤مًم٦ٌم 

   إٟمٔمٛم٦م اًمدوم٤مقمٞم٦م وؾم٤مئؾ ًمٗمحص إرادة اًم٘مت٤مل وشم٘مقيٛمٝم٤م. 

: وٌط اًمٍماع ادجال األولُمٜمٝم٤م  ،وذم ذًمؽ جم٤مٓت ُمٝمٛم٦م : إكضباط األداء دم افرصاع  -5

ىمد يٕمٞمؼ حت٘مٞمؼ اهلدف .  اعمحددة وم٢من اإلٟمٗمالت ُمـ ـمريؼ اًمٖم٤مي٦م ،سم٤مًمٖم٤مي٤مت اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اعمحددة 

وم٢من اًم٘م٤مئد اًمٕمًٙمري اًمذي ٓ يدرك  ،وحيّمؾ اإلٟمٗمالت ذم اًمٍماع اًمٕمًٙمري وهمػم اًمٕمًٙمري 

ًمذًمؽ و وٟمِمقة اًمٜمٍم إومم ، اًمٖم٤مي٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م إدرايم٤ًم ضمٞمدًا ىمد يتحٙمؿ ومٞمف اًمقًمع سم٤مؾمتخدام اًم٘مقة

اًمٍماع  :ادجال افثاين.  سم٦ماعمحددة ، وىمد ي٥ًٌم أضارًا همػم حمًق تامدى ظم٤مرج ُمتٓمٚم٤ٌمت اًمٖم٤مي٦مي

وم٢مٟمف ُمراشم٥م ودرضم٤مت ُمٜمْمٌٓم٦م سمٕمقاُمؾ اًم٘مقة واًمت٠مصمػم  ،اًمًٞم٤مد وظم٤مص٦م حت٧م ؾمٚمٓم٦م اإلؾمتٌداد 

ومٛمـ اخلٓم٠م  . متٜمع اًمتخري٥م واًمٗمقىوسمٕمقاُمؾ وٌط اًمٍماع سمقؾم٤مئؾ ُمدٟمٞم٦م يمٗمقءة  سملم اًمٓمروملم
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وم٢من اعمًتٌد ؾمٞمٚمج٠م هق إمم ،  اًمِمديد اًم٘مٗمز إمم درضم٦م ُمت٘مدُم٦م سمٛمٕمٓمٞم٤مت يم٤مومٞم٦م عمرشم٦ٌم أوًمٞم٦م وم٘مط

٤مسم٤مت ـ. ويمذًمؽ إُمر ذم اإلٟمْم٤ٌمط سمحً اًمتخري٥م واًمٗمقى إذا ؿمٕمر وهق ىمقي سم٠مٟمف ُُمَٝمدد

٤ٌمب ـوأؾم٤ٌمب شمّمٕمٞمده او ظمٗمْمف وظمٓمقط وأؾم ٤مئٚمفـوجم٤مٓشمف ووؾم٘مػ اًمٍماع ودرضمتف ـؾم

٘مؾ ، وهق وهذا حيت٤مج إمم قمٜمقان ُمًت ىمْم٤مي٤م ُم٤م سمٕمد اًمٜمٍم ، : هق وٌطادجال افثافث . اًمؽماضمع ومٞمف

 ىمٌؾ اًمٕمٜمقان إظمػم.

 واًمتٕم٤مُمؾ ُمع إضار واإلُمداد اًم٘م٤مئؿ وُمقارد اإلداُم٦م أي اًمٍماع،  توؾر موارد افرصاع  -6

 وىمد ؾمٌؼ سمٞم٤من ذًمؽ. ، واًمتحقٓت اعمحتٛمٚم٦م

ويمثػمًا ُم٤م شمٌدأ ُمع وضمقد أؾم٤ٌمب  ،وهذه ُمـ ىمقاقمد احلرب  :ظؿؾقات إضعاف افعدو  -7

٥م اعمقىمػ ـتخدام ُم٤م يٜم٤مؾمـان اؾمو  دُ ـ٤مئؾ يمثػمة يت٤ٌمدل اًمٕمَ ـروع هب٤م . وشمقضمد وؾمـاحلرب وىمٌؾ اًمِم

 ُمـ هذه اًمقؾم٤مئؾ: ،ُمٜمٝم٤م 

   وُمٜمع اإلؾمت٘مرار يمٕمٛمٚمٞم٤مت اإلؿمٖم٤مل واإلطم٤مـم٦م سم٤معمِم٤ميمؾ ،شمِمتٞم٧م ـم٤مىم٤مت اًمٕمدو. 

   وهذا ُمـ ُمْم٤مُملم ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،سمام ي٤ًمقمد ذم شمراضمع ىُمُدراشمف طمٍم اًمٕمدو واًمتْمٞمٞمؼ قمٚمٞمف

 .5اًمتقسم٦م:  چ ڭۓ  ۓ   ﮲  ﮳  ﮴  چ 

  اًمٕمدو ٟمٛمق إلقم٤مىم٦م ٜمٝمجٞم٦ماعم تحريم٤متاًم أي ، واًمتآُمر اإلؾمؽماشمٞمجل اًمًٞم٤مدي اإلظمؽماق 

 .ٟمٔم٤مُمف وشمٗمٙمٞمؽ مت٤مؾمٙمف واؾمتٝمداف ُمقاوع وٕمٗمف اًمداظمكم وإوم٤ًمد ىمقشمف وشمقهلم

   ويمْمٖمقط ظمٗمض اًمتًٚمٞمح وٟمزع  ،يم٤محلٍم اعمذيمقر هٜم٤م  ،قمٛمٚمٞم٤مت اًمتجريد ُمـ اًم٘مقة

 ويمذًمؽ قمٛمٚمٞم٤مت اإلؾمتٜمزاف اإلىمتّم٤مدي واًمدوم٤مقمل. ،سمٕمض إؾمٚمح٦م 

   يم٤معمٝم٤مرة ذم شم٘مٓمٞمع اًمٍماع  ،ذم شمٜمٔمٞمؿ اًمٍماع سمام يرسمؽ اًمٕمدو ويقهـ إؾمتج٤مسمتف اعمٝم٤مرة

 .وقمزل ُمراطمٚمف وشمٙمثػم وؾم٤مئٚمف وواضمٝم٤مشمف

   وي٘متيض هذا إصؾ اًمتقضمف إمم اًمُ٘مقى  ،شم٘مٚمٞمؾ اعم٤ًمقمديـ ًمٚمٕمدو وإصم٤مرة اًمٕمداوات ًمف

حتٞمـٞمد او يم٥ًم واًمنموع ذم قمٛمٚمٞم٤مت  ،وطمتك اخلّمقم اًمذيـ يٛمٙمـ أن ي٤ًمقمدوا اًمٕمدو 

سمتّمٜمٞمع ُمّم٤مًمح ُمِمؽميم٦م طم٘مٞم٘مٞم٦م وسمتًقي٦م اجلراح  وذًمؽ ،اًم٤ًمسم٘ملم  سمٕمض اخلّمقم
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وىمد ي٘متيض إُمر شمدسمػم ُمّمػم  ًمٗم٤مت اًمٕمدو .واًمنموع أيْم٤ًم سمتٗمٙمٞمؽ حت٤م ، اًم٘مديٛم٦م

واًمٜمج٤مح ذم هذا إصؾ ىمد يٌٚمغ درضم٦م قمزل  . ذم ىمْمٞم٦م يمٌػمة ُمع ىمقى ُمٝمٛم٦م ُمِمؽمك

 اًمٕمدو دوًمٞم٤ًم او إىمٚمٞمٛمٞم٤ًم.

ة تدُمػم إراديم ،ٍماع شمقضمد قم٤ٌمرات يمثػمة قمـ اعمٜمتٝمك اعمرضمق ًمٚم :مسار افرصاع ومـتفاه  -8

 ،او اؾمتًالم اًمٕمدو  ، او دمريد اًمٕمدو ُمـ ىمدراشمف اًمٕمدواٟمٞم٦م اًمٕمدو او ومرض ؾمالم ٓ ُم٘م٤موُم٦م وده

 ويٛمٙمـ اًمتٕمٌػم سم٤مهلٞمٛمٜم٦م اًمٓمققمٞم٦م ًمٚمث٘م٤موم٦م اًمّمحٞمح٦م ذم اًمٍماع اًمث٘م٤مذم . . هذا ذم اًمٍماع اًمٕمًٙمري

وُمـ  ُمـ اعمٌح٨م اًمث٤مين . شأهداف ىمرار احلرب»ذا إُمر حت٧م قمٜمقان هب ُم٤م يتّمؾ وىمد ذيمرٟم٤م

ُمٜمتٝمك احلرب وٟمت٤مئجٝم٤م هل وامٟم٤مت فمٜمٞم٦م و ُم٤ًمر اًميوري اًمت٠ميمٞمد هٜم٤م أن وامٟم٤مت اًمتحٙمؿ ذم

وهذا أطمد أؾم٤ٌمب  ،وظم٤مص٦م طملم يٙمقن اًمٓمروم٤من ُمت٘م٤مرسملم ذم اًم٘مقة  ،ضمدًا ذم يمثػم ُمـ إطمٞم٤من 

ؾنن احلرب تمدي دم ـثر من األحقان إػ ظواؿب يتعذر  ضمٕمؾ احلرب ظمٞم٤مرًا اوٓمراري٤ًم .

: شمّمٕمٞمد احلرب اخلٗمٞم٦م سملم اًمٓمروملم ويمذًمؽ ُمع أـمراف ُمٜم٤موم٦ًم ظم٤مرضمٞم٦م . مـفا ،ؾقفا  افتحؽم

ظمالوم٤ًم  ،: إـم٤مًم٦م أُمد احلرب وشمقؾمٞمع ٟمٓم٤مىمٝم٤م ومـفا: إصم٤مرة واؾمتٗمزاز اعمٜم٤مومًلم اًمدوًمٞملم . ومـفا

: اإلوٓمرار إمم شمٕمديالت يمٌػمة ذم اخلٓمط اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م ومـفاًمتقىمٕم٤مت اًمنموع ذم احلرب . 

شمقىمػ او إقم٤مىم٦م  :ومـفا. طمدوث ظم٤ًمئر شمٗمقق اًمتقىمٕم٤مت  :ومـفاواعمزيد ُمـ شمٕم٘مٞمد اعمقىمػ . 

وقمقاىم٥م أظمرى ؾمٜمٜمٌف إمم سمٕمْمٝم٤م ذم اًمٕمٜمقان أيت إن ؿم٤مء اهلل  اًمدقمقة وقمٛمٚمٞم٤مت اًمٗمتح اًمًٚمٛمل ،

وخم٤موف اعمٝمؿ اًمتِمخٞمص اعمٌٙمر ًمتٕم٤مدل اًم٘مقشملم او شمٗمقق اًمٕمدو  ُمـ وم٢مٟمف ،وقمغم أي طم٤مل  شمٕم٤ممم .

أن شمٙمقن اهلزيٛم٦م هل ُمٜمتٝمك اًمٍماع . ُمٕمٜمك ذًمؽ ضورة إقمداد ظمٓمط ُمٌٙمرة إلطمالل ؾمالم 

ف ىمٌؾ أن يدرك اًمٕمدو وضمقد ٟم٘مٓم٦م حتقل ًمّم٤محلف  وىمد ذيمرٟم٤م ذًمؽ ذم  ،ُم٘مٌقل او ًمؽماضمع ُُمَِمـرِّ

ويٛمٙمـ أيْم٤ًم قمٜمد اًمتٞم٘مـ ُمـ ذم هذا اعمٌح٨م .  شارق اعم٤مدي٦محتدي اًمٗمق»اًمٗم٤مئدة اًمث٤مًمث٦م ُمـ قمٜمقان: 

اًمتخٓمٞمط ًمٕمٛمٚمٞم٤مت يم٥ًم اًمقىم٧م  يٛمٙمـ ، ي٤ًمقمد قمغم ومرض ؾمالم ُم٘مٌقل حتّمٞمؾ شمٗمقق ىمري٥م

وأُم٤م طملم  . يمٝمدٟم٦م ُم١مىمت٦م ًمٚمتٗم٤موض او دسمٚمقُم٤مؾمٞم٦م ظمٗمض اًمٍماع او حتريؽ ـمرف صم٤مًم٨م ًمٚمقؾم٤مـم٦م

ىمد حت٤مول اًمتحٙمؿ ذم ُم٤ًمر وم٢من اًمدوًم٦م اًمٙمؼمى  ،يٙمقن اًمٍماع سملم دوًم٦م يمؼمى وأظمرى وٕمٞمٗم٦م 
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وُمٜمتٝمك اًمٍماع ُمـ ـمريؼ اًم٘مقة اًمٖم٤مؿمٛم٦م واًمتٜمٙمٞمؾ اًمِم٤مُمؾ واًمتدُمػم اًمقاؾمع وأٟمقاع إقمامل 

وهذا هق احل٤مل أيْم٤ًم ذم احلرب همػم اًمٕمًٙمري٦م يم٤محلّم٤مر  اعمٜم٤مىمْم٦م ًم٘مقاٟملم وأظمالق احلرب .

وم٢مٟمف أضار ذًمؽ ًمٞم٧ًم أىمؾ ُمـ أضار  ،ؾ وإُم٤مشم٦م اًمتٜمٛمٞم٦م واإلوم٘م٤مر واإلهن٤مك اًمٕم٤مم وسم٠مُمد ـمقي

اعمقاضمٝم٦م همػم اعم٤ٌمذة طملم  سمخٞم٤مر يمثػم ُمـ اًمدول اًمْمٕمٞمٗم٦م ٟمًٌٞم٤مً  وًمذًمؽ شم٠مظمذ احلرب اًمٕمًٙمري٦م .

، او شم٠مظمذ سمخٞم٤مر ومتح سم٤مب اًمّمداىم٦م وشم٤ٌمدل  وسمٛمقازٟم٤مت متٜمع اًمتّمٕمٞمد ، يٙمقن وم٤مرق اًم٘مقة يمٌػماً 

ىمقًمف ٤مه اًمدقمقة واًمٗمتح اعمٕمٜمقي ، يمام يدل قمٚمٞمف ٤مت ُمدروؾم٦م سم٤مدماعمٜم٤مومع ُمع قمدو إُمس ُمع مم٤مرؾم

  ڳ      ڳ  ڳ    گ  ڳ  کک   ک  ک    گ  گ  گ    ڑ   ڑ    ژ  ژچ شمٕم٤ممم 

ڌ   ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ     .... چ، وىمقًمف شمٕمــــ٤ممم 34ومّمٚم٧م:  چ  ڱ ڱ  

 همػم أن هذا اخلٞم٤مر إظمػم ىمد ي٠مظمذ ُم٤ًمرًا ـمقياًل.  22اًمرقمد:  چ    ژ

: إدارة اًمٜمٍم سم٤معمح٤مومٔم٦م قمٚمٞمف وإداُمتف ، ومال جيقز افؼضقة األوػ: افـرص ؿضايا ما بعد  -9

اإلرخت٤مء سمٕمد اًمٜمٍم وًمٙمـ ُيْم٤مف ُم٤ًمر آظمر يتْمٛمـ شم٘مقيؿ قمقاُمؾ شمرؾمٞمخ او دمذير اًمٜمٍم 

ؿ افؼضقة افثاكقةوُمٙم٤مومح٦م اًمٕمقاُمؾ اًمتل يٛمٙمـ أن شُمـٗمًـد اًمٜمٍم .  : اًمتٗمريؼ سملم اًمٜمٍم وشَمـَقهُّ

 شمّمقيره ، ُمث٤مل ذًمؽ اًمٜمٍم اًمتٗم٤مويض ، وم٢من ُم٤ٌمًمٖم٦م اإلقمالم ذم شمّمقيره يٛمٙمـ اًمٜمٍم او اعم٤ٌمًمٖم٦م ذم

أن شمتٜم٤مىمض ُمع ُمْم٤مُملم اًم٘مرار اًمتٗم٤مويض اًمتل دمٕمؾ اًمٜمٍم أىمرب إمم ضم٤مٟم٥م اًمٕمدو . ُمث٤مل آظمر هق 

اًمتقىمػ قمٜمد ٟمٍم حمدود ضمدًا همػم أن اإلقمالم جيٕمٚمف ٟمٍمًا اؾمؽماشمٞمجٞم٤ًم قمٔمٞماًم . ُمث٤مل آظمر حت٘مٞمؼ 

وًمٙمٜمف همػم حمًقب اًمٕمقاىم٥م ، وىمد شمٙمقن ُمْم٤مر اًمٕمقاىم٥م أيمؼم سمٙمثػم ُمـ ُمٜم٤مومع ٟمٍم طم٘مٞم٘مل 

افؼضقة اًمٜمٍم . وُمثٚمف أن يًتدرضمؽ اًمٕمدو إمم ٟمٍم ؿمٙمكم او ٟمٍم حمدود وًمٙمٜمف ؿمديد اًمٕمقاىم٥م . 

: قمٛمٚمٞم٤مت اؾمتثامر اًمٜمٍم ُمع يم٧ٌم دواومع ٟمِمـقة اًمٜمٍم ، وم٢من ٟمِمقة اًمٜمٍم ىمد شُمـَْمٞمُِّع وٌط افثافثة

ل اًمٜمٍم إمم هزيٛم٦م . اًمٜمٗمس وشمٜمٓمٚمؼ  سمٕمٞمدًا قمـ ُم٘متْمٞم٤مت اًمت٘مقيؿ اًمًـٚمٞمؿ ، سمؾ يٛمٙمـ أن شُمـَحقِّ

وؾمـ٥ٌم ذًمؽ هـق اخلٚمط سملم هدوملم خمتٚمٗملم ، وم٤مهلدف ُمـ اًمنموع ذم اًمٍماع هق حت٘مٞمؼ اًمٜمٍم ، 

وأُم٤م اهلدف سمٕمد اًمٜمٍم ومٝمق إدارة اًمٜمٍم سمٖمرض إداُمتف واؾمتثامره ، وإوًمقي٦م هٜم٤م عمٗم٤مهٞمؿ اًمٗمتح ، 

ٗم٤مهٞمؿ اًمٙمن واًمتحٓمٞمؿ ومٕمٜمد اًميورة وم٘مط . ُمٕمٜمك ذًمؽ أٟمؽ حتت٤مج سمٕمد اًمٜمٍم إمم وىم٧م وأُم٤م ُم
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إلقمداد قمٛمٚمٞم٤مت ذيمٞم٦م ذم إدارة ُمْم٤مُملم اًمٜمٍم ، وىمد ي٘متيض ذًمؽ هتدئ٦م اًمٜمزاقم٤مت إظمرى . 

: ضمٕمؾ ظمٓمط وقمقاُمؾ اًمٜمٍم ُمث٤مًٓ ًمٚمٕمٛمٚمٞم٤مت اعمًت٘مٌٚمٞم٦م وًمٙمـ سمنمط اًم٘مدرة قمغم افؼضقة افرابعة

عمريمزي٦م ومتٞمٞمزه٤م قمـ اعمالسم٤ًمت اًمٔمرومٞم٦م ، وسمذًمؽ شمٙمقن ىمراءة اعم٤ميض او اًمت٠مريخ ومٝمؿ اعمٕم٤مين ا

: اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اعمٝمزوم ، افؼضقة اخلامسةواإلؾمتٗم٤مدة ُمٜمف ، شمٙمقن قمٛمٚمٞم٦م ُمتٓمقرة وًمٞم٧ًم ضم٤مُمدة . 

، وهٙمذا  إطمتقاؤه وشمـحقيٚمف إمم صديـؼ شمدُمػم ىمقشمف سمِمدة او ٕن اعمٝمزوم قمدو ُمًـت٘مٌكم ُم٤م مل يتؿ

ُمع يمؾ ُمـ آذيتف وإن يم٤من ًم٥ًٌم ُمنموع ، وىمد ذيمرٟم٤م ذم هذه اًم٘مْمٞم٦م أدًم٦م ُمـ اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م إُمر 

افؼضقة .  شسمٜم٤مء وشمرؾمٞمخ اًمًٚمؿ سملم اًمدول»اًمنميٗم٦م ذم أواظمر اعمٌح٨م إول ، حت٧م قمٜمقان 

: ىمْمٞم٦م اًمٖمٜم٤مئؿ وإٟمٗم٤مل . أُم٤م اًمُٖمٜمؿ ومٝمق حتّمٞمؾ اًمٌمء او اًمٔمٗمر واًمٗمقز سمف ، وُي٘م٤مل افسادشة

سم٤مقمت٤ٌمر وم٤مئدشمف وأٟمف ُمٙم٥ًم او أن ٟمٞمٚمف يم٤من سمًٕمل او طمرص . وُيًتٕمٛمؾ اًمُٖمٜمؿ ذم اًمٔمٗمر سم٤معمٙم٤مؾم٥م 

ُي٘م٤مل: )وًمٞم٧ًم أي٤مدي اًمٜم٤مس قمٜمدي همٜمٞمٛم٦م ...... ورب يد قمٜمدي أؿمـد ُمـ .  اعم٤مدي٦م واعمٕمٜمقي٦م

٦َم وم٤مشمِ إؾمـر( ، وىمقل أظمر: )  ٟم٤مؾمؽ( ، ؽ ..... إذا َهؿ  أُم٣م او همٜمٞمٛم٦مَ ومل أر ُمثؾ اًمٚمٞمؾ ضُمٜمـ 

، وجم٤مًم٦ًم ومالن همٜمٞمٛم٦م ، واًمّمقم ذم اًمِمت٤مء همٜمٞمٛم٦م سم٤مردة أي سمال ُمِم٘م٦م . وأُم٤م واًمؼمُّ همٜمٞمٛم٦م احل٤مزم 

ُؾ اجلُٜمْد، إٟمٗم٤مل ومٝمل اًمٕمٓم٤مي٤م  ، إذا ضمٕمؾ هلؿ ُم٤م  وٟمّٗمْٚم٧م وُمالٟم٤ًم: أقمٓمٞمتف َٟمَٗمالً وهُمٜماْم. واإلُم٤مُم يٜمٗمِّ

 . وُي٘م٤مل اًمٜمٗمؾ سم٤مقمت٤ٌمر أٟمف قمٓمٞم٦م او زي٤مدة او قمٓم٤مًء همػم ٓزم اًمرضمؾ اًمٙمثػم اًمٕمٓم٤مء َواًمٜم ْقوَمُؾ: . هَمٜمِٛمقا

. وًمذًمؽ وم٢من إٟمٗم٤مل شمِمٛمؾ اًمٖمٜم٤مئؿ سم٢مقمت٤ٌمر أهن٤م قمٓم٤مي٤م او ُمٙم٤مؾم٥م ، ومٙمؾ همٜمٞمٛم٦م  أي همػم واضم٥م

، وًمذًمؽ ومًـر أئٛم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمٜمٗمَؾ سم٤مًمُٖمٜمؿ . وًمٞمس هذا سمٛمقوع شمٗمّمٞمؾ أطمٙم٤مم اًمٖمٜم٤مئؿ ، ومٝمل ٟمٗمؾ 

ٱ  ٻ  چ  ٤مممـــشمٕمو شم٤ٌمرك ، وم٘مقًمف سمٕمض اًم٘مْم٤مي٤م إؾم٤مؾمٞم٦م وًمٙمـ اعم٘مّمقد اًمتٜمٌٞمف إمم

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٺ ڀ  ڀ ڀ ڀ پ پ ٻٻ  ٻ  پ

 قمٛمقُم٤مً  اًمٕمٓم٤مي٤م اعمتٕمٚم٘م٦م سمٜمٔم٤مم اًمدوًم٦م واًمٕمٛمؾ اًمٕم٤مم هلٟمٗمٝمؿ ُمٜمف أن  ،1إٟمٗم٤مل:  چ ٿ  ٿ

اًم٘مٞم٤مدة  أي ًمٚمٛمّم٤مًمح اًمٕم٤مُم٦م ووم٘م٤ًم ًمٚمٜمٔم٤مم اًمنمقمل اًمذي حيٙمؿ إُم٦م وىمرار،  طهلل شمٕم٤ممم وًمرؾمقًمف 

، ومال همٜمٞمٛم٦م إٓ سم٘مرار ُمـ  وهذا يِمٛمؾ ُم٤م ُيًـَٛمح ُمـ إٟمٗم٤مل سمجٕمٚمف همٜمٞمٛم٦م ، اعمًتٜمد إمم ذًمؽ

وىمد دمد اًم٘مٞم٤مدة ظمٞم٤مرات ص٤محل٦م ُمتٕمددة مم٤م يقضم٥م قمٚمٞمٝم٤م  . ؾمقاء يم٤من ُمٙم٤ًًٌم ُم٤مًمٞم٤ًم او همػمه اًم٘مٞم٤مدة
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ُأختذ اًم٘مرار سم٢مهمتٜم٤مُمف ، ٦م ُم٤م . وشمقضمد أطم٤مدي٨م ٟمٌقي٦م شمٌلم أصقًٓ ذم ىمًٛمإٟمت٘م٤مء اخلٞم٤مر إصٚمح 

وًمذًمؽ  اًمٕمٛمقم او اإلـمالق ذم اًمٜمص اًم٘مرآين ، سمٕمض إطم٤مدي٨م شُمـَٕمـدُّ ظمٞم٤مرًا ُمـ مجٚم٦م ظمٞم٤مراتو

يقوح ذًمؽ ىمقًمف  ىمْمٞم٦م دون ىمْمٞم٦م أظمرى يمام طمّمؾ ذم ىمًٛم٦م ظمٞمؼم ذم قمٝمد اًمٜمٌقة .ذم  سمف قُمِٛمؾ

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ   چ شمٕم٤ممم

ًمٞمس ومٞمٝم٤م  چٻ  ٻ  ٻ  پ   چومٕم٤ٌمرة  ،41إٟمٗم٤مل:  چ...ٺ  ٺ  ٺ 

 وًمٙمٜمٝم٤م ذم ؾمٞم٤مق سمٞم٤من ىمًـٛم٦م ُم٤م شمؿ ضمٕمٚمف همٜمٞمٛم٦م وٓ يمٞمٗمٞم٦م اإلهمتٜم٤مم ، شمٕمريػ اإلهمتٜم٤مم اعمنموع

سمدًمٞمؾ آظمر وىمرار ُمـ ص٤مطم٥م اًم٘مرار اًمٕم٤مم ، وًمٞمس ذًمؽ إٓ ُم٤م شمتْمٛمٜمف أي٦م إومم ُمـ ؾمقرة 

، وم٢من هذا يٕمٜمل اًمٗمقى وُمـ اعمح٤مل أن يقيمؾ طمٙمؿ اإلهمتٜم٤مم سم٤مًم٘مرار اخل٤مص ًمٙمؾ جم٤مهد  إٟمٗم٤مل .

، وم٢من 183اًمِمٕمراء:  چ جح  يث  حج  مج   ىث  چ اًمتل هنك اهلل اًمنمع قمٜمٝم٤م ذم ٟمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم

اًمٕمثق هق وم٘مدان اًمٜمٔم٤مم واًمٗمقى ، وىمد سمٞمٜم٤م ذًمؽ ذم أيمثر ُمـ ُمقوع . وُمثؾ ذًمؽ ُي٘م٤مل ذم شمٗمًػم 

ي١ميمد ذًمؽ أن اخلٞم٤مرات ذم طمٙمؿ  .69إٟمٗم٤مل:  چ ی  ی     ی  جئ  حئچ  شمٕم٤مممىمقًمف 

، ومال جم٤مل اًمٌت٦م جلٕمؾ ٤مطمتامٓت اًمتٕم٤مُمؾ سم٤معمثؾ سماًمٖمٜم٤مئؿ شمت٠مصمر سمال ؿمؽ سمُ٘مُدرات اًمدول اعمتّم٤مرقم٦م و

اًم٘مرار ومٞمف ًمٚمٗمروع اإلداري٦م ذم اعم١مؾم٦ًم اًمدوم٤مقمٞم٦م وٓ ًمٚمٛمج٤مهديـ ، وًمٙمـ ًمٚم٘مٞم٤مدة اًمٕم٤مُم٦م 

وشمًٕمك اًمِمٕمقب أن ٓ شم٘مع همٜمٞمٛم٦م سمٞمد إضمٜمٌل ،  . ذم اًمٔمرف اعمٕملم اعمّمٚمح٦م اًمٕم٤مُم٦موُم٘متْمٞم٤مت 

جيد أُمقرًا ه٤مئٚم٦م ذم اهمتٜم٤مم أُمقال وُمّم٤مًمح وُمًت٘مٌؾ وم٢من اًمٜم٤مفمر ذم همٜم٤مئؿ اًمدول همػم اإلؾمالُمٞم٦م 

إمم ضمزء يمٌػم ُمـ اًمدظمؾ اًمقـمٜمل  اًمِمٕمقب وًمٙمـ سمٖمػم اؾمؿ اًمٖمٜمٞمٛم٦م ، وىمد يّمؾ إُمر إمم حتقيؾ

 ، وحت٧م قمٜم٤مويـ ُمتٜمققم٦م. ٤مطم٦ٌم اًمٜمٗمقذاًمدوًم٦م ص

وٓسمد ُمـ  ،: ًمٚمحرب آصم٤مر يمٌػمة داظمٚمٞم٦م وظم٤مرضمٞم٦م تؼدير آثار احلرب واإلظداد هلا  -1٦

. وؿمدة هذه أصم٤مر يٕمتٛمد قمغم قمقاُمؾ ُمتٕمددة ، ومٝمؾ هل طمرب حمدودة أم رصده٤م واًمتٗم٤مقمؾ ُمٕمٝم٤م 

وُم٤م هل أٟمقاع إؾمٚمح٦م  طمرب ؿم٤مُمٚم٦م؟ وهؾ هل طمرب ىمّمػمة إُمد أم هل طمرب ُمتقاصٚم٦م؟

اعمًتٕمٛمٚم٦م؟ وُم٤م هل درضم٦م اًمقطمِمٞم٦م واًمتٜمٙمٞمؾ ومٞمٝم٤م؟ وُم٤م هل درضم٦م إىمؽماهن٤م سمحرب همػم قمًٙمري٦م 

 :ومٛمـ آصم٤مر احلرب شمدُمر اعمجتٛمع واعم١مؾم٤ًمت؟
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  .اإلضار سم٤مًمٌُـٜمك اًمتحتٞم٦م واًم٘مقة همػم اًمٕمًٙمري٦م 

  واًمالضمئلم إضار اًمٌنمي٦م ُمـ اًم٘متغم واعمٗم٘مقديـ وإهى واعمّم٤مسملم. 

  .شمراضمع اًمدظمؾ اًم٘مقُمل وظمٗمض أيمثر إٟمِمٓم٦م اعمدٟمٞم٦م واؾمتٜمزاف ُمزُمـ 

  .شمٕمٓمٞمؾ ـم٤مىم٤مت يمثػمة 

   حتقٓت ؾمٞم٤مؾمٞم٦م واىمتّم٤مدي٦م واضمتامقمٞم٦م وظم٤مرضمٞم٦م . وىمد يتٕمذر اًمتحٙمؿ ذم مجٚم٦م ُمـ هذه

 اًمتحقٓت.

   جم٤مُمٞمع احلٓم٤مم اإلضمتامقمل. ذم ذم اعمريمز او إـمراف او ،اوٓمراسم٤مت داظمٚمٞم٦م 

  .صٕمقد ىُمقى وشمراضمع او إهنٞم٤مر ىُمقى أظمرى 

  .ضاوة ُمتزايدة ذم احلرب همػم اًمٕمًٙمري٦م 

   ويمذًمؽ ؾم٤ٌمق ذم اًمٕمالىم٤مت اخل٤مرضمٞم٦م. ،ؾم٤ٌمق شمًـٚمح ُمت٤ٌمدل 

  .شمٜمٛمٞم٦م ُمٝم٤مرات اًمًٚمؿ واضمتٜم٤مب احلروب 

   ًمإلٟمت٘م٤مم ُمـ اًمٓمرف اًم٘مقي . وُمـ قمقاُمؾ  وااخلّمقم ٓومؽماس اًمٓمرف اًمْمٕمٞمػ حتريؽ

قمدو وهتديد ُمًت٘مٌكم ًمٚمٛمٜمتٍم إٓ إذا ٟمجح٧م ؾمٞم٤مؾم٦م اإلطمتقاء ُمٕمف وإقم٤مدشمف ذًمؽ أن اعمٝمزوم 

 إمم اًمّمداىم٦م.

  .اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اعمخٚمٗم٤مت احلرسمٞم٦م يم٤مًٕمٖم٤مم واًمتٚمقث 

  .وم٘مدان اًمتحٙمؿ ذم اًم٘مرار اإلؾمؽماشمٞمجل 

 

 

 

 

 

.................... 
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  او افوضـي األمن افؼومي

 واإلظداد فه

 :معـى األمن افؼومي

پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  چ ىم٤مل شمٕم٤ممم       

ومٛمج٤مل إُمـ  ،. إُمـ هق اًمٓمٛم٠ْمٟمِٞمٜمَـ٦ُم اًمٜم٤مدم٦م قمـ إسمٕم٤مد او إزاًم٦م اعمخ٤موف 4 – 3ىمريش:  چ   ٿ

اًمًٞم٤مؾم٤مت واًمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمتل شم١مدي إمم حت٘مٞمؼ اًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م ًمٚمِمٕم٥م ُمـ ـمريؼ إزاًم٦م وإسمٕم٤مد اًم٘مقُمل هق 

  اعمخ٤موف اًمٕم٤مُم٦م.

سمٛمختٚمػ هق اًمِمٕم٥م  اعمٕم٤مس واعمراد ُمٜمٝم٤م ذم ُمثؾ هذا اًمًٞم٤مق ،واًم٘مقُمٞم٦م أصٚمٝم٤م ُمـ اًم٘مقم       

ئتالف قمغم ىمْمٞم٦م ُمِمؽميم٦م شمٙمقن هقي٦م قم٤مُم٦م هلؿ . ومٞمٛمٙمـ أن شمٙم ِٓ قن ىمقُمٞم٦م ظمّم٤مئّمف إذا اؾمتٓم٤مع ا

 . ويّمح ًمذًمؽ اًمٙمالم٘مقُمٞم٦م وـمٜمٞم٦م سملم أصح٤مب إدي٤من اعمختٚمٗم٦م سم ويٛمٙمـ أن شم٘مؽمن ،إؾمالُمٞم٦م 

ويٛمٙمـ أن  ، ُمـ اًم٘مقُمل اًمٕمراىمل او اعمٍمي او همػمه . وواوح أن اًم٘مقُمٞم٦م أوؾمع ُمـ إُم٦مإ قمـ

سملم  طدمتٛمع أُمت٤من ذم ىمقُمٞم٦م وـمٜمٞم٦م واطمدة . وهذا واوح مم٤م ٟم٘مٚمف قمٚمامء اًمًػمة قمـ يمت٤مب اًمٜمٌل 

 ط اًمٜمٌل حمٛمد ُمـ يمت٤مب هذا »ومٗمل اًمٙمت٤مب:  ،اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر وقمالىمتٝمؿ سم٤مًمٞمٝمقد طمٞمٜمذاك 

 أُم٦م هنؿإ ، ُمٕمٝمؿ وضم٤مهد هبؿ ومٚمحؼ شمٌٕمٝمؿ وُمـ ، ويثرب ىمريش ُمـ ٚمٛملمـواعمً اعم١مُمٜملم سملم

 سمٜمل ْيقد نوإ » ط صمؿ ىم٤مل ،اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر  ط ر اًمٜمٌلـصمؿ ذيم ، « اًمٜم٤مس دون ُمـ دةـواطم

 وأصمؿ فمٚمؿ ُمـ إٓ وأٟمٗمًٝمؿ ُمقاًمٞمٝمؿ ، ديٜمٝمؿ وًمٚمٛمًٚمٛملم ديٜمٝمؿ ، ًمٚمٞمٝمقد. اعم١مُمٜملم  ُمع أُم٦م قمقف

 ضمِمؿ وسمٜمل ؾم٤مقمدة وسمٜمل احل٤مرث وسمٜمل اًمٜمج٤مر سمٜمل ًمٞمٝمقد نوإ. سمٞمتف  وأهؾ ٟمٗمًف إٓ يقشمغ ٓ وم٢مٟمف

٤مم وهمػمه ـرواه اسمـ هِم «قمقف  سمٜمل ًمٞمٝمقد ُم٤م ُمثؾ ٓمٞم٦ٌمـاًمِّم  وسمٜمل وضمٗمٜم٦م صمٕمٚم٦ٌم وسمٜمل إوس وسمٜمل

ک  ک  ک  چ ٟمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم  شىمقم»يقوح اإلؾمتٕمامل اًمٕمريب ًمٙمٚمٛم٦م  . ـمقيؾ ظمؼم ٞم٤مقـؾمذم 

ڱ    چ ، وىمقًمف شمٕم٤ممم 54اًمٌ٘مرة:  چک    گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  

سمٙمن  چگ  چ ، ومحٞمثام وردت قم٤ٌمرة  78إٟمٕم٤مم:  چ ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ
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اعمٞمؿ وم٢من أصٚمٝم٤م: ي٤م ىمقُمل ، وإهمٚم٥م ذم اًمٕمرسمٞم٦م طمذف اًمٞم٤مء ، وعم٤م يم٤مٟم٧م اًمٞم٤مء ذم حمؾ ضمر سم٤مإلو٤موم٦م 

يٛمٙمـ أن  شاًم٘مقم»وم٢من اًمٙمن هق اًمٌديؾ قمـ اًمٞم٤مء . ومٛمٕمٜمك آي٦م ؾمقرة إٟمٕم٤مم وٟمحقه٤م أن ًمٗمظ 

 ظذ ؾاألمن افؼومي هو ؿدرة افؼوم بؼقادهتم وشائر ُؿدراهتم جيٛمع أيمثر ُمـ أُم٦م ذم وـمـ واطمد .

دم مواجفة ادخاضر وافتفديدات افداخؾقة  ادحاؾظة ظذ حؼوؿفمو بـاء وتـؿقة مصاحلفم

 .واخلارجقة

 

 :مرتؽزات األمن افؼومي

خت٤مذ اًم٘مرار اًمتل شم١مؾمس إل ٦م واعمٕمرومٞم٦م واًمتٜمٗمٞمذي٦ماًمٗمٙمري اًمرئٞم٦ًم هل اًمٕمٛمٚمٞم٤مت هٜم٤م اعمرشمٙمزات      

 اإلقمدادهق أن  ذم شمٕمدد اعمرشمٙمزات واعمج٤مٓت إصؾو ذم يمٞمٗمٞم٦م ظمدُم٦م جم٤مٓت إُمـ اًم٘مقُمل .

 وم٢مٟمف ضوري قمٛمؾ ٙمؾوم ، اًمٕمًـٙمري همػم او اعمدين اإلقمداد ُمع يمٌػم طمد إمم ُمتٗم٤مقمؾ اًمدوم٤مقمل

 . يمام أٟمف يتٗم٤مقمؾ ُمع اعمج٤مٓت إظمرى ، وُمٖم٤مًم٦ٌم إشم٘م٤من إمم وحيت٤مج اًم٘مقة إقمداد جم٤مٓت ُمـ ُيـَٕمد

 وم٢من ًمألوًمقي٤مت ومقوم٘م٤مً .  اعمج٤مٓت سمٕمض قمغم اًمؽميمٞمز زي٤مدة قم٤مدة شمقضم٥م إوًمقي٤مت إدارة أن همػم

 ًمألُمـ اإلقمداد» سمـ شمًـٛمٞمتٝم٤م يٛمٙمـ طمزُم٦م شمِمٙمؾ واعمدين اًمدوم٤مقمل اإلقمداد جم٤مٓتو ُمرشمٙمزات

 ومٛمـ أهؿ اعمرشمٙمزات: .شاًم٘مقُمل إُمـ او اًمقـمٜمل

 ، قمٛمقُم٤مً  اعمٝمٛم٦م اعمج٤مٓت ذم واعمخ٤موف ًمٚمٛمّم٤مًمح ؿم٤مُمؾ حتٚمٞمؾ: رصد وافرـقزة األوػ      

أُمقرًا  ٛمؾ ذًمؽـويِم ، ره٤مـوهمٞم واإلضمتامقمٞم٦م ٞم٦م واًمث٘م٤مومٞم٦مـٞم٤مؾمـ٤م واإلىمتّم٤مدي٦م واًمًـٙمري٦م ُمٜمٝمـاًمٕمً

ّم٤مًمح وإسمٕم٤مد اًمتٝمديدات واعمخ٤موف . وُمٜمٝم٤م رصد اًم٤ًمٟمح٦م جلٚم٥م اعم رصد اًمٗمرص يمثػمة ، ُمٜمٝم٤م

٘م٤مط ـٟمرصد  ُمٜمٝم٤مو إطمداث واًمٔمروف اًمتل يٛمٙمـ اًمٌٜم٤مء قمٚمٞمٝم٤م ًمٌٚمقغ ومرص٦م وإْن ـم٤مل اًمٓمريؼ .

واًمث٘م٤موم٦م  اًمِ٘مٞمَؿ ٞمدظمؾ ذم اعمّم٤مًمح. وم وُم٤م شم٘متْمٞمف ُمـ شمٖمٞمػم ذم اًمًٞم٤مؾم٤مت اًمتحقل سملم إـمراف

 واإلىمتّم٤مد واًمًٚمؿ اًمداظمكم واًمتامؾمؽ اعمجتٛمٕمل اجلٜم٤مئل وإُمـ اخل٤مرضمل وإُمـ واًمتٕمٚمٞمؿ

 او ٟمزاع حيّمؾ أن يٛمٙمـ اًمتل ويمذًمؽ اعمّم٤مًمح ، وهمػمه٤م واإلضمتامقمٞم٦م اًمًـٞم٤مؾمـٞم٦م إٟمٔمٛم٦م وأؾمس

اًمداظمٚمٞم٦م  اعمحتٛمٚم٦م اًمتٝمديدات ُمـ اعمٕمتؼمة اًمدرضم٤مت اعمخ٤موف ذم ويدظمؾ . قمٚمٞمٝم٤م ساع

 . وًمٙمـ شمقضمد ُم٘مدُم٤مهت٤م او أؾم٤ٌمهب٤م اًمٙم٤مُمٜم٦م أن واىمٕم٦م همػم يم٤مٟم٧م وإنواخل٤مرضمٞم٦م 
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 واًمٖمرض ُمـ يمؾ ذًمؽ اعمح٤مومٔم٦م قمغم أؾم٤ٌمب اخلػم واعمٜم٤مومع وشمٓمقيره٤م وُم٘م٤موُم٦م قمقاُمؾ اًمؽماضمع      

ُمـ  ومٞمٝم٤م ، ُيْم٤مف إمم ذًمؽ أن اعمج٤مٓت اعمتٜمققم٦م اعمذيمقرة ُمتٗم٤مقمٚم٦م ومٞمام سمٞمٜمٝم٤م ومالسمد واإلٟمحدار

ج٤مٓت يم٤مُٕمـ واًمدوم٤مع اعمحتٚمٞمؾ اًمتٗم٤مقمالت اًمٙمثػمة سملم و واًمتٜمًٞمؼ سمٞمٜمٝم٤ماًمِمٛمقل ذم اًمٕمٛمٚمٞم٤مت 

واًمتحٚمٞمؾ ي٠ميت ، صمؿ سمٕمد اًمرصد ؾ اًمث٘م٤مومٞم٦م واإلضمتامقمٞم٦م وهمػمه٤م واًمًـٞم٤مؾمـ٦م واإلىمتّم٤مد واًمٕمقاُم

 إمم ضورة اعمح٤مومٔم٦م قمغم اخلػم واعمٜم٤مومع ٤مل اًمٕمٛمؾ . وذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ٟمّمقص يمثػمة شمٜمٌفجم

گ   گ ک  ک  ک   ک   ڑ  ڑچ ، ٟمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم  وُمٙم٤مومح٦م أؾم٤ٌمب إٟمحٓم٤مـمٝم٤م

ڳ  ڳڳ   ڳ     ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ   ۀ  ۀ         گ  گ

شمِمٛمؾ اًمتٗمريط سم٤معمٖم٤مًم٦ٌم )أي اعمّم٤مسمرة ، واعم١ماظمذة سم٤مًمذٟمقب 21هم٤مومر:  چہ  ہ  ہ  ہ  ھ 

 .ىمتّم٤مدي وإُمٜمل وهمػمه٤ماًمٕمٛمؾ اًمًٞم٤مد واإل واعمراسمٓم٦م( ذم

 :اًمٕم٤مُمؾ إولوُمـ أهؿ قمقاُمٚمٝم٤م:  ، وشمقومػم قمقاُمٚمٝم٤م رصد اًم٘مقة اًمداظمٚمٞم٦م :افرـقزة افثاكقة      

يم٤مًمتٕمٚمٞمؿ واًمّمح٦م واًمٖمذاء  ، شمقومػمه٤م قمغم اًمٗمرد وىمدرات اًمٕم٤مُم٦م احلٞم٤مشمٞم٦م اًميورات حتديد

اًمتل  اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م اًمٓمٛمقطم٤مت حتٚمٞمؾ ويمذًمؽ ، واًمًٙمـ وُمّم٤مدر اًمٓم٤مىم٦م واعمقاصالت واإلشمّم٤مٓت

: حتديد ضورات اًم٘مقة اجلامقمٞم٦م اًمٕم٤مُمؾ اًمث٤مين . اًمٕم٤مم ٤مًمٜمٗمعسم هل٤م صٚم٦م ُم٤ٌمذة او همػم ُم٤ٌمذة

اإلظمؽماق وقمقاُمؾ اًمتٗمٙمٞمؽ : ُمٙم٤مومح٦م اًمٕم٤مُمؾ اًمث٤مًم٨م . سملم ومئ٤مت اًمِمٕم٥م واًمتقاومؼ اإلؾمؽماشمٞمجل

ر سمف ذم اًمريمٞمزة اخل٤مُم٦ًم إن ؿم٤مء  ،اًمٜمٛمق اإلؾمؽماشمٞمجل  شم٘مقيؿ :اًمٕم٤مُمؾ اًمراسمع واًمتقهلم . وؾمـٜمُـذيمِّ

: ُمٙم٤مومح٦م أؾم٤ٌمب اًمؽماضمع واإلٟمحدار وُم٘مدُم٤مت اهلزيٛم٦م ذم اعمجتٛمع ًمٕم٤مُمؾ اخل٤مُمسا اهلل شمٕم٤ممم .

ُم٤ًمر اإلٟمحدار ُم٤ًمر سمٓمئ ويٖمٗمؾ يمثػم وذم ؾم٤مئر ُمٗم٤مصؾ اًمدوًم٦م ، وهذا أُمر ذم هم٤مي٦م إمهٞم٦م ٕن 

ُمـ اًمٜم٤مس قمـ رؤيتف إٓ سمٕمد أن يتٗم٤مىمؿ وشمّمٌح اعمّمٞم٦ٌم وؿمٞمٙم٦م . وىمد شمٙمٚمٛمٜم٤م قمـ اإلٟمحدار ذم 

 هق حت٘مٞمؼ هم٤مي٦م يمؾ ذًمؽو ٦م .ـذه اًمدراؾمـ)اعمٜمٓمٚمؼ( ، وشمقضمد شمٜمٌٞمٝم٤مت قمديدة ذم ه يمت٤مب أواظمر

ُمـ همػم  ويمل يتٜم٤مومس اجلٛمٞمع ، اًم٘مقُمل إُمـ ذم اًمتٙم٤مُمؾأي  ، احلٞمقي٦م اعمج٤مٓت شمٜمٛمٞم٦م ذم اًمتقازن

ويٛمٙمـ ٟم٘مؾ ىمقشمف اعمٕمٜمقي٦م واعم٤مدي٦م إمم إضمٞم٤مل  ويمل يٙمقن اعمجتٛمع حمّمٜم٤مً  ، ؽماشمٞمجلـشمٜم٤مىمض اؾم

  .اًم٘م٤مدُم٦م
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 ، اعمتٓمقرةو اًمت٘مٚمٞمدي٦م سمٙم٤موم٦م وؾم٤مئٚمٝم٤م واًمتٕمٌقي٦م اًمدوم٤مقمٞم٦م اًمُ٘مُدرات حتٚمٞمؾ :افرـقزة افثافثة      

 ذاـه وقمغم ، اًمداظمٚمٞم٦م ُمٜمٝم٤م واخل٤مرضمٞم٦م ، ت٘مٌٚمٞم٦مـوُم٘م٤مرٟمتٝم٤م سمٛمتٓمٚم٤ٌمت اعمخ٤موف احل٤مضة واعمً

 واجل٤مهزي٦مواإلقمداد عمتٓمٚم٤ٌمت اإلؾمتٕمداد  ، أي اًمُ٘مُدرات عـاًمقؾم ًمتٜمٛمٞم٦م اًمتخٓمٞمط يتؿ ٤مسـإؾم

  .ويمذًمؽ إقمداد اًمًٞم٤مؾم٤مت اًمقىم٤مئٞم٦م ، ًمإلؾمتج٤مسم٦م ًمألزُم٤مت واًمٓمقارئ

اًمٙمٗم٤مءة ذم اًمٕمالىم٤مت اخل٤مرضمٞم٦م وُمٝم٤مرات يم٥ًم اًمنميم٤مء )إصدىم٤مء  :افرـقزة افرابعة      

  .( وشم٘مٚمٞمؾ إقمداء او شمقهلم ىمقهتؿواحلٚمٗم٤مء

،  وىمد سمٞمٜم٤مه ذم أيمثر ُمـ ُمقوع ذم )ٟمخ٦ٌم اعم٤ًمر( ،إداء اإلؾمؽماشمٞمجل  :افرـقزة اخلامسة      

ٕداء أن ا وٟمزيد هٜم٤م . ويٜمٌٖمل أن يٙمقن سمّمقرة او أظمرى ضم٤مُمٕم٤ًم ًمٚمٛمرشمٙمزات إظمرى

  :يمؼمى ُمِم٤مريع اإلؾمؽماشمٞمجل ي٘مقم قمغم أرسمٕم٦م

  اًمثقاسم٧م ويمذًمؽ  ُمرضمٕمٞم٦م ذقمٞم٦م صم٤مسمت٦م وُمٜمٔمقُم٦م ىِمَٞمؿ وُمٗم٤مهٞمؿ شمتْمٛمـ: إول وم٤معمنموع

ٕم٦م اًمديـ ـؾم ذه اعمٜمٔمقُم٦م إممـتٜمد هـاعمتٖمػمات اعمتٌٜم٤مة ُمـ إٟمٔمٛم٦م واخلٓمط وٟمحقه٤م . وشمً

ُمـ اًمٔمروف وإطمقال . وذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ٟمّمقص  ع اعمتٖمػماتـالُمل ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمـاإلؾم

قمٜمد وم٘مدان هذه أن اًمْمالل حيّمؾ ٦م صحٞمح٦م وـٞم  ٛمِ ٞمَ ـيمثػمة شمٌلم ضورة اإليامن سمٛمرضمٕمٞم٦م ىمِ 

ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ    ۇئ   ۇئ   ۆئ      ى  ائچ اعمرضمٕمٞم٦م ، ٟمذيمر ُمٜمٝم٤م أٔن ىمقًمف شمٕم٤ممم 

يًتٓمٞمع أن يٛمتٚمؽ ُأوم٘م٤ًم  ُمٜمتّم٤ًٌم(، وم٢من اًمذي يٛمٌم ؾمقي٤ًم )ىم٤مئاًم  22اعمٚمؽ:  چ  ۆئ  ۈئ

، وًمٙمٜمف  ويًتٓمٞمع أن يٜمت٘مل ُمٜمٝم٤م إمم أسمٕمد ُمدي٤مهت٤موواؾمٕم٤ًم ضمدًا ٕٟمف يٜمٔمر ذم اإلدم٤مه٤مت يمٚمٝم٤م 

٦م( اًمذي يٛمٌم  حُي٤ميمؿ ُم٤م يراه إمم ُمْم٤مُملم اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ )اعمرضمٕمٞم٦م اًمِ٘مـٞمَٛمٞم٦م همػم اًمـُٛمْٕمَقضم 

 . قم٘مٚمف وروطمف قمٚمٞمف

  أي صٞم٤مٟم٦م احل٤مض سمٕمقاُمؾ اإلرشم٘م٤مء واعمٖم٤مًم٦ٌم  اًمٜمٔمري٦م واًمٕمٛمٚمٞم٦م: اًمٕمٜم٤مي٦م اعمنموع اًمث٤مين

. وي٘مقم ذًمؽ ُمؾ اًمتٗمقق )اًمٜمٛمق اإلؾمؽماشمٞمجل( ُمع اإلهتامم اًمِمديد سمٕمقا، واًمٕمٛمؾ ًمٚمٛمًت٘مٌؾ 

ڤ  ڤ  چ اعمٕمٜمقي٦م واعم٤مدي٦م يمام يدل قمٚمٞمف ىمقًمف شمٕم٤ممم  اًمٜمَِّٕمؿأي  اعمٜم٤مومعأٟمقاع  حتّمٞمؾ قمغم
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 هل ، أي اًمثروة اعم٤مدي٦م واًمٌنمي٦م واعمٕمٜمقي٦م،  هذه اعمٜم٤مومع وم٢من ،7اًمٗم٤محت٦م:  چ  ڤ   ڦ

  .ومال جيقز اإلقمراض قمٜمٝم٤م وٓ اإلهاف ذم اًمتْمحٞم٦م هب٤م ، قمقاُمؾ اإلرشم٘م٤مء واعمٖم٤مًم٦ٌم

  ٝم٦م شم٘مٚم٥م إطمقالاخت٤مذ ؾمـٞم٤مؾمـ٤مت اطمتٞم٤مـمٞم٦م عمقاضم :اعمنموع اًمث٤مًم٨م . 

  قمـ  اإلٟمحراف )اًمْمالل(أي  اًمتقهلم واًمؽماضمع ، : ُمٙم٤مومح٦م قمقاُمؾراسمعاعمنموع اًم

ويِمٛمؾ ذًمؽ ُمٙم٤مومح٦م اًمؽمهؾ واإلٟمحدار ُمع قمٛمٚمٞم٤مت إزاًم٦م او  اًمٜمٛمق واًمتٗمقق . ـمريؼ

ختٗمٞمػ او شمٕمقيض اًمٕمقائؼ اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م ، ؾمقاء يم٤مٟم٧م قمقائؼ ـمٌٞمٕمٞم٦م يٛمٙمـ شمٕمقيْمٝم٤م 

ُمٙم٤مومح٦م  يتْمٛمـ اعمنموع اًمراسمع ويمذًمؽ . وختٗمٞمػ أصمره٤م يم٤مجلٖمراومٞم٤م او قمقائؼ يمًـٌٞم٦م

ٝمٞمٛمٞم٤ًم وإن يم٤من ىمقي٤ًم ـدان اإلدم٤مه وإو٤مقم٦م اًمِ٘مَٞمؿ ، وم٢من وم٘مدان ذًمؽ جيٕمؾ اعمًـ٤مر سمـقمقاُمؾ وم٘م

،  ٤ممم صمؿ شمٙمقن قم٤مىمٌتف وظمٞمٛم٦مــــتحؼ همْم٥م اهلل شمٕمـ٤مر اًمٌٝمٞمٛمل يًـُمـ اجلٝم٦م اعم٤مدي٦م . واعمً

اًمٙمؼمى ىمقًمف  وجيٛمع اعمِم٤مريع إرسمٕم٦م . ذيمرٟم٤م قمقاُمؾ اإلٟمحدار ذم أواظمر )اعمٜمٓمٚمؼ(وىمد 

 ڄ ڦ ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦچ ٤ممم ـــشمٕم

  .7 - 6اًمٗم٤محت٦م:  چ ڄ ڄ

، شمٙمقن ُم١مهٚم٦م  ُمـ اخلؼماء وحيت٤مج يمؾ ُمنموع ُمـ هذه اعمِم٤مريع اًمٙمؼمى إمم جمٛمققم٦م او أيمثر      

اًمتل يتؿ اظمتٞم٤مره٤م ذم يمؾ  واعمِم٤مريع وُم٤م هل إهدافروع )اعمح٤مور واًمٌٜمقد( ـًمرؤي٦م ُمْم٤مُملم اعمِم

ـ ضمٝم٦م وواىمٕمٞم٦م اًمٕمٛمؾ ُمـ أُم٤مل اًمٙمٌػمة ُم ووع إهداف جيٛمع سملم وسم٤مجلٛمٚم٦م ، وم٢منُمرطمٚم٦م؟ 

 . ضمٝم٦م أظمرى

ُمٕمٜمك ذًمؽ أٟمؽ شمْمع ًمٚمٛمًت٘مٌؾ أهداوم٤ًم يمٌػمة ويم٠من أُم٤مل يمٚمٝم٤م ممٙمٜم٦م اًمتح٘مٞمؼ ، صمؿ يٌدأ       

هداف ، اًمّمٜمػ إول: أهداف ُم٤ٌمذة شمٕمٛمؾ قمغم حت٘مٞم٘مٝم٤م . اًمتحٚمٞمؾ واًمت٘مقيؿ ًمتّمٜمٞمػ إ

أهداف ، ومٛمٜمٝم٤م أهداف واىمٕمٞم٦م متٝمد اًمٓمريؼ إمم رة ـ: أهداف همػم ُم٤ٌمؿمواًمث٤مًم٨م اًمث٤مين ٤مناًمّمٜمٗم

 أهداف همػم ُمٓمٚمقسم٦م ًمٜمٗمًـٝم٤م وًمٙمٜمٝم٤م حت٘مؼ شم٠مصمػماً  أيْم٤مً  ، وُمٜمٝم٤م همػم واىمٕمٞم٦م أن وًمٙمٜمٝم٤م ةيمٌػم

.  داف ُمٕمٚم٘م٦م أي ُم١مضمٚم٦م او حتٗمظ إلقم٤مدة اًمٜمٔمر: أه. اًمّمٜمػ اًمراسمع ذم ىمْمٞم٦م أظمرى ُمرهمقسم٤مً 

    داف ُمٚمٖم٤مة.: أهاًمّمٜمػ اخل٤مُمس
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 :األمن افؼومي افتؽامل دم تـؿقةافتوازن و

وم٤مًمتٕمٚمٞمؿ  ،: وضمقد شم٠مصمػم ُمت٤ٌمدل سملم اعمج٤مٓت افسبب األولُمٜمٝم٤م:  ،وذًمؽ ٕؾم٤ٌمب ُمٝمٛم٦م       

اًمٜمزاه٦م وُمٙم٤مومح٦م اًمٗم٤ًمد شم٤ًمقمد قمغم شمٙم٤موم١م اًمٗمرص  يمام أن ، واًمٌحقث ُمثاًل ي١مصمر قمغم اًمّمٜم٤مقم٦م

وحتٗمٞمز اًمٕم٤مُمٚملم وشم٘مٚمٞمؾ اًمتذُمر . ويمذًمؽ وم٢من اًمروم٤مه ُمـ همػم شمرف ي٤ًمقمد قمغم صٗم٤مء اًمٗمٙمر ُمـ 

اإلٟم٤ًمن ُمٗمٓمقر قمغم اإلٟمِمٖم٤مل  :افسبب افثايناعمِمٙمالت وشمقضمٞمٝمف سم٘مقة إمم اإلًمتزاُم٤مت . 

ح٦م واًمتٕمٚمٞمؿ واًمًٙمـ واًمٖمذاء يم٤مًمّم ،سمتحّمٞمؾ اًميوري٤مت وُم٤م ي٤ًمقمده٤م ُمـ احل٤مضمٞم٤مت 

وشمٙمقيـ إُهة واإلًمتزاُم٤مت اإلضمتامقمٞم٦م وإُمـ . ويمؾ ٟم٘مص ذم هذه اًميوري٤مت ي١مدي إمم 

: هق أن اًمتٜمقع ذم جم٤مٓت افسبب افثافثٟم٘مص ذم اإلًمتزاُم٤مت اًمٕم٤مُم٦م واًمتقضمف اإلؾمؽماشمٞمجل . 

ىمتّم٤مدي٦م يمٌػمة ذم همػم اًمتٜمٛمٞم٦م ي٤ًمقمد ذم اًمتٙم٤مُمؾ واًمتٕمقيض قمٜمد اًميورة . وم٘مقة صٜم٤مقمٞم٦م او ا

وهٙمذا إُمر ذم  ،اًمدوم٤مقمل  د اًميورة شمقضمٞمف سمٕمْمٝم٤م إمم اإلٟمت٤مجيٛمٙمـ قمٜم ،اعمج٤مل اًمدوم٤مقمل 

 .  اعمج٤مٓتاًمتٕمقيض اعمت٤ٌمدل سملم

ٱ  ٻ  ٻٻ  چ ٤ممم  )اعمٜمٓمٚمؼ /ُمٌح٨م اًمتدرج( ذم شمٗمًػم ىمقًمف شمٕمذم وىمـد سمٞمٜم٤م أمهٞم٦م اًمتٙم٤مُمؾ       

ٺ  ٿ   ٿ  ٿٿ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ ٻ  پ  پ  پ  پ 

ڃ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ ٹ

 چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ ڃ  ڃ  ڃ  چ

قمٜمد شمدسمر أي٦م ومم٤م ذيمرٟم٤مه أٟمف  ،29اًمٗمتح:  چ ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ

صمؿ ذيمرت اًمِمدة قمغم اًمٙمٗم٤مر واًمرمح٦م ومٞمام سملم  طيمٚمٝم٤م ٟمجد أهن٤م اسمتدأت سمذيمر ُمٕمٞم٦م رؾمقل اهلل 

)أي اعمٜم٤مومع اعم٤مدي٦م واعمٕمٜمقي٦م قم٤مُم٦م( ، واسمتٖم٤مء  اعم١مُمٜملم واًمريمقع واًمًجقد واسمتٖم٤مء ومْمؾ اهلل شمٕم٤ممم

يرضمع إمم  شذًمؽ»٤مرة ـؿ اإلؿمـوواوح أن اؾم . روقان اهلل شمٕم٤ممم ُمـ ـمريؼ اإلًمتزاُم٤مت اًمِمـرقمٞم٦م

١ميد ذًمؽ ٓم٠مه ومآزره وم٤مؾمتٖمٚمظ وم٤مؾمتقى قمغم ؾمقىمف . يـؿم يمزرع أظمرج ومٝمق سمجٛمٚمتف ،ُم٤م ؾمٌ٘مف يمٚمف 

 اًمدوم٤مع قمغم ي٘مقم ٓ اًم٘مقي وم٢من اًمٌٜم٤مء ، أي قمغم ىمقاقمده ٤مقـوهل مجع ؾم ، چچ  چ  چ  ٤مرةقمٌ



3٤٤ 

 

 اًمٌٜمك ُمـ ُمتٙم٤مُمٚم٦م جمٛمققم٦م قمغم وًمٙمـ وطمده اإلىمتّم٤مد قمغم وٓ وطمده٤م إظمالق قمغم وٓ وطمده

 وقمغم.  سمحًـ٥م إوًمقي٤مت واًمتقضمٞمف اًمِمـرقمل اإلهتامم ُمـ سمٜمٞم٦م يمؾ وشُمٕمٓمك اعمتٕم٤موٟم٦م اًمتحتٞم٦م

 أظمرى جم٤مٓت ذم ُمقازي٤مً  شم٘مدُم٤مً  يتٓمٚم٥م ُم٤م يمثػماً  ُمٕملم جم٤مل ُمراطمؾ ُمـ ُمرطمٚم٦م ذم اًمت٘مدم وم٢من ذًمؽ

 هم٤مًم٤ٌم وشم٘مؽمن إضمؾ ىمّمػمة اإلجي٤مسمٞم٦م آصم٤مره وم٢من ُمٕملم جم٤مل قمغم اًمت٘مدم ذم اإلىمتّم٤مر وأُم٤م ، قمديدة

 ُمتٕمددة جم٤مٓت ذم ُمرطمٚمٞم٤مً  شم٘مدُم٤مً  حيت٤مج اًمٜمٝمقض سم٠من شم٘مٓمع إُمؿ وظمؼمات.  يمثػمة ؾمٞمئ٦م سمٕمقاىم٥م

 طم٤ًمب قمغم ُمثالً  اًمٕمًٙمري اإلٟمٗم٤مق ذم وأهوم٧م هم٤مًم٧م اًمتل إُمؿ وأُم٤م ، سمٕمْم٤مً  سمٕمْمٝم٤م ُيٙمّٛمؾ

  .واًمٜمٙمقص اًمؽماضمع أص٤مهب٤م وم٘مد إظمرى اعمج٤مٓت ذم اًمتٗمريط

 ُمـ ُمتْم٤مُمٜم٦م جمٛمققم٦م وًمٙمٜمٝم٤م قمًٙمري٦م ىمقة جمرد ًمٞمس إُمؿ أُمـ أن سمٞم٘ملم ُمٕمٚمقُم٤مً  أصٌح وىمد      

ُمع اقمت٤ٌمر ُم٤م  ، واًمٕمٚمٛمٞم٦م واإلضمتامقمٞم٦م واًمث٘م٤مومٞم٦م واإلىمتّم٤مدي٦م واًمٕم٘مٞمدي٦م واًمدوم٤مقمٞم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اًم٘مقة

وإُمـ اًم٘م٤مٟمقين وإداري يتٗمرع ُمـ  ،وم٠مُمـ اًمٗمْم٤مء ومرع ُمـ إُمـ اًمدوم٤مقمل  .يتٗمرع ُمـ ذًمؽ 

 ويٛمٙمـ وأُمـ اًمٌٞمئ٦م يتٗمرع ُمـ إُمـ اًمٕمٚمٛمل واإلىمتّم٤مدي . ،٦م واًمٕم٘مٞمدة واًمث٘م٤موم٦م ـٞم٤مؾمـاًمً

 قمغم يم٤مإلٟمٗم٤مق ، اًميوري٦م احلٞم٤مة جم٤مٓت قمغم اًمدول إٟمٗم٤مق ٟم٦ًٌم ذم إرىم٤مم ممإ يرضمع أن ًمٚم٘م٤مرئ

 .أقمٚمؿ شمٕم٤ممم واهلل ، اًميوري٤مت ُمـ وهمػمه٤م واًمّمح٦م اًمتٕمٚمٞمؿ وقمغم اًمدوم٤مع

 

 :جماالت األمن افؼومي

ويمؾ جم٤مل يتْمٛمـ  ،ُمتِمٕم٦ٌم وقمديدة  طمٞم٤مشمٞم٦م واوح مم٤م ؾمٌؼ أن إُمـ اًم٘مقُمل يِمٛمؾ جم٤مٓت      

شمتٗم٤مقمؾ  يمٚمٝم٤م وهل ُمراشم٥م ُمتٕمددة ُمـ اًميوري٤مت ، سم٤مإلو٤موم٦م إمم إُمقر احل٤مضمٞم٦م واًمتٙمٛمٞمٚمٞم٦م ،

 واعمّم٤مًمح وسمٕم٤ٌمرة أظمرى وم٢من أهداف إُمـ اًم٘مقُمل او اًمٖم٤مي٤مت ًمتِمٙمٞمؾ أُمـ ىمقُمل ىمقي .

 طمزُم٦م ُمـ ضوري٤مت اعمج٤مٓت احلٞم٤مشمٞم٦م وُم٤م يتٛمٛمٝم٤م وي٤ًمقمده٤م ُمـ شمتِمٙمؾ ُمـ اًمٕمٚمٞم٤ماًمقـمٜمٞم٦م 

 . إُمقر احل٤مضمٞم٦م واًمتٙمٛمٞمٚمٞم٦م

سمٛمٕمٜمك طمزُم٦م إوًمقي٤مت اعمت٘مدُم٦م ُمـ مجٚم٦م إُمـ  شإُمـ اإلؾمؽماشمٞمجل»ويٛمٙمـ اظمتٞم٤مر قم٤ٌمرة       

وُمـ أهؿ  . اعمًت٘مٌؾُمتٓمٚم٤ٌمت عمقىمػ اًم٘م٤مئؿ وا ذًمؽ سمح٥ًمو ، ومٝمل أوًمقي٤مت إوًمقي٤مت اًم٘مقُمل

 :جم٤مٓت إُمـ اًم٘مقُمل مجٚم٦مً 



3٤1 

 

  إُمـ اًمٗمٙمري اعمحقر إول ، ُمٜمٝم٤م: ٤مور ُمٝمٛم٦موًمف حم :واإلجتامظي يـاكـاألمن اإلكس :

اعمحقر  . إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم ،وؾمٞم٠ميت سمٞم٤مٟمف ذم اًمٙمالم قمـ اًمٖمزو اًمٗمٙمري وُمقاضمٝمتف  ،واًمث٘م٤مذم 

: هق ُم٤م شمتْمٛمٜمف اًمتٜمٛمٞم٦م اًمٌنمي٦م ُمـ شمِمٙمٞمؾ قمدد يمٌػم ُمـ اًمٜمخ٥م ًمتٖمٓمٞم٦م اعمج٤مٓت اًمث٤مين

اعمٝمٛم٦م يمٚمٝم٤م وُمٖم٤مًم٦ٌم أظمريـ ذم إداء . ويمذًمؽ شمِمجٞمع اعمقاـمٜملم قمغم شمِمٙمٞمؾ جم٤مُمٞمع ذيمٞم٦م 

وىمد سمٞمٜم٤م هذا اعمحقر ذم )اعمٜمٓمٚمؼ( وذم  ،هتدف إمم اإلصالح واًمتٜمٛمٞم٦م  ،صٖمػمة ذم يمؾ ُمٙم٤من 

سمؾ شمدومع اًمٜم٤مس إمم اًمتٜمٛمٞم٦م  ،: هق شمِمٙمٞمؾ أضمقاء شمِمجع ضمدًا اعمحقر اًمث٤مًم٨م .)ٟمخ٦ٌم اعم٤ًمر( 

 : شمقومػم اًميوراتاعمحقر اًمراسمعاًمٕمٚمٛمٞم٦م واعمٕمرومٞم٦م واإلىمتّم٤مدي٦م وؾم٤مئر جم٤مٓت اخلػم . 

 واعمقاصالت اًمٓم٤مىم٦م وُمّم٤مدر واًمًٙمـ واًمٖمذاء واًمّمح٦م يم٤مًمتٕمٚمٞمؿ ، اًمٕم٤مُم٦م احلٞم٤مشمٞم٦م

 ُم٤ٌمذة همػم او ُم٤ٌمذة صٚم٦م هل٤م اًمتل اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م اًمٓمٛمقطم٤مت حتٚمٞمؾ ويمذًمؽ ، واإلشمّم٤مٓت

سمٛمٕمٜمك يمقن اإلٟم٤ًمن  ،: إُمـ اجلٜم٤مئل اعمحقر اخل٤مُمس . اًمٕم٤مم واعم٤ًمقمدة قمغم شمٜمٛمٞمتٝم٤م سم٤مًمٜمٗمع

: إُمـ اًم٤ًمدساعمحقر  ومال فمٚمؿ وٓ قمدوان . ،آُمٜم٤ًم ذم ذه٤مسمف وإي٤مسمف وؾمٙمٜمف وقمٛمٚمف وشمٜم٤مومًف 

او درضم٦م  ؾمالُم٦م او ضمقدة ُمًت٘مٌٚمف اًمقفمٞمٗمل اعمقفمػ إمم، وهق درضم٦م إـمٛمئٜم٤من اًمقفمٞمٗمل 

ذم ُم١مؾم٦ًم طمٙمقُمٞم٦م او  اعمقفمػ قم٤مُمالً  ؾمقاء يم٤منو هتديد اعمقفمػ سم٤مًمتحقل إمم اًمٌٓم٤مًم٦م ،

. وهذا أُمر ذم هم٤مي٦م إمهٞم٦م ٕن قمددًا يمٌػمًا ُمـ اعمقاـمٜملم يٕمٛمٚمقن يمٛمقفمٗملم ذم  ظم٤مص٦م

اعمحقر يِمٛمؾ اجل٤مٟم٥م اًم٘م٤مٟمقين أي اًمتنميٕمل اعم١مؾم٤ًمت احلٙمقُمٞم٦م او اخل٤مص٦م . واًمٕمٜم٤مي٦م هبذا 

وسمٞمئ٦م قمٛمؾ ؾم٤مٟمدة  واإلداري )اًمت٠مهٞمؾ واًمتدري٥م وشمٜمٛمٞم٦م إومراد واإلضمتامقمل واإلىمتّم٤مدي

وجيٛمع يمؾ  ،وشمقضمد حم٤مور أظمرى يٛمٙمـ اًمتقؾمع ذم دراؾمتٝم٤م  . وًمٞم٧ًم خمرسم٦م ُٕمـ اعمقفمػ(

ۇ  ۇ  چ قًمف شمٕم٤ممم ذًمؽ أن اًمتٜمٛمٞم٦م اًمٌنمي٦م سم٤مخلػم هل اًمتزيمٞم٦م اعمذيمقرة ذم ٟمحق ىم

ۅ       ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ

، وىمد ؾمـٌؼ سمٞم٤مٟمف ذم اًمٙمالم قمـ 151اًمٌ٘مرة:  چ ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې

 اإلقمداد آىمتّم٤مدي .



3٤2 

 

  واًمتٗمقق وشمتٌٜمك ُمٜمٝم٩م اعمٖم٤مًم٦ٌم ،: أي سمٜم٤مء ُم١مؾم٤ًمت ىمقي٦م وُمت٘مٜم٦م إُمـ اعم١مؾم٤ًمشمـل 

 جم٤مٓت سملم ٚمتٜمًٞمؼًمو ُمع أٟمٔمٛم٦م ُمتٗمقىم٦م ًمٚم٘مٞم٤مدة واإلدارة ، وإوًمقي٤متواًمٜمزاه٦م اًمقفمٞمٗمٞم٦م 

 .اًمقـمٜمل اًم٘مقُمل او إُمـ طمزُم٦م

  :يًتٜمد إمم قم٘مٞمدة إُم٦م و ،وُمًت٘مر  ٟمٔم٤مم ؾمٞم٤مد ص٤مًمح وضمقد أي إُمـ اًمًٞم٤مد

طمزُم٦م اؾمؽماشمٞمجٞم٦م متثؾ  ويًتٓمٞمع حتّمٞمؾ شمقاومؼ اًمِمٕم٥م قمغم ،ويٕمٓمل إىمٚمٞم٤مت اًمديٜمٞم٦م طم٘مٝم٤م 

. وطم٘مٞم٘م٦م وفمٞمٗم٦م اًم٘مٞم٤مدة  )اإلدم٤مه اإلؾمؽماشمٞمجل( اعمّم٤مًمح اًمٕم٤مُم٦م اًمٕمٚمٞم٤محت٘مٞمؼ اإلدم٤مه إمم 

وإداء  ، اًمًٞم٤مؾمٞم٦م هل إدارة اعمّم٤مًمح اًمٕم٤مُم٦م اًمٕمٚمٞم٤م ذم اًمِم١مون اًمداظمٚمٞم٦م واخل٤مرضمٞم٦م

ويِمٛمؾ ذًمؽ اًمٙمٗم٤مءة ذم اًمٕمالىم٤مت اًمدوًمٞم٦م وقمٛمٚمٞم٤مت  . اإلؾمؽماشمٞمجل اًم٘مقي ذم إدارهت٤م

وإسمٕم٤مد احلروب ُمـ همػم  اإلطمتقاء اًمًٚمٛمل وقمٛمٚمٞم٤مت سمٜم٤مء اعمّم٤مًمح اعمت٤ٌمدًم٦م وشم٘مٚمٞمؾ إقمداء

 .يمام يِمٛمؾ أُمـ اعمقىمػ وقمٛمٚمٞم٤مت اإلقمداد ًمٚمٛمًت٘مٌؾ ، اؾمتًالم

  :واهلدف ُمٜمف مح٤مي٦م اًمٌٚمد سمٙمؾ ُمْم٤مُملم ىمقشمف اًمٕم٘مٞمدي٦م واًمث٘م٤مومٞم٦م  إُمـ اًمدوم٤مقمل

  :ٛمؾ صمالصم٦م أىم٤ًممـويِم وهمػمه٤م . واجلٖمراومٞم٦م ٞم٦م واإلىمتّم٤مدي٦مـٞم٤مؾمـواًمً

   ُمـ شمِمٙمٞمؾ ىمقة قمًٙمري٦م ؾمٌؼ سمٞم٤مٟمف  ُم٤مهق و ،ٙمري ـاًمٕمً اًمدوم٤مع: األولافؼسم

طم٤مل  ُمع وقاسمط ذقمٞم٦م وشمٜمٔمٞمٛمٞم٦م ذم ،وقمٛمٚمٞم٤مت إقمداد واؾمٕم٦م وشمٓمقير ُمًتٛمر 

 . اإلوٓمرار إمم اؾمتخدام اًم٘مقة

  ويِمٛمؾ يم٤موم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٤مت همػم اًمٕمًٙمري٦م ذم  ،: اًمدوم٤مع همػم اًمٕمًٙمري افؼسم افثاين

يمٛمٙم٤مومح٦م اإلظمؽماق وُمقاضمٝم٦م اًمٖمزو اًمث٘م٤مذم واًمٗمٙمري وقمٛمٚمٞم٤مت  ،ُمقاضمٝم٦م اًمٕمدو 

  .ه٤موهمػم ،وإُمـ اعمٕمٚمقُم٤ميت اإلظمؽماق اعمْم٤مد 

  شمقومػم ُمتٓمٚم٤ٌمت اإلٟمت٤مج واإلؾمتخدام اًمدوم٤مقمٞملم اًمتٜمًٞمؼ ًمْمامن  :افؼسم افثافث ،

قمغم يمثػم ُمـ اخلؼمات اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م  وشمٕمتٛمد إىم٤ًمم اًمثالصم٦م يم٤مًمٓم٤مىم٦م واًمتّمٜمٞمع وهمػمه٤م .

ومروع يمٌػمة  وهلذه إىم٤ًمم . وقمغم يمثػم ُمـ اًمت٘مٜمٞم٤مت اًمّمٜم٤مقمٞم٦م اعمتٓمقرة ،اعمؽمايمٛم٦م 



3٤3 

 

يم٠مُمـ اًمٌح٤مر وأُمـ اًمٗمْم٤مء وىُمدرات احلرب إًمٙمؽموٟمٞم٦م  ،وسمح٥ًم ىُمدرات اًمدوًم٦م 

  وهمػمه٤م ُمـ اًمٗمروع. واًمتحريؽ اًمٕمدائل

   :ًمإلٟمٗم٤مق قمغم  ويم٤مومٞم٦م ظمالصتف حتّمٞمؾ صمروة ُم٤مًمٞم٦م ُمًتٛمرة وُمتٓمقرةإُمـ اإلىمتّم٤مدي

. وأومْمؾ صمروة  وهل٤م اؾمتٛمراري٦م شمّمؾ إمم اجلٞمؾ اًم٘م٤مدم ، إُمـ اًم٘مقُملُم٘متْمٞم٤مت جم٤مٓت و

ُمردودات و اعمٜم٤موم٦ًم ُم٤مًمٞم٦م ذم دًٓمتٝم٤م قمغم شم٘مدم وىمقة اًمٌٚمد هل ُمردودات اًم٘مقة اًمّمٜم٤مقمٞم٦م

صمؿ  ،وشم٠ميت سمٕمد ذًمؽ اًمثروة اًمزراقمٞم٦م واحلٞمقاٟمٞم٦م  . وإٟمت٤مج اعمٕمروم٦م اًم٘مقة اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمث٘م٤مومٞم٦م

يِمٛمؾ إُمـ  يمذًمؽ٤مئر اعمقارد اإلىمتّم٤مدي٦م . وـوؾم يم٤مًمٜمٗمط واعمٕم٤مدن واعمٞم٤مهاعمقارد اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م 

 ّم٤مدي٦م اًمّم٤محل٦م واًمٙمٗمقءة.اإلىمتّم٤مدي إٟمٔمٛم٦م اإلىمت

   إُمـ اًمٕمٚمٛمل واًمّمٜم٤مقمل: وهذا ُمـ ضوري٤مت احلامي٦م واًمدوم٤مع اًمقـمٜمل اًمذايت، 

 ومقاوح أن اًم٘مدرات اًمت٘مٜمٞم٦م واًمّمٜم٤مقمٞم٦م أصٌح٧م ُمـ أهؿ ُمرشمٙمزات احلرب اعمٕم٤مسة.

  :سمٛمٕمٜمك أن اعمْم٤مُملم اًمتل شمِمٙمؾ إُمـ اًم٘مقُمل جي٥م إخت٤مذ  أُمـ اإلرث اعمٕمٜمقي واعم٤مدي

اعمحقر  ،اًمتداسمػم واًمقؾم٤مئؾ ًمتقريثٝم٤م ًمٚمجٞمؾ اًم٘م٤مدم وُم٤م سمٕمده . ويِمٛمؾ ذًمؽ أيمثر ُمـ حمقر 

سمام ذم ذًمؽ صم٘م٤موم٦م  ، إول: شمقري٨م قم٘مٞمدة إُم٦م واعمٕم٤مين اإلؾمالُمٞم٦م ذم خمتٚمػ ضمقاٟم٥م احلٞم٤مة

وؾمٞم٠ميت  ،واًمتحًلم اعمًتٛمر وهمػمه٤م ُمـ اعمٗم٤مهٞمؿ  اعمٖم٤مًم٦ٌم واإلؾمتٕمداد واإلًمتزام اًمنمقمل

وأُم٤م اًمتحًلم اعمًتٛمر  ،شمٗمّمٞمؾ ذًمؽ ذم اًمٙمالم قمـ ُمقاضمٝم٦م اًمٖمزو اًمث٘م٤مذم إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم 

ضمٕمؾ اًم٘مقة اعم٤مدي٦م سم٠مٟمقاقمٝم٤م إٟمت٤مج ُمًتٛمر ويٛمٙمـ ٟم٘مؾ  . اعمحقر اًمث٤مين: ومٌٞمٜم٤مه ذم )اعمٜمٓمٚمؼ(

 ًم٘مقة اًمّمٜم٤مقمٞم٦م واًمٕمٚمٛمٞم٦م.سمام ذم ذًمؽ ا ،ىُمدراشمف إمم اجلٞمؾ اًمث٤مين 

  إُمـ اجلٖمراذم. 

  .اإلؾمتٕمداد ًمٚمٙمقارث اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م 
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 :ادبحث افرابع     

 وأكظؿة إبعاد احلرب افرصد     

       ................................... 

 

 افرصد وادضامغ افؼظقة

 ادعؾوماتؿاظدة 

ی    ی  ی  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ   ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ وئ  ۇئچ ٤ممم ــــىم٤مل شمٕم      

 اعمٝمؿ هٜم٤م أن اًْمَ٘مْٗمقَ  ،. ىمد ذيمرٟم٤م شمٗمًػم أي٦م اًمٙمريٛم٦م ذم )ٟمخ٦ٌم اعم٤ًمر(  36اإلهاء:  چی 

 ،اعمٕمٜمك  او اًمزُمـ او اعمٙم٤من ذم اًمٌمء ظمٚمػ ُمـ احلريم٦م وهق ، وىُمُٗمّقاً  ىَمْٗمقاً  َيْ٘مُٗمق ىَمَٗم٤م ىَمْقًمَِؽ  َُمّْمَدرُ 

 .27احلديد:  چ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈچ وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم 

 وىمٗم٤مه: آظمره
ٍ
يمام ٟم٘مؾ اسمـ إصمػم وُي٘م٤مل: اىمتٗم٤مه أي اظمت٤مره  . ، وُمٜمف اًم٘م٤مومٞم٦م اًمِمٕمري٦م وىم٤مومٞم٦م يمؾ رء

 يٙمقن أن ويٛمٙمـ . شَمٌْٕمَتف واىْمَتَدْي٧َم سمِفِ َذا : ىَمَٗمْقشمف وىَمَٗمْٞمتُف واىْمَتَٗمٞمتف إِ ُيَ٘م٤ملذم )اًمٜمٝم٤مي٦م( ، وٟم٘مؾ أيْم٤ًم: 

 ىمٗم٤م ُمـ »: احلدي٨م وُيروى ذم .  : ىَمَٗم٤م وُمالٌن وُمالٟم٤ًم إَِذا ىَمَذوَمف سماَِم ًَمٞمَْس ومِٞمفِ ُيَ٘م٤مل ، سمنم او سمخػم اىمتٗم٤مءً 

او  سم٤مإلىمتداء عم١مُمـ أن يتحرك ظمٚمػ ؿمٞمئ. ومال يّمح  «اخل٤ٌمل  ردهم٦م ذم اهلل َوىَمَٗمفُ  ومٞمف ًمٞمس سمام ُم١مُمٜم٤مً 

سمت٘ميص أصم٤مر ويمِمػ اعمْم٤مُملم إٓ ، وٓ يتحرك يمذًمؽ ظمٚمػ ؿمٞمئ  وهق همػم قم٤ممل سمح٘مٞم٘متف اًمت٘مٚمٞمد

اعمِمـروع ُمـ اًمِمٙمقك واًمِمٌٝم٤مت  خلدُم٦م هدف ُمٕمٚمقم اعمنموقمٞم٦م ، يمرصد قمدو حمتٛمؾ واًمتح٘مؼ

أن يمؾ طمريم٦م سم٤مدم٤مه ُمٕملم جي٥م أن شمًتٜمد إمم ىم٤مقمدة ُمٕمٚمقُم٤مت .  . وسمٕم٤ٌمرة أظمرى اعمٕمتؼمة
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ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     چ ىمقًمف شمٕم٤ممم  وٟمذيمر ُمٜمٝم٤م ،واًمٜمّمقص اًم٘مرآٟمٞم٦م يمثػمة ضمدًا ذم هذا اعمج٤مل 

 ، 6احلجرات:  چٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     

ۀ   ۀ  ہ  ہ    ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   چ ىمقًمف شمٕم٤ممم  ذم اعمج٤مل اجلٝم٤مدي

ڄ  ڄ  ڄ  چ ىمقًمف شمٕم٤ممم ، 94اًمٜم٤ًمء:  چے  ۓ  ۓ   ﮲  ﮳  ﮴  

. واًمرصد 25اًمٗمتح:  چ ڃ  ڃ   ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ    ڇ   ڇ

ق ذم هم٤مي٦م إمهٞم٦م ذم ـق اًمٓمريؼ إمم اعمٕمروم٦م ومجع اعمٕمٚمقُم٤مت ومٝمـتٓمالع هـأي اعمراىم٦ٌم واإلؾم

 وٓ ؿمؽ أن اًمتخٚمػ ومٞمف يٛمٙمـ أن ي١مدي إمم ُمّم٤مئ٥م يمؼمى. ،اعمج٤مٓت يمٚمٝم٤م 

  

 افرصدآية 

ھ    ھ    ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ہ  ہ  چ  ىم٤مل شمٕم٤ممم      

ؾمٌؼ شمٗمًػم إظمذ واحلٍم ذم شمٗمًـػم أوائؾ ؾمـقرة  .5اًمتقسم٦م:  چ ﮲  ﮳  ﮴  ڭ

 ومٛمـ ومقائد ذًمؽ: اًمتقسم٦م ذم اعمٌح٨م اًمث٤مين . وٟمحـ هٜم٤م ُمـع ُمٕمٜمك اًم٘مٕمقد ًمٚمرصد .

 ، چ ھ  ھ   چ فم٤مهر قم٤ٌمرة :سم٘مت٤مهلؿ أي٦م اًمذيـ شم٠مُمر اعمنميملمذم  :افػائدة األوػ      

ُمـ أدًم٦م  )أي اخلٚمق ًمٚمٕمٛمقم اًمٕمٛمقم ذم اعمنميملم ذم طم٤مل قمدم وضمقد دًمٞمؾ ذقمل ُمٕم٤مرض هق

شمقضم٥م ختّمٞمص قم٤ٌمرة و شمٕم٤مرض اًمٕمٛمقم سم٠مدًم٦م ىمرآٟمٞم٦م قمديدة ٦مُم٘مؽمٟم ، همػم أن اًمٕم٤ٌمرة اًمتخّمٞمص(

ذًمؽ ُمٜمٝمؿ ، وقمدم ؿمٛمقل اعمنميملم اعم٤ًمعملم . وىمد ؾمٌؼ سمٞم٤من  اعمٕمتديـ ٤معمح٤مرسملمىمت٤مل اعمنميملم سم

اعمٌح٨م اًمث٤مين )شمٗمًػم أوائؾ ؾمقرة اًمتقسم٦م/ اًمٗم٤مئدة اًمث٤مٟمٞم٦م واًمث٤مًمث٦م( ، يمام سمٞمٜم٤م ذوط احلرب  ذم

  اًمٕم٤مدًم٦م ذم سمداي٤مت اعمٌح٨م اًمث٤مين أيْم٤ًم.

 چ﮲  ﮳  چ . اًمْمٛمػم اعمجرور ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم جي٥م رصدهؿ  ذم اًمذيـ :افػائدة افثاكقة      

، وىمد ذيمرٟم٤م وضمقد  أدًم٦م صحٞمح٦م شمقضم٥م إظمراج اعمنميملم  رضمع إمم اعمنميملم اعمذيمقريـ ذم أي٦مي
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ومٞمِمٛمؾ اعمح٤مرسملم سمٍميح اًمٜمص وسمام  اعم٤ًمعملم ُمـ طمٙمؿ اًم٘مت٤مل . وأُم٤م ىمٕمقد اعمراصد ًمٚمٛمنميملم ،

وًمٙمـ سمٛمٕمٜمك اًمرىم٤مسم٦م اعمنموقم٦م وم٘مط يمؾ ضمٝم٦م  أيْم٤مً  ُمع طم٤مًم٦م احلرب ، ويِمٛمؾ ُمـ اًمرصد يتقاومؼ

وؾمٞم٠ميت شمٗمًػم اعمراصد  يقضمد اطمتامل ُمٕمتؼم قمغم شمقىمع حتقهل٤م إمم احلرب او ُمقآة اجلٝم٦م اعمح٤مرسم٦م .

   إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم. ذم اًمٗم٤مئدة اًمراسمٕم٦م

 واعمقافم٦ٌم اعمالزُم٦م قمـ يمٜم٤مي٦م ًمألُمر اًم٘مٕمقد ، چ ﮲  ﮳چ  قم٤ٌمرة : ذم ُمٕمٜمكافػائدة افثافثة     

وىمِٕمٞمدا يمؾِّ  . هَل٤َم َأىمراهَن٤م وىَمَٕمَد ًمِْٚمَحْرِب: َهٞم ٠م ، واًمتزم سمتدسمػمه : اهتّؿ سمفألُمرىمٕمد ًمُي٘م٤مل:  ، ومتقر سمال

اَملِ  ـِ اًمِمِّ ـِ اًْمَٞمِٛملِم َوقَم ، يمام ذم ًم٤ًمن اًمٕمرب وهمػمه ، أي اعمالزُم٤من ًمألُمر ، وُمٜمف  َأُمٍر: طَم٤مومَِٔم٤مُه قَم

، وٟم٘مؾ  ذيمر ٟمحق ذًمؽ اًمرازيو، 17ق:  چ   ٿ  ٹ    ٹ        ٹٿ     ٺ  ٿ   ٿچ ىمقًمف شمٕم٤ممم 

 أُمر ىمْم٤مء لـوم اعم٤ٌمًمٖم٦م أراد ومٛمـ . ق اًمالزم اًمذي ٓ يؼمحـريـ أن اًم٘مٕمٞمد هـاسمـ قم٤مدل قمـ اعمٗمً

. وسمٕم٤ٌمرة  ، يمام ذيمر اسمـ قم٤مؿمقر : اًمزُمقايتْمٛمـ ُمٕمٜمك ىمٕمقد ُمٕمٜمقي هٜم٤م ومٝمق ، ًمف شمٗمرغ أي ، ًمف ىمٕمد

ٌٞمؾ اعمٖم٤مًم٦ٌم ، ُمـ أضمؾ ـ٦م قمٛمؾ همػم ُمٜم٘مٓمٕم٦م وقمغم ؾمـاًم٘مٕمقد ًمألُمر هق ُمالزُم٦م ضمٚمًجم٤مزي٦م أن ُمٕمٜمك 

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  چ ٤ممم ــــشمٕم ىمقًمف ك ىمٕمقد إسمٚمٞمس وأقمقاٟمف ، يمام ذمـاًمتٗمقق قمٚم

ويمذًمؽ إُمر ُمع اًم٘مٕمقد ًمٚمرصد ذم ىمْم٤مي٤م إُمـ اًم٘مقُمل ، جي٥م أن  .16إقمراف:  چڍ 

 يٙمقن ذم هم٤مي٦م اعمالزُم٦م واًمتٗمقق.

وٟمحت٤مج هٜم٤م إمم ومرز اعمْم٤مُملم ُمـ أضمؾ  ، چ ڭ ﮴چ  قم٤ٌمرة : ُمٕمٜمكافػائدة افرابعة      

  إيْم٤مح اعمٕمٜمك:

   ُمع اإلقمداد خلدُم٦م ذًمؽ  ٓم٦مـرىم٤مسم٦م وشمتٌع إٟمِماًم هق ُٕمر اًمرصد :دم افعربقة افرصدمعـى

اًمرىم٤مسم٦م  او سمرجم٦م وم٢من اًمرصد ُٕمر ُم٤م هق شمٙمٞمٞمػ وشمقضمٞمف وسمٕم٤ٌمرة أظمرى ،إُمر وحت٘مٞمؼ هم٤مي٤مشمف . 

ُي٘م٤مل: َرَصَده َيْرُصُدُه َرْصدًا وَرَصدًا ، وُمٜمف: رَصَد اًمٕمدَو  . ُمـ أضمؾ حت٘مٞمؼ ُمْم٤مُملم ذًمؽ إُمر

َصُد هؿ اًم٘مقم اًمذيـ يرُصدون يم٤محلََرس ، وشمراصد  أي راىمٌف ُمتتٌٕم٤ًم حلريمتف ودواومٕمف ، واًمر 

ًمؽمىم٥م يٕمٜمل رق سملم اًمرصد واًمؽمىم٥م ، أن اـواًمٗم . أي راىم٥م أطمدمه٤م أظمر ، اًمرضمالن
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ڻ  ڻ  ڻ   چ ٤ممم ـر ، يمام ذم ىمقًمف شمٕمـع ُمالطمٔم٦م إطمداث ًمإلطمؽماز ُمـ اًمِمـاإلٟمتٔم٤مر ُم

، همػم أن اًمرصد أىمقى ُمـ اًمؽمىم٥م ذم شمْمٛمـ اًمت٠مه٥م واإلقمداد 18اًم٘مّمص:  چ  ڻ  ۀ

ٌْتُُف ، ٤مئل ىم٤مل: َرَصْدشُمُف َأْرُصُدُه ، َأْي ـٟم٘مؾ اسمـ وم٤مرس قمـ اًمٙمًد ىمو اًمذي يتٓمٚمٌف اعمقىمػ . شَمَرىم 

، وٟم٘مٚمف أيْم٤ًم إزهري ذم )هتذي٥م  اهـ ُمـ )ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م(َوَأْرَصْدُت ًَمُف َأْي َأقْمَدْدُت .

ٓ  » ُي٘م٤مل: أرصدت ًمف ُم٤مًٓ أي أقمددشمف ًمف ، وُمٜمف احلدي٨م و اًمٚمٖم٦م( قمـ إصٛمٕمل واًمٙم٤ًمئل . إِ

ص٤مئُد اًمقص٤مِئد: ُمّم٤مش ِديٜم٤َمرًا ُأْرِصُدُه ًمَِدْيـ  ٤ٌمع . ، واًمر  ًّ پ  چ شمٕم٤ممم  وىم٤مليُد شُمٕمّد ًمٚم

ٓؾمت٘م٤ٌمل ُمـ  وإقمداداً  ، أي شمرىم٤ًٌم واٟمتٔم٤مراً 1٤7اًمتقسم٦م:  چ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ڀ

ڑ  ک  ک  ک   ڑ ژ  ژ ڈچ ٤ممم ـــشمٕم طم٤مرب واًمتٕم٤مون ُمٕمف ، ويمذًمؽ ىمقًمف

يقوح  ًم٤ٌمعمرص٤مد . او ُٕمث٤مهلؿ سمت٘مدير: إن رسمؽ هلؿ ، 14 - 13اًمٗمجر:  چ  ک  گ

،  وطمرف اجلر يقصؾ ُمٕمٜمًك إمم اإلؾمؿ ، چ ﮳  چُمًٌقىم٦م سمـ  ذم آي٦م اًمتقسم٦م اًمٕم٤ٌمرةإُمر أن 

.  هٜم٤م ُمتّمٚم٦م ًمٗمٔم٤ًم سمٓمرف وُمتٕمٚم٘م٦م ُمٕمٜمقي٤ًم سمٓمرف آظمر هق اًمٗم٤مقمؾ وص٤مطم٥م اًم٘مرار شهلؿ»وٓم 

هٜم٤م  شهلؿ»ريملم اعمح٤مرسملم . ومالم ـل اعمِمـسم٠مهداف اعم١مُمٜملم وم أن اًمرصد ُمتٕمٚمؼ شهلؿ»ٛمٕمٜمك ٓم وم

 چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  چ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم  شهلؿ»هل ُمـ ضمٜمس ٓم 

 ﮷چ شمٕم٤ممم  وىمقًمف ، ومتققمد اًمِمٞمٓم٤من أن ي٘مٕمد ًمتح٘مٞمؼ أهداومف ذم اًمٜم٤مس ،16إقمراف: 

تٓمٕمتؿ ُمـ ـاًمٕمدو ُم٤م اؾم ، أي أقمدوا ٕهداومٙمؿ ذم6٤إٟمٗم٤مل:  چ ﮻  ﮼ ﮹  ﮺ ﮸

ل إطمتقاء اًمٕمدو ُمثاًل ، وم٢من قمٛمٚمٞم٤مت اًمرصد شمٚمت٘مط وشمٜمٔمؿ يمؾ ـٞم٤مؾمـٝمدف اًمًـوم٢مذا يم٤من اًم .ىمقة 

 ، وهٙمذا إُمر ذم ؾمـ٤مئر إهداف اعمٛمٙمٜم٦م.ُمٕمٚمقُم٦م ختدم اإلطمتقاء 

  ىمد. و تٕمٛمؾ سمٛمٕمٜمك اعمّمدر او اعمٙم٤من او اًمزُم٤منـصٞمٖم٦م َُمْٗمَٕمؾ شُمً: معـى ادرصد دم اآلية 

 . ريــٝمقر قمٜمد اعمٗمًـوهق ىمقل ُمِم اًمرصد ُمقوع هق أي ُمٙم٤من ؿـاؾم هٜم٤م اعمرصد إن ىمٞمؾ

 ، ُمٕمٜمك أي٦مو ؾمٞم٤مق ُمـ ضمٝم٦م وٕمٞمػ ضمداً  وًمٙمٜمف ، َُمْٗمَٕمؾ ّمٞمٖم٦مطمٍمٟم٤م اًمٜمٔمر سم إنْ  ضم٤مئز وهذا

ًمٞمس قمغم سم٘مٕم٦م اجلٚمقس وًمٙمـ قمغم ُمٕمٜمك اًمزُمقا يمام ذيمرٟم٤م ذم  شاىمٕمدوا»محٚمٜم٤م يمٚمٛم٦م  إٓ إذا
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ومٙمؾ ومٙمرة ُمٗمٞمدة ذم اًمرصد ومٝمل ُمٙم٤من  ٦ماعمٕمٜمقي ٦مقمغم اعمٙم٤مٟم اًمٗم٤مئدة اًمث٤مًمث٦م ، ومحٚمٜم٤م ًمٗمظ اعمرصد

 چ ڃچ شمٕم٤ممم  ، قمغم ٟمحق ُم٤م هق ُمِمٝمقر ذم شمٗمًػم ٟمحق ىمقًمف ًمٌٜم٤مء اًمٕمٛمؾ قمٚمٞمف ُمٕمٜمقي

قَمغم َُمٙم٤مَٟمتُِٙمْؿ ُمٕمٜم٤مه: قمغم ، ىم٤مل اسمـ قمٓمٞم٦م: 135إٟمٕم٤مم:  چ چ  چ  ڇ   ڇ چ 

اًمٌ٘م٤مع إمم ، وهذا يمام شم٘مقل: ُمٙم٤مٟم٦م ومالن ذم اًمٕمٚمؿ ومقق ُمٙم٤مٟم٦م ومالن، يًتٕم٤مر ُمـ  طم٤مٓشمٙمؿ

واعمٙم٤مٟم٦م: اعَمٙم٤من ، واعمٙم٤مٟم٦م هٜم٤م قر: ـاهـ ُمـ )شمٗمًػم اسمـ قمٓمٞم٦م( ، وىم٤مل اسمـ قم٤مؿماعمٕم٤مين.

ٌّس سمـُمً أو شمٙمقن اعمٙم٤مٟم٦م يمٜم٤مي٦م قمـ احل٤مًم٦م ّٕن أطمقال اعمرء شمٔمٝمر ٝم٤م اعمرء ، ـتٕم٤مرة ًمٚمح٤مًم٦م اًّمتل شمٚم

طمٞم٤من واسمـ قم٤مؿمقر وذم يمالم أيب  قر( .اهـ ُمع اظمتّم٤مر ُمـ )شمٗمًػم اسمـ قم٤مؿمذم ُمٙم٤مٟمف وُم٘مّره.

: اسمـ قم٤مؿمقر وم٘مد ىم٤ملاعمرصد قمغم شم٘مدير أٟمف فمرف ُمٙم٤من ، و اًم٘مٕمقد ذم شمٗمًػم ىَمْدر ُمـ اًمتقؾمع

٤م قمغم اعمٗمٕمقل سمف سمتْمٛملم ش يمؾ ُمرصد» واٟمتّم٥م ٤ممم: ـــــيم٘مقًمف شمٕم ،اًمزُمقا : ُمٕمٜمكش اىمٕمدوا»إُم 

، وإُّم٤م قمغم اًمتِمٌٞمف سم٤مًمٔمرف 16إقمراف:  چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ چ 

ٌّف سم٤مًمٔمرف وطمذوم٧م  ، اًمٔمرومٞم٦مش ذم» ـُمـ طمّؼ ومٕمؾ اًم٘مٕمقد أن يتٕمّدى إًمٞمف سمّٕٟمف  ش ذم»ومِم

شمٗمًػم اسمـ قم٤مؿمقر( ، ُمٕمٜمك يمالم اسمـ قم٤مؿمقر أن إصؾ ذم فمرف اعمٙم٤من )اهـ ُمـ ًمٚمّتقؾّمع .

، يم٠من شم٘مقل: اىمٕمدوا هلؿ  واًمٔمرف( )يمحرف اجلر اخل٤مص أن يتٕمدى إًمٞمف اًمٗمٕمؾ سم٠مداة اًمتٕمدي

جيقز ًمٙمـ يمام شم٘مقل: صٚمٞم٧م ذم اعمًجد ، و ُمرصد او سمٙمؾ ُمرصد ، قمغم يمؾ ُمرصد او ذم يمؾ

جد ، إُم٤م ًمقوقح اعمٕمٜمك ـيم٘مقًمؽ: دظمٚم٧م اعمً ٥ٌم ُمٕمٜمقيـًمً اًمٗمٕمؾ أداة شمٕمدي طمذف

يقوح  . اعمٕمٜمك اعمحذوف ، أي شم٘مدير ومتح سم٤مب اًمتقؾمع ذم شم٘مديرٕضمؾ  تٌٕم٤مد اًمٚمٌس اوـواؾم

 قمٛمؾ ُمٜمٝم٩م هق وإٟمام ، ُمٕملم ُم٤مدي سمٛمٙم٤من رشمٌطـشم ٓ اًمرصد قمٛمٚمٞم٤مت ُمـ اًمٙمثػم أنإُمر 

 واًمتجًس اعمٕم٤مدي اإلقمالم ُمراىم٦ٌم ظمالل ُمـ سمقاضمٌف اًمراصد ي٘مقم إذ ، شمٗمٙمػم وـمري٘م٦م

.  وسمٍمف اًمٜمٔمر قمـ اعمٙم٤من اعم٤مدي واًمزُم٤من ه٤موهمػم واًمتحٗمٞمز تامعـواًمٜمٔمر واإلؾم واإلظمؽماق

يتْمٛمـ شمٕمدد  مم٤م شيمؾ»ُمْم٤مف إمم  ، وم٢من اعمرصد چ ڭ ﮴ چقم٤ٌمرة  ي١ميمد ذًمؽ

ويقضم٥م اًمٌح٨م قمـ اعمراصد اعمٗمٞمدة سم٠مىمَم ُم٤م يٛمٙمـ ُمـ اًمتٕمدد واًمٕمٛمقم ، ومال  اعمراصد ،

تٖمراق يٗمٞمد هم٤مي٦م اًمٕمٛمقم واإلؾمش يمؾ»يقوح إُمر أن ًمٗمظ  وٓ زُم٤من .ٛمٙم٤من يّمح طمٍمه سم
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تدٓل ـال يٙم٤مد خُيّمص إٓ سمح٘مٞم٘م٦م سمدْيٞم٦م ٓ حتت٤مج إمم شمٙمٚمػ اإلؾمومٕٟمف ٟم٘مٞمض ًمٗمظ سمٕمض ، 

ذم  شُمرصد» يمٚمٛم٦م أن ئمٝمر وم٤مًمذي أيمرم اًمٜم٤مضمحلم يمٚمٝمؿ إٓ زيدًا . سمدًمٞمؾ ُمتّمؾ يم٘مقًمؽ:او 

٘مؾ قمٜمف أًمقد ذم وسمف ىم٤مل اسمـ اعمٜمػم يمام ٟم ُمٞمٛمل ُمّمدر او ، ُمٙم٤من ُمٕمٜمقي يمام أووحٜم٤م أي٦م

ػمشمف ـاًمرضمؾ أي ؾم ُمذه٥م :ُمثؾ ، َُمْٗمَٕمؾاؾمتٕمامل ومّمٞمح ؿم٤مئع ًمّمٞمٖم٦م  . واعمّمدر اعمٞمٛمل شمٗمًػمه

ـ اًمزُم٤من واعمٙم٤من ، ـَٕم٥م احلؼ أي ـمري٘مف اعمٕمٜمقي وسمٍمف اًمٜمٔمر قمـاعمٕمٜمقي ، وَُمِْم وُمٜمٝمجف 

ُمـ ى اًمٙمالم أي ُم٘مِّمده واعمراد ُمٜمف ، وُمٖمز رضمؾ أي ُمقوٕمف اعمٕمٜمقي او اعم٤مدي .وُمريمز اًم

يٛمٙمـ ومٝمؿ ُمٕمٜمك اعمّمدر و . (اعمحٙمؿ وهمػمه)ل ـلَء أي أراده وـمٚمٌف يمام ومـىمقهلؿ: همزا اًمِم

 اًمٗمرق (إسمٜمٞم٦م ُمٕم٤مين) ذم اًم٤ًمُمرائل وم٤موؾ ًمديمتقرىمد سمـٞم ــ او أُمثٚمتف اًم٘مرآٟمٞم٦م ،اعمٞمٛمل سمٛمراضمٕم٦م 

)أي  احلدث ُم٤ًمر جًدـي أٟمف اعمٞمٛمل اعمّمدر ومٛمـ ُمٕم٤مين . اعمّم٤مدر ٤مئرـوؾم اعمٞمٛمل اعمّمدر سملم

اعمٓمٚمقسم٦م او اخل٤ممت٦م  اخل٤ممت٦م إمم شمٓمقره ُمراطمؾ ذم وؾم٤مر هم٤ميتف سمٚمغ ىمد ويم٠مٟمف ُم٤ًمر اعمّمدر(

 رؤي٦م ُمـ ويتْمح إُمر . ًمٚمحدث سمجٛمٚم٦م ُمْم٤مُملم ُم٤ًمرهٙم٠من اعمّمدر اعمٞمٛمل اؾمؿ وم ، اًمقاىمٕمٞم٦م

 واعمآب اإلي٤مب سملم واًمٗمرق واعمٜم٘مٚم٥م اإلٟم٘مالب سملم واًمٗمرق ، واعمّمػم اًمّمػمورة سملم اًمٗمرق

ذًمؽ ُمٜمتٝمك  أي ، 3٤اًمٜمجؿ:  چ چ  چ   چ  چچ شمٕم٤ممم  ىمقًمف ذم يمام واعمٌٚمغ واًمٌٚمقغ

 اًمرصد قمٛمٚمٞم٦م جيًد اعمرصد أن ذًمؽ ُمٕمٜمك.  ُم٤ًمر شمٕمٚمٛمٝمؿ ًمٞمفإ وصؾ ُم٤م هم٤مي٦م قمٚمٛمٝمؿ او

يمام هق ُمٗمٝمقم  تٞمٕم٤مب اعمراصدـإؾمو ت٘مّم٤مءـٓؾم ٕمٛمؾ سم٘مقةي خـراؾم ُمٜمٝم٩موُم٤ًمره٤م ًمٌٚمقغ 

ويم٠من اعمّمدر  يٜمٗمٚم٧م ُمقوع او جم٤مل ُمـ اًمرصد .وذًمؽ ًمئال  ، شيمؾ ُمرصد»اًمتٕمدد ذم قم٤ٌمرة 

واىمٕمدوا هلؿ يمؾ ُمٜمٝم٩م »: يمٚمٝم٤م اًمٕم٤ٌمرة ُمٕمٜمكهق ُمٜمٝم٩م اًمرصد ، واعمٞمٛمل هٜم٤م أي اعمرصد 

وهل  اًمتل يٛمٙمـ سمٜم٤مء اًمٕمٛمؾ قمٚمٞمٝم٤م ، اعمٜم٘مح٦م ٤مؾمٝم٤م إومٙم٤مرـوهل ُمٜم٤مه٩م ُمٕمٜمقي٦م أؾم شًمٚمرصد

 ٤ٌمبـوإؾم ٤مئؾـواًمقؾم واعمج٤مٓت وعاقاعمخيدم اًمٗمٙمرة ُمـ  ُمٓمٚم٘م٦م ذم ىمٌقل ُم٤م يمذًمؽ

  ٥م اًمٖم٤مي٦م ُمـ اًمرصد.ـوسمحً ، ٚمٞمٝم٤مقم واعمراسمٓم٦م واًمتقىمٞمت٤مت

  وشمتٜمقع  ، ُمنموع ىمٚمٜم٤م أن اًمرصد رىم٤مسم٦م وشمتٌع ُمع إقمداد خلدُم٦م هدف :ادراصد افهدأ

وشمقضمد أرسمع طم٤مٓت شمقوح  ل واًمدوم٤مقمل .ـٞم٤مؾمـ٥م اعمقىمػ اًمًـإهداف اعمنموقم٦م سمحً
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ًمٚمٜمٞمؾ ُمـ اًمٕمدو ، وىمد  ٟمت٤مئ٩م اًمرصد ومٞمٝم٤م ، وشُمًتخدم طم٤مًم٦م احلرب : هلاحل٤مًم٦م إوممذًمؽ ، 

اًمٓمؼمي واًمٌٖمقي واسمـ قمٓمٞم٦م واًم٘مرـمٌل  اإلُم٤مم ذيمر ُمٕمٜمك هذا اهلدف يمثػم ُمـ اعمٗمنيـ ، ُمٜمٝمؿ

،  چ ڭ ﮴ چم ، ُمـ ذًمؽ ىمقل اسمـ قمٌد اًمًالم: وأسمق طمٞم٤من واًمٕمز سمـ قمٌد اًمًال

ػم اسمـ قمٌد ـ.اهـ ُمـ )شمٗمً دوا واًمٓمٚم٥م إذا سمٕمدواضمِ ، وم٤مًم٘متؾ إذا وُ  اـمٚمٌقهؿ ذم يمؾ ُمٙم٤من

، وم٢من اًمرىم٤مسم٦م وشمتٌع  احلذر ٚمؿـاًمًطم٤مًم٦م طم٤مًم٦م اًمٍماع اعمٜمخٗمض و : هلاحل٤مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م الم( .ـاًمً

حتًـ٤ًٌم ٓطمتامل ذًمؽ و وُمـ همػم قمٛمٚمٞم٤مت قمدائٞم٦م ، اجلٝم٦م إضمٜمٌٞم٦م إٟمِمٓم٦م شمًتٛمر سم٘مقة ًمت٘مقيؿ

طم٤مًم٦م احلرب اًم٤ٌمردة او احلرب  : هلاحل٤مًم٦م اًمث٤مًمث٦م.  ل اًمًٚمؿ إمم قمداءحتقُّ  واشمّمٕمٞمد اًمٍماع 

اخلٗمٞم٦م واًمتآُمر اإلؾمؽماشمٞمجل ، وم٢من اًمرىم٤مسم٦م وشمتٌع إٟمِمٓم٦م يًتٛمران سم٘مقة أيْم٤ًم إقمدادًا ًمٚمرد 

: احل٤مًم٦م اًمراسمٕم٦م . او ٓطمتقائٝم٤م ؾمٚمٛمٞم٤ًم وإي٘م٤مومٝم٤م سم٤معمثؾ او إلضمٝم٤مض احلرب اًم٤ٌمردة وشمٗمٙمٞمٙمٝم٤م

رة سم٤مُٕمـ ـرة او همػم ُم٤ٌمؿمـٓمر ًمف صٚم٦م ُم٤ٌمؿمـاو ظم أزُم٦م ع او اىمؽماب او طمدوثـشمقىم طم٤مًم٦م

وم٢من اًمرصد ضوري جلٛمع اعمٕمٚمقُم٤مت وإطم٤مًمتٝم٤م إمم إدارة اعمخ٤مـمر أيْم٤ًم ، وهٜم٤م  واًمدوم٤مع

 . واعم١مصمرات قمٚمٞمف ًمتحٚمٞمؾ اطمتامًمٞم٦م اخلٓمر وؾمـرقم٦م طمريمتف وؿمـدشمف وُمداه اعمحتٛمؾ وقمقاىمٌف

 : اإلقمداداألولافواجب  ، امأُمر اهلل شمٕم٤ممم هب،  واضمٌلم ُمتداظمٚملم ذا يمٚمف ُمـ ضوري٤متـوه

ُم٤مً  ًمردقمٝمؿ قمـ احلرب وإسم٘م٤مئٝمؿ ذم ، أي  اًمٔم٤مهر واًمٕمدو اخلٗمل او اعمحتٛمؾًمردع اًمٕمدو  ُُمَ٘مد 

شمقضمد  ٕٟمِمٓم٦م اجلٝم٤مت اًمتل . وٓ يٛمٙمـ ذًمؽ إٓ سمرصد يمٗمقء اًمًٚمؿ او اًمّمٚمح دائرة

سم٥ًٌم إصم٤مرة وهتٞمٞم٩م اًمتٜم٤مىمْم٤مت  ، اطمتامٓت ُمٕمتؼمة قمغم إُمٙم٤مٟمٞم٦م حتقهل٤م إمم اًمٕمداء واًمٍماع

اًمٕم٘مٞمدي٦م او اًمتٜم٤مومس آىمتّم٤مدي او اإلؾمؽماشمٞمجل او سم٥ًٌم وٖمقط اًمٕمالىم٤مت اًمدوًمٞم٦م اعمتٖمػمة 

 شمٗمًػم آي٦م اإلقمداد ، اًمٗم٤مئدة اخل٤مُم٦ًم ُمـ ذموىمد سمٞمٜم٤م ذًمؽ ُمٗمّماًل  وُمت٤مسمٕم٦م ُمقىمدي احلروب .

               چ قم٤ٌمرةوظم٤مص٦م ذم شمٗمًػم 

سمٜم٤مء صٗمتل اًمراصد او اعمراىم٥م ، ومه٤م ىمقة  هذه اًمٕم٤ٌمرة أصؾ ذم٢من وم، 6٤ إٟمٗم٤مل: چ 

، ش درضم٦م ؿمؽ قم٤مًمٞم٦م»اعمالطمٔم٦م وىمقة إصم٤مرة اإلطمتامٓت ، وُيَٕمـؼمِّ سمٕمْمٝمؿ قمـ اًمّمٗم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م سمـ 

 . اعمٛمٙمٜم٦م ودرضم٦م أمهٞمتٝم٤م ًمٖمرض اإلقمداد هل٤مد ذم اإلطمتامٓت وذًمؽ يمل جيقل ٟمٔمر اًمراص
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شمٖمٞمػم  ٤مب اطمتاملـطمًو ٞم٦مـٞم٤مؾمـذم اعمقاىمػ اًمً احلذر ًمٚمتٖمػمات اعمحتٛمٚم٦م: أظمذ افواجب افثاين

ل اعم٤ًممل إمم اًمقٓءت اعمٕم٤مديو اًمٕمالىم٤مت ذا إُمر ، ـٌؼ ذيمر اًمٜمّمقص ذم هـد ؾمـ، وىم ٦مـشَمـَحقُّ

ر هٜم٤م سم٘مقًمف شمٕم إقمراف:  چڱ  ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ  ڳچ ٤ممم ـــــوُٟمَذيمِّ

 ﮶  ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ھ   ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓچ ، وىمقًمف شمٕم٤ممم 2٤2

ذم أواظمر اًمٗم٤مئدة اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ شمٗمًػم آي٦م  ػم أي٦م، وىمد شم٘مدم شمٗم73ًإٟمٗم٤مل:  چ ﮸ ﮷

  اًمٙمٗم٤مي٦م سم٤معم١مُمٜملم.

  ووم٘م٤ًم شمتٗم٤موت قمٛمٚمٞم٤مت اًمرصد  :ودور اجلؿفور ؾقفا بعض ادضامغ افتـػقذية فؾؿراصد

وشم٠مصمػمه٤م قمغم ظمٞم٤مرات قمٛمٚمٞم٤مت اًمرصد  إول: اًمٕمالىم٤مت سملم اًمٌٚمديـ اًمٕم٤مُمؾ ، ًمثالصم٦م قمقاُمؾ

ؾمٚمٛمٞم٦م حمْم٦م أم ساع ُمٜمخٗمض أم طمرب ظمٗمٞم٦م وشمآُمر  قمالىم٤مت ٝمؾ هلوُمنموقمٞمتٝم٤م ، وم

أم هل طمرب ُمٗمتقطم٦م؟؟ اًمٕم٤مُمؾ اًمث٤مين: ُم٤م هل ُم٘متْمٞم٤مت اًمتٕم٤مُمؾ سم٤معمثؾ؟ اًمٕم٤مُمؾ  اؾمؽماشمٞمجل

 أوًمقي٤مت أهداف اًمرصد ، أهل ُمٜمع اًمٍماع او إي٘م٤مومف او ظمٗمْمف او اًمرد قمٚمٞمف؟؟  هل اًمث٤مًم٨م: ُم٤م

 واًمتجًس شمتٌع إٟمِمٓم٦م واعمٕمٚمقُم٤مت ىمد يِمٛمؾ اًمرصد ، وم٢من وسمح٥ًم اًمٕمقاُمؾ اعمذيمقرة

وىمد يِمٛمؾ أٟمقاع قمٛمٚمٞم٤مت اًمتحريؽ واًمت٠مصمػم  ، وهمػمه٤م واؾمتخدام اًمت٘مٜمٞم٤مت واإلظمؽماق

همػم ُمنموقم٦م  همػم اعم٤ٌمذة ، هل قمٛمٚمٞم٤مت ًمتًٝمٞمؾ قمٛمٚمٞم٤مت اًمرصد . ويمثػم ُمـ هذه اًمٕمٛمٚمٞم٤مت

 اًمٕمٛمٚمٞم٤مت هذه وذم.  او سمْمقاسمط اًمرد سم٤معمثؾ إٓ ذم طم٤مًم٦م احلرب ، وسمْمقاسمط احلرب اًمٕم٤مدًم٦م

٤مئؾ ـوًمٙمـ يٛمٙمـ اًمتذيمػم سمام يٜمٌف إمم اًمقؾم ، ٝم٤مـسم اعمختّم٦م اعمّم٤مدر ذم شمراضمع يمثػمة ٤مئؾـوؾم

دة شمٚمت٘مل يمٚمٝم٤م قمٜمد ُمريمز ـٞم٤مء اعمت٤ٌمقمـجٕمؾ إؿمـومٛمـ ـمرق اًمرصد اعمتداوًم٦م اًمٞمقم أن شم ،اًمذيمٞم٦م 

ذم اًمرىم٤مسم٦م قمغم حتقيؾ إُمقال . وُمـ ـمرق اًمرصد  اًمٞمقم يمام حيّمؾ ،راف ـاًمرصد او اإلؿم

ـ ُمـ رؤي٦م ويمذًمؽ  أظمريـ ُمـ همػم أن يٜمتٌٝمقا إًمٞمؽ أيْم٤ًم إخت٤مذ ُمقوع اإلذاف اًمذي ُيـَٛمٙمِّ

وُمـ ـمرق اًمرصد أن دمٕمؾ أظمر يٌقح سمح٘مٞم٘متف ،  . رؤي٦م أضمزاء اعمِمٝمد وُمتٕمٚم٘م٤مشمف يمٚمٝم٤م

اًمتل ي٘مقم هب٤م ظمؼماء  او ؿمٌف ذًمؽ ُمـ اعمٝم٤مرات اًمذيمٞم٦م ع ُمـ اإلصم٤مرة او اًمتحٗمٞمزاٟمقأسم٤مؾمتٕمامل 

وٕمهٞم٦م اًمرصد  وشمقضمد اًمٞمقم شم٘مٜمٞم٤مت يمثػمة وُمتٓمقرة شم٤ًمقمد ذم اًمرصد . ، اًمتحريؽ واإلقمالم
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﮲  ﮳  ﮴  چ  ىم٤مل سمٕمض اًمًٚمػ: اًمرسم٤مط ذم يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم: ذم اًمدوم٤مع اعمنموع ،

أن  شيمؾ ُمرصد»وذيمر همػمه قمدم اإليمتٗم٤مء سمٛمراىم٦ٌم اًمٕمدو طملم دمده وًمٙمـ ُمٕمٜمك  ، چ ڭ

واًمؽميمٞم٥م اًمِمديد ذم قمٛمٚمٞم٤مت اًمٍماع  . ذيمر ُمٕمٜم٤مه اسمـ يمثػم ،شمٌح٨م أٟم٧م قمـ ُمقاىمع وضمقده 

وهق ضمقهر وفمٞمٗم٦م  ،ُمتخّمّم٦م ذم اًمرصد وي٘متيض وضمقد ُم١مؾم٤ًمت يمٌػمة  اًمٞمقم

اإلؾمتخ٤ٌمرات . همػم أن اؾمتٕمامل صٞمٖم٦م اًمٕمٛمقم اًم٘مٓمٕمل ذم اعمراصد ي١ميمد أن ًمٕمٛمقم إُم٦م 

ٟمّمٞم٤ًٌم ذم هذا اًمقاضم٥م وإْن يم٤من اًمٕمٛمؾ اعم١مؾمز ومرض يمٗم٤مي٦م . يقوح إُمر أن ومرض اًمٙمٗم٤مي٦م 

 قمغمـ١موًمٞم٦م همػم أن اعمً ،ٕم٥م ـاًمِم قمـ ؾمـ٤مئر او سمدًٓ  ـم٤مئٗم٦م ٟمٞم٤مسم٦م سمف هق اًمٗمرض اًمذي شم٘مقم

ٌَؾ اعم١مؾم اعمت٘مـ ٘مط إٓ سم٤مٕداءـاًمٕم٤مُم٦م ٓ شمً وهذا  ،٦م اعمٜمتّم٦ٌم ًمٗمرض اًمٙمٗم٤مي٦م ـًـاًمت٤مم ُمـ ىِم

وًمٙمـ يٜمٌٖمل شم٠مهٞمؾ اعمجتٛمع  اعم٤ًمقمدة ذم اًمرصد سمح٥ًم أهٚمٞم٦م يمؾ ومرديقضم٥م قمغم اًمٕم٤مُم٦م 

وي٘متيض ذًمؽ شمنميع ىمقاٟملم شمًٛمح سمرىم٤مسم٦م  ، صم٘م٤مومٞم٤ًم ًمٚمٛم٤ًمقمدة وًمٚمٜمّمٞمح٦م أيْم٤ًم ذم هذا اعمج٤مل

 قمغم إضمٝمزة إُمٜمٞم٦م. جمتٛمٕمٞم٦م ُمٜمْمٌٓم٦م وهمػم ُم٤ٌمذة

  وم٢من إدارة اعمٕمٚمقُم٤مت شمتْمٛمـ اعمرور سم٠مرسمٕم٦م ُمراطمؾ  ، سمّمقرة إمج٤مًمٞم٦م :اشتثامر كتائج افرصد

اخت٤مذ اًم٘مرار سمِم٠مهن٤م . وهذه اعمراطمؾ هل: مجع اعمٕمٚمقُم٤مت وومرزه٤م  ، ىمٌؾ وشمٙمرار سمٞمٜمٝم٤م شمداظمؾ

ل شمقصٞم٤مت شمٕمديؾ اًمرصد او اإلؾمتٛمرار سمف او همػم  وحتقيٚمٝم٤م إمم ُمراضمع حتٚمٞمؾ اعمٕمٚمقُم٤مت صمؿ شَمٚم٘مِّ

ذًمؽ مم٤م يـحت٤مضمف اًم٘مرار . وهـذا اظمتّم٤مر ؿمـديد ، وشمٌ٘مك اًمتٗم٤مصٞمؾ واجلزئٞم٤مت سمٞمد اجلٝم٤مت 

ٌَلمُّ واًمتَـَثـ٧ٌُّموًمٙمـ يٛمٙمـ اًمت اًمتٜمٗمٞمذي٦م . ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اعمٕمٚمقُم٤مت ، يمام  ذيمػم هٜم٤م سمٛمٜمٝم٩م اًمتَـ

ٹ   ٹ ٹ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿچ   شُمٜمٌف إًمٞمف اًم٘مراءشم٤من ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم

وؾمٞم٠ميت شمٗمًػم أي٦م اًمٙمريٛم٦م ذم:  ، 6احلجرات:  چ ڤ  ڤ  ڦ  ڦ ڤ ڤ

، إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم .  شاًمتث٧ٌمصم٘م٤موم٦م »اعمٌح٨م اخل٤مُمس/ ُمقاضمٝم٦م اًمٖمزو اًمٗمٙمري/ حت٧م قمٜمقان 

أن يٕمتٛمد قمغم شم٘مًٞمؿ  يٛمٙمـ ، اعمٕمٚمقُم٤مت اعمرصقدة او اعمتدوم٘م٦م أطمد أٟمقاع ومرز اعمٝمؿ هٜم٤م أن

 إمم جمٛمققم٤مت ووم٘م٤ًم ٕمهٞمتٝم٤م احل٤مضة واعمؽماظمٞم٦م: اعمٕمٚمقُم٤مت
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   قم٤مضمؾ ، وهذا يٛمٙمـ شم٘مًٞمٛمف إمم درضم٤مت  او حت٘مؼ شمٌلمُّ إومم: حتت٤مج إمم اعمجٛمققم٦م

 : حت٘مؼ ومقري ، صمؿ درضم٦م صم٤مٟمٞم٦م وصم٤مًمث٦م وهٙمذا.٦م ، اًمدرضم٦م إوممُمـ اًمٕمجٚم

   اعمجٛمققم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: حتت٤مج إمم سمداي٦م هيٕم٦م سم٤مًمتح٘مؼ ، وًمٙمـ سمً٘مػ زُمٜمل ُمتقؾمط او

 ـمقيؾ.

   ل ذايمرة ـريع ، وًمٙمـ جي٥م أن شمٌ٘مك ومـؾم اًمث٤مًمث٦م: ىمـد ٓ حتت٤مج إمم شمٌلمُّ اعمجٛمققم٦م

إمم اعمجٛمققم٦م  ٓطم٘م٤مً  ىمد يرومٕمٝم٤مو اًمتحٚمٞمؾ اعمزيد ُمـ اعمٕمٚمقُم٤مت ا اًمٕمٛمؾ ، ٕن ورود

إومم . وىمد ُٟمًـ٧ٌم ُمّم٤مئ٥م قم٤مُم٦م يمٌػمة إمم طمٗمظ ُمٕمٚمقُم٤مت ذم اعمٚمٗم٤مت وم٘مط سمحٞم٨م شمؿ 

 ٟمًٞم٤مهن٤م ، وأدى ذًمؽ إمم قمقاىم٥م وظمٞمٛم٦م.

   اًمتل حُتٗمظ وم٘مط ، وىمد ٟمحت٤مضمٝم٤م ُمًت٘مٌاًل.اعمجٛمققم٦م اًمراسمٕم٦م: اعمٕمٚمقُم٤مت 

  .اعمجٛمققم٦م اخل٤مُم٦ًم: اعمٝمٛمالت اًمتل شمقوع ذم طم٤موي٦م اًمٜمٗم٤مي٤مت  

 

 افعفد كبذآية 

ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ڱ  ں  ںچ ٤ممم ــشمٕمو شم٤ٌمرك ىم٤مل      

أؾم٤ٌمب »ؾمٞم٠ميت شمٗمًػم أي٦م اًمٙمريٛم٦م ذم ُمٌح٨م اًمتح٤مًمػ ، حت٧م قمٜمقان  .58إٟمٗم٤مل:  چ ھ

 افعؾم ظذ فقس ، األمور هذه مثل دم اإلظتامدأن  إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم . اعمٝمؿ هٜم٤م شاخلروج ُمـ اًمٕمٝمد

ؿد كعجز ظن  افتي وافشبفات واألمارات افعالمات او افذـقة األحاشقس ظذ وفؽن ، افقؼقـي

 إثباتات تؼديم دم ويؿتـع او يػشل اإلدظاء بؿجرد إال كػقفا ظن ادؼابل يعجز إثباهتا ، وـذفك

ومٚمق يم٤من إُمر ظمالف ذًمؽ عم٤م ضم٤مز شمٕمٚمٞمؼ ٟمٌذ اًمٕمٝمد  . ادخاوف وإزافة فؾطؿلكة ظؿؾقة وإجراءات

، وًمٙمـ شمٕمٚمٞم٘مف قمغم اًمتٌلم واًمتح٘مؼ ، يم٠من يٙمقن ُمٕمٜمك اًمٕم٤ٌمرة: وإُم٤م خت٤مومـ ُمـ ىمقم قمغم اخلقف 

ٛمٕمٜمك اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم اعمخ٤موف أن اًمقؾمـٞمٚم٦م اًمقطمٞمدة إلسم٘م٤مء وم ظمٞم٤مٟم٦م ومتٌلم او ومتح٘مؼ او ومتث٧ٌم .

 .واًمتزاُم٤مت ُمْمٛمقٟم٦م هل إزاًم٦م اعمخ٤موف سم٢مضمراءات قمٛمٚمٞم٦ماًمٕمٝمـد 
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 جم٤مل لـومواخلّمؿ اعمحتٛمؾ  اعمٕم٤مهد ٕطمقال ٤مُمؾـوؿم ذيمل رصد ُمٕمٜمك ذًمؽ ضورة وضمقد      

 ، إهداف واًمدواومعيمذًمؽ ذم و اًمدوًمٞم٦م اًمٕمالىم٤متطمريم٦م و واإلقمالم واًمتقؾمع واًمتًٚمٞمح اإلقمداد

 اخلدع ًمٙمِمػوومحّمٝم٤م  اإلطمتامٓت إىم٤مُم٦مو إدارة اعمٕمٚمزُم٤مت ذم قم٤مًمٞم٦م يمٗم٤مءة امم سم٤مإلو٤موم٦م

يٜمٌٖمل احلذر أيْم٤ًم ُمـ ضمٝم٦م أظمرى ، و . وأن ظمٓمقرة احلٚمٞمػ اخل٤مئـ يمٌػمة ضمداً ، ظم٤مص٦م  واًمتٛمقيف

د او ـُمـ أضمؾ شمٗمٙمٞمؽ اًمٕمٝم واًم٘مٞم٤مم سمٕمٛمٚمٞم٤مت شمْمٚمٞمٚمٞم٦م دو عمٕمٚمقُم٤مت ظم٤مـمئ٦مـري٥م اًمٕمـُمـ شمً

 احلٚمػ. 

  

 آية افتعارف

چ  ڇ  ڇڇ  ڇ     چ  چ  چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄچ ىم٤مل شمٕم٤ممم       

ؾمٌؼ شمٗمًػم أي٦م اًمٙمريٛم٦م ذم أواظمر  ،13احلجرات:  چ ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ

 ،صٞمٖمتٝم٤م ُمٓمٚم٘م٦م ذم ُمٕمروم٦م أظمريـ  چ ڇ چ  ظبارةأن  بنختصار ادفم هـااعمٌح٨م إول ، 

ُمـ شم٠مرخيٝمؿ وقم٘م٤مئدهؿ وُمٜمٝمجٝمؿ  ،ومٝمل شمتًع ًمٚمتٕمرف إمم يمؾ ُم٤م هق ضوري او ُمٗمٞمد قمٜمٝمؿ 

اًمًٞم٤مد واًمٕمًٙمري وىُمُدراهتؿ وـمٛمقطم٤مهتؿ اعمنموقم٦م وهمػم اعمنموقم٦م وـمرق اًمت٠مصمػم قمٚمٞمٝمؿ 

يقوح إُمر أن اإلٟم٤ًمن  وهمػم ذًمؽ ُمـ اعمٕم٤مرف . وشمـح٤مًمٗم٤مهتؿ ٓمحٞم٦مـوقمالىم٤مهتؿ اًمٕمٛمٞم٘م٦م واًمً

وي٘مقم سم٤ميمت٤ًمب  ،كم اًم٘مدرة قمغم اًمتٗم٤مهؿ واًمتٕم٤مرف ظم٤مرج طمدود سمٞمتف اًمٕم٤مئ ُمْمٓمر إمم حتّمٞمؾ

ويمذًمؽ إُمر  وي٘مقم يمذًمؽ سم٤مضمتٜم٤مب وختٗمٞمػ ُمْم٤مر اًمتحرك ظم٤مرج اعمٜمزل . ،ومقائد هذا اًمتٕم٤مرف 

 اًمٌٞم٧م طمدود ظم٤مرج  هذه اًم٘مدرة واؾمتٕمامل إمم ايمت٤ًمب وم٢مهن٤م ُمْمٓمرة ، وإىمقام اًمِمٕمقبُمع 

خالف اًمٕمزًم٦م ، وم٢من وهذا سم .اإلجي٤مسمٞم٦م واًمًٚمٌٞم٦م  شمٗم٤مقمالهت٤موإمم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع  ، اًمقـمـ أي اًمٙمٌػم

٤مًمٌٞمئ٦م اعمحٞمٓم٦م سمؽ ويمذًمؽ اًمٌٞمئ٦م اًمٌٕمٞمدة إذا يم٤مٟم٧م شمًتٓمٞمع أن شم٘مؽمب سم اعمٕمروم٦م همٞم٤مباًمٕمزًم٦م شمٕمٜمل 

 رصد ذا إصؾ إمم قمٛمٚمٞم٤متـحت٤مج هـوي ، ومال ؿمؽ أٟمؽ ؾمتٙمقن وٕمٞمٗم٤ًم ضمدًا ذم ُمقاضمٝمتٝم٤م . ُمٜمؽ

ٕمٜم٤مه اًمقاؾمع وُم٤م سمٛمأصؾ ذم اًمٕمالىم٤مت اًمدوًمٞم٦م ُمـ ـمريؼ اًمتٕم٤مرف . وم٤مٔي٦م اًمٙمريٛم٦م ٘مقيؿ ـشمو
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وُم٤م يًتٚمزُمف ُمـ قمٛمٚمٞم٤مت اًمرصد اخل٤مرضمل ومجع  اًمتٜم٤ميمر أؾم٤ٌمب يتْمٛمٜمف ُمـ شمِمخٞمص وُمداومٕم٦م

 .وهمػمه٤م ُمـ قمٛمٚمٞم٤مت اًمت٠مصمػم اإلجي٤ميب واًمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمدسمٚمقُم٤مؾمٞم٦م وحتٚمٞمٚمٝم٤م اعمٕمٚمقُم٤مت

 

  آية افتؼويم

 ورصد ظوامل افتوهغ وافساجع

ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ    ٹٹ    ٿ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿچ ىم٤مل شمٕم٤ممم       

 ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ     چ  چ    ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ

اًمٗمٙمر واًمٕم٘مؾ او اًم٘مٚم٥م  (رؤي٦م )او ٟمٔمر اًمٜمٗمس ومٞمام ىمدُم٧م ًمٖمد هق ٟمٔمر .19 – 18احلنم:  چ چ

وُمثٚمف اًمٜمٔمر ذم حتٚمٞمؾ  وشمقضمد ٟمٔم٤مئر يمثػمة ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ واحلدي٨م اًمٜمٌقي ، واًمٌّمػمة ،

 ۇئ ائ  ائ  ەئ    ەئ  وئ  وئ  ۇئچ إطمداث اعم٤موٞم٦م ، ٟمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم 

ٝمق اًمٞمقم اًمذي يكم يقُمؽ ، واًمٕمرب وماًمٖمد  وأُم٤م . 73 - 72اًمّم٤موم٤مت:  چۆئ  ۈئ ۆئ

يٜمٌف إمم اإلـمالق او اًمٕمٛمقم ذم  شهمد»شمٙمٜمل قمـ اعمًت٘مٌؾ سم٤مًمٖمد يمام ذيمر اًم٘مرـمٌل وهمػمه ، وشمٜمٙمػم 

وذم هذا شم٘مري٥م ًمٚمٛمًت٘مٌؾ  . ؾمٌ٘مف اًمذي ًمٚمٞمقم همد هق اعمًت٘مٌؾ أي٤مم ُمـ يقم يمؾ ٕنأي٤مم اعمًت٘مٌؾ 

ويم٠مٟمف همدك ، وقمغم ذًمؽ ىمقل اًمِم٤مقمر: إن همدًا ًمٜم٤مفمره ىمري٥م . وهذا ُمثؾ اًمتٕمٌػم قمـ اعم٤ميض 

 ومٞمج٥م أن يٜمٔمر اًمٕم٤مُمٚمقن ومٞمام قمٛمٚمقه .24يقٟمس:  چ ېئ ېئ  ېئ    ىئ  چسم٤مُٕمس ، ىم٤مل شمٕم٤ممم 

هؾ ىمدُمقا ًمٖمد  ويٜمٔمرون يمذًمؽ ؟د ، أم حيت٤مج امم شمّمحٞمح او شمٓمقيرهؾ يّمٚمح ًمٖم ، وومٞمام أقمدوا ًمف

؟ وسمٕم٤ٌمرة أظمرى: هؾ ىمدُمقا وٟم٘مٚمٝم٤م ًمألضمٞم٤مل اعم٘مٌٚم٦م اعمٕمٜمقي٦م واعم٤مدي٦م ُم٤م يٙمٗمل إلداُم٦م وشمٜمٛمٞم٦م اًم٘مقة

وشم٘مقيؿ  ؟وُم٤م يٙمٗمل ًمردع اًمٕمدو ُمؾ اًمؽماضمع واًمتقهلم واإلٟمحدارًمٖمد ُم٤م يٙمٗمل ذم ُمٙم٤مومح٦م قمقا

ُمع  ، سمؾ عم٤ٌمدئ وسمقادر هذه اًمٕمقاُمؾاعمذيمقرة ،  ٚمٕمقاُمؾًمرصد ؿم٤مُمؾ وذيمل  هذه إُمقر حيت٤مج إمم

. ٤مس وٕمػ اعمقىمػ وظمٓمقرشمف او ضمقدشمف ُمٝم٤مرات ومرز حم٤مور يمؾ قم٤مُمؾ وإقمداد ُم٘مٞم٤مس ًم٘مٞم
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او  اعم٤ًمر()اعمٜمٓمٚمؼ( او ذم )ٟمخ٦ٌم  اًمتل سمٞمٜم٤مه٤م ذم قمقاُمؾ اإلٟمحدار ، قمٜم٤مويـجٛمٚم٦م ُمـ وٟمٙمتٗمل هٜم٤م سم

 اًمٕمقاُمؾ: يمام سمٞمٜم٤م أصقل اًمت٘مقيؿ ذم اًمٜمخ٦ٌم ، ومٛمـ شمٚمؽ ، ذم هذه اًمدراؾم٦م

  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆۈ  چ : ىم٤مل شمٕم٤ممم اهلزال افروحي

 ،61اًمٌ٘مرة:  چ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅۉ   ۉ  ې  ې   ې

أي إٟمحدار اًمٜمٗمس ،  تٌدال اًمذي هق أدٟمك سم٤مًمذي هقظمػمـ٤مىمتٝمؿ إمم اؾمـٝمقات ؾمـومتدسمر أن اًمِم

شمِمٛمؾ ُمـ ؾمٚمؽ ؾمٚمقك اًمٗم٘مر اعم٤مزم وًمزم ُمٔمٝمر اًمٗم٘مر إذا  ًٙمٜم٦موم٢من اعم،  ًمزُمتٝمؿ اعمًٙمٜم٦موأن 

يم٤من يٛمتٚمؽ اًمٖمٜمك اعم٤مزم ، وشمِمٛمؾ اًمٕم٤ٌمرة أيْم٤ًم ُمـ ؾمٚمؽ ؾمٚمقك اًمٗم٘مر اًمٗمٙمري واًمتًقل 

يم٤مُمؾ ُيٕمجز  همٜمل سمال طمدود ، وهق ديـ فديٜم قمٚماًم أن،  اًمث٘م٤مومٞم٦م اًمث٘م٤مذم ووم٘مدان ىمدرة اعمقاضمٝم٦م

 ُمـ اهلزال اًمروطملو.  يمريؿ ُمٕمٓم٤مء سمال طمدود عمـ أىمٌؾ قمٚمٞمف يمؾ ُمـ حتداه ، وهق أيْم٤ًم ديـ

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ   ٺ ڀ چ  شمٕم٤ممم ُم٤م ذيمره اهلل ذم ىمقًمف أيْم٤مً 

ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ   ڦ  ڦ   ڄ  ڄ        ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  

صم٘م٤موم٦م اعم١ًموًمٞم٦م »وؾمٞم٠ميت شمٗمًػم أي٦م حت٧م قمٜمقان  ،154آل قمٛمران:  چ  ..... چ  چچ   

 إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم. شاًمٕم٤مُم٦م

  )ىئ   ی  ی  ی  ی  چ : ىم٤مل شمٕم٤ممم افسف وافسهل )افرخاء افـُؿػسـد

إقمراف:  چ جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ    جب  حب   خب  مب  ىب  يب  جت    حت

ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  چ وىم٤مل شمٕم٤ممم  ،95

ېئ   ىئ  ىئ  چ وىم٤مل شمٕم٤ممم  .58اًم٘مّمص:  چ ىى  ائ  ائ  ەئې  ې     ې    

ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ   مئ  ىئ     يئ  جب  حب  خب  مب   ىب  يب  

 .44إٟمٕم٤مم:  چ  جت
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  ائ  ائ  ەئ  ەئ   چ : يمام يقضمٌٝم٤م ىمقًمف شمٕمــــ٤ممم ؾؼدان روح ادغافبة

، وشمٗمًػمه اعمٗمّمؾ ذم  2٤٤آل قمٛمران:  چوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  

اعمٚمؽ:  چ ٿڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ   ٺ   ٺ    چ ٟمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم شمدسمر و . )اعمٜمٓمٚمؼ(

ُمتٗمقق ذم قمٛمٚمف قمغم  أن قمٛمٚمف أطمًـ ُمـ همػمه ، أي هق چ ٺ   ٺ    ٿ   چ، ومٛمٕمٜمك  2

 أظمريـ ، ويمذًمؽ آي٦م اإلقمداد اًمتل ؾمٌؼ شمٗمًػمه٤م هٜم٤م.

   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   چ ىم٤مل شمٕم٤ممم  :وتطوير افبـى افتحتقة محايةضعف

ېئ  ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ی   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ 

شمِمٛمؾ اًمٌٜمٞم٤من اعم٤مدي واعمٕمٜمقي ، ويمذًمؽ  شسمٜمٞم٤مهنؿ»، وم٢من قم٤ٌمرة 26اًمٜمحؾ:  چ  ی  جئ  حئ

وم٢مهن٤م شمِمٛمؾ اعمْم٤مُملم اعم٤مدي٦م واعمٕمٜمقي٦م ُمـ اًمٌٜمك اًمتحتٞم٦م ، ويمذًمؽ قم٤ٌمرة  شاًم٘مقاقمد»قم٤ٌمرة 

 ، وىمد ذيمرٟم٤م شمٗمّمٞمؾ ذًمؽ ذم أوائؾ )ٟمخ٦ٌم اعم٤ًمر(. شاًمً٘مػ»

  ٤ممم ــــىم٤مل شمٕم وُم٤م يتٌٕمٝم٤م ُمـ ؾمـٝمقًم٦م اًمتحريؽ واإلؾمـتٝمداف ، :فؾشعب اخلػة ادعـوية

ؾمٞم٠ميت شمٗمًػم أي٦م ، 54اًمزظمرف:  چ ۀ  ہ ۀ ڻڻ  ڻ  ڻ ںچ 

 ذم اعمٌح٨م اخل٤مُمس إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم. شاًمؽمويض»حت٧م قمٜمقان 

  وىمد سمٞمٜم٤مه ذم أيمثر ُمـ ُمقوع.افتـاؿض اإلشساتقجي بغ افؼـاء دم افوضن : 

  ہ   ہ ہ ۀ چ: ىم٤مل شمٕم٤ممم اإلؽسار باإلكجازات وبافؼوة

ژ  ژ  ڑ  چ ، وىم٤مل شمٕم٤ممم 25اًمتقسم٦م:  چ  ھ     ھ   ھ  ھ  ے

ڑ    ک  ک     ک  ک  گ  گ  گ  گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻڻ  

، وىمد ؾمٌؼ اًمٙمالم 16 - 15ومّمٚم٧م:  چ.....   ۀ  ہ  ہ  ڻ  ڻ  ۀ

 قمـ ٟمِمقة اًمٜمٍم.
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  وؾمٞم٠ميت  يم٤مًمٔمٚمؿ واًمٗم٘مر واًمتٝمٛمٞمش وإمه٤مل اًمٕمٜم٤مي٦م وٟمحقه٤م ، :ثغرات افتشؼق افداخع

 ذيمره٤م ذم اعمٌح٨م اًم٤ًمدس إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.

  وؾمٞم٠ميت ذم اعمٌح٨م اخل٤مُمس إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.اإلخساق اإلشساتقجي او افسقادي : 

  وىمد ذيمرٟم٤مه ذم )اعمٜمٓمٚمؼ(، أي اًمٗمِمؾ اإلٟمٗمت٤مح اعمٜمْمٌط قمغم اًمٕم٤ممل  :اإلكزواء افداخع 

 وٟمٌٝمٜم٤م إًمٞمف ذم هذه اًمدراؾم٦م.

  أي ذم إدارة اًمدوًم٦م وذم سمٜم٤مء اعم١مؾم٤ًمت. :ظوامل وطقػقة شؾبقة 

 

 كصوص أخرى تؼتيض افرصد

اًمقهـ هق اًمْمٕمػ  ،1٤4اًمٜم٤ًمء:  چ ھ  ھ   ھ  ے  ےچ  اػــتعو تبارك مـفا ؿوفه      

 اإلرادة ُمٓمٚمؼ قمغم أيْم٤مً  وُيٓمٚمؼ ، اًمٓمٚم٥م ذم واإلضمتٝم٤مد اإلرادة هق اإلسمتٖم٤مءو ،وومتقر اًمٜمٗمس 

همػم ُم٘مّمقر قمغم  ،أي اًم٘مقة ذم إسمتٖم٤مء اًم٘مقم  ،وطمٙمؿ أي٦م  . واعمٓمٚم٥م احل٤مضَم٦مُ : واًمٌُْٖمَٞم٦مُ  ، واًمٓمٚم٥م

سمؾ يِمٛمؾ اسمتٖم٤مء يمؾ ُم٤م يٜمٌٖمل ُمٕمرومتف قمٜمٝمؿ ُمـ ظمٓمط وؾمٞم٤مؾم٤مت ودواومع  ،ؾم٤مطم٦م اعمٕمريم٦م 

وواوح أن حتّمٞمؾ  ،وهمػم ذًمؽ مم٤م حتت٤مضمف اعمٖم٤مًم٦ٌم  ،وقمالىم٤مت وحت٤مًمػ وُمقاوع اًم٘مقة واًمْمٕمػ 

اعمٜم٤موم٘مقن:  چ ۈئ  ۆئ  ۆئ چ اػـــومـفا ؿوفه تعذًمؽ حيت٤مج إمم ُمٝم٤مرات قم٤مًمٞم٦م ذم اًمرصد . 

ـ ومقات ُمّمٚمح٦م طمؽماز ُموشمِمٛمؾ قم٤ٌمرشمف اإل ،ـ خمٞمػ يمام ذيمر اًمراهم٥م احلذر اطمؽماز ُم ،4

زٌ : وطَمُذرٌ  طَمِذرٌ  ورضمُؾ  ٕن ُمـ اعمٗمًدة وم٘مدان ُمّمٚمح٦م ضوري٦م . ضوري٦م ٌظ ُُمَتَحرِّ  ؿَمِديدُ  ُُمَتَٞم٘مِّ

 چ ی  ی  یچ شمٕم٤ممم  وُمٜمف ىمقًمف ،ُيٗم٤مضَم٠َم  َأن حَيَْذرُ  يم٠َمٟمف ورضمؾ طم٤مِذٌر ُمًتٕمد ُمت٠مه٥م ،احلََذِر 

ومم٤م  ، او ٓهمتٜم٤مم ُمّمٚمح٦م ضوري٦م وم٤محلذر إقمداد ًمدومع او ُمقاضمٝم٦م ظمٓمر ُمًت٘مٌكم .56ٕمراء: ـاًمِم

 ضمٞمدة رؤي٦م ًمؽ رصد واؾمع ي١مدي إمم يٙمقن أنأن ُمـ ُمتٓمٚم٤ٌمت احلذر  ،ذيمرٟم٤مه ذم )ٟمخ٦ٌم اعمًـ٤مر( 

 شمٙمقن وأن ،ويمذًمؽ ًمٗمرص اعمّم٤مًمح  ،وإظمٗم٤مىم٤مت  وهتديدات خم٤مـمر ُمـ وىمققمف ُيـحتٛمؾ عم٤م

 ىمٞمٛمتف احلذر يٗم٘مد أن ذًمؽ ُمٕمٜمك.  أي ىمد أقمددت قمدشمؽ هل٤م ىمٌؾ أن شم٘مع ،ُمٕمٝم٤م  ًمٚمتٕم٤مُمؾ ُمًتٕمداً 
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ـْ »وذم اعمثؾ  . اإلؾمتٕمداد قمـ ضمردشمف إذا  احلريص اإلٟم٤ًمنُ  ُيّم٤مب أي ىمد ، شاحْلَِذرُ  ُي١ْمشَمك َُم٠ْمَُمٜمِفِ  ُِم

وهذا يٜمٌف إمم قمدم إهمٗم٤مل ُمقاوع إُمـ ُمـ اًمرصد  ،ُمـ ضمٝم٦م اـمٛم٠مّن إًمٞمٝم٤م وشمقىمع أهن٤م آُمٜم٦م 

 ختٓمٞمط ومٝمق ، اعمخ٤مـمر او إىم٤ٌمل اًمٗمرص وىمقع ىمٌؾ شم٠مه٥م هق واعمراىم٦ٌم . وسمٕم٤ٌمرة أظمرى وم٢من احلذر

 دـقمٜم تج٤مسم٦مـاإلؾم قدةـوضم رقم٦مـؾم ًمْمامن وذًمؽ وىمققمٝم٤م ىمٌؾ واعمخ٤مـمر يٗمٙمر سم٤مًمٗمرص اؾمت٤ٌمىمل

 اخلٓمقرة شمرشمٞم٥م و واؾمع سمِمٙمؾ اعمحتٛمٚم٦م اعمخ٤موف حتديد ذًمؽ ويتْمٛمـ.  طمّمقهل٤م او اىمؽماهب٤م

 أي اًمردم او اإلقم٤مىم٦م او اًمتخٗمٞمػ ظمٓمط وإقمداد سمدىم٦م ذًمؽ شم٘مقيؿ و ،وإوًمقي٤مت  واإلطمتامًمٞم٦م

وسمذًمؽ شمٙمقن ُمًتٕمدًا ًمٚمتٕم٤مُمؾ ُمع إطمداث . وُمـ اعمٝمؿ هٜم٤م أن احلذر ًمٞمس  ، آزاًم٦م او اعمٜمع

وًمٙمـ جي٥م اًمؽمدد ىمٌؾ اًمتٗمٙمػم اًمٕمٛمٞمؼ وقمغم همػم اعمًـتٕمد وُمـ  ،ُمرادوم٤ًم ًمٚمؽمدد ذم ومٕمؾ إُمقر 

تٕمداده ومٞمٜمٌٖمل ًمف احلذر ُمـ شمٗمقي٧م اًمٗمرص٦م ـتٕمداده . وأُم٤م ُمـ أشمؿ إؾمـٙمقك ذم ضمقدة إؾمـًمديف ؿم

ٗمًدات وًمذًمؽ ذم سمٕمْمٝمؿ اإلهاف ذم احلذر وضمٕمٚمف ُمـ ُمُ  ،تٓمٞمع أن يت٘مدم ـًطملم يت٠مظمر وهق ي

ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چشمٕم٤ممم  ويٜمٌف إمم ذًمؽ ىمقًمف ،اًم٘مٞم٤مدة 

وواوح أن اًمٕمزم قمغم اًمٗمٕمؾ إٟمام يٙمقن ممدوطم٤ًم طملم ُيًـٌؼ سمام  ،159آل قمٛمران:  چچ 

وهذا هق ُمٕمٜمك  ،وسمٕمد ذًمؽ يٜم٘مٓمع اًمؽمدد  ،حيت٤مضمف ُمـ ُمِم٤مورة وُم٤م شمتْمٛمٜمف ُمـ شمٗمٙمػم وإقمداد 

وم٢من  ،أي ذم قمزم قمغم قمٛمٍؾ مل ُيًـٌؼ سمام ذيمرٟم٤مه . وسم٤مجلٛمٚم٦م  ، شطمزم سمٖمػم قمزم ذم ظمػم ٓ»اعمثؾ: 

ًمٚمٛمقازٟم٦م اعمت٘مٜم٦م سملم اًمٕمقاُمؾ اعمًـ٤مقمدة واًمٕمقاُمؾ اًمْم٤مرة ذم اإلىمدام قمغم طمدود احلذر شمـخْمع 

ېئ  ىئ     ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئچ  ومـفا ؿوفه تعاػ .ؾ ُمٕملم ومٕم

يقضم٥م اًمٕمٛمؾ هلذه  وم٢مفمٝم٤مر اإلؾمالم قمغم اًمديـ يمٚمف ، 28اًمٗمتح:  چ ىئىئ  ی  ی  ی

ورصد ُمٜم٤مهجٝمؿ  ،يًتٚمزم رصد وُمٕمروم٦م يمؾ ُمقاوع اًمْمٕمػ واًم٘مقة قمٜمد أظمريـ و اًمٖم٤مي٦م ،

 ظم٤مص٦م وأن فمٝمقر اًمديـ ،وظمٓمٓمٝمؿ وقمالىم٤مهتؿ وهمػم ذًمؽ مم٤م حيت٤مضمف اًمتٜم٤مومس واعمٖم٤مًم٦ٌم اعمت٤ٌمدًم٦م 

سمؾ يِمٛمؾ اًمتٗمقق اًمٗمٙمري واعمٜمٝمجل وإظمالىمل  ، ٙمري او اًمدوم٤مقملـًمٞمس ظم٤مص٤ًم سم٤مجل٤مٟم٥م اًمٕمً

اًمٜمّمقص اًمٙمثػمة اًمتل شمقضم٥م اًمٕمٚمؿ واعمٕمروم٦م  ومـفا أيضاً  . ت احلٞم٤مةواًمتنميٕمل وؾم٤مئر جم٤مٓ

  وىمد ذيمرٟم٤م آيتلم ُمٜمٝم٤م ذم اعم٘مدُم٦م. ،واًمتحرك قمغم سمّمػمة 



321 

 

اًمداظمٚمٞم٦م  ،اعمج٤مُمٞمع اًمٌنمي٦م  واوح ُمـ اًمٜمّمقص اعمت٘مدُم٦م أن اًمرصد يِمٛمؾ أٟمقاقم٤ًم ُمـ      

واًمرصد ذم  ،ذم اًمٙمٗم٤مر اعمح٤مرسملم ٤مء ـوم٤مًمرصد ذم آيتل اًمتقسم٦م واًمٜمً واخل٤مرضمٞم٦م ، وسم٠مهداف خمتٚمٗم٦م .

ذم اعمٜم٤موم٘ملم ذم  شاعمٜم٤موم٘مقن»واًمرصد ذم آي٦م ؾمقرة  ،٤معملم ـ٦م إٟمٗم٤مل ذم اًمٙمٗم٤مر اعمٕم٤مهديـ أي اعمًـآي

 واًمرصد ذم آي٦م اًمٗمتح قم٤مم ذم إُمؿ إظمرى هبدف اًمتٜم٤مومس ذم اًمتٗمقق. ،داظمؾ إُم٦م 

 

 من أهم جماالت افرصد

يم٤معمقىمػ اًمًٞم٤مد او اًمدوم٤مقمل  ، اًمرصد يمؾ جم٤مل يٛمٙمـ أن يٙمقن ًمف شم٠مصمػم ُمٝمؿ ِمٛمؾي      

وٟم٘م٤مط اًمْمٕمػ وٟم٘م٤مط اًم٘مقة قمٜمد اًمٜمٗمس وقمٜمد  ؽماشمٞمجلـوإداء اإلؾمؽ اًمداظمكم ـواًمتامؾم

 ُمْم٤مر وم٢من ُمـ أقمٔمؿ ، واًمرضمٕم٦م إمم اخلػم واًم٘مقة اإلصالح ظمٓمقط رصد ومتح ويمذًمؽ .اخلّمقم 

 ًمٜمٗمقس قمغمهق اًمؽمويض قمغم اًمتٕم٤ميش ُمع اإلٟمحدار سمٖمػم ُم٤ٌمٓة وـمٌع ا ُمقاـمـ اًمْمٕمػ

وظم٤مص٦م طملم ي٘مؽمن  ، ظمٓمقط اًمرضمٕم٦م اعم٤ًمرات اًمٗم٤مؾمدة مم٤م يٕمٜمل اؾمتٛمرار اإلٟمحدار وشمالر

 يمثػمة( وسمٜمقد حم٤مور) ضمزئٞم٤مت جم٤مل وًمٙمؾ  . اإلٟمحدار سمرظم٤مء ُمٗمًد او سمٕمدم ُم٘م٤موُم٦م اإلؾمتٌداد

ُمـ اجلٝمد واإلهتامم سمح٥ًم ظمٓمقرشمف  يمؾ جم٤مل او سمٕمض حم٤موره وُيٕمٓمك ،حتٚمٞمؾ وشم٘مقيؿ  حتت٤مج إمم

شم٘مقيؿ وم٢مٟمف حيت٤مج و حتٚمٞمؾ ويٛمٙمـ اًم٘مقل أيْم٤ًم أن يمؾ جم٤مل حيت٤مج إمم .وأوًمقيتف احل٤مضة واعمٛمتدة 

 . ًمٖمرض شم٘مقيٛمٝم٤م واإلؾمتٜمت٤مج ىمٓمٕم٤ًم إمم رصد اعمٕمٚمقُم٤مت وإدارهت٤م سمجقدة اجلٛمع واًمٗمرز واًمتحٚمٞمؾ

وشمٙمقن وفمٞمٗم٦م  ،وُمـ اًمقؾم٤مئؾ اًمتٜمٔمٞمٛمٞم٦م أن شمٙمقن وفمٞمٗم٦م اًمرصد اًمداظمكم ُمـ اظمتّم٤مص ضمٝم٦م 

وىم٤مقمدشمف  اًمت٘مقيؿىمد شمٙمٚمٛمٜم٤م قمـ و ُمع شمٜمًٞمؼ سمٞمٜمٝمام . ،اًمرصد اخل٤مرضمل ُمـ اظمتّم٤مص ضمٝم٦م أظمرى 

ومٞمف ُم٤م ي٤ًمقمد قمغم شم٘مقيؿ إُمقر  وذيمرٟم٤م ، )ٟمخ٦ٌم اعم٤ًمر( وع ذماُمق قمدة ذم اعمٕمٚمقُم٤مشمٞم٦م

ًمذًمؽ ٟمرى هٜم٤م اإليمتٗم٤مء سم٤مًمتٜمٌٞمف إمم  .اعمحًقسم٦م قمغم اجل٤مٟم٥م اًمًٞم٤مد وؿم١مون اًم٘مٞم٤مدة اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م 

اإلًمتّم٤مق  ةؿمديد ٤ماًمتقازن ٕهن إيْم٤مح ُمًت٘مؾ ًم٘مْمٞم٦م صمؿ ٟمحت٤مج إمم ،سمٕمض جم٤مٓت اًمرصد اعمٝمٛم٦م 

 سم٤مًمًٞم٤مؾم٦م اًمدوم٤مقمٞم٦م . ومٛمـ اعمج٤مٓت اعمٝمٛم٦م:

  حمدودة ؾمٞم٤مؾم٦ماو  ُمٕمٚمـ ظمٓم٤مب جمرد ًمٞمس اًمٕم٤مم اعمقىمػ: افداخع رصد ادوؿف ، 

 ُمـ قمٚمٞمف او يٓمرأ يتْمٛمٜمف وُم٤م اعمًت٘مٌؾ ٟمحق وطمريمتف سمُ٘مـُدراشمف اًم٘م٤مئؿ سمجٛمٚمتف احل٤مل وًمٙمٜمف
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 واطمتٞم٤مضم٤مت إضمراءات ُمـ اًم٘مٞم٤مدة قمغم ُيٛمٚمٞمف ُم٤م صمؿ ، وهتديدات وخم٤مـمر قمٚمٞم٤م ُمّم٤مًمح

 ، اًمٕم٤مم اعمقىمػ ُمـ حمدد ضمزء ومٝمق اخل٤مص اعمقىمػ وأُم٤م . وضورات وُمقاضمٝم٤مت وحت٤مًمٗم٤مت

او  جم٤مورة دوًم٦م ُمع طمدودي ٟمزاع او اًمدوم٤مع اجلقي او ًمٚم٘مٞم٤مدة اًمتٜمٗمٞمذي٦م يم٤مٕداء اًمًٞم٤مد

 ورصد ، او اًمتامؾمؽ اًمداظمكم او اإلظمؽماق )اًمًٞم٤مدي او إُمٜمل او اًمث٘م٤مذم( اًمٜمٛمق اإلىمتّم٤مدي

هبدف  اًمدوًم٦م هل٤م شمتّمدى اًمتل اًمٙمؼمى إُمقر ُمـ ذًمؽ همػم واًم٘مقة او ُمقاوع اًمْمٕمػ

ويٓمرأ  وُم٤م يتْمٛمٜمف ُمـ ُمِم٤مريع ٥م ٟمقع اعمقىمػـوسمحً . اإلصالح او اًمتحًلم او اًمتٖمٞمػم

 يٙمقن اًمرصد واًمت٘مقيؿ. ُمتٖمػمات وشمٗم٤مقمالتقمٚمٞمف 

  ذم اعمج٤مل اًمٌنمي ظـد افـػس وظـد اخلصوم رصد مواضع افضعف وافؼوة :

واعم١مؾمز واإلداري واًمت٘مٜمل وهمػمه . وًمٜمذيمر ُمـ  واًمدوم٤مقمل واًمًٞم٤مد واإلىمتّم٤مدي

 ،ُمقاوع اًمْمٕمػ ُمثالً إـمراف اًمٌٕمٞمدة قمـ اعمريمز ويمذًمؽ جم٤مُمٞمع اًمٔمٚمؿ واًمتٝمٛمٞمش 

ومرصده٤م يِمٛمؾ ُم٤م يٜمٛمق ومٞمٝم٤م ُمـ قمقاُمؾ اًمٕمزل واًمتٗمٙمٞمؽ وإؾم٤ٌمب واًمٕمقاُمؾ اعم١مصمرة 

ٌف ُمٕمدوُم٦م واًمتٖم٤مومؾ قمـ سمٕمض قمالُم٤مت اًمْمٕمػ اًمّمٖمػمة وؿم )اًمداظمٚمٞم٦م واخل٤مرضمٞم٦م( .

وأُم٤م رصد  اًمت٠مصمػم يٜمٌٖمل أن ي٘مؽمن سمٕمٛمٚمٞم٤مت اعمت٤مسمٕم٦م ًمٚمت٠ميمد ُمـ قمدم اإلشم٤ًمع واًمتٗم٤مىمؿ .

ويمذًمؽ رصد ُمقاوع اًم٘مقة ومٞمِمٛمؾ قمقاُمؾ اإلداُم٦م واًمتٜمٛمٞم٦م واًمتٙم٤مُمؾ سملم اًمُ٘مقى اعمتٜمققم٦م 

   قمقاُمؾ اًمتقهلم واإلؾمتٝمداف ٕضمؾ ُمٙم٤مومحتٝم٤م.

  قل اًمٜمٌل : وشمدسمر ذم هذا اعمٕمٜمك ىمرصد ادصافح وافػرص «  َيٜمَْٗمُٕمَؽ  َُم٤م قَمغَم  اطْمِرْص 

ـْ  َٓ  سم٤ِمهللِ َواؾْمَتِٕم  رواه ُمًٚمؿ وهمػمه ذم ؾمٞم٤مق طمدي٨م . وُمـ ىمقاقمد هذا إصؾ: «شَمْٕمَجْز  َو

  .إذا مل شمٖمتٜمؿ اًمٗمرص٦م اهمتٜمٛمٝم٤م همػمك 

   وإمم  إمم ضر يمٌػم او ؾمقء اؾمتخداُمٝم٤م وىمد ي١مدي شمْمٞمٞمٕمٝم٤م ،ىمد ٓ شمتٙمرر اًمٗمرص٦م

  .ٟمدم طمٞم٨م ٓ يٜمٗمع اًمٜمدم

  ورصد  اهمتٜم٤مم اًمٗمرص ُيْمٌط سم٘مقاقمد اًمٕمٛمؾ يم٤مإلقمداد اًمـُٛمًـٌؼ وضمقدة اًمت٘مقيؿ

اعمقازٟم٦م  ُمـ ذًمؽ وًمٞمس هجقُم٤ًم قمغم همػم سمّمػمة . ، ٟم٘م٤مط اًمتحقل قمٜمد إـمراف
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يمل ٓ يٙمقن اإلٟمِمٖم٤مل سمٗمرص٦م سملم اًمٗمرص٦م واخلٓمقرة سم٠مومؼ واؾمع وشمقىمع ضمٞمد 

 ٟم٦م او ىمري٦ٌم .ُُم٘م٤مرِ  ،ُمٗمًدًا ُٕمر قمٔمٞمؿ إمهٞم٦م او ُمٕمٞم٘م٤ًم ٓهمتٜم٤مم ومرص٦م أيمثر أمهٞم٦م 

أن يٙمقن قمدم اًمٜمج٤مح ظم٤ًمرة ًمٚمٗمرص٦م وًمٞمس وسمٕم٤ٌمرة ُم٘م٤مرسم٦م: اإلىمدام سمنمط 

اعمقازٟم٦م و إوًمقي٤مت وخيْمع ذًمؽ سم٘مقة إمم ىمقاقمد شمدُمػمًا واؾمٕم٤ًم ًمٚمجٝمد واعمقارد .

 اعمٜم٤مومع واعمْم٤مر.سملم 

  ؾمقاء يم٤من ذًمؽ سم٤مٕداء اًمداظمكم  ، اسمح٨م دائاًم قمـ ومراهم٤مت او صمٖمرات جي٥م ُمٚم١مه٤م

وهمػمه٤م او ذم اعمّم٤مًمح اخل٤مرضمٞم٦م . وُيْمٌط ذًمؽ  واًمٙمٗم٤مءة يم٤مًمتامؾمؽ واًمتٕمٌئ٦م

 سم٘مقاقمد إداء اإلؾمؽماشمٞمجل.

   رصد طمريم٦م وُمتٕمٚم٘م٤مت ُمّم٤مدر وأؾم٤ٌمب اًم٘مقة اعم٤مدي٦م وومرص حتّمٞمٚمٝم٤م . وهذا

واخلؼمة همػم اعم٤ٌمذة  ٚمٞم٤مت اًمتقريط واإلؾمتدراج وهمػمه٤م .أيْم٤ًم يمثػم اعمزاًمؼ سمٕمٛم

ظم٤مص٦م وأن اًمدول اًم٘مقي٦م طمريّم٦م  ،)اًمت٠مريخ اًم٘مري٥م( ُمٗمٞمدة ضمدًا ذم هذا اعمج٤مل 

 ضمدًا قمغم درضم٦م قم٤مًمٞم٦م ُمـ اطمتٙم٤مر اًم٘مقة.

  ورصد ُم٤م يٓمرأ قمٚمٞمٝم٤م ُمـ حتقٓت  افتؼويم افسقاد فؾدول األجـبقة ادمثرة

 وقمالىم٤مت وحت٤مًمٗم٤مت وشمًٚمٞمح وهمػمه٤م ُمـ اًمٕمقاُمؾ اعم١مصمرة.

  ٛمـ اًميوري أن شمٌح٨م سمدىم٦م قمـ ومرص اًمٕمدو ومٞمؽوم . رصد ادخاوف وافتفديدات 

 يمل حتّمـ ٟمٗمًؽ وشمٖمٚمؼ ـمرق اًمٕمدو إًمٞمؽ. )اًم٘مري٦ٌم واًمٌٕمٞمدة(

  ورصد اًم٘مدرات اًمتل ٟمحت٤مج إمم أظمريـ ُمـ  رصد افُؼُدرات افوضـقة افذاتقة ،

درات ضوري٦م قمٜمد إزُم٤مت اًمٙمؼمى اًمتل وهذه إظمػمة ٟمققم٤من ، اًمٜمقع إول: ىمُ أضمٚمٝم٤م . 

وظمزهن٤م  ٘مٓمع ؾمٌؾ اإلُمداد ، ومٞمج٥م ومٞمٝم٤م شمٓمقير اًمُ٘مُدرات اًمذاشمٞم٦م إلٟمت٤مضمٝم٤م وصٞم٤مٟمتٝم٤مشم٘مؽمن سم

اًمث٤مين: ىُمُدرات يٛمٙمـ اإلؾمتٖم٤مء قمٜمٝم٤م قمٜمد اًميورة ، ومٝمذه يٛمٙمـ وٌط . اًمٜمقع  سمّمقرة آُمٜم٦م

ِمٖمؾ قمـ إٟمت٤مج اًمُ٘مُدرات اًميوري٦م ، يمام يٛمٙمـ شمٙمٛمٚم٦م احل٤مضم٦م إٟمت٤مضمٝم٤م سمحٞم٨م ٓ يُ 

 سم٤مإلؾمتػماد.
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  وحيت٤مج هذا إمم قمٜمقان ُمًت٘مؾ.اإلؿؾقؿيرصد افتوازن افدويل و : 

 

 ى توازن افُؼوَ 

 : حؼقؼة توازن افؼوى وافغاية مـه      

أن شمداومع اخلػم واًمِمـر أُمر واىمع  شطمتٛمٞم٦م اًمٍماع»ذيمرٟم٤م ذم أواظمر اعمٌح٨م إول حت٧م قمٜمقان       

. وإذا شُمريم٧م رهم٤ٌمت اًمٔمٚمؿ واًمٕمدوان قمغم طم٤مهل٤م ، ومال  ، ويمذًمؽ شمداومع إذار ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ ٓ حم٤مًم٦م

قمغم رة وُمـ حم٤موٓت اهلٞمٛمٜم٦م اًمٕم٤ممل ؾمٞمٕمٞمش ومقى ه٤مئٚم٦م ُمـ احلروب اعمتقاصٚم٦م واعمتٙمرؿمؽ أن 

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   چ ىمقًمف شمٕم٤ممم أظمريـ . وذيمرٟم٤م هٜم٤مك أدًم٦م ىمرآٟمٞم٦م ، ُمٜمٝم٤م 

وًمذًمؽ جل٠مت  .4٤احل٩م:  چ ڃڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ   

إمم إقمداد ؾمٞم٤مؾم٤مت وأٟمٔمٛم٦م شم٤ًمقمد قمغم اؾمت٘مرار  اًمدول اعمتٜم٤موم٦ًم واًم٤ٌمطمثقن ذم اًمقاىمع اًم٘م٤مئؿ

 اعمتٜم٤موم٦ًمًٞم٤مؾم٤مت اًمتقازن سملم جمٛمققم٦م ُمـ اًمدول وم . ششمقازن اًم٘مقى»، ُمٜمٝم٤م ُمٗمٝمقم  سمٞمٜمٝمؿ اًمًالم

ُمٜمـع فمٝمقر وهٞمٛمٜم٦م  ؼـُمـ ـمريرب ـهل ؾمٞم٤مؾم٤مت اوٓمراري٦م ٓضمتٜم٤مب احل واعمت٘م٤مرسم٦م ذم اًم٘مقة

تقازن ًم اًمقاىمٕمل ٗمٝمقماعمويٛمٙمـ إيْم٤مح  ١مدي إمم قمقاىم٥م قمدواٟمٞم٦م قمغم أظمريـ .دوًم٦م سمّمقرة شم

 اًمُ٘مقى سمذيمر أيمثر ُمـ شمٕمريػ:

ويم٤مٟم٧م احلرب سملم اًمدول اعمت٘م٤مرسم٦م ذم  عم٤م يم٤مٟم٧م يمؾ دوًم٦م شمريد اًمتٗمقق ًمٜمٗمًٝم٤م: افتعريف األول      

او  شمقازن اًمُ٘مقى سملم جمٛمققم٦م ُمـ اًمدول اعمت٘م٤مرسم٦م ذم اًم٘مقةوم٢من  ، واخل٤ًمئر اًم٘مقة قمٔمٞمٛم٦م إضار

ـٌل ًمٙمؾ دوًم٦م سمّمقرة ذم شمقزيع اًمٜمٗمقذ اًمٜمً اوٓمراري شمقاومؼسملم حت٤مًمٗملم ، يٛمٙمـ شمٕمريٗمف سم٠مٟمف 

 .المشم٘مؽمن سم٤مًمً

اًمُ٘مقى هق ٟمٔم٤مم سملم اًمدول اعمتٜم٤موم٦ًم إلسمٕم٤مد احلروب اعمتقاصٚم٦م ، وذًمؽ : شمقازن افتعريف افثاين      

 إمم أىمَم ُم٤م يٛمٙمـ ُمـ اؾمت٘مرار اًمًالم. ٤ماًمٍماع قمغم اًمٜمٗمقذ واًمثروة وإيّم٤مهل طمريم٦م سمْمٌط
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شمقازن اًم٘مقى هق شمٗم٤مقمؾ سملم اًمدول او اًمتح٤مًمٗم٤مت اعمتٜم٤موم٦ًم ، ُمـ أضمؾ  :افتعريف افثافث      

 ظمٗمض اًمتٝمديد وُمٜمع هٞمٛمٜم٦م أطمد إـمراف قمغم أظمريـ واعمح٤مومٔم٦م قمغم ؾمالم ُمًت٘مر.

: شمقازن اًمُ٘مقى ٟمِم٤مط إٟم٤ًمين ضوري ًمٚمٛمح٤مومٔم٦م قمغم اًمًٚمؿ واإلؾمت٘مرار سملم افتعريف افرابع      

٦م وووم٘م٤ًم عمٗم٤مهٞمٛمٝم٤م . ومٛمع وضمقد وم٤مرق ٗمف يمؾ دوًم٦م ووم٘م٤ًم ًم٘مقهت٤م اًمٜمًٌٞماًمدول اعمتٜم٤موم٦ًم ، وًمٙمـ شُمـَٙمٞمِّـ

يمٌػم ذم اًم٘مقة وم٢من احل٤ميمؿ ذم ـمٌٞمٕم٦م شمقازن ُمٕملم هق ُمٜمٓمؼ اًم٘مقة اًمذي شمرؾمٛمف اًمدوًم٦م إىمقى 

 .وشُمْمٓمر إـمراف اًمْمٕمٞمٗم٦م إمم ىمٌقًمف

شمقازن اًم٘مقى هق شمقزيع قم٤مدل ًمٚمٜمٗمقذ وٛمـ ٟمٔم٤مم يٛمٜمع هٞمٛمٜم٦م دوًم٦م قمغم  :افتعريف اخلامس      

ٓ سمٕمد إ أسمٕمد اًمتٕم٤مريػ قمـ اًمقاىمع أظمريـ . ويٛمٙمـ محؾ هذا اًمتٕمريػ قمغم هم٤مي٦م ٟمٌٞمٚم٦م ، وًمٙمٜمف

 .إقمٓم٤مء اًمٕمداًم٦م ُمٕمٜمك زائٗم٤مً 

سم٥ًٌم يمؾ دوًم٦م ُمـ دول اًمتقازن شمٕمٛمؾ عمٜمع ظمٗمض وزهن٤م وقمغم أي  ُمـ هذه اًمتٕم٤مريػ وم٢من       

 ٓ سمدرضمـ٦م ُمتحريم٤مً  او ُمًـت٘مراً  اًمتقازن يٙمقن اًمًـٚمؿ طم٤مًم٦م ومٗمل . شمٗمقق او شمٍمف أظمريـ

 ٓ ُمت٤ٌمدل وسمتّمٕمٞمد ، حمًـقسم٦م سمدرضم٤مت اًمتقازن حتريؽ اًمدول شمت٤ٌمدل وىمد ، إـمراف شمًـتٗمز

 قمغم اًمٜمٗمقذ شمقؾمٞمع ُمع اًمتًٚمح ٟمٛمق ذم واإلومراط ٤معم٤ٌمًمٖم٦مسم ىمٞم٤مم دوًم٦م وأُم٤م.  طمرب واؾمٕم٦م درضم٦م يٌٚمغ

 إذا ظم٤مص٦م ، يمٌػم هتديد سم٠مٟمف شمّمٜمٞمٗمف ويتؿ قمدواٟمٞم٦م سمٜمقاي٤م ًمٚمتقازن يمن أٟمف قمغم ُيٗمٝمؿ وم٘مد ، إرض

 ، ًمٜمٗمقذه أظمريـ وإلظمْم٤مع اعمٓمٚم٘م٦م واهلٞمٛمٜم٦م ًمٚمحرب سم٤مًمتحْمػم إهت٤مُمف قمغم شم٤ًمقمد سمٕمقاُمؾ اىمؽمن

 ريٓم٤مٟمٞم٤مـسم وم٠مقمٚمٜم٧م ، اًمتقازن اهلتٚمري٦م أعم٤مٟمٞم٤م رتـيمً طملم اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م احلرب لـوم طمدث يمام

  .قمٚمٞمٝم٤م احلرب

 هل٤موًمٙمـ اًمدول اًم٘مقي٦م ،  ُمع شمقازٟم٤مً  شمقضمد أن شمًتٓمٞمع ومال اًمْمٕمػ ذم اعمتٜم٤مهٞم٦م اًمدول وأُم٤م      

: أن شمٚمتزم احلٞم٤مد وشُمٌٕمد ٟمٗمًٝم٤م قمـ حم٤مور اًمٍماع ، وهذا هق اخلٞم٤مر اخلقار األولظمٞم٤مرات ،  أرسمٕم٦م

 ذم ُم٤ٌمذة همػم سمّمقرة شمدظمؾ هق أن :اخلقار افثاين إُمثؾ وًمٙمٜمف ُمتٕمذر ذم يمثػم ُمـ إطمٞم٤من .

قم٘مد مح٤مي٦م ُمع دوًم٦م ىمقي٦م سمّمقرة صمٜم٤مئٞم٦م او وٛمـ حت٤مًمػ .  ، أي اًمدظمقل ذم اًم٘مقي٦م اًمدول شمقازن

سملم دول وٕمٞمٗم٦م ٟمًٌٞم٤ًم ُمع وضمقد شمٜمًٞمؼ ُمع  او ومرقمل : هق شمِمٙمٞمؾ حت٤مًمػ ضم٤مٟمٌلاخلقار افثافث
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سملم اًمدول اعمح٤ميدة سمنمط حتّمٞمؾ وامٟم٤مت ُمـ : شمِمٙمٞمؾ طمٚمػ اخلقار افرابعاًمتح٤مًمػ اًم٘مقي . 

أرادت ضمٕمؾ أوروسم٤م  ، وهذا ُم٘مؽمح ىمديؿ جلٝم٦م أوروسمٞم٦م غم اطمؽمام طمٞم٤مديتفاًمدول اًم٘مقي٦م اعمتٜم٤موم٦ًم قم

. وقمغم شم٘مدير إُمٙم٤من شمِمٙمٞمؾ هذا اخلٞم٤مر اًمراسمع ،  طمٞم٤مدي٦م ُمع وامٟم٤مت ُمـ أُمػميم٤م واعمٕمًٙمر اًمنمىمل

ٜمد إٟمدٓع إزُم٦م اًمٙمؼمى وم٢من ُمّمٚمح٦م اًمٍماع او وم٢من وامٟم٤مشمف همػم ُمقصمقق هب٤م ، وذًمؽ أٟمف قم

   احلرب ىمد شمٙمقن هل وطمده٤م اعمٕمتؼمة.  

 ،احلٙمؿ ًمٚم٘مقة ومال اقمت٤ٌمر ًمٚمٛمنموقمٞم٦م وإظمالق واعمِمٙمٚم٦م اًمٙمؼمى ذم ُمٗمٝمقم شمقازن اًم٘مقى أن       

وٓسمد أن ي١مدي ذًمؽ إمم ؾمـ٤ٌمق ذم اًمتًـٚمح وذم اًمتآُمر اإلؾمـؽماشمٞمجل إلوٕم٤مف اعمٜم٤مومًـلم . وذم 

٤ممم ـــشمٕماًم٘مرآن اًمٙمريؿ ٟمّمقص شمٌلم طم٤مل اًمُ٘مقى اًمتل شمتح٤ميمؿ إمم ُمٜمٓمؼ اًم٘مقة ، ُمٜمٝم٤م ىمقًمف شم٤ٌمرك و

ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ڦ  ڦ  ڄ ڤ  ڤ  ڦ  ڦ ڤچ 

ٜمٓمؼ سم٤مًمنمقمٞم٦م وم٢من اعمٜمٓمؼ قمٜمده هق ُم، ومٛمـ ٓ يت٘مٞمد  8اًمتقسم٦م:  چ ڃ  چ   چ

. وم٢من يم٤مٟم٧م ىمقشمف همػم ُمتٗمقىم٦م أفمٝمر إظمالق  اًم٘مقة او اًمٔمٝمقر سمٛمٕمٜمك اهلٞمٛمٜم٦م قمغم أظمريـ

ىم٧م ىمقشمف وم٢مٟم واًمتحرك اعمٜمْمٌط واإلًمتزاُم٤مت اعمنموقم٦م  ؾمٞمًحؼ اإلًمتزاُم٤مت يمٚمٝم٤م ف، وًمٙمـ إن شمٗمق 

ن اًمتقازن سملم اًمدول اًم٘مقي٦م ي٘مؽمن وًمذًمؽ وم٢م . أظمريـ وىُمُدرات ًمإلؾمـتحقاذ قمغم ٟمٗمقذويتحرك 

، وىمد يؼمر سمٕمْمٝمؿ ذًمؽ سمدقمقى أن اهلٞمٛمٜم٦م قمغم اًمدول اًمْمٕمٞمٗم٦م سمحج٦م مح٤ميتٝم٤م سم٤مهلٞمٛمٜم٦م اًمٔم٤معم٦م 

قازن ـأومْمؾ ُمـ اًمٗمقى وأومْمؾ ُمـ اًمتٕمرض ًمٚمتدُمػم . وهذه اًمتؼميرات اقمؽماف سم٠من ُمٜمٓمؼ شم

، ومال أمهٞم٦م  ومٞمام سملم اًمدول اًم٘مقي٦م ، ويمذًمؽ سمٞمٜمٝمؿ وسملم اًمدول اًمْمٕمٞمٗم٦م ًم٘مقةق ُمٜمٓمؼ اـاًمُ٘مقى ه

ًمنمقمٞم٦م احل٘مقق ، وي١ميد ذًمؽ ُم٤م ٟم٘مٚمف ُم٤ميٙمؾ ؿمٞمٝم٤من ذم ُمقاوع ُمتٕمددة ُمـ يمت٤مسمف )شمقازن اًمُ٘مقى / 

يتسع دـطق افؼوة  يؿؽن افؼول بلن كظام توازن افُؼوى مع ذفك ، ؾنكهو ( .96-97/ 88-92

مع وقة وافؼظقة ، ويتسع ـذفك إلدارة افؼوة مع اإلفتزام بافػضائل وافؼظجردة ظن افػضائل اد

عد افتوشع اهلائل فب دم افتطبقق هو مـطق افؼوة ؾؼط ، وخاصة بافتعامل بادثل ، ؽر أن افغاؿاكون 

 .واحلرب ؽر افعسؽرية افتآمر اإلشساتقجيدم و دم اإلشتعامر اخلػي
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وعم٤م يم٤من ُمٜمٓمؼ اًم٘مقة هق احل٤ميمؿ إؾم٤مد ذم شمقازن اًمُ٘مقى ، وم٢من اًمتح٤مًمٗم٤مت اعمت٘م٤مسمٚم٦م شمٌح٨م قمـ       

، ؾمقاء ذم ومؽمة اًمًٚمؿ او ذم طم٤مًم٦م احلرب  طمٚمٞمػ ىمقي يٙمقن ًمف دور طم٤مؾمؿ ذم ومرض شمقازن ضمديد

٦م اًمتل حتًؿ أُمػميم٤م إمم احلٚمٗم٤مء ذم احلرب اًمٕم٤معمٞم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م . وىمد شُمًٛمك اًمدوًم يمام طمدث ذم إٟمْمامم

وواوح أن ( . 86-81يمالم ُم٤ميٙمؾ ؿمٞمٝم٤من ذم )شمقازن اًمُ٘مقى  ذم اعمٞمزان سم٤مًمدوًم٦م اعمقاِزٟم٦م يمام

     درضم٦م احل٤مضم٦م إًمٞمٝم٤م. ىمقهت٤م وُمع اًمدوًم٦م اعمقازٟم٦م يٛمٙمـ أن شمٗمرض ذوـم٤ًم شمتٜم٤مؾم٥م ُمع

حؾ شمقازن ـد طمؾ  ُمـقمل ًمألُمؿ اعمتحدة ىمامٓمحٞم٦م أن ٟمٔم٤مم إُمـ اجلـل اًمرؤي٦م اًمًـويٌدو وم      

، ويم٤مٟم٧م اًمدول اًمْمٕمٞمٗم٦م ىمٌؾ ذًمؽ  ٞم٤مدة اًمدول مح٤مي٦م ىم٤مٟمقٟمٞم٦مـسمدقمقى أٟمف ضمٕمؾ ًمً ، وذًمؽ قىـاًم٘مُ 

 إُمـ اجلامقمل . واًمّمحٞمح أن مح٤مي٦م يٛمٙمـ أن شمتٕمرض ًمٚمت٘مًٞمؿ سم٥ًٌم اًمٍماع سملم إىمقي٤مء

٤مئؾ اًمتح٘مؼ ، ٕهن٤م شمٗمت٘مر إمم وؾم ًمدول اًمْمٕمٞمٗم٦م إٟمام هل مح٤مي٦م ؿمٙمٚمٞم٦م ذم يمثػم ُمـ إطمٞم٤منًٞم٤مدة اًم

دوًم٦م يمؼمى و٤مًمٕم٦م ذم اًم٘مْمٞم٦م وهل٤م طمؼ اًمٜم٘مض ذم جمٚمس إُمـ . هذا واًمتٜمٗمٞمذ ظم٤مص٦م قمٜمدُم٤م شمٙمقن 

٥ٌم اشمٗم٤مىم٤مت ـتؽم سمًـسم٤مإلو٤موم٦م إمم اًمًٞم٤مدة اًمِمٙمٚمٞم٦م اًمتل شمٜمٓمقي قمغم ٟمٗمقذ أضمٜمٌل يمٌػم وًمٙمٜمف ُمً

. يْم٤مف إمم  اخلٗملتٕمامر ـواإلؾم ؽماشمٞمجلـ٥ٌم اًمتآُمر اإلؾمـاو سمً همػم اعمنموقم٦م حرب اًمٕم٤معمٞم٦مـاًم

ٞمقي٦م قمغم اًمرهمؿ ُمـ اًمٜمٔم٤مم ـأن ٟمٔم٤مُم٤ًم ًمتقازن اًم٘مقى فمؾ ىم٤مئاًم سملم اًم٘مقشملم اًمٖمرسمٞم٦م وأؾم ذًمؽ أيْم٤مً 

 إممل ًمألُمـ اجلامقمل.

ًمٚمٜمٗمقذ ، وهذا ظمٓم٠م ىمٓمٕم٤ًم ٕن  او ُمتٓم٤مسمؼ سم٠مٟمف شمقزيع ُمتًـ٤مو ششمقازن اًم٘مقى»وىمد ُيقِهؿ ًمٗمظ       

وًمٙمـ إـمراف شمقازٟم٧م ُمٜمٓمؼ هذا اعمٗمٝمقم هق ُمٜمٓمؼ اًم٘مقة ، ومتقزيع اًمٜمٗمقذ يتٌع شمقزيع اًم٘مقة 

 ، وًمٙمٜمف شمقاومؼ ًمت٤ًموي اًمٜمٗمقذ ومال وضمقد ٚمؿ واضمتٜم٤مب احلرب .ـت٘مرار اًمًـفم٤مهري٤ًم ذم اًمرهم٦ٌم سم٤مؾم

سم٤مًمٕم٤مدل  ظمٓم٠مً  ، صمؿ سم٥ًٌم اًمتقاومؼ يقصػقمغم شمقزيع اًمٜمٗمقذ وإن يم٤من شمقزيٕم٤ًم ُمتٗم٤موشم٤ًم  سملم إىمقي٤مء

ًمدرضم٤مت  يْم٤مف إمم ذًمؽ أن اًمدول اًمْمٕمٞمٗم٦م شمٙمقن ذم ٟمٔم٤مم اًمتقازن ظم٤موٕم٦م او اعمت٤ًموي .

ورسمام ومًـر سمٕمض اًم٤ٌمطمثلم ٟمٔم٤مم اًمتقازن ووم٘م٤ًم ًمرؤيتف ذم يمٞمػ يٜمٌٖمل ُمتٗم٤موشم٦م ُمـ هٞمٛمٜم٦م إىمقي٤مء . 

طم٤مًم٦م ٟم٤مدرة ُمـ أُمثٚم٦م شمقازن اًم٘مقى .  شمٙمقن اًمٕمالىم٤مت اًمدوًمٞم٦م ، وىمد ٓ يٜمٓمٌؼ ذًمؽ إٓ قمغمأن 
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واًمذي ٟمراه هق شمٗمًػم اًمٙمٚمٛم٦م ووم٘م٤ًم ًمٚمٛمٕمٜمك اعمريمزي ًمألُمثٚم٦م اًمقاىمٕمٞم٦م اعمتٜمققم٦م هلذا اعمٗمٝمقم ، وهبذه 

 ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ. ةاعمذيمقر ٤متاًمرؤي٦م اظمؽمٟم٤م اًمتٕمريٗم

شمِمٙمٞمؾ اًمتقازن واعمح٤مومٔم٦م قمٚمٞمف وُمقاضمٝم٦م طمريمتف ، ومٝمل أرسمع أدوات سمٞمٜمٝم٤م وأُم٤م أدوات       

: هل األداة افثاكقة: هل اًم٘مقة اًمٜم٤مقمٛم٦م سم٠مؿمٙم٤مهل٤م اعمتٜمققم٦م . ؾاألداة األوػدرضم٤مت ُمـ اًمتداظمؾ . 

: هل ىمقة احلرب همػم األداة افثافثةاًم٘مقة اإلىمتّم٤مدي٦م وُم٤م يتٗمرع ُمٜمٝم٤م يم٤مًمٕم٘مقسم٤مت وهمػمه٤م . 

ٝم٤م اًمٙمثػمة ذم اًمتآُمر اإلؾمؽماشمٞمجل وهمػمه ، يمام طمّمؾ ذم احلرب اًم٤ٌمردة سملم ووؾم٤مئٚم اًمٕمًٙمري٦م

: هل اًم٘مقة اًمٕمًٙمري٦م سم٤مًمتٚمقيح او األداة افرابعة.  اًمقٓي٤مت اعمتحدة إُمػميمٞم٦م واإلحت٤مد اًمًـقومٞمٞمتل

     تخدام.ـاإلؾم

 :وظوامل اشتؼرار افتوازن تشؿل      

  وي٘متيض ذًمؽ أن شمٙمقن  . اؾمتًالماحلرص قمغم اضمتٜم٤مب احلرب وًمٙمـ ُمـ همػم

روقم٦م ـ٤ٌمب ُمِمـحرب إٓ ٕؾمـل ُمٜمع اًمـخ٦م ومـاعمٜمٔمقُم٤مت اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م ًمٕم٤مُم٦م اًمدول ىمقي٦م وراؾم

ذم ىمْمٞم٦م مح٤مي٦م اعمّم٤مًمح احلٞمقي٦م  ح٦مـواوٓمراري٦م ، ويمذًمؽ شمٙمقن اعمٜمٔمقُم٤مت اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م سي

حّمٞمؾ ُمّمٚمح٦م ـاحلرب ُمـ أضمؾ شم ًمٚمدول ، سم٠مهن٤م اعمّم٤مًمح احلٞمقي٦م اعمٛمٚمقيم٦م ًمٚمدوًم٦م . وأُم٤م

فمٚمؿ سيح وجي٥م أن شمٙمقن ىمقاٟملم اًمدول و قمدوان طمٞمقي٦م ممٚمقيم٦م ًمدوًم٦م أظمرى ، ومٝمق

وسمخالف ذًمؽ وم٢من اًمًـالم ذم شمقازن اًمُ٘مقى هق ضمًـر إمم احلروب  . واوح٦م ذم ُمٜمٕمف

 اإلؾمـت٤ٌمىمٞم٦م.

   درضم٦م ُم١مصمرة ُمـ اًمتٙم٤موم١م ذم اًمردع اعمت٤ٌمَدل ، مم٤م جيٕمؾ اًمٓمروملم طمريّملم قمغم اؾمت٘مرار

ويمذًمؽ يمؾ طمرب  اًمًٚمؿ واضمتٜم٤مب اًمتدُمػم اعمت٤ٌمَدل اعم١ميمد ، أي اضمتٜم٤مب احلرب اًمٜمقوي٦م

    ُمتّم٤مقمدة وحُيتٛمؾ أن يتٕمذر اًمتحٙمؿ ذم ُم٤ًمره٤م.

  ٘م٤مط اًمتحقلـ٤مرات ٟمـًعم خٞمص اعمٌٙمرـل رصد دول اًمتقازن واًمتِمـيمٗم٤مءة قم٤مًمٞم٦م وم 

٤مره٤م ـ٢مضمٝم٤موٝم٤م او شمٖمٞمػم ُمًسم اخت٤مذ اًم٘مرار ٕضمؾ ، ًمٌقادر شمٖمٞمػم اًمتقازنو وًم٘مرارات اًمٕمدوان

سمقادر طمريم٦م  رصد ٛمؾ ذًمؽـويِم . اًمرد قمٚمٞمٝم٤م ىمٌؾ ومقات إوانٌ٘مٝم٤م او ـاو ؾم ٝم٤مـإطمتقائ او
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، ومٞمج٥م سمذل أىمَم اجلٝمقد إلسم٘م٤مئف  اًمردع اًمٜمقويأُم٤م و سم٠مٟمقاقمف اًمٙمثػمة . اًمردع اًمت٘مٚمٞمدي

 سمٕمٞمدًا قمـ اإلؾمـتخدام.

  ذم اًمٕم٘مقسم٤مت وذم احلرب اًمت٘مٚمٞمدي٦م وذم  يمٗم٤مءة قم٤مًمٞم٦م ذم وٌط قمٛمٚمٞم٤مت اإليذاء اعمت٤ٌمدل

ُم٤ٌمدرة يٛمٙمـ أن شمتحقل إمم و او ُمتّم٤مقمدة احلرب اًم٤ٌمردة سمحٞم٨م ٓ شم١مدي إمم طمرب ؿم٤مُمٚم٦م

 سم٤مًميسم٦م اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م إومم.

  ٦م قم٤مًمٞم٦م وُمٝم٤مرات ذم اؾمتٕمامل اًمٌدائؾ قمـ اًمٕمٛمؾ اًمٕمًٙمري.ىمدرات دسمٚمقُم٤مؾمٞم 

   .ُمٝم٤مرات اطمتقاء اًمتّمٕمٞمد وظمٗمْمف اووٌٓمف ذم طمدود وٞم٘م٦م 

 :افتوازن ظـارص افرصد بغ جمؿوظتي      

ُمـ اعمٕمٚمقم أن اًمدول اعمتٜم٤موم٦ًم ًمـ شمقىمػ ُم٤ًمقمل اعمٖم٤مًم٦ٌم واًمتٗمقق وًمـ شمـٓمٛمئـ إمم وصم٤مصمؼ احلد       

، سمؾ ىمد ي٘مؽمن  ، سمؾ ىمد دمد ذم هذه اًمقصم٤مئؼ ومرص٦م ًمٚمت٘مدم وؾمٌؼ أظمريـُمـ اًمٜمٛمق اإلؾمؽماشمٞمجل 

اعمقاصمٞمؼ اًمرؾمٛمٞم٦م وطمده٤م  . وًمذًمؽ وم٢من شمقازن اًمُ٘مقى سمتآُمر اؾمؽماشمٞمجل ًمتقهلم ىُمُدرات اعمٜم٤مومًلم

ُمـ اًمث٘م٦م  ُمٜمْمٌٓم٤مً  ىمدراً  ٟمٔم٤مم شمقازن اًمُ٘مقى ًمٞم٧ًم يم٤مومٞم٦م ًمٌٜم٤مء اًمث٘م٦م وإزاًم٦م اًمِمٙمقك ، وًمٙمـ ُيٕمٓمل

 سم٤مإلًمتزاُم٤مت اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م واًمْمامٟم٤مت اًمٕمٛمٚمٞم٦م اعمّمحقسم٦م سمرىم٤مسم٦م قم٤مًمٞم٦م اعمًتقى وسمٗمتح أسمقاب اًمتح٘مؼ

اًمٞم٘مٔم٦م واحلذر ، أي سمرصد ُمت٤ٌمدل ُمع اًمتٜمٌف وو اًمِمؽ درضم٦م قم٤مًمٞم٦م ُمـ، ُمع سم٘م٤مء  وشمٌديد اًمِمٙمقك

  اؾمتخدام خمتٚمػ أٟمقاع اًمرصد واًمتح٘مؼ ، ومٛمـ قمٜم٤مس اًمرصد:

 :تغقر افتوازنف ممذات افتحضر  -1

  اًمدرضم٦م واًمٜمقع ، اًمتًٚمح. 

   :شظمرق اًمتقازن»ؾمٜمذيمره سمٕمد ىمٚمٞمؾ حت٧م قمٜمقان اًمٜمٛمق اإلؾمؽماشمٞمجل اعمتٗمقق.  

  اًمتح٤مًمٗم٤مت اعمْم٤مدة.يمذًمؽ و ، طمريم٦م اًمٕمالىم٤مت واًمتح٤مًمٗم٤مت 

   اإلظمؽماق واًمتدظمؾ ذم اًمِم١مون اًمداظمٚمٞم٦م واًمتآُمر اإلؾمؽماشمٞمجل.ُم١مذات 

  .طمرب إومٙم٤مر وقمٛمٚمٞم٤مت اًمتحريؽ 

   متٝمد ًمتٖمٞمػم اًمتقازن. اًمتل يٛمٙمـ أن نموقم٦ماعمنموقم٦م او همػم اعم دواومعاًمتٕمٌئ٦م واًم  
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    ويدظمؾ ذم ذًمؽ إضمراءات اًمتقؾمـع واهلٞمٛمٜم٦م اًمٔم٤مهرة واخلٗمٞم٦م وقمٛمٚمٞم٤مت اًمتحْمػم هل٤م .

رصد وحتٚمٞمؾ اخلٓمقة اًمتل يٛمٙمـ أن شم١مؾمس سمٕمد ذًمؽ خلٓمقات اؾمؽماشمٞمجٞم٦م ُمتًٚمًٚم٦م . 

واًمٕمٙمس صحٞمح أيْم٤ًم ، أي اًمْمٖمقط واعمٓم٤مًم٥م إلزاًم٦م طمٚم٘م٦م ُمريمزي٦م ُمـ ؾمٚمًٚم٦م ، وم٢مهن٤م ىمد 

شم١مؾمس ًمتٗمٙمٞمؽ اًمًٚمًٚم٦م يمٚمٝم٤م . وهذا ىمد جيٕمؾ اًمدوًم٦م ذم جمٛمققم٦م اًمتقازن ذم هم٤مي٦م اًمِمدة او 

 اًمتٕم٤مُمؾ ُمع أيِّ اظمؽماق عمج٤مل ٟمٗمقذه٤م. اًم٘مًقة ذم

   مم٤م ىمـد ُيَٕمـدُّ متٝمٞمدًا ًمٙمًـر  ؽماشمٞمجٞم٦م واهمتٜم٤مم اًمٗمرصـُمٚمئ اًمٗمراهم٤مت اإلؾماعم٤ٌمًمٖم٦م ذم ،

ظم٤مص٦م  ،ًمٜم٘م٤مط اًمتحقل سملم إـمراف  دىمٞمؼ وحيت٤مج شم٘مقيؿ هذه اًمتحريم٤مت إمم رصد . اًمتقازن

ٞم٦م ـٞم٤مؾمـويٕم٘مٌٝم٤م ُمـ حتقٓت ؾم هب٤م وُم٤م ي٘مؽمن سمٕمد يمؾ طمرب او ساع ُمٝمؿ او أزُم٦م يمؼمى

٤مرات ُمتٜم٤مىمْم٦م ، ـطمدوث ُمًيمذًمؽ و ، وشمٖمػم ذم ٟمٗمقذ اًمُ٘مقى اًمٗم٤مقمٚم٦م واىمتّم٤مدي٦م واضمتامقمٞم٦م

 يمتٜمٛمٞم٦م اًمتقضمٝم٤مت اًمًٚمٛمٞم٦م ُمـ ضمٝم٦م ، وضاوة ُمتزايدة ذم احلرب همػم اًمٕمًٙمري٦م ُمـ ضمٝم٦م

اًمًٕمل  إمم حتٚمٞمؾ اعمٕمٓمٞم٤مت ىمد يدومعًمٍماع ُمًت٘مٌكم حمتٛمؾ . و ُمتزايد ُمع إقمداد أظمرى ،

ٕمل ـواًمً إسم٘م٤مء اًمتح٤مًمػ قمغم طم٤مًمف :ار األولـادس٤مرات ُمتٕمددة ، ـُمـ ُمً ًمتح٘مٞمؼ ُمًـ٤مر

وإقم٤مدة  : اطمتقاءار افثافثـادس.  ٙمٞمٚمفـاو إقم٤مدة شمِم شمٖمٞمػم ذم اًمتح٤مًمػ: ادسار افثاين.  ًمتٓمقيره

، وًمٙمـ سمّمقرة ضمديدة ُمٗمٞمدة وشم٘مٓمع اًمٓمريؼ قمغم ُمـ يريد  اًمُ٘مقى اعمٝمزوُم٦م واعمؽماضمٕم٦م إٟمت٤مج

إٟمت٤مضم٤ًم ُمٕم٤ميم٤ًًم . وُمٕمٚمقم أن اًمُ٘مقى اعمتٜم٤موم٦ًم شمرصد اًمتحقٓت واعمٕمٓمٞم٤مت اعمتٖمػمة يمل شمًٌؼ 

ذم اعمٌح٨م اًم٤ًمسمؼ حت٧م  وىمد ذيمرٟم٤م ُم٤م يتّمؾ سمذًمؽ.  همػمه٤م إمم اًمٗمرص وإمم اًمتٖمٞمػم إومْمؾ

 .شحتدي اًمٗمقارق اعم٤مدي٦م»قمٜمقان 

  ُمٕمٝم٤م. تواًمتٗم٤مقمال : ضمذوره٤م وٟمِمقؤه٤م وُم٤ًمره٤م واجلٝم٤مت اعمحريم٦م هل٤مإزُم٤مت 

اًمتقازن سملم دوًمتلم او حت٤مًمٗملم ُمت٘م٤مسمٚملم ًمٞمس  :حرـة افتوازن ظواؿب مدى خطورة  -2

اًمٖم٤مًم٥م أن يتْمٛمـ رهم٦ٌم ومـل اًمتٗمقق وذم احلامي٦م ُمـ هٞمٛمٜم٦م أظمريـ مم٤م يدومٕمف   شمقازٟم٤ًم ضم٤مُمدًا ، سمؾ

 إمم ١مدي إمم شمّمٕمٞمد ظمٗمٞمػ اوـطمريم٦م حمتٛمٚم٦م ورسمام شم ٙمقنـقسم٦م يمل شمـحرك سمدرضم٤مت حمًـشم إمم

وسم٤مجلٛمٚم٦م ، وم٢من طمريم٦م اًمتقازن شم٘مقم قمغم اعمقازٟم٦م اعمت٘مٜم٦م سملم اهمتٜم٤مم اًمٗمرص  إضمراءات مم٤مصمٚم٦م .
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وأُم٤م احلريم٦م اًم٘مقي٦م واًمتل هتدد سمٙمًـر  واضمتٜم٤مب احلرب وُمع اًمتٗمٙمػم سم٤معمآٓت واًمٕمقاىم٥م .

وم٢من  ، وُمآٓهت٤م ٓمقرة احلريم٦مخل وشم٘مقيؿ دىمٞمؼ ؿم٤مُمؾ قمغم رصد ٤م يٕمتٛمداًمتقازن ، وم٢من رد اًمٗمٕمؾ قمٚمٞمٝم

اإلحتامل طمتامٓت ، ا ـقاطمد ُمـ مخ٦ًميٜمتٝمل سم يٛمٙمـ أن ٥مـاخلٓمقرة اًمٕم٤مًمٞم٦م واعمقىمػ اعمْم٤مد اعمٜم٤مؾم

يمام طمّمؾ ذم أزُم٦م  تٕم٤مدة اًمتقازنـٓؾم ريعـراضمع ؾمـك شمـإًم رد اًمٗمٕمؾ ُيٚمجئ هـق أن :األول

: شمدارك اعمقىمػ سم٤مؾمتحداث شمقازن ضمديد ُيٚمٖمل أصمر اإلحتامل افثاين . اًمّمقاريخ اًمروؾمٞم٦م ذم يمقسم٤م

لـه :اإلحتامل افثافثطمريم٦م اًمتقازن او اًم٘مٌقل سمتقازن ضمديد ًمّم٤مًمح أطمد اًمٓمروملم .   ق شَمـَحقُّ

 ؾمقري٦م .ذم اًمٜمزاع قمغم اًمٜمٗمقذ ذم أويمراٟمٞم٤م وإُمد يمام هق احل٤مل ُمع  إمم أزُم٦م ـمقيٚم٦م طمريم٦م اًمتقازن

ٚمح واًم٘مقة ، همػم أن اًمتٗم٤مقمؾ سملم اًمتً قمغم ٤ٌمققازن واًمتحقل إمم ؾمـشمـٝمٛمٞمش اًمت :اإلحتامل افرابع

 : هق أن يتًـ٥ٌماإلحتامل اخلامس د يٕمٞمد اًمتقازن ووم٘م٤ًم ٕطمد اإلطمتامٓت اعمذيمقرة .ـإـمراف ىم

 ًمٕم٤معمٞمتلم.ذم احلرسملم ا طمّمؾ ظمرق اًمتقازن سمحرب يمؼمى يمام

 :افتوازن او ـرس أشباب خرق      

وم٢من يمؾ دوًم٦م حت٥م دائاًم أن حت٘مؼ أىمَم ُم٤م  ،ذيمرٟم٤م أٟمف ًمقٓ ظمقف إٟمدٓع احلروب اعمدُمرة       

ذم اًمٜمٗمقذ . وإذا يم٤مٟم٧م اًمدوًم٦م ُمٚمتزُم٦م  ؾمؽماشمٞمجل وُم٤م يتٌٕمف ُمـ شمقؾمعيٛمٙمـ ُمـ اًمتٗمقق اإل

سم٤مًمنمقمٞم٦م وم٢من اًمتٗمقق واُمتداد اًمٜمٗمقذ ُيًتٕمٛمؾ ًمٚمردع وًمٞمس ٓسمتداء اًمٕمدوان . همػم أن اىمؽمان 

وًمذًمؽ وم٢من جمٛمققم٦م  ،سم٤مًمٕمداًم٦م واًمنمقمٞم٦م أُمر ٟم٤مدر ذم ُمٕمٔمؿ اًمت٠مريخ اًمٌنمي اًمتٗمقق اإلؾمؽماشمٞمجل 

وب اعمدُمرة سمٜمقع ُمـ اًمتقازن اًمذي ذيمرٟم٤مه . وُمع اًمدول اعمت٘م٤مرسم٦م ذم اًم٘مقة شمٕمٛمؾ قمغم اضمتٜم٤مب احلر

ؾؿن أشـباب  ر اًمتقازن وُم٤م يتٌٕمٝم٤م ُمـ ٟمزاع وطمروب .ـذًمؽ وم٢من اًمت٠مريخ ممٚمقء سمٕمٛمٚمٞم٤مت يمً

 :خرق افتوازن وبرصف افـظر ظن مؼوظقتفا

هق  اعمتٜم٤موم٦ًم ذم وٌط اًمٜمٛمق اإلؾمؽماشمٞمجل سملم إـمراف اًمٕمٛمؾ :تباين افـؿو اإلشساتقجي -1

، وًمٙمـ ُمع اإلدم٤مه إمم اًمٜمٛمق  واحلد ُمـ ٟمِمـر إؾمٚمح٦م اهلجقُمٞم٦م احلد ُمـ ؾم٤ٌمق اًمتًٚمح إشمٗم٤مىم٤مت

اإلؾمؽماشمٞمجل همػم اعم٤ٌمذ ، يم٤مًمتٗمقق اًمٕمٚمٛمل واإلىمتّم٤مدي واًمتٗمقق ذم اًمٌٜمك اًمتحتٞم٦م اًمتل يٛمٙمـ 

. هذا سم٤مإلو٤موم٦م إمم ُم٤م شمٌٜمٞمف  إمم اإلٟمت٤مج اًمدوم٤مقمل شمِمٖمٞمٚمٝم٤م سمنقم٦م وحتقيؾ إدم٤مهٝم٤م قمٜمد اًميورة
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همػم أن طمّمقل شمَٗمقق يمٌػم ذم اًمٜمٛمق اإلؾمؽماشمٞمجل همػم اعم٤ٌمذ  . إُمؿ ُمـ ىمقة اطمتٞم٤مـمٞم٦م همػم ُمٕمٚمٜم٦م

ىمد يّمؾ إمم درضم٦م يراه٤م اخلّمؿ ُم٤ًموي٦م ًمٚمٜمٛمق اًمتًٚمحل ، وًمذًمؽ شمٚمج٠م اًمدول إمم أٟمقاع ُمـ 

ًا اعمٝمؿ أٟمف إذا أصٌح وم٤مرق اًمتٗمقق ُُمٜمذراًمني٦م وقمٛمٚمٞم٤مت اًمتْمٚمٞمؾ سمخّمقص ٟمٛمقه٤م همػم اعم٤ٌمذ . 

وم٢من ًمٙمؾ ـمرف  ،د إـمراف او شمراضمع اًمٓمرف أظمر ـ٥ٌم ٟمٛمق أطمـسمً ، ت٘مٌكمـسمخٓمر ىمري٥م او ُمً

٘مد شمرى أن ذوط اًمتقازن أصٌح٧م جمحٗم٦م ذم طم٘مٝم٤م وأن وماًمدوًم٦م إىمقى  ٤مرًا حمتٛماًل . أُم٤مُمً

ٚمح ـومال طمرج قمٚمٞمٝم٤م ذم اإلٟمٓمالق سمال ىمٞمد ذم اًمتً ، ول اًمتقازن أصٌح٧م همػم ُم١مصمرةوٖمقط سم٘مٞم٦م د

وأُم٤م اًمدوًم٦م اًم٘مقي٦م اًمتل وم٘مدت ٟمّمٞم٤ًٌم ُمـ شمٗمقىمٝم٤م ومرسمام شم٤ٌمدر سمٕمدوان يمٌػم ىمٌؾ أن  ع .ـواًمتقؾم

 :ُمتٕمددة ُم٤ًمرات ػم اًمٜمتٞمج٦م ذم واطمد ُمـوشمًـ ومقات إوان .

   ويدظمؾ اًمتٜم٤مومس اإلؾمؽماشمٞمجل ذم ٟمقع  ،حتٗمٞمز أظمريـ قمغم شمنيع اًمٜمٛمق وظمرق اًمتقازن

 ُمـ اًمٗمقى.

   هٞمٛمٜم٦م شمدرجيٞم٦م ًمٚمدوًم٦م إىمقى قمغم سم٘مٞم٦م إـمراف.اإلوٓمرار إمم اًمتج٤موب ُمع 

  .شمّمٕمٞمد ُمت٤ٌمدل وقمٛمٚمٞم٤مت دسمٚمقُم٤مؾمٞم٦م يمل يٕمقد اًمتقازن إمم ووع ُم٘مٌقل 

  .طمرب واؾمٕم٦م 

   اًمتحقل إمم طمرب ظمٗمٞم٦م وشمآُمر اؾمـؽماشمٞمجل وقمٛمٚمٞم٤مت ىمذرة شمٖمٞمػم ـمرق اعمقاضمٝم٦م ، ُمثؾ

  .رب همػم اًمٕمًٙمري٦مُمـ احل وىمت٤مل سم٤مًمقيم٤مًم٦م وُم٤م أؿمـٌف ذًمؽ

أي اًمتقؾمع اإلؾمؽماشمٞمجل قمغم إرض او ذم  :خرق افـؿو اإلشساتقجي اخلارجي  -2

اًمتح٤مًمٗم٤مت واًمٕمالىم٤مت اخل٤مرضمٞم٦م اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م . وهذا ُمـ اجلٝم٦م اًمت٠مرخيٞم٦م ُمـ أهؿ أؾم٤ٌمب يمن 

  اًمتقازن وقمقاىمٌف اًمقظمٞمٛم٦م ، قمغم ٟمحق ُم٤م ذيمرٟم٤مه ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ.

: وذًمؽ طملم يٕمت٘مد أطمد إـمراف أن قمقاىم٥م ظمرق وأحالم افطؿوحات تػاؤل َمْوهوم  -3

ويٛمٙمـ اًمتحٙمؿ ؿمـٌف اًمت٤مم  رب ُم٠مُمقٟم٦مـد يٕمت٘مد أن قمقاىم٥م اًمدظمقل ذم طمـؾ ىمـسم ،اًمتقازن ُم٠مُمقٟم٦م 

 ،أهن٤م ؾمـتٜمتٍم سمحرب ظم٤مـمٗم٦م  ومٞمٝم٤م وم٘مد شم٘مٞمؿ دوًم٦م طمرسم٤ًم شمٕمت٘مد ،. وشمقضمد أُمثٚم٦م شم٠مرخيٞم٦م يمثػمة  سمـٝم٤م

وىمد ي٘مع ىم٤مدة  . يمام طمّمؾ سملم أعم٤مٟمٞم٤م اهلتٚمري٦م وروؾمٞم٤م صمؿ شمٓمقل احلرب وشمٜمتٝمل سمخًـ٤مرة قمٔمٞمٛم٦م
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ل اًمتحٙمؿ ُمـ اًمٕم٘مؾ إمم اًمٕم٤مـمٗم٦م )اهلقى( وإمم اًمِمٝمقة )أطمالم  ُمِم٤مهػم ذم ذًمؽ ، وؾمٌٌف شَمـَحقُّ

اإلؾمؽماشمٞمجل ،  . وُمـ اعمٝمؿ هٜم٤م اًمتذيمػم سم٠من اًمٕم٤مـمٗم٦م جي٥م أن شُمْٕمزل ُم٤مئ٦م ذم اعم٤مئ٦م قمـ اًم٘مرار اًمرهم٦ٌم(

 يمام يدل قمغم ذًمؽ صٚمح احلديٌٞم٦م. 

: يمتٓمقر يمٌػم ذم اًمّمٜم٤مقم٦م اًمٕمًٙمري٦م او شمٖمٞمػم ُم١مصمر ذم طفور ظوامل او ممثرات جديدة  -4

 اًمتح٤مًمٗم٤مت او اًمًٌؼ إمم ُمٚمئ ومراهم٤مت اؾمؽماشمٞمجٞم٦م.

عمٓم٤مًم٦ٌم سمخٗمض اًمٜمٛمق : يم٤معم٤ٌمًمٖم٦م ذم اذوط ؽر واؿعقة او ؽر ظادفة بغ دول افتوازن  -5

 .ويمذًمؽ اعم٤ٌمًمٖم٦م ذم اًمتدظمؾ ذم اًمِم١مون اًمداظمٚمٞم٦م ويم٠مٟمف ـمٚم٥م سم٤مًمؽماضمع واًمتخٚمػ اإلؾمؽماشمٞمجل

 .وضع مستؼر افؼدرات افدبؾوماشقة دم اإليصال إػضعف   -6

 :ؿواظد رصد افتوازن بعض      

أي اومؽمض وضمقد يمثػم ُمـ اخلٗم٤مي٤م ذم دول اًمتٜم٤مومس واًمتل مل يٙمِمٗمٝم٤م  :اؾساض ادجاهقل -1

يم٤مٕومٙم٤مر واًمدواومع واخلٓمقات  ، اًمٕمالُم٤مت همػم اعم٤ٌمذةرصد وُيًتٕم٤من ًمذًمؽ سم اًمرصد .

 واًمْمٖمقط اعمذيمقرة ذم قمٜم٤مس اًمرصد.

أي قمٜمد طمّمقل دوًم٦م قمغم ىمدر ُمـ اًمتٗمقق همػم اعمٓمٚمؼ وفمٜمٝم٤م أهن٤م : ةموؿضقة حتػقز اخلص  -2

حتٗمٞمز دول اًمتقازن  إمم وم٢من ذًمؽ ىمد ي١مدي ،شمًتحؼ ُم٤م يٜم٤مؾم٥م شمٗمقىمٝم٤م ُمـ شمٖمٞمػم ىمقاقمد اًمتقازن 

شمٖمٞمػم ُمقاىمٗمٝم٤م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م . ُمٕمٜمك ذًمؽ أن شمٖمٞمػم ُمٕم٤مدًم٦م اًمتقازن حيت٤مج إمم ُمقازٟم٦م ًمزي٤مدة اًمٜمٛمق ورسمام 

دىمٞم٘م٦م سملم ُمّم٤مًمح اًمتٖمٞمػم وردود ومٕمؾ اًمدول اعمٜم٤موم٦ًم . وىمد شُمًتٕمٛمؾ قمٛمٚمٞم٤مت متٝمٞمدي٦م وشمرويْمٞم٦م 

ج٤مل اؾمتحداث ومرص وُمّم٤مًمح وىمد يٜمٗمع ذم هذا اعماو سمٕمض اإلهمراءات ىمٌؾ شمٖمٞمػم اعمٕم٤مدًم٦م . 

ک  ک     چ يمام يٜمٌف إًمٞمف ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،ُمت٤ٌمدًم٦م دمٕمؾ اًمٓمرف أظمر يٖمض اًمٜمٔمر قمـ شمٖمٞمػم اعمٕم٤مدًم٦م 

 .34ومّمٚم٧م:  چڱ  ڱ    ڳ    ڳ   گ  ڳ  ڳ گ  گ  گ
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وىمد شمتدرج  ،اًمٍماع  ١مدي إمم شمّمٕمٞمد: شمٖمٞمػم ُمٕم٤مدًم٦م اًمتقازن ىمد يادروكة دم ضبط افرصاع  -3

 شمٚمج٠م اًمدول إمم: . وًمٖمرض اضمتٜم٤مب احلرب اًمقاؾمٕم٦م إمم قمٛمٚمٞم٤مت قمًٙمري٦م

  وحم٤موٓت  ؾـٚمًـإلي٘م٤مف اًمتّمٕمٞمد اعمتًو ًمٚمتٝمدئ٦م ٞم٦م ووٖمقطـإضمراءات دسمٚمقُم٤مؾم ،

قمدم حتقل أٟمف يٜمٌٖمل و اًمٓمٛم٠مٟم٦م واإلىمٜم٤مع سم٠من اًمتٖمٞمػم اًمذي طمّمؾ همػم ُم١مصمر قمغم اًمتقازن ،

 .)ُمًتٛمرة( او ؿم٤مُمٚم٦م دودة إمم طمرب ُمٗمتقطم٦ماًمٍماع اهل٤مدئ او اعمٕم٤مرك اعمح

   شمٓمقير اًمردود اًمٕمًٙمري٦م ، يم٤مًمرد اعمرن اًمذي يتحٙمؿ سمدرضم٤مت ُمدروؾم٦م ُمـ اًمٍماع او

اًمرد اًمتدرجيل او اًمرد اعمتٙمٞمػ ُمع اًمتٝمديد . ويٛمٙمـ أن ي٘مؽمن ذًمؽ سمٗمتح أسمقاب اًمتٗم٤مهؿ 

سمال ىمت٤مل او سمٕمٛمٚمٞم٤مت واًمدسمٚمقُم٤مؾمٞم٦م ، وسمٕمٛمٚمٞم٤مت سمٜم٤مء اعم١مصمرات اًمتل ىمد شُمٜمٝمل اًمٍماع 

يْم٤مف إمم ذًمؽ أن اًمرد اعمرن واعمتٙمٞمػ ي٤ًمقمد قمغم طمٗمظ يمراُم٦م  . قمًٙمري٦م حمدودة ضمداً 

وُمٜمع اًمتحقل إمم طمرب ؿم٤مُمٚم٦م يٛمٙمـ أن شمٜمتٝمل سميسم٤مت ٟمقوي٦م شمدُمر  اًمٕمدو واطمتقاء اًمٍماع

 أن اًمرد اًم٤ًمطمؼ ذم طمرب ضمزئٞم٦م سملم إىمقي٤مء ىمد يثػم خم٤موف اًمتحقل إمم اًمٓمروملم . وذًمؽ

هزيٛم٦م يمؼمى وجيٕمؾ اًمدوًم٦م اعمتيرة شم٤ًمرع إمم ضسم٦م اؾمؽماشمٞمجٞم٦م ؿم٤مُمٚم٦م ، أي سم٤مًمًالح 

وُمع ذًمؽ ، وم٢من اًمدول اًمٜمقوي٦م ذم طم٤مًم٦م اًمٍماع  . ، وهذا ُم٤م جي٥م اضمتٜم٤مسمف اًمٜمقوي وٟمحقه

                                                                              اعمتّم٤مقمد شُمٌ٘مل اًمًالح اًمٜمقوي ضم٤مهزًا ًمٚميورة اًمُ٘مّمقى.

  .وٌط اًمٍماع سمٓمري٘م٦م شُمـٌ٘مل ـمريؼ اًمًٚمؿ ُمٗمتقطم٤ًم 

   يم٘مرار اؾمؽماشمٞمجل ظم٤مـمئ  ، وشمٗم٤مقمالت اًمتّمٕمٞمد سملم دول اًمتقازنرصد وشم٘مقيؿ أؾم٤ٌمب

او ظمٓم٠م ذم شم٘مدير اعمقىمػ او دم٤موز قمغم طم٘مقق سمٕمض إـمراف او اعم٤ٌمًمٖم٦م ذم ردود إومٕم٤مل او 

٤م أن اًمرصد اًمدىمٞمؼ واًمت٘مقيؿ اًمّمحٞمح اإليْم٤مح واًمٓمٛم٠مٟم٦م . اعمٝمؿ هٜم٤مؾمٞم٦م ومِمؾ دسمٚمقُم

 ووع طمد ًمٚمتّمٕمٞمد.و ٚمٜمزاعًم حتريؽ شمًقي٦م ًمٚمتقاصؾ سملم إـمراف ُمـ أضمؾضوري٤من 

 

......... 
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 :ادبحث اخلامس     

 احلرب ؽر افعسؽرية     
     ........................... 

 

 احلرب ؽر افعسؽرية معـى 

 وخطورهتا ومزراهتا وأكواظفا

طمٞم٨م ذيمرٟم٤م  (٤مرـاعمً ٟمخ٦ٌم) يمت٤مب ذم شواًمٙمٚمٛم٦م اًمٗمٙمرة إدارة» عمٌح٨م شمتٛم٦م هق اعمٌح٨م هذا      

وسم٤مإلو٤موم٦م إمم طمرب  . مجٚم٦م ُمـ إدًم٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م وُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م ذم إدارة حتريؽ إومٙم٤مر وطمرب إومٙم٤مر

ي وهمػمه ُمـ وؾم٤مئؾ اإلضار وم٢من احلرب همػم اًمٕمًٙمري٦م شمِمٛمؾ احلّم٤مر همػم اًمٕمًٙمر ،إومٙم٤مر 

شمٜمٌف . 5اًمتقسم٦م:  چ  ڭ﮲  ﮳  ﮴    ۓ ۓ  چىم٤مل شمٕم٤ممم وىمد  ، واًمتقهلم

 ڇچ وىمقًمف شمٕم٤ممم .  ٙمري٦مأن احلرب اًمٕمًٙمري٦م شم٘مؽمن سمجقاٟم٥م همػم قمً إمم أي٦م اًمٙمريٛم٦م

اًمٍماع اًمٕمدواين ، ي٘متيض سمٞم٤من ؾمٌؾ 55إٟمٕم٤مم:  چ ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ

 )همػم اعمنموع( واحلرب اخلٗمٞم٦م.

تٕمٛمؾ ذم هذا اعمج٤مل قم٤ٌمرات قمديدة ُمت٘م٤مرسم٦م ذم ـتًُومـ ، أما معـى احلرب ؽر افعسؽرية      

٦م قم٤ٌمرة: ـذم هذه اًمدراؾم ٧موشم٘مدُم ، يم٤محلرب همػم اعم٤ٌمذة واحلرب اخلٗمٞم٦م واحلرب اًم٤ٌمردة ،اعمٕمٜمك 

 أن اًمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمٕمدائٞم٦م ُمقضمقدة سم٘مقة . واعمٕمٜمك اعمريمزي هلذه اًمٕم٤ٌمرات هق شؽماشمٞمجلـاًمتآُمر اإلؾم»

 أن طمرب اجلٞمقش همػم ،وىمد شم٘مؽمن سمٕمٛمٚمٞم٤مت ىمت٤مًمٞم٦م حمدودة  ، وسمام شم٘متْمٞمف احل٤مضم٦م ُمـ اًمًـري٦م

ء إـمراف أن شم٘مؽمن سمحرب اجلٞمقش سملم ويمالوًمٙمٜمٝم٤م يٛمٙمـ ،  ٧م ُمـ ُمْم٤مُمٞمٜمٝم٤مـًمٞمً اًمٕمًٙمري٦م
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وأُم٤م طملم شم٘مع طمرب  . ٦مـٙمري٦م هل اًمرئٞمًـطملم شمٙمقن احلرب همػم اًمٕمً يمٚمف وهذا ٦م ،ـاًمرئٞمً

  .قمًٙمري٦م ، وم٢من احلرب همػم اًمٕمًٙمري٦م ضمزء ُمٝمؿ ُمـ أدواهت٤م ، سمؾ ىمد شمًٌ٘مٝم٤م ومتٝمد هل٤م

يٜمٌف  ،ذم جم٤مٓت ُمتٜمققم٦م وسمدرضم٤مت خمتٚمٗم٦م  ،واحلرب همػم اًمٕمًٙمري٦م ؿم٤مئٕم٦م ضمدًا ىمدياًم وطمديث٤ًم       

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆۈ     ۓ  ڭ    ڭ  ڭچ إمم ذًمؽ ٟمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم 

ٙمر هق اًمتآُمر وؾمٌؼ أن ذيمرٟم٤م أن اعم ، 123إٟمٕم٤مم:  چۈ    ٴۇ  ۋ     ۋ  ۅ  ۅ 

 . اخلٗمل وهمػم اعمنموع

ڇ  ڇ     ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   چ ويمذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم       

ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ   گ  گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  

َٓ ، يُ  چڎ ڈ ڈچىمقًمف شمٕم٤ممم  ،118قمٛمران: آل  چں     ڱ ذم إُمر ي٠مًمق إذا  ٘م٤مل: أ

، واعمٕمٜمك: ٓ  ودظمقل اًمنم ، واخل٤ٌمل وم٤ًمد احل٤مل ىمٍمأ، وٓ أًمقك ضمٝمدًا أي ٓ  ىمٍم ومٞمف

وهذه هل طم٘مٞم٘م٦م  ، وذم إدظم٤مل اًمنم واًمير قمٚمٞمٙمؿ ٤مد طم٤مًمٙمؿـ٘مٍمون ذم شمدسمػم ُم٤م ومٞمف ومًـي

إمم اًمني٦م ذم يمثػم ُمـ ضمقاٟم٥م   چ گ  گ   گ  گ  چوشمٜمٌف قم٤ٌمرة  ،احلرب همػم اًمٕمًٙمري٦م 

 احلرب همػم اًمٕمًـٙمري٦م واًمتآُمر اإلؾمؽماشمٞمجل وأن اخلٗمل أؿمد وأقمٔمؿ ُمـ اعمٕمٚمـ. 

ٕن  ،واًمٙمالم ذم هذا اعمٌح٨م هق قمـ واىمع احلرب همػم اًمٕمًٙمري٦م سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ اعمنموقمٞم٦م       

ومٛمـ  ،اؾمتٕمامل إدوات واًمقؾم٤مئؾ همػم اعمنموقم٦م يمثػم ضمدًا ذم اًمٍماقم٤مت اعمحٚمٞم٦م واًمدوًمٞم٦م 

. وٓ جم٤مل ًمإلـم٤مًم٦م سمذيمر احلقادث اًمتل شمْمٛمٜم٧م طمرسم٤ًم همػم اًميوري ُمٕمروم٦م اًمقاىمع يمام هق 

  سمٚمٖم٦م واوح٦م. ٦مٟمك اعمريمزي٤مهق اؾمتخالص اعمٕموًمٙمـ اعم٘مّمقد  ،قمًٙمري٦م 

يم٤محلرب اإلىمتّم٤مدي٦م  ،سمٞمٜمٝم٤م يمثػم ُمـ اًمتداظمؾ  ٙمثػمة ووم ؽر افعسؽريةأكواع احلرب لما ؾ      

، ويدظمؾ ومٞمٝم٤م أيْم٤ًم طمرب اًمقيمالء  وهمػمه٤م واإلهن٤مك اعمًتٛمر واًمٜمٗمًٞم٦م واًمث٘م٤مومٞم٦م واًمتدُمػم اًمٌٓملء

إهداف اًمثالصم٦م ًمٚمٕمدو ». وىمد ذيمرٟم٤م مجٚم٦م ُمٜمٝم٤م ذم اعمٌح٨م إول حت٧م قمٜمقان  وإن يم٤مٟم٧م قمًٙمري٦م

 .  شوُم٤م يتٗمرع ُمٜمٝم٤م
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 هم٤مي٤مت: هم٤مي٦م او أيمثر ُمـ أرسمع حت٘مٞمؼ تتجف إمموم هذه احلرب وأما ؽايات      

  .ضر حمدود 

  ُم٤مدي٦م وُمٕمٜمقي٦م إقم٤مىم٦م واؾمٕم٦م او ؿم٤مُمٚم٦م. 

   ًويٛمٙمـ  وُم٤م يتٌع ذًمؽ ُمـ شمٖمٞمػم ذم اعمٗم٤مهٞمؿ واًمث٘م٤موم٦م. ، اطمتالل اًمٕم٘مؾ يمٚمٞم٤ًم او ضمزئٞم٤م

او  واًمتٌديؾ ًمٚمدوًم٦م اًم٘مقل سم٠من اإلؾمتٕمامر اخلٗمل هق ُمزي٩م ُمـ اإلظمؽماق اإلؾمؽماشمٞمجل

وُمـ ظمٓمقرة اإلؾمتٕمامر اخلٗمل صٕمقسم٦م إزاًمتف ٕن مجٚم٦م يمٌػمة ُمـ  . ًمٚمِمٕم٥م اًمث٘م٤مذم اًمتٖمٞمٞم٥م

وٓ شمِمٕمر أٟمف اؾمت٘مالل ضمزئل ضمدًا او ؿمٙمكم  ،اًمِمٕم٥م شمٔمـ أهن٤م شمتٛمتع سم٤مإلؾمت٘مالل واحلري٦م 

 ومالسمد ًمذًمؽ ُمـ اًمٙمالم ذم هذا اعمٌح٨م قمـ اًمٖمزو اًمث٘م٤مذم . سم٥ًٌم وضمقد ىمٞمقد ظمٗمٞم٦م ،وم٘مط 

وذًمؽ ٕن إُمـ اًمٗمٙمري واًمث٘م٤مذم ىمقي اًمّمٚم٦م ضمدًا سم٤مُٕمـ اًمٕمًٙمري  ، وؾمٌؾ ُمقاضمٝمتف

  واًمدوم٤مقمل.

  يم٤مًمثروة  ،واًمًٞمٓمرة قمغم ُمٗم٤مصٚمف اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م  اًمقص٤مي٦م قمغم اًمٕمدو او اًمتحٙمؿ سمف

  .واًمرىم٤مسم٦م قمغم اًمتٜمٛمٞم٦م واًمتًٚمح ،اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م واعم١مؾم٦ًم إُمٜمٞم٦م 

وُمؼمرات  روقمٞم٦مـُمؼمرات اعمِم ٟمققملم: ؿ إممـ، ومتٜم٘مً وأما مزرات احلرب ؽر افعسؽرية      

 . اظمتٞم٤مره٤م

  :أمرين تحتاج إػأما مزرات ادؼوظقة ، ؾ      

وىمد ؾمٌؼ  وطم٤مهل٤م ذم ذًمؽ طم٤مل احلرب اًمٕمًٙمري٦م ، ،عمِمـروع ًمٚمحرب ٥ٌم اـاًمً إُمر إول:      

  .ذم اعمٌح٨م اًمث٤مين سمٞم٤من إؾم٤ٌمب اعمنموقم٦م

وهل شمتٜمقع ٕن احلرب همػم اًمٕمًٙمري٦م أٟمقاع يمثػمة ودرضم٤مت  ، إُمر اًمث٤مين: اًمنموط اًمتٜمٗمٞمذي٦م      

احلرب  ُمتٗم٤موشم٦م . وم٤مًمنموط اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمألٟمقاع اًمث٘مٞمٚم٦م ُمـ احلرب همػم اًمٕمًٙمري٦م هل ٟمٗمًٝم٤م ذوط

ديؾ اًمنموط اًمتٗمٞمذي٦م ، اًمٕمًٙمري٦م اًمتل ؾمٌؼ ذيمره٤م ذم سمداي٦م اعمٌح٨م اًمث٤مين ، صمؿ يٛمٙمـ اًمٜمٔمر ذم شمٕم

وذًمؽ سمحًـ٥م اًمتخٗمٞمػ ذم ؿمـدة ووـم٠مة احلرب همػم اًمٕمًـٙمري٦م وسمحًـ٥م اًمُ٘مُدرات 

 ردود ومٕمؾ اًمٕمدو. ًم اعمحتٛمٚم٦م تقىمٕم٤متاًمو
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 :فيؾ ،مزرات اختقار احلرب ؽر افعسؽرية  وأما      

  وذم هذا اعمؼمر ظمٓمقرة يمٌػمة ٕن  ومرق ؿم٤مؾمع سملم اًمٓمروملم ذم اًم٘مقة اعم٤مدي٦م اعم٤ٌمذة ،

هق سمٞمد اجلٝم٦م اًم٘مقي٦م . وًمذًمؽ يرى ظمٞم٤مر اًمرد سمٕم٘مقسم٤مت ىم٤مؾمٞم٦م ضمدًا او سمحرب قمًٙمري٦م 

اعمٗمٙمرون سم٤مًمٕمقاىم٥م أن اًمٚمجقء إمم اًمٕمالىم٤مت اًمًٚمٛمٞم٦م وشم٤ٌمدل اعمّم٤مًمح وُمٝم٤مرات اًمٗمتح 

 قمٝم٤م( هق اخلٞم٤مر إومْمؾ قمٜمد وضمقد اًمٗمرق اعمذيمقر.اعمٕمٜمقي )اًمدقمقة سم٠مٟمقا

   سملم  . وُمـ أؾم٤ٌمسمفاضمتٜم٤مب طمرب اجلٞمقش اعم٤ٌمذة او شم٘مٚمٞمؾ احل٤مضم٦م إمم ساع قمًٙمري

وهذا ُم٤م طمّمؾ ذم احلرب اًم٤ٌمردة سملم  ُمـ اؾمتٕمامل أؾمٚمح٦م اًمدُم٤مر اًمِم٤مُمؾ ،اخلقف  إىمقي٤مء

ؾم٤ٌمسمف سملم اًم٘مقي واًمْمٕمٞمػ ىمٚم٦م وُمـ أ . اًمقٓي٤مت اعمتحدة إُمػميمٞم٦م واإلحت٤مد اًمًقومٞم٤ميت

واؾمتٕمامًمف وؾمٞمٚم٦م ُمزُمٜم٦م ًمؽمويض  اًمتٙم٤مًمٞمػ وؾمٝمقًم٦م شمٖمٞمٞم٥م احل٘م٤مئؼ قمـ اًمِمٕمقب

 اًمِمٕمقب وإظمْم٤مع إرادهتؿ.

   ُمقهمٚم٦م ذم يمقهن٤م همػم ُم٤ٌمذة ـمٌٞمٕم٦م احلرب اًمٕمًٙمري٦م يٛمٙمـ أن شمتْمٛمـ قمٛمٚمٞم٤مت

اًمتحٚمٞمؾ ورد اًمتحٚمٞمؾ ، مم٤م ي٤ًمقمد قمغم سم٘م٤مء اًمّمٗمح٦م اًمٜم٘مٞم٦م ويٕمٞمؼ و اًمٙمِمػ وقمّمٞم٦م قمغم

  اًمٗمٕمؾ . واًمدول اًم٘مقي٦م اًمٞمقم هل٤م ظمؼمة قمري٘م٦م ذم هذه اعمْم٤مُملم.

   وشمقؾمٞمع آصم٤مره او اًمتٛمٝمٞمد ًمف.ُم٤ًمقمدة اًمٍماع اًمٕمًٙمري 

   سمٕمٞمدة قمـ احل٤ًمب ًمٙمٜمٝم٤م دومٞمٜم٦م وو ،إهداف اًمٕمدائٞم٦م سمٕمٛمٚمٞم٤مت همػم ُمنموقم٦م حت٘مٞمؼ

 واًمتدُمػم وقمٛمٚمٞم٤مت اًمتحٓمٞمؿ اًمداظمكم ،يمتحريؽ احلروب اًمداظمٚمٞم٦م واخل٤مرضمٞم٦م  ،واعم٤ًمءًم٦م 

وم٦م وإدارة إزُم٤مت سمٛمٕمٜمك اإلُم٤ًمك سمخٞمقـمٝم٤م وإُمداد ظمّمقم اًمدوًم٦م اعمًتٝمدَ  اًمٌٓملء

وىمد ٟمٌف إًمٞمف اًم٘مرآن اًمٙمريؿ  ،وهذا ٟمقع ؿم٤مئع ضمدًا ىمدياًم وطمديث٤ًم  . وحتريٙمٝم٤م سمدواومع ظمٌٞمث٦م

ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  چ شمٕم٤ممم و شم٤ٌمرك يم٘مقًمف ،ذم ٟمّمقص قمديدة 

هق  ُمـ اًمٌنم وم٢من اعمٙمر ،46إسمراهٞمؿ:  چک  ک  ک  گ  ڑ  ک

احلرب  وذًمؽ أن ،سمٕمد احلرب اًمٕم٤معمٞم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م اًمتآُمر اخلٗمل همػم اعمنموع . وىمد شمٗم٤مىمؿ إُمر 

تٛمرت أيمثر ُمـ أرسمٕملم ـقومٞمٞمتل اؾمـواإلحت٤مد اًمً إُمػميمٞم٦م اًم٤ٌمردة سملم اًمقٓي٤مت اعمتحدة

ًمؽ وم٢مهن٤م وًم دت ُمٝم٤مرات قم٤مًمٞم٦م ضمدًا ذم وًمذ ،وُوفمٗم٧م ُمـ أضمٚمٝم٤م ُمقارد ه٤مئٚم٦م  ،ٜم٦م ـؾم
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٤مئؾ شمٚمؽ اعمٝم٤مرات أن ـويٛمٙمـ ًمٙمثػم ُمـ وؾم ،ؽماشمٞمجل ـاحلرب اخلٗمٞم٦م واًمتآُمر اإلؾم

 ضمذورًا قمٛمٞم٘م٦م تٕمٛمؾ ًمٚمخػم وًمٚمنم . واٟمت٘مٚم٧م شمٚمؽ اعمٝم٤مرات إمم اًمدول اًمتل متتٚمؽـشُمً

اًمٙمٌػمشملم اٟمتٝم٧م سمٜمٞم٦م حتتٞم٦م ًمٚمحرب اخلٗمٞم٦م . ُمٕمٜمك ذًمؽ أن احلرب اًم٤ٌمردة سملم اًمدوًمتلم و

واعمزيد ُمـ ؾمٞم٤مؾم٤مت  ،وأدت إمم اعمزيد ُمـ اًمني٦م ذم إقمامل اًمٕمدائٞم٦م  ،هت٤م اسمٕمقعم٦م ُمٝم٤مر

 ،همػم اعمنموقم٦م و اًمدومٞمٜم٦م أي إمم اعمزيد واعمزيد ُمـ إقمامل ،همٚمؼ اعمٚمٗم٤مت إمم أُمد سمٕمٞمد ضمدًا 

 ظم٤مص٦م ذم اًمًٞم٤مؾم٦م اخل٤مرضمٞم٦م.

اخلٓمقرة اًمذاشمٞم٦م أي أصم٤مر إول:  اخلٓمر ، ومٝمل أرسمٕم٦م ، احلرب ؽر افعسؽرية خماضروأما       

ٞمتْمح ذًمؽ ذم هذا اعمٌح٨م إن ـوؾم ،ٌؾ هذه احلرب ـٌٞمؾ ُمـ أٟمقاع وؾمـواًمٕمقاىم٥م ًمٙمؾ ٟمقع وؾم

 ،ف سم٤معمثؾ وشم١مدي إمم يمراهٞم٦م يم٤مُمٜم٦م ـمقيٚم٦م إُمد د شُمقاضَم ـ٤ممم . اخلٓمر اًمث٤مين: أهن٤م ىمــــ٤مء اهلل شمٕمـؿم

وشم٤ٌمدل اعمّم٤مًمح . اخلٓمر اًمث٤مًم٨م: أن احلرب اخلٗمٞم٦م واًمتآُمر  ٞمؼ جم٤مٓت اًمًٚمؿ اًمٗمٕم٤ملوشُمَْم 

شَمـٝمدف إمم اهلٞمٛمٜم٦م  اسمتٕمدت قمـ ُمٓمٚمؼ اعمٜم٤موم٦ًم وص٤مرت اإلؾمؽماشمٞمجل ىمد يٌٚمغ درضم٦م شُمـَٗمًـر سم٠مهن٤م

ويٛمٙمـ ًمذًمؽ أن شمتحقل احلرب اخلٗمٞم٦م إمم  ،وضمٕمٚمف هدوم٤ًم حلرب قمًٙمري٦م ذم اعمًت٘مٌؾ قمغم أظمر 

ُمٝم٤مرات اعمح٤مومٔم٦م قمغم شمقازن يٛمٜمع احلرب اًمٕمًٙمري٦م ىمد شمٓمقر همػم أن  ، طمرب قمًٙمري٦م واؾمٕم٦م

 ،اخلٓمر اًمراسمع: شمقهلم اًمث٘م٦م واًمًٚمؿ اعمت٤ٌمدًملم  . عمٜمع اًمتّمٕمٞمدتخدم ـويٛمٙمـ أن ُيـً ، أيْم٤مً  ضمداً 

ٞم٦م ـٚمٛمٞم٦م وسمدسمٚمقُم٤مؾمـحرب اخلٗمٞم٦م أصٌح٧م شم٘مؽمن سم٤مًمٕمالىم٤مت اًمًـٕن درضم٤مت ُمتٗم٤موشم٦م ُمـ اًم

ال شمتٜم٤مىمض وم ُمرطمكم ششمٙمتٞمؽ»ويم٠من هذه اًمٕمالىم٤مت جمرد  ،اًمتٕم٤مون واًمتآظمل وسمٕمالىم٤مت اًمتح٤مًمػ 

 ُمع شمآُمر همػم ُمٕمٚمـ!!

 

 أدوات احلرب ؽر افعسؽرية

وٓ ؿمؽ أن  ، ٙمري٦مـختٚمػ ضمدًا قمـ أدوات طمرب اجلٞمقش اًمٕمًـرب اخلٗمٞم٦م شمـأدوات احل      

ُم١مصمرة .  قؾم٤مئؾحت٘مٞمؼ أهداف هذا اًمٜمقع ُمـ اًمٍماع حيت٤مج إمم اُمتالك أدواشمف واعمٝم٤مرة ذم شمِمٖمٞمٚمٝم٤م يم

ومٙمذًمؽ  ،وشميب أهداوم٤ًم ُمتٜمققم٦م  ويمام أن احلرب اًمٕمًٙمري٦م حتت٤مج إمم أٟمقاع يمثػمة ُمـ إؾمٚمح٦م
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اًمتل شُمًٛمك جم٤مزا وم٢مهن٤م حتت٤مج إمم أٟمقاع يمثػمة ُمـ إدوات واًمقؾم٤مئؾ  ،احلرب همػم اًمٕمًٙمري٦م 

اعم٘م٤موُم٦م همػم اًمٕمٜمٗمٞم٦م ُمـ ضمٝم٦م  يمل يتؿ شمٖمٓمٞم٦م إهداف سمٗم٤مقمٚمٞم٦م يمٌػمة . وهذا ُمـ ضمٜمس ، سم٤مٕؾمٚمح٦م

وىمد ذيمرٟم٤م اعم٘م٤موُم٦م همػم اًمٕمٜمٗمٞم٦م ذم اًمٜمًخ٦م اعمٜم٘مح٦م  ،اطمتٞم٤مضمٝم٤م إمم أدوات ووؾم٤مئؾ يمثػمة وُمتٜمققم٦م 

  .ًلم قمٚمٞمف اًمًالمسمٕمد اًمٙمالم قمـ ُم٘متؾ احل ،ُمـ يمت٤مب )أهؾ اًمٌٞم٧م( 

وًمٚمحرب همػم اًمٕمًٙمري٦م أدوات ُمِمؽميم٦م ُمع احلرب اًمٕمًٙمري٦م يم٤معمنموقمٞم٦م واإلرادة احل٤مؾمٛم٦م       

 أيْم٤مً  مم٤م ؾمٌؼ ذيمره ذم اعمٌحثلم اًمث٤مًم٨م واًمث٤مين . وؾمٜم٘متٍم هٜم٤م قمغم مجٚم٦م ُمـ إدوات اعمِمؽميم٦م

 وبرصف افـظر ظن ،األدوات  هذه ؾؿن وًمٙمٜمٝم٤م ؿمديدة اإلًمتّم٤مق سم٤محلرب همػم اًمٕمًٙمري٦م .

 :مؼوظقة او ظدم مؼوظقة توطقػفا

     

  :وإدارهتا األؾؽار

حت٘مٞمؼ ُمّمٚمح٦م او  ًمٖمرض حتريٙمٝم٤ميتؿ و ه٤مدوم٦م ، شم٘مقم إدارة إومٙم٤مر قمغم اعمٝم٤مرة ذم إقمداد ومٙمرة      

طمٞم٨م يتؿ سمتحريؽ اًمٗمٙمرة مح٤مي٦م اًمٜمٗمس او شمْمٚمٞمؾ  ،دومع ُمٗمًدة . وطمرب إومٙم٤مر ٟمقع ُمـ ذًمؽ 

وطمرب .  اًمٕمدو واؾمتدراضمف او ضمٚم٥م اًمٕمدو إمم ُمّمٚمح٦م ُمت٤ٌمدًم٦م ويم٠مهن٤م ُمٗم٤موو٤مت همػم رؾمٛمٞم٦م

 إومٙم٤مر شم٘مقم هب٤م ُمرايمز اًمٗمٙمر واعم١مؾم٤ًمت اإلؾمتخ٤ٌمري٦م وظمؼماء اًمتحريؽ ذم اعم١مؾم٤ًمت اًمًٞم٤مؾمٞم٦م

يتْمٛمـ  واًمت٠مهٞمؾ حلرب إومٙم٤مرهلذا اًمٜمِم٤مط . ويمذًمؽ إومراد اعم١مهٚمقن  ، واإلقمالُمٞم٦م واًمث٘م٤مومٞم٦م

وُمٝم٤مرات اؾمتخدام  ،اخلديٕم٦م واًمتْمٚمٞمؾ و اإلْي٤مم وُمٝم٤مرات ،اًمٗمٙمرة ُمٝم٤مرات حتٚمٞمؾ وشم٘مقيؿ 

 وُمقاىمع اًمتقاصؾ اإلضمتامقمل يم٤مًمّمحػ واعمجالت واًم٘مٜمقات اًمٗمْم٤مئٞم٦م ،أدوات حتريؽ اًمٗمٙمرة 

تخ٤ٌمرات ـُمـ قمٜم٤مس اإلؾمُمع ُمـ يقصؾ اًمٗمٙمرة واعمٜم٤مسمر اًمث٘م٤مومٞم٦م واًمتقاصؾ اًمِمخيص 

 . ٖم٥م وهمػمهؿـوأهؾ اًمثرصمرة واًمِم وأصح٤مب اعمّمٚمح٦م ذم اًمٗمٙمرة ٞملم واًم٘م٤مدةـٞم٤مؾمـواًمً

همػم أن  واإلٟم٘م٤مذ ، واًمٖم٤مي٦م ُمـ اًمٗمٙمرة اإلهمراء سمٔم٤مهر ُم٘مٌقل وُمٚمٛمس ٟم٤مقمؿ يم٤محلري٦م واإلصالح      

وؿمديدة  ُمقضمٕم٦م اًمتل شمؿ اإلقمداد هل٤م اًمٕم٤مىم٦ٌميمح٤مل ُمًجد اًميار ، او أن  اعمْمٛمقن اًمداظمكم وم٤مؾمد

اًمتحذير ُمـ ظمٓمر ُمٗمتٕمؾ  شمٙمقن اًمٖم٤مي٦م او ، شيمٚمٛم٦م طمؼ ُيراد هب٤م سم٤مـمؾ»اًمير يمام هق طم٤مل 
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وؿمٌف هبدف يمٌح اًمٕمٛمؾ وظم٤ًمرة اعمٖم٤مًم٦ٌم ،  او اًمتٞمئٞمس واًمتٕمجٞمز ،ًمٚمتخقيػ واًمتقريط سمحرب 

 .ذًمؽ ُمـ هم٤مي٤مت اًمتحريؽ ًمإلي٘م٤مع سم٤مًمٕمدو )طمرب إومٙم٤مر(

ويم٠مهن٤م  وُمّم٤مًمح ُمت٤ٌمدًم٦م ؾمح٥م اًمٓمرف أظمر إمم ذايم٦م ُيراد سم٤مًمٗمٙمرة ويٛمٙمـ أيْم٤ًم أن      

إيّم٤مل اخلّمؿ او اًمٓمرف أظمر إمم   ، اهلدف ُمٜمٝم٤مهمػم رؾمٛمٞم٦م  قمـ سُمٕمد او ُمٗم٤موو٤مت ُمٗم٤موو٤مت

ٝم٤م يٛمٙمـ أن شمٙمقن ذم هم٤مي٦م ـذه اعمٝم٤مرة ، ٕٟمـٞمٜمٌٖمل شمٕمٚمؿ هوم . (شمقاومؼ يٜمٗمع اًمٓمروملم )إدارة اًمٗمٙمرة

 دة.ـاًمٗم٤مئ

  :ساـؿةادزة ادمشسات واخل

وُم٤م  يم٤معم١مؾم٤ًمت اإلؾمتخ٤ٌمري٦م ،٦م سم٤محلرب اخلٗمٞم٦م ـذم اعم١مؾم٤ًمت اعمتٛمرؾم اعمؽمايمٛم٦م اخلؼمة أي      

شمقريط اًمدول وحتقيؾ أُمقاهل٤م إمم : واعم١مؾم٤ًمت آىمتّم٤مدي٦م اعمتٛمرؾم٦م ذم  يتٗمرع ُمٜمٝم٤م ُمـ واضمٝم٤مت

او  او سمقاضمٝم٦م ظم٤مدقم٦م وهمػمه٤م  ُمـ اعم١مؾم٤ًمت اًمتل شمٕمٛمؾ سمني٦م ًمقسمٞم٤مت آىمتّم٤مد اًمدوزم ،

سمؾ يٛمٙمـ ٕي  ، واًمًٞم٤مؾمٞم٦م واًمث٘م٤مومٞم٦م اعم١مؾم٤ًمت اإلقمالُمٞم٦م يمثػم ُمـيمذًمؽ و . سم٠مهداف ظمٗمٞم٦م

رة او ـخدم احلرب اخلٗمٞم٦م سمّمقرة ُم٤ٌمؿمـأن شم او شمٕمٚمٞمٛمٞم٦م ُم١مؾم٦ًم ومٙمري٦م او ومٜمٞم٦م او دم٤مري٦م او صٜم٤مقمٞم٦م

  .وقمـ ىمّمد او سمٖمػم ىمّمد ، رةـهمػم ُم٤ٌمؿم

وىمد شم٘مقم اعم١مؾم٤ًمت اًمٕمري٘م٦م سمت٠مؾمٞمس واضمٝم٤مت ظم٤مدقم٦م شُمٕمٚمـ أهداوم٤ًم ُم٘مٌقًم٦م ذم اًمٔم٤مهر       

، وهل ذم احل٘مٞم٘م٦م ُم١مؾم٤ًمت  وؿمٌف ذًمؽ واًمتٕمٚمٞمؿ وطمؾ إزُم٤مت يم٤مإلصالح واًمتٖمٞمػم واًمٕمداًم٦م

إسمري٤مء ُمـ  ٤معمًـتٝمَدوملمسم ٤مدـٗمًاًمو اًمِمـر إحل٤مق ٟمقازع جدـويٛمٙمـ أن شم . ؽماشمٞمجلـشمآُمر اؾم

إُم٤م ذم اعمْم٤مُملم اخلٗمٞم٦م وإُم٤م طملم شمٌح٨م قمـ اًمرأس اًمٌٕمٞمد قمـ ضمًد  اًمِمٕمقب واعمج٤مُمٞمع ،

ُمٝم٤مرات ووع إهداف واًمتحٚمٞمؾ واًمت٘مقيؿ  تْمٛمـاعم١مؾم٦ًم . وأقمامل هذه اعم١مؾم٤ًمت شم

ـمريؼ  هق إقم٤مىم٦م ؿم٤مُمٚم٦م أم هق همزو ومٙمري قمـأ ،صمؿ اًمتٜمٗمٞمذ سم٤مًمقؾم٤مئؾ اعمٜم٤مؾم٦ٌم ًمٚمٝمدف  واًمتخٓمٞمط

هق شمْمٚمٞمؾ اجلٛمٝمقر وحتريٙمف خلدُم٦م  اإلقمالم واعم١مؾم٤ًمت اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م واًمٗمٙمري٦م اًمٙمثػمة ، أم

وم٦م ًمتِمخٞمص حتٚمٞمؾ سمٞمئ٦م وىمدرات اجلٝم٦م اعمًتٝمدَ  ُمث٤مل قمٛمكم: همػم ذًمؽ؟ ص٤مطم٥م اًمٜمٗمقذ او



342 

 

ٛمٙمـ إحل٤مق اًمير سمّمقرة ظمٗمٞم٦م وُم٤م هل ردود ـاًمٗمراهم٤مت وٟم٘م٤مط اًمْمٕمػ واًم٘مقة عمٕمروم٦م يمٞمػ ي

  .٥ٌم ٟم٘م٤مط اًم٘مقةـٚم٦م سمًاًمٗمٕمؾ اعمحتٛم

اإلظمؽماق سم٠مٟمقاقمف اًمٌنمي واًمت٘مٜمل ، ويمذًمؽ ُمٝم٤مرات  ٛمؾ ذًمؽ يمٚمف ُمٝم٤مرات اًمتجًسـويِم      

)شمٖمٞمٞم٥م إُمـ واإلؾمت٘مرار( واًمتحريؽ اًمٕمدائل واًمٕمٛمٚمٞم٤مت  واإلرسم٤مك واًمتحّقل اًمٗمقوقي

 ٘مٞمطـوشمِمٙمٞمؾ اًمقاضمٝم٤مت اعمقمه٦م وقمٛمٚمٞم٤مت اًمتٚمٓمٞمخ واًمتً واًمٕمٛمٚمٞم٤مت اًم٘مذرة اًم٘مت٤مًمٞم٦م اعمحدودة

وإصم٤مرة اإلوٓمراسم٤مت وإدارة اًمٗمٙمرة واًمٙمٚمٛم٦م وشمٗمٙمٞمؽ  وقمٛمٚمٞم٤مت اًمتجٛمٞمؾ واًمتٚمٛمٞمع ًمٚمٗم٤مؾمـديـ

  .ش واإلىمّم٤مء وهمػم ذًمؽ ُمـ اًمٕمٛمٚمٞم٤متاًمتامؾمؽ وقمٛمٚمٞم٤مت اًمتٝمٛمٞم

وشمتِمـٙمؾ سمذًمؽ ؿمـٌٙم٦م قم٤معمٞم٦م ُمتٕم٤موٟم٦م  ،قمدة ٤مت اعمت٤ٌمـًـرواسمط ؿمديدة سملم اعم١مؾم وىمد شُمـٌٜمك      

، وىمد ٟمٌف اًم٘مرآن اًمٙمريؿ إمم اُمتدادات اًمتٕم٤مون قمغم اًمنم ، ؾمـقاء يم٤من شمٕم٤موٟم٤ًم قمغم اخلػم او اًمِمـر 

وىمد  .2٤2إقمراف:  چ ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱچ يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

شمتٕم٤مون ُم١مؾم٤ًمت قمديدة قمغم شمقضمٞمف وحٞم٦م ُم٤م يمره٤ًم إمم اعمًـ٤مر اًمْم٤مر . وىمـد متتٚمؽ سمٕمض 

 ويـٛمٝمد أظمرون هل٤م اًمٓمريؼ. ،اعم١مؾم٤ًمت ٟمٗمـقذًا دوًمٞم٤ًم ًمتح٘مٞمؼ أهداومٝم٤م 

 

 : دم بقئة احلرب ؽر افعسؽرية بؼيةافوارد اد

وقمٜم٤مس اإلظمؽماق واًمقيمالء )ُمـ اعم٘م٤مشمٚملم واًمًٞم٤مؾمٞملم واًم٘م٤مدة  يم٤مًمٕمٛمالء واجلقاؾمٞمس      

وسمٕمض ُمـ أىم٤مم ذم اًمدول إضمٜمٌٞم٦م ًمٖمرض  ،ٔمٞمامت اعمقازي٦م واعمرشمزىم٦م وهمػمهؿ( اًمٗم٤مؾمديـ واًمتٜم

اًمٕمٛمؾ او اًمدراؾم٦م صمؿ قم٤مدوا إمم سمالده وشمؿ دقمٛمٝمؿ ًمتقزم اعم١ًموًمٞم٤مت . وٓ ؿمؽ أن قمٛمٚمٞم٤مت 

 سم٠مُمريـ: اًمتجٜمٞمد شم٘مؽمن

  .ًمٚمٕمٛمؾ وشمقضمٞمٝمٝم٤م اعمجٜمَدة ىُمُدرات شمٕمٌئ٦م هذه اعمقارد :ألمر األولا       

 أداء اًمدور اعمٓمٚمقب ُمٜمٝمؿ . وُمـ اًمِم٤مئع اًمتدري٥م قمغم شمدري٥م اعمجٜمَـديـ قمغم :األمر افثاين       

اًمتجٜمٞمد اًمقاؾمٕم٦م ىمد شمِمٛمؾ وقمٛمٚمٞم٤مت حتريؽ أظمريـ وإصم٤مرهتؿ وشمٕمٌئتٝمؿ سم٤مدم٤مه هدف حمدد . 

  اًمٓم٤مقم٦م واًمتٜمٗمٞمذ. ىم٤مٟمقن يمؾ رء وًمٞم٧ًم ظم٤موٕم٦م ًم٘م٤مٟمقن ؾمقى جمٛمققم٤مت ُمًتٕمدة ًمٗمٕمؾ
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  :ادوارد ادادية

قال واعمالذات ـوإُم اعمدرسم٦م ٚمح٦م إومراد واعمجٛمققم٤مت اًمّمٖمػمةـيمت٘مٜمٞم٤مت اًمتجًس وأؾم      

 ره٤م.ـوهمٞم

 : ادعؾومات وادفارات األفؽسوكقة

 ٙمِمػاإلشمّم٤مل واإلٟمذار واًمدوات هذه اعمٝم٤مرات هل ؿمٌٙم٦م اإلٟمؽمٟم٧م وؾم٤مئر وؾم٤مئؾ أ      

ٛمؾ اعمٕمتٛمدة قمغم اعمقضم٤مت همػم اعمرئٞم٦م . وؾم٤مطم٦م قم واًمتقضمٞمف إًمٙمؽموين واعمٕمدات واًمتِمقيش

 وم٢مهن٤م شمِمٛمؾ ُٟمُٔمؿ ُمٕمٚمقُم٤مت اًمٕمدو ووفم٤مئػ ُمٕمداشمف إًمٙمؽموٟمٞم٦م ،واؾمٕم٦م ضمدًا  احلرب إًمٙمؽموٟمٞم٦م

اًمٕمٛمؾ اًمٕمًٙمري وُمرايمز وذم ؾم٤مطم٦م  ،ذم أُمٙمٜم٦م يمثػمة ذم اًمؼم واجلق واًمٌحر و ،وٟمٞم٦م وهمػم إًمٙمؽم

وشُمًتٕمٛمؾ ٕهمراض يمثػمة يم٤مإلظمؽماق  . حتّمٞمٜم٤ًم شم٘مٚمٞمدي٤مً  اًم٘مٞم٤مدة وذم داظمؾ اعم١مؾم٤ًمت اعمحّمٜم٦م

سمؾ إن شم٠مصمػم اعمقضم٤مت همػم اعمٜمٔمقرة ًمٞمس ُم٘متٍمًا قمغم  واًمتْمٚمٞمؾ واًمتحريؽ واًمتٕمٓمٞمؾ وهمػمه٤م .

 وًمٙمـ ُمـ همػم شمٗمجػم شم٘مٚمٞمدي . ،وم٢مهن٤م يٛمٙمـ أن شمٙمقن ىمذائػ ُمدُمرة  ،شمٕمٓمٞمؾ وفم٤مئػ اعمٕمدات 

ويم٤مٟم٧م هذه احلرب ُمٝمٛم٦م ضمدًا ُمٜمذ ايمتِم٤مف وؾم٤مئؾ اإلشمّم٤مٓت واعمٕمدات اًمتل شمٕمٛمؾ سمٛمقضم٤مت 

طمتك  ،ُمع اًمتٓمقر ذم أدواهت٤م وذم ُمٝم٤مرات اإلؾمتخدام واؾمتٛمرت أمهٞمتٝم٤م ذم ازدي٤مد  ،همػم ُمرئٞم٦م 

وهل٤م ضمٜمقد رؾمٛمٞمقن وهمػم رؾمٛمٞملم  ، أصٌح٧م ضورة قمٚمٞم٤م ذم احلرب اًمٕمًٙمري٦م وهمػم اًمٕمًٙمري٦م

هذا سمإلو٤موم٦م إمم وؾم٤مئؾ اًمتٕمٌئ٦م إًمٙمؽموٟمٞم٦م وقمٛمٚمٞم٤مت اإلْي٤مم سمٜمج٤مح و . ويمذًمؽ ضمٜمقد ُمرشمزىم٦م

   وؾمٕم٦م اًمتٕمٌئ٦م.

 : ظـارص مساظدة دم بقئة احلرب

يمحٓم٤مم اضمتامقمل ُمـ اعمحروُملم واعمٔمٚمقُملم اًمذيـ شمًٝمؾ إصم٤مرهتؿ وحتريٙمٝمؿ ، وظمّمقم اًمٕمدو       

ذم سمٞمئتف ، أي ُمـ هق ُمًتٕمد ُمٜمٝمؿ ًمٚمتٕم٤مون ُمع اًمٕمدو اخل٤مرضمل . ويمذًمؽ وضمقد ٟمزاع داظمكم 

)ـم٤مئٗمل او قمرىمل او همػمه( ، او وضمقد ىمقم سمح٤مضم٦م إمم إٟم٘م٤مذ واٟمتِم٤مل ، ويٌحثقن قمـ يد شم٤ًمقمدهؿ 

 ٕمٓمٞمٝمؿ وإن يم٤مٟم٧م يد اًمِمٞمٓم٤من.او شم
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  :افتعبئة

أي اًم٘مدرة قمغم طمِمد وشمقفمٞمػ اعمتٓمٚم٤ٌمت اًمٌنمي٦م واعم٤مدي٦م واعمٕمٜمقي٦م ، يمٚمقازم طمرب إومٙم٤مر       

وىمدرات اؾمـتٜمٗم٤مر إصدىم٤مء واعمِمـ٤مريملم حمٚمٞم٤ًم ودوًمٞم٤ًم عمح٤مسة اًمٕمـدو او قمزًمف او اًمتح٤مًمػ 

 وده.

 

 احلرب ؽر افعسؽرية ُشـُبل

ٌُؾ        اًمتآُمر قمغم يمٚمٝم٤م شم٘مقم ٕهن٤م وُمتداظمٚم٦مضمدًا  يمثػمة وأٟمامـمٝم٤م او ُمٜم٤مهجٝم٤م هذه احلرب ؾُمـ

وعمٕمروم٦م يمثرهت٤م شمدسمر ىمقًمف  ويٜمٓمقي يمؾ ؾمٌٞمؾ قمغم وؾم٤مئؾ يمثػمة . ، اعم٤ٌمذ همػم او اعم٤ٌمذ واإلضار

  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎچ ٤ممم ــشمٕم

ػم ـد ذيمرٟم٤م شمٗمًـوىم ،17 – 16إقمراف:  چ ڑ  ڑ  ک  کک  ک  گ  گ   گ  گ

اعمٕمٜمك اإلمج٤مزم ُمـ وسم٤مظمتّم٤مر ، وم٢من  . ٤مر(ـُمـ )ٟمخ٦ٌم اعمً شإدارة اًمٗمٙمرة»ل ُمٌح٨م ـأيتلم وم

طمرف همػم ُمٜم٘مٓمٕم٦م ٕضمؾ ٦م قمٛمؾ ـ، أن إسمٚمٞمس اًمٚمٕملم شمٕمٝمد سم٠من يالزم ضمٚمً چ ڇ چقمٌـ٤مرة 

اعمٕمٜمقي٦م يمٚمٝم٤م ، أي ُمـ إُمقر اًمتل ٤مر قمـ اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ ، وأٟمف ؾمٞم٠ميت اًمٜم٤مس ُمـ اجلٝم٤مت ـاعمً

وُمـ أُمقر ضمذورهؿ وُم٤موٞمٝمؿ ، وُمـ ٟم٘م٤مط ىمقهتؿ )قمـ أيامهنؿ( وُمـ  )ُمًت٘مٌٚمٝمؿ( ُيـ٘مٌٚمقن قمٚمٞمٝم٤م

قمغم  ٟم٘م٤مط وٕمٗمٝمؿ )قمـ ؿمامئٚمٝمؿ( . وٓ ؿمؽ أن ضمٝم٤مت طمريم٦م إسمٚمٞمس هذه يٛمٙمـ أن شمٔمٝمر ًمٚمٕمٚمـ

 ًمٚمٜم٤مس ات ُمٕمٜمقي٦م همػم فم٤مهرةحقٟم٦م سمٛمتٗمجرـيمٙمثػم ُمـ اًمقاضمٝم٤مت اخل٤مدقم٦م او اعمِم همػم طم٘مٞم٘متٝم٤م ،

  جد اًميار.ـيمام يم٤من طم٤مل ُمً

شمٙمٞمٞمٗمٝم٤م  اًمتحٙمؿ ذم ُمْم٤مُمٞمٜمٝم٤م ُمـ أضمؾ يٛمٙمـ احلرب همػم اًمٕمًٙمري٦م وؾم٤مئؾو ؾمٌؾ وسمٕمض      

 . ويٛمٙمـ أن شمٙمقن قمٛمٚمٞم٤مهت٤م ُمت٤ٌمدًم٦م سملم اًمٓمروملم ،ٚمحرب اًمٔم٤معم٦م شمٙمٞمٞمٗمٝم٤م ًم واًمٚمحرب اًمٕم٤مدًم٦م 

وسمٕمْمٝم٤م أظمر يٛمتٜمع  ، وًمٞمس اإلسمتداء هب٤م ٤معمثؾسموسمٕمض اًمقؾم٤مئؾ يّمٚمح اؾمتٕمامهل٤م ُمـ ـمريؼ اًمرد 

وًمٙمـ ُيّم٤مر إمم اًمٌدائؾ ذم اًمرد  ،اًمرد سمٛمثٚمٝم٤م يم٤مإلقمتداء اجلٜمز وؿمٌٝمف ُمـ اًمٕمٛمٚمٞم٤مت اًم٘مذرة 
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 حروبـافو افغافب دم ـألكه ه ،د وافظامل ـو ظذ افتوطقف افػاشـؽر أن افسـقز هـا ه.  قمٚمٞمٝمـ٤م

يؿؽن اظتامد وفؽن  ،افوشائل و افسبل . ومن ادتعذر تغطقة مجقع ويـبغي معرؾة ـقػقة مؼاومته

 .افعـاوين افتي تشؿل وشائل ـثرة يؿؽن أن يبتؽرها ادختصون هبذا افشلن

   

 : ظؿؾقات اإلرضار اخلػقة

يم٤مإلىمتّم٤مد واًمثروة اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م او اًمٕمٛمٚم٦م  وهذه يٛمٙمـ أن شمًتٝمدف أهداوم٤ًم حمددة ٕمهٞمتٝم٤م      

 ذم اًمداظمؾ اًمٕم٤مُم٦م ُمـ اعمّم٤مًمح واخلدُم٤مت ويٛمٙمـ أن شمًتٝمدف جمٛمققم٦م واؾمٕم٦م ، اًمٜم٘مدي٦م او همػمه٤م

آؾمـت٘مرار ووم٘مدان  وشمقهلم جمٛمؾ اًم٘مقة اًمقـمٜمٞم٦م ٤مُمٚم٦م ًمفـإقم٤مىم٦م ؿمو إهن٤مك اعمجتٛمع يمل شم١مدي إمم

وذًمؽ سمٕمٛمٚمٞم٤مت  ،ويٛمٙمـ أيْم٤ًم أن شمٌدأ قمٛمٚمٞم٤مت اإلضار ُمـ اخل٤مرج  . وإؿم٤مقم٦م اًمٗمقى

دوًم٦م قمغم أظمرى . وىمد و ـم٤مئٗم٦م قمغم ـم٤مئٗم٦م وشم٠مًمٞم٥م اًمداظمكم واخل٤مرضمل اًمتحريض وإصم٤مرة اًمٜمزاع

. 3٤إٟمٗم٤مل:  چ گ  گ ک  ک   گ  گچ شمٕم٤ممم  ذم شمٗمًػم ىمقًمف ؾمٌؼ سمٞم٤من هذا إصؾ

 وذيمرٟم٤م أن اعمٙمر هق اًمتآُمر اخلٗمل همػم اعمنموع . 

إمم ذقمٞم٦م ُمـ  ُمـ أطمد اًمٓمروملم أطمٞم٤مٟم٤ًم ُمًتٜمداً واًمتآُمر اعمت٤ٌمدل إلي٘م٤مع أضار سم٤مخلّمؿ يٙمقن       

٤ممم ــــوُمٜمف ىمقًمف شمٕم ،ل ـاًمدظمقل ذم طمرب واًمتل سمٞمٜم٤مه٤م ذم اعمٌح٨م اًمث٤مٟم ُمِمـروقمٞم٦م روطـضمٜمس ؿم

ومتدسمر اإلـمالق  ،12٤اًمتقسم٦م:  چ ہہ    ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ   ہ   چ

 وم٢مٟمف يِمٛمؾ اًمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمٕمًٙمري٦م وهمػم اًمٕمًٙمري٦م .  ، چ ڻ    چذم ًمٗمظ 

وًمٙمٜمٝم٤م قمٜمد وم٘مدان اًمِ٘مٞمَؿ اًمّم٤محل٦م  ،وذم أطمٞم٤من يمثػمة شمٙمقن احلرب همػم اًمٕمًٙمري٦م همػم ُمنموقم٦م       

وهؿ ٓ  ،ٜمع اًمٌديؾ احلْم٤مري اًمّم٤مًمح ُمـ اًمٜمٛمق او ٕضمؾ اهلٞمٛمٜم٦م واًمتًٚمط عم شمّمٌح وؾمٞمٚم٦م ُمٕمتٛمدة

يٗمٙمرون سم٠من اًمٌديؾ احلْم٤مري يٛمٙمـ أن ُي٤ًمِهؿ ذم إٟم٘م٤مذهؿ طملم يّمٚمقن إمم اًمٜم٘مٓم٦م احلرضم٦م ذم 

وىمد شمٙمقن اؾمت٤ٌمطم٦م اإلضار سم٤مٔظمريـ ُمًتٜمدة إمم هقًى ُمزظمرف .  واإلٟمحٓم٤مط اًمؽماضمع

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ     ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  چ ٟمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،سم٤مًمنمقمٞم٦م 

﮺    ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ         ے  ے  ۓ  ۓ﮲  ﮳  ﮴   ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹
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دول قمديدة َٗمر وىمد شُمًـَتٜمـ .75آل قمٛمران:  چ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﯀ 

ڳ  چ يمام يٜمٌف إًمٞمف ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،ًمٚمٛمِم٤مريم٦م ذم طمرب همػم قمًٙمري٦م إلحل٤مق أضار سم٤مخلّمؿ 

 ،وسمذًمؽ يّمػم اإلضار اخلٗمل همػم ُم٤ٌمذ  ،2٤2إقمراف:  چ ڱ  ڱ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  

يمام حيّمؾ ذم دقمؿ وشمقفمٞمػ دوًم٦م أظمرى ُمٕم٤مدي٦م ًمٚمخّمؿ . وسمٕمض طمٚم٘م٤مت اإلضار اخلٗمل ىمد 

 ويتؿ ُمٕم٤مجل٦م إُمر سمح٥ًم ُم٤م فمٝمر ُمـ شمٗم٤مصٞمؾ. ،شمٔمٝمر أطمٞم٤مٟم٤ًم إمم اًمٕمٚمـ 

 اًمرؾم٤مئؾ اخلٗمٞم٦م ، وم٢من أٟمٔمٛم٦م اًمتدرج ويٜمٌٖمل اإلٟمت٤ٌمه إمم اخلٓمقات اًمؼميئ٦م ذم اًمٔم٤مهر وإمم      

اخل٤ممت٦م  ذم يمثػم ُمـ إطمٞم٤من ٝم٤م اًمٜم٤مس ذم أقمامل اًمٜمٗمع واًمي ، واًمٜمتٞمج٦م اًمًٞمئ٦م هليًتخدُم

    خلٓمقات يم٤مٟم٧م سمريئ٦م اًمٔم٤مهر ذم سمدايتٝم٤م.

 

 : ظؿؾقات اإلرضار ادعؾـة

يمٗمرض طمّم٤مر اىمتّم٤مدي ص٤مرم ي١مدي  ،قمغم اًمْمٕمٞمػ  همػم اًمٕمًٙمري٦م وهذه ُمـ وؾم٤مئؾ اًم٘مقي      

واًمتٕمٚمٞمؿ واًمّمح٦م وإُمـ اًمداظمكم  إمم أضار ه٤مئٚم٦م سم٤مًمِمـٕم٥م واخلدُم٤مت واًمٌٜمك اًمتحتٞم٦م اعمدٟمٞم٦م

 ُمـ ضورات احلٞم٤مة اًمًٚمٞمٛم٦م ، ويٙمقن اإلضار سم٤مًمِمٕم٥م أيمؼم سمٙمثػم ُمـ اإلضاروهمػمه٤م 

إضار ٟمًٌٞم٤ًم طملم وشم٘مؾ  ،سم٤محلٙمقُم٤مت . وأؿمد ُم٤م شمٙمقن إضار طملم يٙمقن احلّم٤مر دوًمٞم٤ًم 

ٌَؾ دوًم٦م وطمٚمٗم٤مئٝم٤م . وسمٛمٜمٓمؼ اًم٘مقة  يًتٓمٞمع اًم٘مقي حتريؽ أضار سم٤مًمْمٕمٞمػ  ،يٙمقن احلّم٤مر ُمـ ىِم

 يمقؾمٞمٚم٦م وٖمط وإضم٤ٌمر قمغم اًمتج٤موب.

 

 :تضققق اخلقارات دم افؼضايا افوضـقة افؽزى

طمري٦م إٟمت٘م٤مء إطمًـ ُمـ سملم اخلٞم٤مرات اًمٙمثػمة هق أؾم٤مس اًمت٘مدم ورقم٤مي٦م إوًمقي٤مت ذم       

واًمتٍمف سم٤مًمثروات اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م وهمػمه٤م اًم٘مْم٤مي٤م اًمقـمٜمٞم٦م اًمٙمؼمى ، يمٜمٔم٤مم احلٙمؿ ووؾم٤مئؾ اًمِمقرى 

ُمـ اًمًٞم٤مؾم٤مت اًمٕمٚمٞم٤م . وًمٙمـ حيّمؾ ذم يمثػم ُمـ اًمدول اًمْمٕمٞمٗم٦م أن يامرس اًم٘مقي وٖمقـم٤ًم فم٤معم٦م 

٤م ، ُم٤ٌمذة وهمػم ُم٤ٌمذة ، ُمـ أضمؾ طمٍم ظمٞم٤مرات اًم٘مْم٤مي٤م اًمٙمؼمى سملم ظمٞم٤مرات ىمٚمٞمٚم٦م قمٚمٞمٝم
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اإلؾمتٌداد اعمٕمٚمـ او اخلٗمل ، صمؿ سمح٥ًم  ذم ُمًـ٤مر اًمٌٚمد وسمذًمؽ يـدظمؾدًا . ـلء ضمـأومْمٚمٝم٤م ؾم

ُمث٤مل  . اًمٕمٚمٛمل وهمػمه واإلىمتّم٤مدي ا وا اًمًٞم٤مد راضمعـاًمت درضم٦م اإلؾمتٌداد وؾمٕم٦م جم٤مٓشمف يٙمقن

وم٢من اخلٞم٤مر إول هق اًمٕمٛمؾ حت٧م ذًمؽ ظمٞم٤مرات اًمٕمٛمؾ اًمًٞم٤مد ذم دول اًمديٛم٘مراـمٞم٦م اًمِمٙمٚمٞم٦م ، 

، وأُم٤م اخلٞم٤مر اًمث٤مين ومٝمق أن شمٙمقن ذم اهل٤مُمش ، وأُم٤م  اًمًٚمٓم٦م احل٤ميمٛم٦م وًمٙمـ سمتًٛمٞم٦م ُمٖم٤ميرة ُمٔمٚم٦م

. وأُم٤م اخلٞم٤مر اًمث٤مًم٨م ومٝمق اإلسمتٕم٤مد واإلٟمزواء ، وهذا يمٚمف حت٧م ؿمٕم٤مر احلري٦م واًمديٛم٘مراـمٞم٦م 

اإلقمالُمٞم٦م اإلؾمتٌداد اخلٗمل ذم دول اًمديٛم٘مراـمٞم٦م اًمٕمري٘م٦م ومًـٞم٠ميت ذيمره٤م ذم اًمٙمالم قمـ اعمٝم٤مرات 

  ٤ممم. واًمرؾم٤مئؾ اهل٤مدوم٦م إن ؿم٤مء اهلل شمٕم

 

  :وافتحريك افعدائي افؽامئن وافتوريط

ـٍ ُي٘م٤مل ذم اًمٕمرسمٞم٦م:        ـُ يُمُٛمقٟم٤ًم ، أي: اظمتٗمك ذم َُمْٙمَٛم ـَ ومالن ويمِٛمـ َيْٙمُٛم ٓ ُيٗمٓمـ ًمف ، ويمؾ يَمَٛم

ء اؾمتؽم سمٌَِمْ  وأُمر ومٞمف يَمِٛملٌم ، أي: ومٞمف دهمؾ ٓ ُيٗمٓمـ ًمف . واؾمتخرضمف ء: وم٘مد يَمَٛمـ ومِٞمِف يُمُٛمقٟم٤م . َرْ

اد ١م، وشم٘مقل: طمٌؽ ذم اًمٗم ُمـ ُمٙمٛمٜمف وُمٙم٤مُمٜمف ، واظمتٗمك ذم ُمٙمٛمـ طمريز ، وه يم٤مُمـ وُمٙمتٛمـ

يٍر وىم٤مدٍر ، وُمٜمف اًمَٙمٛملُم ذم احلرب . يمٛملم . ويمٛملٌم ىمري٥م ُمـ َُمْٕمٜمك يم٤مُِمـ ُمثُؾ قمٚمِٞمٍؿ وقم٤مملٍ وىمد

تؽم وراء أُمر فم٤مهره أٟمف ـح٤موًم٦م إي٘م٤مع اخلّمؿ سمير يمٌػم ُمًـق ُمـٙمري هـ٤مًمٙمٛملم همػم اًمٕمًوم

او  او اًمتحريؽ اًمٕمدائل واًمتْمٚمٞمؾ وهق ىمري٥م ُمـ ُمٕمٜمك اًمتقريط ،ـ او ضوري او ُمٗمٞمد ـطمً

قمغم ُمٝم٤مرات اًمٙمذب واخلداع  يمؾ ذًمؽ ويٕمتٛمد . او إدارة ُم٤ميمرة ٕزُم٤مت ىم٤مئٛم٦م صٜم٤مقم٦م إزُم٤مت

وُمٝم٤مرات حتٚمٞمؾ اعمًتٝمَدف عمٕمروم٦م ىُمُدراشمف اًمٜمٗمًٞم٦م واًمًٚمقيمٞم٦م وـمرق صٜمع اًم٘مرار قمٜمده  واًمتْمٚمٞمؾ

 .اإلي٘م٤مع سمف  يمٞمػ يٛمٙمـو تخداُمفـٓؾم حريٙمفـويمٞمػ يٛمٙمـ شموُم٤م حي٥م وُم٤م يٙمره وُم٤م حيٚمؿ سمف 

ٛم٦م أن ُم٤ٌمذة وم٢من ُمـ اًم٘مقاقمد اعمٝم٦م ، ُم٤ٌمذة او همػم ـٞم٤مؾمـوذم ُمراىم٦ٌم اًمتحريم٤مت اًمتل هل٤م صٚم٦م سم٤مًمً

اسمح٨م قمـ اًمرأس ومال شمٜمخدع سم٤مجلًد ، سمؾ  اًمرأس اًمـُٛمحِرك ىمد يٙمقن سمٕمٞمدًا قمـ اجلًد اعمتحرك ،

، وم٢من هم٤مي٤مت اًمرأس ىمد شمٙمقن قمغم اًمٜم٘مٞمض اًمت٤مم ُمـ اًمٖم٤مي٤مت اعمٕمٚمٜم٦م  يمل يٙمقن ُمقىمٗمؽ صحٞمح٤مً 

ُمٜمٝم٤م ُمثاًل قمٛمٚمٞم٦م شمًٝمٞمؾ قمٛمؾ همػم ُمنموع صمؿ هتديد اعمتقرط  ،يمثػمة ضمدًا  . وإُمثٚم٦م ًمٚمجًـد

٤مر قمٛمؾ ؿمديد اخلٓمقرة سم٠مٟمف قمٛمؾ . وُمٜمٝم٤م إفمٝمسم٤مًمٕم٘مقسم٦م او اخلْمقع إلرادة اجلٝم٦م اًمتل ورـمتف 
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خمرضم٤ًم إٓ سمٜمقع ُمـ وٓ جيد  ي٘مع اعمتقرط ذم اؾمتٜمزاف ـمقيؾ وُم٠مُمقن اًمٕمقاىم٥م صمؿ ىمري٥م اعمٜم٤مل

وُمٜمٝم٤م اؾمتخدام ُمٕمٚمقُم٤مت ُمٝمٞمج٦م ًمٚمٕمقاـمػ ُمع أدًم٦م  الك .اإلؾمتًالم ًمٚمجٝم٦م اًمتل ورـمتف او اهل

ٛم٦م او ُمٗمتٕمٚم٦م ًمتحريؽ اًمْمٖم٤مئـ واًمٜمزاع وُمٜمٝم٤م حم٤موًم٦م  . واًمتحرك اًمِمـٕمٌل وؿمقاهد ُُمـَْمخ 

حريؽ ـوُمٜمٝم٤م شم ؽميم٤م .ـديد وحم٤موًم٦م ضمٕمٚمف قمدوًا ُمِمـتحداث قمدو ضمـدو اًمٙمٌػم سم٤مؾمـٝمدئ٦م اًمٕمـشم

اعمّم٤مًمح اعمِمؽميم٦م جلٕمؾ إـمراف شمدور ذم ساع اًمٗمروق واًمتٜم٤مىمْم٤مت وسف اإلٟمت٤ٌمه قمـ 

وشمًتٕمٛمؾ ُمثؾ هذه اًمقؾم٤مئؾ ًمتٗمٙمٞمؽ اًمتح٤مًمٗم٤مت  ، يم٤مًمٓم٤مئٗمٞم٦م واًمٕمرىمٞم٦م واعمٔمٚمقُمٞم٦م ُمًتٛمر

وُمٜمٝم٤م حتريؽ اخلٚمط سملم اًمث٘م٤موم٤مت سمّمقرة متٝمد ًمتٝمجلم اًمٕم٘م٤مئد ومتٞمٞمع  واًمتحقل إمم اًمٕمداء .

ات اًمٙمؼمى سملم أُمريـ ؾمٞمئلم ُمع إهمٗم٤مل . وُمٜمٝم٤م اًمتْمٚمٞمؾ سمحٍم اخلٞم٤مر وشمْمٞمٞمع اهلقي٦م اًمثقاسم٧م

وُمٜمٝم٤م حتريؽ أظمريـ ًمٚم٘مٞم٤مم سمٕمٛمؾ ٟمٞم٤مسم٦م  وذًمؽ ًمإلي٘م٤مع سمير يمٌػم . ، وشمِمقيف اخلٞم٤مرات اًمّم٤محل٦م

شمرىم٥م ىمٞم٤مم اًمٕمدو  وىمري٥م ُمٜمٝم٤م ، ُمثؾ حتريؽ اًمٕمدو ًمتدُمػم ٟمٗمًف ُمـ طمٞم٨م ٓيِمٕمر . قمٜمؽ

ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   چ  ر سمٜمٗمًف ، ويٜمٌف إًمٞمف ىمقًمف شمٕم٤مممسمتٍموم٤مت شم١مدي إمم اإلضا

إومراد واعمج٤مُمٞمع  وي٘مع ذم ُمثؾ هذه اًمٕمقاىم٥م  .2احلنم:  چۅ      ۅ  ۉ  ۉ 

وهذا هق أؾم٤مس طمرب إومٙم٤مر . وسمح٥ًم جم٤مل اًمتقريط وم٢مٟمف  ، واعم١مؾم٤ًمت وإطمزاب واًمدول

أٟمٔمٛم٦م وم٤مؾمدة ؿمديدة اًمير )ؾمٞم٤مؾمٞم٤ًم او اىمتّم٤مدي٤ًم او أُمٜمٞم٤ًم او  ىمد ي١مدي إمم طمروب يمٌػمة او إمم

ومم٤م ي١مؾمػ ًمف أن ىمقاٟملم اعم١ًموًمٞم٦م  . او همػم ذًمؽ ُمـ إضار ( او إمم ساع داظمكماضمتامقمٞم٤مً 

ٚم٦م ذم هذا اعمج٤مل  ظم٤مص٦م ذم اؾمتٝمداف اًمدوًم٦م  ،اإلقمالُمٞم٦م إُم٤م أن شمٙمقن همػم ُمقضمقدة او همػم ُُمٗمٕم 

 اًم٘مقي٦م ًمٚمدوًم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م.

 

 :اإلخػاءو افؽذبو اإلهيام مفارات

، وٓ إؿمٙم٤مل ذم اؾمتٕمامهل٤م طملم  ىمدياًم وطمديث٤مً  ، وهذه ُمـ أهؿ ُمٝم٤مرات احلرب همػم اًمٕمًٙمري٦م      

شمٙمقن ذوط احلرب اًمٕم٤مدًم٦م جمتٛمٕم٦م ، وًمٙمـ اإلؿمٙم٤مل اًمٙمٌػم أهن٤م أصٌح٧م شُمًتٕمٛمؾ سمٙمث٤موم٦م ذم 

وؾمٞم٠ميت ذم هذا اعمٌح٨م إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم قمٜمقان  . ومؽمات اًمًٚمؿ ، وًمٖم٤مي٤مت قمدائٞم٦م همػم ُمٕمٚمٜم٦م

 وهق إطمدى ُمٝم٤مرات هذا اًمٕمٜمقان.  شواضمٝم٤مت ظم٤مدقم٦م»
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 : حديث احلرب خدظة

ٌِْد اهلل ِ  ضَم٤مسمِر سْمـومٕمـ        رواه  « ْدقَم٦مٌ احلَْرُب ظَم  »ٚم َؿ: ـغم  اهللُ قَمَٚمٞمِْف َوؾَم ، ىَم٤مَل: ىَم٤مَل اًمٜم ٌِلُّ َص   قَم

 اًمٌخ٤مري وُمًـٚمؿ وهمػممه٤م ، وىمد صح هذا احلدي٨م أيْم٤ًم ُمـ رواي٦م أيب هريرة ويمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ .

ظَمَدقمف  ، اخلَْدع: إفِْمَٝم٤مر ظمالف َُم٤م ختٗمٞمفذم اًمٕمرسمٞم٦م:  ٦م: اخلدقمافػائدة األوػوٟمحت٤مج سمٞم٤من ومقائده ، 

ءو واخلُْدقم٦م: َُم٤م ختدع سمِِف .،  وظُمدقم٦م خْيَدقُمف ظَمْدقم٤م وظِمْدقم٤م وظَمديٕم٦م ْ  ، اإلظْمَداُع: إظمٗم٤مء اًمٌم 

َزاَٟم٦ُم اعْمَْخَدعَ َوسمَِذًمَِؽ ؾُمٛمِّ  ء،   َٞم٧ِم اخْلِ ْ هؾ ُمـ ومرق ُم١مصمر  :افػائدة افثاكقة.  إِذا أظمٗمٞمَتف وأظمدقم٧ُم اًمٌم 

وم٘مد ورد احلدي٨م  سمْمؿ اخل٤مء وشمًٙملم اًمدال؟ شظُمْدقم٦م»سمٗمتح اخل٤مء وشمًٙملم اًمدال ، و شظَمْدقم٦م»سملم 

ْٗمَٔملْمِ   ومُتًتٕمٛمؾ شوَمْٕمَٚم٦م»قمغم وزن  سمٗمتح اخل٤مء «ظةَخدْ »أما رواية ذم يمت٥م احلدي٨م اعمِمٝمقرة .  سم٤مًمٚم 

٦ٌَمرَ : اؾمؿ حل٘مٞم٘م٦م احلدث ، يم٘مقهلؿ: اعمٕمٜمك إولسم٠ميمثر ُمـ ُمٕمٜمك ،  ٦ٌَمرَ و هْم ، َأي:  ضم٤مَء سَمْٖمَت٦مً ، و ْه

ٌْت٦َمٌ  وَمْج٠َمةً  ، وشمٙمٚمؿ  ج٤مَءةً ، َأي: وم إَُمُر وَمْٚمَت٦مً  . وُي٘م٤مُل: يم٤مَن ذًمؽ ، َأي: شمقاُوعٌ  . وُي٘م٤مُل: َرضُمٌؾ ومِٞمف ظَم

 ًْ   ، ُؿ ُمـ هَمَٗمؾ َيْٖمُٗمؾـْٗمَٚم٦ُم: آؾمواًمٖمَ ، َرة ـضَمْٝمَرًة وأص٤مسمتف طَم
ِ
ء ْ . وُي٘م٤مُل:  واًمَٗمْْمَٚم٦ُم: اًمٌَِ٘مٞم ٦ُم ُمـ اًمٌم 

ـِ ـ، َأي: اْزِدطم٤مم. واًمٚم ْٕمٜم٦َُم: آؾم ُهٜم٤مك َزمْح٦َمٌ  ْٕم ًمٚمقاطمدة ُمـ : اؾمـؿ ًمٚمٛمرة او اعمٕمٜمك اًمث٤مين . ُؿ ُمـ اًمٚم 

يْمَٕم٦مُ ، و واطمدُة اًمَ٘مْٓمرِ  وهل :٤مًمَ٘مْٓمرةاعمجٛمقع ، يم ٌَْٚمدُة: ،  : واطِمُد اًمٜم ْٛمؾواًمٜم ْٛمَٚم٦مُ ،  واًمَ٘مْٚمٕم٦مُ  اًمر  واًم

، ومٗمٞمٝم٤م أيمثر ُمـ ُمٕمٜمك أيْم٤َم ،  شوُمْٕمَٚم٦م»سمْمؿ اخل٤مء قمغم وزن  «ُخْدَظة»وأما رواية .  واطمدُة اًمٌاِلدِ 

قَم٦م ويُمْٚمَٗم٦م وطُمْرىَم٦م وقُمْزًَم٦م اعمٕمٜمك إول : اؾمؿ حل٘مٞم٘م٦م احلدث ، يم٘مقهلؿ: ُصْح٦ٌم وهُمْرسَم٦م وىُمْرسَم٦م وُهْ

َح٦م .  ًْ ٦ٌَُم ُمـ ة اعمٗمردة او اعمجٛمققم٦م ، يم٘مقهلؿ: : اؾمؿ اًمقاطمداعمٕمٜمك اًمث٤مينوفُمْٚمَٛم٦م وؾُمْٛمٜم٦َم ووُم اًمُٕمّْم

ُة إمم إَرسمٕملم ضم٤مِل: اًمَٕمنَمَ ُْمَرُة: اجلاَمقم٦ُم ُمـ اًمٜم٤ّمسِ ،  ِح واًمُ٘مْرطَم٦ُم: واطِمَدُة اًمُ٘مرَ ،  اًمرِّ  واًمُٗمْرَص٦مُ ،  واًمزُّ

 ٤مخلدقم٦م اؾمؿ عم٤م ختدع سمفًمٖمت٤من سمٛمٕمٜمك ُمريمزي واطمد ، وم ومتح اخل٤مء ووٛمٝم٤م ومٕمغم ذًمؽ وم٢من . واًمٜمُّْ٘مَرةُ 

احلَْرُب  »قم٤ٌمرة ُمٕمٜمك : افػائدة افثافثة . ُمـ اًمقؾم٤مئؾ ، وهذا ُم٤م يًت٘مٞمؿ سمف ُمٕمٜمك احلدي٨م  أظمريـ

ُمٌتدأ وظمؼم ، ويم٠من شمٕمريػ احلرب او طم٘مٞم٘متٝم٤م هل أهن٤م ظمدقم٦م . ويدل  ٤مأهن ٤مقمراهبإ ن، وم٢م « ْدقَم٦مٌ ظَم 

ذًمؽ قمغم قمٔمٞمؿ ؿم٠من اخلدقم٦م ذم احلرب وأن ُمـ مل يٕمط اخلدقم٦م طم٘مٝم٤م ، وم٢مٟمف مل يٕمط احلرب طم٘مٝم٤م . 

رواه أمحد وهمػمه وهق طمدي٨م صحٞمح ، ويمذًمؽ  «احل٩م قمروم٦م  » طوهذا ُمـ ضمٜمس ىمقل اًمٜمٌل 
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رواه ُمًٚمؿ وأمحد . وزقمؿ سمٕمْمٝمؿ أٟمف ٓ جيقز اًمٙمذب ذم احلرب ،  «اخلٚمؼ اًمؼم طمًـ  »طمدي٨م 

وهذه ُمزقمٛم٦م سم٤مـمٚم٦م ، وم٢من اًمٖم٤مي٦م ُمـ احلدي٨م هق اًمتٛمٙمـ  ُمـ همػم يمذب . وًمٙمـ اًمتقري٦م واإلْي٤مم

ُمـ ظمداع اًمٕمدو ، وم٢من يم٤من اًمٙمذب ذم احلرب أىمقى ذم خم٤مدقم٦م اًمٕمدو ومٝمق واضم٥م اؾمتثٜم٤مًء ُمـ أصؾ 

إمم اقمتامد اًمٕمدو أيْم٤ًم قمغم  دي٨م شمنميع ًمٜم٤م ، وًمٙمٜمف يٜمٌف: أصؾ احلة افرابعةافػائدحتريؿ اًمٙمذب . 

 اخلداع . ويقضم٥م ذًمؽ إقمداد وشم٠مهٞمؾ ىُمُدرات اًمتحذير ُمـ اخلداع ويمِمٗمف وحتٚمٞمؾ حم٤موره. 

 :اؾساء افؽذب

أريم٤من احلرب اخلٗمٞم٦م واًمتآُمر اإلؾمؽماشمٞمجل ، سمؾ هق اُمتداد ُُمت٘مـ عمـ يم٤من  اًمٙمذب ريمـ يمٌػم ُمـ      

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  چ اًمٙمذب صٜم٤مقم٦م ًمف ىمٌؾ احلرب اخلٗمٞم٦م . ىم٤مل شمٕم٤ممم 

وٟمحت٤مج إمم اًمٜمٔمر ذم ومقائد أي٦م  ،1٤5اًمٜمحؾ:  چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ

: ادعـى األولُيًتٕمٛمؾ أصؾ هذا اًمٗمٕمؾ ذم ُمٕمٜمٞملم ،  : ذم ُمٕمٜمك اإلومؽماء ،افػائدة األوػ، اًمٙمريٛم٦م

ْت ًمٚمدًٓم٦م قمغم اًمت٘مٓمٞمع واًمتٛمزيؼ واًمتِم٘مؼ ،  ٧ِم إرُض سم٤مًمٕمٞمقن وشَمَٗمر  ًَ ى  وُي٘م٤مل: ، ُي٘م٤مل: شَمٌَج  شَمَٗمر 

ٝم٤م ٞمِْػ ؿَم٘ما  ً ف ومَ٘مْد َأوْمراُه ووَمّراهُ  ، ضِمْٚمُده واْٟمَٗمَرى اْٟمَِمؼ  وَأوْمَرى َأْوداضَمف سم٤مًم : ادعـى افثاين.  ويُمؾُّ ُم٤م ؿَم٘م 

ج٤مع: ُم٤م َيْٗمِري َأطَمٌد  ي٘م٤مل،  ذم اخلػم او اًمنم وىمقة إداء واًمّمٜم٤مقم٦م اعمٝم٤مرة قمغمًمدًٓم٦م ا ضُمؾ اًمِمُّ ًمٚمر 

ر  ، ، سمَِٖمػْمِ َأًمػ وَمَرْي٧م :إِذا ىُمْٚم٧َم و،  َصٜمَْٕمُتَٝم٤مووَمَرْي٧م اعَمزادة  )سمدون شمِمديد( ، وَمْرَيفُ  وم٢مِن َُمْٕمٜم٤َمُه َأن شُمَ٘مدِّ

ُذوه٤م َأو اًمٜمِّٓمَ  َء وشُمٕم٤مجلف وشُمّمٚمحف ُِمْثُؾ اًمٜم ْٕمؾ حَتْ ْ وذم احلدي٨م اًمنميػ  . ع َأو اًمِ٘مْرسم٦م َوَٟمْحِق َذًمَِؽ اًمٌم 

٤م َيْٗمِري وَمْرَيفُ  » ذم وصػ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب  ٌَْ٘مِريا رواه اًمٌخ٤مري وأمحد واًمؽمُمذي  « وَمَٚمْؿ َأَر قَم

صٜمع وَمَرى وُماَلٌن يَمَذا إِذا  ُي٘م٤مل:  وإشم٘م٤مٟمف ، أيْم٤مً  هذا اعمٕمٜمك صٜم٤مقم٦م اًمٙمذبويِمٛمؾ  وهمػمهؿ .

اه: اظْمَتَٚمَ٘مفُ  اًمٙمذب ؾْمُؿ اًمِٗمْرَي٦م ، واومؽَمَ ِٓ أي  َأوْمَرى اًمِٗمَرى، و اًمِٗمَرىوهل اًمٙمذسم٦م ، ومجٕمٝم٤م  ، َوا

ومٚمؿ ٟمجده٤م إٓ ذم صٜم٤مقم٦م اًمِمـر واًمٙمذب واعمٝم٤مرة  . وأُم٤م اإلومؽماء )سم٢مو٤موم٦م اًمت٤مء( َأيْمَذب اًْمٙمِْذسَم٤مِت 

ًمٖم٦م ذم أداء ذًمؽ ، وم٢من اًمٗمرق سملم وَمَرى واومؽمى هق يم٤مًمٗمرق سملم ؾمٛمع واؾمتٛمع او يم٥ًم واعم٤ٌم

 چ   ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵      ﮶چ ، ىم٤مل شمٕم٤ممم  وايمت٥ًم او وَمَرؾَمف إؾمد واومؽمؾمف
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ٚمٞمس ُمٕمٜم٤مه٤م: يٙمذب اًمٙمذب ، وم،  چڦ  ڄ    چقم٤ٌمرة: : ُمٕمٜمك افػائدة افثاكقة .48اًمٜم٤ًمء: 

 ، ومٛمٗمؽمي اًمٙمذب يٛمزق اعمٕم٤مين ويٕمٞمد شمريمٞمٌٝم٤م وَيـْٛمَٝمُر ذم إٟمت٤مضمف وًمٙمـ: يّمٜمع اًمٙمذب وخيتٚم٘مف

ؾ اعمْم٤مرع يٗمٞمد اًمتٙمرار أن اًمٗمٕم اًمٙمذب . يْم٤مف إمم ذًمؽإٟمت٤مج  ىم٦م واًمؼماقم٦م ذمًمٌٚمقغ احلذا

٤مًمذيـ ٓ ي١مُمٜمقن ي٤ٌمًمٖمقن ذم وم ، ُم٤ٌمًمٖم٦م واأداة طمٍم  وهل شإٟمام»اؾمتٕمامل  أيْم٤م شمدسمرو واًمتجدد ،

، وهذه صٞمٖم٦م  چ  چ  چ ڃ چصمؿ ىم٤مل شمٕم٤ممم  . اومؽماء اًمٙمذب او خيتّمقن سمف

قمدم اًمريمقن إمم اخلٓم٤مب اعمٕمٚمـ وضورة إىم٤مُم٦م اإلطمتامٓت ُمٕمٜمك ذًمؽ  :افػائدة افثافثة . شمقيمٞمد

وىمد يٕمؽمض  .ويمذًمؽ ُمت٤مسمٕم٦م هذا إُمر ذم اًمٕمالىم٤مت اخل٤مرضمٞم٦م  قمـ اًمدواومع واًمٕمٛمٚمٞم٤مت اخلٗمٞم٦م

سمٕمْمٝمؿ سم٠مٟمف جيد اًمٙمثػم ُمـ اًمّمدق طملم يذه٥م إمم اًمدول إضمٜمٌٞم٦م ، ويٜمٓمٚمؼ هذا اإلقمؽماض ُمـ 

رؤي٦م ضمزئٞم٦م ، يقوح ذًمؽ أُمران ، إول: أن ُمٗمؽمي اًمٙمذب يٛمٙمـ يّمدق ذم أُمقر يمثػمة ، وًمٞمس 

إُمٜمٞم٦م . إُمر اًمث٤مين: أن اًمؽميمٞمز ذم هذه اًمدراؾم٦م قمغم اجلقاٟم٥م ذم أي٦م اًمٙمريٛم٦م ٟمٗمل هلذا إُمر 

واًمًٞم٤مؾمٞم٦م ، ومٛمـ يرى يمثػمًا ُمـ اًمّمدق اعمٝمٜمل واإلضمتامقمل وم٢مٟمف يرى أٟمقاع اخلداع واًمتْمٚمٞمؾ 

  واإلضار ذم اًمًٞم٤مؾم٦م اخل٤مرضمٞم٦م واًمتآُمر اإلؾمؽماشمٞمجل وشمٙمريس اًمٜمٗمقذ اخلٗمل.

 : اشتؼبال األؾاـغ فوحي افشقطان

﮳        ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ےچ ىم٤مل شمٕم٤ممم        ے  ۓ  ۓ  ﮲ 

اب أي يمثػم اًمٙمذب ،  ، 223 - 221اًمِمٕمراء:  چ﮶    ﮴  ﮵ إوم ٤مك هق اًمٙمذ 

وإصمٞمؿ صٞمٖم٦م ُم٤ٌمًمٖم٦م أيْم٤م أي يمثػم اإلصمؿ . وشمقوح أي٤مت ؾمٚمقك اًمٙمذاب وصٚمتف اعمٕمٜمقي٦م 

ل سمت٤مءيــٜمَ ـتَ ـ: شمَ ، أصؾ هذا اًمٗمٕمؾ چہ    چسم٤مًمِمٞمٓم٤من ، وم٘مقًمف شمٕم٤ممم  ، ختٗمٞمٗم٤م   إطمدامه٤م وحُتذف،  ز 

ُؾ وهق ومٕمؾ ُمْم٤مرع يٗمٞمد اًمتٙمرار واإلقمتٞم٤مد وظم٤مص٦م سمّمٞمٖمتف هٜم٤م )صٞمٖم٦م:  ( . ومام ُمـ أوم ٤مك أصمٞمؿ شَمَٗمٕم 

، ومٞمٛمٙمـ محٚمٝم٤م  چ﮲  ﮳    چ إٓ ويٜمزل قمٚمٞمف وطمل اًمِمٞمٓم٤من سمّمقرة ُمتٙمررة . وأُم٤م قم٤ٌمرة 

قمغم أن اًمٙمذاسملم أصمٛملم ُيٚم٘مقن ؾمٛمٕمٝمؿ إمم وطمل اًمِمٞمٓم٤من وشمٜمٌف اًمٕم٤ٌمرة إمم ؿمدة اهتامم اًمٙمذاب 

يٗمقشمف ؿمـر ُمـ ذور  ٓ إصمٞمؿ سمقطمل اًمِمٞمٓم٤من ، ويم٠من ؾمٛمٕمف ضمًؿ أًم٘م٤مه سملم يدي اًمِمٞمٓم٤من يمل



352 

 

ٛمعمحؾ  ٞمٓم٤من . ويٛمٙمـ يمذًمؽوطمل اًمِم ًّ اًمٕمٚمؿ سمٛمٕمٜمك  ٛمؾًتٕم، يمام يُ  شاعمًٛمقع»ُمٕمٜمك قمغم هٜم٤م  اًم

. وُمٕمٜمك هذا اًمقضمف أن يمؾ أوم٤مك أصمٞمؿ ُيٚم٘مل إمم اًمٜم٤مس ُم٤م شمٚم٘مٗمف ُمـ وطمل اًمِمٞمٓم٤من . وشمدسمر  اعمٕمٚمقم

، قمٚماًم أن اعمجٛمققم٦م شمْمؿ يمؾ أوم٤مك أصمٞمؿ ، واجلٛمع سملم  چ ﮴  ﮵چ هٜم٤م قم٤ٌمرة 

أداء  وصم٤مسمت٦م ومٞمٝمؿ يمٚمٝمؿ ، همػم أن اهلقى حيٙمٛمٝمؿ أيْم٤ًم ذماًمٕم٤ٌمرشملم أن اًمٙمذب صٗم٦م ٟمٗمًٞم٦م راؾمخ٦م 

ٞمٓم٤من ٟمٗمًـف ـؿمأن يّمػم  ًمٚمٛمتنب وهمػم اعمٜمتٔمؿ ُمٜمٝمؿ ٞم٤مـمٞمٜمٝمؿ ، ومٞمٛمٙمــيتٚم٘مٗمقٟمف ُمـ ؿم ُم٤م

يّمدق ومٞمام يٜم٘مٚمف أُم٤م ُمـ يم٤من ُمٜمتٔماًم ذم صٗمقومٝمؿ ، وم٢مٟمف و ٙمذب طمتك قمغم ُمرضمٕمٞمتف اًمِمـٞمٓم٤مٟمٞم٦م .وي

، يْم٤مف إمم ذًمؽ أن اًمٙمذاب  ٕن اًمٓم٤مقم٦م شُمـَٕمدُّ ُمـ أهؿ اًمتزاُم٤مت اإلٟمتٔم٤مم ُمـ وطمل اًمِمـٞمٓم٤من

   يٛمٙمـ أن يّمدق أطمٞم٤مٟم٤ًم.

  :اإلخػاء واإلهيام

احلنم:  چ ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھچ ٤ممم شمٕم فًمٚمٜمتدسمر ىمقوم      

ومٞم٘م٤مل ومالن ضمدير سم٤مُٕمر أي  سم٤مًمٌمء ، ويًتٕمٛمؾ سم٤مقمت٤ٌمر إطم٤مـمتف وضَمْدر اًمـُجُدر مجع ضمدار،  14

ٟمٌف إمم ذًمؽ اسمـ ُمٜمٔمقر ذم )ًم٤ًمن اًمٕمرب / ومّمؾ اخل٤مء/  ،ىمد أطم٤مط سمٚمقازم وُم٘متْمٞم٤مت إُمر 

سم٤مقمت٤ٌمر  وًمذًمؽ ُيًتٕمٛمؾ ذم همػم اًم٤ٌمرز ومقق إرض يمجدار اًمٌئر وضمدار اًم٘مؼم ُم٤مدة: ظمٚمؼ( ،

سم٤مقمت٤ٌمر سمروزه ومٞمٓمٚمؼ قمغم أٟمقاع ُمـ اًمؼموز واًمٜمتقء ، ُي٘م٤مل: أضْمَدَر  أيْم٤مً  . وُيًتٕمٛمؾ إطم٤مـمتف سم٤معمٞم٧م

ٌ ٥م ىمٌؾ أن  ، ومجدار اًمٌٞم٧م  او اإلشمٙم٤مء قمٚمٞمف ٞمئلمـيقرق . وُي٘م٤مل سم٤مقمت٤ٌمر ومّمٚمف سملم ؿماًمِمجر إذا طَم

هق احل٤مضمز سملم ىمٜم٤ميت اعم٤مء ، ومٞمٓمٚمؼ  ٦م٤مىمٞمـ، وضَمْدر اًمً وُيًتٜمد إًمٞمف أيْم٤مً  يٗمّمؾ داظمٚمف قمـ ظم٤مرضمف

، ؾمقاء يم٤من  وراءه ْٞم٧مَخٗم  ـشمَ ويمؾ ُم٤م اؾمتٜمدت إًمٞمف او  اجلدار قمغم يمؾ طم٤مضمز او وم٤مصؾ سملم ؿمٞمئلم

لَم َٟمْٗمً .٤ٌمِب ...ـٞم٥ٍْم ذِم ضِمداِر ؿَم ـَٟمِقاُئح ؿَم )ٕمر: ـُمٕمٜمقي٤ًم ، وُمـ مجٞمؾ اًمِم ٤ًم اوُم٤مدي ٤ًم آَذَٟم٧ْم ـُيٌٙمِّ

 . (سمَِذه٤مِب 

 قاشمر واًمـُحُج٥مـأهنؿ ٓ ي٘م٤مشمٚمقٟمٙمؿ مجٞمٕم٤ًم إٓ ُمـ وراء أٟمقاع ُمـ اًمً،  آي٦م احلنمسم وم٤معم٘مّمقد      

 واًمتْمٚمٞمؾ دًا سم٤معمٙمرـقن ضمـهنؿ ُمتٛمرؾمإ: . وسمٕم٤ٌمرة أظمرى همػم اعمرئٞم٦مو اعمرئٞم٦م واحلقاضمز اعمْمٚمٚم٦م

وسم٤مًم٘مت٤مل اخلٗمل ُمثؾ إجي٤مد ويمالء ي٘م٤مشمٚمقن ٟمٞم٤مسم٦م قمٜمٝمؿ وُمثؾ اًم٘مٞم٤مم سمحرب ظمٗمٞم٦م يٛمٙمـ أن  واخلديٕم٦م
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إمم  ذا اعمٌح٨مـذم ه ٞم٠ميت اًمتٜمٌٞمفـوؾم ؽماشمٞمجل وومروقمف اًمٙمثػمة ،ـشمًـ٥ٌم طمرسم٤ًم ُمٕمٚمٜم٦م يم٤مًمتآُمر اإلؾم

ذم شم٘مقيؿ ذه اخلّمٚم٦م طم٤مضة ضمدًا ـوًمٙمـ ُمـ اعمٝمؿ ضمدًا أن شمٙمقن ه . إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم ٝم٤ممجٚم٦م ُمٜم

   .يمؾ قمدو ُمٕمٚمـ وقمدو حمتٛمؾ

٤ممم ىمقًمف شمٕمــ شمقوح مم٤مرؾم٦م اجلامقم٤مت ًمٚمخداع واإلْي٤مم ، ُمٜمٝم٤مسحي٦م  أظمرى وشمقضمد ٟمّمقص      

چ  ڇ  ڇ   ڇ      ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  چ 

 48اًمٜمٛمؾ:  چڳ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ 

آل  چ ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ   گ  گ  چوىمقًمف شمٕمـــ٤ممم  ،49 -

 .118قمٛمران: 

٤ٌمب قمٛمٚمٞم٤مت اخلداع واإلْي٤مم اًمقاىمٕم٦م طم٤مضًا ـ٤مرة إمم سمٕمض هم٤مي٤مت او أؾمـٖمل هٜم٤م اإلؿمويٜمٌ      

 :روقمٞمتٝم٤مـوسمٍمف اًمٜمٔمر قمـ ُمِم، وىمدياًم 

  ُمع مح٤مي٦م اًمني٦م سم٘مقاٟملم ظم٤مص٦م  ذم يمثػم ُمـ أُمقر إُمـ واًمدوم٤مع اًمٙمتامن واًمني٦م ،

 سم٠مقمامل حمددة ًمإلؾمتخ٤ٌمرات وؿمٌٝمٝم٤م ، ُمع شمنميع ُمٜم٤مومذ حمددة ًمٚمتح٘مؼ واعمح٤مؾم٦ٌم. 

  .مح٤مي٦م اعمٕمٚمقُم٤مت ُمـ اًمنىم٦م واًمتنب 

   مح٤مي٦م احل٘م٤مئؼ اعمٝمٛم٦م ُمـ اإلؾمـتٝمداف واًمتٚمٌٞمس . وشمِمـٛمؾ وؾمـ٤مئؾ احلامي٦م ووع

أن شمٙمقن طم٘م٤مئؼ أيمٞمدة . وأُم٤م مح٤مي٦م  اًمـُحُج٥م ويمذًمؽ اخلداع سم٠مٟمقاقمف ، وًمٙمـ سمنمط

 إهقاء واًمٕمدوان اعمحض سم٤مٕيم٤مذي٥م ومٝمذا ضمٜمس آظمر.

  .مح٤مي٦م إؿمخ٤مص واعم١مؾم٤ًمت 

   ُمٝم٤مرات اإلؾمتامًم٦م واًمت٠مًمٞمػ ، وم٢مهن٤م ُمٗمٞمدة ذم سف ٟمٔمر أظمريـ قمـ اعمقوقع وذم

 ىمٌقل اًمرأي اعمرهمقب سمف ، مم٤م يٕمزز اإلظمٗم٤مء واإلْي٤مم.

  او اإلْي٤مم  ٤مم ، يم٢مجي٤مد همٓم٤مء ُم٘مٌقل ًمٕمٛمٚمٞم٤مت او ٟمت٤مئ٩م ؾمٞمئ٦م ،اًمتْمٚمٞمؾ واخلداع واإلْي

ويمذًمؽ  اًمٙمؽموٟمٞم٤ًم سمقضمقد شم٠ميٞمد واؾمع او قمدم وضمقده سمخّمقص ىمْمٞم٦م ُمٕمٞمٜم٦م .

 ُمٝم٤مرات شمٖمٞمٞم٥م احل٘م٤مئؼ وظمٚمط إوراق.
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  .ُمٝم٤مرات اإلؿمٖم٤مل واإلهل٤مء 

  .اعمٝم٤مرات اًمٙمثػمة ًمٚمتآُمر اإلؾمؽماشمٞمجل واحلرب همػم اًمٕمًٙمري٦م 

   وإهماموف واًمتٕمتٞمؿ قمٚمٞمف وشمٖمٓمٞم٦م وضمقده. ، اإلظمٗم٤مء واإلْي٤ممُمٝم٤مرات إظمٗم٤مء 

  شتخدام وافتدريب:اإل

، ُمع ُمـ ذًمؽ شمِمٙمٞمؾ ُمرايمز ًمتدري٥م وشم٠مهٞمؾ اًمٜمِمٓم٤مء اعمرشمٌٓملم واًمٜمِمٓم٤مء اعمخدوقملم       

قمٛمٚمٞم٤مت ذيمٞم٦م ذم صٞم٤مهم٦م ومٙمرهؿ وشمزيٞمٜمف وذم رسمٓمٝمؿ سمث٘م٤موم٦م ُمريمز اًمتدري٥م وىم٤مدشمف ، صمؿ إـمالىمٝمؿ 

 إمم اًمٕمٛمؾ اعمٜمِمقد وُم٤ًمقمدهتؿ ذم إقمداد سمٞمئ٦م اًمٕمٛمؾ.

 

  :خساقاإل

وىمد يٙمقن قمٜمٍم اًمت٠مصمػم  ،داظمؾ اًمّمػ أظمر  س شم٠مصمػم او إـمالع ذم٤مهق اُمتالك قمٜماإلظمؽماق       

 سمقاؾمٓم٦م اإلظمؽماق يٙمقن وىمد . (واعمٕمٚمقُم٤مت اعمْمٚمٚم٦م )يم٤مًمٗمٙمر واًمث٘م٤موم٦م سمنمي٤ًم او شم٘مٜمٞم٤ًم او ُمٕمٜمقي٤مً 

: ٟم٘مؾ ؾاهلدف األول ،وأُم٤م أهداف اإلظمؽماق  . واًمتحريؽ اًمت٠مصمػم وُمٝم٤مرات سمٓمرق او اًمتجٜمٞمد

 ، اإلقم٤مىم٦م واًمتخري٥م: اهلدف افثافثواًمتحريؽ اًمٕمدائل .  اًمتْمٚمٞمؾ: اهلدف افثاين اعمٕمٚمقُم٤مت .

: اهلدف افرابع . يم٢مصم٤مرة اإلوٓمراسم٤مت واًمٗمقى وقمٛمٚمٞم٤مت اًمتخري٥م اعم٤مدي واإلداري واعمٕمٜمقي

يم٤مًمٖمزو اًمٗمٙمري وومّمؾ اًمٜم٤مس قمـ  ، إقم٤مدة شمِمٙمٞمؾ اًمٕم٘مؾ وا وهمًٞمؾ اًمدُم٤مغ اطمتالل اًمٕم٘مؾ

: اًم٘مٞم٤مم سمٕمٛمٚمٞم٤مت اهلدف اخلامس . وزظمروم٦م اعمٜمٙمرات ومتٞمٞمع اًمثقاسم٧م وشمؼمير اإلرشمٙم٤مس قم٘مٞمدهتؿ

)اًمتٚمٓمٞمخ واًمتِمٝمػم وُمٝم٤مرات  يم٤مإلهمتٞم٤مٓت واًمتدُمػم اعمقىمٕمل واًم٘متؾ اعمٕمٜمقي ،اؾمتٝمداف حمددة 

 واًم٘مْم٤مء يم٤مإلشمّم٤مٓت ، اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م اعمٗم٤مصؾ قمغم : اًمت٠مصمػمافسادس اهلدف . طمرف اعم٤ًمر(

 اًم٘مرار اًمقـمٜمل او اًم٘مقُمل قمغم اًمت٠مصمػم: افسابع اهلدف . اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م اعم١مؾم٤ًمت ُمـ وهمػمه٤م واًمتٕمٚمٞمؿ

 .اخلّمؿ ذم اًمتحٙمؿ إمم وصقًٓ 

ُمٜمٝم٤م  ،شمقضم٥م اًمتحّملم ُمٜمف رقمٞم٦م ٟمّمقص يمثػمة حتذر ُمـ اإلظمؽماق او ـوذم إدًم٦م اًمِم      

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ڍ ٤ممم ــشمٕمو شم٤ٌمرك ىم٤ملاًمٜمّمقص اًمٙمثػمة ذم أطمٙم٤مم اًمقٓء . و
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ظمؽماق ومال ؿم٘مقق ومٞمف ٛمـ ظمّم٤مئص اعمٚمؽ اعمِمدود أٟمف قميص قمغم اإلوم ،2٤ص:  ڍ ڦ  ڄ

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ    ڍ٤ممم ــــوُمـ ذًمؽ أيْم٤ًم ىمقًمف شمٕم وٓ شمّمدقم٤مت .

٨م اًمقًمٞمج٦م هق اًمدظمٞمؾ ذم اًمّمػ وًمٞمس ُمـ أهٚمف . وُمـ أطم٤مدي ،16اًمتقسم٦م:  ڍ ڇچ   

ـْ  ضَمَٝمٜم ؿَ  َأسْمَقاِب  قَمغَم  ُدقَم٤مةٌ  »ىم٤مل  ت٘مٌٚمٞم٦م طمدي٨م طمذيٗم٦م سمــ اًمٞمامن أن اًمٜمٌل ـاحلقادث اعمً  َُم

ـْ  ىَمْقمٌ  ،َٟمَٕمْؿ  »ىَم٤مَل  ًَمٜم٤َم ، ؿْ ِصْٗمٝمُ  اًمٚمـفِ  قَل ــَرؾُم  ىم٤مل طمذيٗم٦م: َي٤م « ومِٞمَٝم٤م ىَمَذوُمقهُ  إًَِمْٞمَٝم٤م َأضَم٤مهَبُؿْ   ضِمْٚمَدشمِٜم٤َم ُِم

ٜمَتِٜم٤َم  َوَيَتَٙمٚم ُٛمقنَ  ًِ  .رواه ُمًٚمؿ واًمٌخ٤مري ذم ؾمٞم٤مق طمدي٨م «سم٠َِمًْم

وم٘مد ذيمرٟم٤م مجٚم٦م ُمٜمٝم٤م  ، افعوامل افتي متفد فإلخساق وافعالمات افتي تثر افشك دم وجوده وأما      

 ومٛمٜمٝم٤م: ،ذم أواظمر )اعمٜمٓمٚمؼ( 

   ذور ذم ومٙمر اعم١مؾم٦ًمـاوح٦م اجلهمػم وؾ طمّمقل حتقٓت يمٌػمة ـُمث ،قمقاُمؾ ومٙمري٦م 

وأهداومٝم٤م . وُمثؾ اًمدوم٤مع همػم اعمؼمر قمـ اًم٤ٌمـمؾ او إظمٓم٤مء اًمقاوح٦م . وُمثؾ شمروي٩م او شمٌَـٜمّل ُم٤م 

  وشمروي٩م إٟمِمٓم٦م وإومٙم٤مر اعمري٦ٌم. ، دم اخلّمؿ أيمثر مم٤م خيدم اعم١مؾم٦ًمخي

   إلداري٦م اعمت٘مٜم٦م . وُمثؾ ُمثؾ همٞم٤مب إٟمٔمٛم٦م اًم٘مٞم٤مدي٦م وا ،قمقاُمؾ وفمٞمٗمٞم٦م ذم اًم٘مٞم٤مدة واإلدارة

وٕمػ اًمِمٗم٤مومٞم٦م ذم اًمٕمٛمؾ . وُمثؾ اًم٘مدرة قمغم دم٤موز إٟمٔمٛم٦م ذم صٜمع اًم٘مرار وذم شم٘مديؿ اؿمخ٤مص 

 ،ويمذًمؽ قمٛمٚمٞم٤مت شمٖمٞمػم اًم٘مٞم٤مدات ظم٤مرج اًمْمقاسمط اًمٗمٙمري٦م واًمٕمٛمٚمٞم٦م اعمت٘مٜم٦م  ،وشم٠مظمػم آظمريـ 

ٞمئ٦م . وُمثؾ وقمٛمٚمٞم٤مت شمٚمٛمٞمع ىم٤مدة همػم ُم١مهٚملم وقمٛمٚمٞم٤مت دمٛمٞمؾ قمٜم٤مس وٕمٞمٗم٦م وىمد شمٙمقن ؾم

٤مئؾ احلّم٤مٟم٦م اًمٗمٙمري٦م واًمِمخّمٞم٦م وإُمٜمٞم٦م وسمقؾم٤مئؾ يمِمػ اإلظمؽماق ويمٞمٗمٞم٦م اًمتٕم٤مُمؾ ـاجلٝمؾ سمقؾم

ُمٕمف . وُمثؾ شمٕمٛمد اًمٗمرار ُمـ اًمًٞم٤مىم٤مت اعمقصّم٘م٦م )اعمٙمتقسم٦م( ٕهن٤م شمِمٙمؾ قم٘م٦ٌم ذم وضمف اًم٘مرار اعمّمٜمقع 

ويمذًمؽ اقمتامد أٟمٔمٛم٦م رظمقة ُمنوم٦م ذم اعمروٟم٦م ًمٚمٖمرض ٟمٗمًف . وُمثؾ اإلهاف ذم  ،ذم اًمٔمالم 

داث اٟمٗمت٤مح اعم١مؾم٦ًم قمغم يمؾ ُمـ ه٥ّم ودّب . وذيمرٟم٤م أيْم٤ًم ىمْمٞم٦م اًمؽمهؾ واًمٕمٗمقي٦م وأئره٤م ذم إطم

 .اًمِم٘مقق اًمداقمٞم٦م إمم اإلظمؽماق
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  ؾمؽماشمٞمجٞم٦مشم٘مٚمٞمؾ اعمخٚمّملم ُمـ اًمٕمٚمامء واخلؼماء ذم دوائر اًمٕمٛمؾ اًمًٞم٤مد واًمدوائر اإل ، 

ؾ قمغم اخلّمقم قمٛمٚمٞم٤مت اإلظمؽماق . وُمثؾ ذًمؽ ٝمِّ ـًَ وهذا يُ  ،ٕن ىمٚمتٝمؿ يرادف اًمٕمٛمؾ سم٤مجلٝمؾ 

وذم ذًمؽ ـمرق يمثػمة يمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمتِمقيف  ،حم٤موٓت إظمالء اًم٤ًمطم٦م ُمـ اخلؼماء اعمخٚمّملم 

 .واإلسمٕم٤مد وقمٛمٚمٞم٤مت اًمتّمٗمٞم٦م وهمػمه٤مواًمتٚمٓمٞمخ وقمٛمٚمٞم٤مت اإلؾمتٗمزاز 

   وُم٤م يتٌع ذًمؽ ُمـ دمٜمٞمد او شمقفمٞمػ او إًمزام سمًٚمقك حمدد ؿاخلّم “وٖمط”اًمقىمقع حت٧م ، 

وىمد ي٘مع ذم ذًمؽ سمٕمض اًمذيـ  ،ًمتخقيػ سمٙمِمػ اعمٗم٤مؾمد او اإلهمراء يمقـم٠مة اإلقمت٘م٤مل واًمتٝمديد او ا

صمؿ يٛمٙمـ دقمٛمٝمؿ سمٕمد قمقدهتؿ إمم سمالدهؿ  ،أىم٤مُمقا ذم اًمدول إضمٜمٌٞم٦م ًمٖمرض اًمٕمٛمؾ او اًمدراؾم٦م 

ظم٤مص٦م طملم شمتج٤موز وؾمٕمٝم٤م او  ،وىمد شم٘مع اعم١مؾم٦ًم يمٚمٝم٤م حت٧م اًمْمٖمط  ًمتقزم ُمٜم٤مص٥م اعم١ًموًمٞم٦م .

شم٘مع ذم يمامئـ اًمتقريط وشمْمٓمر طمٞمٜمئذ إمم ىمٌقل اًمتْمحٞم٤مت او ىمٌقل سمٕمض ُم٤م يٗمروف إىمقي٤مء او 

ًمٓمرف اًمٚمجقء إمم شمٗمٙمٞمؽ اعم١مؾم٦ًم . وىمد شم٘مع ومئ٤مت يمٌػمة حت٧م وٖمط اًمٔمٚمؿ واحلرُم٤من مم٤م ُيًّٝمؾ 

وشمًتٕمٛمؾ هذه اًمقؾمٞمٚم٦م ًمٖمرض دمٜمٞمد اًمٕمٜم٤مس ويمذًمؽ ًمإلي٘م٤مع سمٛمـ  . صم٤مًم٨م اظمؽماق اًمٗمئ٦م اعمٔمٚمقُم٦م

ة ـٙمٞمؾ ـمٌ٘م٦م سمِمـ، ويتؿ سمذًمؽ شمِم ٚمقيمف او ُمقاىمٗمفـُيـراد اسمتزازه وشمٖمٞمػم ؾم ٓؾمـتالم ري٦م ُُمـَٕمـد 

 .اعمٜم٤مص٥م

   ُمث٤مل ذًمؽ احلرب اعمٜمٝمٙم٦م وم٢مهن٤م شم٘مؽمن  ،طمدوث حتقٓت يمٌػمة يّمٕم٥م اًمًٞمٓمرة قمٚمٞمٝم٤م

 ُمقازيـ اًم٘مقى )سملم اإلهنٞم٤مر واًمٜمٝمقض( واإلضار سم٤مخلدُم٤مت واًمٌٜمٞم٦م ُمثؾ شمٖمٞمػم ،سمتحقٓت يمثػمة 

تِمٖمٞمؾ وأىمَم درضم٤مت اًم ،ويمثرة اًم٘متغم واعمّم٤مسملم ويمثرة اًمٕم٤مـمٚملم وشمراضمع اًمتٜمٛمٞم٦م  ،اًمتحتٞم٦م 

. ومٛمقاوع يمثػمة ذم هذه اًمتحقٓت هل ُمقاوع رظمقة ىم٤مسمٚم٦م ًمإلظمؽماق  ًمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمٍماع اخلٗمل

دة . ويمذًمؽ اًمِمٕمقب اعمح٤مـم٦م سم٤مٕؾمقار أي اًمِمٕم٥م اًمذي شمْمٕمف ُم٤م مل يتؿ شمِمٖمٞمؾ قمٛمٚمٞم٤مت ُمْم٤م

وم٢من هذا اًمِمٕم٥م ُمِمحقن سمٛمقاوع اًمْمٕمػ واحلٓم٤مم اعمٕمٜمقي اًم٘م٤مسمٚم٦م  ،ىمٞم٤مدشمف ذم صٜمدوق ُمٖمٚمؼ 

وإُمر يت٤ًمرع إذا شمؿ ومتح اًمّمٜمدوق سمِمٙمؾ ُمٗم٤مضمئ . ويمذًمؽ اًمًٚمؿ وُم٤م ي٘متْمٞمف ُمـ  ،ًمإلظمؽماق 

همػم أن شم٘مٚمٞمؾ خم٤مـمر  ،ضمقاء ُمٗمتقطم٦م وطمريم٦م ؾمٝمٚم٦م قمالىم٤مت ؾمٚمٛمٞم٦م يم٤مًمتج٤مرة وشم٤ٌمدل اعمّم٤مًمح وا
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ٓم٤مم اعمٕمٜمقي ذم اإلظمؽماق ذم إضمقاء اًمًٚمٛمٞم٦م أين ُمـ شم٘مٚمٞمٚمٝم٤م سمٕمد احلروب اعمٜمٝمٙم٦م او سمٕمد احل

 . اًمّمٜم٤مديؼ اعمٖمٚم٘م٦م

   ٟمحق ىمٌقل سمٕمض ُصَقر اًمديٛم٘مراـمٞم٦م ،إىمرار أٟمٔمٛم٦م شمٗمتح اعمج٤مل واؾمٕم٤ًم أُم٤مم اإلظمؽماق 

ويمذًمؽ ووع أٟمٔمٛم٦م اٟمتخ٤مسمٞم٦م ومٞمٝم٤م جم٤مل  ،الٟمتخ٤مسم٤مت ذم أضمقاء شمٜمٕمدم ومٞمٝم٤م طمري٦م اعمٜم٤موم٦ًم ًم اًمِمٙمٚمٞم٦م

ٗمْمٗم٤مو٦م اًمتل وهمػم ذًمؽ ُمـ إٟمٔمٛم٦م اًم ،ًمتحقيؾ أصقات اًمٜم٤مظمٌلم ًمٌٕمض اعمرؿمحلم دون سمٕمض 

 .شمتًع عمآرب اًمٓم٤مُمٕملم

   ٦م مُتٙمـ ىم٤مدة مم٤م جيٕمؾ ذاء اًمذُمؿ ىمْمٞم٦م إٟمًٞم٤مسمٞم ،ؿمٞمقع اًمٗم٤ًمد اعم٤مزم واًمقفمٞمٗمل ذم اعم١مؾم٦ًم

وُمـ اًمٗم٤ًمد اعمتّمؾ سم٤مإلظمؽماق صدور ىمرارات ًمٞم٧ًم  . ظمؽماق ُمـ اٟمت٘م٤مء ُمـ هق أيمثر ظمدُم٦ماإل

 هل إومْمؾ ذم ظمدُم٦م إهداف احل٘مٞم٘مٞم٦م.

   ٌٝمٜم٤م إمم ذًمؽ وىمد ٟم ،اخلٚمؾ اإلداري واًم٘م٤مٟمقين ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمدواومع اعمتٜم٤مىمْم٦م ذم اعمجتٛمع

 .ذم اًمٕمقاُمؾ اًمٗمٙمري٦م

  قمـ ىمّمد او قمـ همػم  إمه٤مل اعمج٤مُمٞمع اًمتل يٛمٙمـ أن حتتْمـ قمٜم٤مس اإلظمؽماق او أومٙم٤مرهؿ

 ،جم٤مُمٞمع اًمتٝمٛمٞمش واًمٔمٚمؿ واحلرُم٤من واعمٜمٝم٩م . وذًمؽ ُمثؾ اًمدواومع  ذم وهل جم٤مُمٞمع خمتٚمٗم٦م ، ىمّمد

 ويمذًمؽ جم٤مُمٞمع اًمٕمالىم٤مت ، اًمتل شمريد إزاًم٦م احلدود اعمنموقم٦مويمذًمؽ جم٤مُمٞمع اعمّم٤مًمح اخل٤مص٦م 

٤مٟمدة وًمق يم٤مٟم٧م همػم ـاًمداظمكم اًمتل شمٌح٨م قمـ ُمًويمذًمؽ أـمراف اًمٜمزاع  ، ٦م اعمتٞمٜم٦ماخل٤مرضمٞم

  .روقم٦مـُمِم

   وذًمؽ أن اًمٍماع همػم اًمٕمًٙمري ىم٤مئؿ قمغم ىمدم وؾم٤مق سملم  ،اًمًٚمٌٞم٦م ذم ُمقاضمٝم٦م اإلظمؽماق

وًمٙمـ سمٕمض اًمِمٕمقب او اًمدول ٓ شمٕمرف ُمٗم٤مهٞمؿ احلّم٤مٟم٦م واعم٘م٤موُم٦م واعمامٟمٕم٦م واعمٖم٤مًم٦ٌم إٓ  ،إُمؿ 

طملم يتحقل إُمر إمم طمرب ُمًٚمح٦م او سمٕمد أن شم٘مع يمقارث ُمدُمرة . وأُم٤م إُمؿ اًمتل شمٗمٝمؿ هذه 

دمٕمٚمٝم٤م  ،وم٢مهن٤م دمٕمؾ احلذر واًمتحّملم واًمًٞم٤مؾم٤مت اًمقىم٤مئٞم٦م واًمت٠مه٥م وشمِمخٞمص اًمثٖمرات  ،إُمقر 

ٕن قمٛمٚمٞم٤مت اًمتآُمر واإلظمؽماق ىم٤مئٛم٦م أسمدًا وإن يم٤مٟم٧م  ،٤مت راؾمخ٦م ذم ومؽمات اًمًٚمؿ وهمػمه٤م قمٛمٚمٞم

ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک   ڍ وشمٕمـــ٤ممم شم٤ٌمرك واٟمٔمر ىمقًمف ،همػم ُمٕمٚمٜم٦م 
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 ،118قمٛمران: آل  ڍک  گ  گ   گ  گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ    ں    

ک   ک  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  کڍ ٤ممم ــوىم٤مل شمٕم

 . 46إسمراهٞمؿ:  ڍ ک  گ

ص٤مرت قمٛمٚمٞم٤مت اإلظمؽماق  وم٘مد ، وشائل افوؿاية من اإلخساق ووشائل افتعامل معه أماو      

ظم٤مص٦م  ،وشُمٕمد اًمقىم٤مي٦م ُمٜمٝم٤م ُمـ أهؿ اًمقاضم٤ٌمت إُمٜمٞم٦م  ،قمٛمٚمٞم٤مت ُمت٤ٌمدًم٦م سملم اًمدول اعمتٜم٤موم٦ًم 

وم٢من ذًمؽ ذم  ،وًمٞمس اعم٘مّمقد إزاًم٦م اإلظمؽماق مجٚم٦م وشمٗمّمٞماًل  ، )اًم٘مقُمل( اإلظمؽماق اإلؾمؽماشمٞمجل

وًمٙمـ  ،طمٙمؿ اعمتٕمذر . ومٛمٝمام يم٤من اًمٌٜم٤مء حُمٙماًم ومالسمد ُمـ وضمقد سمٕمض اًمِم٘مقق وُمقاوع اًمْمٕمػ 

شمٕمٛمؾ اًمدول اًم٘مقي٦م قمغم طمٍم اإلظمؽماق ذم طم٤مٓت ومردي٦م وذم جم٤مٓت شمٙمقن أسمٕمد ُم٤م يٛمٙمـ قمـ 

ُمٜمٝم٤م اومؽماض  ،اشمٞمجٞم٦م . وشمتخذ هذه اًمدول اطمتٞم٤مـم٤مت يمثػمة اعمرايمز اًمٕمٚمٞم٤م وقمـ اًمٕمٛمٚمٞم٤مت اإلؾمؽم

 .ـمرق اًمٕمٛمؾ قمغم أؾم٤مس هذا اإلومؽماضوضمقد اظمؽماق ذم اعم١مؾم٦ًم وإقم٤مدة شمٜمٔمٞمؿ 

وهٜم٤م أيْم٤ًم يتؿ اًمتٕم٤مُمؾ  ،وأُم٤م اًمدول اًمْمٕمٞمٗم٦م وم٘مد شمٙمقن ُمرايمزه٤م اًمٕمٚمٞم٤م خمؽمىم٦م مجٚم٦م وشمٗمّمٞمالً       

 ووىمقع اًمِمديد اًمْمٕمػ طم٤مل ُمع اعم١مؾم٦ًم ووم٘م٤ًم ٓومؽماض اإلظمؽماق ذم اعمرايمز اًمٕمٚمٞم٤م . وذم

قمغم ٟمحق  ،وًمٞم٧ًم ُمتداظمٚم٦م  ُمقازي٦م اًمنمايم٦م ظمٓمقط إسم٘م٤مء يتٕمذر ىمد وم٢مٟمف ، اإلؾمؽماشمٞمجل اإلظمؽماق

 ، اًمّمػ داظمؾ ذوـمف ومرض ىمد اًمٙم٤مومر ٕن وذًمؽ ، ذم )اعمٜمٓمٚمؼ( ذم شمٗمًػم آي٦م اًمت٘مٞم٦م ُم٤م ذيمرٟم٤مه

  .اإلوٓمرار ىمقاٟملم حتٙمٛمف احل٤مل وهذا

ـّ  ومٝمق اإلظمؽماق وُمٙم٤مومح٦م شمِمخٞمص قمٛمٚمٞم٤مت وأُم٤م        وٟمٙمتٗمل ، سمف خيتص ُمـ ًمف ُمتِمٕم٥م وم

 شمِمٛمؾ وًمٙمـ ، تخ٤ٌمريـاإلؾم ٤مطـاًمٜمِم قمغم ُم٘متٍمة ٧مـًمٞمً اعمٙم٤مومح٦م قمٛمٚمٞم٤مت ان هٜم٤م سم٤مًم٘مقل

  .أيْم٤مً  وهمػمه٤م واإلداري واًمًٞم٤مد واًمؽمسمقي واًم٘م٤مٟمقين واإلضمتامقمل اإلقمالُمل اًمٜمِم٤مط

ويم٠مهن٤م  وُمـ اعمٗمٞمد أيْم٤ًم اومؽماض وضمقد اإلظمؽماق واًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمف سمٛمٝم٤مرات اًمت٠مصمػم واًمتحريؽ      

 .دهقمٛمٚمٞم٦م إقم٤مدة شمقضمٞمف اإلظمؽماق او إقم٤مدة دمٜمٞم
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  :افعؿؾقات افؼذرة

 ، يمؾ قمٛمٚمٞم٦م قمدائٞم٦م ظم٤مرضم٦م قمـ اًمنمقمٞم٦م :افـوع األول ،أيمثر ُمـ ٟمقع  شمِمٛمؾ اًمٕمٛمٚمٞم٤مت اًم٘مذرة      

ٓت ٕؾم٤ٌمب همػم يم٤مإلهمتٞم٤مٓت ُمـ همػم وضمقد ُمؼمرات ُمنموقم٦م ًمٚمحرب . ويمذًمؽ اإلهمتٞم٤م

: يمؾ قمٛمٚمٞم٦م همػم افـوع افثاين.  وؿمٌف ذًمؽ عمجرد إؿم٤مقم٦م اخلقف وحمق إُمـ قمًٙمري٦م وًمٙمـ

واًم٘مًقة  ، ؼ اًمٕمقائؾيم٤مًمتٝمجػم وشمٗمري ،وشم٥ًٌم ُمٕم٤مٟم٤مة يمٌػمة  ،او ذم وؾم٤مئٚمٝم٤م  ذم أصٚمٝم٤م ُمنموقم٦م

يمذًمؽ و .اؾمت٤ٌمطم٦م اعمدٟمٞملم واًمٌٜمك اًمتحتٞم٦م وظم٤مص٦م اخلدُمٞم٦م ُمٜمٝم٤م واًمٕمٜمػ اًمٕمِمقائل ُمثؾ  اًمٗم٤مئ٘م٦م

وقمدم  ، اإلقمتداء اجلٜمز واًمتٕمذي٥م واؾمتخدام وؾم٤مئؾ اإلقم٤مىم٦م اًمدائٛم٦م وإضار اعمًتٛمرة

تٕمٛمؾ ذم ـوىمد شمً . واعمخدرات٤مد ـر اًمٗمًـوٟمِم ، ٤مئر اًمٕمٔمٞمٛم٦مـاإليمؽماث سم٤مٕضار اهل٤مئٚم٦م واخلً

قة اًمٗم٤مئ٘م٦م قم٤ٌمرات ُمثؾ اإلٟمت٘م٤مم اًمٙمٌػم واًم٘مٛمع اعمٙمثػ واًم٘مقة اًم٤ًمطم٘م٦م ظم٤مص٦م طملم شمِمٛمؾ ـاًم٘مً

وُمـ أظمٓمر اًمٕمٛمٚمٞم٤مت اًم٘مذرة قمٛمٚمٞم٤مت  هذه اًمٕم٤ٌمرات اعمدٟمٞملم واًمٌٜمك اًمتحتٞم٦م همػم اًمٕمًٙمري٦م .

ويمثػمًا ُم٤م  وم٢مهن٤م ىمتؾ سمٓملء وشمٜمٛمٞم٦م ًمٚمتخٚمػ ذم قم٤مُم٦م اعمج٤مٓت . ،اًمٓمقيٚم٦م إُمد  اًمٕم٤مُم٦م اإلقم٤مىم٦م

شم٘مؽمن اًمٕمٛمٚمٞم٤مت اًم٘مذرة سمٕمٛمٚمٞم٤مت إوٗم٤مء اًمٖمٛمقض واإلًمت٤ٌمس قمغم اعمِمٝمد او سمٕمٛمٚمٞم٤مت إًمّم٤مق 

واًمٜمامذج  . عـواؾم سمٜمٓم٤مق ىمذرة قمٛمٚمٞم٤مت لـومٝم اًم٘مذرة احلرب وأُم٤م . اهلٛمجٞم٦م سمجٝم٤مت أظمرى

٤ممم ـــشمٕمو ٤مركـشمٌ يم٘مقًمف ،د ذيمر اًم٘مرآن اًمٙمريؿ مجٚم٦م ُمٜمٝم٤م ـوىم ،ذرة يمثػمة ـخٞم٦م ًمٚمٕمٛمٚمٞم٤مت اًم٘مـاًمت٠مري

ے   ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶      ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  چ 

ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  چ ٤ممم ـــوىمقًمف شمٕم ،4اًم٘مّمص:  چ ﯀  ﯁   ﮻  ﮼﮽  ﮾  ﮿

وىمقًمف  ، 2٤5اًمٌ٘مرة:  چ ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ   ڑ  ک  ک

ڦ  ڦ  ڦ    ڦ    ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  چ شمٕم٤ممم 

اًمٌ٘مرة:  چ ڑڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  

ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ   ٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ        ٿ   ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  چ شمٕم٤ممم وىمقًمف  ، 217

 4اًمؼموج:  چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ       ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  
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ذم  وشمزداد اًمٕمٛمٚمٞم٤مت اًم٘مذرة . وشمقضمد ذم اًمٕمّمقر اًم٘مري٦ٌم واًمٕمٍم احلدي٨م ٟمامذج يمثػمة ضمداً  . 8 –

وم٢من أطمد  ،ني ٤مًمٕمٛمؾ اًماًمتقؾمع همػم اعمنموع سم: افـشاط األول ،سم٤مزدي٤مد صمالصم٦م أٟمِمٓم٦م  زُم٤مٟمٜم٤م هذا

واإلسم٘م٤مء قمغم  هق اًمتٛمٚمص ُمـ ُم١ًموًمٞم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٤مت اًم٘مذرة ُمؼمرات هي٦م اًمٕمٛمؾ وهي٦م اعم١مؾم٤ًمت

: ُمٝم٤مرات اإلًمّم٤مق سمجٝم٤مت أظمرى . افـشاط افثاين.  واًمدول ؼميؼ اًمٔم٤مهر ًمألومراد واعم١مؾم٤ًمتاًم

ؾمـقاء قمٚمؿ اًمقيمالء سمٜمٞم٤مسمتٝمؿ  ،: ُمٝم٤مرات إجي٤مد ويمالء ي٘مقُمقن سم٤مًمٕمٛمٚمٞم٤مت اًم٘مذرة افـشاط افثافث

 او شمؿ شمـحريٙمٝمؿ ُمـ همػم أن يِمـٕمروا. ،ومـل اًمٕمٛمؾ اًم٘مذر يمام يٗمٕمؾ اعمرشمزىم٦م 

 

  :خادظة وذرائع واجفات

افـوع ويٛمٙمـ شم٘مًٞمؿ ُصَقِره٤م اًمٔم٤مهرة إمم قمدة أٟمقاع ،  اًمِمـر ًمف وضمقه ظم٤مدقم٦م يمثػمة ضمدًا ،      

 او دم٤مري٦م ُم١مؾم٦ًم ظمػمي٦م او صم٘م٤مومٞم٦م او إىمتّم٤مدي٦م اوعمًجد  ةاًمٔم٤مهر٤مًمّمقرة يم اعم١مؾم٤ًمت ، :األول

ُمـ  همػمه٤م وا او ُمرايمز اًمٚمٝمق واًمؽمومٞمف ومهٞم٦ماو ؾمٞم٤مؾمٞم٦م او ومٜمٞم٦م او إقمالُمٞم٦م او إصالطمٞم٦م او ذيم٤مت 

إؾمٚمح٦م  ةتج٤مريم : إقمامل ،افـوع افثاين.  اًمّمٖمػمة واًمٙمٌػمة ، اعم١مؾم٤ًمت اعمدٟمٞم٦م وؿمٌٝمٝم٤م

: اًمقىم٤مئع وإطمداث ، طمٞم٨م افـوع افثافث . وهمػمه٤م اًمًٛمنة واًمقؾم٤مـم٦مخدرات وواجلٜمس واعم

سمّمٜم٤مقم٦م طمدث يمٌػم او سمت٘مديؿ شمًٝمٞمالت همػم ُمٜمٔمقرة ٓؾمتدراج ضمٝم٦م  وُمًتخٗمٞم٦م شم٘مقم ضمٝم٦م ُم٤ميمرة

ويٛمٙمـ أن ُيراد ُمـ احلدث اؾمتدراج ضمٝم٤مت ُمٕمٞمٜم٦م إمم إضمراءات ظم٤مـمئ٦م ، أظمرى ًمٚم٘مٞم٤مم سم٤محلدث . 

ُغ ُيـَٕمـدُّ ذريٕم٦م شمُ  واحلدث اًمٙمٌػم او ُيراد ُمٜمف هتٞمئ٦م إذه٤من واًمٕمقاـمػ ًم٘مٌقل ؾمٞم٤مؾم٤مت ضمديدة . قِّ ًَ

وىمد شمتْمٛمـ اإلضمراءات اًمٙمثػم ُمـ قمٛمٚمٞم٤مت اإلضار واًمتدُمػم واًمًٞم٤مؾم٤مت إضمراءات يمٌػمة ، 

أهداف ؾمٞم٤مؾمٞم٦م واىمتّم٤مدي٦م وقمًٙمري٦م .  وىمد اؾمـتُٕمٛمٚم٧م صٜم٤مقم٦م إطمداث ًمتح٘مٞمؼ اإلؾمتثٜم٤مئٞم٦م .

وي٘مؽمن احلدث اعمّمٜمقع سمام يٙمٗمل ًمتح٘مٞمؼ اهلدف ، ُمـ ىمًقة او ظم٤ًمئر او او اٟمتٝم٤مك ًمٚم٘م٤مٟمقن او 

   همػمه٤م. إصم٤مرة ًمٚمٖمْم٥م واًمٕمقاـمػ او 

 قمرض او وخم٤موف ض ًمْمٖمقطياًمتٕمر٢ممه٤مل اعمٝم٤مم اعمٕمٚمٜم٦م او وشمقضمد ُم١مذات شمثػم اًمِمؽ يم      

إهمراءات او فمٝمقر حتقٓت ُمري٦ٌم او شمْمٛملم ُمٕم٤من سم٤مـمٜم٦م . وشمدور ُمرضمٕمٞم٦م اًمقاضمٝم٤مت اخل٤مدقم٦م سملم 
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اًمٕم٤مسمرة ج٤مُمٞمع اهلٞمٛمٜم٦م ـوُم ،تخ٤ٌمرات اعمٕم٤مدي٦م ـوجم٤مُمٞمع اإلؾم ،جم٤مُمٞمع اًمٗم٤ًمد اًمقفمٞمٗمل وؿمٌٝمف 

وجم٤مُمٞمع اًمٕمّم٤مسم٤مت اعمٜمٔمٛم٦م . ويمثػمًا ُم٤م  ،ج٤مُمٞمع اعم١مؾم٤ًمت اًمتل شمٕمٛمؾ ذم اًمٔمالم ـوُم ًمٚمحدود

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  چ يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم  ،حتّمؾ هذه اعمج٤مُمٞمع قمغم إُمداد داظمكم وظم٤مرضمل 

ًمتِمٙمٞمؾ  ويٙمثر ضمدًا أيْم٤ًم أن شمتٕم٤مون هذه اعمج٤مُمٞمع ومٞمام سمٞمٜمٝم٤م ،2٤2إقمراف:  چ ڱ   ڱ  ڱ

وًمذًمؽ حيت٤مج  ،. وشمٗم٤مىمؿ هذه اعمج٤مُمٞمع يٛمٙمـ أن يدُمر دوًم٦م يمٌػمة أؿمد اًمدُم٤مر  ر ًمٚمدولشم٠مصمػم قم٤مسم

  قاي٤م واًمٕمالىم٤مت وإضمراءات وم٤مقمٚم٦م.إُمر إمم رصد دىمٞمؼ وشم٘مقيؿ ُمتٙمرر ًمألقمامل واًمٜم

ٱ  چ ُمث٤مل ذم هم٤مي٦م إمهٞم٦م ذيمرٟم٤مه ذم )ٟمخ٦ٌم اعم٤ًمر( ىمّم٦م ُمًجد اًميار ، ىم٤مل شمٕم٤ممم       

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ     ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  

هذه أي٦م  شمقوحو، 1٤7اًمتقسم٦م:  چٺٺ   ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ 

 وٛمـ إـم٤مر ُمؽماسمط: مجٚم٦م مم٤م يٛمٙمـ أن شمٗمٕمٚمف اًمقاضمٝم٦م اخل٤مدقم٦م اًمٙمريٛم٦م

  ٱ  چ  يمام شمدل قمٚمٞمف قم٤ٌمرة إدارة اًمٕمٛمٚمٞم٤مت وٛمـ واضمٝم٦م ظم٤مدقم٦م او ُمنموع متقْيل

 ٞمٛمٙمـ أن يٙمقن فم٤مهر اًمقاضمٝم٦موم ،واخت٤مذ ُمًجد اًميار إٟمام هق ُمث٤مل  ، چ ٻ  ٻ

او طمزسم٤ًم  او اىمتّم٤مدي٤مً  روقم٤ًم ظمػمي٤ًم او ضمٝم٤مدي٤مً ـاو ُمِم ُمدٟمٞم٦م ديٜمٞم٦م او جدًا او ُم١مؾم٦ًمـُمً

او  او ذيم٦م ظمدُم٤مت او دم٤مرة او ُمريمزًا صم٘م٤مومٞم٤مً  ، ٞم٤ًم او شمٜمٔمٞماًم ُمقازي٤ًم ًمٗمٙمر شمٜمٔمٞمؿ آظمرـٞم٤مؾمـؾم

سم٢مضمراءات همًٞمؾ و سم٢مفمٝم٤مر دواومع همػم طم٘مٞم٘مٞم٦م وشم٘مؽمن اًمقاضمٝم٦م . او ومٜمٞم٤ًم او همػم ذًمؽ جمتٛمٕمٞم٤مً 

ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿٹ  ٹ    چيمام شمٜمٌف إًمٞمف قم٤ٌمرة  ،اًمقضمف )ُمـ ضمٜمس همًٞمؾ إُمقال( 

ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  چ  ، وُمثٚمٝم٤م ىمقًمف شمٕم٤مممچٹ  ٹ  ڤ 

 .12 – 11اًمٌ٘مرة:  چ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں    ں  ڻ  ڻ  ڻ    ڻ  ۀ

 ومٛمـ اعمٝمؿ قمدم اًمريمقن إمم اًمٕمٜمقان اعمٕمَٚمـ طمتك يتؿ ومحّمف سمدىم٦م. 
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  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  چ ُم٤م شمتْمٛمٜمف قم٤ٌمرة  شمِمٛمؾ اًمٕمٛمٚمٞم٤مت

 وهل: ، چ ٺ  ٺ  پ  ڀ     ڀ  ڀ  ڀ

   وىمد خيٓمٓمقن ٕضار سمنمي٦م او ُم٤مدي٦م او  ،قمٛمٚمٞم٤مت اإلضار سم٤معمجتٛمع اًمّم٤مًمح

وُمٜمع  ويِمٛمؾ ذًمؽ قمٛمٚمٞم٤مت اإلقم٤مىم٦م واًمتٕمٓمٞمؾ واإلؾمتٝمالك واإلؾمتٜمزاف . ُمٕمٜمقي٦م

 .شإهداف اًمثالصم٦م ًمٚمٕمدو»اًمتل ذيمرٟم٤مه٤م ذم اعمٌح٨م إول حت٧م قمٜمقان  اإلؾمت٘مرار

   أي قمٛمٚمٞم٤مت ضب اًمٕم٘مٞمدة وشمقاسمٕمٝم٤م اًمٗم٘مٝمٞم٦م )اًمتنميٕمٞم٦م او  ،قمٛمٚمٞم٤مت يمٗمري٦م

 اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م( واًمًٞم٤مؾمٞم٦م واًمًٚمقيمٞم٦م وؾم٤مئر اعمْم٤مُملم اًمديٜمٞم٦م.

  .قمٛمٚمٞم٤مت اًمتٗمريؼ وؿمؼ اًمّمػ وشمٗمٙمٞمؽ اًمتامؾمؽ 

   ُي٘م٤مل: أرصدت ًمف ُم٤مًٓ أي أقمددشمف ًمف  ، وهق اًمؽمىم٥ُّم واإلقمداد ،قمٛمٚمٞم٤مت اإلرص٤مد، 

ٓ   »وُمٜمف احلدي٨م   وآي٦م اًمتقسم٦م سحي٦م أٟمف إرص٤مد أي إقمداد . « ًمَِدْيـ ُأْرِصُدهُ  ِديٜم٤َمراً  إِ

أي ًمف مترس ذم هذا  ،ُمـ ىمٌؾ  طًمٚمتٕم٤مون ُمع ُمـ طم٤مرب اهلل شمٕم٤ممم ورؾمقًمف  واٟمتٔم٤مر

 ،واؾمت٘م٤ٌمل ُمْم٤مُمٞمٜمٝمؿ اًمٗمٙمري٦م واًمًٚمقيمٞم٦م وهمػمه٤م واؾمتٕمداد أيْم٤ًم ٓؾمت٘م٤ٌمهلؿ  ،اعمج٤مل 

  وشم٠مريخ إُمؿ. شم٠مرخيٜم٤موىمد طمّمؾ اًمٙمثػم ُمـ ذًمؽ ذم 

 

  :وافرشائل اهلادؾة اإلظالمقةادفارات 

. ويمٖمػمه٤م ُمـ  اعمٕمٚمٜم٦م واخلٗمٞم٦مسملم إقمداء وذم احلرب  وهل ُمـ أهؿ وؾم٤مئؾ اًمت٠مصمػم واًمتحريؽ      

وسمٕمْمٝم٤م أظمر يٛمٙمـ شمٙمٞمٞمٗمف ٕهمراض  ،وم٢من ُمٜمٝم٤م ُمٝم٤مرات فم٤معم٦م  ،ُمٝم٤مرات احلرب همػم اًمٕمًٙمري٦م 

 واًم٘مٜمقات واعمجالت اًمّمحػشمِمٛمؾ  ، اًمٗمٙمرة حتريؽ أدواتوؾمٌؼ أن ذيمرٟم٤م أن  ُمنموقم٦م .

 اًمٗمٙمرة يقصؾ ُمـ ُمع اًمِمخيص واًمتقاصؾ اًمث٘م٤مومٞم٦م واعمٜم٤مسمر اإلضمتامقمل اًمتقاصؾ وُمقاىمع اًمٗمْم٤مئٞم٦م

)اًمرؾم٤مئؾ همػم  اًمٗمٙمرة ذم اعمّمٚمح٦م وأصح٤مب واًم٘م٤مدة واًمًـٞم٤مؾمـٞملم اإلؾمـتخ٤ٌمرات قمٜم٤مس ُمـ

 ومٛمـ هذه اعمٝم٤مرات: . وهمػمهؿ واًمِمـٖم٥م اًمثرصمرة أهؾيمذًمؽ و اًمرؾمٛمٞم٦م(
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   ىمد يٙمقن اهلدف شمِمٙمٞمؾ رؤي٦م ظم٤مص٦م سم٘مْمٞم٦م ُمٕمٞمٜم٦م  :اآلخرين رؤيةمفارات تشؽقل، 

ىمرار حتقل ؾمٞم٤مد او إىمتّم٤مدي او ىمرار دظمقل طمرب او شم٠مًمٞم٥م اًمِمٕم٥م يمتِمٙمٞمؾ رأي قم٤مم ذم 

يٙمقن اهلدف هق قم٘مؾ اًم٘م٤مدة او ، أو  قمغم طمزب ُمٕملم او إؾمتامًم٦م اًمِمٕم٥م إمم ٟمٔم٤مم حمدد

يٙمقن اهلدف شمٌدياًل  اًمٜمقع اًمث٤مين أن سمٕمْمٝمؿ ذم دوًم٦م ُمٕمٞمٜم٦م ُمـ أضمؾ اًمت٠مصمػم قمغم ىمرارهؿ .

 . يمام ذم قمٛمٚمٞم٤مت اًمٖمزو اًمٗمٙمري واًمث٘م٤مذم ،واؾمٕم٤ًم او ؿم٤مُماًل ذم صم٘م٤موم٦م وقم٘مٞمدة أظمريـ 

وأُم٤م اًمٖمزو اًمٗمٙمري  ،قمغم اًمٜمقع إول وإْن يم٤مٟم٧م اًمقؾم٤مئؾ ُمتداظمٚم٦م  واًمؽميمٞمز ذم هذا اًمٕمٜمقان

 ُمٜمٝم٤م:  ،يمثػمة  ومًٜمذيمره سمٕمد ذًمؽ إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم . وُمٝم٤مرات شمِمٙمٞمؾ اًمرؤي٦م

  وهتقيؾ  ،اعمؼمرات  ومح٤مي٦م اًمنم سمتّمٜمٞمع ،ذب وشمزيٞمٜمف وشمٖمٚمٞمػ اًمٙم زخرؾة ادـؽرات

 واًمّمد قمـ احل٘م٤مئؼ وإقم٤مدة شمقضمٞمف اعمٕمٚمقُم٤مت ، وهتقيـ يم٤ٌمئر إصدىم٤مء أظمٓم٤مء إقمداء

وشمٚمٓمٞمخ  دمٛمٞمؾ اًمٗم٤مؾمديـيمذًمؽ و ،وشمزيٞمٗمٝم٤م  سمتجزئتٝم٤م وشمٖمٓمٞمتٝم٤م وشمٚمٌٞمًٝم٤م سم٤مٕيم٤مذي٥م

 . اًمّم٤محللم

  وشمٖمٞمٞم٥م دور  ، إىمّم٤مء اًمّم٤محللم قمـ اعمٜم٤مسمر واعمٜمّم٤متو حجب اإلظالم ادضاد

ومم٤م  . اعم٤ًمضمد ذم سمالد اعمًٚمٛملم إذا ومِمٚمقا ذم اظمؽماىمٝم٤م وطمرومٝم٤م قمـ ُمْم٤مُمٞمٜمٝم٤م احل٘مٞم٘مٞم٦م

أٟمف شمقضمد اطمتٙم٤مرات  ،ظم٤مص٦م اًمدول اًم٘مقي٦م وخيدم هذه اًمٖم٤مي٦م قمغم اعمًتقى اًمدوزم 

 إقمالُمٞم٦م يمؼمى يٛمٙمـ أن شمتٕم٤مون قمغم اًمتحٙمؿ ذم قم٘مؾ اعمجتٛمع داظمٚمٞم٤ًم وظم٤مرضمٞم٤ًم. 

  يم٤مإلًمتزاُم٤مت اًمديٜمٞم٦م وإظمالق  ،ُمـ اًمِ٘مٞمَؿ اًمث٤مسمت٦م اًمّم٤محل٦م  تشـجقع اإلكسـالخ

وشمًقيؼ ومٙمرة إُمٙم٤من شمؼمير يمؾ رء اًمْم٤ٌمسمٞم٦م واًمٖمٛمقض اًمٓمٞم٦ٌم . وي٘مؽمن ذًمؽ سم٢موٗم٤مء 

   ُيراد شمروجيف . وىمد شمٌدأ هذه اًمٕمٛمٚمٞم٤مت سمٛم٘مدُم٤مت متٝمٞمدي٦م ًمتخٗمٞمػ ُم٘م٤موُمتٝم٤م.

  ذم اًمٜمِم٤مط  أُم٤م اإلهمقاء . ُمٝم٤مرات شمِمٙمٞمؾ اًمرؤي٦م ُمـ أظمٓمرمه٤م و: اإلؽواء واإلؽراء

وأُم٤م اإلهمراء ومٝمق  ،ومٝمق اإلوالل وهمرس إومٙم٤مر واإلقمت٘م٤مدات اًمٗم٤مؾمدة  اًمٌنمي

اإلهمراء يمٖمرس خم٤موف همػم طم٘مٞم٘مٞم٦م صمؿ  . وهذا حم٤موًم٦م همرس اًمرهم٦ٌم واًمِمقق واًمقًمع

، أي ضمٕمؾ أظمر يتٍمف  وُم٤م يتٌٕمف ُمـ اؾمتٜمزاف وقمقاىم٥م أظمرى سمٕمدوان قمًٙمري
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 ژ ژ ڈ ڈ ڌ  ڌ  ڎ      ڎچ وشمدسمر ىمقًمف شمٕم٤ممم  يمام يريد قمدوه .

گ  گ  ڳ  ڳ    ک  گ  گ ک ک ک ڑ ڑ

 چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  

گ  گ     گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  چ ٤ممم ـــشمٕمو شم٤ٌمرك وىمقًمف ،42 – 39احلجر: 

ومٞمٛمٙمـ أن يٙمقن اإلهمراء سمٛمٜمٗمٕم٦م ُم٤ٌمذة يم٤معم٤مل  .25ومّمٚم٧م:  چ ڳ  ڱ  ڱ

 وٟمحقه ، ويٛمٙمـ أن يٙمقن اإلهمراء سمٛمٜمٗمٕم٦م ُمزقمقُم٦م همػم ُم٤ٌمذة يم٤مإلهمراء سمٕمٛمؾ او

إضمراء ُمٕملم سمٕمد اإلْي٤مم سم٠مٟمف يقصؾ إمم اخلػم واعمٜمٗمٕم٦م . وي٘مؽمن ذًمؽ سم٠مضمقاء ُمٜم٤مؾم٦ٌم 

ث٠مر واإلٟمت٘م٤مم او أضمقاء اإلطمتٗم٤مل او همػم ذًمؽ ُمـ ًمٚمٛمخدوع يم٠مضمقاء احلزن او اًمرهم٦ٌم سم٤مًم

وسمذًمؽ يتٕم٤مُمؾ اعمخدوقمقن ُمع اًمٗمروٞم٤مت واإلؿم٤مقم٤مت وُمع  . وضمقه اإلصم٤مرة واجلذب

ـٚم امت ويٛمٙمـ حتريٙمٝمؿ ووم٘م٤ًم ًمذًمؽ. قمٛمٚمٞم٤مت اًمتْمخٞمؿ او اًمتقهلم ًَ  ويم٠مهن٤م ُُم

  وأؾم٤مؾمٝم٤م خم٤مـم٦ٌم اًمٕمقاـمػ وشم٠مضمٞم٩م وافغرس افثؼادم مفارات اإلثارة وافتلجقج :

وذًمؽ  اعمِم٤مقمر يم٤محلامس او اًمذقمر او اعمٕمٜمقي٤مت او اًمتٕم٤مـمػ او اًمٙمراهٞم٦م واًمٖمْم٥م ،

ٕن اًمٖمْم٥م يٛمٙمـ أن يتحقل سمًٝمقًم٦م إمم ومريْم٦م أظمالىمٞم٦م او وـمٜمٞم٦م او ىمقُمٞم٦م صمؿ يّمػم 

 ،ٝم٤مرات ود اًم٘م٤مدة وود اًمِمٕمقب وشُمًتٕمٛمؾ هذه اعم إًمتزاُم٤مت صمقري٦م جي٥م اًم٘مٞم٤مم هب٤م .

وشمْمٚمٞمٚمٝمؿ ذم  أُم٤م اًم٘م٤مدة ، أي ىم٤مدة ضمٝم٦م ُمٕم٤مدي٦م ، وم٤معمراد إظمراضمٝمؿ ُمـ وٌط اًمٜمٗمس

ذم ٟمزاع ُمـ همػم ايمتامل اإلؾمتٕمداد ًمف . وأُم٤م اًمِمٕمقب  إدظم٤مهلؿ وا صٜم٤مقم٦م اًم٘مرار

ٝمؿ ذم ـ، او اًمتحٙمؿ سم تدراضمٝمؿ خلدُم٦م ُمـ ي٘مقم سم٤مًمتحريؽـواعمٜمٔمامت وم٤معمراد اؾم

 يمٓمٚم٦ٌم اعمدارس واجل٤مُمٕم٤مت وهمػمهؿ .ٙمٞمؾ رأي اًمٜمخ٥م ـٙمٞمؾ رأي قم٤مم او شمِمـشمِم

ٙمٞمؾ رؤي٦م اجلٛمٝمقر ًمٞمس ظم٤مص٤ًم سم٤مٕٟمٔمٛم٦م ـل شمِمـواؾمتٕمامل اًمٙمذب واخلداع وم

 ،ل أٟمٔمٛم٦م ديٛم٘مراـمٞم٦م ـوموًمٙمٜمٝم٤م ىم٤مئٛم٦م أيْم٤ًم وسمٛمٝم٤مرة يمٌػمة  ،قري٦م ـاعمقصقوم٦م سم٤مًمديمت٤مشم

ريم٤مت إومٙم٤مر واًمٕمالىم٤مت ـطمٞم٨م يٛمٙمـ ًمِم ،امًمٞم٦م ـل اًمرأؾمـوظم٤مص٦م إٟمٔمٛم٦م اعمقهمٚم٦م وم

ًمؽموي٩م ُمٗم٤مهٞمؿ ُمزيٗم٦م  ر قمٚمٞمفٞمٓمَ ـحرك اإلقمالم اًمـُٛمًـوشم ذهـدومع اعم٤مل او شم٠مظمـأن شم
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قى اًمْم٤مهمٓم٦م ذم دول رأؾمامًمٞم٦م ٟمجح٧م ذم ، سمؾ إن اًم٘مُ  ٕم٥مـل قم٘مقل اًمِمـٝم٤م ومـهمرؾمو

 ، وُمزظمروم٦م سمٕمٜم٤مي٦م ذم ظمٞم٤مرات حمددة ٤مشمْمٞمٞمؼ اخلٞم٤مرات اًمديٛم٘مراـمٞم٦م ًمٚمِمٕم٥م وطمٍمه

 حت٧م ٓومت٦م احلري٦م وهذا ذم احل٘مٞم٘م٦م إؾمـتٌداد ظمٗمليمٚمٝم٤م ختدم اًم٘مقى اًمْم٤مهمٓم٦م ،  وهل

يٙمقن ًمٚمث٤مئريـ  وُمٜمٝم٤م حتريؽ صمقرة ؿمٕمٌٞم٦م ود احلٙمقُم٦م ُمـ همػم أن . واًمديٛم٘مراىمٓمٞم٦م

سمٕمد اًمتْمحٞم٤مت يٙمقن اًمٌديؾ سم٘مرار ُمـ  وًمٙمـ ، إقمداد ُمٙمتٛمؾ ًمْمامن اًمٌديؾ اًمّم٤مًمح

وأُم٤م حتريؽ اًمدول ضمٝم٦م أذوم٧م ُمـ سمٕمٞمد وهل٤م ىُمُدرات حتديد اًمّمقرة اخلت٤مُمٞم٦م . 

وىمد ٟمٌٝمٜم٤م  ،إظمرى سمٛمٕمٚمقُم٤مت يم٤مذسم٦م وشمقريٓمٝم٤م سمٜمزاقم٤مت وطمروب ومٝمق يمثػم اًمقىمقع 

ريم٤مئز  ٖمرس اًمث٘م٤مذم قمغمٞم٤مت اًمقمٛمٚموشم٘مقم  . إًمٞمف ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ ذم ذيمر اإلهمقاء واإلهمراء

أي إؾم٤ٌمب  ،إجي٤مد او إقمداد أروٞم٦م اًمٖمرس  :افرـقزة األوػ ،مم٤مصمٚم٦م ًمٖمرس اًمٜم٤ٌمت 

٤مقمد قمغم ٟمٛمق اًمٌذرة ، يم٤محلدي٨م قمـ أزُم٦م ُمٝمٛم٦م او وم٤ًمد ؿمديد او ُمٔم٤ممل ـواًمٌٞمئ٦م اًمتل شمً

سمذرة ومٙمري٦م  ًم٘م٤مءظم٤مدع إل شمٚمٓمػ: افرـقزة افثاكقة وؿمٌف ذًمؽ . او خم٤مـمر ىمري٦ٌم وشم٘مّمػم

، ُمع اإلهتامم سمتقاومؼ اًمٗمٙمرة ُمع طم٤مضم٤مت اًمٌٞمئ٦م وُمٓم٤مًمٌٝم٤م ، وىمد حيت٤مج  ٝم٤مـسم٘مّمد همرؾم

: افرـقزة افثافثة.  ٤معمٓم٤مًم٦ٌم هبًمٚمتٗمٙمػم سمتٚمؽ احل٤مضم٤مت وا إقمداد اجلٛمٝمقر وهتٞمئتفإُمر إمم 

وُم٤م  ،إْي٤مم اًمٜم٤مس سمح٤مضمتٝمؿ إًمٞمٝم٤م و وإسمراز أمهٞمتٝم٤م اعمح٤مؾمـ هب٤مسم٢مًمّم٤مق  شمٖمذي٦م اًمٌذرة

افرـقزة  . وشمٜمقع ذم اعمٓم٤مرطم٤مت ـمٗمٞم٦مقم٤م إصم٤مرةو وشمٙمرار ٚمٌف ذًمؽ ُمـ يمث٤موم٦م إقمالُمٞم٦ميتٓم

ذًمؽ أؾمـ٤مًمٞم٥م  ٌدأيوىمد  وصمٛمرهت٤م .إقمداد اعمجتٛمع اعمًتٝمَدف ًمت٘مٌؾ اًمٌذرة  :افرابعة

اإلؿمـ٤مرة واإليـح٤مء واًمتٛمٝمٞمد ًمٖمرس إومٙم٤مر واعمٗم٤مهٞمؿ وإصم٤مرة اًمٕمقاـمػ . وىمد ي٘متيض 

إُمر إقمداد ُمٜمٌٝم٤مت ىمقي٦م شُمْٚمِٝم٥م اعمِم٤مقمر ، يم٘مّمص ُمروقم٦م وٟمنم اًمرقم٥م او اًمٖمْم٥م او 

رة )اًمديٜمٞم٦م/ اًمقـمٜمٞم٦م/ ، ويمذًمؽ اعمٝم٤مرة ذم اؾمـتٖمالل اًمِمٕم٤مرات اعم١مصماًمتٕم٤مـمػ 

احلري٦م واحل٘مقق اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م وطم٘مقق اعمقاـمٜم٦م/ اًمتٛمدن واعمدٟمٞم٦م  اعمٔمٚمقُمٞم٦م/ اًمث٠مر/

واإلصالح ......( ، وضمٕمٚمٝم٤م همٓم٤مًء حلرب إومٙم٤مر وإلقم٤مدة شمِمٙمٞمؾ اًمرؤي٦م . ويمذًمؽ 

إـمراب اجلٛمٝمقر سمققمقد ظمدُم٦م ـمٛمقطم٤مهتؿ وآُم٤مهلؿ ، وم٢من ًمف شم٠مصمػمًا يمٌػمًا ومـل شمِمـٙمٞمؾ 

، ظم٤مص٦م ذم إزُم٤مت طملم يتٕمٚمؼ رؤي٦م أوًمٞم٦م وًمٙمٜمٝم٤م يم٤مًمٜمٝم٤مئٞم٦م قمٜمـد يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس 
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ق : اًمؽمويض ًم٘مٌقلافرـقزة اخلامسة اًمٜم٤مس سم٠مدٟمك رؤي٦م .  ُم٤م شمٜمتجف اًمٌذرة  وشمَذوُّ

ُمٙم٤مومح٦م  :افرـقزة افسادشة٤مإلهمقاء واًم٘مٝمر . سم وا وإـمراب اجلٛمٝمقر يمام ذيمرٟم٤م ، سم٤مإلهمراء

وشُمًتٕمٛمؾ ذم ذًمؽ وؾم٤مئؾ احلج٥م  ، اًمٗمٙمر اعمٕم٤مدي قمغم ٟمحق ُمٙم٤مومح٦م أوم٤مت اًمزراقمٞم٦م

وُمـ ُمٝم٤مرات اطمتقاء  . واإلىمّم٤مء واًمتحريػ واًمتٚمٓمٞمخ واإلؾمتٝمداف ًمرضم٤مل اًمٗمٙمر

اًمرؤي٦م اًمًٓمحٞم٦م ًمٙمثػم ُمـ اًمٜم٤مس ، وم٤مًم٘مٞم٤مم سمٕمٛمؾ و ىمٍم اًمٜمٔمر اًمٗمٙمر او اًمٕم٘مؾ اهمتٜم٤مم

يمٌػم ضمٞمد ذم اًمٔم٤مهر يٛمٙمـ أن يًتٛمٞمؾ اًمرأي اًمٕم٤مم ُمـ همػم شمٜم٘مٞم٥م قمـ اًمدواومع وقمـ 

هبذه اًمريم٤مئز ويتٛمؿ اًمٕمٛمؾ هب٤م إن وؾمٜمذيمر سمٕمد ىمٚمٞمؾ ُم٤م يتّمؾ  . حتٛمٚم٦م سمٕمدهاخلٓمقات اعم

     ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.

  ُمٜمٝم٤م حتقيؾ اعمٗم٤مهٞمؿ او  ،: وومٞمٝم٤م ـمرق يمثػمة وادػاهقم اشتفداف افػؽر مفارات

قمـ طم٘م٤مئؼ يم٤مًمٕمدول  ،إمم صٞمٖم٦م شمًـقيٗمٞم٦م او ومْمٗم٤مو٦م شمتًع ًمٙمؾ طمؼ وسم٤مـمؾ  اًمنمائع

.  شضمقهر اًمديـ وروح اًمنميٕم٦م وُم٘م٤مصد إطمٙم٤مم»اًمديـ اًمقاوح٦م إمم قم٤ٌمرات ُمثؾ: 

ٌَؾ اًمٕمٚمامء سمٜمٞم٦م ص٤محل٦م  همػم أٟمف يًٝمؾ ؾمقء  ،صحٞمح أن هذه اًمٕم٤ٌمرات شُمًتٕمٛمؾ ُمـ ىِم

ٌَؾ همػمهؿ دم اًمتٓمرف وُمٜمٝم٤م ٟمِمـر ُمٗم٤مهٞمؿ أضمٜمٌٞم٦م ُمًٞم٦ًم ًمإلقمتدال وقم . اؾمتٕمامهل٤م ُمـ ىِم

 او سم٤مًمديـ ُُمٚمّم٘م٦م سمٛمٗم٤مهٞمؿ اًمؽمويض وُمٜمٝم٤م ٟمٞم٤مسم٦م قمـ إضمٜمٌل . واٟمت٘م٤مء ُمـ يدقمق هل٤م

 إٓ ُمقضمقدة همػم سمٛمخ٤موف او اًمديـ ذم اًمٖمٚمق سمتّمٕمٞمد او اًمديٜمٞم٦م إوًمقي٤مت سمتٜمٙمٞمس

 ، إلؾمالماو إؿم٤مقم٦م صقرة ُمرقم٦ٌم قمـ ا ومٞمف اعم١مهٚملم همػم اًمديٜمل اًمتٓمٌٞمؼ يًتٚمؿ طملم

 شمٌديد سمحج٦م ُمٕمٚمقم همػم أضمؾ إمم احلٞم٤مة قمـ اًمديـ إىمّم٤مء ذًمؽ يمؾ ُمـ واًمٖمرض

ل اًمٗمٙمري واًمث٘م٤مذم وصٌٖمف و اًمتٌٕمٞم٦م سمتِمجٞمع يمٚمف وي٘مؽمن ذًمؽ . اعمخ٤موف اًمتًـقُّ

مم٤م ي١مدي إمم ىمٌقل فمقاهر قم٤مري٦م ُمـ ُمْمٛمقن  ، سمّمٌٖم٦م اًمٕمٚمؿ واعمٕمروم٦م واًمت٘مدم واًمتٛمدن

 ،هل جمرد صٜم٤مديؼ إىمؽماع وقمٛمٚمٞم٤مت ومرز وإطمّم٤مء  ؿمٙمٚمٞم٦م يم٘مٌقل ديٛم٘مراـمٞم٦م ،ىَمـٞمِّؿ 

أُمـ وذوط وًمٙمٜمٝم٤م قم٤مري٦م ُمـ اًمٌٜمك اًمتحتٞم٦م ًمٚمٛمٜم٤مومًـ٦م اًمًـٞم٤مؾمـٞم٦م يمحري٦م اًمتٜم٤مومس 

١موًملم وطمٍم واضم٤ٌمت إضمٝمزة إُمٜمٞم٦م سمحامي٦م اًمقـمـ ـاعمرؿمح اًمّم٤مًمح وحم٤مؾم٦ٌم اعمً

ٌُـٜمك اًمتحتٞم٦م  ،٘مٛمع اًمتٜم٤مومس أُمـ ـوًمٞمس سم ل  .وهمػمه٤م ُمـ اًم وٓ ؿمؽ أن صم٘م٤موم٦م اًمتًقُّ
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ويٜمٌٖمل  . ذم اًمٗمٙمر واعمٜم٤مه٩م شاًمٖمٜمل اعمٕمٓم٤مء»شم٘مؽمن سمحٛمٚم٦م فم٤معم٦م قمغم صم٘م٤موم٦م  ىمد اًمٗمٙمري

ًمٙمؾ ُم١مُمـ أن يٙمقن قمغم ي٘ملم سم٠من اًمقطمل اعمٜمزل )اًم٘مرآن واًمًٜم٦م اًمّمحٞمح٦م( همٜمل 

     وإٟمام حيت٤مج اعم١مُمـ أن يتٕمٚمؿ يمٞمػ يٜم٤مل ُمٜمف قمٓم٤مًء واؾمٕم٤ًم.  ،ُمٕمٓم٤مء وٓ هن٤مي٦م ًمِٖمٜم٤مه 

 ٤مقم٤مت واًمت٠مويالت واإلؿم يم٤مًمتُّـَٝمؿ ، )اًمتٚمٓمٞمخ واًمت٘مزيؿ( مفارات افتحطقم ادعـوي

اًمٔم٤مًمـٛم٦م وإيم٤مذي٥م واًمتحريػ واعم٘م٤مرٟم٤مت همػم احل٘مٞم٘مٞم٦م . وُيًتٕمٛمؾ اًمتحٓمٞمؿ اعمٕمٜمقي ود 

وشُمًتٕمٛمؾ  ، ويمذًمؽ ود اعمٜم٤مه٩م واًمٕم٘م٤مئد وإومٙم٤مر ،إؿمخ٤مص واعم١مؾم٤ًمت واحلٙمقُم٤مت 

 .ُمريدي اًمتدُمػم وأقمداء احلْم٤مرة وهمػمه٤م  واًمِمٞمٓمٜم٦م و ذًمؽ إًمٗم٤مظ اعمثػمة يمٛمحقر اًمنمذم

ومٗمل ُمٝم٤مرات اًمنم  ،ذه اعمٝم٤مرات ـد ٟمٌف اًم٘مرآن اًمٙمريؿ إمم ـمرذم اخلػم واًمنم ذم اؾمتٕمامل هـوىم

ىم٤مل ذم ُمٝم٤مرات اخلػم )ُم٘م٤موُم٦م اًمٔمٚمؿ( و ،1اهلٛمزة:  چٿ  ٿ  ٿ  ٿ چ  شمٕم٤مممىم٤مل 

ذيمرٟم٤م د ـوىم ،148اًمٜم٤ًمء:  چڀ  ڀ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ   چ ٤مممٕمشم

 ذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م ذم يمت٤مب )أهؾ اًمٌٞم٧م(.ـشمٗمًـػم ه

  األمر  ،: وهل ُمٝم٤مرة ُمريم٦ٌم ذم اًمٖم٤مًم٥م ُمـ أُمريـ مفارات افتصدير اهلجومي فؾثؼاؾات

أٟمِمـٓم٦م شمِمـٙمٞمؾ رؤي٦م أظمريـ وومؼ شمٚمؽ صم٘م٤موم٦م ُمٕمٞمٜم٦م و وشمروي٩م : قمٛمٚمٞم٤مت ٟمِمـراألول

ُمع  ،وىمد ُيـٕمتٛمد أؾمٚمقب إصم٤مرة ومراهم٤مت ذم ومٙمر اعمجتٛمع او شمّمٜمٞمع ُمٕمْمالت صم٘م٤مومٞم٦م  ، اًمث٘م٤موم٦م

ويمثػم ُمـ اًمٜم٤مس  ، اعمزظمروم٦م اعمْمٚمٚم٦م واعمٚمت٦ًٌم سم٤مٕسم٤مـمٞمؾ قمٛمٚمٞم٤مت شمدومؼ يمٌػم ًمٚمٛمٕمٚمقُم٤مت

يٜمٌف إمم ذًمؽ ىمقًمف  ،ٝمؾ شمْمٚمٞمٚمٝمؿ إذا شمؿ إهمراىمٝمؿ سم٤مًمٗمٙمر اعمْمٚمؾ واعمٕمٚمقُم٤مت اعمًـٞمًـ٦م ـيً

ٺ  ٺ  ٺ  چ وىمقًمف شمٕم٤ممم  ،63اعم١مُمٜمقن:  چ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڄ   چ ٤ممم ــــشمٕم

ومٝمؿ  ،ُي٘م٤مل: همٛمره اعم٤مء إذا همٓم٤مه  ،11 - 1٤اًمذاري٤مت:  چ ٹ ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ

 وىمد ي٘مؽمن اإلهمراق اًمٗمٙمري ُمِمٖمقًمقن سم٠مُمقر همٛمرت قم٘مقهلؿ وطمج٧ٌم قمٜمٝمؿ رؤي٦م احلؼ .

 ٤مقمر .ـيم٤مٕزُم٤مت وإصم٤مرة اعمِم ،ٞمٓمرة قمغم اًمٕم٘مؾ ـاًمً ل حت٘مٞمؼـ٤مقمدة ومـواعمٕمٚمقُم٤ميت سم٠مُمقر ُمً

وحت٤مول  ،: اهلٞمٛمٜم٦م اعم٤مدي٦م اًمتل شمٗمرض هذه اًمث٘م٤موم٦م سمّمقرة ُم٤ٌمؿمـرة او همػم ُم٤ٌمؿمـرة ر افثايناألم
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وىمد ُيًـتٕمٛمؾ ذم ذًمؽ  . ُمع طمج٥م اًمث٘م٤موم٦م اعمْم٤مدة ،حيرم اعم٤ًمس هب٤م  ٦مـضمٕمٚمٝم٤م صم٘م٤موم٦م ُم٘مدؾم

اًمؽمهٞم٥م او اًمتخقيػ اًمْمٛمٜمل او اًمٍميح . وم٢مذا يم٤مٟم٧م دوًم٦م ُمٕمٞمٜم٦م ىمقي٦م ضمدًا وشمًتٓمٞمع إيذاء 

حتريؽ اجلٞمقش . ُمث٤مل ذًمؽ طملم شمٌٜمك  ٢مهن٤م يٛمٙمـ أن شمرهمؿ دوًٓ قمديدة قمغمظمريـ ومأ

٤ًم ، وم٢من دوًٓ قمديدة ىمد شمٜم٤ًمق ظمقوم شُمـ ًمٞمس ُمٕمٜم٤م ومٝمق ودٟم٤م»اًمرئٞمس إُمريٙمل ُم٘مقًم٦م: 

اإلشمٗم٤مق ٗم٘مدان ُمٝمٛم٦م ، يماًم٘مرار إُمريٙمل سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ وم٘مدان شمٗم٤مصٞمؾ وضمزئٞم٤مت وراء 

إره٤مب اجلامقم٤مت اعمختٚمٗم٦م قمغم شمٕمريػ ُمٜمْمٌط ًمإلره٤مب واًمٕمٛمؾ سمٕمٛمقُمف سمٛمٙمٞم٤مل واطمد أي 

ومح٦م اإلره٤مب وشمرشمٞمٌٝم٤م ، ُمٙم٤ماإلٟمت٘م٤مئٞم٦م همػم اًمٕم٤مدًم٦م ذم وؾم٤مئؾ  وإره٤مب احلٙمقُم٤مت ، ويمذًمؽ

 وُمثٚمف ، ُمٕم٤مجل٦م إؾم٤ٌمب واعمٔم٤ممل اعمؽمايمٛم٦م اًمتل يٛمٙمـ أن شُمٗم٤مىمؿ روح اًمٕمداء وذًمؽ يم٢مهمٗم٤مل

ويٛمٙمـ ُمراضمٕم٦م  إصدار ىمقاٟملم سم٠مصمر رضمٕمل وإضمراء قمٛمٚمٞم٤مت دمًس وحت٘مٞمؼ ظمالوم٤ًم ًمٚم٘م٤مٟمقن .

وهل خمت٤مرات  شؾمٌتٛمؼم 11ُم٤م وراء » ُمّم٤مدر ٟم٘مدي٦م يمثػمة ذم هذا اعمج٤مل ، ُمٜمٝم٤م يمت٤مب

ُمث٤مل  . ٙمراشمقنـمجٕمٝم٤م: ومِؾ ؾم ؽماًمٞم٤م ،ـوأؾم٤ًٌم ُمـ اًمدول اًمٖمرسمٞم٦م و٦م ٕيمثر ُمـ صمالصملم يم٤مشمُمٕم٤مرِ 

جقُمل ًمديٛم٘مراـمٞم٦م ؿمٙمٚمٞم٦م قم٤مري٦م قمـ اًمٌٜمك اًمتحتٞم٦م هل٤م يم٤معمٜم٤موم٦ًم احلرة اهلتّمدير اًم :آظمر

أُمٜم٦م واًم٘م٤مٟمقن اإلٟمتخ٤ميب اًمٕم٤مدل ودرضم٦م واـمئ٦م ُمـ اًمٗم٤ًمد اًمقفمٞمٗمل وٟمٔم٤مم ُم١مؾمز ىمقي 

اٟمتٗم٤مء هذه اًمٌٜمك اًمتحتٞم٦م وؿمٌٝمٝم٤م  . وقمغم اًمرهمؿ ُمـ ٕم٦مـُمٜمع قمٛمٚمٞم٤مت اًمتزوير اًمقاؾمتٓمٞمع ـيً

صٜم٤مديؼ اىمؽماع وم٘مد ضمٕمٚمقا اًمديٛم٘مراـمٞم٦م اًمِمٙمٚمٞم٦م ) ُمـ ضوري٤مت قمداًم٦م آٟمتخ٤مسم٤مت ،

ٝمذه اًمّمقرة ـ، قمٚماًم أهن٤م سم ٤مس هب٤مـ٦م ٓ ُيـ٘مٌؾ اعمًـوٟم٤مظمٌلم وومرز وإطمّم٤مء( ضمٕمٚمقه٤م ُم٘مدؾم

ُمل سملم إُمؿ اًمتّمدير اهلجق وىمد حيّمؾ . شم١مدي إمم ومقى ُمتٗم٤مىمٛم٦م ووم٤ًمد وفمٞمٗمل يمٌػم

ذم  ٦م اًمث٘م٤مومٞم٦مـؾ اعمٕمٜمقي ذم اعمٜم٤مومًـف شمٕمٌػم قمـ اًمٗمِمـواًمٖم٤مًم٥م أٟم ،ػ ـويمذًمؽ سملم اًمٓمقائ

 .اعمج٤مل ذي اًمّمٚم٦م

  وطم٘مٞم٘متٝم٤م  ،: وهل ُمٝم٤مرات ظم٤مدُم٦م ًمٚمٛمٝم٤مرات اًم٤ًمسم٘م٦م يمٚمٝم٤م مفارات احلرب افـػسقة

وشمٖمٞمػم  ٙمٞمؾ اًمرؤي٦مـوإقم٤مدة شمِم ٤مقمد ذم شمقضمٞمف اًمٗمٙمرـٞم٦م اًمتل شمًـتٕمامل اعم١مصمرات اًمٜمٗمًـهل اؾم

قاء ـ٤مقم٤مت وقمٛمٚمٞم٤مت اإلهمـتٕمامل اإلؿمـٞم٦م اؾمـ٤مئؾ احلرب اًمٜمٗمًـ. ومٛمـ وؾم ٚمقكـاًمً
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قة ـتٕمراض اًم٘مـ٘مٞمط وقمٛمٚمٞم٤مت اؾمـ)اًمتْمٚمٞمؾ( واإلهمراء وقمٛمٚمٞم٤مت اًمتٚمٓمٞمخ واًمتً

وقمٛمٚمٞم٤مت اًمتِمـقيف واًمتحريػ ًمٚمٕم٘م٤مئد  ،)اًمـح٘مٞم٘مٞم٦م واعم٤ٌمًمغ ومٞمٝم٤م( واًمتخقيػ واًمؽمويع 

ويمذًمؽ قمٛمٚمٞم٤مت حتريؽ اهلقى واًمت٠مصمػم قمغم اًمٕمقاـمػ . وىمد شم٘مؽمن  ،وم٦م اعمْم٤مدة واًمث٘م٤م

ر ـ٤مقم٦م اًمٗمقى ووم٘مدان إُمـ وٟمِمـيم٢مؿم ،٤مقمدة قمغم إرض ـٞم٦م سمٕمٛمٚمٞم٤مت ُمًـحرب اًمٜمٗمًـاًم

 ٤مد وهمػمه٤م.ـاًمٗمً

  ومـ أمهٝم٤م ُمـ ، ومٜمقن قمدة إشم٘م٤من قمغم اعمٝم٤مرات هذه شمٕمتٛمد: افعؿع مفارات افتحريك 

وُم٤م ؾمٞم٠ميت سمٕمد  ،وُم٤م ذيمرٟم٤مه ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ ُمـ اًمٖمٛمر واإلهمراق  ،واًمتحريض  واإلىمٜم٤مع اًمتْمٚمٞمؾ

ُمـ اٟمت٤مج  ثر ُمـ ُمرةيموُم٤م ذيمرٟم٤مه أ ،إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم  وجم٤مٓشمف ىمٚمٞمؾ ُمـ اًمٙمالم قمـ اًمؽمويض

 ُمٝم٤مرةهذا سم٤مإلو٤موم٦م إمم  ، حتريٙمفو شمٖمٞمػم ؾمٚمقيمف ظمٗم٦م اًمقزن اعمٕمٜمقي ًمإلٟم٤ًمن يمل يًٝمؾ

 واعمج٤مُمٞمع اًمتٙمتالت شم٘مقيؿ ُمٝم٤مرات شم٠ميت اًمرؤي٦م شمِمٙمٞمؾ ُمـ ٟمقع ومٌٕمد  . اًمتحريؽ سمٞمئ٦م اظمتٞم٤مر

 . وووم٘م٤م عمٕمٓمٞم٤مت اًمؽمويض وظمٗم٦م اًمقزن اجلديدة ًمٚمرؤي٦م ووم٘م٤مً  قمٛمٚمٞم٤مً  حتريٙمٝم٤م وؾمٌؾ اًمٌنمي٦م

، وهق صقرة  وسمذًمؽ يتِمٙمؾ احلِمد اخل٤مئض اًمذي يٛمٙمـ حتريٙمف سمٛمختٚمػ اإلدم٤مه٤مت

ىت  يت  جث     مث  ىث  يث      حج  مج  جح    مح  جخ          ...چمج٤مقمٞم٦م عمْمٛمقن ىمقًمف شمٕم٤ممم 

 حخ  مخ  جس     حس    خس   مس    حص  مص  جض  حض  خض  مض  حط  مط  مظ   جع     مع  

 ٤مطـاًمٜمِم سمحري٦م اًمتٛمتع جٞمعشمِم وٟمقع آظمر ُمـ اًمتحريؽ ، هق .45 – 4٤اعمدصمر:  چ...

 شمٙمقن يمل راشمفدُ ـىمُ  وُمٕمروم٦م اخلّمؿ ىمقة شم٘مدير هبدف ، اًمًٞم٤مؾمٞم٦م وهمػمه٤م ٦مـواعمٜم٤مومً

 ًمتحريؽ اًمرُم٤مد حت٧م ُمـ اًمٜم٤مر إي٘م٤مد قمٛمٚمٞم٤مت ويمذًمؽ.  وُم١مصمرة ٤مُمٚم٦مـؿم اعمْم٤مدة اإلضمراءات

 قمٛمٚمٞم٦م ومٞمٝمؿ شم١مصمر ىمد اًمذيـ واعمحروُملم يم٤معمٔمٚمقُملم اإلضمتامقمل احلٓم٤مم وجم٤مُمٞمع اًمٖمقهم٤مء

 قمٚمٞمٝمؿ ي١مصمر وُمـ اًم٘م٤مدة ُمـ ريــاعم١مصمِّ  حتريؽ ويمذًمؽ.  اهلِمٞمؿ ذم اًمنمارة يمت٠مصمػم اًمتحريؽ

 ٟمٗمقذهؿ ًمزي٤مدة واإلهمراء سم٤مإلهمقاء حتريٙمٝمؿ ، اخل٤مص٦م اعمّم٤مًمح ومج٤مقم٤مت اًمٗم٤مؾمـديـ ُمـ

 واإلوٓمٝم٤مد اًم٘مٛمع ـمريؼ ُمـ او واًمٜمزاقم٤مت احلروب ٟم٤مر إي٘م٤مد ـمريؼ ُمـ وصمروهتؿ

، وُمـ وؾم٤مئؾ  واعمٝم٤مًمؽ اعمٝم٤موي إمم واًمِمـٕمقب احلٙمقُم٤مت حتريؽ ويمذًمؽ.  ًمٚمٛمخ٤مًمٗملم
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 قمغم اًمْمٖمط ًمزي٤مدة إومٙم٤مر حتريؽ يتؿ وىمد وإًمٙمؽموٟمٞم٦م .ذًمؽ ُمٝم٤مرات اًمتٕمٌئ٦م اعم٤ٌمذة 

 اًمتل اًم٘مِم٦م اؾمؽماشمٞمجٞم٦م) آظمر ُم٤ًمر إمم وحتقيٚمٝم٤م واعمٓم٤موًم٦م اًمّمؼم ُمـ إلظمراضمٝم٤م ُمٕمٞمٜم٦م جم٤مُمٞمع

واًمذيـ  . وإمم همػم ذًمؽ ُمـ أٟمقاع اًمتحريؽ اًمٕمٛمكم سم٤مدم٤مه هدف ُمٕملم ، (اًمٌٕمػم فمٝمر ىمّمٛم٧م

يمٝمؿ ىمد يتْمٛمـ أطمد وم٢من ؾمٚمق ،سمٚمٖمقا درضم٦م يمٌػمة ُمـ اًمٖمٛمر واإلهمراق سمٛمٗم٤مهٞمؿ اًمٖمزو 

ُمع اهتامم  ،شم٘مٚمٞمد ؾمٚمقك همزاة اًمٗمٙمر وُمت٤مسمٕم٦م قمقائدهؿ  اًمٜمقع إول: ، ٟمققملم ُمـ اًمٓم٘مقس

 جيتٛمع قمٚمٞمف دقم٤مة اًمٗمٙمر اًمقاومد ٚمقك ُم٘مدسـؿمديد سم٠مٟمقاقمف وشمٙمرار أدائٝم٤م ويم٠مهن٤م ؾم

سمؾ ىمد يتؿ شمقضمٞمٝمٝمؿ إمم اًمٙمٞمٗمٞم٦م اعمٓمٚمقسم٦م ُمٜمٝمؿ ذم  ، ؽمك وسم٤مًمقٓء سمٞمٜمٝمؿـُمِمٕمرون سم٤مٟمتامء ـويِم

وي٘مؽمن ذًمؽ  ،اًمٜمِم٤مط اًمٞمقُمل واإلضمتامقمل يم٤مٕيمؾ واًمٚمٌس واًمٕمالىم٦م سم٤مٕهؾ وإصدىم٤مء 

سمذم اًمًٚمقك إصٞمؾ ٕسمٜم٤مء اًمقـمـ واإلؾمتخٗم٤مف سمف . اًمٜمقع اًمث٤مين: هق طملم يّمٌح اًمًٚمقك 

ومٕمٚمٝم٤م يتٚمذذ اعمٖمزو ذم  ،يم٠مٟمف ؾمٚمقك واضم٥م او ـم٘مقس ُم٘مدؾم٦م  اجلديد قمغم رداءشمف او وطمِمٞمتف

. وشمٔمٝمر هٜم٤م  إن مل ئمٝمر ُمٜمف ذًمؽ ويٕم٤مىمٌقٟمف سمؾ ىمد حي٤مؾمٌف أؾمٞم٤مده ، واًمث٤ٌمت قمٚمٞمٝم٤م وشمٓمقيره٤م

وؾمٞمتْمح إُمر سمٕمد ىمٚمٞمؾ ذم اًمٙمالم قمـ  ،وُمالزُم٦م هذه اعمٝم٤مرة  ُمٝم٤مرة إشم٘م٤من اًمرذيٚم٦م واًمنم

 شمرويض اًمٓم٤ٌمع إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.

  مفارات أخرى: 

  إلفمٝم٤مر  )سم٤مإلصم٤مرة او اإلؾمتٗمزاز او اًمتْمٚمٞمؾ او اإلهمراء...( ، حتريك ظؼل اخلصم

 ٟمقاي٤مه وُمٕمروم٦م ىمدراشمف ووؾم٤مئٚمف.

  مفارات إثارة اإلكتباهو. 

  سم٘مْم٤مي٤م إلؾمدال اًمًت٤مر قمغم ىمْم٤مي٤م أظمرى. مفارات إصغال افـاس 

  وحتريٙمٝم٤م ، وًمٜم٤م ذم )ٟمخ٦ٌم اعم٤ًمر( يمالم قمـ اإلؿم٤مقم٦م  مفارات اشتعامل افشائعات

 وٛمـ ُمٌح٨م )إدارة اًمٗمٙمرة(.

  واًمتِم٤مسمف وشمٖمٞمٞم٥م احل٘مٞم٘م٦م وظمٚمط إوراق. مفارات إضػاء افغؿوض 
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 : ؾرض مـاهج ؾوضوية

. طم٘مٞم٘م٦م ذًمؽ أن اعمٜم٤مه٩م اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م وسمٍمف وهذه إطمدى وؾم٤مئؾ اإلضار واإلقم٤مىم٦م اًمٕم٤مُم٦م       

إٟمام شم٘مقم قمغم طم٘مٞم٘متٝم٤م اعمزقمقُم٦م إذا ٟمٛم٧م قمغم ضمذوره٤م ويم٠مٟمف  ،اًمٜمٔمر قمـ ضمقدهت٤م اًمذاشمٞم٦م او رداءهت٤م 

وسمٕم٤ٌمرة قمٛمٚمٞم٦م: إذا شمؿ سمٜم٤مؤه٤م قمغم أؾمًٝم٤م أي قمغم اًمٌٜمك اًمتحتٞم٦م اخل٤مص٦م هب٤م . وأُم٤م  ،ٟمٛمق ـمٌٞمٕمل 

 اٟمتخ٤مسمٞم٦م . ُمث٤مل ذًمؽ ومرض ديٛم٘مراـمٞم٦م ٢مٟمام هل ومقى ُمدُمرةوم ،ٟمنم اًمٌٜمك اًمٗمقىمٞم٦م ُمـ همػم ىمقاقمد 

واًمدقم٤مي٦م وصٜم٤مديؼ  وٛمـ سمٞمئ٦م همػم آُمٜم٦م ، اإلٟمتخ٤مب يم٠مؾمامء اعمرؿمحلم وظمٞم٤مر ،هل جمرد سمٜم٤مء ومقىمل 

وًمٙمـ ُمع وم٘مدان ضوري٤مت اًمٌٜمٞم٦م اًمتحتٞم٦م يمحري٦م شمٜم٤مومس اعمرؿمحلم  ، اإلىمؽماع واًمٗمرز واإلطمّم٤مء

٤مومٞم٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م )اًمتٜم٤مومس أُمـ( واًمٜمزاه٦م )أي شم٘مٚمٞمص وقمزل اًمٗم٤ًمد( وذوط إهٚمٞم٦م واًمِمٗم

أؿمد وم٤ًمدًا ُمـ  ىمد شمٙمقن هل ومقى اًمِمٙمٚمٞم٦م وٟمتٞمج٦م هذه اًمديٛم٘مراـمٞم٦م واًمًٞمٓمرة اعمح٤ميدة .

قُمل وظمّمخّم٦م اخلدُم٤مت اعم٘مؽمن سمٌٓم٤مًم٦م واؾمٕم٦م اًمديمت٤مشمقري٦م . ويمذًمؽ شم٘مٚمٞمص اًمدقمؿ احلٙم

ٞم٦م  ديد وشمرويض اًمِمٕم٥م ـوم٢من ُمٕمٜمك ذًمؽ هق احلرُم٤من اًمِم ،ودظمؾ ومردي وٕمٞمػ وضمٝمؾ وُأُمِّ

  .ًمإلؾمت٘مرار ذم ُم٤ًمر اًمتخٚمػ واًمٗم٤ًمد

وهل سم٤مظمتّم٤مر  ،اًمٗمقى اخلالىم٦م سم٤مًمتدُمػم اًمٌٜم ٤مء او  ُمنموع ُم٤م ُيًٛمكذًمؽ وأؿمـد ُمـ       

وذًمؽ يمل  ،وحتقيؾ اًم٤ًمطم٦م إمم ومقى واؾمٕم٦م  ،قمٛمٚمٞم٤مت هدم إٟمٔمٛم٦م اًم٘م٤مئٛم٦م ذم دوًم٦م ُمٕمٞمٜم٦م 

اًمدول  مم٤مرؾم٤متوهذا ُمـ  ، ٙمٞمؾ اعمجتٛمع وومؼ رؤيتف وُمّم٤محلفـتٓمٞمع اخلّمؿ اًم٘مقي إقم٤مدة شمِمـيً

اًمٍمحي٦م ، سمؾ هق ُمـ اعمٓم٤مرطم٤مت إُمػميمٞم٦م  اًمتل شمًتٕمٛمؾ اًم٘مٝمر واًمتٜمٙمٞمؾ ًمٚمٝمٞمٛمٜم٦م قمغم أظمريـ

هذا وأُمث٤مًمف قمغم أن شمٚمؽ اًمدول سمٕمٞمدة يمؾ اًمٌٕمد قمـ ىُمُدرات اًمٗمتح اعمٕمٜمقى  ُمٜمذ قمٝمد ىمري٥م . ويدل

  اًمذي ىم٤مم سمف اعمًٚمٛمقن.

  :فسويضا

وأُم٤م اًمؽمويض اًمذي  .42إٟمٕم٤مم:  چ ې  ې  ې  ې ۉچ ىم٤مل شمٕم٤ممم       

 اًمداسّم٦م ُرْو٧ُم ُي٘م٤مل:  ،اًمتٚمٞملم واًمتٓمقيع واًمتذًمٞمؾ  وهق ،ٟمقع ُمـ اًمتدري٥م  ٝمقيٗمٕمٚمف اًمٌنم وم
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ػْمةَ  قمّٚمٛمَتٝم٤م إِذا: وِري٤مو٦مً  َرْوو٤مً  َأُروُوٝم٤م  ً ويمثر اؾمتٕمامل اًمٚمٗمظ ذم شمرويض اًمدواب .  وذًّمٚمَتٝم٤م اًم

٤ٌَمعُ وذم شمرويض   . ًمتٝمذيٌٝم٤م ورومع ىمدره٤م ، اًمٓمِّ

 وذًمؽ ،شمٖمٞمػم اؾمتج٤مسم٦م أظمريـ  ؾم٦م وم٠مـمٚم٘مقا اًمؽمويض قمغم قمٛمٚمٞم٤متاًمًٞم٤م صمؿ أظمذ اًمٚمٗمظ أهُؾ       

أي  ، ًم٘مٌقل اًمْمٕمػ وشمقاسمٕمف ذم ُمقاضمٝم٦م اًمٕمدو او اًمٗمٙمر اعمْم٤مد او اًمٔمٚمؿ واًمٗم٤ًمد ٝمؿتٓمقيٕمسم

وًمذًمؽ يٚمج٠م  ،واًمٜم٤مس يتٗم٤موشمقن ضمدًا ذم ىمدرهتؿ قمغم ُم٘م٤موُم٦م اًمؽمويض اًمًٚمٌل .  اًمتدري٥م اًمًٚمٌل

سمٕمْمٝم٤م ًمٚمجٛمٝمقر وسمٕمْمٝم٤م ًمٚمٜمخ٥م وسمٕمْمٝم٤م أظمر  ،اعمًـتٌدون إمم أٟمقاع ُمـ اًمؽمويض 

  ًمٚمٛم٘م٤موُملم. 

 :دم اإلكسان أهداف أربعة افسؾبي ويستفدف افسويض      

   وذًمؽ أن احلقاس ُمٜم٤مومذ إمم اًمٗمٙمر  وأمهٝم٤م هٜم٤م اًمًٛمع واًمٌٍم ، :افظاهرة احلواسترويض

ومتدري٥م اًمٜمٔمر قمغم رؤي٦م اًمتٕمري واعمٗم٤مشمـ اعمحرُم٦م يروض اًمٜمٗمس ًمٚمتٗم٤مقمؾ سمِـٚمِلم ُمع  ، واًم٘مٚم٥م

وُمثٚمٝم٤م شمٙمرار او إدُم٤من رؤي٦م ُمٔم٤مهر اًمؽمف واإلهاف واعمٚمذات اعم٘مؽمٟم٦م  هذه اعمحرُم٤مت .

 شمدري٥م اًمًٛمع قمغم ؾمامع اًمتقاومف وإسم٤مـمٞمؾ إُمر ُمع ويمذًمؽ سمٕمقاُمؾ اًمؽمهمٞم٥م واًمتِمقيؼ .

 اؾمتٜمٙم٤مر . وىمد يذه٥م شمرويض احلقاس إمم ضمذور إضم٤ًمم وإصقاتُمـ همػم  واعمٔم٤ممل

أي ي١مدي شمرويض احلقاس إمم اًمتٗم٤مقمؾ اعمتٛمٞمع ُمع اًمث٘م٤موم٤مت اًمتل أٟمتج٧م شمٚمؽ  ، واعمٔم٤مهر

وشمٌٚمد  . ًْمَٗم٦م اعمٜمٙمرات اعمٕمٜمقي٦من ي١مدي إمم أُ ًْمَٗم٦م اعمٜمٙمرات احلًٞم٦م يٛمٙمـ إٔن أُ  ، اعمحًقؾم٤مت

چ  چ  ڇ  ڇ  چ ٤ممم ـــــٟمحق ىمقًمف شمٕم اإلطم٤ًمس سمير اعمٜمٙمرات يقوحف

 چ چچ ومتدسمر قم٤ٌمرة  ، 79اعم٤مئدة:  چ ڇ  ڇڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ

 ـمٌٞمٕمٞم٤مً  أُمراً  ص٤مرت اعمٜمَٙمرات ويم٠من ، اًمتٜم٤مهل ٟمٗملـٝم٤م شمدل قمغم اًمٕمٛمقم ذم وم٢مٟم ، چ ڇ

 سمٞمٜمٝمؿ.

  يم٤مًمٗمٝمؿ وشمذوق اعمٕم٤مين وُم٤م ي٘متْمٞمف ُمـ إرادة احلواس افباضـة وحرـتفا افداخؾقة ترويض :

ڻ   ڻڻ   ں چيقوحٝم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم  ُمثالً ، تذًمٞمؾ وشمٓمقيع اإلرادةوم وطمريم٦م .
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 ،اخلٗمٞمػ هق اًم٘مٚمٞمؾ اًمقزن وهق ود اًمث٘مٞمؾ  ، 54اًمزظمرف:  چ ۀ  ہ  ڻ  ۀ

يمام ُي٘م٤مل:  وضمدهؿ ظمٗم٤موم٤مً  :ادعـى األولعمٕمٜمٞملم ،  شمّمٚمح هٜم٤م ڍں ڍاًمًلم واًمت٤مء ذم و

 وذًمؽ  طملم ي٘مؾ.  وضمدهت٤م طمًٜم٦م أي ، واؾمتحًٜم٧م اعم٘م٤مًم٦م اؾمتٚمٓمٗم٧م زيدًا أي وضمدشمف ًمٓمٞمٗم٤مً 

اجلٝمؾ واًمٗم٘مر واعمّم٤مقم٥م و وٕمػ اإليامن سم٥ًٌم اًمقزن اعمٕمٜمقي ًمرضم٤مل اًمٌٚمد او اعم١مؾم٦ًم

، وم٢مذا وضمدهؿ اخلّمؿ ظمٗم٤موم٤ًم اؾمتٓم٤مع حتريٙمٝمؿ عم٤م ييهؿ قمـ ـمريؼ  اًمٙمثػمة وإزُم٤مت

يزيد ُمـ ظمٗمتٝمؿ سمٕمٛمٚمٞم٤مت  ، ويًتٓمٞمع أيْم٤ًم أن واإلؾمتٙم٤ٌمر قمٛمٚمٞم٤مت اخلداع واًمتْمٚمٞمؾ

اًمؽمويض واإلقمداد ًمٚمٛم٘متؾ او ًمٚمٛمقت اعمٕمٜمقي ، ويمذًمؽ دمٜمٞمدهؿ إلُم٤مشم٦م أظمريـ ، ويٛمٙمـ 

 ، ٝمؿ ظمٗم٤موم٤مً ٚمَ ٕمَ ضَم : ادعـى افثاينأيْم٤ًم خلٗمتٝمؿ أن يٓمٚم٥م ُمٜمٝمؿ اخلٗم٦م أي اإلهاع ذم شمٜمٗمٞمذ ظمٓمٓمف . 

. وهذا اجلٕمؾ  ، واؾمتّمح٥م اًمٙمت٤مب أي ضمٕمٚمف ص٤مطمٌف يمام ُي٘م٤مل: اؾمتٕمٌده سمٛمٕمٜمك ضمٕمٚمف قمٌداً 

ٙمري واًمٕمٚمٛمل ـوقمٛمٚمٞم٤مت شمٜمٛمٞم٦م اًمتخٚمػ اًمٗم ٚم٦مـيٛمٙمـ أن يٙمقن قمٛمٚمٞم٦م شمرويض ـمقي

ٙمٞمؾ  اعمٗم٤مهٞمؿ وشمِمٛمؾ ـم٤مقمتف ذم شمٖمٞمػمـشمِم چ ڻ   چ٤مرة ـقمٌ وأيْم٤ًم وم٢من . وإظمالىمل

قمغم ٟمحق ىمقًمف  ، شمًتحًـ اًم٘م٤ٌمئح واعمٜمٙمرات ، وشمًت٘مٌح اعمح٤مؾمـ واًمٓمٞم٤ٌمت ضمديدة أذواق

 ، وٓ ؿمؽ أن شمٖمٞمػم اًمٗمٙمر واعمٗم٤مهٞمؿ 8وم٤مـمر:  چ ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گچ شمٕم٤ممم 

َأَٓ َوإِن  ذِم  » ط، يمام هق واوح ُمـ ىمقل اًمٜمٌل  ٚمقكـي١مدي إمم شمٖمٞمػم اًمً وإذواق اًمداظمٚمٞم٦م

 ًَ ِد ُُمْْمَٖم٦ًم: إَِذا َصَٚمَح٧ْم َصَٚمَح اجلَ ًَ ًَ  ُد يُمٚمُّفُ ـاجلَ ًَ َدْت ـ، َوإَِذا وَم ًَ ـوَم ، َأَٓ َوِهَل  ُد يُمٚمُّفُ ـَد اجلَ

وىمد ىمٞمؾ: إن اًمٓمٞمقر  . رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ وهمػممه٤م ذم ؾمٞم٤مق طمدي٨م اًمِمٌٝم٤مت « اًمَ٘مْٚم٥ُم 

وىمد ذيمرٟم٤م ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ ذم اعمٝم٤مرات  اعمقًمقدة واعمحٗمقفم٦م ذم إىمٗم٤مص شمرى أن اًمٓمػمان ضمريٛم٦م .

 اإلقمالُمٞم٦م مجٚم٦م ُمـ وؾم٤مئؾ شمرويض اعمٗم٤مهٞمؿ.

   اًمٔم٤مهرة واًم٤ٌمـمٜم٦م وُم٤م يتٌٕمف ُمـ شمرويض  احلقاس ًمؽمويض وهق ٟمتٞمج٦م :افط باعترويض

وهل اًمّمقرة اًمداظمٚمٞم٦م ًمٚمٜمٗمس  ،اًمًجٞم٦م  ُمٕمٜمك وُمٕمٜمك اًمٓمٌع ىمري٥م ُمـ . اإلرادة واًمًٚمقك

يدل قمغم ذًمؽ ىمقًمف  ،وهل ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمؽمويض  ،ل ُم٤م يالئٛمٝم٤م وجي٤مٟمًٝم٤م ُمـ إقمامواًمتل شمدقمق إمم 

 چڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ    ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڇ  ڇ  ڃچ  چچ  چ  ڇ  ڇچ شمٕم٤ممم 
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 ، وذم اًمٕمرسمٞم٦م أن يمؾ رء همٓمك ؿمٞمئ٤ًم آظمر وهمٚم٥م قمٚمٞمف وم٘مد ران قمٚمٞمف ،15 - 14اعمٓمٗمٗملم: 

 أن ذٟمقهبؿ واٟمحراوم٤مهتؿ همٓم٧م واعمٕمٜمك ، ُي٘م٤مل: راٟم٧م قمٚمٞمف اخلٛمر وران قمٚمٞمف اًمتٕم٥م او اًمٜمٕم٤مس

سمؾ ص٤مرت ذٟمقهبؿ  ،ومال يمٌػم أصمر ًمٗمٓمرة ؾمٚمٞمٛم٦م وٓ ًمٌّمػمة رادقم٦م  ،ىمٚمقهبؿ أي قم٘مقهلؿ  وهمٚم٧ٌم

وهذا ىمري٥م مم٤م ذيمرٟم٤مه ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ ذم ُمٕمٜمك  . اعمالزم هلؿ واٟمحراوم٤مهتؿ هل ؾمجٞمتٝمؿ وـمٌٕمٝمؿ

 .11 - 1٤اًمذاري٤مت:  چ ٹ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹچ ىمقًمف شمٕم٤ممم 

ٌْعُ  اقمتؼم وسمف ىمقل اًمراهم٥م:ويقوحف   ٟم٘مش هق ذًمؽ وم٢منّ  اًمًجّٞم٦م ، هل اًمتل واًمٓم ٌِٞمَٕم٦مُ  اًمٓم 

 طمٞم٨م ُمـ سمف يٜم٘مش ومٞمام وهق اًمٕم٤مدة . طمٞم٨م ُمـ وإُّم٤م اخلٚم٘م٦م ، طمٞم٨م ُمـ إُّم٤م ُّم٤م ، سمّمقرة اًمٜمّٗمس

أهمٚم٥م .اهـ ُمـ )اعمٗمردات( . وم٤معم٘مّمقد سمؽمويض اًمٓم٤ٌمع ضمٕمٚمٝم٤م شمدرجيٞم٤ًم ىمري٦ٌم ُمـ إرادة  اخلٚم٘م٦م

ورسمام ُيٓمٚمؼ  ، سمـّمقرة شمالئـؿ إرادة اخلّمؿ سمٓمٌٕمف(أي ) يمل يتٍمف اإلٟمًـ٤من شمٚم٘م٤مئٞم٤مً  ،اخلّمؿ 

ًمٙمت٤مسم٦م  )اًمٌٞمْم٤مء( قمغم ذًمؽ: حمق اًمذايمرة او إقم٤مدة شمِمٙمٞمؾ اًمٕم٘مؾ او اٟمت٤مج اًمّمٗمح٦م اًمٗم٤مرهم٦م

 ،ٜمػ ُمـ اًمٜم٤مس ـ ِص ع ذم ذًمؽ أيمثر ُمِ ـوي٘م . وهق سمٛمٕمٜمك حمق اًمذايمرة ُمْم٤مُملم ضمديدة ومٞمٝم٤م

 ،تٕمدون ًمإلٟمٌٓم٤مح أُم٤مم اإلهمراء سم٤مًمِمٝمقات واعمٚمذات واعمٜم٤مص٥م ـاعمً هؿ اًمّمٜمػ إول:

ُمًتٕمدون ًمت٘مديؿ أٟمٗمًٝمؿ يمّمٗمح٦م وم٤مرهم٦م يٙمت٥م ومٞمٝم٤م  ومٝمؿ ،جٞم٦م ه١مٓء ُمريْم٦م ُمـ أصٚمٝم٤م ـومً

وُمـ همػم طم٤مضم٦م إمم يمثػم ُمـ اًمؽمويض . اًمّمٜمػ  ، ُم٘م٤مسمؾ حتّمٞمؾ ؿمٝمقاهتؿؾمٞمدهؿ ُم٤م يريد 

 ،قسم٦م ـقاطمش وىمٓمٕمقا قمغم أٟمٗمًٝمؿ ـمريؼ اًمتاًمث٤مين: اًمذيـ اٟمٖمٛمس يمٞم٤مهنؿ يمٚمف سم٤مجلرائؿ واًمٗم

ويّمٌح اًم٘مٞم٤مم سمذًمؽ ؾمـجٞم٦م  ،وم٠مصٌح٧م وؾمـٞمٚمتٝمؿ اًمدوم٤مقمٞم٦م هل اًمدوم٤مع قمـ اًمٔمٚمؿ واًمٗمًـ٤مد 

يمام شمذيمر  ،ويّمػم اًمتٙمٚمٞمػ سمٗمٕمؾ اجلرائؿ وؾمٞمٚم٦م ًمْمامن وٓئٝمؿ وشمٓمٌٕمٝمؿ سم٢مرادة ؾمٞمدهؿ  هلؿ .

ُمٓم٤مًمٌف  اًمذيـ ـم٤مل قمٚمٞمٝمؿ اإلؾمتٌداد وأًمِٗمقه وأًمِٗمقا يمثػم ُمـ اًمّمٜمػ اًمث٤مًم٨م: . سمٕمض اعمّم٤مدر

طمتك ص٤مرت شمٚمٌٞم٦م ُمٓم٤مًم٥م  ،ُمٜمٝمؿ واوٛمحٚم٧م قمٜمدهؿ روح اإلصالح واًمتّمحٞمح واعم٘م٤موُم٦م 

اًمًٚمؿ اإلضمتامقمل  ُم٘مٌقل ذم اًمٔم٤مهر وهق ـمالء وًمٙمٜمٝم٤م ُمٓمٚمٞم٦م سمٓمالء ،اإلؾمتٌداد ؾمجٞم٦م قمٜمدهؿ 

 ؾمت٘مرار.واًمتقاومؼ واإل
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  وهق ٟمتٞمج٦م  ُمـ أهؿ أهداف اًمؽمويض اًمٕمدائل وهذا :ترويض اآلمال وافطؿوحات

وذًمؽ إلٟمت٤مج  ،اًمؽمويض سم٤مإلؾمتٌداد وسم٤محلرُم٤من ـمٌٞمٕمٞم٦م عم٤م ؾمٜمذيمره إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم ُمـ 

 ،ودوًم٦م ُمتخٚمٗم٦م سمٕمٞمدة ضمدًا قمـ اعمٖم٤مًم٦ٌم وقمـ أي شمٜم٤مومس إؾمـؽماشمٞمجل  ي٤مئس ؿمـٕم٥م وٕمٞمػ

وًمٙمـ ٓ ُم٤مٟمع ُمـ اًمتٜم٤مومس ذم اًمٚمٝمق اعم٤ٌمح او همػم  ،ٕن ؿمـٖمٚمٝم٤م اًمِمـ٤مهمؾ هـق اعمٕمٞمِمـ٦م اًمٞمقُمٞم٦م 

٦م ُمٜمخٗمْم٦م ـحّمٞمؾ ًم٘مٛم٦م اًمٕمٞمش وشمٕمٚمٞمؿ ُمٜمخٗمض ٟمًـٌٞم٤ًم ودرضمـٖمؾ إيمؼم هـق شمـاعم٤ٌمح . وم٤مًمِم

ع إُمر ـ٤ٌمب ًمٚمؽمايض ُمـُمع إقمداد إؾم ، ٦م ضمٞمدة ُمـ اًمٚمٝمقـودرضم ُمـ اًميوري٤مت اًمٕم٤مُم٦م

 .اًمقاىمع

  وم٢من اإلٟم٤ًمن يّمػم  ،: واوح أٟمف سمٕمد شمرويض اعمج٤مٓت اعمذيمقرة أقماله اكتاج شؾوك جديد

ُمًتٕمدًا ًمإلٟمًالخ ُمـ صمقاسمتف اًم٤ًمسم٘م٦م واًمتٖم٤مومؾ قمـ ضمذوره واًمتحقل إمم ؾمٚمقك ضمديد ووم٘م٤ًم 

 إلرادة اخلّمؿ.

 :ؾؿـفا ، افسؾبي وأما وشائل افسويض      

  د ـواًمتٝمديد سم٠مؿمإصم٤مرة اًمرقم٥م  قمغم يٕمتٛمد ذًمؽ :واًمٓمٖمٞم٤من اًمؽمويض سم٤مإلؾمتٌداد

د ( ممـ ٟم٤مًمتٝمؿ اًمقطمِمٞم٦م ًمٞمٙمقٟمقا قمؼمة ًمٖمػمهؿ . وىمقمٞمِّـٜم٤متوإصم٤ٌمت ذًمؽ سم٠مُمثٚم٦م ) ، اًمٕم٘مقسم٤مت

وًمٙمـ جلٕمٚمٝمؿ  ،شمٙمقن شمٚمؽ إُمثٚم٦م ًمٞم٧ًم عمجرد شمٓمقيع او يمًـر اعمّمٚمحلم واعمٕم٤مرولم 

. وىمد  إلمت٤مم اًمؽمويض او إلؾمتٝمالك اجلٝمد واًمقىم٧م يٚمج٠مون إمم ـمرف صم٤مًم٨م ىمد شمؿ إقمداده

شمتٕمٛمد اجلٝم٦م اًمٓم٤مهمٞم٦م إصم٤مرة اعمّمٚمحلم وزي٤مدة اًمْمٖمط قمٚمٞمٝمؿ ٕضمؾ اؾمتدراضمٝمؿ إمم ُمقاضمٝم٦م 

 . مم٤م ي٤ًمقمد اعمًـتٌد قمغم شمنيع اًمؽمويض وزي٤مدة درضمتف ،ظم٤مهة قمغم ذوط اعمًتٌد 

وشُمٕمٓمك ذم اًمٖم٤مًم٥م سمٕمض اعمٜم٤مومذ واًمٗمراهم٤مت اعمحدودة ًمٞمامرس ومٞمٝم٤م اعمقاـمـ طمري٦م حمدودة 

ويمذًمؽ ُيٕمٓمك إُمؾ ًمٚمٛمقاـمـ ًمتقؾمٞمع شمٚمؽ اعمٜم٤مومذ وًمق  ،ؿ أن ُيِمٖمؾ ٟمٗمًف هب٤م ضمدًا يمل يتٕمٚم

 وذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ أُمثٚم٦م قمديدة ُمـ اًمؽمويض سم٤مًمٓمٖمٞم٤من. سمٕمد زُمـ )زُمـ ـمقيؾ( .

  واوح ُمـ اًمٜمّمقص اًم٘مرآٟمٞم٦م أن اعمِمـ٘م٦م شمدومع إمم  :واعمِمـ٘م٦م واحلرج اًمؽمويض سم٤محلرُم٤من

وُمٕمٚمقم أن يمٗم٤مءة اًمٜم٤مس ذم إجي٤مد اعمخ٤مرج ورومع احلرج  ،اًمٌح٨م قمـ اعمخرج ورومع احلرج 
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يمام أن اًمُ٘مـُدرات اعم٤مدي٦م واإلضمتامقمٞم٦م ذم إجي٤مد اًمٌدائؾ وشمٗم٤مدي اعمِم٘م٦م ُمتٗم٤موشم٦م  ،شمتٗم٤موت ضمدًا 

ضمدًا سملم اًمٜم٤مس . وًمذًمؽ يم٤من احلرُم٤من سم٠مٟمقاقمف اعمختٚمٗم٦م وؾمٞمٚم٦م ؿم٤مئٕم٦م ًمؽمويض اجلٛمٝمقر 

اعمٓمٚمقب . واعمراطمؾ إومم ُمـ احلرُم٤من ىمد شم٘مؽمن  وإلدظم٤مهلؿ ذم اعم٤ًمر واًمٜمخ٥م وإومراد

ٟمّمٝم٤مر ويٌدأ قمٜمدهؿ اإل ،صمؿ شمتالؿمك اعم٘م٤موُم٦م شمدرجيٞم٤ًم قمٜمد يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس  ،سم٤مًمتذُمر واعم٘م٤موُم٦م 

اعمدصمر:  چ حط  مط  مظ   جعچ يمام يٜمٌف إًمٞمف ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،ذم اًمقاىمع او دظمقل اعم٤ًمر 

 ذم ُمْم٤مُمٞمٜمف ومٙمرًا وقمٛمالً. ون اعمْقج واًمتٞم٤مر ويٜمدجمقن٤ًميريم٤مٟمقا ي أي ،45

  :اًمّمدُم٦م ذم جم٤مًمٜم٤م هل يمؾ طمدث يمٌػم يّمدم اًمٜمٗمس سم٘مقة وي١مصمر اًمؽمويض سم٤مًمّمدُم٦م 

يم٤مًمٙمقارث اًمٙمؼمى واقمتداء ؿمديد وظمقف يزًمزل اًم٘مٚم٥م .  ،قمغم شمقازن اًمٜمِم٤مط اًمٕم٘مكم  ؾمٚمٌٞم٤مً 

وأُم٤م  ،٤مطم٤مت اًم٘مت٤مل ـؾمذم ٙمري٦م وـل اًمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمٕمًـاًمّمدُم٦م وم ٧مٚمٛمِ ٕمْ ـتُ ـؾمذ زُمـ سمٕمٞمد اـوُمٜم

وسمٛمامرؾم٤مت شمقضمٞمف صدُم٦م ُمزًمزًم٦م ًمٚمِمٕمقب واعمجتٛمٕم٤مت اعمدٟمٞم٦م اًمٙمٌػمة وم٘مد يم٤من سمدائٞم٤ًم 

طمٞم٨م أصٌح٧م  ،صمؿ شمٓمقر إُمر ذم هذا اًم٘مرن واًمذي ؾمٌ٘مف  ،شمٚم٘م٤مئٞم٦م ذم إزُم٤من اًم٤ًمًمٗم٦م 

 طمداث أوؾمـع إقم٤مىم٦م ممٙمٜم٦م وسم٠مـمقل ُم٤م يٛمٙمـاًمّمدُم٦م اعمقضمٝم٦م إمم اًمِمـٕمقب شُمدرس سم٢مشم٘م٤من إلِ 

 ، ُمـ ُمٗم٤مهٞمؿ اًمٗمتح اعمٕمٜمقي اإلومالسا دًمٞمؾ قمغم وم٘مدان اًمِ٘مَٞمؿ اعم١مصمرة ووهذ ،ُمـ زُمـ 

أي ُمثٚم٦ٌم ذم  اًم٘مقي اعمتٖمٓمرس وٓ يرى ، واإلقمتامد يمٚمٞم٤ًم قمغم ُمٗم٤مهٞمؿ احلرب سم٠مٟمقاقمٝم٤م اعمختٚمٗم٦م

وٓ يٗمٙمر سم٤مًمٕمقاىم٥م اًمٌٕمٞمدة اعمحتٛمٚم٦م ذم اًمٕمداء ًمٚمح٘مقق اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م  ،وم٘مدان شمٚمؽ اًمِ٘مٞمَؿ 

 ،إمم اوٓمراب اًمٗمٙمر وإمم شمٍموم٤مت شمٚم٘م٤مئٞم٦م همػم ُمدروؾم٦م  افصدمة احلادة. وشم١مدي  ًمٚمِمٕمقب

ع شمٖم٤مومؾ ؿمـٌف شمٚم٘م٤مئل ـوشم١مدي يمذًمؽ إمم اًمؽميمٞمز قمغم اعمٕمٜمك اًمذي ُيٕمت٘مد أٟمف أيمثر ظمٓمقرة ُم

ويتٗم٤موت اًمٜم٤مس ذم وىم٧م  ذر شمذيمره٤م ومٞمام سمٕمد .ـد يتٕمـقمـ اًمتٗم٤مصٞمؾ إظمرى واًمتل ىم

قة اًمٜمٗمس ـ٥م ىمـوذًمؽ سمحً ،ٜمقات ـسملم دىم٤مئؼ وؾمُم٤م  ،د اًمّمدُم٦م ـتٕم٤مدة اًمتقازن سمٕمـاؾم

وم٘مد شم١مدي إمم إهن٤مك  ،إُمد( وأُم٤م اًمّمدُم٦م اعمزُمٜم٦م )اًمٓمقيٚم٦م  وشم٠مهٞمٚمٝم٤م واعمخ٤موف اعم٘م٤مرٟم٦م .

وُمـ إهداف اًمٔم٤معم٦م ًمٚمّمدُم٦م حتقيؾ ىمرار اعمجتٛمع إمم  قم٤مم وشمرويض اإلرادة واًمٓمٛمقطم٤مت .

دث ذًمؽ ذم اًمّمدُم٦م احل٤مدة إذا يم٤مٟم٧م وحي ،٤مء ـصٗمح٦م سمٞمْم٤مء يٙمت٥م ومٞمٝم٤م اًمٕمدو اًم٘مقي ُم٤م يِم
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اًمٞم٤مسم٤من ذم أواظمر احلرب ذم  قويلم قمغم ُمديٜمتلمذم هم٤مي٦م اًمِمدة واًمؽمهٞم٥م يمام ذم اًمتٗمجػميـ اًمٜم

ويـحدث يمذًمؽ ومـل اًمّمدُم٦م اعمزُمٜم٦م إذا ـم٤مل اإلٟمـٝم٤مك واإلقم٤مىم٦م اًمٕم٤مُم٦م  ،اًمٕم٤معمٞم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م 

وُمـ شمدسمر اًمّمدُم٦م اعمقضمٝم٦م ًمِمٕم٥م يم٤مُمؾ جيد أهن٤م شمِمـٌف ُم٤م  . ويم٤مٟم٧م ومرص اًمتٖمٞمػم وٕمٞمٗم٦م

وم٢من اًمٜمتٞمج٦م اعمرادة هل دمريد اًمـُٛمًـتٝمَدف  ، ُيًٛمك سم٤مًمتٜمقيؿ اعمٖمٜم٤مـمٞمز اعمقضمف إمم ومرد واطمد

ُمـ هم٤مي٤مشمف إصٚمٞم٦م واؾمـتٌداهل٤م سم٤مًمٖم٤مي٤مت اًمتل يريـده٤م حُمِدث اًمّمدُم٦م او اًم٘م٤مئؿ سم٤مًمتٜمقيؿ 

٤مدة شمِمٙمٞمؾ إقم»ًمٜمقع ُمـ اًمؽمويض هق ؿمٙمؾ ُمـ أؿمٙم٤مل: وواوح أن هذا ا . اعمٖمٜم٤مـمٞمًـل

ورسمام يٜمٌٖمل اًمتٜمٌٞمف إمم دقمقى إُمٙم٤من اؾمتٕمامل  . شاًمٕم٘مؾ او اًمؼمجم٦م واهلٜمدؾم٦م اإلضمتامقمٞم٦م

ُمـ ظمالل ُمٝم٤مرة ضمٕمؾ اًمِمخص يريمز قمغم اعمٕمٜمك اجلٞمد  ،اًمتٜمقيؿ اعمٖمٜم٤مـمٞمز ًمٚمخػم أيْم٤ًم 

        او شمرك ظمٚمؼ ؾمـلء. ٤مع سمؽمك اًمتدظملميم٤مإلىمٜم ،ويزيح او يٕم٤مدي ُم٤م خي٤مًمٗمف 

   وظمالصتف  ،إقمداد اعمٜم٘مذ اعمزقمقم: وىمد ٟمٌٝمٜم٤م إًمٞمف ذم ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ ذم اًمؽمويض سم٤مإلؾمتٌداد

إطم٤مـم٦م أظمـريـ سم٤معمّم٤مقم٥م واعمِمـ٤ميمؾ صمؿ شمقضمٞمٝمٝمؿ سمِمـٙمؾ ظمٗمل وهمػم ُم٤ٌمؿمـر إمم ُمٜم٘مذ 

 ُمزقمقم.

  :مجٚم٦م  اعمٌح٨م وىمد ذيمرٟم٤م ذم هذا ، ووؾم٤مئٚمف يمثػمة وهذا سم٤مب واؾمع اًمؽمويض سم٤معمٗم٤مهٞمؿ

 ، شاعمٝم٤مرات اإلقمالُمٞم٦م»حت٧م قمٜمقان  ،اًمٙمالم قمـ شمِمٙمٞمؾ رؤي٦م أظمريـ ذم  ُمـ أُمثٚمتف

 وؾمٞم٠ميت اعمزيد حت٧م قمٜمقان اًمٖمزو اًمٗمٙمري إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.

  وذًمؽ سم٢مؿم٤مقم٦م  :)اإلهمراق اًمقفمٞمٗمل او اًمٕمٛمكم( سمٛمزامح٦م اًمٗم٤مؾمديـ واًمٖمقهم٤مء اًمؽمويض

مم٤م ي١مدي إمم إقم٤مىم٦م اعمّمٚمحلم  ،اًمٗم٤ًمد اًمقفمٞمٗمل وزرع اًمٗم٤مؾمديـ واًمٖمقهم٤مء ذم يمؾ ُمٙم٤من 

 ُمـ اإلصالح. ضمداً  واؾمتٝمالك ـم٤مىمتٝمؿ عمجرد حت٘مٞمؼ ىَمْدر وئٞمؾ

  وىمد ؾم٘مط يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس اًمؽمويض سم٤مإلهمراء واعمٚمذات إليّم٤مل أظمريـ إمم سمٞمع اًمذُمؿ :

 هبذه اًمقؾمٞمٚم٦م.

  شمٜمٗمٞمذ  اعمًـتٌد أضمٝمزة وٌط اًمؽمويض سم٤مًمٜمت٤مئ٩م: وم٤مًمتقريض سم٤مإلؾمتٌداد ُمثالً ي٘متيض ُمـ

اًمتٝمديد واًمقطمِمٞم٦م يمل يرشمدع أظمرون . ويمذًمؽ اًمؽمويض سم٤مإلهمراء حيت٤مج إمم اإلقمٓم٤مء 
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وم٘مد يٙمٗمل إلهن٤مء ٟمِم٤مط ُمٕملم أن دمٕمٚمف ٓ  ،اًمٗمٕمكم ًمتٙمثػم اعمٓمٞمٕملم . واًمٜم٘مٞمض صحٞمح أيْم٤ًم 

 اعمرضمقة او ي١مدي إمم ٟمتٞمج٦م ُمٕم٤ميم٦ًم. ي١مدي إمم اًمٜمتٞمج٦م

  ُمقاصٚم٦م  اًمٕمدو واعمًتٌد ذم ٕمتٛمدي: وإطمداث شمِمقه٤مت ـمقيٚم٦م إُمد ُمقاصٚم٦م اًمؽمويض

ُمٜمٝم٤م اًمْمٌط سم٤مًمٜمت٤مئ٩م يمام ذيمرٟم٤م . وُمٜمٝم٤م اًمتدرج  ،  ٤ٌمت اًمؽمويض قمغم قمقاُمؾ قمديدةوصمَ 

حم٤موٓت اًمٜمٞمؾ ُمـ ذم ظم٤مص٦م ذم اًمؽمويض سم٤معمٗم٤مهٞمؿ و ، ٓم٤موًم٦م وإقمداد إؾم٤ٌمب واًمٌدائؾواعم

يمقوع ىمٞمقد ؿمديدة  ،وُمٜمٝم٤م شمٙمٌٞمؾ اًمتقاصؾ واًمتحٗمٞمز اعمت٤ٌمدل قمغم اخلػم  اعمٗم٤مهٞمؿ اعم٘مدؾم٦م .

صؾ اإلضمتامقمل واًم٘مٜمقات اًمٗمْم٤مئٞم٦م ورىم٤مسم٦م خمٞمٗم٦م قمغم اًمٕمالىم٤مت اًمٕم٤مُم٦م اقمغم أدوات اًمتق

أي ضمٕمؾ اًمٜم٤مس يروقن  وإٟمِمٓم٦م همػم اًمرؾمٛمٞم٦م . وُمٜمٝم٤م قمٛمٚمٞم٤مت ىمتؾ اًمٓمٛمقطم٤مت

تٕم٤مدة ـأي إقم٤مىم٦م اؾم ،احلقاضمز أُم٤مم اًمتقسم٦م واإلٟم٤مسم٦م ووع ُمٜمٝم٤م و رار قمغم احل٤مل اًم٘م٤مئؿ .سم٤مإلؾمت٘م

حدر ٟموا واًمٕمقدة إمم إص٤مًم٦م ، ومٛمام ُيِم٘مل اعمٜم٤مومس احلْم٤مري أن اعمًٚمؿ ُمٝمام اٟمحرف اًمذايمرة

ًمٕم٤معملم ، وهذا سمخالف احل٤مل قمٜمد إمم ـم٤مقم٦م رب ا وم٢من اًمٓمريؼ ُمٗمتقح ًمٚمّمٕمقد ُمـ ضمديد

هل وم٤مىمدة ًمٓمريؼ اًمٕمقدة إمم دظمٚم٧م ُم٤ًمر اإلٟمحدار اًمٕم٘مٞمدي واإلضمتامقمل وأظمرى ؿمٕمقب 

اؾمـتُٕمٛمٚم٧م اًمّمدُم٦م ًمتًـريع اًمؽمويض وًمٚمتٕمجٞمـؾ سمٗمرض ٟمت٤مئ٩م  وىمد . اعمٜمٝم٩م اًمّمحٞمح

وشُمًـتٕمٛمؾ ذم ذًمؽ اًمّمدُم٦م اعم٤مدي٦م )اًمتدُمػم اًمٕمًـٙمري وؿمـٌٝمف ( واًمّمدُم٦م  ،ـمقيـٚم٦م إُمد 

 يمٚمٝم٤م وُيراد ُمـ اًمًٌؾ اعمذيمقرة . أي اًمتخقيػ اًمِمـديد ُمـ قمقاىم٥م اعم٘م٤موُم٦م ،اعمٕمٜمقي٦م 

ع اًمٕمٛمؾ ـ، ُموأُمٜمٞم٦م  تامقمٞم٦م وؾمٞم٤مؾمٞم٦م واىمتّم٤مدي٦ماضمو ومٙمري٦م وصم٘م٤مومٞم٦م إطمداث شمِمقه٤مت

وسمٕم٤ٌمرة أظمرى وم٢من  . اعمٕم٤مجل٦موضمٕمٚمٝم٤م قمّمٞم٦م قمغم  قه٤مت وإـم٤مًم٦م أُمده٤مـاعمتقاصؾ ًمتٕم٘مٞمد اًمتِم

يٕمٞمش حت٧م وٖمقط ُمـ أظم٨ٌم أهداف احلرب همػم اًمٕمًٙمري٦م هق ضمٕمؾ اًمِمٕم٥م اعمٔمٚمقم 

يمثػمة متٜمٕمف ُمـ اإلٟمٓمالق واًمت٘مدم ، وسمذًمؽ دمد شمِمقه٤مت اًمٗم٤ًمد واًمتخٚمػ ذم ٟمٔم٤مم احلٙمؿ 

وذم اًم٘مقاٟملم وإٟمٔمٛم٦م وذم اعم١مؾم٤ًمت احلٙمقُمٞم٦م وذم طم٘مقق اعمقاـمـ وذم طم٘مقق اإلٟم٤ًمن 

  جتٛمع وذم ُمِم٤مريع اًمٜمٝمقض واًمتٓمقير وذم همػمه٤م.  وذم صم٘م٤موم٦م اعم
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 ؿواظد ظامة 

 ؽر افعسؽرية احلرب رصددم 

ومالسمد أن  ،وم٢من اًمتّمدي ًمف ُم١ًموًمٞم٦م يمٌػمة وأُم٤مٟم٦م قمٔمٞمٛم٦م  ،يمؾ قمٛمؾ ُمـ أقمامل اعمّم٤مًمح اًمٕم٤مُم٦م       

چ  چ   چاًمٕمٚمؿ واعمٕمروم٦م واإلهتامم اًمِمديد واعمٖم٤مًم٦ٌم . ىم٤مل شمٕم٤ممم  ىمقة ُمٌٜمٞم٦م قمغم شمٙمقن اعمقاضمٝم٦م

اإلطم٤ًمن إمم أظمريـ هق إقمٓم٤مء اخلػم ؾمقاء يم٤من ُم٤مًٓ  ،9٤اًمٜمحؾ:  چ چ  ڇ   ڇ

اإلطم٤ًمن ذم إُمر او اًمٕمٛمؾ ومٝمق إشم٘م٤من إُمر ُمـ أُمقر و إطم٤ًمن إُمر وأُم٤م ،او شمٕمٚمٞماًم او همػمه 

ۀ  ۀ   چ وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم  ، وشمقومٞم٦م ُم٤م حيت٤مضمف ُمـ ُمٓم٤مًم٥م وًمقازم وإضم٤مدشمف اخلػم وإطمٙم٤مُمف

گ  گ  گ  چ  شمٕم٤ممم وىم٤مل . 7اًمًجدة:  چ ھ  ے  ھ  ھ  ہ  ہ  ہہ  ھ

٤ممم ـــــ، وشمدسمر ٟمحق ىمقًمف شمٕم3٤اًمٙمٝمػ:  چڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں 

اًمٜم٤ًمء:  چ ڱ ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱچ 

  أي وهق جُمٞمد وُُمت٘مـ ذم إؾمالم وضمٝمف إمم اهلل شمٕم٤ممم.  شحمًـوهق »، ومٛمٕمٜمك  125

 ُمٜمٝم٤م: ،ؽماشمٞمجل ـوشمقضمد ىمقاقمد قم٤مُم٦م ذم ُمقاضمٝم٦م اًمتآُمر اإلؾم      

  :فا دم مواجفة احلرب اخلػقةتؼويؿوافرصد حماور 

ُمـ و وُمْم٤مُمٞمٜمف ذم )ٟمخ٦ٌم اعم٤ًمر( .وذيمرٟم٤م أدًم٦م اًمت٘مقيؿ  ،ذيمرٟم٤م أمهٞم٦م اًمرصد ذم اعمٌح٨م اًمراسمع       

 :ذم ُمقاضمٝم٦م احلرب اخلٗمٞم٦م اًمرصد أهؿ حم٤مور

   رصد ُمٞمزان اًم٘مقة سملم اًمٓمروملم وشم٘مقيؿ طمريمتف: وهذا ىمـد ؾمـٌؼ ذيمره ذم اعمٌح٨م

  اًمًـ٤مسمؼ وذم ُمقاوع أظمرى.

   طمريم٦م إومٙم٤مر: ذم اعمج٤مل اًمٕم٘مٞمدي وإظمالىمل واًمًٞم٤مد وإُمٜمل واإلىمتّم٤مدي رصد، 

وُم٤م هل ـمٌٞمٕم٦م إومٙم٤مر اًمـَخٓمِرة وهمػم وهؾ شمقضمد قمٜم٤مس حتريؽ قمدائل ذم طمريم٦م إومٙم٤مر؟ 

طمريم٦م ممٜمٝمج٦م ًمٚمتقريط سمحرب  أهل جمرد ُمٓم٤مرطم٦م أومٙم٤مر أم يٛمٙمـ أن شمٙمقن ،سم٦م اعمرهمق



38٤ 

 

واؾمتٜمزاف او ىمت٤مل سم٤مًمٜمٞم٤مسم٦م وؿمٌف ذًمؽ ُمـ قمٛمٚمٞم٤مت اًمتحريؽ اًمٕمدائل؟ أم هل ضمزء ُمـ 

  اًمِ٘مـٞمَؿ؟اًمٖمزو اًمث٘م٤مذم وقمٛمٚمٞم٤مت شمٖمٞمػم

   رصد حمٓم٤مت طمريم٦م إومٙم٤مر: أيـ سمدأت وُم٤م هق اعمًـ٤مر وُم٤م هل حمٓم٤مت اًمؽموي٩م وُمـ

وُمـ ختدم  ،وُم٤م هل اًمدواومع اًمٔم٤مهرة واخلٗمٞم٦م  ،هؿ اًمذيـ يتداوًمقن اًمٗمٙمرة وحيريمقهن٤م 

 اًمٗمٙمرة وُم٤م هل اًمٜمت٤مئ٩م اعمحتٛمٚم٦م ُمـ شمٗمٕمٞمٚمٝم٤م؟  

   اإلؾمتج٤مسم٦م وٟمحقه ُمـ إؾم٤مًمٞم٥م اؾمتٙمِم٤مف  ُمثؾ اإلظمؽماق: وقمقاُمؾ قمالُم٤مترصد

اإلؾمتخ٤ٌمري٦م ذم رصد اإلظمؽماق وحمريم٤مشمف واًمٕمٜم٤مس اًمتل شمًتجٞم٥م ًمف او شمًػم قمـ همػم ىمّمد 

 .وىمد ؾمٌؼ ذيمر مجٚم٦م مم٤م يتّمؾ سم٤مإلظمؽماق . ووم٘م٤ًم ًمتْمٚمٞمٚمف

   وىمد  قيٛمٝم٤م سمدىم٦م ،وشم٘م ،رصد ٟمقاي٤م وجم٤مٓت اإلهتامم واًمؽميمٞمز ًمٚمدول إضمٜمٌٞم٦م اعم١مصمرة

أيمثر ؿمٛمقًٓ ًمٚمجٝم٦م اعمتآُمرة وٟم٘م٤مط  ورصدٌ  . ذم )ٟمخ٦ٌم اعم٤ًمر( اًمدول إضمٜمٌٞم٦م شم٘مقيؿ ذيمرٟم٤م

 وٕمٗمٝم٤م وىمقهت٤م وقمقاُمؾ اًمت٠مصمػم قمٚمٞمٝم٤م.

   رصد وشم٘مقيؿ قمقاُمؾ اًمت٠مصمػم قمغم قم٘مؾ اجلٛمٝمقر: ومتقضمد قمقاُمؾ يمثػمة يٛمٙمـ أن شمت٥ًٌم

.  واخلٗمٞم٦موضمٕمٚمف يٜم٤ًمق وراء شمقضمٞمف اًمُ٘مقى اعمتحٙمٛم٦م ، اًمٔم٤مهرة ُمٜمٝم٤م ذم همٗمٚم٦م اجلٛمٝمقر 

وشمقضمد قمقاُمؾ أظمرى يٛمٙمـ أن شم٤ًمهؿ ذم إي٘م٤مظ اجلٛمٝمقر وحتًلم َوقْمٞمف . ومالسمد ُمـ رصد 

  وشم٘مقيؿ اًمٕمقاُمؾ اعمتْم٤مدة صمؿ شمِمٙمٞمؾ رؤي٦م وظمٓم٦م إلي٘م٤مظ اجلٛمٝمقر وشمقضمٞمٝمف.

  :يمٌداي٤مت اإلٟمًٞم٤مق وراء قمٛمٚمٞم٤مت اًمتحريؽ اًمًٞم٤مد او  سمقادر اًمتقريط واإلؾمتدراج

 اًمٕمًٙمري او همػمه.

  :إزُم٦م ُمِمٙمٚم٦م ُمٝمٛم٦م هل٤م درضم٦م ُمـ اإلؾمتٛمراري٦م مم٤م يٜمذر  إزُم٤مت همػم اعمًٞمٓمر قمٚمٞمٝم٤م

 ومٛمـ اًميوري سم٢مُمٙم٤من ضمٕمٚمٝم٤م ٟم٘مٓم٦م حتقل او إٟمٓمالق إمم اًمتّمحٞمح او إمم شمٗم٤مىمؿ إضار .

رصد اؾمت٤ٌمىمل ًمٚمٌقادر وإؾم٤ٌمب اعمحتٛمٚم٦م ًمألزُم٤مت واًمٕمقاُمؾ اعم٤ًمقمدة حلدوصمٝم٤م سم اًم٘مٞم٤مم

واًمًٞمٓمرة اًمٜم٤مضمح٦م قمغم  واخل٤مرضمٞم٦م اًمتل يٛمٙمـ أن شمِم٤مرك ذم حتريٙمٝم٤م . وإي٤مدي اًمداظمٚمٞم٦م

وًمٙمـ سمتحٚمٞمؾ إزُم٦م وشم٘مقيؿ اًمٕمقاُمؾ  ،إزُم٦م ًمٞمس سم٤مإلردم٤مل وردود اًمٗمٕمؾ اًمٕم٤مـمٗمٞم٦م 
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اًمٗمِمؾ ذم طمؾ إزُم٦م واًمًٞمٓمرة أن  قوح أمهٞم٦م ذًمؽي اًمٗم٤مقمٚم٦م ومٞمٝم٤م وإقمداد احلٚمقل احلٙمٞمٛم٦م .

 ُمٜمٝم٤م: ،ر ؾمٚمٌٞم٦م قمغم اعمقىمػ يٛمٙمـ أن ي١مدي إمم آصم٤م

  .شمقهلم احلٙمقُم٦م وشمقهلم اًمث٘م٦م هب٤م 

   ىمد شمٙمقن إزُم٦م ٟم٘مٓم٦م إٟمٓمالق ًمتحريؽ أزُم٦م ـمقيٚم٦م إُمد او أزُم٤مت ُمتًٚمًٚم٦م

وم٢من إدارة إزُم٦م سمٜمقاي٤م قمدواٟمٞم٦م شمٕمٜمل  . دمٕمؾ اًم٤ًمطم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ىمٓمٕم٦م ُمـ اًمٗمقى

ىمٞم٤مدات اًمٗم٤ًمد ذم اًمٕمدو او عمٜمٗمٕم٦م اإلُم٤ًمك سمخٞمقط إزُم٦م ُمـ أضمؾ حتريٙمٝم٤م عمٜمٗمٕم٦م 

 اعمجتٛمع.

  .ىمد شُمتخذ إزُم٦م اًمٙمٌػمة واعمتٗم٤مىمٛم٦م وؾمٞمٚم٦م إمم ومرض شمٖمٞمػمات أًمٞمٛم٦م 

  :اًمتامؾمؽ اًمداظمكم: يتْمٛمـ رصد اًمتامؾمؽ 

   شم٘مقيؿ اإلدم٤مه اإلؾمؽماشمٞمجل ًمٚمدوًم٦م واعمجتٛمع وهؾ يقضمد شمٜم٤مىمض اؾمؽماشمٞمجل ذم

اًمٕمٛمؾ قمغم واعم٤ًمر اًمٕمٛمكم؟ ويمذًمؽ رصد دواومع وطمدة اإلدم٤مه اإلؾمؽماشمٞمجل 

 شم٘مقيتٝم٤م وإزاًم٦م اًمٕم٘م٤ٌمت ُمـ ـمري٘مٝم٤م.

  واًمٜمزاقم٤مت اًمٙم٤مُمٜم٦م شمِمٛمؾ  . رصد اًمٜمزاقم٤مت اًمٔم٤مهرة واًمٙم٤مُمٜم٦م وإقمداد احلٚمقل هل٤م

همػم اًميوري٦م  صم٤مرةاإلٛمؾ ـشمِم ويمذًمؽ ، واإلمه٤مل ُمقاوع اًمٔمٚمؿ واإلىمّم٤مء

 تْم٤مرب اعمّم٤مًمح.ًمٚمتٜم٤مىمْم٤مت وًم

  .رصد ىُمـُدرات اًمتٕمٌئ٦م واظمت٤ٌمره٤م سم٤مًمتجرسم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م 

   ٕن اًمٗم٤مؾمد ىمد يرى  ،رصد قمالُم٤مت اًمٗم٤ًمد اًمقفمٞمٗمل واعمجتٛمٕمل: وهذا ذم هم٤مي٦م إمهٞم٦م

ظم٤مص٦م إذا ؿمٕمر سم٠مٟمف ُمٝمدد سم٤مًم٘م٤مٟمقن او ؿمٕمر سم٠من اعمِم٤مريع  ،ذم احلرب اخلٗمٞم٦م ظمدُم٦م ًمف 

 هتدد ـمٛمقطم٤مشمف. اًمّم٤محل٦م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م

   اإلؾمتٛمرار ذم ؽماضهذا اإلوم يقضم٥م :ُمْم٤مُملم شمآُمري٦م همػم ُمٙمتِمٗم٦موضمقد اومؽماض 

واًمٌح٨م يمذًمؽ قمـ  ،اًمٌح٨م واًمتٜم٘مٞم٥م قمـ اعمْم٤مُملم اخلٗمٞم٦م ذم ٟمقاي٤م اًمٕمدو وأومٙم٤مره و اًمرصد

ىمقًمف شمٕم٤ممم  ٟمحق . ويٜمٌف إمم ذًمؽ ذم اًمداظمؾ وذم اعمقاىمػ اخل٤مرضمٞم٦م حرب اخلٗمٞم٦مضمديدة ًمٚم آصم٤مر

 ويمذًمؽ ٟمّمقص اعمٙمر. ، 118آل قمٛمران:  چ گ  گ   گ  گ  چ
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 افغزو افػؽري وافثؼادم

 : وخطورته معـى افغزو افػؽري

ومالسمد ُمـ اإلهتامم  ،اًمدوم٤مقمل و اًم٘مقُمل ذيمرٟم٤م أن إُمـ اًمٗمٙمري واًمث٘م٤مذم ؿمديد اًمّمٚم٦م سم٤مُٕمـ      

 هٜم٤م سم٤مًمٖمزو اًمٗمٙمري اعمرادو . سمف ذم ُمثؾ هذه اًمدراؾم٦م وسمٞم٤من ُم٤م ُيٗمًده ُمـ قمٛمٚمٞم٤مت اًمٖمزو اًمٗمٙمري

ٙمؾ ـوهق ؿم ، ٤مُمٚم٦مـٕم٦م او ؿمـسمّمقرة واؾمتٝمداف ومٙمر وصم٘م٤موم٦م وقم٘م٤مئد أظمريـ ـقمٛمٚمٞم٤مت اؾم هل

ف اًمٖمزو اًمث٘م٤مذم سم٠مٟمف قمٛمٚمٞم٤مت ومٙمري٦م وشمقضمٞمٝمٞم٦م هتدف  ُمـ أؿمٙم٤مل احلرب اًمٜم٤مقمٛم٦م . وًمذًمؽ ُيَٕمـر 

ف يمذًمؽ سم٠مٟمف قمٛمٚمٞم٤مت  إمم هٞمٛمٜم٦م اًمٗمٙمر اًمقاومد ضمزئٞم٤ًم او يمٚمٞم٤ًم قمغم قم٘مؾ إُم٦م او اًمِمٕم٥م . وُيَٕمـر 

ٌُـٜمَك اعمٕمٜمقي٦م ًمألُم٦م سم ضمٕمٚمٝم٤م شمتٍمف ـمققم٤ًم او شمٚم٘م٤مئٞم٤ًم سمام يالئؿ و شمٖمٞمػم ؾمٚمقيمٝم٤م ٘مّمداؾمتٝمداف اًم

وشمقضمد ٟمّمقص ىمرآٟمٞم٦م يمثػمة  ،واًمٖمزو اًمٗمٙمري ٟمقع ُمـ طمرب اعمٗم٤مهٞمؿ وإومٙم٤مر  . ّمؿرهم٦ٌم اخل

  :ُمٜمٝم٤م ،شمدل قمٚمٞمف 

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  چ ىمقًمف شمٕم٤ممم       

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڄ    ڃ  ڃڃ  ڃ   چ  چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ

 ،113 – 112إٟمٕم٤مم:  چ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ڎ  ڈ  ڈ

ألٟمٌٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم ُمتٕمٚم٘م٦م سمٜمٌقهتؿ يمام هق واوح ، ومٝمل ُمًتٛمرة سمٕمد ًمٕمداوة اًم ، وم٢من وسم٤مظمتّم٤مر

 هذه اًمٕمداوة قمٛمٚمٞم٤مت شم٤ٌمدل اإلحي٤مءوشمتْمٛمـ  . أشم٤ٌمقمٝمؿإمم ووم٤مهتؿ سمتقضمٞمٝمٝم٤م إمم ديـ إٟمٌٞم٤مء و

ٗمٞم٦م اًمتحريؽ اًمٗمٙمري ذم شمروي٩م اًم٘مقل اعمزظمرف ، يم٤مًمٙمت٤مسم٦م واًمٙمالم واإلؿم٤مرة اخل ُمـ ٠مٟمقاعسم

واًمقاوح٦م ويمذًمؽ اًمرُمقز اًمتل دمذب اعمخدوقملم إمم ومٙمرهؿ ، واًمتل يٛمٙمـ دؾمـٝم٤م ذم جم٤مٓت 

أظمرى يمٛم٘م٤مًم٦م شم٠مرخيٞم٦م او متثٞمؾ ؾمٞمٜمامئل او طمقار صم٘م٤مذم . ويقضم٥م ذًمؽ اإلٟمت٤ٌمه إمم اجل٤مٟم٥م اًمرُمزي 

، وذًمؽ  او اعمًتؽم ذم ظمٓم٤مب وإقمالم أقمداء إٟمٌٞم٤مء ، او سمٕمٌـ٤مرة أظمـرى ىمراءة ُم٤م سملم اًمًـٓمقر

إلقمـداد وؾمـ٤مئؾ اًمتٕم٤مُمـؾ ُمـع اعمٕم٤مين اعمًـتؽمة ، ًمقأده٤م ىمٌؾ أن شمٜمْم٩م او شمٖمٞمػم ُم٤ًمره٤م او قمغم 

هق  اعمت٤ٌمدل سملم أقمداء اًمٜمٌقة اًمتقاومؼ او ُمّمػم وٟمتٞمج٦م . أىمؾ شم٘مدير إقمداد اًمٕمدة عمقاضمٝمتٝم٤م طملم شم٘مع
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ًمف واًمٕمٛمؾ سمف يمام إصٖم٤مء اًم٘مٚمقب إمم وطمل اًمِمٞمٓم٤من أي ُمٞمؾ اًم٘مٚمقب إًمٞمف ، سمؾ ىمٌقل اًم٘مٚم٥م 

. وًمٜم٤م ذم )ٟمخ٦ٌم اعم٤ًمر( شمٗمًػم ُمٗمّمؾ  چ ژ  ژ  ڑ  ڑ  کچ شمقوحف قم٤ٌمرة 

  ًمميتلم اًمٙمريٛمتلم.

اعمرضمٗمقن هؿ اًمذيـ ، 6٤إطمزاب:  چ ...ۋ  ۅ  ۅ....  چشمٕم٤ممم  وىم٤مل     

حيريمقن إراضمٞمػ أي إومٙم٤مر وإىم٤مويؾ اًمتل شمزًمزل اعمجتٛمع . وؾمٞم٠ميت شمٗمًػم أي٦م يمٚمٝم٤م ذم 

سمِـل اعمجتٛمع »أواظمر اعمٌح٨م اًم٤ًمدس حت٧م قمٜمقان   .شُمٙم٤مومح٦م ُُمـَخرِّ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ ومم٤م يدل قمغم اؾمتٛمرار اًمٍماع اًمٗمٙمري واًمث٘م٤مذم ىمقًمف شمٕم٤ممم       

ڀ  ڀ     ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹڤ  پ  پ  پ  پڀ  

ـْ  ،12٤اًمٌ٘مرة:  چ ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ  اهللِ  َرؾُمقُل  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  اخْلُْدِريِّ ، ؾَمِٕمٞمدٍ  َأيِب  وقَم

ـ   »: َوؾَمٚم ؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغم   ـَ  ًَمَتت ٌُِٕم ـَ  ؾَمٜمَ ِذي ـْ  اًم  ٌْٚمُِٙمؿْ  ُِم ا ، ىَم  َدظَمُٚمقا ًَمقْ  طَمت ك سمِِذَراٍع ، َوِذَراقًم٤م سمِِِمؼْمٍ  ؿِمؼْمً

ٌَْٕمتُُٛمقُهْؿ  َو٥م   ضُمْحرِ  ذِم  شم  ـْ  »: ىَم٤مَل  َواًمٜم َّم٤مَرى؟ آًْمَٞمُٝمقدَ  اهللِ َرؾُمقَل  َي٤م: ىُمْٚمٜم٤َم ، «َٓ . رواه  «وَمَٛم

ـْ  »: (وذم رواي٦م ُمـ طمدي٨م أيب هريرة ُمرومققم٤ًم: ىَم٤مَل )أي اًمٜمٌل  ،ُمًٚمؿ واًمٌخ٤مري وهمػممه٤م   وَمَٛم

 رواه اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم واسمـ ُم٤مضم٦م واحل٤ميمؿ وصححف قمغم ذط ُمًٚمؿ وواوم٘مف اًمذهٌل. «إًِذا 

  :او افتغقر ؾقفا ادحاؾظة ظذ افثؼاؾة األصقؾةآثار 

قمٜم٤مس اًمث٘م٤موم٦م إصٚمٞم٦م ٕي أُم٦م شمؽميم٥م ُمـ ُمزي٩م ُمـ اًمٕم٘م٤مئد وإظمالق اعمقروصم٦م وُم٤م يتٗمرع       

وُمـ شم٠مريخ إُم٦م وًمٖمتٝم٤م . وسمٍمف اًمٜمٔمر قمـ اجلقدة اًمٙمٚمٞم٦م ًمٚمث٘م٤موم٦م  ،قمٜمٝم٤م ُمـ قم٤مدات وشم٘م٤مًمٞمد 

سم٠مومراده  أٟمِمٓم٦م اًمِمٕم٥م سملم او ُمٗم٤مصؾ اإلرشم٤ٌمط وم٢مهن٤م شمِمٙمؾ طمٚم٘م٦م اًمقصؾ ،إصٞمٚم٦م ُٕم٦م ُم٤م 

وشمِمٙمؾ يمذًمؽ ـمٌٞمٕم٦م اإلًمتزاُم٤مت اًمداظمٚمٞم٦م وـمرق اًمتٗم٤مقمؾ اًمداظمكم ذم اعمج٤مٓت  ، وجم٤مُمٞمٕمف

ٌُـٜمَك اًمٗمقىمٞم٦م  واًمتٕمٚمٞمؿ اإلىمتّم٤مداإلٟم٤ًمٟمٞم٦م يم٤مًمًٞم٤مؾم٦م واإلضمتامع و وهمػمه٤م . وسمٕم٤ٌمرة أظمرى وم٢من اًم

شمًتٜمد يمٚمٝم٤م إمم سُمـٜمك حتتٞم٦م أي ىمقاقمد ُمريم٦ٌم ُمـ قمٜم٤مس صم٘م٤موم٦م  ،اعمج٤مٓت اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م قم٤مُم٦م ًمألُم٦م ذم 

 وم٢مٟمف ،. وًمذًمؽ وم٢من أي اؾمتٌدال واؾمع ًمٚمٌٜمك اًمٗمقىمٞم٦م وم٘مط  واًمتل سُمـٜمٞم٧م ظمالل ىمرون قمديدة إُم٦م
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ويٜمتٝمل إُمر سمٗمقى ؿم٤مُمٚم٦م  ،ت٘مر قمغم سمٜمٞم٦م حتتٞم٦م همػم ُمتج٤مٟم٦ًم ُمٕمف ـًمـ يًو يٗمٙمؽ ٟمٔم٤مم إُم٦م

يْم٤مف إمم  يمام طمّمؾ ذم اؾمتٜم٤ًمخ اًمٌٜمٞم٦م اًمٗمقىمٞم٦م ًمٚمديٛم٘مراـمٞم٦م واخلّمخّم٦م . ،وأضار واؾمٕم٦م 

 ذًمؽ أن اًمدول اًم٘مقي٦م اًمٞمقم ًمٞمس ومٞمٝم٤م ُم٤م يٛمٙمـ شمًٛمٞمتف سمقزارة اًمدقمقة او اًمتٌِمػم يمل شم٘مدم صم٘م٤موم٦م

وًمذًمؽ وم٢من اعمٜمٔمقُم٤مت اًمٗمٙمري٦م اًمٙمؼمى  ،وحمٙمقُم٦م سمْمقاسمط أظمالىمٞم٦م وشمٜمٗمٞمذي٦م ُمدروؾم٦م  ظم٤مًمّم٦م

 وم٢مهن٤م شمقومد إمم اًمدول اًمْمٕمٞمٗم٦م قَمؼْم  ،قمٜمدهؿ يم٤مًمديٛم٘مراـمٞم٦م واًمٚمٞمؼماًمٞم٦م واًمٕمٚمامٟمٞم٦م واعمدٟمٞم٦م وؿمٌٝمٝم٤م 

صمؿ يتقمم  ،اًمًٞم٤مؾم٤مت اخل٤مرضمٞم٦م وىمقاقمد اًمٍماع قمٜمدهؿ وإُمـ اًم٘مقُمل ًمتٚمؽ اًمدول  ُمٗم٤مهٞمؿ

وم٢من يم٤مٟم٧م ىمقاقمد اًمٍماع شمتْمٛمـ  ٤ًمت اإلقمالُمٞم٦م واًمث٘م٤مومٞم٦م واًمتج٤مري٦م وهمػمه٤م .إُمر اعم١مؾم

ٛمزج سم٢مشم٘م٤من ذم اعمٗم٤مهٞمؿ ـقف شمُ ـذه اًم٘مقاقمد ؾمـوم٢من ه ،اإلرشم٘م٤مء و اًمٜمٝمقض اًمتحٙمؿ ذم اًمتٜمٛمٞم٦م وُمٜمع

 ،ن يمؾ اؾمتٌدال صم٘م٤مذم قم٤مم وم٢مٟمف قمٔمٞمؿ اًمير إٓ ذم طم٤مل اًمتحقل إمم اإلؾمالم واحل٤مصؾ أ اعمقومدة .

صمؿ  ،أن اإلؾمالم يٌدأ أوًٓ سمٌٜم٤مء اًمٌٜمك اعمٕمٜمقي٦م اًمتحتٞم٦م ذم إُم٦م  :افسبب األول ،وذًمؽ ٕؾم٤ٌمب 

ڦ  ڦ    ڤ چشمٕم٤ممم و شم٤ٌمرك ويٜمٌف إًمٞمف ىمقًمف ،  سمٜم٤مء اًمٌٜمك اًمٗمقىمٞم٦مع ومٞمٝم٤م وذمـيتدرج ذم اًمتقؾم

چ  چ  چ  ڇ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  ڄ  ڄ  ڄ ڦڦ  ڄ

أي اؾمت٘مر وصم٧ٌم قمغم  ، چ چ  چ چ چومتدسمر قم٤ٌمرة  ، 29اًمٗمتح:  چ ڇ   ڇ   ڇ

يمام هق  أظمػمة عمنموع ـمقيؾُمرطمٚم٦م  ٝمذهوم ،وص٤مر قمّمٞم٤ًم قمغم اإلزاطم٦م  )اًمٌٜمك اًمتحتٞم٦م( قاقمدهىم

وأُم٤م شمٜمزيؾ اًمٜمت٤مئ٩م اخلت٤مُمٞم٦م ًمٚمٛمِمـروع ُمـ همػم ُمرور سمٛمراطمؾ  ، واوح ُمـ ؾمٞم٤مق أي٦م اًمٙمريٛم٦م

ع . وأُم٤م قمٛمٚمٞم٤مت ـاو سمدُم٤مر واؾم يمٌػمة ، وشمٜمتٝمل قم٤مدة سمٗمِمـؾ ؿمـديد شمـٙمقيٜمف وٟمٛمقه ومٝمـذه جم٤مزوم٦م

ريع اًمٜمٛمق ، ومٝمذا ممٙمـ وًمٙمٜمٝم٤م قمٛمٚمٞم٤مت ُمٜمْمٌٓم٦م سم٘مقاقمد ُمت٘مٜم٦م وحمددة سمدىم٦م . وىمد ذيمرٟم٤م ـشمً

اًمدقمقة  هق أن :افسبب افثاين.  ذم ُمٌح٨م اًمتدرج ُمـ )اعمٜمٓمٚمؼ( شمٗمًػمًا ُمٗمّماًل هلذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م

 ،ومٝمل همػم حمٙمقُم٦م سمخداع احلرب واًمٍماع  ،وفم٤مهره٤م يم٤ٌمـمٜمٝم٤م اإلؾمالُمٞم٦م دقمقة ظم٤مًمّم٦م وسحي٦م 

وىمٌقًمف قم٘مٞمدة ُمع اًمتدرج احلٙمٞمؿ ذم اًمتث٘مٞمػ وهل شمدقمق ساطم٦م إمم اًمدظمقل ذم اإلؾمالم 

خلٚمؼ ٥م ـومٝمق اعمٜم٤مؾم ،٤ممم ـــالم ديـ ُمٜمزل ُمـ قمٜمد اهلل شمٕمـأن اإلؾم: بب افثافثـافس واإلًمتزاُم٤مت .

ويٜمٌف إًمٞمف ٟمحق ىمقًمف  ،قائ٥م اًمتل ـمرأت قمٚمٞمٝم٤م ـأي ًمٗمٓمرة اًمٜم٤مس سمٕمد شمٜمٔمٞمٗمٝم٤م ُمـ اًمِم ،٤ممم ـاهلل شمٕم
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يقوح إُمر أن اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم  .14اعمٚمؽ:  چ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ ڀچ ٤ممم ــشمٕم

وسمٍمف اًمٜمٔمر قمـ ًمقٟمف وقمرىمف  ،إلصالح ٤ًمن ُمـ طمٞم٨م يمقٟمف إٟم٤ًمٟم٤ًم يريد اضمٕمؾ ديٜمف ص٤محل٤ًم ًمإلٟم

ويمذًمؽ اؾمتٌدال اًمِ٘مَٞمؿ اعمريمزي٦م اًمتل شُمٌٜمك هذا طمٙمؿ اإلؾمتٌدال اًمقاؾمع  . وزُم٤مٟمف وُمقىمٕمف اجلٖمراذم

  قمٚمٞمٝم٤م أٟمِمـٓم٦م يمثػمة.

  :افرئقسة فؾغزو افػؽري افسامت

يمثػم  يمٚمٗم٦م ُم٤مدي٦م ُمٜمخٗمْم٦م ٟمًٌٞم٤ًم وًمٙمـ اًمٙمٚمٗم٦م اًمٗمٙمري٦م يمٌػمة ضمدًا وحتت٤مج إمم :افسؿة األوػ      

وذم اؾمتٖمالل  اخلداع ذم اًمٕمًٙمري٦م همػم اًمقؾم٤مئؾوهل  ،إلؾمتخدام اًمقؾم٤مئؾ اًمٙمثػمة  ُمـ اعمٝم٤مرات

صمؿ اإلهمراق  (اهلقي٦م ٟمزع) ًمٚمِمٕم٥م إصٞمٚم٦م اًمذايمرة وشمِمقيف وشمٜمٛمٞم٦م ٟم٘م٤مط اًمْمٕمػ ذم اعمجتٛمع

 ، أظمريـ سمٕم٘مقل اًمتحٙمؿ وصقًٓ إمم ،اعمٛمٜمٝم٩م سم٤مًمٗمٙمر اًمقاومد وسمٛمٕمٚمقُم٤مت اإلرسم٤مك واًمتْمٚمٞمؾ 

ووؾم٤مئؾ  اًمتٚمٗم٤مز وُمِمـ٤مهدي واجل٤مُمٕم٤مت اعمدارس ذم يمٌػمة جم٤مُمٞمع ؿمٛمقليمذًمؽ ُمٝم٤مرات و

ومٝمق ًمذًمؽ وفمٞمٗم٦م اًمٜمخ٦ٌم ُمـ  ، وهمػمه٤م اًمٚمٝمق وأٟمِمـٓم٦م ، اإلقمالُمٞم٦م اًمقؾمـ٤مئؾ وؾمـ٤مئر اًمتقاصؾ

ٙمػم اعمٜمٝمجل أصٕم٥م سمٙمثػم ظم٤مص٦م وأن اًمتٗم ، أي ـمرف اهلجقم وـمرف اهلجقم اعمْم٤مد ، اًمٓمروملم

 .ُمـ اًمٕمٛمؾ

ُمـ أضمؾ إطمداث شم٠مصمػم يمٌػم  وؾم٤مئؾ ُمتٜمققم٦م وإمم إمم صؼم وُمٓم٤موًم٦م احل٤مضم٦م :افسؿة افثاكقة      

 يمؾ ىمقة ٟم٤مقمٛم٦م ؾمقاء يم٤مٟم٧م ٟمٔمٞمٗم٦م او همػم ٟمٔمٞمٗم٦م. وهذا طم٤مل ، وُمٙم٤مؾم٥م شمرايمٛمٞم٦م

 اإلضار ذم يِم٤مركٕٟمف ْيدف إمم ضمٕمؾ اًمِمٕم٥م اعمًتٝمَدف  : اخلٓمقرة اًمٕم٤مًمٞم٦مافسؿة افثافثة     

ًمألُم٦م اعمٖمزوة أن اًمٜمج٤مح ومٞمف يٗمٙمؽ اًمتامؾمؽ اًمداظمكم ومال ؿمؽ  . اًمٕمدو إرادة شمٜمٗمٞمذ وذم سمٜمٗمًف

وُمـ خم٤مـمر  وْيٞمئ ًمٕمٛمٚمٞم٤مت اإلظمؽماق اإلؾمؽماشمٞمجل وجيتٛمع سمذًمؽ قم٤مُمال اإلؾمتٕمامر اخلٗمل .

ٕٟمف سمؽم همػم قمْمقي  ،اًمتٚمقث اًمٗمٙمري أٟمف شمٚمقث ُمٕمٜمقي وإزاًمتف أصٕم٥م سمٙمثػم ُمـ اًمتٚمقث اعم٤مدي 

ٞم٤مت دقمقي٦م وومٙمري٦م ُمتٙمررة وـمقيٚم٦م . وُمـ خم٤مـمره أٟمف إذا شمؿ اؾمتٌدال أطمد اعمٕم٤مين وحيت٤مج إمم قمٛمٚم

ٞم٦م وىم٤مٟمقٟمٞم٦م واىمتّم٤مدي٦م ـٞم٤مؾمـوم٢من ومروقمف شمٔمٝمر ذم جم٤مٓت يمثػمة ؾم ،اعمريمزي٦م ًمٚمٕم٘مٞمدة إصٚمٞم٦م 

 . وقمٔمٞمٛم٦م اًمير ٤مرـديدة اإلٟمتِمـوسمذًمؽ شمٙمقن ُمْم٤مقمٗم٤مت اعمرض ؿم ،ٚمقيمٞم٦م ـوؾمواضمتامقمٞم٦م 
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 اعمًٚمٛملم قمٜمد اًمديـ وهق اًمِمٕمقب قمٜمد اًم٘مقة قمٜم٤مس أؿمـد وم٢من احلرب اًمٜم٤مقمٛم٦م شمًتٝمدف ،وأيْم٤ًم 

  .واعم١ًموًملم اًم٘م٤مدة وُم١مهالت

ي٘مدم  همػم أن اخلداع ذم اًمٖمزو اًمٗمٙمري ،اخلدقم٦م ضمزء راؾمخ ومٞمف يم٠مي طمرب  :افسؿة افرابعة      

يٜمٓمقي قمغم طمالوة ممزوضم٦م سمًٛمقم  صمقسم٤ًم او همالوم٤ًم ُمزظمروم٤ًم يْمؿ ذم داظمٚمف ُمْم٤مُملم ه٤مدُم٦م او

وُمـ أهؿ ُمْم٤مُملم اخلدقم٦م  . سمٕمد ُم٘م٤مرسم٦م اعمّم٤مئ٥م إٓ اًمتدُمػم اًمٌٓملء ومال يِمٕمر هب٤م يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس

شمٜمتٝمل  ،قمٛمٚمٞم٤مت اًمتْمٚمٞمؾ إلظمٗم٤مء ُم٤م وراء اعمٕمريم٦م اًمث٘م٤مومٞم٦م ُمـ أهداف ؾمٞم٤مؾمٞم٦م واىمتّم٤مدي٦م  هل ومٞمف

خداع إفمٝم٤مر اًمٜمقاي٤م ـٛمؾ اًمـد يِمـوىم . ٗمٞم٦مٝم٤م سمّمقرة ظمـىمٞم٤مدشم اًمٖم٤مزي لـقة إُم٦م وسمتقًمـسمتدُمػم ىم

او شمـحريػ اًمـح٘م٤مئؼ وقمٛمٚمٞم٤مت اًمتقدد احلًـٜم٦م وزظمروم٦م اعمٜمٙمرات وطمج٥م اعمٕمٚمقُم٤مت وشمٖمٓمٞم٦م 

سمـجقاٟم٥م ُمـخت٤مرة ُمـ اًمدقمؿ اًمًـٚمٌل يم٢مسمراز اعم٘مؽمن  ،)اًمدقمؿ اإلجي٤ميب(  واًمتٕم٤مـمػ اًمٔم٤مهري

ُمقاوع اًمْمٕمػ واًمتخقيػ ُمـ آصم٤مره٤م وإًم٘م٤مء اًمٚمقم سمذيم٤مء قمغم اًمث٘م٤موم٦م إصٞمٚم٦م ًمألُم٦م وقمغم 

سملم  وسمٛمختٚمػ اًمدرضم٤مت يتؿ سمذيم٤مء شم٤ٌمدل إدوار ،وسمح٥ًم ُم٘مدار اإلؾمتج٤مسم٦م  .هقيتٝم٤م اًمٕم٘مٞمدي٦م 

ويم٠مهنؿ أصدىم٤مء  وراء همزاة اًمٗمٙمر طمتك شمٚملم اعمجتٛمٕم٤مت ودمري اًمدقمٛملم اإلجي٤ميب واًمًٚمٌل

وىمد يٌٚمغ اًمدقمؿ اًمًٚمٌل درضم٦م اًمتخقيػ اًمِمديد او اًمتٝمديد او اًمٕم٘مقسم٦م )اعمٕمٜمقي٦م او  ،وأوًمٞم٤مء 

  .اعم٤مدي٦م او اجلًدي٦م( يم٤مإلوم٘م٤مر واحلرُم٤من وهمػمه٤م

همػم أن اًمٜم٤مؿمٓملم ذم ُمقاضمٝمتف  ،: ىمد يثػم اًمٖمزو اًمٗمٙمري إٟمٙم٤مر مجٝمقر يمٌػم افسؿة اخلامسة      

ظم٤مص٦م طملم يًتٕمٛمؾ اًمٖمزاة اعمْم٤مُملم اخلٗمٞم٦م وهمػم اعم٤ٌمذة . وهذا سمخالف اًمٖمزو  ،ٟمخ٦ٌم حمدودة 

  قع يمثػم ُمٜمٝمؿ ًمٚمٛمقاضمٝم٦م.ـجٛمٝمقر إقمٔمؿ ويتٓمـوم٢مٟمف يثػم طمٗمٞمٔم٦م اًم ،اًمٕمًٙمري 

٤ممم ــــــىم٤مل شمٕم ،ٚمف ُمـ إُمداد ُمٕمٜمقي وُم٤مدي ـ: اإلُمتدادات اًمٕم٤معمٞم٦م وُم٤م شمرؾمؿة افسادشةـافس      

  .2٤2إقمراف:  چ ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱچ 

 اًمِ٘مَٞمؿ قمغم فم٤مهري٤مً  اعمح٤مومٔم٦مويمذًمؽ  ، اًمدوًمٞم٦م اعم١ماظمذات ُمـ اًمتٛمٚمص: افسؿة افسابعة      

 اًمٕم٤مم ًمٚمرأي ظم٤مدقم٦م ٟم٤مقمٛم٦م صقرة سم٢مفمٝم٤مر ًمٚمدوًم٦م اًمٖم٤مزي٦م ، وذًمؽ اًمداظمكم اإلٟمٙم٤مر ُمـ واًمتخٚمص

  .واًمتحٚمُّؾ إظمالىمل اًمٕمدواٟمٞم٦م هم٤مي٦م ذم شمٙمقن ىمد اعمٕمٚمٜم٦م همػم اعمْم٤مُملم أن قمٚمامً  ، اًمداظمكم
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 :أهداف افغزو افػؽري وافثؼادم

  شمّمٕمٞمد اًمٖمٚمق واًمتٓمرف  مـفا ،: وومٞمف وؾم٤مئؾ يمثػمة تشويه ادضامغ افعؼقدية او افديـقة

 ومـفا . وإؿم٤مقم٦م صقرة ُمرقم٦ٌم قمـ اإلؾمالم ، او ومتح اًمٓمريؼ ًمف صمؿ حم٤موًم٦م إًمّم٤مىمف سم٤مإلؾمالم

ٟمٌش إىمقال اًمِم٤مذة واعمرضمقطم٦م ًمٌٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء وإظمراضمٝم٤م ُمـ ؾمٞم٤مق اإلضمتٝم٤مد اًمِمخيص إمم 

 ،اًمتِمٙمٞمؽ سمجٛمٚم٦م إطم٤مدي٨م اًمتل صح٧م أؾم٤مٟمٞمده٤م  ومـفاطمٞمز اعمٗم٤مهٞمؿ اإلؾمالُمٞم٦م . 

ي٨م اًمّمحٞمح٦م همػم ويم٠مهنؿ ٓ يٕمٚمٛمقن أن شمرك إطم٤مد ،ويت٤مسمٕمٝمؿ قمغم ذًمؽ قمدد ُمـ اعمًٚمٛملم 

وم٢من اًم٘مرآن اًمٙمريؿ أُمر  ،اعمتقاشمرة ُمٕمٜم٤مه شمرك اًمّمالة واًمزيم٤مة وشمرك أطمٙم٤مم وم٘مٝمٞم٦م يمثػمة 

اًمّمالة  واضم٤ٌمتوذوط ٤م يمٞمٗمٞم٤مت ووأُم ، وأوضم٥م اًمٓمٝم٤مرة ًمٚمّمالة سم٤مًمّمالة واًمزيم٤مة

صٞم٦م سم٤مًمثٚم٨م ومام واًمق شٓ وصٞم٦م ًمقارث»ويمذًمؽ  ،واًمزيم٤مة ومٙمٚمٝم٤م شم٘مري٤ًٌم ذم إطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م 

وحتريؿ يمؾ ذي  ،حلؿ يمؾ ذي ٟم٤مب ُمـ اًم٤ًٌمع يم٤مًمٙمٚم٥م وٟمحقه  ويمذًمؽ اًمٜمٝمل قمـ ،دون 

قمٛمٚمٞم٤مت شمٗمًػم  ومـفا . وأطمٙم٤مم أظمرى يمثػمة ،وإسم٤مطم٦م اًمًٛمؽ اعمٞم٧م  ،خمٚم٥م ُمـ اًمٓمػم 

وهل قمٛمٚمٞم٤مت حتريػ يتؿ شمٖمٚمٞمٗمٝم٤م سمٖمٓم٤مء اًمرُمزي٦م  ،اًمٜمّمقص سمٛمْم٤مُملم سمٕمٞمدة ضمدًا قمٜمٝم٤م 

يمتٗمًػم آي٦م ىمٓمع اًم٤ًمرق سمّمقرة رُمزي٦م إلسمٕم٤مده٤م  ،أي ضمقهر اًمٜمص دون ؿمٙمٚمف  ،واًم٤ٌمـمٜمٞم٦م 

ُمٝم٤مرات يمٌػمة ذم اجلدل واًمتِمٙمٞمؽ واًمتٚمٌٞمس وشُمًتٕمٛمؾ ذم ذًمؽ  قمـ اًم٘م٤مٟمقن اجلٜم٤مئل .

  إسمٕم٤مد رؤي٦م ُمٕمٞمٜم٦م وشمِمٙمٞمؾ رؤي٦م سمديٚم٦م.واإلصم٤مرة واًمت٠مًمٞم٥م وهمػمه٤م ُمـ ُمٝم٤مرات 

  اًمتٚمٌٞمس ؾمٞم٤مؾم٦م ىمديٛم٦م وُمتجددة ذم طمرب  :خؾط ادضامغ ادستؼؾة وافتؾبقس هبا

اًمٌ٘مرة:  چ  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳچ  ىم٤مل شمٕم٤ممم ،إومٙم٤مر 

يم٘مقل اًم٘م٤مئؾ: إذا أظمذشمؿ  ،٤مًمقؾم٤مئؾ اًمتٚمٌٞمس قمغم اًمٜم٤مس سمخٚمط إطمٙم٤مم سم مثال ذفك. 42

ُمـ إضمٜمٌل اًمٓم٥م واهلٜمدؾم٦م واًمري٤موٞم٤مت واًمٗمٞمزي٤مء ومٞمٜمٌٖمل يمذًمؽ أن شم٠مظمذوا ُمٜمٝمؿ اًم٘مقاٟملم 

وؿمٝم٤مدة  ،ًمٚمذيمر ُمثؾ طمظ إٟمثٞملم  وأن ُمث٤مل ذًمؽ اعمػماث !!اعم٘م٤مسمٚم٦م ًمألطمٙم٤مم اًمٗم٘مٝمٞم٦م قمٜمدٟم٤م

اإلُمرأشملم ذم إُمقال ُمٙم٤من اًمرضمؾ اًمقاطمد واًم٘مّم٤مص ذم اجلروح اعمتٕمٛمدة وهمػم ذًمؽ ُمـ 

سم٤مًم٘مقاٟملم  أن شُمًـتٌدلويريد اًمٖمزو اًمٗمٙمري  ،إطمٙم٤مم اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمتل شمٗمرد هب٤م اإلؾمالم 
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واًمٗمرق سملم إُمريـ أن يمؾ طمٙمؿ ٟمٓمؼ سمف اًم٘مرآن او صم٧ٌم إؾمٜم٤مدًا وُمْمٛمقٟم٤ًم ذم إضمٜمٌٞم٦م . 

واٟمتٗم٤مء ُمقاٟمٕمف  ٤مع وٓ حيؾ إي٘م٤مومف قمٜمد وضمقد ذوط شمٜمٗمٞمذهاًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ومٝمق واضم٥م اإلشمٌ

اًمٚمٝمؿ إٓ ذم طم٤مل اإلوٓمرار اعمٜمْمٌط . وأُم٤م اًمقؾم٤مئؾ اًمتٜمٗمٞمذي٦م خلدُم٦م وإشم٘م٤من اًمٜمٔم٤مم  ،اًمٗم٘مٝمٞم٦م 

ويٛمٙمـ أظمذه٤م ُمـ  ،ومٝمل ُمقيمقًم٦م إمم اإلضمتٝم٤مد اًمٌنمي ٜم٤مومع ودومع اعمْم٤مر اًمنمقمل وجلٚم٥م اعم

يمؾ ُمٙم٤من ذم اًمٖمرب واًمنمق ًمٚمتٕمرف قمٚمٞمٝم٤م وومحص ضمقدهت٤م وسمنمط أن ٓ شمتٕم٤مرض ُمع 

ويمذًمؽ  ،ويدظمؾ ذم ذًمؽ ُم٤م ُذيمر ُمـ اًمٓم٥م واهلٜمدؾم٦م واًمٗمٞمزي٤مء وهمػمه٤م  ،اًمٜمٔم٤مم اًمنمقمل 

وىمد سمٞمٜم٤م  ،وهمػمه٤م  اًمقاضم٦ٌم ٕمٚمٞمؿ وشمٜمٗمٞمذ اًمِمقرىوؾم٤مئؾ شمٜمٗمٞمذ إٟمٔمٛم٦م اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م يمقؾم٤مئؾ اًمت

ڦ   چ آظمريـ: ًمِـَؿ حتتجقن سم٤مًمًٜم٦م وىمد ىم٤مل شمٕم٤ممم ىمقل  مثال آخر . ذًمؽ ذم )اعمٜمٓمٚمؼ(

 ، 89اًمٜمحؾ:  چ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ ڦ  ڦ

آن : أن ُمـ شمٌٞم٤من اًم٘مرافوجه األول ،وضمقه  وذًمؽ ُمـ أرسمٕم٦م ،وشمٚمؽ اعمزقمٛم٦م شمٚمٌٞمس أيْم٤ًم 

: أن اًمتٌٞم٤من افوجه افثاينوذم هـذا اعمٕمٜمك آي٤مت يمثػمة .  ،وإشم٤ٌمع ؾمـٜمتف  طإجي٤مب ـم٤مقم٦م اًمٜمٌل 

وشم٘مع قمغم أي شمٌٞم٤من  ومٝمل ُمٓمٚم٘م٦م ٟمٙمرة ذم ؾمٞم٤مق اإلصم٤ٌمت ، چ ڄ ڄ ڄ چ ذم قم٤ٌمرة 

قي اًمًٜمـ اًمٜمٌقي٦م يمٚمٝم٤م هل٤م أصؾ ُمٕمٜمٚمػ أن وًمذًمؽ ذيمر سمٕمض اًمً ،ن يمٚمٞم٤ًم او ضمزئٞم٤ًم ؾمقاء يم٤م

 اًمًٜمـ اًمٜمٌقي٦م شمتٗمرعذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ . وم٤مًم٘مرآن اًمٙمريؿ ومٞمف اًمٙمثػم ُمـ اًمتٌٞم٤من اجلزئل اًمذي 

ومالسمد ُمـ اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ًمٗمٝمؿ اًمٌٞم٤من اجلزئل ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ يمام ذم  ، ُمـ سمٕمْمف اًمتٗمّمٞمٚمٞم٦م

يٛمٙمـ اًمٌٕمض أظمر ُمـ اًمٌٞم٤من اجلزئل ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ و . أطمٙم٤مم اًمّمالة واًمزيم٤مة وهمػمه٤م

: أن اًمًٜم٦م افوجه افثافث.  ٓيمتِم٤مف اجلديد اًمدراؾم٤مت واًمٌحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م قمٚمٞمف كأن شُمـٌٜم

ۇ  ۆ  ۆ    چيمام شمقوحف اًم٘مراءشم٤من ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم  ، اعمحٗمقظ اًمٜمٌقي٦م ىمًؿ ُمـ اًمِذيمر اعمٜمزل

ىَمَرَأ ، وم٘مد 11 – 1٤اًمٓمالق:  چ  مئ   ....... ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ۈ

ـُ يَمثػِمَٟم٤مومٌِع  ـْ قَم٤مِصؿٍ  َواسْم ٌَٞم ٜم٤مت َوَأسُمق قَمْٛمٍرو َوَأسُمق سَمْٙمٍر قَم   ُُم
ِ
ٌَٞم ٜم٦م  سمَِٗمتِْح اًْمَٞم٤مء ، وُمٕمٜم٤مه٤م: يتٚمقه٤م ُُم

، ومٌٞم٤من  أي يتٚمقه٤م ُمع سمٞم٤مهن٤م ؾمقاء يم٤من سمٞم٤من أي٦م سمآي٦م أظمرى او يم٤من سمٞم٤مهن٤م سم٤مًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م

٤ٌَمىُمق ضمزء ُمـ اًمذيمر اعمٜمزل . طقل اهلل ـرؾم ًْ َوىَمَرَأ اًْم ٌلم ٝم٤م شمُ ـاًمٞم٤مء أي ان أي٤مت ٟمٗمًرِ ـَن سمَِٙم
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ٕن اًم٘مرآن اًمٙمريؿ يٌلم أطمٙم٤مُم٤ًم يمثػمة ، يمام أن  ، سمؾ شمٙم٤مُمٌؾ ًمٙمؿ . وٓ شمٕم٤مرض سملم اًم٘مراءشملم 

سمٕمٞمدًا قمـ اًمت٘مديرات و ٙم٤مُم٤ًم يمثػمة . وإُمر اًمقاوح ُمـ أي٦ماًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م شمٌلم أطم

، وم٢مُم٤م أن شمٙمقن يمٚمٛم٦م  چ ۈ  چ  ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم، شمٗمًػم  چۋ    چأن ىمقًمف شمٕم٤ممم  ، اإلومؽماوٞم٦م

او شمٙمقن ُمٜمّمقسم٦م ًمٖمرض اًمتٗمًػم  وهمػمه ، ه٥م إًمٞمف اسمـ قم٤مؿمقريمام ذسمدل اؿمتامل  شرؾمقًٓ »

وم٢من اًمتٗمًػم سمٗمٕمؾ ُم٘مدر ُمٜم٤مؾمـ٥م ،  رؾمقًٓ  او ضمٕمٚمٜم٤مه يم٠من يٙمقن اًمت٘مدير: اقمٜمل رؾمقًٓ 

، وم٢من  حمٙمامً  ٤مً شمالزُم ٜم٦م اًمٜمٌقي٦مـأن سملم اًم٘مرآن واًمًي١ميمد ذًمؽ .  ًمٚمًـٞم٤مق يمثػم ضمـدًا ذم اًمٕمرسمٞم٦م

 . ـ ُم٤م حيت٤مج ُمٜمف إمم شمٗمّمٞمؾـٞم  ـشمال اًم٘مرآن قمغم اًمٜم٤مس وهق أيْم٤ًم اًمذي سمَ هق اًمذي  طاًمٜمٌل 

اًمذيمر اًمذي أٟمزًمف اهلل إًمٞمٙمؿ يتٛمثؾ رم هذا اًمرؾمقل اًمذي يتٚمق قمٚمٞمٙمؿ  ٢منوم ، وسمٕم٤ٌمرة أظمرى

پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ    ٻ  پ  پ چ : ىمقًمف شمٕم٤ممم افوجه افرابع . ُمٌٞمٜم٤مت آي٤مت اهلل

، ومتدسمر أن قم٤ٌمرة 5 - 2اًمٜمجؿ:  چ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ

، مجٚم٦م ومٕمٚمٞم٦م ذم ؾمٞم٤مق اًمٜمٗمل وهل سمٛمٜمزًم٦م اًمٜمٙمرة اعمٜمٗمٞم٦م ذم إوم٤مدة اًمٕمٛمقم ، يمام أن  چڀچ 

أن يمؾ ُم٤م ٕمٜمك يمؾ ذًمؽ . ُم طرؾمقل اهلل  يرضمع إمم أىمرب ُمذيمقر وهق ٟمٓمُؼ  شهق»اًمْمٛمػم 

ٜم٤مد ، وم٤مٕصؾ ومٞمف ـٜم٦م ىمقًمٞم٦م صحٞمح٦م اإلؾمـأي يمؾ ؾم ، قمٝمد ٟمٌقشمفذم  طقل اهلل ـسمف رؾمٟمٓمؼ 

ذا اًمٕمٛمقم إٓ سمؼمه٤من يقضم٥م إظمراج ىمْمٞم٦م ـلء ُمـ هـأٟمف وطمل ُمٜمزل ، ومال جيقز إظمراج ؿم

 اًم٘مقل وأُم٤م ُمـ يزقمؿ أن آي٦م اًمٜمجؿ ظم٤مص٦م سم٤مًم٘مرآن اًمٙمريؿ ، وم٤مجلقاب أن هذا . وم٘مط ُمٕمٞمٜم٦م

ېئ  ېئ  ېئ   ۈئ  چومٝمق يمذب إٓ سمؼمه٤من ، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم  ، ختّمٞمص ًمٕمٛمقم أي٦م

اًمدواومع  اخلداع ذم اًمٍماع سم٢مظمٗم٤مء :مثال آخر .111اًمٌ٘مرة:  چ ىئ ىئ

وُمع  ،واؾمتٌداهل٤م فم٤مهري٤م وم٘مط سمٖمٓم٤مء اًمٍماع اًمًٞم٤مد وهتديد اعمّم٤مًمح  قمٜمد إضمٜمٌل اًمديٜمٞم٦م

طمًـ٥م  ذًمؽ وم٘مد فمٝمرت شمٍمحي٤مت ُمتٗمرىم٦م عم١ًموًملم همرسمٞملم شمتْمٛمـ اًمدواومع اًمديٜمٞم٦م

إدارة اعمقىمػ  وقمٛمٚمٞم٤مت شمٖمٞمٞم٥م احل٘مٞم٘م٦م واًمتٚمٌٞمس سم٤مإلو٤موم٤مت ؿم٤مئٕم٦م ضمدًا ذم .هل٤م  ومٝمٛمٝمؿ

ٌَٜمك وُم٤ميتٓمٚمٌف ذم   شمقضمٞمف اًمرأي اًمٕم٤مم.  اًمـُٛمت
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  اًمث٘م٤مومٞم٦م اًمتٌٕمٞم٦م :وتغقر شؾوك ادجتؿع إجياد تبعقة ؾؽرية وثؼاؾقة دم داخل األمة 

وم٢من إصٞمؾ هق اًمذي ًمف ضمذور قمٛمٞم٘م٦م هل اًمتل شمٖمذي ومٙمره  ، اًمث٘م٤مومٞم٦م ظمالف إص٤مًم٦م

٘م٤مًمٞمد اًمٕمري٘م٦م وُمـ ـيم٤مٟم٧م ُمػماصم٤ًم ُمـ اًمتجذور ديٜمٞم٦م او ـقاء يم٤مٟم٧م اًمـؾم ،قر ـورؤيتف ًمألُم

ومٝمل درضم٤مت ُمتٗم٤موشم٦م ُمـ وم٘مدان اإلشمّم٤مل سم٤مجلذور واًمتحقل  . وأُم٤م اًمتٌٕمٞم٦م ُمٙم٤مرم إظمالق

وم٢من اًمتٌٕمٞم٦م دمد  ،إمم شمٚم٘مل اًمتٖمذي٦م ُمـ اًم٘مذائػ اًمٗمٙمري٦م واًمث٘م٤مومٞم٦م ًممظمريـ . وسم٤مظمتّم٤مر 

اعمتًـقل اًمذي ٓ يريد أن يرضمع إمم ضمذوره  ىمٌقل صٗم٦م :احلال األول ،ُمٙم٤مٟم٤ًم ذم صمالصم٦م أطمقال 

ٕمٛمٚمٞم٤مت اإلهمراء واإلهمقاء . سم رنـاعم٘مت لـًمث٘م٤مومقل اـسم٤مًمتًتٌدهل٤م ـويً ، اًمٙمريٛم٦م اعمٕمٓم٤مءة

ٓ ؿمؽ أن وم٘مدان اإلشمّم٤مل سم٤مجلذور ؾمـٞمؽمك ومراهم٤ًم يمٌػمًا ذم اًمٜمٗمس وٓسمـد  :يـحال افثاكـاف

أي ُمٜمدومٕم٤ًم وراء  ،وىمـد جيد ٟمٗمًـف ُمدومققم٤ًم إمم اًمذيٚمٞم٦م  ،ُمـ ُمٚمئ سمٕمض اًمٗمراهم٤مت قمغم إىمؾ 

.  او ممتزضم٦م سمٙمثػم ُمـ اًمٗمًـ٤مد وإن يم٤مٟم٧م صم٘م٤موم٦م وم٤مؾمـدة ،٦ٌم ـسمٕمض اعمٛمتٚمئلم سم٤مًمث٘م٤موم٦م اًمٖمري

وُمٕمٚمقم أن ُمـ جيٝمؾ احلؼ ٓ يرى  ،ُمـ اًمذيـ أقمٞم٤مهؿ اجلٝمؾ واحلرُم٤من  : مجٚم٦محلال افثافثا

ذه إطمقال ـوه . روم٦م اًمٗمٙمري٦مـوىمد يًٝمؾ ظمداقمف سمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمتْمٚمٞمؾ واًمزظم ،اًمٌٓمالن 

ج٤مُمٞمع يمٌػمة ظم٤موٕم٦م ًمدرضم٤مت ُمتٗم٤موشم٦م ُمـ اًمتٌٕمٞم٦م ـ١مدي إمم شمٙمقيـ ُمـاًمثالصم٦م يٛمٙمـ أن شم

اًمزظمرف:  چ ڻ ں  ڻچ ٤ممم ـــجٛمع يمؾ ذًمؽ سم٢ممج٤مل ىمقًمف شمٕمـوي ،اًمث٘م٤مومٞم٦م 

وُمـ شمقاسمع  . ذم اًمٙمالم قمـ اًمؽمويض ،ذم هذا اعمٌح٨م  ٦م اًمٙمريٛم٦مـػم أيـٌؼ شمٗمًـد ؾمـوىم ،5

اًمٜمٔمر قمـ ُمقاوم٘متف او سمٍمف  اًمٗمٙمر اًمقاومد وحيٛمٞمف ويروج ًمف هذا اهلدف إجي٤مد ُمـ يتٌٜمك

. وشُمًتخدم ذم ذًمؽ  وذًمؽ يمل يٜمٓمٚمؼ اًمٖمزو شمٚم٘م٤مئٞم٤ًم ُمـ اًمداظمؾ ، ًمث٘م٤موم٦م إصٞمٚم٦مشمٜم٤مىمْمف ُمع ا

 أٟمقاع وؾم٤مئؾ اإليّم٤مل يم٤مًمتٚمٗم٤مز واًمًٞمٜمام واًمّمحػ واعمجالت ووؾم٤مئؾ اإلٟمؽمٟم٧م

وسمٕمْمٝمؿ ممـ ىم٣م  ، وإؿمخ٤مص اًمذيـ ىمٓمٕمقا ضمذورهؿ وأصٌحقا دقم٤مة ًمٚمٗمٙمر إضمٜمٌل

وإليـج٤مد  .صمؿ قم٤مد إمم سمـالده سمـٕمد أن اٟمّمٝمر ومـل اًمث٘م٤موم٦م إضمٜمٌٞم٦م  ،زُمٜم٤ًم ومـل اًمدول إضمٜمٌٞم٦م 

ُمٜمٝم٤م اًمِم٤ٌمب وـمٚم٦ٌم  ،يًـتٝمدف اًمٖمزو اًمٗمٙمري جم٤مُمٞمع يمٌػمة  ،شمٌٕمٞم٦م ومٙمري٦م واؾمـٕم٦م 

وُمٜمٝم٤م أصح٤مب  ،وُمٜمٝم٤م اعمٗمٙمرون واًمُٙمت٤مب همػم اعمٚمتزُملم سمديٜمٝمؿ  ،وُمٜمٝم٤م اعمرأة  ،اجل٤مُمٕم٤مت 

. وحي٤مول سمٕمْمٝمؿ أن ُي٘مٜمع أظمريـ سم٠من ُمزاي٤م اًمٖمرب ذم اًمٓم٥م واهلٜمدؾم٦م  اعمّم٤مًمح اخل٤مص٦م
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ضمتامقمٞم٦م ، ومٛمـ أراد سمٚمقغ شمٗمقىمٝمؿ ذم اإلواًمٗمٞمزي٤مء واًمّمٜم٤مقم٦م إٟمام أٟمتجتٝم٤م أظمالىمٝمؿ وأٟمٔمٛمتٝمؿ 

وم٢من ؿمٌٙم٦م  ضمتامقمل . ويمالُمٝمؿ هذا شمٚمٌٞمس حمض ،اإلاًمّمٜم٤مقم٦م ُمثالً ومٕمٚمٞمف ؾمٚمقك ـمري٘مٝمؿ 

اًمٖمرب احلٞم٤مشمٞم٦م ومٞمٝم٤م ضمزئٞم٤مت ضمٞمدة وُمتٗمقىم٦م وًمٙمـ سمٛمٕمزل قمـ اًمٜمقاي٤م ، وومٞمٝم٤م أيْم٤ًم ضمزئٞم٤مت 

. وم٤مًمتٗمقق اًمّمٜم٤مقمل قمٜمدهؿ اخلػم يٜمت٩م ظمػمًا يمام أن اًمنم يٜمت٩م ذًا  ؾمٞمئ٦م يمثػمة ، وُمٕمٚمقم أن

ُمٌٜمل قمغم سمٕمض ُمٜم٤مهجٝمؿ اعم١مؾمًٞم٦م وإيم٤مديٛمٞم٦م ، ظم٤مص٦م ُمٜمٝم٩م اعمٜم٤موم٦ًم واعمٖم٤مًم٦ٌم اعم٘مرون 

همػم أن ؿمٌٙمتٝمؿ احلٞم٤مشمٞم٦م ممزوضم٦م ، ومٙمثػمًا ُم٤م  . اًمِمٗم٤مومٞم٦م وهق ضوري عمٙم٤مومح٦م اًمٗم٤ًمدسمٛمٜمٝم٩م 

قمغم ُمٜمٝم٩م  ذم دول همرسمٞم٦م ، وم٤مجلذور اًمّمٜم٤مقمٞم٦م ُمثاًل شم٠مؾم٧ًم ختتٚمط ضمزئٞم٤مت اخلػم واًمنم

ُمـ ضمٝم٦م ، وقمغم اًمٕمامًم٦م اًمرظمٞمّم٦م ووخ إُمقال ُمـ اعمٜم٤مـمؼ اًمت٤مسمٕم٦م  اعمٜم٤موم٦ًم ُمع اًمِمٗم٤مومٞم٦م

 ىمتّم٤مدياإل اًمٜمٗمقذواًمنمق إوؾمط وؿمٌٝمٝم٤م ُمـ اًمدول ، أي أن  ذم أومري٘مٞم٤م ًمٚمٜمٗمقذ اًمٖمريب

شم٠مؾمس قمغم ُمزي٩م ُمـ اًمُ٘مُدرات اًمذاشمٞم٦م وهمػم اًمذاشمٞم٦م . وًمذًمؽ ص٤مرت  ًمدول همرسمٞم٦م يمؼمى

اًم٘مقة آىمتّم٤مدي٦م أؾمٞمقي٦م وظم٤مص٦م اًمّملم ، ص٤مرت شَمْ٘مِْمؿ اعمزيد واعمزيد ُمـ اًمٜمٗمقذى 

ل ُمـ اًمُ٘مُدرات اعمٛمزوضم٦م إمم  أد تو آىمتّم٤مدي اًمٖمريب ٕن اًمّملم قمروم٧م ُمتٓمٚم٤ٌمت اًمتحقُّ

.  قمغم اًمٗمرد واعمجتٛمع واًمًٚمٓم٦م يمٞم٤مت، وُم٤م يٗمروف هذا اًمتحقل ُمـ ؾمٚمق اًمُ٘مُدرات اًمذاشمٞم٦م

 وسمٕمض اًمدول اًمٖمرسمٞم٦م سمٕمٞمدة ضمدًا قمـ ُمثؾ هذا اًمتحقل ، ومٝمل ًمذًمؽ ذم ـمقر اًمؽماضمع احلتٛمل

ح سم٠من اًمٜمٛمق اًمّمٜم٤مقمل ُمرشمٌط إجي٤مسمٞم٤ًم سم٤مًمٗم٤ًمد  . إٓ أن يتداريمٝم٤م اهلل شمٕم٤ممم وأُم٤م ُمـ ُيَٚمقِّ

ويمزي٤مدة يمٌػمة ذم اعمقاًمٞمد ُمـ أسمقيـ همػم ٢مسم٤مطم٦م اًمٕمالىم٤مت اجلٜمًٞم٦م سمال زواج يمضمتامقمل اإل

ح سمذًمؽ ومتّمقرهُم   سمٕمٞمد ضمدًا قمـ اًمٕم٘مؾ واحلٙمٛم٦م. تزوضملم ، ُمـ ُيَٚمقِّ

  وذًمؽ إُم٤م سم٢مصم٤مرة  :بافثؼاؾة األصقؾة واألحؽام افؼظقة افعؿع توهغ اإلفتزام

ر ـاًمًٞم٤مد واعم٤مزم واإلضمتامقمل . وُيـَٕمدُّ ٟمِم او سمٜمنم أٟمقاع اًمٗم٤ًمد ،اًمِمٙمقك واًمِمٌٝم٤مت 

٤مه إمم اًمث٘م٤موم٦م واإلدم ،ـ اإلًمتزاُم٤مت اًمنمقمٞم٦م وإظمالىمٞم٦م ٤مئؾ اًمتحٚمؾ ُمـاًمٗم٤ًمد ُمـ أهؿ وؾم

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  چ يٜمٌف إمم ذًمؽ ٟمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم  ، اًمتل شمٌذل اًمٗمًـ٤مد او شمًـٙم٧م قمٜمف

وىمد يًـتؽم اًمٗم٤ًمد  .16اإلهاء:  چ ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی    ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ
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يم٤محلري٦م واًمٗمٜمقن ذم اعمج٤مل  ،وراء أهمٓمٞم٦م يمثٞمٗم٦م ُمـ قمٜم٤مويـ ُم٘مٌقًم٦م إذا دمردت قمـ اًمٗم٤ًمد 

وهمػم  ،ويم٤مًمتج٤مرة وطمري٦م حتريؽ إُمقال اًمتل شمٖمٚمػ قمٛمٚمٞم٤مت همًٞمؾ إُمقال  ،اإلضمتامقمل 

   ذًمؽ ُمـ وؾم٤مئؾ شمٖمٓمٞم٦م اًمٗم٤ًمد.

  ؿمؽ أن اًمٖمزاة يريدون أن ٓ يٜم٤مزقمٝمؿ ُمٜم٤مزع ذم توهغ افدظوة إػ افػؽر األصقل ٓ :

وًمٙمٜمٝمؿ ذم اًمٖم٤مًم٥م ٓ يًتٓمٞمٕمقن يمٌح ُمْم٤مُملم اًمٗمٙمر اعمْم٤مد  ،اًم٤ًمطم٦م اًمٗمٙمري٦م واًمث٘م٤مومٞم٦م 

 ُم٤ٌمذ ًمث٘م٤مومتٝمؿ هؿ يمٌحف ٕهنؿ يتّمقرون أٟمف هتديد٘مقن ُم٤م جي٥م قمٜمدـتـوًمٙمٜمٝمؿ يٜم ،ٚمٝم٤م يم

ومتح اعمج٤مل ًمٚمدقمقة إمم  ُمـ ذم سمالد اعمًٚمٛملم هٟمجدُمٜمٝم٤م ُم٤م  ،وشمقضمد أُمثٚم٦م يمثػمة  . اًمقاومدة

إظمالق واًمٗمْم٤مئؾ واًمٕم٤ٌمدات وضمقاٟم٥م ؾمٞم٤مؾمٞم٦م حمدودة يم٤مًمًٚمؿ اعمجتٛمٕمل وٟمحقه . 

يمٌػمة ذم اًمٗم٘مف اًمًٞم٤مد  إؾمالُمٞم٦م وي٘مؽمن ذًمؽ سم٠مٟمقاع إٟمِمٓم٦م ًمٙمٌح اًمدقمقة إمم ُمْم٤مُملم

 سمؾ ي٘مؽمن ذًمؽ سمٕمٛمٚمٞم٤مت ُمٕم٘مدة ًمتِمقيف اعمْم٤مُملم اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ذم اإلؾمالم ،واًمتْمٞمٞمؼ قمٚمٞمٝم٤م 

يمتِمقيف ُمٜمٔمقُم٦م إُمـ واًمدوم٤مع أي اجلٝم٤مد وهمػمه٤م ُمـ ُمْم٤مُملم اًمٜمٔم٤مم  ،اًمدقمقة إمم إًمٖم٤مئٝم٤م و

. وُمـ اًمقؾم٤مئؾ ضمٕمؾ اًمّمدارة عمـ يدقمل اإلؾمالم اًمًٞم٤مد وهق ٓ يٗمٝمٛمف وٓ  اًمًٞم٤مد

ُمث٤مل آظمر اًمتدظمؾ اًمًٚمٌل ذم  . وُم٤م يتٌع ذًمؽ ُمـ قمٛمٚمٞم٤مت اًمتٜمٗمػم واًمتْمٚمٞمؾ ،يٚمتزم سمف 

ث٤مل آظمر وٕمػ اإلهتامم سمتٓمقير شمدريس طمّمص وُمْم٤مُملم اًمدروس اًمديٜمٞم٦م ذم اعمدارس . ُم

اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م واًمتٓمٌٞم٘م٤مت اًمٕمٛمٚمٞم٦م هل٤م سمٓمري٘م٦م شم٤ًمقمد قمغم شمِمٙمٞمؾ َُمَٚمـٙم٦م ُمٜم٤مؾم٦ٌم ًمٗمٝمؿ اًمٙمالم 

قريط هذا سم٤مإلو٤موم٦م إمم قمٛمٚمٞم٤مت شمٚمٓمٞمخ اًمرضم٤مل وقمٛمٚمٞم٤مت اًمت اًمٕمريب واًمٜمٓمؼ سمف .

قاسمع هذا اهلدف اًمتحٙمؿ ذم اإلقمالم واًمرىم٤مسم٦م اعمخٞمٗم٦م قمغم اًمرأي ـوُمـ شم . تدراجـواإلؾم

 وطمري٦م اًمتٕمٌػم.

  أي  سملم أومراد وىمٞم٤مدات إُم٦م اًمقاطمدة: ؿطع حؾؼة افوصل افؽزىتػريق ادسؾؿغ و

قمٚماًم أن إظمقة  ،الُمٞم٦م ـإظمقة ذم اًمديـ واعمٕمٜمك اعمريمزي ذم شمٙمقيـ إُم٦م اإلؾم ىمٓمع راسمٓم٦م

 ىمقًمفذم اًمديـ حت٤مومظ قمغم إًمتزاُم٤مت إظمقة اًمقـمٜمٞم٦م واإلٟم٤ًمٟمٞم٦م . يقوح راسمٓم٦م اًمديـ ٟمحق 

 ڎچ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎچ  شمٕم٤ممم
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ۀ   ڻ  ڻ  ڻچ  ، وىمقًمف شمٕم٤ممم153إٟمٕم٤مم:  چ ڑ ژ ژ ڈ ڈ

ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ     ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ﮲  ﮳  ﮴   

 - 51اعم١مُمٜمقن:  چ ﮽  ﮾  ﮿    ﯀  ﯁  ﮸  ﮹  ﮺﮻  ﮼﮵  ﮶  ﮷  

ں   ں     ...  چ وىمقًمف شمٕم٤ممم ،1٤احلجرات:  چ ﮻  ﮼  ﮽چ وىمقًمف شمٕم٤ممم  ، 53

ؿ أن شمقهلم راسمٓم٦م اًمديـ ُيراد ُمٜمف شم٘مقي٦م راسمٓم٦م  .11اًمتقسم٦م:  چ ڻ وُمـ ؾمقء اًمٗمٝمؿ شَمَقهُّ

، وم٢من ُمـ خي٤مصؿ اإلؾمالم وم٢مٟمف خي٤مصؿ أوـم٤من اعمًٚمٛملم ىمٓمٕم٤ًم ويٕمٛمؾ قمغم شمٜمٛمٞم٦م  اًمقـمـ

طمج٥م اًمٕم٘مٞمدي٦م هق إطمدى وؾم٤مئؾ  ؼ اًمقصؾٚمَ شمقهلم طمِ  اًمتخٚمػ ومٞمٝم٤م . واًمّمحٞمح أن

ٝمؾ شم٠مضمٞم٩م ـوسمذًمؽ يً ، ًمٚمٛمًٚمٛملم ج٤مد ُمرضمٕمٞم٤مت ُمتْم٤مرسم٦مـإيحم٤موًم٦م و ٞم٦م اًمنمقمٞم٦ماعمرضمٕم

   .وشمٗمريؼ إُم٦م اًمٍماع وإصم٤مرة اًمٜمزاع

  يم٤مًمرأؾمامًمٞم٦م واًمٚمٞمؼماًمٞم٦م  :افؼدشقة ظؾقفابعض تؼديم بدائل ؾؽرية وإضػاء احلصاكة و

وهمػمه٤م . وقمغم يمثرة قمٞمقب هذه اًمٌدائؾ وم٘مد ضم٤مُءوا هب٤م ُم٘مٓمققم٦م قمـ ضمذوره٤م اًمتل واًمٕمٚمامٟمٞم٦م 

وم٤مزدادت ُمث٤مًمٌٝم٤م وأدت إمم ومقى يمٌػمة . وطمتك اًمديٛم٘مراـمٞم٦م اًمتل أرادوا  ،ٟمِم٠مت قمٚمٞمٝم٤م 

ٌُـٜمك  ،واعمذاه٥م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م خمتٚمػ اًمٕم٘م٤مئد  شمٙمٞمٞمٗمٝم٤م ًمتٜم٤مؾم٥م وم٢مهنؿ أدظمٚمقه٤م ذم سمالدٟم٤م سمٌٕمض اًم

 وإضمٝمزة إُمٜمٞم٦م اعمح٤ميدة أُمـ ًمتٜم٤مومس اًمًٞم٤مدري٦م اوأُم٤م اًمٌُـٜمك اًمتحتٞم٦م حل ،اًمٗمقىمٞم٦م وم٘مط 

وشُمًـتخدم أٟمقاع اًمقؾم٤مئؾ اإلقمالُمٞم٦م  . ٦م وم٢مهن٤م ذم طمٙمؿ اعمٕمدوُم٦مواًمتداول اًمًٚمٛمل ًمٚمًٚمٓم

وـمالئف سمٓمالء اإلصالح واًمتجديد واًمت٘مدم واعمٕمروم٦م وؿمٌف  وهمػمه٤م ًمؽموي٩م اًمٗمٙمر اًمقاومد

يمل يٙمقن  ،ُمٝم٤مرات اإلؾمـتامًم٦م واًمؽمهمٞم٥م ويمذًمؽ اؾمتٕمامل أٟمقاع  ، ذًمؽ ُمـ اًمِمٕم٤مرات

وُمـ أومِمؾ اًمٌدائؾ  . ظمالوم٤ًم ًمٚمٖمزو اًمٕمًـٙمري ،اًمٖمزو اًمٗمٙمري حم٤ًٌٌم إمم يمثػم ُمـ اًمٜمٗمقس 

ٟمٌش احلْم٤مرات اًم٘مديٛم٦م ىمٌؾ  وأؿمٌٝمٝم٤م سم٤مًمٖمريؼ طملم يتٕمٚمؼ سمِمٕمرة او سم٘مِم٦م ، اعمٓمروطم٦م

قمٚماًم أهن٤م مل  ،إمم طم٤مًم٦م اإلٟمتامء واإلٟمتًـ٤مب  ٞم٦مخيواًمت٠مر اإلؾمالم إلظمراضمٝم٤م ُمـ احل٤مًم٦م اًمؽماصمٞم٦م

ُمـ اعمًٚمٛملم ومٝمل  وأُم٤م أصم٤مر احل٤مضة ذم طمٞم٤مة اًمٕمرب ،يٌؼ هل٤م أصمر ذم طمٞم٤مة اعمًٚمٛملم اًمٞمقم 

    آصم٤مر اًمٖمزو اًمث٘م٤مذم.صمؿ  واإلٟم٤ًمٟمٞم٦م آصم٤مر احلْم٤مرة اإلؾمالُمٞم٦م وآصم٤مر اعمٙم٤مرم اًمٕمرسمٞم٦م
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 : وراء افغزو افػؽري األهداف افؽزى

 ،داُم٦م شمٌديد اًمِمٛمؾ وذًمؽ إل ،: اؾمتٌدال اعمرضمٕمٞم٦م اعمقطِمدة سمٛمرضمٕمٞم٤مت ُمٗمِرىم٦م اهلدف األول      

وًمتٗمريغ اًمذايمرة إصٞمٚم٦م وحم٤موًم٦م ُمٚمئ اًمٗمراغ سم٤مًمتًقل اًمث٘م٤مذم ُمـ إضمٜمٌل  وسمٛم٤ًميرة ؾمٓمحٞم٦م 

ٟمٔمٛم٦م همرسمٞم٦م ٕ ُمت٤مسمٕم٦م ؿمٙمٚمٞم٦م وم٘مط ، وُمـ ؾمٓمحٞم٦م اعم٤ًميرةًمٚمٜمٛمط اًمٖمريب ذم ؿم١مون احلٞم٤مة . 

 وُمـ دون اًمٌٜمك اًمتحتٞم٦م ًمتٚمؽ إٟمٔمٛم٦م مم٤م ي١مدي إمم ومقى وشمًٚمط اًمٗم٤مؾمديـ . ،يم٤مًمديٛم٘مراـمٞم٦م 

: اًمتحٙمؿ ذم اًمتٜمٛمٞم٦م عمٜمع اًمٌديؾ احلْم٤مري ُمـ اهلدف افثافث: اًمًٓمق اإلىمتّم٤مدي . دف افثايناهل

ويتؿ  . أي إهمٗم٤مل ُمْم٤مُملم اًمتٜمٛمٞم٦م اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م وُمْم٤مُملم وطمدة اإلدم٤مه اإلؾمؽماشمٞمجل ، اًمٜمٝمقض

ويمذًمؽ اًمتذيمػم اعمتٙمرر  ،سمدل ذًمؽ اإليمث٤مر ذم وؾم٤مئؾ اإلقمالم ًمٕمروض اًمٗمـ واًمٚمٝمق واًمري٤مو٦م 

: اهلدف افرابع ًمٗمقارق اًمداظمٚمٞم٦م يم٤مًمٓم٤مئٗمٞم٦م واًمٕمرىمٞم٦م وهمػمه٤م مم٤م يٛمٙمـ أن يثػم اًمٜمزاقم٤مت .سم٤م

. وىمد ذيمرٟم٤م  شمٌٕمٞم٦م إُمـ اًم٘مقُمل همػم اعمرئٞم٦مواإلؾمتٕمامر اخلٗمل او همػم اعم٤ٌمذة او  اًمًٞم٤مد اًمتحٙمؿ

إول: اإلظمؽماق اإلؾمؽماشمٞمجل ًمٚمٛم١مؾم٤ًمت اًمٕمٚمٞم٤م :  ،أن اإلؾمتٕمامر اخلٗمل هق ُمزي٩م ُمـ أُمريـ 

ٟمنم اًمٙمراهٞم٦م اًمدوًمٞم٦م ًمٚمٛمًٚمٛملم سم٢مًمّم٤مق  :اهلدف اخلامس . إُمر اًمث٤مين: اًمٜمج٤مح ذم اًمٖمزو اًمث٘م٤مذم

 هُتؿ اًمتٓمرف واًمٖمٚمق واجلٝمؾ. 

  :من ظوامل افضعف دم مواجفة افغزو افػؽري

ٌُـٜمك شمرضمع هذه اًمٕمقاُمؾ إمم اًمْمٕمػ ذم سمٜم٤مء         عمٕمروم٦م احلؼ واًمث٤ٌمت قمٚمٞمف  اًمتحتٞم٦م )اًم٘مقاقمد(اًم

( )اعمٜمٓمٚمؼُمـ ذم ُمقاوع  . وىمد ذيمرٟم٤م أصؾ ذًمؽ ُمٜمٔمقُمتف واًمدوم٤مع قمٜمف وحتّملم واًمدقمقة إًمٞمف

 ويٛمٙمـ اًمتٜمٌٞمف إمم سمٕمض اًمٕمقاُمؾ: )ٟمخ٦ٌم اعم٤ًمر( . وُمـ

   شمقهلم اًمدور احلٙمقُمل ذم مم٤م ي١مدي إمم  ،اإلظمؽماق اإلؾمؽماشمٞمجل ًمٚمٛم١مؾم٤ًمت اًمٕمٚمٞم٤م

وأرى أن  ،ٟمنم اًمث٘م٤موم٦م إصٞمٚم٦م ذم اعمدارس وقمغم اعمٜم٤مسمر وهمػمه٤م وذم ُمٙم٤مومح٦م اًمٕمقائؼ 

 ٟمّمٞم٥م يمٌػم ُمـ اًمّمح٦م. شاًمٜم٤مس قمغم ديـ ُمٚمقيمٝمؿ»ًمٕم٤ٌمرة: 

   ُمثؾ: ،اًمٗمراهم٤مت اًمٙمثػمة ذم قم٘مؾ وشم٠مهٞمؾ يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس 
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   ويتٌع  .اًمث٘م٦م سم٤مإليامن وسمام يًتٜمد إًمٞمف ُمـ ظمػم قمٔمٞمؿ ذم اعمْم٤مُملم اًمديٜمٞم٦م وٕمػ

 اًمْمٕمػ ذم ُم٘م٤موُم٦م اًمْمٖمقط ًمٗمرض اًمِ٘مٞمَؿ إضمٜمٌٞم٦م. :ذًمؽ

  .)اإلهمؽمار سم٤معمٔم٤مهر اعمزظمروم٦م )اهلزيٛم٦م اًمٜمٗمًٞم٦م او اًمٜمٙمقص 

  .اإلْي٤مم سم٠من طمْم٤مرة اعمًٚمٛملم هل اًم٥ًٌم ذم وٕمٗمٝمؿ اًمٞمقم 

   اعمٕمروم٦م وٟم٘مد إومٙم٤مر واًمث٘م٤موم٤مت.وٕمػ اًمت٠مهٞمؾ إلٟمت٤مج 

  .اًمٕمجز ذم دمديد وشمقؾمٞمع اإلضمتٝم٤مد وذم شمٜمٛمٞم٦م اعمٕم٤مرف 

  .قمجز اًمِمٞمقخ قمـ شمقضمٞمف ـمٛمقطم٤مت اًمِم٤ٌمب اًمٗمٙمري٦م 

  .وٕمػ ؾمٌؾ اعمقاضمٝم٦م اًمث٘م٤مومٞم٦م واًمت٠مهٞمؾ هل٤م 

    ر هذا اعمٌح٨م إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.وؾمٞم٠ميت ذيمره ذم أواظم ،اًمتٗمرق واًمتِمت٧م 

 

 

 

 افػؽريمواجفة افغزو 

إذا أردت أن متٜمع اًمٗم٤ًمد ُمـ اًمتحٙمؿ ذم قم٘مؾ اإلٟم٤ًمن ومٕمٚمٞمؽ أن دمٕمؾ اًمّمالح هق اعمتحٙمؿ       

وُيت٘مـ  اًمتحّملم اًمٗمٙمري واًمث٘م٤مذم ٤مئؾـوؾمي٘م٤موم اًمٖمزو أن يتٗمٜمـ ذم إجي٤مد ٕمغم ُمـ وم ،ذم اًمٕم٘مؾ 

. أي ان اًمٌديؾ اًمّم٤مًمح يٜمٌٖمل أن يٙمقن طم٤مضًا قمٜمد ُمٙم٤مومح٦م اًمٗمٙمر اًمٗم٤مؾمد  ،تخداُمٝم٤م ـاؾم

 . ومٛمـ ُمٜم٤مه٩م ٤مئؾـٕمض اًمقؾمـك سمـورسمام ٟمٜمٌف إًم اًمٕم٤مُم٦م ؽماشمٞمجٞم٤متـسم٤مإلؾم اإلهتامم هٜم٤م اعم٘مّمقدو

 اعمقاضمٝم٦م:و اًمتحّملم

 

  :افرصد ادبؽر وادواجفة ادبؽرة

ُمـ حم٤موًم٦م اطمتقائٝم٤م  وم٢من إقم٤مىم٦م وشم٘مقيض اًمٗمٙمرة ذم ُمٝمده٤م أومْمؾ سمٙمثػم ،وهذا ذم هم٤مي٦م إمهٞم٦م       

سم٤مًمٖم٤مي٤مت اعمحتٛمٚم٦م ُمـ  إطم٤ًمس ىمقي هقم٦م إدراك وإمم . وحيت٤مج اًمرصد اعمٌٙمر إممسمٕمد اإلٟمتِم٤مر 
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ويٜمٌٖمل أن يًتٜمد اإلطم٤ًمس إمم ُمٕمروم٦م واؾمٕم٦م سمٖم٤مي٤مت اخلّمؿ وـمرىمف ذم اًمت٠مصمػم  ،اًمٗمٙمر اعمٓمروح 

سمؾ هل ُمقوققمٞم٦م يم٤مُمٚم٦م ذم رصد يمؾ  ،وٓ جم٤مل ًمت٠مصمػم اًمٕم٤مـمٗم٦م او اًمتحٞمز ذم هذا اعمج٤مل  . اًمث٘م٤مذم

و٧م اًمٗمٙمرة ًمٚمتخٗمٞمػ  ، رةـ٤مؿمٌُم٤م شُمـحتٛمؾ صٚمتف سم٤مًمٗمٙمر اًمٖم٤مزي وإن يم٤مٟم٧م صٚم٦م همػم ُم ورسمام شمٕمر 

ويِمٛمؾ اًمرصد اعمٌٙمر قمٛمٚمٞم٤مت  او اًمتؼمير ظمالل ُمروره٤م سمٛمحٓم٤مت ٟمٔمٞمٗم٦م وًمٙمٜمٝم٤م ىمٚمٞمٚم٦م اًمققمل .

وىمد ذيمرٟم٤مه٤م ذم سمداي٤مت هذا  ،اًمقاضمٝم٤مت اخل٤مدقم٦م وإقمداد ُمٜمٝم٩م ًمٙمِمٗمٝم٤م وُمقاضمٝمتٝم٤م شمِمخٞمص 

 ،شمِمٙمٞمؾ جم٤مُمٞمع اضمتامقمٞم٦م شمتٛمرس هبذا اًمرصد  يمذًمؽ ويٜمٌٖمل اعمٌح٨م وذم )ٟمخ٦ٌم اعم٤ًمر( .

وىمد ذيمرٟم٤م ذم ؾمامت اًمٖمزو اًمٗمٙمري أٟمف ؿمديد  . سم٤مإلو٤موم٦م إمم اعم١مؾم٤ًمت احلٙمقُمٞم٦م اعمتخّمّم٦م

 جم٤مٓت احلٞم٤مة.ِم٤مر ذم يمثػم ُمـ تاإلٟم

 

  :افعؿؾقات افدظوية

وأظمالىمٞم٦م . ويٜمٌٖمل اًمؽميمٞمز قمغم  ًمّمحٞمح٦م وُم٤م يتٗمرع ُمٜمٝم٤م ُمـ ُمٜم٤مه٩م طمٞم٤مشمٞم٦مدة اـر اًمٕم٘مٞمـًمٜمِم      

إصقل اًمتل شمٜمتٔمؿ حتتٝم٤م ومروع يمثػمة يمل شمتٞمًـر ُمقاضمٝم٦م اإلٟمحراف ذم اًمٗمروع . وحتت٤مج هذه 

 . واًمتدرج وُمٝم٤مرات اإلىمٜم٤مع واًمت٠مصمػم اًمٕمٛمٚمٞم٤مت إمم ظمؼمة ضمٞمدة ذم إوًمقي٤مت واعمقازٟم٤مت

ويٜمٌٖمل  . ٤مئؾ إصم٤مرة اًمٕم٘مؾ واًمٕم٤مـمٗم٦مـووؾم ٤مئؾ اًمتقصٞمؾ واإلشمّم٤ملـتخدم ذم ذًمؽ أٟمقاع وؾمـوشمً

هق  :ادسار افثاين. هق اًمدقمقة إمم اإلؾمالم  :ادسار األول،  ُم٤ًمرات ًمٚمدقمقة أن شمتْمٛمـ أرسمٕم٦م

 اًمرذائؾ ، وذًمؽ قمغم اعمًتقى اًمٗمردي واعمجتٛمٕمل واحلٙمقُمل . ُمٙم٤مومح٦مإمم اًمدقمقة إمم اًمٗمْم٤مئؾ و

اًمقفمٞمٗمل  ٤مًمٗم٤ًمديم : واًمرذائؾ وهمػمه٤م وم٤مًمٗمْم٤مئؾ يم٤مًمٕمدل واًمٕمٗم٦م واًمٜمزاه٦م وهذا ُم٤ًمر واؾمع ،

وذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ يمثػم ُمـ  وهمػمه٤م . (اًمٗمقى او اًمٕمثق واعمجتٛمٕمل واًمٔمٚمؿ ووم٘مدان اًمٜمٔم٤مم )أي

ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ    ىئ  ىئىئ  ی  ی  چ   ُمْم٤مُملم هذا اعم٤ًمر ، يم٘مقًمف شمٕم٤ممم

ی      ی  جئ  حئ   مئ    يئ  جب  حب    خب  مب  ىب  يب  جت  حت  خت   مت   

ادسار  .183 – 179اًمِمٕمراء:  چ   ىت  يت  جث  مث  ىث    يث  حج  مج      جح  مح

وؾمٞم٠ميت ذم اًمٕمٜمقان  : هق اًمدقمقة إمم اًمتٜمٛمٞم٦م سم٤مخلػم واعمٜم٤مومع ذم يمؾ جم٤مل واعمٖم٤مًم٦ٌم ذم ذًمؽ ،افثافث
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: اًمتٌّمػم واًمتٜمٌٞمف إمم اعمالسم٤ًمت واًمٕمقاىم٥م ذم اًم٘مْم٤مي٤م اًمتل ادسار افرابع . اًمت٤مزم إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم

يٛمٙمـ أن يدظمؾ ُمٜمٝم٤م اًمٗمٙمر اعمْم٤مد ، ؾمقاء يم٤مٟم٧م ىمْم٤مي٤م اضمتامقمٞم٦م او ؾمٞم٤مؾمٞم٦م او اىمتّم٤مدي٦م او أُمٜمٞم٦م . 

ٿ  ٿ   ٹٹ   ٹ   پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ چ وم٘مقًمف شمٕم٤ممم 

 هذا احلٙمؿ يِمٛمؾو يدل قمغم أمهٞم٦م اًمتٌٍم سم٤مًمٕمقاىم٥م ، ،216اًمٌ٘مرة:  چ  ڤ  ٹ  ڤ  ڤ

ىمقًمف  ٌٝمؿ ُمـ هذه احل٘مٞم٘م٦م . ويدل قمغم شمٗم٤موت اًمٗمٝمؿيمؾ إٟم٤ًمن سم٢مٟمٗمراد ، صمؿ يتٗم٤موت اًمٜم٤مس ذم ٟمّمٞم

ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ   چ شمٕم٤ممم 

، وًمذًمؽ وم٢من اعم١ًموًمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م  83اًمٜم٤ًمء:  چ ںڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  

٤مءة ـقضم٥م شمٌّمػم اًمٜم٤مس ومح٤ميتٝمؿ ُمـ اًمقىمقع ذم اًمتْمٚمٞمؾ واخلداع وذم إؾمـٞم٤ًم وإقمالُمٞم٤ًم شمـٞم٤مؾمـؾم

ٛمام ُيذيمر ذم ذًمؽ قمٛمٚمٞم٤مت رصد وم اًمٗمٝمؿ . واًمًٞم٤مؾم٤مت اًمقىم٤مئٞم٦م ُمٝمٛم٦م ضمدًا ذم هذا اعمج٤مل ، 

يتؿ اًمتخٓمٞمط عمٚمئٝم٤م او ٚمقيمف ، يمل ـٕم٥م وؾمـاًمِمل قم٘مؾ ـػ اًمٗمراهم٤مت وإضمزاء اًمْمٕمٞمٗم٦م ومـويمِم

، ويمذًمؽ إدظم٤مل صم٘م٤موم٤مت طم٤مضمزة متٜمع اًمٗمٙمر اعمٖم٤مير ُمـ ُمٚمئ اًمٗمراهم٤مت او اؾمتٖمالل  شمّمحٞمحٝم٤م

إذا اىمؽمن سمدرضم٦م يم٤مومٞم٦م  إضمزاء اًمْمٕمٞمٗم٦م إٓ سمٕمد اًمٗمحص واًمتحٙمٞمؿ ، وهذا هق ضمقهر اًمتحّملم

ٜمٌٞمف إمم ضورة اًمؽميمٞمز قمغم اعم٤ًمرات إرسمٕم٦م ويٜمٌٖمل اًمت.  ُمـ شم٘مقى اهلل شمٕم٤ممم واإلًمتزام اًمنمقمل 

وشمًتخدم ذم  .ًمقضمقد قمالىم٦م ُمت٤ٌمدًم٦م سملم اعم٤ًمرات  وذًمؽ يمثػمة ، ذم أطمقال قمٛمٚمٞم٦م أٟمِمٓم٦م ُمعيمٚمٝم٤م 

ُمٜمٝم٤م ء ذًمؽ ؾمٞم٤مؾم٦م ـمرق إسمقاب ، أي إقمداد ىم٤مئٛم٦م سم٤مٕسمقاب اعمٕمٜمقي٦م اًمتل يٜمٌٖمل ـمرىمٝم٤م صمؿ اإلٟمت٘م٤م

ت٘م٤ٌمل أراء . ويمذًمؽ ؾمٞم٤مؾم٦م اإلؾمت٘م٤ٌمل اعمٕمرذم وًمٞمس اًمٕم٘م٤مئدي ، أي اؾم سمح٥ًم إوًمقي٦م

 ومحّمف اعمحتقى اعمٕمٜمقي ذم اًم٤ًمطم٦م ُمـ همػم شمًـٚمٞمؿ ًمف ، وًمٙمـ ُمـ أضمؾ وإومٙم٤مر ًمٚمتٕمرف قمغم

  اًمتخٓمٞمط ًمٚمتٕم٤مُمؾ ُمٕمف.و

 

 :ثؼاؾة تـؿقة افـػس واآلخرين

  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ  ٹ  ٹچ ىم٤مل شمٕم٤ممم       

أي  چ ٹ  چوم٘مقًمف شمٕم٤ممم  ،2اجلٛمٕم٦م:  چڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ      ڤ  ڤ  ڤ  ڤ
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او  شمزيمٞم٦م اًمٜمٗمساًمٜمقع إول:  ، ويٜم٘مًؿ إمم ٟمققملم وم٢من اًمزيم٤مء هق اًمٜمامء سم٤مخلػم ،يٜمٛمٞمٝمؿ سم٤مخلػم 

ل هل ًمٚمٜمٗمس سمٛمٜمزًم٦م اًمٖمذاء ًمٚمجًؿ . اًمت واعمِمـ٤مقمر اًمٓمٞم٦ٌم هق شمٜمٛمٞمتٝم٤م سم٤معمٕم٤مين اإليامٟمٞم٦مو اًم٘مٚم٥م

ويمؾ  اًمٗمٙمري٦م واًمٕمٛمٚمٞم٦م واعمٝم٤مرات واًمٜمٗمع واًمٕمٚمؿ شمٜمٛمٞمتف سم٤مخلػم أي ، شمزيمٞم٦م احل٤ملاًمٜمقع اًمث٤مين: هق 

وأرض زيمٞم٦م  ،وم٢مٟمف ُي٘م٤مل: زيم٤م اًمزرع إذا طمّمؾ ُمٜمف ٟمٛمق وسمريم٦م  ، ُم٤م يرومع اًمِم٠من وًمٙمـ سمٜمٞم٦م ص٤محل٦م

ي١ميمد ذًمؽ أن ٟم٘مٞمض اًمتزيمٞم٦م هق  ،يزيمق زيم٤مًء يزداد ويٜمٛمق ومٝمق  ويمؾ ظمػم وٟمٗمع ،ـمٞم٦ٌم ُمٜمتج٦م 

ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  چ  ل ىمقًمف شمٕم٤مممـيمام وم ،٠من واإلظمٗم٤مء ـأي شم٘مٚمٞمؾ اًمِم ،ٞم٦م ـاًمتدؾم

وشمدل أي٦م اًمٙمريٛم٦م قمغم أن شمزيمٞم٦م أظمريـ هل ُمـ أهؿ  .1٤ – 9اًمِمٛمس:  چ ڃ ڃ  ڃ

ِمٛمؾ ، وشم وهل يمذًمؽ وفمٞمٗم٦م ًمٙمؾ ُمـ يِمٕمر سمٛم١ًموًمٞم٦م دم٤مه أظمريـ ، طوفم٤مئػ رؾمقل اهلل 

وواوح أن اًمتزيمٞم٦م  . وسمٛمٜمٝم٩م اعمٜم٤موم٦ًم واعمٖم٤مًم٦ٌم ح٥ًم إوًمقي٦مسمجم٤مٓت احلٞم٤مة اعمٝمٛم٦م يمٚمٝم٤م و

يمام أن اًمتٜمٛمٞم٦م  ،سمٜمققمٞمٝم٤م شم١مدي إمم طمّم٤مٟم٦م ُمـ اإلظمؽماق سم٤مًمٗمٙمر اًمٖم٤مزي وإمم ىمدرة قمغم اعمقاضمٝم٦م 

 ٞم٦م اًمٜمٗمس واحل٤ملشمٜمٛم سم٤مظمتّم٤مر ؿمديد وم٢منو اًمِم٤مُمٚم٦م واعمًتداُم٦م متٝمد اعمجتٛمع ًمٚمٛمٖم٤مًم٦ٌم واعمٜم٤موم٦ًم .

وشمدسمر  ، سمام يٜمٗمع )ُم٘م٤مرسم٦م اًمتٗمرغ( ديدـ: اإلؿمتٖم٤مل اًمِماألصل األول ، قمغم أصقل يمٌػمة شم٘مقم

ې  ې  ې    ۅ  ۉ  ۉ  ېچ ٤ممم ــــسم٘مقًمف شمٕم طاًمتٕم٘مٞم٥م سمحرف اًمٗم٤مء ذم خم٤مـم٦ٌم اًمٜمٌل 

 ًمٚمٛمراضمٕم٦م واًمت٘مقيؿ ومال ومراغ إٓ ،ومٙم٠من اًمٗمراغ ُمتٌقع ُم٤ٌمذة سمٕمٛمؾ جُمٝمد  ، 8 – 7اًمنمح:  چ ى

قمغم  يمؾ ومرد او جمٛمققم٦م ُمٕمٞمٜم٦م شمريمٞمز: األصل افثاين.  ًٓمت٘م٤مط إٟمٗم٤مس وإؾمتٕم٤مدة اًم٘مقة واًمتقازنو

وىمد ذيمرٟم٤م شمٗمّمٞمؾ ذًمؽ ذم شمٗمًػم آي٦م اعمّم٤مسمرة  ،جم٤مل حمدد ُمع اإلًمتزام سمٛمٗم٤مهٞمؿ اإلسمتٙم٤مر واعمٖم٤مًم٦ٌم 

ُمـ ًمقازم اًمتٜمٛمٞم٦م  :األصل افثافثذم )اعمٜمٓمٚمؼ( .  وذم اًمٙمالم قمـ اإلسمتٙم٤مر واًمتحًلم واعمراسمٓم٦م

ٕن ُمزامح٦م اًمتزيمٞم٦م  ،امح ًمف سمتٝمديد اًمتزيمٞم٦م واعمٖم٤مًم٦ٌم ـاًمت٘مٚمٞمؾ ُمـ اًمٚمٝمق وقمدم اًمً سم٤مخلػم واعمٜم٤مومع ،

ل ذم ـر ومـواعمٖم٤مًم٦ٌم ُمٕمٜم٤مه شمقهلم اًمتحٙمؿ ذم اًمٕم٘مؾ وإقمٓم٤مء اًمٗمرص٦م ًمٚمٕمدو ًمٚم٘مٞم٤مم سمذًمؽ . وشمدسم

ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  چ ىمقًمف شمٕم٤ممم  اًمٖمٗمٚم٦م واًم٘مٚم٥م اًمالهل

إٟمٌٞم٤مء:  چ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ

ذًمؽ وٌط ُمِم٤مهدة اًم٘مٜمقات  . وي٘متيض واإلهمراق وهذا يتٛمؿ ُم٤م ؾمٌؼ ذيمره ُمـ اًمٖمٛمرة ، 3 - 1
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ووٌط أوىم٤مت اًمؽمومٞمف واًمراطم٦م وأوىم٤مت اإلؿمتٖم٤مل سمٖمػم ُمقوقع  ، اًمٗمْم٤مئٞم٦م وُمقاىمع اًمتقاصؾ

 ، وهق قم٤مدة اإلهاف ذم وًمذًمؽ يمثر ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ اًمتحذير ُمـ ُمٓمٚمؼ اإلهاف.  اعمراسمٓم٦م

 ؾمقاء يم٤مٟم٧م ؿمٝمقة اًمٓمٕم٤مم او اجلٜمس او اعم٤مل او ؿمٝمقة اًمًٚمٓم٦م او اإلٟمت٘م٤مم او همػمه٤م . اًمِمٝمقات

، صمؿ إذا  ُمثالً  ٛمـ حم٤مذير اإلهاف أٟمف ىمد يٌدأ سم٢ميمث٤مر همػم حمٛمقد ُمـ اًمٌمء ٟمٗمًف يم٤مًمٓمٕم٤مم احلاللوم

ر اؿمتد إهاومف وهمٚمٌتف اًمِمٝمقة وم٢مٟمف ىمد يتحقل إمم إـمٕمٛم٦م اعمحرُم٦م او ُم٤م يتّمؾ هب٤م ُمـ اإلطمتٙم٤م

 ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ ڻ ں ڱ   ں چ ٤ممم قوح ذًمؽ ىمقًمف شمٕمـــوهمػمه . ي

إمم أن قمدم وٌط ؿمٝمقة اإلٟمت٘م٤مم ُمـ اًم٘م٤مشمؾ اعمتٕمٛمد ، ىمد وم٢من أي٦م شمٜمٌف  ،33اإلهاء:  چ ہ   ہ

ـد اًمِمـراف ذم اًمِمـيتامدى إمم ىمتؾ إسمري٤مء . وشمٜمٌف أي٦م أيْم٤ًم إمم أن اإلؾم ًِ ٕمقر ـٝمقة يٛمٙمـ أن ُيٗم

 يقوح إُمرو،  يم٤مًمتٚمذذ سم٘متؾ أىمرسم٤مء اًم٘م٤مشمؾ واعمٜمٙمرات رف يتٚمذذ سم٤مخل٤ٌمئ٨مـاعمً واًمذوق وجيٕمؾ

 چ ې  ې  ى  ىائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  ۉ  ې  ېچ ىمقًمف شمٕم٤ممم 

 ٝمقات.ـرومقن ذم اًمِمـأي ُمً  ،81إقمراف: 

 

  :ثؼاؾة افتثبت

ٜمف إٟمام هل أومٙم٤مر ومجٚم٦م يمٌػمة ُم ،ُمٕمٚمقم أن شمدومؼ إومٙم٤مر واعمٕمٚمقُم٤مت أصٌح اًمٞمقم يمٌػمًا ضمدًا       

او أومٙم٤مر ًمٚمتحريؽ اًمٕمدائل او ُمٕمٚمقُم٤مت ُمًٞم٦ًم او همػم صحٞمح٦م . ومٛمـ  وظمقاـمر همػم ُمٜم٘مح٦م

اعمٓمروطم٦م واإلؿم٤مقم٤مت  ُمع إومٙم٤مر ٚمتث٧ٌم واًمت٠مين ذم اًمتٗم٤مقمؾًم اًميوري وضمقد ُمٜمٝم٩م واؾمع

سمٛمٕمٜمك ُمٕمروم٦م وضمقده٤م وُمدى طم٤مضمتٝم٤م  ُمٜمٝم٤م إمم صمروة ُمٕمرومٞم٦م وحتقيؾ ُم٤م حيتٛمؾ اخلٓمقرة او إمهٞم٦م

قم٘م٤مئدي٦م وٓ  صمروة ًمٞم٧ًمًمٚمتحٚمٞمؾ واًمت٘مقيؿ ، وسمٍمف اًمٜمٔمر قمـ صحتٝم٤م او قمدم صحتٝم٤م ، ومٝمل 

. يدل قمغم  طم٤موي٦م اعمٝمٛمالت او اًمٜمٗم٤مي٤مت . وُمّمػم يمثػم ُمـ إومٙم٤مر اعمتدوم٘م٦م هق اإلًم٘م٤مء ذموم٘مٝمٞم٦م 

 ڤ ٹ  ڤ ٹ ٹ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿچ ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم 

، وُيًتٕمٛمؾ  ُمـ اًمتث٧ٌم شومـتـثٌتقا»: ؿرأ محزة وافؽسائي ، 6احلجرات:  چ ڤ  ڦ  ڦ ڤ 

اًمت٠مينِّ وقمدم اًمتٕمجؾ يمام ذم هتذي٥م اًمٚمٖم٦م واعمحٙمؿ وًم٤ًمن  سمٛمٕمٜمك ووم٘م٤ًم ٕصؾ اؿمت٘م٤مىمف اًمتث٧ٌم
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ٌ  ـثَ شمَ »اًمٕمرب وشم٤مج اًمٕمروس وأؾم٤مس اًمٌالهم٦م . وئمٝمر أيْم٤ًم أن   شُمًتٕمٛمؾ أيْم٤ًم سمٛمٕمٜمك ش٧مـ

ٌَـ٧م ،  شأُمؾ»: ومٗمل ُم٤مدة  ٕضمؾ اًمتحري واًمت٠مُمؾ واًمتح٘مؼ ُمـ إُمر اًمت٠مين اًمتقىمػ او وهق اؾمـَتـثْـ

ؾ: اًمت  واًمت ٠مىم٤مل اخلٚمٞمؾ:  اًْمٕم٘مؾ: اًمتث٧ٌُّم ذِم ىم٤مل إزهري:  شقم٘مؾ».اهـ ، وذم ُم٤مدة  ٧ٌُُّم ذم اًمٜمّٔمرـثَ ـُمُّ

ُُُمقر. ْٕ ـُ  اًمت ـَثـ٧ٌُُّم  ِريُد سمِِف َه٤مُهٜم٤َميُ  شوَمـَتـٌَـٞم ٜمقا»ىم٤مل اسمـ إصمػم:  شسملم»وذم ُم٤مدة اهـ ، ا ، يَمَذا ىَم٤مًَمُف اسْم

٤ٌَمِريِّ  َْٟم ْٕ وذم  . تٞمْم٤مح واًمٌح٨م قمـ اًمٌٞم٤منـُمـ اًمتٌلم أي اإلؾم چ ٹچ  :رأ افباؿونـوؿ أهـ .. ا

، وم٢من اًمتث٧ٌم سمٛمٕمٜمك قمدم اًمتٕمجؾ يم٤مف ذم  اًم٘مراءشملم شمٙم٤مُمؾ ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع إىم٤مويؾ واإلؿم٤مقم٤مت

ىمد ، سمؾ  يمثػم ُمـ إطمقال ، يمام أن اًمتٌلم سمٛمٕمٜمك اإلؾمتٞمْم٤مح واًمتح٘مؼ ضوري ذم أطمقال أظمرى

  .قم٤مضمٚم٦م ضمداً شمٙمقن ضورة اًمتٌلم 

أي اًمتٕمقيؾ قمغم فم٤مهر اًمٗمٙمرة واعمٕمٚمقُم٦م ىمٌؾ اًمدظمقل ذم  ،ذم سم٤مدي اًمرأي سمذًمؽ  ويتّمؾ      

 ،أقمامىمٝم٤م وأسمٕم٤مده٤م )اًمٕمالىم٤مت واًمٕمقاىم٥م( وىمٌؾ قمروٝم٤م قمغم اًمرؤي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م واًمث٤مًمث٦م وُم٤م سمٕمده٤م 

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ    ڭ  ڭ  ۇ  ۇچ وهذا ُم٤م ٟمٗمٝمٛمف ُمـ اًم٘مراءشملم ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   ې ې ې ۉ ۉ ۋ   ۋ  ۅ  ۅ

ٌؼ ـوؾم ٤مر(.ـوىمد ذيمرٟم٤م شمٗمًػم اًم٘مراءشملم ذم )ٟمخ٦ٌم اعمً ،27هقد:  چ وئ  ۇئ  ۇئ وئ 

ُمٜمٝمج٤ًم حمتٛماًل ذم  ، قمغم ؾمـٌٞمؾ اًمتٜمٌٞمف وم٘مط ، ػم آي٦م اًمرصد )اعمٌح٨م اًمراسمع( أن ذيمرٟم٤مـذم آظمر شمٗمً

   اعمٕمٚمقُم٤مت.اًمتٌلم واًمتث٧ٌم وإدارة 

        

  :ثؼاؾة ادرجعقة

: ُمتٓمٚم٤ٌمت اًمٕمٚمؿ واخلؼمة ذم افؼط األولوشم٘مقم أهٚمٞم٦م اعمرضمٕمٞم٤مت قمغم ذـملم رئٞمًلم ،       

: اًمٕمداًم٦م اًمراؾمخ٦م ومٝمق ُم٠مُمقن ضمدًا وظم٤مدم ًمٚمٛمّمٚمح٦م اًمٕم٤مُم٦م ، وسمٕمٞمد افؼط افثايناعمج٤مل اعمٕملم . 

 ضمدًا قمـ اإلٟمحراف إمم اعمٜم٤مومع اخل٤مص٦م واًمْمٖمقط اعمٕم٤مدي٦م.
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ائەئ   ەئ  وئ     ى  ائ  ې  ى  چىم٤مل شمٕم٤ممم  ،ومٗمل اعمرضمٕمٞم٦م اًمديٜمٞم٦م وومروقمٝم٤م       

ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی     ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ وئ  ۇئ

 . 122اًمتقسم٦م:  چی  

ژ  ژ  چ ىم٤مل شمٕم٤ممم  ،وذم اعمرضمٕمٞم٦م إُمٜمٞم٦م واًمًٞم٤مؾمٞم٦م وشمقاسمٕمٝم٤م ُمـ اعمّم٤مًمح واعمخ٤موف       

ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ   ڑ  ڑ   ک     ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ

.  83اًمٜم٤ًمء:  چ ہ  ہ  ہ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ

 ،ذم أُمقر إُمـ واخلقف ر صم٘م٤موم٦م اًمرضمقع إمم اعمراضمع اًمتل يقصمؼ هب٤م ـأي٦م اًمٙمريٛم٦م سحي٦م ذم ٟمِم

٦م سحي٦م ذم ذم اًمتٕمجؾ وأي٦م وشمٗمرقم٤مهت٤م إُمٜمٞم٦م واًمدوم٤مقمٞم٦م . ؾمٞم٤مويِمٛمؾ ذًمؽ اًمٙمثػم ُمـ أُمقر اًمً

 وشمقضمد ٟمّمقص أظمرى ذم هذا إصؾ. ، إُمقر ذهذم إذاقم٦م ه

        

 : المـثؼاؾة اإلظتزاز واإلؾتخار باإلش

يب  جت  حت  خت  مت  ىت    چ  ٤مممٟمحق ىمقًمف شمٕم ،ة ـل ذًمؽ يمثػماًمٜمّمقص وم      

 هل إضم٤ًمد ذم اًمٕمروة ، 256اًمٌ٘مرة:  چ يت  جث  مث  ىث  يث  حجمج  جح  مح  جخ

 شم٠مٟمٞم٨م واًمقصم٘مك.  واًم٘مٚم٥م اًمٗمٙمر ارشم٤ٌمط ُمقوع اعمٕم٤مين ذم ومٝمل ، إيدي وؿمد اإلُم٤ًمك ُمقوع

 سم٤مًٕمػ واًمالم وشمدسمر أن شمٕمريػ اًمٕمروة اًمقصم٘مك ،وهق إؿمد ومال يٛمٙمـ ٟم٘مْمف وٓ ومّمٚمف  إوصمؼ

 جي٥م أن يٕمتزو ومال ؿمؽ أن اًمتٛمًؽ هب٤م ُمٗمخرة قمٔمٞمٛم٦م ، ، يّمٚمح ًمٚمحٍم ومٝمل وطمده٤م اًمقصم٘مك

ىمقة ويمامل ُمْم٤مُمٞمٜمف ذم  قمغم ومٝمٛمف وإفمٝم٤مرأن يٕمٛمؾ ًمٙمـ جي٥م قمٚمٞمف أيْم٤ًم و ، هبذا اإلرشم٤ٌمط اعم١مُمـ

  .سمٙمؾ ومخر واقمتزازو جم٤مٓت احلٞم٤مة

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ   ڀ  چ ٤ممم ــشمٕمو شم٤ٌمرك وىم٤مل      

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ    ڀ



4٤2 

 

وأن قمدو  أٟمف ذم ـمريؼ اًمٜمقر ومٌٗمْمؾ اهلل شمٕم٤ممم يٗمتخر اعم١مُمـ ،257اًمٌ٘مرة:  چ ڤ   ڤ

  . اًمٔمٚمامتاًمديـ ذم 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  چ شمٕم٤ممم  وىم٤مل      

ُمـ اًمٗمٝمؿ واإلًمتزام وم٢مٟمف وأُمث٤مًمف  ومٛمـ أقمٓمك اإلؾمالم طم٘مف ،143اًمٌ٘مرة:  چ ڄ ڄ

ومٝمؿ أؾم٤مشمذة اًمٕم٤ممل  ، ووم٤ًمدهؿ صالطمٝمؿ اًمٜم٤مس ذم ذم شم٘مقيؿ أهٚمٞم٦م اًم٘مرار هلؿ أي قمغم اًمٜم٤مس ؿمٝمداء

ـِ َُم٤مًمٍِؽ  طمدي٨م يمام يقوحف ذم هذا اعمج٤مل ، َؿ: ، ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ َص  َأَٟمِس سْم  »غم  اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚم 

ا َوضَم٧ٌَْم ًَمُف اجْلَٜم ٦مُ  ـْ َأصْمٜمَٞمُْتْؿ قَمَٚمٞمِْف ظَمػْمً ٧ٌَْم ًَمُف اًمٜم ٤مرُ  َُم ا َوضَم ـْ َأصْمٜمَٞمُْتْؿ قَمَٚمٞمِْف َذا ، َأْٟمُتْؿ ؿُمَٝمَداُء اهللِ ذِم  ، َوَُم

َْرضِ  ْٕ َْرضِ  ، َأْٟمُتؿْ  ا ْٕ َْرضِ  ، َأْٟمُتؿْ  ؿُمَٝمَداُء اهللِ ذِم ا ْٕ ُمًٚمؿ وأمحد  اإلُم٤مم رواه « ؿُمَٝمَداُء اهللِ ذِم ا

ـٕمٞم٥م إرٟم١موط قمغم ذط وصححف ؿم ، ٞم٤مق طمدي٨مـ٤مئل واًمٓمٞم٤مًمز واًمٌزار ذم ؾمـواًمٜمً

  .اًمّمحٞمحلم

 ، يمالم رب اًمٕم٤معملمًم٘مرآن اًمٙمريؿ وهق اأن قمٜمده  قمٚمٞمف ويٙمٗمل اعمًٚمؿ ومخرًا سمٗمْمؾ اهلل شمٕم٤ممم      

 ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ ڀ   ڀ  ٺچ شمٕم٤ممم  وىمد ىم٤مل

وهمػم ذًمؽ ُمـ اًمٜمّمقص اًمتل شمٌلم ُمٜمزًم٦م  . 88اإلهاء:  چ ڤ  ڤ  ڦ  ڤ  ڤ

اًمًٜمـ اًمٜمٌقي٦م اًمّمحٞمح٦م وهل وطمل ُمٜمزل أيْم٤ًم يمام  وقمٜمد اعم١مُمـ أيْم٤مً اعم١مُمٜملم قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم . 

وىمد ىم٤مل  ، ط ؾمٜم٦م رؾمقل يمام طُمٗمٔم٧م ؾمٜم٦م ظم٤مشمؿ اًمٜمٌٞملمومل حُتٗمظ  ،ذا اعمٌح٨م ـذم ه ٌؼ سمٞم٤مٟمفؾم

  .54اًمٜمقر:  چ ٺ  ٿ  ٿ  چ شمٕم٤ممم 

 ُمع ومٙمري٤مً  يتٕم٤مُمؾ طملم ُم٠مزق ذم ويم٠مٟمف اًمٗم٘مػم اًمْمٕمٞمػ ئمٝمر سمٛمٔمٝمر ًٚمؿ أنًمٚمٛم ومال يّمح      

 يٚمّمؼ وىمد ، هب٤م اخلّمقم يقاضمف يمٞمػ يٕمرف ٓ ٕٟمف اإلؾمالم ذم صم٤مسمت٦م أُمقراً  يٜمٙمر وم٘مد ، اخلّمقم

 طم٤مًم٦م وًمٞم٧ًم اإلؾمالم هق ويم٠مٟمف إىمقي٤مء يٗمروف ُم٤م ُمع يتٕم٤مُمؾ وىمد ، ُمٜمف ًمٞم٧ًم أُمقراً  سم٤مًمديـ

 شمٜمٔمٞمؿ ذم ىمٞم٤مدي او داقمٞم٦م او قمٚمؿ رضمؾ ُمـ شم٘مع طملم ظمٓمػمة أُمقر وأُمث٤مهل٤م وهذه.  اوٓمراري٦م

 ىمقة قمٜم٤مس ُمـ إول اًمٕمٜمٍم ٕن وذًمؽ ، إؾمالُمٞم٦م ُم١مؾم٦ًم ُمـ شم٘مع طملم أؿمد وإُمر ، إؾمالُمل

ٞم٤مق اًمذم ـوشمدسمر ؾم.  اًم٘مقة هذه وم٘مدان إمم اعم١مؾم٦ًم شمٕمريض جيقز ومال ، فـٟمٗمً اًمديـ هق اعمًٚمٛملم
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وم٢من اًمٕم٤ٌمرة شمِمٛمؾ ُمـ ؾمٚمؽ  ،112آل قمٛمران:  چ ڳ  ڳ  ڳ  چذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

وشمِمٛمؾ اًمٕم٤ٌمرة أيْم٤ًم ُمـ ؾمٚمؽ  ،ؾمٚمقك اًمٗم٘مر اعم٤مزم وًمزم ُمٔمٝمر اًمٗم٘مر إذا يم٤من يٛمتٚمؽ اًمٖمٜمك اعم٤مزم 

 وهق ،وقمٜمده ديـ همٜمل سمال طمدود  ووم٘مدان ىمدرة اعمقاضمٝم٦م ، اًمث٘م٤مذماًمتًقل ؾمٚمقك اًمٗم٘مر اًمٗمٙمري و

 ٻ  ٻ  ٱچ يدل قمغم ذًمؽ ٟمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،يمريؿ ُمٕمٓم٤مء سمال طمدود أيْم٤ًم عمـ أىمٌؾ قمٚمٞمف  ديـ

 چ پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٻ  ٻ  پ

 أي ومٝمؿ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ،ومٔم٤مهر أي٦م اًمٙمريٛم٦م أن اعمٜمٗمل هٜم٤م هق اعمس اعمٕمٜمقي  ، 8٤ – 77اًمقاىمٕم٦م: 

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ       ېئېئ  ىئ  چ قمغم ٟمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم  ، واإلٟمتٗم٤مع سمف

وىمد سمٞمٜم٤م ذًمؽ ذم اًمٙمالم قمـ اًمٕمداًم٦م ُمـ )صمامر  ،17إٟمٕم٤مم:  چ جئ   ىئ  ىئ     ی  ی  ی       ی

ىمري٥م ُمـ و  ،اًمتٜم٘مٞمح( وقمٚمٞمف يدل يمالم اًمراهم٥م إصٗمٝم٤مين ذم ُم٘مدُم٦م يمت٤مسمف اًم٘مٞمؿ )اعمٗمردات( 

شمقضمد قمقاُمؾ ُمٝمٛم٦م و .17اًم٘مٛمر:  چ  ڻ  ۀ   ڻ   ں  ں  ڻ  ڻچ شمٕم٤ممم  ىمقًمفذًمؽ 

وًمٙمـ ُمـ  ،يٛمٙمـ ًمٚم٘م٤مرئ أن يتقؾمع ومٞمٝم٤م و ، وُمقاضمٝم٦م أظمريـ سمذًمؽ ًم٘مقة اإلقمتزاز سم٤مًمديـ

أظمذ اًمديـ سم٘مقة ، يمام : يـاألمر افثاك.  تٕمداد اًمٕمٚمٛمل واًمث٘م٤مذمـاإلؾم :األمر األولأُمقر،  أرسمٕم٦م أمهٝم٤م

. 63اًمٌ٘مرة:  چ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃچ ٤ممم ــــل ٟمحق ىمقًمف شمٕمـوم

اًمدوم٤مع قمـ : األمر افرابع. ٜم٦م اًمٗمٙمري٦م واًمتًقل اًمث٘م٤مذم اضمتٜم٤مب ؾمـٚمقك اعمًـٙم: األمر افثافث

 اإلؾمالم يٜمٌٖمل أن ي٘مؽمن سمٕمٛمٚمٞم٤مت هجقُمٞم٦م ود اًمٗمٙمر اًمٕمدائل.

 

  :إلشالميـاؿض او ُيظفر افعداء ف اءة من ـل ماافز ثؼاؾة

أدٟمك طمذف ُمٜمف وٓ  ي١مظمذ يم٤مُمالً يمام هق ، ومال جيقز اهلل شمٕم٤ممم ديـوم٢من  اًمٕم٘مٞمدي٦م ، اًمؼماءةأُم٤م       

إو٤موم٦م قمٚمٞمف . وٓ يٛمٜمع ذًمؽ ُمـ وضمقد ُمٗم٤مهٞمؿ ُمِمؽميم٦م سملم إُمؿ وسمٍمف اًمٜمٔمر قمـ أدٟمك 

، همػم أن يمؾ شمٗمّمٞمؾ ُمٜم٤مىمض  وُمٙم٤مومح٦م اًمٗم٤ًمد ٤مًمدقمقة إمم اًمٕمدل واإلشم٘م٤من واًمّمدقاًمتٗم٤مصٞمؾ ، يم

 ، وم٢من ُمث٤مل ذًمؽ ُمٙم٤مومح٦م اًمٗم٤ًمد اًمقفمٞمٗمل وىمْمٞم٦م اعم٤مل اًمًٞم٤مد ًمإلؾمالم وم٢من اعمًٚمؿ يرومْمف .

ڄ  چ سمٕمض اًمدول متٜمع وم٘مط اعم٤مل اًمًٞم٤مد اعم٤ٌمذ ، وأُم٤م ذم اإلؾمالم وم٤محلٙمؿ ًمٜمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم 



4٤4 

 

، وم٤ٌمـمـ اإلصمؿ سيح ذم حتريؿ اًمٗمًـ٤مد همػم اعم٤ٌمذ أيْم٤ًم ، 12٤إٟمٕم٤مم:  چ ڄ  ڄ  ڄ

اؾمتثامر اعمِمؽميم٤مت  ُمع ذًمؽ ويٛمٙمـ . ـ اًمتٗم٤مصٞمؾ اعمخ٤مًمٗم٦م ًمإلؾمالمُم وشمقضمد أُمثٚم٦م أظمرى يمثػمة

، ٕن اًمؼماءة اًمٕم٘مٞمدي٦م ًمٞم٧ًم ُمرادوم٦م ًمٚمحرب وٓ ضمٞمدة وشم٤ٌمدل اعمّم٤مًمح  ؾمٚمٛمٞم٦م ًمٌٜم٤مء قمالىم٤مت

شمًتٚمزم إقمامل اًمٕمدائٞم٦م . وىمد سمٞمٜم٤م سم٤مًمتٗمّمٞمؾ ذم اعمٌح٨م اًمث٤مين أن اظمتالف اًمٕم٘مٞمدة ًمٞمس ؾم٤ًٌٌم 

  ُمنموقم٤ًم ًمٚمحرب.

ُمٗم٤مصٚم٦م ظم٤مص٦م  ٝم٤م، وًمٙمٜم قم٤مُم٦م٧م ًمٞمً وم٤مًمؼماءة او اعمٗم٤مصٚم٦م ومٞمٝم٤م ، وأُم٤م اجلقاٟم٥م اًمٕمٛمٚمٞم٦م      

اًمتذيمػم سم٠من ىمٓمع  هٜم٤م . وُمـ اعمٝمؿ سم٤مٕقمامل اعمحرُم٦م قمٜمد اعمًٚمٛملم وًمٙمٜمٝم٤م ُم٤ٌمطم٦م قمٜمد همػمهؿ

 ُمع يمثػمة اعم٤ًمعم٦م يًٛمح سمٕمالىم٤مت، وذًمؽ أن طم٤مل  اعمقآة ذم اًمديـ ًمٞمس ُمٕمٜم٤مه إٟمتٗم٤مء اًمٕمالىم٤مت

، وقمالىم٤مت احلقار  وقمالىم٤مت رد اجلٛمٞمؾ واعم٤ًمقمدة اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م ًمرؾمٛمٞم٦مهمػم اعمًٚمٛملم يم٤مًمٕمالىم٤مت ا

 . ، وقمالىم٤مت اًمتٕم٤مرف وقمالىم٤مت احل٘مقق اًمٕم٤مُم٦م اعمْمٛمقٟم٦م ًمٖمػم اعمًٚمٛملم، وُم٤م أؿمٌف ذًمؽ واًمدقمقة

ًمًـ٧م  أي ،159إٟمٕم٤مم:  چ ڇ  ڇ  ڍ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇچ ىم٤مل شمٕم٤ممم 

، ومٚمٜم٤م  قمٜمدٟم٤م وٓ ومٞمام يٗمٕمٚمقٟمف ُمـ إقمامل اعمحرُم٦م قم٘م٤مئدهؿام يديٜمقن سمف ذم شمِمٙمٞمؾ ُمٜمتٛمٞم٤ًم إًمٞمٝمؿ ومٞم

وىمد شمًٛمح اًميورة سم٤مؾمتثٜم٤مءات قمٛمٚمٞم٦م حمددة ، وجي٥م أن شُمْمٌط قمٜمدئذ  . ديٜمٜم٤م وهلؿ ديٜمٝمؿ

ک  کک  گ    ڑ  ک ژ  ڑ چ ٤ممم وىم٤مل شمٕم سمْمقاسمط اإلوٓمرار .

وىم٤مل شمٕم٤ممم  ، أي ًمٞمج٤مدًمقيمؿ ذم ُمٕم٤مرو٦م ديـ اهلل شمٕم٤ممم .121إٟمٕم٤مم:  چ گ  گ  گ

چ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  چ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ ٤ممم ــــوىم٤مل شمٕم .153إٟمٕم٤مم:  چڈ  ژ  ژ   ڑ 

ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ     ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ   ٹ     

ہ  ھ  چ وىم٤مل شمٕم٤ممم . 6 - 1اًمٙم٤مومرون:  چ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ 

وىمد سمٞمٜم٤م . 152 – 151اًمِمٕمراء:  چ﮲   ﮳  ﮴    ے  ۓ  ۓھ  ھ  ھ  ے  

 ُمٕم٤مين هذه اًمٜمّمقص ذم )صمامر اًمتٜم٘مٞمح(.
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 : افثروة ادعرؾقة ثؼاؾة

ًمٖمرض  ، يٛمٙمـ أظمذه٤م ُمـ يمؾ ُمٙم٤من ، أي احلرص قمغم مجع صمروة ُمٕمرومٞم٦م وًمٞم٧ًم قم٘م٤مئدي٦م      

ڄ  ڃ  چ ٤ممم ــــ. ىم٤مل شمٕم وشمٙمٞمٞمٗمٝم٤م خلدُم٦م قم٘مٞمدة إُم٦م ومحّمٝم٤م واٟمت٘م٤مء اًمقؾم٤مئؾ اعمٗمٞمدة ُمٜمٝم٤م

ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  

 ،ٕمٛمر وٟمحقه٤م واًمتٕم٤مرف ًمٞمس ُم٘مّمقرًا قمغم ُمٕمروم٦م اإلؾمؿ واًمقفمٞمٗم٦م واًم ،13احلجرات:  چژ  

وهمػم ذًمؽ ُمـ اعمٕمٚمقُم٤مت  ،ُمٜم٤مه٩م أظمريـ وأومٙم٤مرهؿ وقم٘م٤مئدهؿ  وًمٙمٜمف ُمٓمٚمؼ ذم اًمتٕمرف إمم

 ڻ  ڻ  ڻ چ . وىم٤مل شمٕم٤ممم  وىمد ؾمٌؼ شمٗمًػم أي٦م اًمٙمريٛم٦م ذم اعمٌح٨م اًمراسمع ، اعمٗمٞمدة

ومتدسمر أٟمف يٛمٙمـ ذم  ،1٤9يقؾمػ:  چ ھہ  ہ  ہ   ہ ۀ ڻ  ۀ

 ہ ۀ چ  اوع يمثػمةيمالُمٜم٤م أن ٟم٘مقل: وم٠مٟمٔمر قم٤مىم٦ٌم اعمجرُملم ، همػم أن اهلل شمٕم٤ممم ىم٤مل ذم ُمق

ًمٚمٜمٔمر ذم  داً ـضم عـتًرؤي٦م حتٚمٞمٚمٞم٦م شم يقضم٥م ،يمٞمػ يم٤من قم٤مىم٦ٌم اًم٘مقم وم٢من اًمٜمٔمر ذم ،  چ ہ

وأٟمٔمٛمتٝمؿ اًمتل  ، وشمٗم٤مقمالت ٟم٘م٤مط ىمقهتؿ ووٕمٗمٝمؿ ،قمقاُمؾ هنقوٝمؿ صمؿ قمقاُمؾ إٟمحدارهؿ 

 ٤مر(.ـل )اعمٜمٓمٚمؼ( وذم )ٟمخ٦ٌم اعمًـوم ذه اعمٕم٤مينـد سمٞمٜم٤م هـ. وىم ٤مروا قمٚمٞمٝم٤مـؾم

 

  :وفقس افعؼقدي افتبادل ادعردمثؼاؾة تداخل احلضارات و

وٟمحت٤مج هٜم٤م إمم سمٕمض إُمثٚم٦م  ،ٚمٞمؾ وىمد ٟمٌٝمٜم٤م إمم ذًمؽ ىمٌؾ ىم ،اًمت٤ٌمدل اعمٕمرذم ضورة قمٚمٞم٤م       

ل اًمٜمٔم٤مم اًمًٞم٤مد ذم إُم٦م ُمـ ظمالوم٦م راؿمدة إمم ُمٚمؽ قم٤مض شم٥ًٌم ذم درضم٦م  ، اًمتقوٞمحٞم٦م وم٢من حتقُّ

ز  ،اًمٕمٚمٞم٤م  اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٛمّم٤مًمح ُم١مصمرة ُمـ قمزل اًمٕمٚمامء واًمّم٤محللم قمـ ىمٞم٤مدة وإدارة اًمدوًم٦م وشَمـريم 

اهتامُمٝمؿ سم٤مًمدرضم٦م إومم قمغم وم٘مف إومراد يم٤مًمٕم٤ٌمدات وإطمقال اًمِمخّمٞم٦م واعمٕم٤مُمالت اعم٤مًمٞم٦م 

واًم٘مْم٤مء . وًمذًمؽ وم٢من مجٚم٦م يمٌػمة ُمـ اعمْم٤مُملم اًم٘مرآٟمٞم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سمتٚمؽ اعمج٤مٓت اًمٕم٤مُم٦م سم٘مٞم٧م 

٘مٞم٧م أيْم٤ًم سمٕمٞمدة قمـ سمٛمٕمٜمك أن اًمقؾم٤مئؾ اًمتٜمٗمٞمذي٦م سم ، وسمٕمٞمدة قمـ اًمتٜمٗمٞمذُمٙمٜمقٟم٦م ذم اًمٙمت٤مب اًمٙمريؿ 

وم٢من اًمّمالة وطمده٤م ىمد شم٠مظمذ جمٚمدًا  ،. ي١ميمد ذًمؽ طم٤مل يمت٥م اًمٗم٘مف اًمٙمٌػمة  اًمٙمِمػ واًمتٓمقير
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وأُم٤م اًمٗم٘مف اًمًٞم٤مد وُمْم٤مُملم ىمٞم٤مدة اًمدوًم٦م  ،وىمري٥م ُمـ ذًمؽ اعمٕم٤مُمالت اعم٤مًمٞم٦م  ،يم٤مُماًل او أيمثر 

طمٙم٤مم اًمًٚمٓم٤مٟمٞم٦م وم٘مٚمٞمٚم٦م وإدارة اعمّم٤مًمح اًمٕمٚمٞم٤م وم٢مٟمف ورىم٤مت ىمٚمٞمٚم٦م او ومّمؾ صٖمػم . وأُم٤م يمت٥م إ

سمٕمٞمدًا قمـ اًمتٓمقر . وًمٜمذيمر ُمثاًل واىمٕمٞم٤ًم وهق طمٙمؿ اًمِمقرى ذم  ، ضمدًا واؾمت٘مرت قمغم طم٤مل ىمديؿ

وم٢من أسمرز ُمث٤مل شمٓمٌٞم٘مل ذم  ، وُم٤م يتّمؾ سم٤مًمِمقرى ُمـ أي٤مت وإطم٤مدي٨م آيتل آل قمٛمران واًمِمقرى

وهق ُمث٤مل  ،أقمْم٤مء ُمـ يم٤ٌمر رضم٤مل إُم٦م سملم ؾمت٦م  اًمتل أوص هب٤م قمٛمر  شمراصمٜم٤م هق اًمِمقرى

ظم٤مص سمذًمؽ اًمزُم٤من وٓ يٛمٙمـ شمٓمٌٞم٘مف سمٕمد ذًمؽ . وأُم٤م إذا ٟمٔمرٟم٤م ذم أٟمٔمٛم٦م اًمؽمؿمٞمح واإلٟمتخ٤مب ذم 

وم٢مٟمٜم٤م ٟمجد ُم٘مدارًا ه٤مئالً ُمـ اًمقؾم٤مئؾ اًمتل يٛمٙمـ  ،وإٟمٔمٛم٦م اًمٖمرسمٞم٦م ظم٤مص٦م  ،إٟمٔمٛم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م اًمٞمقم 

وهذا شمِمٙمٞمٚمٝم٤م سمام خيدم اًمٕمدل واًم٘مقاقمد اًمنمقمٞم٦م .  ومحّمٝم٤م واإلٟمت٘م٤مء ُمٜمٝم٤م وإقم٤مدة صٞم٤مهمتٝم٤م او

وم٢من إُمر اًمِم٤مئع  ،ىمري٥م ُمـ طم٤مل اعمًٚمٛملم اًمٞمقم ُمـ ُمْم٤مُملم اإلقمج٤مز اًمٕمٚمٛمل ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ 

شُمٙمتِمػ هذه  ،ؽ قم اًم٤ٌميقًمقضمٞم٦م او اًمتّمٜمٞمٕمٞم٦م او اًمٗمٚمَ ن اًم٘مْمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم اًمٓم٥م او اًمٕمٚماًمٞمقم أ

ذم اًم٘مرآن شمٜمٌٞمٝم٤ًم او إؿم٤مرة  صمؿ ي٘مقل اًم٤ٌمطم٨م اعمًـٚمؿ: إن ،أظمرى  اًم٘مْمٞم٦م ذم اًمٖمرب او دوًم٦م أضمٜمٌٞم٦م

 أن ي٤ًمسم٘مقا إمم اإلهتداء إمم هذه اعمْم٤مُملم هق !! وم٤مًمذي يٜمٌٖمل ًمٚمٛمًٚمٛملمإمم هذا اًمٙمِمـػ

واخت٤مذه٤م ُمٜمٓمٚم٘م٤مت ًمٚمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل ىمٌؾ همػمهؿ . اعمٝمؿ هٜم٤م أن اعمٕم٤مرف اًمٕم٤معمٞم٦م يمثػمًا ُم٤م شمٜمٌف اعمًٚمؿ 

عمٕمٜمك اًم٘مرآين . وذم أوائؾ )اعمٜمٓمٚمؼ( اًم٘مرآن او اًمًـٜم٦م او إمم وؾمـ٤مئؾ خلدُم٦م ا إمم ُمٕمٜمًك ُمقضمقد ذم

تٝم٤مد هق اإلضم اًمتٜمٗمٞمذي٦م ُمّمدر اًمقؾم٤مئؾذيمرٟم٤م أن  شاًمٕمٛمقم ذم ُمّم٤مدر اًمقؾم٤مئؾ»وحت٧م قمٜمقان 

٤مرهب٤م ، سمام ذم ٤مًمٌح٨م قمٜمٝم٤م يِمٛمؾ اعمّم٤مدر يمٚمٝم٤م ، وُمٜمٝم٤م ظمؼمات إُمؿ ودماًمٌنمي وُمٖم٤مًم٦ٌم إُمؿ ، وم

وهذا يًتٚمزم اًمٗمحص اًمدىمٞمؼ خلؼماهتؿ ووؾم٤مئٚمٝمؿ ًمٚمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝم٤م سم٤مٕظمذ  . همػم اعمًٚمٛم٦مذًمؽ إُمؿ 

ُمـ  ، وهذا وُم٤م يتْمٛمٜمف ُمـ شمقاصؾ هق ٥م اًمُ٘مُدرات وُم٘متْمٞم٤مت اعمٖم٤مًم٦ٌماو اًمرد او اًمتٓمقير سمحً

 . ٤مم اًمنمقمٞم٦موًمٙمـ جي٥م قمدم ظمٚمط اًمقؾم٤مئؾ اًمتٜمٗمٞمذي٦م سم٤مٕطمٙم أهؿ جم٤مٓت شمداظمؾ احلْم٤مرات ،

اعمٚمؽ:  چ  ى  ائ     ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ    ۇئ   ۇئ   ۆئ    ۆئ  ۈئچ ٤ممم سم٘مقًمف شمٕم وٟمذيمر

وم٢مٟمف  )ىم٤مئاًم ُمٜمتّم٤ًٌم( وأُم٤م ُمـ يٛمٌم ؾمقي٤مً  ،وم٢من اعمٙم٥م قمغم وضمٝمف يرى دائرة صٖمػمة ضمدًا  ، 22

ح٤ميمٛمٝم٤م إمم اًمٍماط ـُد اًمٗمحص أن يـوًمٙمـ يٛمٙمٜمف سمٕم ،يتٕمرف إمم ُمقضمقدات إومؼ يمٚمٝم٤م 

وإٟمام هق اًمٗمحص  ،ومال إٟمّمٝم٤مر وٓ ذوسم٤من ذم اًمث٘م٤موم٦م إضمٜمٌٞم٦م  ، ل قمغم هداهـت٘مٞمؿ اًمذي يٛمِمـاعمً
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. هذا ذم اخلٞم٤مر  ديٜمٜم٤م طملم ٟمريد اإلٟمت٘م٤مء ُمـ اًمثروة اعمٕمرومٞم٦م ُمتٓمٚم٤ٌمت واًمتحٙمٞمؿ واًمتٙمٞمٞمػ ُمع

٤ممم ـــًمف شمٕماًمتل يدل قمٚمٞمٝم٤م ىمق اعمٛمٙمٜم٦م اًمقاىمٕمٞم٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م وأُم٤م ذم اخلٞم٤مر اإلوٓمراري وم٢من ،اًمٓمققمل 

ژ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ   چ٤ممم ــوىمقًمف شمٕم ،286اًمٌ٘مرة:  چ ۈ  ۈ ۆ  ۆ  ۇ  ۇچ 

وأُم٤م اًمٗمٙمر واًم٘مٚم٥م ومٞمٌ٘مك دائاًم  ،اإلًمزام اًمٕمٛمكم  اعمٛمٙمـ ُمـ إٟمام هل واىمٕمٞم٦م ،7اًمٓمالق:  چ ژ

 . ٕمف ًمػمشم٘مل ذم اإلًمتزام اًمٕمٛمكمـاًمٕم٘مٞمدة ويٕمٛمؾ دائاًم قمغم شمٜمٛمٞم٦م وؾم ُمتٕمٚم٘م٤ًم سم٠مىمَم ُمّم٤مًمح

 

 : افبديل احلضاريوتؼديم إظداد 

اًمتٗمًػم هق  ، 33اًمٗمرىم٤من:  چ  ٱ  ٻ  ٻ   ٻ     ٻ  پ  پ  پچ ىم٤مل شمٕم٤ممم       

إٓ ضم٤مء اًم٘مرآن اًمٙمريؿ  إٟم٤ًمين ومال شم٠مشمٞمٜم٤م صم٘م٤موم٦م ُم٤ٌميٜم٦م سم٘م٤مٟمقن وٓ ٟمٔم٤مم ،اًمٌٞم٤من واإليْم٤مح واًمتٗمّمٞمؾ 

وأُم٤م اًمقؾم٤مئؾ اًمتٜمٗمٞمذي٦م ومٝمل ُمقيمقًم٦م إمم اإلضمتٝم٤مد اًمٌنمي سمْمقاسمط  ،سم٤محلؼ وأطمًـ شمٗمًػمًا 

 ،٤مر( ـ)ٟمخ٦ٌم اعمً ُمقوٕملم ُمـ سمٜمقع ُمـ اًمتٗمّمٞمؾ ذم ذيمرٟم٤مه٤م ذم )اعمٜمٓمٚمؼ(. وىمد ذيمرٟم٤م هذا إصؾ

ے  ے   چ ػم ىمقًمف شمٕم٤ممم ـشمٗمً وذم ، شاهلداي٦م اعمًتٛمرة أي ظمتٛم٦م اًمتدسمر»وذًمؽ حت٧م قمٜمقان 

﮸﮹   ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿    ﯀  ﯁   ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  

                     ڭ  ڭ  ڭ             

ُمـ أراد أن حيٛمؾ اعمٜم٤مومع  ومم٤م ذيمرٟم٤مه هٜم٤مك أن .17اًمرقمد:  چ ۆ  ۈ  ۈ  ڭ  ۇۇ  ۆ

ومٕمٚمٞمف أن جيٝمز ًمٚمٜم٤مس أومْمؾ ُم٤م يٛمٙمـ ُمـ إٟمٔمٛم٦م  ،وهل ُمـ أهؿ قمقاُمؾ سمٜم٤مء احلْم٤مرة  اعمٕمٜمقي٦م

وأومْمؾ ُم٤م يٛمٙمـ ُمـ اًمّم٤محللم اعم١مهٚملم  ،اًمٗمٙمري٦م واًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م واًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م واًمًٞم٤مؾمٞم٦م وهمػمه٤م 

ًمتِمٖمٞمؾ هذه إٟمٔمٛم٦م . وُمـ أراد أن حيٛمل اعمٜم٤مومع اعمٕمٜمقي٦م ومٕمٚمٞمف أن جيٝمزه٤م سم٠مومْمؾ ُم٤م يٛمٙمـ ُمـ 

. وم٤مًمٜمٗمـقذ اًمٕمٛمٞمؼ  واحلامي٦م ّم٤مٟمع وؾم٤مئر وؾمـ٤مئؾ اًمٕمٛمؾاعمٜم٤مومع اعم٤مدي٦م يم٤معمدارس واجل٤مُمٕم٤مت واعم

٤ممم ـيمام هق ُمٕمٜمك اًمٕمٛمؼ ذم ىمقًمف شمٕم ،هـق اإلُمًـ٤مك سمٛمٜم٤مومع ُمٕمٜمقي٦م وُم٤مدي٦م ممتدة ذم أسمٕمـ٤مد إرض 

أي ُمـ يمؾ ـمريؼ سمٕمٞمد . وُم٤م يم٤من يمذًمؽ ومٝمق ُم٤ميم٨م  ،27احل٩م:  چ ک  گ    گ  گ  ک  چ

وٓ ؿمـؽ أن سمـٚمقغ ذًمؽ يٙمقن ٟمتٞمج٦م  ، دـيمام ٟمٗمٝمؿ ُمـ آي٦م اًمرقم ، ذم إرض وُمـ اعمتٕمذر إزاًمتف
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أضمٕمؾ اخلّمؿ »وهق ُمٗمٝمقم:  ،وُمـ هٜم٤م شمتْمح أسمٕم٤مد أطمد ُم٘م٤ميٞمس اًم٘مقة  ُمًـ٤مر شمرايمٛمل ـمـقيؾ .

أي ٓ شم٘متٍم قمغم أطمد اجل٤مٟمٌلم . وي٘متيض  ، شيٓمٛمع ذم صداىمتؽ وخي٤مف ُمـ قمداوشمؽ اعمحتٛمؾ

ويٜمٌٖمل  . ٜم٘مٓمع قمٜمٝمؿقن أن شموخيِم ٤مقن قمٚمٞمٝمحيرصو اًمٜم٤مس ٤مت٤مضمٝمذًمؽ أن شمٙمقن ُُمٜمتج٤ًم عمٜم٤مومع حي

اًمتذيمػم هٜم٤م سم٠من ضمقهر اًمتٗمقق اًمٜمققمل هق أن متتٚمؽ ُم٤م ٓ يٛمتٚمٙمف أظمرون ُمـ ىُمُدرات او ُمـ 

وٓ ؿمؽ أن هذا إصؾ حيت٤مج إمم ُمزاوًم٦م ىمقي٦م ًمٕمٛمٚمٞم٤مت دمديد اإلضمتٝم٤مد واًمٌح٨م  قمقاُمؾ اًمت٠مصمػم .

وُم٤م ذيمرٟم٤مه هٜم٤م يٛمٙمـ أن  . إلدظم٤مهل٤م ذم إٟمٔمٛم٦م احلٞم٤مشمٞم٦م دائاًم قمـ ُمْم٤مُملم ضمديدة ذم اًمقطمل اعمٜمزل

أي  ،ًم٦م اًمٗمتح وم٢من إصؾ ذم ذًمؽ هق اؾمتٕمامل آ ،ٙمقن ُمـ أقمٔمؿ وؾم٤مئؾ اًمٗمتح سملم إُمؿ ـي

سم٢مذن اهلل  اعمٜم٤مؾم٦ٌم ُمـ اًمدقمقة واًمث٘م٤موم٦م واخلػم واعمٜم٤مومع وم٢مهن٤م شم١مدي إمم ٟمٗمقذ قمٛمٞمؼ ودائؿاعمٗم٤مشمٞمح 

أي أًم٦م  ، أدوات اًمٙمًـر واًمتحٓمٞمؿ ًمٖمرض اًمدظمقل واإلظمْم٤مع. وأُم٤م اؾمـتٕمامل  شمٕم٤ممم

وىمـد ذيمرٟم٤مه سم٤مًمتٗمّمٞمؾ ذم اعمٌح٨م اًمث٤مين . وطمتك قمٜمد  ،ومٝمـق قمٜمـد اًميورة اعمٚمجئ٦م  ،اًمٕمًـٙمري٦م 

وًمٞمس ُم٘متٍمًا قمغم  ،اًمٗمتح همػم اًمٕمًٙمري وم٢مٟمف جي٥م أن ي٘مؽمن سمٛمْم٤مُملم  ،ضورة احلؾ اًمٕمًٙمري 

اعمْم٤مُملم اًمٕمًٙمري٦م يم٤مإلطمتالل وإظمْم٤مع اإلرادة وُم٤م أؿمـٌف . وهذا ُم٤م جيٕمؾ اًمٗمتح ُم٤ميمث٤ًم ذم 

ويٜمٌٖمل أن ُيٕمٚمؿ أن هذا اعمنموع احلْم٤مري  . ري٘مٞم٤ميمام طمّمؾ ذم ومتقح اًمِم٤مم وؿمامل اوم ،إرض 

 ومال إيمراه ،وهذا أصؾ قم٤مم  ،ذم اًمديـ  ومال إيمراه ،يًتٓمٞمع إطمتقاء اًمِمٕم٥م يمٚمف سمدي٤مٟم٤مشمف اعمختٚمٗم٦م 

وٓ إيمراه ًمٖمػم اعمًٚمٛملم قمغم اخلْمقع ًمنميٕم٦م اإلؾمالم ومٞمام جيري سمٞمٜمٝمؿ ظم٤مص٦م قمغم قم٘مٞمدة اإلؾمالم 

 وىمد ومّمٚمٜم٤م ذًمؽ ذم )صمامر اًمتٜم٘مٞمح(. ،اضمتامقمٞم٦م  ُمـ ُمٕم٤مُمالت وأطمقال ؿمخّمٞم٦م وقم٤مدات

ٌُّؾ اجلٛمٞمؾ واًمٜم٤مومع وذي اعمّمداىمٞم٦م ، ومويٛمٞمؾ اًمٜم٤مس إمم شمَ        ٛمام جي٥م ذم شم٘مديؿ اًمٌديؾ ـَ٘م

 احلْم٤مري:

  ذم شمٗمرده ويمامًمف وٟم٘م٤موشمفُمزاي٤م اًمٌديؾ  إفمٝم٤مر. 

  حم٤مؾمٜمف ومج٤مًمف. إفمٝم٤مر 

  صالطمف ًمٚمح٤مض واعمًت٘مٌؾ ، وُم٤م يتْمٛمٜمف ذًمؽ ُمـ أٟمٔمٛم٦م اعمروٟم٦م واًمقاىمٕمٞم٦م  إفمٝم٤مر

 يم٤مًمتدرج واًميورات احل٤مضة واعمؽماظمٞم٦م.

  يٌِمـر وٓ يٜمٗمر. فأٟم إفمٝم٤مر 
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  ٟمٔم٤مُمف ذم اًمتٕم٤مرف )إزاًم٦م اًمتٜم٤ميمر( وذم اًمتٕم٤ميش ُمع أظمر. إفمٝم٤مر 

  ُمـ دمديد ظم٤مدع ي٘مٓمع إص٤مًم٦م واإلرشم٤ٌمط سم٤مجلذور ويٛمًح اًمذايمرة  احلذر اًمِمديد

اُمتدادًا ص٤مدىم٤ًم ًمٚماميض اًمٕمٔمٞمؿ وًمٙمٜمف  ويٜمت٩م صقرة ُمٕمٜمقي٦م ممًقظم٦م ، سمؾ جي٥م أن يٙمقن

 اُمتداد ُمتٓمقر. 

  ٔمٝمر أهٚمٞمتٝمؿ واًمتزاُمٝمؿ )أي ـج٥م أن شمَ ـسمخّمقص طم٤مُمكم راي٦م اًمٌديؾ احلْم٤مري ، ي

 اإلظمؽماق اًمٗمٙمري واعمٜمٝمجل.ُمّمداىمٞمتٝمؿ اًمٕمٛمٚمٞم٦م( وىمدرهتؿ قمغم 

افعامل قمغم قمقاُمؾ ، ُمـ أمهٝم٤م:  يٕمتٛمد سمٜم٤مء احلْم٤مرةوسمٕمد إقمداد اًمٌديؾ احلْم٤مري ، وم٢من       

: وضمقد اًمٌديؾ اًمٕم٘مٞمدي واًمتنميٕمل واعمٜمٝمجل واًمٕمٛمؾ اعمًتٛمر إلقمداد أٟمٔمٛم٦م ُمًتٛمدة ُمٜمف . األول

: اًمتحًلم افعامل افرابع: أداء مج٤مقمل ًمٌٜم٤مء احلْم٤مرة . افعامل افثافث: آؾمت٘مرار . افعامل افثاين

وقمغم اًمرهمؿ ُمـ وٕمػ اإلؾمت٘مرار ذم اًمدول اإلؾمالُمٞم٦م واًمتآُمر ًمتقهلم  اعمًتٛمر وًمٞمس اًمريمقد .

وشمٗمٙمٞمؽ إداء اجلامقمل واًمتحًلم اعمًتٛمر ، وم٢من ىمقة اًمٌديؾ واإلٟمتِم٤مر اًمٕم٤معمل ًمٚمدقم٤مة واًمٕم٤مُمٚملم 

 .اًمٕمقاُمؾ اًمثالصم٦م إظمػمة ذمي٘مدُم٤من شمٕمقيْم٤ًم ىمقي٤ًم ًمٚمٜم٘مص 

 

  :ثؼاؾة ادسموفقة افعامة

ومٛمٝمام يمثر اًمدقم٤مة  اًمقاطمد اًمتل ذيمرٟم٤مه٤م ذم أيمثر ُمـ ُمقوع . وهذه ُمـ ًمقازم صم٘م٤موم٦م اجلًد      

وم٢من أقمٔمؿ إؾمٜم٤مد هل٤م هق أن شمّمٌح اًم٘مقاقمد اًمث٘م٤مومٞم٦م اعمذيمقرة هٜم٤م أدسم٤ًم ؿمٕمٌٞم٤ًم  ،ويمثرت اًمقؾم٤مئؾ 

 . وإن يم٤مٟم٧م درضم٤مت اعم١ًموًمٞم٦م ُمتٗم٤موشم٦م ُم١ًموًمٞم٦م قم٤مُم٦م سملم اًمٜم٤مسيّمػم إُمـ اًمٗمٙمري ُمٜمتنمًا و

 ، ُمٜمٝم٤م: ، ذم اًم٘مرآن واًمًٜم٦م وشمقضمد ٟمّمقص يمثػمة ذم هذا اعمج٤مل

،  ذم )ىم٤ًٌمت ُمـ اًمرؾمقل( حمٛمد ىمٓم٥م رمحف اهلل إؾمت٤مذ يمام قمؼم  قمٜمف طمدي٨م ؾمٗمٞمٜم٦م اعمجتٛمع      

ـِ سَمِِمػموم ـِ اًمٜمُّْٕماَمِن سْم ـِ اًمٜم ٌِلِّ َٕم اشمِعِ َُمَثُؾ اًْمَ٘م٤مئِِؿ قمَ  »ىَم٤مَل:  ط قَم ـِ ومِٞمَٝم٤م غَم طُمُدوِد اهللِ َواًمر  ِه ،  ومِٞمَٝم٤م َواعْمُد 

، َوإَِذا  َوَأْوقَمَرَه٤م َأَص٤مَب سَمْٕمُْمُٝمْؿ َأؾْمَٗمَٚمَٝم٤موَ  وَم٠َمَص٤مَب سَمْٕمُْمُٝمْؿ َأقْماَلَه٤م ٍم اؾْمتََٝمُٛمقا قَمغَم ؾَمِٗمٞمٜم٦َمٍ َُمَثُؾ ىَمقْ 

ـَ َأؾْمَٗمَٚمَٝم٤م ِذي  ٘مَ إَِذا اؾْمتَ  اًم 
ِ
ـَ اعْم٤َمء وا قَمغَم َأْصَح٤مهِبِْؿ وَمآَذْوُهؿْ  ْقا ُِم َرىْمٜم٤َم ذِم َٟمِّمٞمٌِٜم٤َم ، وَمَ٘م٤مًُمقا: ًَمْق َأٟم ٤م ظَم  َُمرُّ
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ْ َٟمُٛمر   ظَمْرىًم٤م وَم٤مؾْمَتَ٘مْٞمٜم٤َم ُِمٜمْفُ  ، َوإِْن َأظَمُذوا  شَمَريُمقُهْؿ َوَُم٤م َأَراُدوا َهَٚمُٙمقا ، وَم٢مِنْ  قَمغَم َأْصَح٤مسمِٜم٤َم وَمٜم١ُْمِذَْيُؿْ  َومَل

أمحد واًمٌخ٤مري واًمؽمُمذي واسمـ طم٤ٌمن واًمٌٞمٝم٘مل ذم )اًمًٜمـ  رواه «قَمغَم َأْيِدْيِْؿ َٟمَجْقا مَجِٞمًٕم٤م 

. اًمٙمؼمى( ، واًمٚمٗمظ ٕمحد سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح قمغم ذط اًمّمحٞمحلم يمام ذيمر ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط 

ق يمؾ ُمـ يِمٕمر واًم٘م٤مئؿ قمغم طمدود اهلل ه أي اىمتًٛمقا ُمقاوٕمٝمؿ سم٤مًم٘مرقم٦م . شاؾمتٝمٛمقا»وُمٕمٜمك 

وأُم٤م  سمٛم١ًموًمٞمتف ذم اإلصالح وُمٙم٤مومح٦م اًمٗم٤ًمد وإْن يم٤مٟم٧م اعم١ًموًمٞم٦م شمتٗم٤موت سمح٥ًم اعمراشم٥م .

 ، ومحد اًمقاضم٥م هق اخلط اًمذي جي٥م أن ٓ وَمّمُؾ ُم٤م سملَم يُمؾِّ ؿمٞمئلم طمدود اهلل شمٕم٤ممم ، وم٤محلد هق

هق اًمذي  ، ومٞمٝم٤ماًمراشمع ُمٕمٜمك و خترج ُمٜمف ، وطمد احلرام هق اخلط اًمذي جي٥م أن ٓ شمدظمؾ ومٞمف .

يتٍمف ومٞمٝم٤م يمٞمػ يِم٤مء سمال ىمٞمقد وٓ وقاسمط ، ي٘م٤مل: رشمٕم٧م اعم٤مؿمٞم٦م إذا شُمريم٧م قمغم طم٤مهل٤م ذم 

ۉ  چ وم٘مقًمف شمٕم٤ممم  .اخلّم٥م وم٠ميمٚم٧م ُم٤م ؿم٤مءت ، ورشمع ومالن ذم اعم٤مل إذا شم٘مٚم٥م ومٞمف أيمال وذسم٤ًم 

 ، يم٠مٟمف شمٕمٌػم قمـ اًمتٍمف سم٤مشم٤ًمع سمٕمٞمدًا قمـ ىمٞمقد احلريم٦م12يقؾمػ:  چ  ې  ې  ې  ې

هـ ومٞمٝم٤م أي اًمٖم٤مش ومٞمٝم٤م او اعمح٤ميب سمٖمػم طمؼ او اعمتٚملم )اعمنف ذم  ذم أُم٤ميمـ اًمًٙمـ . وُمٕمٜمك اعمد 

. واًمٗمرق سملم اعمداهٜم٦م واعمداراة ، أن اعمداهٜم٦م أن يرى اإلٟم٤ًمن ُمٜمٙمرًا او وم٤ًمدًا يًتٓمٞمع أن  اًمٚملم(

سم٤محل٘مقق واحلرُم٤مت . ة يٕمٛمؾ قمغم شمٖمٞمػمه ومال يٗمٕمؾ حم٤مسم٤مة عمرشمٙمٌف او ـمٛمٕم٤ًم ذم ُمٙم٥ًم او ىمٚم٦م ُم٤ٌمٓ

ويٜمٌف احلدي٨م إمم  ره او ًمت٘مٚمٞمؾ ضره .ـر ًمت٠مًمٞمٗمف او ًمدومع ؿمـزة ومٝمل ُماليٜم٦م أظمـوأُم٤م اعمداراة اجل٤مئ

وأن آصم٤مر اًمٕمٛمؾ شمتحرك وشمتًع وإن ـم٤مًم٧م  ُمتّمٚم٦م سمٌٕمْمٝم٤م واعمٕمٜمقي٦م طمّمص اعمقاـمٜملم اًمٕمٛمٚمٞم٦م أن

ومال يّمح ًمٚمٗمرد أن يرشمع  قمغم إومراد قمٛمقُم٤مً  اعمت٤ٌمدًم٦م واضم٦ٌم اعمراقم٤مة اعم٤ًموم٦م اعمٙم٤مٟمٞم٦م . وًمذًمؽ وم٢من

ٙمر سم٠مٟمف ضمزء ُمـ جمتٛمع وُم٤م هل اإلًمتزاُم٤مت اًمتل جي٥م أن شمْمٌط احلري٦م يمٞمػ يِم٤مء ، سمؾ جي٥م أن يٗم

ٓسمد أيْم٤ًم ُمـ و . ٤مد واإلضار سم٤مٕظمريـُمٙم٤مومح٦م اًمٗمً، ويمذًمؽ جي٥م أن ٓ يداهـ ذم  وشم٘مٞمده٤م

شَمَريُمقُهْؿ َوَُم٤م  وَم٢مِنْ  »ىمقاٟملم وأٟمٔمٛم٦م شمردع اًمٗم٤ًمد واإلضار وشمٖمٚمؼ اًمٓمرق إًمٞمف ، يمام شمٜمٌف إًمٞمف قم٤ٌمرة 

 .«، َوإِْن َأظَمُذوا قَمغَم َأْيِدْيِْؿ َٟمَجْقا مَجِٞمًٕم٤م  َأَراُدوا َهَٚمُٙمقا

اِريِّ َأن  اًمٜم ٌِل  َصغم  اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمـٚم َؿ ىَم٤مَل ،  وُمـ ٟمّمقص هذا إصؾ       ـُ » طمدي٨م مَتِٞمٍؿ اًمد  ي اًمدِّ

؟ ىَم٤مَل ش اًمٜم ِّمٞمَح٦ُم  ـْ َ
تِِٝمْؿ » ىُمْٚمٜم٤َم: عمِ ِٛملَم َوقَم٤مُم 

ٚمِ ًْ ــ٦ِم اعمُْ َِئٛم 
ِٕ رواه ُمًٚمؿ وأمحد ش هللِ ِ َوًمِٙمَِت٤مسمِِف َوًمَِرؾُمقًمِِف َو
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ل قمغم أن ضمقهر اًمديـ هق اًمٜمّمٞمح٦م . واًمٜمّمٞمح٦م ود اًمٖمش وهمػممه٤م . صٞمٖم٦م احلدي٨م شمد

واخلديٕم٦م ، وهل شمِمٛمؾ اًمٜمٞم٦م واًم٘مقل واًمٕمٛمؾ ، ُي٘م٤مل:  َٟمَّمْح٧ُم ًمف اًمُقد  ، أي َأظْمَٚمّْمتُُف ، وَٟم٤مِصُح 

َٓ همش ومِٞمِف . وٟمّمح اًمثقب ظم٤مـمف ،  ْدر  ِؾ: ظَم٤مًمُِّمُف ، َورضمؾ ٟم٤مِصُح اجلٞم٥م: ٟم٘مل اًمّم  ًَ اًمَٕم

٤ٌَمت ، َوإَْرض اعمٜمّْمقطَم  ٤ٌَمت و٦ُم إَْرض اًْمـُٛمتـِّمَٚم٦م اًمٜم  تِل سَملم أؿمخ٤مص اًمٜم  يَم٠َمن شمِْٚمَؽ اجلقب اًم 

ي ومِْٕمٍؾ أو ىَمْقٍل ومٞمف  ٌَْٕمض . وًمذًمؽ قمّرف اًمراهم٥م اًمٜمّمح سم٠مٟمف شَمـَحـرِّ ظمٞمٓم٧م طَمت ك اشم ّمؾ سَمْٕمْمَٝم٤م سمِ

ػ اعمتٗمرج ، سمؾ جي٥م صالُح ص٤مطمٌِِف . ومٚمام يم٤من اًمديـ هق اًمٜمّمٞمح٦م يمام ذم احلدي٨م ، ومال جم٤مل عمقىم

، يمام أن  إشم٤ٌمع اعمٝم٤مرات اًمٕمٛمٚمٞم٦م واًم٘مقًمٞم٦م ذم اًمتثٌٞم٧م قمغم اخلػم وذم اًمتٖمٞمػم ، وسمح٥ًم اإلؾمتٓم٤مقم٦م

 اعم١مُمٜملم يمٚمٝمؿ ٕٟمف ضمقهر اًمديـ ، وذًمؽ ٕضمؾ ديٜمٝمؿ وومٞمام سمٞمٜمٝمؿ واضم٥م قمغم اًمٕمٛمؾ سم٤مًمٜمّمٞمح٦م

 . وذم ُمقىمٗمٝمؿ ُمـ اًمًٚمٓم٦م احل٤ميمٛم٦م يمام هق واوح ُمـ ٟمص احلدي٨م

ـِ  وُمـ ٟمّمقص اعمًـ١موًمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م طمدي٨م ىَمٞمْسِ        ٤ٌَمٍد ، اسْم ؿَْمؽَمُ  َأَٟم٤م اْٟمَٓمَٚمْ٘م٧ُم : ىَم٤مَل  قُم ْٕ  قَمكِم  ، إمَِم  َوا

ْ  ؿَمْٞمًئ٤م َوؾَمٚم ؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغم   اهللِ  َٟمٌِلُّ  إًَِمْٞمَؽ  قَمِٝمدَ  َهْؾ : وَمُ٘مْٚمٜم٤َم ٦ًم؟ اًمٜم ٤مسِ  إمَِم  َيْٕمَٝمْدهُ  مَل ،: ىَم٤مَل  قَم٤مُم   َُم٤م إِٓ َٓ

ـْ  قَمغَم  َيدٌ  َوُهؿْ  ِدَُم٤مُؤُهؿْ  شَمَٙم٤موَم٠مُ  اعْم١ُْمُِمٜمُقنَ  » ومِٞمفِ  وَم٢مَِذا ؾَمْٞمِٗمِف ، ىِمَراِب  ذِم  َويمَِت٤مٌب : ىَم٤مَل  َهَذا ، يمَِت٤ميِب  ذِم   َُم

َٕمك ؾِمَقاُهْؿ ، ًْ تِِٝمؿْ  َوَي ـٌ  ُيْ٘مَتُؾ  َٓ  َأٓ َأْدَٟم٤مُهْؿ ، سمِِذُم  ـْ  ، قَمْٝمِدهِ  ذِم  قَمْٝمدٍ  ُذو َوٓ سمَِٙم٤مومِرٍ  ُُم١ْمُِم  َأطْمَدَث  َُم

وصححف  ،أمحد وهمػمه  اإلُم٤مم رواه « َأمْجَِٕملمَ  َواًمٜم ٤مسِ  َواعماَْلِئَٙم٦مِ  اهللِ ًَمْٕمٜم٦َمُ  وَمَٕمَٚمْٞمفِ  حُمِْدصًم٤م آَوى َأوْ  طَمَدصًم٤م

َٕمك  »وًمٜمتدسمر هٜم٤م قم٤ٌمرة  ٕمٞم٥م إرٟم١موط قمغم ؿمـرط اًمّمحٞمحلم .ـاحل٤مومظ اًمذهٌل وؿم ًْ َوَي

تِِٝمْؿ َأْدَٟم٤مُهؿْ  ١موًمٞمتف دم٤مه احلرُم٤مت ودم٤مه يمؾ ُم٤م ـهل إًمتزاُمف وُمً ، ش٤منـذُم٦م اإلٟمً» ٛمٕمٜمكوم ، « سمِِذُم 

ومال ذُم٦م عمـ دمرد ُمـ  ،ويٛمٙمـ أن يٙمقن إًمتزاُم٤ًم قمرومٞم٤ًم وأظمالىمٞم٤ًم  ،حت٤مج إمم طمٗمظ ورقم٤مي٦م ـي

أي هذا ُم٤م احتٛمٚمف  ،ويٛمٙمـ أن يٙمقن إًمتزاُم٤ًم رؾمٛمٞم٤ًم او شمٕم٤مىمدي٤ًم . ُي٘م٤مل: ذم ذُمتل يمذا  ،اإلًمتزاُم٤مت 

وُي٘م٤مل: ُمـ ومٕمؾ يمذا وم٘مد سمرئ٧م ُمٜمف اًمذُم٦م أي ؾم٘مط اإلًمتزام سمح٘مف . يقوح ذًمؽ  ،سمف  واًمتزم

٦َم  »ىم٤مل  طاحلدي٨م اعمِمٝمقر قمـ رؾمقل اهلل  َٕمَؾ هَلُْؿ ِذُم  ـٍ وَم٠َمَراُدوَك َأْن دَمْ َت َأْهَؾ طِمّْم َوإِْن طَم٤مَسْ

٦ِم َٟمٌِٞمِِّف َصغم  اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚم ؿَ  ٦ِم َٟمٌِٞمِّفِ ، وَماَل  اهلل ِ َوِذُم  َٓ ِذُم  ٦َم اهلل ِ َو َٕمْؾ هَلُْؿ ِذُم  تََؽ  دَمْ ـِ اضْمَٕمْؾ هَلُْؿ ِذُم 
، َوًَمٙمِ

٦َم َأسمِٞمَؽ َوِذَُمَؿ َأْصَح٤مسمُِٙمؿْ  ـْ َأْن خَتِْٗمُروا  َوِذُم  ٦َم آسَم٤مِئُٙمْؿ َأْهَقَن قَمَٚمٞمُْٙمْؿ ُِم َتُٙمْؿ َوِذُم  ، وَم٢مِٟم ُٙمْؿ إِْن خَتِْٗمُروا ِذُم 

٦َم اهلل ِ َوذِ  ٦َم َرؾُم ِذُم   ُم٤مضمف واسمـ وُمًٚمؿ وأمحد اًمرزاق قمٌد رواه « -َصغم  اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚم ؿَ  - قًمِفِ ـُم 
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سمٛمٕمٜمك أٟمٙمؿ إْن ٟم٘مْمتؿ إًمتزاُمٙمؿ ومٝمق أهقن ُمـ أن شمٜم٘مْمقا  ، ـمقيؾ طمدي٨م ؾمٞم٤مق ذم وهمػمهؿ

َٕمك ». ٟمرضمع أٔن إمم قم٤ٌمرة   ط٤ممم ورؾمقًمف إًمتزاُم٤ًم ُمٜمًـقسم٤ًم إمم اهلل شمٕم ًْ تِِٝمؿْ  َوَي  ، «َأْدَٟم٤مُهْؿ  سمِِذُم 

وم٤مًم٤ًمقمل هٜم٤م يًٕمك سمذُم٦م اعم١مُمٜملم وًمٞمس سمذُم٦م همػمهؿ .  ،ومتدسمر أن اًمذُم٦م هٜم٤م ُمْم٤موم٦م إمم اعم١مُمٜملم 

وسمٛمٕمٜمك: أىمٚمٝمؿ ُمٜمزًم٦م . وم٤محلدي٨م واوح  ،سمٛمٕمٜمك: أىمرهبؿ  ذم اًمٕمرسمٞم٦م شُمًتٕمٛمؾ «أدٟم٤مهؿ  »وقم٤ٌمرة 

وم٤معم١ًموًمٞم٤مت اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٛم١مُمٜملم ويمذًمؽ  ،اطمد ضمدًا أٟمف ُمـ سم٤مب صم٘م٤موم٦م اعم١ًموًمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م واجلًد اًمق

وإىمدر  إىمرب وم٤مٕىمرب ،يًٕمك هب٤م اعم١مُمٜمقن يمٚمٝمؿ  ،اعم١ًموًمٞم٤مت اخل٤مص٦م قمٜمد اًميورة 

ظمالف اعمِمٝمقر ذم شمٗمًػم احلدي٨م  ي٦م اًمُ٘مرب اعمٕمٜمقي واعم٤مدي . وُم٤م ذيمرٟم٤مه هقأي رقم٤م ، وم٤مٕىمدر

أي شمّمح  ،احلؼ ذم إضم٤مرة اعمنمك  ٚمفوم،  تفوم٘مد محٚمف اًمٕمٚمامء قمغم أن ًمٙمؾ ُم١مُمـ ُمٝمام اٟمخٗمْم٧م ُمٜمزًم

ٌَؾ اعم١مُمٜملم قمٛمقُم٤م  اًمذيمر وإٟمثك واحلر واًمٕمٌد واًمٖمٜمل  ،إضم٤مرة اعمنمك وسمذل إُم٤من ًمف ُمـ ىِم

يمام أن قمٛمقُمف يِمٛمؾ إًمتزاُم٤مت اعم١مُمٜملم  ُمـ صٞمٖم٦م احلدي٨م ، واًمٗم٘مػم . همػم أن ُم٤م ذيمرٟم٤مه هق اًمٔم٤مهر

 .، وٓ ضورة ًمٍمف اًمٜمص قمـ فم٤مهره دم٤مه اعم٤ًمعملم ُمـ اًمٙمٗم٤مر

 ٺ ڀ چ ىمقًمف شمٕم٤ممم  ذم ، يمام ًمٜمتدسمر أن ذم اًمذيـ ٓ ي٤ٌمًمقن إٓ سم٠مُمقرهؿ اخل٤مص٦مو      

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ   ڦ  

ٜمل  .154آل قمٛمران:  چ  ..... ڦ   ڄ  ڄ        ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چچ    ُي٘م٤مل: َهـٛم 

ُء: َأَذاسَمٜمِل ىَمْقُل اًْمَٕمَرِب:، وُمٜمف  اًمٌمء ، أي أىمٚم٘مٜمل وأؿمٖمٚمٜمل او اطمزٟمٜمل وأذاسمٜمل ْ ٜمِل اًمٌم  يمام ذيمر  مَه 

وشمدسمر أن قمٌـ٤مرة  .ل )اعمحٞمط( ـيمام ذيمر اًمّم٤مطم٥م وم َدادُ ـواعُمِٝماّمُت: إُُمقر اًمِمِّ  اسمـ وم٤مرس وهمػمه ، 

ومتٚمؽ ـم٤مئٗم٦م ظمؼم قمـ شمٚمؽ اًمٓم٤مئٗم٦م او طم٤مل هل٤م يمام سمٞمٜمف ص٤مطم٥م )اًمدر اعمّمقن( .  چ  ... ٺ  چ

إٓ ُمٜم٤مومٕمٝم٤م اخل٤مص٦م وؾمالُم٦م وشمٜمٛمٞم٦م  قمٜمده٤م اعُمِٝماّمُت  ، ومٚمٞمس ُمـ ُمٖمٛمقرة ذم اًمتٗمٙمػم سم٤مًمذات

ممتاليمتٝم٤م اًمِمخّمٞم٦م ، ومال يمٌػم َهؿ  قمغم اًمديـ وٓ قمغم ُمّم٤مًمح أظمريـ وٓ اعمّم٤مًمح اًمٕم٤مُم٦م وٓ 

. وٓ ؿمؽ أن اًمٖمٛمرة ذم  وٓ قمغم ٟمِمـر اخلػم ذم اعمجتٛمع ومٔم٦م قمغم اؾمت٘م٤مُم٦م احلٞم٤مة اًمٕم٤مُم٦مقمغم اعمح٤م

ـد شمٗمٙمػمهؿ وىمٜم٤مقمتٝمؿ وشُمٌٕمدهؿ قمـ احلؼ وشمًػم هبؿ إمم فمٜم ًِ وإمم اًمٜمٗم٤مق  اجل٤مهٚمٞم٦م قناًمذات شُمـٗم

 اّمً ـُُمٝمتَ ذم إسمداء رء وإظمٗم٤مء همػمه يمام ذم اًمًٞم٤مق اًمٙم٤مُمؾ ًممي٦م اًمٙمريٛم٦م . وٟم٘مٞمض ه١مٓء ُمـ يٙمقن 
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سمديٜمف وسمٜمِمـر اخلػم ذم اعمجتٛمع وسمحامي٦م اعمجتٛمع ُمـ اًمرذائؾ واًمٗمًـ٤مد واًمٔمٚمؿ . واحلٛمد هلل شمٌـ٤مرك 

   وشمٕمــ٤ممم.

ُم٘م٤مرسم٦م ذًمؽ سم٤مًمٜمجقى اعمًتث٤مة ذم ىمقًمف  ُمثالً ، وشمقضمد وؾم٤مئؾ ًمتح٘مٞمؼ هذه اًمٖم٤مي٦م . ومٞمٛمٙمـ       

ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    چشمٕم٤ممم 

ومٚمق أن  ،114اًمٜم٤ًمء:  چٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  

ٙمـ او ـوومٕمٚمقه ُمع اًم٘مريٌلم ُمٜمٝمؿ ذم اًمً ،قمددًا يمٌػمًا ُمـ اًمٜم٤مس ـمٌ٘مقا هذا اإلؾمتثٜم٤مء اعمٛمدوح 

وًمٜم٤م ذم  ،٦م سم٢مذن اهلل شمٕمـ٤ممم ـٞم٦م قم٤مُموم٢من إُمر يّمػم ُمًـ١موًم ،ٙمٚمقا جم٤مُمٞمع اضمتامقمٞم٦م يمثػمة ـاعمٝمٜم٦م وؿم

)اعمٜمٓمٚمؼ( شمٗمًـػم ُمٗمّمؾ هلذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م . ويٜمٌٖمل اًمٕمٛمؾ أيْم٤ًم إلذاك اعمٜم٤مسمر اًمديٜمٞم٦م 

 ،واإلضمتامقمٞم٦م واعم١مؾم٤ًمت اعمدٟمٞم٦م ويمذًمؽ احلٙمقُمٞم٦م ذم شمرؾمٞمخ اعمٕم٤مين اًمديٜمٞم٦م سمٕمٞمدًا قمـ اًمٖمٚمق 

  ظم٤مص٦م ُمٜمٝم٤م اعمدارس واعمٕم٤مهد واجل٤مُمٕم٤مت.

 

  :افتوريث افؼظي وافثؼادمثؼاؾة 

ويتْمٛمـ هذا  قمـ اجلٞمؾ اًمث٤مين وُم٤م سمٕمده . ٙمريؿ ُمـ ىمٓمع اإلرث اعمٕمٜمقيوم٘مد طمذر اًم٘مرآن اًم      

ذم اًمًٚمقك واًمٌٜم٤مء واًمتٗمقق ، ويمذًمؽ ىمقاقمد اًمٕمٛمؾ اًمتٜمٗمٞمذي . وذم  اعم١مصمرة اإلرث اعمٕم٤مين اًمديٜمٞم٦م

 ذًمؽ ٟمّمقص قمديدة: 

ۇئ  ۆئ  ۆئ        ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ چ ىمقًمف شمٕم٤ممم  ُمٜمٝم٤م      

جب  حب   خب    ىئ  يئ ىئ  ىئ  ىئ   ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ

ىئ   ی  ی  چ ومتدسمر قم٤ٌمرة  ،95 – 94إقمراف:  چ   مب  ىب  يب  جت    حت  خت

أي ان اًمتٛمٝمٞمد ًمإلٟمحدار يم٤من اًمرظم٤مء همػم اعمٜمْمٌط ، وُيًٛمك أيْم٤ًم  ، چی  ی  جئ  حئ  

ـد . ويم٤مٟم٧م ٟمتٞمج٦م هذا اًمرظم٤مء أهنؿ قمٗمقا ، ًِ أصؾ اًمٕمٗمق اًمؽمك واًمتج٤موز وُمٜمف و سم٤مًمرظم٤مء اًمـُٛمٗم

 أن اإلٟمٖمامس ذم اًمتٜمٕمؿومتٜمٌف أي٦م إمم  . واًمتٍمف اًمٕمٗمقي أي سمال إقمداد وشمدسمػم اًمٕمٗمق قمـ اًمذٟم٥م
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 ٜمًقن اإلقمداد ًمٚمٛمًت٘مٌؾ إْن ضم٤مءهؿشمداسمػم آسم٤مئٝمؿ ذم ُمقاضمٝم٦م اًمناء واًمياء وي ٝمؿ يؽميمقنضمٕمٚم

مب    چ :ويم٤مٟم٧م اًمٜمتٞمج٦م ،تخٓمٞمط ذم ؾمٚمقيمٝمؿ وم٤مًمٕمٗمقي٦م همٚم٧ٌم اًمتدسمػم واًم ،ُم٤م أص٤مب آسم٤مءهؿ 

داد اإلطمتٞم٤مـمل ًمألطمداث اعمحتٛمٚم٦م ـك ضورة اإلقمـ٦م اًمٙمريٛم٦م شمٜمٌف إًمـوم٤مٔي .چ ىب  يب  جت    حت

 ت٘مٌالً.ـُمً

ھ  ھ  ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ  ﮲     ہ  ہ  ہ چشمٕم٤ممم ُمٜمٝم٤م ىمقًمف و      

 – 59ُمريؿ:  چ  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸   ﮹  ﮺  ﮻  ﮼    ﮽    ﮾  ﮿  ﯀

ـِ قُمَٛمرَ  ، ويتّمؾ سمذًمؽ طمدي٨م  ومتدسمر اإلىمؽمان سملم إو٤مقم٦م اًمّمالة وإشم٤ٌمع اًمِمٝمقات .6٤ َريِضَ  اسْم

ٓ   » :غم  اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚم ؿَ اهلل ُ قَمٜمُْٝماَم ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلل ِ َص  سُمٜمَِل اإِلؾْماَلُم قَمغَم مَخٍْس: ؿَمَٝم٤مَدِة َأْن َٓ إًَِمَف إِ

ًدا َرؾُمقُل اهلل ِ يَم٤مِة َواحل٩َمِّ َوَصْقِم َرَُمَْم٤مَن ، َوإىَِم٤مِم اًم اهلل ُ َوَأن  حُمَٛم   اًمز 
ِ
اَلِة َوإِيَت٤مء رواه اًمٌخ٤مري  «ّم 

إريم٤من اخلٛم٦ًم شم١مؾمس ىمقاقمد ذم ٟمٗمس اعم١مُمـ وؾمٚمقيمف ، ومتٙمٜمف  وُمًٚمؿ وهمػممه٤م ، سمٛمٕمٜمك أن

  هذه اًم٘مقاقمد ُمـ اًمٌٜم٤مء اًمٗمقىمل اًمتدرجيل ًم٤ًمئر اعمْم٤مُملم اًمديٜمٞم٦م.

ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  چ وىم٤مل شمٕم٤ممم       

 وأظمذوا أي ورصمقا اعمٔمٝمر دون اًمٕمٛمؾ ،169إقمراف:  چ ﮸  ﮹   ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾

 سمٕمٞمدًا قمـ ُمتٓمٚم٤ٌمت اًمٌٜم٤مء واًمتٗمقق. ، سم٤مُٕم٤مينو سم٤معمٚمذات اًمدٟمٞمقي٦م

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     ڄ    ڦ  ڦ  ڦ  ڦچ وىم٤مل شمٕم٤ممم       

ڎ  ڈ    ڈژ     چ    چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ

أي٦م شمقوح أيْم٤ًم  ، 266اًمٌ٘مرة:  چ ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک   ژ

 .سمْمامٟم٤مت اجلٞمؾ اعم٘مٌؾرة اًمٕمٜم٤مي٦م ضو

وىمد  ، وم٢مٟمف ُمـ أهؿ ُمْم٤مُملم اعمٖم٤مًم٦ٌم . ًمٚمٛمًت٘مٌؾ اعمٕم٤مين هل ُمـ مجٚم٦م اإلقمداد اعمٗمروضوهذه       

 ىمقًمف اًم٤ٌمىمٞم٤مت اًمّم٤محل٤مت ذم أيْم٤مً  يدل قمٚمٞمفذيمرٟم٤م اًمٕمٛمؾ ًمٚمٛمًت٘مٌؾ ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ ذم آي٦م إقمراف ، و
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ   پ  ڀ   ڀ  ڀ  چ ٤ممم ــشمٕمو شم٤ٌمرك

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  چ ىمقًمف شمٕم٤ممم يمذًمؽ أصم٤مر اعمًت٘مٌٚمٞم٦م يمام ذم و ،46اًمٙمٝمػ:  چ ٺ  ڀ

ې  چ  شمٕم٤ممم . وىم٤مل12يس:  چۉ   ۉ  ې  ېې  ې  ى  ى  ائ  ائ      ەئ 

ې  ى   ى  ائ  چ  :شمٕمــ٤ممم ، ىمقًمف قمـ اسمـ قم٤ٌمس، و13اًم٘مٞم٤مُم٦م:  چى   ى  ائ  ائ  ەئ 

ـّ ومُٕمِٛمؾ  ي٘مقل: ُم٤م قمٛمؾ ىمٌؾ ُمقشمف چائ  ەئ  رواه اًمٓمؼمي ، وروى ٟمحقه  . سمف سمٕمد ُمقشمف، وُم٤م ؾَم

ٌِْد اهللِ، ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ َص وقمـ اسمـ ُمًٕمقد .  ـِ قَم ـْ ضَمِريِر سْم ـ  ذِم  »غم  اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚم َؿ: قَم ـْ ؾَم َُم

ؾْم  ٜم٦َمً اإْلِ ًَ ٤م سَمْٕمَدهُ  اَلِم ؾُمٜم ٦ًم طَم ـْ قَمِٛمَؾ  وَمُٕمِٛمَؾ هِبَ ـْ ُأضُمقِرِهْؿ  هِب٤َم ، يُمت٥َِم ًَمُف ُِمْثُؾ َأضْمِر َُم َٓ َيٜمُْ٘مُص ُِم ، َو

ءٌ  ـ  ذِم  َرْ ـْ ؾَم ؾْماَلِم ؾُمٜم ٦ًم ؾَمٞمَِّئ٦مً  ، َوَُم ٤م سَمْٕمَدهُ  اإْلِ ـْ قَمِٛمَؾ هِب٤َم وَمُٕمِٛمَؾ هِبَ َٓ  ، يُمت٥َِم قَمَٚمْٞمِف ُِمْثُؾ ِوْزِر َُم ، َو

ءٌ َيٜمْ  ـْ َأْوَزاِرِهْؿ َرْ  رواه ُمًٚمؿ وأمحد واًمٜم٤ًمئل وهمػمهؿ. « ُ٘مُص ُِم

جي٥م أن شم٘مؽمن سمجٝمد ُمت٘مـ وٛمـ حم٤مور  شمقري٨م اًمث٘م٤موم٦م وقمقاُمؾ اًمٌٜم٤مء واًمتٗمقق ،وصم٘م٤موم٦م       

ذم ىمٚمقهبؿ ،  ة إُم٦مقم٘مٞمد واًمٓمٗمؾ واًمِم٤ٌمب ، سمٖمرس سم٤معمرأة اًمٕمٜم٤مي٦م اًمِمديدة: ادحور األول ، قمٛمٚمٞم٦م

اًمؼماُم٩م يمذًمؽ و ،اعمدارس واعمٕم٤مهد واجل٤مُمٕم٤مت وسمتٕمٚمٞمٛمٝمؿ ديٜمٝمؿ . ويدظمؾ هذا اًمٜمِم٤مط ذم 

ُمـ اًمٓمرق اًمدقمقي٦م واًمؽمسمقي٦م اًمتل حتت٤مج إمم ُمـ وهمػمه٤م  ، ٤ٌمبـألـمٗم٤مل وًمٚمِماخل٤مص٦م ًم اإلقمالُمٞم٦م

: اًمٕمٜم٤مي٦م اًمِمديدة أيْم٤ًم سم٤معمج٤مُمٞمع اًمٌنمي٦م اًمتل حتٔمك سمٜمّمٞم٥م وٕمٞمػ ادحور افثاين . يتّمدى هل٤م

ل اعمٜم٤مـمؼ اًمٗم٘مػمة وذم يمثػم ُمـ ـح٤مل ومـيمام هـق اًم ،ٟمًـٌٞم٤ًم ُمـ اًمتٕمٚمٞمؿ اًمرؾمـٛمل وهمػم اًمرؾمـٛمل 

، ُمع  ومٞمٜمٌٖمل ُمٚمئ اًمٗمراهم٤مت اًمث٘م٤مومٞم٦م ذم ومٙمر هذه اعمج٤مُمٞمع ،إُم٤ميمـ اًمٌٕمٞمدة قمـ ُمريمز اعمديٜم٦م 

 :ادحور افثافث.  اإلهتامم اًمِمديد سمتقومػم اًميورات احلٞم٤مشمٞم٦م وسمٗمتح أسمقاب أُم٤مل واًمٓمٛمقطم٤مت

يمل شمٜمت٘مؾ إمم اجلٞمؾ اًمث٤مين وُم٤م سمٕمده  ، ٦ماًمتخٓمٞمط ًمتٗمٕمٞمؾ أٟمٔمٛم٦م قمٛمٚمٞم٦م ص٤محل٦م شمٜمتنم سمجذور قمٛمٞم٘م

وأظمالق اًمٌٜم٤مء واًمتٗمقق  أٟمٔمٛم٦م اًمٕمٛمؾ اعم١مؾمز تٌداهل٤م ذم طمٙمؿ اعمتٕمذر . ُمث٤مل ذًمؽـويٙمقن اؾم

وأٟمٔمٛم٦م إدارة اًمتٗمٙمػم  ، ـ٤مد يم٤مًمِمـٗم٤مومٞم٦م وهمػمه٤مأٟمٔمٛم٦م ُمٙم٤مومح٦م اًمٗمًو واًمتٜمٛمٞم٦م اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م

وإطمٙم٤مُمٝم٤م ىم٤مٟمـقٟمٞم٤ًم  وم٢من إشم٘م٤من هـذه إٟمٔمٛم٦م ، ٦ًمواًمتٓمقير وؾم٤مئر ُمٗم٤مهٞمؿ سمٜم٤مء اًمدوًم٦م اعمٜم٤مومِ 
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ٟمِمـر  :ادحور افرابع . اعم١مؾمـًـ٤مت قمؼم أضمٞم٤مل قمديـدة وىمقة ١مدي إمم ٟمٔم٤موم٦مـوشمٜمٔمٞمٛمٞم٤ًم ىمـد ي

 ٖم٤مًم٦ٌم ، وىمد شمٙمٚمٛمٜم٤م قمٜمٝم٤م وقمـ أصقهل٤م اًمِمـرقمٞم٦متٛمر واًمتٗمقق واعمـلم اعمًـوشمرؾمـٞمخ ُمٗم٤مهٞمؿ اًمتحً

 ذم )اعمٜمٓمٚمؼ(.

 

 : ثؼاؾة افثوابت وادتغرات

ومٝمل صمقاسم٧م اًمٜمّمقص وصمقاسم٧م إطمٙم٤مم واعمٗم٤مهٞمؿ . وم٤مًمثقاسم٧م ُمـ اًمٜمّمقص  ، أما افثوابت      

ؾمقاء يم٤من  ، اًمًٜمـ اًمٜمٌقي٦م اًمّمحٞمح٦مُمـ و ، ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ٤ماًمديـ اعمٜمزل يمٚمٝم هل ٟمّمقص

هل اعمٕم٤مين اعمحٙمٛم٦م ذم اًم٘مرآن واًمًٜمـ  واًمثقاسم٧م ُمـ إطمٙم٤مم او جمٛماًل ذم ُمٕم٤مٟمٞمف . اًمٜمص ُمٗمّمالً 

 ٚمقيمٞم٦م او طم٘م٤مئؼ يمقٟمٞم٦م وشم٠مرخيٞم٦م او همػم ذًمؽ .ـؾمقاء يم٤مٟم٧م ُمٗم٤مهٞمؿ وم٘مٝمٞم٦م او ؾم ،اًمٜمٌقي٦م اًمّمحٞمح٦م 

وًمٞمس ُمٕمٜمك ذًمؽ إهمٗم٤مل اعمتِم٤مهب٤مت ، سمؾ جي٥م وظم٤مص٦م ذم شمٗمًػم إطمٙم٤مم اًمٕمٛمٚمٞم٦م ، جي٥م 

، وهذا ىمد سمٞمٜم٤مه سم٤مًمتٗمّمٞمؾ ذم  اًم٘مقي٦م واًم٘مرائـإلطمٙم٤مم اعمٕمٜمك سم٤مٕدًم٦م اإلضمتٝم٤مد إلزاًم٦م اًمتِم٤مسمف و

اًمٙمالم قمـ اًمٌدقم٦م ذم اًمٗمّمؾ اخل٤مُمس ُمـ )صمامر اًمتٜم٘مٞمح( ، وظم٤مص٦م ذم شمٗمًػم آي٦م اعمحٙمؿ واعمتِم٤مسمف 

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     ک  ک       ک      گ   گ  گ  گ  چ وشمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

: احل٩م چ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ   ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ  ڻ

. وُمٜمٝم٤م  ، ُمٜمٝم٤م آي٦م احل٩م اعمذيمقرة يمثػمة ىمرآٟمٞم٦م ويٛمٙمـ ومٝمؿ ُمٕمٜمك اًمثقاسم٧م اًمديٜمٞم٦م ُمـ ٟمّمقص . 52

ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱڱ  ڱ     ں  ں   چ شمٕم٤ممم  ىمقًمف

أي هق يمت٤مب ُمٜمٞمع قمغم ُمـ يريد اًمٜمٞمؾ ُمٜمف ، ومال حيؾ سمف سم٤مـمؾ ُمـ  ،42 - 41ومّمٚم٧م:  چڻ  ڻ  

ٱ  چ شمٕم٤ممم  وىمقًمف .ؾ اًم٤ٌمـمؾ هق اًمزائؾ وهمػم اًمث٤مسم٧م وأص أي ضمٝم٦م ُمـ ضمٝم٤مت اإلىم٤ٌمل ،

ومال  واحلؼ هق اًمّمحٞمح اًمث٤مسم٧م ،1٤5اإلهاء:  چ ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ

چ  ڇ    .....چ٤ممم ــــىم٤مل شمٕمذم قمٚمق ىمدر اعمْم٤مُملم اًم٘مرآٟمٞم٦م و . زوال ًمف وٓ إسمٓم٤مل

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  
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گ  گ   گ گ ک  ک ک  ک ڑ ڑ

  .، وشمقضمد ٟمّمقص أظمرى يمثػمة16 – 15اعم٤مئدة:  چ  ڳ   ڳ

اًمٜمقع إول: اًمقؾم٤مئؾ اًمتٜمٗمٞمذي٦م اعمٕمتٛمدة قمغم اجلٝمد  ، صمالصم٦م أٟمقاعومٝمل  ، وأما ادتغرات      

ويمذًمؽ اًمقؾم٤مئؾ اًمّمٜم٤مقمٞم٦م  ، ُمثؾ وؾم٤مئؾ إٟمٔمٛم٦م اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م يمقؾم٤مئؾ اًمِمقرى واًمتٕمٚمٞمؿ ،اًمٌنمي 

يم٤مإلشمّم٤مٓت واعمقاصالت واًم٘مقة اعم٤مدي٦م سم٠مٟمقاقمٝم٤م . اًمٜمقع اًمث٤مين: اًمٕمقاُمؾ اعمتٖمػمة ذم سمٞمئ٦م اًمتٓمٌٞمؼ 

ويمذًمؽ اعمقاٟمع اًمتل  ،رقمل ُمٕملم ـروط اًميوري٦م ًمتٜمٗمٞمذ طمٙمؿ ؿمـ٤ٌمب واًمِمـُمثؾ إؾم ،اًمنمقمل 

واًمتل يٛمٙمـ  ،قل دون اًمتٜمٗمٞمذ . اًمٜمقع اًمث٤مًم٨م: اًمٕمقاُمؾ اعمتٖمػمة ظم٤مرج سمٞمئ٦م اًمتٓمٌٞمؼ اًمنمقمل حُ ـشمَ 

وىمد شمٙمٚمٛمٜم٤م ذم  . وٟمّمقص اإلوٓمرار يمام هق واوح ُمـ آي٦م اًمت٘مٞم٦م ، أن شم١مصمر قمٚمٞمٜم٤م ؾمٚم٤ًٌم او إجي٤مسم٤مً 

  .ل واًمْمقاسمط ذم اًمتٍمف سم٤معمتٖمػمات)اعمٜمٓمٚمؼ( قمـ إصق

 ذم ؾمـٕمٞمف اًمٖمزو اًمٗمٙمري ُمقاضمٝم٦م :ادجال األول ، افثؼاؾة دم ثالثة جماالتتظفر أمهقة هذه و      

 قمٜمدهؿ ومال صمٌقت ،ٗمتٝمؿ اًمث٘م٤مومٞم٦م ـتذوي٥م اًمثقاسم٧م وإوٗم٤مء اًمتٖمػم واًمٜمًٌٞم٦م قمغم يمؾ رء إٓ ومٚمًًم

وهل  ، وإٟمام هل جمرد رؤي٦م إٟم٤ًمٟمٞم٦م ًمٌمء أٟمف طمؼ ،حلؼ وٓ سم٤مـمؾ ذم اًمِ٘مَٞمؿ اًمديٜمٞم٦م واإلٟم٤ًمٟمٞم٦م 

. وسمٕم٤ٌمرة أظمرى وم٢من اًمِ٘مَٞمؿ اعمتٜم٤مىمْم٦م ُمتٕم٤مدًم٦م ذم أدًمتٝم٤م  رؤي٦م ُمـ يرى أٟمف سم٤مـمؾقمٜمدهؿ ًمٟم٦م ُُمقازِ 

 ، هق جمرد رؤي٦م ضمدًمٞم٦م او شمِمخٞمص ؿمخيص تحريؿ اًمٙمذب طم٥ًم ُمذهٌٝمؿوم ،واقمت٤ٌمراهت٤م قمٜمدهؿ 

ويمذًمؽ حتريؿ اًمنىم٦م واًمزٟم٤م واًمرسم٤م وهمػمه . ويمذًمؽ خترجيٝمؿ ًمألقمامل اًمّم٤محل٦م يم٤مًمّمالة 

. وشُمـٜمًـ٥م صم٘م٤موم٦م واًمّمدىم٦م واًمزواج وإُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر وٟمحقه٤م ُمـ إقمامل 

ٗمٚمًٗم٦م إمم اًمٚمٞمؼماًمٞم٦م اعمتٓمروم٦م احلديث٦م وإمم اًم واًمِ٘مَٞمؿ اًم٤ًمسم٘م٦م واًمتخكم قمـ إًمتزاُم٤مهت٤م شمذوي٥م اًمثقاسم٧م

وهل ذم مجٞمع إطمقال صم٘م٤موم٦م ُمدُمرة هدومٝم٤م شمِمٙمٞمؽ اإلٟم٤ًمن ذم اًمِ٘مَٞمؿ  ، اًمًقومًٓم٤مئٞم٦م اًم٘مديٛم٦م

ك هذه اًمث٘م٤موم٦م ٜم  ـٌَ ـذًمؽ شمَ وًم ويمذًمؽ شمًقيغ اًمِ٘مٞمَؿ اًمٗم٤مؾمدة . ،وظم٤مص٦م اًمِ٘مٞمَؿ اًمديٜمٞم٦م  ،اًمّم٤محل٦م يمٚمٝم٤م 

ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڱ    ڳ   ڳ  ڱچ ىم٤مل شمٕم٤ممم  ،اًمٙمٗم٤مر سمديـ اهلل شمٕم٤ممم ذم خمتٚمػ اًمٕمّمقر 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ      ..... چ وىم٤مل شمٕم٤ممم  ، 8ص:  چ ڻۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ     ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ڃچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  
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ادجال .  35 – 34هم٤مومر:  چ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژ  ژ   ڇ  ڇڍ  ڍ

ويمذًمؽ  ،مجقد سمٕمض اعمًٚمٛملم قمغم ُمتٖمػمات همػم ُُمٚمزُم٦م وإوٗم٤مء اًم٘مدؾمٞم٦م قمٚمٞمٝم٤م  ُمٙم٤مومح٦م :افثاين

وهذا اجلٛمقد شمقارصمٝمؿ عمٗم٤مهٞمؿ اضمتٝم٤مدي٦م همػم ُمٕمّمقُم٦م ُمـ همػم إقم٤مدة ٟمٔمر وٓ دمديد اضمتٝم٤مد . 

وٓ جم٤مل  ،وىمد ذيمرٟم٤م أُمثٚم٦م ُمتٕمددة ذم يمتٌٜم٤م  ،ؿمديد اًمير وأدى إمم أٟمقاع ُمـ اًمٍماع اًمداظمكم 

لم اًمقؾم٤مئؾ ـذم شمٖمٞمػم وحتً واعمٜم٤موم٦ًم ٤معمٖم٤مًم٦ٌمسم ديدـهتامم اًمِماإل: ادجال افثافث . ع هٜم٤مـًمٚمتقؾم

ع إُم٦م ـويم٤من ذًمؽ ُمـ أهؿ قمقاُمؾ شمراضم ،وهمػمه٤م  اًمّمٜم٤مقمٞم٦م٤مٟمٞم٦م وـاًمتٜمٗمٞمذي٦م ذم إٟمٔمٛم٦م اإلٟمً

 ٚمٛم٦م.ـاعمً

 

  :افتصحقح افػؼفي وافثؼادمظؿؾقات 

وظم٤مص٦م اخلٓم٠م قمغم اًمديـ وإن يم٤من ظمٓم٠ًم  إظمٓم٤مءاًمتخكم قمـ  مم٤م ذيمرٟم٤مه ذم )صمامر اًمتٜم٘مٞمح(      

وم٤معمٓمٚمقب ُمـ اعمًٚمٛملم ذم اًمٍماع اًمٗمٙمري واًمٕم٘مٞمدي واًمتنميٕمل اًمتخكم قمـ يمؾ ، اضمتٝم٤مدي٤ًم 

قمٜمد اخلّمؿ إٓ اًمٔمٚمؿ  ُيؽمك ، ومال يٜمٌٖمل أن ىمْمٞم٦م ظم٤مهة يٛمٙمـ أن يتٛمًؽ هب٤م اخلّمؿ ذم اعمقاضمٝم٦م

  ۀ  ۀ  ہ   چ ٤مممـــشمٕمذا هق اعمٕمٜمك اًمٕم٤مم ًم٘مقًمف ، وه ذم اإلطمتج٤مج سم٤مٕيم٤مذي٥م وإسم٤مـمٞمؾ

﮲   ہ  ہ ہ       ﮳   ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ 

وٓ ؿمؽ أن يمؾ ظمٓم٠م ذم ومٝمؿ اًمديـ ومٝمق ذم طم٘مٞم٘م٦م إُمر ىمْمٞم٦م  .15٤اًمٌ٘مرة:  چ ﮴

وهذا أصؾ يمٌػم ٕٟمف ُمـ ُمْم٤مُملم  ، وجي٥م سمٜم٤مء اإلؾمتٕمداد ًمٙمِمٗمٝم٤م واًمتخكم قمٜمٝم٤م . ظم٤مهة

 . إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمرواإلصالح واًمتحًلم واًمٜمّمٞمح٦م 

وشمقضمد جم٤مٓت ؿمديدة إمهٞم٦م ، ُمٜمٝم٤م ىمْمٞم٦م اًميورات اعمؽماظمٞم٦م واًمقاىمٕمٞم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م وُمٜمع       

تٝم٤م . وىمد ذيمرٟم٤م مجٚم٦م ُمـ هذه إُمقر ذم يمتٌٜم٤م ، همػم أن ـٞم٤مؾمـاًمٖمٚمق ذم اًمديـ ووم٘مف ىمٞم٤مدة إُم٦م وؾم

 .ٞمع واًمتٓمقيرـديدة إمم اًمتقؾمـ٤مضم٦م ؿماحل
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 : ظذ افػؽر افعدائياإلكتصار 

اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمث٘م٤موم٦م اعمٜم٤مىمْم٦م ًمث٘م٤مومتٜم٤م خيتٚمػ سمح٥ًم اًمٕمرض اعمت٤ٌمدل . ومٗمل طم٤مل شم٤ٌمدل احلقار       

ھ    ہ  ہ ہ  ہچ ٤ممم ــــــوم٢من احلٙمؿ ًمٜمحق ىمقًمف شمٕم ،ٟمقاي٤م قمدائٞم٦م  إفمٝم٤مر ُمـ همػم

﮶   ﮷  ﮸  ﮹  ﮺﮻  ﮼   ﮵    ھ  ھھ  ے  ے  ۓ  ۓ﮲  ﮳  ﮴  

 . وأُم٤م ذم طم٤مل فمٝمقر قمٛمٚمٞم٤مت اًمٍماع اًمٗمٙمري واًمٕمداء اًمث٘م٤مذم125اًمٜمحؾ:  چ﮽  ﮾ 

واًمٕمٛمؾ أيْم٤ًم قمغم وم٢من اعمقاضمٝم٦م شمتٓمٚم٥م حتٚمٞمؾ اًمٗمٙمر اًمٕمدائل  ، واًمٕمٛمؾ قمغم حتٓمٞمؿ صم٘م٤مومتٜم٤م وهمزوه٤م

ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   چ يٜمٌف إمم ذًمؽ اإلؾمتثٜم٤مء ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم  حتٓمٞمٛمف .

أي إٓ اًمذيـ دم٤موزوا طمدود  وُمٕمٜمك اإلؾمتثٜم٤مء: ،46اًمٕمٜمٙمٌقت:  چپ  ڀ     ڀ    ڀ  ڀٺ  

ُمـ فمؾ ُمتٛمًٙم٤ًم  يمؾ إدب ذم احلقار او ىم٤مُمقا سم٠مقمامل قمدائٞم٦م . وأُم٤م ُمـ فمـ أن اإلؾمتث٤مء يِمٛمؾ

، ومٝمذا فمـ وٕمٞمػ ضمدًا ٕٟمف يًتٚمزم إًمٖم٤مء ُمٕمٜمك  أي أهؾ اًمٙمت٤مب يمٚمٝمؿ سم٤مًمٕم٘م٤مئد اعمخ٤مًمٗم٦م ًمإلؾمالم

ويٜمٌٖمل اًمٜمٝمقض سمف ذم  ،وهذا ختّمص ُمٝمؿ أضم٤مد ومٞمف اًمًٚمػ  ُمـ أي٦م اًمٙمريٛم٦م .ُم٤م ىمٌؾ اإلؾمتثٜم٤مء 

  يمؾ زُم٤من.

 : افػسـاد مؽاؾحة

وشمِمٛمؾ  ، وأمهٞم٦م ذًمؽ أن اًمٗمًـ٤مد سم٠مٟمقاقمف ُيـَٕمدُّ ُمـ أهؿ طمقاوـ اًمٗمٙمر اًمٖم٤مزي وُمروضمٞمف      

ُمـ شمًٚمٞمط اعمٜم٤مومع اخل٤مص٦م قمغم ٕضمؾ ُمٜمٕمٝم٤م يمٚمٝم٤م  ،اعمٙم٤مومح٦م وم٤ًمد إومراد واعمج٤مُمٞمع وإٟمٔمٛم٦م 

 .ذم أيمثر ُمـ ُمقوع ذم )ٟمخ٦ٌم اعم٤ًمر( وىمد ذيمرٟم٤مه سمٌٕمض اًمتٗمّمٞمؾ ،اًم٘مرار اًمٕم٤مم 

 : وهذا ُمذيمقر ذم )ٟمخ٦ٌم اعم٤ًمر(.حتؾقل افشائعات ومؼاومتفا

 

 

....... 
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 افغزو االؿتصادي

، وم٢من اًمدوًم٦م اًمتل اؾمتٓم٤مقم٧م أن هتٞمٛمـ قمغم دوًم٦م أظمرى او اًمٖمزو آىمتّم٤مدي ًمف ـمرق يمثػمة       

أن ختؽمق ُم١مؾم٤ًمهت٤م اًمٕمٚمٞم٤م ، وم٢مٟمف ًمٞمس سمٌٕمٞمد قمٜمٝم٤م ذم قم٘مقد اًمثروات اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م واإلؾمتثامر أن شُمـ٘محؿ 

. سمؾ يٛمٙمـ ًمٚمدوًم٦م اعمٝمٞمٛمٜم٦م أن شمًتخرج سمٕمض  وسمٖمػم طمؼ سمٜمقدًا شمْمٛمـ حتقيؾ أُمقال يمٌػمة إًمٞمٝم٤م

اًمثروات اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م سمال قم٘مقد . ويمذًمؽ إُمر ُمع قم٘مقد اًمٗم٤ًمد يم٤مًمنميم٤مت اًمقمهٞم٦م واًمٜمٗم٘م٤مت 

، سمؾ إن دوًم٦م  واًمتقريط سم٤مًمديقن اًمث٘مٞمٚم٦م اًمقمهٞم٦م واًمنموط همػم اعمؼمرة واًمٕمٓم٤مءات همػم اعمٜمْمٌٓم٦م

ل ضمزًء يمٌػما ُمـ دظمٚمٝم٤م اًم٘مقُمل إمم دوًم٦م اًمٜمٗمقذ ، ًـتْمَٕمٗم٦م أن شُمـاًمـٛمُ  اًمدوًم٦مَ  اًمٜمٗمقذ ىمد شُمٚمزمُ  َحقِّ

. وهذا وؿمٌٝمف يرضمع يمٚمف إمم قمالىم٤مت اًم٘مقة وإمم اًمٗم٤ًمد  وىمد يقَوع همٓم٤مء رؾمٛمل هلذا اًمتحقيؾ

 وإمم إسمٕم٤مد اإلًمتزاُم٤مت إظمالىمٞم٦م.

ضمٕمٞم٦م اًمتل اىمؽمٟم٧م سمام يِمٌف اعمر شاًمٕمقعم٦م اًمتج٤مري٦م»وًمٙمـ يقضمد ٟمٛمط ُمـ اًمٖمزو آىمتّم٤مدي وهق       

آىمتّم٤مدي إُمـ  اًمٗمٙمري٦م واًمتٜمٔمػم اًمٕمٚمٛمل ومٝمل ُُمٚمح٘م٦م سم٤مًمٖمزو اًمث٘م٤مذم ، ويم٤من هل٤م شم٠مصمػم ؾمٚمٌل قمغم

ِمٕمقب يمثػمة . وسمٕمض اًمدول اؾمت٘مٌٚمتٝم٤م وهل همػم ظم٤موٕم٦م ًم وشمقاسمٕمف اًمًٞم٤مؾمٞم٦م واإلضمتامقمٞم٦م

وىمد يٙمقن ًمٚمٕمقعم٦م اًمتج٤مري٦م سمٕمض  اًمزظمروم٦م اًمتٜمٔمػمي٦م اًمتل أطم٤مـمقه٤م هب٤م . ًمٚمٝمٞمٛمٜم٦م ، وًمٙمـ سم٥ًٌم

اًمٗمقائد ًمٚمِمٕمقب اعمًت٘مٌٚم٦م هل٤م ، همػم أن اًمٕمؼمة سمٛمجٛمؾ اعمقازٟم٦م سملم اعمٜم٤مومع واعمْم٤مر واًمتل دمٕمؾ 

 وًمذًمؽ ٟمحت٤مج إمم ىمدر ُمـ اًمتٗمّمٞمؾ ًم٘مْمٞم٦م اًمٕمقعم٦م. اعمْم٤مر أيمؼم سمٙمثػم ُمـ اعمٜم٤مومع .

 

  وخصائص حؼقؼة

 او افتجارية افعودة االؿتصادية

 : افعودة افتجاريةما هي 

: إـمالق طمري٦م طمريم٦م األمر األولاًمٕمقعم٦م هل ضمٕمؾ دول اًمٕم٤ممل يم٤مًمدوًم٦م اًمقاطمدة ذم صمالصم٦م أُمقر ،       

اًمتحرر ُمـ وقاسمط اًم٘مقاٟملم : إزاًم٦م احلقاضمز اًمتج٤مري٦م ، أي األمر افثاينرأس اعم٤مل سملم اًمدول . 

قمغم اًمتج٤مرة اًمدوًمٞم٦م ، ؾمقاء يم٤مٟم٧م ىمقاٟملم دم٤مري٦م  اًمقـمٜمٞم٦م اًمتل يٛمٙمـ أن شمْمع ىمٞمقداً  واًمًٞم٤مؾم٤مت
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األمر او همػمه٤م ، وسمٕم٤ٌمرة أظمرى: إظمْم٤مع آىمتّم٤مد اًمقـمٜمل ٕهداف اًمنميم٤مت اًمٕم٤مسمرة ًمٚمحدود . 

، أي سمٞمع ممتٚمٙم٤مت اًمدوًم٦م اإلٟمت٤مضمٞم٦م ويمذًمؽ ختٗمٞمػ او إًمٖم٤مء : اإلهاف ذم اخلّمخّم٦م افثافث

واًمٓم٤مىم٦م واًمٓمرق وهمػمه٤م ، وإطم٤مًم٦م هذه  ٤مٟم٤متواإلقم ٟمٗم٘م٤مت اًمدوًم٦م اخلدُمٞم٦م يم٤مًمّمح٦م واًمتٕمٚمٞمؿ

 إٟمِمٓم٦م إمم اًمنميم٤مت اخل٤مص٦م.

 : ورؤيتفم ألمهقتفا ؿادة افعودة

تٜمد إمم ىُمُدرات ُم٤مًمٞم٦م يمٌػمة ـٚمع قمؼم اًمدول واًم٘م٤مّرات ٓسمد أن شمًـواوح أن طمريم٦م اعم٤مل واًمً      

اًمنميم٤مت اًمٕمٛمالىم٦م ويم٤ٌمر دًا . وًمذًمؽ وم٢من اًمٕمقعم٦م اًمتج٤مري٦م هل سمّمقرة رئٞمًـ٦م دم٤مرة وٟمٗمقذ ـضم

وُمـ أهؿ اعم١مؾم٤ًمت اًمدوًمٞم٦م اعمتّمٚم٦م هبذا اًمٜمِم٤مط:  . وذم اعمرايمز اعمتّمٚم٦م هب٤م إصمري٤مء واعمؽموملم ومٞمٝم٤م

وشمقضمد أذرع  ًمتج٤مرة اًمٕم٤معمٞم٦م )اًمٙم٤مت ؾم٤مسم٘م٤ًم( ،صٜمدوق اًمٜم٘مد اًمدوزم واًمٌٜمؽ اًمدوزم وُمٜمٔمٛم٦م ا

ص٤مطم٦ٌم اًمٜمٗمقذ إؾم٤مد ذم هذه  . وسم٤مإلمج٤مل ، وم٢من اًمقٓي٤مت اعمتحدة إُمريٙمٞم٦م هل أظمرى

 :يم٤ٌمر اعمراسملم اًمدوًمٞملمو أؾم٤مشمذة اًمٕمقعم٦م وُمْمٛمقن رؤي٦م . اعم١مؾم٤ًمت ، صمؿ أروسم٤م اًمٖمرسمٞم٦م واًمٞم٤مسم٤من

هق أن اًمتج٤مرة هل اًمتل شم٘مقد احلٞم٤مة ومٞمج٥م قمدم إظمْم٤مقمٝم٤م ًمٚمٛمتٓمٚم٤ٌمت اًمقـمٜمٞم٦م ذم اعمج٤مٓت 

ضمٕمؾ اًمتج٤مرة اًمدوًمٞم٦م شمٜمٓمٚمؼ ذم اًمٕم٤ممل إلٟمت٤مضمٞم٦م ، سمؾ يٜمٌٖمل واًمدوم٤مقمٞم٦م وااًمًٞم٤مؾمٞم٦م واإلضمتامقمٞم٦م 

، وأن هذه اًمرؤي٦م ىمري٦ٌم ُمـ وًمتٜمتٔمر اًمِمٕمقب اخلػم وم٢مٟمف ىم٤مدم قمغم اًمرهمؿ ُمـ اعمٕم٤مٟم٤مة اًمقىمتٞم٦م 

 ، ري٦م ومحّمقهل٤م طمتٛمل ، ومال يٛمٙمـ مم٤مٟمٕمتٝم٤م وٓ شمٕمٓمٞمؾ اخلػم ُمٜمٝم٤م ذم طم٤مل ضمري٤مهن٤مـاًميورة اًمٌِم

اعمذه٥م ًمٞمس جمرد ُم٤ٌمًمٖم٦م ذم أمهٞم٦م اًمتج٤مرة ، ذا ه واوح أن ضمذورو . سمح٥ًم ُمزاقمٛمٝمؿ ذا يمٚمفـه

وًمٙمٜمٝم٤م قم٘مٞمدة اهلٞمٛمٜم٦م قمغم صمروات إُمؿ واًمِمٕمقب ُمٖمٚمٗم٦م سمقؾمٞمٚم٦م يٛمٙمـ اًمتٍميح هب٤م وشمروجيٝم٤م 

. وم٤مًمٕمقعم٦م آىمتّم٤مدي٦م ذم سمداي٤مهت٤م شمٜم٤مؾم٥م ُمـ يرى سم٠من اًمٕم٤ممل ذيم٦م  وهل وؾمٞمٚم٦م اًمٕمقعم٦م آىمتّم٤مدي٦م

أن ي٘مقُمقا إؾمٝمؿ ذم هذه اًمنميم٦م ، ومٕمٚمٞمٝمؿ ًمذًمؽ يٛمتٚمٙمقن ُمٕمٔمؿ  اًمٖمرب او أُمريٙم٤م يمؼمى وأن

وشمقضمد قم٤ٌمرات يمثػمة شمقوح هذه   .طمجؿ طمّمتٝمؿ )وومؼ رؤيتٝمؿ( ُمع  ٜم٤مؾم٥متدائؿ وُمسمقاضم٥م 

)قمٜمدُم٤م حتٙمؿ  يمت٤مب: ، ويٛمٙمـ ُمراضمٕمتٝم٤م ذم ٕمقعم٦موهل ُمٌثقصم٦م ذم ُمّم٤مدر قمديدة شمتّمؾ سم٤مًم اًمرؤي٦م

ٝمٞم٤مر اًمٕمقعم٦م وإقم٤مدة اظمؽماع اًمٕم٤ممل( ـ)إٟمل يمقرشمـ ، ويمت٤مب ـاًمنميم٤مت اًمٕم٤ممل( ًمٚمٛم١مًمػ: ديٗمٞمد ؾم
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قل ، ويمت٤مب )أقمٛمدة اإلؾمتٕمامر إُمريٙمل وُمٍمع اًمديٛم٘مراـمٞم٦م ذم ـتقن ؾمـضمقن راًمًًمٚمٛم١مًمػ: 

    اًمٕم٤ممل اجلديد( ًمٚمٙم٤مشمٌلم: ومٞمٙمتقر سمػمًمق و: اًمؼمت إ. يم٤من.

  :ماذا يعـي افتحرر من افضوابط افوضـقة فإلؿتصاد

األمر ،  وي٘مؽمن سمآصم٤مر ؾمٞمئ٦م ضمداً  يتْمٛمـ أُمقرًا ذم هم٤مي٦م اخلٓمقرة اًمتحرر ُمـ اًمْمقاسمط اًمقـمٜمٞم٦م      

: إوٕم٤مف اًمتخٓمٞمط احلٙمقُمل ًمٚمٛمّم٤مًمح اًمٕم٤مُم٦م ، وإطم٤مًم٦م ضمزء يمٌػم ُمـ اًمٜمِم٤مط اًمقـمٜمل إمم األول

ؾمٞم٤مؾم٦م ظم٤مرضمٞم٦م يًٞمٓمر قمٚمٞمٝم٤م يم٤ٌمر اعمؽموملم واعمراسملم ذم اًمٕم٤ممل واًمذيـ يزقمٛمقن أهنؿ يٜمٔمرون سمٕملم 

: شمراضمع األمر افثاين !!همػم اعمدريم٦م إمم ُم٤م هق أٟمٗمع هل٤م ٤مس إلقم٤مدة اًمِمٕمقباحلٜم٤من واًمِمٗم٘م٦م إمم اًمٜم

: هتٛمٞمش اًمٕمالىم٦م سملم األمر افثافثٜمل وىمٌقل حتٙمٞمؿ قم٘مٚمٞم٦م يم٤ٌمر اعمؽموملم اًمدوًمٞملم . اًمِمٕمقر اًمقـم

٤مئر ـوؾم واإلىمتّم٤مد واعمجتٛمع واًمدوم٤مع ٦مـٞم٤مؾمـُمّم٤مدر ىمقة اًمدوًم٦م اًمقـمٜمٞم٦م ، أي سملم اًمِ٘مٞمَؿ واًمً

اًمٙمٌػمة ذم احلٞم٤مة ، قمٚماًم أن اًمٕمالىم٦م ىمقي٦م ضمدًا سملم هذه اعمّم٤مدر وحتت٤مج إُم٦م دائاًم إمم اعمج٤مٓت 

ـ٦م ٞم٤مؾمـشم٤مسمٕم٦م ًمً اًمٕمقعم٦م دمٕمؾ اًمتج٤مرة . وسمٕم٤ٌمرة أظمرى ، وم٢من رـخػم جم٤مل ًمّم٤مًمح جم٤مل آظمـشمً

. ويمذًمؽ يتٕمذر ذم اًمٕمقعم٦م وٌط  ٌٓمٝم٤م ووم٘م٤ًم ًمٚمٛمّم٤مًمح اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمِمٕم٥م، ومال يٛمٙمـ و أضمٜمٌٞم٦م

ٌُٜمك اًمتحتٞم٦م ًمإلىمتّم٤مد يم٤مًمت٠مؾمٞمس ًمإلٟمت٤مج اًمّمٜم٤مقمل واًمٕمٚمٛمل اًمتج ٤مرة ووم٘م٤ًم عم٘متْمٞم٤مت سمٜم٤مء اًم

واًمزراقمل . سمؾ جي٥م ذم اًمٕمقعم٦م شمًخػم يمؾ ذًمؽ ًمّم٤مًمح طمري٦م طمريم٦م اًمًٚمع واًمٜم٘مقد ، واًمث٘م٤مذم 

وذًمؽ سمٛمزقمٛم٦م أن سم٘مٞم٦م إُمقر ؾمقف شم٠ميت شمٚم٘م٤مئٞم٤ًم ، ومال طم٤مضم٦م إمم فمقاسمط وىمٞمقد ُمـ اًم٘مقاٟملم 

واؾمت٘مالهل٤م  وارشم٤ٌمـمٝم٤م سمٛمّم٤مًمح اإلىمتّم٤مد إضمٜمٌل ، : صٕمقد ؾمٚمٓم٦م اعم٤ملاألمر افرابع . وإٟمٔمٛم٦م

اًمٕم٤مُم٦م ، ومال ؿمؽ أن ُمـ آصم٤مر هذا اعم٤ًمر أٟمف ي١مدي إمم فمٝمقر جم٤مُمٞمع  سمٛم٤ًمر ُمٜم٘مٓمع قمـ اعمّم٤مًمح

   اًمٗم٤ًمد اعم٤مزم اًمتل شمٕمٛمؾ ضم٤مهدة قمغم اظمؽماق ُم١مؾم٤ًمت اًمدوًم٦م وإدظم٤مل اًمٗم٤ًمد قمٚمٞمٝم٤م. 

 : اإلحتؽارافتـاؾس أم 

٦ًم دون اإلطمتٙم٤مر ، يزقمؿ رضم٤مل اًمٕمقعم٦م أن طمريم٦م إُمقال واًمًٚمع سملم اًمدول شمٕمتٛمد قمغم اعمٜم٤موم      

وأن هذا ي١مدي إمم شمٜمٛمٞم٦م اًمُ٘مُدرات اًمتٜم٤مومًٞم٦م قمٜمد اًمِمٕمقب . وهذا اًمٙمالم ُمـ ضمٜمس ُمٜمع سمٕمض 

اعم٤ٌمذ . وم٢من اًمٕمقعم٦م اًمدول اًمٙمؼمى ًمٚمامل اًمًٞم٤مد اعم٤ٌمذ ُمع اًمتقؾمع ذم ىمٌقل اعم٤مل اًمًٞم٤مد همػم 
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ىمد شمرومض اإلطمتٙم٤مر اعم٤ٌمذ اًمت٘مٚمٞمدي ، وأُم٤م اإلطمتٙم٤مر همػم اعم٤ٌمذ قمـ ـمريؼ اًمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمذيمٞم٦م 

. وٓ ٟمٕمٚمؿ وهمػم اعم٤ٌمذة ًمإلؾمتحقاذ قمغم اًمُ٘مُدرات اًمّمٖمػمة او ضهب٤م ، ومٝمذه ضم٤مري٦م سم٘مقة وشمقؾمع 

ٟمف إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم . وهذا حتريؿ اًمٗم٤ًمد اًم٤ٌمـمـ وسمِمٙمؾ سيح إٓ ذم اإلؾمالم ، وؾمٞم٠ميت سمٞم٤م

سم٤مإلو٤موم٦م إمم أن ؾمٞم٤مؾم٤مت اإلهمراق اإلؾمتٝماليمل داظمؾ اًمدول اًمْمٕمٞمٗم٦م شمًتٝمٚمؽ ـم٤مىم٤مت اًمِمٕم٥م 

وًمٙمـ ٤مومًٞم٦م سمؾ متٞمتٝم٤م . وإذا اوٛمحؾ اًمتٜم٤مومس أصٌح اإلطمتٙم٤مر أُمرًا واىمٕم٤ًم اًمتٜم ؿىُمدراهتوشمقهـ 

  سمٖمػم اؾمؿ اإلطمتٙم٤مر.

 : ثؼاؾة اإلشتفالك

ُمٜمٝم٩م اًمٕمقعم٦م ي١مدي إمم سمٜم٤مء صم٘م٤موم٦م اإلؾمتٝمالك ، وهذه اًمث٘م٤موم٦م يمام هق اؾمٛمٝم٤م شمًتٝمٚمؽ اًمٓم٤مىم٦م       

رة ٕم٦م إلصم٤مـ. وم٢مهن٤م شم٘مقم قمغم قمٛمٚمٞم٤مت واؾماًمٗمٙمري٦م واعم٤مًمٞم٦م وشمقهـ او متٞم٧م اًمتٜمٛمٞم٦م اعمٕمٜمقي٦م واعم٤مدي٦م 

وهذا ُمـ ُمْم٤مُملم ، د اًمٖمٛمر واإلهمراق ـوشمٜمٛمٞمتٝم٤م وشمٙمثػمه٤م إمم طم اعمتقازٟم٦م ،اًمرهم٤ٌمت اعمٖمري٦م وهمػم 

 چ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇچ ٤ممم ـــــىمقًمف شمٕم

ًا قمـ صم٘م٤موم٦م اإلدظم٤مر سمٛمجرد اهلقى واًمِمٝمقة ، وسمٕمٞمد صمؿ يتؿ إؿم٤ٌمع اًمرهم٦ٌم .63اعم١مُمٜمقن: 

، وٓ يرى أمهٞم٦م اإلدظم٤مر  ٤مهلقى سملم ضوري وشمٙمٛمٞمكمسم اعمٖمٛمقر ومال يٗمرق وإوًمقي٤مت .

إن ». وصدق ُمـ ىم٤مل  تٝمالك سم٤معمّمٚمح٦م اًمٕم٤مُم٦مـ، وٓ يرى سمْمقاسمط شمْمٌط اإلؾم ت٘مٌؾـًمٚمٛمً

رى اعمٕم٤مين ـ، وأُم٤م ص٤مطم٥م اهلقى ومال ي ٤مدـٛمك ٓ يرى إضمً، ٕن إقم شد ُمـ اًمٕمٛمكـاهلقى أؿم

يقوح إُمر ذم شمروي٩م اًمٙمامًمٞم٤مت واًمٚمٝمق ، أن اعمٝمؿ ذم اًمٕمقعم٦م واًمرأؾمامًمٞم٦م هق صٜم٤مقم٦م  . اًمّمحٞمح٦م

وشم٠مصمػمه٤م  اًمرهم٦ٌم ومٞمٝم٤م ُمـ أضمؾ حتّمٞمؾ إُمقال اًمٓم٤مئٚم٦م ، وأُم٤م اجلدوى احل٘مٞم٘مٞم٦م أي ُم٘مدار وم٤مئدهت٤م

ومْمؾ اًمٜم٤مس هب٤م ، أم أن إ وهؾ شمًتحؼ اإلٟمٗم٤مق قمٚمٞمٝم٤م وإهمراء قمغم آىمتّم٤مد اًمٕم٤مم وقمغم اإلدِّظم٤مر

٤م شمريد وم٘مط ُمْم٤مقمٗم٦م ٕهنإٟمت٤مضمٝم٤م ، ومٝمذا ُم٤م شمتٖم٤مومؾ قمٜمف اًمٕمقعم٦م واًمرأؾمامًمٞم٦م  هق ظمٗمض ووٌط

إٟمت٤مج اًمٚمٝمق اإلقمالن قمٜمف ىمد يٙمقن خمزي٤ًم . وذًمؽ أن  أن صمروات أصح٤مب اًمنميم٤مت ، يمام

قمغم اإلقمالٟم٤مت وشمروي٩م  اهل٤مئؾ ٟمٗم٤مقُيزاطمؿ اإلٟمت٤مج اًمزراقمل واحلٞمقاين ، يمام أن اإل واًمٙمامًمٞم٤مت
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قمٚماًم أن طمج٩م اًمت٠مصمػم  . اًمًٚمع اإلؾمتٝماليمٞم٦م همػم اًميوري٦م ىمد يزاطمؿ اإلٟمٗم٤مق قمغم اًمؽمسمٞم٦م واًمتٕمٚمٞمؿ

 قمغم آىمتّم٤مد أوىمٗم٧م اًمْمامن اًمّمحل احلٙمقُمل ذم اًمرأؾمامًمٞم٦م إُمػميمٞم٦م.

  :افبقئقة ؾؼدان افتوازن افرضوري بغ اإلكتاج وادوارد

أهمٗمؾ اعمقازٟم٦م ُمع ُمقارد إرض  وم٤مىمدة اجلدوى ، ىمد وم٢من اإلهاف ذم إٟمت٤مج اًمٚمٝمق واًمٙمامًمٞم٤مت      

، وذم زي٤مدة شمٚمقث اًمٌٞمئ٦م .  واهلقاء ، مم٤م ؾم٤مقمد ذم فمٝمقر شمٖمػمات ؾمٚمٌٞم٦م قمديدة ذم إرض وإضمقاء

ٝم٤م ُمـ ـ٥ٌم سمـيمام أن قمقاىم٥م وم٘مدان اًمتقازن يم٤مُٕمراض وهمػمه٤م يتحٛمٚمٝم٤م اعمجتٛمع وًمٞمس ُمـ شمً

   أصح٤مب رؤوس إُمقال اًمّمٜم٤مقمٞم٦م.

  :ؿقؿة افعؿلهتؿقش 

أي ىمٞم٤مؾم٤ًم إمم ىمٞمٛم٦م اعم٤مل ، وًمذًمؽ دمد ومرىم٤ًم ه٤مئاًل ضمدًا سملم راشم٥م أي ومرد ُمـ اًمٜمخ٦ٌم اًمٕمٚمٞم٤م       

ٜمقي ـوراشم٥م اًمٕم٤مُمؾ واعمقفمػ ذم اًمنميم٦م . ويمذًمؽ ىمد دمد ومرىم٤ًم ه٤مئالً ضمدًا سملم اعمجٛمقع اًمً

ـل اإلٟمت٤مج ، وم٠ٌمي ُمٕم٤مدًم٦م وم ريم٤مءـٜمقي ًمألرسم٤مح ، قمٚماًم أن اًمٕم٤مُمٚملم ؿمـًمرواشم٥م اًمٕمامل واعمجٛمقع اًمً

 ٌٞم٦م!! ـإٟم٤ًمٟمٞم٦م شمؿ طم٤ًمب ٟمّمٞمٌٝمؿ سمتٚمؽ اًمْمآًم٦م اًمٜمً

يئ  جب  حب    خب  مب  ىب  يب  جت  حت   چأمجؾ ىمقًمف شمٕمــــ٤ممم وُم٤م       

 - 181اًمِمٕمراء:  چ جح  مح  يث  حج  مج  ىث خت   مت   ىت  يت  جث  مث

ويمذًمؽ دمد ومرىم٤ًم ه٤مئاًل ذم يمثػم ُمـ إطمٞم٤من سملم يمٚمٗم٦م اإلٟمت٤مج وصمٛمـ اًمٌٞمع ، وواوح أن  .183

رواشم٥م اًمٕم٤مُمٚملم ، وأُم٤م صمٛمـ اًمٌٞمع ومٞمتْمٛمـ أرسم٤مح أصح٤مب رؤوس إُمقال يمٚمٗم٦م اإلٟمت٤مج شمتْمٛمـ 

ق اعمٜمٔمقُم٦م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م واًم٘مْم٤مئٞم٦م ٚمُ ور اًمٜم٘م٤مسم٤مت وؿمٌٝمٝم٤م ، وسمخُ وي٘مؽمن اًمتٝمٛمٞمش اًمقاىمٕمل سمتٝمٛمٞمش دَ  .

اًمٕمٛمؾ سم٠مٟمقاقمف ىمٞم٤مؾم٤ًم إمم ىمٞمٛم٦م اعم٤مل . سمؾ ىمد ي٘مؽمن اًمتٝمٛمٞمش سمٕمٛمٚمٞم٤مت ُمـ ـمرق شم٘مقيؿ ىمٞمٛم٦م 

ء اعم١ًموًملم ومٞمٝم٤م سم٠مُمقال اإلظم٤موم٦م واإليمراه ، ظم٤مص٦م ذم اًمدول اًمٗم٘مػمة واعمتخٚمٗم٦م اًمتل يٛمٙمـ إهمقا

 اًمنميم٤مت.
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  :فقةادزدوجة فعودة افرأشام اإلؿتصادية ادعاير

وم٘مد ىم٤موُم٧م اًمرأؾمامًمٞم٦م اقمت٤ٌمر اًمٕم٤مُمؾ واعمقفمػ ذيٙم٤ًم ذم إرسم٤مح يمام ٟمٛمقذج اعمْم٤مرسم٦م       

ُمٜمذ قمٝمد روزومٚم٧م او ىمٌٚمف ، همػم أن اًمٍماع  اإلؾمالُمٞم٦م ، وضمرى ذم ذًمؽ ساع ُمرير ذم أُمريٙم٤م

سمٓمٖمٞم٤من اًمٗمٙمر اًمرأؾمامزم قمغم ُمّمٚمح٦م اجلٛمٝمقر ، وم٤مًمٕم٤مُمؾ أضمػم حمض ووامٟم٤مشمف اعمًت٘مٌٚمٞم٦م  اٟمتٝمك

حمدودة ضمدًا . وًمٙمٜمٝمؿ طملم ٟم٘مٚمقا أُمقاهلؿ إمم اخل٤مرج دظمٚمقا يمنميم٤مء ذم اًمرسمح او ذم أصؾ اًمثروة 

اًمقـمٜمٞم٦م ًمٚمِمٕمقب اًمْمٕمٞمٗم٦م ، يمام هق طم٤مصؾ ذم ذيم٤مت اؾمتخراج اًمثروات اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م يم٤مًمٜمٗمط 

وأُم٤م اعمٕم٤ميػم اًمًٞم٤مؾمٞم٦م واإلٟم٤ًمٟمٞم٦م اعمزدوضم٦م وم٠مُمره٤م أيمؼم وأظمٓمر يمام يتْمح ُمـ شم٠مريخ  . وٟمحقه

 اًمًٞم٤مؾم٦م اخل٤مرضمٞم٦م ًمٚمدول اًمٖمرسمٞم٦م ذم اًم٘مرن اًمٕمنميـ وإمم يقُمٜم٤م هذا.

 

 : اإلكتؼائقة دم افعودة

ـريم٤مت اجلٜمًٞم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م قمغم اًمًٚمع وإُمقال وقمغم طم٘مقق اًمِم او ُمٕمٜمك أوٗم٧م اًمٕمقعم٦م ؾمـٛم٦م      

. وأُم٤م  اعمٙم٤مومئ٦م عمزاي٤م اجلٜمًـٞم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م اإلًمتزاُم٤مت اًمٕم٤مدًم٦م اًمٕم٤مسمرة ًمٚمحدود ، وًمٙمـ ُمـ همػم ومرض

واإلظمؽماقم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، وم٢من ضمٜمًٞمتٝم٤م  وهمػمه اعمٝم٤مرات اًمت٘مٜمٞم٦م اعمتٓمقرة وشم٘مٜمٞم٤مت اإلٟمت٤مج اًمّمٜم٤مقمل

٤معمٞم٦م وٓ قمٜمدهؿ همػم ُمِمٛمقًم٦م سم٤مًمٕمقعم٦م سمؾ جي٥م أن شمٌ٘مك حمدودة ضمدًا ، ومٝمل ًمٞمًـ٧م ضمٜمًـٞم٦م قم

وـمٜمٞم٦م ، سمؾ هل ؿمـخّمٞم٦م ًمٚمٗمرد او ًمٚمِمـريم٦م . وأُم٤م إضار اًمتل شمًـٌٌٝم٤م اًمنميم٤مت سم٤مًمٌٞمئ٦م 

إًمٞمٝم٤م اعمّم٤مٟمع ،  ِ٘مٚم٧مـوسم٤مًمًٙم٤من اعمحٚمٞملم يمردم اًمٜمٗم٤مي٤مت وهمػمه وظم٤مص٦م ذم اًمدول اًمٗم٘مػمة اًمتل ٟمُ 

ريم٤مت ـِمف اًمـذه إضار ُمـ إصالح وشمٕمقيض ًمٞمس ُمـ اًمالزم أن شُمٚمـَزم سمـوم٢من ُم٤م شم٘متْمٞمف ه

٦ٌٌم ، سمؾ يٛمٙمـ أن ُيؽمك قمغم طم٤مًمف او ُيٚم٘مك قمغم يم٤مهؾ اعمجتٛمع . وواوح أن هم٤مي٦م اًمٕمقعم٦م هل ـاعمتً

 وإن يم٤من ذًمؽ سم٤مُمتّم٤مص ظمػمات اًمِمٕمقب وسم٤مإلضار هب٤م. زي٤مدة أرسم٤مح اًمرأؾمامًمٞملم اًمدوًمٞملم

  :اخلداع دم دور افعودة دم تـؿقة حرـة األموال

ُمـ طمريم٦م اعم٤مل ذم اًمٕمقعم٦م وىمد يٙمقن اجلزء إيمؼم ، إٟمام هق  اً يمٌػم ضمزءً  ومٛمـ ظمداع اًمٕمقعم٦م أن      

ٛمد قمغم اًمتل شمٕمتو أؾمقاق اعم٤مل اًمدوًمٞم٦م ، ُمْم٤مرسم٤متًمٚمٕمٛمٚم٦م اًمٜم٘مدي٦م ذم  او صقري٦م طمريم٦م شم٘مديري٦م
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، وٓ ؿم٠من هل٤م ذم حتًلم ُمٕمٞمِم٦م اجلٛمٝمقر  ، سمؾ يٛمٙمـ أن شم١مصمر ؾمٚم٤ًٌم قمغم  ٟمقع ُمـ اعم٘م٤مُمرة وؿمٌٝمٝم٤م

،  ذم فمؾ اًمٕمقعم٦م ٚمٜمٛمق ذم اًمٜم٤مشم٩م اعمحكم اإلمج٤مزماًمؽموي٩م ًم أيْم٤مً  اًمٕمقعم٦م ظمداعوُمـ .  اجلٛمٝمقر

إن  ٟمققمل اخلداعوسمٛمٕمزل قمـ ُمْم٤مُملم شمقزيع اًمٜم٤مشم٩م اعمحكم وُمْم٤مُملم ضمقدة احلٞم٤مة ، وؾمٞم٠ميت سمٞم٤من 

 ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.

  :رـائفم ظذ ؽرهمـافتػضقل افضؿـي فألؽـقاء وص

: إجي٤مد شمنميٕم٤مت ًمدقمؿ اًمنميم٤مت افطريق األولويـ٘مع هذا اًمتٗمْمٞمؾ سمـٓمرق قمديـدة ،       

سم٤مٕرايض واًمتًٝمٞمالت وهمػمه٤م ، وُمـ همػم دقمؿ مم٤مصمؾ ًمٌ٘مٞم٦م أسمٜم٤مء اًمقـمـ قمٚماًم أن اعم٤ًموات هل ُمـ 

أوًمٞم٤مت اًم٘مقاٟملم اًمرئٞم٦ًم . وأُم٤م ُمزاقمؿ دقمؿ اًمّمٜم٤مقم٦م واإلٟمت٤مج وُم٤م أؿمٌف ذًمؽ ، وم٢مهن٤م ُمزقمٛم٦م عمجرد 

ريم٦م ـ٤مريم٦م أسمٜم٤مء اًمقـمـ ُمـ داظمؾ اًمِمـٕن ٟمج٤مح اًمنميم٦م او اإلٟمت٤مج ًمـ حيّمؾ إٓ سمٛمِمتؼمير اًم

ريم٦م . صمؿ إذا يم٤مٟم٧م اًمنميم٦م سمح٤مضم٦م إمم دقمؿ وم٢من يمؾ ـوظم٤مرضمٝم٤م وذم يمؾ طمريم٦م ُمـ طمريم٤مت اًمِم

ريم٤مت ـدقمؿ اًمِمـؽ أن اًمدوًم٦م اًمتل شمـُمقاـمـ حيت٤مج إمم دقمؿ مم٤مصمؾ ًمتٓمقير ٟمٗمًف وقم٤مئٚمتف ، ومال ؿم

قمٛمؾ  ٥ٌمـ: إضار اًمٌٞمئٞم٦م سمًافطريق افثاينؿ مم٤مصمؾ ًمٚمٛمقاـمـ ومٝمل دوًم٦م همػم قم٤مدًم٦م . ُمـ همػم دقم

٤مءًم٦م ذم يمثػم ُمـ إطمقال ، قمٚماًم أن اعمقاـمـ ىمد خيْمع عم٤ًمءًم٦م ؿمديدة ذم ـريم٤مت ًمٞمس قمٚمٞمٝم٤م ُمًـاًمِم

شمنميٕم٤مت إلٟم٘م٤مذ اًمنميم٤مت اخل٤مص٦م وحتريره٤م ُمـ اًمتٌٕم٤مت سمحج٦م  :افطريق افثافثُمثؾ ذًمؽ . 

ًمٚمٛمقاـمٜملم قمٛمقُم٤ًم . وىمد طم٤موًم٧م سمٕمض اًم٘مٞم٤مدات اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اإلومالس ، وُمـ همػم شمنميع مم٤مصمؾ 

واإلىمتّم٤مدي٦م ذم اًمٖمرب اًمٕمٛمؾ ًمتنميع ىمقاٟملم مم٤مصمٚم٦م إلقمٗم٤مء اًمدول اًمٗم٘مػمة ُمـ شمٌٕم٤مت ديقهن٤م او 

افطريق ؽ اعمح٤موٓت واضمٝم٧م قم٘م٤ٌمت ؿمديدة وسم٤مءت سم٤مًمٗمِمؾ . إًمتزاُم٤مهت٤م اًمتٕم٤مىمدي٦م ، همػم أن شمٚم

اًمتٗمْمٞمؾ اًمييٌل واإلقمٗم٤مءات اًمٙمٌػمة ًمٚمنميم٤مت وهتٛمٞمش اًميائ٥م اًمتّم٤مقمدي٦م قمٚمٞمٝم٤م ،  :افرابع

قمغم اًمرهمؿ ُمـ أن ًمٚمنميم٤مت اٟمتٗم٤مقم٤ًم شمّم٤مقمدي٤ًم ُمـ ضمٝم٦م اًم٘مقاٟملم وإٟمٔمٛم٦م احلٙمقُمٞم٦م وُمـ ضمٝم٦م 

هق يمام  وُمـ ضمٝم٦م اإلهمراق اإلقمالُمل ًمؽموي٩م اإلؾمتٝمالك اًمتٌٕم٤مت اًمتل شمتحٛمٚمٝم٤م اًمٌٞمئ٦م واعمجتٛمع

قال اهل٤مئٚم٦م اًمتل شُمـٜمَْٗمؼ قمغم اإلقمالن واًمؽموي٩م ، وذم يمت٤مب )قمٜمدُم٤م حتٙمؿ اًمنميم٤مت واوح ُمـ إُم

( ، ٟم٘مؾ اعم١مًمػ أن اًمنميم٤مت شمٜمٗمؼ قمغم شمٙمقيـ ُمًتٝمٚمٙملم أيمثر مم٤م يٜمٗمؼ اًمٕم٤ممل 251-25٤اًمٕم٤ممل/ 
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ل شمقضمٞمف ـ١موًمٞم٦م اإلقمالُمٞم٦م ومـل يمٌػم ًمْمٌط اعمًـٖمٞم٤مب ىم٤مٟمقٟمسم وي٘مؽمن ذًمؽ . قمغم اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مم

ؾ مجٚم٦م ُمـ أقم٤ٌمء دقمؿ اًمنميم٤مت إمم داومٕمل اًميائ٥م ُمـ قم٤مُم٦م ٘مْ ـيْم٤مف إمم ذًمؽ ، ٟمَ واعمجتٛمع . 

ومتح  :افطريق اخلامس . اعمقاـمٜملم . وذم ذًمؽ شمٗم٤مصٞمؾ وأُمثٚم٦م ذم اًمٙمت٤مسملم اعمذيمقريـ ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ

تخدام اعم٤مل ـٙمٞمؾ مج٤مقم٤مت اًمْمٖمط وٓؾمـإُمقال ًمتِم أُم٤مم أصح٤مب رؤوس اًمقاؾمع اعمج٤مل

ريم٤مت ٟمٗمقذًا ؾمٞم٤مؾمٞم٤ًم همػم ـاًمِم ة ، وسمذًمؽ شمٙمتًـ٥مرـهمػم ُم٤ٌمؿم ٝم٤مٕم٦م وًمٙمٜمـل سمّمقرة واؾمـٞم٤مؾمـاًمً

أصح٤مب اعمّم٤مًمح  ٛمل وًمٙمٜمف ُم١مصمر ضمـدًا ، ويّمػم اًم٘مرار احلٙمقُمل اًمٕم٤مم ظم٤موٕم٤ًم ًمرهم٤ٌمتـرؾم

 ذا هق أصؾ اًمٗمًـ٤مد.اخل٤مص٦م ، وه

 

 ظواؿب افعودة

وظم٤مص٦م إمم ىمٚم٦م  امًمٞم٦مـٕمقب إمم اًمدول اًمرأؾمـحقيؾ أُمقال اًمِمـًمٚمٕمقعم٦م هل شم اًمٕمقاىم٥م اًمرئٞم٦ًم      

،  ـت٘مٌؾ اًمِمٕمقب٤مد اعمٜمٔمقُم٤مت اًمقـمٜمٞم٦م ًمٚمٛمّم٤مًمح اًمٕم٤مُم٦م ، وُمّم٤مدرة ُمًـ، وإومً وم٤مطمِم٦م اًمثراء ومٞمٝم٤م

  .هذا ُمع وامن طمّم٦م احلٙمقُم٤مت اعمًتٌدة

ٟمت٤مئ٩م يمٌػمة ، اًمٜمتٞمج٦م إومم: إقم٤مىم٦م اًمِمٕمقب واؾمتٝمالك ضمٝمقد اجلٛمٝمقر  وي١مدي ذًمؽ إمم أرسمع      

سم٤مٕزُم٤مت وسمٚم٘مٛم٦م قمٞمش وٕمٞمٗم٦م . اًمٜمتٞمج٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: شمٜمٛمٞم٦م اًمتخٚمػ . اًمٜمتٞمج٦م اًمث٤مًمث٦م: إي٘م٤مف او شمراضمع 

اًمٜمتٞمج٦م اًمراسمٕم٦م: يقوحٝم٤م أن اًمِمـره اعمٓمٚمؼ وؿمٝمقات اإلؾمتحقاذ  ُمِم٤مريع اًمتٓمقير واًمتٜمٛمٞم٦م .

 ٟمت٤مئ٩م اًمٕمقعم٦م ويْمٛمـ اؾمتٛمراره٤م .اعمٗمتقطم٦م ٓ شمٌٚمغ هم٤ميتٝم٤م إٓ سمٜمٗمقذ ؾمٞم٤مد يْمٗمل اًمنمقمٞم٦م قمغم 

 وشمقضمد ُمْم٤مُملم شمقوح هذه اًمٕمقاىم٥م ، ُمٜمٝم٤م:

 : شقطرة ادصافح اخلاصة ظذ افؼرار افعام

، ىمتّم٤مدي٦م احلديث٦م ُوًمَِدت ذم أوائؾ اًمٕم٘مد اًم٤ًمسمع ُمـ اًم٘مرن اًمٕمنميـ يقوح إُمر أن اًمٕمقعم٦م آ      

وشمٌٜمتٝم٤م اًمدول اًمٖمرسمٞم٦م اًمٙمؼمى )يم٤مًمقٓي٤مت اعمتحدة وسمريٓم٤مٟمٞم٤م( وُمـ واوم٘مٝم٤م ذم اًمٖمرب واًمنمق . 

ـُٔمؿ وُم٤م ي٘متْمٞمف ذًمؽ ُمـ دقمٛمٝم٤م سم٤مًمٜمُّ وأصٌح٧م قمقعم٦م اًمتج٤مرة ؾمٞم٤مؾم٦م طمٙمقُمٞم٦م ًمتٚمؽ اًمدول 

 دقمؿ وإؾمٜم٤مد اًمدول إظمرى ًم٘مٌقل اإلشمٗم٤مىم٤مت . وسمٕم٤ٌمرة أظمرى ، وم٢من واإلشمٗم٤مىم٤مت واًمْمٖمقط قمغم

ص٤مر ويم٠مٟمف ىمْمٞم٦م وـمٜمٞم٦م وُمّمٚمح٦م قمٚمٞم٤م . وأُمتٚمؽ ىم٤مدة شمٚمؽ  واًمٕم٤مسمرة ًمٚمحدود اًمنميم٤مت اًمٕمٛمالىم٦م
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اًمنميم٤مت ٟمٗمقذًا ؾمٞم٤مؾمٞم٤ًم ىمقي٤ًم وجم٤مُمٞمع وٖمط ُم١مصمرة شمًتٓمٞمع صٞم٤مهم٦م اًم٘مرار اًمٕم٤مم ًمّم٤محلٝم٤م وًمٞمس 

واًمٗم٘مػمة ، وشمًتٓمٞمع يمذًمؽ ٟم٘مؾ ٟمٗمقذه٤م إمم ُمٜم٤مـمؼ ٟمٗمقذ اًمدول اًمٙمؼمى ًمّم٤مًمح إهمٚمٌٞم٦م اعمتقؾمٓم٦م 

ويَمُثر  . ذم اًمٕم٤ممل . وٓ ؿمؽ أن ؾمٞمٓمرة اعمّم٤مًمح اخل٤مص٦م قمغم اًم٘مرار اًمٕم٤مم هق أصؾ اًمٗم٤ًمد اًمقفمٞمٗمل

ل جمٚمس اًمِمٞمقخ  شم٤ٌمدل اعمٜم٤مص٥م اًمٕم٤مًمٞم٦م سملم اًمنميم٤مت اًمٙمؼمى واعمرايمز احلٙمقُمٞم٦م اًمٕمٚمٞم٤م . وىمد ؾُمٛمِّ

، وذًمؽ ًمقضمقدهؿ اًمٙمٌػم ومٞمف .  شٟم٤مدي أصح٤مب اعماليلم»ُمٓمٚمع اًم٘مرن اًمٕمنميـ سمـ:  إُمريٙمل ذم

ًا رئٞم٤ًًم حمقر صٌح٧م ُمٜم٤مومع اًمرأؾمامًمٞملم اًمٙم٤ٌمرواؾمتٛمر هذا اًمتزاوج سملم اعم٤مل واًمًٚمٓم٦م ، طمتك أ

 شاطمتقاء اًمديٛم٘مراـمٞم٦م»وُمـ شمقاسمع ذًمؽ  . خلٓمط اًمدوًم٦م وظم٤مص٦م اًمًٞم٤مؾم٦م اخل٤مرضمٞم٦م واًمٕمًٙمري٦م

 اعم٤مل اًمًٞم٤مد همػم اعم٤ٌمذ وإضم٤مزة مم٤مرؾم٦مُمـ ـمريؼ اًمتٛمقيؾ واًمٜمٗمقذ قمغم وؾم٤مئؾ اإلقمالم وإسم٤مطم٦م 

وٓ ري٥م أن ُمًػمة اًمرأؾمامًمٞم٦م إمم هٞمٛمٜم٦م اًمٜمخ٦ٌم  . همػم اعمرهمقسملم ط قمغم اعمٜم٤مومًلمقاًمْمٖم

٦ٌم ز اعم٤مل سمٞمد ٟمخـك شمريمٞمـ٤مقمد قمٚمـٝمٞمالت شمًـآىمتّم٤مدي٦م مل شمٙمـ ًمتحّمؾ إٓ سم٘مقاٟملم وأٟمٔمٛم٦م وشمً

ٚمٓم٦م وشمّمٕم٥م ـر اًمًـٛمح يمذًمؽ سم٢موٕم٤مف اعمٜم٤مومًلم واطمتقائٝمؿ ، يمل ٓ شمٜمتِمـىمٚمٞمٚم٦م ، وشمً

  ٞمٓمرة قمٚمٞمٝم٤م.ـاًمً

 : مساظي جتريد افشعوب من ؿقؿفا األصقؾة

وذًمؽ أن اًمٕمقعم٦م اإلىمتّم٤مدي٦م يم٤مٟم٧م ذم اًمٕم٤ممل اًمٖمريب ىمريٜم٤ًم ُمالزُم٤ًم ًمٚمٗمٙمر اًمٚمٞمؼمازم ، سمؾ شمًٚمؾ       

. وُمـ اعمٗم٤مهٞمؿ إؾم٤مؾمٞم٦م ذم هذا اًمتالزم إمم اًمدول اًمنمىمٞم٦م اًمتل ؾم٤ميرت اعمٗم٤مهٞمؿ اًمرأؾمامًمٞم٦م 

. وُمـ ُمٗم٤مهٞمؿ  اًمٚمٞمؼماًمٞم٦م اًمتخكم قمـ اعمٗم٤مهٞمؿ اًم٤ًمسم٘م٦م )اًمديٜمٞم٦م وهمػمه٤م( واًمتحرر ُمـ اإلًمتزام هب٤م

ٟمٌذ اًمٞم٘ملم ذم اًمٕم٘م٤مئد واقمت٤ٌمر اًمٕم٘م٤مئد اعمتٜم٤مىمْم٦م ُمتقازٟم٦م ومٞمام سمٞمٜمٝم٤م ، ومال جُيزم سمحؼ  اًمٚمٞمؼماًمٞم٦م أيْم٤مً 

وٓ سم٤مـمؾ . وهذا ىمري٥م ُمـ اًمًقومًٓم٤مئٞم٦م اًم٘مديٛم٦م اًمتل أدقم٧م شمٙم٤موم١م إدًم٦م ، ومال يٛمٙمـ قمٜمدهؿ 

، ومال ؾمٌٞمؾ قمٜمدهؿ إمم إيامن ي٘مٞمٜمل سمٕم٘مٞمدة . وشمٌٜم٧م  شمٖمٚمٞم٥م طمج٦م قمغم طمج٦م سملم اًمٕم٘م٤مئد اعمتٜم٤مىمْم٦م

سمٕمض اًمدول اًمدقمقة إمم اًمٚمٞمؼماًمٞم٦م واًمديٛم٘مراـمٞم٦م ، وؾمخرت ًمذًمؽ آٓهت٤م اإلقمالُمٞم٦م واًمؽموجيٞم٦م ، 

ط هل ذم ـرق إوؾمـضم٤مءوا هب٤م ذم اًمِم، قمٚماًم أن اًمديٛم٘مراـمٞم٦م اًمتل  وأطم٤مـمتٝم٤م هب٤مًم٦م ُمـ اًمُ٘مدؾمـٞم٦م

وٕمٞمػ او ُمٕمدوم ، ودرضم٦م اًمٗم٤ًمد ٤مًمتٜم٤مومس اًمًٞم٤مد أُمـ ومتٞم٦م ،  اًمٖم٤مًم٥م سمٜمٞم٦م ومقىمٞم٦م سمال سمٜمٞم٦م حت
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، وىمقاٟملم آٟمتخ٤مسم٤مت  واًمِمٗم٤مومٞم٦م وٕمٞمٗم٦م ضمداً  وإضمٝمزة إُمٜمٞم٦م ُمٜمح٤مزة ، ، اًمقفمٞمٗمل قم٤مًمٞم٦م ضمداً 

اؾمُتخِدُم٧م ؾمٞم٤مؾم٦م طمٍم اخلٞم٤مرات هلذه اًمٖم٤مي٦م ، ومال سمديؾ قمـ ُمع ذًمؽ . و ومٞمٝم٤م صمٖمرات يمٌػمة

ؾ اإلؾمـُيَِم  يٛمٙمـ قمٜمدهؿ أن إٓ اإلؾمتٌداد ، وٓ قمٜمدهؿ اًمديٛم٘مراـمٞم٦م اًمٚمٞمؼماًمٞم٦م الم وٓ همػمه ـٙمِّ

ٓمقة اًمتٝمقيؾ اإلقمالُمل واًمٜمؼمة احلٙمقُمٞم٦م ، أصٌح٧م ؾمٞم٤مؾم٦م ٟمنم اًمٚمٞمؼماًمٞم٦م ـوُمع ؾم .ظمٞم٤مرًا صم٤مًمث٤ًم 

 شمٜمٓمقي قمغم درضم٦م ُمٝمٛم٦م ُمـ ُمْم٤مُملم ومرض اًمٚمٞمؼماًمٞم٦م . همػم أن هم٤مي٤مت اًمُ٘مقى اًمٖمرسمٞم٦م رسمام شمتجف إمم

اًمتٖمٞمػم ، ومٗمل اًمًٜمقات اًم٘مٚمٞمٚم٦م اعم٤مو٦م سح سمٕمض يم٤ٌمر ىم٤مدة اًمٖمرب سم٤مًمتقىمػ قمـ ٟمنم  ٟمقع ُمـ

      اًمٚمٞمؼماًمٞم٦م ذم اًمٕم٤ممل.   

 : ظؿؾقات احتؽار ؽر مباذة

وقمغم ضمٚم٥م  وهل قمٛمٚمٞم٤مت ذيمٞم٦م شمٕمتٛمد قمغم اًمدقم٤مي٦م وقمغم اًم٘مدرة قمغم اًمتالقم٥م سم٤مٕؾمٕم٤مر      

سمْم٤مقم٦م ُمٜم٤موم٦ًم ًمٞمس هبدف شم٘مديؿ إومْمؾ ًمٚمٛمًتٝمٚمؽ ، وًمٙمـ هبدف ضب اًمنميم٤مت اًمّمٖمػمة 

وإقم٤مىمتٝم٤م او اإلؾمتحقاذ قمٚمٞمٝم٤م . واًمٜمتٞمج٦م هل زي٤مدة شمريمٞمز اًمُ٘مُدرات آىمتّم٤مدي٦م قمٜمد اًمٜمخ٦ٌم اعمؽموم٦م 

٤ًم ه٤مئالً سملم وسمٕمد هذا اًمؽميمٞمز يٛمٙمـ أن دمد ومرىم . ُمـ ضمٝم٦م وشمراضمع ُمـ هق أىمؾ صمراء ُمـ اعمٜم٤مومًلم

 يمٚمٗم٦م اإلٟمت٤مج وصمٛمـ اًمٌٞمع ًمٚمٛمًتٝمٚمؽ.

  :وتراجع افطبؼة افوشطى افػجوة بغ األؽـقاء وافػؼراء اتسـاع

أي زي٤مدة يمٌػمة ذم دظمؾ إهمٜمٞم٤مء وىم٤مدة اًمنميم٤مت ُمع اٟمخٗم٤مض ذم دظمؾ اًمٓمٌ٘م٦م اعمتقؾمٓم٦م       

دول يمؼمى ُمثؾ اًمقٓي٤مت اعمتحدة إُمريٙمٞم٦م ، واٟمٔمر قمغم ؾمٌٞمؾ  ذم ، وىمد طمّمؾ ذًمؽواًمٗم٘مػمة 

ىمٓم٤مع ُمـ اًمِمٕم٥م ذم أضمقر سمزي٤مدة اًمٌٓم٤مًم٦م واٟمخٗم٤مض  اعمث٤مل اقمؽماف اًمرئٞمس إُمريٙمل سمؾ يمٚمٜمتقن

( . وأُم٤م ذم اًمدول اًمٜم٤مُمٞم٦م 245-244يمام ٟم٘مٚمف ص٤مطم٥م يمت٤مب )إهنٞم٤مر اًمٕمقعم٦م  ، فمؾ اًمٕمقعم٦م

 ٜمف شمٗم٤مىمؿ ذم سمٕمض إُم٤ميمـ سمٜمزول اًمٗم٘مراء إمم أؿمد اًمٗم٘مر .واعمتخٚمٗم٦م وم٢من إُمر ٟمٗمًف طمّمؾ وًمٙم

واىمؽمن ُم٤ًمر اًمٕمقعم٦م سمًٚم٥م ُمٙم٤مؾم٥م اًمٓمٌ٘م٦م اعمتقؾمٓم٦م واًمٗم٘مػمة ، ومزي٤مدة إضمقر ُمثالً شمًٚمٌٝم٤م زي٤مدة 

وُمع أمهٞم٦م اعم٤مل ، وم٢من ضر اشم٤ًمع اًمٗمجقة ًمٞمس جمرد  إؾمٕم٤مر واًميائ٥م او إزُم٤مت اخل٤مٟم٘م٦م .

ُم٤م ي١مدي إًمٞمف زي٤مدة اًمدظمؾ ُمـ زي٤مدة اًمٜمٗمقذ واًمت٠مصمػم قمغم اًمًٚمٓم٦م .  زي٤مدة او ٟم٘مص اعم٤مل ، وًمٙمـ
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، قمٚماًم أن شمٜمٛمٞم٦م ٟمّمٞم٥م اخلػم  ويمذًمؽ ُم٤م ي١مدي إًمٞمف ٟم٘مص اعم٤مل ُمـ شمراضمع ىُمُدرات اًمتٓمقير واًمت٠مصمػم

ذم طمْم٤مرة إُم٦م ي٘متيض ُمٙم٤مومح٦م اًمٗم٘مر واًمّمٕمقد سم٠مهمٚم٥م اًمٗم٘مراء إمم اًمٓمٌ٘م٦م اعمتقؾمٓم٦م ، ويمذًمؽ 

صحٞمح أن سمٕمض اًمدول إوروسمٞم٦م شمتٛمٞمز سم٤مًمتزام طمٙمقُمل  . حتًلم ىُمُدرات اًمٓمٌ٘م٦م اعمتقؾمٓم٦م

٤م همػم يم٤مومٞم٦م سمح٤مل ُمـ سم٤مًمْمامن اًمّمحل واإلضمتامقمل ، وهذه أٟمٔمٛم٦م ضمٞمدة جلؼم اًمْمٕمٗم٤مء ، وًمٙمٜمٝم

  .ل إلظمراج اًمْمٕمٗم٤مء ُمـ دائرة اًمْمٕمػإطمقا

اًمٙمؼمى ، همػم أن  اعمٕمٜمقي٦م شم٠مظمذ ُم٤ًمره٤م سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ ُمْم٤مُمٞمٜمٝم٤م يمؾ أُم٦م طمْم٤مرةصمؿ إن       

طمْم٤مرة ومٞمٝم٤م ٟمّمٞم٥م يمٌػم ُمـ صٜم٤مقم٦م اعمؽموملم واعمراسملم اًمدوًمٞملم ، وسملم  ُمْم٤مُملم اًمٗمرق يمٌػم سملم

 سمتخّمّم٤مت ُمتٜمققم٦م ، طمْم٤مرة أظمرى اًمٜمّمٞم٥م إيمؼم ومٞمٝم٤م ًمٚمٓمٌ٘م٦م اعمتقؾمٓم٦م وـم٤مسمٕمٝم٤م اعمٝمٜمل

تحقاذ قمغم ـوسمدواومع أىمرب إمم اًمّمالح واإلؾمـت٘م٤مُم٦م وأسمٕمد قمـ اجلِمـع وقمـ قمٛمٚمٞم٤مت اإلؾم

مم شمٙمرار إٟمت٤مج اعمؽموملم اًمٙم٤ٌمر وإٟمت٤مج اًمٗم٘مراء ، يٕمٜمل ذًمؽ وىمـد أدت اًمٕمقعم٦م إ ريـ .ـطم٘مقق أظم

دد أيمؼم سمٙمثػم ُمـ ـ٤ًم سمٕمـأن قمددًا حمدودًا ضمدًا ُمـ اًمٓمٌ٘م٦م اعمتقؾمٓم٦م حتقًم٧م إمم اًمثراء اًمٗم٤مطمش ، ىمٞم٤مؾم

 وهذه ٟمتٞمج٦م ـمٌٞمٕمٞم٦م عم٤م ذيمرٟم٤مه ذم ظمّم٤مئص اًمٕمقعم٦م ٓملم حتقًمقا إمم إطمدى درضم٤مت اًمٗم٘مر .ـاعمتقؾم

ل ٟمًـ٦ٌم زي٤مدة ـ، يٕمٜمل ذًمؽ أن اًمٜمّمٞم٥م إقمٔمؿ ومك ىمٞمٛم٦م اعم٤مل ـ٤ًم إًمـاًمٕمٛمؾ ىمٞم٤مؾمٝمٛمٞمش ىمٞمٛم٦م ـُمـ شم

شمٙم٤مًمٞمػ  رائٞم٦م ًمٚمٕمٛمٚم٦م اًمٜم٘مدي٦م وزي٤مدةـراضمع اًم٘مدرة اًمِمـع شمـُماًمٗم٤مطمش . صمؿ راء ـاعم٤مل هل ًمٓمٌ٘م٦م اًمث

٤مًم٧م زي٤مدة ع وإن ٟمـل شمراضمـٓمك ُمـ اعمٝمٜمٞملم واًمٕمامل ومـ، وم٢من اًمٓمٌ٘م٦م اًمقؾماًميوري٤مت احلٞم٤مشمٞم٦م 

ذم  ٤مً ؿمـ٤مئٕم اً أُمر ص٤مر قر اًمٕمامًم٦مـل ىمٞمٛم٦م اًمٕمٛمؾ ، قمٚماًم أن شمًـريح اًمٕمامل واٟمخٗم٤مض أضمـحمدودة وم

  فمؾ اًمٕمقعم٦م.

  :ف األمن افوطقػيافبطافة وإضعا

 ًمزي٤مدة قٟمفيْمخ سمٙمثػم مم٤م ًمٕمقعم٦م هق أيمؼمُمـ قمقاُمؾ ذًمؽ أن شمزايد أُمقال إصمري٤مء ذم فمؾ ا      

ظم٤مرج اًمقـمـ  إمم اإلؾمتثامر اًمقـمٜمل ذم اًمّمٜم٤مقم٦م وهمػمه٤م ، ظم٤مص٦م ُمع طمري٦م طمريم٦م إُمقال وحتقهل٤م

ذا سم٤مإلو٤موم٦م إمم هتٛمٞمش اًمٜم٘م٤مسم٤مت وهتٛمٞمش وامٟم٤مت ـل دول اًمٕمامًم٦م اًمرظمٞمّم٦م واعمٔمٚمقُم٦م . هـوم

ريح ـطم٘مقق اًمٕم٤مُمٚملم . وًمذًمؽ وم٢من اًمٕمقعم٦م اىمؽمٟم٧م ذم ُمقاوع يمثػمة سمزي٤مدة اًمٌٓم٤مًم٦م وسمخٓمر شمً
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٢موٕم٤مف إُمـ سم، أي  واٟمخٗم٤مض صمرائٝمؿ )أي ىُمُدراهتؿ آىمتّم٤مدي٦م( تخٗمٞمض أضمقرهؿسمٕم٤مُمٚملم واًم

ريح قمدد يمٌػم ـريم٤مت احلٙمقُمٞم٦م يٛمٙمـ أن يقدي إمم شمًـظمّمخّم٦م اًمِم ويمذًمؽ وم٢من . اًمقفمٞمٗمل

 .اًمتقفمٞمػ وُمـ همػم وامٟم٤مت إقم٤مدة ُمـ اًمٕم٤مُمٚملم

  :اإلرساف دم اخلصخصة

ٟم٘مؾ اعمِم٤مريع واخلدُم٤مت اخلّمخّم٦م اصٓمالح طمدي٨م شمٌٜم٧م اًمٕمقعم٦م ُمْمٛمقٟمف ، واعم٘مّمقد سمف       

ٓم٤مع احلٙمقُمل إمم اًمنميم٤مت اخل٤مص٦م ، وسمّمقرة ؿم٤مُمٚم٦م او ضمزئٞم٦م . وأدقمك وإدارهت٤م ُمـ ُمٚمٙمٞم٦م اًم٘م

داقمٛمقا اخلّمخّم٦م أن هل٤م ُمٜم٤مومع ضوري٦م ، ُمٜمٝم٤م ختٗمٞمػ اًمْمٖمط قمغم اعمقازٟم٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمدوًم٦م 

 ٛمـ سمٞمع اعمِم٤مريع ، وُمٜمٝم٤م زي٤مدة يمٗم٤مءة اإلٟمت٤مج ذم اعمِم٤مريع اًمتل مت٧م ظمّمخّمتٝم٤م .واإلؾمتٗم٤مدة ُمـ صم

وشمتٖم٤مومؾ هذه اإلدقم٤مءات قمـ أضار يمٌػمة ًمٚمخّمخّم٦م ظم٤مص٦م ذم اًمدول اًمتل يٙمثر ومٞمٝم٤م اًمٗم٤ًمد 

اعمرشمٌٓم٦م ُم٤ٌمذة  اًمقفمٞمٗمل واًمتل يْمٛمحؾ ومٞمٝم٤م إًمتزام احلٙمقُم٦م ًمٚمِمٕم٥م سم٤مًميوري٤مت احلٞم٤مشمٞم٦م

اًمدول اًمتل شم٘مٌع ذم يمذًمؽ ، و يم٤مًمٓم٤مىم٦م واعمقاصالت واًمتٕمٚمٞمؿ واًمّمح٦م وؿمٌف ذًمؽ سم٤مإلىمتّم٤مد ،

وهمػمه . ومٛمـ هذه  سمداي٦م اعمًـ٤مر اًمٓمقيؾ ًمإلٟمت٤مج ومـل همٞمـر اًمثروات اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م ، يم٤مإلٟمت٤مج اًمّمٜم٤مقمل

ُمـ وم٢من اخلّمخّم٦م شمٕمٜمل اعمزيد ُمـ اًمٗمًـ٤مد و: ذم دول اًمٗم٤ًمد اًمقفمٞمٗمل افرضر األولإضار ، 

ديـ ، ويتٌع ذًمؽ شمراضمع اًمٙمٗم٤مءة ـ اعمِمـروقم٦م ًمٚمِمـريم٤مت وًمٚمٛمًـ١موًملم اًمٗم٤مؾمإرسم٤مح همػم

زي٤مدة ٟمٗمقذ اًمنميم٤مت ُمع قمٛمٚمٞم٤مت إهمقاء  :افرضر افثايناإلٟمت٤مضمٞم٦م وزي٤مدة إقم٤ٌمء قمغم اًمِمٕم٥م . 

احلٙمقُم٦م وشمٗمْمٞمٚمٝم٤م ًمٚمٛمّم٤مًمح اخل٤مص٦م . وسمذًمؽ شمتآيمؾ اًمٜمزاه٦م اًمقفمٞمٗمٞم٦م ، سمؾ وشمتآيمؾ ُمْم٤مُملم 

 :افرضر افثافثاحلٙمقُم٦م اعمٛمثٚم٦م ًمٚمِمٕم٥م ، وشمّمٌح طمٙمقُم٦م ممثٚم٦م ٕصح٤مب إُمقال اًمٙمٌػمة . 

١ًموًملم احلٙمقُمٞملم شمْمٛمحؾ صم٘م٤موم٦م وامن اًميوري٤مت ًمٚمِمٕم٥م ويتًـع شمْم٤مُمـ اًمٓم٤مُمٕملم واعم

ًمتٝمٛمٞمش اًميورات احلٞم٤مشمٞم٦م اًمتل شم٘مقم هب٤م احلٙمقُم٦م ، وإجل٤مء اًمِمٕم٥م إمم اًم٘مٓم٤مع اخل٤مص . ُمث٤مل 

ذًمؽ همض اًمٜمٔمر قمـ شمراضمع اعمدارس احلٙمقُمٞم٦م واوٓمرار اًمٜم٤مس ًمدومع شمٙم٤مًمٞمػ ُمدارس اًم٘مٓم٤مع 

 . ُمث٤مل آظمر همض اًمٜمٔمر قمـ أؾم٤ٌمب شمراضمع اجل٤مُمٕم٤مت ، ويم٠مهن٤م ظمّمخّم٦م همػم ُمٕمٚمٜم٦م اخل٤مص

شم٘مٓمٞمع  :افرضر افرابعإمم اجل٤مُمٕم٤مت اخل٤مص٦م ، وهٙمذا ذم ؾم٤مئر اخلدُم٤مت . احلٙمقُمٞم٦م وحتقل اًمٓمٚم٦ٌم 
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. وم٢من يم٤من اًمؽميمٞم٥م ُمٜمًجاًم احلٞم٤مة ُمريم٦ٌم وي١مصمر سمٕمْمٝم٤م ذم سمٕمض اعمج٤مٓت اعمؽماسمٓم٦م ، وم٢من جم٤مٓت 

( ، وم٢من اعمج٤مٓت ي٤ًمقمد 83وم٘م٤ًم يمام هل قم٤ٌمرة ُم٤مًمؽ سمـ ٟمٌل ذم )وضمٝم٦م اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل ااو ُمتق

سمٕمْمٝم٤م سمٕمْم٤ًم ذم اًمٜمٛمق واإلزده٤مر . وأُم٤م قمزل جم٤مل ُمٝمؿ قمـ ؾم٤مئر اعمج٤مٓت وشمًٞمػمه ذم وضمٝم٦م 

ومٝمق اًمير اًمٕم٤مم واًمٗمقى . ُمث٤مل ذًمؽ اخلدُم٤مت اعمٛمٚمقيم٦م ًمٚمدوًم٦م طملم ُمٜمٕمزًم٦م قمـ ُم٤م يرشمٌط سمف 

تقى اًمٗم٘مر ُمرشمٗمٕم٤ًم ويمذًمؽ اًمٌٓم٤مًم٦م ، وُمٕمدل دظمؾ اًمٓمٌ٘م٦م اًمقؾمٓمك ذم درضم٤مشمف اًم٘مري٦ٌم ُمـ يٙمقن ُمً

، وم٢من شمٚمؽ اخلدُم٤مت شم٤ًمقمد ذم إقم٤مىم٦م اعمزيد ُمـ اإلٟمحٓم٤مط . وأُم٤م ظمّمخّم٦م اخلدُم٤مت ذم اًمٗم٘مر 

ؾ سم٤معمزيد ُمـ اإلٟمحٓم٤مط آىمتّم٤مدي ًمٚمٓمٌ٘م٦م اعمتقؾمـٓم٦م واًمٗم٘مػمة  فمؾ إوو٤مع اعمذيمقرة ، وم٢مٟمف ُيـَٕمجِّ

وُم٤م يتٌع ذًمؽ ُمـ شمراضمع ىُمُدرات اًمتٜمٛمٞم٦م واًمتٓمقير . وهذا ومٞمف ؿمٌف سم٤مًمديٛم٘مراـمٞم٦م اًمتل أدظمٚمٝم٤م ، 

سمٕمٞمدة قمـ  اًمٖمرب قمٚمٞمٜم٤م ، وم٘مد أدظمٚمقه٤م ُم٘مٓمققم٦م قمـ اًمٌُـٜمك اًمتحتٞم٦م اًميوري٦م عمٜم٤موم٦ًم ؾمٞم٤مؾمٞم٦م آُمٜم٦م

شمتالقم٥م  اإلظم٤موم٦م واًمتٝمديد وشمٜمٗمٞمذ اًمتٝمديد ، وسمٕمٞمدة قمـ اًمتزوير وقمـ إٟمٔمٛم٦م آٟمتخ٤مسمٞم٦م اًمتل

سم٤مظمتٞم٤مر اًمٜم٤مظم٥م . وسمذًمؽ أصٌح٧م اًمديٛم٘مراـمٞم٦م اعمٗمروو٦م ُمـ اخل٤مرج جمرد ديٛم٘مراـمٞم٦م ؿمٙمٚمٞم٦م ، 

افرضر ومٞمٝم٤م صٜم٤مديؼ اىمؽماع وطمْمقر ًمٜم٦ًٌم ُمـ اًمٜم٤مظمٌلم ، همػم أن اًمٜمتٞمج٦م حمًقُم٦م ًمٗمالن وومالن . 

 اًمتل ذم همٞم٤مب او وٕمػ صم٘م٤موم٦م اعم١ًموًمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٛمقاـمـ ، وهمٞم٤مب إٟمٔمٛم٦م واًم٘مقاٟملم: اخلامس

، وم٢من ظمّمخّم٦م اخلدُم٤مت وٟمحقه٤م م درضم٤مت ُمٕمٞمٜم٦م ُمـ اعمّم٤مًمح اًمٕم٤مُم٦م شُمٚمزم اًمنميم٤مت سم٤مطمؽما

أصح٤مب رؤوس إُمقال ،  اًمٕم٤مُم٦م ويمٗم٤مي٦م اًميوري٤مت إمم هم٤مي٤متيٕمٜمل اًمتحقل ُمـ هم٤مي٦م اعمّمٚمح٦م 

: شمنيح اًمٕم٤مُمٚملم سم٠مقمداد يٛمٙمـ أن شمٙمقن يمٌػمة افرضر افسادسوهل أيمؼم رسمح هلؿ سم٠مىمؾ يمٚمٗم٦م . 

: افرضر افثامن: زي٤مدة اًمٗمجقة سملم اًمِمٕم٥م واًمًٚمٓم٦م . افرضر افسابعضمدًا او ظمٗمض طم٘مقىمٝمؿ . 

اًمٕمامل ، ظم٤مص٦م ذم اًمدول اًمتل دمٛمع سملم اًمٗم٘مر واإلؾمتٌداد ، وىمد يّمؾ إُمر إمم ُم٤م ؾمقء اؾمتٖمالل 

يؾ اخلدُم٤مت احلٙمقُمٞم٦م إًمـك ؿمـريم٦م أضمٜمٌٞم٦م ، وم٢مٟمف طملم يتؿ حتق :افرضر افتاشعيِمٌف اإلؾمتٕم٤ٌمد . 

سم٤مإلو٤موم٦م إمم اًمتٛمٙملم ًمألضمٜمٌل وإدظم٤مل إٟمِمٓم٦م  يٛمٙمـ أن يـجٛمع إضار اعمذيمقرة يمٚمٝم٤م ،

ٞم٦م ، وُمـ ـٞم٤مؾمـؾمهل٤م صٚم٦م  ؿمٛمقل اخلّمخّم٦م عمج٤مٓت أُمٜمٞم٦م :افرضر افعاذ . اخلٗمٞم٦م قمغم اإلؾمتثامر

واًمًٞم٤مد ووم٘م٤ًم ًمرهم٤ٌمت ُمـ يدومع اعم٤مل وًمٞمس ووم٘م٤ًم ٤مط إُمٜمل ـاعمّم٤مئ٥م اًمٙمؼمى أن يٙمقن اًمٜمِم

وشمقضمد أُمثٚم٦م يمثػمة ، يم٤مًمنميم٤مت إُمٜمٞم٦م  عمرضمٕمٞم٦م شمٗمرق سملم اخلٓم٠م واًمّمقاب وسملم اًمٕمدل واًمٔمٚمؿ .
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 ُمٕمٜمك.  لـٞم٤مؾمـروع دوم٤مقمل او ؾمـاًمتل يٛمٙمـ أن شُمًـت٠مضمر ًمٚم٘مٞم٤مم سمخدُم٤مت أُمٜمٞم٦م وٛمـ ُمِم اخل٤مص٦م

،  مت٧م إطم٤مًمتٝم٤م إمم ُم١مؾم٦ًم ظم٤مص٦م احلٙمقُمٞم٦م اًمدوم٤مقمٞم٦ماًم ُمـ واضم٤ٌمت اعم١مؾم٦ًم ـأن ىمً ذًمؽ

وشمتِمٙمؾ ُمع هذه اًمنمايم٦م ؿمٌٙم٦م ُمـ اًمٕمالىم٤مت اعم٤مًمٞم٦م واًمٕم٘مٞمدي٦م اًمتل ىمد يتٕمذر او ُيٕم٤مق وٌٓمٝم٤م 

ويمذًمؽ ذيم٤مت اًمٕمالىم٤مت اًمٕم٤مُم٦م وؿمٌٝمٝم٤م اًمتل يٛمٙمـ أن شمّمٜمع وشمروج  . سم٤مًم٘مقاٟملم واًمِمٗم٤مومٞم٦م

ويٌدو أن هذه  . ر طمرب او قمدوان ود دوًم٦م أظمرىإومٙم٤مر اًمتل شمريده٤م ىمٞم٤مدة دوًم٦م ُمـ أضمؾ شمؼمي

واًمٕمّم٤مسم٤مت ىمديٛم٦م ووصمٞم٘م٦م سملم أصح٤مب رؤوس إُمقال  شم٠مرخيٞم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٤مت هل حتدي٨م ًمّمٚم٦م

  اعمتٜمٗمذة واجلٛمٕمٞم٤مت اًمني٦م ، سم٤مإلو٤موم٦م إمم ُمٚمٞمِمٞم٤مت ظم٤مص٦م ًم٘مٛمع اًمٙم٤مدطملم واعميسملم.

ويتّمؾ سمذًمؽ ُم٤م ٟمٌٝمٜم٤م إًمٞمف ُمـ ذيم٤مت صٜم٤مقم٦م إؾمٚمح٦م اًمتل يٛمٙمـ أن شمتْم٤مقمػ أرسم٤مطمٝم٤م قمـ      

سمت٠مؾمٞمس  سم٢مًمزام ُمّم٤مٟمع إؾمٚمح٦مـمريؼ إي٘م٤مد ٟم٤مر احلروب ، قمٚماًم أٟمف يٛمٙمـ إي٘م٤مف هذا اعم٤ًمر 

ظمٓمقط إٟمت٤مضمٞم٦م ُمدٟمٞم٦م ُمقازي٦م خلٓمقط إٟمت٤مج اًمًالح ، ُمثؾ إٟمت٤مج حمريم٤مت اًمٓمػمان اعمدين 

قمغم اإلٟمت٤مج اًمٕمًٙمري . همػم أن  ذم اًمرسمح ٞم٤مرات ، وؿمٌف ذًمؽ مم٤م ي٘مٚمؾ اإلقمتامدواًم٘مٓم٤مرات واًمً

شمتٌٜمك اؾمؽماشمٞمجٞم٦م إدارة اًمٜمزاع سمدًٓ ُمـ طمؾ وم٤مقمٚمٞم٦م هذه اًمرؤي٦م شمتالؿمك ُمع وضمقد ىمٞم٤مدات دوًمٞم٦م 

      اًمٜمزاع.

 

  :افتوريط بافديون

 شمٗمتح إسمقاب اًمقاؾمٕم٦م أُم٤مم شمدومؼ اًمًٚمع إضمٜمٌٞم٦م واوح مم٤م ؾمٌؼ أن اًمٕمقعم٦م آىمتّم٤مدي٦م      

شمٗمٙمؽ اًمْمقاسمط اًمقـمٜمٞم٦م اًمتل شمرسمط اًمتج٤مرة سمٖمػمه٤م ُمـ جم٤مٓت احلٞم٤مة ،  واإلهمراء هب٤م ، ويمذًمؽ

وإمم قمٛمٚمٞم٤مت اطمتٙم٤مر  وشمدومع إمم اخلّمخّم٦م وإمم اًمٖمٚمق ذم صم٘م٤موم٦م اإلؾمتٝمالك وإؿم٤ٌمع اًمرهم٤ٌمت ،

حرك إُمقال ـًمتل شمر اقٗمل وؿمٌف ذًمؽ ُمـ إُمهمػم ُم٤ٌمذة ، وإمم درضم٤مت ُمـ اًمٗم٤ًمد اًمقفمٞم

سم٤مًمتِمجٞمع قمغم  ذًمؽوشم١مدي هذه اًمٕمقاُمؾ إمم احل٤مضم٦م إمم اإلىمؽماض ، وي٘مؽمن  . ريم٤متـج٤مه اًمِمـسم٤مشم

اإلىمؽماض وقمغم ىمٌقل ذوط اًمٌٜمؽ اًمدوزم وشمدظمٚمف ذم ؾمٞم٤مؾم٤مت اإلىمتّم٤مد اًمقـمٜمل ، صمؿ اعمزيد ُمـ 

ًمدول يمثػمة ، طمٞم٨م اؾمت٤ٌمطم٧م  ؿمٌف اخلٗمل اإلؾمتٕمامري وؾم٤مقمد قمغم ذًمؽ اًمٜمٗمقذ اإلىمؽماض .

  احلٙمقُم٤مت اعمًتٌدة ومٞمٝم٤م شمٙمٌٞمؾ ؿمٕمقهب٤م سمديقن رسمقي٦م يمٌػمة ضمدًا.
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د يٙمقن أيمؼم ُمـ ــ احلٙمقُمل ىميْ قمغم اًمدَ  شاًمرسمقي٦م ةاًمٗم٤مئد»وذم اًمدول اًمْمٕمٞمٗم٦م ، وم٢من ىمٞمٛم٦م       

وشمدظمالت شُمٗمًـد روط ـواخلْمقع ًمِم ُمٕمدل ٟمٛمق ىمٞمٛم٦م اإلٟمت٤مج مم٤م يٕمٜمل شمرايمؿ اًمٗمقائد واًمديقن

وُمٕمٜمك حتقيؾ اًمثروة اًمقـمٜمٞم٦م إمم وم٤مشمقرات اًمديقن هق إوم٘م٤مر اًمِمٕم٥م وإوٕم٤مف  اًمٜمٔم٤مم اًمقـمٜمل .

، ُمع ختٗمٞمض او ؾمحؼ  واعمزيد ُمـ اخلْمقع ًمإلُمالءات اخل٤مرضمٞم٦ماًم٘مقة اًمنمائٞم٦م ، وشمراضمع اًمٜمٛمق 

، وم٢مهن٤م ؾمقف شُمْم٤مف إمم ىمٞمٛم٦م إُمقر اًمتل  شاًمٗم٤مئدة اًمرسمقي٦م»وُمٝمام يم٤مٟم٧م ىمٞمٛم٦م  .اًمٕمٛمٚم٦م اًمقـمٜمٞم٦م 

شمًتٝمٚمؽ اًمٜمٛمق يمزي٤مدة اًمًٙم٤من وشمٕمقيض اعمًتٝمٚمٙم٤مت وزي٤مدة إؾمٕم٤مر وشمراضمع اًم٘مٞمٛم٦م اًمنمائٞم٦م 

ًمٚمٕمٛمٚم٦م اًمٜم٘مدي٦م ، وىمد يّمؾ إُمر إمم اؾمتٝمالك اًمٜمٛمق وضمزء ُمـ أصؾ اًمٜم٤مشم٩م اعمحكم . وًمذًمؽ ، وم٢من 

 ٤مهة.ذاء اًمتٜمٛمٞم٦م سم٤مًم٘مروض إضمٜمٌٞم٦م هل قم٤مدة صٗم٘م٦م ظم

 : ؾؿؾؽقة األجـبقة دم افوضنؽر مـضبطة ف زيادة

 وُم٤م يتٌع ذًمؽ ُمـ أُمقر ؾمٌؼ اًمتٜمٌٞمف إًمٞمٝم٤م.      

 

 االؿتصادي  افػؼه

 دم مواجفة ظودة افرأشامفقة

ًمٞمس اعم٘مّمقد هٜم٤م اظمتّم٤مر إطمٙم٤مم اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمالىمتّم٤مد ، وًمٙمـ اعم٘مّمقد سمٞم٤من سمٕمض ُم٤م يتّمؾ       

 سم٤مًمٕمقعم٦م وسم٤مُٕمـ آىمتّم٤مدي ًمٚمدوًم٦م.

  :احتؽارات األؽـقاء مؽاؾحة

 ٤مممــــىم٤مل شمٕم ٤مر( .ـ)ٟمخ٦ٌم اعمً يمت٤مب ر قمغم ٟمحق ُم٤م ذيمرٟم٤مه ذمـػم آي٦م احلِمـوٟمحت٤مج هٜم٤م إمم شمٗمً      

ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ    ڈ  ڈ  ژ  ژچ 

ٝمذا طمٙمؿ وىم٤مئل حلامي٦م إهمٜمٞم٤مء ُمـ اًمتحقل إمم وم .7احلنم:  چ ڳ    ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ڳ

وإُمر اًمذي ٓ ؿمؽ ومٞمف اًمٞمقم هق أن اطمتٙم٤مر إهمٜمٞم٤مء اًمٗم٤ًمد ، وحلامي٦م إُم٦م ُمـ قمقاىم٥م ذًمؽ ، 

. وهلذا إصؾ صٚم٦م  اًمٗم٤ًمد ذم اًمدول اًمرأؾمامًمٞم٦مجلٛمٚم٦م ُمـ اعمّم٤مًمح اًمٕم٤مُم٦م ُيَٕمـدُّ ُمـ أقمٔمؿ أؾم٤ٌمب 
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َره إمم ـُمتٞمٜم٦م ضمدًا سمتحريؽ إومٙم٤مر ، وم٢من اًمُ٘مُدرات اإلطمتٙم٤مري٦م شمّمػم يمٌػمة ضمدًا وذم هم٤مي٦م اًمِم  

طم٘مقق أظمريـ ، وشمٙمت٥ًم أٟمقاع اعمٝم٤مرات ذم شمًٚمٞمط اعمٜمٗمٕم٦م اخل٤مص٦م قمغم اعمٜم٤مومع اًمٕم٤مُم٦م ، وسم٠مٟمقاع 

هم٤مت اعمزظمروم٦م . ، ومٝمذا اًمؽميمٞم٥م ٓ يًتٕمٛمؾ إٓ ذم ُم٘م٤مم  ڍڳ   ڳ   ڱ      ڍومتدسمر قم٤ٌمرة   ُمـ اعمًقِّ

وًم٦م اًمتٕمٚمٞمؾ او سمٞم٤من اًم٥ًٌم اًمذي ُمـ أضمٚمف ذع احلٙمؿ . وىمد ىمرأ اجلٛمٝمقر : يٙمقن سم٤مًمٞم٤مء ، ودُ 

سم٤مًمٜمّم٥م قمغم أٟمف ظمؼم ًمٚمٗمٕمؾ اًمٜم٤مىمص: يٙمقن ، وأُم٤م اؾمؿ يٙمقن ومٛمحذوف وحيت٤مج إمم شم٘مدير ، 

يمل ٓ يٙمقن اًمٗملء ُدوًم٦م .... ، وهذا شم٘مدير وٕمٞمػ ٕٟمف ُمـ ىمٌٞمؾ  ومزقمؿ سمٕمْمٝمؿ أن اًمت٘مدير:

شمٕمٚمٞمؾ احلٙمؿ سمٜمٗمًف ، يمام أن اًمٗملء ذم اإلؾمالم مل يٙمـ ذم يقم ُمـ إي٤مم دوًم٦م سملم إهمٜمٞم٤مء يمل 

ٟمحت٤مج إمم شمٖمٞمػم احلٙمؿ اًم٤ًمسمؼ هبذا اًمت٘مدير . وحيتٛمؾ أن يٙمقن اًمت٘مدير: يمل ٓ يٙمقن اعم٤مل او 

اعم٤مل( ُدوًم٦م . وهذا اًمت٘مدير إظمػم ىمقي ٕٟمف ُمقاومؼ ًمٚم٘مراءة اًمث٤مٟمٞم٦م اًمّمحٞمح٦م ،  اًمٜمٗمقذ )اعمٗمت٘مر إمم

سم٤مًمرومع قمغم أٟمف وم٤مقمؾ ًمٙم٤من اًمت٤مُم٦م ومال  ، ُدوًم٦مٌ : وم٘مد ىمرأ هِم٤مم وأسمق ضمٕمٗمر اعمدين: شمٙمقن سم٤مًمت٤مء ، و

يقضمد طمذف وٓ طم٤مضم٦م إمم شم٘مدير ، وُمٕمٜمك هذه اًم٘مراءة: يمل ٓ شمقضمد ُدوًم٦م سملم إهمٜمٞم٤مء ُمٜمٙمؿ ، 

شم٘مًٞمؿ   أي٦م ٟمٙمرة ُمٜمٗمٞم٦م شمٗمٞمد اًمٕمٛمقم . وشمٗمّمٞمؾ ذًمؽ أناؾمؿ عم٤م ُيتداول ، وهق ذم شُدوًم٦م»وًمٗمظ 

د أي ٟمِم٤مط ُمـ قوضماًمتل هتدف إمم ُمٜمع  هق واطمد ُمـ اًمتنميٕم٤مت اًمٗملء قمغم اًمقضمف اعمذيمقر

إٟمِمٓم٦م اعمٝمٛم٦م ذم اعمجتٛمع حيتٙمره إهمٜمٞم٤مء ، ومال جيقز ُمثال أن يٙمقن ٟمٔم٤مم اًمٕمٛمٚمٞم٤مت اإلٟمتخ٤مسمٞم٦م 

ُمٕمتٛمدًا قمغم متقيؾ همػم ُم٘مٞمد يًتخدُمف إهمٜمٞم٤مء يمل شمٙمقن اعمٜم٤مص٥م اًم٘مٞم٤مدي٦م سم٠ميدْيؿ وأيدي ُمـ 

ٝم٤مدات اًمٕمٚمٞم٤م سمِمٙمؾ واؾمع قمغم اًمدراؾم٦م ي٠مظمذ ُمٜمٝمؿ ، وٓ جيقز يمذًمؽ أن شمٕمتٛمد وفم٤مئػ اًمِم

سم٤مًمٜمٗم٘م٦م اخل٤مص٦م إذا يم٤مٟم٧م سم٤مهٔم٦م اًمثٛمـ حيتٙمره٤م إهمٜمٞم٤مء وأوٓدهؿ ، وٓ جيقز أن يٙمقن ضمزًءا 

يمٌػمًا ُمـ اإلقمالم طمٙمرًا قمٚمٞمٝمؿ ، وإمم همػم ذًمؽ ُمـ إُمثٚم٦م اًمٙمثػمة . وىمٚمٜم٤م إن اعم٘مّمد اعمذيمقر ذم 

٣م شم٘مًٞمام ظم٤مص٤م ًمٚمٗملء ، وهق أطمد اعمّم٤مدر اعم٤مًمٞم٦م اعمٝمٛم٦م آي٦م احلنم ًمف أوًمقي٦م قم٤مًمٞم٦م ، سمدًمٞمؾ أٟمف اىمت

وًم٦م سملم إهمٜمٞم٤مء ووم٘م٤ًم . وأيْم٤م وم٢من ُمٜمع وضمقد دُ  ًمٚمدوًم٦م ، سمؾ يم٤من ُمّمدرًا يمٌػمًا ذم صدر اإلؾمالم

ًمٚمٕمٛمقم اًمذي شم٘متْمٞمف ىمراءة أيب ضمٕمٗمر اعمدين دمٕمؾ احلٙمؿ يتٜم٤مول أظمٓمر اعمح٤مل )اًمقفم٤مئػ( ذم 

 . ٤مًمٞم٦مإُم٦م ، ومال ؿمؽ سم٠موًمقيتف اًمٕم
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يْم٤مف إمم ذًمؽ أن قم٤ٌمرة اًمتٕمٚمٞمؾ: يمل ٓ يٙمقن .... امم آظمر أي٦م اًمٙمريٛم٦م ، شمّمٚمح أن شمٙمقن       

طمٙمام ُمًت٘مال ، ومال خيّمص سم٘مًٛم٦م اًمٗملء سمدقمقى أٟمف اًمًٞم٤مق ، يمام ٓ خيّمص قمٛمقم اًمٚمٗمظ سم٥ًٌم 

و ُمٕمدوُم٤ًم وم٘مد اًمٜمزول وٓ سمٛمٓمٚمؼ اًمًٞم٤مق . ُمٕمٜمك ذًمؽ أٟمف إذا يم٤من اًمٗملء سم٤معمٕمٜمك اعمِمٝمقر ىمٚمٞماًل ا

وضم٥م ظمدُم٦م اعم٘مّمد اعمذيمقر ُمـ ُمّم٤مدر اًمتٛمقيؾ إظمرى ، وىمد سمٞمٜم٤م ذم يمت٤مب )متٙملم اًم٤ٌمطم٨م(  

 . ٙمٛمٝم٤م واًمٕمٚم٦م اًمتل ٓ شمًت٘مؾ سمحٙمؿاًمٗمرق سملم اًمٕمٚم٦م اًمتل شمًت٘مؾ سمح

تخدام ـقء اؾمـوًمٞمس ذم هذا اًمٜمٔمر أي اقمتداء قمغم إهمٜمٞم٤مء ، سمؾ هق صٞم٤مٟم٦م ًمألهمٜمٞم٤مء ُمـ ؾم      

ٕٟمف يؽمك هلؿ طمري٦م اؾمتثامر أُمقاهلؿ سمنمط قمدم شمِمٙمٞمؾ جم٤مُمٞمع اطمتٙم٤مري٦م شمتحٙمؿ ذم أُمقاهلؿ ، 

. وشمٜمٌف أي٦م  ، ويِمٛمؾ ذًمؽ اإلطمتٙم٤مر اًمٔم٤مهر واًم٤ٌمـمـ او اعم٤ٌمذ وهمػم اعم٤ٌمذ إٟمِمٓم٦م اًمقـمٜمٞم٦م

  .٥ٌم يمٌػم ًمٚمٜمٗمقذٞم٦م اعم٤مل وأٟمف ؾماًمٙمريٛم٦م أيْم٤ًم إمم أمه

ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  چ   يقوحف ىمقًمف شمٕم٤مممسمؾ إن ؾمٚمٓم٦م إهمٜمٞم٤مء ُمذه٥م ىمديؿ يمام      

گ  گ  گ  گڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  

ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ    ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓۓ  

وُمـ ُمْم٤مُملم هذا  .247اًمٌ٘مرة:  چ﮲   ﮳  ﮴  ﮵  ﮶﮷  ﮸  ﮹  ﮺ 

إمم اًمٓمٌ٘م٦م اعمتقؾمٓم٦م .  إصؾ إضمراءات رومع ُمًتقى اًمٓمٌ٘م٦م اًمٗم٘مػمة وإدظم٤مل أيمؼم قمدد ممٙمـ ُمٜمٝمؿ

سمٓمري٘م٦م ُمقضمٝم٦م إلذاك أومراد اًمٓمٌ٘متلم يٛمٙمـ أن شُمـٜمَـٗمذ ُمّم٤مرف اًمٗملء ذم آي٦م احلِمـر  أن يمام

 اًمٗم٘مػمة واعمتقؾمٓم٦م ذم إٟمِمٓم٦م اخل٤مص٦م اًمٙمٌػمة.

 

  :دواؾع اهلقؿـة اإلحتؽاريةمؽاؾحة 

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ    چ ىم٤مل شمٕم٤ممم      

ڎڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ    گ      گ  گ     ڳ   ڌ 

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ      ڱ  ڱ    ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ   

ۓ  ﮲  ﮳     ﮴   ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺        ہ  ھ  ھ  ھ   ھے  ے  ۓ
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شمٌلم أي٤مت اًمٜمزقم٦م اإلطمتٙم٤مري٦م ، وحم٤موًم٦م  .24 – 21ص:  چائ   ...... ﮻  ﮼    ﮽  ﮾

ص٤مطم٥م رأس اعم٤مل اًمٙمٌػم اإلؾمتحقاذ قمغم رؤوس إُمقال اًمّمٖمػمة . وشمدسمر يمٞمػ وصػ داود 

﮶      ے  ۓ  چذه اعمح٤موًم٦م سم٤مًمٔمٚمؿ . صمؿ شمدسمر قم٤ٌمرة ـالم هـقمٚمٞمف اًمً ﮵   ۓ  ﮲  ﮳     ﮴  

ٚمٓم٤مء وم٢من ُمـ . ومٚمام يم٤من اًمٌٖمل صٗم٦م هم٤مًم٦ٌم سملم اخل چ ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼    ﮽  ﮾

قاء ـاًمقاضم٥م ووع اعمقاٟمع واحلقاضمز اًمتل متٜمع قمٛمٚمٞم٤مت اإلؾمتحقاذ قمغم ىُمُدرات أظمريـ ، ؾم

ـْ َرؾُمقِل اهللِو .)فم٤مهرة او سم٤مـمٜم٦م(  رةـرة او همػم ُم٤ٌمؿمـيم٤مٟم٧م قمٛمٚمٞم٤مت ُم٤ٌمؿم ٌِْد اهللِ قَم ـِ قَم ـْ َُمْٕمَٛمِر سْم  قَم

ٓ  ظَم٤مـمٌِئ َٓ  »، ىَم٤مَل:  ط تَٙمُِر إِ   .رواه ُمًٚمؿ وأمحد وهمػممه٤م «. حَيْ

، يمٕمٛمٚمٞم٤مت اإلؾمتٕم٤ٌمد اًمقاؾمٕم٦م ؾمتحقاذ وُمـ اعمٝمؿ اإلٟمت٤ٌمه إمم أن اًمٓمرق اًم٘مديٛم٦م ذم اإل      

، هذه  ـ وؿمٌف ذًمؽاًمٍمحي٦م واًمْمٛمٜمٞم٦م ، واًم٘متؾ اجلامقمل واًمٕم٘مقد اعمٕمٚمٜم٦م ذم شم٘م٤مؾمؿ صمروات أظمري

شمٚمؽ . ومٛمع اؾمتٛمرار سم٘م٤مي٤م  ُمٜم٤مؾم٦ٌم عمٝم٤مرات اإلؾمتحقاذ احلديث٦مأصٌح٧م ُمتخٚمٗم٦م وهمػم اًمٓمرق 

اًمٕمٛمٚمٞم٤مت ، وم٢من اًمقؾم٤مئؾ أصٌح٧م أيمثر ذيم٤مًء ، وشمٕمتٛمد قمغم ُمٝم٤مرات ومٙمري٦م ذم اًمتٜمٔمػم واإلقمالم 

وجي٥م  واإلْي٤مم واخلداع ، يمل ي٘مقم اعمخدوع او اًمْمٕمٞمػ سمٛمٜمح ممتٚمٙم٤مت ؿمٕمٌف إمم أظمريـ .

٦م ًمِمٕمقب اًمٕم٤ممل ، وم٢من طم٘مٞم٘متٝم٤م شمٖمٚمٞم٥م اعمّم٤مًمح اخل٤مص٦م ذًمؽ احلذر ُمـ شمٜمٔمػمات اًمرأؾمامًمٞمًم

  .سمٓمرق رؾمـٛمٞم٦م وُمزظمروم٦م تحقاذ قمغم ظمػمات أظمريــواإلؾم

إصؾ واًمذي ىمٌٚمف إضمراءات ُمٙم٤مومح٦م اًمٗم٤ًمد وُمٜمع ؾمٞمٓمرة اعمّم٤مًمح اخل٤مص٦م قمغم ويتّمؾ هبذا       

٤مومٞم٦م قمٚمٞمٝم٤م اًمِمٗماًم٘مرار اًمٕم٤مم ، ويمذًمؽ وٌط شمٙمتالت اعمّم٤مًمح اخل٤مص٦م )اًمٚمقسمٞم٤مت( وومرض ٟمٔم٤مم 

وأيْم٤ًم ، وم٢من يمؾ اُمتٞم٤مز ىم٤مٟمقين وطمٙمقُمل  . وردقمٝم٤م قمـ حم٤موٓت اًمتحٙمؿ ذم اًم٘مرار اًمٕم٤مم

ًمٚمنميم٤مت جي٥م أن شمقازٟمف أصمامن ًمٚمٛمقاـمٜملم قمٛمقُم٤ًم ، وُم١ًموًمٞم٤مت قمغم اًمنميم٤مت دم٤مه اعمّم٤مًمح 

ذ وهمػم ٤مد اعم٤ٌمـٞم٠ميت سمٕمد ىمٚمٞمؾ اعمزيد ُمـ اإليْم٤مح ًمإلطمتٙم٤مر ذم اًمٙمالم قمـ اًمٗمًـوؾم . اًمٕم٤مُم٦م

 ر ، إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.ـاعم٤ٌمؿم
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  :افتعرف إػ افؼقؿة احلؼقؼقة وظدم بخسفا

 يئ  جب  حب    خب  مب  ىب  يب  جت  حت  خت چ ٤مممــــشمٕمو شم٤ٌمرك ىم٤مل      

 .183 – 181اًمِمٕمراء:  چ   مت   ىت  يت  جث  مث  ىث    يث  حج  مج      جح  مح

،  واعمٕمٜمقي٦م اعم٤مدي٦من يقزن سمدىم٦م ُمـ إُمقر شمقضم٥م أي٤مت اًمتٕمرف إمم اًم٘مٞمٛم٦م احل٘مٞم٘مٞم٦م عم٤م يٛمٙمـ أ

عم٤م  )يمل ٓ شمٙمقن ُمـ اعمخنيـ( ويمذًمؽ اًمتٕمرف إمم أىمرب ىمٞمٛم٦م إمم احل٘مٞم٘م٦م ُمع إو٤موم٦م اطمتٞم٤مـمٞم٦م

ىت  يت  جث   چ شم٠ميت سمٕمد ذًمؽ قم٤ٌمرةواعم٤مدي٦م . و ُيٙم٤مل أي سمّمقرة شم٘مريٌٞم٦م ُمـ إُمقر اعمٕمٜمقي٦م

صمٛمـ سَمـْخس: أىمؾ مم٤م ُي٘م٤مل: و ، أي: ٓ شمٜم٘مّمقا اًمٜم٤مس أؿمٞم٤مءهؿ ، اًمٌخس هق اًمتٜم٘مٞمص چ مث

،  وُم٤م يؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م ُمـ طم٘مقق اًمٜم٤مس قز احلط او اًمتٜم٘مٞمص ذم شم٘مقيؿ ضمٝمقدومال جي يًتحؼ .

. وي٘متيض ذًمؽ أىمَم ُم٤م يٛمٙمـ  ويِمٛمؾ ذًمؽ طم٘مقق ممتٚمٙم٤مهتؿ اعم٤مدي٦م واعمٕمٜمقي٦م وطم٘مقق أقمامهلؿ

، وأُم٤م اًمتٗمْمٞمؾ اهل٤مئؾ ًم٘مٞمٛم٦م  ل اعمتٜمققم٦م ىمٞم٤مؾم٤ًم إمم ىمٞمٛم٦م اعم٤ملإقمامو إومٙم٤مر ُمـ دىم٦م ذم شم٘مقيؿ ىمٞمٛم٦م

ىث    يث  حج    چ. صمؿ شم٠ميت قم٤ٌمرة  ًمٙمؾ ُمـ ؾم٤مهؿ سمٕمٛمٚمف او سمٗمٙمره اعم٤مل ذم فمؾ اًمٕمقعم٦م ومٝمق فمٚمؿ واوح

 ٤ممم.ًمٕمٜمقان أيت إن ؿمـ٤مء اهلل شمٕموُمٕمٜم٤مه٤م ذم ا ، چجح   مج

 

 : ضبط األمور باألكظؿة ومؽاؾحة افػوىض

ىمد وردت هذه اًمٕم٤ٌمرة ذم ، 183اًمِمٕمراء:  چ ىث    يث  حج  مج      جح  چ شمٕم٤مممو شم٤ٌمرك ىم٤مل      

: ٓ شمٕمثقا ، ُمـ قَمثِل َيْٕمَثك قُمُثقا ، وذم ًمٖم٦م سمٜمل متٞمؿ : قم٤مث ٦م ُمقاوع ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ . وًمٗمظمخً

قمٝمده د ٕمْ ـٕمر واًمت٤ٌمده وسمُ ـيٕمٞم٨م قمٞمث٤م . وأُم٤م ُمٕمٜم٤مه ، ومٞم٘م٤مل ذم اًمرأس اًمُٕمثقة وهق ضمٗمقف اًمِم

٤مب قُمث٤م إرض . واًمتٕمٞمٞم٨م ـمٚم٥م ـ: ؿمٕم٨م ُمـ اًمٜم٤ٌمت ، ي٘م٤ملـاًمٚمٗمظ عم٤م شمِمتٕم٤مر ـًط ، ويُ ـسم٤معمِم

إقمٛمك اًمٌمء وهق أيْم٤م ـمٚم٥م اعمٌٍم إي٤مه ذم اًمٔمٚمٛم٦م ، وقم٤مث اًمذئ٥م ذم اًمٖمٜمؿ ، وقمٞم٨ّم ذم اًمٙمٜم٤مٟم٦م 

: األمر األول أُمران ، ٠مىمرب ُم٤م ي٘مع قمٚمٞمف اًمٕمُثق ذم اًمتٍموم٤مت هقوم.  أي أدار يده ومٞمٝم٤م ًمٓمٚم٥م اًمًٝمؿ

 ُي٘م٤مل يمام هق: األمر افثاين . ٟمٔم٤مم وٓ شمٗمقيض سمال اًمٜم٤مس شمٍمف وهق ، وم٘مدان اًمٜمٔم٤مم او اًمَٗمْقى
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رف ـمٌٞمٕم٦م هذه شمٕم ٓ وأٟم٧م أرض قمغم ظمٓم٤مك شمْمع طملم وذًمؽ ، اعمجٝمقل ذم او اًمٔمالم ذم اًمٕمٛمؾ

، وهذا إُمر يرضمع  ُمـ قمقائؼ٤م وُم٤م يقضمد قمٚمٞمٝم إرض وُم٤م يزامحؽ  قمٚمٞمٝم٤م وُم٤م ي١مصمر قمٚمٞمؽ ومٞمٝم٤م

ٕن اًمذي يٕمٛمؾ ذم فمالم ُمٕمٜمقي وم٢من ُمـ اعمتٕمذر قمٚمٞمف أن ُيـٜمَـٔمِّؿ  ، وم٘مدان اًمٜمٔم٤مم ُمٕمٜمك أيْم٤ًم إمم

ػم ذم ـوأُم٤م قم٤ٌمرة: ذم إرض ، ومٝمل إُمقر اًمتل شمً . قمٛمٚمف سمام يتٜم٤مؾم٥م ُمع سمٞمئ٦م اًمٕمٛمؾ اعمجٝمقًم٦م

إمم درضم٦م ضمٞمدة ُمـ اٟمتٔم٤مم إومراد  ، وم٢من اٟمتٔم٤مم اًم٘مْم٤مي٤م اًمٕم٤مُم٦م ي١مدي إرض أي اًم٘مْم٤مي٤م اًمٕم٤مُم٦م

، ذم أي٦م اًمٙمريٛم٦م ، ومٝمل طم٤مل صم٤مسمت٦م أي همػم  شُمٗمًديـ»: وأُم٤م قم٤ٌمرة واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ . واعمج٤مُمٞمع ،

٤مد ، وهذا ـر اًمٕمٚمامء اًمٕمثق سم٤مًمٗمًـ٤مد ، وًمذًمؽ ومًـتٚمزم اًمٗمًـُمٜمت٘مٚم٦م ، ٕن اًمٗمقى ذم إرض يً

طمتك قمغم ،  لم ىمٓمٕم٤مً . همػم أن اًمٚمٗمٔملم همػم ُمؽمادومَ  إًمٞمفتٚمزُمف او ي١مدي ـػم اًمٚمٗمظ سمام يًـُمـ سم٤مب شمٗمً

ٕمثقا ، وم٢من احل٤مل اعم١ميمدة ـ: شمقـديـ طم٤مٓ ُم١ميمدة ًمٕم٤مُمٚمٝم٤م وهـىمقل ُمـ ضمّقز أن يٙمقن ًمٗمظ: ُمٗمً

ومال ؿمـؽ أن ُم٤مطمدث  عمٕمٜمك قم٤مُمٚمٝم٤م ًمٞم٧ًم ُمرادوم٦م ًمف يمام هق واوح ُمـ إُمثٚم٦م اعمِمٝمقرة ًمٚمٜمح٤مة .

ذم فمؾ اًمٕمقعم٦م ُمـ إؾم٘م٤مط إٟمٔمٛم٦م اًمتل شُمٜمٔمؿ اًمتج٤مرة ووم٘م٤ًم ًمٚمٛمّمٚمح٦م اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م ، ويمذًمؽ 

، ومال  إؾم٘م٤مط اًمرواسمط اعم١مصمرة سملم جم٤مٓت احلٞم٤مة واًمتل ىمد شم٘متيض شمًخػم جم٤مل ًمّم٤مًمح جم٤مل آظمر

وم٤ًمد اًمتٚم٘م٤مئٞم٦م واًمٕمٗمقي٦م واًمتحقل إمم  قمٞمٜمٝم٤م هق اًمٗمقى إؾم٘م٤مط هذه اإلقمت٤ٌمرات احل٘مٞم٘مٞم٦م ؿمؽ أن

 سمٕمٞمدًا قمـ اًمتٜمٔمٞمؿ.

     

  :بغ جماالت احلقاة وافتؽامل افسابط

ڃ  ڃ  ڃ    ڤ  ڦ  ڦ   ڦڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ.....  چ ىم٤مل شمٕم٤ممم       

وًمٜم٤م ذم )اعمٜمٓمٚمؼ/ ُمٌح٨م اًمتدرج( شمٗمًػم ُمٗمّمؾ  .29اًمٗمتح:  چ ڃ  چ   چ  چ

( اًمتل اًمتحتٞم٦م كاًمٌٜمقمغم إقمٛمدة ) أي ىم٤مم ُمٕمتدًٓ وُمٕمٜمك وم٤مؾمتقى قمغم ؾمقىمف  أي٦م اًمٙمريٛم٦م . هلذه

قق مجع ـٜمٌؾ ، واًمًـخرج ُمٜمف اًمٗمروع واًمًـمتتد ُمٜمٝم٤م اًمٗمروع ، وؾم٤مق اًمزرع هق إصؾ اًمذي شم

 ، وم٢من اًمٌٜم٤مء اًم٘مقي ٓ ي٘مقم قمغمُم٤م ُيٌٜمك ومقىمٝم٤م  جتٛمٕم٦مـُم ومٝمل اًمٌُـٜمك اًمتحتٞم٦م اًمتل شمتحٛمؾ ، ٤مقـؾم

وًمٙمـ قمغم جمٛمققم٦م  ، إظمالق وطمده٤م وٓ اإلىمتّم٤مد وطمده٤مًمدوم٤مع وطمده وٓ قمغم يم ؾم٤مق واطمدة

٦م اجلٝمد اًمذي يتٜم٤مؾم٥م ُمع أمهٞمتٝم٤م وُمقوٕمٝم٤م وشُمٕمٓمك يمؾ سمٜمٞم ، ُمتٙم٤مُمٚم٦م ُمـ اًمٌٜمك اًمتحتٞم٦م اعمتٕم٤موٟم٦م
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. وقمغم ذًمؽ وم٢من اًمت٘مدم ذم ُمرطمٚم٦م ُمـ ُمراطمؾ جم٤مل ُمٕملم يمثػمًا ُم٤م يتٓمٚم٥م  ذم ُمراشم٥م إوًمقي٤مت 

يدة ، وأُم٤م اإلىمتّم٤مر ذم اًمت٘مدم قمغم جم٤مل ُمٕملم وم٢من آصم٤مره شم٘مدُم٤م ُمقازي٤ًم ذم جم٤مٓت أظمرى قمد

اإلجي٤مسمٞم٦م ىمّمػمة إضمؾ وشم٘مؽمن هم٤مًم٤ًٌم سمٕمقاىم٥م ؾمٞمئ٦م يمثػمة . وُمـ اًمتٙم٤مُمؾ سملم اعمج٤مٓت رقم٤مي٦م 

إوًمقي٤مت ذم اعم٤ًمر اًمٙمكم ، وم٘مد جي٥م شمٜمٔمٞمؿ اًمتج٤مرة ًمّم٤مًمح اًمدوم٤مع او ظمٗمض اًمٜمٗم٘م٤مت اًمدوم٤مقمٞم٦م 

ـمريؼ اًمٕمقعم٦م ذم اؾمت٘مالل اًمتج٤مرة وإًمٖم٤مء اًمْمقاسمط اًمقـمٜمٞم٦م ذم  وظمدُم٤مشمف . وأُم٤م ًمّم٤مًمح اعمجتٛمع

 . اًمت٠مصمػم اعمت٤ٌمدل سملم اعمج٤مٓت احلٞمقي٦م ، ومال ؿمؽ أٟمف شمٜمٔمػم ًمتحريؽ إُمقال إمم اًمنميم٤مت اًمٙمؼمى

ويم٠مٟمف  شمدرجيٞم٤مً  وأيْم٤ًم ، وم٢من اإلسمتداء سم٤مًمٌٜمك اًمتحتٞم٦م او اجلذور واًم٘مقاقمد جيٕمؾ اًمٌٜم٤مء اًمٗمقىمل يٜمٛمق

. وأُم٤م ومرض سمٜم٤مء ومقىمل ُم٘مٓمققم٤ًم قمـ  اًمتدرج أٟمٔمٛم٦م ، وهذا أصؾ ُمٝمؿ ذم اُمتداد ـمٌٞمٕمل ًمٚمجذور

 .١موًمٞم٦م اعمتٓمروم٦مـوشمٜمٓمٚمؼ ُمـ اًمالُمً ضمذوره وىمقاقمده ومٝمل قمٛمٚمٞم٦م و٤مرة وهدومٝم٤م اًمتخري٥م

 

  :مؽاؾحة افػساد ادباذ وؽر ادباذ

  چ  چچ     ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ چ  ٤مممــىم٤مل شمٕم      

 چ ۆئەئ  ەئ  وئ    وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  چ  ، وىم٤مل شمٕم٤ممم12٤إٟمٕم٤مم:  چ ڇ

واًمت٠مصمػم قمغم راء اًمذُمؿ ـل ذم ؿمـٞم٤مؾمـوهذه ىم٤مقمدة قم٤مُم٦م ذم اعمحرُم٤مت ، يم٤معم٤مل اًمً .151إٟمٕم٤مم: 

آٟمتخ٤مسم٤مت ، ويمٕمٛمٚمٞم٤مت اإلطمتٙم٤مر وأٟمقاع اًمٗمًـ٤مد اًمقفمٞمٗمل . وم٢من اعمٙم٤مومح٦م ذم هذا يمٚمف شمِمٛمؾ 

اعم٤ٌمذ او اًمٔم٤مهر ُمٜمف واًم٤ٌمـمـ . وهذا سمخالف ُم٤م قمٚمٞمف اًمٕمقعم٦م ذم مم٤مرؾم٦م أٟمقاع اعم٤ٌمذ ُمٜمف وهمػم 

ومٝمذا  ُمـ أضمؾ إوٕم٤مف اًمنميم٤مت اًمّمٖمػمة او اإلؾمتحقاذ قمٚمٞمٝم٤م ، قمٛمٚمٞم٤مت اًمتْمٞمٞمؼ واإلضار

وم٢من وسم٤مجلٛمٚم٦م ،  . ويمذًمؽ مم٤مرؾم٦م أٟمقاع اًمْمٖمقط ًمإلؾمتحقاذ قمغم اًم٘مرار اًمٕم٤مم اطمتٙم٤مر سم٤مـمـ ،

او ٟمِم٤مط ُم٤ٌمذ او همػم ُم٤ٌمذ ود: اإلٟمتِم٤مر اعمنموع  ك ذم وضمقد قمٛمؾشمِمؽم أٟمقاع اإلطمتٙم٤مر

٦م اًم٘مرار اعم١مصمر قمغم أظمريـ او ود عمِم٤مريم٦م ذم صٜم٤مقماو ود اًمٕمٛمؾ اًمتٜم٤مومز ود ا ًمٚمًٚمٕم٦م او

يمٚمف اطمتٙم٤مر او ؾمٕمل وذوع ذم ُم٤ًمر ؿمٌف ذًمؽ ُمـ هم٤مي٤مت اإلىمّم٤مء . ومٝمذا وضمقد اعمٜم٤مومًلم او 

ًمقؾم٤مئؾ ، وم٘مد يٙمقن اطمتٙم٤مرا شم٘مٚمٞمدي٤ًم او اؾمتٌدادًا ُمٗمْمقطم٤ًم ، او اإلطمتٙم٤مر ، وسمٍمف اًمٜمٔمر قمـ ا

ضسم٤مت اىمتّم٤مدي٦م سملم اًمنميم٤مت اعمتٜم٤موم٦ًم او مم٤مرؾم٦م وٖمقط همػم ُمٕمٚمٜم٦م ًمنماء اًمنميم٤مت اًمّمٖمػمة 
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او ًمدجمٝم٤م ، او قمٛمٚمٞم٤مت ُم٤ميمرة ذيمٞم٦م ًمٕمزل اعمّمٚمحلم قمـ صٜم٤مقم٦م اًم٘مرار او همػم ذًمؽ ُمـ اًمقؾم٤مئؾ 

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  چ  ٤مممــــ يمثرهت٤م ىمقًمف شمٕماًمٙمثػمة اعمٛمٙمٜم٦م ، ويٜمٌف إمم

 چ گ ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  کک  ک  گ  گ   گ

ومٕمغم اًم٘م٤مدة إقمداد إٟمٔمٛم٦م عمٙم٤مومح٦م اًمٓمرق همػم اعم٤ٌمذة ًمإلطمتٙم٤مر وًم٤ًمئر . 17 - 16إقمراف: 

 أٟمقاع اًمٗم٤ًمد.

 

  :مؽاؾحة افؼوع دم افػساد

د وجي٥م ـ٤مط وم٤مؾمـروع ًمٚمقصقل إًمٞمٝم٤م وم٢مٟمف ٟمِمـاإلٟمٓمالق ٟمحقه٤م او اًمِم دة وم٢منـومٙمؾ هم٤مي٦م وم٤مؾم      

ُمٙم٤مومحتف ، ُمثؾ قمٛمٚمٞم٤مت إوٕم٤مف اًم٘مٓم٤مع احلٙمقُمل ذم اًمتٕمٚمٞمؿ ُمـ أضمؾ اًمقصقل إمم اخلّمخّم٦م 

 . ؿ اخل٤مص ، وهٙمذا ذم جم٤مٓت يمثػمةوحتقيؾ اًمٜم٤مس إمم اًمتٕمٚمٞم

ڈ    ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈچ  ٤مممـــشمٕم يقوح ذًمؽ ٟمحق ىمقًمف      

ٕضمؾ أن  ، ومتدسمر أٟمف ؾمٕمل ٕضمؾ اإلوم٤ًمد أي 2٤5اًمٌ٘مرة:  چ ژژ  ڑ   ڑ  ک  ک

وذًمؽ أن سمداي٤مت قمٛمٚمٞم٦م اًمنموع ىمد شمِمٌف احلالل إٓ ذم اًمٜمٞم٦م ، وًمٙمٜمٝم٤م ذم يّمؾ إمم اإلوم٤ًمد . 

ف طم٘مٞم٘متٝم٤م ؾمٕمل ذم اًمٗم٤ًمد  . إمم هم٤مي٦م وم٤مؾمدة وشَمقضمُّ

ھ  ھ  ھ  ے  ے   چ  شمٕم٤ممموُمثؾ ذًمؽ ىمّم٦م أصح٤مب اًم٧ًٌم يمام ذم ىمقًمف       

﮶   ﮷   ﮸  ﮹  ﮺  ﮻   ﮲   ﮳  ﮴  ﮵  ۓ  ۓ 

 ،163إقمراف:  چ ﮼  ﮽  ﮾﮿   ﯀  ﯁                      

قمٛمٚمٞم٦م اًمّمٞمد يقم  ومٙم٤مٟمقا ينمقمقن ذم طم٤مصؾ ذًمؽ أن صٞمد اًمًٛمؽ طُمرم قمٚمٞمٝمؿ يقم اًم٧ًٌم ،

اًم٧ًٌم صمؿ يتٛمقهن٤م سمٕمد ذًمؽ ، وهذا جيٛمع اإلصمؿ اًم٤ٌمـمـ واًمنموع ذم احلرام . ويٚمحؼ سمذًمؽ يمؾ 

ڳ  ڳ   .. چ  شمٕم٤ممم قمٚمٞمٝمؿ سم٘مقًمف ومحٙمؿ اهلل ،  قمٛمؾ يٖم٤مير احلرام ُمٖم٤ميرة صقري٦م وًمٞم٧ًم طم٘مٞم٘مٞم٦م

  .47اًمٜم٤ًمء:  چ ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں    ں  ڻ  ڳ
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إٟمٕم٤مم:  چ ۆئەئ  ەئ  وئ    وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  چ  شمٕم٤مممىمقًمف وذيمرٟم٤م ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ       

شمِمٛمؾ ُمٕمٜمك: ٓ شمًٚمٙمقا وٓ شمدظمٚمقا اًمٓمريؼ اعمقصؾ إمم  چەئ  ەئ  چ ، وم٢من قم٤ٌمرة 151

 اًمٗمقاطمش.

 

  :مؽاؾحة اإلؽراق افػؽري خدمة دصؾحة خاصة

ٺ  ٺ  ٺ  چ ، وىم٤مل شمٕم٤ممم 63اعم١مُمٜمقن:  چ ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃچ  ىم٤مل شمٕم٤ممم       

 . ومٙمؾ شمٕمرض ًمٌمء سمٙمثرة وُمٝم٤مرة شم١مدي11 – 1٤اًمذاري٤مت:  چ ٹ  ٹ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 

)قمٜمدُم٤م ، وم٢مهن٤م متٜمع اًمٜمٗمس ُمـ رؤي٦م ُم٤م هق ظمػم وأومْمؾ . وذم يمت٤مب  همٛمر اًمٜمٗمس او اًم٘مٚم٥م إمم

( ذيمر اعم١مًمػ اًمٙمٛمٞم٤مت اهل٤مئٚم٦م ُمـ اإلقمالٟم٤مت اًمتج٤مري٦م اًمتل -25٤-حتٙمؿ اًمنميم٤مت اًمٕم٤ممل 

ريم٤مت اًمٕم٤مسمرة ًمٚم٘م٤مرات ـإُمقال اهل٤مئٚم٦م اًمتل أٟمٗم٘متٝم٤م اًمِمٜمقي٤ًم ، وـرد إُمريٙمل ؾمـ٤مهده٤م اًمٗمـيِم

تج٤مسم٦م اًمٜم٤مس إمم ـختٚمػ اؾمـسمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمؽموي٩م . وشم٤مئر اًمٜمٗم٘م٤مت اعمتٕمٚم٘م٦م ـوؾم قمغم اإلقمالٟم٤مت

، همػم أن مجٚم٦م  ؿيّمٕم٥م او يتٕمذر همٛمرهو هلؿ ُمٜم٤مقم٦م قمٛمٚمٞم٤مت اًمٖمٛمر واإلهمراق ، ومٌٕمض اًمٜم٤مس

وُمٝم٤مرات صٜم٤مقم٦م اًمرهم٦ٌم  تٝماليملـيمٌػمة ُمـ اًمٜم٤مس شمٜمٖمٛمر سمدرضم٤مت ُمتٗم٤موشم٦م ذم اإلقمالم اإلؾم

ّمٌح ه١مٓء ذم همٞمٌقسم٦م قمـ د اعمٜمٗمٕم٦م احل٘مٞم٘مٞم٦م واإلدظم٤مر . ويسمٛمٕمٜمك اهلقى واًمِمٝمقة وسمٛمٕمزل قمـ ىمٞمق

ٿ  ٿ  چ  اًمذاري٤متاًمث٘م٤موم٦م اًمٜم٤مومٕم٦م وقمـ إدراك إوًمقي٤مت واًميوري٤مت ، يمام شمٜمٌف إًمٞمف قم٤ٌمرة آي٦م 

١موًمٞم٦م اإلقمالُمٞم٦م ، وًمٕمؾ أهؿ ـويقضمد ذم اًمٕم٤ممل ىمّمقر واوح ذم حتٛمؾ اعمً . چ ٿ  ٿ    ٹ

١موًمٞم٦م اعمّمٚمح٦م اًمٕم٤مُم٦م قمٜمد اًمؽموي٩م ًمٚمٛمّمٚمح٦م ـ٥ٌم ومٞمف هق همٞم٤مب اإلًمزام سم٤محلد إدٟمك ُمـ ُمًـؾم

 اخل٤مص٦م.

 

  :ـػاية افرضوريات

شمِمٛمؾ اًمرقم٤مي٦م اًمّمحٞم٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م ذم  اعمرشمٌٓم٦م ُم٤ٌمذة سم٤مإلىمتّم٤مد يمٗم٤مي٦م اًميوري٤مت اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م      

وُمٙم٤مومح٦م اًمٗم٤ًمد واًمٔمٚمؿ ، وومتح  ، ُمقاضمٝم٦م اعمرض ، واًمتٕمٚمٞمؿ اًمِم٤مُمؾ واًمًٙمـ واًمٖمذاء وإُمـ
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أسمقاب اًمتٜمٛمٞم٦م واًمٓمٛمقطم٤مت وُم٤ًمقمدة اًمٓمٌ٘م٦م اًمٗم٘مػمة قمغم رومع ُمًتقاه٤م اًمت٠مهٞمكم واعم٤مدي . وذم 

ت اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م هل ؾمٚمٕم٦م ُمـ اًمًٚمع ، ومٛمـ اؾمتٓم٤مع أن يِمؽمي أومْمؾ اًميوري٤مشمٜمٔمػمات اًمٕمقعم٦م وم٢من 

شمٕمذر قمٚمٞمف ذاء اعمًتقى اًمٙمٗمقء ُمـ اًميوري٤مت ومٚمٞم٘مٌؾ  ُمـ أٟمقاع اًميوري٤مت ومٚمٞمٗمٕمؾ . وأُم٤م

ُم١مؾم٤ًمت اًمٕمقعم٦م  . وأيْم٤ًم ، وم٢من يش ُمع وم٘مدان سمٕمض اًميوري٤مت٤مسم٤معمًتقي٤مت اًمرظمٞمّم٦م او يتٕم

وىمد دمد ذم سمٕمض  ؾمٞم٤مؾم٦م اًمْمٖمط خلٗمض ٟمٗم٤مىم٤مت اخلدُم٤مت .و٦م اًمدوًمٞم٦م شمٜمتٝم٩م ُمع اًمدول اعم٘مؽمِ 

دول اًمٕمقعم٦م أن اًمرقم٤مي٦م اًمّمحٞم٦م شمتٜم٤مؾم٥م ُمع ُم٤م يدومٕمف اعمقاـمـ ًمنميم٤مت اًمت٠مُملم ، ومٛمـ يدومع يمثػمًا 

وم٢مٟمف ُيٕم٤مًم٩م ذم أرىمك اعمرايمز اًمٓمٌٞم٦م ، وأُم٤م ُمـ يدومع ىمٚمٞماًل او ٓ يدومع ومٕمٚمٞمف أن ي٘مٌؾ سمٛم١مؾم٦ًم صحٞم٦م 

ُمقوققم٦م ذم ؿم٤مرع ُمـ ؿمقارع دوًم٦م همرسمٞم٦م . همػم أن دول اًمٕمقعم٦م  حمدودة او ُمتخٚمٗم٦م وًمٙمٜمٝم٤م

ٌ ٘م٦م  شمتٗم٤موت ذم حتديد اًميورات اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م وذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝم٤م ، ومٙمٗم٤مي٦م اًمرقم٤مي٦م اًمّمحٞم٦م ُمثاًل ُُمَٓمـ

يٌح٨م قمـ وؾمٞمٚم٦م  يٙمٞم٤مً ػمًمٞمس سمٌٕمٞمد أن دمد ُمقاـمٜم٤ًم أُمًمٙمـ سم٠مٟمٔمٛم٦م يمٗمقءة ذم سمريٓم٤مٟمٞم٤م وومرٟم٤ًم ، و

اًمّمحل اًمٗمرٟمز او اًمؼميٓم٤مين ًمٚمتخٚمص ُمـ اًمثٛمـ اًم٤ٌمهض ذم ُمقـمٜمف!! وأُم٤م ذم شُمـدظمٚمف ذم اًمٜمٔم٤مم 

ًمٙمٜمٝم٤م طمؼ أيمٞمد ًمٙمؾ ُمقاـمـ ، اًمرؤي٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م قمٜمدٟم٤م ، وم٢من اًميوري٤مت ًمٞم٧ًم ؾمٚمٕم٤ًم عمـ يدومع و

ڈ  ڈ  ژ  ژ  چ  . وىمد ؾمٌؼ شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم احلٙمقُم٦م واعمجتٛمع قمغم يمٗم٤ميتٝم٤م وجي٥م أن شمٕمٛمؾ

ڳ    ڱ   ڱ    گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ

ـْ  .7احلنم:  چ ڱ  ڱ  ں ـِ  ضَم٤مسمِرِ  وقَم ٌْدِ  سْم  سمُِٙمؾِّ  َأْومَم  َأٟم٤م » ىم٤مل ط اهلل َرؾُمقَل  اهللِ أنّ  قَم

ـٍ  ـْ  ُُم١ْمُِم ِف ، ُِم ًِ ـْ  َٟمْٗم ًٓ  شَمَركَ  َُم ـْ  وَمأِلَْهٚمِِف ، َُم٤م رواه اإلُم٤مم ُمًٚمؿ  «َوقَمكم   وَم٢مزِم   َوٞم٤َمقًم٤م َأوْ  َدْيٜم٤ًم شَمَركَ  َوَُم

: ىم٣م ي٘ميض ىمْم٤مًء ، ثٚمفواًمَْمَٞم٤مع  ُمّمدر و٤مع يْمٞمع ، وٞم٤مقًم٤م ، وُم .وهمػمه ذم ؾمٞم٤مق طمدي٨م 

 ٜمكُمْ يم٤مًمذري٦م اًمّمٖم٤مر وإـمٗم٤مل واًمز   تٕمٝمدـوُيًتٕمٛمؾ إؾماًم ًمٙمؾ ُم٤م هق ُمٕمرض أن يْمٞمع إن مل يُ 

ٞم٤مق ـوواوح ُمـ ؾم . ُمـ اعمرى واعمٕم٤مىملم ٤مئر ُمـ يدظمؾ ذم ُمٕمٜم٤مهؿـوؾم سمذاهتؿاًمذيـ ٓ ي٘مقُمقن 

ـٍ  سمُِٙمؾِّ  َأْومَم  َأٟم٤م »احلدي٨م أن ُمٕمٜمك قم٤ٌمرة  ـْ  ُُم١ْمُِم ـِف  ُِم ًِ وأطمؼ  أطمرص ط، شمِمٛمؾ أن اًمٜمٌل  «َٟمْٗم

ي١ميمد ذًمؽ أن اًمٜمٌل  ، ُمّم٤مًمح اعم١مُمٜملم ُمـ أٟمٗمًٝمؿ وُم٤م ي٘متْمٞمف ذًمؽ ذم اعم١ًموًمٞم٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م سمرقم٤مي٦م

ـْ  »أًْمـَحَؼ هب٤م قم٤ٌمرة  ط ًٓ  شَمَركَ  َُم ـْ  وَمأِلَْهٚمِِف ، َُم٤م وأُم٤م شمٗمًػم  . «َوقَمكم   وَم٢مزِم   َوَٞم٤مقًم٤م َأوْ  َدْيٜم٤ًم شَمَركَ  َوَُم
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أطمؼ سمٛمٙم٤مؾم٥م يمؾ ُم١مُمـ ُمـ ٟمٗمًف ، ومٝمذا شمٗمًػم  طاحلدي٨م سمٕم٤ٌمرات شمقهؿ سم٠من ُمٕمٜم٤مه أن اًمٜمٌل 

ِمٕم٥م أن ذم ىمٞم٤مدة اًم طويٜمٌٖمل ًمٙمؾ ُمـ خيٚمػ اًمٜمٌل  ًمٚمًٞم٤مق ومال يّمح إظمذ سمف . ضمداً  خم٤مًمػ

ويٜمٌف احلدي٨م إمم أن احلٙمقُم٦م )وهل ضمزء ُمـ اًمِمٕم٥م(  . اًمّمٗم٦م ُم٤م يٛمٙمـ إمم شمٚمؽ يٙمقن أىمرب

  طم٤مدي٨م اًمت٤مًمٞم٦م:سم٤مُٕمِمٛمقًم٦م 

ـْ وم       ـِ  ، ُُمقؾَمك َأيِب  َٕم ـَ  إِن   »ىَم٤مَل  ط اًمٜم ٌِلِّ  قَم ـِ  اعُم١ْمُِم ٌُٜمَْٞم٤منِ  ًمِْٚمُٛم١ْمُِم ٌ َؽ  «سَمْٕمًْم٤م  سَمْٕمُْمفُ  َيُِمدُّ  يَم٤مًْم  َوؿَم

ـِ َأَص٤مسمَِٕمُف . رواه  ـِ  اًمٜمُّْٕماَمنِ  اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ . وقَم ٚمُِٛمقنَ  » ط اهللِ َرؾُمقُل  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  سَمِِمػٍم ، سْم ًْ  اعْمُ

 اإلُم٤مم أمحد رواه «يُمّٚمُف  اؿْمَتَٙمك َرْأؾُمفُ  اؿْمَتَٙمك َوإِنِ  يُمّٚمُف ، اؿْمـَتَٙمك قَمْٞمٜمُفُ  اؿْمـَتَٙمك إِنِ  َواطِمٍد ، يَمَرضُمؾٍ 

  .وُمًٚمؿ

ـُ  سَمْٞمٜماََم : ىَم٤مَل  اخْلُْدِريِّ  ؾَمِٕمٞمدٍ  وقمـ َأيِب        ِلِّ  َُمعَ  ؾَمَٗمرٍ  ذِم  َٟمْح  َرضُمٌؾ  ضَم٤مءَ  إِذْ  َوؾَمٚم ؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغم   اًمٜمٌ 

ُف  وَمَجَٕمَؾ : ىَم٤مَل  ًَمُف ، َراطِمَٚم٦مٍ  قَمغَم  هُ  َيٍْمِ ًٓ ، َيِٛمٞمٜم٤ًم سَمٍَمَ ـْ  » ط اهللِ  َرؾُمقُل  وَمَ٘م٤مَل  َوؿِماَم  وَمْْمُؾ  َُمَٕمفُ  يَم٤منَ  َُم

ـْ  قَمغَم  سمِفِ  وَمْٚمَٞمُٕمدْ  فَمْٝمرٍ  ـْ  ًَمُف ، فَمْٝمرَ  َٓ  َُم ـْ  وَمْْمٌؾ  ًَمفُ  يَم٤منَ  َوَُم ـْ  قَمغَم  سمِفِ  وَمْٚمَٞمُٕمدْ  َزادٍ  ُِم : ىَم٤مَل  ، «ًَمُف  َزادَ  َٓ  َُم

ـْ  وَمَذيَمرَ  فُ  َرَأْيٜم٤َم طَمت ك َذيَمرَ  َُم٤م اعْم٤َملِ  َأْصٜم٤َمِف  ُِم طََمدٍ  طَمؼ   َٓ  َأٟم  وَمْْمٍؾ . رواه ُمًٚمؿ وأسمق داود  ذِم  ُِمٜم ٤م ِٕ

ُمت٤مقمف ، ومٚمٞمس ُمـ طم٘مف واسمـ طم٤ٌمن ، وواوح أن اعم١مُمـ إذا رأى أٟمف ٓ طمؼ ًمف ذم ومْمؾ زاده او 

  .ـمٚم٥م قمقض قمٜمف

ٌْدِ وقمـ        ًْ  » ىَم٤مَل: طل اهلل َأن  َرؾُمق قَمٜمُْٝماَم  سْمـ قُمَٛمَر َريِضَ اهلل اهلل قَم ًْ ـاعُم ٚمِِؿ َٓ َئْمٚمُِٛمُف ـٚمُِؿ َأظُمق اعُم

 ًْ ـْ يَم٤مَن ذِم طَم٤مضَم٦ِم َأظِمٞمِف يَم٤مَن اهلل ُ ذِم طَم٤مضَمتِفِ  ٚمُِٛمفُ ـَوَٓ ُي ـْ  ، َوَُم ًْ  ، َوَُم ـْ ُُم َج قَم َج اهلل ُ ـومَ  ٚمٍِؿ يُمْرسَم٦مً ـوَمر  ر 

ـْ يُمُرسَم٤مِت َيْقِم اًمِ٘مٞم٤َمَُم٦مِ  ٚماًِم ؾَم  قَمٜمُْف يُمْرسَم٦ًم ُِم ًْ ـْ ؾَمؽَمَ ُُم اًمٌخ٤مري  اإلُم٤مم اهرو « ُه اهلل ُ َيْقَم اًمِ٘مَٞم٤مَُم٦مِ ؽَمَ ـ، َوَُم

سمؾ يٕمٛمؾ  ، ٚمؿ وهمػممه٤م ، ومتدسمر قم٤ٌمرة: ٓ ُيًـٚمُِٛمف ، أي ٓ يؽميمف ًمٚمٛمٝم٤مًمؽ واعمْم٤مر واعمّم٤مئ٥مـوُمً

وُمٕمٚمقم أن اعمْم٤مر اًمتل شمتٕمرض هل٤م  ٝم٤م اعمْم٤مر .ـلم طم٤مًمف ورومع ىُمُدراشمف اًمتل جيتٜم٥م سمـقمغم حتً

أن شمٓمٌٞمؼ قم٤ٌمرة:  ًمذًمؽ قاوح. وم اًمٓمٌ٘م٦م اًمٗم٘مػمة ختتٚمػ قمـ اعمْم٤مر اًمتل شمتٕمرض هل٤م اًمٓمٌ٘م٦م اًمٖمٜمٞم٦م

ـٚمِٛمف  » ًْ قمغم اًمٓمٌ٘م٦م اًمٗم٘مػمة يِمٛمؾ اجلقاٟم٥م اعم٤مدي٦م واعمٕمٜمقي٦م ، وأُم٤م شمٓمٌٞم٘مٝم٤م قمغم اًمٓمٌ٘م٦م  «ٓ ُي

وُمـ اخلٓم٠م  . ؾ ذم اًمٖم٤مًم٥م اجلقاٟم٥م اعمٕمٜمقي٦م يم٤محلّم٤مٟم٦م اًمٗمٙمري٦م واًمًٚمقيمٞم٦م وؿمٌف ذًمؽٛماًمٖمٜمٞم٦م ومٞمِم

ي٘مؽمن سمدقمؿ ُم٤مزم  اًمِمديد أن يتقهؿ سمٕمْمٝمؿ أن اًمدقمؿ اعم٤مزم ًمٚمٓمٌ٘م٦م اًمٗم٘مػمة واعمتقؾمٓم٦م جي٥م أن
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ُمٓم٤مسمؼ ًمألهمٜمٞم٤مء ، او يتقهؿ أن اًميائ٥م ظم٤مرج اًمزيم٤مة جي٥م أن شمٙمقن ٟمًـ٦ٌم ُمتٓم٤مسم٘م٦م سملم خمتٚمػ 

 .٧م شمّم٤مقمدي٦مـاًمٓمٌ٘م٤مت آىمتّم٤مدي٦م وًمٞمً

  :افتـؿقة افشامؾة وافـؿو اإلشساتقجي

ؾمٌؼ ذيمر إداء اإلؾمؽماشمٞمجل سم٤مًمتٗمّمٞمؾ ذم صمالصم٦م ُمقاوع ُمـ )ٟمخ٦ٌم اعم٤ًمر( ، وؾمٌؼ اًمٙمالم       

ر ُمرة أظمرى أن  قمـ حم٤مور اًم٘مقة واًمٜمٛمق اإلؾمؽماشمٞمجل ذم ُمقاوع ُمتٕمددة ُمـ هذه اًمدراؾم٦م . وُٟمـَذيمِّ

قم٤مضمزة أهن٤م  ُمـ اعمخزي أن شمتقؾمع إُم٦م ذم اًمٜمٛمق اإلؾمتٝماليمل واًمًٚمع اًمٙمامًمٞم٦م واًمؽمومٞمٝمٞم٦م ذم طملم

ق أطمد أن اًمتج٤مرة احلرة هل اًمتل شم٘مقد احلٞم٤مة  قمـ اًمدوم٤مع قمـ ٟمٗمًٝم٤م . وُمـ اعمخزي أيْم٤ًم أن ُيَّمدِّ

شم٘مٞمد طمري٦م  أن إمم أٟمٔمٛم٦م يٛمٙمـ ، ومال طم٤مضم٦م وأن إُمقر إظمرى ؾمقف شم٠ميت او شمتحًـ شمٚم٘م٤مئٞم٤مً 

 ٜمٛمق اإلؾمؽماشمٞمجل ،ُمـ أضمؾ يمٗم٤مي٦م اًميوري٤مت اًمٕم٤مًمٞم٦م او ُمـ أضمؾ شم٘مقي٦م اًم وطمريم٦م اعم٤مل اًمتج٤مرة

صم٘م٤موم٦م  لمـحتً تٝمالك ُمـ أضمؾـراف واإلؾمـيمذًمؽ إمم ُمٙم٤مومح٦م صم٘م٤موم٦م اإلؾم سمزقمٛمٝمؿ وٓ طم٤مضم٦م

  ىمتّم٤مد واإلدِّظم٤مر!!!اإل

ذم زي٤مدة ويم٠مٟمف حمّمقر  آىمتّم٤مدي ذم فمؾ اًمٕمقعم٦م ،اًمٙمالم قمـ اًمٜمٛمق  ، واًمتٚمٌٞمس وُمـ اخلداع      

قمـ ُمْم٤مُملم  وسمٛمٕمزل ، اًمدظمؾ اًم٘مقُمل زي٤مدة او واإلٟمٗم٤مق اإلؾمتٝماليمل اًمٜم٤مشم٩م اعمحكم اإلمج٤مزم

ُمّم٤مدر اًمٜمٛمق وهؾ شمِمٛمؾ اإلٟمت٤مج ذم همػم اًمثروات  :ادضؿون األول ُمٜمٝم٤م اىمتّم٤مدي٦م قُمٚمٞم٤م ،

وم٢من هذه اعمّم٤مدر شم١مؿمـر سم٘مقة إمم شمٓمقر وُمت٤مٟم٦م آىمتّم٤مد .  ؟يم٤مًمّمٜم٤مقم٦م واخلؼمات اعمتٓمقرة ٓمٌٞمٕمٞم٦ماًم

ن طم٤ًمب ُمٕمدل دظمؾ اًمٗمرد اًمذي ىمد يقصػ سم٤مًمدظمؾ ، وم٢م شمقزيع اًمٜم٤مشم٩م اإلمج٤مزم :ادضؿون افثاين

، ويٛمٙمـ أن  احل٘مٞم٘مل إٟمام هق دظمؾ اومؽمايض ًمألومراد ٕٟمف اًمٜم٤مشم٩م اإلمج٤مزم ُم٘مًقُم٤ًم قمغم قمدد اًمًٙم٤من

سمؾ إن اًمٜمٛمق ذم  . ًمٚمنميم٤مت اًمٙمٌػمة وإهمٜمٞم٤مء وختّمٞمّم٤مت اعم١ًموًملم ُمٜمف يٙمقن اًمٜمّمٞم٥م إيمؼم

ٟمتٞمج٦م  ُمًتقى اعمٕمٞمِم٦م ًمٚمٗم٘مراء ،اًمٜم٤مشم٩م اإلمج٤مزم ىمد ي٘مؽمن سمزي٤مدة ٟم٦ًٌم اًمٗم٘مراء وسم٤مٟمحدار 

 احلٞم٤مة ،ضمقدة  قمغم: ُمدى شم٠مصمػم اًمٜم٤مشم٩م اعمحكم افثـادضؿون افث . ديدةـ٤مواة اًمِمـاًمالُمً

وشمقضمٞمف  اًمرصٞمٜم٦م٤مخلدُم٤مت إؾم٤مؾمٞم٦م وقمغم اًمٌُـٜمك اًمتحتٞم٦م ًمٚمتٕمٚمٞمؿ واًمّمح٦م وسمٜم٤مء اعم١مؾم٤ًمت يم

شمقضمد و . واعمّم٤مًمح اًمٕم٤مُم٦م وهمػم ذًمؽ ُمـ اًميوري٤مت وحتًلم ُمٕمٞمِمتف اعمجتٛمع إمم اًمٗمْم٤مئؾ
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، إول: اًمتقاومؼ سملم قم٘مٞمدة  ضمقدة احلٞم٤مة احل٤مضة واعمًت٘مٌٚمٞم٦م أرسمٕم٦م قمقاُمؾ هل ُمـ أهؿ قمقاُمؾ

ذم إًمّم٤مىمٝم٤م سم٤مإلؾمالم  ، وسمٕمٞمدًا قمـ اعمث٤مًم٥م اعمّمٓمٜمٕم٦م اعمٗمؽماة اًمتل سم٤مًمغ اخلّمقمإُم٦م وٟمٔم٤مم طمٞم٤مهتؿ 

ًمٚمتحًلم  ومتح أسمقاب اًمٓمٛمقطم٤متآىمتّم٤مدي٦م وهمػمه٤م . اًمث٤مًم٨م:  يمٗم٤مي٦م اًميوري٤مت . اًمث٤مين:

هؾ يتٜم٤مؾم٥م اًمٜمٛمق ذم اًمٜم٤مشم٩م اعمحكم  :ادضؿون افرابع اًمٜمٛمق اإلؾمؽماشمٞمجل .واًمتٓمقير . اًمراسمع: 

ٕم٤مر ـوزي٤مدة اإلؾم تٝمٚمٙم٤متـاإلمج٤مزم ُمع زي٤مدة اًمًٙم٤من وطم٤مضم٦م اًمٕم٤مـمٚملم ًمٚمتقفمٞمػ وشمٕمقيض اعمً

رائٞم٦م ًمٚمٕمٛمٚم٦م اًمٜم٘مدي٦م؟ أم أن هذه اعمتٖمػمات شمًتٝمٚمؽ اًمٜمٛمق وُم٘مدارًا ُمـ ـوشمراضمع اًم٘مٞمٛم٦م اًمِم

وقمغم اًمٕمٛمؾ  : ُمدى شم٠مصمػم إمج٤مزم اًمٜم٤مشم٩م اعمحكم قمغم اًمٜمٛمق اإلؾمؽماشمٞمجلدضؿون اخلامسا إصؾ؟

  .وذم )ٟمخ٦ٌم اعمًـ٤مر( ، وىمد ؾمٌؼ سمٞم٤مٟمف ذم هذه اًمدراؾم٦م ًمٚمٛمًت٘مٌؾ

ٛمؾ يمؾ ومرد ـ٤مُمٚم٦م سم٤مخلػم واعمٜم٤مومع ، واًمتل شمِمـالُمٞم٦م اًمتٜمٛمٞم٦م اًمِمـوُمـ أوًمٞم٤مت اًمث٘م٤موم٦م اإلؾم      

ُمع  طر سمقاطمد ُمـ أهؿ وفم٤مئػ اًمٜمٌل وُٟمـَذيمِّ ٥م إوًمقي٦م ، ـواحلٙمقُم٦م ويمؾ جم٤مل ًمٚمخػم وسمحً

ۉ  ې  ې  ې  ې  چ  ٤مممـــــــ، وهق ىمقًمف شمٕم ُمـ سمٕمده أُمتف ووفم٤مئػ يمؾ ُمـ ي٘مقد إُم٦م

ۆئ       ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى

 قم٤ٌمرة اًمتزيمٞم٦م ذم ك، وُمٕمٜم164آل قمٛمران:  چ ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ ۈئ  ۈئ  ېئ

جم٤مًملم ُمًت٘مَٚملْم  أي يٜمٛمٞمٝمؿ سم٤مخلػم ، وم٢من اًمزيم٤مء هق اًمٜمامء سم٤مخلػم ويِمٛمؾ چ ۇئ  چ

شمٜمٛمٞم٦م اًمٜمٗمس وشمٜمٛمٞم٦م احل٤مل . ومتزيمٞم٦م اًمٜمٗمس هق شمٜمٛمٞمتٝم٤م سم٤معمٕم٤مين اجلٚمٞمٚم٦م يم٤مإليامن  وُمتداظمٚملم ، ومه٤م:

 سمٛمٜمزًم٦م اًمٖمذاء ًمٚمجًد وهل ضوري٦م ٓؾمت٘م٤مُم٦مواإلؾمتٕمداد ًمٗمٕمؾ اخلػم واًمٜمٗمع ، ومٝمذه ًمٚمٜمٗمس 

، وم٢مٟمف  واًمُ٘مُدرات شمٜمٛمٞمتف سم٤مخلػم واًمٜمٗمع واعمٝم٤مرات واًمٙمٗم٤مءات شمزيمٞم٦م احل٤مل . وأُم٤م شمزيمٞم٦م احل٤مل ومٝمق

٘م٤مل: زيم٤م اًمزرع إذا طمّمؾ ُمٜمف ٟمٛمق وسمريم٦م ، وأرض زيمٞم٦م ـمٞم٦ٌم ُمٜمتج٦م ، ويمؾ رء يزداد ويٜمٛمق يُ 

 . اًمتزيمٞم٦م هل اًمٜمٛمق سم٤مخلػم وإٟمت٤مضمفويٜمت٩م ومٝمق يزيمق زيم٤مًء ، ومٕمالُم٦م 

يم٤من أقمٔمؿ ذم ُم٤م هل ٟمٗمًٝم٤م شمرشمٞم٥م أوًمقي٤مت اعمٕم٤مزم ، أي  اًمِم٤مُمٚم٦م وشمرشمٞم٥م أوًمقي٤مت اًمتٜمٛمٞم٦م      

يم٤من أسم٘مك أصمرًا قمٜمد دراؾم٦م ُم٤م ٤مخلٞم٤مرات إظمرى ، واعمٗم٤مؾمد قمٜمد اعم٘م٤مرٟم٦م سمضمٚم٥م اعمّم٤مًمح ودومع 
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ڀ  چ شمٕم٤ممم  ىمقًمفٗمٝمؿ ُمٕمٜمك إطمًـ وإهدى ذم ٟمحق اًمٕمقاىم٥م واعمآٓت اعمحتٛمٚم٦م . وسمذًمؽ ٟم

ۉ  ۉ  ې   ې  چ ، وىمقًمف شمٕم٤ممم 2اعمٚمؽ:  چ ڀ   ڀ  ٺ  ٺ   ٺ   ٺ    ٿ

وم٢من إطمًـ وإهدى هق ُم٤م يم٤من ،  84اإلهاء:  چې  ې  ى    ى  ائ  ائ   ەئ 

 ۉ  ې ۉ چشمٕم٤ممم  ىمقًمفويرضمع يمؾ ذًمؽ إمم  . أومْمؾ ُمـ ؾم٤مئر اخلٞم٤مرات قمٜمد اعم٘م٤مرٟم٦م

، أي ٟمت٤مئ٩م  چ  ېچ وُمٕمٜمك ،  12يس:  چ ائ ائ   ەئ ېې  ې  ى  ى

أىمقاهلؿ وأقمامهلؿ وُم٤م شم١مدي إًمٞمف قمغم ـمقل اًمزُمـ ُمـ ُمّم٤مًمح او ُمْم٤مر . وواوح أن أصم٤مر ىمد 

٤ممم ـــــشمٕمو شم٤ٌمرك ويمذًمؽ ىمقًمفشمٙمقن آٓف إوٕم٤مف ٕصؾ اًم٘مقل او اًمٕمٛمؾ او أيمثر ُمـ ذًمؽ . 

رًا ، وم٤مٕومْمٚمٞم٦م عم٤م هق أسم٘مك أصم46اًمٙمٝمػ:  چ پ  پ   پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ چ 

  .اعمّم٤مًمح ودومع اعمٗم٤مؾمدُمـ ضمٚم٥م 

وأُم٤م اًمٜمٛمق اإلؾمؽماشمٞمجل وم٘مد ؾمٌؼ ذيمره ، وًمٙمٜمف سم٤مظمتّم٤مر ؿمديد يرضمع إمم اًمٕمٛمقم ذم ُمْم٤مُملم       

 ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿   ﯀  ﯁چ  ٤مممــشمٕمو شم٤ٌمرك ىمقًمف

، وم٢من أي٦م 6٤إٟمٗم٤مل:  چ                    

اًمتل شمردع اًمٕمدو اًمٔم٤مهر واًمٕمدو اخلٗمل ، أي  أٟمقاع اًم٘مقة اًمٗم٤مقمٚم٦م يمٚمٝم٤م اعمٖم٤مًم٦ٌم ذم اًمٙمريٛم٦م شمِمٛمؾ

ٙمري٦م ـحرب همػم اًمٕمًـٙمري وقمدوان اًمـوشمٕمٛمؾ سمٙمٗم٤مءة ود أٟمقاع اًمٕمدوان يم٤مًمٕمدوان اًمٕمً

او همػم ذًمؽ ُمـ وضمقه  قاء يم٤مٟم٧م طمرسم٤ًم اىمتّم٤مدي٦م او ومٙمري٦م او صم٘م٤مومٞم٦م او شمآُمرًا ًمإلوم٤ًمد واًمتحٓمٞمؿـؾم

وُمـ ُمْم٤مُملم  . ٌٜمك اًمتحتٞم٦م إلٟمت٤مج اًم٘مقة سم٠مٟمقاقمٝم٤م اًمّمٚم٦ٌم واًمٜم٤مقمٛم٦م. ويِمٛمؾ ذًمؽ اًماًمٕمدوان 

)اًمرظم٤مء  تٝمالكواإلؾم اًمٜمٛمق اإلؾمؽماشمٞمجل دوام اًمرصد واحلذر ٓضمتٜم٤مب اإلهاف ذم اًمتٜمٕمؿ

ىئ   ی  ی  چ  وإهمٗم٤مل اإلقمداد ، يمام يٜمٌف إًمٞمف ىمقًمف شمٕم٤ممماعمٗمًد( اًمذي ي١مدي إمم اإلؾمؽمظم٤مء 

 چجت    حت     ىب  يب   خب  مب  جب  حب   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ

 .اًمٙمريٛم٦م ٔي٦مذه ا، وًمٜم٤م ذم )اعمٜمٓمٚمؼ( شمٗمًػم ُمٗمّمؾ هل 95إقمراف: 
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 : حتريم ظؿؾقات ادؼامرة وافتغرير وافغش

ٱ  ٻ  چ ىم٤مل شمٕم٤ممم وٓ ؿمؽ أن اًمتحريؿ يِمٛمؾ اًمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمدوًمٞم٦م ًمٚمٛم٘م٤مُمرة واًمتٖمرير .       

ٺ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٻ  ٻ  ٻ

ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ   ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦڄ  

، وىمد شمقاشمرت سمذًمؽ إظم٤ٌمر قمـ  ر هق اًم٘مامرـاعمٞمً .91 – 9٤اعم٤مئدة:  چ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ

، وىمد يم٤مٟم٧م ُمْم٤مُملم  اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم واًمٗم٘مٝم٤مء ، يمام أن اًم٘مامر هق اعمٕمٜمك اعمريمزي ًمٚمٛمٞمن

جم٤مًمس اعمٞمًـر ذم اجل٤مهٚمٞم٦م ُمـ ٟمٛمط جم٤مًمس ٟمقادي اًم٘مامر ذم قم٤ممل اًمٞمقم ، واًمتٗم٤مصٞمؾ اًمٕمٛمٚمٞم٦م 

إذا  َيَنَ اًمرضمُؾ َيٞمَْنُ َيْناً : إصؾ اًمٚمٖمقي هقو . عمج٤مًمس اعمٞمن ُمٌثقصم٦م ذم يمت٥م اًمتٗمًػم وهمػمه٤م

تَ ىم٤مُمر او ًمٕم٥م سم٤مٕىمداح . و ٤مُر: اًْمَ٘مْقُم جَيْ ًَ َْي ْٕ : اًْمِ٘ماَمرُ  ، ، َواطِمُدُهْؿ َيَنٌ  ِٛمُٕمقَن قَمغَم اعْمَٞمِْنِ ا .  َواعْمَْٞمِنُ

اروٟم٘مؾ ذم )ًم٤ًمن اًمٕمرب(:  ُمـ أؾمامء وفم٤مئػ جمٚمس اًم٘مامر . واًمٞم٤مِهُ أيْم٤ًم واًمَٞمَنُ   ، اًمٞم٤مِهُ اجلَز 

ْأُت حَلَْٛمَٝم٤م. وينوا اًم ُت اًمٜم ٤مىَم٦َم: ضَمز  وا َأي َٟمَحُروا. وَيَنْ ، ًمٚم٘مامر أيْم٤ًم  : ىمًٛمقه٤مـَجزورَوىَمْد َيَنُ

َٛم٦َم اجلَُزور ، وشمٞم٤مهوه٤م: شم٘م٤مؾمٛمقه٤م ًْ ـَ َيُٚمقَن ىِم ِذي ْأشمف وَمَ٘مَد ،  ذم اًم٘مامر واًمٞم٤مِهوَن: اًم   ضَمز 
ٍ
ء َويُمؾُّ َرْ

شَمف   .أي شم٘م٤مؾمٛمتف شمٞم٤مهت إهقاء ىمٚمٌف ٛمقه ، يم٘مقًمؽ:شم٘م٤مؾم وينوا ُم٤مًمف . َيَنْ

افوصف ،  ويتْمٛمـ اًم٘مامر وصٗملم ٓزُملم ، وأوص٤مف إو٤مومٞم٦م سمح٥ًم اًمٖم٤مي٦م ُمـ اعم٘م٤مُمرة      

سمام ؾمٞمٙمقن قمٚمٞمف  او ظمداع : اًمٖمرر اًمِمديد ، وُمٕمٜمك اًمٖمرر ذم اًمتٕم٤مُمؾ اعم٤مزم هق وضمقد ضمٝمؾاألول

وَمُٝمَق َُمٖمرور وهَمرير: ظَمدقمف ،  يُٖمّره هَمّرًا وهُمُرورا وهِمّرةهَمّره ُي٘م٤مل:  ٟمّمٞم٥م اًمٓمروملم او أطمدمه٤م .

٤ٌَمـمِؾِ ٛمٕموأـم ًِ وهَمر  ،  ف سم٤ِمًْم َوٝم٤م ًمِْٚمَٝمَٚمَٙم٦ِم ُمـ همػم َأْن َيْٕمِرَف  ، أي راً شَمْٖمِريسم٤معم٤مِل  اوف ـَر سمٜمَْٗم ،  قَمر 

أي ُم٤م  ،6آٟمٗمٓم٤مر:  چ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤچ ٤ممم ــــوىم٤مل شمٕم . اًمَٖمَرر :ؿُ ـوآؾْم 

وإطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م اًمّمحٞمح٦م اًمتل شمٜمٝمك قمـ ُمٕمٜمك  ظمدقمؽ سمرسمؽ اًمٙمريؿ وأوٚمؽ قمـ قم٤ٌمدشمف .

هَنَك َرؾُمقُل اهللِ َصغم   »، ىَم٤مَل:  َأيِب ُهَرْيَرةَ . وٟمٙمتٗمل هٜم٤م سمحدي٨م  اًمٖمرر يمثػمة وشمٌٚمغ اًمتقاشمر اعمٕمٜمقي

ـْ سَمْٞمِع  ـْ سَمْٞمِع احْلََّم٤مِة َوقَم رواه ُمًٚمؿ وهمػمه ، وُمٕمٜمك سمٞمع احلّم٤مة هق ُم٤م  « اًْمَٖمَررِ اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚم َؿ قَم

يم٤من ُمـ ضمٕمؾ رُمٞم٦م احلّم٤مة دًمٞماًل قمغم ُم٘مدار اًمٌٞمع او أضمؾ اخلٞم٤مر او ؿمٌف ذًمؽ مم٤م شمٕم٤مرف قمٚمٞمف 
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هق اًمٔمٚمؿ واإلضمح٤مف ، وم٢من إصؾ ذم اعمٕم٤مُمالت : افوصف افثايناًمٜم٤مس ىمٌؾ اإلؾمالم . 

اًمٌٞمع واًمنماء واإلضم٤مرة واًمتقفمٞمػ وهمػمه٤م . وأُم٤م ذم  هق شم٤ٌمدل اعمٜم٤مومع ، يمام حيّمؾ ذماإلٟم٤ًمٟمٞم٦م 

قمٛمٚمٞم٤مت : األوصاف اإلضاؾقة اًم٘مامر ، ومال شم٤ٌمدل وًمٙمٜمٝمام راسمح وظم٤مه او ؾم٤مًم٥م وُمًٚمقب .

 . ْمٚمٞمؾ آىمتّم٤مدي واًميسم٤مت اعم٤مًمٞم٦ماًمٖمش واًمتٛمقيف واًمت

ُمـ طمريم٦م اعم٤مل  اً يمٌػم ضمزءً  ، وم٢من دم طل افعودة مضاربات أشواق ادال افدوفقةوجيركا ذفك إػ       

٦م ذم ًمٚمٕمٛمٚم٦م اًمٜم٘مدي اومؽماوٞم٦م، إٟمام هق طمريم٦م شم٘مديري٦م او  ذم اًمٕمقعم٦م وىمد يٙمقن اجلزء إيمؼم

اًمٖمرض ُمٜمٝم٤م هق حتقيؾ اًمتٍمف سم٠مُمقال ُمـ دول قمديدة إًمـك ُمْم٤مرسمـل  ، ُمْم٤مرسم٤مت أؾمقاق اعم٤مل

وىمد شمرايمٛم٧م  ٕمٝم٤م .اًمٌقرص٤مت اًمدوًمٞم٦م ، سمـٝمدف اًمتحٙمؿ ذم رومع ىمٞمٛمتٝم٤م او ظمٗمْمٝم٤م وإقم٤مدة شمقزي

قمٜمد اعم١مؾم٤ًمت اًمرأؾمامًمٞم٦م اخل٤مص٦م أُمقال وخٛم٦م ضمدًا ، أيمؼم ُمـ أُمقال دول يمٌػمة ، وشمًتٓمٞمع 

شمٗمرقم٤مت هذه اعم١مؾم٤ًمت اًمتالقم٥م سمِ٘مٞمَؿ إوراق اًمتج٤مري٦م )اًمٕمٛمالت وإؾمٝمؿ واًمًٜمدات( ، 

ُمقال وذًمؽ سمؽموي٩م شم٘مديرات اومؽماوٞم٦م وومرض شمقىمٕم٤مت ومهٞم٦م ، وسمتحريؽ ُصَقري او طم٘مٞم٘مل ٕ

، وذًمؽ ًمتح٘مٞمؼ ُمٙم٤مؾم٥م هيٕم٦م همػم ُمؼمرة ، او إلحل٤مق اًمير سم٤مىمتّم٤مد  ه٤مئٚم٦م ُمـ ضمٝم٦م إمم أظمري

يم٤مًمّمٜم٤مقمل واًمزراقمل وٓ  ، أدٟمك أصمر ذم اإلؾمتثامر اإلٟمت٤مضمل اعم٤مل هذه حلريم٦موًمٞمس  دول أظمرى .

جلٝم٦م احلٞم٤مزة( وٓ ذم ٟمٗم٘م٤مت  اًمًٚمع وحتريؽ ًٚمع سم٤مًمثٛمـٞم٤مت اًمٌٞمع احل٘مٞم٘مل )شم٤ٌمدل اًمذم قمٛمٚم

ري٦م ـل شمٓمقير اعمٝم٤مرات اًمٌِمـقر اًمث٤مسمت٦م )يم٠مضمقر اخلؼمات واعمٝم٤مرات( . وٓ أصمر هل٤م أيْم٤ًم ومـإضم

ر صمالث ُمٝم٤مرات و٤مرة ، اعمٝم٤مرة إومم: اإلطمتٙم٤مر اعم١مىم٧م ًمرومع إؾمـٕم٤مر  اًمٜمٔمٞمٗم٦م ، وًمٙمٜمٝم٤م شُمَٓمقِّ

ويمؾ ذًمؽ  ٤مرةسمرسمح هيع او ريمقد او ظمً خ٤مـمرة٦م: اعمعمٝم٤مرة اًمث٤مٟمٞمٕمٞمد . اسم٢مضمراء ُمْم٤مرسم٤مت ُمـ سم

.  واعم٘م٤مُمرة اًمٖمرر اًمِمديددل اعمٜم٤مومع ، وًمٙمٜمف ؾمٌٞمؾ ، وهذا ًمٞمس ُمـ  سم٤مب شم٤ٌم سمٕمٛمٚمٞم٤مت شم٘مديري٦م

اعمٝم٤مرة اًمث٤مًمث٦م: اًمذيم٤مء اخلٌٞم٨م ذم قمٛمٚمٞم٤مت ُم٤مًمٞم٦م صقري٦م وُم١مىمت٦م وًمٙمٜمٝم٤م يم٤مومٞم٦م إلحل٤مق اًمير 

، وشمقضمد اًمٞمقم دقم٤موى وؿمـٙم٤مي٤مت سملم  ٦م دولاو جمٛمققم سمنميم٦م ُمٕمٞمٜم٦م او سم٤مىمتّم٤مد دوًم٦م ُمٕمٞمٜم٦م

قاق اعم٤مل اًمدوًمٞم٦م اًمٞمقم ًمٞمس هل٤م ـوٓسمد ُمـ اًمتٜمٌٞمف هٜم٤م إمم أن ُمْم٤مرسم٤مت أؾم . اًمدول سمًـ٥ٌم ذًمؽ

 ٚمٗمٜم٤م ُمـ وم٘مٝم٤مء اإلؾمالم. ـقمٜمد ؾمصٚم٦م سم٤معمْم٤مرسم٦م 
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  :ؿضقة محاية اإلكتاج افوضـي

وـمرف صم٤مًم٨م هم٤ميتف ذم اعمّمٚمح٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمِمٕم٥م  يت٘م٤مسمؾ هٜم٤م ـمروم٤من يٌحث٤من قمـ اعمٜم٤مومع اخل٤مص٦م ،      

أصح٤مب اًمٕمقعم٦م ُمـ دول اًمّمٜم٤مقم٦م اعمت٘مدُم٦م ودقمقهتؿ إمم ُمٜم٤موم٦ًم  :فطرف األولا واًمدوًم٦م .

ُمٗمتقطم٦م سمال ىمٞمقد ، ويذهٌقن إمم أن اعمٜمت٩م هق اًمذي حيٛمل ٟمٗمًف سم٤مجلقدة وشمٚمٌٞم٦م اًمرهم٦ٌم واًمًٕمر 

وؾمٞمٚم٦م إلٟمت٤مج اعمحكم ومٝمق قمٜمد أصح٤مب اًمٕمقعم٦م ، وأُم٤م ووع اًم٘مٞمقد قمغم اإلؾمتػماد ًمتٛمِمٞم٦م ااعم٘مٌقل 

اإلٟمت٤مج اًمرديء واإلضار سمِمٕمقب يم٤مُمٚم٦م ُمـ إضمؾ إصمراء طمٗمٜم٦م ُمـ  إلرهم٤مم اعمقاـمٜملم قمغم

ن اًمقؾمٞمٚم٦م اًمقطمٞمدة ًمْمامن ُمّمٚمح٦م حٚمٞملم وهمػم اعمتٓمقريـ ، وي٘مقًمقن إاًمّمٜم٤مقمٞملم واعمزارقملم اعم

ريم٤مت اًمٙمٌػمة ـهذا ُمع اًمٕمٚمؿ أن اًمِم اعمًتٝمٚمِؽ )أي اًمِمٕم٥م( هق اعمٜم٤موم٦ًم اًمتج٤مري٦م احلرة .

إهمراق اًمًقق  ٞم٦م ُمتٜمققم٦م ، ومال ي١معمٝم٤م أن شمتٕمٛمدـواًمٕمٛمالىم٦م شمرسمح أرسم٤مطم٤ًم ه٤مئٚم٦م وذم أُم٤ميمـ شمٜم٤مومً

٘م٤مط ـتٝمٚمؽ وًمٙمـ إلؾمـُمـ أضمؾ ظمدُم٦م اعمً ذًمؽ ًمٞمسوٞم٦م ، ـذم سمٞمئ٦م همػم شمٜم٤مومً وسمًٕمر ُمٜمخٗمض

 ذاٙموسم٤مًمتخكم قمـ اًمّمٜم٤مقم٦م واًمزراقم٦م . وهاعمٜمَت٩م اعمحكم وإص٤مسم٦م اعمٜمتِجلم اعمحٚمٞملم سم٤مإلطم٤ٌمط 

صمؿ شمزداد إؾمٕم٤مر سمال رادع  ؾ اًمًٚمع اعمًتقردة حمٚمف ،حتو يؽماضمع سمؾ يتقىمػ اإلٟمت٤مج اًمقـمٜمل

وقمٛمٚمٞم٤مت اإلطمتٙم٤مر اًم٤ٌمـمـ  وحتٓمٞمٛمٝمؿ شمٜم٤مومز . وىمد أصٌح٧م قمٛمٚمٞم٤مت اًمتآُمر قمغم اعمٜم٤مومًلم

: هق ومئ٦م ُمـ اًمّمٜم٤مقمٞملم واعمزارقملم اينافطرف افثحديث٦م . ـامًمٞم٦م اًمـ٤مئٕم٦م ذم فمؾ اًمٕمقعم٦م واًمرأؾمـؿم

ممـ يٕمجز قمـ اًمتٗمٙمػم ُمـ أضمؾ اًمتٓمقير ، وٓ جيد أيْم٤ًم ظمٓمٓم٤ًم ُمدٟمٞم٦م وٓ طمٙمقُمٞم٦م ًمرومع  اعمحٚمٞملم

ؾ  ُمًتقى اًمّمٜم٤مقمل واعمزارع ، وٓ ي٘مٌؾ أيْم٤ًم سم٢مًمتزاُم٤مت ىم٤مٟمقٟمٞم٦م حتٛمل اعمًتٝمٚمِؽ وشُمـَحٛمِّ

، سمؾ يريدون حتٛمٞمؾ إقم٤ٌمء قمغم  او ضمزًء ُمٝماًم ُمٜمٝم٤م اًمّمٜم٤مقمٞملم واعمزارقملم اعمحٚمٞملم أقم٤ٌمء ختٚمٗمٝمؿ

، وسمٕم٤ٌمرة أظمرى وم٢مهنؿ يريدون إرهم٤مم ؿمٕم٥م يم٤مُمؾ قمغم ؾمٚمٕم٦م رديئ٦م وؾمٕمر سم٤مهض  فمٝمقر اعمقاـمٜملم

وٟمٗمًٞم٦م ه١مٓء هل ٟمٗمًٞم٦م ىم٤مدة اًمٕمقعم٦م ، ومٚمق اؾمتٓم٤مقمقا  . ُمـ أضمؾ إصمراء طمٗمٜم٦م ُمـ اعمٝمٜمٞملم اعمذيمقريـ

ًمٞم٦م وم٢من هذه اًمٜمٗمًٞم٦م يًـٝمؾ قمٚمٞمٝم٤م اعمٓم٤مًم٦ٌم سم٢مًمٖم٤مء ُم٤م دقم٧م إًمٞمف شمٓمقير قمٛمٚمٝمؿ ودظمقل اعمٜم٤موم٦ًم اًمدو

ل إمم ُمٓم٤مًم٥م اًمٕمقعم٦م سمٗمتح اًمتج٤مرة اًمدوًمٞم٦م سمال ىمٞمقد .  أوًٓ ُمـ ىمقاٟملم مح٤مي٦م اعمٜمت٩م اعمحكم ، واًمتحقُّ

. وُمـ  هؿ احلريّمقن قمغم ُمّمٚمح٦م ؿمٕمٌٝمؿ وقمغم اعمّم٤مًمح اًمٕم٤مُم٦م ًمقـمٜمٝمؿ :افطرف افثافث

ويمذًمؽ وضمقد  ، اًمزراقم٦م واإلٟمت٤مج احلٞمقاين ُمع اًمٕمٛمؾ اًمدائؿ ًمتٓمقيره٤ماعمّم٤مًمح اًمٕم٤مُم٦م اؾمتٛمرار 
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ي٠مظمذون ُمـ طمري٦م اًمتج٤مرة ُم٤م شم٘متْمٞمف ٝم١مٓء وم ُم٘مؽمٟم٦م سمٕمقاُمؾ اًمتٓمقير .و صٜم٤مقم٤مت ُمتٜمققم٦م

ة إذا اىمتْم٧م اعمّمٚمح٦م اًمٕم٤مُم٦م ذًمؽ ، ويٙمقٟمقن اعمّمٚمح٦م اًمٕم٤مُم٦م ، ويمذًمؽ ي٘مٞمدون طمري٦م اًمتج٤مر

  .اًمٚمجقء إمم احلامي٦مقمدوًٓ ذم شمٌٕم٤مت مح٤مي٦م اعمٜمت٩م اعمحكم قمٜمد 

ىمٞم٤مؾم٤ًم  اخلٞم٤مراتذم و او إٟمخٗم٤مو٤ًم ذم اجلقدة احلامي٦م شمتْمٛمـ زي٤مدة ذم إؾمٕم٤مر يقوح إُمر أن      

شُمٚم٘مك هذه اًمتٌٕم٤مت قمغم اعمقاـمٜملم إمم اًمًٚمٕم٦م اعمًتقردة ، او شمتْمٛمٜمٝمام ُمٕم٤ًم . ومال يّمح إـمالىم٤ًم أن 

، سمؾ شُمـَٕمـدُّ احلامي٦م قم٘مدًا سملم اعمِمٛمقًملم سم٤محلامي٦م واحلٙمقُم٦م ، ويٙمقن اًمرسمح يمٚمف ًمٚمّمٜم٤مقمل واعمزارع 

: ؿمٛمقل اعمّم٤مًمح اًمٕم٤مُم٦م افؼضقة األوػىمْم٤مي٤م ،  يقضم٥م ذًمؽ صمالثو أي سملم اعمِمٛمقًملم واًمِمٕم٥م .

واعمزارقملم سم٤مًمتٌٕم٤مت وإًمزاُمٝمؿ سمٛمْم٤مُملم ىمقاٟملم ؿمٛمقل اًمّمٜم٤مقمٞملم : افؼضقة افثاكقةسم٤مٕرسم٤مح . 

٤مًمٕمٛمؾ قمغم شمٓمقير إٟمت٤مضمٝمؿ إمم احلد ويم نموط احلامي٦م يم٤مًمتدظمؾ ذم إؾمٕم٤مرسمو مح٤مي٦م اعمًتٝمٚمِؽ

، ويمذًمؽ اًمٕم٘مقسم٤مت  ٚمتحرر ُمـ ٟم٘مٞمّم٦م احل٤مضم٦م إمم احلامي٦ماًمًٕمل اجل٤مد ًماًمّم٤مًمح ًمدظمقل اعمٜم٤موم٦ًم و

شمٖمٚمٞمظ اًمٕم٘مقسم٦م قمغم اًمٖمش واًمٗم٤ًمد ذم اًمّمٜم٤مقم٤مت قمغم اخلداع واًمٖمش ذم اإلٟمت٤مج واًمتًقيؼ ، و

امي٦م ًمٞمس ُمٕمٞم٤مر احل: افؼضقة افثافثة . اًمٖمذائٞم٦م واًمدوائٞم٦م سم٤مإلو٤موم٦م إمم اًمًٞمٓمرة اًمٜمققمٞم٦م اًمّم٤مرُم٦م

إهٚمٞم٦م او ىمٌقل اًمت٠مهٞمؾ ًمٌٚمقغ  أيْم٤مً  ، سمؾ شمِمٛمؾ وُم٘مدار ختٗمٞمػ اًمٌٓم٤مًم٦م ُم٘متٍمًا قمغم ٟمقع اإلٟمت٤مج

وم٢من  ،2اعمٚمؽ:  چ ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ   ٺ   ٺ    ٿچ  ىمقًمف شمٕم٤ممماًمتٗمقق ، قمغم ٟمحق 

 ، وأُم٤م ُمـ ٓ يٗمٝمؿ هذه اعمٕم٤مين ومٝمق همػم ُم١مهؾ حلامي٦م إٟمت٤مضمف . إطمًـ هق اعمتٗمقق قمغم أظمريـ

ويٜمٌٖمل أن شمتٕم٤مون احلٙمقُم٦م واًم٘مٓم٤مع اخل٤مص قمغم شم٠مهٞمؾ اعمٜمتِجلم وشمٓمقير اإلٟمت٤مج سمٛمٕم٤ميػم اعمٜم٤موم٦ًم 

 . وسمٕمض اًمدول أؾمٞمقي٦م دول اًمّمٖمػمة ذم أوروسم٤م اًمٖمرسمٞم٦ماًمدوًمٞم٦م ، يمام ومٕمٚم٧م شمريمٞم٤م وسمٕمض اًم

، وم٤مًمّمٜم٤مقم٤مت اًمًٌـٞمٓم٦م ووئٞمٚم٦م اًمتٓمقير رار احلامي٦م ـذم ىم يمٌػم قع اًمّمٜم٤مقم٦م ًمف أصمرـوواوح أن ٟم

ٟمًـٌٞم٤ًم ومال وم٤مئدة ُمـ مح٤ميتٝم٤م إٓ ُمـ ضمٝم٦م طمجؿ اًمٕمامًم٦م اًمتل حتت٤مضمٝم٤م وطمجؿ اًمت٘مٚمٞمؾ ُمـ دومع 

ذم جم٤مٓت  اًمّمٜم٤مقم٤مت اعمٕم٘مدة واًم٘م٤مسمٚم٦م ًمٚمتٓمقير وشم٠مهٞمؾ اًمٕم٤مُمٚملمإُمقال إمم ظم٤مرج اًمقـمـ . وأُم٤م 

، وم٢من مح٤ميتٝم٤م ىمد شمتٕمٚمؼ سم٤مًمّمٜم٤مقم٦م ٟمٗمًٝم٤م سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ اًمٕمقاُمؾ إظمرى ، يمّمٜم٤مقم٤مت  ُمتٕمددة

 ، ٤ٌمب إُمـ اًمٖمذائلـٞم٤مرات واعمٙم٤مئـ وإٟمت٤مج اًمٓم٤مىم٦م وهمػم ذًمؽ . ويمذًمؽ أؾمـاًمتٕمديـ واًمً
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وقمغم احلٙمقُم٦م شمٓمقير  اىمت٣م إُمر مح٤ميتٝم٤م ذم اًمٌداي٦م .إن ع ومٞمٝم٤م وشمٓمقيره٤م ، وـومٞمج٥م اًمتقؾم

اعمح٤مومٔم٤مت وإىمْمٞم٦م واًمٜمقاطمل مم٤م جيٕمؾ اًمٕمٛمؾ ذم همػم اًمٕم٤مصٛم٦م وذم همػم ُمرايمز اعمدن ُمٙم٤ًًٌم ُمٝماًم 

  .ٕمٚمؼ سم٤مإلٟمت٤مج اًمزراقمل واحلٞمقاينًمٙمثػم ُمـ اعمقاـمٜملم ، وظم٤مص٦م ومٞمام يت

 اعمقازٟم٦م سملم اعمٜم٤مومع واعمْم٤مر اًم٘مري٦ٌم واًمٌٕمٞمدة: األمر األولأُمقر ذم مجٞمع إطمقال ،  ودم٥م مخ٦ًم      

ىُمُدرات ذيم٤مت اًمٕمقعم٦م قمغم اإلْي٤مم قمٜمد شم٘مقيؿ ىمرار احلامي٦م او ىمرار ومتح اًمتج٤مرة : هذا ُمع شمذيمر 

ىمد شمقضمد قمقاُمؾ ُمتٕمددة ًمؽماضمع اإلٟمت٤مج اعمحكم ، ُمٜمٝم٤م  :األمر افثاينواإلهمراء وإظمٗم٤مء اعم٘م٤مصد . 

ٜمٞم٦م سم٤مإلو٤موم٦م إمم إؾم٘م٤مط ىمٞمقد اًمتج٤مرة . وشمٚمؽ اًمٕمقاُمؾ ىمد دمٕمؾ وم٤مئدة احلامي٦م قمقاُمؾ ؾمٞم٤مؾمٞم٦م وأُم

، اًمٌح٨م قمـ سمدائؾ احلامي٦م او مح٤مي٦م ضمزئٞم٦م ُمتٓمقرة  :األمر افثافثُمْم٤مره٤م .  إمم وئٞمٚم٦م ضمدًا ىمٞم٤مؾم٤مً 

١مؾم٤ًمت ُمثؾ اؾمت٘مدام ذيم٤مت أضمٜمٌٞم٦م يمٗمقءة سمِمـرط اًمٕمامًم٦م اًمقـمٜمٞم٦م وومتح سم٤مب اًمِمـرايم٦م ُمع اعم

شم٘مٜملم درضم٦م ُم١مصمرة ُمـ شمٕمٛمٞمؿ صم٘م٤موم٦م اعمّم٤مًمح اًمٕم٤مُم٦م و :األمر افرابع . اًمٕم٤مُم٦م او اخل٤مص٦ماًمقـمٜمٞم٦م 

، وإًمزاُمٝم٤م ذم قمرض اعمنموقم٤مت سمٌٞم٤من وضمقه اًمتقاومؼ ًمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م قمغم اعم١مؾم٤ًمت اخل٤مص٦م اعم١ًمو

: ذم طم٤مل ؾمــ ىمقاٟملم حلامي٦م اعمٜمت٩م اًمقـمٜمل ، األمر اخلامس . ووضمقه اًمتٕم٤مرض ُمع اعمّمٚمح٦م اًمٕم٤مُم٦م

 وم٢مهن٤م جي٥م أن شم٘مؽمن سم٘مقاٟملم مح٤مي٦م اعمًتٝمٚمؽ وىمقاٟملم حتًلم وشمٓمقير اعمٜمت٩م اًمقـمٜمل. 

 

 : األخالق دم االؿتصاد

ذم اإلؾمالم ٟمّمقص يمثػمة شُمِمٙمؾ ُمٜمٔمقُم٦م أظمالىمٞم٦م ُمٜم٘مٓمٕم٦م اًمٜمٔمػم ذم ؾمٛمقه٤م ويمامهل٤م ، وٓ       

  :سمحديثلم ذيٗملم ٜم٤م ٕيمثر ُمـ اًمتٜمٌٞمفجم٤مل ه

ـْ  :احلديث األول       ـِ قَم ـُ  »: إِن  َرؾُمقَل اهللِ َصغم  اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚم َؿ ىَم٤مَل: ىم٤مل،  قَم٤مُِمرٍ  قُمْ٘م٦ٌََم سْم اعْم١ُْمُِم

ـِ  ٌَْت٤مَع قَمغَم سَمْٞمِع َأظِمٞمفِ  َأظُمق اعم١ُْْمُِم ـِ َأْن َي ؾُّ ًمِْٚمُٛم١ْمُِم
َٓ خَيُْٓم٥َم قَمغَم  ، وَماَل حَيِ ٦ٌَِم َأظِمٞمِف طَمت ك َيَذرَ ، َو  « ظِمْٓم

،  اًمٙمٌػم( واًمٌٞمٝم٘مل ذم )اًمًٜمـ اًمٙمؼمى(اعمٕمجؿ واًمٓمؼماين ذم )أسمق ضمٕمٗمر اًمٓمح٤موي ورواه ُمًٚمؿ 

وإظمالق اًمتل يقضمٌٝم٤م هذا احلدي٨م سملم إومراد ، ومٝمل واضم٦ٌم أيْم٤ًم  . وًمٚمحدي٨م ؿمقاهد ُمِمٝمقرة

ًمٞم٦م ، وم٢مهن٤م يٛمٙمـ أن شمتْمٛمـ ظمٓمٓم٤ًم ًمإلي٘م٤مع وأُم٤م اعمٜم٤موم٦ًم اًمرأؾمامسملم اعمج٤مُمٞمع يم٤مًمنميم٤مت وهمػمه٤م . 

، وًمٙمـ سمِمـرط قمدم  اإلىمتّم٤مدي سم٤معمٜم٤مومس وشمقريٓمف واإلؾمـتحقاذ قمغم ىُمُدراشمف او إٟمـٝم٤مء وضمقده
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امًمٞم٦م  سمٕمٞمدة ضمدًا قمـ إظمالق اًمتل ضم٤مء ـ٦م اًمرأؾمـؽ أن اعمٜم٤مومًـاًمقىمقع حت٧م ـم٤مئٚم٦م اًم٘م٤مٟمقن . ومال ؿم

 . ـالمٝم٤م اإلؾمـسم

ـْ ُأمِّ ؾَمَٚمَٛم٦مَ  :احلديث افثاين       إِٟم ُٙمْؿ خَتْتَِّمُٛمقَن  »، ىَم٤مًَم٧ْم: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ َصغم  اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚم َؿ:  قَم

ـْ سَمْٕمٍض وَم٠َمىْميِضَ ًَمُف قَمغَم َٟمْحٍق مِم ٤م َأؾْمَٛمُع ُِمٜمْفُ  إزَِم   تِِف ُِم ـَ سمُِحج  ـْ  ، َوًَمَٕمؾ  سَمْٕمَْمُٙمْؿ َأْن َيُٙمقَن َأحْلَ ، وَمَٛم

ـْ طَمؼِّ َأظِمٞمِف ؿَمٞمًْئ٤م وَماَل َي٠ْمظُمْذهُ  ىَمَٓمْٕم٧ُم  ـَ اًمٜم ٤مرِ  ًَمُف ُِم اَم َأىْمَٓمُع ًَمُف سمِِف ىِمْٓمَٕم٦ًم ُِم رواه ُمًٚمؿ واًمٌخ٤مري  « ، وَم٢مِٟم 

تِفِ  »وُمٕمٜمك  . وأمحد وهمػمهؿ ـَ سمُِحج  أي أىمدر قمغم شمقضمٞمف اًمٙمالم إلفمٝم٤مر ىمقة طمجتف ،  « َأحْلَ

ـُ  ـ حَ ٚمْ ـ: أن شمَ حْ اًمٚم  ، و ٥م ذم )اعمحٞمط(٤مطميمام ذيمر اًمّم اًم٘م٤مِدُر قمغم اًمَٙمالِم واحلَُج٩ِم  هق واًمٚم ِح

ـْ ىَمَٓمْٕم٧ُم ًَمُف  »ُم٤م خيدم هم٤ميتؽ . وؾم٥ٌم إيراد احلدي٨م هٜم٤م هل قم٤ٌمرة  ٛمٞمٚمف إممـ، أى: شمُ  سمٙمالُمؽ وَمَٛم

ـْ طَمؼِّ َأظِمٞمِف ؿَمْٞمًئ٤م وَماَل َي٠ْمظُمْذهُ  اَم َأىْمَٓمُع ًَمُف سمِِف  ُِم ـَ اًمٜم ٤مرِ ، وَم٢مِٟم  ومال ىمٞمٛم٦م قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم ًمٕمدم ،  « ىِمْٓمَٕم٦ًم ُِم

وىمقع اًمنميم٦م حت٧م ـم٤مئٚم٦م اًم٘م٤مٟمقن إذا يم٤مٟم٧م مت٤مرس ؾمٞم٤مؾم٤مت همػم ُم٤ٌمذة ًميب اعمٜم٤مومًلم 

 .واإلي٘م٤مع هبؿ واإلؾمتحقاذ قمغم ىُمُدراهتؿ

 

  :ادافقة ادػسدة فؾؿصافح افعامة من األظامل

واعمراسمقن  ، ٤مء واعمؽموملمياًمـحديث٦م هؿ سمّمقرة رئٞمًـ٦م: يم٤ٌمر إصمرىمتّم٤مدي٦م ىم٤مدة اًمٕمقعم٦م اإل       

تحقاذ واهلٞمٛمٜم٦م ـتٝم٤م اخل٤مرضمٞم٦م قمغم اإلؾمـٞم٤مؾمـقم ؾمـاًمتل شم٘مٞمقن ًمٚمدول ـٞم٤مؾمـاًمدوًمٞمقن واًم٘م٤مدة اًمً

، وىم٤مدة اعم١مؾم٤ًمت اعم٤مًمٞم٦م اًمدوًمٞم٦م أي  قمغم أظمريـ او يم٤من شم٠مرخيٝم٤م ذم اًمًٞم٤مؾم٦م اخل٤مرضمٞم٦م يمذًمؽ

. يْم٤مف إًمٞمٝمؿ سمٕمض اعمٗمٙمريـ وأصح٤مب اًمٙمت٤مسم٤مت اعمتحٞمزة  وق اًمٜم٘مد اًمدوزماًمٌٜمؽ اًمدوزم وصٜمد

، وًمٙمـ  هل جمرد وضمٝم٤مت ٟمٔمر ُمٜمٓمٚم٘م٦م ُمـ دواومع اهلٞمٛمٜم٦موشمؿ شم٘مديؿ شمٜمٔمػمات  . او اعمدومققم٦م اًمثٛمـ

ك دول اًمٕم٤ممل ـ٦م اًمْمٖمقط قمٚمـومت٧م مم٤مرؾم،  ٦مـٝم٤م قم٘مٞمدة ُم٘مدؾمـ٤مء احلتٛمٞم٦م قمٚمٞمٝم٤م ويم٠مٟمٗمشمؿ إو

  .ًمٚمٕمٛمؾ ووم٘مٝم٤م

ٙمٞم٦م ريدة إُمـٛمٚم٧م اًمقٓي٤مت اعمتحـرٟم٤م مجٚم٦م ُمٜمٝم٤م وؿمـوأدت اًمٕمقعم٦م إمم قمقاىم٥م و٤مرة ذيم      

سمٕمض ذم و وأُمريٙم٤م اًمالشمٞمٜمٞم٦م ط وأومري٘مٞم٤مـرق إوؾمـل اًمِمـوهمػمه٤م ، وظم٤مص٦م اًمدول اًمْمٕمٞمٗم٦م وم

ٞمقي٦م ُمثؾ ُم٤مًمٞمزي٤م قم٤مدت إمم اًمْمقاسمط اًمقـمٜمٞم٦م ًمإلىمتّم٤مد ـٞمقي٦م ، همػم أن اًمدول أؾمـاًمدول أؾم
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ُمٕمٞم٤مرًا  وإذا ضمٕمٚمٜم٤م زي٤مدة اًمٜم٤مشم٩م اإلمج٤مزم . سمذًمؽ ُمـ إضار قمـ ُم٘متْمٞم٤مت اًمٕمقعم٦م وٟمج٧م سمٕمٞمداً 

احلديث٦م ذم اعمرطمٚم٦م  ، وم٢من أيمؼم اعمٜمتٗمٕملم سم٤مًمٕمقعم٦مًمإلؾمتٗم٤مدة ُمـ اًمٕمقعم٦م )ُمع يمقٟمف ُمٕمٞم٤مرًا ضمزئٞم٤ًم ضمدًا( 

هل اًمدول اعمتٗمقىم٦م صٜم٤مقمٞم٤ًم ، أي  إومم ُمـ شم٠مؾمٞمًٝم٤م ذم اًمًٌٕمٞمٜمٞم٤مت ُمـ اًم٘مرن اًمٕمنميـ ،

  .٦م واًمٞم٤مسم٤مناًمقٓي٤مت اعمتحدة إُمريٙمٞم٦م ودول أوروسم٤م اًمٖمرسمٞم

ىمد ٕمٜم٤م ذم اعمٕم٤ميػم وم٢من اًمّملم ـسمٕمد هذه اًمدول ، همػم أٟمٜم٤م إذا اشمً طمٞمٜمذاك ومٙم٤مٟم٧م وأُم٤م اًمّملم      

آًمٞم٤مت  اًمّملم وايمت٧ًٌم وضمذسم٧م ُمٕمٝم٤م قمٚمقم اًمٖمرب اًمّمٜم٤مقمٞم٦م . ضمذسم٧م رؤوس إُمقال اًمٖمرسمٞم٦م

 وشمٗم٤مىمؿ شمٖمزو اًمٕم٤ممل يمٚمف ، شُصٜمِع ذم اًمّملم»ف ، وأصٌح٧م قم٤ٌمرة ـاًمتٗمقق وٛمـ ُمٜمٝم٩م اًمٕمقعم٦م ٟمٗمً

طمتك اوٓمر اًمرئٞمس إُمريٙمل دوٟم٤مًمد شمراُم٥م إمم  ىمتّم٤مدي ُمـ اًمّملم ،اإلذم اًمٖمرب اخلقف 

ٕمقعم٦م خم٤مًمٗم٦م وقاسمط اًمٕمقعم٦م ًمٚمتخٗمٞمػ ُمـ اًمتٗمقق اًمّمٞمٜمل ذم اًمتج٤مرة . وهذا ي١ميمد ُم٤م ذيمرٟم٤مه أن اًم

طملم ختدم اًمٖمرب وم٢مهن٤م شُمٓمغم سمٓمالء احلتٛمٞم٦م واًمُ٘مدؾمٞم٦م ، وأُم٤م طملم شمي اًمٖمرب وم٢من اًمُ٘مدؾمٞم٦م شمرضمع 

وهذا ي١ميمد أن ؾمٚمقك اًمٕمقعم٦م يت٘م٤مـمع ُمع اعمّم٤مًمح  إمم اعمّم٤مًمح اًمٕم٤مُم٦م وُم٘متْمٞم٤مت إُمـ اًم٘مقُمل .

هقى  ٕومم ٕناًمٕم٤مُم٦م ، همػم أن اًم٘م٤مدة اًمًٞم٤مؾمٞملم ذم اًمٖمرب مل يتقىمٕمقا اًمٕمقاىم٥م ذم اعمراطمؾ ا

ؿ سم٤مًم٘مرار اًمٕم٤مم ذم شمٚمؽ اعمراطمؾ  شم٘مقيؿٚمؿ يًتٓمٞمٕمقا طمٍم وم،  اعمّم٤مًمح اخل٤مص٦م يم٤من ىم٤مهرًا هلؿ وحتٙم 

وشمٜم٤مؾمك اًمٖمرب ذم  . ، يمام هق اًمقاضم٥م احل٤مضة واعمًت٘مٌٚمٞم٦م سم٤معمّم٤مًمح اًمٕم٤مُم٦م اًمًٞم٤مؾم٤مت اًمٕم٤مُم٦م

عمٜم٤مومًٞمٝمؿ وأوم٘مدهتؿ شمٚمؽ اعمراطمؾ أيْم٤ًم أن طمريم٦م اعم٤مل اًمّمٜم٤مقمل أسم٤مطم٧م شم٘مٜمٞم٤مهتؿ اًمّمٜم٤مقمٞم٦م 

 أُم٤م أومري٘مٞم٤م ، وم٘مد أضت اًمٕمقعم٦م هب٤مو . وشمٔمٚمؿ سمتقضمع ، وص٤مروا يذيمرون ذًمؽ ظمّمقصٞم٤مت يمثػمة

  .ًمالشمٞمٜمٞم٦م وأوروسم٤م اًمنمىمٞم٦مإضارًا يمٌػمًا ، ويمذًمؽ أضت سم٤مًمنمق إوؾمط وأُمريٙم٤م ا

اًمٕم٤ممل ممـ اٟمتٗمع ك يمٚمامت اًمدوم٤مع قمـ اًمٕمقعم٦م ُمزقمٛم٦م أن اًمٕمؼمة سم٤مًمٕمدد إيمؼم ذم ـوُمـ أىمً      

اًمالُم١ًموًمٞم٦م ، ومام اًمذي يٚمزم و وم٤ًمد اًمِمٕمقر سم٤مًمٕمقعم٦م يم٤مًمٖمرب واًمّملم ، وهذا اًمٙمالم ذم هم٤مي٦م

ذم اًمنمق  إُمر اومري٘مٞم٤م ُمثالً قمغم اًمدظمقل ذم اًمٕمقعم٦م يمل ختًـر هل ويرسمح اًمٖمرب؟!! وهٙمذا

َم  ٦م واعم١مصمرات اخل٤مرضمٞم٦م صمؿ ٝم٤م اًمداظمٚمٞمـىُمدراشمإوؾمط وهمػمه . واًمّمحٞمح أن قمغم يمؾ دوًم٦م أن شُمـَ٘مقِّ

ويم٤من قمغم اًمِمٕمقب ُمٜمذ اًمٌداي٦م شم٘مقيؿ اعمرضمٕمٞم٤مت  ٝم٤م ُمْم٤مُملم ُمّمٚمحتٝم٤م اًمقـمٜمٞم٦م .ـؿ ًمٜمٗمًـشمرؾم

  ٟمذيمر ُمٜمٝم٤م: هذا اعمج٤مل ، ، وشمقضمد أصقل ىمرآٟمٞم٦م شمقوح وراء اًمٕمقعم٦م احلديث٦م اًمٗمٙمري٦م
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  واؾمتؽمف اًم٘مقُم أي ـَمَٖمْقا يمام ذم  ُي٘م٤مل: أشمرومتف اًمٜمٕمٛم٦م أي أـمٖمتف ، ، َوِوجفتفم نادسؾو

وأشمرَف اًمرضمَؾ أي أقمٓم٤مه ؿمٝمقشمف يمام ٟم٘مؾ اسمـ ؾمٞمدة ذم  )اعمحٞمط( ًمٚمّم٤مطم٥م سمـ قم٤ٌمد .

ؿ اعمتقؾمع ذم ُمالذ اًمدٟمٞم٤م وؿمٝمقاهت٤م يمام ذيمر اسمـ إصمػم ذم  )اعمحٙمؿ( ، واًمـُٛمؽْمَف هق اًمـُٛمَتٜمَٕمِّ

وزاد اسمـ قمروم٦م  هتذي٥م إزهري ، ذم وهق اًمذي أسمٓمرشمف اًمٜمٕمٛم٦م وؾمٕم٦م اًمٕمٞمش يمام ، )اًمٜمٝم٤مي٦م(

َل اعمُْ  فأٟم يمام ٟم٘مؾ ص٤مطم٥م )شم٤مج اًمٕمروس( ُؿ اعُمتََقؾمِّ ؾُمٛمِّ وم٤ًم َٝمقاهتـاًمدٟمٞم٤م وؿَم  ع ذِم ُمالذـَتٜمَٕمِّ ٤م ُُمؽْمَ

ِٛمفِ  ف ُُمْٓمَٚمٌؼ ًَمفُ ٕٟم َٓ ُيْٛمٜمَُع ُِمـ شَمٜمَٕمُّ ہ    ہ  ہچ  يقوح إُمر ىمقًمف شمٕم٤ممم . ، 

وم٤مًمتٜمٕمؿ اعمذُمقم او اًمؽمف هق اإلؾمؽمؾم٤مل ، 18اًمٗمرىم٤من:  چ ھ  ھ  ے  ھ  ہ  ھ

ذم اًمتٛمتع سم٤مًمٜمٕمؿ اؾمؽمؾم٤مًٓ ُيٜمًـل ُم٤م جي٥م شمذيمره واًمٕمٜم٤مي٦م سمف ُمـ اإلًمتزاُم٤مت )اًمقاضم٤ٌمت( 

. وُم٤م ذيمره أهؾ اًمٚمٖم٦م ُمـ شمٗمًػم اًمؽمف سم٤مًمٓمٖمٞم٤من ذم اًمٜمٕمٛم٦م يقاومؼ ُمْمٛمقن ىمقًمف  واحل٘مقق

ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ   ک  ک  ک  چ  شمٕم٤ممم 

، ومتدسمر اًمٜمٝمل واًمققمٞمد قمغم اًمٓمٖمٞم٤من ذم اًمٓمٞم٤ٌمت أي ذم 81ـمف:  چک  گ  گ 

اعم٤ٌمطم٤مت ، وذًمؽ إُم٤م سم٤مإلؾمؽمؾم٤مل اًمذي ُيٜمز شمذيمر ُم٤م جي٥م شمذيمره يمام أووحٜم٤م ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ ، 

ىم٤مل  ، ضمداً  وًمذًمؽ يم٤من اًمؽمف ُمذُمقُم٤مً وإُم٤م سم٤مؾمتخدام احلالل ٕضمؾ ارشمٙم٤مب احلرام . 

 چ گ  گ  گ ک  ک  ک ک ڑ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑچ  ٤ممم ــــشمٕم

 ۇئ وئ  ۇئچ  ومح٤مل اعمؽموملم هق اًمٙمٗمر سمٙمؾ ُم٤م يٕم٤مرض ؿمٝمقاهتؿ . وىم٤مل شمٕم٤ممم  ، 34ؾم٠ٌم: 

ُمٕمٜمك  ، 16اإلهاء:  چ ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ

أي٦م اًمٙمريٛم٦م أن اهلل شمٕم٤ممم أُمر اعمؽموملم سم٤مخلػم ومٗمً٘مقا سم٠من ومٕمٚمقا اًمِمـر ، ومٝمذا هق طم٤مل اًمٌالد 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  وىمري٥م ُمـ ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم  اًمتل يٙمقن اًمٜمٗمقذ ومٞمٝم٤م ًمٚمٛمؽموملم .

وأُم٤م . 27اًمٜم٤ًمء:  چ ٻ  پ  پ  پ      پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ

 رون عمّمٚمح٦م ؿمٕمقب اًمٕم٤ممل وُمّمٚمح٦م اًمٗم٘مراء واعمحروُملمأن اعمؽموملم اًمدوًمٞملم ُيٜمَٔمِّ  تقهؿُمـ ي

  .ؿمؽ أٟمف ذم هم٤مي٦م اًمٌٕمد قمـ احل٘مٞم٘م٦مومال 
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  اإلهاف ًمٞمس ظم٤مص٤ًم سم٤مًم٘مْم٤مي٤م اعم٤مًمٞم٦م : ادرسؾون وظدم صالحقتفم فؾتوجقه افثؼادم

ۉ  ې  چ ٤ممم ــواإلٟمٗم٤مق ، سمؾ يٕمؿ همػمه٤م ُمـ اًم٘مْم٤مي٤م اًمٗمٙمري٦م واًمتٜمٗمٞمذي٦م . ىم٤مل شمٕم

، وىم٤مل 81إقمراف:  چ ائ  ەئ  ەئ   وئې  ې  ى  ىائ    ې

ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہہ  ہ   ھ     چ ٤ممم ــــــشمٕم

آل قمٛمران:  چ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئچ ، وىم٤مل شمٕم٤ممم 33اإلهاء:  چھ 

ومراط وجم٤موزة احلدود واًمْمقاسمط . وم٤مإلهاف هق اإليمث٤مر سمال شمٌٍم ، او هق اإل147

ويمؾ ُمنف ومٝمق همػم ُم١مهؾ ًمرقم٤مي٦م ُمّم٤مًمح أظمريـ ، سم٤مًمٕمدوان واإلضار وٟمحق ذًمؽ . 

ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ       ﮲   چ يمام يٜمٌف إًمٞمف ىمقًمف شمٕمـــــ٤ممم 

  .152 – 151اًمِمٕمراء:  چ﮳  ﮴  

 

 پ  پ  ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ  ىم٤مل شمٕم٤ممم  ، أكشطة آـع افربا   

أُم٤م قم٤ٌمرات أي٦م اًمٙمريٛم٦م ، وم٤مًمذيـ ي٠ميمٚمقن  ، 275اًمٌ٘مرة:  چ ڀ  ڀ  ڀ  ڀ

ق ٟم٘مٞمض ـٌٝمٝم٤م . واًم٘مٞم٤مم اًمٜمٝمقض وهـك اًم٘مروض وؿمـاًمرسم٤م هؿ اًمذيـ ي٠مظمذون زي٤مدة قمٚم

اًم٘مٕمقد : واخلٌط هق اًمدومع او اًمت٠مصمػم إلطمداث طمريم٦م ، يمام ُي٘م٤مل: ظمٌط اًمقرَق ُمـ اًمِمجر إذا 

تٕمامًمف ذم ـ٤من إص٤مسم٦م ُمٕمٜمقي٦م او ُم٤مدي٦م ويٙمثر اؾمـيمؾ ُم٤ميّمٞم٥م اإلٟمً ضسمف ًمٞمً٘مط . واعمس هق

حب   يئ  جب ی  جئ  حئ  مئ  ىئچ   ٤مممــيم٘مقًمف شمٕم او أذًى  ٤مدـاو ومً رـاإلص٤مسم٦م سمِم

ڀ  ڀ  ڀ  چ  ر أن ٟمص آي٦م اًمٌ٘مرةوشمدسم .41ص:  چ مب  ىب   خب

أي سمحرف  واًمٗمرق يمٌػم سملم قم٤ٌمرة أي٦م وسملم ىمقًمؽ: يتخٌٓمف اًمِمٞمٓم٤من سم٤معمس ، چ ڀ

 اًمًٌٌٞم٦م ُمٕمٜمك ٤مواًمتل شمتْمٛمـ هٜم إلسمتداء اًمٖم٤مي٦م او سمٞم٤من اعمٜمِم٠م ذم أي٦م هل شُِمـ»، وم٢من  اًم٤ٌمء

 چۋ  ۅ ۋ چ ٤مممء اًمٖم٤مي٦م ، يمام ذم ٟمحق ىمقًمف شمٕمٕن اًم٥ًٌم هق اعمٜمِم٠م او اسمتدا

٥ٌم ظمٓمٞمئ٤مهتؿ . ُمٕمٜمك ذًمؽ أن آيمكم اًمرسم٤م ممًقؾمقن اسمتداًء أي ُمّم٤مسمقن ـ، أي سم25ًٟمقح: 
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ن يتخٌٓمٝمؿ ٞمٓم٤من أـ٥ٌم هذا اًمِمـر يًتٓمٞمع اًمِمـ، وسمًسمِمـر ُمٕمٜمقي سم٥ًٌم أيمؾ اًمرسم٤م 

. وشمدسمر صٞمٖم٦م احلٍم ذم أي٦م ، ومٝمؿ ٓ يٜمٝمْمقن  ٌٝمفـوحيريمٝمؿ ذم ُم٤ًمرات اًمٔمٚمؿ وؿم

اًمذي ذم داظمٚمف .  ٝمض اًمذي حيريمف اًمِمٞمٓم٤من سمًـ٥ٌم اًمٗم٤ًمدٕقمامهلؿ وأٟمِمٓمتٝمؿ إٓ يمام يٜم

ّم٤مد اًمدوزم ، ومٛمـ اعمتقىمع ضمدًا ًمذًمؽ أن شمٙمقن اًمتٜمٔمػمات يمٌػم ُمـ آىمتواًمرسم٤م اًمٞمقم ضمزء 

ٝم٦م خلدُم٦م اًمنميم٤مت اًمرأؾمامًمٞم٦م وُم٤م حتت٤مضمف ُمـ أٟمٔمٛم٦م ،  اًمدوًمٞم٦م ذم اإلىمتّم٤مد شمٜمٔمػمات ُُمَقضم 

 وإْن أض ذًمؽ سم٤مجلٛمٝمقر وسم٤مًمِمٕمقب اًمْمٕمٞمٗم٦م.

 

  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ    ىئ  ی   ..... چ، ىم٤مل شمٕم٤ممم  حتريم افتبذير 

أصؾ ش سَمَذرَ »ُم٤مدة:  .27 – 26اإلهاء:  چ ىئ یی  ی  جئ  حئ  مئ

،  سَمْذراً  واحل٥َم   ف يمام ذيمر اسمـ وم٤مرس . ُي٘م٤مل: سَمَذَر اًمٌمءَ اًمٌمء وشمٗمري٘مُ  رُ ـٟمثْ  وُمٕمٜم٤مه٤مواطمد 

ىمف ،  ٌَْذرسمٛمٕمٜمك َٟمَثره وومر  ؾ: اًم ًْ   ه١مٓء وُمٜمف:،  وي٘م٤مل ًمٚمٜم 
ٍ
واًمٌَِذيُر ُمـ اًمٜم ٤مس اًم ِذي .  سَمْذُر ؾُمقء

َتٓمِٞمع  ًْ َٓ حَيْ َٓ َي َٓ َيْٙمُتُٛمقَن طَمِديًث٤م َو ٌُُذُر اًْمَ٘مْقُم  ف ، َواًْم
ًِ ٜمََتُٝمؿْ َأن ُيْٛمًؽ ِه  َٟمْٗم ًِ ،  َٗمُٔمقَن َأًْم

  طَمِدي٨َم وذيمر اسمـ إصمػم 
ِ
َْوًمِٞم٤َمء ْٕ ٌُْذر»قَمكِم  َريِضَ اهلل ُ قَمٜمُْف ذِم ِصَٗم٦ِم ا قا سم٤معَمذايٞمع اًم ًُ مَجْع ش ًمٞم

ٌُقُب: َأْي أوْمَِمَٞمُتف ووَمّرىمتف ٌَْذُر احْلُ َق  . سَمُذور. ُيَ٘م٤مُل سَمَذْرُت اًْمَٙماَلَم سَملْمَ اًمٜم ٤مِس يَماَم شُم ويمؾُّ ُمـ وَمر 

َره . ده وم٘مد سَمذ  ًَ َؾ »أي٦م اًمٙمريٛم٦م سمّمٞمٖم٦م  واًمٙمٚمٛم٦م ذم اًمٌمَء وَأوْم  سمتِمديد اًمٕملم ، شوَمٕم 

َء ومٛمَٚمَٙمفُ وشُمًتٕمٛمؾ هذه اًمّمٞمٖم٦م سمٙمثرة ًمتٕمدي٦م اًمٗمٕمؾ إمم اعمٗمٕمقل يم٘مقًمؽ:  ،  َُمٚم ٙمتف اًمٌم 

ُم٧م اعمرأُة اًمٓمٗمَؾ  ٘مف وٟمق   ً طمف ووَم وم٢مهن٤م ُمتٕمدي٦م سم٠مصٚمٝم٤م ىمٌؾ اًمتِمديد ،  شسَمَذر»وأُم٤م يمٚمٛم٦م .  ، وومر 

٤مه٤مىمقًمؽ: ٤مًمتِمديد ذم وًمٙمٜمٝم٤م شُمَِمدد ًمٚمٛم٤ٌمًمٖم٦م واًمتٙمثػم ، يم ٤مب اًمِّم٤مَة: إذا قمْم  ؾ اًم٘مّم  ،  ومّم 

٥َم  وىَمت ؾ إقمداء وهمٚم ؼ إسمقاب ووَمـت ح إسمقاب ، ويمذًمؽ يمن   إذا أيْمثََر اًمث ْ٘م٥َم  اجلدار وصَم٘م 

حمذوف مم٤م يدل قمغم اعمٜمٝمل قمٜمف هق ُمٕمٜمك اًمتٌذير ٟمٗمًف ؾمقاء  چۈئ  ېئ    چوُمٗمٕمقل  وىمٓم ع .

. وهذا ُمـ  چ ېئ  چسم٤معمّمدر  سم٤معمٗمٕمقل اعمٓمٚمؼ أي يم٤من ذم اعم٤مل او همػمه ، وشمؿ شم٠ميمٞمد ذًمؽ

وق ُمٕملم ، وم٢من اًمٜمٝمل يٜمٍمف إمم ومٕمؾ اًمنىم٦م ٟمقع ىمقًمؽ: ٓ شمنق ، ُمـ همػم ذيمر ُمن

ُمـ  ُمتداظمٚملم ٛمؾ ٟمققملمـومٕمٚمف( يِمديد ـ)سمتِم وم٤مًمتٌذير روق .ـوسمٍمف اًمٜمٔمر قمـ اعمً
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: ٟمثر ُم٤م خيرج ُمٜمؽ يمٞمػ ُم٤م اشمٗمؼ ُمـ همػم أن شمًٌ٘مف سمتٌٍم وشمٜمٔمٞمؿ ، افـوع األولاًمتٍمف ، 

وذم هذا اًمٜمقع يمثػم ُمـ  اًمٙمالم او همػمه . ذم او يم٤مًمٜم٘مد او اًمًٚمع ؾمقاء يم٤من اًمتٌذير ذم اعم٤مل

ُمـ أضمؾ اًمتٗمٙمػم  او اًمتث٧ٌم ٤مكـىمدرة اإلُمً : وٕمػافـوع افثاين وم٘مدان اًمٜمٔم٤مم او اًمٗمقى .

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  چ ىمقًمف شمٕم٤ممم يقوحف وم٤مًمقاضم٥م ذم ٟمحق ذًمؽ ىمٌؾ اإلٟمٗم٤مق . 

، 71 – 7٤إطمزاب:  چ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ﮲    ﮳﮴

واًم٘مقل اًمًديد ذم اًمٕمرسمٞم٦م هل اًمٙمٚمٛم٦م اعمقضمٝم٦م سم٢مشم٘م٤من إمم هدف ٟمٌٞمؾ ، ُمـ ىمقهلؿ: ؾمدد 

ـ اًمتٝمديػ سمحٞم٨م إذا اٟمدومع اًمًٝمؿ أص٤مب اًمرُمّٞمـ٦م ، ي١ميمد ذًمؽ طمدي٨م   ًَ اًمًٝمؿ ، أي أطْم

ْديِن ، اْهِديِن  اًمٚمُٝمؿ   ىُمؾِ  » ط اهللِ َرؾُمقُل  زِم  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  ، قَمكِم    ِهَداَيتََؽ  سم٤ِمهْلَُدى َواْذيُمرْ  َوؾَمدِّ

ِريَؼ ، َدادِ  اًمٓم   ً ْٝمِؿ  ؾَمَدادَ  َواًم  ً ٟمرضمع أن إمم اًمٕمقعم٦م  رواه ُمًٚمؿ وأمحد وهمػممه٤م . «اًم

آىمتّم٤مدي٦م ، وم٢مهن٤م ممٚمقءة سمتقضمٞمف اًمٜم٤مس إمم اًمتٌذير ، ٕن ُمـ ظمّم٤مئّمٝم٤م ومتح أسمقاب 

)أي  ت شمًديد اًمتٍمفاإلؾمتٝمالك ووم٘م٤ًم ًمٚمرهم٦ٌم واًمِمٝمقة ، ومال شمٜمٔمٞمؿ وٓ ىمٞمقد وٓ قمٛمٚمٞم٤م

 .وٓ ؾمٞم٤مؾم٦م اطمتٞم٤مط وادِّظم٤مر شم٘مقيؿ اجلدوى(

   َڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  چ : ىم٤مل شمٕم٤ممم ظن افِؼَقم افديـقة من يـػصل هُ َذ

ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  

﮵   ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻     ے  ے ۓ  ۓ  ﮲﮳  ﮴  

          ﮽﮾  ﮿  ﯀  ﯁     ﮼

ـ آي٤مت قم أي يٜمٗمّمؾ سم٤مًمٙم٤مُمؾ . وم٤مًمذي يٜمًٚمخ176 – 175إقمراف:  چ    

اهلل شمٕم٤ممم يّمػم ُمـ اًمٖم٤مويـ أي اًمْم٤مًملم ، وًمق ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم ًمرومع ُمٜمزًمتف ، همػم أٟمف: أظمٚمد إمم 

إرض أي ًمزُم٧م ٟمٗمًـف ُم٤م قمغم إرض ُمـ ُمٚمذات وأىم٤مُم٧م قمٚمٞمٝم٤م ، ومل شمٜمٔمر إمم إقمغم 

يتٌع هقاه وًمٙمٜمف يزظمرومف  فيٜمٗمّمؾ قمـ اًمِ٘مَٞمؿ اًمٕمٚمقي٦م وم٢مٟم تحؼ رومع اعمٜمزًم٦م . ويمؾ ُمـومٚمؿ شمًـ

اعمٜمًٚمخ قمـ اًمديـ سمُٚمٝم٤مث اًمٙمٚم٥م هق هل٤مث ُم٤م  ومٛمج٤مل شمِمٌٞمف سمزظمروم٦م اعمقوققمٞم٦م واًمرص٤مٟم٦م .
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ٚمخ قمـ ـده يٚمٝم٨م قمغم يمؾ طم٤مل . وأُم٤م اعمٜمًـد ، وم٤مًمٙمٚم٥م سمخٚم٘متف وسمٌٕمض ضمًـوراء اجلً

ٝمقات واعمٓم٤مُمع اًمتل ـإمم اًمِم ٟمٗمًف ٚمٝم٨مشمل يمؾ طم٤مل ـق ومـومٝم إمم إرض ُٛمْخٚمِداًمـ اًمديـ

ُمٝمام أظمذ وٟم٤مل واؾمتحقذ ومٝمق ٓ يرشمقي ، وشمٌ٘مك ومٝمق ؿَمـَرٌه ُمٓمٚمؼ ، و ، الخـدقمتف إمم اإلٟمً

وٟم٘مؾ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾمالم ذم )همري٥م  ، ُي٘م٤مل: اُمرأة ًَمـْٝمثك أي ؿمديدة اًمٕمٓمش ، ٟمٗمًف قمٓمِمك

َٓ شمّمؼم  تِل  اًمٚم َٝم٨ُم واًمٚمُّٝم٤مُث: طمر اًْمَٕمٓمش و . قمغم اًْمَٕمٓمشاحلدي٨م( أن اًمٚم ْٝمثك َيْٕمٜمِل اعْمَْرَأة اًم 

  تٜمٗمساًم ؿمدةاًمٚم َٝم٨ُم: يمام ذم )اعمحٙمؿ( ، و ذِم اجْلقف
ِ
٨َم اًمٙمْٚم٥ُم: َأظمَرَج ٝمَ ـوًمَ ،  ُمـ اإِلقْمَٞم٤مء

٤م يٚمٝم٨م ُمـ ـلء يٚمٝم٨م وم٢مٟمٛمـ: يمؾ ؿمىم٤مل اًم٘متٞمٌلاًم٘مرـمٌل:  اإلُم٤مم . وىم٤مل ًم٤ًمَٟمف ُمـ اًمَٕمَٓمشِ 

يٚمٝم٨م ذم طم٤مل اًمٙمالل وطم٤مل اًمراطم٦م وطم٤مل اعمرض وطم٤مل إقمٞم٤مء أو قمٓمش ، إٓ اًمٙمٚم٥م وم٢مٟمف 

وشمٜمٌف أي٦م اًمٙمريٛم٦م إمم  اهـ ُمـ )شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل( .اًمّمح٦م وطم٤مل اًمري وطم٤مل اًمٕمٓمش.

أي ه٤ممجتف وـمردشمف وزضمرشمف ، وم٢من ٟمٗمًف )أي ضورة احلذر ُمـ ه١مٓء ، وم٢مٟمؽ إن محٚم٧م قمٚمٞمف 

ومٝمذا طم٤مل ُمـ .  ٙمر واخلديٕم٦مإمم اعم دواظمٚمف( شمٌ٘مك شمٚمٝم٨م ـم٤مُمٕم٦م سمام قمٜمدك ويٛمٙمـ أن شمٚمج٠م

وم٘مد . همػم أن اًمٜم٤مس درضم٤مت ذم أقمامهلؿ ،  يمٚمٞم٤مً يٜمًٚمخ قمـ آي٤مت اهلل شمٕم٤ممم ، أي يٜمٗمّمؾ قمٜمٝم٤م 

ى  ى  ائ  ائەئ  ەئ  وئ  وئ   چ ٤ممم اعمحًٜملم واعمًٞمئلم صمؿ ىم٤مل ـــذيمر اهلل شمٕم

اًمقاضم٥م ذم اظمتٞم٤مر اعمرضمٕمٞم٤مت وىم٤مدة اًمتقضمٞمف هق أىمَم  وًمٙمـ .19إطم٘م٤مف:  چۇئ  ۇئ   

 ُم٤م يٛمٙمـ ُمـ اًمتجرد ًمٚمحؼ واًمٌٕمد قمـ اهلقى.

  ذيمر اإلطمتٙم٤مر ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ وىمد ؾمٌؼ :ادحتؽرون. 
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  :ادبحث افسادس     

 قومؽاؾحة افتػر افسؾم افداخع     
     ........................................  

 

چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   چىم٤مل شمٕم٤ممم       

. ومٝمذا أصؾ يمٌػم ُمـ 13اًمِمقرى:  چ ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک

ويمثػم  . شومرق شمًـد»وم٢من ُمـ ىمقاقمد هذه احلرب ؾمٞم٤مؾم٦م:  ،أصقل ُم٘م٤موُم٦م احلرب همػم اًمٕمًٙمري٦م 

وًمٙمـ شمقضمد  ،ُمـ اعمْم٤مُملم اًمتل ذيمرٟم٤مه٤م ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ ذم ُمقاضمٝم٦م اًمٖمزو اًمٗمٙمري شمٕمٛمؾ هٜم٤م أيْم٤َم 

سم٤مهلل شمٕم٤ممم  ومٜمًتٕملم ،مم٤م حيقضمٜم٤م إمم ُمٌح٨م ظم٤مص  ،ُمْم٤مُملم أظمرى ُمٝمٛم٦م ضمدًا ويمثػمة اًمتٗمرقم٤مت 

 .قمغم إيْم٤مطمف

 وجيب تـؿقة ثؼاؾته افسؾم أصل ـبر

﮴  ﮵  ﮶   ﮳ ﮲ ۓ ے  ۓ ے ھ چ اػــؿال تع      

ؾمـٌؼ شمٗمًـػم أي٦م اًمٙمريٛم٦م ذم اعمٌح٨م  .2٤8اًمٌ٘مرة:  چ ﮷﮸   ﮹    ﮺  ﮻  ﮼

 ذم ُمٕمٜمك أي٦م وضمٝم٤من صحٞمح٤منسم٤مظمتّم٤مر وم٢من و . شآي٦م اًمدظمقل ذم اًمًٚمؿ»حت٧م قمٜمقان  إول

 هذا وُمٕمٜمك ، اًمًٚمؿ ُمـ طم٤مًٓ  يٛمٙمـ أن شمٙمقن شيم٤موم٦م» أن :افوجه األول،  حُيت٩م هبام مجٞمٕم٤مً 

. ويِمٛمؾ ذًمؽ اًمًٚمؿ  ووؾم٤مئٚمف اعمت٤مطم٦م وأؾم٤ٌمسمف ُمداظمٚمف يمؾ ُمـ اًمًٚمؿ ضمٜمس ذم ادظمٚمقا: اإلقمراب

 وم٢مهن٤م ، اًمِمٞمٓم٤من ظمٓمقات ُمـ ُمدظمالً  يٙمقن ٓ أن وسمنمط ًمٚمًٚمؿ ُمت٤ٌمدل ضمٜمقح وٛمـُمع اًمٙمٗم٤مر 

. ويتْمٛمـ هذا اًمقضمف  ٤مسم٘م٦مـوىمد ذيمرٟم٤م اًمتٗم٤مصٞمؾ ذم اعم٤ٌمطم٨م اًمً ، اًمًٚمؿ إمم شمقصؾ وًمـ ظمدقم٦م
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افوجه  . وأؾم٤ٌمب احلرب أؾم٤ٌمب ووؾم٤مئؾ اًمًٚمؿ ، وُمٜمٝم٤م ُمٙم٤مومح٦م قمقاُمؾ اًمتٗمرق أيْم٤ًم: ادظمٚمقا ذم

 ، أي ادظمـٚمقا ذم اًمًـٚمؿ يمٚمٙمؿ ، چ ۓ چطم٤مًٓ ُمـ وٛمػم اعم١مُمٜملم ذم  شيم٤موم٦م» أن شمٙمقن : افثاين

 وُمقاـمٜمل سمٚمده ُمع أهٚمف وضم٤مره وأصح٤مسمف ،سمٛمٕمٜمك أٟمف جي٥م قمغم يمؾ ُم١مُمـ أن جيٕمؾ اًمًٚمؿ هم٤مي٦م ًمف 

ٚمؿ شمًـتٛمر وشم٘مؽمن سم٤مًمٕمٛمؾ ـٞم٦م اًمًـوم٢من دسمٚمقُم٤مؾم ،روقم٦م ـوهمػمهؿ . وطمتك ذم طم٤مل احلرب اعمِم

 احلريب.

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ    چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڃ  چچ  وؿال تعاػ      

ٔي٦م اًمٙمريٛم٦م ذم )صمامر وؾمٌؼ شمٗمًػم ا ، 8اعمٛمتحٜم٦م:  چ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک

اًمذيـ  وهمػم اعمًٚمٛملم ،سملم اعمًٚمٛملم ُمـ ضمٝم٦م  شمّمػ اًمٕمالىم٤مت اجلٞمدة ٜم٤م أن أي٦ماعمٝمؿ ه ،اًمتٜم٘مٞمح( 

  مل شمٔمٝمر ُمٜمٝمؿ أقمامل قمدائٞم٦م ُمـ ضمٝم٦م أظمرى.

 َٓ  »َوؾَمٚم َؿ  قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ  َصغم   اهللِ  َرؾُمقُل  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  ُهَرْيَرةَ  َأيِب طمدي٨م  ومن كصوص افسؾم      

َٓ  شُم١ْمُِمٜمُقا طَمت ك اجْلَٜم ٦مَ  شَمْدظُمُٚمقنَ  ٤مسمُّقا ، طَمت ك شُم١ْمُِمٜمُقا َو َٓ  حَتَ ُٙمؿْ  َأَو   قَمغَم  َأُدًمُّ
ٍ
ء ٌُْتْؿ؟ وَمَٕمْٚمُتُٛمقهُ  إَِذا َرْ ٤مسَم  حَتَ

اَلمَ  َأوْمُِمقا  ً  . رواه ُمًٚمؿ وهمػمه «سَمْٞمٜمَُٙمْؿ  اًم

  ھھ  ھ چُمٜمٝم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم  ، اًمداظمكم وشمقضمد ٟمّمقص يمثػمة شمتّمؾ ُمْم٤مُمٞمٜمٝم٤م سم٠مصؾ اًمًٚمؿ      

، وؾمٌؼ أن ذيمرٟم٤م أن إُمر سم٤مإلطم٤ًمن يِمٛمؾ أُمريـ: إشم٘م٤من اخلػم  195اًمٌ٘مرة:  چ ھ  ے    ے

، أي٦م اًمٙمريٛم٦م  83اًمٌ٘مرة:  چ  ې    ې  ى  چوشم٘مديٛمف إمم أظمريـ . وُمٜمٝم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم 

قم٤مُم٦م ذم اًمٜم٤مس إٓ ُمـ اؾمـتثٜم٤مه اًمدًمٞمؾ سمًـ٥ٌم فمٚمٛمف وقمدواٟمف وًمٞمس وًمٞمس سمًـ٥ٌم قم٘مٞمدشمف 

 چ ڀ ڀ پ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ چ ٤ممم ىمقًمف شمٕمـــًمداظمٚمٞم٦م ، يمام ذم ٟمحق ا

، واوح أن أي٦م اًمٙمريٛم٦م شمٌٞمح اجلٝمر سم٤مًمًـقء ُمـ اًم٘مقل ًمٚمٔم٤ممل ؾمـقاء يم٤من ُمًـٚماًم او 148اًمٜم٤ًمء: 

 ُمِمـريم٤ًم.
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وم٢من اًمٔمٚمؿ ُمـ أظمٓمر  وُمٜمٝم٤م ٟمّمقص حتريؿ وذم اًمٔمٚمؿ سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ َُمـَحؾ وىمققمف ،      

ـمف:  چەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ   چ ٟمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم ٟمقاىمض اًمًٚمؿ ،

    چ  ، وىمقًمف شمٕم٤ممم1٤8آل قمٛمران:  چ  ی  ی  ی  ی  جئ  چ ، وىمقًمف شمٕم٤ممم 111

،   42اًمِمقرى:  چ                           ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  

 ومتدسمر حتريؿ فمٚمؿ اًمٜم٤مس قمٛمقُم٤ًم.

ہ  ہ  ھ  ھ        ھ  چ وُمٜمٝم٤م ٟمّمقص اًمٕمدل ُمع اًمٜم٤مس قم٤مُم٦م ، يم٘مقًمف شمٕم٤ممم       

ھ   ے  ےۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵   ﮶  ﮷﮸  ﮹  ﮺  ﮻  

ۅ  ۉ   چ . وىمقًمف شمٕم٤ممم 8اعم٤مئدة:  چ ﮼﮽  ﮾  ﮿﯀  ﯁         

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى    ى  ائ  ائەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  

 . 2اعم٤مئدة:  چ  ی  ی ۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ     ی 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ شمٕم٤ممم و شم٤ٌمرك وُمـ أقمٔمؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٕمدل ُمْمٛمقن ىمقًمف       

 ذم شاًمقؾمط» ًمٗمظ، 143اًمٌ٘مرة:  چڄڃ ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ

 ُم٤ًمومتف اًمقؾمط ٕن ، وهمػمه اًمًٝمٞمكم ذيمر يمام اًمٕمداًم٦م هم٤مي٦م قمغم يدل اًمٜم٤مس قمغم اًمِمٝم٤مدة ؾمٞم٤مق

 ُمٞمقل قمـ اًمٜمٔمر سمٍمف سم٤محلؼ اًمقاىمع قمغم ومٞمِمٝمد ، قمٚمٞمٝمؿ يِمٝمد ُمـ مجٞمع ُمـ ُمتٕم٤مدًم٦م ُمت٤ًموي٦م

 وٟم٘م٤مط حم٤مؾمٜمٝمؿ يرى أن يمذًمؽ ومٕمٚمٞمف ، وٕمٗمٝمؿ وٟم٘م٤مط أظمريـ ُمٕم٤مي٥م يرى ومٙمام ، اًم٘مٚم٥م

 احلدي٨م ذم صح وًمذًمؽ.  وشمٓمقير شمٖمٞمػمو شم٘مقيؿ ُمـ جي٥م ُم٤م يٕمرف يمل سمذًمؽ ويِمٝمد ، شمٗمقىمٝمؿ

 واهلل ، قمٚمٞمٝمؿ ٝم٤مدةـاًمِم ذم إًمٞمف إـمراف ٓقمتدال وذًمؽ ، سم٤مًمٕمدل اًمٌ٘مرة ٦مـآي ذم طـاًمقؾم شمٗمًػم

  .أقمٚمؿ ٤مممـــشمٕم

ې  ى   ى  ائ  ائ    ۉ  ۉ   ې  ې   ې  ۅ  ۅچ ٤ممم ــــشمٕم وىم٤مل      

، وم٢مٟمف ُمّمدر ممٞمٛمل جيًـد ُمٕمٜمك اًمرمح٦م ،  شاعمرمح٦م»ومتدسمر يمٚمٛم٦م  .18 – 17اًمٌٚمد:  چەئ    ەئ



464 

 

ويم٠من اًمرمح٦م ىمد حتقًم٧م إمم ُمِم٤مقمر ُمتدوم٘م٦م وإمم أقمامل ُمـ اًمؼم واًمّمٚم٦م واعم٤ًمقمدة وهمػمه٤م . يقوح 

ذًمؽ ُمثالً اًمٗمرق سملم اإلٟم٘مالب واعمٜم٘مٚم٥م ، وم٢من اعمٜم٘مٚم٥م ُمّمدر ُمٞمٛمل جيًد طمدث او قمٛمٚمٞم٦م 

ويم٠من ُم٤ًمر اإلٟم٘مالب ىمد ايمتٛمؾ سمّمقرة حمًقؾم٦م ، ويمذًمؽ اًمٗمرق سملم اًمّمػمورة اإلٟم٘مالب 

ٗمرق سملم اًمٌٚمقغ واعمٌٚمغ ، وىمد سملم ذًمؽ اًمٕمالُم٦م وم٤موؾ اًمًـ٤مُمرائل ذم يمت٤مسمف )ُمٕم٤مين واعمّمػم واًم

    إسمٜمٞم٦م(.

يم٠مطم٤مدي٨م اًمٜمٝمل قمـ اًمتداسمر وقمـ هجرة  ،هذا سم٤مإلو٤موم٦م إمم اًمٜمّمقص اًمتل شمٌلم ومروع اًمًٚمؿ       

ة ُمـ ُمٕم٤من  وٟمّمقص اًمقٓء سملم  ،اعم١مُمـ ٕظمٞمف وٟمّمقص إجي٤مب إظمقة وُم٤م شمتْمٛمٜمف إظمق 

وٟمّمقص  ، قمٛمقُم٤ًم يمام ذم آي٦م اًمٜمجقى سملم اًمٜم٤مسو وٟمّمقص اإلصالح سملم اعم١مُمٜملم ،ٚمٛملم ـاعمً

وهمػم ذًمؽ ُمـ  ، ٚمٛملمـٚمٛملم او سمٞمٜمٝمؿ وسملم همػم اعمًـقاء يم٤من سملم اعمًـاًمقوم٤مء سم٤مًمٕمٝمد واعمٞمث٤مق ؾم

  رقمٞم٦م.ـإدًم٦م اًمِم

ومال ؿمؽ أن شمٜمٛمٞم٦م صم٘م٤موم٦م اًمًالم أصؾ يمٌػم وهق يِمٛمؾ اًمًالم داظمؾ إُم٦م اًمقاطمدة واًمًالم       

وصم٘م٤موم٦م اًمٕمداء ًمٚمٔمٚمؿ وهل صم٘م٤موم٦م اًمدوم٤مع  ، ٤ميرة ًمفـوًمٙمٜمف جي٥م أن ي٘مؽمن سمث٘م٤موم٦م ُمً ،سملم إُمؿ 

 وسمخالف ذًمؽ وم٢من صم٘م٤موم٦م اًمًالم شمٗم٘مد شمقازهن٤م. ،٤مد ـواًمٗمً

إمم ُمقاىمع همػم  ؾ اًمِمدةوقمدم حتقي ٞمج٥م ُمٕمروم٦م هذه اعمقاىمعوم ،وشمقضمد ُمقاىمع شمتٓمٚم٥م اًمِمدة       

 ڍ  ڍ   ڌ  ڌچ سم٤ًمطم٦م اعمٕمريم٦م يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم  . ُمث٤مل ذًمؽ اًمِمدة اخل٤مص٦م ُمِمٛمقًم٦م هب٤م

 . 4حمٛمد:  چژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ    گڳ   ڎ  ڎ   ڈ   ڈ

وم٤مًمٖمٚمٔم٦م اًمتل شم٘مؽمن سم٠مقمامل ؾم٤مطم٦م اعمٕمريم٦م اًمٕمًٙمري٦م هل ظم٤مص٦م سمٛمقىمٕمٝم٤م ، ومال جيقز شمٓمٌٞم٘مٝم٤م ُمع 

ذم طم٤مل إفمٝم٤مر اًمٓمٕمـ ذم اإلؾمالم ،  ٕمٜمقي٦ماعمقاضمٝم٦م اعم وىمري٥م ُمـ ذًمؽ اًمِمدة ذم اعمجتٛمع اعمدين .

ٌْٕمد ُمـ احلقار اعمتزن واعمٚمتزم سم٤مٕظمالق  ٻ    ٻ    چواوح ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم  هق ، يماموم٢مهن٤م شُمًـتَـ

وأُم٤م ضمٕمؾ ؿمدة  .46اًمٕمٜمٙمٌقت:  چ ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ    ڀ  ڀ

اٟمتٗم٧م اعمقاضمٝم٦م  وإنْ  واعمدٟمٞم٦م ٤مٟمٞم٦مـأدسم٤ًم قم٤مُم٤ًم ُمع اًمٙمٗم٤مر ذم اًمٕمالىم٤مت اإلٟمً ٤مطم٦م اعمٕمريم٦مـؾم
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ومٝمق ظمٓم٠م يمٌػم ٕٟمف يّمٓمدم ُمع اًمٜمّمقص اًمٙمثػمة اًمتل ذيمرٟم٤مه٤م حت٧م هذا  ،ٙمري٦م واعمٕمٜمقي٦م ـاًمٕمً

 اًمٕمٜمقان.

، وم٤مًمِمدة ومٞمٝم٤م صمالصم٦م أٟمقاع ، 29اًمٗمتح:  چ ڀ ڀ پ  پ  پ  چوأُم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم       

: ذم اعمقاضمٝم٦م اعمٕمٜمقي٦م طملم يٙمقن اًمٓمرف أظمر افـوع افثايناًمٕمًٙمري٦م . : ذم اعمقاضمٝم٦م افـوع األول

، وشمٙمقن اًمِمدة طمٞمٜمئذ ذم ىمقة احلج٦م وذم رد إؾم٤مءة فم٤معم٤ًم وهمػم ُمٚمتزم سم٠مدب احلقار او أدب اًمتٕم٤مُمؾ 

يمالُمٞم٤ًم وٓ  ريــ١مذي أظمـدة يتحغم هب٤م اعم١مُمـ ُمـ همػم أن يـؿم :افـوع افثافث . اًمٓمرف أظمر

 يب  جت  چىمقًمف شمٕم٤ممم  وٟمحت٤مج هٜم٤م إمم قمقدة إمموهل ؿمدة اًمتٛمًؽ اًمديٜمل ،  ُم٤مدي٤ًم ،

، 256اًمٌ٘مرة:  چ حج يث ىث مث جث يت ىت مت خت حت

 ذم اًمٕمروة٤مإلؾمـتٛمًـ٤مك أىمقى ُمـ اإلُمًـ٤مك ذم دًٓمتف قمغم وضمقد اًمٕمزم واًم٘مرار اًم٘مـقي . ووم

.  واًم٘مٚم٥م اًمٗمٙمر ارشم٤ٌمط ُمقوع اعمٕم٤مين ذم ومٝمل ، إيدي دـوؿم اإلُم٤ًمك ُمقوع هل إضم٤ًمد

 ، ديدـاًمِم   اعْمُحٙمؿ هقاًمٕمٝمد اًمقصمٞمؼ واًمٕمٝمد ، واًمُٗمْمغم إومْمؾ ُمثؾ ، إوصمؼ شم٠مٟمٞم٨م واًمقصم٘مك

جيد اعمًٚمؿ  وم٤معمٝمؿ هٜم٤م أن اًمٙم٤مومر . ومٝمق قميص قمغم حم٤موٓت اًمٜم٘مض واًمتٗمٙمٞمؽ دـإؿم وإوصمؼ

ودظمؾ سم٘مقة ذم ُمْم٤مُملم اًمٕمروة  أشم٘مـ ُمٜمٔمقُمتف اًمٕم٘مٞمدي٦مو اؾمتٛمًؽ سمديٜمف ٕمٜمك أٟمف ىمدٛمسم ،ؿمديدًا 

ومٝمق قميص قمغم حم٤موٓت اإلزاهم٦م واإلوالل . وهذا أصؾ ُمٕمٜمك  ، ومال صمٖمرات وٓ ؿم٘مقق اًمقصم٘مك

، أي ضمٕمٚمٜم٤م 2٤ص:  چ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ       ڦ  ڄچ اًمِمدة ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

ومٝمذه هل  . ُمٚمٙمف حمٙماًم ومال صمٖمرات وٓ ؿم٘مقق ومٝمق قميص قمغم اإلظمؽماق وقمغم حم٤موٓت اًمٜمٞمؾ ُمٜمف

 اًمِمدة احل٘مٞم٘مٞم٦م ، وًمٞم٧ًم قمٌقؾم٦م اًمقضمف وٓ ظمِمقٟم٦م اًمٙمالم.

  

 فؾؿسؾؿغ ادرجعقة ادشسـة

اعم٘مّمقد هٜم٤م ُمرضمٕمٞم٦م اعمًٚمٛملم ، وأُم٤م همػم اعمًٚمٛملم ومًٜمذيمر ُم٤م خيّمٝمؿ ذم أواظمر هذا اعمٌح٨م       

إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم . ومٕمغم شم٘مدير إؾمالُمٞم٦م  شاعمٞمث٤مق اًمداظمكم»أي ذم إطمدى اًمٗم٘مرات حت٧م قمٜمقان 

صمٌت٧م ذم اًم٘مرآن واًمًٜمـ اًمّمحٞمح٦م  أن اًمتنميٕم٤مت اًمتل هق ،اعمرضمٕمٞم٦م اًمتنميٕمٞم٦م وم٢من جمٛمؾ  اًمًٚمٓم٦م
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٘مٓمع سمذًمؽ يمام شم ، ومال يزامحٝم٤م أي ُمّمدر آظمر ،اعمّمدر اًمتنميٕمل اًمالزم ذم جم٤مهل٤م  ًمٚمٛمًٚمٛملم هل

جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  .... چ ، وٟمٙمتٗمل هٜم٤م سم٘مقًمف شمٕم٤ممم  ٟمّمقص ىمرآٟمٞم٦م يمثػمة

 . 59اًمٜم٤ًمء:  چ  يب  جت  حت  ختمت  ىت  يت  جث  مث   مب  ىب

وٓ ؿمؽ أن اًمّمدق ذم وطمدة اعمرضمٕمٞم٦م اًمٕم٘مٞمدي٦م واًمتنميٕمٞم٦م ي١مدي إمم مت٤مؾمـؽ اًمّمػ ودومع       

  چ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇچ ىمقًمف شمٕم٤ممم  قمقاُمؾ اًمتٗمرق ، وهـذا هق سيح

  .153إٟمٕم٤مم:  چ ڑ ژ ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ

وأُم٤م .  ذيمرٟم٤مه٤م ذم )اعمٜمٓمٚمؼ( تقح وسمْمقاسمط حمَددةوأُم٤م اًمقؾم٤مئؾ اًمتٜمٗمٞمذي٦م وم٤مإلضمتٝم٤مد ومٞمٝم٤م ُمٗم      

 ،وًمٙمـ مُتٜمع ذم ُمقاوع اؾمتٕمامهل٤م ًمٚمنم  ، إُمقر اًمتل ؾمٙم٧م قمٜمٝم٤م اًمنمع ومٝمل ُمـ احلالل اعم٤ٌمح

وأُم٤م ذم طم٤مًم٦م قمدم او ٟم٘مص إًمتزام اًمًٚمٓم٦م  وُيٚمتزم هب٤م طملم شمٙمقن ضوري٦م ًمٚم٘مٞم٤مم سمقاضم٥م .

وُيْمٌط ذًمؽ يمٚمف سمْمقاسمط اًمتٓمٌٞمؼ  سم٤مإلؾمالم وم٢من اًمنمايم٦م شم٘متيض شمٗمٕمٞمؾ أطمٙم٤مم اًميورات .

أُم٤م اعمرضمٕمٞم٦م ٤مر( . وـٕمٜم٤م ومٞمف ذم )اعمٜمٓمٚمؼ( وذم )ٟمخ٦ٌم اعمًـد شمقؾمـوىم ،رقمل او وم٘مف اًمٕمٛمؾ ـاًمِم

ذم جم٤مل ختّمّمٝم٤م ذم  إًمٞمٝم٤م وُم١مهٚم٦م ًمٚمرضمقع ،ُمتٜمققم٦م اإلظمتّم٤مص٤مت  ص٤محل٦ماًمقفمٞمٗمٞم٦م ومٝمل ٟمخ٥م 

وىمد ؾمٌؼ ذيمر سمٕمض أدًمتٝم٤م ذم اًمٙمالم قمـ  ،اًمٗم٘مف او اًمًٞم٤مؾم٦م او إُمـ واًمدوم٤مع او همػم ذًمؽ 

 ُمقاضمٝم٦م اًمٖمزو اًمٗمٙمري.

 

 بافدين ـؾه ادسؾؿغ إفتزام

  ومواجفة مسـاظي تػريق افدين
وًمٙمـ ُمع اًمٕمٜم٤مي٦م  ،سم٢مٟمٔمٛمتف يمٚمٝم٤م  يم٤مُمالً  ٝمؿديٜم اعمًٚمٛمقن ٠مظمذي أن هق اعم٘مّمقد سم٤مًمِمٛمقل هٜم٤م      

وذم  اًمت٤مُم٦م سمٗم٘مف اًمٕمٛمؾ يم٤مًميورات وإوًمقي٤مت واًمتدرج وهمػم ذًمؽ مم٤م ذيمرٟم٤مه ذم )اعمٜمٓمٚمؼ( .

  :ُمٜمٝم٤م ،هذا إصؾ أدًم٦م يمثػمة 
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﮶    ے  ے  ۓ  ۓ   ﮲ چ  شمٕم٤ممم فًمىمق: «ادممـون»آية        ﮳  ﮴   ﮵ 

 چ  ﮽  ﮾  ﮿    ﯀  ﯁             ﮷  ﮸  ﮹  ﮺﮻  ﮼

ر اجل٤مُمع هلؿ ـأي وم٘مٓم ٕمقا إُم ،زاء واًمِٗمَرق ـاًمزسمر هل اًمٙمت٥م واًمِ٘مٓمع وإضم ،54 - 52اعم١مُمٜمقن: 

خيت٤مر يمؾ ومريؼ ُم٤م  ،٦م ٓمٕم٤ًم ُمتٗمرىموضمٕمٚمقه ىمِ  ،يمام هق واوح ُمـ هذه أي٤مت وُم٤م ىمٌٚمٝم٤م  ، ق اًمديــوه

 ،٤مٟمٞم٦م يمٚمٝم٤م ـٛمؾ اعمج٤مٓت اإلٟمًـٕم٦م وشمِمـالُمٞم٦م واؾمـأن اعمٜمٔمقُم٦م اإلؾم يقوح إُمر ْيقى ُمٜمٝم٤م .

وُيـَٕمدُّ اجلٝمؾ هبذه احل٘مٞم٘م٦م او اًمتٖم٤مومؾ قمٜمٝم٤م ُمـ أهؿ  يمام أن أضمزاء اعمٜمٔمقُم٦م شمتٗم٤مقمؾ ُمع سمٕمْمٝم٤م .

ُمـ  زءً ضُم  طمٞم٨م ي٠مظمذ ومريؼ ُمٕملم ،ؾمالُمٞم٦م سملم اًمتٞم٤مرات اإليمذًمؽ قمقاُمؾ اًمتٗمرق سملم اعمًٚمٛملم و

اعمٕمٜمك اعمريمزي اًمذي  هق دون همػمه ٛمٕمزل قمـ إضمزاء إظمرى ويزقمؿ أن هذا اجلزءاعمٜمٔمقُم٦م سم

وإٟمام  ، درج وٓ ضوراتـٛمقل وٓ أوًمقي٤مت وٓ شمـومال ؿم ،ٚمٛملم ـجي٥م أن يراسمط قمٚمٞمف مجٞمع اعمً

شمدرجيٞم٤ًم ويتؿ إظمْم٤مع اًمٜمّمقص ؿ . وسمذًمؽ يٌدأ اًمِم٘م٤مق ويتٗم٤مىم رقملـهق همٚمق ُمٖمٚمػ سمٓمالء ؿم

 وواوح ُمـ أي٤مت اعمذيمقرة أن هذا اعم٤ًمر ُمذُمقم ضمدًا. ٤مر اخل٤مـمئ .ـرًا ًمٚمٛمًـىمً

 

ی  ی   ىئ ىئ ېئ  ېئ  ىئ  ۈئ  ېئچ  ٤مممـــــشمٕم٤مل ىم: آيات احلجر      

 چ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پی    ی

  ٟمحت٤مج هٜم٤م إمم ومرز ومقائد أي٤مت:و ،92 - 89احلجر: 

شمتٕمٚمؼ و شُمًتٕمٛمؾ ًمٚمتِمٌٞمف وًمٚمتٕمٚمٞمؾ ٤مًمٙم٤مف ذم: يمام أٟمزًمٜم٤م ،وم ذم اعم٘متًٛملم ، :افػائدة األوػ      

ۇ  ۇ  چ  ٟمحق ُم٤م ورد ذم شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم او سمٛمٕم٤من حمتٛمٚم٦م سمٕمده٤م قمغم سمٛمٕم٤من حمتٛمٚم٦م ىمٌٚمٝم٤م ،

وقمغم  ذم آي٦م احلجر حمذوف . شأٟمزًمٜم٤م»وُمٗمٕمقل  .151اًمٌ٘مرة:  چ.... ۆ  ۆ  ۈ   

يمٚمٝم٤م قمغم ذم اعم٘متًٛملم ، يم٠من يٙمقن  يم٤موم٦م ، وم٢من اًمت٘مديرات اعمتٕمٚم٘م٦م سمـ: يمام أٟمزًمٜم٤م ، شمدلاإلطمتامٓت 

 . قمغم اعم٘متًٛملم زًا او ًمٕمٜم٦مل سمٙمؿ يمام أٟمزل اهلل شمٕم٤ممم رضماًمت٘مدير: إين أٟم٤م اًمٜمذير اعمٌلم سمٕمذاب يٜمز

  .عم٘متًٛملم أهنؿ ضمٕمٚمقا اًم٘مرآن قمْملموي١ميمد اًمذم أن صٗم٦م ا
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)أي  أي اًمذيـ اىمتًٛمقا چ ی  چٛمٕمٜمك وم شمِمٙمٞمؾ اعمج٤مُمٞمع اًمقفمٞمٗمٞم٦م ، :افػائدة افثاكقة      

ت٤ًمم احلّمص اًم٤ٌمـمٚم٦م او أٟمف أُمر ُمذُمقم ، ُمثؾ اىم وواوح ُمـ اًمًٞم٤مق ، أُمرًا سمٞمٜمٝمؿ شم٘م٤مؾمٛمقا(

يم٤مىمت٤ًمم أقمامل اًمّمد قمـ ديـ اهلل شمٕم٤ممم وشمقزيع واضم٤ٌمت هذه إقمامل ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ ،  وفم٤مئػ اًمنم ،

قل اهلل ـاىمتًٛم٧م ُمداظمؾ ُمٙم٦م سم٘مّمد اًمتٜمٗمػم قمـ رؾم طمٞمٜمذاك يم٤مٟمقا مج٤مقم٦مىمد روي أن اعم٘متًٛملم و

٘مد ذيمر اهلل شمٕم٤ممم اعم٘متًٛملم وهذا جمرد ُمث٤مل ٓىمت٤ًمم أدوار اًمنم ، وم . وقمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ط

ٓ سمٛمٜم٤مصٌٝمؿ ، هذا ُمع شمٕمريػ و ُٙمٜم٤َمُهؿوًمٞمس سم٠مؾمامئٝمؿ وٓ سم ، )اؾمؿ وم٤مقمؾ(سمّمٗم٦م ضم٤مُمٕم٦م هلؿ 

ؾ هلذا اًمٖمرض  شأل»سمـ:  ٦مُمٕم٤ماجل صٗمتٝمؿ يمل يٕمؿ احلٙمؿ يمؾ ـم٤مئٗم٦م شمت٘م٤مؾمؿ ؿمـرًا ومٞمام سمٞمٜمٝم٤م وشُمَِمـٙمِّ

 وشمقزيع . وشُمٓمٚمؼ اًمقفمٞمٗم٦م قمغم اًمٕمٛمؾ اعمحدد ؾمقاء يم٤من طمٙمقُمٞم٤ًم او همػم طمٙمقُمل،  جم٤مُمٞمع وفمٞمٗمٞم٦م

 روعـ٤مئع ًمٙمؾ ضمٝم٦م شمريد شمٜمٗمٞمذ ُمِمـٚمقب ؿمـهق أؾم أدوار او وفم٤مئػ اًمٕمٛمؾ اعمريم٥م قمغم جم٤مُمٞمع

ٗمل اًمتآُمر اإلؾمؽماشمٞمجل ُمثالً يتؿ شمِمٙمٞمؾ جم٤مُمٞمع شمتقمم اًمٗم٤ًمد اعم٤مزم ومُمتٜمقع اعمْم٤مُملم .  ُمريم٥م

واإلداري ، وجم٤مُمٞمع شمتقمم اًمٗم٤ًمد آضمتامقمل ، وهمػم ذًمؽ ُمـ ُمْم٤مُملم اًمتآُمر . ويمذًمؽ ذم 

سمتِمٙمٞمؾ  شمقزيع إدوار ومٞمٝم٤م يٛمٙمـُمِم٤مريع اإلصالح يمام شمدل قمٚمٞمف آي٦م اًمٜمجقى اعمًتثٜم٤مة ، 

، سمٕمْمٝم٤م ًمإلصالح اًمًٞم٤مد وسمٕمْمٝم٤م ًمإلصالح اًم٘م٤مٟمقين ، وسمٕمْمٝم٤م عمٙم٤مومح٦م  فمٞمٗمٞم٦مجمٛمققم٤مت و

  .ع شمت٤مسمع إضمٞم٤ملـذه اعمج٤مُمٞمع ُمـزداد ُمٝم٤مرة هـوشم اًمٗم٤ًمد ، وهٙمذا .

ْٞم٧ُم اًمٚم حؿَ ،  قْمْم٤مءُمـ اؿمت٘م٤مق اإلومٝمل  چ ٻ چ ٤مرةأُم٤م قمٌو :افػائدة افثافثة        ُي٘م٤مل قَمْم 

ىمتـذا ومَ إأقمْمٞمف  قِمْْمَقٌة وطُمذوم٧م ُٓمٝم٤م )أي اًمقاو هٜم٤م(  قمٜمد قمٚمامء اإلؿمت٘م٤مق: وأصٚمف ، فر 

٤ًٌم) وقِمِْملم( رومًٕم٤م) قِمُْمقن :عـواجلٛم ، لءـاًمِ٘مْٓمَٕم٦ُم ُمـ اًمِم: واًمِٕمَْم٦مُ . اًمت ْجِزئ٦ُم : واًمت ْٕمِْمَٞم٦مُ   ٟمّم

ا  ىمقًمؽ: إمم )مجع شمٙمًػم( شأسمٜم٤مء»، ويمام شمٕمدل قمـ  يمام ُي٘م٤مل: ؾِمٜمقن وؾِمٜملم وقِمزون وقِمزيـ ، (وضمرا

: وذم احلدي٨م .أطمزاسم٤ًم  ومّرىمتٝمؿ: اًم٘مقم وقمّْمٞم٧م.  اًم٤ًمملاعمذيمر ُُمٚمحؼ سمجٛمع  وهذا شسمٜملمو سمٜمقن»

ُٛمقا َٓ  َأْي  ، شُِمػَماٍث  ذِم  ٦مَ شَمْٕمِْمٞم َٓ » ًِ َتِٛمُؾ  َٓ  َُم٤م شَمْ٘م ؿَ  حَيْ ًْ ً   اًْمَ٘م ةِ  ْٞمِػ ـيَم٤مًم ر   . َذًمَِؽ  ٌَفَ ـَأؿْم  َوَُم٤م َواًمدُّ

، سمؾ روى  اسمـ قم٤ٌمس وجم٤مهد وؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم وقمٓم٤مء واًمْمح٤مك واسمـ زيد شمٗمًػم ٘مقلاًمهذا قمغم و

، وهذا ي١ميمد صح٦م  شضَمَٕمُٚمقُه َأقْمَْم٤مءَ »اسمـ زيد اًمتٍميح سم٠مهنؿ قمـ اسمـ قم٤ٌمس وجم٤مهد و اًمٓمؼمي
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ومآُمٜمقا سمٌٕمْمف ويمٗمروا  ، ومجٕمٚمقه أقمْم٤مء ضمّزءوه »ٕمـ اسمـ قم٤ٌمس، ىم٤مل: وم . اإلؿمت٘م٤مق اعمذيمقر

، ُمٜمٝمؿ وسمذًمؽ أظمذ مج٤مقم٦م ُمـ أئٛم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ، رواه اًمٓمؼمي وأصٚمف قمٜمد اًمٌخ٤مري أيْم٤ًم .  ش سمٌٕمْمف

وواوح أن هذا هق  . أيْم٤مً فم٤مهر ىمقل اسمـ وم٤مرس هق و، وآظمرون  اًمٕمٙمؼمي أسمق اًمٌ٘م٤مءو أسمق قمٌٞمدة

ح شمٍمي ٕمر اًمٕمرب ، ويمذًمؽـدي٨م اًمٜمٌقي وذم ؿمـذم احل تٕماملـقاهد اإلؾمـُمـ ضمٝم٦م ؿم فم٤مهر إُمر

وي١ميمد ذًمؽ  .، سمٚمٗمظ اًمٕمْمق وُمٕمٜم٤مه ش ضَمَٕمُٚمقُه َأقْمَْم٤مءَ » اعم٘متًٛملم وجم٤مهد واسمـ زيد سم٠من اسمـ قم٤ٌمس

، هل شمٗمًػم ًمٚمٛم٘متًٛملم وُمث٤مل ُمـ ظمٓم٤مي٤مهؿ ذم  چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻچ أيْم٤ًم أن مجٚم٦م 

سمٞم٤مٟم٤ًم  سمدًٓ او وم٤معمِمٝمقر أن هذه اجلٛمٚم٦م صٗم٦م ًمٚمٛم٘متًٛملم ، وجيقز أيْم٤ًم أن شمٙمقن .اإلىمت٤ًمم 

ُمٜمٝمؿ اًمذيـ ضمٕمٚمقا اًم٘مرآن  هؿ اًمذيـ او اعم٘متًٛملم ، يمام أٟمزًمٜم٤م قمغم»ًمٚمٛم٘متًٛملم يم٠من يٙمقن اًمت٘مدير: 

. وهذا اًمت٘مدير إظمػم حي٤مومظ قمغم قمٛمقم اعم٘متًٛملم ًمٙمؾ ـم٤مئٗم٦م شمت٘م٤مؾمؿ وفم٤مئػ او أدوار  شقمْملم

جيٕمؾ اًم٘مرآن  اًمنم ، وسمٍمف اًمٜمٔمر قمـ ذيمرهؿ او قمدم ذيمرهؿ ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ ، همػم أن ُمٜمٝمؿ ُمـ

يقوح ذًمؽ أن إصؾ ذم اعمٕم٤مين اًم٘مرآٟمٞم٦م أهن٤م قم٤مسمرة ًمٚمزُم٤من واعمٙم٤من ، ومٙمؾ شم٘مدير ذم  قمْملم .

وىمد ذيمر وضمقه  اإلقمراب حي٤مومظ قمغم هذا إصؾ وشم٘مٌٚمف اًمٕمرسمٞم٦م ومٝمق شم٘مدير صحٞمح وًمف أوًمقي٦م .

 شقمْملم»شمٗمًػم  اعمٝمؿ هٜم٤م أن إقمراب اًمٕم٤ٌمرة ي٘متيض اإلقمراب اًمًٛملم احلٚمٌل ذم )اًمدر اعمّمقن( .

 أهنؿ چٻ  ٻ  ٻ  چُمٕمٜمك  ذم :افـوع األولوذًمؽ ٟمققم٤من ،  سمٛمٕمٜمك ُمالئؿ ًمإلىمت٤ًمم .

ىمًؿ يتٕم٤مُمٚمقا ُمع يمؾ  يرومْمقن أظمذه يم٤مُمالً ، وإٟمام يريدون أنؿ هناًمٙمريؿ أقمْم٤مًء ٕضمٕمٚمقا اًم٘مرآن 

سمٌٕمْمف ٝمؿ آُمٜمقا سمٌٕمْمف ويمٗمروا ـذا اًمٜمقع يقاومؼ ىمقل اسمـ قم٤ٌمس وآظمريـ: إٟمـوه ٌٝمؿ .ـسمام يٜم٤مؾم

 دمٕمؾ اًم٘مرآن أقمْم٤مًء ، وشمٕمْمٞم٦م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ؾمٞم٤مؾم٦م و٤مًم٦م ىمدياًم وطمديث٤ًم ، شم٘مقم سمف ضمٝم٦م أظمر .

، وًمٙمٜمٝم٤م شمًتٕمٛمؾ ُمـ اًم٘مرآن ُم٤م  وىمد حت٤مول اًمتٛمقيف قمغم رومْمٝم٤م ؽمومض أطمٙم٤مُم٤ًم ىمرآٟمٞم٦م يمثػمةوم

، وم٢مهن٤م  ُمثالً  يم٤مٟم٧م ذم ظمّمقُم٦م ُمع ضمٝم٦م ُمٕمٞمٜم٦م ذم اعمقىمػ احل٤مض او اعمتقىمع سم٤مًم٘مري٥م . وم٢منْ حتت٤مضمف 

وشمٕمٌئ٦م يمثػم ُمـ اًمذيـ  إقمداد شمقفمػ ُمـ آي٤مت اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُم٤م ي٤ًمقمده٤م ذم ظمّمقُمتٝم٤م وذم

يٛمٙمـ أن شمِمـ طمرسم٤م هبذه اًمتٕمٌئ٦م او شمًتٝمدف ـم٤مئٗم٦م او . و وأهداف ظم٤مدقم٦م سمرؤي٦م ضمزئٞم٦م يتحريمقن

واًمٕمالىم٤مت ، وم٢مهن٤م ىمد ٌدل اعمقىمػ وشمٖمػمت شمقازٟم٤مت اًمٍماع شمَ  . وم٢منْ  همػم ذًمؽ  ُمـ اعمآرب اًمٔم٤معم٦م

ُمث٤مل آظمر أن ي٠مظمذ  رى .ـتٜمد اًمٞمقم إمم آي٤مت ىمرآٟمٞم٦م أظمـشمٜم٘مٚم٥م قمغم ُمـ طمريمتٝمؿ سم٤مُٕمس ، وشمً
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ٞم٦م ، وًمٙمٜمٝمؿ سمٕمْمٝمؿ ُمـ اًمديـ اًم٘مْم٤مي٤م اًمٗمردي٦م ذم اًمّمالة واًمزيم٤مة واًمّمٞم٤مم واعمٕم٤مُمالت اًمِمخّم

ُمٕم٤مين اًم٘مرآن  ٜمدة إممإٟمِمـٓم٦م اًمٕم٤مُم٦م اعمًـت قمٛمٚمٞم٤ًم يمؾ ُم٤م يتٕمذر طمٍمه سم٤مٕومراد ُمـ حي٤مسون

ڑ   ک  چ ويقوح هذا اًمًٚمقك ىمقًمف شمٕم٤ممم  د أُمثٚم٦م قمٛمٚمٞم٦م يمثػمة .ـوأطمٙم٤مم اًمديـ ، وشمقضم

ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ   

﮲    ڻ  ڻ   ڻ ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ    ے     ے    ۓ  ۓ 

اًمٜمقر:  چ  ﯀  ﯁   ﮳  ﮴  ﮵    ﮶  ﮷  ﮸   ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽﮾  ﮿  

د ٟم٘مؾ ـُمٓم٤مقمٜمٝمؿ ، وم٘م ىمًٛمقا اًم٘مرآن اًمٙمريؿ إمم أصٜم٤مف سمح٥ًمأهنؿ  :افـوع افثاين . 5٤ - 47

قَمَراسمِ ـقمإزهري  ْٕ : ومرىمقا ومِٞمِف چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻچ  ىَمقل اهلل ضمّؾ وقمّز: ل ذمــ اسْمـ ا

ُيروى َأن اعْمُنْميملم ىَم٤مًُمقا ذِم : ىم٤مل اًمّزضم٤مج ٟم٘مؾ إزهري قمـو . ، وَمَ٘م٤مًُمقا ؿمٕمر وؾمحر ويمٝم٤مٟم٦م اًمَ٘مْقل

ًملم َو  ْٕ ٤مم، َوىَم٤مًُمقا: يمِ  ، َوىَم٤مًُمقا: ؿمٕمر ، َوىَم٤مًُمقا: ؾمحر اًْمُ٘مْرآن: أؾم٤مـمػم ا ًَ ىَْم ْٕ  َٝم٤مٟم٦م وم٘مًٛمقه َهِذه ا

قه َأقْمَْم٤مء.  وقمْم 

ذه٥م سمٕمض اًمًٚمػ إمم  عمـ أراد رؤي٦م اإلظمتالف ذم اؿمت٘م٤مق إًمٗم٤مظ ، وم٘مد :افػائدة افرابعة      

ـَ اًمَٕمَْم ، ومِٕمْ  َأصٚمٝم٤م اًمِٕمْْمَٝم٦مُ  شقِمْملم»يمٚمٛم٦م  أن ٌُْٝمت٤من،  فَٚم٦ٌم ُِم ي٘م٤مل: قَمَْمَٝمُف  . وهق اًمٙمذُب واًم

ٌُٝمت٤من ، َٝم٦مً قَمْْمَٝم٤ًم وقَمِْمٞم شمٗمًػم  إمم هذا اًم٘مقلُيٜم٥ًم . و ومحذوم٧م اهل٤مء إصٚمٞم٦م ُمٜمف ، أي: رُم٤مه سم٤مًم

ـْ ىَمَت٤مَدةَ . وم وهمػمه يمام ٟم٘مؾ اًمًٛملم احلٚمٌلُمـ أئٛم٦م اًمٕمرسمٞم٦م  اًمٙم٤ًمئلِّ  وسمف أظمذ ، ىمت٤مدة ٱ     چ »: َٕم

ُٝمقا يمَِت٤مَب اهلل ِ : چٻ  ٻ  ٻ   ،  ْٕمرٌ ُف ؿِم ، َوَزقَمَؿ سَمْٕمُْمُٝمْؿ أٟم ْحرٌ ُف ؾِم سَمْٕمُْمُٝمْؿ أٟم ، َزقَمؿَ  قَمْم 

ـٌ َوَزقَمَؿ سَمْٕمُْمُٝمْؿ أٟم ُمـ  )ُمريم٦ٌم( وشمٌدو هذه اًمرواي٦م قمـ ىمت٤مدة ويم٠مهن٤م ُمٚمٗم٘م٦م . رواه اًمٓمؼمي ش.  ُف يَم٤مِه

. إُمر اًمث٤مين: ضمٕمؾ أصؾ أُمريـ ، إول: اًمتٕمْمٞم٦م سمٛمٕمٜمك اًمت٘مًٞمؿ واًمتٗمريؼ يمام ذيمرٟم٤مه ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ 

ذم اؿمت٘م٤مق  ُمٌٜمل قمغم سمٕمض اًمت٘مديرات اعمحتٛمٚم٦م ، ومٞمٔمٝمر أٟمف اًمٙم٤ًمئل ىمقل وأُم٤م اًمٚمٗمظ سم٤مهل٤مء .

شُمريم٧م ٕهن٤م مل شمدظمؾ ذم ، همػم أن اؿمت٘م٤مىم٤مت حمتٛمٚم٦م يمثػمة ذم اًمٕمرسمٞم٦م  قَمَْمَٝمُف قَمْْمَٝم٤مً  ُمـ:  شقِمْملم»

ومٜمحـ  . ، ومٝمل ذم ُم٘م٤مم اإلومؽماو٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م ٝمد هل٤م ذم حمؾ اًمٜمزاعـُم٤م يِمتٕمامل ومل جيد اًمٕمٚمامء ـاإلؾم
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،  ٚمٗمظ اًمٕمْمق وُمٕمٜم٤مهسم ،  شضَمَٕمُٚمقُه َأقْمَْم٤مءَ » اعمذيمقريـ سم٠من اسمـ قم٤ٌمس وجم٤مهد واسمـ زيدُمع شمٍميح 

 اإلُم٤مم اًمت٘مًٞمؿ ، يمام ي٘متْمٞمف إقمراب أي٦م . وأُم٤م ىمقل ُمٕمٜمك سمام يٜم٤مؾم٥م شقِمْملم»وُمع شمٗمًػم 

)سمدون  شقِمْملم»ومٞمٗمت٘مر إمم ؿمقاهد ُمـ اإلؾمتٕمامل اًمٕمريب شم٘مٓمع سم٢مؾمتٕمامل  رمحف اهلل شمٕم٤ممم اًمٙم٤ًمئل

 ه٤مء( سمٛمٕمٜمك أيم٤مذي٥م.

 

 ىئ ی ىئىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئچ شمٕم٤مممىم٤مل : آية افروم      

ىئ چ، وىمقًمف شمٕم٤ممم 32 – 31اًمروم:  چجبىئ يئ حئ مئ یی جئ ی

، أي مج٤مقم٤مت چی یچ. وىمقًمف شمٕم٤ممم  أي ضمٕمٚمقه أضمزاًء وأىم٤ًمُم٤ًم ُمٜمٗمردة چی

أي يمؾ طمزب يٗمرح سمام قمٜمده ُمـ سمٕمض  چجئ حئ مئ ىئ يئ چ  ، وىمقًمف شمٕم٤ممم ُمتٗمرىم٦م

. وشمٗمريؼ اًمديـ وشمِمٞمع يمؾ ـم٤مئٗم٦م عم٤م هتقى ُمـ  ، ُمٕمرو٤ًم قمام قمٜمد همػمه ُمـ ذيٕم٦م اهلل شمٕم٤ممم اًمديـ

ؽمن سمجحقد يمؾ ـمرف سم٠مضمزاء اًمديـ اًمتل شمتٛمًؽ هب٤م ىمد ي١مدي إمم اًمٙمٗمر إذا اىم أضمزاء اًمديـ

يّمٚمح أن يٙمقن  چی  ىئ ىئ ىئ چ  يدل قمغم ذًمؽ أن ىمقًمف شمٕم٤ممم إـمراف إظمرى .

ىمراءة محزة   ١ميد ذًمؽوي . : ُمـ هؿ؟ وهق ُمـ ضمٝم٦م اإلقمراب سمدل ُمـ اعمنميملم شمٗمًػمًا ًمٚمٛمنميملم

، شمٗمرح يمؾ ؿمٞمٕم٦م سمام  أي ارشمدوا قمٜمف ويم٤مٟمقا ؿمٞمٕم٤مً  ،سم٠مًمػ سمٕمد اًمٗم٤مء  ، شوم٤مرىمقا ديٜمٝمؿ»: واًمٙم٤ًمئل

 . وشمٙمٗمر سم٠مضمزاء أظمرى ُمـ اًمديـ قمٜمده٤م ُمـ سمٕمض اًمديـ

ڃ ڃ چ چ چچ ڇ چىمقًمف شمٕم٤ممم ه اعمٕم٤مين هذيقوح و      

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک کک 

ھ ے ے چ ىمقًمف شمٕم٤ممم يمذًمؽ ، و 85اًمٌ٘مرة:  چک گ گ گ گ

  .83هم٤مومر:  چ ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻
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ذم هذا  شمقضمد صمالصم٦م أؾم٤ٌمب رئٞم٦ًم: من أشباب تعضقة افدين وتػريق صؿوفه      

يدل  ،ري٦م ـ: اؾمتٌدال سمٕمض إطمٙم٤مم وإٟمٔمٛم٦م اًمديٜمٞم٦م سم٠مطمٙم٤مم وأٟمٔمٛم٦م سمِمافسبب األول ، اعمج٤مل

چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ چ قمغم ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم 

ـِ سيح . و وهذا ٟمص ،153إٟمٕم٤مم:  چ ڎڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ـِ اسْم قَم

 ًْ ، صُمؿ   « ٌِٞمُؾ اهلل ِ ـَهَذا ؾَم  » ، وَمَ٘م٤مَل  ٤مً ٚم َؿ ظَمٓمّ ـقُل اهلل ِ َصغم  اهلل ُ قَمَٚمٞمِْف َوؾَم ـ، ىَم٤مَل: ظَمط  ًَمٜم٤َم َرؾُم  ُٕمقدٍ ـَُم

ـْ ؿِماَمًمِفِ  ـْ َيِٛمٞمٜمِِف َوقَم ٌٌُؾ قَمغَم يُمؾِّ ؾَمٌِٞمٍؾ ُِمٜمَْٝم٤م ؿَمْٞمَٓم٤مٌن َيْدقُمق إًَِمْٞمفِ  » ، صُمؿ  ىَم٤مَل  ظَمط  ظُمُٓمقـًم٤م قَم  « َوَهِذِه ؾُم

َي٦ِم  چچ چ چ چ چ  ، صُمؿ  شَماَل  ْٔ . رواه اسمـ طم٤ٌمن وأمحد واًمٜم٤ًمئل )ذم إمَِم آظِمِر ا

إًم٤ٌمين وهمػمه . اًمِمٞمخ وصححف أيْم٤ًم  ،اًمٙمؼمى( واسمـ ُم٤مضمف واًمدارُمل واحل٤ميمؿ وصححف 

 ، واعمٜم٤مص٥م قمغم اًمدٟمٞم٤م ٝمؿساقماًمٔمٚمؿ سملم إطمزاب واعمج٤مُمٞمع ذم اًمٌٖمل أي : يـبب افثاكـافس

اًمٌ٘مرة:  چگ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں چشمٕم٤ممم  ٤ملىم

وهذا  ،17اجل٤مصمٞم٦م:  چڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ چشمٕم٤ممم  ٤مل، وىم213

 اًم٥ًٌموًمذًمؽ ُذيمر ذم أيتلم سمّمٞمٖم٦م احلٍم ويم٠مٟمف  ،وىمد ي١مدي إمم اًم٥ًٌم إول  ،ؾم٥ٌم يمٌػم 

اًمداظمكم واخل٤مرضمل ، وم٢مٟمف يِم٤مرك  واًمتآُمر اإلؾمتٌداد :افسبب افثافث . اًمقطمٞمد قمٜمد إُمؿ ىمٌٚمٜم٤م

ومرق »، يمام قم٤ٌمرة احلرب اخلٗمٞم٦م اعمِمٝمقرة:  سم٘مقة ذم إصم٤مرة أؾم٤ٌمب اًمتٗمرق وذم شمٗم٤مىمٛمٝم٤م وإي٘م٤مده٤م

ـد ًُ ﮸   چ . ىم٤مل شمٕم٤ممم  ششَم ے   ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶      ﮷ 

 .4اًم٘مّمص:  چ﯀  ﯁     ﮹  ﮺  ﮻  ﮼﮽  ﮾  ﮿

ًمٞمس ُمـ اًمتٕمْمٞم٦م وٓ شمٗمريؼ اًمديـ ، إرضم٤مء اًمٕمٛمؾ سمٌٕمض إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م  :دؾع صبفة      

، وىمد سمٞمٜم٤مه٤م ذم )اعمٜمٔمٚمؼ( . سمًـ٥ٌم إصقل اعمٜمْمٌٓم٦م ًمإلوٓمرار واًمتدرج وشمزاطمؿ إطمٙم٤مم 

سمٓمالء ُمـ ويمذًمؽ ًمٞمس ُمـ اعمتٕمذر يمِمـػ دواومع شمٕمْمٞم٦م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وشمٗمريؼ اًمديـ اعمزظمروم٦م 

 اًمتدرج واًميورات.
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 وإزافة ادظامل افعدل

هق ُمـ أهؿ أؾم٤ٌمب اًمٜمزاع و ،ٕن ٟم٘مٞمْمف اًمٔمٚمؿ  ،ؾ اًمًٚمؿ اًمداظمكم ُمـ أهؿ قمقاُم اًمٕمدل      

 چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ   ڀچ ٤ممم ىم٤مل شمٕم واًمٍماع .

وذم ذًمؽ شمٗم٤مصٞمؾ وأوًمقي٤مت  ، ومل يتؿ شمًقي٦م اعمٔم٤ممل أي ُأذن هلؿ سم٤مًم٘مت٤مل ٕهنؿ فمٚمٛمقا ،39احل٩م: 

وًمذًمؽ وم٢من اعمح٤مؾم٦ٌم  . شإؾم٤ٌمب اعمنموقم٦م ًمٚمحرب»حت٧م قمٜمقان  وىمد ؾمٌؼ شمٗمًػم أي٦م ،ُمتزامح٦م 

وسمتًـقيػ إضمراءات  سم٤مًمٔمٚمؿ واٟمتٝم٤مك احل٘مقق قمغم اًمٕمٜمػ اًمداظمكم جي٥م أن شمِمـٛمؾ ُمـ شمًـ٥ٌم ومٞمف

  .اًمٕمدل وإزاًم٦م اعمٔم٤ممل حت٘مٞمؼ

واوح أن  ، 148اًمٜم٤ًمء:  چ پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ     چوىم٤مل شمٕم٤ممم       

يمام  ،ٚمؿ اًمداظمكم ـؽ أن اًمٔمٚمؿ قمدو ًمٚمًـومال ؿم ،قء ُمـ اًم٘مقل ـاًمٔمٚمؿ ؾم٥ٌم ُمنموع ًمٚمجٝمر سم٤مًمً

ىمد يٚمج٠م إمم اًم٘مٛمع وزي٤مدة شمٍمح سمف أي٦م اًمٙمريٛم٦م ، و ٤ممل يْمٞمؼ صدره سم٤مًمتٔمٚمؿ اعمٕمٚمـ اًمذيأن اًمٔم

  .آي٦م اًمٜم٤ًمء ذم يمت٤مب )أهؾ اًمٌٞم٧م(شمٗمًػم  ويٛمٙمـ ُمراضمٕم٦م اعمزيد ذم اًمٔمٚمؿ .

ِـّ اًم٘مقاٟملم وإٟمٔمٛم٦م واًمٕمدل ذم اًمتٜمٗمٞمذ        يمام أن  ،ويٜمٌٖمل اًمتذيمػم سم٠من اًمٕمدل يِمٛمؾ اًمٕمدل ذم ؾَمـ

إمم  واعمٜم٤مـمؼ يمٚمٝم٤م وذًمؽ ًمرومع اًمِمٕم٥م يمٚمف ،اًمٕمدل ذم اًمتٜمٗمٞمذ يِمٛمؾ إومراد واعمج٤مُمٞمع واعمٜم٤مـمؼ 

صمؿ إمم اًمٕم٤مصٛم٦م ي١مدي إمم هجرة أهؾ إـمراف إمم اعمدن . واخلٚمؾ ذم هذا إصؾ  اعمًتقى اًمالئؼ

 .وسمذًمؽ شمؽماضمع اًمزراقم٦م واًمؽمسمٞم٦م احلٞمقاٟمٞم٦م ذم إـمراف وشمزداد اًمٌٓم٤مًم٦م ذم اعمرايمز  ،واعمدن اًمٙمٌػمة 

ـ اًم٘مقاٟملم واًمتٜمٗمٞمذ . ـيِمٛمؾ ؾم ،9٤اًمٜمحؾ:  چ چ  چ  چ  ڇ   ڇچ وم٘مقًمف شمٕم٤ممم 

 قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغم   اهللِ  َرؾُمقَل  أن قَمٜمَْٝم٤م ، اهلل قَم٤مِئَِم٦َم َريِضَ وُمـ قمٔمٞمؿ ؿم٠من اًمٕمدل ذم اًمتٜمٗمٞمذ طمدي٨م 

َؿ ىم٤مل ـَوؾَم  ٤َم »ٚم  اَم  اًمٜم ٤مُس ، َأْيُّ ـَ  َأْهَٚمَؽ  إِٟم  ِذي ٌَْٚمُٙمؿْ  اًم  ُؿْ  ىَم  ، َريُمقهُ ـشمَ  ِريُػ ـاًمِم   ومِٞمِٝمؿِ  َرَق ـؾَم  إَِذا يَم٤مُٟمقا َأهن 

ِٕمٞمُػ  ومِٞمِٝمؿِ  َرَق ـؾَم  َوإَِذا دٍ  سمِٜم٧َْم  وَم٤مـمَِٛم٦مَ  َأن   ًَمقْ  اهللِ  َواْيؿُ  احْلَد  ، قَمَٚمٞمْفِ  َأىَم٤مُُمقا اًمْم   ًَمَ٘مَٓمْٕم٧ُم  َرىَم٧ْم ـؾَم  حُمَٛم 

 سمداي٦م ذم ش إٟمام » سمـ احلٍم صٞمٖم٦م وشمدسمر رواه ُمًٚمؿ واًمٌخ٤مري وهمػممه٤م ذم ؾمٞم٤مق ىمّم٦م . «َيَدَه٤م 



474 

 

 أصالً  شمقوع مل اًمنميٕم٦م أن وذًمؽ ، اًمتٓمٌٞمؼ ذم اًمٕمدل شمرك هل اًمٙمؼمى اعمّمٞم٦ٌم ويم٠من احلدي٨م

  .اًمٜمٗمقذ أصح٤مب سم٠ميدي ًمٕم٦ٌم ًمتٙمقن

وم٤محلٙمؿ  ،سم٠مٟمف ىمد حيّمؾ شمزاطمؿ سملم جم٤مًملم او أيمثر ذم شمٓمٌٞمؼ اًمٕمدل  أيْم٤مً  ويٜمٌٖمل اًمتذيمػم      

ڈ  ڈ  ژ  ژ  چ ُمث٤مل ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،طمٞمٜمذاك إمم اعم٘م٤مصد اًمٙمؼمى واعمقازٟم٤مت وإوًمقي٤مت 

ڳ    ڱ   ڱ     ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ 

وم٤مٔي٦م اًمٙمريٛم٦م دمٕمؾ رومع اعمًتقي٤مت اًمْمٕمٞمٗم٦م ُمـ أضمؾ ُم٘م٤مرسم٦م  ،7احلنم:  چ ڱ  ڱ  ں

اًمتٕم٤مدل ذم اًمُ٘مُدرات إؾم٤مؾمٞم٦م او اًميوري٦م ًمألومراد أومم قمٜمد اًمتزاطمؿ ُمـ اًمٕمدل ذم اًمٕمٓم٤مء سملم 

 ُمًتقي٤مت اًمثراء اعمختٚمٗم٦م.

 

 افشػاؾقة

يمٚمٝم٤م ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمٙمِمػ اعمٞمًـر اًمِمٗم٤مومٞم٦م ذم قمٛمؾ اًمدوًم٦م هل أن شمٙمقن أقمامل اعم١مؾم٤ًمت احلٙمقُمٞم٦م       

قمغم أهن٤م  ظامل افتي يـص ؿاكوناألاًمرؾمٛمٞم٦م واعمجتٛمٕمٞم٦م ، وٓ ُيًـتثٜمك ُمـ ذًمؽ إٓ  ًمٚمرىم٤مسمتلم:

ؿمخّمٞم٦م إقمامل اًمتل يٜمص ىم٤مٟمقن قمغم أهن٤م يمذًمؽ و ، هي٦م ومال شُمٙمِمػ إٓ وٛمـ ىمٜمقات حمددة

 ٗم٤مومٞم٦مـؽ أن اًمِمـ. وٓ ؿم ذم طمؼ إومرادُمثؾ اًمت٘م٤مرير اًمّمحٞم٦م  خيصـومٝمل شم٤مسمٕم٦م ًمٜمٔم٤مم احلؼ اًمِم

وشمدسمر ذم ذًمؽ ىمقًمف  واًمٔمٚمؿ ، ووؾم٤مئؾ اًمًٚمؿ اعمجتٛمٕمل .ُمـ أهؿ وؾم٤مئؾ ُمٙم٤مومح٦م اًمٗمًـ٤مد  هل

اًمٙمٝمػ:  چہ  ہ     ڳ  ڳ    ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ        ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀچ شمٕم٤ممم 

وم٢من أي٦م اًمٙمريٛم٦م شمٜمٌف إمم أن قمدم يمِمػ اًمتٗم٤مصٞمؾ يٛمٙمـ أن ي١مدي إمم إصم٤مرة اًمِمٙمقك  ،68 - 67

اًم٦م طمؼ اإلـمالع جي٥م أن ُيّم٤من سم٘مقة ُمـ أضمؾ إز واومؽماض أؾمقأ اإلطمتامٓت . ُمٕمٜمك ذًمؽ أن

ب اعمجتٛمع واًمِمٙمقك وإي٘م٤مف اًمٜمجقى )اًمتٙمتالت اًمًٚمٌٞم٦م( اًمتل شمٗمٙمؽ ا ًمٕمالىم٦م سملم اًمدوًم٦م شُمـَخرِّ

ٻ  ٻ  ٻ    ٻچ ذم )اعمٜمٓمٚمؼ( ذم شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم  ، وىمد ذيمرٟم٤م ُم٤م يتّمؾ سمذًمؽ ٕم٥مـواًمِم

پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  
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وأيْم٤ًم وم٢من اعم١ًمول احلٙمقُمل ًمٞمس هق  .114اًمٜم٤ًمء:  چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ 

اعمٕمٚمقُم٤مت قمـ اًمرىم٤مسم٦م  أيمثر ُمـ ٟم٤مئ٥م او ويمٞمؾ قمـ اعمقاـمـ ذم اًمٕمٛمؾ اًمقفمٞمٗمل ومال جيقز ًمف طمج٥م

تٜمٗمٞمذي٦م وًمذًمؽ أصٌح٧م اًمِمـٗم٤مومٞم٦م أصالً ىم٤مٟمقٟمٞم٤ًم يمٌػمًا وواطمدًا ُمـ أهؿ اًمريم٤مئز اًم اعمجتٛمٕمٞم٦م .

 اًمرئٞم٦ًم ًمًـالُم٦م اعمجتٛمع وذًمؽ عم٤م حت٘م٘مف ُمـ ُمّم٤مًمح ضوري٦م ، ُمٜمٝم٤م: 

 إسمٕم٤مد ومتٜم٦م اًمِمؽ واًمتٝمٛم٦م.زي٤مدة اًمث٘م٦م سملم اًمِمٕم٥م واحلٙمقُم٦م و 

   .شمٕمزيز اًمًٚمؿ اًمداظمكم 

  ل وشمٞمًـػم يمِمٗمف وُمٙم٤مومحتف. شم٘مٚمٞمؾ اًمٗم٤ًمد اًمقفمٞمٗم 

 ػم قمٛمٚمٞم٤مت شمّمحٞمح إظمٓم٤مء. شمٞمًـ 

 إٟمْم٤مج وصٜمع اًم٘مرار احلٙمقُمل واًمٜمٞم٤ميب. زي٤مدة ُمِم٤مريم٦م اعمجتٛمع ذم    

 

 افتامشك وشؾوك من أخالق

 :شؾوك اجلسد افواحد

ِلِّ َصغم  اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَم  ومٕمـ       ـِ اًمٜمٌ  َؿ ىَم٤مَل ـَأيِب ُُمقؾَمك، قَم ٌُٜمَْٞم٤مِن َيُِم  »ٚم  ـِ يَم٤مًْم ـَ ًمِْٚمُٛم١ْمُِم دُّ ـإِن  اعُم١ْمُِم

ـِ سَمِِم ـَوؿَم  «سَمْٕمُْمُف سَمْٕمًْم٤م  ـِ اًمٜمُّْٕماَمِن سْم ػم ، ىَم٤مَل: ىَم٤مَل ـٌ َؽ َأَص٤مسمَِٕمُف . رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ . وقَم

َؿ ـقُل اهللِ َصغم  اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَم ـَرؾُم  ٚمُِٛمقَن يَمَرضُمٍؾ وَ  »ٚم  ًْ ، َوإِِن  ، إِِن اؿْمَتَٙمك قَمْٞمٜمُُف اؿْمَتَٙمك يُمّٚمفُ  اطِمدٍ اعْمُ

، ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل  طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قمٛمرووذم  رواه ُمًٚمؿ وأمحد . «اؿْمَتَٙمك َرْأؾُمُف اؿْمَتَٙمك يُمّٚمُف 

رواه  « ، وإن رحيٝم٤م يقضمد ُمـ ُمًػمة أرسمٕملم قم٤مُم٤مً  ُمـ ىمتؾ ُمٕم٤مهدًا مل يرح رائح٦م اجلٜم٦م » اهلل 

، ؾمقاء  ذم قمٝمد اعمًٚمٛملم وأُم٤مهنؿ همػم اعمًٚمٛملمًمٗمظ اعمٕم٤مهد قمغم ُمـ دظمؾ ُمـ ، وي٘مع  اًمٌخ٤مري

 ،وهلذا اًمًٚمقك جم٤مٓت ذم هم٤مي٦م إمهٞم٦م  . يم٤من قم٘مد ضمزي٦م وذُم٦م أو قم٘مدًا سمنموط ُمـ همػم ضمزي٦م

وشمٜمٛمٞم٦م اًمث٘م٤موم٦م ومٞمٝم٤م وصٞم٤مٟمتٝم٤م  ،اإلهتامم سم٤معمّم٤مًمح اًمٕم٤مُم٦م يمٚمٝم٤م وسم٤مًمُٕمٚمٞم٤م ُمٜمٝم٤م ظم٤مص٦م  :ادجال األول

ومال  ،أظمالىمٞم٦م . وذًمؽ ٕن ٟمٗمع هذه اعمّم٤مًمح يٕمؿ يمؾ ومرد إضمتامقمٞم٦م وسم٘مقاٟملم وأٟمٔمٛم٦م رؾمٛمٞم٦م و

ؿ اعمٜم٤مومع اخل٤مص٦م ذم اًم٘مرار اًمٕم٤مم . وهذا اعمج٤مل هق ضمقهر ُمٙم٤مومح٦م اًمٗم٤ًمد . وُمـ شمدسمر  جيقز شَمـَحٙمُّ
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ُمٕمٜمك ذًمؽ أن قمغم يمؾ ُم١مُمـ ويمؾ ُمقاـمـ  ، طم٘مٞم٘م٦م اًمًٞم٤مؾم٦م قمٚمؿ أهن٤م قمٛمٚمٞم٦م إدارة اعمّم٤مًمح اًمٕم٤مُم٦م

أي ُمـ  ،ؾمقاء يم٤مٟم٧م ُمِم٤مريم٦م رؾمٛمٞم٦م او همػم رؾمٛمٞم٦م  ،أن جيد جم٤مًٓ ًمٚمٛمِم٤مريم٦م ذم اًمٜمِم٤مط اًمًٞم٤مد 

ادجال  ـمريؼ اإلقمالم او اًمتقاصؾ اًمٗمٕم٤مل او إطمزاب اًمًٞم٤مؾمٞم٦م او اعم١مؾم٤ًمت همػم احلٙمقُمٞم٦م .

ويِمٛمؾ ذًمؽ ُم٤ًمقمدة اًمٗم٘مراء  ،اطمد ُم٤ًمقمدة يمؾ ُمـ ًمف ؿمٙمقى ُمـ أقمْم٤مء اجلًد اًمق :افثاين

ُمع شمٜمٛمٞم٦م  ،ويِمٛمؾ سمذل اًمٜمّمح ًمٚمٕم٤مُم٦م واخل٤مص٦م  ،واعم٤ًميملم واعمرى واحلض قمغم ُم٤ًمقمدهتؿ 

. وُمـ  اعمٝم٤مرات اًمٕمٛمٚمٞم٦م ذم اًمٜمّمٞمح٦م اخل٤مص٦م واًمٜمّمٞمح٦م اًمٕم٤مُم٦م يمام ذم وؾم٤مئؾ اإلقمالم وقمغم اعمٜم٤مسمر

ُمـ ذًمؽ قمٛمٚمٞم٤مت ُمٙم٤مومح٦م اعمٔم٤ممل  ٞم٦مأمهأيمثر و ،هذا اعمج٤مل قمٛمٚمٞم٤مت ٟمٍمة اعمٔمٚمقم وأظمذ احلؼ ًمف 

وىمد ذيمرٟم٤مه٤م سم٘مدر ُمـ اًمتٗمّمٞمؾ سمٕمد ىمّم٦م ُم٘متؾ احلًلم قمٚمٞمف اًمًالم ذم يمت٤مب )أهؾ  ،اًمٕم٤مُم٦م 

أي أن اعمّمٚمح٦م اخل٤مص٦م  ،اإلهتامم سم٤مٔظمريـ ذم أقمامل اعمّم٤مًمح اخل٤مص٦م  :ادجال افثافث.  اًمٌٞم٧م(

٤مهلؿ . واًمٜمّمقص اًمتل ذيمرٟم٤مه٤م ٤مد طمـاإلضار سم٤مٔظمريـ وإومًؼ ـجي٥م أن ٓ شمٙمقن ُمـ ـمري

 َأيب ومٕمـ وضم٤مء شمٓمٌٞمؼ ذًمؽ ذم أُمثٚم٦م ُمـ هذا اعمٕمٜمك اًمٕم٤مم . ، سمّمقرة قم٤مُم٦م ذا احلٙمؿـٛمؾ هـشمِم

َٓ  شَمٜم٤َمضَمُِمقا َٓ »: َوؾَمٚم ؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغم   اهللِ َرؾُمقُل  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  ُهَرْيَرَة ، َٓ  َأظِمٞمفِ  سَمْٞمعِ  قَمغَم  اعمَْْرءُ  َيٌِعِ  َو  َو

٤ٌَمٍد ، طَم٤مِضٌ  َيٌِعْ 
َٓ  ًمِ ٦ٌَمِ  قَمغَم  اعمَْْرءُ  خَيُْٓم٥ِم  َو َٓ  َأظِمٞمِف ، ظِمْٓم ٠َملِ  َو ًْ ظُْمَرى ـَماَلَق  اعْمَْرَأةُ  شَم ْٕ  ذِم  َُم٤م ًمَِتْٙمتَِٗمَئ  ا

ـِ  ،ٚمؿ واًمٌخ٤مري وهمػممه٤م ـرواه ُمً «إَِٟم٤مِئَٝم٤م  ـِ  قُمَٛمَر ، وذم رواي٦م ُمـ طمدي٨م اسْم  اهللُ َصغم   اًمٜم ٌِلِّ  قَم

ضُمُؾ  َيٌِعِ  َٓ  »: ىَم٤مَل  ٚم ؿَ ـَوؾَم  قَمَٚمْٞمفِ  َٓ  َأظِمٞمِف ، سَمٞمْعِ  قَمغَم  اًمر  ٓ   َأظِمٞمِف ، ظِمْٓم٦ٌَمِ  قَمغَم  خَيُْٓم٥ْم  َو  «ًَمُف  َي٠ْمَذنَ  َأنْ  إِ

ـِ  وذم طمدي٨م َأَٟمسٍ  ٚمؿ واًمٌخ٤مري وهمػممه٤م .ـرواه ُمً ِلِّ  قَم  َٓ  »ىَم٤مَل  َوؾَمـٚم ؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ  َصغم   اًمٜمٌ 

ـُ  ظَِمٞمفِ  حُي٥ِم   طَمت ك َأطَمُديُمؿْ  ُي١ْمُِم ـف  حُي٥ِمُّ  َُم٤م ِٕ ًِ ع وًمف ـوهذا جم٤مل واؾم رواه اًمٌخ٤مري وهمػمه . «ًمِٜمَْٗم

ـ ـع اإلضار سم٤مٔظمريـأي ُمٜم ،تٕمامل احلؼ ـصٚم٦م ىمقي٦م سمٛمٗم٤مهٞمؿ ُمٜمع اًمتٕمًـػ ذم احلري٦م او ذم اؾم

 .تٕمامل احلؼـسمحج٦م احلري٦م ذم اؾم

 :شؾوك خػض افـزاع

وٟمزع إُمػم  ،ُي٘م٤مل: ٟمزع ومالن ضؾمـف وصمٞم٤مسمف  ،أصؾ اًمٜمزع اإلىمتالع واًمًح٥م واجلذب       

  ڃ ڃ چچ چ چ٤ممم وُيًتٕمٛمؾ ومـل إضم٤ًمم يم٘مقًمف شمٕم ،اًمرضمؾ قمـ قمٛمٚمف أي قمزًمف 
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ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  چ ويمذًمؽ ومـل اعمٕم٤مين يم٘مقًمف شمٕم٤ممم  ،1٤8إقمراف:  چ چ

اعمامٟمٕم٦م واعمج٤مذسم٦م اعمخ٤مصٛم٦م و :٤معمٜم٤مزقم٦م. وم9هقد:  چ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

ٞم٤مد شمِمٛمؾ قمٛمٚمٞم٤مت اًمٍماع اًمً ومٝمل ،دم اىمؽماهن٤م سم٤مًم٘مت٤مل اهن٤م او قمـ اىمؽمسمٍمف اًمٜمٔمر قم

ذًمؽ ُمـ قمٛمٚمٞم٤مت دم٤مذب إُمقر سملم  وشمِمٛمؾ ُم٤م هق أظمػ ُمـ ،واًمتحدي واعم٘م٤موُم٦م اعمدٟمٞم٦م 

  وشمقضمد وؾم٤مئؾ ُمٝمٛم٦م خلٗمض اًمٜمزاع: إـمراف .

ٱ  ٻ  چ ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم  وذًمؽ ، إٓ قمٜمد اًميورة اًمٜمزاع: ُمٜمٝم٩م اضمتٜم٤مب افوشقؾة األوػ      

.  46إٟمٗم٤مل:  چ ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ   ڀڀ  ڀ     ڀ  ٺ  ٺ

 اهل٤مدئ ُمٕمٜمك ذًمؽ أن إصؾ ذم ُمقاضمٝم٦م اخلالوم٤مت اًمداظمٚمٞم٦م اًمٙمثػمة هق اقمتامد ُمٜمٝم٩م اًمٕمرض

يٙمقن . وسمٕم٤ٌمرة أظمرى وًمٞمس اًمٜمزاع اعمت٤ٌمدل  ،اعمت٤ٌمدل ًمألومٙم٤مر وًمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمتٜم٘مٞمح واإلٟمْم٤مج و

وهذا ذم احل٘مٞم٘م٦م ُمـ أهؿ  ، إٓ قمٜمد اًميورة وومٞمف إٟمخٗم٤مض ذم اًمّمقت ،اًمٕمرض ىمقي٤ًم ذم ُمْمٛمقٟمف 

وىمقًمف  ،22اًمرقمد:  چ  ڌ   ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ..... چُمْم٤مُملم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

      گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ ژ  ژ  ڑ   ڑ   کک   ک  ک    گ  گ  گچ شمٕم٤ممم 

ومّمٚم٧م:  چ  ۀ    ہ  ہ  ہ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ

ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ    ڀ    چوىمقًمف شمٕم٤ممم  ،35 – 34

  .46اًمٕمٜمٙمٌقت:  چ    ڀٺ

: اًمٖمض ُمـ اًمّمقت . وُمـ اعمٗمٞمد إن ؿم٤مء اهلل أن ٟمٕمٞمد هٜم٤م ُم٤م ذيمرٟم٤مه ذم )ٟمخ٦ٌم افوشقؾة افثاكقة      

 چ مث  ىث  يث جث  حت  خت  متىت  يت ىب  يب  جتچ ٤ممم شمٕم اعم٤ًمر( ، ىم٤مل

ُي٘م٤مل: ومالن ،  اًمّمقت ضمٜمس عم٤م يٛمٙمـ أن يًٛمٕمف اًم٤ًمُمع وإن يم٤من ُمـ ظمالل اًمقؾم٤مئط ،19ًم٘مامن: 

يِمٛمؾ ، ومٙم٠من اًمّمقت  اوومالن سمٕمٞمد اًمّمقت ، وهذا صقت يمذ ًمف صقت ذم اًمٜم٤مس أي ًمف صٞم٧م ،

ے  ے  ۓ     چ ي١ميد ذًمؽ شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم  يم٤من اإلقمالن سم٤مًمٙمت٤مسم٦م؟ يمؾ رأي ُُمٕمٚمـ وإنْ 
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رواه  شاهلل ُمٕمّمٞم٦م إمم دقم٤م داع يمّؾ  صقشمف» :ىم٤مل  قم٤ٌمس اسمـ ومٕمـ ،64اإلهاء:  چ ۓ  ﮲

اضمتٜم٤مب ُم٤م ٓ ضورة ًمف ُمـ اإلؾمتٗمزاز واًمدقم٤موى  اًمٖمض ُمـ اًمّمقتومٞمِمٛمؾ  .اًمٓمؼمي وهمػمه 

، ؾمقاء يم٤من ذم اًمتٍمف اًمِمخيص او اإلقمالم او  وضمرح ُمِم٤مقمرهؿ اًمٕمريْم٦م واًمٜمٞمؾ ُمـ أظمريـ

ـْ »وشمدسمر طمرف اًمتٌٕمٞمض  . ؾم٤مئر وؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ ، وم٢من  چ حت  خت  مت   چذم قم٤ٌمرة   شُِم

اًمٗمرق سملم: واهمْمض ُمـ صقشمؽ وسملم وأهمْمض صقشَمؽ ، يم٤مًمٗمرق سملم: أٟمٗمؼ ُمـ ُم٤مًمؽ وأٟمٗمؼ 

ُم٤مًَمؽ . ُمٕمٜمك ذًمؽ أن همض اًمّمقت ًمف ُمقاوع وىمد يٙمقن هق إصؾ . وُمقاوع أظمرى حتت٤مج 

يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم  قمٚمٞمف اًمًالم ٚمٞمامنـإمم رومع اًمّمقت اعمٕمٜمقي وإفمٝم٤مر ىمقشمف ، يٜمٌف إمم ذًمؽ ىمقل ؾم

. وإُمر  37اًمٜمٛمؾ:  چ  ڤ   ڦ ٿ      ٿ       ٹ  ٹ    ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ٿ  ٿ چ 

اًمذي ٓ ؿمـؽ ومٞمف أن اإلؾمـتٗمزاز ورومع اًمّمقت سمال طم٤مضم٦م يٛمٙمـ ضمـدًا أن يـ١مدي سم٤معم٘م٤مسمؾ إمم 

حتْمػمات قمدائٞم٦م . همػم أن اًمرومع اعمٕمٜمقي ًمٚمّمقت ىمد ُيًتٕمٛمؾ ُمـ ىِمـٌَؾ وٕمٞمٗمل احلج٦م وىمٚمٞمكم 

أيمثر ُمـ  اًمدراي٦م ، اًمذيـ ٓ يٛمٚمٙمقن ُمـ احل٘م٤مئؼ اًمقاوح٦م وإؾمس اًمٕمٚمٛمٞم٦م ُم٤م يٛمٙمٜمٝمؿ ُمـ احلقار

دىم٤مئؼ ىمٚمٞمٚم٦م ضمدًا ، ومال جم٤مل هلؿ ذم طم٤مهلؿ هذا إٓ رومع قمٜم٤مويـ اًمّمقت عمجرد إظم٤موم٦م أظمريـ 

وإؾمٙم٤مت أًمًٜمتٝمؿ وؿمـؾ أىمالُمٝمؿ ، وذًمؽ سم٤مؾمتٕمامل شُمـَٝمؿ ضم٤مهزة ، ومٗمل اًمٚمٖم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م هتٛم٦م ىمٚم٦م 

او ـ اعمذه٥م اًمّمحٞمح ي٦م هتٛم٦م اخلروج قماًمقـمٜمٞم٦م او اًمٕمامًم٦م او اخلٞم٤مٟم٦م ، وذم اًمٚمٖم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م واًمٕم٘م٤مئد

إشم٤ٌمع ُمٜمٝم٩م اعمٌتدقم٦م او اًمتٚمٌس سمٗمًؼ اًمت٠مويؾ او اًم٘مدح ذم أصؾ اإليامن ، او ؿمٌف ذًمؽ مم٤م ًمف أُمثٚم٦م 

شم٠مرخيٞم٦م وُمٕم٤مسة ، وشمِمٛمٚمف ُمٗم٤مهٞمؿ اًم٘مّمػ اإلقمالُمل واًمّمدُم٦م اًمٜمٗمًٞم٦م . وشمدسمر اًمٕم٤ٌمرة 

، وم٢من  چىث  يث  يت  جث   مث   چ اًمتٕمٚمٞمٚمٞم٦م إظمػمة ذم أي٦م اًمٙمريٛم٦م ، أي ىمقًمف شمٕم٤ممم  

، وًمٙمٜمف يرومع  او وم٘مدان اًمققمل احلامر ُيـيب سمف اعمثؾ سملم احلٞمقاٟم٤مت ذم وٕمػ اًمٗمٝمؿ واإلدراك

صقشمف سم٠مٟمٙمر او أىمٌح ٟمٖمٛم٦م ، ومٛمـ اعمٝمؿ أن يٙمقن اعم١مُمـ ىمقي٤ًم ومال خيٞمٗمف رومع صقت ُمٜمٙمر ، واهلل 

 شمٕم٤ممم أقمٚمؿ.

ك إمم اًمٞمٛمـ ـ٤مذًا وأسم٤م ُمقؾمُمٕم طسمٕم٨م اًمٜمٌل وم٘مـد  ،ُمٜمٝم٩م اًمتٓم٤موع اًمٕمٛمكم  :افوشقؾة افثافثة      

َٓ ختَتـٚمِٗم٤م َوشَمَٓم٤مَوقَم٤م »وىم٤مل هلام  وُمٕمٜمك اًمٕم٤ٌمرة: شمقاوم٘م٤م وٓ  رواه ُمًٚمؿ واًمٌخ٤مري وهمػممه٤م . « َو
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 ٟم٘مٞمض وهل ، سم٤مًمٕمٛمؾ أي هل اإلٟم٘مٞم٤مد اًمٓمققمل اًمٜمٗمس إٟم٘مٞم٤مد هل اًمٓم٤مقم٦م وم٢من ،ختتٚمٗم٤م ذم اًمٕمٛمؾ 

 ُمِمؽميم٦م ـمري٘م٦م قمغم اًمتقاومؼ وهق سمٕم٤ٌمرة أظمرى: ،واًمتٓم٤موع هق ـمقع او إٟم٘مٞم٤مد ُمت٤ٌمَدل .  اعمٕمّمٞم٦م

إًمٖم٤مء ظمّمقصٞم٤مت  يًتٚمزم ٓ اًمتٓم٤موع أن إمم هٜم٤م اًمتٜمٌٞمف ويٜمٌٖمل . وإن يم٤مٟم٧م أراء خمتٚمٗم٦م ًمٚمٕمٛمؾ

 اإلؾمتٛمرار ُمـ ُم٤مٟمع وٓ ، ٚمخالفًم شمٜمٗمٞمذي او قمٛمكم إًمٖم٤مء وًمٙمٜمف ، وشمٗمّمٞمالً  مجٚم٦م أراء اعمختٚمٗم٦م

 وم٢من ، ُمٜمٝم٤م واإلؾمتٗم٤مدة رؤيتٝم٤م ذم اعمروٟم٦م شمًتحؼ ٤مُمْم٤مُمٞمٜمٝم يم٤مٟم٧م إنْ  وإٟمْم٤مج اخلالوم٤مت شمٜم٘مٞمح ذم

 جم٤مًٓ  ويٗمتح ، إمهٞم٦م هم٤مي٦م ذم أصؾ وهذا.   آظمر ُمقىمػ ذم راضمح٤مً  جيٕمٚمف ىمد اعمرضمقح اخلٞم٤مر شمٜم٘مٞمح

 واعمج٤مًمس اًمِمقرى عمج٤مًمس اًمٕمديدة إٟمٔمٛم٦م ذم احل٤مل هق يمام ، اًمتٓم٤موع شمٜمٗمٞمذ ًمقؾم٤مئؾ واؾمٕم٤مً 

 اعمختٚمٗمقن يٗمِمؾ اًمتل إُمقر ذم ًمٚمتٓم٤موع ٟمٔم٤مُم٤مً  شمْمع أن ُم١مؾم٦ًم ًمٙمؾ سمؾ يٛمٙمـ ، وهمػمه٤م اإلداري٦م

 شمٕمذر قمٜمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م اخلالوم٤مت ذم أيْم٤مً  يمٌػم جم٤مل اعمت٤ٌمدل وًمٚمتٓم٤موع . ومٞمٝم٤م اًمتٚم٘م٤مئل اًمتٓم٤موع ذم

وواوح أن اًمتٓم٤موع ًمٞمس سم٤مًميورة طماًل وؾمٓم٤ًم سمدُم٩م سمٕمض  . اًمقىم٧م وٞمؼ او اخلالف ؿـطمً

ُمْم٤مُملم هذا ُمع سمٕمض ُمْم٤مُملم ذاك يمام ي٘مع أطمٞم٤مٟم٤ًم ذم شمٜم٘مٞمح اًم٘مرار اًمًٞم٤مد او شمٜم٘مٞمح اخلٓمط 

 ،وًمٙمـ يٛمٙمـ أن يٙمقن اًمتٓم٤موع سمتٗمٕمٞمؾ رأي إهمٚمٌٞم٦م ذم وؾم٤مئؾ ظمدُم٦م اعمّم٤مًمح اًمٕم٤مُم٦م  ،اًمتٜمٗمٞمذي٦م 

  .ام هق احل٤مل ذم اعمج٤مًمس اًمٜمٞم٤مسمٞم٦ميم

 اًمتل سم٤معمروٟم٦م اعم٘مّمقدة همػم اًمٌدعُمع و اإلضمتٝم٤مدي٦م إظمٓم٤مء عـُم اًمتٕم٤مُمؾ :قؾة افرابعةـافوش      

وُمٌح٨م  (اًمتٜم٘مٞمح صمامر) ُمـ اًمٌدقم٦م ُم٤ٌمطم٨م ذم ذًمؽ شمٗمّمٞمؾ ذيمرٟم٤م وىمد ، اًمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م دًم٧م

  .اعمٙم٤موم٠مة واعمح٤مؾم٦ٌم ُمـ )ٟمخ٦ٌم اعم٤ًمر(

ُمـ قمالُم٤مت اعم٘م٤مصد اخلٌٞمث٦م وقمقاُمؾ اًمت٘مّمػم  ؾمٚمٞمامً إذا يم٤من ُم٤ًمر اخلالف : افوشقؾة اخلامسة      

ومٞمٜمٌٖمل ُمٕم٤مجلتف سمٓمرق اًمتٜم٘مٞمح واإلٟمْم٤مج صمؿ اًمتقاومؼ اًمٕمٛمكم . ويٜمٌٖمل ذم هذا احل٤مل قمدم  ،اًمٕمٛمكم 

  .وطمِمـد اًمُ٘مقى ويم٠مهن٤م قمٛمٚمٞم٦م ساع اًمٚمجقء إمم اؾمتٜمٗم٤مر إشم٤ٌمع

ـْ  ، ووامن احلري٦م ذم اؾمتٕمامهل٤م اًمٕمٜمٞمٗم٦م: شمَٕمـٚمُّؿ اعمٝم٤مرات اًمٕمٛمٚمٞم٦م همػم افوشقؾة افسادشة        ومَٕم

وْمَؼ ، حُي٥ِمُّ  َرومِٞمٌؼ  اهللَ إِن   قَم٤مِئَِم٦مُ  َي٤م »ىَم٤مَل  َوؾَمٚم ؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ  َصغم   اهللِ َرؾُمقَل  َأن   قَم٤مِئَِم٦َم ،  قَمغَم  َوُيْٕمٓمِل اًمرِّ
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وْمِؼ  ـْ  « ؾِمَقاهُ  َُم٤م قَمغَم  ُيْٕمٓمِل َٓ  َوَُم٤م اًْمُٕمٜمِْػ  قَمغَم  ُيْٕمٓمِل َٓ  َُم٤م اًمرِّ ـِ  قَم٤مئَِِم٦مَ  رواه ُمًٚمؿ . وقَم  اًمٜم ٌِلِّ  قَم

وْمَؼ  إِن   »ىَم٤مَل  َوؾَمٚم َؿ ، قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغم     ذِم  َيُٙمقنُ  َٓ  اًمرِّ
ٍ
ء ٓ   َرْ
َٓ  َزاَٟمُف ، إِ ـْ  ُيٜمَْزعُ  َو   ُِم

ٍ
ء ٓ   َرْ
 «ؿَم٤مَٟمُف  إِ

ـْ  ـِ  ضَمِريٍر اًمٌجكم رواه ُمًٚمؿ وهمػمه . وقَم ِلِّ  قَم ـْ  »ىَم٤مَل  َوؾَمٚم َؿ ، قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ  َصغم   اًمٜمٌ  وْمَؼ ، حُيَْرمِ  َُم  اًمرِّ

َرمِ  ـْ  »وذم رواي٦م  ،رواه ُمًٚمؿ وهمػمه  «اخْلػَْمَ  حُيْ وْمَؼ  حُيَْرمُ  َُم ُف  اخْلػَْمَ  حُيَْرمُ  اًمرِّ رواه أسمق داود  «يُمٚم 

 اًمٗمٕمؾ ًمٓم٤موم٦م :اًمرومؼو ، واوح ُمـ إطم٤مدي٨م أمهٞم٦م شمٖمٚمٞم٥م اًمرومؼ قمغم اًمٕمٜمػ وصححف إًم٤ٌمين .

 ، وهق ٟم٘مٞمض اًمٕمٜمػ ، ًمٚمتقصؾ إمم قم٤مىم٦ٌم طمًٜم٦م وُم٘م٤مرسم٦م إُمقر سمٚملم اًمتٍمف وسم٤مًمٕم٘مؾ واًمٌّمػمة

 ، سمَِؽ  اهلل ُي٘م٤مل:  َروَمَؼ و .إظْمرق أي ود ُم٘م٤مرسم٦م إُمقر سمٖمػم شمٕم٘مؾ وٓ سمّمػمة  ودُّ : واًمرومٞمؼ

 وٟم٘مؾ اسمـ ُمٜمٔمقر قمـ  .َٟمَٗمْٕمُتُف  أي َأْروَمْ٘مُتُف ،: وي٘م٤مل ، إِْروَم٤مىًم٤م اهلل َوَأْروَمَ٘مَؽ  ، َوَُمْروَمً٘م٤م ِروْمً٘م٤م قَمَٚمْٞمَؽ  َوَروَمَؼ 

وًمٕمٚمف ُمـ سم٤مب شمٗمًػم اًمٌمء سمالزُمف ٕن ُم٘م٤مرسم٦م إُمقر سم٤مًمتٕم٘مؾ  ، شتَٔمرـاٟمْ  َرومَؼ »: إقَمرايب اسْمـ

ًمٚمٕمٛمؾ واًمتخٓمٞمط  شمٜم٘مٞمح وإٟمْم٤مج إومٙم٤مرٕضمؾ  واًمتٌٍم يًتٚمزم ىَمْدرًا ُمـ اًمتٛمٝمؾ واإلٟمتٔم٤مر

 وهذا قمغم اًمٜم٘مٞمض ُمـ شمٖمٚمٞم٥م اًمٕمٜمػ وُم٤م يتْمٛمٜمف ُمـ ظمٗمض اًمتٕم٘مؾ واًمتٌٍم . وذيم٤مءسمرومؼ 

سمف ُمـ  ُم٤م ُيًتٕم٤من وُيٜمتٗمع واعمِْروَمُؼ . وُم٤م يتٌع هذا اخلٗمض ُمـ ُمٗم٤مؾمد وأضار  ، واًمتنع ذم اإلىمدام

پ  پ     چ، وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم  ٤مًمـُٛمًـتٜمد ُمـ إطمقال اًمٜم٤مومٕم٦ميم٤معمتٙم٠م ويم إضم٤ًمد وإطمقال

ويٛمٙمـ اًم٘مقل  .16اًمٙمٝمػ:  چ پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ 

  .٘مف طملم يريد اعمح٤مومٔم٦م قمغم اًمروم٘م٦مإن اًمرومؼ هق اًمتٕم٤مُمؾ سمٓمري٘م٦م اًمرومٞمؼ ُمع رومٞم

 »: َيُ٘مقُل  َوؾَمٚم ؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ  َصغم   اهللِ َرؾُمقَل  أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ىم٤مل ؾَمِٛمْٕم٧ُم  يتّمؾ سمذًمؽ طمدي٨مو      

ـْ  هُ  ُُمٜمَْٙمًرا ُِمٜمُْٙمؿْ  َرَأى َُم ْ ْ  وَم٢مِنْ  سمِٞمَِدِه ، وَمْٚمُٞمَٖمػمِّ َتٓمِعْ  مَل ًْ ٤مٟمِِف ، َي ًَ
ْ  وَم٢مِنْ  وَمٌِٚمِ َتٓمِعْ  مَل ًْ  َأْوَٕمُػ  َوَذًمَِؽ  وَمٌَِ٘مْٚمٌِِف ، َي

ياَمِن .  وىمد سمٞمٜم٤م ذم )اعمٜمٓمٚمؼ( وهمػمه أن اًمٞمد ذم ُمثؾ هذا اًمًٞم٤مق هل اًم٘مقة  رواه ُمًٚمؿ وهمػمه . «اإْلِ

٤ممم ـــــتٕمٛمؾ يمٜم٤مي٦م قمـ اًمٕمٛمؾ ، يم٘مقًمف شمٕمـ٧م سم٤مًميورة اًم٘مقة اًمْم٤مرسم٦م ، وًمذًمؽ شُمًـاًمٗم٤مقمٚم٦م وًمٞمً

ی  ی   جئ  حئ    چ ٤ممم ـــ، أي سمٕمٛمٚمٙمؿ ، وىمقًمف شمٕم195اًمٌ٘مرة:  چ ہ  ۀ  ہ  ہ ۀ چ

، أي سمام قمٛمٚمقا سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ اىمؽمان او قمدم 41اًمروم:  چ   مئ  ىئ  يئ   جب  حب

، ُم٘مدم ذم اًمرشم٦ٌم وٓ  أي سم٤مًمٕمٛمؾ احلدي٨م أن اًمتٖمٞمػم سم٤مًمٞمد ،اىمؽمان اًمٕمٛمؾ سم٤مًمٕمٜمػ . وواوح ُمـ 
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يمام شمدل أطم٤مدي٨م اًمرومؼ اعمت٘مدُم٦م قمغم أن إومْمٚمٞم٦م  جيقز اًمٕمدول قمٜمف إٓ قمٜمد قمدم اإلؾمتٓم٤مقم٦م .

أن اًمزي٤مدة ذم اؾمتٕمامل اًمٕمٜمػ شم٘مؽمن  همػم اًمٕمٜمٞمٗم٦م ، وهذا ي١ميمد اًمٙمٌػمة هل ًمٚمٛمٝم٤مرات اًمٕمٛمٚمٞم٦م

 وًمذًمؽ جي٥م شمٕمٚمؿ وإشم٘م٤من اعمٝم٤مرات اًمٕمٛمٚمٞم٦م وهذه ُمّمٞم٦ٌم يمٌػمة . سم٤مًمٜم٘مّم٤من ذم اؾمتٕمامل اًمٕم٘مؾ ،

، وحيت٤مج ذًمؽ إمم صؼم وطمظ يمٌػم ُمـ  وذم اإلطمتقاء اًمًٚمٛمل همػم اًمٕمٜمٞمٗم٦م ذم اًمتٖمٞمػمو اًمذيمٞم٦م

ژ  ژ  ڑ   ڑ   کک   ک  ک    گ  گ  گ         گ  ڳ  چ احلٙمٛم٦م ، ىم٤مل شمٕم٤ممم 

ڳ  ڳ  ڳ           ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ        ۀ    ہ  ہ  

 « ُمٜمٙمراً  » يمٚمٛم٦م أن اخلدري ٕمٞمدـل ؾمـُمـ طمدي٨م أسم أيْم٤مً  . وواوح 35 – 34ومّمٚم٧م:  چ ہ 

٤مقمؾ اعمٜمٙمر ، أهق رئٞمس أم ٟمٙمرة ذم ؾمٞم٤مق إُمر ومٝمل ُمٓمٚم٘م٦م سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ ٟمقع اعمٜمٙمر وُمـ هق وم

واعمقازٟم٤مت سملم اعمٜم٤مومع  ُمرؤوس . همػم أن قمٛمٚمٞم٦م اًمتٖمػم ختْمع ًم٘مقاٟملم اًمقؾمع )اإلؾمتٓم٤مقم٦م( واًمرومؼ

  واعمْم٤مر.

صمؿ  ، تٓم٤مقم٦مـد اإلؾمـسم٤مًمٕمٛمؾ قمٜم إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم أٟمف عم٤م يم٤من شمٖمٞمػم اعمٜمٙمر واضم٤ٌمً  أصٌح واوح٤مً و      

سم٤مًم٘مقل صمؿ سم٤مًم٘مٚم٥م ، وم٢من طمري٦م أقمامل اًمتٖمٞمػم جي٥م أن شمٙمقن ُمٙمٗمقًم٦م ، ويمذًمؽ طمري٦م يمٚمٛم٦م اًمتٖمٞمػم 

أٟمقاع جي٥م أن شمٙمقن ُمٙمٗمقًم٦م ، ذم إطمزاب واًمتٜمٔمٞمامت واًمّمحػ واًم٘مٜمقات اًمٗمْم٤مئٞم٦م و

  اإلطمتج٤مج واًمتحدي اًمًٞم٤مد.

 واٟمتٝم٤مك احلرُم٤مت ، سم٘مقاٟملم ذقمٞم٦م متٜمع اًمٗمقى  ُُمٜمٔمٛم٦ميٜمٌٖمل أن شمٙمقن طمري٦م أقمامل اًمتٖمٞمػمو      

    چ  ٤مممشمٕمىمقًمف اإلقمالُمٞم٦م ،  ويمذًمؽ متٜمع يمٌح قمٛمٚمٞم٤مت اًمتٖمٞمػم . ُمث٤مل ُمـ ىمٞمقد احلري٦م

                          ڭ  ڭ  ڭ    ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ     ۈٴۇ  ۋ  

يت   جئ  حئ  مئ  ىئ  يئجب  حب  خب   مب  ىب  يبجت  حت  خت  مت  ىت 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ        چ٤ممم ـــــىمقًمف شمٕميمذًمؽ و ،11احلجرات:  چجث 

ُمـ اهلل شمٕم٤ممم ، وشمقضمد ىمٞمقد أظمرى ُمِمٝمقرة ، ٓ حيؾ اٟمتٝم٤ميمٝم٤م إٓ سمحج٦م . 148اًمٜم٤ًمء:  چ ڀڀ  

 .وًمٞمس هٜم٤م جم٤مهل٤م
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 :واشتامفتفا تلفقف افـػوس

 . ُي٘م٤مل: أًمَِػ  واًمت٠مًمٞمػ اعمداراة واإليٜم٤مس ، ج٤ممـاو إٟمً اًمتئ٤مم عـُم او اٟمْمامم اضمتامع: اإِلًْمُػ       

 ، سمف واؾمت٠مٟمس شمٕمّقده :اعمٙم٤منَ  أًمِػوَُم٠ْمًمقف .  واعمٗمٕمقل وأًمٞمػ ، آًمػ ومٝمق ، وإًمًٗم٤م ُأًْمٗم٦مً  َي٠مًَمػ ،

 خمتٚمٗم٦م ، أضمزاء ُمـ مجع ُم٤م وهق يمام ذيمر اًمراهم٥م ، وُمٜمف اعُم١َمًم ػ . إدب أي ًمزُمٝم٤م جم٤مًمَس  وأًمِػ

ويًتٕمٛمؾ اًمت٠مًمٞمػ ذم  ي١مظّمر . أن طمّ٘مف ُم٤م ومٞمف وأظّمر ي٘مّدم ، أن طم٘مف ُم٤م ومٞمف ىمّدم شمرشمٞم٤ٌم ورشّم٥م

وم٤معمٕمٜمك اعمريمزي  . واًم٘مٚمقب إؿمخ٤مص واعمٕم٤مين ، ُي٘م٤مل: شمآًمػ اًم٘مقم وشمآًمٗم٧م إومٙم٤مر وأراء

ُمِمـ٤مقمر ٦م وُم٤مدي٦م ، ُمـ ؿمـ٠مهن٤م أن شمـخٗمػ اخت٤مذ إضمراءات ىمقًمٞم٦م وقمٛمٚمٞم٦م او ُمٕمٜمقي ًمٚمت٠مًمٞمػ هق

وذم  . واًمتًـ٤مقمد ئ٤ممك درضم٦م ضمٞمدة ُمـ اًمقـاًمتحقل إًم ٤مقمد قمغمـشمًو دة ،ـواعمٙم٤ميء واعمٜم٤مهْم٦م دااًمٕم

اًمٕمٜمقان اًم٤ًمسمؼ )ؾمٚمقك  واوح ُمـ ُمْم٤مُملم :األصل األول،  أصقل يمٌػمة صمالصم٦م شم٠مًمٞمػ اًمٜمٗمقس

ًمٚمت٠مًمٞمػ ،  او ُمزامح٦م قم٤مم ذم اًمٜم٤مس إٓ قمٜمد وضمقد ىمْمٞم٦م ُمٜم٤مىمْم٦م أن اًمت٠مًمٞمػ ُمٜمٝم٩م ظمٗمض اًمٜمزاع(

ويم٤مؾمتٕمامل أُمقال اًمزيم٤مة ًمٚمت٠مًمٞمػ وم٢مٟمف ٟمّمٞم٥م ُمٜمْمٌط سمحدود  يمرضمؾ ُمٓمٚمقب سمحد او ىمّم٤مص ،

، وُمع ذًمؽ وم٢من رد وُمِمٛمقًم٦م سمرد اًمٕمدوان  ُمٕمتدي٦م ويمدوًم٦مٕن سم٘مٞم٦م ُمّم٤مرف اًمزيم٤مة شمزامحف ، 

يٜمٌٖمل أن  شم٠مًمٞمػ اعم١مُمٜملم :األصل افثاين.  تآًمػاًمإلقم٤مدة  اًمٕمدوان ي٘مؽمن سمٕمٛمٚمٞم٤مت دسمٚمقُم٤مؾمٞم٦م

.  يٙمقن ذم هم٤مي٦م اعمت٤مٟم٦م ٕٟمف ضمزء ُمـ صم٘م٤موم٦م اجلًد اًمقاطمد وضمزء ُمـ ُمتٓمٚم٤ٌمت اًمقٓء ذم اًمديـ

اًمتآًمػ اًمقـمٜمل سملم أٟمقاع اإلٟمتامءات اًمديٜمٞم٦م واعمذهٌٞم٦م ، وم٢مٟمف ُمـ : ضورة األصل افثافث

ـ ، وذم قمٜم٤موي ذم اًمقـمـ ضوري٤مت اًمٕمٞمش اعمِمؽمك وضوري٤مت وطمدة اإلدم٤مه اإلؾمـؽماشمٞمجل

  .ذا إصؾهـذا اعمٌح٨م يمثػم مم٤م يـدل قمغم هـ

ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ڻ ڻچ شمٕم٤ممم  فًموُمـ أدًم٦م اًمت٠مًمٞمػ ىمق      

 چ ﮴ ﮲  ﮳ ے  ۓ ھ  ھ  ھ  ے  ہ  ہ   ہ  ھ

همػم أن اًمت٠مًمٞمػ ًمٞمس حمّمقرًا  ،ؾمٞم٤مق أي٦م اًمٙمريٛم٦م هق ُمّم٤مرف اًمّمدىم٤مت او اًمزيم٤مة . 6٤اًمتقسم٦م: 

وهق ذم اًمٕم٤ٌمرة  وم٢من حمؾ اًمت٠مًمٞمػ هق اًم٘مٚم٥م ، چ ہ  ہچ قم٤ٌمرة  هٜم٤م شمدسمرًمٙمـ سمذًمؽ . و

وأُم٤م اًمٗم٤مقمؾ إصكم ومٝمل  ، أي اخت٤مذ اإلضمراءات اًمتل دمذب اًمٕم٘مؾ واًمٕم٤مـمٗم٦م ،ٟم٤مئ٥م قمـ اًمٗم٤مقمؾ 
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ِمٛمؾ ُِمـ يذم ىمًٛم٦م اًمزيم٤مة  أن اًمت٠مًمٞمػ وواوح. اًمٓم٤مئٗم٦م اعم١مُمٜم٦م وىمراره٤م ذم اًمت٠مًمٞمػ ووقاسمٓمف 

، وذًمؽ ًمٚمتزاطمؿ سملم ُمّم٤مرف  ذم شم٠مًمٞمٗمٝمؿ ُمّمٚمح٦م ـ صدر اًم٘مرار سمت٠مًمٞمٗمٝمؿ أي ُمـ يم٤منُمَ  اًمٙمٗم٤مر

  .اًمزيم٤مة يمام هق واوح ُمـ أي٦م

ـْ  ، الم يمام شمدل قمٚمٞمف اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦مـاإلؾم أومْمؾ درضم٦م ُمـ اًمت٠مًمٞمػ هق اإلؾمتامًم٦م إممو        ؾَمِٕمٞمدِ  ومَٕم

ـِ ا ٞم٥ِِّم  سْم ًَ ـْ  ، اعْمُ ـِ  َصْٗمَقانَ  قَم  َُم٤م َوؾَمٚم ؿَ  قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ َصغم   اهللِ َرؾُمقُل  َأقْمَٓم٤ميِن  دْ ـًَم٘مَ  َواًمٚمـفِ  » :ىَم٤مَل  ، ُأَُمٞم ٦مَ  سْم

فُ  َأقْمَٓم٤ميِن  سَْمَٖمُض  َوإِٟم  طََم٥مُّ  إِٟم فُ  طَمت ك ُيْٕمٓمِٞمٜمِل سَمِرَح  وَماَم  إزَِم  ، اًمٜم ٤مسِ  َٕ رواه ُمًٚمؿ  شإزَِم   اًمٜم ٤مسِ  َٕ

 هل أن دمٕمؾ ُمـ يم٤من قمدواً  ،ٞم٦م ديدة إمهـواًمدرضم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م وًمٙمٜمٝم٤م ؿمواًمؽمُمذي واسمـ طم٤ٌمن . 

ژ  ژ  ڑ   ڑ   کک   ک  ک    چ شمٕم٤ممم ف يمام يدل قمٚمٞمف ىمقًم ،يتٍمف ويم٠مٟمف وزم محٞمؿ 

ڻ  ڻ   ڻ   ں ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں     گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ گ  گ  گ

 ، چ گ  گ  ک چومتدسمر أن قم٤ٌمرة  ،35 – 34ومّمٚم٧م:  چ  ہ  ہ  ہ ۀ  ۀ  ڻ

ٌؼ ـد ؾمـوىم ،ٍموم٤مت اًمقزم احلٛمٞمؿ ـدو إمم شمـًمتحقيؾ اًمٕم اًمرومؼ ٛمؾ ُم٤م يٚمزم ُمـ إضمراءاتـشمِم

  .رىـ٦م أظمـ٦م اًمٙمريٛم٦م ذم دراؾمـػم أيـشمٗمً

ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ    ڄ  ڃ  ڃچ وُمـ هذا إصؾ ىمقًمف شمٕمــ٤ممم       

٦م اًمٙمريٛم٦م ُمٓمٚم٘م٦م ذم أي ،13احلجرات:  چڈ  ژ  ڇڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ

وىمد ؾمٌؼ ذم اعمٌح٨م اًمراسمع أن ذيمرٟم٤م أن اًمتٕم٤مرف  ، سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ قم٘م٤مئدهؿ اًمِمٕمقب واًم٘م٤ٌمئؾ

سمٞم٘ملم أٟمف ص٤مطم٥م قم٘مٞمدة ويٜمٌٖمل ًمٚمٛم١مُمـ أن يٕمٚمؿ  . يمر وي٘متيض سمٜم٤مء اًمٕمالىم٤مت احلًٜم٦مٟم٘مٞمض اًمتٜم٤م

ُمتٗمقىم٦م وأهن٤م ؾمتٔمٝمر سم٘مقة ، ومٖم٤مي٦م ُم٤م حيت٤مضمف اعم١مُمـ ٓىمتح٤مم اًمّمٗمقف اعمٕمٜمقي٦م هق اإلقمداد اًمٗمٙمري 

 ُمٝم٤مرات اًمٕمٛمؾ قمغم سمّمػمة.واًمٕمٚمٛمل و

 :مـفا ،وتوجد وشائل ظامة فؾتلفقف       

،  : وذًمؽ يمل يٙمقن اًمت٠مًمٞمػ ذم حمٚمف وقمغم سمّمػمةافتعرف إػ اجلفة افتي ُيراد تلفقػفا      

  ، وُمـ أمهٝم٤م: ُم٤م يتّمؾ هبؿ ُمـ اعمٕم٤مين يمؾو او اًمِمٕم٥م اًمتٕمرف اًمٜمٔمر ذم أطمقال اًم٘مقم ويتْمٛمـ
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   يمٞم٤مهنؿ اًمًٞم٤مد ذم  احل٤مضة واعم٤موٞم٦م ، ٚمقيمٞم٦مـواًمٕم٘م٤مئدي٦م واًمًاًمٗمٙمري٦م اعمٕم٤مين

وُم٤م يٛمٙمـ شم١مدي إًمٞمف شمٚمؽ اعمٕم٤مين ُمـ خم٤مـمر حمتٛمٚم٦م وُم٤م ي٘م٤مسمٚمٝم٤م ُمـ ُمٜم٤مومع  ، واعمجتٛمٕمل

د ووومرص ،  ـدِّ ًَ ُمع حتٚمٞمؾ اعمآٓت )اًمٕمقاىم٥م( اعمحتٛمٚم٦م . وم٢من شم٘مقيؿ هذه اًمٕمقاُمؾ ُي

وم٢من ذايم٦م ُم٤مدي٦م حمدودة  وطمجٛمٝم٤م وذوـمٝم٤م؟، ُم٤م هق ٟمققمٝم٤م ُم٤ًمر اًمنمايم٤مت اعمت٤ٌمدًم٦م 

ىمٚمٞمٚم٦م اعمخ٤مـمر وٓ شمٜم٘مض اًمتآًمػ هل أومْمؾ ُمـ ذايم٦م يمٌػمة وًمٙمٜمٝم٤م يٛمٙمـ أن شمٜمتٝمل 

 سمخالف قمٛمٞمؼ ودرضم٦م ُمـ اًمٍماع.

   واخلٗمٞم٦م.اًمٕمالىم٤مت اًمٔم٤مهرة 

   وُم٤م شمتْمٛمٜمف ُمـ ُمِمٙمالت وُمّم٤مقم٥م.فمروومٝمؿ 

  دوهن٤م.آُم٤مهلؿ وـمٛمقطم٤مهتؿ وؾمٌٚمٝمؿ إًمٞمٝم٤م واًمٕمقائؼ طم٤مضم٤مهتؿ و 

وذم طم٤مل قمدم اعمقاٟمع وم٢من اًمتٕمرف يتٓمقر إمم اًمتٕم٤مرف يمام شمدل قمٚمٞمف آي٦م احلجرات ، وشُمتٌع ذم       

اًمٗمردي٦م واجلامقمٞم٦م ، وىمـد ٟمٌٝمٜم٤م أيمثر ُمـ ُمرة إمم شَمـَٕمٚمُّؿ ُمٝم٤مرات ومتح اعمٖم٤مًمٞمؼ  ذًمؽ ومٜمقن اًمتٕم٤مرف

  سمـدًٓ ُمـ يمًـره٤م.

ڃ  چ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ       ڌ  چ : ىم٤مل شمٕم٤ممم وافصؾة وافعدل افز      

واوح أن ُمْمٛمقن أي٦م  ،8اعمٛمتحٜم٦م:  چڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک 

وأُم٤م اإلىم٤ًمط  ، اًمٌِـّر هق إيّم٤مل اخلػم إًمٞمٝمؿ قمـ ىمّمد وسمٜمقع ُمـ اًمتقؾمعو خيص اًمٙمٗم٤مر اعم٤ًمعملم .

 چ ڈ  چ وشمدسمر اؾمتٕمامل طمرف اًمٖم٤مي٦م ،ٕم٤مدل إًمٞمٝمؿ وم٢من اًمِ٘مًط هق اًمٕمدل واحلّم٦م او اًمٜمّمٞم٥م اًم

ْٓم٧ُم إًَِمْٞمِٝمؿ. واًمٗمرق سملم  شسمٞمٜمٝمؿ»وٓ  شومٞمٝمؿ»وًمٞمس  ًَ ْٓم٧ُم سَمٞمٜمٝمؿ وأىْم ًَ  ، أن اإلىم٤ًمط إًمٞمٝمؿ أىْم

إيّم٤مل طم٘مقىمٝمؿ اًمرؾمٛمٞم٦م اًمٕم٤مدًم٦م ويمذًمؽ إيّم٤مل اعمٕم٤مين اجلٚمٞمٚم٦م  وهق هٜم٤م ،يتْمٛمـ ُمٕمٜمك اإليّم٤مل 

وسمٕم٤ٌمرة أظمرى مم٤مرؾم٦م اًمٕمٓم٤مء اجلٛمٞمؾ  ، او اعمٕمٜمقي٦م واعم٤مدي٦م اًمٓمٞم٦ٌم إًمٞمٝمؿ سمّمٞمٖمتٝم٤م اًم٘مقًمٞم٦م واًمٕمٛمٚمٞم٦م

اعمٝمٛم٦م ذم  واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ . وُمـ اعمج٤مٓت ، ويتْمٛمـ اًمٕمدل وامن احل٘مقق ومح٤ميتٝم٤م ُمٕمٝمؿ ،

وإجي٤مد أؾم٤ٌمب  شم٠مًمٞمػ اًمٜمٗمقس رومع ُمًتقى اعمج٤مُمٞمع واعمٜم٤مـمؼ اعمحروُم٦م )احلٓم٤مم اإلضمتامقمل(
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واًمؽمسمقي يمل يٜم٤مومًقا أظمريـ ذم اًمٕمٓم٤مء . وشم٘مؽمن قمٛمٚمٞم٤مت رومع ٟمٛمقهؿ اًمتٕمٚمٞمٛمل واإلىمتّم٤مدي 

  اعمًتقى سمث٘م٤موم٦م اإلًمتزام وسمدرضم٦م ُم٘مٌقًم٦م ُمـ شمٓمٌٞم٘م٤مهت٤م اًمٕمٛمٚمٞم٦م.

وشمقضمد  ، ًمٗم٦م: وذًمؽ أن اًمِمٕمقر سم٤مُٕمـ ضوري إلداُم٦م إُ ادؼوظة إزافة ادخاوف      

ے  ۓ  ۓ   ﮲  ھ  ے     چىمقًمف شمٕم٤ممم ٟمّمقص يمثػمة شمتْمٛمـ هذا اعمٕمٜمك . ُمٜمٝم٤م 

سمٗمتح اعمٞمؿ  شًم٧ًم ُم١مَُمـٜم٤مً »ىمراءة ُمِمٝمقرة ٕيب ضمٕمٗمر اعمدين: ومٗمل  ، 94اًمٜم٤ًمء:  چ ﮳  ﮴

واإلُم٤مم أسمقضمٕمٗمر اعمدين ُمـ  ،ُي٘م٤مل: آُمٜمف ومٝمق ُم١ْمَُمـ  ،اًمث٤مٟمٞم٦م وهـق اؾمؿ ُمٗمٕمقل ُمـ إُم٤من 

وىمراءشمف هذه شُمـٜم٘مؾ أيْم٤ًم قمـ  ،رة ـق ُمـ اًم٘مراء اًمٕمِمـٜمدة وهـأصح٤مب اًم٘مراءات اًمّمحٞمح٦م اعمً

قمكم واسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام . وقمغم ذًمؽ وم٢من ُمٗمٝمقم أي٦م اًمٙمريٛم٦م وظم٤مص٦م ىمراءة أيب ضمٕمٗمر 

وىمد ذيمرٟم٤م  ،ـ قم٘مٞمدشمف ـر قمـسمٍمف اًمٜمٔم ـذهل٤م وحت٘مٞمؼ ُمْم٤مُمٞمٜمٝم٤م ًمفاعمدين هق إطمؽمام اعم٤ًمعم٦م ممـ يٌ

ـْ و شمٕم٤ممم أقمٚمؿ .واهلل  ،٦م ذم )صمامر اًمتٜم٘مٞمح( شمٗمًػم هذه أي٦م اًمٙمريٛم  َرؾُمقُل  يَم٤منَ : ىَم٤مَل  ، ُُمقؾَمك َأيِب  قَم

ـْ  َأطَمًدا سَمَٕم٨َم  إَِذا َوؾَمٚم ؿَ  قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ  َصغم   اهللِ وا »: ىَم٤مَل  ، َأُْمِرهِ  سَمْٕمضِ  ذِم  َأْصَح٤مسمِفِ  ُِم ُ َٓ  سَمنمِّ ُروا َو  ، شُمٜمَٗمِّ

وا ُ َٓ  َوَينِّ وا َو ُ وٓ شمتؿ اًمٌِم٤مرة وقمدم اًمتٜمٗمػم إٓ سم٢مىمّم٤مء اعمخ٤موف  ،رواه ُمًٚمؿ وهمػمه  « شُمَٕمنِّ

 .سم٘مقاٟملم وأٟمٔمٛم٦مووٌط ذًمؽ 

 ، چک  ک    گ  گ   چ وهذا ُمـ وؾم٤مئؾ اًمٕمٛمؾ سم٘مقًمف شمٕم٤ممم  :تلشقس مـاؾع متبادفة      

اًمرقمد:  چ ۇ     ڭ  ڭ  ڭ  ڭ    .... چوذيمرٟم٤م ذم )ٟمخ٦ٌم اعم٤ًمر( شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

ويمٞمػ أن اعمٜم٤مومـع اعمٕمٜمقي٦م واعم٤مدي٦م هل ُمـ أهؿ قمقاُمـؾ شمـ٠مؾمٞمس اًمٜمٗمقذ اًمٕمٛمٞمؼ ورسمـط اًمٜم٤مس  ،17

ُمـ ؿمـ١مون اًمدوًم٦م وُم٤م شمتٍمف ومٞمف ُمـ اعمّم٤مًمح واًم٘مقاٟملم  وهـذا اعمج٤مل هـق ذم إصؾ . سمٛمٜم٤مومٕمف

 وًمٙمـ سم٢مذاف ذيمل وهمػم ُم٤ٌمذ ُمـ ،ويٛمٙمـ أيْم٤ًم أن شم٤ًمقمد ومٞمف اعم١مؾم٤ًمت اخل٤مص٦م  ، وإٟمٔمٛم٦م

حيت٤مج إمم شم٘مقيؿ اعمٜم٤مومع واعمخ٤مـمر شم٠مؾمٞمس اعمٜم٤مومع اعم٤مدي٦م اعمِمؽميم٦م همػم أن  . اعم١مؾم٤ًمت احلٙمقُمٞم٦م

 ، قمغم ٟمحق ُم٤م ٟمٌٝمٜم٤م إًمٞمف ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ.واعمقازٟم٦م سمٞمٜمٝمام 

اعمٝم٤مرة هٜم٤م هل ذم اًمذيم٤مء ذم اؾمتٕمامل أقمامل اخلػم واًمّمٚم٦م اجلٛمٞمٚم٦م يم٠مؾم٤ٌمب  :أشباب ادودةبـاء       

هذا ُمع ُمٙم٤مومح٦م أؾم٤ٌمب اعمقدة ذم أقمامل اًمنم . وشمدسمر  ،ًمت٠مًمٞمػ اًم٘مٚمقب ورسمٓمٝم٤م سمٜمقع ُمـ اعمقدة 
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اًمٕمٜمٙمٌقت:  چڦ  ڄڄ   ڦ  ڦ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ ٹ ٹ  ٹچ ىمقًمف شمٕم٤ممم 

ومّم٤مرت إوصم٤من  ، ظمدُمتٝم٤م قمغم وشمتقاّدون آوصم٤منقم٤ٌمدة  قمغم شمتح٤مسمُّقنسمٛمٕمٜمك أٟمٙمؿ سشمؿ  ،25

رار يتقادون ويتقاصٚمقن ووم٘م٤ًم ـُمـ إؿميمثػم هذا طم٤مل و وؾم٥ٌم شمقاصٚمٙمؿ .هل اًمراسمٓم٦م سمٞمٜمٙمؿ 

اًمٜمقع إول: اًمِمـرايم٦م ذم اًمِمـر  ،وم٤معمقدة سمًـ٥ٌم اًمِمـرايم٦م صمالصم٦م أٟمقاع  ر .ـرايمتٝمؿ ذم اًمِمـًمِم

أي  رـاًمِم اًمتٕم٤مون قمغم وم٤معمٓمٚمقب ُمـ أهؾ اخلػم ُمٙم٤مومح٦م ،واعمٕمّمٞم٦م يمام دًم٧م قمٚمٞمف أي٦م اًمٙمريٛم٦م 

وهذه ُم٤ٌمطم٦م سمنمط قمدم اإلهاف ومٞمٝم٤م  ،. اًمٜمقع اًمث٤مين: اًمنمايم٦م ذم اًمٚمٝمق واًمٚمٕم٥م  ر اعمٜمٔمؿـاًمِم

رايم٦م ـوضمٜمس هذه اًمِم ،رايم٦م ذم اخلػم ـاًمِم اًمٜمقع اًمث٤مًم٨م: ر .ـرايم٦م اًمِمـوقمدم اخت٤مذه٤م ذريٕم٦م إمم ؿم

 چ ېئ ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ وئ وئ ەئ چ وذًمؽ ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم  ،واضم٥م 

 ،ل اعمقدة سملم اعمًٚمٛملم إطمداث وسمٜم٤مء أؾم٤ٌمب اخلػم وضمٕمٚمٝم٤م حمقرًا ًمت٤ٌمد وم٤معمٓمٚمقب .2اعم٤مئدة: 

ٺ  ٺ  ٺ   ڀ ڀ   ڀ چيمام يٜمٌف إًمٞمف ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،اعم٤ًمعملم ُمـ اًمٙمٗم٤مر  ويمذًمؽ سمٞمٜمٝمؿ وسملم

وهذا همػم ُمٕم٤مرض حلٍم اًمقٓء ذم اًمديـ هلل شمٕم٤ممم وًمرؾمقًمف  .23اًمِمقرى:  چ ٺ  ٿ  ٿ

قمغم وُمـ إُمقر اعمٝمٛم٦م هٜم٤م أن قمقاُمؾ اًمت٠مصمػم  . وم٢من اًمقٓء ذم اًمديـ أصؾ آظمر ،وًمٚمٛم١مُمٜملم 

اًمِمٕمقب واحلٙمقُم٤مت ُمريم٦ٌم وُمتٕم٤مرو٦م ، وم٢من ضمٝم٦م واطمدة ىمد شمتٕم٤مـمك اعمقدة قمغم اخلػم واًمٕمدل 

اعمقدة قمغم اًمنم واًمٔمٚمؿ ، ووم٘م٤ًم ًمٚمٛم١مصمرات اًمداظمٚمٞم٦م واًمٕمالىم٤مت ذم شم٤ٌمدل اعمٜم٤مومع ، ويمذًمؽ شمتٕم٤مـمك 

اخل٤مرضمٞم٦م . ومالسمد ًمذًمؽ ُمـ شم٘مقيؿ ُمٗمّمؾ ًمٚمٛم١مصمرات اعمحتٛمٚم٦م ، يمل يٙمقن سمٜم٤مء أؾم٤ٌمب اعمقدة 

 واًمٕمالىم٤مت احلًٜم٦م قمغم سمّمػمة.

    چ يم٤مًمٜمقاهل ذم ىمقًمف شمٕمــ٤ممم  ،: شمقضمد أؾم٤ٌمب يمثػمة ًمٚمتٜم٤مومر اجتـاب أشباب افتـاؾر      

                          ڭ  ڭ  ڭ    ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ     ۈٴۇ  ۋ  

جئ  حئ  مئ  ىئ  يئجب  حب  خب   مب  ىب  يبجت  حت  خت  مت  ىت  يت  

پ  ڀ  ڀڀ   ڀ   ٺ  ٺ  ٺ     ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پجث  مث   

ٺ   ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ   ڦ  ڄ   ڄ  
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. وشمقضمد ٟمّمقص يمثػمة يٛمٙمـ ُمراضمٕمتٝم٤م ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وذم يمت٥م 12 – 11احلجرات:  چ  ڄ

 احلدي٨م.

: ومٛمـ ُمٗم٤مهٞمؿ ؾم٤مطم٦م اعمٕمريم٦م ؾصل مػاهقم شاحة ادعرـة ظن افسـاحة اددكقة وافدظوية       

ڍ  ڍ   ڌ  ڌ        ڎ  ڎ   ڈ   ڈ     ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  چ ٟمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم 

ومٛمـ اخلٓم٠م اًمٕمٔمٞمؿ شمٓمٌٞمؼ ُمْمٛمقن اًمِمدة واًمٖمٚمٔم٦م هٜم٤م ، 4حمٛمد:  چ ک  ک  گ  گ  گ    گ

سمؾ إن اًمدقمقة وأدسمٞم٤مهت٤م هل٤م  . قمغم اًم٤ًمطم٦م اعمدٟمٞم٦م واًمدقمقي٦م ، وإٟمام ُيٓمٌؼ ُم٤م ؾمٌؼ ذيمره ُمـ إدًم٦م

. وأيْم٤ًم وم٢من  أمهٞم٦م قمٔمٞمٛم٦م ىمٌؾ اًمنموع ذم اعمٕمريم٦م ، وهل أقمٔمؿ أمهٞم٦م ذم اًم٤ًمطم٦م اعمدٟمٞم٦م وشمٗمرقم٤مهت٤م

اًمدقمقة سم٠مدسمٞم٤مهت٤م هل اًمًٌٞمؾ اًمث٤مسم٧م ًمٚمٛم١مُمٜملم ، وأُم٤م اًمٕمدول إمم احلرب ومٕمٜمد اًميورة اًمتل يتٕمذر 

ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ڑ   ک  چ دومٕمٝم٤م ، وم٘مد ىم٤مل شمٕم٤ممم 

 وىمد ؾمٌؼ إيْم٤مح ذًمؽ ذم سمداي٤مت هذا اعمٌح٨م. .1٤8يقؾمػ:  چ ک  ک  ک   گ

وؾمٜمذيمره سمٕمد ىمٚمٞمؾ ذم اًمٙمالم قمـ اعمٞمث٤مق اًمداظمكم إن  :افتلثر اخلارجي ظذ ادواضـغؿطع       

 ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.

 :ومع افـاس دم اإلفتزام األخالق افعافقة

ھ  ھ  ے  ے  ۓ  چ ىم٤مل شمٕم٤ممم : وم٘مد أما أخالق اإلفتزام افعايل      

 ،128اًمتقسم٦م:  چ ۓ   ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷    ﮸  ﮹

پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ   ٹ  چ وىم٤مل شمٕم٤ممم 

 ۇ  ۆچ  شمٕم٤ممم فًم. وشمدسمر ىمق159آل قمٛمران:  چڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ

أومم سم٤معم١مُمٜملم ُمـ أٟمٗمًٝمؿ ذم اإلهتامم هبؿ  طوم٤مًمٜمٌل  ،6إطمزاب:  چ ۈ ۈ ۆ

ـِ  ، قَمٜمْفُ  اهلل ُ َريِضَ  ُهَرْيَرةَ  َأيِب  طمدي٨ميقوح اعمٕمٜمك  ،ورقم٤ميتٝمؿ وشمدسمػم ُمّم٤محلٝمؿ اًمٕم٤مُم٦م   اًمٜم ٌِلِّ  قَم

ـْ  سم٤ِمعْم١ُْمُِمٜملِمَ  َأْومَم  َأَٟم٤م » :ىَم٤مَل  َوؾَمٚم ؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغم   ِٝمؿْ  ُِم ًِ ـْ  ، َأْٟمُٗم ـٌ  َوقَمَٚمْٞمفِ  َُم٤مَت  وَمَٛم ْ  َدْي كْ  َومَل  َووَم٤مءً  َيؽْمُ
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ـْ  ، ىَمَْم٤مُؤهُ  وَمَٕمَٚمْٞمٜم٤َم ًٓ  شَمَركَ  َوَُم ـْ و . اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ وهمػممه٤م اإلُم٤مم رواه «وَمٚمَِقَرصَمتِف  َُم٤م ٌْدِ  قَم ـِ  اهللِ قَم  سْم

 ، َٟمَٕمؿْ »: ىَم٤مًَم٧ْم  ىَم٤مقِمٌد؟ َوُهقَ  ُيَّمكمِّ  َوؾَمٚم ؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغم   اًمٜم ٌِلُّ  يَم٤منَ  َهْؾ : ًمَِٕم٤مئَِِم٦مَ  ىُمْٚم٧ُم : ىَم٤مَل  ، ؿَمِ٘مٞمٍؼ 

د ُم٤م أشمٕمٌف ـأي صغم ىم٤مقمدًا سمٕم ،٤مئل وهمػممه٤م ـُمًٚمؿ واًمٜمًاإلُم٤مم  رواه .شاًمٜم ٤مُس  طَمَٓمَٛمفُ  َُم٤م سَمْٕمدَ 

 .ومحؾ أصم٘م٤مل رقم٤ميتٝمؿوأهنٙمف اًمٕمٛمؾ ًمّم٤مًمح اًمٜم٤مس 

ومٗمل اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ٟمّمقص يمثػمة شمٌلم اًمؼم وإسمرار  :فة األخالق بصورة ظامةوأما مـز      

ـْ وم وإظمالق احلًٜم٦م وُم٤م ي٘م٤مسمٚمٝم٤م ، وذم اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م أطم٤مدي٨م يمثػمة . ٌْدِ  َٕم ـِ  اهلل ِ  قَم  َريِضَ  قَمْٛمٍرو سْم

ْ  »: ىَم٤مَل  قَمٜمُْٝماَم، اهلل ـِ  مَل ِلُّ  َيُٙم ًِم٤م َوَٓ  وَم٤مطِمًِم٤م َوؾَمٚم ؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغم   اًمٜمٌ  ـْ  إِن   »: ش َيُ٘مقُل  َويَم٤منَ  ، ُُمتََٗمحِّ  ُِم

ًَ  ظِمَٞم٤مِريُمؿْ  وذم رواي٦م ُمـ طمدي٨م أيب  ، وهمػمهؿ وأمحد وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري رواه « َأظْماَلىًم٤م ٜمَُٙمؿْ ـَأطْم

أمحد  اإلُم٤مم رواه « وَمِ٘مُٝمقا إَِذا َأظْماَلىًم٤م َأطَم٤مؾِمٜمُُٙمؿْ  ظِمَٞم٤مُريُمؿْ  »: َيُ٘مقُل  اًْمَ٘م٤مؾِمؿِ  َأسَم٤م ؾَمِٛمْٕم٧ُم هريرة 

  .وصحح إؾمٜم٤مده ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط

اسِ  وقمـ       ـِ  اًمٜم ق  َْٟمَّم٤مِريِّ  ْٛمَٕم٤منَ ـؾِم  سْم ْٕ ـِ  ٚم ؿَ ـَوؾَم  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغم   اًمٚمـف قَل ـَرؾُم  ٠َمًْم٧ُم ـؾَم : ىَم٤مَل  ، ا  قَم

صْمؿِ  اًْمؼِمِّ  ًْ  اًْمؼِمُّ  » :وَمَ٘م٤مَل  ، َواإْلِ صْمؿُ  ، ُخُٚمِؼ ـاًمْ  ـُ ـطُم  قَمَٚمْٞمفِ  َيٓم ٚمِعَ  َأنْ  َويَمِرْه٧َم  َصْدِركَ  ذِم  طَم٤مكَ  َُم٤م َواإْلِ

 . رواه ُمًٚمؿ وهمػمه « اًمٜم ٤مُس 

ـْ و       ٌْدِ  قَم ـِ  اهللِ قَم ُٕمقدٍ  سْم ًْ ـُ  ًَمْٞمَس  »: َوؾَمٚم ؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهلل ُ َصغم   اهلل ِ َرؾُمقُل  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  َُم ٤منِ  اعم١ُْمُِم  سم٤ِمًمٓم ٕم 

 َٓ ٤منِ  َو َٓ  اًمٚم ٕم  َٓ  اًمَٗم٤مطِمشِ  َو   َو
ِ
ٌَِذيء  قمغم وصححف واحل٤ميمؿ طم٤ٌمن واسمـ وأمحد اًمؽمُمذي رواه.  « اًم

  .إرٟم١موط وؿمٕمٞم٥م( اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م) ذم إًم٤ٌمين وصححف ، اًمِمـٞمخلم ؿمـرط

ـْ و       ِؼ  »: ٚم ؿَ ـَوؾَم  قَمَٚمٞمْفِ  اهلل َصغم   اهلل ِ َرؾُمقُل  زِم  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  َذر   َأيِب  قَم ٞمِّئ٦َمَ  َوَأشْمٌِعِ  ، يُمٜم٧َْم  طَمْٞمُثاَم  اهلل ِ اشم   ً  اًم

ٜم٦َمَ  ًَ ًَ  سمُِخُٚمٍؼ  اًمٜم ٤مَس  َوظَم٤مًمِِؼ  ، مَتُْحَٝم٤م احلَ  ورواه ، صحٞمح ــطمً سم٠مٟمف ووصٗمف اًمؽمُمذي رواه ش ـٍ ـطَم

  .إًم٤ٌمين ٜمفـوطمً ، اًمذهٌل وواوم٘مف ٞمخلمـاًمِم رطـؿم قمغم وصححف واحل٤ميمؿ أمحد

  َأيب قمـو      
ِ
ْرَداء   َأوْمَْمَؾ  إِن   »: ٚم ؿَ ـَوؾَم  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغم   اهللِ قُل ـَرؾُم  ىَم٤مَل : ىم٤مل اًمد 

ٍ
ء  َيْقمَ  اعْمِٞمَزانِ  ذِم  َرْ

ـُ  اخْلُُٚمُؼ  اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦مِ  ًَ   َأصْمَ٘مَؾ  » رواي٦م وذم ، « احْلَ
ٍ
ء د وصححف رواه أمحد وأسمق داو ، « اعمِْٞمَزانِ  ذِم  َرْ

 .ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط وإًم٤ٌمين
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: يم٤مًمّمدق واًمقوم٤مء واًمٙمرم ورد اجلٛمٞمؾ ووٌط وأما مػردات األخالق دم افتعامل اإلكساين      

 ومٞمٛمٙمـ ُمراضمٕمتٝم٤م ذم اًم٘مرآن واًمًٜم٦م وذم يمت٥م اًمًٚمقك وإظمالق. ،اًمٜمٗمس واًمرمح٦م وهمػمه٤م 

 :ادػاهقم ادشسـة افؼطعقة خطاب

خمتٚمػ اعمِم٤مرب واعمذاه٥م وإدي٤من داظمؾ قمٛمؾ  ٦م سملم أصح٤مبًمٓم٤مخاعموهذا ُمـ ىمقاقمد       

طمٞم٨م شم٘مقم احل٤مضم٦م إمم درضم٦م قم٤مًمٞم٦م ُمـ اًمتقاومؼ اًمٕمٛمكم  او داظمؾ جمتٛمع ُمِمؽمك ُم١مؾمز وٟمحقه

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    چ . ويدل قمغم هذا إصؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم  واضمتٜم٤مب اإلؾمتٗمزاز اعمت٤ٌمدل

 إمم شمٕم٤مًمقا: واعمٕمٜمك ،64آل قمٛمران:  چ.... ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  

 أي) وأقمٔمٛمٝم٤م أطمًٜمٝم٤م او وُمـ هذه اعمْم٤مُملم ، وقمٜمدٟم٤م قمٜمديمؿ ُمٕمتؼم وهق ، ومٞمف ٟمًتقي ُمْمٛمقن

وىمد ذيمرٟم٤م  ، وشمقضمد ُمْم٤مُملم أظمرى يمثػمة يٛمٙمـ اًمتقاومؼ قمٚمٞمٝم٤م . اهلل إٓ ٟمٕمٌد ٓ أن( يمٚمٛم٦م أقمٔمؿ

وهق شمقضمٞمف يٗمتح اعمج٤مل ًمٚمٛمٗم٤مهٞمؿ  ،شمقضمٞمف هذا اًمتٗمًػم ذم ُمٌح٨م اًمتٗم٤موض ُمـ )ٟمخ٦ٌم اعم٤ًمر( 

اعمِمؽميم٦م اًم٘م٤مئٛم٦م واعمرضمقة . ومٛمـ اعمٗم٤مهٞمؿ اًمتل ُيٕمٚمـ ذم اًمٕم٤مدة ىمٌقهل٤م واًمتِم٤مرك ومٞمٝم٤م اًمٕمدل وُمٜمع 

ٖم٤مًم٥م ُمـ أهؿ ُم٤م شم٘مقم وإشم٘م٤من اًمٕمٛمؾ وؿمٌف ذًمؽ . وهذه اعمٗم٤مهٞمؿ هل ذم اًم وُمٙم٤مومح٦م اًمٗم٤ًمد اًمٔمٚمؿ

أُم٤م  ، 9٤اًمٜمحؾ:  چ ....چ  چ  چ  ڇ   ڇ    چٟمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،قمٚمٞمف اعم١مؾم٤ًمت 

وأُم٤م اإلطم٤ًمن سمّمٞمٖم٦م اًمٕمٛمقم ذم اجلٜمس ومٛمـ أهؿ ُمْم٤مُمٞمٜمف: إشم٘م٤من اخلػم  ،اًمٕمدل ومٛمٕمروف 

٤ممم ـــشمٕم ىمقًمف ٟمحق وقمٚمٞمف ،يمام ُي٘م٤مل: ومالن يـُحًــ اًمٕمٛمؾ أي يـجٞمده ويت٘مٜمف  ،وإضم٤مدشمف وإطمٙم٤مُمف 

افرـقزة وي٘مقم هذا إصؾ قمغم ريم٤مئز ُمٝمٛم٦م:  . 7اًمًجدة:  چ ہہ  ہ   ۀ  ۀچ 

: أن افرـقزة افثاكقةأن شمٙمقن اًمدواومع ص٤مدىم٦م سم٤مدم٤مه اًمتقاومؼ اًمٕمٛمكم واضمتٜم٤مب اإلؾمتٗمزاز .  :األوػ

شمٙمقن اعمٗم٤مهٞمؿ اعمِمؽميم٦م اعمٕمروو٦م جمردة او ظم٤مًمّم٦م ، سمٛمٕمٜمك أهن٤م شُمٕمرض همػم ممتزضم٦م سم٤معمٗم٤مهٞمؿ 

وؾمٞمٚم٦م ًمإلٟمًج٤مم  يٙمقن اًمتقاومؼ قمغم اعمٗم٤مهٞمؿ اعمِمؽميم٦مأن : افرـقزة افثافثةاعمتٜم٤مىمْم٦م سملم اًمنميم٤مء . 

ًمٖمرسمٚم٦م اًمٕم٘م٤مئد وٓ تٗمزاز سم٢مصم٤مرة اًمتٜم٤مىمض سملم اًمٕم٘م٤مئد ، وًمٞمس وؾمٞمٚم٦م واضمتٜم٤مب اإلؾم اًمٕمٛمكم

ديٜمف اًمتل  وؾمٞمٚم٦م ظمداع ًمتٛمٞمٞمع اًمتزام اعمًٚمؿ سمخّم٤مئص أن يٙمقن ُمثالً  ال جيقزًمٚمٛمٜم٤مفمرة اًمديٜمٞم٦م . وم
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، قمٚماًم أن  سمام اشمٗم٘مٜم٤م قمٚمٞمف وٟمؽمك ُم٤م اظمتٚمٗمٜم٤م ومٞمف ٚمٜم٠مظمذوم٘مد ي٘مقل ىم٤مئؾ: ومهمػمه .  يتٛمٞمز هب٤م اإلؾمالم قمـ

اعمٜمتًٌلم إمم اإلؾمالم: ومٚمٜم٠مظمذ سم٤مًم٘مرآن . وىمد ىم٤مل سمٕمض اعمختٚمػ قمٚمٞمف هق ٟمّمقص ىمرآٟمٞم٦م يمثػمة 

قمـ ومٝمؿ  ضمداً  ٝم١مٓء سمٕمٞمدون. وم ٤مٕٟمٜم٤م اشمٗم٘مٜم٤م قمٚمٞمف وًمٜمؽمك إطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م ٕٟمٜم٤م اظمتٚمٗمٜم٤م قمٚمٞمٝم

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   چ اًمديـ مجٚم٦م )ىمرآٟم٤ًم وؾمٜم٦ًم( ، وم٘مد ىم٤مل شمٕم٤ممم 

 ، 213اًمٌ٘مرة:  چ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ    ک  ک  کک

ُمع اإلًمتزام سمْمقاسمط  ، سمؾ أٟمزل اهلل شمٕم٤ممم يمتٌف ًمتحٙمؿ ومٞمٝم٤م ًمٞم٧ًم ُمؽمويم٦موم٤مًم٘مْم٤مي٤م اعمختٚمػ ومٞمٝم٤م 

، وىمد طمٙمؿ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ سم٤مشم٤ٌمع اًمًٜمـ اًمٜمٌقي٦م وسمٜمّمقص حمٙمٛم٦م  احلقار وُمٕم٤مجل٦م اإلظمتالف

أطمٙم٤مم ، سمؾ ضمٕمؾ اهلل شمٕم٤ممم اشم٤ٌمع إطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م ضورة إؾمالُمٞم٦م ، وم٢من ُمٕمٔمؿ  وىمٓمٕمٞم٦م اًمدًٓم٦م

اًمّمالة واًمزيم٤مة هل ذم إطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م اًمّمحٞمح٦م وهمػم اعمتقاشمرة ، وًمـ يًتٓمٞمع أن يّمكم صالة 

، وىمد ؾمٌؼ إيْم٤مح ذًمؽ حت٧م  إطم٤مدي٨م قمـ اًمديـ ُمـ ي٘ميصاعمًٚمٛملم وٓ أن يزيمل زيم٤مهتؿ 

    .شأهداف اًمٖمزو اًمٗمٙمري»قمٜمقان 

 :تػزاز ادتبادلـإيؼاف اإلش

ُمـ قمرض أي سم٠مىمقى ُم٤م يٛمٙمـ  ،ـ ـٙمقن سم٤مًمتل هل أطمًـيٜمٌٖمل أن يػ ـجدال سملم اًمٓمقائـاًم      

١مدي إمم . همػم أن إُمر ىمد يٜمٗمٚم٧م ُمـ اًمْمٌط مم٤م ي سمٕمٞمد قمـ ًمٖم٦م اإلؾمتٗمزاز فوًمٙمٜم ،اعمْمٛمقن 

ذم طمٞمٜمف وإي٘م٤مف  وي٘متيض هذا اعمقىمػ ٟمٍمة احلؼ ،ُمـ أظمريـ ـٞمْؾ ؿمـحـ إـمراف سمدواومع اًمٜم  

ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  چ ٞمٜمٌف إًمٞمف ىمقًمف شمٕم٤ممم وم ، اجلدال سمٕمد ذًمؽ . أُم٤م ٟمٍمة احلؼ ذم طمٞمٜمف

پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ    ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ    ٿ  

ڀ     ڀ      چ واإلؾمتثٜم٤مء ذم قم٤ٌمرة ،46اًمٕمٜمٙمٌقت:  چ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ

آداب اجلدل وأؾمـ٤مء إمم  ُمـ ذم طمؼ ُمـ ظمرج اؾمتثٜم٤مء ُمـ اًمتل هل أطمًـ هق چڀ  ڀٺ  

ې  ېى  چ ومٞمٜمٌف إًمٞمف ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،. وأُم٤م إي٘م٤مف اجلدال سمٕمد ذًمؽ  أظمريـ وإمم ديٜمٝمؿ

ى  ائ  ائەئ  ەئ  وئ  وئۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ    ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئېئ  ىئ  
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ىئ   ىئی  ی  ی  یجئ  حئ   مئ  ىئ  يئجب   حب    خب  مب  ىبيب  جت  

وم٢مهن٤م يمٜم٤مي٦م  ،چحب    خب  مب  ىبيب   چ ومتدسمر قم٤ٌمرة  ،15اًمِمقرى:  چ حت  ختمت  ىت  يت

لم ذم وـمـ ـٝم٤مء اجلدال اًمديٜمل سملم اًمٓمروملم اعمتٕم٤ميِمـقمـ ٟمٗمل قمٛمٚمٞم٤مت اإلطمتج٤مج اعمت٤ٌمدل وإٟم

 .قرأي اإلُم٤ًمك قمـ جم٤مدًمتٝمؿ يمام هل قم٤ٌمرة اسمـ قم٤مؿم ،د ـواطم

 :اجتـاب اإلرساف دم ادػاصؾة افعؿؾقة

قمغم اًمٔمٚمؿ وأيمؾ  قمـ قمٚمؿ يم٤معم٤ًمقمدة ،اعمٗم٤مصٚم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م ظم٤مص٦م سم٤مٕقمامل اعمحرُم٦م ذم اإلؾمالم       

ٟمحق ىمقًمف  ويدل قمغم ذًمؽوؾمقاء يم٤مٟم٧م اعم٤ًمقمدة ُم٤ٌمذة او همػم ُم٤ٌمذة .  ، احلرام وٟمنم اًمٗم٤ًمد

. وأُم٤م اًمتٕم٤مون قمغم  17اًم٘مّمص:  چ ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ     ڱ  ںچ شمٕم٤ممم 

حلٙمقُم٦م  وإْن يم٤من ُمـ ظمالل ُم١مؾم٤ًمت طمٙمقُمٞم٦م قمٚمٞم٤م ، ذم سمالد اعمًٚمٛملم اخلػم ومال ُمٗم٤مصٚم٦م ومٞمف

او يم٤من ُمـ ظمالل شمٙمتالت ُمٌٜمٞم٦م قمغم ظمدُم٦م اعمّم٤مًمح اًمٕم٤مُم٦م  ،ٟم٤مىمّم٦م اإلًمتزام سم٤مٕٟمٔمٛم٦م اإلؾمالُمٞم٦م 

ۇئۇئ  ۆئ    ەئ  وئ  وئ چ وًمٙمـ ُمـ همػم ٓومت٦م ديٜمٞم٦م . وم٢من هذا يمٚمف يِمٛمٚمف ىمقًمف شمٕم٤ممم 

 وشمِمٛمٚمف يمذًمؽ ىمقاقمد ،2اعم٤مئدة:  چ ۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ     ی  ی  ی

اًميورات اعمؽماظمٞم٦م . وأرى أن اإلهاف ذم اعمٗم٤مصٚم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م أدى إمم أضار يمٌػمة و اعمقازٟم٤مت

ومال اشمٗم٤مق قمغم يمٚمٛم٦م ؾمقاء وٓ اشم٘م٤مء ُمْم٤مر قم٤مُم٦م وٓ شمٕم٤مون قمغم ظمػم قم٤مم . سمؾ إن  ،ىمدياًم وطمديث٤ًم 

وؾمػمة اًمٜمٌل يقؾمػ قمٚمٞمف اًمًالم واوح٦م ذم ذًمؽ .  ،إُمر يتًـع ًمِمـٌف ذًمؽ ذم سمالد اًمٙمٗم٤مر 

 ،ويمذًمؽ ؾمػمة إٟمٌٞم٤مء اًمذيـ دقمقا أىمقاُمٝمؿ إمم ُمّم٤مًمح اضمتامقمٞم٦م وهنقهؿ قمـ ُمٗم٤مؾمد اضمتامقمٞم٦م 

ُمـ اًمتٕم٤مون ُمع ىمقُمف اًمٙمٗم٤مر إذا ىم٤مًمقا ًمف: ومٚمٜمتٕم٤مون ًمتح٘مٞمؼ قل أن يٛمتٜمع اًمٜمٌل ُمٜمٝمؿ ومٛمـ همػم اعمٕم٘م

ہ  ہ   ھ  ھ   ھ   چ ُمـ ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم  هذه اعمّم٤مًمح وًمدومع شمٚمؽ اعمٗم٤مؾمد .

﮸     ھ  ے ﮳   ﮴  ﮵  ﮶   ﮷  ے  ۓ  ۓ  ﮲ 

           ﮹  ﮺  ﮻  ﮼   ﮽  ﮾  ﮿﯀  ﯁  

ويمذًمؽ  ،29 – 28اًمٕمٜمٙمٌقت:  چ                         
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ؿمٕمٞم٥م قمٚمٞمف اًمًالم وم٢مٟمف سمٕمد دقمقشمف ًم٘مقُمف إمم اإليامن سمرؾم٤مًمتف وم٢مٟمف دقم٤مهؿ إمم ومْم٤مئؾ قم٤مُم٦م ذم هم٤مي٦م 

يئ  جب  حب    خب  مب  ىب  يب  جت  حت  خت     چيمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،إمهٞم٦م 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  مت   ىت  يت  جث  مث  ىث    يث  حج  مج      جح  مح   

ُمقاوع ُمتٗمرىم٦م  . وىمد ذيمرٟم٤م سمٕمض شمٗم٤مصٞمؾ هذا إصؾ ذم184 – 181اًمِمٕمراء:  چ  ٻ  پ

 يمت٤مب )اعمٜمٓمٚمؼ(. ُمـ

 

 دم مطارحات  اإلكػتاح افداخع

 بال هتؿقش وال اكتفاك ادصافح افعامة

: أن اًم٘مرار اًمٕم٤مم جي٥م أن األمر األولي٘مقم هذا إصؾ قمغم صمالصم٦م أُمقر ذم هم٤مي٦م إمهٞم٦م ،       

، يمل ٓ يٙمقن ؾم٤ًٌٌم ًمٚمٗم٤ًمد  اعمّمٚمح٦م اًمٕم٤مُم٦م وسمٕمٞمدًا قمـ شم٠مصمػم اعمٜم٤مومع اخل٤مص٦ميٜمٓمٚمؼ طم٘م٤ًم ُمـ 

: أن صٜم٤مقم٦م اًم٘مرار اًمٕم٤مم يٜمٌٖمل أن يتْمٛمـ شمٗم٤مقماًل يمٌػمًا سملم أصح٤مب األمر افثاين.  واًمِم٘م٤مق

اًم٘مرار ذم اًمًٚمٓم٦م ُمـ ضمٝم٦م ، واًمِمٕم٥م سمٛمج٤مُمٞمٕمف اعمدٟمٞم٦م اعم١مصمرة وسم٠مومراده اًمٜم٤مؿمٓملم ذم اإلصالح ُمـ 

، وم٢من  أن طم٘مقق إومراد طُمُرُم٤مت يمٌػمة ، أي َيـْحُرم سمِمدة اٟمتٝم٤ميمٝم٤م: األمر افثافثى . ضمٝم٦م أظمر

اًم٘مرار  ذم اىمؽماطم٤مت وقمغم ذًمؽ وم٢من ُمِم٤مريم٦م اعمجتٛمع . ُمـ أهؿ أؾم٤ٌمب اًمِم٘م٤مق هل ُمٔم٤ممل اإلٟمتٝم٤مك

ُمـ  اسمتداًء سمّمقرة ؿمخّمٞم٦م او سمتٕم٤مون قمدد ىمٚمٞمؾ اعمِم٤مريم٦م اعمرضمقة هق أن شُمـَٕمـد  وشُمـٜم٘مح ،اًمٕم٤مم 

وهذا يمٚمف ىمٌؾ اًمقصقل إمم ص٤مٟمٕمل اًم٘مرار وىمٌؾ أدٟمك ُمٓم٤مرطم٦م ُمٕمٝمؿ . وسمٕمد  ،اعمتٕم٤موٟملم قمغم اخلػم 

 ،ذًمؽ شمٙمقن اعمٓم٤مرطم٤مت ُمٗمتقطم٦م سملم اعمٕمٜمٞملم سم٤مُٕمر يمٚمٝمؿ وُمٗمتقطم٦م ًمٚمرأي اًمٕم٤مم سمِمٗم٤مومٞم٦م شم٤مُم٦م 

وأن أظمريـ  ، أٟمف سمٛمٕمزلومال يِمٕمر أطمد  ،وذًمؽ يمل يِم٤مرك يمؾ ُمـ يريد اعمِم٤مريم٦م ٕٟمف أُمر قم٤مم 

يتٍمومقن ذم طم٘مقىمف . ويمذًمؽ يمل ٓ شمتِمٙمؾ جمٛمققم٤مت وٖمط وم٤مؾمدة هدومٝم٤م اًمتحٙمؿ ذم اًم٘مرار 

وٓ ؿمؽ أن اخلٚمؾ ذم ذًمؽ ؾمٞم١مدي إمم شمِمٙمٞمؾ شمٙمتالت داظمٚمٞم٦م اًمٕم٤مم خلدُم٦م ُمٜم٤مومٕمٝم٤م اخل٤مص٦م . 

وأُم٤م ؿمـقرى اعمج٤مًمس ومتّمٌح  ، وًمٞمس سم٠مدوات اًمنمايم٦م ُمتداومٕم٦م وُمتٗم٤مقمٚم٦م سم٠مدوات اًمٍماع
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ٻ    ٻ  ٻ    چويٜمٌف إمم هذه اعمٗم٤مهٞمؿ ىمقًمف شمٕم٤ممم  أي جمرد سمٜمٞم٦م ومقىمٞم٦م وسمجذور وم٤مؾمـدة . ،٦م ؿمـٙمٚمٞم

ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  

واًمتٜم٤مضمل ذم  اًمٜمجقى ، 114اًمٜم٤ًمء:  چٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  

 ًميب وذًمؽ ، أظمريـ قمـ سمٛمٕمزل اًمّمٖمػمة اعمج٤مُمٞمع ُمـ ومّم٤مقمداً  اصمٜملم سملم يدور ُم٤م هق اًمٕمرسمٞم٦م

ؾمقاء يم٤مٟم٧م اًمدواقمل ُمنموقم٦م او و ، أظمريـ راكـإؿم قمدم دواقمل ُمـ همػمه او اخلّمقصٞم٦م ُمـ

 . سمٛمٜم٤مضم٤مشمف اظمتّمف إذا واٟمتج٤مه وٟم٤مضم٤مه ٟمجقاً  وٟمجقشمف وشمٜم٤مضمقا اًم٘مقم اٟمتجك ُي٘م٤مل ، همػم ُمنموقم٦م

وواوح أيْم٤م اًمثٜم٤مء اًمٕمٔمٞمؿ قمغم اًمٜمجقى اعمًتثٜم٤مة  ،واوح ُمـ أي٦م اًمٙمريٛم٦م ذم يمثػم ُمـ ٟمجقاهؿ 

ػم آي٦م اًمٜمجقى وومقائده٤م ذم )اعمٜمٓمٚمؼ( وذم )ٟمخ٦ٌم ـاًمتل هل٤م ظمّم٤مئص حمددة . وىمد ذيمرٟم٤م شمٗمً

 دمتٛمع أن وهل اًمٜمجقى قمـ اًمٜمٝمل اًم٘مرآن ذم شمٙمرر ؾمٞمد ىمٓم٥م رمحف اهلل شمٕم٤ممم: ًم٘مدوىم٤مل  ،٤مر( ـاعمً

 هق اخلٓم٦م ، هذه ذم واحلٙمٛم٦م .. أُمراً  ًمتٌٞم٧م اعمًٚمٛم٦م ، اًم٘مٞم٤مدة وقمـ اعمًٚمٛم٦م اجلامقم٦م قمـ سمٕمٞمداً  ـم٤مئٗم٦م

 أو وُمِمٙمالهت٤م سمتّمقراهت٤م ُمٜمٝم٤م جمٛمققم٤مت شمٜمٕمزل وأٓ اعمًٚمٛم٦م اجلامقم٦م ذم شضمٞمقب» شمتٙمقن أٓ

ٌَـٞمِّـ٧م وأٓ. وادم٤مه٤مهت٤م سم٠مومٙم٤مره٤م  أُمراً  اجلامقم٦م سمف وشمقاضمف سمٚمٞمؾ ، أُمراً  اعمًٚمٛم٦م اجلامقم٦م ُمـ جمٛمققم٦م شُمـ

 جمتٛمٕم٤مً  يمٚمف اعمًٚمؿ اعمجتٛمع ويم٤من .أقمٞمٜمٝم٤م  قمـ سمف وشمًتخٗمل اجلامقم٦م قمـ ختٗمٞمف أو ىمٌؾ ُمـ ُم٘مرراً 

 سمٛم٤ًمئؾ ًمٞم٧ًم واًمتل وهمػمه٤م اعمٕم٤مرك ذم ًمٚم٘مٞم٤مدة -سم٠مهار ًمٞم٧ًم اًمتل -ُمِمٙمالشمف شمٕمرض ُمٗمتقطم٤مً 

پ  پ  ڀ   ڀ      چ :اًمٜمجقى ُمـ ٟمققم٤مً  يًتثٜمل هٜم٤م اًم٘مرآين واًمٜمص. قم٤مُم٤ًم  قمرو٤مً  سمحت٦م ؿمخّمٞم٦م

 ،ذم فمالل اًم٘مرآن ). اهـ ُمع اظمتّم٤مر ُمـ 114اًمٜم٤ًمء:  چ ٺ  ٺ ڀ  ڀ  ٺ  ٺ 

  (.114اًمٜم٤ًمء 

ر و        قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغم   اهللِ  َرؾُمقُل  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  ، ُهَرْيَرةَ  َأيِب  حدي٨مسمًمٚمتحذير ُمـ آصم٤مر اٟمتٝم٤مك احل٘مقق ُٟمَذيمِّ

ٚمِؿِ  يُمؾُّ  »: َوؾَمٚم ؿَ  ًْ ٚمِؿِ  قَمغَم  اعمُْ ًْ  ٚمؿ وأمحد وهمػممه٤م .ـرواه ُمً «َوقِمْرُوُف  َوَُم٤مًُمفُ  َدُُمفُ  طَمَراٌم ، اعمُْ

 ًَ شُمٜمت٘مص  أن وحي٤مُمل قمٜمٝم٤م ُمـ فـٝم٤م ُمـ ٟمٗمًـتل يٜمٌٖمل أن يّمقٟماإلٟم٤ًمن وإُمقر اًم ٥ُم ـاًمِٕمرض طم

ٌَُٝم٤مِت   » طىمقل اًمٜمٌل ، وُمٜمف  ثٚم٥مـاو شمُ  ـِ اشم َ٘مك اًمِمُّ َأ ًمِِديٜمِِف َوقِمْرِوفِ  وَمَٛم رواه ُمًٚمؿ  « اؾْمَتؼْمَ

  » طوىمقل اًمٜمٌل واًمٌخ٤مري وهمػممه٤م ، 
ٍ
ء ـْ قِمْرِوِف َأْو َرْ ظَِمٞمِف ُِم

ِٕ ـْ يَم٤مَٟم٧ْم ًَمُف َُمْٔمَٚمَٛم٦ٌم  ْٚمُف  َُم ، وَمْٚمٞمََتَحٚم 
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ٌَْؾ َأْن َٓ َيُٙمقنَ ُِمٜمُْف اًم ـٚمِِؿ قَمغَم » ٤مرة قمٌو  رواه اًمٌخ٤مري وهمػمه . « ِديٜم٤َمٌر َوَٓ ِدْرَهؿٌ  َٞمْقَم ىَم ًْ يُمؾُّ اعْمُ

ـٚمِِؿ طَمَراٌم  ًْ صقشمف  ُمثالً  تِمـٛمؾوم شمٗمٞمد هم٤مي٦م اًمٕمٛمقم واإلؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمْم٤مُملم اإلٟم٤ًمن اعمًٚمؿ ، ،ش اعْمُ

وم٢مهن٤م ُمـ أهؿ ُم٤م حي٤مُمل قمٜمٝم٤م  اإلٟمتخ٤ميب وظمٞم٤مراشمف ذم اًمِمـ١مون اًمٕم٤مُم٦م ويمؾ طمؼ ُمـ طم٘مقىمف اًمٕم٤مُم٦م ،

يمٚمٛم٦م  أن ذًمؽ ُي١ميمد . ، ٓ سمٕمٛمؾ فم٤مهر وٓ سمٜمجقى ظمٗمٞم٦م ٤مومال جيقز اهمتّم٤مهب ويًٕمك ًمّمٞم٤مٟمتٝم٤م

ؿ  ، شدُمف وُم٤مًمف»قم٤مُم٦م يمٕمٛمقم يمٚمٛم٦م  شقِمروف» َدُُمُف »  أن قم٤ٌمرةوشمِمٛمؾ ُم٤م ذيمرٟم٤مه وهمػمه . وأُم٤م شَمـَقهُّ

ٛمٙمـ ختّمٞمص صدر احلدي٨م هب٤م . ومٝمذه همٗمٚم٦م ومٞم شيمؾ اعمًٚمؿ»أظَمصُّ ُمـ قم٤ٌمرة  شَوَُم٤مًُمُف َوقِمْرُوُف 

، وم٢من هذه  شَدُُمُف َوَُم٤مًُمُف َوقِمْرُوُف » قم٤ٌمرة  ذم اخل٤مـمئ سم٤مخلّمقص ؽماضومإلا قمغمحتك واوح٦م ، وم

إٓ إذا يم٤مٟم٧م صٞمٖم٦م اًمٕم٤ٌمرة اًمث٤مٟمٞم٦م شمٕم٤مرض  او اًمتخّمٞمص سمدل شمٗمّمٞمكم ٓ يٗمٞمد احلٍم اًمٕم٤ٌمرة

 ـل اًمٕم٤ٌمرة إومم وًمٞمًـوم شمٜمٗمل اًمٕمٛمقمو
ٍ
همػم  وذًمؽ ، ُمثٚمف ومـل اًمٕمٛمقم او ُمٜمف ٧م جمرد ضمزء

وٓ ُمـ قمٛمقم  ، ومال جم٤مل اًمٌت٦م إلظمراج اخلٞم٤مر اإلٟمتخ٤ميب وٟمحقه ُمـ ُمْم٤مُملم اًمِٕمرض ُمقضمقد هٜم٤م

، قمٚماًم أن  صم ٓ خُيّمص سمٛمٗمٝمقم اعمخ٤مًمٗم٦م ًمٚمخ٤موسمٕم٤ٌمرة أصقًمٞم٦م ُمٕمرووم٦م أن اًمٕم٤م،  صدر احلدي٨م

ىمقًمف ٟمحق  ، يمام ذم٤مئر أُمثٚم٦م اًمٕم٤مم اعمتٌقع سم٤مخل٤مص ـذم ؾم إُمر وهٙمذا . اًمٕم٤ٌمرة اًمث٤مٟمٞم٦م قم٤مُم٦م أيْم٤مً 

 ،122 – 121إقمراف:  چ ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پچ ٤ممم ـــــشمٕم

 ،واعمٕمٜمك: ُمٜمٝم٤م ُم٘م٤مم إسمراهٞمؿ  ،97آل قمٛمران:  چ ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀچ وىمقًمف شمٕم٤ممم 

  .اًمٙمثػمة وهمػم ذًمؽ ُمـ اًمٜمّمقص

 

 :ؽر افصاحلغو خطئغاد ادشارـة ادجتؿعقة دم إظادة تلهقل

أن يمٗم٤مرة اًمذٟمقب اًمٙمٌػمة او اًمتقسم٦م ُمٜمٝم٤م او اًمتحقل إمم إطمًـ ُمـ اًمٗمٙمر اعم٘مّمقد هٜم٤م       

وم٢من ذًمؽ يمٚمف يٜمٌٖمل أن ي٘مؽمن سمدُم٩م ُمٜمْمٌط ٕوًمئؽ ذم اعمجتٛمع اًمّم٤مًمح وُمع محٚم٦م  ،واًمث٘م٤موم٦م 

اًمٗمٙمر اًمّمحٞمح . ويٜمٌٖمل احلذر اًمِمديد ُمـ إجل٤مء أوًمئؽ إمم طم٤موٜم٦م اضمتامقمٞم٦م همػم ص٤محل٦م او إمم 

وسمذًمؽ يتٙمقن جمتٛمع ُُمّمَٖمر ُمتٓمرف او همػم  ،ق اًمٗمٙمري واإلهاف اًمث٘م٤مذم طم٤موٜم٦م ُمـ محٚم٦م اًمٖمٚم

ويًتٓمٞمع اعم١ًموًمقن اًمتٗمٙمػم سمقؾم٤مئؾ  وشمٌدأ ذم داظمٚمف قمٛمٚمٞم٤مت إشم٘م٤من اًمِمـر وشمٓمقيره . ،ص٤مًمح 
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ًمٞمس ضمٞمدة ويمثػمة ًمٚمدُم٩م اعمٜمْمٌط وإقم٤مدة اًمت٠مهٞمؾ ويمذًمؽ ٓظمؽماق جمتٛمٕم٤مت اًمِمـر اًمّمٖمػمة 

وذم ٟمّمقص اإلؾمالم اهتامم يمٌػم  وإقم٤مدة شمِمٙمٞمٚمٝم٤م . أيْم٤مً  طمٝم٤موًمٙمـ إلصال ،عمجرد اًمتجًس 

 سمٛمجٛمؾ هذا إصؾ.

ۋ  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئجب  حب  خب   مب  ىب  يبجت  حت   چ  وم٘مد ىم٤مل شمٕم٤ممم      

 چ يبحب  خب   مب  ىب   چومتدسمر قم٤ٌمرة  ، 11احلجرات:  چ  خت  مت  ىت  يت  جث

أي سمٕمد اًمتقسم٦م واًمتّمحٞمح  ،وم٢مهن٤م شمِمٛمؾ اًمٜمٝمل اًمِمديد قمـ اًمتٕمٞمػم سمٛمْم٤مُملم اًمٗمًقق سمٕمد اإليامن 

سم٤مًمذٟم٥م  أظمريـ اًمٕم٤ٌمرة إظمػمة ، وم٢من اًمٔم٤ممل هق ُمـ ُيَٕمٞمِّـر يمذًمؽشمدسمر واإلٟم٤مسم٦م إمم اهلل شمٕم٤ممم . و

ٛمٚمٞم٤مت دُم٩م وم٤مٔي٦م اًمٙمريٛم٦م واوح٦م ذم ضورة قم .سم٤مخلٓم٠م سمٕمد اًمتّمحٞمح  هؿسمٕمد اًمتقسم٦م ويٕمػم

  ودمديد اإلٟمٓمالق. اعمجتٛمع ، سمٕمْمف سمٌٕمض سم٤مؾمتثامر ُمٗم٤مهٞمؿ اًمتحًلم واإلصالح

ٿ  ٿ    ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  .....  چ وشمدسمر ىمقًمف شمٕم٤ممم        

ڦ  ڦ      ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ    چ  چ  

 چ  ڑ  ڑچڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ      ژ   

ومال يًت٘مٞمؿ ًمٜم٤م أن ٟمريمز اًمرؤي٦م قمغم ؾمٞمئ٤مت أظمريـ إذا ىم٤مُم٧م اًم٘مرائـ اجلٞمدة  ،71 – 68اًمٗمرىم٤من: 

 قمغم أن اهلل شمٕم٤ممم سمدهل٤م طمًٜم٤مت.

ڑ  ڑ  ک     ک   ک  ک  گ     گ   گ    گ  ڳ  چ  ٤مممــــــشمٕمو شم٤ٌمرك وىم٤مل      

ہ  ھ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ 

وم٢من ذط اإلؾمتثٜم٤مء ُمـ اًمٕم٘مقسم٦م اعمٕمٜمقي٦م  ،. ومتدسمر هٜم٤م أي٦م إظمػمة 5 – 4اًمٜمقر:  چ  ھ  ھ

ُمع ىمرائـ قمٛمٚمٞم٦م شمِمػم إمم صح٦م أي اًمتقسم٦م  ،)صٗم٦م اًمٗمًؼ ورومض اًمِمٝم٤مدة( هق اًمتقسم٦م واإلصالح 

وم٢من اإلدظم٤مل ذم  ،. وهذا أصؾ ذم هم٤مي٦م إمهٞم٦م  ويٛمٙمـ وٌط ذًمؽ سمؼمٟم٤مُم٩م إلقم٤مدة اًمت٠مهٞمؾ اًمتقسم٦م

أي اخلٗمل او اًمذي  ،طم٤موٜم٦م ص٤محل٦م حيت٤مج إمم شمٚمؽ اًم٘مرائـ وإمم درضم٦م ُمـ اعمت٤مسمٕم٦م واًمرصد اًمذيمل 

 ٝمقيؾ اًمٕمثرات.ٕمر سم٤معمح٦ٌم وإرادة اًمـخػم وًمٞمس سمتُيِمـ
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ـْ و       ٤ٌَمَدةَ  قَم ـِ  قُم ٤مُِم٧ِم  سْم   َأطَمدُ  َوُهقَ  اًمّم 
ِ
٤ٌَمء ٦ٌَمِ  ًَمْٞمَٚم٦مَ  اًمٜمَُّ٘م  ، ىَم٤مَل  َوؾَمٚم ؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ  َصغم   اهلل ِ  َرؾُمقَل  َأن  : اًمَٕمَ٘م

ـْ  قِمَّم٤مسَم٦مٌ  َوطَمْقًَمفُ  يُمقا َٓ  َأنْ  قَمغَم  سَم٤مِيُٕمقيِن  »: َأْصَح٤مسمِفِ  ُِم ىُمقا َوَٓ  ؿَمْٞمًئ٤م سم٤ِمهلل ِ شُمنْمِ  َوَٓ  شَمْزُٟمقا َوَٓ  شَمْنِ

ٌُْٝمَت٤منٍ  شَم٠ْمشُمقا َوَٓ  َأْوََٓديُمؿْ  شَمْ٘متُُٚمقا وَٟمفُ  سمِ ـْ  ، َُمْٕمُروٍف  ذِم  شَمْٕمُّمقا َوَٓ  ، َوَأْرضُمٚمُِٙمؿْ  َأْيِديُٙمؿْ  سَملْمَ  شَمْٗمؽَمُ  وَمَٛم

ـْ  ، اهلل ِ  قَمغَم  وَم٠َمضْمُرهُ  ُِمٜمُْٙمؿْ  َورَم  ـْ  َأَص٤مَب  َوَُم ْٟمَٞم٤م ذِم  وَمُٕمقىِم٥َم  ؿَمْٞمًئ٤م َذًمَِؽ  ُِم ٤مَرةٌ  وَمُٝمقَ  اًمدُّ ـْ  ، ًَمفُ  يَمٗم   َوَُم

ـْ  َأَص٤مَب  هُ ـؾَم  صُمؿ   ْٞمًئ٤مـؿَم  َذًمَِؽ  ُِم ٌَفُ  ٤مءَ ـؿَم  َوإِنْ  قَمٜمْفُ  قَمَٗم٤م ٤مءَ ـؿَم  إِنْ  ، اهلل ِ إمَِم  وَمُٝمقَ  اهلل ُ ؽَمَ ٤ٌَمَيْٕمٜم٤َمهُ  ، « قَم٤مىَم  وَم

ْٟمَٞم٤م ذِم  وَمُٕمقىِم٥َم  ». رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ وهمػممه٤م . ومتدسمر قم٤ٌمرة  َذًمَِؽ  قَمغَم  ٤مَرةٌ  وَمُٝمقَ  اًمدُّ وم٢من  ، « ًَمفُ  يَمٗم 

وًمٙمٜمٝم٤م ٓ شمٜمٗمل اًمدواومع إلقم٤مدة اًمٙمرة وًمذًمؽ ٟمحت٤مج إمم  ،قمغم اًمذٟم٥م اًمٕمٛمكم يمٗم٤مرة ًمف اًمٕم٘مقسم٦م 

 ىمرائـ قمٛمٚمٞم٦م يمام شمٜمٌف إًمٞمف آي٦م اًمٜمقر اًمتل ذيمرٟم٤مه٤م هٜم٤م.

 

 :ثؼاؾة وممشسات اإلصالح وحل افـزاظات

ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    چىم٤مل شمٕم٤ممم       

 ،114اًمٜم٤ًمء:  چ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ

وهل إُمر سمّمدىم٦م  ،وهل حمددة هٜم٤م سمثالث وفم٤مئػ  ،ومتدسمر اًمثقاب اًمٕمٔمٞمؿ قمغم اًمٜمجقى اعمًتثٜم٤مة 

او ُمٕمروف او إصالح سملم اًمٜم٤مس . وُمـ يم٤من ُمتٓمٚمٕم٤ًم إمم اًمدرضم٤مت اًمٕم٤مًمٞم٦م ُمـ هذه اًمقفم٤مئػ وُم٤م 

وم٤مإلصالح سملم اًمٜم٤مس ُمثالً يٛمٙمـ أن  ،وم٢مٟمف يًٕمك إمم شمقؾمٞمع دائرة اًمقفمٞمٗم٦م  ،يتٌع ذًمؽ ُمـ صمقاب 

وفمٞمٗمتٝم٤م اًمتقؾمط ًمإلصالح وومض اًمٜمزاقم٤مت  ،يتحقل إمم ُم١مؾم٦ًم طمٙمقُمٞم٦م او همػم طمٙمقُمٞم٦م 

ويتؿ  ،وإسمٕم٤مد احلروب . وسمتٓمقير هذه اعم١مؾم٦ًم شمّمٌح ُم١مهٚم٦م ًمإلصالح ذم اًمٜمزاقم٤مت اًمٙمٌػمة 

ج٤ًم راؾمخ٤ًم وُمتٗمقىم٤ًم ويّمػم ومض اًمٜمزاقم٤مت ُمٜمٝم ،سمذًمؽ شمدري٥م وشم٠مهٞمؾ اًمٙمثػم ُمـ ظمؼماء اًمتٗم٤موض 

 . ويم٠مي قمٛمؾ مج٤مقمل ؤي٦م اًمٜمجقى شمٗمًػم ُمٗمّمؾ ذم )اعمٜمٓمٚمؼ( صمؿ ذم )ٟمخ٦ٌم اعم٤ًمر( .  ذم اعمجتٛمع

ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ   چ وم٢مٟمف ُيْمٌط سمٜمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم  ، ُمٕمرض ًمت٠مصمػم قمقاُمؾ اخلػم واًمنم

وذًمؽ حتًـ٤ًٌم  ،2اعم٤مئدة:  چۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ     ی  ی  ی  
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واضمٝم٦م فم٤مهري٦م وم٘مط ، وأُم٤م  شطمؾ اًمٜمزاقم٤مت» ًمدظمقل ٟمقاي٤م اإلصمؿ واًمٕمدوان ، سمحٞم٨م يّمٌح قمٜمقان

 اعمْمٛمقن اًمداظمكم ومٝمق: إدارة اًمٜمزاع واًمتحٙمؿ سمٛم٤ًمره يمل خيدم أؾمٞم٤مد اًمنم.

يم٤معمٜم٤مسمر  ،ويٜمٌٖمل ًمٙمثػم ُمـ اعم١مؾم٤ًمت أن يٙمقن هل٤م ٟمّمٞم٥م ُمٝمؿ ذم شمرؾمٞمخ اًمًٚمؿ اًمداظمكم       

وُمـ قمقاُمؾ  ،واخلػمي٦م واًمث٘م٤مومٞم٦م واإلقمالُمٞم٦م واًمًٞم٤مؾمٞم٦م واًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م وهمػمه٤م واعم١مؾم٤ًمت اًمديٜمٞم٦م 

 وم٤مقمٚمٞمتٝم٤م:

  .أن شمٙمقن يمثػمة وُمتٜمققم٦م 

  .إدم٤مه إؾمؽماشمٞمجل ُمِمؽمك وشمٙم٤مُمكم 

  .طمْمقر ُمْم٤مُملم اًمدقمقة ومٞمٝم٤م 

  .ُمّمداىمٞم٦م شم٤مُم٦م يمل شمٙمقن ُم٘مٌقًم٦م وحمّمٜم٦م ىم٤مٟمقٟمٞم٤ًم 

  ُٓمٝم٤مرات ظمٌٞمث٦م  وذًمؽ عمٙم٤مومح٦م واًمتقفمٞمػ همػم اًمًٚمٛمل ،ت اإلظمؽماق حمّمٜم٦م ُمـ حم٤مو

 ذم حتقيؾ طمؾ اًمٜمزاع إمم إدارة اًمٜمزاع واًمتحٙمؿ ذم ٟمِم٤مـمف ًمتح٘مٞمؼ أهمراض ظمٌٞمث٦م.

  إمم  أضطرتطمتك إذا  ، ظم٤مرج دائرة اإلؿمت٤ٌمكُم١مؾم٦ًم اإلصالح  أن شمٙمقن دائامً  جي٥م

 وُيْمٌط ذًمؽ سمْمقاسمط اإلوٓمرار. ،ظمٗمض دقمٛمٝم٤م اًمٕمٛمكم ًمٚمحؼ 

  ريم٦م او اًمتحقل ُمـ ٟمِم٤مط ؾمٚمٛمل إمم آظمر ُمثٚمف.أن شمٙمقن ُمرٟم٦م وىم٤مدرة قمغم اعمِم٤م 

ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ   ڱ ڳ  ڱچ شمٕم٤ممم و شم٤ٌمرك وشمدسمر أيْم٤ًم ىمقًمف      

﮳     ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ڻ ہ  ھ  ھ     ھ  ھے  ے  ۓ   ۓ  ﮲ 

﮾  ﮿  ﯀﯁        ﮴﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹   ﮺  ﮻  ﮼  ﮽

اعم٤ميض ذم اإلىمتت٤مل وًمٞمس ومتدسمر اؾمتٕمامل صٞمٖم٦م  ،1٤ – 9احلجرات:  چ      

 ،وم٢مٟمف يدل قمغم شمٗمٕمٞمؾ طمٙمؿ اإلصالح وإن شمقىمػ اًم٘مت٤مل  ، چ ڱچ أي ذم قم٤ٌمرة  ، اعمْم٤مرع

. ويٜمٌف ذًمؽ أيْم٤ًم إمم أن قمٛمٚمٞم٤مت اإلصالح ٓ  سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم وذًمؽ ًمٚمقصقل إمم ؾمالم ُمًت٘مر

سمؾ شمٜمٌف  ، ىمت٤مل سمؾ شمِمٛمؾ أيْم٤ًم قمٛمٚمٞم٤مت طمؾ اًمٜمزاع ىمٌؾ شمٓمقره إمم ،شم٘متٍم قمغم طمدوث اًم٘مت٤مل 

وذًمؽ  ،٤ٌمب اًمٜمزاع وإْن يم٤مٟم٧م ظم٤مومت٦م او ظمٗمٞم٦م ـأي٦م إمم اًمٌح٨م قمـ اًمٜمزاع اًمٙم٤مُمـ أي أؾم
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وواوح ُمـ آي٦م احلجرات أن اإلصالح ًمٞمس أي  . أُمره٤م تٗم٤مىمؿـقيتٝم٤م ىمٌـؾ أن شمـٔمٝمر او يًمتً

وٓ اؾمتثٜم٤مء ذم ذًمؽ ذم اًم٘مْم٤مي٤م اًمٕم٤مُم٦م  ،شمًقي٦م يم٤مٟم٧م وًمٙمٜمٝم٤م اًمتًقي٦م اخل٤مًمٞم٦م ُمـ اًمٌٖمل أي اًمٔمٚمؿ 

ويمذًمؽ ُم٤م ُيذيمر  ،إٓ قمٜمد إوٓمرار شم٘متْمٞمف اعمقازٟم٦م سملم اعمٜم٤مومع واعمْم٤مر ويقضم٥م سمٕمض اًمتٜم٤مزٓت 

 ،واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ  ،ُمـ شمٜم٤مزٓت ـمققمٞم٦م ذم اخلالوم٤مت اًمِمخّمٞم٦م ٕضمؾ طمٗمظ اًمقئ٤مم واًمّمٚم٦م 

  احلجرات.وذيمرٟم٤م ذم يمت٤مب )أهؾ اًمٌٞم٧م( شمٗمًـػمًا ُمٗمّماًل ٔيتل 

 شذات» يمٚمٛم٦م وم٢من ،1إٟمٗم٤مل:  چ ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  چ ىمقًمف شمٕم٤ممم  شمدسمرو      

ومٝمل يمٜم٤مي٦م  چ ٺ چشُمٓمٚمؼ قمغم طم٘مٞم٘م٦م اًمٌمء وٟمٗمًف يمام ُٟم٘مؾ قمـ اًمزضم٤مج وهمػمه . وأُم٤م قم٤ٌمرة 

 ، رات داظمٚمٞم٦م وظم٤مرضمٞم٦مـُمـ ُم١مصم وُم٤م يتٗم٤مقمؾ ومٞمٝم٤م أي اًمٌٞمئ٦م سمٞمٜمٝمؿ خ٤مصـط سملم إؿمـقمـ اًمقؾم

 وشمْمٞمٞمع احل٘مقق أؾم٤ٌمب اًمتٔمٚمؿ ؽًمسمام ذم ذ ،وم٤مٔي٦م اًمٙمريٛم٦م شمقضم٥م إصالح هـذا اًمقؾمـط 

ؾ اخل٤مومت٦م واخلٗمٞم٦م ـج٦م اًمٕمقاُمـ. ويٜمٌٖمل اًمتذيمػم هٜم٤م سم٠من ُمٕم٤مًم وقمقاُمؾ اًمٜمزاع اًمٔم٤مهر واًمٙم٤مُمـ

ٙمقن ـوًمٙمـ يٛمٙمـ أن شم ،ُمٕمٝم٤م  اًمٜم٤مومـع اًمتٗم٤مقمؾحم٤موًم٦م ٙمقن سم٢مصم٤مرهت٤م وـزاع ًمٞمس ُمـ اًمالزم أن شمـًمٚمٜم

 ،٤ٌمب اإلًمتزام سم٤مًمٜم٘مٞمض اجلٞمد ـع زرع اًمٜم٘مٞمض ًمٕمقاُمؾ اًمٜمزاع وسمٜم٤مء أؾمـسم٢مُم٤مشم٦م ذيمره٤م ُم اعمٕم٤مجل٦م

 ٤ممم أقمٚمؿ وًمف احلٛمد اًمٙمثػم.ـــواهلل شمٕم

 

 ادقثاق افداخع وحؼوق ادواضـة

ُمٕمٚمقم أن سمالد اعمًٚمٛملم يِمؽمك ذم اًمٕمٞمش ومٞمٝم٤م اعمًٚمٛمقن واًمٓمقائػ اًمديٜمٞم٦م إظمرى . وٓ       

وم٢من ًمٚمٛمًٚمؿ أن يٕمٞمش ذم سمالد  ،ظمالف أيْم٤ًم أٟمف قمٜمد قمدم وضمقد أؾم٤ٌمب اهلجرة اًمنمقمٞم٦م اًمقاضم٦ٌم 

ـ وإْن يم٤من أيمثر أهٚمٝم٤م ُمـ اًمٙمٗم٤مر . ومال ري٥م أن هذه إطمقال شم٘متيض ضورة اًمتقاومؼ قمغم إُمْ 

وذًمؽ  ، وُيـجٛمع ومٞمف سملم احلري٦م واإلًمتزام ث٤مق داظمكم شمتح٘مؼ ومٞمف ُمٜم٤مومع ُمٕمٜمقي٦م وُم٤مدي٦م يمٌػمةُمٞم

سم٤مقمت٤ٌمر أن اًمقـمـ هق اًمٌٞم٧م اًمٙمٌػم اًمذي يٛمتٚمؽ ومٞمف اًمنميم٤مء طم٘مقىمٝمؿ اعمٕمٜمقي٦م واعم٤مدي٦م وطم٘مقق 

 واًمتٜم٘مؾ اًمٕمٛمؾو اعمٚمتزُم٦م ري٦ميمحؼ احل ،وٓدهؿ وأطمٗم٤مدهؿ ذم مجٚم٦م ُم٤م ُيًـٛمك سم٤محل٘مقق اًمقـمٜمٞم٦م أ
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 إىمرار وسمٕم٤ٌمرة أظمرى وم٢من . احل٘مقق ُمـ وهمػمه واًمتٛمٚمؽ اًمّمحل واًمْمامن واًمتٕمٚمٞمؿ واًمتقفمٞمػ

 قمٞمش وصمٞم٘م٦م قمغم اًمنميم٤مء سمتٕم٤مىمد اإلىمرار يًتٚمزم ُمِمؽميم٦م دي٤مر ذم اعمْمٓمٝمد همػم اعمًٚمؿ قمٞمش

 وهمػم ُمًٚمٛمقن ُمٚمٙمٞمتٝم٤م ذم يِمؽمك يمٌػمة ؾمٙمٜمٞم٦م سمٕمامرة اًمقـمـ شمِمٌٞمف شمؿ اعمٗمٝمقم وهبذا . ُمِمؽمك

 اًمٕمامرة مح٤مي٦م قمـ اًميورة سمحٙمؿ ُم١ًموٓن واًمٓمروم٤من ، اجلقاز ذًمؽ ذم إصؾ وأن ، ُمًٚمٛملم

 عمٗمٝمقم ىمدُمقا اًمٜمٔمر وهبذا.  اًمٓمروم٤من قمٚمٞمٝم٤م يتٗمؼ سمْمقاسمط ، ومٞمٝم٤م احل٘مقق وشم٘مًٞمؿ قمٜمٝم٤م واًمدوم٤مع

وٓ شُمًٛمك اًمقـمٜمٞم٦م قم٘مٞمدة ٕٟمف  ،سم٤مقمت٤ٌمره إًمتزاُم٤ًم ُمرشمٌٓم٤ًم سم٤مًمٕمٞمش ذم وـمـ ُمٕملم  اًمقـمٜمٞم٦م اًمنمايم٦م

يٛمٙمـ شمٖمٞمػم اًمقـمـ واإلٟمت٘م٤مل إمم إًمتزاُم٤مت اظمرى يمام ومٕمؾ يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس ذم اًمتحقل قمـ 

 اوٓمرشمف وإذا ، اًمديٜمٞم٦م ًمتزاُم٤مشمفإ خيرم ٓ أن حُي٤مول ؾمقف ُمـ اًمنميم٤مء ـمرف يمؾو . أوـم٤مهنؿ

ذم وُيـحت٩م  . واعمقازٟم٤مت اإلوٓمرار وقاسمط إمم اًمتح٤ميمؿ ومٕمغم اعمًٚمؿ ذًمؽ ُمـ رء إمم اًميورة

ٕٟمف اطمتٗمظ  ل ـهذا اعمج٤مل سم٠مطمٙم٤مم اًميورات وسم٘مّم٦م يقؾمػ قمٚمٞمف اًمًالم وسم٘مّم٦م اًمٜمج٤مؿم

سم٤مًمّمالح  طقذم وصٗمف اًمٜمٌل ـوطملم شم ،الُمف ـف يمتؿ إؾمـقمٚماًم أٟم ،الُمف ـد إؾمـسمٛمٜمّم٥م اعمٚمؽ سمٕم

ٞمؾ اعمًٚمٛملم ي٘مؽمن سمتِمٖم ُمـ سمالد دوم٢من همٞم٤مب اًمًٚمٓم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم سمٚم. وقمغم أي طم٤مل وصغّم قمٚمٞمف 

  .)اعمٜمٓمٚمؼ( يمت٤مب ر ذمقإُم وىمد سمٞمٜم٤م هذه ،ىمقي ٕطمٙم٤مم اإلوٓمرار 

 ، قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم اإلظمراج اًم٘مني ُمـ اًمقـمـ أُمر يمٌػم ضمداً  يقوح أمهٞم٦م ُمتٕمٚم٘م٤مت اعمقاـمٜم٦م أن      

وهذا سم٤مإلو٤موم٦م  ،ومٞمف ُمـ أضار ُمٕمٜمقي٦م واضمتامقمٞم٦م يّمٕم٥م ضمدًا شمٕمقيْمٝم٤م ذم سمٚمد آظمر  ٥ٌم ُم٤مـسمً

ڄ   ڄ ڄ ڦ ڦ  ڦ  ڦچ إمم إضار اعم٤مدي٦م . وشمدسمر ذم ذًمؽ ُمْم٤مُملم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

ڎ   ڌ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ ڃڃ  چ ڃ  ڃ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  چ وىمقًمف شمٕم٤ممم  ،217اًمٌ٘مرة:  چ ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ

پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ڄ  ڄ   ڃڃ  ڃ  ڃ  چ  

چ   چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ      ڌ   ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  
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وواوح  .85 – 84اًمٌ٘مرة:  چژ  ڑ  ڑ   ک  کک   ک  گ  گ    گ  گ  ڳ  

 ،٥ٌم اإلوٓمٝم٤مد سمً ي٤مً يم٤مٟم٧م إظمراضم٤ًم ىمن ،إمم اعمديٜم٦م  طقل اهلل هجرة رؾم ُمـ آي٦م ؾمقرة اًمٌ٘مرة أن

وىمقًمف شمٕم٤ممم  ، 4٤اًمتقسم٦م:  چ ے ے ھ  ھ   ھ  ھ  چ ىمقًمف شمٕم٤ممم وي١ميد ذًمؽ

٤ممم ـــــوىمقًمف شمٕم ،4٤احل٩م:  چ ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺچ 

 .191اًمٌ٘مرة:  چ ڀ ٻ  ٻ  پ  پپ  پ       ڀ  ڀ   چ

ذم سمالد اعمًٚمٛملم جي٥م أن يتْمٛمـ ُمٞمث٤مىم٤ًم داظمٚمٞم٤ًم ًمْمامن أقمغم درضم٦م ممٙمٜم٦م وًمذًمؽ وم٢من اًمدؾمتقر       

ؽماشمٞمجل سملم اًمٓمقائػ . ويتْمٛمـ اعمٞمث٤مق ـٚمٛمل وُمـ ُمٙم٤مومح٦م اًمتٜم٤مىمض اإلؾمـُمـ اًمتٕم٤ميش اًمً

 سمٜمقدًا طمقل:

  سم٤مإلًمتزام وقمدم إوم٤ًمد طمري٦م أظمريـ. ٦ماحلري٤مت إؾم٤مؾمٞم٦م اعم٘مروٟم 

  واحل٘مقق اخل٤مص٦م اعمتٕمٚم٘م٦م  اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مٕهٚمٞم٦ماحل٘مقق و اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤معمقاـمٜم٦م ، اًمٕم٤مُم٦م احل٘مقق

 .سم٤مٕدي٤من واعمذاه٥م

  سمام ذم ذًمؽ رقم٤مي٦م اًمٕمدل دم٤مه إومراد واعمج٤مُمٞمع واعمٜم٤مـمؼ. ، احل٘مقق اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م واحلامي٦م 

  واًمٕمٛمؾ قمغم رومع  ،ـ واًمّمح٦م واًمتٕمٚمٞمؿ واًمٓم٤مىم٦م( وامن اًميورات ) يم٤مًمٖمذاء واًمًٙم

 اًمتحًلم واًمٓمٛمقطم٤مت اعمنموقم٦م.احلقاضمز أُم٤مم 

   وٌط اًمدقمقة واحلقار اًمديٜمل واًمٓم٤مئٗمل سم٠مدوات اعمٗم٤مهٞمؿ اعمِمؽميم٦م واجلدال سم٤مًمتل هل

و اًمث٘م٤مومٞم٦م . وىمـد ؾمـٌؼ حرب اًمٗمٙمري٦م اـوإسمٕم٤مده٤م قمـ أدوات اإلؾمـتٗمزاز واًم ،أطمًــ 

 .  سمٞم٤من ذًمؽ

  .حتديد اإلدم٤مه اإلؾمؽماشمٞمجل ًمٚمدوًم٦م واًمتقاومؼ قمغم قمدم اًمتٜم٤مىمض ُمٕمف 

  يذيمره يمثػم ُمـ  اموماإلؾمؽماشمٞمجل:  اًمقـمٜمل ىمٓمع اًمت٠مصمػم اخل٤مرضمل اًمْم٤مر سم٤مإلدم٤مه

 سم٤معم١مصمرات اظمؽماىمف قمدم اومؽماض سمٕمد ًمٚمٛمِمٝمد ُمقهقم دمريد هق إٟمام اًم٤ٌمطمثلم ذم هذا اعمج٤مل

 وم٢مٟمف ُمـ يٜمٔمر ذم شم٠مريخ إُمؿ. وأُم٤م  اعمتٜم٤مىمْم٦م اًمدواومع سم٥ًٌم اخلٗمٞم٦م واًمٕمٛمٚمٞم٤مت اخل٤مرضمٞم٦م

يمٌػمة طمٚم ٧م  إمم أضارو إمم هتٛم٦م اخلٞم٤مٟم٦م اًمٕمٔمٛمك أدى ىمد ذم هذا إصؾ اخلٚمؾجيد أن 
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وطمّمؾ ُمع  ،ٌقة يمام طمّمؾ ُمع ىمرئم٦م ذم قمٝمد اًمٜم سم٤مٕىمٚمٞم٤مت ُمـ خمتٚمػ إدي٤من واعمذاه٥م

. يقوح إُمر أن إىمٚمٞم٦م ىمد يٙمقن هل٤م  اًمت٠مريخ اًمًٞم٤مد ًمألُمؿ ـمقائػ أظمرى قمغم ُمر

وىمد شمًتٖمؾ اًمدول إضمٜمٌٞم٦م هذه اإلُمتدادات  ،اُمتدادات ومٙمري٦م وقم٘م٤مئدي٦م ظم٤مرج اًمقـمـ 

وٕضمؾ رسمط إىمٚمٞم٦م سم٤معمّم٤مًمح  أضمٜمٌل قمغم سمٕمض إىمٚمٞم٤مت إلطمداث شم٠مصمػم اؾمؽماشمٞمجل

يمام يٜمٌف إًمٞمف ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،. وشمدسمر اهتامم اإلؾمالم هبذا إصؾ  مم٤م ًمف شمٌٕم٤مت ظمٓمػمة ،إضمٜمٌٞم٦م 

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ    چ

ظم٤مرضمل اؾمتخدام إىمٚمٞم٦م  إؾمالُمل ومال يّمح ًمٓمرف ، 72إٟمٗم٤مل:  چ ہ  ہ  ہ

وُم٤م يتْمٛمٜمف ُمـ ُمٜمع اًمتدظمؾ ذم  عمٞمث٤مق اعمت٤ٌمدلسمّمقرة خت٤مًمػ ا ذم دوًم٦م أظمرى اعمًٚمٛم٦م

 ويمذًمؽ إُمر ُمع إىمٚمٞم٤مت همػم اعمًٚمٛم٦م اًمدواومع . سمؾ جي٥م يمٌح شمٚمؽ ، اًمِم١مون اًمداظمٚمٞم٦م

ومال ؿمؽ أن هذا أصؾ يمٌػم اًمٗم٤مئدة وجي٥م  . ذم قمالىم٤مهت٤م ُمع اإلُمتدادات اخل٤مرضمٞم٦م هل٤م

إُمر إول:  ،وأيمثر ُم٤م خيرق هذا إصؾ وي١مدي إمم أضار يمٌػمة هق أُمران  ،رقم٤ميتف سمدىم٦م 

جٜمٞمد واإلظمؽماق واًمذي يٛمٙمـ ذم اًمتدظمؾ همػم اعمٕمٚمـ ذم اًمِم١مون اًمداظمٚمٞم٦م قمـ ـمريؼ اًمت

وظمرق  يمثػم ُمـ إطمٞم٤من أن شمٔمٝمر قمالُم٤مشمف . إُمر اًمث٤مين: ُم٤م ذيمرٟم٤مه ُمـ ىمْمٞم٦م إىمٚمٞم٤مت .

أي ي١مدي سمٕم٤ٌمرة أظمرى  ،هذا إصؾ ىمد ي١مدي إمم ظمرق ُمت٤ٌمدل قمغم ؾمٌٞمؾ اًمتٕم٤مُمؾ سم٤معمثؾ 

 . أظمؼمٟم٤م قمٜمٝم٤م اًمت٠مريخ وُمْم٤مر وُم٤م يتٌع ذًمؽ ُمـ شمٌٕم٤مت ،ذا إصؾ إمم هدم اًمٕمٛمؾ هب

 ٕمّ٘مديُ  ؾمقف اخلٗمٞم٦م واًمٕمٛمٚمٞم٤مت اخل٤مرضمٞم٦م وم٢من اظمؽماق اعمِمٝمد اعمجتٛمٕمل سم٤معم١مصمرات ،وًمذًمؽ 

وهق أُمر ذم  ،١مدي إمم شمٖمٚمٞم٥م قمالىم٤مت اًمٍماع اخلٗمل قمغم قمالىم٤مت اًمنمايم٦م ي مم٤م ، اعمِمٝمد

 هم٤مي٦م اًمير.

   :ومالسمد ُمـ  ،ذم طم٤مل شمٓمٌٞمؼ إٟمٔمٛم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اإلطمتقاء اًمًٚمٛمل ًمٖمػم اعمًٚمٛملم

اًمتذيمػم سم٠من أٟمٔمٛم٦م اإلؾمالم احلٙمقُمٞم٦م شمًتٓمٞمع اطمتقاء اجلٛمٞمع وإن شم٤ٌميٜم٧م أدي٤مهنؿ 

ُمع  وًمٙمـ ، وم٢مذا يم٤مٟم٧م اًمًٚمٓم٦م إؾمالُمٞم٦م وم٢من اًمًٞم٤مدة اًمٕم٤مُم٦م شمٙمقن ًمإلؾمالم ،وُمذاهٌٝمؿ 

 ، هٞمؿ اعمِمؽميم٦مذايم٦م جمتٛمٕمٞم٦م قم٤مدًم٦م سملم اًمٓمقائػ ذم اعم١مؾم٤ًمت اًمتل حتٙمٛمٝم٤م اعمٗم٤م

اًمٕمدل واإلشم٘م٤من واإلًمتزام واًمٜمزاه٦م اًمقفمٞمٗمٞم٦م يمام هق طم٤مل قم٤مُم٦م اعم١مؾم٤ًمت ٛمٗم٤مهٞمؿ يم
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 واًمزراقم٦م وهمػمه٤م . واعمقاصالت اخلدُمٞم٦م وؿمٌٝمٝم٤م يم٤مًمّمح٦م واًمتٕمٚمٞمؿ همػم اًمديٜمل واًمٓمرق

اًمًٞم٤مدة قمغم اخلّمقصٞم٤مت اًمديٜمٞم٦م واعمذهٌٞم٦م ومٝمل ٕصح٤مهب٤م سمنمط أن ٓ شمي اًمًٞم٤مدة وأُم٤م 

أي٦م ؿم٤مُمٚم٦م ًمٚمديـ  ،256اًمٌ٘مرة:  ڍ ی  جئ    حئ  مئڍ وأصؾ ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،اًمٕم٤مُم٦م 

ويمذًمؽ ٓ  ،ومال يّمح إيمراه اًمٜم٤مس قمغم اًمدظمقل ذم اإلؾمالم  ،يمٚمف وهق اًمٕم٘مٞمدة واًمنميٕم٦م 

يّمح إيمراه همػم اعمًٚمٛملم قمغم اًمتح٤ميمؿ إمم ذيٕم٦م اإلؾمالم إٓ إذا يم٤من اإلؾمالم ـمروم٤ًم ذم 

او ٟمزاع سملم اًمًٞم٤مدة اخل٤مص٦م  ،سملم ُمًٚمؿ وذُمل  ذم ذايم٦م ٟمحق ٟمزاع ىمْم٤مئل ،اًم٘مْمٞم٦م 

رقمٞم٦م ُمـ ضمٜمس ـ)اجلٝم٤مدي٦م( اعمحٙمقُم٦م سم٠مٟمٔمٛم٦م ؿم ٦م اًمدوم٤مقمٞم٦مـ٤مًمًٞم٤مؾميم ، ٞم٤مدة اًمٕم٤مُم٦مـًواًم

ٚمٛملم هب٤م يمام ٓ يّمح إًمزاُمٝمؿ سم٤مًمّمالة ـومال يّمح إًمزام همػم اعمً ،أٟمٔمٛم٦م اًمّمالة واًمزيم٤مة 

ومال  ،ٚمؿ ـاعمٜمع ُمـ إدظم٤مل ظمّمقصٞم٤مت همػم اعمًٚمٛملم إمم اعمجتٛمع اعمًذًمؽ ويم الُمٞم٦م .ـاإلؾم

 وؿمٌف ، ُمٜم٤مـم٘مٝمؿ ٚمٛملم ذم شمٕم٤مـمل اخلٛمر ُم٤م دام إُمر حمّمقرًا ذمـُيتٕمرض ُمثالً ًمٖمػم اعمً

ذا إصؾ واعمذاه٥م ومٞمف ذم يمت٤مب )صمامر اًمتٜم٘مٞمح قمغم ه شمٗم٤مصٞمؾ وىمد سمٞمٜم٤م ذًمؽ ُمـ إُمقر . 

مم٤م جيٕمؾ يمؾ  ، ويٛمٙمـ اًمتخٓمٞمط ًمتنميٕم٤مت شمٜمٗمٞمذي٦م يمثػمة ووم٘م٤ًم هلذا إصؾ ،( وم٘مف اإليامن

 .ـم٤مئٗم٦م دمٛمع سمٙمٗم٤مءة سملم احلري٦م واإلًمتزام

 

بِـي ادجتؿع  مؽاؾحة ُمـَخر 

 تػسر آيات شورة األحزاب 

 خمريب ادجتؿع: افتعامل معدم  عؼايباف قاراخلاو 

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ  چ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم      

ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائەئ ەئ وئ وئ ۇئ 

 چ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئىئ ىئ ی ی ی ی جئ

 هٜم٤م ٟمحت٤مج، وذيمرٟم٤م ذم )صمامر اًمتٜم٘مٞمح( شمٗمّمٞمالً عمٕم٤مين اًمٜمحق ذم هذه أي٤مت ، 62 – 6٤إطمزاب: 

 :سمٕمض اًمتٗمّمٞمؾ ذم سمٞم٤من ومقائد أي٤متإمم 
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 ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ چ ىمقًمف شمٕم٤ممم ، هتديد خمريب اعمجتٛمع سم٤معم١ماظمذة :افػائدة األوػ      

طمرف اًمنمط: ُمـ و اعم١مذٟم٦م سمٛمجلء اًم٘مًؿ )اًمالم اعمقـمئ٦م( ُمٙمقٟم٦م ُمـ اًمالم شًمئـ»يمٚمٛم٦م  ، چ....

١مدي إًمٞمف واعمٕمٜمك اًمذي شم يمام هق اعمِمٝمقر قمٜمد اعمٗمنيـ . ، : واهلل ًمئـ مل يٜمتفومٙم٠من اًمت٘مـديرإْن ، 

اًم٘مًؿ اعمحذوف ُمـ شمِمديد او ، ُمع ُم٤م يتْمٛمٜمف  : إن مل يٜمتٝمقا ٟمٖمريٜمؽ هبؿاًمت٘مديرات اإلقمراسمٞم٦م هق

 .شمقيمٞمد

.  وشم٠مًمٞمٗمٞم٦م ىمرار اخلٞم٤مر اجلٜم٤مئل ُمًٌقق سمخٞم٤مرات دقمقي٦م وإداري٦م واضمتامقمٞم٦م :افػائدة افثاكقة      

. واًمٗمؽمة اًمزُمٜمٞم٦م اًمتل  ُمـ اإلٟمتٝم٤مء ، أي مل يٜمزضمر ويتقىمػ ، شمل يٜمتف»: ُمٕمٜمك يمٚمٛم٦م يقوح إُمر أن

ُيٓمٌؼ سمٕمده٤م اخلٞم٤مر اجلٜم٤مئل إذا مل ي٘مع اإلٟمتٝم٤مء هل ومؽمة حتدده٤م اًمٔمروف وُم٘متْمٞم٤مت اعمّمٚمح٦م 

اًمٕم٤مُم٦م ذم يمؾ زُم٤من وُمٙم٤من . وذًمؽ أن هتديد اعمخرسملم سم٤مخلٞم٤مر اجلٜم٤مئل هق ذم أي٦م اًمٙمريٛم٦م هتديد 

سمٜمقن و سمالم اًم٘مًؿ ٤م ُمتّمؾوم٤مًمٗمٕمؾ اعمْم٤مرع هٜم ، چ.....ۉ ۉ  چُمًت٘مٌكم ، أي ذم قم٤ٌمرة  

ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   چ ٘مقًمف شمٕم٤ممم يم وٟمٔم٤مئره يمثػمة ، اًمتقيمٞمد وُيراد سمف اعمًت٘مٌؾ

ۋ    ٴۇ ۈ ۈ  چ، وىمقًمف شمٕم٤ممم 27اًمٗمتح:  چ  ....ۋ  

ڱ  ڱ      ڱ   ں  ں  چ ، وىمقًمف شمٕم٤ممم 186آل قمٛمران:  چ.... ۋ  ۅ  ۅ

يقوح إُمر  . 7 - 5اًمتٙم٤مصمر:  چ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ      ہ  ہ  ہ

ل يمثػمًا ُمـ ُم١ميدي اعمخرسملم إمم صػ اًمّم٤محللم  ٤مخلٞم٤مرات همػم اجلٜم٤مئٞم٦مسم اًمٌداي٦م أن ىمد ُيـَحقِّ

او قمديؿ اعم٘م٤موُم٦م ،  ٤مً ويمذًمؽ يٕمٌئ اجلٛمٝمقر ود اًمتخري٥م ، وسمذًمؽ يّمٌح اًمتخري٥م وٕمٞمٗم

ىمْم٤مي٤م ُمتٗمرىم٦م ٛمؾ إٓ ـ، وٓ يِم ويّمٌح اخلٞم٤مر اجلٜم٤مئل ُم٘مٌقًٓ سم٤مقمؽماض يًـػم او سمال اقمؽماض

    ُمت٤ٌمقمدة.

: هؿ اجلامظة األوػ،  اعمِمٛمقًمقن سمحٙمؿ أي٦م صمالث مج٤مقم٤مت سمٞمٜمٝمؿ شمداظمؾ: افػائدة افثافثة      

: هؿ اًمذيـ ذم ىمٚمقهبؿ اجلامظة افثاكقة.  اعمٜم٤موم٘مقن ، وىمد شمٙمٚمٛمٜم٤م قمٜمٝمؿ سم٤مًمتٗمّمٞمؾ ذم )صمامر اًمتٜم٘مٞمح(
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هٜم٤م هق وم٤ًمد ذم اًمٜمٗمس صمؿ ُم٤م  ، واعمرض هق اخلروج قمـ طمدود اًمّمح٦م ، ومٛمرض اًم٘مٚم٥م ُمرض

ٕمٛمٚمٞم٤مت اًمٗم٤ًمد اعم٤مزم واإلداري واإلضمتامقمل واًمًٞم٤مد ُمـ وم٤ًمد ذم اًمٜمِم٤مط اًمٕم٤مم يم يتٌع ذًمؽ

، يمام ذم ٟمحق ىمقًمف  قمٛمقُم٤م سم٤معمٜم٤موم٘ملم واًمٙم٤مومريـ ُمرى اًم٘مٚمقب اهلل شمٕم٤ممم وًمذًمؽ ىمرن وإُمٜمل .

 چ ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ   ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہٹ ٹ چ  شمٕم٤ممم

 :، ُي٘م٤مل ، أصؾ اًمرضمػ احلريم٦م واإلوٓمراب اًمِمديد : هؿ اعمرضمٗمقناجلامظة افثافثة. 12إطمزاب: 

َٗمْتَٝم٤م اًمّريحو رضمٗم٧م إرض جرة إِذا َرضم  ، واإلرضم٤مف إي٘م٤مع  ، وأرضمػ اًمٌٚمد إذا شمزًمزل شمرضُمُػ اًمِم 

، واعمرضمٗمقن  اًمًٞمئ٦مأرضمٗمقا أي ظم٤موقا ذم إظم٤ٌمر اًمٜمٗمقس ، ُي٘م٤مل:  َرضَمَٗم٤مناعمراد هٜم٤م و.  اًمرضمٗم٦م

، وُي٘م٤مل: إذا وىمٕم٧م اعمخ٤مويػ يمثرت  هؿ اًمذيـ يّقًمدون إظم٤ٌمر اًمتل حيّمؾ هب٤م اوٓمراب اًمٜم٤مس

إراضمٞمػ . وًمذًمؽ وم٢من أي٦م اًمٙمريٛم٦م شمٜمٌف إمم وضمقد ُم٤م ُيًٛمك اًمٞمقم سمخؼماء اًمتحريؽ وهؿ 

طمريم٦م شميهؿ ، ًمدومع اًمٜم٤مس إمم  ُم٤مهرون ذم اؾمتٕمامل إراضمٞمػ، أي حتريؽ إومٙم٤مر اًمْم٤مرة

وشمٜمٗمع أقمداءهؿ . وفم٤مهر قمٓمػ اًمٗمئ٤مت اًمثالث قمغم سمٕمْمٝمؿ سم٤مًمقاو هق اًمتٖم٤مير سم٤مًمذات أي 

سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ اطمتامل  ومٙمؾ مج٤مقم٦م هل٤م ٟمِم٤مـمٝم٤م اخل٤مص ، سم٤مًمِمخص يمام ذيمر أسمق طمٞم٤من وهمػمه

 .وشمٕم٤موهنؿ قمغم اًمنم اؿمؽماك إصٜم٤مف ذم سمٕمض اًمّمٗم٤مت وإقمامل

زم إمم أقمامل ختري٥م اعمجتٛمعاًمتٕمرف  :افػائدة افرابعة       يٙمقن سم٤مُٕم٤مرات واًمٕمالُم٤مت  ، إو 

ويٛمٙمـ أيْم٤ًم قمٜمد اًميورة أن شم٘متيض  . اعمثػمة ًمٚمِمٙمقك واًمتل شم٘متيض إضمراءات اًمتح٘مؼ واًمٙمِمػ

اعمٌح٨م اًمراسمع ، وؾمٞم٠ميت اإليْم٤مح اطمتٞم٤مـمٞم٦م . وىمد ذيمرٟم٤م ُم٤م يدل قمغم ذًمؽ ذم  إُم٤مرات إضمراءات

٤مء اهلل ـػم آي٦م ٟمٌذ اًمٕمٝمد وذم طمٙمؿ اإلطم٤ًمس سم٤مُٕمقر اخلٓمػمة إن ؿمـ٤ًمسمع ، ذم شمٗمـذم اعمٌح٨م اًمً

   . ٤مممــشمٕم

اجل٤مر ،  چۅ ۅ  چ ىمقًمف شمٕم٤ممم إقمامل اعمتحريم٦م عمخريب اعمجتٛمع ، :افػائدة اخلامسة      

، وأُم٤م اعمٕمٜمك ومٞمتٕمٚمؼ سم٤مٕصٜم٤مف اًمثالصم٦م ويم٠مٟمف يٛمٙمـ دجمٝمؿ ذم ٟمقع  واعمجرور ضم٤مء سمٕمد اعمرضمٗملم

، يمام ذم  . ومٝمذا ُمثؾ شمٕمٚمؼ او رضمقع اًمْمٛمػم إمم أؿمٞم٤مء يٛمٙمـ شمٗمًػمه٤م سمٌمء ضم٤مُمع هل٤م قم٤مم واطمد
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،  57اًمتقسم٦م:  چڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ  ىمقًمف شمٕم٤ممم 

 چوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی چ ىمقًمف شمٕم٤ممم و

ب . وطمٙمؿ آي٦م إطمزاب يِمٛمؾ يمؾ ُمديٜم٦م ُمـ ُمدن اعمًٚمٛملم ٕن إصؾ ذم اخلٓم٤م36اإلهاء: 

،  : ُمـ أهؾ اعمديٜم٦م٤ممم مل ي٘مؾ، وهق أن اهلل شمٕم اًمنمقمل أٟمف قم٤مسمر ًمٚمٛمٙم٤من واًمزُم٤من . وسم٘مل أُمر ُمٝمؿ

،  ، وهق طمرف اًمققم٤مء اعم٤مدي ٟمحق : زيد ذم اًمٌٞم٧م : ذم٦م سمحرف اجلرضم٤مءت أيـ٦م اًمٙمريٛم وًمٙمـ

ک   ک  چ ، وىمقًمف 17اًمٌ٘مرة:  چ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  چ٤ممم ىمقًمف شمٕم واًمققم٤مء اعمٕمٜمقي ٟمحق

قمغم أقمامل اًمٜمٗم٤مق  اجلٜم٤مئٞم٦م وىمد يدل ذًمؽ قمغم أن إوًمقي٦م ذم اًمٕم٘مقسم٦م .137اًمٌ٘مرة:  چ  ک  ک

، أي يٛمٙمـ أن متٌم ذم اعمديٜم٦م وشمتًع  ، هل إقمامل اًمتل هل٤م صٌٖم٦م ُمتحريم٦م واًمٗم٤ًمد واإلرضم٤مف

يمذي ،  ذم احل٤مٓت اًمٗمردي٦م اجلٜم٤مئٞم٦م ، واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ . وهذا ىمد يٗمن شمرك اًمٕم٘مقسم٦م أضاره٤م

ي٘مًؿ إذ أشم٤مه ذو اخلقيٍمة ، رضمؾ  طومٕمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ، ىم٤مل: سمٞمٜم٤م اًمٜمٌل ،  اخلقيٍمة وهمػمه

.  «ويٚمؽ ُمـ يٕمدل إذا مل أقمدل؟  » طُمـ متٞمؿ ، وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل أقمدل ، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

دقمف وم٢من ًمف أصح٤مسم٤ًم حي٘مر  » طوم٘م٤مل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب: إئذن زم وم٠مضب قمٜم٘مف ، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

 «أطمديمؿ صالشمف ُمع صالشمف ، وصٞم٤مُمف ُمع صٞم٤مُمف ، يٛمرىمقن ُمـ اًمديـ يمام يٛمرق اًمًٝمؿ ُمـ اًمرُمٞم٦م 

قمٚماًم أن ىمّم٦م ذي اخلقيٍمة وأُمث٤مًمف يم٤مٟم٧م سمٕمد  رواه ُمًٚمؿ واًمٌخ٤مري ذم ؾمٞم٤مق طمدي٨م ـمقيؾ .

ويٜمٌٖمل اًمتٜمٌٞمف إمم أن  . سمٕمد ٟمزول ؾمقرة إطمزاب سمزُمـ، أي  يقم طمٜملم ذم اًمًٜم٦م اًمث٤مُمٜم٦م ًمٚمٝمجرة

 ظمٞم٤مر شمرك اًمٕم٘مقسم٦م اجلٜم٤مئٞم٦م يٛمٙمـ أن ي٘مؽمن سم٢مضمراءات قم٘م٤مسمٞم٦م ُمٕمٜمقي٦م واضمتامقمٞم٦م. 

ۉ ۉ ې ې  چىمقًمف شمٕم٤ممم  شمنميع قم٘مقسم٦م خمريب اعمجتٛمع ، :افػائدة افسادشة      

ؿمٕمقر او  ًم٘مٌقلٝم٤م او شمقضمٞمٝم اًمٜمٗمس هق حتريؽ اإلهمراء سم٤مُٕمر،  چې ې ى ى 

واًمِمقق او سم٤مًمٙمراهٞم٦م واًمٖمْم٥م أهق إهمراء سم٤معمح٦ٌم  ُيْٗمَٝمؿ ُمـ اًمًٞم٤مق. و شمٍمف خيص ذًمؽ إُمر

ىمقًمؽ: ُأهمري سم٤مُٕمر ، يتْمٛمـ ىَمْدَرًا ُمـ ؿمدة و او سم٤معم١ماظمذة واًمٕم٘م٤مب او همػم ذًمؽ؟او سم٤مًمتحريض 

ٕمقر ظم٤مدع ٤مإلهمراء ُمثاًل سمِموم  آهتامم او اإلًمتّم٤مق او اًمقًمع ، ُمـ ىمقهلؿ: ُأهْمِرَي سمِِف أي ُأوًمَِع سمِِف .
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 .6آٟمٗمٓم٤مر:  چ ڤ ڤ ٹ  ٹ  ٹ  ڤچ يقوحف ٟمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم  وشمٍمف ظم٤مـمئ ،

ٺ  ٺ  ٿ     ڀ  ٺ  ٺچ شمٕم٤ممم  ىمقًمف واإلهمراء سم٤مًمٖمْم٥م واًمٕمداوة يقوحف

أن اهلل شمٕم٤ممم طمروٝمؿ قمغم اًمٕمداوة ، وًمٙمـ سم٥ًٌم  ، ومٚمٞمس ُمٕمٜمك آي٦م اعم٤مئدة14اعم٤مئدة:  چ ٿ

ويٛمٙمـ أن يٙمقن إهمراًء  ؾمقء أومٕم٤مهلؿ أٟمِم٠م اهلل شمٕم٤ممم سمٞمٜمٝمؿ دواومع او ُمتٓمٚم٤ٌمت او أؾم٤ٌمب اًمٕمداوة .

سمٛمِم٤مقمر شمتٓمٚمٌٝم٤م أوص٤مف طم٘مٞم٘مٞم٦م ، يم٘مقًمؽ: أؾمٕم٤مر ُمٖمري٦م وُمٜم٤مفمر ُمٖمري٦م . وىمري٥م ُمـ ذًمؽ 

اعمٕمٜمك  . وقمغم هذا ُملم وُمـ يم٤من قمغم ؿم٤ميمٚمتٝمؿاإلهمراء سمٛمِم٤مقمر وإضمراءات شمتٓمٚمٌٝم٤م ُمٗم٤مؾمد اعمجر

ؽ ؿمديد اإلهتامم سمٛمت٤مسمٕمتٝمؿ واًمتحري ، أي ًمٜمجٕمٚمٜم ذم آي٦م إطمزاب چ ۉ ۉ چقم٤ٌمرة 

وًمذًمؽ اؿمتٝمر قمـ اًمًٚمػ )اسمـ قم٤ٌمس وهمػمه( شمٗمًػم  قمـ أطمقاهلؿ سم٘مّمد اعم١ماظمذة واًمٕم٘مقسم٦م .

، ويمذًمؽ ذيمر سمٕمْمٝمؿ اًمقًمع  اًمٕم٤ٌمرة سمٛمٕمٜمك: ًمٜمًٚمٓمٜمؽ قمٚمٞمٝمؿ ، ٕٟمف إهمراء سم٤معم١ماظمذة واًمٕم٘مقسم٦م

 چ ۉ ۉ چوىمقًمف ىم٤مل اإلُم٤مم أسمق زيمري٤م اًمٗمراء:  ، اإلهتامم سم٤معم١ماظمذةوهق شمٕمٌػم قمـ ؿمدة 

ۉ  چ اإلُم٤مم اًمٌ٘م٤مقمل:ىم٤مل و ـ ُمـ )ُمٕم٤مين اًم٘مرآن( ،ـ.أه وًمٜمُقًمٕمٜمّؽ هبؿ أي ًمٜمًّٚمَٓمٜم َؽ قمٚمٞمٝمؿ

وٟمزيؾ اعمقاٟمع ُمـ ذًمؽ ، وٟمث٧ٌم  ، سم٠من ٟمحٛمٚمؽ قمغم أن شمقًمع هبؿ سم٠من ٟم٠مُمرك سم٢مه٤مٟمتٝمؿ،  چ ۉ

ٝمؿ إٓ سم٤مًمٌٕمد ُمـ اعمديٜم٦م ـلء مم٤م شمٗمٕمٚمف سمـقمغم اإلٟمٗمٙم٤مك قمـ ؿم نٕؾم٤ٌمب اعمقصٚم٦م إًمٞمف ، ومال ي٘مدروا

هَمِرَي وىم٤مل اًمراهم٥م:  . (6/136ع اظمتّم٤مر ُمـ )ٟمٔمؿ اًمدرر، سم٤معمقت او اًمرطمٞمؾ إمم همػمه٤م . اهـ ُم

 ، وأصؾ ذًمؽ  سمٙمذا ، أي: هل٩م سمف وًمّمؼ
ِ
،  ، وىمد َأهْمَرْي٧ُم ومالٟم٤م سمٙمذا وهق ُم٤م يٚمّمؼ سمف ُمـ اًمِٖمَراء

  اهـ ُمـ )اعمٗمردات(.. ٟمحق: أهلج٧م سمف

، سمدًمٞمؾ أن ىمّم٦م ُمًجد اًميار يم٤مٟم٧م سمٕمد  ومل يتقىمػ اعمٜم٤موم٘مقن وأصح٤مهبؿ ُمـ طمٞم٨م اجلٛمٚم٦م      

، ٕٟمف قمز وضمؾ أىمًؿ  ٟمزول ؾمقرة آطمزاب سمزُمـ ـمقيؾ . ُمٕمٜمك ذًمؽ أن اهلل شمٕم٤ممم أهمرى هبؿ

ٱ  ٻ  ٻ  چ ، ويمذًمؽ ٟمزل سمٕمد ؾمقرة إطمزاب سمزُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم   يٜمتٝمقاسمذًمؽ إن مل

،  حت٘مٞمؼ اإلهمراء سم٤مًمٕم٘مقسم٦مقمغم  يمذًمؽ يدل. و73اًمتقسم٦م:  چ ٻ  ٻ  پ  پ

صٗم٦م عمحذوف  ذم آي٦م إطمزاب ، هل ، چى ى  چ قم٤ٌمرةوُمْم٤مُملم أيتلم سمٕمد آي٦م اإلهمراء . 
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 جي٤موروٟمؽ سمحرف وضم٤مء قمٓمػ ٓ ضمقارًا ىمٚمٞمال .زُم٤مٟم٤ًم ىمٚمٞماًل او دل قمٚمٞمف جي٤موروٟمؽ، واًمت٘مدير: 

ٞم٠ميت سمٞم٤مهن٤م إن ـاًمتل ؾم شإظمذ»، وًمٞمس سم٤مًمٗم٤مء اًمًٌٌٞم٦م . وًمٕمؾ ذًمؽ ٕن قم٘مقسم٦م  : صمؿاًمؽمشمٞم٥م اًمزُم٤مين

،  ورسمام يتِمٌثقن سم٤مًمٌ٘م٤مء ذم اعمديٜم٦م ًمٌٕمض اًمقىم٧م . ، يتٗم٤مىمؿ أُمره٤م قمٚمٞمٝمؿ سم٤مًمتدري٩م ٤مممــؿم٤مء اهلل شمٕم

يٜم٦م ومرارًا ُمـ أُمرهؿ يدومٕمٝمؿ إمم اإلٟمتٝم٤مء او اًمٗمرار ُمـ اعمد همػم أن مجع إدًم٦م ودهؿ وومْمح

 . اعم١ماظمذة واًمٕم٘مقسم٦م

ې ې ې ې  چ٘مقًمف شمٕم٤ممم وم أمهٞم٦م اًم٘مدرة قمغم شمٜمٗمٞمذ اًمتٝمديد ، :افػائدة افسابعة      

: ٓ جي٤موروٟمؽ ذم اعمديٜم٦م سمٕمد اإلهمراء هبؿ إٓ ىمٚمٞمالً ، أي ان اإلهمراء هبؿ ىم٤مسمؾ ُمٕمٜم٤مه،  چى ى 

واإلمت٤مم . وذم ذًمؽ  إؿم٤مرة إمم أن حتذير اًمٕمدو ذم اًمداظمؾ يٜمٌٖمل أن ي٘مؽمن سم٤مًم٘مدرة قمغم ًمٚمتٜمٗمٞمذ 

شمٜمٗمٞمذ اًمققمٞمد سمال ُمّم٤مقم٥م يمٌػمة وسمال ُمآٓت ؿمديدة اًمير . وذًمؽ أن صدر أي٦م ومٞمف حتذير 

، ويم٤من زُمـ اًمتحذير هق أواؾمط اًمٕمٝمد اعمدين قمغم ُم٤مهق ُمٕمروف ُمـ  ؿمديد ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم وأُمث٤مهلؿ

، وظمالل هذه اًمًٜمقات اؾمتٓم٤مع اعمًٚمٛمقن سمٜم٤مء ىمقهتؿ واؾمتثامر  ؾمقرة إطمزابوىم٧م ٟمزول 

، ومال ظمٞم٤مر ٕقمداء اًمداظمؾ  ىمدراهتؿ إمم اًمدرضم٦م اًمتل متٜمع أقمداء اًمداظمؾ ُمـ أقمامل ُمٕم٤ميم٦ًم يمٌػمة

سمٕمد اًمتحذير إٓ اإلٟمّمٞم٤مع واإلٟمتٝم٤مء قمـ ذورهؿ او ىمٓمع اعمج٤مورة إُم٤م سم٤مخلروج ُمـ اعمديٜم٦م وإُم٤م 

. وأُم٤م اؾمتٗمزاز قمدو اًمداظمؾ سم٤مًمتٝمديد واًمققمٞمد ىمٌؾ ايمتامل ىمقة اًمتٓمقيع واإلطمتقاء وىمقة سم٤مًمٕم٘مقسم٦م 

، وم٢من ُمٕمٜم٤مه شمدُمػم اًمٌالد واًمٕم٤ٌمد ودظمقل اعمتج٤موريـ ُمـ أهؾ اًمٌٚمد ذم ساع داظمكم  ىمٓمع اعمج٤مورة

ذير واؾمع وـمقيؾ . و ُمـ اعمِمٝمقر قمٜمد اعمٗمنيـ أن اعمٜم٤موم٘ملم وأُمث٤مهلؿ ذم قمٝمد اًمٜمٌقة ظمْمٕمقا ًمٚمتح

، وًمذًمؽ مل شُمٓمٌؼ قمٚمٞمٝمؿ اًمٕم٘مقسم٦م . واًمّمحٞمح إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم هق  وشمقىمٗمقا قمـ إفمٝم٤مر ذورهؿ

، وؾمٞم٠ميت سمٞم٤من ذًمؽ إن ؿم٤مء  أن اعمٜم٤موم٘ملم وأُمث٤مهلؿ قمقىمٌقا ذم قمٝمد اًمٜمٌقة سمٕم٘مقسم٦م إظمذ وًمٞمس اًم٘متؾ

اًميار يم٤من اهلل شمٕم٤ممم . وأُم٤م ُمزقمٛم٦م شمقىمٗمٝمؿ قمـ أقمامل اًمٜمٗم٤مق ومٚمٞم٧ًم سمّمحٞمح٦م وم٢من سمٜم٤مء ُمًجد 

. وقمغم اومؽماض أهنؿ شمقىمٗمقا ذم قمٝمد اًمٜمٌقة ، وم٢من  سمٕمد ٟمزول ؾمقرة إطمزاب سمزُمـ ـمقيؾ يمام ذيمرٟم٤م

٤ممم ـواهلل شمٕم ريٕم٤ًم دائاًم ذم طمؼ ُمـ ُيٍم ويتٙمرر ُمٜمف ذًمؽ اًمٜمقع ُمـ اجلرائؿ ،ـأي٦م اًمٙمريٛم٦م شمٌ٘مك شمِم

 .أقمٚمؿ
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ائەئ  چ ٤مممىمقًمف شمٕم قم٘مقسم٦م اعمتامدي ذم ختري٥م اعمجتٛمع . اخلٞم٤مرات ذم :اًمٗم٤مئدة اًمث٤مُمٜم٦م      

، هذه اًمٕم٤ٌمرة سمٞم٤من ًمٜمتٞمج٦م اإلهمراء هبؿ وهل أن يّمػموا  چەئ وئ وئ ۇئ ۇئ 

: ىمد أهمراه هبؿ ذم ٕم٤ٌمس حمٛمد سمـ يزيد )أي اعمؼمد(ىم٤مل اًمٜمح٤مس: وىم٤مل أسمق اًمُمٚمٕمقٟملم أيٜمام ...... . 

ەئ وئ وئ ۇئ   چ، وهق ىمقًمف قمز وضمؾ  أي٦م اًمتل شمكم هذه ُمع اشمّم٤مل اًمٙمالم هب٤م

، أي هذا طمٙمٛمٝمؿ وهذا أُمرهؿ إذ يم٤مٟمقا  ، ومٝمذا ومٞمف ُمٕمٜمك إُمر سم٘متٚمٝمؿ وأظمذهؿ چۇئ 

وىمد ذيمرٟم٤م ذم )صمامر  ُم٘مٞمٛملم قمغم اًمٜمٗم٤مق واإلرضم٤مف . اهـ ُمع اظمتّم٤مر ُمـ )إقمراب اًم٘مرآن( .

، ُي١مظمذون  واعمٕمٜمك سم٤مظمتّم٤مر أهنؿ ُمٚمٕمقٟمقن ٕم٤مين إقمراب هذه اًمٕم٤ٌمرة اًمٙمريٛم٦م .اًمتٜم٘مٞمح( وضمقه وُم

أظمت٤مر ذم  طهمػم أن اًمٜمٌل  .وُيـْ٘مَتٚمقن قم٘مقسم٦م قمغم حتريؽ قمٛمٚمٞم٤مت اًمٜمٗم٤مق او اًمٗم٤ًمد او اإلرضم٤مف 

وًمٞمس اًم٘متؾ يمام ؾمٞم٠ميت سمٞم٤مٟمف إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم . واًمٚمٕمـ هق اًمٓمرد واإلسمٕم٤مد  شإظمذ  »قمٝمده قم٘مقسم٦م 

ٓم٤مي٤م . وأُم٤م اًمث٘مػ ومٝمق إدراك اًمٌمء واًمٔمٗمر سمف او احلذق اعمٕمٜمقي سم٥ًٌم اًمقىمقع ذم اعمخ٤مزي واخل

 ػم ويمؾُّ ـوإظمٞمذ هق إؾم ، لء وطمٞم٤مزشمف وحتّمٞمٚمفـ، وم٠مصٚمف شمٜم٤مول اًمِم ذم إدرايمف . وأُم٤م إظمذ

حٌس واإلىم٤مُم٦م اجلؼمي٦م ـ)يم٤مًم ٤مًم٦ٌم ًمٚمحري٦مـ١مظمذ اعمجرم سمٕم٘مقسم٦م ؾمـٞمٛمٙمـ أن يوم ،سم٘مقة  ُم٠مظمقذٍ 

يم٤محلجر قمغم اعم٤مل وٟمحقه او ي١مظمذ سمٕم٘مقسم٦م ُمٕمٜمقي٦م يم٤مًمٕم٘مقسم٤مت وٟمحقمه٤م( ، او ي١مظمذ سمٕم٘مقسم٦م ُم٤مدي٦م 

شمٌلم شمٕمدد  هذه اًمٕم٘مقسم٤مت . وشمقضمد ٟمّمقص ىمرآٟمٞم٦م ُمتٕمددة اإلضمتامقمٞم٦م واإلداري٦م ، او سمخٚمٞمط ُمـ

٤ممم ـــوىم٤مل شمٕم ، 5هم٤مومر:  چ  ڻ   ںڻ   ڻ  ڻ  چ ٤مممـــشمٕمو شم٤ٌمرك ىم٤مل وم٘مد أٟمقاع إظمذ ،

ۉ  ې  ې  ې    چ، وىم٤مل شمٕم٤ممم 15٤إقمراف:  چٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ٹ  چ

وًمذًمؽ وم٢من إظمذ ذم . 63اًمٌ٘مرة:  چ ڤ ڤ ڤچ   ، وىم٤مل شمٕم٤ممم42إٟمٕم٤مم:  چ  ې

آي٦م إطمزاب يتٜم٤مول يمؾ ُم١ماظمذة قمغم ؾمٌٞمؾ اًمٕم٘مقسم٦م يم٤مٕه وهمػمه ُمـ اًمٕم٘مقسم٤مت اإلضمتامقمٞم٦م 

ومرقمٞم٦م ُمـ واإلداري٦م واعم٤مًمٞم٦م . ُمٕمٜمك ذًمؽ أن إظمذ قم٘مقسم٦م ُمًت٘مٚم٦م يٛمٙمـ شم٘مًٞمٛمٝم٤م إمم أٟمقاع 

، أي اعمٖم٤ميرة سملم إظمذ  ، ي١ميد ذًمؽ أن إصؾ ذم اًمٕمٓمػ سم٤مًمقاو إىمتْم٤مء اعمٖم٤ميرة اًمٕم٘مقسم٤مت

، وًمذًمؽ ومن  ، وي١ميده أيْم٤ًم أن إظمذ يِمٛمؾ ُم٤م ًمٞمس سم٘متؾ ومٝمق أقمؿ ُمـ اًم٘متؾ ىمٓمٕم٤مً  واًمت٘متٞمؾ

قمٜمف  سمٕمض اًمًٚمػ إظمذ سم٤مٕه . وي١ميده أيْم٤ًم أٟمف ًمق يم٤من إظمذ جمرد ُم٘مدُم٦م ًمٚم٘متؾ ٕهمٜم٧م
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 چ ٱ  ٻ  ٻچ  ٤مممــشمٕمًمٔمٗمر سم٤مًمٌمء، يمام ذم ىمقًمف يمٚمٛم٦م: صُم٘مٗمقا، ٕن اًمث٘مػ هق ا

ت٘مٚم٦م وهل ُمٓمٚم٘م٦م شم٘مع قمغم يمؾ ُم١ماظمذة قمغم ـ، وهذا يمٚمف ي١ميد سم٠من إظمذ قم٘مقسم٦م ُم191ًاًمٌ٘مرة: 

. وي١ميمد ذًمؽ أن إظمذ سم٤مًمٕم٘مقسم٤مت اعمٕمٜمقي٦م  إٓ ُم٤م ىم٤مم دًمٞمؾ قمغم قمدم ضمقازه ٌٞمؾ اًمٕم٘مقسم٦مـؾم

ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع يم٤ٌمر اعمٜم٤موم٘ملم . وًمق يم٤من  طواإلداري٦م هل اًمٕم٘مقسم٤مت اًمتل أظمت٤مره٤م رؾمقل اهلل 

، جل٤مز اًم٘مقل سم٠من إظمذ ًمٞمس قم٘مقسم٦م ُمًت٘مٚم٦م وًمٙمٜمف ُم٘مدُم٦م  ، أي: ُاظمذوا وم٘متٚمقا اًمٕمٓمػ سم٤مًمٗم٤مء

 صٞمٖم٦م اًمتٙمثػم اًمٚمٕمـ واًمدقم٤مء سم٤مًمٕم٘مقسم٦م، سمدًمٞمؾًم٘متٚمٝمؿ . وأُم٤م اًم٘متؾ هٜم٤م ومٝمق إزه٤مق اًمروح وًمٞمس 

 .ا ٓ ُيًتٕمٛمؾ إٓ ذم طم٘مٞم٘م٦م اًم٘متؾاعم٤ٌمًمٖم٦م ذم اًمٗمٕمؾ واًمت٠ميمٞمد سم٤معمّمدر، وهذو

 يقوحف اإلظمتٞم٤مر سملم إظمذ واًم٘متؾ: سمٕمد ومِمؾ اًمتحذير واًمتٝمديد ، وم٢من افػائدة افتاشعة      

أن  أيْم٤مً وذيمرٟم٤م  يمام ذيمرٟم٤م ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ ، چەئ وئ وئ ۇئ ۇئ  چ ىمقًمف شمٕم٤ممم

قم٘مقسم٦م ُمًت٘مٚم٦م وًمٞمس جمرد ُم٘مدُم٦م ًمٚم٘متؾ . وىمٚمٜم٤م إن إظمذ هق اًمتٜم٤مول واحلٞم٤مزة وهق ود  شإظمذ»

اًمٞمد قسم٤مت ووع ( وقم٘م، ويِمٛمؾ اًمٕم٘مقسم٤مت اعم٤مٟمٕم٦م ُمـ احلري٦م ) يم٤محلٌس واإلىم٤مُم٦م اجلؼمي٦م  اًمٕمٓم٤مء

ن ُم٤م وىمٕمقا ٛمؾ يمذًمؽ اًمٕم٘مقسم٤مت اعمٕمٜمقي٦م يم٤مًمٗمْمٞمح٦م وإقمال، ويِم (زقمغم اعم٤مل )يم٤مًمٖمراُم٤مت واحلج

. وقمٓمػ اًمت٘متٞمؾ قمغم إظمذ  واضمتامقمٞم٦م ومٞمف ُمـ أقمامل ٟمٗم٤مىمٞم٦م وُم٤م يتٌع ذًمؽ ُمـ قم٘مقسم٤مت إداري٦م

يٗمٞمد ُمٓمٚمؼ اإلؿمؽماك ذم يمقهنام قم٘مقسمتلم قمغم إقمامل اعمذيمقرة . وجيقز أن شمٙمقن واطمدة ُمـ 

ٚم٦م( قمغم إظمرى سمدًٓم٦م ُم٦م )أي ُمَٗمْم  ڻ    چ شمٕم٤مممىمرائـ . وهذا ىمري٥م ُمـ ىمقًمف  اًمٕم٘مقسمتلم ُم٘مد 

ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  

، وم٢من 6٤اًمتقسم٦م:  چ ھ  ھ  ے  ے  ۓۓ   ﮲  ﮳  ﮴﮵  ﮶  ﮷    ﮸

ٕمٓمك ـد ُيٕمٓمك ًمّمٜمػ أوٕم٤مف ُم٤م يُ ـ، وىم ّٚمؿ ًمألوًمقي٤متـشمٗمريٕم٤مت إصٜم٤مف اًمثامٟمٞم٦م شمقوع قمغم ؾُم 

أُمقال اًمزيم٤مة ، وىمد أظمٓم٠م ُمـ ذه٥م إمم شم٘مًٞمؿ  ، هذا ُم٘مت٣م اعمِمٝمقر ذم وم٘مف اًمزيم٤مة رـًمّمٜمػ آظم

!! وُمـ مل يٕمرف ذًمؽ ًمّمٜمػ سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ طمجٛمف وطم٤مضمتف ، يمؾ ىمًؿ صمامٟمٞم٦م أىم٤ًمم ُمت٤ًموي٦م

وٓ  ، وهذا صحٞمح وًمٙمـ ٓ طم٤مضم٦م ًمف هٜم٤مشاو  »جل٠م إمم أن اًمقاو اًمٕم٤مـمٗم٦م ىمد شُمًتٕمٛمؾ سمٛمٕمٜمك 

،  أيْم٤مً ، ومالسمد أن يٙمقن ؾمٕمٞمد ىمد شمٙمٚمؿ  . وًمق ىمٚم٧م: شمٙمٚمؿ زيد وؾمٕمٞمد شمقضمد ىمريٜم٦م شمْمٓمرٟم٤م إًمٞمف
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، ويٙمقن ؾمٕمٞمد ىمد شمٙمٚمؿ دىمٞم٘م٦م واطمدة .  وًمٙمـ جيقز أن يٙمقن زيد ىمد شمٙمٚمؿ ؾم٤مقم٦م سمٙمالم ُمٗمٞمد

اإلؿمؽماك اعمٓمٚمؼ . ، وًمٞمس  وهذا ُمٕمٜمك أن اًمقاو اًمٕم٤مـمٗم٦م شمٗمٞمد ُمٓمٚمؼ اجلٛمع او ُمٓمٚمؼ اإلؿمؽماك

، ومـل طمٞم٤مشمف يمٚمٝم٤م أظمتـ٤مر قم٘مقسم٦م  طٛمف أن اًمٜمٌل ، وم٤مًمذي ٟمٕمٚم زابويمذًمؽ إُمر ذم آي٦م إطم

، وأُم٤م قم٘مقسم٦م اًم٘متؾ ومُٓمٌ٘م٧م قمغم ُمـ أرشمد ارشمدادًا سحي٤ًم  وًمٞمس اًم٘متؾ ُمع ُمٜم٤موم٘مل اًمداظمؾ شإظمذ»

، ويمذًمؽ يم٤مٟم٧م قم٘مقسم٦م اًم٘متؾ واطمدة ُمـ  يمٛمـ حتّقل ساطم٦م إمم ديـ آظمر همػم ديـ اإلؾمالم

ٛمؾ سمٕمض اًمٕمٛمٚمٞم٤مت ، وهذه ىمد شمِم اخلٞم٤مرات ذم قم٘مقسم٦م احلراسم٦م واًمًٕمل ذم اإلوم٤ًمد ذم إرض

 .  درضم٦م احلراسم٦م واإلوم٤ًمد ذم إرض ٦م ًمٚمٜمٗم٤مق واإلرضم٤مف إذا سمٚمٖم٧ماعمتحريم

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ  چ ىمقًمف شمٕم٤ممم اًمٕم٘مقسم٦م اعمذيمقرة ؾمٜم٦م صم٤مسمت٦م هلل شمٕم٤ممم . :افػائدة افعاذة      

ـّ اهلل شمٕم٤ممم  ُمّمدر ُم١ميمد،  چېئ ېئ ىئىئ ىئ ی ی ی ی  ذم أُمث٤مهلؿ ممـ ، أي ؾم

اًمٗم٤ًمد وقمٛمٚمٞم٤مت قمٛمٚمٞم٤مت اًمٜمٗم٤مق و حتريؽ ؾمٜم٦م إظمذ او اًم٘متؾ عمـ مل يٜمتف ُمـ اًمًٕمل ذم ُم٣م

وهذه ؾمٜم٦م صم٤مسمت٦م همػم ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمتٌديؾ او اًمٜمًخ . وهذا يمٚمف ًمتِمديد اًمتقيمٞمد ذم صمٌقت هذا  اإلرضم٤مف ،

هبؿ إْن مل  طٞمٖمري اًمٜمٌل ـومم أٟمف قمز وضمؾ ؾمؿ ذم أي٦م آُ ـ٤ممم أىمًــ، وذًمؽ أن اهلل شمٕم ريعـاًمتِم

، وٓ ُمٕمٜمك ًمإلهمراء هبؿ إذا مل شمقضمد قم٘مقسم٦م  هبؿ ُمع إسارهؿ، ومال جم٤مل اًمٌت٦م ًمٜمٗمل اإلهمراء  يٜمتٝمقا

، إْذ زقمؿ أن هذه  يٛمٙمـ شمٓمٌٞم٘مٝم٤م قمٚمٞمٝمؿ . وًمذًمؽ يم٤مٟم٧م ُمزقمٛم٦م اإلُم٤مم اًمِمقيم٤مين ظمٓم٠ًم واوح٤مً 

، وزقمؿ أن يمٚمٛم٦م ُمٚمٕمقٟملم وُم٤م  أي٤مت ًمٞمس ومٞمٝم٤م شمنميع ًمٕم٘مقسم٦م اعمٜم٤مومؼ اًمـُٛمٍِم قمغم أقمامل اًمٜمٗم٤مق

شمٕم٤ممم قمٚمٞمٝمؿ!! ومٝمذه خم٤مًمٗم٦م عمْم٤مُملم اًمًٞم٤مق وقم٤مري٦م قمـ دًمٞمؾ ص٤مرف ام هق دقم٤مء ُمـ اهلل سمٕمده٤م إٟم

 ًمٚمٛمْمٛمقن.

واوح ُمـ أي٦م  :قم٘مقسم٦م اعمذيمقريـ ذم آي٦م إطمزاب ظمالص٦م ذم: افػائدة احلادية ظؼ      

ُمـ إي٘م٤مف وشمٗمٙمٞمؽ قمٛمٚمٞم٤مت  ذًمؽ د وُم٤م يتْمٛمٜمفـحذير واًمتٝمديتاًمٙمريٛم٦م أن اعمرطمٚم٦م إومم هل اًم

اهلل شمٕم٤ممم ّذع ذم آي٤مت إطمزاب  صمؿ سمٕمد ومِمؾ اًمتحذير واًمتٝمديد ، وم٢من٤مد واإلرضم٤مف . ـاًمٗمً

: حتريؽ أقمامل اًمٜمٗم٤مق واًمؽموي٩م اجلريؿة االُوػ،  قم٘مقسم٦م ُمـ يًتٛمر ويٍم قمغم أّي ُمـ صمالث ضمرائؿ

: قمٛمٚمٞم٤مت ُمـ ذم ىمٚمٌف اجلريؿة افثاكقةًمف . وهذا سم٤مب واؾمع يِمٛمؾ ظمّم٤مئص اًمٜمٗم٤مق اعمتٕمددة . 
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ريؽ وشمٜمٔمٞمؿ قمٛمٚمٞم٤مت اًمٗم٤ًمد اإلضمتامقمل واعم٤مزم واإلداري واًمًٞم٤مد . ، ويِمٛمؾ ذًمؽ حت ُمرض

، ُمـ أمهٝم٤م اًمتْمٚمٞمؾ  ، وًمف وؾم٤مئؾ يمثػمة : قمٛمٚمٞم٤مت اإلرضم٤مف )اًمتحريؽ اًمٕمدائل(اجلريؿة افثافثة

.  واإلظمؽماق سم٠مٟمقاقمف إلوم٤ًمد اًمٜمِم٤مط اًمٕم٤مم ، واًمٕمالىم٤مت اًمدٟمٞمئ٦م ، وشمني٥م اعمٕمٚمقُم٤مت اإلقمالُمل

، سمح٥ًم ؿمدة اجلريٛم٦م وإدًم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمتل  ( او اًم٘متؾهل إظمذ )وهق أٟمقاعوذيمرٟم٤م أن اًمٕم٘مقسم٦م 

ذم طمٞم٤مشمف يمٚمٝم٤م أظمت٤مر قم٘مقسم٦م إظمذ وًمٞمس اًم٘متؾ ُمع  ط، واًمذي ٓ ؿمؽ ومٞمف أن اًمٜمٌل  حتٙمؿ ومٞمٝم٤م

وٓ ٟمرى أن ُيًتثٜمك ُمـ ظمٞم٤مر إظمذ إٓ  ، ُمـ أصح٤مب ُمًجد اًميار وهمػمهؿ . ُمٜم٤موم٘مل اًمداظمؾ

٦م اعمح٤مرسم٦م او اإلوم٤ًمد ذم إرض وؿمٛمٚمتف آي٦م اعمح٤مرسم٦م واإلوم٤ًمد ذم ؾمقرة ُمـ سمٚمٖم٧م ضمريٛمتف درضم

وواوح أن اًمٕم٘مقسم٤مت قمغم هذه اجلرائؿ ومٞمٝم٤م ظمٞم٤مرات ُمتٕمددة ومٝمل همػم قم٘مقسم٦م اًمردة قمـ  اعم٤مئدة .

، وم٢من ؾمقرة إطمزاب ٟمزًم٧م ذم اعمِمٝمقر ذم  ، وإْن يم٤من سمٞمٜمٝمام سمٕمض اًمتِم٤مسمف او اًمتداظمؾ اإلؾمالم

، وأُم٤م طمد اًمردة ومال ؿمؽ أٟمف مل يٙمـ  دين )اًمًٜم٦م اًمراسمٕم٦م او اخل٤مُم٦ًم ًمٚمٝمجرة(أواؾمط اًمٕمٝمد اعم

ىمري٤ًٌم ُمـ اًمًٜم٦م اًمت٤مؾمٕم٦م  ، واًمراضمح أٟمف ؿُمـِرعَ  ٦م(ـ٤مدؾمـٜم٦م اًمًـرقم٤م وىم٧م صٚمح احلديٌٞم٦م )اًمًـُمِم

،  . وذيمرٟم٤م أيْم٤ًم أن إوًمقي٦م ذم اًمٌح٨م واًمٕم٘مقسم٦م هل ًمٚمجرائؿ اًمتل هل٤م صٌٖم٦م ُمتحريم٦م ًمٚمٝمجرة

ُمٕمٜمك ذًمؽ . وذيمرٟم٤م يمذًمؽ أن هتديد اعمٜم٤موم٘ملم وأُمث٤مهلؿ ُمـ أقمداء اًمداظمؾ يٜمٌٖمل أن ي٘مؽمن وسمّٞمٜم٤م 

سم٤ميمتامل ىمقة اًمتٓمقيع واإلطمتقاء وىمقة ىمٓمع اعمج٤مورة يمل يٙمقن حتذيرهؿ ىم٤مسماًل ًمٚمتٓمٌٞمؼ سمال أقمامل 

 .ساع داظمكم واؾمع وـمقيؾ طمدوث وذًمؽ عمٜمع،  ُمٕم٤ميم٦ًم ىمقي٦م

 

 جتؿع:كصوص أخرى دم افتعامل مع خمريب اد

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٹ ٹ چ شمٕم٤ممم  ىم٤مل :آية افتوبة دم مسجد افرضار      

ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ     ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ   ٺ  ٿ  

 - 1٤7اًمتقسم٦م:  چ  ...... ٿ   ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ

وىمد ؾمٌؼ شمٗمًػم هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م ذم ُمٌح٨م احلرب همػم اًمٕمًٙمري٦م حت٧م قمٜمقان  .1٤8
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اإلُم٤مم أسمق ضمٕمٗمر اًمٓمؼمي ذم  ومٞمٝم٤م اًم٘مّم٦م وأىمقال اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم وروى . شظم٤مدقم٦م واضمٝم٤مت»

  .وهمػمهؿ واًمِمقيم٤مين ذم )ومتح اًم٘مدير( ه ، واإلُم٤مم اًمًٞمقـمل ذم )اًمدر اعمٜمثقر(شمٗمًػم

اِر َأشَمْقهُ َويَم٤مَن َأْصَح٤موىم٤مل اسمـ ؾمٞمد اًمٜم٤مس:        َ ِجِد اًميِّ ًْ ُز إمَِم شَمٌُقكَ  ُب َُم ، وَمَ٘م٤مًُمقا: َي٤م  َوُهَق َيَتَجٝم 

٤مشمَِٞم٦مِ  َرؾُمقَل اهلل ِ  ْٞمَٚم٦ِم اًمِم  ْٞمَٚم٦ِم اعمَْٓمِػَمِة َواًمٚم  ٦ِم َواحْل٤َمضَم٦ِم َواًمٚم  ِجًدا ًمِِذي اًْمِٕمٚم  ًْ ، َوإِٟم ٤م ُٟمِح٥مُّ َأْن  ، إِٟم ٤م ىَمْد سَمٜمَْٞمٜم٤َم َُم

َ ًَمٜم٤َم ومِٞمفِ   اهلل ُ قَمَٚمْٞمِف َأْو يَماَم ىَم٤مَل َصغم  ،  «  ضَمٜم٤َمِح ؾَمَٗمٍر َوطَم٤مِل ؿُمْٖمؾٍ إيِنِّ قَمغَم  »، وَمَ٘م٤مَل:  شَم٠ْمشمَِٞمٜم٤َم وَمُتَّمكمِّ

َؿ، ـَوؾَم  ِذي َأَواٍن َأشَم٤مُه ظَمؼَمُ ـ. وَمَٚمام  َٟمَزَل سمِ  « ٤مء اهلل ٕشمٞمٜم٤ميمؿ ومّمٚمٞمٜم٤م ًمٙمؿ ومٞمفـَوًَمْق ىَمِدُْمٜم٤َم إِْن ؿم »ٚم 

 ًْ ظْمَِمِؿ ، ومدقم٤م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ِجدِ ـاعْمَ ـُ اًمد  ـِ قَمْقٍف ٚمؿ َُم٤مًمَِؽ سْم ـَ  َأظَم٤م سَمٜمِل ؾَم٤ممِلِ سْم َوَُمْٕم

ـَ قَمِدي  َأظَم٤م سَمٜمِل اًْمَٕمْجالنِ  ٤ممِلِ َأْهُٚمُف وَم٤مْهِدَُم٤مُه َوطَمرِّ  »، وَمَ٘م٤مَل:  سْم ِجِد اًمٔم  ًْ َ٘م٤م إمَِم َهَذا اعمَْ
 ، « ىَم٤مهُ اْٟمَٓمٚمِ

يَٕملْمِ طَمت ك َأشَمَٞم٤م سَمٜمِل ؾَم٤ممِلِ  ـِ قَمْقٍف وَمَخَرضَم٤م َهِ ظْمَِمؿِ  سْم ـِ اًمد  ـُ  ، َوُهْؿ َرْهُط َُم٤مًمِِؽ سْم ، وَمَ٘م٤مَل َُم٤مًمُِؽ سْم

ـْ َأْهكِم  : اْٟمُٔمْريِن طَمت ك َأظْمُرَج إًَِمٞمَْؽ سمِٜم٤َمٍر ُِم ـٍ َْٕم
ظْمَِمِؿ عمِ ـَ اًمٜم ْخِؾ  اًمد  ، وَمَدظَمَؾ إمَِم َأْهٚمِِف وَم٠َمظَمَذ ؾَمْٕمًٗم٤م ُِم

ىُمقا قَمٜمْفُ ، صُمؿ  ظَمَرضَم٤م َيِْم  وَم٠َمؿْمَٕمَؾ ومِٞمِف َٟم٤مًرا ىَم٤مُه َوَهَدَُم٤مُه َوشَمَٗمر  اِن طَمت ك َدظَمالُه َوومِٞمِف َأْهُٚمُف وَمَحر  . َوَٟمَزَل  َتد 

ـَ اًْمُ٘مْرآِن:  إمم ،  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  چ ومِٞمِف ُِم

ـُ ظَم٤مًمِدٍ  آظمر اًم٘مّم٦م. ويم٤من اًمذيـ سمٜمقه اصمٜمل قمنم رضمال: ـِ َزْيدٍ  ظمدام سْم ٌَٞمِْد سْم ـْ سَمٜمِل قُم َأطَمِد سَمٜمِل ،  ، ُِم

ـِ قَمْقٍف  ِجُد اًمِم٘م٤مِق  قَمْٛمِرو سْم ًْ ـْ َداِرِه ُأظْمِرَج َُم ـُ طَم٤مـم٥ٍِم  ، َوُِم ٦ٌَُم سْم ـِ َزْيدٍ  ، َوصَمْٕمَٚم ـْ سَمٜمِل ُأَُمٞم ٦َم سْم ،  ُِم

ـُ ىُمَِمػْمٍ  ـُ طُمٜمَٞمْ  َوُُمَٕمت٥ُِّم سْم ٌ ٤مُد سْم ـِ َزْيٍد َوقَم ٌَْٞمَٕم٦َم سْم ـْ سَمٜمِل ُو ـُ إَْزقَمِر ُِم ٦ٌََم سْم ـُ  ٍػ ، َوَأسُمق طَمٌِٞم ، َوضَم٤مِرَي٦ُم سْم

ٌَْٞمَٕم٦مَ  وٟمٌتؾ سمـ احلرث ، وزيد قم٤مُمر واسمٜم٤مه جمٛمع ـْ سَمٜمِل ُو ـُ قُمْثاَمَن ُِم  ، ووديٕم٦م سمـ ، َوسَمْحَزٌج َوسمَِج٤مُد سْم

ـْ سَمٜمِل ُأَُمٞم ٦مَ   .اهـ ُمـ )قمٞمقن إصمر(، َرْهِط َأيِب ًُم٤ٌَمسَم٦َم سمـ قمٌد اعمٜمذر. صَم٤مسم٧ٍِم ُِم

ٌِْد  وقمـ       ـَ قَم َْٟمَّم٤مِري  َريِضَ اهلل اهلل ِضَم٤مسمَِر سْم ْٕ اِر : »ىم٤مل،  قَمٜمُْٝماَم  ا َ ِجِد اًميِّ ًْ ـْ َُم ظَم٤مَن ُِم َرَأْي٧ُم اًمدُّ

 رواه احل٤ميمؿ وصححف وواوم٘مف اًمذهٌل. شطِملَم اهْن٤َمرَ 

ٱ ٻ چ ومم٤م ذيمرٟم٤مه ذم )صمامر اًمتٜم٘مٞمح قمغم وم٘مف اإليامن( ىمقًمف شمٕم٤ممم  :آية جفاد ادـاؾؼغ      

، 73اًمتقسم٦م:  چٻ ٻ پ پپ پ ڀڀ ڀ ڀ ٻ
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وضمقد  ، سمح٥ًم إمم أن ضمٝم٤مد اعمٜم٤موم٘ملم يمجٝم٤مد اًمٙمٗم٤مر خيتٚمػ ٟمققمف هٜم٤م . ويٜمٌٖمل اًمتٜمٌٞمف9اًمتحريؿ: 

ىمقة اعمًٚمٛملم واعمرطمٚم٦م اًمتل متر هب٤م دوًم٦م  اًم٥ًٌم اعمنموع اًمذي يقضم٥م ضمٝم٤مدهؿ ، وسمح٥ًم

ضمتامقمل سم٤مًمٕمٛمؾ اًمدقمقي واإلومٙم٤من ضمٝم٤مد اعمٜم٤موم٘ملم ذم أول إُمر يِمٛمؾ ُمداومٕمتٝمؿ  . اإلؾمالم

، وومٞمٝم٤م هتديد ُمـ مل يٜمتف ُمـ  ، صمؿ ذم أواؾمط اًمٕمٝمد اعمدين ٟمزًم٧م ؾمقررة إطمزاب واإلداري

، وىمد ذيمرٟم٤م  ، قم٘مقسم٦ًم قمغم حتريؽ قمٛمٚمٞم٤مت اًمٜمٗم٤مق ذم اعمديٜم٦م اعمٜم٤موم٘ملم وأُمث٤مهلؿ سم٤مٕظمذ او اًم٘متؾ

قم٘مقسم٦م اعمح٤مرسم٦م ، صمؿ ٟمزًم٧م ؾمقرة اعم٤مئدة وومٞمٝم٤م  شمٗمّمٞمؾ ذًمؽ ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ ذم شمٗمًػم آي٤مت إطمزاب

، وهل قم٘مقسم٦م دمٕمؾ اعمٜم٤مومؼ طمذرًا ضمدًا ُمـ حتريؽ إٟمِمٓم٦م اًمٕم٤مُم٦م  واًمًٕمل سم٤مًمٗمًــ٤مد ذم إرض

. وأُم٤م ؾمقرة اًمتقسم٦م ومٙم٤من ٟمزوهل٤م ىمري٤ًٌم ُمـ ٟمزول اعم٤مئدة )ىمٌٚمٝم٤م او  ًمٚمٜمٗم٤مق واًمٗم٤ًمد واإلرضم٤مف

ثػم ُمـ أطمٙم٤مم اجلٝمـ٤مد ، وومٞمٝم٤م يمذًمؽ يم ، وومٞمٝم٤م إُمـر سمجٝم٤مد اعمٜم٤موم٘ملم وسم٤مًمٖمٚمٔم٦م قمٚمٞمٝمؿ سمٕمده٤م(

واًمتت٤مسمع ذم هذه اًمتنميٕم٤مت مل يٙمـ ُمـ سم٤مب اٟمتٝم٤مء اًمٕمٛمؾ سم٤محلٙمؿ اًم٘مديؿ إمم همػم  .وأطمٙم٤مم اًمٜمٗم٤مق 

، وإٟمام يم٤من ًمٙمؾ طمٙمؿ احل٤مل أو اًمٕمٚم٦م اًمتل  ، أو ُم٤م يًٛمك ذم اصٓمالح اعمت٠مظمريـ سم٤مًمٜمًخ رضمٕم٦م

وىمد  . ٙمذا إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، وه ، وم٤مًمّمحٞمح هق احلٙمؿ ذم يمؾ طم٤مل سم٤محلٙمؿ اًمذي يٜم٤مؾمٌف شم٘متْمٞمف

ذم ضمٝم٤مد اعمٜم٤موم٘ملم داظمؾ دوًم٦م اإلؾمالم، وأٟمف  طؾمٌؼ أن ذيمرٟم٤م اًمًٌٞمؾ اًمذي اظمت٤مره رؾمقل اهلل 

 ط، وذم طم٤مل ضورة اإلضمراءات اًمٕم٘م٤مسمٞم٦م وم٤مًمذي اظمت٤مره رؾمقل اهلل  اظمت٤مر اجلٝم٤مد همػم اًم٘مت٤مزم ط

سمٚمٖم٧م اجلريٛم٦م درضم٦م اعمح٤مرسم٦م واإلوم٤ًمد ذم  إذا هق قم٘مقسم٦م إظمذ وًمٞمس اًم٘متؾ ، ومٝمذا هق اعمخت٤مر إٓ

 .إرض يمام آي٦م اعم٤مئدة

: وذم ذًمؽ آي٤مت يمثػمة ذيمرٟم٤م مجٚم٦م ُمٜمٝم٤م ُمع شمٗمًػم اآليات دم صػات وأكشطة ادـاؾؼغ      

شمتّمؾ سم٘مقة سمٛمْم٤مُملم ، وهل  يمت٤مب )صمامر اًمتٜم٘مٞمح(خمتٍم ذم اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م ُمـ اًم٤ٌمب اًمث٤مًم٨م ُمـ 

 .ُمٙم٤مومح٦م خمريب اعمجتٛمع

 

 

............ 
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 مشؽؾة ادمثرات اخلارجقة

زرع اًمتامؾمؽ اًمداظمكم وؽ ٞمشمٗمٙم شمّمؾ إمم إُمٙم٤من ىمدو ،شمتٗم٤موت ىمقهت٤م  اعم١مصمرات اخل٤مرضمٞم٦م     

وىمد هتٞمٛمـ قمغم اعمٗم٤مصؾ اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م ًمٚمدوًم٦م وشُمِمـٙمؾ ُم٤م ُيٕمرف سم٤مإلؾمتٕم٤مر  ، قمقاُمؾ اًمُٗمرىم٦م

أضمٝمزة اإلؾمتخ٤ٌمرات وسمٕمد اإلٟمٗمالت اًمقاؾمع ُمـ اًمْمقاسمط ظم٤مص٦م سمٕمد اًمتقؾمع اهل٤مئؾ ذم  ،اخلٗمل 

اًمتٕم٤مُمؾ و ؾمٌؼ ذم هذه اًمدراؾم٦م ُم٤م يقوح ذًمؽ .ىمد و ،إظمالىمٞم٦م واًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م ذم اًمًٞم٤مؾم٦م اخل٤مرضمٞم٦م 

ُمع اًمٙمٗم٤مءة ذم سمٜم٤مء و ، ُمع اعم١مصمرات اخل٤مرضمٞم٦م يٕمتٛمد قمغم اعمقازٟم٦م سملم إدارة اًم٘مقة وإدارة اًمْمٕمػ

 ،. أُم٤م إدارة اًم٘مقة ومٞمٛمٙمـ اؾمتخراضمٝم٤م ُمـ هذه اًمدراؾم٦م  ُمت٤ٌمدًم٦م قمالىم٤مت ظم٤مرضمٞم٦م ٟم٤مومٕم٦م وُمّم٤مًمح

وإُم٤م إدارة اًمْمٕمػ ومٝمل اعمٌح٨م إظمػم ُمـ )ٟمخ٦ٌم اعمًـ٤مر( سم٤مإلو٤موم٦م إمم أصقل يمٌػمة ذيمرٟم٤مه٤م ذم 

 ،يمتٗمًػم آي٦م اًمت٘مٞم٦م وأطمٙم٤مم اًمقؾمع واًميورات اعمؽماظمٞم٦م  ،)اعمٜمٓمٚمؼ( وهل شمتّمؾ سم٢مدارة اًمْمٕمػ 

 ٤مه ذم هذه اًمدراؾم٦م قمـ اإلؾمتٕمامر اخلٗمل واحلرب همػم اًمٕمًٙمري٦م.وسم٤مإلو٤موم٦م إمم ُم٤م ذيمرٟم
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 :ادبحث افسابع     

 افتحاففافعفد و     

       ..................... 
 

 

  وافتحافف وادقثاق افعفدأفػاظ 

 ودم افعرف افسقاد دم افعربقة وكحوها

وُيًتٕمٛمؾ أيْم٤ًم إؾماًم  ، أي هق وقمد ُُمٚمزم اإلًمتزام ُمع اعمٕمروم٦مٝمق وم ، ذم اًمٕمرسمٞم٦م أُم٤م اًمٕمٝمد      

ۆ  ۈۈ  ٴۇ  چ ًمٚمٛمْم٤مُملم اًمتل شمؿ اًمتٕم٤مهد قمٚمٞمٝم٤م سمٛمٕمٜمك اعمٕم٤مهدة او اعمٞمث٤مق . ىم٤مل شمٕم٤ممم 

گ  گ  گ  چ أي أوومقا سمام اًمتزُمتؿ سمف . وىم٤مل شمٕم٤ممم  ،34اإلهاء:  چ ۅ  ۋ  ۋ

ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  

ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ      ﮲   ﮳  ﮴    ۀ  ہ  ہ  ہ  ۀ

وُيًتٕمٛمؾ اًمٕمٝمد سمٛمٕمٜمك اعمالزُم٦م . 77 – 75اًمتقسم٦م:  چ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  

 ،يمام ي٘م٤مل: طمّمؾ يمذا ذم قمٝمد اًمٜمٌقة او ذم قمٝمد قمٛمر  ،وسمٛمٕمٜمك اعمٕمروم٦م اًمٜم٤مدم٦م قمـ ٟمقع ُمـ اعمالزُم٦م 

أي سم٘مدر ُمالزُمتل  ،وُي٘م٤مل: قمٝمدي سمٗمالن أٟمف يمذا ويمذا  ،أي ذم اًمزُمـ اعمالزم ًمٚمٜمٌقة او ًمٕمٝمد قمٛمر 

 سملم اًمدول اعمتٜم٤موم٦ًم واعمْمٛمقن اًمرئٞمس ًمٚمٕمٝمد اًمًٞم٤مد او اعمقادقم٦م . وم٢مٟمف يتّمػ سمٙمذا ويمذا حل٤مًمف

هق اعم٤ًمعم٦م أي اعمّم٤محل٦م وشمرك إقمامل اًمٕمدائٞم٦م ، ويٛمٙمـ أن يتٗمرع ُمٜمف إشمٗم٤مق اىمتّم٤مدي او قمٚمٛمل 

وسم٥ًٌم شمقؾمع قمٛمؾ اعمخ٤مسمرات ظمالل اًم٘مرن اًمٕمنميـ وهذا  . حاو همػم ذًمؽ ُمـ شم٤ٌمدل اعمّم٤مًم
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اًم٘مرن ، وم٢من اًمٕمٝمد اًمًٞم٤مد ُيْمٌط قم٤مدة سمٜمّمقص ومٞمٝم٤م ُم٤م يٙمٗمل ُمـ اًمٗمجقات ًمإلسم٘م٤مء قمغم 

 .اًمتجًس اعمت٤ٌمدل وقمغم اًمدرضم٦م اعمٓمٚمقسم٦م ُمـ اًمٕمٛمؾ اإلؾمتخ٤ٌمري وؿمٌٝمف

إذا ريمٜم٧م إًمٞمف  سمف َُمْقصُمقٌق  وهق سمف، واصمٌِؼ  وأٟم٤م صمِ٘م٦مً  سمف أصمؼ سمٗمالن َوصمِْ٘م٧ُم  ومُٞم٘م٤مل: ،وأُم٤م اعمٞمث٤مق       

 وقمٚمٞمف ىمقًمف ، اًمٌمء سمف ُيقصَمُؼ  عم٤م اؾمامن: واًمِقصَم٤مُق  واًمَقصَم٤مُق  ، ؿمددشمف: وَأْوصَمْ٘متُفُ واقمتٛمدت قمٚمٞمف . 

وإُمر اًمقصمٞمؼ هق اًمـُٛمحٙمؿ اعمت٘مـ .  ،4حمٛمد:  چ  ژ  ژ  ڑ  ڈ   ڈ  چ٤ممم ـــشمٕم

. واًمرواسمط سملم  هق اًمٕمٝمد اًمذي يرسمط ـمروملم او أيمثر سمرواسمط شم٤ًمقمد قمغم اإلًمتزام اعمَْقصمُِؼ و واعمِٞمث٤مُق 

ۅ  ۉ   چ ىم٤مل شمٕم٤ممم  ،ىمقة اعمْم٤مُملم وقمقاىم٥م اًمٜمٙم٨م ذم اًمدٟمٞم٤م او أظمرة  اهلل شمٕم٤ممم وقم٤ٌمده هل

وم٤مًمراسمط  ،. وأُم٤م سملم اًمٕم٤ٌمد  169إقمراف:  چ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ

ـِ  يَمْٕم٥ِم قمـ . وؿمٌف ذًمؽ ٕمٝمد او اًمتٗمقق ذم ُمقاضمٝم٦م اًمٜم٤ميم٨م وهق اًمْمامٟم٤مت ذم ُمْم٤مُملم اًم  َُم٤مًمٍِؽ  سْم

٦ٌَمِ  ًَمْٞمَٚم٦مَ  َوؾَمٚم ؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ  َصغم   اًمٜم ٌِلِّ  َُمعَ  ؿَمِٝمْدُت  َوًَمَ٘مدْ  » ىم٤مل: رواه  ، ش اإِلؾْماَلمِ  قَمغَم  شَمَقاصَمْ٘مٜم٤َم طِملمَ  ، اًمَٕمَ٘م

 واعمٕمٜمك: طملم شمٕم٤مهدٟم٤م وشم٤ٌميٕمٜم٤م قمغم اإلؾمالم. ،اًمٌخ٤مري وهمػمه 

ُي٘م٤مل: ومالن طمٚمٞمػ  ،وم٤محلٚمػ قم٤ٌمرة قمـ اعمالزُم٦م يمام ذيمر اًمراهم٥م واسمـ وم٤مرس  ،وأُم٤م اًمتح٤مًمػ       

إذا  اًمٚم٤ًمن طمٚمٞمػ ومالنو ، وُمٙم٨م ومالن طمٚمٞمػ اًمٗمراش ،وطمٚمٞمػ اًمرؿمد  اًمًٝمر وطمٚمٞمػ اجلقد

وذم اًمٕمالىم٤مت سملم اًمٗمئ٤مت  . قمٜمف يت٤ٌمـم٠م ومال اًمٙمالم حي٤مًمػ يم٠مٟمف ،طمديد اًمٚم٤ًمن ومّمٞمح٤ًم  يم٤من

ْم٤مُملم ُمٕم٤مهدة سملم ـمروملم او ٛمسم ًمتزاماإل اًمتٕم٤مهد قمغم قم٤ٌمرة قمـ واًمتح٤مًمػ واًمدول ص٤مر احلٚمػ

٤مٟمٞمد يمثػمة وصػ أطمد اًمرواة ـوىمد ورد ذم أؾم ومٛمـ طم٤مًمػ ضمٝم٦م ومٝمق طمٚمٞمٗمٝم٤م او طمٚمٞمػ هل٤م . ،أيمثر 

 .نسم٠مٟمف طمٚمٞمػ ًمٗمالن او ًمٌٜمل ومال

وم٢من اًمٕمٝمد واعمٞمث٤مق يِمٛمؾ يمؾ إشمٗم٤مق رؾمٛمل سملم ضمٝمتلم  ، قمراف اًمدوًمٞم٦م واًمًٞم٤مؾمٞم٦مذم إوأُم٤م      

او أيمثر قمغم ُمْم٤مُملم يتؿ اًمتٕمٝمد سم٤مإلًمتزام هب٤م . وىمد شمٙمقن اعمْم٤مُملم اعمِمؽميم٦م ؾمٞم٤مؾمٞم٦م او اىمتّم٤مدي٦م 

تح٤مًمػ ذم هذه إقمراف ومٝمق ذم اًمٖم٤مًم٥م ظم٤مص او دوم٤مقمٞم٦م او ُمٕمٚمقُم٤مشمٞم٦م او همػمه٤م . وأُم٤م احلٚمػ واًم
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اًمتٕم٤مهد قمغم سمٕمض ُمْم٤مُملم اًمدوم٤مع اعمِمؽمك او اًمدوم٤مع اجلامقمل او احلامي٦م او شم٤ٌمدل احلامي٦م ذم 

 سم٤معمّم٤مًمح . وىمد شمٙمقن اًمنمايم٦م اًمدوم٤مقمٞم٦م حمدودة وىمد شمٙمقن ذايم٦م إؾمؽماشمٞمجٞم٦م.

وم٢مهن٤م شمتًع ٕٟمقاع يمثػمة ُمـ  شاًمنمايم٦م»يمٕم٤ٌمرة  ،وشمقضمد قم٤ٌمرات أظمرى شمتًع عمٗم٤مهٞمؿ ُمت٤ٌميٜم٦م       

وم٢مهن٤م شمٕم٤مهد او شمٕم٤مىمد قمغم ُمْم٤مُملم  ، شاإلشمٗم٤مىمٞم٦م»ويمذًمؽ  اًمٕمٝمقد وًمدرضم٤مت ُمت٤ٌميٜم٦م ُمـ اإلًمتزام .

وم٢مهن٤م  ، شُمذيمرة شمٗم٤مهؿ»ويمذًمؽ قم٤ٌمرة  ُمٕمٞمٜم٦م ويٛمٙمـ أن شم٘مع قمغم أٟمقاع يمثػمة ضمدًا ُمـ اعمْم٤مُملم .

او شمٙمقن إشمٗم٤مىم٤ًم أوًمٞم٤ًم  ًمٚمتٕم٤مهد ٛمٝمٞمدـجرد شمـُم حدودة ويٛمٙمـ أن شمٙمقنـرايم٦م ُمـٙمقن ؿمـيٛمٙمـ أن شم

 .همػم ُمٚمزم

 

 ذظقة افتحافف 

 بغ ادسؾؿغ وؽرهم
 

 :األصل اإلشتؼالفقة إال ظـد افرضورة

وسمذل أىمَم اجلٝمقد  إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م إؾمت٘مالًمٞم٦مإصؾ هق ذم ذًمؽ أدًم٦م يمثػمة شمٌلم أن       

ُيْم٤مف إمم ذًمؽ أن اًمّمٕمقسم٤مت ذم  ، ومال يّمح أن شمٙمقن ذيٙم٤ًم ذم اًمٍماع سملم أظمريـ . ًمتح٘مٞم٘مٝم٤م

دوًم٦م او أيمثر سم٥ًٌم ىمرار ظم٤مـمئ ًم ؿم٤مُمؾ وٌط طمريم٤مت اعمتح٤مًمٗملم حُيتٛمؾ أن ي١مدي إمم شمدُمػم

، ويم٤مٟم٧م هذه اخلِمـٞم٦م ىم٤مئٛم٦م ذم سمٕمض اًمدول إوروسمٞم٦م ظمالل أزُم٦م اًمّمقاريخ  شمتخذه دوًم٦م طمٚمٞمٗم٦م

ڤ  ڤ  ڤ  چ شمٕم٤ممم قوح إُمر ىمقًمف . ي ذم يمقسم٤م سملم أُمريٙم٤م واإلحت٤مد اًمًقومٞمٞمتل

، ٟمٗمٝمؿ ُمـ 143اًمٌ٘مرة:  چ ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ

وؾمٓم٤ًم سملم إُمؿ ،  شمٙمقن جي٥م أن شم١مهؾ ٟمٗمًٝم٤م هبذا اًمديـ يمل أي٦م اًمٙمريٛم٦م أن إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م

ُمتٕم٤مدًم٦م إمم إُمؿ إظمرى ، ومال شُمًتدرج إمم اًمٍماقم٤مت سملم  ُمٕمٜمقي٦م ذم اعمريمز وسمٛم٤ًموم٤مت أي هل

 ٤مممـشمٕم وىم٤مل٤ممم . ـ٤مء اهلل شمٕمـػم آي٦م اًمت٘مٞم٦م إن ؿمـٜمذيمر ذم شمٗمًـإُمؿ إظمرى إٓ قمٜمد اًميورة يمام ؾم

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ  چ
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، وم٢من اًمٗمٕمؾ  چ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ چ٤مرة ـر قمٌـ، ومتدسم51اعم٤مئدة:  چٹ ٹ ٹ ڤ

ٙم٤مل اًمتقًمٞم٦م أي ـأؿم اًمٜمٝمل قمـ لـق قم٤مم ومـرط ومٝمـٞم٤مق اًمِمـرط ًمف طمٙمؿ اًمٜمٙمرة ذم ؾمـٞم٤مق اًمِمـذم ؾم

واًمْم٤مسمط ًمٚمٌ٘م٤مء ذم اعمقىمػ اًمقؾمٓمل هق قمدم  . إٓ قمٜمد اًميورة ٞم٦مـٞم٤مؾمـاًمٜمٍمة اًمدوم٤مقمٞم٦م واًمً

متٙمـ أظمريـ ُمـ اًمٜمٞمؾ ُمٜمؽ ، سمؾ يٓمٚم٥م يمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ اًمت٘مرب ُمٜمؽ . وأُم٤م طملم ُيـتقىمع أن 

ل اًميورة اًمتل يّمح ـي١مدي اعمقىمػ اًمقؾمٓمل إمم قمدوان صم٘مٞمؾ قمٚمٞمؽ ذم احل٤مض او اًمؽماظمل ، ومٝم

 رى. ـع ضمٝم٦م دون أظمـٝم٤م اًمتح٤مًمػ ُمـسم

  :دم ذظقة افتحافف ظـد افرضورة آية افتؼقة

ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ې   ې  ې  ى  ى  چ ىم٤مل شمٕم٤ممم       

آل قمٛمران:  چ وئ  وئ  ۇئ   ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ ائ  ائ  ەئ  ەئ

وم٢من صدر أي٦م اًمٙمريٛم٦م يٌلم أن إصؾ هق ُمٜمع أن يتخذ اعم١مُمٜمقن اًمٙم٤مومريـ أوًمٞم٤مء ، صمؿ ضم٤مء   ،28

اعمْم٤مُملم اًمٕمٛمٚمٞم٦م  سمٕمض وهق اؾمـتثٜم٤مء ُمتّمؾ مم٤م شم٘متْمٞمف اًميورة ُمـاإلؾمتثٜم٤مء ذم أي٦م اًمٙمريٛم٦م 

، وؾمقاء يم٤مٟم٧م اًميورة طم٤مضة او يم٤مٟم٧م ُمؽماظمٞم٦م يمام هق اًمٖم٤مًم٥م ذم اًميورات  ًمٚمٛمقآة

ؾمٞم٦م وإُمٜمٞم٦م ، وؾمقاء يم٤مٟم٧م اًمت٘مٞم٦م شمٕم٤مُمالً ُم٤ٌمذًا ُمع اًمٙم٤مومر اًمذي ٟمت٘مل ُمٜمف شم٘م٤مة ، او يم٤مٟم٧م اًمًٞم٤م

ُمٕمٜمك ذًمؽ أن اًمت٘مٞم٦م ٓضمتٜم٤مب  .ًمف  شمٕم٤مُماًل ُمع يمٗم٤مر آظمريـ ُم١مصمريـ قمٚمٞمف او حلج٥م ُم٤ًمقمدهتؿ

ت٘مٞم٦م اعمًـتثٜم٤مة ًمٞمًـ٧م درضمـ٦م وواوح أن اًمرة . ـرة او همػم ُم٤ٌمؿمـٛمٙمـ أن شمٙمقن ُم٤ٌمؿمـاعمْم٤مر ي

دة ، سمؾ هل اؾمؽماشمٞمجٞم٦م ُمتحريم٦م ووم٘م٤ًم عم٘متْمٞم٤مت اًميورة احل٤مضة واعمؽماظمٞم٦م وووم٘م٤ًم ًمْمقاسمط ضم٤مُم

 ، ومٞمٛمٙمـ أن شم٠مظمذ ظمٞم٤مرًا ُمـ مجٚم٦م ظمٞم٤مرات ، ُمٜمٝم٤م:اًميورات 

  .أن شمٙمقن درضم٦م ُمـ درضم٤مت اًمتح٤مًمػ 

   أن شمٙمقن ذايم٦م او شمٕم٤مودًا اىمتّم٤مدي٤ًم او شم٤ٌمدًٓ ىمقي٤ًم ًمٚمٛمّم٤مًمح ، سمحًـ٥م ُم٤م يٛمٙمـ ًمٙمؾ

 ـمرف أن ي٘مدُمف.

  .أن شمٙمقن ُم٤ًميرة ُمٜمْمٌٓم٦م 
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ع يمذًمؽ ًمٌٜم٤مء حت٤مًمٗم٤مت ـٚمٛمٞم٦م ، ويتًـع ًمٌٜم٤مء قمالىم٤مت ؾمـوواوح أيْم٤ًم أن اًمٕمٛمؾ سم٤مًمت٘مٞم٦م يتً      

. سمؾ إن اًمٕمداوة اًمْم٤مري٦م سملم اًمٓمقائػ همػم  ودًٓم٦م أي٦م اًمٙمريٛم٦م قمغم ذًمؽ ىمقي٦م ضمداً  ،  ٛمٞم٦مـرؾم

اعمًٚمٛم٦م يْٛمٙمـ أطمٞم٤مٟم٤ًم أن شمدومع سمٕمْمٝمؿ إمم اًمنمايم٦م ُمع اعمًٚمٛملم ود سمٕمْمٝمؿ أظمر ، وذم ذًمؽ 

وٓ ؿمؽ أن ُمـ أهؿ ُمْم٤مُملم اعمقآة اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمتل يّمح أن يِمٛمٚمٝم٤م وقاسمط ؾمٌؼ ذيمره٤م . 

ذا هق ضمقهر اًمتح٤مًمػ وضمقهر اعمقآة وه ،اإلؾمتثٜم٤مء هق اًمتٜم٤مس اعمت٤ٌمدل او اًمدوم٤مع اجلامقمل 

وذيمرٟم٤م ذم اًمٕمٜمقان  . اعمًتثٜم٤مة ُمـ أصؾ اعمٜمع . وذيمرٟم٤م ذم )اعمٜمٓمٚمؼ( شمٗمًـػمًا ُمٗمّمالً ًممي٦م اًمٙمريٛم٦م

 و٤مسمط اخلروج ُمـ اًمقؾمٓمٞم٦م اًمدوم٤مقمٞم٦م إمم اًمتح٤مًمػ.اًم٤ًمسمؼ )اإلؾمت٘مالًمٞم٦م( 

يم٤مإلؾمتٕمداد ًمٚمخٞم٤مٟم٦م وشمٖمٞمػم  قمٜمد اًمٓمرف أظمر ، وأُم٤م خم٤مـمر اًمٜم٘مص اًمٙمٌػم ذم اجل٤مٟم٥م اعمْمٛمر      

اعمقاىمػ واعمٙمر واخلديٕم٦م وؿمٌف ذًمؽ ، ومٝمذا يمٚمف يقضم٥م ؿمدة احلذر واعمراىم٦ٌم واإلضمراءات 

، وٓسمد ُمـ اطمتٞم٤مـم٤مت متٜمع إضار  ضمٝم٦م أضمٜمٌٞم٦مدم٤موز اًمقؾمع اقمتامدًا قمغم  اإلطمتٞم٤مـمٞم٦م وقمدم

وىمد  ، وهذا يمٚمف ُمٕمروف ذم وم٘مف اًمٍماع .ض اًمٙمٌػمة إذا شمقىمٗم٧م اًمٕمالىم٤مت او اٟم٘مٚم٧ٌم امم اًمٜم٘مٞم

 ذم اًمٕمٜمقان اًمث٤مُمـ ُمـ شمٗمًػم آي٦م اًمت٘مٞم٦م ذم )اعمٜمٓمٚمؼ(.و ذم هذه اًمدراؾم٦م سمٞمٜم٤مه

 

 : آية افتػاوض

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  چ ىم٤مل شمٕم٤ممم       

ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ      

 چڦ  ڦ  ڦ  ڄ    چ. وضمف اإلؾمتدٓل أن قم٤ٌمرة 64قمٛمران: آل  چ ڈ

ُم٤م شم٘متْمٞمف  وم٤مإلـمالق يِمٛمؾ ،ُمٓمٚم٘م٦م ذم يمؾ يمٚمٛم٦م شمٙمقن ؾمقاًء سملم اًمٓمروملم إٓ ُم٤م ُمٜمع ُمٜمف اًمنمع 

وهذا هق طم٘مٞم٘م٦م  ،رقمٞم٦م احلرب ـروط ؿمـرط اإلًمتزام سمِمـسمِمورايم٦م اًمدوم٤مقمٞم٦م ـاًمِم اًميورة ُمـ

يّمح أن يٙمقن:  ، چ...ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   چ ًمٕم٤ٌمرة اًمتح٤مًمػ . وقمغم ذًمؽ وم٢من شم٘مدير اإلقمراب 

او: ُمٜمٝم٤م أن ٓ ٟمٕمٌد إٓ اهلل . وأُم٤م شم٘مدير اإلقمراب سمـ: هل أن ٓ ٟمٕمٌد  ،أقمٔمٛمٝم٤م أن ٓ ٟمٕمٌد إٓ اهلل 

وٓ يّمح شم٘مٞمٞمد ُمٓمٚم٘م٤مت اًم٘مرآن  ،وم٢مٟمف ىمد ي٘مٞمد فم٤مهر اإلـمالق ومـل اًمٕمٌـ٤مرة إومم  ،إٓ اهلل 
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وإُمر أويمد طملم شم٘مٌؾ ىمقاقمد اًمٕمرسمٞم٦م شم٘مديرات أظمرى همػم  ،اًمٙمريؿ سمٛمجرد شمـ٘مدير إومؽماى 

ُمٕم٤مرو٦م ًمإلـمالق وًمٙمٜمٝم٤م ضمزء ُمٜمف . وىمد ذيمرٟم٤م ذم ُمٌح٨م اًمتٗم٤موض ُمـ )ٟمخ٦ٌم اعم٤ًمر( شمٗمًػمًا 

 ُمٗمّمالً ًممي٦م.

 : آية اإلفتزام بادقثاق

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ   ڻ  ڻ     ....چىم٤مل شمٕمـــ٤ممم       

 يم٤من اعمٞمث٤مق ُمع ضمٝم٦م يم٤مومرة يٛمٙمـ أن يتْمٛمـ قمدم ٟمٍمة ومئ٦م قمٚمٞمٝم٤م وإنْ  . وم٢من72إٟمٗم٤مل:  چ ۀ

وهق أن يتْمٛمـ اعمٞمث٤مق ٟمٍمة اعم١مُمٜملم ُمـ  ،وم٢مٟمف يٜمٌف إمم ُم٤م هق أوضم٥م ذم اًمنمع  ،يم٤مٟم٧م ومئ٦م ُمًٚمٛم٦م 

 واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ. ،ـمريؼ اًمدوم٤مع اعمِمؽمك أي اًمتح٤مًمػ 

 

 : حديث صؾح احلديبقة وحديث تليقد افدين

ِذي َٟمْٗمِز سمَِٞمِدهِ  » طىمقل اًمٜمٌل  اًمّمٚمح ىمّم٦مومٗمل        ٦ًم ُيَٕمٔمُِّٛمقَن ومِٞمَٝم٤م  َواًم  ٠َمًُمقيِن ظُمٓم  ًْ ، َٓ َي

٤مَه٤م طُمُرَُم٤مِت اهلل ٓ  َأقْمَٓمْٞمتُُٝمْؿ إِي  وٓ ُيتقىمع ُمـ اًمٙمٗم٤مر أن ُيٓم٤مًمٌقا سمتٕمٔمٞمؿ  ،رواه اًمٌخ٤مري وهمػمه  « إِ

ي١مول امم شمٕمٔمٞمؿ وًمٙمـ اعمراد ُمٓم٤مًم٦ٌم اًمٙمٗم٤مر او ُمقاوم٘متٝمؿ قمغم ُم٤م  ،طمرُم٤مت اهلل شمٕم٤ممم سمّمقرة ُم٤ٌمذة 

وطمدي٨م اًمٌخ٤مري هذا يِمٛمؾ أٟمقاقم٤ًم ُمـ قمٝمقد اًمتٕم٤مون قمغم اخلػم ُمع همػم  . طمرُم٤مت اهلل شمٕم٤ممم

 وئ وئ ەئچ يِمٛمٚمف ىمقًمف شمٕم٤ممم  هذا اًمٜمقع ُمـ اًمنمايم٦م وم٤مًمٓمرف اعم١مُمـ ذماعمًٚمٛملم ، 

وهؾ يِمٛمؾ احلدي٨م اًمتح٤مًمػ اًمدوم٤مقمل ُمع  .2اعم٤مئدة:  چ ېئۈئ  ۈئ       ۆئ  ۆئ ۇئ

ومال ؿمؽ سمجقاز ذًمؽ قمٜمد وضمقد ضورة  إذا شمٕمٝمدوا سم٤مإلًمتزام سمنموط احلرب اًمٕم٤مدًم٦م؟اعمنميملم 

 هذا اًم٥ًٌم أن يِمٛمؾوُيتقىمع  شمتْمٛمـ أطمد أؾم٤ٌمب احلرب اعمنموقم٦م ، طم٤مضة او ُمؽماظمٞم٦م

  اعمًٚمٛملم ذم اًم٘مري٥م او اًمؽماظمل.

ـِ  ، سَمَٙمَرةَ  َأيِب طمدي٨م  ويتّمؾ هبذه اعمٕم٤مين        ؾَمُٞم١َميِّدُ  اهللَ  إِن   »: ىَم٤مَل  فُ َأٟم َوؾَمٚم ؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ  َصغم   اًمٜم ٌِلِّ  قَم

ـَ  َهَذا ي ـْ رواه أمحد ووصٗمف ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط سم٠مٟمف صحٞمح ًمٖمػمه . و « هَلُؿْ  ظَماَلَق  َٓ  سم٠َِمىْمَقامٍ  اًمدِّ  قَم



521 

 

ـِ ا َأَٟمسِ  َدن   »: ٚم ؿَ ـَوؾَم  قَمَٚمْٞمفِ  اهلل َصغم   اهلل ِ قُل ـَرؾُم  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  ، َُم٤مًمٍِؽ  سْم ـَ  َذاـهَ  اهلل ًَمُٞم١َميِّ ي  ٓ سمَِ٘مْقمٍ  اًمدِّ

واهلل   ،رواه اسمـ طم٤ٌمن واًمٜم٤ًمئل ذم )اًمٙمؼمى( وصححف إًم٤ٌمين وؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط  « هلؿ ظمالق

 شمٕمـ٤ممم أقمٚمؿ.

 

 : افتحافػات بعد صؾح احلديبقة

 حمٛمد قم٘مد ذم يدظمؾ أن أطم٥م ُمـ اٟمف اًمٙمت٤مب يمتٌقا طملم ذـمٝمؿ ذم ويم٤من »ومٗمل ىمّم٦م اًمّمٚمح:       

 وم٘م٤مًمقا ظمزاقم٦م ومتقاصم٧ٌم ومٞمف دظمؾ وقمٝمدهؿ ىمريش قم٘مد ذم يدظمؾ أن أطم٥م وُمـ ومٞمف دظمؾ وقمٝمده

 ىمريش قم٘مد ذم ٟمحـ وم٘م٤مًمقا سمٙمر سمٜمق وشمقاصم٧ٌم وقمٝمده ؾمٚمؿ و قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل قم٘مد ُمع ٟمحـ

٧ٌَْم  »أمحد وطمًـ إؾمٜم٤مده ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط . وذم رواي٦م  رواه ، ش وقمٝمدهؿ : وَمَ٘م٤مًُمقا ظُمَزاقَم٦مُ  وَمَتَقاصَم

ـُ  دٍ  قَمْ٘مدِ  ذِم  َٟمْدظُمُؾ  َٟمْح ٧ٌَْم  ، َوقَمْٝمِدهِ  َوؾَمٚم ؿَ  قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ َصغم   حُمَٛم  ـُ : وَمَ٘م٤مًُمقا سَمْٙمرٍ  سَمٜمَقْ  َوشَمَقاصَم  ذِم  َٟمْدظُمُؾ  َٟمْح

ٌَْٕم٦مَ  َٟمْحقَ  اهْلُْدَٟم٦مِ  شمِْٚمَؽ  ذِم  وَمَٛمَٙمُثقا ، َوقَمْٝمِدِهؿْ  ىُمَرْيشٍ  قَمْ٘مدِ   ً  سَمْٙمرٍ  سَمٜمِل إِن   صُمؿ   ، ؿَمْٝمًرا قَمنَمَ  َواًمث اَمٟمَِٞم٦مَ  اًم

ـَ  ِذي ٌُقا َوقَمْٝمِدِهؿْ  ىُمَرْيشٍ  قَمْ٘مدِ  ذِم  َدظَمُٚمقا يَم٤مُٟمقا اًم  ـَ  ظُمَزاقَم٦مَ  قَمغَم  َوصَم ِذي  اهللِ  َرؾُمقلِ  قَمْ٘مدِ  ذِم  َدظَمُٚمقا اًم 

  ًَمٞماًْل  َوقَمْٝمِدهِ  َوؾَمٚم ؿَ  قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ َصغم  
ٍ
ـْ  ىَمِري٥ٌم  شاًْمَقشمػِمُ »: ًَمفُ  ُيَ٘م٤مُل  هَلُؿْ  سماَِمء ٦َم، ُِم  َيْٕمَٚمؿُ  َُم٤م: ىُمَرْيٌش  وَمَ٘م٤مًَم٧ْم  َُمٙم 

دٌ  سمِٜم٤َم ٞمُْؾ  َوَهَذا ، حُمَٛم  اَلِح  سم٤ِمًْمُٙمَراعِ  قَمَٚمٞمِْٝمؿْ  وَم٠َمقَم٤مَٟمقُهؿْ  ، َأطَمدٌ  َيَراَٟم٤م َوَُم٤م اًمٚم  ًِّ ـِ  َُمَٕمفُ  وَمَ٘م٤مشَمُٚمقُهؿْ  ، َواًم ْٕم  ًمِٚمٓم 

ـَ  قَمْٛمَرو َوَأن   ، َوؾَمٚم ؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ  َصغم   اهللِ  َرؾُمقلِ  قَمغَم   َوؾَمٚم ؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغم   اهللِ  َرؾُمقلِ  إمَِم  َريم٥َِم  ؾَم٤ممِلٍ  سْم

ـْ  يَم٤منَ  قِمٜمَْدَُم٤م  َوؾَمٚم ؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ  َصغم   اهللِ  َرؾُمقلِ  قَمغَم  اعْمَِديٜم٦َمَ  ىَمِدمَ  طَمت ك سم٤ِمًْمَقشمػِمِ  سَمْٙمرٍ  َوسَمٜمِل ظُمَزاقَم٦مَ  َأُْمرِ  ُِم

هُ  ؼِمُ ٤مَه٤م َأْٟمَِمَدهُ  َوؾَمٚم ؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغم   اهللِ َرؾُمقلِ  قَمغَم  ىَمِدمَ  وَمَٚمام   ، ؿِمْٕمرٍ  َأسْمَٞم٤مَت  ىَم٤مَل  َوىَمدْ  ، اخْلَؼَمَ  خُيْ  ، إِي 

َت  »: َوؾَمٚم ؿَ  قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ  َصغم   اهللِ  َرؾُمقُل  وَمَ٘م٤مَل  ـَ  قَمْٛمَرو َي٤م ُٟمٍِمْ  اهللُ َصغم   اهللِ  َرؾُمقُل  سَمِرَح  وَماَم .  « ؾَم٤ممِلٍ  سْم

ْت  َوؾَمٚم ؿَ  قَمَٚمْٞمفِ    ذِم  قَمٜم٤َمَٟم٦مٌ  َُمر 
ِ
اَمء  ً َح٤مسَم٦مَ  َهِذهِ  إِن   » :َوؾَمٚم ؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغم   اهللِ َرؾُمقُل  وَمَ٘م٤مَل  ، اًم  ً  اًم

 ًْ َٝم٤مزِ  اًمٜم ٤مَس  ٚم ؿَ ـَوؾَم  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ  َصغم   اهللِ  قُل ـَرؾُم  َوَأَُمرَ .  « يَمْٕم٥ٍم  سَمٜمِل سمِٜمٍَْمِ  َتِٝمؾُّ ـًَمَت  َويَمَتَٛمُٝمؿْ  سم٤ِمجْلِ

هُ  ىُمَرْيشٍ  قَمغَم  ُيْٕمِٛمَل  َأنْ  اهللَ  َوؾَم٠َمَل  ، ْخَرضَمفُ ـُمَ  رواه اًمٌٞمٝم٘مل ذم )دٓئؾ  . سماَِلِدِهؿْ  ذِم  َيٌَْٖمَتُٝمؿْ  طَمت ك ظَمؼَمَ

اًمٜمٌقة( وذم )اًمًٜمـ اًمٙمؼمى( . واوح ُمـ هذه اًمرواي٦م ورواي٦م ًمٚمٓمؼماين أن ىمريِم٤ًم أقم٤مٟم٧م سمٜمل سمٙمر 
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وُمِم٤مريم٦م احلٚمٞمػ ذم قمدوان طمٚمٞمٗمف ي٘مٓمع اًمٓمريؼ قمغم ظمٞم٤مر اًمٗمّمؾ سملم اعمٕمتدي  ،ذم قمدواهنؿ 

 وطمٚمٞمٗمف اًمراومض ًمإلقمتداء. 

 

 : اإلحتجاج بافعؿل بؿؼتضقات افتحافػات

ـِ  قِمْٛمَرانَ  ويمذًمؽ طمدي٨م ،يمام ذم احلدي٨م اًم٤ًمسمؼ        وا قَم٤مُِمرٍ  سَمٜمُق يَم٤مَٟم٧ْم : ىَم٤مَل  طُمَّملْمٍ  سْم  َرضُمَٚملْمِ  َأَهُ

ـْ  ِلِّ  َأْصَح٤مُب  وَم٠َمَهَ  ، َوؾَمٚم ؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغم   اًمٜم ٌِلِّ  َأْصَح٤مِب  ُِم ـْ  َرضُماًل  َوؾَمٚم ؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغم   اًمٜمٌ   ُِم

ٌُِؼ  يَم٤منَ  َٟم٤مىَمَتفُ  َوَأظَمُذوا صَمِ٘مٞمٍػ  ًْ ِلُّ  سمِفِ  وَمَٛمر   ، احْل٤َمج   قَمَٚمْٞمَٝم٤م َي : وَمَ٘م٤مَل  ٌؼ ـُُمَقصم   َوُهقَ  َوؾَمٚم ؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغم   اًمٜمٌ 

دُ  َي٤م» دُ  َي٤م حُمَٛم  ؟ ؾَم٤مسمَِ٘م٦مَ  َوشُم١ْمظَمذُ  ُأطْمٌَُس  َُم٤م قَمغَم »: وَمَ٘م٤مَل  قَمَٚمْٞمفِ  وَمَٕمَٓمَػ  ، شحُمَٛم   سمَِجِريَرةِ  »: ىَم٤مَل  شاحْل٤َمجِّ

ِلُّ  َأضَم٤مزَ  صُمؿ   ، ًمَِثِ٘مٞمٍػ  طُمَٚمَٗم٤مءَ  قَم٤مُِمرٍ  سَمٜمُق َويَم٤مَٟم٧ْم  ، « طُمَٚمَٗم٤مِئَؽ   َي٤م: َأْيًْم٤م وَمَدقَم٤مهُ  ، َوؾَمٚم ؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغم   اًمٜمٌ 

دُ  ٚمِؿٌ  إيِنِّ »: وَم٠َمضَم٤مسَمفُ  ، حُمَٛم  ًْ  صُمؿ   ، « اًْمَٗماَلِح  يُمؾ   َأوْمَٚمْح٧َم  َأُْمَركَ  مَتْٚمُِؽ  َوَأْٟم٧َم  َذًمَِؽ  ىُمْٚم٧َم  ًَمقْ  »: ىَم٤مَل  ، شُُم

ِلُّ  َأضَم٤مزَ   وَمَ٘م٤مَل  ، ش ضَم٤مئِعٌ  وَم٢ميِنِّ  َأـْمِٕمْٛمٜمِل»: وَمَ٘م٤مَل  فِ ـإًَِمٞمْ  وَمَرضَمعَ  ، َأْيًْم٤م وَمٜم٤َمَداهُ  ٚم ؿَ ـَوؾَم  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ  َصغم   اًمٜمٌ 

ِل   إِن   صُمؿ   ، َٓمَٕم٤ممٍ ـسمِ  ًَمفُ  وَم٠َمَُمرَ  ، « طَم٤مضَمُتَؽ  َهِذهِ  »: َوؾَمٚم ؿَ  قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ َصغم   اًمٜم ٌِلُّ   قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغم   اًمٜمٌ 

ضُمُؾ  وَم٤مَدى ٚم ؿَ ـَوؾَم  ضُمَٚملْمِ  اًمر  ـِ  سم٤ِمًمر  َذْي ـْ  َراـُأؾِم  اًمٚم  َأْصَح٤مسمِِف . رواه أمحد وُمًـٚمؿ واًمٓمؼماٟمـل ذم  ُِم

أي سمجٜم٤مي٦م  ، « طُمَٚمَٗم٤مِئَؽ  سمَِجِريَرةِ  »واًمٚمٗمظ ًمٚمٓمؼماٟمـل . وُمٕمٜمك  ،)اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم( وهمػمهؿ 

٦م طمٚمٗم٤مئؽ . وهذا حمٛمقل قمغم أن ُمْم٤مُملم اًمتح٤مًمػ طمٞمٜمذاك يم٤مٟم٧م شمِمـٛمؾ اًمِمـرايم٦م ذم ُمًـ١موًمٞم

ؾمـقاء يم٤مٟم٧م اًمنمايم٦م سحي٦م او وٛمٜمٞم٦م . ويمذًمؽ يم٤مٟم٧م شمٌٕم٤مت اًمٕمٛمؾ اًمٕمًٙمري  ، اإلقمتداء

 يٙمـ ًمٚم٘مٌٞمٚم٦م طمٞمٜمذاك ضمٞمش حمدد او ُم١مؾم٦ًم ؾمٞم٤مؾمٞم٦م شمتحٛمؾ شمِمٛمؾ رضم٤مل اًم٘مٌٞمٚم٦م قمٛمقُم٤ًم ٕٟمف مل

 اعمجتٛمع اًم٘مٌكم يمٚمف. سمؾ يم٤من اجلٞمش ضمزًء ُمٜمتنمًا ذم ،اًمتٌٕم٤مت 

ويقضم٥م هذا احلدي٨م أُمران ، إُمر إول: احلذر اًمِمديد ذم اظمتٞم٤مر احلٚمٞمػ . إُمر اًمث٤مين:       

هم٤مي٦م اإلشم٘م٤من ذم وٌط ُمْم٤مُملم اًمتح٤مًمػ وإقمالن ُم٤م شم٘متيض اعمّمٚمح٦م إقمالٟمف . وسمخالف ذًمؽ وم٢من 

 سَمـِريء.شمٍموم٤ًم ظم٤مـمئ٤ًم ٕطمد احلٚمٗم٤مء ىمد يقصؾ اًمتٝمٚمٙم٦م واًمتدُمػم إمم طمٚمٞمػ 
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 : كػي احلؾفتلويل حديث 

ـْ        ـِ  ضُمٌَػْمِ  قَم ؾْماَلمِ  ذِم  طِمْٚمَػ  َٓ  »: َوؾَمٚم ؿَ  قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ َصغم   اهللِ قُل ـَرؾُم  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  ، ُُمْٓمِٕمؿٍ  سْم  ، اإْلِ

ٞم   ذِم  يَم٤منَ  طِمْٚمٍػ  ـاميُّ َوأ
ْ  ٦مِ ـاجْل٤َمِهٚمِ ؾْماَلمُ  َيِزْدهُ  مَل ٓ   اإْلِ ةً  إِ  ، وامحد وأسمق داود وهمػمهؿ ُمًٚمؿ رواه « ؿِمد 

ورواه اسمـ طم٤ٌمن ُمـ طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس ُمرومققم٤ًم وصححف ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط قمغم ذط ُمًٚمؿ . 

ؾْماَلمِ  ذِم  طِمْٚمَػ  َٓ  »وًمٕمؾ أىمرب شم٠مويؾ ًمٕم٤ٌمرة  هق: ٓ طمٚمػ ذم اعمجتٛمع اعمًٚمؿ سملم ـمقائػ  ، « اإْلِ

رة ذم اجل٤مهٚمٞم٦م يم٤من ُمٜمٝم٤م ود أظمرى ذم داظمؾ اًمِمٕم٥م اعمًٚمؿ . يقوح إُمر أن إطمالف اعمِمٝمق

ويم٤مٟم٧م شمتْمٛمـ اًمتٜم٤مس اعمت٤ٌمدل سملم  ،ه١مٓء ود أوًمئؽ  ،إطمالف اعمت٘م٤مسمٚم٦م سملم ىم٤ٌمئؾ اًمٕمرب 

 َدُُمَؽ  َدُِمل»وًمٙمـ قمغم ىم٤مقمدة:  ،أقمْم٤مء احلٚمػ اًمقاطمد ُمـ همػم شم٘مٞمٞمد اًمتٜم٤مس سمٛمنموقمٞم٦م احلرب 

 َوُأـْمَٚم٥ُم  يِب  َوشُمْٓمَٚم٥ُم  َوَأِرصُمَؽ  شَمِرصُمٜمِل ؾِمْٚمُٛمَؽ  َوؾِمْٚمِٛمل ، طَمْرسُمَؽ  َوطَمْريِب  صَم٠ْمُركَ  َوصَم٠ْمِري َهْدُُمَؽ  َوَهْدُِمل

ومٝمذا همػُم ُمنموٍع داظمؾ اعمجتٛمع اعمًٚمؿ إٓ قمٜمد اإلوٓمرار  . شقَمٜمَْؽ  َوَأقْمِ٘مُؾ  قَمٜمِّل َوشَمْٕمِ٘مُؾ  ، سمَِؽ 

إصؾ إول:  ،وذًمؽ ٕٟمف يّمٓمدم سم٠مصٚملم  ،وسمّمقرة ُمٖم٤ميرة ًمٚمّمقرة اعمٕمرووم٦م ًمٚمتح٤مًمػ 

ت٘مٚم٦م او ُمع احلٚمٗم٤مء . ـقاء يم٤من سمّمقرة ُمًـرقمٞم٦م ؾمـتٜمد إمم ُمرضمٕمٞم٦م ؿمـجي٥م أن يًحرب ـدظمقل اًم

ومال جيقز أن شمتقطمد جم٤مُمٞمع ود  ،إصؾ اًمث٤مين: أن اًمقاضم٥م ذم اعمجتٛمع اعمًٚمؿ أٟمف ضمًد واطمد 

ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  چ يمام يٜمٌف إًمٞمف ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،أظمرى إٓ قمٜمد اًميورة 

ھ  ھے  ے  ۓ   ۓ   ہ  ھ  ھ ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ     ںڻ  ڻ  ڻ  ڻ

. وطمتك قمٜمد اًميورة وم٢مٟمف ًمٞمس 9احلجرات:  چ﮲  ﮳  ﮴﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹ 

ٕن احلٚمٞمٗملم ضمًدان ُمٜمٗمّمالن ويِمـؽميم٤من ذم اًمٕمٛمؾ سمخٓمقط ُمقازي٦م  ،سم٤مًمتح٤مًمػ اعمتٕم٤مرف قمٚمٞمف 

 ،وًمٞمًـ٧م ُمٜمدُمـج٦م وٓ ُمتداظمٚم٦م . وأُم٤م ُمـج٤مُمٞمع اًمِمـٕم٥م اعمًـٚمؿ طملم شمتقطمد ود ومئ٦م سم٤مهمٞم٦م 

 طِمْٚمٍػ  ـاميُّ َوأ »إصؾ ومٞمٝم٤م أهن٤م ظمٓمقط ُمتداظمٚم٦م وهم٤ميتٝم٤م أن شمٙمقن ضمًدًا واطمدًا . وأُم٤م قم٤ٌمرة  وم٢من

ْ  ٦مِ ـاجْل٤َمِهٚمِٞم   ذِم  يَم٤منَ  ؾْماَلمُ  َيِزْدهُ  مَل ٓ   اإْلِ ةً  إِ ومٝمق ُم٤م سُمـٜمِـل ذم اجل٤مهٚمٞم٦م قمغم اعمٗم٤مهٞمؿ اًمّم٤محل٦م  ، « ؿِمد 

ومٝمذا ٟمص ذم ضمقاز  ، وإقم٤مٟم٦م اعمٜمٙمقب اعمِمؽميم٦م سملم اعمًٚمؿ واًمٙم٤مومر يم٤مًمٕمدل وٟمٍمة اعمٔمٚمقم

ـْ وم ،اًمتح٤مًمػ ُمع اًمٙم٤مومر . وىمد طمدث ذًمؽ ذم طمٚمػ اعمٓمٞمٌلم واًمٗمْمقل  ـِ  قَمٌْدِ  َٕم مْحَ ـِ  اًمر   ، قَمْقٍف  سْم
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ـِ   وَماَم  ، هُمالمٌ  َوَأَٟم٤م قُمُٛمقَُمتِل َُمعَ  اعمَُْٓمٞم ٌلِمَ  طِمْٚمَػ  ِٝمْدُت ـؿَم  »: ىَم٤مَل  ، ٚم ؿَ ـَوؾَم  قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ َصغم   اًمٜم ٌِلِّ  قَم

 إرٟم١موط ٕمٞم٥مـؿم وصححف طم٤ٌمن واسمـ أمحد اإلُم٤مم رواه.  « َأْٟمُٙمُثفُ  َوَأينِّ  اًمٜم َٕمؿِ  مُحْرَ  زِم  َأن   ُأطِم٥مُّ 

٧ٌُْم  اًْمٞمَْقمَ  فِ ـسمِ  ُدقِمٞم٧ُم  َوًَمقْ  »وذم روايـ٦م  ، وإًم٤ٌمين ضََم ـِ  َوَٟمٜمَْٝمك سم٤ِمعْمَْٕمُروِف  َٟم٠ْمُُمرَ  َأنْ  قَمغَم  َٕ  اعْمُٜمَْٙمرِ  قَم

ـَ  ًمِْٚمَٛمْٔمُٚمقمِ  َوَٟم٠ْمظُمذَ  ٤ممِلِ  ُِم ـْ . و ذم ُمًٜمده اًمٌزار رواه.  « اًمٔم  ٌَػْمِ  قَم ـِ  ضُم  اهلل ِ قُل ـَرؾُم  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  ُُمْٓمِٕمؿٍ  سْم

شُمفُ  سمِِحْٚمٍػ  زِم  َأن   ُأطِم٥مُّ  َُم٤م »: ٚمؿـوؾم قمٚمٞمف اهلل صغّم  ـِ  سمَِدارِ  طَمَيْ : سمِفِ  َأهْمِدرُ  َوَأينِّ  اًمٜم َٕمؿِ  مُحْرَ  ضُمْدقَم٤منَ  اسْم

٤مًَمُٗمقا َوشَمٞمْؿٌ  َوُزْهَرةُ  َه٤مؿِمؿٌ  ضََم٧ٌُْم  سمِفِ  ُدقِمٞم٧ُم  َوًَمقْ  ، ُصقوَم٦مً  سَمْحرٌ  سَمؾ   َُم٤م اعْمَْٔمُٚمقمِ  َُمعَ  َيُٙمقُٟمقا َأنْ  حَتَ  َوُهقَ  َٕ

 ،رواه اسمـ ؾمٕمد ذم )اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى( ُمـ ـمريؼ اإلُم٤مم حمٛمد سمـ قمٛمر اًمقاىمدي  « اًْمُٗمُْمقلِ  طِمْٚمُػ 

ذم يمت٤مب )أهؾ اًمٌٞم٧م( .  مج٦م ُمٗمّمٚم٦م ًمف سمٕمد ذيمر اًمٕمدوان قمغم اعمديٜم٦م اعمٜمقرةوىمد ذيمرت شمر

٤مىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمقوي:  ،وًمٚمًٚمػ يمالم جيري قمغم ُم٤مذيمرٟم٤مه   َٓ  » َوؾَمٚم ؿَ  قَمَٚمٞمْفِ  اهلل َصغم   ىَمْقًُمفُ  َوَأُم 

ؾْماَلمِ  ذِم  طِمْٚمَػ  ْٚمُػ  اًمت َقاُرِث  طِمْٚمُػ  سمِفِ  وَم٤معْمَُرادُ  ، « اإْلِ اهـ ُمـ . أقمٚمؿ واهلل ُمٜمف اًمنمع َُمٜمَعَ  َُم٤م قَمغَم  َواحْلِ

 واًمت ٤ًمقُمد اًمت ٕم٤مُود قَمغَم  َواعْمَُٕم٤مَهَدةُ  اعُمٕم٤مىَمدةُ : احِلْٚمػ َأْصُؾ )ذح ُمًٚمؿ( . وىم٤مل اسمـ إصمػم: 

َٗم٤مِق  شمِّ ِٓ ٞم ٦مِ  ذِم  ُِمٜمْفُ  يَم٤منَ  وَماَم  ، َوا
٤ٌَمِئؾِ  سَملْمَ  َواًْمِ٘مَت٤ملِ  اًمِٗمَتـ قَمغَم  اجْل٤َمِهٚمِ ِذي وَمَذًمَِؽ  واًمٖم٤مراِت  اًْمَ٘م  َوَردَ  اًم 

ؾْماَلمِ  ذِم  قَمٜمْفُ  اًمٜم ْٝمل ؾْماَلمِ  ذِم  طِمْٚمػ َٓ  » َوؾَمٚم ؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهلل َصغم   سمَِ٘مْقًمِفِ  اإْلِ  ذِم  ُِمٜمْفُ  يَم٤منَ  َوَُم٤م ، « اإْلِ

ٞم ٦مِ 
َْرطَم٤ممِ  َوِصَٚم٦مِ  اعَمْٔمٚمقم َٟمٍْم  قَمغَم  اجْل٤َمِهٚمِ ْٕ  فِ ـومِٞم ىَم٤مَل  اًمذي ومذًمؽ ، جَمْراه ضمرى َوَُم٤م اعُمَٓمٞم ٌلم يَمِحْٚمِػ  ا

ام » ٚم ؿَ ـَوؾَم  قَمَٚمْٞمفِ  اهلل َصغم   ٞم   ذِم  يَم٤منَ  طِمْٚمٍػ  وأيُّ
ْ  ٦مِ ـاجْل٤َمِهٚمِ ؾْماَلمُ  َيِزْده مَل ٓ   اإْلِ ةً  إِ ـَ  ُيِريدُ  ، « ؿِمد   ُِم

 .اهـ ُمـ )اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م(. احلؼ وٟمٍمة اخْلَػْمِ  قَمغَم  اعُمٕم٤مىمدة

 

 :افـصوص افعامة دم اإلفتزام بافعفود

يمالُمٜم٤م هٜم٤م قمـ اًمِم١مون اًمٕم٤مُم٦م ، وٓ ؿمؽ أن يمؾ قمٝمد ُمع ضمٝم٦م ظم٤مرضمٞم٦م ذم ؿم٠من قم٤مم جي٥م أن       

ُيراقمك ومٞمف أىمَم ُم٤م يٛمٙمـ ُمـ اعمّمٚمح٦م اًمٕم٤مُم٦م واإلًمتزام اًمنمقمل ، وسمخالف ذًمؽ وم٢مهن٤م ظمٞم٤مٟم٦م 

 شيٛمٙمـ ُم٤م أىمَم»يمؼمى وسمٍمف اًمٜمٔمر قمـ اًم٘مّمد وراء اخلٓم٠م . ويٜمٌٖمل اًمتذيمػم هٜم٤م أن قم٤ٌمرة 

سملم طم٤مل اًم٘مقة وطم٤مل اًمْمٕمػ ، وسملم طم٤مل اإلظمتٞم٤مر وطم٤مل اإلوٓمرار . وسمٕمد هذه  ختتٚمػ

﮶  ﮷  ﮸  چ ٟمّمقص اًمقوم٤مء يمثػمة ، ُمٜمٝم٤م ىمقًمف شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم  اإلقمت٤ٌمرات ، وم٢من
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﮻﮼  ﮽  ﮾     ﮿  ﯀ ژ  ژ  چ وىمقًمف شمٕم٤ممم  ،1٤٤اًمٌ٘مرة:  چ ﮹  ﮺  

ۈ    ڭ  ڭ    ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆچ ، وىمقًمف شمٕم٤ممم 1اعم٤مئدة:  چ کڑ  ڑ  

    ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ چ ، وىمقًمف شمٕمـــــ٤ممم 1٤2إقمراف:  چ ۈ  ٴۇ

.  8اعم١مُمٜمقن:  چ ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ چ، وىمقًمف شمٕم٤ممم 34اإلهاء:  چ ۅ

ـْ و  َيْقمَ  ًمَِقاءٌ  هَم٤مِدرٍ  ًمُِٙمؾِّ  »: ٚم ؿَ ـَوؾَم  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ  َصغم   اهللِ قُل ـَرؾُم  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  ، اخْلُْدِريِّ  ِٕمٞمدٍ ـؾَم  َأيِب  قَم

َٓ  ، هَمْدِرهِ  سمَِ٘مْدرِ  ًَمفُ  ُيْروَمعُ  ، اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦مِ  َٓ  َأ ـْ  هَمْدًرا َأقْمَٔمؿُ  هَم٤مِدرَ  َو ٦مٍ  َأُِمػمِ  ُِم رواه ُمًـٚمؿ وأمحد  « قَم٤مُم 

 وهمػممه٤م.

 

  األشباب افرئقسة

 افعالؿات افسؾؿقة عفودف

 . او طمزسملمٙمقن سملم دوًمتلم يم٠من ي ، او أيمثر سملم مج٤مقمتلماًمٕمٝمد او احلٚمػ  يٙمقن وذًمؽ طملم      

٤من وؾم٥ٌم صم٤مًم٨م حمدودؾم٤ٌٌمن  قضمديو   :قم٤مُم 

ويم٤من صٚمح احلديٌٞم٦م ُمٌٜمٞم٤ًم قمغم هذا اًم٥ًٌم ومٞمام ٟمراه  ، ذاشمفًم: هق ىمّمد اًمًٚمؿ افسبب األول      

وعم٤م ومٞمف ُمـ  ، وُمّم٤مًمح ُمت٤ٌمدًم٦م ُمـ ُمٜم٤مومع يمٌػمة عم٤م ذم اًمًٚمؿ ذًمؽو . ُمـ ؾمٞم٤مق اًم٘مّم٦م وُمتٕمٚم٘م٤مهت٤م

وىمد ؾمٌؼ أن ذيمرٟم٤م أدًم٦م شم١ميمد أن  ُمٜمع او شم٘مٚمٞمؾ اؾمتٝمالك اعمقارد اًمٌنمي٦م واعم٤مدي٦م ُمـ همػم ضورة .

ىمقًمف  ، ُمـ هذه إدًم٦م ىم٤مئؿ سمذاشمف وهق ُمقاز ٕصؾ اًمدوم٤مع وُمتٗم٤مقمؾ ُمٕمف ضوري اًمًٚمؿ أصؾ

﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷﮸    ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ﮲چ شمٕم٤ممم 

ی  ی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  چ وىمقًمف شمٕم٤ممم  ، 2٤8اًمٌ٘مرة:  چ ﮹    ﮺  ﮻  ﮼

يم٥ًم اًمقىم٧م واعمقارد ًمٚمٌٜم٤مء ُمٜمٝم٤م  ،وًمٚمًٚمؿ ومقائد يمٌػمة . 61إٟمٗم٤مل:  چىئيئ  جب  حب  خب  مب 

ر إلقم٤مدة شمرشمٞم٥م اًمداظمؾ وشمرشمٞم٥م . وُمٜمٝم٤م اؾمـتثامر طم٤مًم٦م اإلؾمـت٘مرا وشمٕمقيض اخل٤ًمئر واًمتٜمٛمٞم٦م

وم٘مد يٙمقن هلذه  ،وُمٜمٝم٤م شمٓمقير اًمقؾم٤مئؾ همػم اًمٕمًٙمري٦م ذم اًمٍماع وحتّمٞمؾ احل٘مقق .  وًمقي٤متإ
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 وُمٜمٝم٤م زي٤مدة اًمؽميمٞمز قمغم اًمدقمقة اإلؾمالُمٞم٦م اًمقؾم٤مئؾ أصمر يمٌػم ذم شم٘مٚمٞمؾ احل٤مضم٦م إمم احلرب .

ٕهن٤م أصؾ يمٌػم ذم إطمقال يمٚمٝم٤م . وُمٜمٝم٤م اًمتحقل إمم شم٤ٌمدل اعمّم٤مًمح ُمع  وُمْم٤مُملم اًمٗمتح اعمٕمٜمقي

يٛمٙم٨م ذم ٜم٤مومع وشمٜمٛمٞمتٝم٤م واًمٌٜم٤مء قمٚمٞمٝم٤م تثامر اعمـوم٢من اؾم ، ٤مملـسم٤مإلو٤موم٦م إمم اًمٙم٤مومر اعمً سقمدو إُم

ٗمًػم آي٦م وىمد سمٞمٜم٤م ذًمؽ ذم شم ،سمام ذم ذًمؽ اعمٜم٤مومع اعمٕمٜمقي٦م واعم٤مدي٦م  ، إرض وي١مؾمس ٟمٗمقذًا قمٛمٞم٘م٤مً 

  .اًمرقمد ذم )ٟمخ٦ٌم اعم٤ًمر(

ق واوح ُمـ آي٦م ـيمام ه ،اإلوٓمرار إمم اضمتٜم٤مب ُمْم٤مر اًمٕمداء واحلرب  :بب افثاينـافس        

ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ې   ې  ې  ى  چ شمٕم٤ممم  ىم٤مل.  اًمت٘مٞم٦م

آل  چ ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ     وئ  وئ  ۇئ   ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ

ذم اًمٙمالم  سم٤مظمتّم٤مر ، وذيمرٟم٤م شمٗمًػمه٤م  )اعمٜمٓمٚمؼ(ذم مي٦موىمد ذيمرٟم٤م شمٗمًػمًا ُمٗمّماًل ًم ،28قمٛمران: 

 ،يتًع ًمٌٜم٤مء قمالىم٤مت ؾمٚمٛمٞم٦م ذيمرٟم٤م أن اإلؾمتثٜم٤مء ُمـ احلٙمؿ إصكم ، طمٞم٨م قمـ ذقمٞم٦م اًمتح٤مًمػ 

يمام  ،ج٤مل وًمٌٜمل إهائٞمؾ ُمٝم٤مرة قم٤مًمٞم٦م ذم هذا اعم . ويتًع يمذًمؽ ًمٌٜم٤مء حت٤مًمٗم٤مت وذايم٤مت ُمتٜمققم٦م

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ      چ ٤ممميٜمٌف إًمٞمف ىمقًمف شمٕم

 ،وم٢من اهلل شمٕم٤ممم ضمٕمٚمٝمؿ ذم هذا اًمقىم٧م أيمثر ٟمٗمػمًا ومل جيٕمٚمٝمؿ أيمثر ٟمٗمرًا  ،6اإلهاء:  چھ 

مم٤م ًمف و ،ريـ اؾمتٜمٗم٤مر أظم ٜمٝمؿ ُمـومٕمددهؿ ىمٚمٞمؾ وًمٙمـ ًمدْيؿ اًمٞمقم ُمـ اًمنمايم٤مت واًمت٠مصمػم ُم٤م ُيَٛمٙمِّ 

  اًمٍماع. شم٠مصمػم يمٌػم قمغم

ک  گ   ...چ شمٕم٤ممم  ٟمحق ىمقًمف ،ُمٕم٤ًم او ٕطمدمه٤م  اعمذيمقريـ وشمقضمد ٟمّمقص شمتًع ًمٚمًٌٌلم      

گ  گ    گ  ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   چ وىمقًمف شمٕم٤ممم  ،9٤ – 89اًمٜم٤ًمء:  چ....ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ڻ

شمٜمٌف أيت٤من إمم إُمٙم٤من قم٘مد  ،72إٟمٗم٤مل:  چ ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ

 .ُمٞمث٤مق سملم اعمًٚمٛملم وهمػمهؿ وأمهٞم٦م اإلًمتزام سمف
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شمٚمٌٞم٦م  هق اًمٕمٝمد اًمذي ُيٕمٓمك ًمِمـخص واطمد او جلامقم٦م صٖمػمةو اإلضم٤مرة ، :افثافثافسبب       

. وأصؾ ذًمؽ  ًمٓمٚمٌٝم٤م ُمـ ضمٝم٦م وٕضمؾ دقمقهت٤م وقمرض يمالم اهلل شمٕمـــ٤ممم قمٚمٞمٝم٤م ُمـ ضمٝم٦م أظمرى

ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  چ ىمقًمف شمٕمـــ٤ممم 

 ، اؾمت٠مُمٜمؽأي  چ  ائ چ ىمقًمف شمٕم٤ممم  .6اًمتقسم٦م:  چ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ

ًمٖمرض ُمدين ظم٤مص يمٛمراضمٕم٦م أصقل  ، من ادؼـغ ادحاربغواعمٕمٜمك: إْن ؾم٠مل ضمقارك أطمد 

 وم٠مقمٓمف إُم٤من واضمٕمؾ اإلضم٤مرة ـمري٘م٤ًم إلؾمامقمف اًم٘مرآن وًمٕمرض اإلؾمالم قمٚمٞمف .ُم٤مًمٞم٦م او همػم ذًمؽ ، 

  .ظمالف ذم ذًمؽ قمغم ُم٤م ذيمر اًم٘مرـمٌل . وٓ ومحًـ ، وإن أسمك ومرده إمم ُم٠مُمٜمف اؾمتج٤مبوم٢من 

وٓ ظمالف سملم يم٤موم٦م اًمٕمٚمامء أن أُم٤من اًمًٚمٓم٤من ضم٤مئز ، ٕٟمف ُم٘مدم ًمٚمٜمٔمر وىم٤مل اًم٘مرـمٌل:       

حلر . واظمتٚمٗمقا ذم أُم٤من همػم اخلٚمٞمٗم٦م ، وم٤م واعمّمٚمح٦م ، ٟم٤مئ٥م قمـ اجلٛمٞمع ذم ضمٚم٥م اعمٜم٤مومع ودومع اعمْم٤مر

 اإلُم٤مم .اهـ ُمـ )شمٗمًػم : يٜمٔمر اإلُم٤مم ومٞمفىم٤مل اسمـ طمٌٞم٥م إٓ أن ، يٛميض أُم٤مٟمف قمٜمد يم٤موم٦م اًمٕمٚمامء

حلدي٨م  ضم٤مرة ُمـ قم٤مُم٦م اعمًـٚمٛملم هق محٚمٝمؿقمغم إضم٤مزة اإل ٚمػـاًمً وم٘مٝم٤مءاًمذي محؾ و اًم٘مرـمٌل( .

«  ًْ تِِٝمْؿ َأْدَٟم٤مُهؿْ ـَوَي ُمٕمٜمك طمؼ إقمٓم٤مء ذُم٦م ُم١مىمت٦م ًمٚمٙم٤مومر اعمح٤مرب . وهذا شمٗمًػم همػم قمغم  « َٕمك سمِِذُم 

سمذُم٦م اعم١مُمٜملم وًمٞمس  هٜم٤م ُمْم٤موم٦م إمم اعم١مُمٜملم ، وم٤مًم٤ًمقمل هٜم٤م يًٕمكاًمذُم٦م صحٞمح ومٞمام أرى ، وم٢من 

، وىمد ٚمٛم١مُمٜملم ٕهنؿ ذم طمٙمؿ اجلًد اًمقاطمد اعمّم٤مًمح اًمٕم٤مُم٦م ًم ، ومٝمق يًٕمك سم٤مًمتزاُم٤متسمذُم٦م همػمهؿ 

ذم أواظمر اعمٌح٨م  شصم٘م٤موم٦م اعم١ًموًمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م »ؾمٌؼ شمٗمًػم هذا احلدي٨م اًمنميػ حت٧م قمٜمقان 

 . اخل٤مُمس

سم٤معم١مؾم٦ًم يْم٤مف إمم ذًمؽ أن اإلًمتزاُم٤مت إُمٜمٞم٦م وُمٙم٤مومح٦م اإلظمؽماق شم٘متيض طمٍم اإلضم٤مرة       

اًمرؾمـٛمٞم٦م ، أي احلٙمقُمٞم٦م . وذم يمت٥م اًمًػمة طمقادث ُمٜمٗمردة ُمـ إضم٤مرة سمٕمض اًمّمح٤مب ًمٌٕمض 

سمّمٗمتف ىم٤مئد إُم٦م ، واهلل  طاعمنميملم ، همػم أن شمٚمؽ احلقادث مل شمّمٌح ٟم٤مومذة إٓ سم٢مىمرار اًمٜمٌل 

 أقمٚمؿ.٤ممم ــــشمٕم
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 أشباب اخلروج من افعفد

ُمٕمٚمقم أن اخلٞم٤مٟم٦م همػم اعمٕمٚمٜم٦م ًمٚمٕمٝمد او ًمٚمتح٤مًمػ ىمد شمٙمقن ذم هم٤مي٦م اخلٓمقرة ، ظم٤مص٦م قمٜمد       

٤مـم٤مت ىمقي٦م ٓضمتٜم٤مب ٤مئر يمٌػمة ، وًمذًمؽ شم١مظمذ اطمتٞمـإزُم٤مت اًمٙمؼمى ، وىمد شم١مدي إمم ظمً

  .قمقاىم٥م اخلٞم٤مٟم٦م

ۀ  ۀہ    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱچ : ىم٤مل شمٕم٤ممم افعفد كبذتػسر آية       

ـُمٛم٠مٟمٞمٜم٦م إُمـ  أُم٤م اخلقف ومٝمق ؿمٕمقر سمخٗمض او وم٘مدان .58إٟمٗم٤مل:  چ ہ  ہ  ہ  ھ  ھ

ُمـ اعمخ٤مـمر واعمٙم٤مره . وواوح أن ؾم٥ٌم اخلقف يِمٛمؾ يمؾ ظمٓمر او هتديد او ُمٙمروه يٛمٙمـ او 

 أُم٤مرة قمـ ُمٙمروه شمقىّمع ُيـحتٛمؾ أن ي٘مع ويتٕمذر ٟمٗمل اطمتامًمف ، وًمذًمؽ ذيمر اًمراهم٥م أن اخلقف

اًمدول إظمرى  وم٢من ُم٤ًمعم٦م ،ُمٕمٚمقُم٦م . وهذا أُمر ُمٝمؿ ذم اًمٕمالىم٤مت اخل٤مرضمٞم٦م واًمدوًمٞم٦م  أو ُمٔمٜمقٟم٦م

، وؾمـقاء يم٤مٟم٧م  وىمد شمتْمٛمـ اعم٤ًمعم٦م قمٝمدًا او حت٤مًمٗم٤مً  ،أصؾ يمٌػم ُم٤ًمير ٕصؾ اًمدومع واًمدوم٤مع 

،  چ ڻ  ں چـ٤ممم اًمٕمالىم٦م اخل٤مرضمٞم٦م ُمـع دوًم٦م ُمًـٚمٛم٦م او همػم ُمًـٚمٛم٦م . ي١ميـد ذًمؽ هٜم٤م ىمقًمف شمٕمــ

وأُم٤م اخلٞم٤مٟم٦م ومٝمل ٟم٘مّم٤من اًمقوم٤مء او  . وم٢من اًمٕم٤ٌمرة ُمٓمٚم٘م٦م ذم أي ىمقم سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٝمؿ إًمتزام ُمت٤ٌمَدل

 اًمرُمل ومٝمق شاًمٜمٌذ»أُم٤م و اخلروج قمـ ُم٘متْمٞم٤مت اإلًمتزام اعمت٤ٌمدل ، ظم٤مص٦م إذا يم٤من ظمروضم٤ًم ُمْمٛمرًا .

حمذوف ويٛمٙمـ أن يٙمقن ٟمٌذًا ًمٚمٕمٝمد يمٚمف ويٛمٙمـ أن   چ ڻ چ أن ُمٗمٕمقل هٜم٤م وشمدسمر ، واًمرومض

أي اـمرح قمٚمٞمٝمؿ  ، چ  ڻ  ڻچ يٙمقن ٟمٌذًا ًمٌٕمض ُمْم٤مُملم اًمٕمٝمد او ـمٚم٤ًٌم ًمتٕمديٚمٝمـ٤م ، وُمٕمٜمك 

 اًم٘م٤مئٛم٦م همػم اعمتقىمٕم٦م اخلٞم٤مٟم٦م وشمٜمٗمرد ؾم٤ٌمهب٤م يمل يٙمقن اًمٜمٌذ ُمؼمرًا وًمٞمس سمخٞم٤مٟم٦م .اعمخ٤موف ُمع سمٞم٤من أ

 اًم٘م٤مئٛم٦م اخلٞم٤مٟم٦م وأُم٤م.  ُمٕم٤مد قمٛمؾ أي ىمٌؾ وإٟمّم٤موم٤مً  قمدًٓ  اًمٕمٝمد سمٜمٌذ اعم٘م٤مسمؾ اًمٓمرف إقمالم سمقضمقب

ومٝمل أيْم٤ًم شمثػم اعمخ٤موف ويٜمٌٖمل اخلروج ُمٜمٝم٤م إذا مل ي٘مٌؾ اًمٓمرف أظمر شمٌديد  ُمٕمٚمٜم٦م همػم وًمٙمٜمٝم٤م

 اًمِمٙمقك سم٢مضمراءات قمٛمٚمٞم٦م واًمتزاُم٤مت ُمْمٛمقٟم٦م.

األحاشقس  ظذ وفؽن،  افقؼقـي افعؾم ظذ فقس،  األمور هذه مثل دم اإلظتامدأن وواوح       

 ظن ادؼابل يعجز ؿد كعجز ظن إثباهتا ، وـذفك افتي وافشبفات واألمارات افعالمات افذـقة او
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 وافتزامات مضؿوكة ظؿؾقة وإجراءات إثباتات تؼديم دم ويؿتـع او يػشل اإلدظاء بؿجرد إال كػقفا

ؾؾو ـان األمر خالف ذفك دا جاز تعؾقق كبذ افعفد ظذ اخلوف ، وفؽن  . ادخاوف وإزافة فؾطؿلكة

: وإما ختاؾن من ؿوم خقاكة ؾتبغ او ؾتحؼق ؼه ظذ افتبغ وافتحؼق ، ـلن تتضؿن افعبارة معـىتعؾق

ٛمٕمٜمك اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم اعمخ٤موف أن اًمقؾمـٞمٚم٦م اًمقطمٞمدة إلسم٘م٤مء اًمٕمٝمـد هل إزاًم٦م اعمخ٤موف وم . او ؾتثبت

٥ٌم اخلٞم٤مٟم٦م همػم اعمٕمٚمٜم٦م ، حيت٤مج ـوًمذًمؽ وم٢من ٟمٌذ اًمٕمٝمد سمً .واًمتزاُم٤مت ُمْمٛمقٟم٦م  قمٛمٚمٞم٦مسم٢مضمراءات 

يقوح إُمر أن اعمٕمٚمقُم٤مت اًمتل  . إمم أهٚمٞم٦م قم٤مًمٞم٦م ذم ُمالطمٔم٦م اعمتٕمٚم٘م٤مت وذم إصم٤مرة اإلطمتامٓت

ظمٓمقرة احلٚمٞمػ  ىمد شمٙمقن صحٞمح٦م وجي٥م اًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝم٤م سمجدي٦م قم٤مًمٞم٦م ، ٕن أدت إمم اعمخ٤موف

 . ة ضمداً اخل٤مئـ يمٌػم

وُمـ ضمٝم٦م أظمرى ، يٜمٌٖمل احلذر أيْم٤ًم ُمـ شمني٥م اًمٕمدو عمٕمٚمقُم٤مت ظم٤مـمئ٦م ُمـ أضمؾ شمٗمٙمٞمؽ       

 اًمٕمٝمد او احلٚمػ.

أن ٟمٌذ اًمٕمٝمد يٕمٜمل إسمٓم٤مل اإلًمتزاُم٤مت اعمت٤ٌمدًم٦م ، وأُم٤م ُمـ زقمؿ أن ٟمٌذ اًمٕمٝمد يٕمٜمل  أيْم٤مً  وواوح      

اًمتحقل شمٚم٘م٤مئٞم٤ًم إمم احلرب ، ومٝمذه ُمزقمٛم٦م ظم٤مرج ٟمص أي٦م اًمٙمريٛم٦م ، وىمد ؾمٌؼ ذم اعمٌح٨م اًمث٤مين 

، وذًمؽ سمح٥ًم إضمتامع اًمرد قمغم أصٚمٝم٤م ، همػم أن اًمتحقل إمم احلرب أُمر حمتٛمؾ وًمٞمس سمالزم 

م قمـ اًمٙمالذم  خ اًمٕم٘مد ، وذًمؽض او ومًقمـ ٟم٘م إيْم٤مطم٤مت أظمرى ٌ٘م٧موؾم ب .ذوط احلر

، 193اًمٌ٘مرة:  چ ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چچ ٤ممم ؿمخّمٞم٦م اًمٕم٘مقسم٦م ذم أواظمر شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم

 ح٨م اًمث٤مين أيْم٤ًم( ، صمؿاًمٗم٤مئدة اًم٤ًمسمٕم٦م ُمـ شمٗمًػم أوائؾ ؾمقرة اًمتقسم٦م )اعمٌ ذم )اعمٌح٨م اًمث٤مين( ، صمؿ

 .عمٌح٨م اًم٤ًمدساخل٤مرضمل قمغم اعمٞمث٤مق اًمقـمٜمل ذم أواظمر اذم اًمٙمالم قمـ ىمٓمع اًمت٠مصمػم 

 

 ەئ   ەئ   وئ  وئ   ۇئ   ۇئچ شمٕم٤ممم  : ىم٤ملساس باألمور اخلطرةححؽم اإل      

 چ ی  جئ ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ۈئېئ  ېئ ۈئ ۆئ ۆئ

ف: ؿمٕمر سمِفِ  ، 52آل قمٛمران:   ً ٤م وطِم٤ًم وطَمًٞم٤ًم وأطَمس  سمِِف واطَم  ً ء حَيُسُّ طَم ْ ، يمام ذم  طَمس  سم٤مًمٌم 

ٞمُس: اًمِّم ،  احِلسُّ واحلًَٞمُس: اًمّمقت اخلٗمل)اعمحٙمؿ( وومـل )ًمًـ٤من اًمٕمرب( . و ًِ ْلء ـَواحلَ

 ًْ َٓ شمَراهُ ـشَم ٧م إِذا قمروم٧م .  َٛمُٕمف مِم ٤م َيُٛمرُّ ىَمِري٤ٌم ُِمٜمْؽ َو ًْ ٞم٧م وطَم
ًِ تف وطَم ًْ َوُيَ٘م٤مل أطم٧ًًم اخْلؼََم وأطَم
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٧ُم  ؽ ُي٘م٤مل ذم اًمٜمٗمل:ًمذًمو ، ٟم٘مٚمف إزهري واسمـ ُمٜمٔمقر ، ُِمٜمُْف ـَمَروم٤مً  ًْ َُم٤م أطم٧ًًم سم٤مخْلؼم َوَُم٤م َأطَم

تف َأي ًْ ٞم٧م وُم٤مطَم
ًِ وم٤مإلطم٤ًمس ُُمٓمٚمؼ اإلدراك  . مل أقمرف ُِمٜمُْف ؿَمْٞمئ٤م ُم٤م قمروم٧م ـمروم٤ًم ُمٜمف او َوَُم٤م طم

سمٌٕمض احلقاس ؾمقاء يم٤من إدرايم٤ًم يمٚمٞم٤ًم او ضمزئٞم٤ًم وؾمقاء يم٤من ؿمٕمقرًا فمٜمٞم٤ًم اوُمٕمروم٦م ي٘مٞمٜمٞم٦م ، وىمد 

. وذيمر  دث وإن يم٤مٟم٧م اعم٘مدُم٤مت ُمٌٝمٛم٦م او ُُمِمـتٌٝم٦م ومـل يمثػم ُمـ إطمٞم٤من٘مدُم٦م احلعم ٤مً إدرايم يٙمقن

ً  ؿُّ َواًمٌٍُم ـاًمٓم ْٕمؿ َواًمِم   سمٕمض أئٛم٦م اًمٕمرسمٞم٦م أن اإلطمًـ٤مس إدراك سم٤محلقاس اًمٔم٤مهرة وهل ْٛمُع ـ َواًم

، وإٟمام يّمح هذا اًمٙمالم سمٛمٕمٜمك أن احلقاس اًمٔم٤مهرة هل اعمداظمؾ إمم احلقاس اًم٤ٌمـمٜم٦م .  َواًمٚم ْٛمُس 

يقوح إُمر أن ؿمقاهد اًمٕمرسمٞم٦م ًمٞمس ومٞمٝم٤م ُم٤م يدل قمغم طمٍم اإلطم٤ًمس سم٤محلقاس اًمٔم٤مهرة ، سمؾ إن 

اإلطم٤ًمس سمٙمٗمر اًم٘مقم يمام ذم أي٦م اًمٙمريٛم٦م إٟمام هق شمِمٖمٞمؾ ًمٚمحقاس اًم٤ٌمـمٜم٦م اًمتل شمِمٙمؾ صقرة 

واعمًٛمققم٤مت . وُمٝمام يم٤من ٟمقع اإلطم٤ًمس ودرضمتف ، وم٢مٟمف إدراك ؿمخيص  ٚمٛمٜمٔمقراتُمٕمٜمقي٦م ًم

 لءـِم٤مس سمـيمٞمػ أن اإلطمً أن ومتدسمرحمض وسمٍمف اًمٜمٔمر قمـ إو٤موم٦م اًمتح٘مؼ اًم٘مْم٤مئل إًمٞمف . 

 الم.    ـيمام ومٕمؾ قمٞمًك قمٚمٞمف اًمً ٦ٌم ،ـي٘متيض إضمراءات ُمٜم٤مؾم ظمٓمػم

ٺ    ٺ  ٿ  ٿ   چ ىم٤مل شمٕم٤ممم  :كصوص أخرى دم اخلروج ظن افعفد      

 ۋ ٴۇ ۈ چ٤ممم ــــشمٕمو شم٤ٌمرك ، وىم٤مل7اًمتقسم٦م:  چ ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ

ې  ې  ې  ېى   ىائ   ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ

 .13اًمتقسم٦م:  چۇئ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ     ۇئ  

ئٜم٤م وُمـ همػم خم٤موم٦م يٜمٌٖمل اًمتٜمٌٞمف إمم ظمٓم٠م ُمـ شمقهؿ ضمقاز ٟم٘مض اًمٕمٝمد ُمتك ؿم: رد صـبفة      

عم٤م فمٝمر قمغم ظمٞمؼم ؾم٠مًمتف اًمٞمٝمقد أن  طأسمـ قمٛمر أن اًمٜمٌل  سمحدي٨ماخلٞم٤مٟم٦م . ورسمام حيت٩م ه١مٓء 

يمؿ هب٤م قمغم ذًمؽ ُم٤م ؿمئٜم٤م » ، وم٘م٤مل هلؿ ، وهلؿ ٟمّمػ اًمثٛمرة ي٘مرهؿ هب٤م قمغم أن يٙمٗمقه قمٛمٚمٝم٤م  « ُٟم٘مرُّ

قم٤مُمؾ ْيقد  طأن اًمٜمٌل  وقمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب  . ُمًٚمؿ واًمٌخ٤مريو أمحد وقمٌد اًمرزاق رواه

ن ُمٕم٤مُمٚم٦م أهؾ ظمٞمؼم ظم٤مص٦م سم٠مهؾ أ اًمّمحٞمحو . رواه اإلُم٤مم أمحد . ظمٞمؼم قمغم أن ٟمخرضمٝمؿ ُمتك ؿمئٜم٤م

، ويِمؽمط  ، ٕٟمف ٓ جيقز ًمٚمٛمًٚمؿ أن يزارع أظم٤مه ظمٞمؼم طمٞمٜمذاك وُمـ يِمؽمك ُمٕمٝمؿ ذم قمٚم٦م احلٙمؿ
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قمٚمٞمف أن خيرضمف ُمتك ؿم٤مء ، هذا قمغم شم٘مدير ضمقاز اعمزارقم٦م سملم اعمًٚمٛملم ، وُمذه٥م مجٝمقر أهؾ اًمٕمٚمؿ 

اعمزارقم٦م ُمدة جمٝمقًم٦م ، ُمع اؿمؽماط اخلروج ُمتك ؿم٤مء ص٤مطم٥م إرض ، عم٤م قمغم هذا اًمت٘مدير هق ُمٜمع 

. صمؿ اظمتٚمٗم٧م أىمقال أهؾ  اًمذي شمٔم٤مهرت أدًم٦م اًمنمع قمغم ُمٜمٕمف واإلضار ذم هذا اًمنمط ُمـ اًمٖمرر

اًمٕمٚمؿ ذم شم٠مويؾ طمدي٨م ُمٕم٤مُمٚم٦م ْيقد ظمٞمؼم ، ومٌٕمْمٝمؿ سف احلدي٨م قمـ فم٤مهره ، ُمع أن احلدي٨م 

، أن شمٚمؽ اعمٕم٤مُمٚم٦م هل٤م قمٚم٦م ُمـ  ف . واًمّمحٞمح إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤مممشم٠مويٚميح سملّم وي٠مسمك اًمتٙمٚمػ ذم س

، وذًمؽ ٕطم٤مدي٨م ظم٤مص٦م طمٞمٜمذاك  اعمٕمٓمٞم٤مت اًمًٞم٤مؾمٞم٦م وإُمٜمٞم٦م ُمع همػم اعمًٚمٛملم ذم ضمزيرة اًمٕمرب

وهل  وضمٕمؾ ضمزيرة اًمٕمرسم٦مظم٤مًمّم٦م ًمٚمٛمًٚمٛملم ، ريملم ُمـ ضمزيرة اًمٕمربـسم٢مظمراج اعمِم إُمر

قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب وأسمق قمٌٞمدة سمـ  ط٦م ، رواه٤م قمـ اًمٜمٌل أطم٤مدي٨م صحٞمح٦م إؾمـ٤مٟمٞمد وُمًـتٗمٞمْم

اجلراح واسمـ قم٤ٌمس ، وأظمرضمٝم٤م اإلُم٤مم أمحد واًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ وأسمق داود واًمؽمُمذي وهمػمهؿ . 

ويدل شمٓمٌٞمؼ هذه إطم٤مدي٨م قمغم أمهٞم٦م اًمٕمٜم٤مي٦م سم٤مجل٤مٟم٥م اإلٟم٤ًمين ُمع همػم اعمًٚمٛملم وًمٙمـ ُمع 

ذم  ط و٤مرة سم٤مإلدم٤مه اإلؾمؽماشمٞمجل . وم٢من اًمٜمٌل يمل شمٙمقن همػم اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م اإلهتامم سمْمٌط اًمٕمٜم٤مي٦م

مل ُيـخرضمٝمؿ  ططمٞم٤مشمف ويمذًمؽ ىمٌٞمؾ ووم٤مشمف أوص سم٢مظمراج اعمِمـريملم ُمـ ضمـزيرة اًمٕمرب ، همػم أٟمف 

وم٢من أسم٤م سمٙمر ؿمٖمٚمتف طمروب اًمردة وقمٛمٚمٞم٤مت  ومـل طمٞم٤مشمف ، ويمذًمؽ مل يتؿ إُمر ذم قمٝمد أيب سمٙمر 

ـ سمدء ظمالومتف . وؾم٥ٌم شم٠مظمػم اًمٕمٛمؾ سمذًمؽ اؾمتت٤ٌمب إُمـ ، صمؿ أظمرضمٝمؿ قمٛمر سمٕمد ؾمٜمقات ُم

٤مين ٕن شمٖمٞمػم اعمقـمـ ٟم٤مت قمٜمد شمزاطمؿ اًمقاضم٤ٌمت ويمذًمؽ إمم رقم٤مي٦م اجل٤مٟم٥م اإلٟمًُيٜم٥ًم إمم اعمقاز

 يـحت٤مج إمم زُمـ ـمقيؾ ُمـ قمٛمٚمٞم٤مت اًمتٛمٝمٞمد واًمتحْمػم ، واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ.

 

 افتحافف وظوامل مزرات

ى ًمردع او ُمقاضمٝم٦م هق اضمتامع ىُمقَ  اًمدوم٤مقمل اًمتح٤مًمػعم٤م يم٤من ضمقهر  :افعوامل افعامة      

قمقاُمؾ حمددة وقمغم  دور قمغمًمتح٤مًمػ واظمتٞم٤مر احلٚمٗم٤مء يشمِمٙمٞمؾ اوم٢من  ،أظمرى  هتديدات ىُمقى

 :ومٛمـ أهؿ اًمٕمقاُمؾ اًمٕم٤مُم٦م ،وم٤مقمٚمٞم٦م احلٚمٗم٤مء ذم شمٚمؽ اًمٕمقاُمؾ 
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  وضمقد هتديدات يمٌػمة واىمٕم٦م او حمتٛمٚم٦م ُمع ومِمؾ ُم٤ًمقمل اإلطمتقاء اًمًٚمٛمل وومِمؾ ـمرف 

ًمٚمٓمٛم٠مٟم٦م وإزاًم٦م اعمخ٤موف . وسمذًمؽ يٙمقن اخلٞم٤مر هق اًمتٝمديد ذم شم٘مديؿ إضمراءات قمٛمٚمٞم٦م 

  ردع اًمتٝمديد او ُمقاضمٝمتف.أيمؼم شم٠مصمػمًا ذم  شمِمٙمٞمؾ حت٤مًمػ

  وذًمؽ سم٤مًمتٕم٤مون قمغم إسمٕم٤مد اعمخ٤مـمر واًمتٝمديدات  ، احل٤مضم٦م إمم شم٘مٚمٞمؾ اعمخ٤مـمر واخل٤ًمئر

ؾ اًمدوم٤مع ضمٕماعم١ًموًمٞم٦م قمغم احلٚمٗم٤مء وزيع شمقاًمت٠مصمػم قمغم حتريم٤مت اًمٕمدو . ويمذًمؽ قمغم و

   سمّمقرة ُمٜمٗمردة. دوًم٦م يمؾ اجلامقمل أومْمؾ ُمـ دوم٤مع

   وذًمؽ  ،شمٙم٤مُمؾ اًم٘مقى سملم احلٚمٗم٤مء ًمتٖمٓمٞم٦م اعمتٓمٚم٤ٌمت اًمتل يراه٤م احلٚمػ طمٞمقي٦م احل٤مضم٦م إمم

اًمّمٜم٤مقمٞم٦م واًمت٘مٜمٞم٦م واًمٌنمي٦م واإلىمتّم٤مدي٦م  ، ٕن اًمدول شمتٗم٤موت ذم ُمقارده٤م وقمٓم٤مءاهت٤م

سملم احلٚمٗم٤مء . وأُم٤م ُمع اًمتٗم٤موت  إؿمٙم٤مل ذم ذًمؽ طملم يٙمقن جمٛمؾ اًم٘مقة ُمت٘م٤مرسم٤مً  وٓ ،وهمػمه٤م 

اًمٙمٌػم ذم جمٛمؾ اًم٘مقة وم٢من اًمتح٤مًمػ ىمد يٙمقن جمرد وْهؿ او ظمدقم٦م ُيراد سمف ضمٕمؾ اًمِمٕم٥م 

 . او يٙمقن اًمتح٤مًمػ صقري٤ًم وم٘مط وهق ذم احل٘مٞم٘م٦م قم٘مد مح٤مي٦م ،اًمْمٕمٞمػ وىمقدًا ًمٚمٛمحرىم٦م 

وذًمؽ طملم شم١ميمد ُمْم٤مُملم  ،وشمقضمد ٟمٔمري٤ًم صقرة ُم٘مٌقًم٦م ًمٚمتح٤مًمػ سملم اًم٘مقي واًمْمٕمٞمػ 

وٓ ىمٞمٛم٦م  ، اخل٤ًمئرف قمـ شمٙمٌد ويتؿ قمزًم حلٚمػ أن ي٠مظمذ اًمْمٕمٞمػ ُمٙم٤مؾم٥م ُمٜم٤مؾم٦ٌم ًمنمايمتفا

قمغم يمؾ دوًم٦م وم٢من  ،. وقمغم أي طم٤مل  سم٤مًمٓمري٘م٦م ٟمٗمًٝم٤م يٗمٝمٛمٝم٤م اًمٕمدو هلذه اًمّمقرة إٓ إذا ضمٕمٚمٜم٤م

أن شمٌح٨م قمـ سمدائؾ أومْمؾ ُمـ حت٤مًمػ  شمقضمٌف اًميورة ، وًمٙمـ قمٚمٞمٝم٤م أن شمٗمٕمؾ ُم٤م وٕمٞمٗم٦م

 اخلداع وُمـ قم٘مد احلامي٦م.

  اًمٓمرف قمغم يقضم٥م مم٤م ، وإصدىم٤مء احلٚمٗم٤مء يم٥ًم ذم اًمٕمدو ومرص شم٘مٚمٞمؾ إمم احل٤مضم٦م 

    .اعم١مصمرة اعمّم٤مًمح وشم٤ٌمدل اًمّمداىم٤مت وسمٜم٤مء اًمًٚمٛمل اإلطمتقاء سمٕمٛمٚمٞم٤مت اًم٘مٞم٤مم أظمر

 :)ادحؾقة او افظرؾقة( افعوامل اخلاصة

  :اجلٖمراومٞم٤م واًمٌٞمئ٦م 

  وم٤مًمٕمدو اًم٘مري٥م ىمد يٙمقن  . يّمٕم٥م ُمقاضمٝمتٝم٤م سم٤مٟمٗمراد ضمقار ىمقة ُمٕم٤مدي٦م او ـم٤مُمٕم٦م

طملم  ُمث٤مهل٤م ،وقمقاىم٥م اًمٓمٛمع واًمْمٖمط قمغم اجل٤مر ىمد شمٙمقن وظمٞمٛم٦م  ؿمديد اًمير ،
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او ُمًتٕمدة ًمٚمحامي٦م ُم٘م٤مسمؾ  ُمٕم٤مدي٦م ًمٚمج٤مر اًمٓم٤مُمع صم٤مًمث٦م يْمٓمر اجل٤مر إمم ـمٚم٥م مح٤مي٦م دوًم٦م

أن اًمدوًم٦م اًمث٤مًمث٦م ىمد شم٘مقم سمٕمٛمٚمٞم٤مت ظمٗمٞم٦م إلداُم٦م  ذا اًمٜمقعـوُمـ خم٤مـمر ه.  ُمّم٤مًمح

اًمٜمزاع واًمتٝمديدات واعمخ٤موف ُمـ أضمؾ اؾمتٛمرار قم٘مد احلامي٦م او زي٤مدة صمٛمٜمف وذوـمف . 

اًمدوًم٦م اعمًتٝمَدوم٦م ىمد شمًت٘مٌؾ دوًم٦م ىمقي٦م  واجل٤مر اًمٓم٤مُمع ىمد ُيٚمحؼ اًمير سمٜمٗمًف ، ٕن

 ، ُمع وإسمٕم٤مد اعمٓم٤مُمع همػم اعمنموقم٦م وجي٥م ًمذًمؽ رقم٤مي٦م طمًـ اجلقار . ضمدًا إمم اعمقاضمٝم٦م

اًمًالم سملم دول  اعمح٤مومٔم٦م قمغمُمـ أضمؾ  ؿمٌٝمٝم٤مإضمراءات دسمٚمقُم٤مؾمٞم٦م و اعمح٤مومٔم٦م قمغم

 ُمت٘مـ ًمٚمٕمقاىم٥م اعمحتٛمٚم٦م ُمع شم٘مقيؿل سمف إٓ سم٥ًٌم طمؼ ُمنموع ودم اإلظمالاجلقار وقم

 .سم٥ًٌم اًمٍماع

  وحتت٤مج مح٤ميتٝم٤م إمم حت٤مًمػ: ُمثؾ ُمقاصالت ُمٝمٛم٦م  صٗم٦م اؾمؽماشمٞمجٞم٦م شمثػم اًمٓم٤مُمٕملم

او ُمٕمؼم إمم هدف ُمٝمؿ . ويمذًمؽ اًمثراء اإلؾمؽماشمٞمجل ذم  ،سمري٦م او سمحري٦م او ضمقي٦م 

 نمي٦م او اًمت٘مٜمٞم٦م.ٌاعمقارد اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م او اًم

   وحتت٤مج اًمًٞمٓمرة قمغم  ،صٗم٦م يٛمٙمـ ًمٚمٕمدو اإلضار ُمـ ظمالهل٤م يم٤مًمٕمرىمٞم٦م واًمٓم٤مئٗمٞم٦م

 اعمقىمػ إمم ذايم٦م او حت٤مًمػ.

  ىمد ي٘مؽمن ساع اًمدول سم٠مٟمقاع ُمـ قمٛمٚمٞم٤مت شمٖمٓمٞم٦م احل٘م٤مئؼ او اًمْمٖمقط وومرض اًمٜمٗمقذ :

 ،وسمتْمٚمٞمؾ اًمرأي اًمٕم٤مم ذم سمٕمض اًمدول  ،وسمزظمروم٦م إوه٤مم وإيم٤مذي٥م  ،شمٚمٌٞمًٝم٤م سم٤مٕسم٤مـمٞمؾ 

ى دمد اًمدوًم٦م اعمٝمددة او اعمٕمتدَ ُيًٛمك سم٤معمجتٛمع اًمدوزم . وىمد  سمؾ ىمد يتقهمؾ اًمتْمٚمٞمؾ إمم ُم٤م

قمٚمٞمٝم٤م أٟمف ًمٞمس هل٤م ؾمٌٞمؾ إمم حتّمٞمؾ اًمنمقمٞم٦م اًمدوًمٞم٦م ًمٚمٛمقاضمٝم٦م وٓ حتّمٞمؾ اعم٤ًمقمدة قمغم 

. نمايم٦م او اًمتح٤مًمػ ُمٕمٝم٤م ٟمقع ُمـ اًمسم٤مًمٜمزول إمم وٖمقط دوًم٦م ُمتٜمٗمذة وىمٌقل  اعمقاضمٝم٦م إٓ

 همػم اعمٕمٚمـ ىمد يٙمقن درضم٦م ُمـ اًمٜمٗمقذ اًمداظمكم رايم٦مـواعمْمٛمقن اًمداظمكم عمثؾ هذه اًمِم

. وًمذًمؽ وم٢من اًم٘مرار حيت٤مج إمم اعم٘م٤مرٟم٦م  ًمألضمٜمٌل ، وسمٕم٤ٌمرة أظمرى: درضم٦م ُمـ اإلؾمتٕمامر اخلٗمل

 . اًم٘مري٦ٌم واًمٌٕمٞمدة سملم اخلٞم٤مرات واًمٜمٔمر ذم اًمٕمقاىم٥م وإمم ُمقازٟم٦م ُمت٘مٜم٦م سملم اعمٜم٤مومع واعمْم٤مر

يٛمٙمـ ضمدًا أن شمٙمقن شمًٛمٞم٦م متقْيٞم٦م خلداع  وأيْم٤ًم وم٢من شمًٛمٞم٦م إشمٗم٤مق احلامي٦م سم٤مًمتح٤مًمػ
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ف يمٛمٜم٘مذ وًمٙمـ ـسمؾ يٛمٙمـ ًمٚم٘مقي أن يّمٜمع قمدوًا ًمدوًم٦م ُمٕمٞمٜم٦م صمؿ ي٘مدم ٟمٗمً ،اجلٛمٝمقر 

    روط صٕم٦ٌم إمم اًمٖم٤مي٦م.ـسمِم

  وٓ شمًتٓمٞمع إسمٕم٤مد  سم٤مجلٛمٚم٦م ومٙمؾ دوًم٦م هل٤م ُمـ اخلّمقصٞم٤مت ُم٤م جيٕمٚمٝم٤م هدوم٤ًم ًمٓم٤مُمع ىمقيو

 احلٞم٤مد وإمم اًمتقضمف إمم اًمنمايم٦م او اًمتح٤مًمػ.إمم ٟمٌذ ىمد شمْمٓمر  وم٢مهن٤م ، ُمٓم٤مُمٕمف

اعم٤ًمقمدة ذايم٦م ىمد شمٙمقن اؾمؽماشمٞمجٞم٦م وًمٙمٜمٝم٤م سمٕمٞمدة قمـ  وهل: ةؽر افعسؽري افؼاـة      

)سملم دوًمتلم  اًمتٜمٛمٞم٦م اًمّمٜم٤مقمٞم٦مو اًمت٘مدم وم٘مد شمٙمقن ذايم٦م ُمٕمٚمقُم٤مشمٞم٦م او ذم ،اًمٕمًٙمري٦م اعم٤ٌمذة 

او ذم حت٘مٞمؼ شمقازن ُمٕملم او ذم ُمقاضمٝم٦م شمآُمر إؾمـؽماشمٞمجل او ذم  سمقضمٝم٦م إؾمؽماشمٞمجٞم٦م واطمدة(

وسمٕمض أٟمقاع اًمتح٤مًمػ همػم  . اعمح٤مومٔم٦م قمغم اًمًـٚمؿ اإلىمٚمٞمٛمل او همػم ذًمؽ ُمـ اعمّم٤مًمح احلٞمقي٦م

  تقى حت٤مًمػ دوم٤مقمل ضمزئل.ـٙمري يرىمك إمم ُمًـاًمٕمً

ڱ  ڱ     ں  ں  ڻ    ....  چ ىمقًمف شمٕم٤ممم ٟمحق وسم٤مجلٛمٚم٦م وم٢من      

يٗمتح إسمقاب ًمٙمؾ شمٕم٤مون ُمع أظمريـ  ،78 – 77احل٩م:  چ.... ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ

ويٛمٙمـ أن يٙمقن حت٤مًمٗم٤ًم إٟم٤ًمٟمٞم٤ًم او  ،ويٛمٙمـ أن يٌٚمغ اًمتٕم٤مون ُمًتقى اًمتح٤مًمػ  ،ًمتٜمٛمٞم٦م ظمػم ُمٕملم 

ڳ  ڳ  چ ُمٕمٚمقُم٤مشمٞم٤ًم او شمٜمٛمقي٤ًم او همػم ذًمؽ . وُمـ ضمٝم٦م أظمرى وم٢من ٟمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم 

 يٜمٌف إمم وىمقع حت٤مًمػ إذار قمغم يمؾ أٟمقاع اًمٖمل. ،2٤2إقمراف:  چ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ ڳ 

 

 بـاء افتحافف

سملم دوًم٦م ُمٝمٞمٛمٜم٦م ودوًم٦م  وًمٞمس ُمع ارشم٤ٌمط ،ومٚمٜمٗمؽمض هٜم٤م أٟمٜم٤م ٟمتٕم٤مُمؾ ُمع سمٜم٤مء حت٤مًمػ طم٘مٞم٘مل       

  .شمٖمٚمٞمػ اإلرشم٤ٌمط سمٓمالء اًمتح٤مًمػصمؿ  ،شم٤مسمٕم٦م 

سمت٘مقيامت  رؤي٦م واىمٕمٞم٦م ًمٚمتح٤مًمػ ، صمؿـسم ٌدأـسمٜم٤مء اًمتح٤مًمػ ي وم٢من ،اإلومؽماض  ع ذًمؽـومٛم      

 .احلٚمػ ووم٤مقمٚمٞم٦م ًمتامؾمـؽ داد ُم٤م يٙمٗمل ُمـ اعمتٓمٚم٤ٌمتـسم٢مقم اًمتح٤مًمػ يتؿصمؿ  ، ٞم٦مـ٤مؾمـأؾم
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 :ؾتحاففؾؿن افرؤية افواؿعقة ف      

ىمد شمرومض  ُمٕمٞمٜم٦م دوًم٦م وم٢من . احلرب عمقىمػ ُمرادوم٤مً  ًمٞمس رومض اًمتح٤مًمػ: افرؤية األوػ      

اًمتح٤مًمػ ٕهن٤م ختت٤مر احلٞم٤مد او ٕهن٤م دمد ٟمٗمًٝم٤م همػم راهم٦ٌم أن شمٙمقن ـمروم٤ًم ذم اًمٍماع او ٕن ُمقىمٕمٝم٤م 

، هل  شُمـ ًمٞمس ُمٕمٜم٤م ومٝمق ودٟم٤م»اجلٖمراذم جيٕمٚمٝم٤م خت٤مف ُمـ ظمّمقم اًمتح٤مًمػ . ومال ؿمؽ أن قم٤ٌمرة: 

هٞم٥م . وىمد ىم٤مل قم٤ٌمرة همػم صحٞمح٦م وي٘مقهل٤م اًم٘مقي إلظم٤موم٦م أظمريـ وضمٕمٚمٝمؿ يٜم٤ًمىمقن وراءه سم٤مًمؽم

 چ ٴۇ  ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ چ شمٕمــــ٤ممم 

 ، وم٤مًمًٚمؿ ُمع اإلقمتزال يقضم٥م اعم٘م٤مسمٚم٦م سم٤مًمًٚمؿ ُمع سم٘م٤مء ُمقىمػ اًمرصد ًمتٍموم٤مت9٤اًمٜم٤ًمء: 

 .إقمداء عُم اًمتح٤مًمػ إمم قضمٝمٝم٤مشم قمدم ُمـ ًمٚمت٠ميمد ًمٚمتح٤مًمػ اًمراومْم٦م اًمدول وقمالىم٤مت

اًمٕمٛمؾ قمغم يم٥ًم او حتٞمٞمد يمؾ دوًم٦م ُمٝمٛم٦م يٛمٙمـ أن شمدظمؾ ود اًمتح٤مًمػ يٜمٌٖمل : افرؤية افثاكقة      

ذم ساع ىم٤مئؿ او ُمًت٘مٌكم . وجي٥م ذم هذا اعمج٤مل ُمٕمروم٦م ودراؾم٦م ُم٤م يٛمٙمـ أن ي٘مدُمف اًمٕمدو ًمٚمجٝم٦م 

اعمٓمٚمقب حتٞمٞمده٤م او صداىمتٝم٤م ، وذًمؽ ٕن شمٗم٤موت اًمٕمروض ُيـَٕمـدُّ ُمـ أهؿ أؾم٤ٌمب شمٖمٞمػم اإلدم٤مه 

ج اإلطمتقاء إمم قمروض ضمٞمدة يم٤معم٤ًمقمدة ذم طمؾ ُمِمٙمٚم٦م ، ورسمام سمٕمض او اخلٞم٤مٟم٦م . وىمد حيت٤م

. ويٜمٌٖمل اًمتذيمػم  ، ُمـ أضمؾ أن يٙمقن اًمتحٞمٞمد طم٘مٞم٘مٞم٤ًم وسمْمامٟم٤مت قمٛمٚمٞم٤مت اإلهمراء واًمؽمهمٞم٥م

أيْم٤ًم ، أن سمٕمض اًمدول ىمد شمٚمج٠م إمم إطمداث وٖمقط همػم ُم٤ٌمذة قمغم اًمدوًم٦م اًمتل شمريد حتٞمٞمده٤م او 

 وٛمٝم٤م ًمٚمحٚمػ ، وىمد شمتْمٛمـ اًمْمٖمقط همػم اعم٤ٌمذة قمٛمٚمٞم٤مت همػم ُمنموقم٦م او ىمذرة.

وسمام يْمٛمـ سمام ي٘مقي احلٚمػ ُمـ ضمٝم٦م ،  وٌط اًمتٕم٤مُمؾ واإلقمتامد قمٚمـك احلٚمٗم٤مء: افرؤية افثافثة      

وىمد ؾمٌؼ ُم٤م يتّمؾ سمذًمؽ ، وؾمٞم٠ميت سمٕمد  ٓ شمـ١مدي اخلٞم٤مٟم٦م او ومؽ اًمتح٤مًمػ إمم ٟمٙمًـ٦م يمٌػمة .أن 

 إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم. ُم٤م يقوح هذه اًمرؤي٦م ىمٚمٞمؾ ذم اعمتٓمٚم٤ٌمت )اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م(

ام قمٛمكم وم٢من اًمتح٤مًمػ ٓ شمقضمٌف قم٘مٞمدة صم٤مسمت٦م ، وًمٙمٜمف إًمتز ، اًمتح٤مًمػ همػم اًمقٓء: افرؤية افرابعة      

ُمت٤ٌمدل شمقضمٌف ضورات طم٤مضة او ُمؽماظمٞم٦م . وأُم٤م اًمقٓء ، ومٝمق إًمتزام صم٤مسم٧م سمحٙمؿ اًمتقاومؼ 

جقز ًمٚمٓمرف همػم اًمٕم٤مضمز أن ـ٥ٌم قمجز او ٟمحقه وم٢مٟمف ٓ يـاًمٕم٘مٞمدي ، وم٢من ختٚمػ ومٞمف ـمرف سمً

 يتخٚمػ ومٞمف.
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 :ؾفي األشاشقةأما افتؼويامت       

شم٘مقيؿ اعمؼمرات واًمٕمقاُمؾ اعمقضم٦ٌم ًمٚمنمايم٦م او اًمتح٤مًمػ واًمتل ذيمرٟم٤مه٤م  : هقافتؼويم األول      

ُم٤م و اعمٓمٚمقسم٦م وُم٤م هل ُمْم٤مُملم اًمِمـرايم٦مرايم٦م ـصمؿ إخت٤مذ اًم٘مرار سم٤محل٤مضم٦م إمم اًمِم ،سم٤مظمتّم٤مر ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ 

 .ووقاسمٓمٝم٤م هل درضم٦م اعمْم٤مُملم

 ،صمؿ ُم٤م هل ظمّم٤مئص شمٚمؽ اًمدوًم٦م ،رايم٦م ُمٕمٝم٤م ُم٤م هل اًمدوًم٦م اعمٜم٤مؾمـ٦ٌم ًمٌٜم٤مء اًمِمـ: افتؼويم افثاين      

 وُم٤مهل اًمٕمالىم٤مت اعمت٤ٌمدًم٦م ُمٕمٝم٤م؟ ،اعمّم٤مًمح اًمدوًمٞم٦م واًمتٝمديدات واعمخ٤موف  ذم ؿم٠من ظم٤مص٦م

دوًم٦م يٛمٙمـ أن يٙمقن هل٤م شم٠مصمػم ُم٤ٌمذ ُمٝمؿ ذم  قمـ وسم٤مجلٛمٚم٦م وم٢من اًم٤ٌمطم٨م قمـ طمٚمٗم٤مء إٟمام يٌح٨م

ومال داقمل اًمدول همػم اعم١مصمرة  ُمقاضمٝم٦م اعمخ٤موف ، ويٛمٙمـ أيْم٤ًم ىمٌقل دول اًمت٠مصمػم همػم اعم٤ٌمذ . وأُم٤م

اإلرشم٤ٌمط ُمٕمٝم٤م إٓ إذا يم٤من ُمـ اًميوري قمزهل٤م قمـ اخلّمؿ . وُيٜمٔمر ذم اظمتٞم٤مر ًمتحٛمؾ أقم٤ٌمء 

وهؾ يٛمٙمـ  ـقد؟حتٛمؾ ذم اًم٘مري٥م او اًمٌٕمٞمد سمروز قمقاُمؾ ُمٜم٤مىمْم٦م ًمٚمتح٤مًمػ اعمٜمِمـهؾ يُ  ، احلٚمٞمػ

حٞم٨م شمتٕمذر اخلٞم٤مٟم٦م إٓ ؽمك سمـدف ُمِمـج٤مه هـ٤مئؾ وإضمراءات ًمْمٌط اًمتٜم٤مىمْم٤مت سم٤مشمـخ٤مذ وؾمـاشم

 سمثٛمـ سم٤مهض؟

ُم٤مهل أقمٔمؿ قمقاُمؾ اًم٘مقة ذم اًمدوًم٦م اعمرؿَمح٦م ًمٚمتح٤مًمػ يمل يٙمقن حمقر  :افتؼويم افثافث      

اًمتح٤مًمػ هق قمٜم٤مس اًم٘مقة قمٜمد اًمٓمروملم؟ ومٚمٜم٘مؾ ُمثاًل إن أقمٔمؿ قمقاُمؾ اًم٘مقة قمٜمد اًمدول اًمّمٜم٤مقمٞم٦م 

وي٘م٤مسمؾ ذًمؽ أن أقمٔمؿ قمقاُمؾ اًم٘مقة ذم سمالد اعمًٚمٛملم هق  ،هل اًمّمٜم٤مقم٦م ٟمٗمًٝم٤م سمت٘مٜمٞم٤مهت٤م اعمتٓمقرة 

طملم يتقٓه ُمـ حيٛمؾ اإلؾمالم سمّمدق . وطملم ُيراد ُمـ اًمتح٤مًمػ اإلُمداد  ٟمٗمًف اإلؾمالم

 وم٢من اًمثروات اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م شمٙمقن قم٤مُمالً ىمقي٤ًم. ،اإلىمتّم٤مدي وم٘مط وًمٞمس اًمنمايم٦م اًمدوم٤مقمٞم٦م 

او قمدم اًمتحقل إمم اًمٕمداء قمٜمد ومؽ اًمنمايم٦م؟ ُم٤م هل آوم٤مق اؾمتٛمرار اًمنمايم٦م : افتؼويم افرابع      

يقوح إُمر أن اًمنمايم٦م اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م ىمد شمٙمقن ضورة ُمرطمٚمٞم٦م سملم دول سمـِ٘مَٞمٍؿ ُمت٘م٤مـمٕم٦م 

، إُمر إول: اًمٌح٨م اسمتداًء قمـ ذيؽ أىمقى  ٤مت ُمًت٘مٌٚمٞم٦م ُمتداومٕم٦م . وهٜم٤م صمالصم٦م أُمقروـمٛمقطم

سملم ىمقة اًمت٠مصمػم ُمـ ضمٝم٦م شم٘مقيؿ اعمقازٟم٦م  رضم٦م()أي ذم اًمٗمؽمة احل شم٠مصمػمًا وأيمثر صم٤ٌمشم٤ًم ، ويتؿ هٜم٤م

حي٤مول  . إُمر اًمث٤مين: ذم اًمٗمؽمة احلرضم٦م واطمتامًمٞم٦م اًمث٤ٌمت ُمـ ضمٝم٦م أظمرى ، وأْيام أصٚمح ًمٚمنمايم٦م
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يمؾ ـمرف أن حي٘مؼ ًمٜمٗمًف أىمَم ُم٤م يٛمٙمـ ُمـ ُمٜمٗمٕم٦م اًمنمايم٦م ىمٌؾ ٟم٘مٓم٦م اًمتحقل ُمـ اًمنمايم٦م إمم 

إُمر اًمث٤مًم٨م: طملم ي٘مقم اطمتامل أن إهن٤مء اًمنمايم٦م يٛمٙمـ أن ي١مؾمس ًمٚمتحقل إمم  . اًمتٗمرق واًمت٤ٌمقمد

ًمتٓمقير  إلسمٕم٤مد ٟم٘مٓم٦م اًمتحقل ويمذًمؽ قمداء وطمرب صم٘مٞمٚم٦م ، وم٢مٟمف يٜمٌٖمل طمٞمٜمذاك سمذل اجلٝمقد

 اًمتح٤مًمػ واعمح٤مومٔم٦م قمغم اؾمت٘مراره. 

 :ؾفي ادتطؾبات ادحتؿؾةوأما       

ويٛمٙمـ ضمٕمؾ  ، درجيٞم٦م ًمٚمخالوم٤مت اعمٝمٛم٦مـقي٦م شمـوشمًلم اًمٕمالىم٤مت ـ: حتًادطؾب األول      

 . شمًـقي٦م ظمالف ُمٝمؿ ُم٘مدُم٦م ًمٚمتح٤مًمػ

راز ظمٓمر اًمٕمدو قمغم اًمٓمروملم ـوُمـ أهؿ ُمْم٤مُمٞمٜمٝم٤م إسم ،دسمٚمقُم٤مؾمـٞم٦م اًمِمـرايم٦م  :ادطؾب افثاين      

 . وصقًٓ إمم سمٜم٤مء ىمْمٞم٦م ُمِمؽميم٦م ، وُمٝم٤مرات إصم٤مرة احل٤مضم٦م إًمٞمٝم٤م راز اعمّم٤مًمح اًمٙمٌػمة ًمٚمِمـرايم٦مـوإسم

 ،وىمد شم٘مقم احل٤مضم٦م ذم هذه اعمرطمٚم٦م إمم طمٍم ُمداوٓت اًمت٘م٤مرب سملم ـمرذم اًمتح٤مًمػ اعمرشم٘م٥م 

ُمٗمٝمقم اًمٕمدو اًمّمديؼ ٌؼ ذيمره ُمـ ـوىمد يٕمٛمؾ هٜم٤م ُم٤م ؾم وحم٤موًم٦م قمدم اؾمتٗمزاز اًمٓمرف اعم٘م٤مسمؾ .

وم٢من قمدوًا ىمد يتحقل إمم صديؼ او طمٚمٞمػ طملم شمتٌٚمقر او شمتِمٙمؾ اًمتحـ٤مًمٗم٤مت  ،واًمّمديؼ اًمٕمدو 

وم٢مٟمف ىمد  ،ؼ اًمذي شمٜمٓمقي صداىمتف قمغم شمٜم٤مىمْم٤مت اًمّمدي اعمت٘م٤مسمٚم٦م سملم أـمراف ُمتٜم٤مومًـ٦م . ويمذًمؽ

ڈ  ڈ  ژ   ڎ  ڎ  ڌچ شمٕم٤ممم  يمام يقوحف ىمقًمف ،يتحقل إمم قمدو إذا ضم٤مءشمف ومرص٦م 

أي إن ئمٗمروا سمٙمؿ او يتٛمٙمٜمقا  ،2: اعمٛمتحٜم٦م چ ک  ژ   ڑ  ڑ    ک  ک  ک

  ڦ  ڦ ڤ ڤ ڤچ شمٕم٤ممم  ويمذًمؽ ىمقًمف ،ُمٜمٙمؿ شمٔمٝمر ُمٜمٝمؿ إقمامل اًمٕمدائٞم٦م 

  . 8اًمتقسم٦م:  چ ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڦ  ڦ  ڄ

 ، وقمقاُمؾ شمرؾمٞمخ اًمتح٤مًمػ ، شمِمـٙمٞمؾ ومٙمرة إمج٤مًمٞم٦م قمـ ىمقة اًمِمـرايم٦م اعمٛمٙمٜم٦م :ادطؾب افثافث      

 : وضمقد واؾمتٛمرار طم٤مًم٦م اإلوٓمرارأوالً  ،ـرايم٦م وٟمج٤مح اًمتح٤مًمػ وم٢من ُمـ أهؿ قمقاُمؾ ىمقة اًمِم

إلوٓمرار وٕمٞمٗم٤ًم يم٤من ُمـ اًمًٝمؾ شمٌديؾ اعمقاىمػ ومٙمٚمام يم٤من ا ،)اإلجل٤مء( قمٜمد اًمٓمروملم  احل٘مٞم٘مل

سمؾ إن أومْمؾ احلٚمٗم٤مء يٛمٙمـ أن يٚمج٠م قمٜمد اخلٓمر إمم اًمدسمٚمقُم٤مؾمٞم٦م اًمًـري٦م ُمع  ، واًمٖمدر سم٤محلٚمٞمػ
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ومام ْيدد أطمد أقمْم٤مء  ،ىمقة اًمنمايم٦م ذم اًم٘مْمٞم٦م اعمِمؽميم٦م  :ثاكقاً .  ىمػاًمٕمدو ًمإلشمٗم٤مق قمغم شمٖمٞمػم اعمق

ٚمٞم٤ًم ذم ُمقاضمٝم٦م اخلٓمر قمٛم سم٢مٟمٖمامس إقمْم٤مء احلٚمػ ْيدد إقمْم٤مء أظمريـ . صمؿ يتامؾمؽ اًمتح٤مًمػ

ُمث٤مل ص٤مرخ حت٤مًمػ اًمدول اًمٙمؼمى  . سمّمقرة دمٕمؾ ومؽ اًمتح٤مًمػ ُمتٕمذرًا او صٕم٤ٌمً و ، اعمِمؽمك

وم٘مد أٟمٖمٛم٧ًم اًمدول ذم احلرب قمغم أعم٤مٟمٞم٤م  ،ظم٤مص٦م إوروسمٞم٦م ُمٜمٝم٤م ذم احلرب اًمٕم٤معمٞم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م 

: وضمقد قمقاُمؾ ثافثاً  . ومٛمـ ؿمٌف اعمًتحٞمؾ شمٗمٙمٞمؽ اًمتح٤مًمػ ىمٌؾ حت٘مٞمؼ اهلدف ،واًمرهم٦ٌم ذم اًمث٠مر 

ع ـاعم٘مؽمٟم٦م سمتٜم٤مىمْم٤مت وشمداوم يم٤مخلّم٤مئص اجلٖمراومٞم٦م ،ٙمري٦م ـصم٤مسمت٦م وُمٝمٛم٦م ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٕمً

: ضمٕمؾ اًمتقاومؼ صٗم٦م رابعاً  . مم٤م ىمد ُيٚمجئ إمم اًمتح٤مًمػ عمقاضمٝم٦م اًمتٜم٤مىمْم٤مت اإلىمٚمٞمٛمٞم٦م ؽماشمٞمجلـإؾم

ويم٤من ُم٘مؽمٟم٤ًم سمتٜم٤مىمض وذًمؽ أن اًمتقاومؼ إذا يم٤من ذم ضمٝم٦م حمدودة  ،عمجٛمؾ اًمٜمِم٤مط اإلؾمؽماشمٞمجل 

وم٢من إصم٤مرة اًمتٜم٤مىمض اًمٙم٤مُمـ ىمد ي١مدي ذم أي وىم٧م إمم اًمٖمدر  ،إؾمؽماشمٞمجل يم٤مُمـ ذم ضمٝم٤مت أظمرى 

يمام طمّمؾ سملم روؾمٞم٤م واًمٖمرب ذم أواظمر احلرب اًمٕم٤معمٞم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م وسمٕمده٤م . وهذا  ،او إهن٤مء اًمتح٤مًمػ 

وًمذًمؽ يرى سمٕمض اخلؼماء أن اًمتح٤مًمػ اإلؾمؽماشمٞمجل ُمٕمرض  ،اًمٕم٤مُمؾ اًمراسمع يّمٕم٥م ضمدًا إيمتامًمف 

ًمٞمس ًمتح٘مٞمؼ  وًمذًمؽ ُيًتٕمٛمؾ ذم اًمٖم٤مًم٥م ، او وٕمػ اإلًمتزام دائاًم ًمٕمقاُمؾ اًمٜم٘مض واًمتٗمٙمٞمؽ

يمام أٟمف  ،وشم٘مٚمٞمؾ أقمقان اًمٕمدو  شم٘مٚمٞمؾ اخل٤ًمئر واًمٜمٗم٘م٤متُمثؾ  ًمٗمقائد همػم ُم٤ٌمذة ، وًمٙمـ اًمٜمٍم

: إي٘م٤مف اًمٕمٛمٚمٞم٤مت اخلٗمٞم٦م خامساً  . ٦م ًمرصد ُم١مذات اخلٞم٤مٟم٦م واًمتٗمٙمٞمؽحيت٤مج دائاًم إمم رىم٤مسم٦م دىمٞم٘م

يمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمتجٜمٞمد اعمت٤ٌمدل ًمٚمٕمٛمالء وقمٛمٚمٞم٤مت حتريؽ  ،ًمٚمتدظمؾ ذم اًمِم١مون اًمداظمٚمٞم٦م ًمٚمحٚمٞمػ 

 ،ريم٤مء ذم احل٘مقق واإلًمتزاُم٤مت ـ: اًمٕمدل واًمتقازن سملم اًمِمشادشاً همػم اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م . اًمْمٖمقط 

  .سملم احلٚمٗم٤مء٤مقمل طمؾ اًمٜمزاقم٤مت : ُمًابعاً ـش ٞم٠ميت إيْم٤مح ذًمؽ إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم .ـوؾم

وىمد ٟمٌٝمٜم٤م  ،شمٜمٔمٞمؿ اإلًمتزاُم٤مت واًمْمامٟم٤مت سملم اعمتح٤مًمٗملم  إدارة اًمتح٤مًمػ ، أي :ادطؾب افرابع      

 اعمزيد هٜم٤م إن ؿمـ٤مء وؾمـٞم٠ميت ،إمم اًمْمامٟم٤مت واًمٗمراهم٤مت ذم ُمٌح٨م اًمتٗم٤موض ومـل )ٟمخ٦ٌم اعمًـ٤مر( 

 . اهلل شمٕم٤ممم

ومم٤م ذيمرٟم٤مه  رىم٤مسم٦م واًمرصد سمٕمد إسمرام اًمنمايم٦م .: اإلهتامم اًمِمديد سمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمادطؾب اخلامس      

ٛمخ٤مـمر اًمٜم٘مص اًمٙمٌػم ذم اجل٤مٟم٥م اعمْمٛمر سمشمٗمًػم آي٦م اًمت٘مٞم٦م ذم )اعمٜمٓمٚمؼ( ىمْمٞم٦م إىمؽمان اًمتح٤مًمػ  ذم

ظم٤مص٦م طملم شمٙمقن اعمٜم٤مه٩م  ، يم٤مإلؾمتٕمداد ًمٚمخٞم٤مٟم٦م وشمٖمٞمػم اعمقاىمػ واعمٙمر واخلديٕم٦م وؿمٌف ذًمؽ
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ومٝمذا يمٚمف يقضم٥م ؿمدة احلذر واعمراىم٦ٌم واإلضمراءات اإلطمتٞم٤مـمٞم٦م وقمدم دم٤موز  .اًمٕم٘م٤مئدي٦م ُمتٜم٤مىمْم٦م 

وٓسمد ُمـ اطمتٞم٤مـم٤مت متٜمع إضار اًمٙمٌػمة إذا شمقىمٗم٧م اًمٕمالىم٤مت او  ، قمغم احلٚمٞمػ اًمقؾمع اقمتامداً 

وًمذًمؽ ىمٞمؾ إن ُمثؾ هذه اًمٕمالىم٤مت إٟمام  ،وهذا يمٚمف ُمٕمروف ذم وم٘مف اًمٍماع  .اٟم٘مٚم٧ٌم امم اًمٜم٘مٞمض 

٦م ُمع وضمقد دواومع ُمتٜم٤مىمْم٦م ومٝمل همػم ُم٠مُمقٟم٦م وجي٥م أن شُمـ٘مدر سم٘مدره٤م وشُمًتٕمٛمؾ هل شمًقي٦م قمٛمٚمٞم

ٞمس ًمتح٘مٞمؼ اًمٜمٍم اقمتامدًا قمغم وًم ،ذم اًمٖم٤مًم٥م ًمت٘مٚمٞمؾ اخل٤ًمئر ودومع اعمْم٤مر واؾمـتثامر اًمًـٚمؿ 

 اجل٤مٟم٥م اعمْمٛمر صمؿ يتؿ ًـ٥م أؾمقأ اإلطمتامٓت اعمٛمٙمٜم٦م ذم٤مريمتٝمؿ . ظمالص٦م ذًمؽ أٟمف حُت ُمِم

٤مس . ويقوح أصمر شم٤ٌميـ اًمدواومع اجلزئٞم٦م سملم ـمروملم ذا إؾمًمٕمٛمكم قمغم هاًمتٍمف ومـل اجل٤مٟم٥م ا

ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   چ ُمتِمـ٤مهبلم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑ  ک    

وإُمر أؿمد ُمع شمٗم٤موت  ، 48إٟمٗم٤مل:  چک  ک  ک  گ   گ     گ  گڳ  ڳ  ڳ  ڳ 

اًمدواومع إؾمـ٤مؾمـٞم٦م . وًمذًمؽ طمذر ظمؼماء اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م ُمـ اإلهاف ذم اإلـمٛمئٜم٤من إمم احلٚمٗم٤مء 

وأطمد أؾم٤ٌمب ذًمؽ أن إزُم٤مت اًمٙمؼمى دمٕمؾ أيمثر اًمٜم٤مس يٗمٙمرون سم٠مٟمٗمًٝمؿ  ،واإلقمتامد قمٚمٞمٝمؿ 

ېئ  ېئ  چ ٤ممم ــٕمىمقًمف شم اعمقىمػ ُمـ اًم٘مٞم٤مُم٦م يمام ذم ٟمحق . يقوح إُمروم٘مط ويٜمًقن احلٚمٗم٤مء 

ېئ  ىئ  ىئ  ىئ       ی  ی  ی  ی   جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  

وأُم٤م وٕمٞمػ وقمديؿ  ،وم٠مُم٤م ىمٞم٤مُم٦م اعم١مُمـ ومٝمل أظمرة  ، 37 – 33قمٌس:  چ  ىب  يب    جت   حت

حب  خب  مب    چاًم٘مٞم٤مُم٦م وشمٜمٓمٌؼ قمٚمٞمف ومٞمٝم٤م قم٤ٌمرة  يقم اإليامن وم٢مٟمف يرى يمؾ ومتٜم٦م وقمذاب ويم٠مهن٤م

ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  چ ويٜمٌف إًمٞمف ٟمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم  ، چىب  يب    جت   

 .1٤اًمٕمٜمٙمٌقت:  چڑ     ڈ   ڈ  ژ  ژ

ُمـ طمرب ظمٗمٞم٦م وقمٛمٚمٞم٤مت حتريؽ ىمذرة ًمٌٜم٤مء اًمتح٤مًمػ او اًمنمايم٦م  ويٜمٌٖمل احلذر أيْم٤مً       

اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م ، يم٘مٞم٤مم اًمٓمرف إول سم٢مصم٤مرة ٟمزاع وشمـٝمديدات ُمـ ـمرف صم٤مًم٨م ٕضمؾ إىمٜم٤مع اًمٓمرف 

 اًمث٤مين سميورة اًمتح٤مًمػ ُمٕمف.
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 افتحافف مع تعزيز افسؾم

حلرب واًمٜمٍم ًمتًـريع اتح٤مًمػ هق جمرد ومرص٦م ُمـ إظمٓم٤مء اًمٙمٌػمة أن ئمـ سمٕمْمٝمؿ أن اًم      

  .سمٛمٕمزل قمـ ذوط ذقمٞم٦م احلرب ومٞمٝم٤م

وسم٤مًمنموط اًمتل ذيمرٟم٤مه٤م  واًمّمحٞمح أن احلرب شمٌ٘مك ظمٞم٤مرًا إوٓمراري٤ًم قمغم اًمرهمؿ ُمـ اًمتح٤مًمػ      

ومٛمـ  ، ٚمؿ وإسمٕم٤مد احلربـٕمزيز اًمًـ. وًمذًمؽ جي٥م أن ي٘مؽمن اًمتح٤مًمػ سمٕمٛمٚمٞم٤مت شم ذم اعمٌح٨م اًمث٤مين

 هذه اًمٕمٛمٚمٞم٤مت:

   :اًمتحدي٤مت اعمت٤ٌمدًم٦م ُمقضمقدة درضم٦م اإلقمتامد اعمت٤ٌمدل سملم احلٚمٗملم او اًمدوًمتلم اعمت٘م٤مسمٚمتلم

واعمٝمؿ هٜم٤م يمٞمػ يٛمٙمـ ُمٜمع حتقهل٤م إمم طمرب . وسمٕم٤ٌمرة أظمرى وم٢من  ،أسمدًا سملم إُمؿ اًمٕم٤مُمٚم٦م 

وًمٙمـ وٌط وظمٗمض اًمٍماع إمم أدٟمك ُم٤م يٛمٙمـ . ُمٕمٜمك ذًمؽ  ،اًمًالم ًمٞمس إظمتٗم٤مء اًمٍماع 

سملم اًمٓمروملم  ن دىمٞمؼ سملم ٟمققملم ُمـ طمريم٦م اًمٕمالىم٤متسمتقاز يٜمٌٖمل أن ي٘مؽمن أن اًمتح٤مًمػ

ًمٚمٕمالىم٤مت وشم٤ٌمدل اعمّم٤مًمح ُمع اًمُ٘مقى اعم٘م٤مسمٚم٦م ًمتح٘مٞمؼ  : طمريم٦م ضمٞمدةافـوع األولاعمت٘م٤مسمٚملم ، 

وسمٕم٤ٌمرة أظمرى: يٜمٌٖمل شمرؾمٞمخ اًمًٚمؿ  . وختٗمٞمػ اًمٕمداء اًمدرضم٦م اعمٓمٚمقسم٦م ُمـ ظمٗمض اًمٍماع

اًم٘مقل اعمِمٝمقر سم٠من إوًمقي٦م قمٜمد  وهذا هق أطمد وضمٝمل إًمٞمٝم٤م . تد طم٤مضم٦م اًمٓمروملمـسمرواسمط شمِم

واًمقضمف أظمر هق أن شمٙمقن ىمقة  ،ع قمـ احلرب وًمٞمس اعمقاضمٝم٦م سم٤محلرب احلٚمػ هق اًمرد

احلٚمػ ٟمٗمًٝم٤م رادقم٦م . وواوح أن اًمًٞم٤مؾم٦م اًمقىم٤مئٞم٦م هذه يٛمٙمـ أن شمِمٛمؾ إضمراءات 

: وٌط اإلقمتامد افـوع افثاين . دسمٚمقُم٤مؾمٞم٦م وؾمٞم٤مؾمٞم٦م واىمتّم٤مدي٦م ودوم٤مقمٞم٦م وىم٤مٟمقٟمٞم٦م وهمػمه٤م

شم٤ٌمدل اعمّم٤مًمح وشم٘مٚمٞمؾ اعمخ٤موف ، ُمـ  سمْمقاسمط )اعمتٜم٤مومًلم( اعمت٤ٌمدل سملم اًمٓمروملم اعمت٘م٤مسمٚملم

وقاسمط حتٗمظ دور احلٚمٞمػ . ويمذًمؽ  قمغم اًمٓمرف اعم٘م٤مسمؾ ُم٘م٤مرسم٦م اإلقمتامد اإلؾمؽماشمٞمجلهمػم 

إمم شم٘مٚمٞمص دور احلٚمٞمػ وهتٞمئتف  ُمع اخلّمؿ او اعمٜم٤مومس ذم طمٚمٗمف ومال ي١مدي اإلقمتامد اعمت٤ٌمدل

ٛمؾ هذه اًمتحٗمٔم٤مت اجلقاٟم٥م اًمدوم٤مقمٞم٦م واًمًٞم٤مؾمٞم٦م واإلىمتّم٤مدي٦م واًمث٘م٤مومٞم٦م ـًمؽمك احلٚمػ . وشمِم

  وهمػمه٤م.

   مم٤م ي٘متيض  ،يمثػم ُمـ إطمٞم٤من سمٛمّم٤مًمح دوًمٞم٦م ظم٤مرضمٞم٦م ىمرار اًمًٚمؿ او احلرب يرشمٌط ذم

 شمقؾمٞمع ٟمٓم٤مق اًمتٗم٤موض واًمتحريؽ. 
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  ويتٓمٚم٥م ذًمؽ  ، قمٛمٚمٞم٤مت شمّمٕمٞمد او ختٗمٞمػ ُمتٙمررة ىمد يتٕمرض اًمٍماع اعمٜمخٗمض إمم

اًمتل شم٘متيض ختٗمٞمٗم٤ًم او شمراضمٕم٤ًم او شمّمٕمٞمدًا  ٘م٤مط اًمتحقلـخٞمص ٟمـدرضم٦م قم٤مًمٞم٦م ُمـ اًمرصد وشمِم

ويمٚمام يم٤من شمِمخٞمص ٟم٘م٤مط اًمتحقل ُمٌٙمرًا أي ذم ُم٘مدُم٤مت اًمتحقل وسمدايتف يم٤مٟم٧م  او ُمقاضمٝم٦م .

وسم٤مجلٛمٚم٦م وم٢من طمريم٦م اًم٘مقة سملم اًمٓمروملم جي٥م أن حت٤مومظ  . ومرص اعمح٤مومٔم٦م قمغم اًمًٚمؿ أقمٔمؿ

 وىمد ؾمٌؼ اًمٙمالم قمـ اًمتقازن ذم أواظمر اعمٌح٨م اًمراسمع. ،قمغم شمقازن يم٤مف عمٜمع احلرب 

   ٤م وقمٜمد طمّمقل ؿمٙمقك )خم٤موف هلاًمث٤ٌمت واًمٗم٤مقمٚمٞم٦م سملم أقمْم٤مء احلٚمػ ،  قمقاُمؾرصد

ك أي ٟمٗمل اعمخ٤موف سم٤مٕدًم٦م وم٢مٟمف ُيٓم٤مًم٥م سمتٌديد اًمِمٙمق ، أؾم٤ٌمهب٤م( ذم إًمتزام أطمد إقمْم٤مء

 ، ظمداع . وسمخالف ذًمؽ وم٢من اًمٕمالىم٤مت احلٛمٞمٛم٦مواإلضمراءات اًمٕمٛمٚمٞم٦م وًمٞمس سم٤مإلدقم٤مءات 

   ڱ  ں  ں      ڻ  ڻ  ڻ  ڻچ ٤ممم ؾمٌؼ إيْم٤مح ذًمؽ ذم شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم وىمد

 . 58إٟمٗم٤مل:  چ ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ

   :وشمًقي٦م اعمٔم٤ممل وشم٘مٚمٞمؾ  ،يِمٛمؾ ذًمؽ ُمٕم٤مجل٦م أؾم٤ٌمب اًمٍماع وضمذوره قمٛمٚمٞم٤مت شمًقي٦م

 .زأؾم٤ٌمب اإلصم٤مرة واإلؾمتٗمزا

   ُمع أٟمقاع اًمتًـقي٤مت واًمتٝمدئ٦م وم٢من ُمقىمػ اًمرصد وُمتٓمٚم٤ٌمت اعمقاضمٝم٦م يٌ٘مك صم٤مسمت٤ًم ذم ومؽمة

 اًمًـٚمؿ.

  وي١مدي إمم شمّمٕمٞمد همػم ُمٕمٚمـ ذم اإلقمداد  اًمتح٤مًمػ ؾمٞمزيد ُمـ خم٤موف اجلٝم٦م اعم٘م٤مسمٚم٦م

ٕمٛمٚمٞم٤مت احلرب سمتجٜمٞمد اًمٕمٛمالء وسمو ،شمقؾمٞمع ُم٤ًمطم٦م اًمٍماع سمتح٤مًمٗم٤مت ُمْم٤مدة و واًمتًٚمٞمح

 ريع احلرب ُمـ دسمٚمقُم٤مؾمٞم٦م اًمٓمٛم٠مٟم٦مـومالسمد ٕضمؾ ُمٜمع شمًاخلٗمٞم٦م واًمٍماع همػم اًمٕمًٙمري . 

ووٌط ُمت٤ٌمدل ًمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمتٜمٛمٞم٦م اًمدوم٤مقمٞم٦م اعم٤ٌمذة . وأُم٤م  وشم٘مٞمٞمد قمٛمٚمٞم٤مت احلرب اخلٗمٞم٦م

اًمتٜمٛمٞم٦م همػم اعم٤ٌمذة يمتٜمٛمٞم٦م اًم٘مقة اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمّمٜم٤مقمٞم٦م واإلىمتّم٤مدي٦م وهمػمه٤م ومٛمـ اعمتٕمذر 

 .ٙمؼمى سمٕمد احلرب اًمٕم٤معمٞم٦م اًمث٤مٟمٞم٦مشم٘مٞمٞمده٤م . وذم ذًمؽ ُمٝم٤مرات ُمٝمٛم٦م ُم٤مرؾمتٝم٤م اًمُ٘مقى اًم

 

......... 



542 

 

 من حماذير افتحافف

 اًمتح٤مًمػ ًمٞمس أُمرًا سمًٞمٓم٤ًم وٓ ومقائد ظم٤مًمّم٦م ، سمؾ يٛمٙمـ سم٤مإلو٤موم٦م إمم اًمٗمقائد اعمرضمقة ، أنْ       

  ُمٕمٜمقي٦م وُم٤مدي٦م ، ُمٜمٝم٤م: يتْمٛمـ خم٤مـمر قمٔمٞمٛم٦م

  :ر دم افتحاففـمضامغ افش

، وم٢من  وسم٤مـمؾ ُُمَزي ـخلدُم٦م ؿمـر ُمزظمرف أي طملم حت٤مول إطمدى دول احلٚمػ شمًخػم احلٚمػ       

ر ذم اًمٕمٛمؾ ـ٤ممم ُمـ اًمِمــأظمريـ ُيٖمري سم٢مهمقاء اعمجٛمققم٦م . وًمذًمؽ طمذرٟم٤م اهلل شمٕمع ـاًمٕمٛمؾ ُم

  ېئېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئچ شمٕم٤ممم  اجلامقمل . ىم٤مل

 چ  ک  ک    گ  گ  گچ شمٕم٤ممم  وىم٤مل ،2اعم٤مئدة:  چ ی  ی  ی

ڳ  ڳ  ڳ   چ وىم٤مل شمٕم٤ممم  . 8اعمج٤مدًم٦م:  چہ   ہ  ہہ  ھ  ھ    چ إمم ىمقًمف شمٕم٤ممم، 

ڄ  ڄ    ڄ  چ، وىم٤مل شمٕمـــ٤ممم 17اًم٘مّمص:  چ ڳ  ڱ  ڱ  ڱ     ڱ  ں

وُمٕمٚمقم أن ُمْم٤مُملم اًمنم شمٙمقن ذم اًمٖم٤مًم٥م سم٤مـمٜم٦م )هي٦م( او شمٙمقن . 86اًم٘مّمص:  چ ڄ

وجي٥م ًمذًمؽ أن ُيٕمٓمك ُمنموع اًمتح٤مًمػ  . ُمزظمروم٦م سم٠مٟمقاع ُمـ اًمتؼميرات اخل٤مدقم٦م وإدًم٦م اًمزائٗم٦م

  قمٜم٤مي٦م وم٤مئ٘م٦م ُمـ اًمدراؾمـ٦م واًمْمٌط.

 : مواجفة من حترم مواجفته

  طم٤مًمتلم: ظم٤مص٦م ذم ،ُمزاًمؼ يمٌػمة  شم٤مسمع ًمٚمٛمحذور إول ، وومٞمف هذا إصؾو      

وىمد  ،اًمتح٤مًمػ اعمتٕمدد إـمراف اًمذي ي٘م٤مسمٚمف حت٤مًمػ ُمتٕمدد إـمراف أيْم٤ًم  :احلافة األوػ      

وٛمـ احلٚمػ  او اإلًمتزاُم٤مت ًمٙمؾ طمٚمػ شمٗم٤موت يمٌػم ذم اعم١ًموًمٞم٦م يٙمقن ذم اعمِمٝمد اعمزدطمؿ

واًمتٚمٌٞمس ذم  واًمٖمٛمقض اًمتٗم٤موت يمثػم ُمـ إمم مم٤م ي١مدي ، ذم اإلًمتزام احل٘مٞم٘مل سم٤مًمنمقمٞم٦مًمؽ يمذو

دظمٚم٧م احلٚمػ  شس» اعمًٚمٛم٦م يقوح إُمر ًمق أن اًمدوًم٦م . حتٛمٞمؾ اعم١ًموًمٞم٦م وُم٤م يؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م

. ٓمرة )شم٘مٞم٦م( ًمت٘مٚمٞمؾ ظمٓمر دوًم٦م قمدوة إول ًمٞمس ًمقٓء وٓ ًمت٘م٤مرب قم٘مٞمدة ، وًمٙمٜمٝم٤م دظمٚم٧م ُمْم
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اًمتل دظمٚم٧م ذم احلٚمػ اعمٜم٤مومس )اًمث٤مين( ، ُمْمٓمرة  شص»وإُمر ٟمٗمًف طمّمؾ ُمع اًمدوًم٦م اعمًٚمٛم٦م 

 شس»أيْم٤ًم ًمدومع ظمٓمر دوًم٦م قمدوة . وم٢مذا وىمٕم٧م احلرب سملم احلٚمٗملم إول واًمث٤مين ، وم٢من اًمدوًمتلم  

أي ؾم٥ٌم ُمـ أؾم٤ٌمب احلرب اعمنموقم٦م ، يمام أن ُمـ اًمقاضم٥م أن يٙمقن ًمٞمس سمٞمٜمٝمام ظم٤مص٦م  شص»و 

ويمذًمؽ ىمرار احلرب ، ٕن إصؾ حتريؿ أن ي٘م٤مشمؾ ؾِمْٚمؿ اعمًٚمٛملم ىمرارًا واطمدًا يٕمٛمٝمؿ مجٞمٕم٤ًم 

وذم  ٠من شمٌٖمل ـم٤مئٗم٦م قمغم أظمرى يمام سمٞمٜم٧م آي٦م احلجرات .يم سم٤مؾمتثٜم٤مءات حمددة ، اعمًٚمؿ ُمًٚماًم إٓ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  چ  أصؾ اًمتحريؿ أدًم٦م يمثػمة ُمـ اًم٘مرآن واًمًٜم٦م ، ُمٜمٝم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم 

پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  

ڦ     ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦٿ  

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ڄ  ڄ   ڃڃ  ڃ  ڃ  چ  

چ   چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ      ڌ   ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  

وذم طم٤مل  .85 – 84اًمٌ٘مرة:  چ ڳ ژ  ڑ  ڑ   ک  کک   ک  گ  گ    گ  گ

، وم٢من يم٤مٟم٧م  طمّمقل احلرب سملم احلٚمٗملم ، وم٢من شم٘مقيؿ ذقمٞم٦م احلرب يٛمٙمـ أن يقصؾ إمم طمؾ

دوًم٦م ُمًٚمٛم٦م ذم طمٚمػ وم٤مىمد ًمٚمنمقمٞم٦م ذم طمرسمف ومٕمغم اًمدوًم٦م اعمًٚمٛم٦م أن شمٜمًح٥م قمٚمٜم٤ًم ُمـ ىمرار 

. وىمد ذيمرٟم٤م حت٧م احلٚمػ سم٤محلرب ، وسمخالف ذًمؽ ومٝمل دوًم٦م سم٤مهمٞم٦م وشمتحٛمؾ شمٌٕم٤مت هذا احلٙمؿ 

أن إصؾ اؾمت٘مالًمٞم٦م اًمدوًم٦م اعمًٚمٛم٦م ومال شمدظمؾ ذم حت٤مًمػ دوم٤مقمل إٓ  شذقمٞم٦م اًمتح٤مًمػ»قمٜمقان 

، وهذا ىمد جيٕمؾ ومرىم٤ًم سملم اًمدوًم٦م اًمتل دظمٚم٧م خمت٤مرة )ـمققم٤ًم( ذم اًمتح٤مًمػ يمام طمّمؾ  قمٜمد اًميورة

د  ذم شمقاسمع صٚمح احلديٌٞم٦م ، وسملم اًمدوًم٦م اًمتل دظمٚم٧م اوٓمرارًا ذم اًمتح٤مًمػ . ومم٤م يٛمٙمـ أن ُيـَٕمـ٘مِّ

ت٘مٚم٦م ذم ًمتزام سمنموط احلرب اًمٕم٤مدًم٦م ًمٞمس سمِم٤مئع ، وإٟمام ُيتقىمع ُمـ دوًم٦م ُمًٚمٛم٦م ُمًاعمقىمػ أن اإل

  .ىمراره٤م وُمٚمتزُم٦م سم٤مإلؾمالم

وشمًتٓمٞمع اًمدوًم٦م  ،: طملم يٙمقن ذم احلٚمػ دوًم٦م ُمٝمٞمٛمٜم٦م ودول أظمرى شم٤مسمٕم٦م احلافة افثاكقة      

ريـ وحتريٙمٝمؿ سمٖمػم طمؼ ود ضمٝم٦م ـقاع اًمتؼميرات اًمزائٗم٦م ًمتْمٚمٞمؾ أظمـاعمٝمٞمٛمٜم٦م اومتٕم٤مل أٟم
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وشم٘متيض هذه احل٤مًم٦م واًمتل ىمٌٚمٝم٤م أن شمٙمقن اًمتزاُم٤مت احلٚمٗم٤مء ذم احلرب ُم٘مٞمدة سم٤مًمنمقمٞم٦م  .وم٦م تٝمدَ ـُمً

 وقمداًم٦م احلرب.

 : افتعرض دخاضر ـبرة

ن وسمٕم٤ٌمرة أظمرى ، وم٢م . سم٥ًٌم شمٍمف ظم٤مـمئ ٕطمد احلٚمٗم٤مء او احلٚمٞمػ اًمرئٞمس وذًمؽ      

اعمتح٤مًمٗملم حُيتٛمؾ أن ي١مدي إمم شمدُمػم ؿم٤مُمؾ ًمدوًم٦م او أيمثر سم٥ًٌم اًمّمٕمقسم٤مت ذم وٌط طمريم٤مت 

ف إمم ٕوذًمؽ .  ىمرار ظم٤مـمئ شمتخذه دوًم٦م طمٚمٞمٗم٦م ن رد اًمٗمٕمؾ او اعم٤ٌمدرة سم٤محلرب يٛمٙمـ ضمدًا أن ُيَقضم 

وُمـ إُمثٚم٦م أزُم٦م اًمّمقاريخ ذم يمقسم٤م سملم أُمريٙم٤م  اًمدوًم٦م اعمثػمة ًمٚمٛمِمـٙمٚم٦م ويمذًمؽ إمم طمٚمٗم٤مئٝم٤م .

، وم٘مد يم٤من ُمـ اعمحتٛمؾ أن شمتحقل إزُم٦م إمم ُمقاضمٝم٦م ٟمقوي٦م سملم اًمٓمروملم ، ومٚمق  تلواإلحت٤مد اًمًقومٞم

وىمع ذًمؽ ًمٙم٤من ُمـ اًمٌٕمٞمد ضمدًا أن يًٚمؿ طمٚمٗم٤مء أُمريٙم٤م إوروسمٞمقن ُمـ اًميسم٤مت اًمٜمقوي٦م ، قمٚماًم 

ويقضم٥م ذًمؽ اًمٜمٔمر  ريمقا ذم صٜم٤مقم٦م اًم٘مرار إُمريٙمل سم٤معمقاضمٝم٦م .٤ممل يِم او سمٕمْمٝمؿ قمغم إىمؾ أهنؿ

: شمْمٛملم احلٚمػ ُمٜمع اخت٤مذ أي ىمرار ىمد ي١مدي إمم طمرب إٓ سم٤مًمتقاومؼ األمر األول،  أُمقر أرسمٕم٦مذم 

شمْمٛملم احلٚمػ طمؼ اًمنميم٤مء سم٤مًمتٜمّمؾ ُمـ احلٚمػ وسمتحريؽ دسمٚمقُم٤مؾمٞم٦م : األمر افثاينُمع احلٚمٗم٤مء . 

األمر اًمًالم ُمع احلٚمػ اعمٜم٤مومس ذم طم٤مل إٟمٗمراد أطمد احلٚمٗم٤مء سمتٍمف يٛمٙمـ أن ي١مدي إمم طمرب . 

قمغم اًمتحريم٤مت اًمدوم٤مقمٞم٦م ٕـمراف رىم٤مسم٦م ُمِمؽميم٦م  : شمْمٛملم إدارة اًمتح٤مًمػ أن ُيقضِمدَ ثافثفا

شمْمٛملم احلٚمػ اإلقمالن اًمٗمقري واعمؽماظمل سم٠من شمٍموم٤مت ُمٕمٞمٜم٦م ًمدوًم٦م  :األمر افرابع . اًمتح٤مًمػ

ُمـ دول احلٚمػ متثؾ شمٍموم٤ًم وـمٜمٞم٤ًم ظم٤مص٤ًم وًمٞمس حمًقسم٤ًم قمغم احلٚمػ ، ويٛمٙمـ اًم٘مٞم٤مم سمٜمِم٤مط 

    دسمٚمقُم٤مد إليْم٤مح هذا إُمر.

ق اخلسارة ظذ افؽسب من احلذر   :َتَػوُّ

وأن اًمتح٤مًمػ ىمد يٖمػم  ، إهؿ هل أظمرى ضمٝم٦م ظم٤ًمرة يٕمٜمل ىمد ُمٕمٞمٜم٦م ضمٝم٦م يم٥ًم أن ُمث٤مًمف      

 يِمٛمؾ أن يٜمٌٖمل ًمف اًمـُٛمخٓمط اًمتح٤مًمػ شم٘مقيؿ وم٢من وًمذًمؽ ُمقاىمػ دول يم٤مٟم٧م صدي٘م٦م او حم٤ميدة .

 اعمحتٛمٚم٦م.  واًمٕمقاىم٥م اًمدوًمٞم٦م اًمٕمالىم٤مت
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اًمٙمالم قمـ  وىمد ذيمرٟم٤مه ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ ذم آظمر: زيادة افشعور باخلطر بغ األضراف ادتـاؾسة

 اًمتح٤مًمػ وشمٕمزيز اًمًٚمؿ.

 

  :ل حؾف ؽر متؽاؾئ او حؾف احلاميةفتشؽق افعؿؾقات ادحرمة

وم٢من اًمدول ظم٤مص٦م اًم٘مقي٦م ُمٜمٝم٤م شمًتٓمٞمع  ،ُمع اًمتزايد اًمٙمٌػم ذم ىُمـُدرات وأدوات احلرب اخلٗمٞم٦م       

 ،اًم٘مٞم٤مم سم٠مٟمقاع اًمتداسمػم اعمٕمٚمٜم٦م واخلٗمٞم٦م ًمّمٜم٤مقم٦م قمدو ًمدوًم٦م أظمرى او إصم٤مرة هتديدات ظمٓمػمة هل٤م 

وإٟمام هق ذم احل٘مٞم٘م٦م قم٘مد مح٤مي٦م ُمع  ،وذًمؽ إلجل٤مء اًمدوًم٦م اعمٝمَدَدة إمم اًم٘مٌقل سمحٚمػ همػم ُمتٙم٤مومئ 

، وىمد ؾمٌؼ  تٓمقير ُمـ أضمؾ إداُم٦م اًمٕم٘مد اعمذيمقرسمؾ ُمْم٤مُملم ُمٜمع اًم ،ُمْم٤مُملم ظمْمقع همػم ُمٕمٚمٜم٦م 

يمل شمٌ٘مك  ،ىمد حترص اًمدوًم٦م إىمقى قمغم إوٕم٤مف ٟمًٌل حلٚمٗم٤مئٝم٤م  سمؾذيمر ُم٤م يتّمؾ هبذا اعمٕمٜمك . 

تٓمٞمع إُمداد طمٚمٗم٤مئٝم٤م طملم ـد ٓ شمًـٝم٤م ىمـقمٚماًم أٟم ،هل اًم٘م٤مئدة ويٌ٘مك احلٚمٗم٤مء سمح٤مضم٦م إمم مح٤ميتٝم٤م 

  شمٜمدًمع احلرب.

هـق حتريؽ ىمْمٞم٦م  :افوشقؾة األوػ،  ٚمخروج ُمـ هذا اًمْمٞمؼًم سمقؾمٞمٚمتلميٛمٙمـ اًمتذيمػم و      

ًمتخٗمٞمػ اخلٓمر  ٤مءىمقيأ يم٤مءُمِمؽميم٦م طم٤مضة او ُمًت٘مٌٚمٞم٦م دمٕمؾ اًمٕمْمق اًم٘مقي سمح٤مضم٦م ؿمديدة إمم ذ

، وُمٕمٜمك اًمنميؽ اًم٘مقي أن ىمقشمف يمٌػمة وذاشمٞم٦م أي هق ىم٤مدر قمغم إٟمت٤مج ىمقشمف سمٜمٗمًف .  قمغم احلٚمػ يمٚمف

 اًمتٛمٚمص ُمـ يمؾ اًمتزام همػم ُمتٜم٤مؾم٥م ُمع اًم٘مقة اًمذاشمٞم٦م ًمٕمْمق اًمتح٤مًمػ.: افوشقؾة افثاكقة

 : وخاصة احلؾف افثالثي ؾصاظداً  اإلرتباضات ادتػاوتة بغ أظضاء احلؾف

همػم أن يمؾ دوًم٦م  ،ؽمك ـٝمديد ُمِمـصحٞمح أن اًمداومع إؾم٤مد ًمٚمتح٤مًمػ اًمدوم٤مقمل هق ُمقاضمٝم٦م شم      

 ٤مشمرهم٥م هب اًمتل سم٤مٕوو٤معيمذًمؽ و وسم٤مًمٗمٙمر اعمقروث او ُمت٠مصمرة سمٕم٘مٞمدهت٤م اًمداظمٚمٞم٦مشمٌ٘مك حمٙمقُم٦م 

وًمذًمؽ اىمؽمن اًمتح٤مًمػ سم٘مقاقمد  ،سمؾ إمم ظمٞم٤مٟم٦م سم٤مـمٜم٦م  ،سمٕمد اًمٜمٍم . وىمد ي١مدي ذًمؽ إمم حتٞمز سم٤مـمـ 

وُمٜمٝم٤م قمٛمؾ احلٚمٗم٤مء سمخٓمقط ُمقازي٦م  ، ُمٜمٝم٤م رصد ٟمقاي٤م وشمٍموم٤مت أقمْم٤مء احلٚمػ ،ذم هم٤مي٦م إمهٞم٦م 

قمدم رسمط اعمّمػم اًمقـمٜمل سم٤مًمتح٤مًمػ وًمٙمـ ُيًتٕمٛمؾ اًمتح٤مًمػ ًمت٘مٚمٞمؾ وُمٜمٝم٤م  ،وًمٞم٧ًم ُمتداظمٚم٦م 

 إهنٞم٤مرؽ أن ظمٞم٤مٟم٦م احلٚمٞمػ ًمـ شم١مدي إمم ُمٕمٜمك ذًم ،اخل٤ًمئر وًمٞمس ًمتح٘مٞمؼ اًمٜمٍم وٓ ًمت٘مرير اعمّمػم 
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وم٢من يمؾ حت٤مًمػ ومقق اًمثٜم٤مئل وم٢مٟمف يٜمٓمقي قمغم شمٕم٘مٞمدات ذم إدارشمف وذم رصد  وسم٤مجلٛمٚم٦م . أظمريـ

    قمٚمٞمف وذم اًمتٜم٤مومس داظمؾ اًمتح٤مًمػ قمغم اًمًٚمٓم٦م واعمٙم٤مؾم٥م. اًمتحقٓت ومٞمف واعم١مصمرات

 : مشؽؾة افتحافػات ؽر افرشؿقة

ُمع اخلٚمق ُمـ  ،وهل ذم احل٘مٞم٘م٦م قمٛمٚمٞم٤مت شمٕم٤مود شمٙمتٞمٙمل وإْي٤مم سمقضمقد ذايم٦م قمٛمٞم٘م٦م       

. ومٝمذا ذم احل٘مٞم٘م٦م  زاُم٤مت اعمًت٘مٌٚمٞم٦مواًمٕمٛمٚمٞم٦م وُمـ اإلًمت اعم١ًموًمٞم٦م اًمرؾمٛمٞم٦م وُمـ اًمْمامٟم٤مت اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م

ويم٠مٟمف ىمت٤مل  ،وًمٙمٜمف جمرد قمٛمٚمٞم٤مت ذيمٞم٦م ًمتحريؽ أظمريـ واؾمتثامر ضمٝمقدهؿ ًمٞمس سمتح٤مًمػ 

 صمؿ سمٕمد حت٘مٞمؼ اهلدف او اًمقصقل إمم ٟم٘مٓم٦م طمرضم٦م وم٢من اًمتٕم٤مود اًمتٙمتٞمٙمل ، شمؼمع سم٤مجلٝمقد وا سم٤مًمٜمٞم٤مسم٦م

اًمقٓي٤مت اعمتحدة إُمػميمٞم٦م شم٘مديؿ ُمث٤مل ذًمؽ  ٘م٤مع وقمداوة .ـيتٗمٙمؽ او يتحقل إمم قمٛمٚمٞم٤مت إي ىمـد

يمام ذيمره هم٤مري ه٤مرت ذم )اًم٘مقة  ، اًمًالح ًمٚمٛمج٤مهديـ ذم أومٖم٤مٟمًت٤من ًمٞم٘م٤مشمٚمقا اًم٘مقات اًمًقومٞمٞمتٞم٦م

ك سمٕمْمٝمؿ هذه اًمٕمالىم٦م حت٤مًمٗم٤مً  . (195-194اًمراسمٕم٦م  صمؿ سمٕمد ظمروج اًمًـقومٞمٞم٧م قم٤مدت  ، وىمد ؾمٛم 

اًم٘م٤مقمدة . وُمع اًمتقؾمع اهل٤مئؾ ذم سمحج٦م اؾمتْم٤موم٦م  ـم٤مًم٤ٌمن وقمزًمف قمـ اًمًٚمٓم٦م شمٜمٔمٞمؿ أُمػميم٤م عمالطم٘م٦م

وم٢مٟمف ُمـ اعمتٕمذر اًمتّمديؼ سم٤مًمتؼميرات اعمٕمٚمٜم٦م او اًم٘مٌقل سمتجريد اعمِمـٝمد  ،ىُمـدرات احلرب اخلٗمٞم٦م 

وىمد ُوِصٗم٧م سمٜمحق ذًمؽ اًمٕمالىم٤مت اعمٗمتقطم٦م سملم مج٤مقم٤مت ُمًٚمح٦م  اًمٔم٤مهر ُمـ ُمتٕمٚم٘م٤مشمف اخلٗمٞم٦م .

٤مود وم٢من اًمتٕم ،ويمحٙمؿ قم٤مم  .ودول إىمٚمٞمٛمٞم٦م وأظمرى يمؼمى ُمـ ضمٝم٦م أظمرى  ،ؾمقري٦م ُمـ ضمٝم٦م 

ٛمل ٗم٤موو٤مت همػم ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمتٜمٗمٞمذ إٓ سمٕمد شمٕم٤مهد رؾمدًا إمم أيمثر ُمـ ُماًمتٙمتٞمٙمل جي٥م أن ٓ يرشم٘مل أسم

 ووامٟم٤مت ُمٕمٚمٜم٦م وأيمٞمدة.

 

 موازكات افتحافف

واًمتٗم٤موت  : أقمْم٤مء احلٚمػاجلفة األوػ ،يتْمٛمـ اًمتح٤مًمػ شمٗم٤مقماًل ُمع صمالث ضمٝم٤مت : متفقد      

وذم  وذم درضم٦م اًمتٕمرض ًمٚمخٓمقرة واًمتٝمديد سمٞمٜمٝمؿ ذم اًمرؤي٦م وذم درضم٤مت اًم٘مقة واًمْمٕمػ

: اجلفة افثاكقة.  طمٚمػ ؿمامل إـمٚمز ُمثالً  طم٤مل دول يمام هق واوح ُمـ ، اعم١ًموًمٞم٦م وشمقاسمٕمٝم٤م
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دوًم٦م : يمؾ اجلفة افثافثة.  وُم٤م هل ظمّم٤مئّمف وخم٤موومف اًمرئٞم٦ًم اًمدول اعمٜم٤موم٦ًم او اًمتح٤مًمػ اعمْم٤مد

اًمٜمقع إول: اعمقازٟم٦م  ،وشمْمٌط اًمتٗم٤مقمالت سمٜمققملم ُمـ اًمْمقاسمط  ُمٝمٛم٦م يٜمٌٖمل يمًٌٝم٤م او حتٞمٞمده٤م .

مُه ـٕمُ ـيَ اًمذيم٤مء ذم اعمح٤مومٔم٦م قمغم أُمريـ  ذم شم٘مقيؿ إٟمِمٓم٦م سملم اعمٜم٤مومع واعمْم٤مر . اًمٜمقع اًمث٤مين: ٤م دُّ

٦م قمغم طمريم٦م اًمتقازن أي اعمح٤مومٔم ٤مر اضمتٜم٤مب اًمتّمٕمٞمدـ٤مر اًمتٗمقق وُمًـومه٤م ُمً ،اخلّمؿ ُمتٜم٤مىمْملم 

هق رؤي٦م اخلٞم٤مرات وومحص وزهن٤م اعمٕمٜمقي صمؿ إٟمت٘م٤مء اعم٘مّمقد سم٤معمقازٟم٦م و . وٛمـ دائرة اًمًالم

اعمٚمؽ:  چ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ   ٺ   ٺ    ٿچ قمغم ٟمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،اخلٞم٤مر إومْمؾ 

 وىمد سمٞمٜم٤م ذًمؽ ذم )اعمٜمٓمٚمؼ( . ، وُمٕمٚمقم أن اظمتٞم٤مر إطمًـ ي٘متيض اعم٘م٤مرٟم٦م سم٤مخلٞم٤مرات إظمرى ،2

 ُمٜمٝم٤م: ، اعمذيمقرة واخلٞم٤مرات ومٞمٝم٤م وشمقضمد أُمثٚم٦م وىمقاقمد شمقوح وٌط اًمتٗم٤مقمالت

 : دم افتحافف ؿد ُتـؼبل بعض افؼوط افثؼقؾة

 ، ُمـ أضمؾ ُمّم٤مًمح ُمًت٘مٌٚمٞم٦م يمٌػمة يمٚمف وذًمؽ ،احلديٌٞم٦م  صٚمح ذم وهذا يمام ىُمٌِؾ اًمًٚمؿ اًمث٘مٞمؾ      

سمْمقاسمط  وًمٙمـ ُيْمٌط ذًمؽ يمٚمف . ذم )اعمٜمٓمٚمؼ( أيْم٤مً  وىمد سمٞمٜم٤مه ،او ًمدومع أضار يمٌػمة ضمدًا 

 ،سمٌٜمقد شمٗمًح اعمج٤مل ًمٚمتٖمٞمػم ُمًت٘مٌاًل  اإلوٓمرار ، أي احلد إدٟمك ُمـ اًمٌٜمقد اًمث٘مٞمٚم٦م ، ويمذًمؽ

 إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم. شُمْم٤مُملم اًمتح٤مًمػ»وؾمٞم٠ميت سمٞم٤مٟمف حت٧م قمٜمقان 

  :فقس فؾتعجقل باحلرباألصل دم افتحافف أكه 

. وًمذًمؽ ي٘مؽمن اًمتح٤مًمػ ذم وًمٙمـ ًمرومع درضم٦م اإلؾمتٕمداد ُمع اًمٕمٛمؾ إلسمٕم٤مد او ُمٜمع احلرب       

اًمتل شمٜمذر سم٤مخلٓمر وسمرصد ُم٘مدُم٤مت اًمٜم٘مٓم٦م احلرضم٦م سم٤مًمًٞمٓمرة قمغم طمريم٦م شمقازن اًمُ٘مقى  اًمٖم٤مًم٥م

احلريم٦م او ُمتك جي٥م يمٌح و يمٞمػ شُمْمٌط طمريم٦م اًمتقازن ُمـ أضمؾ ُمٕمروم٦م ،ٟم٘م٤مط اًمتحقل  ورصد

ُمـ أضمؾ  ،ٓسمد ُمـ ُمروٟم٦م ذم اعمْم٤مُملم اًمٕمٛمٚمٞم٦م ًمٚمٍماع  ،وسمٕم٤ٌمرة أظمرى  إقم٤مدهت٤م إمم اًمقراء .

وٓسمد ذم هذا اًمًٞم٤مق ُمـ اإلهتامم  ظمٗمض إضار إمم أىمؾ درضم٦م ممٙمٜم٦م وعمٜمع اًمتّمٕمٞمد اعمتًٚمًؾ .

د يٜمتٝمل ـؾ ذم ذًمؽ يٕمٜمك شم٤ٌمدل اًمتّمٕمٞمد وىمـواًمٗمِم ،ٞم٦م اًمتقازن وظمٗمض اًمتّمٕمٞمد ـسمدسمٚمقُم٤مؾم

 سم٤محلرب.
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 : افتشخقص ادبؽر

يمام طمّمؾ ُمـ هتٚمر ىمٌٞمؾ احلرب  ،ضورة اإلٟمت٤ٌمه ًمٚمخٓمقات اًمتٛمٝمٞمدي٦م ًمٙمًـر اًمتقازن أي       

 اًمٕم٤معمٞم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م.

 : اإلشساتقجقة اهلادئة

اًمتٝمديد اًمٍميح  صدور واأيمثر ُم٤م يًتٗمز اخلّمقم هق فمٝمقر قم٘مٞمدة اًمتقؾمع واحلرب اعمتقاصٚم٦م       

واًمقؾم٤مئؾ اعمتٌٕم٦م سملم إُمؿ شمتْمٛمـ قمٛمٚمٞم٤مت  اإلٟمدوم٤مع ذم اًمٜمٛمق اإلؾمؽماشمٞمجل . وا ، او اًمْمٛمٜمل

 . اًمٓمٛم٠مٟم٦م اعم٘مؽمٟم٦م سم٢مضمراءات قمٛمٚمٞم٦مُمت٤ٌمدًم٦م خلٗمض اًمتقؾمع وإي٘م٤مف اًمتٝمديد ُمع دسمٚمقُم٤مؾمٞم٦م 

اإلدم٤مه إمم  ُمع وًمٙمـ ،احلد ُمـ ؾم٤ٌمق اًمتًٚمح  قل سمف هقٕمٛموم٢من اعم ،وأُم٤م اًمٜمٛمق اإلؾمؽماشمٞمجل       

يم٤مًمتٗمقق اًمٕمٚمٛمل واإلىمتّم٤مدي واًمتٗمقق ذم اًمٌٜمك اًمتحتٞم٦م اًمتل  ،اًمٜمٛمق اإلؾمؽماشمٞمجل همػم اعم٤ٌمذ 

ذا سم٤مإلو٤موم٦م إمم ُم٤م شمٌٜمٞمف إُمؿ ُمـ ىمقة يٛمٙمـ شمِمٖمٞمٚمٝم٤م سمنقم٦م وحتقيؾ إدم٤مهٝم٤م قمٜمد اًميورة . ه

 وهمػم ُمٕمٚمٜم٦م. ُمٕمٚمٜم٦م اطمتٞم٤مـمٞم٦م

 : افتوازن بغ افؼوة افذاتقة وافتعرض فؾؿخاضر

واعمخ٤مـمر اعمحتٛمٚم٦م ُمـ  واإلًمتزاُم٤مت اًمذاشمٞم٦م ًمٕمْمق اًمتح٤مًمػ اًمدوم٤مقمٞم٦م اًمتقازن سملم اًم٘مقة أي      

٦م ُمع ىمقهت٤م ـومال يّمح ًمدوًم٦م وٕمٞمٗم٦م ذم طمٚمػ ىمقي أن ختْمع إلًمتزاُم٤مت همػم ُمتج٤مٟمً . اًمتح٤مًمػ

ويدظمؾ ذم ُمٗمٝمقم  ،خٓمقرة ـ١موًمٞم٦م واًمـع اعمًـوم٢من قمدم اًمتج٤مٟمس يٌتٕمد قمـ ُمٗمٝمقم شمقزي ،اعم٤مدي٦م 

تداد إزُم٦م ذم اًمٍماع اًمدوزم ـد اؿمـقمٜموم٢مٟمف  ،أيْم٤ًم و . خٓمقرة قمغم اًمْمٕمٞمػـخلداع وشمريمٞمز اًما

، ومال جم٤مل ًمٚمث٘م٦م  او حمدودًا ضمداً  احلٚمٞمػ اًمْمٕمٞمػ ىمد يّمٌح ُمتٕمذراً ٤مقمدات إمم ـ٤مل اعمًـوم٢من إرؾم

يْم٤مف إمم ذًمؽ أن اًمدوًم٦م اًم٘مقي٦م شمتجٜم٥م حتٛمؾ ظمٓمقرة يمٌػمة دوم٤مقم٤ًم  . سم٤مًمقوم٤مء قمٜمد اؿمتداد إزُم٦م

وسمّمقرة شُمٌٕمد  ُمـ ظمٗمض إًمتزاُم٤مت احلٚمٞمػ اًمْمٕمٞمػ ًمذًمؽ يمٚمف ومال ُمٗمر قمـ طمٚمٞمػ وٕمٞمػ .

سمؾ ىمد جي٥م إُمتٜم٤مع اًمْمٕمٞمػ قمـ أي إًمتزام  ، قمٜمف أوًمقي٦م اإلؾمتٝمداف قمٜمد ىمٞم٤مم إزُم٦م او احلرب

تّم٤مدي واعمٕمٚمقُم٤ميت وؿمٌٝمف . وهذا احل٤مل هق أىمرب إمم واإلىمتّم٤مر قمغم اإلًمتزام اإلىم ،قمًٙمري 

ضم٥م هذا اًمتقازن شمقزيٕم٤ًم ُمتٜمققم٤ًم ًمنمايم٦م احلٚمٗم٤مء وُم٤م يتٌع ذًمؽ ويق . حت٤مًمػمح٤مي٦م ُمٜمف إمم قم٘مد  قم٘مد
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ومٞمٛمٙمـ أن شمٙمقن اعمِم٤مريم٦م سم٤مًمٌِمـر )اًمقطمدات اًم٘مت٤مًمٞم٦م(  ،ُمـ شمٗم٤موت اعمّم٤مًمح اًمتل يٛمٜمحٝم٤م احلٚمػ 

ٞمقش واًم٘مقاقمد اًمٕمًٙمري٦م( او سم٤معم٤مل او سم٤مًمًٞم٤مؾم٦م واًمدسمٚمقُم٤مؾمٞم٦م او او سمتقومػم إرض )اؾمت٘م٤ٌمل اجل

سم٤معمٕمٚمقُم٤مت او سمٖمػم ذًمؽ ُمـ ُمتٓمٚم٤ٌمت اًمدوم٤مع . سمؾ يٛمٙمـ شمٌٕم٤ًم ًمذًمؽ إقم٤مدة شم٘مًٞمؿ اًمدول اعمتٕم٤موٟم٦م 

وجمٛمققم٦م اًمتٕم٤مون  ( وجمٛمققم٦م اًمنمايم٦م همػم اًمٕمًٙمري٦مإمم: جمٛمققم٦م احلٚمػ )اًمنمايم٦م اًمدوم٤مقمٞم٦م

يتٕمٚمؼ سمٕمْمٝم٤م سم٤مًمدوم٤مع . وهذا اًمٜمقع ُمـ اًمت٘مًـٞمؿ ي٤ًمقمد ذم ظمٗمض اعمِمؽمك أي شم٤ٌمدل ُمّم٤مًمح 

 اًمٜمزاع داظمؾ احلٚمػ وذم اؾمت٘م٤مُم٦م اعمقازٟم٦م سملم اعم١ًموًمٞم٦م واعمّمٚمح٦م. 

 : رضورة افتوازن بغ مسموفقة افتصعقد ودرجة افتآزر

ؿ اًمتّمٕمٞمد واًمدظمقل ذم أزُم٦م يمٌػمة وفمٝمقر سمقادر احلرب هق ذم اًمٖم٤مًم٥م سمًـ٥ٌم شمٗم٤مىمُ وم٢من       

وُمـ اعمٛمٙمـ ضمدًا أن يِمؽمط طمٚمٞمػ اعمِم٤مريم٦م  شمٍموم٤مت اًم٘مقي او إىمقي٤مء ُمـ أقمْم٤مء اًمتح٤مًمػ .

 شاحلرب ُمـ أضمؾ اًمًالم»اًمٕمدوان اعمزظمرف سمٕم٤ٌمرات ُمثؾ  ذم اًمدوم٤مع اعمنموع وم٘مط وًمٞمس ذم

ُمع شمٗم٤مصٞمؾ شُمذيمر ذم اًمٕم٘مد . وأُم٤م احلٚمٞمػ وُم٤م أؿمٌف ذًمؽ ، و شاحلرب دوم٤مقم٤ًم قمـ إُمـ اًمدوزم»و

يمل يٛمٙمـ اخت٤مذ اًم٘مرار ذم  ،ًمٚمٛمقىمػ وًمٚمٕمقاىم٥م اعمحتٛمٚم٦م  ، وم٢مٟمف سمح٤مضم٦م إمم شم٘مقيؿ ُمٗمّمؾ اًمْمٕمٞمػ

 . ، ويتؿ وٌط ذًمؽ سمّمٞمٖم٦م ُمرٟم٦م شمًٛمح سم٤مًمتقازن اعمذيمقر ٟمقع ودرضم٦م اًمتآزر داظمؾ احلٚمػ

وم٢مٟمف ٓ يقضمد إشمٗم٤مق اًمٌت٦م قمغم اًمتداظمؾ اعمًٛمقح سمف سملم  ،وقمغم شم٘مدير وضمقد دوًم٦م ىم٤مئدة ًمٚمحٚمػ       

ىمٞم٤مدة اًمٕمٛمٚمٞم٤مت اعمٞمداٟمٞم٦م وىمٞم٤مدة اًم٘مرار اًمـُٛمٚمزم ًممظمريـ . سمؾ إصؾ أن ىمرار احلٚمػ إٟمام يٚمزم ُمـ 

إول: اإلٟمّمٞم٤مع دومٕم٤ًم ًمير  ، صمالصم٦م ظمٞم٤مرات وأُم٤م اًمراومض ًمٚم٘مرار ومٝمق سملم ،ىمٌؾ سمف ُمـ إقمْم٤مء 

اخلٞم٤مر اًمث٤مًم٨م: أن شمٙمقن ُمْم٤مُملم  . ٟمًح٤مب اًمٔمرذم او اًمدائؿ ُمـ احلٚمػاإل: أيمؼم . اخلٞم٤مر اًمث٤مين

شمرومض أن شمتحٛمؾ ومٙمام أن اًمدوًم٦م اًم٘مقي٦م  ،ء اًمتح٤مًمػ ُمرٟم٦م وومٞمٝم٤م جم٤مل ًمتٗم٤موت اًمنمايم٦م سملم احلٚمٗم٤م

رومض اًمقىمقع ذم شم أُمر اًمدوًم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م وم٢مهن٤م ٙمذًمؽوم ،أضارًا يمٌػمة ًمٚمدوم٤مع قمـ طمٚمٞمػ وٕمٞمػ 

اعم١ًموًمٞم٦م اًمدوم٤مقمٞم٦م  وأيُّ درضم٦م ُمـ ختٗمٞمض . عـرهم٦ٌم احلٚمٞمػ اًم٘مقي ذم اًمتقؾمـ٥ٌم اعمٝم٤مًمؽ سمً

د سمٙمثػم ذم اًمٍماع ـوإُمر أؿم جي٥م أن شمٙمقن ُمٕمٚمٜم٦م سمّمقرة يٗمٝمٛمٝم٤م اًمٕمدو وشمٙمقن ُم١مصمرة ذم ىمراره .

 ويالشمف.حتٛمؾ أن يٙمقن ٟمقوي٤ًم وضورة اضمتٜم٤مب ـُاًمذي ي
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  :افتوازن بغ افؼرار افوضـي وؿرار احلؾفضبقعة 

ع وضمقد اظمتالف ذم اًمٕم٘م٤مئد واًمت٠مريخ واًمدواومع ـٌؼ أن سمٞمٜم٤م أن اًمتح٤مًمػ اًمدوم٤مقمل ُمـؾم      

ومٝمق شم٤مسمع ًمْمقاسمط  ،تف اًميورة اًمقاىمٕم٦م او اعمؽماظمٞم٦م ٚمَ إٟمام هق شمٕم٤مون اؾمؽماشمٞمجل أُمْ  ،اًمتٗمّمٞمٚمٞم٦م 

ري٦م وُمٕمٜمقي٦م ـتٛمؾ قمٚمٞمف ُمـ ُمقارد سمِمـوأؾم٤مؾمٝم٤م إٟم٘م٤مذ اًمٜمٗمس )أي اًمقـمـ وُم٤م يِم ،اًميورات 

ذيمر ظمؼماء اًمًٞم٤مؾم٦م أن ُمّمٚمح٦م اًمقـمـ وإٟم٘م٤مذ اًمٜمٗمس هل أهؿ قمٜمد يمؾ ـوًمذًمؽ ي ُم٤مدي٦م( .و

ظم٤مص٦م قمٜمد إٟمدٓع إزُم٦م اًمٙمٌػمة وفمٝمقر سمقادر احلرب . وىمد يٌدأ  ،طمٚمٞمػ ُمـ ُمّمٚمح٦م أظمريـ 

سم٤مشمـخ٤مذ اًمتداسمػم اخلٗمٞم٦م واًمدسمٚمقُم٤مؾمـٞم٦م اًمًـري٦م إلٟم٘م٤مذ  ،سمام ومٞمٝمؿ احلٚمٞمػ إىمقى  ،يمؾ طمٚمٞمػ 

وًمذًمؽ جي٥م اًمتٛمٞمٞمز سملم أُمقر ُمتٗم٤مقمٚم٦م ذم هذا  إسمـٕم٤مد اًمـخٓمقرة سمٛمٕمزل قمـ طمٚمٗم٤مئـف .اًمٜمٗمس و

٤ٌمع ىمرار همػم أن اشمِّ  ، : ذيمرٟم٤م إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م اًمتل شمقضم٥م اًمقوم٤مء سم٤مًمٕمٝمداألمر األول ،اًمًٞم٤مق 

. وذًمؽ أن  او ُم٘م٤مصده احلٚمػ او قم٘مد احلٚمػ ًمٞمس ُمـ اًميوري أن يٙمقن ُمٓم٤مسم٘م٤ًم عمْم٤مُملم

وم٘مد يتْمٛمـ ىمرار احلٚمػ  ،اًمٗم٤ًمد يدظمؾ قمغم إطمالف يمام يدظمؾ قمغم احلٙمقُم٤مت واعم١مؾم٤ًمت 

وىمد يتْمٛمـ صٌغ رهم٤ٌمت  ،وىمد يتْمٛمـ أظمٓم٤مًء شمؿ دؾمـٝم٤م سمٕمٜم٤مي٦م  ،إي٘م٤مقم٤ًم ُمٗمتٕماًل قمغم اعمْم٤مُملم 

ء . وىمد يتْمٛمـ زي٤مدة اًمؽميمٞمز قمغم ُمّمٚمح٦م سمٕمض احلٚمٗم٤م ، احلٚمٞمػ اًم٘مقي سمّمٌٖم٦م اًم٘مرار اجلامقمل

: ضمقاز اإلٟمًح٤مب ُمـ األمر افثاين.  وٓ ؿمؽ أن هذا وؿمٌٝمف ُيـَٕمـدُّ وم٤ًمدًا خم٤مًمٗم٤ًم عم٘م٤مصد احلٚمػ

إذا اُمتٜمع اًمٓمرف اعمتَٝمؿ ُمـ  ،ُمٜمٔمؿ احلٚمػ سمًـ٥ٌم ُم٤م يٛمٙمـ أن يٙمقن قمالُم٦م ظمٞم٤مٟم٦م او ومًـ٤مد 

ڻ   ڱ  ں  ںچ ٤ممم ـــف ىمقًمف شمٕمـيمام يٜمٌف إًمٞم ،ٙمقك سمّمقرة قمٛمٚمٞم٦م وأيمٞمدة ـد اًمِمـشمٌدي

ضمقاز  :األمر افثافث.  58إٟمٗم٤مل:  چ ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ ڻ  ڻ  ڻ

٤ممم ــــوذًمؽ ًمٚم٘م٤مقمدة اًمث٤مسمت٦م ذم ىمقًمف شمٕم ،ووم٘م٤ًم حلريم٦م شمقازن اًم٘مقى  ،ظمٗمض اإلًمتزاُم٤مت وًمق ُم١مىمت٤ًم 

وهذه إُمقر جي٥م أن شمٙمقن واوح٦م ذم  .286اًمٌ٘مرة:  چ ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ 

ٕن سمٜمقد احلٚمػ  ،وواوح٦م يمذًمؽ ذم اًم٘مقاٟملم اًمنمقمٞم٦م اًمتل اؾمتٜمد إًمٞمٝم٤م احلٚمػ  ،سمٜمقد احلٚمػ 

صحٞمح أن اًم٘مقاٟملم ذم دوًم٦م  . جي٥م أن شمتْمٛمـ قمدم ُمٕم٤مروتٝم٤م ًمٚم٘مقاٟملم اًمقـمٜمٞم٦م ٕقمْم٤مء احلٚمػ

ُم٤م ىمد شمٙمقن ضم٤مُمدة ضمدًا وومٞمٝم٤م ُمـ ىمٚم٦م اعمروٟم٦م ُم٤م يٛمٜمع يمؾ حترك ُمع دوًم٦م أضمٜمٌٞم٦م . وقمالج ذًمؽ 
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 وضمٕمٚمٝم٤م شمتًـع ًمٚمتح٤مًمػ وًمٙمـ ُمع اعمح٤مومٔم٦م قمغم اًمًٞم٤مدة اًمقـمٜمٞم٦م . وأُم٤م اإلسم٘م٤مء سمتٖمٞمػم اًم٘مقاٟملم

)ُم٤م ومقق  قمغم اجلٛمقد اًم٘م٤مٟمقين ُمع إو٤موم٦م ُم٤مدة ىم٤مٟمقٟمٞم٦م دمٕمؾ اًمتح٤مًمػ ومقق اًمًٞم٤مدة اًمقـمٜمٞم٦م

ويراد ُمٜمٝم٤م ومتح إسمقاب ًمٚمتدظمؾ ذم اًمِمـ١مون اًمداظمٚمٞم٦م وحتريؽ ومٝمل ـمري٘م٦م وم٤مؾمدة  ، اًمقـمٜمٞم٦م(

وم٢من يمؾ ومٙمرة ؾم٤مئ٦ٌم  ،وذم اًمٕمٛمقم  . داظمٚمٞم٤ًم وظم٤مرضمٞم٤ًم وومؼ إرادة اًمدوًم٦م اًم٘مقي٦م اًمدوًم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م

 وهمػم ُمٜمْمٌٓم٦م سمٌٜمقد دىمٞم٘م٦م ومٝمل سم٤مب ًمًـقء اإلؾمتٖمالل واًمٔمٚمؿ.

  :افتوازن دم ؿقادة افتحافف

ق أن قمٛمٚمٞم٤مت اًمتح٤مًمػ اًمدوم٤مقمل ـ: هاألصل األول ،اًمتقازن ُمـ أصٚملم يمٌػميـ  هذا يتْمح      

ومال جيقز إـمالىم٤ًم شمًٚمٞمؿ ُمّمػم  ،٧م ُمٜمدجم٦م ـاجلٞمقش سمخٓمقط ُمقازي٦م وًمٞمً ك قمٛمؾـقم قمٚمـشم٘م

درضم٦م قم٤مًمٞم٦م ُمـ اًمتٜمًٞمؼ واعمت٤مسمٕم٦م واًمرصد . سم اجلٜمقد إمم ىمٞم٤مدة أضمٜمٌٞم٦م . وًمٙمـ ي٘مؽمن اًمتقازي

دوًم٦م وٛمـ اًمتح٤مًمػ جي٥م أن يٜمْمٌط سم٘مٞمقد اًمثقاسم٧م واًم٘مقاٟملم ؾ أي : أن قمٛماألصل افثاين

اًمتح٤مًمػ إمم همروم٦م شمٜمًـٞمؼ يِمؽمك ومٞمٝم٤م مجٞمع  وهق طم٤مضم٦م ، أُمر ُمٝمؿ تٗمرع ُمـ إصٚملمياًمقـمٜمٞم٦م . و

اعمِم٤مريملم ذم اًمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمٕمًٙمري٦م ويمؾ ُمـ قمٚمٞمف واضم٥م إؾمٜم٤مد ُم٤ٌمذ . وقمغم ذًمؽ وم٢من ىمٞم٤مدة 

هل ىمٞم٤مدة ُمِمـؽميم٦م ًمٖمروم٦م اًمتٜمًـٞمؼ ُمع آًمٞم٤مت  :افصورة األوػ ،هل٤م صقرشم٤من حمتٛمٚمت٤من اًمتح٤مًمػ 

روم٦م ـ٦م سملم ممثكم احلٚمٗم٤مء ذم اإلضمتامع اًمٕم٤مم وذم همـ: إدارة اعمٜم٤مىمِمافثاكقةافصورة إداري٦م ضمٞمـدة . 

 يٛمٙمـ ًمٙمؾ قمْمق أن ي٘مقد ٟمٗمًـف،  وومٞمام قمدا ذًمؽ . ووم٘م٤ًم ٕٟمٔمٛم٦م إدارة اإلضمتامقم٤مت ٞمؼـاًمتٜمً

 وأُم٤م وًمٙمـ ُمع شمًٝمٞمالت اعمت٤مسمٕم٦م واًمتٜمًٞمؼ ودرضم٦م حمددة ُمـ اًمرصد . وٛمـ اإلـم٤مر اعمتٗمؼ قمٚمٞمف

 ،ىمٞم٤مدة اًمتح٤مًمػ سمٛمٕمٜمك أن ًم٘مٞم٤مدة ُمّمٖمرة صالطمٞم٦م إخت٤مذ اًم٘مرار اًمدوم٤مقمل اعمٚمزم ًممظمريـ  ُمٗمٝمقم

وُمـ اعمٕمٚمقم أن اعمخ٤مـمر اًمٙمؼمى سملم اًمتح٤مًمػ  ومٝمذا يٜمٌٖمل قمدم وضمقده ذم اًمتح٤مًمٗم٤مت اًمدوم٤مقمٞم٦م .

ومال ؿمؽ أن ُمٜمح  .واًمتح٤مًمػ اعمْم٤مد هل ٟمتٞمج٦م شمٍموم٤مت اًمدوًم٦م او اًمدول إىمقى ذم اجل٤مٟمٌلم 

وم٢من ُمٕمٜم٤مه أن اًمدوًم٦م إىمقى  ة اًمتح٤مًمػ صالطمٞم٦م ىمٞم٤مدة احلٚمٗم٤مء ويم٠مهنؿ دوًم٦م واطمدة ،ٞم٤مدىم

ذم  شوم٤مئدة اًمدول اًمث٤مٟمقي٦م»ؾمـُتدظمؾ إقمْم٤مء يمٚمٝمؿ إمم دائرة اخلٓمقرة اًمٙمؼمى . ومٚمٞمس سمٌٕمٞمد أن 

دوائر اخلٓمر اعمحدود إمم دائرة  ح همرور إىمقي٤مء قمـ ـمريؼ رومض إدظم٤ملاحلٚمػ هق يمٌح مج٤م
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رايم٦م او ؾمـٛمف إن ؿمـئ٧م سم٤مًمتح٤مًمػ اإلجي٤ميب . وأُم٤م ـل حت٤مًمػ اًمِمـذا يمٚمف ومـوه . ٙمؼمىاخلٓمقرة اًم

قمدم ُم٤ًمقمدة اًمٕمدو واإلُمتٜم٤مع قمـ ُمٔم٤مهرشمف  اإلشمٗم٤مق قمغم اإلىمتّم٤مر قمغم اًمتح٤مًمػ اًمًٚمٌل سمٛمٕمٜمك

ومٝمذا ٓ حيت٤مج إمم ىمٞم٤مدة ُمِمؽميم٦م وإٟمام حيت٤مج إمم متثٞمؾ ُمِمؽمك  ،سمّمقرة ُم٤ٌمذة او همػم ُم٤ٌمذة 

  وشمًٝمٞمؾ اعمت٤مسمٕم٦م ورصد ُمٜم٤مؾم٥م.

  :افتوازن دم تدخل ؿادة احلؾف دم افشمون افداخؾقة فؾحؾػاء

اؾمتٛمرار اًمنمايم٦م ، ُمع  قمغم ُمتٓمٚم٤ٌمت اًمٜمٍم وُمتٓمٚم٤ٌمت ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ اًمؽميمٞمز ًمٚمحٚمٗم٤مءيٜمٌٖمل       

 اىمؽماح ُمث٤مًمف اًمتل يٛمٙمـ أن شمزرع اًمري٦ٌم واًمِم٘م٤مق سملم أقمْم٤مء احلٚمػ .ـ اًمتدظمالت اإلسمتٕم٤مد قم

يرى ٘مد وم.  اًمدوم٤مقمل اإلٟمٗم٤مق ذم يزيدوا أن إوروسمٞملم احلٚمٗم٤مء قمغم إُمػميٙمٞملم اعم١ًموًملم سمٕمض

 مم٤م يدومع احلٚمػ إمم ُمٓم٤مًم٦ٌم ،ٓمٚم٤ٌمت اًمدوم٤مقمٞم٦م ًمٚمحٚمػ إقمْم٤مء واعمت احلٚمػ ومجقة يمٌػمة سملم طم٤مل

سمٕمض أقمْم٤مئف زي٤مدة اًمتخّمٞمّم٤مت اعم٤مًمٞم٦م ًمٚمدوم٤مع او شمٓمقير اًمت٘مٜمٞم٤مت او شمٖمٞمػم ُمٜم٤مه٩م اًمتدري٥م 

وُيـٜمٔمر إمم هذا اًمٜمقع ُمـ اعم٘مؽمطم٤مت قمغم  ذًمؽ ُمـ ُم٘مؽمطم٤مت ظمدُم٦م احلٚمػ . او ؿمٌفاًمٕمًٙمري 

 . وًمٞم٧ًم شمدظمالً ذم اًمِم١مون اًمداظمٚمٞم٦م أهن٤م ضمزء ُمـ إدارة اًمتح٤مًمػ

٧م ـٕم٦ٌم اًمت٠مصمػم وًمٞمًـسمٛمٓم٤مًم٦ٌم أقمْم٤مء احلٚمػ سم٠مُمقر ُمتِم ٤مًمػوًمٙمـ ىمد يتامدى ىم٤مدة اًمتح      

ويٛمٙمـ أن شمٙمقن اًمٖم٤مي٦م ُمٜمٝم٤م شمِمٙمٞمؾ ٟمٗمقذ ؾمٞم٤مد داظمؾ اًمدول  ، حمّمقرة سم٤مًمُ٘مدرة اًمدوم٤مقمٞم٦م

٤مت اظمؽماق وؿمٌٝمٝم٤م وىمد ي٘مؽمن ذًمؽ سمٕمٛمٚمٞم ،إظمرى يمل شمٌ٘مك هذه اًمدول شم٤مسمٕم٦م ًم٘م٤مدة اًمتح٤مًمػ 

١مون ـذم اًمِم ُمرومقو٤مً  ُيـَٕمـدُّ شمدظمالً  . ومٝمذا اًمٜمقع رقمل إمم أظمرـاًمٜمٗمقذ همػم اًمِم ٓم٦مـُمـ أٟمِم

او سمخٗمض ؽماشمٞمجٞم٦م ـ٤مٟمدة اًمنمايم٦م اإلؾمـيم٤معمٓم٤مًم٦ٌم سمتقضمٞمف اًمرأي اًمٕم٤مم إمم ُمً وذًمؽ ، اًمداظمٚمٞم٦م

ُمـ  وؿمـٌف ذًمؽ ،ل وقمغم اًم٘م٤مدة اعمٜمَتخٌلم ـٞم٤مؾمـاًمٜمٔم٤مم اًمًاًمٜمٗم٘م٤مت اعمدٟمٞم٦م او سم٤مإلقمؽماض قمغم 

٧م ـل داظمؾ اًمدول إظمرى وًمٞمًـٞم٤مؾمـٙمٞمؾ اًمٜمٗمقذ اًمًـقمٛمٚمٞم٦م شمِماًمتل ُيٕمت٘مد أهن٤م ضمزء ُمـ  إُمقر

 .خلدُم٦م احلٚمػ
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 مضامغ افتحاففضبط 

هق اًمتٕم٤مون ذم اًمدوم٤مع اًمِمـرقمل وضمٕمٚمف دوم٤مقم٤ًم مج٤مقمٞم٤ًم سمٜمقع ُمـ ل ًمٚمتح٤مًمػ ـ٤مؾمـاعمْمٛمقن إؾم      

ويٛمٙمـ أن شم٠مظمذ اًمنمايم٦م درضم٤مت ُمتٗم٤موشم٦م . واعم٘مّمقد هٜم٤م اًمتٜمٌٞمف إمم ىمقاقمد ُمٝمٛم٦م ذم  ،اًمِمـرايم٦م 

 وٌط اعمْم٤مُملم.

 : كوع ودرجة افدؾاع اجلامظي

اًمنمايم٦م  ق ؾم٥ٌم: هؾافضابط األول ُيْمٌط ذًمؽ سمّمٞمٖم٦م ُمت٘مٜم٦م شمِمٛمؾ اعم٘مّمقد وشمًتٌٕمد همػمه .      

أم هل ذايم٦م ذم ُمقاضمٝم٦م اًمتآُمر  ،عمِمؽمك عمقاضمٝم٦م هتديد اأهق اإلقمداد  ، واهلدف ُمٜمٝم٤م اًمدوم٤مقمٞم٦م

أم هل ذايم٦م ذم  ،اإلؾمؽماشمٞمجل وقمٛمٚمٞم٤مت اًمتحْمػم ًمٚمحرب قمغم ٟمحق ُم٤م ذيمرٟم٤مه ذم اعمٌح٨م اًمث٤مين 

وأُمر سمدْيل أن قم٘مد اًمتح٤مًمػ يتْمٛمـ قمدم  ؟؟أم هل يمؾ ذًمؽ ، طم٤مل وىمقع قمدوان قمًٙمري

ٓ سمّمقرة ُم٤ٌمذة وٓ همػم ُم٤ٌمذة .  ،احلٚمٗم٤مء  اإلقمتداء سملم احلٚمٗم٤مء وقمدم ُمٔم٤مهرة قمدو قمغم أطمد

وحيتجقن ذم  ،وم٢من هذا إُمر اًمٌدْيل شم٘مع خم٤مًمٗمتف سم٠مٟمقاع ُمـ اخلٞم٤مٟم٦م اًم٤ٌمـمٜم٦م واًمٔم٤مهرة  ،وُمع ذًمؽ 

: هق ٟمقع اًمنمايم٦م افضابط افثاين ذًمؽ سمتٜم٤مزع اعمّم٤مًمح اًمٙمؼمى او اعمّم٤مًمح احلٞمقي٦م سملم احلٚمٗم٤مء .

أم هل  ، ومٝمل شمِمٛمؾ اعم٤ًمقمدة إلسمٕم٤مد احلرب همػم شمٕمٞملمأهل ُمٓمٚمؼ اعم٤ًمقمدة ُمـ  ،ودرضمتٝم٤م 

اقمت٤ٌمر اًمٕمدوان قمغم أطمد اعمتح٤مًمٗملم أم هق  ،اعم٤ًمقمدة او اعمِم٤مريم٦م اًمٕمًٙمري٦م ُمـ همػم ذيمر درضمتٝم٤م 

أم هل ُمِم٤مريم٦م ُمٓمٚم٘م٦م ذم احلرب  ، ُمـ همػم شمٗمّمٞمؾ خلٞم٤مرات ُمقاضمٝم٦م اًمٕمدوان قمدواٟم٤ًم قمغم طمٚمٞمٗمف

أم هق  ، أم هل ذايم٦م ذم طمرب ظمٗمٞم٦م إلوٕم٤مف اخلّمؿ وشمٗمٙمٞمؽ ىمقشمف ،او ذم احلرب اعمنموقم٦م 

حت٤مًمػ شمٙم٤مُمكم ُمـ همػم ُمِم٤مريم٦م قمًٙمري٦م وًمٙمـ ًمتقومػم سمٕمض اعمتٓمٚم٤ٌمت اعم٤ٌمذة او همػم اعم٤ٌمذة 

وُم٤م هل  ،وهؾ شمٙمقن اعم٤ًمقمدة ـمققمٞم٦م أم إًمزاُمٞم٦م  يمتدري٥م شم٘مٜمل ُم٘م٤مسمؾ ُمٜمٗمٕم٦م اىمتّم٤مدي٦م؟؟

يم٤مإلٟمًج٤مم  ، قمٜمد ىمٞم٤مم إزُم٦م شمٗمٕمٞمؾ اًمنمايم٦م يمؾ قمْمق ذم ذوط: افضابط افثافث اًمْمامٟم٤مت؟

واًمتقازن ذم ُمقىمػ اعمقاضمٝم٦م سملم  ، يمتٚمٌٞم٦م اعم٘م٤مصد ُمـ اًمتح٤مًمػو ،ُمع اًمدؾمتقر واًم٘مقاٟملم اًمقـمٜمٞم٦م 

 ، ويمذًمؽ اًمٙمٗم٤مءة اعمتٗمقىم٦م ذم اإلداُم٦م اًمذاشمٞم٦م ًمٚمُ٘مُدرات قمٜمد إٟمدٓع إزُم٦م اًمُ٘مدرات واإلًمتزاُم٤مت

وأن يمؾ قمْمق يٜمٔمر قمٜمد شمٗم٤مىمؿ إزُم٦م  ،وشم٘مقيؿ اًمٕمقاىم٥م اعمحتٛمٚم٦م  ،ع واعمْم٤مر واعمقازٟم٦م سملم اعمٜم٤موم
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إمم ُمّمٚمحتف اًمقـمٜمٞم٦م ىمٌؾ يمؾ رء . ُمٕمٜمك ذًمؽ أن اًمدوًم٦م اًمرئٞم٦ًم ذم احلٚمػ إذا يم٤مٟم٧م طم٘م٤ًم 

اًمٌٜمك اًمتحتٞم٦م إلٟمت٤مج اًم٘مقة  ًمٌٜم٤مء أُم٤مم إقمْم٤مء ومٕمٚمٞمٝم٤م ومتح اًمٓمريؼ ،سمح٤مضم٦م ُمًت٘مٌٚمٞم٦م إمم احلٚمٗم٤مء 

وسمخالف ذًمؽ وم٢مٟمف حت٤مًمػ ُصَقري  ، ٓمقير ُمتٓمٚم٤ٌمت اعمقاضمٝم٤مت اعمحتٛمٚم٦م او اعمتقىمٕم٦ماًمذاشمٞم٦م وشم

يمتحديد اعمج٤مل اجلٖمراذم  ،: ًمقازم وُمتٓمٚم٤ٌمت اًمنمايم٦م ويمٞمٗمٞم٦م اإلقمداد هل٤م افضابط افرابع . وم٘مط

 ًمُ٘مُدرات اًميوري٦م ويمٞمٗمٞم٦م سمٜم٤مئٝم٤م وإقمداده٤م.واًمٚمٛم٤ًمقمدة واًمٚمقازم اعم٤مدي٦م 

 : افبـود افرسية فؾتحافف

 شمٖمٞمٞم٥م شمٚمؽواًمٖمرض هق  ،ذم قم٘مد اًمتح٤مًمػ  ىمد يتٗمؼ اًمٓمروم٤من قمغم سمٜمقد هي٦م او ُمٚمحؼ هي      

وًمذًمؽ وم٢من ًمٚمٌٜمقد اًمني٦م ُم٤ًموئ  . او قمـ اعم١ًموًمٞم٦م اًمدوًمٞم٦م قمـ اًمِمٕم٥ماو  ،اًمٌٜمقد قمـ اًمٕمدو 

اعمٜم٤مومًلم : هل أن فمٝمقر أدٟمك إؿم٤مرة إمم وضمقد سمٜمقد هي٦م ؾمقف يثػم خم٤موف ادساءة األوػ ،ُمٝمٛم٦م 

هل أن ؿمٕمقر : ادساءة افثاكقة. اضمٝم٦م وإمم زي٤مدة اًمٕمٛمٚمٞم٤مت اخلٗمٞم٦م وي١مدي إمم شمّمٕمٞمد ُمقىمػ اعمق

اًمِمٕم٥م سمقضمقد إًمتزاُم٤مت طمٙمقُمٞم٦م ظمٗمٞم٦م وأن اًمِمٕم٥م ُُمَٖمـٞم ٥م قمٜمٝم٤م ؾمقف ي١مصمر قمغم اًمًٚمؿ اًمداظمكم 

يٕمٜمل ذم اًمٖم٤مًم٥م يمام أن شمٖمٞمٞم٥م اًمٌٜمقد قمـ اًمِمٕم٥م  ، وىمد يّمؾ إمم إهت٤مم احلٙمقُم٦م سم٤مخلٞم٤مٟم٦م واًمٗم٤ًمد

 . أهن٤م سمٜمقد وم٤مؾمدة وو٤مرة سم٤مُٕم٦م

ري٦م ذم ـوُمـ وؾم٤مئؾ اًمقىم٤مي٦م ُمـ ُمْم٤مر اًمٌٜمقد اًمني٦م وضمقد ىمقاٟملم متٜمع اعمْم٤مُملم اًمً      

وشمٙمقن  ،ٝم٤م ـروط جي٥م اإلًمتزام سمـل وسمِمـإٓ سمتخقيؾ ُمـ اعمجٚمس اًمٜمٞم٤مسماًمتح٤مًمٗم٤مت واإلشمٗم٤مىم٤مت 

اًمٌٜمقد اًمني٦م ُمٚمٖم٤مة إذا ظم٤مًمٗم٧م اًمنموط . ويًتٚمزم ذًمؽ وضمقد جمٚمس ُُمَّمٖمر حم٤ميد يٓمٚمع قمغم 

. وىمري٥م  ويمذًمؽ وضمقد آًمٞم٦م عمح٤ميمٛم٦م اًمٌٜمقد ، اًمٌٜمقد اًمني٦م ويتخذ اًم٘مرار سمٛمقىمػ اًمنموط ُمٜمٝم٤م

 ت إُمٜمٞم٦م وٟمحقه٤مْمامن ذقمٞم٦م إقمامل اًمني٦م ًمٚمٛم١مؾم٤ًمًمإضمراءات  إقمداد ُمـ ذًمؽ ُي٘م٤مل ذم

أي اًم٘مٞم٤مم  ،وًمٞمس ُمـ هذا إصؾ ىم٤مقمدة اًمتٛمٝمٞمد واًمتحْمػم  . ويمذًمؽ آًمٞم٤مت اعمح٤مؾم٦ٌم قمٚمٞمٝم٤م

سمنمط أن شمٙمقن إهداف همػم اعمٕمٚمٜم٦م  وًمٙمـ ،سمخٓمقات متٝمٞمدي٦م إقمدادًا ٕهداف همػم ُمٕمٚمٜم٦م 

     ُمٜمًجٛم٦م ُمع اعمّم٤مًمح او اًمٖم٤مي٤مت اًمٕمٚمٞم٤م ًمألُم٦م.
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  :وافبـود افتي حتتاج إػ صقاؽة حمؽؿة من ادحاور

أي  ،وىمد ذيمرٟم٤م مجٚم٦م ص٤محل٦م ُمٜمٝم٤م ذم ُمٌح٨م اًمتٗم٤موض  ،اًمّمٞم٤مهم٦م ظم٤موٕم٦م ًم٘مقاقمد اًمتٗم٤موض       

ٝمقرة ـك صٞم٤مهم٦م اًمتح٤مًمٗم٤مت اعمِمـدًا اإلـمالع قمٚمـوُمـ اعمٗمٞمد ضم ، ٤مر(ـاعمٌح٨م اًمت٤مؾمع ُمـ )ٟمخ٦ٌم اعمً

وشمقضمد ذم سمٜم٤مء اًمتح٤مًمٗم٤مت أُمقر حتت٤مج إمم قمٜم٤مي٦م يمٌػمة ذم صٞم٤مهم٦م  . واًمتٕمديالت اًمتل ضمرت قمٚمٞمٝم٤م

قع ـٟم: األول ؾادحور.  وُمـ اعمٗمٞمد إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم اًمتٜمٌٞمف إمم سمٕمْمٝم٤م ، اًمٙمٚمامت اعمٕمؼمة قمٜمٝم٤م

 ، ووم٘م٤ًم ًمٚمٛمٕم٤مين اًمتل ذيمرٟم٤مه٤م ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ ،وؿمـروط شمٗمٕمٞمٚمف قمٜمـد اىمؽماب إزُم٦م  ودرضم٦م اًمتح٤مًمػ

ٚمْمامن وم ،هم٤مي٤مت وُم٘م٤مصد اًمتح٤مًمػ  :افثاين ادحور.  ويمذًمؽ ُم٤م ذيمرٟم٤مه ذم ُمقازٟم٤مت اًمتح٤مًمػ

 سم٤مًمٖم٤مي٤مت أن يتْمٛمـ اًمٕم٘مد حمقرًا ظم٤مص٤مً  يٜمٌٖمل ، قمدم اًمتقرط سم٤مًمتزاُم٤مت ىمد شمٙمقن ؿمديدة اًمير

 دـٞمِّ ـ٘مَ ـوًمٙمـ ُمـ همػم أن شمُ  ، واعمّم٤مًمح ًمٚمٖم٤مي٤مت حمدود شمٗمّمٞمؾ ُمع ـمرف ًمٙمؾ اإلمج٤مًمٞم٦م واعمّم٤مًمح

 اإلشمٗم٤مق دوام ذم ذـم٤مً  واعمّم٤مًمح اًمٖم٤مي٤مت هذه وشمٙمقنذم اعمّم٤مًمح .  واإلمج٤مَل  اًمتٗم٤مصٞمؾ اًمٕمٛمقمَ 

 شمٚمؽ شُمـٗمًـد ُمًت٘مٌٚمٞم٦م شمٖمػمات طمدصم٧م وم٢مذا.  وسمٍمف اًمٜمٔمر قمـ اًمتٗم٤مصٞمؾ إظمرى ًمٚمتح٤مًمػ

وم٢من صٞمٖم٦م سمٜمقد  ،وسمٕم٤ٌمرة أظمرى  . اإلشمٗم٤مق ُمـ طمؾ   ذم اعمت٠مصمر اًمٓمرف يم٤من ، واعمّم٤مًمح اًمٖم٤مي٤مت

ح٤مب ُمـ ـ٤مر او اإلٟمًـؾ او شمّمحٞمح اعمًـجي٥م أن شمتْمٛمـ جم٤مًٓ إلضمراءات اًمتٕمدي اعم٘م٤مصد

 ومًـح٦م اإلؾمـؽماشمٞمجل اإلشمٗم٤مق شمْمٛملم سميورة اًم٘م٤مئٚم٦م اًم٘م٤مقمدة شمٜم٤مؾم٥م اًمٓمري٘م٦م وهذه اًمتح٤مًمػ .

 اإلشمٗم٤مق ًمٖم٤مي٤مت ؿم٤مُمؾ ومٝمؿ إمم احلؾ وحيت٤مج هـذا.  اًمٙمٌػمة اعمًـت٘مٌٚمٞم٦م اًمتٖمػمات ُمع ًمٚمتٗم٤مقمؾ

وىمد يتقاومؼ ُم٤م  . واًمدىم٦م اًمقوقح هم٤مي٦م ذم وىم٤مٟمقٟمٞم٦م ُمٝمٜمٞم٦م صٞم٤مهم٦م إمم حيت٤مج يمام ، اًمٙمثػمة وُمتٕمٚم٘م٤مشمف

ٟم٘مٚمف  ،ذيمرٟم٤مه ُمع ُم٤م ُيٜم٘مؾ قمـ احلٜمٗمٞم٦م ُمـ اؿمؽماط سم٘م٤مء اعمّمٚمح٦م ٕضمؾ اإلؾمتٛمرار سمٕمٝمد اهلدٟم٦م 

ٚمػ او اإلٟمًح٤مب ُمٜمف هق ( . وواوح أن شمٕمديؾ ُمْم٤مُملم احل346اًمِمٞمخ اًمزطمٞمكم ذم )آصم٤مر احلرب 

 وىمد ذيمرٟم٤مه٤م ذم )ٟمخ٦ٌم اعم٤ًمر( . ،ومٞمج٥م أن خيْمع ًمْمقاسمط صٜم٤مقم٦م اًم٘مرار  ،ىمرار ؾمٞم٤مد يمٌػم 

اعمروٟم٦م اًمتل شمًـٛمح سمتقضمٞمف اًمتح٤مًمػ إمم أهداف ضمديدة شمتٗمؼ ُمع ُم٘م٤مصد  صٞم٤مهم٦م :افثافث ادحور

يمخٞم٤مر اعمقاضمٝم٦م اعمحدودة او ظمٞم٤مر  ،اًمتح٤مًمػ . ويمذًمؽ شمتًـع اعمروٟم٦م ًمتٜمقع اخلٞم٤مرات اًمدوم٤مقمٞم٦م 

احلٙمٛم٦م أن شمٙمقن ظمٞم٤مرات اًمرد اًمقاؾمع اًمرد اًمقاؾمع او همػمه ُمـ اًمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمدوم٤مقمٞم٦م . همػم أن ُمـ 

 ادحور ُمرشمٌٓم٦م سمٛمقاوم٘م٦م ضمديدة ُمـ طمٙمقُم٤مت احلٚمٗم٤مء . وظمٞم٤مرات اًمرد اًمِمديد اخلٓمقرة ، سم٠مٟمقاقمف
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 ،اًمًٚمؿ قمدم اًمتٍميح سمٛمّمدر اًمتٝمديد ذم طم٤مل  ومٞمٜمٌٖمل ،: اضمتٜم٤مب او شم٘مٚمٞمؾ اإلؾمتٗمزاز افرابع

وم٢من اًمّمٞمٖم٦م ٓ شمدل قمغم اًمٕمداء ًمدوًم٦م ُمٕمٞمٜم٦م وٓ حلٚمػ آظمر وإْن يم٤من اًمٕمداء اعمت٤ٌمدل وسمٕم٤ٌمرة أظمرى 

وذًمؽ  ،واىمٕمٞم٦م رسمط قم٘مد اًمتح٤مًمػ سمٗمؽمة زُمٜمٞم٦م  :اخلامس ادحورُمقضمقدًا ذم طم٘مٞم٘م٦م إُمر . 

ويمذًمؽ ٓضمتٜم٤مب إًمزام اجلٞمؾ  ،ًمتًـٝمٞمؾ اإلؾمتج٤مسم٦م ًمٚمتٖمػمات اعمحتٛمٚم٦م ذم اعمًت٘مٌؾ اًم٘مري٥م 

: اًمٜمص قمغم قمدم اعمِم٤مريم٦م ذم أي افسادس ادحور اًمٜم٤مؿمئ ىمٌؾ ٟمْمجف سمام ي٘مرره اًم٘م٤مدة ىمٌٚمٝمؿ .

٦م إشمٗم٤مق آظمر ُمٜم٤مىمض عمْم٤مُملم وهم٤مي٤مت اًمتح٤مًمػ . وىمد يٚمج٠م سمٕمض احلٚمٗم٤مء إمم صٞم٤مهم٦م و٤ٌمسمٞم٦م جمٛمٚم

وذًمؽ ًمٗمًح اعمج٤مل ًمٚمتٛمٚمص اجلزئل او اًمٙمكم ُمـ اًمتح٤مًمػ إذا اىمت٣م إُمر ُمًت٘مٌالً . ويتٕمٛمد 

سمٕمْمٝمؿ ذًمؽ طملم يٙمقن اًمتح٤مًمػ ضورة فمرومٞم٦م وًمٙمٜمٝم٤م ُمٕم٤مرو٦م عمّم٤مًمح دوًمٞم٦م ظم٤مرج ٟمٓم٤مق 

 اًمدوم٤مقمٞم٦م اًم٘مقة سملم اًمتقازن ضورةاعمراقم٤مة اًمدىمٞم٘م٦م عم٤م ذيمرٟم٤مه ُمـ  :افسابع ادحور اًمتح٤مًمػ .

 ذم وٕمٞمٗم٦م ًمدوًم٦م يّمح ومال ، واعمخ٤مـمر اعمحتٛمٚم٦م ُمـ اًمتح٤مًمػ واإلًمتزاُم٤مت اًمتح٤مًمػ ًمٕمْمق اًمذاشمٞم٦م

حتديد  اعمحقرويتْمٛمـ .  اًمذاشمٞم٦م ىمقهت٤م ُمع ُمتج٤مٟم٦ًم همػم وخم٤مـمر إلًمتزاُم٤مت ختْمع أن ىمقي طمٚمػ

وُم٤م هل اًم٘مقة اًمتل  ، ودرضم٦م اعم٤ًمقمدة ًمٌٜم٤مء اًم٘مقة اًمذاشمٞم٦م واًمً٘مػ اًمزُمٜمل ًمٌٜم٤مئٝم٤م وشمٜمٛمٞمتٝم٤م ٟمقع

ويمذًمؽ شم٠مُملم احلامي٦م  ،وطمدود احلريم٦م اجلٖمراومٞم٦م وشم٠مُملم اًمُ٘مُدرات احلريمٞم٦م  ،يٛمٙمـ ُمقاضمٝمتٝم٤م 

وٕن إُمداد احلٚمٗم٤مء ىمد يتٕمذر ذم احلرب اًمقاؾمٕم٦م او شمّمٕمٞمد اًمردع اًمٜمقوي .  ٦ماًمِم٤مُمٚم٦م ذم طم٤مًم

وم٢من اإلًمتزاُم٤مت اًمٙمؼمى جي٥م أن  ، يمام أن اخلزيـ اإلطمتٞم٤مـمل ىمد ُيًـتٝمدف سم٘مقة إزُم٤مت اًمٙمؼمى

ف اإلطمتامٓت اعمًت٘مٌٚمٞم٦م . شمتْمٛمـ شمًٝمٞمالت ُمٗمتقطم٦م ًمتٜمٛمٞم٦م اًمُ٘مُدرات اًمذاشمٞم٦م سم٠مىمَم ُم٤م حتت٤مضم

قمدم دظمقل أي ـمرف  :ادحور افثامن .  وسمحًـ٥م ظمٗمض اًمتًٝمٞمالت يٙمقن ظمٗمض اإلًمتزاُم٤مت

احلٚمٗم٤مء . وىمد ؾمٌؼ  ذم احلٚمػ ذم ُمقاضمٝم٦م طم٤مدة يٛمٙمـ أن شم١مدي إمم طمرب إٓ سم٤مًمتقاومؼ ُمع سم٘مٞم٦م

: شمًـٝمٞمالت اًمرىم٤مسم٦م قمغم افتاشع ادحور . شُمـ حم٤مذير اًمتح٤مًمػ»إيْم٤مح هذا إُمر حت٧م قمٜمقان 

وىمـد ؾمـٌؼ ذيمره ذم  ،ٚمٞم٦م ـ١مون اًمداظمـواًمتٗمريؼ سمٞمٜمف وسملم اًمتدظمؾ ذم اًمِم ،اإلًمتزام قمٜمد احلٚمٗم٤مء 

شمٜمٔمٞمؿ أقمامل اًمتح٤مًمػ ومؽمة  :افعاذ ادحور . شُمقازٟم٤مت اًمتح٤مًمػ»اًمٗم٘مرة إظمػمة شمـح٧م قمٜمقان 

اهلدف إول: اًمتٜمًٞمؼ سملم  ،اًمًٚمؿ وظمٗمض اًمٍماع طمٞم٨م يتؿ شمقضمٞمف أٟمِمٓم٦م إمم أهداف ُمٝمٛم٦م 
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ٚمؿ اًمٗمٕم٤مل سمٞمٜمٝمؿ . اهلدف اًمث٤مين: اعم١مؾم٤ًمت اعمدٟمٞم٦م ًمألقمْم٤مء إلسم٘م٤مء دواومع اًمتح٤مًمػ وشمرؾمٞمخ اًمً

اهلدف اًمث٤مًم٨م: ُمراىم٦ٌم شمقازن اًمُ٘مقى وُم٤م يٓمرأ قمٚمٞمف ُمـ  ُمٕم٤مجل٦م ٟم٘م٤مط اًمْمٕمػ وشمٓمقير ٟم٘م٤مط اًم٘مقة .

 )احلٚمػ اعمٜم٤مومس( : شم٘مقي٦م شم٤ٌمدل اعمّم٤مًمح ُمع اجلٝم٦م اعم٘م٤مسمٚم٦مطمريم٦م وٟم٘م٤مط حتقل . اهلدف اًمراسمع

وهل٤م  ،شمِمٙمٞمؾ هٞمئ٦م إقمداد وشمٜمًٞمؼ ُمِمؽميم٦م  :احلادي ظؼ ادحور وشمٗمٕمٞمؾ إضمراءات إسمٕم٤مد احلرب .

وًمٞمس  ،ك ًم٘مقات ُمِمؽميم٦م شمٕمٛمؾ سم٤مًمتقازي واًمتٜمًٞمؼ ُُمًـتدقمَ  ومٛمـ ُمٝم٤مُمٝم٤م إقمداد همػم ، ُمٝمٛم٦م ُمٝم٤مم

إدارة مجع اعمٕمٚمقُم٤مت سمحٞم٨م شمٙمقن ضم٤مهزة قمٜمد اًمٓمٚم٥م . وُمـ ُمٝم٤مُمٝم٤م  ،سم٤مًمتداظمؾ واإلٟمدُم٤مج 

٤مؾمتِم٤مرات إلقمداد همػم سم اًم٘مٞم٤مم وقمٛمٚمٞم٤مت اًمرصد واعمت٤مسمٕم٦م . وُمـ ُمٝم٤مُمٝم٤م قمٜمد اؿمتداد إزُم٦م

. ويمٚمام يم٤من اًمٕمٛمؾ  وىم٧م احل٤مضم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٤مت اعمِمؽميم٦مإلدارة ع ؾًم قَ ـُُمًـتدقمك هلٞمٙمؾ شمٜمٔمٞمٛمل ُمُ 

يمٚمام ىَمـٚم ٧م واٟمتٗم٧م احل٤مضم٦م إمم اًمتٗمٙمػم  ،سمٕمٞمدًا قمـ دُم٩م اًمقطمدات اًم٘مت٤مًمٞم٦م سم٤مًمتقازي واعمِم٤مريم٦م 

وزوال  واؾمت٘مرار اًمًٚمؿ سمٕمد إٟمتٝم٤مء اًمتٝمديد :ظؼ افثاين ادحور سمتٕمٞملم دوًم٦م ىم٤مئدة ًمٚمحٚمػ .

إسم٘م٤مئف سمدرضم٦م ُمٜم٤مؾم٦ٌم عمراىم٦ٌم  هؾ ُيّم٤مر إمم دمٛمٞمد احلٚمػ او إًمٖم٤مئف او ،احل٤مضم٦م إمم احلٚمػ اًمدوم٤مقمل 

اًمًٚمؿ وُمٕم٤مجل٦م وم٤مقماًل ذم اًمتحرك اجلامقمل إلداُم٦م طمريم٦م اًمتقازن اًمدوزم وٟم٘م٤مط اًمتحقل يمل يٙمقن 

ٞمخ ـإقم٤مدة شمِمٙمٞمٚمف ُمـ أضمؾ شمٙمٚمٞمٗمف سمقفم٤مئػ ضمديدة يم٤مًمتٜمٛمٞم٦م اعمت٤ٌمدًم٦م وشمرؾم او ،سمقادر اًمتّمٕمٞمد 

جٛمؾ ـداي٦م احلٚمػ اًمدوم٤مقمل أيمثر ُمـ شمٜمٌٞمف ُمـ؟؟ ورسمام يتٕمذر ذم سمحربـ٤ٌمب اًمـٚمؿ وإسمٕم٤مد أؾمـاًمً

 افثافث ادحور ٥م .ـذم اًمقىم٧م اعمٜم٤مؾم وذًمؽ ًمٚمتذيمػم هب٤م ،ٝم٤مم( إمم هذه اإلطمتامٓت ـ)أي ومٞمف إسم

ويمذًمؽ ظمالل ُمدة احلٚمػ . وُمـ  ،ظمٞم٤مر اإلٟمًح٤مب ُمـ احلٚمػ سمٕمد إٟمتٝم٤مء ُمدة اًمٕم٘مد  :ظؼ

.  اعم١مصمرة قمغم ُم٘م٤مصد احلٚمػ اًم٥ًٌم إول: شمٖمػم اعمّم٤مًمح اًمٙمؼمى واعمقاىمػ ،أؾم٤ٌمب اإلٟمًح٤مب 

وىمد سمٞمٜم٤م ذًمؽ ذم إُمر اًمث٤مين هٜم٤م . اًم٥ًٌم اًمث٤مًم٨م:  ،اًم٥ًٌم اًمث٤مين: قمدم شمقومٞم٦م اعم٘م٤مصد ُمـ احلٚمػ 

ُمع  ،قمالُم٤مت حمتٛمٚم٦م عمخ٤مًمٗم٦م احلٚمػ او سمٕمض أـمراومف ًمٖم٤مي٤مت او ُم٘م٤مصد احلٚمػ او خم٤مًمٗم٦م سمٜمقده 

 ،ظمّمقصٞم٤مت يمؾ طمٚمٞمػ  :ظؼ افرابع ادحور ًم٘مٞم٤مم سم٢مضمراءات قمٛمٚمٞم٦م شمٌدد اًمِمٙمقك .ذم ااًمٗمِمؾ 

شم١مصمر ذم صٞم٤مهم٦م  ىمقاٟملم وأٟمٔمٛم٦م اًمدول اعمتح٤مًمٗم٦م واًمٕم٘مٞمدة اًمدوم٤مقمٞم٦م وإظمالىمٞم٦م ًمٙمؾ دوًم٦م وم٢من

شمِمؽمط أن شمٙمقن ُم٤ًمقمدهت٤م او ُمِم٤مريمتٝم٤م ُمتقاوم٘م٦م ُمع ووٕمٝم٤م  دوًم٦م ومٙمؾ . ُمْم٤مُملم احلٚمػ

. ُمٕمٜمك ذًمؽ أن يمؾ دوًم٦م ذم احلٚمػ ؾمت٘مدم اعم٤ًمقمدة سمٓمري٘متٝم٤م اخل٤مص٦م . وذم اًمدؾمتقري واًم٘م٤مٟمقين 
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ٝمٞمؾ قمٛمٚمٞم٤مت ـت٤ٌمىمل ًمتًـريع إؾمـاحل٤مٓت احلرضم٦م ضمدًا ىمد ُيٓمٚم٥م ُمـ جمٚمس اًمٜمقاب إقمداد شمِم

 .حتديد صٗم٤مهت٤ماعم٤ًمقمدة او 

 

 
 

 : ِوضمَٝم٦ُم اًمٚمقاء ذم وم٘مف إُمـ واًمدوم٤مع ، شمؿ يمت٤مبسمٗمْمؾ اهلل شمٕم٤ممم 

 . م2٤2٤عمقاومؼ ًمِمٝمر ؿم٤ٌمط )ومؼماير( هـ ، وا1441اًمث٤مين ذم مج٤مدى 

 ، وأومْمؾ اًمّمالة واًمًالم قمغم ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد  وم٤محلٛمد هلل شمٕم٤ممم محدًا يمثػمًا ـمٞم٤ًٌم ُم٤ٌمريم٤ًم ومٞمف

درضم٦م قم٤مًمٞم٦م  ومٞمف اهلل اًمٙمريؿ إيمرم أن يٌٚمٖمٜمل وأرضمق ُمـ . أصح٤مسمف وأشم٤ٌمقمفوقمغم آًمف وأزواضمف و

ىئ  ىئ  ی  ی    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ      ىئ  ۆئ  ۆئ  ۈئچ درضم٤مت ىمقًمف شمٕم٤ممم  ُمـ

ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ      ٱ  ٻ  ٻی  ی  جئ  حئ   

، وأؾم٠مل اهلل شمٕم٤ممم أن يِمٛمؾ سم٤مٕضمر واًمدي وأهكم 25 – 24إسمراهٞمؿ:  چ  ڀ  ٺ

    . ويمؾ ُمـ ٟمٗمٕمٜمل اهلل شمٕم٤ممم سمٕمٚمٛمف وأطم٤ٌميب ذم اهلل قمز وضمؾ
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 أهم مصادر افدراشةمن 

 افتػسر

 وهق شمٗمًػم اإلُم٤مم اًمٓمؼمي . ،ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من  -1

ُمٕم٤مين اًم٘مرآن ، اإلُم٤مم أسمق زيمري٤م حيٞمك سمـ زي٤مد اًمٗمراء . اهلٞمئ٦م اعمٍمي٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٙمت٤مب   -2

 م .198٤

 ًمإلُم٤مم اًم٘مرـمٌل . ،اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن  -3

 ٕيب طمٞم٤من . ،اًمٌحر اعمحٞمط  -4

 ًممًمقد . ،روح اعمٕم٤مين  -5

 ٤مؿمقر .ٓسمـ قم ،اًمتحرير واًمتٜمقير  -6

 ٕيب ُمٜمّمقر اعم٤مشمريدي . ،شم٠مويالت أهؾ اًمًٜم٦م  -7

 ٓسمـ قم٤مدل .  ،اًمٚم٤ٌمب ذم قمٚمقم اًمٙمت٤مب  -8

 ًمِمٝم٤مب اًمديـ اًمًٛملم احلٚمٌل . ،اًمدر اعمّمقن  -9

ٟمٔمؿ اًمدرر ذم شمٜم٤مؾم٥م أي٤مت واًمًقر . اإلُم٤مم اًمٌ٘م٤مقمل . دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت   -1٤

 هـ .1427 –م 2٤٤6

 حم٤مؾمـ اًمت٠مويؾ ًمٚم٘م٤مؾمٛمل .  -11

 ًمإلُم٤مم اًمزخمنمي . ،شمٗمًػم اًمٙمِم٤مف  -12

 ًمٚمٜمًٗمل . ،ُمدارك اًمتٜمزيؾ  -13

 ٓسمـ قمٓمٞم٦م . ،اعمحرر اًمقضمٞمز  -14

 ًمًٞمد ىمٓم٥م . ،ذم فمالل اًم٘مرآن  -15

 ٕيب سمٙمر اجلّم٤مص . ،أطمٙم٤مم اًم٘مرآن  -16
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 ظؾوم افؼرآن 

 ًمٚمٜمح٤مس . ،إقمراب اًم٘مرآن  -1

 ٕيب اًمٌ٘م٤مء اًمٕمٙمؼمي . ،اًمتٌٞم٤من ذم إقمراب اًم٘مرآن  -2

 ًمإلُم٤مم اًمزريمٌم . ،اًمؼمه٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن  -3

 ًمإلُم٤مم اًمًٞمقـمل . ،اإلشم٘م٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن  -4

 

 افسرة واحلديث وذحه  

 ًمٚمح٤مومظ اسمـ طمجر . ،ومتح اًم٤ٌمري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري  -1

 حت٘مٞمؼ وذح حمٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل . ،صحٞمح ُمًٚمؿ  -2

 ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل . -3

 اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ًمٚمٜم٤ًمئل . -4

 ؾمٜمـ أيب داود . -5

 اًمؽمُمذي . ؾمٜمـ -6

 ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف .  -7

 ٓسمـ سمٚم٤ٌمن . ،اإلطم٤ًمن سمؽمشمٞم٥م صحٞمح اسمـ طم٤ٌمن  -8

 ًمٚمح٤ميمؿ ُمع شمٕمٚمٞم٘م٤مت اإلُم٤مم اًمذهٌل . ،اعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلم  -9

 ٓسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم . ،اعمّمٜمػ  -1٤

 ًمٕمٌد اًمرزاق اًمّمٜمٕم٤مين . ،اعمّمٜمػ  -11

 ًمإلُم٤مم اًمِمقيم٤مين . ،ٟمٞمؾ إوـم٤مر   -12

 ًمألًم٤ٌمين . ،ؾمٚمًٚم٦م إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م   -13
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 دٓئؾ اًمٜمٌقة ًمإلُم٤مم اًمٌٞمٝم٘مل .  -14

 ٓسمـ ىمّٞمؿ اجلقزي٦م . ،زاد اعمٕم٤مد   -15

 ٓسمـ يمثػم . ،اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م   -16

 اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ًمٚمذهٌل .  -17

 

 ظؾوم احلديث ورجال األشاكقد

 ًمإلُم٤مم اًمًٞمقـمل . ،شمدري٥م اًمراوي  -1

 ًمإلُم٤مم اًمّمٜمٕم٤مين . ،شمقوٞمح إومٙم٤مر عمٕم٤مين شمٜم٘مٞمح إٟمٔم٤مر  -2

وقمٚمؼ قمٚمٞمف قمٌد  ،ٕيب احلًٜم٤مت اًمٚمٙمٜمقي  ،آضمقسم٦م اًمٗم٤موٚم٦م ًمألؾمئٚم٦م اًمٕمنمة اًمٙم٤مُمٚم٦م  -3

 اًمٗمت٤مح أسمق همدة .

 ًمٚمح٤مومظ اسمـ طمجر . ،ٟمزه٦م اًمٜمٔمر  -4

 ًمٚمح٤مومظ اسمـ طمجر . ،هتذي٥م اًمتٝمذي٥م  -5

 ًمٚمح٤مومظ اسمـ طمجر . ،ًم٤ًمن اعمٞمزان  -6

 

 اصول افػؼه 

 ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م وأسمٞمف وضمده . ،اعمًّقدة  -1

 إطمٙم٤مم ٓسمـ طمزم .اإلطمٙم٤مم ذم اصقل  -2

 ًمٚم٘مراذم . ،ذح شمٜم٘مٞمح اًمٗمّمقل  -3

 ًمٚم٘مراذم . ،اًمٗمروق  -4

 ًمٚم٘مراذم . ،اًمٕم٘مد اعمٜمٔمقم ذم اخلّمقص واًمٕمٛمقم  -5

 ًمٚمزريمٌم .  ،اًمٌحر اعمحٞمط ذم اصقل اًمٗم٘مف  -6

 ًمٕمالء اًمديـ اًمٌخ٤مري . ،يمِمػ إهار  -7
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 ٓسمـ ُمٚمؽ . ،ذح اعمٜم٤مر  -8

 ٕيب اًمقًمٞمد اًم٤ٌمضمل . ،إطمٙم٤مم اًمٗمّمقل  -9

 ٓسمـ اًمٜمج٤مر . ،٥م اعمٜمػم ذح اًمٙمقيم -1٤

 وُمٞمض اًمٕمٛمري . ،متٙملم اًم٤ٌمطم٨م ُمـ احلٙمؿ سم٤مًمٜمص ذم احلقادث  -11

 وُمٞمض اًمٕمٛمري . ،اعمٜمٝم٩م اًمٗمريد ذم اإلضمتٝم٤مد واًمت٘مٚمٞمد  -12

 

  افػؼه

 ًمإلُم٤مم اًم٘مراذم . ،اًمذظمػمة  -1

 ٓسمـ طمزم . ،اعمحغم  -2

 ًمٚماموردي . ،احل٤موي اًمٙمٌػم  -3

 ٓسمـ رؿمد . ،سمداي٦م اعمجتٝمد وهن٤مي٦م اعم٘متّمد  -4

 ٓسمـ اهلامم . ،ذح ومتح اًم٘مدير  -5

 ُمع اًمنمح اًمٙمٌػم . ،ٓسمـ ىمداُم٦م  ،اعمٖمٜمل  -6

يمت٤مب إُمقال ، ٕيب قمٌٞمد اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾمالم . حت٘مٞمؼ حمٛمد ظمٚمٞمؾ هراس ، ُمٙمت٦ٌم اًمٙمٚمٞم٤مت  -7

 م.1975-هـ1395إزهري٦م/ دار اًمٗمٙمر . اًم٘م٤مهرة 

8-   ًَ اًمدار اًمِم٤مُمٞم٦م ، سمػموت . ـر واًم٘مامر ، د. رومٞمؼ يقٟمس اعمٍمي . دار اًم٘مٚمؿ ، دُمِمؼ/ اعمْٞم

 م .1993 -هـ 1413

 

 وافذرائع وافتدرج وادوازكات  افرضورات

 ٓسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م . ،أقمالم اعمقىمٕملم   -1

 د. يقؾمػ اًم٘مرو٤موي . ،ذم وم٘مف إوًمقي٤مت    -2

 د. يقؾمػ اًم٘مرو٤موي . ،أوًمقي٤مت احلريم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م اًم٘م٤مدُم٦م    -3
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 د. حمٛمد مه٤مم قمٌد اًمرطمٞمؿ ُمٚمحؿ . ،شم٠مصٞمؾ وم٘مف إوًمقي٤مت    -4

 د. قمٛمر ضمدي٦م . ،أصؾ اقمت٤ٌمر اعمآل سملم اًمٜمٔمري٦م واًمتٓمٌٞمؼ    -5

د. قمزت رويب جم٤مور ؾمٚمٞمؿ  ،اًمْمقاسمط اًمنمقمٞم٦م ًمقىمػ اًمٕمٛمؾ سمٜمّمقص اًم٘مرآن واًمًٜم٦م    -6

 اجلرطمل .

 د. قمٌد اًمٙمريؿ زيدان . ،طم٤مًم٦م اًميورة ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م   -7

 ٞمؾ حمٛمد سمـ ُم٤ٌمرك .مج ،ٟمٔمري٦م اًميورة اًمنمقمٞم٦م   -8

 د. وه٦ٌم اًمزطمٞمكم . ،ٟمٔمري٦م اًميورة اًمنمقمٞم٦م   -9

اإليمراه وأصمره ذم اًمتٍموم٤مت اًمنمقمٞم٦م . د. حمٛمد ؾمٕمقد اعمٕمٞمٜمل . ُمٙمت٦ٌم سم٤ًمم ، اعمقصؾ ،   -1٤

 م . 1985 -هـ 14٤5اًمٕمراق . 

د. اسمراهٞمؿ قمٌد اًمرمحـ قمٌد  ،اعمقازٟم٦م سملم اعمّم٤مًمح واعمٗم٤مؾمد ذم وقء ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م   -11

 سمٖمداد( . ،)ديقان اًمقىمػ اًمًٜمل  ،اًمٕمزيز اًمٕم٤مين 

 د. وورىمٞم٦م قمٌد اًمرزاق . ،وقاسمط اإلضمتٝم٤مد اًمتٜمزيكم ذم وقء اًمٙمٚمٞم٤مت اعم٘م٤مصدي٦م   -12

 د. حمٛمد ري٤مض ومخري اًمٓمٌ٘مجكم . ،ومتح اًمذرائع   -13

 ؾمٕمقد سمـ ُمٚمقح اًمٕمٜمزي . ،ؾمد اًمذرائع قمٜمد اإلُم٤مم اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م   -14

اعمٜمٓمٚمؼ ذم وم٘مف اًمٕمٛمؾ . وُمٞمض سمـ رُمزي سمـ صديؼ اًمٕمٛمري . دار قمامر/ قمامن ، إردن   -15

 م .2٤19 -هـ 1441

 

 افسقاشة وادؾك 

 ًمإلُم٤مم حمٛمد سمـ احلًـ اًمِمٞم٤ٌمين . ،ذح يمت٤مب اًمًػم اًمٙمٌػم   -1

 ٓسمـ إزرق إٟمدًمز . ،سمدائع اًمًٚمؽ ذم ـم٤ٌمئع اعمٚمؽ    -2

 قمٌد اًمرمحـ اًمٙمقايمٌل . ،ـم٤ٌمئع اإلؾمتٌداد  -3
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شمٗمٙمٞمؽ اإلؾمتٌداد ، د. حمٛمد اًمٕمٌد اًمٙمريؿ . اًمِمٌٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ًمألسمح٤مث واًمٜمنم ، سمػموت   -4

 م.2٤13

 م.2٤٤3اإلؾمالم واإلؾمتٌداد اًمًٞم٤مد ، حمٛمد اًمٖمزازم . دار اًم٘مٚمؿ ، دُمِمؼ   -5

 د. ٟمّقاف ه٤ميؾ شمٙمروري . ،أطمٙم٤مم اًمتٕم٤مُمؾ اًمًٞم٤مد ُمع اًمٞمٝمقد ذم ومٚمًٓملم اعمحتٚم٦م    -6

 قمٌد اًمٙمريؿ اخلٓمٞم٥م . ،اخلالوم٦م واإلُم٤مُم٦م    -7

 وُمٞمض سمـ رُمزي اًمٕمٛمري . ،أهؾ اًمٌٞم٧م سملم اخلالوم٦م واعمٚمؽ    -8

ُمقؾمققم٦م أصقل اًمٗمٙمر اًمًٞم٤مد واإلضمتامقمل واإلىمتّم٤مدي ُمـ ٟمٌع اًمًٜم٦م اًمنميٗم٦م وهدي   -9

 م.2٤٤4اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ ، ظمدجي٦م اًمٜمؼماوي . دار اًمًالم ، اًم٘م٤مهرة 

 اًم٘م٤مهرة . ،د. ؾمٕمٞمد إؾمامقمٞمؾ قمكم . دار اًمًالم  ، اعمقاـمٜم٦م ذم اإلؾمالم   -1٤

د. وًمٞمد حمٛمد  ،اعمِم٤مريم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ًمٚمحريم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اًمٜمٔمؿ اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اعمٕم٤مسة    -11

 ؾم٤ممل .

 د. زي٤مد سمـ قم٤مسمد اعمِمقظمل . ،اإلؾمتْمٕم٤مف وأطمٙم٤مُمف ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل  -12

ٟمخ٦ٌم اعم٤ًمر ذم وم٘مف اًم٘مٞم٤مدة واإلدارة . د. وُمٞمض سمـ رُمزي سمـ صديؼ اًمٕمٛمري . دار قمامر ،   -13

 م . 2٤19-هـ 1441قمامن ، إردن . 

 اجلفاد

هـ 1422اجلٝم٤مد ذم اإلؾمالم ، د. حمٛمد ؾمٕمٞمد رُمْم٤من اًمٌقـمل . دار اًمٗمٙمر ، دُمِمؼ ؾمقري٦م .   -1

 م.2٤٤1 -

ز إؿمـٌٞمٚمٞم٤م ، اًمري٤مض ، اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وم٘مف اجلٝم٤مد ، د. أيمرم وٞم٤مء اًمٕمٛمري . دار يمٜمق  -2

 م .2٤12-هـ 1433اًمًـٕمقدي٦م . 

 م .199٤، اإلؾمٙمٜمدري٦م . حتّمٞمؾ اًمزاد ًمتح٘مٞمؼ اجلٝم٤مد . ؾمٕمٞمد قمٌد اًمٕمٔمٞمؿ . ُمٙمت٦ٌم اإليامن   -3

 م .2٤٤9 -هـ 143٤آصم٤مر احلرب . د. وه٦ٌم اًمزطمٞمكم . دار اًمٗمٙمر ، دُمِمؼ ؾمقري٦م .  -4
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ُمِم٤مرع إؿمقاق إمم ُمّم٤مرع اًمٕمِم٤مق )ذم اجلٝم٤مد وومْم٤مئٚمف( . أسمق زيمري٤م أمحد سمـ إسمراهٞمؿ   -5

 م.2٤13 -هـ 1434اًمدُمٞم٤مـمل )اسمـ اًمٜمح٤مس( . دار اًمٌِم٤مئر اإلؾمالُمٞم٦م . سمػموت ، ًمٌٜم٤من . 

ُمقاه٥م اًمٗمت٤مح اًمٙمريؿ . قمٌد اًمٗمت٤مح سمـ ص٤مًمح ىمديش اًمٞم٤مومٕمل . اًمرؾم٤مًم٦م ٟم٤مذون ، سمػموت ،  -6

 م .2٤11 -هـ 1432ًمٌٜم٤من . 

يمرم حمٛمد زهدي ومج٤مقم٦م ُمٕمف .  اؾمؽماشمٞمجٞم٦م وشمٗمجػمات اًم٘م٤مقمدة )إظمٓم٤مء وإظمٓم٤مر( .  -7

 م .2٤٤4 -هـ 1424ُمٙمت٦ٌم اًمؽماث اإلؾمالُمل ، اًم٘م٤مهرة . 

شمٗمجػمات اًمري٤مض ، إطمٙم٤مم وأصم٤مر . يمرم حمٛمد زهدي ومج٤مقم٦م ُمٕمف . ُمٙمت٦ٌم اًمؽماث   -8

 م .2٤٤3 -هـ 1424اإلؾمالُمل . 

 م .2٤1٤ -هـ 1431ُمٙمت٦ٌم وه٦ٌم ، اًم٘م٤مهرة . د. يقؾمػ اًم٘مرو٤موي . وم٘مف اجلٝم٤مد ،   -9

اًمٗمريْم٦م اًمٖم٤مئ٦ٌم )ضمذور وطمقارات ...( . د. حمٛمد قمامرة . هنْم٦م ُمٍم ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم   -1٤

  م .2٤٤9

 

 افـحو وما يتصل به

 د. وم٤موؾ ص٤مًمح اًم٤ًمُمرائل . ،ُمٕم٤مين اًمٜمحق  -1

 د. وم٤موؾ ص٤مًمح اًم٤ًمُمرائل . ،ُمٕم٤مين إسمٜمٞم٦م ذم اًمٕمرسمٞم٦م  -2

 حمٛمد قمٌد اخل٤مًمؼ قمْمٞمٛم٦م . ،دراؾم٤مت ٕؾمٚمقب اًم٘مرآن اًمٙمريؿ  -3

 طمًـ سمـ ىم٤مؾمؿ اعمرادي . ،اجلٜمك اًمداين ذم طمروف اعمٕم٤مين  -4

 اعم٤مًم٘مل . ،رصػ اعم٤ٌمين ذم ذح طمروف اعمٕم٤مين  -5

 اًم٘مراذم . ،اإلؾمتٖمٜم٤مء ذم أطمٙم٤مم اإلؾمتثٜم٤مء  -6

  ٓسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م . ،سمدائع اًمٗمقائد  -7

 د. قمزيزة ومّقال سم٤مسمتل . ،اعمٕمجؿ اعمٗمّمؾ ذم اًمٜمحق اًمٕمريب  -8

 حمٛمد إٟمٓم٤ميمل . ،اعمحٞمط ذم أصقات اًمٕمرسمٞم٦م وٟمحقه٤م وسومٝم٤م  -9
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 د. حمٛمد أؾمٕمد اًمٜم٤مدري . ،ٟمحق اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م   -1٤

 ذح اعمٗمّمؾ ٓسمـ يٕمٞمش .  -11

 ٓسمـ قمّمٗمقر . ،ذح اجلٛمؾ   -12

 ٕيب اًمٜمٍم أمحد سمـ حمٛمد اًمًٛمرىمٜمدي احلدادي . ،اعمدظمؾ ًمٕمٚمؿ شمٗمًػم يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم   -13

 

 ادػردات وادعاجم 

 اًمراهم٥م إصٗمٝم٤مين . ،اعمٗمردات ذم همري٥م اًم٘مرآن  -1

 ؿمٝم٤مب اًمديـ اًمًٛملم احلٚمٌل . ،قمٛمدة احلٗم٤مظ  -2

 ٓسمـ ؾمٞمده . ،اعمحٙمؿ واعمحٞمط إقمٔمؿ  -3

 ًمألزهري . ،هتذي٥م اًمٚمٖم٦م  -4

 اًمّم٤مطم٥م سمـ قم٤ٌمد .  ،اعمحٞمط ذم اًمٚمٖم٦م  -5

 ٓسمـ وم٤مرس . ،ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م  -6

 ٓسمـ إصمػم . ،اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمر  -7

 ًمٚمزخمنمي . ،أؾم٤مس اًمٌالهم٦م  -8

 ًم٤ًمن اًمٕمرب ، ٓسمـ ُمٜمٔمقر . -9

 ًمٚمجقهري . ،اًمّمح٤مح  -1٤

 ٕيب اًمٌ٘م٤مء اًمٙمٗمقي . ،اًمٙمٚمٞم٤مت  -11

أمحد اًمٕم٤ميد /داود قمٌده /أمحد خمت٤مر قمٛمر /ص٤مًمح ضمقاد ـمٕمٛمف  ،اعمٕمجؿ اًمٕمريب إؾم٤مد  -12

/اجلٞمالين سمـ احل٤مج حيٞمك /ٟمديؿ ُمرقمِمكم /سمتٙمٚمٞمػ ُمـ اعمٜمٔمٛم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمؽمسمٞم٦م واًمث٘م٤موم٦م 

 واًمٕمٚمقم .

 ٕيب اًمٗمرج سمـ اجلقزي . ،ٟمزه٦م إقملم اًمٜمقافمر ذم قمٚمؿ اًمقضمقه واًمٜمٔم٤مئر  -13
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 ًمٚمداُمٖم٤مين . ،اًمقضمقه واًمٜمٔم٤مئر ًٕمٗم٤مظ يمت٤مب اهلل اًمٕمزيز  -14

 ٕيب هالل اًمٕمًٙمري . ،اًمقضمقه واًمٜمٔم٤مئر ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ  -15

 

 افعؼقدةاألخالق و

 ًمإلُم٤مم اًمٖمزازم . ،إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ  -1

 ٓسمـ قمٌد اًمًالم . ،ؿمجرة اعمٕم٤مرف وإطمقال  -2

 وُمٞمض سمـ رُمزي اًمٕمٛمري . ،صمامر اًمتٜم٘مٞمح قمغم وم٘مف اإليامن  -3

 

 وادعارف افعادقة من ـتب افوشائل

 وهذه ذم اًمٖم٤مًم٥م يمت٥م أضمٜمٌٞم٦م ُمؽممج٦م .      

سمقل  ، 2٤٤٤-15٤٤اًم٘مقى اًمٕمٔمٛمك . اًمتٖمػمات اإلىمتّم٤مدي٦م واًمٍماع اًمٕمًٙمري ُمـ   -1

 م . 1993 ،ُمريمز اسمـ ظمٚمدون  ،يمٞمٜمدي 

سم٢مذاف شمػمي دي ُمقٟمؼمي٤مل و ضم٤من يمٚملم وُمِم٤مريم٦م قمدد يمٌػم ُمـ  ،ُمقؾمققم٦م اإلؾمؽماشمٞمجٞم٤م   -2

 م .2٤11 ،سمػموت  ،اعم١مؾم٦ًم اجل٤مُمٕمٞم٦م ًمٚمدراؾم٤مت واًمٜمنم واًمتقزيع  ،اخلؼماء 

 م . 1981 ،سمػموت  ،وًمٞم٤مم هم٤مي يم٤مر . دار اًمٜمٗم٤مئس  ،أطمج٤مر قمغم رىمٕم٦م اًمِمٓمرٟم٩م   -3

ه٤مري آر . ي٤مرهمر . ُمريمز اإلُم٤مرات ًمٚمدراؾم٤مت  ،آؾمؽماشمٞمجٞم٦م وحمؽمومق إُمـ اًم٘مقُمل   -4

 م .2٤11 ،واًمٌحقث آؾمؽماشمٞمجٞم٦م 

٤مرل ومقن يمالوزومٞمتز . دار اًمٙم٤مشم٥م اًمٕمريب )اهلٞمئ٦م اعمٍمي٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمت٠مًمٞمػ ذم احلرب ، يم  -5

 م .1969واًمٜمنم( ، اًم٘م٤مهرة 

 -هـ 1431اؾمـؽماشمٞمجٞم٦م اًمٍماع ، شمقُم٤مس ؿمـٞمٚمٞمٜم٩م . اًمدار اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمٕمٚمقم ٟم٤مذون   -6

 م .2٤1٤
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وم٧م . حم٤ميم٤مة ًمٚمٜمنم واًمتقزيع ، شمق –يمٞمػ يٙم٥ًم اًمْمٕمٗم٤مء احلروب . إيٗم٤من أريٖمقيـ   -7

 م .2٤13/ اًمنميم٦م اجلزائري٦م اًمًقري٦م )وٓي٦م اجلزائر( . دُمِمؼ

 م .2٤13احلرب اًم٤ٌمردة . روسمرت ضمٞمف ُم٤ميمامن . يمٚمامت ًمٚمؽممج٦م واًمٜمنم ، اًم٘م٤مهرة .  -8

 م .2٤15شمقازن اًم٘مقى . ُم٤ميٙمؾ ؿمٞمٝم٤من . ُمريمز اعمحروؾم٦م ًمٚمٜمنم ، اًم٘م٤مهرة .   -9

ل ، سمػموت ـقار اًمث٘م٤مومـريم٦م احلـأوىمٗمقا احلرب . روسمرت ِهٜمِْدي و ضمقزيػ روشمٌالت . ؿم  -1٤

 م .2٤٤5ًمٌٜم٤من . 

 م .2٤15ُمًت٘مٌؾ اًم٘مقة . ضمقزيػ إس ٟم٤مي )آسمـ(. اعمريمز اًم٘مقُمل ًمٚمؽممج٦م ، اًم٘م٤مهرة   -11

 م .2٤13اعمراىم٦ٌم اًمِم٤مُمٚم٦م . أرُم٤من ُم٤مشمالر . ذيم٦م اعمٓمٌققم٤مت ، سمػموت ًمٌٜم٤من   -12

 م . 2٤11 ،ضملم ؿم٤مرب . ُمريمز دراؾم٤مت اًمقطمدة اًمٕمرسمٞم٦م  ،اعم٘م٤موُم٦م اًمالقمٜمٗمٞم٦م   -13

 م .2٤٤9 ،ضملم ؿم٤مرب . اًمدار اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمٕمٚمقم ٟم٤مذون  ،ُمـ اًمديمت٤مشمقري٦م إمم اًمديٛم٘مراـمٞم٦م   -14

 م .2٤٤8ضمدوى اًم٘مقة ، روسمرت ؾمٛمٞم٨م . اًمدار اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمٕمٚمقم ٟم٤مذون ،   -15

 م .2٤1٤ ،اًمري٤مض  ،روسمرت همريـ . ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٌٞمٙم٤من  ،يمٞمػ متًؽ سمزُم٤مم اًم٘مقة   -16

 ،ون راُمٌتقن و ضمقن ؾمتقسمر . اًمدار اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمٕمٚمقم ؿمٞمٚمد ،أؾمٚمح٦م اخلداع اًمِم٤مُمؾ   -17

 م .2٤٤4

اًمٓمٌ٘م٦م احل٤ميمٛم٦م ذم أُمريٙم٤م ، ؾمتٞمػ ومرايزر ـ هم٤مري همرؾمتؾ . اًمدار اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمٕمٚمقم   -18

 م.2٤٤6

احلٙمقُم٦م إُمريٙمٞم٦م ، صمٞمقدور ًمقوي ـ سمٜمٞم٤مُملم ضمٞمٜمًؼمج . ُمٙمت٦ٌم اًمنموق اًمدوًمٞم٦م ،   -19

 م.2٤٤6اًم٘م٤مهرة، 

عمتحدة إُمريٙمٞم٦م ، ٓري إًمقيتز . اجلٛمٕمٞم٦م اعمٍمي٦م ًمٜمنم اعمٕمروم٦م ٟمٔم٤مم احلٙمؿ ذم اًمقٓي٤مت ا  -2٤

 م .1996واًمث٘م٤موم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م ، اًم٘م٤مهرة 

 م.2٤12ٟمٔمري٦م اإلطمتقاء ، إي٤من ؿم٤مسمػمو . ذيم٦م اعمٓمٌققم٤مت ًمٚمتقزيع واًمٜمنم ، سمػموت   -21
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حترير: ومِؾ ؾمٙمراشمقن ، وُمِم٤مريم٦م أيمثر ُمـ صمالصملم  ؾمٌتٛمؼم ، خمت٤مرات ُمٕم٤مرو٦م . 11ُم٤م وراء   -22

 م .2٤٤5يم٤مشم٤ًٌم ُمٕمٔمٛمٝمؿ ُمـ اًمدول اًمٖمرسمٞم٦م . ذيم٦م احلقار اًمث٘م٤مذم ، سمػموت ًمٌٜم٤من ، 

 م .2٤11ُم٤ٌمدئ اًمٜمج٤مح ، ضم٤مك يم٤مٟمٗمٞمٚمد ُمع ضم٤مٟمٞم٧م ؿمقيتزر . ُمٙمت٦ٌم ضمرير ، اًمري٤مض ،   -23

اًمتٗمٙمػم اًمًديد ًمٚم٘مٞم٤مدة اًمٕمًٙمري٦م اعم١مصمرة ، اًمٕمٛمٞمد ضمل ٟم٤مزاري٨م ، شمرمج٦م: اًمٚمقاء اًمريمـ   -24

اعمت٘م٤مقمد حمٛمد ظم٤مًمد . دائرة اًمٕمٛمٚمٞم٤مت ، ُمديري٦م اًمتٓمقير اًم٘مت٤مزم )وزارة اًمدوم٤مع 

 م.1981( 29اًمٕمراىمٞم٦م/ؾمٚمًٚم٦م اًمث٘م٤موم٦م اًمٕمًٙمري٦م 

 م .2٤٤9ُمرايمز اًمٗمٙمر ، ؾمتٞمٗمـ سمقؿمٞمف . دار اًمٗم٤مرايب   -25

و ٓري وماليمًـامن . ؿمـريم٦م اًمٕمٌٞمٙم٤من ، اًمري٤مض اًمٕم٘مؾ . ُم٤مري د. ضمقٟمز  طمروب  -26

 م .2٤17 -هـ 1438

 م . 1974اًمرأي اًمٕم٤مم واحلرب اًمٜمٗمًٞم٦م ، د. خمت٤مر اًمتٝم٤مُمل . دار اعمٕم٤مرف سمٛمٍم ،   -27

 م .2٤٤8 ،سمػموت  ،قمٌد احلٛمٞمد محقد . دار اهل٤مدي  ،ومـ همًٞمؾ إدُمٖم٦م   -28

 م.2٤٤5اًم٘مقة اًمراسمٕم٦م ، هم٤مري ه٤مرت . ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٌٞمٙم٤من ،   -29

 م.2٤٤8ُمتالزُم٤مت اًمٗم٤ًمد ، ُم٤ميٙمؾ ضمقٟمًتقن . اًمٕمٌٞمٙم٤من ًمٚمٜمنم   -3٤

 م.199٤إطمالف ذم اًمٜمٔم٤مم اًمٕم٤معمل ، ؿم٤مرل زور همٌٞم٥م . ضمروس سمرس   -31

. ومٞمٙمتقر سمػمًمق و اًمؼمت  أقمٛمدة اإلؾمتٕمامر إُمػميمل وُمٍمع اًمديٛم٘مراـمٞم٦م ذم اًمٕم٤ممل اجلديد  -32

 م .198٤. يم٤من . دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم ، سمػموت إ

اهنٞم٤مر اًمٕمقعم٦م وإقم٤مدة اظمؽماع اًمٕم٤ممل . ضمقن راًمًتقن ؾمقل . اًمدار اعمٍمي٦م اًمٚمٌٜم٤مٟمٞم٦م ، اًم٘م٤مهرة   -33

 م .2٤٤9

قمٜمدُم٤م حتٙمؿ اًمنميم٤مت اًمٕم٤ممل . ديٗمٞمد د. يمقرشمـ . وزارة اًمث٘م٤موم٦م اًمٕمراىمٞم٦م ، دار اعم٠مُمقن   -34

 م .2٤٤6ًمٚمؽممج٦م واًمٜمنم ، سمٖمداد  
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 ........................................ اإلهاف ذم اخلّمخّم٦م            

 ............................................... اًمتقريط سم٤مًمديقن            
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 ................................................. چٻ  ٻ  

 .............................................. افعدل وإزافة ادظامل      

 ........................................................ افشػاؾقة      

 ...................................... من أخالق وشؾوك افتامشك      

 .......................................... ؾمٚمقك اجلًد اًمقاطمد            

 ........................................... ؾمٚمقك ظمٗمض اًمٜمزاع            

 ....................................... شم٠مًمٞمػ اًمٜمٗمقس واؾمتامًمتٝم٤م            
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 ....... ذم ُمٓم٤مرطم٤مت اعمّم٤مًمح اًمٕم٤مُم٦م سمال هتٛمٞمش وٓ اٟمتٝم٤مك اإلٟمٗمت٤مح            
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بِـي ادجتؿع        ........................................ مؽاؾحة ُمـَخر 

  أو اخلقار افعؼايب دم افتعامل مع خمريب  تػسر آيات شورة األحزاب       

 ......................................................... ادجتؿع

 ..................... اًمٗم٤مئدة إومم: هتديد خمريب اعمجتٛمع سم٤معم١ماظمذة            
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