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 ادؼدمة

 

احلٛمد هلل رومٞمع اًمدرضم٤مت اًمٙمريؿ إيمرم قمغم ُم٤م هداٟم٤م إًمٞمف وقمٚمٛمٜم٤م إي٤مه وقمغم أُمره يمٚمف قمز       

 .اًمًالم قمغم رؾمقًمف وقمغم آًمف وصحٌفواًمّمالة و ،وضمؾ 

ڇ  ڍ   چوىم٤مل  ، 74اًمٗمرىم٤من:  چ ھ   ے    ے  چوم٘مد ىم٤مل شمٕم٤ممم  ،وسمٕمد       

اًم٘مٞم٤مدة  . وم٤مإلُم٤مُم٦م او79آل قمٛمران:  چڈ  ڈ    ژ   ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ 

ويٛمٙمـ رؤي٦م أمهٞمتٝم٤م اًمٙمٌػمة سمٛمالطمٔم٦م أصمر اًم٘م٤مئد ذم اجلٜمد وأصمر اعمٕمٚمؿ اعمتٌقع  ، ُمٓمٚم٥م ًمٙمؾ ُم١مُمـ

 ،ي١مشمؿ سمف إومم: صالطمٞم٦م اعم١مُمـ أن  ،وأؾم٤مؾمٝم٤م ذم صٗمتلم  ذم اًمٓم٤مًم٥م وأصمر إسمقيـ ذم إوٓد .

ظمريـ وُم٤ًمقمدمهؿ ذم اًمّمٗم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: اإلٟمدوم٤مع ًمٜمٗمع أ.  وُمٜمٝم٤م أن يٛمتٚمؽ ُم٤م حيت٤مضمف أظمرون

  .إصالح أُمقرهؿ

وأن اعمّم٤مًمح اًمٙمٌػمة ٓ شم٘مقم إٓ ُمـ ـمري٘مٝم٤م  ،وُمٕمٚمقم أن اًم٘مٞم٤مدة ُمـ رضوري٤مت احلٞم٤مة اجلامقمٞم٦م       

ي١ميمد  ،مهٞم٦م ومال ؿمؽ أن اعمقوقع ذم هم٤مي٦م إشم٘مقم قمغم اًم٘مٞم٤مدة سم٠مريم٤مهن٤م إرسمع . . سمؾ إن احلْم٤مرة 

أن ضمقاٟم٥م ىمقي٦م ذم  وُمـ أمهٞم٦م اًم٘مٞم٤مدة اًمتل شمٌلم أطمٙم٤مُمف . ذًمؽ إدًم٦م اًمٙمثػمة ذم اًم٘مرآن واًمًٜم٦م

ديد ذم ـ٧م سم٤مًم٘مٚمٞمٚم٦م قمغم ضمقاٟم٥م وٕمػ ؿمـر شمٖمٓمٞم٦م ًمٞمًـأٟمٔمٛم٦م ىمٞم٤مدة وإدارة إُمؿ يٛمٙمـ أن شمقوم

 . واًمٕم٘مٞمدي٦مإٟمٔمٛم٦م اإلضمتامقمٞم٦م 

ذم قمدده٤م وذم شمٓمقره٤م ُمع  ،صحٞمح أن اعم١مًمٗم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م ًمٚمًٚمػ ىمٚمٞمٚم٦م ذم اًم٘مٞم٤مدة واإلدارة       

 . إضمٜمٌٞم٦م اعمّم٤مدر ذم سمٙمثرة ومٛمٓمروطم٦م ، واإلدارة ًمٚم٘مٞم٤مدة اًمتٜمٗمٞمذي٦م اًمقؾم٤مئؾ وأُم٤م ،شمٕم٤مىم٥م إضمٞم٤مل 

 ،ـ ُمـ ومٝمؿ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ٙم  ٛمَ ـهمػم أن ؾمٚمٗمٜم٤م ُمـ قمٚمامء إُم٦م سمٚمٖمقا اًمٖم٤مي٦م ذم طمٗمظ اًمٕمٚمقم اًمتل شم

 . ًمٜمحق ويمت٥م اًمٚمٖم٦م واعمٕم٤مضمؿ وهمػمه٤ميم٤مًم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞم٦م واًمًٜمـ اًمٜمٌقي٦م واصقل اًمٗم٘مف وُمٕم٤مين ا

 ،33اًمٗمرىم٤من:  چ ٱ  ٻ  ٻ   ٻ     ٻ  پ  پ  پ چ وإُمر يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم       

وشمّمٚمح ذم  ،وهل شُمٕمِجز يمؾ ُمـ يتحداه٤م  ،ٓ هن٤مي٦م هل٤م وقمٔمٞمٛم٦م  ُمٕمٜمقي٦م ومٗمل اًم٘مرآن اًمٙمريؿ صمروة

وىمد ىم٤مل شمٕم٤ممم  ،اإلقمج٤مز اعمٕمٜمقي ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ  سمٕمض يتجغم ومٞمٝم٤م ٦ميىمقضمديدة و ًمٌداي٦ميمؾ وىم٧م 
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﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾     ﮿       ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵   ﮶  ... چ

﯁            . وص٤مر ذم اًمدراؾم٦م اهتامم  49 - 48اًم٘مّمص:  چ  ﯀     

 ، واعم١مؾم٤ًمت احلٙمقُمٞم٦م وؿم١مون اًمدوًم٦مواوح سمٛمْم٤مُملم اًم٘مٞم٤مدة واإلدارة ذم اعمج٤مل اًمًٞم٤مد 

 ،إوؾمع ذم ظمدُم٦م اعمّم٤مًمح اًمٕم٤مُم٦م  ٕن اعمج٤مل اًمًٞم٤مد هق ،وأرضمق أن يٙمقن ذم ذًمؽ أضمر يمٌػم 

 .ديدة إمم اعمزيد ُمـ اًمدراؾم٤مت ومٞمفواحل٤مضم٦م ؿم

يم٢مدارة اعم١مؾم٤ًمت سم٠مٟمقاقمٝم٤م وإدارة اًمٍماع واًمٕمالىم٤مت اخل٤مرضمٞم٦م وهمػم  ،وومروع اإلدارة يمثػمة       

وم٢من  ،واًمث٤مين( ٌٕمد ُمٌحثلم متٝمٞمديلم )إول وم ،أُم٤م ذم هذه اًمدراؾم٦م ُمـ اعمج٤مٓت اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م . و ذًمؽ

 وهل: ،قمغم إريم٤من إرسمع ًمٚم٘مٞم٤مدة  شمدور اعم٤ٌمطم٨م اعمتٗمرىم٦م

  ًمًٚمٓم٦م )اًم٘م٤مدة وصٗم٤ممهؿ وأقمامهلؿ(دارة اإ. 

  إدارة اًمٜمٗمس وإقمْم٤مء . 

   ومٞمدظمؾ  ، ه٩م٤مأي إومٙم٤مر وإقمامل واعمِم٤مريع واعمٜم ،ٚمٛم١مؾم٦ًم إؾم٤مؾمٞم٦م ًم قفم٤مئػاًمإدارة

 ،واًمِمقرى واًمتٗم٤موض  ،وإدارة اًمٗمٙمرة واًمٙمٚمٛم٦م  وإداء اإلؾمؽماشمٞمجل ذم ذًمؽ اًمت٘مقيؿ

 وإدارة اًمْمٕمػ.  ،واإلصالح وإدارة اعمِمٙمالت 

   تل يتح٤ميمؿ إًمٞمٝم٤م اًم٘م٤مدة أي اعمرضمٕمٞم٦م اًمٕم٘مٞمدي٦م واًمتنميٕمٞم٦م اًم ،اًمٕم٘مد سملم اًم٘م٤مدة وإقمْم٤مء

 .وإقمْم٤مء

ضم٤مز أيمثر ُمـ ظمٞم٤مر ذم شمرشمٞم٥م سمٕمض اعم٤ٌمطم٨م  ،هذه إريم٤من  شمٗمريٕم٤مت وسم٥ًٌم اًمتداظمؾ سملم      

وُمْم٤مُملم اًمقفم٤مئػ  ،ُمـ ُمْم٤مُملم إدارة اًمًٚمٓم٦م وم٢من اًمِمقرى  ،ؽ: اًمِمقرى ُمث٤مل ذًم ،واًمٕمٜم٤مويـ 

سم٢مدارة اًمٗمٙمرة )أي اًمريمـ ارة اًمٜمٗمس وإقمْم٤مء وسم٢مد يمذًمؽ شمتّمؾو ،ٞم٦م ًمٚمٛم١مؾم٦ًم ـ٤مؾمـإؾم

اًمث٤مًم٨م( . ومٙم٤من ظمٞم٤مرًا ُمٜم٤مؾم٤ًٌم أن يٙمقن ُمٌح٨م اًمِمقرى سملم ُمٌح٨م إدارة اًمٗمٙمرة وُمٌح٨م 

 .وىمري٥م ُمـ ذًمؽ إُمر ذم اعمٌحثلم اًمتٛمٝمٞمديلم )إول واًمث٤مين( اًمتٗم٤موض .

وشمقضمد  ،وإٟمام ذيمرت ذم هذه اًمدراؾم٦م ُم٤م شمٞمن مجٕم٦م وشمٜمٔمٞمٛمف وشمٗمًػم أدًمتف سمٗمْمؾ اهلل شمٕم٤ممم       

.  أن اعمْم٤مُملم اًم٘مرآٟمٞم٦م ٓ هن٤مي٦م هل٤موظم٤مص٦م  ، أُمقر أظمرى يمثػمة حتت٤مج إمم اعمزيد ُمـ اًمدراؾم٤مت



7 

 

ُمـ اًم٘مقاقمد  ،وطمرص٧م ذم شمٗمًػم اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م قمغم ذيمر ُمًتٜمد اعمٕم٤مين واًمتٜمٌٞمٝم٤مت اعمًتٜمٌٓم٦م 

وم٢من اًمٜمٗمس  ، ٓم٦مي٦م اعمٕم٤مين اعمًتٜمٌإصقًمٞم٦م واعمٕم٤مين اًمٜمحقي٦م واًمٚمٖمقي٦م . وهذا أُمر رضوري حلام

 ،إذا يم٤مٟم٧م أدًمتف همػم فم٤مهرة  لء ضمديد او همػم ُم٠مًمقفـدو ويم٠مٟمف ؿمـقل ُم٤م يٌـىمد شمؽمدد ذم ىمٌ اعم١مُمٜم٦م

أن  وم٠مؾم٠مل اهلل شمٕم٤ممم ،68اًمٙمٝمػ:  چ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ں  ڻ  چ ٤ممم ــيمام يٜمٌف إًمٞمف ىمقًمف شمٕم

  .قمـ اخلٓم٠م ىمٌقل اإلقمتذارجيٕمؾ ذم ذيمر ـمرق اإلؾمتدٓل ُم٤م يٛمٝمد ًم٘مٌقل اًمّمقاب و

ذًمؽ وم٢مين أٟمّمح ُمـ وًم ،وىمد يّمُٕم٥م قمغم يمثػم ُمـ اًم٘مراء إدراك اعم٤ًمئؾ إصقًمٞم٦م واًمٜمحقي٦م       

ومٛمـ ُمٝم٤مرات اًم٘مراءة إٟمت٘م٤مء ُم٤م  ، أن يتج٤موزه٤م إمم ُم٤م طمقهل٤ماعم٤ًمئؾ ًمٞم٧ًم ًمف رهم٦ٌم ذم ىمراءة شمٚمؽ 

 شمٗمٝمٛمف ويٜمٗمٕمؽ ُمـ سملم اعمْم٤مُملم اعمٗمٞمدة إظمرى.

 ظمػم ٤م ُمـوأن يرزىمٜمل هب ،ًم٤ٌمىمٞم٤مت اًمّم٤محل٤مت وأؾم٠مل اهلل شمٕم٤ممم أن جيٕمؾ هذه اعم٤ًمقمل ُمـ ا      

ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ     چ٤ممم ـــُمْم٤مُملم ىمقًمف شمٕم

ذم اهلل شمٕم٤ممم وًمٚمٛم١مُمٜملم وأن يٕمٓمل ُمثؾ ذًمؽ ًمقاًمدي وأهكم وأطم٤ٌميب  ،25 - 24إسمراهٞمؿ:  چ پ

وأن جيزي سمخػم يمؾ ُمـ اٟمتٗمٕم٧م سمٕمٚمٛمف . واحلٛمد هلل اًمذي مل يتخذ وًمدًا ومل يٙمـ ًمف ذيؽ  ،قمٛمقُم٤ًم 

 .اًمٕمكم اًمٙمٌػمواهلل  ،ذم اعمٚمؽ ومل يٙمـ ًمف وزم ُمـ اًمذل 

 

 

 

 

 

 

 

 وُمٞمض سمـ رُمزي سمـ صديؼ اًمٕمٛمري

 اعمقصؾ / اًمٕمراق

م2017 اًمث٤مين يم٤مٟمقن/هـ1438 اًمث٤مين رسمٞمع   

هـ1442ومت٧م إقم٤مدة شمٜم٘مٞمحف ذم رسمٞمع إول   

Whatsapp: 009647723421649 

wrsalomari@yahoo.com 
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 ادبحث إول    

 اددخؾ إػ افؼقادة    

 عؼقديةإُشس افوبعض  واإلدارة    

    ................................................... 

 

 حؼقؼة افؼقادة واإلدارة

حئ   مئ  ىئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یی  جئ  چ ىم٤مل شمٕم٤ممم      

.  59اًمٜم٤ًمء:  چ يئ  جب       حب  خب  مب  ىب               يب  جت  حت  ختمت  ىت  يت  جث  مث

 وسمٕم٘مد قمغم ُمٜمٝم٩م قمٛمؾ سملم ،ت ُمٕمٞمٜم٦م هل رئ٤مؾم٦م مج٤مقم٦م ًمتح٘مٞمؼ هم٤مي٤م ،اًمقفمٞمٗمٞم٦م او اًمرؾمٛمٞم٦م  وم٤مًم٘مٞم٤مدة

واعم٘مّمقد هٜم٤م سمٞم٤من   ،وؾمـٞم٠ميت شمٗمًـػم ُمٗمّمؾ ًمميـ٦م اًمٙمريٛم٦م ذم سمـداي٦م اعمٌح٨م اًمراسمـع  اًمٓمروملم .

 هل:و ، ُمٙمقٟم٤مت اًم٘مٞم٤مدة

  وسمح٥ًم ؾمٕم٦م وٟمقع .  سم٤مٕوص٤مف اًمتل شم١مهٚمٝمؿ ًمٚمٛمٜمّم٥م دة )أوًمقا إُمر(اًم٘م٤م

اًمقاضم٤ٌمت شمٙمقن ؾمٕم٦م وومروع اًم٘مٞم٤مدة . وم٘مٞم٤مدة دوًم٦م ُمثاًل شمْمؿ ُم١مؾم٤ًمت ىمٞم٤مدي٦م قمديدة 

واًمقزراء وجمٚمس  ،ومرئٞمس اًمدوًم٦م واًمدوائر اًمت٤مسمٕم٦م عمٜمّمٌف  ،وًمٙمٜمٝم٤م شمتدرج ذم ُمًتقاه٤م 

ويقضمد او ُم١ًمول ؿمٕم٦ٌم صٖمػمة .  وهٙمذا إمم ُمدير ،اًمٜمقاب واعمج٤مًمس اًمتٜمٗمٞمذي٦م اًمٕمٚمٞم٤م 

ٟمف طملم يٖمٚم٥م قمغم اعم١ًمول صٜم٤مقم٦م إ وًمٙمـ يٛمٙمـ أن ٟم٘مقل: ،٤مدة واإلدارة شمداظمؾ سملم اًم٘مٞم

ك ـوطملم يٖمٚم٥م قمٚم ،د ـق ىم٤مئـومٝم ًمٚمٛم١مؾم٦ًم ؽماشمٞمجٞم٦مـاًم٘مرارات اًمٕمٚمٞم٤م وحتديد إهداف اإلؾم

وواوح أن واضم٤ٌمت اًم٘مٞم٤مدة شمقضم٥م متتٕمٝم٤م  ق ُمدير .ـ٦م ومٝمـ٤مرات اًمتٜمٗمٞمذ واعمت٤مسمٕمـ١مول ُمٝمـًاعم

 .وص٤مف ُمٕمٞمٜم٦م يمل شمٙمقن ُم١مهٚم٦م ًمٚمٛمٜمّم٥مسم٠م
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  وهؿ أيْم٤ًم  ،ُم٤مدة اعم١مؾم٦ًم وضمٜمقده٤م  وه١مٓء هؿ جلامقم٦م او اجلٛمٝمقر او اعمرؤوؾمقن:ا

ُمٜمٝمؿ وسمرو٤مهؿ  سمٛمٕمٜمك أٟمف شمؿ إٟمت٘م٤مء اًم٘مٞم٤مدات اًمٕمٚمٞم٤م ،ذم اًمِم١مون اًمٕم٤مُم٦م  ُمّمدر اًمًٚمٓم٦م

ومال حيؾ اهمتّم٤مب طم٘مف ذم اظمتٞم٤مر ُمـ  ،وم٘مد صم٧ٌم أن يمؾ اعمًٚمؿ قمغم اعمًٚمؿ طمرام  ،اًمتقاوم٘مل 

وذم ذًمؽ شمٗم٤مصٞمؾ  يٜمقب قمٜمف او يدير ُمّم٤محلف اعمِمؽميم٦م ُمع اًمِمٕم٥م )أي اعمّم٤مًمح اًمٕم٤مُم٦م(.

 .٤مممـــــؾمٞم٠ميت ذيمره٤م إن ؿم٤مء اهلل شمٕم

  اًمتل اىمتْم٧م اظمتٞم٤مر  اعمج٤مٓت هل :يمام ذم آي٦م اًمٜم٤ًمء قم٦م واطمتامل اعمٜم٤مزقم٦مٓم٤مجم٤مل اًم

شمٜمٔمٞمؿ ؿم١مون احلٞم٤مة ذم إُمـ واًمدوم٤مع واًمّمح٦م واًمتٕمٚمٞمؿ  ُمثؾ ، ىمٞم٤مدات وووع ٟمٔم٤مم ًمٚمجامقم٦م

سم٤مظمتّم٤مر ؿمديد: حت٘مٞمؼ اعمّم٤مًمح اًمٕمٚمٞم٤م ودومع اعمخ٤موف واًمتٝمديدات  وهمػمه٤م . وجيٛمٕمٝم٤م

اًمٙمثػمة اًمتل  اًمتٗمّمٞمٚمٞم٦م ورقم٤مي٦م ىمٞمؿ إُم٦م . ويتْمٛمـ ذًمؽ ووع اًمٖم٤مي٤مت اًمٕمٚمٞم٤م وإهداف

 ،حلؾ اًمٜمزاقم٤مت خيْمع ًمف اجلٛمٞمع  أيْم٤ًم ووع ٟمٔم٤مم وي٘متيض .ذم يمؾ جم٤مل  إمم اًمٖم٤مي٤مت شمقصؾ

 .سمٞمٜمٝمؿ وسملم اًم٘مٞم٤مداتعمرؤوؾملم او سملم ا ؾمقاء يم٤من اًمٜمزاع

  يمام هق واوح ُمـ  ،٤مدة واعمرؤوؾمقن تح٤ميمؿ إًمٞمٝم٤م اًم٘معمرضمٕمٞم٦م اًمٕم٘مٞمدي٦م واًمنمقمٞم٦م اًمتل يا

وم٤معمرضمٕمٞم٦م اًمٕم٘مٞمدي٦م واًمنمقمٞم٦م  ، چجئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب    چ  قم٤ٌمرة 

 ُمتٙمررة وُمراضمٕم٦م ومحص قمٛمٚمٞم٤مت إضمراء وي٘متيض ذًمؽ .ًمٚمٛمًٚمٛملم هق اًم٘مرآن واًمًٜم٦م 

 ، قمٛمؾ ُمـ يتٌٕمف وُم٤م اًمقفمٞمٗمل اًمتٗمٙمػم ذم اًمنمقمٞم٦م اإلًمتزاُم٤مت قمغم ًمٚمٛمح٤مومٔم٦م وٟمٔم٤مُمٞم٦م

يم٤مإلطم٤ًمن )أي اإلشم٘م٤من( واًمٕمدل وٟمٔم٤مم إوًمقي٤مت واإلهتامم سم٤مًمٌٜمك اًمتحتٞم٦م وسم٤مًمتٗمقق 

هذا  ، وٟمحق ذًمؽ مم٤م سمٞمٜم٤مه ذم )اعمٜمٓمٚمؼ( او ؾمٞم٠ميت ذم هذه اًمدراؾم٦م إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم ،واعمٖم٤مًم٦ٌم 

: إول إمر ، سمثالصم٦م أُمقر ذًمؽ وي٘مؽمن.  ًمتزاُم٤مت اعمت٤ٌمدًم٦م ًمٚمنمايم٦م اًمقـمٜمٞم٦مسم٤مإلو٤موم٦م إمم اإل

 ، واإلوٓمرار اعمٜمْمٌط واًمتدرج يم٤معمقازٟم٤مت طم٘مٝم٤م اًمنميٕم٦م ُمـ اعمرٟم٦م اجلقاٟم٥م إقمٓم٤مء

ذم  إظمػم وىمد سمٞمٜم٤م هذا إُمر ،ل اًمقفم٤مئػ وهمػمه٤م ـٚمٛملم ومـواحل٘مقق اًمٕم٤مُم٦م ًمٖمػم اعمً

: إهٚمٞم٦م إمر افثاين . ُمقاوع ُمتٕمددة ُمـ اًم٤ٌمب اًمث٤مًم٨م ُمـ )صمامر اًمتٜم٘مٞمح قمغم وم٘مف اإليامن(

: افثافث إمر . وقمٛمؾ اعم١مؾم٤ًمت ًمٗمٝمؿ ؾمٕم٦م اًم٘مرآن واًمًٜم٦م ومٞمام يتٕمٚمؼ سمِم١مون اًمدوًم٦م

ُمـ ٓ يٗمٝمؿ هذه و . ُمٕمرووم٦م وسمِمـروط ُمّمدر يمؾ ُمـ اًمتٜمٗمٞمذي٦م اًمقؾمـ٤مئؾ شمٚم٘مل ومـل اإلٟمٗمت٤مح
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.  يّمٚمح ًمٚم٘مٞم٤مدة وٛمـ اًمْمقاسمط اًمنمقمٞم٦م ، يمام أٟمف ؾمٞمقىمع اًمٜم٤مس ذم احلرج وم٢مٟمف ٓإُمقر 

أٟمف ُمث٤مل ذًمؽ أن ئمـ أطمدهؿ  وىمد سمٞمٜم٤م مجٚم٦م ُمـ هذه إُمقر ذم )اعمٜمٓمٚمؼ( وذم هذه اًمدراؾم٦م.

همػم أن  ،حيت٤مج إمم ٟمص ذقمل ُم٤ٌمذ )أي ٟمص ظم٤مص( ذم يمؾ ىمْمٞم٦م ُمـ ؿم١مون اًمدوًم٦م 

ذم ُمٕمٔمؿ ؿم١مون اًمدوًم٦م إمم اعمٗم٤موٚم٦م سملم ظمٞم٤مرات ُمتٕمددة ؾمقاء طم٘مٞم٘م٦م إُمر أٟمف إٟمام حيت٤مج 

أيم٤من ذًمؽ ذم جم٤مل إُمـ واًمدوم٤مع او اًمّمح٦م او اًمتٕمٚمٞمؿ او اًمٕمالىم٤مت اخل٤مرضمٞم٦م . وًمقٓ 

وضمقب اعمٗم٤موٚم٦م وم٢من اخلٞم٤مرات اعمتٕمددة ىمد شمدظمؾ يمٚمٝم٤م او سمٕمْمٝم٤م ذم قمٛمقم او إـمالق ٟمص 

 ،ُم٦م ُمـ إشم٤ٌمع احلًـ قمٜمد إُمٙم٤من إطمًـ همػم أن اًمنمع ىمد ُمٜمع ذم اًم٘مْم٤مي٤م اًمٕم٤م ،ذقمل 

اعمّم٤مًمح اًمٕم٤مُم٦م صمؿ إٟمت٘م٤مء أيمثره٤م صالطم٤ًم وأسمٕمده٤م ذم  اجل٤مئزة وًمذًمؽ وضم٥م إقمداد اخلٞم٤مرات

ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ   ٺ   ٺ    ٿٿ  چ ٤ممم ـــوذًمؽ قمغم ٟمحق ىمقًمف شمٕم ،قمـ اعمْم٤مر 

 .2اعمٚمؽ:  چ   ٿ       ٿ       ٹ

وم٢مٟمف يٜمٌٖمل ًمٙمؾ إٟم٤ًمن أن يتٕمٚمؿ ُم٤م خيّمف  ،ويمام يٜمٌٖمل ًمٙمؾ إٟم٤ًمن أن يتٕمٚمؿ اًم٘مراءة واًمٙمت٤مسم٦م       

ئُقٌل  َراعٍ  يُمٚمُُّٙمؿْ  » ملسو هيلع هللا ىلصسمدًمٞمؾ ىمقل اًمٜمٌل  ، واإلدارة قمغم إىمؾ ُمـ ومٜمقن اًم٘مٞم٤مدة ًْ ـْ  َوَُم  « َرقِمٞمَّتِفِ  قَم

ڌ  ڌ      ڎ    ڇ  ڍ     ڍ  چوىمقًمف شمٕم٤ممم  ،رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ذم ؾمٞم٤مق طمدي٨م 

  . 79آل قمٛمران:  چژ       ڎ      ڈ  ڈ

 

 افغايات وافقشائؾ افتحديد دمافقضقح و

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇڇ  ڇ  چ ىم٤مل شمٕم٤ممم       

. واوح أن اًم٘مٞمٛم٦م اعمِمؽميم٦م سملم 36اًمٜمحؾ:  چڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈڈ  

واضمتٜم٤مب اًمٓم٤مهمقت وهق اؾمؿ ًمٙمؾ ُم٤م ُيـٕمٌد ُمـ دوٟمف قمز اًمرؾمؾ يمٚمٝمؿ هق إُمر سمٕم٤ٌمدة اهلل شمٕم٤ممم 

وم٢من ىم٤مل إن ُمنموقمف إرو٤مء اهلل  ،وىمد ُي٠ًمل اًمًٞم٤مد اعمًٚمؿ قمـ ُمنموقمف يمرضمؾ دوًم٦م  وضمؾ .

اعمج٤مل اًمًٞم٤مد ُم٤مذا ؾمٞمٗمٕمؾ هذا اًمرضمؾ ذم وم٢من اعمًتٛمع ًمـ يٕمرف  ،وقم٤ٌمدشمف قمز وضمؾ 
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سمؾ ىمد يٖمٚم٥م قمغم فمـ اعمًتٛمع أن هذا اًمرضمؾ يتٙمٚمؿ  ،واإلىمتّم٤مدي واًمٕمٚمٛمل وؾم٤مئر ُمّم٤مًمح اًمٜم٤مس 

٤مُمٚم٦م يمٕم٤ٌمدة ـاًمِم ٤ممم أن اًمٖم٤مي٤مت اًمٕمٚمٞم٤مـ٤مء اهلل شمٕمـٞم٠ميت إن ؿمـوؾم .سمٙمالم جمٛمؾ ٕٟمف جيٝمؾ اًمتٗم٤مصٞمؾ 

ُمريم٦ٌم  قه٤م هل هم٤مي٤متـٕم٤مدة اعمقاـمـ وٟمحـ٤مد وؾمـوُمٙم٤مومح٦م اًمٔمٚمؿ واًمٗمً وٟمٍمة احلؼ ٤مممـــاهلل شمٕم

ع صمؿ ووأهداف حمددة اعمٕم٤ممل  ٘م٤من ظمدُمتٝم٤م إٓ سمتحقيؾ يمؾ هم٤مي٦م إممومال يٛمٙمـ إشم ،زاء يمثػمة ـُمـ أضم

ًمٙمالم قمـ ( واقمـ )اهلدف واعمِمـروع اًمٙمالم ذم ذًمؽ اٟمٔمرو ظمٓمط حمددة اعمٕم٤ممل ًمذًمؽ اجلزء .

  .ؽماشمٞمجل (ـإداء اإلؾم)

 

  ادػاصؾة افعؼقدية

 وؾرؿفا ظـ ادػاصؾة افعؿؾقة

ٱ  ٻ  چ ىم٤مل شمٕم٤ممم وُمٕمروم٦م هذا إُمر ًمف أمهٞم٦م يمٌػمة ذم ىمٞم٤مدة اًمٕمٛمؾ اًمًٞم٤مد .       

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ     ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  

وىم٤مل .  6 - 1اًمٙم٤مومرون:  چٿ  ٿ   ٹ   ٹ     ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   

﮾  ﮿   ﯀  ﯁                   چ شمٕم٤ممم 

                 ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  

 . 75 - 73اإلهاء:  چۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ   

 ،قال ـريم٦م سمح٤مل ُمـ إطمـومال ي٘مٌؾ اًمِم ،٤ممم ــُمٜمزل ُمـ قمٜمد اهلل شمٕمالم ـواوح أن ديـ اإلؾم      

 وٓ جم٤مل اًمٌت٦م يمذًمؽ ًمإليامن سمديـ هجلم ،ومال جم٤مل اًمٌت٦م ٓخت٤مذ سمٕمْمف قم٘مٞمدة دون سمٕمْمف أظمر 
 ،وذم ذًمؽ أدًم٦م يمثػمة .  وهذا هق ُمٕمٜمك اعمٗم٤مصٚم٦م اًمٕم٘مٞمدي٦م ، الم وهمػمهـٚمط سملم اإلؾمـُمـ ـمريؼ اخل

 .صمامر اًمتٜم٘مٞمح قمغم وم٘مف اإليامن ( ٛمٚم٦م ُمٜمٝم٤م ذم )ـرٟم٤م ضمـذيم
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وًمٙمـ شمٕمتٛمد  ،ومٚمٞم٧ًم ُمٗم٤مصٚم٦م ُمٓمٚم٘م٦م  ،وأُم٤م اعمٗم٤مصٚم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م سملم قمٛمؾ اعمًٚمؿ وقمٛمؾ اًمٙم٤مومر       

 شمقضمد أقمامل يمثػمة ومال دمقز ُمثاًل ُمِم٤مريمتٝمؿ ذم إقمامل اعمحرُم٦م ذم ديٜمٜم٤م . وًمٙمـ ،قمغم ٟمقع اًمٕمٛمؾ 

وؾمت٠ميت أصقل هذا  ،ٝم٤م ٚمؿ ذم أدائـٚمؿ وهمػم اعمًـؽمك اعمًـيِميٛمٙمـ أن و شم٤مسمٕم٦م عمٗم٤مهٞمؿ ُمِمؽميم٦م

وذيمرٟم٤م شمٗم٤مصٞمؾ وأُمثٚم٦م يمثػمة ذم اًمٗمّمؾ اًمث٤مين ُمـ اًم٤ٌمب  ، شاًمًٚمؿ اًمٗمٕم٤مل»إُمر حت٧م قمٜمقان 

. يْم٤مف إمم ذًمؽ إُمٙم٤من اًمنمايم٦م اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م سملم اًمٓمروملم ، وًمٙمـ  اًمث٤مًم٨م ُمـ )صمامر اًمتٜم٘مٞمح(

ۉ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ چ ٤ممم ــــــىمقًمف شمٕمسمْمقاسمط اإلوٓمرار ، يمام يدل قمٚمٞمٝم٤م 

ۉې  ې   ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ   ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ  

ػم هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م ـشمٗمًد ذيمرٟم٤م ذم )اعمٜمٓمٚمؼ( ـوىم ،28آل قمٛمران:  چۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ 

  .رى ذم هم٤مي٦م إمهٞم٦مـشمٗم٤مصٞمؾ أظم عـُم

مب  ىب يب  جت  حت  خت  متىت   يت  جث  مث  ىث  يث  حج  چ وأُم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم       

 او اخلٚمق ُمٜمف واإلٟمٗمّم٤مل وم٤مًمؼماءة ُمـ اًمٌمء هل اًمًالُم٦م او اخلٚمقص ،41يقٟمس:  چمج  جح 

ضُمَؾ  أسْمَرْأُت ُي٘م٤مل:  ، او اعم٤ٌمقمدة قمٜمف ـِ  ُمـ اًمرَّ ْي اَمنِ  اًمدَّ ْأشُمف واًمْمَّ ْأُت ـوسمَ  ، ُمٜمف وسَمرَّ ضُمَؾ  رَّ ْح٧م: اًمرَّ  َصحَّ

اَءةَ  قمٚمٞمف : أي اعمرأة سم٤مرأُت و ،إهلل شمٕم٤ممم ُمـ ذٟمٌل  إمم وأسمرأ ، سَمْرًءا اعْمََرض ُمـ سمرأتو ، َذْٟم٥ٍم  ُمـ اًمؼَمَ

وم٢من فم٤مهر  ،چيت  جث  مث  ىث  يث  حج  مج  جح چ  وشمدسمر قم٤ٌمرة  . اعمٗم٤مرىم٦م قمغم ص٤محلتٝم٤م

ًمٙمٜمٝم٤م و ،ذم اعمقوٕملم  چمث   چ  اعمقصقًم٦م ذم قم٤ٌمرة شُم٤م»سم٥ًٌم  اًمّمٞمٖم٦م اًمٕمٛمقم ذم قمٛمؾ اًمٓمروملم

سمام  ،ؿ هلقمامقم٤مم ٕ وإٟمٙم٤مر ؿم٤مُمؾ أهق رومض ،ًمٞم٧ًم صٞمٖم٦م قمٛمقم او اؾمتٖمراق ذم ُمْم٤مُملم اًمؼماءة 

؟ أم هل سمراءة إٟمٙم٤مر ُم٤م قمٜمدهؿ ُمـ ُمٙم٤مرم ىمديٛم٦مو رومض اًمقؾم٤مئؾ اعم٤ٌمطم٦م اًمٙمثػمة قمٜمدهؿذم ذًمؽ 

أي شمرك يمؾ ومريؼ يٕمٛمؾ  ،أم هل سمراءة سمٛمٕمٜمك اعم٤ٌمقمدة وقمدم اًمتدظمؾ  ُمـ حتٛمؾ ُم١ًموًمٞم٦م أقمامهلؿ؟

 سمٛمٕمٜمك: ،ٛمؾ ُم١ًموًمٞم٦م أقمامل أظمريـ اعمٗمنيـ يدور قمغم اًمؼماءة ُمـ حتومٙمالم  سمٕمٞمدًا قمـ أظمر؟

 ُمٕمٜمك هذا ، قمٛمٚمٙمؿقمغم  ُأطم٤مؾم٥م وٓ قمٛمكم شُمـح٤مؾمٌقن قمغم ٓ ، قمٛمٚمٙمؿ ضمزاء وًمٙمؿ قمٛمكم ضمزاء زم

وٟم٘مؾ أسمق طمٞم٤من قمـ اعمح٘م٘ملم ىمقهلؿ:  ، وهمػمهؿ طمٞم٤من وأيب واعم٤مشمريدي واًم٘مرـمٌل اًمٓمؼمي شمٗمًػم
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 اهـ ُمـ )اًمٌحر اعمحٞمط( .. واًمٕم٘م٤مب اًمثقاب ُمـ وصمٛمرامه٤م ، سم٠مومٕم٤مًمف واطمد يمؾ اظمتّم٤مص وُمدًمقهل٤م

ؾ او يمٚمٛم٦م ـ٤مٟمٞم٦م او إشم٘م٤من قمٛمـ٤مقمدة إٟمًـيمٛمً وأُم٤م وصػ قمٛمؾ ُمٕملم طمًـ اًمٔم٤مهر ُمـ مجٚم٦م أقمامهلؿ

ر طم٤مًمف ويتؿ اًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمف سمٛمٕمزل قمـ اًمٜمقاي٤م ـذا يقصػ سمٔم٤مهـومٝم ،د ـص٤مدىم٦م او ووم٤مء سمٕمٝم

شمِمٙمؽ ذم اًمٜمقاي٤م . وهذا يمٚمف ٓ يٛمٜمع ُمـ  او إٓ إذا فمٝمرت ىمريٜم٦م متٜمع ُمـ ذًمؽ واعمتٕمٚم٘م٤مت اعمحتٛمٚم٦م

ظمرة عمقاضمٝم٦م أي شمِمٖمٞمؾ ًمٜمقاي٤م اًمً ٚم٦م او ُُمـدَّ   .قءـشمدسمػم إضمراءات اطمتٞم٤مـمٞم٦م ُُمَٗمٕمَّ

ٺ    ٺ  ٿ   چ ريملمـ اعمِمذم ٤مممــــٟمحق ىمقًمف شمٕم يقوح اًمتٕم٤مُمؾ سملم اًمٓمروملمو      

 وىمقًمف ،61إٟمٗم٤مل:  چ ی  ی   ی  ی  جئ  چوىمقًمف شمٕم٤ممم  ،7اًمتقسم٦م:  چ ٿ ٿ

إٟمٗم٤مل:  چ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ڱ  ں  ںچ شمٕم٤ممم 

 َٓ  ، سمَِٞمِدهِ  َٟمْٗمِز  َواًمَِّذي  »ذم اعمنميملم  ملسو هيلع هللا ىلصي١ميمد ذًمؽ ىمّم٦م صٚمح احلديٌٞم٦م وىمقل اًمٜمٌل . 58

٠مًم ًْ َّٓ  اهلل طُمُرَُم٤مِت  ومِٞمَٝم٤م ُيَٕمٔم ُٛمقنَ  ٦مً ـظُمٓمَّ  قيِن َي ٤مَه٤م َأقْمَٓمْٞمتُُٝمؿْ  إِ  ُيتقىمع وٓ رواه اًمٌخ٤مري وهمػمه . « إِيَّ

 او اًمٙمٗم٤مر ُمٓم٤مًم٦ٌم اعمراد وًمٙمـ ، ُم٤ٌمذة سمّمقرة شمٕم٤ممم اهلل طمرُم٤مت سمتٕمٔمٞمؿ ُيٓم٤مًمٌقا أن اًمٙمٗم٤مر ُمـ

 ويمذًمؽ : اعمتقىمٕم٦م اًمٕمقاىم٥م أمهٞم٦م ي١ميمد وهذا ، شمٕم٤ممم اهلل طمرُم٤مت شمٕمٔمٞمؿ امم ي١مول ُم٤م قمغم ُمقاوم٘متٝمؿ

 ، اًمٔم٤مهر ذم اعمِمؽميم٦م اعمٗم٤مهٞمؿ سمٕمض شمٗمٕمٞمؾ قمغم اًمٙمٗم٤مر ُمع اإلشمٗم٤مق ذقمٞم٦م احلدي٨م ٟمص يِمٛمؾ

 .شمٕم٤ممم اهلل طمرُم٤مت شمٕمٔمٞمؿ إمم ي١مدي مم٤م ذًمؽ أؿمٌف وُم٤م اإلقمتداء وقمدم واحلري٦م يم٤مًمٕمدل

 
 

 ظادقة افرشافة

 وافـفل ظـ اإلـراه دم افديـ

 چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ    پ  پ  ڀ   ڀچ وهذا واوح ُمـ ٟمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم       

 وٟمحق ىمقًمف ، 107إٟمٌٞم٤مء:  چ  گ  گ ک  ک  گ    چ وىمقًمف شمٕم٤ممم  ، 104يقؾمػ: 

ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ  ے       ے  چ شمٕم٤ممم و شم٤ٌمرك

 .28ؾم٠ٌم:  چۓ 
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ومقائد  وًمف وؾم٥ٌم ذيمر هذا إصؾ هٜم٤م هق أن اًمٜمِم٤مط اًمدقمقي ذم اًمداظمؾ واخل٤مرج هم٤مي٦م قمٚمٞم٤م      

ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  چ ٤ممم ـــيمام يدل قمٚمٞمف ىمقًمف شمٕم ،سمتٗمقق  إدارشمف مم٤م يقضم٥م ،ُمًت٘مٌٚمٞم٦م قمٔمٞمٛم٦م 

وًمذًمؽ  .108يقؾمػ:  چ ڌ     ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک   گ

وُمـ  ، يٜمٌٖمل أن شمِم٤مرك ومٞمف اعم١مؾم٤ًمت احلٙمقُمٞم٦م واعمدٟمٞم٦م ذم اًمٜمٔم٤مم اإلؾمالُمل وم٢من إدارة اًمدقمقة

 او اًمدول سمٕمض شمرى وىمد شم٘مؽمن سمٛم١مؾم٦ًم ُمتخّمّم٦م سم٤مًمٕمٛمؾ اًمدقمقي اًمٕم٤مم . اعمٗمٞمد ضمدًا أن

ودقمقي٤ًم يٛمٙمـ أن ي١مدي إمم اظمؽماق اًمث٘م٤موم٦م اًمداظمٚمٞم٦م  ومٙمري٤مً  ٟمحقه٤م اًمتحرك أن اعم١مؾم٤ًمت

 ىمقاٟملم إمم اًمتحقل ٓضمتٜم٤مب واىمٕمٞم٦م وشمٓمٛملم صم٘م٦م ٤مئؾـرؾم إمم حيت٤مج ومٝمذا ،وشمٕم٤مرض اًمقٓءات 

  .اًمٍماع

افـقع  ،سمٜمققملم ُمـ إطمٙم٤مم اًمتل حتت٤مج إمم إدارة ُمتٗمقىم٦م  قم٤معمٞم٦م اًمرؾم٤مًم٦م شم٘مؽمنأيْم٤ًم وم٢من و         

ٟمحق ىمقًمف  ،اًمٕم٘مٞمدة وحتٛمؾ شمٌٕم٤ممه٤م ذم أظمرة  همػم اعمًٚمٛملم ذم اظمتٞم٤مر شمتٕمٚمؼ سمحري٦مأطمٙم٤مم : إول

ٹ  ٹ  ٹ  چ وىمقًمف شمٕم٤ممم  ،256اًمٌ٘مرة:  چ حئ  مئىئ  يئ  جب  حب    خب  مب جئ  یچ شمٕم٤ممم 

 ،99يقٟمس:  چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ شمٕم٤ممم ُمرطمٚمٞم٤ًم . وىم٤مل  ؿ صم٤مسم٧م وًمٞمس طمٙمامً ذه صٞمٖم٦م طمٙموه

٤ممم ــــوىمقًمف شمٕم ، 29اًمٙمٝمػ:  چ ڌڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   چ   چ  چچ  ڇ

ۋ  ۅ    ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې    ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  چ 

ومتدسمر  ،26 –2اًمٖم٤مؿمٞم٦م:  چ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   وئ   ۇئ   

صمؿ وصػ هذا  چ ەئچ  وم٤محلٍم هٜم٤م صمؿ اًمٗم٤مء ذم ، طمٍم وفمٞمٗم٦م اًمتذيمػم سم٤مًمتذيمػم ٟمٗمًف

ى  ى  ائ  چ ثٜم٤مء ُمٜم٘مٓمع ذم قم٤ٌمرة ـتـيدل يمٚمف قمغم أن اإلؾم ، أي قمذاب أظمرة اًمٕمذاب سم٤مٕيمؼم

وهق ىمقل يمثػم ُمـ  ،ُمٕمٜمك ذًمؽ ٟمٗمل اًمًٞمٓمرة قمغم اخلٞم٤مر اًمديٜمل ًمٖمػم اعمًٚمٛملم ذم اًمدٟمٞم٤م  ، چائ  

ک  ک  گ  چ شمٕم٤ممم ىم٤مل شم٤ٌمرك و قمٚماًم أن اهلل ،ادقمك يمثػم ُمٜمٝمؿ أن أي٦م ُمٜمًقظم٦م اًمٕمٚمامء وإن 
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وؾمقرة اعم٤مئدة ُمـ أواظمر ُم٤م ٟمزل ُمـ  ،99اعم٤مئدة:  چ  گ  گگ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ

ذا ـومٝم ، 35اًمٜمحؾ:  چ ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  چ ٤ممم ــاًم٘مرآن اًمٙمريؿ . وشمدسمر ىمقًمف شمٕم

 واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ ،ويم٠من اًمتٗمٙمػم اًمٕم٘مالين احلٙمٞمؿ ي٘متْمٞمف  ، ٤ًم ُمرطمٚمٞم٤مً ـطمٙمؿ دائؿ صم٤مسم٧م وًمٞمس طمٙمٛم

وشمقضمد شمٗم٤مصٞمؾ ُمٝمٛم٦م ذم هذا اًمٜمقع ذيمرٟم٤مه٤م ذم )صمامر اًمتٜم٘مٞمح( يمحؼ همػم اعمًٚمٛملم ذم أُمقرهؿ  .

: هق إطمٙم٤مم اًمتل شمتٕمٚمؼ افـقع افثايناًمِمخّمٞم٦م سم٤مًمتح٤ميمؿ إمم اًم٘م٤مٟمقن اًمذي يتقاوم٘مقن قمٚمٞمف . 

 وذًمؽ ٕن اًمًٚمؿ ًمٞمس ىمْمٞم٦م ؾمٚمٌٞم٦م شمٕمٜمل جمرد شمرك احلرب ،سم٤مًمٕمالىم٤مت اًمًٚمٛمٞم٦م ُمع همػم اعمًٚمٛملم 

وىمد  ،ح واًمٕمالىم٤مت أي يتْمٛمـ اًمٙمثػم ُمـ شم٤ٌمدل اعمّم٤مًم ،وًمٙمٜمف ذم يمثػم ُمـ إطمٞم٤من ؾمٚمؿ إجي٤ميب  ،

وؾمٞم٠ميت ذم  ،)صمامر اًمتٜم٘مٞمح(  اًمٗمّمؾ اًمث٤مين ُمـ اًم٤ٌمب اًمث٤مًم٨م ُمـ ذم ذيمرٟم٤م أصقًٓ وشمٗم٤مصٞمؾ ُمٝمٛم٦م

٤مل»اعمٌح٨م اًمث٤مين ُمـ هذه اًمدراؾم٦م قمٜمقان   .إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم شاًمًٚمؿ اًمٗمٕمَّ

 

 

 ادػتقح دم تؾؼل افقشائؾ افتـػقذية افػؽر

 .صٞمؾ ومٛمذيمقرة ذم ) اعمٜمٓمٚمؼ (وأُم٤م اًمتٗم٤م ،أذٟم٤م إمم ذًمؽ ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ       
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 ادبحث افثاين    

 بعض إُشس     

 افسقاشقة بـاء افبقئة افعؿؾقة دم    

    ............................................. 

 

 

 اإلتؼانافعدل و

چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڍشمٕم٤ممم  ىم٤مل      

أُم٤م اًمٕمدل ومٞمتْمٛمـ اًمتزاُم٤ًم  ، 90اًمٜمحؾ:  ڍ   ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ

 اًمٕمدل ُمٕمٜمكو ، ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمٜمٗمس واًمٜم٤مس ُمع يمٗم٤مءة وأهٚمٞم٦م ذم أداء ُم٤م ي١مديف ُمـ أقماملأظمالىمٞم٤ًم 

وهق  ، وهمػمه٤م واإلضمتامقمٞم٦م واإلىمتّم٤مدي٦م واًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م إٟمِمٓم٦م ُمٕمٔمؿ ذم وُمٓمٚمقب ؿم٤مئع

جي٥م  : إٟمٔمٛم٦م ذامه٤مادجال إول ،وٓسمد أن يِمٛمؾ اًمٕمدل جم٤مًملم  ُمـ أقمٔمؿ إوًمقي٤مت اًمٕمٛمٚمٞم٦م .

وؾمٞم٠ميت  ،ومال جيقز شمٜمٗمٞمذ ىم٤مٟمقن قم٤مدل قمغم ومالن دون ومالن  ،: اًمتٓمٌٞمؼ ادجال افثاينأن شمٙمقن قم٤مدًم٦م . 

  .شمٕم٤مممُمٙم٤مومح٦م اًمٗم٤ًمد إن ؿم٤مء اهلل سمٞم٤مٟمف ذم اًمٙمالم قمـ 

 او شمٕمٚمٞمامً  او ُم٤مًٓ  يم٤من ؾمقاء اخلػم إقمٓم٤مء هق أظمريـ إمم اإلطم٤ًمن وم٢من ، اإلطم٤ًمن ويمذًمؽ      

 واًمٜمٗمع اخلػم أُمقر ُمـ إُمر إشم٘م٤من ومٝمق اًمٕمٛمؾ او إُمر ذم اإلطم٤ًمن وأُم٤م ، اعمٜم٤مومع ُمـ همػمه

وومالن  ، اًمٕمٛمؾ وحيًـ اًمِمٕمر حُيًـ ومالن ىمقهلؿ وُمٜمف ، اإلؾم٤مءة ٟم٘مٞمض وهق ، وإضم٤مدشمف وإطمٙم٤مُمف

ىمقًمف  يقوح اعمٕمٜمك . شٓ حُيًـ اًمتٕمريض إٓ صَمْٚم٤ٌمً »وذم اعمثؾ:  ،حُيًـ اًمٙمت٤مسم٦م وٓ حُيًـ اًمرُم٤مي٦م 

ويمذًمؽ  ،أي أطمٙمؿ وأشم٘مـ يمؾ رء ظمٚم٘مف  ، 7اًمًجدة:  چ ہۀ  ۀ   ہ  ہ  چ شمٕم٤ممم 
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َؿ  قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ  َصغمَّ  اهللِ  ىمقل َرؾُمقلِ  ٤منَ  يَمت٥ََم  اهللَ  إِنَّ  »َوؾَمٚمَّ ًَ طْم  ، يُمؾ   قَمغَم  اإْلِ
ٍ
ء ٜمُقا ىَمَتْٚمُتؿْ  وَم٢مَِذا َرْ ًِ  وَم٠َمطْم

ٜمُقا َذسَمْحُتؿْ  َوإَِذا اًْمِ٘مْتَٚم٦مَ  ًِ سْمَح ، وَم٠َمطْم ْح  ؿَمْٗمَرشَمفُ  َأطَمُديُمؿْ  َوًْمُٞمِحدَّ  اًمذَّ رواه ُمًٚمؿ وأمحد  «َذسمِٞمَحَتُف  وَمْٚمػُمِ

وم٢من هذا هق إشم٘م٤من  ،وُمٜمف أيْم٤م احلدي٨م ذم شمٗمًػم اإلطم٤ًمن سم٠من شمٕمٌد اهلل شمٕم٤ممم يم٠مٟمؽ شمراه  ،وهمػممه٤م 

 وهق جم٤مل يمؾ ذم يدظمؾ اإلشم٘م٤من أن وواوح ،وىمد ُيٗمٝمؿ ُمٜمف أن اإلطم٤ًمن هق هم٤مي٦م اإلشم٘م٤من  ،اًمٕم٤ٌمدة 

وذم اعمِمٝمقر ُمـ اًمِمٕمر: ىمٞمٛم٦م  . اًمتل أُمر اهلل شمٕم٤ممم هب٤م )أي اعمّم٤مسمرة واعمراسمٓم٦م( اعمٖم٤مًم٦ٌم أؾم٤مس

 يمام ذم ُٓمٞم٦م اسمـ اًمقردي رمحف اهلل شمٕم٤ممم:أي جيٞمده ويت٘مٜمف  ،اإلٟم٤ًمن ُم٤م حُيًٜمف 

سمؾ ٓسمد ُمـ  ،وعم٤م يم٤مٟم٧م اعمداومٕم٦م سملم اخلػم واًمنم ىم٤مئٛم٦م سمال اٟم٘مٓم٤مع وم٢من اإلشم٘م٤من واضم٥م قم٤مم دائؿ       

 . ذًمؽ يٕمٜمل شمٖمٚمٞم٥م اًمنم قمغم اخلػمٕن اًمتٗمريط ذم ،اعمٖم٤مًم٦ٌم ذم اإلشم٘م٤من 

 

 إهؾقة وبـاؤها

وأهؾ  ،وأهؾ اجل٤مهٚمٞم٦م وأهؾ اإلؾمالم  ،وم٢مٟمف ُيـ٘م٤مل: أهؾ اًمٗمْمؾ واًمديـ  ،أُم٤م ُمٕمٜمك إهٚمٞم٦م       

چ  چ وقمٚمٞمف ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،أي ُمًتقضم٥م ًمف وُمًتحؼ  ،اًمٗمٓمٜم٦م وأهؾ اًمٌالدة . وهق أْهٌؾ ًمٙمذا 

َٚمف ًمٕمٛمؾ ُمٕملم شم٠مهٞمالً  56اعمدصمر:  چڇ  ڇ ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   أي  ،. وأهَّ

وُمٜمف وصٗمٝمؿ ًمٕمٛمٚمٞم٤مت شم٠مهٞمؾ اعمقفمػ وشم٠مهٞمؾ اجلٜمدي واعم٘م٤مشمؾ .  ،أقمده ًمف وضمٕمٚمف ُمتٛمٙمٜم٤ًم ومٞمف 

الت )سمٙمن اهل٤مء اعمِمددة( هل أؾم٤ٌمب اًمٙمٗم٤مءة او إهٚمٞم٦م  ؾ ومجٕمف ُم١مه  ومٝمل جمٛمققم٦م  ،واعم١مه 

اعمٕم٤مرف واًم٘مدرات اًمٗمٙمري٦م واًمٕمٛمٚمٞم٦م واعمٝم٤مرات واًمتدري٤ٌمت واًمتج٤مرب واًمِمـٝم٤مدات اًمدراؾمـٞم٦م 

ؾ )سمٗمتح اهل٤مء اعمِمددة( هق احل٤مصؾ قمغم اًمتل طمّمؾ قمٚمٞمٝم٤م اًمٗمرد وشم١مه   ٚمف ًمٕمٛمؾ ُمٕملم . واعم١مهَّ

الت .  ٞمَّـ٦م ُمّمدر وُيًتٕمٛمؾ إؾماًم ًمٚمٛمْم٤مُملم اًمتل شم١مهؾ اإلٟم٤ًمناعم١مه 
ًمٕمٛمؾ ُمٕملم او دمٕمٚمف  وإْهٚمِ

ـْ   وضم٤مٟم٥ْم  اًمٗمّمَؾ  وىمِؾ      واًمٖمزْل   إهم٤مين  ذيمرَ  اقمتزْل                هزْل  َُم

 طمّمْؾ   ىمـدْ  ُم٤م اًمٗمتك أصُؾ  إٟمٛمـ٤م      أسمداً  ٚمـلوومّْم  ٚمـلأْص  شم٘مْؾ  ٓ             

ـْ  رءُ ـاعم قدُ ـيً  ىمدْ               ـِ     أٍب  همػمِ  ُم  اًمزهمْؾ  ُيٜمْٗمك ىَمدْ  اًمًٌِؽ  وسمحً

ًِ  ٤مـُم ٤منِ ـاإلٟمً  ٦مُ ـىمٞمٛم               ْؾ ـأىم  أوْ   فُ ـُمٜم  ٤منُ ـاإلٟمً  رَ ـثـأيم  فُ ـٜمُ ـحي
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وًمذًمؽ يذيمر اًمٗم٘مٝم٤مء أهٚمٞم٦م  . ضمديرًا سمف ، وهذا ىمري٥م ُمـ وصػ اإلٟم٤ًمن سم٤مًمّمالطمٞم٦م ًمٕمٛمؾ ُمٕملم

 .ء واًمٌٞمع واًمّمالة واًمّمٞم٤مم وهمػمه٤ماًمتقيمٞمؾ واًم٘مْم٤ماًمتٕم٤مىمد واًمِمٝم٤مدة و

 

وم٢من قم٤مُم٦م ًمقازم اًمٜمٝمقض يم٤مًمٕمدل واإلشم٘م٤من واًمتقازن واًمتخٓمٞمط  ،وهذا أصؾ ذم هم٤مي٦م إمهٞم٦م       

ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ    چ٤ممم ـــىم٤مل شمٕم . وؾمـ٤مئر اًمقفم٤مئػ حتت٤مج إمم شمٙمقيـ إهٚمٞم٦م ًمـٝم٤م

ـْ أي٦م اًمٙمريٛم٦م قم٤مُم٦م ذم إُم٤مٟم٤مت وُمٜمٝم٤م ُمٜم٤مص٥م اعم١ًموًمٞم٦م .  ، 58اًمٜم٤ًمء:  چۋ   ۅ    َأيِب  وقَم

٤مقَم٦مَ  وَم٤مْٟمَتٔمِرِ  إََُم٤مَٟم٦مُ  ُوٞم َٕم٧ِم  إَِذا » َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ  اهللَِّ َرؾُمقُل  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  ، ُهَرْيَرةَ  ًَّ : ىَم٤مَل  ، « اًم

٤مقَم٦مَ  وَم٤مْٟمَتٔمِرِ  َأْهٚمِفِ  هَمػْمِ  إمَِم  إَُْمرُ  ُأؾْمٜمِدَ  إَِذا » ىَم٤مَل  اهللَِّ؟ َرؾُمقَل  َي٤م إَِو٤مقَمُتَٝم٤م يَمْٞمَػ  ًَّ رواه اًمٌخ٤مري  « اًم

دًمٞمؾ قمغم إرادة ُمٕمٝمقد ُمٕملم وهق اإلُم٤مرة إذا مل ي٘مؿ  «إُْمُر  » ملسو هيلع هللا ىلصىمقًمف  واًمٚمٗمظ ًمٚمٌخ٤مري . ،وأمحد 

إهٚمٞم٦م ي١ميمد وضمقب ضمٕمؾ مم٤م  ،وآي٦م اًمٜم٤ًمء واوح٦م ذم قمٛمقم اعمٕمٜمك  ،وم٢من اًمٚمٗمظ قم٤مم ذم يمؾ أُمر 

وُمع ذًمؽ وم٢من ُمـ اعمٕمٚمقم أن اإلُم٤مرة ُمـ أقمٔمؿ إُم٤مٟم٤مت . وشمدل هذه  ، ُمٜمٝمج٤ًم صم٤مسمت٤ًم ذم إُمقر يمٚمٝم٤م

ق واىمع همػم ـومٝم وأن ذم ذًمؽ وٞم٤مع إُم٤مٟم٦م فِ د يٙمقن ُمـ همػم أهٚمِ ـأن وزم إُمر ىم اًمٜمّمقص قمغم

ورؾمقًمف واجلامقم٦م وصح ًمذًمؽ أن ُي٘م٤مل سم٠من ُمـ أؾمٜمد إُمر إمم همػم أهٚمف وم٘مد ظم٤من اهلل  ، رقملـؿم

ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  چ وىم٤مل شمٕم٤ممم  ،اعمتيرة ُمـ ذًمؽ يمٚمٝم٤م 

 . 27إٟمٗم٤مل:  چڤ  ڦ  ڦ  

وطملم ٟمتٕم٤مُمؾ ُمع اعمّم٤مًمح اًمٕم٤مُم٦م  ،وإهٚمٞم٦م درضم٤مت وم٘مد شمٙمقن وٕمٞمٗم٦م او ُمتقؾمٓم٦م او قم٤مًمٞم٦م       

وم٢من إهٚمٞم٦م اعمٓمٚمقسم٦م  ،وإوًمقي٤مت اًمٕم٤مًمٞم٦م وُمقاضمٝم٦م اعمخ٤مـمر اعمحتٛمٚم٦م وُمٖم٤مًم٦ٌم اعمٜم٤مومًلم واخلّمقم 

وإُمر أويمد  ،تٍمف أي اًمت٘مدم واعمٖم٤مًم٦ٌم ذم إداء وذم يمامل اًم ،اًم٘م٤مسمٚم٦م ًمٚمٜمٛمق  هل إهٚمٞم٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م

 . شم٥م اًم٘مري٦ٌم ُمٜمفرأس اًمًٚمٓم٦م واعمراطملم ٟمتٙمٚمؿ قمـ ُم١مهالت 

 وُم٤م أمجؾ ىمقل اًمِم٤مقمر:      

 اًمٙمامل قمغم اًم٘م٤مدريـ يمٜم٘مص  قمٞم٤ٌم اًمٜم٤مس قمٞمقب رم أرى ومل   

 وًمإلُم٤مم أيب طمٞم٤من إٟمدًمز:      
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٦مٌ   قَمكمَّ  وَمْمٌؾ  هَلُؿ قِمداشمـل ـُ  َأذه٥َم  وَمال  َوُِمٜمَـّ  إقَم٤مدي٤م قَمٜمّل اًمَرمح

تل قَمـ سَمَحثقا هؿُ  قين َوُهؿ           وَم٤مضمَتٜمٌَُتٝم٤م زًمَّ ًُ ٧ٌم ٟم٤موَم ًَ  ٤مـاعَمٕم٤مًمٞم وَم٤ميمَت

 

ظم٤مص٦م طملم  ، وًمذًمؽ وم٢من قمٛمٚمٞم٤مت اًمت٠مهٞمؾ جي٥م أن شمٙمقن ىم٤مئٛم٦م قمغم ىمدم وؾم٤مق ذم يمؾ جم٤مل      

يتّمؾ إُمر سم٤معمٖم٤مًم٦ٌم وسم٤مًميورات احل٤مرضة واعمؽماظمٞم٦م . وًمذًمؽ يم٤مٟم٧م قمٛمٚمٞم٤مت اًمت٠مهٞمؾ ُمـ أهؿ 

                      ڍ٤ممم ــيمام ذم ٟمحق ىمقًمف شمٕم ،واضم٤ٌمت اًمرؾم٤مًم٦م 

 ،164آل قمٛمران:  ڍ  ڭ         

ويِمٛمؾ شمٜمٛمٞم٦م اًمٜمٗمس  وم٢من اًمزيم٤مء هق اًمٜمامء سم٤مخلػم ،أي يٜمٛمٞمٝمؿ سم٤مخلػم  ڍ      ڍك ـوُمٕمٜم

 ، ٗمس هق شمٜمٛمٞمتٝم٤م سم٤معمٕم٤مين اجلٚمٞمٚم٦م يم٤مإليامن واإلؾمتٕمداد ًمٗمٕمؾ اخلػم واًمٜمٗمعتزيمٞم٦م اًمٜموشمٜمٛمٞم٦م احل٤مل . وم

 شمٜمٛمٞمتف سم٤مخلػم واًمٜمٗمعأي  ، شمزيمٞم٦م احل٤ملوهل شم١مدي إمم  ًمٚمٜمٗمس سمٛمٜمزًم٦م اًمٖمذاء ًمٚمجًدومٝمذه 

وأرض زيمٞم٦م  ،وم٢مٟمف ُي٘م٤مل: زيم٤م اًمزرع إذا طمّمؾ ُمٜمف ٟمٛمق وسمريم٦م  ، واًمُ٘مُدرات واعمٝم٤مرات واًمٙمٗم٤مءات

ػم سم٤مخل ومٕمالُم٦م اًمتزيمٞم٦م هل اًمٜمٛمق ،ومٝمق يزيمق زيم٤مًء  ويٜمت٩م ويمؾ رء يزداد ويٜمٛمق ،ـمٞم٦ٌم ُمٜمتج٦م 

ومقاوح أن شمٜمٛمٞم٦م اعم١مُمٜملم أصؾ يمٌػم ، وي٘متيض ُمٙم٤مومح٦م ٟم٘مٞمْمف ، أي ُمٙم٤مومح٦م أؾم٤ٌمب  . وإٟمت٤مضمف

 أي شم٘مٚمٞمؾ اًمِم٠من واإلظمٗم٤مء ،١ميمد ذًمؽ أن ٟم٘مٞمض اًمتزيمٞم٦م هق اًمتدؾمٞم٦م ـي اؾمتٝمالك ـم٤مىم٤مت اعم١مُمٜملم .

ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڍ ٤ممم ــــيمام ذم ىمقًمف شمٕم ، سم٥ًٌم اإلؾمتٝمالك او همػمه

 ،32اًمٜمجؿ:  ڍ ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ    ۋ  ۅڍ . وأُم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم 10 – 9اًمِمٛمس:  ڍ ڃ

سمؾ إن اًمٜمٝمل قمـ إدقم٤مء اًمزيم٤مة  ، وًمٞمس هنٞم٤ًم قمـ أقمامل اًمتزيمٞم٦م ،ومٝمق هنل قمـ إدقم٤مء زيم٤مة اًمٜمٗمس 

  .ل شمٜمٛمٞم٦م اًمتزيمٞم٦م واعمٖم٤مًم٦ٌم ومٞمٝم٤مـتٛمرار ومـيًتٚمزم اإلؾم

 اًمٓمري٘م٦م هل اًمٌنم ُمـ واحلٙمٛم٦م ، احلٙمٛم٦م شمٕمٚمٞمؿ يِمٛمؾ اًمتٕمٚمٞمؿ أن ذم آي٦م آل قمٛمران وشمدسمر      

 واعم٘م٤مصد اًمٖم٤مي٤مت ورؤي٦م اًمقاؾمع إومؼ ذًمؽ ويِمٛمؾ ، واًمتٍمف اًمتٗمٙمػم ذم اًمّمحٞمح٦م

 اإلُم٤مم وومن ؟ إُمر هذا ُمـ احلٙمٛم٦م وُم٤م ، اًمٕمٛمؾ هذا ُمـ احلٙمٛم٦م ُم٤م: ي٘م٤مل ، وأصم٤مر واعمتٓمٚم٤ٌمت

واؿمت٘م٤مىم٤مت اًمٚمٗمظ شم٘متيض ُم٤م  . اخلٓم٠م ُمـ اًمّمقاب ُيدرك هب٤م ًمٚمٜمٗمس طم٤مًم٦م سم٠مهن٤م احلٙمٛم٦م اًمٖمزازم
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پ  چ ٤ممم ـــػم ىمقًمف شمٕمـوقمٚمٞمف شمٗمً ،تٕمٛمؾ سمٛمٕمٜمك اًمٕمٚمؿ واًمٗم٘مف ـوم٢من اًمـُحٙمؿ ُيً ،ذيمرٟم٤مه 

وُي٘م٤مل: اًمّمٛم٧م طمٙمؿ وىمٚمٞمؾ وم٤مقمٚمف . وطَمَٙمَؿ طمٙمقُم٦م أي ُمٜمع اًمٔمٚمؿ  ،12ُمريؿ:  چ پ  پ

واإلطمٙم٤مم هق اإلشم٘م٤من . وم٤محلٙمٞمؿ هق اعمٜمْمٌط  ،وُمٜمف طَمَٙمَٛم٦م اًمٚمج٤مم ٕهن٤م شمْمٌط اًمداسم٦م  ،واًمٗم٤ًمد 

اًمـُٛمتِ٘مـ ذم شمٗمٙمػمه وشمٍمومف واًمٌٕمٞمد قمـ اًمٔمٚمؿ واًمٗم٤ًمد واًم٘مري٥م ُمـ اًمّمقاب . واإلىمؽمان سملم 

شمٕمٚمٞمؿ اًمٙمت٤مب واحلٙمٛم٦م ٕن اًم٘مرآن اًمٙمريؿ أقمٔمؿ ُمّمدر ًمٚمحٙمٛم٦م . وواوح أن شمٕمٚمٞمؿ اًمٙمت٤مب 

ؾ يٕمتٛمد قمغم صمالصم٦م ـ٩م شمٕمٚمٞمٛمل ـمقيـُمٜمٝم وًمٙمٜمف ،٦م ـواحلٙمٛم٦م ًمٞمس سمٛمجرد إًم٘م٤مء حم٤مرضة او يمراؾم

: هق اجلٝمد اًمِمخيص اعمًـتٛمر ذم اًمتٗمٙمػم وذم حتًلم اًمٗمٙمرة واًمتٍمف وذم إمر إول ،قر ـأُم

ذم اعمٜم٤مه٩م اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م ذم  وهذا يم٤محل٤مل ، طم٤ًمب اعمآٓت واًمٕمقاىم٥م واشم٤ٌمع ُمٜمٝم٩م صحٞمح ذم يمؾ ذًمؽ

وأُم٤م  ،واعم٤ًمقمدة ذم شمًٝمٞمؾ اًم٘مْم٤مي٤م اعمٕم٘مدة وم٢من واضم٥م إؾمت٤مذ هق اًمتقضمٞمف واحلقار  ،اجل٤مُمٕم٤مت 

وأقمٔمؿ ُمّمدر  ،: يم٥ًم احلٙمٛم٦م ُمـ ُمّم٤مدره٤م إمر افثاين.  ضمٝمد اًمتٕمٚمؿ ومٕمغم اًمٓم٤مًم٥م ٟمٗمًف

صمؿ اعمٝم٤مرة ذم يم٥ًم قم٘مقل احلٙمامء وإذيمٞم٤مء  ، ملسو هيلع هللا ىلصُمٕمّمقم هق اًمقطمل اعمٜمزل قمغم رؾمقل اهلل 

: اعمامرؾم٦م إمر افثافثٛمؾ اجلامقمل . ويمذًمؽ إذاك أظمريـ ذم اًمتٗمٙمػم واًمٕمٛمؾ يمام ذم أٟمقاع اًمٕم

ٕن اًمٕمٛمؾ ُيٜمِمط اًمتٗمٙمػم يمام أن ومتقر اًمٕمٛمؾ ىمد ي١مدي إمم ومتقر اًمتٗمٙمػم . وذم اًمٙمالم قمـ  ،اًمٕمٛمٚمٞم٦م 

وسم٤مجلٛمٚم٦م وم٢من  اًمتٖمٞمػم واإلسمتٙم٤مر ذم يمت٤مب )اعمٜمٓمٚمؼ( ذيمرٟم٤م أُمـقرًا يمثػمة شمًـ٤مقمـد قمغم شمٜمٛمٞم٦م احلٙمٛم٦م .

وىمد  ،ٕن احلٙمٛم٦م ُمـ ُمْم٤مُملم اًمٕم٘مؾ واًمٕمٚمؿ  ،اعم١مُمـ احلٙمٞمؿ أىمرب إمم ـم٤مقم٦م اهلل شمٕم٤ممم ُمـ همػمه 

ڻ ۀ چ وىم٤مل شمٕم٤ممم  ،4اًمرقمد:  چڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  چشمٕم٤ممم  ىم٤مل

 . 43اًمٕمٜمٙمٌقت:  چ ۀ ہہ ہ  ہ ھ ھ

يٜمٌٖمل أن  ،ويمذًمؽ قمٛمٚمٞم٤مت إزاطم٦م همػم اعم١مهٚملم إلقم٤مدة إُم٤مٟم٦م إمم أهٚمٝم٤م يمام أُمر اهلل شمٕم٤ممم       

 .طمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمتٖمٞمػمشمٙمقن ىم٤مئٛم٦م قمغم ىمدم وؾم٤مق ُمع اإلٟمْم٤ٌمط سم٤مٕ

ؾ وُم٤م يتْمٛمٜمف ُمـ ـم٤مىم٤مت سمنمي٦م وقمٚمٛمٞم٦م وإد       اري٦م ويتّمؾ سمذًمؽ إقمداد جم٤مل قمٛمؾ اعم١مهَّ

 .او زراقمٞم٦م او همػمه٤موصٜم٤مقمٞم٦م 
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 ادغافبة )ادصابرة وادرابطة (

ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  چ ٤ممم ـــىم٤مل شمٕم      

 ، )اعمٜمٓمٚمؼ( شمٗمًػمًا ُمٗمّماًل هلذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م وىمد ذيمرٟم٤م ذم ، 200آل قمٛمران:  چ ۆئ

 وٟمٙمتٗمل هٜم٤م سمٌٕمض اًمٗمقائد قمغم ؾمٌٞمؾ اإلظمتّم٤مر:

اًمث٤ٌمت قمغم اًمتٗمٙمػم واًمٕمٛمؾ وُم٘م٤موُم٦م اًمتًخط واعمٚمؾ . واعمراسمٓم٦م  هق :وادرابطة افصز  -1

 أىم٤مم ُمـ ًمٙمؾ وُي٘م٤مل ، هٜم٤مك وٓ هٜم٤م يٛمٞمؾ ومال قمٚمٞمف اعمتٕملم واضمٌف قمغم ٟمٗمًف اإلٟم٤ًمن يرسمط هل أن

 .ٟمٗمًف ورسمط قمٚمٞمف ىمٚمٌف رسمط: قمٚمٞمف وصم٧ٌم أُمر قمغم

وم٤مًمٗمرق سملم صؼم  ،صٞمٖم٦م ُمٗم٤مقمٚم٦م سملم ـمروملم او أيمثر  چوئ  چىمقًمف شمٕم٤ممم : ادصابرة -2

شم٘متيض ُمٖم٤مًم٦ٌم اًمٜمٗمس وُمٖم٤مًم٦ٌم أظمريـ ذم جم٤مٓت احلٞم٤مة  وص٤مسَمر يم٤مًمٗمرق سملم ىمتؾ وىم٤مشمؾ ، وم٤معمٗم٤مقمٚم٦م

 وىمد ئمـ سمٕمْمٝمؿ أن اعمٖم٤مًم٦ٌم سمٛمٕمٜمك اعمٜم٤موم٦ًم يم٤مًمًٞم٤مؾم٦م واإلىمتّم٤مد واًمتٜمٛمٞم٦م واًمدوم٤مع وهمػمه٤م .

ٕن اعمٜم٤موم٦ًم  ، ًمٞمس سمّمحٞمحوهذا  ،شمتٜم٤مىمض ُمع اًمتٕم٤مون  داظمؾ اعم١مؾم٦ًم اًمقاطمدة او اًمٌٚمد اًمقاطمد

سمؾ إن اعمٜم٤مومس يرضمق اًمت٘مدم ًمٜمٗمًف  ،ظمقة وإطم٤ٌمب ًمٞم٧ًم ُمٙمرًا وٓ يمٞمدًا وٓ طمًدًا ُمع إ

٤ممم ــُمّمداق ذًمؽ ىمقًمف شمٕم ،٤ممم ُمـ يِم٤مء ــصمؿ ي٘مدم اهلل شمٕم ،وٓ يٌخؾ قمٚمٞمٝمؿ سم٤مًمٜمّمٞمح٦م  ،وإلظمقشمف 

إومراد وسملم ومرق . ويٛمٙمـ أن يٙمقن اًمتٜم٤مومس سملم 26اعمٓمٗمٗملم:  چ  ۉ  ۉ  ې  ېچ 

 .دولاًمٕمٛمؾ وسملم اعم١مؾم٤ًمت وسملم اًم

وًمذًمؽ ٓ يٙمتٗمل  ، واعمٜم٤مومًلم جٛمٚم٦م إُمر أن اعمّم٤مسمر ُيٖم٤مًم٥م ظمّمقُمف: ومادعـك اإلمجايل  -3

وًمٙمـ يتجف إمم شمٜمٛمٞم٦م اًمٕمٛمؾ وشمرؾمٞمخ ىمقاقمده واًمتٗمريع ُمٜمف ومح٤ميتف  ،سم٤مؾمت٘مرار اًمٕمٛمؾ وأُْمٜمِف اعم١مىم٧م 

٤مت ـقاهمؾ واًمقاضمٌـف سمٕمض اًمِمـد شمٕمؽميـهمػم أن اعمّم٤مسمر ىم . ُمـ إرضار اعمحتٛمٚم٦م قمغم اعمدى اًمٌٕمٞمد

ومٙم٠من اعمراسمط يرسمط ٟمٗمًف  ، ڍ وئ ڍ ٤مممــشمٕم ل ىمقًمفـوقمالج ذًمؽ وم ،اجل٤مٟمٌٞم٦م وومروض اًمٙمٗم٤مي٦م 

هٜم٤مك إٓ ًمٗمروض اًمٕملم وًمٚميورة وًمإلسم٘م٤مء قمغم ىمدر ٓ قمغم واضمٌف اعمتٕملم قمٚمٞمف ومال يٛمٞمؾ هٜم٤م و



23 

 

ويم٠مّن إُمر اًمذي يراسمط  ، واعمٗم٤مقمٚم٦م هٜم٤م شم٘مديري٦م ًمٚمٛم٤ٌمًمٖم٦م ،ُم٘مٌقل ُمـ اًمتقازن سملم إٟمِمٓم٦م اعمتٜمققم٦م 

 .قمٚمٞمف اعم١مُمـ يريد أْن يٗمٚم٧م ُمٜمف وًمٙمـ اعمراسمط ُيٛمًؽ سمف سم٘مقة

يّمؼم قمٚمٞمف ويّم٤مسمر  قمٛمٚمٞم٤مً او  قمٚمٛمٞم٤مً  سم٠من خيت٤مر اعم١مُمـ جم٤مًٓ  اًمٓمريؼ يٌدأ :ضريؼ ادرابطة  -4

وهبذه اًمرؤي٦م وم٢من ُم٤م شمراسمط  ، هذا ُمع اؾمتٛمرار اعمّم٤مسمرة أي اعمٖم٤مًم٦ٌم ، ُمرشم٦ٌم اعمراسمٓم٦ممم إطمتك يّمؾ 

يٕمتٛمد قمغم صمالصم٦م أُمقر  واإلظمتٞم٤مر ُمـ سملم ومروض اًمٙمٗم٤مي٦م اًمٙمثػمة . قمٚمٞمف شمّمؾ إًمٞمف  سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم

اعم١مهالت وإطمقال اًمِمخّمٞم٦م اًمتل شم١مهؾ اًمِمخص عمج٤مل دون  هق :إمر إول ،قمغم إىمؾ 

أن  ١مُمـومال يٜمٌٖمل ًمٚمٛم ، واًمٕمدل احلؼ عهق أمهٞم٦م اعمج٤مل وأوًمقيتف ذم ُمنمو :إمر افثاينجم٤مل . 

هق وومرة او  :إمر افثافثٓ يٜمٗمع اًمٕمٚمؿ هب٤م وٓ يي اجلٝمؾ هب٤م .  وئٞمٚم٦م يرسمط ٟمٗمًف قمغم ىمْمٞم٦م

همزارة اعمراسمٓملم قمغم هذا اعمج٤مل وم٢من سمٕمض ومروض اًمٙمٗم٤مي٦م يٕمز ُمـ يٜمتّم٥م هل٤م ذم سمالد اعمًٚمٛملم 

وأُم٤م  ،وًمذًمؽ وم٢من ُمـ خيت٤مره٤م ي٘متًؿ أضمر إُم٦م يمٚمٝم٤م ُمع اًم٘مٚم٦م اًمتل ُمٕمف  ،ويٜمدر ُمـ يراسمط قمٚمٞمٝم٤م 

هذا إُمر سم٠من يراىم٥م ْمٌط وىمد يُ  ،صمؿ اًمت٘مّمػم ومٞمٝم٤م ومٕمغم ُمـ مل يِم٤مرك وهق ىم٤مدر قمغم اعمِم٤مريم٦م إ

وم٢من يم٤مٟم٧م وومرة اعمِم٤مريملم دمٕمؾ  ،اعمًٚمؿ طمًٜم٤مت ُمِم٤مريمتف ذم ومرض اًمٙمٗم٤مي٦م اًمذي أٟمتّم٥م ًمف 

ومٛمـ اخلػم ًمف إن اؾمتٓم٤مع أن يٜمت٘مؾ امم ومرض يمٗم٤مي٦م شمٙمقن طمًٜم٤مشمف ومٞمف  ،طمًٜم٤مشمف ىم٤مسة قمغم ٟمٗمًف 

ازٟم٤م ُم٘مٌقٓ ذم شمٜمقع ُمتٕمدي٦م امم همػمه . وىمد يِم٤مرك اعمراسمط ذم ومروض يمٗم٤مي٦م اظمرى ُمِم٤مريم٦م حتٗمظ شمق

 وأُم٤م اعمراسمٓم٦م احل٘مٞم٘مٞم٦م ومٕمغم اًمٗمرض اعمخت٤مر ًمٚمٛمراسمٓم٦م ،إٟمِمٓم٦م اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م وًمٙمٜمٝم٤م ُمِم٤مريم٦م وم٘مط 

  قمغم وسمٕمٜم٤مي٦م يمٌػمة ذم وىم٧م واطمد ٟم٤ًمنوم٢من ُمـ اًمّمٕم٥م او اعمتٕمذر أن يراسمط اإل ، وومرع ُمـ ومروقمف

 يم٤مًمٕمٚمقم اًمٙمثػمة اًمٕمٚمقم وذم اًمٕم٤ٌمدات ذم ضمدا يمثػمة اًمٙمٗم٤مي٦م ومروضو . أيمثر ُمـ واضم٥م او واضمٌلم

 امم اًمٕمٚمقم هذه حتقيؾ وؾم٤مئؾ وذم وهمػمه٤م واإلٟم٤ًمٟمٞم٦م واًمٓمٌٞمٕمٞم٦م واًمٓمٌٞم٦م واًمتّمٜمٞمٕمٞم٦م اهلٜمدؾمٞم٦م

 . قمٛمٚمٞم٦م شمٓمٌٞم٘م٤مت

 يمام ، اًمٞمقم إؾمالُمٞم٦م همػم دول شمٗمّقق أؾم٤ٌمب أهؿ ُمـ ُيٕمد ومٞمف واًمتٗمقق حمدد جم٤مل قمغم واعمراسَمٓم٦م      

 .اًمتخٚمػ أؾم٤ٌمب أهؿ ُمـ اًمٞمقم ُيٕمد اًمقاضم٥م هذا ذم اًمتٝم٤مون أن
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 قرىـافش

 چ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻچ ىم٤مل شمٕم٤ممم       

اًمِمقرى هل ُمِم٤مريم٦م ذم قمرض أراء وإومٙم٤مر وشم٘مٚمٞمٌٝم٤م صمؿ ىمٓمػ أومْمٚمٝم٤م  ، 38اًمِمقرى: 

واضمتامع اًمنميم٤مء ذم اًم٘مْمٞم٦م قمٚمٞمف . وطم٘مٞم٘م٦م ذًمؽ أن شم٤ٌمدل ُمٜم٤مومع إومٙم٤مر وأراء واضم٥م قم٤مم 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ وشمدسمر ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،وأصؾ يمٌػم ُمـ أصقل اًمديـ 

ـْ و ، 3 – 1 اًمٕمٍم: چپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ     قَم

اِري   مَتِٞمؿٍ  ـُ  » ىَم٤مَل  ، َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ  َصغمَّ  اًمٜمٌَِّلَّ  َأنَّ  اًمدَّ ي ؟: ىُمْٚمٜم٤َم « اًمٜمَِّّمٞمَح٦مُ  اًمد  ـْ َ
 َوًمِٙمَِت٤مسمِفِ  هللَِِّ » ىَم٤مَل  عمِ

٦مِ  َوًمَِرؾُمقًمِفِ  ٛمَّ
َئِ ِٕ ٚمِِٛملمَ  َو ًْ تِِٝمؿْ  اعْمُ رواه ُمًٚمؿ وهمػمه . واًمِمقرى سمْمقاسمٓمٝم٤م ًمٞم٧ًم جمرد ٟم٤مومٚم٦م  « َوقَم٤مُمَّ

 ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  ُهَرْيَرةَ  َأيِب وإُمر أؿمد وأويمد ذم احل٘مقق اعمِمؽميم٦م . ومٕمـ  ،سمؾ هل ُمـ أقمٔمؿ اًمٗمرائض  ،

ٚمِؿِ  يُمؾُّ  »َوؾَمٚمََّؿ  قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ  َصغمَّ  اهللِ  َرؾُمقُل  ًْ ٚمِؿِ  قَمغَم  اعمُْ ًْ رواه ُمًٚمؿ  «َوقِمْرُوُف  َوَُم٤مًُمفُ  َدُُمفُ  طَمَراٌم ، اعمُْ

ؾ جي٥م إقمٓم٤مء اًمنميم٤مء سم ،ومٙمؾ ىمْمٞم٦م ومٞمٝم٤م ذيم٤مء ومال يّمح ًمٌٕمْمٝمؿ أن يٜمٗمرد سم٘مرار ومٞمٝم٤م  ،وهمػمه 

 .طم٘مٝمؿ يم٤مُمالً 

ُمـ اعمٝمؿ هٜم٤م أن  ،إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم  ذم ُمٌح٨م يم٤مُمؾ وؾمٜم٠ميت قمغم شمٗم٤مصٞمؾ ٟمٔم٤مم اًمِمقرى      

ٕٟمف يٜمٌٖمل أن شمٙمقن ظُمٚم٘م٤ًم راؾمخ٤ًم  ،قمالُم٤مت اًمٗمِمؾ وُم٘مدُم٤مت اإلؾمتٌداد أن شمٌ٘مك اًمِمقرى شمٙمٚمٗم٤ًم 

يمام جي٥م اإلضمتٝم٤مد ذم ُمٕمروم٦م أومْمؾ وؾم٤مئٚمٝم٤م وأومْمؾ  ،وؾمجٞم٦م يمام شمدل قمٚمٞمف آي٦م اًمِمقرى وهمػمه٤م 

 .حتّمٞمٜمٝم٤م وُمٜمع شمٓمرق اًمٗم٤ًمد إًمٞمٝم٤م ؾمٌؾ

 

 اهلدف وادؼوع

 چچ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ چ ىم٤مل شمٕم٤ممم      

 ،ٓ يتؿ حتّمٞمٚمٝم٤م سمنقم٦م  اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اًمٕمٚمٞم٤ماًمٖم٤مي٤مت اًمٙمؼمى او  ٓ ري٥م أن إهداف ،24اًمًجدة: 

وقمٛمٚمٞم٤مت  (ع اعمراطمؾ )إهداف اعمرطمٚمٞم٦مٓمْ وًمٙمـ سمٕمد زُمـ ـمقيؾ ُمـ اًمّمؼم قمغم قمٛمٚمٞم٤مت ىمَ 
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واهمتٜم٤مم اًمٗمرص وإزاًم٦م اًمٕمقائؼ . وُمـ ٓ جيٕمؾ ًمٜمٗمًف هدوم٤ًم يراسمط قمٚمٞمف وم٢مٟمف ًمـ يّمؾ إمم  اًمتٛمٝمٞمد

قمٛمٚمٞم٤مت اًمتٛمٝمٞمد واًمتقصٞمؾ ًمًٜمقات يمثػمة  ويمذًمؽ ُمـ مل يامرس اًمّمؼم واعمٓم٤موًم٦م قمغم ،رء 

 ف يٌ٘مك ذم ؾم٤مطم٦م إهداف اًمّمٖمػمة.وم٢مٟم ،وقم٘مقد قمديدة ٕضمؾ هم٤مي٦م يمؼمى 

، وم٘مد ضمٕمٚمٜم٤م ًمف صٞم٤مهم٦م ظم٤مص٦م هٜم٤م ، وصٞم٤مهم٦م أظمرى  شواعمنموعاهلدف »وٕمهٞم٦م ُمْم٤مُملم       

 شإداء اإلؾمؽماشمٞمجل»ذم اعمٌح٨م اًمراسمع ، وصٞم٤مهم٦م صم٤مًمث٦م سمٕمٜمقان  شاعمٜمٝمجٞم٦م وأمهٞم٦م اًمٌداي٤مت»سمٕمٜمقان 

 ذم اعمٌح٨م اًمراسمع أيْم٤ًم.

 

 ضرق افتػؽر مـ  

  :افغايات وإهداف وضعدم  

ذم  او ؾ اًمٖم٤مي٦مٞمشمِمٙم شمٜمتٔمؿ ذم جمٛمققم٦م إهداف او اعمح٤مور اًمتل ُمريم٦ٌم ُمـ اًمٖم٤مي٦م اًمٕمٚمٞم٤م هل قم٤مدة      

قة ـل سمٜم٤مء اًم٘مـإن اًمدوًم٦م او اعم١مؾم٦ًم اًمدوم٤مقمٞم٦م اختذت هم٤مي٦م قمٚمٞم٤م ه ، ؾنذا ؿؾـا مثلً .  إًمٞمٝم٤م اًمقصقل

. وم٢من سمٚمقغ اًم٘مقة اًمذاشمٞم٦م ُمنموع اًمذاشمٞم٦م ، سمٛمٕمٜمك أن اًمدوًم٦م هل اًمتل شُمٜمت٩م وشمّمٜمع وؾم٤مئؾ ىمقمه٤م 

. يقوح  ي وهمػمهل اًمٌٜم٤مء اًمٕمٚمٛمل واًمّمٜم٤مقمل واإلىمتّم٤مدـقمؼم حت٘مٞمؼ أهداف يمثػمة ومـمقيؾ ، ويٛمر 

شمٜم٘مًؿ إمم ىمقة ُم٤مدي٦م وسمنمي٦م وُمٕمٜمقي٦م ، او  ًمٚمٖم٤مي٦م اًمٕمٚمٞم٤م هٜم٤م ، أن اًم٘مقة اًمذاشمٞم٦مع ـاًمؽميمٞم٥م اًمقاؾم

 ، شمٜم٘مًؿ ذم رؤي٦م صم٤مٟمٞم٦م إمم ىمقة صٚم٦ٌم )ُمثؾ اًم٘مقة اًمٕمًٙمري٦م واإلىمتّم٤مدي٦م( وىمقة ٟم٤مقمٛم٦م وسُمٜمك حتتٞم٦م

وواوح أن هذا اًمٜمقع ُمـ إهداف .  وًمٙمؾ ىمًؿ حم٤مور يمثػمة ، يمام أن يمؾ حمقر يٛمثؾ هدوم٤ًم او أيمثر

 . وسمدرضم٦م قم٤مًمٞم٦م ُمـ اًمتٜمًٞمؼ وإداء اإلؾمؽماشمٞمجل شمتٔم٤مومر قمٚمٞمف ُم١مؾم٤ًمت قمديدةجي٥م أن 

يمثػم يمؾ هم٤مي٦م او هدف ، وسملم هذه إٟمقاع ُمـ اًمتدسمر ذم ظمدُم٦م  أٟمقاع ؾمت٦م وٟمحت٤مج إمم ُمزي٩م ُمـ      

 ُمـ اًمتداظمؾ:

 إقمداد رؤي٦م ٟمٔمريف ُمتٙم٤مُمٚم٦م ًمٚمٝمدف واًمت٘مرب إًمٞمف ُمـ سُمٕمد . ُمٕمٜمك ذًمؽ ، :قع إولـافـ     

ٝمدف سم٤مًمّمقرة اًمتل ٟمريده٤م عمًت٘مٌٚمٜم٤م ، ويمذًمؽ دراؾمـ٦م اعمْم٤مُملم اًمتل شمؽميم٥م ُمٜمٝم٤م اًمٖم٤مي٦م او اًمـ

٦م ، ومالسمد ُمـ اعمٕمروم٦م قمٜمد أظمريـ . وذًمؽ ٕن هذه إُمقر شم٘مقم قمغم اعمٜم٤موم٦ًم واعمٖم٤مًمٌ سمّمقرمه٤م
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( رؤي٦م اومؽماوٞم٦م )ختٞمٚمٞم٦م اًمدىمٞم٘م٦م سمام قمٜمد إـمراف اعمتٜم٤موم٦ًم . وسمٕمد هذه اًمدراؾم٦م ٟم٘مقم سمتِمٙمٞمؾ

أُم٤مُمٜم٤م ، ويم٠مٟمٜم٤م ٟمٜمٔمر ُمـ سمٕمٞمد إمم  او هدف ُمٕملم ، ويم٠مٟمف جمًد ٕوؾمع ُم٤م ٟم٠مُمؾ سمٚمقهمف ُمـ هم٤مي٦م ُمٕمٞمٜم٦م

، وم٢من اًمٔمٝمقر 28اًمٗمتح:  چ ېئ  ىئ  ىئ  ېئچ سمٕمض ُم٤م شمؿ حت٘مٞم٘مف ُمـ ُمْم٤مُملم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

ًمٞمس ُم٘مّمقرًا قمغم اجل٤مٟم٥م اًمٕمًٙمري يمام ىمد يتقهؿ سمٕمْمٝمؿ ، وًمٙمٜمف يِمٛمؾ اًمتٗمقق ذم يمؾ جم٤مل ُمـ 

جم٤مٓت اخلػم . صمؿ سمٕمد هذه اًمرؤي٦م ٟمٗمٙمر ذم أضمـزاء وُمتٓمٚم٤ٌمت اعمِمـٝمد اعمريم٥م: ُم٤م هل وُم٤م هق 

   اًمٓمريؼ إمم يمؾ ضمزء وإمم اعمتٓمٚم٤ٌمت؟

، وهل رؤي٦م شمٗمّمٞمٚمٞم٦م عم٤م حت٘مؼ ُمـ اًمٖم٤مي٦م  او اًمرؤي٦م اإلؾمت٘مرائٞم٦م إُمثٚم٦م: رؤي٦م افـقع افثاين      

اعمٕمٞمٜم٦م ذم دول أظمرى وُم٤م هل إضمزاء اًمتل شمتٙمقن ُمٜمٝم٤م اًمٖم٤مي٦م سمٕمد حت٘مٞم٘مٝم٤م ، وُم٤م هل إُمقر 

اعمرشمٌٓم٦م هب٤م او اًميوري٦م حلاميتٝم٤م ، ويمٞمػ يم٤من اًمقصقل إمم يمؾ ضمزء وإمم اعمتٕمٚم٘م٤مت ، ويمٞمػ 

ىِمـَٞمٛمؽ وظم٤مدُم٦م هل٤م؟ وًمٞمس اعم٘مّمقد ُمـ رؤي٦م إُمثٚم٦م جمرد شم٘مٚمٞمده٤م ، وًمٙمـ دمٕمٚمٝم٤م ُمٜمًجٛم٦م ُمع 

ـ اعمٖم٤مًم٦ٌم ذم إقمداده٤م . وىمري٥م ُمـ ذًمؽ اؾمتِم٤مرة ُمـ ًمف ٓسمد ُمـ اعمٕمروم٦م واإلٟمت٘م٤مء ُمـ اًمقؾم٤مئؾ ، وُمِ 

ظمؼمة ذم إقمداد اعمِم٤مريع واًمتخٓمٞمط هل٤م . وهذه ذم احل٘مٞم٘م٦م رؤي٦م اؾمت٘مرائٞم٦م شمٕمتٛمد قمغم اؾمتٕمراض 

ت واًمًقاسمؼ واًمٜمٔم٤مئر ًمٌٚمقغ ُمِمٝمد ُمٕمرذم ُمتٙم٤مُمؾ وًمٞمس ُمِمٝمدًا قم٘م٤مئدي٤ًم . وسمٕمد ذًمؽ دمٕمؾ اجلزئٞم٤م

 هدف يمؾ قمـ اًمقاؾمٕم٦م اًمٖم٤مي٦م اًمٕمٚمٞم٤م ذم ُمدى ٟمٔمرك وإن يم٤مٟم٧م اعم٤ًموم٦م سمٕمٞمدة ، وشمٌح٨م ذم إرض

 داً ُمِمٝم سمٕمد ومٞمام شمِمٙمؾ ُمتٜمققم٦م يمثػمة أهداوم٤مً  وؾمتجد،  اًمٕمٚمٞم٤م اًمٖم٤مي٦م إمم ي٘مرسمؽ أن يٛمٙمـ اعمٕم٤ممل حمدد

٤ممم ــــواًم٘مرآن اًمٙمريؿ يٜمٌف سم٘مقة إمم هذا اًمٜمقع ُمـ اًمرؤي٦م ، يم٘مقًمف شمٕم . اًمٖم٤مي٦م ًمتٚمؽ اًمؽميمٞم٥م ديدـؿم

اًمروم:  چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ   ڀ   ٺ   ٺچ 

٤مرة يريـد أن يٗمٝمؿ ُمـ اإلـمالق ذم قمٌـ ٓ وم٢مٟمف قر اًمٕم٘مؾ٤مًمذي دظمؾ ذم اؾمـؽماطم٦م اًمٗمٙمـر وومت، وم42

، أيمثر ُمـ زُمـ سمدايتٝمؿ وزُمـ هن٤ميتٝمؿ وهد احلقادث اًمت٠مرخيٞم٦م . وأُم٤م چٻ پ پ   چ

اًمذي يٜمٔمر ذم ُأومؼ احلدث واُمتداداشمف إُم٤مُمٞم٦م وضمذوره اخلٚمٗمٞم٦م وُمتٕمٚم٘م٤مشمف اعم١مصمرة واعمٕم٤مين وراء يمؾ 

ذًمؽ ، وم٢مٟمف يريد أن يٕمرف قمقاُمؾ هنقوٝمؿ وـمرق قمٛمٚمٝمؿ صمؿ قمقاُمؾ إٟمحدارهؿ ، وؿمٌف ذًمؽ ُمـ 
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رة أظمرى وم٢مٟمف يريد ىمراءة ٟمِم٤مـمٝمؿ اإلٟم٤ًمين سمٙمؾ ُم٤م يٛمٙمـ أن يٜمٗمع ُمـ اًمتٗم٤مصٞمؾ اعمٕمٚمقُم٤مت ، وسمٕم٤ٌم

 اعم٤مدي٦م واعمٕمٜمقي٦م جلٕمٚمف ظمؼمة همػم ُم٤ٌمذة ًمف.  

: اًمتحٚمٞمؾ اًمتدرجيل ، وهق قمٙمقف سم٢مهتامم ؿمديد قمغم دراؾم٦م اهلدف وـمرق افـقع افثافث      

اعمتقاصٚم٦م ًمٚمٛمٗم٤مهٞمؿ رضوري٦م ًمٜمٛمقه٤م حت٘مٞم٘مف ، ُمع إقمٓم٤مء اًمزُمـ طم٘مف )طمْم٤مٟم٦م اًمٕم٘مؾ( ، وم٢من اًمتٖمذي٦م 

ػم ـد سمٞمٜم٤م هذا اعمٕمٜمك ذم أيمثر ُمـ ُمقوع ذم شمٗمًـٝمد ُمت٘مـ وُمتٙم٤مُمؾ اًمؽميمٞم٥م ، وىمـطمتك شمّمؾ إمم ُمِم

، ودًٓم٦م إطمدى اًم٘مراءشملم قمغم أمهٞم٦م اًمرؤي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م 27هقد:  چ ى ې چ٤ممم ــــىمقًمف شمٕم

وذًمؽ أن اًمٕم٘مؾ  طمْم٤مٟم٦م اًمٕم٘مؾ .ومّم٤مقمدًا ، أي اًمرؤي٦م اعمٜم٘مح٦م وُم٤م شمتْمٛمٜمف ُمـ قم٤مُمؾ اًمزُمـ او 

ظمر اإلطمتٞم٤مـمل ذم اًمالؿمٕمقر( وظمزيـ ُمتحرك  واًمذايمرة ومٞمٝمام ظمزيـ ؾم٤ميمـ يمٌػم )أي اًمـُٛمدَّ

)اًمِمٕمقر( ، وحيت٤مج اًمتٗم٤مقمؾ سملم اخلزيٜملم إمم قم٤مُمكم اإلصم٤مرة )اإلهتامم( واًمزُمـ ، وىمد أضم٤مد ذم سمٞم٤مٟمف 

( ، هذا 147و 117-115و 111و 78و 20-12اًمٕمٛمٞمد ضمل ٟم٤مزاري٨م ذم )اًمتٗمٙمػم اًمًديد 

 سم٤مإلو٤موم٦م إمم أن اًمٗمًح٦م اًمزُمٜمٞم٦م شم٤ًمقمد قمغم إٟمْم٤مج اعمِم٤مورة واًمتٗمٙمػم اجلامقمل.

: رؤي٦م اًمٗمروق واحلدود اعمًتؽمة ، وم٘مد ذيمرٟم٤م أن اًمٖم٤مي٤مت اًمٕمٚمٞم٤م وإهداف افـقع افرابع      

٤مًم٦م  ووعشمٙمقن ذم هم٤مي٦م اًمؽميمٞم٥م واًمتٕم٘مٞمد . وًمذًمؽ يتٕمذر ذم اخلٓمط اًمتٜمٗمٞمذي٦م اًمٙمٌػمة  ظمٓم٦م ومٕمَّ

واطمدة ًمتح٘مٞمؼ هم٤مي٦م ُمريم٦ٌم وُمٕم٘مدة سمجٛمٚمتٝم٤م . ومالسمد ُمـ ايمت٤ًمب ُمٝم٤مرة شمٗمٙمٞمؽ اًمؽميمٞم٥م وشم٘مًٞمؿ 

روع سم٤مًمتزاُمـ ُمع ـ، وختّمٞمص يمؾ ضمزء سمٛمِم او أهداف ُمتٕمددة اًمٖم٤مي٦م اًمٕمٚمٞم٤م إمم أضمزاء او حم٤مور

ٓ  ٦م ، وسمح٥ًم إوًمقي٤مت ، همػم أن اًمٖم٤مي٦م اًمٙمؼمىـظمٓمط أضمزاء أظمرى او سمٛمرطمٚمٞم٦م ُمدروؾم

ويًتٓمٞمع يمؾ جم٤مزف أن يٗمٙمؽ ُمِمٝمدًا يمٌػمًا شمٗمٙمٞمٙم٤ًم  شمٙمتٛمؾ ظمدُمتٝم٤م إٓ سمٛمجٛمقع إضمزاء .

 احلدودومالسمد ُمـ ُمٝم٤مرة رؤي٦م قمِمقائٞم٤ًم قمديؿ اًم٘مٞمٛم٦م ، سمؾ ؿمديد اًمير قمٜمد سمٜم٤مء اخلٓمط قمٚمٞمف . 

شمٗمٙمر سم٤مًمتٗم٤مقمؾ سملم اعمح٤مور ، ًمت٘مري٥م  ظمٓمط وم٤مقمٚم٦م ُمًتؽمة يمل يتؿ ووعاحل٘مٞم٘مٞم٦م وإن يم٤مٟم٧م 

، ويمذًمؽ ًمؽمشمٞم٥م اخلٓمط اًمتٜمٗمٞمذي٦م ووم٘م٤ًم ًمؽمشمٞم٥م إوًمقي٦م  اًمتٗم٤مقمؾ اعمٗمٞمد وُمٕم٤مجل٦م اًمتٗم٤مقمؾ اعمٕم٤ميمس

،  29إٟمٗم٤مل:  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌچ . ىم٤مل شمٕم٤ممم  سملم اعمح٤مور
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رؤي٦م احلدود  قمغم ىمدرة ًمٙمؿ جيٕمؾ: واعمٕمٜمك،  اًمِمٞمئلم سملم وُمٞمّز ومّمؾ أي يٗمرق وَمَرق ُمّمدر اًمٗمرىم٤من

 چ گ  گ  گ  گچ ىمقًمف شمٕم٤ممم  يتّمؾ سمذًمؽاعمت٤ٌميٜم٦م . و إُمقر سملم اًمتٛمٞمٞمزو اعمٕمٜمقي٦م

ًْ  42اًمٌ٘مرة:  ٌَ ٧ُم قمٚمٞمف إُمَر ـ، اًمتٚمٌٞمس ظمٚمط إُمقر وحم٤موًم٦م شمٖمٞمٞم٥م اًمٗمقاصؾ واًمٗمروق ، ُي٘م٤مل: ًَم

 ًُ  .أمْحَُؼ  إًِْمٌِٞمٌس: ورضُمٌؾ ف ، أي ضمٕمٚمتف خمتٚمٓم٤ًم وًمٞمس سمقاوح ، ـأًمٌِ

ُم٤م ذيمرٟم٤مه ُمـ  اًمتٗمٙمػم سم٤معمِمٝمد اعمريم٥م يم٤مُماًل ، وم٤ٌمإلو٤موم٦م إمم إومؼ اًمقاؾمع ذم :افـقع اخلامس      

قمغم اهلدف سمتٞمًػم او إقم٤مىم٦م ظمدُمتف ،  رؤي٦م اًمٕمقاُمؾ اعم١مصمرة ، يٜمٌٖمل أيْم٤مً أضمزاء او حم٤مور اًمٖم٤مي٦م  رؤي٦م

اًمٓمريؼ إمم  قمغم ؾمقاء يم٤مٟم٧م قمقاُمؾ داظمٚمٞم٦م او ظم٤مرضمٞم٦م . ويٜمٌٖمل يمذًمؽ رؤي٦م اًمٕمقاُمؾ اعم١مصمرة 

شمٚمؽ  عـٙمٞمٗمٞم٦م اًمتٕم٤مُمؾ ُم. صمؿ يتؿ اًمتٗمٙمػم سم٤مقمد ُمٜمٝم٤م واعمْم٤مد ـ، اعمً أي قمغم اخلٓمط اًمتٜمٗمٞمذي٦م اهلدف

 .اًمٕمقاُمؾ

ظمٞم٤مرات اًمتٗمٙمػم سمٙمٞمٗمٞم٦م حت٘مٞمؼ اهلدف ، أي اخلٓمط اًمتٜمٗمٞمذي٦م ، أي إقمداد  :افـقع افسادس      

ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ   ڍ قمغم ٟمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم  ، وإٟمت٘م٤مء إومْمؾ ُمٜمٝم٤م ، ٚمٓمرق اًمتٜمٗمٞمذي٦مًم

 ، ومال يٛمٙمـ ُمٕمروم٦م إطمًـ إٓ سم٤معم٘م٤مرٟم٦م سملم اخلٞم٤مرات . ويتْمٛمـ ذًمؽ 2اعمٚمؽ:  ڍ  ٿ   ٺ   ٺ

اعمقارد او اًم٘مدرات شمِمٛمؾ اقمت٤ٌمر اًمقاىمٕمٞم٦م ُمـ ضمٝم٦م اعمقارد واًمُ٘مُدرات واخل٤ًمئر اعمحتٛمٚم٦م . و

 وُمـ ُمزاي٤م اخلٓمط اًمتٜمٗمٞمذي٦م: . واعمٕمٜمقي٦م واعم٤مدي٦م ُمٜمٝم٤م اًمٌنمي٦م

  ُمتٙمررة ، ظم٤مص٦م وأن اًمنموع ذم شمٜمٗمٞمذ اخلٓم٦م ؾمٞمقاضمف ُمـ  شم٘مقيؿ قمٛمٚمٞم٤مت ُمع اعمروٟم٦م

 .قرًا مل شمٙمـ حمًقسم٦مإؾمتج٤مسم٦م اخلّمؿ واًمٌٞمئ٦م اًمٌنمي٦م أُم

  اًمقؾمع شمٜمٛمٞم٦م قمٛمٚمٞم٤مت اقمت٤ٌمر ُمع سم٤مًمقؾمع )اًم٘مدرات واعمقارد( اإلًمتزام. 

  واخل٤ًمئر اعمخ٤مـمر وطم٤ًمسم٤مت اًمٕمقائؼ وإزاطم٦م اعمْم٤ميؼ ُمـ اخلروج. 

  اعمتٕمٚم٘م٤مت ؾم٤مئر ورؤي٦م،  اًمْم٤مرة اًمٕمقاُمؾ وُمٕم٤مجل٦م واؾمتثامره٤م اعم٤ًمقمدة ُمٕم٤مجل٦م اًمٕمقاُمؾ 

 .اعمٝمٛم٦م

  اإلدم٤مه إؾمت٘م٤مُم٦م. 

  (.واعمراسمٓم٦م اعمّم٤مسمرة) اًمٕمٛمؾ ذم اعمٖم٤مًم٦ٌم 
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اعمذيمقرة اشم٤ٌمع ُمٜمٝم٩م اًمتٖمٞمػم واًمتحًلم اًمذي ذيمرٟم٤مه ذم )اعمٜمٓمٚمؼ( ، وٓ  ًتفذم إٟمقاع اًمويٜمٌٖمل       

 جيقز اجلٛمقد قمغم اًم٘مقاًم٥م اًم٤ًمسم٘م٦م.

يم٠من ٟمجٕمؾ اإلصالح  :ًمتقوٞمح اًمٖم٤مي٦م اًمٕمٚمٞم٤م وُم٤م شمؽميم٥م سمف ُمـ إهداف مثال آخر      

وحتت٤مج إمم ضمٕمؾ  هم٤مي٦م ؿمديدة اًمؽميمٞم٥م ، أيْم٤مً  وهل اًمًـٞم٤مؾمـل هم٤مي٦م قمٚمٞم٤م وجي٥م اًمٕمٛمؾ ًمتح٘مٞم٘مٝم٤م .

وم٤مًمٌداي٦م سمٛمنموع إلصالح اًمٌٜمك اًمتحتٞم٦م ًمٚمٜمٔم٤مم اًمًٞم٤مد او سمٕمْمٝم٤م ، سمؾ  يمؾ حمقر هدوم٤ًم سمحد ذاشمف .

ىمد ٟمحت٤مج إمم شم٘مًٞمؿ يمؾ سمٜمٞم٦م حتتٞم٦م واطمدة إمم أهداف ومرقمٞم٦م ُمتٕمددة ، ويٛمثؾ يمؾ هدف رضورة ُمـ 

 ذم اًمتنميع وذم اًمتٜمٗمٞمذ  إىم٤مُم٦م اًمٕمدل ،: اهلدف إول ومٛمـ هذه اًمٌٜمك اًمتحتٞم٦م:رضوري٤مت اًمٖم٤مي٦م ، 

 ،90اًمٜمحؾ:  چ...  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  چاعم٘م٤مصد ، ىم٤مل شمٕم٤ممم  وهذا ُمـ أقمٔمؿ

وًمذًمؽ ىم٤مًمقا: اًمٕمدل أؾم٤مس اعمٚمؽ ، وهق يٜم٘مًؿ إمم اًمٕمدل ذم اًمنميٕم٦م ذامه٤م واًمٕمدل ذم اًمتٓمٌٞمؼ ، 

وشمرك اًمٕمدل ذم اًمتٓمٌٞمؼ يٛمٙمـ أن يٙمقن أقمٔمؿ ذًا ُمـ شمٓمٌٞمؼ قم٤مدل ًم٘مقاٟملم ووٕمٞم٦م ، وشمدسمر 

٤َم »ىم٤مل  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ َرؾُمقَل  أن ، ـ٦َم طمدي٨م قَم٤مئَِِم  اَم  اًمٜم٤َّمُس ، َأُّيُّ ـَ  َأْهَٚمَؽ  إِٟمَّ ِذي ٌَْٚمُٙمؿْ  اًمَّ ُؿْ  ىَم  إَِذا يَم٤مُٟمقا َأهنَّ

َق  يُػ  ومِٞمِٝمؿِ  َهَ ِ َق  َوإَِذا شَمَريُمقُه، اًمنمَّ ِٕمٞمُػ  ومِٞمِٝمؿِ  َهَ  وَم٤مـمَِٛم٦مَ  َأنَّ  ًَمقْ  اهللِ َواْيؿُ  احْلَدَّ ، قَمَٚمْٞمفِ  َأىَم٤مُُمقا اًمْمَّ

دٍ  سمِٜم٧َْم  ىَم٧ْم  حُمَٛمَّ رواه ُمًٚمؿ واًمٌخ٤مري وهمػممه٤م ذم ؾمٞم٤مق ىمّم٦م . وشمدسمر صٞمٖم٦م  «َيَدَه٤م  ًَمَ٘مَٓمْٕم٧ُم  َهَ

ذم سمداي٦م احلدي٨م ويم٠من اعمّمٞم٦ٌم اًمٙمؼمى هل شمرك اًمٕمدل ذم اًمتٓمٌٞمؼ ، وذًمؽ أن  «إٟمام  »احلٍم سمـ 

وطمري٦م  اًمٗمرص شمٙم٤موم١م: اهلدف افثاين . اًمنميٕم٦م مل شمقوع أصاًل ًمتٙمقن ًمٕم٦ٌم سم٠ميدي أصح٤مب اًمٜمٗمقذ

أُمٜمٞم٦م  ذا اهلدف ُمـ أٟمٔمٛم٦مـٞم٦م ، وُم٤م يتٓمٚمٌف هـٞم٤مؾمـ٦م اًمًـ٤م ذم ذًمؽ اعمٜم٤مومًـسمٛم ، ٦م أُمٜم٦مـاعمٜم٤مومً

اهلدف  . ٚمٓم٤متـاًمٗمّمؾ سملم اًمً: اهلدف افثافث .شمٜمٗمٞمذي٦م  إضمراءاتُمـ و طمٞم٤مدي٦م سملم اعمقاـمٜملم ،

اًمٜمزاه٦م  :اهلدف اخلامس . أٟمٔمٛم٦م شمًديد اًم٘مرار اًمٕم٤مم )احلٙمقُمل( ووؾم٤مئؾ ٟم٘مده وإصالطمف: افرابع

اًمقفمٞمٗمٞم٦م )ىمقاٟملم اًمِمٗم٤مومٞم٦م وهمػمه٤م( ، وُمٙم٤مومح٦م اًمٗم٤ًمد اًمٔم٤مهر واًم٤ٌمـمـ )اعم٤ٌمذ وهمػم اعم٤ٌمذ( . 

٤مئر اًمِمٕم٥م ، واًمرىم٤مسم٦م قمغم قمٛمٚمٝمؿ وـمرق ـٛمؾ هذا اعمحقر وامن ظمْمقع اًم٘م٤مدة ًمٚمٕمداًم٦م يمًـويِم

ل شمـ١مدي إًمـك اًمٜمٔم٤مم اإلٟمتخ٤ميب اًمٕم٤مدل ، واًم٘مقاٟملم اًمت :اهلدف افسادس . ُم٤ًمءًمتٝمؿ وحم٤مؾمٌتٝمؿ

شمٌّمػم اًمٜم٤مظمٌلم ومح٤ميتٝمؿ ُمـ اًمتْمٚمٞمؾ ، وُمٜمٝم٤م ىمقاٟملم وم٤مقمٚم٦م عمٜمع حتّٙمؿ اعمٜم٤مومع اخل٤مص٦م سمٛمجري٤مت 
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ٙمٞمؾ سمٜمٞم٦م ؾمٞم٤مؾمٞم٦م همػم ـح اعمج٤مل ًمتِمـومً : ابعـاهلدف افس . اإلٟمتخ٤مسم٤مت واًمتٜم٤مومس اًمًٞم٤مد

 ٤مد.طمٙمقُمٞم٦م ، شمِم٤مرك ذم إٟمت٤مج إومٙم٤مر واًمٜمّمٞمح٦م واًمتقضمٞمف واًمرىم٤مسم٦م وُمٙم٤مومح٦م اًمٗمً

 

 أصقل أشاشقة أخرى  

 : دم وضع إهداف وادشاريع  

ُم٤م  اإلشم٘م٤من واعمقوققمٞم٦م ذم اظمتٞم٤مر اهلدف . وي٘متيض ذًمؽ اًمٌداي٦م سم١ًمال ُمٝمؿ: :إول إصؾ      

ء ومٚمٜميب ُمثالً أن اهلدف هق سمٜم٤م؟ دون اخلٞم٤مرات إظمرى هق اعمٕمٜمك اًمذي ضمٕمؾ اهلدف رضوري٤مً 

. وي٘مقم هٜم٤م ؾم١َمآن ،  وسمٍمف اًمٜمٔمر قمـ اًمتٕمٞملم ُمـ سملم اًمدولذايم٦م إؾمؽماشمٞمجٞم٦م ُمع دوًم٦م ُم٤م 

ذه اًمنمايم٦م ، وهؾ شمقضمد ظمٞم٤مرات أومْمؾ ُمـ ذًمؽ؟ وشمٕمتٛمد ُمٕمروم٦م اإلضم٤مسم٦م قمغم أُمقر ُمٝمٛم٦م ، ًمِـَؿ ه

ُمـ  قاي٤م اًمٕمدوانيمٜم اعمذيمقرة ، يم٦ما٤مًمنمسم ٞمؾ إؾم٤ٌمب اًمتل ضمٕمٚمتٜم٤م ٟمٗمٙمريٜمٌٖمل أوًٓ حتٚم :إمر إول

ُم٤م هل اًمُ٘مدرات اعمقضمقدة وُم٤م هل اًمٜمقاىمص؟ وُم٤م : إمر افثاينواًمتٝمديدات وهمػمه٤م .  دوًم٦م ـم٤مُمٕم٦م

 هل ظمٞم٤مرات اًمتٓمقير واًمتٗمقق اًم٘مري٦ٌم واعمتقؾمٓم٦م واًمٌٕمٞمدة؟ وهؾ شمٙمٗمل شمٜمٛمٞم٦م اًمُ٘مُدرات ًمٚمردع أم

إمم ذيؽ ومام هل اخلٞم٤مرات واًمٌدائؾ؟ ت٤مج إمم ذيؽ؟ صمؿ إن اطمتجٜم٤م أن إُمر أظمٓمر وأىمرب وحي

ىمٌؾ إىمراره اًمؽميمٞمز قمغم اعمْم٤مُملم اعمتحريم٦م او  يٜمٌٖمل ذم حتٚمٞمؾ اًمنميؽ اعمحتٛمؾ :ر افثافثإم

احلٞمقي٦م ًمٚمٝمدف يم٤مإلىمتّم٤مد واًمّمٜم٤مقم٦م واخلؼمات واًمُ٘مُدرات سم٠مٟمقاقمٝم٤م وؾم٤مئر اعمزاي٤م واًمرزاي٤م ، 

. وأُم٤م اعمْم٤مُملم اجل٤مُمدة ومٌٕمْمٝم٤م ُمٝمؿ أيْم٤ًم يم٤معمقىمع  واعمٓم٤مُمع ويمذًمؽ اًمًٚمقك واإلًمتزاُم٤مت

، يٛمٙمـ ووع ظم٤مرـم٦م سم٠موص٤مف اًمنميؽ اعمٓمٚمقب ، سمٕمد حتٚمٞمؾ اعمْم٤مُملم  :ٕمر افرابعا ٖمراذم .اجل

، يمل يٛمٙمـ سمٕمد دراؾم٦م اخلٞم٤مرات أن ُي٘م٤مل: إن اًمدوًم٦م اًمٗمالٟمٞم٦م شمٚمٌل ُمتٓمٚم٤ٌمت اخل٤مرـم٦م سمدرضم٦م قم٤مًمٞم٦م 

 وسمذًمؽ شمتجف إًمٞمٝم٤م اًمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمدسمٚمقُم٤مؾمٞم٦م.

يتؿ ضمٕمؾ اعمٜم٤مومع هل سم١مرة  قمدم طمٍم اًمرؤي٦م سمّمقرة ُمٕمٞمٜم٦م ، وًمٙمـ هق راد ُمـ هذا إصؾوم٤معم      

أومْمؾ إهداف وأقمٔمٛمٝم٤م  اًمتٗمٙمػم ، صمؿ ووم٘م٤ًم ًمذًمؽ شمتؿ اعم٘م٤مرٟم٦م سملم اخلٞم٤مرات ، وووع اًمٞمد قمغم
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وم٢مٟمف أهداومف ًمـ ُمٜمٗمٕم٦م وأىمرهب٤م ذم اًمت٘مدم إمم اًمٖم٤مي٦م اًمٙمٌػمة وأسمٕمده٤م قمـ اعمٗمًدة ، وُمـ ٓ ُيت٘مـ ذًمؽ 

 ئدة.شمٙمقن سمتٚمؽ اًمٗم٤م

، وُم٤م هل درضم٦م  هل رضوري٤مت وطم٤مضمٞم٤مت وحتًٞمٜمٞم٤مت اهلدف اعمحدد ُم٤م: افثاين إصؾ      

ومٌٕمض اًميوري٤مت ٓ شم٘مٌؾ اًمتٌٕمٞمض ، وم٢مُم٤م أن يتح٘مؼ اهلدف سميوري٤مشمف يم٤مُمٚم٦م او  ؟اًميورة

شُمـٜم٘مؾ اعمقارد إمم هدف آظمر . وشمقضمد أهداف أظمرى يٛمٙمـ شمٌٕمٞمض رضوري٤ممه٤م . وُيٕمرف ذًمؽ يمٚمف 

ع ـتِمٗمٞم٤مت ُمـ٤مء ُمريمز ضمراطم٦م ـمٌٞم٦م يمؼمى ذم إطمدى اعمًـُمـ وفمٞمٗم٦م اهلدف ، وًمٜميب ُمثاًل إٟمِم

ٞم٦م وُمتٓمٚم٤ٌممه٤م ، وم٢من رضوري٤مت ـت اجلراطمٞم٦م وُمٕمدل قمدده٤م ذم يمؾ ومؽمة ىمٞم٤مؾمحتديد ٟمقع اًمٕمٛمٚمٞم٤م

ٛمؾ اعمٝم٤مرات اجلراطمٞم٦م اعمحددة واًمتخدير واعمٝم٤مرات اعمًـ٤مقمدة ، وٟم٘مؾ اًمدم ، وص٤مًم٦م ـاجلراطم٦م شمِم

ٟم٘م٤مه٦م وـمرق اًمتٕم٤مُمـؾ ُمـع شمٕم٘مٞمدات وُمْم٤مقمٗم٤مت اجلراطم٦م ، سم٤مإلو٤موم٦م إمم إدوات وأٓت 

إلٟمِم٤مء اعمريمز إذا مل شمٙمـ ىم٤مدرًا قمغم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع هذه إُمقر ، اًمٚمٝمؿ إٓ ذم اًميوري٦م ، ومال ُمٕمٜمك 

طم٤مٓت اؾمـتـثٜم٤مئٞم٦م ضمدًا ُمـ اًميورة اًم٘مّمقى . ويمذًمؽ ٓ ُمٕمٜمك إلٟمِم٤مء اعمريمز إذا يم٤مٟم٧م اعمقارد 

ٓ شمًٛمح سمتِمٖمٞمٚمف أيمثر ُمـ ؿمٝمر واطمد . وًمٙمـ إذا يم٤مٟم٧م اعمديٜم٦م سمح٤مضم٦م إمم قمنمة ُمرايمز ضمراطم٦م 

اعمقارد ىمٚمٞمٚم٦م ، وم٢من اهلدف هٜم٤م ي٘مٌؾ اًمت٘مًٞمؿ ، أي يٛمٙمـ اًمتخٓمٞمط خلٛم٦ًم ُمرايمز يمؼمى ويم٤مٟم٧م 

د . وواوح أن قمٛمٚمٞم٤مت ـط او سمٕمٞمـدف ُمتقؾمـُمتٙم٤مُمٚم٦م يمٝمدف ىمري٥م واًمتخٓمٞمط ًمزي٤مدة اعمرايمز يمٝم

 ٛمؾ:ـد وحت٘مٞمؼ اهلدف شمِمـحتدي

  روم٦م وفمٞمٗم٦م اهلدف وحتديد رضوري٤مشمفُمٕم. 

  ظم٤مص٦م وأٟمف  ،ـ احل٤مضمٞم٤مت واًمتحًٞمٜمٞم٤مت اًمتٗمٙمػم اًمدىمٞمؼ سمام هق دون اًميوري٤مت ُم

يٙمقن  ىمدرًا ُمـ احل٤مضمٞم٤مت واًمتحًٞمٜمٞم٤متٕن  ،يقضمد سمٕمض اًمتداظمؾ سمٞمٜمٝم٤م وسملم اًميوري٤مت 

وسمٕم٤ٌمرة أظمرى ، وم٢من  . او ًمًد أي ٟم٘مص ـم٤مرئ ومٞمٝم٤م رضوري٤ًم حلامي٦م اًميوري٤مت وإشم٘م٤مهن٤م

احل٤مضمٞم٤مت وسمدرضم٦م أىمؾ اًمتحًٞمٜمٞم٤مت هل اًمُ٘مُدرات اإلطمتٞم٤مـمٞم٦م ًمٚميورات ، وىمد سمٞمٜم٤م ذًمؽ 

 ذم )اعمٜمٓمٚمؼ(.

  اُم٦م وفمٞمٗم٦م اهلدف ومح٤ميتف وشمٓمقيرهقمٛمٚمٞم٤مت إد. 
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؟ وشمذيمر وُم٤مهل ؾمٌؾ شمٜمٛمٞمتٝم٤م؟ واعمٕمٜمقي٦م ُم٤م هل اًم٘مُدرات اًمٌنمي٦م واعم٤مدي٦م: إصؾ افثافث      

، ومٛمـ أؾم٤ٌمب اًمٗمِمؾ ووع 286اًمٌ٘مرة:  چ ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ مم هٜم٤م ىمقًمف شمٕم٤م

ويمذًمؽ حتٛمؾ أيمثر مم٤م ذم اًمقؾمع . وقمٛمٚمٞم٤مت شمٜمٛمٞم٦م اًمقؾمع جي٥م أن  ، مم٤م ذم اًمقؾمعأهداف أصٖمر 

     وسمٜم٤مء واىمع ضمديد. ٛمٙملم ُمـ شمقؾمٞمع وشمٓمقير إهدافشمٙمقن ىم٤مئٛم٦م قمغم ىمدم وؾم٤مق ًمٚمت

اف اعمقىمػ وإهداف أهد)ُم٤م هل واىمٕمٞم٦م إهداف احل٤مرضة وُم٤م سمٕمده٤م : إصؾ افرابع      

ٛمـ اًمثقاسم٧م اإلؾمالُمٞم٦م اإلًمتزام وم؟ اًمُ٘مُدرات ُمع شمٜمًجؿ يمل شمٕمديؾ إمم حتت٤مج ؟ وهؾ(اعمًت٘مٌٚمٞم٦م

ٕضمؾ زي٤مدة اإلًمتزام . وأُم٤م اخلروج  شمٜمٛمٞم٦م اًمقؾمعقمغم  ُمع اًمٕمٛمؾ ذم إهداف احل٤مرضة ، سم٤مًمقؾمع

إمم ذًمؽ ىمقًمف  قمـ اًمقؾمع ىمٌؾ شمٜمٛمٞمتف ومٝمق يمٓمٚم٥م اعمح٤مل واعمٛمتٜمع وهق ُمذُمقم إمم اًمٖم٤مي٦م . يٜمٌف

ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ     چ ٤ممم ــــــشمٕم

گ   گ  گ  گ  ڳ    ......چ، وىمقًمف شمٕمــ٤ممم 14اًمرقمد:  چٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ 

   .40إقمراف:  چ ںڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  

وأُم٤م إهداف اعمًت٘مٌٚمٞم٦م اًمٙمٌػمة ، ومٞمٛمٙمـ ضمدًا أن شمٙمقن أيمؼم سمٙمثػم ُمـ ىُمُدرات اًمٞمقم وسمٕمٞمدة       

 سم٤معمتٓمٚم٤ٌمت اًمتٗمٙمػم اهلدف اًمٙمٌػم ؾمٞم١مدي إمم إـمالق أن همػم، ضمدًا قمـ اًمقاىمع اًم٘م٤مئؿ اًمٞمقم 

 اًمٕمقائؼ إزاًم٦م وقمٛمٚمٞم٤مت ُمراطمؾ إمم اًمٓمريؼ وشم٘مًٞمؿ( اًمُ٘مُدرات شمٓمقير أي) اًمقؾمع شمٜمٛمٞم٦م وقمٛمٚمٞم٤مت

دومٕمٝم٤م سمٕمد أن يم٤من ذيمره٤م ُمْمٛمرًا ذم  يتٕمذر طم٘مٞم٘م٦م اًمٖم٤مي٦م سمٚمقغ يّمٌح طمتك،  ضمديد واىمع وسمٜم٤مء

وسمٕم٤ٌمرة أظمرى ، أن ظمٓمقات اًمٞمقم شمقاومؼ ىُمُدرات اًمٞمقم ، وأُم٤م ىُمُدرات اًمٖمد ومٞمٜمٌٖمل أن  . اًمٜمٗمس

  أيمؼم مم٤م ىمٌٚمٝم٤م. شمًٛمح سمخٓمقات

وأُم٤م اإلىمتّم٤مر قمغم إهداف اًمّمٖمػمة وم٢من ذًمؽ ؿم٠من اًمتٗمٙمػم اًمّمٖمػم واًمٜمٗمقس اًمّمٖمػمة .       

ؾمٜمقات  ويٛمٙمـ أن ُي٘م٤مل إن ُمـ قمالُم٤مت اًمٖم٤مي٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م أٟمؽ حتت٤مج ًمٌٚمقهمٝم٤م إمم زُمـ ـمقيؾ )قمدة

٤موًم٦م حت٘مٞمؼ هم٤مي٦م . ويّمح أيْم٤ًم اًمتحذير ُمـ حم ثاًل( ُمـ قمٛمٚمٞم٤مت اًمتٛمٝمٞمد واإلقمدادقم٘مقد ُم او

قمٔمٞمٛم٦م ذم زُمـ ىمّمػم ، وم٢مهن٤م شمٜمتٝمل هم٤مًم٤ًٌم سم٤مًمٗمِمـؾ او سمٕمقاىم٥م وظمٞمٛم٦م . وشمدسمـر اإلهتامم اًمِمـديد ذم 
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اًم٘مرآن اًمٙمريؿ سم٤مًمّمؼم واعمٖم٤مًم٦ٌم )اإلؾمـت٤ٌمق واعمّم٤مسمـرة واعمراسمـٓم٦م( ، ويمٚمام يم٤مٟم٧م اًمدوًم٦م أوٕمػ 

ـ٧م ُمرادوم٦م إلُمٙم٤من او ؾمـٝمقًم٦م يم٤مٟم٧م اعمٓم٤موًم٦م أـمقل . وًمذًمؽ وم٢من واىمٕمٞم٦م اًم٘مـرار او اهلدف ًمٞمً

اًمتٜمٗمٞمذ ، وًمٙمٜمٝم٤م شمٕمٜمل إُمٙم٤من اًمتٜمٗمٞمذ وًمق سم٤معمٓم٤موًم٦م واعمٖم٤مًم٦ٌم وسم٘مدر ُمـ اعمّم٤مقم٥م . ويٛمٙمـ شم٘مقيؿ 

واىمٕمٞم٦م اهلدف اعمًت٘مٌكم ، وإْن يم٤من أيمثر شمٕم٘مٞمدًا ُمـ شم٘مقيؿ واىمٕمٞم٦م هدف اعمقىمػ وإهداف اًم٘مري٦ٌم . 

ت٘مٌكم عمجرد وضمقد اعمّم٤مقم٥م وـمقل ـاعمًٝمدف اًمٙمٌػم ـوًمٙمـ يٜمٌٖمل احلذر ُمـ ظمٗمض شم٘مقيؿ اًم

ؼ ، سمؾ جي٥م أن أن حي٤مومظ اًمت٘مقيؿ قمغم أمهٞم٦م ُمثؾ هذا اهلدف أي يمقٟمف هم٤مي٦م ُمًت٘مٌٚمٞم٦م يمؼمى ، ـاًمٓمري

     وُيًـتٕمٛمؾ اًمت٘مقيؿ ًمتٓمقير اخلٓمقات واعمراطمؾ وًمٚمتٕمديالت اًميوري٦م.

 أهـداف ُمـ ىمٕمـ٦ماعمتق اعمآٓت هـل ُم٤م أي؟ هؾ يقضمـد ادم٤مه صحٞمح: إصؾ اخلامس      

 اًمٖم٤مي٦م ـمريؼ ذم سمٕمده٤م ُم٤م قمغم شُم٤ًمقمد أم ُمٜم٘مٓمٕم٦م أهداف هل هؾ اًم٘مري٦ٌم؟ وإهداف اعمقىمػ

 واًمتِم٤مهمؾ اًمٙمٌػم اإلدم٤مه ٟمًٞم٤من إمم شم١مدي ىمد واعمِم٤مهمؾ اًمٕمقائؼ ويمثرة اًمٓمريؼ ـمقل وم٢من اًمٙمؼمى؟

 ذًمؽ ُمٕمٜمك وًمٞمس.  اًمّمحٞمح اإلدم٤مه قمغم إُمر سم٠من يقهؿ اًمٜمٗمس ظمداع وًمٙمـ ُمٜم٘مٓمٕم٦م سم٠مهداف

 شم٘مؽمن أن جي٥م احل٤مرض اعمقىمػ إدارة أن اعم٘مّمقد وًمٙمـ ، اًمٙمؼمى اًمٖم٤مي٦م ـمريؼ إٓ رء يمؾ إمه٤مل

 ،148اًمٌ٘مرة:  چ ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ   ڦ  ڦچ ىم٤مل شمٕم٤ممم  . ًمٚمٛمًت٘مٌؾ سم٤مًمٕمٛمؾ سم٘مقة

واًمٖم٤مي٦م اًمرئٞم٦ًم هل اًمٖم٤مي٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمِم٠من قمٜمد اهلل  ،إًمٞمٝم٤م  قمٛمٚمف او ٟمٗمًف ومّم  ىمد هم٤مي٦م واطمد ًمٙمؾ أي

 سمّمٞمٖم٦م ش وضمٝم٦م » أهن٤م وشمدسمر ، وم٤مٕهداف اعمرطمٚمٞم٦م جي٥م أن شمتجف إًمٞمٝم٤م ،شمٕم٤ممم وهل٤م إوًمقي٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م 

 أيمثر او وضمٝمتلم ًمٜمٗمًف اإلٟم٤ًمن جيٕمؾ أن ُمـ متٜمع ٓ أي٦م وصٞمٖم٦م ، ِوضمٝم٤مت ُمٗمرد شمٙمقن أن شمّمٚمح

 اًمّمٚم٦م إمم شمٜمٌف )ذم طمؼ اًمٗمرد او اعمجٛمققم٦م اًمّمٖمػمة( اًمٙمريٛم٦م أي٦م وًمٙمـ ، اًمنمقمٞم٦م اًمٖم٤مي٤مت ُمـ

قمغم ٟمحق ُم٤م ذيمرٟم٤مه ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ ذم  ،اإلٟمت٤مج  ىمقة أي ، اخلػمات واؾمت٤ٌمق اعمٗمرد سمّمٞمٖم٦م اًمقضمٝم٦م سملم

وم٢من إطمداث ؾمتجره إمم ُمِم٤مريم٦م ـمٗمٞمٗم٦م ذم   ،وأيْم٤ًم وم٢من ُمـ مل يٚمزم وضمٝم٦م ُمٕمٞمٜم٦م .  اعمٖم٤مًم٦ٌم

 فم٤مهر ُمع يتٗمؼ ذيمرٟم٤مه وىمد متيض طمٞم٤مشمف ُمـ همػم أن حي٘مؼ اًمٙمثػم . وُم٤م ،وضمٝم٤مت يمثػمة هٜم٤م وهٜم٤مك 

 اعمٙمت٦ٌم ذم اعمقضمقد شمٗمًػمه ذم اًمراهم٥م ذًمؽ ٟمحق وٟم٘مؾ ، إًمٞمف ُمتقضمف ًمٙمؾ اؾمؿ اًمقضمٝم٦م ٕن اًمٚمٗمظ

 ظم٤مص٦م وًمٞم٧ًم اًمٕم٤مم ًمٚمٛمٕمٜمك ؿم٤مُمٚم٦م أي٦م ان أي ، شمٗمًػمه ذم قم٤مؿمقر اسمـ اظمتٞم٤مر وهق ، اًمِم٤مُمٚم٦م
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ٱ     ٻ  ٻ  چ ويتّمؾ سمذًمؽ أيْم٤ًم ىمقًمف شمٕم٤ممم  . اًمٓمري٘م٦م اًمقضمٝم٦م أن أيْم٤مً  احلًـ قمـ وُٟم٘مؾ ، سم٤مًم٘مٌٚم٦م

. وؾمٞم٠ميت اعمزيد ذم 85 – 84اًمٙمٝمػ:  چ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ        پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ

 إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم. شإداء اإلؾمؽماشمٞمجل»اًمٙمالم قمـ 

 

ُم٤مهل إظمٓم٤مء اًمتل يٛمٙمـ أن شم٘مع ؟ وُم٤م هل إُمقر همػم اعمرهمقسم٦م اًمتل : إصؾ افسادس      

ئٚم٦م أُمر ذم هم٤مي٦م ـٝمذه إؾمـسم اًمٕمٜم٤مي٦م روع؟ وُم٤م هل اًمتحْمػمات واًمٌدائؾ؟ـيٛمٙمـ أن شم٘م٤مـمع اعمِم

اعمٝمٛم٦م ، وحيت٤مج  إمهٞم٦م ، ٕٟمف جيٕمؾ ص٤مطم٥م اعمنموع ُمًتٕمدًا عمقاضمٝم٦م اعمّم٤مقم٥م واًمٓمقارئ

 اإلؾمؽماشمٞمجٞمقن إمم صمالصم٦م شمداسمػم ذم هذا اعمج٤مل:

    شمٙمرار اًمتٗمٙمػم سمٙمؾ ُم٤م حيتٛمؾ وىمققمف ُمـ إظمٓم٤مء ذم اعمنموع وذم شمٜمٗمٞمذه ، ويمذًمؽ

 اعم٘م٤مـمٕم٤مت اًمْم٤مرة ، وُمٜمٝم٤م طمدوث شمٖمػمات قمغم اًمقوع اًم٘م٤مئؿ ًمٚمٛم١مصمرات واعمتٕمٚم٘م٤مت.

  قمداد شمداسمػم اطمتٞم٤مـمٞم٦م ًمٙمِمٗمٝم٤م ىُمـٌٞمؾ اومؽماض وضمقد أظمٓم٤مء ظمٗمٞم٦م وُمٝمٛم٦م ، وهؾ يٛمٙمـ إ

فمٝمقره٤م ويمذًمؽ ًمٚمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝم٤م طملم شمٔمٝمر آصم٤مره٤م؟ وهذا أُمر ذم هم٤مي٦م إمهٞم٦م وحيت٤مج إمم يمثػم 

 ُمـ اًمذيم٤مء واعمٝم٤مرة ذم إداء.

    حم٤موًم٦م شمٜمٔمٞمؿ اإلطمتامٓت اًمٙمثػمة ذم أٟمقاع ىمٚمٞمٚم٦م ، وسمذًمؽ وم٢من اإلقمداد عمقاضمٝم٦م هذه

ـ سم٢مذن اهلل   شمٕم٤ممم ُمـ اًمتٕم٤مُمؾ ُمع أي يم٤من ُمـ اإلطمتامٓت اًمٙمثػمة.إٟمقاع ُيـَٛمٙم 

، وُم٤م هل ُم٤م هل ردود اًمٗمٕمؾ واًمتحدي٤مت احل٤مرضة واعمتقىمٕم٦م ذم يمؾ ُمرطمٚم٦م : إصؾ افسابع      

وىمري٥م  ضمذوره٤م وىمدرامه٤م واُمتدادامه٤م اًمداظمٚمٞم٦م واخل٤مرضمٞم٦م ، وُم٤م هق فم٤مهر ُمٜمٝم٤م وُم٤م هق يم٤مُمـ ؟

واعمِم٤ميمؾ اعمٝمٛم٦م ؟ وم٢من ُمـ رضوري٤مت حت٘مٞمؼ إهداف أن ٓ ُمـ ذًمؽ: ُم٤م هل اًمٕمقائؼ واًمٕم٘م٤ٌمت 

تٝمٚمؽ اجلٝمد ويٛمٜمع ُمـ اإلدم٤مه ـ٤ميمؾ ، وم٢من ذًمؽ يًـشمٙمقن حم٤مـم٤ًم قمغم ـمقل اًمٓمريؼ سم٤مًمٕمقائؼ واعمِم

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  چ ىمقًمف شمٕم٤ممم  ذم هذا اعمٕمٜمك إمم إهداف ، وشمدسمر

 چ ڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک   چ، وىمقًمف شمٕم٤ممم  98اًمٜم٤ًمء:  چ ہ  ہ  ہ  ھ  ھ

وظمؼماء  وىمد سمٞمٜم٤م هذا إصؾ ذم ُمٌح٨م: اًمٞمن واًمتٕم٤مُمؾ ُمع اعمِم٤مق ُمـ )اعمٜمٓمٚمؼ( .، 66يقؾمػ: 
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اإلدارة واًم٘مٞم٤مدة يٕمرومقن هذا إصؾ ضمٞمدًا ، ومٙمؾ ص٤مطم٥م ىمْمٞم٦م حيت٤مج إمم إشم٘م٤من ومـ ختٗمٞمػ 

وحتقيؾ اًمتحدي٤مت اعمِم٤ميمؾ وإسمٕم٤مد اًمٕمقائؼ وقمٛمٚمٞم٤مت اإلؾمتٓمالع وضمس اًمٜمٌض وشم٘مٓمٞمع اًمٍماع 

واعمٜم٤مورة وُم٤م أؿمٌف ذًمؽ ُمـ ُمتٓمٚم٤ٌمت ظمدُم٦م اًم٘مْمٞم٦م ، وُمع اًمتذيمر سم٠من اخلّمؿ يامرس أٟمقاقم٤ًم ُمـ 

 . ت اًمتْمٚمٞمؾ واإلؾمتدراجقمٛمٚمٞم٤م

وُمـ اعمٗمٞمد اؾمت٘مراء اًمٕمقائؼ واعمِم٤ميمؾ واعمخ٤مـمر اعمحتٛمٚم٦م وشم٘مًٞمٛمٝم٤م إمم: قم٤مًمٞم٦م وُمتقؾمٓم٦م       

ت٘مراء سمّمقرة ـٓم٦م وآضمٚم٦م ، صمؿ دمديد هذا اإلؾمـوُمتقؾمٞمٛمٝم٤م إمم: قم٤مضمٚم٦م ـوُمٜمخٗمْم٦م ، ويمذًمؽ شم٘مً

ٟمٔم٤مُمٞم٦م . وسمٚمٖم٦م ظمؼماء إُمـ اًم٘مقُمل: جي٥م حتٚمٞمؾ وشم٘مقيؿ اًمٌٞمئ٦م اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م )سمٞمئ٦م اعمنموع( ، 

وهل يمؾ سمٞمئ٦م يٛمٙمـ أن شمتٗم٤مقمؾ ُمع اعمنموع ؾمقاء يم٤من اًمتٗم٤مقمؾ ؾمٚمٌٞم٤ًم او إجي٤مسمٞم٤ًم وؾمقاء يم٤مٟم٧م سمٞمئ٦م 

ٞمؾ واًمت٘مقيؿ ؿم٤مُمالً جلٛمٞمع اًمٕمقاُمؾ اًمتل يٛمٙمـ أن شمٙمقن ُم١مصمرة داظمٚمٞم٦م او ظم٤مرضمٞم٦م ، ويٙمقن اًمتحٚم

 وُمٝمٛم٦م ، وؾمٞم٠ميت اعمزيد ذم اًمٙمالم قمـ وفم٤مئػ اًم٘م٤مدة ) إداء اإلؾمؽماشمٞمجل ( إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.

ذيمرٟم٤م ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ أن اإلدم٤مه إمم هم٤مي٦م يمؼمى ، وم٘مد شمٕمدد إهداف ُم٘متْمٞم٤مت  :افثامـ إصؾ      

سمٜم٤مء اعم١مؾم٤ًمت اًم٘مقي٦م او همػمه٤م يٙمقن ذم اًمٖم٤مًم٥م سم٠مهداف ُمتٕمددة إمم يمؾ يم٤مإلصالح اًمًٞم٤مد او 

. وه  ، وسمٕمْمٝم٤م أظمر ُمتت٤مسمٕم٦م سمٗم٤مصؾ زُمٜمل ُمتزاُمٜم٦م د شمٙمقن سمٕمض إهدافهم٤مي٦م يمؼمى . وىم

ذًمؽ أن ُمِمٝمد اًمٖم٤مي٦م اًمٙمؼمى ُمريم٥م ذم طم٘مٞم٘م٦م إُمر ُمـ أضمزاء قمديدة ُمؽماسمٓم٦م ، وىمد حيت٤مج يمؾ 

. اعمٝمؿ هٜم٤م أن يمؾ هدف اؾمؽماشمٞمجل حيت٤مج إمم ىَمْدر ُمـ  جٞم٦م( ظم٤مص سمفضمزء إمم ُمنموع )أي اؾمؽماشمٞم

اهلدف ، وومريؼ آظمر ًمٚمٝمدف أظمر . ويقضم٥م ذًمؽ  اًمتٗمرغ ذم اإلقمداد ، ومٗمريؼ ُمـ اخلؼماء هلذا

، وُم٤م ي٘متْمٞمف اًمت٘مقيؿ ُمـ قمٛمٚمٞم٤مت رسمط سمٕمض إهداف : شمٙمرار شم٘مقيؿ اعم٤ًمر إمر إولأُمريـ ، 

،  اًمتٜمًـٞمؼ ًمتقطمٞمـد اإلدم٤مه إمم اًمٖم٤مي٦م اًمٙمؼمى: إمر افثاينذًمؽ .  او شمٕمديؾ اعم٤ًمر او همػم

 وٓضمتٜم٤مب اًمتٜم٤مىمض اإلؾمؽماشمٞمجل.

واوح مم٤م ؾمٌؼ أن اهلدف  اخلٞم٤مرات واًمٌدائؾ ذم اًمت٘مقيؿ اإلؾمت٤ٌمىمل:: افتاشع إصؾ      

ُمًٌؼ ، أي ىمٌؾ إقمداد ظمٓمط اًمتٜمٗمٞمذ . وٓ شمٙمقن درضم٦م اًمت٘مقيؿ  اإلؾمؽماشمٞمجل خيْمع ًمت٘مقيؿ ؿم٤مُمؾ

ددة ـؾ او ُصَقر اطمتامًمٞم٦م ُمتٕمـؾ . ُمٕمٜمك ذًمؽ رضورة اومؽماض سمدائـدة إذا مل شم٘م٤مرن سملم اًمٌدائـضمٞم
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قة اطمتامل ـل ىمـٝمدف ، وشمٙمرار اًمتٗمٙمػم ومـٝمد اًمـل ُمِمـًمٙمؾ حمقر ُمٝمؿ وميمذًمؽ و ، فـًمٚمٝمدف ٟمٗمً

 شُمـْمٓمر إمم إقمداٍد اطمتٞم٤مـمل ًمّمقرة ُمرضمقطم٦م او ُمٗمْمقًم٦م سم٤مإلو٤موم٦م إممؾ وُم٤م يتٓمٚمٌف ، وىمد ـاًمٌدي

وطم٘مٞم٘م٦م اإلقمداد هق إخت٤مذ اًمتداسمػم واًمتحْمػمات حل٤مضم٦م  اإلقمداد اًمٙمٌػم ًمٚمّمقرة اًمراضمح٦م .

ُمًت٘مٌٚمٞم٦م ُمتقىمٕم٦م او حمتٛمٚم٦م او ُمٗمؽمو٦م . ويمذًمؽ إُمر ذم رضورة اعم٘م٤مرٟم٦م ذم شمٜم٘مٞمح اخلٓمط 

شمتْمح ضمقدة اخلٓم٦م سم٤معم٘م٤مرٟم٦م ُمع ظمٓمط سمديٚم٦م ، وُم٤م هل اًمتقىمٕم٤مت ذم  اًمتٜمٗمٞمذي٦م ىمٌؾ إىمراره٤م ، وم٢مٟمام

ؤى او  شمٙم٤مًمٞمػ وٟمت٤مئ٩م وخم٤مـمر يمؾ ظمٓم٦م . ويٜمٌٖمل ًمذًمؽ أن شمٙمقن جمٛمققم٦م صٜمع اًم٘مرار ُمتٜمققم٦م اًمرُّ

اعمِم٤مرب ، يمل شمتٕمدد اًمّمقر واًمٌدائؾ . ويمذًمؽ يٜمٌٖمل ًمٙمؾ ومـرد ذم اعمجٛمققم٦م أن جيتٝمـد سمّمقرة 

ؾ . وهٙمذا شمٙمقن اعم٘م٤مسمٚم٦م ُمتقازٟم٦م ويٛمٙمـ اظمتٞم٤مر ـُمًـ٤موئ يمؾ سمديطمٞم٤مدي٦م ذم إفمٝم٤مر حم٤مؾمــ و

ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  چ ٤ممم د ىم٤مل شم٤ٌمرك وشمٕمــ اعمٗمْمقل ، وم٘مــ او إومْمؾ وًمٞمس احلًـإطمً

 . 2اعمٚمؽ:  چ ٿٺ   ٺ   ٺ    

اإلؾمؽماشمٞمجل( إمم اًمتقازن سملم اعمٓم٤موًم٦م واًمتٙمرار ذم قمٛمٚمٞم٤مت أي ٤مريع هٜم٤م )ـوحيت٤مج ظمٌػم اعمِم      

وسملم أن ٓ شمّمػم اعمٓم٤موًم٦م وؾمٞمٚم٦م إمم  ،شم٘مقيؿ سمٞمئ٦م اعمنموع وشم٘مقيؿ اخلٓم٦م ىمٌؾ شمٜمٗمٞمذه٤م ُمـ ضمٝم٦م 

اًمتًقيػ او إو٤مقم٦م اًمٗمرص٦م او ومًح اعمج٤مل ًمٚمخّمؿ ًمٚمدظمقل قمغم اخلط وإقم٤مىم٦م اعمنموع ُمـ ضمٝم٦م 

يمام  ،رد اًمت٠مظمػم ـق اًمتجقيد واإلشم٘م٤من وًمٞمس جمـُمـ اعمٓم٤موًم٦م ه أظمرى . اعمٝمؿ هق شمذيمر أن اًمٖمرض

 تٛمر أصمٜم٤مء اًمتٜمٗمٞمذ.ـأن قمٛمٚمٞم٤مت اًمت٘مقيؿ واًمتٕمديؾ شمً

شمٜمٛمٞم٦م / . ؾمالُم٦م اعم٤ًمر / . اًمدقمقة إمم اهلل شمٕم٤ممم أهداف دائٛم٦م شم٘مؽمن سمٖمػمه٤م::افعاذ إصؾ      

اًمتحًلم  /. إزاًم٦م اًمٕمقائؼ وختٗمٞمػ اعمِم٤ميمؾ / اًمقؾمع ) شمٓمقير اًمُ٘مُدرات اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمتٜمٗمٞمذي٦م (.

 اعمًتٛمر ) اًمتٖمٞمػم (.

ًمٚمت٘مدم  ٤ممم ووع ظمٓمط شمٜمٗمٞمذي٦مــــوسمٕمد يمؾ ذًمؽ يٛمٙمـ سم٢مذن اهلل شمٕم: احلادي ظؼ إصؾ      

وشمذيمر هٜم٤م أن شمٜمٛمٞم٦م ىُمُدرات اًمتٜمٗمٞمذ ُيـَٕمـدُّ هم٤مي٦م يمٌػمة سمحد ذامه٤م وإْن اُمتدت ًمزُمـ  ،ٟمحق إهداف 

وشمدسمر ذم ذًمؽ ىمقًمف  ،٥م اًمقؾمع ـسمؾ ٓسمد أن متتد ويٙمقن اًمتٙمٚمٞمػ ذم يمؾ ُمرطمٚم٦م سمحً ،ـمقيؾ 
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 ،ىمْم٤مء اًمٌمء هق إطمٙم٤مُمف واًمٗمراغ ُمٜمف أي ومٕمٚمف وإمت٤مُمف  ،23قمٌس:  چ  ھ  ھ    ے  ے  ۓچ شمٕم٤ممم 

 ،. وًمٗمظ: ُم٤م أُمره 200اًمٌ٘مرة:  ڍ ں  ں  ڻ  ڻ  ڻڍ وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم 

وأي٦م إٟمٙم٤مر سيح قمغم ُمـ مل ي٘مض أواُمر اهلل شمٕم٤ممم .  ،ذم آي٦م قمٌس أؾمؿ ُمقصقل يٗمٞمد اًمٕمٛمقم 

 ،٤ممم سمف ـع واًمُ٘مُدرات ًمٗمٕمؾ وإمت٤مم يمؾ ُم٤م أُمر اهلل شمٕمـٕمل إلقمداد اًمقؾمـوواوح أن أي٦م شمقضم٥م اًمً

ؽ او اًمًٞم٤مؾم٦م او اًمدوم٤مع او اًمتٕمٚمٞمؿ او اًمّمح٦م او اًمدقمقة وؾم٤مئر جم٤مٓت ـقاء يم٤من ذم جم٤مل اعمٜم٤مؾمـؾم

وسمٕمض اخلٓمط حتت٤مج إمم شم٘مًٞمؿ إمم وىمد يٛمتد إمم أضمٞم٤مل ُمتت٤مسمٕم٦م .  ،وهذا ُمنموع ـمقيؾ  ،احلٞم٤مة 

وسمٕمْمٝم٤م أظمر يٜم٘مًؿ إمم ىمٓمع ُمتزاُمٜم٦م ويم٠مهن٤م ُمٜمٗمّمٚم٦م وًمٙمٜمٝم٤م شمتجف إمم هم٤مي٦م  ،ُمراطمؾ ُمتت٤مسمٕم٦م 

 ،ظمٓم٦م إمم شمدىمٞمؼ وُمراضمٕم٦م وحتديد ُُمَدد زُمٜمٞم٦م وإقمداد اًمٌدائؾ ىمٌؾ إـمالىمٝم٤م  واطمدة . وحتت٤مج يمؾ

ذا ـ٥م ذم هـوحُيً ،٤مئر ذم جم٤مٓت اًمٕمٛمؾ ـوُمٜمٝم٤م اخلً ،٤مئر ـوُمع سمذل اجلٝمد ًمت٘مٚمٞمؾ إظمٓم٤مء واخلً

 . ٤مئرـاعمج٤مل اًمؽمايمؿ اعمحتٛمؾ ًمٚمخً

يٛمٙمـ أن يتْمٛمـ مجٚم٦م ُمـ إظمٓم٤مء ت٤ٌمىمل ىمٌؾ اًمتٜمٗمٞمذ ـُمـ شم٘مقيؿ اؾم هٜم٤م وىمٌؾ ىمٚمٞمؾ وُم٤م ذيمرٟم٤مه      

ڃ    چ شمٕم٤ممم  وشمذيمر ىمقًمف ،يمام أن اًمتقىمٕم٤مت اًمّمحٞمح٦م ًمـ شمِمٛمؾ طمٚم٘م٤مت اعم٤ًمر يمٚمٝم٤م  ،واًمٜمقاىمص 

ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ  چ وىم٤مل شمٕم٤ممم  ،1اًمٓمالق:  چڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ 

ومالسمد ُمـ شمًديد  .2احلنم:  چھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ﮲  ﮳  ﮴﮵  

وُم٤م  ،أي اًمت٘مقيؿ سم٤مًمٜمت٤مئ٩م واإلظمت٤ٌمر  ،اًمت٘مقيؿ اإلؾمت٤ٌمىمل سمتٙمرار شم٘مقيؿ اخلٓمقات سمٕمد اًمتٜمٗمٞمذ 

شم٘متْمٞمف اًمٜمت٤مئ٩م ُمـ شمٕمديؾ وشمٖمٞمػم . ُمٕمٜمك ذًمؽ شم٘مًٞمؿ ُم٤ًمر اًمتٜمٗمٞمذ إمم ُمراطمؾ او ظمٓمقات وإمم 

  .صمؿ يتؿ شم٘مقيؿ اًمٜمت٤مئ٩م سمٕمد يمؾ ُمرطمٚم٦م او ظمٓمقة  ،حم٤مور وسمٜمقد 

ُمـ أىم٤مم ومٝمق ُم٘مٞمؿ  وأصؾ اإلؾمت٘م٤مُم٦م ، إؾمت٘م٤مُم٦م ومريؼ اًمٕمٛمؾ إمم اهلدف: ظؼافثاين  إصؾ      

صمؿ ُٟمـ٘مؾ إمم صٞمٖم٦م اإلؾمتٗمٕم٤مل ويم٠من اإلؾمت٘م٤مُم٦م هل قمٛمٚمٞم٦م وضمٝمقد حتّمٞمؾ  ،أي صم٧ٌم واؾمت٘مر 

وم٤معمًت٘مٞمؿ هق اًمث٤مسم٧م قمغم اإلدم٤مه ومال قمقج  ،واعمًت٘مٞمؿ هق احل٤مُمؾ هلذا اًمقصػ  ،اإلىم٤مُم٦م قمغم احلؼ 
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وًمذًمؽ ىم٤مًمقا: إن اخلط اعمًت٘مٞمؿ هق أىمٍم ُم٤ًموم٦م سملم  وٓ يٛمٞمؾ أي ُمٞمؾ خم٤مًمػ جلٝم٦م اًمٖم٤مي٦م . ومٞمف

 . ضمزء ُمـ أضمزائف ٟم٘مٓمتلم ، ُمٕمٜمك ذًمؽ أن اخلط اعمًت٘مٞمؿ ٓ يٛمٞمؾ ضم٤مٟم٤ًٌم ذم أي

ومٙمؾ ُمـ محؾ أُم٤مٟم٦م ، أي شمقمم حت٘مٞمؼ هم٤مي٦م ، ومٕمٚمٞمف أن يًت٘مٞمؿ إًمٞمٝم٤م يمل حي٘مؼ اإلشم٘م٤من واًمتٗمقق ،       

٤ممم هٜم٤م ذم إصؾ اخل٤مُمس . وىمـد ىم٤مل شمٕم ذًمؽ ذم اًمٙمالم قمـ اعمٖم٤مًم٦ٌم ، وذيمرٟم٤م ٟمحقه ؾمٌؼ سمٞم٤منوىمد 

ٿ  ٹ  ٹ   چ ، وىم٤مل شمٕم٤ممم 6ومّمٚم٧م:  چ ڌ  ڎ ڎڈ  ڈ    ژچ 

. واإلؾمت٘م٤مُم٦م ٓ متٜمع 27إٟمٗم٤مل:  چٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   

سمِـٜمِـٞمَّـ٦م اًمٕمقدة إمم اًمٓمريؼ أومْمؾ ُمـ ىمٓمع اعمٜم٤مورة ذم ُم٤ًمر اعمٖم٤مًم٦ٌم سملم اًمٕمدل واًمٔمٚمؿ ، ٕن طمٞمدة 

 اًمٓمريؼ وإي٘م٤مف اًمت٘مدم او اإلضم٤ٌمر قمغم اًمؽماضمع.

 

 ؾؽرية أخرى  مفارات

 :حيتاجفا وضع إهداف وادشاريع

وىمْمٞم٦م اًمتٗمٙمػم  ،وفمٞمٗم٦م دائٛم٦م وًمٞمس هل٤م اؾمؽماطم٦م إٓ اًمٜمقم  اًمتٗمٙمػم :وطقػة افتػؽر      

ض أصمٜم٤مء اًمقفمٞمٗم٦م ومتُٕمٓمك سمٕمض اًمقىم٧م ىمٌؾ اًمتحقل إمم رُّ ـٕمَ ـشمَ  سم٤مٕهداف واعمِم٤مريع ًمٞمس جمرد

ر واوح وًمٙمـ جي٥م أن يٙم ،اًمٕمٛمؾ  قن اًمتٗمٙمػم أُمرًا ذم هم٤مي٦م اًمًٕم٦م واًمٕمٛمؼ واًم٘مدرة قمغم سمٚمقغ شمّمقُّ

 أنواإلؾمتٕم٤مٟم٦م يمذًمؽ سم٠مؿمخ٤مص وجم٤مُمٞمع وفمٞمٗمتٝمؿ اًمرئٞم٦ًم هل اًمتٗمٙمػم . يقوح إُمر  ، وُُمـتـ٘مـ

سمنمط اضمتٜم٤مب  ويمؾ رء ىمٌؾ اًمتٜمٗمٞمذ يٛمٙمـ اًمتحٙمؿ ومٞمف ،تٗمٙمػم دمًٞمد ًمٚم إٟمام هق اًمٕمٛمكم اًمتٜمٗمٞمذ

صمؿ  اًمٜمت٤مئ٩م اعمرطمٚمٞم٦م ًمٚمٕمٛمؾ وم٢من ،سمٕمد اًمنموع ذم اًمتٜمٗمٞمذ  وأُم٤م اًمتًقيػ واإلـم٤مًم٦م همػم اعمؼمرة .

وًمٙمـ يٛمٙمـ إظمْم٤مقمٝم٤م ًمٕمٛمٚمٞم٤مت شمٕمديؾ  ، ظم٤مرج اًمتحٙمؿو هل أُمقر ٓزُم٦م ،اًمٜمتٞمج٦م اًمٜمٝم٤مئٞم٦م 

ىمد شمتْمٛمـ وٓؿمؽ أن قمٛمٚمٞم٤مت اًمتٕمديؾ وُمٕم٤مجل٦م إظمٓم٤مء  ، ٕم٤مجل٦م أصم٤مر وإظمٓم٤مءاعم٤ًمر وُم

اًمقاضم٥م هق هم٤مي٦م اجلٝمد ذم شمّمقي٥م ُم٤م ٟمًتٓمٞمع اًمتحٙمؿ  يمثػمًا ُمـ اخل٤ًمئر وإرضار . وًمذًمؽ وم٢من

ىمد شمتْم٤مقمػ او شمٜمحدر سمِمدة سم٥ًٌم ضمقدة اًمتٗمٙمػم  اًمٕمٛمؾ سمؾ إن ىمقة ،اًمٕمٛمؾ  صمؿ ػمٗمٙمتاًم أي ،ومٞمف 

ڤ  ڤ  ڤ   چ ُمٜمٝم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،آي٤مت يمثػمة ذم هذا اعمج٤مل  اًمٙمريؿ. وذم اًم٘مرآن  او اًمٜم٘مص ومٞمف
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ـَٛم٦م واًمَقؾْم  ، 75احلجر:  چ ڦ  ڦ  ً اًم٤ٌمطم٨م قمـ  هق واعمتقؾِمؿ ،ؿ هق اًمٕمالُم٦م ـاًم

، ُمع إشم٘م٤من اًمتٗمٙمػم  ةاًمٕمالُم٤مت ، اًمٔم٤مهرة او اعمٕمٚمٜم٦م ُمٜمٝم٤م ، ويمذًمؽ اًم٤ٌمـمٜم٦م او اخلٗمٞم٦م وهمػم اعم٤ٌمذ

  ہ   چ وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،ؼ واًمٌقاـمـ واًمٕمقاىم٥م ـًمتقصؾ إمم احل٘م٤مئ، ُمـ أضمؾ ا ومٞمٝم٤م

اًمٌ٘مرة:  چ ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  چ ٤ممم ـشمٕم . وُمٜمٝم٤م ىمقًمف273

وحتت٤مج إمم يمثػم ُمـ اًمتٗمٙمػم  ،وم٤مًمٜمٕمؿ اًم٤ٌمـمٜم٦م ًمٞم٧ًم فم٤مهرة  ، 20ًم٘مامن:  چ ٺٺ  ٺ  

ىمقًمف  ذم ويمذًمؽ إُمر ُمع اخل٤ٌمئ٨م اًم٤ٌمـمٜم٦م يمام ، واإلٟمتٗم٤مع هب٤م واًمٌح٨م واًمتٜم٘مٞم٥م ًمٚمٙمِمػ قمٜمٝم٤م

ھ  ھ  چ . وُمٜمٝم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم 120إٟمٕم٤مم:  چ ڄ  ڄ  ڄ  ڄچ ٤ممم ــــشمٕم

 ،13اًمٜمحؾ:  چ ﮴ ﮵ ﮶  ﮷   ﮸ھ  ے  ے  ۓ  ۓ﮲  ﮳  

اًمتذيمر سم٤مًمتٗم٤مقمؾ سملم  ًمٗمظ وُيِمٕمر ،واًمتذيمر هق اًمتٗمٙمر واًمت٠مُمؾ  ، أي أٟمقاقمف وأؿمٙم٤مًمف أًمقاٟمف:

او هق اًمتٗمٙمر ُمع اؾمتدقم٤مء يمؾ  ، اًمتٗمٙمػم اجلديد وُم٤م هق خمزون ذم اًمذهـ ُمـ إومٙم٤مر واعمٕمٚمقُم٤مت

 چ ڑ ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ چ . وُمٜمٝم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم  ُم٤م يتّمؾ سمف ُمـ اعمخزون ذم اًمذهـ

 .ػمةإُمر يِمٛمؾ ٟمٔمر اًمٗمٙمر واًمٌّم وهذا ،101يقٟمس: 

أٟمف يمٚمام أزدادت أمهٞم٦م اًمٖم٤مي٤مت وإهداف واًمقؾم٤مئؾ أزدادت ُمٕمٝم٤م احل٤مضم٦م إمم ضمٕمؾ اعمٝمؿ هٜم٤م       

وفمٞمٗم٦م اًمتٗمٙمػم واًمتقؾمؿ وفمٞمٗم٦م ُمًت٘مٚم٦م يتٗمرغ أصح٤مهب٤م ًمّمٞم٤مهم٦م اًمٖم٤مي٤مت اًمٕمٚمٞم٤م وإهداف اعمقصٚم٦م 

ي١ميمد ذًمؽ أن ـمريؼ حت٘مٞمؼ اًمٖم٤مي٤مت وإهداف ـمريؼ ُمٗمتقح أي  ،إًمٞمٝم٤م وووع اخلٓمط اًمٕمٛمٚمٞم٦م 

: هؾ يٛمٙمـ حتًلم ُمٜمٝم٤م ،ٕٟمف حيت٤مج إمم شمٙمرار همػم ُمٜم٘مٓمع ٕؾمئٚم٦م ُمٝمٛم٦م  ،ُمًتٛمر ُمع طمٞم٤مة اًمٜم٤مس 

؟ وُمٜمٝم٤م: ٤م: يمٞمػ ٟمحٗمظ وٟمٓمقر ُم٤م وصٚمٜم٤م إًمٞمف؟ وُمٜمٝماإلؾمؽماشمٞمجٞم٤مت )اعمِم٤مريع اًمٗمرقمٞم٦م( واخلٓمط

ٕن ُمـ أظمٓمر اًمٗم٤ًمد أن شمّمٌح اعمِم٤مريع احلٙمقُمٞم٦م  ،تٗمٙمػم يمٞمػ هل إضمراءات ُمٙم٤مومح٦م وم٤ًمد اًم

وإمم همػم ذًمؽ ُمـ  ،اًمٙمؼمى وإهداف ظم٤مدُم٦م ًمٚمٛمٜم٤مومع اخل٤مص٦م واعم٤مل اًمًـٞم٤مد واًمٔمٚمؿ واًمٕمدوان 

   .إؾمـئٚم٦م
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أُمر ذم هم٤مي٦م اًمٗم٤مئدة ن اإلؾمتٕم٤مٟم٦م سمٛمج٤مُمٞمع او ُمرايمز اًمٌح٨م واًمتٗمٙمػم همػم احلٙمقُمٞم٦م وواوح أ       

٤مل اخل٤مص وُمِم٤مريع ٘مؽمن سم٢مضمراءات ص٤مرُم٦م عمٙم٤مومح٦م اًمٗم٤ًمد وًمٚمٗمّمؾ اعمتلم سملم اعموًمٙمـ جي٥م أن ي

 .اعمّمٚمح٦م اًمٕم٤مُم٦م

 ،ًمٞمس سمٞمد اعمتٗمرغ ًمٚمتٗمٙمػم وإْن يم٤من ذم ُمريمز طمٙمقُمل ُمت٘مدم  اًمٜمٝم٤مئل همػم أن اخت٤مذ اًم٘مرار اًمٕمٛمكم      

  .  حيت٤مج إمم رؤي٦م أوؾمع ُمـ هدف حمددوًمٙمٜمف سمٞمد اًم٘م٤مئد ٕن اًم٘مرار اًمٕمٛمكم 

 أي وهل ـمري٘م٦م اًمتٗمٙمػم اًمتل شم١مدي إمم رؤي٦م إومؼ اًمٙم٤مُمؾ ًمٚمحدث ،  :افتػؽر افشؿقيل      

قئف وُم٤ًمره وقمقاىمٌف ، ويمؾ ُم٤م يتٕمٚمؼ سمف او يتٗم٤مقمؾ ُمٕمف . وىمد شمٙمٚمٛمٜم٤م قمـ رؤي٦م ضمذور احلدث وٟمِم

ى  ائ     ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ    ۇئ   چ ذم )اعمٜمٓمٚمؼ( ذم شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم سمٜم٤مء إومؼ اًمقاؾمع 

  .22اعمٚمؽ:  چۇئ   ۆئ    ۆئ  ۈئ    

ٝمد واًمٗمقاصؾ اعم٤مدي٦م واعمٕمٜمقي٦م ـ٦م أضمزاء اعمِمـرؤي ىمدرة اًمتٗمٙمػم قمغم أي: افتػؽر افتحؾقع      

 . ، ُمث٤مهل٤م رؤي٦م ؾمٚمًٚم٦م إطمداث اًمتل شمقصؾ إمم ٟمتٞمج٦م ُمٕمٞمٜم٦م اًمتٗم٤مقمالت احلٞمقي٦مرؤي٦م و ، ٤مـسمٞمٜمٝم

ٞمكم يمام أن جم٤مٓت اًمتٗمٙمػم اًمتحٚم ، ؽماشمٞمجٞم٦م وصٜم٤مقم٦م اًم٘مرارـُمـ رضوري٤مت اًمرؤي٦م اإلؾم يمٚمف وهذا

چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ڍ  چ شمٕم٤ممم يمثػمة وذم هم٤مي٦م إمهٞم٦م . وؾمٌؼ أن ذيمرٟم٤م ىمقًمف 

: واعمٕمٜمك ، اًمِمٞمئلم سملم وُمٞمّز ومّمؾ أي يٗمرق وَمَرق ُمّمدر اًمٗمرىم٤من ، 29إٟمٗم٤مل:  چ  ڍ  ڌ

گ  گ  چ شمٕم٤ممم  فًمُمٜمٝم٤م ىمق. و اعمت٤ٌميٜم٦م إُمقر سملم اًمتٛمٞمٞمزو رؤي٦م اًمٗمقاصؾ قمغم ىمدرة ًمٙمؿ جيٕمؾ

ُي٘م٤مل:  ،اًمتٚمٌٞمس ظمٚمط إُمقر وحم٤موًم٦م شمٖمٞمٞم٥م اًمٗمقاصؾ واًمٗمروق  ، 42اًمٌ٘مرة:  چ گ  گ

ف  ًُ ٧ُم قمٚمٞمف إُمَر أًمٌِ ًْ ٌَ   .أمْحَُؼ  إًِْمٌِٞمٌس: ورضُمٌؾ  ،أي ضمٕمٚمتف خمتٚمٓم٤ًم وًمٞمس سمقاوح  ،ًَم

اًمروم:  چ پ  پ  ڀ  ڀ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ      پچ واٟمٔمر ٟمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم       

وهذه اًمٕم٤ٌمرة شمقضمف  ، چ پ  پ  چوًمٙمـ  ،ومتدسمر أن اًمٕم٤ٌمرة ًمٞم٧ًم: ُمتك يم٤من وٓ أيـ يم٤من  ،42

وسمداي٦م ذًمؽ ُمـ هنقوٝمؿ وُمقاوع ىمقمهؿ ووٕمٗمٝمؿ  ،ًمٕم٤مىم٦ٌم اًم٘مقم أي ُمٜمتٝم٤مهؿ إمم رؤي٦م حتٚمٞمٚمٞم٦م 
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وأيمثر اًمٜم٤مس  واخل٤مرضمٞم٦م قمٚمٞمٝمؿ وُمًـ٤مر طمٞم٤ممهؿ صمؿ يمٞمػ يم٤من إٟمحدارهؿ .واعم١مصمرات اًمداظمٚمٞم٦م 

وًمٙمـ اعم٘مّمقد هٜم٤م اًم٘مدرة قمغم قمغم  ،يًتٓمٞمٕمقن حتٚمٞمؾ او شم٘مًٞمؿ اعمِمٝمد سمِمٙمؾ قمِمقائل إمم أضمزاء 

٦م صٜم٤مقم وذم ومٝمؿ شمٗم٤مقمالت إضمزاء رؤي٦م اًمٗمقاصؾ اعمٛمٞمزة واعم١مصمرة يمل يٙمقن اًمت٘مًٞمؿ ُمٗمٞمدًا ذم

وم٤مًمًـرد اعمجرد يريمز قمغم  ،ويمذًمؽ رواي٦م احلدث اًمت٠مرخيل  . ضمقدة اخلٓمطاًم٘مرار وشمٜمٗمٞمذه وذم 

همػم أن اإلٟمتٗم٤مع سم٤مًمت٠مريخ ُمـ أضمؾ يم٥ًم  ،اًمزُم٤من واعمٙم٤من وإؾمامء وهذا ضمزء ُمٝمؿ حلٗمظ اًمت٠مريخ 

  .اًمت٠مرخيل ٚمحدثًم ي٘متيض رؤي٦م حتٚمٞمٚمٞم٦م ذم زُم٤مٟمٜم٤م وشمقىمع اخلٓمقات اعم٘مٌٚم٦م اخلؼمة همػم اعم٤ٌمذة

: ٟمِمقء احلدث ، ادحقر إولويٛمٙمـ اًم٘مقل أن حم٤مور هذه اًمرؤي٦م اًمتحٚمٞمٚمٞم٦م شمتْمٛمـ:       

وشمٗم٤مقمالشمف وٟم٘م٤مط ىمقشمف ووٕمٗمف : ُم٤ًمر احلدث ادحقر افثايناًمٕمقاُمؾ اًمتل أدت إًمٞمف . ضمذوره او و

وي٘متيض ذًمؽ اًمؽميمٞمز قمغم اعمْم٤مُملم اعمتحريم٦م  واًمٖم٤مي٦م اًمتل سمٚمٖمٝم٤م ، صمؿ ُم٤ًمر اإلٟمحدار وشمٗم٤مقمالشمف .

ادحقر  حدث ، وقمدم اًمتحجر قمغم اعمْم٤مُملم اجل٤مُمدة يم٤مٕؾمامء وإقمداد وإُمٙمٜم٦م وإزُمٜم٦م .ًمٚم

 : شم٠مهٞمؾ اًمٗمٙمر ًمرؤي٦مادحقر افرابع: اًمٕمقاُمؾ اعم١مصمرة ذم اعم٤ًمر ، اًمداظمٚمٞم٦م واخل٤مرضمٞم٦م . افثافث

ٔمرومٞم٦م اجلقهر او اًمٚم٥م او اعمٕمٜمك اعمريمزي ًمٚمحدث ، سمٛمٕمزل قمـ اعمالسم٤ًمت واًم٘مرائـ اًمِمٙمٚمٞم٦م او اًم

او اًمتْمٚمٞمٚمٞم٦م . ورؤي٦م اعمٕمٜمك اعمريمزي رضوري٦م ًمإلؾمتٗم٤مدة ُمـ اًمت٠مريخ وُمـ دم٤مرب أظمريـ ، 

: ادحقر اخلامس . ورضوري٦م يمذًمؽ ًمٗمٝمؿ طم٘مٞم٘م٦م احلدث وهم٤مي٤مشمف سمٕمٞمدًا قمـ اخلداع واًمتْمٚمٞمؾ

وسمٜمحق هذه  . وشمًٚمًؾ إطمداث اعمقصٚم٦م إًمٞمٝم٤م ُمٜمتٝمك إُمر او اًمٕم٤مىم٦ٌم وُمْم٤مُمٞمٜمٝم٤م واًمٕمقاُمؾ ومٞمٝم٤م

ُمِمٝمد اًمتٖمػمات اًمدوًمٞم٦م ذم اإلرشم٤ٌمط اإلؾمؽماشمٞمجل واًمتح٤مًمٗم٤مت اًمدوم٤مقمٞم٦م  اًمرؤي٦م يٙمقن حتٚمٞمؾ

 وهمػم ذًمؽ ُمـ إطمداث.وشمقؾمٞمع اًمٜمٗمقذ واًمتقضمٞمف اًمًٞم٤مد ًمإلىمتّم٤مد 

وشمقضمد ذم  ذا اًمٜمقع يمثػمة وذم هم٤مي٦م إمهٞم٦م .ـجم٤مٓت هو: آتـافتػؽر بنثارة اإلحتؿ      

ْرض اإلطمتامٓت ، وٟمّمقص أظمـرى شمٜمٌف إمم أمهٞم٦م رؤيـ٦م ٜم٦م ٟمّمقص يمثػمة شمتْمٛمـ قمَ ـاًم٘مرآن واًمً

 وم٢مٟمف ،2اعمٚمؽ:  چ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ   ٺ   ٺ    ٿچ ىمقًمف شمٕم٤ممم ُمٜمٝم٤م  اإلطمتامٓت ،

، ؾمقاء  واعم٘م٤مرٟم٦م سمٞمٜمٝم٤م واخلٞم٤مرات ـ ُمـ اًمٕمٛمؾ إٓ سمرؤي٦م اإلطمتامٓتـٓ يٛمٙمـ ُمٕمروم٦م إطمً

حتٚمٞمؾ  اإلطمتامٓت ذم ٤موُمٜمٝم . ُمـ سملم ظمٓمط شمٜمٗمٞمذي٦م أردت اظمتٞم٤مر ُُمرؿمح إٟمتخ٤ميب او اظمتٞم٤مر ظمٓم٦م
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احلـدث ، ُمث٤مًمف اًمتِمخٞمص اًمتٛمٞمٞمزي ذم اًمٓم٥م ، ومحلم يِمٙمق اعمريض ُمـ أقمراض ُمٕمٞمٜم٦م ، وم٢من 

اًمٓمٌٞم٥م يًتدقمل ذم ومٙمره ىم٤مئٛم٦م سم٠مُمراض قمديدة يٛمٙمـ أن شم١مدي إمم هذه إقمراض . صمؿ يٌدأ 

ًمٓمٌٞم٥م سم٤معمزيد ُمـ إؾمئٚم٦م واًمٗمحص اًمنيري يمل يًتٌٕمد سمٕمض اإلطمتامٓت وي٘مقي اطمتامٓت ا

أظمرى . وم٢من مل يّمؾ إمم شمِمخٞمص هن٤مئل ، وم٢مٟمف يٚمج٠م إمم يمِمػ اًمٕمالُم٤مت اًم٤ٌمـمٜم٦م واخلٗمٞم٦م قمـ ـمريؼ 

. صمؿ يٗمٙمر سم٤مطمتامل وضمقد أُمراض ُمتٕمددة واًمتٗم٤مقمالت اًمتحٚمٞمالت اعمختؼمي٦م واًمِمٕم٤مقمٞم٦م وهمػمه٤م 

يمام ذم ُمثػم ُمـ يم٤ٌمر اًمًـ . ويٗمٙمر سم٤مٔصم٤مر اخل٤مرضمٞم٦م او اًمٌٞمئٞم٦م يم٤مٕدوي٦م واًمتٚمقث وهمػمه٤م .  سمٞمٜمٝم٤م

وشم٘مقم إصم٤مرة .  وىمري٥م ُمـ ذًمؽ اًم٘مقل ذم حتٚمٞمؾ احلدث اًمًٞم٤مد واإلضمتامقمل وإُمٜمل وهمػمه٤م

٤ممم ـــشمٕمىمقة اعمالطمٔم٦م واإلٟمت٤ٌمه ومال شمٖمٗمؾ سم٢مذن اهلل  :ؾ إولـافعاماإلطمتامٓت قمغم صمالصم٦م قمقاُمؾ ، 

ُمـ شمٗمريؼ شمٗمًػم احلدث إمم اطمتامٓت : درضم٦م قم٤مًمٞم٦م افعامؾ افثاينقمـ ىمٓمٕم٦م ُمـ أضمزاء اعمِمٝمد . 

: ىمدرة اًمتٗمٙمػم قمغم رسمط افعامؾ افثافث.  شدرضم٦م ؿمؽ قم٤مًمٞم٦م»قمديدة ، ويٓمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م سمٕمْمٝمؿ: 

ومٝمذا  ُمـ ُمٕمٓمٞم٤مت ، ُم٤م يتّمؾ هب٤موأُم٤م إصم٤مرة اطمتامٓت سمال اإلطمتامل سمٛمٕمٓمٞم٤مت ُمٕمٜمقي٦م ُمٕم٘مقًم٦م . 

  واطمد ، وٓ ىمٞمٛم٦م ًمف. يمؾ ي٘مدر قمٚمٞمف

ُي٘م٤مل:  ، أؾم٤مؾمف وُم٤م سمدأ وٟمِم٠م ُمٜمف أصؾ اًمٌمء وم٢من ،أي همػم اًمت٘مٚمٞمدي  :إصقؾ افتػؽر      

وومالن أصٞمؾ اًمرأي واًمٕم٘مؾ أي حمٙمؿ اًمرأي  ، وأصؾ اعمِمٙمٚم٦م يمذا ويمذا ،أصؾ اإلٟم٤ًمن اًمؽماب 

ُمٗمٙمر أن يٙمقن ًمف ٟمّمٞم٥م ضمٞمد ُمـ شمقًمٞمـد ومٞمٜمٌٖمل ًمٙمؾ ٕٟمف خيرج ُمـ ُأؾمس قمٛمٞم٘م٦م ذم ٟمٗمًف . 

. وأُم٤م اإلؾمتٗم٤مدة ُمـ  يمل شمٔمٝمر صقرشمف اًمٗمريدة وؿمخّمٞمتف اخل٤مص٦م ، إومٙم٤مر اًمٜم٤مسمٕمـ٦م ُمـ قم٘مٚمف

قائد اًمتل يٛمٙمـ تٝم٤م وًمٙمـ سمتحٚمٞمٚمٝم٤م واؾمـتخالص اًمٗمومٚمٞمس سمٛمٓم٤مسم٘م ،٤مسم٘م٦م ًمٚمٜم٤مس اخلؼمات اًمً

ُُمِمٌع سم٤معمٕمروم٦م ُمع وًمٙمٜمف قم٘مؾ  ،شمٙمٞمٞمٗمٝم٤م ُمع إومٙم٤مر اجلديدة . وأص٤مًم٦م اًمتٗمٙمػم ًمٞم٧ًم جمرد ُمػماث 

وذًمؽ إلٟمت٤مج أومٙم٤مر  ،وذم ختٞمؾ ُم٤م يٛمٙمـ او ٟم٠مُمؾ أن يٙمقن  يمٗم٤مءة ذم اًمتٗم٤مقمؾ اًمٕم٘مكم سملم اعمٕمٚمقُم٤مت

وؾمٞم٠ميت اعمزيد ذم  ٤مج اًم٘مٚمٞمؾ اجلٞمد .وهذا يمام ُي٘م٤مل: إٟمؽ حتت٤مج إمم اًمٙمثػم ُمـ اعمٕمروم٦م إلٟمت ضمديدة .

 إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم. شإفمٝم٤مر اًمّمقرة اًمٗمريدة ًمٚمٜمٗمس»حت٧م قمٜمقان:  ،اعمٌح٨م اًم٤ًمدس 
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او  د ُمروره سمٛمراطمؾ اإلشم٘م٤مدـق اًمتٗمٙمػم إصٞمؾ سمٕمـه :د )افػقاض(ـافتػؽر افـُؿتَّـؼِ       

٤مًمٌح٨م سمؿمدة اإلهتامم شمقزم اًمتٗمٙمػم سم٠مُمر ُمٕملم ُمع أي  ،: اإلؾمتٕمداد ادرحؾة إوػ ، اًمٗمٞمض

ـ٘م٤مد اًمتٗمٙمػم، وم٢من ؿمدة آهتامم  واعمراضمٕم٦م واًمتٜم٘مٞمح وإقمداد اخلٞم٤مرات واًمٌدائؾ .  يمٗمٞمؾ سم٢مصم٤مرة واشم 

يمل  ُمـ اعمراسمٓم٦م قمغم اًمتٗمٙمػم سم٤مُٕمر وهل ومؽمة زُمٜمٞم٦م همػم حمددة ،اعمٝمٚم٦م او احلْم٤مٟم٦م : ادرحؾة افثاكقة

اخلزيـ اًم٤ًميمـ )اًمال ؿمٕمقر( واخلزيـ ي٘مقم اًمٕم٘مؾ سمتٜم٘مٞمح ؿمٌٙم٦م اًمتٗمٙمػم قمـ ـمريؼ اًمتٗم٤مقمؾ سملم 

ُمـ ـمريؼ اًمتِم٤مور واًمتٜم٘مٞمح  ، وُم٤م يْم٤مف إًمٞمٝمام أصمٜم٤مء اًمتٗم٤مقمؾ ُمع إطمداث ،اعمتحرك )اًمِمٕمقر( 

يمام  ،سمٕمده٤م  ومالسمد ذم قم٤مُم٦م أُمقر اًمتدسمػم ُمـ اًمرؤي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م واًمث٤مًمث٦م وُم٤م . وايمت٤ًمب ظمؼمة أظمريـ

 ،27هقد:  چ ى ې ې  ې ې ۅ ۅ ۉ ۉ چيٜمٌف إًمٞمف ىمقًمف شمٕم٤ممم 

٤ممم ويمذًمؽ ىمقًمف شمٕمـ ، إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم شرضورة اًمت٘مقيؿ»وؾمٞم٠ميت شمٗمًػم أي٦م اًمٙمريٛم٦م حت٧م قمٜمقان 

 أٟمقاع اعمرطمٚم٦م هذه ظمالل وشمقًمد .24اًمٙمٝمػ:  چ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  چ

ىمٚم٦م اإلهتامم شمْمٕمػ او شمتقىمػ هذه  ٦موذم طم٤مًم . ذهٜمٞم٦م ًمٚمٛمقوقع صقرة يمذًمؽ وشمتِمٙمؾ ، إومٙم٤مر

ادرحؾة .   اًمت٘مٚمٞمد او اعمج٤مزوم٦م او ومٙمرة همػم ُمٜم٘مح٦م وهمػم ٟم٤موج٦مويٚمج٠م اًمٗمٙمر إمم ،اًمتٗم٤مقمالت 

ٌَْٚمقُ  ؾ او شمٙمقيـ اًمرؤي٦م اوٙمُّ ـَِم اًمتَ  :افثافثة  اًمتٗم٤مقمؾ اًمٕم٘مكم اعمذيمقر ويٜمْم٩م وذًمؽ طملم يتْمح ،ر اًمَتـ

 ٓخت٤مذ أوًمٞم٦م ويٛمٙمـ شمِمٙمٞمؾ رؤي٦م ،ػ اًمٗمروق وشمٚمت٘مل اًم٘مٓمع اعمتٗمرىم٦م ًمٚمٛمحقر اًمقاطمد ـوشمٜمٙمِم

يمت٘مقيؿ  ،ٙمرة اعمتٙم٤مُمٚم٦م ـُمرطمٚم٦م ومحص اًمٗم :ةـادرحؾة افرابع ىمرار او طمؾ ُمٕمْمٚم٦م او ومٝمؿ ىمْمٞم٦م .

وُيًٛمك هذا اًمٜمقع  اعمراضمٕم٦م واًمتٜم٘مٞمح واًمتِم٤مور .شمٙمرار ل واًمٜمٔم٤مئر وواًمٕمرض قمغم إصق اعمح٤مور

ق ذم شمٕمٌػم يمت٥م اًمدول اًمٖمرسمٞم٦م ذم ومـ اًم٘مٞم٤مدة  يمام ذم يمت٤مب )اًمتٗمٙمػم  ،ُمـ اًمتٗمٙمػم سم٤مًمتٗمٙمػم اخلالَّ

 (.162-143اًمًديد 

َـّ         إمم وهق أن اإلسمتٙم٤مر حيت٤مج ،ويٛمٙمـ هٜم٤م ٟم٘مؾ سمٕمض ُم٤م ذيمرٟم٤مه ذم )اعمٜمٓمٚمؼ(  :زافتػؽر ادر

 ممإ حيت٤مج اًمؽميمٞمز وم٤من حمدودة اًمٌنمي٦م اًمٓم٤مىم٤مت يم٤مٟم٧م وعم٤م ، اعمٓمٚمقب اعمج٤مل قمغم اًمذهـ شمريمٞمز

.  اًمٗمٙمر قمـ إزاطمتٝم٤م أي ، اعمٝمٛم٦م همػم اًمٞمقُمٞم٦م واحلقادث واًمت٤مومٝم٦م اًمث٤مٟمقي٦م إُمقر ُمـ يمثػم زاطم٦مإ

 شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن يًػم وإُمر.  سم٤مًمتدري٥م ايمت٤ًمهب٤م يٛمٙمـ وًمٙمـ اًمٜم٤مس سمٕمض قمٜمد ُمقه٦ٌم وهذه
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 جم٤مل قمغم سم٤مًمؽميمٞمز يمٗمٞمؾ وم٢مٟمف قمٚمٛمٞم٦م وىم٤مقمدة ُمٜمٔمؿ سمٗمٙمر اىمؽمن إذا وطمده اًمِمديد اإلهتامم وم٢من

 ٤مقمد قمغم اًمؽميمٞمز.ـأن اًمٙمت٤مسم٦م شمً ، يمام اًمٓمريؼ يٕمؽمض عم٤م ُمٜمٔمٛم٦م وسم٢مزاطم٦م اإلسمتٙم٤مر

اإلؾمتج٤مسم٦م اًمٕم٤مضمٚم٦م  قمغم : شمقضمد أطمقال يمثػمة شم٘متيض اًمتدري٥مافتػؽر افرسيع وادتلين      

 ،واًمدوم٤مع قمـ اًمٜمٗمس قمٜمد اقمتداء ُمٗم٤مضمئ  ،واًمتٍمف اًمنيع يم٢مؾمٕم٤مف احل٤مٓت اًمٓمٌٞم٦م اًمٓم٤مرئ٦م 

ل ـوأُم٤م ومٙمري . ـد شمٖمػم اعمقىمػ ذم اعمٞمدان اًمٕمًـريع قمٜمـواًم٘مرار اًمً ،ػم ـقادث اًمًـواضمتٜم٤مب طم

 اًمٗمٙمري٦م اًمُ٘مدرات ٗم٤موتسمت اًمتذيمػم ٞمٜمٌٖملوم ،ؽماشمٞمجل وٟمحقه ـٞم٦م واًمتخٓمٞمط اإلؾمـٞم٤مؾمـ١مون اًمًـاًمِم

 ذم وٕمٗم٤مً  ومٞمف أن همػم اًمٗمٝمؿ ذم اًمٌدُّي٦م هيع اًمٜم٤مس ومٌٕمض ، اًمٙم٤مومٞم٦م اًمزُمٜمٞم٦م اًمٗمؽمات أظمذ يقضم٥م مم٤م

 سمنيع ًمٞمس وسمٕمْمٝمؿ.  ٥مـاعمٜم٤مؾم ؽماشمٞمجلـاإلؾم رارـاًم٘م ٦مـصٜم٤مقم ذم او ٙمػمـاًمتٗم ذم واعمٓم٤موًم٦م اًمّمؼم

 إمم حيقضمف مم٤م ، اًم٘مرار صٜم٤مقم٦م وذم اًمٓمقيؾ اًمتٗمٙمػم ذم ضمداً  ُمتٗمقق وًمٙمٜمف ، همػمه إمم ىمٞم٤مؾم٤مً  اًمٌدُّي٦م

 صٜم٤مقم٦م اًم٘مرار هل اعمٓم٤موًم٦م واًمت٠مٟمـلواًم٘م٤مقمدة ذم  . قمٜمده اًم٘مقة ُمقوع ًمتٗمٕمٞمؾ زُمٜمٞم٦م ومقاصؾ

يٜمٌٖمل  وطمتك قمٜمـد رضورة اًمتًـريع ،إٓ إذا طمّمؾ اوٓمرار طم٘مٞم٘مل إمم اًمتًـريع  ،٤مورة ـواعمِم

 .شمـرك ومًـح٦م إلقم٤مدة  اًمٜمٔمر

ٌب افتػؽر        ٌب  او افـُؿَدرَّ واعمٝمؿ  ،: ذيمرٟم٤م ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ سمٕمض اإلؾمتج٤مسم٤مت اًمنيٕم٦م افـُؿَجرَّ

 يِمٌف ُم٤م ؿمٙمٚم٧م ؾم٤مسم٘م٦م قم٘مٚمٞم٦م قمٛمٚمٞم٤مت وًمٙمٜمٝم٤م ، ومراغ ُمـ ظم٤مرضم٦م ًمٞم٧ًم هٜم٤م أن اًمٙمثػم ُمٜمٝم٤م

 ،شمٚم٘م٤مئل  قمٛمؾ ويم٠مهن٤م ُمٜم٘مح٦م همػم او ُمٜم٘مح٦م إٟمت٤مضمٝم٤م ُيٕم٤مد أن سم٤معمامرؾم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م ومٞمٛمٙمـ ، جٞم٦مـاًمً

ويمذًمؽ إُمر ذم شمٙمرار اًمتٗمٙمػم اعمت٠مين  . ومٝمل ذم احل٘مٞم٘م٦م شمدري٥م قم٘مكم قمغم اإلؾمتج٤مسم٦م اًمنيٕم٦م

ره ــ اًمتٍمف ذم ٟمٔم٤مئـوم٢من شمرايمؿ اخلؼمة ذم شمٗمٙمػم ُمٕملم جيٕمؾ طمً ،واعمتدرج ذم خمتٚمػ اعمج٤مٓت 

وم٢من اًمتٛمرس سم٤مُٕمر هق شمٙمرار  ،وهق ُمٕمٜمك اًمتٛمرس  ، وأىمؾ إسمٓم٤مًء مم٤م ؾمٌؼ ؾمجٞم٦م ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمتٜم٘مٞمح

جتحت      ىئ  يئ  جب     حب  خب  مب  ىب  يب   مئ   چىمقًمف شمٕم٤ممم . و اعمقاضمٝم٦م واإلؾمتج٤مسم٦م اًمٜم٤مضمح٦م

 ،يٜمٌف إمم أمهٞم٦م اخلؼمة اًم٤ًمسم٘م٦م واعمرور سمتج٤مرب ٟم٤مضمح٦م  ،14اًمّمػ:  چ خت  مت  ىت  يت  جث

 .إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم  شًمٚم٘مٞم٤مدة؟ُمـ يّمٚمح »اًمٗم٘مرة اًمث٤مُمٜم٦م حت٧م قمٜمقان  وؾمٞم٠ميت شمٗمًػم أي٦م اًمٙمريٛم٦م ذم
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وم٢مٟمف يـ١مدي  ،وًمذًمؽ وم٢من ُمـ أهؿ قمقاُمؾ شمٜمٛمٞم٦م اخلؼمة أصمٜم٤مء اًمٕمٛمؾ هـق اإلهتامم اًمِمـديد واًمؽميمٞمز 

 إمم اعمزيـد ُمـ اًمتٗمـ٤مقمؾ اًمٕم٘مـكم وإٟمت٤مج اجلديد.

همػم  ذي يًتٓمٞمع أن يْم٤مقمػ ظمؼمشمف سم٤مؾمتٞمٕم٤مبوهق اًمتٗمٙمػم اًم: تػؽر اخلزة ؽر ادباذة      

أي ُمـ  ة٤مذة ايمؼم سمٙمثػم ُمـ ظمؼمشمف اعم٤ٌمذوسمذًمؽ شمٙمقن ظمؼمشمف همػم اعمٌ ،شم٘مٚمٞمدي خلؼمة أظمريـ 

ُمٝم٤مرات  :افعامؾ إولي٘مقم سمٜم٤مء اخلؼمة همػم اعم٤ٌمذة قمغم صمالصم٦م قمقاُمؾ ، . و اًمقفمٞمٗمل قُمٛمره

ويم٠من اًم٘مراءة  ٚمٞمكماًمتٗمٙمػم اًمتح :افعامؾ افثافث.  قة اعمالطمٔم٦مىم: افعامؾ افثاين.  اإلؾمتامع واًم٘مراءة

 . يٜمٌف إمم ذًمؽ ىمقًمف قمٜمدك ًمٞم٧ًم جمرد ُمٓم٤مًمٕم٦م وًمٙمٜمؽ شمدرس ُم٤م شم٘مرأه وُم٤م شمًتٛمع إًمٞمف وُم٤م شمالطمٔمف

ہ  ہ ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھے   ے  ۓ  ۓ   ...چشمٕم٤ممم و شم٤ٌمرك

وؾمٞم٠ميت شمٗمًػم أي٦م ذم ُمٌح٨م اًمِمقرى إن  ،18 - 17اًمزُمر:  چ ﮲﮳  ﮴ ﮵   ﮶  ﮷  ﮸

اعمٝمؿ هٜم٤م أن اًم٘مراءة ُمثؾ اإلؾمتامع ذم ٟم٘مؾ اخلؼمة اخل٤مرضمٞم٦م إمم اًمٕم٘مؾ . وجيٛمع يمؾ  ،ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم 

 . ذيمرٟم٤م ذم اًمتٗمٙمػم اًمتحٚمٞمكم  وًمٞمس اًمٕم٘م٤مئدي ذم ظمؼمة ُمـ ُم٣م يماماًمٜمٔمر اعمٕمرذمٟمّمقص  ذًمؽ

ٕن  ،وواوح أن ُمـ أراد اًمتٗمقق ومٞمٜمٌٖمل أن شمٙمقن ظمؼمشمف همػم اعم٤ٌمذة أيمؼم سمٙمثػم ُمـ اعم٤ٌمذة 

ومٝمق ذم اًمٖم٤مًم٥م أىمؾ  ،ُمدى اخلؼمة اعم٤ٌمذة ي٘متٍم قمغم إي٤مم اعمٗمٞمدة ُمـ اًمٕمٛمر اًمقفمٞمٗمل ًمإلٟم٤ًمن 

وأُم٤م اًمـُٛمَقومؼ ذم دراؾم٦م ظمؼمة أظمريـ واؾمتٞمٕم٤مب ُمْم٤مُمٞمٜمٝم٤م اعمٗمٞمدة سمٙمثػم ُمـ أرسمٕملم ؾمٜم٦م . 

  ُم٤مئ٦م ؾمٜم٦م وفمٞمٗمٞم٦م. يزيد سمٙمثػم قمغموم٢من ُمدى ظمؼمشمف ىمد  ،واعمتٙمررة 

ُمثاًل ُمـ  روسمرت ؾمٛمٞم٨م ( رضب ظمٌػم احلرب اًمؼميٓم٤مين190-189)ضمدوى اًم٘مقة  وذم يمت٤مب      

ٜمقات وم٘مط ُمـ مجٚم٦م ـد شمٌٚمغ سمْمع ؾمـٙمري ىمـحرب ًم٘م٤مئد قمًـوم٢من اخلؼمة اعم٤ٌمذة ذم اًم ،ٟمٗمًف 

أي اعمٝم٤مرة ذم اًمتٕمٚمؿ  ،رة رضوري٦م ضمدًا ـمم٤م جيٕمؾ اخلؼمة همػم اعم٤ٌمؿم ،ٙمري٦م ًمٌْمٕم٦م قم٘مقد ـوفمٞمٗم٦م قمً

 ُمـ اعم٤ميض واًمت٠مريخ.
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 افبـك افتحتقة

ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  چ ىم٤مل شمٕم٤ممم       

ٟمص أي٦م  ،26اًمٜمحؾ:  چېئ  ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ 

ويم٤مٟم٧م اًمٕم٘مقسم٦م  ،وىمٕم٧م طم٘مٞم٘م٦م سم٤مًمذيـ ُمٙمروا ُمـ ىمٌٚمٝمؿ  قمـ قم٘مقسم٦م ساطم٦م اًمٙمريٛم٦م ُيـخؼم

أن شمٚمؽ شمٗمٙمٞمؽ ىمقاقمدهؿ وؾم٘مقط اًمً٘مػ او اًمٌٜمٞم٦م اًمٗمقىمٞم٦م قمٚمٞمٝمؿ . وٓ يّمح أن يدقمل سمٕمْمٝمؿ 

  اًمٕم٘مقسم٦م جمرد اومؽماض ُمـ أضمؾ شمِمٌٞمف هاليمٝمؿ هبالك ُمـ ؾم٘مط قمٚمٞمف ؾم٘مػ اًمٌٞم٧م.

 ذم ويًتٕمٛمؾ ، سمٕمض امم سمٕمْمٝم٤م ُمْمٛمقم أضمزاء ُمـ اعمٜمِم٠م اًمِمئ هق اًمٌٜمٞم٤منيقوح إُمر أن        

ؾْماَلمُ  سُمٜمَِل  » وُمٜمف طمدي٨م  ، واعمٕمٜمقي اعم٤مدي اًمٌٜم٤مء ٦مٍ  قَمغَم  اإْلِ ًَ إؾُمس اًمتل  هل واًم٘مقاقمد.  « ََخْ

وُمٜمف ىمقهلؿ ىمقاقمد اًمتٗمًػم وىمقاقمد  ،وشُمًتٕمٛمؾ يمذًمؽ ذم اًم٘مقاقمد اعم٤مدي٦م واعمٕمٜمقي٦م  ،ُيٌٜمك قمٚمٞمٝم٤م 

 ومٙمري٦م أؾمس شمقضمد إذ ، وٟمًٌٞم٦م ُمتِمٕم٦ٌم واعم١مؾم٤ًمت واًمِمٕمقب اًمدول سمٜم٤مء ذم وم٤مًم٘مقاقمد.  اًمٕمٛمؾ

 قمٚمٞمٝم٤م شُمٌٜمك سم٤مًمٗمٙمر ُمرشمٌٓم٦م شمٜمٔمٞمٛمٞم٦م ُأؾمس وشمقضمد ، يمثػمة وأقمامل ومٙمري٦م ومروع قمٚمٞمٝم٤م ٌٜمكشمُ  ُمتداظمٚم٦م

 واإلىمتّم٤مدي٦م واًمٕمًٙمري٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م واإلداري٦م اًم٘مقاقمد ذم إُمر وهٙمذا.  يمثػمة شمٓمٌٞم٘م٤مت

وُمٜمف  ،ومٝمق يمؾ ُم٤م ارشمٗمع او يم٤من همٓم٤مًء ًمٖمػمه  چ ىئ  چ ويمذًمؽ ًمٗمظ . وهمػمه٤م واإلضمتامقمٞم٦م

 وُمٜمف ىمقل قمٛمرو سمـ يمٚمثقم: ، 32إٟمٌٞم٤مء:  چ ۇ  ۇ  ۆ  ۆچ ىمقًمف شمٕم٤ممم 

 اعم٤ٌَمشمػمُ  اًمٌٞمُض  يَمقايمٌُِفُ  ؾَم٘مٗم٤مً   َأرُؤؾِمِٝمؿ وَمقِق  ُِمـ ؾَمٜم٤مسمُِٙمُٝمؿ شَمٌٜمل     

 .ويمقايمٌف هل عمٕم٤من اًمًٞمقف ،ٕمريم٦م وم٠مراد سم٤مًمً٘مػ هم٤ٌمر اعم ،اًمٌٞمض اعم٤ٌمشمػم اًمًٞمقف اًم٘مقاـمع      

 

 :يمٚمٞم٤ٌمً  ؾ أظمقه٤م زوضَمٝم٤متَ ـُمرأة يمٚمٞم٥م طملم ىمَ سمٜم٧م ُمرة ا ضمٚمٞمٚم٦موىم٤مًم٧م      

َض ـىم   الً ـىمتٞم ي٤م      ه   قَّ  قَمؾِ   ُمـ  مجٞمٕم٤مً  لَّ سمٞمتَ  ؾَمْ٘مَػ   فـسم  رُ ـاًمدَّ

م       لِ إوّ  سمٞمتل هدم  لـوم  وسمدا  فُ ـتُ ـاؾمتحدصم اًمَّذي اًمٌٞم٧َم  هدَّ

 كمٌِ ٘مْ ـتَ ًْ ُمُ  وًمٔمًك  ورائل ُمـ  ٚمًٔمكـسم   يمٚمٞم٥م   ُؾ ـىمت  ٜملظَمّمَّ      
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٘مػ ـومٝمق ؾم ، ٦مـط وًمٙمٜمف همٓم٤مء وأُْمـ اًمّمالت اًمٕم٤مئٚمٞمـ٘مػ احل٤مئـ٘مػ اًمٌٞم٧م ؾمـوٓ شمريد ُمـ ؾم       

 .ُمٕمٜمقي

 او ُمتقىمٕم٦م همػم يمٌػمة ٝمٞم٤مراتـاٟم ممإ إطمٞم٤من ُمـ يمثػم ذم ١مديـي وشم٘مقيْمٝم٤م اًم٘مقاقمد وٟمخر      

 و٤موم٦مسم٤مإل هذا ، ڍ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  ڍأي٦م  آظمر ذم شمٕم٤ممم ىم٤مل وًمذًمؽ ، ُمٗم٤مضمئ٦م

وإُمر أؿمد  سملم ُم٤م سمٕمد اًمٗم٤مء وُم٤م ىمٌٚمٝم٤م ،وهق راسمط ُمٕمٜمقي  ، ڍېئ  ېئ   ڍذم  اًمٗم٤مء طمرف ممإ

وم٢من اإلرضار سم٤مًمٌٜمٞم٦م  ،ُم٦م طملم يٙمقن اًمٌٜم٤مء ُمـ همػم ىمقاقمد . وأُم٤م إذا يم٤مٟم٧م اًم٘مقاقمد راؾمخ٦م وُم٘م٤موِ 

اًمٗمقىمٞم٦م يٛمٙمـ إصالطمف . وًمذًمؽ جي٥م قمغم اًم٘م٤مدة ذم يمؾ جم٤مل أن يٕمرومقا إهداف اًمٜمٌٞمٚم٦م اًمتل 

وىمد  ،وُم٤م يدظمؾ ذم اًمٌٜم٤مء اًمٗمقىمل  ،صمؿ ُمٕمروم٦م ُم٤م يدظمؾ ذم اًم٘مقاقمد أي اًمٌٜمٞم٦م اًمتحتٞم٦م  ،يٕمٛمٚمقن هل٤م 

)أي طمري٦م اعمٜم٤موم٦ًم  ري٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦موم٢من اًمٌٜمٞم٦م اًمتحتٞم٦م هل احل ،ؾمٌؼ اًمتٛمثٞمؾ سم٤معمِم٤مريم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م 

وشمٙم٤موم١م اًمٗمرص وإٟمٔمٛم٦م اإلٟمتخ٤مسمٞم٦م اًمٕم٤مدًم٦م واًم٘مقاٟملم اًمتل شم١مدي إمم شمٌّمػم اًمٜم٤مظمٌلم  (أُمٜم٦م

وأُم٤م اًمٌٜمٞم٦م اًمٗمقىمٞم٦م  . ٞم٦م اعم١مؾم٤ًمت إُمٜمٞم٦م، واؾمت٘مالًم وُمـ اًمٗم٤ًمد اًمقفمٞمٗمل ومح٤ميتٝمؿ ُمـ اًمتْمٚمٞمؾ

ووؾم٤مئؾ  وإضمراء اإلٟمتخ٤مسم٤مت ومٝمل حتديد اًمدوائر اإلٟمتخ٤مسمٞم٦م وإقمداد اعمرايمز اإلٟمتخ٤مسمٞم٦م واًمتقىمٞمت٤مت

 ،وؿمٌف ذًمؽ ُمـ اعمتٓمٚم٤ٌمت اًمتٜمٗمٞمذي٦م اًمتل شمٗم٘مد ُمـ ىمٞمٛمتٝم٤م إذا يم٤مٟم٧م اًمٌٜمٞم٦م اًمتحتٞم٦م ٟم٤مىمّم٦م  ،اًمٗمرز 

 وهٙمذا احل٤مل ذم ؾم٤مئر اًمِم١مون اعمٝمٛم٦م. 

ُمع قمٛمٚمٞم٤مت ُمًتٛمرة ًمٚمت٘مقي٦م واًمتحّملم ُمـ  ،ومال ؿمؽ أن اًمٌداي٦م جي٥م أن شمٙمقن سم٤مًم٘مقاقمد       

يمؾ ـمرف حي٤مول ٟمخر او  ،وٕمهٞم٦م اًم٘مقاقمد ص٤مرت هدوم٤ًم ُمت٤ٌمدًٓ سملم إقمداء  اًمٜمخر واإلظمؽماق .

ومٕمغم اعم١ًموًملم قمـ قمٛمؾ او هدف ُمٕملم ؾمقاء يم٤من ذم اًمدقمقة  شمدُمػم اًمٌٜمٞم٦م اًمتحتٞم٦م ًمٚمٓمرف أظمر .

د واًمٌٜم٤مء ـًمٚمتٛمٞمٞمز سملم اًم٘مقاقم أن يٗمٙمروا ضمٞمداً  قمٚمٞمٝمؿ ،اًمًٞم٤مؾم٦م او اًمدوم٤مع او همػمه٤م اإلقمالم او  او

 .قة او همػم ُمقضمقدةيم٤مٟم٧م اًم٘مقاقمد رظموذًمؽ أن اًمٌٜم٤مء اًمٗمقىمل يًٝمؾ ٟم٘مْمف إذا  ،اًمٗمقىمل 

ڃ  ڃ  ڃ   ڄ  ڄ ڄ ڦڦ  ڄ ڦ  ڦ ڤ چوشمدسمر ىمقًمف شمٕم٤ممم       

 چ    چ  ٛمٕمٜمكوم ،29اًمٗمتح:  چ ڇ ڇ چ  چ  چ  ڇ  ڇ چ ڃ

 اًمزرع وؾم٤مق ، اًمٗمروع ُمٜمٝم٤م متتد اًمتل( اًمتحتٞم٦م اًمٌٜمٞم٦م) إقمٛمدة قمغم ُمٕمتدٓ ىم٤مم أي ، چ چ  چ
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 أي شاًمزراع يٕمج٥م» وُمٕمٜمك : ؾم٤مق مجع واًمًقق ، واًمًٜمٌؾ اًمٗمروع ُمٜمف خترج اًمذي إصؾ هق

 ٝمؿـسم ًمُٞمٚمحؼ أي اًمٙمٗم٤مر ٝمؿـسم ًمٞمٖمٞمظ وُمٕمٜمك : اًمزرع ٦مـرقم٤مي ذم ٤مريمقاـؿم ــاًمذياعم١مُمٜملم  رُّ ـًُ يَ 

 واؾمتقى اؾمتٖمٚمظ أن سمٕمد اًمٌٜم٤مء ُمـ اًمٜمٞمؾ يًتٓمٞمٕمقن ٓ ٕهنؿ واخلٞم٦ٌم واًمٖمْم٥م سم٤مًمٙمرب ٕمقرـاًمِم

 أن ومّمٗم٦م اًمتدرج ذم اعمراطمؾ اخلٛمس ، (اعمٜمٓمٚمؼ)وٟمحت٤مج هٜم٤م إمم سمٕمض ُم٤م ذيمرٟم٤مه ذم  . ؾمقىمف قمغم

قا اًمٙمٚمٛم٦م اًمٓمٞم٦ٌم ـاًمذيـ ىمٌٚمد اًمٜمٌقة ـيم٤مٟم٧م وضمقد اًمزرع وهؿ اعم١مُمٜمقن ذم قمٝم اعمرطمٚم٦م آُومم

ري وشمٙمثػم ـداد اًمٌِمـهل اإلُمت ٦مـاعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمٞم.  وٟمٍمشمف المـرار ًمٚمٕمٛمؾ ًمإلؾمـذوا اًم٘مـواخت

أي ومراظمف وإٟمت٤مضمف وُم٤م ظمرج ُمـ  ڍ ڃ  ڃ   ڍ٤مرة ـف قمٌـ٤م شمدل قمٚمٞمـيمٛم ،ديـ ـاًمٕم٤مُمٚملم واعم١مي

. وشمدسمر ُمراطمؾ اًمتآزر واإلؾمتٖمالظ  ومروقم٤م أظمرج إذا ، اًمزرع أؿمٓم٠م: ي٘م٤مل ،طمقل إصؾ 

ومٝمل  ،وم٢من يمؾ واطمدة ُمٜمٝم٤م ُمٕمٓمقوم٦م قمغم ُم٤م ىمٌٚمٝم٤م سمحرف اًمٗم٤مء وًمٞمس سم٤مًمقاو او صمؿ  ،واإلؾمتقاء 

ومام يم٤من يّمح أن شمٙمقن اًمٌداي٦م ُمـ اعمرطمٚم٦م اًمث٤مًمث٦م  ،واطمدة سمٕمد إظمرى  ،ُمراطمؾ ُمتت٤مسمٕم٦م وُمتّمٚم٦م 

 ،او اًمراسمٕم٦م او اخل٤مُم٦ًم . واًمٕمٓمػ سم٤مًمٗم٤مء ًمٞمس إلوم٤مدة اًمتنع ذم ىمٓمع اعمراطمؾ وًمٙمـ إلوم٤مدة أُمريـ 

 ،ظم٤مص٦م ذم قمٓمػ اجلٛمؾ  ،: هق أن اًمٗم٤مء شمٗمٞمد اًمرسمط اعمٕمٜمقي سملم ُم٤م ىمٌٚمٝم٤م وُم٤م سمٕمده٤م إمر إول

٦م متٝمد عم٤م سمٕمده٤م وشم٤ًمقمد سمؾ هق اُمتداد ُمتٓمقر ويمؾ ُمرطمٚم ،قمغم اًمزُمـ وم٤معمرطمٚمٞم٦م ًمٞم٧ًم شم٘مًٞمام جمردا 

وًمٙمـ  ، وًمذًمؽ يٗمِمؾ إدظم٤مل أٟمٔمٛم٦م ضمديدة وشمٖمػمات يمٌػمة ُمـ إقمغم . قمغم شمٙمقيٜمف او اؾمت٘م٤ٌمًمف

وسمٕم٤ٌمرة أظمرى وم٢من إطمٙم٤مم اًم٘مقاقمد او اًمٌٜمك اًمتحتٞم٦م  ، ُمـ اًمداظمؾ قمغم ىمقاقمده٤م جي٥م ضمٕمٚمٝم٤م شمٜمٛمق

اًمٌٜم٤مء اًمٗمقىمل شمدرجيٞم٤ًم  ُم٤م ُيْم٤مف ُمـ واًمتٖمذي٦م جيٕمؾ اًم٘مقاقمد شمًت٘مٌؾ ُمع اعمح٤مومٔم٦م قمغم اًمً٘مل

اإلؾمتج٤مسم٦م  او ضمقهر وهذا هق ًُم٥ّم  ، وًمٞمس سم٢مو٤موم٤مت وشمتآًمػ ُمٕمف ويم٠مٟمف ٟمٛمق ـمٌٞمٕمل ًمٚم٘مقاقمد

وم٢مٟمؽ شم٘مقل ضم٤مء زيد  ،: هق اًمتٜمٌٞمف إمم ٟمٗمل اإلؾمؽمظم٤مء سملم اعمراطمؾ إمر افثاين . اجلٞمدة ًمٚمتٖمٞمػم

 ،أي سمال ُمٝمٚم٦م او سمٛمٝمٚم٦م ىمري٦ٌم  ،وُيٗمٝمؿ ُمـ هذه اًمٕم٤ٌمرة أن ؾمٕمٞمدا ضم٤مء سمٕمد زيد ُم٤ٌمذة  ،ومًٕمٞمد 

ُمٝمام  ،قاء يم٤من ـمريؼ اعمجلء ىمّمػمًا او ـمقيالً . وم٤معمراطمؾ ـريٕم٤ًم او سمٓمٞمئ٤ًم وؾمـقاء يم٤من اعمجلء ؾمـؾم

اًمٚمٝمؿ إٓ ُمٝمٚم٦م ًمٞم٧ًم ًمإلؾمؽمظم٤مء وًمٙمـ ًمٚمٛمراضمٕم٦م واًمت٘مقيؿ  ،جي٥م أن شمتّمؾ سمٌٕمْمٝم٤م  ،ـم٤مًم٧م 

واإلقمداد او ُمٝمٚم٦م ىمري٦ٌم إلًمت٘م٤مط إٟمٗم٤مس سمٕمد اعمِم٤مق اًمٙمٌػمة . وواوح أٟمف ٓ يّمح اًمٌ٘م٤مء ذم 
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ُمرطمٚم٦م ُمع إُمٙم٤من اًمدظمقل وًمق سمٌٓمئ وطمذر ؿمديد ذم اعمرطمٚم٦م اًمت٤مًمٞم٦م . وأُم٤م ُمـ فمؾ يراوح ذم ُمٙم٤مٟمف 

 .ٌػم وهق اإلؾمتقاء سمٕمد اإلؾمتٖمالظهلدف اًمٙمومٝمق ُمْمٓمر او ُم٘مٍم ذم شمٕمٞملم ا

 

 افـػقذ افعؿقؼبـاء 

ے  ے   ۓ  ۓ  چ ىم٤مل شمٕم٤ممم ،  اًم٘مدرة اًم٘مقي٦م واًمراؾمخ٦م قمغم اًمٜمٗمع واًمت٠مصمػموُمٕمٜم٤مه سمٜم٤مء       

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

ڭ                       ڭ  ڭ  ڭ        

شمقوح أي٦م اًمٙمريٛم٦م سمٕمض ظمّم٤مئص احلؼ اًمذي  .17اًمرقمد:  چۆ  ۈ  ۈ   ۇۇ  ۆ

  ، ومٛمـ ومقائد اًمتٗمًػم: وسمٕمض ظمّم٤مئص ُم٤م ي٘م٤مسمٚمف ُمـ سم٤مـمؾ ، يٜمٌٖمل إقمداده ًمٚمٜم٤مس

 جيتٛمع ضمٌٚملم سملم ُمٜمٗمَرج يمؾ وهق ، وادٍ  مجعإودي٦م  ،: شمٗمًػم ُمٗمردات أي٦م افػائدة إوػ      

وُمٕمٜمك  ،أي هق اًمٗمْم٤مء اعمٜمَخِٗمض قمـ اجل٤ٌمل واًمتالل اًمذي جيري ومٞمف اًمًٞمؾ  ، ومٞمًٞمؾ اعمٓمر ُم٤مء إًِمٞمف

او ؾم٤مًم٧م أودي٦م سمٛمٞم٤مهٝم٤م ،  ، ذف اعمْم٤مفومحُ  ، أي وم٤ًمًم٧م ُمٞم٤مه إودي٦م چ ﮲  ﮳  چقم٤ٌمرة 

أن يمٚمٛم٦م: سم٘مدره٤م ص٤مرت شمتٕمٚمؼ سم٤مٕودي٦م وًمٞمس سمـ:  وُمـ ومقائد احلذف ومُحذف اجل٤مر واعمجرور .

أي أهؾ اًم٘مري٦م . وىمقًمف شمٕم٤ممم  ، 82يقؾمػ:  چ ڱ  ڱچ وهذا ُمـ ٟمقع ىمقًمف شمٕم٤ممم  ، ؾم٤مًم٧م

رهمقة همػم ُمتامؾمٙم٦م حتٛمؾ ُم٤م يٓمٗمق قمغم اعم٤مء ُمـ  أي سمٛم٘مدار ُم٤م شمًٕمف ُمـ اعم٤مء . واًمزسمد چ ﮴  چ

ُمـ رسم٤م يرسمق إذا طمّمٚم٧م ومٞمف  ،أي ُمٜمتٗمخ٤ًم ُمرشمٗمٕم٤ًم  چ ﮸  چهمث٤مء وأوؾم٤مخ وىم٤مذورات . ويمٚمٛم٦م 

واحلٚمٞم٦م  . وِرم: اجلرُح  رسَم٤مو ، اظمتامره سمٕمد واٟمتٗمخ قمال: اًمٕمجلمُ  رسَم٤مُي٘م٤مل:  ،زي٤مدة ذم احلجؿ او همػمه 

ُم٤م ُيتزيـ سمف يمحٚمٞم٦م اإلٟم٤ًمن وطمٚمٞم٦م اًمًٞمػ . واعمت٤مع يمؾ ُم٤م يتٛمتع اإلٟم٤ًمن سمف ذم سمٞمتف او قمٛمٚمف وؾم٤مئر 

وُمٜمف ُمتٕم٦م احل٩م وُمتٕم٦م  ،وُمت٤مع اعم٘م٤مشمؾ وُمت٤مع اًمدٟمٞم٤م ُي٘م٤مل: ُمت٤مع اًمٌٞم٧م وُمت٤مع اًمًٗمر  ،وضمقه طمٞم٤مشمف 

ويدل  ، ُمـ ضمٗم٤م جيٗمق ُمّمدر اواؾمؿ ـُجٗم٤مءاًم ، چ   چوىمقًمف شمٕم٤ممم  اًمٜمٙم٤مح وُمتٕم٦م اعمٓمٚم٘م٦م .
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ُج  ضَمَٗم٤مُي٘م٤مل: َ . واًمؼِمّ  وهق ٟم٘مٞمض اًمقصؾ ،قمغم اًمت٤ٌمقمد او اإلسمٕم٤مد  ْ ـْ  اًمنَّ  َوَأضْمَٗمْٞمتُفُ  اًْمَٗمَرسِ  فَمْٝمرِ  قَم

  يُمؾُّ  َويَمَذًمَِؽ . َأَٟم٤م
ٍ
ء ْ  إَِذا َرْ ضُمَؾ  ضَمَٗمْقُت و ،ُمٙم٤مٟمف  َيْٚمَزمْ  مَل ضُمَؾ  ضَمَٗم٠ْمُت و ، َأضْمُٗمقهُ  اًمرَّ قْمَتفُ  إَِذا اًمرَّ  َسَ

سْم٧َم  َْرَض  سمِفِ  وَمَيَ ْٕ َْرض ُِمـ اىمتٚمٕمتٝم٤م أي ، اًْمٌَْ٘مَٚم٦مَ  َواضْمَتَٗم٠ْمُت .  ا ْٕ  ، َأًْمَ٘متْفُ  إَِذا سمَِزسَمِدَه٤م اًْمِ٘مْدرُ  َوَأضْمَٗم٠َمِت . ا

ًمقادي همث٤مَءه ضمٗم٠م اوقم٤ٌمرة اإلُم٤مم اًمٗمراء:  ،وٟم٘مؾ اًمرازي: ضمٗم٤م اًمقادي همث٤مَءه جيٗمقه إذا رُم٤مه  ، إضِْمَٗم٤مءً 

أي: يذه٥م اًمزسمد  ،ومنه سمٕمْمٝمؿ سمٛمٕمٜمك أؾمؿ اعمٗمٕمقل ًمذًمؽ و( . يمام ذم )ُمٕم٤مين اًم٘مرآن ،ضَمْٗمئ٤ًم 

ومال ىمٞمٛم٦م ًمف  ،ُمتالؿمٞم٤ًم أي: يذه٥م ُمْمٛمِحالً  ،سمٛمٕمٜمك اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ  وومنه سمٕمْمٝمؿ ،ُمدومققم٤ًم ُمٜمٌقذًا 

 اعم٤مء وىمذف اًمري٤مح سمدومع ومٞمذه٥ميمام هل قم٤ٌمرة اإلُم٤مم اًمٓمؼمي:  ،. وسمٕمْمٝمؿ مجع اعمٕم٤مين  وٓ وم٤مئدة

ُمٕمٜمك واًمٔم٤مهر أن اعمّمدر واإلؾمؿ ُمٜمف يتْمٛمـ وضمقد  .اهـ . اًمقادي وضمقاٟم٥م سم٤مٕؿمج٤مر وشمٕمٚمُّ٘مف سمف

وهذا ُمثؾ طُمٓم٤مم وضُمذاذ وُروم٤مت  ، احلدث ُمـ اًمذات او سمٗمٕمؾ وم٤مقمؾ ظم٤مرضملؾمقاء يم٤من احلدث 

 ، ويمذًمؽ اجلذاذ ، آظمر وم٤مقمؾاًمتحٓمؿ شمٚم٘م٤مئٞم٤ًم او يم٤من سمٗمٕمؾ ؾمقاء يم٤من  ،وم٤محلٓم٤مم ُم٤م حتٓمؿ  ،ووُمت٤مت 

 وَُمُٙم٨َم  َُمَٙم٨َم ُمـ  ، چڭ    چوقم٤ٌمرة  .58إٟمٌٞم٤مء:  چ ٱ  ٻچ يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

٨ٌُّم اإلىم٤مُم٦م اعمٙم٨مو ، ومٝمق ُم٤ميم٨م وُُمٙمقصم٤مً  وُُمْٙمث٤مً  َُمْٙمث٤مً  ، َيْٛمُٙم٨ُم  وهق  او اإلىم٤مُم٦م ُمع اإلٟمتٔم٤مر واًمتٚم

  .وُمٙم٨م أي٤مُم٤ًم ٓ خيرج ،ُي٘م٤مل: ُمٙم٨م ؾمٜم٦م  ، أيْم٤م إٟم٤مة واًمتٛمٝمؾ

ُم٤مء : ادثؾ إول ،رضب اهلل شمٕم٤ممم ُمثٚملم سم٤مدم٤مه واطمد  ،: اعمٕمٜمك اإلمج٤مزم ًممي٦م افػائدة افثاكقة      

ٓمحف زسمدًا ُمـ همث٤مء وحيتٛمؾ اًمًٞمؾ ومقق ؾم ،ُمٜمٝم٤م  يًٞمؾ ذم أودي٦م سمح٥ًم ؾمـٕم٦م يمؾ واد اعمٓمر ويمٞمػ

ُمٖمٚم٘م٦م شمدومع  ٗمل اًمٕمٛمقم ٕن ًمٌٕمض إودي٦م هن٤مي٤متوشمدسمر شمٜمٙمػم أودي٦م وم٢مٟمف يّمٚمح ًمٜم قمديؿ اًم٘مٞمٛم٦م .

: ُم٤م ُيراد دثؾ افثاينا او يذه٥م اعم٤مء ومٞمٝم٤م همقرًا إمم أقمامق سمٕمٞمدة ومال ُيٜمتٗمع هب٤م . ،اعم٤مء إمم ضمٝم٦م أظمرى 

ٞمؽ وهمػم اًمٌالؾمترسمام يم٤مًمذه٥م واًمٗمْم٦م واحلديد واًمٜمح٤مس واًمرص٤مص و ،إذاسمتف او شمٚمٞمٞمٜمف سم٤محلرارة 

 ويِمٛمؾ ذًمؽ اًمّمٜم٤مقم٤مت اعمٕمدٟمٞم٦م ،ويقىمد قمٚمٞمٝم٤م ذم اًمٜم٤مر ًمّمٜم٤مقم٦م احلٚمٞم٦م او ًمّمٜم٤مقم٦م اعمت٤مع  ، ذًمؽ

قمغم ؾمٓمحٝم٤م زسمدًا  وهذه طملم يقىمد قمٚمٞمٝم٤م حتٛمؾ . أيْم٤مً  وهمػمه٤م اًمٌالؾمتٞمٙمٞم٦مرسمام و سمِمتك أٟمقاقمٝم٤م

 ،دة رضره ـؿم وايمثرشمف  واًمًـ٥ٌم ذم يمقن اًمزسمد راسمٞم٤ًم يٛمٙمـ أن يرضمع إمم همث٤مًء ُمثؾ زسمد ؾمٞمقل اعم٤مء .

أي أن شمٙمقن  ،92اًمٜمحؾ:  چ ﮶ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵    چ٤ممم ـوذًمؽ ىمري٥م ُمـ ىمقًمف شمٕم
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أي ُمثؾ  ، چ               چ قم٤ٌمرة  أن وشمدسمر . أُم٦م هل أيمثر او أىمقى ُمـ أُم٦م

أي يٜمٌٖمل ومٝمؿ اعم٤ًمر اإلمج٤مزم ًمٚمحؼ  ،ؾ احلؼ واًم٤ٌمـمؾ ثَ ـلم يٙمقن ُمَ ذًمؽ اًميب اًمٌديع ًمٚمٛمثٚمَ 

      چ ٤مرة ــع سمٕمٌـػم اجلٛمٞمـوًمذًمؽ ضم٤مء شمٗمً واًم٤ٌمـمؾ ُمـ ُمْم٤مُملم اعمثٚملم اعمذيمقريـ . 

وذم .  وىمد ٟمٌف إمم ذًمؽ أًمقد ذم شمٗمًػمه ، چ          ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ

 ؾمقاء ـم٤مًم٧م اعمدة او ىمٍمت . ُي٘مذف وُيرُمك همػم ُم٠مؾمقف قمٚمٞمف او ُمٜمتٝم٤مه أن اًمزسمد قم٤مىم٦ٌم اعمثٚملم وم٢من

 وٟمحقه٤م ومٞمٛمٙم٨م ذم إرض واعمّمٜمققم٤مت اعم٤مء واعمٕم٤مدن أٟمٔمٛم٦م احلؼ وُمـ وأُم٤م ُم٤م يٜمٗمع اًمٜم٤مس ُمـ

ذم اًمّمٞمػ إمم  واًمثٚمقج اًمتل شمٜمحدر ،سم٤مر يمام ذم اًمؽمسم٦م اخلّم٦ٌم واًمٕمٞمقن وأ ، اٟمتٔم٤مرًا عمـ يًتٕمٛمٚمف

يمام شمٜمٌف إًمٞمف قم٤ٌمرة  ، وُم٤م ُصٜمع ُمٜمٝم٤م ويمام ذم اعمٕم٤مدن واًمثروات ذم داظمؾ إرض ،إرض وإهن٤مر 

 ،وم٢من احلؼ هق اًمذي يٜمٗمع اًمٜم٤مس  ،. ويمذًمؽ اًمٗمرق سملم احلؼ واًم٤ٌمـمؾ  چ  ﯀  ﯁  ﮿  چ

يمذًمؽ و ،اعم٤مء اًمٔم٤مهر ذم اًمًٞمقل وٟمحقه ُمـ اعمٜم٤مومع  وم٢مهن٤م شمِمٛمؾ چ ڭ  ۇ  چوشمدسمر هٜم٤م قم٤ٌمرة 

 .وئمٝمر أصمره ذم ظمّمقسم٦م إرض واًمٕمٞمقن وأسم٤مر وذم إُمداد إهنر  شمِمٛمؾ ُم٤م يم٤من ذم سم٤مـمـ إرض

ڌ  چ قمغم إرض يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم احلؼ اًمٔم٤مهر وم٢من اًمٕم٤ٌمرة شمِمٛمؾ ، ويمذًمؽ إُمر ُمع احلؼ

( يمثػمًا ًمزسمد )اًم٤ٌمـمؾطملم يٙمقن ا ؼ اًمٙم٤مُمــوشمِمٛمؾ أيْم٤ًم احل ، 41احل٩م:  چ ڌڎ  ڎ  ڈ

 .دوء إٟمتٔم٤مرًا ًمٚمٔمٝمقرـويٕمٛمؾ هب ؼـومٞمٛمٙم٨م احل ، ديد اًميرـوؿم

شمذيمر أي٦م اًمٙمريٛم٦م صمالصم٦م  وقمقاُمؾ فمٝمقر اًمٜمٗمع ًمٚمٜم٤مس . اًمٜمٗمقذ اًمٕمٛمٞمؼ ذم: ثافثةافػائدة اف      

ف ـيمام شمٜمٌف إًمٞم ،ٕم٦م طم٤مُمكم احلؼ ـٕم٦م إودي٦م او ؾمـ: ؾمافعامؾ إول ،ل هم٤مي٦م إمهٞم٦م ـقمقاُمؾ وم

مهؿ اًمٗمٙمري٦م واعمٕمٜمقي٦م وًمٙمـ ؾمٕم٦م ىُمدرا ،. وًمٞمس اعم٘مّمقد سم٤مًمًـٕم٦م جمرد اًمٕمدد  چ ﮴  چ٤مرة ــقمٌ

واًمٕمٛمؾ  اًمزسمد او اًمٖمث٤مء : إٟمحٓم٤مطافعامؾ افثاين٤مة . وذم ذًمؽ شمٗم٤مصٞمؾ يمثػمة يٕمرومٝم٤م اًمدقم ،واعم٤مدي٦م 

ومألن وم٤مقمؾ  اًمزسمدأُم٤م إٟمحٓم٤مط  . چ    چيمام شمٜمٌف إًمٞمف قم٤ٌمرة  ، يمذًمؽ قمغم إسمٕم٤مده

 چ ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  چىمري٥م ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم وهذا  ، )سمْمٛمػمه اعمًتؽم( اًمذه٤مب هق اًمزسمد ٟمٗمًف
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سمٛمٕمٜمك: يٙمًد   ،: يٌقر ىمٌؾ مجٚم٦م اخلؼم ويمذًمؽ اؾمتٕمامل ًمٗمظ شهق»ومتدسمر إدظم٤مل اًمْمٛمػم  ،10وم٤مـمر: 

سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ  ومٛمٙمرهؿ يٌقر ذم إطمقال يمٚمٝم٤م ٕٟمف حيٛمؾ ذم داظمٚمف قمقاُمؾ اًمٌقار  ،ويٗمًد 

 ؽماشمٞمجل .ـقاع اًمّمؼم او اإلٟمتٔم٤مر اإلؾمـذا أطمد أٟمـوه ،ويمذًمؽ ذه٤مب اًمزسمد  ،ُمداومٕم٦م اًمٜم٤مس ًمف 

ام شم٘مدم ذم اًمٗم٤مئدة إومم أن يمٚمٛم٦م: ضُمٗم٤مء شمتْمٛمـ طمّمقل اًمّمٗم٦م وأُم٤م اًمٕمٛمؾ قمغم إسمٕم٤مد اًمزسمد ومٚمِ 

 ،٥م ُمتالؿمٞم٤ًم ُمْمٛمحاًل : وم٠مُم٤م اًمزسمد ومٞمذهيتْمٛمـ اعمٕمٜمك أي أن ،ري٘م٦م احلّمقل اًمٜمٔمر قمـ ـمسمٍمف 

ت شمٜمٔمٞمػ وقمٛمٚمٞم٤مت شمٜمٔمٞمػ احلؼ مم٤م شمٚمٌس سمف ُمثؾ قمٛمٚمٞم٤م ويتْمٛمـ أيْم٤ًم: يذه٥م ُمدومققم٤ًم ُمٜمٌقذًا .

إًمٞمف يمام شمٜمٌف  ،ع اًمٜم٤مس ـ٦م قمغم ٟمٗمـ٦م واًمٙمٛمٞمـاًمٜمققمٞم ُدراتـ: اًم٘مُ افعامؾ افثافث .اعمٞم٤مه واعمٕم٤مدن اعمذاسم٦م

 ،شمدسمر أن هذه اًمٕم٤ٌمرة هل َُمـثَؾ احلؼ سمٕمٛمقُمف  ، چ      ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  چ قم٤ٌمرة

هل٤م إمم ُمْم٤مُملم و ،وم٤ُمصقل اعمٜم٤مومع اعمٕمٜمقي٦م واعم٤مدي٦م شمٌ٘مك ذم إرض اٟمتٔم٤مرًا عمـ يٕمرف ىمٞمٛمتٝم٤م  حيق 

هل٤م إمم ُمٜم٤مومع يٛمٙمـ ُم٤ٌمذة ا ، ًمإلؾمتٕمامل وأدوات ضم٤مهزة يمام شمٜمٌف إمم ذًمؽ قم٤ٌمرة   ، ًمٕمٛمؾ هب٤مأي حيق 

. وشمذيمر  چ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿    ﯀  ﯁        چ وقم٤ٌمرة  ، چ ﮲  ﮳  ﮴چ 

سمٓمقهل٤م وقمروٝم٤م  ُمٕمٜم٤مه٤م: ،وًمذًمؽ وم٢من يمٚمٛم٦م: سم٘مدِره٤م  ،أن أي٦م اًمٙمريٛم٦م يمٚمٝم٤م ُمثؾ ًمٚمحؼ واًم٤ٌمـمؾ 

ذم  ، سمٛم٘مدار اؾمتٕمداده٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٜمٗمقس وًمٙمـ اعمٕمٜمك: ،ًمٜم٦ًٌم ٕودي٦م إرض وقمٛم٘مٝم٤م وادم٤مهٝم٤م سم٤م

ومٛمـ أراد أن حيٛمؾ اعمٜم٤مومع اعمٕمٜمقي٦م ومٕمٚمٞمف أن جيٝمز ًمٚمٜم٤مس أومْمؾ ُم٤م  ظمدُمتٝم٤م ًمٚمحؼ وجم٤موم٤ممه٤م ًمٚم٤ٌمـمؾ .

وأومْمؾ ُم٤م يٛمٙمـ ُمـ  ، يٛمٙمـ ُمـ إٟمٔمٛم٦م اًمٗمٙمري٦م واًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م واًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م واًمًٞم٤مؾمٞم٦م وهمػمه٤م

 . وُمـ أراد أن حيٛمل اعمٜم٤مومع اعمٕمٜمقي٦م ومٕمٚمٞمف أن جيٝمزه٤م اًمّم٤محللم اعم١مهٚملم ًمتِمٖمٞمؾ هذه إٟمٔمٛم٦م

٤مئؾ ـوؾم٤مئر وؾم وُمرايمز اًمٌح٨م واعمّم٤مٟمع يم٤معمدارس واجل٤مُمٕم٤مت اعمٜم٤مومع اعم٤مدي٦مسم٠مومْمؾ ُم٤م يٛمٙمـ ُمـ 

 ،٤مد إرض ـ٤مك سمٛمٜم٤مومع ُمٕمٜمقي٦م وُم٤مدي٦م ممتدة ذم أسمٕمـق اإلُمًـقذ اًمٕمٛمٞمؼ هـوم٤مًمٜمٗم . واحلامي٦م اًمٕمٛمؾ

أي ُمـ يمؾ ـمريؼ  ،27احل٩م:  چ ک  گ    گ  گ  ک  چيمام هق ُمٕمٜمك اًمٕمٛمؼ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

وُمـ هٜم٤م شمتْمح أسمٕم٤مد أطمد  . اعمتٕمذر إزاًمتفوُمـ  وُم٤م يم٤من يمذًمؽ ومٝمق ُم٤ميم٨م ذم إرض سمٕمٞمد .

 ، شأضمٕمؾ اخلّمؿ اعمحتٛمؾ يٓمٛمع ذم صداىمتؽ وخي٤مف ُمـ قمداوشمؽ  »وهق ُمٗمٝمقم:  ،ُم٘م٤ميٞمس اًم٘مقة 
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 دك ُمـ اعمٜم٤مومع ُم٤م حيرص قمٚمٞمف اًمٜم٤مسـٙمقن قمٜمـقمغم أطمد اجل٤مٟمٌلم . وي٘متيض ذًمؽ أن يأي ٓ شم٘متٍم 

 .وخيِمـقن أن يٜم٘مٓمع قمٜمٝمؿ

ٗمل اًم٘مرآن واًمًٜم٦م ٟمّمقص وم ،وأُم٤م اعمٜم٤مومع اعم٤مدي٦م  ،واعمٜم٤مومع اعمٕمٜمقي٦م ُمٕمرووم٦م قمٜمد اًمٕم٤مُم٦م واخل٤مص٦م       

ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  چ ُمٜمٝم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،يمثػمة شمقوح أمهٞمتٝم٤م 

ڀ  ٺ  ٺ      ٺ   چ وىمقًمف شمٕم٤ممم  ، 205اًمٌ٘مرة:  چڈ  ژژ  ڑ   ڑ  ک  ک  

٤ممم ــشمٕمو شم٤ٌمرك وىمقًمف ،25احلديد:  چ ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ     ٹ

  .60إٟمٗم٤مل:  چ ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅچ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  چ وشمدسمر ىمقًمف شمٕم٤ممم       

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ڀ  ڀ

ٹٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ     ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  

ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ    چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  

 چڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ    ڎ  ڈ    ڈژ  ژ  ڎ

: اعمح٤مومٔم٦م اجلفة إوػ ، ُمـ أرسمع ضمٝم٤متشمٜمٌف أيتلم إمم أمهٞم٦م اعمٜم٤مومع اعم٤مدي٦م  ، 266 – 265اًمٌ٘مرة: 

: احلامي٦م اعمٕمٜمقي٦م ًمٚمٛمٜم٤مومع سم٤مإلٟمٗم٤مق ُمٜمٝم٤م إسمتٖم٤مء ُمرو٤مت اهلل شمٕم٤ممم . اجلفة افثاكقةقمغم اعمٜم٤مومع وشمٜمٛمٞمتٝم٤م . 

: اجلفـة افرابعـة: اإلدظم٤مر واإلطمتٞم٤مط ًمألطمـقال اًمٓمـ٤مرئ٦م وًمألضمٞمـ٤مل اًم٘م٤مدُمـ٦م . اجلفة افثافثة

 .سم٤معمٝم٤مًمؽاعم٤مدي٦م هل٤م ُمـ اإلص٤مسم٦م احلامي٦م 

ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  چ وشمدسمر يمذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم       

ڤ   ڤ  ڤ ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ      ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  

أي إسمٕم٤مد او إزاًم٦م اعمخ٤موف  ،. ومٛمـ اعمّم٤مًمح اعمٝمٛم٦م إُمـ واًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م 112اًمٜمحؾ:  چڃ 

 وٓ شُمٌٜمك ومال ، شمرايمٛمٞم٦م اًمُ٘مُدرات ٕنوذًمؽ  ، واعمْم٤مر ودرضم٦م يم٤مومٞم٦م ُمـ اإلؾمت٘مرار ُمع اًمتٓمقر

ومٙمؾ قمٛمؾ يٜم٘مؾ اعم١مؾم٦ًم او اًمٌٚمد ُمـ اإلؾمت٘مرار  ، إُمد وـمقيٚم٦م ُمًت٘مرة ُم١مؾم٤ًمت ذم إٓ شمؽمايمؿ
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إٓ قمٜمد اًميورة اًمُ٘مّمقى  ، سمٕمٞمد قمـ احلٙمٛم٦مو يمٌػم اًمير إمم اًمٗمقى واًمُٕمُثق ومٝمق قمٛمؾ

٤مُٕمـ اًمٖمذائل واًمّمحل واًمٕمٚمٛمل ويِمٛمؾ ذًمؽ أُمقرًا يمثػمة يم . اعمٗمروو٦م سمٕمٞمٜمٝم٤م ومال سمديؾ هل٤م

ديد ُمـ ـل وهمػمه . وشمٜمٌف أي٦م اًمٙمريٛم٦م أيْم٤ًم إمم احلذر اًمِمـٞم٤مؾمـواًمً واًمّمٜم٤مقمل واإلىمتّم٤مدي

 .ػم همػم اعمدروس وشمٜمٙمٞمس إوًمقي٤متاًمتٖمٞم

ـُ  » َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ  اهللِ َرؾُمقُل  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  ُهَرْيَرَة، َأيِب ُمـ ٟمّمقص اعمٜم٤مومع طمدي٨م و        اعْم١ُْمُِم

، ـَ  اهللِ  إمَِم  َوَأطَم٥مُّ  ظَمػْمٌ  اًْمَ٘مِقيُّ ـِ  ُِم ِٕمٞمِػ  اعْم١ُْمُِم ـْ  َيٜمَْٗمُٕمَؽ  َُم٤م قَمغَم  اطْمِرْص  ظَمػْمٌ  يُمؾ   َوذِم  ، اًمْمَّ  سم٤ِمهللِ َواؾْمتَِٕم

 َٓ  رواه ُمًٚمؿ وهمػمه .  « شَمْٕمَجزْ  َو

ـْ و       ـَ  َٟمٌِل   هَمَزا »  ِملسو هيلع هللا ىلص اهللَّ َرؾُمقُل  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  قَمٜمُْف، اهلل َريِضَ  ُهَرْيَرةَ  َأيِب  قَم   ُِم
ِ
 َٓ : ًمَِ٘مْقُِمفِ  وَمَ٘م٤مَل  ، إَْٟمٌَِٞم٤مء

ٌَْٕمٜمِل ٌْٜمَِل  َأنْ  ُيِريدُ  َوُهقَ  اُْمَرَأةٍ  سُمْْمعَ  َُمَٚمَؽ  َرضُمٌؾ  َيْت ٤م َي ـِ  َوعَم٤َّم هِبَ ٌْ ْ  قشًم٤مـسُمٞمُ  سَمٜمَك َأطَمدٌ  َوَٓ  ، هِب٤َم َي  ْروَمعْ ـيَ  َومَل

ٚمؿ ـرواه اًمٌخ٤مري وُمً «ِوََٓدَه٤م  َيٜمَْتٔمِرُ  قَ ـَوهُ  ظَمٚمَِٗم٤مٍت  َأوْ  هَمٜماَمً  ؽَمَىـاؿْم  َأطَمدٌ  َوَٓ  ، ُ٘مقوَمَٝم٤مـؾُم 

 .وهمػممه٤م

 ، چ ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  چوذًمؽ ذم قم٤ٌمرة  ،ذم ُمّمدر اًمزسمد وطمجٛمف  :افػائدة افرابعة      

ومٞمٛمٙمـ أن يٙمقن ُمّمدره  ،وًمٙمٜمف يم٤معمٗمّمقل وهمػم اعمٛمتزج  ،فم٤مهر اًمٜمص أن اعم٤مء حيٛمؾ اًمزسمد 

 ،ويمذًمؽ إظمالط اعمقضمقدة ُمع اعمٕم٤مدن ىمٌؾ شمٜم٘مٞمتٝم٤م  ،إوؾم٤مخ واًمٗمْمالت مم٤م يٚمقث اًمًٞمؾ 

 شمٗم٤مقمؾ اعمٕم٤مدن اعمٜمّمٝمرة ُمع اًمققم٤مء واًمٜم٤مر ُمـ وحيتٛمؾ أن يٙمقن سمٕمْمف ُمـ شمٗم٤مقمؾ اعم٤مء ُمع إودي٦م او

اًم٤ٌمـمؾ )اًمزسمد اعمٕمٜمقي  وم٢من ،سملم احلؼ واًم٤ٌمـمؾ . ويمذًمؽ احل٤مل  او ُمـ ٟمقع رديء ُمـ اعمٕمدن

 ،وًمٙمٜمف قمٜمد اًمتدسمر واًمٗمحص ُمٜمٗمّمؾ قمٜمف همػم ممتزج سمف  ،( ىمد يدظمؾ سملم صٗمقف احلؼ واًمٌنمي

وُمع  ،وم٘مد يٙمقن إٟمٗمّم٤مًٓ قم٘مٞمدي٤ًم او قمٛمٚمٞم٤ًم  ، وهلذا اإلٟمٗمّم٤مل درضم٤مت يمثػمة ختتٚمػ ذم ؿمدمه٤م

 . شمٗم٤موت اًمدرضم٤مت

چ  ڇ   ڇ    ڇ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ چ ٤ممم ـــوشمدسمر ذم ذًمؽ ىمقًمف شمٕم      

ۆ  ۈ  ۈ     ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  چ وىمقًمف شمٕم٤ممم  ،9اًمٌ٘مرة:  چ ڇ

. وىمد أوضم٥م اهلل شمٕم٤ممم صٞم٤مٟم٦م  47اًمتقسم٦م:  چۉ  ۉ    ې  ې  ې  ېى  
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گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  چ يمام ذم ٟمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،احلؼ وشمٜمٔمٞمٗمف ُمـ اعمٚمِقصم٤مت 

 . 42اًمٌ٘مرة:  چڳ  ڳ  

ـْ ومٕمـ  ،وم٢من رسم٤م اًمزسمد ىمد يٙمقن يمثرة واٟمتٗم٤مظم٤ًم فم٤مهري٤ًم  ، چ ﮷  ﮸    چ وشمدسمر قم٤ٌمرة         ، صَمْقسَم٤منَ  قَم

َُُمؿُ  ُؽ ـُيقؿِم  »: ٚمَّؿَ ـَوؾَم  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ  اهللَِّ  قُل ـَرؾُم  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  ْٕ يََمَٚم٦مُ  شَمَداقَمك يَماَم  قَمَٚمْٞمُٙمؿْ  َداقَمكـشمَ  َأنْ  ا ْٕ  ا

ـْ : ىَم٤مِئٌؾ  ٤مَل ـوَم٘مَ  ، « ىَمّْمَٕمتَِٝم٤م إمَِم  ـُ  ىِمٚم٦َّمٍ  َوُِم  هُمَث٤مءٌ  َوًَمٙمِٜمَُّٙمؿْ  ، يَمثػِمٌ  ذٍ ـَيْقَُمئِ  َأْٟمُتؿْ  سَمْؾ  » ىَم٤مَل  َيْقَُمِئٍذ؟ َٟمْح

 
ِ
ًَّ  يَمُٖمَث٤مء َـّ  ، ْٞمؾِ ـاًم ـْ  اهلل َوًَمَٞمٜمَْزقَم يُمؿُ  ُصُدورِ  ُِم َـّ  ُِمٜمُْٙمؿْ  اعْمََٝم٤مسَم٦مَ  قَمُدو  ـَ  ىُمُٚمقسمُِٙمؿُ  ذِم  اهلل َوًَمَٞمْ٘مِذوَم  ، « اًْمَقْه

؟ َوَُم٤م ،اهلل  َرؾُمقَل  َي٤م: ىَم٤مِئٌؾ  وَمَ٘م٤مَل  ـُ ْٟمٞم٤َم طُم٥مُّ  » ىَم٤مَل  اًْمَقْه ق داود رواه أسم « اعمَْْقِت  َويَمَراِهَٞم٦مُ  اًمدُّ

وىمد ضمّقد إًم٤ٌمين إؾمٜم٤مد أيب  ،( ٤مُمٞملم( وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم )احلٚمٞم٦مـٜمد اًمِمـل واًمٓمؼماين ذم )ُمًـواًمٓمٞم٤مًمً

 .(958 ،يمام ذم ) اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م  ،وصحح احلدي٨م مجٚم٦م سم٤مقمت٤ٌمر ـمرىمف  ،ٟمٕمٞمؿ 

ىم٤مل اًمنميػ اًمريض رمحف اهلل  ،ُمٕمٜمك رضب إُمث٤مل ذم أي٦م اًمٙمريٛم٦م : افػائدة اخلامسة      

                     ڭ       چ٤ممم ــــشمٕم٤ممم: وىمقًمف شمٕم

 واهللّ  ، إُمث٤مل سميب واعمراد. اؾمتٕم٤مرة وهذه ، چۆ  ۈ  ۈ    ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ

 ٜم٦مـأًمً قمغم وإدارمه٤م ، اًمٌالد رم  ٞمػمه٤مـشمً :سميهب٤م أراد ٤مممــشمٕم يٙمقن أن أطمدمه٤م: ُمٕمٜمٞم٤من ، أقمٚمؿ

 ىمقًمف ٘مقمـوي. أىم٤مصٞمٝم٤م كـوم وأسمٕمد ومٞمٝم٤م شمقهمؾ إذا ، إرض رم ومالن رضب: ىمقهلؿ ُمـ.  اًمٜم٤مس

 اعمثؾ رضب رم أظمر واعمٕمٜمك. اًمٌالد رم هب٤م رضب ىمقًمف ُم٘م٤مم ، چۆ  ۈ  ۈ   چ ٤مممــــشمٕم

 لءـاًمِم كـقمٚم تدلـشمً ٤مـيمٛم ، ظمقاـمرهؿ فـقمٚمٞم تدلـًمتً ، ٝمرةـسم٤مًمِم ًمٚمٜم٤مس ٟمّمٌف سمف اعمراد يٙمقن أن

 وأىمٛم٧م ـمٜمٌف وأصم٧ٌّم   ٟمّمٌتف إذا ، اخل٤ٌمء رضسم٧م: ىمقهلؿ ُمـ ُم٠مظمقذ وذًمؽ ، رهؿقافمـٟم اعمٜمّمقب

 يٜمّم٥م أي ، اًمقضمف هذا غمقم ، چ            چ ٌح٤مٟمفــؾم ىمقًمف ويٙمقن.  قمٛمده

 .سمًامشمف  اًم٤ٌمـمؾ ويٕمرومقا ، ومٞم٘مّمدوه سمٕمالُم٤مشمف احلؼ اعمٙمٚمٗمقن ًمٞمٕمرف ، أقمالُمٝمام ويقوح ُمٜم٤مرمه٤م

 .(123شمٚمخٞمص اًمٌٞم٤من اهـ ُمـ )
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 افسؾؿ اإلجيايب (ال ) افسؾؿ افػعّ 

ٚمؿ واًمًالم ود احلرب        ً ٚمؿ واًم ًَّ اؾمؿ اهلل شمٕم٤ممم سمٛمٕمٜمك واًمًالم  ،واًمًالُم٦م ود اًمٌالء  ، اًم

وجم٤مٓت اًمًٚمؿ  .واعمث٤مًم٥م أٟمف ذو اًمًالم اًمذي يٛمٚمؽ اًمًالم وهق اًمتخٚمٞمص مم٤م يِم٤مء ُمـ اعمٙم٤مره 

اًمقٓء .  ٕن ُمٜمٝم٤م ُمْم٤مُملمومدرضمتٝم٤م سملم اعم١مُمٜملم قم٤مًمٞم٦م ضمدًا  ،واؾمٕم٦م ضمدًا ودرضم٤مشمف يمثػمة أيْم٤ًم 

صمامر اًمتٜم٘مٞمح قمغم ل يمت٤مب )ـٚم٦م ُمٜمٝم٤م ومـد ذيمرٟم٤م مجـوىم ،وجم٤مٓمه٤م سملم اعمًٚمٛملم وهمػمهؿ يمثػمة أيْم٤م 

  .(راسمـع إمم اًمث٤مُمـاًم٤ٌمب اًمث٤مًم٨م/اًمٗمّمؾ اًمث٤مٟمـل: اعمٌح٨م إول صمؿ اًم ،وم٘مف اإليامن 

وم٢من اًمًٚمؿ ًمٞمس  ،واعمٝمؿ هٜم٤م ُم٤م يتّمؾ سمٛم٤ٌمطم٨م اًم٘مٞم٤مدة واإلدارة ظم٤مص٦م ذم اعمج٤مل اًمًٞم٤مد       

ج٤مل ًمٙمثػم ُمـ ٤مل يٗمتح اعمؾ هق ؾمٚمؿ ومٕمّ سم ،طم٤مًم٦م ؾمٚمٌٞم٦م شم٘متٍم قمغم شمرك احلرب واًمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمٕمدائٞم٦م 

وىمد ذيمرٟم٤م أٟمقاقم٤ًم ُمـ اًمتٕم٤مُمؾ اًمًٚمٛمل سملم اعمًٚمؿ واًمٙم٤مومر سم٤مإلؾمالم ، وذًمؽ ذم  . إقمامل اعمت٤ٌمدًم٦م

ُم٤ٌمطم٨م اًمٗمّمؾ اًمث٤مين ُمـ اًم٤ٌمب اًمث٤مًم٨م ُمـ يمت٤مب )صمامر اًمتٜم٘مٞمح قمغم وم٘مف اإليامن(، وهل ُم٤ٌمطم٨م 

 يمٌػمة ومال جم٤مل ًمتٙمرار ُمْم٤مُمٞمٜمٝم٤م.
 

 : إػ اخلر واجتـاب اإلشتػزازافدظقة 

وم٢مهن٤م  چې  چومتدسمر يمٚمٛم٦م  ، 83اًمٌ٘مرة:  چ ې    ې  ى  چشمٕم٤ممم و شم٤ٌمرك ىم٤مل      

 چ ى   چىمرأ اجلٛمٝمقر و ٤مء اًمديٜمل او اًمٕمرىمل او همػمه .ـل اًمٜم٤مس سمٍمف اًمٜمٔمر اإلٟمتٛمـقم٤مُم٦م وم

 اعمّمدر وُيًتٕمٛمؾ ،يم٤مًمِمٙمر واًمٙمٗمر واًمِمٖمؾ  وفم٤مهره أٟمف ُمّمدر ،سمْمؿ احل٤مء وشمًٙملم اًمًلم 

٥ٌم ي٘متيض ذًمؽ . ــ إٓ ًمًـٕٟمف يٜمٌٖمل أن ٓ ي٘مؽمن سمام يٜم٤مذم احلًًمٖمرض اعم٤ٌمًمٖم٦م ذم طُمًـ اًم٘مقل 

ٜم٤مً »وىمرأ محزة واًمٙم٤ًمئل  ًَ ٛمؾ ـويِم . ٜم٤مً ـًَ قًٓ طَم ـواًمت٘مدير: ىم ،سمٗمتح احل٤مء واًمًلم وهق صٗم٦م  شطَم

 .واًمٙمالم اعمٝمذب٦م اًمٓمٞم٦ٌم ـر واًمٜمّمٞمحـك اخلٞمـ٘مقل احلًـ يمؾ أٟمقاع اًمدقمقة إًماًم

ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھھ  ے  ے  ۓ  ڍ ىم٤مل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم و    

. وأُم٤م واًمتٍمف ومٝمل اًمٓمري٘م٦م اًمّمحٞمح٦م ذم اًمتٗمٙمػم  شاحلٙمٛم٦م»أُم٤م  ،125اًمٜمحؾ:  ڍ ۓ
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ٞمده: اًمَققْمظ ـوم٘مد ىم٤مل اسمـ ؾم ،تج٤مسم٦م ـومٞمٔمٝمر أهن٤م حم٤موًم٦م حتريؽ اعمِم٤مقمر واًمٕمقاـمػ ًمإلؾم شاعمققمٔم٦م»

ُ ىمٚمٌف ُمـ صمقاب وقم٘م٤مب .واًمِٕمٔم٦م واعمْققِمٔم٦م شمذيمَرشُمؽ اإلٟم٤ًمن سمام  وسمٜمحق  ،اهـ ُمـ )اعمحٙمؿ( ُيَٚمـلم 

 رُّ ـًُ وم٢من احلًٜم٦م ُيٕمؼم هب٤م قمـ يمؾ ُم٤م يَ  ،ذًمؽ ىم٤مل اخلٚمٞمؾ وهمػمه . وأُم٤م وصػ اعمققمٔم٦م سم٤محلًٜم٦م 

٤م اعمققمٔم٦م اًمتل ٓ خيٗمك قمٚمٞمٝمؿ أٟمؽ وىمد أضم٤مد اًمزخمنمي ذم شمٗمًػم اعمققمٔم٦م احلًٜم٦م سم٠مهن ،وُيرهم٥م ومٞمف 

وًمٙمٜمٝم٤م ُمققمٔم٦م ئمٝمر  ،شُمٜم٤مصحٝمؿ هب٤م وشم٘مّمد ُم٤م يٜمٗمٕمٝمؿ ومٞمٝم٤م . أي ًمٞمس ومٞمٝم٤م قم٤ٌمرات شم٘مريع وشمقسمٞمخ 

وًمٙمٜمٝم٤م  ،سمال شمٙمٚمػ وؿمديد اًمٕمٜم٤مي٦م سمذًمؽ  ملسو هيلع هللا ىلص ومٞمٝم٤م احلرص قمغم اخلػم هلؿ . وىمد يم٤من رؾمقل اهلل

ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڍ يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،أظمالىمف اًمٕم٤مًمٞم٦م وؾمجٞمتف اًمٓمٞم٦ٌم 

ؽ . وىم٤مل شمٕم٤ممم  ، 6اًمٙمٝمػ:  ڍ ڤ  ڤ  ڤ  ڦ ًَ ں  ں     ڍأي ًمٕمٚمؽ ُُمٝمٚمٌؽ ٟمٗم

 . 8وم٤مـمر:  ڍ  ڻ   ڻ  ڻ

وأُم٤م اجلدال ومٝمق اعمٖم٤مًم٦ٌم ذم احلقار او اعمٜم٤مفمرة  واإلؾمؽمؾم٤مل ومٞمٝم٤م . وم٢من يم٤من اجلدال عمجرد دومع       

وإن يم٤من اجلدال  ،اخلّمؿ سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ ُمقوع احلؼ ومٝمق ُمذُمقم يمام ورد ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ 

قن ر أن اجلدال ذم اًمدقمقة جي٥م أن يٙمـق ممدوح يمام ورد ذم أيمثر ُمـ آي٦م . وشمدسمـًمٜمٍمة احلؼ ومٝم

أي سم٠مومْمؾ ـمرق اجلدال واعمح٤مورة وأسمٕمده٤م قمـ اإلؾمتٗمزاز وإصم٤مرة إقمامل  ،ـ ـسم٤مًمتل هل أطمً

وشمدسمر  .اًمٕمدائٞم٦م . وذم هذه أي٦م إجي٤مب شمٕمٚمؿ ـمرق اجلدل واعمٜم٤مفمرة واًمتٗم٤موض واًمتٗمقق ومٞمٝم٤م 

ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ      چ٤ممم ـــــصٞمٖم٦م احلٍم ذم ىمقًمف شمٕم

 فمٚمٛمقا اًمذيـ ٛمؾـِمشم  چڀ     ڀ    ڀ  ڀٺ      چ٤مرة  ـوقمٌ ، 46اًمٕمٜمٙمٌقت:  چڀ  ڀٺ  

  .واعمٜم٤مفمرة اجلدال وأدب ىمقاقمد ذم ُمٜمٝمؿ

ل اجلدال إمم اؾمتٗمزاز وإصم٤مرة اًمًقء ، وم٢من اًمّمحٞمح أُم٤م و       إذا ىم٤مُم٧م اًمٕمالُم٤مت قمغم إُمٙم٤من حتقُّ

حئ   مئ  ىئ     ڍ٤ممم ـــىمقًمف شمٕمٚمؿ اًمداظمكم ، وقمغم ذًمؽ مُحِؾ ـاضمتٜم٤مب اجلدال طمٗم٤مفم٤ًم قمغم اًمً

، أي ٓ اطمتج٤مج سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٙمؿ ، واهلل 15اًمِمقرى:  ڍ  يئجب   حب    خب  مب  ىب

 ٤ممم أقمٚمؿ.ــــــشمٕم
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 :ظؿؾقات ختػقػ درجات افكاع

﮴   چ ىم٤مل شمٕم٤ممم  ،قمديدة  ٦مذم ذًمؽ أدًم٦م ذقمٞم      ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳ 

اًمٜم٤مسمٞم٦م وقم٤ٌمرات اًمِمتؿ  اًمٙمريٛم٦م اضمتٜم٤مب إًمٗم٤مظُيٗمٝمؿ ُمـ أي٦م  ،108إٟمٕم٤مم:  چ ﮵  ﮶     ﮷

 .واًمت٘مريع

ژ  ژ  ڑ   ڑ   کک   ک  ک    گ  گ  گ         گ  ڳ  چ  ٤مممـــوىم٤مل شمٕم      

ہ  ہ      ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ        ۀ    ڳ  ڳ  ڳ   

 اخلّمؿ ُمع اًمتٕم٤مُمؾ ٗملوم ،ٟمٜم٘مؾ اًمتٗمًػم يمام ذيمرٟم٤مه ذم ) اعمٜمٓمٚمؼ (  ، 35 – 34ومّمٚم٧م:  چ ہ 

 شمًع سم٠من اًمتٕم٤مُمؾ يٙمقن أن يٛمٙمـًمٙمـ و ، أرضار ُمـ سمف شم٘مؽمن وُم٤م اًمٕمداوة شمّمٕمٞمد سمٕمْمٝمؿ يٕمت٤مد

وهق ٟمقع ُمـ اإلطمتقاء اًمًٚمٛمل )دسمٚمقُم٤مؾمٞم٦م اًمقوم٤مق( ٕضمؾ ختٗمٞمػ اًمٕمداوة واًمتحقل  ، ظمّمٛمؽ

وهذا هق اًمذي شم٠مُمر سمف هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م . وشمدسمر أن هذا اإلطمتقاء ي٘مقم قمغم  ،إمم قمالىم٤مت ؾمٚمٛمٞم٦م 

يمام يدل قمٚمٞمف شم٘مديؿ احلًٜم٦م قمغم اًمًٞمئ٦م ويمذًمؽ اًمدومع سم٤مًمتل هل أطمًـ . وشمدسمر أيْم٤ًم أن  ،اًمرومؼ 

. وهذا يمٚمف يٗميض  اإلطمتقاء اعمذيمقر حيت٤مج إمم صؼم وإمم طمظ قمٔمٞمؿ ُمـ اًمتقومٞمؼ واًمٕم٘مؾ واحلٙمٛم٦م

وًمًالُمتف ُمـ إرضار  ،هم٤مي٤مت يمٌػمة سمٕمٛمؾ قم٘مكم يمٌػم وُم٤م ي٘متْمٞمف ُمـ شمٗم٤موض وٟمحقه  إمم حتّمٞمؾ

وهق شمٕمٌػم جم٤مزي ٕن هذا اًمٜمقع  ،ُيٕمؼم قمٜمف أطمٞم٤مٟم٤ًم سمتحّمٞمؾ أُمقر يمٌػمة سمقؾم٤مئؾ يًػمة او وٕمٞمٗم٦م 

ڱ  ں   ں ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ   چ سمدًمٞمؾ قم٤ٌمرة  ،ُمـ اًمٕمٛمؾ ًمٞمس سم٤مهللم وٓ سم٤مًمْمٕمٞمػ 

وًمٙمـ يٜمٌٖمل ًمٙمؾ ُم١مُمـ أن حي٤مول  ، ومٝمق وفمٞمٗم٦م اًمٜمخ٦ٌم او اًمٜمخ٦ٌم ُمـ اًمٜمخ٦ٌم ، چہ  ہ     ۀ

  .يمام هق طمٙمؿ حتّمٞمؾ درضم٤مت اًمٗمْم٤مئؾ قمٛمقُم٤مً  ،حتّمٞمؾ درضم٦م ُمٜمٝم٤م 

اًمتٗمريط ذم ُمثؾ هذه ٓ ؿمؽ أن و ، شُرب طمٞمٚم٦م أٟمٗمع ُمـ ىمٌٞمٚم٦م»وىمري٥م ُمـ ذًمؽ اًم٘مقل اعم٠مصمقر:       

وهل ُمّمٞم٦ٌم يمؼمى سم٤مًمٖم٦م اًمير .  ،اعمٕم٤مين اًمٕمٔمٞمٛم٦م يٕمٜمل اًمتٗمريط ذم اًمتٗمٙمػم وذم شمِمٖمٞمؾ اًمٕم٘مؾ 

ًمٞمس جمرد يمٚمٛمـ٦م  ،ظم٤مص٦م ذم اًمٍماع اًمًٞم٤مد  ،أن اإلطمتقاء ذم يمثػم ُمـ إطمٞم٤من  ُمـ هذا إصؾو

وًمٙمٜمف صؼم قمغم يمثػم ُمـ اًمتٗمٙمػم واإلقمـداد واًمتخٓمٞمط ًمإلطمتقاء اًمًٚمٛمل وُم٤م  ،ـمٞمٌـ٦م وهديـ٦م 
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 (يمرؾم٤مئؾ اًمتٓمٛملم اًم٘مقًمٞم٦م واًمٕمٛمٚمٞم٦م) حيت٤مضمف ُمـ ُم٘مدُم٤مت وإضمراءات قمٛمٚمٞم٦م ُمـ احلٚمؿ واًمتحٗمٞمز

ومدظمقل يم٤مف  ، ڍڱ  ڱ   ڳ    ڍ. وشمدسمر ذم أي٦م قم٤ٌمرة  واإلصم٤مرة واعمراضمٕم٦م وإومٙم٤مر اًمذيمٞم٦م

وًمٙمٜمف خيت٤مر اًمتٕم٤مُمؾ  ،اًمتِمٌٞمف ٕن اخلّمؿ إذا يم٤من يم٤مومرًا وم٢مٟمف ٓ يّمػم وًمٞم٤ًم محٞماًم ذم طم٘مٞم٘م٦م إُمر 

. وطمتك  وىمد ي٤ًمقمد ذم يمثػم ُمـ أقمامل اخلػم واًمٗمْمٞمٚم٦م ، اًمًٚمٛمل ورسمام اًمتح٤مًمػ ويم٠مٟمف وزم محٞمؿ

١مول إُمر ويم٠مٟمف وزم ـ٦م يمل ي٦م سمٕمٜم٤ميـراءات ختٗمٞمٗمٞم٦م ُمدروؾمـيٛمٙمـ اًم٘مٞم٤مم سم٢مضم ،٦م اًمٕمٜمػ ـسمٕمد سمداي

ويِمٛمؾ  ،محٞمؿ . وىمد ي٘مع يمثػم ُمـ اًمدُم٤مر واهلالك سم٥ًٌم وٕمػ ُمٝم٤مرات وُمتٓمٚم٤ٌمت اإلطمتقاء 

قع آظمر ُمـ ـٝمد ًمذًمؽ . ويقضمد ٟمـٕمقب يِمـخ اًمِمـوشم٠مري ،ذًمؽ اًمٍماع اًمداظمكم واخل٤مرضمل 

وىمد ي٘مؽمن ذًمؽ سمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمتْمٞمٞمؼ قمغم  ،وهق أن شمٖم٤مًم٥م ظمّمٛمؽ ذم أؾم٤ٌمب اًم٘مقة  ،اإلطمتقاء 

وم٢مذا شمٗمقىم٧م قمٚمٞمف سمدرضم٦م ضمٞمدة وم٘مد اطمتقيتف سمٛمٕمٜمك شم٘مٚمٞمؾ ومرصف ًمألقمامل اًمٕمدائٞم٦م . وىمد  ،اخلّمؿ 

٦م . ـاًمث٤مٟمٞم واحلربقمغم هذا اًمٜمقع ُمـ اإلطمتقاء سمٕمد احلرب اًمٕم٤معمٞم٦م إومم  وأُمػميم٤م اقمتٛمدت اوروسم٤م

  .ـقي إذا شمٍمف سمحٙمٛم٦مٝمؾ قمغم اًم٘مـأؾمٚمٛمل ـدل دم٤مرب إُمؿ قمغم أن اإلطمتقاء اًمًـوشم

ويتؼمم اًمٓمٖم٤مة سم٤مًمتٝمديد سمٛمٕمٜم٤مه اًمقاؾمع أيمثر سمٙمثػم ُمـ شمؼمُمٝمؿ سمٓمٚم٥م اإلصالطم٤مت اإلىمتّم٤مدي٦م       

ومال يّمح إي٘م٤مع ـم٤مئٗم٦م او مج٤مقم٦م سمٛمخ٤مـمر مهديد هل همػم ىم٤مدرة قمغم شمٜمٗمٞمذه  ،واإلضمتامقمٞم٦م وٟمحقه٤م 

د سمٞمٜم٤م مجٚم٦م وىم ،286اًمٌ٘مرة:  چ ۈۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  چ وىمد ىم٤مل شمٕم٤ممم  ،وٓ ُمقاضمٝمتف 

وم٢من قمدم  ،يتّمؾ سمذًمؽ ُمٕمروم٦م سمٕمض اًمٗمروق سملم اًمدوم٤مع واهلجقم و ( .ُمـ هذه اعمٕم٤مين ذم )اعمٜمٓمٚمؼ

 ،سم٤معمٕمٜمك اًمقاؾمع ًمٚمدوم٤مع ذم طم٤مل اًمْمٕمػ  ،اإلٟمدطم٤مر واضمتٜم٤مب اإلؾمتئّم٤مل حيت٤مج إمم دوم٤مع ضمٞمد 

وىمد يٜمٗمع  وأُم٤م حت٘مٞمؼ اًمٜمٍم ذم طم٤مل اًم٘مقة ومٞمٕمتٛمد ذم يمثػم ُمـ إطمٞم٤من قمغم ٟمقع ُمـ أٟمقاع اهلجقم .

وىمد ذيمرٟم٤م أصقًمف سمٕمد ىمّم٦م ُم٘متؾ احلًلم  ،ذم هذا اعمج٤مل ُمٕمروم٦م ومـ اعم٘م٤موُم٦م همػم اًمٕمٜمٗمٞم٦م وُم٤ًمره٤م 

  .(ٚمٞمف اًمًالم ذم يمت٤مب )أهؾ اًمٌٞم٧م سملم اخلالوم٦م واعمٚمؽقم

٤ممم ـــاًمٕمٛمؾ ُمـ همػم إصم٤مرة اخلّمؿ اٟمتٔم٤مرًا ٕومقل ىمقشمف ومهقد ـمٖمٞم٤مٟمف . ىم٤مل شمٕموُمـ وم٘مف اًمْمٕمػ       

 إدظم٤مل ومتدسمر ،10وم٤مـمر:  چ وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  چ 

 صم٤مسم٧م وصػ اًمٌقار ويم٠من ، سم٤معمٌتدأ اخلؼم ُمٕمٜمك إًمّم٤مق شم٠ميمٞمد شمٗمٞمد ًمٗمٔمٞم٦م زي٤مدة وم٢مٟمف شهق» اًمْمٛمػم
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ھ  ے     ے  ۓ  ۓ  ﮲  چ  شمٕم٤ممم ىمقًمف يمٜمحق وهذا ، اخل٤مرضمٞم٦م اًمٕمقاُمؾ سمتٖمػم يزول ومال عمٙمرهؿ

.  ُمٌتدأً  او ؾّْم ومَ  وٛمػم اعمتقؾمط اًمْمٛمػم ضمٕمٚم٧م ؾمقاء هذا ،104اًمتقسم٦م:  چ ﮳    ﮴  ﮵

 جمرد يٕمٜمل ٓ او اًمتٚم٘م٤مئل اًمذايت اًمذسمقل أن همػم.  اعمٝمٚمؽ واعمٌػم ، واهلالك اًمٙم٤ًمد ومرط هق واًمٌقار

 اعمْم٤مد اًمٕمٛمؾ واًمتٜمٛمٞم٦م وُم٤م يٛمٙمـ ُمـ اًمٜمٗمس صم٤ٌمتقمغم  يِمجع وًمٙمٜمف ، اًمٕمٛمؾ وشمرك اإلٟمتٔم٤مر

 سمٍمف واًمذسمقل اًمٙم٤ًمد قمقاُمؾ داظمٚمف ذم حيٛمؾ ُمٙمر اًمٔم٤معملماعمٝمؿ هٜم٤م أن  .اإلؾمتٌداد  سمقار ًمتنيع

 . اًم٤ًمُمٞم٦م اًم٘مٞمؿ ُمـ واًمتحٚمؾ اًمٗم٤ًمد قمغم ىمٞم٤مُمف سم٥ًٌم وذًمؽ ورضسم٤مت يمقارث ُمـ ي٠مشمٞمف قمام اًمٜمٔمر

ٛمٚمٞم٤مت وصػ اًمٕمذم  “اإلؾمتًالم اًمتٙمتٞمٙمل”ويًتٕمٛمؾ سمٕمض ظمؼماء اًمًٞم٤مؾم٦م اًمٖمرسمٞملم قم٤ٌمرة 

 .اعم٘مّمقدة ٓضمتٜم٤مب اعمقاضمٝم٦م

ھ  ھ   ے  ے  چ واٟمٔمر ذم ىمقًمف شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ذم ؾمٞم٤مق اعمـ واًمتذيمػم سم٤مًمٜمٕمٛم٦م         

ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵   ﮶   ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼   

 .20اًمٗمتح:  چ ﮽

وأن اًمًالم  ، أن اإلؾمتٕمداد ًمٚمحرب يٛمٜمع احلرب وم٤مًم٘م٤مقمدة اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اعمِمٝمقرة ،وأُم٤م إىمقي٤مء       

وشمقضمد طمٙمٛم٦م يٛمٙمـ وهذا ُم٤م شمقضمٌف آي٦م اًمتقسم٦م ذم طمؼ اًم٘مقي .  ،ًمٞمس سمح٘مٞم٘مل إٓ سم٘مقة حتٛمٞمف 

 .شٚم٤ًٌم ومُتـٙمن وٓ ًمٞمٜم٤ًم ومُتـٕمٍمٓ شمٙمـ ص»وهل ىمقهلؿ  ،شمٓمٌٞم٘مٝم٤م سمٛمروٟم٦م شمٜم٤مؾم٥م احل٤مل 

  .شإدارة اًمْمٕمػ»هذا إصؾ ذم ُمٌح٨م  واٟمٔمر اعمزيد ُمـ      

 

 : اخساق افصػقف واظتزاهلابغ   

٤مل يًتٚمزم اظمؽماق اًمّمٗمقف       سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ ىمْمٞم٦م  ،واإلظمتالط هب٤م  واوح أن اًمًٚمؿ اًمٗمٕمَّ

إٓ أن يٙمقن إٟمزواًء  سمؾ إن اإلٟمزواء او اإلٟمٙمٗم٤مء اًمداظمكم أُمر ظمٓمػم ضمداً  ر .ـاإلٟمدُم٤مج وم٢مٟمف أُمر آظم

  .اًميورة فم٤مهري٤ًم ُم١مىمت٤ًم قمٜمد
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ڇ     ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چچ شمٕم٤ممم : ىم٤مل آية افتعارف      

ُمـ اعمِمـٝمقر قمٜمد اًمٕم٤مُم٦م  ،13احلجرات:  چڎ  ڈڈ  ژ     ڌ   ڍ ڌ ڇڇ  ڇ    ڍ

ُي٘م٤مل: ٟم٤ميمر ومالن واخل٤مص٦م أن اعمٕمروف ٟم٘مٞمض اعمٜمٙمر . وقمغم ذًمؽ وم٢من اًمتٕم٤مرف ٟم٘مٞمض اًمتٜم٤ميمر ، 

ومالٟم٤ًم أي ظم٤مدقمف وراوهمف او قم٤مداه او طم٤مرسمف ، وشمٜم٤ميمر إصح٤مب شمٖم٤مومؾ سمٕمْمٝمؿ قمـ سمٕمض او 

مث   جث يت  چع ، ىم٤مل شمٕم٤ممم ـدهؿ . واًمٜمُّْٙمر واعمٜمٙمر ُم٤م ُيًت٘مٌح وُيًتٌِم٤مسمؼ قمٝمـشمٖمػموا قمـ ؾم

اًمًٚمٞمٛم٦م ، ، وسمخالومف اعمٕمروف وهق ُم٤م شم٘مٌٚمف اًمٜمٗمقس اًمٓمٞم٦ٌم واًمٕم٘مقل 19ًم٘مامن:  چىث  يث 

 َأرَ  وًمٕمٚمف ًمذًمؽ ص٤مر اعمٕمروف إؾماًم ًمٚمجقد او عم٤م ُيٕمَٓمك ًممظمريـ ُمـ ظمػم . وُمٜمف ىمقل اًمِم٤مقمر: )ومل

٤م يَم٤معْمَْٕمروِف  ٤م َوضْمُٝمفُ  َُمَذاىُمُف .... وَمُحْٚمقٌ  َأُمَّ وَمَجِٛمٞمُؾ( . وم٤مًمتٕم٤مرف هق اًمتٕمرف إمم أظمر سم٤مًمًٚمقك   َوَأُمَّ

 ٦م.اًمذي شم٘مٌٚمف اًمٜمٗمقس اًمٓمٞم٦ٌم واًمٕم٘مقل اًمًٚمٞمٛم

وًمٙمٜمٝم٤م ُمٕمروم٦م  ،وهم٤مي٦م اًمتٕم٤مرف ًمٞم٧ًم هل جمرد اًمتٕمرف إمم اؾمؿ اًمِمخص وديٜمف ووفمٞمٗمتف      

ومام هؿ وُم٤م هل ٟم٘م٤مط وٕمٗمٝمؿ وىمقمهؿ وُم٤م هل قمقاُمؾ هنقوٝمؿ واٟمحدارهؿ وُم٤م  ،ومحص وشمٜم٘مٞم٥م 

هق شم٠مرخيٝمؿ واًمٕم٘مٞمدة اًمداظمٚمٞم٦م )همػم اعمٕمٚمٜم٦م( هلؿ وُم٤م هل ُمٜم٤مهجٝمؿ وُم٤م هل أومْمؾ اًمقؾم٤مئؾ اًمتل 

وأُمر اًمِمٕمقب واعم١مؾم٤ًمت هق صقرة ُمٙمؼمة  ُمٗمٞمدًا او حت٘مؼ ُمٜم٤مومع ُمت٤ٌمدًم٦م ؟ دمٕمؾ اًمتٕمرف هبؿ

ومٚمق اومؽموٜم٤م أن رضمال هٞم٠م ًمٜمٗمًف وؾمٞمٚم٦م ًمإلُمداد سم٤مًمٓمٕم٤مم واًمنماب وأهمٚمؼ  ، وُمريم٦ٌم ًمّمقر إومراد

ومٝمذا ىمد طمٙمؿ قمغم ٟمٗمًف سم٤مهلالك اعمٕمٜمقي وص٤مر قمرو٦م أيْم٤ًم  ،قمغم ٟمٗمًف اًم٤ٌمب ومال خيرج أسمدًا 

واسمتٕمد قمـ ؾمٌٞمؾ اعمّم٤مسمرة  ،ًمٚمٝمالك اجلًدي . وذًمؽ أٟمف ُمٜمع قمغم ٟمٗمًف ؾُمٌؾ اًمت٠مصمر واًمت٠مصمػم 

١ماُمرة ًمتدُمػمه وىمد شمٙمقن ذم اعمِمٝمد ُم ،ٓم٤مًء يٛمٜمٕمف ُمـ رؤي٦م اعمِمٝمد اخل٤مرضمل وووع هم ،واعمٖم٤مًم٦ٌم

 . وشمدُمػم سمٞمتف

ؿ إُمـ هُّ قَ ـزواء ذم همروم٦م ُمٖمٚم٘م٦م وشمَ ـًمٞمس ُمٕمٜم٤مه اإلٟم ٚمؿـمم اًمًإأن اجلٜمقح  ؽ ومٞمفـوم٤مًمذي ٓ ؿم      

اًمتج٤مري٦م واًمًٞم٤مؾمٞم٦م و اعمٕمرومٞم٦م يمثػمة يم٤مًمٕمالىم٤مت اً أُمقر وشمتْمٛمـ ،وًمٙمٜمٝم٤م ُم٤ًمعم٦م وم٤مقمٚم٦م واقمٞم٦م  ،ومٞمٝم٤م 

ويٜمٌٖمل أن متتٚمؽ إُم٦م ٟمّمٞم٤ًٌم  واًمٕمٚمٛمٞم٦م وشم٤ٌمدل اخلؼمات وذاء اعمٜم٤مومع وطمًـ اجلقار وهمػم ذًمؽ .

وذًمؽ يمل شمٙمقن أقمٔمؿ أصمرًا ذم اًمًٚمؿ  ،يمٌػمًا ُمـ اعمٜم٤مومع اعمٕمٜمقي٦م واعم٤مدي٦م اًمتل حيت٤مضمٝم٤م أظمرون 
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ٜمع عماإلظمؽماق اعم١مصمر و ؽ ًمٚمقىم٤مي٦م ُمـوذًم ،٤م ي٘مع ورصد عم سمرؤي٦م وُمٕمروم٦م وهذا يمٚمف ي٘مؽمن اًمٗمٕم٤مل .

  .مم ساعإاٟم٘مٚم٥م اًمًٚمؿ ذا إإرضار اًمٙمٌػمة 

يم٤مًمتحرك  ،وًمذًمؽ وم٢من اًمتحرك اخل٤مرضمل )دوًمٞم٤ًم وـم٤مئٗمٞم٤ًم( ُيٕمتؼم ُمـ اًميورات اًمٕم٤مًمٞم٦م إمهٞم٦م       

اًمدسمٚمقُم٤مد ٤مقمدة وسم٤مًمٕمٛمؾ ـوسم٤مًمرمح٦م واعمً واخلؼمات ٤مهدة وسم٤مًمدقمقة وسمت٤ٌمدل اعمٜم٤مومعـسم٤مًمٗمٙمر واعمِم

 . همػمهو

 :ووٕمػ هذا اًمتحرك ي١مدي إمم      

  وٕمػ اًم٘مدرة قمغم اًمت٠مصمػم.  

  وٕمػ اًم٘مدرة قمغم اًمتحريؽ. 

  ٘مدان قمٜمٍم اعم٤ٌمدأة ) اعم٤ٌمدرة (وم.  

   او قمدم اإلؾمتٗم٤مدة ُمـ وضمقده٤م سمٞمدكوم٘مدان اًم٘مٞمٛم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م. 

   اًمتٜمٗمٞمذي٦مُمـ اًمقؾم٤مئؾ واعمتٓمٚم٤ٌمت وٕمػ اًم٘مدرة قمغم ٟم٘مؾ ُم٤م شم٘مدم سمف أظمرون. 

  ٞمح٦م ذم شمٕمٞملم ُمـ شمّم٤مدق وُمـ شمٕم٤مديوم٘مدان اًمرؤي٦م اًمّمح. 

صحٞمح أن سمٕمض اًمدول او اعم١مؾم٤ًمت ىمد شمرى ذم اًمتحرك ٟمحقه٤م ومٙمري٤ًم وُمٜمٗمٕمٞم٤ًم ُم٘مدُم٦م       

ضمتٜم٤مب ومٝمذا حيت٤مج إمم رؾم٤مئؾ صم٘م٦م وشمٓمٛملم واىمٕمٞم٦م ٓ ،ًمتقؾمٞمع اًمٜمٗمقذ اًمًٞم٤مد ورسمام اًمٕمًٙمري 

 .اًمتحقل إمم ىمقاٟملم اًمٍماع

چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ     ڃ  چچ ىم٤مل شمٕم٤ممم : آية افز واإلؿساط إػ ادؼك ادسامل      

ىمقًمف   ، 8اعمٛمتحٜم٦م:  چڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک        ڇ  ڍ    ڍ

ؾمقاء يم٤مٟم٧م اعم٤ًمعم٦م  ُمـ اًمٙمٗم٤مر قمٛمقُم٤مً  هذا طمٙمؿ اعم٤ًمعملم چڎ ڎ ڈ ڈژ  چشمٕم٤ممم 

وم٢من أي٦م  ،ُمٜمْمٌٓم٦م سمٕمٝمد او ذُم٦م او أقمراف ُمًت٘مرة او طم٤مًم٦م ؾمٚمٛمٞم٦م ُمًت٘مرة همػم ُمًجٚم٦م سمٕمٝمد 

قمغم يمؾ ـم٤مئٗم٦م يم٤مومرة همػم ُمرشمٌٓم٦م  شأهؾ احلرب»اًمٙمريٛم٦م قم٤مُم٦م ومٞمٝمؿ يمٚمٝمؿ . وأُم٤م إـمالق ُمّمٓمٚمح 

فم٤مهر اًمٜمّمقص  سمٕمٝمد ُمع اعمًٚمٛملم وإْن يم٤مٟم٧م ُُم٤ًمعم٦م ومٝمق اصٓمالح ُمذهٌل ىمديؿ ومال ٟمٕم٤مرض سمف
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ٛمؾ ذًمؽ ـويِم ،٦م احل٘مقق ـرقم٤مي٤من وـاإلطمًو ومٕمؾ اخلػم ُمٕمٝمؿ وًمٗمظ اًمؼم يدل قمغم رقمٞم٦م .ـاًمِم

 قمٌــ٤مرة وُمٕمٜمك . ويمذًمؽ رد اجلٛمٞمؾ ذم ىمْم٤مي٤م احلٞم٤مة اًمٕم٤مُم٦م ،٤معمتٝمؿ ـاإلسمتداء سمٗمٕمؾ اخلػم عمجرد ُمً

وًمذًمؽ ىم٤مل  ، مم٤م ي٘متْمٞمف اًمٕمدل وضمزاء اإلطم٤ًمن سم٤مإلطم٤ًمن شمٕمٓمقهؿأي أن  ، چڈ ڈ چ 

 شإمم»سمحرف اًمٖم٤مي٦م  اًمٗمٕمؾوًمٙمـ قُمّدي  ،أي اًمٕم٤مدًملم  ، ڍ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ڍشمٕم٤ممم سمٕمد ذًمؽ 

ًمٞمس ظم٤مص٤ًم ذم اًمٕمالىم٤مت اًمداظمٚمٞم٦م واًمًٚمؿ  وطمٙمؿ أي٦م واًمّمٚم٦م . سم٤مخلػم ًمتْمٛمٞمٜمف ُمٕمٜمك اًم٘مّمد

سمؾ هق قم٤مم ويٗمتح اًم٤ٌمب ًمٚمٛمًٚمٛملم إلىم٤مُم٦م اًمٕمالىم٤مت اخل٤مرضمٞم٦م اًمًٚمٛمٞم٦م ُمع اًمٙمٗم٤مر همػم  ،إهكم 

ويٙمقن ذًمؽ ُمـ همػم إظمالل  ،ع اعمًٚمٛملم ـد ُمـاعمح٤مرسملم وإن مل يًٌؼ هلؿ اإلرشم٤ٌمط سمٕمٝم

وم٢من ٟمٗمل اًمتحريؿ يدل قمغم ُمٓمٚمؼ اجلقاز  ، چڃ چ چ چ  سم٤مٕوًمقي٤مت . يقوح ذًمؽ قمٌــ٤مرة 

اًمٕمالىم٦م ُمـ ُمتٓمٚم٤ٌمت اًم٘مًط ومٝمل طمٞمٜمئذ واضم٦ٌم او ُمٜمدوسم٦م سمح٥ًم اًم٘مرائـ يمام يدل إٓ طملم شمٙمقن 

د ُمرشم٦ٌم ُمٓمٚمؼ اجلقاز ُمع ضمٝم٦م همػم قمٚمٞمف ٟمص أي٦م . وومٞمام قمدا ذًمؽ وم٢من اًم٘مرائـ هل اًمتل حتد

؟ وحتدد اًم٘مرائـ يمذًمؽ درضم٦م ٤مطم٦م أم اًمٜمدب أم اًمقضمقب واًميورةأهل اإلسم ،ُمٕمٞمٜم٦م  ُمًٚمٛم٦م

ٞمٜم٦م ٚمٛمٞم٦م ُمع ضمٝم٦م ُمٕمـٖم٤مل سمٕمالىم٤مت ؾمـ٤م يتٕمذر اإلٟمِمـعمّم٤مًمح اعمت٤ٌمدًم٦م . ورسمٛماًمٕمالىم٦م وٟمقع وُم٘مدار ا

 .إذا زاطمؿ ذًمؽ ُم٤م هق أومم ُمٜمف
 

ک  ک   گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  چ ىم٤مل شمٕم٤ممم : آية افـفل ظـ مقآة ادحارب      

اعمٛمتحٜم٦م:  چ ڳ      ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ںڻ  ڻ  ڻ   ڻ   ۀ  ۀ

 ، شإٟمام»أن اعم٘مّمقر قمٚمٞمف هق اعم١مظمر او اًمٕم٤ٌمرة اًمث٤مٟمٞم٦م سمٕمد  شإٟمام»اًم٘م٤مقمدة ذم احلٍم او اًم٘مٍم سمـ  ،9

سمؾ سح سمٕمْمٝمؿ أن اًمقاىمع أظمػمًا هق اعم٘مّمقر قمٚمٞمف أسمدًا . ورسمام  ،يمام هق ُمِمٝمقر قمٜمد أئٛم٦م اًمٕمرسمٞم٦م 

 ،ىمٚم٧م: إٟمام هذا ًمؽ ُيٕمؼم قمـ ذًمؽ سم٠من إول )او اعم٘مدم( حمّمقر سم٤معم١مظمر او ُم٘مّمقر قمٚمٞمف . وم٢مذا 

وإذا قمؼمت قمـ احلٍم  ،وًمذًمؽ شم٘مقل سمٕمده: ٓ ًمٖمػمك  ،أي اعم٤مًمؽ  شًمؽ»وم٤معمحّمقر سمف هق 

أي  شهذا»وم٤معمحّمقر سمف هق  ،سم٤مإلؾمتث٤مء سمٕمد اًمٜمٗمل ىُمٚم٧م: ُم٤م هذا إٓ ًمؽ . وإذا ىمٚم٧م: إٟمام ًمؽ هذا 

وشم٘مقل ذم اإلؾمتثٜم٤مء: ُم٤م ًمؽ إٓ هذا . وإُمثٚم٦م  ،وًمذًمؽ شم٘مقل سمٕمده: ٓ ذاك  ،اًمٌمء اعمٛمٚمقك 
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ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ڍيم٘مقًمف شمٕم٤ممم  ،اًم٘مرآٟمٞم٦م يمثػمة 

ويٛمٙمـ ُمراضمٕم٦م )اًمؼمه٤من  ، 60اًمتقسم٦م:  ڍ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ

 ،( عمحٛمد سمـ قمكم اجلرضم٤مين 98 ،و)اإلؿم٤مرات واًمتٜمٌٞمٝم٤مت  ،ـ اًمزُمٚمٙم٤مين ـ( ٓسم164 ،ػ ـاًمٙم٤مؿم

ذم آي٦م  وم٢من طمٙمؿ اًمٜمٝمل ذًمؽ د اًمٗمت٤مح ومٞمقد . ومٕمغمـٞمقين قمٌـ( ًمٚمديمتقر سم258ً ،و)قمٚمؿ اعمٕم٤مين 

 ، شإٟمام»ٕهن٤م هل اًمٕم٤ٌمرة اعم١مظمرة اعم٘مّمقدة سم٤محلٙمؿ سمٕمد   چں ں چُم٘مّمقر قمغم قم٤ٌمرة   اعمٛمتحٜم٦م

سح هبذا اًمت٘مدير اًمزخمنمي واًمٜمًٗمل وأًمقد  ، ًمذًمؽ يم٤من اًمت٘مدير: إٟمام يٜمٝم٤ميمؿ قمـ شمقزم ه١مٓء

وم٢من ُمٕمٜمك أي٦م اًمٙمريٛم٦م: ُم٤م  ، چں ں چواسمـ اجلقزي . وم٢مذا يم٤من احلٙمؿ ُم٘مّمقرًا قمغم قم٤ٌمرة 

وم٤معمٜمٝمل قمٜمف ُمـ اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اعمح٤مرسملم ُم٘مّمقر  ،يٜمٝم٤ميمؿ اهلل شمٕم٤ممم قمـ اعمح٤مرسملم إٓ قمـ ُمقآمهؿ 

اًمٜمٍمة اعم٤ٌمذة وهمػم اعم٤ٌمذة شُمـَٕمـدُّ ُمـ أهؿ ُمْم٤مُملم  ، وُمٕمٚمقم أن قمغم ُم٤م يٛمٙمـ أن يٙمقن ُمقآة

وأُم٤م ُم٤م ًمٞمس سمٛمقآة ُمـ إٟمِمٓم٦م اًمدسمٚمقُم٤مؾمٞم٦م واًمتج٤مري٦م وهمػمه٤م ومٚمٞمس سمٛمٜمٝمل قمٜمٝم٤م إٓ  . اعمقآة

وُمٕمروم٦م ذًمؽ يٕمتٛمد قمغم احل٤مل سملم اًمٓمروملم وٟمقع  ،إذا ص٤مرت ذم طمٙمؿ اعمقآة او ـمري٘م٤ًم إًمٞمٝم٤م 

اًمتٕم٤مُمؾ وُم٘مداره صمؿ قمغم اعمقازٟم٦م سملم اعمٜم٤مومع واعمْم٤مر اعمتقىمٕم٦م وهؾ ي١مدي شمٕم٤مُمؾ ُمٕملم إمم شمٖمٚمٞم٥م 

وهق يٗمتح  ، ػمهـذم شمٗمً اًمٓمؼميد ُم٤م ذيمره ـوهذا ي١مي ؟أي إمم شمرضمٞمح ىمقشمـٝمؿ ذم اًمٍماع ،ٟمٍممهؿ 

ٞم٦م واًمٗمٙمري٦م وهمػمه٤م ُمع اعمح٤مرسملم سمنمط همٚمؼ ـمريؼ ـٞم٤مؾمـاًمًٓم٦م ـٕم٤ًم ذم شم٤ٌمدل إٟمِمـسم٤مسم٤ًم واؾم

)صمامر اًمتٜم٘مٞمح قمغم وم٘مف  ذيمرٟم٤مه٤م ذم ،ػم ـشمقضمٞمف هذا اًمتٗمً رى ذمـشمٗم٤مصٞمؾ أظم دـشمقضمو ،اعمقآة 

 . أقمٚمؿ وًمف احلٛمد اًمٙمثػمواهلل شمٕم٤ممم ،( اإليامن
 

ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ې   ې  ې  چ ىم٤مل شمٕم٤ممم : آية افتؼقة      

آل  چى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ     وئ  وئ  ۇئ   ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ 

هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م واوح٦م ضمدًا ذم ضمقاز اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمٙمٗم٤مر ٓشم٘م٤مء رضرهؿ  ،28قمٛمران: 

 وهق سم٤مب واؾمع وًمف شمٓمٌٞم٘م٤مت ،سم٤مجلقاٟم٥م اًمٕمٛمٚمٞم٦م ًمٚمٛمقآة وًمٞمس سم٤مجلقاٟم٥م اًم٘مٚمٌٞم٦م واًمٕم٘مٞمدي٦م 

 .)اعمٜمٓمٚمؼ( وقاسمط اًمت٘مٞم٦م ذم يمت٤مبوىمد ؾمٌؼ شمٗمًػم أي٦م سم٤مًمتٗمّمٞمؾ وسمٞم٤من  قمٛمٚمٞم٦م يمثػمة .
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 :تسقية ادظامل

. 39احل٩م:  چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ   ڀچ ىم٤مل شمٕم٤ممم       

أي:  ،وسم٤مًمٌٜم٤مء ًمٚمٛمٗمٕمقل  ،أي: ي٘م٤مشمِٚمقن  ،سم٤مًمٌٜم٤مء ًمٚمٗم٤مقمؾ  ،ىمراءشم٤من  چٻ    چ قم٤ٌمرة صمٌت٧م ذم

يمام هق  ،ومٛمٕمٜم٤مه٤م: ٕهنؿ فُمٚمٛمقا او سم٥ًٌم أهنؿ فُمٚمٛمقا  ، چ ٻٻ  چ   وأُم٤م قم٤ٌمرة ي٘م٤مشَمٚمقن .

واوح ُمـ شمٗمًػم ُمٙمل سمـ أيب ـم٤مًم٥م واًمقاطمدي واسمـ قمٓمٞم٦م واًمزخمنمي وأيب طمٞم٤من واًمٜمح٤مس ذم 

يمثػم ذم اؾمتٕمامل  وهق ،يم٘مقًمؽ: ضمزيتف سمٌٖمٞمف وًمٌٖمٞمف وهذا  ،)إقمراب اًم٘مرآن( وأًمقد وهمػمهؿ 

  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ   ڱ  ڱچ يم٘مقًمف شمٕم٤ممم  ،طمرف اًم٤ٌمء 

آل قمٛمران:  چڻۀ  ۀ  ہ     ہ  ہ  ہ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ 

ٕٟمف ي٠ميت سمٕمد ومِمؾ اعمٓم٤مًم٦ٌم وومِمؾ  ،صحٞمح أن اًم٘مت٤مل ًمرومع اًمٔمٚمؿ هق ظمٞم٤مر ُمت٠مظمر ذم اًمرشم٦ٌم  .112

سمدًمٞمؾ أن اًمّمح٤مسم٦م فُمٚمٛمقا ذم اًمٕمٝمد  ،يمام ُيِمؽمط ومٞمف قمدم وضمقد اعمقاٟمع  ،ُم٤ًمقمل ٟمٞمؾ احل٘مقق 

. همػم أن يمقن اعمٙمل همػم أن وضمقد اعمقاٟمع اعمٕمتؼمة ضمٕمٚم٧م احلٙمؿ ذم اًمٕمٝمد اعمٙمل هق ُمٜمع اًم٘مت٤مل 

وع ١مدي إمم شمقهلم اًمث٘م٦م اعمت٤ٌمدًم٦م وشمقهلم ُمِمـروم٢مٟمف ي ،اًم٘مت٤مل سمًـ٥ٌم اعمٔم٤ممل ظمٞم٤مرًا ُمًـت٘مٌٚمٞم٤ًم حمتٛماًل 

قي٦م ـع وشمًـخ واًمٓمقيؾ إُمد يتٓمٚم٥م قمٛمٚمٞم٤مت رومـؿ اًمراؾمٚمـن اًمًاًمًٚمؿ اًمٗمٕم٤مل . ُمٕمٜمك يمؾ ذًمؽ أ

دة صحٞمح٦م ذم سمٜم٤مء ـذه ىم٤مقمـوه . ٚمؿ ُمـ احلج٩م اعمحتٛمٚم٦مـإلزاًم٦م يمؾ ُم٤م يقهـ وم٤مقمٚمٞم٦م اًمً ،اعمٔم٤ممل 

 ٚمؿ اخل٤مرضمل.ـٚمؿ اًمداظمكم واًمًـاًمً

 

 :إػ أكقاع او ضبؼات افبقئة افبؼية افتعرف

﮳  ﮴     ﮵  ﮶﮷  ﮸   ے    ے  ۓ     ۓ  ﮲      ڍ  ىم٤مل شمٕم٤ممم      

﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿   ﯀﯁              ﮹  ﮺ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ              

شمٜمٌف  .  83 - 82اعم٤مئدة:  ڍ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ
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ويِمٛمؾ ذًمؽ اًمٌٞمئ٦م اًمداظمٚمٞم٦م واًم٘مري٦ٌم )اإلىمٚمٞمٛمٞم٦م او  ،أي٦م إمم أمهٞم٦م اًمتٕمرف إمم شمٜمقع اًمٌٞمئ٦م اًمٌنمي٦م 

. وُمٕمروم٦م شمٜمقع وشمٖم٤مير اًمٌٞمئ٦م اًمداظمٚمٞم٦م  إذا أُمٙمـ أن شمٙمقن ُم١مصمرة اعمحٞمٓم٦م( ويمذًمؽ اًمٌٞمئ٦م اًمٌٕمٞمدة

ٕمروم٦م وم٢من اعم ،وأوص٤مف يمؾ ٟمقع ُيٕمد ُمـ اًميورات اًم٘مّمقى ذم مجٞمع إوىم٤مت وإطمقال 

واًمتٕم٤مُمؾ اًمّمحٞمح ُمع اًمداظمٚمٞم٦م وُمٕم٤مجل٦م إؾمـ٤ٌمب  ٤ميمؾـحلؾ اعمِم يمٌػم ٤مسـأؾماًمتٗمّمٞمٚمٞم٦م هل 

 إطمداث. 

شمٜمٌف إمم  چ         چ ٤مرةــقمٌ وشمٜمٌف      

اًمٌح٨م قمـ اإلجي٤مسمٞم٤مت وإؾم٤ٌمب اًمٙم٤مُمٜم٦م ًمٚمٛمقدة ذم اًمٌٞمئ٦م اعمٕمٞمٜم٦م ًمتٜمٛمٞمتٝم٤م واؾمتثامره٤م . ويمذًمؽ 

ثاًل اًمٜمٔمر ذم أىم٤ًمم او ـمٌ٘م٤مت شمِمخٞمص اًمًٚمٌٞم٤مت عمٕم٤مجلتٝم٤م وًمإلؾمتٕمداد عم٤م ُيتقىمع ُمٜمٝم٤م . ويٛمٙمـ ُم

 :ُمٜمٝم٤م ، اًمٌٞمئ٦م اًمٌنمي٦م اًمداظمٚمٞم٦م وُم٤م يتّمؾ هب٤م ُمـ أٟمِمٓم٦م وُم١مؾم٤ًمت وقمقاُمؾ ُم٤ًمقمدة او ُمٕمٞم٘م٦م

   اًمٓمٌ٘م٤مت اًمث٘م٤مومٞم٦م واًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م: يمٜم٦ًٌم إُمٞم٦م ذم اعمجتٛمع وٟم٦ًٌم احل٤مصٚملم قمغم ؿمٝم٤مدات

ودرضم٦م اًم٘مراءة واعمِم٤مريم٦م ذم اًمِمٌٙم٤مت اًمدوًمٞم٦م  ، وٟم٦ًٌم أصح٤مب اعمٝم٤مرات ضم٤مُمٕمٞم٦م وقمٚمٞم٤م

وهمػم ذًمؽ مم٤م ُيٕمٓمل  ،وقمدد اعمدارس واجل٤مُمٕم٤مت واًمٓمالب صمؿ اًمٕمقاُمؾ اعم٤ًمقمدة واعمٕمٞم٘م٦م 

 .٤م هل ُمتٓمٚم٤ٌمت اًمتٜمٛمٞم٦م اعمًت٘مٌٚمٞم٦مومٙمرة ضمٞمدة قمـ احل٤مرض وُم

  ـمٌ٘م٤مت اًمققمل واًمٌّمػمة واإلًمتزام سم٤مًم٘مٞمؿ: وم٢من اعمتٕمٚمٛملم وهمػمهؿ يتٗم٤موشمقن ضمدًا ذم 

وسمُ٘مـُدرات اًمتٛمٞمٞمز سملم اًمّم٤مًمح واًمٗم٤مؾمد . ومٜم٦ًٌم درضم٤مت اإلهتامم واًمٌّمػمة سم٤مًمِم١مون اًمٕم٤مُم٦م 

ضمٜمقد ُمـ همٚم٥م قمغم اًمًٚمٓم٦م او همٚم٥م و أشم٤ٌمع ُمـ أقمٓمك يمٌػمة ُمـ اًمٕم٤مُم٦م ذم دول يمٌػمة إٟمام هؿ

قمغم أدوات حتريؽ إومٙم٤مر وصٞم٤مهم٦م ومٙمر اًمٜم٤مس سمرأي قم٤مم ُمّمٜمقع ووم٘م٤ًم هلقى أصح٤مب 

وذم اًمٙمت٤مسم٤مت اًمٖمرسمٞم٦م  ًم٘مرآن اًمٙمريؿ إؿم٤مرات وشمٜمٌٞمٝم٤مت يمثػمة ذم هذا اعمج٤مل .وذم ا اًمٜمٗمقذ .

  ف.ـيمالم يمثػم قمـ اًمققمل اًمٕم٤مم وشمٗم٤موشمف وىمٞم٤مؾم

   وٟم٦ًٌم اًمٗم٘مر واًمٗم٘مر  ،اًمٓمٌ٘م٤مت اإلىمتّم٤مدي٦م: ُمثؾ درضم٤مت اعمجتٛمع ذم اًمًٚمؿ اإلىمتّم٤مدي

وُم٤م هق اًمدور احلٙمقُمل ذم وامن  ،ٞم٦م ـ٤مؾمـ٦ٌم ٟم٘مص ُمتٓمٚم٤ٌمت احلٞم٤مة إؾمـوٟمً ،ديد ـاًمِم

؟ وُم٤م هل ومرص اًمٕمٛمؾ وشمٜمٛمٞم٦م اًمٓمٌ٘م٦م اًمٗم٘مػمة واعمتقؾمٓم٦م ؟ وُم٤م هل ُمِم٤مريم٤مت ي٤متاًميور
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عمٙم٤مومح٦م اًمٗم٘مر وًمّمٕمقد يمثػم  احلٚمقل...اًمخ ، وُم٤م هل إهمٜمٞم٤مء ذم اًميائ٥م وٟمحقه٤م ؟ ....

 ؟وُم٤م هل اًمٕمقائؼ ؟ُمـ أومراد اًمٓمٌ٘م٦م اًمقؾمٓمك إمم أومْمؾ درضم٤مت اًمٓمٌ٘م٦م اًمقؾمٓمك

   اًمٓمٌ٘م٤مت اًمديٜمٞم٦م واعمذهٌٞم٦م: ُم٤م هل ضمذور اًمتٜم٤مىمض اًمٕمٛمكم سملم أهؾ إدي٤من واعمذاه٥م، 

 ؟سمٞمٜمٝمؿ ؟ وُم٤م هل اًمٕمقائؼ واحلٚمقل وُم٤م هل قمقاُمؾ اًمتٕم٤ميش اًمًٚمٛمل واعمٗم٤مهٞمؿ اعمِمؽميم٦م

  ٌ٘م٤مت اًمٕمرىمٞم٦م وؾمٌؾ اًمتٕم٤ميش سمٞمٜمٝم٤ماًمٓم. 

  ًمٗمٙمر واعمِم٤مريع ا ،قدة اًمٓمٌ٘م٤مت اًمًٞم٤مؾمٞم٦م: ُم٤م هل ظمٚمٗمٞم٦م شمِمٙمٞمؾ إطمزاب اعمقضم

ؿمٌٝم٦م صٚم٦م سملم احلزب وهؾ شمقضمد  ،؟ وُم٤م هل قمالىم٦م إطمزاب سم٤معمّم٤مًمح اخل٤مص٦م واًم٘مٞم٤مدات

؟ هؾ شمقضمد ل ًمٖم٦م اإلسمتزاز واًمتٝمديد واًمًالح؟ هؾ يقضمد شمٜم٤مومس آُمـ أم هواعم٤مل اخل٤مص

؟ وشمقضمد شم٘مًٞمامت ومرقمٞم٦م قمغم قم٘مد اعمقاـمٜم٦م او وٓء ظم٤مرضمل ؿمٌٝم٦م قمالىم٦م ظم٤مرضمٞم٦م ُم١مصمرة

ٞم٤مؾمٞم٦م شمٕمتٛمد قمغم اخلّم٤مئص واًمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمتل ي٘مقُمقن هب٤م قمٚمٜم٤ًم او شمدًمٞم٤ًًم اًمًًمٚمٓمٌ٘م٤مت 

وؿمٌف ذًمؽ ُمـ  ،يمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمتثٌٞمط وُم٤ًمٟمدة إقمداء واًمدوم٤مع اًمْمٛمٜمل قمـ اًمٗم٤ًمد  ، وُمقارسم٦مً 

إُمقر اًمتل ي٘مقم اخلّمقم سمتحريٙمٝم٤م ويٜمدومع ومٞمٝم٤م اًمٗم٤مؾمدون واعمٜم٤موم٘مقن واًمٖم٤مومٚمقن . وقمغم 

وىمد شمٙمقن  ،ٚمٞمؿ ـئص وأومٕم٤مل ُمقضمٝم٦م سم٤مٟمتٔم٤مم ذم اإلدم٤مه اًمًاًمٜم٘مٞمض ُمـ ذًمؽ شمقضمد ظمّم٤م

. وذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ آي٤مت يمثػمة ذم  ـالُم٦م اًمدواومع واعمٜمٝم٩مٚمٓم٦م وًمٙمـ ُمع ؾمـُمٕم٤مرو٦م ًمٚمً

ُمـ ذًمؽ  ، ئص إظمالىمٞم٦م واًمًٞم٤مؾمٞم٦م وطمريم٦م اًمٓمٌ٘م٤مت إمم اًمتاميز اًمتدرجيل ومٞمٝم٤مسمٞم٤من اخلّم٤م

ے  ے   ۓ  ۓ  ﮲  ﮳    ﮴  ﮵  ﮶﮷  ﮸  ہ  ھ         ھ  ھ       ھ  چ ىمقًمف شمٕم٤ممم 

 .179آل قمٛمران:  چ ﮹       ﮺  ﮻       ﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﯀  ﯁       

  ُمرايمز ع اًم٘مرار اًمٕم٤مم ًمٚمٛمّمٚمح٦م اخل٤مص٦م )ـمٌ٘م٤مت اًمٜمٗمقذ همػم اًمرؾمٛمل وقمٛمٚمٞم٤مت إظمْم٤م

(: يمٌٕمض أصح٤مب رؤوس إُمقال واًمٕمّم٤مسم٤مت اعمتٜمٗمذة شًمقسمٞم٤مت اًمْمٖمط»او  ًمْمٖمطا

وسمٕمض اًم٘مٞم٤مدات اًمٗمئقي٦م وأذرع اًمٜمٞم٤مسم٦م قمـ اًم٘مقى اخل٤مرضمٞم٦م . وشمدسمر ذم وؿمٌٙم٤مت اًمٗم٤ًمد 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ      پ  ڀ  چ ٤ممم ـــذًمؽ ىمقًمف شمٕم
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وم٢من اًمذيـ شم٘مقدهؿ اًمِمٝمقات يريدون حتريؽ اجلامقم٦م  ،27اًمٜم٤ًمء:  چ  ڀ  ڀ  ڀ

 . إمم اعمٞمؾ قمـ احلؼ ُمٞمالً قمٔمٞمامً  واًم٘مٞم٤مدة

   ـمٌ٘م٤مت احلٓم٤مم اًمداظمكم: يمٛمج٤مُمٞمع اًمٗم٘مراء او اعمٔمٚمقُملم او اعمٜمٙمقسملم او ؿمٌف ذًمؽ مم٤م

 .إصم٤مرمهؿ وحتريٙمٝمؿ او ذاء ذممٝمؿ ؾ قمٛمٚمٞم٤متٝم  ـًَ يُ 

   ـمٌ٘م٤مت اًمت٠مصمػم اخل٤مرضمل: أي اعمج٤مُمٞمع اًمتل ىمد يرى إضمٜمٌل ومرص٦م ًمٚمٜمٗمقذ ومٞمٝم٤م، 

٤مزم . هذا سم٤مإلو٤موم٦م إمم اؾمتٖمالل وجم٤مُمٞمع اجلريٛم٦م واًمٗم٤ًمد اعم ،يمًٙم٤من اعمٜم٤مـمؼ احلدودي٦م 

 اخلالوم٤مت اًمديٜمٞم٦م واعمذهٌٞم٦م واًمٕمرىمٞم٦م وجم٤مُمٞمع احلٓم٤مم.

   ـمٌ٘م٤مت إقمراب واًمتٗم٤موت ذم سمٕمدهؿ قمـ اعمٗم٤مهٞمؿ اًمراؾمخ٦م ًمألُم٦م . وشمتْمح أمهٞم٦م

 شم٘مقيٛمٝمؿ ُمـ أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمٕمديدة ذم ذيمرهؿ.

  .ـمٌ٘م٤مت اًمٗم٤ًمد واجلرائؿ اجلٜم٤مئٞم٦م  

جيري أيْم٤ًم شمّمٜمٞمػ إمج٤مزم ًمٚمٌٞمئ٦م اإلىمٚمٞمٛمٞم٦م واخل٤مرضمٞم٦م ظم٤مص٦م ومٞمام يتٕمٚمؼ  وسمٓمري٘م٦م او أظمرى      

ويمذًمؽ حتٚمٞمؾ شمٗمّمٞمكم ًمٚمٕمقاُمؾ او  ،( واعمًت٘مٌٚمٞم٦م عمخ٤موف احل٤مرضة )اًم٘م٤مئٛم٦م واعمحتٛمٚم٦مسم٤معمّم٤مًمح وا

اًمت٘مقيؿ » إيْم٤محوؾمٞم٠ميت سمٕمد ىمٚمٞمؾ إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم  ،اًمٕمٜم٤مس اعم١مصمرة قمغم اعمّم٤مًمح واعمخ٤موف 

 .شواًمدول إضمٜمٌٞم٦مٛم١مؾم٤ًمت اًمًٞم٤مد ًمٚم

 

  :واإلشتؼرار ادسادة

وٟمختٍم  ، 61إٟمٗم٤مل:  چ ی  ی   ی  ی  جئ چىم٤مل شمٕم٤ممم : آية اجلـقح إػ افسؾؿ      

 اًمًٚمؿ امم اجلٜمقح أن ومقاوح ، ُمع زي٤مدات ُمٗمٞمدة إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم هٜم٤م ُم٤م ذيمرٟم٤مه ذم )صمامر اًمتٜم٘مٞمح(

 اعمٜم٤مومع وذاء اخلؼمات وشم٤ٌمدل واًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمًٞم٤مؾمٞم٦م اًمتج٤مري٦م يم٤مًمٕمالىم٤مت يمثػمة أُمقر شمتٌٕمف ىمد

 ومتٜمع اعم١مصمر اإلظمؽماق متٜمع اًمتل واًمْمقاسمط سم٤محلذر ي٘مؽمن يمٚمف وهذا ، ذًمؽ وهمػم اجلقار وطمًـ

 ،واًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمًٚمٛمٞم٦م ىمد شمٌدأ سمٗمٙمرة ُمٓمٚم٘م٦م قمـ اًمًٚمؿ  . ساع إمم اًمًٚمؿ اٟم٘مٚم٥م اذا اًمٙمٌػمة إرضار

 ،يمل شمٙمقن قمٛمٚمٞم٦م ؾمٚمٛمٞم٦م حمٙمٛم٦م  ،وًمٙمـ جي٥م ىمٌؾ اًمنموع ومٞمٝم٤م أن ُيٜمٔمر ذم ظم٤ممتتٝم٤م وقمقاىمٌٝم٤م 
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 ٤ممم ذم أي٦م اًمتل سمٕمده٤مـــي١ميد ذًمؽ ىمقًمف شمٕم ،روط ُمت٤ٌمدًم٦م ـشمتْمٛمـ ُم٤م حتت٤مضمف ُمـ طمذر وي٘مٔم٦م وؿم

وذًمؽ أن اعم٤ًمقمل اًمًٚمٛمٞم٦م ىمد  ،62إٟمٗم٤مل:  ڍ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ ڍ

شمٙمقن فم٤مهري٦م وم٘مط ًمٙم٥ًم اًمقىم٧م اًميوري ٓؾمتئٜم٤مف اًم٘مت٤مل او شمٙمقن حم٤موًم٦م ًمٚمحّمقل قمغم 

شمٜم٤مزٓت حت٘مؼ أهداف اًمٕمدو وًمٙمـ سمال ظم٤ًمئر او شمٙمقن ُم٤ًمعم٦م ُم١مىمت٦م ُمـ سم٤مب اإلوٓمرار ٕن 

وًمذًمؽ ىم٤مل سمٕمض ظمؼماء  ، ظمدع اًمٍماعهمػم ذًمؽ ُمـ ؾمٞم٤مؾم٤مت ومم إ ،احل٘مقق اعمًٚمقسم٦م مل شمرد 

حتك سمٕمد اؾمت٘مرار اًمًٚمؿ جي٥م وم.  اًمٍماع إن اًمًالم احل٘مٞم٘مل ُمٌٜمل قمغم قمدم اًمث٘م٦م سمًٚمٛمٞم٦م اخلّمؿ

اؾمتٛمرار احلذر واًمٞم٘مٔم٦م ُمـ ؾم٤ٌمق ظمٗمل ًمٚمتًٚمح وشمٖمٞمػم اًمٕمالىم٤مت واًمتح٤مًمٗم٤مت واًمٕمٛمؾ همػم اعمٕمٚمـ 

ىمد ٠من ومؽمة اًمًٚمؿ وًمذًمؽ ذيمر همػم واطمد ُمـ ظمؼماء اًمًٞم٤مؾم٦م سم ،ًمتح٘مٞمؼ ُمٓم٤مُمع همػم ُمنموقم٦م 

  .قمداد ًمٚمحربومؽمة اإل شمتحقل إمم

ًمٚمًٚمؿ  وم٢من اًمٙمالم اًمًٚمٛمل ٓ يٙمقن ضمٜمقطم٤مً  ، چی  ی    چ مم اجلامل ذم قم٤ٌمرةإوٟمرضمع هٜم٤م       

قر ـ٤مر اسمـ قم٤مؿمــوىمد أؿم ، رد ُمراوو٦م ًمٚمخّمقمـوًمٞمس جم طم٘مٞم٘مٞم٤م ًمٞمف إٓ إذا يم٤من ُمٞمالً إ وٓ ىمّمداً 

مم إهذا اخلداع واعمراوو٦م وم٢من اًمتج٤موب ُمٕمٝمؿ  وضمقد ُم١مذاتٕمٜمد مم ذًمؽ سم٤مظمتّم٤مر . ومإره ـوهمٞم

 وم٘مط. إلوٓمرارقمٜمد ااًمًٚمؿ إٟمام يٙمقن 

أن اًمٙمٗم٤مر اعمح٤مرسملم إذا ضمٜمحقا ًمٚمًٚمؿ وم٘مد وضم٥م اًمتج٤موب ذم اعم٤ًمقمل إمم ُم٤ًمعم٦م ومقاوح       

 چ ھ  ے   ے  ۓ  ۓ   ﮲  ﮳  ﮴  چوي١ميمد ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم  واقمٞم٦م .

ؿ ـسمٗمتح اعمٞمؿ اًمث٤مٟمٞم٦م وهـق اؾم ش٧م ُم١مَُمـٜم٤مً ـًمً»ٝمقرة ٕيب ضمٕمٗمر اعمدين: ـُمِمىمراءة ومٗمل  ، 94اًمٜم٤ًمء: 

ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  چ وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،ُي٘م٤مل: آُمٜمف ومٝمق ُم١ْمَُمـ  ،ُمٗمٕمقل ُمـ إُم٤من 

. واإلُم٤مم أسمقضمٕمٗمر اعمدين ُمـ أصح٤مب اًم٘مراءات اًمّمحٞمح٦م 4ىمريش:  چ ٿ  ٿ  ٿ

وىمراءشمف هذه شُمـٜم٘مؾ أيْم٤ًم قمـ قمكم واسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام .  ،رة ـق ُمـ اًم٘مراء اًمٕمِمـٜمدة وهـاعمً

ذهل٤م ـوقمغم ذًمؽ وم٢من ُمٗمٝمقم أي٦م اًمٙمريٛم٦م وظم٤مص٦م ىمراءة أيب ضمٕمٗمر اعمدين هق إطمؽمام اعم٤ًمعم٦م ممـ يٌ

وىمـد ذيمـرٟم٤م شمٗمًـػم هـذه أيـ٦م اًمٙمريٛمـ٦م ذم )صمامر  ،دشمف ــ قم٘مٞمـر قمـؼ ُمٜمٝم٤م سمٍمف اًمٜمٔمـواًمتح٘م

ٚمد ـ٤ممل داظمؾ اًمٌـع اًمٙم٤مومر اعمًـ٤معم٦م ُمـر أويمد ذم طم٘مقق اعمًـوإُم ٤ممم أقمٚمؿ .ـــواهلل شمٕم ،اًمتٜم٘مٞمح( 



70 

 

چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ       ڌ    ڃ  چڍ ٤ممم ـــشمٕمو شم٤ٌمرك د ىم٤ملـوم٘م ،د ـاًمقاطم

 .8اعمٛمتحٜم٦م:  ڍڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک    

 

 ، واإلؾمت٘مرار مم أمهٞم٦م ومؽمات اًمًٚمؿإاعمٝمؿ هٜم٤م اًمتٜمٌٞمف : أمهقة ؾسات افسؾؿ واإلشتؼرار      

ِمٖمؾ قمـ اًمٌٜم٤مء اًمداظمكم سمؾ شمِمٖمؾ قمـ إقمداد اًم٘مقة وشمٓمقيره٤م وشمٜمٛمٞمتٝم٤م عمقاضمٝم٦م وذًمؽ أن احلرب شمُ 

. وىمد ذيمرٟم٤م ذم ًمٙم٥ًم اًمدقمقي أي اًمٌنمي واعمٕمٜمقي اًمتحدي٤مت اعمًت٘مٌٚمٞم٦م وشمِمٖمؾ يمذًمؽ قمـ ا

 وـمقيٚم٦م ُمًت٘مرة ُم١مؾم٤ًمت ذم إٓ شمؽمايمؿ وٓ شُمٌٜمك ومال ، شمرايمٛمٞم٦م اًمُ٘مُدرات أن أيمثر ُمـ ُمقوع 

وإصم٤مرة ُمٕم٤مرك ضم٤مٟمٌٞم٦م وشمزيلم  وًمذًمؽ حيرص اعمٗمًدون اًمدوًمٞمقن قمغم إؿمٕم٤مل احلروب . إُمد

ىب     يب  جت  حت  خت     ڍ  شمٕم٤ممم يمام ىم٤مل ، سمذًمؽواؾمتٝمالك ىمدرات أهؾ احلؼ  أهداف ومهٞم٦م

رضوري٦م ضمدا  واإلؾمت٘مرار وًمذًمؽ وم٢من ومؽمات اًمًٚمؿ ، 64اعم٤مئدة:  ڍ  متىت   يت  جث  مث  ىث

ًتٝمٚمؽ سم٤مًمراطم٦م واعمالهل وًمٙمـ ًمٙم٥ًم اًمقىم٧م سم٤مًمٌٜم٤مء واًمتٜمٛمٞم٦م وسم٤مًمدقمقة امم اهلل سمنمط أن ٓ شمُ 

وُمـ هٜم٤م  ،ًمٚمٍماع همػم اًمٕمًٙمري وشم٘مٚمؾ احل٤مضم٦م امم اًمٍماع اًمٕمًٙمري  سمؾ ىمد شمقومر وىمت٤مً  ،شمٕم٤ممم 

)ُمـ شمٗمًػم  اهـ. قم٤مهدهؿ وإن ىمدرت قمغم حم٤مرسمتٝمؿ: ومٛمؾ امم ُمقاوم٘متٝمؿ وىم٤مل اإلُم٤مم اًم٘م٤مؾمٛمل

ؾمقرة  » ل شمٗمًػمـقر ومـل شمٗمًػم إٟمٗم٤مل و اسمـ قم٤مؿمـد سح اإلُم٤مم اًم٘مرـمٌل ومـوىم اًم٘م٤مؾمٛمل( .

مم ذًمؽ . ويمذًمؽ إإذا دقم٧م اعمّمٚمح٦م وختٗمٞمػ اعمْم٤مر  قا سم٤معم٤ًمعم٦مأن ًمٚمٛمًٚمٛملم أن يٌتدئُ  ش حمٛمد

واؿمتٝمر قمـ اإلُم٤مم  ،ومٚمٞمس سمٗم٤مر  ومّم٤مقمداً  الصم٦من ُمـ شمراضمع او ومر ُمـ صمأاؿمتٝمر ذم يمالم اًمًٚمػ 

اعم٤ًمقمل اًمًٚمٛمٞم٦م ىمٌؾ ن اسمتداء أ ٓ ؿمؽو ُم٤مًمؽ أن اًمٕمؼمة ًمٞم٧ًم سمٗم٤مرق اًمٕمدد وًمٙمـ سمٗم٤مرق اًم٘مقة .

او سمٕمد طمرب ظم٤مهة شم١مدي  ومم ُمـ اًمٌح٨م قمـ اًمًٚمؿ سمٕمد طمرب اؾمتٜمزاف ٓ ـم٤مئؾ ُمٜمٝم٤مأاحلرب 

روب . ـعمٜمع ُمثؾ هذه احل ُم١مهٚم٦م وهذا يقضم٥م اإلطمتٗم٤مظ سم٠مٟمِمٓم٦م دسمٚمقُم٤مؾمٞم٦م ، إمم شمٜم٤مزٓت يمٌػمة

ٌف ـوؿم ،٤مئر ـ٤معم٦م شم٘مٌؾ اخلًـومم ُمـ دظمقًمف سمْمٕمػ صمؿ اًمٌح٨م قمـ ُمًأويمذًمؽ وم٢من اضمتٜم٤مب اًم٘مت٤مل 

 اًمٕمدو أهداف ُمـ حي٘مؼ ىمد اجلٝم٤مد نوم٢م ذًمؽ سمخالف و ٞم٤مؾم٦م .ـذًمؽ ُمـ اعمقازٟم٤مت اًمتل حتت٤مضمٝم٤م اًمً
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اجلٜمقح امم اًمًٚمؿ ىمد شمتٌٕمف أُمقر يمثػمة يم٤مًمٕمالىم٤مت وواوح أن  . اإلؾمالم أهداف ُمـ حي٘مؼ مم٤م أيمثر

 .وهمػمه٤م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م

قمغم ُم٤م يم٤من ذم اًمّمٚمح ُمـ ذط  ،ي١ميمد أمهٞم٦م ومؽمة اًمًٚمؿ واإلؾمت٘مرار ىمّم٦م صٚمح احلديٌٞم٦م       

ًٓمت٘م٤مط إٟمٗم٤مس وشمٕمقيض . وم٢من اعم٤ًمعم٦م اًمتل أىمره٤م صٚمح احلديٌٞم٦م يم٤مٟم٧م ومؽمة ضمٞمدة  ؿمديد

 ملسو هيلع هللا ىلص وم٘مد ظمرج اًمٜمٌل ،وىمد فمٝمرت صمامر ذًمؽ  ،اخل٤ًمئر واًمٌٜم٤مء اًمداظمكم واإلقمداد واًمدقمقة واحلقار 

ة  ذم سمْمع قمنمة ُم٤مئ٦م ُمـ أصح٤مسمف )أًمػ وأرسمٕمامئ٦م او ٦م ًمٚمٝمجرـ٤مدؾمـٜم٦م اًمًـقم٤مم احلديٌٞم٦م ذم اًمً

وُمـ هٜم٤م يم٤من  ،وأُم٤م ذم ومتح ُمٙم٦م ذم اًمًٜم٦م اًمث٤مُمٜم٦م ًمٚمٝمجرة وم٘مد ظمرج وُمٕمف قمنمة آٓف  ،( ٟمحقه

  ، قمٔمٞمامً  صٚمح احلديٌٞم٦م ومتح٤مً 
ِ
اء ونَ : ىَم٤مَل  قَمٜمُْف ، اهلل َريِضَ  ومٕمـ اًمؼَمَ ٦َم ، وَمْتَح  اًمَٗمتَْح  َأْٟمُتؿُ  شَمُٕمدُّ  يَم٤منَ  َوىَمدْ  َُمٙمَّ

٦مَ  وَمْتُح  ـُ  وَمْتًح٤م ، َُمٙمَّ ْوَقانِ  سَمْٞمَٕم٦مَ  اًمَٗمْتَح  َٟمُٕمدُّ  َوَٟمْح وىم٤مل شم٤ٌمرك  ،احلَُدْيٌَِٞم٦ِم . رواه اًمٌخ٤مري وهمػمه  َيْقمَ  اًمر 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ڍوشمٕم٤ممم

واعمِمٝمقر قمـ  ، 3 – 1اًمٗمتح:  ڍٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  

زًم٧م ُمرضمع رؾمقل اهلل ُمـ ٟم ،اًمّمح٤مسم٦م أن هذه أي٤مت هل ُمـ مجٚم٦م ُم٤م ٟمزل ذم ؿم٠من احلديٌٞم٦م 

 .ٖمٚم٘م٦م سمّمقرشمٞمف اعمٕمٜمقي٦م واعم٤مدي٦ماحلديٌٞم٦م . ومٞمٜمٌٖمل أن ُيٜمٔمر إمم ومتح إُمقر اعم

وم٢من ُمـ رضوري٤مت  ، تٜم٤مىمْم٦مُم دواومع ُمـ يتٌٕمٝم٤م وُم٤م ، أسمداً  ُمقضمقدة اعمتٜم٤مىمْم٦م اًمٕم٘م٤مئد يم٤مٟم٧م وعم٤م      

وسمخالف ذًمؽ وم٢من ساع إومٙم٤مر واًمث٘م٤موم٤مت  ،هذا إصؾ إطمتقاء اًمتٜم٤مىمض واضمتٜم٤مب اًمتّمٕمٞمد 

طمرب او درضم٤مت ُمية ضمدًا ُمـ اًمٍماع . وؾمٞم٠ميت سمٞم٤من ذًمؽ ذم  إمم سمال ُمؼمر واعمٜم٤موم٦ًم ىمد شمتحقل

   إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم. شُمراشم٥م ودرضم٤مت اًمًٚمؿ واًمٍماع»حت٧م قمٜمقان  شإدارة اًمْمٕمػ»ُمٌح٨م 

اًمتقسم٦م:  چ ہ  ہ   چيمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ذم ُمّم٤مرف اًمزيم٤مة   ،وُمـ أقمامل اًمًٚمؿ اًمت٠مًمٞمػ       

 وطمٙمٛمف ًمٞمس ظم٤مص٤ًم سمٛمّم٤مرف اًمزيم٤مة. ،وذم هذا إصؾ أطم٤مدي٨م صحٞمح٦م  ، 60

 

ذًمؽ أيْم٤ًم أن اعمقازٟم٦م سملم اعمٜم٤مومع  يمؾ ي١ميمد :افـفل ظـ كؼض افبـاء وإبطال إظامل      

ٕن هدم ُم٤م سمٜم٤مه اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح ممٜمقع إٓ  ،جي٥م أن شمٙمقن طم٤مرضة ذم يمؾ ىمرار دوم٤مقمل  واعمْم٤مر
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ہ    ڻ  ۀ  ۀچ ٤ممم ــــشمٕمو شم٤ٌمرك ىمقًمفًميورة وُمّمٚمح٦م راضمح٦م . يقوح ذًمؽ 

﮶﮷   ﮲   ﮳  ﮴  ﮵   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ 

﮾  ﮼  ﮽  ﮻  ﮺   ﯁          ﮸   ﮹    ﯀    وىم٤مل شمٕم٤ممم .92اًمٜمحؾ:  چ ﮿ 

قمامل ٟمقاع طمٌقط إأهؿ أوأطمد  .2احلجـرات :  چ ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴    ﮵  .....چ

 سبباف  ،ًمقاطمد ُمـ صمالصم٦م أؾم٤ٌمب  صمؿ يتؿ هدُمف وشمدُمػمه ن يٙمقن اًمٕمٛمؾ ُمقضمقدًا وسمٜم٤مؤه ىم٤مئامً أهق 

 ، وهذا ُمـ ضمٜمس اًم٥ًٌم إول ،: قمٛمؾ قمغم همػم سمّمػمة افسبب افثاين. ؾمٞمئ٤مت ٓطم٘م٦م  :إول

ومٙمام أن احلرب يٛمٙمـ أن شم١مدي إمم ُمٙم٤مؾم٥م  ،وُمٜمف اإلؾمتٝم٤مٟم٦م سم٤محلرب وهق أُمر ذم هم٤مي٦م اخلٓمقرة 

بب ـفسا.  وم٢مهن٤م يٛمٙمـ يمذًمؽ أن مهدم سمٜم٤مء إُم٦م يمٚمف وأن شمًـٚم٥م ُمٜمٝم٤م أقمٔمؿ طمـ٘مقىمٝم٤م ،يمٌػمة 

وٓ ُمٜم٤مه٩م ًمت٘مٚمٞمؾ وختٗمٞمػ  ٜمقاي٤م اًمٕمدوانًم ًمٚمٌٜم٤مء ومال رادع : إمه٤مل احلامي٦م اعمٕمٜمقي٦م واعم٤مدي٦مافثافث

﮻  ﮼  ﮽  ﮾   چ ذم ىمقًمف ٤مممـــــشمٕم اهلل مم ذم اًمذيـ ذيمرهؿإواٟمٔمر  . إرضار

ٞمئ٦م ـ٤مهلؿ اًمًـقمٛمٕمقاىم٥م أي سمأ ،ٝمؿ ـسم٠ميديوُمٕمٜمك   ،2احلنم:  چ ﯀  ﯁    ﮿

 شمٕم٤ممم وُمـ هذا اعمٕمٜمك ىمقًمف.  سم٤مًمٗم١موس هنؿ مل ييسمقا سمٞمقمهؿأ قمٚمامً  ،٦م ـوهمػم اعمدروؾم همػم اعمٌٍمة وا

وي٤ًمقمد قمغم هذه  .33حمٛمد:  چ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ   ڈ  چ

ِلَّ  َأنَّ  ، ُهَرْيَرةَ  َأيِب  اعمٕم٤مين طمدي٨م  وَم٢مَِذا ، اًْمَٕمُدو   ًمَِ٘م٤مءَ  ٛمٜمَّْقاـَ شم َٓ  » ىَم٤مَل  َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ  َصغمَّ  اًمٜمٌَّ

وا ًَمِ٘مٞمتُُٛمقُهؿْ   وَم٢مِٟمَُّٙمؿْ  ، اًْمَٕمُدو   ًمَِ٘م٤مءَ  َٛمٜمَّْقاـشمَ  َٓ  »وذم رواي٦م  ، ٤موهمػممه واًمٌخ٤مري رواه ُمًٚمؿ « وَم٤مْصؼِمُ

أن ـمٌٞمٕم٦م  ًمت٠ميمٞمدٞمٜمٌٖمل اوم .رواه أمحد واًمٌزار واًمٓمؼماين ذم إوؾمط « َذًمَِؽ  ذِم  َيُٙمقنُ  َُم٤م شَمْدُرونَ  َٓ 

ومٓمٌٞمٕم٦م سمٜم٤مء اعم١مؾم٤ًمت اًمٞمقم  ،اًمٌٜم٤مء ذم يمؾ قمٍم ًمف أصمر يمٌػم ذم اعمقازٟم٦م اًمتل ذيمرٟم٤مه٤م ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ 

   .صم٤مسمت٦مٚمٛمٞم٦م ـيتٓمٚم٥م اؾمت٘مرارًا ـمقيؾ إُمد وقمٛمٚمٞم٤مت ؾم واعم٤مدي٦م وسمٜم٤مء ُمٝم٤مرامه٤م اًمٌنمي٦م

 

﮳   چ شمٕم٤ممم  ىم٤مل: آية افدخقل دم افسؾؿ       ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ﮲   

 ، أي٦م اًمٙمريٛم٦م رومتدسم ،208اًمٌ٘مرة:  چ ﮺  ﮻  ﮼ ﮷﮸   ﮹ ﮶ ﮴  ﮵
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 أصؾ ذم چ ﮲ چ وفم٤مهره٤م اًمقضمقب . وًمٗمظ  ، اعم١مُمٜملم جلامقم٦مصٞمٖم٦م أُمر  چ ۓ  چ ٙمٚمٛم٦موم

٤معَم٦مً  ؾم٤معَمف وىمد ،ومٝمق ٟم٘مٞمض احلرب  ،الل إُمـ ـوإطم ٤معم٦مـاًمّمٚمح واعمً قـه اًمٕمرسمٞم٦م ًَ  وؾِماَلُم٤مً  َُم

ًَ  ْٚمؿٌ ـوؾَم  ْٚمؿـؾِم  وىمقمٌ   إذا واخلَْٞمُؾ  ، شَمَّم٤محلقا أي وشم٤ًمعَمُقا ٚمؿٌ ـوؾَم  ْٚمؿٌ ـؾِم  اُمرأةٌ  ويمذًمَؽ  ٤معمِقنَ ـُُمتَ

تٕمٛمؾ يمذًمؽ ـوُيً ، ًمف طمرب وا ًمٗمالن ؿٌ ٚمْ ؾِم  وومالن ، سَمٕمْم٤مً  سُمٕمُْمٝم٤م َُّيِٞم٩ُم  ٓ شَم٤ًميَرْت  شم٤ًمعَم٧َْم 

  .قر ذم ؿمقاهد اًمٕمرسمٞم٦م وقمٜمد أئٛمتٝم٤مهذا هق اعمِمٝم. سمٛمٕمٜمك اإلؾمتًالم 

همػم  وومٞمٝم٤م وضمٝم٤من  ، او يمٚمٝم٤م او يمٚمٙمؿ او قم٤مُم٦م ُمٕمٜم٤مه٤م: مجٞمٕم٤مً  چ ﮳ چوشمدسمر أن يمٚمٛم٦م       

  وسمذًمؽ يٙمقن يمؾ وضمف طمج٦م ذم ُمٕمٜم٤مه:ُمتٕم٤مرولم ذم اإلقمراب 

اًمًٚمؿ  ضمٜمس ادظمٚمقا ذم وُمٕمٜمك هذا اإلقمراب: ، طم٤مًٓ ُمـ اًمًٚمؿ يم٤موم٦م أن شمٙمقن :افقجف إول      

وؾمٚمؿ ُمع اًمٜمٗمس  ،ومٝمق ؾمٚمؿ ُمع اهلل شمٕم٤ممم سم٤مإلظمالص ًمف قمز وضمؾ  ، ُمـ يمؾ ُمداظمٚمف وأؾم٤ٌمسمف

وؾمٚمؿ ُمع اًمٙمٗم٤مر  ،قمل وؾمٚمؿ ُمع اعمًٚمٛملم إٓ سم٤مؾمتثٜم٤مء ذ ،سمتجريده٤م مم٤م يٜم٤مزع ُمتٓمٚم٤ٌمت اإليامن 

سمنمط أن ٓ ووإٟمام يٙمقن ذًمؽ وٛمـ ضمٜمقح ُمت٤ٌمدل ًمٚمًٚمؿ  ،ٕصؾ اًمدوم٤مع او اجلٝم٤مد  يم٠مصؾ ُمقاز

. وهبذا اًمٕمٛمقم ذم ضمٜمس  وم٢مهن٤م ظمدقم٦م وًمـ شمقصؾ إمم اًمًٚمؿ ،يٙمقن ُمدظماًل ُمـ ظمٓمقات اًمِمٞمٓم٤من 

ـْ  ُمـ يمؾ ُمداظمٚمف وأؾم٤ٌمسمف اعمنموقم٦م اًمًٚمؿ شمٙمقن حم٤موٓت اًمًٚمؿ ُوضُمقِهِف يمام هل قم٤ٌمرة  مَجِٞمعِ  او ُِم

ٞم٤مت اًمًٚمٛمٞم٦م ومال ؿمؽ أن اًمٕمٛمٚم ، اًمذي ومن اًمًٚمؿ سم٤مًمّمٚمح يمام ذيمرٟم٤م أيب اًمٌ٘م٤مء اًمٕمٙمؼمي

 . واًمدسمٚمقُم٤مؾمٞم٦م أصؾ ىم٤مئؿ سمذاشمف

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ    چشمٕم٤ممم  ُمٜمٝم٤م ىمقًمف ، ضمداً  ومٗمٞمف ٟمّمقص يمثػمة وأُم٤م اًمدوم٤مع      

ٿ   ٿ  ٹ  ٹٹ   ٿ  ٿ پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  

 ، 40 – 39احل٩م:  چڃ   ڃڃ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  

أصؾ  اًمدوم٤معاعمٝمؿ هٜم٤م أن  ،إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم  شإداء اًمدوم٤مقمل»وؾمٞم٠ميت ُمٕمٜمك اًمدوم٤مع حت٧م قمٜمقان 

اًمٙمثػم ُمـ اًمٔمٚمؿ واًمٕمدوان اًمذي ٓ ي٘مػ قمٜمد طمده إٓ سم٤مًمدوم٤مع  ٤مٕن إرض ومٞمٝم أيْم٤مَ  ىم٤مئؿ سمذاشمف

 ُمًـتٛمر صم٤مسم٧م ضمٝمد طم٘مٞم٘متف وُمآٓشمف أٟمف ُمـ وُمـ شمدسمر اًمدوم٤مع وضمد قمـ احل٘مقق واحلرُم٤مت .
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 اعمج٤مل هذا ذم واحل٘مقق.  احلرب دائرة ـُم وختٚمٞمّمٝم٤م اًمًـٚمؿ دائرة ذم اعمِمـروقم٦م احل٘مقق إلدظم٤مل

 أصالن واًمدوم٤مع اًمًٚمؿ إن ىمٚمٜم٤م وًمذًمؽ ، اعمٕمتؼمة اعمخ٤موف وإسمٕم٤مد اعمنموقم٦م اعمّم٤مًمح حتّمٞمؾ هل

 ان أي ، سمٞمٜمٝمام اإلرشم٤ٌمط ومؽ ًمٕمدم اعمٛمٙمـ اجلٝمد أىمَم سمذل وجي٥م ، وُم٘مؽمٟم٤من ُمًت٘مالن

  .اًمًالم إطمالل سم٤مؾمؽماشمٞمجٞم٦م شم٘مؽمن اًمدوم٤مقمٞم٦م اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م

 ، وي١مصمر ومٞمف وي٤ًمقمد أطمدمه٤م أظمر يًػمان ضمٜم٤ًٌم إمم ضمٜم٥م ك يمؾ ذًمؽ أن اًمًٚمؿ واًمدوم٤معوُمٕمٜم      

 أي ًمٚمردع اًمدوم٤مع إسم٘م٤مءصمؿ شمٙمقن اًمتٍموم٤مت اعمت٤ٌمدًم٦م سملم اًمٓمروملم هل اًمتل شمقضم٥م ذم وىم٧م ُمٕملم 

 دائامً  ىم٤مئٛم٦م اًمًالم ُمِم٤مريع نوًمذًمؽ وم٢م . اًمٕمدوان وإسمٕم٤مد ُمقاضمٝم٦م إمم حتقًمف او اًمٕمدوان ُمٜمع

 ، اًمقاىمع قمـ سمٕمٞمدا يٙمقن ىمد ُمٕملم طم٤مل ذم اًمًالم نأ اًمقاوح وُمـ.  اًمدوم٤مع ُمٜمٝم٩م ُمع سم٤مإلىمؽمان

 هذا ُمزاًمؼ و آٓت ذم قم٤مًمٞم٦م ُمٝم٤مرة ُمع اًمٞمف ًمٚمتقصؾ شمٗمّمٞمكم و ضم٤مد ُمنموع وضمقد ُمـ ٓسمد وًمٙمـ

 ممإ ـمري٘م٤مً  اًميورة قمٜمد شمٙمقن ىمد احلرب نأ اًمًٞم٤مؾم٦م هؾأ ُمـ اًمقاىمٕمٞمقن خيتٚمػ وٓ ، اًمٕمٛمؾ

 سمؽمك أُمراً  ًمٞمس ،أن اًمدظمقل ذم اًمًٚمؿ يم٤موم٦م  ،اخل٤مرضمٞم٦م  اًمٕمالىم٤مت خيص ُمٕمٜمك ذًمؽ ومٞمام.  اًمًالم

 اًم٘م٤مئٛم٦م احلروب إـمٗم٤مءو ُمٜمع أؾم٤ٌمب احلرب قمغم سم٤مًمٕمٛمؾ أُمر وًمٙمٜمف ،احلرب ذم إطمقال يمٚمٝم٤م 

 ىمد يت٠مظمر اًمًٚمؿ ُمنموع وم٢من ، أؾم٤ٌمب احلرب وإي٘م٤مده٤م قمغم ُمع إسار ضمٝم٦م ُم٤م وأُم٤م. ومتٞمٚمٝم٤م وٟمزع

وًمٙمـ ُمع اإلؾمتٛمرار ذم اًمٌح٨م قمـ ظمٞم٤مرات إـمٗم٤مء  اًمدوم٤مع، ُمنموع قمـ اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ

ڦ  ڦ  ڦ    چ شمٕم٤ممم  احلرب وإطمالل اًمًالم . وذم اإلسار قمغم أؾم٤ٌمب احلرب شمدسمر ىمقًمف

ڦ    ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ  چ چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  

ک  گ  گ   ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  

  .217اًمٌ٘مرة:  چ  گ  گ  ڳڳ

ٚمؿ شمٗمًػمًا ُمذهٌٞم٤ًم ووم٘م٤ًم ًمرؤيتف ر اًمًـرقمل قمغم ُمـ ومًـ٤معم٦م يم٠مصؾ ؿمـٙمٚم٧م ىمْمٞم٦م اعمًـأؿم وىمـد      

ذم اًمٕمالىم٤مت اخل٤مرضمٞم٦م هل احلرب وأن اًمًٚمؿ هق  او اًم٘م٤مقمدة ومتقهؿ أن إصؾ اًمتٙمٚمٞمٗمل ،اًمٗم٘مٝمٞم٦م 

ـْ ضمٕمؾ اًم٘م٤مقمدة هق اًمًٚمؿ وضمٕمؾ  ،ظم٤مص٦م ُمـ اعمٕم٤مسيـ  ،وىم٤مسمٚمٝمؿ ُمـ اًمٕمٚمامء  ، اإلؾمتثٜم٤مء َُم

وًمٚمدوم٤مع دواقمٞمف  ،احلرب اؾمتثٜم٤مًء . واًمّمحٞمح إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم أن اًمدوم٤مع واًمًٚمؿ أصالن ُم٘مؽمٟم٤من 
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ػم ٤مًمٙمف يمٚمٝم٤م وشمّمؿ قمٜمد اًمٕم٘مالء إٓ طملم شُمـٖمٚمؼ ُمًضمقهره اًمراؾمـخ اًمدائوًمٚمًٚمؿ  ،وأؾم٤ٌمسمف 

 . المإمم اًمً اوٓمراري٤مً  احلرب ـمري٘م٤مً 

 ۓ   ۓ  ﮲   چ٤مرة ـػم قمٌـإمم شمٗمً ،ورسمام أيمثرهؿ  ،ريـ ـد ذه٥م يمثػم ُمـ اعمٗمًـوىم      

سمٕمْمٝمؿ يم٤موم٦م طم٤مًٓ ُمـ  ػم ضمٕمؾـٝمذا اًمتٗمًـوسم ، الم يم٤موم٦مـسمٛمٕمٜمك: ادظمٚمقا ذم اإلؾم چ ﮳

ز ،ٚمؿ ـاًمً  واًمرازي أسمق اًمٌ٘م٤مءٟم٘مٚمف سمال اقمؽماض و ،واًمِمقيم٤مين  هذا اإلقمراب اًمزخمنمي وم٘مد ضمقَّ

وٟم٘مٚمف أسمقطمٞم٤من ُمٕمؽمو٤ًم قمغم شمٕمٚمٞمؾ اًمزخمنمي وًمٞمس  ، وذيمر آظمرون ُمٕمٜم٤مه ،واسمـ قم٤مدل وهمػمهؿ 

 إٟمام هق ،ٚمؿ اًمداظمكم . همػم أن شمٗمًػمهؿ ًمٚمًٚمؿ سم٤مإلؾمالم او ىمٍمه قمغم اًمً قمغم أصؾ اإلقمراب

وذم قمدم اإليمراه  ذم اًمًٚمؿ وٟمحقه ضمداً  شمٗمًػم ُمذهٌل يقاومؼ ُمذه٤ًٌم ُمِمٝمقرًا يزقمؿ أن آي٤مت يمثػمة

قظم٦م ـٙمقن ُمٜمًـشم أن ٤معم٦م وم٢مُم٤مـاعمً ُمٕمٜمك وقمغم هذا اعمذه٥م ومٙمؾ آي٦م ذم . ىمد ُٟمًـخ٧م قمغم اًمديـ

ص٤مر قمٚماًم قمغم ديـ  شاإلؾمالم»قمٜمدهؿ او شُمـٗمًـر سمٖمػم أصٚمٝم٤م ذم اًمٕمرسمٞم٦م . يقوح إُمر أن ًمٗمظ 

ٕمرسمٞم٦م سمٛمٕمٜمك ٝمق قمغم أصٚمف ذم اًموم شاًمًٚمؿ»وأُم٤م ًمٗمظ  ،وذم ذًمؽ ٟمّمقص ُمِمٝمقرة يمثػمة  ،اإلؾمالم 

ذم ُمقوع  إٓ سمؼمه٤من المـػمه سم٤مإلؾمـومال جيقز شمٗمً ،حرب ـًما ٤معم٦م واًمّمٚمح وقمٛمٚمٞم٤مت إي٘م٤مفـاعمً

ُٕمقدٍ  َأيِب وهق طمدي٨م  ،وومٞمف ٟمٔمر  واطمداً  إٓ ُمقوٕم٤مً  ؿمٞمئ٤ًم صحٞمح٤مً  وٓ ٟمٕمٚمؿ ذم ذًمؽ ،ُمٕملم  ًْ  َُم

َٟم ْٕ  ؾَمَقاءً  اًْمِ٘مَراَءةِ  ذِم  يَم٤مُٟمقا وَم٢مِنْ  ، اهللِ ًمِٙمَِت٤مِب  َأىْمَرُؤُهؿْ  اًْمَ٘مْقمَ  َي١ُممُّ  »: ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ َرؾُمقُل  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  ، َّم٤مِري  ا

ٜم٦َّمِ  وَم٠َمقْمَٚمُٛمُٝمؿْ  ًُّ ٜم٦َّمِ  ذِم  يَم٤مُٟمقا وَم٢مِنْ  ، سم٤ِمًم ًُّ ْجَرةِ  ذِم  يَم٤مُٟمقا وَم٢مِنْ  ، ِهْجَرةً  وَم٠َمىْمَدُُمُٝمؿْ  ؾَمَقاءً  اًم  وَم٠َمىْمَدُُمُٝمؿْ  ؾَمَقاءً  اهْلِ

وئمٝمر أن اًمراوي روى  ،رواه ُمًٚمؿ ُمٜمٗمردًا هبذا اًمٚمٗمظ ُمـ سملم يمت٥م احلدي٨م اعمِمٝمقرة  « ؾِمْٚمامً 

 « ِهْجَرةً  وَم٠َمىْمَدُُمُٝمؿْ  »ٝمق قمٜمد همػم ُمًٚمؿ سمٚمٗمظ وم ،ٟمٗمًف ُمِمٝمقر ذم يمت٥م يمثػمة  وم٢من احلدي٨م ،سم٤معمٕمٜمل 

 ، وهل أؿمٝمر اًمرواي٤مت أيْم٤مً  أمحد وأيب داود واًمؽمُمذي اإلُم٤مم دـقمٜم هق يمام ،ٚمؿ ـُمـ همػم ذيمر اًمً

يمام قمٜمد  « إؾْماَلًُم٤م وَم٠َمىْمَدُُمُٝمؿْ  »او سمٚمٗمظ  ،يمام قمٜمد اسمـ طم٤ٌمن واًمٓمؼماين  « ؾِمٜم٤ًّم وَم٠َمىْمَدُُمُٝمؿْ  » او سمٚمٗمظ

وم٢مٟمام هق اؾمتٕمامل ًمٚمٗمظ اًمًٚمؿ سمٛمٕمٜمك  ،ومحتك إن أظمذٟم٤م هٜم٤م سمرواي٦م اإلُم٤مم ُمًٚمؿ  .اًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم 

 . ػم اًمٚمٗمظ سمذًمؽ ذم يمؾ ُمقوعـقمغم شمٗمًومال يدل سمح٤مل ُمـ إطمقال  ،اإلؾمالم ذم ُمقوع حمدد 

ويمذًمؽ أصم٤مر اسمـ قم٤مدل  ، ػمه إمم أن ُمٕمٜمك اًمًٚمؿ اعم٤ًمعم٦م واًمّمٚمحـقر ذم شمٗمًـوىمد ٟمٌف اسمـ قم٤مؿم
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محٚمف قمغم  ،اعم١ماظمذات قمغم ىمقل اعمٗمنيـ وًمٙمٜمف رمحف اهلل شمٕم٤ممم محؾ شمٗمًػم اًمًٚمؿ سم٤مًمّمٚمح واعم٤ًمعم٦م 

.  ؼمه٤منسم همػم ُم٘مٌقل إٓ ٝمذا ختّمٞمصوم٢من يم٤من يريد ىمٍمه قمغم ذًمؽ وم ،اًمًٚمؿ اًمداظمكم سملم اعم١مُمٜملم 

ْٚمؿِ  ُمـ اعمراد: اًمقضمف هذا ذم اًمزضم٤مج وىم٤ملوىم٤مل أًمقد:   ً  اعم١مُمٜملم أُمر ّمقدواعم٘م اإلؾمالم، اًم

.اهـ ُمـ  اًمٌٕمد هم٤مي٦م سمٕمٞمد ومٞمف سم٤مًمدظمقل اإلؾمالم قمغم اًمث٤ٌمت قمـ اًمتٕمٌػم أن وومٞمف ، قمٚمٞمف سم٤مًمث٤ٌمت

خ ـٜمذيمر ذم آظمر هذا اًمٕمٜمقان أُمثٚم٦م ُمـ ُمزاقمؿ اًمٜمًـوؾم واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ . ،)شمٗمًػم أًمقد( 

  ٤ممم.ـ٤مء اهلل شمٕمـوسمٕمض وضمقه اإلقمؽماض قمٚمٞمٝم٤م إن ؿم

أي ادظمـٚمقا ذم  ، چۓ     چذم  طم٤مًٓ ُمـ وٛمػم اعم١مُمٜملم شيم٤موم٦م»ن شمٙمقن : أافثاينافقجف       

وم٢من ُمـ  ، وعم٤م يم٤مٟم٧م صٞمٖم٦م اًمًـٚمؿ ذم أي٦م اًمٙمريٛم٦م صٞمٖم٦م قمٛمقم ذم اجلٜمس ،اًمًـٚمؿ يمٚمٙمؿ 

 ُمـ احلرب ىمرار ويمذًمؽ ، يمٚمٝم٤م اجلامقم٦م طم٤مل يٙمقن أن جي٥م اًمًالم ىمرار أن اإلقمراب هذا ُمْم٤مُملم

رون ـ٤معمٝم٤م أظمـد ؾمـٚمٛمقن سم٠من حي٤مرب سمٕمْمٝمؿ ضمٝم٦م ىمـومال يّمح أن يتٜم٤مىمض اعمً ، اًمتالزم ـمريؼ

 ، ٝمؿـٚمٛملم أٟمٗمًـرب سملم اعمًـوم٢من ُمٕمٜمك ذًمؽ احل ، ٞم٦مـ٦م داظمٚمٞم٦م او ظم٤مرضمـقاء يم٤مٟم٧م ضمٝمـؾم ، ُمٜمٝمؿ

فـوه ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   چ  ٤ممميمام ذم ىمقًمف شم٤ٌمرك وشمٕمــ ،ديدًا اهلل قمز وضمؾ ذُم٤ًم ؿمـ ذا ُم٤م ذُمَّ

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ   ٻ  پ  پ  پ   پ 

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  

ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ڄ  ڄ   ڃڃ  ڃ  ڃ  

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:  ملسو هيلع هللا ىلصرؾمـقل اهلل 

رواه اإلُم٤مم أسمق قمٌٞمد اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾمالم ذم )يمت٤مب إُمقال  «سمٞمٜمٝمؿ  وقمدل ؾمقاء قمغم إٓ ، اهلل ؾمٌٞمؾ

وهذا اعمٕمٜمك ذم  . وهق ُمقضمقد أيْم٤ًم ذم )إُمقال( ًمٚمزٟمج٤مين ، وذم ؾمٞم٤مق رواي٦م ـمقيٚم٦م (260-264

أن رط ـوسمِم ،ٚمٛملم ـإٓ سم٢مىم٤مُم٦م ُمرضمٕمٞم٦م ُمقطمدة ًمٚمٛمً وًمٙمـ يتٕمذر شمٜمٗمٞمذه اًمٞمقم ،هم٤مي٦م إمهٞم٦م 

يقوح إُمر أن أي ومئ٦م وم٤مؾمدة  . رقمٞمتٝم٤م ُمـ أهٚمٞمتٝم٤م وُمـ ـمريؼ شمٜمّمٞمٌٝم٤مـشمٙمت٥ًم اعمرضمٕمٞم٦م ؿم
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ظمالوم٤ًم  واإلقمت٤ٌمر ، يٛمٙمـ أن شمًٕمك إلوم٤ًمد اًمٕمٛمؾ هبذا إصؾ قمـ ـمريؼ ىمرار ؾم٤مىمط إهٚمٞم٦م

ٚمٛم٦م ـٚمؿ او ـم٤مئٗم٦م ُمًـوقمغم أي طم٤مل وم٢مٟمف جي٥م قمغم يمؾ ُمً ًمٚم٘مرار اعم١مهؾ ذم ؿم٠من اًمًٚمؿ واحلرب .

 ، ذم ؿم٠من احلرب ٥ٌم اًم٘مرار اعمٜمٗمردـؾ إُم٦م سمًـداظم ٙمقن ذم هم٤مي٦م احلذر ُمـ إي٘م٤مع اًمتٜم٤مىمضأن شم

 .تٓم٤مع ُمـ اًمقاضم٥م قمغم يمؾ ُمًٚمؿـدة ٓ يٜمٗمل اًمَ٘مْدر اعمًـظم٤مص٦م وأن همٞم٤مب اعمرضمٕمٞم٦م اعمقطم

 

  :افرد ظذ بعض مـ يتؿذهب بـسخ افسؾؿ

ومٛمـ اخلٓم٠م اًمٙمٌػم شم٘مٚمٞمد ـم٤مئٗم٦م ُمـ  ،ىمد وقمدٟم٤م سمذيمر سمٕمض ُمزاقمؿ ٟمًخ ٟمّمقص اًمًٚمؿ       

 ،ؾماممه٤م اعمٗمنون سمآيتل اًمًٞمػ  ،اعمجتٝمديـ ذم ُمزقمٛم٦م ٟمًخ ٟمحق ُم٤مئ٦م آي٦م سمآي٦م واطمدة او آيتلم 

ٕن ُمٕمٜمك اًمٜمًخ اإلصٓمالطمل هق  ،طمتك وإن زقمؿ جمتٝمد أٟمف إمج٤مع وم٢من شم٘مٚمٞمده ذم ذًمؽ همػم ضم٤مئز 

رـملم: اًمٕمٚمؿ ـحيؾ ذًمؽ إٓ سم٤مضمتامع ؿم٤م!! وٓ ـ٦م يمٚمٝمـإسمٓم٤مل اًمٕمٛمؾ سمحٙمؿ شمٚمؽ أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم

. وىمد  هٜم٤م وهذا ُم٤م ٓ ؾمٌٞمؾ إًمٞمف اًمٌت٦م ،شمٕمذر اجلٛمع سملم اًمٜمّمقص اًمتٞم٘مـ ُمـ و ، سم٤معمت٘مدم واعمت٠مظمر

وٓ سم٠مس سم٢ميْم٤مح إُمر سمٌٕمض  ( ،ذم وم٘مف إُمـ واًمدوم٤مع سمٞمٜم٤م شمٗم٤مصٞمؾ ذًمؽ ذم )ِوضْمٝم٦م اًمٚمقاء

  ذا اًمٜمزاع اعمذهٌل:ـ٤مي٤م ذم جم٤مل هاًم٘مْم

 چ مبخب     مئىئ  يئ  جب  حب حئ ی  جئچ : زقمٛمٝمؿ ٟمًخ ىمقًمف شمٕم٤ممم افؼضقة إوػ      

وهل قمٚم٦م صم٤مسمت٦م ُمًتٛمرة ومال  ،قمٚماًم أن اجلٛمٚم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ذم أي٦م شم٘مقم ُم٘م٤مم شمٕمٚمٞمؾ احلٙمؿ  ،256اًمٌ٘مرة: 

وىمد  ،هذا سم٤مإلو٤موم٦م إمم وضمقد وضمقه ًمٚمجٛمع سمٞمٜمٝم٤م وسملم آي٤مت اجلٝم٤مد  ،ُيتّمقر ورود اًمٜمًخ قمٚمٞمٝم٤م 

قم٤معمٞم٦م اًمرؾم٤مًم٦م واًمٜمٝمل قمـ اإليمراه ذم »شم٘مدم ذيمر ُم٤م ي١ميد ذًمؽ ذم أوائؾ هذه اًمدراؾم٦م حت٧م قمٜمقان 

وخلٚمٗم٤مئف  ًمف اؾمتج٤مب وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم رؾمقًمف اهلل سمٕم٨م ومٚمام. وىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ:  شاًمديـ

 حي٤مرسمف ُمـ ي٘م٤مشمؾ يم٤من وإٟمام ، اًمديـ قمغم ىمط أطمداً  يٙمره ومل ، واظمتٞم٤مراً  ـمققم٤مً  إدي٤من أيمثر سمٕمده

 رسمف ُٕمر اُمتث٤مًٓ  ، ديٜمف ذم اًمدظمقل قمغم يٙمرهف ومل ي٘م٤مشمٚمف ومٚمؿ وه٤مدٟمف ؾم٤معمف ُمـ وأُم٤م وي٘م٤مشمٚمف .

 ، اًمٜمٝمل ُمٕمٜمك ذم ٟمٗمل وهذا ، چ ی  جئ    حئ  مئىئ  يئ  جب  حب    خب  مبچ   ي٘مقل طمٞم٨م ؾمٌح٤مٟمف

اهـ ُمـ . يم٤مومر يمؾ طمؼ ذم قمٛمقُمٝم٤م قمغم أي٦م أن: واًمّمحٞمح .اًمديـ  قمغم أطمداً  شمٙمرهقا ٓ: أي
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 ،وهذه ُمـ اًم٘مْم٤مي٤م اًمتل شمٜم٤مزع ومٞمٝم٤م اًمٗم٘مٝم٤مء طمتك ُمع أٟمٗمًٝمؿ  )هداي٦م احلٞم٤مرى/ اعمٙمت٦ٌم اًمِم٤مُمٚم٦م(.

  .٤مير عم٤م ىم٤مل سمف ذم هداي٦م احلٞم٤مرى( يمالم ُمٖم2/71ومإلسمـ اًم٘مٞمؿ ذم )زاد اعمٕم٤مد 

شم٤ٌمرك  أي ىمقًمف ،ٝم٤م ـٞمػ ٟمٗمًـآي٦م اًمًسم خ اإلصٓمالطملـ: اطمتج٤مج زاقمٛمل اًمٜمًافؼضقة افثاكقة      

ے  ے  ۓ  ۓ    ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ھچ ٤ممم ــــــشمٕمو

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

سمؾ ذه٥م  ،وم٢من أي٦م اًمٙمريٛم٦م ىمد شمؿ ختّمٞمّمٝم٤م ذم طمؼ أهؾ اًمٙمت٤مب  ،5اًمتقسم٦م:  چ   

ريملم همػم ـأظمذ اجلزي٦م ُمـ اعمِم وُمـ ىمرائٜمف ومٝمٛمقا ُمٜمف اعم٤مًمٙمٞم٦م إمم ختّمٞمّمٝم٤م سمحدي٨م صحٞمح

 ومام اعم٤مٟمع ُمـ دظمقل اًمتخّمٞمص ،الم ـيمٌديؾ قمـ اًمدظمقل ذم اإلؾم ،قى ىمريش ـيمٚمٝمؿ ؾم اًمٙمت٤مسمٞملم

؟ ظم٤مص٦م وأن ؾمٞم٤مق آي٦م اًمًٞمػ ُمتٌقع او اًمت٘مٞمٞمد قمٚمٞمٝم٤م سم٤مٔي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمتل زقمٛمقا أهن٤م ُمٜمًقظم٦م

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې   ۈچسم٘مقل اهلل شمٕم٤ممم 

اًمتقسم٦م:  چ  ې  ې  ېى   ىائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ     ۇئ   ۇئ

أي دمٕمٚمف ظم٤مص٤ًم سمٛمـ  ومٝمذه أوص٤مف يٛمٙمـ أن شمٙمقن خمّمّم٦م ًمٔم٤مهر اًمٕمٛمقم ذم آي٦م اًمًٞمػ ،13

اضمتٛمٕم٧م قمٚمٞمف ذوط احلرب اًمٕم٤مدًم٦م يمٛمـ سمدأ سم٤مًمٕمدوان وأس قمٚمٞمف ، ويمٛمـ يمًـر اًمتقازن هبدف 

 وٓ ؿمؽ أن إُمٙم٤من اًمتخّمٞمص واًمت٘مٞمٞمد يٛمٜمع اًم٘مقل سم٤مًمٜمًخ . اهلٞمٛمٜم٦م قمغم أظمريـ وإظمْم٤مقمٝمؿ .

ٕن اؾمتٛمرار اًم٘مت٤مل قمغم يمؾ ضمٝم٦م  ،سمؾ إن ُمزقمٛم٦م اًمٜمًخ اإلصٓمالطمل شم١مدي إمم ختٚمػ إُم٦م 

  .د اعمراسمٓم٦م قمغم اإلقمداد واًمتٜمٛمٞم٦مؾمقف يًتٝمٚمؽ اًمٓم٤مىم٤مت وُيٗمًـ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   چ : اطمتج٤مج سمٕمْمٝمؿ سم٘مقًمف شمٕم٤ممم افؼضقة افثافثة      

ٹ       ٹ  ڤ    پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ   ٹ  ٹ

شمدل قمغم  چ ڀ  ڀ   ڀ  چومزقمؿ سمٕمْمٝمؿ أن قم٤ٌمرة  ،16اًمٗمتح:  چ ڤ  ڤ  ڤ  ڦ

ص ٕٟمف يٖمٗمؾ وهذا ُمٗمٝمقم ٟم٤مىموهذا هق ُمٕمٜمك اإليمراه ذم اًمديـ!!  ،اًمتخٞمػم سملم اًم٘متؾ او اإلؾمالم 
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ٟمٙمرة ُمثٌت٦م ذم  چپ   پ  پ    چقم٤ٌمرة  :إمر إول ،سمال سمره٤من  قمـ أُمريـ او يٗمؽمض طمٙماًم هلام

واًمٜمٙمرة اعمثٌت٦م إٟمام شمٙمقن ُمٓمٚم٘م٦م ذم أي ىمقم إذا  ،مجٚم٦م اخلؼم وًمٞمس ذم اجلٛمٚم٦م اًمتل هل سمٛمٕمٜمك إُمر 

وأُم٤م اًمٜمٙمرة اعمثٌت٦م  وُيًٛمك سمخٓم٤مب اًمتٙمٚمٞمػ . ، يم٤مٟم٧م ُمٌٝمٛم٦م وذم ؾمٞم٤مق اًمٓمٚم٥م وُم٤م يم٤من ذم ُمٕمٜم٤مه

، ومٝمل همػم  يم٤من اخلؼم اعمحض ُم٘مؽمٟم٤ًم سمخٓم٤مب اًمتٙمٚمٞمػ وإنْ  ومتحتٛمؾ وضمقه٤مً اعمحض  ذم اخلؼم

 ، ًمٞمس سمٛمٓمٚمؼ ،اًل وم٘مػمًا ـوم٘مقًمؽ: رأي٧م رضم . ششم٘مٞمده إٓ سم٘مريٜم٦م إلـمالقاحلٙمؿ ًم» :٘م٤مقمدةسم ُمِمٛمقًم٦م

 ،ومٔم٤مهره اإلـمالق ذم أي رضمؾ وم٘مػم  ،الً وم٘مػمًا ـقًمؽ: أيمرم رضمق رضمؾ ُمٕملم . وأُم٤م ىمـسمؾ ه

ذم أي٦م ٟمٗمًٝم٤م وم٢مٟمف أضمر ُمٕملم يٕمٚمٛمف اهلل  چ ٿٿ    چ ُمٜمٝم٤م قمٌــ٤مرة ،وإُمثٚم٦م يمثػمة ضمـدًا 

واًمرواي٦م قمـ  ،شمٕم٤ممم . يقوح ذًمؽ اًمرواي٦م قمـ أيب هريرة أٟمف ىم٤مل ذم هذه أي٦م: ىمقم مل ي٠مشمقا سمٕمد 

 اهلل ريض ، سمٙمر أسمق دقم٤م طمتك هؿ ُمـ ٟمٕمٚمؿ وٓ ، ُم٣م ومٞمام أي٦م هذه ٟم٘مرأ يمٜم٤م إٟم٤م: ظمدي٩م سمـ راومع

٦م ـُمٕمٜمك اًمروايتلم أن ُمْمٛمقن أي . هب٤م أريدوا أهنؿ ومٕمٚمٛمٜم٤م ، طمٜمٞمٗم٦م سمٜمل ىمت٤مل إمم ، قمٜمف شمٕم٤ممم

حٙمؿ أي٦م وم ،ظمدي٩م ُمـ وىم٤مئع اجلٝم٤مد ق هريرة وراومع سمـ ـٌؼ وقمٚمٛمف أسمـٛمؾ ُم٤م ؾمـاًمٙمريٛم٦م مل يِم

وىمتؾ اعمرشمد قمٜمد  هنؿ اعمرشمدون .ل اإلُم٤مم اًمزهري سم٠موُمثؾ ذًمؽ ىمق ،ظم٤مص سم٘مقم سمّمٗم٤مت ُمٕمٞمٜم٦م 

واًمٓمريؼ  ،ؽماٟمف سم٤مجلٝم٤مد اًمٗم٘مٝم٤مء هق ُمـ سم٤مب احلدود واجلٜم٤مي٤مت سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ اىمؽماٟمف او قمدم اىم

طم٤مل ذا همػم سم٤مب اإليمراه . وقمغم أي ـوه ،الم ـق اًمٕمقدة إمم اإلؾمـُمـ اًم٘متؾ ه اعمرشمد ًمٜمج٤مةاًمقطمٞمد 

إمر سمال سمره٤من .  هق ىمقل ذم يمؾ ىمقم ُمـ اًمٙمٗم٤مر قمغم اإلـمالق چپ   پ  پ    چمحؾ يمٚمٛم٦م  وم٢من

ـٚمَّ  اًمٔم٤مهري قمغم اًمٕمٓمػ چ ڀ  ڀ   ڀ  چ: محؾ قم٤ٌمرة افثاين ًَ ُمع اظمتالف  ؿًمٞمس سمُٛم

وآي٤مت اعمٜمع ُمـ اإليمراه  ظم٤مص٦م ُمع رضورة اًمتقومٞمؼ سملم هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦مو ، اًمٗم٤مقمؾ ذم اجلٛمٚمتلم

وذه٥م اًمزضم٤مج واسمـ  ،ومذه٧ٌم ـم٤مئٗم٦م إمم اًمٕمٓمػ سمٛمٕمٜمك: إُم٤م اًم٘مت٤مل وإُم٤م اإلؾمالم  قمغم اًمديـ .

قمٓمٞم٦م إمم اًم٘مٓمع )أي قمدم اًمٕمٓمػ( سمٛمٕمٜمك: شم٘م٤مشمٚمقهنؿ او ُّيدُّيؿ اهلل شمٕم٤ممم ًمإلؾمالم سمٖمػم ىمت٤مل وٓ 

وىمد ٟم٘مؾ اًمقضمٝملم اًم٘مرـمٌل واسمق طمٞم٤من واًمٜمح٤مس وُمٙمل ذم )ُمِمٙمؾ إقمراب اًم٘مرآن(  ،طمرب 

محٚمٝم٤م سمٕمض اًمٜمح٤مة قمغم  ،ًمٞمس ًمٔم٤مهر اًمتخٞمػم  شأو»ع ىمرآٟمٞم٦م مم٤مصمٚم٦م ُمـ اؾمتٕمامل . وذم ُمقاو وهمػمهؿ

ذوف ًمٍمف اًمًٞم٤مق قمـ فم٤مهر ومحٚمٝم٤م سمٕمْمٝمؿ قمغم اًمتخٞمػم وًمٙمـ سمٕمد شم٘مدير حم ، شسمؾ»ُمٕمٜمك 
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 چ ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋچ ىمقًمف شمٕم٤ممم ػم ً. وارضمع ذم ذًمؽ إمم شمٗم اًمٕمٓمػ

ػم ـاعمٝمؿ أٟمف جي٥م اًمٙمثػم ُمـ اًمّمؼم واًمتث٧ٌم ذم شمٗمً. (9اًمٜمجؿ:): شمٗمًػمويمذًمؽ  ،147اًمّم٤موم٤مت: 

 ٕن اخلٓم٠م ذم اًمٗمٝمؿ يٕمٔمؿ ويٕمؿ رضره. ،آي٤مت اجلٝم٤مد 

 

 افتؼقيؿ افسقاد 

 ـبقةوافدول إج فؾؿمشسات

وم٤مًمتٕم٤مرف سملم اًمِمٕمقب  ،13احلجرات:  چ ڇچ   چ  ڇ    چىم٤مل شمٕم٤ممم       

ؾمقاء يم٤مٟم٧م  ،ٞم٤م هل٤م يتْمٛمـ اًمتٕمرف إمم طم٘مٞم٘م٦م هذه اًمِمٕمقب وُم٤ًمره٤م اًمذي شمرؾمٛمف اًم٘مٞم٤مدة اًمٕمٚم

 چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  چ او قمدائٞم٦م . وىم٤مل شمٕم٤ممم  اًمٕمالىم٤مت ؾمٚمٛمٞم٦م

ذا إصؾ ذم هم٤مي٦م إمهٞم٦م ٕن ـذه أي٦م ظم٤مص٦م ذم شم٘مقيؿ اخلّمؿ واًمٕمدو . وهـه ، 55إٟمٕم٤مم: 

وواوح أن اًمتٕمديؾ واًمتقصمٞمؼ اعمٌٜمل قمغم  اًمٕمالىم٤مت اخل٤مرضمٞم٦م جي٥م أن شمٙمقن قمغم سمّمػمة . إدارة

 وىمد شمقؾمٕمٜم٤م ذم سمٞم٤من ذًمؽ ذم )صمامر اًمتٜم٘مٞمح قمغم وم٘مف اإليامن( . ،اإلًمتزاُم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م هم٤مئ٥م هٜم٤م 

 أشمٞم٦م: يٕمتٛمد قمغم اًمٕمقاُمؾ همػم اعمًٚمٛم٦م اًمت٘مقيؿ اإلمج٤مزم ًمٚمٛم١مؾم٦ًم إضمٜمٌٞم٦مًمذًمؽ وم٢من و

وًمٞم٧ًم اًمٕم٘مٞمدة اعمٕمٚمٜم٦م وٓ  ،أي اًمٕم٘مٞمدة احل٘مٞم٘مٞم٦م ًمٚمحٙمقُم٦م إضمٜمٌٞم٦م  :افعؼقدة افداخؾقة      

وم٢من اًمٕم٤مدل واًمٔم٤ممل يٕمٚمـ ؿمٕم٤مر احلري٦م واًمٕمداًم٦م واًمتحي واًمت٘مدم .  ،اًمٗمٙمر اًمذي يروضمف اإلقمالم 

ڦ   چ مم شمٕم٤مو شم٤ٌمرك يٜمٌف إمم ذًمؽ ىمقًمف ،٤مد ـرف ذم اًمٔمٚمؿ واًمٗمًـهمػم أن اًمٔم٤ممل إذا متٙمـ أؾم

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

ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  

 204اًمٌ٘مرة:  چک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں  

آل قمٛمران:  چ  گڑ  ک  ک ک  ک  گ  گ   گ    چ٤ممم ــوىمقًمف شمٕم ،206 –
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وُمٕمروم٦م اًمٕم٘مٞمدة  ، 8اًمتقسم٦م:  چ ڃ  ڃ  ڃ  ڃ چ ٤ممم ـــوىمقًمف شمٕم ، 118

ئٝمؿ وُمْم٤مُملم اٟمتام ،ُمّم٤مدر صم٘م٤مومتٝمؿ اًمٕم٘مٞمدي٦م واًمٗمٙمري٦م وأدسمٞم٤ممهؿ ُمٜمٝم٤م  ،اًمداظمٚمٞم٦م يٕمتٛمد قمغم أُمقر 

ويٜمٌف اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم أيمثر ُمـ ُمقوع إمم أن اًمدواومع اًمٕم٘مٞمدي٦م  . اًمديٜمل او اعمذهٌل او اًمٗمٙمري

 اعمقروصم٦م شمٌ٘مك وم٤مقمٚم٦م ُمع شمٕم٤مىم٥م إضمٞم٤مل وأن ًمٌٕمْمٝم٤م طمٙمؿ اًمت٠مسمٞمد ُمـ طمٞم٨م اجلٛمٚم٦م.

شم٠مريخ اعم١مؾم٦ًم يٜمٌف إمم ٟمقاي٤مه٤م احل٤مرضة : وافسقاشة اخلارجقة افعسؽريافتلريخ       

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى    ى  ائ     چ يٜمٌف إمم ذًمؽ ٟمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم ،واعمًت٘مٌٚمٞم٦م 

.  75اًمٌ٘مرة:  چائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  

ـِ  ُهَرْيَرَة ، طمدي٨م َأيِب  ويمذًمؽ ـُ  ُيْٚمَدغُ  َٓ  »ىَم٤مَل  ، ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌَِّل   قَم ـْ  اعْم١ُْمُِم شَملْمِ  َواطِمدٍ  ضُمْحرٍ  ُِم رواه  «َُمرَّ

ومٞمٜمٌٖمل احلذر ُمـ ىمٍم اًمٜمٔمر قمغم ضم٤مٟم٥م ظم٤مدع ُمـ اًمت٠مريخ ُيٖمٗمؾ اجل٤مٟم٥م إهؿ  ُمًٚمؿ واًمٌخ٤مري .

وم٘مد دمد دوًم٦م ومٞمٝم٤م اًمٙمثػم ُمـ اًمٕمدل  . ًمًٞم٤مؾم٦م اخل٤مرضمٞم٦م اعمٕمٚمٜم٦م واخلٗمٞم٦مذم هذا اعمج٤مل وهق ا

 وًمٙمـ ي٘مؽمن ذًمؽ سم٠مؿمد أٟمقاع اًمٔمٚمؿ وأسمِمع صقر اًمقطمِمٞم٦م ،واإلشم٘م٤من ذم اًمًٞم٤مؾم٤مت اًمداظمٚمٞم٦م 

 .ذم اًمًٞم٤مؾم٦م اخل٤مرضمٞم٦م اًمٕمٗمقي٦م واعمت٘مٜم٦م

ڦ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦچ ٤ممم ـــــ: ىم٤مل شمٕمُؿُدرات افدوفة إجـبقة      

.  8اًمتقسم٦م:  چ  ڦ  ڄ      ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ

ٕمقب ُمـ اًمٓمٖمٞم٤من قمغم همػمهؿ هق اًمْمٕمػ ـواًمذي يٛمٜمع سمٕمض اًمِم ،ٝمقة اًمٕمدوان ـوم٤مًم٘مقة شمثػم ؿم

 احل٘مٞم٘م٦م إمم شمداول صمالث ىمقاقمد:. وىمد أدت هذه  اعم٤مدي ووٞمؼ اًمُ٘مُدرات

   رضورة ُمٕمروم٦م ىُمُدرات اجلٝم٦م اعم٘م٤مسمٚم٦م يمل ُيٕمرف ُم٤م ُيتقىمع ُمٜمٝم٤م ذم ُمقاضمٝم٦م شمٍموم٤مت

 أظمريـ.
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   ٕٟمف رسمام ي٘مقي ٟمٗمًف سم٤مًمتح٤مًمٗم٤مت وهمػمه٤م ومٞمٖمػم  ،قمدم اًمث٘م٦م سمٙمالم اخلّمؿ اًمْمٕمٞمػ

وًمٙمـ جي٥م  ،٤مرضمٞم٦م ُمقىمٗمف ويتحقل إمم اًمٕمداوة اًمِمديدة . وهذا ٓ يٕمٜمل شمرك اًمٕمالىم٤مت اخل

 .ن هذه اًمٕمالىم٤مت سم٤معمراىم٦ٌم واحلذرأن شم٘مؽم

   ٕٟمف ؾمٞمٗمٕمؾ سمف إوم٤مقمٞمؾ .  ،اضمتٜم٤مب ضمٕمؾ اًمِمٕم٥م اًمْمٕمٞمػ هدوم٤ًم ًمٚمٕمدو اًم٘مقي

 .٤مقمدة شُمٓمٚم٥م ذم يمت٥م اًمٍماع وهمػمه٤موقمٛمٚمٞم٤مت هذه اًم٘م

 

٤ٌمب ـوذًمؽ ًمألؾم ،ذا شم٘مقيؿ ذم هم٤مي٦م إمهٞم٦م ـ: وهظلؿات وحتافػات اجلفة إجـبقة      

 أشمٞم٦م:

  ح٤مًمٗم٤مت شم١مصمر قمغم اعمقاىمػ وشمٖمػمه٤ماًمت. 

   يمام أن اجلٝم٦م اًم٘مقي٦م  ،اجلٝم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م شمت٘مقى سم٤مًمتح٤مًمػ وشمٖمػم أهداومٝم٤م وؾمٞم٤مؾم٤ممه٤م

 .ٙمٞمؽ حت٤مًمٗم٤ممه٤م وزرع اًمِم٘م٤مق سمٞمٜمٝمؿشمْمٕمػ سمتٗم

  ٤مقمػ قمٜمدهؿ ؿمٝمقة اًمٕمدوان واًمٓمٖمٞم٤منحت٤مًمػ إىمقي٤مء ىمد يْم. 

  ذم اًمٓمٖمٞم٤من سمدائٞم٦م٘مؾ سم٤مًمٕمالىم٤مت إمم اجلٝم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م اًمًٞم٤مؾم٤مت اًمٓم٤مهمٞم٦م اعمتٓمقرة شمٜمت. 

وذًمؽ أن ُم٤ًمر اعم١مؾم٦ًم او اًمدوًم٦م  :مـفج ودواؾع افؼقادات افػعؾقة فؾدوفة إجـبقة      

وًمذًمؽ ُيَ٘مّقم  ،او اًمِمٕم٥م هق ُم٤م يرؾمٛمف اًم٘م٤مدة اًمًٞم٤مؾمٞمقن واعم١مصمرون ُمـ اًم٘مٞم٤مدة اًمديٜمٞم٦م وهمػمه٤م 

اًمٖم٤مًم٥م ذم اًمدول اًم٘مقي٦م هق درضم٦م وُمـ اعمٕمٚمقم أن  . اًمٜم٤مس سمت٘مقيؿ ىم٤مدمهؿ اًمذيـ اظمت٤مروهؿ ـمققم٤مً 

تٌدادًا فم٤مهرًا يمام ذم اًمدول اعمّمٜمٗم٦م سم٠مهن٤م ـقاء يم٤من اؾمـؾم ،تٌداد إىمٚمٞم٦م احل٤ميمٛم٦م ـُم١مصمرة ُمـ إؾم

٦م اًمتل ايمت٧ًٌم ُمٝم٤مرات قم٤مًمٞم٦م او يم٤من اؾمتٌدادًا سم٤مـمٜم٤ًم يمام ذم إٟمٔمٛم٦م اًمديٛم٘مراـمٞم ،ديمت٤مشمقري٦م 

وُم٤م ي٘مؽمن سمذًمؽ ُمـ  ، ُمنموقم٦م وهمػم ُمنموقم٦م ذم صٜم٤مقم٦م اًمرأي اًمٕم٤مم ووم٘م٤ًم ًمٕم٘مٞمدمه٤م ورؤيتٝم٤م

وًمٞمس اعم٘مّمقد هٜم٤م شم٘مقيؿ اًمٙمٗم٤مءة  . شمْمٚمٞمؾ اًمرأي اًمٕم٤مم واؾمتٖمالل ُمقاوع اًمْمٕمػ ذم وقمٞمف

٤مج اعم١مؾم٦ًم اًمتل وًمٙمـ شم٘مقيؿ قم٘مٞمدمهؿ اًمداظمٚمٞم٦م وُمٜمٝم٤مضمٝمؿ وُمٜمٝم ،اإلداري٦م ٕوًمئؽ اًم٘م٤مدة 

   ڻ  ڻ  ڻ  ۀچ . وشمدسمر ىمقًمف شمٕم٤ممم  صمؿ ىمدرامهؿ ذم حت٘مٞمؼ دواومٕمٝمؿ ، ي٘مقدون ُمـ ظمالهل٤م
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ۀہ  ہ  ہ ہ  ھ  ھ ھ   ھ  ے  ے  ۓ ۓ  

﮹   ﮺  ﮻    ﮼  ﮽   ﮳  ﮴  ﮵   ﮶  ﮷  ﮸  وم٢من  ، 72 – 71اإلهاء:  چ﮲ 

إُم٤مم اًمدٟمٞم٤م اًمذي اشمٌٕمقه اظمتٞم٤مرًا وم٤مُٕمر يمام ذيمرٟم٤م . وإن يم٤من اعمراد سم٢مُم٤مُمٝمؿ ذم  ،يم٤من اعمراد سم٢مُم٤مُمٝمؿ 

ر ُمقصقل ـوم٢من إُم ،٤ًمهبؿ ـأي قمٛمٚمٝمؿ ويمت٤مب طم ،أي٦م ُم٤م ي٘مقدهؿ ـمققم٤ًم او يمره٤ًم ذم أظمرة 

ڇ     چ ٟمذيمر ُمٜمٝم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،يمثػمة شمٌلم ذًمؽ ٜم٦م ٟمّمقص وذم اًم٘مرآن واًمً ،سم٘م٤مدمهؿ ذم اًمدٟمٞم٤م 

. واٟمٔمر ذم شم٠مصمػم اًم٘م٤مئد  4احل٩م:  چ ڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژڇ  

 ، 54اًمزظمرف:  چ ں  ڻ   ڻڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہچ ىمقًمف شمٕم٤ممم  اًمٓم٤مهمٞم٦م

﮸  ﮹  ﮺   چ  ٤مممــشمٕم شم٤ٌمرك ىمقًمفذم شم٠مصمػم اًم٘مٞم٤مدات اًمديٜمٞم٦م اًم٤ٌمطمث٦م قمـ احلؼ و

﮾  ﮿   ﯀﯁                   ﮼  ﮽ ﮻ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ       

 . 83 – 82اعم٤مئدة:  چ ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ 

ُمـ اعمٕمٚمقم أن حتّمٞمؾ اعمٜم٤مومع اعمٕمٜمقي٦م واعم٤مدي٦م ُيـَٕمـدُّ  :ادـاؾع ادقجقدة دم تؾؽ افدوفة      

.  شاًمٜمٗمقذ اًمٕمٛمٞمؼسمٜم٤مء »وىمد ؾمٌؼ سمٞم٤من ذًمؽ حت٧م قمٜمقان  ،ُمـ طمٞم٨م اجلٛمٚم٦م ُمـ اًميورات اًمٕم٤مًمٞم٦م 

عمٜم٤مومع وًمذًمؽ وم٢من حتّمٞمؾ اعمٜم٤مومع ُمـ ظمالل اًمٕمالىم٤مت اخل٤مرضمٞم٦م يٕمتٛمد قمغم اعمقازٟم٦م سملم أومْمؾ ا

 .وصمٛمٜمٝم٤م اعم٤مدي او اعمٕمٜمقي

: يٜمٌٖمل قمدم اًمٜمٔمر إمم أي ظمٓمقة ًمدوًم٦م ُم١مصمرة قمغم أهن٤م ظمٓمقة ُمٜم٘مٓمٕم٦م ومال ظمٓمقات اخلطقات      

اخلٓمقة اًمٌح٨م قمـ اًمدواومع وقمـ اخلٓمقات اعمٙمٛمٚم٦م  ومٝمذا ظمٓم٠م يمٌػم . وًمٙمـ جي٥م ذم حتٚمٞمؾ ،سمٕمده٤م 

ُمـ قمٛمؾ يمٌػم ُم٘مٓمع إمم  اً أي اًمٜمٔمر إمم اخلٓمقة قمغم أهن٤م يٛمٙمـ ضمدًا أن شمٙمقن ضمزء ،ـم٤مل إُمد وإن 

 ،42اًمٓمقر:  چ  ہ  ھ   ڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہچ شمٕم٤ممم   ٘مقًمفاء ُمتزاُمٜم٦م او ُمتت٤مسمٕم٦م . ومأضمز

سمؾ هق ذم اًمٖم٤مًم٥م ظمٓمقات ُمتّمٚم٦م  ،ًمٞمس ُمٕمٜم٤مه أن يمٞمدهؿ ظمٓمقة واطمدة يم٤مُمٚم٦م واٟمتٝمك إُمر 
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وهٙمذا اًم٘مقل ذم ٟمّمقص يمثػمة شمٌلم طم٤مل ُمـ يٙمٞمد او يٛمٙمر او يريد اًمنم .  ،سمٌٕمْمٝم٤م سمراسمط ُمًتؽم 

 أن شمٙمتٛمؾ وشم٘مع اعمّمٞم٦ٌم . ومال ؿمؽ م اإلٟمت٤ٌمه إمم ؾمٚمًٚم٦م اخلٓمقات إٓ سمٕمدوقمدم ومٝمؿ ذًمؽ يٕمٜمل قمد

 ،اًمتٗمٙمػم سم٠مومؼ واؾمع ذم اًمدواومع اعمحتٛمٚم٦م ًمٚمخٓمقة وذم اخلٓمقات اعمحتٛمٚم٦م سمٕمده٤م  اًميوريُمـ  أن

شم٘مقيؿ اًمٜمقاي٤م »حت٧م قمٜمقان  ،وؾمٞم٠ميت اعمزيد ذم ُمٌح٨م اًمت٘مقيؿ  يمل يتؿ اًمتٕم٤مُمؾ واإلقمداد هل٤م .

 .إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم شواًمدواومع

٤مت ـٞم٤مؾمـؾمقد ـوضم ُم٤م ي٘متيض ،رٟم٤م هٜم٤م ذم اًمٙمالم قمـ اًمٕم٘مٞمدة اًمداظمٚمٞم٦م ـذيم :اخلبايا واخلػايا      

. وًمذًمؽ وم٢من ُمـ اًميوري ذم إطمقال يمٚمٝم٤م قمدم اإليمتٗم٤مء سم٤معمٕمٓمٞم٤مت  همػم ُمٕمٚمٜم٦م وٟمقاي٤م دومٞمٜم٦م

 يٛمٙمـ أن شمٙمقن ُمٕمٓمٞم٤ممه٤م، يمام أن  أي رضورة اومؽماض وضمقد أؿمٞم٤مء يمثػمة همػم ُمٕمرووم٦م ،اعمٕمٚمقُم٦م 

ُملم ُملم . هذا سم٤مإلو٤موم٦م إمم قمدم قمّمٛم٦م هم٤مئ٦ٌم قمـ اًمـُٛمَ٘مق  سمٕمض اعمٕمٓمٞم٤مت وإطمتامل شمٗمٚم٧م  اًمـُٛمَ٘مق 

 .اعمٝمٛم٦م ُمـ طم٤ًمسم٤ممهؿ

٦م ـٞم٤مؾمـؾم ًمٞمس جمرد ظمٓم٤مب ُمٕمٚمـ او٤م ـهٜم اًمٕم٤مم اعمقىمػ :ؿقادة افدوفة إجـبقةمقؿػ       

وُم٤م يتْمٛمٜمف ُمـ ُمّم٤مًمح  ت٘مٌؾـق اعمًـاًم٘م٤مئؿ وطمريمتف ٟمح اإلؾمؽماشمٞمجل احل٤مل مجٚم٦م فوًمٙمٜم ، حمدودة

 صمؿ ُم٤م ُيٛمٚمٞمف قمغم اًم٘مٞم٤مدة ُمـ إضمراءات واطمتٞم٤مضم٤مت وحت٤مًمٗم٤مت ،ٝمديدات ـقمٚمٞم٤م وخم٤مـمر وشم

يمٜمزاع طمدودي  ،وأُم٤م اعمقىمػ اخل٤مص ومٝمق ضمزء حمدد ُمـ اعمقىمػ اًمٕم٤مم  ورضورات . وُمقاضمٝم٤مت

ًميورة وإقمٓم٤مء ا ٝم٤م اًمدوًم٦م .ـُمع دوًم٦م جم٤مورة او همػم ذًمؽ ُمـ إُمقر اًمٙمؼمى اًمتل شمتّمدى ًم

وًمٙمؾ أُم٦م ـمري٘م٦م ذم وٌط اإلوٓمرار . ومٙمام أن اإلوٓمرار يٛمٙمـ أن  ،٦م ـري٦م قم٤مُمـٝم٤م صٗم٦م سمِمطمٙمٛمَ 

وم٢من اًمتٝمديدات ورضورة  ، ومٙمذًمؽ همػم اعمًٚمؿ ،ُيٚمجئ اعمًٚمؿ إمم سمٕمض اعمحرُم٤مت ذم ديٜمف 

د ـ. وىم ؾ اإلوٓمرارـده ىمٌـاعمح٤مومٔم٦م قمغم يمٞم٤مٟمف وُمّم٤محلف اًم٘مقُمٞم٦م شُمٚمجئف إمم ىمٌقل ُم٤م يم٤من ممٜمققم٤ًم قمٜم

همػم ًمدواومع قم٘مٞمدي٦م او خم٤موف وذًمؽ  ،ٞم٦م قمـ طم٤مًم٦م اإلوٓمرار واإلجل٤مء ـٞم٤مؾمـ٤مدة اًمًـشمتٖم٤مومؾ اًم٘مٞم

 ومال شمرى ُم٤م شمقضمٌف اًميورة اعمؽماظمٞم٦م ُمـ شمٖمٞمػم وُمقاىمػ ضمديدة ،ُمع اعمّم٤مًمح واًمٗمرص  ُمتقازٟم٦م

وذًمؽ ٓهمتٜم٤مم  ،وم٢مذا أرادت دوًم٦م ُم٤م أن شمراىم٥م اًمتٖمػمات ذم دوًم٦م ُمْمٓمرة  . إٓ سمٕمد ومقات إوان

 وم٢من ُمـ ُمتٓمٚم٤ٌمت ذًمؽ: ،ُمٜمٗمٕم٦م يمٌػمة او ًمدومع رضر 
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   وُم٘مدار ظمٓمقرشمف  ،ُمثؾ ؿمدة اإلوٓمرار  ،شم٘مقيؿ طم٤مًم٦م اإلوٓمرار قمٜمد شمٚمؽ اًمدوًم٦م

أهق ىمّمػم أم ـمقيؾ  ،اًمزُمٜمل وُمداه  وـمرق اًمت٠مصمػم ومٞمف وقمقاىمٌف ،واعم١مصمرات اعمحتٛمٚم٦م قمٚمٞمف 

 سم٥ًٌم اًمٍماع وأُمٜمل واإلوٓمرار قمٜمد إضمٜمٌل هق ذم اًمٖم٤مًم٥م إوٓمرار ؾمٞم٤مد ؟إُمد

٤ممم ـل قمٜمدهؿ ىمقًمف شمٕمـٞم٤مؾمـسمٞمٜمٝمؿ او اوٓمرار اىمتّم٤مدي . ويٜمٌف إمم اإلوٓمرار اًمً اعمتٙمرر

ٺ  ٺ  ٿ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   چ

ۇ  ۆ    ڭڭ  ۇ  ڭ  ڭ  چ٤ممم ـوىمقًمف شمٕم ،14اعم٤مئدة:  چ ٿ

ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳     چ ىمقًمف شمٕم٤ممم  ذم هذا اعمٕمٜمك شمدسمرو .14احلنم:  چ ۆ

ه ي٘م٤مل ،129إٟمٕم٤مم:  چ  ﮴  ﮵    ﮶ َّٓ ه ، اًم٘مْم٤مء ؾمٚمٓم٦م ُمٜمحف أي اًم٘مْم٤مء و َّٓ  وو

ه ، قمٚمٞمٝم٤م أُمػماً  ضمٕمٚمف أي اًمِم٤مم َّٓ  ُمـ ذًمؽ إمم وُم٤م ، قمٚمٞمٝم٤م أُمره أي اجلٞمش ُمٞمنة وو

ؿ شمًٚمٞمط شمقًمٞم٦م ومٝمذه ذم آي٦م إٟمٕم٤مم.  اًمنم او اخلػم أقمامل  أن أي٦م وُمٕمٜمك ، ومتٙملم وشمـَحٙمُّ

 قة اوـسم٤مًم٘م قمٚمٞمف ٚمطـاًمتً او أظمر اًمٌٕمض ذم اًمتحٙمؿ ُمـ سمٕمض اًمٔم٤معملم يٛمٙمـ شمٕم٤ممم اهلل

 ويم٠مٟمف سمٕمض قمغم سمٕمْمٝمؿ ٚمٞمطـشمً ٤مممـشمٕم اهلل ذيمر وًمذًمؽ ،واًمتٖمرير  ٤مئؾ اًمْمٖمطـسمقؾم

 اًمٔمٚمؿ. ٗم٤مىمؿـيُ  اًمٔمٚمٛم٦م إشمٗم٤مق ٕن ، ٔصم٤مر ومًـ٤مدهؿ قمغم أظمريـ هلؿ وختٗمٞمٗم٤مً  قم٘مقسم٦م

   قمقاىمٌٝم٤م اًميورة او  وهؾ يٛمٙمـ أن متتد ،ُم٤م هل آصم٤مر اًميورة اًمقاىمٕم٦م او اعمتقىمٕم٦م

 إمم أـمراف أظمرى؟

   سمٍماع وقمدوان أم أهق اًمتٕمجٞمؾ  ،ُم٤م هق ُمقىمػ اًم٘مٞم٤مدة اعمْمٓمرة ًمدومع اًمير

أم شم٘مديؿ شمٜم٤مزٓت يمؼمى أم جمرد  حت٤مًمػ( شمٕم٤مهد او )أي ُم٤ًمقمدة ُمنموـم٦ماًمٌح٨م قمـ 

٤مقمدة ـقل اعمًـقضمقب ىمٌـٕمر سمـًمير ُمع إقمداد ًمتخٗمٞمػ أصم٤مر؟ وهؾ شمِماٟمتٔم٤مر ا

ي ضمٕمؾ اًمْمٕمٗم٤مء أ ، ريد حتريؽ ُمـ ي٘م٤مشمؾ سم٤مًمٜمٞم٤مسم٦م قمٜمٝم٤مـأم شم ريـ؟ـروـم٦م ُمـ أظمـاعمِم

افعامؾ  ،ويٕمتٛمد ومٝمؿ ُمقىمػ إضمٜمٌل ذم هذا اعمج٤مل قمغم قم٤مُمٚملم  ؟أدوات اًمٍماع

هل رضورة طم٤مرضة أم ُمؽماظمٞم٦م  وهؾ: هؾ شمقضمد رضورة طم٘مٞم٘مٞم٦م قمٜمد إضمٜمٌل؟ إول

ف إمم اًميورة وحم٤موًم٦م حتريٙمف سم٤مدم٤مه ُمٕملم؟ ؟ وهؾ شمقضمد ُمّمٚمح٦م ذم شمٜمٌٞمٝم)آضمٚم٦م(
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: هؾ يِمٕمر إضمٜمٌل سم٤مًميورة وُمتٓمٚم٤ٌممه٤م أم ٓ؟ وذًمؽ أن اًميورة افعامؾ افثاين

. ٞمؽ ـد شمٌ٘مك زُمٜم٤ًم ـمقياًل رضورة ُمؽماظمٞم٦م واخلٓمر همػم وؿمـؽماشمٞمجٞم٦م ىمـٞم٤مؾمٞم٦م واإلؾمـاًمً

اًمِمٕمقر سم٤محل٘مد  ٚم٥َم وشمٖمَ  ،وم٢مذا حتقًم٧م قم٘مٞمدة اعمْمٓمر إمم هقى وؿمٕمقر ظم٤مدع سم٤مإلؾمتٖمٜم٤مء 

وم٢من اعمْمٓمر ىمد ٓ يرى ُمتٓمٚم٤ٌمت رضورشمف طمتك يّمٌح اهلالك  ،واًمٕمداء قمغم اًمٕم٘مؾ 

وُمـ  . سمؾ ىمد يدومع ظم٤ًمئر ه٤مئٚم٦م سم٥ًٌم شم٠مظمره ذم حتّمٞمؾ ُمتٓمٚم٤ٌمت اًميورة ،وؿمٞمٙم٤ًم 

وذًمؽ ٕن إقمٛمك ٓ يرى  ، شقى أؿمد ُمـ اًمٕمٛمكاهل»اًمٕم٤ٌمرات اًمرائٕم٦م ًمٕمٚمامئٜم٤م: 

وًمذًمؽ ٓ شُمـتقىمع قم٘مالٟمٞم٦م  . وأُم٤م ص٤مطم٥م اهلقى ومال يرى اعمٕم٤مين اًمّمحٞمح٦م ،إضم٤ًمد 

: رط إولـافش ، رـملمـإٓ سمِم ٤مسم٘ملمـشمٍمف إضمٜمٌل اعمْمٓمر دم٤مه ظمّمقُمف اًمًوؾمالُم٦م 

، او يٙمقن اخلٓمر ُمؽماظمٞم٤ًم وًمٙمٜمف ؿمديد ضمدًا وحيت٤مج  ٞمٙم٤ًم او ىمري٤ٌمً ـخٓمر وؿمـأن يٙمقن اًم

يِمـٕمر اعمْمٓمر سم٘مقة سميورشمف  : أنرط افثاينـافش.  إمم اإلهاع سمٌٜم٤مء ذايم٦م

وُم٘مؽمٟم٤ًم سم٢مصم٤ٌمشم٤مت  يٕم٘مد اعمْمٓمر إشمٗم٤مىم٤ًم ُمقصم٘م٤ًم وُمٚمزُم٤مً  وقمالُم٦م ذًمؽ أن ،اإلؾمـؽماشمٞمجٞم٦م 

أُم٤م و . اخلٞم٤مٟم٦م ؿمـٌف ُمتٕمذرةجلٕمؾ و إلسمٕم٤مد اخلداع وذًمؽ ، وسمْمامٟم٤مت ُمتقاصٚم٦م قمٛمٚمٞم٦م

وم٢من اًمٙمالم اًمٗمْمٗم٤مض واًمٕم٤ٌمرات اعمجٛمٚم٦م واًمٙمالم اًمٍميح همػم اعم٘مؽمن  ،ىمٌؾ ذًمؽ 

وم٢مٟمف يمٚمف ًمٞمس ًمف ىمٞمٛم٦م إٓ ذم اًمتٜمٌٞمف  ، ويمذًمؽ اإلشمٗم٤مىم٤مت همػم اًمرؾمٛمٞم٦م سم٤مإلًمتزام واًمٕمٛمؾ

اًم٘مرار:  صمؿ ُيـتخذ ،ٛمٞم٦م ـإمم اإلؾمتٓمالع واًمت٘مقيؿ ورسمام حتريؽ أومٙم٤مر وُمٗم٤موو٤مت همػم رؾم

       ديؾ؟ـ٤مر أم حتت٤مج اًمٌداي٤مت إمم شمٕمـهؾ يٛمٙمـ ومتح اعمً

  أهل ذم شمريمف أم ذم  ،وٓمرار إظمرى ُمـ وضمقد ذًمؽ اإل ُمّمٚمح٦م اًمدول هل ُم٤م

اًمٕمالىم٤مت شمقضمٞمٝمف وُم٘م٤موُم٦م يمؾ دوًم٦م شم١مصمر ؾمٚم٤ًٌم قمغم ذًمؽ اًمتقضمٞمف؟ وقمغم أي طم٤مل وم٢من 

وضمقد طم٤مًم٦م إٟمام شمٙمقن ُم٠مُمقٟم٦م قمٜمد  ،ُمع وضمقد ُمٜم٤مه٩م ُمتٜم٤مىمْم٦م اًمٕمٛمٞم٘م٦م واًمتح٤مًمٗم٤مت 

سمٕمض  وُمّم٤مًمح اعمًٚمٛملم ُمّم٤مًمح أن صحٞمح.  يِمٕمر ص٤مطمٌٝم٤م هب٤م سم٘مقةو صم٤مسمت٦م إوٓمرار

 شمٙمقن أن جي٥م اعمًٚمٛم٦م اجلٝم٦م رؤي٦م أن همػم ، إطمٞم٤من سمٕمض ذم شمٚمت٘مل همػم اعمًٚمٛملم ىمد

ُمِم٤مريم٦م  أي أن يمام ، وظمٓمقط اًمٕمٛمؾ اعمِمؽمك شمٙمقن ُمقازي٦م وًمٞم٧ًم ُمتداظمٚم٦م ُمًت٘مٚم٦م

 واًمت٘مٚم٤ٌمت ًمٚمٕمقاىم٥م واؾمٕم٦م ورؤي٦م شم٤مم سمققمل ٙمقنشم أن أضمٜمٌل جي٥م ـمرف ُمع يمٌػمة
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 ٘متْمٞمٝم٤مشم اًمتل اإلطمتٞم٤مـمٞم٦م واًمًٞم٤مؾم٤مت احلذر سم٠مٟمقاع حم٤مـم٤مً  يٙمقن أن جي٥م يمام ، اعمحتٛمٚم٦م

هذا إصؾ ذم أواظمر  شمٗم٤مصٞمؾ ُمٝمٛم٦م ذم وىمد ذيمرٟم٤م ،وضمقد ُمٗم٤مهٞمؿ ُمتٜم٤مىمْم٦م  ُمع اعمِم٤مريم٦م

 وي٘متيض هذا إُمر: . )صمامر اًمتٜم٘مٞمح( وذم )اعمٜمٓمٚمؼ(

  ٕن إٟمخٗم٤مض اإلوٓمرار  ،رصد طم٤مًم٦م اإلوٓمرار ىم٤مئاًم ًم يٌ٘مك ُمٌدأ اًمِمؽ أن

 .ًمتٗمٙمٞمؽ اعمِم٤مريم٦م او اخلٞم٤مٟم٦م ىمد يٛمٝمد ،او دظمقل ـمرف سمديؾ 

   شمٜمٛمٞم٦م اًمقؾمع صمؿ  وًمٙمـ جي٥م ،قمدم دم٤موز اًمقؾمع اقمتامدًا قمغم اًمتح٤مًمػ

 .إمم قمٛمؾ أىمقى مم٤م يم٤من قمٚمٞمف إُمراًمتحقل 

 

 مفؿة أخرى اصقل

  دم بـاء افبقئة افسقاشقة

 وىمد شمٙمٚمٛمٜم٤م ،وهذا ُمـ أهؿ إصقل  ، اًمتٖمٞمػمو اإلسمتٙم٤مر : أيافتحسغ ادستؿر ظؿؾقات      

وًمٙمـ ذيمرٟم٤م ذم هذه اًمدراؾم٦م مجٚم٦م ُمٝمٛم٦م ُمـ ـمرق  ، ، اعمٜمٓمٚمؼ(قمٜمف سمٙمثػم ُمـ اًمتٗمّمٞمؾ ذم يمت٤مب )

 .احلٛمد هلل شمٕم٤مممو ،وذم ُمقاوع أظمرى  شاهلدف واعمنموع»حت٧م قمٜمقان  ،اًمتٗمٙمػم 

ذم اًمٓمريؼ اعمًدود  وم٢من اًمٌ٘م٤مء،  او اخلروج ُمٜمف اًمٓمريؼ اعمًدودومتح أي : اخلروج مـ ادلزق      

وًمذًمؽ يٜمٌٖمل احلرص قمغم ُمٕمروم٦م  ، اعم٠مزق او اخلٜمؼ اًمٌٓملء ذم يٕمٜمل اًمتخٚمػ وؾمٝمقًم٦م اإلؾمتٝمداف

 ،اعمٜمٓمٚمؼ( هذا إصؾ ذم ُمقاوع ُمتٗمرىم٦م ُمـ ) وىمد ذيمرٟم٤م ، وم٘مف اًمٌدائؾ وؾمٌؾ اعمروٟم٦م واعمٜم٤مورة

 وٟمحت٤مج هٜم٤م إمم اًمتذيمػم سمٌٕمض اًمٜمّمقص اًمتل شمٜمٌف إمم هذا إصؾ:

   احلرج هق اًمْمٞمؼ اًمذي  ،78احل٩م:  چ  ۓھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے    چىم٤مل شمٕم٤ممم

 وم٤معمٖم٤مًم٦ٌم ،ٓ خمرج ُمٜمف او هق اًمٓمريؼ اعمًدود ذم ُم٤ًمر اًميورات وُم٤م خيدم اًميورات 

  .جي٥م أن ٓ شمٜم٘مٓمع سم٥ًٌم ـمريؼ ُمًدودو ،شمًتٚمزم اًمٌح٨م قمـ اًمٌدائؾ 
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   ۇ  ۇ  ۆ         ۆ        ۈ  ۈ     ٴۇ  ۋ          ۋ     ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  چ ىم٤مل شمٕمـ٤ممم

وًمٞمس أداة اًمٗمـ٤مصؾ  شُمـع  »ومتـدسمـر اؾمـتٕمامل أداة اإلىمؽمان  ، 8 – 5اًمنمح:  چ   ې  ى

وم٢من اًمٕم٤ٌمرة شمٜمٌف إمم ُمٝم٤مرة اًمتحقل ُمـ اعمحٜم٦م إمم اعمٜمح٦م وُمـ اًمٌٚمٞم٦م إمم  ، شسمٕمد»اًمزُمٜمل 

ف سمٓمريؼ إمم ـر ي٘مؽمن ذم اًمقىم٧م ٟمٗمًـيمؾ قمً اًمٕمٓمٞم٦م وُمـ اًمٗمِمؾ إمم اًمٜمج٤مح . وذًمؽ أن

٤مج إمم ٟمّم٥م ـٚمقك حيتـٙمـ اًمًـوًم ،٠مزق ـٞمٚم٦م ًمٚمخروج ُمـ اعمـوشمقضمد دائاًم وؾم ،ر ـاًمٞمً

اًمٗمراغ همػم ُمقضمقد إٓ  ويم٠منّ  ،ت٘م٤مُم٦م إمم روقان اهلل شمٕم٤ممم ـ( واؾمـٕم٥مد واًمتـ)أي اجلٝم

ڱ  ڱ    ڱ    چ وشمدسمر ذم هذه اعمٕم٤مين ىمقًمف شمٕم٤ممم  ًٓمت٘م٤مط إٟمٗم٤مس واعمراضمٕم٦م وٟمحقه٤م .

ۀ   ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھھ  ے    ے    ڱ  ں    ں  ڻ  ڻ   ڻ   ڻ 

 .3 – 2اًمٓمالق:  چ  ۓ  ۓ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹

   119إٟمٕم٤مم:  چ ٿڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    چىم٤مل شمٕم٤ممم، 

ومال خيرج ُمـ قمٛمقُمف إٓ ُم٤م صم٧ٌم  ،وهذا ٟمص قم٤مم ذم إي٘م٤مف طمٙمؿ اًمتحريؿ قمٜمد اإلوٓمرار 

 ،٥ٌم قمـ قمٛمد سم٘متٚمٝم٤م ـىمتؾ اًمٜمٗمس اعمحرُم٦م او اًمتًق ـسم٤مًمدًمٞمؾ قمدم إسم٤مطمتف سم٤مإلوٓمرار وه

ويمذًمؽ اهمتّم٤مب اًمرضمؾ ًمٚمٛمرأة ذم ىمقل مج٤مقم٦م ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ . وٓسمد  ،ذا حمؾ اشمٗم٤مق ـوه

 .ْمقاسمط اإلوٓمرار وأطمٙم٤مم اعمقازٟم٤متذم ذًمؽ ُمـ اإلًمتزام سم

  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ   چ ىم٤مل شمٕم٤ممم

اإلوم٤مو٦م واًمِمٛمقل واإليمث٤مر .  وهق ، اإلؾم٤ٌمغتدسمر ًمٗمظ وم ،20ًم٘مامن:  چ ٺ  ٺ

ومال شُمٕمٚمؿ إٓ سمٌح٨م   واًم٤ٌمـمٜم٦م هل اًمـَخِٗمٞمَّـ٦م ،واًمٔم٤مهرة ُم٤م ُيٕمٚمؿ سم٤معمِم٤مهدة واًمٌح٨م اًمٞمًػم 

. ومٗمل يمؾ  وًمٙمـ ىمد يرى اعم١مُمـ آصم٤مره٤م ٚمٛمٝم٤م إٓ اهلل شمٕم٤مممودًمٞمؾ او شمٌ٘مك ظمٗمٞم٦م ومال يٕم

شمقضمد  ، وهمػمه٤م واًمٕمٚمٛمٞم٦م دي٦م واإلضمتامقمٞم٦ماًمٜم٤مس اًمًٞم٤مؾمٞم٦م واإلىمتّم٤م ُمقىمػ ُمـ ُمقاىمػ

إمم او اإلٟمٓمالق ُمـ اًمٕمن ٟمَِٕمٌؿ سم٤مـمٜم٦م حتت٤مج إمم سمح٨م وشمٜم٘مٞم٥م ًمٚمقىمقف قمغم ٟم٘مٓم٦م اًمتحقل 

ن اًمذي ٓ يٗمٙمر سم٘مقة ذم اًمٜمٕمؿ اًم٤ٌمـمٜم٦م وذم إ ؾ يّمح اًم٘مقلاًمٞمن وُمـ اجلٞمد إمم إضمقد . سم
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سمدًمٞمؾ  ، سمٙمثػم ُمـ اًمٜمٕمؿ اًمٔم٤مهرةٝم٤م أيمثر ـٕٟم ،ق ُمؽماضمع ُمتخٚمػ ـتخراضمٝم٤م ومٝمـقمٛمٚمٞم٤مت اؾم

وم٢من اًمٜمٕمؿ اًم٤ٌمـمٜم٦م شمِمٛمؾ  ،85اإلهاء:  چ ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یچ ىمقًمف شمٕمــ٤ممم 

وشمِمٛمؾ اعمخزون اًمٕمٚمٛمل اًمٕمٔمٞمؿ  ،اًمٙمثػم ُمـ ضمذور وشمٗم٤مصٞمؾ وُمتٕمٚم٘م٤مت اًمٜمٕمؿ اًمٔم٤مهرة 

 ًمٙمٌػموشمِمٛمؾ يمذًمؽ اخلزيـ اعمٕمرذم ا ،ذم هذا اًمٙمقن مم٤م مل يّمؾ اًمٌنم إمم أن إمم ُمٕمرومتف 

إظمراج ٝمد ٟمٗمًف سمتٙمرار اًمٜمٔمر واعمِم٤مورة وقمٛمٚمٞم٤مت ومٛمـ مل جي ، ذم اًمالؿمٕمقر واًم٤ًميمـ

ڈ  چ ف ىمد شمرك اًمٕمٛمؾ سمٜمّمقص ذقمٞم٦م ، يم٘مقًمف شمٕم٤ممم وم٢مٟم ،اخلزيـ ذم جم٤مل ُم١ًموًمٞمتف 

 .101يقٟمس:  چ  ڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑ

 وإقمداد اًمٜمٗمس ووٌط واًمتقازن اًمقاؾمع يم٤مٕومؼ: وافتػقق افبـاء وأخلق ممِهلت      

 ذم أيْم٤مً  ؾاًمتٗمّمٞم ُمـ درسم٘م قمٜمٝم٤م شمٙمٚمٛمٜم٤م دوىم ، وهمػمه٤م ـإطمً إمم واًمتٖمٞمػم واًمٕمٓم٤مء ًمٚم٘مٞم٤مدة اًمٜمٗمس

 .(اًمٕمٛمؾ وم٘مف ذم اعمٜمٓمٚمؼ)

 

 ؿاظدة ادعؾقمات

 ًمٚمٛمراضمٕم٦مو ٚمت٘مقيؿًم وىم٤مسمالً  ىم٤مقمدة اعمٕمٚمقُم٤مت هل وؾمٞمٚم٦م جلٕمؾ قمٛمؾ اعم١مؾم٦ًم قمٚمٛمٞم٤ًم وُُمـت٘مٜم٤مً       

وًمٙمٜمف ضمٝمد ُمتحرك سملم  ،ومٝمق ًمٞمس حمّمقرًا سمٛمخزن اعمٚمٗم٤مت  ، وشمٙمرار اإلٟمتٗم٤مع سمف واًمتٓمقير

ُملم واعمراضمٕملم صمؿ خم٤مزن  ذم أىم٤ًمم اعم١مؾم٦ًم اعمتٜمققم٦م اعمٗمٙمريـ واعمخٓمٓملم واًمٕم٤مُمٚملم واًمـُٛمَ٘مق 

 .اعمٚمٗم٤مت

 جمآت ؿاظدة ادعؾقمات:      

   ُمٕمٚمقُم٤مت قمـ ـمٌٞمٕم٦م اًمٕمٛمؾ يمؾ قمٛمؾ ُمـ أقمامل اعم١مؾم٦ًم جي٥م أن يًتٜمد إمم ىم٤مقمدة

 .ه وشم٘مقيٛمف وؿمٌف ذًمؽ ُمـ اعمتٕمٚم٘م٤متوهم٤مي٤مشمف ووؾم٤مئؾ شمٜمٗمٞمذه وشمٓمقير

  واعمٓمٚمقب ًمٞم٧ًم ُمٕمٚمقُم٤مت  ، ت٘مٌٚمٞم٦مـاحل٤مرضة واعمً (اعمِمـ٤مريع )اإلؾمـؽماشمٞمجٞم٤مت

ٕهداف  ٤مُمٚم٦م وُمٜمٔمٛم٦مـ٦م ؿمـوًمٙمٜمٝم٤م دراؾم ،اردم٤مًمٞم٦م وٓ جمرد دمٛمٞمع ٕومٙم٤مر ومالن وومالن 

٦م ـويمذًمؽ دراؾم ، ٤مئؾ او اعمتٓمٚم٤ٌمت اًمتٜمٗمٞمذي٦مـتٕمٚم٘م٦م سمتح٘مٞم٘مٝم٤م واًمقؾمروع وإومٙم٤مر اعمـاعمِم
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 يٛمٙمـ أن شمتٗم٤مقمؾ ُمع اعمنموع سم٤مًمًٚم٥م او اإلجي٤مب . ُم١مصمرة شم٘مقيٛمٞم٦م ؿم٤مُمٚم٦م ًمٙمؾ سمٞمئ٦م سمنمي٦م

ٜمٔمر ذم وُيـ ، رةـرة او همػم ُم٤ٌمؿمـسمّمقرة ُم٤ٌمؿم ُمـ يمؾ ُمٙم٤من ذم اًمدٟمٞم٤م٘مل اعمٕمٚمقُم٤مت ـتـًوشمُ 

٤مئؾ وُم٘مدار اًمقاىمٕمٞم٦م واعمآٓت واعمخ٤مـمر واًمٌدائؾ ـواًمقؾمإهداف اًم٘مري٦ٌم واًمٌٕمٞمدة 

إداء  »ٞم٠ميت إيْم٤مح ذًمؽ ذم اًمٙمالم قمـ ـوؾم ٤مئر اعمتٕمٚم٘م٤مت .ـٌؾ اًمت٘مقيؿ واًمتٕمديؾ وؾمـوؾم

 إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم . شؽماشمٞمجل ـاإلؾم

   اعمٕمٚمقُم٤مت اًمداظمٚمٞم٦م قمـ ؾمالُم٦م ُم٤ًمر اعم١مؾم٦ًم وأومراده٤م ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٕم٘مٞمدي٦م واًمٗمٙمري٦م

 . ٦مواًمٕمٛمٚمٞم

  ومٝمذه ختْمع  ،اًمتل هل٤م صٚم٦م سم٠مهداف اعم١مؾم٦ًم وُمّم٤محلٝم٤م وخم٤موومٝم٤م  اخل٤مرضمٞم٦م اعمٕمٚمقُم٤مت

اًمتحدي٨م واعمت٤مسمٕم٦م . ويمؾ و اًمتقزيع صمؿ اًمتحٚمٞمؾ صمؿ قمٛمٚمٞم٤مت واًمتٜمٔمٞمؿ ًمٚمجٛمع صمؿ اًمٗمرز

 ،اعمْم٤مر وم٤مجلٝمؾ ـمريؼ اًمتخٚمػ و ظمٓمقة ُمـ هذه اخلٓمقات هل٤م ىمقاقمده٤م ووؾم٤مئٚمٝم٤م .

سم٢مذن  ىمد شمٙمقن ُمٞمًـرة سم٢مضمراءات اؾمت٤ٌمىمٞم٦م ُمٜمع رضره اًمٕمٛمؾ قمغم ٙمـوم٤مًمٕمدو اعمٕمروف يٛم

  .وٕمٞمٗم٤مً  قمٔمٞمؿ اًمير وإن يم٤منوأُم٤م اًمٕمدو اعمجٝمقل وم٘مد يٙمقن  ،اهلل شمٕم٤ممم 

  أي إقمداده٤م  ،سمٕمد ومرزه٤م وشمّمٜمٞمٗمٝم٤م  طمٗمظ وشمقصمٞمؼ ظمؼمات اعم١مؾم٦ًم اًمٗمٙمري٦م واًمٕمٛمٚمٞم٦م

 .يمل يٜمتٗمع هب٤م أظمرون

   ُم٤م ُيًٛمك سم٤مٕرؿمٞمػ.اعمٚمٗم٤مت اإلداري٦م ًمٚمٛم١مؾم٦ًم او 
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 ادبحث افثافث     

 امومـ يصؾح هل واإلدارة افؼقادة    
     .......................................... 

 

  تعريػ افؼقادة

 افسقاشةو اإلدارةو

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  چ ىم٤مل شمٕم٤ممم       

ْقق  .73إٟمٌٞم٤مء:  چ ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ   ٺ ًَّ ٤مًم٘مقد وم ،اًمَ٘مْقد ذم اًمٕمرسمٞم٦م ٟم٘مٞمض اًم

ـْ ظمٚمٗمف ًح٥مييٙمقن ُمـ إُم٤مم ويم٠مٟمف  وًمذًمؽ وم٢من اًم٘مٞم٤مدة  ، واًمًقق ُمـ اخلٚمػ ويم٠مٟمف دومع ، َُم

 ٤مًم٘مٞم٤مدة اًمًٚمٞمٛم٦موم ،اًمزقم٤مُم٦م واًمرئ٤مؾم٦م و اإلُم٤مُم٦م . وشُمًتٕمٛمؾ اًم٘مٞم٤مدة سمٛمٕمٜمك ىمري٦ٌم ضمدًا ُمـ اإلُم٤مُم٦م

وًمٞم٧ًم ىمدرشمف قمغم  ،قمغم رئ٤مؾمـ٦م اًمنمايم٦م ذم اًمٕمٛمؾ وذم اخت٤مذ اًم٘مرار  هل ىمدرة اإلٟم٤ًمن قمٛمقُم٤مً 

اًمت٠مصمػم ذم أظمريـ ًمف . همػم أن رئ٤مؾمـ٦م اًمنمايم٦م حتت٤مج إمم درضم٦م ضمٞمدة ُمـ  جمرد أشم٤ٌمع ضمٕمؾ أظمريـ

وهذا يِمٛمؾ سمٕمٛمقُمف اًم٘مٞم٤مدات اإلضمتامقمٞم٦م همػم  ، رئ٤مؾمـتف اًمٕمٛمؾ وٛمـ وضمٕمٚمٝمؿ خيت٤مرون ـمققم٤مً 

شمٜمٔمٞمؿ أظمريـ وضمٕمٚمٝمؿ  قمغم ومٝمل ىمدرة اًم٘م٤مئد اًمًٚمٞمٛم٦م ٗمع ُمًتقى اًم٘مٞم٤مدة. وإذا ارشم اًمرؾمٛمٞم٦م

  .يمٗمريؼ او ُم١مؾم٦ًم هق رئٞمًٝم٤م سمٜمج٤مح يٕمٛمٚمقن

وسمٕم٘مد قمغم ُمٜمٝم٩م  ،ومٝمل رئ٤مؾم٦م مج٤مقم٦م ًمتح٘مٞمؼ هم٤مي٤مت ُمٕمٞمٜم٦م  ،وأُم٤م اًم٘مٞم٤مدة اًمقفمٞمٗمٞم٦م او اًمرؾمٛمٞم٦م       

وىمد ذيمرٟم٤مه ذم ُمدظمؾ اًمٙمت٤مب ذم اعمٌح٨م  ،يمام ُيٗمٝمؿ ذًمؽ ُمـ آي٦م ؾمقرة اًمٜم٤ًمء  ،قمٛمؾ سملم اًمٓمروملم 

ُمـ ُمٕمٜمك اإلظمتٞم٤مر اًمٓمققمل وُمٕمٜمك اًمٜمج٤مح ُمـ ظمالل أظمريـ أن ُمٜمٗمٕم٦م اًمٕمٛمؾ وواوح  إول .

جي٥م أن شمٙمقن ًمٚمٗمريؼ او اعم١مؾم٦ًم او شمٙمقن ُمّمٚمح٦م قم٤مُم٦م . وأُم٤م ىمٞم٤مدة أظمريـ عمجرد ُمٜمٗمٕم٦م اًم٘م٤مئد 



92 

 

تٌداد او ـٚمط واإلؾمـاًمتً ٛمٕمٜمكسم وهل شمدظمؾ ٚم٦مـاو سمال شم٠مصمػم ُمٕمٜمقي واظمتٞم٤مر ـمققمل ومٝمل ىمٞم٤مدة وم٤مؿم

 .تخدامـاإلؾم

وم٢من اًم٘مٞم٤مدة رضب ُمـ اإلُم٤مُم٦م  ،واًمٚمٖم٦م يمذًمؽ  ، واإلؾمتٕمامل اًمِم٤مئع يٗمرق سملم اًم٘مٞم٤مدة واإلدارة      

ٜمٝم٤م أن ؿ سمف ، وُم١مشمَ ـصالطمٞم٦م اعم١مُمـ أن يُ  :إوػ افرـقزة ،وشم٘مقم قمغم صمالث ريم٤مئز  ، يمام ذيمرٟم٤م

واًمٙمٗم٤مءة ذم  اًمٜمزاه٦م واإلًمتزام واًمِمج٤مقم٦ميم٤مًمت٘مدم ذم اًمٗمْم٤مئؾ ُمثؾ  ،يٛمتٚمؽ ُم٤م حيت٤مضمف أظمرون 

اإلٟمدوم٤مع ًمٜمٗمع أظمريـ وُم٤ًمقمدمهؿ ذم إصالح  :افرـقزة افثاكقة.  واعمٕمْمالتُمقاضمٝم٦م اعمّم٤مقم٥م 

: صالطمٞم٦م افثافثةافرـقزة ، ومٝمق ىمد اختذ اًم٘مرار سمحٛمؾ ُم١ًموًمٞم٦م ُمت٘مدُم٦م ذم اًمٕمٛمؾ اجلامقمل .  أُمقرهؿ

اًمققمل اًمٕم٤مزم  وُمـ أمهٝم٤م اخت٤مذ اًم٘مرارات اًمٕمٚمٞم٤م ، اعمًتٜمد إمم اًم٘م٤مئد ٕداء اًمقاضم٤ٌمت اًم٘مٞم٤مدي٦م ،

 واًم٘مدرة سم٤مًمتٕم٤مون ُمع أظمريـ قمغم حتقيؾ اًمٖم٤مي٤مت إمم أهداف قمٛمٚمٞم٦م ، سمٖم٤مي٤مت اعم١مؾم٦ًم ورؾم٤مًمتٝم٤م

٠مصمػم وسمٜم٤مء اًمٕمالىم٤مت يمل اًم٘مدرة قمغم اًمت ويمذًمؽ . جٕمؾ اعم١مؾم٦ًم شمٕمٛمؾ سم٤مٟمدوم٤مع ُمـ أضمٚمٝم٤موسم ،

 .سم٠مومْمؾ اعمًتقي٤مت يتٛمٙمـ ُمـ ظمدُم٦م إهداف

اًمٌ٘مرة:  چ ۈ ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ ۅ چ٤ممم ـىم٤مل شمٕم وأُم٤م اإلدارة وم٘مد      

واإلدارة اعمداوًم٦م واًمتٕم٤مـمل ُمع أظمريـ وُمٕم٤مجل٦م إُمقر سمٞمٜمٝمؿ  ،وم٤مًمدائرة احلٚم٘م٦م وؿمٌٝمٝم٤م  ،282

 ،٤معمدير حيت٤مج إمم درضم٦م ُم٘مٌقًم٦م ُمـ ظمّم٤مئص اًم٘مٞم٤مدة ويم٠مهنؿ طمٚم٘م٦م يتّمؾ سمٕمض أضمزائٝم٤م سمٌٕمض . وم

همػم أن وفمٞمٗمتف اًمٙمؼمى هل اًمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمتٜمٗمٞمذي٦م اًمتل ختدم رؾم٤مًم٦م وأهداف اعم١مؾم٦ًم يم٤مًمتخٓمٞمط 

واخلط اًمٗم٤مصؾ سملم  .قمامل واعمراضمٕم٦م وٟمحق ذًمؽ ُمـ إ واًمت٘مقيؿ واعمت٤مسمٕم٦م واإلقمداد واًمتٜمٗمٞمذ

وذًمؽ سم٥ًٌم  ،ؾ يًٛمح سم٘مدر ُمـ اًمتداظمؾ واإلؿمؽماك سم ،اًم٘مٞم٤مدة واإلدارة ًمٞمس ُمٖمٚم٘م٤ًم سم٤مًمٙم٤مُمؾ 

اخت٤مذ اًم٘مرارات اًمٕمٚمٞم٤م ،  قمٚمٞمف . همػم أن اًم٘م٤مئد يٖمٚم٥مفمروف اًمٕمٛمؾ ٥م ـاًمتْم٤مُمـ ذم اعم١ًموًمٞم٦م وسمحً

 وأُم٤م اعمدير ومٞمٖمٚم٥م قمٚمٞمف إدارة اًمتٜمٗمٞمذ. 

 إمم واىمع اًمًٞم٤مؾم٦مإدارة اًمِم١مون اعمِمؽميم٦م . وسم٤مًمٜمٔمر وم٤معمٗمٝمقم اًمٕم٤مم هل٤م أهن٤م: ومـ  ،وأُم٤م اًمًٞم٤مؾم٦م       

هل ومـ إدارة اعمّم٤مًمح اًمٕم٤مُم٦م . اًمًٞم٤مؾم٦م  وم٢من ،وًم٦م سمّمقرة رؾمٛمٞم٦م وهمػم رؾمٛمٞم٦م اًمد٠مقمامل ومٞمام يتّمؾ سم
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وإْن اؾمتٜمدت إمم اهلقى وإمم شمًٚمٞمط  ،وم٢مْن اؾمتٜمدت اًمًٞم٤مؾم٦م إمم احلؼ واًمٕمدل ومٝمل ؾمٞم٤مؾم٦م رؿمٞمدة 

   اعمٜم٤مومع اخل٤مص٦م قمغم اًم٘مرار اًمٕم٤مم ومٝمل ؾمٞم٤مؾم٦م وم٤مؾمدة. 

 

 ؾؼقادة ؟مـ يصؾح ف

إٟمٕم٤مم:  چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ   ڀچ ىم٤مل شمٕم٤ممم       

وًمٙمـ اًمٜم٤مس درضم٤مت ذم يمؾ قمٛمؾ ُمـ أقمامل  ،وفمٞمٗم٦م اًم٘مٞم٤مدة واإلدارة حيت٤مضمٝم٤م يمؾ إٟم٤ًمن  ،132

إُمٞم٦م  إًمٖم٤مء»وًمذًمؽ دمد ذم ظمؼماء اإلدارة ذم اًمدول اًمٖمرسمٞم٦م ُمـ يتحدث قمـ  ،اخلػم او اًمنم 

 .وهق أُمر ذم هم٤مي٦م اًمّمح٦م ، شاإلداري٦م

  :«ـؾؽؿ مسمول  »

ـْ        ٌْدِ  قَم ـِ  اهللَِّ  قَم ئُقٌل  َراعٍ  يُمٚمُُّٙمؿْ  » َيُ٘مقُل  ملسو هيلع هللا ىلص اهللَِّ َرؾُمقَل  ؾَمِٛمعَ : َأٟمَّفُ  ، قُمَٛمرَ  سْم ًْ ـْ  َوَُم  ، َرقِمٞمَّتِفِ  قَم

ُئقٌل  َراعٍ  وَم٤مإِلَُم٤ممُ  ًْ ـْ  َوَُم ضُمُؾ  ، َرقِمٞمَّتِفِ  قَم ئُقٌل  َوُهقَ  َراعٍ  َأْهٚمِفِ  ذِم  َواًمرَّ ًْ ـْ  َُم  سَمْٞم٧ِم  ذِم  َواعمَْرَأةُ  ، فِ َرقِمٞمَّت قَم

ُئقًَم٦مٌ  َوِهَل  َراقِمَٞم٦مٌ  َزْوضِمَٝم٤م ًْ ـْ  َُم ئُقٌل  َوُهقَ  َراعٍ  ؾَمٞم ِدهِ  َُم٤ملِ  ذِم  َواخل٤َمِدمُ  َٝم٤م،َرقِمٞمَّت قَم ًْ ـْ  َُم رواه  « َرقِمٞمَّتِفِ  قَم

 (اًمرقم٤مي٦م )أي اًم٘مٞم٤مدة واإلدارةن يتحٛمؾ ُمـ واضم٥م اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ وهمػممه٤م . واوح أن يمؾ إٟم٤ًم

 .قمغم ىمدر ُم١ًموًمٞمتف

  :ضريؼ افؼقادة

   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ      ڄ   ڄ   ڄ   ڄ  ڦ   ڦ  ڦچ ٤ممم ــشمٕمو شم٤ٌمرك ىم٤مل      

    ڈ   ڈ     ڎ     ڌ         ڎ    ڌ   ڍ     ڍ   ڇ  ڇ    ڇ   چ  چ  ڇ   چ  چ

ذًمؽ سم٤مظمتّم٤مر ُم٤م  سمٕمد وٟمٌلم ،اًمرسم٤مٟمٞم٦م هل اًم٘مٞم٤مدة هبدف اإلصالح  ،79آل قمٛمران:  چژ 

وم٢مٟمف يدل قمغم أن ـمريؼ اًمرسم٤مٟمٞم٦م هل  ڍڌ   ڍطمرف اًم٤ٌمء ذم  أي٦متدسمر ذم وم ،اعمٜمٓمٚمؼ( ذيمرٟم٤مه ذم )

ومٝمق شمٕم٥م وقمٓم٤مء جيٕمٚمٝمؿ ىم٤مدة سم٠مهٚمٞمتٝمؿ  ،أي اًمٙمت٤مب اعمٜمزل  اًمدراؾم٦م قمٛمقُم٤ًم وشمٕمٚمٞمؿ اًمٜم٤مس اًمٙمت٤مب

 ،هبؿ  ًمإلىمتداء صالطمٞمتٝمؿ ويمذًمؽ ،وقمٓم٤مئٝمؿ اًمٗمٙمري واًمٕمٚمٛمل وإْن مل يٙمـ هلؿ ُمٜمّم٥م رؾمٛمّل 
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واعم٘مّمقد هٜم٤م أٟمف أظمذ اًم٘مٞم٤مدة همػم اًمرؾمٛمٞم٦م سمّمقرة  ،وًمذًمؽ يّمح أن ُي٘م٤مل: إن ُمـ أقمٓمك وم٘مد أظمذ 

مجع  ٝمؿـأٟم شاًمرسم٤مٟمٞملم»ذم  سم٤مًمّمقاب قمٜمدي إىمقال ٤ممم: وأوممـــشمٚم٘م٤مئٞم٦م . ىم٤مل اًمٓمؼمي رمحف اهلل شمٕم

سم٤َّمن ، اعمٜمًقب وأن اًمرسم٤مين  رسم٤مين ،  ويرهّب٤م أُمقرهؿ ُيّْمٚمح اًمذي وهق اًمٜم٤مَس ، يربُّ  اًمذي إمم اًمرَّ

٤م ُيرسمُّف ومٝمق ومالن أُمري ُمٜمف َربَّ  هب٤م ، ي٘م٤مل وي٘مقم ف  وهق َرسمًّ  ىمٞمؾ هق ُمْدطمف ذم اعم٤ٌمًمٖم٦م سمف أريد وم٢مذا.  َراسمُّ

 اًمٗم٘مف ذم اًمٜم٤مس قمامدُ  هؿ إًذا ، شاًمرسم٤مٟمٞمقن»ومـ . َيٜمُٕمس  ىمقهلؿ ٟمَٕمس ُمـ ٟمٕم٤ًمن ي٘م٤مل هق يمام َرسّم٤من ،

 واًم٘مٞم٤مم واًمتدسمػم سم٤مًمًٞم٤مؾم٦م اًمٌٍَم  واًمٗم٘مف ، اًمٕمٚمؿ إمم اجل٤مُمعُ  واًمرسم٤مين .واًمدٟمٞم٤م  اًمديـ وأُمقر واًمٕمٚمؿ

وي١ميـد أن اًمرسم٤مٟمٞم٦م هل  اهـ ُمـ )شمٗمًػم اًمٓمؼمي( . .وديٜمٝمؿ  ُدٟمٞم٤مهؿ ذم يّمٚمحٝمؿ وُم٤م اًمرقمٞم٦م سم٠مُمقر

ٙمـ أن يٙمقن ُمذُمقُم٤ًم سمًـ٥ٌم ـأن اًمرسم٤مين يٛم ،ؾمـقاء يم٤مٟم٧م رؾمـٛمٞم٦م او همػم رؾمـٛمٞم٦م  ،اًم٘مٞم٤مدة 

ڭ  ڭ  ڭ   ۇ     ۇ  ۆ  چ يمام يٜمٌف إًمٞمف ىمقًمف شمٕمـــ٤ممم  ،شم٘مّمػمه ذم واضم٤ٌمت اًم٘مٞم٤مدة 

. ومٚمق يم٤من اًمرسم٤مين ُمٜمًقسم٤ًم إمم اًمرب 63اعم٤مئدة:  چۆ    ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ         ۅ  

وم٤مًمّمحٞمح إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم أن اًمرسم٤مين  ،اًمتزاُمف  ًمٗم٘مد هذا اإلؾمؿ طملم وم٘مدَ  ،سم٥ًٌم شم٘مقاه واًمتزاُمف 

 ،وم٤مًمرسم٤مٟمٞم٦م قمغم ذًمؽ ًمٞم٧ًم جمرد إقمداد حم٤مرضة او إًم٘م٤مء درس  ُمٜمًقب إمم اًمرسم٤من سمٛمٕمٜمك اًم٘م٤مئد.

ّمٚمح أُمرهؿ ويٜمٗمٕمٝمؿ ُمـ دراؾم٦م ًمٚمح٤مل واعم١مصمرات وًمٙمٜمٝم٤م صٚم٦م ُمتٞمٜم٦م سم٠مطمقال اًمٜم٤مس إلقمداد ُم٤م ي

ويمذًمؽ شمرسمٞم٦م قمٛمٚمٞم٦م قمغم ُم٤م يٜمٗمٕمٝمؿ ذم ديٜمٝمؿ  ،وُمـ شمٕمٚمٞمٍؿ عم٤م يٜم٤مؾم٥م احل٤مل ُمـ اًمٕمٚمؿ اًمنمقمل 

ؾمقاء يم٤من ذًمؽ سم٤مًمتقاصؾ اًمٙمالُمل او اعمِم٤مريم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م ذم اعمجتٛمع او ذم ُم١مؾم٦ًم  ،ودٟمٞم٤مهؿ 

وهل ُمـ  ،ومٝمل ىمٞم٤مدة سمًٚمٓم٦م رؾمٛمٞم٦م او سمٖمػمه٤م  ،شمٕمٚمٞمٛمٞم٦م دقمقي٦م او ؾمٚمقيمٞم٦م او ؾمٞم٤مؾمٞم٦م او همػمه٤م 

  .ؾف اًمٕمٛمـأهؿ أسمقاب وم٘م

ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ     ڍوواوح أن ىمقًمف شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم      

وقمغم  ،هق أُمر ًمٚمٜم٤مس قمٛمقُم٤ًم سم٤مًمرسم٤مٟمٞم٦م  ،  ڍ ڍ  ڌ  ڌ    ڎ  ڎ      ڈ  ڈ            ژ

: إُمر سم٤مًمرسم٤مٟمٞم٦م يقضم٥م شمٕمٚمؿ إول ،ذًمؽ وم٢من ُمـ ومقائد أي٦م اًمٙمريٛم٦م صمالصم٦م أُمقر ذم هم٤مي٦م إمهٞم٦م 

: ُمـ شمٕمٚمؿ ٟمّمٞم٤ًٌم ُمـ وم٘مف اًم٘مٞم٤مدة ومٕمٚمٞمف أن ُيٕمّٚمٛمف إمر افثاينومـ اًم٘مٞم٤مدة وإقمداد اًمٜمٗمس ًمذًمؽ . 

ٕن إصؾ ذم ُمٕمٜمك  ،: هق أن اًمتٗمٙمػم ضمزء ُمٝمؿ ُمـ ـمريؼ اًمرسم٤مٟمٞم٦م إمر افثافثًممظمريـ . 
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ْرس وشمريم٧م سمف  ،ُي٘م٤مل: ُم٤م سم٘مل ذم اًمدار إٓ َدرُس ُٟم١ْمٍي ورؾمؿ  ، زال او اٟمتٝمك ُم٤م أصمر سم٘م٤مء هق اًمدَّ

 واعمالطمٔم٤مت اًمٕمؼم وم٢من ُمٕمٞمٜم٦م ىمراءة اٟمتٝم٧م إذا واًمدرس اًمٓمريؼ اخلٗمل . وم٤معمٝمؿ أٟمف ،دروؾم٤ًم أي آصم٤مرًا 

 ًم٘مْم٤مء ىمراءة وم٢مهن٤م وإٓ ، ُم٤ًمقمدة اًمذايمرة اًمٗمٙمر ورسمام شمؿ شمدويٜمٝم٤م ًمٖمرض ذم سم٤مىمٞم٦م آصم٤مر اعمٝمٛم٦م

وهٙمذا إُمر ذم اإلؾمتٕمامل اعمج٤مزي ًمٚم٘مراءة يمام ُي٘م٤مل قمـ ىمراءة احلقادث  ،دراؾم٦م  وًمٞم٧ًم اًمقىم٧م

 ڍڎ ڍوشمدسمر أن ىمقًمف شمٕم٤ممم  . واًمتدري٥م ٟمقع ُمـ اًمدراؾم٦م ومٝمق درس قمٛمكم ، وإظم٤ٌمر وهمػمه٤م

 ،صح٧م اًم٘مراءة ومٞمف سمتِمديد اًمالم )ُمـ اًمتٕمٚمٞمؿ( ويمذًمؽ سمتخٗمٞمػ اًمالم اعمٗمتقطم٦م )ُمـ اًمتٕمٚمؿ( 

أي  ،وم٢من اًم٘مراءات اعمِمٝمقرة ُمتٗم٘م٦م قمغم ومتح اًمت٤مء ووؿ اًمراء   ڍژ    ڍوأُم٤م ىمقًمف شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم 

 ُمـ اًمدرس واًمدراؾم٦م وًمٞمس ُمـ اًمتدريس . وًمٕمؾ اًم٥ًٌم هق أن اًمٕم٤ممل يًتٓمٞمع أن يٜم٘مؾ قمٚمٛمف إمم

٤ًم ُم٤م مل ي٘مرر اًمتٚمٛمٞمذ ـتٓمٞمع أن جيٕمؾ شمٚمٛمٞمذه دارؾمـوًمٙمٜمف ٓ يً ،ويّمػم اًمتٚمٛمٞمذ قم٤معم٤ًم سمذًمؽ  ،شمٚمٛمٞمذه 

 .٤ممم أقمٚمؿـــواهلل شمٕم ، سمٛمٜمٝم٩م صم٤مسم٧م ف أن يامرس اًمتٗمٙمػمـٟمٗمً

 

ويٜمٌٖمل عمـ ُم٤مرس  ،وم٢من اًم٘مٞم٤مدة أٟمقاع ودرضم٤مت ذم يمؾ ٟمقع  ،وطملم ٟمتٙمٚمؿ قمـ شمٕمٚمؿ ومـ اًم٘مٞم٤مدة       

 )دراؾم٦م قمٛمٚمٞم٦م( وىمـد حيت٤مج إمم شمدري٥م ،أن ُّيٞمّـئ ٟمٗمًـف ًمٚمدرضمـ٦م اًمتل ومقىمٝمـ٤م درضم٦م ُمٕمٞمٜم٦م 

وٟمٞمتف ذم ذًمؽ يمٚمف ًمٞمس اإلؾمتٕمالء ًمٜمٗمًف قمغم اًمٜم٤مس وًمٙمٜمف يريد  ،سم٤مإلو٤موم٦م إمم اًمدراؾمـ٦م اًمٜمٔمري٦م 

ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  چ وقمغم ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،اًمٕمٚمق ًمٚمخػم واًمّمالح 

ې  ى      چ ىم٤مل شمٕم٤ممم و ،74اًمٗمرىم٤من:  چھ  ھ  ھ  ھ   ے    ے    

ى   ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  

 چىئ     یی  ی  ی  جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب          ىب  يب   

  . 84 – 83اًم٘مّمص: 

 

وم٢مذا قمٛمؾ اعمًٚمٛمقن سم٤مًمٕمٛمقم ذم أي٦م اًمٙمريٛم٦م ص٤مر اًمٕمٛمؾ سم٤مٟمًج٤مم ُمع أظمريـ وُم٤ًمقمدمهؿ       

ذا هق ًم٥م اًم٘مٞم٤مدة ـه٦م . وـدراؾماًمٕمٚمؿ و٤مًمسم مظمريـًمٚمٜمٗمس وًم صالحاإلٟمٞم٦م  ٕمٌٞم٤ًم ُمٌٜمٞم٤ًم قمغمـأدسم٤ًم ؿم

 ،ؿمديد اًمٕمٜم٤مي٦م هبذا إصؾ  ملسو هيلع هللا ىلص وشمٔمٝمر آصم٤مره ذم اًمتٜمٛمٞم٦م واًمتٓمقير . وىمد يم٤من رؾمقل اهلل ،واًمرسم٤مٟمٞم٦م 
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سمؾ ٕقمغم درضم٤مت  ،سمدًمٞمؾ أٟمؽ دمد ذم قمٝمد اًمٜمٌقة قمددًا يمٌػمًا ُمـ اعم١مهٚملم ًمٚمٛمٜم٤مص٥م اًم٘مٞم٤مدي٦م 

شمتجف و شُمٕمرف ُمٜمزًمتٝمؿ أفمٝمر ًمٚمٛمًٚمٛملم اًمٙمٗم٤مءات اًم٘مٞم٤مدي٦م ذم قمٝمده يمل ملسو هيلع هللا ىلصوأيْم٤ًم وم٢مٟمف  ،اًم٘مٞم٤مدة 

رسمٕم٦م وأهؾ سمدر سم٦م يم٤مخلٚمٗم٤مء إيمام هق واوح ُمـ أطم٤مدي٨م ومْم٤مئؾ ُمِم٤مهػم اًمّمح٤م ،إٟمٔم٤مر إًمٞمٝمؿ 

 .واحلديٌٞم٦م وٟمحقهؿ

 

 :)افؼقة وإماكة( احلامؾ فؾؼضقة

ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ   چ ىمقًمف شمٕم٤ممم : إمر إول ،ومحؾ ىمْمٞم٦م اًم٘مٞم٤مدة اًمٕم٤مُم٦م يدور قمغم أُمريـ       

ومٞمٜمٌٖمل ًمٙمؾ ُم١مُمـ أن شمٙمقن ًمف ىمْمٞم٦م  ،ـمرق اخلػم يمثػمة ضمدًا  ،148اًمٌ٘مرة:  چ  ڦ  ڦڦ

وذًمؽ  ،وىمد شمٙمقن ًمف ىمْمٞم٦م ذم يمؾ ضم٤مٟم٥م ُمـ ضمقاٟم٥م طمٞم٤مشم٦م  ،)هدف( يتجف إًمٞمٝم٤م ُمـ ىمْم٤مي٤م اخلػم 

٤م قَمَٚمْٞمَؽ  ًمَِرسم َؽ  إِنَّ  »يمام ذم ىمقل ؾمٚمامن ٕيب اًمدرداء  ، قمغم ىم٤مقمدة شمٕمدد أدوار احلٞم٤مة َؽ  طَم٘مًّ ًِ  َوًمِٜمَْٗم

٤م قَمَٚمْٞمَؽ  َْهٚمَِؽ  طَم٘مًّ ِٕ ٤م قَمَٚمٞمَْؽ  َو فُ  طَمؼ   ِذي يُمؾَّ  وَم٠َمقْمطِ  ، طَم٘مًّ ِلَّ   ، ش طَم٘مَّ ، وَمَ٘م٤مَل  وَمَذيَمَر َذًمَِؽ ًَمفُ  ملسو هيلع هللا ىلص وَم٠َمشَمك اًمٜمٌَّ

  .رواه اًمٌخ٤مري وهمػمه « َصَدَق ؾَمْٚماَمنُ  » ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمٌَِّلُّ 

اعمٝمؿ هٜم٤م أن وضمٝم٦م اًم٘م٤مئد جي٥م أن شمتْمٛمـ او حتٛمؾ جمٛمقع وضمٝم٤مت اجلامقم٦م اًمتل ي٘مقده٤م ويم٠مهن٤م       

: أن يٙمقن ظمٌػمًا سمٛمّم٤مًمح إُم٦م اًمتل افقاجب إول ،وهذا ُيٚمزُمف سمثالصم٦م واضم٤ٌمت  ،ضمًد واطمد 

وأن يٚمتزم سم٠مومْمؾ اًمٖم٤مي٤مت )إهداف اًمٙمؼمى( اًمٜم٤مسمٕم٦م ُمـ اعمّم٤مًمح اًمٕم٤مُم٦م احل٤مرضة  ،ي٘مقده٤م 

: افقاجب افثاينوأن ٓ يًٛمح ًمٚمٛمٜم٤مومع اخل٤مص٦م أن شمٙمقن طم٤ميمٛم٦م قمغم اعمّم٤مًمح اًمٕم٤مُم٦م .  ،واعمًت٘مٌٚمٞم٦م 

أن حيرص قمغم شمًـٞمػم اًمِقضمٝم٤مت اعمٜمتنمة اًمٙمثػمة إمم هم٤مي٤مت يمٌػمة ُمِمؽميم٦م وأن ٓ ي٘مع شمٜم٤مىمض 

أي ٓ حيّمؾ  ،اشمٞمجل سملم اًمقضمٝم٤مت اًمٗم٤مقمٚم٦م ذم اعمجتٛمع ؾمقاء يم٤مٟم٧م طمٙمقُمٞم٦م او همػم طمٙمقُمٞم٦م اؾمؽم

: أن شمٚمتزم اعم١مؾم٦ًم اًمرئ٤مؾمٞم٦م سمٕمٛمٚمٞم٤مت شمٜمًٞمؼ حمٙمٛم٦م سملم افقاجب افثافثشمٗمريؼ ًمٚمجًد اًمقاطمد . 

 ، يمل شمٙمقن اًم٘مٞم٤مدة ًمٚمجٛمٞمع وسملم احلٙمقُم٦م واًمِمٕم٥م ُمـ ضمٝم٦م أظمرى ،اعم١مؾم٤ًمت ُمـ ضمٝم٦م 

ڦ    چشمٕم٤ممم  : ىمقًمفإمر افثاين ُمٝمٛم٦م ضمدًا . “اًمرأي اًمٕم٤مم”ن قمٛمٚمٞم٤مت إدارة واوح ُمـ ذًمؽ أو

ؿ  ،63اًمٌ٘مرة:  چ ڦ  ڄ   ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ ل واًمتٗمٝمُّ إظمذ هٜم٤م هق اًمتٚم٘م 
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واًم٘مقة اًْمـَجدُّ واإلضمتٝم٤مد واًمِمدة واعمقافم٦ٌم ُمـ همػم شمٙم٤مؾمؾ وٓ شمٖم٤مومؾ .  ،واًمٕمٛمؾ سم٤مًمٙمت٤مب اعمٜمزل 

او ىمقة اًمٜمٗمس واًمتدسمػم يمام ذيمرٟم٤م ذم  أظمذ اًمٙمت٤مب اعمٜمزل هل ىمقة اًمٗمٝمؿ واًمٕمٛمؾوواوح أن اًم٘مقة ذم 

اإلضمتٝم٤مد اًمٜمٌٞمٚم٦م و أي طمْمقر اًمٖم٤مي٤مت اًمٕمٚمٞم٤م ،وضمقد اًمتٗمٙمػم اإلؾمؽماشمٞمجل  ومٕمغم شم٘مدير.  )اعمٜمٓمٚمؼ(

وم٢من  ، إمم اعمًت٘مٌؾ ت ذم اًمٓمريؼشمِمخٞمص إهداف اًمقاوح٦م اًمّمحٞمح٦م وشمرشمٞم٥م إوًمقي٤مذم 

ويم٠من اًمٕمٛمؾ هل٤م ىمد  وسم٤مًمٕمٛمؾ هل٤م تٚمؽ اًمٖم٤مي٤متسم ُمرشمٌٓم٤ًم سمجذور قمٛمٞم٘م٦م وىمقي٦م ٙمقنياًم٘م٤مئد هق ُمـ 

وُمع  ، ويٕمت٘مد سم٘مقة أن إهداف وإوًمقي٤مت اعمحددة هل اًمٓمريؼ اًمّمحٞمح إمم اًمٖم٤مي٤مت ، اُمتٚمٙمف

سم٦م إمم اًمٖم٤مي٤مت  يٙمقن ًمـ اًم٘م٤مئد وم٢من ذًمؽ وسمخالف ، ُمروٟم٦م ُمٜمْمٌٓم٦م ذم شمٕمديؾ إهداف اًمـُٛمَ٘مـر 

.  سمؾ إن ىمٞم٤مدشمف شمِمٙمؾ وٕمٗم٤ًم اؾمؽماشمٞمجٞم٤مً  ، سم٘مقة هل٤م ُمٜمدومٕم٤مً  يٙمقن وًمـ احلٛمؾ مت٤مم ًمٚم٘مْمٞم٦م طم٤مُمالً 

 إذا إٓ ًم٘مٞم٤مدمه٤م فـٟمٗمً حـيرؿم ٓ أن ومٕمٚمٞمف ،وُمًـت٘مٌٚمٝم٤م  اعم١مؾم٦ًم سم٠مهداف ىمٜم٤مقم٦م ًمف ًمٞم٧ًم ُمـ ومٙمؾ

اعم١ًموًمٞم٦م ُمر شمٕمٜمل إقمٓم٤مء واًم٘مقة ذم أظمذ إ.  دافـوإه اعمٜمٝم٩م شمٕمديؾ يٜمقي أٟمف سمقوقح أقمٚمـ

وشمقضمد ذم اًم٘مْم٤مي٤م اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م ًمٚمدول أظمٓم٤مء يمٌػمة ضمدًا قمغم اًمرهمؿ ُمـ اًمُ٘مُدرات  ،هتامم هم٤مي٦م اإل

ومال ُمٗمر ُمـ شمٗمًػم هذه  ،اعم٤مدي٦م اعمتٗمقىم٦م واًمت٠مهٞمؾ اًمٕمٚمٛمل اًمٙمٌػم واًمتٖمذي٦م اعمٕمٚمقُم٤مشمٞم٦م اهل٤مئٚم٦م 

وٓ ؿمؽ أن وٕمػ اإلهتامم قم٤مُمؾ ٟمٗمز ي١مدي إمم  ،إظمٓم٤مء سم٤مًمٕمقاُمؾ اًمٜمٗمًٞم٦م او اًمٗم٤ًمد اًمقفمٞمٗمل 

ل ىمْمٞم٦م ـه اًم٘مْمٞم٦م ويمذًمؽ جي٥م أن شمٙمقن ظمٗمض اًمتٗمٙمػم وإظمراج ىمرارات همػم ٟم٤موج٦م .

 .ًمـ يٙمتٛمؾ إٓ سم٤مٟمدوم٤مع إقمْم٤مءٕن اٟمدوم٤مع اًم٘م٤مدة أُمر رضوري وًمٙمٜمف  ،راده٤م ـ٦م سمٕم٤مُم٦م أومـًـاعم١مؾم

ہ  ھ   ھ  ھھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ﮲  چ وُمـ هذا اعمٕمٜمك ىمقًمف شمٕم٤ممم       

 .اضمٌف ومحؾ اًم٘مْمٞم٦م اًمتل اٟمتّم٥م هل٤مأي اًم٘مقي إُملم ذم أداء و ، 26اًم٘مّمص:  چ﮳       

       

  ؾؿقاجفةافؼائد مستعد ف

  :وهق خادم فؾرظقة وفؾؿـاؾع افعامة

ـْ        ـِ  ، ُهَرْيَرةَ  َأيِب  قَم اَم  » ىَم٤مَل  ، ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌَِّل   قَم َُم٤ممُ  إِٟمَّ ـْ  ُيَ٘م٤مشَمُؾ  ، ٦مٌ ـضُمٜمَّ  اإْلِ  َأَُمرَ  وَم٢مِنْ  ، سمِفِ  َ٘مكـَوُيتَّ  َوَرائِفِ  ُِم

هِ  َي٠ْمُُمرْ  َوإِنْ  ، َأضْمرٌ  سمَِذًمَِؽ  ًَمفُ  يَم٤منَ  َوقَمَدَل  َوضَمؾَّ  قَمزَّ  اهللِ  سمَِتْ٘مَقى ٚمؿ رواه ُمً « ُِمٜمْفُ  قَمَٚمْٞمفِ  يَم٤منَ  سمَِٖمػْمِ

وهمٓم٤مء وُمٚمج٠م ومٝمق ذم اعم٘مدُم٦م ذم اعمقاضمٝم٦م وحتٛمؾ  ومح٤مي٦م أي ؾم٤مشمر «٦ٌم ضُمٜمَـّ ». وُمٕمٜمك  واًمٌخ٤مري
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ُمـ خمتٚمػ إرضار يم٤مًمٗم٘مر  ومح٤ميتٝمؿ طمؾ ُمٕمْمالت ؿمٕمٌف يمام أن ُمـ أهؿ وفم٤مئٗمف ،اعم١ًموًمٞم٦م 

وًمذًمؽ وم٢من ُمـ أهؿ  . واعمخ٤موف واًمتحدي٤مت واًمٔمٚمؿ واًمٕمدوان وٟمحقه٤م ؾواعمرض واجلٝم

 ،وهذا ُم٤م وضمدوه سم٤مخلؼمة أيْم٤ًم  ،اعمٕمْمالت ل اًمٙمٗم٤مءة ذم ُمقاضمٝم٦م اعمّم٤مقم٥م وظمّم٤مئص اًم٘م٤مئد ه

يؼ إمم اًمزقم٤مُم٦م هق طمؾ اعمٕمْمالت وم٘مد سح ظمٌػم اًم٘مٞم٤مدة: ضمقن س. ُم٤ميمًقيؾ سم٠من أهع ـمر

أن اًمقفمٞمٗم٦م  سمٛمٕمٜمك ،وشمدسمر صٞمٖم٦م احلٍم ذم سمداي٦م احلدي٨م  ( .83)ٟمٔمرات ذم ُم٠ًمًم٦م اًمزقم٤مُم٦م 

ـْ  ُيَ٘م٤مشَمُؾ  » ملسو هيلع هللا ىلصذا يمٚمف ىمقًمف ـ١ميمد هـوي ٦م ًمإلُم٤مم ويم٠مهن٤م اًمقفمٞمٗم٦م اًمقطمٞمدة هل أٟمف ضُمٜمًّـ٦م .ـاًمرئٞمً  ُِم

 ُمزاي٤مه وًمٙمـ سم٤مقمت٤ٌمر ،. وهذه إُمقر ًمٞم٧ًم راضمٕم٦م إمم اإلُم٤مم سم٤مقمت٤ٌمر ذاشمف  « سمِفِ  َ٘مكـَوُيتَّ  ، َوَراِئفِ 

وهذا يًتٚمزم  ، ك سمًٞم٤مؾم٤مشمفؾ ُمـ وراء ىمراره وُيـت٘مَ ويم٠من اًمت٘مدير: ُي٘م٤مشمَ  ،ؾمٞم٤مؾم٤مشمف وختٓمٞمٓمف ًمألُمقر و

ن ـمري٘م٦م . وسمٕم٤ٌمرة أظمرى وم٢م وُمقاضمٝم٦م اًمّمٕم٤مب اإلؾمتٕمداد ًمتحٛمؾ ُم١ًموًمٞم٦م اًمٜمج٤مح او اًمٗمِمؾ

ُمـ ذًمؽ أن إٟمٔمٛم٦م  ،شمٕمرض اًم٘م٤مئد ًمٚمخٓمر جي٥م أن ٓ شم١مدي إمم وم٘مدان اًمًٞمٓمرة قمغم واضم٤ٌمشمف 

 ،ظمٚمػ اخلط او اخلٓمقط إُم٤مُمٞم٦م ذم اعمٕمريم٦م  او ىم٤مئده٤م اًمٕمًٙمري٦م شمْمع آُمر اًم٘مٓمٕم٦م اًمٕمًٙمري٦م

 .واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ ، وذًمؽ سمح٥ًم طمجؿ اًم٘مٓمٕم٦م

وم٢من اعمقاضمٝم٦م سمٛمٕمٜمك  ،٧ًم حمّمقرة سمخٓمقط اًم٘مت٤مل يقوح إُمر أن ُم١ًموًمٞم٦م اعمقاضمٝم٦م ًمٞم      

وُمٜمٝم٤م ظمٓمقط اعمقاضمٝمـ٦م  ،اعم٘م٤مسمٚم٦م شمٙمقن ذم إضمًـ٤مد يم٘مقهلؿ: دور سمٜمل ومالن شمقاضمف دور سمٜمل ومالن 

لم ضمٞمِملم . ويمذًمؽ شمٙمقن اعمقاضمٝم٦م ذم اعمٕم٤مين يم٤معمقاىمػ اًمٗمٙمري٦م واًمث٘م٤مومٞم٦م واًمًٞم٤مؾمٞم٦م واًمٕمٛمٚمٞم٦م . سم

ٚمؼ تٕمد ًمٚمٛمقاضمٝم٦م ومٞمام يتٕمـج٤مقم٦م شمٕمٜمل أٟمف ُمًـ١موًمٞم٦م وشمٌٕم٤ممه٤م سمِمـومٛمجرد حتٛمؾ اًم٘م٤مئد ًمٚمٛمً

 ، طم٘مٝم٤م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م وهق ًمٞمس سم٤مًم٘مٚمٞمؾ عمـ أقمٓمك ُم١ًموًمٞم٦م اًم٘مٞم٤مدة ،وهذا هق اعمٓمٚمقب  ،١موًمٞمتف ـسمٛمً

ـِ  َأَٟمسِ  وشمدسمر طمدي٨م  ،ؾمٞمقاضمف اًمٙمثػم ُمـ اعمت٤مقم٥م واعمِم٤ميمؾ  فوم٢مٟم  اهللِ  َرؾُمقُل  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  ، َُم٤مًمٍِؽ  سْم

٧ِم  » ملسو هيلع هللا ىلص ٦مُ  طُمٗمَّ ٧ِم  ، سم٤ِمعْمََٙم٤مِرهِ  اًْمـَجٜمَـّ َٝمَقاِت  اًمٜم٤َّمرُ  َوطُمٗمَّ وذم رواي٦م  ،ٚمؿ وهمػمه ـُمً اإلُم٤مم رواه « سم٤ِمًمِمَّ

٧ٌَِم  » يِمٛمؾ اعمت٤مقم٥م واعمِم٤ميمؾ واعمخ٤مـمر . وًمٗمظ اعمٙم٤مره  ،رواه اًمٌخ٤مري  « سم٤ِمعْمََٙم٤مِرهِ  اجلَٜم٦َّمُ  َوطُمِج

ۅ  چ يمام ذم ٟمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،واضم٥م رضوري ذم ظمدُم٦م اًم٘مْمٞم٦م وُمـ اًم٘مقاقمد أن اًمتٕم٥م واًمٜمّم٥م 

وأُم٤م اعمخ٤مـمر وم٢من اعمٓمٚمقب هق اجلٛمع  ، 8 – 7اًمنمح:  چۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   
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ومٛمـ أراد  ج٤مقم٦م ُمـ ضمٝم٦م أظمرى .ـتٕمداد عمقاضمٝمتٝم٤م سمِمـُمـ ضمٝم٦م واإلؾم سملم اًمٕمٛمؾ قمغم اضمتٜم٤مهب٤م

ـْ ىم٤مل اًمِمٞمخ قمكم اًم٘م٤مرئ شمٌٕم٤ًم ًمإلُم٤مم اًمٜمقوي:  ، ٝمتؽ طمج٤مب اعمٙم٤مرهـاجلٜم٦م ومٕمٚمٞمف أن ي  َهتََؽ  وَمَٛم

َج٤مَب   اًمٜم٤َّمرِ  طُمُج٥ِم  َوَهْتُؽ  اعْمََٙم٤مِرِه ، سم٤ِمىْمتَِح٤ممِ  ٜم٦َّمِ اجْل  طِمَج٤مِب  وَمَٝمْتُؽ  ، اعْمَْحُجقِب  إمَِم  َوَصَؾ  احْلِ

 .اهـ ُمـ )ُمرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح(. َٝمَقاِت ـاًمِمَّ  سم٤ِمْرشمَِٙم٤مِب 

اَم  »وواوح أن طمدي٨م         َُم٤ممُ  إِٟمَّ وشمقضمد أدًم٦م يمثػمة ومٞمام  ،يتْمٛمـ ؿمج٤مقم٦م اًم٘م٤مئد وصم٤ٌمشمف  « ٦مٌ ـضُمٜمَّ  اإْلِ

ويٛمٙمـ ُمراضمٕمتٝم٤م ذم يمت٥م اًمًػمة  ويمذًمؽ ؿمج٤مقم٦م أصح٤مسمف ، ،وصم٤ٌمشمف  ملسو هيلع هللا ىلصيتٕمٚمؼ سمِمج٤مقم٦م اًمٜمٌل 

 واحلدي٨م ووم٘مف اجلٝم٤مد.

ٿ  ٿ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  چ ٤ممم ـــــوشمدسمر ىمقًمف شمٕم      

واعمٕمٜمك: ًمق يم٤مٟم٧م ُمٜمٗمٕم٦م ىمري٦ٌم ؾمٝمٚم٦م اًمتٜم٤مول وؾمٗمرًا وؾمٓم٤ًم همػم سمٕمٞمد  ،42اًمتقسم٦م:  چ ڤ

٦م ك .ٓشمٌٕمق ٘مَّ ؼ  وم٤معمٕمٜمك: يَمٌُـَرت او صَمـُ٘مٚم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمٖم٤مي٦م  ، وأُم٤م اًمِمُّ وم٢من يم٤من اؿمت٘م٤مىمٝم٤م ُمـ اًمِمَّ

وًمذًمؽ  واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ . ،وإن يم٤من اؿمت٘م٤مىمٝم٤م ُمـ اعمِم٘م٦م وم٤معمٕمٜمك: يَمٌُـَرت قمٚمٞمٝمؿ اعمِم٘م٦م  ،واًمقضمٝم٦م 

وإن  ،يم٤من ُمـ قمالُم٤مت وٕمػ اًم٘مٞم٤مدة اإلىمتّم٤مر قمغم احلٚمقل اًمتقومٞم٘مٞم٦م واعم٤ًمًمؽ أُمٜم٦م ذم احل٤مرض 

ب يؽمك اعمِم٤مق عمـ سمٕمده .  ،٤مٟم٧م ؿمديدة اخلٓمقرة ذم اعمًت٘مٌؾ يم وىمد سمٞمٜم٤م هذه اعمٕم٤مين ويم٠مٟمف ىم٤مئد ُمتٝمر 

وؾمـٞم٠ميت اعمزيد ذم هذه  ،ُمـ )اعمٜمٓمٚمؼ(  شواعمّم٤مقم٥م اعمِم٤مق ُمع واًمتٕم٤مُمؾ اًمٞمن»ذم اًمٙمالم قمـ 

     اًمدراؾمـ٦م ذم اًمٙمالم قمـ اعمٕم٤مزم إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.

 

 ُيَ٘م٤مشَمُؾ  ، ٦مٌ ـضُمٜمَّ  » وم٢مٟمف يمقن اإلُم٤مم ، ٕصؾ اًمِمٕمقر سم٤مًمٕمداء ًمٚمٗم٤ًمد واًمٔمٚمؿوُمـ ُمْم٤مُملم هذا ا      

ـْ  ىمقًمف  يٜمٌف إمم أٟمف ذم اعم٘مدُم٦م ذم رؤي٦م وُمٙم٤مومح٦م اًمٗمًـ٤مد واًمٔمٚمؿ . ي١ميمد ذًمؽ ، « سمِفِ  َ٘مكـَوُيتَّ  َوَراِئفِ  ُِم

ى وٟمحـ ٓ ٟمرى اًمِمٞمٓم٤من وًمٙمـ ٟمر ،6وم٤مـمر:  چ ڄڦ  ڦ ڦ ڄ  ڄ   چ ٤ممم ــشمٕم

وشمدسمر صٞمٖم٦م إُمر ذم أي٦م وم٢مهن٤م شمٗمٞمد اًمقضمقب . وىمد ذيمر سمٕمض ظمؼماء احلرب  ،ؾمٌٚمف ووؾم٤مئٚمف 

سمؾ جي٥م  ،وإُمر ًمٞمس ُم٘مّمقرًا قمغم اعمٞمدان اًمٕمًٙمري  ،صٗم٦م اًمِمٕمقر سم٤مًمٕمداء ًمٚم٘م٤مئد احلريب 

خٞمص واعمقاضمٝم٦م اعمٌٙمرة وهذا اًمِمٕمقر ُمـ رضوري٤مت اًمتِم ،اًمِمٕمقر سم٤مًمٕمداء ًمٚمٗم٤ًمد واًمٔمٚمؿ 
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ًمٚمٔمٚمؿ واًمٗم٤ًمد . ويٛمٙمـ أن يتامدى ويتٗم٤مىمؿ اًمٗم٤ًمد سمٗم٘مدان هذا اًمِمٕمقر . وٓ ؿمؽ أن ُمٕم٤مداة 

 .ٜمٗمس واًمت٘مٞمد سم٤مًمنمقمٞم٦م ذم ُمقاضمٝمتفاًمٗم٤ًمد واًمٔمٚمؿ جي٥م أن شم٘مؽمن سمْمٌط اًم

ٕٟمف ُمٝمٛمقم ضمدًا سمحامي٦م ؿمٕمٌف ُمـ أٟمقاع  ، شاًم٘م٤مئد اخل٤مدم»إمم ُمٗمٝمقم  أيْم٤مً  واحلدي٨م يٜمٌف     

ـِ  َُمْٕمِ٘مؾِ  وقَمـ ،ومٝمق ظم٤مدم ومٕماًل  ،إرضار  ٤مرٍ  سْم ًَ ـْ  َُم٤م » َيُ٘مقُل  ، ملسو هيلع هللا ىلصِ اهلل َرؾُمقَل  ؾَمِٛمْٕم٧ُم : ىَم٤مَل  ، َي  ُِم

ٚمِِٛملمَ  َأُْمرَ  َيكِم  َأُِمػمٍ  ًْ َّٓ  ، َوَيٜمَّْمُح  هَلُؿْ  جَيَْٝمدُ  َٓ  صُمؿَّ  ، اعْمُ ْ  إِ رواه ُمًٚمؿ وهمػمه .  « اجْلَٜم٦َّمَ  َُمَٕمُٝمؿُ  َيْدظُمْؾ  مَل

ـْ و ـْ  ُهَرْيَرةَ  َأيِب  قَم ـْ  َصَدىَم٦مٌ  َٟمَ٘مَّم٧ْم  َُم٤م » ىَم٤مَل  ، ملسو هيلع هللا ىلصِ اهلل َرؾُمقلِ  قَم ًٌْدا اهللُ َزادَ  َوَُم٤م ، َُم٤ملٍ  ُِم َّٓ  سمَِٕمْٗمقٍ  قَم  إِ

ا َّٓ  هللَِِّ َأطَمدٌ  شَمَقاَوعَ  َوَُم٤م ، قِمزًّ همػم أن اًمتقاوع ًمٞمس شمٕمٓمٞماًل  رواه ُمًٚمؿ وهمػمه . « اهللُ  فُ ـَروَمٕمَ  إِ

٥ِم  »٤مل أٟمف ىم ملسو هيلع هللا ىلص قل اهللوم٘مد صم٧ٌم قمـ رؾم ، ًمقاضم٥م اإلطمؽمام ًْ ـَ  اُْمِرئٍ  سمَِح  َأظَم٤مهُ  حَيِْ٘مرَ  َأنْ  اًمنمَّ   ُِم

ٚمِؿَ  ًْ  اعمٜمّم٥م اًمنمقمل وم٢من اإلطمؽمام ُمـ ًمقازمهذا سم٤مإلو٤موم٦م إمم اطمؽمام  ،ُمًٚمؿ وهمػمه  رواه « اعْمُ

 .اًمرسم٤مٟمٞم٦ماإلُم٤مُم٦م و اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وُمـ ًمقازمأُمر هب٤م ـم٤مقم٦م أوزم إُمر اًمتل 

وذم ؾمػمة قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب أٟمف يم٤من خيت٤مر ُمـ جيٛمع سملم صٗمتلم: اًمتقاوع ويم٠مٟمف واطمد ُمـ       

ْٕمٌِلُّ  َٕمـت٘مدير أظمريـ ويم٠مٟمف ىم٤مئد سمال ُمٜمّم٥م رؾمٛمل  . وماجلدارة سمو ،اًمٜم٤مس  : قمٛمر ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  اًمِمَّ

 يَم٤منَ  إذا ُمـ: ىَم٤مَل  شمريد؟ ُمـ: ىم٤مًْمَقا ، ُيرْدهؿ ومٚمؿ ، مَج٤َمقَم٦م ًَمفُ  ومذيمروا ، أؾمتٕمٛمٚمف َرضُمؾ قَمغَم  ينقدًمُّ 

ْ  وإذا ، ُمٜمٝمؿ َرضُمٌؾ  فُ يم٠َمٟم يَم٤منَ  أُمػمهؿ َّٓ  ٟمٕمٚمٛمف َُم٤م: ىم٤مًْمَقا ، أُمػمهؿ فُ يم٠َمٟم يَم٤منَ  أُمػمهؿ يٙمـ مَل  سمـ اًمرسمٞمع إِ

 .اًمرسمٞمع سملم زي٤مد احل٤مرصمل ( شمرمج٦م ،. ذيمره اًمذهٌل ذم ) شم٠مريخ اإلؾمالم  صدىمتؿ: ىَم٤مَل  ، احل٤مرصمل زي٤مد

ـْ  ؾَم٠َمهَلُؿْ  اًْمُقوُمقدُ  قَمَٚمْٞمفِ  ىَمِدمَ  إَِذا يم٤من قَمٜمْفُ  اهللُ  َريِضَ  وقمـ قُمَٛمر  َأجُيِٞم٥ُم  اعمَِْريَض؟ َأَيُٕمقدُ  »: َأُِمػِمِهؿْ  قَم

ٌَْد؟ ـْ  َصٜمِٞمُٕمُف؟ يَمْٞمَػ  اًْمَٕم . رواه اًمٌٞمٝم٘مل   قَمَزًَمفُ  ، ش َٓ  » :ُِمٜمَْٝم٤م خِلَّْمَٚم٦مٍ  ىَم٤مًُمقا وَم٢مِنْ  ، ش سَم٤مسمِِف؟ قَمغَم  َيُ٘مقمُ  َُم

 .ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى

  :وؾريؼ ظؿؾف افؼائدأؾضؾقة 

ـْ        ًْ  يُمؾُّ  » ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  قُل ـَرؾُم  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  ، ُهَرْيَرةَ  َأيِب  قَم ًْ  قَمغَم  ٚمِؿِ ـاعمُْ  َوَُم٤مًُمفُ  َدُُمفُ  ، طَمَرامٌ  ٚمِؿِ ـاعْمُ

 أدٟمك وأٟمف حيرم اٟمتٝم٤مك ،واوح أن اًم٘مٞم٤مدة شمٍمف ذم طم٘مقق اًمرقمٞم٦م  رواه ُمًٚمؿ وهمػمه . « َوقِمْرُوفُ 

وإْن  ًمذًمؽ جي٥م اإلضمتٝم٤مد ذم اظمتٞم٤مر إومْمؾ ًمٚم٘مٞم٤مدة سم٤مقمت٤ٌمر مجٚم٦م اًمنموط ،ي ومرد ُمـ إُم٦م ٕطمؼ 



101 

 

يمام جي٥م قمغم اًم٘م٤مئد أن ي٘مدم أومْمؾ ُم٤م يٛمٙمـ ًمٚمرقمٞم٦م ٕٟمف  ، يم٤من همػمه أومْمؾ ُمٜمف ذم سمٕمض اًمنموط

ٓ حيؾ ًمف أن ُّيْمؿ طم٘م٤ًم هلؿ وإن يم٤من يًػمًا . وم٢من قمٚمؿ أن ذم اعم١مهٚملم ُمـ هق أومْمؾ ُمٜمف ًمٚم٘مٞم٤مدة 

وإومْمٚمٞم٦م حتت٤مج إمم ىَمْدر ُمرشمٗمع ُمـ  ومٗمرض قمٚمٞمف شمرشمٞم٥م إُمقر سمٓمري٘م٦م ٟمٔم٤مُمٞم٦م ًمتقًمٞم٦م إومْمؾ .

  .ووٌط اًمٜمٗمس واًمِمج٤مقم٦م واًمٕمٓم٤مء وهمػمه٤م صٗم٤مت اًمتٗمقق يم٤مٕومؼ اًمقاؾمع

يمام  ًمتح٘مٞمؼ أومْمٚمٞم٦م ومريؼ اًمٕمٛمؾ ، اًمتٙم٤مُمؾ سملم اًم٘م٤مئد ويم٤ٌمر ُم٤ًمقمديف ،وُمـ إُمقر اعمٝمٛم٦م       

ې  ې  ى  ىائ  ائ       ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې چ يقوحف ىمقًمف شمٕم٤ممم 

وؾمٞم٠ميت  ، 35 - 34اًم٘مّمص:  چ......ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  

.  إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم شاخت٤مذ سمٓم٤مٟم٦م ص٤محل٦م .. »شمٗمًػم أي٦م اًمٙمريٛم٦م ذم اعمٌح٨م اًمراسمع حت٧م قمٜمقان 

مم٤م ي٘مقي  ،وًمذًمؽ يم٤من ُمـ اعمٝمؿ أن خيت٤مر اًمرؤؾم٤مء سمٕمض أقمْم٤مء ومريؼ قمٛمٚمٝمؿ قمغم أىمؾ شم٘مدير 

 اإلٟمًج٤مم واًمتقاومؼ ذم شمٙم٤مُمؾ اعمٝم٤مم سمٞمٜمٝمؿ.

تٕم٤مُمؾ سمٙمؾ رطم٤مسم٦م وأن ي ، طمقًمف اعمتٗمقىملم أن جيٛمع يًتٓمٞمع وُمـ ومقائد إومْمٚمٞم٦م أن اًمٗم٤موؾ      

 ،وُمـ هؿ أومْمؾ ُمٜمف ذم سمٕمض اخلّم٤مئص  ٤مًمٞم٦مصدر ُمع اعم١مهٚملم وإذيمٞم٤مء وأصح٤مب اعمزاي٤م اًمٕم

ٕن هدومف هق اخلٞم٤مر إومْمؾ وًمٞمس اخلٞم٤مر  ،ويًٝمؾ قمٚمٞمف أن يٜمزل قمغم رأي اًمٕم٤مُمٚملم ُمٕمف 

٤مت اًم٘مٞم٤مدة : وُمثؾ هذا اًم٘م٤مئد سمٕمٞمد ضمدًا قمـ سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤ًم ذم ُمتٓمٚمٌوسمذًمؽ يٙمٛمؾ  ، اًمِمخيص

ّم٤مطم٥م وم ،ودرضم٦م اًمٜم٘مص ذم هذا اًمتٕم٤مُمؾ شمتٜم٤مؾم٥م ُمع درضم٦م اًمٜمزول ذم إومْمٚمٞم٦م  اإلؾمتٌداد .

إمم شم٘مري٥م اًمذيـ هؿ و إمم اؾمتٌٕم٤مد إوم٤موؾ يٚمج٠م او اًمّمٕمٚمقك ذم اًمٗمْمٞمٚم٦م اًمدرضم٤مت اعمٜمخٗمْم٦م

وُمـ  . أرضار يمٌػمة وهذا هق ـمريؼ اإلؾمتٌداد وومٞمف ،دوٟمف ُمع شمْمٞمٞمؼ اًمتٕم٤مُمؾ ُمع إوم٤موؾ 

قمالُم٤مت سمقادر اإلؾمتٌداد او اإلؾمتٌداد اخلٗمل أن اًم٘م٤مئد او اعم١ًمول حيِمد ُمقفمٗملم حت٧م أُمره 

 وي٘مقدهؿ وطمده او سمنميم٤مء ُمتخٚمٗملم.

 ، اعم٤مل ىمٚم٦م ٟمحق ُم٤مدي٤مً  وٛمقراً  يٙمقن وىمد ، واًمّمٖمر اًمْمٛمقر هل اًمّمٕمٚمٙم٦م أن ،يقوح إُمر       

ٗم٤ًمف واإلٟمِمٖم٤مل إُمقر يم٤ٌمرو اعمٕم٤مزم يمؽمك ُمٕمٜمقي٤مً  وٛمقراً  يٙمقن وىمد ًَّ  يرى ويمٛمـ ، ُمٜمٝم٤م سم٤مًم
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 اًمرسم٤مٟمٞملم صٗم٤مت ُمـ ومٞمٝمؿ عم٤م وًمٞمس ىم٤مدة يمقهنؿ عمجرد اًم٘م٤مدة أُم٤مم صٖمػماً  ىمزُم٤مً  ىمٌؾ اعمٜمّم٥م ٟمٗمًف

 قمغم ي٤ًمقمد اًم٘م٤مدة شمٕمٞملم ذم ُمٜمٝمج٤مً   اخلٓم٤مب سمـ ًمٕمٛمر يم٤منذيمرٟم٤م ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ أٟمف و.  واحلقاريلم

ر  قمٛمر يم٤من وم٘مد . اعمٜم٤مص٥م قمـ اًمّمٕم٤مًمٞمؽ سمٕم٤مدإ  ىمٌؾ اصح٤مسمف او ىمقُمف ذم يم٤مُٕمػم يم٤من ُمـ ُي١َمُم 

 همػم شمٚم٘م٤مئٞم٦م ىمٞم٤مدي٦م صٗم٤مت ومٞمف ُمـ شم٠مُمػم ذًمؽ ويٕمٜمل. شم٠مُمػمه سمٕمد ىمقُمف ُمـ يمقاطمد ويٙمقن ، شم٠مُمػمه

 يمذًمؽ وهق ، شمٚم٘م٤مئٞم٦م سمّمقرة ي٘مدُمقٟمف أصح٤مسمف او ىمقُمف جيٕمؾ ُم٤م اعم١مهالت ُمـ وومٞمف ُمتٙمٚمٗم٦م

 سملم يمٌػم اًمٗمرق وم٢من ، اعم١مؾم٦ًم أقمْم٤مء ذم إُمر ويمذًمؽ. ىمقُمف ُمـ يمقاطمد شم٠مُمػمه سمٕمد ومٝمق ُمتقاوع

 اعمٜمّم٥م ُمـ وزٟمف ٥مـيٙمتً ُمـ وسملم ، ُم١مهالت ُمـ ًمف عم٤م اعم١مؾم٦ًم ظم٤مرج يمٌػم وزن ًمف ُمـ

  .وزٟمف وم٘مد اعم١مؾم٦ًم ُمـ ظمرج وم٢مذا ، طـوم٘م اعم١مؾم٦ًم ذم ٛملـاًمرؾم

 سم٥ًٌم يم٤مٟم٧م ؾمقاء ،إذا شمقمم أصح٤مهب٤م ؿمٞمئ٤ًم ُمـ اعم١ًموًمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م  ضمداً  ُمية اعمٕمٜمقي٦م واًمّمٕمٚمٙم٦م      

 قمغم سم٤مإلشمٙم٤مء إٓ وزٟم٤مً  ًمٜمٗمًف جيد ٓ اًمّمٕمٚمقك هذا ٕن ، ذًمؽ همػم او اًمٜمٗمز اًمْمٕمػ او اجلٝمؾ

 أن يمام ، اًم٤ٌمـمؾ او سم٤مجلٝمؾ وًمق قمٜمٝمؿ اًمدوم٤مع ظمدُمتٝمؿ وذم ذم يتٗم٤مٟمك ومٝمق ، اعم١ًموًملميم٤ٌمر و اًم٘م٤مدة

 أن اردت إذا: اًم٘م٤مئؾ يم٘مقل وهذا.  ومٞمٝمؿ واًمقىمقع اعمّمٚمحلم قمغم اًمٕمدوان ُمـ متٜمٕمف ٓ اخل٤مُمٚم٦م ٟمٗمًف

 يم٤من ُمـ اًمّمٕم٤مًمٞمؽ ُمـ ٤ًمقمدةاعم قمـ يٌح٨م وإٟمام!! ظمًٞم٤ًمً  او صٕمٚمقيم٤مً  قمٚمٞمف ومًٚمط رضمالً  شم١مذي

 وأُم٤م .ذًمؽ همػم وسم٤مـمٜمف واًمتٖمٞمػم اإلصالح سمدقمقة يتٔم٤مهر ُمـ او اًم٘م٤مدة ُمـ إهٚمٞم٦م وٕمٞمػ

 شمًخػم ُمـ يؽمومٕمقن هنؿوم٢م واًمتٖمٞمػم اإلصالح دقم٤مة وُمـ اًم٘م٤مدة ُمـ اًمٕم٤مًمٞم٦م إهٚمٞم٦م صح٤مبأ

 .اعمٕمٜمقي٦م اًمّمٕمٚمٙم٦م

وم٢من اًمرضمؾ  ،ويقضمد ومرق يمٌػم ذم هذا اعمج٤مل سملم ىمٞم٤مدة اعم١مؾم٦ًم اًمٕم٤مُم٦م وىمٞم٤مدة اعم١مؾم٦ًم اخل٤مص٦م       

وىمد يٙمقن ًمف ُمـ  ،ىمد ي٘مقد اعم١مؾم٦ًم اخل٤مص٦م سمحٙمؿ اعمٚمٙمٞم٦م اًمت٤مُم٦م او اجلزئٞم٦م وإن يم٤من ُمٗمْمقًٓ 

. وٓ ؿمؽ أن هذا احلٙمٛم٦م وطمًـ اخلٚمؼ ُم٤م يًتٓمٞمع سمف ضمٚم٥م إوم٤موؾ ًمٚمٕمٛمؾ ُمٕمف واًم٘مٌقل سم٘مٞم٤مدشمف 

 .وم٢مهن٤م ُمٚمؽ قم٤مم واًم٘مٞم٤مدة ًمألومْمؾ ،احل٤مل همػم ُمٜمٓمٌؼ قمغم اعم١مؾم٤ًمت اًمٕم٤مُم٦م 
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ـْ  َُم٤م » ملسو هيلع هللا ىلصذيمرٟم٤م ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ طمدي٨م اًمٜمٌل  وىمد      ٚمِِٛملمَ  َأُْمرَ  َيكِم  َأُِمػمٍ  ُِم ًْ  َوَيٜمَّْمُح  هَلُؿْ  جَيَْٝمدُ  َٓ  صُمؿَّ  ، اعْمُ

 َّٓ ْ  إِ ْمؾ ُمـ يٕمرف ُمـ وُمـ اجلٝمد ًمٚمرقمٞم٦م أن جيٕمؾ قمٚمٞمٝمؿ أوم ،رواه ُمًٚمؿ  « اجْلَٜم٦َّمَ  َُمَٕمُٝمؿُ  َيْدظُمْؾ  مَل

  .اًم٘م٤مدة واعم١ًموًملم

  :طقظلافؼبقل اف

وهق ُمـ ُمًتٚمزُم٤مت طمرُم٦م طم٘مقق أظمريـ إٓ قمـ ـمٞم٥م  ،ة أذٟم٤م إمم ذًمؽ ذم شمٕمريػ اًم٘مٞم٤مد      

وًمٙمـ طملم  ،وًمٚم٘مٌقل اًمٓمققمل أؿمٙم٤مل قمديدة  .وىمد ذيمرٟم٤م احلدي٨م ذم اًمٗم٘مرة اًم٤ًمسم٘م٦م  ،ٟمٗمس ُمٜمٝمؿ 

 اًمٜمقاب قمـ اجلٛمٝمقر ومًقاء يم٤مٟم٧م سمّمقرة ُم٤ٌمذة او قمـ ـمريؼ ، ذيم٤مء ذم احلؼشمٙمقن اًم٘مٞم٤مدة قمغم 

ؿ دمري قمٛمٚمٞم٦م وم٢من ًمٙمؾ ذيؽ احلؼ ذم ىمٌقل او رومض اًم٘م٤مئد صم ، يمام هق احل٤مل ذم اًم٘م٤مئد اًمًٞم٤مد

 . شمٓم٤موع قمغم رأي واطمد

وٟمٙمتٗمل هٜم٤م سم٘مقًمف شمٕم٤ممم  ،وذم ذًمؽ شمٗم٤مصٞمؾ ؾمٜمذيمره٤م ذم اًمٙمالم قمـ اًمِمقرى إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم       

طملم سمٕم٨م ُمٕم٤مذًا وأسم٤م ُمقؾمك إمم  ملسو هيلع هللا ىلصوسم٘مقل رؾمقل اهلل  ، 38اًمِمقرى:  چں  ں  ڻ    چ

َٓ  َوشَمَٓم٤مَوقَم٤م »اًمٞمٛمـ    .رواه ُمًٚمؿ واًمٌخ٤مري وهمػممه٤م « ختَتـٚمِٗم٤م َو

ف اعم١مهٚملم يم٤من  ملسو هيلع هللا ىلصأطم٤مدي٨م ومْم٤مئؾ اًم٤ًمسم٘ملم ُمـ اًمّمح٤مسم٦م شم٘مٓمع سم٠من اًمٜمٌل يمام أن        ُيَٕمـر 

وهذا يٛمٙمـ أن يٙمقن اًمٞمقم قمـ ـمريؼ إطمزاب  ،ًمٚم٘مٞم٤مدة ويٛمٝمد هلؿ ـمرق اًم٘مٌقل اًمٓمققمل 

 .صالح وُم٤م خيدُمٝم٤م ُمـ إقمالم وهمػمهاًمًٞم٤مؾمٞم٦م اعمٜمْمٌٓم٦م او مجٕمٞم٤مت اإل

 

 :افعؾؿ وافـشاط

ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گڳ   ڳ  ڳ  ڳ  چ ٤ممم ــىم٤مل شمٕم      

ڻ ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ    ہ  ھ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں 

﮵   ﮶﮷  ﮸  ﮹   ﮴   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓۓ  ﮲   ﮳ 

وًمٙمـ  ،. ومال ؿمؽ أن اًمثراء اعم٤مزم ًمٞمس ُمـ اعمتٓمٚم٤ٌمت اًمِمخّمٞم٦م ًمٚم٘م٤مئد 247اًمٌ٘مرة:  چ ﮺
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وهلذا إصؾ شمتٛم٦م ذم اًمٕمٜمقان اًمت٤مزم إن  ،ؿ ـحيت٤مج اًم٘م٤مئد أن شمٙمقن ًمف أومْمٚمٞم٦م ذم اًمٕمٚمؿ وصح٦م اجلً

 .٤مممــ شمٕم٤مء اهللـؿم

 

  :وظؿره تلريخ ادرصح فؾؼقادة

 ، 84اإلهاء:  ڍ ائ   ەئ ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى    ى  ائ ڍ ٤ممم ـــشمٕم ىم٤مل      

ومٞمتقىمع ُمـ إومراد واعم١مؾم٤ًمت ُم٤م يِم٤ميمؾ  ،أي يمّؾ يٕمٛمؾ قمغم اًمٓمري٘م٦م اًمتل شُمِم٤ميمؾ أوص٤مومف 

وُم٤م ُيِم٤ميمؾ ىُمدرامهؿ ويِم٤ميمؾ واىمٕمٝمؿ  ،شم٠مرخيٝمؿ وقم٘مٞمدمهؿ اًمداظمٚمٞم٦م وإن يم٤مٟم٧م همػم ُمٕمٚمٜم٦م 

 ،ويم٠مّن هذه إوص٤مف سمجٛمٚمتٝم٤م ىمد صٜمٕم٧م ؿم٤ميمٚم٦م واطمدة  ،وقمالىم٤ممهؿ وحت٤مًمٗمٝمؿ وؾم٤مئر أوص٤مومٝمؿ 

ص٤مف وذًمؽ أن ؿم٤ميمٚم٦م اإلٟم٤ًمن هل ـمري٘متف ومجٚم٦م إو ،هل ؿم٤ميمٚم٦م ذًمؽ اًمرضمؾ او شمٚمؽ اعم١مؾم٦ًم 

ٚم٧م صقرشمف اًمداظمٚمٞم٦م.  اًمتل ؿمٙمَّ

   حب    مئ      ىئ  يئ  جب      جئ    حئ      ی  ی  ی  یچ ٤ممم ـــوىمري٥م ُمـ ذًمؽ ىمقًمف شمٕم      

وم٢من اًمـَحْقر اًمرضمقع إمم  ،14اًمّمػ:  چ خب  مب  ىب  يب       جتحت   خت  مت  ىت  يت  جث

 ،ويمؾ رء يتٖمػم ُمـ طم٤مل إمم طم٤مل وم٘مد طم٤مر  ،واعمح٤مورة ُمراضمٕم٦م اًمٙمالم  ،اًمٌمء وقمٜمف 

واحلقاري ُمـ اًمٜم٤مس هق اًمذي روضمع  ،واًمـُحّقاري هق أضمقد اًمدىمٞمؼ وأظمٚمّمف سمام روضمع ذم شمٜم٘مٞمتف 

ذم شم٠مهٞمٚمف وُمروره سم٤مًمتج٤مرب اًمٜم٤مضمح٦م وص٤مر ذم ٟم٘م٤موشمف ُمـ قمقاُمؾ اًمٜمٙمقص واًمٗمِمؾ يمٜم٘م٤موة اخلٌز 

ٕزهري وىمد ٟمٌف سم٤مظمتّم٤مر إمم هذا اعمٕمٜمك اجلٚمٞمؾ اإلُم٤مم ا وشمٜمٌف إمم ذًمؽ ؾمػمشمف اًمذاشمٞم٦م . ،احلّقاري 

  .(ذم )مهذي٥م اًمٚمٖم٦م

وم٢من اًمرضمؾ راع او ىم٤مئد ذم  ،جلقاٟم٥م اعمٝمٛم٦م سمام ذم ذًمؽ اجل٤مٟم٥م اًمٕم٤مئكم وشم٠مريخ اعمرؿمح يِمٛمؾ ا      

 ،ومالسمد ُمـ ومحص شم٠مريخ اًمرضمؾ واإلـمالع قمغم ؿم٤ميمٚمتف ُمـ أضمؾ ُمٕمروم٦م صالطمٞمتف ًمٚم٘مٞم٤مدة  .قم٤مئٚمتف 

سمؾ يٜمٌٖمل إجي٤مد وؾم٤مئؾ إداري٦م قم٤مدًم٦م ًمْمامن قمدم شمرؿمٞمح ُمـ يم٤من  ،ويٜمٌٖمل أن ُيٕمٚمـ ذًمؽ ًمٚمٜم٤مظمٌلم 

وشمدسمر ذم اًمت٠مريخ اًمًٞم٤مد  وؿم٤ميمٚمتف جمٝمقًٓ او وٕمٞمٗم٤ًم سم٤مًم٘مٞم٤مس إمم ُمتٓمٚم٤ٌمت اًم٘مٞم٤مدة .شم٘مقيؿ شم٠مرخيف 

 ،يمٞمػ يم٤من اعم٤ًمر قمٔمٞماًم طملم يم٤مٟم٧م اًم٘مٞم٤مدة ًمٚم٤ًمسم٘ملم اًمذيـ ُمروا سمتج٤مرب ٟم٤مضمح٦م يمثػمة  ،ًمإلؾمالم 
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ې   ې   ې  ى  ى  ائ  ائ  چ وشمدسمر ىمقًمف شمٕم٤ممم  . ويمٞمػ ٟمزل إُمر طملم ٟمزًم٧م اًمِم٤ميمٚم٦م

واإلسمتالء هٜم٤م اإلظمت٤ٌمر واإلُمتح٤من إلصم٤ٌمت  ،6اًمٜم٤ًمء:  چ  وئ      ۇئ  ۇئۆئەئ  ەئ  وئ  

وهذا ومٞمٛمـ يم٤من ظمؼمشمف اًمٕمٛمٚمٞم٦م ىمّمػمة ٕٟمف ىمري٥م اًمٕمٝمد  ،أهٚمٞم٦م اًمتٍمف ذم اعم٤مل اخل٤مص او إدارشمف 

وأُم٤م ُمـ يم٤مٟم٧م ظمؼمشمف اًمٕمٛمٚمٞم٦م ـمقيٚم٦م ومال ؿمؽ أهن٤م شمِمـٙمؾ ضمزًء يمٌػمًا ُمـ اإلسمتالء  .سمٌٚمقغ اًمٜمٙم٤مح 

   .   اًمٕم٤مُم٦م اعمّم٤مًمح جم٤مل ذم وأقمٔمؿ أؿمد هل اإلظمت٤ٌمر ُمتٓمٚم٤ٌمت أن يمام ، أي اإلظمت٤ٌمر

٧م ومٞمف خم٤مًمٗم٦م وُمـ إُمقر اعمٗمٞمدة ذم شم٠مريخ يمؾ إٟم٤ًمن ُم٘مدار ىمدرشمف قمغم إشم٘م٤من ُم٤م يتقٓه وإن يم٤مٟم      

ورسمام يٛمتٚمؽ يمثػم ُمـ  ، شُمقه٦ٌم شمقزم اعم١ًموًمٞم٦م» :وىمد ُيٓمٚمؼ قمغم هذه اًمّمٗم٦م ، ظمتّم٤مصف اًم٤ًمسمؼٓ

هذه اجلذور حيت٤مج إمم شمِمٖمٞمؾ صٗم٤مت اًمٗمْمٞمٚم٦م  ٛمقهمػم أن ٟم ،اًمٜم٤مس اجلذور اًمٕم٘مٚمٞم٦م هلذه اعمقه٦ٌم 

ٌُؾ اًمٖم٤مي٤مت  وشمِمٖمٞمؾ هذه اًمّمٗم٤مت  ،وهمػمه٤م يم٤مًمِمج٤مقم٦م واًمّمؼم واًمّمٛمقد وإومؼ اًمقاؾمع وُٟمـ

 . مم شمٗمجػم ـم٤مىم٤مت اخلػم او ضمري٤مهن٤ميٛمٙمـ أن ي١مدي إ

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻ  ڻ  ۀ  چ وًمٜمتدسمر هٜم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم       

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

وم٤مًمذي ذيمره اهلل شمٕم٤ممم قمـ أٟمقاع احلج٤مرة  ، 74اًمٌ٘مرة:  چ﮸  ﮹﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿   

همػم أن شمذيمػم أصح٤مب اًم٘مٚمقب اًم٘م٤مؾمٞم٦م سم٠مٟمقاع احلج٤مرة يٜمٌف إمم أن  ،هق طم٘مٞم٘م٦م يٕمٚمؿ اهلل شمٗم٤مصٞمٚمٝم٤م 

 . ٟمقع ُمـ احلج٤مرة ٟمٔمػمًا ُمـ اًمٌنم ًمٙمؾ

 وم٤مًم٘مٚمقب ارسمٕم٦م:       

  قمٞم٦م ذم ، وًمٙمـ يٛمٙمـ ووع احلقاضمز اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م واإلضمتام ىمٚم٥م ىم٤مس ٓ يًتجٞم٥م خلػم

  ـمريؼ أُمث٤مهلؿ إمم اًمِمـر واًمي.

   وم٢مذا قمٛمٚم٧م ومٞمف صٗم٤مت  ،( سم٘مقة واٟمدوم٤مع )أي اًمتٜمٛمٞم٦م سم٤مخلػموىمٚم٥م آظمر ي٘مٌؾ اًمتزيمٞم٦م

ويٜمٌٖمل ًمٙمؾ ىم٤مئد أن  ومٝمق يمثػم اًمٜمٗمع ًممظمريـ . ،اًمٗمْمٞمٚم٦م شمٗمجرت ُمٜمف أهن٤مر ُمـ قمٛمؾ اخلػم 

هلؿ شم٠مصمػمًا يمٌػمًا قمغم اًمٕمٛمؾ ، يمام أن اإلىمتداء هبؿ ُيـَقًم د ، وم٢من  هذا اًمٜمقع يقضمف اهتامُم٤ًم يمٌػمًا إمم
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واٟمٔمر قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل أهن٤مر اخلػم اًمتل شمٗمجرت ُمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب وهمػمه  . ٟمِم٤مـم٤ًم ُمتزايداً 

 ُُمقؾَمك، َأيِب وهق طمدي٨م  ، ُمـ يم٤ٌمر اًمّمح٤مسم٦م . ويقضمد طمدي٨م صحٞمح ىمري٥م ُمـ هذا اعمٕمٜمك

ـِ  ـَ  سمِفِ  اهلل سَمَٕمَثٜمِل َُم٤م َُمَثُؾ  » ىَم٤مَل  َوؾَمٚمَّؿَ  َٚمْٞمفِ قمَ  اهللُ  َصغمَّ  اًمٜمٌَِّل   قَم  اًمَٖمْٞم٨ِم  يَمَٛمثَؾِ  ، َواًمِٕمْٚمؿِ  اهلَُدى ُِم

 َويَم٤مَٟم٧ْم  ، اًمَٙمثػِمَ  َواًمُٕمِْم٥َم  اًمَٙمأَلَ  ٌََت٧ِم وَم٠َمٟم اعَم٤مءَ  ىَمٌَِٚم٧ِم  َٟمـِ٘مٞمَّـ٦مٌ  ُِمٜمَْٝم٤م وَمَٙم٤منَ  ، ٤مً َأْرو َأَص٤مَب  اًمَٙمثػِمِ 

َٙم٧ِم  َأضَم٤مِدُب  ُِمٜمَْٝم٤م ًَ سُمقا اًمٜم٤َّمَس  هِب٤َم اهلل وَمٜمََٗمعَ  اعَم٤مءَ  َأُْم  ـَم٤مِئَٗم٦مً  ُِمٜمَْٝم٤م َوَأَص٤مسَم٧ْم  ، َوَزَرقُمقا َوؾَمَ٘مْقا وَمنَمِ

ُؽ  َٓ  ىِمٞمَٕم٤منٌ  ِهَل  إِٟمَّام ُأظْمَرى ًِ
ْ ـْ  َُمثَُؾ  وَمَذًمَِؽ  ، يَمأَلً  شُمٜم٧ٌُِْم  َوَٓ  َُم٤مءً  مُت ـِ  ذِم  وَمُ٘مفَ  َُم  َُم٤م َوَٟمَٗمَٕمفُ  ،اهلل ِدي

ـْ  ُؾ ـَوَُمثَ  ، َوقَمٚمَّؿَ  وَمَٕمٚمِؿَ  سمِفِ  اهلل سَمَٕمَثٜمِل ْ  َُم ْ  ٤مـَرْأؾًم  سمَِذًمَِؽ  ْروَمعْ ـيَ  مَل  اًمَِّذي اهلل َدىـهُ  َيْ٘مٌَْؾ  َومَل

 .رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ وهمػممه٤م «  سمِفِ  ْٚم٧ُم ـُأْرؾِم 

  ف اخلػم ًمٚمٜم٤مس وًمٙمـ ًمٞمس سم٤مٕهن٤مروىمٚم٥م آظمر يًتجٞم٥م وخيرج ُمٜم. 

   ومٝمق ُمـ اًمٜمقع اًمذي ُّيٌط ُمـ  يًتجٞم٥م وًمٙمٜمف ي٘متٍم قمغم إصالح ٟمٗمًفوىمٚم٥م آظمر

 َي٤م: ىُمْٚم٧ُم : ىَم٤مَل  ، َذر   َأيِب  وهذا ُمـ ُمْمٛمقن طمدي٨م  ، ظمِمٞم٦م اهلل شمٕم٤ممم ومال ي١مذي أطمدًا سمٖمػم طمؼ

 اهللِ، َرؾُمقَل  َي٤م: ىُمْٚم٧ُم  ، « ؾَمٌِٞمٚمِفِ  ذِم  َوضِمَٝم٤مدٌ  سم٤ِمهللِ إِياَمنٌ  » ىَم٤مَل  َأوْمَْمُؾ؟ اًْمَٕمَٛمؾِ  َأيُّ  ، اهللِ  قَل ـَرؾُم 

ىَم٤مِب  وَم٠َميُّ  َٝم٤م » ٤مَل ـىمَ  َأوْمَْمُؾ؟ اًمر  ًُ ْ  وَم٢مِنْ : ىَم٤مَل  ، « ٤مً صَمَٛمٜمـ َوَأهْماَلَه٤م َأْهٚمَِٝمـ٤م دَ ـقِمٜمْ  َأْٟمَٗم  ٤مَل ـىمَ  ْد؟ـَأضمِ  مَل

ظَْمَرَق  شَمّْمٜمَعُ  َأوْ  َص٤مٟمًِٕم٤م شُمِٕملمُ  » ْ  وَم٢مِنْ : َوىَم٤مَل  ، « ِٕ ـِ  َأَذاكَ  يُمػَّ  » ىَم٤مَل  ٓمِْع؟ـتَ ـَأؾْم  مَل  ، اًمٜم٤َّمسِ  قَم

٤َم ُق  َصَدىَم٦مٌ  وَم٢مهِنَّ ـْ  هِب٤َم شَمَّمدَّ َؽ  قَم ًِ ويٜمٗمع هذا  . وُمًٚمؿ وهمػممه٤م واًمٚمٗمظ ٕمحد رواه أمحد « َٟمْٗم

ف يم٤مًمتدريس وهمػمه ُمـ اًمقفم٤مئػ.  اًمٜمقع ذم وفم٤مئػ اخلػم اعمَقضمَّ

 

وىمد شمٙمٚمٛمٜم٤م قمـ  ،وشم٠مريخ اإلٟم٤ًمن ًمف صٚم٦م ىمقي٦م سم٤مًمٕمٛمر واخلؼمات اعمٙمت٦ًٌم واًمٜمْمقج اًمٗمٙمري       

واًمذي أراه أن أومْمؾ  ،( وقع اإلسمتٙم٤مر واًمتحًلم ُمـ يمت٤مب )اعمٜمٓمٚمؼاًمِم٤ٌمب واًمِمٞمقخ ذم ُمق

وم٢من اًمٜمْمقج  ، وإمم اًمث٤مًمث٦م واًمًتلم هق ُم٤م سملم اخلٛمًلم واًمًتلم اًمتٜمٗمٞمذي٦م قُمُٛمر ًمٚم٘مٞم٤مدة اًمًٞم٤مؾمٞم٦م

وهق اسمـ  ملسو هيلع هللا ىلص رؾمقل اهللوىمد شمقذم  شم٘مؽمن ذم اًمٖم٤مًم٥م سمٌ٘مٞم٦م ضمٞمدة ُمـ اًمٜمِم٤مط اجلًدي .واخلؼمة ومٞمف 

 وًمٙمـ . وىُمتؾ قمكّم وهق سمٜمحق هذا اًمٕمٛمر او أىمؾ ،وأسمق سمٙمر وقمٛمر يمذًمؽ  ،صمالث وؾمتلم ؾمٜم٦م 
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همػمه٤م ٕن اعمٝمؿ ومٞمٝم٤م هق ىمقة اًمٕم٘مؾ  او اًمٗم٘مٝمٞم٦م او اًمٗمٙمري٦م اًم٘مٞم٤مدة قمـ شمٙمٚمٛمٜم٤م إذا إُمر خيتٚمػ

 .أقمٚمؿ شمٕم٤ممم واهلل ، واًمتٗمٙمػم وإن اىمؽمن سمْمٕمػ ذم ؾم٤مئر اجلًد

 إلمامة وإشقة ا

  :(او اجلدارة بافثؼة ادصداؿقة وافعدافةاو )

ۀ  ہ   ہ    ہ   ہ   ھھ  ھ  ھ    ے  ے  ۓۓ  ﮲  ﮳  ﮴﮵    چىم٤مل شمٕم٤ممم       

ن أُم٤مُم٦م ُمـ يمؾ فم٤ممل ووهذا ٟمص واوح سمًٚم٥م اإل. 124اًمٌ٘مرة:  چ  ﮶  ﮷   ﮸  ﮹  ﮺

وٓمرار ُم٤مم إٓ ُمـ ـمريؼ اإل٢مًمٞمس سمطمقال ومٝمق ُم٤مُم٦م سمح٤مل ُمـ إاًمٔم٤ممل ًمٞمس ًمف قمٝمد ذقمل سم٤مإل

وأُم٤م ريمقن  ،وٓمرار ًمٚمخروج ُمـ طمٙمؿ اإل سم٤مًمٓمرق اًمنمقمٞم٦م ٟمف جي٥م اًمًٕملأيمراه . وُمٕمٚمقم واإل

وهذا داظمؾ  . وٓمرار ومٚمٞمس ُمـ ؾمٌٞمؾ اهؾ اًمتح٘مٞمؼاًمٜمٗمس إمم اًمٕمٞمش ذم فمؾ اعمٜمٙمرات سمحج٦م اإل

دارة أن ي١مشمؿ ـتحؼ سمجـُمـ يً هقرقمل ـاًمِم اإلُم٤مم وم٢من ، ذم ذط إومْمٚمٞم٦م وًمٙمٜمف حيت٤مج إمم شم٠ميمٞمد

قمغم ٟمحق ىمقًمف  . وأهالً سم٠من ي١ممتـ وضمديرًا سم٤مًمث٘م٦م قةـأي قمٜمده ُمـ اًمٗمْم٤مئؾ ُم٤م جيٕمٚمف ىُمدوة او ُأؾم ،سمف 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  چ شمٕم٤ممم 

إن أذف »: ىمقهلؿ ائع اعمٕم٤مين اعم٠مصمقرةوُمـ رو .73إٟمٌٞم٤مء:  چ  ڀڀ  ٺ  ٺ   ٺ

 وهذه ُمـ أهؿ قمالُم٤مت اجلدارة سم٤مًمث٘م٦م. ، شاًمٜم٤َّمُس  َي٠ْمَُمٜمََؽ  َأنْ اإليامن 

 :حرية افؼرار

 چ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  ڦ  ڦ ٿ  ٹ ٹ چ ىم٤مل شمٕم٤ممم       

اًمذي  اًمٕم٘مدظم٤مرج . ومٞمج٥م أن يٙمقن ىمرار اًم٘م٤مئد ُمتحررًا ُمـ يمؾ شم٠مصمػم ظم٤مرج احلؼ و27إٟمٗم٤مل: 

ومحص شم٠مريخ وومٙمر اعمرؿمح  ذًمؽ ي٘متيض. و أي ُمتحررًا ُمـ اخلٞم٤مٟم٦م اًم٤ٌمـمٜم٦م ، سمٞمٜمف وسملم اعمرؤوؾملم

ًمٕمقاُمؾ خْمقع ـالُمتف اًمت٤مُم٦م ُمـ اًمـًمٚمت٠ميمد ُمـ ؾم ، وقمالىم٤مشمف واشمّم٤مٓشمف وـمرق ٟمٛمق طمٞم٤مشمف ًمٚم٘مٞم٤مدة

  :ُمٝمٛم٦م
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أُم٤م اإلظمؽماق إُمٜمل ومٛمٕمروف يم٤مخلقف ُمـ  ،اإلظمؽماق إُمٜمل واًمٗمٙمري  شم٠مصمػم :افعامؾ إول      

او  ٕمٚمـ ُمع ضمٝم٦م أوىمٕمتف حت٧م اًمتٝمديد واًمتخقيػاعمهمػم  ويم٤مإلًمتزام ،٤مسم٘م٦م ًمف ـر ومْم٤مئح ؾمـٟمِم

وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ ُمـ ـمرق اًمْمٖمط . وأُم٤م اإلظمؽماق اًمٗمٙمري ومحلم يٙمقن ًمٚم٘م٤مئد ُم٤ٌمدئ  ، اإلهمراء

وًمٞمس ذم شمٗمٙمػمه ُمروٟم٦م متٙمٜمف ُمـ اًمٕمٛمؾ  وقم٘م٤مئد شمتٜم٤مىمض ُمع ُم١ًموًمٞمتف قمـ جمٛمقع اعمرؤوؾملم

لم او ـهمٌـ وفمٚمؿ ـمقائػ ُمـ اعمرؤوؾم ٝمؾ سمؾ يًـتحؾـتًـوسمذًمؽ يً ، سمٛمٕمزل قمـ اًمتٜم٤مىمض

او يًتحؾ ٟم٘مض اإلًمتزاُم٤مت  قرى واًمٕمدل وإهٚمٞم٦مـيم٤مًمِم ُمٕمٝمؿ تحؾ دم٤موز إٟمٔمٛم٦م اًمنمقمٞم٦مـيً

وًمٙمـ  ،ٌٝم٦م ٓ شمث٧ٌم هب٤م إداٟم٦م ـوم٢من اًمِم ،ويٜمٌٖمل هٜم٤م ومٝمؿ طمٙمؿ اًمِمٌٝم٦م  . اًمتل أوصٚمتف إمم اًم٘مٞم٤مدة

رواه  « ىِمٞمَؾ  َوىَمدْ  يَمٞمَْػ  » ملسو هيلع هللا ىلصىمقل اًمٜمٌل يث٧ٌم هب٤م طمٙمؿ اإلطمتٞم٤مط ذم اًم٘مْم٤مي٤م اخل٤مص٦م يمام يٜمٌف إًمٞمف 

ظم٤مص٦م وأن اًم٘مٞم٤مدة  ،وإُمر أويمد وأقمٔمؿ ذم اًمِم١مون اًمٕم٤مُم٦م  ،اًمٌخ٤مري وهمػمه ذم ؾمٞم٤مق طمدي٨م 

ـٌٝم٤مت اًمِم ؽ أن ُمـ طمؼ اعمجٛمقع إسمٕم٤مدـوٓؿم ،٧م طم٘م٤ًم ًمٚمٛم١مهؾ وًمٙمٜمف شمٙمٚمٞمػ ُمـ اجلامقم٦م ـًمٞمً

 . اعمٕمتؼمة

وىمد ذيمرٟم٤م ذم أيمثر ُمـ ُمقوع وضمقب ووع طمقاضمز  ،شم٠مصمػم اعمّم٤مًمح اخل٤مص٦م  :افعامؾ افثاين      

وأن اعمقاٟمع جي٥م أن شمِمٛمؾ اًمٗم٤ًمد اًمٔم٤مهر  ،ُمٜمٞمٕم٦م سملم اًم٘مرار اًمٕم٤مم وأهقاء اعمّم٤مًمح اخل٤مص٦م 

. 120 إٟمٕم٤مم: چ ڄڄ  ڄ  ڄ  چ يمام يقضمٌف ٟمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،واًمٗم٤ًمد اًم٤ٌمـمـ 

وؿمٌف ذًمؽ ُمـ  ،او إذا يم٤من ُمٖمٚمٗم٤ًم سمٛمٔمٝمر طمًـ  ،ويٙمقن اًمٗم٤ًمد سم٤مـمٜم٤ًم إذا يم٤من ُمٚمتقي٤ًم وهمػم ُم٤ٌمذ 

  .قاٟملم وأٟمٔمٛم٦م رصٞمٜم٦موهذه إُمقر يمٚمٝم٤م جي٥م أن شُمْمٌط سم٘م وؾم٤مئؾ اًمتٖمٓمٞم٦م واًمتٛمرير .

 وىمد يٙمقن اًمٜمٗمقذ سم٥ًٌم ىمقة اًمًالح او اعم٤مل ، شم٠مصمػم مج٤مقم٤مت اًمْمٖمط واًمٜمٗمقذ :افعامؾ افثافث      

الم وهمػمه او همػم ذًمؽ ُمـ ـرة يم٤مإلقمـاو اًمٕمالىم٤مت اخل٤مرضمٞم٦م او اإلطمتٙم٤مرات اعم١مصم واعمٜم٤مومع اًمٕمٛمٞم٘م٦م

وسمٕمْمٝم٤م  ،يِمٌف شم٠مصمػم اًمٕم٤مُمؾ إول وشم٠مصمػم سمٕمض مج٤مقم٤مت اًمْمٖمط  ٤ٌمب اًمٜمٗمقذ واًمْمٖمط .ـأؾم

ْمٖمط ىمد شمًتٓمٞمع إرسم٤مك او إوم٤ًمد قمٛمؾ احلٙمقُم٦م همػم أن مج٤مقم٤مت اًم ،أظمر يِمٌف اًمٕم٤مُمؾ اًمث٤مين 

واعم١مؾم٤ًمت إذا شم٘م٤مـمٕم٧م ُمٕمٝم٤م اًم٘مٞم٤مدة . وًمذًمؽ وم٢من اًمتحرر ُمـ شم٠مصمػمه٤م ًمٞم٧ًم جمرد صٗم٦م ُمـ 

وسمًٚمٓم٤ممه٤م اًمٕمٚمٞم٤م قمغم إُمٜمٞم٦م واًمٕمدًمٞم٦م و اًمًٞم٤مؾمٞم٦م وًمٙمٜمٝم٤م ىمدرة اًمدوًم٦م سمٛم١مؾم٤ًممه٤م ،صٗم٤مت اًم٘م٤مئد 
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ه ذم طمدوده اخل٤مص٦م سمٕمٞمدًا قمـ اًم٘مرار اًمٕم٤مم . قمزل شم٠مصمػم هذه اعمج٤مُمٞمع وشمٗمٙمٞمؽ ٟمٗمقذه٤م او طمٍم

وًمذًمؽ وم٢من ُم٘م٤موُم٦م وٖمقط هذه اجلامقم٤مت يٕمتٛمد قمغم ُم٘مدار ٟمٗمقذه٤م وُم٘مدار ىمقة اعم١مؾم٤ًمت 

  .اخلٓمط واًمتداسمػم واًم٘مراراتوسمٜم٤مًء قمغم ذًمؽ شُمتخذ  ،احلٙمقُمٞم٦م اًمٜمٔمٞمٗم٦م وجم٤مٓت طمريمتٝم٤م 

 :ثؿ افعزماحلزم 

واصٚمف أن يمؾ رء مجٕمتف  ،هٞمئ٦م ذم اًمٜمٗمس دمٛمع مجٚم٦م ُمـ اًمّمٗم٤مت اًم٘مٞم٤مدي٦م ومٝمق  ، احلزمأما       

وطمزم ومالن أُمره  ، وُمٜمف ىمقهلؿ: طمزُم٧م احلٓم٥م او اعمت٤مع ،سمٜمقع ُمـ اًمِمد يم٤مإلو٤ٌمرة وم٘مد طمزُمتف 

وم٤محلزم ذم إُمقر هق اًمٙمٗم٤مءة ذم  ومٞمًُتٕمٛمؾ اًمٚمٗمظ ذم إضم٤ًمم واعمٕم٤مين . ،وأظمذ سم٤محلزم ذم إُمقر 

 ، أيْم٤مً  ُمتٕمٚم٘م٤مت اًم٘مْمٞم٦م ذم طمزُم٦م واطمدة ومجع ،ت اًمٗمٙمري٦م واًمٜمٗمًٞم٦م ذم طمزُم٦م واطمدة اعمتٓمٚم٤ٌم مجع

واًمٕمقائؼ واعمآٓت  وإؾم٤ٌمب )اعمقارد وٟمحقه٤م( وُمتٕمٚم٘م٤مت اًم٘مْمٞم٦م هل إهداف واًمقؾم٤مئؾ

 . ُمـ ُم١مصمرات ٤مر واعمٜم٤مومع وؾم٤مئر ُم٤م يتّمؾ سم٤مًم٘مْمٞم٦مواعمقازٟم٤مت سملم اعمْم واعمخ٤مـمر واًمٕمقاىم٥م

 جيٛمع او يمام جيٛمع اعمت٤مع ، ٦م شمٜم٤مؾم٥م اهلدفقم٤مًمٞم سمٙمٗم٤مءة جيٛمع يمؾ ذًمؽ اًمذي وم٤مًمرضمؾ احل٤مزم هق

وم٤محلزم هق اإلشم٘م٤من واًم٘مقة ذم شمدسمػم  . إلي٘م٤مد اًمٜم٤مر، هبدف اًمًٗمر او  احلٓم٥م ذم رسمٓم٦م او قم٘مدة واطمدة

وجيري قمغم ذًمؽ ىمقهلؿ: احلزم ود اًمٕمجز  ،ويٕمؼم سمٕمْمٝمؿ سم٠مٟمف وٌط إُمقر وإشم٘م٤مهن٤م  ،إُمقر 

 َأيِب . وُمـ ذًمؽ طمدي٨م  وىمقهلؿ: اعمِم٤مورة ُمـ احلزم ، وود اًمتقاين وود اوٓمراب واٟمتِم٤مر اًمرأي

  قَمغَم  وَمَٛمرَّ  َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ  َصغمَّ  اهللَِّ  َرؾُمقُل  ظَمَرَج : ىَم٤مَل  ، اخلُْدِري   ؾَمِٕمٞمدٍ 
ِ
٤مء ًَ ـْ  َرَأْي٧ُم  َُم٤م » وَمَ٘م٤مَل  ، اًمٜم   ُِم

ـٍ  قَمْ٘مؾٍ  َٟم٤مىِمَّم٤مِت  ضُمؾِ  ًمُِٚم٥م   َأْذَه٥َم  َوِدي ـْ  احل٤َمِزمِ  اًمرَّ َـّ  ُِم ل ـوم رواه اًمٌخ٤مري واسمـ طم٤ٌمن « إطِْمَدايُم

ي٤ًمقمد  ،اًمتٜمٗمٞمذ  ىمرار واًمٕمزم أىمرب إمم ىمقة ،٤محلزم أىمرب إمم ىمقة اًمٕم٘مؾ واًمتٗمٙمػم وم ٞم٤مق طمدي٨م .ـؾم

أي ٓ ظمػم ذم ىمرار ًمٚمتٜمٗمٞمذ إذا مل ي٠مظمذ طم٘مف  ، شٓ ظمػم ذم قمزم سمٖمػم طمزم»قمغم ذًمؽ ىمقهلؿ ذم اعمثؾ: 

ڦ  ڦ  ڄ   ڄ   ڄ  ڄ    چ٤ممم ـــشمٕم ُمـ ُمْم٤مُملم ىمقًمفزم ـاحلو . ُمـ اًمتٕم٘مؾ واًمتٗمٙمػم

  .63اًمٌ٘مرة:  چ ڃ  ڃ  ڃ
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 ٟمٜم٘مؾ أن سم٠مس ٓو ، اعمٕم٤مسة اعمٗم٤مهٞمؿ لـوم دةـقمدي جم٤مٓت كـقمٚم ي٘مع احلزم قمـ اًم٘مداُمك ويمالم      

 قمغم ـ ذًمؽـُم  ، ٤مممــشمٕم اهلل ٤مءـؿم إن دةـُمٗمٞم زي٤مدات عـُم( اعمٜمٓمٚمؼ) يمت٤مب ذم رٟم٤مهـذيم ُم٤م سمٕمض هٜم٤م

 :اًمتٜمٌٞمف ؾمٌٞمؾ

   اًمٜمٔم٤مم واًمؽمشمٞم٥م  وُمـ ُمْم٤مُمٞمٜمف ،ض اًمٕمٗمقي٦م واعمج٤مزوم٦م وهق ٟم٘مٞماإلقمداد واًمتخٓمٞمط، 

اهلدف اًمًٞم٤مد وؿمٌٝمف هق هدف  . يقوح ذًمؽ أن وىمد ىمٞمؾ إن اًمؽمشمٞم٥م ٟمّمػ اًمٕمٚمؿ

 اطمدةجٛمع اعمتٕمٚم٘م٤مت ذم طمزُم٦م وُمريم٥م ُمتٕمدد اعمح٤مور ويمثػم اًمتٗم٤مقمالت واعمتٕمٚم٘م٤مت ، وم

٢مقمداد سم وهذا ُمتٕمذر إٓ ،يٜمٌٖمل أن يٙمقن مجٕم٤ًم ٟمٔم٤مُمٞم٤ًم ُمؽماسمٓم٤ًم وًمٞمس قمٗمقي٤ًم ومقوقي٤ًم 

وم٘مد ىم٤مل  ، اًمتْمحٞم٦م سم٤معمًت٘مٌؾو ؾ اخلٓمطومِم يٕمٜمل . وٓ ؿمؽ أن إمه٤مل ذًمؽ وختٓمٞمط

ىئ   ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ    جب  حب   چ ٤ممم ـــشمٕم

ػم أي٦م اًمٙمريٛم٦م وىمد ذيمرٟم٤م شمٗمً ، 95إقمراف:  چخب  مب  ىب  يب  جت    حت     

 .(ذم )اعمٜمٓمٚمؼ

   ومال يِمقش قمٚمٞمٝم٤م قم٤مرض دظمٞمؾ وٓ ـم٤مرئ  ،طمزُم٦م اًمٕمٛمؾ جي٥م أن شمٙمقن أصٞمٚم٦م

وإقمامل اًمتل  اعمالسم٤ًمت همػم اعم١مصمرة ٕم٤مدُمٕمٜمك ذًمؽ أن احل٤مزم ُم٤مهر ذم شم٘مٚمٞمؾ وإسم ،اضمٜمٌل 

قمـ إوًمقي٤مت إن ؿم٤مء  وؾمٞم٠ميت شمٗمّمٞمؾ ذًمؽ ذم اًمٙمالم ،شمقهـ اإلدم٤مه إمم اًمٖم٤مي٤مت اًمٕمٚمٞم٤م 

  .اهلل شمٕم٤ممم

    ( واًمٜمٔمر ذم اًمٕمقاىم٥مأي احلذر واًمًٞم٤مؾم٤مت اًمقىم٤مئٞم٦م )وؾم٤مئر ُم٤م يتّمؾ  إسمٕم٤مد اًمتٝمديد

زُ وم٤محلذر اخلٞمٗم٦م و . سم٤مُٕمر ُمـ اعم١مصمرات ظٌ : وطَمُذرٌ  طَمِذرٌ  ورضمُؾ  ، اًمتََّحرُّ زٌ  ُُمَتَٞم٘م   ؿَمِديدُ  ُُمَتَحر 

ی  چ وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم  ، ٗم٤مضَم٠مَ يُ  َأن حَيَْذرُ  يم٠َمٟمف ُمت٠مه٥م او ُمًتٕمد ُُمِٕمد   طم٤مِذرٌ رضمؾ و ، احلََذرِ 

أن ُمـ  ومقاوح . وهمػمه هـذا طم٤مصؾ ُم٤م ذم )ًم٤ًمن اًمٕمرب( ، 56اًمِمٕمراء:  چ ی  ی

أي  قر اًمتل حتذره٤م ويمٞمػ حتذره٤م؟ـًمألُم ضمٞمدة شمقىمٕمٞم٦م ٦مـًمؽ رؤيٙمقن ـجم٤مل احلذر أن شم

 وأن شمٙمقن ىمد أقمددت ،وخم٤موف  عم٤م ُيـحتٛمؾ وىمققمف ُمـ خم٤مـمر ومهديدات وإظمٗم٤مىم٤مت رؤي٦م

 ًمٚمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝم٤م . ُمٕمٜمك ذًمؽ أن احلذر يٗم٘مد اًمٙمثػم ُمـ ىمٞمٛمتف إذا ضمردشمف قمـ اإلؾمتٕمداد
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 ،وؾمٞم٠ميت ذم اعمٌح٨م اًم٤ًمدس  ،ر ويقضمد شمٗمّمٞمؾ ُمٝمؿ ذم احلذ . واًمتحْمػمات اًمقىم٤مئٞم٦م

 .إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم شاإلؾمتٕمداد واحلذر واعم٤ٌمدرة واإلؾمتج٤مسم٦م»حت٧م قمٜمقان: 

    أُم٤م  ُمقر .قمدم اًمؽماظمل واًمٗمتقر ذم وٌط إذم و ، اعمث٤مسمرةضمدي٦م قم٤مًمٞم٦م ذم اإلشم٘م٤من و

اعمث٤مسمرة أي  وأُم٤م وؾمٌؼ سمٞم٤مٟمف . ،اإلطم٤ًمن اًمذي أُمر اهلل شمٕم٤ممم سمف  ُمـ ومٝمق ،أقمامل اخلػم  شم٘م٤منإ

٤ممم ُمٜمٝم٤م ىمقًمف شمٕمــ ،شمرك اًمؽماظمل واًمٗمتقر ومٗمٞمف أيْم٤ًم أدًم٦م يمثػمة و اعمداوُم٦م واعمالزُم٦م سمحرص

 أي٦م ذم ،34 – 33اًمٜمجؿ:  چۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  چ 

 ُمـ واًمِمدة إرض ُمـ صٚم٥م ُم٤م واًمُٙمدي٦م ، وأيمدى ىمٚمٞمالً  أقمٓمك ُمـ قمغم إٟمٙم٤مر اًمٙمريٛم٦م

 ، اعمّم٤مقم٥م ًمٌٕمض شمٕمروف سم٥ًٌم هم٤ميتف سمٚمقغ ىمٌؾ قمٓم٤مؤه أٟم٘مٓمع أيمدى وُمٕمٜمك ، اًمدهر

 ذيمر وًمذًمؽ ، طمٗمره واٟم٘مٓمع يئس يُمْدي٦م إمم احل٤مومر اٟمتٝمك إذا وذًمؽ ، احل٤مومر إيمداء وأصٚمف

 وقمغم.  ُيتؿ ومل أقمٓمك او آظمره يٌٚمغ ومٚمؿ ؿمٞمئ٤مً  ـمٚم٥م ُمـ ًمٙمؾ أيمدى: ُي٘م٤مل أٟمف اجلقزي اسمـ

ُمٜمٝم٤م طمدي٨م و وأيمدى . ىمٚمٞمالً  أقمٓمك وم٘مد هم٤ميتف حت٘مٞمؼ ىمٌؾ قمذر سمال شمقىمػ ُمـ ومٙمؾ ذًمؽ

قَْماَملِ  سَم٤مِدُروا »ىَم٤مَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرؾُمقَل  َأنَّ  ُهَرْيَرةَ  َأيِب  ْٕ ضُمُؾ  ُيّْمٌُِح  اعْمُْٔمٚمِِؿ ، اًمٚمَّٞمْؾِ  يَمِ٘مَٓمعِ  ومَِتٜم٤ًم سم٤ِم  اًمرَّ

ـَ  سمَِٕمَرضٍ  ِديٜمَفُ  َيٌِٞمعُ  يَم٤مومًِرا ، َوُيّْمٌُِح  ُُم١ْمُِمٜم٤ًم ُيْٛمِز  َأوْ  يَم٤مومًِرا ، َوُيْٛمِز  ُُم١ْمُِمٜم٤ًم ْٟمَٞم٤م  ُِم رواه  «اًمدُّ

ُمًٚمؿ وهمػمه . اعم٤ٌمدرة هل اعم٤ًمرقم٦م واعم٤ًمسم٘م٦م إمم اًمٌمء . واعمٕمٜمك: اومٕمٚمقا ُم٤م قمٚمٞمٙمؿ ُمـ 

قَْماَملِ  سَم٤مِدُروا »ًمئال حيدث ُم٤م يٗمتٜمٙمؿ أي يٍمومٙمؿ قمٜمٝم٤م. وذم رواي٦م  ،إقمامل سمال شم٠مظمػم  ْٕ  سم٤ِم

ْٛمسِ  ـُمُٚمقعَ : ؾِمت٤ًّم ـْ  اًمِمَّ ظَم٤منَ  َأوِ  َُمْٖمِرهِب٤َم ُِم ٤مَل  َأوِ  اًمدُّ ضمَّ ٦مَ  َأوِ  اًمدَّ اسمَّ ٦مَ  َأوْ  اًمدَّ  َأُْمرَ  َأوْ  َأطَمِديُمؿْ  ظَم٤مصَّ

٦ِم  واعمٕمٜمك: أومٕمٚمقا سمال شم٠مظمػم ًمئال يٜم٘مٓمع اًمٕمٛمؾ سم٘مٞم٤مم اًم٤ًمقم٦م او  ،رواه ُمًٚمؿ أيْم٤ًم  «اًْمَٕم٤مُمَّ

ٓهمتٜم٤مم  يمذًمؽيتٕمذر اًمٕمٛمؾ سم٥ًٌم اًمِمقاهمؾ اخل٤مص٦م او اًمٕم٤مُم٦م . واحلدي٨م ُيًتدل سمف 

 .اًمٗمرص وقمدم شمٗمقيتٝم٤م

   ُمع  ،أي قمدم شمرك ومجقات وؿم٘مقق  ،اًمتامؾمؽ واإلطم٤مـم٦م ذم إٟمٔمٛم٦م وذم اًمٕمٛمؾ

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ       چ شمٕم٤ممم ىم٤مل  ،اًمٕمٛمؾ سمجدي٦م قم٤مًمٞم٦م ًمإليمتامل واًمتٜمٛمٞم٦م 

ُمٙمتٛمؾ ُمٚمؽ ُُمٙمتٛمؾ إٟمٔمٛم٦م و اعمٚمؽ اعمِمتد او اعمِمدود هق ،20ص:  چڦ  ڄ 
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ويتٕمذر طمدوث  ،شمّمدقم٤مت  وٓ ومجقات ومٞمف ًمٞمس ُمٜمٞمع حمٙمؿ ُمتامؾمؽ إٟمِمٓم٦م ومٝمق

وٓسمد ُمـ اًمتذيمػم هٜم٤م سم٠من قمٛمٚمٞم٤مت ردم او إصالح اًمِم٘مقق واًمٗمجقات  . اظمؽماق يمٌػم ومٞمف

سمؾ جي٥م إشم٘م٤من وفمٞمٗم٦م اًمّمٞم٤مد  ،ًمٞم٧ًم ُمؽمويم٦م ًمٚمٛمّم٤مدوم٦م أي ُمتك ُم٤م وضمدت ومجقة ردُمتٝم٤م 

سمؾ يٜمّم٥م اًمٙمامئـ  ،اًمٔم٤مهرة ُمٜمٝم٤م واًم٤ٌمـمٜم٦م  ،اعم٤مهر اًمذي يٌح٨م قمـ اًمِم٘مقق واًمٗمجقات 

 .قق واًمٗمجقات يمل شم٘مع ويٜمٙمِمػ طم٤مهل٤مًمٚمِم٘م

  ك ـ٤من قمٚمـٞمٓمرة اإلٟمًـسمٛمٕمٜمك ؾم ،قة ورسم٤مـم٦م اجل٠مش ـأي ىم ،ل ـؽ اًمٜمٗمًـاًمتامؾم

. وهذه صٗم٦م  ذم ُمقاضمٝم٦م اعمخ٤مـمر وإطمداث اًمٙمٌػمة شمٗم٤مقمالشمف اًمٕم٘مٚمٞم٦م واًمٜمٗمًٞم٦م واًمٕمٛمٚمٞم٦م

ُمٕمرض ًمٕمٛمٚمٞم٤مت ُمتٙمررة ٕٟمف  ،٦م اًم٘م٤مئد اًمًٞم٤مد وإُمٜمل ظم٤مص ،رضوري٦م ضمدًا ذم اًم٘م٤مئد 

وُمت٘مٜم٦م ُمـ اإلؾمتٗمزاز واًمتخقيػ واإلهمراء واإلؿم٤مقم٤مت وؿمٌٝمٝم٤م . وم٢مذا يم٤من ظمٗمٞمػ اًمٜمٗمس 

ں  ڻ   چ يمام يٜمٌف إًمٞمف ىمقًمف شمٕمــ٤ممم  ،وم٢مٟمف يٜم٤ًمق إمم قمٛمٚمٞم٤مت اًمتحريؽ اًمْم٤مر 

٤ممم ـــىمقًمف شمٕمر ذم هذا اعمٕمٜمك ـ. وشمدسم 54اًمزظمرف:  چ ڻڻ  ڻ  ۀ ۀ  ہ

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

 ،. وظمٗم٦م اًمقزن اعمٕمٜمقي ي٘م٤مسمٚمف صم٘مؾ اًمقزن اعمٕمٜمقي  34 - 19اعمٕم٤مرج:  چ   ...... ژ

 ،102اعم١مُمٜمقن:  چ ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئچ ٤ممم ـــيمام ذم ىمقًمف شمٕم

ٟم٤م سمنم أٟمام ٢مُّي٤م اًمٜم٤مس ومأأُم٤م سمٕمد أٓ  » ملسو هيلع هللا ىلصويمام ذم وصػ اًمٕمؽمة اًمٜمٌقي٦م سم٤مًمث٘مؾ ذم ىمقل اًمٜمٌل 

وهلام يمت٤مُب اهلل ومٞمف اهلدى واًمٜمقر أٟم٤م شم٤مرك ومٞمٙمؿ صم٘مٚملم: أضمٞم٥َم و٠مُ وم يت رؾمقل ريب٠من يأيقؿمؽ 

هؾ أو »ومح٨م قمغم يمت٤مب اهلل ورهم٥م ومٞمف صمؿ ىم٤مل  ، «ومخذوا سمٙمت٤مب اهلل واؾمتٛمًٙمقا سمف 

رواه  «هؾ سمٞمتل أسمٞمتل اذيمريمؿ اهلل ذم  هؾأهؾ سمٞمتل اذيمريمؿ اهلل ذم أسمٞمتل اذيمريمؿ اهلل ذم 

 . وهمػمه ُمًٚمؿ

   وهق ُمذيمقر سمتٗمّمٞمؾ ذم ) اعمٜمٓمٚمؼ ( ، وسمٕمٛمٚمٞم٤مت شمٜمٛمٞم٦م اًمقؾمع اإلًمتزام سم٤مًمقؾمع. 

    يمام أن اعمٜم٤مومس ىمد يًٌؼ إمم  ،وم٢من اًمٗمرص٦م اعمٕمٞمٜم٦م ىمد ٓ شمتٙمرر  ،اهمتٜم٤مم اًمٗمرص

 اهمتٜم٤مُمٝمــــ٤م .
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     ذم ُمقىمٗمف هذا  أُمره أطمجؿ ذم ُمقوع اإلىمدام وم٢مٟمف مل حيزم ـْ وذًمؽ أن ُمَ  ،اًمِمج٤مقم٦م .

اإلىمدام سمث٤ٌمت قمغم اعمخ٤مـمر واعمخ٤موف و اهمتٜم٤مم اًمٗمرص واًمِمج٤مقم٦م هل ىمدرة اًمٜمٗمس قمغم

٤مٟمٞم٦م ٕهن٤م شم١مدي إمم اًمٙمرم واًمٜمجدة ـوهل ُمـ أٟمٌؾ اًمّمٗم٤مت اإلٟمً ،ُمع اًمًالُم٦م ُمـ اًمتٝمقر 

ومٞم١مدي إمم اًمّمٚمػ  ،زة احلد ذم اإلىمدام ٝم٤مُم٦م ووٌط اًمٜمٗمس . وأُم٤م اًمتٝمقر وهق جم٤موـواًمِم

دام وم٢مٟمف ـ٤مم ذم ُمقوع اإلىمـوأُم٤م اإلطمج ٙمؼم .ـ٤مـم٦م واًمٕمج٥م واًمتـتِمـواًمٌذخ واإلؾم

وم٢من يم٤من اجلٌـ هق اًم٥ًٌم وم٢من اجلٌـ ي١مدي إمم  ،١مدي إمم شمٗمقي٧م اعمّم٤مًمح وحتٛمؾ اعمٗم٤مؾمد ـي

ج٤مقم٦م ٟمّمقص ـوذم اًمِم قض .ـرك اًم٘مٞم٤مم واًمٜمٝمـزع وصٖمر اًمٜمٗمس وشمـاًمذًم٦م واعمٝم٤مٟم٦م واجل

ھ  ے  ے  ۓ  ۓ     ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶    ﮷  ﮸  چ ٤ممم ـــىم٤مل شمٕم ،رة ـيمثٞم

ـْ و ، 146آل قمٛمران:  چ﮹  ﮺  ﮻  ﮼   ﮽  ﮾﮿  ﯀  ﯁     ـِ  قُم٤ٌَمَدةَ  قَم  سْم

٤مُِم٧ِم  ًَّ  قَمغَم  ٚمَّؿَ ـَوؾَم  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ  اهللَِّ  قَل ـَرؾُم  سَم٤مَيْٕمٜم٤َم » ىَم٤مَل  ، اًمّمَّ  طِ ـاعَمٜمَِْم  ذِم  َواًمٓم٤َّمقَم٦مِ  ْٛمعِ ـاًم

 اهللَِّ  ذِم  َٟمَخ٤مُف  َٓ  ، يُمٜم٤َّم طَمْٞمُثاَم  سم٤ِمحلَؼ   َٟمُ٘مقَل  َأوْ  َٟمُ٘مقمَ  َوَأنْ  ، َأْهَٚمفُ  إَُْمرَ  ُٟمٜم٤َمِزعَ  َٓ  َوَأنْ  ، َواعَمْٙمَرهِ 

 .ٚمؿ وهمػممه٤مـاًمٌخ٤مري وُمً اإلُم٤مم رواه « َِٓئؿٍ  ًَمْقَُم٦مَ 

   وؿمدة وىمقة ُمـ همػم  ،اإلقمتدال ذم وٌط اعمرؤوؾملم: أي ًملم وطمٚمؿ ُمـ همػم وٕمػ

تقازن سملم اًمثقاب واًمٕم٘م٤مب او سملم ًمؽ أن صالح أُمر اًمٕمٛمؾ اجلامقمل يٙمقن سمىمًقة . وذ

وؾمٞم٠ميت  ، سمٓمري٘م٦م حت٤مومظ قمغم ضمقدة إداء واًمتامؾمؽ واًمتحًلم اعمًتٛمر ، اًمققمد واًمققمٞمد

 ٤مؾم٦ٌم إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.ححت٧م قمٜمقان اعمٙم٤موم٠مة واعم ُمٝمؿ شمٗمّمٞمؾ

ومٌٕمد ومٝمؿ اًم٘مْمٞم٦م واإلطم٤مـم٦م  ،ٖمٞمٚمٝم٤م سمٕمد احلزم ـٞم٦م يّمح شمِمـومٝمق ُمٚمٙم٦م ٟمٗمً ، وأما افعزم      

د ذًمؽ ي٠ميت ـسمٕم ،ٞم٦م واًمٕمٛمٚمٞم٦م ًم٘مرار ُمٕملم ـتٚمزُم٤مت اًمٜمٗمًـقد ُم٤م ذيمرٟم٤مه ُمـ اعمًـٝم٤م ووضمـسمٛمتٕمٚم٘م٤مشم

 وإسمٕم٤مد إُمر قمغم اًمٜمٗمس مجع هق ٤مًمٕمزموم واعميض ذم شمٜمٗمٞمذه سمال شمردد .اًمٕمزم أي اًمتّمديؼ قمغم اًم٘مرار 

 اًمتل إُمقر هل إُمقر وقمزم ، قمٚمٞمف ُمٕمزوم أي قم٤مزم وأُمر.  قمٚمٞمف واًمث٤ٌمت اًم٘مرار اخت٤مذ أي ، اًمؽمدد

.  ومٞمف ُمثٜمقي٦م ٓ أيمٞمداً  أُمراً  ضمٕمٚمتف: يمذا يٗمٕمؾ أن قمٚمٞمف وقمزُم٧م ، قمٚمٞمٝم٤م واًمث٤ٌمت هب٤م اإلُم٤ًمك يٜمٌٖمل

 ًمٚمتٜمٗمٞمذ سم٘مرار إٟمدوم٤مع ذم ظمػم ٓ أي ، شطمزم سمٖمػم قمزم ذم ظمػم ٓ»: اعمثؾ ذم وذيمرٟم٤م ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ ىمقهلؿ
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ٹ  ڤ   چ يقوح يمؾ ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم  . اًمٗمٙمري٦م واًمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمتٕم٘مؾ ُمـ طم٘مف ي٠مظمذ مل إذا

آل قمٛمران:  چ ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ

تخراج ُمْم٤مُملم شمٗمٙمػمهؿ ـؽ داظمؾ اًمّمػ واؾمـاًمتامؾمجٞمع إقمْم٤مء قمغم ـومٌٕمد شمِم ،159

دوم٤مع ذم اًمتٜمٗمٞمذ وذًمؽ ًمإلٟم ،سمٕمد ذًمؽ ُيـتخذ اًم٘مرار اًمتٜمٗمٞمذي سمٕمزيٛم٦م  ، وشمٙمرار اًمتٜم٘مٞمح ٤مورةـسم٤معمِم

 .وإسمٕم٤مد اًمؽمدد

يتْمح ذم اًم٘م٤مئد اًمـَجٛمقح اعمتٝمقر اًمذي يٕمزم قمغم إُمر سمٕمٞمدًا قمـ  ،وسمٕمد ومٝمؿ احلزم واًمٕمزم       

حْمػمي٦م اًمتل ي٘متْمٞمٝم٤م احلزم . ويمذًمؽ ذم اًم٘م٤مئد اعمؽمدد اًمذي ايمتٛمٚم٧م قمٜمده اعم٘مدُم٤مت اًمت

او ُيٙمثر ُمـ شمٖمٞمػم ُم٤م قمزم قمٚمٞمف  ، وُمع ذًمؽ يٌ٘مك ُمؽمددًا همػم قم٤مزم ،اعمتٓمٚم٤ٌمت اعمٕم٘مقًم٦م ًمٚمحزم 

 ال يًـتٓمٞمع ووع طمد ًمإلؾمـت٘مّم٤مء وإقم٤مدة اًمتٗمٙمػم.وم ،وٕؾم٤ٌمب واهٞم٦م 

 

 :افؼرصقةذط 

أي  ،اإلُم٤مُم٦م اًمٙمؼمى  ُمٜمّم٥م اًمًٜم٦م إمم أن ٟم٥ًم ىمريش هق أطمد ذوطذه٥م قم٤مُم٦م أهؾ       

 . إظمرى وم٤مًم٘مرؿمٞم٦م ًمٞم٧ًم ذـم٤ًم ومٞمٝم٤موأُم٤م اعمراشم٥م اًم٘مٞم٤مدي٦م  ، اًمٕم٤مُم٦م اخلالوم٦م

ومٙمام شمرى أوص٤موم٤ًم فم٤مهرة ذم  ،وه ذًمؽ هق اعمزاي٤م اعمقروصم٦م ذم مجٚمتٝمؿ وًمٞمس ذم يمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ       

ودمري ومٞمٝمؿ ضمٞماًل سمٕمد  هب٤م ىمٌٞمٚم٦م دون ىمٌٞمٚم٦م وؿمٕم٥م دون ؿمٕم٥ماًمِمٙمؾ واًمٚمقن وسمٜمٞم٦م اجلًد شمتٛمٞمز 

ري ومٞمٝمؿ ودم ،شمتٗم٤موت ومٞمٝم٤م اًم٘م٤ٌمئؾ وإؾم٤ٌمط  ومٙمذًمؽ شمقضمد أوص٤مف سم٤مـمٜم٦م ، ضمٞمؾ وىمرٟم٤ًم سمٕمد ىمرن

 .ُمع شمٕم٤مىم٥م إضمٞم٤مل

ڑ  ڑ  ک  ک  ک    چشمٕم٤ممم  وم٘مد ىم٤مل ،وٓ سم٠مس أن ٟمختٍم هٜم٤م ُم٤م ذيمرٟم٤مه ذم )أهؾ اًمٌٞم٧م(       

آل  چ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ک  گ 

هؿ ـم٤مئٗم٦م ُمـ آل اسمراهٞمؿ قمٚمٞمف آل قمٛمران و ، وأل ذم اًمٕمرسمٞم٦م ٟم٥ًم ُمٕملم ، 34 – 33قمٛمران: 

ق رضب ُمـ ـد اصٓمٗم٤مء او هـقع اصٓمٗم٤مء سمٕمـػم إمم وىمـر يِمـاًمّمالة واًمًالم وختّمٞمّمٝمؿ سم٤مًمذيم

، وٓ ٟمٕمٚمؿ ُم٤م  فم٤مهره اًمٕمٛمقم ذم اًمٕم٤معملم إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م چ گ  ڳ چ ٤مممـوىمقًمف شمٕم اًمتقيمٞمد .
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٦م ، سمخالف ُم٤م ًمق ـ، وهذا يٜم٤مؾم٥م اعمدح ذم ؾمٞم٤مق أي ي٘متيض ختّمٞمص اًمٕم٤معملم سمزُمـ دون زُمـ

ن ذُمٝمؿ ذم ؾمٞم٤مق ٢موم ، ؾــرائٞمـٟمٙم٤مر يمام ورد ذم سمٜمل اؾمٞم٤مق اًمذم واإلـذا اًمٚمٗمظ ذم ؾمـق هـٟمح ٤مءـضم

راهٞمؿ قمغم اًمٕم٤معملم ن اصٓمٗم٤مء آل اسمأاًمتٗمْمٞمؾ . ويمام  ذًمؽّمٞمص ي٘متيض ختشمٗمْمٞمٚمٝمؿ قمغم اًمٕم٤معملم 

 ظمتؿصٓمٗم٤مء سمٕمد تٛمرار اإلـومٙمذًمؽ اؾم ، المـاًمّمالة واًمًٟمٌٞم٤مء ذم ذريتف قمٚمٞمف شمْمٛمـ وضمقد إ

قم ـل آل اسمراهٞمؿ إمم يـقد ىمدر يمٌػم ُمـ اخلػم واًمّمالح ومـاًمٜمٌقة وإمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م يتْمٛمـ وضم

اصٓمٗمك ذري٦م سمٕمْمٝم٤م ن اهلل شمٕم٤ممم أ: ، اعمٕمٜمك چ ڳ  ڱ  ڱ ڳ  چ  ٤مممـــوىمقًمف شمٕم اًم٘مٞم٤مُم٦م .

ه ؿم٤ٌمأ ومٝمؿصٓمٗم٤مء ، ْمٝم٤م ذم صٗم٤مت اخلػم اًمتل اىمتْم٧م اإل٤م ذري٦م ُمتّمٚم٦م سمٌٕمض ، أي اهنـُمـ سمٕم

وشمدسمر هٜم٤م يتٕمٚمؼ سمآل اسمراهٞمؿ وآل قمٛمران .  ن ذيمر اًمذري٦مأوح أُمث٤مل ذم اخلػم واًمٗمْمٞمٚم٦م . ووأو

: ذريتٝمؿ قم ، سمخالف ُم٤م ًمق ىم٤مل ىم٤مئؾوهل ٟمٙمرة ٓ شمدل قمغم اًمٕمٛم  چ ڳ چ يمٞمػ ىم٤مل شمٕم٤ممم

ن اًمذري٦م يدظمؾ ومٞمٝم٤م اعمًٚمؿ واًمٙم٤مومر واًمت٘مل ٝمذه صٞمٖم٦م قمٛمقم ٓ شمٜم٤مؾم٥م اعم٘م٤مم ٕسمٕمْمٝم٤م ُمـ سمٕمض وم

ۀ  ہ   ہ    ہ   ہ   ھھ  ھ  ھ    ے  ے  ۓۓ  ﮲    چ واًمٗم٤مضمر ، وىمد ىم٤مل شمٕم٤ممم

ٟم٥ًم أاًمٜمٙمرة همػم اًمٕم٤مُم٦م  ، وًمذًمؽ وم٤من124اًمٌ٘مرة:  چ ﮳  ﮴﮵  ﮶  ﮷       ﮸  ﮹  ﮺

 ذم )أهؾ اًمٌٞم٧م( ٤مهٜمسمٞم ٤مي٦م . وهذا ي١ميمد ُمصٓمٗم٤مء ُمـ اًمذرظمراج ُمـ مل ي٘مع قمٚمٞمف اإلإضمؾ فمٝمر ٕأو

ٞمس شمٗمْمٞمال ًمٙمؾ ومرد قمغم يمؾ ٟمام هق شمٗمْمٞمؾ مجٚم٦م قمغم مجٚم٦م وًمإصٓمٗم٤مء او اًمتٗمْمٞمؾ هٜم٤م ن اإلأُمـ 

ـَ  صُمؿَّ  ، ىَمْريِن  اًمٜم٤َّمسِ  ظَمػْمُ »ويمذًمؽ إُمر ذم طمدي٨م  ، ومرد ِذي ـَ  صُمؿَّ  َيُٚمقهَنُؿْ  اًمَّ ِذي رواه  « َيُٚمقهَنُؿْ  اًمَّ

 .اًمٌخ٤مري وهمػمه

ـِ  َواصمَِٚم٦مَ  ويٗمّمؾ ذًمؽ طمدي٨م        ؾَْمَ٘معِ  سْم ْٕ  اْصَٓمَٗمك اهللَ  إِنَّ  » َيُ٘مقُل  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرؾُمقَل  ؾَمِٛمْٕم٧ُم  :ىَم٤مَل  ا

ـْ  يمِٜم٤َمَٟم٦مَ  ـْ  ىُمَرْيًِم٤م َواْصَٓمَٗمك ، إؾِْماَمقِمٞمَؾ  َوًَمدِ  ُِم ـْ  َواْصَٓمَٗمك ، يمِٜم٤َمَٟم٦مَ  ُِم  َواْصَٓمَٗم٤ميِن  ، َه٤مؿِمؿٍ  سَمٜمِل ىُمَرْيشٍ  ُِم

ـْ   آَدمَ  َوًَمدِ  ؾَمٞم دُ  وَم٠َمَٟم٤م »وذم زي٤مدة  ،رواه ُمًٚمؿ وأمحد واًمؽمُمذي واسمـ طم٤ٌمن وهمػمهؿ  « َه٤مؿِمؿٍ  سَمٜمِل ُِم

 َٓ ُل  ، وَمْخرَ  َو ـْ  َوَأوَّ َْرُض  قَمٜمْفُ  شَمٜمَِْمؼُّ  َُم ْٕ ُل  ، ا ُل  ؿَم٤مومِعٍ  َوَأوَّ عٍ  َوَأوَّ وصححف  ،رواه اسمـ طم٤ٌمن  « ُُمَِمٗمَّ

  .إًم٤ٌمين وؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط
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اخلٚمٞمٗم٦م  ىمريش ومٚمَِؿ ٓ يِمؽمط ذم سم٘مٞم٦مػم ذم اهل٤مؿمٛمٞملم ايمثر ُمٜمف ذم ن اطمتامل اخلإىم٤مئؾ :  وىمد ي٘مقل      

 ؟ ُمقر اجلٚمٞمٚم٦مذم هذه إطمتٞم٤مط يمقٟمف ه٤مؿمٛمٞم٤ًم ُمـ سم٤مب اإل

 اخلٚمٞمٗم٦م يمقن اؿمؽماط وم٢من ، ي يٜم٘مْمف رأي ُمثٚمفأرد رن هذا جمأوم٤مجلقاب وسم٤مهلل شمٕم٤ممم اًمتقومٞمؼ:       

 ،. وطمتك قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م  ًمٚمّمح٦م ُم٘م٤مرب وٓ صحٞمح طمدي٨م ذم ٓ ، اًمٌت٦م ًمف اصؾ ٓ ه٤مؿمٛمٞم٤مً 

 يٕمت٘مدون ظمٚمٞمٗم٦م قمنم صمٜملإل صم٤مسمت٦م قمٜمدهؿ اإلُم٤مُم٦م وإٟمام،  اهل٤مؿمٛمٞملم ًمٕمٛمقم شمّمٚمح ٓ اإلُم٤مُم٦م  وم٢من

ظمتٞم٤مرات ُمي إلن اًمٖمٚمق ذم طمٍم اأذًمؽ يقوح  . سم٠مؾمامئٝمؿ ًمإلُم٤مُم٦م وُمٕمٞمٜمقن ُمٕمّمقُمقن أهنؿ

ُمـ هق أومْمؾ وأىمقى ُمٜمف قمغم هذا ن اؿمؽماط يمقٟمف ه٤مؿمٛمٞم٤ًم ىمد ي١مدي إمم اؾمتٌٕم٤مد ٢ميم٤مًمتٗمريط ومٞمٝم٤م ، وم

ًمٙمؾ ومرد ٕن اًمتٗمْمٞمؾ يمام ذيمرٟم٤م هق شمٗمْمٞمؾ مجٚم٦م قمغم مجٚم٦م وًمٞمس شمٗمْمٞماًل  ُمر ذم ؾم٤مئر ىمريش ،إ

 ، ُمٜمٝمؿ ؿـقد اًمٔمٚمٛم٦م واعمجرُملم ذم قمٛمقم ىمريش وقمٛمقم سمٜمل ه٤مؿمـي٘مٓمع سمذًمؽ وضم ،قمغم يمؾ ومرد 

ۀ  ہ   ہ    ہ   ہ   ھھ  ھ  ھ    ے  ے  ۓۓ  ﮲  ﮳    چ ىمقًمف شمٕمـــ٤ممم فـيٜمٌف إًمٞمو

ن أراء هق اًمٜمّمقص اًمتل اوضم٧ٌم ٤محلٙمؿ ذم هذه أ. وم چ ﮴﮵  ﮶  ﮷ ﮸  ﮹  ﮺

 ملسو هيلع هللا ىلصن اًمٜمٌل أ، وي١ميمد ُمٕمٜم٤مه٤م  صحٞمح٦م ُمتٕمددةّمقص قمٛمقُم٤ًم ، وهل ٟمظمتٞم٤مر ُمـ ىمريش يٙمقن اإل

ُمر أيب سمٙمر أالف ٤مؿمٛمل ، واًمتٛمٝمٞمد ٓؾمتخُمع اٟمف ًمٞمس هب هق اًمذي ُمٝمد ٓؾمتخالف ايب سمٙمر 

ُمـ همػم شمٗمريط  ًمتزام سمحدود اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦مدًم٦م يمثػمة . اعمٝمؿ هٜم٤م هق اإلأُم٘مٓمقع سمف وقمٚمٞمف 

ٱ  ٻ  چ  ؾىم٤مل قمز وضم ٤م ،ًمزي٤مدة قمٚمٞمٝم٤م ودم٤موز طمدودهراط سم٤مًمٖمٚمق أي اومإسمتٕمٓمٞمٚمٝم٤م وُمـ همػم 

 .77اعم٤مئدة:  چٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   

زن ًمف ومال و ،وٟم١ميمد أٟمف أطمد اًمنموط  ،وٟمحت٤مج أن إمم ذيمر سمٕمض إدًم٦م ذم ذط اًم٘مرؿمٞم٦م       

 .ُمـ همػم أن شمتؿ سم٘مٞم٦م اًمنموط

ـِ وم       ـِ  َٕم ـِ  قَمٜمُْٝماَم، اًمّٚمـفُ  َريِضَ  قُمَٛمَر، اسْم َؿ، قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ َصغمَّ  اًمٜمٌَِّل   قَم  ذِم  إَُْمرُ  َهَذا َيَزاُل  َٓ  »ىَم٤مَل  َوؾَمٚمَّ

 وفم٤مهر اًمًٞم٤مق أٟمف رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ وهمػممه٤م واًمٚمٗمظ ًمٚمٌخ٤مري . «اصْمٜم٤َمِن  ُِمٜمُْٝمؿُ  سَمِ٘مَل  َُم٤م ىُمَرْيشٍ 

 ٛمرةـي١ميد ذًمؽ طمدي٨م ضم٤مسمر سمـ ؾم ،ومٙمٚمٝمؿ ُمـ ىمريش  ،ديـ ـظمؼم حمض قمـ اخلٚمٗم٤مء اًمراؿم

ٛمك سم٤مخلالوم٦م ـوهق أن ُمـ شمً ،وُمع يمقٟمف ظمؼمًا وم٢مٟمف يتْمٛمـ طمٙماًم  . وؾمٜمذيمره إن ؿمـ٤مء اهلل شمٕمــ٤ممم
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٤مت ـومٕمالىم ،رى ـروط إظمـ٦م اًمِمـ٦م ُمـ ضمٝمـد إهٚمٞمـٙمقن وم٤مىمـُمـ همػم ىمريش وم٢مُم٤م أن ي

٦م ـ٧م ًمف اخلالومـٙمقن ص٤محل٤ًم وًمٙمـ ًمٞمًـرار . وإُم٤م أن يـٙمٛمٝم٤م ىمقاٟملم اإلوٓمـلم سمف حتـاعمرؤوؾم

 .ومٙم٠مٟمف أُمػم قمغم سمٕمْمٝم٤م ،٦م ـ٦م قمغم إُمـًمٕم٤مُما

ـْ و       ـِ  ٤مسمِرِ ـضَم  قَم ًَ  ٚمََّؿ،ـَوؾَم  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ  َصغمَّ  اًمٜمٌَِّل   قَمغَم  َأيِب  عَ ـُمَ  ْٚم٧ُم ـَدظَم : ىَم٤مَل  ، ُٛمَرةَ ـؾَم  سْم  ِٛمْٕمتُفُ ـوَم

َُْمرَ  َهَذا إِنَّ  »َيُ٘مقُل  ْٕ  ظَمِٗمَل  سمَِٙماَلمٍ  شَمَٙمٚمَّؿَ  صُمؿَّ : ىَم٤مَل  ، «ظَمٚمِٞمَٗم٦ًم  قَمنَمَ  اصْمٜم٤َم ومِٞمِٝمؿِ  َيْٛميِضَ  طَمتَّك َيٜمَْ٘ميِض  َٓ  ا

يَِب  وَمُ٘مْٚم٧ُم : ىَم٤مَل  قَمكَمَّ ، ـْ  يُمٚمُُّٝمؿْ  »ىَم٤مَل  ىَم٤مَل؟ َُم٤م: ِٕ  »٦م ـوذم رواي ،ره ـٚمؿ وهمٞمـرواه ُمً «ىُمَرْيٍش  ُِم

ْ  يَمٚمَِٛم٦مً  وَمَ٘م٤مَل  ، «َأُِمػًما  قَمنَمَ  اصْمٜم٤َم َيُٙمقنُ  ـْ  يُمٚمُُّٝمؿْ  »ىَم٤مَل  إِٟمَّفُ : َأيِب  وَمَ٘م٤مَل  َأؾْمَٛمْٕمَٝم٤م، مَل رواه  «ىُمَرْيٍش  ُِم

ٕن اخلالوم٦م وفمٞمٗم٦م  ،وهذا أيْم٤ًم ظمؼم حمض قمـ اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ  اًمٌخ٤مري وأمحد واًمؽمُمذي .

 ٞم٤مم واًمٜمٙم٤مح وهمػمه٤م إٟمام شمتٜم٤مول سم٢مـمالىمٝم٤مومٙمام أن ٟمّمقص أطمٙم٤مم اًمّمالة واًمّم ،ذقمٞم٦م هل٤م ذوط 

وأُم٤م ُمع اًم٘مريٜم٦م ومٞمٛمٙمـ أن ُي٘م٤مل: صالة سم٤مـمٚم٦م  ،٤مم واًمٜمٙم٤مح اًمّمالة سمنموط اإلضمزاء ويمذًمؽ اًمّمٞم

وىمد سمٞمٜم٤م هذه  ،وٟمٙم٤مح سم٤مـمؾ . ومٙمذًمؽ اخلالوم٦م سم٤مإلـمالق إٟمام شمتٜم٤مول اخلالوم٦م سمنموـمٝم٤م اًمنمقمٞم٦م 

 .وذم )أهؾ اًمٌٞم٧م( اًم٘م٤مقمدة ذم )متٙملم اًم٤ٌمطم٨م(

ـْ َأَٟمسٍ        ِلَّ َصغمَّ اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ  وقَم ـْ ىُمَرْيشٍ  » ىَم٤مَل ، َأنَّ اًمٜمٌَّ ٦ُم ُِم ٛمَّ
َئِ ْٕ ، إَِذا طَمَٙمُٛمقا قَمَدًُمقا َوإَِذا  ا

مِحُقا َرمِحُقا ْ َيْٗمَٕمْؾ َذًمَِؽ ُِمٜمُْٝمْؿ وَمَٕمَٚمْٞمِف ًَمْٕمٜم٦َُم اهللَِّ َواعْمَاَلِئَٙم٦ِم َواًمٜم٤َّمِس  قَم٤مَهُدوا َووَمْقا َوإِِن اؾْمؽُمْ ـْ مَل ، وَمَٛم

ٌف وَ  ٌَُؾ ُِمٜمُْٝمْؿ َسْ َٓ ُيْ٘م صحٞمح قمغم  هواؾمٜم٤مد ،رواه أسمق داود اًمٓمٞم٤مًمز وأسمق يٕمغم  « َٓ قَمْدٌل َأمْجَِٕملَم، 

ـْ َأَٟمِس وسم٢مؾمٜم٤مد آظمر . ( 301-2/298 ،ذم )إرواء اًمٖمٚمٞمؾ  ًم٤ٌمينإ اًمِمٞمخ ت٦م يمام ذيمرـذط اًمً قَم

ـِ َُم٤مًمٍِؽ َريِضَ اًمٚمّ ا ـْ ىُمَرْيٍش َُم٤م   » ، ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللَِّ َصغمَّ اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّؿَ  قَمٜمْفُ  ـفُ سْم َُُمَراُء ُِم ْٕ ا

ًَ ـقا إَِذا اؾْم ـقَمِٛمُٚمقا ومِٞمُٙمْؿ سمِثاََلٍث: َُم٤م َرمِحُ  مِحُقا َوَأىْم ًَ ـؽُمْ رواه  « َٙمُٛمقاـَدًُمقا إَِذا طَم ـُٛمقا َوقمَ ـُٓمقا إَِذا ىَم

ل ـَِأسمومٕمــ  ،وهلذا احلدي٨م ـمرق اظمرى رط اًمّمحٞمحلم وواوم٘مف اًمذهٌل . ـاحل٤ميمؿ وصححف قمغم ؿم

ـْ ىُمَرْيشٍ  » ِف َوؾَمٚمَّؿَ ـك اهللُ قَمَٚمٞمْ ـَقُل اهللَِّ َصٚمّ ـ٤مَل َرؾُم ـ٤مَل: ىمَ ـ، ىمَ  سَمْرَزةَ  َُُمَراُء ُِم ْٕ َُم٤م وَمَٕمُٚمقا صَماَلصًم٤م:  ، صَماَلصًم٤م ، ا

مِحُقا وَمَرمِحُ ـَُم٤م طَمَٙمُٛمقا وَمَٕمَدًُمقا َواؾْم  ـْ مَلْ َيْٗمٕمَ  ْقاـُدوا وَمَقومَ ـقا َوقَم٤مهَ ـؽُمْ ٦ُم اهللَِّ ـًَمْٕمٜمَ  ْؾ َذًمَِؽ ُِمٜمُْٝمْؿ وَمَٕمَٚمْٞمفِ ـ، وَمَٛم

 ىمّقى اإلؾمـٜم٤مد ؿمـٕمٞم٥م إرٟمـ١موط وىمد ،رواه أمحد وأسمق يٕمغم  « مْجَِٕملمَ َٙم٦ِم َواًمٜم٤َّمِس أَ ـَواعْمَاَلئِ 

 ،سمٛمٕمٜمك إُمر  ظمؼم أٟمف هذا احلدي٨مفم٤مهر و . وصححف طمًـلم ؾمـٚمٞمؿ أؾمـد )حم٘مؼ أيب يٕمغم(
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او  وم٢مُم٤م أن شمقضمد ىمريٜم٦م شم٘مٞمده ،يٛمٙمـ أن يٙمقن قمغم ظمالف اًمقاىمع  ،وم٤مًم٘م٤مقمدة أن يمؾ ظمؼم ذم اًمٔم٤مهر 

 ،ع ـقمـ اًمقاىم ظمؼماً  رع وًمٞمسـوإُم٤م أن يٙمقن ظمؼمًا قمـ طمٙمؿ اًمقاضم٥م ذم اًمِم ، شُمـخرضمف قمـ فم٤مهره

ذه ـوواوح ُمـ ه.  ٥م اًمّمٞمٖم٦مـوذًمؽ سمحً ر او سمٛمٕمٜمك اًمٜمٝملـف ظمؼم سمٛمٕمٜمك إُمـقصػ سم٠مٟمـوي

 .وهذا ي١ميد أٟمف سمٛمٕمٜمك إُمر ، روطـسمِمدة ـ٤مدي٨م أن إُم٤مُم٦م ىمريش ُم٘مٞمـإطم

َٓ  »ىم٤مل  ملسو هيلع هللا ىلص ن رؾمقل اهللأيب طمثٛم٦م أسمـ ؾمٝمؾ  اإلُم٤مم اًمزهري قمـ وقمـ       ـْ ىُمَرْيٍش َو شَمَٕمٚمَُّٛمقا ُِم

ُروَه٤م َٓ شُم١َمظم  ُُمقا ىُمَرْيًِم٤م َو ـْ هَمػْمِ ىُمَرْيٍش  شُمَٕمٚم ُٛمقَه٤م، َوىَمد  ضُمَٚملْمِ ُِم َة اًمرَّ رواه اسمـ أيب  «، وَم٢مِنَّ ًمِْٚمُ٘مَرِر  ىُمقَّ

ًم٤ٌمين وًمف ـمرق أظمرى ذيمره٤م إوصححف ،  (852ذم)اإلطمٙم٤مم  رواه اسمق حمٛمد سمـ طمزمو ،ؿمٞم٦ٌم 

سملم  حمتٛمؾ إرؾم٤مل ويقضمـد ،( 297-2/295 ،إرواء اًمٖمٚمٞمؾ وصححف سم٤مقمت٤ٌمر شمٕمدد ـمرىمف )

ٌَػْمِ دي٨م ـطم ًمـٙمـ ي١ميد اعمْمٛمقنو . اًمزهري وؾمـٝمؾ ـِ  ضُم  اهللُ  َصغمَّ  اهللَِّ قُل ـَرؾُم  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  ، ُُمْٓمِٕمؿٍ  سْم

ةِ  ُِمثَْؾ  ًمِْٚمُ٘مَرِر   إِنَّ  » ٚمَّؿَ ـَوؾَم  قَمَٚمْٞمفِ  ضْمَٚملْمِ  ىُمقَّ ـْ  اًمر  ْهِري   وَمِ٘مٞمَؾ  ، « ىُمَرْيشٍ  هَمػْمِ  ُِم : ىَم٤مَل  سمِِف؟ قَمٜمَك َُم٤م: ًمِٚمزُّ

ٌُْؾ  ْأِي  ُٟم ٜم٦م( ـ)اًمًزار واسمـ أيب قم٤مصؿ ذم ـاًمٓمٞم٤مًمز واًمٌأسمق داود ق يٕمغم واسمـ طم٤ٌمن وـ. رواه أسم اًمرَّ

ٕمٞم٥م إرٟم١موط ـوصححف ؿم ،٤مء( ـ٦م إوًمٞمـٙمؼمى( وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم )طمٚمٞمـٜمـ اًمـواًمٌٞمٝم٘مل ذم )اًمً

 .د )حم٘مؼ أيب يٕمغم(ـٚمٞمؿ أؾمـلم ؾمـوطمً

ـْ وم ،وأُم٤م ومٞمام دون اخلالوم٦م اًمٙمؼمى ُمـ اعمٜم٤مص٥م        ٤َم احْلَُّملْمِ  ُأم   َٕم  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ  اًمٜمٌَِّلَّ  ؾَمِٛمَٕم٧ِم  َأهنَّ

٦مِ  ذِم  خَيُْٓم٥ُم  َوؾَمٚمَّؿَ   ، اهللِ سمِٙمَِت٤مِب  َيُ٘مقُديُمؿْ  قَمٌْدٌ  قَمَٚمْٞمُٙمؿْ  اؾْمتُْٕمِٛمَؾ  َوًَمقِ  » َيُ٘مقُل  َوُهقَ  ، اًْمَقَداعِ  طَمجَّ

ٌٌَِم   قَمٌْدٌ  »رواه ُمًٚمؿ وهمػمه . وذم رواي٦م  « َوَأـمِٞمُٕمقا ًَمفُ  وَم٤مؾْمَٛمُٕمقا  ،رواه اًمٜم٤ًمئل واًمٓمؼماين  « طَم

 رواه٤م ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ أٟمس قمـ خمتٍمة رواي٦م اًمٕمٌد اؾمتٕمامل وحلدي٨م وصححف إًم٤ٌمين .

  .وهمػمه اًمٌخ٤مري
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 ادبحث افرابع    

 

 افؼادة أهؿ وطائػو إدارة افسؾطة    
      ............................................ 

 

  إدارة افسؾطة

  ادسموفقة وافتزاماهتا تقيلاو 

ىئ  ىئ  ی   ی  یی  جئ  حئ   مئ  ىئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  چ شمٕم٤ممم  ىم٤مل      

اًمٜم٤ًمء:  چ  يئ  جب       حب  خب  مب  ىب   يب  جت  حت  ختمت  ىت  يت  جث  مث

وٟمحت٤مج هٜم٤م إمم اعمزيد ُمـ  ،شم٘مـدم اإلؾمـتدٓل سم٤مٔي٦م اًمٙمريٛم٦م ذم سمداي٦م اعمٌح٨م إول  .59

  :ُمْم٤مُمٞمٜمٝم٤م وومقائـده٤م

أي ُمٜم٘م٤مد ًمؽ . وـم٤مع َيٓم٤مع  ،ُي٘م٤مل ومالن ـمقع يديؽ  ،: ذم ُمٕمٜمك اًمٓم٤مقم٦م افػائدة إوػ      

واًمٗم٤مقمؾ ُمـ اًمثالصمل: ـم٤مئع وـمٞم ع . وومرس  ،واًمٗم٤مقمؾ ُمـ اًمرسم٤مقمل: ُمٓمٞمع  ،وأـم٤مع: َٓن واٟم٘م٤مد 

واًمٓمَّقع ٟم٘مٞمض اًمَٙمـْره وأـم٤مقمف اعمرشمع أي اشمًـع ًمف وأُمٙمٜمف ُمـ اًمرقمل .  ،ـمقع اًمٕمٜم٤من إذا يم٤من ؾمٚم٤ًًم 

ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  چ ىم٤مل شمٕم٤ممم   ،( ت( وذم )ًمًـ٤من اًمٕمرباعمٗمردايمام ذم )

. واًمٓم٤مقم٦م هل اإلٟم٘مٞم٤مد  83آل قمٛمران:  چۇئ       ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ 

أي اإلٟم٘مٞم٤مد اًم٤ٌمـمـ واعمًتٓم٤مع ُمـ اًمٔم٤مهر . وًمذًمؽ أٟمٙمر اهلل شمٕم٤ممم قمغم  ،اًمٓمققمل ًمإلرادة اًمتنميٕمٞم٦م 

ٺ  ٺ  ٺ  چ  يمام ذم ىمقًمف شم٤ٌمرك وشمٕمــــ٤ممم ،ُمـ يم٤مٟم٧م ٟمٞمتف قمغم ظمالف ىمقًمف سم٤مًمٓم٤مقم٦م 

ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  
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أي دسمر سمٚمٞمؾ ويًتٕمٛمؾ يمٜم٤مي٦م قمـ  شسَمـٞمَّـ٧َم  »وأصؾ قم٤ٌمرة  ، 81اًمٜم٤ًمء:  چڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ 

ُي٘م٤مل: هذا أُمر ُدسمر سمٚمٞمؾ أي مل َيـٓمَّٚمِع قمٚمٞمف أطمد . وًمذًمؽ أيْم٤ًم يم٤مٟم٧م اًمٓم٤مقم٦م  ،اإلهار واإلسمٓم٤من 

ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  چ يمام ذم ٟمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،إمم اهلداي٦م احل٘مٞم٘مٞم٦م ـمري٘م٤ًم 

 .69اًمٜم٤ًمء:  چڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  

تٓم٤مقم٦م يمام صم٧ٌم ذًمؽ ذم ـؾمدود اإلـوذم طماعمٕمروف  هقو ،: ذم جم٤مل اًمٓم٤مقم٦م افػائدة افثاكقة      

ومقاضم٤ٌمت اًمرئٞمس إقمغم ُمثالً هل ذم اًمٖم٤مًم٥م إدارة  ، واضم٤ٌمت ٟمقع ودرضم٦م اًم٘مٞم٤مدةووٛمـ  ، ٜم٦مـاًمً

 .اعمّم٤مًمح اًمٕم٤مُم٦م اًمٕمٚمٞم٤م

ـْ قَمكِم  وم       َؿ ىَم٤مَل   َٕم اَم اًمٓم٤َّمقَم٦ُم  ل َُمْٕمِّمَٞم٦ِم اهللِـَٓ ـَم٤مقَم٦َم ومِ  » :َأنَّ َرؾُمقَل اهللِ َصغمَّ اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ ، إِٟمَّ

 . ذم ؾمٞم٤مق ىمّم٦مٚمؿ واًمٌخ٤مري وهمػممه٤م رواه ُمً « ذِم اعْمَْٕمُروِف 

ـِ قُمَٛمَر َريِضَ اهللَُّ قَمٜمُْٝماَم و       ٌِْد اهللَِّ سْم ـْ قَم َؿ قَمغَم  قَم ، ىَم٤مَل: يُمٜم٤َّم إَِذا سَم٤مَيْٕمٜم٤َم َرؾُمقَل اهللَِّ َصغمَّ اهللُ قَمَٚمٞمِْف َوؾَمٚمَّ

ْٛمِع َواًمٓم٤َّمقَم٦مِ  ًَّ   .رواه اًمٌخ٤مري وهمػمه « ومِٞماَم اؾْمَتَٓمْٕمُتؿْ  » ، َيُ٘مقُل ًَمٜم٤َم اًم

 اًمٜمْٗمس شمٕمرومف َُم٤م يمّؾ  ود اعمٜمٙمر ، وهق ومٝمق ذم اًمٕمرسمٞم٦م ، شاعمٕمروف»ويٜمٌٖمل ُمٕمروم٦م ُمٕمٜمك       

ـّ وشمًتحًٜمف  وعم٤م  . وشمٕمٓمٞمف شمٌذًمف ٤موُيًتٕمٛمؾ اؾماًم عمَ  ،أيْم٤ًم  اًْمـُجقدوهق  ،ُمـ اخلػم  إًَِمْٞمفِ  وشمٓمٛمئ

ص٤مر  ،ضمدًا ذم إدراك اعمٕمروف واعمٜمٙمر ُمـ إومٙم٤مر وإىمقال وإقمامل يم٤مٟم٧م أٟمٔم٤مر اًمٜم٤مس خمتٚمٗم٦م 

ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  چ  وىمد ىم٤مل شمٕم٤ممم ،وضمقد اعمرضمٕمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م رضورة قم٤مًمٞم٦م 

قًمف ـسملم يدي اهلل ورؾم ٤مً ٞمئـ٘مدُمقا ؿمشم ي ٓأ، 1احلجرات:  چ ڳڳ  ڳ   ڳڱ   ڱ     ڱ  ڱ  ں

يت اًمٌٞم٤من ٠موٓشمنميع وٓؿمٌف ذًمؽ طمتك ي ومال دمزُمقا سمحؾ وٓطمرُم٦م ، ٤ممم ًمٙمؿــطمتك ي٘مدُمف اهلل شمٕم

 ،او قمدم ىمٌحف  رف سم٤مًمنمع طمًٜمفن اعمٕمروف ذم اًمديـ هق يمؾ ُم٤مقمُ ٢موًمذًمؽ وم . ُمـ اهلل ورؾمقًمف

ويمذًمؽ  ٕمروفن اًمقاضم٤ٌمت يمٚمٝم٤م ُمـ اعم٢م. وقمغم ذًمؽ وم رف سم٤مًمنمع ىمٌحفوأُم٤م اعمٜمٙمر ومٝمق يمؾ ُم٤مقمُ 

ن اعمحرُم٤مت يمٚمٝم٤م ُمـ اعمٜمٙمر وًمٙمـ سمدرضم٤مت أيمام  ،ُم٤م يتٌٕمٝم٤م وخيدُمٝم٤م ُمـ اعمٜمدوسم٤مت واعم٤ٌمطم٤مت 

عمٕمروم٦م إوُمؼ اًمقاؾمع واًمت٘مٞمد سم٤معمرضمٕمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م يًتٚمزم اًمتقؾمع ذم ومٝمؿ إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م  . ُمتٗم٤موشم٦م
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ظمدُم٦م  ظم٤مص٦م وأن اعم٤ٌمطم٤مت ُمـ اعمٕمروف هل وؾم٤مئؾ ،ًمٚمٛمٕمروف وُم٤م خي٤مًمٗمف ُمـ اعمٜمٙمرات 

  .   يتٌع ذًمؽ وٞمؼ جم٤مل ظمدُم٦م اًمقاضم٤ٌمتو ،اًمقاضم٤ٌمت . وسمخالف ذًمؽ وم٢من جم٤مل اعمٕمروف يٜمحن 

واوح ُمـ ُمٕمٜمك اًمٓم٤مقم٦م أن اًمٓم٤مقم٦م اًمنمقمٞم٦م جي٥م  ،: ذم ـمٌٞمٕم٦م مم٤مرؾم٦م اًمًٚمٓم٦م افػائدة افثافثة      

أي ذم اًم٘مٚم٥م واجلقارح إٓ ُم٤م يم٤من ُمـ سم٤مب اإلوٓمرار واإليمراه ٕٟمف جي٥م قمغم  ،أن شمٙمقن طم٘مٞم٘مٞم٦م 

اعم١مُمـ يمراه٦م احلرام اًمذي ُايمِره قمٚمٞمف او اوُٓمر إًمٞمف وجي٥م اًمًٕمل ًمتٖمٞمػمه او اخلروج ُمٜمف . وسمذًمؽ 

ٞمخ وشمٕمٛمٞمؿ ٟمٔم٤مم ـلم . وًمؽمؾمـ٤مء واعمرؤوؾمـرًا ُمت٤ٌمدًٓ سملم اًمرؤؾمـيٙمقن اًمّمدق واًمرهم٦ٌم ذم اخلػم أُم

وًمٙمـ يٜمٌٖمل ذم قم٤ٌمرة  ،اجلامقم٦م ٓسمد ُمـ وضمقد أواُمر وٟمقاٍه ُمـ ضمٝم٦م ووضمقد ـم٤مقم٦م ُمـ ضمٝم٦م أظمرى 

ومٞمٛمٙمـ أطمٞم٤مٟم٤ًم  ،ٚمط ـتٕمالء واًمتًـيٜمٌٖمل أن شمٜمٗمل روح اإلؾم ،إُمر واًمٜمٝمل وُم٤م يّم٤مطمٌٝم٤م ُمـ ىمرائـ 

ويٛمٙمـ أيْم٤ًم أن  ،اًمخ  تٕمامل اًمّمٞمٖم٦م اًمتل يدظمؾ ومٞمٝم٤م اًم٘م٤مئد ٟمٗمًف ٟمحق: ٟمحـ وقمٚمٞمٜم٤م أن ...ـاؾم

شُمًٌؼ قم٤ٌمرة إُمر سمٕم٤ٌمرات شمِمجٞمٕمٞم٦م شمٌلم أمهٞم٦م إقمْم٤مء وأن اعم١مؾم٦ًم سمح٤مضم٦م إًمٞمٝمؿ وأن اًم٘مٞم٤مدة ذم 

هذا سم٤مإلو٤موم٦م إمم اإلسمت٤ًمُم٦م وقم٤ٌمرات اًمقضمف وم٢من اًمقضمف آًم٦م اعمقاضمٝم٦م وشمٔمٝمر قمٚمٞمف  ،ظمدُم٦م اجلامقم٦م 

ذا اًمٜمقع ُمـ ـدًم٦م يمثػمة شم٘متيض هوإمم همػم ذًمؽ ُمـ إؾم٤مًمٞم٥م . وشمقضمد أ ،سمٕمض دواظمؾ اًمٜمٗمس 

ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  چ ُمٜمٝم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،اًمرومؼ 

﮳   چ وىم٤مل شمٕم٤ممم  ،159آل قمٛمران:  چ  ٹ ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ﮲ 

﮸   ﮹  ﮶   ﮷    ﮵   ـْ  .128اًمتقسم٦م:  چ﮴  ـِ  ٦مَ ـقَم٤مئَِِم  وقَم  قَم

وْمَؼ  إِنَّ  »ىَم٤مَل  َوؾَمٚمََّؿ ، قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ َصغمَّ  اًمٜمٌَِّل     ذِم  َيُٙمقنُ  َٓ  اًمر 
ٍ
ء َّٓ  َرْ
َٓ  َزاَٟمُف ، إِ ـْ  ُيٜمَْزعُ  َو   ُِم

ٍ
ء َّٓ  َرْ
ؿَم٤مَٟمُف  إِ

وًمٙمـ  ،ٚمؿ وهمػمه . وشمقضمد أطمقال اؾمتثٜم٤مئٞم٦م شم٘متيض سمٕمض اًمِمدة واًمٍماُم٦م ـُمً اإلُم٤مم رواه «

 اعمِم٤مريم٦م وم٘مدان ُمٜمٝم٤م ، أرضار ًمف اًمتًٚمٓمل وم٢من  إؾمٚمقب اخلِمـ ،احلذر ُمـ أن شمّمػم قم٤مدة 

هل اًمقٓء ًمٚم٘مْمٞم٦م  ،صمالصم٦م  ومٕمقاُمؾ اًمٓم٤مقم٦م ُمـ طمٞم٨م اجلٛمٚم٦م . ًمٚمٛمرؤوؾملم واًمٕم٤مـمٗمٞم٦م اًمٗمٙمري٦م

 وذم إظمػم اخلقف ُمـ اًمٕم٘م٤مب. ،لم ـ٥م حم٦ٌم واطمؽمام اعمرؤوؾمـويمً
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: ايمتٗم٧م أي٦م اًمٙمريٛم٦م ذم ـم٤مقم٦م أوزم إُمر سمٛمٗمٝمقم اًمٕمٓمػ ُمـ همػم إقم٤مدة افػائدة افرابعة      

وذًمؽ ٕن ـم٤مقم٦م أوزم إُمر ًمٞم٧ًم ُمٓمٚم٘م٦م قمٜمد اإلؾمتٓم٤مقم٦م يمام هق احل٤مل ذم ـم٤مقم٦م  ،قم٤ٌمرة: وأـمٞمٕمقا 

 .أي ًمٞمس ذم اعمٕمّمٞم٦م واهلقى ،وًمٙمٜمٝم٤م ُم٘مٞمدة سمٙمقهن٤م ـم٤مقم٦م ذم اعمٕمروف  ،اهلل ورؾمقًمف 

وشم٘مٞمٞمده٤م  وسمٞم٤من ُمّمدر اًمقٓي٦م ،ىمْمٞم٦م اجلدارة سمقٓي٦م إُمر وسمحؼ اًمٓم٤مقم٦م : افػائدة اخلامسة      

أن يمؾ  ،ٓ ؿمؽ ُمـ ضمٝم٦م احلٙمؿ اًمنمقمل اًمتٙمٚمٞمٗمل اًمٓمققمل )أي ًمٞمس اإلوٓمراري( .  سمزُمـ حمدد

إٟمام ُيراد سمف  ،. ومال ؿمؽ أن إُمر سمٓم٤مقم٦م أوزم إُمر ُمٜم٤م  أُم٤مٟم٦م جي٥م أن شُمـقمم عمـ هق ضمدير سمحٛمٚمٝم٤م

اًمٚمٝمؿ إٓ ذم طم٤مل اإلوٓمرار . ومل يٗمٝمؿ  ،وضمدير سمحؼ اًمٓم٤مقم٦م  ضمدير سمقٓي٦م إُمرشمقًمٞم٦م ُمـ هق 

اإلؾمالم ُمـ شمقهؿ أن اهلل شمٕم٤ممم أسم٤مح ًمٜم٤م اًمٕم٨ٌم واًمُٕمـُثق )اًمٗمقى( وقمدم اعم١ًموًمٞم٦م ذم حتٛمٞمؾ 

 إُم٤مٟم٤مت.

ام يٜمٌف يم ،ُمٕمٜمك ذًمؽ أن ُمـ ًمقازم اجلدارة ًمٚمتقًمٞم٦م وطمؼ اًمٓم٤مقم٦م هل اًمًالُم٦م ُمـ ُمقاٟمع اًمٓم٤مقم٦م       

﮲   ﮳   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ چ ٤ممم ــشمٕمو شم٤ٌمرك إًمٞمف ٟمحق ىمقًمف

 چ ڱ  ڱ    ڱ  ڱ   ڳ  ڳ  ڳچ وىمقًمف شمٕم٤ممم  ،152 - 151اًمِمٕمراء:  چ ﮴

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  چ ٤ممم ــــوىمقًمف شمٕم ،113هقد: 

هذا سم٤مإلو٤موم٦م إمم إهٚمٞم٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م ، وم٘مد ىم٤مل  .6احلجرات:  چڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  

ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې    چشمٕم٤ممم 

 .58اًمٜم٤ًمء:  چ ې

وٓ واطمد  ،اؾمؿ مجع سمٛمٕمٜمك: أصح٤مب إُمر  شأوزم»وم٢من  ،  چ ی   ی  ی  چقم٤ٌمرة  وشمدسمر       

ومٝمق أُمر اجلامقم٦م يمام هق ُمْمٛمقن ظمٓم٤مب  شإُمر»ًمف ُمـ ًمٗمٔمف وًمٙمـ ُي٘م٤مل ًمٚمٛمٗمرد: ذو . وأُم٤م 

وًمذًمؽ وم٢من إُمر هٜم٤م هق شمقزم اعم١ًمًمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م سم٠مي درضم٦م ُمـ  ،اجلامقم٦م ذم أي٦م صمؿ اًمْمٛمػم اعمْم٤مف 

وًمذًمؽ ضم٤مءت أي٦م اًمٙمريٛم٦م  ،اسمتداًء ُمـ اًمرئ٤مؾم٦م اًمٕمٚمٞم٤م إمم ىمٞم٤مدة دائرة صٖمػمة  ،درضم٤ممه٤م او رشمٌٝم٤م 
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ويتٕمٚمؼ  شأوزم إُمر»ذم حمؾ ٟمّم٥م قمغم احل٤مل ُمـ  شُمٜمٙمؿ»ر سمّمٞمٖم٦م اجلٛمع: أوزم . واجل٤مر واعمجـرو

 ،سمٛمحذوف يٛمٙمـ شم٘مديره سمـ: ُمٜمتخٌلم ُمٜمٙمؿ او ُمقيمٚملم ُمٜمٙمؿ او خمت٤مريـ ُمٜمٙمؿ او ُم٘مٌقًملم ُمٜمٙمؿ 

ـْ »وقمغم ذًمؽ شمٙمقن   چ ہ  ہ  ہچ يم٘مقًمف شمٕم٤ممم  ،ٓسمتداء اًمٖم٤مي٦م يمام هق اعمٕمٜمك إصٞمؾ هل٤م  شُِم

وؿمٌف ذًمؽ . ي٤ًمقمد قمغم هذا  ،ويم٘مقًمؽ: أظمذ ومالن أُمره ُمٜمل وأظمذ يمت٤مسمف ُمٜمل  ، 30اًمٜمٛمؾ: 

 يُمؾُّ  »َوؾَمٚمََّؿ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ  َصغمَّ  اهللِ َرؾُمقُل  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  ُهَرْيَرَة، َأيِب  ُمٜمٝم٤م طمدي٨م ،اًمت٘مدير أُمقر يمثػمة 

ٚمِؿِ  ًْ ٚمِؿِ  قَمغَم  اعْمُ ًْ ومال حيؾ اًمتٍمف ذم طم٘مقق  ،رواه ُمًٚمؿ وهمػمه  «َوقِمْرُوُف  َوَُم٤مًُمفُ  َدُُمفُ  طَمَراٌم ، اعمُْ

ومال ؿمؽ أن إُمر أؿمد وأقمٔمؿ ذم ؿم٠من اجلامقم٦م او إُم٦م وطم٘مٝم٤م ذم اإلظمتٞم٤مر ومٞمام  ،ومرد إٓ سم٢مذٟمف 

يتٕمٚمؼ سمٛمّم٤محلٝم٤م اًمٕم٤مُم٦م . وٓ يّمح اإلقمؽماض قمغم ذًمؽ سم٢من اجلامقم٦م ىمد خيتٚمػ أومراده٤م ذم 

قمغم قمٛمؾ واطمد وإْن اظمتٚمٗم٧م  )أي اًمتقاومؼ( عومٝمذا اقمؽماض ُمردود ٕٟمف جي٥م اًمتٓم٤مو ،اإلظمتٞم٤مر 

يم٤مًم٘مقل سمٛمٓمٚمؼ إهمٚمٌٞم٦م او سم٠مهمٚمٌٞم٦م ُمٕمٞمٜم٦م ذم اإلظمتٞم٤مر ُمـ سملم اعم١مهٚملم او سمتقيمٞمؾ ٟمّقاب  ،أراء 

ويٜمص قمٚمٞمف  ،وطمٙمؿ اًمتٓم٤موع اعمت٤ٌمَدل يقضمٌف حتريؿ اًمتٗمرق يمام ذم ٟمّمقص ىمرآٟمٞم٦م  ،ًمإلظمتٞم٤مر 

ـِ ، إمَِم  ٤مًذاـَوُُمٕمَ  سَمَٕمَثفُ  ٚمَّؿَ ـَوؾَم  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ  اًمٜمٌَِّلَّ  ك َأنَّ ـدي٨م أيب ُمقؾَم ـطم ا »وَمَ٘م٤مَل  اًْمَٞمَٛم َ َٓ  َين   َو

ا َ ا شُمَٕمن  َ َٓ  َوسَمنم  َرا ، َو َٓ  َوشَمَٓم٤مَوقَم٤م شُمٜمَٗم  َتٚمَِٗم٤م  َو رواه أمحد وُمًٚمؿ واًمٌخ٤مري . واًمتٓم٤موع هق  «خَتْ

تٌداد ومال ـر واإلؾمـٚمٛملم سم٤مًم٘مٝمـ أُمر اعمًاًمتقاومؼ ويم٠مٟمف ـمقع او إٟم٘مٞم٤مد ُمت٤ٌمَدل . وأُم٤م ُمـ همٚم٥م قمغم

وىمد اؾمتٕمٛمؾ  ،ٚمٓمتف أطمٙم٤مم اإلوٓمرار ـري قمغم ؾمـ٠من وًمٙمـ دمـذا اًمِمـؽ أٟمف ًمٞمس ُمٜم٤م ذم هـؿم

ـْ  ُِمٜم٤َّم ًَمٞمَْس  » ملسو هيلع هللا ىلصيم٘مقًمف  ،ومٞمام هق دون ذًمؽ ُمـ اًمذٟمقب  «ًمٞمس ُمٜم٤م  »قم٤ٌمرة  ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمٌل  َب  َُم  رَضَ

ٞم٦َّمِ  سمَِدقْمَقى َدقَم٤م َأوْ  اجْلُُٞمقَب  ؿَمؼَّ  َأوْ  اخْلُُدودَ 
ويم٘مقل اًمٜمٌل  ،رواه ُمًٚمؿ واًمٌخ٤مري وهمػممه٤م  « اجْل٤َمِهٚمِ

ـِ  » ملسو هيلع هللا ىلص قَمك َوَُم أْ  ُِمٜم٤َّم ، وَمَٚمْٞمَس  ًَمفُ  ًمْٞمَس  َُم٤م ادَّ ـَ  َُمْ٘مَٕمَدهُ  َوًْمَٞمَتٌَقَّ ويم٘مقًمف  ،رواه ُمًٚمؿ وهمػمه  «اًمٜم٤َّمِر  ُِم

ـْ  » ملسو هيلع هللا ىلص اَلَح  قَمَٚمْٞمٜم٤َم مَحََؾ  َُم  ً ٛمؾ ىمٓمٕم٤ًم ـذا يِمـوه ،رواه ُمًٚمؿ واًمٌخ٤مري وهمػممه٤م  «ُِمٜم٤َّم  وَمَٚمْٞمَس  اًم

ذم آي٦م اًمٜم٤ًمء إٓ   چ ی  چ٤مرة ـٛمقل سمٕمٌـومٝمق همػم ُمِم ،ٚمٛملم سمٖمػم رو٤مهؿ ـُمـ شمٖمٚم٥م قمغم أُمر اعمً

ويم٤مٟم٧م طم٘مقق  ،ومٚمام يم٤من ُمّمدر اًمقٓي٦م شمٓم٤موع اًمٜم٤مظمٌلم قمغم ظمٞم٤مر ُمٕملم وومؼ أطمٙم٤مم اإلوٓمرار . 

 .ًمٜم٤مظمٌلم شم٘مٞمٞمد اًمقٓي٦م سمزُمـ ُمٕملمقُمٚمؿ ُمـ ذًمؽ أن ُمـ طمؼ ا ،اًمٜم٤مس حمرُم٦م إٓ سمرو٤مهؿ 
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جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب     چ ـ٤مرةل قمٌـ٤م ومـع يمٛم٤مزٜمتذم طمٙمؿ اًم :ةـادشـافػائدة افس      

 قب ـم٤مقمتٝمؿ ذمـصؾ هق وضمن إأٚمؿ ُمر ُمٜم٤م قمُ إ ـلوًمِ أُ ٤ممم سمٓم٤مقم٦م ــــُمر اهلل شمٕمأعم٤م  ، چ خب

 ـلوًمِ أُ ُم٤م ُمٜم٤مزقم٦م أويمام ؾمٌؼ ذم اًمٗم٤مئدة اًمث٤مٟمٞم٦م .  ؾمتٓم٤مقم٦موذم طمدود اإلاعمٕمروف  هقو ،جم٤مل اًمٓم٤مقم٦م 

اًمنمـمٞم٦م ًمٚمنمط  شإنْ ». وشُمًتٕمٛمؾ ذم ؾمٞم٤مق اًمنمط  اًمقىمقع ممٙمـ ٟمف ذم أي٦م اًمٙمريٛم٦م ظمؼم٢موم ، ُمرإ

ژ  ڑ  ڑ   چ ٘مقًمف شمٕم٤ممم يم ، ٛمتٜمع اًمقىمقعاعم ويمذًمؽ ًمٚمنمط ، اعمٛمٙمـ اًمقىمقع يمام ذم آي٦م اًمٜم٤ًمء

أصالً ويم٤مٟم٧م اعمٜم٤مزقم٦م  اًمٓم٤مقم٦م ٧مٟمف عم٤م يم٤مٟم٢م. وًمذًمؽ وم 81اًمزظمرف:  چ گ  ک  ک  ک  ک 

وهـق اعمٕمروف ومـل طمدود  ،قُمٚمؿ أن يمؾ ُمٜم٤مزقم٦م ُمٜم٤مىمْم٦م عمج٤مل اًمٓم٤مقم٦م  ،ٟم٘مٞمْم٤ًم ًمٚمٓم٤مقم٦م 

ُمـ اًمٜمّمقص اًمٕم٤مُم٦م ذم اًمٜمٝمل قمـ  ذًمؽ ويقضمد ُم٤م ي١ميد ،ومٝمل ُمٜم٤مزقم٦م ممٜمققم٦م ذقم٤ًم  ،اإلؾمـتٓم٤مقم٦م 

رقمٞم٦م ًمٖمرض ـتٜمدة إمم طمج٦م ؿمـوأُم٤م اعمٜم٤مزقم٦م اعمً اًمتٜم٤مزع واًمٜمّمقص اخل٤مص٦م سم٠مهؾ إُمر .

ج٤مل اًمٓم٤مقم٦م وجي٥م ىمٌقًمف او رده إمم عم ذا يمٚمف همػم ُمٕم٤مرضـومٝم ،اإلصالح واًمتّمحٞمح وإٟمٙم٤مر اعمٜمٙمر 

ُمر وسمٕمض إ وزِم أُ  لْم سمَ  ،تٛمرد ًمٞم٧ًم عمجرد اخلّمقُم٦م واًم ، ذا طمّمٚم٧م ُمٜم٤مزقم٦مٜم٦م . وم٢مـاًم٘مرآن واًمً

ن اًمقاضم٥م اعم٘مٓمقع سمف هق رد اًمتٜم٤مزع إمم اًم٘مرآن واًمًٜم٦م يمام هق ٟمص أي٦م اًمٙمريٛم٦م وؾمقاء ٢ماًمرقمٞم٦م وم

ُم٤مُم٦م ، ي١ميد ذًمؽ ىمقًمف تٛمرار سم٤مإلـؾمهٚمٞمتف ًمإلأتف وشمٍمومف او ذم ـٞم٤مؾمـل سمٕمض ؾمـُم٤مم ومٟمقزع اإل

وشم٘مع قمغم يمؾ رء ؾمقى ُمٕمّمٞم٦م اًمٙمت٤مب وهذه ٟمٙمرة قم٤مُم٦م ضمدًا  ، چ جئ  حئ   مئ  ىئ چ ٤مممــشمٕم

 .ٟمام يٙمقن اًمٞمٝمامإن رد اًمٜمزاع واًمًٜم٦م ٕ

اَم اًمٓم٤َّمقَم٦ُم ذِم اعمَْْٕمُروِف  »ع طمدي٨م ـ٦م اًمٙمريٛم٦م ُمـذه أيـه ٦م ذم٤مزقم٤مرة اعمٜمقمٌـ شم١مؾمسو        ، « إِٟمَّ

شم٘مٞمٞمد هذه اًمٜمّمقص ىمقاقمد يمٌػمة ذم   شم١مؾمس ، «وأن ٓ ٟمٜم٤مزع إُمر أهٚمف إٓ ....  »وطمدي٨م 

وم٤مًمٓم٤مقم٦م حمّمقرة  . وذم قمٛمٚمٞم٤مت ٟمزع اًمًٚمٓم٦م شمداول اًمًٚمٓم٦موذم قمٛمٚمٞم٤مت  ؾمٚمٓم٦م اًمرئ٤مؾم٦م اًمٕمٚمٞم٤م

أي  ، سملم اًمِمٕم٥م واًمًٚمٓم٦م رد اًمٜمزاع حمّمقر سم٤معمرضمٕمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م اعمح٤ميدةُميمام أن  ،سم٤معمٕمروف 

ط ؾمٞم٠ميت ٜمّم٥م ظمالل ومؽمة اًمٕم٘مد ممٜمققم٦م إٓ سمنمقمغم اعم وأيْم٤ًم وم٢من ُمٜم٤مزقم٦م اعم١مهؾ ، سم٤مًم٘مرآن واًمًٜم٦م

. وي٘متيض ذًمؽ شمٜمٔمٞمؿ ُمٜم٤مزقم٦م اًمًٚمٓم٦م سمٛمقاد دؾمتقري٦م وىم٤مٟمقٟمٞم٦م  ذطمف سمٕمد ىمٚمٞمؾ إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم
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إذا  ،سمؾ إن طمٍم اعمرضمٕمٞم٦م ذم اًمٜمزاع سم٤مًمنمع  يمل يٙمقن إُمر سمٕمٞمدًا قمـ اًمٗمقى . ،وسم٠مٟمٔمٛم٦م قمٛمٚمٞم٦م 

احلٙمقُمٞم٦م وهمػم  وم٢مٟمف جيٕمؾ ؾمٚمٓم٦م اًمِمٕم٥م قمؼم ُم١مؾم٤ًمشمف ،يم٤من ُمت٘مٜم٤ًم سم٠مٟمٔمٛم٦م ٟمٞم٤مسمٞم٦م ورىم٤مسمٞم٦م وشمٜمٗمٞمذي٦م 

٤مه٤م اعمجرُمقن واًمٗم٤مؾمدون ِموم٢من احلٙمقُم٦م اًمتل خي ،أىمقى ُمـ ؾمٚمٓم٦م اًمرئٞمس . وسم٤مجلٛمٚم٦م  ،احلٙمقُمٞم٦م 

وأُم٤م احلٙمقُم٦م اًمتل خيِم٤مه٤م اعمّمٚمحقن وقم٤مُم٦م اًمِمٕم٥م ومٝمل طمٙمقُم٦م  ،وم٢مهن٤م طمٙمقُم٦م ٟمٔمٞمٗم٦م وىمقي٦م 

 ـم٤مهمٞم٦م ُمًتٌدة.

جم٤مل ذم يمثػم  ًمإلضمتٝم٤مد، ويم٤من  اعمٕمروف واإلؾمتٓم٤مقم٦م ذم شم٘مدير٤مر شمتٗم٤موت ٧م إٟمٔموًمٙمـ عم٤م يم٤مٟم      

وم٘مد وضم٥م قمغم احلٙمقُم٦م ظم٤مص٦م وقمغم اًمِمٕم٥م أيْم٤ًم سمٛم١مؾم٤ًمشمف شم٠مؾمٞمس وؾم٤مئؾ  ، ُمـ إطمٞم٤من

 ،ٜم٤مزقم٦م ؾمٚمٞماًم وسمٕمٞمدًا قمـ اًمٗمقى اإلؾمتٞمْم٤مح واًمٙمِمػ واًمتح٘مؼ يمل يٙمقن ىمرار اًمٓم٤مقم٦م او اعم

وًمٙمـ ُمـ همػم طمٍم  ، ػم اًمتٜم٤مصح سملم اًمرؤؾم٤مء واعمرؤوؾملمويمذًمؽ شم٠مؾمٞمس وؾم٤مئؾ ُمٗمتقطم٦م ًمتٞمً

 اًمتٜم٤مصح ُمـ ظمالهل٤م ٕن احلٍم يٗمتح اعمج٤مل ًمٚمٗم٤ًمد وإُم٤مشم٦م اًمتٜم٤مصح .

ويٛمٙمـ أن ي١مصمر قمغم أظمذ إُمر سم٘مقة يمام هق  ،ىمد يٙمقن اًمٜمزاع يم٤مُمٜم٤ًم او ُمْمٛمرًا داظمؾ اعم١مؾم٦ًم و      

يقضمد ُمـ يتج٤موب  ،أٟمف يقضمد هم٤مًم٤ًٌم ذم اًمدرضم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ اًم٘مٞم٤مدات ومام دوهن٤م  اًمقاضم٥م . وذًمؽ

إول: ُمٕمروم٦م درضم٦م وٕمػ اًمتج٤موب  ،وحيت٤مج ذًمؽ إمم أُمريـ  ،سمْمٕمػ ُمع اًم٘مرارات اًمٕمٚمٞم٤م 

يم٤مظمتالف اعمٗم٤مهٞمؿ او همػم ذًمؽ . إُمر اًمث٤مين: وامن قمدم شم٠مصمػمه٤م قمغم ىمقة اًمٕمٛمؾ  ،وأؾم٤ٌمهب٤م 

وذًمؽ أن شمٕم٤مود اًم٘مٞم٤مدات أُمر ذم  ،ٜم٤مس اًم٘مٞم٤مدي٦م ٚم٥م إُمر اؾمتٌدال سمٕمض اًمٕموىمد يتٓم ،اًم٘مٞم٤مدي 

ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ     وئ  وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  چ يمام يٜمٌف إًمٞمف ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،هم٤مي٦م إمهٞم٦م 

 29ـمف:  چجئ  حئ  مئ   ىئ    يئ  جب      ی  ی  ی   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ    ىئ   ی

- 35 . 

أْن سم٤ميٕمٜم٤م قمغم  » وم٤ٌميٕمٜم٤مه وم٘م٤مل ومٞمام اظمذ قمٚمٞمٜم٤م ملسو هيلع هللا ىلصقمـ قم٤ٌمدة سمـ اًمّم٤مُم٧م ىم٤مل: دقم٤مٟم٤م اًمٜمٌل و      

ُمَر اهَٚمف إٓ أْن اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ذم ُمٜمِمٓمٜم٤م وُمٙمرهٜم٤م وقُمْنٟم٤م وينٟم٤م وأصمرة قمٚمٞمٜم٤م وان ٓ ٟمٜم٤مزَع إ

وهذا ٟمص  اًمٌخ٤مري . احلدي٨م ُمتٗمؼ قمٚمٞمف واًمٚمٗمظ ُمـ «شمرْوا يمٗمرًا سَمَقاطم٤ًم قمٜمديمؿ ُمـ اهلل ومٞمف سمره٤من .

وؾمٞم٠ميت شمٗمًػم احلدي٨م  ،قمغم ضمقاز ُمٜم٤مزقم٦م ُمـ يم٤من ُم١مهاًل ذم اًمٔم٤مهر ُمـ إئٛم٦م صمؿ ؾم٘مٓم٧م أهٚمٞمتف 
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ُمـ يمت٤مب ) أهؾ اًمٌٞم٧م سملم اخلالوم٦م  اعمٌح٨م اًمراسمع قمنم ذموذيمرٟم٤م  ،سمٕمد ىمٚمٞمؾ إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم 

 . ذوح أطم٤مدي٨م أظمرى شمتّمؾ هبذا اًمًٞم٤مق واعمٚمؽ (

ومٛمـ ومقائد ذيمر اعمٜم٤مزقم٦م سمّمٞمٖم٦م  ،: ذم اًمتٜم٤مصح سملم اًمرؤؾم٤مء واعمرؤوؾملم سابعةافػائدة اف      

ٕمـ متٞمؿ اًمداري وم ،أن اًمٜمّمٞمح٦م ىمد شمٖمٜمل ذم يمثػم ُمـ إطمٞم٤من قمـ اًمٜمزاع  ،اًمنمط اعمٛمٙمـ اًمقىمقع 

ئٛم٦م اعمًٚمٛملم هلل وًمٙمت٤مسمف وًمرؾمقًمف وٕ »ىمٚمٜم٤م: عمـ؟ ىم٤مل  ، « اًمديـ اًمٜمّمٞمح٦م »ىم٤مل  ملسو هيلع هللا ىلصن اًمٜمٌل أ

ة وإيت٤مء اًمزيم٤مة قمغم إىم٤مم اًمّمال ملسو هيلع هللا ىلصسم٤ميٕم٧م رؾمقل اهلل  »رواه ُمًٚمؿ . وقمـ ضمرير ىم٤مل  «.وقم٤مُمتٝمؿ 

ن اًمٜمّمٞمح٦م ًمٞم٧ًم ُم٘مّمقرة قمغم أٗمٝمؿ ضمٞمدًا ـرواه ُمًٚمؿ . ومٞمج٥م ان يُ  «.واًمٜمّمح ًمٙمؾ ُمًٚمؿ

ن ٢مُمر وُمـ اًمرقمٞم٦م . ومٚمؿ ُمـ وٓة إـصمؿ هل ًمٙمؾ ُمً ، كء ًمٚمديــسمؾ هل ىمٌؾ يمؾ ؿم ، ٚمٓم٤منـاًمً

غ ضمقره او يزظمرومف ويزيٜمف ق  ـخر ُمـ يًـٟمف يًأصؾ اًمقاىمع ن ا٢ٕم٦م ضم٤مئرة ومـٞم٤مؾمـُم٤مم ؾميم٤من ًمإل

 . مم ظمدُم٦م اًمِمٞمٓم٤من ُمـ طمٞم٨م ٓ يِمٕمرونإوي١مدي ذًمؽ امم شمْمٚمٞمؾ يمثػم ُمـ اًمرقمٞم٦م واؾمتدراضمٝمؿ 

هنؿ أٍموا ذم شمٌّمػم اًمرقمٞم٦م سمحج٦م ٘مَ ـن يُ أهؾ اًمديـ أؿمد اًمتحريؿ قمغم اًمٕمٚمامء وأٟمف حيرم ٢موًمذًمؽ وم

ؾ جي٥م قمٚمٞمٝمؿ ـٚمٓم٤من ، سمـٚمقه٤م ًمٚمًـقا سمٕمض اًمرىم٤مع وارؾمـٝمؿ يمتٌـٟمأظمٗمٞم٦م او ٚمٓم٤من ـٟمّمحقا اًمً

قمغم  ملسو هيلع هللا ىلصسم٤ميٕمٜم٤م رؾمقل اهلل  »٤مدة سمـ اًمّم٤مُم٧م ىم٤مل ـشمٌّمػم اًمرقمٞم٦م سم٤محلؼ إْن اؾمتٓم٤مقمقا ذًمؽ . وقمـ قمٌ

هٚمف أُمر ن ٓ ٟمٜم٤مزع إأصمرة قمٚمٞمٜم٤م وقمغم أاًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ذم اًمٕمن واًمٞمن واعمٜمِمط واعمٙمره وقمغم 

ُمتٗمؼ قمٚمٞمف واًمٚمٗمظ ُمـ ُمًٚمؿ . ومٝمذه  «يٜمام يمٜم٤م ٓ ٟمخ٤مف ذم اهلل ًمقُم٦م ٓئؿ .أن ٟم٘مقل سم٤محلؼ أوقمغم 

مم وضمقب اًمٜمّمٞمح٦م ًمديـ اهلل شمٕم٤ممم . إو٤موم٦م طم٤مدي٨م ىمٓمٕمٞم٦م ذم قمٛمقم اًمٜمّمٞمح٦م ًمٙمؾ ُمًٚمؿ سم٤مإلإ

اًمتح٘مؼ  هق وم٠مول رء ،ُمـ ذًمؽ إشم٘م٤من اًمٜمّمٞمح٦م  ،وًمٙمـ ُمـ اًمّمقاب ذم يمؾ قمٛمؾ أن يٙمقن ُمت٘مٜم٤ًم 

؟ وي٤ًمقمد قمغم ذم اًم٘مْمٞم٦م اعمٕمٞمٜم٦م شمٖمٞمػمه إٟمٙم٤مره او قوقع اًمٜمّمٞمح٦م وهؾ يقضمد طم٘م٤ًم ُم٤م جي٥مُمـ ُم

ويمذًمؽ يٌح٨م اًمٜم٤مىمد  تٓمٞمع أن يٗمٕمؾ؟ـف ُمٙم٤من ُمـ يٜم٘مده وُم٤مذا يًـاإلشم٘م٤من أن يٗمؽمض اًمٜم٤مىمد ٟمٗمً

٤مقمد ـٌ٘مٝم٤م سم٠مقمامل شمًـ٦م او يًـرن اًمٜمّمٞمحـد ي٘مـوم٘م ،٤مر ُمٕملم ـٌؾ ًمتٕمديؾ ُمًـر اًمًـقمـ أومْمؾ وأيً

  .ىمٌقهل٤م قمغم
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ٟمف جي٥م شمٌّمػم اًمرقمٞم٦م ًمئال ٢مذا ظم٤مًمػ احلؼ اعم٘مٓمقع سمف ُمـ همػم شمٕمٛمد ومإُمر اًمٕمدل ن وزم إإسمؾ       

ظم٤مًمد سمـ  ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل: سمٕم٨م اًمٜمٌل  ؟! . ومٕمـ اسمـ قمٛمر ؽ ومام فمٜمؽ سم٤مُٓمػم اًمٔم٤ممل اجل٤مئرشمت٤مسمٕمف قمغم ذًم

ؾمٚمٛمٜم٤م ومجٕمٚمقا ي٘مقًمقن: ص٠ٌمٟم٤م أن ي٘مقًمقا أؾمالم ومٚمؿ حيًٜمقا مم اإلإمم سمٜمل ضمذيٛم٦م ومدقم٤مهؿ إاًمقًمٞمد 

ر ظم٤مًمد ـُمَ أؾمػمه طمتك اذا يم٤من يقم أمم يمؾ رضمؾ ُمٜم٤م إومجٕمؾ ظم٤مًمد ي٘متؾ ُمٜمٝمؿ وي٠مه ودومع  ، ص٠ٌمٟم٤م

ن ي٘متؾ يمؾ رضمؾ ُمٜم٤م اؾمػمه وم٘مٚم٧م: واهلل ٓ اىمتؾ اؾمػمي وٓ ي٘متؾ رضمؾ ُمـ اصح٤ميب اؾمػمه طمتك أ

 «اًمٚمٝمؿ إين اسمرأ اًمٞمؽ مم٤م صٜمع ظم٤مًمد . »يديف وم٘م٤مل  ملسو هيلع هللا ىلصومذيمرٟم٤مه ًمف ومرومع اًمٜمٌل  ملسو هيلع هللا ىلصىمدُمٜم٤م قمغم اًمٜمٌل 

ن اسمـ قمٛمر مل أطمٙم٤مم ُمـ صحٞمحف . ومتدسمر يمٞمػ اًمٌخ٤مري ذم اعمٖم٤مزي وذم إ اإلُم٤مم ُمرشملم . رواه

ن أوٓ ٟمٕمٚمؿ  ، هى وًمٙمٜمف محؾ اصح٤مسمف قمغم شمرك اًمٓم٤مقم٦مُمتٜم٤مع ُمـ اًمٓم٤مقم٦م ذم ىمتؾ إيٙمتػ سم٤مإل

ن ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد أٜمٗمقس اعمحرُم٦م . هذا ُمع ٟم٘مذ اصح٤مسمف ُمـ ىمتؾ اًمأٟمف ٢ماٟمٙمر قمٚمٞمف ذًمؽ وم ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمٌل 

 .مم٤م صٜمع ظم٤مًمد وًمٞمس ُمـ ظم٤مًمد ٟمٗمًف ملسو هيلع هللا ىلصُمػم قمدل وًمٙمٜمف اظمٓم٠م ذم ىمْمٞم٦م يمٌػمة ومتؼمأ اًمٜمٌل أ

 ،وجي٥م أيْم٤ًم ُمراضمٕم٦م اًمٜمٗمس وقمزل اهلقى واًمٕمقاُمؾ اًمٜمٗمًٞم٦م ذم اخلالف سملم اًم٘م٤مدة واًمرقمٞم٦م       

وم٢مٟمف يٛمٙمـ أن شُمًتدرج اًم٘مٞم٤مدة إمم ؿمٝمقة اًم٘مقة وإقمالء اًمٜمٗمس وُم٤م يتٌٕمٝم٤م ُمـ اًمٓمٖمٞم٤من واًمتؼميرات 

اعمٗمتٕمٚم٦م . ويمذًمؽ يًٝمؾ قمغم يمثػم ُمـ اًمرقمٞم٦م إشم٤ٌمع اهلقى اًمِمخيص واإلؿم٤مقم٤مت وسم٤مدئ اًمرأي ُمع 

وًمذًمؽ ىمٞمؾ  ،٤مزوم٦م واإلهاف ذم ُمٜم٤مزقم٦م اًم٘م٤مدة وُم٤م يتٌٕمف ُمـ اعمج ،اًمرهم٦ٌم ذم اًمتٗمٚم٧م ُمـ اإلٟم٘مٞم٤مد 

ـْ و إن ٟم٦ًٌم ًمٞم٧ًم سم٤مًمّمٖمػمة ُمـ اًمِمٕم٥م يًٝمؾ حتريٙمٝم٤م ود يمؾ ىم٤مئد . ـِ  َيِزيدَ  قَم : ىَم٤مَل  ، ُروَُم٤منَ  سْم

َُم٤ممِ  إمَِم  ُي١َمدُّونَ  اًمٜم٤َّمَس  إِنَّ »: قَمٜمُْٝماَم  اهللُ  َريِضَ  ُُمقؾَمك َأيِب  إمَِم  قُمَٛمرُ  يَمَت٥َم  َُم٤ممُ  َأدَّى َُم٤م اإْلِ  َوإِنَّ  ، اهللِ  إمَِم  اإْلِ

َُم٤ممَ  قِمٞم٦َّمُ  َرشَمَٕم٧ِم  َرشَمعَ  إَِذا اإْلِ ـْ  ُٟمْٗمَرةٌ  ًمِٚمٜم٤َّمسِ  َيُٙمقنَ  َأنْ  ُيقؿِمُؽ  َوإِٟمَّفُ  ، اًمرَّ  َأنْ  سم٤ِمهللِ َأقُمقذُ  َوإيِن   ، ؾُمْٚمَٓم٤مهِنِؿْ  قَم

٤ميُمؿْ  ُيْدِريَمٜمِل ـُ  َوإِيَّ ٌََٕم٦مٌ  َوَأْهَقاءٌ  ، حَمُْٛمقًَم٦مٌ  َوَٖم٤مِئ ـْ  ؾَم٤مقَم٦مً  َوًَمقْ  ، احْلَؼَّ  قاوَم٠َمىِمٞمٛمُ  ، ُُم١ْمصَمَرةٌ  َوُدْٟمَٞم٤م ، ُُمتَّ  ش هَن٤َمرٍ  ُِم

 وروى ٟمحقه اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم. ،رواه اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى 

ومٙمثػمة  ،ة : ىمْمٞم٦م ُمراضمٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م ٕوزم إُمر . أُم٤م اعمراضمٕم٦م همػم اعم٤ٌمذافػائدة افثامـة      

وُمرايمز  اًمقؾم٤مئؾ يم٤مًمِمقري اًمٕم٤مُم٦م واًمتٜم٤مصح واًمتٔمٚمؿ قمؼم وؾم٤مئؾ اإلقمالم واًمتقاصؾ اعمتٜمققم٦م

ؽ أن إـمالىمٝم٤م سمال ٟمٔم٤مم ـومال ؿم ،رة ـورسمام أذٟم٤م إمم سمٕمض وقاسمٓمٝم٤م . وأُم٤م اعمراضمٕم٦م اعم٤ٌمؿم ، اًمتٔمٚمؿ
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اعم٤ٌمذة سمام  ومالسمد ُمـ وٌط اعمراضمٕم٦م ،ؾمقف يًـتٝمٚمؽ ـم٤مىم٦م اعم١ًموًملم ويقهـ واضم٤ٌممهؿ  ووقاسمط

إمم درضم٦م خمٗمٗم٦م  ملسو هيلع هللا ىلصوشمٜمٌف ٟمّمقص ُمراضمٕم٦م اًمٜمٌل  ٓ يتٕم٤مرض ُمع اًمقاضم٤ٌمت اًمٙمثػمة ًمٚمٛم١ًموًملم .

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ ٟمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،ُم٦م ذم إدارة إ ملسو هيلع هللا ىلصذم ُمراضمٕم٦م ُمـ خيٚمػ اًمٜمٌل 

پ  پ  پ  پ   ڀ   ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  

ڄ  ڄ         ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦڦ  ڄ

ڻ  چ وىمقًمف شمٕم٤ممم  ،13 - 12اعمج٤مدًم٦م:  چچ  چ  چ   ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ   ے   ے  ۓ  

 .2احلجرات:  چ ۓ  ﮲  ﮳  ﮴    ﮵

 . سم٢مدارة اًمًٚمٓم٦م إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممموؾمت٠ميت ذم ُمٌح٨م اًمِمقرى ومقائد شمتّمؾ       

 

  واجب افتامشؽ

  حؽؿ ادـازظة ظذ افسؾطةو

ِلُّ قمـ        ٤مُِم٧ِم ىَم٤مَل: َدقَم٤مَٟم٤م اًمٜمٌَّ ـِ اًمّمَّ ٤ٌَمَدَة سْم ٤ٌَمَيْٕمٜم٤َمهُ  ملسو هيلع هللا ىلص قُم َأْن سَم٤مَيَٕمٜم٤َم  » وَمَ٘م٤مَل ومِٞماَم َأظَمَذ قَمَٚمٞمْٜم٤َم: ، وَم

٤مقَم٦م ْٛمِع َواًمٓمَّ ًَّ َٟم٤م  قَمغَم اًم َٟم٤م َوَأصَمَرًة قَمَٚمْٞمٜم٤َم ِ، ذِم َُمٜمَِْمٓمِٜم٤َم َوَُمْٙمَرِهٜم٤َم َوقُمْنِ ، َوَأْن َٓ ُٟمٜم٤َمِزَع إَُْمَر  َوُيْنِ

َّٓ َأْن شَمَرْوا يُمْٗمًرا سَمَقاطًم٤م ـَ اهللَِّ ومِٞمِف سُمْرَه٤منٌ  َأْهَٚمُف إِ رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ . وذم رواي٦م:  « ، قِمٜمَْديُمْؿ ُِم

ْٛمِع َواًمٓم٤َّمقَم٦ِم ذِم اعمَٜمَِْمِط َواعمَْٙمَرهِ  ملسو هيلع هللا ىلص سَم٤مَيْٕمٜم٤َم َرؾُمقَل اهللَِّ » ًَّ ،  ، َوَأْن َٓ ُٟمٜم٤َمِزَع إَُْمَر َأْهَٚمفُ  قَمغَم اًم

ٚمؿ ـاًمٌخ٤مري وُمًرواه  « ، َٓ َٟمَخ٤مُف ذِم اهللَِّ ًَمْقَُم٦َم َِٓئؿٍ  َوَأْن َٟمُ٘مقَم َأْو َٟمُ٘مقَل سم٤ِمحلَؼ  طَمْٞمُثاَم يُمٜم٤َّم

  .واًمٜمًـ٤مئل واسمـ طم٤ٌمن وأمحد

يمام هق واوح ُمـ ُمذاهٌٝمؿ ومم٤م ٟم٘مٚمف  ،هذا احلدي٨م اًمنميػ  ذم شمٗمًػمىمد اظمتٚمػ اًمًٚمػ و      

﮶   ﮷چ ىمقًمف شمٕم٤ممم  شمٗمًػم ذم اًم٘مرـمٌل ﮸  ﮹    ھ  ھ    ے  ے  ۓۓ  ﮲  ﮳  ﮴﮵ 

وىمد سمٞمٜم٤م يمؾ ذًمؽ ُمٗمّمالً ذم يمت٤مب )أهؾ اًمٌٞم٧م سملم اخلالوم٦م واعمٚمؽ( .  ،124اًمٌ٘مرة:  چ﮺ 
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سمٕمٞمدًا قمـ سف اًمٕم٤ٌمرات قمـ ُمْمٛمقهن٤م سمٖمػم دًمٞمؾ . ومٗمل  ،واعمٝمؿ هٜم٤م هق شمٗمًػم احلدي٨م يمام هق 

 ُمٜمٝم٤م: ،احلدي٨م ومقائد يمٌػمة 

َٟم٤م  » ملسو هيلع هللا ىلصىمقًمف  :افػائدة إوػ       َٟم٤م َوُيْنِ ْٛمِع َواًمٓم٤َّمقَم٦م ِ، ذِم َُمٜمَِْمٓمِٜم٤َم َوَُمْٙمَرِهٜم٤َم َوقُمْنِ ًَّ سَم٤مَيَٕمٜم٤َم قَمغَم اًم

وأن إداء اجلٞمد سملم اًمرئ٤مؾم٦م واًمرقمٞم٦م جي٥م  ،يدل قمغم هم٤مي٦م اإلهتامم سم٢مدارة اًمًٚمٓم٦م  ، « قَمَٚمْٞمٜم٤َمَوَأصَمَرًة 

 ، « قَمَٚمْٞمٜم٤َم َرةٍ ـَوَأصمَ  »أن يًتٛمر ذم إطمقال يمٚمٝم٤م ُمـ اعمٜمِمط واعمٙمره واًمٕمن واًمٞمن . وشمدسمر قم٤ٌمرة 

أن يٙمقن اًمتٗمْمٞمؾ  :إول ادعـك ،وي٘مٌؾ ذًمؽ ُمٕمٜمٞملم   ،وم٤معمٕمٜمك اإلمج٤مزم هق: شمٗمْمٞمؾ همػمٟم٤م قمٚمٞمٜم٤م 

وإصمرة سم٥ًٌم أوًمقي٤مت اعمّم٤مًمح اًمٕم٤مُم٦م ، وهذا يمثػم اًمقىمقع يمت٘مديؿ رضمؾ قمغم آظمر سم٥ًٌم شمٗم٤موت 

اعمنموقم٦م ، وقمغم  إهٚمٞم٦م او سم٥ًٌم طمٙمؿ اًمت٠مًمٞمػ ، وشم٘مديؿ قمٛمؾ قمغم آظمر سمٜمحق هذه اإلقمت٤ٌمرات

حُيتٛمؾ أيْم٤ًم أن شمِمٛمؾ اًمٕم٤ٌمرة ُم٤م ي٠ميت ُمًت٘مٌال ُمـ  :ادعـك افثاين .ذًمؽ يم٤من إُمر ذم قمٝمد اًمٜمٌقة 

ٛمع اًمٗم٤ًمد شمًتٛمر اًمٓم٤مقم٦م ذم اعمٕمروف ، وًمٙمـ ُمع وم سم٤معمٜم٤مومع اًمدٟمٞمقي٦م . واإلؾمتئث٤مروم٤ًمد احلٙمقُم٤مت 

  .شم٘مٓمع سمف اًمٜمّمقص إظمرى اًمٕمٛمؾ عمٜمع اًمٗم٤ًمد وشمٖمٞمػم اًمٗم٤مؾمديـ يمام

   

ُمر قمـ ومٞمٛمـ شمقمم إ ، وم٢مهن٤م سحي٦م «َوَأْن َٓ ُٟمٜم٤َمِزَع إَُْمَر َأْهَٚمُف   »: قمٌـ٤مرة ثاكقةاف ػائدةاف      

ومٝمق ًمٞمس ُمـ  ،٘مٞم٤مدة اًمّم٤محل٦م ه وًمٞم٧ًم ًمف أهٚمٞم٦م اًمُمر سم٤مًم٘مٝمر وٟمحقوأُم٤م ُمـ شمًٚمط قمغم إ ، أهٚمٞم٦م

. ٤58مء: ــاًمٜمً چ  ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  چ ُمر اصاًل سمدًمٞمؾ ىمقًمف شمٕم٤مممهؾ إأ

؟ ٤مل : يمٞمػ إو٤مقمتٝم٤مىم ، «وم٤مذا وٞمٕم٧م إُم٤مٟم٦م وم٤مٟمتٔمر اًم٤ًمقم٦م  »ىم٤مل  ملسو هيلع هللا ىلصن اًمٜمٌل أيب هريرة أوقمـ 

َد إ »ىم٤مل  وائؾ يمت٤مب اًمٕمٚمؿ ُمـ أرواه اًمٌخ٤مري ذم  «هٚمف وم٤مٟمتٔمر اًم٤ًمقم٦م .أُمر إمم همػم إذا ُوؾم 

ـْ ًمٞمس ُمـ ٟمف ىمد يتقمم إأهٚمٝم٤م وأُم٤مُم٦م هل٤م رضم٤مل هؿ ُمر او اإلن إأاًمّمحٞمح . ومّمح سمٞم٘ملم  ُمر َُم

 .إيْم٤مح ذًمؽ إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم ٦ماًم٤ًمدؾم وؾمٞم٠ميت سمٕمد ىمٚمٞمؾ ذم اًمٗم٤مئدة ، اهٚمف

َّٓ َأْن شَمَرْوا يُمْٗمًرا سَمَقاطًم٤م »ُمٕمٜمك اًمٙمٗمر ذم قم٤ٌمرة : فثةافثا ػائدةاف       ن ضمقر احلٙم٤مم يقصػ وم٢م ، « إِ

 ٤مممــــوذًمؽ ًم٘مقًمف شمٕم ، ٘م٤ًم وًمٞمس سم٤مرشمدادـقاء يم٤من ارشمدادًا خمرضم٤ًم قمـ اعمٚم٦م او يم٤من ومًـيمٚمف سم٤مًمٙمٗمر ؾم
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ن أ، ومٙم٤من ُمـ اًمٕمج٥م   44اعم٤مئدة:  چ ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ ۀ  ۀ  ہ چ 

ي٘مٌؾ سمٕمض اعمحدصملم وصػ شم٤مرك اًمّمالة همػم اجل٤مطمد سم٤مًمٙمٗمر ووصػ ُمـ ىم٤مشمؾ ُمًٚماًم سمٖمػم طمؼ 

صمؿ ي٠مسمك وصػ ضمقر احلٙم٤مم سم٤مًمٙمٗمر  ، طم٤مدي٨م وردت سمذًمؽن إسم٤مًمٙمٗمر ووصػ اًمٜمٞم٤مطم٦م سم٤مًمٙمٗمر ٕ

اٟمزل اهلل شمٕم٤ممم ؾمقاء  اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ىمد ٟمٓمؼ سمذًمؽ وسمٚمٗمظ ُمٓمٚمؼ يتٜم٤مول يمؾ طمٙمؿ سمٖمػم ُم٤من أُمع 

رك اًمّمالة ـإٓ أن همػم اجل٤مطمد ًمٞمس سمٛمرشمد ومح٤مًمف طم٤مل اًمٜمٞم٤مطم٦م وشم ، قد او مل ي٘مؽمنحاىمؽمن سم٤مجل

 . وٟمحقه٤م

َّٓ َأْن شَمَرْوا يُمْٗمًرا »  : ُمقىمع اًمٙمٗمر ذم قم٤ٌمرةرابعةاف ػائدةاف       ن اًمٕم٤ٌمرة ُمٓمٚم٘م٦م ذم وم٢م ، « سَمَقاطًم٤مإِ

ُم٤مم ٟمٗمًف او يم٤من ضمقرًا ذم احلٙمؿ ُم٤مُم٦م ؾمقاء يم٤من ضمقرًا ُمـ اإليمؾ يمٗمر ًمف قمالىم٦م ؾمٌٌٞم٦م سمٛمٜمّم٥م اإل

ُم٦م ُم٤مم قمغم وٌط واضم٤ٌمشمف وإىم٤مُم٦م احل٘مقق او يم٤من يمٗمرًا فم٤مهرًا ذم إسملم اًمٜم٤مس ؾمٌٌف قمدم ىمدرة اإل

َّٓ َأْن شَمَرْوا يُمْٗمًرا »  ٤مرةـن ُمـ ضم٤مء إمم قم٢ٌمومتف . وقمغم ذًمؽ ـٞم٤مؾمـُم٤مم واظمٗم٤مق ؾمٌٌف وٕمػ اإلـؾم إِ

ؾمالم ، ومٕمٚمٞمف سم٤مًمؼمه٤من ن يرشمد احلٙم٤مم قمـ اإلأن اعمٕمٜمك: إٓ أـمالق ومٞمٝم٤م زاقماًم وم٘مٞمد اإل ، « سَمَقاطًم٤م

 چۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ   چ ٤ممم ــــد ىم٤مل شمٕمـوىم ، قمغم ُمزقمٛمتف

 . 111اًمٌ٘مرة: 
 

؟ ُمر اهٚمف سمنمط اًمٙمٗمر اًمٌقاحقمغم ذقمٞم٦م ُمٜم٤مزقم٦م إ: هؾ يدل احلدي٨م امسةاخل ػائدةاف      

ؾمتثٜم٤مء هذا ذم هم٤مي٦م تثٜم٤مء سم٢مَّٓ ، وُمٗمٝمقم اإلـؾمهٚمف ضم٤مء ُمـ ـمريؼ اإلأُمر ن ُمقىمع ُمٜم٤مزقم٦م إأوذًمؽ 

ٙمتٗمك ذم ؿمٝم٤مدة اًمتقطمٞمد سم٘مقًمؽ: ٓ اًمف آ اهلل ، ومٝمذه اًمٕم٤ٌمرة شمث٧ٌم آًمقهٞم٦م هلل ٟمف يُ أاًم٘مقة ، أٓ شمرى 

ل طمدي٨م ـتثٜم٤مء ومـؾمن شمٗمت٘مر إمم ىمقل اًم٘م٤مئؾ: اهلل وطمده رسمٜم٤م . ومٙمذًمؽ اإلأ٤ممم وطمده ُمـ همػم ـــشمٕم

هٚمف سمنمط اًمٙمٗمر اًمٌقاح . وُمٝمام يم٤من ُمـ ظمالف ذم أُمر ل ذقمٞم٦م ُمٜم٤مزقم٦م إـٟمف ٟمص وم٢موم ، ٤ٌمدةقمُ 

ؾمتثٜم٤مء سم٢مٓ يزيؾ قمـ اعمًتثٜمك طمٙمؿ اعمًتثٜمك ُمٜمف ، ن اإلأشمٗم٤مق طم٤مصؾ قمغم ن اإل٢مؾمتثٜم٤مء ومُمٗمٝمقم اإل

هٚمف ىمد زال ومال وضمقد ًمف قمٜمد أُمر ن طمٙمؿ اًمٜمٝمل قمـ ُمٜم٤مزقم٦م إأوُمٕمٜمك ذًمؽ ذم طمدي٨م قم٤ٌمدة 

صؾ اًمث٤مسم٧م اًمدائؿ هق إىم٤مُم٦م اًمديـ يمٚمف سم٤مىم٤مُم٦م ن ا٢ٕمذا زال ذًمؽ احلٙمؿ وم٢موىمقع اًمٙمٗمر اًمٌـقاح ، وم
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.  وسمْمقاسمط اعمقازٟم٦م سملم اعمٜم٤مومع وإرضار ٦مآؾمتٓم٤مقميمؾ ُمٕمروف وازاًم٦م يمؾ ُمٜمٙمر وًمٙمـ قمغم ىمدر 

 ،أي ُمٓمٚمؼ ضمقاز ُمٜم٤مزقم٦م إُمر أهٚمف  ،يقوح إُمر أن اإلؾمـتثٜم٤مء سمٕمـد اًمتحريؿ يٗمٞمد ُمٓمٚمؼ اجلقاز 

٥م اًم٘مرائـ صمؿ يتؿ اًمتٕمٞملم ُمـ سملم ذًمؽ سمحً ،وُمٓمٚمؼ اجلقاز يِمٛمؾ اإلسم٤مطم٦م واًمٜمدب واًمقضمقب 

 .وأطمقال اًم٘مْمٞم٦م اعمٕمٞمٜم٦م

َّٓ  »وذًمؽ ان ٟمص احلدي٨م هق  ، حمؾ اعمٜم٤مزقم٦م: سادشةاف فػائدةا        َوَأْن َٓ ُٟمٜم٤َمِزَع إَُْمَر َأْهَٚمُف إِ

٤مزقم٦م سم٤مًمنمط ـن اعمٜمأ يمثػم ُمـ ظمٞم٤مر اًمًٚمػ ُمر ، وًمذًمؽ ومٝمؿهؾ إأن ٓ ٟمٜم٤مزع أوًمٞمس  ، « ......

وًمٞم٧ًم  ، او شمِمٛمؾ سمٕمٛمقُمٝم٤م ُمٜمّم٥م اإلُم٤مُم٦م أي قمغم ُمٜمّم٥م اإلُم٤مُم٦م «ر ُمْ إ »اعمذيمقر شمٙمقن قمغم 

هؾ اًمِمقرى أن يتٕم٤مىمد أمم وضمقب إؿم٤مرة إُمر . ومٗمل احلدي٨م وزّم إ ُم٘متٍمة قمغم سمٕمض شمٍموم٤مت

 وجيري قمغم هذا اعمٕمٜمك طمدي٨م . ههٚمٞمتف وسم٠مدٟمك اعمٙم٤مرأقمغم ٟمٔم٤مم او وؾم٤مئؾ خلٚمع ُمـ ظمرج قمـ 

ـِ َُم٤مًمٍِؽ َريِضَ اهللَُّ قَمٜمُْف، ىَم٤مَل:  ٦ٌََم سْم ٚمَّْح٧ُم َرضُماًل ُِمٜمُْٝمْؿ قُمْ٘م ًَ ٦ًم، وَم يَّ َؿ َهِ سَمَٕم٨َم اًمٜمٌَِّلُّ َصغمَّ اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ

َُمٜم٤َم َرؾُمقُل اهللَِّ َصغمَّ ا ، ؾَمْٞمًٗم٤م وَمَٚمامَّ َرضَمْٕمٜم٤َم إمَِم َرؾُمقِل اهللَِّ َصغمَّ اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّؿَ   »هللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ ىَم٤مَل: َٓ

َُْمِريَأقَمَجْزشُمْؿ  ِٕ ـْ َيْٛميِض  َٕمُٚمقا َُمَٙم٤مَٟمُف َُم َُْمِري َأْن دَمْ
ِٕ رواه أمحد واسمق  « إَِذا سَمَٕمْث٧ُم َرضُماًل، وَمَٚمْؿ َيْٛمِض 

وطمًٜمف  ، قمغم ذط ُمًٚمؿ وواوم٘مف اًمذهٌل احل٤ميمؿ وصححف واًمٚمٗمظ ًمف داود واسمـ طم٤ٌمن واحل٤ميمؿ

 اًمٗم٤مئدة اًمث٤مًمث٦م قمنمة إن وشمقضمد أطم٤مدي٨م صحٞمح٦م شمتّمؾ سمام ٟمحـ ومٞمف ، وؾمت٠ميت هٜم٤م ذم . إًم٤ٌمين

 ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.

ل ـؾمتثٜم٤مء ومن اإلأل اًمٔم٤مهر ، وذًمؽ ـُم٤مم اعم١مهؾ وم: وضمقب ُمت٤مسمٕم٦م طم٤مل اإلبعةافسا ػائدةاف      

َّٓ َأْن شَمَرْوا يُمْٗمًرا سَمَقاطًم٤م »: قم٤ٌمرة ن يٙمقن اؾمتثٜم٤مًء ُمتّماًل ُمـ ؾم٥ٌم قم٤مم ُم٘مدر او طم٤مل أجيقز  ، « إِ

طمقال إٓ ؾم٤ٌمب او ذم أي طم٤مل ُمـ إهٚمف ٕي ؾم٥ٌم ُمـ إأر ُمٟمٜم٤مزع إن ٓ أقم٤مم ُم٘مدر ، أي: و

ُمر اهٚمف طمقال يث٧ٌم ذقمٞم٦م ُمٜم٤مزقم٦م إؾمتثٜم٤مء ذم يمؾ ا٦ٕم اًمٙمٗمر اًمٌقاح . وم٤مإلـسم٥ًٌم او ذم طم٤مل رؤي

هؾ أفمٝمر ذم اًمتٜمٌٞمف امم قمدم قمّمٛم٦م أصؾ ؾمتثٜم٤مء اعمتّمؾ وهق إن اإلأسمنمط اًمٙمٗمر اًمٌقاح . همػم 

ٟمام خيت٤مرون اعم١مهؾ سمح٥ًم إهنؿ أوذًمؽ  ، قمّمٛم٦م اجلٛمٝمقر ذم اظمتٞم٤مر اعم١مهؾ ُمر ويمذًمؽ قمدمإ

وذًمؽ  ، هٚمٞمتفأن ي٘مع ذم إُم٤مُمتف ُم٤م ي٘مدح ذم أاضمتٝم٤مدهؿ ومال ُم٤مٟمع قمغم ُمـ يم٤من ُم١مهاًل ذم فم٤مهر اًمٜمٔمر 
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ـمقار طمقال وإن اعم١مهؾ ذم سمٕمض ا٢ٕموم ، ـمقاره٤مأُم٦م وطمقال إأهٚمٞم٦م واؾمع وسمح٥ًم ن جم٤مل إأ

يمثر أظمرى هق أطمقال أيمثر اًمٕمدول طمزُم٤ًم وىمقة وذم أطمقال اظمرى هق أدول قمٚماًم وذم هق ايمثر اًمٕم

ٟمف جيقز اًم٘مدح ذم ضم٤مٟم٥م ٢مهالً ُمـ طمٞم٨م اجلٛمٚم٦م ومأن ُمـ يم٤من ٢موًمذًمؽ وم . اًمٕمدول شم٠مصمػمًا ذم اجلٛمٝمقر

اخل٤مص٦م سمح٤مل ُمٕملم وـمقر ُمٕملم ُمـ  هٚمٞمتفأصٚمٞم٦م وًمٙمـ شمً٘مط هٚمٞمتف إأهٚمٞمتف ومال شمً٘مط أُمٕملم ُمـ 

هٚمٞم٦م ذم شم٘مدير إ وأهؾ اًمِمقرى مم ُم٤م ذيمرٟم٤مه ُمـ ضمقاز ظمٓم٠م اجلٛمٝمقرإو٤موم٦م ُم٦م . هذا سم٤مإلإـمقار أ

  :ممإ ذًمؽ جيرٟم٤مهٚمٞم٦م ُمـ يم٤من اهاًل . وأهٚمٞم٦م اخل٤مص٦م ويمذًمؽ ضمقاز ؾم٘مقط صٚمٞم٦م وإإ

٤مئؾ ـٌ٘مف ُمـ اًمٜمّمقص إمم وؾمـيٜمٌف احلدي٨م وُم٤م ؾم .تٌداد احلٙم٤مم ـذم ُمٜمع اؾم: ثامـةاف ػائدةاف      

 ُمٜمٝم٤م:  ،قمديدة 

    ٤مئؾ قمزًمف قمٜمد ـقمغم وؾم تقري٤ًم وىم٤مٟمقٟمٞم٤مً ـدؾم ُم٤مم واًمتٕم٤مىمدهٚمٞم٦م اإلأوضمقب ُمت٤مسمٕم٦م

  .دٟمك اعمٙم٤مره٠موذًمؽ يمل يٙمقن اًمٕمزل سم ، وٓمرار اًمٞمفاإل

   ل شمٚمؽ اًمٗمؽمة ـُم٤مم قمغم ومؽمة زُمٜمٞم٦م ُمٕمٞمٜم٦م ومال يّمح ظمٚمٕمف ومهؾ اًمِمقرى ُمع اإلأن يتٕم٤مىمد أ

مم اًمِمقرى ؾمقاء إُمر ُم٤م سمٕمد شمٚمؽ اًمٗمؽمة وم٤مٕأو ، اًمتٗمًػم اعمت٘مدمإٓ سمنمط اًمٙمٗمر اًمٌقاح قمغم 

  .او اظمت٤مروا همػمه ولضمددوا اظمتٞم٤مر إ

   إمم ؿم٤مهمكم اعمٜم٤مص٥م  أن شمٙمقن احلامي٦م اًمٕمًٙمري٦م او إُمٜمٞم٦م ًمٚمٛمٜم٤مص٥م اًم٘مٞم٤مدي٦م ُمقضمٝم٦م

سم٤مقمت٤ٌمر وضمقد اًمٖمٓم٤مء اًم٘م٤مٟمقين ًمقضمقدهؿ ومٞمٝم٤م . وأُم٤م ظم٤مرج هذا اًمٖمٓم٤مء وم٢من احلامي٦م إُمٜمٞم٦م 

ف إمم وامن اعمٜم٤موم٦ًم أُمٜم٦م ذم شمٖمٞمػم اًم٘مٞم٤مدات وذم شمداول اًمًٚمٓم٦م . ومٞمٜمٌٖمل شمدري٥م ضمَّ قَ ـشمُ 

 .ُٕمٜمٞم٦م واًمٕمًٙمري٦م قمغم هذا اعمٜمٝم٩ماعم١مؾم٦ًم ا

   ٟمٞم٦م وأن يتحٛمٚمقا قمقاىم٥م خم٤مًمٗم٤ممهؿأن خيْمع اًم٘م٤مدة ًمٚمٛمح٤مؾم٦ٌم اًم٘م٤مٟمق.  

تثٜم٤مء يتٜم٤مول اجلٛمٚم٦م اًمتل ىمٌٚمف وهـل ـؾمن اإلأؾمتثٜم٤مء ومال ري٥م : هق ُمرضمع اإلتاشعةاف ػائدةاف      

َّٓ  »٤مرة ـقمٌ اعمْم٤مُملم اًمتل  ممإؾمتثٜم٤مء ن يرضمع اإلأوًمٙمـ هؾ جيقز  ، « َوَأْن َٓ ُٟمٜم٤َمِزَع إَُْمَر َأْهَٚمُف إِ

ْٛمِع َواًمٓم٤َّمقَم٦م » لوه ٤ميمٚمٝم ىمٌٚمف ًَّ َٟم٤م َوَأصَمَرًة قَمَٚمٞمْٜم٤َم قَمغَم اًم َٟم٤م َوُيْنِ ، َوَأْن َٓ   ِ، ذِم َُمٜمَِْمٓمِٜم٤َم َوَُمْٙمَرِهٜم٤َم َوقُمْنِ

َّٓ َأْن شَمَرْوا يُمْٗمًرا سَمَقاطًم٤م ُم٤مُم٦م سم٤مإل ن اًمٓم٤مقم٦م اخل٤مص٦مأن ُمٕمٜم٤مه ٢من صح ذًمؽ وم٢م؟ وم « ُٟمٜم٤َمِزَع إَُْمَر َأْهَٚمُف إِ
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مم اًمٗمقى واهلرج وًمٙمـ إٟمف يّم٤مر أوًمٞمس ُمٕمٜمك ذًمؽ  . رط اًمٙمٗمر اًمٌقاحـ٘مط سمِمـرقمٞم٦م شمًـاًمِم

 ، جي٤مب ُم٤م ٓ يتؿ اًمقاضم٥م إٓ سمفإشمث٧ٌم ـم٤مقم٦م ُمـ ضمٜمس آظمر ُمداره٤م قمغم اعمّمٚمح٦م وؾمد اًمذرائع و

ُم٤م ي٘متيض ول وإىم٤مُم٦م اًمث٤مين . وىمد صح ذم احلدي٨م ومتث٧ٌم هذه اًمٓم٤مقم٦م ذم اعمٕمروف طمتك يتؿ قمزل إ

وٓ ؿمؽ ُمـ ضمقاز أن شمدل ىمريٜم٦م قمغم رضمقع  ـم٤مقم٦م اإلُم٤مم اجل٤مئر ذم اعمٕمروف وإْن يم٤من جي٥م قمزًمف .

وًمٙمـ  ، ٦مــ ىمقيـوأدًم٦م إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر ىمرائ ،اإلؾمتثٜم٤مء إمم اجلٛمؾ اعمٕمٓمقوم٦م يمٚمٝم٤م 

  .ٓ جم٤مل ًمْمٌط اًمتٗم٤مصٞمؾ هٜم٤م

ُمِمٛمقًم٦م ىمٓمٕم٤ًم سم٤مإلؾمتثٜم٤مء ، وهذا يٙمٗمل  « ٜم٤َمِزَع إَُْمَر َأْهَٚمفُ َٓ ٟمُ َوَأْن  »وم٢من قم٤ٌمرة  ، وقمغم أي طم٤مل     

 طم٤مًم٦م ُمزامح٦م ًمٚمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ، وًمٙمـ سمام ذيمرٟم٤مه ُمـ وقاسمط ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ. إلجي٤مد

َّٓ َأْن شَمَرْوا   »وذًمؽ ًمٕم٤ٌمرة  ، : هق ذط فمٝمقر اًمٙمٗمر وىمٞم٤مم اًمؼمه٤من قمٚمٞمفعاذةاف ػائدةاف       إِ

ـَ اهللَِّ ومِٞمِف سُمْرَه٤منٌ ،  يُمْٗمًرا سَمَقاطًم٤م أُم٤م و، أُم٤م ُمٕمٜمك اًمٙمٗمر هٜم٤م وم٘مد شم٘مدم ذم اًمٗم٤مئدة اًمث٤مًمث٦م ،  « قِمٜمَْديُمْؿ ُِم

ال ي٘مع قمغم أدٟمك طمج٦م ودًمٞمؾ ، وًمٙمٜمف اًمدًمٞمؾ وم اًمٕمرسمٞم٦م ذم ُم٤م اًمؼمه٤منأو ، ٝمق اًمٔم٤مهر اًمٌلموماًمٌقاح 

ُمـ اًمؼمه وهق اًمٌٞم٤مض .  ،اًم٘مقي اًم٤ًممل ُمـ ُمقاـمـ اًمْمٕمػ او هق احلج٦م اًمٌٞمْم٤مء ومال فمالم ومٞمٝم٤م 

ـ ـاهـ ُمدًا .ذي ي٘متيض اًمّمدق أسمـق اًمـ٤مل: اًمؼمه٤من أويمد إدًم٦م وهـوىمد سم٤مًمغ اًمراهم٥م وم٘م

ؼمه٤من وأُم٤م اًم ،د ـٞمؿ احلج٦م واًمدًمٞمؾ إمم صحٞمح ووم٤مؾمـيقوح إُمر أٟمف يٛمٙمـ شم٘مً )اعمٗمردات( .

 .ومال ُيًتٕمٛمؾ إٓ ذم اًمّمحٞمح

 ،: ُمٕمٜمك اعمٜم٤مزقم٦م وـمرىمٝم٤م . أصؾ اًمٜمزع اإلىمتالع واًمًح٥م واجلذب احلادية ظؼة افػائدة      

وُيًتٕمٛمؾ ومـل إضم٤ًمم  ،وٟمزع إُمػم اًمرضمؾ قمـ قمٛمٚمف أي قمزًمف  ،ُي٘م٤مل: ٟمزع ومالن رضؾمـف وصمٞم٤مسمف 

ل ـويمذًمؽ ومـل اعمٕم٤مٟم ،108راف: ــــإقم چ چ  ڃ ڃ چچ چ چيم٘مقًمف شمٕمـ٤ممم 

 چ ہ  ہ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ چ ٤ممم ــــيم٘مقًمف شمٕم

اعمخ٤مصٛم٦م واعمامٟمٕم٦م واعمج٤مذسم٦م سمٍمف اًمٜمٔمر قمــ اىمؽماهن٤م او قمـدم اىمؽماهن٤م  هل . واعمٜم٤مزقم٦م9هقد: 

شمِمٛمؾ قمٛمٚمٞم٤مت اًمٍماع   « ..هٚمف إٓ ..أُمر ن ٓ ٟمٜم٤مزع إأو »٤مرة ــسم٤مًم٘مت٤مل . وواوح أن قمٌ
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اًمٜمزاع واطمتامل حتقًمف إمم قمٛمٚمٞم٤مت ىمت٤مًمٞم٦م ومٞمٕمتٛمد اًمًٞم٤مد واًمتحدي واعم٘م٤موُم٦م اعمدٟمٞم٦م . وأُم٤م درضم٦م 

 وقمغم إطمقال مجٞمع ذم جي٥م وًمٙمـ ، قمغم إؾم٤ٌمب اًمٕمٛمٞم٘م٦م ًمٚمٍماع واًمتحقٓت ذم ُمقازيـ اًم٘مقى

 ودُم٤مر اًمٕم٤ٌمد هالك إمم ي١مدي أن يٛمٙمـ ىمت٤مزم ساع ذم اًمتقرط ُمـ اًمِمديد احلذر إـمراف مجٞمع

( أن اًمرومؼ او اًمٍماع همػم اًم٘مت٤مزم ُم٘مدم قمغم اًمٌٞم٧موىمد ذيمرٟم٤م ذم )اعمٜمٓمٚمؼ( وذم )أهؾ  . واؾمع

 اًمٕمٜمػ ُم٤م وضمدٟم٤م إمم ذًمؽ ؾمٌٞماًل . واًمتزاطمؿ سملم هذه إُمقر حتٙمٛمف اعمقازٟم٦م سملم اعمّم٤مًمح واعمٗم٤مؾمد .

ل واعم٘م٤موُم٦م همػم ـٞم٤مؾمـدي اًمًـدأت سم٤مًمتحـٚمٓم٦م ذم شم٠مرخيٜم٤م رسمام اسمتـوأيمثر قمٛمٚمٞم٤مت اًمٜمزاع قمغم اًمً

 ،ٚمٓم٦م ـوسمٕمْمٝم٤م أظمر وُمِرض قمٚمٞمف اًم٘مت٤مل ُمـ ىِمٌَؾ اًمً ،قل سمٕمْمٝم٤م إمم اًم٘مت٤مل ـصمؿ حت ،اًمٕمٜمٞمٗم٦م 

 .ظمر أوىمٗمـف اًم٘مٛمـع ىمٌـؾ فمٝمقر ىمقشمفوسمٕمْمٝم٤م أ

ىمٞمقد اًمتٜم٤مزع ذم هذا  ىمْمٞم٦م اًمتامؾمؽ ووطمدة اإلدم٤مه . واوح ُمـ :افػائدة افثاكقة ظؼة      

أن اًمتامؾمؽ ووطمدة اإلدم٤مه  ، أظمرى آي٦م اًمٜم٤ًمء اًمتل ؾمٌؼ شمٗمًػمه٤م ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ وُمـ أدًم٦م احلدي٨م وذم

ومقاضم٥م  ،وشمِمؽمك اًمرقمٞم٦م واًم٘مٞم٤مدة ذم حت٘مٞمؼ هذه اًميورة . أُم٤م اًمرقمٞم٦م  ،ُمـ رضوري٤مت اجلامقم٦م 

اًمٜمّمح وإرادة اخلػم ًمألئٛم٦م واًمٓم٤مقم٦م اًمٔم٤مهرة واًم٤ٌمـمٜم٦م ذم اعمٕمروف وقمدم اعمٜم٤مزقم٦م إٓ ًم٥ًٌم 

ومٛمـ أهؿ واضم٤ٌممهؿ اًمتٗم٤مقمؾ ُمع اعمِم٤مرب واعمٕمٓمٞم٤مت اعمختٚمٗم٦م قمٜمد اًمٕم٤مُم٦م  ،ُمنموع . وأُم٤م اًم٘م٤مدة 

پ  ڀ  ڀ   چ وشمدسمر هذه اعمْم٤مُملم ذم ٟمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،وؾمٞم٤مؾمتٝم٤م سمرومؼ وذيم٤مء إمم إدم٤مه واطمد 

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

ھ  چ وىمقًمف شمٕم٤ممم  ،60اًمتقسم٦م:  چ ہ  ہ  چوىمقًمف شمٕم٤ممم  ،159آل قمٛمران:  چ  ڦ  ڦڦ

﮴   ﮵  ﮶   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ﮲  ﮳ 

چ وىمقًمف شمٕم٤ممم  ،أي طمريص قمغم يمؾ واطمد ُمٜمٙمؿ  ،128اًمتقسم٦م:  چ  ﮷    ﮸  ﮹

. وقمغم اجلٛمٞمع أن يٕمٚمٛمقا أن 199إقمراف:  چ ڄ  ڃ    ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ   ڃ  ڃ  چ ىم٤مل شمٕم٤ممم  ،اًمتٗمرق ُمـ أقمٔمؿ اًمٙم٤ٌمئر 

وىم٤مل  ،103آل قمٛمران:  چ  چ  چ  چ         ڇ  ڇ  ڇ   ڇ   ڍ  ڍ  ڌ چ 
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ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ   ۓ  ﮲  ﮳  چ ٤ممم ــــشمٕم

٤مء اهلل ـؽ اًمداظمكم ذم هذا اعمٌح٨م إن ؿمـٞم٠ميت اًمٙمالم قمـ اًمتامؾمـوؾم .105آل قمٛمران:  چ﮴  

 .شإـمالق ـم٤مىم٤مت إقمْم٤مء ذم سمٞمئ٦م ُمتامؾمٙم٦م»حت٧م قمٜمقان  ،٤ممم ـشمٕم

وىمد ؾمٌؼ شمٗمًػمه٤م سمٕمد  ،شمقضمد ٟمّمقص أظمرى ُمٝمٛم٦م ذم هذا إصؾ : ظؼة افػائدة افثافثة      

ذيمر ُم٘متؾ احلًلم قمٚمٞمف اًمًالم ذم يمت٤مب )أهؾ اًمٌٞم٧م سملم اخلالوم٦م واعمٚمؽ( وشمٙمٚمٛمٜم٤م ومٞمف قمـ اعم٘م٤موُم٦م 

 :اعمٕم٤مينو . وٟمذيمر هٜم٤م سمٌٕمض اًمٜمّمقصواًمتحدي اًمًٞم٤مد  همػم اًمٕمٜمٞمٗم٦م

  أي٦م  ،148اًمٜم٤ًمء:  چ ڀٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ   ڀ    چ٤ممم ـــىم٤مل شمٕم

٤مءة اًم٘مقًمٞم٦م إمم اًمٔم٤ممل او اًمتحريض قمٚمٞمف ُمـ ضمٝم٦م ـاًمٙمريٛم٦م ٟمص ذم اجلٝمر سم٤مًمتٔمٚمؿ واإلؾم

 فمٚمٛمف.

   چ ﮸  ﮹  ﮺  ھ  ھ    ے  ے  ۓۓ  ﮲  ﮳  ﮴﮵  ﮶  ﮷  چ ىم٤مل شمٕم٤ممم 

وًمٙمـ  ،أي٦م اًمٙمريٛم٦م واوح٦م أن اًمٔم٤ممل ٓ يٙمقن إُم٤مُم٤ًم سمٓمري٘م٦م ُمنموقم٦م  ،124اًمٌ٘مرة: 

 .ل رئ٤مؾم٦م حمٙمقُم٦م سم٘مقاٟملم اإلوٓمرارومٝم ،سم٤مإليمراه واإلوٓمرار إمم ىمٌقل رئ٤مؾمتف 

  ـْ  »: َيُ٘مقُل  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرؾُمقَل  أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ىم٤مل ؾَمِٛمْٕم٧ُم قمـ و  ُُمٜمَْٙمًرا ُِمٜمُْٙمؿْ  َرَأى َُم

هُ  ْ ْ  وَم٢مِنْ  سمَِٞمِدِه ، وَمْٚمُٞمَٖمػم  تَٓمِعْ  مَل ًْ ٤مٟمِِف ، َي ًَ
ْ  وَم٢مِنْ  وَمٌِٚمِ َتٓمِعْ  مَل ًْ ياَمِن .  َأْوَٕمُػ  َوَذًمَِؽ  وَمٌَِ٘مْٚمٌِِف ، َي رواه  «اإْلِ

وىمد سمٞمٜم٤م ذم )اعمٜمٓمٚمؼ( وهمػمه أن اًمٞمد ذم ُمثؾ هذا اًمًٞم٤مق هل اًم٘مقة اًمٗم٤مقمٚم٦م  ُمًٚمؿ وهمػمه .

ۀ     چيم٘مقًمف شمٕم٤ممم  ،وًمذًمؽ شُمًتٕمٛمؾ يمٜم٤مي٦م قمـ اًمٕمٛمؾ  ،وًمٞم٧ًم سم٤مًميورة اًم٘مقة اًمْم٤مرسم٦م 

ی  ی   جئ  حئ    چ وىمقًمف شمٕم٤ممم  ،أي سمٕمٛمٚمٙمؿ  ،195اًمٌ٘مرة:  چ  ہ   ۀ  ہ  ہ

أي سمام قمٛمٚمقا سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ اىمؽمان او  ،41اًمروم:  چ مئ  ىئ  يئ   جب  حب

ُم٘مدم ذم  ،أي سم٤مًمٕمٛمؾ  ،وواوح ُمـ احلدي٨م أن اًمتٖمٞمػم سم٤مًمٞمد  قمدم اىمؽمان اًمٕمٛمؾ سم٤مًمٕمٜمػ .

ُم٘مدم  وم٢مٟمف ذم اًمٕمٛمؾ اًمرومؼ ويمذًمؽ .ال جيقز اًمٕمدول قمٜمف إٓ قمٜمد قمدم اإلؾمتٓم٤مقم٦م وم اًمرشم٦ٌم



136 

 

 قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ  َصغمَّ  اهللِ  َرؾُمقَل  قَم٤مئَِِم٦َم َأنَّ وذًمؽ ًمٜمحق طمدي٨م  ،قمغم اًمٕمٜمػ ذم اًمرشم٦ٌم او إوًمقي٦م 

٥مُّ  َرومِٞمٌؼ  اهللَ  إِنَّ  قَم٤مِئَِم٦مُ  َي٤م »ىَم٤مَل  َوؾَمٚمَّؿَ 
وْمَؼ ، حُيِ وْمِؼ  قَمغَم  َوُيْٕمٓمِل اًمر   اًْمُٕمٜمِْػ  قَمغَم  ُيْٕمٓمِل َٓ  َُم٤م اًمر 

ـْ  « ؾِمَقاهُ  َُم٤م قَمغَم  ُيْٕمٓمِل َٓ  َوَُم٤م ـِ  قَم٤مِئَِم٦مَ  رواه ُمًٚمؿ . وقَم وْمَؼ  إِنَّ  »ىَم٤مَل  ، ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌَِّل   قَم  َٓ  اًمر 

  ذِم  َيُٙمقنُ 
ٍ
ء َّٓ  َرْ
َٓ  َزاَٟمُف ، إِ ـْ  ُيٜمَْزعُ  َو   ُِم

ٍ
ء َّٓ  َرْ
ـْ  «ؿَم٤مَٟمُف  إِ  ضَمِريٍر اًمٌجكم رواه ُمًٚمؿ وهمػمه . وقَم

ـِ  ـْ  »ىَم٤مَل  ، ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌَِّل   قَم وْمَؼ ، حُيَْرمِ  َُم ـْ  »وذم رواي٦م  ،رواه ُمًٚمؿ وهمػمه  «اخْلػَْمَ  حُيَْرمِ  اًمر   َُم

َرمُ  وْمَؼ  حُيْ ُف  اخْلػَْمَ  حُيَْرمُ  اًمر  رواه أسمق داود وصححف إًم٤ٌمين . وٓ ؿمؽ أن اًمزي٤مدة ذم  «يُمٚمَّ

وًمذًمؽ جي٥م شمٕمٚمؿ  وهذه ُمّمٞم٦ٌم يمٌػمة . ،اؾمتٕمامل اًمٕمٜمػ شم٘مؽمن سم٤مًمٜم٘مّم٤من ذم اؾمتٕمامل اًمٕم٘مؾ 

وحيت٤مج ذًمؽ إمم صؼم وطمظ يمٌػم ُمـ  ،وإشم٘م٤من اعمٝم٤مرات اًمٕمٛمٚمٞم٦م همػم اًمٕمٜمٞمٗم٦م ذم اًمتٖمٞمػم 

گ  ڳ    ک    گ  گ  گ  ژ  ژ  ڑ   ڑ   کک   کچ ىم٤مل شمٕم٤ممم  ،احلٙمٛم٦م 

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ        ۀ    ہ    ڳ  ڳ  ڳ 

ٟمٙمرة ذم  « ُمٜمٙمراً  »وواوح ُمـ طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد أن  . 35 – 34ومّمٚم٧م:  چ ہ  ہ 

أهق رئٞمس أم  ،ؾمٞم٤مق إُمر ومٝمل ُمٓمٚم٘م٦م سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ ٟمقع اعمٜمٙمر وُمـ هق وم٤مقمؾ اعمٜمٙمر 

واعمقازٟم٤مت سملم اعمٜم٤مومع  ٥م ُمتٓمٚم٤ٌمت إوًمقي٤متـوًمٙمـ يٙمقن شمرشمٞم٥م اًمتٖمٞمػم سمحً ،ُمرؤوس 

 .واعمْم٤مر

   ُٕمقدٍ وقمـ ًْ ـِ َُم ٌِْد اهللِ سْم ـْ قَم ـْ  » ، َأنَّ َرؾُمقَل اهللِ َصغمَّ اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ ىَم٤مَل  َأيِب َراومٍِع قَم َُم٤م ُِم

ٜمَّتِفِ  ًُ تِِف طَمَقاِريُّقَن َوَأْصَح٤مٌب َي٠ْمظُمُذوَن سمِ ـْ ُأُمَّ َّٓ يَم٤مَن ًَمُف ُِم ٌْكِم إِ ٦ٍم ىَم َوَيْ٘مَتُدوَن  َٟمٌِل  سَمَٕمَثُف اهللُ ذِم ُأُمَّ

َٓ َيْٗمَٕمُٚمقَن َوَيْٗمَٕمُٚمقَن  سم٠َِمُْمِرهِ  ـْ سَمْٕمِدِهْؿ ظُمُٚمقٌف َيُ٘مقًُمقَن َُم٤م  ٤َم خَتُْٚمُػ ُِم َٓ ُي١ْمَُمُرونَ ، صُمؿَّ إهِنَّ ـْ  َُم٤م  ، وَمَٛم

ـٌ  ـٌ  ضَم٤مَهَدُهْؿ سمَِٞمِدِه وَمُٝمَق ُُم١ْمُِم ٤مٟمِِف وَمُٝمَق ُُم١ْمُِم ًَ
ـْ ضَم٤مَهَدُهْؿ سمِٚمِ ـْ ضَم٤مَهَدُهْؿ سمَِ٘مْٚمٌِِف وَمُٝمَق  ، َوَُم ، َوَُم

ـٌ  ٦ٌَُّم ظَمْرَدلٍ  ُُم١ْمُِم ياَمِن طَم ـَ اإْلِ صمْ  ، « ، َوًَمٞمَْس َوَراَء َذًمَِؽ ُِم ـَ قُمَٛمَر ىَم٤مَل َأسُمق َراومٍِع: وَمَحدَّ ٧ُم قَمٌَْد اهللِ سْم

ـُ قُمَٛمَر َيُٕمقُدهُ  وَم٠َمْٟمَٙمَرُه قَمكَمَّ  ٌََٕمٜمِل إًَِمْٞمِف قَمٌُْد اهللِ سْم ُٕمقٍد وَمٜمََزَل سمَِ٘مٜم٤َمَة وَم٤مؾْمَتْت ًْ ـُ َُم ، وَم٤مْٟمَٓمَٚمْ٘م٧ُم  ، وَمَ٘مِدَم اسْم

صمَ  ـْ َهَذا احْلَِدي٨ِم، وَمَحدَّ ُٕمقٍد قَم ًْ ـَ َُم ٜم٤َم ؾَم٠َمًْم٧ُم اسْم ًْ ـَ قُمَٛمرَ َُمَٕمُف وَمَٚمامَّ ضَمَٚم صْمتُُف اسْم . رواه  ٜمِٞمِف يَماَم طَمدَّ

 .أي سمٕمٛمٚمف « ضَم٤مَهَدُهْؿ سمَِٞمِدهِ   »وُمٕمٜمك  ُمًٚمؿ واسمـ طم٤ٌمن .
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  ـْ ىُمَرْيشٍ  » ىَم٤مَل  ملسو هيلع هللا ىلص ، َأنَّ اًمٜمٌَِّلَّ  َأَٟمسٍ  وقمـ ٦ُم ُِم َِئٛمَّ ْٕ ، إَِذا طَمَٙمُٛمقا قَمَدًُمقا َوإَِذا قَم٤مَهُدوا َووَمْقا  ا

مِحُقا َرمِحُقا َٓ ،  َوإِِن اؾْمؽُمْ ْ َيْٗمَٕمْؾ َذًمَِؽ ُِمٜمُْٝمْؿ وَمَٕمَٚمْٞمِف ًَمْٕمٜم٦َُم اهللَِّ َواعْمَاَلِئَٙم٦ِم َواًمٜم٤َّمِس َأمْجَِٕملَم،  ـْ مَل وَمَٛم

َٓ قَمْدٌل  ٌف َو ٌَُؾ ُِمٜمُْٝمْؿ َسْ صحٞمح قمغم  هواؾمٜم٤مد ،رواه أسمق داود اًمٓمٞم٤مًمز وأسمق يٕمغم  « ُيْ٘م

ـْ َأَٟمِس وسم٢مؾمٜم٤مد آظمر . ( 301-2/298 ،ذم )إرواء اًمٖمٚمٞمؾ  ًم٤ٌمينذط اًمًت٦م يمام ذيمر إ قَم

ـْ ىُمَرْيٍش َُم٤م قَمِٛمُٚمقا ومِٞمُٙمْؿ سمَِثاَلٍث: َُم٤م َرمِحُقا   » ملسو هيلع هللا ىلص ، ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللَِّ ـِ َُم٤مًمٍِؽ سمْ ا َُُمَراُء ُِم ْٕ ا

ُٛمقا َوقَمَدًُمقا إَِذا طَمَٙمُٛمقا ًَ ُٓمقا إَِذا ىَم ًَ مِحُقا َوَأىْم رواه احل٤ميمؿ وصححف قمغم ذط  « إَِذا اؾْمؽُمْ

، ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل  ل سَمْرَزةَ ـَأسمـ ومٕم ،وهلذا احلدي٨م ـمرق اظمرى اًمّمحٞمحلم وواوم٘مف اًمذهٌل . 

َُُمَراُء ُمِ  » ملسو هيلع هللا ىلص اهللَِّ ْٕ مِحُقا وَمَرمِحُقا  ، صَماَلصًم٤م ، ـْ ىُمَرْيشٍ ـا َُم٤م وَمَٕمُٚمقا صَماَلصًم٤م: َُم٤م طَمَٙمُٛمقا وَمَٕمَدًُمقا َواؾْمؽُمْ

ْ َيْٗمَٕمْؾ َذًمَِؽ ُِمٜمُْٝمْؿ وَمَٕمَٚمْٞمِف ًَمْٕمٜم٦َُم اهللَِّ َواعماََْلِئَٙم٦ِم َواًمٜم٤َّمِس َأمْجَِٕملَم  وَمَقوَمْقا َوقَم٤مَهُدوا ـْ مَل رواه  «، وَمَٛم

 .وىمد صححف اعمح٘مـؼ ،أمحد وأسمق يٕمغم 

   وىمد سمٞمٜم٤م أُمره٤م سم٤مًمتٗمّمٞمؾ ذم  ،وشمقضمد أطم٤مدي٨م أظمرى أظمتٚمٗم٧م اعمذاه٥م ذم شمٗمًػمه٤م

 يمت٤مب )أهؾ اًمٌٞم٧م(.

 

 صقاكة ادـفج 

 مـ أخطاء افعامؾغ

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  چ ىم٤مل شمٕم٤ممم        

 ُمـ ومقائد أيتلم:  .216 – 214اًمِمٕمراء:  چ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ     ک  ک   ک  ک

 ، چڍ   ڌ  چ اًم٘مرـمٌل:  لىم٤م ،٦م هبؿ ـاًمتقاوع ًمٚمٛمرؤوؾملم واًمرمح :افػائدة إوػ      

 ضمٜم٤مطمف سمًط ٟمٗمًف إمم ومرظمف وؿ إذا اًمٓم٤مئر أن وأصٚمف ،هلؿ  وشمقاوع سمؽ آُمـ عمـ ضم٤مٟمٌؽ أًمـ أي

 أي اجلٜم٤مح ظم٤مومض ومالن: وي٘م٤مل ، أشم٤ٌمقمف اإلٟم٤ًمن ًمت٘مري٥م وصٗم٤م ذًمؽ ومجٕمؾ اًمٗمرخ قمغم ىمٌْمف صمؿ
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 ،22ـمف:  چ ں  ڻ   ڻ    ڻچ   وُمٜمف ضم٤مٟم٤ٌمه آدم سمـ ُمـ واجلٜم٤مطم٤من ، ؾم٤ميمـ وىمقر

 . (احلجر ؾمقرة اهـ ُمـ )شمٗمًػم. يده اًمٓم٤مئر وضمٜم٤مح

وم٢من وٛمػم اًمٗم٤مقمؾ  ، چ ژ  ژ  ڑ  ڑ     ک  ک   کچ : شمدسمر قم٤ٌمرة افػائدة افثاكقة      

ػمة إىمرسملم وُمـ ـرضمع إمم يمؾ ُمـ ي٘مع ُمٜمف اًمٕمّمٞم٤من ُمـ اًمٕمِمـوٛمػم مج٤مقم٦م ي شقمّمقك»ذم: 

وؾمٜمذيمر شمٗمّمٞمؾ ذًمؽ ذم هن٤مي٦م اًمٗم٤مئدة إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم . اعمٝمؿ هٜم٤م أن اإلؾمالم جي٥م أن  ،اعم١مُمٜملم 

ومال حيؾ سمح٤مل ُمـ إطمقال أن شُمـح٥ًم قمٚمٞمف أظمٓم٤مء وُمٕم٤ميص اعمًٚمٛملم  ،يٌ٘مك ٟمٔمٞمٗم٤ًم ٟم٤مصٕم٤ًم يمام هق 

شمٕم٤ممم  ومالسمد ُمـ اًمؼماءة ُمـ يمؾ ُمٕمّمٞم٦م هلل ،وٓ شمؼميرات وم٤مىمدي احلدود وٓ شمٜمٔمػمات همػم اعمًٚمٛملم 

  راءة ُمـ اعمًٚمؿ اًمٕم٤ميص او اعمخٓمئ.وًمٙمـ ُمـ همػم سم ، ملسو هيلع هللا ىلصوًمرؾمقًمف 

ـِ  يقوح ذًمؽ طمدي٨م       ـَ  ظَم٤مًمِدَ  َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ  َصغمَّ  اًمٜمٌَِّلُّ  سَمَٕم٨َم : قُمَٛمَر  ىَم٤مَل  اسْم  سَمٜمِل إمَِم  اًمَقًمِٞمدِ  سْم

ٜمُقا وَمَٚمؿْ  اإِلؾْمالَمِ  إمَِم  وَمَدقَم٤مُهؿْ  ، ضَمِذيَٛم٦مَ  ًِ ٠ٌَْمَٟم٤م: َيُ٘مقًُمقنَ  وَمَجَٕمُٚمقا َأؾْمَٚمْٛمٜم٤َم،: َيُ٘مقًُمقا َأنْ  حُيْ ٠ٌَْمَٟم٤م َص  ، َص

 َيْ٘متَُؾ  َأنْ  ظَم٤مًمِدٌ  َأَُمرَ  َيْقمٌ  يَم٤منَ  إَِذا طَمتَّك َأؾِمػَمهُ  ُِمٜم٤َّم َرضُمؾٍ  يُمؾ   إمَِم  َوَدوَمعَ  ، َوَي٠ْمِهُ  ُِمٜمُْٝمؿْ  َيْ٘مُتُؾ  ظَم٤مًمِدٌ  وَمَجَٕمَؾ 

ـْ  َرضُمٌؾ  َيْ٘مُتُؾ  َوَٓ  َأؾِمػِمي َأىْمُتُؾ  َٓ  َواهللَِّ: وَمُ٘مْٚم٧ُم  ، َأؾِمػَمهُ  ُِمٜم٤َّم َرضُمؾٍ  يُمؾُّ   ىَمِدُْمٜم٤َم طَمتَّك ، َأؾِمػَمهُ  َأْصَح٤ميِب  ُِم

 َأسْمَرأُ  إيِن   اًمٚمَُّٝمؿَّ  » وَمَ٘م٤مَل  َيَدهُ  َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ  اًمٜمٌَِّلُّ  وَمَروَمعَ  ، وَمَذيَمْرَٟم٤مهُ  َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ  اًمٜمٌَِّل   قَمغَم 

شَملْمِ  ، « ظَم٤مًمِدٌ  َصٜمَعَ  مِم٤َّم إًَِمْٞمَؽ  مل ُيٜمٙمر قمغم اسمـ قمٛمر  ملسو هيلع هللا ىلصومقاوح أن اًمٜمٌل  ،. رواه اًمٌخ٤مري وهمػمه  َُمرَّ

ي١ميمد ذًمؽ أن  ،شمؼمأ ُمـ صٜمٞمع ظم٤مًمد وًمٞمس ُمـ ظم٤مًمد ٟمٗمًف  ملسو هيلع هللا ىلصظمالومف ُمع إُمػم ، همػم أن اًمٜمٌل 

 .ٙمري٦م خل٤مًمد اؾمتٛمرت ذم قمٝمد اًمٜمٌقةاًمٗمْم٤مئؾ اًمٕمً

ؾَْم ـؾُم ذًمؽ طمدي٨م  ي١ميمد       ْٕ ـِ سُمَرْيَدَة ا ـْ َأسمِٞمِف ىَم٤مَل: يَم٤مَن َرؾُم  َٚمِٛمل  ـَٚمْٞماَمَن سْم قَل اهللَِّ َصغمَّ اهللُ قَمَٚمْٞمِف ـ، قَم

َر َأُِمػًما قَمغَم ضَمٞمٍْش َأْو ؾَم  َؿ إَِذا َأُمَّ ٦ٍم ىَم٤مَل ـَوؾَمٚمَّ ـٍ وَم٠َمَراُدوَك َأْن دَمْ   » ِريَّ َت َأْهَؾ طِمّْم َٕمَؾ هَلُْؿ َوإِْن طَم٤مَسْ

٦ِم َٟمٌِٞم ِف َصغمَّ اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّؿَ  ٦َم اهللَِّ َوِذُمَّ ٦ِم َٟمٌِٞم فِ  ِذُمَّ َٓ ِذُمَّ ٦َم اهللَِّ َو َٕمْؾ هَلُْؿ ِذُمَّ ـِ اضْمَٕمْؾ هَلُْؿ  ، وَماَل دَمْ ، َوًَمٙمِ

٦َم َأسمِٞمَؽ َوِذَُمَؿ َأْصَح٤مسمُِٙمؿْ  تََؽ َوِذُمَّ ـْ َأْن ، وَم٢مِٟمَُّٙمْؿ إِْن خَتِْٗمُروا ِذُمَّ  ِذُمَّ ٦َم آسَم٤مِئُٙمْؿ َأْهَقَن قَمَٚمٞمُْٙمْؿ ُِم تَُٙمْؿ َوِذُمَّ

٦َم َرؾُم  ٦َم اهللَِّ َوِذُمَّ ِٗمُروا ِذُمَّ ـٍ وَم٠َمَراُدوَك قَمغَم َأْن  قًمِِف َصغمَّ اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّؿَ ـخَتْ َت َأْهَؾ طِمّْم ، َوإِْن طَم٤مَسْ
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َٓ شمَ  ـفطُمْٙمِؿ اًمٚمٜمِْزهْلُْؿ قَمغَم وَماَل شمُ  ـفٜمِْزًُمقُهْؿ قَمغَم طُمْٙمِؿ اًمٚمشمُ  ـْ َأْٟمِزهْلُْؿ قَمغَم طُمْٙمِٛمَؽ وَم٢مِٟمََّؽ 
ْدِري ـ، َوًَمٙمِ

 َٓ رواه قمٌد اًمرزاق وأمحد وُمًٚمؿ واسمـ ُم٤مضمف وهمػمهؿ ذم ؾمٞم٤مق  ، «َأشُمِّمٞم٥َم طُمْٙمَؿ اهللَِّ ومِٞمِٝمْؿ َأْم 

واوح أٟمف جيقز قمٜمد اًميورة حتٙمٞمؿ احلٙمٛم٦م اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م إذا شمٕمذرت ُمٕمروم٦م طمٙمؿ  طمدي٨م ـمقيؾ .

ذا احلٙمؿ هق صٞم٤مٟم٦م ـ٥ٌم هـوقمٚم٦م او ؾم ، وسمنموط ووقاسمط ُمـ ضمٜمس وقاسمط اإلوٓمرار ، ًمنمعا

 . يمام هق سيح ذم احلدي٨م ،الُمل ُمـ أظمٓم٤مء اًمٕم٤مُمٚملم ـاعمٜمٝم٩م اإلؾم

ذم يمثػم ُمـ إطمٞم٤من إمم رأي اعمجتٝمد وًمٞمس إمم  اإلضمتٝم٤مدي ٜم٥ًم احلٙمؿيُ  وُمثؾ ذًمؽ يٜمٌٖمل أن      

عمجتٝمد ُمٕمرض ًمٚمخٓم٠م ذم ، ٕن ا حت٥ًم إظمٓم٤مء قمغم اإلؾمالم ، وذًمؽ ُمـ أضمؾ أن ٓ اإلؾمالم

، وم٢مٟمف ىمد خيٓمئ ذم  رقملـوقمغم شم٘مدير أن اعمجتٝمد أص٤مب ذم ُمٕمروم٦م احلٙمؿ اًمِم . اًمنمقمل ؿ اًمٜمصٝمْ ـومَ 

. وًمذًمؽ وم٢مٟمف ٓ جيقز ًمف أن يٜم٥ًم طمٙماًم إمم اإلؾمالم ُمـ  اعمٓم٤مسم٘م٦م سملم احلٙمؿ واعمقوع اعمحٙمقم ومٞمف

٤معمٝمؿ هٜم٤م أن اعمجتٝمد وم . ، ويٜمٗمل مجٞمع اطمتامٓت اخلٓم٠م حمٚمفذم ذم احلٙمؿ وهمػم أن ي٘مٓمع سم٤مًمّمقاب 

، وًمٙمـ ي٘مقل: إٟمف رأي أو اضمتٝم٤مد أو  ، مل يٜمًٌف إمم اإلؾمالم إذا مل ي٘مٓمع سم٤مًمّمقاب ذم اضمتٝم٤مده

، أو ٟمحق ذًمؽ مم٤م يدل قمغم  اؾمتح٤ًمن أو يٜمٌٖمل هذا وٓ يٜمٌٖمل هذا وآُمر هبذا وأهنك قمـ هذا

يمام هق احل٤مل ذم طمتك وإْن يم٤من اعمجتٝمد ذم ُمقوع ُيٓم٤مع سمف  ، ن إُمر أُمر اعمجتٝمد، وهق أ اعم٘مّمقد

  .هذا احلدي٨م

إذا يم٤من ومٞمٝم٤م وٕمػ ُم١مصمر او  ،يْم٤مف إمم ذًمؽ أن اًمٙمٗم٤مءة اًمنمقمٞم٦م ًمإلؾمالُمٞملم ذم سمٚمد ُمٕملم       

قمديدة إمم الم ذم ىمْم٤مي٤م ـدم إىمح٤مم اإلؾمـالُمل شم٘متيض قمـوم٢من صٞم٤مٟم٦م اعمٜمٝم٩م اإلؾم ،اظمؽماق ؿمديد 

مجٚم٦م ُمـ اًمٕم٤مُم٦م ىمد شمرى ذم إٟمٔمٛم٦م وم٢من  ،ُم١ممتٜم٦م . وسمخالف ذًمؽ و قم٤مًمٞم٦م طملم سمٜم٤مء يمٗم٤مءة وم٘مٝمٞم٦م

وىمد طمّمؾ ذًمؽ ذم أُم٤ميمـ  . اًمقوٕمٞم٦م سمديالً اوٓمراري٤ًم قمـ اعمْم٤مُملم اعمِمقه٦م واعمٜمًقسم٦م إمم اإلؾمالم

  قمديدة ُمـ سمالد اعمًٚمٛملم.

ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې   چ ٟمحق ىمقًمف شم٤ٌمرك وشمٕمــ٤ممم  ، وأصؾ هذه اعمٕم٤مين يمٚمٝم٤م      

ومال  ،وم٢من احلؼ هق اًمّمحٞمح اًمث٤مسم٧م  ، 169إقمراف:  چ وئى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  
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ېئ  ىئ  ىئ  چ وُمٜمف ٟمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم  ، اًمتٗمـٙمػم ويمررت اًمٜمٔمر أقمدت ُمٝمامزوال ًمّمحتف 

ر ذًمؽ ممـ يت٘مل ـشمدسموُمـ  أي صم٧ٌم قمٚمٞمٝم٤م ووضم٥م ومال شمٖمٞمػم ومٞمف . ،16اإلهاء:  چ ىئ  ی

  .ٞم٤مـم٤مت ذم يمثػم مم٤م يـراه ؿمـرقمٞم٤مً اًمتقىمػ او اختـ٤مذ اإلطمتقمٚمؿ ي٘مٞمٜم٤ًم أن قمٚمٞمف ٤ممم ــاهلل شمٕم

 يمذا اهلل أطمؾ ي٘مقل أن أطمديمؿ ًمٞمتؼ: اًمًٚمػ سمٕمض وىم٤ملوىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل شمٕم٤ممم:       

 ورود يٕمٚمؿ ٓ عم٤م ي٘مقل أن يٜمٌٖمل ومال ، يمذا أطمرم ومل يمذا أطمؾ مل يمذسم٧م ًمف اهلل ومٞم٘مقل يمذا وطمرم

 يمت٥م عم٤م هذا وُمـ.  سم٤مًمت٠مويؾ أو اًمت٘مٚمٞمد عمجرد اهلل وطمرُمف اهلل أطمٚمف وحتريٛمف سمتحٚمٞمٚمف اعمٌلم اًمقطمل

 أرى ُم٤م هذا»: وم٘م٤مل سمف طمٙمؿ طمٙمامً  قمٜمف اهلل ريض اخلٓم٤مب سمـا قمٛمر اعم١مُمٜملم أُمػم يدي سملم اًمٙم٤مشم٥م

 ــسم قمٛمر اعم١مُمٜملم أُمػم رأى ُم٤م ذاـه: ىمؾ وًمٙمـ ، هٙمذا شم٘مؾ ٓ: وم٘م٤مل ، شقمٛمر اعم١مُمٜملم أُمػم اهلل

 ؾمٚمٗمٜم٤م ُمـ ُم٣م ُمـ وٓ اًمٜم٤مس أُمر ُمـ يٙمـ مل»: ي٘مقل ُم٤مًمٙم٤م ؾمٛمٕم٧م: وه٥م اسمـ وىم٤مل . اخلٓم٤مب

 ، ذًمؽ قمغم جيؽمئقن يم٤مٟمقا وُم٤م ، طمرام وهذا طمالل هذا :رء ذم ي٘مقل سمف ىمتدىأ أطمداً  أدريم٧م وٓ

 .اهـ ُمـ )أقمالم اعمقىمٕملم شهذا ٟمرى وٓ هذا ومٞمٜمٌٖمل طمًٜم٤مً  هذا وٟمرى يمذا ٟمٙمره ي٘مقًمقن يم٤مٟمقا وإٟمام

 اهلل ٤مءـؿم إن يمٗم٤مي٦م ذيمرٟم٤م ومٞمام وًمٙمـ إصؾ ذاـه شم١ميمد يمثػمة رىـأظم أدًم٦م دـوشمقضم ( .-39-/1

 .٤مممــشمٕم

يِمٛمؾ يمؾ ُمـ يدظمؾ ذم ُمٕمٜم٤مه ُمـ  ،ىمٚمٜم٤م إن وٛمػم اًمٗم٤مقمؾ ذم: قمّمقك  :افػائدة افثافثة      

اعم١مُمٜملم اعمذيمقريـ ذم أي٦م وًمٙمـ أومم ُمـ يدظمؾ ومٞمف هق ُمـ قمَم ُمـ  ،اعم١مُمٜملم واعمنميملم 

ي٘مقي  يمام أن طمرف اًمٗم٤مء سملم أيتلم ،ٕٟمف أىمرب ُمذيمقر ذم يمالم شم٤مم ُم٘مّمقد سم٤محلٙمؿ  ، اعمج٤مورة هل٤م

اًمّمٚم٦م اعمٕمٜمقي٦م سمٞمٜمٝمام. ورضمقع اًمْمٛمػم إمم اعم١مُمٜملم ُمذيمقر قمٜمد اعمٗمنيـ يم٤مطمتامل او وضمف ذم 

وٟم٘مٚمف أيْم٤ًم ؿمٝم٤مب اًمديـ احلٚمٌل  ،أسمق طمٞم٤من وأًمقد ُمـ همػم اقمؽماض قمٚمٞمف  ٟم٘مٚمف ،اإلقمراب 

وىمد ـُمٌؼ  ،قمٚماًم أن ُمٕمٜم٤مه ذم هم٤مي٦م إمهٞم٦م  ،وئمٝمر أٟمف اؾمتٌٕمد ُمٕمٜم٤مه  ،ووصٗمف سم٠مٟمف ذم هم٤مي٦م اًمٌٕمد 

صمؿ وضمدٟم٤م أن صٗمح٦م  .يمام ذيمرٟم٤م ذم احلدي٨م  ٕن اًمّمح٤مسم٦م همػم ُمٕمّمقُملم ، طمٙمٛمف ذم قمٝمد اًمٜمٌقة

اًمذيـ صٌٖمقا ُمٜمٙمرامهؿ  سمٙمثػم ُمـ ؾمٞم٤مؾم٤مت اًم٘م٤مدة واًمٜم٤مساًمٕمٔمٞمؿ ىمد وىمع شمٚمٓمٞمخٝم٤م  اإلؾمـالم
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،  ف ٓ ؾمٌٞمؾ إلٟمٙم٤مر اعمٕمٜمكوأيْم٤ًم وم٢مٟم ٚمٝم٤م ُمٜمٝمؿ ُمـ وم٘مد اًم٘مدرة قمغم اًمتٛمٞمٞمز .ٌِ وىمَ  ،سمٛمٔم٤مهر إؾمالُمٞم٦م 

وشمّمٚمح  ، شإنْ »اطمتامل قمّمٞم٤من اعم١مُمٜملم ُمذيمقر سم٠مداة اًمنمط  أنيمام  ، وم٢من اًمّمح٤مسم٦م همػم ُمٕمّمقُملم

ژ  ڑ  ڑ ک  ک  ک  ک      چ يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،هذه إداة ًمٚمنمط اعمحتٛمؾ واعمًتٌٕمد واعمٛمتٜمع 

وهل قم٤ٌمرة  ،إمم: قمِمػمشمؽ إىمرسملم  ،وًمٖمرض إقم٤مدة وٛمػم: قمّمقك  .81اًمزظمرف:  چ گ

ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  چ  ف اهلل شمٕم٤ممم إمم إدقم٤مء أن قم٤ٌمرةاوُٓمر اسمـ قم٤مؿمقر رمح ، سمٕمٞمدة ٟمًٌٞم٤مً 

 . وٓ ؿمؽ أن يمالُمف خم٤مًمػ ًمٚمٔم٤مهر ، مجٚم٦م ُمٕمؽمو٦م سملم ُم٤م ىمٌٚمٝم٤م وُم٤م سمٕمده٤م  چڎ   ڈ  

هـذا إصؾ همػم ُمٕم٤مرض ًمٜمٗمل ٤م إمم أن اًمٕمداًم٦م هل إصؾ ذم اًمّمح٤مسم٦م ، وأن ـوٓسمد ُمـ اًمتٜمٌٞمف هٜم

 اًمٕمّمٛم٦م.

وجي٥م أن شمٙمقن ؾمٚمقيم٤ًم  ،ؾمالُم٦م صٗمح٦م اًمٕم٘مٞمدة واًمنمع ىمْمٞم٦م ُم٘مدؾم٦م : افػائدة افرابعة      

 ومال دمقز اإلؾم٤مءة إمم اًمديـ سمح٤مل ُمـ إطمقال سم٥ًٌم: ،وفمٞمٗمٞم٤ًم راؾمخ٤ًم 

  ًم٘م٤مدة واعم١ًموًملم وشمؼمير أظمٓم٤مئٝمؿشمٚمٛمٞمع ا. 

  اإلقمؽماف سم٤مخلٓم٠م صمؿ وإهداف اًمدومٞمٜم٦م اًمتل متٜمع ُمـاًمٕمزة سم٤مإل. 

   قمٚماًم أن  ،شمؼمير زائػ ًمٚمٛمقىمػ اخلٚمط سملم اًمتقاوع واًمت٤ًمُمح ُمع إقمْم٤مء وسملم

 .ْم٤مح اًمّمقاب ُمع اًمٕمٗمق قمـ اعمخ٤مًمٗم٦ماًمت٤ًمُمح ي٘متيض إي

  سمٛمزقمٛم٦م اًمٕم٤مـمٗم٦م اًمديٜمٞم٦م ٕي ضمٝم٦م يم٤مٟم٧م شمٚمٛمٞمع إقمامل اخل٤مـمئ٦م. 

   اًمتٛمًؽ سم٘مْم٤مي٤م ومٙمري٦م وُمذهٌٞم٦م ظم٤مهة ، ًميب ُمـ اهلقى وىمٚم٦م شمٕمٔمٞمؿ احلؼ ، قمٚماًم

ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ   ھ  ھ   ھ  ھ    ڍ٤ممم ىم٤مل ـــــأن اهلل شمٕم

، يقضم٥م قمٛمقم أي٦م اًمتخكم قمـ يمؾ ظمٓم٠م حمًقب قمغم 150اًمٌ٘مرة:  ڍ  ے ے 

 اًمديـ يمل ٓ ٟمؽمك سمٞمد اًمٜم٤مس طمج٦م قمٚمٞمٜم٤م.

قسم٦م إمم ـ: يتّمؾ سمام شم٘مدم ىمْمٞم٦م شم٘مقيؿ اًمٜمقاي٤م واًمدواومع وراء إقمامل اعمٜمًافػائدة اخلامسة      

  .إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم شاًمت٘مقيؿ»وؾمٞم٠ميت ذًمؽ ذم ُمٌح٨م  ،الم ـاإلؾم
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 افعطاء افتـؿقي 

  حتؿؾ ادسموفقةو

       ڍوىمد ذيمرٟم٤م ذم اًمٙمالم قمـ إهٚمٞم٦م ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،وهذا ُمـ أهؿ وفم٤مئػ اًم٘م٤مئد       

          

ويمام يِمٛمؾ ذًمؽ شمزيمٞم٦م  ،أُم٤م شمزيمٞم٦م إقمْم٤مء ومٌٛمٕمٜمك شمٜمٛمٞمتٝمؿ  ،164آل قمٛمران:  ڍڭ 

 ٚمٞمؿ اعمٝم٤مرات وشمٓمقير اًمٙمٗم٤مءاتشمٕم أي ،احل٤مل  شمزيمٞم٦م ذًمؽ ِمٛمؾياًم٘مٚم٥م او اًمروح ، ومٙمذًمؽ 

 اعمٝمٜمٞم٦م أي شم٠مهٞمٚمٝمؿ ًمٚمٛمراشم٥م ،١موًمٞم٤ممهؿ احل٤مًمٞم٦م ـوشم٠مهٞمؾ إقمْم٤مء عم٤م هق أقمغم ُمـ ُمً واًمُ٘مُدرات ،

شمٗمًػم أي٦م ذم اًمٙمالم قمـ إهٚمٞم٦م ذم أوائؾ  وىمد ؾمٌؼ ،ر ذم هم٤مي٦م إمهٞم٦م وهذا أُم ،اًم٘مٞم٤مدي٦م و

وهذا يٛمٙمـ  ٕمٚمٞمؿ اًمٓمرق اًمّمحٞمح٦م ذم اًمتٗمٙمػم واًمتٍمف .ٝمق شمومشمٕمٚمٞمؿ احلٙمٛم٦م  . وأُم٤م اًمٙمت٤مب

  .١موًمٞم٦مـ٤مريم٦م شمٜمٗمٞمذي٦م صمؿ حتٛمؾ اعمًـشمرمجتف ذم أٟمِمٓم٦م شمٕمٚمٞمٛمٞم٦م وشمدريٌٞم٦م صمؿ ُمِم

ٞمج٥م أن ٓ شم٘متٍم قمغم اًمٙمت٥م واعمراؾمالت وم ،ٕصؾ قمٛمٚمٞم٤مت اًمتقضمٞمف واإلرؿم٤مد وُمـ هذا ا      

ذم جمٚمس اًمٜمقاب وهمػمه ُمـ  ُيٕمٓمك طم٘مف ذم اًمتِم٤مور سمؾ جي٥م إقمٓم٤مء اًمٚم٘م٤مء اعم٤ٌمذ طم٘مف يمام ،اًمرؾمٛمٞم٦م 

جم٤مًمس اًم٘م٤مدة . يقوح إُمر أن اًمقضمف هق اجلزء اًمقطمٞمد ُمـ اجلًد اًمذي ئمٝمر قمٚمٞمف شمٗم٤مقمؾ اًم٘مٚم٥م 

 ،سمام خيدم اًمٖم٤مي٦م ُمـ همػم إهاف وصمرصمرة اًمٙمالم ذم اًمٚم٘م٤مء اعم٤ٌمذ يٛمٙمـ إؿم٤ٌمقمف  أن يمام ،واًمروح 

 .ٖم٦م أًمٞم٦م اجل٤موم٦م ُمـ شمٗم٤مقمؾ اًمروحًمٖم٤مًم٥م ومٞمف اًمٚموهذا سمخالف اًمتقضمٞمف اًمٙمت٤ميب وم٢من ا

وًمٙمـ  ،قمدم اإلىمتّم٤مر قمغم هد اًمتقضمٞمف قمغم اعمرؤوؾملم  ،ذم يمثػم ُمـ اًمتقضمٞمٝم٤مت  ويٜمٌٖمل      

وم٘مد يٙمقن قمٜمد اعمرؤوؾملم  ،وشم٤ٌمدل إومٙم٤مر ومتح اعمج٤مل ًمٚمٛمرؤوؾملم ًمٚمٜم٘م٤مش وطمري٦م اًمتٕمٌػم  يٜمٌٖمل

.  أظمريـوشمذيمر أن ُمـ احلٙمٛم٦م يم٥ًم قم٘مقل وىمٚمقب  ،ُم٤م همٗمؾ قمٜمف اًم٘م٤مدة ُمـ إومٙم٤مر واحل٘م٤مئؼ 

وُمـ اعمٗمٞمد أن يت٘م٤مؾمؿ اًم٘م٤مدة ضمٚم٤ًمت ُمّمٖمرة ًمٚمٜم٘م٤مش واًمتداول ُمع إقمْم٤مء . وشمدسمر ذم هذا 

ہ  ہ    ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھے   ے  ۓ     ....  چ اعمج٤مل ىمقًمف شمٕم٤ممم

 .18 - 17اًمزُمر:  چ   ۓ  ﮲﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸
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 ومٛمـ اًميوري أن ،وي٘مؽمن اًمٕمٓم٤مء اًمٗمٙمري واًمتدريٌل سم٤مًمٕمٓم٤مء اًمٕم٤مـمٗمل واعمِم٤مقمر اًمٓمٞم٦ٌم       

 ،ويريد دومع اًمِمـر قمٜمٝمؿ وأٟمف طمريص قمغم ذًمؽ  يريد هلؿ اخلػم واًمت٘مدميِمٕمر إقمْم٤مء سم٠من اًم٘م٤مئد 

ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ﮲  ﮳  چ ىمقًمف شمٕم٤ممم  ذم هذا اعمٕمٜمكواٟمٔمر 

ويمذًمؽ ٟمّمقص  ،128اًمتقسم٦م:  چ  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷    ﮸  ﮹

 . اعمقآة وم٢مهن٤م شمقضم٥م شم٤ٌمدل اعمقآة سملم اعم١مُمٜملم

لم او يريد ُمٜمٝمؿ اًمٓم٤مقم٦م وهق ـوُمـ اًمٔمٚمؿ أن يريد اًم٘م٤مئد اإلطمؽمام ًمٜمٗمًف وهق ٓ حيؽمم اعمرؤوؾم      

ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ    چشمٕم٤ممم  وىمد ىم٤مل !!ذم طم٘مقىمٝمؿ ومح٤ميتٝمؿٓ جيٝمد ٟمٗمًف 

ـِ  َأَٟمسٍ وذم طمدي٨م  ، 44اًمٌ٘مرة:  چ ہ  ھ  ھھ  ھ  ے ِل   قَم ـُ  َٓ  » ىَم٤مَل  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌَّ  ُي١ْمُِم

ظَِمٞمفِ  حُي٥ِمَّ  طَمتَّك َأطَمُديُمؿْ  ًِ  حُي٥ِمُّ  َُم٤م ِٕ  يٜمٌٖمل ًمٚم٘م٤مئد أن يٙمقنرواه اًمٌخ٤مري وهمػمه . وًمذًمؽ  « فـًمِٜمَْٗم

  .هق اًم٘مدوة ذم سمذل اًمقٓء ًمرقمٞمتف

ەئ  ەئ  وئ  وئ    چوهل اإليث٤مر يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،وشمقضمد ُمرشم٦ٌم أظمرى أىمره٤م اإلؾمالم       

ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ     ی    یی   ی  جئ  

ومٝمذا إيث٤مر ٟم٤مسمع ُمـ اًم٘مٚم٥م جيٕمؾ ص٤مطم٥م  ،9احلنم:  چىئ  يئ  جب  حئ  مئ

ىم٤مل اسمـ  ،احل٤مضم٦م احل٘مٞم٘مٞم٦م يرى ُمـ يمؾ ىمٚمٌف أٟمف ًمٞمس سمح٤مضم٦م إمم هذا اًمٌمء وأن أظمر أومم سمف 

 وم٢من طمتٞم٤مجاإل ُمّمدر اؾمؿ احل٘مٞم٘مل اؾمتٕمامًمف قمغم طم٤مضم٦م ًمٗمظ حيٛمؾ سم٠من آظمر وضمف وجيقزقم٤مؿمقر: 

 ٟمٗمل وُمٕمٜمك.  ٟمٗمٕم٤مٓتواإل اًمقضمداٟمٞم٤مت ُمـ ٕهن٤م اًمّمدور ذم وىمققمٝم٤م يّمح اعمٕمٜمك هبذا احل٤مضم٦م

 أهنؿ ٟمٗمقؾمٝمؿ خي٤مُمر ٓ ص٤مروا ًمٚمٛمٝم٤مضمريـ طمٌٝمؿ ًمٗمرط أهنؿ صدورهؿ ذم طمتٞم٤مجاإل وضمدان

 ٟمٗمقؾمٝمؿ شمًتنمف ومال اعمٝم٤مضمرون ي١مشم٤مه قمام أهمٜمٞم٤مء ومٝمؿ أي ، اعمٝم٤مضمرون ُي١مشم٤مه مم٤م رء إمم ُمٗمت٘مرون

وهذا هق فم٤مهر أي٦م  ،( )شمٗمًػم اسمـ قم٤مؿمقر اهـ ُمـ. يتٓمٚمٌقه أن سَمْٚمفَ  اعمٝم٤مضمرون ي١مشم٤مه مم٤م رء إمم

 .ٕمٚمف اسمـ قم٤مؿمقر ضم٤مئزًا ُمـ وضمف آظمراًمٙمريٛم٦م وإن ضم

ُمـ رضوري٤مت اًم٘مٞم٤مدة  او إرادة اخلػم ًمٚمجٛمٞمع مم٤مرؾم٦م اًمٕمٓم٤مء اًمٕم٤مـمٗمل اًمّم٤مدقوشُمـَٕمـُد        

أُم٤م ذم اعم٤ًمر  . وُمذاهٌٝمؿ وسمٍمف اًمٜمٔمر قمـ ُمِم٤مرب اعمرؤوؾملم ،اًمٜم٤مضمح٦م وهمػم اإلؾمتٌدادي٦م 
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پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ   چ تدسمر ىمقًمف شمٕم٤ممم اًمٕم٤مم وم

ومٕمغم يمؾ ىم٤مئد أن يٙمقن سمٛمثؾ  ،159آل قمٛمران:  چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  

وأُم٤م  وم٢مٟمف يٜمتٝمل سم٤مًمٓمٖمٞم٤من واإلؾمتٌداد .هذا اًمٕمٓم٤مء ُمع ُمرؤوؾمٞمف . ويمؾ ىم٤مئد حي٘مد قمغم اعمرؤوؾملم 

وم٤مُٕمر يٌدأ سمتًٌؿ يدل قمغم اًمًٕم٤مدة سمقضمقد إقمْم٤مء  ،ذم اًمًٚمقك اًمِمخيص واًمقفمٞمٗمل ًمٚم٘م٤مئد 

ـْ وسم٤مًمٙمالم اًمٓمٞم٥م ُمٕمٝمؿ . و ِ٘مَرنَّ  َٓ  » َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ  اًمٜمٌَِّلُّ  زِمَ  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  ، َذر   َأيِب  قَم ـَ  حَتْ  ُِم

ـْ رواه ُمًـٚمؿ وهمػمه . و « ـَمْٚمٍؼ  سمَِقضْمفٍ  َأظَم٤مكَ  كشَمْٚم٘مَ  َأنْ  َوًَمقْ  ، ْٞمًئ٤مـؿَم  اعْمَْٕمُروِف  ـِ  ، َرةَ ـُهَريْ  َأيِب  قَم  قَم

٦ٌَمُ  اًْمَٙمٚمَِٛم٦مُ  » ىَم٤مَل  ٚمَّؿَ ـَوؾَم  قَمَٚمٞمْفِ  اًمٚمـف َصغمَّ  اًمٜمٌَِّل   ٞم  رواه أمحد واسمـ طم٤ٌمن وصححف  « َصَدىَم٦مٌ  اًمٓمَّ

إًم٤ٌمين وؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط . صمؿ يٜمٌٖمل أن َئمٝمر طمرص اًم٘م٤مئد قمغم ُمّمٚمح٦م إقمْم٤مء وشمٜمٛمٞم٦م 

  .164آل قمٛمران:  چ    چ يمام ذيمرٟم٤م ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ ذم شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم ،طم٤مهلؿ 

 إسمٞم٤مت اًمرائٕم٦م ًمٚمٛم٘مٜمع اًمٙمٜمدي: هذه اعمٕم٤مين واٟمٔمر ذم      

ـِ  ذم   ُيٕم٤مشمِـٌُـٜمل ٌُُٝمؿ  َأؿمٞم٤مء ذم ُديقٟمـَل   َوإِٟمَّٛمـ٤م  ىَمقُمل اًمَدي ًِ  طَمـٛمدا   شُمـٙم

 ؾَمّدا ًَمـٝم٤م  َأـمـ٤مىمقا ُم٤م  طُم٘مـقٍق  صُمٖمقرَ      َوَوٞمَّـٕمقا َأظَمـّٚمقا  ىَمد ُم٤م  سمِـفِ   َأؾُمدُّ 

 جَمدا هَلُؿ سمٜمٞم٧ُم  َُمـجدي يـَٝمِدُمقا َوإِن     حلقَُمُٝمؿ َووَمرُت  حَلٛمل َي٠ميُمٚمقا وَم٢مِن

 ُرؿمدا هَلُؿ َهَقي٧ُم  هَمٞمل   َهَقوا ُهؿ َوإِن     همٞمقهَبُؿ طَمٗمٔم٧ُم  همٞمٌل َوٞمَّٕمقا َوإِن

 احِل٘مدا حَيِٛمُؾ  َُمـ  اًمَ٘مقمِ  رئٞمُس  َوًَمٞمَس   قَمَٚمٞمِٝمؿ  اًمَ٘مديؿَ  احِل٘مَد   َأمحُِؾ  َوٓ  

 اًمَٚمحدا ُيزيروَٟمٜمل َأو اًمَٚمٞم٤مزم جٞمَس ـؾَم         َوَدأسُمـُٝمؿ  احلَٞمـ٤مةِ  ذم َدأسمـل  وَمذًمَِؽ 

 

إمم ظمّم٤مئص إقمْم٤مء  واعمدراء أن يتٕمرف اًم٘م٤مدة ،وُمـ رضوري٤مت اًمٕمٓم٤مء ذم اعم١مؾم٤ًمت       

 .ع يمؾ قمْمق ذم جم٤مل ىمقشمف او ُمقهٌتفوذًمؽ ًمقو ،وُمقاهٌٝمؿ 

اًمٚمٝمؿ إٓ إذا يم٤من  ،ٟمج٤مح او ومِمؾ اًم٘م٤مئد  هق ُمـ أهؿ قمالُم٤مت يمٚمف واًمٜمج٤مح ذم هذا اًمٕمٓم٤مء      

 ١موًمٞم٦مـٚمٓم٦م جي٥م أن ي٘مؽمن سمتحٛمؾ اعمًـقزم اًمًـاًم٘م٤مئد ُمٜمزوع اًمّمالطمٞم٤مت . يقوح إُمر أن شم

اعم١مؾم٦ًم  ىم٤مئدوم٢من  ، ومريؼ ُمـ ومرق اًمٕمٛمؾ ذم اًم٘مًؿ او اعم١مؾم٦ًم َؾ ـِِم وم٢من ومَ  ، سم٠مومْمؾ ُم٤م يٛمٙمـ
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٢من يم٤من قمـ يمؾ ُمقوع ُمـ ُمقاوع ـمريؼ اًمٗمِمؾ . وم ٞم٦م ُم٤ٌمذة او همػم ُم٤ٌمذةُم١ًموًم يتحٛمؾ

وإن  ، ذم ُم١مؾمًتف اًمٗمِمؾ سم٥ًٌم وٕمػ إهٚمٞم٦م وم٢من اًم٘م٤مئد ُم١ًمول قمـ شم٠مهٞمؾ اًمٗمرق وإقمْم٤مء

يم٤من اًمٗمِمؾ سم٥ًٌم وٕمػ اًمتخٓمٞمط وم٢من اًم٘م٤مئد ُم١ًمول قمـ وامن شمدريٌٝمؿ قمغم اًمتخٓمٞمط 

وإن يم٤من اًمٗمِمؾ سم٥ًٌم همٚمٔم٦م اًم٘م٤مئد وضمٗم٤مف ُمِم٤مقمره وم٢مٟمف ؾم٥ٌم ُمٝمؿ ذم  ،وُم٤ًمقمدمهؿ ذم ذًمؽ 

 وهٙمذا ُي٘م٤مل ذم ؾم٤مئر ُمٗم٤مصؾ اًمٕمٛمؾ . ،واضم٤ٌممهؿ وومِمٚمٝمؿ ذم اعمٖم٤مًم٦ٌم إٟمٗمْم٤مض إقمْم٤مء قمـ 

وم٢من يم٤من ًمف  ،ٌ٘مك ذم قمٜمؼ اًم٘م٤مئد عمِمٝمقر قمٜمد ظمؼماء اًم٘مٞم٤مدة أن محؾ اعم١ًموًمٞم٦م يـوًمذًمؽ يم٤من ُمـ ا

أي ان حتٛمؾ  ،شمرومع ُم١ًموًمٞم٦م اًم٘م٤مئد وم٢من ُم١ًموًمٞم٦م اعم٤ًمقمديـ ٓ  ،ُم٤ًمقمدون ي٘مقُمقن سمٌٕمض أقمامًمف 

  وًمٙمـ ومٞمٝم٤م ذايم٦م ُمٜمْمٌٓم٦م. ومٞمف شمقيمٞمؾ وٓ شمٗمقيض١ًموًمٞم٦م ًمٞمس اعم

سمتح٘مٞمؼ اعمّم٤مًمح اًمٕم٤مُم٦م  حتٛمؾ اعم١ًموًمٞم٦م يتْمٛمـ اإلًمتزام اًمت٤مموم٢من  ،ذم اعمٜم٤مص٥م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م و      

وُم٤م ي٘متْمٞمف ذًمؽ ُمـ ىمرارات صم٘مٞمٚم٦م وُم١ًموًمٞم٤مت  ،وسمحامي٦م اًمِمٕم٥م واًمدوًم٦م ودومع اعمخ٤مـمر قمٜمٝم٤م 

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ٿ  ٹ  ٹ   ٹچ وشمدسمر ىمقًمف شمٕم٤ممم  ، يمؼمى

وىمري٥م ُمـ  وُمٕمٚمقم أن اًمٜمٝمل يٗمٞمد دوام اعمٜمع ويِمٛمؾ اًمٙمثػم واًم٘مٚمٞمؾ . ،27إٟمٗم٤مل:  چ  ڦ

( أُمثٚم٦م قمٛمٚمٞم٦م شمٌلم ظمٓمقرة 254-253ٗمل يمت٤مب )ُم٤ٌمدئ اًمٜمج٤مح وم ،ذًمؽ ُي٘م٤مل ذم أقمامل يمثػمة 

أن يٕمٜمل: ُمئآت  !! وم٢من ذًمؽ ذم دوًم٦م ُمثؾ اًمقٓي٤مت اعمتحدة يٛمٙمـ( وم٘مط%  99،9اإلًمتزام سمٜم٦ًٌم )

وؾمح٥م  ،ووم٘مدان آٓف اعمقاد اًمؼميدي٦م يمؾ ؾم٤مقم٦م  ، ٚمٞم٤مت اجلراطمٞم٦م همػم اًمًٚمٞمٛم٦م يمؾ اؾمٌقعاًمٕمٛم

 .إمم همػم ذًمؽ ُمـ احلقادث اًمٙم٤مرصمٞم٦م ،آٓف اًمّمٙمقك ُمـ طم٤ًمسم٤مت ظم٤مـمئ٦م يمؾ ؾم٤مقم٦م 

 

 حؾ ادعضلت 

 وتقيل افؼرارات افثؼقؾة

ؾ  ،اعمٕمْمٚم٦م هل ُم٤م َصُٕم٥م وأشمٕم٥م او اُمتٜمع واؾمتٖمٚمؼ ُمـ اًمِمدائد واًمتحدي٤مت        ُي٘م٤مل: قَمْمَّ

 أهؾ يِب  أقْمَْمؾ: قمٛمروقمـ  ،وأقمْمٚمف إُمر: همٚمٌف  ،وأقمَْمؾ هبؿ إُمر أي َصُٕم٥م وأؿمٙمؾ او اؿمتد 

َٓ  َأُِمػماً  يروقن َٓ  ، اًْمُٙمقوَم٦م ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ   چ وىم٤مل شمٕم٤ممم  . َأُِمػم يرو٤مهؿ َو
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اًمٕمْمؾ هٜم٤م اًمتْمٞمٞمؼ واًمتِمديد . وم٤معم٘مّمقد هٜم٤م أن  ،232اًمٌ٘مرة:  چ ک  ک  ک ک

 ،قة واًمْمٕمػ ـٌٞم٦م ذم اًم٘مـوذًمؽ ًمٚمٜمً ،قى ُمـ اعمٕمْمالت ـ٤ممه٤م أىمـٞم٤مؾمـشمٙمقن اًم٘مٞم٤مدة سم٠مهٚمٞمتٝم٤م وؾم

اءُ  أقمْمؾوم٢مٟمف يّمح أن شم٘مقل:   وًمٙمٜمف مل ُيٕمْمؾ اًمٓمٌٞم٥م أظمر . ،أي أقمجزه  ،ًمٓمٌٞم٥م اًمٗمالين ا اًمدَّ

َُم٤ممُ  إِٟمَّاَم  » ملسو هيلع هللا ىلصقل اًمٜمٌل ـل ُمـ ُمْم٤مُملم ىمـؾ اعمٕمْمالت اًمٕم٤مُم٦م هـ٤مدة ذم طمـ١موًمٞم٦م اًم٘مٞمـوُمً  اإْلِ

ـْ  ُيَ٘م٤مشَمُؾ  ، ٦مٌ ـضُمٜمَّ  ٦مٌ » ُمٕمٜمكٌؼ أن ذيمرٟم٤م أن ؾم. ورواه ُمًٚمؿ واًمٌخ٤مري  « سمِفِ  َ٘مكـَوُيتَّ  َوَراِئفِ  ُِم  هق «ضُمٜمَـّ

 وحتٛمؾ وصٜم٤مقم٦م اًم٘مرار ومٞمٝم٤م ُمقاضمٝم٦م اعمٕمْمالت ذم اعم٘مدُم٦م ذم ومٝمق ، وُمٚمج٠م وهمٓم٤مء ومح٤مي٦م ؾم٤مشمر

 قرى .ـوضمقد اًمّمٗم٤مت واًمقاضم٤ٌمت اًم٘مٞم٤مدي٦م واإلًمتزام سم٤مًمِمهذا اًمقاضم٥م  وي٘متيض ، ُم١ًموًمٞم٦م ذًمؽ

  ذم اعم٤ٌمطم٨م اًم٘م٤مدُم٦م إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم. وؾمت٠ميت شمٗم٤مصٞمؾ

رؤي٦م اًمدواظمؾ يم إمم أصؾ اعمقوقع واًمتذيمػم سمٌٕمض ُمٝم٤مرات ومٝمؿ اعمٕمْمٚم٦م اعم٘مّمقد هٜم٤م اًمتٜمٌٞمفو      

 :ومٛمٜمٝم٤م ،واًمٌقاـمـ وإؾم٤ٌمب واًمٕمقاىم٥م 

  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  چ ىم٤مل شمٕم٤ممم  :ظدم اإلكخداع بافرؤية افسطحقة

ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ڳ  گ  گگ گ ک ک

واوح  ،83اًمٜم٤ًمء:  چ ںڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ     ہ  ہ  ہ

جي٥م أن شمٙمقن  ، او إُمـ واًمدوم٤معُمـ أي٦م اًمٙمريٛم٦م أن أوزم إُمر وهؿ هٜم٤م ىم٤مدة اًمًٞم٤مؾم٦م 

ي١ميمد  . اًم٘مرار سمِم٠مهن٤م وحتٛمؾ ُم١ًموًمٞم٦م ، قمٜمدهؿ إهٚمٞم٦م ًمٗمٝمؿ اًمدواظمؾ واخل٤ٌمي٤م همػم اعمٕمٚمٜم٦م

ذًمؽ صمٌقت اًمذم قمغم ُمـ ايمتٗمك سم٤مًمٔمقاهر اعمحًقؾم٦م دون اًمدواظمؾ اًمتل حتت٤مج إمم سمّمػمة 

ک  ک   ڈ  ژ     ژ  ڑ   ڑ  ک        چ ُمـ ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،ويمِمػ وشمٜم٘مٞم٥م 

ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں    ک    گ  گ  گ  گ     ڳ  ڳ  ڳ

. ُمث٤مل آظمر هق اعمٕم٤مجل٦م اًمًٓمحٞم٦م ُٕمراض اًمٕمٛمؾ وإداء ،  33اعم١مُمٜمقن:  چڻ     ڻ 

 أي ُمٕم٤مجل٦م إقمراض دون إؾم٤ٌمب واجلذور ، مم٤م ي١مدي إمم طمٚمقل شمرىمٞمٕمٞم٦م وُم١مىمت٦م.
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   ٱ   ٻ  ڍ ىم٤مل شمٕم٤ممم : افتقؿعات افتطؾع إػوؾفؿ اإلصارات وادؼدمات

 شم٤ٌمرك وىم٤مل ،30حمٛمد:  ڍ ٻ   ٻ  ٻپ  پ  پ   پ  ڀ

ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  چ٤ممم ـــوىم٤مل شمٕم ،50اًمروم:  ڍ  ىئ  ی  ی   ی  یڍ شمٕم٤ممم و

 ، 120إٟمٕم٤مم:  چ ڄ  ڄ  ڄ  ڄچ ٤ممم ــوىم٤مل شمٕم ، 31اًمرقمد:  چ  ۀ

 ومٙمثػم ُمـ إُمقر شمًٌ٘مٝم٤م .20ًم٘مامن:  چ ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺچ وىم٤مل شمٕم٤ممم 

 هذه اإلؿم٤مرات ىمد شمٙمقنو ،رؾم٤مئؾ ؿمٌف ظمٗمٞم٦م وإؿم٤مرات دىمٞم٘م٦م  قمالُم٤مت همػم ُم٤ٌمذة او

ُمـ يرصد ويالطمظ ويقفمػ وًمٙمٜمٝم٤م حتت٤مج إمم  ،ُمٗمٞمدة ضمدًا ذم دومع اعمْم٤مر وضمٚم٥م اعمّم٤مًمح 

 دمٜم٥م اخلٓمر وم٤مًمٙمٗم٤مءة ذم ، ًمٚمٌح٨م قمـ اًمٌقاـمـ وُم٤م شم٘متْمٞمف ُمـ إضمراءات هذه اإلؿم٤مرات

ويمذًمؽ اًمٗمْمٞمٚم٦م ذم رؤي٦م اًمٗمرص٦م ًمٞم٧ًم سم٠مىمؾ ُمـ ومْمٞمٚم٦م  ، اًمتٖمٚم٥م قمٚمٞمفُمثؾ اًمٙمٗم٤مءة ذم 

درضم٦م ىمٞم٤مس او اومؽماض اإلطمتامٓت و ويتّمؾ سمذًمؽ ُمقوقع إصم٤مرة. اًمٕمٛمؾ قمغم اهمتٜم٤مُمٝم٤م 

وم٢مٟمؽ طملم ختٓمط ًمٕمٛمؾ وشمريد أن شمقازن  .ومٝمذا ُمـ اًميورات اًمٕم٤مًمٞم٦م إوًمقي٦م  ،شمقىمٕمٝم٤م 

وم٢من قمٚمٞمؽ  ،سملم اعمٜم٤مومع واعمْم٤مر وسملم اإلهاف واًمت٘مّمػم وسملم شمقىمٕم٤مت اًمٜمج٤مح واًمٗمِمؾ 

أن شم٘مقم سمت٘مدير او اومؽماض اإلطمتامٓت اجلٞمدة وهمػم اجلٞمدة اًمٜم٤مدم٦م قمـ اًمٕمٛمؾ يمٚمف وقمـ يمؾ 

ذ اإلطمتٞم٤مـم٤مت اإلؾمت٤ٌمىمٞم٦م ىمٓمٕم٦م ُمـ اخلٓم٦م . وقمغم أؾم٤مس هذه اًمت٘مديرات اإلطمتامًمٞم٦م يتؿ اخت٤م

ٕن  ،وإقمداد اخلٓمط اًمٌديٚم٦م وظمٓمط اًمؽمُمٞمؿ . وذيمرٟم٤م اومؽماض اإلطمتامٓت سمّمٞمٖم٦م اجلٛمع 

وهق أُمر يمثػم اًمير إذا  ،اًمتٕمٚمؼ سم٤مومؽماض حمدد ىمد ي١مدي إمم اًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمف ويم٠مٟمف طم٘مٞم٘م٦م 

ؾمتٕمداد ن اإلوُمٕمٚمقم أ ، اًمٜمقع ُمـ اًمٗمٝمؿ ي١مدي إمم اإلؾمتٕمداد وهذا . يم٤من اإلومؽماض ظمٓم٠م

 .يٛمٜمع اًمٗمِمؾ واهلزيٛم٦م

  وًمٙمـ طمدس جمرد ًمٞم٧ًم واًم٘مْمٞم٦م :افشعقر افؼقي بلمهقة احلدث وخطقرتف 

 اعمٕمٚمقُم٤مت ومجع ًمألطمداث ؿم٤مُمؾ رصد وقمغم هٞمؾ وفمٞمٗمل ىمقيشم٠م قمغم يٕمتٛمد إُمر

 .إؾم٤مؾمٞم٦م اعمٕمٚمقُم٤مت سمريمٞمزة وُم٘م٤مرٟمتٝم٤م وحتٚمٞمٚمٝم٤م وومرزه٤م
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  وهق ٟم٘مٞمض اًمتّمٚم٥م اًمذهٜمل قمٜمد ُمـ يرومض  ، افؼدرة ظذ افتؽقػ مع ادقاؿػ

 .ّمٚم٥م قمغم ؾمٞم٤مىم٤مت ُمٙمررة ُمع يمؾ ضمديدواًمتحدي٨م ويت ٦ماعمراضمٕم

 

 اإلحسام ادتبادل 

 درؤوشـغ بغ افسؾطة وا

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   چ ٤ممم ــشمٕمو شم٤ٌمرك ٚمٓم٦م وم٘مد ىم٤ملـاًمً أُم٤م شمقزم      

حت  ختمت  ىت  يت    يب  جت  ی  یی  جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  ىب  

د شم٘مدم شمٗمًػم وىم ،وواوح أن واضم٥م اًمٓم٤مقم٦م يتْمٛمـ اإلطمؽمام  ،59اًمٜم٤ًمء:  چ جث  مث

  .ُمٗمّمؾ ًممي٦م اًمٙمريٛم٦م

ـِ  قَمْقِف وُمـ اًمٜمّمقص اعمِمٝمقرة ذم اطمؽمام اًمًٚمٓم٦م اًمنمقمٞم٦م طمدي٨م         َرضُمٌؾ  ىَمتََؾ : ىَم٤مَل  ، َُم٤مًمٍِؽ  سْم

ـْ  ـَ  َرضُماًل  مِحْػَمَ  ُِم ٌَفُ  وَم٠َمَرادَ  ، اًْمَٕمُدو   ُِم ـُ  ظَم٤مًمِدُ  وَمَٛمٜمََٕمفُ  ؾَمَٚم  اهللِ  َرؾُمقَل  وَم٠َمشَمك ، قَمَٚمْٞمِٝمؿْ  َواًمًِٞم٤م َويَم٤منَ  ، اًْمَقًمِٞمدِ  سْم

ـُ  قَمْقُف  َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ  هُ  َُم٤مًمٍِؽ، سْم ٌَُف؟ شُمْٕمٓمَِٞمفُ  َأنْ  َُمٜمََٕمَؽ  َُم٤م » خِل٤َمًمِدٍ  وَمَ٘م٤مَل  ، وَم٠َمظْمؼَمَ : ىَم٤مَل  « ؾَمَٚم

 َأْٟمَجْزُت  َهْؾ : ىَم٤مَل  صُمؿَّ  ، سمِِرَداِئفِ  وَمَجرَّ  ، سمَِٕمْقٍف  ظَم٤مًمِدٌ  وَمَٛمرَّ  ، « إًَِمْٞمفِ  اْدوَمْٕمفُ  » ىَم٤مَل  اهللِ، َرؾُمقَل  َي٤م اؾْمَتْٙمَثْرشُمفُ 

ـْ  ًَمَؽ  َذيَمْرُت  َُم٤م ًَمَؽ  ِٛمَٕمفُ  ، َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ  اهللِ َرؾُمقلِ  ُِم ًَ  َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ َصغمَّ  اهللِ  َرؾُمقُل  وَم

اَم  ُأَُمَراِئل؟ زِم  شَم٤مِريُمقنَ  َأْٟمُتؿْ  َهْؾ  ، ظَم٤مًمِدُ  َي٤م شُمْٕمٓمِفِ  َٓ  ، ظَم٤مًمِدُ  َي٤م شُمْٕمٓمِفِ  َٓ  » وَمَ٘م٤مَل  ، وَم٤مؾْمُتْٖمِْم٥َم   َُمَثُٚمُٙمؿْ  إِٟمَّ

قِمَل  َرضُمؾٍ  يَمَٛمَثؾِ  َوَُمَثُٚمُٝمؿْ  َ  صُمؿَّ  وَمَرقَم٤مَه٤م ، هَمٜماًَم  َأوْ  إسِماًِل  اؾْمؽُمْ قَم٧ْم  طَمْقًو٤م وَم٠َمْوَرَدَه٤م ، ؾَمْ٘مَٞمَٝم٤م حَتَلمَّ  ومِٞمفِ  وَمنَمَ

سَم٧ْم   .رواه ُمًٚمؿ وهمػمه « قَمَٚمْٞمِٝمؿْ  َويَمْدُرهُ  ًَمُٙمؿْ  وَمَّمْٗمُقهُ  ، يَمْدَرهُ  َوشَمَريَم٧ْم  َصْٗمَقهُ  وَمنَمِ

 ،ضمديرًا سم٤مإلطمؽمام  اعم١مهؾ : يمقن اًم٘م٤مئدافرـقزة إوػ ،وي٘مقم اطمؽمام اًم٘م٤مدة قمغم صمالث ريم٤مئز       

ؾمٌؼ ذيمر سمٕمْمٝم٤م ذم اًمٗم٤مئدة اخل٤مُم٦ًم ُمـ شمٗمًػم آي٦م  ،وذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ أدًم٦م يمثػمة ذم هذا اعمٕمٜمك 

وهق اًمٕمٜمقان إول ذم اعمٌح٨م اًمراسمع . وجي٥م قمغم يمؾ ىم٤مئد اعمح٤مومٔم٦م قمغم اجلدارة سمٗمٕمؾ ُم٤م  ،اًمٓم٤مقم٦م 

اًمًٚمٓم٦م اًمنمقمٞم٦م : وضمقد صم٘م٤موم٦م اطمؽمام افرـقزة افثاكقة.  واضمتٜم٤مب اًمقىمقع ذم اًم٘مقادحجي٥م قمٚمٞمف 



149 

 

: أٟمٔمٛم٦م قم٤مدًم٦م وطم٤مزُم٦م ذم اعمٙم٤موم٠مة افرـقزة افثافثةُم٘مؽمٟم٦م سمث٘م٤موم٦م واضم٤ٌمت اًم٘م٤مدة واحل٘مقق قمٚمٞمٝمؿ . 

  واعمح٤مؾم٦ٌم.

د ُمقضمقد ـلم سم٠من اًم٘م٤مئـٕمقر اعمرؤوؾمـؿم ، ١موًمٞم٦مـٚمٓم٦م واًم٘مٞم٤مم سم٤معمًـ٦م اًمًـوُمـ قمالُم٤مت مم٤مرؾم      

 اًمتقضمٞمف واًمتخٓمٞمط ٤مقمدة ذمـوًمٙمـ ًمٚمٛمً ًمٚمْمٖمط قمٚمٞمٝمؿ ذًمؽ ًمٞمسو ، خّمف او سمٜمٗمقذهـسمِم دائامً 

ٕمروا سمٖمٞم٤مب ىم٤مئدهؿ ـالم طملم ؿمـك قمٚمٞمف اًمًـ٤ميمؾ . وشمدسمر ُم٤م طمّمؾ ًم٘مقم ُمقؾمـوطمؾ اعمِم

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ ٤ممم ـــشمٕمو شم٤ٌمرك ىم٤مل ،تْمٕمٗمقا ُمـ ٟم٤مب قمٜمف ـواؾم

ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ     ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  پ  ڀ   ڀ  ڀڀ  ٺ

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ 

  .150إقمراف:  چ چ

سمٓمري٘م٦م  ،وُمـ اعمٗمٞمد ذم هذا اعمٕمٜمك أن يِم٤مرك اًم٘م٤مئد أطمٞم٤مٟم٤ًم ذم سمٕمض أقمامل اًمٗمروع واًمتٜمٗمٞمذ       

وهذا ىمري٥م ُمـ اعمامرؾم٦م اعمحدودة ُمـ ُمقىمع ومرقمل . وُيٗمْمؾ أن  ، وُمٕمٝمؿ شُمِمٕمرهؿ أن اًم٘م٤مئد ُمٜمٝمؿ

ـِ و٤مريم٦م طم٘مٞم٘مٞم٦م وًمٞم٧ًم ؿمٙمٚمٞم٦م وًمٙمٜمٝم٤م حمدودة . ـشمٙمقن ُمِم   قَم
ِ
اء ِلَّ  َرَأْي٧ُم : ىَم٤مَل  ،  اًمؼَمَ  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌَّ

اَب  َيٜمُْ٘مُؾ  َوُهقَ  اخلَٜمَْدِق  َيْقمَ  َ اُب  َواَرى طَمتَّك اًمؽمُّ َ ـْ َصْدِرِه . رواه اًمٌخ٤مري . و ؿَمَٕمرَ  اًمؽمُّ ـِ ا اهللِ قَمٌْدِ  قَم  سْم

ُٕمقدٍ  ًْ ٤ٌَمسَم٦مَ  َأسُمق يَم٤منَ  ، سَمِٕمػمٍ  قَمغَم  صَماَلصَم٦مٍ  يُمؾُّ  سَمْدرٍ  َيْقمَ  يُمٜم٤َّم: ىَم٤مَل  ، َُم ـُ  َوقَمكِمُّ  ًُم  اهللِ  َرؾُمقلِ  َزُِمٞمكَمْ  ـَم٤مًم٥ٍِم  َأيِب  سْم

٦ٌَمُ  َويَم٤مَٟم٧ْم : ىَم٤مَل  ، ملسو هيلع هللا ىلص َٓ : ىَم٤مَل  ، ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرؾُمقلِ  قُمْ٘م ـُ  :وَمَ٘م٤م  سم٠َِمىْمَقى َأْٟمُتاَم  َُم٤م »: وَمَ٘م٤مَل  ، قَمٜمَْؽ  َٟمْٛمٌِم  َٟمْح

َٓ  ُِمٜم ل ـِ  سم٠َِمهْمٜمَك َأَٟم٤م َو ضَْمرِ  قَم ْٕ وهق صحٞمح اإلؾمٜم٤مد  ،رواه أمحد واسمـ طم٤ٌمن واحل٤ميمؿ  « ُِمٜمُْٙماَم  ا

     وصححف احل٤ميمؿ قمغم ذط ُمًٚمؿ.

 چ ۇئ  ۆئ  ۆئ  چُمٜمٝم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،وأُم٤م اًمتقاوع ًمٚمٛمرؤوؾملم ومٗمٞمف أدًم٦م يمثػمة       

٤ممم ـــوىم٤مل شمٕم ، 54اعم٤مئدة:  چ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  چ٤ممم ـــوىم٤مل شمٕم ، 88احلجر: 

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ   ٹ  ڤ   پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺچ 
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وشم٘مدم  وذم هذا اعمٕمٜمك أطم٤مدي٨م صحٞمح٦م .  159آل قمٛمران:  چڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  

 .٥م أن ٓ ُيٗمًد اإلطمؽمام اعمت٤ٌمدلأن اًمتقاوع جي

وم٢من  ،ت٘م٤ٌمل اًمٜمّمٞمح٦م ـٌؾ اؾمـػم ؾمـومٛمٜمٝم٤م شمٞمً ،ٞم٦م واًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م ـٞم٤مؾمـلم اًمًـوأُم٤م طم٘مقق اعمرؤوؾم     

تٜمد إمم ـت٘م٤ٌمل اعمٜم٤مزقم٦م اًمتل شمًـٌؾ اؾمـؾم ويمذًمؽ شمٜمٔمٞمؿ ،٦م يمام صح ذم احلدي٨م اًمديـ هق اًمٜمّمٞمح

٤مء اًمتل صدرٟم٤م هب٤م اًمٕمٜمقان سحي٦م ذم رد ـوم٢من آي٦م اًمٜمً ،ٌٝمٝم٤م ـرع يم٘مْم٤مي٤م اعمّم٤مًمح اًمٕم٤مُم٦م وؿمـاًمِم

لم او سمٞمٜمٝمؿ ـًمٜمزاع ومٞمام سملم اعمرؤوؾمقاء يم٤من اـؾم ،ٜم٦م وًمٞمس إمم رأي اًم٘م٤مئد ـاًمٜمزاع إمم اًم٘مرآن واًمً

 . وسملم اًم٘مٞم٤مدة

سمؾ ًمق ىم٤مل  ،ع ٟمص اًم٘مرآن ـومٙمالُمف يّمٓمدم ُم ،رومع اخلالف ـوأُم٤م ُمـ زقمؿ أن اضمتٝم٤مد اإلُم٤مم ي      

ًمِمقرى ًمٙم٤من ىمقًمف أىمرب إمم ىم٤مئؾ سمٛمٜمع اإلُم٤مم ُمـ إًمزام إُم٦م سم٤مضمتٝم٤مده إٓ إذا ـم٤موقمف أهؾ ا

 .اًمّمقاب

 

 اظتبار ادرؤوشغ 

 وذـاء ؾقفا ادمشسة افعامة جسؿ

وم٘مقة  ، 2اعم٤مئدة:  چ  ېئەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ      چ ىم٤مل شمٕم٤ممم       

ـْ   ،ىم٤مدة وُمرؤوؾملم  ،اعم١مؾم٦ًم هل ىمقة اًمتْم٤مُمـ سملم اًمٕم٤مُمٚملم ومٞمٝم٤م  ـِ  ُُمقؾَمك َأيِب  وقَم ِل   قَم  َصغمَّ  اًمٜمٌَّ

ـَ  إِنَّ  »ىَم٤مَل  َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ ـِ  اعُم١ْمُِم ٌُٜمَْٞم٤منِ  ًمِْٚمُٛم١ْمُِم َأَص٤مسمَِٕمُف . رواه  ٌََّؽ ـَوؿَم  «سَمْٕمًْم٤م  سَمْٕمُْمفُ  دُّ ـَيُِم  يَم٤مًْم

 چڤ  ڦ  ڦ  ڦ       ڦ  ڄ چ ٤ممم ـــر ىمقًمف شمٕمـٚمؿ . وشمدسمـاًمٌخ٤مري وُمً

 حمٙمؿ ؽـُمتامؾم ٓم٦م ومٝمقـُمٚمؽ ُُمٙمتٛمؾ إٟمٔمٛم٦م وإٟمِم دود هقـتد او اعمِمـاعمٚمؽ اعمِم ،20ص: 

وًمٕمٚمف ُمـ اعمٗمٞمد اًمتذيمػم  .ويتٕمذر طمدوث اظمؽماق يمٌػم ومٞمف  ،شمّمدقم٤مت  وٓ ومجقات ومٞمف ًمٞمس ُمٜمٞمع

 ،ٕم٥م سم٘مٞم٤مدة وٕمٞمٗم٦م او وم٤مؾمدة يمجًد ُمريض ـوؿم ،د سمال رأس ـسمتِمٌٞمف ؿمٕم٥م سمال ىمٞم٤مدة وم٤مقمٚم٦م سمجً



151 

 

إٓ  تداد اعم١مؾم٦ًم ٓ يتؿـؽ أن اؿمـال ؿموم .حتريؽ اجلًـد  قمـ يمرأس قم٤مضمزوىمٞم٤مدة سمال ؿمٕم٥م ىمقي 

  سمٙمٗم٤مءة وشمٕمـ٤مون إقمْم٤مء يمٚمٝمؿ.

 :قمغم اًم٘مٞم٤مدة واإلدارة وًمذًمؽ جي٥م      

   احلذر اًمِمديد ُمـ إؿمٕم٤مر سمٕمض إقمْم٤مء سم٘مٚم٦م أمهٞمتٝمؿ او قمدم احل٤مضم٦م إًمٞمٝمؿ وم٢من ذًمؽ

ًمإلشم٤ًمع ويمذًمؽ ىم٤مسمٚم٦م وجيٕمؾ ذم جم٤مل قمٛمٚمٝمؿ ومجقة ىم٤مسمٚم٦م يقهـ مت٤مؾمٙمٝمؿ وشمٕم٤موهنؿ 

  .ًمإلظمؽماق

   وُمـ  قمـ ُمزاي٤مه وطمًٜم٤مشمف ًمتٙمٚمٞمٗمف سم٤مًمٕمٛمؾ اعمٜم٤مؾم٥م ٕوص٤مومفاًمٌح٨م ذم داظمؾ يمؾ قمْمق .

 قمغم قمٛمؾ رشمٞم٥م خيت٤مر اعمث٤مسمرة ومال ًمقم قمغم ُمـ ،اًمٓمٌٞمٕمل أن يتٗم٤موت إقمْم٤مء ذم ىُمدرامهؿ 

وًمٙمـ سمنمط أن يقوع يمؾ قمْمق ذم  ،وي١مدي واضمٌف ومٞمف  سمٕمٞمد قمـ اعمِم٤ميمؾ قمٛمؾ او ُمتٙمرر

 .اعمٙم٤من اعمٜم٤مؾم٥م ًمف وأن ُيَتـ٘مٌؾ ٟمٔم٤مم اًمٕمٛمؾ سمّمدر رطم٥م

  سمام  ،ذم إزاًم٦م اًمٕمقائؼ ُمـ ـمريؼ اًمٕمٛمؾ اًمقفمٞمٗمل  اإلهتامم احل٘مٞم٘مل سم٤مٕقمْم٤مء وُم٤ًمقمدمهؿ

  .واًمٕم٤مئٚمٞم٦م ذم ذًمؽ اًمتقضمٞمف واعم٤ًمقمدة ذم طمؾ او ختٗمٞمػ اعمِم٤ميمؾ اًمِمخّمٞم٦م

   يمام يٜمٌف إًمٞمف احلدي٨م اًمٜمٌقي  شمًتٓمٞمع اجلامقم٦م ومٕمٚمف يمجًد واطمدإداء اجلامقمل هق ُم٤م

ومال وم٤مئدة ُمـ اٟمدوم٤مع اًم٘م٤مدة إذا يم٤من إقمْم٤مء راومْملم او همػم ُمٜمدومٕملم . وًمذًمؽ  ، اًمنميػ

يم٤مٟم٧م قمٛمٚمٞم٤مت شمِمٙمٞمؾ اًمرأي اًمٕم٤مم ُمـ رضوري٤مت اًم٘مٞم٤مدة اًمًٞم٤مؾمٞم٦م . وإُمر ىمري٥م ُمـ ذًمؽ 

دة قمغم اًمٙمٗم٤مءة واًمتٓمقير واًمتحًلم ًمـ يٜمجح إذا مل ومحرص اًم٘م٤م ،ذم اعم١مؾم٤ًمت اًمٕم٤مُم٦م قمٛمقُم٤ًم 

ًمتنيع طمريم٦م  ذيمٞم٦م شمقضمد وؾم٤مئؾي٘مؽمن سمرومع يمٗم٤مءة إقمْم٤مء وشم٠مهٞمٚمٝمؿ ومجع يمٚمٛمتٝمؿ . و

شم٘مقم قمغم صمالث  همػم أهن٤م ، وهل ختتٚمػ سمح٥ًم ٟمقع احلريم٦م وجم٤مهل٤م ، إقمْم٤مء يمجًد واطمد

: قمٛمٚمٞم٤مت اًمتحٗمٞمز . افثاكقة.  وشمقطمٞمد اإلدم٤مه اًمٕم٤مم : قمٛمٚمٞم٤مت رومع اعمٕمٜمقي٤متإوػ ،ريم٤مئز 

 .(ير اًمُ٘مُدرات اًمت٠مهٞمٚمٞم٦م واعم٤مدي٦مأي شمٓمقع ): قمٛمٚمٞم٤مت شمٜمٛمٞم٦م اًمقؾمافثافثة

   :ہ  ھ    چىم٤مل شمٕم٤ممم ُم٤ًممه٦م إقمْم٤مء )اًمنميم٤مء( ذم ُمتٓمٚم٤ٌمت اًمٕمٛمؾ اًمٕم٤مم

﮶    ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳   ﮴  ﮵ 
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يرضمع إمم  ،وذم: ٕقمدوا  ،. واوح أن وٛمػم اًمٗم٤مقمؾ ذم: أرادوا 46اًمتقسم٦م:  چ﮷ 

ُمـ مل ُيرد ومٚمؿ ُيٕمد قمدة ُمـ اعمرؤوؾملم . وًمذًمؽ وم٢من أي٦م اًمٙمريٛم٦م شمٌلم ساطم٦م ىمْمٞم٦م ُمـ 

وهل أن أُمقال اًمدوًم٦م هل  ،وهل ُمع ؿمدة ووقطمٝم٤م ختٗمك قمغم يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس  ،اعمًٚمامت 

اعم٤مل اًمٕم٤مم قمـ  َص ٘مَ ـوم٢من ٟمَ  إدارة اعم٤مل اًمٕم٤مم .دة ُم١ًموًم٦م قمـ وشمٙمقن اًم٘مٞم٤م ،أُمقال إُم٦م 

١موًمٞم٦م ـوم٢من إُم٦م شمتحٛمؾ ُمً ،رضوري٤مت إُم٦م يم٤مًمتٕمٚمٞمؿ واًمّمح٦م وإُمـ واًمدوم٤مع وهمػمه٤م 

يمٗم٤مي٦م اًميوري٤مت وُم٤م خيدم اًميوري٤مت . ويٜمٌٖمل أن يٙمقن إُمر واوح٤ًم ًمٙمؾ ُمٙمٚمػ ُمـ 

ڑ   چ قمٞم٦م . وشمدسمر هٜم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم رـوهٙمذا احلٙمؿ ذم ؾم٤مئر إواُمر واًمٜمقاهل اًمِم ،اعم١مُمٜملم 

أي جي٥م قمغم اعمٙمٚمٗملم  ،وم٤مًم٘مٞم٤مم ٟم٘مٞمض اًم٘مٕمقد  ،13اًمِمقرى:  چ ڑ  ک   ک  ک  ک

ھ  ھ    ے  ے  چ قمٛمقُم٤ًم اًمٜمٝمقض سم٤مًمديـ وشمقومٞمتف طم٘مف ُمـ اًمٕمٚمؿ واعم٤مل واًمٕمٛمؾ . وىم٤مل شمٕم٤ممم 

وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،أي ومٕمٚمف وإمت٤مُمف  ،ىمْم٤مء اًمٌمء هق إطمٙم٤مُمف واًمٗمراغ ُمٜمف  ،23قمٌس:  چ   ۓ

زضمر وإٟمٙم٤مر قمغم  ٗمل أي٦موم .200اًمٌ٘مرة:  ڍ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻڍ 

ويًتٚمزم ذًمؽ إقمداد وؾم٤مئؾ اًمتٜمٗمٞمذ ووؾم٤مئؾ احلامي٦م واإلداُم٦م  ،ُمـ مل يٜمٗمذ ُم٤م أُمر اهلل شمٕم٤ممم سمف 

ويٛمٙمـ  ،ق واضم٥م ـوُمـ هٜم٤م اؿمتٝمر قمـ اًمٕمٚمامء ىمقهلؿ: ُم٤م ٓ يتؿ اًمقاضم٥م إٓ سمف ومٝم ،واًمتٓمقير 

٤معمرؤوس سمٕمٞمدًا قمـ اًمتٚم٘مل اًمًٚمٌل سم وهذا يمٚمف يذه٥م . ل إمم أٟمٔمٛم٦م ىم٤مٟمقٟمٞم٦مـذه اعمٕم٤مٟمـحتقيؾ ه

وم٤معمرؤوس ًمٞمس جمرد آًم٦م . وًمذًمؽ يٜمٌٖمل ًمٚمٛمرؤوس  ،ٕن اًم٘م٤مئد ويمٞمؾ قمٜمف  ،ٕواُمر اًم٘م٤مدة 

وُمت٤مسمٕم٦م جمري٤مت اًمٕمٛمٚمٞم٤مت احلٙمقُمٞم٦م ًمْمامن ؾمالُم٦م اعم٤ًمر  ،ومٝمؿ ُم٘م٤مصد إواُمر واًمٜمقاهل 

ويٛمٙمـ  ،اًمٜمٝمقض . ويٛمٙمـ أن شمٙمقن اعمت٤مسمٕم٦م سمٜمِم٤مط ومردي ُمـ اعمرؤوؾملم وضمقدة قمٛمٚمٞم٤مت 

صالح واًمرىم٤مسم٦م واًمِمٗم٤مومٞم٦م أن شمٙمقن سمتٕم٤مون مج٤مقمل يمام ذم اًمتٙمتالت اعمدٟمٞم٦م ومجٕمٞم٤مت اإل

 .وهمػمه٤م

 

 

 



153 

 

 اإلذاف افعام

اؾمتٓمالع ُم٤ًمقمدة . واعم٘مّمقد  وًمٙمـ سمٙمٗم٤مءة قم٤مًمٞم٦م وـمرق ،ويمثػم ُمـ ذًمؽ إذاف همػم ُم٤ٌمذ       

َٓ  »أن يٕمٚمؿ اًم٘م٤مئد إُمقر اعمٝمٛم٦م اًمتل دمري وٛمـ ُم١ًموًمٞمتف . وشمدسمر احلدي٨م اعمِمٝمقر   َراعٍ  يُمٚمُُّٙمؿْ  َأ

ًْ  َويُمٚمُُّٙمؿْ  ـْ  ُئقٌل ـَُم َُِمػمُ  َرقِمٞمَّتِِف ، قَم ْٕ ِذي وَم٤م ًْ  َوُهقَ  َراعٍ  اًمٜم٤َّمسِ  قَمغَم  اًمَّ ـْ  ئُقٌل ـَُم رواه ُمًٚمؿ  « َرقِمٞمَّتِفِ  قَم

وًمذًمؽ  ،ًمٕمٚمؿ سمٛمجري٤مت إطمداث واًمٌخ٤مري وهمػممه٤م . وواوح أن حتٛمؾ اعم١ًموًمٞم٦م يًتٚمزم ا

  .ذم ذم اطمتج٤مب إُمراء قمـ اًمرقمٞم٦م ر يمالم اًمًٚمػيمث

ـْ وُمـ روائع ُم٤م ُيروى قمـ قمكم قمٚمٞمف اًمًالم اخلؼم        ـُ  قَمكِمُّ  يَمَت٥َم : ىَم٤مَل  ،اًْمَٕم٤مُِمِري   ُُمَٝم٤مضِمرٍ  قَم  َأيِب  سْم

٤م»: ومِٞمفِ  وَمَٙم٤منَ  ،سَمَٚمٍد  قَمغَم  َأْصَح٤مسمِفِ  ًمٌَِْٕمضِ  قَمْٝمًدا قَمٜمْفُ  اهللُ  َريِضَ  ـَم٤مًم٥ٍِم  َـّ  وَماَل ! سَمْٕمدُ  َأُمَّ ًَم  قَمغَم  طِمَج٤مسَمَؽ  شُمَٓمق 

ةِ  اطْمتَِج٤مَب  وَم٢مِنَّ  ،َرقِمٞمَّتَِؽ  َٓ ـِ  اًْمُق قِمٞم٦َّمِ  قَم ٦ٌَمٌ  اًمرَّ ـَ  ؿُمْٕم ٞمِؼ  ُِم ُُُمقرِ  قِمْٚمؿٍ  َوىِمٚم٦َّمُ  اًمْم  ْٕ طْمتَِج٤مُب  ، سم٤ِم ِٓ  َيْ٘مَٓمعُ  َوا

ٌُقا َُم٤م قِمْٚمؿَ  قَمٜمُْٝمؿْ  ِٖمػُم، َوَيْٕمُٔمؿُ  اًْمَٙمٌػِمُ  قِمٜمَْدُهؿُ  وَمَٞمّْمُٖمرُ  ،ُدوَٟمُف  اطْمتُِج ـُ  َوَيْ٘مٌُُح  اًمّمَّ ًَ ـُ  احْلَ ًُ  اًْمَ٘مٌِٞمُح  َوحَيْ

٤ٌَمـمِؾِ  احْلَؼُّ  َوُيَِم٤مُب  وهذا إصؾ هق  ذم )اعمج٤مًم٦ًم وضمقاهر اًمٕمٚمؿ(. اًمديٜمقري سمٙمر أسمق رواه  شسم٤ِمًْم

. وم٤معمٚمؽ اعمِمتد شم٠مشمٞمف أٟم٤ٌمء اًمثٖمرات ًمٞم٘مقم 20ص:  چ ڤ  ڦچ أطمد ُمْم٤مُملم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

ويمذًمؽ أٟم٤ٌمء اًمٗمراهم٤مت ًمٞم٘مقم سمٛمٚمئٝم٤م . وٓ يتؿ اإلذاف اًمٕم٤مم إٓ سمًٚمًٚم٦م قم٤مًمٞم٦م اًمٙمٗم٤مءة  ،سمٖمٚم٘مٝم٤م 

 ُمـ اًم٘م٤مدة واعمدراء وإقمْم٤مء.

 

 ادؽاؾلة وادحاشبة

چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ڃ  چچ ىم٤مل شمٕم٤ممم       

أيـ٦م إومم  ، 88 – 87اًمٙمٝمػ:  چ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   کک  ک  ک   گ  گ  گ   گ

قم٘مقسم٦م  ٞمؾ أن قم٘مقسمـ٦م اًمدٟمٞم٤م ٓ شمٙمٗمل ًمٚمخالص ُمـسمدًم ، ايمٛم٦ماعمؽم ومـل اًمٔمٚمؿ اعمريم٥م يمٛمٔم٤ممل اًمٓمٖم٤مة

. وأُم٤م  اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح يًتحؼ صمٜم٤مًء طمًٜم٤ًم وُمٙم٤موم٠مةوأُم٤م أي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ومٕم٤مُم٦م وشمدل قمغم أن  . رةـأظم

 ظم٤مص٦م ذم ،طمٙمؿ ظمٞم٤مٟم٦م إُم٤مٟم٦م واًمت٘مّمػم اعمتٕمٛمد  ذمٞمف أدًم٦م يمثػمة اعمح٤مؾم٦ٌم ورسمام اًمٕم٘مقسم٦م ومت٘متْم



154 

 

ٿ  چ شمٕم٤ممم  ُمـ ذًمؽ ىمقًمف ،اًمٕمٛمؾ اًمٕم٤مم وذم يمؾ قمٛمؾ يالُمس طم٘مقق وُمّم٤مًمح أظمريـ 

وىمقًمف  ، 27إٟمٗم٤مل:  چ ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  چ شمٕم٤ممم 

  .3 – 1اًمٕمٍم:  چٺ  ٺ  ٺ    ٺ   

ِل  َصغمَّ ا سْمـ اًمٜمُّْٕماَمنطمدي٨م  وذم اعمح٤مؾم٦ٌم اًمٗم٤مقمٚم٦م       ـِ اًمٜمٌَّ َؿ ىَم٤مَل: سَمِِمػٍم ، قَم َُمَثُؾ  »هللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ

، وَم٠َمَص٤مَب سَمْٕمُْمُٝمْؿ َأقْماَلَه٤م  اًمَ٘م٤مِئِؿ قَمغَم طُمُدوِد اهللَِّ َواًمَقاىمِِع ومِٞمَٝم٤م، يَمَٛمَثِؾ ىَمْقٍم اؾْمَتَٝمُٛمقا قَمغَم ؾَمِٗمٞمٜم٦َمٍ 

ـْ  َوسَمْٕمُْمُٝمْؿ َأؾْمَٗمَٚمَٝم٤م وا قَمغَم َُم  َُمرُّ
ِ
ـَ اعم٤َمء ـَ ذِم َأؾْمَٗمٚمَِٝم٤م إَِذا اؾْمتََ٘مْقا ُِم ِذي ، وَمَ٘م٤مًُمقا: ًَمْق َأٟم٤َّم  وَمْقىَمُٝمؿْ ، وَمَٙم٤مَن اًمَّ

ـْ وَمْقىَمٜم٤َم ْ ُٟم١ْمِذ َُم يُمقُهْؿ َوَُم٤م َأَراُدوا َهَٚمُٙمقا مَجِٞمًٕم٤م ظَمَرىْمٜم٤َم ذِم َٟمِّمٞمٌِٜم٤َم ظَمْرىًم٤م َومَل ، َوإِْن َأظَمُذوا قَمغَم  ، وَم٢مِْن َيؽْمُ

احلدي٨م شمٖمٞمػم اعمٜمٙمر  يتْمٛمـ . رواه اًمٌخ٤مري وأمحد واًمؽمُمذي «ْؿ َٟمَجْقا، َوَٟمَجْقا مَجِٞمًٕم٤م َأْيِدُّيِ 

 سم٤مًمٕمٛمؾ ، وُمٜمع أؾم٤ٌمب اإلرضار سم٤مٔظمريـ ، وُم٤م ي٘متْمٞمف يمؾ ذًمؽ ُمـ شم٘مقيؿ وحم٤مؾم٦ٌم.

 :وتقجد ؿقاظد مفؿة دم ؿضقة ادؽاؾلة وافعؼقبة

إُمر إول:  ،: اعم٘مّمقد هب٤م إظمٓم٤مء اًمقفمٞمٗمٞم٦م اًم٤ًمعم٦م ُمـ أُمريـ إخطاء اإلجتفادية      

ہ    چاًمتقضمف اعمتٕمٛمد إمم اخلٓم٠م . إُمر اًمث٤مين: اإلمه٤مل اعمتٕمٛمد عمتٓمٚم٤ٌمت اإلص٤مسم٦م . ىم٤مل شمٕم٤ممم 

 هق واجلُـٜم٤مح ، 5إطمزاب:  چ  ۓہ  ہ  ھ  ھ   ھ   ھ  ے  ے  

 ُمـ متٜمع اًمٙمريٛم٦م وم٤مٔي٦م ، اًمٕمٛمقم شمٗمٞمد ُمٜمٗمٞم٦م ٟمٙمرة أي٦م ذم وهق ، اإلصمؿ إمم واعمٞمؾ وإذى اهلؿّ 

ـِ وقمـ .  واًمت٠مصمٞمؿ واهلؿّ  إذى ُمـ ٟمقع أي اعمتٕمٛمد همػم اعمخٓمئ حتٛمٞمؾ قَمٜمُْف  يِضَ اهللاخلَٓم٤َّمِب رَ  قُمَٛمَر سْم

رواه  ، « ، َوإِٟمَّاَم ًمُِٙمؾ  اُْمِرٍئ َُم٤م َٟمَقى ٞم٤َّمِت ـإِٟمَّاَم إقَْماَمُل سم٤ِمًمٜم   » َيُ٘مقُل  ملسو هيلع هللا ىلص ىَم٤مَل: ؾَمِٛمْٕم٧ُم َرؾُمقَل اهللَِّ

أن همػم اًمٕم٤ميص سمتٕمٛمد  ؿمؽ ومال ، احلدي٨م ذم احلٍم صٞمٖم٦م ومتدسمر اًمٌخ٤مري وأسمق داود واسمـ ُم٤مضمف .

 ومٚمف ُم٤م ٟمقى . ،اخلٓم٠م  وًمٞمس اإلص٤مسم٦م ٟمقى ىمد ومال ؿمؽ أٟمف ،اإلمه٤مل وٓ سمتٕمٛمد اًمتقضمف اخل٤مـمئ 

ذم إُمقر اًمتل اؾمتٜمدت إمم ٟمٞم٦م ص٤محل٦م وضمٝمد وفمٞمٗمل  ششمرك إومم»ويًتٕمٛمؾ اًمًٚمػ قم٤ٌمرة 
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چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  چ وشمدسمر ذم هذا اعمٕمٜمك اًمٕمت٤مب اًمٚمٓمٞمػ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،ص٤مًمح 

وم٤مًمٌداي٦م سم٤مًمٕمٗمق صمؿ إيْم٤مح  ، 43اًمتقسم٦م:  چ ڎ ڎ ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ

وم٢من اخلٓم٠م أُمر  ،ٕمغم شم٘مدير ؾمالُم٦م اعمقىمػ وم ،ومٙمذًمؽ ذم اًمٕمٛمؾ اًمقفمٞمٗمل  ُم٤م يم٤من أومم سم٤مإلشم٤ٌمع .

صمؿ سمح٥ًم آصم٤مر اخلٓم٠م يٛمٙمـ إهمٗم٤مًمف او إضمراء قمٛمٚمٞم٤مت شمٕمديؾ او  ،ـمٌٞمٕمل ُمع اعمجتٝمديـ ذم اًمٕمٛمؾ 

شمٕمقيض او همػم ذًمؽ مم٤م ي٘متْمٞمف اعم٘م٤مم . وىمري٥م ُمـ ذًمؽ ُي٘م٤مل ذم إهمٗم٤مل سمٕمض إظمٓم٤مء واهلٗمقات 

يمثرة اعمح٤مؾم٦ٌم قمٚمٞمٝم٤م أن يمام  ،وم٢من اًمّمٖم٤مئر ٓ يًٚمؿ أطمد ُمٜمٝم٤م  ،اًمّمٖمػمة اًمتل ًمٞمس هل٤م شم٠مصمػم ؾمٚمٌل 

وُمـ  ،شمٙمدر إضمقاء وشمقهـ اإلٟمدوم٤مع . وُمـ اًمٙمالم اعمتداول أن اًمذي ٓ خيٓم٠م هق اًمذي ٓ يٕمٛمؾ 

ذم يمت٤مسمف )اًمتٗمٙمػم  شإظمٓم٤مء اإلجي٤مسمٞم٦م»ذا اعمٜمٓمٚمؼ اؾمتٕمٛمؾ اًمٕمٛمٞمد ضمل ٟم٤مزاري٨م قم٤ٌمرة ٟمحق ه

ٺ  ٺ  ٺ     ڀ  ٺ  چ٤ممم وي١ميمد يمؾ ذًمؽ ىمـقًمف شمٕم . (296-295اًمًديد 

  .188إقمراف:  چ ٹٿ  ٿ  ٿ  ٿ  

وًمذًمؽ يٜمٌٖمل إخت٤مذ  ، ذم يمؾ طمؼ ُمِمؽمك طمرُم٤مت أظمريـ حمرُم٦م أن إمم يٜمٌٖمل اًمتٜمٌٞمف هٜم٤مًمٙمـ و      

 :اإلجراء إولاإلضمراءات اًمٙمٗمٞمٚم٦م سمت٘مٚمٞمؾ إظمٓم٤مء إمم أىمؾ ُم٤م يٛمٙمـ ، ومٛمـ هذه اإلضمراءات: 

إيْم٤مح ىمقاقمد صٜم٤مقم٦م اًم٘مرار ًمٚمٛمًتقي٤مت اإلداري٦م يمٚمٝم٤م ، يمٛمٝم٤مرات شمٕمٛمٞمؼ اًمرؤي٦م وإٟمْم٤مضمٝم٤م 

ومرسمام يّمح شم٘مديٛمف  ، واًمت٘مقيؿ ومٙمؾ رأي مل يًتقف قمٛمٚمٞم٤مت اإلٟمْم٤مج وشمٜم٘مٞمحٝم٤م وشم٘مقيٛمٝم٤م .

وأُم٤م  . وٓ ُمالُم٦م قمغم ظمٓم٠م ذم ومٙمرة ًمٞم٧ًم ًمٚمتٜمٗمٞمذ وٓ ُم١ماظمذة قمغم ذًمؽ ،يمٛم٘مؽمح ًمٚمدراؾم٦م 

اًمرأي  وسمخالف ذًمؽ ػم اؾمتٞمٗم٤مء اإلٟمْم٤مج واًمت٘مقيؿ ، وم٤مخلٓم٠م ومٞمف ظم٤موع ًمٚمٛمح٤مؾم٦ٌم .اًمتٜمٗمٞمذ ُمـ هم

 ،ومال ُم١ماظمذة قمغم صٜم٤مع اًم٘مرار  ، واًمت٘مقيؿ همػم اًمّم٤مئ٥م إذا اؾمتقرم قمٛمٚمٞم٤مت اًمتٜم٘مٞمح واإلٟمْم٤مج

. وًمذًمؽ جي٥م ذم اًم٘مرارات اًمٕم٤مُم٦م  وًمٙمـ ىمد جي٥م قمغم احلٙمقُم٦م او اعم١مؾم٦ًم شمٕمقيض اعمتيريـ

 ، ٤مًمتٗمّمٞمؾسمو يمٚمٝم٤م وشم٘مقيٛمف وقمٛمٚمٞم٤مت حتٚمٞمٚمف وشمٜم٘مٞمحف وإٟمْم٤مضمف ودواقمٞمف ِم٠مة اًم٘مراريمت٤مسم٦م وشمقصمٞمؼ ٟم

ئ ًمـ يتٛمٙمـ ُمـ إصم٤ٌمت ؾمالُم٦م ُمقىمٗمف ، يمام أن اًمدرضم٤مت اإلداري٦م اًمٕمٚمٞم٤م وسمخالف ذًمؽ وم٢من اعمخٓم

اإلهتامم اًمِمديد سمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمت٠مهٞمؾ واًمتدري٥م وسمٛم٤ًمقمدة  :اإلجراء افثاينشمتحٛمؾ اعم١ًموًمٞم٦م . 

 اًمٕمٛمؾ. اعمٌتدئلم ذم
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وُمـ أصم٤مر اعمِمٝمقرة  ،وهذا أصؾ ذم هم٤مي٦م إمهٞم٦م  :افؼابؾة فؾعػق واإلصلحإخطاء       

. وذم ٟمّمقص شة وًمٙمؾ ص٤مرم ٟمٌقة وًمٙمؾ قم٤ممل هٗمقةوًمٙمؾ ضمقاد يمٌق :ىمد يٕمثر اجلقاد »ىمقهلؿ 

ۀ  ہ  ہ  چ ُمٜمٝم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،اإلؾمالم أُمثٚم٦م يمثػمة ُمـ إظمٓم٤مء اًم٘م٤مسمٚم٦م ًمٚمٕمٗمق واإلصالح 

ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ     ۓ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶﮷  ﮸  ﮹  

وٓ ؿمؽ أٟمف ٓ دمقز ُم١ماظمذة ُمـ قمٗم٤م اهلل قمٜمف . وُمٜمٝم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،155آل قمٛمران:  چ  ﮺  ﮻  

پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ   ٹ  ڤ  چ 

ھ  ھ  ھ   چ وشمدسمر ىمقًمف شمٕم٤ممم  .159آل قمٛمران:  چڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  

﮶  ﮷  ﮸    ﮳  ﮴  ﮵ ے  ے   ۓ  ۓ  ﮲

ع قمٜمف ي٘متيض اًمٕمٗمق ـوم٤مًمٜمص سيح أن اإلقمؽماف سم٤مًمت٘مّمػم واًمؽماضم ،٤64مء: ـاًمٜمً چ ﮹

 . اًمٍميح همػم أي ، اًمْمٛمٜمل اإلقمؽماف قلـىمٌ إُمٙم٤من إمم شمٜمٌف قمٛمران آل ٦مـآي إن ؾـسم ، واعمٖمٗمرة

 وقم٘مقسمتف واًمٜمٝمقض أومم سمٙمثػم ُمـ شم٘مريٕمفجٞمٕمف قمغم اإلصالح ـ٤مقمدة اعمخٓمئ وشمِمـوًمذًمؽ وم٢من ُمً

. واعمٕم٤مىم٦ٌم  اعمح٤مؾم٦ٌم رىم٤مسم٦م قمغم واًمتحريؽ وشم٘مديٛمٝم٤م اًمتِمجٞمع وُمـ اعمٗمٞمد اقمتامد رىم٤مسم٦م قمغم اخلٓم٠م .

 ُمٕمف ، رؾمٛمل ًم٘م٤مء قمغم اًمتقاقمد يٛمٙمٜمؽ وم٢مٟمف ُمقفمػ أداء وٕمػ قمـ رء سمٚمٖمؽ ُمٕمٜمك ذًمؽ أٟمف إذا

 ، سمف ُيٙمٚمػ نأ يٛمٙمـ وُم٤م اًمتحًلم وـمرق وفمروومف اًمٕمٛمؾ عمٜم٤مىمِم٦م وًمٙمـ واعمح٤مؾم٦ٌم ًمٚمت٘مقيؿ ٓ

وًمٙمـ  . ي٘مٚمؾ اًمت٘م٤مرير اًمًٚمٌٞم٦مو قم٤مًمٞم٦م ٟمت٤مئ٩م ىمد حي٘مؼ إؾمٚمقب هذا واشم٤ٌمع . شمِمجٞمٕمٞم٦م قم٤ٌمرات ُمعو

او  ،ومال جم٤مل إٓ ًمتٜمٛمٞم٦م إهٚمٞم٦م إن يم٤من ذًمؽ ممٙمٜم٤ًم  ،سم٥ًٌم وٕمػ إهٚمٞم٦م إذا يم٤مٟم٧م إظمٓم٤مء 

ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ    چ٤ممم ــوذًمؽ ًم٘مقًمف شمٕم ،٥م ٕهٚمٞمتف ـحتقيؾ اعمقفمػ إمم قمٛمؾ ُمٜم٤مؾم

 أن ، اعم١مؾم٤ًمت ذم ٤مءـاًمٕمٓم رضوري٤مت د ذيمرٟم٤م أن ُمــوىم .٤58مء: ـاًمٜمً چ ۅ ۋ  ۋ

 او ىمقشمف جم٤مل ذم قمْمق يمؾ ًمقوع وذًمؽ ، وُمقاهٌٝمؿ إقمْم٤مء ظمّم٤مئص إمم واعمدراء اًم٘م٤مدة يتٕمرف

سمٙمثػم ُمـ شم٘مريٕمف قمغم ُمقاوع تٕمامل اعمقفمػ ذم ُمقاوع ىمقشمف وشمٜمٛمٞمتٝم٤م أومْمؾ ـ. أي ان اؾم ُمقهٌتف

 وٕمٗمف.
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وًمٙمـ يتٗم٤مىمؿ إُمر طملم يٙمقن احل٤مل رومْم٤ًم ًمإلصالح ومه٤موٟم٤ًم ذم اًمٜمٝمقض ُمـ ضمديد او ىم٤مدطم٤ًم       

 ذم إهٚمٞم٦م .

أي سمحًٜم٤مت ُم٤مطمٞم٦م يمام  ،اًمتٕمقيض سمتٙمٚمٞمػ إو٤مذم  :مـ ضرق اإلصلح ؿبؾ افعؼقبة      

 ، 114هقد:  چ   ۇ  ۆ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  چ ىم٤مل شمٕم٤ممم  ،ي٘مقل اًمٗم٘مٝم٤مء 

 اعم٘مدُم٦م ُم٤م مل يٛمٜمع ُمٜمف ُمـ اًمٓمرق ومٝمق ،ٙمر قمٚمٞمف ـسمؾ ُيِم ،وهذا يٗمٕمٚمف اعمخٓمئ وهق ذم يم٤مُمؾ اطمؽماُمف 

ومٙمؾ قمٛمؾ همػم صحٞمح حيت٤مج  ،وهٜم٤م ومرق سملم اًمٕمٛمؾ اخل٤مـمئ واًمٜم٘مص ذم اًمٕمٛمؾ اًمّمحٞمح  . ُم٤مٟمع

 ،وأُم٤م اًمٜم٘مص ذم اًمٕمٛمؾ اًمّمحٞمح ومٞمٛمٙمـ إمت٤مُمف او اًمتٕمقيض قمٜمف  ،إمم شمٖمٞمػم او حتٛمؾ اًمٕمقاىم٥م 

  .ؾ وٟمقع اًمٜم٘مصوذًمؽ سمح٥ًم ٟمقع اًمٕمٛم

   وئ   ۇئ  ۇئ   وئ     ى  ى  ائ  ائ    ەئ   ەئچ  شمٕم٤ممم ىم٤مل :مشسةاحسام افػرد دم اد      

    ىئ   مئ  حئ    جئ   ی ی     یی    ىئ     ىئ   ىئ   ېئ   ېئ     ېئ  ۈئ     ۈئ    ۆئ    ۆئ

، 11احلجرات:  چ   خت  مت  ىت  يت  جث   حت   يبجت   ىب    مب    خب    حب  جب  يئ

ٚمِؿَ  » ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلصيب هريرة قمـ اًمٜمٌل أ٨م وشمذيمر طمدي ًْ ِ٘مَر َأظَم٤مُه اعْمُ ـَ اًمنمَّ  َأْن حَيْ ٥ِم اُْمِرٍئ ُِم ًْ ، يُمؾُّ  سمَِح

ٚمِِؿ طَمَراٌم، َدُُمفُ  ًْ ٚمِِؿ قَمغَم اعْمُ ًْ ، واًمِٕمْرض هق يمؾ ُم٤م  رواه ُمًٚمؿ ذم ؾمٞم٤مق طمدي٨م « َوقِمْرُوفُ  َوَُم٤مًُمفُ  اعْمُ

 .قىمف وممتٚمٙم٤مشمف اعمٕمٜمقي٦م واعم٤مدي٦محُي٤مُمل اإلٟم٤ًمن قمٜمف ُمـ طم٘م

 ُمـ سمح٤مل يّمؾ وٓ ، ىمٚمٞمال طمًد إىمران وشمٙمدير اخلقاـمر يٙمقن نأ يٜمٌٖمل: ؿرانإ حسد      

 ُمـ ذًمؽ وٟمحق اخلػم قمغم اًمتٜم٤مومس ُمـ سمٕم٤مدهؿإ قمغم اًمٕمٛمؾٓ إمم و ظمريـسم٤مٔ اعمٙمر ممإ طمقالإ

 ومٞمٕمٛمؾ ، وٟمققم٤مً  ُم٘مداراً  اعمقضمقد اًمٕمٛمؾ اًمٗمرد يرى نأ هقواًمتٜم٤مومس ُمٓمٚمقب و . اًمقوٞمٕم٦م اًمقؾم٤مئؾ

 ُمثؾ سمٚمقغ ىمٚمٌف يمؾ ُمـ ظمقاٟمفإل يرضمق وًمٙمٜمف ، اًمت٘مدم ذم ي٘مػ ٓ نوأ قمٚمٞمف واًمت٘مدم دم٤موزه قمغم

ـْ وم ،ُمٝمؿ أضمرًا قمٔمٞماًم سمٛمحٌتٝمؿ واًمنور سمت٘مد يٜم٤مل وم٢من ؾمٌ٘مف سمٕمض إظمقاٟمف وم٢مٟمف يًتٓمٞمع أن ، ذًمؽ  َٕم

ـِ  َأَٟمسِ  ٤مقَم٦ُم؟ َُمتَك اهللِ  َرؾُمقَل  َي٤م: وَمَ٘م٤مَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ َرؾُمقلِ  إمَِم  َرضُمٌؾ  ضَم٤مءَ : ىَم٤مَل  ، َُم٤مًمٍِؽ  سْم ًَّ  َوَُم٤م » ىَم٤مَل  اًم
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٤مقَم٦ِم؟ َأقْمَدْدَت  ًَّ ـْ  َُمعَ  وَم٢مِٟمََّؽ  » ىَم٤مَل  ، َوَرؾُمقًمِفِ  اهللِ طُم٥مَّ : ىَم٤مَل  ، « ًمِٚم ٧ٌَْم  َُم ٌَ  وَماَم : َأَٟمٌس  ىَم٤مَل  ، « َأطْم

ؾْماَلمِ  سَمْٕمدَ  وَمِرطْمٜم٤َم ـْ  َأؿَمدَّ  وَمَرطًم٤م اإْلِ ـْ  َُمعَ  وَم٢مِٟمََّؽ  » ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌَِّل   ىَمْقلِ  ُِم ٧ٌَْم  َُم ٌَ  ُأطِم٥مُّ  وَم٠َمَٟم٤م: َأَٟمٌس  ىَم٤مَل  ، « َأطْم

ْ  َوإِنْ  َُمَٕمُٝمؿْ  َأيُمقنَ  َأنْ  وَم٠َمْرضُمق ، َوقُمَٛمرَ  سَمْٙمرٍ  َوَأسَم٤م َوَرؾُمقًَمفُ  اهللَ ؿْ  َأقْمَٛمْؾ  مَل وأمحد وأسمق  رواه ُمًٚمؿ . سم٠َِمقْماَمهِلِ

  » :الم أٟمف ىم٤ملـوقمـ قمكم  قمٚمٞمف اًمً . يٕمغم
ِ
ًَ  َُم٤م ًمِْٚمَٛمْرء ـْ  َُمعَ  اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦مِ  َيْقمَ  َوُهقَ  ، ٥َم ـايْمتَ رواه  ش َأطَم٥مَّ  َُم

 .اإلُم٤مم اًمدارُمل

ومٗمل يمثػم ُمـ إطمٞم٤من يٙمقن  :ؿبؾ ظؼقبة افػرد ادسموفغو افبحث دم إكظؿة      

دارة ووٕمػ شمقضمٞمٝم٤مت صٜم٤مقم٦م اًم٘مرار ووم٘مدان اًمت٠مهٞمؾ واًمتدري٥م ويمذًمؽ ؾمٚمقك اًم٥ًٌم ذم اإل

 ُمتٓمٚم٤ٌمت مه٤ملإ صمؿ سمٕمٛمؾ اًمٗمريؼ او اًمٗمرد شمٙمٚمٞمػ ُمِم٤ميمؾ ممإ و٤موم٦مسم٤مإل هذا سمٕمض اعم١ًموًملم .

ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ   ېئېئ  ېئ  ىئ  ىئ     چوجي٥م دائاًم شمذيمر ىمقًمف شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم   . ٟمج٤مزاإل

همػمه٤م ُمـ  أي ٓ حتٛمؾ طم٤مُمٚم٦ٌم مِحَْؾ  ،اًمِقزر احلٛمؾ او احلٛمؾ اًمث٘مٞمؾ  ،164إٟمٕم٤مم:  چ یىئ  

وم٢مٟمف يٌح٨م ذم إؾم٤ٌمب  ،وقمٛمؾ اًم٘م٤مئد واعمدير هٜم٤م يِمٌف قمٛمؾ اًمٓمٌٞم٥م  إظمٓم٤مء وأصم٤مم .

قمغم صح٦م اعمريض  واًمٕمقاُمؾ اعم١مصمرة وـمرق اًمٕمالج واًمقىم٤مي٦م وسم٠مقمغم درضم٦م ممٙمٜم٦م ُمـ اعمح٤مومٔم٦م

 .وقمدم اإلرضار سمف

 راؾمخ٤مً  يٜمٌٖمل ان يٙمقن ؾمٚمقيم٤مً  اًمثٜم٤مء احلًـ واًمت٘مدير: صحٞمح أن مصداؿقة افثـاء احلسـ      

طمًٜم٦م ف ذم يمثػم ُمـ إطمٞم٤من صمٜم٤مء قمغم ُمزاي٤م وفمٞمٗمٞم٦م وًمٙمٜم ، ويتٗم٤موت سمح٥ًم ؾم٥ٌم اًمثٜم٤مء ١مؾم٦ًمذم اعم

ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   کک  چ  شمٕم٤مممذيمرٟم٤م ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ ىمقًمف و .وًمٞمس شمزيمٞم٦م ُمٓمٚم٘م٦م 

ن شمٜمٔمر ذم أ، ويٙمٗمٞمؽ  ُمثٚم٦م يمثػمةأوذم اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م  . 88اًمٙمٝمػ:  چک  ک   گ  گ  گ   

احلديٌٞم٦م أهؾ وهؾ سمدر أٟمّم٤مر ووإرسمٕم٦م واعمٝم٤مضمريـ ي٨م اًمٗمْم٤مئؾ ٟمحق ومْم٤مئؾ اخلٚمٗم٤مء إطم٤مدأ

ومم شمٗمْمٞمؾ اًم٘مرون اًمثالصم٦م إ إمم، هذا سم٤مٓو٤موم٦م  هؾ اًمٌٞم٧م وـم٤مئٗم٦م اظمرىأواُمٝم٤مت اعم١مُمٜملم و

ومٞمٜمٌٖمل قمغم  . « ظمػم اًم٘مرون ىمرين صمؿ .... » ي٨مذم طمد يمام ، ومرد ُمٜمٝمؿ وًمٞمس شمٗمْمٞمالً ًمٙمؾ يمجٛمٚم٦م

صؾ ق إـقُم٤م وهـقمٛم ذم اًمٕمٛمؾ ًمٚمّم٤محللمجٞمع ـواًمتِم ديرـذل يمٚمامت اًمت٘مـاًم٘م٤مدة واعم١ًموًملم سم
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يمام يم٤من احل٤مل ذم  ، ن يٙمقن اًمثٜم٤مء ُمٕمٚمٜم٤مً أاعمٗمٞمد وُمـ  . تثٜم٤مه اًمدًمٞمؾـإٓ ُمـ اؾم ٛم١مؾم٦ًمل اقمْم٤مء اعمـوم

 اطم٤مدي٨م ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م. 

ذا اىمت٣م إيٛمٙمـ  أي ، ٤مً طم٘مٞم٘مٞم ٝم٤مُمقىمٕم اعمذيمقرة أن يٙمقن اعمح٤مؾمـوًمٚمثٜم٤مء اًمرومٞمع  جي٥موًمٙمـ       

 ،وذم ذًمؽ أدًم٦م يمثػمة  ،وذًمؽ ٕن اًمِمٝم٤مدة جي٥م أن شمٙمقن سم٤محلؼ  ، ٤موُم٘م٤مرٟمتٝم ٤ماًمتدًمٞمؾ قمٚمٞمٝمُمر إ

ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڤ  ڤ چ ٤ممم ــشمٕمو شم٤ٌمرك ُمٜمٝم٤م ىمقًمف

ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  چ وىمقًمف شمٕم٤ممم  ،143اًمٌ٘مرة:  چ ڄ  ڄ  ڄ

ـْ  و ، 86اًمزظمرف:  چ  ى  ى      ائ    ائ  ەئ  ەئ  وئ ـِ  َأَٟمسِ  قَم وا :ىَم٤مَل  َُم٤مًمٍِؽ، سْم  َُمرُّ

ا قَمَٚمْٞمَٝم٤م وَم٠َمصْمٜمَْقا سمَِجٜم٤َمَزةٍ  ِلُّ  وَمَ٘م٤مَل  ، ظَمػْمً واـُمَ  صُمؿَّ  ، « َوضَم٧ٌَْم  » ٚمَّؿَ ـَوؾَم  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ  َصغمَّ  اًمٜمٌَّ  َرىـسم٠ُِمظْم  رُّ

اـؿَم  قَمَٚمْٞمَٝم٤م ْقاـوَم٠َمصْمٜمَ  ٧ٌَْم  » : ٤مَل ـوَم٘مَ  ، رًّ ـُ  قُمَٛمرُ  وَمَ٘م٤مَل  ، « َوضَم  » ىَم٤مَل  َوضَم٧ٌَْم؟ َُم٤م: قَمٜمْفُ  اهللَُّ َريِضَ  اخلَٓم٤َّمِب  سْم

ا قَمَٚمٞمْفِ  َأصْمٜمَْٞمتُؿْ  َهَذا ٧ٌَْم  ظَمػْمً اـؿَم  قَمَٚمْٞمفِ  َأصْمٜمَْٞمتُؿْ  َوَهَذا ، اجلَٜم٦َّمُ  ًَمفُ  وَمَقضَم  اهللَِّ  َٝمَداءُ ـؿُم  َأْٟمُتؿْ  ، اًمٜم٤َّمرُ  ًَمفُ  وَمَقضَم٧ٌَْم  رًّ

 . رواه اًمٌخ٤مري وُمًـٚمؿ وهمػممه٤م « إَْرضِ  ذِم 

ظمؽماق ذم ـمٌ٘م٦م اًم٘مٞم٤مدة ومام ًمٕمقاُمؾ اهلرم وًمإل ٦مُمٕمرو ٦ماًمًٞم٤مؾمٞم ١مؾم٦ًمن اعميْم٤مف إمم ذًمؽ أ      

ظمؽماق شمًتٓمٞمع شمٚمٛمٞمع وشمزيلم ن قمٜم٤مس اإل٢مهٚمٞم٦م اًمت٘مقيؿ واًمتٖمٞمػم وٕمٞمٗم٦م ومأذا يم٤مٟم٧م ٢موم ، دوهن٤م

ذم  ظمؽماقووامن وم٤مقمٚمٞم٦م اإل ١مؾم٦ًمٕضمؾ شم٘مديٛمٝم٤م ذم ُمراشم٥م اعمسمٕمض اًمِمخّمٞم٤مت اًمٗم٤مىمدة ًمألهٚمٞم٦م 

ـ يٙمقن ذم وهذا ي١ميمد ُم٤م ذيمرٟم٤مه ُمـ أن اًمثٜم٤مء احلً . سمٕمض اًمتٖمٞمػمات همػم اجلذري٦مطم٤مل طمّمقل 

وُم٤م ذيمرٟم٤مه ًمٞمس ُمٕم٤مرو٤ًم حلدي٨م  وًمٞمس شمزيمٞم٦م ُمٓمٚم٘م٦م . حمددة طمًٜم٦ميمثػم ُمـ إطمٞم٤من قمغم ُمزاي٤م 

ـِ  اعْمِْ٘مَدادِ  ؾَْمَقدِ  سْم ْٕ اطِملمَ  َرَأْيتُؿُ  إَِذا » ىَم٤مَل  ٚمَّؿَ ـَوؾَم  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ  اهللِ َرؾُمقَل  إِنَّ : ىَم٤مَل  ا  ذِم  وَم٤مطْمُثقا اعْمَدَّ

اَب  ُوضُمقِهِٝمؿِ  َ ومٝمذا احلدي٨م حمٛمقل قمغم اعمذُمقم ُمـ اعمدح وهق أرسمٕم٦م  ،رواه ُمًـٚمؿ وهمػمه  « اًمؽمُّ

: افثافث افـقع . رديئ٦م: اعمدح ٟمِٗم٤مىم٤ًم وٕهمراض افثاين افـقع : اعمدح سم٤مًم٤ٌمـمؾ .إول افـقع ،اٟمقاع 

ذا راء . ي٤ًمقمد قمغم ه اإلـم: جم٤موزة احلد ذمافرابع افـقع اعمدح سمْم٤مقم٦م ووفمٞمٗم٦م ًمٚمٙم٥ًم .اخت٤مذ 

اَب  ُوضُمقِهِٝمؿِ  ذِم  وَم٤مطْمُثقا »ويمذًمؽ قم٤ٌمرة  ، «اعمداطملم  »اًمٜمٔمر صٞمٖم٦م اعم٤ٌمًمٖم٦م ومـل  َ وم٢من ًمٗمظ  ، «اًمؽمُّ

اًمقًمد ًمٚمٗمراش  »يمام ومـل طمدي٨م  ،ظمٞمٌقهؿ ٓ شمٕمٓمقهؿ ؿمـٞمئ٤ًم ًتٕمٛمؾ سمٛمٕمٜمك: اًمؽماب واحلجر يُ 
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سمحؼ  وًمق ُمـ اعمدح اعمذُمقم وهق اعم٤ٌمًمٖم٦م ذم اعمدح اً ـكقظًا خامس. وزاد سمٕمْمٝمؿ  «وًمٚمٕم٤مهر احلجر 

همػم أن اعمدح اًمذي ي٘متْمٞمف اعم٘م٤مم ًمٞمس سمٛمذُمقم وإن يم٤من  ،ا يم٤من سمحْمقر اعمٛمدوح وذم ُمقاضمٝمتف إذ

 وم٢من . وًمذًمؽد اًمٜمٌقة ـقاهد يمثػمة ذم قمٝمـد ؿمـوشمقضم ،وص٤مطمٌف ًمٞمس سمٛمّداح  ، ذم طمْمقر اعمٛمدوح

 ُمـ ومج٤مقم٤مت ٕومراد ملسو هيلع هللا ىلص ُمدح اًمٜمٌل ذم اًمٙمثػمة إطم٤مدي٨م يٕم٤مرض ٓ وٟمحقه احلدي٨م هذا

 .اًمّمح٤مسم٦م

 اًمٕمالىم٤مت ٕن طم٘مٞم٘مل أُمر وهذا ، اعم١مؾم٦ًم او اًمٗمريؼ إٟمج٤مزات ذم أي :رؤية تلثر أخريـ      

 أن ُمثالً  ومٞمٛمٙمـ.  وومالن ومالن شمٗمقق ذم يمٌػم دور ًمف اًمٜمٔمٞمػ واجلق اًمّم٤مدق واًمتٕم٤مُمؾ اًمًٚمٞمٛم٦م

 اعمًتقي٤مت ذم يّمح ٟمٗمًف وإُمر.  اًمٕمٛمؾ ذم ُمٕمف يم٤من عمـ ُمٕمٚمـ سمت٘مدير ُمٕملم ؿمخص ُمٙم٤موم٠مة شم٘مؽمن

 شمؿ إذا ذًمؽ ُمث٤مل . يمام يٜمٌٖمل أن يٙمقن إُمر واطمد جلًد ويم٠مهن٤م اًمٜمت٤مئ٩م إدارة يٜمٌٖمل أي ، اًم٘مٞم٤مدي٦م

 ذم اًمِمـريم٤مء قمغم قمروٝم٤م إمم حيت٤مج ضمقدمه٤م ُمـ اًمت٠ميمد وم٢من ، ومالن صٜم٤مقم٦م ُمـ ظمٓم٦م او ومٙمرة اظمتٞم٤مر

 يٜم٘مًؿ ومال ، يمٚمٝمؿ هلؿ اعمٕمٜمقي اًمرسمح وم٢من اًمٗمٙمرة ٟمجح٧م وم٢من.  ىمٌٚمٝمؿ ُمـ شمٜم٘مٞمحٝم٤م شمٙمرار صمؿ ، رإُم

يمام يٜمٌف إًمٞمف  ،همػم أن درضم٤مت اًمرسمح شمتٗم٤موت سمح٥ًم ٟمّمٞم٥م يمؾ ومرد  ، وظم٤مه راسمح إمم اًمٗمريؼ

خت   مت   ىت  يت  يئ  جب  حب    خب  مب  ىب  يب  جت  حت    چىمقًمف شمٕم٤ممم 

وشمدسمر أن ومْم٤مئؾ  .183 - 181اًمِمٕمراء:  چ   جث  مث  ىث    يث  حج  مج      جح  مح

ويمذًمؽ  ،سمٗمْم٤مئؾ جم٤مُمٞمع يم٠مهؾ سمدر واحلديٌٞم٦م وهمػمهؿ إومراد اعمٕمٞمٜملم ذم قمٝمد اًمٜمٌقة اىمؽمٟم٧م 

 واًمٕمٛمٚمٞم٤مت إظمٓم٤مء ُمـ يمثػم قمغم أيْم٤مً  ٤مري٦مـؾم اًم٘م٤مقمدة ذهـوه ومْم٤مئؾ اعمجٛمقع ُمـ طمٞم٨م اجلٛمٚم٦م .

 .   ٚم٦مـاًمٗم٤مؿم

وأُم٤م  ،احل٤مومز دٟمٞمقي وأظمروي: أُم٤م احل٤مومز إظمروي ومٛمٕمروف  :وادحاشبة ادؽاؾلة ضرق      

ومٛمٜمف اًمٕمـدل واًمثٜم٤مء احلًــ  ،احل٤مومز اًمدٟمٞمقي اًمذي يتحٛمؾ اعم١مُمٜمقن ُمًـ١موًمٞمتف سمٕمْمٝمؿ ُمع سمٕمض 

گ     ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   کک  ک  کچ ىمقًمف شمٕم٤ممم  ٟمحق واعمٙم٤موم٠مة . يٜمٌف إمم ذًمؽ

 ذيمرٟم٤م، يمام قمالٟمفوإ احلًـ اًمثٜم٤مء ُمٜمٝم٤م ، ُمـ اعمٙم٤موم٠مة يمثػمة اٟمقاع شمقضمدو . 88اًمٙمٝمػ:  چ  گ  گ
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 ادظم٤مًمف ) اًمتذيم٤مري٦م واعمٙم٤مومآت وؾمٛم٦موإ واًمؽمىمٞم٤مت واًمتًٝمٞمالت اعم٤مًمٞم٦م واعمٙم٤مومآت اهلداي٤م وُمٜمٝم٤م

 ورسمام شم٘م٤مقمده سمٕمد ُيٙمرم او اًمخ...  اًمًٜم٦م ُمقفمػ او اًمِمٝمر عمقفمػ شمذيم٤مري٦م وًمقطم٦م ؾمجؾ ذم ُمثال

 قم٤مئٚم٦م دقمقة ويمذًمؽ(. وهٙمذا  ، سم٢مؾمٛمف اًمٕمٛمٚمٞم٤مت سمٕمض شمًٛمٞم٦م او سم٢مؾمٛمف ىمًؿ سمتًٛمٞم٦م ووم٤مشمف

وهذا يمٚمف سمٕمٞمد يمؾ اًمٌٕمد قمـ قمٛمٚمٞم٤مت  . سم٤مًمتٙمريؿ ٟمٗمًٝم٤م اًمٕم٤مئٚم٦م ؿمٛمقل او شمٙمريٛمف قمٜمد اعمقفمػ

 .ُم٘م٤مسمٚم٦م عم٤م ذيمرٟم٤مه ذم اعمح٤مؾم٦ٌم يمذًمؽ ُمٝم٤مرات وشمقضمد.  ذاء اًمذُمؿ

ُمـ  إمم اًمير اًمِمخيص وم٤ٌمإلو٤موم٦م :ادؽاؾلة وافعؼقبة دم اإلرسافاحلذر مـ       

سمؾ  يّمٕم٥م ٕٟمف ،وم٢مٟمف يتحقل ذم يمثػم ُمـ إطمٞم٤من إمم رضر قم٤مم  ،اإلهاف ذم اعمٙم٤موم٠مة واًمٕم٘مقسم٦م 

 ، عمٙم٤موم٠مة ُمِمـٝمقر ومـل يمالم اًم٘مدُم٤مءواًمتج٤مٟمس سملم اًمٕمٛمـؾ وا . قمْم٤مءإ سملم ومٞمف اًمٕمدل يتٕمذر

 ، ضمٚمٞمؾُمٙم٤موم٠مة وئٞمٚم٦م قمغم قمٛمؾ ومٛمـ اعم١مذي شم٘مديؿ  . اًمتج٤مٟمس سملم اًمذٟم٥م واًمٕم٘مقسم٦م وىمري٥م ُمٜمف

وذاء اًمذُمؿ  قمغم قمٛمؾ وئٞمؾ ومٝمل وؾمٞمٚم٦م ؿم٤مئٕم٦م ُمـ وؾم٤مئؾ اًمٗم٤ًمد اًمقفمٞمٗملوأُم٤م اعمٙم٤موم٠مة اًمٙمٌػمة 

  . وإوم٤ًمد اًمٕمالىم٤مت

 

 سمّمقرة شمٕمٛمؾ ٓ نأ اطمذر يأ ، ؾمخط ٜمعُمُ  ذاوإ ريض قمٓملاُ  ذاإ :افديـار ـعبد ـٓ تؽ      

 قمؽمافواإل اًمت٘مدير نأ صحٞمح.  رؿمقة اعمٙم٤موم٠مة ويم٠منّ  ًمٚمدٟمٞم٤م شمٕمٛمؾ ويم٠مٟمؽ سمٛمٙم٤موم٠مة إٓ ضمٞمدة

 ُمـ رء وم٤مشمؽ ذاإ وًمٙمـ ، هق واوح هٜم٤م يمام اعم١مؾم٦ًم ذم راؾمخ٤مً  ؾمٚمقيم٤مً  يٙمقن نأ يٜمٌٖمل سم٤مًمٗمْمؾ

 وحم٤موٓت اعم١مؾم٦ًم ذم اٟمحراف وضمقد قمغم دٓئؾ شم٘مقم نأ إٓ اًمٚمٝمؿ ، قمٛمٚمؽ ذم شمؽماضمع ومال ذًمؽ

 اًمتّمحٞمح قمغم اًمٕمٛمؾ صمؿ واًمتٜم٘مٞم٥م اًمٌح٨م قمٚمٞمؽ يتٕملم ومحٞمٜمئذ همػمهؿ وشم٘مديؿ اعم١مهٚملم سمٕم٤مدإ

ـْ و  . واًمتٖمٞمػم ـِ  ْٕمدٍ ـؾَم  قَم  إِنَّ  » َيُ٘مقُل  ٚمَّؿَ ـَوؾَم  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ  اهللِ قَل ـَرؾُم  ِٛمْٕم٧ُم ـؾَم  :ىَم٤مَل  َوىم٤َّمص َأيِب  سْم

 َأيِب ر طمدي٨م وشمدسم ل ؾمٞم٤مق ىمّم٦م .ـرواه ُمًٚمؿ وهمػمه وم «اًْمَٖمٜمِلَّ اًمـَخِٗملَّ  اًمتَِّ٘ملَّ  اًْمَٕمٌْدَ  حُي٥ِمُّ  اهللَ

ـِ  ، ُهَرْيَرةَ  ٌْدُ  شَمِٕمَس  » ىَم٤مَل  ، َوؾَمٚمَّؿَ  فِ ـْقَمَٚمٞم اهللُ َصغمَّ  اًمٜمٌَِّل   قَم يٜم٤َمرِ  قَم ٌْدُ  اًمد  ْرَهؿِ  َوقَم ٌْدُ  اًمد   ، اخلَِٛمٞمَّم٦مِ  َوقَم

ْ  َوإِنْ  َريِضَ  ُأقْمٓمَِل  إِنْ  ٌْدٍ  ـُمقسَمك ، َ٘مَش ـتَ ـاٟمْ  وَمالَ  ؿِمٞمَؽ  َوإَِذا ، َواْٟمَتَٙمَس  شَمِٕمَس  ، ؾَمِخطَ  ُيْٕمطَ  مَل  آظِمذٍ  ًمَِٕم

ةٍ  َرْأؾُمفُ  َأؿْمَٕم٨َم  ،اهلل  ؾَمٌِٞمؾِ  ذِم  وَمَرؾِمفِ  سمِِٕمٜم٤َمنِ   َوإِنْ  ، احِلَراؾَم٦مِ  ذِم  يَم٤منَ  احِلَراؾَم٦مِ  ذِم  يَم٤منَ  إِنْ  ، ىَمَدَُم٤مهُ  ُُمْٖمؼَمَّ
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٤مىَم٦مِ  ذِم  يَم٤منَ  ًَّ ٤مىَم٦مِ  ذِم  يَم٤منَ  اًم ًَّ ْ  اؾْمَت٠ْمَذنَ  إِنِ  ، اًم ْ  ؿَمَٗمعَ  َوإِنْ  ًَمفُ  ُي١ْمَذنْ  مَل عْ  مَل  وُمٕمٜمك ،رواه اًمٌخ٤مري  « ُيَِمٗمَّ

ومٝمق قم٤مضمز قمـ ُم٤م  ،أن ٓ ي٘مدر قمغم إظمراج ؿمقيم٦م دظمٚمتف سم٤معمٜم٘م٤مش دقم٤مء قمٚمٞمف  «اْٟمـَتـَ٘مَش  وَمالَ  » قم٤ٌمرة

ومٝمق راض  ،واًم٤ًمىم٦م ذم اعم١مظمرة  ،وم٤محلراؾم٦م ذم ُم٘مدُم٦م اجلٞمش  ،هق أيمؼم . وأُم٤م طم٤مل اًمرضمؾ أظمر 

 .ٓ ي١مذن ًمف وٓ ُيٜمٔمر ذم ؿمٗم٤مقمتف وٓ يٛمٜمٕمف ُمـ اًمٕمٛمؾ أن ،سمٛمقوٕمف ُم٤م دام ذم اهلل شمٕم٤ممم 

 ، وٕمػ همػم ُمـ وطمٚمؿ ٚملموم أُم٤م اإلقمتدال :دم ضبط ادرؤوشغ وافعدل اإلظتدال      

 اًمثقاب سملم سمتقازن يٙمقن اجلامقمل اًمٕمٛمؾ أُمر صالح أن وذًمؽ.  ىمًقة همػم ُمـ وىمقة وؿمدة

،  اعمًتٛمر واًمتحًلم واًمتامؾمؽ إداء ضمقدة قمغم حت٤مومظ سمٓمري٘م٦م ، واًمققمٞمد اًمققمد سملم او واًمٕم٘م٤مب

 سمح٥ًم اًمتقازن ٟم٘مٓم٦م ُمقوع وخيتٚمػ.  وشمٕم٤مًم٩م اعمريض إلزاًم٦م اعمرض وًمٞمس ًمإلرضار سم٤معمريض

 رضمح ومٙمٚمام.  اعمٓمٌ٘م٦م إٟمٔمٛم٦م وسمح٥ًم وإهتامُمٝمؿ اًم٘م٤مدة ذيم٤مء وسمح٥ًم وـم٤ٌمئٕمٝمؿ اعمرؤوؾملم ٟمقع

 ي١ميمد.  واًمت٘مدم اًمٜمج٤مح هل٤م وُيتقىمع ٟم٤موج٦م مج٤مقم٦م ومٝمل واًمتامؾمؽ سم٤مجلقدة ُم٘مؽمٟم٤مً  واحلٚمؿ اًمٚملم وزن

 وزن رضمح إذا وأُم٤م. وهمػمه٤م اًمرومؼ أطم٤مدي٨م ويمذًمؽ ، اًمتِم٤مور ذم قمٛمران آل آي٦م ٟمص ذًمؽ

 طمٞمٜمئذ ًمٚم٘م٤مدة ويٜمٌٖمل ، مجٞمٕم٤مً  ٝمؿـسم او ٞمٝم٤مـسمٛمرؤوؾم او ٝم٤مـسم٘مٞم٤مدشم ُمؽماضمٕم٦م مج٤مقم٦م لـومٝم اًمٕم٘مقسم٤مت

  .اجلامقم٦م ُمًتقى ًمرومع واإلقمداد إؾم٤ٌمب دراؾم٦م

ىم٤مدة  ،ٕقمْم٤مء يمٚمٝمؿ شمٙمقن وم٤مقمٚمٞم٦م اعمٙم٤موم٠مة واًمٕم٘مقسم٦م ُمتٕم٤مدًم٦م سملم ا ومٝمق أن ،وأُم٤م اًمٕمدل       

َؿ ىم٤مل  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ  اهللِ َرؾُمقَل  أن قَمٜمَْٝم٤م ، اهلل ومٕمـ قَم٤مِئَِم٦َم َريِضَ  ،وُمرؤوؾملم  ٤َم »َوؾَمٚمَّ  اًمٜم٤َّمُس ، َأُّيُّ

اَم  ـَ  َأْهَٚمَؽ  إِٟمَّ ِذي ٌَْٚمُٙمؿْ  اًمَّ ُؿْ  ىَم ِٕمٞمُػ  ومِٞمِٝمؿِ  َرَق ـؾَم  َوإَِذا ، شَمَريُمقهُ  ِريُػ ـَاًمِّم  ومِٞمِٝمؿِ  َرَق ـؾَم  إَِذا يَم٤مُٟمقا َأهنَّ  اًمْمَّ

دٍ  سمِٜم٧َْم  وَم٤مـمَِٛم٦مَ  َأنَّ  ًَمقْ  اهللِ  َواْيؿُ  احْلَدَّ ، قَمَٚمْٞمفِ  َأىَم٤مُُمقا ٚمؿ ـرواه ُمً «َيَدَه٤م  ًَمَ٘مَٓمْٕم٧ُم  َرىَم٧ْم ـؾَم  حُمَٛمَّ

ذم سمداي٦م احلدي٨م ويم٠من  «إٟمام  »ر صٞمٖم٦م احلٍم سمـ ـٞم٤مق ىمّم٦م . وشمدسمـ٤مري وهمػممه٤م ذم ؾمـواًمٌخ

وذًمؽ أن اًمنميٕم٦م مل شمقوع أصالً ًمتٙمقن ًمٕم٦ٌم سم٠ميدي  ،اعمّمٞم٦ٌم اًمٙمؼمى هل شمرك اًمٕمدل ذم اًمتٓمٌٞمؼ 

 أصح٤مب اًمٜمٗمقذ.

 ُمٕملم جم٤مل ذم اًمٗمريؼ او اًمٕمْمق وٕمػ صم٧ٌم ٢مذاوم :إؽتـام مقاضع ؿقة ظضق ادمشسة      

 ٟمفإ ىمٚمٜم٤م وًمذًمؽ ، ظمرآ جم٤مل ذم ضمداً  ىمقي٤م اًمٕمْمق يٙمقن نأ جيقز سمؾ اعمٓمٚمؼ اًمْمٕمػ يًتٚمزم ٓ ومٝمذا
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 ُمقاوع ًمتٗمٕمٞمؾ وذًمؽ ومري٘مف ذم قمْمق يمؾ وٕمػ وُمقاوع ىمقة ُمقاوع يٕمرف نأ اعم١ًمول قمغم

 اًمرؾمٛمٞم٦م همػم واٟمِمٓمتف اًمذاشمٞم٦م وؾمػمشمف اًمٕمْمق شم٤مريخ قمـ ومٙمرة ًمف شمٙمقن ان اعم١ًمول ومٕمغم ، اًم٘مقة

 وسمٕمْمٝم٤م اًمقرق قمغم شمقوع اعمٕمٚمقُم٤مت هذه وسمٕمض . اًمخ...  وىمدراشمف وصحتف اًمٞمقُمٞم٦م وقم٤مداشمف

 قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ  اهللِ  قُل ـَرؾُم  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  ، ُهَرْيَرةَ  َأيِب وشمدسمر طمدي٨م   . اًمِمخيص احلقار يٙمِمٗمٝم٤م ظمرأ

ـٌ  َيْٗمَركْ  َٓ  » ٚمَّؿَ ـَوؾَم  هُ  » ىَم٤مَل  َأوْ  « آظَمرَ  ُِمٜمَْٝم٤م َريِضَ  ظُمُٚمً٘م٤م ُِمٜمَْٝم٤م يَمِرهَ  إِنْ  ، ُُم١ْمُِمٜم٦َمً  ُُم١ْمُِم رواه  « هَمػْمَ

 َوإؾِْم  ،ٚمؿ وأمحد وأسمق يٕمغم ـُمً
ِ
 اًْمٌُْٖمُض ـَواًْمَٗمْرُك سمَِٗمْتِح اًْمَٗم٤مء

ِ
اء  .َٙم٤مِن اًمرَّ

 

 اًمتث٧ٌم سمٕمٛمٚمٞم٦م شمٕمريٗمف ويمذًمؽ اًمٕم٘مقسم٦م سم٥ًٌم اًمٕمْمق قمالمإ ومٞمج٥م :افعؼقبة تعقـت إذا      

 سم٤مشمّم٤مل شمٙمقن هن٤موم٢م اًمٕم٘مقسم٦م إلقمالن رضورة شمقضمد مل ذاإو . سم٤مًمٕم٘مقسم٦م اًم٘مرار اخت٤مذ ىمٌؾ واًمٌح٨م

 ومال ًم٥ًٌم اٟمتٝم٤ميمف ضم٤مز وم٢مذا ، اعمًٚمؿ قمرض طمرُم٦م آصؾ نٕ اًمني٦م ـم٤مسمع قمٚمٞمٝم٤م ْمٗمكويُ  ؿمخيص

 .ٟمتٝم٤مكاإل ُمـ اًميوري اًم٘مدر دم٤موز يّمح

.  ُمٕمّمٞم٦م ٟمفوم٢م اًمٕمْمق ُم١ًموًمٞم٦م قمـ ظم٤مرضم٦م ؾم٤ٌمبأ وسمال ُمنموع قمذر سمال :ادتعؿد اإلمهال      

 نأ اعمٛمٙمـ ومٛمـ ، آصم٤مره وىمدر ىمدره قمغم يٙمقن ُمٕمف اًمتٕم٤مُمؾ نوم٢م همػم ُمريم٦ٌم ُمٕمّمٞم٦م مه٤ملاإل يم٤من نْ وم٢م

 مه٤ملاإل يم٤من ذاإ وأُم٤م.  سمٚمٓمػ اًمتذيمػم او اًمٚمقم شمقضمٞمف اظمرى طمقالأ ذم اعمٛمٙمـ وُمـ قم٘مقسم٦م يقضم٥م

 .ضمراءاتوُم٤م شم٘متْمٞمف ُمـ إ سم٤مخلٞم٤مٟم٦م يٚمحؼ ٟمفوم٢م اعم١مؾم٦ًم ًمتخري٥م ختٓمٞمط ُمـ زءً ضُم  اعمتٕمٛمد

٤ٌَمَدةَ  وذًمؽ حلدي٨م :ـػارة فؾسقئة افعؼقبة       ـِ  قُم ٤مُِم٧ِم  سْم  سَم٤مَيْٕم٧ُم : قَمٜمْف  ىَم٤مَل  اهلل َريِضَ  اًمّمَّ

ـْ  َُمْٕمُروٍف ، ذِم  شَمْٕمُّمقيِن  َوَٓ   »وَمَ٘م٤مَل  َرْهٍط ، ذِم  َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ  َصغمَّ  اهللَِّ  َرؾُمقَل   ُِمٜمُْٙمؿْ  َورَم  وَمَٛم

ـْ  اهلل ، قَمغَم  وَم٠َمضْمُرهُ  ـْ  َأَص٤مَب  َوَُم ْٟمَٞم٤م ذِم  سمِفِ  وَم٠ُمظِمذَ  ؿَمْٞمًئ٤م َذًمَِؽ  ُِم ٤مَرةٌ  وَمُٝمقَ  اًمدُّ ـْ  َوـَمُٝمقٌر، ًَمفُ  يَمٗمَّ هُ  َوَُم  اهلل ؾَمؽَمَ

سَمفُ  ؿَم٤مءَ  إِنْ  اهللَِّ إمَِم  وَمَذًمَِؽ   ذم ؾمٞم٤مق طمدي٨م . رواه اًمٌخ٤مري وأمحد واًمٜم٤ًمئل «ًَمُف  هَمَٗمرَ  ؿَم٤مءَ  َوإِنْ  قَمذَّ

ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئجب  حب  خب   مب  ىب  يبجت    چ  ٤مممـــويمذًمؽ ىمقًمف شمٕم

طمقال شم٘مريع اًمٕمْمق إ. ومال يّمح سمح٤مل ُمـ 11احلجرات:  چحت  خت  مت  ىت  يت  جث  
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ٞمٓم٤من ـومٗمل ذًمؽ إقم٤مٟم٦م ًمٚمِم ٕمتزليُ  وٓ اًمٕم٘مقسم٦م دـسمٕم قمٚمٞمف شمثري٥م ومال ، ٝمػم سمفـسمٕمد قم٘مقسمتف وٓ اًمتِم

ن ٢موم او إهٚمٞم٦م ذم اًمٙمٗم٤مءة ن ؾم٥ٌم اًمٕم٘مقسم٦م إْن شمْمٛمـ ىمدطم٤مً أ. همػم  اًمٜمٝمقض قمغم ُيٕم٤من سمؾ ،قمٚمٞمف 

وىمد شم٘مقم احل٤مضم٦م إمم إقم٤مدة  ، ُم٤ٌمذة وًمٙمـ سمٕمد ومؽمة ُمـ اًمٕمٛمؾ واًمتجرسم٦م هٚمٞم٦مد إًمّ قَ ـاًمٕم٘مقسم٦م ٓ شمُ 

 .اًمت٠مهٞمؾ او اعم٤ًمقمدة اعم١مىمت٦م ذم اًمقفمٞمٗم٦م او حتقيؾ اعمقفمػ إمم جم٤مل آظمر

 نأ شمٕم٤ممم اهلل ُمـ راضمٞم٤مً  ُمتقضمٕم٤مً  ُمت٠معم٤م يمـ سمؾ: وصبففا اخلقاكة ظدا ؾقامٓ ُتظفر افشامتة       

 ،وذًمؽ أن اًمّمحٞمح هق ُم٤ًمقمدة ُمـ ومِمؾ وإظمذ سمٞمده طمتك يٜمجح  . ضمديد ُمـ اًمٕمْمق يٜمٝمض

ـْ  » َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ  اهللِ َرؾُمقُل  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  ، ُهَرْيَرةَ  َأيِب  طمدي٨م وشمدسمر َس  َُم ـْ  َٟمٗمَّ ـٍ  قَم ـْ  يُمْرسَم٦مً  ُُم١ْمُِم  ُِم

ْٟمَٞم٤م يُمَرِب  َس  اًمدُّ ـْ  يُمْرسَم٦مً  قَمٜمْفُ  اهللُ  َٟمٗمَّ ـْ  ، اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦مِ  َيْقمِ  يُمَرِب  ُِم َ  َوَُم َ  ُُمْٕمِنٍ  قَمغَم  َينَّ ْٟمَٞم٤م ذِم  قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ َينَّ  اًمدُّ

ظِمَرةِ  ْٔ ـْ  ، َوا ٚماًِم  ؾَمؽَمَ  َوَُم ًْ هُ  ُُم ْٟمَٞم٤م ذِم  اهللُ  ؾَمؽَمَ ظِمَرةِ  اًمدُّ ْٔ ٌْدِ  قَمْقنِ  ذِم  َواهللُ ، َوا  قَمْقنِ  ذِم  اًْمَٕمٌْدُ  يَم٤منَ  َُم٤م اًْمَٕم

ـْ  ، َأظِمٞمفِ  َؾ  قِمْٚماًم  ومِٞمفِ  َيْٚمتَِٛمُس  ـَمِريً٘م٤م ؾَمَٚمَؽ  َوَُم  سَمْٞم٧ٍم  ذِم  ىَمْقمٌ  اضْمَتَٛمعَ  َوَُم٤م ، اجْلَٜم٦َّمِ  إمَِم  ـَمِريً٘م٤م سمِفِ  ًَمفُ  اهللُ ؾَمٝمَّ

ـْ  َّٓ  سَمْٞمٜمَُٝمؿْ  َوَيَتَداَرؾُمقَٟمفُ  اهللِ يمِت٤َمَب  َيْتُٚمقنَ  ، اهللِ  سُمُٞمقِت  ُِم ٙمِٞمٜم٦َمُ  قَمَٚمْٞمِٝمؿِ  َٟمَزًَم٧ْم  إِ ًَّ مْح٦َمُ  َوهَمِِمَٞمْتُٝمؿُ  اًم  اًمرَّ

ْتُٝمؿُ  ـْ  اهللُ  َوَذيَمَرُهؿُ  اعْمَاَلِئَٙم٦مُ  َوطَمٗمَّ ـْ  ، قِمٜمَْدهُ  ومِٞمَٛم ٠مَ  َوَُم ْ  قَمَٛمُٚمفُ  سمِفِ  سَمٓمَّ ًْ  مَل ًَ  سمِفِ  ِرعْ ـُي رواه اإلُم٤مم  « ٌُفُ ـَٟم

وذًمؽ عم٤م ذيمرٟم٤مه  ،وًمٙمـ ًمٞمس ُمـ اًمًؽم شمٖمٓمٞم٦م اًمٗم٤ًمد واًمير ذم اًمِم١مون اًمٕم٤مُم٦م  . ٚمؿ وهمػمهـُمً

 ومٛمـ اخلٞم٤مٟم٦م شمٖمٓمٞم٦م اًمٗم٤ًمد واًمير ومٞمٝم٤م عمجرد مح٤مي٦م اعمخٓمئ.  ،ُمـ طمرُم٦م طم٘مقق أظمريـ 

 وهل واعم١ًموًمقن اًم٘م٤مدة حيت٤مضمٝم٤م يمثػمة اضمراءات وهذه: افعؼابقة ؽر احلزم اجراءات      

 قمغم جٞمعـاًمتِم لـوم اخلٗمٞمٗم٦م اًمٕم٘مقسم٤مت ومٕمؾ شمٗمٕمؾ وًمٙمٜمٝم٤م اإلداري اًمٕمرف لـوم سمٕم٘مقسم٤مت ٧مـًمٞمً

وذًمؽ يم٤مًمٕمت٤مب إظمقي او إجي٤مد سمديؾ قمـ اعمت٠مظمر او اعميض ذم اًمٕمٛمؾ سمدوٟمف وقمٚمٞمف  . ًمتزاماإل

  .ٌف ذًمؽ ُمـ إُمقر اًمٙمثػمةـوؿم ،د ـاًمتٕمقيض سمٕمٛمؾ أؿم

 سم٤مًمِ٘مَٞمؿ ٟمْم٤ٌمطاإل وهق ٞم٦مـٞم٤مؾمـاًمً اعم١مؾم٤ًمت لـوم داً ـضم ُمٝمٛم٦م شمٙمقن دـىم أُمثٚم٦م دـوشمقضم      

ومٞمٛمٙمـ اخت٤مذ إضمراءات طم٤مزُم٦م ًمٚمٛمح٤مومٔم٦م قمغم  . سم٤مًمقىم٧م اإلٟمْم٤ٌمط ُمـ سمٙمثػم هؿأ وم٢مٟمف وإهداف

ويمذًمؽ ُمٙم٤مومح٦م  ، شقم٘مٞمدة اعم١مؾم٦ًم»اًم٘مٞمؿ اعمٝمٜمٞم٦م اخل٤مص٦م سمٙمؾ ُم١مؾم٦ًم ، أي اًم٘مٞمؿ اًمٕم٤مُم٦م ًمألُم٦م و
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ٝمقي٦م واًمتحٚمؾ ُمـ ىِمَٞمؿ إُم٦م . همػم أن حتديد اًم٘مٞمؿ اًمٕم٤مُم٦م ـ٤مئؾ اًمٔم٤مهرة واًم٤ٌمـمٜم٦م ًمتٛمٞمٞمع اًمـاًمقؾم

ٕن إُمـر ؿمـديد اخلٓمقرة إذا شمقٓه أصح٤مب إومـؼ اًمْمٞمؼ واًمرؤي٦م  ،حيت٤مج إمم أهٚمٞم٦م قم٤مًمٞم٦م 

 .اًمًـٓمحٞم٦م

 

 ضاء إضلق ضاؿات إظ

ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ   ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ    چذيمرٟم٤م أن ذم اًمٌنم ٟمٔم٤مئر ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم       

﮵  ﮶   ﮷  ﮸  ﮹﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿  اًمٌ٘مرة:  چے  ے  ۓ  ۓ﮲  ﮳   ﮴ 

أي ظمذوا  ،63اًمٌ٘مرة:  چ ڦ  ڦ  ڄ   ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  چ. وىم٤مل شمٕم٤ممم 74

 واًم٘مقة ىمْمٞم٦م ٟمًٌٞم٦م شمتٗم٤مقمؾ ُمع ،أي سمـَجد  وُمقاو٦ٌم ذم اًمٗمٝمؿ واًمٕمٛمؾ  ،اًمٙمت٤مب اعمٜمزل سم٘مقة 

 . اًمٖم٤مي٦م ُمٜمٝم٤م ُمتٓمٚم٤ٌمت

( )اعمٜمٓمٚمؼ م قمـ اًمتٖمٞمػم واًمتحًلم ذم( واًمٙمالوؾمٌؼ ذم اًمٙمالم قمـ اعمٖم٤مًم٦ٌم )اعمّم٤مسمرة واعمراسمٓم٦م      

ُم٤م يقوح أن ـمريؼ اعمٜم٤موم٦ًم واعمٖم٤مًم٦ٌم ٓ طمدود ًمف ٕٟمف يتٖمػم دائاًم سمح٥ًم اعمقىمػ واًمتقىمٕم٤مت 

ض اًمٙمٗم٤مي٦م وسمقؾم٤مئٚمٝم٤م اًمتل ُيتقىمع أن ، وأٟمف يٕمتٛمد إمم طمد يمٌػم قمغم اإلهتامم اًمِمديد سمٗمرو اعمًت٘مٌٚمٞم٦م

قمغم  اإلىمتّم٤مدي٦م وهمػمه٤م ذم اًمدول اًم٘مقي٦م. وًمذًمؽ حترص اعم١مؾم٤ًمت اًمًٞم٤مؾمٞم٦م و يٙمقن هل٤م ٟمٗمع قم٤مم

  .َٕمدُّ ذًمؽ ُمـ أهؿ واضم٤ٌمت اًم٘مٞم٤مدةوُيـ ،إـمالق او شمٗمجػم اًمٓم٤مىم٤مت واعمقاه٥م 

  وٟمحت٤مج أن إمم ُمٕمروم٦م ؾمٌؾ إـمالق اًمٓم٤مىم٤مت:      

  :(اإلدارية إؾؼقة )افلمرـزيةإكظؿة 

او  وقمدم طمٍم شمٗمٙمػم اعم١مؾم٦ًم ،اعم٘مّمقد هٜم٤م شمقفمٞمػ أومٙم٤مر أيمؼم قمدد ممٙمـ ُمـ إقمْم٤مء       

 سمتِمجٞمٕمٝمؿ قمغم اًمتٗمٙمػم سم٘م٤مئد واطمد وٓ سمٛمجٛمققم٦م صٖمػمة . وهذا ٓ يتؿ سمّمقرة ضمٞمدة إٓ اًمدوًم٦م

ٗمروع اًم ٞمع صالطمٞم٤متـؼ شمقؾمـوذًمؽ قمـ ـمري ،سمٛمٜمحٝمؿ ومرص٦م حتقيؾ أومٙم٤مرهؿ إمم قمٛمؾ و

أن  ،اعم١مؾم٦ًم اًمٜمٔمٞمٗم٦م  احلٙمقُم٦م او وأصؾ ذًمؽ ذم . ، وُم٤م يتٌع ذًمؽ ُمـ شم٘مقيؿ وُمٙم٤موم٠مة ٤ممـإىمًو
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زي٤مدة يمٗم٤مءة اًمٗمروع ذم  :افػائدة إوػ ،ًمف وم٤مئدشم٤من قمٔمٞمٛمت٤من  شم٘مٚمٞمؾ طم٤مضم٦م اقمتامد اًمٗمروع قمغم اعمريمز

وًمٙمـ  ،سم٤مإلو٤موم٦م إمم شمٞمًػم وشمنيع إقمامل  ، وزي٤مدة إومٙم٤مر اعمثٛمرة واإلسمتٙم٤مر شمقزم اعم١ًموًمٞم٤مت

٤مت : اًمتخٗمٞمػ قمـ اعمريمز يمل يٌذل اعمزيد ذم ظمدُم٦م اًمٖم٤ميافػائدة افثاكقةُمـ همػم إوٕم٤مف اعمريمز . 

 .اًمٕمٚمٞم٤م واإلؾمؽماشمٞمجٞم٤مت اًمٙمؼمى

  

 :ومـ إمقر ادفؿة دم افلمرـزية      

  واطمدة ،  سمٖم٤مي٤مت اؾمؽماشمٞمج٤مً  ُمتحدة إوم٘مٞم٦م هل٤م أهداف ومرقمٞم٦م ُمتٜمققم٦م وًمٙمٜمٝم٤م اًمٗمروع

ومال يّمح فمٝمقر شمٜم٤مىمض اؾمؽماشمٞمجل سملم ومروع اعم١مؾم٦ًم . ُمٕمٜمك ذًمؽ أن اعمريمز هق اعم١ًمول 

قمـ ىمٞم٤مدة اًمٖم٤مي٤مت اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٚمٞم٤م واًميوري٤مت اعمتّمٚم٦م هب٤م ، وؾمٞمتْمح هذا إُمر ذم اًمٙمالم 

 .قمـ إداء اإلؾمؽماشمٞمجل إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم

  ُمٜمتٔمٛم٦م قمـ أقمامهل٤م إمم اعمريمز . ومٗمل يمثػم ُمـ إُمقر ي٤ٌمدر  اًمٗمروع إوم٘مٞم٦م شمرومع شم٘م٤مرير

 اًمٕمْمق سم٤مًمٕمٛمؾ صمؿ ُيٕمٚمؿ اًمرؤؾم٤مء سم٤مخلٓمقات واًمٜمت٤مئ٩م.

  دد اًمٗمروع واًمّمالطمٞم٤مت ـقى سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ قمـق إىمـيٌ٘مك اجلزء اعمريمزي ه

د اعمريمز ُمـ ىمدرة اإلٟم٘مالب قمغم اًمٗمروع واًمٓمٖمٞم٤من قمٚمٞمٝم ٤م . اًمٗمرقمٞم٦م ، وًمٙمـ سمنمط أن ُيـَجرَّ

ويمذًمؽ شُمـجرد اًمٗمروع ُمـ ىمدرة ىمٓمع ؾمٚمٓم٦م اعمريمز واًمتٗمٚم٧م ُمٜمٝم٤م . وم٤معمّم٤مًمح اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٚمٞم٤م 

 سمٛمقاد ُيْمٛمـ أن جي٥م شمٌ٘مك ُمريمزي٦م ، وًمٙمـ سمٛمِم٤مريم٦م قم٤مدًم٦م ُمـ اجلٛمٞمع . وهذا يمٚمف

 .وأٟمٔمٛم٦م قمٛمٚمٞم٦م وىم٤مٟمقٟمٞم٦م دؾمتقري٦م

  روع ذم إصؾ شم٤ًموي اًمٗمروع ذم اًمّمالطمٞم٤مت اًمالُمريمزي٦م ، وًمٙمـ سمنمط شم٘م٤مرب اًمٗم

اًمتقازن سملم اًمّمالطمٞم٤مت واًمٙمٗم٤مءة واإلًمتزام سمام متٚمٞمف اًمًٞم٤مؾم٤مت اعمريمزي٦م اًمٕمٚمٞم٤م . ويٛمٙمـ 

قمٜمد اًميورة أن شمتٗم٤موت صالطمٞم٤مت اًمٗمروع إذا اظْمَتؾَّ اًمتقازن اعمذيمقر . وشمّمح هذه 

 اًم٘م٤مقمدة ، ؾمقاء ىمٚمٜم٤م إن اًمالُمريمزي٦م شمٗمقيض ُمنموط او ىمٚمٜم٤م إٟمف اؾمتح٘م٤مق ُمنموط سم٤مًمتزام.
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   اإلدارة إوم٘مٞم٦م شمٕمٜمل وضمقد قمدد أيمؼم ُمـ اًمذيـ يتحٛمٚمقن اعم١ًموًمٞم٦م ويِمٕمرون

، وأن قمٚمٞمٝمؿ إجي٤مد أومْمؾ اًمقؾم٤مئؾ ًمٚمت٘مدم ذم يٙمقٟمقا ضمديريـ سم٤معم١ًموًمٞم٦م  سميورة أنْ 

 سمٓمري٘م٦مراف ـراف اًمٕم٤مم ، وًمٙمٜمف إؿمـ٧م إًمٖم٤مًء ًمإلؿمـحمقرهؿ . واإلدارة إوم٘مٞم٦م ًمٞمً

شمٌ٘مك صالطمٞمـ٦م اإلُمًـ٤مك سمزُم٤مم وهذا ٓ يٛمٜمع أن  . اعمالطمٔم٦م اًمذيمٞم٦م وُمت٤مسمٕم٦م اخلٓمقات

وًمٙمـ ُمـ همػم قمقدة إمم  ، عمٜمع اًمتٗمٚم٧م سمحجـ٦م اًمالُمريمزي٦م يم٢مضمراء اطمتٞم٤مـمل إُمقر ىم٤مئٛمـ٦م

 اًم٘مٞم٤مدة فمؾ ذم إظمٓم٤مء سمٕمض ذم إقمْم٤مء ويٜمٌٖمل اًمتٜمٌٞمف هٜم٤م أن وىمقع .اعمريمزي٦م اًمتًـٚمٓمٞم٦م 

 هق واًمتامؾمؽ ، واإلسمتٙم٤مر اعم٤ٌمدرة وشمِمجٞمع اعمقاه٥م سم٢مـمالق اإلىمؽمان ُمع اًمالُمريمزي٦م

 شمٕمريػ يتؿ أن ومٞمٜمٌٖمل. اعمقاه٥م  سم٢مُم٤مشم٦م واىمؽماهن٤م واًمتحٙمؿ اًمتًٚمط ىمٞم٤مدة ُمـ سمٙمثػم اومْمؾ

 .هلؿ سمْم٤مر ًمٞمس شم٘مّمػم همػم وُمـ اعم٘مّمقد همػم اخلٓم٠م سم٤من إقمْم٤مء

  ٌ٤مرة اًمتقازن سملم احلري٦م واًمٜمٔم٤مم ، أي شمقومػم ُمًـ٤مطم٦م ُمـ اًمتٚم٘م٤مئٞمـ٦م وشمٚمٌٞمـ٦م اعمزاج ، او سمٕم

ويٜمٌٖمل اًمت٠ميمٞمد قمغم أُمر ُمٝمؿ ، وهق .  شختٗمٞمػ اًمتّمٚم٥م اًمرؾمٛمل او اًمٌػموىمراـمل  »أظمرى 

 ذور ذم طمريم٦م اًمٜمٗمس واًمدواومعـ٧م قمٛمٚمٞم٦م دُم٤مهمٞم٦م حمْم٦م ، سمؾ هل٤م ضمـأن طمريم٦م إومٙم٤مر ًمٞمً

ومٛمـ اًميوري ضمدًا ومًح اعمج٤مل أُم٤مم طمريم٦م أومٙم٤مر اًمٜمقاي٤م  . وـمٌٞمٕم٦م اإلٟمًـ٤من واعمزاج

احلٛمٞمدة واإلهتامم هب٤م طمتك وإن مل ُيٕمٛمؾ هب٤م ، وذًمؽ ٕن يم٧ٌم طمريم٦م اًمٜمٗمس ي١مدي إمم 

أُمريـ ؾمٞمئلم ، إُم٤م إمم اًمريمقد وشمرك إُمقر قمغم ُم٤م هل قمٚمٞمف ، وإُم٤م إمم طمريم٦م اًمٜم٘مٞمض وهل 

قُم٦م ، أي اًمتٗمٙمػم همػم اعمٕمٚمـ ًمتح٘مٞمؼ ُمٙم٤مؾم٥م أومٙم٤مر ٟمقاي٤م اًمًقء واًمتحقل إمم اًمٜمجقى اعمذُم

همػم ُمنموقم٦م واإلرضار سم٤معم١مؾم٦ًم . ويتّمؾ سمذًمؽ أن قمغم ُم١ًمول اعم١مؾم٦ًم أن يتخٚمص 

 ُمـ ٟمزقم٦م ضمٕمؾ أظمريـ ٟمامذج ومٙمري٦م ُمًتٜمًخ٦م ُمٜمف.
 

  :إظضاء دم افؼضايا اجلامعة إذاك

 ود اجلٛمع ، 62اًمٜمقر:  چ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺچ ىم٤مل شمٕم٤ممم       

 يٛمثٚمقن اًمذيـ واًمٕم٘مد احلؾ أهؾ او اًمِمٕم٥م ُمـ اًمنميم٤مء جيٛمع اًمذي هق اجل٤مُمع وم٤مُٕمر ، اًمتٗمريؼ
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اعمًٚمؿ أن . وواوح ُمـ أي٦م اًمٙمريٛم٦م وُمـ ٟمّمقص طمرُم٦م طم٘مقق  اًمِمٕم٥م او اًمنميم٤مء ذم اعم١مؾم٦ًم

ُمـ  أي٦م اًمٙمريٛم٦م ُمٜمٕمتٝمؿسمؾ هل٤م صٗم٦م وضمقب قمغم اًمنميم٤مء ٕن  ،ُمِم٤مريم٦م اًمنميم٤مء رضوري٦م 

٤موم٤مت او ـ٥ٌم اًمٕمدد اًمٙمٌػم او سُمٕمد اعمًـرة سمًـ٤مريم٦م اعم٤ٌمؿمـ. وطملم شمتٕمذر اعمِمإٓ سم٤مؾْمـتِـْئَذاٍن  اعمٖم٤مدرة

الم قمـ وؾمٜم٠ميت إمم ذًمؽ ذم اًمٙم ،ُيّم٤مر إمم إٟم٤مسم٦م واطمد قمـ يمؾ جمٛمققم٦م  ، همػم ذًمؽ ُمـ إؾم٤ٌمب

 .اًمِمقرى إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم
 

 : ثؼاؾة ادبادرة

 ذم قم٤مُم٦م اعمج٤مٓت يم٤معمج٤مل اًمًٞم٤مد واإلىمتّم٤مدي واًمدوم٤مقمل وهمػمه٤م . وشمٕمٜملوهل ُمٝمٛم٦م ضمدًا       

ومٝمل ٟم٘مٞمض اًمؽماظمل واًمٗمتقر واإلؾم٤مءة ذم  ،اإلؾمتٕمداد ًمٚمتحرك سمنقم٦م وضمدي٦م قم٤مًمٞم٦م ويمٗم٤مءة 

وُمٕمٜم٤مه أٟمؽ  ،أُمر ذم هم٤مي٦م إمهٞم٦م  شسمزُم٤مم اعم٤ٌمدرة او اعم٤ٌمدأة  »سمـ  . وُمـ هٜم٤م يم٤من اإلُم٤ًمك إُمقر

وأُم٤م  . ذم اًمتحرك سمام يٜمٗمٕمؽ ويدومع اًمير قمٜمؽ وذم حتريؽ أظمريـ هبذا اإلدم٤مهاًمًٌؼ  متٚمؽ

وواوح أٟمف يمل شمٙمقن صم٘م٤موم٦م اعم٤ٌمدرة  وم٘مدان زُم٤مم اعم٤ٌمدرة ومٛمٕمٜم٤مه أن طمريمتؽ شم٤مسمٕم٦م حلريم٦م أظمريـ .

وىمد  واًمقفمٞمٗمل واعم٤مدي . واًمٗمٙمري ومٕم٤مًم٦م وم٢مهن٤م جي٥م أن شمًتٜمد إمم أؾم٤مس ُمتلم ُمـ اإلقمداد اًمٜمٗمز

 ، يمثػمة أدًم٦م أيْم٤مً  ومٗمٞمف واًمٗمتقر اًمؽماظمل شمرك وأُم٤مذم اعمٌح٨م اًمث٤مين .  اإلشم٘م٤من شم٘مدم ذيمر اًمٙمٗم٤مءة او

قَْماَملِ  سَم٤مِدُروا » ىَم٤مَل  َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ َصغمَّ  اهللِ َرؾُمقَل  َأنَّ  ُهَرْيَرةَ  َأيِب  طمدي٨م ُمٜمٝم٤م ْٕ ْٞمؾِ  يَمِ٘مَٓمعِ  ومَِتٜم٤ًم سم٤ِم  اًمٚمَّ

ضُمُؾ  ُيّْمٌُِح  ، اعْمُْٔمٚمِؿِ  ـَ  سمَِٕمَرضٍ  ِديٜمَفُ  َيٌِٞمعُ  ، يَم٤مومًِرا َوُيّْمٌُِح  ُُم١ْمُِمٜم٤ًم ُيْٛمِز  َأوْ  ، يَم٤مومًِرا َوُيْٛمِز  ُُم١ْمُِمٜم٤ًم اًمرَّ  ُِم

ْٟمَٞم٤م  قمٚمٞمٙمؿ ُم٤م اومٕمٚمقا: واعمٕمٜمك.  اًمٌمء إمم واعم٤ًمسم٘م٦م اعم٤ًمرقم٦م هل اعم٤ٌمدرة.  وهمػمه ُمًٚمؿ رواه « اًمدُّ

قَْماَملِ  سَم٤مِدُروا » رواي٦م وذم.  قمٜمٝم٤م يٍمومٙمؿ أي يٗمتٜمٙمؿ ُم٤م حيدث ًمئال ، شم٠مظمػم سمال إقمامل ُمـ ْٕ  سم٤ِم

ْٛمسِ  ـُمُٚمقعَ : ؾِمت٤ًّم ـْ  اًمِمَّ ظَم٤منَ  َأوِ  َُمْٖمِرهِب٤َم ُِم ٤مَل  َأوِ  اًمدُّ ضمَّ ٦مَ  َأوِ  اًمدَّ اسمَّ ٦مَ  َأوْ  اًمدَّ ٦مِ  َأُْمرَ  َأوْ  َأطَمِديُمؿْ  ظَم٤مصَّ  « اًْمَٕم٤مُمَّ

 ؾـاًمٕمٛم ذرـيتٕم او ٤مقم٦مـاًمً سم٘مٞم٤مم اًمٕمٛمؾ يٜم٘مٓمع ًمئال شم٠مظمػم سمال أومٕمٚمقا: واعمٕمٜمك ، أيْم٤مً  ُمًٚمؿ رواه

 . شمٗمقيتٝم٤م وقمدم اًمٗمرص ٓهمتٜم٤مم يمذًمؽ سمف تدلـُيً واحلدي٨م.  اًمٕم٤مُم٦م او اخل٤مص٦م قاهمؾـاًمِم ٥ٌمـسمً

 طمدصم٤مً  او ؿمخّم٤مً  ٟمٖم٤مًم٥م ويم٠مٟمٜم٤م ، وه٤ممجقا وؾم٤مرقمقا ؾم٤مسم٘مقا ُمثؾ ُمٗم٤مقمٚم٦م صٞمٖم٦م شسم٤مدروا» ويمٚمٛم٦م
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 اعم٤ًمسم٘م٦م او اعم٤ًمرقم٦م هق اعم٤ٌمدرة ُمٕمٜمك أن ىمٚمٞمؾ ىمٌؾ وذيمرٟم٤م ، ُمٕمٜم٤م اعم٤ٌمدأة قمٜمٍم يٙمقن يمل ُمتقىمٕم٤مً 

 . اًمٌمء إمم

 قمغم اعمح٤مومٔم٦م وُمٕمٜمك.  واًمتحًلم اعمٖم٤مًم٦ٌم ُمًتٚمزُم٤مت ُمـ ُيَٕمدّ  اعم٤ٌمدأة سمٕمٜمٍم اإلهتامم وم٢من وأيْم٤مً       

 رـاًمِم شمدومع او اعمٜمٗمٕم٦م دمٚم٥م سم٢مضمراءات اعم٘م٤مسمؾ اًمٓمرف ٌؼـؾم قمغم اعمتٙمررة اًم٘مدرة هق اعم٤ٌمدأة قمٜمٍم

 همػم او حتريؽ قمٛمٚمٞم٤مت او ُمّم٤مًمح شم٤ٌمدل اشمٗم٤مق او ؾمٞم٤مؾمٞم٦م او شمٗم٤مووٞم٦م ضمراءاتإ شمٙمقن وىمد.  قمٜم٤م

 ضمٞمدة ُمٕمرومٞم٦م ىم٤مقمدة سمقضمقد إٓ سم٢مشم٘م٤من ذًمؽ يتؿ وٓ.  اًمٍماع أٟمِمٓم٦م او اًمٕمالىم٤مت أٟمِمٓم٦م ُمـ ذًمؽ

 واًمتقىمٕم٤مت اًمٓمروملم قمغم اعم١مصمرة واًمٕمقاُمؾ أظمر اًمٓمرف وطم٤مل اعم١مؾم٦ًم طم٤مل قمـ وُمتجددة

 ُم٤م اٟمتٔم٤مر يٕمٜمل اعم٤ٌمدأة قمٜمٍم وم٘مدان أن وواوح . وشمٗمٕمٞمٚمٝم٤م اعم٤ٌمدرة صٞم٤مهم٦م يٛمٙمـ يمل ، اعمًت٘مٌٚمٞم٦م

 شَمقّهؿ ُمـ لـٞم٤مؾمـاًمً اًمٍماع ذم احلذر ويٜمٌٖمل.  ًمف ُمًتٕمديـ همػم ٟمٙمقن ورسمام ، اخلّمؿ سمف يٌدأ

 ُمٜمف ُمتقىمٕم٦م ُم٤ٌمدأة إمم اخلّمؿ تدرجـشمً ىمد اعم٤ميمرة( تدراجـاإلؾم) اًمتحريؽ ـمرق وم٢من ، اعم٤ٌمدأة

 .اًمتحريؽ خلؼماء يم٤مٟم٧م إٟمام احل٘مٞم٘مٞم٦م اعم٤ٌمدأة أن ٕمرـيِم ٓ قـوه ، سمف و٤مرة ٙمقنـوشم
 

 : إصغال إظضاء بام يـػع

ىمْمٞم٦م  ،95اًمٙمٝمػ:  چ ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   ی  ی   جئ  حئ   مئ  ىئچ ىم٤مل شمٕم٤ممم       

ُمـ ٕهن٤م  ، هل ىمْمٞم٦م ُمٝمٛم٦م ضمداً  ، اعمٝمؿ واعم١مصمر ذم شمٗمقق اعم١مؾم٦ًم إؿمٖم٤مل إقمْم٤مء سم٤مًمتٗمٙمػم واًمٕمٛمؾ

ويمذًمؽ  ،أهل ُمقؾم٦ًم ُمت٘مدُم٦م ورائدة أم هل ُم١مؾم٦ًم رايمدة  ،أهؿ قمقاُمؾ شمّمٜمٞمػ اعم١مؾم٦ًم 

 . أهق ىم٤مئد ُُمٖم٤مًم٥م أم ىم٤مئد شم٘مٚمٞمدي رايمد قمغم اًمِمٙمٚمٞم٤مت واًمٜمٛمط اًمرشمٞم٥م ،شمّمٜمٞمػ اًم٘م٤مئد 

  :وشمقضمد ومقائد شمتّمؾ سم٢مؿمٖم٤مل إقمْم٤مء     

ـِ  ،: يمثرة إدًم٦م ذم هذا اعمج٤مل افػائدة إوػ       ٤ٌَّمسٍ  ُمٜمٝم٤م طمدي٨م اسْم  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  قَمٜمُْٝماَم ، اهللُ  َريِضَ  قَم

ٌُقنٌ  ٟمِْٕمَٛمَت٤منِ   » ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌَِّلُّ  ـَ  يَمثػِمٌ  ومِٞمِٝماَم  َُمْٖم ٦مُ : اًمٜم٤َّمسِ  ُِم حَّ  ،رواه اًمٌخ٤مري وهمػمه  «َواًمَٗمَراُغ  اًمّم 

وىمد ذيمرٟم٤م  تٓمٞمع ُمـ اخلػم واعمٜمٗمٕم٦م .ـسم٠مىمؾ مم٤م يً ٝمامـر ومٞمٝمام ٕٟمف ُمر سمـوُمٕمٜمك: ُمٖمٌقن ومٞمٝمام أي ظم٤مؾم

قَْماَملِ  سَم٤مِدُروا » :ملسو هيلع هللا ىلصذم اًمٕمٜمقان اًم٤ًمسمؼ ىمقل اًمٜمٌل  ْٕ أي ؾم٤مرقمقا سم٤مٕقمامل ىمٌؾ أن ي٠ميت ُم٤م  ، « .... سم٤ِم

 يٛمٜمع اًم٘مٌقل وىمٌؾ جملء اًمِمقاهمؾ اًمتل حتقل دون اًمٕمٛمؾ . وُمـ مجٞمؾ ُم٤م ي١مصمر قمـ اًمّمقومٞم٦م ىمقهلؿ:
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َّٓ  ىَمَٓمْٕمَتفُ  ٢مِنْ ومَ  ،ؾَمٞمٌْػ  اًْمَقىْم٧ُم  َؽ . ىَمَٓمَٕمَؽ  َوإِ ًُ ْ  إِنْ  َوَٟمْٗم َّٓ  سم٤ِمحْلَؼ  ، شَمِْمَٖمْٚمَٝم٤م مَل ٤ٌَمـمِِؾ  ؿَمَٖمَٚمْتَؽ  َوإِ اهـ  .سم٤ِمًْم

 . ٤مًمٙملم(ـُمـ )ُمدارج اًمً

إمر  ،قم قمغم صمالصم٦م أُمقر ـٖم٤مل أقمْم٤مء اعم١مؾم٦ًم شم٘مـل إؿمـ: اًمٓمري٘م٦م اًمّمحٞمح٦م ومافػائدة افثاكقة      

وي٘مدُمٝم٤م ذم  ٤م يٜمٗمع اعم١مؾم٦ًم وخيدم أهداومٝم٤ممم اعمزيد اًم٘م٤مدة وإقمْم٤مء عمٕمروم٦م : اًمتٕم٤مون سملمإول

 ٙمٚمٞمػ اًمٕمْمق سمام يٜم٤مؾمـ٥م أهٚمٞمتفشميتؿ و أي قمدم اجلٛمقد قمغم احل٤مل اًم٘م٤مئؿ . ، ٤مًم٦ٌم او اًمتٗمققاعمٖم

ويمام  ، چی  ی      چ وهذا يمام ذم آي٦م اًمٙمٝمػ ٤مس .عم١مؾمـًـ٦م وُمت٤مسمٕمتف قمغم هذا إؾموطم٤مضم٦م ا

إمر . 2اعم٤مئدة:  چ ېئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ چ ٤ممم ــــذم ىمقًمف شمٕم

: إمر افثافث: وٌط إداء واإلٟمج٤مز سم٠مقمغم ُم٤م يٛمٙمـ ُمـ اعمٕم٤ميػم وسمٛمقاقمٞمد حمددة . افثاين

وم٠ممهٞمتف قم٤مًمٞم٦م طملم يٙمقن ُمـ  ،اإلٟمْم٤ٌمط اًمِمٙمكم شمتٗم٤موت أمهٞمتف سملم إقمْم٤مء سمح٥ًم اًمقاضم٤ٌمت 

ُمتٓمٚم٤ٌمت إداء واإلٟمج٤مز سم٤معمٕم٤ميػم وسم٤معمقاقمٞمد اعمذيمقرة . ُمث٤مل ذًمؽ ممرو٦م ُمـ واضمٌٝم٤م إقمٓم٤مء 

ومال ؿمؽ أن اإلٟمْم٤ٌمط هبذه اًمتقىمٞمت٤مت هق  ،إدوي٦م ذم اًمث٤مُمٜم٦م ص٤ٌمطم٤ًم صمؿ ذم أوىم٤مت أظمرى حمددة 

ظمْمققم٤ًم عمثؾ هذه اًمتقىمٞمت٤مت يمٙمثػم  أىمؾ . وأُم٤م طملم يٙمقن إداء ُمـ ُمًتٚمزُم٤مت إداء واإلٟمج٤مز

سم٤معمٕم٤ميػم  اإلٟمْم٤ٌمط هق اإلٟمْم٤ٌمط ُم٤م يتؿ اًمت٘مقيؿ سمف ُمـ وم٢من أهؿ ،ُمـ واضم٤ٌمت اًمٌح٨م واًمتٗمٙمػم 

قمٌس:  چ ھ  ھ    ے  ے  ۓچ ويمام ذيمرٟم٤م ذم ُمٕمٜمك ىمقًمف شمٕم٤ممم  . اقمٞمد اإلٟمج٤مز وحت٘مٞمؼ اًمٜمت٤مئ٩موسمٛمق

٤ممم ــــوُمٜمف ىمقًمف شمٕم ،أي ومٕمٚمف وإمت٤مُمف  ،لء هق إطمٙم٤مُمف واًمٗمراغ ُمٜمف ـىمْم٤مء اًمِم طمٞم٨م ذيمرٟم٤م أن ،23

. وًمذًمؽ دمد اًمٞمقم ذم يمالم ظمؼماء 200اًمٌ٘مرة:  ڍ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻڍ 

 ُمـ ُمًـ٤مطم٦م شمقومػم أي ،ري٦م واًمٜمٔم٤مم ـاًم٘مٞم٤مدة أن ُمـ ُمتٓمٚم٤ٌمت اإلسمتٙم٤مر ذم اعم١مؾم٦ًم: اًمتقازن سملم احل

ٕن ذًمؽ  شاًمٌػموىمراـمل او اًمرؾمٛمل اًمتّمٚم٥م ختٗمٞمػ» رىـأظم ٤مرةـسمٕمٌ او ، اعمزاج وشمٚمٌٞمـ٦م اًمتٚم٘م٤مئٞمـ٦م

ومٙمرة 100ويٜمٔمر قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل يمت٤مب ضمقن آدير ) أقمٔمؿ  ،ُمـ ُمتٓمٚم٤ٌمت اًمتحًلم واإلسمتٙم٤مر 

ورسمام ُمـ اًمٜم٤مدر اًمٞمقم أن دمد ظمٌػمًا ذم اًم٘مٞم٤مدة يقضم٥م أن يٙمقن  ،( 235-234ًمإلسمداع اًمرائع 

 . ٓ ذم اًمٙمالم قمـ إداء اًمٕمًٙمرياًمٚمٝمؿ إ ،قمْم٤مء اعم١مؾم٦ًم اإلٟمْم٤ٌمط اًمِمٙمكم شم٤مُم٤ًم وقم٤مُم٤ًم ذم أ

ُمـ اًمذيـ ٓ يٕمرومقن يمٞمػ  ،ويمثػم ُمـ اعمِم٤ميمؾ ذم هذا إصؾ شم٠ميت ُمـ اًم٘م٤مدة واعمدراء أٟمٗمًٝمؿ 
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ويٕمّقوقن ذًمؽ سم٢مٟمْم٤ٌمط ؿمٙمكم ص٤مرم  ،خيت٤مرون ُم٤م يٜمٗمع ويٓمّقر اعم١مؾم٦ًم ًمتٙمٚمٞمػ إقمْم٤مء سمف 

  .همػم ُمٗمٞمدوًمٙمٜمف 

 إداء شمالطمظ إطمٞم٤من ُمـ يمثػم ذم ٝم٤مـوم٢مٟم ، رافـواإلؿم اعمراىم٦ٌم قمٛمٚمٞم٤مت سمذًمؽ ويتّمؾ      

 شمتٗم٤مضم٠م وىمد ، اعمٓم٤مف هن٤مي٦م ذم اإلٟمج٤مز شم٘مقيؿ سمٕمد إٓ إداء ضمقهر إمم شمٜمٔمر وٓ ، ريـاًمٔم٤مه

 اعمراىم٦ٌم ذم ومالسمد.  يمثػماً  شم٠مظمر ىمد اجلقهر شمٕمديؾ وأن اعمٜمخٗمض واًمت٘مقيؿ إداء فم٤مهر سملم سم٤مًمتٜم٤مىمض

 ُم٤م إمم ١مديـشم اًمتل واخلٓمقات اًمٕمٛمؾ ٦مـهم٤مي حت٘مٞمؼ ذم إداء ضمقهر ُمالطمٔم٦م ُمـ رافـواإلؿم

  .سمٕمده٤م

يم٤مًم٘مقة اًمٕمٚمٛمٞم٦م  ،ي٘مع قمغم اًم٘مقة سم٠مٟمقاقمٝم٤م  ،   چ ی  ی  چ ٤مممــ: ىمقًمف شمٕمافػائدة افثافثة      

وهذا يمام ُي٘م٤مل: رضمؾ ىمقي وصٜم٤مقم٦م ىمقي٦م ودًمٞمؾ ىمقي  ،واًمٜمٗمًٞم٦م واًمٌنمي٦م واعم٤مدي٦م وهمػمه٤م 

ۀ     ہ   ہ  ہ  ہ  ھ     چ٤ممم ــــوىم٤مل شمٕم ،وُمذه٥م ىمقي وقمزم ىمقي وشمدسمػم ىمقي 

. ويمؾ ىمقة شم٘مقم احل٤مضم٦م إًمٞمٝم٤م ومٝمل ُمٓمٚمقسم٦م سمدًمٞمؾ اًمٕمٛمقم ذم ىمقًمف 92اًمٜمحؾ:  چ ھ

وُمٕمٚمقم قمٜمد قم٤مُم٦م إُمؿ أن  ،60إٟمٗم٤مل:  چ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇچ ٤ممم ـــــشمٕم

 .قمٚمٞم٤م وًمٙمـ ُيِمؽمط شمقضمٞمٝمٝم٤م ًمٚمخػم اًم٘مقة هم٤مي٦م
 

 :إطفار ادقاهب وادمهلتضرق معرؾة و مـ

   ُّْٕمٌِل  َرضُمؾ قَمغَم  دًمُّقين: قمٛمر ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  ُمٚمٙم٦م اًم٘مٞم٤مدة وؿمٝم٤مدة اًمقاىمع ، وىمد شم٘مدم ظمؼم اًمِمَّ

 يَم٤منَ  أُمػمهؿ يَم٤منَ  إذا ُمـ: ىَم٤مَل  شمريد؟ ُمـ: ىم٤مًْمَقا ُيرْدهؿ ، ومٚمؿ مَج٤َمقَم٦م ، ًَمفُ  ومذيمروا أؾمتٕمٛمٚمف ،

ْ  وإذا ُمٜمٝمؿ ، َرضُمٌؾ  يم٠َمٟمفُ  َّٓ  ٟمٕمٚمٛمف َُم٤م: ىم٤مًْمَقا أُمػمهؿ ، يم٠َمٟمفُ  يَم٤منَ  أُمػمهؿ يٙمـ مَل  زي٤مد سمـ اًمرسمٞمع إِ

صدىمتؿ . ذيمره اإلُم٤مم اًمذهٌل ذم ) شم٠مريخ اإلؾمـالم ، شمرمج٦م اًمرسمٞمع سملم زي٤مد : ىَم٤مَل  احل٤مرصمل ،

 احل٤مرصمل(.

  .اًمتٙمٚمٞمػ سمٕمٛمؾ مج٤مقمل سمدون ىم٤مئد ، وُمالطمٔم٦م ُمـ يٙمت٥ًم شمٚم٘م٤مئٞم٤ًم ُمٜمزًم٦م اًم٘م٤مئد 

  .شمٙمٚمٞمػ ومردي او مج٤مقمل سمحؾ ُمِمٙمٚم٦م ُمٝمٛم٦م او ُمت٤مسمٕم٦م ىمرار ُمٝمؿ ، وشم٘مقيؿ اًمٜمت٤مئ٩م 
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  .اًمتٙمٚمٞمػ سمٕمٛمؾ ىمٞم٤مدي ، وشم٘مقيؿ إداء 

  ين هق وضمقد اعم١مهالت اعمٙمت٦ًٌم ، يمّمٗم٦م اًمرسم٤مين واحلقاري واحلؼم . وىمد ذيمرٟم٤م أن اًمرسم٤م

ُمـ ًمف ظمؼمة ُمٌٜمٞم٦م قمغم اًمٕمٚمؿ واًمدراؾم٦م ذم رقم٤مي٦م ُمّم٤مًمح أظمريـ ، واحلقاري ُمـ ُمر 

 سمتج٤مرب ٟم٤مضمح٦م شمدومع قمٜمف اطمتامٓت اًمٜمٙمقص واًمٗمِمؾ ، واحلؼم هق اًمٕم٤ممل.

  

 وي٘مقم ذًمؽ قمغم: :مساظدة إظضاء دم إدارة افقؿت

   داف ذم قمدة وىمد شمٙمٚمٛمٜم٤م قمـ إه ،شمٕمريػ اعمقفمػ سم٠مهداف واوح٦م اعمٕم٤ممل ًمقفمٞمٗمتف

 .ُمقاوع ُمـ هذه اًمدراؾم٦م

   واعمِم٤مريم٦م ذم  ،يمتٜمٗمٞمذ اخلٓمط  ،شمقضمٞمف وشمدري٥م اعمقفمػ قمغم ظمدُم٦م شمٚمؽ إهداف

وهمػم ذًمؽ  ،يـ وشمدري٥م أظمر ،وٟمنم صم٘م٤موم٦م إهداف وصم٘م٤موم٦م اعم١مؾم٦ًم  ،اًمت٘مقيؿ واًمتٓمقير 

 .ُمـ إٟمِمٓم٦م اعمٝمٛم٦م

  ُم٤ًمقمدة اعمقفمػ ذم شمٜمٛمٞم٦م ُم١مهالشمف. 

   ُمٚمئ اًم٤ًمقم٤مت اًمقفمٞمٗمٞم٦م سم٠مي رء احلذر ُمـ شمٙمٚمٞمػ اعمقفمػ سم٠مقمامل همػم ُمٗمٞمدة عمجرد

وم٢من ؾم٥ٌم ذًمؽ ذم يمثػم ُمـ إطمٞم٤من هق ومِمؾ اًم٘م٤مدة واعمدراء ذم ومٝمؿ أهداومٝمؿ وذم  ،يم٤من 

مم٤م يٕمٜمل ومِمٚمٝمؿ ذم اًمتقضمٞمف واًمتدري٥م وذم اؾمتحداث واسمتٙم٤مر إقمامل اعمٗمٞمدة  ،اًمٕمٛمؾ هل٤م 

وم٢مذا شمؿ  ،. وُيروى قمـ و٤مسمط أٟمف يم٤من ي٠مُمر اجلٜمقد سمحٗمر طمٗمرة يمٌػمة اًمتل ختدم إهداف 

 !!رء يم٤منيريد إؿمٖم٤مل ؾم٤مقم٤مت اًمقفمٞمٗم٦م اًمٕمًٙمري٦م سم٠مي  ،طمٗمره٤م أُمرهؿ سمردُمٝم٤م 

  اًم٘م٤مقمدة إومم: وضمقد ُم٤م  ،ىمقاقمد  دارة اًمقىم٧م اًمقفمٞمٗمل ي٘مقم قمغم أرسمعإؾم٤مس ذم إ

يٗمٞمد ويٙمٗمل ُمـ إٟمِمٓم٦م او اعمْم٤مُملم اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمتل يتقٓه٤م اعمقفمػ . اًم٘م٤مقمدة 

اإلٟمْم٤ٌمط إُمثؾ ًمتح٘مٞمؼ ضمقدة إداء واإلٟمج٤مز ًمتٚمؽ اعمْم٤مُملم . اًم٘م٤مقمدة اًمث٤مًمث٦م: اًمث٤مٟمٞم٦م: 

ر وشمْمٛملم اًمقىم٧م اًم٘م٤مقمدة اًمراسمٕم٦م: شمقؾمٞمع اعمِم٤مريم٦م ذم جم٤مل اًمتحًلم اعمًتٛم اإلٟمج٤مز .

 .اًمقفمٞمٗمل ومًح٦م هلذه اعمِم٤مريم٦م
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  :ؽ افداخعـبقئة افتامش

قمقاُمؾ اًمتامؾمؽ ُمـ شمٜمٌف اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م اًمٙمثػمة إمم أن إُمؿ واًمِمٕمقب قمٛمقُم٤ًم شمٕمٛمؾ ومٞمٝم٤م       

، يمام أن قمقاُمؾ اًمتامؾمؽ شم٘مؽمن سم٘مقة سم٤مإلٟمدوم٤مع  وقمقاُمؾ اًمتٗمرق واًمتٗمٙمؽ ُمـ ضمٝم٦م أظمرى ،ضمٝم٦م 

  .وإـمالق اًمٓم٤مىم٤مت

ک  گ  گ   چ شمٕم٤ممم  يم٘مقًمف ،ُمٜمٝم٤م ٟمّمقص اًمقٓء  ،ؽ يمثػمة ـأدًم٦م اًمتامؾمو      

ػم أي٦م ـوؾمٞم٠ميت شمٗمً ،وُم٤م يتْمٛمٜمف اًمقٓء ُمـ شم٘م٤مرب ؿمديد ومت٤مؾمؽ  ، 71اًمتقسم٦م:  چ گ  گ

 . ــ٤ممم٤مء اهلل شمٕمـقرى إن ؿمـذم ُمٌح٨م اًمِم

 چ  پ  پٻ  ٻ  پ    چ٤ممم ـــيم٘مقًمف شمٕم ،وُمٜمٝم٤م ٟمّمقص اًمٜمٝمل قمـ اًمٜمزاع       

 . 46إٟمٗم٤مل: 

ٌُٜمَْٞم٤مِن  »٤مَل ٚمََّؿ ىمَ ـ اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَم ـِ اًمٜمٌَِّل  َصغمَّ َأيِب ُُمقؾَمك، قمَ  وُمٜمٝم٤م طمدي٨م       ـِ يَم٤مًْم ـَ ًمِْٚمُٛم١ْمُِم إِنَّ اعم١ُْمُِم

ـِ ـَوؿَم  «دُّ سَمْٕمُْمُف سَمْٕمًْم٤م ـَيُِم  ـِ اًمٜمُّْٕماَمِن سْم ، ىَم٤مَل: ىَم٤مَل  ػمـسَمِِم ٌََّؽ َأَص٤مسمَِٕمُف . رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ . وقَم

َؿ ـقُل اهللِ َصغمَّ اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَم ـَرؾُم  ٚمُِٛمقَن يَمَرضُمٍؾ َواطِمدٍ  »ٚمَّ ًْ ، َوإِِن  َتَٙمك قَمْٞمٜمُُف اؿْمَتَٙمك يُمّٚمفُ ، إِِن اؿْم  اعْمُ

  .رواه ُمًٚمؿ وأمحد «اؿْمَتَٙمك َرْأؾُمُف اؿْمَتَٙمك يُمّٚمُف 

 :ومـ ظقامؾ افتامشؽ افداخع      

   ًمٚم٘مٜم٤مقم٤مت اًمٕم٘مٞمدي٦م قمٜمد اًمٕم٤مُمٚملم اعم١مؾم٦ًمُم٘مدار شمٚمٌٞم٦م. 

  اًمٕمدل واًمٜمٔم٤مم ذم قمٛمؾ اعم١مؾم٦ًم. 

  وًمٞم٧ًم ؾم٤ًٌٌم  ، اًمتٕم٤مُمؾ سم٘مدر اإلُمٙم٤من ُمع إظمٓم٤مء قمغم أهن٤م جم٤مل ًمٚمتٕمٚمٞمؿ واًمتّمحٞمح

 .ًمإلزدراء واًمٕم٘م٤مب

  احلذر اًمِمديد ُمـ ؿمقرى ؿمٙمٚمٞم٦م هم٤ميتٝم٤موجي٥م  سم٤مًمِمقرى واضمتٜم٤مب اإلؾمتٌداد . اإلًمتزام 

 .اخلداع واًمتٛمقيف
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   وىمد ؾمٌؼ  ،ُمٝمؿ  وهذا أُمر ،شمرؾمٞمخ ىم٤مقمدة شم٠مصمػم اعمجٛمقع ذم إٟمج٤مزات اًمٗمريؼ او اعم١مؾم٦ًم

  .شاعمٙم٤موم٠مة واعمح٤مؾم٦ٌم»سمٞم٤مٟمف ذم اًمٗم٘مرة اًمث٤مُمٜم٦م ُمـ ُمقوقع 

  ذم ومرد يمؾ قمٜمد رؤي٦م شمِمٙمٞمؾ امم حيت٤مج اًمٕمٛمؾ ذم ىمقي ٟمدُم٤مجإ ُمع واطمد يمٗمريؼ اًمٕمٛمؾ 

 ُمـ أظمقي٦م ايْم٤مطم٤مت ـمريؼ قمـ وذًمؽ ، وواضم٤ٌمشمف واهداومف اًمٕمٛمؾ طم٘مٞم٘م٦م قمـ اًمٗمريؼ

 اعمقىمػ ُمٕم٤مجل٦م صمؿ اًمٕمٛمؾ قمـ اعمٝمٛم٦م ئٚم٦مـؾمإ سمٌٕمض اًمٗمرد رؤي٦م واؾمتٓمالع اعم١ًمول

سمؾ جي٥م أن  ،وإُمر هٜم٤م ًمٞمس قمٛمٚمٞم٦م إيْم٤مح ي٤مسم٦ًم وٓ شمٕمٚمٞمؿ ضم٤مُمد  .ضمقسم٦مإ ٥مـسمحً

 ُمٝمٛم٦م. ُمٕمٜمقي٦م شمتْمٛمـ ُم٤م جيٕمؾ يمؾ قمْمق يٗمٙمر يمنميؽ ويِمٕمر سم٠مٟمف حيٛمؾ ُم١ًموًمٞم٦م

  ومٛمـ ذًمؽ رسمط وهذا ُمـ أهؿ اًمٕمقاُمؾ . ،اعمجٛمقع  يمٗم٤مءة اًم٘مٞم٤مدة ذم إجي٤مد ُم٤م يرسمط 

او  ٤مدة هل ًمٚمٛمجٛمقعـدة وأن اًم٘مٞمـ٦ًم واطمإىم٤ًمم واًمٗمروع وإقمْم٤مء سمح٘مٞم٘م٦م يمقهنؿ ُم١مؾم

ىمدرة اًم٘مٞم٤مدة قمغم اًمتٗم٤مقمؾ ُمع أصح٤مب اعمذاه٥م اعمختٚمٗم٦م  ويمذًمؽ . ًمٚمٛمّمٚمح٦م اًمٕم٤مُم٦م

 دة اإلدم٤مهـك وطمـقة قمٚمـسمحٞم٨م يٛمٙمـ اعمح٤مومٔم٦م سم٘م ،واعمِم٤مرب اعمتٜمققم٦م واعمّم٤مًمح اعمتزامح٦م 

وٓ  . ال شمٙمقن احلري٦م ؾم٤ًٌٌم ذم اًمتٜم٤مىمض اإلؾمؽماشمٞمجلوم ،ؽماشمٞمجل واًمٖم٤مي٤مت اًمٕمٚمٞم٤م ـاإلؾم

وًمٙمـ يٜمٌٖمل وضمقد ىمقاٟملم وأٟمٔمٛم٦م ص٤محل٦م ًمرسمط ذائح  ،ُيٙمتٗمك هٜم٤م سمٛمٝم٤مرات اًم٘م٤مدة 

ٕمقر اجلٛمٞمع ـ٤مقمد قمغم ؿمـويً ،ؽماشمٞمجل ـ٤ممل ُمـ اًمتٜم٤مىمض اإلؾمـاعمجتٛمع ذم يمٞم٤من واطمد ؾم

 سم٤مإلٟمّم٤مف.

  وذم ذًمؽ أدًم٦م يمثػمة  .سملم أقمْم٤مء اعم١مؾم٦ًم (اًمرؾمٛمٞم٦م همػم) ٦ماإلضمتامقمٞم اًمٕمالىم٤مت شمٜمٛمٞم٦م، 

  ُمٜمٝم٤م طمدي٨م
ِ
اء ـِ  اًمؼَمَ  َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ َصغمَّ  اهللَِّ َرؾُمقُل  َأَُمَرَٟم٤م: ىَم٤مَل  قَمٜمُْٝماَم، اهللَُّ َريِضَ  قَم٤مِزٍب  سْم

ٌْعٍ  ًَ ٤ٌَمعِ  اعَمِريضِ  سمِِٕمَٞم٤مَدةِ  » :سمِ ِٕمٞمِػ  َوَٟمٍْمِ  اًمَٕم٤مـمِسِ  َوشَمِْمِٛمٞم٧ِم  اجلَٜم٤َمِئزِ  َواشم   اعَمْٔمُٚمقمِ  َوقَمْقنِ  اًمْمَّ

 
ِ
اَلمِ  َوإوِْمَِم٤مء ًَّ ؿِ  َوإسِْمَرارِ  اًم ًِ  رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ. « .اعُمْ٘م

  ٞم٦ماًمٕم٤مًم اًمتٕمٌئ٦م. 

  اًمداظمكم وُمٕم٤مجل٦م أؾم٤ٌمسمف اًمِم٘م٤مق رصد.  

  شمٗمًػم  وؾمٞم٠ميت ، اًمتامؾمؽ شمزًمزل ٕهن٤م اًمدومٞمٜم٦م اخلالوم٤مت ُمـ واحلذر ،ُمٗمتقطم٦م  داظمٚمٞم٦م سمٞمئ٦م

 .إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم ، 1اعمج٤مدًم٦م:  چ  ۉ  ې     ې  ېچ ىمقًمف شمٕم٤ممم 
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  او اًمث٤مين اجلٞمؾ وإٓ وم٢من ُمِمٙمٚم٦م ،اعم٘مٌٚم٦م  إضمٞم٤مل إمم واؾمؽماشمٞمجٞم٤ممه٤م اًمثقاسم٧م ٟم٘مؾو 

ہ  ہ  ہ     ھ  ھ  ھ  ھ  ےے   چىم٤مل شمٕم٤ممم  ،اًمث٤مًم٨م ىمد شمٙمقن يمٌػمة 

 سم٤مٕطمٙم٤مم واًمثقاسم٧م يمٌػم سم٤مًمتزام إول اجلٞمؾ يٌدأ ُم٤م ومٙمثػما ،59ُمريؿ:  چ ۓ  ۓ ﮲

 ُمـ سم٤مًمتحٚمؾ اًمراسمع او اًمث٤مًم٨م او اًمث٤مين اجلٞمؾ ومٞم٘مقم ،احل٤مل  هذا إداُم٦م ذم اإلظمٗم٤مق حيّمؾ صمؿ

يمٚمامت طمؼ يٛمٙمـ وهل  ،اًمخ ...  واًمتزاطمؿ واًمتحدي٨م يم٤مٓوٓمرار سمذرائع ويتٕمٚمؾ اًمثقاسم٧م

 .أن ُيراد هب٤م سم٤مـمؾ

   قمٛمٚمٞم٤مت شم٘مقيؿ وومحص ًمًالُم٦م ومٙمر اعم١مؾم٦ًم وًمدرضم٦م وٓء اًمٕم٤مُمٚملم هلذا اًمٗمٙمر

ومٙمر اعم١مؾم٦ًم  وًمٙمـ جي٥م أن يٙمقن ،وًم٘م٤مدشمف . وٓ ىمٞمٛم٦م هٜم٤م ًمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمتٚمٛمٞمع واًمتؼمير 

 .قن اًم٘مٞم٤مدات ضمديرة طم٘م٤ًم سم٤مًمتقًمٞم٦ميمام جي٥م أن شمٙم ، ضمديرًا طم٘م٤ًم سم٤مًمتٛمًؽ سمف وسمّمٞم٤مٟمتف

  ُمـ حتقل شمٜم٤مومس إىمران إمم ساع احلذر. 

   واًمٕمٛمؾ قمغم حتًلم  ،عم١مذات ىمقة او وٕمػ اًمتامؾمؽ وضمقد شم٘مقيؿ ُمتٙمرر وُمت٤مسمٕم٦م

 وُمٙم٤مومح٦م قمقاُمؾ اًمٗمرىم٦م واًمتٗمٙمؽ. ،ُم١مذات وقمقاُمؾ اًم٘مقة 

 

 :أشباب رـقد افطاؿات ومؼاومة إكظؿةاجتـاب 

 ومٛمـ هذه إؾم٤ٌمب:      

   ومتٞمـٞمع اًمٖم٤مي٤مت وإهداف ،ىمقي٦م يمٛمخ٤مًمٗم٦م اًمثقاسم٧م سمال طمج٦م  ،شمٗمٙمؽ ومٙمر اجلامقم٦م 

ويْمع . ومال ؿمؽ أن قمدم شمٚمٌٞم٦م اًم٘مٜم٤مقم٤مت اًمٕم٘مٞمدي٦م ًمألقمْم٤مء يقهـ اعمٕمٜمقي٤مت  واعمٗم٤مهٞمؿ

 .قمقائؼ ُمٕمٜمقي٦م أُم٤مم اإلٟمٓمالق
 

  وذًمؽ أن ومتقر اًمٕمٛمؾ ي١مدي إمم ومتقر اًمٜمٗمس  ،اًمٕمٛمؾ  او رشم٤مسم٦م او شم٘مٓمع او وٕمػ شمقىمػ، 

يْم٤مف إمم ذًمؽ أن اإلًمتزام ًمٗمؽمة ـمقيٚم٦م سمٜمٛمط  ، يمام أن ىمقة اًمٕمٛمؾ شم١مدي إمم إٟمدوم٤مع اًمٜمٗمس

. وشمقضمد صمالث ريم٤مئز ُمٝمٛم٦م ٓضمتٜم٤مب  قمٛمكم ُمٕملم ًمف شم٠مصمػم يمٌػم ذم شمِمٙمٞمؾ ـمري٘م٦م اًمتٗمٙمػم

، وًمذًمؽ يٜمٌٖمل  ُمـ إصم٤مرة وحتٗمٞمز : اإلهتامم اًمِمديد وُم٤م ي١مدي إًمٞمفوػافرـقزة إ ،اًمريمقد 
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وضمقد ُم٤م يٙمٗمل وٓ : افرـقزة افثاكقة.  ًمٚم٘م٤مدة ُمٕمروم٦م ـمرق همرس اإلهتامم ذم ىمٚمقب إقمْم٤مء

 : اًمرهم٦ٌم اًم٘مقي٦م سم٤مًمتٓمقر )اعمٖم٤مًم٦ٌم( .افرـقزة افثافثة.  وهمػم اعمت٘مٓمع ُيٜمٝمؽ ُمـ اًمٕمٛمؾ اعمٗمٞمد

يمام أن اًمٜم٘مص  ،وم٤محلٗم٤مظ قمغم هذه اًمريم٤مئز ًمٗمؽمة ـمقيٚم٦م ي١مدي إمم ظمؼمات ُمتٜم٤مُمٞم٦م وُمتٓمقرة 

أي صم٤مسمت٦م قمغم  ،وٓ ُمٗمر ُمـ وضمقد سمٕمض إقمامل اًمرشمٞم٦ٌم  ي١مدي إمم ريمقد اًمٓم٤مىم٤مت . ومٞمٝم٤م

مم٤م يٛمٙمـ أن ي١مصمر قمغم ٟمٔم٤مم اًمتٗمٙمػم وجيٕمٚمف يم٤مًٔم٦م اجل٤مُمدة .  ،ؾمٞم٤مق ضم٤مُمد ًمٗمؽمات ـمقيٚم٦م 

: أن شم٘مؽمن اًمرشم٤مسم٦م سمٕمٛمؾ آظمر همػم ؼ إولـافطري ،٦م ـ٤موز شم٠مصمػم اًمرشم٤مسمـ٘م٤من ًمتجد ـمريـويقضم

سمحٞم٨م يٛمٙمـ شمقومػم وىم٧م او  ،: أن يٙمقن اًمٕمٛمؾ اًمرشمٞم٥م همػم ُمٜمٝمؽ افطريؼ افثاين ،رشمٞم٥م 

 وٕمػ شمٚمؽ ؾم٥ٌموىمد يٙمقن  ضمٝمد ًمٚمتدري٥م اًمٜمٔمري او اًمٕمٛمكم قمغم اعمقاىمػ اعمتٖمػمة .

اعمح٤مومٔم٦م وٕمػ اًمٗم٘مف سم٠مسمقاب ُمٝمٛم٦م شم٤ًمقمد قمغم اعمروٟم٦م و ذم اًمٕمٛمؾ اًمًٞم٤مد وؿمٌٝمف اًمريم٤مئز

وىمد ذيمرٟم٤م هذه اًم٘مْم٤مي٤م ذم  ،يمٗم٘مف اإلوٓمرار واًمتدرج واًمٌدائؾ واًمقؾم٤مئؾ  ،قمغم اإلٟمٓمالق 

 .وذيمرٟم٤م سمٕمْمٝم٤م ذم هذه اًمدراؾم٦م )اعمٜمٓمٚمؼ(
 

   ٕن ُمـ  ،وهذا و٤مر ضمدًا ظم٤مص٦م ذم اًمٕمٛمؾ اًمًٞم٤مد  ،وضمقد أهداف ظمٗمٞم٦م ودوم٤مئـ ُمري٦ٌم

. ومحؾ اًم٘مْمٞم٦م واإلىمتٜم٤مع سم٤مهلدف اًمقاوح٦م اًمرؤي٦موم٤مع وىمقة اعمٕمٜمقي٤مت هق أهؿ أؾم٤ٌمب اإلٟمد

وأُم٤م فمٝمقر قمالُم٤مت أهداف ظمٗمٞم٦م وهم٤مي٤مت دومٞمٜم٦م ومٝمـق ُمـ أهؿ أؾمـ٤ٌمب وٕمػ اعمٕمٜمقي٤مت 

 .وشمقهلم اًمث٘م٦م سم٤مًم٘مٞم٤مدة وشمراضمع إداء
 

   ؽ ُمـ اعم٤ٌمًمٖم٦م ذم اًمؽمومف واًمتٜمٕمؿ وُم٤م ي١مدي إًمٞمف ذًم ،اإلرخت٤مء وإُمـ ُمـ اعمخ٤مـمر شمٗمٌم

٤ممم ـد شمٌٚمغ قم٤مىم٦ٌم ذًمؽ ُم٤م يتْمٛمٜمف ىمقًمف شمٕمـوىمواًمريمقن إمم اعمٗم٤مهٞمؿ واإلؾمـتثٜم٤مءات اعمرحي٦م . 

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

ڃ  ڃ   چچ  چ  چ وىمقًمف شمٕم٤ممم  ،95إقمراف:  چ مب  ىب  يب  جت    حت

 .99إقمراف:  چچ    ڇ    ڇ  ڇ    ڇ  ڍ  
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  يٜمٌٖمل ًمٙمؾ إٟم٤ًمن أن يٓمٚم٥م واعم٤ٌمًمٖم٦م ذم اًمٌػموىمراـمٞم٦م:  ، اإلرشم٘م٤مء ذم اًمٕمْمق يم٧ٌم طمري٦م

تٚمزم ذًمؽ وضمقد ـ٤ٌمب اًمتقىمػ واًمؽماضمع . ويًـاإلرشم٘م٤مء ذم اًمٗمْم٤مئؾ واًمتحرر ُمـ أؾم

وإقمداد اخلٞم٤مرات  ،٤مطم٦م ضمٞمدة ُمـ احلري٦م ذم اًمتٗمٙمػم إصٞمؾ واًمقىم٤َّمد ذم جم٤مل اًمٕمٛمؾ ـُمً

ھ      چ يمام يٜمٌف إًمٞمف ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،وذًمؽ أن يمؾ حتًلم إٟمام يٙمقن سمٕمد شمٖمٞمػم  ،وإومْمٚمٞم٤مت 

وىمد سمٞمٜم٤م ذًمؽ ُمٗمّمالً ذم )اعمٜمٓمٚمؼ(.  ،11اًمرقمد:  چ  ﮲ ﮳   ﮴ ﮵  ھ ے   ے  ۓ  ۓ 

ومٛمٕمٜم٤مه أٟمف ذم ريمقد ومٙمري اظمت٤مره هق او  ،وأُم٤م يمقن اعمقفمػ ُمٓمٌ٘م٤ًم وم٘مط عم٤م يٗمٙمر سمف أظمرون 

ومٝمل ُم١مؾم٦ًم ُمؽماضمٕم٦م ٕهن٤م شمٕمٛمؾ سم٠مىمؾ قمدد  ،ُأضمؼِمَ قمٚمٞمف. وإذا ؾم٤مد هذا اًمًٞم٤مق ذم ُم١مؾم٦ًم 

سمؾ  ،يْم٤مف إمم ذًمؽ أن آصم٤مر يم٧ٌم اًمتٗمٙمػم اهل٤مدف ًمٞم٧ًم ُم٘متٍمة قمغم اًمريمقد .  ُمـ اًمٕم٘مقل

ويمذًمؽ شمقهـ  ،ٕم٨ٌم يم٤مًمٚمٝمق واًمٕمٞم٨م او اًم ،شم٘مؽمن سمتٍموم٤مت ظم٤مرضم٦م قمـ ـمريؼ اهلدف 

.  رة ُمـ ُم٘م٤موُم٦م إٟمٔمٛم٦م وُمٕم٤ميمًتٝم٤ماإلٟمتامء اًمقفمٞمٗمل وشُمـَقًم د درضم٤مت يم٤مُمٜم٦م او فم٤مه

اًمِمخص اعم١مهؾ أن جيتٝمد سمٜمٗمًف ذم  يٛمٙمـ أن ُيٓمٚم٥م ُمـ ،ويمٓمري٘م٦م إلـمالق اًمٓم٤مىم٤مت 

صمؿ يٛمٙمـ سمٕمد ذًمؽ  ،وذًمؽ سمح٥ًم شم٠مهٞمٚمف وٟمقع اعمٝمٛم٦م  ،اإلقمداد عمٝمٛمتف او اًم٘مٞم٤مم هب٤م ُم٤ٌمذة 

وسم٥ًٌم اًمتٗم٤موت اًمٙمٌػم سملم اًمٜم٤مس ذم  ص أداء اإلقمداد او اًمتٗمٞمذ ًمتِمجٞمٕمف وُم٤ًمقمدشمف.ومح

وم٢مهنؿ يتٗم٤موشمقن ذم اعم٤ًمطم٦م اًمتل يًتٓمٞمٕمقن اؾمتثامره٤م ذم ُمثؾ هذا  ،أص٤مًم٦م اًمتٗمٙمػم واشم٘م٤مده 

وًمٙمـ يٜمٌٖمل أن شمٙمقن اًمدرضم٤مت  ،وهذا حمؾ اقمت٤ٌمر ذم شمقزيع اعم١ًموًمٞم٤مت واعمٝم٤مم  ،اًمتٗمٙمػم 

 اًم٘مٞم٤مدي٦م يمٚمٝم٤م سمٛمٜمزًم٦م ضمٞمدة ُمـ اًمُ٘مُدرات اًمٗمٙمري٦م.

   اًمتخقف وُم٘م٤موُم٦م اًمتٖمٞمػم  وسم٤مـمٜمف ،سمداومع فم٤مهره اًمتٕم٘مؾ  اًمتحقط واًمتقىمػاإلهاف ذم، 

 .وىمد ذيمرٟم٤م ذم )اعمٜمٓمٚمؼ( ىمْمٞم٦م اًمتقازن سملم اإلهاف واًمت٘مّمػم ذم إُمقر واعمٗم٤مهٞمؿ

  اؾمتٌداد اًمرؤؾم٤مء. 

   ويمذًمؽ  يم٤مإلؾمتخٗم٤مف وىمٚم٦م اإلطمؽمام ووٕمػ وُمٞمؾ ُمٞمزان اًمٕمداًم٦م . ،أؾم٤ٌمب أظمالىمٞم٦م

ٞم٤مء او ٜمإهماجلٛمٞمع ُمـ اًمٗم٘مراء وأي اًمٗمِمؾ ذم اًمتٕم٤مُمؾ إظمقي اًمٓمٞم٥م ُمع  ،اًمًٚمقك اًمٓمٌ٘مل 

م وضمقد ٟمٔم٤مم شم٘مقيؿ ٕمديم ، ويمذًمؽ أؾم٤ٌمب وفمٞمٗمٞم٦م . ُمـ هذه اًمٓمٌ٘م٦م اإلضمتامقمٞم٦م او شمٚمؽ
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إمه٤مل وقمدم ُمٕم٤مجل٦م اعمخ٤موف ووٕمػ ُمٜمٝم٤مج اًمتدرج و اًم٘مٞم٤مداتوم٤ًمد ، و وُمٙم٤موم٠مة وقم٘م٤مب

 .....(. يمٌح احلري٤متوقمٛمٚمٞم٤مت اًمت٠مًمٞمػ 

  ىمٚمٞمؾ ىمٌؾ إًمٞمٝم٤م ٟمٌٝمٜم٤م وىمد اعم٤ٌمذة اًمرىم٤مسم٦م ذم ُمثؾ اعم٤ٌمًمٖم٦م ، أؾم٤ٌمب ذم اًمتٜمٔمٞمؿ اًمقفمٞمٗمل 

وومجقات واوح٦م  ،اًمتٖمٞمػم اًمقفمٞمٗمل  ةيمثرويمذًمؽ  .شإوم٘مٞم٦م اإلداري٦م إٟمٔمٛم٦م» قمٜمقان حت٧م

 وؿمٌٝمٝم٤م ُمـ إُمقر اًمتٜمٔمٞمٛمٞم٦م. ،ٛم٦م اًمت٘مقيؿ واعمٙم٤موم٠مة واعمح٤مؾم٦ٌم ذم أٟمٔم

   وذًمؽ أن اًمٕمالىم٤مت همػم اًمرؾمٛمٞم٦م شم٘مقي  ،اىمتّم٤مر اًمٕمالىم٤مت قمغم ؾم٤مقم٤مت اًمٕمٛمؾ اًمرؾمٛمل

 .روح اجلامقم٦م وشمٞمن شم٤ٌمدل إومٙم٤مراًمتامؾمؽ و

   اهلل شمٕم٤ممماًمٕمٜمقان أيت إن ؿم٤مء وؾمٜمٜمٌف إًمٞمف ذم  ،اًمٗم٤ًمد اًمقفمٞمٗمل. 

  

 تـظقؿ اجلفد اإلضادم

وىمد يتؿ سمجٝمد إو٤مذم إٟم٘م٤مذ ُم١مؾم٦ًم ُمـ اإلهنٞم٤مر . وهذا ىمري٥م  ،اجلٝمد اإلو٤مذم ًمف أمهٞم٦م يمٌػمة       

 ،ُمـ إقمالن طم٤مًم٦م اًمٓمقارئ او اإلٟمذار ذم اجلٞمش . وحيت٤مج اًم٘م٤مدة إمم طم٤مؾم٦م ىمقي٦م ُمع رصد ُمٗمّمؾ 

ويٙمقن اجلٝمد اإلو٤مذم أطمد وؾم٤مئؾ اًمقىم٤مي٦م . واإلو٤موم٦م  ،يمل شمِمٕمر اعم١مؾم٦ًم سم٤معمخ٤مـمر ىمٌؾ وىمققمٝم٤م 

صمؿ شُمـٚمٖمك  ،يٛمٙمـ اقمتامده٤م ًمٗمؽمة ُمٕمٞمٜم٦م ُمع شمٕمقيض قم٤مدل  ،اًمتل شمٌ٘مك ـمقياًل وٛمـ اًمقؾمع واًمٓم٤مىم٦م 

ومٝمذه ٓسمد ُمـ وٌٓمٝم٤م سمْمقاسمط  ،او شمّمٌح اظمتٞم٤مري٦م . وأُم٤م اإلو٤موم٦م اًمتل شمتج٤موز اًمقؾمع إن ـم٤مًم٧م 

وم٢من  ، اًمتٗمٙمػم سم٤مًمٌدائؾ يمل ٓ شم١مدي إمم اإلهن٤مك واًمؽماضمع ُمع ،اًميورة احل٤مرضة واعمؽماظمٞم٦م 

 .اإلهن٤مك ي٘مؽمن ذم اًمٖم٤مًم٥م سمؽماضمع اًمٙمٗم٤مءة وزي٤مدة إظمٓم٤مء ذم اًمت٘مدير وذم اًمتٜمٗمٞمذ

وىمد سمٞمٜم٤م ذم  ، 286اًمٌ٘مرة:  چ ۈۆ  ۆ  ۈ    ۇ  ۇچ شمٕم٤ممم  يقوح ذًمؽ ىمقًمف      

 ٟمٌف وىمد ،أي اٟمف أىمؾ سمدرضم٦م او درضمتلم ُمـ اًمٓم٤مىم٦م اًمٙمٚمٞم٦م  ،)اعمٜمٓمٚمؼ( أن اًمقؾمع إطمتقاء سمال وٞمؼ 

ـَ  قمٌده يٙمٚمػ شمٕم٤ممم اهلل أن إمم شمٜمٌف اًمقؾمع آي٦م أن أيْم٤م وذيمر ، اعمٕمٜمك هذا إمم اًمراهم٥م اإلُم٤مم  ُم٤م ُدَوي

 ،وم٤مًمٕمٛمٚمٞم٤مت اعمٌٜمٞم٦م قمغم اًمقؾمع هبذا اعمٕمٜمك  . أيْم٤م اًمزخمنمي قمـ ذًمؽ ٟمحق ٘مؾـوٟمُ  ، ىمدرشمف سمف شمٜمقء

احل٤مل ذم اعم١مؾم٤ًمت  وقمغم اعمدى اًمٓمقيؾ يمام يٜمٌٖمل أن يٙمقن ، شاًمتحًلم اعمًتٛمر»شمٕمٛمؾ ومٞمٝم٤م ىم٤مقمدة 
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 واًمؽمهؾ دم اًمٕمٛمرـ٦م شم٘مـذه اًمٕمٛمٚمٞم٤مت همػم ُمٕمرو٦م ًمٚمتٜم٤مىمص إٓ ُمـ ضمٝمـوذًمؽ ٕن ه ،اعمدٟمٞم٦م 

 . واًمٕمقارض اًمٓم٤مرئ٦م

وم٢مهن٤م شمٕمٜمل  ،ٕمٛمٚمٞم٤مت اًمٕمًٙمري٦م يمٙمثػم ُمـ اًم ،سمذل اًمٓم٤مىم٦م يمٚمٝم٤م  وأُم٤م اًمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمتل وصٚم٧م إمم      

ٙم٥م ضمزء ُمٜمف ـوىمد يٜمً ،ومٝمق و٤مئؼ سمام ومٞمف  ودم٤موز اًمقؾمـع ٤مين ىمد اُمتأل إمم أقمالهـأن اًمققم٤مء اإلٟمً

ومال يٕمٛمؾ ومٞمٝم٤م  ، سم٥ًٌم اؾمتٝمالك اًمٓم٤مىم٦م قمٜمد أدٟمك اهتزاز . ومٝمذه اًمٕمٛمٚمٞم٤مت يّمٞمٌٝم٤م اًمتٜم٤مىمص

ع ذًمؽ ـوُم ،ديدة ـري٦م ضمـوإُمدادات سمِمؽماطم٤مت ٟمٔم٤مُمٞم٦م ـإٓ سم٤مؾم شاعمًتٛمر او اًمت٘مدم اًمتحًلم»

وًمذًمؽ ذيمرٟم٤م ذم اًمٗم٘مرة إومم  ،٘مرار ٥ٌم ٟم٘مّم٤من قم٤مُمؾ اإلؾمتـلم ومٞمٝم٤م ُمٜمخٗمْم٤ًم سمًـٙمقن اًمتحًـي

 هٜم٤م أٟمف ٓسمد ُمـ وٌط اجلٝمد اإلو٤مذم. 

وىمد أضم٤مد ظمٌػم احلرب  ،سمٛمْم٤مُملم اجلٝمد اإلو٤مذم وُم٤م يؽمشم٥م قمٚمٞمف وخلؼماء اًمدوم٤مع ُمٕمروم٦م ضمٞمدة       

 اًمتل شمقضم٥م شٟم٘مٓم٦م اًمتقازن»صمؿ  شٟم٘مٓم٦م اًمذروة»وقمـ  شاًم٘مقة اعمتٜم٤مىمّم٦م»ذم اًمٙمالم قمـ يمالوومٞمتز 

يمت٤مسمف اعمِمـٝمقر وذًمؽ ذم  ، إٟمٗم٤مق اعمخزون إظمػم ُمـ اًمتٗمققاًمتحقل إمم اؾمؽماشمٞمجٞم٦م أظمرى ىمٌؾ 

  .(72-70و 15-3/13)ذم احلرب 

ـْ  »ىَم٤مَل  َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ  اهللِ َرؾُمقَل  َأنَّ  ُهَرْيَرةَ  َأيِب قمـ و       ـْ  َزْوضَملْمِ  َأْٟمَٗمَؼ  َُم   ُِم
ٍ
ء ـَ  َرْ   ُِم

ِ
ؿَْمَٞم٤مء ْٕ  ا

ـْ  ُدقِمَل  اهللَِّ ، ؾَمٌِٞمؾِ  ذِم  ٌْدَ  َي٤م اجْلَٜم٦َّمِ  َأسْمَقاِب  ُِم ـْ  َأسْمَقاٌب ، َوًمِْٚمَجٜم٦َّمِ  ًَمَؽ ، ظَمػْمٌ  َهَذا اهللَِّ  قَم ـْ  يَم٤منَ  وَمَٛم  َأْهؾِ  ُِم

اَلةِ  ـْ  ُدقِمَل  اًمّمَّ اَلةِ  سَم٤مِب  ُِم ـْ  اًمّمَّ ـْ  يَم٤منَ  َوَُم َٝم٤مدِ  َأْهؾِ  ُِم ـْ  ُدقِمَل  اجْلِ َٝم٤مدِ  سَم٤مِب  ُِم ـْ  اجْلِ ـْ  يَم٤منَ  َوَُم  َأْهؾِ  ُِم

َدىَم٦مِ  ـْ  ُدقِمَل  اًمّمَّ َدىَم٦مِ  سَم٤مِب  ُِم ـْ  اًمّمَّ ـْ  يَم٤منَ  َوَُم ٞم٤َممِ  َأْهؾِ  ُِم ـْ  ُدقِمَل  اًمّم  ٤مِن  سَم٤مِب  ُِم يَّ : سَمْٙمرٍ  َأسُمق ىَم٤مَل  ، «اًمرَّ

ـْ  قَمغَم  َهْؾ  ـْ  ُيْدقَمك َُم سَْمَقاِب  شمِْٚمَؽ  ُِم ْٕ ـْ  ا وَرٍة ، ُِم َٝم٤م ُِمٜمَْٝم٤م ُيْدقَمك وَمَٝمْؾ  رَضُ  » ىَم٤مَل  اهللَِّ؟ َرؾُمقَل  َي٤م َأطَمدٌ  يُمٚم 

. رواه اإلُم٤مم اًمٜم٤ًمئل واًمٌخ٤مري واسمـ طم٤ٌمن . اًمزوج ذم اًمٕمرسمٞم٦م  «ُِمٜمُْٝمْؿ  شَمُٙمقنَ  َأنْ  َأْرضُمق َوإيِن   َٟمَٕمْؿ ،

ـْ  »وشمدسمر قمٌــ٤مرة  ،٤م اًم٘مريٜم٤من واًمزوضم٤من مه ،هق اًمٗمرد اًمذي ًمف ىمريـ    ُِم
ٍ
ء ـَ  َرْ   ُِم

ِ
ؿَْمَٞم٤مء ْٕ وم٢مهن٤م  «ا

شم٘مع قمغم ُم٤م ُيٕمٓمك وقمغم ُم٤م  ، «َأْٟمَٗمَؼ  »ويمـذًمؽ يمٚمٛمـ٦م  ،شم٘مع قمغم أي رء ُمـ إقمٞمـ٤من وإقمامل 

ومٛمـ  ،وأٟمٗمؼ اًمرضمؾ اًمزاد أي أٟمٗمده سم٤مإلؾمتٕمامل او سمٖمػمه  ،يمام ُي٘م٤مل أٟمٗمؼ قمٛمره ذم يمذا ويمذا  ،يٗمٜمك 

لء واطمد ُدقمل يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ُمـ اًم٤ٌمب ـ( ُمـ رء ُمـ إؿمٞم٤مء أي ُمـ ؿملم )أي ُم٘مداريـأٟمٗمؼ زوضم
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ومٝمذا شمٕمٌػم رائع ُيراد سمف اًمؽمهمٞم٥م  ،سم٤مٕقمامل  احلدي٨م هذا ذم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل قلـرؾم ُمثّؾ دـوىم ،اخل٤مص سمف 

وهذه  ، أي ُمـ ٟمٗمس اًمٜمقع ،ذم زي٤مدة او ُمْم٤مقمٗم٦م إٟمٗم٤مق اًمٕمٛمؾ او إي٤مم او اعم٤مل ذم اعمج٤مل ٟمٗمًف 

ومٛمـ اخلػم ًمف  ،. ومٛمـ يم٤من ُمراسمٓم٤ًم قمغم اًمّمالة سمٗمروقمٝم٤م وسمٛم٘مدار ُمٕملم  هل طم٘مٞم٘م٦م اجلٝمد اإلو٤مذم

وإن يم٤مٟم٧م قمٜم٤ميتف اخل٤مص٦م سم٤مًمّمٞم٤مم سمٛم٘مدار ُمٕملم ومٛمـ اخلػم ًمف أن ي٘مرن سمف  ،أن ي٘مرن سمف ُم٘مدارًا آظمر 

 إلصالح اإلضمتامقمل او اًمًٞم٤مدوهٙمذا ذم ؾم٤مئر وضمقه اخلػم يمٓمٚم٥م اًمٕمٚمؿ وا ،ُم٘مدارًا آظمر 

طم٤مًم٦م ٟم٤مدرة يّمٕم٥م  او همػم ذًمؽ . وُمٕمٚمقم أن طم٤مًم٦م أيب سمٙمر اًمّمديؼ  واًمٕمٛمؾ اعمٝمٜمل واًمقفمٞمٗمل

ـْ  »وًمٕمٚمف ًمذًمؽ يم٤من صدر احلدي٨م  ،اًم٘مٞم٤مس قمٚمٞمٝم٤م  ـْ  َزْوضَملْمِ  َأْٟمَٗمَؼ  َُم   ُِم
ٍ
ء ـَ  َرْ   ُِم

ِ
ؿَْمَٞم٤مء ْٕ أي ُمـ  «ا

أي اًمِمٞمخ قمكم  ،وهذا ىمقل اخلٓم٤ميب سم٤مظمتّم٤مر وىمقل ص٤مطم٥م )ُمرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح  ،رء او ٟمقع واطمد 

ٟمقع واطمد رواي٦م  شمقّهؿ أن اًمزوضملم صٜمٗم٤من خمتٚمٗم٤من . ي١ميد أٟمفورد إظمػم قمغم ُمـ  ،اًم٘م٤مري( 

ـْ  َُم٤م » َيُ٘مقُل  ملسو هيلع هللا ىلص اهللَِّ  َرؾُمقَل  َوؾَمِٛمْٕم٧ُم  ىم٤مل: ذر ومٕمـ أيب ،صحٞمح٦م أظمرى  ـْ  َزْوضَملْمِ  َأْٟمَٗمَؼ  َرضُمؾٍ  ُِم  ُِم

َّٓ  اهللَِّ  ؾَمٌِٞمؾِ  ذِم  َُم٤مًمِفِ  ٦ٌَمُ  اسْمَتَدَرشْمفُ  إِ ـْ  َزْوضَم٤منِ  َوَُم٤م: ىُمْٚم٧ُم  ،« اجْلَٜم٦َّمِ  طَمَج ٌَْدانِ  »: ىَم٤مَل  َُم٤مًمِِف؟ ُِم ـْ  قَم  ، َرىِمٞمِ٘مفِ  ُِم

ـْ  وَمْرؾَم٤منِ  ـْ  سَمِٕمػَمانِ  ، ظَمْٞمٚمِفِ  ُِم وفم٤مهر  ، رواه اسمـ طم٤ٌمن وصححف إًم٤ٌمين وؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط « إسِمِٚمِفِ  ُِم

واهلل  ،وهق يمذًمؽ ذم رواي٦م ًمٚمٓمؼماين واًمٌزار  ،اًمًٞم٤مق أن شمٗمًػم اًمزوضملم ضمزء ُمـ احلدي٨م اعمرومقع 

اًمٌ٘مرة:  ڍ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ   ڦ  ڦڦڍ شمٕم٤ممم أقمٚمؿ . وي٤ًمقمد قمغم ذًمؽ فم٤مهر ىمقًمف شمٕم٤ممم 

 .رر ُمٜم٤م اإلؾمتدٓل سم٤مٔي٦م اًمٙمريٛم٦موىمد شمٙم ،148

 

  صاحلةافبطاكة اف

 افػسادواجراءات مؽاؾحة 

ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ     وئ  وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  چ شمٕم٤ممم و شم٤ٌمرك ىم٤مل      

ر إزْ  ، 35 – 29ـمف:  چېئ  ىئ  ىئ    ىئ   ی    ی  ی  ی        جئ  حئ  مئ   ىئ    يئ  جب  

ق: آزره إذا ويم٠مٟمف ُمـ اؿمت٘م٤م ،ومتدل أي٦م اًمٙمريٛم٦م قمغم أن وزيرك هق اًمذي شمِمد سمف ىمقشمؽ  ،اًم٘مقة 

اعمراشم٥م واًمقزير ذم اًمٕمرسمٞم٦م يِمٛمؾ  .29اًمٗمتح:  چ ڃ  ڃچ وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم  ، وأقم٤مٟمفىمّقاه 
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ُمـ اخت٤مذ  واًمٖم٤مي٦م اعمّمػمي٦م وُمٜمٝم٤م اًمرضمؾ اًمث٤مين ذم ؾمٚمًٚم٦م اًم٘مٞم٤مدة . ،اًم٘مٞم٤مدي٦م اًم٘مري٦ٌم ُمـ اًم٘مٞم٤مدة اًمٕمٚمٞم٤م 

 أي٦م اًمٙمريٛم٦م: قم٤ٌمرات واوح٦م ُمـ اًمقزراء

   ّمٞمٖم٦م وم ، چى  ائ  ائ  چ  ــــ٤مممىمقًمف شمٕميٜمٌف إًمٞمف  ،ىمْمٞم٦م اًمرضمؾ اًمث٤مين ذم اًمدوًم٦م

ٟم٤مئ٥م رئٞمس »وهق ذم اًمٚمٖم٦م اعمٕم٤مسة  ،ٜمٌف إمم أمهٞم٦م اًمرضمؾ اًمث٤مين ذم ُمراشم٥م اًم٘م٤مدة شم اعمٗمرد

وذيمرٟم٤م شمٗمًػم  ، 40اًمتقسم٦م:  چ ...ے  ے   ....چوي١ميد ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم  . شاًمدوًم٦م

 ،قمديدة  َُمٝم٤ممُّ  هذه اًمٕم٤ٌمرة ذم يمت٤مب )اخلٚمٞمٗم٦م اًمراؿمد إول( . وًمٜم٤مئ٥م رئٞمس اًمدوًم٦م

٦مُٛمٝمِ اًمـ ٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: اإلذاف قمغم اعم١مؾم٦ًم اًم٘مٞم٤مدي٦م اًمـٛمٝم إومم: اًمٜمّمٞمح٦م واعمِمقرة . ٛمَّ ٛمَّ

٦ماًمـٛمٝمواًمٕمٛمؾ قمغم ؾمالُم٦م وضمٝمتٝم٤م ُمـ اًمتٜم٤مىمْم٤مت .  اًمث٤مًمث٦م: اإلذاف قمغم شمٜمٗمٞمذ ىمرار  ٛمَّ

٦ماًمـٛمٝم اًم٘مٞم٤مدة اًمٕمٚمٞم٤م وقمغم إقمداد اعمتٓمٚم٤ٌمت اًمتٜمٗمٞمذي٦م . اًمراسمٕم٦م: اعمِم٤مريم٦م اًم٘مقي٦م ذم ىمرار  ٛمَّ

٦ماًمـٛمٝماًم٘مٞم٤مدة اًمٕمٚمٞم٤م .   .ُم٘م٤مم اًم٘م٤مئد إقمغم قمٜمد اًميورة اخل٤مُم٦ًم: ي٘مقم ٛمَّ

  ٌإول:  ،ويٙمقن ذًمؽ ُمـ ـمري٘ملم  ،أي أىمقي سمف قمٛمكم  ، چۆئ  ۆئ  ۈئ  چ ٤مرة ـقم

ؼ اًمث٤مين: هق ـ١مؾمز . اًمٓمرياعمذا ُمـ ىمقاقمد اًمٕمٛمؾ ـوه ،ٞمؿ اًمقاضم٤ٌمت وإقمامل ـشم٘مً

يٜمٌف إمم  ،د اًمثٖمرة ذم ىُمُدرات أظمٞمف ـأي ي٘مقم اًمقزير او اعم٤ًمقمد او اعمًتِم٤مر سمً ،اًمتٙم٤مُمؾ 

ې  ې  ى  ىائ  ائ       ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  چ ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم 

وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ەئ  ەئ  

 شمٜمٌف أي٦م إمم ، 35 –34اًم٘مّمص:  چىئىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی جئ 

ذم مجٚم٦م إوص٤مف أومْمٚمٞم٦م اًم٘م٤مئد هل  وشمٜمٌف أيْم٤ًم إمم أن ،اًمتٙم٤مُمؾ سملم اًم٘م٤مئد وسمٓم٤مٟمتف 

 وًمٙمـ ، وم٘مد يم٤من ه٤مرون أومّمح ًم٤ًمٟم٤ًم ُمـ ُمقؾمك قمٚمٞمٝمام اًمًالم ، ذم يمؾ وصػ ٧موًمٞمً

 .إٟمتٗم٤مء اًمنموط إؾم٤مؾمٞم٦م يم٤مًمٕمداًم٦مسمنمط قمدم 

   وًمٙمٜمف  ،وم٤مًمقزير او اعم٤ًمقمد ًمٞمس جمرد ُمٜمٗمذ ًمألواُمر  ، چېئ  ېئ  ېئ  چ وقم٤ٌمرة

 ٟم٤مصح وذيؽ.
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ـْ        ـْ  َُم٤م  » َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ  َصغمَّ  اهللَِّ َرؾُمقُل  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  ُهَرْيَرةَ  َأيِب  وقَم َّٓ  َوالٍ  ُِم  سمَِٓم٤مَٟم٦مٌ : سمَِٓم٤مَٟمَت٤منِ  َوًَمفُ  إِ

ـِ  َوشَمٜمَْٝم٤مهُ  سم٤ِمعْمَْٕمُروِف  شَم٠ْمُُمُرهُ  ًٓ  قهُ شَم٠ْمًم َٓ  َوسمَِٓم٤مَٟم٦مٌ  ، اعْمُٜمَْٙمرِ  قَم ٤ٌَم ـْ  ، ظَم َه٤م ُوىِمَل  وَمَٛم ـَ  َوُهقَ  ، ُوىِمَل  وَمَ٘مدْ  َذَّ  ُِم

تِل رواه اًمٜم٤ًمئل وأسمق يٕمغم واحل٤ميمؿ وصححف قمغم ذط اًمِمٞمخلم وواوم٘مف  « ُِمٜمُْٝماَم  قَمَٚمْٞمفِ  شَمْٖمٚم٥ُِم  اًمَّ

وروى  ،وىمد صححف إًم٤ٌمين وؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط  ، اسمـ طم٤ٌمنو اًمؽمُمذي ورواه ،اًمذهٌل 

ـْ  اهللُ سَمَٕم٨َم  َُم٤م  »سمٚمٗمظ  اًمٌخ٤مري ٟمحقه ُمـ طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ُمرومققم٤مً   اؾْمَتْخَٚمَػ  َوَٓ  َٟمٌِل   ُِم

ـْ  َّٓ  ظَمٚمِٞمَٗم٦مٍ  ُِم  اًمرضمؾ دظمالء هؿاًمٌٓم٤مٟم٦م  . إمم آظمر احلدي٨م قمٜمد اًمٌخ٤مري  «....  سمَِٓم٤مَٟمَت٤منِ  ًَمفُ  يَم٤مَٟم٧ْم  إِ

وسمٓم٤مٟم٦م  ، إًَِمْٞمِٝمؿ ٜمًٌطويُ  ًتٌٓمٜمقنيُ ومٝمؿ اًمدظمالء اًمذيـ  ، أُمره سم٤مـمـ أي هه قمغم يٓمٚمٕمقن ىمد اًمذيـ

ـَ  أومرؿمٜمل: ُي٘م٤ملو ،اًمرضمؾ ص٤مطم٥م هه   ،( اعمحٙمؿ) ذم يمام وقمالٟمٞمتف هه أي ، وفمٝمَره أُمره سمٓم

 أُملم: اًمًٞم٤مؾم٦م ذم وُي٘م٤مل ،( اعمحٞمط) لـوم يمام سم٤مـمٜمف قمٚمٛم٧م طمتك ومٞمف دظمٚم٧م أي ، إُمر ذم وشمٌٓمَّٜم٧م

. شم٘مٍم سمَِٛمْٕمٜمك شم٠مًمق ، « شم٠مًمقه َٓ  » ملسو هيلع هللا ىلص َوىَمقًمف . ومّم٤مقمداً  اًمقاطمد قمغم اًمٌٓم٤مٟم٦م ًمٗمظ وي٘مع. رـاًمً

ّ : واخل٤ٌمل  .ومٞمٝم٤م إًم٘م٤مئف ٕم٧م ذمومرص٦م ًمٚمنم إٓ وؾَم  اًمٌٓم٤مٟم٦م شمؽمك شمٚمؽ َٓ : َواعْمْٕمٜمَك ، اًمنمَّ

ـْ و       َُِمػمِ  اهلل َأَرادَ  إَِذا  » ٚمَّؿَ ـَوؾَم  قَمَٚمْٞمفِ  اهللَُّ  َصغمَّ  اهللَِّ  قُل ـَرؾُم  ىَم٤مَل : ىَم٤مًَم٧ْم  ٦مَ ـقَم٤مِئَِم  قَم ْٕ ا سم٤ِم  ًَمفُ  ضَمَٕمَؾ  ظَمػْمً

ًِ  إِنْ  ، ِصْدٍق  َوِزيرَ  َرهُ  َل ـَٟم  ـؾُم  َوِزيرَ  ًَمفُ  ضَمَٕمَؾ  َذًمَِؽ  هَمػْمَ  سمِفِ  اهلل َأَرادَ  َوإَِذا ، َأقَم٤مَٟمفُ  َذيَمرَ  َوإِنْ  َذيمَّ
ٍ
 إِنْ  ، قء

 ًِ ْ  َل ـَٟم ْ  َذيَمرَ  َوإِنْ  َيْذيُمْرهُ  مَل ًم٤ٌمين وصححف إ ،٤مئل ـرواه اسمـ طم٤ٌمن وأسمق داود واًمٜمً « ُيِٕمٜمْفُ  مَل

 .ٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوطـوؿم

وًمٙمـ  ،( مجٚم٦م ُمـ إوص٤مف اًميوري٦م ًمٙمؾ ىم٤مئد ٚم٘مٞم٤مدةذيمرٟم٤م حت٧م قمٜمقان )ُمـ يّمٚمح ًمو      

وم٢من  ،أٟمف ُمٝمام سم٤مًمغ اًم٘م٤مدة ذم اٟمت٘م٤مء اًمّم٤محللم عمٜم٤مص٥م اخلدُم٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م هٜم٤م واوح  احلدي٨م إول

ٌَؾ ُمـ ًمف سم٤مـمـ ؾمقء او ممـ ُيٌدل سمٕمد  ،طمجؿ اعم١مؾم٦ًم احلٙمقُمٞم٦م يمٌػم  ومال ُمٗمر ُمـ اظمؽماىمف ُمـ ىِم

 .  صدر اإلؾمالموشمقضمد أُمثٚم٦م طمّمٚم٧م ذم ،شمقزم اعم١ًموًمٞم٦م 

سمؾ ٓسمد  ،ُيـٜمٌف سم٘مقة إمم رضورة قمدم اإليمتٗم٤مء سم٤معم٤ٌمًمٖم٦م ذم اإلٟمت٘م٤مء  وًمذًمؽ وم٢من طمدي٨م اًمٌٓم٤مٟم٦م      

 وًمٙمـ اعم٘مّمقد هٜم٤م اًمتٜمٌٞمف إمم ،وهذا سم٤مب واؾمع  ُمـ إضمراءات ومّٕم٤مًم٦م ًمٙمِمػ اًمٗم٤ًمد وُمٙم٤مومحتف .

 اعمٝمٛم٦م:ضمراءات اإل سمٕمض
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 : مؽاؾحة اهلقى او اإلكحقاز بغر حؼ

ېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ  ی    ی  ی  ی     جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  چ ىم٤مل شمٕم٤ممم       

أي ذم اًمِم١مون اًمٕم٤مُم٦م  ،ُمْمٛمقن أي٦م اًمٙمريٛم٦م ذم احلٙمؿ سملم اًمٜم٤مس  .26ص:  چ جب  حب  خب

وسمٍمف اًمٜمٔمر  ،هلقى هق اإلٟمحٞم٤مز إمم ضمٝم٦م او طمريم٦م اًمٜمٗمس إمم اًمِمٝمقة او واحل٘مقق اعمتٜم٤مزع ومٞمٝم٤م .

وأن ي٘مقده احلؼ ومال  قمـ ُم٘مت٣م احلؼ واًمٕمدل . واعمٓمٚمقب ُمـ اإلٟم٤ًمن أن يٙمقن ُمتحٙماًم ذم هقاه

شم٘مقده وشمتحٙمؿ سمف ودمٕمٚمف ي٘مدم أٟمقاع  هل اًمتل وم٢من اًمِمٝمقة ،. وأُم٤م ُُمتٌع اهلقى  خيرج قمـ ُم٘متْمٞم٤مشمف

وم٢مٟمف  ،م إشم٤ٌمع اهلقى ذ ذم اًمٕمٛمقم قمغم ُمتٔم٤مهرة ٦ماًم٘مرآٟمٞم واًمٜمّمقص.  ٝم٤مًمٌٚمقهم إومٙم٤مر وإقمامل 

 يرى ٓ إقمٛمك ٕن ، اًمٕمٛمك ُمـ أؿمد اهلقى: ىم٤مًمقا هٜم٤م وُمـ.  اخل٤مص واًمٕم٤مم أصؾ اًمٗم٤ًمد

 اًمٕم٘مؾ: ىم٤مًمقا ، اهلقى ي٘م٤موم ٓ ُمـ وًمٙمثرة.  اًمّمحٞمح٦م اعمٕم٤مين يرى ٓ اهلقى وُمتٌع ، إضم٤ًمد

  .اهلقى ُم٘م٤موُم٦م اًمٕم٘مؾ صقم: وىم٤مًمقا ، ُمتٌقع قمدو واهلقى ُم٘مٓمقع صديؼ

د ـوأن ُيٗمً ُمٜمٝم٤م: أٟمف حي٤مول ضم٤مهدًا أن يٌٚمغ ُمٓم٤مُمٕمف ،أوص٤مف  ٝمقاتـتٌع اهلقى واًمِمعمو      

 اًمِمٕمقر ُيـْٗمِ٘مدُ  ـمرب وًمٚمٝمقى اًمٜم٤مر يمحريؼ داومٕم٦م رضاوة ًمٚمِمٝمقات إنوهذا يمام ىمٞمؾ:  ،أظمريـ 

  ھ  ے  ے     چ ويٜمٌف إمم هذه اًمّمٗم٦م ىمقًمف شمٕم٤ممم ذم ُمتٌع اهلقى . سم٤مًمٗم٤ًمد اإلطم٤ًمس وُيٛمٞم٧م

إقمراف:  چ ﮽﮼  ﮻ ﮺﮹  ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴﮳﮲ ۓ ۓ

يمام شمٜمٌف  ،وُمـ أوص٤مف ُمتٌع اهلقى أٟمف يٕمٛمؾ قمغم إظمٗم٤مء ٟمقاي٤مه وزظمروم٦م قمٛمٚمف سمٖمالف ظم٤مدع  .176

 . إًمٞمف ٟمّمقص قمديدة

ُمٜمٞمٕم٦م ضمدًا سملم اعمٜمٗمٕم٦م و ص٤مرُم٦م وم٢من اًمٗمقاصؾ اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م واًمتٜمٗمٞمذي٦م جي٥م أن شمٙمقن وًمذًمؽ      

هقى اعمّمٚمح٦م اخل٤مص٦م هق  ٙمقنيال جيقز سم٠مي طم٤مل ُمـ إطمقال أن وم اخل٤مص٦م واعمّم٤مًمح اًمٕم٤مُم٦م .

شُمًـ أٟمقاع اًم٘مقاٟملم وإٟمٔمٛم٦م ًمتح٘مٞمؼ هذه اًم٘م٤مقمدة يٜمٌٖمل أن و ،اًم٘مرار ذم اعمّمٚمح٦م اًمٕم٤مُم٦م  ص٤مطم٥م

وًمت٘مقي٦م احلدود اًمٗم٤مصٚم٦م سملم اعم٤مل اخل٤مص واعمّمٚمح٦م اخل٤مص٦م ُمـ ضمٝم٦م واعمّمٚمح٦م اًمٕم٤مُم٦م ُمـ ضمٝم٦م 

أُمٜم٦م واًمرىم٤مسم٦م  اًمًٞم٤مؾمٞم٦م شمٙم٤موم١م اًمٗمرص وطمري٦م اعمٜم٤موم٦ًم اعمتّمٚم٦م سمذًمؽومٛمـ اًم٘مقاٟملم أظمرى . 
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 اًمتل شمِمٛمؾ وىمقاٟملم اًمِمٗم٤مومٞم٦م وأٟمٔمٛم٦م حم٤مؾم٦ٌم اعم١ًموًملم احلٙمقُمٞم٦م وطمري٦م اإلقمالم ُمـ همػم قمدوان

سمام ذم ذًمؽ ؿمٗم٤مومٞم٦م اًم٘مْم٤مء سم٢مضمراءاشمف  ، طمؼ اًمٜمِم٤مط همػم احلٙمقُمل ذم اًمرىم٤مسم٦م قمغم احلٙمقُم٦م

 . أطمٙم٤مُمفو

إضمٝمزة احلٙمقُمٞم٦م  اًمِمٗم٤مومٞم٦م أن إقمامل احلٙمقُمٞم٦م يمٚمٝم٤م ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمٗمحص واًمٙمِمػ أُم٤مموُمٕمٜمك       

هن٤م هي٦م او ؿمخّمٞم٦م ومال شُمـٙمِمػ إٓ ُمـ إٓ إقمامل اًمتل يٜمص ىم٤مٟمقن قمغم أ اًمِمٕم٥م اًمرىم٤مسمٞم٦م وأُم٤مم

 ، وومّمؾ اًمًٚمٓم٤مت ظمالل ىمٜمقات ظم٤مص٦م . ويمذًمؽ اًم٘مقاٟملم اًمٕم٤مدًم٦م ًمألطمزاب واإلٟمتخ٤مسم٤مت

وم٢من احلٙمقُم٦م اًمتل شمنق  ،ويمذًمؽ اًم٘مقاٟملم اًمٕم٤مدًم٦م ًمٚمرواشم٥م وًمٚمح٘مقق اًميوري٦م ًمٙمؾ ُمقاـمـ 

. ضمٝمد او طمؼ اعمقاـمـ ًمـ شمٕمرف يمٞمػ متٜمع اًمٗم٤ًمد سمٌٜم٤مء اًمّمالح وًمٙمـ سم٤مًمٕم٘مقسم٤مت اًم٘م٤مؾمٞم٦م وم٘مط

ٞم٠ميت ذم ُمٌح٨م ـوؾم جي٥م شمٖمٓمٞمتٝم٤م سم٤مًم٘مقاٟملم وإٟمٔمٛم٦م .و ، هذه إُمقر حتت٤مج إمم ىُمُدرات شمٜمٗمٞمذي٦مو

 .٤مء اهلل شمٕم٤مممـريٕمل واًم٘مْم٤مئل إن ؿمـ٤مد اًمتِمـقرى اعمزيد قمـ ُمٙم٤مومح٦م اًمٗمًـاًمِم

 

  :كزاهة ادمشسات وؿضقة افػساد افباضـ

إٓ ًمّم٤مًمح  احلرص قمغم ُم١مؾم٦ًم إداري٦م ىمقي٦م وٟمٔمٞمٗم٦م وهمػم ُمًٞم٦ًم ،وُمـ اإلضمراءات اإلداري٦م       

وُمع رصد ىمقي  ،ُمع صالطمٞم٤مت وأٟمٔمٛم٦م قمٛمؾ شُم٤ًمقمد ذم يمِمػ اًمٗم٤ًمد وُمٜمٕمف و ، احلؼ واًمٕمدل

رصد  أي ، ٓمرق شمٙمّٞمـػ اًمٗم٤ًمد ُمع إوو٤مع وُمع إضمراءات اعمٙم٤مومح٦مًمًمٚمجذور اًمٕمٛمٞم٘م٦م ًمٚمٗم٤ًمد و

وشمذيمر ذم هذا اعمٕمٜمك ىمقًمف  ، ـ٤مت اإلًمتٗم٤مف واعمٜم٤مورة ًمٚمٛمٗمًديوقمٛمٚمٞم ؾم٤مئؾ اخلٗمٞم٦م ًمٚمٗم٤ًمداًمق

وم٤مًم٘مرآن سيح ذم حتريؿ ووضمقب  ،120إٟمٕم٤مم:  چ ڄڄ  ڄ  ڄ  چ ٤ممم ــــشمٕم

وؾمٞم٠ميت ذيمره٤م ذم ُمٌح٨م  ،ُمٙم٤مومح٦م اًمٗم٤ًمد اًم٤ٌمـمـ او ُم٤م ُيًٛمك سمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمٗم٤ًمد همػم اعم٤ٌمذة 

 ٤ممم. ـــاًمِمقرى إن ؿم٤مء اهلل شمٕم
 

  :وإخضاظفؿ فؾعدافة حماشبة ادسموفغ

٦ٌم اعم١ًموًملم وإظمْم٤مقمٝمؿ ـ٤مد وضمقد أٟمٔمٛم٦م ومٕم٤مًم٦م ذم حم٤مؾمـ٤مئؾ ُمٙم٤مومح٦م اًمٗمًـٛمـ أهؿ وؾموم      

وُمـ وٓ ظمالف سملم إئٛم٦م أن إطمٙم٤مم اًم٘مْم٤مئٞم٦م خيْمع هل٤م اًم٘م٤مدة يمام خيْمع أظمرون .  ،ًمٚمٕمداًم٦م 
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 ُُمقؾَمك َأيِب  َُمعَ  اًْمَٕمُدو   قَمغَم  َوٟمَِٙم٤مَي٦مٍ  َصْقٍت  َذا يَم٤منَ  َرضُماًل  َأنَّ  :ضَمِريرٍ ظمؼم  ،رواي٤مت اًمتٓمٌٞم٘م٤مت اًمٕمٛمٚمٞم٦م 

ٌَفُ  كـُُمقؾَم  َأسُمق وَم٠َمقْمَٓم٤مهُ  َُمْٖمٜماًَم  وَمَٖمٜمُِٛمقا ْ  َٟمِّمٞم فِ  َومَل َّٓ  َذهُ ـَي٠ْمظُم  َأنْ  وَم٠َمسَمك ُيقوم  سَمفُ  ، مَجِٞمًٕم٤م إِ ـَ ـقِمِْم  وَمَيَ  ِري

ـْ  ؿَمْٕمًرا وَم٠َمظْمَرَج  ،  قُمَٛمرَ  إمَِم  سمِفِ  َوَذَه٥َم  ؿَمْٕمَرهُ  وَمَجَٛمعَ  ، َرْأؾَمفُ  َوطَمَٚمَؼ  ْقـًم٤مـؾَم  َب  ضَمٞمٌِْفِ  ُِم  سمِفِ  وَمَيَ

َتفُ  وَمَذيَمرَ  ًَمَؽ؟ َُم٤م: ىَم٤مَل  ، قَمٜمْفُ  اهللُ َريِضَ  قُمَٛمرَ  َصْدرَ  : ُُمقؾَمك َأيِب  إمَِم  قَمٜمْفُ  اهللُ  َريِضَ  قُمَٛمرُ  وَمَٙمت٥ََم : ىَم٤مَل  ىِمّمَّ

٤م قَمَٚمٞمَْؽ، ؾَماَلمٌ  ـَ  وُماَلنَ  وَم٢مِنَّ  ، سَمْٕمدُ  َأُمَّ يِن  وُماَلنٍ  اسْم ؿُ  َوإيِن   ، َويَمَذا سمَِٙمَذا َأظْمؼَمَ ًِ  وَمَٕمْٚم٧َم  يُمٜم٧َْم  إِنْ  قَمَٚمٞمَْؽ  ُأىْم

ـَ  َُمأَلٍ  ذِم  وَمَٕمْٚم٧َم  َُم٤م ٧َم  اًمٜم٤َّمسِ  ُِم ًْ ـَ  َُمأَلٍ  ذِم  ًَمفُ  ضَمَٚم  وَمَٕمْٚم٧َم  َُم٤م وَمَٕمْٚم٧َم  يُمٜم٧َْم  َوإِنْ  ُِمٜمَْؽ، وَم٤مىْمَتصَّ  اًمٜم٤َّمسِ  ُِم

  ذِم 
ٍ
  ذِم  ًَمفُ  وَم٤مىْمُٕمدْ  ظَماَلء

ٍ
طََمدٍ  َأَدقُمفُ  َٓ  ، َواهللِ َٓ : ىَم٤مَل  ، قَمٜمْفُ  اقْمُػ : اًمٜم٤َّمُس  ًَمفُ  ىَم٤مَل  ، ُِمٜمَْؽ  وَمْٚمَٞمْ٘مَتصَّ  ظَماَلء ِٕ 

ـَ    إمَِم  َرْأؾَمفُ  َروَمعَ  ، ًمِْٚمَ٘مَّم٤مصِ  ىَمَٕمدَ  اًْمٙمِت٤َمَب  إًَِمْٞمفِ  َدوَمعَ  وَمَٚمامَّ  اًمٜم٤َّمسِ  ُِم
ِ
اَمء ًَّ  . هللَِِّ  قَمٜمْفُ  قَمَٗمْقُت  ىَمدْ : ىَم٤مَل  اًم

  . ؿمٞم٦ٌم واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمىرواه اسمـ أيب

َٓ »: وَمَ٘م٤مَل  ظَمَٓم٥َم أٟمف   اخْلَٓم٤َّمِب  سْمـ قُمَٛمرَ وقمـ        زِم  َأسْمَٕم٨ُم  َُم٤م َواهللَِّ َوإيِن   َأ سُمقا قُمامَّ  َأسْمَِم٤مَريُمؿْ  ًمِٞمَْيِ

ُٛمقا سَمْٞمٜمَُٙمؿْ  َوَيْٕمِدًُمقا َوؾُمٜمَٜمَُٙمؿْ  ِديٜمَُٙمؿْ  ًمُِٞمَٕمٚم ُٛمقيُمؿْ  َأسْمَٕمُثُٝمؿْ  َوًَمٙمِٜم ل ، َأُْمَقاًَمُٙمؿْ  َوَي٠ْمظُمُذوا ًِ  ومِٞمُٙمؿْ  َوَيْ٘م

َٓ  ، وَمْٞمَئُٙمؿْ  ءٌ  سمِفِ  وُمِٕمَؾ  ـْ ُمَ  َأ ـْ  َرْ اومُِٕمفُ  َذًمَِؽ  ُِم ِذي ، إزَِمَّ  وَمْٚمػُمَ فُ  سمَِٞمِدهِ  قُمَٛمرَ  َٟمْٗمُس  َواًمَّ ىَُمّمَّ  وَمَقصَم٥َم  ، شُِمٜمْفُ  َٕ

ـُ  قَمْٛمُرو ـَ  َرضُماًل  َأنَّ  ًَمقْ  َأَرَأْي٧َم  اعم١ُْْمُِمٜملِمَ  َأُِمػمَ  َي٤م: وَمَ٘م٤مَل  ، اًْمَٕم٤مصِ  سْم ٚمِِٛملمَ  ُِم ًْ َب  ، َرقِمٞم٦َّمٍ  قَمغَم  يَم٤منَ  اعمُْ  وَم٠َمدَّ

فُ  إِٟمََّؽ  َرقِمٞمَّتِفِ  سَمْٕمَض  فُ  َٓ  زِم  َوَُم٤م»: ىَم٤مَل  ُِمٜمُْف، عَمُِ٘مّمُّ  َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ  اهللَِّ  َرؾُمقَل  َرَأْي٧ُم  َوىَمدْ  َأىُمّمُّ

ـْ  َيُ٘مصُّ  فِ  ُِم ًِ َٓ  ، َٟمْٗم سُمقُهؿْ  َٓ  َأ قُهؿْ  شَمْيِ َٓ  وَمُتِذًمُّ ُٝمؿْ  مَتْٜمَُٕمقُهؿْ  َو ُروُهؿْ  طَم٘مَّ َٓ  ، وَمُتَٙمٗم  وُهؿْ  َو ؼِمُ  دُمْ

َٓ  ، وَمَتْٗمتِٜمُقُهؿْ  ٤ميمؿ قمغم وصححف احل ،رواه أمحد واحل٤ميمؿ وهمػممه٤م  شوَمُتَْمٞم ُٕمقُهؿْ  اًْمِٖمٞم٤َمَض  شُمٜمِْزًُمقُهؿُ  َو

 وَمَٚمؿْ  َرضُماًل  سَمَٕمْث٧ُم  إِذْ  َأقَمَجْزشُمؿْ  » ملسو هيلع هللا ىلصوىمد ؾمٌؼ ذيمر طمدي٨م رؾمقل اهلل  .ذط ُمًٚمؿ وواوم٘مف اًمذهٌل

َُْمِري َيْٛمضِ  َٕمُٚمقا َأنْ  ِٕ ـْ  َُمَٙم٤مَٟمفُ  دَمْ َُْمِري؟ َيْٛميِض  َُم رواه أمحد واسمق داود واسمـ طم٤ٌمن واحل٤ميمؿ  « ِٕ

 وطمًٜمف إًم٤ٌمين. ،وصححف قمغم ذط ُمًٚمؿ وواوم٘مف اًمذهٌل 

 

  :ؾاظؾقة ادمشسات ؽر احلؽقمقة

أي شمٙمقن  ، ًٞم٦ًمومّٕم٤مًم٦م وهمػم ُمُ  شُم١مؾم٤ًمت اعمجتٛمع اعمدين»أن شمٙمقن  اعمدٟمٞم٦مٛمـ اإلضمراءات وم      

ن وفمٞمٗم٦م اإلصالح وأصؾ ذًمؽ أ ، ؿمٙمٚمٞم٦م او همٓم٤مًء ًمٗم٤ًمد سم٤مـمـواضمٝمتٝم٤م اعمٕمٚمٜم٦م طم٘مٞم٘مٞم٦م وًمٞم٧ًم 
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ومالسمد ُمـ رىم٤مسم٦م وٟمِم٤مط إصالطمل  ،سمؾ يٜمٌٖمل إن شمٙمقن وفمٞمٗم٦م يمؾ إٟم٤ًمن  ، هل وفمٞمٗم٦م يمؾ ُم١مُمـ

ويٛمٙمـ أيْم٤ًم اًم٘مٞم٤مم سمٜمٔم٤مئر وفم٤مئػ اعم١مؾم٤ًمت اعمدٟمٞم٦م اعمذيمقرة ،  ُمـ ظم٤مرج اعم١مؾم٦ًم احلٙمقُمٞم٦م .

وًمٙمـ سمخّمقصٞم٤مت اإلقمالم قمٜمد اإلقمالُمٞملم وظمّمقصٞم٤مت اًمٗمرد قمٜمد إومراد . ُمث٤مًمف أن 

اإلقمالُمل يًتٓمٞمع إدارة محٚم٦م إقمالُمٞم٦م ًمدقمؿ اًمِمٗم٤مومٞم٦م وُم٘متْمٞم٤ممه٤م او ًمإلصالح اًم٘مْم٤مئل او ؿمٌٝمف 

  ؽ ُمـ ظمالل حتريؽ إومٙم٤مر واإلقمالم واًمتٔمٚمؿ اعمٕمٚمـ. ُمـ إهداف ، ويًـتٓمٞمع اًمٗمرد ُمثؾ ذًم

 اعم١مؾم٤ًمت: هذه وُمـ أهؿ ُم٤م يتّمؾ سمٛمٙم٤مومح٦م اًمٗم٤ًمد ُمـ      

  ُم١مؾم٤ًمت اًمِمٗم٤مومٞم٦م. 

  طم٘مقق اإلٟم٤ًمن واعمٔم٤ممل. 

  اإلصالح. 

  طمؾ اًمٜمزاقم٤مت. 

  ْم٤مئلاًمرصد اًم٘م٤مٟمقين واًم٘م. 

  اًمرصد اًمًٞم٤مد واإلداري. 

  

  :ومؽاؾحة افػساد ثؼاؾة ادصافح افعامة

اعمّم٤مًمح واًمٗمروق ٟمنم صم٘م٤موم٦م  ، ذم جم٤مل اإلصالح ٛمـ اإلضمراءات اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٛمقاـمٜملم وًمإلقمالموم      

صم٘م٤موم٦م »ويقوحف حت٧م قمٜمقان  سمذًمؽ وىمد ذيمرٟم٤م ُم٤م يتّمؾ ،سملم اعمّمٚمح٦م اًمٕم٤مُم٦م واعمّمٚمح٦م اخل٤مص٦م 

ىمْمٞم٦م قم٤مًمٞم٦م  وُمٙم٤مومح٦م اًمٗم٤ًمد ويمقهن٤م٦م اًمٜمزاه٦م ويمذًمؽ صم٘م٤موم ذم )ِوضمٝم٦م اًمٚمقاء( . شاعم١ًموًمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م

ُمـ أدًم٦م اًمٜمزاه٦م وُمٙم٤مومح٦م  ف، وم٢من يمؾ ٟمص ذقمل ذم ذم اًمٔمٚمؿ واًمٗم٤ًمد وم٢مٟم إوًمقي٦م ًمٙمؾ ُمقاـمـ

 .  اًمٗم٤ًمد

وم٢من  ،148اًمٜم٤ًمء:  چ ڀڀ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ   چ٤ممم ــــىمقًمف شمٕم وشمدسمر      

ووضمقد اإلؾمتٓم٤مقم٦م وم٢من اهلل شمٕم٤ممم حي٥م  أٟمف سمٕمد اًمتح٘مؼ ُمـ وضمقد اًمٔمٚمؿ ُمٕمٜمك اإلؾمتثٜم٤مء ي٘متيض

وًمٜم٤م شمٗمًػم خمتٍم هلذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م ذم  اجلٝمر سم٤مًمتٔمٚمؿ ويمِمػ اعم٤ًموئ اعمًتؽمة وراء اًمٔمٚمؿ .
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وشمٗمًػم أيمثر شمٗمّمٞماًل ذم اعمٌح٨م  ،( إول ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مين ُمـ يمت٤مب )اعمٜمٓمٚمؼأواظمر اعمٌح٨م 

 .)أهؾ اًمٌٞم٧م سملم اخلالوم٦م واعمٚمؽ( اخل٤مُمس قمنم ُمـ يمت٤مب

٦م أيمؼم سمٙمثػم طملم واعمِمٙمٚم ،( وهمػمه اإلداري واعم٤مزميمٚمف ذم ُمٙم٤مومح٦م اًمٗم٤ًمد اًمقفمٞمٗمل ) وهذا      

وأقمْم٤مء هذه اعمٜمٔمقُم٦م  ، إدارة اًمٗم٤ًمد او ؿمٌٙم٦م يتًع اًمٗم٤ًمد وشمتِمٙمؾ سمّمقرة همػم ُمٕمٚمٜم٦م ُمٜمٔمقُم٦م

وي٘مقُمقن سم٢مطمداث شمٖمٞمػمات يمثػمة ذم اًمقفم٤مئػ وإٟمٔمٛم٦م  ،هؿ يم٤ٌمر اعم١ًموًملم احلٙمقُمٞملم 

وُمٙم٤مومح٦م هذه اًمدرضم٦م ُمـ اًمٗم٤ًمد ختْمع ًمٚمٛمح٤مومٔم٦م قمغم ُمٙم٤مؾمٌٝمؿ وإداُمتٝم٤م وُم٘م٤موُم٦م اعمّمٚمحلم . 

 .ًم٘مقاٟملم ووقاسمط اًمٍماع واًمتٖمٞمػم

  :مـع احتؽارات إؽـقاء

ويتّمؾ سمٛمٙم٤مومح٦م اًمٗمًـ٤مد أٟمٔمٛم٦م وىمقاٟملم ُمٜمـع اطمتٙم٤مرات إهمٜمٞم٤مء ، وهـذا ُم٤م ٟمٗمٝمٛمف ُمـ آيـ٦م:       

( . وؾمٞم٠ميت شمٗمًػم أي٦م اًمٙمريٛم٦م ذم اعمٌح٨م اًم٤ًمسمع )إدارة اًمٗمٙمرة وُمٗمٝمقم اًم٘مٚم٦م اعم١مصمرة ( 7)احلنم 

 إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.

 

 ادـفجقة

 وأمهقة افبدايات

ۉ  ۉې   ې    ۅ  ۅ ۋ ٴۇ  ۋ  ۈ ۆ  ۆ  ۈ چ ىم٤مل شمٕم٤ممم      

يمام ذيمر اسمـ وم٤مرس هق اعم٠موى واعمآب وجمٛمع  افبقت ،189اًمٌ٘مرة:  چ  ې  ې  ى

ذم اًمّمٞم٤مهم٦م سم٤مإلو٤موم٦م إمم ُم٤م يِمتٛمؾ قمٚمٞمف ُمـ اعمٕم٤مين .  وُمٜمف سمٞم٧م اًمِمـٕمر ٕٟمف جمٛمع ًمٜمٔم٤ممٍ  ،اًمِمٛمؾ 

 اًمِمئ ُمدظمؾ ٝمقوم ، افبابوومالن سمٞم٧م ىمقُمف أي ذيٗمٝمؿ . ويمذًمؽ  ،وسمٞم٧م اعم٤مل أي جمٛمع اعم٤مل 

 سمٙمثرة ويًتٕمٛمؾ ، اًمدار يم٤ٌمب إضم٤ًمم ذم ويًتٕمٛمؾ ، إًمٞمف اعم١مدي٦م وإؾم٤ٌمب إُمر ًتٗمتحوُمُ 

يمام  ، وُمٜمف أسمقاب اخلػم وأسمقاب اًمنم ، اًمٜمٝم٤مي٦م ممإ اعم١مدي٦م واًمٓمرق إؾم٤ٌمب سمٛمٕمٜمك اعمٕم٤مين ذم أيْم٤م

 چ  ....ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ   مئ  ىئ   چ ذم ٟمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم 
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 وىمدوحتتٛمٚمف آي٦م إٟمٕم٤مم وهمػمه٤م .  ، اًمٓمريؼ ممإ إوزم اعمدظمؾ اًم٤ٌمب يٙمقن وىمد ، 44إٟمٕم٤مم: 

 اجلٜم٦م أسمقاب اًمّم٤محل٦م إقمامل: يم٘مقهلؿ ،وإن ـم٤مل اًمٓمريؼ  اًمٕمٛمؾ صمٛمرة ممإ اعمدظمؾ اًم٤ٌمب يٙمقن

 : شمٜمٌف أي٦م اًمٙمريٛم٦م إمم ومقائد ُمٝمٛم٦مو.  ضمٝمٜمؿ سمقابأ واًمٗمقاطمش

وم٢من إُمر اعمٝمؿ هق حتديد  ،ٞمٛم٦م ًمٞمس هل٤م ىم : اًمِمٙمٚمٞم٤مت اًمٕم٤مري٦م قمـ اعمْمٛمقنإوػ فػائدةا      

 .أي اعمٙمقٟم٤مت واعمْم٤مُملم ،اعمدظمؾ صمؿ اًمقًمقج إمم اًمداظمؾ 

ومٛمـ أراد دظمقل هذا  ،: ُيٜمٔمر إمم يمؾ أُمر ُمٝمؿ يمٌٞم٧م جيٛمع ؿمـٛمؾ ذًمؽ إُمر ةافثاكق افػائدة      

إًمٞمف صمؿ  حمتقي٤مت اًمٌٞم٧م يمل يٕملم ُمدظمالً  ىمٌؾ يمؾ رء ومٞمٕمرف ،اًمٌٞم٧م ومٕمٚمٞمـف أن يٙمـقن ُمٜمٝمجٞم٤ًم 

ې  ې  ې    چ ــــ٤ممم٤مر ومٞمف صمؿ اعمخرج ُمٜمف . ىم٤مل اًمراهم٥م إصٗمٝم٤مين: وىمقًمف شمٕمـاعمً

 صٕم٥م وضمٝمف همػم ُمـ يٓمٚم٥م ُم٤م أن شمٜمٌٞمٝم٤م وضمٝمف ُمـ اًمٌمء إشمٞم٤من قمٛمؾ يمؾ ذم حتروا أي چ  ى

 اًمتزيمٞم٦م ُمـ ومٚمٞمساهـ ُمـ )شمٗمًػم اًمراهم٥م ذم اعمٙمت٦ٌم اًمِم٤مُمٚم٦م( . وىم٤مل قمٌد اًمٙمريؿ اخلٓمٞم٥م: . ُمٜم٤مًمف

 إًمٞمٝم٤م يٜمٔمر وأن فمٝمقره٤م ُمـ إُمقر اإلٟم٤ًمن يٚم٘مك أن ، ًمٚم٘مٚم٥م ـمٛمئٜم٤منواإل ًمٚمٕم٘مؾ واهلداي٦م ًمٚمٜمٗمس

 وضمف ويٕمرف إًمٞمٝم٤م يتٕمرف أن أراد إذا أُم٤م . وأؿم٤ٌمح فمالل قمغم إٓ ُمٜمٝم٤م يٓمٚمٕمف ٓ ومذًمؽ ، ورائٝم٤م ُمـ

 يم٤من إن احلؼ ُمـ يدٟمٞمف اًمذي هق ومذًمؽ ، ىم٤مصداً  ٟمٔمراً  إًمٞمٝم٤م وًمٞمٜمٔمر ٦مـُمقاضمٝم ومٚمٞمٚم٘مٝم٤م ، ُمٜمٝم٤م احلؼ

 إٓ إُمقر ي٠مشمقن ٓ اًمذيـ اعمٜم٤موم٘ملم ؿم٠من يمذًمؽ وًمٞمس.  ؾمٚمٞمؿ وىمٚم٥م ظم٤مًمّم٦م ٟمٞم٦م قمـ ًمف ـم٤مًم٤ٌم

( . وٟمحق هذا ًمٚم٘مرآن اهـ ُمـ )اًمتٗمًػم اًم٘مرآين. ُمٜمحروم٦م زائٖم٦م سم٠مسمّم٤مر إٓ إًمٞمٝم٤م يٜمٔمرون وٓ ُمقارسم٦م

اًمتٗمًػم ًممي٦م ذيمره أيْم٤ًم اسمـ قمٓمٞم٦م واًمزخمنمي واًمرازي وهمػمهؿ . وهق ُمقاومؼ ًمٜمّمقص قمديدة 

وىمد ذيمرٟم٤م سمٕمْمٝم٤م ومـل  ،واعمٝم٤مرات اًمٕمٛمٚمٞم٦م وشمذم اًمٗمقى )أي وم٘مدان اًمٜمٔم٤مم( شم٘متيض اعمٜمٝمجٞم٦م 

ُمـ  شر واًمٕمٛمؾشمقضمٞمف وشمٜمٔمٞمؿ اًمٗمٙم»وؾمٞم٠ميت ذيمره٤م ذم هذه اًمدراؾم٦م حت٧م قمٜمقان  ، ()اعمٜمٓمٚمؼ

ژ  ڑ ڑ  ک  ژ چ شمٕمـــ٤ممم و شم٤ٌمرك . وىمـد ىم٤مل اعمٌح٨م اًم٤ًمدس إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم

  . 80اإلهاء:  چک  ک  ک  گ گ  گ گ  ڳ  ڳ 
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 ٤مريعـِمواعم وإُمٜمٞم٦م يمٛمٕمٔمؿ إُمقر اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ، وًمذًمؽ ٟمرى أن ُمـ أراد ومٝمؿ قمٛمؾ ُمريم٥م      

ُمـ  يــتـؼقفا٧م قم٘م٤مئدي٦م( ـرومٞم٦م )وًمٞمًـة ُمٕمروـجٛمع صمـوم٢من قمٚمٞمف أن ي ،ٌف ذًمؽ ـاو ؿم ٦مؽماشمٞمجٞمـؾمإلا

وُم٤م هل ُمٙمقٟم٤مشمف ويمٞمػ يٌدأ وأيـ ُمٜمتٝم٤مه . وسمٕمد  ،يمؾ ُمّمدر ُمت٤مح قمـ هذا اًمٕمٛمؾ او ٟمٔم٤مئره 

ٞمتف تٓمٞمع سمٗمٙمره اعمٜمْمٌط وُمرضمٕمـيً ، ًمتٕمرف إمم ُمْم٤مُملم إُمر قمٜمد أهؾ اخلؼمة واًمٕمٜم٤مي٦م سمفا

يمام هق احل٤مل ذم  ،ٟم٤مت وسمٜمٔم٤مم ًمٚمحريم٦م سملم اعمٙمق ُمٕمٜمقي٦مٛمٙمقٟم٤مت وفمٞمٗمٞم٦م او سم ف سمٞمت٤مً اًمنمقمٞم٦م أن جيٕمٚم

    .ٙمــسمٞم٧م اًمً

وم٢مٟمف يتؿ  ،ُمٕمٜمك ذًمؽ أن يمؾ هم٤مي٦م ُمًت٘مٌٚمٞم٦م او ُمنموع قمٛمكم ُيراد إٟمج٤مزه  :ةافثافث افػائدة      

 وُمراطمٚمف يٌدأ ُمـ اعمدظمؾ )أي اًم٤ٌمب( صمؿ اعم٤ًمر او اًمٓمريؼ ،إقمداده ٟمٔمري٤ًم يمٌٞم٧م او سمٜم٤مء ُمتٙم٤مُمؾ 

صمؿ اعمخرج او  ، ٚمتدظمالت اخل٤مرضمٞم٦ماعمقاوع اعمٕمرو٦م ًموومروقمف اًمقفمٞمٗمٞم٦م واًمٕمقائؼ اًمداظمٚمٞم٦م و

، وُم٤م هل اًمتٗم٤مقمالت طمقل  أي اإليمتامل اًم٘م٤مسمؾ ًمٚمٜمٛمق واًمتٓمقير ،اعمٜمتٝمك وهق حت٘مٞمؼ اهلدف واًمٖم٤مي٦م 

هذه هل ُمٙمقٟم٤مت اًمٌٞم٧م اعمٕمٜمقي . وٓسمد ذم يمؾ سمٜم٤مء   . اًمٌٞم٧م واًمتل يٛمٙمـ أن شُمْ٘مٌؾ ُمـ سمٕمٞمد قمٚمٞمف

وم٢مٟمؽ  ،وسمٕمد هذا اإلقمداد  ٟمٔمري ُمـ إقمداد ظمٞم٤مرات وسمدائؾ قمـ يمؾ ُمٙمقن ُمـ ُمٙمقٟم٤مت اًمٌٜم٤مء .

أي  ،وهذه رؤي٦م قم٤مُم٦م  . وصم٤مسم٧م ذم ِوضمٝمتؽ إمم اهلدف ،داث شمدظمؾ وأٟم٧م ُمًتٕمد عمقاضمٝم٦م إطم

ىمتّم٤مدي٦م واإلضمتامقمٞم٦م وهمػمه٤م . وؾمٞم٠ميت ذم شمّمٚمح ًمألهداف اًمًٞم٤مؾمٞم٦م وإُمٜمٞم٦م واًمدوم٤مقمٞم٦م واإل

  إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم ُم٤م هق أيمثر إًمتّم٤مىم٤ًم سم٠مهداف إُمـ اًم٘مقُمل. شإداء اإلؾمؽماشمٞمجل»

أي ىمٌؾ  ،٤م ىمٌؾ إشمٞم٤من اًم٤ٌمب : يتؿ إقمداد اعمٙمقٟم٤مت اعمذيمقرة يمٚمٝم٤م واًمتخٓمٞمط هلافػائدة افرابعة      

ومٛمـ دظمؾ سم٤مسم٤ًم ُمـ همػم  ، چ  ى  ې  ې  ې  چشمٜمٌف إمم ذًمؽ قم٤ٌمرة   ،اإلٟمٓمالق 

 ،يمام أٟمف قملمَّ ُمدظمالً قمغم همػم سمّمػمة  ،وًمٙمٜمف دظمؾ إمم ومراغ  ،مل ي٠مت سمٞمت٤ًم  فإقمداد ٟمٔمري ًمٚمٌٞم٧م وم٢مٟم

 .ن يٜمتٔمر أٟمقاع اعمٗم٤مضمآت واعمٝم٤مًمؽوقمٚمٞمف أ

وذًمؽ أن اًم٤ٌمب او  ، اإلهتامم سم٢مشمٞم٤من اًمٌٞمقت ُمـ أسمقاهب٤م وًمٞمس ُمـ فمٝمقره٤م :افػائدة اخلامسة      

 :وهل ذم هم٤مي٦م إمهٞم٦م ًمٌٚمقغ اًمٜمٝم٤مي٦م ،او ٟم٘مٓم٦م اإلٟمٓمالق  اعمدظمؾ يٕمٜمل ٟم٘مٓم٦م اًمٌداي٦م
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  احلًٜم٦م سمٕمده٤م . وم٢من يم٤مٟم٧م اًمٌداي٦م  ،ٛمـ اًمٙمٚمامت اعمِمٝمقرة أن ُمـ صمقاب احلًٜم٦م وم

وم٢من ُم٤م سمٕمده٤م يٙمقن أيمثر إشم٘م٤مٟم٤ًم ٕن ُمراطمؾ اًمٓمريؼ ظم٤موٕم٦م ًمٚمت٘مقيؿ  ،ُمدروؾم٦م وُمت٘مٜم٦م 

همػم أن ًمٚمٌداي٦م احلًٜم٦م ومْمٞمٚم٦م  ،٤مت أيمٛمؾ ُمـ اًمٌداي٤مت واًمتحًلم . وهبذا اًمٜمٔمر وم٢من اًمٜمٝم٤مي

ك أي٤مم اًمٌداي٤مت وُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ ـت٤مىمقن إًمـروع اًمٜم٤مضمح يِمـوًمذًمؽ وم٢من رضم٤مل اعمِم . يمٌػمة

وم٢من اًمٕمثرات ؾمقف شُمِمٖمؾ  ،إذا يم٤مٟم٧م اًمٌداي٦م همػم ُمت٘مٜم٦م وأُم٤م  إٟمدوم٤مع ورضم٤مء وأؾمس ُمتٞمٜم٦م .

 وىمد يٌ٘مك اًمٓمريؼ وقمرًا إمم ،يمام أن اإلؾمت٘م٤مُم٦م إمم اهلدف شمتٕمثر  ،قمـ اًمت٘مقيؿ واًمتحًلم 

ذم اًمٌداي٦م  يم٠من يٙمقن ،ظم٤مص٦م إذا يم٤من جم٤مل اعمنموع يتًع يمٚمام اىمؽمب ُمـ هن٤ميتف  ،اًمٜمٝم٤مي٦م 

ج٤مل يتًع ُمع اًمت٘مدم ويِمٛمؾ قمٛمٚمٞم٤مت يمثػمة او همػمه٤م( وًمٙمـ اعم قمٛمٚمٞم٦م حمدودة )ؾمٞم٤مؾمٞم٦م

هٙمذا و .وم٢من إظمٓم٤مء واًمٕمثرات شمٙمقن أيمثر قمددًا وأيمثر شمٕم٘مٞمدًا ُمع إشم٤ًمع اعمج٤مل  ،ُمتٜمققم٦م 

 .همػم اعمت٘مٜم٦م شمٌ٘مك ذم اًمذيمري٤مت طمًـرة سم٥ًٌم شمٚمؽ اًمٌداي٦م
 

  وم٢من سمداي٦م هٞمٜم٦م ظمٗمٞمٗم٦م ىمد  ،َوْهؿ دم٤مٟمس اعمراطمؾ و ؾمٝمقًم٦م اًمٌداي٦م ويٜمٌٖمل احلذر ُمـ

شمٙمقن ظمديٕم٦م شمقىمٕمؽ ذم اؾمتٜمزاف او مهٚمٙم٦م سمٕمد ُمرطمٚم٦م او ُمرطمٚمتلم . ويمذًمؽ ذم قم٘مقد 

وم٢من سمداي٦م ضمٞمدة أن ىمد شمٙمقن ضمقدمه٤م سم٥ًٌم أطمقال ىم٤مئٛم٦م وًمٙمٜمٝم٤م همػم  ،اعمّم٤مًمح اعمت٤ٌمدًم٦م 

ْم٤مُمٞمٜمف ُم٤م وًمٞمس ذم ُم ،اًمٕم٘مد إمم هم٤مي٦م اًمًقء وم٢مذا شمٖمػمت إطمقال اٟم٘مٚم٥م  ،ُمثٌت٦م ذم اًمٕم٘مد 

 ، يمام طمّمؾ ذم قم٘مقد ٟمٗمٓمٞم٦م ًمٌٕمض اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م.  طمقالحيٛمٞمؽ ُمـ شم٘مٚم٥م إ

  دي٨م قمـ ٟم٘مٓم٦م اًمٌداي٦م او اًمدظمقل يتْمٛمـ اإلضم٤مسم٦م قمغم صمالصم٦م واوح مم٤م ؾمٌؼ أن احل

، وختْمع يمؾ إضم٤مسم٦م ًمٚمت٘مقيؿ وسمٞم٤من صالطمٞم٦م  أؾمئٚم٦م: ُمتك اًمٌداي٦م وأيـ شمٙمقن ويمٞمػ شمٙمقن

ُمث٤مل قمغم اعم٤ًمر .  ، يمل يٙمقن اعم٤ًمر ؾمٚمٞماًم واعمٜمتٝمك ُُمْروٞم٤مً  اًمٌدائؾاعمْمٛمقن واعم٘م٤مرٟم٦م سملم 

ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمقم أن حت٤مول دراؾم٦م أصقل اًمٗم٘مف او ُمٕم٤مين اًمٜمحق قمغم ـمري٘م٦م اعمحدصملم  اخل٤مـمئ

ٕٟمؽ دظمٚم٧م إمم اًم٘مْمٞم٦م ُمـ وم٢مٟمؽ ًمـ شمّمؾ إمم هم٤مي٦م حمٛمقدة  ، يمام ذيمر سمٕمْمٝمؿ او اعم١مرظملم

 يدرس اهلٜمدؾم٦م قمغم ـمري٘م٦م إـم٤ٌمء!! ٞم٥م اًمذي يريد أنوُمثٚمؽ يمٛمثؾ اًمٓمٌ ،همػم سم٤مهب٤م 
 

   وًمٙمٜمؽ:  ،وواوح أن شمٕمٞملم اًم٤ٌمب او اعمدظمؾ ًمٞمس أُمرًا قمٗمقي٤ًم 
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  ًمٌٞم٧م اًم٘م٤مئؿ او اًمذي شمريد إىم٤مُمتفشمدرس ُمٜمٔمقُم٦م ا . 

   قاُمؾ اعم١مصمرة اًمداظمٚمٞم٦م واخل٤مرضمٞم٦مأي اًمٕم ،وشمدرس اًمٌٞمئ٦م . 

  اًم٤ٌمبخلٞم٤مرات اًمٕمديدة ًمٚمٛمدظمؾ او صمؿ شمٗمٙمر ذم ا. 

  وُم٤م هق  ،٧م وُمْمٛمقن ًمٞمٙمقن سم٤مسم٤ًم او ُمدظماًل صمؿ شم٘مرر ُم٤م هق أصٚمح وىم

وم٘مد يّمٚمح ًمٌٞم٧م واطمد أيمثر ُمـ ُمدظمؾ . وصٞمٖم٦م  ،شمرشمٞم٥م اخلٞم٤مرات إظمرى 

حتتٛمؾ ذًمؽ وٓ  چ  ې  ې  ې  ى  چاجلٛمع ذم أي٦م اًمٙمريٛم٦م  

  متٜمٕمف.
 

   ُّٕمٜم٤م اًمٜمٔمر  او اعمداظمؾ لىمْمٞم٦م ٟم٘م٤مط اإلٟمٓمالق او ٟم٘م٤مط اًمتحق ذم جم٤مٓت احلٞم٤مة: إذا وؾمَّ

ؾمقاء أيم٤مٟم٧م ُمٜمٔمقُم٦م أظمالىمٞم٦م او اضمتامقمٞم٦م او  ،وضمٕمٚمٜم٤م يمؾ ُمٜمٔمقُم٦م ُمـ اخلػم سمٜم٤مًء او سمٞمت٤ًم 

٤مًء . إذا ـر سمٞمت٤ًم او سمٜمـويمذًمؽ ٟمجٕمؾ يمؾ ُمٜمٔمقُم٦م ُمـ اًمِم ،ٞم٦م او أُمٜمٞم٦م ـٞم٤مؾمـاىمتّم٤مدي٦م او ؾم

داظمؾ اًمٌٞم٧م او اعمٜمٔمقُم٦م وذاق  وم٢من ُمـ دظمؾ اًم٤ٌمب )اعمدظمؾ( وم٘مد ص٤مر ،ٟمٔمرٟم٤م هذا اًمٜمٔمر 

ل شمِمجٕمف قمغم وم٢من ضم٤مٟمًف اًمٓمٕمؿ ،ـمٕمٛمٝم٤م  شمٙمرار اًمدظمقل  ص٤مرت ًمف ٟم٘مٓم٦م إٟمٓمالق او حتقُّ

 ،سملم ُمٙمقٟم٤مت اًمٌٞم٧م )اعمٜمٔمقُم٦م(  يتٜم٘مؾ ذم يمثػم ُمـ إطمٞم٤منو دمٕمٚمف  ،ٜمٔمقُم٦م اًمٌ٘م٤مء ذم اعم او

 ،ُمٜمٔمقُم٦م ُمـ اخلػم  وىمد ي٘مٓمع اعمراطمؾ طمتك يٌٚمغ هم٤مي٦م سمٕمٞمدة ذم هذه اعمٜمٔمقُم٦م . وم٢من يم٤مٟم٧م

ۇئ   چ يٜمٌف إمم ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،وم٢مٟمف يٗمٕمؾ احلًٜم٦م سمٕمد احلًٜم٦م ويتدرج ذم هذا اخلػم 

ڻ   ڻ  ڻ  چ وىمقًمف شمٕم٤ممم  ، 17حمٛمد:  چ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ

. وُمثؾ ذًمؽ شمٜمقع اعمٙمقٟم٤مت 69اًمٕمٜمٙمٌقت:  چڻ  ۀۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  

ى   ائ   چ يٜمٌف إمم ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،عمـ دظمؾ اًم٤ٌمب ذم سمٞم٧م او ُمٜمٔمقُم٦م ًمٚمِمـر واًمتدرج 

يئ  جب    جئ  حئ  مئ  ىئ چ وىمقًمف شمٕم٤ممم  ، 5اًمّمػ:  چ ەئائ  ەئ  

. وسمٗمٕمؾ اًمتقسم٦م او  110إٟمٕم٤مم:  چحب  خب  مب    ىب  يب  جت  حت  
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واعمٝمؿ أن دظمقل اًم٤ٌمب يٛمثؾ ٟم٘مٓم٦م  ،اإلٟمتٙم٤مس ىمد يتحقل اإلٟم٤ًمن ُمـ ُمٜمٔمقُم٦م إمم أظمرى 

 ُمٜمٝم٤م: ،حتقل حمتٛمٚم٦م إمم اعمٜمٔمقُم٦م اًمتل دظمؾ ومٞمٝم٤م . وذم ذًمؽ شمٓمٌٞم٘م٤مت يمثػمة 

  ٟم٘م٤مط حتقل ُمتٜمققم٦م إمم اخلػم يمل شمٜم٤مؾم٥م  ُمداظمؾ او حي٤مول اعمّمٚمحقن إجي٤مد

واًمتحقٓت  أٟمقاع اعمج٤مُمٞمع وإومراد . وحيت٤مج ذًمؽ إمم إشم٘م٤من ُمٝم٤مرات اًمؽمسمٞم٦م

يم٠من ي٘مقل ىم٤مئؾ: إن ُمـ اعمداظمؾ إمم ُمٜمٔمقُم٦م اخلػم رؤي٦م  .ًٚمقيمٞم٦ماإلضمتامقمٞم٦م واًم

وُمـ اعمداظمؾ اًمتِمجٞمع قمغم شمدسمر اًم٘مرآن اًمٙمريؿ  ،اًم٘مدوة اًمّم٤محل٦م واًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝم٤م 

وُمـ ُمداظمؾ اًمتث٘مٞمػ اًمٕم٤مم اعمٝم٤مرة ذم حتقيؾ اخلٓم٤مب  ،وم٢مٟمف ُّيدي ًمٚمتل هل أىمقم 

وُمـ ُمداظمؾ اإلصالح رسمط  ،اًمتخّميص إمم ظمٓم٤مب قم٤مم ُمع اعمح٤مومٔم٦م قمغم اعمٕمٜمك 

اإلٟم٤ًمن سمٌٞمئ٦م ص٤محل٦م ذم اًمٕمٛمؾ او همػمه . وُمـ ُمداظمؾ اإلصالح اًمتِمجٞمع قمغم 

وهذا ُمـ  ،ؾمٝمٚم٦م وإن يم٤مٟم٧م صٖمػمة وم٢من اًمٕمٛمؾ جير إمم ُم٤م هق ُمـ ضمٜمًف طمًٜم٤مت 

إقمراف:  چ ڄ  ڃ  ڃ  ڃ ڃ چ  چچ ُمْم٤مُملم ىمقل شمٕم٤ممم 

وم٤معم٘مّمقد هٜم٤م  ،ل إمم إدارة احلٙمؿ . وإُمثٚم٦م يمثػمة ضمدًا اسمتداًء ُمـ شمرسمٞم٦م إـمٗم٤م199

  .ُمدظماًل إمم ُمٜمٔمقُم٦م ُمـ سمٞمقت اخلػم اًمتٗمٙمػم ذم يمؾ ُم٤م يٛمٙمـ أن يٙمقناحلض قمغم 

  وم٢من اخلّمؿ اعمجرد  ،اًمتل يدسمر هل٤م اخلّمقم  او اعمداظمؾ ُمٙم٤مومح٦م ٟم٘م٤مط اًمتحقل

يمٕمٛمٚمٞم٤مت  ،ل ٟمحق إؾمٗمؾ ُمـ اإلًمتزاُم٤مت ىمد يٙمقن ُم٤مهرًا ضمدًا ذم شمروي٩م ٟم٘م٤مط حتقُّ 

واًمٗم٤ًمد اًمقفمٞمٗمل واإلضمتامقمل وإظمالىمل وؿمٌف ذًمؽ مم٤م  إؾم٤مؾمٞم٦م شمٖمٞمػم اعمٗم٤مهٞمؿ

حيت٤مج إمم ُمٝم٤مرات  وُمٕم٤ميمًتف . وُمٙم٤مومح٦م ذًمؽُيْمٕمػ اًمٓمرف أظمر وُّيقي سمف 

ُمث٤مل ذًمؽ أن ذيمرٟم٤م مجٚم٦م ُمٜمٝم٤م ذم ُمقاوع ُمتٗمرىم٦م ُمـ هذه اًمدراؾم٦م وُمـ )اعمٜمٓمٚمؼ(. 

او ي٘مقل آظمر: اعمدظمؾ  ،ي٘مقل ظمّمؿ: اعمدظمؾ إمم شمروي٩م اًمٗم٤ًمد هق شمزيٞمٜمف وزظمرومتف 

او ي٘مقل: اعمدظمؾ إمم  إمم شمروي٩م اًمٗم٤ًمد هق مح٤ميتف واًمتْمٞمٞمؼ قمغم اعمّمٚمحلم .

قرة سمٞمد طمٓم٤مم اضمتامقمل همػم ُمٜمٔمؿ ـأي ضمٕمؾ اًمث ،ٞمؿ ـاًمٗمقى هل اًمنمارة ذم اهلِم

او ي٘مقل: إن اعمدظمؾ إمم اًمًحؼ اًمٕم٤مم هق  ، ٞمٓمرة قمٚمٞمفـويٛمٙمـ سمٕمد ذًمؽ اًمً
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ويم٠مهنؿ  قمٛمٚمٞم٤مت اًمتدُمػم اًمٌٓملء اًمتل يتحٛمٚمٝم٤م يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس سم٤مًمتٙمٞمػ ُمٕمٝم٤م

او ي٘مقل آظمر سم٢موٗم٤مء اعمنموقمٞم٦م قمغم اعمًتّمٖمر ُمـ ضمدًا .  ٕهن٤م ُمتدرضم٦م راوقن هب٤م

 .ّمػم ـمري٘م٤ًم شمٚم٘م٤مئٞم٤ًم إمم اًمٙم٤ٌمئرٕٟمف ي ،اًمٗم٤ًمد واًمٕمدوان واجلٝمر سمف 

 

 او اإلشساتقجقة افبقئة افطقبة

 )افعقامؾ افداخؾقة فؾتػقق( 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ     ڀ       ڀ  ڀٺ  ٺ  چ ىم٤مل شمٕم٤ممم       

اعم٘مّمقد سم٤مًمٌٞمئ٦م هٜم٤م اًمٌٞمئ٦م اًمداظمٚمٞم٦م ًمٚمٛم١مؾم٦ًم  . 58إقمراف:  چٺ  ٺ  ٿ    ٿ  

 ُمٜمٝم٤م: ،ومقائد أي٦م اًمٙمريٛم٦م ذم هم٤مي٦م إمهٞم٦م و ٟمٗمًٝم٤م او جلٛمٚم٦م ُم١مؾم٤ًمت اًمٌٚمد .

ة ًمإلىم٤مُم٦م ٙمؾ ىمٓمٕم٦م حمدودة ُمـ إرضوم «افبؾد»أما  ،ذم ُمٗمردات أي٦م  :افػائدة إوػ        ُُمَٕمـدَّ

يم٤مٟم٧م  او ُمؽمويم٦م وظم٤موي٦م اًم٘مٓمٕم٦م يم٤مٟم٧مقم٤مُمرة و ، ل )اعمٗمردات(ـيمام هق واوح ُمـ يمالم اًمراهم٥م وم

. وفم٤مهر اإلؾمتٕمامل  وُمـ اإلؾمتٕم٤مرة: سمٚمدة احلٞمقان أي صدره ، ومجٕمف سمالد وسُمٚمدان ، ٙمقٟم٦مـاو ُمً

ڀ  ڀ     چىم٤مل شمٕم٤ممم  ،أن اًمٌٚمد هق إرض وُم٤م قمٚمٞمٝم٤م ُمـ قمٛمران وُم١مؾم٤ًمت او زرع او همػمه 

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  چ وىم٤مل شمٕم٤ممم  ، 36ق:  چ ڀ  ڀ  ٺ  ٺ

وٓ ُي٘م٤مل: ٟمزل قمغم  ، وؾمٕمر اًمٌٚمد وىمقت اًمٌٚمد وُي٘م٤مل: ٟمزل قمغم طمٙمؿ اًمٌٚمد . 8 – 7اًمٗمجر:  چڄ   

طمٙمؿ إرض إٓ سم٘مريٜم٦م شمٌلم أن اعمراد هق اًمٌٚمد . وُي٘م٤مل: جيقز اًم٘مٍم )أي ىمٍم اًمّمالة( طملم 

ويِمٝمد ًمذًمؽ طمدي٨م حتريؿ ُمٙم٦م  ،وٓ ُي٘م٤مل: طملم خيرج ُمـ إرض إٓ سم٘مريٜم٦م  ،خيرج ُمـ اًمٌٚمد 

وهق  ،خالف اخلٌٞم٨م وم «افطقب»أُم٤م و . واًمٗم٘مٝم٤مءيمالم اًمًٚمػ ُمـ  وؿمقاهد يمثػمة ،ذم اًمّمحٞمح 

وُيٓمٚمؼ ًمذًمؽ قمغم اعمقاد  ،ُم٤م شمًتحًٜمف وشمرشمْمٞمف اًمٜمٗمس اًمًٚمٞمٛم٦م او اًمٕم٘مؾ او اًمذوق اًمًٚمٞمؿ 

ٝمق ُم٤م وم «افـبات»أُم٤م وُي٘م٤مل: ٟمٗمس ـمٞم٦ٌم وريح ـمٞم٦ٌم وأرض ـمٞم٦ٌم وقمٛمؾ ـمٞم٥م .  ،واعمٕم٤مين وإقمامل 

 ًمٌٜمل وٟمٌت٧م ،ٟم٧ٌم ومالن ذم أيمرم اعمٜم٤مسم٧م ُي٘م٤مل:  ،ٟمِم٠م ذم رء ي٤ًمقمد قمغم اًمٜمِمقء او رضوري ًمف 
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ۈئ  ۈئ  ېئ    چ٤ممم ـــوىم٤مل شمٕم ،ر ـوإن سمٜمل ومالن ًمٜم٤مسمت٦م ؿم ، صٖم٤مر ءٌ ٟمش هلؿ ٟمِم٠م: ٟم٤مسمت٦م ومالن

ق ود ـومٝم شاخلبقث»وأُم٤م  ٜم٦م .ـ٠مة طمًـ٠م ٟمِمـأي ضمٕمٚمٝم٤م شمٜمِم ، 37آل قمٛمران:  چ ېئېئ  

ُي٘م٤مل: رضمؾ  ، اًمٓمٞم٦ٌم واًمٜمٗمس ٚمٞمؿـاًمً واًمذوق اًمٕم٘مقل ُمٜمف ٛمئزـوشمِم ت٘مٌحفـشمً ُم٤م وهق ،اًمٓمٞم٥م 

 ،24إسمراهٞمؿ:  چ  ېئ  ىئ ىئ  ىئچ وىم٤مل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم  ،ظمٌٞم٨م وأصح٤مب ظمٌث٤مء 

َؽُد »وأُم٤م  .26إسمراهٞمؿ:  چ ٺ  ٺ    ٺ   ٿ  ٿچ  ٤مممـــإمم ىمقًمف شمٕم ق ـومٝم شافـَـّ

: واًمٜمُّْٙمدُ . َٟمٙمِدٌ و َأْٟمَٙمدُ : وص٤مطمٌف ، َٟمَٙمدٌ  قـومٝم راً ـؿم ص٤مطمٌف قمغم رَّ ـضم لءـؿم ويمؾ ، ١ممـواًمِم اًمٚم١مم

رضمٌؾ و وَٟمـٙمَِد اًمرضمُؾ ٟمَٙمدًا: أي ىمٚمؾ اًمٕمٓم٤مء او مل ُيٕمط اًمٌت٦م . ، يٕمٓم٤مه ُمـ ٝمٜم٠مهـي وأٓ ، اًمٕمٓم٤مء ىمٚم٦م

 .راـشمٕم٤مؾم إذا ، يتٜم٤ميمدان ومه٤م ومالنٌ  وٟم٤ميَمَدهُ .  وَُمٜم٤ميمٞمدٌ  أْٟمٙم٤مدٌ  ىمقمٌ َٟمـٙمٌِد و

 

 سم٤مًمٌٜم٤مء قم٤مُمراً  اًمٌٚمد يٙمقن أن ضم٤مز عم٤م . ويمقٟمف ـمٞم٤ٌمً  اًمٌٚمد ٟم٤ٌمت ُمٕمٜمك ذم :افػائدة افثاكقة      

 وًمٕمؾ ، وإٟمٔمٛم٦م وإومٙم٤مر إقمامل وًمٙمٜمٝم٤م ، واًمٜمخٞمؾ اًمِمجر ًمٞمس طمٞمٜمئذ ومٜم٤ٌمشمف ، واعم١مؾم٤ًمت

وُمٕمٜمك اًمٓمٞم٥م ذم قمٛمؾ اًمدوًم٦م  . اًمٓمٞم٦ٌم سم٤مٕرض وًمٞمس اًمٓمٞم٥م سم٤مًمٌٚمد اًمتٕمٌػم ذم اًم٥ًٌم هق ذًمؽ

لم . وُمـ ـع شمٓمٚمٕمٝم٤م ًمٚمٛمزيد وًمٚمتحًـهق أن اًمٕم٘مقل شمًتحًٜمف واًمْمامئر شمرى سمف ُم ،سمٛم١مؾم٤ًممه٤م 

 ُمْم٤مُملم ذًمؽ:

  وشمدسمر ىمقًمف  ،اجلٝم٦م إومم: اإلًمتزام سم٤معمِمـروقمٞم٦م واًمٕمـدل  ،ُمـ ضمٝمتلم  أٟمف قمٛمؾ ضمٞمد

قمٛمقم  ،157إقمراف:  چ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژچ شمٕمــ٤ممم 

٧م ُمرادوم٦م ًمٞمً ، چ ڌچ  وقم٤ٌمرة ،اًمٕم٤ٌمرة يِمٛمؾ اًمٓمٞم٤ٌمت ُمـ إقمامل واخل٤ٌمئ٨م ُمٜمٝم٤م 

وأُم٤م احلرام ومٝمق اعمٛمٜمقع .  ،ًمٚمٛم٤ٌمح وًمٙمٜمف ُمٓمٚمؼ اجلقاز ومٞمِمٛمؾ اعم٤ٌمح واعمٜمدوب واًمقاضم٥م 

ٕن اهلل شمٕم٤ممم أُمر سم٤مإلطم٤ًمن  ، وسم٢مدارة ُمتٗمقىم٦م ٤ًم سم٠مقمغم اعمٕم٤ميػمُمت٘مٜم اجلٝم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: يمقٟمف قمٛمالً 

 وأوضم٥م يمذًمؽ اعمٖم٤مًم٦ٌم. ، واعمٜم٤مومع إشم٘م٤من اخلػم وُمٜمف
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  ٚمد يمقٟمف آُمٜم٤ًم سمُ٘مـُدراشمف ـومٛمـ ـمٞم٥م اًمٌ ،ٕمقر سم٠من احل٤مل ـمٞم٥م ـاًمذوق اًمرومٞمع ذم اًمِم

تٓمٞمع مح٤ميتف وشمقومػم إُمـ ـؽماشمٞمجٞم٦م ىمقي٦م )حتتٞم٦م وومقىمٞم٦م( شمًـأي ومٞمف سُمـٜمٞم٦م إؾم ،٦م ـاًمرئٞمً

 )يم٤مًمٕمدل واًمّمالح واإلشم٘م٤من( اعمٜمٝمجٞم٦م اًم٘مقة شمِمـٛمؾ وهل ، اًمداظمكم واخل٤مرضمل ٕهٚمف

وشم٠ميت سمٕمد ذًمؽ اًم٘مقة  ، واإلضمتامقمٞم٦م اًمّمٜم٤مقمٞم٦م واًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمدوم٤مقمٞم٦م واإلىمتّم٤مدي٦م ٞم٦مواًمًٞم٤مؾم

ضمقدة و. وأُم٤م إذا ص٤مر اًمِمٕمقر سم٤مًمٓمٞم٦ٌم شمٖمٚم٥م قمٚمٞمف ًمذة اًمٓمٕم٤مم  اإلطمتٞم٤مـمٞم٦م واًم٘مقة اًمتٙمٛمٞمٚمٞم٦م

وهم٤مًم٤ًٌم ُم٤م  ، ومٝمل ـمٞم٦ٌم زائٗم٦م وذوق ُمٕمٞم٥م ، وإُمـ ذم اًمتٛمتع سم٤معمٚمذات اًمٚم٤ٌمس اًمٗم٤مظمر

وإذا همٚم٥م  ، ي١مدي إمم اًمتقهمؾ ذم اعمٚمذات واًمِمٝمقات إمم طمد اإلهاف واًمؽمف واًمتٌذير

ل سمٚمدهؿ إمم ؾم٤مطم٦م شمرومٞمٝمٞم٦م يمٌػمة ،ذًمؽ قمغم أهؾ اًمٌٚمد      .حتقَّ

   ص:  چڤ  ڦ  چ قمغم ٟمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،اًمثٖمرات ىمٚمٞمٚم٦م همػم ُم١مصمرة او ُمٕمدوُم٦م

( . يقوح ذًمؽ أٟمف ًمق يم٤مٟم٧م اًمثٖمرات ؿمديدة اعمٜمٓمٚمؼ) وىمد ذيمرٟم٤م شمٗمًػم أي٦م ذم  ،20

تٙمل ويتداقمك ـٕن ُمـ يم٤من يِم ، وُم١مصمرة او يم٤من اًمٕمٛمؾ همػم ُمت٘مـ عم٤م يم٤من اًمٌٚمد ـمٞم٤ٌمً 

ِـ  اًمٜمُّْٕماَمنِ  دي٨مـطمف ـيمام يٜمٌف إًمٞم ، ٝمر واحلٛمك ومٚمٞمس سمٓمٞم٥م احلـ٤ملـسم٤مًمً : ىَم٤مَل  ،  ـػمسَمِِم  سْم

ِهؿْ  ذِم  اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  َُمَثُؾ  » ملسو هيلع هللا ىلص اًمٚمـف قُل ـَرؾُم  ىَم٤مَل  دِ  َُمَثُؾ  َوشَمَٕم٤مـُمِٗمِٝمؿْ  َوشَمَرامُحِِٝمؿْ  شَمَقاد  ًَ  إَِذا اجْلَ

ًَ  ٤مِئرُ ـؾَم  ًَمفُ  شَمَداقَمك قُمْْمقٌ  ُِمٜمْفُ  َتَٙمكـاؿْم  ًَّ  دِ ـاجْلَ ك َٝمرِ ـسم٤ِمًم  ،ُمًٚمؿ وهمػمه  اإلُم٤مم رواه « َواحْلُٛمَّ

دِ  ؾَم٤مِئرُ  ًَمفُ  شَمَداقَمك َرْأؾُمفُ  اؿْمَتَٙمك إِنِ  َواطِمدٍ  يَمَرضُمؾٍ  اعم١ُْْمُِمٜمُقنَ  »وذم ًمٗمظ  ًَ ك اجْلَ  سم٤ِمحْلُٛمَّ

ــَٝمِر  ًَّ  وأمحد واسمـ أيب ؿمـٞم٦ٌم. ٚمؿـرواه ُمً «َواًم

   ـ رضورات اإلشم٘م٤من ٕهن٤م ُم ،قمقاُمؾ اًمتحًلم اعمًتٛمر واعمٖم٤مًم٦ٌم ىم٤مئٛم٦م قمغم ىمدم وؾم٤مق

 .وشمْمٞمٞمؼ اًمثٖمرات

 

 ت إمم اًمٌٚمد وًمٞمس إمم ضمزء ُمٜمفإو٤موم٦م اًمٜم٤ٌمتدسمر وم ،ضمٕمؾ اًمٌٚمد يمٞم٤مٟم٤ًم واطمدًا  ذم: افػائدة افثافثة      

ٚمد سمجٛمٚمتف ومجٚم٦م ُمـ ـك أن إٟمت٤مج اًمٌٚمد اًمٓمٞم٥م يٜمٌٖمل أن يٙمقن إٟمت٤مج اًمٌـيٜمٌف ذًمؽ إًم ،ُمثالً  ٤مًمٌٚمدةيم

قمٚماًم أٟمف اؾمؿ ذم هم٤مًم٥م  ،ي١ميد ذًمؽ اإلومراد ذم ًمٗمظ اًمٜم٤ٌمت  وًمٞمس حمّمقرًا سمٓم٤مئٗم٦م ُمٜمف . ،ومٞمف 
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ومٝمل  ،إذا يم٤مٟم٧م إقمامل اعمتٜمققم٦م شمّم٥م يمٚمٝم٤م ذم ادم٤مه واطمد وًمٙمـ  ،وجيٛمع قمغم ٟم٤ٌمشم٤مت  ،اؾمتٕمامًمف 

 وُمـ ُمْم٤مُملم ذًمؽ: ذم طمٙمؿ اًمٕمٛمؾ او اًمٜم٤ٌمت اًمقاطمد .

   ٕمٛمؾ يمؾ واطمد وومؼ أهٚمٞمتف وُمٝم٤مراشمفًمٞم ،حتريؽ أيمؼم قمدد ممٙمـ ُمـ اًمٓم٤مىم٤مت. 

  ًيٙمٛمؾ سمٕمْمٝم٤م  ،ُمتالئٛم٦م وُمتٔم٤مومرة  ٓم٦مـيمل شمٙمقن إٟمِم ،عمجتٛمع ٞمؼ سملم ـم٤مىم٤مت اـاًمتٜم

وشمذيمر هٜم٤م أن ُم٘مدار اًم٘مقة  وًمٞم٧ًم ُمت٘م٤مـمٕم٦م وًمٞمس ومٞمٝم٤م شمٜم٤مىمض اؾمؽماشمٞمجل . ،سمٕمْم٤ًم 

وُمثؾ ذًمؽ ُي٘م٤مل  . ٗمل عمجٛمققم٦م قمقاُمؾ اًم٘مقة ذم اًمٌٚمداًمٙمٚمٞم٦م هق اعم٘مدار اإلو٤مذم واًمتْم٤مقم

 ذم اًمتٜمًٞمؼ سملم ُم١مؾم٤ًمت اًمدوًم٦م اًمقاطمدة وومروع اعم١مؾم٦ًم اًمقاطمدة.

    

وىمراءة  ، اجلٛمٚم٦م ُمـ ومٕمؾ ووم٤مقمؾ ، چ ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ: ىمقًمف شمٕم٤ممم افػائدة افرابعة      

اإلذن و أي ًمٞم٧ًم سمٚمٗمظ: خُيرج سمْمؿ اًمٞم٤مء . ،اًم٘مراء سم٢مؾمٜم٤مد اخلروج إمم اًمٜم٤ٌمت ٟمٗمًف وًمٞمس إمم اًمٌٚمد 

 وُمـ ُمْم٤مُملم ذًمؽ:يمام هق واوح ُمـ ؾمٞم٤مق اعمدح .  ،هٜم٤م إذن قمٜم٤مي٦م وشمٙمريؿ وُمقاوم٘م٦م شمنميٕمٞم٦م 

   ر ـ٤مب ومٞمٝم٤م اًمٕمٛمؾ ويم٠مٟمف أُمـويٜمً ،دوًم٦م اعم١مؾم٤ًمت اًم٘مقي٦م شمًـت٘مر ىمقاقمد اًمٕمٛمؾ ومٞمٝم٤م

ومٝمق خيرج سمٗمتح اًمٞم٤مء وًمٞمس سمْمٛمٝم٤م . وُمـ ومقائد ذًمؽ أن اًمًٞم٤مىم٤مت اًمّمحٞمح٦م  ، شمٚم٘م٤مئل

 او قمدو او ُُمٖمرض أىمقى ُمـ أي ُمدير وم٤مؿمؾ راؾمخ٦م وقمٛمٞم٘م٦م ذم اًمٜمٗمقس ، ومٝمل شمّمٌح

 ومٕمالُم٦م اًمؽميمٞم٦ٌم اًمٓمٞم٦ٌم ًمٜمٔم٤مم قمٛمؾ ؾمٞم٤مد او اىمتّم٤مدي او همػمه أٟمف . يريد إوم٤ًمد سمٜمٞم٦م اًمٕمٛمؾ

وًمٙمـ  ،يٛمٙمـ أن يٛميض ًمقطمده سمال ُمِم٤ميمؾ يمٌػمة ويم٠مٟمف ٟمٔم٤مم ومٓمري شمٚم٘م٤مئل و ٟمٔم٤مم راؾمخ

ع ـٕن اخلّمؿ يٜمتٔمر أدٟمك همٗمٚم٦م يمل ي٘مٓم ،واعمراضمٕم٦م واًمت٘مقيؿ راف ـٓسمد ُمـ اًمرصد واإلؿم

 اًمٓمريؼ.

  وم٢من قمروتف قمغم  ،ومٝمق قمٛمؾ ي٠مذن سمف اهلل شمٕم٤ممم وُي٤ٌمهل سمف  ، چ ٻ  پ  چ ذيمرٟم٤م ُمٕمٜمك

يم٤مإلطم٤ًمن )إشم٘م٤من ُم٤م ومٞمف ظمػم( واعمّم٤مسمرة واعمراسمٓم٦م واإلؾمت٤ٌمق  ،اًم٘مقاقمد اًمنمقمٞم٦م ًمٚمٕمٛمؾ 

 .ذم ُم٘م٤ميٞمس اًمت٘مقيؿ سمٛمٕم٤ميػم قم٤مًمٞم٦م ( ًمقضمدشمف ٟم٤مضمح٤مً واًمتحًلم اعمًتٛمر )أي اعمٖم٤مًم٦ٌم
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   سمٞمئ٦م اعمْم٤مُملم  اًمٓمٞم٦ٌم هل وم٤مًمٌٞمئ٦م ،داظمٚمف وعم٤م يم٤مٟم٧م قمالُم٦م اًمٓمٞم٥م هق ظمروج اًمٜم٤ٌمت ُمـ

ٻ  ٻ   ٻ   چ واحل٘م٤مئؼ وًمٞم٧ًم سمٞمئ٦م اًم٘مِمقر واعمٔم٤مهر اًمٗم٤مرهم٦م . يقوح ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم

 چ......ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  

وأُم٤م اًمِمٙمؾ اخل٤مرضمل واعمٔمٝمر ومٕمغم  ،وم٤مإلهتامم إؾم٤مد سم٤معمْمٛمقن واحل٘مٞم٘م٦م  ،177اًمٌ٘مرة: 

وأُم٤م اًمتٔم٤مهر سمٖمالف ُمزظمرف  ىمدر ظمدُم٦م اعمْمٛمقن ومح٤ميتف ويمذًمؽ رقم٤مي٦م مج٤مل اعمْمٛمقن .

 طمدي٨م َأيِب وذم  . جرة ىمد أيمؾ اًمدود ًمٌٝم٤مـؿم ةرـوهق يم٘مِم ، وم٠مُمر ُمذُمقم ،وًمٙمٜمف وم٤مرغ 

ـْ  َوَأُْمَقاًمُِٙمْؿ ، ُصَقِريُمؿْ  إمَِم  َيٜمُْٔمرُ  َٓ  اهللَ إِنَّ  » ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرؾُمقُل  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  ُهَرْيَرَة ،  إمَِم  َيٜمُْٔمرُ  َوًَمٙمِ

 إمَِم  َيٜمُْٔمرُ  َٓ  اهللَ  إِنَّ  »وذم رواي٦م  ،رواه ُمًٚمؿ وأمحد واسمـ طم٤ٌمن  «َوَأقْماَمًمُِٙمْؿ  ىُمُٚمقسمُِٙمؿْ 

٤مِديُمؿْ  ًَ َٓ  َأضْم ـْ  ُصَقِريُمْؿ ، إمَِم  َو ک  چ ٕم٤ممم رواه ُمًٚمؿ . وىم٤مل شم «ىُمُٚمقسمُِٙمْؿ  إمَِم  َيٜمُْٔمرُ  َوًَمٙمِ

گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں    ں  ڻ  

وم٤مًمّمقرة اخل٤موي٦م ًمٚمٛمّمٚمح٦م اًمٕم٤مُم٦م واإلصالح  ،12 – 11اًمٌ٘مرة:  چڻ  ڻ    ڻ  ۀ  

 .اإلؾمتٌداد احلٙمقُمل واًمٔمٚمؿ اًمدوزمهل اًمّمقرة اعمٕمٚمٜم٦م ًمٙمثػم ُمـ قمٛمٚمٞم٤مت 

  

)سمّمقرة ُم٤ٌمذة او همػم  اعمٕم٤مين اعمذيمقرة او شم١مدي إًمٞمف اًمتٜمٌٞمف إمم ُم٤م شمقضمٌف :افػائدة اخلامسة      

 ،ومال شمتداقمك سم٤مًمًـٝمر واحلٛمك واعمّم٤مئ٥م اًمٕم٤مُم٦م  ،يمل شمٙمقن سمٞمئ٦م ـمٞم٦ٌم ذم هم٤مًم٥م أطمقاهل٤م  ، ُم٤ٌمذة(

 :٤مئؾـومٛمـ هذه اًمقؾم

  وشمٙمقن  ، يمٚمٝم٤م اعم١مؾم٦ًم أىم٤ًمم ذم اًمٕمٚمؿ واًمتٓمقير قمغم اعمٌٜمل واًمٕمٛمؾ اعمتٗمقىم٦م اإلدارة

 .وٓ يٛمٙمـ عمتالقم٥م أن ُيٗمًده٤م  ،ومٞمٛمٙمـ شمٓمقيره٤م  ،ؾمٞم٤مىم٤مت اًمٕمٛمؾ اجلٞمدة راؾمخ٦م سم٘مقة 

وىمد ذيمرٟم٤م ُمٕمٜمك ذًمؽ ذم  ،دوًم٦م ويتْمٛمـ ذًمؽ اعمح٤مومٔم٦م قمغم اؿمتداد اعم١مؾم٦ًم او اًم

ىئ   ی  چ وىمقًمف شمٕم٤ممم  ، 20ص:  چ ڤ  ڦچ ذم شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،( )اعمٜمٓمٚمؼ
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ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ    جب  حب   خب  مب  ىب  

  .95إقمراف:  چيب  جت    حت  

   وضمقد اإلدم٤مه اإلؾمؽماشمٞمجل وإٟمتٗم٤مء اًمتٜم٤مىمض اإلؾمؽماشمٞمجل . وىمد ؾمٌؼ سمٞم٤من ذًمؽ ذم

وؾمٞم٠ميت سمٕمد ىمٚمٞمؾ أيْم٤ًم حت٧م قمٜمقان: إداء  ،ُمٜمٝم٤م اًمٙمالم قمـ اهلدف واعمنموع  ،ُمقاوع 

 .إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم ،اإلؾمؽماشمٞمجل 

  اإلظمؽماق واًمتحّملم ُمـ ٟمٔم٤موم٦م اًمقٓء.  

  ٚمحؼواحلٛمٞم٦م ًم واًمتٕمٌئ٦م سمٞمئ٦م اعمٕمٜمقي٤مت اًمٕم٤مًمٞم٦م . 

   اًمتامؾمؽ اًمداظمكمسمٞمئ٦م. 

  وقمالُم٦م  وُم٤م يتْمٛمٜمف ذًمؽ ُمـ حتًلم ُمًتٛمر ، سمٞمئ٦م إوًمقي٤مت واعمٖم٤مًم٦ٌم واًمتٗمقق .

ويٛمٙمـ قمغم اعمدى اًم٘مري٥م او اًمٌٕمٞمد  ، ُمـ اًمٜمٛمق واًمتقؾمع ٦ًمهق درضم٦م ُمٜم٤مومِ ٟمج٤مح اعمٖم٤مًم٦ٌم 

 .أن شم١مدي إمم اًمتٗمقق

  اؾمؽماشمٞمجٞم٤مً  اعمتحدة اًمالُمريمزي٦م. 

  واًمتٜمٗمٞمذي اًم٘مٞم٤مدي اإلؾمت٘مرار. 

  ُمتٞمٜم٦م قمٚمٛمٞم٦م أؾمس. 

  اًمًٞم٤مؾمٞم٦م و اعمٜمٝمجٞم٦م )أي او قم٤مًمٞم٦م اًميورة يم٤مًم٘مقة اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م ،٤م يمٚمٝم سم٠مٟمقاقمٝم٤م اًم٘مقة

 واًم٘مقة واًم٘مقة اإلطمتٞم٤مـمٞم٦م ،واإلضمتامقمٞم٦م(  اًمّمٜم٤مقمٞم٦مواإلىمتّم٤مدي٦م واًمدوم٤مقمٞم٦م واًمٕمٚمٛمٞم٦م 

 .اًمتٙمٛمٞمٚمٞم٦م

   واضمتٜم٤مب اإلٟمٙمٗم٤مء اًمداظمكم “اًم٘مقة اًمٜم٤مقمٛم٦م”وٟمحقه٤م ُمـ  ،اًمٙمٗم٤مءة اًمدسمٚمقُم٤مؾمٞم٦م. 

   اًمقىم٤مئٞم٦م اًمًٞم٤مؾم٤متسمٞمئ٦م. 

  سمٞمئ٦م اإلصالح واًمتٖمٞمػم. 

 

ذيمرٟم٤م ُمٕم٤مين اعمٗمردات ذم  ، چ  پ  پ  ڀ     ڀ       ڀ  ڀ  چ : ىمقًمف شمٕم٤ممم افػائدة افسادشة      

 :ويٛمٙمـ محؾ هذه اًمٕم٤ٌمرة قمغم أيمثر ُمـ شم٘مدير ،اًمٗم٤مئدة إومم 
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   وذًمؽ عمٜم٤مؾم٦ٌم ُمْم٤مُملم  ،أن يٙمقن اًمت٘مدير: واًمٌٚمد اًمذي ظم٨ٌم ٓ خيرج ٟم٤ٌمشمف إٓ ٟمٙمدا

وُمٕمٜم٤مه أن اًمٌٚمد اًمذي ظم٨ٌم او ظمٌث٧م ُم١مؾم٤ًمشمف ٓ  ،اًمًٞم٤مق . وهذا اًمت٘مدير هق اعمِمٝمقر 

وإن يم٤من اًمٗم٤ًمد  ،خترج أقمامًمف إٓ ُمّمحقسم٦م سمٕمقاُمؾ اإلٟمحدار اعمٕمٜمقي واًمٗم٤ًمد قمغم أهٚمٝم٤م 

 .و٤موم٦م إمم ؾمقء اًمٕم٤مىم٦ٌم ذم أظمرةُم٘مؽمٟم٤ًم سمٕمٚمق ُم٤مدي . هذا سم٤مإل
 

  إمم هذا ٟمٌف اسمـ قم٤مؿمقر  ،ٓ خيرج إٓ ٟمٙمدًا اًمٜم٧ٌم اًمذي ظم٨ٌم أن يٙمقن اًمت٘مدير: و

 وم٢من هذا اًمت٘مدير يِمٛمؾاًمت٘مدير ذم جم٤مل ٟم٤ٌمشم٤مت اإلرض . وأُم٤م ذم اعمج٤مل اًمذي ٟمحـ ومٞمف 

مجٚم٦م اعم١مؾم٤ًمت اًمٓمٞم٦ٌم ذم  أي اجلزء اخلٌٞم٨م ذم ،اًمٜمٌت٦م اخلٌٞمث٦م ذم مجٚم٦م اًمٌٚمد اًمٓمٞم٥م  سمٕمٛمقُمف

وهق ُمٕمٜمك ذم هم٤مي٦م إمهٞم٦م . ومٜمٙمد اًمٕمٓم٤مء اًمٕمٛمكم يِمٌف ٟمٙمد اًمٌخٞمؾ اًمِمحٞمح ذم  ،اًمٌٚمد 

ُمع قمًـر وٟمٗمس همػم راوٞم٦م . وم٢من يم٤مٟم٧م هذه إوص٤مف ٓ يٕمٓمل إٓ اًم٘مٚمٞمؾ  ،اًمٕمٓم٤مء اعم٤مزم 

٤مت وإن يم٤مٟم٧م هذه إوص٤مف خمٚمقـم٦م سم٤مخلػم ومٝمل درضم٦م ُمـ درضم ،ـم٤مهمٞم٦م ومٝمق ٟمٙمد ظم٤مًمص 

ى  ى  چ ٤ممم ــــيمام يٜمٌف إًمٞمف ىمقًمف شمٕم ،اخلػم واًمنم  لوهذا أصؾ قم٤مم ذم أقمام ،اًمٜمٙمد 

ُمٝمٛم٦م ُمـ . صمؿ إذا ُوضمدت درضم٦م 19إطم٘م٤مف:  چ ائ  ائەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ

ؾ يتؿ اًمٌح٨م ذم سم ،ومال يّمح اإليمتٗم٤مء سم٤معمٕم٤مجل٦م اًمًٓمحٞم٦م  ،اًمٜمٙمد ذم مجٚم٦م اعم١مؾم٦ًم اًمٓمٞم٦ٌم 

 .إؾم٤ٌمب واًمدواومع

   وإىمرب ذم اعمّمدر  ،سمٗمتح اًمٙم٤مف قمغم أٟمف ُمّمدر  شَٟمـَٙمدًا  »ىمرأ اإلُم٤مم أسمق ضمٕمٗمر اعمدين

خرج إٓ ـر: ٓ يـواًمت٘مدي ،هٜم٤م أن يٙمقن وصٗم٤ًم ًمٕمٛمٚمٞم٦م اخلروج وًمٞمس ٕصؾ اًمٜمٌت٦م 

ومًقاء يم٤من أصؾ اًمٕمٛمؾ صحٞمح٤ًم او وم٤مؾمدًا وم٢مٟمف همػم ُمٗمٞمد سم٥ًٌم ىمٚمتف  ،ٟمٙمدًا روضم٤ًم ـظم

أٟمف اؾمؿ وم٤مقمؾ او صٗم٦م  قمغمسمٙمن اًمٙم٤مف  ، چ ڀ چوىمرأ اًم٤ٌمىمقن  وقمن ظمروضمف .

 .َٟمٙمٌِد وقمٛمؾ َٟمٙمِدٌ  ُي٘م٤مل: رضمُؾ  ،وهذا حيتٛمؾ اًمقضمٝملم  ، ُمِمٌٝم٦م
 

   وم٢من اًمٓمرف اخلٌٞم٨م إذا يم٤من ىمقي٤ًم وم٢مٟمف  ،شمٜمٌف اًمٕم٤ٌمرة إمم ُمِمٙمٚم٦م اًمتٗم٤موض سملم إـمراف

مم٤م ىمد جيٕمٚمف قمديؿ اًمٗم٤مئدة . وأُم٤م اجلٝم٦م اًمٓمٞم٦ٌم وم٢مهن٤م  ،ر ـيٕمٓمل ُمـ احلؼ إٓ اًم٘مٚمٞمؾ وسمٕمًٓ 



200 

 

او  همػم أن ىم٤مقمدة اًمتٕم٤مُمؾ سم٤معمثؾ ىمد شمقىمػ قمٛمٚمٞم٦م اًمتٗم٤موض ،ُمًتٕمدة إلقمٓم٤مء احلؼ ؾمٝمالً 

  .او اعمٓم٤موًم٦م شمٗمرض اؾمتٕمامل وؾم٤مئؾ اًمْمٖمط
 

شمٍميػ  ، چٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ    چ ىمقًمف شمٕم٤ممم  :افػائدة افسابعة      

َف  ،إُمقر ذم اًمٕمرسمٞم٦م هق حتقيٚمٝم٤م )أي سومٝم٤م( ُمـ وضمف إمم آظمر ًم٥ًٌم حمٛمقد او همػم حمٛمقد   وَسَّ

. وشمٍميػ اًمري٤مح ضمٕمٚمٝم٤م ضمٜمقسم٤ًم وؿَمامًٓ وؿمٌف ذًمؽ ُمـ وضمقه  : أي أقمٛمٚمف ذم أيمثر ُمـ وضمفاًمٌمءَ 

ف أي٤مت سم٠مٟمقاع مجٞمٚم٦م ُمٕمجزة ُمـ ـمرق اًمٌٞم٤من وشمْمٛملم اعمٕم٤مين  اًمتٜمقيع . يمؾ ذًمؽ  ،وم٤مهلل شمٕم٤ممم ُيٍَم 

 .واحلٛمد هلل يمثػماً  يِمٙمر ُمـ اًمٜم٤مس سم٤مًمٗمٝمؿ واًمٕمٛمؾ .عمـ 

  

 إداء اإلشساتقجل

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  چ ٤ممم ـىم٤مل شمٕم      

إُمؿ يمٚمٝم٤م وقمغم ُمر اًمزُمـ ُمٕمرو٦م ًمٕمقاُمؾ اًمٜمٍم واهلزيٛم٦م وقمقاُمؾ  ،140آل قمٛمران:  چۉ  

وهذا يقضم٥م قمغم إُم٦م اًمًػم دائاًم سمثالصم٦م ُمِم٤مريع يمؼمى شمِمٙمؾ إداء  ،اإلرشم٘م٤مء واإلٟمحدار 

أي صٞم٤مٟم٦م  ، واعمٖم٤مًم٦ٌم : اًمٕمٜم٤مي٦م اًمٜمٔمري٦م واًمٕمٛمٚمٞم٦م سمٕمقاُمؾ اإلرشم٘م٤مءادؼوع إول ،اإلؾمؽماشمٞمجل 

ادؼوع : ُمٙم٤مومح٦م قمقاُمؾ اإلٟمحدار . افثاين ادؼوع ًمٚمٛمًت٘مٌؾ . ومزاًمتٜم٤م احل٤مرض واًمٕمٛمؾ

 اطمتٞم٤مـمٞم٦م عمقاضمٝم٦م شم٘مٚم٥م إطمقال.: ؾمٞم٤مؾم٤مت افثافث

ومـ وقمٚمؿ شمقضمٞمف اًم٘مقة اًمقـمٜمٞم٦م سمٛمختٚمػ  ، أي ٚمًـْقق اًم٘مقُملوإداء اإلؾمؽماشمٞمجل هق شمٓمٌٞمؼ ًم      

ڌ   ڍ يمام يٜمٌف إًمٞمف ىمقًمف شمٕم٤ممم ، أٟمقاقمٝم٤م وذم اًمٔمروف يمٚمٝم٤م ًمٌٚمقغ اًمٖم٤مي٤مت اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اًمٕمٚمٞم٤م 

، وؾمٞم٠ميت شمٗمًػم آي٦م اًمٜمٛمؾ ذم 17اًمٜمٛمؾ:  ڍ     ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     ڈ  ژ   ژ  ڑ

 إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.  شإداء اًمدوم٤مقمل»قمٜمقان 
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ُمٕمٜمٞملم ، ، طمٞم٨م يٛمٙمـ إي٘م٤مع هذه اًمٕم٤ٌمرة قمغم  افبقئة اإلشساتقجقةوٓسمد هٜم٤م ُمـ إيْم٤مح ُمٕمٜمك       

٦م او ـقاء يم٤مٟم٧م سمٞمئ٦م داظمٚمٞمـ٤م ، ؾمـؽماشمٞمجل ومٞمٝمـاًمتل شم٘مقم ضمٝم٦م ُم٤م سم٠مداء إؾم : اًمٌٞمئ٦مادعـك إول

. ُمث٤مهل٤م ىمٞم٤مم دوًم٦م سم٠مٟمِمٓم٦م أُمٜمٞم٦م او قمًٙمري٦م قمغم أرض أضمٜمٌٞم٦م وٕهداف اؾمؽماشمٞمجٞم٦م . ظم٤مرضمٞم٦م 

: هل اًمٌٞمئ٦م اًمداظمٚمٞم٦م اًمتل ُيراد هل٤م أن شمٜمٝمض سم٤مٕداء اإلؾمؽماشمٞمجل ، ومٞمٛمٙمـ داظمٚمٞم٤ًم أن ادعـك افثاين

قمـ اًمٌٞمئ٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م ويمذًمؽ اًمٌٞمئ٦م آىمتّم٤مدي٦م واإلضمتامقمٞم٦م واًمث٘م٤مومٞم٦م  ٟمتحدث

 وهمػمه٤م.

، وهل اًمقؾم٤مئؾ اًمتل هل٤م أصمر يمٌػم قمغم  افقشائؾ اإلشساتقجقةويٜمٌٖمل يمذًمؽ إيْم٤مح ُمٕمٜمك       

واإلدارة اعمتٗمقىم٦م وُمٜمٝم٩م اعمٖم٤مًم٦ٌم واًمتامؾمؽ اًمقـمٜمل اعمّم٤مًمح اًمٕمٚمٞم٤م ، يم٤مًمٜمزاه٦م اًمقفمٞمٗمٞم٦م واًمٕمدل 

واعمٕمٜمقي٤مت اًمٕم٤مًمٞم٦م وٟمحقه٤م . وهلذه اًمقؾم٤مئؾ ُمرشم٦ٌم إطمٙم٤مم وإوًمقي٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م ٕن ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م اعمريمزي٦م 

صم٤مسمت٦م ، وًمٙمٜمٝم٤م ظم٤موٕم٦م ًمٚمتٓمقير واًمتحًلم ُمـ ضمٝم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمتٜمٗمٞمذي٦م واًمتٗمريٕم٤مت وشمٜم٘مٞمح 

    اعمٗم٤مهٞمؿ اعمتٗمرقم٦م.

تٕمامهل٤م ؿم٤مئٕم٤ًم ـوأصٌح اؾم ،ُمٜمٝم٤م اًمٕمرسمٞم٦م  ،ذم ًمٖم٤مت قمديدة  شؽماشمٞمجٞم٦مـإؾم»ُتٕمػمت يمٚمٛم٦م ـد اؾموىم      

راطمؾ صٜم٤مقم٦م اًم٘مرار اعمٝمؿ واًمتخٓمٞمط ًمف وشمٜمٗمٞمذه . وم٤معم٘مّمقد ـتٕمٛمؾ سمٛمروٟم٦م قمغم ُمـل شُمًـومٝم ،دًا ـضم

 قمداداإل ُمـ ظمالل ،سم٤مٕداء اإلؾمؽماشمٞمجل هٜم٤م هق اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمٖم٤مي٤مت اًمٕمٚمٞم٤م ذم أي جم٤مل يم٤من 

أي ووع اعمٗم٤مهٞمؿ واخلٓمط  ،داف ـ٤مر ًمتح٘مٞمؼ إهـداف اخل٤مدُم٦م ًمٚمٖم٤مي٦م وووع اعمًـشمّمٛمٞمؿ إهو

ًمٚمتٕمٌػم قمـ جمٛمقع إهداف  شاإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م اًمٙمؼمى»وىمد ُيًتٕمٛمؾ اصٓمالح  . وُمت٤مسمٕم٦م اًمتٜمٗمٞمذ

 أي ،او ًمٚمتٕمٌػم قمـ اعم٤ًمر اإلؾمؽماشمٞمجل يم٤مُماًل ذم حت٘مٞمؼ هدف ُمٕملم  ،قمٚمٞم٤م واطمدة اعمتّمٚم٦م سمٖم٤مي٦م 

اسمتداًء ُمـ ومٝمؿ اًمٖم٤مي٦م اًمٕمٚمٞم٤م وُم٤م هق رضوري هل٤م وإٟمتٝم٤مًء سم٤مًمتٜمٗمٞمذ وأصم٤مر  سم٤مًمؽميمٞم٥م اإلؾمؽماشمٞمجل

إٟمِمٓم٦م اًمٕم٤مُم٦م يمٚمٝم٤م سمّمقرة ختدم اًمٖم٤مي٤مت وىمد شُمٓمٚمؼ اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م اًمٙمؼمى قمغم إدارة  . واًمٕمقاىم٥م

 .اًمٕمٚمٞم٤م ووطمدة اإلدم٤مه اإلؾمؽماشمٞمجلاًمًٞم٤مؾمٞم٦م 
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 اًمٕم٤مُم٦م إدارة اعمّم٤مًمح إداء ذم يُٕمـؼم  قمـ أداء اًمتٛمٙملم ذم اعمج٤مل اعمحدد او ٤مٕداء اإلؾمؽماشمٞمجلوم      

 ُمًتقي٤مت سم٠مقمغم ُمت٘مـ شمٗمٙمػم هق اإلؾمؽماشمٞمجل اًمتٗمٙمػمو . اًمداظمٚمٞم٦م واخل٤مرضمٞم٦م() اًمٕمٚمٞم٤م واعمخ٤موف

  . اًمتٗمٙمػم إدارة وقمٛمٚمٞم٤مت مج٤مقمل شمٗمٙمػم احلٙمقُم٦م إمم سم٤مًمٜم٦ًٌم وهق ، اًمٙمٗم٤مءة

 ااو إداء اإلشساتقجل يؿؽـ إظادة تؼسقؿف ؿبؾ ؿؾقؾ ادذـقرة ادشاريع افثلثة افؽزىو      

 جمافغ ـبريـ رئقسغ:إػ 

 يم٤مإلدارة اعمتٗمقىم٦م ،: إداُم٦م وشمٓمقير اًمٌٞمئ٦م اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م واًمقؾم٤مئؾ اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م ادجال إول      

واًمًٞم٤مؾم٤مت  واعمٖم٤مًم٦ٌم واًمتٕمٌئ٦م إوًمقي٤متشمرشمٞم٥م و ووطمدة اإلدم٤مه اإلؾمؽماشمٞمجل )ٟمٔم٤موم٦م اًمقٓء(

ىمد ذيمرٟم٤م اًمٙمثػم ُمـ هذه إُمقر ذم هذه اًمدراؾم٦م و وهمػمه٤م . واًمُ٘مُدرات اًم٘مقي٦م واإلطمتٞم٤مـمٞم٦م اًمقىم٤مئٞم٦م

وُيًتٕم٤من ًمذًمؽ سمٕمٛمٚمٞم٤مت شم٘مقيؿ اعمقىمػ اًم٘م٤مئؿ يمٛمقىمػ إداء اًمًٞم٤مد او  وذم )اعمٜمٓمٚمؼ( .

او ُمقىمػ اًمٌحقث واًمت٘مٜمٞم٤مت اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م او اًمتٕمٚمٞمؿ  او اًمقىم٤مئٞم٦م اًم٘مدرات اًمدوم٤مقمٞم٦م او اإلداري٦م

 ،اًمٕم٤مم او اإلىمتّم٤مد اًمقـمٜمل . ويٛمٙمـ اإلٟمتٗم٤مع ذم هذا اعمج٤مل سمٛمّم٤مدر شم٘مقيؿ او حتٚمٞمؾ إٟمٔمٛم٦م 

ع ُم٘م٤ميٞمس ًم٘مٞم٤مس او شم٘مدير إضمقسم٦م قمغم أؾمئٚم٦م ُمٝمٛم٦م شمتٕمٚمؼ سمٛمٜمٔمقُم٤مت اًمٌٞمئ٦م ُمث٤مل ذًمؽ وو

 ئٚم٦م:ـُمـ هذه إؾم ،اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م 

  يم٤مٕداء اًمًٞم٤مد ،  ُمـ اًمٖم٤مي٤مت اًمٕمٚمٞم٤ميمؾ جم٤مل  ذم ُم٤م هق احل٤مل او اعمقىمػ اًم٘م٤مئؿ ،

 اًمُ٘مُدرات ذم يمؾ جم٤مل وُم٤م هل ؟واإلىمتّم٤مد واًمدوم٤مع واًمتٕمٚمٞمؿ واًمرأي اًمٕم٤مم وهمػمه٤م

وواوح أن شم٘مقيؿ ُمقىمػ قم٤مم يم٤مٕداء اًمًٞم٤مد ُمثالً ي٘متيض أوًٓ  اًمُ٘مُدرات اإلطمتٞم٤مـمٞم٦م؟و

صمؿ شم٘مقيؿ يمؾ حمقر قمغم طمدة صمؿ رؤي٦م  ،شم٘مًٞمؿ إداء اًمًٞم٤مد إمم حم٤موره اًمتل يؽميم٥م ُمٜمٝم٤م 

 اًمٕمالىم٤مت سملم اعمح٤مور.

  اعمج٤مل؟ هذا ذم اًمٙمؼمى إهداف هل ُم٤م 

  واًم٘مقة؟ اًمْمٕمػ وُمقاوع اًمتحدي٤مت هل ُم٤م 

  ُم٤م هل قمٛمٚمٞم٤مت اًمتحًلم او اًمتٓمقير؟ 
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   وُم٤م هل اًمتٝمديـدات واعمخ٤مـمـر اًم٘مري٦ٌم واعمتقؾمـٓم٦م  ،ُم٤م هل اعمّم٤مقم٥م واًمٕمقائـؼ

 وـمقيٚم٦م إُمد؟ 

  ؟واخلٓمط ُم٤م هل احلٚمقل 

وشمّمٛمٞمؿ  ،ٚمٞم٤م أي إداء اعمت٘مدم ذم شمٕمٞملم اًمٖم٤مي٤مت اًمٕم ،: اًمٕمٛمؾ ًمٚمٛمًت٘مٌؾ ادجال افثاين      

وإشم٘م٤من  ، ًمتح٘مٞمؼ هذه إهداف وصٜم٤مقم٦م اًم٘مرارات اًمٕمٚمٞم٤م ، إهداف اعمٝمٛم٦م ًمت٘مقيتٝم٤م وحتًٞمٜمٝم٤م

وؾمٞم٠ميت ذم اًمٙمالم قمـ إوًمقي٤مت ذم أواظمر  . وإقمداد وشمٓمقير اًمُ٘مُدرات ، اًمتٜمٗمٞمذي اًمتخٓمٞمط

ًميوري٦م همػم أن اجلٝمد إيمؼم ًمٚم٘م٤مدة يتجف إمم إُمقر ا ،٤ممم ــ٤مء اهلل شمٕمـ٤مدس إن ؿمـاعمٌح٨م اًمً

واًم٘م٤مئد اًمٗم٤مؿمؾ هبذا اإلقمت٤ٌمر هق اًمذي يٜمٝمٛمؽ ذم اًمٕمٛمؾ  ،أي إمم اًمٕمٛمؾ ًمٚمٛمًت٘مٌؾ  ،اًمٕم٤مضمٚم٦م 

 ،وىمد شمٙمٚمٛمٜم٤م قمـ اعمج٤مل اًمث٤مين ذم أوائؾ اًمٙمت٤مب  اًمٞمقُمل اًمرشمٞم٥م وُيـ٘مٍم  ذم اًمٕمٛمؾ ًمٚمٛمًت٘مٌؾ .

 ، شوأمهٞم٦م اًمٌداي٤متاعمٜمٝمجٞم٦م »صمؿ ذم هذا اعمٌح٨م حت٧م قمٜمقان  شاهلدف واعمنموع»حت٧م قمٜمقان 

 إداء أنوذًمؽ  ،اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م أضمزاء اعمٜمٔمقُم٦م  صٞم٤مهم٦م ُمٖم٤ميرة ًمزي٤مدة إيْم٤محوٟمحت٤مج هٜم٤م إمم 

 قاضم٥ماًم ٘م٤مطـإؾم قمٛمٚمٞم٦م ومال يٛمٙمـ اًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمف ويم٠مٟمف ، ُمّمػمه٤م إمم اعم١مؾم٦ًم يقضمف ؽماشمٞمجلـاإلؾم

 اًمٕمٛمؾ وذم ومح٤ميتف احل٤مرض شمٓمقير ذم او ُمٜم٤موم٦ًم ُمٖم٤مًم٦ٌم هق سمؾ ، قمٚمٞمف ُم٤مهل قمغم قماملإ وشمٍميػ

  .اعم١مؾم٦ًم وىمقة اًم٘مٞم٤مدة يمٗم٤مءة وهق دًمٞمؾ ىمقي قمغم ُمدى ، ًمٚمٛمًت٘مٌؾ

 

   فألداء اإلشساتقجل: مغ افعؿؾقةؾادضا

اعمّم٤مًمح اًم٘مقُمٞم٦م او  او ًمٚمدوًم٦م سم٤مٕهداف اًم٤ًمُمٞم٦م : وىمد شُمًٛمكافسقاشقة افعؾقاافغايات       

أي ىم٤مسمٚم٦م ًمِمٛمقل قم٤مُم٦م إهداف وشُمّم٤مغ اًمٖم٤مي٤مت اًمٕمٚمٞم٤م سمِّمَٞمغ ضم٤مُمٕم٦م  . اعمّم٤مًمح اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٚمٞم٤م

ورسمام شم٘مقم جم٤مُمٞمع صٖمػمة سمرؾمؿ هذه اًمٖم٤مي٤مت وشمٜم٘مٞمح  . اعمٝمٛم٦م إظمرى اًمتل يٛمٙمـ اًمتٗمٙمػم هب٤م

همػم أن اًمّمٞمٖم٦م اًمرؾمٛمٞم٦م او اًمٜمٝم٤مئٞم٦م شمرؾمٛمٝم٤م ذم اًمٖم٤مًم٥م اعمجٛمققم٦م اًمٙمٌػمة اًمتل شمٜمقب قمـ  ،صٞم٤مهمتٝم٤م 

وؾمٞم٠ميت سمٞم٤من ذًمؽ ذم اًمٙمالم  ،ًمٚمٛمجٛمققم٦م اًمٙمٌػمة أن شمٙمقن ُم١مهٚم٦م سمٛمٕم٤ميػم قم٤مًمٞم٦م ويٜمٌٖمل  ،إُم٦م 
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٤مء اهلل ـٌح٨م اًمث٤مُمـ إن ؿمقرى ذم اعمـوذم اًمٙمالم قمـ اًمِم ،٤مسمع ـذم اعمٌح٨م اًمًقمـ اًم٘مٚم٦م واًمٙمثرة 

 :ٞم٦م اًمٕمٚمٞم٤م اًمتل أىمرمه٤م اعمجٛمققم٦م اًمٙمٌػمة هلـٞم٤مؾمـهٜم٤م إن اًمٖم٤مي٤مت اًمً وًمٜم٘مؾ ٤ممم .ــشمٕم

  اإلؾمالُمٞم٦م جلذوره٤م ووم٘م٤مً  ًمألُم٦م واإلضمتامقمٞم٦م واًمتنميٕمٞم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اهلقي٦م قمغم اعمح٤مومٔم٦م. 

   اعمدين واًمٕمًٙمري( اعم٤مديإُمـ(. 

  .)اًم٘مقة اًمذاشمٞم٦م )أي اًمـُٛمٜمْـتَج٦م داظمٚمٞم٤ًم 

  (اًمٓمٛمقطم٤مت /احلري٦م / اًميوري٦م احل٤مضم٤مت شم٠مُملم) واعمجتٛمع اعمقاـمـ ؾمٕم٤مدة. 

  اإلدارة اعمتٗمقىم٦م /اًمٙمٗم٤مءة واإلشم٘م٤من اًمت٠مهٞمؾ/ رؾم٤مًم٦م اعم١مؾم٦ًم/) اًم٘مقي٦م سمٜم٤مء اعم١مؾم٤ًمت/ 

 .(ُمٙم٤مومح٦م اًمٗم٤ًمد /اًمتٓمقير واًمتحًلم اعمًتٛمراعمٖم٤مًم٦ٌم أي  اًمٜمزاه٦م واًمِمٗم٤مومٞم٦م / اًمٕمدل/

  اًمتٜمٛمٞم٦م اًمِم٤مُمٚم٦م. 

   ٌُ  .خل٤مرضمٞم٦م سمام خيدم اعمّم٤مًمح اًمٕمٚمٞم٤مٕمد اًمٕم٤معمل ذم اًمتٗمٙمػم واًمٕمالىم٤مت ااًم

  اًمٕمٛمؾ ًمٚمٛمًت٘مٌؾ. 

وُم٘م٤مرٟمتف سم٤معمٜم٤موم٦ًم واخلّمقم  ، ىمٚمٞمؾ ىمٌؾ ذيمرٟم٤م يمام قمٚمٞم٤م هم٤مي٦م ًمٙمؾ احل٤مرض اعمقىمػ شم٘مقيؿ وسمٕمد      

 ٞمٜمٝم٤مـوحتً اًمٖم٤مي٦م ٞمعـوشمقؾم ًمت٘مقي٦م ُمتٕمددة دافـسم٠مه اًمتٗمٙمػم جيري ذًمؽ دـسمٕم ، واًمقوع اًمدوزم

يمؾ  ختدم ُمتٕمددة اؾمؽماشمٞمجٞم٦م أهداف سمتّمٛمٞمؿ اًمت٠مهٞمؾ قم٤مًمٞم٦م جمٛمققم٤مت شم٘مقم سم٠من وذًمؽ ، وحتّمٞمٜمٝم٤م

 .إهداف هذه ًمتح٘مٞمؼ ىمرارات ُمِم٤مريع وسم٢مقمداد قمٚمٞم٤م هم٤مي٦م

وهل ذم اعمج٤مل  ،وهل جمٛمققم٦م صٖمػمة ٟمًٌٞم٤ًم  :جمؿقظة تصؿقؿ اهلدف اإلشساتقجل      

 ؿمخّمٞم٦م ؾمامت شمقضمدواًمٕمٚمٞم٤م .  احلٙمقُمٞم٦م ُمرشمٌٓم٦م سم٤مًم٘مٞم٤مدة واإلىمتّم٤مد اًمقـمٜمل اًمًٞم٤مد واًمدوم٤مقمل

 ُمـ ىمْمٞم٦م يتقمم طملم ىم٤مدر ومٝمق ، اإلؾمؽماشمٞمجل اخلٌػم أُم٤م.  ٛمخٓمطوًمٚم اإلؾمؽماشمٞمجل ٚمخٌػمًم ممٞمزة

 ، اعم٤مهر يم٤مًمّمٞم٤مد وهق . ُمريم٤ٌمً  واؾمٕم٤مً  ُمِمٝمداً  ومٞمف يرى واؾمع سم٠مومؼ هل٤م يتٗمرغ أن اًمٕمٚمٞم٤م اًمٖم٤مي٤مت

وأهداف قم٤مًمٞم٦م  ُمٜمْمٌٓم٦م ُمٗم٤مهٞمؿ إمم وحتقيٚمٝم٤م ُمٙم٤من يمؾ ُمـ اعمٗمٞمدة إومٙم٤مر ىمٓمػ ذم ُمتٛمرس

 إىم٤مُم٦م أي واإلومؽماض اًمتخٞمؾ قمغم ىمدرشمف إمم سم٤مإلو٤موم٦م هذا ، ًمتٜمٗمٞمذه٤م اًمتخٓمٞمط يٛمٙمـو إمهٞم٦م

 ذم اعمٖم٤مًم٦ٌم ىمٌؾ اجلقدة ذم اعمٖم٤مًم٦ٌم)  واعمراسمٓم٦م واعمّم٤مسمرة سم٤مًمّمؼم يتٛمتع وهق ، اعمٕم٘مقًم٦م اإلطمتامٓت
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 إمم شمتحقل ظمٓمتف وم٢من طُ اعمخٓمِ  وأُم٤م.  شمٜمْم٩م طمتك اعمٗم٤مهٞمؿ شمٜم٘مٞمح ذم يًتٛمر ومٝمق ،(  اإلٟمج٤مز وىم٧م

 ىم٤مسمؾ قمٛمكم ُمٜمٝم٩م إمم ُمٕملم جم٤مل ذم إومٙم٤مر حتقيؾ ذم قم٤مًمٞم٦م ُمٝم٤مرة إمم سمح٤مضم٦م ومٝمق ، شمٜمٗمٞمذي قمٛمؾ

 وحيت٤مج ، او همػمه٤م اًمتٕمٚمٞمؿ او اًمّمح٦م او اًمدوم٤مع او ٦مـٞم٤مؾمـاًمًظمؼمشمف اًمٕمٛمٚمٞم٦م ذم  ٙمقنشم وىمد ، ًمٚمتٜمٗمٞمذ

 سملم واًمٗمقارق اًمٕمٛمكم ًمٚمتٜمٗمٞمذ اعمحتٛمٚم٦م ًمٚمٛمالسم٤ًمت اإلومؽماوٞم٦م اًمرؤي٦م ذم عـواؾم ُأومؼ إمم يمذًمؽ

 ُمع اًمتٕم٤مُمؾ يٙمقن ويمٞمػ جم٤مهلؿ ُمـ ًمٞمس وُم٤م جم٤مهلؿ ُمـ هق سمام اعمٜمٗمذيـ ًمتٌّمػم وذًمؽ ، ُمْم٤مُمٞمٜمٝم٤م

وم٤معمٗمؽمض  ،دف ـذي٦م اًمٕمٚمٞم٤م ذم جم٤مل اهلـ٤مدة اًمتٜمٗمٞمـوأُم٤م اًم٘مٞم . اعمروٟم٦م ُمـ ىَمـْدر ُمع وًمٙمـ ، ذًمؽ يمؾ

وسم٤مجلٛمٚم٦م وم٢من  ع ُمٓم٤مرطم٤مت اعمجٛمققم٦م واًمتقصؾ إمم أومْمؾ ىمرار .ـ٤مقمؾ ُمـومٞمٝم٤م إهٚمٞم٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م ًمٚمتٗم

 ُمـ أهؿ أوص٤مف وُمتٓمٚم٤ٌمت جمٛمققم٦م شمّمٛمٞمؿ اهلدف:

  أي شمقفمٞمػ اعمٕمٚمقُم٤مت وإٟمت٤مج اعمٕمروم٦م وإومٙم٤مر ، اًمت٠مهٞمؾ اًمٕم٤مزم ذم هذا اعمج٤مل ، 

وُمـ أهؿ صٗم٤مت إهٚمٞم٦م اإلهتامم اًمِمديد  اًمقٓء . سم٤مإلو٤موم٦م إمم اًمٜمٔم٤موم٦م اًمقفمٞمٗمٞم٦م وٟمٔم٤موم٦م

وؾمٞم٠ميت سمٞم٤من أمهٞم٦م اإلهتامم ذم اعمٌح٨م اًم٤ًمدس حت٧م قمٜمقان  ، ؾ سم٤مًمتٙمٚمٞمػٌَ ـ٘مْ ـطملم يَ 

 .شطمًـ اإلظمتٞم٤مر واإلؾمتٕمداد ٕداء اًمتٙمٚمٞمػ»

  ويٛمٙمـ أيْم٤ًم أن شمًتٕملم سمتٖمذي٦م ومٙمري٦م قم٤مًمٞم٦م  شمٖمذي٦م ُمٕمٚمقُم٤مشمٞم٦م واؾمٕم٦م اعمجٛمققم٦م مُتٜمح ،

ٚمٞمؾ ىمٌؾ اإلٟمت٘م٤مء واًمٗمرز واًمتحو اجلٛمع همػم أن ضمقدة ،وهذه ىمْمٞم٦م رضوري٦م  . اًمت٠مهٞمؾ

ٝم٤م ىمٌؾ ـٚمٞمؿ ًمـومال يٛمٙمـ اًمتً ،يٛمٙمـ أن شمٙمقن ضمقدة ُمٜمخٗمْم٦م  ،شم٘مديؿ هذه اعمٕمٚمقُم٤مت 

ومٛمـ أؾم٤ٌمب  طمتك ذم أيمثر ُمرايمز اًمٗمٙمر إشم٘م٤مٟم٤ًم . ،وـمٚم٥م اعمزيد  شمٙمرار اًمٗمحص واًمتٜم٘مٞمح

 اخلٓم٠م واًمتْمٚمٞمؾ ذم اعمٕمٚمقُم٤مت:

  ُم٘متْمٞم٤مت طمرب اعمٕمٚمقُم٤مت. 

   قُم٤مت اخل٤مـمئ٦ممجٚم٦م يمٌػمة ُمـ اعمٕمٚموضمقد. 

  اإلؿم٤مقم٤مت. 

  ٤مت ُمْمٚمٚم٦م سمدواومع اًمتحريؽ اًمٕمدائلُمٕمٚمقُم. 
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  واإلٟمحٞم٤مز  ُمٕمٚمقُم٤مت ُمْمٚمٚم٦م ًمٙمقهن٤م ُمٌٜمٞم٦م قمغم اؾمتٜمت٤مج ُمٕمرض ًمٚمخٓم٠م، 

. وهذه يٛمٙمـ أن شمقدي إمم أظمٓم٤مء يمٌػمة  قمغم ُمٕمٚمقُم٤مت ُم٤ٌمذة ٧م ُمٌٜمٞم٦موًمٞمً

 .ًمًٞم٤مد واًمٕمًٙمري واًم٘مْم٤مئل وهمػمه٤مذم اعمج٤مل ا

   وم٢من مجٚم٦م  ،ُمٕمٚمقُم٤مت ُمرسمٙم٦م سم٥ًٌم قمدم اًمتقازن ذم اجلٛمع واًمٗمرز واًمتحٚمٞمؾ

يمام أن  ،يمٌػمة ضمدًا ُمـ اعمٕمٚمقُم٤مت اهل٤مُمِمٞم٦م واًمٕمِمقائٞم٦م ىمد شمرسمؽ اًمتٗمٙمػم 

 .٤مت اعمٝمٛم٦م ي١مدي إمم ىمرارات ظم٤مـمئ٦ماًمٜم٘مص ذم اعمٕمٚمقُم

   ظمْمقع جمٛمققم٦م شمّمٛمٞمؿ اهلدف ًمت٠مصمػم ُمرايمز اًمْمٖمط اًمذيـ يريدون شمّمٛمٞماًم

. وهذا اًم٥ًٌم ذم هم٤مي٦م اخلٓمقرة وهق ٤ًم ٕهقائٝمؿ وُمٜم٤مومٕمٝمؿ اخل٤مص٦م ُمقاوم٘م

 أصؾ اًمٗم٤ًمد اًمقفمٞمٗمل ذم ُم١مؾم٤ًمت اًمدوًم٦م.

  اًمتل ختدم اًمٖم٤مي٤مت اًمٕمٚمٞم٤م وإومٙم٤مر قمغم ختقيؾ ًمدراؾم٦م إهداف اعمجٛمققم٦م حتّمؾ. 

  وذًمؽ سمثالصم٦م ـمرق ،ج اًمٗمٙمرة وشمٜم٘مٞمحٝم٤م شمٖمذي٦م ومٙمري٦م وُمٕمرومٞم٦م إلٟمْم٤م حتّمؾ قمغم ، 

ويٕمتٛمد  ،همػم ُم٤ٌمذ  ل يتّمؾ هب٤م اًم٘مرار . اًمٓمريؼ اًمث٤مينـمريؼ ُم٤ٌمذ ُمـ اًمدائرة اعمٖمٚم٘م٦م اًمت

وًمٙمـ ُمـ همػم أن يِمٕمروا سم٤مهلدف  ،قمغم اًمذيم٤مء واعمٝم٤مرة ذم إذاك أظمريـ سم٠مومٙم٤مرهؿ 

 ،. وشمًتٕمٛمؾ احلٙمقُم٤مت اًمٓمريؼ همػم اعم٤ٌمذ ذم اًم٘مْم٤مي٤م اعمتّمٚم٦م سم٤مُٕمـ واًمدوم٤مع اًمٙم٤مُمـ 

ر قمغم أهؾ ـاًمٓمريؼ اًمث٤مًم٨م: هق إٟمٗمت٤مح اعم٤ٌمؿم روع .ـد اعمِمـإشم٘م٤مٟمف ىمد ُيٗمًهمػم أن قمدم 

 .وذًمؽ طملم شمٙمقن اًمني٦م همػم رضوري٦م ،اخلؼمة 

  دم اخلٚمط سملم اًمٕم٤مـمٗم٦م ُمـ ضمٝم٦م واعمّمٚمح٦م واًميورة ُمـ ضمٝم٦م ـك قمـىمدرة ضمٞمدة قمٚم

 اعمٜمْمٌط سم٤مًمنمقمٞم٦م وم٢من اًم٘مرار جي٥م أن يٙمقن ًمٚمٕم٘مؾ ،رى . وهذا أُمر ذم هم٤مي٦م إمهٞم٦م ـأظم

ويٜمٌٖمل  ذم صٚمح احلديٌٞم٦م . ملسو هيلع هللا ىلصوإُمر واوح ُمـ ؾمػمة رؾمقل اهلل  ، سمٛمٕمزل قمـ اًمٕم٤مـمٗم٦م

 ،ٚمرؤي٦م اجلزئٞم٦م وٟمحقه٤م وًمأن ُيٕمٚمؿ أن ُمـ أيمؼم أقمداء إداء اإلؾمؽماشمٞمجل اًمتحٞمز ًمٚمٕم٤مـمٗم٦م 

إمم يٛمٙمـ أن ي١مدي  يٜمٞم٦م ُمـ همػم رؤي٦م اعمّمٚمح٦م ومٞمٝم٤مًمٕم٤مـمٗم٦م اًمدوشمدسمر أن اإلىمدام سمداومع ا

وأُم٤م اًمتحٞمز ًمٚمٛمٜم٤مومع اخل٤مص٦م  ،وهق ذم طم٘مٞم٘م٦م إُمر هقى سم٤مـمـ  ،ُمّم٤مئ٥م يمٌػمة 

واهلقى أٟمف  وُمـ أرضار شمٖمٚمٞم٥م اًمٕم٤مـمٗم٦م ويمٚمف ُمٜمٝمل قمٜمف . ،واًمِمٝمقات ومٝمق هقى فم٤مهر 
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وىمد يم٤مًمذي يٛمًؽ ؿمٞمئ٤ًم ذم فمالم ؿمديد  ٕمؾ اإلٟم٤ًمنوجي ،زئٞم٦م اجلرؤي٦م اًم أطمد أؾم٤ٌمب

همػم أن اًمٕم٤مـمٗم٦م ُمٗمٞمدة ضمدًا إذا  . او هٚمٙم٦م ُمـ هق ُم١ًمول قمـ مح٤ميتٝمؿ شمٙمقن ومٞمف هٚمٙمتف

وًمذًمؽ ومٝمل سمّمٞمٖمتٝم٤م اعمجٛمٚم٦م  ،وهذه أُمقر ي٘متْمٞمٝم٤م اًمنمع واًمٕم٘مؾ  يم٤مٟم٧م ظم٤مدُم٦م ًمٚمٕم٘مؾ .

 .ؼماء اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م وظمؼماء اًمدوم٤معُمتٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م سملم ظم

  وًمٙمـ ٕقمغم ؾمٚمٓم٦م شمٜمٗمٞمذي٦م ،جٛمققم٦م اًم٘مرار اًمٜمٝم٤مئل ًمٞمس هلذه اعم. 

وم٤معم٘مّمقد هب٤م شمٕمٚمٞمؼ اهلدف سم٤مجلقهر  ، أُم٤م اعمقوققمٞم٦م :وؿاكقن اإلحتامٓت ادقضقظقة      

ومٚمق شمؿ  ًمٞم٧ًم أهداوم٤ًم إٓ سم٤مقمت٤ٌمر ُم٤م حتٛمٚمف ُمـ ُمٕم٤من .ٝمذه وم ، ٤مٕؿمخ٤مص وإُمٙمٜم٦مسم واعمٕمٜمك وًمٞمس

يمتحقيؾ رؤي٦م اؾمؽماشمٞمجٞم٦م ٟمخٌقي٦م إمم رأي قم٤مم راؾمخ او  ،او همػمه  ُمٕملم ؾمٞم٤مد شمّمٛمٞمؿ أوزم هلدف

ٞم٤مت يمؼمى ًمإلصالح اًمًٞم٤مد او ُمقىمػ إضمراء شمٕمديالت يمٌػمة قمغم اًمقضمٝم٦م اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م او قمٛمٚم

وم٢من  ، او سم٠مطمزاب سمٛمٙم٤من ُمٕملم او سم٠مؿمخ٤مص ٤مً ُم٘مؽمٟم اهلدف ًم٥ًٌم او آظمر ويم٤من ،دوم٤مقمل يمٌػم 

؟ أهق رضوري ًمذاشمف أم إمهٞم٦م ذم اهلدف ق ُمقوعاًم١ًمال اًميوري ًمتٜم٘مٞمح اًمتّمٛمٞمؿ: ُم٤م ه

هدف آظمر او  شمّمٛمٞمؿ آظمر او عمّمٚمح٦م رضوري٦م شمتّمؾ سمف؟ وهؾ يٛمٙمـ حت٘مٞمؼ اعمّمٚمح٦م ُمـ ـمريؼ

 يٙمقن حت٘مٞمؼ اعمّمٚمح٦م او دومع اعمٗمًدة هق ،سمؾ هق إصؾ  ،وذم يمثػم ُمـ إطمقال أهداف أظمرى ؟ 

اعمّمٚمح٦م واعمٗمًدة ي٤ًمقمد ذم رؤي٦م  ٗمٙمػم سمذًمؽ اهلدف . همػم أن إقم٤مدة إُمقر إمم ُمٞمزانؾم٥ٌم اًمت

. وسمذًمؽ وم٢من اًمتّمٛمٞمؿ إوزم ًمٚمٝمدف ىمد يّمػم ُمرضمقطم٤ًم  اخلٞم٤مرات اًمٙمثػمة واًمٌدائؾ اعمتٕمددة

  .سمؾ ىمد ُيًتٌدل اهلدف مجٚم٦م ،وُمت٠مظمرًا ذم ؾمٚمؿ إوًمقي٤مت 

وم٢من اًم٘م٤مٟمقن يّمدر ُمثالً سمٛمٙم٤موم٠مة او قم٘مقسم٦م  ،وًمت٘مري٥م إُمر ٟمٜمٌف إمم اًمٗمرق سملم اًم٘م٤مٟمقن واًم٘مْم٤مء       

صمؿ شم٘مقم اإلدارات واًم٘مْم٤مء سمتٜمٗمٞمذ  ،أؾمامء إؿمخ٤مص وُمـ همػم حتديد  ،ُمـ يٗمٕمؾ يمذا ويمذا 

قرة قم٤مدًم٦م . ومٚمق صدر اًم٘م٤مٟمقن سم٢مؾمؿ إؿمخ٤مص وم٢من اعمّمٚمح٦م اًم٘م٤مٟمقن قمغم إؿمخ٤مص سمّم

إُمر ُمع اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م وم٢مهن٤م دة . ويمذًمؽ ن وٞم٘م٦م ضمدًا وهمػم قم٤مدًم٦م ومٝمل ُمٗمًقف شمٙمقاًمٔم٤مهري٦م ؾم

ظمٞم٤مرات أظمرى ىمد شمٙمقن  وم٢مهن٤م ؾمتًتٌٕمد شمٚم٘م٤مئٞم٤مً  ،داًء سمتٕمٞملم إؿمخ٤مص وإُمٙمٜم٦م ـإذا ارشمٌٓم٧م اسمت

  .هل إومْمؾ
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شمقضمد ٟمّمقص يمثػمة و ،هذه إُمقر  ُمثؾ ذم ًمٚمتٗمٙمػم اًمًٚمٞمؿ وإصم٤مرة اإلطمتامٓت رضورة قم٤مًمٞم٦م      

ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  چ ىمقًمف شمٕمـــ٤ممم  ُمٜمٝم٤م ،٤مٓت شمٜمٌف إمم ىم٤مٟمقن اإلطمتامٓت ذم خمتٚمػ اعمج

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  ىمقًمف شمٕم٤مممو ، 20اًمٙمٝمػ:  چۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ 

وشمدسمر ذم أمهٞم٦م  .4 - 1قمٌس:  چ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ   ٺ

وم٘م٤مل: وًمدت اُمرأيت  ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل: ضم٤مء رضمؾ إمم رؾمقل اهلل   طمدي٨م أيب هريرةإصم٤مرة اإلطمتامٓت 

ىم٤مل:   ،«هؾ ًمؽ ُمـ إسمؾ؟  » ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ًمف وم٘م٤مل – يٜمٗمٞمف سم٠من يٕمرض طمٞمٜمئذٍ  وهق –همالُم٤ًم أؾمقد 

وم٠مٟمك  »، ىم٤مل  ىم٤مل: ٟمٕمؿ  ،«هؾ ومٞمٝم٤م ُمـ أْوَرَق؟  »ٌر، ىم٤مل ـ٤مل: مُحْ ىم  ،«قاهن٤م؟ ومام أًم »ٟمٕمؿ، ىم٤مل 

ٟمتٗم٤مء ومل يرظمص ًمف ذم اإل ،«زقمف قمرق ـذا ٟمـومٚمٕمؾ اسمٜمؽ ه »زقمف قمرق، ىم٤مل ـىم٤مل: ًمٕمٚمف ٟم ،«ذًمؽ؟ 

ىم٤مٟمقن او ُمٌدأ »تٕمٛمٚمقن اصٓمالح ـوظمؼماء اًم٘مٞم٤مدة اًمٖمرسمٞمقن يً . . رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ُمٜمف

إمم أن إذار يًـتٕمٛمٚمقن رضب اإلطمتامٓت ٕضمؾ  ذم هذا اعم٘م٤مم در اًمتٜمٌٞمف أيـْم٤مً وجي . شؽـاًمِم

ى    ۉ  ې  ې  ې  ېۅ   ۅ  ۉ    چ٤ممم وُمٜمٝم٤م قمرض إسمٚمٞمس يمام ذم ىمقًمف شمٕم ،ؾ اًمتْمٚمٞم

سمؾ إن شمروي٩م وزظمروم٦م اخلٞم٤مرات اًمٗم٤مؾمدة وطمٍم  .20إقمراف:  چ ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ

ويمذًمؽ ُمـ ـمرق زظمروم٦م  ،ُيَٕمـدُّ ُمـ أهؿ ـمرق اإلؾمتدراج واًمتحريؽ اًمٕمدائل  ،اإلطمتامٓت ومٞمٝم٤م 

ًمِـَؿ هذا وواوح أٟمف شمقضمد صمالصم٦م أؾمئٚم٦م ضمقهري٦م ذم دراؾمـ٦م أي ظمٞم٤مر ، إول: .  اًمٗم٤ًمد اًمقفمٞمٗمل

 وًمٞمس همػمه؟ اًمث٤مين: ُم٤م هق اًمٓمريؼ واعمقارد اعمٓمٚمقسم٦م؟ اًمث٤مًم٨م: ُم٤م هل اًمٕمقاىم٥م اعمتقىمٕم٦م واعمحتٛمٚم٦م؟

أي سم٤مٕهؿ  ،: سمٕمد طمٍم اخلٞم٤مرات اعمحتٛمٚم٦م سمٕمدد حمدود ساتقجقةـاإلش تؼقيؿ اخلقارات      

وهل٤م صٚم٦م وصمٞم٘م٦م  ٤مهد ُمريم٦ٌمـُمِم ٌٕم٦مـًرؤي٦م اومؽماوٞم٦م ًمـسم ظمٞم٤مرت٤ٌمىمل ًمٙمؾ ـٌدأ اًمت٘مقيؿ اإلؾمـي ،ُمٜمٝم٤م 

اعمج٤مٓت  دافـ٥م أهـ٤مهد سمام يٜم٤مؾمـويٛمٙمـ إقم٤مدة صٞم٤مهم٦م هذه اعمِم ، داف إُمـ اًم٘مقُملـسم٠مه

  .إظمرى ، يم٤معمج٤مل اًمًٞم٤مد او اًم٘م٤مٟمقين او اًمّمحل او همػمه

وواوح أٟمف شمقضمد صمالصم٦م أؾمئٚم٦م ضمقهري٦م ذم دراؾمـ٦م أي ظمٞم٤مر ،  ، : هق اهلدففد إولـادش      

إول: ًمِـَؿ هذا وًمٞمس همػمه؟ اًمث٤مين: ُم٤م هق اًمٓمريؼ واعمقارد اعمٓمٚمقسم٦م؟ اًمث٤مًم٨م: ُم٤م هل اًمٕمقاىم٥م 
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 يم٠من يٙمقن ٟمٔم٤مُم٤مً  ،اًمقاوح٦م واًمقاومٞم٦م  اعمرضمقة سمّمقرشمف ٟمٗمًفَرض اهلدف ـوُيٕمْ  اعمتقىمٕم٦م واعمحتٛمٚم٦م؟

ضمديدًا ًمألُمـ اًمداظمكم ًمٚمدوًم٦م او قمٛمٚمٞم٦م دوم٤مقمٞم٦م ظم٤مرضمٞم٦م او حت٤مًمٗم٤ًم اؾمؽماشمٞمجٞم٤ًم . وم٤مًمٌداي٦م سمرؤي٦م 

٤ٌمب اًمتٗمٙمػم ـديؿ ُمؼمرات او أؾمـوي٘مؽمن ذًمؽ سمت٘م ، يمٚمٝم٤م ويم٠مٟمف ىمد شمؿ حت٘مٞم٘مف اعمريم٦ٌم سم٠مضمزائف اهلدف

  .رقمٞم٦مـوُمدى شمقاوم٘مف ُمع اًمِم ، ٦م أم أومْمٚمٞم٦مـق رضورة أم طم٤مضمـأه ،ٌٌٞم٦م ـسم٤مهلدف ُمع درضم٦م اًمً

اًمٕمٜم٤مس اهلدف إمم ُم٤م يٛمٙمـ شمًٛمٞمتف سم٤مٕضمزاء او  ٞمؿ(ـ)أي شم٘مً حتٚمٞمؾ دفـ٦م اهلـوشمتْمٛمـ دراؾم      

، ويمذًمؽ  . وسمٕمد دراؾم٦م يمؾ ضمزء ُيٜمٔمر ذم اًمتٗم٤مقمؾ سملم إضمزاء اًمٌٜمقداو اعمج٤مٓت او اعمح٤مور صمؿ 

قاء يم٤مٟم٧م ـؾم ، ٕملم او قمغم اهلدف سمجٛمٚمتفاًمٕمقاُمؾ اًم٘مري٦ٌم واًمٌٕمٞمدة اعم١مصمرة قمغم حمقر ُم شمٗم٤مقمؾ

صمؿ ُم٤م هق ٟمقع اًمت٠مصمػم وُم٤م هل  ، قاء يم٤مٟم٧م داظمٚمٞم٦م او ظم٤مرضمٞم٦مـوؾم ، ٤مقمدة او ُمْم٤مدةـقمقاُمؾ ُمً

 وسمٕمد حتٚمٞمؾ يمؾ قم٤مُمؾ يتؿ شمثٌٞم٧م اؾمتٜمت٤مج طمقل أمهٞم٦م اًمٕم٤مُمؾ ويمٞمٗمٞم٦م اًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمف . درضمتف؟

ل او ـٞم٤مؾمـؾ اًمًـويمثػم ُمـ طمقادث اًمٗمِم ،ٕمقاُمؾ جي٥م أن شمٙمقن واؾمٕم٦م وُمٕمٛم٘م٦م ودراؾم٦م اًم

  .ؾ ذم حتٚمٞمؾ وومٝمؿ اًمٕمقاُمؾ اعم١مصمرةسمًـ٥ٌم اًمٗمِمـاًمدوم٤مقمل يم٤مٟم٧م 

وُمـ إؾمئٚم٦م اعمٝمٛم٦م ذم شم٘مقيؿ اهلدف: هؾ ٟمٜمٓمٚمؼ إًمٞمف سمّمقرة ُم٤ٌمذة أم سمٕمٛمٚمٞم٤مت متٝمٞمدي٦م       

د اومؽماض اًمؽميمٞم٥م ذم قُّ ٕمَ ـوُمـ ـمرق اًمتدري٥م ٓضمتٜم٤مب اًمرؤي٦م اجلزئٞم٦م هق شمَ  ؟٦موأهداف حتْمػمي

رؤي٦م  دٙمتٛمؾ شم٘مقيٛمف واحلٙمؿ قمٚمٞمف إٓ سمٕمومال ي ،يمؾ ُم٤م ُيٕمرض ُمـ إضمزاء اعمحتٛمٚم٦م ًمٚمٛمِمـٝمد 

ودرضم٦م  وُم٤م هل أمهٞمتٝم٤م ،أي رؤي٦م اًمرواسمط اًمتل ؿمٙمٚم٧م اًمؽميمٞم٦ٌم اًمٙمٌػمة  ،شمٗم٤مقمالشمف ُمع إضمزاء 

أي ًمّمٜم٤مقم٦م  ، اًمؽميمٞم٥مإلطمداث شمٖمٞمػمات ُمٝمٛم٦م ذم ُمْم٤مُملم  وُم٤م هل ـمرق اًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝم٤م ،شم٠مصمػمه٤م 

ڻ  ۀ  چ شمٕم٤ممم  واًمت٘مّمػم ذم ذًمؽ يِمٌف ُمـ شمرك اًمّمالة مجٚم٦م ٕٟمف ؾمٛمع ىمقًمف ؟واىمع ضمديد

ه٤م ذم وم٤مىمتٓمع ضمزًءا ُمـ أي٦م اًمٙمريٛم٦م سمٛمٕمزل قمام يٗمن ،43اًمٜم٤ًمء:  چۀ  ہ  ہ  ہ 

  .اًمؽميمٞم٥م اًمٙم٤مُمؾ ًممي٦م

هق رؤي٦م إمج٤مًمٞم٦م ًمألُمقر اًمتل شم١مصمر ومٞمام سمٕمد ذم ظمٞم٤مرات اًمتخٓمٞمط اًمتٜمٗمٞمذي . ومام  :ادشفد افثاين      

وُم٤م هل ظمّم٤مئص اًمٓمريؼ  ،او اًمٓمرق اعمحتٛمٚم٦م اًمتل يٛمٙمـ أن شمقصؾ إمم اهلدف  اًمًٌؾ هل

وي٘متيض ذًمؽ حتٚمٞمؾ اًمتقىمٕم٤مت  ، واًمٕمقاُمؾ اًمتل يٛمٙمـ أن شمٕمؽموف او شم١مصمر ومٞمف وشمٙم٤مًمٞمٗمف وخم٤مـمره



210 

 

ىمْدر ُمـ  ومم ًمٚمًٌؾوىمد يٙمقن ذم اًمرؤي٦م إ ٕطمداث سمٕمد اًمنموع ذم اًمتٜمٗمٞمذ .اعمحتٛمٚم٦م ًمتًٚمًؾ ا

ُمٗمّمٚم٦م  شمتؿ دراؾم٦م ، صمؿ سمٕمد اًمتقاومؼ قمغم شمّمٛمٞمؿ هدف حمدد يتْمٛمـ اعمّمٚمح٦م اًميوري٦م ،اإلمج٤مل 

٤مقمد قمغم ـرق اًمتل شمًـويمذًمؽ اًمٓم ،٤مقمد قمغم حت٘مٞم٘مف ـ١مدي إمم اهلدف او شمًـاًمتل شم ًمٚمًٌؾ وإومٙم٤مر

وُمـ اعمٗمٞمد إقمداد ىم٤مئٛم٦م سم٤مًمّمٕمقسم٤مت احل٤مرضة واعمتقىمٕم٦م وُم٤م هق  . اًمٕمقاُمؾ اعم١مصمرةؾ ُمع ـاًمتٕم٤مُم

شم٘مقم  واًمٓمري٘م٦م اًمٗمٙمري٦م ذم ذًمؽ يمٚمف وىم٤مئٛم٦م أظمرى سم٤معمخ٤مـمر. ،شم٠مصمػمه٤م ويمٞمػ يٙمقن اًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝم٤م 

أي اعمٓم٤موًم٦م سم٤مًمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمٗمٙمري٦م واًمتحْمػمي٦م  ،هق اًمتحٚمٞمؾ اًمتدرجيل  :افرــ إول ،قمغم ريمٜملم 

ُمع اًمت٘مدم ذم اًمٓمريؼ ٟمحق اهلدف شمتْمح اًمرؤي٦م وشمٔمٝمر قمقاُمؾ صمؿ  ٜمٛمق اعمٕمروم٦م وشمتٙم٤مُمؾ .يمل شم

: هق افرــ افثاين وذًمؽ يم٤مًمٗمرق سملم ُمـ يٜمٔمر ُمـ سمٕمٞمد وُمـ يٜمٔمر قمـ ىمرب . ،يم٤مٟم٧م همػم ُمٜمٔمقرة 

ُمث٤مل ذًمؽ اًمتقازن سملم رؤي٦م اًمتٝمديد ورؤي٦م  ،اًمتقازن ذم رؤي٦م اخلٞم٤مرات اعمت٘م٤مسمٚم٦م او اعمتٕم٤مرو٦م 

وم٢من اإلهاف ذم اًمؽميمٞمز قمغم اخلٓمقرة واًمتٝمديد ىمد ي١مدي إمم اًمدظمقل ذم  ،اًمٗمرص٦م وشمقفمٞمٗمٝم٤م 

ساقم٤مت ُمًتٛمرة ووم٘مدان يمثػم ُمـ ومرص اخلػم واًمًالم واًمٕمالىم٤مت اعمٗمٞمدة . ويمذًمؽ اإلهاف 

قمدم اًمِمٕمقر سم٤معمّمٞم٦ٌم إٓ سمٕمد وىمققمٝم٤م . ذم اًمؽميمٞمز قمغم اًمٗمرص وإهمٗم٤مل اعمخ٤مـمر واًمتٝمديد يٕمٜمل 

 أن ُي٘م٤مل: إن هدف اًمٜمزاه٦م اًمقفمٞمٗمٞم٦م واًمِمٗم٤مومٞم٦م حيت٤مج ُمٜمٝم٤م ،ويٛمٙمـ شمٓمٌٞمؼ ذًمؽ قمغم أُمثٚم٦م يمثػمة 

٤مل ًمٚمٛم١مؾم٤ًمت ـقٟمٞم٦م ُُمٚمِزُم٦م شمٗمتح اعمجـشم٠مؾمٞمس سُمـٜمٞم٦م ىم٤مٟم ُمٜمٝم٤م ،ـمرق  إمم سمٕمد حتٚمٞمؾ ُمْم٤مُمٞمٜمف

ويمذًمؽ سُمـٜمٞم٦م ىم٤مٟمقٟمٞم٦م وم٤مقمٚم٦م ًمٚمٕم٘مقسم٤مت  ،احلٙمقُمٞم٦م احلٙمقُمٞم٦م واعمجتٛمٕمٞم٦م ًمرؤي٦م ُم٤م جيري ذم اعم١مؾم٦ًم 

وإصؾ ذم اًمِمٗم٤مومٞم٦م أهن٤م ويمذًمؽ ىمقاٟملم وإضمراءات وم٤مقمٚم٦م عمٙم٤مومح٦م اًمٗم٤ًمد .  ،اإلداري٦م واجلٜم٤مئٞم٦م 

ر ذًمؽ ُمـ ـوإمم همٞم ،دف ـتٌدال ومٚمٝم٤م طمٙمؿ اهلـىم٤مسمٚم٦م ًمإلؾمٞمٚم٦م همػم ـهمػم أهن٤م وؾم ،وؾمٞمٚم٦م إمم اًمٜمزاه٦م 

 . ٤مٟمقٟمٞم٦م واًمدوم٤مقمٞم٦م وؾم٤مئر اعمج٤مٓتٞم٦م واًم٘مـٞم٤مؾمـداف اًمًـإه

اهلدف ىمٌؾ حت٘مٞم٘مف  اًمٌٞمئ٤مت وإـمراف اًمتل يٛمٙمـ أن شمتٗم٤مقمؾ ُمع شم٘مقيؿ هق :ادشفد افثافث      

ومٝمذا اعمِمٝمد هق شمّمقير  . وسمٕمد حت٘مٞمؼ اهلدف أصمٜم٤مء اًمتٜمٗمٞمذ اًمتٖمػمات اعمحتٛمٚم٦مىمد شمتٗم٤مقمؾ ُمع و

 ،٤مرضمٞم٦م اًمداظمٚمٞم٦م واخل اًمٌٞمئ٤مت ويِمٛمؾ ذًمؽ ، واًمث٤مين إول يـشمٗمّمٞمكم ًمٚمٕمقاُمؾ اعمذيمقرة ذم اعمِمٝمد

ًا ٛمٕم٘مد ضمدوم افعؿؾقة اإلشساتقجقة بقئةأما تؼقيؿ ٤ًمقمدًا او ُُمٕمٞم٘م٤ًم او ُمٕم٤مدي٤ًم . وؾمقاء يم٤من شمٗم٤مقماًل ُم
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وم٢من اًمت٘مقيؿ يِمٛمؾ  ،ويمثػمة اًمتٖمػم  ويمثػمة اًمت٘م٤مـمع سملم اعمح٤مور ٕهن٤م يمثػمة اعمح٤مور واًمٌٜمقد

 واإلضمتامقمٞم٦م تج٤مسم٤مت اعمتقىمٕم٦م(ـٚمقيمٞم٦م )اإلؾمـواًمً ٙمري٦م واًمٕم٘مٞمدي٦مـري٦م واًمٗمـظمّم٤مئص اًمٌٞمئ٦م اًمٌِم

ويمذًمؽ شم٠مريخ اًمٌٞمئ٦م ويمؾ ُم٤م  ،واإلىمتّم٤مدي٦م وُمرايمز اًمث٘مؾ ذم حم٤مور اًمٌٞمئ٦م واًمدوم٤مقمٞم٦م  ٞم٦مـٞم٤مؾمـواًمً

وهذه اًمت٘مقيامت يٜمٌٖمل أن شمٜمت٩م  .ي١مصمر قمٚمٞمٝم٤م وحيريمٝم٤م ُمـ اًمٕمقاُمؾ اًمداظمٚمٞم٦م واخل٤مرضمٞم٦م  حيتٛمؾ أن

يْم٤مف إمم ذًمؽ أن  ٓت ذم اًمتًٚمًؾ اعمتقىمع ًمألطمداث سمٕمد اًمنموع ذم اًمتٜمٗمٞمذ .شم٘مقياًم ًمإلطمتام

  .اًمتٖمػمات احل٤مصٚم٦م ذم اًمٓمريؼ ىمد شمقضم٥م شمٕمديؾ اًمت٘مقيؿ

 ،وإطمداث اعمتت٤مسمٕم٦م  ٤مٟمٞم٦مـاًمتٗم٤مقمالت اإلٟمًشمقىمٕم٤مت واًمّمٕمقسم٤مت ذم شم٘مقيؿ اًمٌٞمئ٦م اًمٌنمي٦م و      

: قمٛمٚمٞم٤مت ُمدروؾم٦م إلصم٤مرة اإلؾمتج٤مسم٦م وومحّمٝم٤م . افطريؼ إول ،يٛمٙمـ اًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝم٤م سمٕمدة ـمرق 

ٗمض خل : قمٛمٚمٞم٤مت صٜم٤مقم٦م اؾمتج٤مسم٦م ضمٞمدة يمٕمٛمٚمٞم٤مت اإلؾمتامًم٦م واإلطمتقاء اًمًٚمٛملافطريؼ افثاين

 ،اؾمتحداث قمقاُمؾ ضمديدة ظم٤مدُم٦م ًمٚمٖم٤مي٦م اًمٜمٌٞمٚم٦م  ،اًمٕمدائل . وسمٕم٤ٌمرة أظمرى  اًمراومض او اًمًٚمقك

: اًمت٘مقيامت همػم اعم٤ٌمذة واًمتل شمٕمتٛمد قمغم افثافثافطريؼ وؾمٞم٠ميت إيْم٤مح ذًمؽ إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم . 

شمٕمتٛمد قمغم  ل شم٘مقيامت ُمٗمٞمدةـوه ، اعمٗمٝمقُم٦م ُمـ شم٠مريخ وـمٌٞمٕم٦م اًمٌٞمئ٦م اًمًقاسمؼ واًمٜمٔم٤مئر واًمٚمقازم

: شم٘مقيؿ افطريؼ افرابعديد همػم أيمٞمدة . همػم أن ُمٓم٤مسم٘متٝم٤م ًمٚمٛمقىمػ اجل ،اإلؾمـت٘مراء واإلؾمـتٌّم٤مر 

حدودة ُمع ـ٤مـمرة ُمٕم٘مقًم٦م او ُمخـحٛمؾ ُمـاًمتٕمقيؾ قمٚمٞمف ذم شمشم٘مريٌل سمٛمزي٩م ُمـ اًمٓمرق اعمذيمقرة و

دارك ـشمت٘مٚمٞمؾ إرضار وًمو ،راف ـًمٚمخٞم٤مرات اعمٗمتقطم٦م سملم إـم تٞم٤مـمٞم٦مـاطم راءاتـإقمدادات وإضم

: قمٛمٚمٞم٤مت ذيمٞم٦م جلٛمع افطريؼ اخلامس ريؼ رضوري ذم يمثػم ُمـ إطمٞم٤من .ـذا ـمـوه . ٓم٠مـاخل

ٙمرة ـ٤مقمد قمغم اعم٤ٌمدرة اعمٌـمم٤م يً ،ٝم٤م ـىمٌؾ ٟمْمقضمو ذم سمداي٤ممه٤م قمـ اإلؾمتج٤مسم٤مت اعمحتٛمٚم٦ماعمٕمٚمقُم٤مت 

ذا أيْم٤ًم ـمريؼ رضوري ذم قم٤مُم٦م إطمقال . ـوه ،ٌف ذًمؽ ُمـ اًمٓمرق ـتامًم٦م وؿمـذم اإلطمتقاء واإلؾم

حت٧م قمٜمقان  ذم وم٘مرة اإلطمتٞم٤مـم٤مت واًمٌدائؾ : ؾمٞم٠ميت ذيمرمه٤م سمٕمد ىمٚمٞمؾافطريؼان افسادس وافسابع

  .إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم شُمـ ظمّم٤مئص اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م»

ومٝمق ذم اًمٖم٤مًم٥م شم٘مقيؿ اًم٘مٞم٤مدات )احلٙمقُم٦م(  ، وأُم٤م شم٘مقيؿ إـمراف إظمرى اًمتل ىمد شمتدظمؾ      

اًمت٘مقيؿ اًمًٞم٤مد »حت٧م قمٜمقان  ،وىمد ؾمٌؼ ذيمره ذم أواظمر اعمٌح٨م اًمث٤مين  ، وُمٜمٝمجٝم٤م وشم٠مرخيٝم٤م

وشم٘مقيؿ أىمَم ُم٤م ويِمٛمؾ ذًمؽ شم٘مقيؿ ُمقارد وىُمـدرات اخلّمؿ  ، شًمٚمٛم١مؾم٤ًمت واًمدول إضمٜمٌٞم٦م
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وهؾ يٛمٙمـ  ،صمؿ هؾ يٛمٙمـ ُمقاضمٝم٦م اخلّمؿ سمّمقرة ُم٤ٌمذة او همػم ُم٤ٌمذة  ،حُيتٛمؾ أن يٗمٕمٚمف 

هٜم٤م  اعمٝمؿ ؟؟أم أن اخلٞم٤مر إصٚمح اضمتٜم٤مب اعمقاضمٝم٦م ُمٕمف ، شمقهلم ىمدراشمف اًمٌنمي٦م واعمٕمٜمقي٦م واعم٤مدي٦م

هل٤م أمهٞم٦م يمٌػمة ويٜمٌٖمل  اعمت٘م٤مسمٚم٦م واًمُ٘مُدرات وإـمراف اعمتٗم٤مقمٚم٦م أن شم٘مقيامت اهلدف واًمٓمرق واًمٌٞمئ٦م

 ُمقاضمٝم٦م ذم اًمٜمج٤مح او اًمتحٙمؿ ُمـ ممٙمٜم٦م درضم٦م أيمؼم ًمتح٘مٞمؼ وضمٝمد حتت٤مضمف ُمـ وىم٧مأن شم٠مظمذ ُم٤م 

 اًمٙمؼمى اإلؾمؽماضمٞم٤مت وأن ظم٤مص٦م ، اًمير قمٔمٞمؿ يٙمقن ىمد اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م ومِمؾ ٕن ، اًمتٗم٤مقمالت

 ي١مدي وىمد ، اعمْم٤مدة واًمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمٕمداء ُمـ سمٙمثػم شم٘مؽمن وىمد اخلٓمقرة قم٤مًمٞم٦م ىمْم٤مي٤م ُمع شمتٕم٤مُمؾ

  .اعمْم٤مر وشمٖمٚمٞم٥م اعمقازٟم٦م ىمٚم٥م إمم اًمٗمِمؾ

وُم٤م ي٘م٤مسمٚمٝم٤م ُمـ  ،اجلٝم٦م اًمٗم٤مقمٚم٦م  ُمقاردأي وؾم٤مئؾ و ،واًمقؾمع اعمْم٤مد  : اًمقؾمعادشفد افرابع      

. وأُمر اعمقارد واًمُ٘مُدرات أيمؼم سمٙمثػم ُمـ إُمقال  شمدظمٚمٝم٤م ؾم٤مئؾ وُمقارد إـمراف اًمتل ُيـحتٛمؾو

يم٤مًمُ٘مدرات  ٞم٦مـًـاعمقارد اًمٌنمي٦م واعم١مؾم :افـقع إول ،صمالصم٦م أٟمقاع يمٌػمة  وم٢مهن٤م شمِمٛمؾ ،واًمت٘مٜمٞم٤مت 

 ويمؾ ُم٤م يٛمٙمـ شمٕمٌئتف خلدُم٦م اهلدف . ،اًمًٞم٤مؾمٞم٦م واًمدسمٚمقُم٤مؾمٞم٦م واإلىمتّم٤مدي٦م واًمٕمٚمٛمٞم٦م واخلؼمات 

يم٤مًمِ٘مَٞمؿ واإلٟمدوم٤مع واًمتامؾمؽ اًمداظمكم ووطمدة اإلدم٤مه اإلؾمؽماشمٞمجل  ،ٜمقي٦م : اعمقارد اعمٕمافـقع افثاين

: اعمقارد افـقع افثافث.  أٟمقاع اًم٘مقة اًمٜم٤مقمٛم٦مو، ويمذًمؽ اًمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمدسمٚمقُم٤مؾمٞم٦م  واإلؾمتج٤مسم٦م ًمٚمتٕمٌئ٦م

 وذم هذا اًمٜمقع شمداظمؾ ُمع اًمٜمقع إول . ،يم٤مُٕمقال واًمُٕمـَدد واًمت٘مٜمٞم٤مت واجلٖمراومٞم٤م وهمػمه٤م  ،اعم٤مدي٦م 

 أي قمٛمٚمٞم٤مت ،واًمقؾمع اعمتقىمع وسمح٥ًم ٟمقع اهلدف وُمداه وُمراطمٚمف يٛمٙمـ إقمت٤ٌمر اًمقؾمع اًم٘م٤مئؿ 

يْم٤مف إمم ذًمؽ أن شمٕمٌئ٦م اًمُ٘مدرات قمٛمقُم٤ًم واعمقازٟم٦م اعم٤مًمٞم٦م  . شمٜمٛمٞم٦م اًمقؾمع )شمٓمقير اًمُ٘مُدرات(

وُم٤م  قع اًمٖم٤مي٤مت اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اًمٕمٚمٞم٤مـع جمٛمـيمٚمٝم٤م ُمٞم٘مٝم٤م ـد جي٥م شمٜمًـ٤مريع اًمٓمقيٚم٦م إُمـٜمقي٦م واعمِمـاًمً

وذًمؽ ذم  ،وؾمٞم٠ميت شمّمٜمٞمػ ذم شمرشمٞم٥م يمٗم٤مي٦م او قمدم يمٗم٤مي٦م اًم٘مدرات واعمقارد  . شمتْمٛمٜمف ُمـ أهداف

٤مء ـإن ؿم شدمه٤م وشمٙم٤مُمٚمٝم٤مـأٟمقاع اًم٘مقة وؿم»حت٧م قمٜمقان:  ،ر( ـُمٌح٨م إدارة اًمْمٕمػ )احل٤مدي قمِم

  .٤مممــاهلل شمٕم

 ويتؿ اًمت٠مًمٞمػ ،٤مسم٘م٦م ـ٤مهد اًمًـُمـ اعمِم ددةـحم هق ُمِمٝمد ُم١مًمػ ُمـ أضمزاء :ادشفد اخلامس     

ُمٗمت٤مطم٤ًم ًمتح٘مٞمؼ  ُمدظماًل او زء ُمٝمؿ ُمٜمف قمـ ُم٤م يٛمٙمـ أن يٙمقنـٝمد وذم يمؾ ضمـٌح٨م ذم يمؾ ُمِمسم٤مًم
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ُمتف وم٢مذا قمروم٧م ُمٗمت٤مح يمؾ قمٛمٚمٞم٦م ،اهلدف  ويٜمٌٖمل  أقمٓمٞمتف ُم٤م شمٕمٓمل إوًمقي٤مت ُمـ اإلهتامم .و ىمقَّ

أي آًم٦م اًمٗمتح وًمٞمس آًم٦م اًمٙمن  ،اًمتذيمػم هٜم٤م سم٠من أومْمؾ طمؾ ًمٙمؾ ُمِمٙمٚم٦م هق اعمٗمت٤مح اعمٜم٤مؾم٥م 

د شمرسمؽ ـوىم ،أن ُمْم٤مُملم اعمِم٤مهد إرسمٕم٦م إومم ُمزدمح٦م ضمدًا واًمتحٓمٞمؿ . وُمـ ومقائد هذا اعمِمٝمد 

وىمري٥م ُمـ ذًمؽ  ٗمػ اإلرسم٤مك .وخي إُمر ٝمؾيًـقد سمٕمض اعمٗم٤مشمٞمح ـؽ أن وضمـوٓ ؿم ، اًمٕم٤مُمٚملم

ذم اعمح٤مور  )او اعمحٓم٤مت اًمقفمٞمٗمٞم٦م اًمٙمؼمى( ٚمٌٞم٦مـإقمداد ُمِمٝمد ظم٤مص عمرايمز اًمث٘مؾ اإلجي٤مسمٞم٦م واًمً

  .٤مئر اعمح٤مورـوًمٙمـ ًمٞمس سمٛمٕمزل قمـ ؾم ،ًمٚمؽميمٞمز قمٚمٞمٝم٤م 

سم٤مإلو٤موم٦م إمم  ،ًمٙمؾ ظمٞم٤مر  : هق اًمؽميمٞم٥م اًمٙمكم واإلمج٤مزم ًمٚمٛمِم٤مهد اًم٤ًمسم٘م٦مادشفد افسادس      

.  شؽماشمٞمجلـاإلؾم اًمؽميمٞم٥م»ـ ٛمٞمتف سمـويٛمٙمـ شمً ، ٤مء اهلل شمٕم٤مممـسمٕمض اعمْم٤مُملم أشمٞم٦م إن ؿم

 اًمذايمرة ٤مقمدـًي مم٤م ،إدظم٤مل اعمْم٤مُملم اعمٝمٛم٦م وشمٗم٤مقمالمه٤م داظمؾ سمٜمٞم٤من او هٞمٙمؾ واطمد  واًمٖمرض ُمٜمف

اعمْم٤مُملم  مجع قوٞمحلـتاًم طـخٓماعم ذاـذم ه ومٞمٛمٙمـ ، ١موًملمـاعمً قمغم رضـواًمٕم ٦مـاعمراضمٕم ويٞمن

.  ويٛمٙمـ صم٤مٟمٞم٤ًم: اعم٘م٤مرٟم٦م سملم اخلٞم٤مرات ذم اًمؽميمٞم٥م واًمت٘مقيؿ ، إوراق ذم قمدد ىمٚمٞمؾ ُمـ اعمٝمٛم٦م

 واًمت٠مصمػم إضمزاء سملم اًمٕمالىم٤مت ذم اًمٜمٔمر إقم٤مدة قمغم ي٤ًمقمد اًمٙم٤مُمٚم٦م اًمؽميمٞم٦ٌم رؤي٦م وم٢من ، وأيْم٤مً 

اسمتداًء ُمـ  ، روعـتقي٤مت اعمِمـُمًؽماشمٞمجل رضوري سملم ـومجٚم٦م اًم٘مقل أن اًمقوقح اإلؾم . اعمت٤ٌمدل

اخلٓمط اًمتٜمٗمٞمذي٦م وؾم٤مئر صمؿ ـمرق اًمتح٘مٞمؼ و ،صمؿ إهداف اخل٤مدُم٦م هل٤م  ،ووقح اًمٖم٤مي٦م اًمٕمٚمٞم٤م 

  . اعمتٕمٚم٘م٤مت

يقوح  ،قمٛمٚمٞم٤مت سمٚمقهمف ذقمٞم٦م ؼمرات وذقمٞم٦م اهلدف وُمراضمٕم٦م ضمديدة عم: ادشفد افسابع      

ومٞمٛمٙمـ سم٤معمراضمٕم٦م اجلديدة  ،وت ذم ذقمٞمتٝم٤م إُمر أن أضمزاء او حم٤مور اهلدف وقمٛمٚمٞم٤مشمف ىمد شمتٗم٤م

وذًمؽ ًمإلؾمتٗم٤مدة اًم٘مّمقى ُمـ  ،ًمٚمنمقمٞم٦م شمٕمديؾ سمٕمض اعم٤ًمرات او اًمتقومٞمؼ سملم أيمثر ُمـ ظمٞم٤مر 

 إُم٦م ًمث٘م٤موم٦م روعـاعمِم ُمقاوم٘م٦م: إول ، أُمريـرقمٞم٦م . وشمتؿ ُمراقم٤مة ـاخلٞم٤مرات ُمع قمدم اٟمتٝم٤مك اًمِم

 إُمر وأن ، اًم٘مرار وص٤مٟمٕمل اًم٘مٞم٤مدة وٟمزاه٦م ويمٗم٤مءة سم٠مهٚمٞم٦م إُم٦م صم٘م٦م: اًمث٤مين.  رقمٞم٦مـاًمِم وُمرضمٕمٞمتٝم٤م

 اعمٜم٤مل سمٕمٞمد ذاـوه . تدراجـاؾم او ظمٜمقع او قمدوان جمرد ًمٞمس وأٟمف ، اخل٤مص٦م اعمٜم٤مومع دواومع قمـ سمٕمٞمد

ُمٗمٝمقم اًميورة اعمجرد ُمـ اًمْمقاسمط  قد ومٞمٝم٤مـيً او ، اًمقفمٞمٗمل ٤مدـاًمٗمً ومٞمٝم٤م يًـقد اًمتل اًمدول ذم
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ويمثػمًا ُم٤م حي٤مول اًمًٞم٤مؾمٞمقن اًمدوًمٞمقن شمؼمير اؾمؽماشمٞمجٞم٤ممهؿ سم٤مًميورة اًمدوم٤مقمٞم٦م او  .قد ـواًم٘مٞم

وًمٙمـ شمقضمد ذم  ،اًمٔم٤مهري٦م اًميورة اًمقىم٤مئٞم٦م او سمتنميع اًمتٕم٤مُمؾ سم٤معمثؾ وسمِمٌف ذًمؽ ُمـ اًمتؼميرات 

وح٦م وذم أطمٞم٤من أظمرى شمٙمقن اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م وا . اًمٖم٤مًم٥م ومجقة يمٌػمة سملم اًمتؼميرات واحل٘مٞم٘م٦م

ر ىمقًمف شمٕم٤ممم ـشمدسم ،وذم حتريؿ اًمٙمذب اًم٤ٌمـمـ واًمتؼميرات اعمٗمتٕمٚم٦م  .ل وقم٤مري٦م قمـ يمؾ شمؼميراإلومتٕم٤م

ۀ    چشمٕم٤ممم  وإمم ىمقًمف ، چ گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳچ 

 شم٤ٌمرك وىمقًمف ،44 -42 اًمٌ٘مرة: چ ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  ے

 ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ چ  شمٕم٤مممو

 .  3 - 2اًمّمػ:  چ  ھ  ھ  ھ

 

  :مـ ظقامؾ اخلطل دم صـع افؼرار      

    يم٤مًمتنع وإهمٗم٤مل سمٕمض اعمتٖمػمات ودم٤موز اعمقارد  ،ظمٚمؾ ذم أًمٞم٤مت اعمذيمقرة هٜم٤م

وُمـ إظمٓم٤مء  واإلؾمتخٗم٤مف سم٤مإلضمراءات اإلطمتٞم٤مـمٞم٦م ووم٤ًمد قمٛمٚمٞم٤مت اًمت٘مقيؿ وٟمحقه٤م .

وم٢من اًمٜمٗمس متٞمؾ ذم يمثػم ُمـ  ،ُمث٤مل ذًمؽ فم٤مهرة اإلىمؽمان  ،اهر قاعمتٙمررة ؾمقء ومٝمؿ سمٕمض اًمٔم

 ،ويتؿ سمذًمؽ رسمط ٟمت٤مئ٩م سم٠مؾم٤ٌمب ومهٞم٦م  ،إطمٞم٤من إمم حتٛمٞمؾ اإلىمؽمان ُمٗمٝمقم اًم٥ًٌم واًمٕمٚم٦م 

وم٢مذا قمقُمؾ يم٥ًٌم  ،يم٠من ي٘مؽمن ٟمج٤مح ذم ىمْمٞم٦م سمّمٗم٦م ُمٕمٞمٜم٦م وًمٙمٜمف اىمؽمان حمض وًمٞمس سم٥ًٌم 

 .إمم اًمٗمِمؾ اًم٘م٤مدُم٦م وم٘مد ي١مدي ًمٚمٜمج٤مح ذم اعمرة

   ؽماشمٞمجٞم٦م ـقد ُمٕم٤مهد وُمدارس اؾمـأي قمدم وضم ،ؽماشمٞمجٞم٦م اًمؽمايمٛمٞم٦م ـوم٘مدان اخلؼمة اإلؾم

وم٢من اًمٗمرق سملم إداء اإلؾمؽماشمٞمجل اًمٓم٤مرئ وإداء  ،قمري٘م٦م . وهذا أُمر ذم هم٤مي٦م إمهٞم٦م 

ٟمجح٧م  وإنْ  يم٤مًمٗمرق سملم إداء اعمردمؾ وإداء اعمدروس . هق ،اإلؾمؽماشمٞمجل اًمٕمريؼ 

ُمٕمٜمك ذًمؽ رضورة شمِمٙمٞمؾ جم٤مُمٞمع  قمٌ٘مري٦م اإلردم٤مل ُمرة وم٢مهن٤م شمٗمِمؾ ُمرات يمثػمة .

هل٤م صٗم٦م اعمٕمٝمد او اعمدرؾم٦م او اًمِ٘مًؿ وٟمحقه٤م ُمـ اًمت٘مًٞمامت اًمقفمٞمٗمٞم٦م .  اؾمؽماشمٞمجٞم٦م صم٤مسمت٦م

ووفمٞمٗم٦م هذه اعمج٤مُمٞمع هل رؤي٦م اًمٕمٜم٤مويـ اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م اًمٙمؼمى وحتٚمٞمٚمٝم٤م وشمِمخٞمص اعمقاوع 
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واًمتٜمًٞمؼ ًمت٘مديؿ  ، صمؿ اًم٘مٞم٤مم سم٤مًمتقاصؾ ًمٜم٘مؾ اًمرؤي٦م ، رؤي٦م إؾمؽماشمٞمجٞم٦م ضمديدة اًمتل حتت٤مج إمم

 اخلدُم٦م . ومٛمـ أُمثٚم٦م اًمٕمٜم٤مويـ اًمٙمؼمى:

  سمٕمقاُمؾ واًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمٜمٔمري٦م اًمٕمٜم٤مي٦م: إول اعمنموع ،٤مريع اًمثالصم٦م اًمٙمؼمى ـاعمِم 

 قمقاُمؾ ُمٙم٤مومح٦م: اًمث٤مين.  ت٘مٌؾـًمٚمٛمً واًمٕمٛمؾ احل٤مرض صٞم٤مٟم٦م أي ، واعمٖم٤مًم٦ٌم اإلرشم٘م٤مء

 عمقاضمٝم٦م اطمتٞم٤مـمٞم٦م ٤متـٞم٤مؾمـؾم: اًمث٤مًم٨م روعـاعمِم.  اإلٟمحدارو عـاًمؽمهؾ واًمؽماضم

وُم٤مذا خيت٤مر ؽماشمٞمجل هل رؤي٦م ُمْم٤مُملم يمؾ ُمنموع ـووفمٞمٗم٦م اإلؾم . إطمقال شم٘مٚم٥م

 ُمٜمٝم٤م أن.

   واحلٚمقل واًمٓمرق اًمتٜمٗمٞمذي٦م . وهٜم٤م أيْم٤ًم  ،واعمخ٤موف واعمخ٤مـمر  ،اعمّم٤مًمح اًمٕمٚمٞم٤م

 خيت٤مر اًم٘مًؿ اإلؾمؽماشمٞمجل ُم٤م ي٘متيض ٟمٔم٤مم إوًمقي٤مت اًمٕمٛمؾ قمٚمٞمف.

   وُم٤م حيت٤مضمف ذًمؽ ُمـ رؤي٦م اضمتامقمٞم٦م وىم٤مٟمقٟمٞم٦م  ،ىِمَٞمؿ إُم٦م وقم٘مٞمدمه٤م ومت٤مؾمٙمٝم٤م

 ٞم٦م.ـٞم٤مؾمـوؾم

   اًمتٜمٛمٞم٦م اًمِم٤مُمٚم٦م: اًمًٞم٤مؾمٞم٦م/ اًمدوم٤مقمٞم٦م/ اإلٟمت٤مج واإلىمتّم٤مد/ اًمِ٘مٞمَؿ

 اُم٤مت/ اًمتامؾمؽ ووطمدة اإلدم٤مه اإلؾمؽماشمٞمجل/ اًمٕمٚمؿ واخلؼمات .....واإلًمتز

   ذم اعمج٤مل اًم٘م٤مٟمقين واًمًٞم٤مد وإُمٜمل واًمدوم٤مقمل احلامي٦م واًمتحّملم

   وم٢من احلامي٦م ُمـ رضوري٤مت اإلداُم٦م وُمٜمع اإلؾمتٝمداف.   ،واإلىمتّم٤مدي وهمػمه 

  وم٘مد ذيمرٟم٤م ذم شمٗمًػم آي٦م اعمراسمٓم٦م ذم )اعمٜمٓمٚمؼ( أن اًمٗمرد يتٕمذر قمٚمٞمف  ،ٝم٤مم اًمٙمٌػمة شمزاطمؿ اعم

وسمخالف ذًمؽ وم٢مٟمف حُي٤مط  ،ذم اًمٖم٤مًم٥م أن يراسمط سمٙمٗم٤مءة قمغم أيمثر ُمـ واضم٥م او واضمٌلم 

وىمد  ،او أؿمد  وم٢من اإلطم٤مـم٦م اعمٕمٜمقي٦م يم٤مإلطم٤مـم٦م اعم٤مدي٦م ،سم٤معمِم٤مهمؾ اًمتل شمٖمٚمؼ قمٚمٞمف ُمٜم٤مومذ اًمرؤي٦م 

. وىمري٥م ُمـ ذًمؽ اعمجٛمققم٦م 66يقؾمػ:  چک ک  ک ک ڑ  ڑ چشمٕم٤ممم ىم٤مل 

 ، جي٥م اخت٤مذ اًم٘مرار ومٞمٝم٤م يم٦م ذم ُم١ًموًمٞم٦م قمٚمٞم٤م وىمد شمزدطمؿ قمٜمده٤م ىمْم٤مي٤م يمٌػمة ُمتٕمددةاعمِمؽمِ 

وم٢من اًم٘مْم٤مي٤م اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م اًمٙمؼمى شمٚمت٘مل يمٚمٝم٤م قمٜمد  ،ٕٟمف ُمٝمام يمثرت اعمج٤مُمٞمع اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م 

ؽماشمٞمجٞم٦م إمم ُمٝم٤مرات اًمؽميمٞمز قمغم ـقمدد حمدود ذم اًم٘مٞم٤مدة اًمٕمٚمٞم٤م . وًمذًمؽ حتت٤مج اعم١مؾم٦ًم اإلؾم
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٥م اًمقىم٧م سمتحٞمٞمد سمٕمض اًم٘مْم٤مي٤م او ـٞم٦م اًمتقومٞمؼ ويمًـوُمٝم٤مرات دسمٚمقُم٤مؾم ،سمٕمض اًم٘مْم٤مي٤م 

  ٤م.ـشم٠مضمٞمٚمٝم

   ريٕم٦م ـُمر وضمقد جم٤مٓت يمثػمة اًمتٖمػم وؾميقوح إ ،وٕمػ اًمُ٘مُدرات اإلومؽماوٞم٦م

ُمٜمٝم٤م جم٤مل اًمٌٞمئ٦م اًمٌنمي٦م ًمألـمراف اعمتٗم٤مقمٚم٦م واًمتٖمػمات  . وُمتٕمددة إدم٤مه٤مت اًمتٖمٞمػم اًمتٓمقر

وم٢من يمثرة وهقم٦م اًمتٓمقر  ،وُمٜمٝم٤م أيْم٤ًم اًمت٘مٜمٞم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م  ،تج٤مسم٤ممه٤م اعمٛمٙمٜم٦م ذم شمٗمٙمػمه٤م واؾم

إُمقر يِمٌف اًمتٕم٤مُمؾ ُمع ومٞمٝم٤م ُيٕمرض إمم ُمٗم٤مضمآت همػم حمًقسم٦م . وم٤مًمتٕم٤مُمؾ ُمع ُمثؾ هذه 

وأُم٤م اًمتٓمقرات  وىمد ذيمرٟم٤م ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ ـمرىم٤ًم ًمٚمتٕم٤مُمؾ ُمع همقاُمض اًمٌٞمئ٦م اًمٌنمي٦م . ،اعمجٝمقل 

تٛمد قمغم اإلومؽماض اًمت٘مٜمٞم٦م همػم اعمٕمرووم٦م سملم إـمراف اعمتٜم٤مزقم٦م او اعمتٜم٤موم٦ًم ومٓمريؼ شم٘مقيٛمٝم٤م يٕم

قمٜمد ًمٓمرف أن يٗمؽمض وضمقد شمٓمقر شم٘مٜمل  ُمثالً  ومٞمٛمٙمـ ،وقمغم اًمٕمٛمٚمٞم٤مت اإلؾمتخ٤ٌمري٦م 

صمؿ ي٘مقم اخلؼماء سمت٘مدير اًمت٠مصمػم اعمحتٛمؾ  ،اًمٓمرف اًمث٤مين عمٕم٤ميم٦ًم يمؾ ىمقة ُم٤مدي٦م يٛمتٚمٙمٝم٤م إول 

 ،ُمقضمقد  ؾ ُمع اعمجٝمقل ويم٠مٟمف همػمودرضم٦م اإلطمتامًمٞم٦م . وسم٤مجلٛمٚم٦م وم٢مٟمف ُمـ اخلٓم٠م اًمٙمٌػم اًمتٕم٤مُم

وُمـ وٕمػ  . او٤مت اًمذيمٞم٦م وسمٓمرق مجع اعمٕمٚمقُم٤متواًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمف سم٤مإلومؽمٞمٜمٌٖمل ومٝمؿ ذًمؽ وم

اإلومؽماض اجلٛمقد قمغم اومؽماض ُمٕملم همػم ُمٕمٚمقم اًمّمح٦م مم٤م ي١مدي إمم إهمٗم٤مل ُم٤م يٕم٤مروف او 

 وهذا ُمـ إؾم٤ٌمب اًمِم٤مئٕم٦م ًمألظمٓم٤مء. ،ي٘م٤مسمٚمف ُمـ اومؽماو٤مت 

   هق و ،وهذا يمثػم ذم مجٚم٦م ىمرارات اًمدول اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمٗم٤مؾمدة  ،شمقىمع اإلومالت ُمـ اعمح٤مؾم٦ٌم

ُمث٤مل ذًمؽ اًم٘مرار ؿمٌف  قي٦م .ـاخل٤مرضمٞم٦م ًمٚمدول اًم٘م واًمًـٞم٤مؾمـ٤مت يمثػم أيْم٤ًم ذم اًم٘مرارات

وُيٕمتٛمد ُمع ذًمؽ ذم اٟمتٝم٤مك طم٘مقق  ،اإلردم٤مزم اًمٌٕمٞمد قمـ ُمتٓمٚم٤ٌمت اًمت٘مقيؿ واًمنمقمٞم٦م 

اًمتٖمٓمٞم٦م واًمتٕمقيض . أُم٤م  قمٛمٚمٞم٤مت وم٢من فمٝمرت إظمٓم٤مء واًمٗمِمؾ ىم٤مُم٧م ،اًمِمٕمقب واًمدول 

اًمتل شمّمٜمع اًمرأي اًمٕم٤مم ووم٘م٤ًم  اًمتٖمٓمٞم٦م ومٌتحريؽ اًمتْمٚمٞمؾ اإلقمالُمل وٟمحقه ُمـ اًمقؾم٤مئؾ

 ،. وُمثؾ ذًمؽ اًم٘مرار اعمتّمٚم٥م  وأُم٤م شمٕمقيض اًمٗمِمؾ ومٌزي٤مدة اًمْمٖمط واًمتٜمٙمٞمؾ ، ًمِمٝمقة اًم٘م٤مدة

واًمتٛمقيف ذم زظمروم٦م ع أي اعمٜمح٤مز إمم قم٘مٞمدة ُمًتؽمة شمقًمد اإلسار قمغم ُمقىمػ ُمٕملم ُمع اخلدا

وشمقضمد أُمثٚم٦م قمديدة  .وذم اًمتٛمٚمص ُمـ اًمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م ًمٚمٗمحص واًمت٘مقيؿ  شم٘مقيؿ ؿمٙمكم

 شم٠مرخيٞم٦م وُمٕم٤مسة.
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   ٦م وإهن٤مك تواعم٤ٌمهم واًمٖمرور واخلقف واًمّمدُم٦م ُمثؾ شم٠مصمػم اًمٖمْم٥م ،اًمٕمقاُمؾ اًمٜمٗمًٞم٦م

ووٕمػ  ،واًمرو٤م سم٤مجلٞمد ىمٌؾ ٟمٗمل إضمقد  ، ووٕمػ اإلهتامم واإلهاف ذم احلذر اًمٕم٘مؾ

وىمد ذيمرٟم٤مه ذم  ،ومٕمالضمف سمْمٌط اًمٜمٗمس ويمذًمؽ اًمّمدُم٦م  ، أما افغضب . اًمتقازن اًمٜمٗمز

 ،ر وهمػم ُمٕمؽمف سمف ـأٟمف ذم يمثػم ُمـ إطمٞم٤من همػم فم٤مه ومٛمِمٙمٚمتف أما اخلقفو )اعمٜمٓمٚمؼ( .

اًمتٕم٤مُمؾ ُمع  يٙمقن نٙمٛم٦م . وقمالج ذًمؽ أـ٤مئع صٌٖمف سمّمٌٖم٦م اًمتٕم٘مؾ واحلـوُمـ اًمِم

ومٞمٜمٌٖمل أن  ،ج٤مزوم٦م واًمتٝمّقر ُمثؾ اًمتٕم٤مُمؾ ُمع ُمٓم٤مرطم٤مت اعم تقىمػ واًمؽماضمعُمٓم٤مرطم٤مت اًم

وىمد يٜمٗمع هٜم٤م ُمراضمٕم٦م ُمقوقع  .ُمـ اًمتحٚمٞمؾ ًمٕمزل اًمٕم٤مُمؾ اًمٜمٗمز يمٚمٝم٤م ىمدرًا يم٤مومٞم٤مً  شم٠مظمذ

دظمقل »اعمٌح٨م اًمراسمع وقمٜمقان ذم  شإـمالق ـم٤مىم٤مت إقمْم٤مء»اعمٕمٜمقي٤مت حت٧م قمٜمقان 

ومٝمل قمٛمٚمٞم٦م داظمؾ اًمٜمٗمس حتٛمؾ اإلٟم٤ًمن قمغم  وأما افغرور  ذم اعمٌح٨م اًم٤ًمدس . شاًمٓمريؼ

٥ٌم ـأي سمً ، ٝم٤مـذم شمّمقر اًمٌٞمئ٦م طمقًم وىمد يٙمقن ظمداع اًمٜمٗمس سم٥ًٌم ظمٓم٠مٍ  ،ظمداع ٟمٗمًف 

ېئ  ېئېئ  ىئ  ىئ  چ ذم شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم  ٝمقرـق اعمِمـيمام هاًمقىمقع ذم اًمٖمرور اخل٤مرضمل 

ُم١ميمدًا  سم٤مهلل اًم٘مًؿ ُمـ سمف همرمه٤م سمام أي ، سمُِٖمُرورٍ  ،22إقمراف:  چىئ  ی  ی  ی  

 ،أن اعم١مُمـ ىمد ُيـخدع سم٤مًم٘مًؿ سم٤مهلل وسم٢مفمٝم٤مر ـم٤مقمتف قمز وضمؾ  وُمـ إصمر .أٟمف ُمـ اًمٜم٤مصحلم 

وىمري٥م ُمـ ذًمؽ ُي٘م٤مل ذم ٟمحق  ، يم٤مذسم٤مً  سم٤مهلل أطمد حيٚمػ ٓ أٟمف يم٤من ئمـ وُيروي أن آدم 

وىمد يٙمقن ظمداع  .196قمٛمران: آل  چڌ  ڎ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌچ ىمقًمف شمٕم٤ممم 

يم٢مقمج٤مب اإلٟم٤ًمن سمٜمٗمًف وشمٙمؼمه واظمتٞم٤مًمف  ،اًمٜمٗمس سم٥ًٌم اًمٗم٤ًمد ذم شمّمقر اًمٜمٗمس وىَمـْدره٤م 

ک  گ  گ   گ  چ يمام ذم ٟمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم  ، وؿمٌف ذًمؽ ُمـ إُّي٤مم اًمٜمٗمس سمٕمٔمٛمتٝم٤م وأمهٞمتٝم٤م

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں    ں  ڻ  ڻ  ڻ    

همػم  ،. واًمٖمرور سمّمقرشمٞمف ي١مدي إمم أظمٓم٤مء ىمد شمٙمقن يمٌػمة 12 - 11اًمٌ٘مرة:  چڻ  ۀ  

 ،أظمٓمر ُمـ ضمٝم٦م اًمت٥ًٌم سم٠مظمٓم٤مء ُمتٙمررة ُمع رومض اًمؽماضمع واإلصالح  أن اًمٜمقع اًمث٤مين ُمٜمف

وأصح٤مب اعمٜم٤مص٥م وإُمقال . وهذا اًمٜمقع )أي اًمث٤مين( ُمرض ُمـ اًم٘م٤مدة  وىمد ي٘مع ومٞمف يمثػم

 ـ ُمٜم٤مص٥م اعم١ًموًمٞم٦م وًمق سم٠مدٟمك درضم٤ممه٤م .ويٜمٌٖمل عمـ يتّمػ سمف أن يٙمقن سمٕمٞمدًا قم ،ؿمديد 
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وم٢من ُمـ اعمِم٤ميمؾ اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م اًم٘مديٛم٦م  ،قمًٙمري٦م  ومٝمل ُمِمٙمٚم٦م ُمدٟمٞم٦م ىمٌؾ أن شمٙمقن وأما ادباؽتة

مم٤م اىمت٣م اًمتدرج ذم اًمتنميع صمؿ اًمتدرج ذم  ،رومض اجلٞمد اعم٤ٌمهم٧م او ؾمقء اإلؾمتج٤مسم٦م ًمف 

قمٝمد اًمٜمٌقة . وي٘متيض ذًمؽ ُمـ ص٤مطم٥م اًمٗمٙمرة اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م إٟمْم٤مضمٝم٤م سمدىم٦م يمل اًمتٓمٌٞمؼ سمٕمد 

يًتٓمٞمع أوًٓ إصم٤مرة اإلٟمت٤ٌمه إمم ُمٕمْمٚم٦م يمٌػمة او هدف يمٌػم سمام يتْمٛمٜمف ذًمؽ ُمـ ُمّم٤مًمح 

م ًمف  صمؿ ي٘مدم اًمٗمٙمرة سمٕمد مهٞمئ٦م اًمٜمٗمس ًمإلؾمتامع إًمٞمٝم٤م . ،وُمْم٤مر  ويمذًمؽ يٜمٌٖمل عمـ شُمـَ٘مدَّ

وشمدسمر ىمقًمف  ،أطمًـ ُمـ همػمه٤م  ضمٞمدًا وُمًتٕمدًا ًم٘مٌقهل٤م إذا يم٤مٟم٧ماًمٗمٙمرة أن يٙمقن ُمًتٛمٕم٤ًم 

ہ  ہ ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھے   ے  ۓ  ۓ   ..... چشمٕم٤ممم 

ُمع صح٦م  وأما إهناك افعؼؾ. 18 – 17اًمزُمر:  چ ﮲﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸

وىمد سمٞمٜم٤م  ،ومٝمق طملم يٜمِمٖمؾ اًمٕم٘مؾ سمحؾ ىمْمٞمتلم يمٌػمشملم ذم وىم٧م واطمد  ،اًمقفم٤مئػ اجلًدي٦م 

ـْ  »رح طمدي٨م ـوذم ؿم ،ٓم٦م ـرة واعمراسمـذًمؽ ذم اًمٙمالم قمـ اعمّم٤مسم ـْ  َزْوضَملْمِ  َأْٟمَٗمَؼ  َُم   ُِم
ٍ
ء  َرْ

ـَ  ؿَْم  ُِم ْٕ  ـا
ِ
ومآصم٤مره  ، وأما اإلرساف دم احلذر رواه اًمٜم٤ًمئل واًمٌخ٤مري . « اًمٚمَّـفِ  ٌِٞمؾِ ـؾَم  ذِم  َٞم٤مء

 إُمر إول: ،أُمريـ  وم٢من اعمنف ذم احلذر يٛمٞمؾ إمم ،ىمري٦ٌم مم٤م ذيمرٟم٤مه ذم آصم٤مر اخلقف 

هم٤مت هل٤م ، اًم٘مرارات اعمرحي٦م اخل٤مًمٞم٦م ُمـ اعمِم٤ميمؾ م اعمًق  ويٌتٕمد قمـ  ، ٤مٟم٧م وٕمٞمٗم٦موإن يم وُي٘مد 

وإن يم٤مٟم٧م اًمُ٘مدرة ُمقضمقدة قمغم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمتحدي٤مت .  ،اًم٘مرار اًم٘مقي اعم٘مؽمن سم٤مًمتحدي٤مت 

ومال يرى هن٤مي٦م إلؾمت٘مّم٤مء  ،ٔم٦م احل٤مؾمٛم٦م ًمّمٜمع اًم٘مرار إُمر اًمث٤مين: اًمت٠مظمر ذم رؤي٦م اًمٚمح

. وسم٥ًٌم شم٠مظمره ي٠ميت ُمـ يٕمؽمض وحتٚمٞمؾ اعمٕمٚمقُم٤مت وٓ يرى وىمت٤ًم ُمٜم٤مؾم٤ًٌم ٓخت٤مذ ىمرار ىمقي 

 اًمذي اعمج٤مزف اعمتٝمقر ريـذم إُمْ  وٟم٘مٞمْمف ـمري٘مف ُمـ اعمٜم٤مومًلم ويًٌ٘مف سم٤مهمتٜم٤مم اًمٗمرص٦م .

ٕمٌف ذم ُمّم٤مئ٥م ـف وؿمـقىمع ٟمٗمًـوي ، ُم٘م٤مُمرة ويم٠مهن٤م طمذر سمٖمػم اًمٕم٤مُم٦م اعمّم٤مًمح عـُم يتٕم٤مُمؾ

ومٝمق ُمرض ظمٓمػم ضمدًا ذم يمؾ ؿم٠من يتٕم٤مُمؾ ُمع طم٘مقق  ، وأما ضعػ اإلهتامم . قمٔمٞمٛم٦م

وم٢من اإلهتامم اًمِمديد هق اًمذي حيٗمز اًمٕم٘مؾ اًمِمٕمقري واًمالؿمٕمقري ًمتقًمٞمد  ،أظمريـ 

وهق اًمذي يدقمق إمم  ، حت٘مٞمؼ اعمٜم٤مومع ودومع اعمْم٤مرإومٙم٤مر اجلٞمدة واًمّم٤محل٦م وُم٤م شم١مدي إًمٞمف ُمـ 

يمام أن اإلهتامم اًمِمديد هق  ، اإلؾمتٛمرار سم٤مًمٌح٨م واًمتٜم٘مٞم٥م ًمٚمقصقل إمم إضمقد وإصٚمح
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. وًمذًمؽ ذيمرٟم٤م ذم  اًمٙمثػمة واخلٞم٤مرات اعمختٚمٗم٦ماًمذي جيٕمؾ اًمذيمل يرى اًمٗمروق سملم اًمٕمقاُمؾ 

٤مٟم٦م سمام ووٕمػ اإلهتامم واإلؾمتٝم صٗم٤مت اًم٘م٤مئد أن يٙمقن طم٤مُمالً ًمٚم٘مْمٞم٦م اًمتل يتقمم أُمره٤م .

يّمٞم٥م أظمريـ هق اًمذي يٗمن اًم٘مرارات اًمٗم٤مؾمدة اخل٤مـمئ٦م عم١مؾم٤ًمت قم٤مًمٞم٦م اًمت٠مهٞمؾ 

وُمع ذًمؽ أظمرضم٧م ىمرارات ومٞمٝم٤م إمه٤مل ؿمديد ذم ومٝمؿ اًمٕمقاُمؾ وشمقىمع  ،اعمٕمٚمقُم٤ميت واعم٤مدي 

اًمٕمقاىم٥م . وُمٕمٚمقم أن آصم٤مر اًم٘مرار اإلؾمؽماشمٞمجل شمِمٛمؾ قم٤مُم٦م اًمِمٕم٥م وىمد شمِمٛمؾ ؿمٕمقسم٤ًم 

ومٕمالضمف سمتٜمحٞم٦م اخلٞم٤مر اجلٞمد وقمدم اًمٕمقدة  ، جلقد ؿبؾ كػل إجقدوأما افرضا باأظمرى . 

ٺ   ٺ   ٺ    ٿٿ  ٿ       ٿ         چ ويٜمٌٖمل دائاًم شمذيمر ىمقًمف شمٕم٤ممم ،إًمٞمف إٓ سمٕمد ٟمٗمل إضمقد 

٠مُمثٚمتف يمثػمة يمٛمـ يتٗم٤مقمؾ ُمع ُمتٓمٚم٤ٌمت وم ،وأما ضعػ افتقازن افـػيس . 2اعمٚمؽ:  چ    ٹ

او يتٗم٤مقمؾ ُمع اخل٤ًمئر إمم درضم٦م شمقهـ اًمتٗم٤مقمؾ  ،احل٤مرض إمم درضم٦م شُمقهـ اإلقمداد ًمٚمٛمًت٘مٌؾ 

وهمػم ذًمؽ ُمـ إُمقر اًمٙمثػمة اًمتل حتت٤مج إمم شمقازن سملم ـمرذم  ،ُمع اعمّم٤مًمح واعمٙم٤مؾم٥م 

ف ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ ذم ُمث٤مل ذم اعمِمٝمد وٟمٌٝمٜم٤م إًمٞم اإلهاف واًمت٘مّمػم قمغم ٟمحق ُم٤م ذيمرٟم٤مه ذم )اعمٜمٓمٚمؼ(

 .ششم٘مقيؿ اخلٞم٤مرات اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م»اًمث٤مين ُمـ 

  وُم٤م دمٚمٌف ُمـ اٟمحٞم٤مز  ،واعمٜم٤مومع اخل٤مص٦م  يم٤مًمٗم٤ًمد اًمقفمٞمٗمل ،ط همػم اعمنموقم٦م شم٠مصمػم اًمْمٖمق

 .ٚمٝمقىًمواشم٤ٌمع 

 

شمّمدر اًمتقصٞم٤مت واإلىمؽماطم٤مت ُمـ اعمذيمقر ًمٚمخٞم٤مرات  ت٘مقيؿاًمظمالل  :إصدار افؼرارات      

ٌَؾ  وسمٕمد اعمداوٓت اعمتٙمررة يتؿ إىمرار هدف او ظمٞم٤مر ُمٕملم وإىمرار اًمتّمٛمٞمؿ  ، ظمؼماء اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦مىِم

ٕن اًم٘مرار  ،هق ىمرار اًم٘مٞم٤مدة اًمتٜمٗمٞمذي٦م اًمٕمٚمٞم٤م ذم جم٤مل اهلدف  سمذًمؽ اًم٘مرار اًمٜم٤مومذاًمٜمٝم٤مئل ًمف . و

او همػمه .  اإلؾمؽماشمٞمجل ىمد يٙمقن ذم جم٤مل اًمًٞم٤مؾم٦م او اًمدوم٤مع او اًم٘م٤مٟمقن او اًمّمح٦م او اًمتٕمٚمٞمؿ

وسمٕمض اًم٘مرارات اًم٤ٌمًمٖم٦م إمهٞم٦م جي٥م أن شمّمدر ُمـ اًم٘مٞم٤مدة اًمًٞم٤مؾمٞم٦م سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ جم٤مل اًم٘مرار 

 ،وجمٚمس اًمِمقرى او اًمٜمقاب خيتٚمػ سمح٥ًم اًم٘مْمٞم٦م . واًمتٗم٤مقمؾ ذم ذًمؽ سملم اًم٘مٞم٤مدة اًمتٜمٗمٞمذي٦م 

 .ٌط هذا اًمتٗم٤مقمؾ سم٘مقاٟملم وأٟمٔمٛم٦موًمٙمـ جي٥م و
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يم٤مُٕمـ اعم٤مدي وسمٜم٤مء  ،: يمؾ هم٤مي٦م قمٚمٞم٤م ُمـ اًمٖم٤مي٤مت اًمتل ذيمرٟم٤مه٤م ادتعددة إهدافتقجقف       

وًمٙمـ سم٠مهداف ُمتٜمققم٦م يمثػمة شمتجف يمٚمٝم٤م إمم  ،وم٢من هذه اًمٖم٤مي٦م ٓ شمتح٘مؼ هبدف واطمد  ،اعم١مؾم٤ًمت 

أن يمؾ هم٤مي٦م قمٚمٞم٤م جي٥م  شاهلدف واعمنموع»وىمد ذيمرٟم٤م ذم أوائؾ اًمدراؾم٦م حت٧م قمٜمقان  ، اًمٖم٤مي٦م اًمٕمٚمٞم٤م

 . ًمؽ خلدُم٦م يمؾ حمقر سم٠مهداف ظم٤مص٦م سمفأن ختْمع ًمٕمٛمٚمٞم٦م شم٘مًٞمؿ إمم حم٤مور ُمتٗم٤مقمٚم٦م وذ

 ، ن اًمٜمج٤مح ذم حت٘مٞمؼ هم٤مي٦م قمٚمٞم٤م هق ٟمتٞمج٦م اًمٜمج٤مح ذم حت٘مٞمؼ أهداف وؾمٞمٓم٦م ُمتٕمددةُمٕمٜمك ذًمؽ أ      

واهلدف اًمقؾمٞمط ًمف  . ددذم جم٤مهل٤م اعمح شاإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م اًمٙمؼمى»ورسمام شُمًٛمك هذه إهداف جمتٛمٕم٦م سمـ 

 ،همػم فم٤مهرة إمم اًمٖم٤مي٦م اًمٕمٚمٞم٤م  ىمد شمٙمقن وًمٙمـ ًمف اُمتدادات ،ذم يمثػم ُمـ إطمٞم٤من صقرشمف اعمًت٘مٚم٦م 

اًمؽماسمط  وىمد يٌدو . ُمًتؽم ًمألهداف اًمقؾمٞمٓم٦م فم٤مهر او وسمٕم٤ٌمرة أظمرى وم٢من اًمٖم٤مي٦م اًمٕمٚمٞم٤م ُمراومؼ

وًمٙمـ ُمع اًمت٘مدم  ،وهذا أُمر ـمٌٞمٕمل  ،هم٤مُمْم٤ًم ذم سمداي٦م إُمر سملم سملم اهلدف اًمقؾمٞمط واًمٖم٤مي٦م اًمٕمٚمٞم٤م 

ويمٚمام وٕمٗم٧م  ،٦م ُمـ ظمالل اعمراطمؾ اًمقؾمٞمٓم٦م يٙمقن ظمط اًمقصؾ أيمثر ووقطم٤ًم ويم٠مٟمؽ شمرى اًمٖم٤مي

د شمْمٓمر ـاًمٕمٚمٞم٤م ىمد ُم٘م٤مرسم٦م اًمٖم٤مي٦م ـ٤مقمدة . وقمٜمـٞمٓم٦م واعمًـداف اًمقؾمـتٖم٤مل سم٤مٕهـقة شمزايد اإلؿمـاًم٘م

وأٟمف ًمٞمس سمٙمٛملم إلي٘م٤مع  قمغم ؾمالُم٦م اًمٕمقاىم٥م إيمٞمدة طمتك شمتقاومر اًمدٓئؾ ،إمم قمدم دظمقهل٤م 

 . ظم٤مص٦م وأن قمٛمٚمٞم٤مت اخلداع واإلُّي٤مم ىم٤مئٛم٦م قمغم ىمدم وؾم٤مق ذم اًمٍماع اًمًٞم٤مد ، اًمير اًمِمديد

٤مي٦م اًمٕمٚمٞم٤م وإهداف وٓسمد ذم اعم٤ًمر يمٚمف ُمـ شمٙمرار اعمراضمٕم٦م واًمت٘مقيؿ ًمٚمت٠ميمد ُمـ اًمّمٚم٦م سملم اًمٖم

وسمخالف ذًمؽ وم٢من ُم٤م ُيًٛمك سم٤مٕهداف اًمقؾمٞمٓم٦م او اعمقصٚم٦م إٟمام هل أهداف ُمٜم٘مٓمٕم٦م  اًمقؾمٞمٓم٦م .

  .وىمد شمٙمقن ُمـ ُمٗم٤مهٞمؿ اًمتٖمرير واخلداع ، قمـ اًمٖم٤مي٦م

ومٙمؾ هدف يتؿ شمّمٜمٞمٗمف  ، إهداف اعمتٜمققم٦م ُمتٗم٤مقمٚم٦م ومٞمام سمٞمٜمٝم٤م شمٚمؽوُمـ اًميوري اًمتٜمٌٞمف إمم أن       

. ومالسمد إلشم٘م٤من قمغم أٟمف رضوري وم٢من اًمٜم٘مص ومٞمف ىمد ُيٗمًد إهداف إظمرى او ي١مصمر ؾمٚم٤ًٌم قمٚمٞمٝم٤م 

صمؿ  ،حلاميتٝم٤م  ًمٕمٚمٞم٤م ُمـ ُمالطمٔم٦م شمريمٞم٥م هذه اًمٖم٤مي٦م ويمذًمؽ ُمالطمٔم٦م ُم٤م حيٞمط هب٤مظمدُم٦م اًمٖم٤مي٦م ا

يمثرة او  ،رشمٌٓم٦م سمٖم٤مي٦م واطمدة ويٜمٌف إمم شمٕمدد إهداف اعم ، شمٜم٤مؾمٌف ن ًمٙمؾ ضمزء حمدد اعمٕم٤ممل ظمٓم٦ميٙمق

ڤ  چ ٤ممم ــشمٕمو شمٌـ٤مرك راد واًمتٜمٙمػم ذم ىمقًمفـيٜمٌف إًمٞمف اإلوم ، ةدــمرق اخلػم اعمتجٝم٦م إمم هم٤مي٦م واطم

ُمٕمٜمك ذًمؽ أن يمؾ ومرد او ومريؼ قمٛمؾ يٜمٌٖمل أن  ،148اًمٌ٘مرة:  چ ڦڤ ڤ ڦ  ڤ
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تٚمزم ذًمؽ أن ـويً ، ومٞمٝم٤مامم قمٛمٚمف ـاو إشم ح٘مٞم٘مٝم٤مـد شمـحٞمد قمٜمٝم٤م إٓ سمٕمـٝم٦م ُمٕمٞمٜم٦م ومال يـٙمقن ًمف وضمـشم

د ـوىم ،ٙم٤مُمؾ اًمقضمٝم٤مت ًمٌٚمقغ اًمٖم٤مي٦م اًمٕمٚمٞم٤م ـٙمذا طمتك شمتـوه ،رى ـٝم٦م أظمـٙمقن ًمٚمٗمريؼ أظمر وضمـشم

  .قوعـريٛم٦م ذم أيمثر ُمـ ُمـأي٦م اًمٙمذيمرٟم٤م شمٗمًـػم 

يمٞمػ ٟمّمؾ  :ٌٞمؾ اعمث٤ملـقمغم ؾم ١مال ُمٝمؿ وهقـقاب قمـ ؾمـل اجلـذه هـهداف اًمٗمرقمٞم٦م ـوإه      

وواوح  ،٤مرضمٞم٦م ـقي٦م او يمٞمػ ٟمّمؾ إمم أُمـ ُم٤مدي او يمٞمػ ٟم١مؾمس اًمٕمالىم٤مت اخلـإمم ُم١مؾم٤ًمت ىم

 .دافـاًمٖم٤مي٤مت شمتْمٛمـ يمثػمًا ُمـ إهذه ـدًا أن يمؾ هم٤مي٦م ُمـ هـضم

   

 ذم طم٤مل شمزاطمؿ إهداف ُيّم٤مر إمم شمرشمٞم٥م إوًمقي٤مت سمح٥ًم :حؽؿ تزاحؿ إهداف      

سم٤مإلو٤موم٦م إمم اعمٝم٤مرات اًمدسمٚمقُم٤مؾمٞم٦م وهمػمه٤م ذم اًمؽميمٞمز واًمتحٞمٞمد  ،اعمقازٟم٦م سملم اعمّم٤مًمح واعمٗم٤مؾمد 

واًمت٠مضمٞمؾ واًمتقاومؼ وٟمحقه٤م مم٤م ي٤ًمقمد قمغم ختٞمػ اًمتزاطمؿ . وىمد ذيمرٟم٤م ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ ُمِمٙمٚم٦م شمزاطمؿ 

 .ذم ) اعمٜمٓمٚمؼ ( وذيمرٟم٤م أُمقرًا شمتّمؾ سمذًمؽ ،اعمٝم٤مم اًمٙمٌػمة 

 .ششم٘مقيؿ اخلٞم٤مرات اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م»وىمد ذيمرٟم٤مه٤م ذم اعمِمٝمد اًمراسمع ُمـ  :ادقارد وافقشائؾ      

 إمم ُمٜمٝم٩م ىم٤مسمؾ ًمٚمتٜمٗمٞمذ وُمٜمًجؿ ُمع وإومٙم٤مر ف واًمقؾم٤مئؾ: وهق ومـ حتقيؾ اهلدافتخطقط      

أي قمٜمـد أهٚمٞم٦م اًمِمـروع ذم  ٞمذ سمتقىمٞم٧م ُمدروسويتؿ إـمالق اًمتٜمٗم اعمقارد . اًمت٘مقيؿ اإلؾمت٤ٌمىمل وُمع

واعم٘مّمقد هٜم٤م اإلىمتّم٤مر  ؾ .ـؾ ىمٚمٞمـرٟم٤م ىمٌـإُمر إمم قمٛمٚمٞم٤مت متٝمٞمدي٦م يمام ذيم د حيت٤مجـوىم ، اًمٕمٛمٚمٞم٦م

 قمغم اخلّم٤مئص اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمخٓم٦م اجلٞمدة:

 عمنموع او اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م وُمراطمٚمٝم٤م إُمر إول: ا ،ُٕمريـ  ُمٌٜمٞم٦م قمغم ىمراءة واقمٞم٦م

إُمر اًمث٤مين: اعمقارد واًمُ٘مُدرات احل٤مرضة واًمتل يٛمٙمـ  وُم٘متْمٞم٤ممه٤م وآصم٤مره٤م وُمِم٤ميمٚمٝم٤م.

  إقمداده٤م واًمتل ُيتقىمع إُمٙم٤من شمٓمقيره٤م سمٕمٛمٚمٞم٤مت شمٜمٛمٞم٦م اًمقؾمع.

   ظمٓم٦م ُمٜمت٘م٤مة ٕن شم٘مقيٛمٝم٤م هق إومْمؾ ُمـ سملم ظمٞم٤مرات ُمتٕمددة . وُمـ قمقاُمؾ إومْمٚمٞم٦م

 ي٤ًمقمد دوىمحت٘مٞمؼ أومْمؾ اًمٜمت٤مئ٩م سم٠مىمؾ إرضار واًمتٙم٤مًمٞمػ وُمع ُمراقم٤مة اًمً٘مػ اًمزُمٜمل . 

 دمري صمؿ ، واىمٕمٞم٦م همػم يم٤مٟم٧م وإن اعمًتقي٤مت ٕومْمؾ اًمتخٓمٞمط يتؿ أن إومْمؾ سمٚمقغ قمغم
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همػم أن ُمـ  ،. ويٌدأ اًمتٜمٗمٞمذ سم٤مًمُ٘مُدرات احل٤مرضة  احل٤مرضة ًمٚمُ٘مُدرات ووم٘م٤مً  اًمتٕمديؾ قمٛمٚمٞم٤مت

 . اًم٘مدرات شمٓمقير ًمٕمٛمٚمٞم٤مت ووم٘م٤مً  ًمتحًلم اعم٤ًمر اًمتٜمٗمٞمذي ضمقدة اخلٓم٦م أهن٤م شمٗمًح اعمج٤مل

 وُمـ حم٤مور شم٘مقيؿ اخلٓم٦م أن شمٙمقن اًمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمتٜمٗمٞمذي٦م ُمنموقم٦م.

  وذم شمرضمٞمح  اًمزُمٜمل اًمً٘مػ وذم هب٤م اإلؾمتٛمرار وذم اإلسمتداء ذم( اًمتٜمٗمٞمذ ممٙمٜم٦م) واىمٕمٞم٦م

 وًمٙمـ ، اًمتٜمٗمٞمذ ُمٓمٚمؼ إُمٙم٤من قاىمٕمٞم٦م اخلٓم٦م ًمٞم٧ًم ُم٘متٍمة قمغموم . اعمّم٤مًمح قمغم اخل٤ًمئر

 وشمقضمد ىمْم٤مي٤م شمقوٞمحٞم٦م: ، أيْم٤مً  اًمتٜمٗمٞمذ قمغم اعمؽمشم٦ٌم أصم٤مر إُمٙم٤من اًمتٕم٤مُمؾ ُمع

   وم٢من ٟمٍمًا ُمت٠مظمرًا ُمع ظم٤ًمئر حمدودة أومْمؾ ُمـ ٟمٍم هيع  ،ذم همػم اإلوٓمرار

 ُمع ظم٤ًمئر ه٤مئٚم٦م.

   وُم٤م هق شم٠مصمػمه٤م اًمًٚمٌل قمغم اعمجتٛمع وقمغم  ،جي٥م دائاًم طم٤ًمب اخل٤ًمئر اعمؽمايمٛم٦م

 اعم١مؾم٤ًمت.

  ٕويٛمٙمـ  ،داء اإلؾمؽماشمٞمجل شم٘مٚمٞمؾ اخل٤ًمئر يٜمٌٖمل أن ي٠مظمذ طمٞمزًا ظم٤مص٤ًم ُمـ ا

 ُمٜمٝم٤م ضمٕمؾ اعمقازٟم٦م سملم اعمّم٤مًمح واعمْم٤مر أصالً  ،مح٤مي٦م هذا إصؾ سم٘مقاٟملم وأٟمٔمٛم٦م 

ومح٤ميتف سم٘مقاٟملم اعم٤ًمءًم٦م واعمح٤مؾم٦ٌم . وُمٜمٝم٤م قمدم اإليمتٗم٤مء  ،ذم إداء اعم١مؾمز  ٤مً صم٤مسمت

 ، وًمٙمـ سمنمقمٞم٦م وؾمالُم٦م إداء أيْم٤مً  ،سم٤معمٙم٤مؾم٥م اًمتٕمقيْمٞم٦م ذم شمؼمير اخل٤ًمرة 

 ، دةـرقمٞم٦م أيمٞمـدم ضمقاز إهالك إٟمٗمس وإُمقال إٓ سمِمـظم٤مص٦م وأن إصؾ قم

٤ٌمب ـُمٕمٜمك ذًمؽ أن أؾم.  اًمٜم٤مومٕم٦م وطملم يٙمقن اإلهالك ُمـ رضوري٤مت احلٞم٤مة

ػم اعمؼمرة جي٥م أن ختْمع ٤مئر همـوأن اخلً ،سم٘مقاٟملم  ْمٌطوهم٤مي٤مت احلرب جي٥م أن شمُ 

 .ًمٚمٛمًـ٤مءًم٦م

   ٕن  ،وٌط هذا إصؾ حيت٤مج إمم أومؼ واؾمع وظمؼمات ُمريم٦ٌم وُمروٟم٦م ُمٕمتدًم٦م

يمام أن اإلهاف ذم ىمٌقل  ،اإلهاف واًمتّمٚم٥م ذم شم٘مٚمٞمؾ اخل٤ًمئر ُيٛمٞم٧م اًمٕمٛمؾ 

 اخل٤ًمئر ُيٗمًد اًمٕمٛمؾ.  

   ومٛمـ اعمٗمٞمد ضمدًا شم٘مًٞمؿ اخلٓم٦م اعمٕم٘مدة  ،ُمٞمنة ًمٚمٗمٝمؿ واًمتٜمٗمٞمذ اي ان اخلٓم٦م  ،اًمقوقح

وهذا قمٛمؾ ٟمٔمري . وأُم٤م طملم شمتحقل اخلٓم٦م إمم  ،اعمٕم٤ممل ؾمٝمٚم٦م اًمٗمٝمؿ  إمم أضمزاء واوح٦م
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وم٢من اًمًٝمقًم٦م اًمٜمٔمري٦م ىمد شمٜم٘مٚم٥م قمًـرًا وشمٕم٘مٞمدًا سم٥ًٌم سمٕمض إظمٓم٤مء او  ،قمٛمؾ شمٜمٗمٞمذي 

 ُمٜمٝم٤م: ،وًمذًمؽ أؾم٤ٌمب  ، اًمتٍموم٤مت اًمْم٤مرة

   يـ رِ ـومٛمـ اعمٕمت٤مد ـمٚم٥م ُم١مهالت قم٤مًمٞم٦م ذم اظمتٞم٤مر اعمٜمٔمِ  ،وٕمػ اًمت٠مهٞمؾ

وم٘مد ُيٙمتٗمك هلؿ سمدرضم٤مت  ،واعمخٓمٓملم. وأُم٤م اخلٓمقط همػم اًم٘مٞم٤مدي٦م ُمـ اعمٜمٗمذيـ 

 ُمٜمخٗمْم٦م ُمـ اًمت٠مهٞمؾ.

   وم٢من واوٕمل اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م واعمخٓمٓملم ي٠مظمذون قم٤مدة اًمقىم٧م  ،قم٤مُمؾ اًمقىم٧م

. وأُم٤م ومريؼ اًمتٜمٗمٞمذ وم٘مد ُيٕمٓمك ؾم٘مٗم٤ًم زُمٜمٞم٤ًم اًمٙم٤مذم وزي٤مدة قمٚمٞمف ذم يمثػم ُمـ إطمٞم٤من 

 .ًمنموع ذم اًمتٜمٗمٞمذ٦م واًمٗمٝمؿ اخلٓم صٖمػماً 

   وم٢من اًمقوقح اًمٜمٔمري ٓ يًتٚمزم اًمقوقح اًمتٜمٗمٞمذي . ويٛمٙمـ  ،قم٤مُمؾ اًمتدري٥م

أي اًمتدري٥م اًمٜمٔمري واًمٕمٛمكم  ،إول: اًمتدري٥م همػم اعم٤ٌمذ  ،ُمٕم٤مجل٦م ذًمؽ سم٠مُمريـ 

ًمٚمتٜمٗمٞمذ احل٘مٞم٘مل . إُمر اًمث٤مين: أن يِمٛمؾ ورسمام ذم سمٞمئ٦م اومؽماوٞم٦م  ،ذم ُمٞمدان اًمتدري٥م 

   .ُمِم٤مهب٦م ممـ ًمف ظمؼمة ؾم٤مسم٘م٦م ُم٤ٌمذة سم٠مقمامل ٤مً ُمٜم٤مؾمٌ اً تٜمٗمٞمذي قمدداًمٗمريؼ اًم

  وقمٛمٚمٞم٤مت وأظمٓم٤مء وأرضار ُمٗم٤مضمآت ُمـ وىمققمف حيتٛمؾ ُم٤م ُمع ًمٚمتٕم٤مُمؾ اإلقمداد 

وىمد شم٘مدم اًمٙمالم  ،( ٕضمزائٝم٤م أي) وعمح٤موره٤م ًمٚمخٓم٦م سمدائؾ إقمداد ذًمؽ ويتْمٛمـ. ُمْم٤مدة

ذم  اًمتحٙمؿ وؾم٤مئؾ وُمـ . وؾمٞم٠ميت اعمزيد إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم ، قمـ إقمداد اإلطمتٞم٤مـم٤مت

 يمل اًمٗمراهم٤مت ذهـه صٜمع او ، سمٕمٜم٤مي٦م ٦مـُمدروؾم ومراهم٤مت شمرك اًمتٗم٤مقمالت همػم اعمرهمقسم٦م

 او قمٚمٞمٝم٤م ٞمٓمرةـاًمً او اطمتقاؤه٤م يٛمٙمـ ومراهم٤مت وهل ، إًمٞمٝم٤م اًمتٗم٤مقمالت شمٚمؽ شمٜمدومع

 ذم أومْمؾ ُمرئٞم٦م ومراهم٤مت ذم يتحرك اخلّمؿ وضمٕمؾ.  اًمتٗم٤مقمالت ًمتٚمؽ ُمْم٤مر إمم حتقيٚمٝم٤م

 سملم ومرق وهٜم٤م.  ظمٗمٞم٦م ومراهم٤مت إمم ودومٕمف قمٚمٞمف يمٚمٝم٤م اعمج٤مٓت همٚمؼ ُمـ إطمٞم٤من ُمـ يمثػم

 هل إٟمام وومراهم٤ممه٤م إُمد حمدودة احلرب وم٢من ، اًمًٞم٤مؾمٞم٦م واًمٗمراهم٤مت احلرسمٞم٦م اًمٗمراهم٤مت

 اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اًمٗمراهم٤مت وأُم٤م.  اعمخدوع حل٤ًمسم٤مت ُمٕم٤ميم٦ًم اًمٜمتٞمج٦م وشمٙمقن ، ويمامئـ ظمداع

يمل شمِمٛمؾ اًمٜمت٤مئ٩م  سمٕمٜم٤مي٦م ُمدروؾم٦م ومٗمراهم٤ممه٤م ، ـمقيؾ ًمزُمـ إطمتقاء قمٛمٚمٞم٤مت أهن٤م وم٤مًمٖم٤مًم٥م

اًمتل يّمؾ  اًمٜمت٤مئ٩م وسمٕمد ذًمؽ وم٢من ، يٛمٙمـ ىمٌقهل٤م ًمّم٤مًمح اخلّمؿ )اًمٓمرف أظمر(اًمتل 
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 اًمتحقل وقمدم اًمث٘م٦م ؾم٘مقط قمدم ُأريد إذا ًمف ُمْمٛمقٟم٦م شمٙمقن أن يٜمٌٖمل إًمٞمٝم٤م اًمٓمرف أظمر

 ي٘مٌؾ َُمِرن قمٛمٚمٞم٤ميت شمًٚمًؾ شمٓمٌٞمؼ أيْم٤مً  اًمتحٙمؿ وؾم٤مئؾ وُمـ.  ُمرئٞم٦م همػم ومراهم٤مت إمم

 .واًمؽماضمع اًمتحقيؾ ورسمام واًمتجزئ٦م اًمتٕمديؾ قمٛمٚمٞم٤مت

  اًمًػم ؿقمٚمٞمٝم أن اعمنمومقن يٕمٚمؿ يمل ، سمٕمٞمداً  يم٤من وإن اًمٙمٌػم اهلدف هق اخلٓم٦م هم٤مي٦م 

 شمٓمقير وإمم ُمتزاُمٜم٦م ُمتٕمددة أقمامل وإمم ُمتت٤مسمٕم٦م ُمراطمؾ إمم إُمر حيت٤مج وىمد ، اإلدم٤مه سمذًمؽ

 .هم٤ميتف اًمتٜمٗمٞمذ يّمؾ أن إمم اًم٘مدرات

   ُم٤م هق رضري  اًمٌداي٦م ومٞمِمٛمؾ ْمٛمقنأُم٤م ُم ،إٟمت٘م٤مء ُمْمٛمقن ووىم٧م ٟم٘مٓم٦م اًمٌداي٦م

وارضمع ذم ذًمؽ إمم قمٜمقان  ،وُيـَٕمـدُّ أومْمؾ ُمدظمؾ إمم اعمنموع  ًمٚمٛمرطمٚم٦م او اعمراطمؾ اًمت٤مًمٞم٦م

 يمثػم ُمع اعمنموع شمٗم٤مقمؾ ُمـ ذيمرٟم٤مه امٚمِ وم ،وأُم٤م وىم٧م اًمٌداي٦م  . شاعمٜمٝمجٞم٦م وأمهٞم٦م اًمٌداي٤مت»

 إمم ي١مدي اعمدروس همػم اًمتًـرع أن ؿمـؽ ومال.  ْم٤مدةاعم ٕمقاُمؾاًمو ًـ٤مقمدةاعم ٕمقاُمؾاًم ُمـ

 اهمتٜم٤مم شمرك أي شم٠مضمٞمؾ ُمٕمٜم٤مه وم٢من ، اعمؼمر همػم اًمت٤ٌمـم١م ويمذًمؽ.  يمٌػمة شمٙمقن ىمد ُمْم٤مر

 شمٕمديالت يًتٚمزم ىمدمم٤م  ، واخلّمقم اعمٜم٤مومًلم سمٛم٤ٌمدرة اًمٓمريؼ ُي٘مٓمع أن يًٛمح مم٤م اًمٗمرص٦م

 .قمٜمٝم٤م اًمؽماضمع ورسمام اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م قمغم ضمقهري٦م

   وشمٜمًٞم٘مٝم٤م ًمٌٚمقغ ُم٤م سمٕمده٤م . ويتْمٛمـ ذًمؽ  ،شمٖمٓمٞم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمتٛمٝمٞمدي٦م واعمتزاُمٜم٦م

إُمقر  وًمٙمـ ُمع دمٜم٥م اإلهاف ذم اًمتٗم٤مصٞمؾ اًمذي يٕم٘مد ،اؾمتٞمٕم٤مب ضمقاٟم٥م اًمٕمٛمؾ يمٚمٝم٤م 

 .وي٘مٚمؾ إص٤مًم٦م واإلسمتٙم٤مر

   اعم٤ًمرًمردم اًمثٖمرات وشمٕمديؾ  ،اعمروٟم٦م وقمٛمٚمٞم٤مت شم٘مقيؿ ُمتٙمررة أصمٜم٤مء اًمتٜمٗمٞمذ. 

   ويمذًمؽ إقمداد ضمٞمد عمقارد اعمراطمؾ اًمت٤مًمٞم٦م.  ،طمْمقر ُمقارد اعمرطمٚم٦م وُمٕمٓمٞم٤مت اًمتٜمٗمٞمذ 

 ، وذًمؽ وهذا أُمر رضوري ضمداً  :ادراجعة ادتقاصؾة بغ مستقيات إداء اإلشساتقجل      

وم٤معمراضمٕم٦م اعمتٙمررة سملم اعمًتقي٤مت ضمزء ُمـ  ،ُمٜمٝم٤م أن إومٙم٤مر ٓ شم٠ميت دومٕم٦م واطمدة  ،ٕؾم٤ٌمب 

الت او ـوُم٤م يتٌع ذًمؽ ُمـ شمٕمدي ،ق اعمٗم٤مهٞمؿ ـ١موًمٞم٦م ذم اًمتحٚمٞمؾ اًمتدرجيل وٟمٛمـرايم٦م واعمًـاًمِم
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وم٢من اًمٖمٛمقض هـق أطمـد أؾمـ٤ٌمب  ،اعمقاوع اًمٖم٤مُمْم٦م واعمٌٝمٛم٦م  إو٤موم٤مت . وُمٜمٝم٤م إيْم٤مح وشمٗمّمٞمؾ

  إٟمحراف اعمًـ٤مر. إظمٓم٤مء او
 

 ، ظمؼمات ذم ىمٞم٤مس سمٜمقد اًمت٘مقيؿ : ويتْمٛمـ اًمت٘مقيؿأثـاء افتـػقذ متؽررة تؼقيؿ ظؿؾقات      

 ويمذًمؽ رصد درضم٦م اًمٜمج٤مح ذم يمؾ ُمرطمٚم٦م سمؾ ذم يمؾ ظمٓمقة . ،واًمتٕم٤مُمؾ ُمع اعمتٖمػمات واعمٗم٤مضمآت 

 ،وم٢مٟمام يم٤من شم٘مقياًم اؾمت٤ٌمىمٞم٤ًم ىمٌؾ اًمتٜمٗمٞمذ  ،ن ُم٤م ذيمرٟم٤مه ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ ُمـ شم٘مقيؿ اخلٞم٤مرات اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م وم٢م

د ـ٤مء واًمٜمقاىمص اًمتل ٓ شمتْمح إٓ سمٕمـد يتْمٛمـ مجٚم٦م ُمـ إظمٓمـدًا وم٢مٟمف ىمـوُمٝمام يم٤من ُمت٘مٜم٤ًم وُمٗمٞم

وقمدم اًمًامح  ،أي اًمتٜمٗمٞمذ . وًمذًمؽ جي٥م شمٙمرار شم٘مقيؿ اعم٤ًمر واًمٜمت٤مئ٩م ظمالل اًمتٜمٗمٞمذ  ،اإلظمت٤ٌمر 

ًَ اًمووع  ايمت٤ًمب ُمٝم٤مرة ويمذًمؽ يٜمٌٖمل ذم اًمتخٓمٞمط ، سمتٗم٤مىمؿ اخلٓم٠م  ع إُمقرـُم٤مُمؾ ـح ًمٚمتٕمـُٗم

  .اًمتل مل شمٙمـ حمًقسم٦م

 اًمتحقيؾ او اًمتٕمديؾ او اإلؾمتٛمرار اؾمؽماشمٞمجٞم٦م سملم ًمٚمٛمقازٟم٦م وشم٘مؽمن هذه اًمت٘مقيامت سم٤مإلؾمتٕمداد      

 اإلؾمتٛمرار عمجرد وإظمالىمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م احلقاضمز يم٤موم٦م حتٓمٞمؿ ُمـ اًمِمديد واحلذر.  اًمؽماضمع او

 اًمٜم٘مص شمٕمقيض يٛمٙمـ صمؿ ، ـمٛمقطم٤مً  أىمؾ يم٤مٟم٧م وإن سمدائؾ دائامً  وشمقضمد.  رقمٞم٦مـاًمِم وم٤مىمدة سم٘مْمٞم٦م

  .ضمديدة ؽماشمٞمجٞم٦مـسم٤مؾم

 

 :مـ خصائص اإلشساتقجقة     

   ُمـ أؾم٤ٌمب ذًمؽ:و ،اًمّمٕمقسم٤مت اًمتل حتت٤مج إمم يمثػم ُمـ اًمتٗمٙمػم واًمٕمٛمؾ 

  وسمـٞمئ٦م اًمًٞم٤مد اًمٍماع سمـٞمئ٦م ظم٤مص٦م ، اًمؽميمٞم٥م ؿمديدة اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م اًمٌٞمئ٦م 

 واًمٕم٘مٞمدي٦م اًمٗمٙمري٦م اعمٜمٔمقُم٤مت شمِمٛمؾ ومٞمٝم٤م اعمتٗم٤مقمٚم٦م اًمٕمقاُمؾ وم٢من ، اخل٤مرضمل اًمتدظمؾ

 ، اعمْم٤مدة اإلؾمؽماضمٞم٤مت إمم سم٤مإلو٤موم٦م ، اعمتداظمٚم٦م واًمٌٜمٞمقي٦م واإلىمتّم٤مدي٦م واإلضمتامقمٞم٦م

يقوح إُمر أن  . وُمتٗم٤مقمٚم٦م ُمت٘م٤مـمٕم٦مو خمتٚمٗم٦م اًمِمدة اعمًت٘مٞمٛم٦م ظمٓمقـمٝم٤م جيٕمؾ مم٤م

ىم٤مقمدة اًم٥ًٌم واًمٜمتٞمج٦م يٛمٙمـ شم٘مديره٤م طملم يٙمقن اخلط ُمًت٘مٞماًم وسمدرضم٦م ُمٕمٚمقُم٦م ُمـ 

ومٙمٞمػ سم٤مؾمتج٤مسم٦م  ،وهذا يمٚمف يّمٕم٥م شم٘مديره ذم اؾمتج٤مسم٦م اًمِمخص اًمقاطمد  ، اًمِمدة
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 اخلٓمقط ت٘م٤مُم٦مـاؾم شمٖمٞمٞم٥م ذًمؽ ويٕمٜملمج٤مقم٦م او مجٝمقر وسمقضمقد قمقاُمؾ ُم١مصمرة؟ 

 . اعم٤ًمر ؿمديد اًمّمٕمقسم٦م شمقىمع ويّمٌح ،ع واًمِمدة سم٥ًٌم شم٘م٤مـمٕم٤مت يمثػمة ُمتٗم٤موشم٦م اًمٜمق

 ، اًمٗمقى ٌفـُم٤م يِمو اعمجٝمقل عـُم اًمتٕم٤مُمؾ ُمـ ىمري٥م اعمريم٦ٌم اًمٌٞمئ٦م ُمع وم٤مًمتٕم٤مُمؾ

د يمٚمف ذاـوه  . اًمتقىمع قمٛمٚمٞم٦م ُيٕم٘م 

  إٟمِمٓم٦م ظم٤مص٦م ، شمقىمٕمٝم٤م أُمٙمـ وإن ىمٞم٤مؾمٝم٤م يتٕمذر او يّمٕم٥م يمثػمة ىمْم٤مي٤م شمقضمد 

 ، اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م اعمزاي٤م ُمـ ذًمؽ وهمػم واإلؾمتج٤مسم٦م اًمتٗمٙمػم وـمرق اًمٗمٕمؾ يمردود اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م

 .يم٤مًمت٘مٜمٞم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م ويمذًمؽ يمؾ جم٤مل هيع اًمتٖمٞمػم واًمتٓمقر

  أصالً  احل٤ًٌمن ذم شمدظمؾ مل جمٝمقًم٦م ىمْم٤مي٤م. 

  واًمتخٓمٞمط اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م حل٤ًمسم٤مت ظمالوم٤مً  أؿمٞم٤مء طمّمقل. 

  ذًمؽ ذم سمام اعمتٗم٤مقمٚم٦م اًمٌٞمئ٦م ذم اًمٙمثػمة اًمٕمقاُمؾ شم٘مقيؿ ذم اإلؾمؽماشمٞمجٞملم أظمٓم٤مء 

 .اًمدوًمٞم٦م اًمٌٞمئ٦م

  :ًمٞمس ومٞمف صمٖمرات ،  اً ُمِمدود ٤مً ُمٜمٝمج اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦مٞمٜمٌٖمل أن شمٙمقن وم أي اإلشم٘م٤من ، اإلطمٙم٤مم

 چڤ  ڦ  ڦ  ڦ       ڦ  ڄ چ ٤ممم ـــوهق سمٕمض ُم٤م يٜمٌف إًمٞمف ىمقًمف شمٕم

 .20ص: 

  :قمٜمد يمذًمؽ وىم٤مسمؾ ، اًمتٜمٗمٞمذ أصمٜم٤مء واإلو٤موم٤مت ًمٚمتٕمديؾ ىم٤مسمؾ ومٝمق ُمٜمٝم٩م اعمروٟم٦م 

)يم٤مخلٞم٤مر اًمدسمٚمقُم٤مد او  سمديـٚم٦م اؾمـؽماشمٞمجٞم٦م إمم يم٤مإلٟمت٘م٤مل وٛمٜمل ًمؽماضمع اإلوٓمرار

 إُمر يقوح( . اًمتحقيؾ اؾمؽماشمٞمجٞم٦م) اإلؾمـؽماشمٞمجٞمـ٦م جمرى حتقيـؾ او اإلىمتّم٤مدي او همػمه(

 ًمٕمٛمٚمٞم٤مت طم٤مضم٦م دائامً  وشمقضمد ، اعمٜم٤مل سمٕمٞمد اًمٙمامل وم٢من ، اعمنموع إشم٘م٤من ذم اخلؼماء سم٤مًمغ ُمٝمام أٟمف

 .اًمتٕمديؾ وضمقه ُمـ ذًمؽ همػم او ُمٝمٛم٦م إو٤موم٦م او ٟم٘مص إلمت٤مم ُمتٙمررة شم٘مقيؿ

  ُمع همػم و ع اًمت٘مٚم٤ٌمتـُم ًمٚمتٕم٤مُمؾ يمٕمقاُمؾ أُم٤من ؾـوسمدائ إقمداد اطمتٞم٤مـم٤متك ـاحل٤مضم٦م إًم

وشمدسمر ذم اًمت٘مٚم٤ٌمت ىمقًمف شمٕم٤ممم ًمٚمٛمنموع .  قن همػم اعمتقىمع ُم٤ًمقمدًا او قم٤مئـ٘م٤مً وىمد يٙم ،اعمتقىمع 

ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ        ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  چ 
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 - 47يقؾمػ:  چک  ک  ک  ک  گ   گ    گ     گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  

ڱ  ڱ  ں   ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  چ شمٕم٤ممم و شم٤ٌمرك ىمقًمف. وشمدسمر ذم همػم اعمتقىمع 48

ں  ڻ    ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  

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

سمؾ  ،وم٢من إُمر اًمذي طمدث يم٤من ظم٤مرج شمقىمع اًمٓمروملم  ،2احلنم:  چ ﯀  ﯁  

شمقضم٥م ُم٤م  چ ﯀  ﯁   چ ٤مرةوقمٌ ، ٌقاـمل حيتًُمـ طمٞم٨م وىمٕم٧م إُمقر 

وىمد ي٠ًمل ؾم٤مئؾ: يمٞمػ ٟمحت٤مط ُٕمقر  ذيمرٟم٤مه ُمـ اإلطمتٞم٤مط وٟمحقه ًمألُمقر همػم اعمتقىمٕم٦م .

 ، ٕم٤ممم اًمتقومٞمؼ: يٛمٙمـ ذًمؽ ُمـ ـمرق؟ واجلقاب وسم٤مهلل شموُمٗم٤مضمآت مل شمٙمـ ُمتقىمٕم٦م ٟمجٝمٚمٝم٤م

 ،( إمم أٟمقاع حمدودة حلقادث اعمٛمٙمٜم٦م اًمٙمثػمة )اعمتقىمٕم٦م وهمػم اعمتقىمٕم٦ما شم٘مًٞمؿ: افطريؼ إول

وم٢مْن يم٤من  ، وًمٙمـ ُمع شمريمٞمز ظم٤مص قمغم إُمقر اعمتقىمٕم٦م ، اطمتٞم٤مـم٤مت ًمألٟمقاع اًم٘مٚمٞمٚم٦موإقمداد 

.  رادهـر قمدد ممٙمـ ُمـ أومـٛمؾ أيمٌـقف شمِمـقع ؾمـوم٢من اإلطمتٞم٤مـم٤مت ًمٚمٜم ٞمؿ ذيمٞم٤مً ـاًمت٘مً

٤مئؾ ـ٦م ذم اًمقؾمـأن شمٙمقن اًمٌٞمئ٦م اًمداظمٚمٞم٦م ًمٚمجٝم٦م اًمٗم٤مقمٚم٦م ُمتٗمقىم هق: افطريؼ افثاين

اعم٤مدي٦م واعمٕمٜمقي٦م  واًم٘مقة سم٠مٟمقاقمٝم٤م ،وُمٜمٝم٩م اعمٖم٤مًم٦ٌم  ،يم٤مإلدارة اعمتٗمقىم٦م  ،ؽماشمٞمجٞم٦م ـاإلؾم

 ، وهمػم ذًمؽ مم٤م ذيمرٟم٤مه حت٧م قمٜمقان: اًمٌٞمئ٦م اًمٓمٞم٦ٌم ،طمتٞم٤مـمٞم٦م اًم٘مقة اإليمذًمؽ و ،واعم١مؾمًٞم٦م 

اعمٝمؿ هٜم٤م أن ضمقدة وشمٜمقع اًمقؾم٤مئؾ اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م ي٤ًمقمد يمثػمًا ذم ُمقاضمٝم٦م اعمٗم٤مضمآت همػم 

وُمـ ـمرق شم٘مقي٦م هذه  . ، ٕٟمف يٛمٙمـ شمٙمٞمٞمػ وؾم٤مئؾ يمثػمة خلدُم٦م أهداف ضمديدة اعمتقىمٕم٦م

ويٕمتٛمد هذا اعمٜمٝم٩م قمغم اومؽماض: ُم٤مذا ًمق  ،اًمقؾم٤مئؾ إدظم٤مل ومًح٦م عمٜمٝم٩م إومؽمايض ذم اإلقمداد 

د ـمرق ـوشمقضم . طمّمؾ يمذا ويمذا؟ أي اومؽماض طمدوث ُمٕمْمالت يمٌػمة وإقمداد احلٚمقل هل٤م

م ٌؼ ذيمره٤م هٜم٤م ذم اًمٙمالـد ؾمـوىم ،ف ـٝمد اعمٕم٘مد اًمذي يتٕمذر ىمٞم٤مؾمـع اعمِمـأظمرى ًمٚمتٕم٤مُمؾ ُم

  .شؽماشمٞمجٞم٦مـ٘مقيؿ اخلٞم٤مرات اإلؾمـشم»قان ـح٧م قمٜمـٝمد اًمث٤مًم٨م شمـقمـ اعمِم
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  . وُمـ إُمقر اًمتل جي٥م قمدم إهمٗم٤مهل٤م هق  شمٗمٙمػم ُمًٌؼ سمٕمٛمٚمٞم٤مت ختٗمٞمػ اعمْم٤مر واعمخ٤مـمر

شم٠مصمػم حت٘مٞمؼ اهلدف قمغم اعمج٤مٓت إظمرى ذم اًمٕمٛمؾ احلٙمقُمل وذم طمٞم٤مة اًمٜم٤مس . وم٢من 

 .ـٗمًـد قمٛماًل قم٤مُم٤ًم ؿمديد إمهٞم٦ماًمٜمٗم٘م٤مت واخل٤ًمئر ُمـ أضمؾ هدف ُمٕملم ىمد شمُ 

 

ذ حيت٤مج دائاًم ـوم٢من اعمنموع اًمـُٛمٜمَ  :متعؾؼات تـػقذ اإلشساتقجقة       إمم مح٤ميتف وشمٓمقيره ٗمَّ

سم٤مإلو٤موم٦م إمم يمقٟمف ُمنموقم٤ًم حمددًا ُمـ مجٚم٦م ُمِم٤مريع  ، وإجي٤مد احلٚمقل اعمنموقم٦م عمِمٙمالشمف وحتًٞمٜمف

سمؾ ىمد  ، ويمثػم ُمـ هذه اعمِم٤مريع مل شُمقوع سمٕمد او مل شُمـٜمٗمذ ،أظمرى ُمتجٝم٦م إمم اًمٖم٤مي٦م اًمٕمٚمٞم٤م ٟمٗمًٝم٤م 

 اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م وصػ. وهذا هق ُمٕمٜمك ضمف قمدة اؾمؽماشمٞمجٞم٤مت همػم ُمتٜم٤مىمْم٦م خلدُم٦م هدف واطمد قَ ـشمُ 

٦م وحمؽمومق اإلؾمؽماشمٞمجٞم) يمام وصٗمٝم٤م سمذًمؽ اخلٌػم اإلؾمؽماشمٞمجل: ه٤مري آر. ي٤مرهمر ، ايمٛمٞم٦مشمر سم٠مهن٤م

ُمثؾ  ،شمٞمجٞم٤مت اًمٖم٤مي٤مت اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اعمتٜمققم٦م وهذا سم٤مإلو٤موم٦م إمم أن اؾمؽما .( 143و50إُمـ اًم٘مقُمل 

ؽماشمٞمجٞم٤مت ـوم٢من اؾم ،ي٦م ؾمٕم٤مدة اعمقاـمـ وهمػمه٤م هم٤مي٦م إُمـ اعم٤مدي وهم٤مي٦م سمٜم٤مء اعم١مؾم٤ًمت اًم٘مقي٦م وهم٤م

 . ٜمٗمّمٚم٦م ذم اًمت٠مصمػم اعمت٤ٌمدل سمٞمٜمٝم٤م٧م ُمـهذه اًمٖم٤مي٤مت ُمٜمٗمّمٚم٦م ذم شمرشمٞم٥م اًمٕمٛمؾ وًمٞمً

 

 ، أن شمتجف إًمٞمٝم٤م ُمّمٚمح٦م يمٌػمة وذم يمؾ إصؾ ذم يمؾ سمٞمئ٦م ُمٝمٛم٦م :شساتقجلاإل افتؼاضع      

ف ومالؿمؽ أن أي شمقضمف اؾمؽماشمٞمجل ضمديد ؾمقف يقاضَم  ،اؾمؽماشمٞمجٞم٤مت وم٤مقمٚم٦م او ـم٤مُمٕم٦م 

وأُم٤م قمدم شمقىمع ُم٤م هق ُمقضمقد ُمـ  . ٦مـ٦م او ُمْم٤مدة وسمٕمٛمٚمٞم٤مت قمدائٞمـخم٤مًمٗمسم٤مؾمؽماشمٞمجٞم٤مت أظمرى 

وىمد ي١مدي إمم ُمقاضمٝم٤مت قم٤مًمٞم٦م ومٝمق ومِمؾ ؿمديد ذم اًمت٘مقيؿ واًمتخٓمٞمط  ،اإلؾمؽماشمٞمجٞم٤مت اعمٕم٤ميم٦ًم 

ٝمذه وهمػمه٤م ُمـ اًمٕمقاُمؾ جي٥م طم٤ًمهب٤م ذم اًمت٘مقيامت وم . او اعمّمٚمح٦م وأرضار يمٌػمة ذم اًمٌٞمئ٦م اخلٓمقرة

ـمـراف واًمدول ٤مب اعمّم٤مًمح واعمخ٤موف احل٘مٞم٘مٞم٦م ًمٌ٘مٞم٦م إـأي طمً ،إوًمٞم٦م ىمٌؾ اًمتخٓمٞمط واًمتٜمٗمٞمذ 

ُمٖم٤مًم٦ٌم ًمتٓمقير اًمُ٘مدرات اعمًت٘مرة ًمٚمدوًم٦م او  ،وجي٥م دائاًم شمذيمر قمٜم٤مس اعمٖم٤مًم٦ٌم  . اعمٕمٜمٞم٦م هبـذا إُمر

ذًمؽ ذم إؾمس اًمٕمٛمٚمٞم٦م ًمٚمٛم١مؾم٦ًم )شمٗمًػم آي٦م  ذيمرٟم٤م وىمد ،يـ ذم اًمتٗمقق وُمٖم٤مًم٦ٌم أظمر ،اعم١مؾم٦ًم 

٧م ُم٘متٍمة قمغم ـ( ًمٞمً. وًمذًمؽ وم٢من ُم٘م٤ميٞمس اًمت٘مقيؿ )او ُم٘م٤ميٞمس اجلقدة( اعمّم٤مسمرة واعمراسمٓم٦م

 . اعم٘م٤ميٞمس اًمتل شم٘متْمٞمٝم٤م اعمٖم٤مًم٦ٌم دظمؾ ومٞمٝم٤مـسمؾ شم ،٦م اًمٜمج٤مح اًمذايت ـدرضم
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ٙمٞمؾ ـإقم٤مدة شمِم صٜم٤مقم٦م اًمقاىمع اجلديد او :اجلديدساتقجل ـع اإلشـصـاظة افقاؿ ؿضقة      

٤مت ـٞم٤مؾمـهل٤م ُمـ ؾم ٦م عم٤م ُيـخٓمطـئٛمؾ اًمٌٞمئ٦م ُمالـق قمٛمٚمٞم٤مت ضمٕمـه داده٤مـاو إقم او إدارة اًمٌٞمئ٦م اًمٌٞمئ٦م

٤مت اًمداظمٚمٞم٦م ـٞم٤مؾمـ٦ٌم ًمٚمًـهمػمه٤م . وسم٤مًمٜمً صم٘م٤مومٞم٦م او قٟمٞم٦م او اىمتّم٤مدي٦م او دوم٤مقمٞم٦م او أُمٜمٞم٦م اوـىم٤مٟم

( . ات ُمـ يمت٤مب )اعمٜمٓمٚمؼويمذًمؽ ىمقاقمد اًميور شاًمتدرج»وم٤مُٕمر قمغم ٟمحق ُم٤م ذيمرٟم٤مه ذم ُمٌح٨م 

 ،ؽماشمٞمجٞم٦م وًمٚمٌٞمئ٦م اخل٤مرضمٞم٦م ـ٦م ًمٚمتٖمٞمػمات اإلؾمـز قمغم سمٕمض اًم٘مقاقمد اعمالئٛمـواعمٓمٚمقب هٜم٤م اًمؽميمٞم

 ذه اًم٘مقاقمد:ـومٛمـ ه

   اًمٌٞمئ٦م اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م ممٙمٜم٤ًم سم٠مىمؾ  ذمأن يٙمقن حت٘مٞمؼ إهداف او إطمداث اًمت٠مصمػمات اعمرادة

 .واًمتٙم٤مًمٞمػ اعمؽمايمٛم٦م ُم٤م يٛمٙمـ ُمـ اخل٤ًمئر

  ذم اًمٌٞمئ٦م شم٘مديؿ ومٙمر وُمـ أهؿ قمقاُمؾ اؾمت٘مرار اًمت٠مصمػم  ،يٙمقن اًمت٠مصمػم ُمًت٘مرًا وُمتٓمقرًا  أن

ٜم٤مىمْم٤مت وم٢مٟمف او ُمِم٤مريع شمرى هب٤م اًمٌٞمئ٦م او شمرى سم٤مًمتٕم٤مُمؾ اإلجي٤ميب ُمٕمٝم٤م . وأُم٤م هٞمٛمٜم٦م اًمت

 .اإلؾمت٘مراريتٕم٤مرض ُمع 

   ويتٓمٚم٥م ذًمؽ اًمٙمثػم ُمـ قمٛمٚمٞم٤مت اإلطمتقاء  ،أن شمـتـ٘مٌؾ اًمٌٞمئ٦م شمرك اًمٕمٛمٚمٞم٤مت اعمْم٤مدة

ؾ ـْ وُمِ  ،تامًم٦م ـواًمت٠مًمٞمػ واًمتحٗمٞمز واإلؾم اًمًٚمؿ »قمغم ٟمحق قمٛمٚمٞم٤مت  ىمدر ُمـ اخل٤ًمئر شَمـّحٛمُّ

ؾمقاء يم٤من ذًمؽ ُمًٌقىم٤ًم سمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمتحذير واًمردع او مل يٙمـ . ويِمٛمؾ ذًمؽ  ، شاإلجي٤ميب

ُمراقم٤مة صم٘م٤موم٦م اًمٌٞمئ٦م وأقمراومٝم٤م وسمٜمٞمتٝم٤م اًمٗمٙمري٦م واإلضمتامقمٞم٦م وشم٘مديؿ أٟمقاع ُمـ اًمدقمؿ 

 اخل٤مرضمل صٜم٤مقم٦م اًمقاىمع وقمٛمٚمٞم٤مت وُمع ىمدر قم٤مل ُمـ اإلًمتزام . ،اإلىمتّم٤مدي واعمٝمٜمل وهمػمه 

يم٤مٟم٧م ُمِمحقٟم٦م سمٛمٗم٤مهٞمؿ اًمدقمقة إمم اخلػم واإلصالح الُمٞم٦م اًمٗمتقطم٤مت اإلؾم اجلديد ذم شم٠مريخ

، يمام  حقٟم٦م يمذًمؽ سم٤مإلًمتزاُم٤مت إظمالىمٞم٦موشمٖمٚمٞم٥م ُمْم٤مُملم اًمٗمتح قمغم ُمْم٤مُملم اًمٔمٚمؿ وُمِم

أن ُمٗمٝمقم وٌط احلرب سم٤مٕؾم٤ٌمب اعمنموقم٦م يم٤من ىم٤مئاًم . وسم٤مجلٛمٚم٦م وم٢من إصؾ ذم اًمت٠مصمػم 

قمٛمٚمٞم٤مت اًمتقضمف اًمًـٚمٛمل او اإلطمتقاء سم٤مًمٌٞمئ٦م اخل٤مرضمٞم٦م هـق اًمدقمقة واطمتٙم٤مك اًمث٘م٤موم٤مت و

ُمع ومِمؾ  اًمًٚمٛمل ، ومال جيقز اًمٚمجقء إمم احلرب إٓ قمٜمد اًميورة يمٛمقاضمٝم٦م قمدوان قمًٙمري

او ُمقاضمٝم٦م يمن اًمتقازن سمدواومع اهلٞمٛمٜم٦م وإظمْم٤مع أظمريـ سم٤مًم٘مقة يمام طمّمؾ  احلٚمقل اًمًٚمٛمٞم٦م

   ، وىمد سمٞمٜم٤م ذًمؽ سم٤مًمتٗمّمٞمؾ ذم )ِوضمٝم٦م اًمٚمقاء(. ذم احلرب اًمٕم٤معمٞم٦م
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   ُمـ ضمٝمتل اًمٖم٤مي٦م واًمقؾمٞمٚم٦م أي ُمنموقم٤مً  ،أن يٙمقن اًمت٠مصمػم او اًمتٖمٞمػم ذم اًمٌٞمئ٦م ُمؼمرًا  .

يمثػمة ضمدًا  ش صٜم٤مقم٦م اًمقاىمع اجلديد »ٕن ظمٞم٤مرات وُمْم٤مُملم  هق واًمت٠ميمٞمد قمغم ذًمؽ هٜم٤م

أن ُيدظمؾ ومٞمٝم٤م  وُمـ احل٤ًمب سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ ُمنموقمٞمتٝم٤م . ويٛمٙمـ ًمٚمٛمٜمٗمٚم٧م ُمـ اًمْمقاسمط

٤مًمتجقيع واحلرُم٤من واًمتدُمػم اًمنيع واًمٌٓملء وشمٜمٛمٞم٦م يم اًمتٓمقيع اًمِم٤مُمؾ أٟمقاقم٤ًم ُمـ ؾمٞم٤مؾم٤مت

صمؿ جيٕمؾ قمغم يمؾ ذًمؽ ـمالًء ُمـ اًمٕم٘مالٟمٞم٦م  ،اًمتخٚمػ وُمٜمع احل٘مقق وهن٥م اًمثروات 

 اًمٖم٤مي٤مت شمٜمٗمٞمذ ُمـ يمثػمة واىمٕمٞم٦م أُمثٚم٦م دـوشمقضم . المـوُمزاقمؿ اًمدوم٤مع قمـ اًمً رقمٞم٦مـواًمِم

 ىمد اًمتل احل٘مٞم٘مٞم٦م اًمٜمقاي٤م قمـ اًمٜمٔمر سمٍمف وًمٙمـ ، اًمٕم٤ممل دول خمتٚمػ ذم واًمداظمٚمٞم٦م اخل٤مرضمٞم٦م

: اخل٤مرضمٞم٦م اًمٖم٤مي٤مت ذم ُي٘م٤مل يم٠من ، اعمقوققمٞم٦م قمـ واًمٌٕمد واًمٕمدوان اًمٔمٚمؿ ُمـ يمثػماً  شمتْمٛمـ

 أدوات ُمـ ُمٕمٞمٜم٦م ُمٕمتدي٦م دوًم٦م دمريد ُمٜمٝم٤م ، ومرقمٞم٦م أهداوم٤مً  يتٓمٚم٥م قمٚمٞم٤م يمٖم٤مي٦م اعم٤مدي إُمـ إن

 سمحج٦م ُمٕمٞمٜم٦م دوًم٦م قم٘مقسم٦م او ، ًمٚمنم اؾمتٕمامهل٤م رضمحيُ  ظم٤مرضمٞم٦م ُمقارد ذم اًمتحٙمؿ او ، اًمٕمدوان

 جي٥م: اًمداظمٚمٞم٦م اًمٖم٤مي٤مت ذم ي٘م٤مل ويم٠من.  أظمرى دوًم٦م ذم اًم٘م٤مٟمقن ظم٤مرج ُمًٚمح ًمتٛمرد دقمٛمٝم٤م

 اإلىمتّم٤مد إمم اًمٜمٗمٓمل اإلىمتّم٤مد ُمـ اًمتحقل او ، ُٓمريمزي ٟمٔم٤مم إمم ُمريمزي ٟمٔم٤مم ُمـ اًمتحقل

 او اًمٕمٚمٞم٤م ٚمٖم٤مي٤متًم اًمٔم٤مهر ذم اخل٤مدُم٦م اًمٙمثػمة إهداف ُمـ ذًمؽ وهمػم ، واًمزراقمل اًمّمٜم٤مقمل

 .اًمقـمٜمٞم٦م اعمّم٤مًمح

  اعمقضمقدة ذم شم٠مريخ اًمٍماع اًمدوزم ، وسمٍمف اًمٜمٔمر  صٜم٤مقم٦م اًمقاىمع اجلديد ٤مئؾـُمـ وؾم

وىمري٥م ُمٜمف  ، “رارة ذم اهلِمٞمؿ ـاًمِم”ٖمٞمؾ ُمٗمٝمقم ـشمِم :قمـ ُمنموقمٞم٦م إطمداث اًمت٠مرخيٞم٦م

 .“شم٠مصمػم اًمٗمراؿم٦م”ويتّمؾ سمف ُمٗمٝمقم  ، “اًم٘مِم٦م اًمتل ىمّمٛم٧م فمٝمر اًمٌٕمػم”ٝمقر ـاًم٘مقل اعمِم

شم١مول إمم  ُيٛمٙمـ أن ذم سمٞمئ٦م ُمٜم٤مؾم٦ٌم وإقمداد ذيمل وطم٤مصؾ هذه اًمٕم٤ٌمرات أن قمٛمٚمٞم٦م صٖمػمة

)يمٌٞمئ٦م  ُمثالً  ٤مينـ. ومٗمل جم٤مُمٞمع احلٓم٤مم اإلٟم٤ًموم٦م إمم هم٤مي٦م سمٕمٞمدة ـد ختتٍم اعمًـأطمداث يمٌػمة وىم

وم٢من ذارة صٖمػمة ُمـ اًمتحريض واإلصم٤مرة ىمد شمتدرج سمنقم٦م  ،( اًمٔمٚمؿ اًمًٞم٤مد واإلضمتامقمل

١مدي إمم أوٕم٤مف ـد شمـتامًم٦م ىمـٗمٞمز واإلؾمـٝمٚم٦م ُمـ اًمتحـٕم٦م . ويمذًمؽ قمٛمٚمٞم٤مت ؾمـإمم صمقرة واؾم

 ،وُمثؾ هذه إُمقر يٕمرومٝم٤م اًمرضمؾ احلٙمٞمؿ صمؿ أهؾ اخلؼمة  أوٕم٤مومٝم٤م ُمـ اًمٜمت٤مئ٩م اإلجي٤مسمٞم٦م .
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ٕمٚمقُم٤مت اًمٙمثػمة حٚمٞمؾ اعمـ٤موم٦م إمم اًمذيم٤مء وشمسم٤مإلو ،قده ذم ومريؼ اًمٕمٛمؾ ـج٥م وضمـوهق ُم٤م ي

   .٤مئر اعمتٓمٚم٤ٌمتـوؾم

 

أن ُمٕم٤ممل إهداف  ،يقوح إُمر  :ؿد ُتستخدم فؾخر او فؾؼ ادتؼـةاإلشساتقجقة       

وأُم٤م ُمرضمٕمٞمتٝم٤م ذم  ،اًمٗمرقمٞم٦م واًمٓمرائؼ واخلٓمط اًمتٜمٗمٞمذي٦م واوح٦م حمددة قمٜمد ظمؼماء اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م 

اًمٖم٤مي٤مت اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اًمٕمٚمٞم٤م او اعمّم٤مًمح اًم٘مقُمٞم٦م وم٘مد يٙمقن ومٞمٝم٤م يمثػم ُمـ اًمٖمٛمقض واإلهب٤مم واًمتْمٚمٞمؾ 

 ،أي طملم شمٕمٛمؾ دوًم٦م سم٢مذن ٟمٗمًٝم٤م وم٘مط ذم سمـٞمئ٦م دوًم٦م أظمرى  ، ظم٤مص٦م ذم اإلؾمؽماشمٞمجٞم٤مت اخل٤مرضمٞم٦م ،

اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م وإظمالىمٞم٦م داظمؾ  وشمٙمقن اإلًمتزاُم٤مت ،هم٤مُمْم٤ًم ضمدًا  شاعمّمٚمح٦م اًم٘مقُمٞم٦م»ويٙمقن شمٗمًػم 

ويٙمقن احلٙمؿ  ،ويٙمقن ـمريؼ اعم٘م٤مو٤مة صٕم٤ًٌم ضمدًا او ُمتٕمذرًا  ،اًمقـمـ همػم اإلًمتزاُم٤مت ظم٤مرضمف 

ُمـ اًمٕم٘مالٟمٞم٦م او  ـمالءً ضمٝم٤م صمؿ دمٕمؾ ومقىمٝم٤م ًمٚم٘مقة اعم٤مدي٦م وم٘مط ومٝمل شمِمٙمؾ اعمؼمرات طم٥ًم ُمزا

 . وُمزقمٛم٦م اًمدوم٤مع قمـ اًمًالم إظمالىمٞم٦م

يمثػمة ًمدول اىمٚمٞمٛمٞم٦م او سمٕمٞمدة ـمٌ٘م٧م اؾمؽماضمٞم٤مت ظم٤مرضمٞم٦م هبذا اعمْمٛمقن  وشمقضمد أُمثٚم٦م شم٠مرخيٞم٦م      

حتقيؾ اًمٌٞمئ٦م يم٤مًمتٕمٌػم سم٢مٟمِم٤مء واىمع ضمديد او إقم٤مدة اًمتِمٙمٞمؾ او  وإن اظمتٚمٗم٧م ـمري٘م٦م اًمتٕمٌػم اًمٚمٖمقي

 ٟمحق ويٜمٌف إمم ذًمؽ ٤مرات .ـذه اًمٕمٌـق هـوٟمح ، تٝملـقي ُم٤م يِمـإمم صٗمح٦م سمٞمْم٤مء يٙمت٥م ومٞمٝم٤م اًم٘م

 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎچ ٤ممم ـــىمقًمف شمٕم

 . 22ٟمقح:  چڻ  ڻ  ڻ  چ وىمقًمف شمٕم٤ممم  ،46إسمراهٞمؿ:  چ گ

 ،اًمدوم٤مقمل قمدم اإلؾمتٝم٤مٟم٦م سم٤مؾمؽماشمٞمجٞم٦م وٕمٞمٗم٦م خلّمؿ ىمقي و اًمًٞم٤مد وًمذًمؽ جي٥م ذم اًمت٘مقيؿ      

ٕن حترك اًم٘مقي سمٗمراغ ُمٕمٚمقُم٤ميت وشم٘مقيٛمل ىمد يثػم همٓمرؾم٦م اًم٘مقة ورومض اًمؽماضمع وجيٕمٚمف يٛمأل 

ذم اًمِم١مون  وأُم٤م اإلؾمؽماشمٞمجٞم٤مت اًمداظمٚمٞم٦م. خلٗمٞم٦ماًمٔم٤مهرة وااإلرضار  اًمٗمراغ سمتقؾمٞمع قمٛمٚمٞم٤مت

يم٢مؾمؽماشمٞمجٞم٤مت وزارة اًمّمح٦م ووزارة  ،وم٠مُمره٤م أىمرب إمم اعمّمداىمٞم٦م ذم يمثػم ُمـ إطمٞم٤من  ، اخلدُمٞم٦م

  .قن اًمٗم٤ًمد اًمقفمٞمٗمل حمدودًا ضمداً وًمٙمـ سمِمـرط أن يٙم ،اًمتٕمٚمٞمؿ واعمقاصالت وهمػمه٤م 
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 إداء افدؾاظل

همػم أن اعم٘مّمقد هٜم٤م اًمتٜمٌٞمف إمم سمٕمض اعمٕم٤مين  ،إُمـ واًمدوم٤مع حيت٤مج إمم دراؾم٦م ُمًت٘مٚم٦م ُمقوقع       

 اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ًمٚم٘مٞم٤مدة واإلدارة.ذم اجلقاٟم٥م اًمتل حيت٤مضمٝم٤م يمؾ سم٤مطم٨م 

  :معـك افدؾع وافدؾاع

وْمع        ، قمـ ُي٘م٤مل: دوَمعَ  ،َدومٕمتف  وم٘مد قَمٜمْؽ أزًمتف ْلءـؿَم  ويمؾ َٟمـٗمًـؽ ، قَمـ لءَ ـاًمِم َدوْمُٕمؽ: اًمدَّ

 ظمّمٛمف ودومع ،ُمٜمف  ومح٤مه قمٜمف رده أي: قمٜمف اًمنم ودومع .َُمْدومقع  واعمٗمٕمقل داومِع ، ومٝمق ، ٤مً َدوْمٕم َيدوَمع

 ، 34ومّمٚم٧م:  چ  ک  ک    گ  گچ ٤ممم ــــوأسمٕمده . وقمغم هذا إصؾ ىمقًمف شمٕم صده أي

 ُيداومع قمـ داومعَ  يم٘مقهلؿ: ،وأُم٤م اًمدوم٤مع  .2اعمٕم٤مرج:  چۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   چ   ٤مممــــوىمقًمف شمٕم

ُي٘م٤مل:  ،وُُمداوَمٕم٦ًم ، ومٝمق ُمثؾ اًمدومع همػم أٟمف يتْمٛمـ سمٙمثرة ٟمققم٤ًم ُمـ اعمٗم٤مقمٚم٦م سملم ـمروملم او أيمثر  ِدوم٤مقًم٤م

ضُمَؾ أي داومع  فـيٜم٤مومً ٓ أي ،ُُمَداوَمٍع  همػم ىمقُِمف ٞم دـؾم وهق ،أطمٌد ذم قمٛمٚمف  يداومٕمف وٓ ،زامَحف  اًمرَّ

 ، ُم٤مـمٚمتف إِذا سمحّ٘مف ، وماَلٟم٤م وداومٕم٧ُم   ،ف ـَٟمٗمً قَمـ ُِمٜمُْٝمؿ َواطِمد يمؾَّ  َدوَمَٕمف: ْلءـاًمِمَّ  وشَمداوَمَٕمقا ،أطمد 

ةِ  َصاَلةَ  َٓ  » وُمٜمف طمدي٨م َٓ  اًمٓمََّٕم٤ممِ  سمَِحْيَ ٌََث٤مِن  ُيَداومُِٕمفُ  ُهقَ  َو ظَْم ْٕ  . رواه ُمًٚمؿ وهمػمه «ا

وم٤مًمدومع واًمدوم٤مع ذم اًمٕمرسمٞم٦م إذا وُمًـر سمٕمـ وٟمحقه٤م ومٝمق اًمذب واعمح٤مُم٤مة واإلٟمتّم٤مر ًمٚمٌمء ورد       

  اًمدًٓم٦م قمغم اإلسمٕم٤مد واًمتٜمحٞم٦م .همػم أن اًمدومع أسمٚمغ ذم ،او إزاًم٦م او إسمٕم٤مد او إي٘م٤مف اعمٙم٤مره واعمخ٤موف 

وُم٤م يؽمشم٥م قمغم اعمٕم٤مجل٦م ُمـ آصم٤مر  ،اًمٓمرف أظمر وأُم٤م اًمدوم٤مع وم٠مسمٚمغ ذم اًمدًٓم٦م قمغم ُمٕم٤مجل٦م 

ی  ی   ی  جئ  حئ    چ٤ممم ــــ. ىم٤مل شمٕم يم٤مإلظمْم٤مع او اًمتقهلم او شمٖمٞمػم اعمقاىمػ او همػمذًمؽ

 يمذا إمم دومٕمف ُي٘م٤مل: ،. وإذا وُمن اًمدومع سم٢ممم وٟمحقه٤م ومٝمق اإلسمٕم٤مد او اإلجل٤مء 38احل٩م:  چ مئ

 .ومٞمٝم٤م أوىمٕمف اًمتٝمٚمٙم٦م إمم سمف ودومع ، إًمٞمف اوٓمره سمٛمٕمٜمك

 



233 

 

 :آية ادداؾعة

ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴   ﮵  ﮶  ﮷  ﮸     ڍ شمٕم٤مممىم٤مل       

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ     ڍوىم٤مل شمٕم٤ممم  ،251اًمٌ٘مرة:  ڍ ﮹  ﮺   ﮻  ﮼  ﮽

 .40احل٩م:  ڍ   ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ   ڃ

أصؾ ىم٤مئؿ سمذاشمف أيْم٤َم ٕن إرض ومٞمٝم٤م  ومٝمق ،رضوري عمٙم٤مومح٦م اًمٗم٤ًمد واًمنم  ومال ؿمؽ أن اًمدوم٤مع

طمتك اًمٙمثػم ُمـ اًمٔمٚمؿ واًمٕمدوان اًمذي ٓ ي٘مػ قمٜمد طمده إٓ سم٤مًمدوم٤مع قمـ احل٘مقق واحلرُم٤مت . و

 احل٘مقق إلدظم٤مل ُمًـتٛمر صم٤مسم٧م وُمآٓشمف أٟمف ضمٝمد طم٘مٞم٘م٦م اًمدوم٤مع ُمـ وم٢من ،قمٜمد اإلوٓمرار إمم احلرب 

ىمرائتلم  اًمٙمريٛم٦م أي٦م ذم أن أوًٓ  شمدسمرو . احلرب دائرة ـُم وختٚمٞمّمٝم٤م اًمًـٚمؿ رةدائ ذم اعمِمـروقم٦م

 أن وواوح . شوًمقٓ دومع»وىمرأ اجلٛمٝمقر  ، شوًمقٓ دوم٤مع»وم٘مد ىمرأ ٟم٤مومع ويٕم٘مقب  ،صحٞمحتلم 

 اخلالوم٤مت وذم اًم٘مْم٤مء ذم يم٤مًمدوم٤مع واًمٕمٛمٚمٞم٦م اًم٘مقًمٞم٦م واًمدوم٤مع اًمدومع وؾم٤مئؾ أٟمقاع قمغم ي٘مع اًمٚمٗمظ

 . وهمػمه٤م واإلقمالُمٞم٦م تخ٤ٌمري٦مـواإلؾم ٙمري٦مـاًمٕمً اًمٕمٛمٚمٞم٤مت وذم اًمنمقمل اًمدوم٤مع وذم اإلضمتامقمٞم٦م

٧م ـًمٞمً ٦م اًمدوم٤مقمٞم٦مـًـوفمٞمٗم٦م اعم١مؾم قمٚمؿ أن ،وُمـ شمدسمر اعمْم٤مُملم اًمتل ذيمرٟم٤مه٤م ًمٚمدومع واًمدوم٤مع 

 اًمٜمٔم٤مموٕن  ،ع ـٕن ُمْم٤مُملم اًمٚمٖم٦م أوؾم ،ٙمري اًمذي ي٘م٤مسمؾ اهلجقم ـ٤مع اًمٕمًـدومذم اًم ٦مظم٤مص

 .اًم٘مت٤مل ٤مطم٦مـؾم ذم قمـًمٚمٝمج اعم٘م٤مسمؾ اًمدوم٤مع ُمـ رـسمٙمثٞم عـأوؾم ًمٚمدوًم٦م اًمدوم٤مقمل

  ُمٜمٝم٤م: ،أيمثر ُمـ ٟمقع  اخل٤مص سم٤معم١مؾم٦ًم اًمدوم٤مقمٞم٦م اًمدوم٤مع يقوح إُمر أن      

وهذا هق  ،سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ اًمقؾمٞمٚم٦م  : اًمدوم٤مع ذم ُمقاضمٝم٦م ظمّمقُم٦م او قمدوانافـقع إول      

ويٗمن  ،وذـمف إؾم٤مد أن ٓ يتحقل إمم اؾمتًالم  ،اًمدوم٤مع اًمت٘مٚمٞمدي اًمذي ي٘م٤مسمؾ اهلجقم 

اخلؼماء ذًمؽ سم٘مدرة اعم١مؾم٦ًم اًمدوم٤مقمٞم٦م قمغم إداُم٦م اًمدوم٤مع وقمغم شمْمٛمٞمٜمف سمٕمض أٟمقاع اهلجقم . وُمـ 

ۈئ  ېئېئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئچ هذا اًمٜمقع ُمْمٛمقن ىمقًمف شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم 

 ،وشمدسمر أن آي٦م اًمٌ٘مرة ًمٞمس ومٞمٝم٤م صٞمٖم٦م طمٍم  ،190اًمٌ٘مرة:  چ ی ىئ  ىئ ىئ ېئ

  . شمًتٌٕمد اًمٜمققملم اًمث٤مين واًمث٤مًم٨مومال
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ومٝمذا اًمٜمقع يدظمؾ ذم اًمًٞم٤مؾم٤مت  ،اعمتقىمع  اًمٕمدوان أي ُمٜمع او إسمٕم٤مد : اًمدوم٤مع سمدومعافـقع افثاين      

وم٢من ُمٝم٤مرات دومع اًمٕمدوان جي٥م أن ٓ شمٙمقن أىمؾ شمٗمقىم٤ًم ُمـ ُمٝم٤مرات اًمدوم٤مع ود اهلجقم  اًمقىم٤مئٞم٦م .

 ،ُمٜمٝم٤م اإلقمداد اعمًٌؼ ًم٘مقة يم٤مومٞم٦م ًمردع اخلّمؿ وإسمٕم٤مده قمـ اًمٕمدوان  ،. وًمف ؾمٌؾ قمديدة اًمقاىمع 

. ُمٕمٜمك ذًمؽ أن اًم٘مقة اًمدوم٤مقمٞم٦م  شاإلؾمتٕمداد ًمٚمحرب يٛمٜمع احلرب»اع: وذم يمالم ظمؼماء اًمٍم

ويٕمتٛمد ُم٘مداره٤م وطمريمتٝم٤م قمغم ُمْم٤مُملم  ،وري٦م ؾمقاء وىمع ساع قمًٙمري أم مل ي٘مع اعمًتٕمدة رض

اًمتقىمٕم٤مت اعمًت٘مٌٚمٞم٦م . وُمـ ؾمٌؾ إسمٕم٤مد اًمٕمدوان اًمٕمٛمؾ اًمدسمٚمقُم٤مد واإلؾمـتخ٤ٌمري واًمٕم٘مقسم٤مت 

 . دي٦م واًمتداسمػم اًمقىم٤مئٞم٦م وهمػم ذًمؽاإلىمتّم٤م

أن يٙمقن اًمت٘مدير:  ومٞمّمح ،64اعم٤مئدة:  چ  متىب  يب  جت  حت  خت    چوشمدسمر ىمقًمف شمٕم٤ممم       

مل شم٘مع سمٕمد . ويّمح أن يٙمقن اًمت٘مدير: ٟم٤مرًا  سمتداسمػم اًمتحْمػم حلربٌدء احلرب ، أي ي٘مقُمقن ٟم٤مرًا ًم

وإـمٗم٤مء ٟم٤مر احلروب جيريف اهلل شمٕم٤ممم قمغم أيدي  إلداُم٦م احلرب ، وهذا يِمٛمؾ احلرب اًم٘م٤مئٛم٦م .

ويٛمٙمـ عمـ  ،اًمٍماع ُمقضمقد أسمدًا  اًمٕم٘مالء واًمّم٤محللم . وًمٚمتٞم٘مـ ُمـ أمهٞم٦م هذه اعمٝم٤مرات شمذيمر أن

ع ُمـ ـومالسمد ٓضمتٜم٤مب اعمٝم٤مًمؽ واًمدُم٤مر اًمقاؾمساع إمم طمرب . حي٥م اعمٝم٤مًمؽ أن حيقل يمؾ 

  .طمرب سمٖمػم إهداف حت٘مٞمؼ وؾم٤مئؾ وذم قم٤مًمٞم٦م ذم وٌط اًمٍماع ُمٝم٤مرات

ې    ېچ ُمٜمٝم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم  ، وسم٤مجلٛمٚم٦م وم٢من اًمًٞم٤مؾم٤مت اًمقىم٤مئٞم٦م قمٛمقُم٤ًم شمدظمؾ ذم هذا اًمٜمقع      

ې  ې  ى   ى   ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  

ومتدسمر يمٞمػ  ،95 – 94اًمٙمٝمػ:  چ ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   ی  ی   جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ

وًمٙمٜمف رمحف  ،ومٚمؿ يٙمتػ سمًـد وىم٤مئل  ، وًمئؽ اًم٘مقمىمٌؾ أن يّمؾ وم٤ًمدهؿ إمم أ دومٕمٝمؿ ذو اًم٘مرٟملم

 ،واًمردم هـق احل٤مضمز اعمٖمٚمؼ ُمـ مجٞمع اجلٝم٤مت ومٝمق يِمـٌف اًمدومـ  ،اهلل شمٕم٤ممم ضمٕمؾ سملم اًمٓمروملم ردُم٤ًم 

يمام أن إضمراءه اًمقىم٤مئل يم٤من قمّمٞم٤ًم قمغم اًمتج٤موز واإلظمؽماق يمام يتْمح  ،وٓ ٟمزال إمم اًمٞمقم ٟمٜمٕمؿ سمف 

 . 97اًمٙمٝمػ:  چ مخ  جس  حس  خس  مس  حص  مص  جضچ ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم 
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اهلجقم  ويِمٛمؾ ،وهق يتداظمؾ ُمع اًمٜمقع اًمث٤مين  ، : اًمدوم٤مع اًمقىم٤مئل اعمٜمْمٌطافـقع افثافث      

وسمخالف ذًمؽ  ، اًمداًم٦م قمغم اًمتحْمػم حلرب قمدواٟمٞم٦م اًمقىم٤مئل إذا يم٤من ُمٜمْمٌٓم٤ًم سم٤مًمنمقمٞم٦م وسم٤محل٘م٤مئؼ

ومٛمـ اًمٜمققملم اًمث٤مين واًمث٤مًم٨م ًمٚمدومع  وم٢مٟمف قمدوان ُمزظمرف سمٕمٜمقان: احلرب ًمٚمدوم٤مع قمـ اًمًالم .

ود اًمتحْمػم حلرب  ،ًمٕمًٙمري٦م قمٜمد اًميورة واًمدوم٤مع اإلضمراءات اًمًٞم٤مؾمٞم٦م واإلؾمتخ٤ٌمري٦م وا

 ،ريـ ـفم٤معم٦م . وُمـ صقر اًمتحْمػم ًمٚمحرب قمٛمٚمٞم٤مت يمن اًمتقازن اًمدوزم هبدف اهلٞمٛمٜم٦م قمغم أظم

ويمت٥م ظمؼماء اًمدوم٤مع ومٞمٝم٤م اًمٙمثػم ُمـ  ،ذه اًمٕمٛمٚمٞم٤مت احلرب اًمٕم٤معمٞم٦م إومم واًمث٤مٟمٞم٦م ـ٧ٌٌم هـد ؾمـوم٘م

ڤ  ڤ  ڤ  چ تٕمٚمٞمؾ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم . وشمدسمر ُمٕمٜمك اًم  ُمْم٤مُملم اًمتقازن وقمقاىم٥م يمنه

أي إن يمنوا اًمتقازن وفمٝمروا قمٚمٞمٙمؿ ومٕمٚمقا  ، 8اًمتقسم٦م:  چ ڄڄ    ڦ  ڦ     ڦ  ڦ  ڄ

 جم٤مل ذم يمثػمة ُمٝم٤مرات إمم حتت٤مج واًمدوم٤مع اًمدومع ؾمٞم٤مؾم٤متوواوح أن  سمٙمؿ إوم٤مقمٞمؾ .

 اًمدوم٤مع ُمٝم٤مرات إمم سم٤مإلو٤موم٦م ، ذًمؽ وهمػم اًمٕمًٙمري٦م همػم واحلرب واعمخ٤مسمرات اًمدسمٚمقُم٤مؾمـٞم٦م

 اًم٘مت٤مل اضمتٜم٤مب يٛمٙمـ سمؾ ، اًم٘مت٤مل ُمـ سمٙمثػم أوؾمع وم٤معمداومٕم٦م ، وقمٛمٚمٞم٤مت حتريؽ اًمتقازن اًمٕمًٙمري

 رادقم٦م وىمقة ضمديرة مح٤مي٦م وضمقد ي٘متيض اًمدوم٤مع أن إُمر وظمالص٦م . احلرب أؾم٤ٌمب دومع ذم سم٤معمٝم٤مرة

 ، اًمقاىمع اًمٕمدوان شم٘م٤مشمؾ يٛمٙمـ أن ىمقةو ، اًمٕمدوان حتْمػمات شمدومع ويمذًمؽ ، اًمٕمدوان ٟمقاي٤م متٜمع

 .طمرب سمال إهداف حت٘مٞمؼ ذم شم٤ًمقمد اًمتل اًمٕمًٙمري٦م همػم اًم٘مقة إمم سم٤مإلو٤موم٦م هذا

 ُمْم٤مُملم وُمع اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ًمٖم٦م ُمع ُمتٗم٘م٤مً  ٟمراه ُم٤م واًمدوم٤مع اًمدومع أٟمقاع ُمـ ذيمرٟم٤م وىمد      

 شاًمدومع ضمٝم٤مد» ُمْمٛمقن ُمـ سمٙمثػم أوؾمع اعمذيمقرة اًمثالصم٦م إٟمقاع أن وواوح.  اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمٜمّمقص

 . اًمٗم٘مٝم٤مء اصٓمالح ذم

 وهل ، اجلٝم٤مد وم٘مٝم٤مء أيمثر ي٘مٌٚمٝم٤م ىمد ذيمرٟم٤مه٤م اًمتل واًمدوم٤مع اًمدومع ُمٗم٤مهٞمؿ وم٢من طم٤مل أي وقمغم      

 ُمـ ـم٤مئٗم٦م ُمع اجلقهري اخلالف أن همػم.  واحلرب اًمدوم٤مع ذم ُم١مؾم٤ًمت ؼماءاخل قم٤مُم٦م قمٜمد ُم٘مٌقًم٦م

 ُم٤ًميراً  أصالً  اًمًٚمؿ يم٤من وم٢مذا.  اًمدوم٤مع ٕصؾ ُم٤ًمير سم٠مصؾ ًمٞمس قمٜمدهؿ اًمًٚمؿ أن هق اًمٗم٘مٝم٤مء

 اخلٞم٤مر أي ، إظمػم اعمالذ احلرب جلٕمؾ يٛمٙمـ ُم٤م أىمَم سمذل يٜمٌٖمل وم٢مٟمف ، ذيمرٟم٤م يمام ًمٚمدوم٤مع

 اًمث٤مين اًمٜمققملم ذم ظم٤مص٦م ،( واًمدسمٚمقُم٤مؾمٞم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م) اًمًٚمٛمٞم٦م اعم٤ًمقمل ومِمؾ سمٕمد اإلوٓمراري
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٤مل»ويٛمٙمـ اًمرضمقع إمم قمٜمقان  . واًمث٤مًم٨م  مهٛمٞمش وُمِمٙمٚم٦م . ذم اعمٌح٨م اًمث٤مين شاًمًٚمؿ اًمٗمٕمَّ

 اعمًٚمٛملم وم٘مٝم٤مء ُمـ قمدد ومٞمٝم٤م دظمؾ وم٘مد ، اعمقاىمع وُمتٕمددة ظمٓمػمة ٙمٚم٦مـُمِم ٚمٛمٞم٦مـاًمً اًمٕمٛمٚمٞم٤مت

 همػم ُمـ اًم٘مقي٦م اًمدول ىم٤مدة ُمـ يمثػم يمذًمؽ ومٞمٝم٤م ودظمؾ.  ٟمرى ومٞمام صحٞمح٦م همػم شم٠مويالت سم٥ًٌم

 إلهمراء ظمْمققمٝمؿ هق ذًمؽ وه ، طم٘مٝم٤م اًمًٚمٛمٞم٦م اعم٤ًمقمل إقمٓم٤مء ُمـ يٕمٚمٜمقٟمف عم٤م ظمالوم٤مً  ، اعمًٚمٛملم

 يٛمٙمـ وًمٙمـ ، رـإُم طم٘مٞم٘م٦م ذم روعـاعمِم همػم اًمٜمٗمقذ ُمـ اعمزيد ذم وـمٛمٕمٝمؿ اعم٤مدي واًمتٗمقق اًم٘مقة

 .  رقمٞم٦مـاًمِم ُمـ ٓمالءـسم زظمرومتف

ٝمالك ـالُم٦م اًمٜمٗمس واحل٘مقق ويمراهٞم٦م اًمـدمري قمغم إرادة اًمٌ٘م٤مء وؾم ، اًمدوم٤مع ىمْمٞم٦م همريزي٦مو      

وإن يم٤من شم٘مقيؿ اعمّم٤مًمح  ، وًمذًمؽ ٓ خيتٚمػ اًمٜم٤مس ذم شمؼمير أصؾ اًمدوم٤مع قمـ اًمٜمٗمس ، واًمتٚمػ

. ويمثػمًا ُم٤م شُمّم٤مب هذه  واخل٤ًمئر ىمد جيٕمؾ اخلٞم٤مرات أيمثر ُمروٟم٦م ذم اظمتٞم٤مر اًمقؾمٞمٚم٦م اًمدوم٤مقمٞم٦م

ك ـوم٤ٌمًمٕمدوان قمٚم ، روعـأُم٤م اًمتْمخؿ همػم اعمِم .اًمٖمريزة سم٤مًمتْمخؿ اًمـَٛمَريِض او سم٤مإلوٛمحالل 

وأُم٤م اإلوٛمحالل ومحلم ٓ يداومع  .ٜمٝم٥م ضمٝمقدهؿ وأُمقاهلؿ وشمٕمٓمٞمؾ طمٞم٤ممهؿ او ىمتٚمٝمؿ ريـ سمـأظم

ؽ أن ـ. وٓ ؿم وٓ يٕمٛمؾ قمغم إسمٕم٤مد اًمٔمٚمؿ قمٜمف امقم٦م ذم ُمقاضمٝم٦م اًمٔمٚمؿ واًمٕمدوان٤من او اجلـاإلٟمً

وصقاب  ، وطمؼ وسم٤مـمؾ ، قمدل وفمٚمؿإمم ر وـؿ إمم ظمػم وؿمـر اًمٗمردي٦م واجلامقمٞم٦م شمٜم٘مًـأقمامل اًمٌِم

ُم٧م ٝمدـرة وًمـ٤م ذم آي٦م اًمٌ٘مـدت إرض يمٛمـومٚمقٓ اًمدوم٤مع ًمٗمً ،وًمٙمؾ أٟمّم٤مر وضمٜمقد  ،وظمٓم٠م 

سمؾ هق ُمٜمٔمقُم٦م دوم٤مع  ،٤مًمدوم٤مع همػم حمّمقر سم٤مًمدوم٤مع اًمٕمًٙمري وم . ٤مممــسمٞمقت اًمٕم٤ٌمدة وذيمر اهلل شمٕم

ؿم٤مُمٚم٦م شمدظمؾ ذم اعمج٤مل اًمث٘م٤مذم واًمٕم٘مٞمدي واإلىمتّم٤مدي واًم٘م٤مٟمقين واًمتخٓمٞمٓمل وهمػمه٤م سم٤مإلو٤موم٦م 

وم٤مع ذم يمؾ ويقضمد ذم سمٕمض اًمدول ُمٜمدوب رومٞمع اعمًتقى ُمـ وزارة اًمد ،إمم اًمدوم٤مع اًمٕمًٙمري 

 .وزارة هل٤م صٚم٦م سم٤مًمدوم٤مع

 

  :تـبقف إػ اإلظداد افدؾاظل

  أُمقر:رسمام يٌدأ اإلقمداد اًمدوم٤مقمل سمثالصم٦م       

ذم اعمج٤مٓت اعمٝمٛم٦م قمٛمقُم٤ًم يم٤مًمِ٘مَٞمؿ وإُمـ  : حتٚمٞمؾ ؿم٤مُمؾ ًمٚمٛمّم٤مًمح واعمخ٤موفإول إمر      

اًمتل يٛمٙمـ  شمٚمؽ ، اعمّم٤مًمح. ويدظمؾ ذم  وهمػمه٤م واإلىمتّم٤مد وأؾمس إٟمٔمٛم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م واإلضمتامقمٞم٦م
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دات اعمحتٛمٚم٦م اًمتٝمدي اًمدرضم٤مت اعمٕمتؼمة ُمـ خ٤موفويدظمؾ ذم اعم ،أن حيّمؾ ٟمزاع او ساع قمٚمٞمٝم٤م 

ًمٚمدظمقل  ويمام أن قمٛمٚمٞم٤مت اًمًٚمؿ شمِمٙمؾ أصاًل صم٤مسمت٤ًم وضمٝمدًا ُمًتٛمراً  أن . وإن يم٤مٟم٧م همػم طم٤مصٚم٦م

ذم اؾمتٕمامل  هق ضمٝمد ، اعمنموع ومٙمذًمؽ اًمدوم٤مع ، شاًمًٚمؿ اًمٗمٕم٤مل»يمام سمٞمٜم٤م حت٧م قمٜمقان  ذم اًمًالم

.  او إظمراضمٝم٤م ُمٜمٝم٤م ٚمؿ وإسمٕم٤مده٤م قمـ دائرة احلربـدائرة اًمً روقم٦م إممـاحل٘مقق اعمِم اًم٘مقة إلقم٤مدة

وًمذًمؽ ىمٚمٜم٤م إن  ،حتّمٞمؾ اعمّم٤مًمح اعمنموقم٦م وإسمٕم٤مد اعمخ٤موف اعمٕمتؼمة  واحل٘مقق ذم هذا اعمج٤مل هل

وجي٥م سمذل أىمَم اجلٝمد اعمٛمٙمـ ًمٕمدم ومؽ اإلرشم٤ٌمط  ،اًمًٚمؿ واًمدوم٤مع أصالن ُمًت٘مالن وُم٘مؽمٟم٤من 

وهبذه اًمرؤي٦م يٛمٙمـ ومٝمؿ  . ًمدوم٤مقمٞم٦م شم٘مؽمن سم٤مؾمؽماشمٞمجٞم٦م إطمالل اًمًالمأي ان اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م ا ، سمٞمٜمٝمام

وم٢من اًمتقؾمع ٓ يٚمزم أن يٙمقن اطمتالًٓ  ،يمالم ظمؼماء اًمًٞم٤مؾم٦م سمام يتْمٛمـ اًمتالزم سملم اًمتقؾمع واًم٘مقة 

ُمث٤مل ذًمؽ  وًمٙمٜمف اًم٘مدرة قمغم سمٜم٤مء ُمّم٤مًمح ُمت٤ٌمدًم٦م ُمع أهٚمٝم٤م وإسمٕم٤مد اعمخ٤موف اًم٘م٤مدُم٦م ُمٜمٝم٤م . ،ٕرض 

أن روؾمٞم٤م اظمت٤مرت اًمتقؾمع اعم٤ٌمذ قمغم إرض ومِمٙمٚم٧م اإلحت٤مد اًمًقومٞم٤ميت اًمذي ص٤مر قمٌئ٤ًم صم٘مٞمالً 

ٞمٙمقن ـأن يمؾ إطمتالل ؾمؽ ـوٓ ؿم ، قمغم إـمراف يمٚمٝم٤م وشمٕمذر إُم٤ًميمف وشمٗمٙمؽ سمٕمد سمْمٕم٦م قم٘مقد

  .قمغم أٟمف ومتح وًمٞمس اطمتالًٓ  ٝمؿـأٟمٗمً ٚمدـؾ اًمٌـإٓ إذا ٟمٔمر إًمٞمف أهقمٌئ٤ًم صم٘مٞماًل 

وقمغم هذا إؾم٤مس يتؿ  ،:  حتٚمٞمؾ اًمُ٘مُدرات اًمدوم٤مقمٞم٦م وشم٘مقيؿ ُمتٓمٚم٤ٌمت اعمًت٘مٌؾ إمر افثاين      

  .أي اًم٘مدرات اًمتخٓمٞمط ًمتٜمٛمٞم٦م اًمقؾمع

: إؿم٤مقم٦م صم٘م٤موم٦م اعمداومٕم٦م اعمًتٛمرة سملم اخلػم واًمنم وصم٘م٤موم٦م حت٘مٞمؼ اعمّم٤مًمح وإسمٕم٤مد او إمر افثافث      

ذًمؽ اًمدظمقل ذم أٟمٔمٛم٦م ووؾم٤مئؾ اًمدوم٤مع إلىمرار ُمٜمٝم٩م  يمؾ إزاًم٦م اًمتٝمديدات واعمخ٤موف . ويتٌع

وهق ُمٜمٝم٩م ُمٜم٤مؾم٥م عم٘مقُم٤مت اًمدوًم٦م وًمٚمتٕم٤مُمؾ ُمع  ،اًمدوم٤مع اًمقـمٜمل او اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م اًمدوم٤مقمٞم٦م 

وومٞمف ُمروٟم٦م شم٘مٌؾ اًمتٕمديؾ . وسم٘مل أن ٟمٜمٌف إمم أن أي٦م اًمٙمريٛم٦م واوح٦م ضمدًا ذم  ،اعمّم٤مًمح واعمخ٤موف 

وذاك يدومع هذا ؾمقاء يم٤مٟم٧م اًمٖمٚم٦ٌم ُمع هذا او  ،ا يدومع ذاك ومٝمذ ،ذيمر دومع اًمٜم٤مس سمٕمْمٝمؿ سمٌٕمض 

يم٤مًمرضمؾ اًمّم٤مًمح يدومع اهلل شمٕم٤ممم  ،سمٕمض  ظـوىمد أظمٓم٠م ُمـ ومًـر أي٦م سمدومع اًمٜم٤مس سمٕمْمٝمؿ  ،ذاك 

ومٝمذا شمٖمٞمػم ًمّمٞمٖم٦م أي٦م وظمروج قمـ ُمٕمٜم٤مه٤م ومٝمل ًمٞم٧ًم ُمٜمف ذم  ،سمف قمـ أهٚمف وضمػماٟمف اعم٘مٍميـ 

شمٗمًػمه . ويتّمؾ سمذًمؽ ٛمد قمٌد احلؼ وٟم٘مٚمف قمٜمف اسمـ قمٓمٞم٦م ذم ورد وٓ صدر يمام ذيمر اًم٘م٤ميض أسمق حم
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أي ًمق يِم٤مء  ، 4حمٛمد:  چ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں   ڻڻ  چ شمٕم٤ممم ىمقًمف 

وًمٙمـ اهلل  ،اهلل شمٕم٤ممم ًمًٚمط قمغم اًمٔم٤معملم اعمٕمتديـ ُم٤م يِم٤مء ُمـ اعمٝم٤مًمؽ واًمٕم٘مقسم٤مت اعمٜمزًم٦م ُمـ قمٜمده 

وشُمراضمع ذم  ،٤مت اًمقىم٤مئٞم٦م ـٞم٤مؾمـشمٕم٤ممم يدومع اًمٜم٤مس سمٕمْمٝمؿ سمٌٕمض . واًمدوم٤مع ؿمديد اإلشمّم٤مل سم٤مًمً

 .٤ممم٤مء اهلل شمٕم٦م ذيمر خمتٍم هل٤م إن ؿمـٞم٠ميت ذم هذه اًمدراؾمـوؾم ، )اعمٜمٓمٚمؼ(

 

  :معـك افـك وافتؿؽغ

 ڌ  ڌ  ڍ ڇ  ڇ  ڇ   ڍ چ  چ  چ چچ شمٕم٤ممم و شم٤ٌمرك ىم٤مل      

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  کگ   گ  

  ، ومٛمـ ومقائد أي٦م اًمٙمريٛم٦م: 41 – 40احل٩م:  چگ  گ   ڳ  

وهق ٟم٘مٞمض اخلذٓن . وأؿمٙم٤مل  ،وم٤مًمٜمٍم هق اعمٕم٤موٟم٦م واًمت٠ميٞمد  ،: ُمٕمٜمك اًمٜمٍم افػائدة إوػ      

ھ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   چ ُمـ ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،اعمٕم٤موٟم٦م واًمت٠ميٞمد يمثػمة 

﮺    ﮶    ﮷  ﮸  ﮹  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴      ﮵ 

 وُمٜمٝم٤م ،40اًمتقسم٦م:  چ   ﮻﮼  ﮽   ﮾  ﮿  ﯀  ﯁      

 َي٤م: ىَم٤مًُمقا ، «َُمْٔمُٚمقًُم٤م  َأوْ  فَم٤معم٤ًِم َأظَم٤مكَ  اْٟمٍُمْ  » ملسو هيلع هللا ىلصِ اهللَّ  َرؾُمقُل  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  قَمٜمُْف، اهلل َريِضَ  طمدي٨م  َأَٟمسٍ 

هُ  َهَذا اهللَِّ ، َرؾُمقَل  هُ  وَمَٙمٞمَْػ  َُمْٔمُٚمقًُم٤م ، َٟمٜمٍُْمُ  رواه اًمٌخ٤مري «َيَدْيِف  وَمْقَق  شَم٠ْمظُمذُ  »ىَم٤مَل  فَم٤معم٤ًِم؟ َٟمٜمٍُْمُ

فُ   »وذم ًمٗمظ  ، ٤موهمػممه وأمحد ـِ  َيُٙمٗمُّ ْٚمِؿ  قَم رواه اسمـ طم٤ٌمن وصححف إًم٤ٌمين وهمػمه . وُي٘م٤مل:  «اًمٔمُّ

 . سمٕمْمٝم٤م سمٕمْم٤مً  قأي صدّ  ،٤مر ـشمٜم٤مست إظمٌ

٤مء اعمحت٤مج ـوإقمٓم ،أي أقمٓمقين  ،قمـ أقمرايب ىمقًمف: اٟمٍموين ٟمٍميمؿ اهلل  أئٛمـ٦م اًمٕمرسمٞم٦موٟم٘مـؾ       

ڭ  ڭ  چ وُمـ هذا اًمٜمٍم ىمقًمف شمٕم٤ممم  . أي ُُمٓمرت ،ٍَم اًمٖمٞم٨ُم أرَض ومالن ـوٟم ،ٍم ًمف ـٟم

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې      ې  ې  ى    ڭ  ۇ  ۇ

  .43 - 42اًمٙمٝمػ:  چ ۆئ  ۆئ   ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ
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ڱ   ڳ  ڱ ڱ چ وًمذًمؽ وم٢من ىمقًمف شمٕم٤ممم  ، وقم٤ٌمده ديٜمف شم٠ميٞمد هل شمٕم٤ممم هلل وُٟمٍمشمٜم٤م      

قم٤مم ذم أٟمقاع اًمٜمٍمة  ، 72إٟمٗم٤مل:  چ ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ ڱ  ں  ں

إٓ ُم٤م يتٕم٤مرض ُمع ُمٞمث٤مق ىم٤مئؿ . وىم٤مل  ،يم٤معم٤ًمقمدات واإلهم٤مصم٦م ووؾم٤مئؾ اًمْمٖمط قمغم اخلّمقم 

چ  چ     ڇ   ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژژ  ڑ  ڑ  چ ٤ممم ـشمٕم

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں      چ وىم٤مل شمٕم٤ممم . 160آل قمٛمران:  چک  ک 

أي ًمق يِم٤مء اهلل شمٕم٤ممم ًمًٚمط قمغم اًمٙمٗم٤مر اعمٕمتديـ ُم٤م يِم٤مء ُمـ اعمٝم٤مًمؽ  ، 4حمٛمد:  چ ں   ڻڻ 

 . شمٕم٤ممم يدومع اًمٜم٤مس سمٕمْمٝمؿ سمٌٕمض اهللّوًمٙمـ  ،قسم٤مت اعمٜمزًم٦م ُمـ قمٜمده واًمٕم٘م

أي صمٌتٜم٤م يمٞم٤مهنؿ ووـمدٟم٤م سمٜمٞم٤مهنؿ ورؾمخٜم٤م أُمرهؿ ومال  چ ڎچ : ىمقًمف شمٕم٤ممم افػائدة افثاكقة      

هذا هق اًمتٛمٙملم اًمذي خيص اعمٚمؽ وم٢من ُمٕمٜمك اًمتٛمٙمـ  ،ي٘مدر قمدو قمغم إزاطمتٝمؿ وشمٗمٙمٞمؽ سمٜمٞم٤مهنؿ 

ٙمٞمٜم٤ًم ذم إرض إٓ سمقضمقد ىمقاقمد ومال يٙمقن مت ،ُمـ إُمر هق اًم٘مدرة قمغم إُم٤ًميمف واًمٜمٝمقض سمف 

 ،ٞمٓمرة اعم١مىمت٦م ُمـ همػم ىمدرة قمغم شمثٌٞمتٝم٤م وإداُمتٝم٤م ـاًمٌٜمك اًمتحتٞم٦م اعمتٞمٜم٦م . وأُم٤م اًمًأي  ،ىمقي٦م ًمٚمٛمٚمؽ 

ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  چ وقمغم هذا إصؾ ُيـٗمٝمؿ ىمقًمف شمٕم٤ممم  ومٚمٞم٧ًم سمتٛمٙملم إٓ قمغم ؾمٌٞمؾ اًمتقهؿ .

ڦ   ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ  چ  

چ  ڇ     ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ   ڈ     ڈ  ژ      ژڑ  ڑ   چ 

٤من واًمٕمٛمؾ ـرط اًمتٛمٙملم اإليٛمـومِم ، 55اًمٜمقر:  چگ      گ   ک  ک      ک  ک

وأُم٤م اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح هٜم٤م ومنمـمف أن يتْمٛمـ ُم٤م يتّمؾ سم٤مًمتٛمٙملم  ،أُم٤م اإليامن ومٛمٕمروف  .اًمّم٤مًمح 

ومال يٚمٞمؼ سمٛم١مُمـ ُمتٌٍم أن يتّمقر سم٠من  ،ٕن ًمٙمؾ هم٤مي٦م قمٛمٚمٝم٤م اًمّم٤مًمح اخل٤مص هب٤م  ، ُمـ إقمامل

 !! ـمريؼ إمم سمٜم٤مء اعم١مؾم٤ًمت اًمرصٞمٜم٦م اعم٤ٌمًمٖم٦م ذم ٟمقاومؾ اًمّمالة واًمّمٞم٤مم ُمثالً 

ذًمؽ ومالسمد ًم ،اًمًٚمٓم٦م اعم١مىمت٦م اًمتل شمتٕمذر اعمح٤مومٔم٦م قمٚمٞمٝم٤م ًمٞم٧ًم متٙمٞمٜم٤ًم ىمٚمٜم٤م إن : افػائدة افثافثة      

: اإلؾمتٛمرار ذم صم٘م٤موم٦م اعمداومٕم٦م ادؼوع إول وهل شمِمٛمؾ: ، اعمًت٘مر اًمتٛمٙملم سمٛمِم٤مريعُمـ اًمٕمٜم٤مي٦م 
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اًمتٗمقق ذم إدارة اًمتٗم٤مقمالت سملم اًمُ٘مقى  ذم ُمٙم٤مومح٦م اًمٗم٤ًمد ، وايمت٤ًمب ُمٝم٤مراتسملم اخلػم واًمنم و

ادؼوع  وىمد ذيمرٟم٤م ذم ُمقاوع ُمتٕمددة مجٚم٦م ُمـ إُمقر اعمٝمٛم٦م ومٞمف . ،وهذا سم٤مب واؾمع  ،اعم١مصمرة 

وم٢مٟمف ٓ ظمػم ذم متٙملم  ، اعمٕمٜمقي واإلداري )اًمتٜمٔمٞمٛمل او اعم١مؾمز( ٤مًمٌٜم٤مء اًمداظمكمهتامم سماإل: افثاين

: صم٘م٤موم٦م ؾمٞم٤مؾمٞم٦م وأُمٜمٞم٦م قم٤مًمٞم٦م ، ويِمٛمؾ ذًمؽ إصقل ادؼوع افثافثسمٕمد وٞم٤مع اًمِ٘مَٞمؿ واًمثقاسم٧م . 

 . وم٢من هذه اًمث٘م٤موم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم هذا اعمج٤مل ويمذًمؽ اعمْم٤مُملم اًمًٞم٤مؾمٞم٦م وإُمٜمٞم٦م ذم إداء اًمدوزم

ويمٞمػ ي٘مل ُمـ شم١مهؾ اإلٟم٤ًمن عمٕمروم٦م ُمقىمٕمف اعمٕمٜمقي ويمٞمػ شمٙمقن طمريمتف ويمٞمػ يٖمتٜمؿ اًمٗمرص 

ٌُٜمك اًمتحتٞم٦م روع اعمراطمؾ اخلٛمسـُمِم :ادؼوع افرابعاعمٝم٤مًمؽ .  يمام ذم ٟمحق  ، وُم٤م شمتْمٛمٜمف ُمـ اًم

چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ    ڄ ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چىمقًمف شمٕم٤ممم 

ادؼوع  ػم آي٦م اًمٗمتح ذم ومّمؾ اًمتدرج( .ـذم )اعمٜمٓمٚمؼ / شمٗمً هد ذيمرٟم٤مـ، وىم 29اًمٗمتح:  چ ڇ

ويٌدأ هذا اعمنموع ُمٌٙمرًا  ،اًمتقازن سملم إواُمر واًمٜمقاهل )أي اعمٕمروف واعمٜمٙمر( : اخلامس

إٟمام هق سمٓم٤مقم٦م  ،يتْمح إُمر سمٛمٕمروم٦م أن سمٜم٤مء اإلؾمالم ذم إرض  ويًتٛمر سمٕمد اًمٌٜم٤مء واًمتٛمٙملم .

أي إىم٤مُم٦م اًمقاضم٤ٌمت ُمـ قم٤ٌمدات وُمٕم٤مُمالت وىمقة وقمدل وقمٛمران وُم١مؾم٤ًمت  ،إواُمر اًمنمقمٞم٦م 

وأٟمٔمٛم٦م اضمتامقمٞم٦م وىم٤مٟمقٟمٞم٦م وؾمٞم٤مؾمٞم٦م ودوم٤مقمٞم٦م وهمػمه٤م . وأُم٤م اًمتحريؿ او اًمٜمقاهل اًمنمقمٞم٦م ومٝمل 

 ُُّيدم سم٤مًمِمٝمقات وإهقاء مح٤مي٦م ًمٚمٌٜم٤مء ُمـ أن ُُّيدم . ومٌٜم٤مء اًمٗمرد سم٤مًمت٘مقى واًمٗمْم٤مئؾ واًمٕمٚمؿ

واًمٌِٜمٞم٦م  ،واًمٌِٜمٞم٦م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م مُهدم سم٤مًمٔمٚمؿ  ،٤مء اإلضمتامقمل ُُّيدم سم٤مًمرذائؾ واًمٗم٤ًمد واًمٌٜم ، وقمقاُمؾ اجلٝمؾ

وهٙمذا  ،ٌٝمٝم٤م ُمـ اعمحرُم٤مت اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ـوؿم اًمٔم٤معملم وُمقآة إقمداءاًمًٞم٤مؾمٞم٦م وإُمٜمٞم٦م مُهدم سمتقًمٞم٦م 

 ،الُمٞم٦م يمٚمٝم٤م . وقمٜمد اًمت٤ًمهؾ ذم مترير اًمٗم٤ًمد وطمّمقل اًمٜمخر ذم ىمقاقمد اًمٌٜم٤مء ـإُمر ذم اعم٤ٌمين اإلؾم

ەئ  وئ  ڍ وىمد ىم٤مل شمٕم٤ممم  ،: إن اهلدم أهع ُمـ اًمٌٜم٤مء وًمذًمؽ ىم٤مًمقا ،دم يت٤ًمرع ضمدا وم٢من اهل

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

وم٢من اًمًٞم٤مؾم٤مت اًمٕم٤مُم٦م ًمألُم٦م جي٥م أن  ،وًمذًمؽ يمٚمف  ، 26اًمٜمحؾ:  ڍ ی  ی  ی  جئ  حئ

ودمٛمع ومٞمف أيْم٤م سملم  ،شم٘مٞمؿ اًمٌٜمك اًمنمقمٞم٦م سمتدرج ُمٜمْمٌط دمٛمع ومٞمف سملم اًمٌٜم٤مء واحلامي٦م ُمـ اهلدم 
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 ،ومٝمذا يمٚمف ُمـ رضورات اًمٕمٛمؾ  ،إـمالق وؾم٤مئؾ اًمٌٜم٤مء أي ومتح اًمذرائع وسملم ؾمد اًمذرائع إمم اهلدم 

 .هن٤مٗمًدة يمٌػمة امم حتٛمؾ ُمٗمًدة دووىمد ٟمْمٓمر عمٜمع ُم

 

  :افعسؽري وافؼقمل احلشد وافسقق

 ،17اًمٜمٛمؾ:  چ   ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈچ ىم٤مل شمٕم٤ممم       

وم٤محلنم هق اإلطمْم٤مر واجلٛمع ُمـ  . وهمػمه اًمًـْقق اًمٕمًٙمري يِمٛمؾ ُمْمٛمقن أي٦م اًمٙمريٛم٦م

ٛمؾ ـواجلٜمقد ذم اًمٕمرسمٞم٦م يِم ،٤مق ـر هق أن جُيٛمع ًمُٞمًـٛمرىمٜمدي أن احلِمـوذيمر اًمً ،إُم٤ميمـ اعمختٚمٗم٦م 

وإن يم٤مٟمقا همػم  ُيٓمٚمؼ أيْم٤ًم قمغم إقمقان وإٟمّم٤مر قمٛمقُم٤مً و ،اجلٞمش قمٛمقُم٤م وُمٜمٝمؿ اًمْم٤ٌمط  أومراد

ُمٕمٜمك  .يمام ذم مهذي٥م اًمٚمٖم٦م واعمحٙمؿ وهمػممه٤م  ، طِمَدةٍ  قمغم ضمٜمدٌ : اخْلٚمؼ ُمـ صٜمػ ومٙمؾ ،قمًٙمريلم 

ٙمري٦م ُمـ اجلٜمقد واعمراشم٥م اًمٕمًاعمٓمٚمقب دد ذًمؽ أٟمف شمقضمد ىمدرة قمغم اؾمـتدقم٤مء وإطمْم٤مر اًمٕم

)اًمث٤مسمتلم واإلطمتٞم٤مط( واًمتخّمّم٤مت اعم٤ًمقمدة ُمـ خمتٚمػ إصٜم٤مف وإُم٤ميمـ ومجٕمٝمؿ طم٥ًم 

إمم أن شمٜمٗمٞمذ قمٛمٚمٞم٦م اإلؾمتدقم٤مء ٓ يٚمزم أن    چ  ڌ   ڌچ وشمٜمٌف قم٤ٌمرة  ،ُمتٓمٚم٤ٌمت اًمًـْقق 

وًمٙمـ ُمـ ظمالل ٟمٔم٤مم ًمإلؾمتدقم٤مء يِم٤مرك ومٞمف يمثػم ُمـ  ،ي٤ٌمذه٤م ؾمٚمٞمامن ٟمٗمًف قمٚمٞمف اًمًالم 

 . همػم أن إُمر اًم٘مٞم٤مدي ًمًٚمٞمامن  ،اعمقفمٗملم 

ٕٟمف ُيٓمٚمؼ قمغم اًمَٙمػ   ،حزم ـر ُمـ اًمدْ ـوم٢من اًمَقْزع اًمتقضمٞمف سم٘م ، چ ژ  ڑ  چ٤مرة ـوأُم٤م قمٌ      

ف قمٜمف  ،واعمٜمع   ،واًمقاِزع اًمزاضمر قمـ اًمٌمء واًمٜم٤مهل قمٜمف  ،ُي٘م٤مل: وزع ومالن ومالٟم٤ًم قمـ اًمٔمٚمؿ أي يمٗمَّ

ہ  ہ  ہ   ہ  ھ       چوقمغم ذًمؽ شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،وُيـٓمٚمؼ يمذًمؽ قمغم اإلهل٤مم واًمتٌّمػم 

ومٕمٛمٚمٞم٤مت اًمًقق  .19اًمٜمٛمؾ:  چ ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳   ﮴ 

شم٘متيض اًمٙمثػم ُمـ اًمتقضمٞمف واحلزم إلشم٘م٤من اًمتقزيع ووٌط احلريم٦م واإلٟمتِم٤مر وُمٜمع اًمتِمت٧م 

 . ـَٕمد ضمقهري٤ًم ذم اخلدُم٦م اًمٕمًٙمري٦مسمؾ إن اإلٟمْم٤ٌمط اًمِمٙمكم ىمد يُ  ،واًمِمذوذ 

د ـُمٜمٝم٤م أن حُيِم ،قة واحل٤مضم٦م ـ٥م اًم٘مـٙمري ُمتٗم٤موشم٦م سمحًـتدقم٤مء اًمٕمًـوُمراشم٥م احلنم او اإلؾم      

ٿ  ٿ  چ ٤ممم شمٕم وُمٜمف ىمقًمف ،تٝمٚمؽ ىمقة اًمدوًم٦م ـرط أن ٓ يًـش ٓ ـم٤مىم٦م ًمٚمٕمدو سمٛم٘م٤مسمٚمتف سمِمضمٞم
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ٹ  ٹ      چ٤مرة ومتدسمر قمٌ ، 37اًمٜمٛمؾ:  چڤ   ڦ    ٿ  ٿ   ٹ  ٹ    ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ

اًم٘مقة »٤مس عم٤م ُيٕمرف سمـ ـذا هق إؾمـومٝم ، ريـأي ٓ ي٘مدرون أن ي٘م٤مسمٚمقهؿ يمام ذيمر اًمزخمِم ،چٹ  ٹ 

٥ٌم ٟم٘مص همػم حمًقب وٓ ـومال شمٜمتٙمس سمً ،ل اًم٘مقة اًمتل وازٟم٧م سملم اعمتٓمٚم٤ٌمت ـوه ، شاعمتقازٟم٦م

 . ٕمٝم٤مـ٥ٌم دم٤موز وؾمـسمً

، ومٕمغم همرار اًمًقق  )اًمٕمًٙمريقن وهمػمهؿ( ذيمرٟم٤م أن اجلٜمد هؿ إقمقان وإٟمّم٤مر قمٛمقُم٤مً ىمد و      

اًمٕمًٙمري ، وم٢من اًمًقق اًمًٞم٤مد هق يمٞمٗمٞم٦م طمِمـد اًمٓم٤مىم٤مت إمم اًمـٝمدف اًمًـٞم٤مؾمـل وشمرشمٞم٥م 

اًمًـْقق اًم٘مقُمل وهق ومـ وقمٚمؿ  ويمذًمؽ . إوًمقي٤مت واإلقمداد هل٤م ويمٞمٗمٞم٦م حتريٙمٝم٤م ًمٌٚمقغ اهلدف

يمام أن  ،اًمٕمٚمٞم٤م شمقضمٞمف اًم٘مقة اًمقـمٜمٞم٦م سمٛمختٚمػ أٟمقاقمٝم٤م وذم اًمٔمروف يمٚمٝم٤م ًمٌٚمقغ اًمٖم٤مي٤مت اًمًٞم٤مؾمٞم٦م 

حيت٤مضمف إداء اإلؾمـؽماشمٞمجل قمٛمقُم٤ًم ، ؾمـقاء يم٤من قمًـٙمري٤ًم او  ، چ ژ  ڑ  چُمٕمٜمك قم٤ٌمرة 

  ؾمـٞم٤مؾمـٞم٤ًم او همػمه.

 

 :وافتػقق افـقظل إشس افعؾؿقة

 .ويِمٛمؾ اعمج٤مٓت يمٚمٝم٤م يم٤مإلدارة واًمًٞم٤مؾم٦م واًمتّمٜمٞمع وهمػمه٤م  ،أيمثر ُمـ ٟمّمػ اًم٘مقة  اًمٕمٚمؿ      

ـمف:  چ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ چ يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،ومل ُي٘م٤مرب اإليامن ذم ـمٚم٥م اعمزيد إٓ اًمٕمٚمؿ 

 وًمذًمؽ وم٢من اًمٕمٚمؿ خيْمع سم٘مقة عمٜمٝم٩م اعمٖم٤مًم٦ٌم واإليمتِم٤مف واًمتحًلم اعمًتٛمر. . 114

ويتٓمٚم٥م سمٜم٤مء  . هق أن متتٚمؽ ؿمٞمئ٤ًم يمٌػم اًمت٠مصمػم مم٤م ٓ يٛمتٚمٙمف اًمٕمدواًمتٗمقق اًمٜمققمل  ُمٕمٜمكو      

وأُم٤م اًمتٗمقق اًمٙمٛمل ومٞمٕمتٛمد قمغم اعمقارد  .اًمتٗمقق اًمٜمققمل احلّمقل قمغم ُمٜمٓمٚم٘م٤مت قمٚمٛمٞم٦م ظم٤مرىم٦م 

وذم طم٤مًم٦م وم٘مدان او وٕمػ اًمتٗمقق اًمٜمققمل اعم٤مدي ، وم٤محلؾ هق حتقيؾ اعمًـ٤مر ،  واإلدارة اعمتٗمقىم٦م .

او  سمـٝم٤م ٤محتحدصم٦م يٛمٙمـ اًمٜمجـؽماشمٞمجٞم٦م ُمًـدة او اؾمـد او قمقاُمؾ ضمديـأي صٜم٤مقم٦م ُمقىمػ ضمدي

، واحلؾ أظمر هق اإلسمتٕم٤مد قمـ  ٞم٤ًم او شمٗم٤مووٞم٤مً ـٞم٤مؾمـدوم٤مقمٞم٤ًم او ؾم د يٙمقن ُمقىمٗم٤مً ـاًمتٗمقق ومٞمٝم٤م ، وىم

 اعمقاضمٝم٦م.

 :اعمٜمٓمٚم٘م٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م اخل٤مرىم٦م ُمـ ُمّمدريـوشمٌدأ       
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 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ  ڦ چ شمٕم٤ممم : اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ، ومتدسمر ىمقًمف ادصدر إول      

،  چ ڄ ڄ ڄ چ ذم قم٤ٌمرة  ٌٞم٤منتوم٢من اًم ،89اًمٜمحؾ:  چ ڃ ڃ ڃ ڄ

همػم أن يمؾ رء  ومٝمل ُمٓمٚم٘م٦م وشم٘مع قمغم أي شمٌٞم٤من ؾمقاء يم٤من يمٚمٞم٤ًم او ضمزئٞم٤ًم ، ، ٟمٙمرة ذم ؾمٞم٤مق اإلصم٤ٌمت

 ٌٞم٤من قمٚمٞمف.تُمِمٛمقل سمقضمقد هذا اًم

ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  چ ٤ممم ـــشمٕمىمقًمف  ٤مُملماًم٘مقة اخل٤مرىم٦م ذم ُمْموشمدسمر       

ڑ  ک     ک  ک       ک  گ  گ  گ    گ    ڳ  ڳ  چ شمٕم٤ممم  إمم ىمقًمف ، 38اًمٜمٛمؾ:  چ ڃ

اًمٜمٛمؾ:  چ ہ  ہ    ہ   ڳ  ڳ    ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ

فم٤مهره هق و ، شمٜمٌف إمم أٟمف يمت٤مب ُمٕمٝمقد سمتٕمريػ اًمٙمت٤مب چگ ک ک   چ، وم٢من قم٤ٌمرة 40

 .قمٚمٛمٞم٦م يٛمٙمـ اًمٌٜم٤مء قمٚمٞمٝم٤ماًمٙمت٤مب اعمٜمزل ُمـ قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم عم٤م ومٞمف ُمـ ُُمٜمٓمٚم٘م٤مت 

ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ     ڇ  ڇ  چ ويمذًمؽ سمٞمٜم٤م ذم دراؾم٦م أظمرى شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم       

 .31اًمرقمد:  چ ڇ    ڍ       ڍ   ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژ

اعم١مُمـ اعمتخّمص ذم جم٤مل ُمٕملم يًتٓمٞمع أن يًتخرج ضمقاهر اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم ذًمؽ أن ُمٕمٜمك       

أن شمٚمؽ . يقوح إُمر ٠مدوات ومٝمؿ اًم٘مرآن سمٕمروم٦م اعم، وًمٙمٜمف حيت٤مج إمم ىَمْدر ُمـ  جم٤مل اظمتّم٤مصف

تخراج ضمقاهر ـتٓمٞمع اؾمـوم٤مًمٕم٤ممل سم٤مًمًٞم٤مؾم٦م يً ـتجد ُمٗمت٤مطم٤ًم هل٤م ذم ومٙمر اعمتخّمص ،اجلقاهر ؾم

وهذه اجلقاهر  ،واإلداري وهمػمهؿ  واًمٗمٞمزي٤مئل ويمذًمؽ اًمٕمًٙمري واعمٝمٜمدس ،اًمًٞم٤مؾم٦م ُمـ اًم٘مرآن 

هل ُمٜمٓمٚم٘م٤مت وحتت٤مج إمم سمٜم٤مء قمٚمٛمل قمٚمٞمٝم٤م يمل شمٙمقن ضم٤مهزة ًمٚمٕمٛمؾ . وشمقضمد أُمثٚم٦م يمثػمة ُمـ هذه 

ۈئ  ۈئ   ېئ    ېئ  چ يم٘مقًمف شمٕم٤ممم  ، ذيمره٤م اعمٕم٤مسون ذم ُم٤ٌمطم٨م اإلقمج٤مز اًمٕمٚمٛمل اعمٜمٓمٚم٘م٤مت

ۅ  ۅ   چ وىمقًمف شمٕم٤ممم  ، 40يس:  چ ېئ  ىئ   ىئ     ىئ  ی     ی  یی  جئ  حئ  مئ  ىئ

ومتدسمر يمٞمػ ضم٤مز وصػ  ، 16 – 15اًمٕمٚمؼ:  چ  ۉ    ې  ې  ې  ې  ى    ى  ائۉ   

وٓ  ،اًمٜم٤مصٞم٦م سم٤مًمٙم٤مذسم٦م اخل٤مـمئ٦م ٕهن٤م شمْمؿ ضمزًء ُمـ اًمدُم٤مغ ُيّمٜمع ومٞمف اخلؼم اًمّم٤مدق او اًمٙم٤مذب 

 .ٝمر واًمٌٓمـ إٓ دمّقزًا او سم٘مريٜم٦محيًـ ُمثؾ ذًمؽ ذم وصػ اًمٔم
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. وم٢من ضمٕمٚمٜم٤م ُم٘م٤مدير  إمم اًمرضمقع امم زاوي٦م اًمٕمٚمؿ ىمقة اعمالطمٔم٦م ، وٟمحت٤مج هٜم٤م :ادصدر افثاين      

او  ، وم٢من ُم٤م يٕمٚمٛمف اًمٜم٤مس سمّمقرة ُم٤ٌمذة هق اعم٤ًمطم٦م إمم إقمغم اًمٕمٚمؿ ذم زاوي٦م ُمٗمتقطم٦م اًمذراقملم

اًمّمٖمػمة ذم ىمٕمر اًمذراقملم . وشمقضمد ومقق هذه اعم٤ًمطم٦م ُم٤ًمطم٦م صم٤مٟمٞم٦م أيمؼم ُمـ إومم ، وذم  اًمزاوي٦م

وًمٙمـ يٛمٙمـ اًمدظمقل ٓؾمتٙمِم٤مومٝم٤م سم٤مؾمتخدام ُم١مذات ُمـ اعم٤ًمطم٦م  جم٤مهٞمؾ يمثػمة ،اعم٤ًمطم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م 

اعم٤ًمطم٦م ومقق اًمث٤مٟمٞم٦م )اًمث٤مًمث٦م(  إومم . وم٢مذا شمؿ اإلؾمتٙمِم٤مف أصٌح ضمزءًا ُمـ اعم٤ًمطم٦م إومم . وأُم٤م

وٓ يٕمٚمؿ أي شمٗمّمٞمؾ قمـ  ٗمتقطم٦م إمم إقمغم وٓ يٕمٚمؿ اإلٟم٤ًمن طمدودًا هل٤مُمومٝمل ُم٤ًمطم٦م ه٤مئٚم٦م 

اعمٜمٓمٚم٘م٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م : افطريؼ إول ل هذه اعم٤ًمطم٦م إٓ ُمـ صمالصم٦م ـمرق ،. ومال جم٤مل ًمدظمق ُمْم٤مُمٞمٜمٝم٤م

اًمتل ذيمرٟم٤مه٤م ذم اعمّمدر إول ، وم٢مٟمف يٛمٙمـ أن يدظمؾ هب٤م اعم١مُمـ ُم٤ٌمذة إمم اعم٤ًمطم٦م اًمث٤مًمث٦م ، صمؿ 

: هق ـمريؼ احلريم٦م سملم اعم٤ًمطم٤مت ، وم٢من افثاينافطريؼ  يٕمٛمؾ سم٘مقة ًمٙمِمػ ُمْم٤مُمٞمٜمٝم٤م واًمٌٜم٤مء قمٚمٞمٝم٤م .

ُمـ اعم٤ًمطم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م يٜمزل ًمتقؾمٞمع اعم٤ًمطم٦م إومم وُمٕمف ُم١مذ إمم ُم٤م يم٤من ىمري٤ًٌم ُمٜمف ذم  ُم٤م ُيٙمتِمػ

 هق :افطريؼ افثافث.  اعم٤ًمطم٦م اًمث٤مًمث٦م ، وسمذًمؽ يٜمزل هذا اجلزء ُمـ اعم٤ًمطم٦م اًمث٤مًمث٦م إمم اًمث٤مٟمٞم٦م

ف يٕمٛمؾ سمجٝمد ُمالطمٔم٦م آصم٤مر اعم٤ًمطم٦م اًمث٤مًمث٦م ذم اًمَٙمْقن ، وم٢من ُمـ يم٤من ذيمٞم٤ًم وىمقي اعمالطمٔم٦م وُمث٤مسمرًا وم٢مٟم

 .ٛمقن يم٤مُمؾ وحي٘مؼ سمف شمٗمقىم٤ًم ٟمققمٞم٤مً ؿمديد قمغم شمتٌع إصمر طمتك يّمؾ سمٕمد زُمـ إمم ُمْم

       

  :بغ افكامة واحلرية دم اإلكضباط افعسؽري

ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې   ۈچ ٤ممم ـــشمٕمو شم٤ٌمرك ىم٤مل      

ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ     وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    

. ومتدسمر أوًٓ شمٗم٘مد 22 – 20اًمٜمٛمؾ:  چ   ىئ  ىئ  ىئ     ی  ی    ی  ی  جئ  حئ  ېئ  ېئ

وم٤مًمتٗم٘مد قمٛمٚمٞم٦م ٟمٔم٤مُمٞم٦م ذم اجلٜمدي٦م او  . ًمتٗم٘مد اًمتٓمٚم٥م ٕٟمؽ شمٓمٚم٥م اًمٌمء طملم شمٗم٘مدهوا ،اًمٖم٤مئ٥م 

ٚمٞمامن قمٚمٞمف ـذي أـمٚم٘مف ؾمـد اًمـواًمٍماُم٦م ذم هذا اعمج٤مل واوح٦م ُمـ اًمققمٞم ،اإلٟمْم٤ٌمط اًمٕمًٙمري 

ٞمػ اًم٘م٤مـمع . ـٌٞمف سم٤مًمّم٤مرم وهق اًمًـويم٠مٟمف شمِم ،ر سم٘مقة ـوُمٕمٜمك اًمٍماُم٦م إُمْم٤مء إُم ،الم ـاًمً

٦م جي٥م أن ٓ شم٘متؾ طمري٦م اجلٜمدي ذم إـمالق صقرشمف اًمٗمٙمري٦م اًمٗمريدة )أي ـع ذًمؽ وم٢من اًمٍماُمـوُم
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وُم٤م  ، چ ۇئ وئ  ۇئ وئ   چ٤مرة ـيمام شمٜمٌف إمم ذًمؽ قمٌ ،سمّمٛمتف اخل٤مص٦م( وظمدُم٦م وفمٞمٗمتف هب٤م 

اًمتقازن سملم اإلٟمْم٤ٌمط ُمٗمٝمقم و ، وًمذًمؽ وم٢من ُمٗم٤مهٞمؿ اعم٤ٌمدرة واإلسمتٙم٤مر او اإلسمداع سمٕمده٤م .

 همػم أن اًمٍماُم٦م ،٤مين قمٛمقُم٤ًم ـ٤مط اإلٟمًـل اًمٜمِمـذه اعمٗم٤مهٞمؿ رضوري٦م ومـوم٢من ه ،اًمّمقري واحلري٦م 

 . ٙمري٦مـل اًمقفمٞمٗم٦م اًمٕمًـد فمٝمقرًا ومـأؿم

 

  :افصؾة بغ اإلظداد واددد اإلهلل

ی  ی  ی     ی  جئ   حئ  مئ  ىئ  يئ  جب   حب  خب  مب  ىب  يب  جت   چ ىم٤مل شمٕم٤ممم       

ومتدسمر اًمٕمٛمقم ذم اإلٟم٤ًمن . وشمدسمر  ،41 – 38اًمٜمجؿ:  چحت  خت  مت  ىت  يت  جث  مث  

﮵  چ اإلـمالق ذم اًم٘مقم ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم  . 11اًمرقمد:  چ ھ    ھ  ے   ے  ۓ  ۓ      ﮲  ﮳  ﮴ 

وًمٙمٜمٝم٤م ُمٜمح٤مزة ًمٚمٛم١مُمٜملم ذم شم٘مقي٦م  ،ُمٕمٜمك ذًمؽ أن ؾمٜم٦م اهلل شمٕم٤ممم همػم ُمٜمح٤مزة ذم أصؾ اًمتٖمٞمػم 

يمام ذم  ، ويمذًمؽ ذم هدايتٝمؿ وشمثٌٞمتٝمؿ ، وذم اًمثقاب قمٚمٞمف ذم أظمرة واًمتقومٞمؼ ومٞمف اًمتٖمٞمػم ذم اًمدٟمٞم٤م

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  چ شمٕم٤ممم  ٟمحق ىمقًمف

  .19إٟمٗم٤مل:  چڎ  ڈ  ڈ  ژ    ڌ  ڎڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  

ھ  ے  ے  ڍ ٘مد ىم٤مل شمٕم٤ممم ذم ذيمر قمٚمق سمٜمل إهائٞمؾ وإوم٤ًمدهؿ وم ، أُم٤م همػم اعمًٚمٛملمو      

ڃ  ڃ    ڃ  چ   چ  چ  ڍ وىم٤مل شمٕم٤ممم  ، 7اإلهاء:  ڍ ۓۓ  ﮲  ﮳  ﮴

شمٕمٜمل أهنؿ  ڍ ڍ  ڌ  ڍوم٢من قم٤ٌمرة  ،15هقد:  ڍ چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ

 همػّم  ومٛمـ وقمغم ذًمؽ . يم٤مُمالً قمغم ؾمٞمئ٤ممهؿ ويمذًمؽ قمغم إشم٘م٤مهنؿ وُمث٤مسمرمهؿ اًمدٟمٞمقيي٠مظمذون طم٘مٝمؿ 

ومٛمـ اخلٓم٠م اًمٙمٌػم أن .  ديٜمف قمـ اًمٜمٔمر سمٍمف ًمذًمؽ ووم٘م٤مً  سمف شمٕم٤ممم اهلل همػّم  ُمٕملم جم٤مل ذم اإلشم٘م٤من إمم

 ،يٕمت٘مد سمٕمْمٝمؿ أن ُمداومٕم٦م اًمٔم٤ممل شمٙمقن سم٤مإليامن همػم اعمّمحقب سم٤مًمتٖمٞمػم اًم٘مقي ذم جم٤مٓت اًمٕمٛمؾ 

وم٤مًمتقيمؾ وٟمحقه هل وفم٤مئػ  ،ي١ميمد ذًمؽ اإلىمؽمان سملم اإليامن واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح ذم آي٤مت يمثػمة 
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ومالسمد ُمـ  ،ل وفم٤مئػ اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح ـ٤مئؾ واعمٖم٤مًم٦ٌم ومٞمٝم٤م هـ٤ٌمب واًمقؾمـواخت٤مذ إؾم ،اإليامن 

 ،٤مس ـٚمؿ اعمٕمـداين ذم )سمّم٤مئر ًمٚمٛمًـد اًمرمحـ اعمٞمـت٤مذ قمٌـد ٟمٌف إمم ذًمؽ إؾمـوىم ،اًمقفمٞمٗمتلم 

وجي٥م دائاًم شمذيمر هذا إصؾ ذم جم٤مل  ،( ( وذيمرٟم٤م مجٚم٦م ُمـ ُمتٓمٚم٤ٌمشمف ذم )اعمٜمٓمٚمؼ203-207

 . واعمٖم٤مًم٦ٌم اعمٜم٤موم٦ًم

 واًمتثٌٞم٧م احل٤مرض شُمـٌٜمك قمغم اًمُ٘مُدرات اعمقضمقدة ُمع رضم٤مء اًمتقومٞمؼاعمٝمؿ هٜم٤م أن اخلٓمط ًمٚمٕمٛمؾ       

صمؿ إذا ضم٤مء  ، 286اًمٌ٘مرة:  چ ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ ٤ممم ـىم٤مل شمٕم ،ُمـ اهلل شمٕم٤ممم  واعمدد

 ، او يقهـ إقمداء درـذم سم٤مئر يمام طمّمؾ ـ٥م واًمتقومٞمؼ او ي٘مٚمؾ اخلًـاعمدد اإلهلل ًمٞمْم٤مقمػ اًمٙمً

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  چ ويٜمٌف إًمٞمٝم٤م أيْم٤ًم ىمقًمف شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم  ،قمٔمٞمٛم٦م  ذه ٟمٕمٛم٦م إو٤مومٞم٦مـومٝم

ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  

إمم رضم٤مء  شقمًك»: ومتدسمر شمٜمٌٞمف اعم١مُمٜملم سمٚمٗمظ ، 52اعم٤مئدة:  چ ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ

وًمٙمـ ٓ ُيـٌٜمك قمغم  ، چ ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  چاعمدد اًمرسم٤مين اًمذي شمِمٛمٚمف قم٤ٌمرة يمذًمؽ و ، احلّمقل

 . ٘معذًمؽ اًمٕمٛمؾ إٓ سمٕمد أن ي

ومٝمذا سمٕمٞمد ضمدًا قمـ اًمٜمٔمر  ،قمغم اطمتامل ٟمزول اعمدد اإلهلل  واعمخ٤مـمرة وأُم٤م سمٜم٤مء اخلٓمط اًمٕمٛمٚمٞم٦م      

 ع.ـوأُم٤م اخلٓمط اعمًت٘مٌٚمٞم٦م ومٞمج٥م ومٞمٝم٤م اقمت٤ٌمر قمٛمٚمٞم٤مت شمٜمٛمٞم٦م اًمقؾم اًمٗم٘مٝمل .

 

  :تتؿة دم اإلظداد ادادي

ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ     ے  ے  چ ىم٤مل شمٕم٤ممم       

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

                                  ڭ  

 ُمـ ومقائد هذه اًم٘مّم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م: . 39 – 34ص:  چڭ      ڭ  ڭ  
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ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  چ ٤ممم ــــشمٕمو شم٤ٌمرك ذم ُمٕمٜمك ىمقًمف :افػائدة إوػ      

 ـمرطمف او ٦مـضمٝم ذم لءـاًمِم وضمٕمؾ اإليّم٤مل واإلًم٘م٤مء ، واإلظمت٤ٌمر اإلُمتح٤من اًمٗمتٜم٦م ،  چ ہ  ہ

 اضْمَٕمؾ: ُي٘م٤مل ، جم٤مزاً  او طم٘مٞم٘م٦م قمٚمٞمف جُيٚمس ُم٤م ٝمقوم اًمٙمردأُم٤م و . اًمًٞم٤مق سمح٥ًم وذًمؽ ، ٤مـقمٚمٞمٝم

ُس  َويَمَذًمِؽ ، ويٛمًٙمف يٕمتٛمُده َُم٤م ًَمفُ  اضْمَٕمؾ َأي يمْرؾمٞم٤ّمً  احْل٤َمِئط هلََذا  وُي٘م٤مل ، ومٞمّمُٚم٥ُم  اًْمٌٜم٤مء ُأسُّ  يٙمرَّ

 ، إٟم٤مّد  احلٞمقان هذا ظمػم: اًمزخمنمي وذيمر ، اًمٜم٤مس يٕمتٛمد قمٚمٛمٝمؿ قمغم ٕن اًمٙمراد ًمٚمٕمٚمامء

 وأدوات وقمدة ُم٤مل ُمـ اعمٚمؽ سمف وي٘مقم قمٚمٞمف يٕمتٛمد ُم٤م هق اعمٚمؽ ومٙمرد.  اًمٙمراّد  إٟم٤مّد  وظمػم

وأُم٤م  . اعم١ًموًمٞم٦م جم٤مل او اعمٛمٚمٙم٦م اعمٚمؽ يمرد: ىم٤مل ُمـ يقاومؼ وهذا ، ذًمؽ وهمػم وضمٜمقد وأقمقان

ھ  ے   ھ  ھ چ شمٕم٤ممم  د ىم٤ملـوم٘م ،اجلًد وم٤مًمّمحٞمح إـمالىمف قمغم يمؾ ضمث٦م او ضمًؿ يمثٞمػ 

اجلًـد يٛمٙمـ أن  سيح أن وم٤مًمٜمص ، 148إقمراف:  چ ے  ۓ  ۓ   ﮲    ﮳  ﮴  ﮵

 .ُمـ دم وحلؿ قنوٓ يٚمزم أن يٙم ، ُمـ احلكم يٙمقن

د ـق اجلًـه ًمٚمٛمٚمِؽ د اًمذي ُيـَٕمـدُّ اُمتح٤مٟم٤ًم يمٌػماً ـوم٢من اجلً ،ذًمؽ  كـومٕمٚم: افػائدة افثاكقة      

ومٙمام  ،واعم١مؾم٤ًمت وإُمقال وإؾمٚمح٦م واعمٕمدات وهمػمه٤م  ٕم٥م اًمٌٚمدسمام ذم ذًمؽ ؿَم  ،اعم٤مدي ًمألُم٦م 

ٞمؿ يٗمٞمد اًمتٕمٔم شضمًدًا  »شمٜمٙمػم وأن جلًد اإلٟم٤ًمن أقمْم٤مء ومٙمذًمؽ جلًد إُم٦م او اًمدوًم٦م أقمْم٤مء . 

وُي٘م٤مل: أشم٤مين اًمٞمقم  ،179اًمٌ٘مرة:  چ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇچ ٤ممم ـيم٘مقًمف شمٕم ،او اًمتٗمخٞمؿ هٜم٤م 

( رسمام همٚم٥م قمغم ايمتِٔم٤مظ اجلقاٟم٥م اعم٤مدي٦م )أي اجلًدي٦م . همػم أنأي ذم ُمٕم٤مين رضمقًمتف  ،رضمؾ 

ويٛمٙمـ أن  ،يٗمٞمد اًمٗم٤مصؾ اًمزُمٜمل ورسمام سمٕمض اًمؽماظمل  شصمؿ أٟم٤مب»واًمتٕمٌػم سمـ  ،ُمتٓمٚم٤ٌمت اًمروح 

 ،تج٤موزه قمغم ُمتٓمٚم٤ٌمت اًمروح سميٙمقن ذًمؽ سمٛمٕمٜمك أٟمف قمٚمٞمف اًمًالم ومٙمر هبذا اًمث٘مؾ اعم٤مدي اًمٙمٌػم و

ومٌٕمد هذا اًمتٗمٙمػم أٟم٤مب سم٠من ـمٚم٥م ُمـ اهلل شمٕم٤ممم ُمٚمٙم٤ًم ٓ يًتٝمٚمؽ وىمتف سم٤مُٕمقر اعم٤مدي٦م يمام ؾمٜمذيمر 

 ،. وًمٕمؾ أطمًـ ُمـ قمؼم قمـ ذًمؽ هق اًمٕمالُم٦م قمٌد اًمٙمريؿ اخلٓمٞم٥م سمٕمد ىمٚمٞمؾ إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم 

  ، چۀ  ۀ  ہ  ہ  چ ىم٤مل رمحف اهلل شمٕم٤ممم: ومٗمل ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،ويمالُمف ٟمٌٝمٜمل إمم هذا اعمٕمٜمك 

 يم٤من اعمت٤مع ذاـه وأن.. إًمٞمف ٤مىمفـؾم اًمذي اًمٙمثػم، اعمت٤مع ذاـهب ومتٜمف ىمد وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف اهلل أن إمم إؿم٤مرة
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 ُمـ وأفمٝمر أسمرز ومٞمف اًمٜمٌقة ُمٙم٤من يٙمقن أن يٜمٌٖمك يم٤من اًمذي ، ٚمٓم٤مٟمفـؾم أي شٞمفـيمرؾم» قمغم صم٘مٞمالً  قمٌئ٤مً 

.  اعمٚمؽ هذا يْمٛمف اًمذي اًمدٟمٞمقي اعمت٤مع يٛمثؾ اًمذي شداً ـضمً» يمٚمٛم٦م رم رـاًمً هق وهذا . اعمٚمؽ ُم٘م٤مم

 ومٞمف ًمٚمٜمٌقة يٙمقن أن يٜمٌٖمك اًمذي اعمٙم٤من قمغم جيقر ويم٤مد ، اعمٚمؽ ُمٞمزان ومٞمف ٘مؾـصم ىمد ؾمٚمٞمامن يمرؾمك إن

 اًمذي( دـاجلً) أي اعمت٤مع هبذا ُم٤م وىمت٤مً  ٚمٞمامنـؾم ومِمٖمؾ: رهـديـشم٘م !إورم واًمٜمّمٞم٥م إوومر احلظّ 

 ، ش يمرؾمٞمف » إًمٞمف ص٤مر اًمذي اًمقوع هذا وصحح رسمف، إمم رضمع أي ، شأٟم٤مب صمؿ».  يمرؾمٞمف قمغم أًم٘مك

 طمٞم٨م أي٦م، رم ُمٙمٞمٜم٤مً  ُمٙم٤مٟم٤مً  شصمؿ» سمـ ًمٚمٕمٓمػ دمد صمؿ .طم٘مٝم٤م يمؾ وأقمٓم٤مه٤م ، ُمٙم٤مهن٤م ومٞمف ًمٚمٜمٌقة وم٠مومًح

 أص٤مئؾ ُمـ اًمٙمثػمة إقمداد هذه جلٛمع ُمٜمٝم٤م سمد ٓ يم٤من ، ُم٤م زُمٜم٤مً  ُمؽماظمٞم٦م ضم٤مءت ىمد اإلٟم٤مسم٦م هذه أن

 .(ػم اًم٘مرآين ًمٚم٘مرآنـاهـ ُمـ )اًمتٗمً. ٤منـوومرؾم قمدد ُمـ ٝم٤مـسم يتّمؾ وُم٤م وضمٞم٤مده٤م، اخلٞمؾ

ومٛمـ اعمٝمؿ هٜم٤م أن اجلًد اعم٤مدي ًمٚمدوًم٦م هق ومتٜم٦م او إُمتح٤من يمٌػم ًمقٓة إُمقر ، ومال جيقز إمه٤مًمف       

وشمْمٞمٞمع ُمٜم٤مومٕمف ، وٓ جيقز ؾمقء اؾمتخداُمف ، وإٟمام جي٥م طمٗمٔمف وشمٜمٛمٞمتف وطمًـ اؾمتخداُمف . ومال 

 ؿمؽ أٟمف اُمتح٤من ؿمديد ، ؾم٘مط ومٞمف يمثػم ُمـ اًم٘م٤مدة واعم١ًموًملم.

﮲  ﮳  ﮴  ﮵   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ چ ٤ممم ـــشمٕمو شم٤ٌمرك : ىمقًمفةـفثافثدة اـافػائ      

وأن  ، رسمف إمم ٚمٞمامنـؾم إلٟم٤مسم٦م سمٞم٤من قـهقمٌد اًمٙمريؿ اخلٓمٞم٥م:  اًمٕمالُم٦م ىم٤مل ، چ  ﮶﮷  ﮸    ﮹  ﮺

 شىم٤مل» و شأٟم٤مب» :اًمٗمٕمٚملم سملم يٗمّمؾ مل ذاوهل ، چ....ھ  ھ     ے  ے  ۓ    چإٟم٤مسمتف هل ىمقًمف 

. يقوح إُمر أن اهلل ( آنػم اًم٘مرآين ًمٚم٘مرـاًمتٗمًاهـ ُمـ ). ٟمحقه أو قمٓمػ طمرف ُمـ ، ُم٤م سمٗم٤مصؾ

وًمٙمٜمٝم٤م ـمٌٞمٕمٞم٦م ومال حتت٤مج إمم يمثػم ُمـ  ،ٚمٞمامن قمٚمٞمف اًمًالم ىُمُدرات ىمقي٦م ضمدًا ـخر ًمًـ٤ممم ؾمــشمٕم

وسم٤مإلو٤موم٦م إمم  ،ٞم٤مـملم ـخر ًمف اًمِمـخر ًمف اًمريح دمري سم٠مُمره وؾمـومً ،اًمتّمٜمٞمع واإلقمداد اعم٤مدي 

وم٢من  ، چ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶﮷   ۓ   چخػم اًمٓمػم يمام ذم آي٦م أظمرى . وهذا يٗمن قم٤ٌمرة  ـذًمؽ شمً

ُمٕمٜمك ذًمؽ أن هذا اًمدقم٤مء ًمٞمس إيث٤مرًا ًمٜمٗمًف  .ٓ ُيٕمٓمك  :وًمٞمس ، ٓ يّمٚمح :أي ،ُمٕمٜمك: ٓ يٜمٌٖمل 

٤ممم ــــيمام ذم ىمقًمف شمٕم ،داد اعم٤مدي ـق اإلقمـرقمل هـوًمٙمٜمف يٕمٚمؿ يمٜمٌل أن إصؾ اًمِم ،ده ـقمغم ُمـ سمٕم

، وًمٙمٜمف قمٚمٞمف اًمًالم 60إٟمٗم٤مل:  چ ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅچ 
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أراد ًمٜمٗمًف ىمقة ُم٤مدي٦م ضم٤مهزة ، ومال شُمِمٖمٚمف يمثػمًا قمـ اجل٤مٟم٥م اًمروطمل ، ويم٤من يٕمٚمؿ أن هذه اًم٘مقة ٓ 

ودمد إُمؿ شمتٙمٚمؿ سمٍماطم٦م قمـ إُمـ اعم٤مدي وقمدم اإلىمتّم٤مر قمغم إُمـ  شمّمٚمح عمـ ي٠ميت سمٕمده .

أن  ملسو هيلع هللا ىلصوقمغم ذًمؽ قمٛمؾ إُمؿ اًم٘مقي٦م ىمدياًم وطمديث٤ًم . وهذا ُمـ ضمٜمس طمدي٨م رؾمقل اهلل  ،اعمٕمٜمقي 

 ، كـُُمقؾَم  َي٤م َي٠ْمشمِٞمَؽ  اًمَقطْمَل  َوَأنَّ  سمَِٞمَدْيَؽ  اًمتَّْقَراةَ  َأنَّ  َيْٙمِٗمٞمَؽ  َأَُم٤م »الم  ـك قمٚمٞمٝمام اًمًـاخلي ىم٤مل عمقؾم

ٌَِٖمل َٓ  قِمْٚماًم  زِم  إِنَّ  رواه اًمٌخ٤مري ذم ؾمٞم٤مق  « َأقْمَٚمَٛمفُ  َأنْ  زِم  َيٜمٌَِْٖمل َٓ  قِمْٚماًم  ًَمَؽ  َوإِنَّ  ، شَمْٕمَٚمَٛمفُ  َأنْ  ًَمَؽ  َيٜمْ

ق ـومٝم ، ٕم٥م ورئٞمس أُم٦مـد ؿمـك قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مئـورواه همػمه سمٚمٗمظ ُم٘م٤مرب . اعمٝمؿ أن ُمقؾم ،اًم٘مّم٦م 

ل ـقب قمٜمف او ي٠مشمـتٓمٞمع ُمـ يٜمـاًمتل يً اًمٔم٤مهرة اًمٌٞمٜم٤مت اًم٘مْم٤مئٞم٦مسم٤مٕطمـٙم٤مم اًمِمـرقمٞم٦م و ٙمؿـحي

وأُم٤م اخلي ومٝمق حيٙمؿ قمغم سم٤مـمـ إُمقر سمال دٓئؾ فم٤مهرة مم٤م ٓ يٜمٌٖمل ًم٘م٤مدة  ،ده أن حيٙمؿ هب٤م ـسمٕم

وهذا  ،ُٕمره إُمؿ . وهٙمذا ُمٚمؽ ؾمٚمٞمامن سمٕمد ذًمؽ اًمدقم٤مء وم٢مٟمف يٕمتٛمد قمغم اًم٘مقة اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م اعمًخرة 

 . ٓ يّمٚمح ًمألُمؿ سمٕمده

﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﯀  ﯁                چ: ىمقًمف شمٕم٤ممم افػائدة افرابعة      

                           ڭ  ڭ      ڭ  ڭ  ۇ  

يْم٤مف إًمٞمٝم٤م  ،ومٝمذا ُم٤م ذيمرٟم٤مه ُمـ شمًخػم اًمُ٘مُدرات اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م  ، چۇ       ۆ  ۆ     ۈ   ۈ  ٴۇ  

وُمع  ،17اًمٜمٛمؾ:  چ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     ڈ  ژ   ژ  ڑچ ىمقًمف شمٕم٤ممم 

 چچ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  چ مم ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤م

ک  ک       ک  گ  گ  گ    گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ڑ  کچ ٤ممم ــــ. وأُم٤م ىمقًمف شمٕم 39اًمٜمٛمؾ: 

أي أن  ،ومٝمذا حُيتٛمؾ أن يٙمقن قمٚماًم ُمٌٜمٞم٤ًم قمغم سمٕمض ُمْم٤مُملم اًمٙمت٤مب اعمٜمزل  ،40اًمٜمٛمؾ:  چ ڱ

 .واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ ،ٕمٚمٛمٞم٦م اًم٘مقة اًمٞم٦م تٜمٛمًماعمٕمٜمك اعمٜمزل يٙمقن ُمٗمت٤مطم٤ًم او ُمٜمٓمٚم٘م٤ًم ًمٚمٌح٨م و

 

ُمت٤مسمٕم٦م ىمقة إُم٦م او اًمدوًم٦م  مـفا ،وهذه وم٤مئدة ُمريم٦ٌم ُمـ قمدة أُمقر :امسةافػائدة اخل      

 ، ُمـ اًم٘مّم٦مٌ٘م٧م ُم٤م ٟم٘مٚمٜم٤مه ـيمام ذم أي٤مت اًمتل ؾم ، واؾمتٕمراض ىمدرامه٤م ًمٖمرض شم٘مقيٛمٝم٤م وشمٜمٛمٞمتٝم٤م
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 اًمٌمء إفمٝم٤مر: اًمَٕمرض ،31ص:  چ ڎ  ڎ  ڈ ڈ  ژ  ژچ ٤ممم ـــأي ىمقًمف شمٕم

.  اًمزوال سمٕمد ُم٤م أٟمف اًم٘مرـمٌل وذيمر ، اًمٜمٝم٤مر ُمـ ضمزء هق واًمٕمٌم ، طم٤مًمف ًمتٛمٞمٞمز رىيُ  سمحٞم٨م

 وىمػ إذا اًمَٗمـَرس قم٤مدة ُمـ وذًمؽ ، اخلٞمؾ ُمـ ىمقائؿ صمالث قمغم اًم٘م٤مئؿ وهق ص٤مومـ مجع واًمّم٤مومٜم٤مت

 مجع ويم٠مٟمف ، سم٤مًمريمض جيقد يم٠مٟمف ضمقاد ومرس ، اخلٞمؾ ُمـ اًمناع واجلٞم٤مد. اًمّمٗم٦م شمٚمؽ قمغم يٙمقن أن

 وم٘مد ، قمًٙمري اؾمتٕمراض قمٛمٚمٞم٦م يم٤مٟم٧م أهن٤م وواوح.  وؾمٞم٤مط ؾمقط: اجلٛمع ذم وٟمٔمػمه ،( ضمقد)

يمام هق اإلصٓمالح   شإُمـ اعم٤مدي»وُمٜمٝم٤م اًمٕمٜم٤مي٦م سمـ  . طمٞمٜمذاك احلرب أدوات أهؿ ُمـ اجلٞم٤مد يم٤مٟم٧م

ومال يدظمؾ ذم احل٤ًمسم٤مت  ،اعمٕم٤مس أي اًم٘مقة اعمتجًدة . وأُم٤م اعمدد اًمرسم٤مين يمام طمّمؾ ذم سمدر ُمثالً 

يتؿ شم٘مقيٛمف واؾمتثامره  صمؿ ،وًمٙمـ يٜمٌٖمل ًمٚمٛم١مُمـ أن يٙمقن ضمديرًا سمف  ،اًمٕمٛمٚمٞم٦م ًمٚمخٓمط اعمًت٘مٌٚمٞم٦م 

 ومـفاؾمٚمٞمامن قمٚمٞمف اًمًالم . ٕن شمًخػمه يم٘مقة يٛمٙمـ اًمتٍمف هب٤م ىمد أٟم٘مٓمع سمٕمد  ،سمٕمد أن ي٘مع 

ح٤ًم ـواًمٕمٜم٤مي٦م اًمِمديدة سم٠مدوات وقمٜم٤مس اًمٕمٛمؾ يمام ـمٗمؼ ؾمٚمٞمامن قمٚمٞمف اًمًالم ُمً اًمِمديد اًمِمٖمػ

ڑ  ک     ک  ک  ک    گ  چ أي ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم  ، يمام ذم سمداي٦م اًمًٞم٤مق قق وإقمٜم٤مقـسم٤مًمً

 32ص:  چگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  

ُم٤م: طم٥م ُمـ اؾمتٕمراض اًمّم٤مومٜم٤مت اجلٞم٤مد . وأ سمداي٦م اًمٕم٤ٌمرة شمرسمط اعمٕمٜمك سمام ىمٌٚمف اًمٗم٤مء ذم ، 33 –

 ، يمذًمؽ شمًٛمٞمٝم٤م واًمٕمرب ، اخلٞمؾ سم٤مخلػم يٕمٜمل وىم٤مل اًم٘مرـمٌل: ،وم٢من اخلػم هٜم٤م اخلٞمؾ  ،اخلػم 

 ىم٤مل. ظمدقم٧م  إذا وظمؽمت وظمتٚم٧م ، واهنٛمرت اًمٕملم اهنٛمٚم٧م: ومت٘مقل : واًمالم اًمراء سملم وشمٕم٤مىم٥م

 ٟمقاصٞمٝم٤م ذم ُمٕم٘مقد اخلٞمؾ » :احلدي٨م ذم: اًمٜمح٤مس. واطمد  واخلٞمؾ اًمٕمرب يمالم ذم اخلػم: اًمٗمراء

روم٦م ُمٕمٜمك ـوعمٕم ( .ػم اًم٘مرـمٌلـاهـ ُمـ )شمٗمً.ٝمذا ـًم ظمػماً  ٛمٞم٧مـؾم ٝم٤مـومٙم٠مٟم،  «اًم٘مٞم٤مُم٦م  قمـي إمم اخلػم

٤ًٌّم شمدسمر  ، چ ک  ک  کچ  وم٢مهن٤م ٓ شمٗمٞمد أيمثر ُمـ ُمٓمٚمؼ  ،ًمق يم٤مٟم٧م اًمٕم٤ٌمرة: أطم٧ٌٌم اخلػم طُمـ

دة احل٥م او ـأهق ًمٚمتٜمٌٞمف إمم ؿم ،حم٦ٌم اخلػم ُمع اإلىمؽمان سم٤مطمتامٓت ذم شمٗمًػم اًمت٠ميمٞمد سم٤معمّمدر 

وم٢مهن٤م  ، چ ک  ک  کچ ٤مرة اًم٘مرآٟمٞم٦م ـ٦ٌم جم٤مزي٦م( او همػم ذًمؽ . وأُم٤م اًمٕمٌـ٧م حمـطم٘مٞم٘متف )ًمٞمً

 أراد اعمح٤مومٔم٦م قمغم حم٦ٌم اخلٞمؾ وشمٜمٛمٞم٦م هذه اعمح٦ٌم . ويم٠مٟمف  ،حم٦ٌم طم٥م اخلػم ومٝمل حم٦ٌم قمغم حم٦ٌم 

گ  گ  چ  وأُم٤م قم٤ٌمرةهمػم أن ذم يمالُمف همٛمقو٤ًم .  ،قر إمم اًمتٗم٤موت سملم اًمؽميمٞمٌلم ـوىمد ٟمٌف اسمـ قم٤مؿم
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ـْ  شقمـ»وم٢من  ، چگ   وىمقًمف  ، 82اًمٙمٝمػ:  چ ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئچ يم٘مقًمف شمٕم٤ممم  ،هذه ؿمٌٞمٝم٦م: ُِم

يم٤مٟم٧م  واًم٘مقة اعم٤مدي٦م أي ان قمٜم٤ميتف سم٤مخلٞمؾ ،25اًمِمقرى:  چ ک  ک   ک    ڑ  ڑ    کچ شمٕم٤ممم 

ومال ؿمؽ أن وٛمػم اًمٗم٤مقمؾ  ،  چ گ ڳ  ڳ چُمـ ضمٝم٦م اًمذيمر اعمٜمزل قمٚمٞمف . وأُم٤م قم٤ٌمرة 

وفم٤مهر اعمٕمٜمك: طمتك شمقارت  ،ذم: شمقارت يرضمع إمم اًمّم٤مومٜم٤مت اجلٞم٤مد ٕهن٤م هل اعمذيمقرة ذم اًمًٞم٤مق 

إُم٤م سم٥ًٌم دظمقل فمالم اًمٚمٞمؾ وإُم٤م سم٥ًٌم رده٤م إمم  ،أي اؾمتؽمت اجلٞم٤مد سمام حيجٌٝم٤م قمـ اًمٜمٔمر 

سمدقمقى دًٓم٦م  ،وذه٥م ُمٗمنون إمم أن وم٤مقمؾ شمقارت هل اًمِمٛمس  ،ُمراسمٓمٝم٤م وهق إفمٝمر 

 . واًمقضمـف إول هـق إىمـقى ،راض ومٞمف إمم اعمٖمرب تٕمـقمغم زُمـ يٛمٙمـ أن يٛمتد اإلؾم شسم٤مًمٕمٌم»

 ،وٛمػم اعمٗمٕمقل ذم: ردوه٤م  ، چ ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   چ٤ممم ـــىمقًمف شمٕمو

 ،ؼ ـوسمدًمٞمؾ اًمٗم٤مء ذم: ومٓمٗم ،ٞم٤مق ـٕهن٤م اعم٘مّمقدة سم٤مًمً ،يرضمع أيْم٤ًم إمم اخلٞمؾ أي اًمّم٤مومٜم٤مت اجلٞم٤مد 

ق ذم ـح هـواعمً ،ح ـَرع يٛمًـٕمؾ او ؿَم ـ. وُمٕمٜمك: ـمٗمؼ أي ضم ط اعمٕم٤مين طمقهل٤مـوم٢من اًمٗم٤مء شمرسم

ٚمٞمامن قمٚمٞمف اًمًالم أُمر سمرد اخلٞمؾ ـأن ؾم إصؾ إُمرار اًمٞمد قمغم اًمٌمء ًمٖمرض ُم٤م . واعمٕمٜمك اإلمج٤مزم

 ذا ُمـ سم٤مب اًمِمٖمػ واًمقًمعـوه ،( وإقمٜم٤مق ٤مقع ؾمـقمٚمٞمف مم٤م طمجٌٝم٤م قمٜمف وم٠مظمذ يٛمًح اًمًقق )مج

 واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ. ، اًمِمديديـ واًمٕمٜم٤مي٦م سم٠مدوات اًمٕمٛمؾ

ۇ  ۆ  ۆ  چ : ُمـ ٟمّمقص إُمـ اعم٤مدي او اًم٘مقة اعم٤مدي٦م ىمقًمف شمٕم٤ممم سادشةافػائدة اف      

 اًمتداسمػم إخت٤مذ هق اإلقمداد وطم٘مٞم٘م٦م ،60إٟمٗم٤مل:  چۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۈ

ڦ  ڦ   ڦ      چ شمٕم٤ممم  وىم٤مل . ُمٗمؽمو٦م او حمتٛمٚم٦م ُمتقىمٕم٦م او ُمًت٘مٌٚمٞم٦م حل٤مضم٦م واًمتحْمػمات

أي٦م اًمٙمريٛم٦م شمِمٛمؾ اًم٘مقة اًمٕمٛمٚمٞم٦م واًمٕمٚمٛمٞم٦م .  ،45ص:  چ ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ

 ،وم٤مًمٌٍم سم٤مُٕمقر ُمثؾ اًمتٌٍم هب٤م  ،وهق سمٍم اًمٗمٙمر واًم٘مٚم٥م ُمثؾ اًمٌّم٤مئر  ،٤مٕسمّم٤مر مجع سمٍموم

وؾمٌٞمؾ اإلؾمالم هق اًمدقمقة قمغم سمّمػمة يمام ذم آي٦م يقؾمػ .  ،وُي٘م٤مل ًمٚمٕم٤ممل اخلٌػم سم٤مًمٌمء سمّمػم سمف 

 ،وقمـ اًمٜمٕمٛم٦م وأمهٝم٤م إقمامل احلًٜم٦م اجلٚمٞمٚم٦م  اًمٗم٤مقمٚم٦م وهل يمٜم٤مي٦م قمـ اًم٘مقة ،وأُم٤م إيدي ومجٛمع يد 

. ويٜمٌٖمل اًمتذيمػم سمْمٌط اؾمتٕمامل وصٞمٖم٦م اجلٛمع شمٜمٌف إمم شمٕمدد جم٤مٓمه٤م  ،ي هل اًم٘مقة اًمٕمٛمٚمٞم٦م وم٤مٕيد
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ڌ    چوىمقًمف شمٕم٤ممم  ، 286اًمٌ٘مرة:  چ ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ ٘مقًمف شمٕم٤ممم اًمُ٘مُدرات ، سم

ع جي٥م أن ي٘مؽمن سمٕمٛمٚمٞم٤مت شمٜمٛمٞم٦م ـهمػم أن اًمت٘مٞمد سم٤مًمقؾم .7اًمٓمالق:  چ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ      ژ  ژ

 سمٞم٤مٟمف ذم )اعمٜمٓمٚمؼ(. مشم٘مدويمام هق واوح  ،ع ـاًمقؾم

 هٜم٤م اعمذيمقرة اًمٗمتٜم٦م شمٗمًػم ذم ظم٤مص٦م أطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م اًمًٜمـ ذم ًمٞمس: افػائدة افسابعة      

 ذم اجلًد أن سمٛمٕمٜمك قم٤ٌمس اسمـ قمـ رواي٦م شمقضمد وًمٙمـ ، ذًمؽ وهمػم اعمذيمقر واجلًد واًمٙمرد

 أرسمٕملم اًمٜم٤مس سملم ي٘ميض اًمِمٞمٓم٤من اعمتجًد ويم٤من  ؾمٚمٞمامن يمرد قمغم دمًد ؿمٞمٓم٤من أي٦م

 حمًقسم٦م وهل ؾمـٜمد أي هل٤م ًمٞمس اًمتل اًمدىمٞم٘م٦م سم٤مًمتٗم٤مصٞمؾ ُمِمحقٟم٦م اًمت٤مسمٕملم قمـ ورواي٤مت!! يقُم٤مً 

 هذه ُمْم٤مُملم وسمٕمض ، اًمتٗمًػم ذم ذًمؽ ُمـ أي إلدظم٤مل جم٤مل ومال ، اإلهائٞمٚمٞم٦م اًمرواي٤مت قمغم

 قمغم اإلقمتامد أي٤مت هذه شمٗمًػم ذم ومٞمٜمٌٖمل.  يمٌػمة ُمٓم٤مقمـ اًمًالم قمٚمٞمف ؾمٚمٞمامن إمم شمٜم٥ًم اًمرواي٤مت

 .اًمّمحٞمح٦م واًمًـٜمـ اًم٘مرآن ُم٘متْمٞم٤مت ُمـ سمٛمٕم٤مٟمٞمٝم٤م يتّمؾ وُم٤م اًمٕم٤ٌمرات ًمٖم٦م
  

   :افسؾؿ وافدؾاع ـلصؾغ مستؼؾغ

٤ملـاًمً»ٌؼ سمٞم٤من ذًمؽ حت٧م قمٜمقان ـؾم       ی  ی   ی    چ٤ممم ـــػم ىمقًمف شمٕمـذم شمٗمً شٚمؿ اًمَٗمٕمَّ

ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ﮲    ﮳  چ وىمقًمف شمٕم٤ممم  ،61إٟمٗم٤مل:  چ  ی  جئ

 .208اًمٌ٘مرة:  چ﮴  ﮵  ﮶  ﮷﮸   ﮹    ﮺  ﮻  ﮼ 
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 ادبحث اخلامس    

 

 افتؼقيؿادراجعة و    
    ......................... 

 

 مؼدمة

 دم معـك افتؼقيؿ ومؼقاشف

  .18احلنم:  چ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹچ   ٤مممــــىم٤مل شمٕم      

ويٓمٚمؼ قمغم شم٘مدير  ، اعم٤مدي٦م او اعمٕمٜمقي٦م أي حتديد اًم٘مٞمٛم٦م ،ٛمؾ سمٛمٕمٜمك اًمت٘مدير ٕماًمت٘مقيؿ ذم اًمٕمرسمٞم٦م ُيًت

ُْم٧ُم وُمٜمف ىمقهلؿ:  ُم٤م شمؿ ومٕمٚمف ، ويمذًمؽ قمغم شم٘مدير اهلدف اًمذي شمريد أن شمٗمٕمٚمف . ْٚمَٕم٦مَ  ىَمقَّ  ً  ، شَمْ٘مِقياًم  اًم

ٜمُْتٝم٤مأي  ْرمُه٤م او صَمٛمَّ   َأوْ  ٟم٤ًِمء ذِم  ُأشمَِك  أٟمف» قُمَٛمرَ  طَمِدي٨ُم وذيمر اسمـ إصمػم  . ىَمدَّ
ٍ
ٞم٦َّمِ  ذِم  ؾَم٤مقَملْمَ  إُم٤مء

 ، اجْل٤َمِهٚمِ

َـّ  وم٠مَُمر ِدِه َٓ ُمقا َأنْ  سم٠َِمْو َٓ  َأسَم٤مِئِٝمؿْ  قَمغَم  ُيَ٘مقَّ قا َو ؽَمىمُّ ًْ  .أي يٙمقن شم٘مقيٛمٝمؿ قمغم أهنؿ أطمرار  ، ش ُي

يتَف إذا ، اًمٌمء ىمَقُم٧م ُي٘م٤مل: ، واًمتٕمديؾ اإلصالح سمٛمٕمٜمك أيْم٤مً  اًمت٘مقيؿ وُيًتٕمٛمؾ  سمٕمد ؾمقَّ

ُُمف ، اقمقضم٤مضِمف مو ،اًمرُمح  شم٘مقيؿ وُمٜمف ، شم٘مقيامً  َأىمق  حٝم٤م: إظمٓم٤مءَ  ىمقَّ  . َصحَّ

 ،ٕمروم٦م ُم٤م يٚمزم ُمـ إضمراءات ُم ًمٖمرض واًمت٘مدير اًمٗمحص هق اًمت٘مقيؿ وم٢من واإلدارة اًم٘مٞم٤مدة وذم      

 يمذًمؽ حتٚمٞمؾ وفم٤مئػ إضمٝمزة واًمت٘مٜمٞم٤مت . ،وُيًتٕمٛمؾ اًمت٘مقيؿ ذم حتٚمٞمؾ وشم٘مدير اًمٜمِم٤مط اًمٌنمي 

 او او اًمٗمٙمرة ٟمج٤مزاإل او داءإ) اًمٌمء قمغم سمتٌٍم احلٙمؿ قمٛمٚمٞم٦م هق اًمت٘مقيؿوسمٕم٤ٌمرة أظمرى وم٢من 

 اًمّمح٦م ضمٝم٦م ُمـ( او اعمٜمٔمقُم٤مت اًمت٘مٜمٞم٦م واًمدوم٤مقمٞم٦م وهمػمه٤م اخلٓمر واًمتٝمديد اهلدف اعمًت٘مٌكم او

او وفم٤مئػ اًمت٘مٜمٞم٤مت واؾمتٕمامهل٤م  اخلٓمقرة واًمٕمقاىم٥م اًمقاىمٕمٞم٦م او او واًمٗم٤ًمد واخلٓم٠ما واجلقدة

 . يمذًمؽ درضم٦م او ُمرشم٦ٌم يمؾ ذًمؽو ، شمٙم٤مًمٞمٗمٝم٤موإداُمتٝم٤م و
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ُمرشم٦ٌم ومٕمٚمٞم٦م او  ومْمؾأ قمـ شمّمقراً  يتْمٛمـ اًمت٘مقيؿ وم٢من ،ومٗمل احلٙمؿ قمغم إداء اًمقفمٞمٗمل ُمثاًل       

ويتؿ قم٤مدة  ، سمف إداء اًمٗمٕمكم ُم٘م٤مرٟم٦م صمؿ ،( )اعمٕمٞم٤مر او اعم٘مٞم٤مس ؾمتٓم٤مقم٦ماإل ذم ٟمفأ تقىمعـيُ  ُم٤م أومْمؾ

شم٘مًٞمؿ إداء إمم درضم٤مت يمل يٛمٙمـ اًمتٕمٌػم قمـ إداء اًمٗمٕمكم سمرىمؿ ُمٕملم ُمـ مجٚم٦م رىمؿ إداء 

وسمٕم٤ٌمرة أظمرى وم٢من اًمت٘مقيؿ يتْمٛمـ  . )اعمٕمٞم٤مر او اعم٘مٞم٤مس( ًم٘مٞم٤مسا ٠مداةوىمد ُيًٛمك ذًمؽ سم ،إومْمؾ 

قمٜمٝم٤م وُم٘م٤مرٟمتٝم٤م ويم٠مٟمؽ شم٘م٤مرن سملم وزن حتقيؾ اًمٜمققمٞم٦م إمم يمٛمٞم٦م )أي إمم أرىم٤مم( ًمٞمًٝمؾ اًمتٕمٌػم 

ويمذًمؽ ُم٘م٤مرٟم٦م شمٖمػم اًمِمخص ٟمٗمًف  ،وشمٞمن هذه اًمٓمري٘م٦م ُم٘م٤مرٟم٦م إؿمخ٤مص اعمختٚمٗملم  ؿمٞمئلم .

 جمٛمقع ُمٕمروم٦م هق اًمت٘مقيؿ نإ ذم مجٚم٦م ُمـ اعمج٤مٓت: ي٘م٤مل نأ يّمح وُمـ هٜم٤م سمٕمد ومؽمة ُمـ اًمزُمـ .

  .اًمٌنمي او أزم ٟمج٤مزاإل او داءإ ٟم٘م٤مط

 وإهداف اعمًت٘مٌٚمٞم٦م ت٘مقيؿ إومٙم٤مر واًمًٞم٤مؾم٤متشم٘مقيؿ اعمِمٝمد اعمريم٥م واعمٕم٘مد يموأُم٤م       

 يمذًمؽو ، واإلؾمتج٤مسم٦م اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م ذم ُمقاضمٝم٦م طمدث ُمًت٘مٌكم ىمٌؾ وسمٕمد شمٜمٗمٞمذ اًمًٞم٤مؾم٤مت واخلٓمط

أن . همػم  ، ومال يّمح هٜم٤م اؾمتٜم٤ًمخ ُمٕمٞم٤مر شم٘مقيؿ أداء اعمقفمػوهمػمه٤م  اعمخ٤مـمر واًمتٝمديدات شم٘مقيؿ

أؾمقأ اإلطمتامٓت  :ُمـ شمريمٞم٤ٌمً  اهلدف اعمًت٘مٌكم ىمٌؾ اًمتٜمٗمٞمذُمٕمٞم٤مر  اعمٛمٙمٜم٦م أن يِمٛمؾُمـ اإلطمتامٓت 

وأيْم٤ًم ، وم٢من شم٘مًٞمؿ احلدث اعمًت٘مٌكم إمم  . إًمٞمف اًمُ٘مُدرات شمٓمقير إُمٙم٤من ُيـتقىمع ُم٤م أومْمؾو اعمتقىمٕم٦م

وؾمٞم٠ميت اعمزيد قمـ شم٘مقيؿ اعمِمٝمد  . ٦م أصٕم٥م سمٙمثػم ُمـ شم٘مًٞمؿ إداء اًمذي شمؿ إٟمج٤مزهحم٤مور ُمقوققمٞم

 اعمريم٥م إن ؿم٤مء اهلل شمٕمــ٤ممم.

٤م ذم ُمٌح٨م إدارة ـويم٤من ُمـ اعمٛمٙمـ ضمٕمٚمٝم ،٤من ـؿ قمٛمٚمٞم٦م رضوري٦م حيت٤مضمٝم٤م يمؾ إٟمًـواًمت٘مقي      

وًمذًمؽ آصمرٟم٤م  ،١مؾم٤ًمت همػم أهن٤م شم٠مظمذ أسمٕم٤مدًا يمثػمة اًمتٗمّمٞمؾ وقم٤مًمٞم٦م إمهٞم٦م ذم قمٛمؾ اعم ،اًمٜمٗمس 

 .ظم٤مص ٌح٨مووٕمٝم٤م ذم ُم

 

 وأدفتف رضورة افتؼقيؿ

 چ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹچ  شمٕم٤ممم ،ىمقًمف ؾؿـ إدفة      

 واًمٕمرب شمٙمٜمل قمـ اعمًت٘مٌؾ سم٤مًمٖمد يمام ذيمر اًم٘مرـمٌل ،اًمٖمد هق اًمٞمقم اًمذي يكم يقُمؽ  ،18احلنم: 
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 اعمًت٘مٌؾ أي٤مم ُمـ يقم يمؾ ٕنيٜمٌف إمم اإلـمالق او اًمٕمٛمقم ذم أي٤مم اعمًت٘مٌؾ  شهمد»وشمٜمٙمػم  ، وهمػمه

: إن همدًا يمام ذم اًم٘مقل اعمِمٝمقرو ،ويم٠مٟمف همدك  ٚمٛمًت٘مٌؾوذم هذا شم٘مري٥م ًم . ؾمٌ٘مف اًمذي ًمٚمٞمقم همد هق

 چ ېئ  ېئ    ىئ ېئ  چىم٤مل شمٕم٤ممم  ،وهذا ُمثؾ اًمتٕمٌػم قمـ اعم٤ميض سم٤مُٕمس  . ًمٜم٤مفمره ىمري٥م

أم حيت٤مج امم  ،د هؾ يّمٚمح ًمٖم ، وومٞمام أقمدوا ًمف ومٞمج٥م أن يٜمٔمر اًمٕم٤مُمٚمقن ومٞمام قمٛمٚمقه .24يقٟمس: 

  ؟شمّمحٞمح او شمٓمقير

يمثػم ق ـُمـ هو وٓ يريـد أن ُيتِٕم٥م ٟمٗمًـف ، ىمٚمٞمؾ اًمتٗمٙمػم قـُمـ ه ٟمٔمر وهٜم٤م ومرق يمٌػم سملم      

ُمـ اًمٜمٔمر اًمٕم٘مكم يمام  ومٚمف ٟمّمٞم٥م يمٌػم ، ده٤مـل شم٘مقيؿ إُمقر رؤي٦م أومم وصم٤مٟمٞم٦م وُم٤م سمٕمـوًمف وم اًمتٗمٙمػم

ۅ  ۅ  چ شمٕم٤ممم  وم٘مٚمٞمؾ اًمتٗمٙمػم ُمذُمقم يمام يٜمٌف إًمٞمف ىمقًمف ، چ ٿ   ٿ  ٿ  چ ٤مرةــقمٌ ذم

شمّمػ  چ ى ېچ  ٕم٤ٌمرة وم .27هقد:  چ ې  ې  ې ى ۉ  ې ۉ

 ، ، أدت هبؿ إمم إٟمٙم٤مر رؾم٤مًم٦م ٟمقح قمٚمٞمف اًمًالم وإمم اطمت٘م٤مر اعم١مُمٜملم ـمري٘م٦م ُمذُمقُم٦م ذم اًمتٗمٙمػم

: وُم٤م وُمٕمٜمك ذًمؽ ،يمام ذيمر اسمـ قمٓمٞم٦م وهمػمه  چ ۅ  چ أن شمتٕمٚمؼ سمـ يّمح ن اًمٕم٤ٌمرةأوظم٤مص٦م 

: أظمذ ُم٤م فمٝمر ُمـ اًمرأي افـقع إول ،وم٤ٌمدى اًمرأي ٟمققم٤من . ٟمراك ذم سم٤مدي رأيٜم٤م إٓ يمذا ويمذا 

اعمٕمٜمك قمغم  ويـجري هـذا ،رة ـٗمٞم٦م وقمقاىمٌف اخلٓمٞمدة وُمتٕمٚم٘م٤مشمف اخلـ٤مىمف اًمٌٕمٞمـُم٘مٓمققم٤ًم قمـ أقمٛم

ىمقًمف شمٕم٤ممم ف وُمٜمأي فمٝمر .  ،وهق ُمـ سمدا يٌدو  ، سمدون مهزسم٤مًمٞم٤مء أي  ،چ ې  چقر  ـراءة اجلٛمٝمـىم

أي سمٙمالم ؾمٓمحل ًمٞمس ًمف  ، 33اًمرقمد:  چ ېئ  ىئ ېئ   ېئ ۈئ ۆئ  ۆئ  ۈئ ۇئ وئ  ۇئ چ 

ُمْمٛمقن ذم اًمداظمؾ او سمخٓم٤مب ُمزظمرف ُُمٕمٚمـ وًمٞم٧ًم ًمف طم٘مٞم٘م٦م . وهذا يمٚمف يقضم٥م اًمدظمقل إمم 

ؤي٦م صم٤مٟمٞم٦م ر اًمتٗمٙمػم ُمـ همػم أول : أظمذ أول اًمرأي اوافـقع افثاين اعمْم٤مُملم احل٘مٞم٘مٞم٦م وهمػم اعمٕمٚمٜم٦م .

وهذا هق  ، أظمريـُمع اًمتٜم٘مٞمح ُمع اًمٜمٗمس وو اإلٟمْم٤مج قمٛمٚمٞم٤مت أي قمدم شمٙمرار ، وُم٤م سمٕمده٤م وصم٤مًمث٦م

 ،ُمـ سمدأ يٌدأ  ،وهل سمٛمٕمٜمك: أول اًمرأي  ،سم٤مهلٛمز وًمٞمس سم٤مًمٞم٤مء  ،ُمٕمٜمك ىمراءة اإلُم٤مم أيب قمٛمرو: سم٤مدئ 

وذًمؽ ذم ُمٌح٨م  ،آي٦م هقد وًمٜم٤م شمتٛم٦م ذم شمٗمًػم  وص٤مطمٌٝم٤م ُمـ اًم٘مراء اًمًٌٕم٦م . ،ٞمح٦م وهل ىمراءة صح

همػم ُمٕم٤مرض ًمإليامن  وُم٤م ذيمرٟم٤مه . شُمِمٙمٚم٦م شمْمٞمٞمؼ او شمًٓمٞمح اًمرؤي٦م»حت٧م قمٜمقان:  ،إدارة اًمٗمٙمرة 
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٧م ُمٜم٘مٓمٕم٦م ـأي ًمٞمً ، وذًمؽ ٕن اإليامن ىمْمٞم٦م ومٓمري٦م ،شم٘مٚمٞم٥م اًمرأي  همػم ٤ممم ُمــــاًمٗمقري سم٤مهلل شمٕم

وًمذًمؽ وم٢من اإليامن يت٘مقى سم٤معم٘مدُم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م وًمٙمٜمف همػم ُمٗمت٘مر  ،قمـ ضمذوره٤م اًمٕمٛمٞم٘م٦م ذم اًمٜمٗمس 

ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ   چشمٕم٤ممم و شم٤ٌمرك ىمقًمف ذم هذا اعمٕمٜمك وشمدسمر ،إًمٞمٝم٤م 

 .10إسمراهٞمؿ:  چ ۆ
 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    ڍشمٕم٤ممم  ىمقًمف ومـفـا      

ًمٞم٧ًم ُم٘متٍمة قمغم  وقمغم أظمريـ وم٤مًمِمٝم٤مدة قمغم اًمٜمٗمس ،135اًمٜم٤ًمء:  ڍ ٺ ٺ

ُم٘م٤مرٟم٦م  او أقمدوا ًمف سمؾ شمِمٛمؾ اًمِمٝم٤مدة قمغم اًمٜمٗمس وومريؼ اًمٕمٛمؾ سمام ومٕمٚمقه ،اخلّمقُم٤مت اًم٘مْم٤مئٞم٦م 

 .ٕمروم٦م إٓ سم٢مشم٘م٤من قمٛمٚمٞم٦م اًمت٘مقيؿوٓ حتّمؾ هذه اعم وهؾ يٛمٙمـ حتًٞمٜمف وشمّمقيٌف ؟ ،سم٤معمٓمٚمقب ُمٜمٝمؿ 

ڄ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦچ شمٕم٤ممم  ىمقًمف ومـفـا      

 وٕضمٚمٝم٤م اًمٜم٤مس قمغم اًمِمٝم٤مدة ؾمٞم٤مق ذم شاًمقؾمط»ًمٗمظ  ،143اًمٌ٘مرة:  چڃ  ڄ  ڄ  ڄ

 ُمـ مجٞمع ُمـ ُمتٕم٤مدًم٦م ُمت٤ًموي٦م ُم٤ًمومتف اًمقؾمط ٕن ، وهمػمه اًمًٝمٞمكم ذيمر يمام اًمٕمداًم٦م هم٤مي٦م قمغم يدل

 ُمٕم٤مي٥م يرى ومٙمام ، اًم٘مٚم٥م ُمٞمقل قمـ اًمٜمٔمر سمٍمف سم٤محلؼ اًمقاىمع قمغم ومٞمِمٝمد ، قمٚمٞمٝمؿ يِمٝمد

 يمل سمذًمؽ ويِمٝمد ، شمٗمقىمٝمؿ وٟم٘م٤مط حم٤مؾمٜمٝمؿ يرى أن يمذًمؽ ومٕمٚمٞمف ،وٟم٘م٤مط وٕمٗمٝمؿ  أظمريـ

وشمدسمر أن ُمـ وفم٤مئػ إُم٦م اعمًٚمٛم٦م  .وهذا هق ضمقهر اًمت٘مقيؿ  ، وشمٓمقير شمٖمٞمػم ُمـ جي٥م ُم٤م يٕمرف

وهذا اًمدور اًمٙمٌػم يٗمتح آوم٤مىم٤ًم واؾمٕم٦م ضمدًا ذم طمريم٦م شم٘مقيؿ اًمدول  ،أن شمِمٝمد قمغم اًمٜم٤مس قم٤مُم٦م 

 آي٦م ذم اًمقؾمط شمٗمًػم احلدي٨م ذم صح وىمد واًمِمٕمقب واعم١مؾم٤ًمت وحتديد ُمٜم٤مه٩م اًمتٗم٤مقمؾ ُمٕمٝم٤م .

 .أقمٚمؿ شمٕم٤ممم واهلل ، قمٚمٞمٝمؿ اًمِمٝم٤مدة ذم إًمٞمف إـمراف ٓقمتدال وذًمؽ ، سم٤مًمٕمدل اًمٌ٘مرة

 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ    چ  چ شمٕم٤ممم  ىمقًمف ومـفـا      

وم٤مًمتقسم٦م شم٘متيض ُمٕمروم٦م ُم٤م ؾمٌؼ ُمـ  ، 70اًمٗمرىم٤من:  چچ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  
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إمم قمٛمؾ ص٤مًمح . ومٛمـ ومٕمؾ ذًمؽ وم٢من اهلل أظمٓم٤مء وُم٤ًموئ وشم٘مقيؿ قمقاُمٚمف وُمتٕمٚم٘م٤مشمف واًمتحقل 

ل ُمـ اًمٗمِمؾ إمم اًمٜمج٤محشمٕم٤ممم يقوم٘مف ذم قمٛمٚم  .ٞم٦م اًمتحقُّ

    

 يم٤من ومٛمـ ،2اعمٚمؽ:  چ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ   ٺ   ٺ    ٿٿچ شمٕم٤ممم  ىمقًمف ومـفـا      

وًمٙمـ سم٤مًمدًمٞمؾ وهق  ،. وهذا ًمٞمس سم٤مإلدقم٤مء  إُمقر ُمـ أُمر ذم وًمق إطمًـ ومٝمق أظمريـ أطمًـ

 ويٛمٞمز يمذًمؽ سملم احل٘مٞم٘م٦م واًمتقهؿ . ،اًمت٘مقيؿ اًمذي يقوح درضم٦م احلًـ سم٤معم٘م٤مرٟم٦م ُمع أظمريـ 

ـْ و       ؾَْمَٚمِٛمل   سَمْرَزةَ  َأيِب  قَم ْٕ  شَمُزوُل  َٓ  » َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ َصغمَّ  اهللَِّ َرؾُمقُل  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  قَمٜمُْف، اهلل َريِضَ  ا

ٌْدٍ  ىَمَدَُم٤م ٠َمَل  طَمتَّك ، اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦مِ  َيْقمَ  قَم ًْ ـْ  ُي ـْ  َأوْمٜم٤َمهُ  ومِٞماَم  قُمُٛمِرهِ  قَم ـْ  سمِفِ  وَمَٕمَؾ  َُم٤م قِمْٚمِٛمفِ  َوقَم ـْ  َُم٤مًمِفِ  َوقَم ـَ  ُِم  َأْي

ٌَفُ  ًَ ـْ  ، َأْٟمَٗمَ٘مفُ  َوومِٞماَم  ايْمَت ِٛمفِ  َوقَم ًْ وصححف  ،ُمذي وأسمق يٕمغم روا اًمدارُمل واًمؽم « َأسْماَلهُ  ومِٞماَم  ضِم

 .إًم٤ٌمين

أي  ،اجلٜمقح إمم اعمرض  وم٢من يمؾ سمٜمٞم٤من ومردي او مج٤مقمل يتْمٛمـ ذم داظمٚمف قمقاُمؾ ،وأظمػمًا       

يمٜمّمقص اًمتقسم٦م وأدًم٦م شم٤ٌميـ اعمراشم٥م اإلضمتامقمٞم٦م  ،وذم ذًمؽ أدًم٦م يمثػمة  ،اًمؽماضمع واإلٟمحدار 

وأن اإلٟم٤ًمن يم٤من قمجقًٓ  ،وطمدي٨م اًمٌٓم٤مٟم٦م  ،وآي٦م دومع اًمٜم٤مس  ،يم٤مًمّم٤محللم واًمٗم٤مؾمديـ واعمٜم٤موم٘ملم 

اًمٜمّمقص . ومال ؿمؽ أن  ُمٕم٤مين وهمػم ذًمؽ ُمـ ،وُأًْمـِٝمَؿ ومجقره وشم٘مقاه  ،وظُمٚمؼ هٚمققم٤ًم إٓ .... 

تٝمل إُمر سم٤مًمؽماضمع واإلٟمحدار . وٓ يّمح اإلشمٙم٤مل قمغم إهمٗم٤مل هذه اًمٕمقاُمؾ جيٕمٚمٝم٤م شمتٗم٤مىمؿ ويٜم

ذم اعمراضمٕم٦م وُمت٘مٜم٦م  سمؾ ٓسمد ُمـ أٟمٔمٛم٦م ُمٜمْمٌٓم٦م ،اًمتٚم٘م٤مئٞم٦م واًمٕمٗمقي٦م ذم ُمٙم٤مومح٦م شمٚمؽ اًمٕمقاُمؾ 

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   ٻ ٱچ يمام يٜمٌف إًمٞمف ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،واًمت٘مقيؿ واًمتّمحٞمح 

 .3 – 1اًمٕمٍم:  چپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ   
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  افؽقؾ وافقزن ) افتؼقيؿ ( تػسر آية

يئ  جب  حب    خب  مب  ىب  يب  جت  حت  خت   مت   ىت   چىم٤مل شمٕم٤ممم       

. أي٤مت هٜم٤م 183 – 181اًمِمٕمراء:  چيت  جث  مث  ىث    يث  حج  مج      جح  مح   

 شمتْمٛمـ أصقًٓ ذم شم٘مقيؿ إؿمٞم٤مء وذم اًمتٕم٤مُمؾ إظمالىمل وذم اعمٙم٤موم٠مة واًمٕم٘م٤مب ، وُمـ ومقائده٤م: 

ُمـ  ،٤مًمقزن ومحص وُمٕمروم٦م ىمدر اًمٌمء او صم٘مٚمف وظمٗمتف وم: ُمٕمٜمك اًمقزن واًمٙمٞمؾ ، افػائدة إوػ      

ويمذًمؽ ومٞمام يقزن سم٤مقمت٤ٌمر  ،وًمذًمؽ ُيًتٕمٛمؾ ومٞمام يقزن سم٤مًم٘م٤ٌمن وٟمحقه  ،اجلٝم٦م اعم٤مدي٦م اواعمٕمٜمقي٦م 

أي  ، 19احلجر:  چ  ڦ  ڦ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  چ اعمٕم٤مين ذم شم٘مقيؿ أراء وإقمامل . ىم٤مل شمٕم٤ممم

احلديد:  چ پ  پ  ڀ  ڀ   ٻ  پ  پچ  وىم٤مل شمٕم٤ممم .ُُم٘مّدر سمحٙمٛم٦م

ومٚمام يم٤مٟم٧م اًمٖم٤مي٦م ُمـ إٟمزال اًمٙمت٤مب واعمٞمزان هل  ، چ پ  چاًمالم هل ٓ اًمتٕمٚمٞمؾ ذم قم٤ٌمرة ،  25

ومال ؿمؽ أن اعمٞمزان يتْمٛمـ إدوات اًمتل شمقزن هب٤م أراء وإقمامل ويتؿ  ،ىمٞم٤مم اًمٜم٤مس سم٤مًم٘مًط 

ؿمديد »ويمثػم ُمـ ىمْم٤مي٤م اًمتزاطمؿ حتت٤مج إمم أدوات او ُمٞمزان  ،اًمت٘مقيؿ هب٤م ًمتح٘مٞمؼ اًم٘مٞم٤مم سم٤مًم٘مًط 

ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ  چ وىم٤مل شمٕم٤ممم  . ت٘مقيؿ اًم٘مرار ىمٌؾ شمٜمٗمٞمذه وسمٕمد اًمتٜمٗمٞمذًم شاًمتحًس

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

واعمْمٛمقن: ُمـ صم٘مٚم٧م ُمزاي٤مه وطمًٜم٤مشمف وُمـ  ، 9 – 8إقمراف:  چ ھ        ھ  ھ  ے

وم٤مًمقزن هٜم٤م هق وزن اًمٜمقاي٤م وإقمامل . وشم٘مقل اًمٕمرب: ُم٤م ًمٗمالن قمٜمدي  ،ظمٗم٧م ُمزاي٤مه وطمًٜم٤مشمف 

وهذا اًم٘مقل  ،وذًمؽ خلًتف . وىم٤مًمقا: أوزان اًمٕمرب وهق ُم٤م سمٜم٧م قمٚمٞمف أؿمٕم٤مره٤م  ، ردْ ـأي ىمَ  ،وزن 

وىمري٥م ُمـ  ووازٟمف قم٤مدًمف . ،ورضمؾ وزيـ اًمرأي أي أصٞمٚمف  ،أوزن ُمـ هذا أي أىمقى وأومْمؾ 

 ،اعمٕم٤مين يمذًمؽ ذم ٤مد وـذم إضمً ـتٕمٛمؾًويُ  ،لء ـذًمؽ ُي٘م٤مل ذم اًمَٙمٞمْؾ وم٢مٟمف ومحص ًمت٘مدير اًمِم

 ،سمٙمٞمؾ  ويم٤ميؾ اًمرضمؾ ص٤مطمٌف أي واضمٝمف سم٤مًمٙمالم يمٞمالً  ،٦م سم٤مًم٘مقل واًمتٗمٙمػم ـوم٤معمٙم٤ميٚم٦م اعم٘م٤ميً

 وإذا أردت قمٚمؿ رضمؾ ومٙمِْٚمف سمٖمػمه. ،وُي٘م٤مل: يمِِؾ اًمٗمرس سمٖمػمه أي ىمًـف سمف ذم اجلري 

 وىم٤مل إظمٓمؾ:      
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قاسمِِؼ  يمِٚمُتٛمقين وَمَ٘مد       ًَ زُت          ىَمٌَٚمٝم٤م سم٤ِمًم  قَمٜم٤مٟمِٞم٤م ُِمـ صم٤مٟمِٞم٤مً  ُِمٜمٝم٤م وَمؼَمَّ

ُيًتٕمٛمؾ ذم أُمقر يٙمقن اًمت٘مدير ومٞمٝم٤م : اًمٗمرق سملم اًمٙمٞمؾ واًمقزن ، هق أن اًمٙمٞمؾ افػائدة افثاكقة      

ك احل٘مٞم٘م٦م يم٤مًم٘مٞم٤مس سم٤معمد واًمّم٤مع واحلجؿ ـل يمثػم ُمـ إطمٞم٤من أي أىمرب ُم٤م يٛمٙمـ إًمـشم٘مريـٌـٞم٤ًم وم

واًمٓمقل ، وىمد يٛمٙمـ وٌط يمٞمؾ اًمًقائؾ سمدىم٦م وًمٙمـ يتٕمذر وٌط يمٞمؾ اًمتٛمر واًمٗم٤ميمٝم٦م وٟمحقه٤م 

ف طمجقم ىِمٓمع اًمٗم٤ميمٝم٦م وُم٘مدار سمدىم٦م ُمتٓم٤مسم٘م٦م ذم يمؾ ُمرة ٕن اًمٙمٞمؾ خيتٚمػ سمٕمض اًمٌمء سم٤مظمتال

اًمرـمقسم٦م ومٞمٝم٤م . ويمذًمؽ إُمر ذم ىمٞم٤مس اعمٕم٤مين إٓ طملم شمٙمقن اًمٗمقارق ضمٚمٞم٦م ضمدًا ويمٌػمة . وأُم٤م 

ي٤ًمقمد قمغم هذه اًمرؤي٦م أن ُمٕم٤ميػم احل٤ًمب ذم  . اًمقزن ومٞمٛمٙمـ اًمتدىمٞمؼ ومٞمف سمال زي٤مدة وٓ ٟم٘مّم٤من

ف اعمذيمقرة ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ ، ومل أضمده٤م ذم يمام ذم آي٦م إقمرا شوزن»أظمرة ضم٤مءت ذم اًم٘مرآن سمٛمِمت٘م٤مت 

  اًم٘مرآن اًمٙمريؿ سمٛمِمت٘م٤مت اًمٙمٞمؾ.

أُمقر يمثػمة يّمٕم٥م قمغم أهؾ اخلؼمة طم٤ًمب درضم٤ممه٤م سمدىم٦م يمٕمقاـمػ طم٤مصؾ ذًمؽ أٟمف شمقضمد       

اًمٜم٤مس وـمرق اؾمتج٤مسمتٝمؿ ًمٚمٛم١مصمرات ، وشمقضمد أُمقر أظمرى يّمٕم٥م اًمريمقن ومٞمٝم٤م دائاًم إمم اًمدرضم٦م 

 ـمٞم٤ممه٤م ُمقاوع وٕمػ همػم فم٤مهرة مم٤م ىمد ُيٗمًد اإلقمتامد قمغم اًمت٘مقيؿ اإلمج٤مًمٞم٦م ، وذًمؽ ٕهن٤م شمْمؿ ذم

اًمٔم٤مهري . وي٘متيض ذًمؽ ُم٤ًمقمدة اًمت٘مقيؿ اإلمج٤مزم سم٠مُمريـ ، أطمدمه٤م شم٘مقيؿ شمٗمّمٞمكم ًمٚمٛمتٕمٚم٘م٤مت 

 واًمٜمت٤مئـ٩م ، إُمر أظمـر هـق إضمراءات اطمتٞم٤مـمٞم٦م ًمتقضمٞمف اعمًـ٤مر إمم اًمدرضمـ٦م اعمٓمٚمقسم٦م. 

قر واًمرأي اًمٕم٤مم ، صحٞمح أن اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م شمقضم٥م اًمٕمٛمؾ قمغم ُمث٤مل ذًمؽ ىمْمٞم٦م اجلٛمٝم      

شمٜمٛمٞم٦م اعم١مُمٜملم يمٚمٝمؿ ًمتِمٙمٞمؾ رأي قم٤مم ضمٞمد ، وهذا ـمريؼ ـمقيؾ ، وىمد يّمٕم٥م ضمدًا رومع اجلٛمٝمقر 

إمم درضم٦م قم٤مًمٞم٦م ذم إهٚمٞم٦م اًمذاشمٞم٦م ٓخت٤مذ اًم٘مرار اًمًٞم٤مد اًمّمحٞمح ، سمؾ إن ُمقاـمـ اًمْمٕمػ 

 اجلٛمٝمقر ود ٟمٗمًف ُمـ طمٞم٨م ٓ يِمٕمر . ومٛمـ ُمقاـمـ اًمْمٕمػاعمقضمقدة قم٤مدة ىمد شُمـْٖمتٜمؿ ًمتحريؽ 

اًم٘مري٦ٌم قمغم اعمّم٤مًمح اًمٙمٌػمة اعمًت٘مٌٚمٞم٦م ، وىمْمٞم٦م شمٗمْمٞمؾ اجلٛمٝمقر ًمٚمٛمّم٤مًمح اًمْمئٞمٚم٦م واعمتقؾمٓم٦م 

ؾ قمٛمٚمٞم٤مت اًمتْمٚمٞمؾ  ـٝم  ًَ وُمٜمٝم٤م اؾمتج٤مسم٦م اجلٛمٝمقر ذم يمثػم ُمـ إطمٞم٤من إمم اإلصم٤مرة اًمٕم٤مـمٗمٞم٦م مم٤م ُي

ر ذم يمامئـ سم٤مدئ اًمرأي )أي اًمرؤي٦م إومم( ، وُمٜمٝم٤م ىمٚم٦م اهتامم واًمتحريؽ اًمٕمدائل ويقىمع اجلٛمٝمق

اجلٛمٝمقر سم٤مًم٘مْم٤مي٤م اخل٤مرضمٞم٦م ُمـ همػم ومحص اعمّم٤مًمح . وًمذًمؽ وم٢من قمٛمٚمٞم٤مت رومع درضم٦م اًمققمل 
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ع درضم٦م اجلٛمٝمقر ذم اإلؾمـتج٤مسم٦م ًمٚمٜمخ٥م ـواإلًمتزام قمٜمد اجلٛمٝمقر ، جي٥م أن شم٘مؽمن سمٕمٛمٚمٞم٤مت روم

اًمٜم٤ًمء:  چۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ    چمم ٤مـاًمّم٤محل٦م ، وُمـ أدًم٦م ذًمؽ ىمقًمف شمٕمــ

ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ     ڳ  ڳ  چ ، وىمقًمف شمٕم٤ممم  58

ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ     ہ  ہ  

 ، وؾمٞم٠ميت سمٞم٤من ذًمؽ ذم اًمٙمالم قمـ اًم٘مٚم٦م اعم١مصمرة إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم. 83اًمٜم٤ًمء:  چہ 

اإليٗم٤مء سم٤مًمٙمٞمؾ هق ضمٕمٚمف واومٞم٤ًم أي شم٤مُم٤ًم ، وم٢مذا يم٤من ذم ،  چ يئ  جب چ ُمٕمٜمك: :افثافثةافػائدة       

إؿمٞم٤مء اًمتل يتٕمذر اإلؾمت٘مّم٤مء ومٞمٝم٤م يمام ذيمرٟم٤م ، وم٢من حت٘مٞمؼ اإليٗم٤مء يٙمقن سمٌٕمض اًمزي٤مدة قمغم 

يقضم٥م اًمقاضم٥م ذم اًمٙمٞمؾ ، يمام ٟمٌف إمم ذًمؽ اسمـ قمروم٦م ذم شمٗمًػمه ، اًمٚمٝمؿ إٓ إذا يم٤من ذم احلؼ اؿمؽماك 

حب    خب   چد او اًمتِمـديد ذم ىمْمٞم٦م اإليٗم٤مء سم٤مًمٙمٞمؾ ىم٤مل شمٕمــــ٤ممم ـريم٤مء . وًمٚمت٠ميمٞمـاًمتًقي٦م سملم اًمِم

ـر اًمـُٛمٜمِْ٘مص ، واًمٕم٤ٌمرة شمتْمٛمـ اًمٜمٝمل قمـ اًمتٜم٘مٞمص ويمذًمؽ اًمٜمٝمل  چمب  ىب   ًِ ، وم٤مًمـُٛمْخ

قمـ أن يٙمـقن اإلٟمًـ٤من ُمـ مجٚم٦م اعمخًـريـ . ويتْمٛمـ ذًمؽ ذم شم٘مقيؿ إؿمخ٤مص وومرق اًمٕمٛمؾ 

إقمٓم٤مء اًمٜم٤مس وأقمْم٤مء اعم١مؾم٦ًم طم٘مٝمؿ اعم٤مدي واعمٕمٜمقي يم٤مُماًل ، وم٢من شمٕمذر اإلؾمت٘مّم٤مء أقمٓمٞمٜم٤م زي٤مدة 

ط . وأُم٤م ذم شم٘مقيؿ إومٙم٤مر واخلٓمقات وإقمامل اًمتل ومٞمٝم٤م ىمدر ُمـ اإلهب٤مم ُمـ سم٤مب اإلطمتٞم٤م

وشمْم٤مرب اإلطمتامٓت ، وم٢من قمدم اًمتٜم٘مٞمص حُيٛمؾ قمغم قمدم اجلزم إٓ سمٕمد إقمٓم٤مء اعمزيد ُمـ اًمدراؾم٦م 

 وطمٍم اإلهب٤مم وشمْمٞمٞمؼ اإلطمتامٓت.  

ػ اًمقزن ذم ، ذيمرٟم٤م شمٕمري چجت  حت  خت    چ : ىمقًمف شمٕمــــ٤مممدة افرابعةـافػائ      

اًمٌداي٦م ، وأُم٤م اًم٘مًٓم٤مس ومٝمق ُمٞمزان اًمٕمدل او هق أىمقم اعمقازيـ . وأُم٤م اعمًت٘مٞمؿ ومٝمق اًمث٤مسم٧م اإلدم٤مه ، 

وم٠مصٚمف ُمـ أىم٤مم ومٝمق ُم٘مٞمؿ أي صم٧ٌم واؾمت٘مر ، صمؿ ُٟمـ٘مؾ إمم صٞمٖم٦م اإلؾمتٗمٕم٤مل ويم٠من اإلؾمت٘م٤مُم٦م هل 

قصػ ، وم٤معمًت٘مٞمؿ هق قمٛمٚمٞم٦م وضمٝمقد حتّمٞمؾ اإلىم٤مُم٦م قمغم احلؼ ، واعمًت٘مٞمؿ هق احل٤مُمؾ هلذا اًم

اًمث٤مسم٧م اإلدم٤مه ومال قمقج ومٞمف وٓ يٛمٞمؾ أي ُمٞمؾ خم٤مًمػ جلٝم٦م اًمٖم٤مي٦م . وًمٞمس ذًمؽ إٓ سم٤مإلؾمت٘م٤مُم٦م قمغم 

ت٘م٤مُم٦م إمم اهلل شمٕم٤ممم ، وأُم٤م ـمريؼ اًمٗم٤ًمد واًمٔمٚمؿ ومٚمٞم٧ًم ًمف إٓ اؾمت٘م٤مُم٦م واًمٕمدل واإلؾمـمريؼ احلؼ 
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ٿ  ٿ  ٹ   ٺ  ٺ    ٺ   ٿ  ٿ چ ٤ممم هري٦م حمدودة وُم١مىمت٦م ، وم٘مد ىم٤مل شمٕمفم٤م

. وم٤مًم٘مًٓم٤مس اعمًت٘مٞمؿ هق اعمٞمزان اًمث٤مسم٧م قمغم اًمٕمدل ُمع يمؾ 26إسمراهٞمؿ:  چ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ

ُمـ يزهنؿ او يزن آراءهؿ وأقمامهلؿ سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ اعمٞمقل اًمٕم٘مٞمدي٦م واعمذهٌٞم٦م واًمٕم٤مـمٗمٞم٦م وسمٍمف 

ڤ  ڤ  ڤ  چ  اًمٜمٔمر قمـ اًمثراء واعمٜمزًم٦م اًمقفمٞمٗمٞم٦م وهمػمه٤م . وهذا ُمـ ضمٜمس ىمقًمف شمٕم٤ممم

وم٢من  ، 143اًمٌ٘مرة:  چ ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ

ٕن  ،ذم ؾمٞم٤مق اًمِمٝم٤مدة قمغم اًمٜم٤مس وٕضمٚمٝم٤م يدل قمغم هم٤مي٦م اًمٕمداًم٦م يمام ذيمر اًمًٝمٞمكم وهمػمه  اًمقؾمط

ومٞمِمٝمد قمغم اًمقاىمع سم٤محلؼ سمٍمف  ،اًمقؾمط ُم٤ًمومتف ُمت٤ًموي٦م ُمتٕم٤مدًم٦م ُمـ مجٞمع ُمـ يِمٝمد قمٚمٞمٝمؿ 

ومٙمام يرى ُمٕم٤مي٥م أظمريـ ومٕمٚمٞمف يمذًمؽ أن يرى شمٗمقىمٝمؿ اًمٙمٌػم ذم  ،اًمٜمٔمر قمـ ُمٞمقل اًم٘مٚم٥م 

ف ُم٤م جي٥م قمٚمٞمف ُمـ شمٖمٞمػم وشمٓمقير . ويِمٝمد سمذًمؽ يمل حُي٤ميمؿ ٟمٗمًف ويٕمر ،اًمقؾم٤مئؾ وإشم٘م٤مهنؿ هل٤م 

حمذوف ، وهذا يٜمٌف إمم اًمٕمٛمقم ذم إؿمٞم٤مء اعمقزوٟم٦م ، اعم٤مدي٦م واعمٕمٜمقي٦م ،  چجت   چوشمدسمر أن ُمٗمٕمقل 

وهمػمه٤م . ويدل ذًمؽ قمغم وضمقب  وإزُم٤مت سمام ذم ذًمؽ إقمامل اعمخٓمط هل٤م واعمتقىمٕم٦م يم٤معمخ٤مـمر

اًمٕمٜم٤مي٦م ذم وزن إومٙم٤مر واخلٓمط وإقمامل ٕضمؾ شم٘مديؿ إوًمقي٤مت ، أي ُم٤م هق أقمٔمؿ وزٟم٤ًم ذم 

، ويمذًمؽ ًمؽمشمٞم٥م أضمزاء اًمٕمٛمؾ واخلٓمط ٕضمؾ حت٘مٞمؼ اًمٖم٤مي٦م سم٠مقمغم اعمٕم٤ميػم .  اعمّمٚمح٦م اًمٕم٤مُم٦م

 .ششمقضمٞمف وشمٜمٔمٞمؿ اًمٗمٙمر واًمٕمٛمؾ»وؾمٞم٠ميت اعمزيد حت٧م قمٜمقان 

، وم٢مٟمف قم٤مم ذم اًمٜم٤مس وقم٤مم ذم  چ ىت  يت  جث  مث چىمقًمف شمٕم٤ممم  :افػائدة اخلامسة      

إؿمٞم٤مء يمٚمٝم٤م ، واًمٌخس هق فمٚمؿ اًمت٘مقيؿ وهْمؿ احل٘مقق وإقمٓم٤مء دون ُم٤م جي٥م ، ومال حيؾ ذًمؽ ُمع 

سم٤ًم او ُمٌٕمدًا.   إٟم٤ًمن ؾمقاء يم٤من ُمًٚماًم او يم٤مومرًا وؾمقاء يم٤من ُم٘مرَّ

ذم ىمد وردت هذه اًمٕم٤ٌمرة ،  چىث    يث  حج  مج   جح    چ: ىمقًمف شمٕمـ٤ممم افػائدة افسادشة      

: قُمُثقا ، ويمذًمؽ ذم ًمٖم٦م سمٜمل متٞمؿ ُمـ قَمثِل َيْٕمَثك ،: ٓ شمٕمثقا يؿ . وًمٗمظَخ٦ًم ُمقاوع ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمر

ومٞم٘م٤مل ذم اًمرأس اًمُٕمثقة وهق ضمٗمقف اًمِمٕمر واًمت٤ٌمده وسُمٕمد قمٝمده  ،قم٤مث يٕمٞم٨م قمٞمث٤م . وأُم٤م ُمٕمٜم٤مه 

: اًمٜم٤ٌمت ، ي٘م٤مل اًمٚمٗمظ عم٤م شمِمٕم٨م ُمـويًتٕم٤مر  ،ورضمؾ أقمثك أي يمثٞمػ اًمٚمحٞم٦م او اًمِمٕمر  ،سم٤معمِمط 
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 ،ؿم٤مب قُمث٤م إرض . واًمتٕمٞمٞم٨م ـمٚم٥م إقمٛمك اًمٌمء وهق أيْم٤م ـمٚم٥م اعمٌٍم إي٤مه ذم اًمٔمٚمٛم٦م 

ل اًمٙمٜم٤مٟم٦م أي أدار يده ومٞمٝم٤م ـوقمّٞم٨م وم ،وقم٤مث اًمذئ٥م ذم اًمٖمٜمؿ  ،وقم٤مث ذم ُم٤مًمف أي أهع ذم إٟمٗم٤مىمف 

ق ـاًمتٍموم٤مت هذم  ع قمٚمٞمف اًمٕمثُقـٙملم . وًمٕمؾ أىمرب ُم٤م ي٘مـٜم٤مم سم٤مًمًـوقمّٞم٨م ذم اًمً ،ًمٓمٚم٥م اًمًٝمؿ 

 شُمـدار طملم حيّمؾ يمام،  وهق شمٍمف اًمٜم٤مس سمال شمٗمقيض وٓ ٟمٔم٤مم ،ى اًمَٗمقْ  : وم٘مدان اًمٜمٔم٤مم اوأوًٓ 

شمنب يمثػم ُمـ إقمامل  إمم ١مديي يمٖمٞم٤مب اًمِمٗم٤مومٞم٦م واعمح٤مؾم٦ٌم مم٤م ؾمٞمئ٦م سم٠مٟمٔمٛم٦م احلٙمقُمٞم٦م اعم١مؾم٤ًمت

 ،اًمٕمٛمؾ ذم اًمٔمالم او ذم اعمجٝمقل : وثاكقاً احلٙمقُمٞم٦م ظم٤مرج اًمٜمٔم٤مم يمل يتٍمف ومٞمٝم٤م اًمٗم٤مؾمدون . 

وذًمؽ طملم شمْمع ظمٓم٤مك قمغم أرض وأٟم٧م ٓ شمٕمرف ـمٌٞمٕم٦م هذه إرض وُم٤م يزامحؽ  قمٚمٞمٝم٤م وُم٤م 

، وي٘مع ذًمؽ ذم يمثػم ُمـ ؾمٞم٤مؾم٤مت همػم اعمٜمْمٌٓملم سم٤مٕظمالق او سم٤معمنموع وهمػم  ي١مصمر قمٚمٞمؽ ومٞمٝم٤م

ٞم٨م سميب اًمٜم٤مس ذم اعمنموع ، يمام حيّمؾ طملم شم٘مقم طمٙمقُم٦م ُم٤م سم٢مضمراءات ود ظمّمقم هل٤م ، ومتٕم

!! ويٜمٌٖمل اًمتذيمػم هٜم٤م أن اًمٕمثق او قمًك أن دمد سمٞمٜمٝمؿ ُمذٟم٤ًٌم واطمداً  اًمٔمالم يم٠من شمٔمٚمؿ ُم٤مئ٦م سمريء

وم٘مدان اًمٜمٔم٤مم ذم اًمٕمٛمؾ يتٗمرع ُمـ وم٘مدان اًمٜمٔم٤مم ذم اًمتٗمٙمػم ، وًمذًمؽ يٜمٌٖمل ًمٙمؾ إٟم٤ًمن أن يتٕمٚمؿ 

هل طم٤مل صم٤مسمت٦م أي ، ذم أي٦م اًمٙمريٛم٦م ،  شُمٗمًديـ»: يمٞمػ يٜمٔمؿ شمٗمٙمػمه . وسم٘مل أْن ٟمذيمر أن قم٤ٌمرة

وهذا  ،وًمذًمؽ ومن اًمٕمٚمامء اًمٕمثق سم٤مًمٗم٤ًمد  ،ٕن اًمٗمقى ذم إرض يًتٚمزم اًمٗم٤ًمد  ،همػم ُمٜمت٘مٚم٦م 

طمتك قمغم  ،همػم أن اًمٚمٗمٔملم همػم ُمؽمادوملم ىمٓمٕم٤م  اًمٚمٗمظ سمام يًتٚمزُمف او ي١مدي إًمٞمف ، ُمـ سم٤مب شمٗمًػم

احل٤مل اعم١ميمدة عمٕمٜمك  وم٢من ،ًمٕم٤مُمٚمٝم٤م وهق: شمٕمثقا  : ُمٗمًديـ طم٤مٓ ُم١ميمدةًمٗمظىمقل ُمـ ضمّقز أن يٙمقن 

وواوح أن اًمٕمٛمؾ  ُمرادوم٦م ًمف يمام هق واوح ُمـ إُمثٚم٦م اعمِمٝمقرة ًمٚمٜمح٤مة . قم٤مُمٚمٝم٤م ٓ يٚمزم أن شمٙمقن

 جي٥م أن جيٛمع صٗمتلم: اًمٜمٔم٤مم واًمٌّمػمة. 

٤ممم ىمقًمـف شمٕماًمٕم٘م٤مب ، يمام ذم ٟمحـق : واوح أن اًمت٘مقيؿ ًمف صٚم٦م ُمتٞمٜم٦م سم٤معمٙم٤موم٠مة وافػائدة افسابعة      

ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  چ 

ٿ  ٿ  ٹ  چ ، وىمقًمف شمٕم٤ممم  88 – 87اًمٙمٝمػ:  چڑ   کک  ک  ک   گ  گ  گ   گ  

، وىمد شم٘مدم 28ص:  چٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ   

 اًمٙمالم  قمـ اعمٙم٤موم٠مة واعمح٤مؾم٦ٌم.
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 تػسر آية درجات إظامل

إٟمٕم٤مم:  چ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ   ڀچ ىم٤مل شمٕم٤ممم       

. 19إطم٘م٤مف:  چ  ى  ى  ائ  ائەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئچ وىم٤مل شمٕم٤ممم   132

أي٦م اًمٙمريٛم٦م أصؾ ذم شمٗم٤موت درضم٤مت إقمامل واًمُ٘مُدرات ورضورة شَمَٕمٚمُّؿ وؾم٤مئؾ طم٤ًمب اًمدرضم٦م 

 طملم ي٘متيض إُمر ذًمؽ ، أي صٜم٤مقم٦م اعمٕمٞم٤مر او اعم٘مٞم٤مس . 

ہ  ھ  ھ   ھ  ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳﮴  ﮵    چ وُمثؾ ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم       

 أى، 163 – 162آل قمٛمران:  چ﮶      ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻﮼  ﮽  ﮾   ﮿  ﯀  ﯁   

٥م ُم٤ًمقمٞمٝمؿ ُمتٗم٤موشمقن هؿ ًَ ، أي اًمتٗم٤موت سملم ُمٜم٤مزل اًمّم٤محللم ،  اًمدرضم٤مت شمتٗم٤موت يمام قمغم طَم

ويمذًمؽ سملم ُمٜم٤مزل اًمًٞمئلم . وأُم٤م ُمـ ادقمك أهن٤م درضم٤مت أظمرة ذم اجلٜم٦م وذم اًمٜم٤مر ، ومال ؿمؽ أن 

 شم٤ٌمرك ٝم٤م ، ويمام ذم ٟمحق ىمقًمفـٟمٗمًرة شم٤مسمٕم٦م ًمدرضم٤مت اًمدٟمٞم٤م يمام شمٜمٌف إًمٞمف آي٦م آل قمٛمران ـدرضم٤مت أظم

مئ  ىئ  يئ  جب   حب  خب  مب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت  ىت  يت  چ ٤ممم ـــشمٕمو

 . وُمـ ومقائد هذا اعمج٤مل: 41 – 39اًمٜمجؿ:  چجث  مث  

 ُمـ وُمراشم٥م ُمٜم٤مزل ، ُمٕمّمٞمتف أو اهلل ـم٤مقم٦م ذم قم٤مُمؾ ًمٙمؾ : اعمٕمٜمك اًمٕم٤مم ًممي٦م أنافػائدة إوػ      

 قمـ وُروي.  وهمػمه اًمٓمؼمي ذيمره ، ومنًما ًذا وإن ومخػًما ظمػًما إن ، هب٤م ويثٞمٌف إي٤مه٤م اهلل يٌٚمٖمف قمٛمٚمف

 اعمٜمزًم٦م هل واًمدرضم٦م.  الً ٗمْ ؾُم  شمذه٥م اعمًٞمئلم ودرضم٤مت اً قّ ٚمُ قمُ  شمذه٥م اعمحًٜملم درضم٤مت أن زيد اسمـ

 هذه ُمـ صٖمػمة درضم٦م ومٞمف شمٙمقن وم٘مد ، أقمامًمف ُمـ درضم٤مت إٟم٤ًمن ومٚمٙمؾ.  اعمٕم٤مين وذم إضم٤ًمم ذم

، وىمد ذيمرٟم٤م هذا  أظمرى ظمّمٚم٦م ُمـ يمٌػمة ودرضم٦م اخلّمٚم٦م شمٚمؽ ُمـ ُمتقؾمٓم٦م ودرضم٦م اخلّمٚم٦م

( . اعمٝمؿ هٜم٤م ٙم٤ٌمئر ذم )صمامر اًمتٜم٘مٞمح قمغم وم٘مف اإليامنومّمؾ اًمّمٖم٤مئر واًم ء ُمـ اًمتٗمّمٞمؾ ذمإصؾ سمٌم

أن ُمـ ىمقاقمد ، سمؾ ُمـ رضوري٤مت اًمٕمٛمؾ شم٘مدير اًمدرضم٦م )أي اًمت٘مقيؿ( ، يمدرضم٦م اعمٝم٤مرة ذم اخلػم او 
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او درضم٦م اًمت٠مصمػم احلًـ او اًمًـّلء ذم أُمر ُم٤م ، وًمذًمؽ ضم٤مءت ٟمّمقص يمثػمة شمتحدث قمـ اًمنم ، 

 . ٜمٗم٤مق وقمـ شمٗم٤موت احلًٜم٤مت واًمًٞمئ٤متظمّم٤مل وؿمٕم٥م اإليامن وظمّم٤مل اًم

ٌْدِ وشمدسمر طمدي٨م        ـِ  قَم  اًمٜم٤َّمُس  اَم إِٟمَّ  »َيُ٘مقُل  َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ  اهللَِّ َرؾُمقَل  ؾَمِٛمْٕم٧ُم : قُمَٛمَر ىَم٤مَل  اهلل سْم

رواه اًمٌخ٤مري واسمـ ُم٤مضمف واسمـ طم٤ٌمن وأسمق يٕمغم . اًمراطمٚم٦م  «َراطِمَٚم٦ًم  ومِٞمَٝم٤م دَمِدُ  شَمَٙم٤مدُ  َٓ  اعم٤ِمَئ٦ِم ، يَم٤مإِلسمِؾِ 

وهق اًمٌٕمػم اًم٘مقي ذم محؾ أصم٘م٤مل اًمٜم٤مس وطمًـ اًمًػم هب٤م ذم  ،ُمـ اإلسمؾ ُيٓمٚمؼ قمغم اًمذيمر وإٟمثك 

وًمٞمس ظم٤مص٤ًم  ،واوح ُمـ اًمٚمٗمظ  هق واًمتٛمثٞمؾ ذم احلدي٨م هق ًمٚمٜم٤مس قمٛمقُم٤ًم يمام ،اًمًٗمر وٟمحقه 

 يٛمتد قمٓم٤مؤه إمم ظم٤مرج طمدود سمٞمتف وأهٚمف ثؾ ًمإلٟم٤ًمن اجلقاد اًمٙمريؿ اًمذيـسمٗمئ٦م ُمٕمٞمٜم٦م . وهذا ُمَ 

ق قمغم درضم٦م قم٤مًمٞم٦م ُمـ ـ، ومٝم ٝمؿـػ يمرسمـريـ ويدومع قمٜمٝمؿ ويٙمِمـحيٛمؾ أصم٘م٤مل أظم ، ومٝمق وضم٤مره

وواوح أن قمدد ه١مٓء ىمد يٙمقن أىمؾ سمٙمثػم ُمـ واطمد ذم اعم٤مئ٦م ، ويمٚمام ىمٚم٧م  . حتٛمؾ اعم١ًموًمٞم٦م

  اًمدرضم٦م يَمثُر اًمٕمدد.

صح٤مب درضم٤مت اجلقدة اًمٕم٤مًمٞم٦م ) اًمٜمَُّخ٥م اعمتٗمقىم٦م ( سملم مجٚم٦م : ىمٚم٦م أقمداد أةـدة افثاكقـافػائ      

إٟمٌٞم٤مء:  چ  خب     مب   ىب  يب  جتحت  خت  مت چ  ىمقًمف شمٕم٤ممم  ُمـ ر ، ومتدسمر ُم٤م يٜمٌف إًمٞمفـاًمٌِم

﮳     ﮴   ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻     ﮲   ۓ      ے  ۓ چ  ، وىمقًمف شمٕم٤ممم24

. وًمذًمؽ ـمٚم٥م اًمنمع إقمداد ٟمخ٥م ص٤محل٦م وُمتخّمّم٦م وُمراسمٓم٦م قمغم ُم٤م 24ص:  چ﮼    ﮽  ﮾﮿  

حتت٤مضمف إُم٦م ُمـ قمٚمؿ وقمٛمؾ ، وىمد ذيمرٟم٤م ذًمؽ ذم شمٗمًػم آي٦م اعمّم٤مسمرة واعمراسمٓم٦م ، وؾمٞم٠ميت اعمزيد ذم 

  اًمٗمٙمرة وُمٗمٝمقم اًم٘مٚم٦م اعم١مصمرة إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم. ُمٌح٨م إدارة

، وم٢مهن٤م شمٜمٌف إمم أن شم٘مقيؿ اإلٟم٤ًمن يٙمقن  چ ى  ائ  ائ  چ: شمدسمر قم٤ٌمرة افػائدة افثافثة      

سمدرضم٤مت قمٛمٚمف ، وٓ ؿمؽ أن شم٘مًٞمؿ إقمامل إمم درضم٤مت يٕمٜمل شم٘مقيؿ إقمامل عمٕمروم٦م درضمتٝم٤م وُم٤م 

شمتٓمٚمٌف هذه اًمدرضم٦م ، وهذا قمٚمؿ يٜمٌٖمل إشم٘م٤مٟمف ومم٤مرؾمتف طمتك يّمػم ظمؼمة وومٜم٤ًّم ، وم٢من اًمٕم٤مُمؾ ًمـ 

وطم٤ًمب اًمدرضم٤مت . أُم٤م إقمامل احلًٜم٦م ومتحت٤مج إمم يٕمرف طم٘مٞم٘م٦م ُمقىمٗمف إٓ إذا ظَمؼُم سمٗمـ اًمت٘مقيؿ 

شم٘مقيؿ درضمتٝم٤م ىمٞم٤مؾم٤ًم إمم أقمغم ُمٕم٤ميػم اعمٖم٤مًم٦ٌم ، يمل يٙمقن اعمقىمػ اًمٕمٛمكم ُمتج٤مٟم٤ًًم ُمع اًمقؾمع 
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)اًمُ٘مُدرات( ، ويمذًمؽ ًمتقضمٞمف قمٛمٚمٞم٤مت اًمتحًلم واًمتٓمقير )أي شمٜمٛمٞم٦م اًمقؾمع( ، وىمد شمقؾمٕمٜم٤م ذم 

  وذم سمٞم٤من طمٙمؿ اعمٖم٤مًم٦ٌم . )اعمٜمٓمٚمؼ( ذم سمٞم٤من ىمقاقمد اًمتٖمٞمػم واًمتحًلم

وأُم٤م إظمٓم٤مء وُمقاـمـ اًمْمٕمػ ومتحت٤مج إمم شم٘مقيؿ أؾم٤ٌمب وآصم٤مر اخلٓم٠م واًمْمٕمػ ًمٖمرض شمٞمًػم       

اًمتّمحٞمح واعمٕم٤مجل٦م . وأُم٤م أقمامل اًمنم وم٢من شم٘مقيٛمٝم٤م ُمـ اًميوري٤مت أيْم٤ًم ، عمٕمروم٦م درضم٦م اًمنم 

( او ىمري٥م او ُمتقؾمط او سمٕمٞمدق وؿمٞمؽ أهمه٤م وجم٤مل شم٠مصمػمه٤م وزُمـ شمقىمٕمٝم٤م )واخلٓمقرة ُمـ ضمٝم٦م ؿمد

، ي١ميمد أمهٞم٦م اًمت٠مريخ اًمٕمٛمكم  چ ائ  ائ    چوُمتٓمٚم٤ٌمت اعمقاضمٝم٦م واًمٌدائؾ . واًمٗمٕمؾ اعم٤ميض ذم قم٤ٌمرة 

ًمٚمٛم١مؾم٦ًم واًمدوًم٦م واًمٗمرد ذم شم٘مقيؿ ُم٤م ُيتقىمع ُمٜمف ، ٕٟمف ىمد اؾمـتٚمؿ درضمتف ومٝمق ذم طمٙمؿ اًمث٤ٌمت 

 ضمديدة. قمٚمٞمٝم٤م إمم أن يٖمٞمـر قمٛمٚمف )وًمٞمس ىمقًمف( وحيّمؾ قمغم درضم٦م 

، ٕهن٤م  وذم ُمقاضمٝم٦م اعمخ٤مـمر : ُمٕمروم٦م اًمدرضم٤مت أصؾ ذم اًمٕمدل واإلشم٘م٤منافػائدة افرابعة      

 ٓؾمتثامره٤م : إقمٓم٤مء يمؾ ذي طمؼ درضمتف ، وُمٕمروم٦م ُمقاوع ىمقشمفإول إمر ، وؾمٞمٚم٦م ُٕمقر يمٌػمة

يم٤مٕداء  : هق شم٘مقيؿ إقمامل ،افثاين إمر . إلصالطمٝم٤م او شمٕمقيْمٝم٤م او إؾمٜم٤مده٤م وٕمٗمفُمقاوع و

شم٘مقيؿ اعمخ٤مـمر سم٠مٟمقاقمٝم٤م ُمـ أضمؾ  :إمر افثافث . ج٤مز ، وشمقضمٞمف قمٛمٚمٞم٤مت اإلصالح واًمتٖمٞمػمٟمواإل

 إقمداد ـمرق اعمقاضمٝم٦م.

 

 وؾقائد افتؼقيؿ ،تعريػ افـجاح 

يتْمٛمـ  واًمٗمقز او اًمٔمٗمر سم٤معمٓمٚمقب . وُأومؼ اًمٜمج٤مح ،إدراك اهلدف  ؾفق دم افؾغة افـجاحأما       

وىمد شمٙمقن صٖمػمة  ،إمم ٟمج٤مطمف ذم ىمْمٞم٦م ضمزئٞم٦م وم٘مد يٜمٔمر اإلٟم٤ًمن  ،اًمث٤ٌمت قمغم ـمريؼ اًمٜمج٤مح 

وًمذًمؽ وم٢من اإلٟم٤ًمن اًمٜم٤مضمح هق  ىمٞم٤مؾم٤ًم إمم مجٚم٦م اًمٕمٛمؾ او اهلدف اًمٙمٌػم او اعم٤ًمر اًمٓمقيؾ ًمإلٟم٤ًمن .

امر اًمٜمج٤مح ُمـ وُمٗمٝمقم اؾمتث اعمراطمؾ طمتك يٗمقز سمٖم٤ميتف اعمٝمٛم٦م .اًمذي يٛمر سمٜمج٤مح قمؼم اجلزئٞم٤مت و

 وهق ي٘مقم قمغم ىمقاقمد ُمٝمٛم٦م: ،ضمٜمس اؾمتثامر اًمٜمٍم ذم اًمٕمٚمقم اًمٕمًٙمري٦م 

  اعمح٤مومٔم٦م قمغم اًمٜمج٤مح وشمٜمٛمٞمتف. 
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   ثٖمرات وُمٜمع قمقاُمؾ اًمتٗمٙمٞمؽ واهلدمأي ُمٚمئ اًمٗمراهم٤مت وهمٚمؼ اًم ،مح٤مي٦م اًمٜمج٤مح. 

  ٞم٦م عمح٤مورهأي اًمتٓمٌٞم٘م٤مت اًمٕمٛمٚم ،اًمٜمج٤مح  اؾمتثامر. 

  ٤مت اعمًٞمئ٦م وهمػم اعمدروؾم٦ماًمتٍموم وٌط ٟمِمقة اًمٜمج٤مح ويمٌح. 

   ًمتٞمًػم اإلٟمٓمالق إمم أهداف ضمديدةإطمٙم٤مم إدارة اًمٜمج٤مح. 

٘م٤ًم إمم صمؿ يٙمقن اًمٜمج٤مح ُمٜمٓمٚمَ  وًمٙمٜمف يٜمٝمض ويًت٘مٞمؿ . ،ذم ضمزئٞم٦م او ُمرطمٚم٦م  اعم١مُمـ وىمد يٕمثر      

يمام يٜمٌف إًمٞمف ٟمحق ىمقًمف  ، شُمـ صمقاب احلًـٜم٦م احلًـٜم٦م سمٕمده٤م» :دةـوذًمؽ قمغم ىم٤مقم ،أظمرى  ٟمج٤مطم٤مت

وىمقًمف  ،69اًمٕمٜمٙمٌقت:  چڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  چ ٤ممم ــشمٕم

 چ ڄ  ڃ   ڃ  ڃ ڄڄ  ڄ ڦ ڦ ڦ ڤ  ڦ چشمٕم٤ممم 

وشمدسمر  ، 13ؾم٠ٌم:  چ وئ    وئ  ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  چ وىمقًمف شمٕم٤ممم  ،7إسمراهٞمؿ: 

٤مدة ذيمرٟم٤م ـاًمٙمالم قمٛمـ يّمٚمح ًمٚم٘مٞمذم و ٙمر قمـ ـمريؼ اًمٕمٛمؾ .ـهذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م وم٢مهن٤م شم٠مُمر سم٤مًمِم

 ٟم٘م٤موشمف ذم وص٤مر اًمٜم٤مضمح٦م سم٤مًمتج٤مرب وُمروره شم٠مهٞمٚمف ذم روضمع اًمذي قـه اًمٜم٤مس ُمـ قاريـاحلأن 

وهذه اًمرؤي٦م دمٕمؾ ىمٞمٛم٦م يمٌػمة ًمٚمت٘مقيؿ  . احلّقاري اخلٌز يمٜم٘م٤موة ؾـواًمٗمِم اًمٜمٙمقص قمقاُمؾ ُمـ

أوضم٧ٌم وأُم٤م اًمٕمثرات ذم اجلزئٞم٤مت وم٤مًم٘م٤مقمدة أهن٤م ًمٚمتٕمٚمؿ واًمتّمحٞمح واإلقمت٤ٌمر إٓ إذا  ،اًمٙمكم 

  . سمٕمض اعمتٕمٚم٘م٤مت ظمالف ذًمؽ

ُمٜمف صمؿ ي٘مػ ويٜم٘مٓمع سم٥ًٌم اًمٞم٠مس او شمّمٚم٥م اًمٗمٙمر او  اقمٛماًل او ضمزءً  ؿُّ تِ ـوهذا سمخالف ُمـ يُ       

ۉ  ۉ  ې  ې  چ  ٕم٤ممموشمدسمر ومٞمف ىمقل اهلل شم ،ومٝمذا سمٕمٞمد قمـ اًمٜمج٤مح  ،شمٜمٙمٞمس إوًمقي٤مت 

ذم أي٦م اًمٙمريٛم٦م  ،35 – 33اًمٜمجؿ:  چ ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ

وُمٕمٜمك  ،واًمُٙمدي٦م ُم٤م صٚم٥م ُمـ إرض واًمِمدة ُمـ اًمدهر  ،إٟمٙم٤مر قمغم ُمـ أقمٓمك ىمٚمٞماًل وأيمدى 

 ،وأصٚمف إيمداء احل٤مومر  ،أيمدى أٟم٘مٓمع قمٓم٤مؤه ىمٌؾ سمٚمقغ هم٤ميتف سم٥ًٌم شمٕمروف ًمٌٕمض اعمّم٤مقم٥م 

وًمذًمؽ ذيمر اسمـ اجلقزي أٟمف ُي٘م٤مل: أيمدى  ،وذًمؽ إذا اٟمتٝمك احل٤مومر إمم يُمْدي٦م يئس واٟم٘مٓمع طمٗمره 

. وقمغم ذًمؽ ومٙمؾ ُمـ شمقىمػ سمال قمذر ىمٌؾ ومٚمؿ يٌٚمغ آظمره او أقمٓمك ومل ُيتؿ ًمٙمؾ ُمـ ـمٚم٥م ؿمٞمئ٤مً 

 قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ  اهللِ  َرؾُمقُل  ىَم٤مَل : وذم طمدي٨م قَم٤مئَِِم٦َم ىم٤مًم٧م ،حت٘مٞمؼ هم٤ميتف وم٘مد أقمٓمك ىمٚمٞماًل وأيمدى 
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َؿ  رواه ُمًٚمؿ ذم ؾمٞم٤مق طمدي٨م . وهذا يمٚمف  «ىَمؾَّ  َوإِنْ  َأْدَوُُمفُ  اهللِ إمَِم  اًْمَٕمَٛمؾِ  َأطَم٥مَّ  َأنَّ  َواقْمَٚمُٛمقا »َوؾَمٚمَّ

وًمٞمس اًمتقىمػ . وُمـ  شاعمٜم٤مورة  »ودمقز ُمع اعمّم٤مقم٥م  ،يقضم٥م اًمّمؼم واعمّم٤مسمرة طمتك حت٘مٞمؼ اًمٖم٤مي٦م 

 :ؽ ىمقل أيب اًمٓمٞم٥مذًم

ؿِ  ًَمفُ  وَمّٕمـــ٤ملٍ  يُمؾُّ  َوٓ   سمِٗم٤مقِمؾٍ  ًمِٚمَجٛمٞمؾِ  ه٤موٍ  يُمؾُّ  َوُم٤م           سمُِٛمتَٛم 

 

صمؿ  ،ن اًمت٘مقيؿ يٌدأ سمتحديد اهلدف وشم٘مدير ؿم٤مُمؾ عمتٕمٚم٘م٤مشمف وُمتٓمٚم٤ٌمشمف إ يٛمٙمـ اًم٘مقل هٜم٤م وُمـ       

راءات صمؿ اإلضم ،صمؿ ىمٞم٤مس اإلٟمج٤مز اإلمج٤مزم  ،ىمٞم٤مس ُم٘مدار اًمٜمج٤مح او اًمٗمِمؾ ذم يمؾ ُمرطمٚم٦م شمٜمٗمٞمذي٦م 

  .اًمتل شمقضمٌٝم٤م ٟمتٞمج٦م يمؾ ىمٞم٤مس

 :ؾؿـفا ؾقائد افتؼقيؿأما و      

 .وُمت٘مٜم٦م ًمألهداف وـمرق حت٘مٞم٘مٝم٤م يقجب دراشة صامؾة -1

م أظامليُ  -2 ُؾفا وأكظؿتفا ادمشسة ـَؼقِّ وإؾم٤ٌمب وـمرق  بؿقاضع افػشؾ وافـجاح وُيـَعـرِّ

وهذه ىمْمٞم٦م ُمٝمٛم٦م  . وشم٘مٜمٞم٤ممه٤م سمام ذم ذًمؽ ومٙمر اعم١مؾم٦ًم وأؿمخ٤مصٝم٤م وـمرق اًمٕمٛمؾ ومٞمٝم٤م ،اعمٕم٤مجل٦م 

اإلصالح واًمتحًلم واًمتٓمقير . هذا سم٤مإلو٤موم٦م إمم شم٘مقيؿ اًم٘م٤مدة واعمرؤوؾملم  ضمدًا وقمٚمٞمٝم٤م ُمدار

 .وومرق اًمٕمٛمؾ ، وُم٤م يتٌع ذًمؽ ُمـ إضمراءات

 ٙمقنـشم أن جي٥م ُم٤م أي) هل٤م ت٘مٌٚمٞم٦مـاعمً واًمرؤي٦م اعم١مؾم٦ًم عـواىم سملم افػجقات او افػقارق حيدد -3

 .اعمٖم٤مًم٦ٌم او اعمّم٤مسمرة أطمٙم٤مم شم٘متْمٞمف ُم٤م قمغم اعمٜم٤موم٦ًم اعم١مؾم٤ًمت وسملم سمٞمٜمٝم٤م اًمٗمجقة وُمٜمٝم٤م.  (قمٚمٞمف

ريـ وعمٕمروم٦م قمقاُمؾ ٟمج٤مطمٝمؿ يٗمتح اعمج٤مل ًمٙم٥ًم ظمؼمة أظم افتؼقيؿ َوْؾؼًا دتطؾبات ادغافبة -4

 .وومِمٚمٝمؿ

 .اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م واعمراضمٕم٤مت افتؼقيؿ ومؼايقس كظؿةأ تطقير -5

 شم٘مٚمٞمؾ ُمـ ذًمؽ يّمح٥م وُم٤م ،اًمٕمٚمٞم٤م  هدافإ ًمتح٘مٞمؼ وقمٛمٚمٞم٤م ومٙمري٤م ادمشسة تطقير -6

 .واخل٤ًمئر اًمقىم٧م واظمتّم٤مر ظمٓم٤مءإ وشمّمحٞمح
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شم٘مقيؿ إداء واإلٟمج٤مز  : هقادسار إول ،ذم هم٤مي٦م إمهٞم٦م  حؼقؼة افتؼقيؿ هلا مساران -7

شم٘مقيؿ إهداف  : هقادسار افثايناًمتٕمٚمؿ ُمـ اعم٤ميض . و وذًمؽ عمٕمروم٦م اعمقىمػ ،وإٟمٔمٛم٦م اًم٘م٤مئٛم٦م 

 ويمذًمؽ شم٘مقيؿ اعمقاىمػ ، إشم٘م٤من اًمٕمٛمؾ ًمٚمٛمًت٘مٌؾ ٕضمؾ ،اعمًت٘مٌٚمٞم٦م واخلٓمط واعمّم٤مًمح واعمخ٤موف 

 ، اعمًتٛمر ًمٚمتحًلم ُمتٞمٜم٦م ىم٤مقمدة يِمٙمؾ. وًمذًمؽ وم٢من اًمت٘مقيؿ   واًمتقىمٕم٤مت ُمٜمٝم٤م اًمداظمٚمٞم٦م واخل٤مرضمٞم٦م

 اًمت٘مقيؿ سمٕمد ُم٤م وظمٓمقات اًمت٘مقيؿ وٟمت٤مئ٩م ُمٗمٞمدة ٕن ُمٜم٤مه٩ميمذًمؽ ىم٤مقمدة ُمٕمٚمقُم٤مت يِمٙمؾ و

 .ٕقمْم٤مء وأىم٤ًمم اعم١مؾم٦ًم ُمٗمتقطم٦م ظمزيٜم٦م شمِمٙمؾ

 

  افتؼقيؿ (او حماور جمآت ) 

 ومعقار افبـد ، بـقد ـؾ جمالو
 

ؿ ـ٤مر ُم١مؾم٦ًم او ىمًـُمً ذم شم٘مقيؿ اعمج٤مٓت او اعمح٤مور: ؿقاظد مفؿة دم حماور افتؼقيؿ      

واًمتل  هل اعم٤ًمطم٤مت اًمٙمٌػمة ذم اعم٤ًمر او إداء ،او ومريؼ اًمٕمٛمؾ  أداء اعمقفمػ وذم شم٘مقيؿ ،ُمٜمٝم٤م 

يمت٘مقيؿ اًمٜمت٤مئ٩م وصٚم٦م اعمحقر  وذًمؽ ، ؾـاًمٗمِماو  اًمٜمج٤محاو شمدل قمغم ُمدى  ١مصمر قمغم مجٚم٦م إداءـشم

 . واًمت٘مدم او اًمؽماضمع واًمٗمِمؾ اًمٜمٛمق وُم٘مدار وقمقاُمؾ ،ٝم٤م ـسم

قمغم ٟمت٤مئ٩م شم٘مقيؿ اعم٤ًمطم٤مت  اعمقاوع اًمتل ُيٕمت٘مد أن هل٤م ظمّمقصٞم٦م ذم اًمت٠مصمػم ويتٛمؿ ذًمؽ شم٘مقيؿ      

يمت٘مقيؿ أٟمٔمٛم٦م اًمٕمٛمؾ او أضمزاء ُمٜمٝم٤م او شم٘مقيؿ  ؾمقاء يم٤مٟم٧م ٟمت٤مئ٩م إجي٤مسمٞم٦م او ؾمٚمٌٞم٦م . وذًمؽ اًمٙمٌػمة

أي شم٘مقيؿ ؾمـٚمقيمٝمؿ اًمقفمٞمٗمل واًمّمٗم٤مت  سمٕمض اعمقفمٗملمأداء اًم٘م٤مئـد واعمدراء ، او شم٘مقيؿ أداء 

 ٝمٛم٦م. خّمٞم٦م اعماًمِمـ

هل  وم٢من اعمح٤مور او اعمج٤مٓت ، ذم شم٘مقيؿ هدف ُمٕملم ىمٌؾ اًمتخٓمٞمط ًمف او شم٘مقيؿ ظمٓمر ُمٕملمو      

رات ـ٤مت واعم١مصمـواعمتٕمٚم٘م او ًمٚمخٓمر دفـص اًمتٗمّمٞمٚمٞم٦م ًمٚمٝمـ٤مطم٤مت اًمٙمٌػمة ُمـ اخلّم٤مئـأيْم٤م اعمً

يم٤مًمت٘مٜمٞم٤مت ٔمٛم٦م اًمت٘مٜمٞم٦م ـإٟم ػـ٤مور او وفم٤مئـحم قيؿـوىمري٥م ُمـ ذًمؽ شم٘م ٤مرضمٞم٦م .ـٚمٞم٦م واخلـاًمداظم

  .٤مىم٦م وهمػمه٤مـوشم٘مٜمٞم٤مت اًمٓم٤مقمٞم٦م ـاًمّمحٞم٦م واًمتدريٌٞم٦م واًمدوم
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 اًمتل ُيـٕمت٘مد أن ُمـ اعمٝمؿ ىمٞم٤مؾمٝم٤م او حتديد ىمٞمٛمتٝم٤ماًمٌٜمقد قمددًا ُمـ  او حمقر ٛمـ يمؾ جم٤ملويتْم      

 . يمٚمٝم٤م او سمٕمْمٝم٤م

ذم إداء اًمقفمٞمٗمل  يٛمٙمـو ، واعمٕمٞم٤مر او اعم٘مٞم٤مس هق أداة ىمٞم٤مس او وزن إُمر اًمذي ٟمريد شم٘مقيٛمف      

ُمِمٝمد وأُم٤م ذم شم٘مقيؿ .  إُمثؾ سمدرضم٦م إداءقمددي٦م ىمٞم٤مؾم٤ًم  سمدرضم٦ماًمتٕمٌػم قمـ ٟمتٞمج٦م اًمت٘مقيؿ  ُمثالً 

تج٤مسم٦م اًمٌنمي٦م ـواإلؾم ٞم٦م واًمدوم٤مقمٞم٦مـٞم٤مؾمـوإهداف اًمً ، يمام ذم شم٘مقيؿ اًمتٝمديداتؿمديد اًمؽميمٞم٥م 

: ُمثالً  ومٞم٘م٤مل ذم شم٘مقيؿ مهديد ُمٕملم اًمتٕمٌػم سمٛمرشم٦ٌم ُمٕمٜمقي٦م وٛمـ شمدرج حمددومٞمٛمٙمـ  ، حلدث ُمٕملم

  .إٟمف مهديد وؿمٞمؽ اًمقىمقع وذم هم٤مي٦م اخلٓمقرة

ى  ڍ وىمقًمف شمٕم٤ممم  ، 132إٟمٕم٤مم:  ڍ ٱ  ٻ  ٻ  ٻڍ وأصؾ ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم       

ًمٙمؾ قم٤مُمؾ ذم ـم٤مقم٦م اهلل  اعمٕمٜمك أنو ،19إطم٘م٤مف:  ڍ  ى  ائ  ائەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ

 ،، إن ظمػًما ومخػًما وإن ًذا ومنًما  يٌٚمٖمف اهلل إي٤مه٤م ويثٞمٌف هب٤م، ُمٜم٤مزل وُمراشم٥م ُمـ قمٛمٚمف  أو ُمٕمّمٞمتف

ٞمئلم ـودرضم٤مت اعمً ٜملم شمذه٥م قمٚمقاً ـدرضم٤مت اعمحًذيمره اًمٓمؼمي وهمػمه . وُروي قمـ اسمـ زيد أن 

٤من درضم٤مت ُمـ ـل . ومٚمٙمؾ إٟمًـل اعمٕم٤مٟمـ٤مم وومـل إضمًـواًمدرضم٦م هل اعمٜمزًم٦م وم : ٗمالً ـشمذه٥م ؾم

وم٘مد شمٙمقن ومٞمف درضم٦م صٖمػمة ُمـ هذه اخلّمٚم٦م ودرضم٦م ُمتقؾمٓم٦م ُمـ شمٚمؽ اخلّمٚم٦م ودرضم٦م  ،أقمامًمف 

ديد ـقيؿ ًمتحـاء اًمت٘متٕمٛمٚمٝم٤م ظمؼمـوم٤معمٕمٞم٤مر او اعم٘مٞم٤مس هق اًمٓمري٘م٦م اًمتل يً يمٌػمة ُمـ ظمّمٚم٦م أظمرى .

 او حتديد ظمٓمقرة ُمقىمػ او ضمدي٦م مهديد او ،٤مز ـقد قمٛمؾ ُمٕملم او أداء او إٟمجـسمٜمد ُمـ سمٜم ٦مـدرضم

 . ُٕمقرهمػم ذًمؽ ُمـ ا م او شم٘مٜمٞم٤مت اويمٗم٤مءة ٟمٔم٤م

وىمد ختتٚمػ ذم  ،وُمـ اعمٕمروف أن وضمٝم٤مت اًمٜمٔمر ذم ووع اعمٕم٤ميػم ومٞمٝم٤م شمٗم٤موت سملم اخلؼماء       

شمريمٞمزه٤م قمغم ضمقاٟم٥م دون أظمرى ُمـ اًمٜمت٤مئ٩م او ُمـ جمٛمؾ إداء . وًمذًمؽ حتت٤مج اعم١مؾم٦ًم إمم 

وُمـ اعمٛمٙمـ أيْم٤ًم اؾمتٕمامل ُمٕمٞم٤مريـ ُمت٤ٌميٜملم ذم شم٘مقيؿ أداء ُمٕملم  ،اظمتٞم٤مر اعمٕم٤ميػم اعمٜم٤مؾم٦ٌم ًمقفم٤مئٗمٝم٤م 

 .سمٕمٞمدًا قمـ اهلقى )اإلٟمحٞم٤مز( صمؿ اعمقازٟم٦م او اًمؽمضمٞمح سمٞمٜمٝمام ،

 إمم قمِمقائل سمِمٙمؾ ٝمدـاعمِم ٞمؿـشم٘مً او حتٚمٞمؾ تٓمٞمٕمقنـيً اًمٜم٤مس أيمثرٌؼ أن ذيمرٟم٤م أن ـىمد ؾمو      

 اًمت٘مًٞمؿ يٙمقن يمل واعم١مصمرة اعمٛمٞمزة اًمٗمقاصؾ رؤي٦م قمغم قمغم اًم٘مدرة هٜم٤م اعم٘مّمقد وًمٙمـ ، أضمزاء

 .اخلٓمط ضمقدة وذم وشمٜمٗمٞمذه اًم٘مرار صٜم٤مقم٦م وذم إضمزاء شمٗم٤مقمالت ومٝمؿ ذم ُمٗمٞمداً 
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اًمت٘مقيامت اعمذيمقرة ذم هذا اًمٕمٜمقان هل شم٘مقيامت ُمٜمتٔمٛم٦م يتؿ شمٙمراره٤م سمح٥ًم ُمٝم٤مم اعم١مؾم٦ًم و      

 ذم سمٕمْمٝم٤م ، وإو٤مطمٝم٤م ذم اًمٕمٜمقان اًمت٤مزمهب٤م أُمقر ىمد شمتٗم٤موت إٟمٔم٤مر يتّمؾ و ، وإداء اًمٕمٛمكم ومٞمٝم٤م

 إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم. وُم٤م سمٕمده

 او ومريؼ اًمٕمٛمؾ سملم جمٛمؾ اًمًٚمقك : ُمث٤مًمف اًمتقازن ذم شم٘مقيؿ اعمقفمػافتقازكات دم افتؼقيؿ      

ضمٝم٦م ، وٟمت٤مئجف وآصم٤مره ُمـ ضمٝم٦م أظمرى . يقوح إُمر أن اًمٖم٤مي٦م هل  ًمٚمٗمريؼ وأقمْم٤مئف اًمقفمٞمٗمل

ق اعم١مؾم٦ًم وشم٘مدُمٝم ٤م ، وم٠مصمر اعمقفمػ ذم شمٗمقق اعم١مؾم٦ًم ىمد يٙمٛمـ ذم صٗم٦م حمددة او أيمثر ُمـ شمٗمقُّ

وشمقضمد أُمقر شمقوح اًمتقازٟم٤مت ،  صٗم٤مشمف اًمِمخّمٞم٦م ، وىمد يٙمقن هل٤م أصمر يمٌػم قمغم اًمٜمت٤مئ٩م واًمٜمٛمق .

د ـد يريمز اًمت٘مقيؿ قمغم اعمحقر إهؿ ، وىمـؾ ىمـ، سم قم٤مدة مجٞمع اًمٌٜمقدتققم٥م ـ: أن اًمت٘مقيؿ ٓ يًمـفـا

: أن اًمت٘مقيؿ قمغم أمهٞمتف ، وم٢مٟمف ومـفـاقمـ اًمتٗم٤مقمؾ سملم اًمٌٜمقد او سملم اعمح٤مور .  أطمٞم٤مٟم٤مً  اًمت٘مقيؿيتٖم٤مومؾ 

: أٟمف يٛمٙمـ طمّمقل اًمؽمضمٞمح سملم ٟمققملم ُمـ ومـفـا.  وًمٙمـ يتٗم٤مقمؾ ُمٕمف ٓ ُيٚمٖمل إٟمٓم٤ٌمع اعم١ًمول

ُمٕملم واًمٕمٛمؾ ، يمام يٛمٙمـ ٟم٘مد شم٘مقيؿ  او ُم٤ًمر إداء اًمت٘مقيؿ يم٤مًمت٘مقيؿ سم٤مًمٜمت٤مئ٩م واًمت٘مقيؿ سم٤مًمًٚمقك

اخلٞم٤مرات سمٕمد شم٘مقيؿ ؾمٚمٌل ، وم٤مخلٞم٤مر اًمث٤مسم٧م ذم جمٛمؾ إداء هق  :ومـفـا .قمغم إقم٤مدة صٞم٤مهمتف 

رضورة قمٛمٚمٞم٤مت اًمتحًلم وشمٕمديؾ اعم٤ًمر ، وأُم٤م اخلٞم٤مرات سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمألومراد وًمٗمريؼ اًمٕمٛمؾ وم٠مومْمٚمٝم٤م 

ديد اًمت٠مهٞمؾ إن أُمٙمـ هق ُم٤ًمقمدمهؿ ًمٚمٜمٝمقض واًمتحقل إمم اًمٜمج٤مح ، وىمد يٛمٙمـ ذًمؽ سمٕمٛمٚمٞم٤مت دم

اًمت٘مقيؿ اًمٙمكم ًمٚمٛمقفمػ ًمف اقمت٤ٌمر يمٌػم ، وهم٤مًم٤ًٌم ُم٤م : أن ومـفـا . او سم٢مو٤موم٦م سمٕمض أهؾ اخلؼمة إًمٞمٝمؿ

ؾمقاء : ذيمرٟم٤م ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ اًمت٘مقيامت اًمتل شمتٙمرر سمّمقرة ُمٜمتٔمٛم٦م ومـفـا . يت٘مدم قمغم شم٘مقيؿ اجلزئٞم٤مت

طمدصم٧م ُمِمٙمٚم٦م او مل حتدث . وىمد يٛمٞمؾ سمٕمْمٝمؿ إمم شم٘مقيؿ يمؾ رء سمّمقرة ُمٗمّمٚم٦م وُمٜمتٔمٛم٦م ، 

ويِمٛمؾ ذًمؽ شم٘مقيؿ يمؾ قمْمق ويمؾ ومريؼ ويمؾ أداء وإن يم٤من حمدودًا ضمدًا . وُيٕمؽمض قمغم ذًمؽ سم٠من 

اعمٜمٝمٙم٦م ًمألوًمقي٤مت اعمت٠مظمرة ؾمقف يًتٝمٚمؽ اجلٝمد وي١مدي إمم اًمت٘مّمػم ذم اإلؿمتٖم٤مل سم٤مًمتٗم٤مصٞمؾ 

إوًمقي٤مت اًمٕم٤مًمٞم٦م . ُمٕمٜمك ذًمؽ أن ُمٗمٝمقم اًمت٘مقيؿ اًمتٗمّمٞمكم قمٜمد وضمقد ُمِمٙمٚم٦م ُمٗمٝمقم ىم٤مئؿ  شم٘مقيؿ

. ُمث٤مل ذًمؽ شم٘مقيؿ يمؾ ُمقفمػ ذم  وذم اعم٤ًمطم٤مت اًمّمٖمػمة ٟمًٌٞم٤مً  وًمٙمـ ذم إوًمقي٤مت اعمٜمخٗمْم٦م
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٤م اعم١مؾم٦ًم اًمٙمٌػمة ، ومٞمٛمٙمـ قمٜمد همٞم٤مب اعمِمٙمالت ضمٕمٚمف شم٘مقياًم ؾمٜمقي٤ًم إمج٤مًمٞم٤ًم او يمؾ ؾمت٦م أؿمٝمر ، وأُم

ويمذًمؽ إُمر ذم  او فمٝمقر قمالُم٤مت وم٤ًمد او إمه٤مل ومالسمد ُمـ شم٘مقيؿ شمٗمّمٞمكم . قمٜمد وضمقد ُمِمٙمٚم٦م

   ١مؾم٦ًم.أٟمقاع ُمـ إداء اعمحدود اًمذي ي٘مع يقُمٞم٤ًم ذم اعم

 ٤معم : اًمٜمت٤مئ٩م هل احلّمٞمٚم٦م اًمٜمٝم٤مئٞم٦م؟بؿعـك ادسار افؽع إداءبأم  افـتائجافتؼقيؿ ب      

ُمث٤مل ذًمؽ ومريؼ  . واعمِم٤ميمؾ وُم٤م هل اًمتٙم٤مًمٞمػ ، اعمقفمػ ُمـ واضم٤ٌمشمف وأهداومف اًمٗمريؼ او فطم٘م٘م

ُمتٙمررة ويٛمٙمـ ىمٞم٤مس احلّمٞمٚم٦م او ُمقفمػ ُمٙمٚمػ سمقاضم٤ٌمت  ،ُمٙمٚمػ سمتح٘مٞمؼ هدف حمدد  قمٛمؾٍ 

واًمٜمقع  ؿّ اًمٙمَ  وُمٕم٤ميػم ٌٜمقدٕمٌػم قمـ احلّمٞمٚم٦م اًمٜمٝم٤مئٞم٦م سمويٛمٙمـ اًمت ، اًمٜمٝم٤مئٞم٦م هل٤م ذم هن٤مي٦م ومؽمة اًمت٘مقيؿ

وسمٍمف  ٕهن٤م اًمٖم٤مي٦م ُمـ اًمٕمٛمؾ قم٤مُم٦م إطمقال ذم رضوري اًمٜمت٤مئ٩م وىمٞم٤مس . واعمِم٤ميمؾ واًمتٙم٤مًمٞمػ

 همػم سمّمقرة ٕمؼمشم ذم يمثػم ُمـ إقمامل أن اًمٜمتٞمج٦ميمام  ، ضمقدة إداء قمـ ٤مشمٕمٌػمه ُمدى اًمٜمٔمر قمـ

ويدل قمغم اًمت٘مقيؿ سم٤مًمٜمت٤مئ٩م  . واًمّمٗم٤مت اًمِمخّمٞم٦م اًمقفمٞمٗمل اًمًٚمقك ذم ُمٝمٛم٦م ضمقاٟم٥م قمـ ُم٤ٌمذة

پ   پ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ ٟمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم 

 وًمٞمس جمرد اًم٘مٞم٤مم ٟم٘مٞمض اًم٘مٕمقد وهق اًمٜمٝمقض سم٤مُٕمر وإٟمٗم٤مذه ،25احلديد:  چ ڀ  ڀ

ذا ـومال ؿمؽ أن شم٘مقيؿ ىمٞم٤مم اًمٜم٤مس سم٤مًم٘مًط ي٘مقم قمغم حتٚمٞمؾ اًمٜمت٤مئ٩م اًمٕمٛمٚمٞم٦م ذم ه ،اًمٙمالم سمف و اًمٜمٞم٦م

 إطمٙم٤مُمف هق اًمٌمء ، ىمْم٤مء23قمٌس:  چ ھ  ھ    ے  ے  ۓچ ٤ممم ـــشمٕم ويمذًمؽ ىمقًمف .  اعمج٤مل

 وإمت٤مُمف ، وقمغم هذه اعمْم٤مُملم يدور اًمت٘مقيؿ ، وىمد ؾمٌؼ شمٗمًػم آي٦م قمٌس. ومٕمٚمف أي ُمٜمف واًمٗمراغ

٤مئؾ ، وُم٤م يؽمشم٥م قمغم اًمٕم٨ٌم ُمـ اًمٜمتٞمج٦م ُمٝمؿ أيْم٤ًم يمل ٓ يٕم٨ٌم أطمد سم٤مًمقؾم٤مر إمم همػم أن اعمً      

يقوح إُمر أٟمف يٛمٙمـ ًمٗمريؼ ُمٕملم أن حي٘مؼ اهلدف وًمٙمـ سمقؾم٤مئؾ همػم ُمنموقم٦م  . ُمْم٤مر ٓطم٘م٦م

  وسمٗم٤ًمد وفمٞمٗمل ، ويٜمٌٖمل ًمذًمؽ حتٚمٞمؾ إداء يمٚمف )اعم٤ًمر واًمٜمت٤مئ٩م(. 

ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں     ڳ   گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳچ شمٕم٤ممم  وىم٤مل      

 ، 82هم٤مومر:  چ ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ

 ، وم٢مهن٤م شم٘مقيؿ ًمٚمٛم٤ًمر يمٚمف طمتك يٜمتٝمل سم٤مًمٕم٤مىم٦ٌم.   چڳ   ڳ   ڳ    چومتدسمر قم٤ٌمرة 
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 چچ  چ  چڇ  ڇ    ڇ ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ چ شمٕم٤ممم  وىم٤مل      

  ، وهذا شم٘مقيؿ سم٤مًمٜمتٞمج٦م ، وًمٙمـ ًمٞمس ذم أي٦م ُم٤م يدل قمغم احلٍم سمذًمؽ.82اًمٜم٤ًمء: 

 ۓ  ﮲ ۓ ے ھ  ے ھ   ھ ھ ہ چوشمدسمر ىمقًمف شمٕم٤ممم       

اًمت٘مقيؿ سم٤مًمٜمت٤مئ٩م ، ٝمذا ٟمقع واوح ُمـ وم ،46اًمتقسم٦م:  چ ﮳   ﮴ ﮵   ﮶  ﮷

وًمٙمـ ُمـ همػم دًٓم٦م قمغم قمزل اعم٤ًمر . وًمٜمٗمؽمض أن رضماًل أقمد اًمٕمدة سمٛم٤ًمر ظم٤مـمئ ، يم٠من يٙمقن 

  هىمٝم٤م ُمـ همػمه ، ومٛمـ همػم اعمٕم٘مقل إمه٤مل اعم٤ًمر.

وم٢مٟمف  ،وهمػمه  رواه اًمٌخ٤مري ، « ، َوإِٟمَّاَم ًمُِٙمؾ  اُْمِرٍئ َُم٤م َٟمَقى ٞم٤َّمِت ـإِٟمَّاَم إقَْماَمُل سم٤ِمًمٜم   »طمدي٨م وشمدسمر       

ت٤مئ٩م ضمٞمدة وُم٤م يتٌٕمف ُمـ ٟمإمم ؾمٚمقك وفمٞمٗمل صحٞمح  قم٤مدة أن صح٦م اًمٜمٞم٦م شم١مدي شم٘مقيؿ سم٤مًمٜمٞم٦م ، همػم

  .وإن شمْمٛمٜم٧م سمٕمض إظمٓم٤مء

ُمًت٘مٞماًم سملم اًم٥ًٌم طملم يٙمقن اخلط واوح٦م  ُيٕمٓمل رؤي٦ماًمت٘مقيؿ سم٤مًمٜمت٤مئ٩م يْم٤مف إمم ذًمؽ أن       

. وًمٙمـ ذم أقمامل ُمٝمٛم٦م أظمرى يم٤مٕقمامل اعمريم٦ٌم  وؿمٌٝمٝم٤م واًمٜمتٞمج٦م يمام ذم إقمامل اًمٞمقُمٞم٦م اًمروشمٞمٜمٞم٦م

وم٢من إداء اًمقفمٞمٗمل اجلٞمد يٛمٙمـ أطمٞم٤مٟم٤ًم أن يٜمتٝمل  ،٥م قمٛمٚمٞم٤مت اًمت٘مقيؿ ٕم  واعمتٗم٤مقمٚم٦م سمِمدة مم٤م ُيَّم 

إداء »ٕم٘مٞمدات ذم اًمٙمالم قمـ وىمد ؾمٌؼ ذيمر ُمثؾ هذه اًمت ،سمجقاٟم٥م ُمـ اًمٗمِمؾ ذم اًمٜمتٞمج٦م 

سمّمقرة  ذم شم٘مقيؿ إداء ٟمّمٞم٤ًٌم حمدداً ؽماشمٞمجل ـوًمذًمؽ شم٠مظمذ قمٛمٚمٞم٤مت إداء اإلؾم ، شاإلؾمؽماشمٞمجل

  .صمؿ شم٘مقيؿ اإلقمت٤ٌمرات اعمؽماسمٓم٦م سملم إداء واًمٜمتٞمج٦م ،ت٘مٚم٦م قمـ اًمٜمتٞمج٦م ـٌف ُمًـؿم

وم٢من ٟمتٞمج٦م اًمٜمج٤مح سمدرضم٦م  ،٤مت اًمٜمتٞمج٦م ـٌٞم٦م ذم درضمـ: اًمٜمًر إولـإم ،يقوح ذًمؽ أُمران       

ٝم٧م إمم درضم٦م قمٚمٞم٤م .  ،ٓم٦م ُمثاًل ـُمتقؾم إمر ىمد شُمَٕمـدُّ ٟمتٞمج٦م ؾمٞمئ٦م إذا يم٤من اإلقمداد واعمقارد ىمد ُوضم 

 ،وُم٤م ىمد يٜمت٩م قمـ ذًمؽ ُمـ أظمٓم٤مء  ئ٩م قمغم إؾم٤ٌمب واعمٕمٓمٞم٤مت اعمًتٓم٤مقم٦م: هق اقمتامد اًمٜمت٤مافثاين

 چ  ھ  ے  ے  ۓ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ   چوم٘مد ىم٤مل شمٕم٤ممم 

خلل ظؿؾقة  وهل أن اعمٕمٓمٞم٤مت اعمقضمقدة ،. يقوح ذًمؽ ىم٤مقمدة شمٕمٚمٛمٜم٤مه٤م ذم اًمٓم٥م 5إطمزاب: 

٤مًم٘مرار اًمّمحٞمح طمٞمٜمئذ هق اًمتٕم٤مُمؾ ُمع وم ،ٝم٤مئل ًمٚمٛمرض ـخٞمص ٟمـٛمح سمتِمـد ٓ شمًـىم إكؼاذ
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اًمٖمٛمقض سمٜمقع ُمـ اإلضمراءات اًمقىم٤مئٞم٦م او اعمقاضمٝم٦م اًمِم٤مُمٚم٦م ًمإلطمتامٓت . وىمد ي١مدي هذا اًم٘مرار 

قمتامدًا قمغم أن ٟم٦ًٌم شمٙمرار ُمثؾ هذه إرضار ا همػم ،اًمّمحٞمح إمم سمٕمض إظمٓم٤مء وإرضار 

هل أىمؾ سمٙمثػم ُمـ ٟم٦ًٌم  )وإن يم٤من اًمتِمخٞمص اًمٜمٝم٤مئل همػم ُم١ميمد( اؾمؽماشمٞمجٞم٦م اًم٘مرار اًمّمحٞمح

وضمقد رضورات اًمتحرك .  سم٤مؾمؽماشمٞمجٞم٦م اًمتقىمػ واإلٟمتٔم٤مر قمغم اًمرهمؿ ُمـإذا أظمذٟم٤م  شمٙمراره٤م

وم٢من ضمزئٞم٤مت اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م اًمٙمٌػمة ىمد  ،وهٙمذا إُمر ذم يمثػم ُمـ اًم٘مرارات اًمًٞم٤مؾمٞم٦م واًمدوم٤مقمٞم٦م 

وًمٙمـ ُمـ ظمالل  ،شمتْمٛمـ اًمٙمثػم ُمـ اعمج٤مهٞمؾ اًمتل يتٕمذر اًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝم٤م ُمـ ظمالل شمِمخٞمص دىمٞمؼ 

يريدون  جي٥م شمذيمر أن اعمتيريـ قمغم جمٛمؾ اعمٕمٓمٞم٤مت اعمت٤مطم٦م . وُمع ذًمؽ ، ٕمتٛمدىمرار صحٞمح ي

وذًمؽ ُمـ طم٘مٝمؿ ذم يمثػم ُمـ  ،طملم شم٘مع ومجقة سملم اًم٘مرار واًمٜمت٤مئ٩م اعمرضمقة  ت٤مئ٩مٜم٤مًمسم اعمح٤مؾم٦ٌم

ذم يمؾ  ويمذًمؽ يٜم٤موؾ اخلّمقم وإقمداء ًمٚمٛمح٤مؾم٦ٌم سم٤مًمٜمت٤مئ٩م . وهذا وهمػمه يقضم٥م ،إطمقال 

 أن يٙمقن قمٛمٚمٞم٦م إٟم٘م٤مذ رضوري٦م ،اؾمؽماشمٞمجل حيتٛمؾ ىمدرًا ُمـ اًمٗمّمؾ سملم إداء واًمٜمتٞمج٦م  ىمرار

ر سم٘مدره٤م ي٘مؽمن سمخٓم٦م ُمرٟم٦م ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمتٕمديؾ وسم٢مضمراءات أن و هم٤مي٦م اًمٕمٜم٤مي٦م اًم٘مرار أن ي٠مظمذو شُمـَ٘مدَّ

أي  ، ١موًمٞم٦م اًمٜمت٤مئ٩مـتٕمداد ًمتحٛمؾ ُمًـوسم٢مؾم ٤مسم٤متـقر ُمـ احلًـ٤مقمدة طملم خترج إُمـًمٚمٛمًوىم٤مئٞم٦م 

وسمخالف ذًمؽ وم٢مٟمف  ،جي٥م اإلؾمتٛمرار ذم قمٛمٚمٞم٤مت شمْمٞمٞمؼ أي ومجقة حمتٛمٚم٦م سملم إداء واًمٜمتٞمج٦م 

ٌؼ شمٗمّمٞمؾ هذه ـد ؾمـوىم ،يٛمٙمـ إي٘م٤مع إُم٦م ذم ُمٝم٤مًمؽ يمؼمى سمٛمزقمٛم٦م قمزل إداء قمـ اًمٜمتٞمج٦م 

 . إُمقر

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  چ ٤ممم ــىمقًمف شمٕم ويٜمٌف إمم ذًمؽ ،      

 - 70إطمزاب:  چۓ  ۓ  ﮲    ﮳﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸   ﮹  ﮺   ﮻  ﮼  ﮽  

وم٢من مم٤م يِمٛمٚمف اعمٕمٜمك:  ، چے   ے  ۓ  ۓ  ﮲    ﮳﮴  چ  ٤مرةـومتدسمر قمٌ ، 71

 . ٓم٤مء وإزاًم٦م او ختٗمٞمػ آصم٤مره٤مـيقوم٘مٙمؿ إلصالح اًمٕمٛمؾ وشمٕمديؾ اعمًـ٤مر وشمّمحٞمح إظم

يئ  جب  حب  خبمب   چ شمٕم٤ممم  ىمقًمف ػموضمف ذم شمٗمً ذا اعمٕمٜمكـقمغم هري ـد جيـوىم      

ويٛمٙمـ أن  اًمؽمسمص هٜم٤م ُمٓمٚمؼ ،135ـمف:  چ ىب  يب  جت  حت  خت  مت  ىت

تٕمٚمٛمقن ُمـ ـومً ٤مر قمٛمٚمٙمؿـرىمٌقا ُمًـعمٕمٜمك: ومتوم٢من يم٤من ا ،يِمٛمؾ اًمتحقٓت ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة 
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إن  ،دى ـتٕمٚمٛمقن ُمـ أهتـوسمدًٓم٦م اًمٓمري٘م٦م ؾم ،قي أي اًمٓمري٘م٦م اًمّمحٞمح٦م ـأصح٤مب اًمٍماط اًمً

رقمٞم٦م او ـاعمٜمْمٌٓم٦م سم٤مًمِم ري٘م٦موم٢من اًمٓم ،ػمه ـسمـ أيب ـم٤مًم٥م ذم شمٗمًايم٤من اعمٕمٜمك يمذًمؽ يمام ٟمٌف إًمٞمف ُمٙمل 

وهذا وضمف ُم٘مٌقل ذم شمٗمًػم اإلـمالق  ،قمغم اإلهتداء سمٛمٕمزل قمـ اًمٜمتٞمج٦م  دلـشم سمْمقاسمط اًميورة

وقمغم أي طم٤مل وم٢من  وٓ ُم٤مٟمع أن يِمٛمؾ اإلـمالق ُمٕمٜمك آظمر همػم ُمٜم٤مىمض ًمٚمٛمٕمٜمك إول . .ذم أي٦م 

قمغم  ٓسمد أن ي٘مؽمن سمْمقاسمط اعمح٤مومٔم٦م قمغم هداي٦م اًمٓمريؼ ،اًمت٘مقيؿ سم٤معمٕمٓمٞم٤مت ىمٌؾ اًمٜمت٤مئ٩م اخلت٤مُمٞم٦م 

ٓ وُمـ اعمٕمٚمقم أن اًم٘مقي اًمٓم٤مهمل ىمد  . واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ ، وإٓ وم٢من اًمٕمقاىم٥م وظمٞمٛم٦م ٟمحق ُم٤م ذيمرٟم٤م

وأُم٤م اًمْمٕمٞمػ ومٞمج٥م  ،يٙمؽمث سم٤مٕداء اًمٗم٤مؿمؾ ٕٟمف يتقىمع أن يّمؾ إمم اًمٜمتٞمج٦م سم٤معمزيد ُمـ اًمٓمٖمٞم٤من 

وارضمع  . وم٢من إُمر ىمد يٜمتٝمل سم٤مًمتٝمٚمٙم٦م ، قمٚمٞمف هم٤مي٦م احلذر ُمـ ؾمٚمقك ُم٤ًمر همػم ُمتّمؾ سم٤مًمٜمتٞمج٦م

 .ش٦ٌمـاعمٙم٤موم٠مة واعمح٤مؾم»أيْم٤ًم إمم ُم٤م ذيمرٟم٤مه قمـ إظمٓم٤مء اإلضمتٝم٤مدي٦م ذم 

 ًم٘مراره٤م اإلٟمًج٤مم واًمتٕم٤مون ُمع أقمْم٤مء اعم١مؾم٦ًم واإلؾمتج٤مسم٦م سمٜمقد : ُمثؾافقطقػلافسؾقك       

. واًم٘م٤مقمدة  وؿمٌف ذًمؽ ُمـ اًمٌٜمقد ٌٚمقغ إهدافًم شمٍمف اعمقفمػ ويمٞمٗمٞم٦م واحلرص قمغم ُمّم٤محلٝم٤م

وىمد ذيمرٟم٤م ُمث٤مًٓ  ،أن يمؾ ؾمٚمقك وفمٞمٗمل يٗمت٘مر إًمٞمف حت٘مٞمؼ اهلدف ومٝمق سمٜمد ُمٝمؿ ُمـ سمٜمقد اًمت٘مقيؿ 

ومٌٜمد احلْمقر  ،اعمٙمٚمٗم٦م سمخدُم٤مت ُمتٙمررة ًمٚمٛمرى اسمتداًء ُمـ سمداي٦م اًمٕمٛمؾ ؿم٤مئٕم٤ًم وهق اعمٛمرو٦م 

ويمذًمؽ يمؾ ؾمٚمقك  ويمذًمؽ اعمقفمػ اعمٙمٚمػ سمتٚمٌٞم٦م ُمقاقمٞمد ظمالل اًمٕمٛمؾ . ،رضوري ذم شم٘مقيٛمٝم٤م 

ومٝمق سمٜمد ُمٝمؿ جي٥م شم٘مقيٛمف وُم٤م يتٌع  ،يتْمٛمـ فمٚمؿ اعم١مؾم٦ًم او فمٚمؿ أظمريـ وفمٞمٗمل او أداء 

وًمٕمؾ أيمثر ُم٤م ي٘مع اًمًٚمقك اًمٔم٤ممل هق ذم اعم١مؾم٤ًمت اًمٕمًٙمري٦م وإُمٜمٞم٦م  ،اًمت٘مقيؿ ُمـ إضمراءات 

وم٢من اًمٌٜمقد اًمًٚمقيمٞم٦م  ،وأُم٤م اًمقفمٞمٗم٦م اًمتل شم٘مقم قمغم اًمتٗمٙمػم واًمٌح٨م  وشمٍموم٤مت يم٤ٌمر اعم١ًموًملم .

 اًمتحٚمٞمؾ وذم اًمٙمٗم٤مءة ذمُمثؾ  ،اًمقفمٞمٗم٦م ىمد شمٓم٤مسمؼ اًمّمٗم٤مت اًمِمخّمٞم٦م اعمٝمٛم٦م ًمتٚمؽ  اًميوري٦م هل٤م

ٞمدة واحلٚمقل وؿمٌف شم٘مديؿ إومٙم٤مر اجل اعم٤ٌمدرة ذم وذم ، رؤي٦م ُمقاـمـ اًمْمٕمػ واًم٘مقة ذم اعم١مؾم٦ًم

 .ذًمؽ ُمـ اًمٌٜمقد

إُم٤مٟم٦م( اعمقفمػ هل اًمٜمزاه٦م ) وشمثٌٞم٧م ٦م ذم اظمتٞم٤مرـ: اًمّمٗم٤مت اًمرئٞمًخصقةـافشافصػات       

صمؿ  ،واًم٘مدرة قمغم اًمتٕم٤مون ُمع أظمريـ ( وإهٚمٞم٦م ًمٚمقفمٞمٗم٦م اعمٕمٞمٜم٦م واًمٜمِم٤مط واًمٙمٗم٤مءة )او اًمذيم٤مء
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وٓسمد ُمـ  وهمػمه٤م . زام إظمالىمل اًمرومٞمعـج٤مقم٦م واإلًمتـواًمِم تقىمع ُمٜمف اعمٕمٜمقي٤مت اًمٕم٤مًمٞم٦م واعمث٤مسمرةـشمُ 

ؽماشمٞمجل ـومت٘مقيؿ اًمقٓء واإلدم٤مه اإلؾم ،اًمتذيمػم أن اًمٙمٗم٤مءة او إهٚمٞم٦م ختتٚمػ ُمـ وفمٞمٗم٦م إمم أظمرى 

ج٤مسمٞم٦م ـخّمٞم٦م اإليـواًمّمٗم٤مت اًمِم ٞم٦م وإُمٜمٞم٦م .ـٞم٤مؾمـًمف أمهٞم٦م قم٤مًمٞم٦م ذم إهٚمٞم٦م ًمٚمقفم٤مئػ اًمًُمثاًل 

ومٌٕمْمٝم٤م ُم١مصمر وأُم٤م اًمّمٗم٤مت اًمًٚمٌٞم٦م  ،ٚمقك  ـ٤مقمدة ًمٌٜمقد اًمٜمت٤مئ٩م واًمًـتٕمامهل٤م يمٌٜمقد ُمًـيٛمٙمـ اؾم

وذيمرٟم٤م أن اًمّمٗم٤مت اًمرئٞم٦ًم هل  . وظم٤مص٦م ذم شم٘مقيؿ اًم٘مٞم٤مدات اًمٕمٚمٞم٤م ، ضمدًا ذم ظمٗمض اًمت٘مقيؿ

يٛمٜمع اظمتٞم٤مر وشمثٌٞم٧م اعمقفمػ  ٝمؿ ذم اًمّمٗم٤مت اًمرئٞم٦ًماعمٜم٘مص . واًمٗم٤مت اظمتٞم٤مر وشمثٌٞم٧م اعمقفمػ ص

تَِٕملمُ » قمٛمر  داخلٚمٞمٗم٦م اًمراؿم اًمرواي٦م قمـ . وأُم٤م إٓ ذم طم٤مًم٦م اوٓمرار ُم١مىمت٦م ًْ ةِ  َٟم  َوإصِْمُٛمفُ  اعْمُٜم٤َمومِِؼ  سمُِ٘مقَّ

وُمٕمٚمقم أن اًمٜمٗم٤مق  ، سم٠مٟمف ُمٜم٘مٓمع ، أي هق وٕمٞمػ ٤م٘مد ُوصػ إؾمٜم٤مده، وم ٞم٦ٌمـرواه اسمـ أيب ؿم شقَمَٚمْٞمفِ 

 ؼ ، ومٛمـ اًمٌٕمٞمد ضمدًا أن يّمح اخلؼم. ٟم٘مص يمٌػم ٕٟمف يتٕم٤مرض ُمع إُم٤مٟم٦م وهق أؿمد ُمـ اًمٗمً

 اإلضمراءات اًمٕمٛمٚمٞم٦م:ومٛمـ : افتؼقيؿما بعد       

  ؾمالُمتف.جقدشمف وقمغم اعم١ًمول ُمراضمٕم٦م اًمت٘مقيؿ واًمت٠ميمد ُمـ إىمتٜم٤مقمف سم 

  إداء وُم٤م يتْمٛمٜمف ُمـ ٟم٘م٤مط اًم٘مقة  إُمر او اهلدف اًمرئٞمس ُمـ اًمت٘مقيؿ هق ُمٕمروم٦م ىمٞمٛم٦م

وٟم٘م٤مط اًمْمٕمػ ، وُم٤م يتٌع ذًمؽ ُمـ إضمراءات شمٓمقير وحتًلم ، وإضمراءات إصالح 

  وشمٕمديؾ ، ويمذًمؽ إضمراءات حم٤مؾم٦ٌم طملم ي٘متيض إُمر. 

   شمذيمر أن اًمٜمّمٞمح٦م شمتْمٛمـ إرادة وحتري اخلػم ًمٚمٛمٜمّمقح ، وًمذًمؽ يٙمقن قمرض

اجل٤مٟم٥م اًمًٚمٌل ُمـ اًمت٘مقيؿ قمغم اعمقفمػ قمرو٤ًم أظمقي٤ًم ذم ضمق ُمـ اهلدوء واضمتٜم٤مب 

اًمتجريح واإلؾمتخٗم٤مف واًمتٝمديد . وُمـ اجلٛمٞمؾ شمذيمػم اعمقفمػ سمٜم٘م٤مط ىمقشمف ُمع رء ُمـ 

حلقار اعمت٤ٌمدل همػم اإلؾمتٗمزازي ، يمل اًمتِمجٞمع ، صمؿ قمرض ٟم٘م٤مط اًمْمٕمػ اعمٝمٛم٦م سمٓمري٘م٦م ا

أظمريـ او اًمدوم٤مع او ُيـٔمٝمر اعمقفمػ ٟمقع ُمقاضمٝمتف ًمٚمت٘مقيؿ )يم٤مًمٖمْم٥م واًمٓمٕمـ وامه٤مم 

ر او اإلقمؽماف سم٠من إُمر حيت٤مج إمم حتًلم( ، ويمذًمؽ ٟمقع شمٗمٝمؿ اعمقفمػ ـمرح إقمذا

يؿ اًمٙمكم ، وم٢من يم٤مٟم٧م اجلقاٟم٥م اًمًـٚمٌٞم٦م اًمتل مل شم١مصمر ذم اًمت٘مق أيْم٤ًم ، وم٢منو عمْم٤مُملم اًمت٘مقيؿ .

ُمٝمٛم٦م ويٛمٙمـ أن شم١مصمر ذم أداء آظمر وم٢مٟمف يتؿ اًمتذيمػم سمـٝم٤م سمٚمٓمػ ُمـع اهتامم ، وسمحْمقر 
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وسمٍمف اًمٜمٔمر قمـ ـمري٘م٦م  اعمجٛمققم٦م او قمغم اٟمٗمراد ، وذًمؽ سمحًـ٥م ٟمـقع اًم٘مْمٞم٦م .

اؾمتج٤مسم٦م اعمقفمػ ، وم٢من هم٤مي٦م اعم١ًمول او اعمدير هق إؿمٕم٤مر اعمقفمػ سم٠من اعم٘مّمقد هق ٟمٗمٕمف 

ق اصٓمالح سم٤مٕومٙم٤مر واًمتقضمٞمٝم٤مت اجلٞمدة ، ومٝمل شمٖمذي٦م راضمٕم٦م ًمٚمٛمقفمػ ٟمٗمًف يمام ه وشمٜمٛمٞمتف

ٚمؾ وحتًلم إداء ، وُم٤م يتٌع ذًمؽ ُمـ ظمؼماء اًم٘مٞم٤مدة واإلدارة ، وشم٤ًمقمد قمغم ُمٕم٤مجل٦م اخل

 إضمراءات.

 ٚمٌٞم٤مت اًمت٘مقيؿ . ومٛمـ إُمقر اعمذُمقُم٦م ذم ـقمغم اعمقفمػ أن يٙمقن قمدًٓ ذم ُمقاضمٝم٦م ؾم

 اضمتٜم٤مهب٤م:رع ويٜمٌٖمل ـاًمِم

  .إٟمٙم٤مر احل٘م٤مئؼ 

  .اًمٔمٜمقن اًمًٞمئ٦م سمال دًمٞمؾ 

   .اجلزع 

  .اًمٖمْم٥م 

  .إقمذار همػم احل٘مٞم٘مٞم٦م 

 إُمقر اعمحٛمقدة ذم ُمقاضمٝم٦م ؾمٚمٌٞم٤مت اًمت٘مقيؿ إصقزم ، ومٛمٜمٝم٤م:وأُم٤م 

  .اقمت٤ٌمره٤م شمٖمذي٦م راضمٕم٦م ذم ُمّمٚمح٦م اعمقفمػ 

  طمٞم٤من:وىمد ؾمٌؼ ذيمر ىمقل إُم٤مم اًمٕمرسمٞم٦م أيب  . اقمت٤ٌمره٤م ُمٜمٓمَٚم٘م٤مً ً ًمٚمتحًلم 

٦مٌ   قَمكمَّ  وَمْمٌؾ  هَلُؿ قِمداشمـل ـُ  َأذه٥َم  وَمال  َوُِمٜمَـّ  إقَم٤مدي٤م قَمٜمّل اًمَرمح

تل قَمـ سَمَحثقا هؿُ  قين َوُهؿ           وَم٤مضمَتٜمٌَُتٝم٤م زًمَّ ًُ ٧ٌم ٟم٤موَم ًَ  ٤مـاعَمٕم٤مًمٞم وَم٤ميمَت
 

  ل يمثػم ُمـ ـاًمت٘مقيؿ اإلجي٤ميب ٕداء اعمجٛمققم٦م اًمّمٖمػمة ُيـَقضمف إمم اعمجٛمققم٦م سمجٛمٚمتٝم٤م وم

٤من ، طملم يتٕمذر ومّمؾ شم٠مصمػم يمؾ ومرد قمـ أظمر ، يمام أن شم٘مدير اعمجٛمققم٦م سمجٛمٚمتٝم٤م ـإطمٞم

ٚمٌل ًمٚمٛمجٛمققم٦م ، وم٤مًم٘مرائـ ـيِمجع قمغم اًمث٤ٌمت قمغم ـمريؼ اًمٜمج٤مح . وأُم٤م اًمت٘مقيؿ اًمً

 حيت٤مج اًمت٘مقيؿ إمم ٛمؾ اًمت٘مقيؿ قمغم اعمجٛمققم٦م يمٚمٝم٤م سم٤مًمتْم٤مُمـ أمهؾ حُي وـمٌٞمٕم٦م اًمٕمٛمؾ شم٘مرر 

 ٥ٌم اٟمخٗم٤مض اًمت٘مقيؿ.ـشمدىمٞمؼ ًمٗمرز ؾمدة زي٤م
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سمٌٕمض اًمنقم٦م ؿمخص : وذًمؽ طملم شمقضمد طم٤مضم٦م ًمٗمحص بؿعـك ؾحص أخر تؼقيؿاف      

او همػم  او اًمت٠ميمد ُمـ اًمٙمٗم٤مءة ؽمكـؾ ُمِمـٛم٘م٤مسمٚم٦م وفمٞمٗمٞم٦م او صداىم٦م او اًمتٗمٙمػم سمٕمٛميم ،ٝمقًم٦م ـواًمً

ُمٜمٝم٤م اًمٜمٔمر ذم  ،يٛمٙمـ اإلظمتٞم٤مر ُمٜمٝم٤م سمح٥ًم اًمٖم٤مي٦م ُمـ اًمٗمحص ذًمؽ . وشمقضمد حم٤مور قمديدة 

واحلقار ُمٕمف عمٕمروم٦م  ، واؾمتِم٤مرشمف ذم ىمْم٤مي٤م خمت٤مرة ،واإلؾمتٗم٤ًمر قمٜمف  ،اعمٕمٚمقُم٤مت قمـ اًمِمخص 

  سمٙمت٤مسم٦م شم٘مرير او طمؾ ُمٕمْمٚم٦م. وـمٚم٥م ُم٤ًمقمدشمف ،ودمرسمتف سم٠مداء حمدد  ،ُمٜمٝم٤مضمف وأومٙم٤مره 

 :تتعؾؼ بادحاور وافبـقد وادعقارؿقاظد       

  اإلقمت٤ٌمر او قمٚمٞمف ذم اًمت٘مقيؿ ؾمٞمٙمقن هق اعمتٗمقق ذم اًمٌٜمقد واعمحقر اًمذي ؾمٞمتؿ اًمؽميمٞمز 

. ومٗمل شم٘مقيؿ إداء ُمثالً  ًمف إصمر إيمؼم وىمد شمؿ اظمتٞم٤مره ٕن ،مجٚم٦م قمٛمؾ اعمقفمػ واًمٗمريؼ 

وحمقر او  جي٥م أن يٙمقن اعمقفمػ قمغم قمٚمؿ ُمًٌؼ سمذًمؽ يمل يرشم٥م إوًمقي٤مت ذم قمٛمٚمف .

ٙمـ اًم٘مقل سم٠من اًمٌٜمقد اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م يٛمًمٙمـ و ،إمم أظمرى  اًمؽميمٞمز شمتٗم٤موت ُمـ ىمْمٞم٦محم٤مور 

د اعمريم٥م اعمٕم٘مد ٝمـذا يمثػم ذم شم٘مقيؿ اعمِمـوه ،او اًمٕم٤مًمٞم٦م إوًمقي٦م شمدظمؾ يمٚمٝم٤م ذم اًمت٘مقيؿ 

 .ًمألهداف اًمٙمٌػمة

   وذًمؽ أن اًمتٗم٤مقمؾ سملم  ،اًمٗمرق سملم اًمتٗم٤مقمؾ واًمتالزم سملم اعمح٤مور: وهذا أُمر ُمٝمؿ

تٜم٤مومر ُمع الً يومٛمحقر اًم٘مقاٟملم وإٟمٔمٛم٦م اًمٕم٤مدًم٦م ُمث ،اعمح٤مور سم٤معم٤ًمقمدة او اعمٜم٤مومرة أُمر ـمٌٞمٕمل 

طمٞم٨م  ،ٕمْمف ـمٌٞمٕمل وسمٕمْمف ُمّمٓمٜمع ذم اعم١مؾم٦ًم . وأُم٤م اًمتالزم ومٌ حمقر اًمٗم٤ًمد اًمقفمٞمٗمل

صٜم٤مقمتف ذم ؿمٌٙم٤مت إدارة اًمٗم٤ًمد وؿمٌٙم٤مت اًمٍماع اًمًٞم٤مد . ومِمٞمقع اًمٗم٤ًمد اًمقفمٞمٗمل شمتؿ 

و اإلداري او إُمٜمل . وأُم٤م ذم اًمٜمٔم٤مم اًم٘م٤مٟمقين او اًم٘مْم٤مئل اُمثاًل يًتٚمزم وضمقد ٟم٘مص 

وم٢مهن٤م ُمٕمرو٦م ًمٕمٛمٚمٞم٤مت  ،ُمٜمٔمقُم٤مت اًمٕم٘م٤مئد واعمٗم٤مهٞمؿ طمٞم٨م شم٘مؽمن اعمٗم٤مهٞمؿ سم٤مًمتٓمٌٞمؼ اًمٕمٛمكم 

يم٠من يتؿ قمٛمدًا إوم٤ًمد حمقر اًمتٓمٌٞمؼ  ،اإلظمؽماق واًمتْمٚمٞمؾ ذم اًمٍماع اًمث٘م٤مذم واًمًٞم٤مد 

 ،قى واإلٟمحٞم٤مز وؾمٞم٠ميت إيْم٤مح ذم اًمٙمالم قمـ اهل ،اًمٕمٛمكم سمٖمرض إًمّم٤مق اًمٗم٤ًمد سم٤معمٗم٤مهٞمؿ 

          إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم. شُمـ أظمٓم٤مء اًمت٘مقيؿ»حت٧م قمٜمقان 
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  ُمـ ًمف ظمؼمة قم٤مًمٞم٦م او ُمٕمروم٦م ( يٜمٌٖمل أن يْمٕمٝم٤م اعم٘مٞم٤مس او ُمراشم٥م اعمٕمٞم٤مر )أي درضم٤مت

: وم٢من ؾػل تؼقيؿ افعامؾغ مثلً  . اًم٤ًمسم٘م٦م تاًمت٘مقيام ُمـ سم٠مُمثٚم٦مو سمٛمج٤مل اًمت٘مقيؿ شمٗمّمٞمٚمٞم٦م

ت٘مٓم٤مهبؿ ـتٓمٞمع اؾمـاًمذيـ شمً أهٚمٞم٦م ٥م ُمعـشمٙمقن واىمٕمٞم٦م شمتٜم٤مؾمدرضم٤مت اعمٕمٞم٤مر جي٥م أن 

وًمٙمـ ُمـ همػم إهمٗم٤مل اًمتٓمٚمٕم٤مت اعمًت٘مٌٚمٞم٦م وشمٓمقير اعم١مؾم٦ًم . وسمخالف  ،ًمقفم٤مئػ اعم١مؾم٦ًم 

سمؾ ىمد يٜمخٗمض شم٘مقيؿ  ،قؾمط تيّمػم دون اعم ىمد ذًمؽ وم٢من شم٘مقيؿ أيمثر اًم٘م٤مدة واعمقفمٗملم

 إقمغم احلد قمـ شمقىمٕم٤مت ـ شمٙمقيـوسمٕمد هذه اإلقمت٤ٌمرات يٛمٙم أومْمؾ اًم٘م٤مدة واعمقفمٗملم .

ودُمٕمؾ  ، سمٚمقهمٝم٤م يراد ىمٞمٛم٦م ومْمؾأ يمذًمؽ وحتدد.  اًمٕم٤مُمٚملم ىمدرة او اإلٟمج٤مز او ًمألداء

 وسملم اًمقاىمٕمٞم٦م اًمٌٜمد ىمٞمٛم٦م سملم اًمٗمجقة شمٔمٝمر يمل وذًمؽ ، ٝم٤مُمٜم ىمري٦ٌم ًمٚمٛم٘مٞم٤مس اًمٕمٚمٞم٤م اًم٘مٞمٛم٦م

 سمّمٞمٖم٦م اعمٕمٞم٤مر قمـ ٕمؼمويُ  . وُمًت٘مٌٚمٞم٦م واىمٕمٞم٦م رؤي٦م اعم٘مٞم٤مس يٕمٓمل وسمذًمؽ. ىمٞمٛم٦م ومْمؾأ

 ، ظمريـأ سمت٘مقيامت او ٓطم٘م٦م او ؾم٤مسم٘م٦م سمت٘مقيامت ُم٘م٤مرٟمتٝم٤م يمل يٛمٙمـ ٟمحقه٤م او طم٤ًمسمٞم٦م

ويٜمٌٖمل ًمذًمؽ إظمْم٤مع اعم٘مٞم٤مس  . ًمٙمؾ قمٜمقان او سمٜمد 10-1وذًمؽ ٟمحق ووع درضم٦م ُم٤م سملم 

اًمذي  وأما تؼقيؿ اهلدف افسقاد او افدؾاظل . قازٟم٤مت اًمتل ذيمرٟم٤مه٤م ىمٌؾ ىمٚمٞمؾًمٚمتوٟمت٤مئجف 

ُيراد حت٘مٞم٘مف ، وم٢من شم٘مقيٛمف ىمٌؾ شمٜمٗمٞمذ اخلٓمط يٕمتٛمد قمغم إومؼ اًمقاؾمع ، واًمرؤي٦م اًمٕمٛمٞم٘م٦م 

 اخلؼمة واحلٙمٛم٦م ، وؾمٞم٠ميت اعمزيد قمٜمف إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم. واعمٜم٘مح٦م ، وإذاك أهؾ

  ٟمٓم٤مق ظم٤مرج اعم١مصمرات قمـ اًمٜمٔمر سمٍمف أي ذاشمف اإلٟمج٤مز او إداء ٟم٘م٤مط اعم٘مٞم٤مس حيدد 

 اعم١مصمرات طم٤ًمب حي٥ًم اًم٘مٞم٤مس سمٕمد اًمٜمٝم٤مئل اًمت٘مقيؿ وًمٙمـ ،واإلٟمج٤مز  إداء قمٛمؾ

وذيمرٟم٤م حت٧م  . واًمًٞمٓمرة اعم١ًموًمٞم٦م قمـ اخل٤مرضم٦م اعم١مصمرات شمٚمؽ ٟمحق واخل٤مرضمٞم٦م اًمداظمٚمٞم٦م

 اًمٕمٜمقان اًمرئٞمس هٜم٤م إُمٙم٤من اعم٘م٤مرٟم٦م سملم أيمثر ُمـ ُمٕمٞم٤مر ذم شم٘مقيؿ ُمٕملم. 

   يٛمٙمـ شمدري٥م اًمٗمٙمر قمغم متٞمٞمز اعمح٤مور واًمٌٜمقد اعمٝمٛم٦م ذم إداء اًمقفمٞمٗمل وذم اعمِمٝمد

اومؽماض اًمؽميمٞم٥م ذم يمؾ : إمر إول ،أُمقر  صمالصم٦م وذًمؽ سمتدسمر ،اعمريم٥م ًمٚمٝمدف اعمًت٘مٌكم 

شم٘مًٞماًم ُمًتٜمدًا إمم ُمٕم٤من ُم١مصمرة داظمؾ  )حم٤مور وسمٜمقد( شم٘مًٞمٛمف إمم أضمزاء ُمِمٝمد صمؿ حم٤موًم٦م

وم٤معمٕم٤مين اًمداظمٚمٞم٦م شمِمٙمؾ ٟمققم٤ًم ُمـ  .احل٤مضم٦م إمم شمٞمًػم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع ُمِمٝمد يمٌػم اعمِمٝمد وإمم 
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 : اًمتٗمٙمػم سم٤مًمٕمالىم٤مت سملم إضمزاءإمر افثاين اًمٗمقاصؾ اجلزئٞم٦م او اعمًتؽمة سملم حمقر وآظمر .

رؤي٦م  :إمر افثافث.   ودور يمؾ ضمزء ذم ُمقوقع اًمت٘مقيؿ يم٤مٕداء او اخلٓمقرة او همػم ذًمؽ

 . خل٤مرضمٞم٦م اًمتل يٛمٙمـ أن شمٙمقن ُم١مصمرةاًمٕمقاُمؾ ا

  إقمداد ؿمٝم٤مدة او شم٘مرير اًمت٘مقيؿ ويمٞمٗمٞم٦م شمْمٛمٞمٜمف ًمٚمٌٜمقد اعمخت٤مرة: ذم ذًمؽ ـمرق قمديدة 

م قمـ جمٛمققم٦م أؾمئٚم٦م سمـ و ، شمتٗم٤موت سمح٥ًم جم٤مل اًمت٘مقيؿ  »يٕمتٛمد سمٕمْمٝم٤م قمغم إضم٤مسم٦م اعم٘مق 

حل٤مل اعمقفمػ وُم٤م  وصٍػ  قمغم او سمدرضم٦م ُمـ شمًٚمًؾ حمدد . ويٕمتٛمد سمٕمْمٝم٤م شٟمٕمؿ او ٓ 

اًمًٚمٌٞم٤مت اعمٝمٛم٦م . وٓ جم٤مل هٜم٤م ًمٜم٘مؾ ٟمامذج شم٘م٤مرير طمًـ إداء وٟمٗمل  إصم٤ٌمت يتْمٛمٜمف ُمـ

٦ٌم ًمتٜمقع ـقيؿ اعمٜم٤مؾموذًمؽ ٕن قمغم ظمؼماء اًمت٘مقيؿ ذم يمؾ ُم١مؾم٦ًم إقمداد ٟمامذج اًمت٘م ،اًمت٘مقيؿ 

  . اًمقفم٤مئػ ومٞمٝم٤م

  ًمتٖمػمات ومٞمٝم٤مويّمٕم٥م شمقىمع ا ،شمقصػ سمْمٕمػ قم٤مُمؾ اإلؾمت٘مرار  شمقضمد حم٤مور وسمٜمقد ، 

يم٤معمِم٤مقمر واًمٕمقاـمػ واًمٕمقاُمؾ اًمث٘م٤مومٞم٦م  ، يّمٕم٥م او يتٕمذر ىمٞم٤مؾمٝم٤م ُم٤ٌمذة وًمذًمؽ

ويٚمحؼ سمذًمؽ إداء اًمٌنمي ذم  ، واًمٜمٗمًٞم٦م اًمتل حتدد ٟمقع اإلؾمتج٤مسم٦م حلدث ُمًت٘مٌكم

إداء »وىمد ؾمٌؼ ذيمر ـمرق شم٘مقيٛمٝم٤م حت٧م قمٜمقان  . اؾمتحداث وشمٓمقير اًمت٘مٜمٞم٤مت

  .شاإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م اخلٞم٤مراتاإلؾمؽماشمٞمجل/ شم٘مقيؿ 

 

 ؿافتؼقي مـ ؿقاظد

  :إؾراد تؼقيؿادمثرات دم 

 ؾمٌٌٝم٤م يٙمقن ىمد ومرادًمأل اًمًٓمحل او اًمٔم٤مهري اًمت٘مقيؿ ذم اعمٜمخٗمْم٦م اًمٌٜمقد ُمـ اًمٙمثػم نأ وذًمؽ      

 وظمرق سمتٙم٤مرواإل ص٤مًم٦مإ ـمريؼ ذم واًمٕم٘م٤ٌمت اًمتٕمٌئ٦م ذم يم٤مًمْمٕمػ ،٤م ٟمٔمٛمتٝموأ ٦مـًـاعم١مؾم سمٞمئ٦م ذم

 ْمٕمػـشمُ  اًمتل قرـُمإ ُمـ ذًمؽ همػم ممإو ، ٚمٓملـشمً ىمٞم٤مدي ٚمقكـوؾم قمْم٤مءإ سملم اًمٕمداًم٦م

 هذا.  سم٤مجلٞمد ًمٞمس وومالن ومالن شم٘مقيؿ نأ اًمًٓمحٞم٦م اًمٜمٔمرة ًمّم٤مطم٥م ومٞمٔمٝمر ، قي٤متـواعمٕمٜم ؽـاًمتامؾم
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 دـؿمأ ُمروإ اًمٕم٤مُمٚملم . ٠مـظمٓم ُمـ يمثرأ ٟمٔمٛم٦مإ ٠مـظمٓم نأ دارةاإل ظمؼماء ُمِم٤مهػم سمٕمض سح وىمد

 او اًمٗمردوم٢من  ،وسمتٕمٌػم آظمر  .اعم١مؾم٦ًم  وسمٞمئ٦م ٟمٔمٛم٦مإ ىمّمقر ممإ ١موًملمـواعمً اًم٘م٤مدة ظمٓم٤مءأ وٗمٜم٤مأ ذاإ

 اًم٘مْمٞم٦م شمٚمؽ طمجؿ دون أهق: ضمقاٟم٥م ُمـ اًمٞمف ٜمٔمرـيُ  ، ٙمٚم٦مـُمِم او ىمْمٞم٦م زشمفـقمجأ اًمذي ؿـاًم٘مً

 سمٞمئ٦م ذم هل رةـاًمٙمٌٞم ٙمٚم٦مـاعمِم نأ أم اخلٓم٠م؟ ررـيتٙم ًمئال وفمٞمٗمل شمٖمٞمػم او شمٓمقير ممإ حيت٤مج وًمذًمؽ

 ذم قـه واحلؾ طم٘م٤مً  يمٌػمة ٙمٚم٦مـاعمِم نأ أم ىمٚمٞمؾ؟ ىمٌؾ رٟم٤مـذيم ٤مـيمٛم ٝم٤مـ٤م وىمٞم٤مدشمٟمٔمٛمتٝموأ اعم١مؾم٦ًم

  ـم٤مىمتف؟ وزي٤مدة ؿـاًم٘مً او ردـاًمٗم ٜم٤مدـؾمإ

  :إظتقاد افتؼقيؿ

يمام ُي٘م٤مل: ُمـ اقمت٤مد أًمَِػ  وإُمر ، ُمـ ضمٝم٦م أظمرى وًمِمٞمقع اًمٖمٗمٚم٦م قمٜمف ُمـ ضمٝم٦م ، وذًمؽ ٕمهٞمتف      

وأقم٤مد . ومدرضم٦م ُمـ اإلٟمتٔم٤مم ذم اعمراضمٕم٦م واًمت٘مقيؿ همػم اًمرؾمٛمل دمٕمؾ اإلٟم٤ًمن أيمثر اؾمتٕمدادًا 

سمؾ هل ىِمٓمع ُمتآًمٗم٦م  ،. وجم٤مٓت احلٞم٤مة ًمٞم٧ًم ُمٜمٗمّمٚم٦م قمـ سمٕمْمٝم٤م ًمٚمت٘مقيامت اًمرؾمٛمٞم٦م واإلهتامم هب٤م 

ومٙم٠مٟمف ؾمجٞم٦م همػم  ،ًا ـمٌٞمٕمٞم٤ًم ٕداء ؾم٤مسمؼ وسمٞمٜمٝم٤م يمثػم ُمـ اًمتداظمؾ . وم٤مٕداء إومْمؾ هق ُم٤م يم٤من ٟمٛمق

 .اضمٝم٦م قمٛمؾ ضمديد سمال ؾم٤مسم٘م٦م ُمـ ضمٜمًفُمتٙمٚمٗم٦م . وهذا سمخالف ُمق

  :مساظدة إظضاء ظذ افـجاح إصؾ

 ممإ واًمتحقل ٦مـسم٤مًمتقسم ُم٠مُمقرون يمٚمٝمؿ قمْم٤مءإ نوأ ، دـاًمقاطم دـواجلً اعمح٦ٌم روح فمؾ ٗملوم      

وم٢من يم٤من اًمت٘مقيؿ ؾمٚمٌٞم٤ًم ذم طمؼ ومرد او ومريؼ قمٛمؾ ، وم٢من اًمت٘مقيؿ جي٥م أن يتْمٛمـ  . ومْمؾأ طم٤مل

، قمـ ـمريؼ ُم٤ًمقمدة اًمٗمريؼ هق حتًلم إداء وشمٕمديؾ اعم٤ًمر  يٙمقن اخلٞم٤مر إولإؾم٤ٌمب . و

 إمم اًمٚمقم شمقضمٞمف قمغم اًمؽميمٞمز ُمـ سمٙمثػم أيمثر حتقيؾ اًمٗمِمؾ إمم ٟمج٤مح قمغم اًمؽميمٞمزودمديد شم٠مهٞمٚمف ، ُمع 

وُمـ  . شاعمٙم٤موم٠مة واعمح٤مؾم٦ٌم»قمٜمقان  ، وإمم شاًمتقازٟم٤مت ذم اًمت٘مقيؿ» إمم أيْم٤مً  وارضمع .وومالن  ومالن

اجلٞمدة عمقفمٗمٞمف ومذيمر أن يم٤من جيٞم٥م قمغم ُمقفمٗمٞمف مجٞمؾ ُم٤م ُيٜم٘مؾ قمـ سمٕمض اًم٘م٤مدة أٟمف ؾُمئؾ قمـ إدارشمف 

، ُمـ ىم٤مل ُمٜمٝمؿ: ٓ أىمدر ، أضم٤مسمف سمـ: طم٤مول . وُمـ ىم٤مل ُمٜمٝمؿ: ٓ أقمرف ، أضم٤مسمف سمـ:  ٦م أضمقسم٦مسمثالصم

ب.  شَمـَٕمٚمَّؿ . وُمـ ىم٤مل ُمٜمٝمؿ: ُمًتحٞمؾ ، أضم٤مسمف سمـ: ضمر 
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  :ظذ جاكب افضعػ ؾؼط احلذر مـ افسـقز

ذيمٞم٤مء واًمٕم٤ٌمىمرة ىمد يّمٞمٌٝمؿ وٕمػ ؿمديد ذم ضم٤مٟم٥م ُمٕملم او ذم ُمرطمٚم٦م ُمـ ن يم٤ٌمر إأوذًمؽ       

هن٤مر ويتحقل ن هلؿ ـم٤مىم٤مت ُمتٗمجرة يم٤م٢ٕمذا شمؿ شمٗمٕمٞمؾ اجل٤مٟم٥م اجلٞمد ومٞمٝمؿ ومإوًمٙمـ  ، ؿطمٞم٤ممه

ڳ  ڳ  چ  ذًمؽ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم إمم. وىمد ٟمٌف اًم٘مرآن اًمٙمريؿ  هم٤مي٦م اًم٘مقة إممشم٘مقيٛمٝمؿ ُمـ اًمْمٕمػ 

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں        ں  ڻ  ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ   ہ  ہھ  ھ  

 ، وىمقًمف شمٕم٤ممم74اًمٌ٘مرة:  چ  ﮷  ﮸  ﮹  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ﮲  ﮳   ﮴  ﮵  ﮶

ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻچ 

 . 122إٟمٕم٤مم:  چ  ھ  ھ  ھ  ے          ے    ہ  ہہ  ھ

. وٟم٘مقل ُمع  مم اًمت٘مقيؿ اًمرومٞمعإل اًمرضم٤مل ُمـ اًمت٘مقيؿ اًمْمٕمٞمػ وشمقضمد اُمثٚم٦م يمثػمة ضمدا ُمـ حتقُّ       

إٓ  يمثػماً  ومال ٟمتقىمع ُمٜمف ظمػماً  ،وهمٚمٌتف اًمٕمقائؼ  قم٤مُمؾ اًمٗمِمؾ شمٗم٤مىمؿ قمٜمدهُمـ  يْم٤مً أ ٟمف يقضمدإذًمؽ 

ڱ  ڱ  ڱ چ  شمٕم٤ممم درضم٤مت ىمقًمفذا احل٤مل هق درضم٦م ُمـ ـوه ، سمٙمثػم ُمـ اعمٕم٤موٟم٦م واًمؽمُمٞمؿ

 مم ظمؼمة ذم اًمتقصمٞمؼ واًمتْمٕمٞمػإُمر حيت٤مج وم٤مٕ ، 81اًمٌ٘مرة:  چ ڻ ڻ ں   ں

 . وذم قمٛمٚمٞم٤مت شمٗمٕمٞمؾ ٟم٘م٤مط اًم٘مقة

  :وادسموفغ افؼادة تؼقيؿ

ومٞمٛمٙمـ صٞم٤مهمتف ُمـ ُمْم٤مُملم اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م ذم  ، ٚمٞمتٝمؿ ًمٚم٘مٞم٤مدة ىمٌؾ إؿمٖم٤مل اعمٜمّم٥مأُم٤م شم٘مقيؿ أه      

ومٞمٕمتٛمد قمغم شم٘مقيؿ  ،وأُم٤م شم٘مقيؿ أداء اًم٘م٤مئد سمٕمد إؿمٖم٤مل اعمٜمّم٥م ُم١مهالت: ُمـ يّمٚمح ًمٚم٘مٞم٤مدة . 

يمت٘مقيؿ إداء  ،ٌح٨م اًمراسمع إداء اعمذيمقر هٜم٤م سمنمط شمٙمٞمٞمٗمف ًمقاضم٤ٌمت اًم٘م٤مئد اعمذيمقرة ذم اعم

يم٤محلزم ووٌط اًمٜمٗمس  ،ّمٞم٦م وإقم٤مدة شم٘مقيؿ اًمًٚمقك واًمّمٗم٤مت اًمِمخ ،اإلؾمؽماشمٞمجل سمٛمج٤مًمٞمف 

ومٞمْم٤مف  ،. وأُم٤م شم٘مقيؿ اخلط اًمث٤مين ومام دوٟمف ُمـ اًم٘مٞم٤مدات  واًمٜمٔم٤موم٦م اًمقفمٞمٗمٞم٦م وٟمٔم٤موم٦م اًمقٓء وهمػمه٤م

 عـروم ممإ دائامً  ىم٤مئٛم٦م ح٤مضم٦مـاًم نٕ ، احل٤مًمٞم٦م ٝمؿـدرضم٤مشم ُمـ قمغمأ ١موًمٞم٤متـأداء ُمً قمغم ىمدرمهؿ إًمٞمف 

 .رومعأ ُمٜم٤مص٥م ممإ اعم١ًموًملم سمٕمض
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 :مصادر معؾقمات افتؼقيؿ

  وهمػمه٤م ُمـ ىم٤مقمدة اعمٕمٚمقُم٤مت : ُمثؾ اعمٚمٗم٤مت وشم٘م٤مرير اًمٕمٛمؾ واإلٟمج٤مزادصادر ادؽتقبة. 

  واعمٕمٚمقُم٤مت  ويمثػم ُمـ اإلؾمتٓمالقم٤مت . افتؼارير افشػقية وظؿؾقات اإلشتطلع

 يٕمتٛمد ٓ وًمٙمـ ،واًمتٓمقير  اًمتحًلم وشمٜمٗمع ذم واًم٘مقة اًمْمٕمػ ُمقاـمـ إمم شمٜمٌف اًمقاومدة

 .اًمت٘مقيؿ ذم وطمده٤م قمٚمٞمٝم٤م

  وُم٤م شم١مدي إًمٞمف ُمـ ُمالطمٔم٤مت وُمٕمٚمقُم٤مت وشمقصٞم٤مت .  ، ادتابعات وزيارات افتؼقيؿ

 اًمٜمزقم٦م قمـ سمٕمٞمداً  اخلػم قمغم واحلريص واعم٤ًمقمد اعمًتٓمٚمع صٗم٦م اًمزي٤مرة ومريؼ ويتخذ

 اإلٟمٗمت٤مح قمغم اًمزي٤مرة ومريؼ سمف جيتٛمع ُمـ شمِمجٞمع اًميوري وُمـ. واإلٟمحٞم٤مز   اًمتحريْمٞم٦م

وىمد ي٘متيض احل٤مل قم٘مد ًم٘م٤مء  . ، سمحٞم٨م يِمٕمر أن اًمزي٤مرة ًمٞم٧ًم مهديداً  يم٤مُمٚم٦م سمحري٦م واًمٙمالم

. وىمد شم٘متيض سمٕمض اًمًٚمٌٞم٤مت أن يٙمقن سملم ومريؼ اًمزي٤مرة وأقمْم٤مء ومريؼ اًمٕمٛمؾ او سمٕمْمٝمؿ 

 ،م واطمد ٙمت٥م شم٘مرير قمـ اًمزي٤مرة ظمالل يقاًمٚم٘م٤مء سمدون طمْمقر ُم١ًمول ومريؼ اًمٕمٛمؾ . ويُ 

 .ويتؿ اًمتٌٚمٞمغ سم٤مًمتقصٞم٤مت

 

 أكقاع افتؼقيؿ

ومريؼ وشمتٜم٤مول اًمٗمرد و ، ٟمف قمٛمٚمٞم٦م دائٛم٦م وُمتٓمقرة ُمـ ضمٜمس اًمتقسم٦مأاًمت٘مقيؿ  دًم٦مأواوح ُمـ       

 ويٛمٙمـ شم٘مًٞمؿ اًمت٘مقيؿ ُمـ ضمٝم٦م وًمٙمـ سمٓمرق ُمتٜمققم٦م . ،اًمٕمٛمؾ واعم١مؾم٦ًم وإومٙم٤مر وإقمامل 

ُملم وصٗمتٝمؿ وُمـ ضمٝم٦م  ،ىم٤ًمم أداء إومراد وومرق اًمٕمٛمؾ وإ تقىمٞم٧م وُمـ ضمٝم٦موُمـ ضمٝم٦م اًم ، اعم٘مق 

 واعمٗم٤مهٞمؿ وشم٘مقيؿ إومٙم٤مر ىمٌؾ اًمتٜمٗمٞمذ إهداف واخلٓمط اًمتٕم٤مُمؾ ُمع يمت٘مقيؿإداء اعمريم٥م )

 .وـمرق ُمقاضمٝمتٝم٤م( اعمخ٤مـمرو

  :(تؼقيؿ افـػس )افػرد وادجؿقظة افصغرة      

 يٛمٙمـ أن حيت٤مضمف اًمٗمرد وومريؼ اًمٕمٛمؾ سمّمقرة ُمٜمتٔمٛم٦م او ُمت٘مٓمٕم٦م .و ، رؾمٛمل همػموهق شم٘مقيؿ       

... اًمرؾم٤مًم٦م اًمِمخّمٞم٦م واعمٝمٜم٦م واعم١مؾم٦ًم واًمٕم٤مئٚم٦م دواره يمٚمٝم٤م )أذم يتْمٛمـ شم٘مقيؿ اًمٗمرد يٛمٙمـ أن و
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 چ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  چورضورشمف واوح٦م ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم  . اًمخ(

وهذا اًمت٘مقيؿ همػم  .18احلنم:  چ ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  چوىمقًمف شمٕم٤ممم  ،135اًمٜم٤ًمء: 

اًمرؾمٛمل هق حتّمٞمؾ طم٤مصؾ قمٜمد اًمرضمؾ اعمراسمط سم٘مقة قمغم واضم٥م ُمٕملم ، ٕن ُمـ رضوري٤مت 

  .٘مقيؿ اًمت٘مدم وىمٞم٤مؾمف ُمع اعمٜم٤مومًلماعمراسمٓم٦م: اعمٖم٤مًم٦ٌم وشم

ؾمٜمذيمر ُمث٤مًٓ ًمف سمٕمد ىمٚمٞمؾ و ،واًمٕمٛمكم  اعمٜمٝمجل إداء ًمٜمٗمس قمغم اؾمتٕمراض حم٤موروي٘مقم شم٘مقيؿ ا      

اعم٘مّمقد هٜم٤م اًمتذيمػم سمٌٕمض . وحت٧م قمٜمقان: اًمت٘مقيؿ اًمٞمقُمل وإؾمٌققمل  ،إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم 

 ٚمت٘مقيؿًمصمؿ يٛمٙمـ اًمٌح٨م قمـ اًمٓمرق اًمٕمديدة  ، ًمت٠مؾمٞمس ُمٜمٝم٩م اًمٕمٛمؾ اًمِمخيص اًمٕمٜم٤مويـ اعمٝمٛم٦م

  ومٛمـ هذه اًمٕمٜم٤مويـ:  ، قمٜم٤مويـ ُمٜمٗمردة اإلمج٤مزم او ًمت٘مقيؿ

  ؟وُم٤م هل إهداف إظمرى اإلٟمج٤مزات ذم أدوار طمٞم٤مشمؽو أهؿ إطمداث ُم٤م هل 

  ؟او ىمْم٤مي٤مك اعمخت٤مرة اًمتل شمراسمط قمٚمٞمٝم٤م هؾ أقمددت رؾم٤مًمتؽ اًمِمخّمٞم٦م وىمْمٞمتؽ 

  وعمـ ًمٜمٗمًؽ إًمٞمٝم٤م شمتجف اًمتل واًمتحًلم (اًمتزيمٞم٦م) اًمتٜمٛمٞم٦م وظمٞم٤مرات جم٤مٓت هل ُم٤م 

 قمٜمٝمؿ؟ ُم١ًمول أٟم٧م

  (ؾمٜمقي٦م ... اًمخ واؿمٝمري٦م  وااؾمٌققمٞم٦م  وايقُمٞم٦م  دوري٦م ) هؾ طمددت واضم٤ٌمت ، 

 هداومؽ؟أمم إًمٚمقصقل 

  اًمٕمقاُمؾ اًمـُٛمٕمٞم٘م٦م واًمـُٛمٕمٞمٜم٦م ُم٤م هل: 

  ومام  ،ومٞمٜمٌٖمل أن يتٕمرف اإلٟم٤ًمن إمم ٟمٗمًف وقمالىم٤مشمف وُم٤م حيٞمط سمف  ، ُمٜمٝم٤م اًمِمخّمٞم٦م

ويمٞمػ يٛمٙمـ اؾمتثامره٤م؟ وُم٤م هل ٟم٘م٤مط وٕمٗمف اًمذاشمٞم٦م  ،هل أومْمؾ صٗم٤مشمف وىُمدراشمف 

وىمد متٞمؾ اًمٜمٗمس إمم شمْمخٞمؿ  ؟او شم٘مٚمٞمؾ أصمره٤م إسمٕم٤مده٤م يٛمٙمـويمٞمػ واخل٤مرضمٞم٦م 

وىمد متٞمؾ اًمٜمٗمس  . ومٞمٛمٙمـ اإلؾمتٕم٤مٟم٦م ذم هذا اعمج٤مل سم٘مري٥م حُم٥م ،ُمزاي٤مه٤م او سمخًٝم٤م 

أيْم٤ًم إمم إًم٘م٤مء اًمٚمقم قمغم ضمٝم٦م ُم١مصمرة ، وٓ إؿمٙم٤مل ذم ذًمؽ إذا يم٤من طم٘مٞم٘مٞم٤ًم وُمٜمّمٗم٤ًم 

وُمـ اعمٗمٞمد ذم ُمٕمروم٦م اًمٜمٗمس اًمرضمقع إمم اعم٤ميض واًمذيمري٤مت  )سمٕمٞمدًا قمـ اعم٤ٌمًمٖم٦م( .

  وم٢مهن٤م ـمري٘م٦م ضمٞمدة ًمتٜمٛمٞم٦م احلًٜم٤مت وشمٖمٞمػم اًمًٞمئ٤مت. ،وُم٤م شمدل قمٚمٞمف 
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  أم شمٕمٛمؾ سمٜمج٤مح قمغم  قمٜمدكوهؾ شمدوم ؟ ذم سمٞمئ٦م اًمٕمٛمؾ ٙمالتًمٕمقائؼ واعمِما

 ؟ُمداومٕمتٝم٤م وإسمٕم٤مده٤م

  ار ُمـ همػم إهدو ُمع أظمريـ هؾ متتٚمؽ ُمـ اعمروٟم٦م واًمث٤ٌمت ُم٤م يٜمٗمع ذم إداُم٦م اعم٤ًمر

 ؟اًمِ٘مـٞمَؿ اًمٕم٘مٞمدي٦م وإظمالىمٞم٦م

  هؾ شم٘مقم سمٌٜم٤مء قمالىم٤مت ُمٗمٞمدة أم شمٕمتٛمد قمغم اًمٕمٗمقي٦م ذم اًمٕمالىم٤مت؟ 

  ي٦م هؾ ختٓمط  متيض سمٖمػم ظمٓمط وٓ سمراُم٩م؟ مأًمقىم٧م اًمٕمٛمؾ ووىم٧م اًمٗمراغ  سمِجـد 

  ؟أم ذم اهل٤مُمش شمٗمٙمػمك صٚم٥مذم  ّم٤مًمح اًمٕم٤مُم٦م وهؾ دمٕمٚمٝم٤م٤معمُم٤م هق اهتامُمؽ سم  

  :دـفؾ ومتـقع افػقائـمؼقاس ش      

وأول ُم٤م شمٕمروم٧م إًمٞمف  ، (٤VASمًمٚمٖم٦م اإلٟمٙمٚمٞمزي٦م )وخمتٍمه سم ،٤مس اًمتٛمثٞمكم اًمٌٍمي وهق اعم٘مٞم      

-٤157مح ـ٤مدئ اًمٜمجـُمٌكم )ـواًمٕم٤مئ واؾمتٕمٛمٚمف ضم٤مك يم٤مٟمٗمٞمٚمد ذم اًمٕمٛمؾ اإلداري ،ذم اًمٌحقث اًمٓمٌٞم٦م 

ْمع قمٚمٞمف أرىم٤مُم٤ًم ُمتدرضم٦م ) يم٠من شمٙمقن ـوشم ،٦م ـقمغم ورىم ت٘مٞمامً ـؿ ظمّٓم٤ًم ُمًـري٘متف أن شمرؾمـ. وـم (159

م أُمرًا حمددًا قمغم هذا اعم٘مٞم٤مس  ، ( 10إمم  1ُمـ   وم٤مًمقاطمد ،صمؿ شم٠ًمل ٟمٗمًؽ او ؿمخّم٤ًم آظمر أن ُيـَ٘مـق 

وُم٤م سمٞمٜمٝمام درضم٤مت . وذم شم٘مقيؿ  ،رة هق إومْمؾ ـواًمٕمِم ،قأ ـق إؾمــ وإومْمٚمٞم٤مت هـذم اعمح٤مؾم

خص ـقمت٤ٌمر يْمع اًمِمذا اإلـوهب واًمٕم٤مذ هق إؿمد . ،طمد هق إظمػ وم٤مًمقا ،اعم٤ًموئ وإرضار 

 ،ذم إومْمٚمٞم٤مت   شقمنمة»ع صمؿ ُم٤م يٜمٌٖمل ومٕمٚمف ًمٚمقصقل إمم ـروم٦م اًمقاىمـ٤مرة قمغم اخلط عمٕمـإؿم

أىمؾ ُمـ واطمد ذم اعم٤ًموئ وإرضار . ومٞمٛمٙمـ ُمثاًل أن شم٠ًمل يمؾ ومرد قمغم طمدة ُمـ واًمقصقل إمم 

اًمتٕم٤مون واإلٟمًج٤مم سملم إقمْم٤مء او يمٞمػ شمرى ضمقدة اًمتٕم٤مُمؾ ُمع أقمْم٤مء ومريؼ اًمٕمٛمؾ: يمٞمػ شمرى 

 . مم همػم ذًمؽ ُمـ اًمتٓمٌٞم٘م٤مت اًمٙمثػمةشمٚمؽ اعمِمٙمٚم٦م ؟ وإ

( واعمزاج صمػم اإلٟمحٞم٤مز )اهلقىوُي١مظمذ قمغم هذا اعم٘مٞم٤مس أٟمف ي٘مٞمس اإلٟمٓم٤ٌمع احل٤مزم وٓ يًتٌٕمد شم٠م      

وذًمؽ  ،ذًمؽ ومٝمق ُم٘مٞم٤مس ُمٗمٞمد  وؾم٤مئر اعم١مصمرات اًمِمخّمٞم٦م او اًمٕمقاُمؾ همػم اعمقوققمٞم٦م . وُمع

اًم٥ًٌم إول: ُمٕمروم٦م اإلٟمٓم٤ٌمع اًمِمخيص أُمر ُمٝمؿ ذم يمثػم ُمـ اًمٕمالىم٤مت اًمقفمٞمٗمٞم٦م  ،ًمثالصم٦م أؾم٤ٌمب 

 ،٘مٞم٤مس ئٚم٦م سمًٞمٓم٦م سمٕمد إضمراء اًمواًمٕم٤مُم٦م . اًم٥ًٌم اًمث٤مين: يٛمٙمـ ختٗمٞمػ اًمٕمقاُمؾ همػم اعمقوققمٞم٦م سم٠مؾم
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١مول ـوم٢من ُمً ،ج٤مم واًمتٕم٤مون ـٟمًومٛمثاًل إذا أقمٓمك قمْمق اًمٗمريؼ أرسمع درضم٤مت وم٘مط ذم ىمٞم٤مس اإل

؟ وُمـ اجلقاب ٟمح٤مول ُمٕمروم٦م طم٘مٞم٘م٦م إُمر . ٥ٌم وراء اًمت٘مقيؿ اعمٜمخٗمضق اًمًـاًمٗمريؼ ي٠ًمًمف: ُم٤م ه

سمتٜمقيع سمٜمقد اًم٘مٞم٤مس وسمٛم٘م٤مرٟم٦م لم ٟمت٤مئجف ـويٛمٙمـ حتً ،اًم٥ًٌم اًمث٤مًم٨م: هق أٟمف ُم٘مٞم٤مس ؾمٝمؾ ضمدًا 

  .د إضمراء اًم٘مٞم٤مسـئٚم٦م اًمذيمٞم٦م سمٕمـإؾموسم٘مٚمٞمؾ ُمـ  ،اًمٜمت٤مئ٩م 

 :افتؼقيامت افرشؿقة     

  واعمتٓمقرة ذم  ث٤مسمت٦مُمـ أهؿ اًمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمرؾمٛمٞم٦م اًم وامن ضمٕمؾ اًمت٘مقيؿ صمؿ اًمتٖمٞمػم

اعم١مؾم٦ًم ، ويمذًمؽ إؿم٤مقم٦م صم٘م٤موم٦م اًمت٘مقيؿ همػم اًمرؾمٛمل . وُمـ اعمٗمٞمد أن يٙمٚمػ يمؾ ىمٞم٤مدي 

ٜم٦م سمت٘مقيؿ واطمد ُمـ هذه ـؽماشمٞمجل سمّمقرة دوري٦م ، يم٠من يٙمٚمػ ُمرة يمؾ ؾمـسمت٘مقيؿ ضم٤مٟم٥م اؾم

  اجلقاٟم٥م.

   اإلٟمج٤مزات اًمٙمٌػمة سم٠مٟمقاقمٝم٤م/ اإلظمٗم٤مىم٤مت اعم١مصمرة سم٠مٟمقاقمٝم٤م سمجٛمٚمتٝم٤م اعم١مؾم٦ًمشم٘مقيؿ :

 وسمٛمختٚمػ ُمقاوٕمٝم٤م/ اًمدروس وإومٙم٤مر. 

  وومرق اًمٕمٛمؾ وإىم٤ًمم اًمٗمروع شم٘مقيؿ ذم اعم٤ًمقمدة او اعمِم٤مريم٦م. 

  ىم٤مقمدة واقمداد يمٚمٝم٤م ، اعم١مؾم٦ًم ذم أىم٤ًمم اًمت٘مقيؿ وٟمت٤مئ٩م وسمراُم٩م ظمٓمط وشمٓمقير مجع      

 .ُمٜمٝم٤م اًمٗم٤مئدة واؿم٤مقم٦م ُمتٓمقرة ُمٕمٚمقُم٤مت

  اًمتٙمرار واضمتٜم٤مب اًمت٘مقيٛمٞم٦م اخلٓمط ًمتحًلم اعم١مؾم٦ًم ذم اًمت٘مقيؿ قمٛمٚمٞم٤مت شمٜمًٞمؼ. 

 

  :افتؼقيؿ اخلارجل      

ٌَؾ ُمـ اعم١مؾم٦ًم شم٘مقيؿ قـوه        رى . وهذاـاظم ُم١مؾم٤ًمت ُمـ ىِمـٌَؾ او ٤مرج اعم١مؾم٦ًمـُمـ ظم اومراد ىِمـ

،  وهمػمه٤م ٞم٦مـٟمٗمًهمػم أٟمف ىمد يت٠مصمر سمٕمقاُمؾ  اًمداظمكم ، اًمت٘مقيؿ إمم يمثػماً  يْمٞمػ دـوىم اًمٗم٤مئدة هم٤مي٦م ذم

مْمٕمػ اإلهتامم ذم إشم٘ممم٤م ي وىمد يتٍمف شمٍمف  ٤من اًمت٘مقيؿ ٕن اًم٘مْمٞم٦م ًمٞم٧ًم ىمْمٞم٦م اًمـُٛمَ٘مق 

 .إضمػم اعم١مىم٧م

 إمم: اًمت٘مقيؿ اخل٤مرضمل وحيت٤مج      
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  ًمت٘مقم سم٤مًمت٘مقيؿ( ُمع ضمٝم٦م همػم ُمٜمح٤مزة )ومرد او ُم١مؾم٦ًم ُم٤ٌمذ اشمّم٤مل. 

  ذم إٟمت٘م٤مء حم٤مور اًمت٘مقيؿ اخل٤مرضمل اًمٓمرف ًمرأي مهٞم٦مأ قمٓم٤مءإ ُمع اًمت٘مقيؿ حم٤مور شمٕمٞملم. 

  اًمخ...  اًمت٘مقيؿ ُم٘م٤ميٞمس ٟمحق اًمت٘مقيؿ قمٜم٤مس شمِمٙمٞمؾ طمري٦م اخل٤مرضمل اًمٓمرف إقمٓم٤مء. 

  اًميوري٦م سم٤مًمتٗم٤مصٞمؾ ٟمت٤مئجف ي١ميد نأ اخل٤مرضمل اًمٓمرف قمغم. 

  اعم٘مؽمطم٤مت شم٘مديؿ اخل٤مرضمل اًمٓمرف ُمـ يٓمٚم٥م. 

  :ؿمشسةتؼقيؿ اجلؿفقر فؾ      

ثػم ُمـ ُمٕمرض ًمٙمو ُمٕم٘مد ضمداً  وًمٙمٜمف ،اًمٕم٤مم او مجٝمقر ُمٕملم ًمف ومقائد يمثػمة  شم٘مقيؿ اجلٛمٝمقر      

وهم٤مًم٤ًٌم ُم٤م يٕمتٛمد قمغم ُم١مؾم٤ًمت همػم  .ؾ وقمٛمٚمٞم٤مت اًمتحريؽ واًمتحريؽ اعمْم٤مد اًمتْمٚمٞمؾ واًمتجٝمٞم

 .طمقل ىمْمٞم٦م حمددة ُمـ ىمْم٤مي٤م اعم١مؾم٦ًمطمٙمقُمٞم٦م ًمت٘مقم سمٕمٛمٚمٞم٦م اؾمتٓمالع او اؾمتٌٞم٤من واؾمٕم٦م 

 

  :صؿ وافعدواخل مـ تؼقيؿاف      

ويتؿ اًمٌح٨م قمـ اعمٕمٚمـ وهمػم  ،شم٘مقيؿ اخلّمقم وإقمداء ُمـ اظمتّم٤مص اعم١مؾم٤ًمت إُمٜمٞم٦م       

وم٢من  ،هن٤م شمِمٙمؾ ظمٓمرًا ُم٤ٌمذًا او وؿمٞمٙم٤ًم شمؿ شمّمٜمٞمػ دوًم٦م ُمٕمٞمٜم٦م قمغم أ. وم٢مذا اعمٕمٚمـ ُمٜمٝم٤م ٕمهٞمتٝم٤م 

هذا اًمتّمٜمٞمػ ي٘متيض اخت٤مذ ُمقاىمػ وإضمراءات ًمدومع اخلٓمر اعمزقمقم . همػم أن اًمت٘مقيؿ سملم إقمداء 

ق ـومٝم ،ي٘مؽمن سمٙمثػم ُمـ قمٛمٚمٞم٤مت اًمتْمٚمٞمؾ واإلؾمتدراج او اًمتحريؽ . وأُم٤م صمٜم٤مء اخلّمؿ قمغم ظمّمٛمف 

٥ٌم اظمؽماق ـيٙمقن سمًوذم أطمٞم٤من أظمرى يمثػمة  ، شداءًمٗمْمؾ ُم٤م ؿمٝمدت سمف إقما» :أطمٞم٤مٟم٤ًم  ُمـ سم٤مب

 .ّمؿ ذم اًمٔم٤مهر وم٘مطـق ظمـومٝم ، اخلّمؿ اظمؽماىم٤ًم اؾمتػماشمٞمجٞم٤ًم واطمتقاء صٜم٤مقم٦م اًم٘مرار ومٞمف

  :افقؿت فةـج مـ قيؿـافتؼ      

ٙمٚم٦م او ـدوث ُمِمـد طمـأي قمٜم ،تثٜم٤مء ـاًم٘م٤مقمدة هل قمدم ضمقاز اإلىمتّم٤مر قمغم اًمت٘مقيؿ سم٤مإلؾم      

 شم٘مقيؿج٥م أن يٙمقن ـوًمٙمـ ي ،٦م ـًـر اعم١مؾمـيدُم وم٢من اإلىمتّم٤مر قمغم ذًمؽ ،ٓمر ـدوم ظمـىم

ٙمالت ـُمٜمع اعمِمو تٛمرـلم اعمًـاًمتحً داومفـوُمـ أه ، اعم٤ًمطم٤مت اًمٙمٌػمة ُمٙمررًا ووم٘م٤ًم ًمٜمٔم٤مم حمدد

وًمذًمؽ شمتٗم٤موت درضم٤مت وٌط  ،واًمت٘مقيؿ طم٤مضم٦م إٟم٤ًمٟمٞم٦م قم٤مُم٦م  اًمٙمٌػمة وإسمٕم٤مد او إزاًم٦م اخلٓمر .
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 إمم درضم٦م قم٤مًمٞم٦م ، ومٝمل ُم٤م سملم اؾمتٕمراض ذهٜمل ُمع ُم٤ًمقمدة اًمذايمرة سمٙمت٤مسم٦م ُم٤م جي٥م شمذيمره ،اًمت٘مقيؿ 

ُمـ دراؾم٦م اعمح٤مور واًمٌٜمقد اعمٝمٛم٦م وشم٘مقيٛمٝم٤م سمٓمري٘م٦م شمٜم٤مؾم٥م اهلدف ُمـ اًمت٘مقيؿ ، يمتح٘مٞمؼ هدف 

  .ؾمٞم٤مد او شمٓمقير اًمُ٘مُدرات او اًم٘مٞم٤مم سم٢مصالح ؾمٞم٤مد او اىمتّم٤مدي او همػم ذًمؽ

  ـْ  ُيروى :وُم٤م ي٘م٤مرسمف ٌققملـإؾم وا اًمٞمقُمل قيؿـاًمت٘م ـِ  قُمَٛمرَ  قَم  ذِم  ىَم٤مَل  أٟمفُ  ،  اخْلَٓم٤َّمِب  سْم

ٌَتِفِ  ٌُقا »: ظُمْٓم ُٙمؿْ  طَم٤مؾِم ًَ ٌُقا َأنْ  ىَمٌَْؾ  َأْٟمُٗم ُٙمؿْ  َوِزُٟمقا حُت٤مؾَم ًَ ٌَْؾ  َأْٟمُٗم ٜمُقا شُمقَزُٟمقا َأنْ  ىَم  ًمِْٚمَٕمْرضِ  َوشَمَزيَّ

يَْمؼَمِ  ْٕ  وٟمحقه ٤مًمت٘مقيؿ اًمٞمقُملوم . ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ رواه ش ظَم٤مومَِٞم٦مٌ  ُِمٜمُْٙمؿْ  خَتَْٗمك َٓ  شُمْٕمَرُوقنَ  َيْقمَ  ، ا

ر  وذًمؽ ،ُمٜمٝم٤م  هيع ٕقمامل ذًمؽ اًمٞمقم او ًمٚمٛمٝمؿ ذهٜمل هق ذم اًمٖم٤مًم٥م اؾمتٕمراض ًمتَـَّمقُّ

وواوح أٟمف  . ُم٤م حيت٤مج إمم ُمراضمٕم٦م وحتًلم او شمٓمقيروعمٕمروم٦م  ،اعمقىمػ او ُمِمٝمد إٟمِمٓم٦م 

اًمِمخّمٞم٦م وآراء  ُمـ اعمالطمٔم٤مت يٜمٌٖمل ُم٤ًمقمدة اإلؾمتٕمراض اًمذهٜمل سمٙمت٤مسم٦م ُم٤م جي٥م شمذيمره

او  ضمديد إمم ُمقىمػ ٤ماو حل٤مضمتٝم ٤مٕمهٞمتٝم وهمػمه٤م ُمـ إُمقر ،أظمريـ واقمؽماو٤ممهؿ 

وم٢من أهؿ ُمْم٤مُملم اإلؾمتٕمراض  ،وُمـ يم٤من ُمراسمٓم٤ًم قمغم واضم٥م ُمٕملم  . شمّمحٞمح او ؿمٌف ذًمؽ

 وأُم٤م اًمت٘مقيؿ سم٤مإلو٤موم٦م إمم اًمِم١مون اعمٝمٛم٦م إظمرى . ،هل ؿم١مون واضم٥م اعمراسمٓم٦م وُم٤م حتت٤مضمف 

 عمراضمٕم٦موهق  ،وم٘مد يٙمقن يمؾ اؾمٌقع او اؾمٌققملم او ٟمحق ذًمؽ  ،همػم اًمٞمقُمل وهمػم اًمرؾمٛمل 

وٞم٦م ُمـ اعمالطمٔم٤مت ظمالل اًمٗمؽمة اعم٤م ُم٤م شمؿ شمثٌٞمتفو وُم٤م شمؿ إٟمج٤مزه ُمـ ُمراطمؾ اؾمت٘م٤مُم٦م اًمٕمٛمؾ

 وشم٘مقيؿ . لمـويمذًمؽ ُم٤م ٟمريد اإلدم٤مه إًمٞمف ُمـ شمٜمٛمٞم٦م ودمديد وحتً ، واخلؼمات همػم اعم٤ٌمذة

 ومٕمـ قَم٤مِئَِم٦َم، ، ْمؾ ُمـ شم٘مقيؿ ُمٗمّمؾ وًمٙمٜمف ُمت٘مٓمع٤مقمد قمغم اإلٟمتٔم٤مم أومـُمٞمًـر يً خيصـؿم

قَْماَملِ  َأطَم٥مُّ  »َوؾَمٚمََّؿ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ  َصغمَّ  اهللِ  َرؾُمقُل  ىَم٤مَل : ىَم٤مًَم٧ْم  ْٕ  ،«ىَمؾَّ  َوإِنْ  َأْدَوُُمَٝم٤م شَمَٕم٤ممَم  اهللِ  إمَِم  ا

ًَمِزَُمتُْف . روى احلدي٨م ُمًٚمؿ  اًْمَٕمَٛمَؾ  قَمِٛمَٚم٧ِم  إَِذا قَم٤مِئَِم٦مُ  َويَم٤مَٟم٧ْم : ىَم٤مَل )أي اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد(

وهل  ، اعمٞمن اًمؽميمٞمز قمغم أهؿ اعمح٤مور اًمِمخيص يؿ. ومٞمٛمٙمـ ذم اًمت٘مقواًمٌخ٤مري وهمػممه٤م 

: وثاكقاً  ،واضم٥م اعمراسمٓم٦م او اعمٖم٤مًم٦ٌم او اًمرؾم٤مًم٦م اًمِمخّمٞم٦م اًمتٗم٤مصٞمؾ اعمٝمٛم٦م قمـ : أوًٓ 

همػم رشمٞم٥م او طمؾ اؾمتٕمراض إدوار إظمرى يمٚمٝم٤م ًمت٠مؿمػم ُم٤م حيت٤مج إمم إضمراء ضمديد او 

إهداف اجلديدة : ورابعاً  ، اعمٝمٛم٦م ُمـ إطمداث اعمًتجدات: وثافثاً  ،ذًمؽ  ُمِمٙمٚم٦م وؿمٌف
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ٛمٙمـ اًم٘مٞم٤مم سمت٘مقيؿ ي ،اؾمتٕمراض هذه اعمح٤مور واًمٌٜمقد اعمٝمٛم٦م ومٞمٝم٤م  وسمٕمد . واعمرطمٚم٦م اعم٘مٌٚم٦م

 :ُمثالً  ُمٜمٝم٤م ، إؾمئٚم٦مو ىم٤مئٛم٦م ُمـ اًمٕمٜم٤مويـ ٕمروٝم٤م قمغمسم ، جمٛمؾ هل٤م

  ( وهؾ شمقضمد ٟمقاىمصٝمٛم٦م اًمتل شمؿ اًم٘مٞم٤مم هب٤مإُمقر اعميمٞمػ يم٤من اعم٤ًمر )؟  

  ؟اًمتل يٜمٌٖمل اًم٘مٞم٤مم هب٤م إظمرى وإُمقر ُم٤م هل إقمامل اًمت٤مًمٞم٦م 

  ٞم٦مويمٞمٗم إطمداث ُمـ ويمذًمؽ اعمًتجدات ،ديد وُمت٤مسمٕمتف إضمراء ضمتٓمٚم٤ٌمت أي ُم 

 إًمٞمٝم٤م؟ اًمتقضمف او ُمٕمٝم٤م اًمتٕم٤مُمؾ

 ت٠مظمػم /إظمٓم٤مء /إؾم٤ٌمب/ احلٚمقل/ اًماًمٕمقائؼ. 

   وأُمقر أظمرى همػم ٟم٤مومٕم٦م يٜمٌٖمل  ،أُمقر أظمرى وأومٙم٤مر ٟم٤مومٕم٦م يٜمٌٖمل شمذيمره٤م

 اًمٞمقُمٞم٦م ذم هذا احل٘مؾ. إدظم٤مل اعمالطمٔم٤متويٛمٙمـ  اًمتخٚمص ُمٜمٝم٤م.

  هؾ يٛمٙمـ ووع درضم٦م ًمإلٟمج٤مز ذم واضم٥م اعمراسمٓم٦م؟ 

  جم٤مٓت اًمتحًلم.   

  قمٚمٞمف دمري رؾمٛمل شم٘مقيؿ اًمٖم٤مًم٥م ذم وهذا: اًمًٜمقي او اًمٗمّمكم او اًمِمٝمري اًمت٘مقيؿ 

 .وومٞمف ُمـ اًمتٗم٤مصٞمؾ اعمتٜمققم٦م ُم٤م ي٘متْمٞمف قمٛمؾ اعم١مؾم٦ًم ، ًمٚمٛم١مؾم٦ًم داري٦ماإل اًم٘مقاقمد

  سمٕمد او ُمٕملم قمٛمؾ ُمرطمٚم٦م او ٟمج٤مزإ سمٕمد يم٤مًمت٘مقيؿ وهذا: او طمدث اعمتٕمٚمؼ سمقىم٧م اًمت٘مقيؿ 

ق إو٤موم٦م ًمٚمت٘مقيامت ـ٤م هـوإٟمٛم ،ؿ ـذا اًمت٘مقيـوٓ جيقز اإلىمتّم٤مر قمغم ه . ٙمٚم٦مـُمِم طمدوث

 اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م.

   شم٘مقيؿ اهلدف: وم٤مهلدف اًمًٞم٤مد او اًمدوم٤مقمل ُمثاًل ، يتؿ شم٘مقيٛمف ىمٌؾ إىمراره ويتؿ ُمٕمف

شم٘مقيؿ ظمٓم٦م اًمتٜمٗمٞمذ ، صمؿ يتؿ شم٘مقيؿ ُمراطمؾ اعم٤ًمر اًمتٜمٗمٞمذي ، صمؿ يتؿ شم٘مقيؿ اهلدف سمٕمد 

 حت٘مٞم٘مف.

  أوص٤مف ُمـ واًمراسمع اًمث٤مًم٨م اعمٌحثلم ذم ذيمرٟم٤مه مم٤م صٞم٤مهمتٝم٤م يٛمٙمـ اًم٘م٤مدة شم٘مقيؿ أؾمئٚم٦م 

 .اًم٘م٤مدة ووفم٤مئػ
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  :وافتؼقيؿ اإلشتباؿل ادرـب ادشفد تؼقيؿ     

ة ىمٌؾ إىمراره٤م  اًمًٞم٤مؾمٞم٦م واًمدوم٤مقمٞم٦م واخلٓمط واًمتقضمٝم٤مت إومٙم٤مر يمت٘مقيؿ        ويم٤مًمت٘مقيؿ  ،اًمـُٛمَٕمـدَّ

، ويمت٘مقيؿ إٟمِمٓم٦م اًمٕم٤مُم٦م ُمثؾ إداء اًمًٞم٤مد  واًمتقىمٕم٤مت وإهداف إُمٜمٞم٦م اإلؾمت٤ٌمىمل ًمٚمٛمخ٤مـمر

ذًمؽ ذم اًمٙمالم قمـ اهلدف واعمنموع واًمٙمالم قمـ إداء  ؿمٞمئ٤ًم ُمـ وىمد ذيمرٟم٤م . واًمث٘م٤مذم واًمدوم٤مقمل

 :إول افـقع ، إمهٞم٦م هم٤مي٦م ذم سمٜمققملم اًمتذيمػم هٜم٤م اعمٗمٞمد وُمـ . وذم ُمقاوع أظمرى اإلؾمتػماشمٞمجل

يمت٘مقيؿ ٟمٔم٤مم اًمٕمداًم٦م او إداء اًمًٞم٤مد او  ،شم٘مقيؿ اعمقىمػ اًم٘م٤مئؿ ُم٘م٤مرٟم٦م سم٤مًمٖم٤مي٤مت اعمرضمقة 

اًمُ٘مُدرات اًمدوم٤مقمٞم٦م او أضمزاء ُمٜمٝم٤م او شم٘مقيؿ ُمقىمػ اًمٍماع ُمع دوًم٦م أظمرى او أٟمٔمٛم٦م اًمٌحقث 

. ويٛمٙمـ ذم ذًمؽ يمٚمف اإلؾمتٗم٤مدة ُمـ واًمتٓمقير وهمػم ذًمؽ ُمـ إُمقر اعمٝمٛم٦م او اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م 

٘مقيؿ اإلؾمت٤ٌمىمل ًمٚمٝمدف اعمًت٘مٌكم وًمٕمٛمٚمٞم٤مت : اًمتافـقع افثاينُمّم٤مدر شم٘مقيؿ او حتٚمٞمؾ إٟمٔمٛم٦م . 

 اعمزيد ُمـ اإليْم٤مح:  وٟمحت٤مج هٜم٤م إمم اًمقصقل إًمٞمف .

  وشم٘مقيٛمف اعمتٙمرر  ،اًميوري٤مت اًمٕمٚمٞم٤م ًمٚمٕمٛمؾ اعم١مؾمز  ُمـ ُمٜمٝم٩م اعمٖم٤مًم٦ٌم واإلؾمت٤ٌمق هق

وًمٙمٜمف شم٘مقيؿ ًمٚمٛمٜمٝم٩م واًمٕم٤مُمٚملم قمٚمٞمف  ،ذم اعم١مؾم٦ًم ًمٞمس جمرد شم٘مقيؿ ًمٗمرد او جمٛمققم٦م أومراد 

صمؿ شم٘مقيؿ يمؾ  ،وحيت٤مج شم٘مقيٛمف إمم شم٘مًٞمٛمف إمم حم٤مور  . اعمًتٛمر واًمٕمقائؼ وـمرق اًمتحًلم

 .طمدة ُمع شم٘مقيؿ اًمّمٚم٦م سملم اعمح٤مور حمقر قمغم

  أهداف ُمًت٘مٌٚمٞم٦م قم٤مًمٞم٦م إوًمقي٦م  ممإ أي ادم٤مه ضمٝمد اعم١مؾم٦ًم ،اإلؾمؽماشمٞمجل  دم٤مهاإل، 

 نأ :إمر إولوي٘متيض ذًمؽ أُمريـ ، .  يمٚمٝم٤م اعم١مؾم٦ًم ىم٤ًممأ ذم دائؿ شم٘مقيؿ حمقرومٝمذا 

 هدر جيقز ومال ، وختدُمٝم٤م اًمٙمؼمى هدافإ ممإ شم٘مرب نأ جي٥م اعمرطمٚمٞم٦م ٟمِمٓم٦موإ اخلٓمط

 سمحج٦م أي ،اًمقاىمٕمٞم٦م  دمـقم سمحج٦م اًمٙمؼمى هدافإ ممإ ُم٘مرسم٦م همػم ٓم٦مـٟمِمسم٠م واجلٝمد اًمقىم٧م

إلدم٤مه وواوح أن اًمتٗمريط ذم ا . اًمقىم٧م ذاـه ذم دافـهإ شمٚمؽ حت٘مٞمؼ تٓم٤مقم٦مـاؾم دمـقم

احلرص اًمِمديد قمغم قمدم طمدوث شمٜم٤مىمض  :إمر افثاين .ت٘مٌؾـيٕمٜمل اًمتٗمريط ذم اعمً

اؾمؽماشمٞمجل ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م ، ذم اعم١مؾم٦ًم ويمذًمؽ ذم اًمقـمـ ذم ىمْم٤مي٤م اعمّم٤مًمح اًمٕمٚمٞم٤م 
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اعمجتٛمع وذم إىمٜم٤مع اعمخ٤مًمػ وي٘متيض ذًمؽ ُمٝم٤مرة قم٤مًمٞم٦م ذم اطمتقاء جم٤مُمٞمع وإُمـ اًمقـمٜمل . 

 سمٕمدم حتقيؾ ظمالومف إمم قمٛمؾ ُمْم٤مد ًمإلدم٤مه اإلؾمؽماشمٞمجل.

   وؾم٤مئؾ اًمتٗمقق اًمٕم٤مُم٦م او ) ؾمؽماشمٞمجٞم٦ماإل واًمقؾم٤مئؾ ًمٚمٛم١مؾم٦ًم ؾمؽماشمٞمجٞم٦ماإل اًمٌٞمئ٦مشم٘مقيؿ

ـٞمَّـ٦م(  ، ٤مئؾ اًمٙمٚمٞم٦م هل وؾم٤مئؾ واضم٦ٌم سمجٜمًٝم٤م وختْمع ًمٚمتٓمقيرويمثػم ُمـ هذه اًمقؾم :اًمُٙمٚم 

 ،يمام أن اًمٌٞمئ٦م اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م هل سمٞمئ٦م اًمقؾم٤مئؾ اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م  ،ومٚمٝم٤م ُمٜمزًم٦م إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م 

وهمػم ذًمؽ مم٤م  ،صح٦م اإلدم٤مه يم٤مإلدارة اعمتٗمقىم٦م واعمٖم٤مًم٦ٌم و ،ضمد أُمثٚم٦م ذم هم٤مي٦م إمهٞم٦م وشمق

 .شاًمٌٞمئ٦م اًمٓمٞم٦ٌم»إًمٞمف حت٧م قمٜمقان  ؾمٌؼ اًمتٜمٌٞمف

  ومٞمف ُمّم٤مقم٥م يمٌػمة ، وظم٤مص٦م طملم يتْمٛمـ طمريم٦م إداء اعمريم٥م و اعمِمٝمد اعمٕم٘مد شم٘مقيؿ

ٕم٤ميم٦ًم ، وٟمحق تاعمو اعمتْم٤مُمٜم٦م ٦م ًمألطمداث واًمتٗم٤مقمالتاًمٕم٤مـمٗم٦م واإلؾمتج٤مسم٤مت اإلٟم٤ًمٟمٞم

ذًمؽ مم٤م جيٕمؾ اعمِمٝمد ويم٠مٟمف خيٚمق ُمـ اخلٓمقط اعمًت٘مٞمٛم٦م اًمتل شمٞمن اًمت٘مقيؿ يم٤مخلط سملم 

 يتْمٛمـ أيْم٤مً ، وؾم٥ٌم حمدد وٟمتٞمجتف . وًمٙمـ يتْمٛمـ اعمِمٝمد ظمٓمقـم٤ًم ُمٚمتقي٦م او ُمتِمٕم٦ٌم 

وذًمؽ ًمٙمثرة  إمم اًمٜمتٞمج٦م ، ُمـ اًمّمٕم٥م او اعمتٕمذر رؤي٦م اؾمت٘م٤مُمتٝم٤مظمٓمقـم٤ًم ُمًت٘مٞمٛم٦م وًمٙمـ 

. ومٛمـ همػم اعمٛمٙمـ شم٘مقيؿ هذا  وشمٗم٤مقمؾ اًمٕمقاُمؾ اعم١مصمرة شم٘م٤مـمع اخلٓمقط وشمْم٤مرب إٟمِمٓم٦م

وًمٙمـ يٕمتٛمد شم٘مقيؿ هذا اعمِمٝمد قمغم اعمِمٝمد سمٓمري٘م٦م شم٘مقيؿ إداء اًمقفمٞمٗمل ًمٚمٛمقفمػ ، 

وإصم٤مرة اإلطمتامٓت وشمٜم٘مٞمح اًمرؤي٦م احلٙمٛم٦م واخلؼمة اعم٤ٌمذة وهمػم اعم٤ٌمذة ذم حتٚمٞمؾ اعمِمٝمد 

ومٛمام يٜمٌٖمل حم٤موًمتف: شمٗمٙمٞمؽ اخلٓمقط أي اعم٤ًمرات اعمت٘م٤مـمٕم٦م ًمتٞمًػم دراؾم٦م يمؾ  . وإٟمْم٤مضمٝم٤م

ومم٤م يٜمٌٖمل إشم٘م٤مٟمف أيْم٤ًم رؤي٦م  ووم٘م٤ًم ًمٚمٛم٘م٤مـمٕم٤مت واًمٕمقاُمؾ اعم١مصمرة . ؾمتفُم٤ًمر ًمقطمده صمؿ درا

قم٘مٚمٞم٦م ًمٚمٛمِمٝمد اعمريم٥م سمتٗم٤مقمالشمف اًمٙمثػمة اعمحتٛمٚم٦م ، واًمٌح٨م ذم ذًمؽ قمـ قمالُم٤مت شُمرؿمد 

اًمًـٛم٦م هل  ،75احلجر:  چ ڦ ڦ ڤ  ڤ  ڤچ إمم ُمٕم٤من ُمٝمٛم٦م . وم٘مد ىم٤مل شمٕم٤ممم 

 وىمد ؾمٌؼ ُم٤م يتّمؾ اًمٕمالُم٦م ، واعمتقؾمٛمقن هؿ اًم٤ٌمطمثقن قمـ اًمٕمالُم٤مت واعمتٗمٙمرون ومٞمٝم٤م .

، وقمٜمقان  شاعمٜمٝمجٞم٦م وأمهٞم٦م اًمٌداي٤مت»، وقمٜمقان  شاهلدف واعمنموع»ذًمؽ حت٧م قمٜمقان سم

   .شإداء اإلؾمؽماشمٞمجل»
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  :ومقائد أظمرى ذم شم٘مقيؿ اعمِمٝمد اعمريم٥م 

  إذا شؿح  يٛمٙمـ ،ذم هذا اعمج٤مل اعمٝمٛم٦م  اًمٌٜمقداعمح٤مور و شم٘مقيؿ ًمتخٗمٞمػ أقم٤ٌمء

 اعمح٤مور ًمت٘مقيؿ ضمدول يقوع هق أن: إمر إول :شمٞم٦مأ ُمقرإ اقمتامد ادقؿػ

 اعمح٤مور سمٕمض يٙمقن اًمؽميمٞمز ومٞمٝم٤م قمغم اًمت٘مقيؿ أدوار ُمـ دورة يمؾ ان أي اًمٌٜمقد ،و

ُمع اًمٜمٔمر ذم اًمّمٚم٦م سملم اعمح٤مور يمل شمٙمقن ُمتٓمٚم٤ٌمت اًمتٜمًٞمؼ  ، سمٕمض دون اًمٌٜمقدو

 يتؿ : أنإمر افثاين . وىمد شم٘متيض أمهٞم٦م حمقر ُمٕملم شم٘مقيٛمف ذم يمؾ دورة،  واوح٦م

. اًم٘مٞم٤مدة  وؾمٚمًٚم٦م واًمٗمروع إىم٤ًمم وسملم ًمٚمت٘مقيؿ اًمٕمٚمٞم٤م اإلدارة سملم رومٞمع شمٜمًٞمؼ

 سملم اؾمؽماشمٞمجٞم٦م( شم٘مقيؿ) ُمراضمٕم٦م سم٢مضمراء ىمٞم٤مدي يمؾ ُيٙمٚمػ أن ضمداً  اعمٗمٞمد ومٛمـ

 ذم واًمٗمروع إىم٤ًمم ُمِم٤مريم٦م ذم ي٘م٤مل ذًمؽ وٟمحق. اًمًٜم٦م  ذم ُمرة ٟمحق وآظمر، طملم

 اًمت٘مقيؿ مم٤مرؾم٦م قمغم ٘متٍمـيُ  ٓ : أنإمر افثافث. اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م  اعمراضمٕم٤مت

 قمغم اإلىمتّم٤مر وم٢من ،اخلٓمر وم٘مط  ووىمقع اعمِمٙمٚم٦م طمدوث قمٜمد أي ،سم٤مإلؾمتثٜم٤مء 

 .اعم١مؾم٦ًم يدُمر وىمد اًمير هم٤مي٦م ذم أُمر ذًمؽ

    شم٘مقيؿ إهداف اعمًت٘مٌٚمٞم٦م ُمع اعمتٕمٚم٘م٤مت واعم١مصمرات واخلٓمط ىمٌؾ شمٜمٗمٞمذه٤م، 

وُمثٚمف  إداء اإلؾمؽماشمٞمجل .وىمد ذيمرٟم٤مه ذم اًمٙمالم قمـ اهلدف واعمنموع وقمـ 

 .ؿ اًم٘مرار اإلؾمؽماشمٞمجل ىمٌؾ إىمرارهشم٘مقي

   وىمد ٟمٌٝمٜم٤م إًمٞمف ذم  :وىُمُدرات اعمقاضمٝم٦م اخل٤مرضمٞم٦م شم٘مقيؿ اًمتٝمديدات واعمخ٤مـمر

 .اًمًٞم٤مؾم٤مت اًمقىم٤مئٞم٦م ُمـ )اعمٜمٓمٚمؼ( ُمٌح٨م

   ذيمرٟم٤م سمٕمْمٝم٤م ذم أواظمر  وىمد ، وـمرق اعمٕم٤مجل٦م شم٘مقيؿ اعمخ٤مـمر اًمداظمٚمٞم٦م

 ُمثؾ:وهذا  ،( )اعمٜمٓمٚمؼ

  اًمٖم٤مي٤مت اًمٕمٚمٞم٤م قمـ ٟمحرافاإل.  

  ( ضمتامقمل / اإلؾمؽماشمٞمجل او اًمٗمٙمري /اًمتٜمٔمٞمٛمل /اًمث٘م٤مذم واإلاإلظمؽماق

 .اًم٘مقُمل(

  . ) اًمٗم٤ًمد اًمقفمٞمٗمل ) اًم٘مٞم٤مدي واإلداري وهمػمه 
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  . اًمٍماع اًمداظمكم 

   ُمقاوع اًمٔمٚمؿ واًمٗم٘مر واًمتٝمٛمٞمش (احلٓم٤مم اًمداظمكم (. 

  :افتؼقيؿ بافتجربة      

 ،وشمٙمقن اخلٓمقرة ُمٕمدوُم٦م او ىمٚمٞمٚم٦م ضمدًا ىمٞم٤مؾم٤ًم سم٤معمٜمٗمٕم٦م  ،ُم٘مٌقًم٦م  وذًمؽ طملم شمٙمقن اًمتٙم٤مًمٞمػ      

أُم٤م دم٤مرب  . وذم يمثػم ُمـ اًمدراؾم٤مت اًمٓمٌٞم٦م وهمػمه٤م يمام ذم سمٕمض قمٛمٚمٞم٤مت اًمتًقيؼ اًمتج٤مري

صمؿ اعمزيد ُمـ اًمتٗمٙمػم ذم إقمداد  ،وم٢من شمٕمٞملم اًمتجرسم٦م ىمد ؾمٌ٘مف سمٕمض اًمتٗمٙمػم  ،اًمتًقيؼ وؿمٌٝمٝم٤م 

٤مر اًمتجرسم٦م ـوم٢من ُمً ،تٕمامل دواء ضمديد ُمثالً ـيم٤مؾم ، ٤مت اًمٓمٌٞم٦م وٟمحقه٤مـوأُم٤م اًمدراؾم اًمتجرسم٦م .

ٝمذه ـ٤مت ُمٕمٛم٘م٦م ًمـصمؿ دراؾم ،يتْمٛمـ اًمٙمثػم ُمـ اًمتٗمٙمػم واًمت٘مقيامت اعمختؼمي٦م وقمغم احلٞمقاٟم٤مت 

 .ريـتٕمامل اًمٌِمـصمؿ اإلؾم ،اًمت٘مقيامت 

 : باخلزة واحلؽؿة افتؼقيؿ      

ذم اعمج٤مل  وقمٚمٞمف اإلقمتامد إمم اًمٞمقم ذم يمثػم ُمـ إُمقر وهق شم٘مقيؿ ؾم٤مر قمٚمٞمف اًمٌنم زُمٜم٤ًم ـمقيالً       

ٝمد اعمريم٥م اًمذي ذيمرٟم٤مه ىمٌؾ ـ، وظم٤مص٦م ذم شم٘مقيؿ اعمِم ل واًمدوم٤مقمل واإلضمتامقمل وهمػمه٤مـٞم٤مؾمـاًمً

 وُمـ ُمٝم٤مرات اًمتٗمٙمػم ، رة ،ـاعم٤ٌمذة وهمػم اعم٤ٌمؿم اخلؼمة رصٞمد ضمٞمد ُمـ قمغم هق يٕمتٛمدو . ؾـىمٚمٞم

او  أن رأي اخلٌػم همػم ،إمم حم٤مور وسمٜمقد  او اًمٕمٛمٚمٞم٤مت اعمخٓمط هل٤م ٝمدـٞمؿ اعمِمـاًمٌّمػمة ذم شم٘مًُمـ و

قمغم همػمه٤م وحيدد شمرشمٞم٥م اإلجي٤مسمٞم٤مت  ُمٕمٞمٜم٦م قمٛمٚمٞم٦مهق اًمذي حيدد أومْمٚمٞم٦م  جمٛمققم٦م اخلؼماء

 ذه اعمٕم٤مين إمم أرىم٤مم طم٤ًمسمٞم٦م ىمٞم٤مؾم٤ًم سم٤مٕداء إُمثؾ .وُمـ همػم حتقيؾ ه ،واًمًٚمٌٞم٤مت ذم حمقر ُمٕملم 

سملم إؾمـ٤ٌمب واًمٜمت٤مئـ٩م  وًمٙمـ يٛمٙمـ حتقيؾ اعمٕم٤مين إمم ظمٞم٤مرات وأوًمقي٤مت وقمالىم٤مت حمتٛمٚم٦م

أمهٞم٦م يمٌػمة ذم أٟمقاع  . وٓ ؿمؽ أن ًمٚمخؼمة واحلٙمٛم٦م وؿمـٌف ذًمؽ ُمـ ُمٕمٓمٞم٤مت اخلؼمة واحلٙمٛم٦م

 ، ذم رؤي٦م اعمح٤مور واًمٌٜمقد واًمٕمقاُمؾ واعمتٕمٚم٘م٤مت قيؿ سم٤مخلؼمة ًمف أمهٞم٦م يمٌػمةٕن اًمت٘م ،اًمت٘مقيؿ يمٚمٝم٤م 

ع ذًمؽ ـ. وُم ذر شم٘مقيٛمٝم٤م سمخط ُمًت٘مٞمؿ سملم إداء واًمٜمتٞمج٦مـويمذًمؽ ذم ظمٞم٤مرات إُمقر اًمتل يتٕم

ويٛمٙمـ ُمٕم٤مجل٦م  ،تٌّم٤مر خيْمٕم٤من ًمٙمثػم ُمـ اًمٕمقاُمؾ اًمٜمٗمًٞم٦م واعمٜمٝمجٞم٦م اعمتٖمػمة ـخؼمة واإلؾمـوم٢من اًم

صمؿ ُمٓم٤مًم٦ٌم يمؾ ُمٜمٝمام  ،٤مع اًم٘مْمٞم٦م او اعمحقر إمم ظمٌػميـ او أيمثر هلام ادم٤مه٤مت ُمت٤ٌميٜم٦م سم٢مظمْمذًمؽ 
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سمتٕمٚمٞمؼ شمٗمّمٞمكم قمغم ورىم٦م أظمر . وقمغم أي طم٤مل وم٢من اخلؼمة قمغم أمهٞمتٝم٤م ًمٞم٧ًم سمديالً قمـ اًمت٘مقيؿ 

، يمام أن اًمت٘مقيؿ اًمٙمٛمل ٓ يقصمؼ سمف إذا دمرد  ٓت اًمتل يٛمٙمـ سمث٘م٦م طم٤ًمب درضم٤ممه٤ماًمٙمٛمل ذم اعمج٤م

 قمـ اخلؼمة واحلٙمٛم٦م ذم رؤي٦م اًمٗمقارق سملم اعمح٤مور وذم اؾمتخدام ُمٝم٤مرات اًمتٗمٙمػم ذم حتٚمٞمٚمٝم٤م. 

 

 مـ أخطاء افتؼقيؿ

، وىمد سم٤مًمغ  ٦مٙمَ ـمم اعمٚمَ إو٤موم٦م سم٤مإل ، ٟمّم٤مف واجلٝمد واعمٕمروم٦ممم يمثػم ُمـ اإلإت٤مج حيًمت٘مقيؿ اًمًٚمٞمؿ ا      

. وًمٜميب ُمثال قمٚمامء اجلرح واًمتٕمديؾ وم٘مد يم٤مٟمقا  ومقصػ اًمت٘مقيؿ اًمًٚمٞمؿ سم٢مٟمف قمٛمٚم٦م ٟم٤مدرةسمٕمْمٝمؿ 

هؿ أوًمٕمؾ  . ؾمالممم اًمٕمدد اًمٙمٌػم ُمـ قمٚمامء اإلإدرة وم٠من قمددهؿ ىمٚمٞمؾ ضمدا سم٤مًم٘مٞم٤مس ومٕمال قمٛمٚم٦م ٟم٤م

 ظمٓم٤مء اًمت٘مقيؿ هل:أ

   :وافبـاء ظذ اإلكطباظات افؼديؿة كحقازاإل     

ہ  چ  ، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم أي احلٙمؿ سم٤مًمٕمدل ، م هق اًمتجرد هلل قمز وضمؾاعم٘مق  وم٠مول واضم٥م قمغم       

ھ ھ ھ  ھ   ے  ےۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵   ﮶   ہ 

﮾   ﮿﯀  ﯁             .8اعم٤مئدة:  چ﮷﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼﮽ 

 وًمٞمس ُمٕملم ًمٕمْمق اًمِمخيص اًمت٘مقيؿ هق اعمٓمٚمقب يم٤من وم٢مذا ،وأُم٤م اًمٌٜم٤مء قمغم اإلٟمٓم٤ٌمقم٤مت اًم٘مديٛم٦م 

 ذا اًمٞمقمـ٤مره إمم هـخص وُمًـاًمِم شم٠مريخ إمم تٜمدـشمً ومحٞمٜمذاك ، ُمٕمٞمٜم٦م ومؽمة ظمالل ًمٕمٛمٚمف شم٘مقيٛمـ٤مً 

 ووٛمـ ُمٕملم ٟمج٤مزإ او أداء ُمع شمتٕم٤مُمؾ ٟمؽوم٢م ،وأُم٤م ذم شم٘مقيؿ إداء  . اعمجردة اٟمٓم٤ٌمقم٤مشمؽ إمم وًمٞمس

ؿَ  نأ ًمؽ حيؼ ومال ُمٕمٞمٜم٦م زُمٜمٞم٦م ومؽمة  . ؾم٤مسم٘م٦م ًمٗمؽمة او اٟمٓم٤ٌمع همػمك اٟمٓم٤ٌمقمؽ او شم٘مقيٛمؽ ومٞمف شُمـَحٙم 

سمٕمد إمت٤مم اًمت٘مقيؿ اعمحدد أن شم٘مرن ُمٕمف ورىم٦م قمـ إٟمٓم٤ٌمقمؽ اًم٤ًمسمؼ ، وشمٌلم ومٞمٝم٤م وًمٙمـ ُمـ اعمٛمٙمـ 

ُمع اًمت٘مقيؿ اجلديد ، وسمخالف ذًمؽ ؾمُتـتَٝمؿ سم٠من اًمٕمالىم٦م  ٦ماًم٥ًٌم اعمقوققمل ًمرسمط هذه اًمقرىم

  اًمِمخّمٞم٦م شَمـَحٙمٛم٧م سمؽ.
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ٝمقى واًمٗم٤ًمد اًمذي جيٕمؾ اًمرضمؾ يٜمٙم٥م سمٗمٙمره وروطمف قمغم ـاًم، ٤ٌمب اإلٟمحٞم٤مز ـوُمـ أهؿ أؾم      

ظمٞم٤مر ُمٕملم او حمقر ُمٕملم سمداومع اًمٗم٤ًمد اًمقفمٞمٗمل ويزظمرومف ويزيٜمف ويًتٌٕمد اخلٞم٤مرات إظمرى . 

ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ    ۇئ   ۇئ   ۆئ    ۆئ    ى  ائچ ٤ممم ــــٛمقًم٦م سم٘مقًمف شمٕمـوهذه احل٤مًم٦م ُمِم

 ُمٜم٤مومع شمتٕم٤مُمؾ ُمع وم٢مٟمؽ اخلٓمط شمٜمٗمٞمذ ىمٌؾ ُمٕملم هدف شم٘مقيؿ ذميمذًمؽ و . 22اعمٚمؽ:  چ ۈئ

 ذيم٤مء اٟمٓم٤ٌمقمؽ قمـ إمم اؾمتٜم٤مداً  واإلقمداد اًمِم٤مُمؾ اًمت٘مقيؿ ؿم٠من شم٘مٚمٞمؾ يّمح ومال ، حمتٛمٚم٦م وخم٤مـمر

وٕمػ اإلهتامم  إمم او يمام ذيمرٟم٤م وشمرضمع هذه إُمثٚم٦م إمم اهلقى . اهلدف ص٤مٟمع وُمٝم٤مرة

٤مد ـحمقر ُمٕملم إلًمّم٤مق اًمٗم٤ًمد ـسمؾ ىمد يتٕمٛمد ظمؼماء اًمٍماع إومً واإلؾمتخٗم٤مف سم٤مًمٕمقاىم٥م .

أي إدظم٤مل حمقر ٟمٔمٞمػ إلوٗم٤مء اًمٜمٔم٤موم٦م قمغم حم٤مور  ،د يتٕمٛمدون اًمٕمٙمس ـوىم ،رى ـسم٤معمح٤مور إظم

گ  گ  گ  گ   چ ٤ممم ـــوم٘مد ىم٤مل شمٕم ،٤مًمؽ ىمديٛم٦م وُمتجددة ـوهذه ُمً . دةـوم٤مؾم

ت٘مٌكم جمٛمؾ قمغم حمؾ ـوُمـ هذا اًمٜمقع إي٘م٤مع ظمؼم ُمً .42اًمٌ٘مرة:  چڳ  ڳڳ  ڳ 

تّم٤مدي٦م او دًا )ؾمـٞم٤مؾمـٞم٦م او اىمـراءات ُمٙمٚمٗم٦م ضمـصمؿ اًم٘مٞم٤مم سم٢مضم ،ُمٕملم سمٛمجرد احلدس واًمتخٛملم 

 ،ل شم٠مويؾ وومٝمؿ اًمٜمّمقص اًمٕم٘مٞمدي٦م قمٜمدهؿ ـ!! وي٘مع ذم ذًمؽ اعمنومقن ومٙمري٦م( سمٜم٤مًء قمغم ذًمؽقمً

 ؾمقاء يم٤مٟمقا ُمـ اعمًٚمٛملم او ُمـ أهؾ اًمٙمت٤مب.
 

  :(افرجؾ ادؼدس) ادةافغؾق دم افرمقز وافؼ      

قمْم٤مء ومٝمؿ يداومٕمقن قمـ اًمرُمقز واًم٘م٤مدة سمٙمؾ طمؼ ٞمٛمـ همٚم٧ٌم قمٚمٞمٝمؿ اًمتٌٕمٞم٦م ُمـ إوهذا يمثػم وم      

سمؾ ٓ  ، سم٥ًٌم اوًمئؽ اًم٘م٤مدة ٤ميمٚمٝم ١مؾم٦ًمسم٤مًمدُم٤مر اًمٙمٌػم اًمذي يٚمحؼ اعمطمدهؿ أوٓ ي٤ٌمزم  ، او سم٤مـمؾ

 !!ئداًم٘م٤م اعمٔمٝمر اجلٛمٞمؾ قمغم صقرةسم٘م٤مء إ٦م يمٌػمة عمجرد سمٕمْمٝمؿ سمتٕمٓمٞمؾ واضم٤ٌمت ذقمٞم٦م ؾمٞم٤مؾمٞم ي٤ٌمزم

  :افتؼقيؿ وؿقاظدظـ ضرق افغػؾة       

ٕم٤مًمٞم٦م متٞمٞمز اعمح٤مور او اًمٌٜمقد اًم مم حتٚمٞمؾ دىمٞمؼ ًم٘م٤مقمدة اعمٕمٚمقُم٤مت وىمدرة قمغمإن اًمت٘مقيؿ حيت٤مج ٢موم      

ُمف ، ؿـًمٚمت٘مقي يمٛمل او ٟمققمل وووع ُم٘مٞم٤مس ،إمهٞم٦م  صمؿ  سمح٥ًم ظمّم٤مئص اعمِمٝمد اًمذي ُٟمـَ٘مق 

ُمـ  مق  ٘مَ ـن يُ أقل اًمذي يريد ـوأُم٤م اًمٙمً.  قرـُمأره ُمـ ـٌؼ ذيمـ٤مئر ُم٤م ؾمـرات وؾمـاعم١مصم دور٦م ـدراؾم
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 وإمه٤مل اًمٕمقاُمؾ سمٕمض قمغم اًمؽميمٞمز ذًمؽ ُمث٤مل . ن جيٚمس ذم سمٞمتفأضمدر سمف ضمٝمد يمٌػم وم٤مٕهمػم سمذل 

 ٝمؾـيً ت٘مٞمؿـُمً سمخط قهؿـي مم٤م قدـوسمٜم حم٤مور إمم ٝمدـاعمِم ٞمؿـشم٘مً ذم ؾـاًمٗمِم او ، ُمٝمٛم٦م أظمرى

 ًمت٘مقيؿ شمٗمٙمٞمٙمٝم٤م سمٕمد إٓ شم٘مقيٛمٝم٤م ويتٕمذر اًمت٘م٤مـمع يمثػمة قمديدة ظمٓمقط احل٘مٞم٘م٦م ذم وًمٙمٜمٝم٤م ، قيٛمفـشم٘م

 اًمت٘مٜمٞم٤مت ٦مـأٟمٔمٛم شم٘مقيؿ ذم ٓم٠مـواخل اًمٜم٘مص ويمذًمؽ.  زاءـإضم سملم اًمتٗم٤مقمؾ شم٘مقيؿ صمؿ ضمزء يمؾ

     .اعمج٤مٓت ختٚمػـُم ذم اًميوري٦م

  :او افتزير اإلرساف دم افتساهؾ او افتشدد      

إقمٓم٤مء اًمِمخص ُم٤م ٓ يًتح٘مف ُمـ ُمٕمٜم٤مه  ،وم٤مإلهاف ذم اًمت٤ًمهؾ ذم همػم إُمقر اًمِمخّمٞم٦م       

 ،ح ـدد ومٝمق رضب ُمـ اًمِمـراف ذم اًمتِمـوهذا فمٚمؿ واوح . وأُم٤م اإلؾم ،طم٘مقق أظمريـ 

ؾم٥م قمٚمٞمٝم٤م يمام ىم٤مل ـح٤م، وهذه ُمٕمّمٞم٦م يُ  ظمريـ وُمزاي٤مهؿفمٝم٤مر ومْم٤مئؾ أإوم٤مًمِمحٞمح يّمٕم٥م قمٚمٞمف 

ڭ  ۇ  ۇ  چ  ، وىم٤مل شمٕم٤ممم85إقمراف:  چ ڑ  ڑ  ژ   ژ   چ شمٕم٤ممم

 .3 – 1اعمٓمٗمٗملم:  چۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ        ۉ  ۉ  ې  ې  

 يمؾ ٞم٦مـومتِم ُمقىمػ يمؾ قيغـشمً إمم يٛمٞمٚمقن وًمذًمؽ ، واوح٦م رؤي٦م هلؿ ٧مـًمٞمً اًمٜم٤مس وسمٕمض

 وه١مٓء.  واًم٤ٌمـمؾ واحلؼ واًمّمقاب اخلٓم٠م سملم احلدود ُمـ يمثػم قمٜمدهؿ اوٛمحٚم٧م وىمد ، ٦مـٞم٤مؾمـؾم

م ُمـ يراد وإٟمام ، اًمت٘مقيؿ ذم ومٞمٝمؿ ٟمٗمع ٓ ُيت٘مـ قمالُم٤مت  اًمذي احل٤مذق يم٤مًمٓمٌٞم٥م يٙمقن أن اعم٘مق 

  .وهقم٦م سمث٘م٦م اًمـَٛمروٞم٦م اًمٕمالُم٤مت يِمخصو اًمّمح٦م

 ُم٘م٤مرٟم٦م أردت إذا وم٢مٟمؽ وًمذًمؽ ، واًمت٤ًمهؾ اًمتِمدد ذم اعم٘مّقُملم اًمِم٤مئٕم٦م اظمتالف إُمقر وُمـ      

 ضمٝم٦م ُمـ اًمت٘مقيامت شمّمدر أن ومٞمٜمٌٖمل ، آظمر سم٘م٤مئد اًم٘م٤مدة أطمد شم٘مقيؿ ُم٘م٤مرٟم٦م او ؾم٤مسمؼ سمت٘مقيؿ شم٘مقيؿ

وٕمػ اًمتامؾمؽ وىمري٥م ُمـ ذًمؽ  . ، صمؿ يٛمٙمـ ُم٘م٤مرٟم٦م شم٘مقيٛمٝم٤م سمت٘مقيؿ ضمٝم٦م أظمرى واطمدة ُم١مهٚم٦م

قف ُمـ شمٌٕم٤مت اخل ، وُمٜمٝم٤م  اًمت٠مصمر سم٤مًمِم٤مئٕم٤مت ، ُمٜمٝم٤م قمالُم٤مت ًمف، و ماًمداظمكم )اًمٜمٗمز( ًمٚمٛم٘مق  

 ٌٕمده قمـ اعمِم٤ميمؾ.ـمم شمًقي٤مت وشمؼميرات شمُ إاًمت٘مقيؿ وًمذًمؽ يٚمج٠م 
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  :اإلجتاه اإلشساتقجل ظـ افتؼقيؿ بؿعزل      

 ٤مسمٓمٌٞمٕمتٝم ٦م او احلٙمقُمٞم٦مٞمـٞم٤مؾمـاًمً ١مؾم٦ًماعمن أُمر . يقوح إ وهذا ظمٓم٠م يمٌػم ويمثػم اًمقىمقع      

ن أن اًمٕم٤مُمٚملم طملم يرون أاخلٓم٠م هق  وُمقوع.  ٛمٙمٜم٦مُمقر وسم٠مقمٔمؿ احلًٜم٤مت اعمسمٛمٕم٤مزم إ ةُم٠مُمقر

 ُمٜم٘مٓمٕم٦م قمـ ظمرىأهداف أمم إوم٤مهنؿ يتحقًمقن  ، ُمدهدف سمٕمٞمد إ إوًمقي٤مت اًمٕم٤مًمٞم٦م ىم٤مُم٦مإ

ٟمج٤مز هذه إلداء وذم ظمدقم٦م اًمت٘مقيؿ اجلٞمد ًمأل ١مؾم٦ًم٘مع اعمشم، صمؿ  ًمٞمٝم٤مإ٘مرب ـهداف اًمٙمؼمى وٓ شمُ إ

همػم هداف اًمٙمؼمى واؿمٖمٚمتٝمؿ سم٠مهداف قمـ إهن٤م سوم٧م ضمٝمد اًمٕم٤مُمٚملم أ قمٚمامً  ، هداف اجلديدةإ

  .حمدودة اًمٗم٤مئدة جمدي٦م او

قمامل واهداف ومرقمٞم٦م أن شمٌح٨م قمـ أهداف اًمٙمؼمى سمٕمٞمدة اعمدى هق اًمقاضم٥م طملم شمرى إو      

ومٕمٚم٧م ُم٤مذا  سمّمقرة ُمٜمتٔمٛم٦م ًمتٕمرف ن شمراضمع ٟمٗمًؽأ. وقمٚمٞمؽ  ًمٞمٝم٤مإوشم٘مرب  ٝم٤م ُمـ سمٕمٞمدختدُم

وذم يمؾ ٟمِم٤مط:  ٛم١مؾم٦ًمشم٠ًمل ٟمٗمًؽ ذم يمؾ ُمنموع ًمٚمن أ؟ وقمٚمٞمؽ هداف اًمٙمؼمىًمتت٘مدم ٟمحق إ

هداف اًمٙمؼمى وٓ ٟمج٤مز ٓ خيدم إإن يمؾ ٢م؟ وسمخالف ذًمؽ ومهداف اًمٙمؼمىمم إإهؾ ي٘مرب 

ؽماشمٞمجٞم٦م ًمٞمس ـؾمن شم٘مقيٛمف ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اإل٢موم ، ٓم٦م اعم٘مرسم٦مـٟمِمٖمؾ اًمٕم٤مُمٚملم قمـ إـًمٞمٝم٤م او يِمإي٘مرب 

 د.ـسم٤مجلٞم

 

 تؼقيؿ افـقايا وافدواؾع

 :متفقد دم تؼقيؿ افـقايا      

ک  ک   گ  گ   گ  گ   ڳ     ڳ  ڳ     ڳڱ  ڱ  ڱ   چ ىم٤مل شمٕم٤ممم       

، ومتدسمر ٓم اًمتٕمٚمٞمؾ ذم سمداي٦م اخلٞم٤مرات اًمثالصم٦م ًمٚمٛمٙمر يمام  30إٟمٗم٤مل:  چ ڱں  ں  ڻ  ڻ 

، وم٢مهن٤م شمدل قمغم أن ٟمقاي٤مهؿ ودواومٕمٝمؿ ذم ذًمؽ  چ گ   ڳ     ڳ  ڳ     ڳ  چذم قم٤ٌمرة  

سم٠مي ـمري٘م٦م يم٤مٟم٧م او ىمتٚمف او ملسو هيلع هللا ىلص اعمٙمر شمدور قمغم صمالصم٦م ظمٞم٤مرات ، وهل:  إقم٤مىم٦م طمريم٦م رؾمقل اهلل 

إظمراضمف . همػم أن شمٚمؽ اًمٜمقاي٤م حتت٤مج إمم ظمٓمقات ُمتًٚمًٚم٦م ذم حم٤موًم٦م اًمقصقل إًمٞمٝم٤م . وٟمحق ذًمؽ 
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ٱ  ٻ  چ اهلل شمٕم٤ممم ، يمام يٜمٌف إًمٞمف ىمقًمف قمز وضمؾ  ُي٘م٤مل ذم أقمامهلؿ اعمتًٚمًٚم٦م هبدف إـمٗم٤مء ٟمقر

. 32اًمتقسم٦م:  چٺ  ٺ     ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   پ  پ  پ ٻ  ٻ  ٻ  پ

واًمدواومع أي اًمٖم٤مي٤مت اًمٜمٝم٤مئٞم٦م ، يٜمٌٖمل ًمٚمٛم١مُمـ احلٙمٞمؿ أن يٗمٝمٛمٝم٤م ذم اخلٓمقات إومم  ومٝمذه اًمٜمقاي٤م

٤م او ُيـِٕمدُّ عمقاضمٝمتٝم٤م ، وىمد ُمـ شمٚمؽ إقمامل او ىمٌؾ اًمٌدء سم٤مخلٓمقة إومم ، يمل يٕمرف يمٞمػ يٙمٌحٝم

 ذيمرٟم٤م هذا إصؾ ذم اًمٙمالم قمـ شم٘مقيؿ اعم١مؾم٤ًمت واًمدول إضمٜمٌٞم٦م.

ۉ   ۅ  ۅ ۋۋ  ٴۇ ۈ ۈچ ىم٤مل شمٕم٤ممم و      

وم٤مخلٌٞمث٤مت ، 26اًمٜمقر:  چ  ۉې  ې  ې   ې  ىى  ائ  ائ        ەئ  ەئ

ُمـ إقمامل ، وي٘م٤مسمؾ ُمـ إقمامل ُمتقىمٕم٦م ُمـ اخلٌٞمثلم ُمـ اًمٜم٤مس ، واخلٌٞمثقن ُمـ اًمٜم٤مس ًمٚمخٌٞمث٤مت 

ومال ؿمؽ أن إقمامل قمٜمد دراؾمتٝم٤م شُمٕمٓمل ومٙمرة قمـ  . ٤ٌمت ُمـ إقمامل ًمٚمٓمٞمٌلم ُمـ اًمٜم٤مسذًمؽ اًمٓمٞم

  اًمٜمٗمس ، ويٛمٙمـ أن شمٙمقن ومٙمرة جمٛمٚم٦م او حمددة سمدىم٦م.

دُ  » ملسو هيلع هللا ىلصىمقل اًمٜمٌل وُمـ هذا إصؾ        ًَ ِد ُُمْْمَٖم٦ًم: إَِذا َصَٚمَح٧ْم َصَٚمَح اجلَ ًَ فُ  َأَٓ َوإِنَّ ذِم اجلَ ،  يُمٚمُّ

ُد يُمٚمُّفُ  ًَ َد اجلَ ًَ َدْت وَم ًَ واوح أن رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ وهمػممه٤م ،  « ، َأَٓ َوِهَل اًمَ٘مْٚم٥ُم  َوإَِذا وَم

شم٘مقيؿ ُم٤م ذم اًم٘مٚم٥م ، أي اًمٜمقاي٤م او اإلرادات او اًمدواومع ، يٕمتٛمد قمغم شم٘مقيؿ ُم٤م خيرج ُمـ اجلًد ُمـ 

وُمـ مل يٗمٝمؿ ذًمؽ اسمتداًء ومال يٜمٌٖمل ًمف سمح٤مل ُمـ  . أىمقال وأومٕم٤مل . وهذا أصؾ يمٌػم ذم اخت٤مذ اعمقاىمػ

ـِ  ُهَرْيَرَة ، إطمقال أن يٖمٗمؾ قمٜمف صم٤مٟمٞم٦م ، وًمذًمؽ صح ذم طمدي٨م  َأيِب  ِل   قَم  ُيْٚمَدغُ  َٓ  »ىَم٤مَل  ، ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌَّ

ـُ  ـْ  اعْم١ُْمُِم شَملْمِ  َواطِمدٍ  ضُمْحرٍ  ُِم وسمٕم٤ٌمرة أظمرى ، وم٢من ؾمٚمقك اإلٟم٤ًمن دًمٞمؾ .  رواه ُمًٚمؿ واًمٌخ٤مري «َُمرَّ

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى    ى  ائ     چقمغم ٟمقاي٤مه ، ي١ميمد ذًمؽ ٟمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم 

 .  75اًمٌ٘مرة:  چ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ

وُمـ إُمثٚم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اعمِمٝمقرة ذم شم٘مقيؿ اًمٜمقاي٤م ، ىمْمٞم٦م شم٘مدير اًم٘مّمد ذم إطمٙم٤مم اًم٘مْم٤مئٞم٦م ،       

يم٤محلٙمؿ قمغم ُمـ ىمتؾ إٟم٤ًمٟم٤ًم سم٠مٟمف ىم٤مشمؾ ُمتٕمٛمد وأٟمف ًمذًمؽ ُمِمٛمقل سمحٙمؿ اًم٘مّم٤مص ، وم٢من شم٘مدير ٟمٞم٦م 

ؾمتٕمامهل٤م ، اًمٕمٛمد شمًتٜمد قم٤مدة إمم اًم٘مرائـ اًمٕمٛمٚمٞم٦م واًم٘مقًمٞم٦م يم٤مًٔم٦م اًمتل ؾم٧ٌٌم اعمقت وـمري٘م٦م ا
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ويٛمٙمـ إصم٤ٌمت اًمٕمٛمد سمذًمؽ وإن زقمؿ اًم٘م٤مشمؾ أٟمف همػم قم٤مُمد ، وهذا اعمٕمٜمك صم٤مسم٧م ذم يمالم اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ 

، 93اًمٜم٤ًمء:  چ  .... گ  گ  گ   ڳ  ڳچ خمتٚمػ اعمذاه٥م . ىم٤مل شمٕم٤ممم 

ہ  ھ    چشمٕم٤ممم  وىم٤مل .178اًمٌ٘مرة:  چ کڑ   ڑ  ک  ک   چ وىم٤مل شمٕم٤ممم 

 ﮶  ﮷﮵  ﮴ ﮳﮲  ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ

، ومتدسمر أن أي٦م اًمٙمريٛم٦م ٟمٗم٧م قمـ اعمٜم٤موم٘ملم إرادة اخلروج إمم اجلٝم٤مد سمًـ٥ٌم إٟمتٗم٤مء 46اًمتقسم٦م:  چ

 ًمقازُمف اًمٕمٛمٚمٞم٦م ، وٓ ؿمـؽ أن احلٙمؿ قمغم اإلرادة هـق ٟمٗمًـف احلٙمؿ قمغم اًمٜمقاي٤م واًمدواومع.

 :افصؾة بغ افسؾؿ افداخع وتؼدير افـقايا      

ٚمِؿِ  يُمؾُّ  »َوؾَمٚمََّؿ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ  اهللِ َرؾُمقُل  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  ُهَرْيَرةَ  َأيِب  قمـ       ًْ ٚمِؿِ  قَمغَم  اعْمُ ًْ  َدُُمفُ  طَمَراٌم ، اعْمُ

ومال حيؾ إدقم٤مء ذ او ؾمقء قمغم ُمًٚمؿ إٓ سمدًمٞمؾ ي٘متيض  رواه ُمًٚمؿ وهمػمه . «َوقِمْرُوُف  َوَُم٤مًُمفُ 

اإلدقم٤مء ، ؾمقاء يم٤من اإلدقم٤مء قمغم اًمٜمقاي٤م او إقمامل ، ويٚمحؼ سم٤معمًـٚمٛملم يمؾ ُمـ هق ُمِمـٛمقل 

 سم٤مًمًـٚمؿ اًمداظمكم ُمـ همػم اعمًـٚمٛملم. 

ن شمثػم ـ أيٛمٙمـ سمحًـ٥م اًم٘مرائ يمام ذيمرٟم٤م ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ ، وًمٙمـ إذا ُوضِمدت أقمامل همػم ؾمـٚمٞمٛم٦م وم٢مهن٤م      

ؾم٤ًٌٌم ًمٚمتٗمٙمػم سمآصم٤مر شمٚمؽ إقمامل واًمدواومع إًمٞمٝم٤م ، وهؾ شم٘متيض  يٙمقن ذًمؽإؾمئٚم٦م قمـ اًمٜمقاي٤م ، أي 

 اهللِ  َرؾُمقَل  َأنَّ  ، ُهَرْيَرةَ  َأيِب ُمث٤مل ذًمؽ طمدي٨م  إضمراءات شمٖمٞمػم ُمـ أضمؾ احلٗم٤مظ قمغم اًمًٚمؿ إهكم؟

  وَمْْمُؾ  ُيْٛمٜمَعُ  َٓ  » ىَم٤مَل  َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ 
ِ
رواه ُمًٚمؿ واًمٌخ٤مري وهمػممه٤م ،  « اًْمَٙمأَلُ  سمِفِ  ًمِٞمُْٛمٜمَعَ  اعْم٤َمء

  وَمْْمَؾ  ْٛمٜمَُٕمقاـَ شم َٓ  »وذم ًمٗمظ 
ِ
رواه ُمًـٚمؿ واًمٌخ٤مري أيْم٤ًم ، واحلدي٨م  « اًْمَٙمأَلَ  سمِفِ  ًمِتَْٛمٜمَُٕمقا اعْم٤َمء

ٛمؾ ُمـ شمٕمٛمد ووع ، وم٢من فم٤مهره٤م يِم « ًمِتَْٛمٜمَُٕمقا »يِمٛمؾ ُمـ يٛمٚمؽ سمئرًا ذم أرض ًمف . وشمدسمر قم٤ٌمرة 

احلقاضمز اعم٤مدي٦م واعمٕمٜمقي٦م عمٜمع ومْمؾ اعم٤مء . وذيمرٟم٤م ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ ُمـ ىمتؾ إٟم٤ًمٟم٤ًم ُمدقمٞم٤ًم أٟمف همػم قم٤مُمد ، 

ڀ  ڀ  ٺ   چ ٤ممم . وىمري٥م ُمـ ذًمؽ ُي٘م٤مل ذم ىمقًمف شمٕم وًمٙمـ اًم٘مرائـ شمِمٝمد سمخالف ىمقًمف

، وم٢مهن٤م شمٜمٌف إمم  چ ٺ چ، ومتدسمر قم٤ٌمرة 231اًمٌ٘مرة:  چ ٹٺٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  
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ٻ  ٻ  ٻ    چإُمٙم٤من أن شم٘مقم دٓئؾ قمغم أن اإلُم٤ًمك يم٤من سمداومع اًمٕمدوان . ويمذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم 

  .148اًمٜم٤ًمء:  چ ڀٻ    پ  پ  پ  پ  ڀ  

ٓ  ، وم٢مٟمف وأصح٤مب اًمًٚمقك اًم٘مقيؿ وذم أطمقال أظمرى يمثػمة ، وظم٤مص٦م سملم اًمٜمخ٥م اًمّم٤محل٦م      

ُيٙمتٗمك سمٕمدم اإلمه٤مم سمال طمج٦م ، وًمٙمـ يٜمٌٖمل طمًـ اًمٔمـ وٟمٗمل اًم٘م٤ٌمئح اعمٜمًقسم٦م ، يٜمٌف إًمٞمف ىمقًمف 

اًمٜمقر:  چڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ    چ  چ ٤ممم  ـشمٕم

12 . 

ٕم٦م إومؼ ذم رؤي٦م اًمدواومع اعمحتٛمٚم٦م وراء اًمٕمٛمؾ اخل٤مـمئ ، ومٚمق ـأمهٞم٦م ؾم ويٜمٌٖمل اًمت٠ميمٞمد هٜم٤م قمغم      

ضمالً ُمًٚماًم ذم اًمٔم٤مهر شمٍمف شمٍموم٤ًم ُيـحتٛمؾ أن يٙمقن سم٥ًٌم اًمٙمٗمر واًمردة او اعمٕمّمٞم٦م او أن ر

اجلٝمؾ ، ومال جيقز شمٙمٗمػمه وٓ اؾمتدراضمف إمم إفمٝم٤مر اًمٙمٗمر اًمٍميح ، همػم أٟمف يّمػم ُمقوع ري٦ٌم 

،  ملسو هيلع هللا ىلصوطمذر . وم٘مد صح ُمـ طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد اخلدري أن رضمالً اقمؽمض قمغم ىمًٛم٦م رؾمقل اهلل 

٧ُم  َوْيَٚمَؽ  » وَمَ٘م٤مَل  اهللَ، اشمَِّؼ  اهللِ، َرؾُمقَل  َي٤موىم٤مل:  ًْ َْرضِ  َأْهؾِ  َأطَمؼَّ  َأَوًَم ْٕ  صُمؿَّ : ىَم٤مَل  ، « اهللَ َيتَِّ٘مَل  َأنْ  ا

ضُمُؾ، َوممَّ  ـُ  ظَم٤مًمِدُ  وَمَ٘م٤مَل  اًمرَّ َٓ  اهللِ، َرؾُمقَل  َي٤م: اًْمَقًمِٞمدِ  سْم ُب  َأ ، » وَمَ٘م٤مَل  قُمٜمَُ٘مُف؟ َأرْضِ  َيُٙمقنَ  َأنْ  ًَمَٕمٚمَّفُ  َٓ

ـْ  َويَمؿْ : ظَم٤مًمِدٌ  ىَم٤مَل  ، « ُيَّمكم   ٤مٟمِفِ  َيُ٘مقُل  ُُمَّمؾ   ُِم ًَ
 قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ  َصغمَّ  اهللِ َرؾُمقُل  وَمَ٘م٤مَل  ىَمْٚمٌِِف، ذِم  ًَمٞمَْس  َُم٤م سمِٚمِ

ْ  إيِن   » َوؾَمٚمَّؿَ  ـْ  َأْٟمُ٘م٥َم  َأنْ  ُأوَُمرْ  مَل َٓ  اًمٜم٤َّمسِ  ىُمُٚمقِب  قَم  ، ُُمَ٘مػ   َوُهقَ  إًَِمٞمْفِ  َٟمَٔمرَ  صُمؿَّ : ىَم٤مَل ،  « سُمُٓمقهَنُؿْ  َأؿُمؼَّ  َو

فُ  » وَمَ٘م٤مَل  ـْ  خَيُْرُج  إِٟمَّ ـَ  َيْٛمُرىُمقنَ  ، طَمٜم٤َمضِمَرُهؿْ  جُي٤َمِوزُ  َٓ  َرـْم٤ًٌم اهللِ  يمَِت٤مَب  َيْتُٚمقنَ  ىَمْقمٌ  َهَذا ِوْئِْمئِ  ُِم  ُِم

ـِ  ي ًَّ  َيْٛمُرُق  يَماَم  اًمد  ـَ  ْٝمؿُ ـاًم ُِمٞم٦َّمِ  ُِم ذم  أٟمٜم٤م رواه ُمًـٚمؿ واًمٌخ٤مري ذم ؾمـٞم٤مق طمدي٨م . ُمٕمٜمك ذًمؽ « اًمرَّ

ؾمٚمقك دء يٛمٙمـ أن ي٘مدح ذم اًمٕم٘مٞمدة ، ومٚمٞمس هدومٜم٤م إؾمتدراضمف ًمٚمتٍميح سم٤مًمٙمٗمر  احلـٙمؿ قمغم

 ومل ضمداً  ىمّمػمة ٤مورةـحم ؾـاًمرضم ذًمؽ طم٤مور ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن ذًمؽ دـي١مي. واًم٘مْم٤مء قمٚمٞمف سمحٙمؿ اًمردة 

 اؾمتدراج صح٦م سمٕمدم: اًم٘مقل يٛمٙمـ وًمذًمؽ.  رـاًمٙمٗم إلفمٝم٤مر تدراضمفـواؾم دواظمٚمف راجـإظم ذم يٚمح

 اًمّمػ مت٤مؾمؽ قمغم اعمح٤مومٔم٦م ذًمؽ ومقائد وُمـ ، اًمتٙمٗمػم قمغم يؽمشم٥م وُم٤م اًمٙمٗمر إفمٝم٤مر إمم اعمِمٌقهلم

ذم رواي٦م أظمرى  ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف ذًمؽ قمغم يدل ومم٤م ، اًمتامؾمؽ هذا يزًمزل ُم٤م إصم٤مرة شم٘مٚمٞمؾ او وشمرك اًمداظمكم

  .رواه ُمًٚمؿ وهمػمه « أصح٤ميب أىمتؾ أين اًمٜم٤مس يتحدث أن اهلل ُمٕم٤مذ »ذا احلدي٨م هل
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وًمٙمـ اًمذي ٓ ؿمؽ ومٞمف أيْم٤ًم أن ىمّم٦م هذا احلدي٨م ؾمقف شم١مدي إمم ضمٕمؾ ذًمؽ اًمرضمؾ ُمقوع       

ـْ  خَيُْرُج  إِٟمَّفُ  »٤مرة ـك ذًمؽ قمٌـد ي٘متيض ُمت٤مسمٕمتف ورصد شمٍموم٤مشمف . شمٜمٌف إًمـري٦ٌم وطمذر مم٤م ىم  ِوْئِْمئِ  ُِم

، وًمٕمـؾ اعمـراد: خيـرج ُمــ أصٚمف  دٟمفـوُمٕم ْلءـاًمِمَّ  أصؾ قَ ـهُ  اًمِْمئِْمئ،  « ...... ىَمْقمٌ  َهَذا

  اعَمْجدِ  ِوْئْمئِ  ذِم اعمٕمٜمـقي وَُمـْٕمـِدٟمف ذم اعمـذه٥م واًمٗمـٙمر اخلٌٞم٨م ، يمام ذم ىمـقل اًمِمـ٤مقمر:  
ِ
 وسُم١ْمسُمقء

. ي١ميد يمؾ ذًمؽ أن اعمٜم٤موم٘ملم ذم قمٝمد اًمٜمٌقة مل حُيٙمؿ قمٚمٞمٝمؿ سمحد اًمردة ، وًمٙمٜمٝمؿ قمقىمٌقا  اًمَٙمَرمْ 

 سم٤مٕظمذ اعمٕمٜمقي واإلداري ، ومٙم٤مٟمقا ُيٚمٛمزون سم٤مًمٜمٗم٤مق وُم٤م يتٌع ذًمؽ ُمـ شمْمٞمٞمؼ اًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝمؿ.

پپ    پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ ىمقًمف شمٕم٤ممم  أيْم٤مً  ذًمؽ ي١ميمد      

، ومقضمقب ضمٝم٤مد اعمٜم٤موم٘ملم ي٘متيض رسمط ؾمٚمقيمٝمؿ 73اًمتقسم٦م:  چ  پ  ڀڀ  ڀ  ڀ

سمٜمقاي٤مهؿ ، ويم٤من ضمٝم٤مدهؿ ضمٝم٤مدًا ُمدٟمٞم٤ًم يٕمتٛمد قمغم ومْمح أُمرهؿ وعمزهؿ سم٤مًمٜمٗم٤مق وُم٤م يتٌع ذًمؽ ُمـ 

 واًمٕمٛمٚمٞم٦م اًم٘مقًمٞم٦م اًم٘مرائـ ذم اًمٜمٔمر تْمٛمـي ؽ أن ذًمؽ يمٚمفقمزل اضمتامقمل وشمْمٞمٞمؼ ُمدين . ومال ؿم

تدراضمٝمؿ إمم إفمٝم٤مر ـٛمؾ اؾمـمل شمِم هذه قاقمٞم٦ماًم ٗمحصاًم قمٛمٚمٞم٦م همػم أن . دواظمٚمٝمؿ كـقمٚم اًمداًم٦م

 اًمٙمٗمر ، ومٚمؿ ي١مظمذوا سمحد اًمردة. 

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ ُمـ أُمثٚم٦م اخت٤مذ ُمقىمػ ُمـ اًمٗم٤مؾمؼ ىمقًمف شمٕمــ٤ممم و      

. وي١ميد هذا اًمٜمٔمر 6احلجرات:  چ ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ

ھ  ھ     ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ﮲  ﮳    ﮴  ﮵  ﮶﮷   ہ  ھ چ يمٚمف ىمقًمف شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم 

، وم٤مًمتٛمٞمٞمز 179آل قمٛمران:  چ﮸  ﮹       ﮺  ﮻       ﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﯀  ﯁        

سملم اخلٌٞم٨م واًمٓمٞم٥م ًمٞم٧ًم سم٢مـمالع همػم اًمرؾمؾ قمغم اًمٖمٞم٥م ، وًمٙمـ سمرصد إىمقال وإقمامل 

   واعمقاىمػ.

 :أمهقة تلريخ اإلكسان وشقابؼف      

شم٠مريخ اعمرؿمـح »ؾمـٌؼ ذيمـر هـذا إصؾ ذم اًمٙمالم قمـ ُمـ يّمٚمح ًمٚم٘مٞم٤مدة ، شمـح٧م قمٜمـقان       

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  چ شمٕم٤ممم  وىم٤ملؽ ذم )اعمٜمٓمٚمؼ( . ويمذًم شًمٚم٘مٞم٤مدة وقمٛمره
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، وىمد ؾمٌؼ  58إقمراف:  چپ  ڀ     ڀ       ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  

 .شاًمٌٞمئ٦م اًمٓمٞم٦ٌم»شمٗمًػم هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م حت٧م قمٜمقان 

 :كقايا إفصاق إهقاء باإلشلم      

وذم شم٠مريخ اإلؾمالم أُمثٚم٦م يمثػمة ُمـ ذًمؽ ، ُمٜمٝم٤م ُم٤م هق قمٛمؾ ومردي وُمٜمٝم٤م ُم٤م هق قمٛمؾ مج٤مقمل ،       

وشمِمؽمك يمٚمٝم٤م ذم شم٘مديؿ صقرة ظم٤مرضمٞم٦م ًمّمالة او زيم٤مة او ؿمٝم٤مدة او ضمٝم٤مد او إصالح ، وأُم٤م 

وٓ ؿمٝم٤مدة وٓ ضمٝم٤مد وٓ إصالح . وشمدسمر ذم ذًمؽ  اعمْمٛمقن اًمداظمكم ومٚمٞمس سمّمالة وٓ زيم٤مة

َل  إِنَّ  »: َيُ٘مقُل  َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ  اهللِ َرؾُمقَل  ؾَمِٛمْٕم٧ُم  :ىَم٤مَل  ُهَرْيَرَة، َأيِب طمدي٨م   َيْقمَ  ُيْ٘م٣َم  اًمٜم٤َّمسِ  َأوَّ

وَمفُ  سمِفِ  وَم٠ُميِتَ  ، اؾْمُتِْمِٝمدَ  َرضُمٌؾ  قَمَٚمٞمْفِ  اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦مِ   ومِٞمَؽ  ىَم٤مشَمْٚم٧ُم : ىَم٤مَل  ومِٞمَٝم٤م؟ قَمِٛمْٚم٧َم  وَماَم : ىَم٤مَل  وَمَٕمَروَمَٝم٤م، ٟمَِٕمَٛمفُ  وَمَٕمرَّ

َنْ  ىَم٤مشَمْٚم٧َم  َوًَمٙمِٜمََّؽ  يَمَذسْم٧َم : ىَم٤مَل  ، اؾْمتُِْمِٝمْدُت  طَمتَّك ِح٥َم  سمِفِ  ُأُِمرَ  صُمؿَّ  ، ىِمٞمَؾ  وَمَ٘مدْ  ، ضَمِريءٌ : ُيَ٘م٤مَل  ِٕ ًُ  وَم

 .ذم ؾمٞم٤مق طمدي٨م ـمقيؾ رواه ُمًٚمؿ وهمػمه « ..... اًمٜم٤َّمرِ  ذِم  ُأًْمِ٘مَل  طَمتَّك َوضْمِٝمفِ  قَمغَم 

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  چ وشمدسمر ىمقًمف شمٕم٤ممم       

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

، وم٢من اإلسمتٖم٤مء هق اإلرادة واًمٖم٤مي٦م اًمتل  چ ے  ے  ۓ  ۓ  چ، ومتدسمر قم٤ٌمرة  7قمٛمران: 

وًمذًمؽ ىم٤مل  ، ي٤م دومٞمٜم٦م ًمٚمقصقل إمم اًمٗمتٜم٦م واًمنمذم اًمٜمٗمس ، واعمٕمٜمك أن هلؿ ذم شمتٌع اعمتِم٤مهب٤مت ٟمقا

وأهؾ اًمزيغ اعمذيمقرون ئمٜمقن ٓؾمتٝمت٤مرهؿ أهنؿ  ، أي ذم دواظمٚمٝمؿ . چ ہ  ہ  ہ چ  شمٕم٤ممم

يًتٓمٞمٕمقن شمٗمًػم آي٤مت اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ، همػم أن سمٞمٜمٝمؿ وسملم شمٗمًػم اًم٘مرآن طمج٤مسم٤ًم ُمٜمٞمٕم٤ًم ، وإٟمام 

ؾمٌٞمٚمٝمؿ ذم ذًمؽ شمٌديؾ اعمٕم٤مين وإًمّم٤مق أهقائٝمؿ سم٤مإلؾمالم . وذًمؽ أن إيمٜم٦م قمغم اًم٘مٚمقب او 

 . ٤مؾم٥م ؿمدمه٤م ُمع درضم٦م اًمزيغ٘مرآن شمتٜماًمٕم٘مقل واًمتل متٜمع ُمـ اًمٗم٘مف ذم اًم

 اًمٜمٞم٦م هل اعمخٓمئلم ُمـ اعمٌتدع وهمػم اعمٌتدع سملم اًمٗمرق إن( اًمتٜم٘مٞمح صمامر) ذم ىمٚمٜم٤م وًمذًمؽ      

ويمذًمؽ قمالُم٤مت اخلػم ، وُمـ أقمٔمٛمٝم٤م ٟمٕمٛم٦م ومٝمؿ يمالم اهلل شمٕم٤ممم . ومٛمـ أهؿ قمالُم٤مت  واإلرادةا
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ُمٜمًقسم٦م إمم اإلؾمالم ُمع اًمتٕمري ُمـ ٟمقاي٤م اًمًقء ذم سمٞمئ٦م اعمًٚمٛملم هق اإلسار قمغم أطمٙم٤مم ظم٤مـمئ٦م 

 ُمٕمروم٦م أدوات ومٝمؿ اًم٘مرآن واًمًٜم٦م.

ؼ ظمٚمٓمف سم٠مومٙم٤مر همػم صحٞمح٦م او شمٓمٌٞم٘م٤مت ــ ُمـ ـمريـوُمثؾ ذًمؽ قمٛمٚمٞم٤مت اًمّمد قمـ اًمدي      

وم٤مؾمدة ، وذًمؽ ًمتِمقيف اعمْم٤مُملم اًمديٜمٞم٦م وشمٜمٗمػم اًمٜم٤مس ُمٜمٝم٤م ، وهذا سمٕمض ُم٤م يِمٛمٚمف ٟمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم 

ڈ  ڈ  چ ٤ممم ، وىمقًمف شمٕم9اًمتقسم٦م:  چ ڌچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  چ 

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

ڱ   ڱ   ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  

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

﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﯀   ﯁            

، اًمتٛمٜمل هٜم٤م هق اعمًٛمقع ُمـ اًم٘مراءة او  54 - 52احل٩م:  چ                

اًمٙمالم واحلدي٨م ، ومام ُمـ ٟمٌل وٓ رؾمقل إٓ إذا شمٙمٚمؿ أًم٘مك اًمِمٞمٓم٤من اعمٕم٤مين اًمٗم٤مؾمدة ذم يمالُمف 

ًمٞمٙمقن ومتٜم٦م ًمٚمزائٖملم وشمثٌٞمت٤ًم ًمٚمٛمٝمتديـ ، وًمٜم٤م ذم )صمامر اًمتٜم٘مٞمح( شمٗمًػم ُمٗمّمؾ ٔي٤مت ؾمقرة احل٩م . 

 چ گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳچ ٤ممم ــوجيٛمع يمؾ ذًمؽ ىمقًمف شمٕم

 . 42اًمٌ٘مرة: 

 :مـ أحؽام إضامر افػساد وراء شتار مـ افديـ      

أي٤مت ذم ىمّم٦م ُمًجد اًميار شمتْمٛمـ ومقائد قمٔمٞمٛم٦م شمِمٛمؾ اًمٕمٛمؾ اًمٗمردي واجلامقمل ،       

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ ومٜمًتٕملم سم٤مهلل شمٕم٤ممم ذم سمٞم٤مهن٤م . ىم٤مل اهلل قمـز وضمـؾ 

پ  پ   پ  پ  ڀ     ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ   ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  

ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڃ  

 107اًمتقسم٦م:  چڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  
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صٞمٖم٦م : اًميار ُمّمدر و٤مرَّ وهل افػائدة إوػ، وُمـ اًمٗمقائد اعمتٕمٚم٘م٦م سمام ٟمحـ ومٞمف ، 108 -

ُم٤ٌمًمٖم٦م ُمـ رَضَّ . واإلرص٤مد اإلٟمتٔم٤مر واًمؽمىم٥م واًمتٝمٞمئ٦م واإلقمداد ًمألُمر ، وم٤مًمٚمٗمظ يِمٛمؾ ُمْم٤مُملم 

: يقوح وضمـقد افػائدة افثاكقةردات ُمٕمرووم٦م . اًمتٕمٌئ٦م اعمٕم٤مدي٦م . وؾمـ٤مئر اعمٗم اإلظمؽماق وُمْم٤مُملم

وُم٤م سمٕمده٤م ، وم٢مهن٤م ُمٗمٕمقل ُمـ أضمٚمف ُمٜمّمقب ، أي  چٻ    چاًمٜمقاي٤م واًمدواومع اًمٗم٤مؾمـدة قم٤ٌمرة 

اختذوا ُمًجدًا ُمـ أضمؾ اًميار وُمـ أضمؾ اًمٙمٗمر وُمـ أضمؾ اًمتٗمريؼ سملم اعم١مُمٜملم وُمـ إضمؾ 

، وإقمداد اعمقاىمع هلؿ ، أي إٟمِم٤مء قمالىم٤مت داظمٚمٞم٦م  ملسو هيلع هللا ىلصاإلرص٤مد ًمٚمٛمح٤مرسملم هلل شمٕم٤ممم وًمرؾمقًمف 

ٖمٓم٤مء إؾمالُمل ذم اًمٔم٤مهر وم٘مط ، وهـق : إقمدادهؿ ًمافػائدة افثافثةوظم٤مرضمٞم٦م ًمتٚمؽ إهمراض . 

. چ ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  چ صقرة اعمًجد صمؿ دقمقاهؿ او ؿمـٕم٤مرهؿ اعمٕمٚمـ يمٛمـ٤م ذم قمٌـ٤مرة 

وقمٛمٚمٞم٤مت شمٖمٓمٞم٦م اًمٜمقاي٤م شمٕمٜمل وضمقد ظمؼمة ذم اًمتٛمقيف واخلداع ، وىمد روى اإلُم٤مم اًمٓمؼمي وهمػمه 

: ُم٤م يم٤من قم٤مري٤ًم ُمـ اعمْمٛمقن ، عةافػائدة افرابوضمقه٤م ُمـ أقمامل اًمتٛمقيف ذم اخت٤مذ ُمًـجد اًميار . 

أي قم٤مري٤ًم ُمــ اًمِمـروط اًمِمـرقمٞم٦م ، ومٚمٞمس سمِمـلء . وم٢من يم٤مٟم٧م طمريم٤مت اًمّمالة ومٚمٞم٧ًم سمّمالة ، 

وإن يم٤من ـمقاوم٤ًم ومٚمٞمس سمح٩م وٓ قمٛمرة ، وإن يم٤من ىمت٤مًٓ ومٚمٞمس سمجٝمـ٤مد ، وإن يم٤من ُمٙم٤مٟم٤ًم ًمٚمّمالة 

، سم٤مإلو٤موم٦م  چ ڤ  ڤ  ڦ  ڦچ ومٚمٞمس سمٛمًـجد ًمٕم٤ٌمدة اًمّٚمـف شمٕمــ٤ممم . يقوح ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم  

: ىمد ي٘مقل ىم٤مئؾ: افػائدة اخلامسةإمم ُم٤م رواه اعمٗمنون واعم١مرظمقن ُمـ هدم ُمًجدهؿ وحتري٘مف . 

إن اًم٘مرآن اًمٙمريؿ يمِمػ اًمٜمقاي٤م اخلٗمٞم٦م عمًجد اًميار ، ومٝمؾ يٛمٙمـ ًمٚمٜم٤مس يمِمػ اًمٜمقاي٤م؟ 

ول هٜم٤م( ُمـ اإلقمتامد قمغم واجلقاب وسم٤مهلل شمٕم٤ممم اًمتقومٞمؼ هـق ُم٤م ذيمرٟم٤مه ذم اًمتٛمٝمٞمد )اًمٕمٜمقان إ

او ختدُمف ، قمغم  اًمٕمالُم٤مت ُمـ إىمقال واًمتٍموم٤مت وُم٤م حُيتٛمؾ أن شمتْمٛمٜمف او شم١مدي او شمتحقل إًمٞمف

ٱ   ٻ  ۇئ  ۇئ   ۆئ    ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   چ ٤ممم ٟمحق ىمقًمف شمٕم

 29حمٛمد:  چٻ   ٻ  ٻپ  پ  پ   پ  ڀڀ  ڀ  ڀ      ٺ  ٺ  

ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ  چ  چ ، وىمقًمف شمٕم٤ممم  30 –

پ  پ  پ    چ ٤مرة ــــ، ومتدسمر قم64ٌقسم٦م: ـاًمت چچ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
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ذم اًمتقسم٦م ، ومٚمقٓ إُمٙم٤من  چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ    چذم ؾمـقرة حمٛمد ، وقم٤ٌمرة  چ ڀ

ُمٕمروم٦م اًمٜمقاي٤م سمٛمثؾ هذه اًمٕمالُم٤مت ، عم٤م اؾمتٓم٤مع اًمّمح٤مسم٦م ضمٝم٤مد اعمٜم٤موم٘ملم واحلذر ُمٜمٝمؿ ، يمام ذم ىمقًمف 

، وىمقًمف  73اًمتقسم٦م:  چ پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ ٤ممم ــــشمٕم

، وهمػم ذًمؽ ُمـ أي٤مت ذم 4اعمٜم٤موم٘مقن:  چ  ۈئۈئ  ېئ  ېئېئ  ىئ  ىئ  ۆئ  ۆئ چ ٤ممم شمٕمــــ

اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اعمٜم٤موم٘ملم . همػم أن اًمٗمرق يمٌػم سملم اًمٚمٌٞم٥م اًمٗمٓمـ اًمذي يٜمتٌف إمم اًمٕمالُم٤مت اعمٌٙمرة ومٞمٗمٙمر 

ذم اًمٕمٛمٚمٞم٤مت اعمتًٚمًٚم٦م اعمحتٛمٚم٦م سمٕمد ذًمؽ يمل يٕمرف يمٞمػ يٙمٌحٝم٤م او يقاضمٝمٝم٤م او يمٞمػ يتٞم٘مـ ُمـ 

٦ٌم ُمـ اًمٙم٥م قمغم اًمقضمف ومال يرى ؾمٕم٦م ٟمٗمٞمٝم٤م إذا يم٤مٟم٧م همػم ُم٘مّمقدة ، وسملم اًمٌٚمٞمد اًمذي ومٞمف ؿمٕم

اعمِمٝمد وٓ اُمتداداشمف اعمحتٛمٚم٦م إمم إُم٤مم وُمـ اخلٚمػ ، أي ٓ يرى ؾمٚمًٚم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٤مت وجم٤مٓمه٤م إٓ 

سمٕمد أن شمٙمتٛمؾ وشم٘مع اعمّمٞم٦ٌم . وم٤مٕول يّمٚمح ًمتحٚمٞمؾ اعمِمٝمد اعمريم٥م وًمٚمٕمٛمؾ اإلؾمؽماشمٞمجل ، 

عمريم٦ٌم . ومال ؿمـؽ أن اهلل شمٕم٤ممم ذيمر ًمٜم٤م هذه واًمث٤مين يٜمٌٖمل أن يٙمقن سمٕمٞمدًا قمـ ُمتٓمٚم٤ٌمت اًم٘مْم٤مي٤م ا

: افػائدة افسـادشـةاًم٘مّم٦م وهبذه اًمٕم٤ٌمرات اعمحٙمٛم٦م يمل ٟمتٕمٚمؿ يمٞمػ ٟمٙمِمـػ اعم٘م٤مصد اخلٌٞمث٦م . 

َقري اخل٤مدع ، شمدسمـر ذم ذًمؽ قمٌـ٤مرة   ، أي ٓ شمٙمـ أسمدًا  چ ڤ  ڤ  ڦ  ڦچ ُمٗم٤مصٚم٦م اًمٕمٛمؾ اًمّمُّ

اء يم٤مٟم٧م صقرشمف اخل٤مرضمٞم٦م ُمًجدًا او طمزسم٤ًم او ُمِم٤مريم٤ًم وٓ ُم٤ًمقمدًا ذم قمٛمؾ ُمـ هذا اًمٜمقع ؾمق

ؾمٞم٤مؾم٦م او ضمٝم٤مدًا او إصالطم٤ًم . وذًمؽ ٕن احلٙمؿ ًمٚمٕمٚم٦م او عمقضم٥م احلٙمؿ سمٕمٛمقم صٞمٖمتف يمام ذم 

 چ  پ  پ  ڀ     ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٻ  ٻ  پ  پ  چقم٤ٌمرة 

ڤ  ڤ  ڦ  چ ، وهذه يمٚمٝم٤م ٟمٙمرات ذم ؾمٞم٤مق ُمٕمٜمك اًمنمط دون صٞمٖمتف ، ومٝمل شمٗمٞمد شمٕمٚمٞمؼ طمٙمؿ 

قمغم يمؾ ومرد ُمـ اًمٜمقع ويم٠مهن٤م صٞمٖم٦م ذط ، أي يٙمقن طمٙمٛمٝم٤م قم٤مُم٤ًم سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ  چ ڦ

صقرة اًميار واًمٙمٗمر واًمتٗمريؼ . وٟمذيمر هٜم٤م أن يمؾ واطمدة ُمـ اًمٙمٚمامت اعمٕمٓمقوم٦م شمٙمٗمل إلجي٤مب 

حخ  مخ  جس     حس    خس   مس    حص  مص  جض  حض   مج  جح    مح  جخ  چ احلٙمؿ ، قمغم ٟمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم 

، 46 – 42اعمدصمر:  چ  جع     مع  جغ  مغ  جف       حف      خف  خض  مض  حط  مط  مظ 

ومدظمقل ؾم٘مر يًتح٘مف ُمـ اشمّمػ سم٠مي وصػ ُمـ هذه إوص٤مف ؾمقاء اىمؽمن سم٤مٕوص٤مف إظمرى 
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: اًمتٗمخٞمؿ واًمتِمديد ذم قم٤ٌمرات أي٤مت ذم اًم٘مّم٦م يٜمٌف إمم إصمر اًمزء افػائدة افسابعةاو مل ي٘مؽمن . 

اًمٙمٌػم خلٛم٦ًم ُمْم٤مُملم ىم٤مم قمٚمٞمٝم٤م ُمًجدهؿ ، وهل: صقرة ديٜمٞم٦م ظم٤مدقم٦م ذم ؿم٠من قم٤مم واًمتخٓمٞمط 

ًمير قم٤مم وظمدُم٦م اًمٙمٗمر وقمٛمٚمٞم٤مت شمٗمريـؼ اعم١مُمٜملم وقمٛمٚمٞم٤مت اإلظمؽماق واًمتٕمٌئ٦م اعمٕمـ٤مدي٦م 

: اًم٘مّم٦م هٜم٤م ذم اخت٤مذ ُمًجد رضار ، افػائدة افثامـةد يمؼمى . )اإلرص٤مد( ، ومٝمـذه يمٚمٝم٤م ُمٗم٤مؾمـ

وإصؾ ذم اعمًجد أٟمف سمٞم٧م اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم وأٟمف يْمؿ أقمغم ُمٕم٤مين اًمٕم٤ٌمدة واإلظمالص ًمف قمز 

وضمؾ ، وم٢مذا اؾمتٓم٤مع اًمٗم٤مؾمدون شمٖمٚمٞمػ وم٤ًمدهؿ سمّمقرة ُمًجد ، ومٛمـ إظمػ قمٚمٞمٝمؿ شمٖمٚمٞمػ أٟمقاع 

ٟمِم٤مط ُمـ إٟمِمٓم٦م اإلؾمالُمٞم٦م يم٤مًمٕمٛمؾ اًمًٞم٤مد إقمامل اًمٗم٤مؾمدة سمٖمالف فم٤مهري ٕي 

افػائدة واإلىمتّم٤مدي واًمث٘م٤مذم وهمػمه٤م ، ويقضمد ذم اًمدٟمٞم٤م قمدد يمٌػم ُمـ اخلؼماء ذم هذا اًمتٖمٚمٞمػ . 

: أمهٞم٦م ُمالزُم٦م أصح٤مب اًمٜمقاي٤م اًمٜم٘مٞم٦م اًمٓمٞم٦ٌم وإُمٙم٤من رؤي٦م قمالُم٤ممه٤م ، يٜمٌف إمم ذًمؽ ىمقًمف افتاشعة

ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڃ    چ شمٕم٤ممم  

، وم٢من شمٕمٚمٞمؼ احلٙمؿ قمغم اًمت٠مؾمٞمس قمغم اًمت٘مـقى يٜمٌف إمم إُمٙم٤من چڇڍ   ڍ  ڌ  ڌ 

 اًمتٕمـرف إمم هـذا اعمٕمٜمك اًم٤ٌمـمـ.

 :افدور افؽبر فؾؼادة دم حتريؽ كقايا اخلر او افؼ      

 اًمٜم٤مس ُمـ يمثػماً  ٟمجد ًمٚم٘مٞم٤مدات سمدواومٕمٝمؿ وهم٤مي٤ممهؿ أصمر ُمّمػمي يمٌػم قمغم أشم٤ٌمقمٝمؿ ، وُمع ذًمؽ      

 اًم٘مٚمٞمؾ إٓ وهم٤مي٤ممهؿ دواومٕمٝمؿ قمـ اعمٕمٚمقُم٤مت ُمـ ًمدُّيؿ وًمٞمس ، ُمًتؽمة ؿمٌف ىمٞم٤مدات وراء يٜم٤ًمىمقن

وُمٕمروم٦م اًم٘مٞم٤مدة ًمٞم٧ًم ُمٕمروم٦م سمخّم٤مئص رضمؾ ُمٕملم ، وًمٙمٜمٝم٤م ُمٕمروم٦م سم٤معم١مؾم٦ًم  . اًمٙم٤مذم همػم

ٕمٛمكم وـمـرق اإلدارة ومٞمٝم٤م اًم٘مٞم٤مدي٦م ، وُم٤م هل دواومٕمٝم٤م وهم٤مي٤ممه٤م احل٘مٞم٘مٞم٦م ، ويمذًمؽ ُم٤م هـق ُمٜمٝم٤مضمٝم٤م اًم

، وهؾ شمًـٛمح هذه اًمٓمرق سمتقهمؾ اًمٗمًـ٤مد أم ٓ وهؾ يٛمٙمـ حتًـٞمٜمٝم٤م أم ٓ ، وهؾ شمقضمـد أص٤مسمع 

 ظمٗمٞم٦م شمتحٙمؿ ومٞمٝم٤م؟

وىمد شم٘مدم سمٕمض اًمٙمالم قمـ شم٠مصمػم اًم٘م٤مدة ذم أواظمر اعمٌح٨م اًمث٤مين ، أي اًمٗم٘مرة اخل٤مُم٦ًم حت٧م       

، وهق أصؾ قم٤مم يِمٛمؾ ُم٤م ٟمحـ ومٞمف هٜم٤م .  شإضمٜمٌٞم٦ماًمت٘مقيؿ اًمًٞم٤مد ًمٚمٛم١مؾم٤ًمت واًمدول »قمٜمقان 
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 ذم دمتٝمد مل إذااجلامقم٦م  نأوٟمزيد هٜم٤م سمٕمض ُم٤م ذيمرٟم٤مه ذم )اعمٜمٓمٚمؼ( ُمـ شم٠مصمػم وم٤ًمد اًم٘مٞم٤مدات ، وذًمؽ 

.  ذًمؽقمغم  ظمذاشم١م وىمد ىمٞم٤مدمه٤م ودواومع سمٗم٤ًمد شمتحرك اجلٛمٚم٦م طمٞم٨م ُمـ وم٢مهن٤م ، واًمتٖمٞمػم اإلصالح

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ چ  وضمؾ قمز ىمقًمف ُمٜمٝم٤م ٟمذيمر ، قمديدة أدًم٦م ذًمؽ وذم

 ، سم٤مًمٕمّمٞم٤من ومٗمً٘مقا سم٤مًمٓم٤مقم٦م أُمرٟم٤مهؿ أي ، 16اإلهاء:  چ ىئ ىئ  ی ېئ ىئ  ېئ

 هؿ او اًم٘م٤مدة هؿ اعمؽمومقن يٙمقن طملم أي اًم٘مري٦م ذم ويٛمتد اعمؽموملم ومًؼ يٜمتنم طملم ذًمؽ يٙمقن وإٟمام

اًمٜمٝمدي  قمثامن وأيب قم٤ٌمس واسمـ قمكمّ  ىمراءة ذًمؽ ي١ميد ، اًم٘م٤مدة ُمـ هلؿ رادع وٓ اًمٜمٗمقذ اصح٤مب

. ويمثػم ُمـ وم٤ًمد اعمؽموملم ىمد يٙمقن سم٤مـمٜم٤ًم وقمٚمٞمف ـمالء  أُمراء ضمٕمٚمٜم٤مهؿ سمٛمٕمٜمك اعمٞمؿ سمتِمديد شأُّمرٟم٤م»

ُمزظمرف ُمـ اًمّمالح واًمنمقمٞم٦م ، وىمد ٓ يِمٕمر يمثػم ُمـ اًمٕم٤مُم٦م سم٤مًمٗم٤ًمد اًم٤ٌمـمـ ، وًمٙمـ ي١ماظمذ 

 ىمقًمف ويمذًمؽ.  سم٤مًمذٟم٥م ُمـ اًمٕم٤مُم٦م ُمـ يم٤من ؾمـ٥ٌم همٗمٚمتف هق شمٕمٛمد إمه٤مل ـمرق اإلطم٤ًمس واًمِمٕمقر

  . 8اًم٘مّمص:  چ ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ چ  ٤مممـشمٕم

ـْ        ٤محِلُقَن؟ َوومِٞمٜم٤َم َأهَنْٚمُِؽ  اهللِ  َرؾُمقَل  َي٤م: ضَمْحٍش ىَم٤مًَم٧ْم: ىُمْٚم٧ُم  سمِٜم٧ِْم  َزْيٜم٥ََم  وقَم  إَِذا َٟمَٕمؿْ  »ىَم٤مَل  اًمّمَّ

٨ٌَُم  يَمُثرَ  وُمٕمٚمقم أن اخل٨ٌم ٓ يٜمتنم إٓ إذا  ،رواه ُمًٚمؿ واًمٌخ٤مري وهمػممه٤م ذم ؾمٞم٤مق طمدي٨م  «اخْلَ

  .دون هؿ أصح٤مب اًمٜمٗمقذ قمغم احلٙمقُم٦ماو يم٤من اًمٗم٤مؾم ،يم٤مٟم٧م احلٙمقُم٦م وم٤مؾمدة 

ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  چ  شمٕم٤ممم ىمقًمف وشمدسمر      

،   چہ  ہ   ہ    چ ر قم٤ٌمرة ومتدسم ، 9احلجرات:  چ ۀ  ہ  ہ   ہ     ہ  ھ  ھ     ھ  ھ

 اًمتل أىمرمه٤م اًم٘مٞم٤مدة وؾمٞم٤مؾم٤ممه٤م ُمٜمٝمجٝم٤مهق  اًمٗمئ٦م او سم٤مجلامقم٦م اًمٕمؼمة ٕن وذًمؽ ، يٌٖمقن اًمذيـ: وًمٞمس

 ُمـ شمِمٛمؾ ٓ وًمٙمٜمٝم٤م ، إًمٞمٝم٤م وإن شمٗم٤موشم٧م درضم٤ممهؿ أٟمْمؿ ُمـ يمؾ شمِمٛمؾ ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمتلو

يقوح ؿمدة شم٠مصمػم وم٤ًمد اًم٘مٞم٤مدات طمدي٨م . ؾمٜمذيمر سمٕمد ىمٚمٞمؾ إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم  يمام ًمٚمٌٖمل ُم٘م٤موُم٤م يم٤من

 ًَمفُ  ُيْروَمعُ  اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم ، ْقمَ ـيَ  ًمَِقاءٌ  هَم٤مِدرٍ  ًمُِٙمؾ   »َوؾَمٚمََّؿ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ  َصغمَّ  اهللِ َرؾُمقُل  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  ؾَمِٕمٞمٍد ، َأيِب 

َٓ  هَمْدِرِه ، ْدرِ ـسمِ٘مَ  َٓ  َأ ـْ  هَمْدًرا َأقْمَٔمؿُ  هَم٤مِدرَ  َو ٦ٍم  َأُِمػم ُِم   .ٚمؿ وأمحدُمً رواه «قَم٤مُمَّ
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 اهللَِّ  َرؾُمقُل  ىَم٤مَل  :ىَم٤مًَم٧ْم  قَم٤مئَِِم٦َم، ومم٤م يقوح أطمٙم٤مم اًمتحرك ُمع اًم٘م٤مدة قمغم همػم سمّمػمة طمدي٨م      

٦ٌَمَ  ضَمْٞمٌش  َيْٖمُزو » َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللَُّ َصغمَّ  ٌَْٞمَداءَ  يَم٤مُٟمقا وَم٢مَِذا ، اًمَٙمْٕم ـَ  سمِ ُػ  إَْرضِ  ُِم ًَ ؿْ  خُيْ هِلِ  َوآظِمِرِهؿْ  سم٠َِموَّ

ًَ  يَمٞمَْػ  ،اًمّٚمـفِ  قَل ـَرؾُم  َي٤م: ىُمْٚم٧ُم : ىَم٤مًَم٧ْم  ، « ؿْ  ُػ ـخُيْ هِلِ ـْ  َأؾْمـَقاىُمُٝمؿْ  َوومِٞمِٝمؿْ  ، ِرِهؿْ ـَوآظِم  سم٠َِموَّ  ًَمٞمَْس  َوَُم

ُػ  » ىَم٤مَل  ُِمٜمُْٝمْؿ؟ ًَ ؿْ  خُيْ هِلِ ٌَْٕمُثقنَ  صُمؿَّ  َوآظِمِرِهؿْ  سم٠َِموَّ رواه اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري واسمـ طم٤ٌمن .  « ؿْ ٟمِٞم٤َّممِه  قَمغَم  ُي

ًْ  ومِٞمِٝمؿُ  ، َٟمَٕمؿْ  »ىم٤مل  ملسو هيلع هللا ىلصوذم رواي٦م أن اًمٜمٌل  ٌٍِْمُ ـاعْمُ ٌُ  َت ـُ  قرُ ـَواعمَْْج ًَّ  َواسْم  َُمْٝمَٚمًٙم٤م َُّيْٚمُِٙمقنَ  ، ٌِٞمؾِ ـاًم

ٌَْٕمثُُٝمؿُ  ، ؿَمتَّك َُمَّم٤مِدرَ  َوَيّْمُدُرونَ  َواطِمًدا رواه اإلُم٤مم ُمًٚمؿ . وذم رواي٦م ُمـ  « ؿْ ٟمِٞم٤َّممِه  قَمغَم  اهللُ  َي

ِذي اجْلَْٞمَش  ٚمَّؿَ ـَوؾَم  قَمَٚمْٞمفِ  اهللَُّ َصغمَّ  اًمٜمٌَِّلُّ  َذيَمرَ : ىَم٤مًَم٧ْم  ، َٚمَٛم٦مَ ـؾَم  ُأم   طمدي٨م ًَ  اًمَّ  ُأمُّ  وَمَ٘م٤مًَم٧ْم  ، هِبِؿْ  ُػ ـخُيْ

ُؿْ  » ىَم٤مَل ! اعْمُْٙمَرَه؟ ومِٞمِٝمؿُ  ًَمَٕمؾَّ  ،اًمّٚمـفِ  قَل ـَرؾُم  َي٤م: َٚمَٛم٦مَ ـؾَم  رواه اسمـ ُم٤مضمـف  « ؿْ ٟمِٞم٤َّممِه  قَمغَم  ُيٌَْٕمُثقنَ  إهِنَّ

واًمؽمُمـذي ، وصححف إًمٌـ٤مين وؿمـٕمٞم٥م إرٟمـ١موط . وهذا اجلٞمش اًمذي يٖمزو اًمٙمٕم٦ٌم ومٞمخًػ 

 سمف هق ُمـ أُم٦م اإلؾمالم يمام ُيٗمٝمؿ رواي٦م ُمًٚمؿ اًمٙم٤مُمٚم٦م.

وذم سمٕمض إطمقال شمزدطمؿ اعمٕمٓمٞم٤مت اًمّمحٞمح٦م واًمٗم٤مؾمدة ، ومُٞمخدع يمثػم ُمـ قم٤مُم٦م اًمٜم٤مس ،       

غم اًم٘مٞم٤مدات اًمتل شمٕمرف طم٘مٞم٘م٦م اًمدواومع واًمٜمقاي٤م . وًمٕمؾ ُمـ ذًمؽ اخلؼم وشمٌ٘مك اعم١ًموًمٞم٦م اًمٙمؼمى قم

 ويّمػم اجلٜم٦م ذم وىمتالهؿ ىمتالٟم٤م: وم٘م٤مل صٗملم يقم ىمتغم قمـ قمكمّ  ؾُمـئؾ ىم٤مل إصؿ سمـا يزيد قمـ

 ومٕمغم شم٘مدير أن ،( 15/303 اعمّمٜمػ) صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مد ؿمٞم٦ٌم ايب اسمـ رواه.  ُمٕم٤موي٦م وإمم إزمّ  إُمر

 سمٛم٘م٤مصده اًم٘مت٤مل أُمر يّمػم أي ، شُمٕم٤موي٦م مموإ إزمّ  إُمر ويّمػم» قمٚمٞمف اًمًالم قمكمّ  ىمقل ُمٕمٜمك

 إُم٤مم هق ُمٜمٝمام واطمد يمؾ ٕن سمٞمٜمٝمام قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم احل٤ًمب يّمػم ظمرىأ وسمٕم٤ٌمرة ، اًمٞمٝمام احل٘مٞم٘مٞم٦م

قمغم هذا اًمت٘مدير محؾ ضمٜمقد اًمٗمئ٦م  ، وم٢من قمٚمٞم٤ًم  ويٕمرف دواظمؾ ٟمٗمًف وُمْم٤مُملم دقمقشمف ومـئـتف

اًم٤ٌمهمٞم٦م قمغم اًمٜمٞم٦م احلًٜم٦م ٕن شمزاطمؿ اعمٕمٓمٞم٤مت وم٤مق ىمدرمهؿ اعمٕمرومٞم٦م ، وأُم٤م اًمٜمقاي٤م اعمًتؽمة واًمدواومع 

 قمٚمٞمف قمٚمٞم٤مً  سم٤من اًمٕم٤ٌمرة شمٗمًػم وأُم٤ماًمدومٞمٜم٦م إْن يم٤مٟم٧م ُمقضمقدة ومٝمل قمٜمد سمٕمض اًم٘م٤مدة وسمٓم٤مٟمتٝمؿ . 

 دوًم٦م ٕن ، ٤مًمراضمحسم حمتٛمؾ وًمٞمس ويؾومت٠م ، ُمٕم٤موي٦م سملمو سمٞمٜمف اإلُم٤مُم٦م أُمر يٜم٘مًؿ أن شمقىمع اًمًالم

 وشم٠مُمر اخلالوم٦م ٚمٓم٤منـؾم ُمـ ٤ممـاًمِم ُمٕم٤موي٦م اىمتٓمع ُمٜمذ أي ، صٗملم ىمٌؾ ومٕمالً  ُمٜم٘مًٛم٦م يم٤مٟم٧م آؾمالم
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احلٙمؿ اًمنمقمل ًم٘متغم  هق اخلؼم ٞم٤مقـؾم أن يمام ، إُمر سمداي٦م ذم ظمٚمٞمٗم٦م فـٟمٗمً ؿـيً مل وإنْ  قمٚمٞمٝم٤م

 .أقمٚمؿ شمٕم٤ممم واهلل ، ومٞمٝم٤م واًمٖمٚم٦ٌم ٚمٛمٕمريم٦مًم اعمًت٘مٌكم ّمػماعم وًمٞمس صٗملم ،

وقمغم أي طم٤مل ، وم٢من اًمذي يرضمق اًمٜمج٤مة ذم ُمثؾ هذه إطمقال هق ُمـ حي٤مول اإلصالح وي٘م٤موم       

ڄ  ڃ  ڃ  چ اًمٔمٚمؿ ، يمام يم٤من طم٤مل سمٜمل إهائٞمؾ ُمع ومرقمقن وىمقُمف ، وي٤ًمقمد قمٚمٞمف ىمقًمف شمٕم٤ممم 

، وىمقًمف 47إٟمٕم٤مم:  چ ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ

ہ  ھ     ھ  ھ ھے  ے  ۓ ۓ   ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  چ شمٕمـــ٤ممم 

 .53 – 52اًمٜمٛمؾ:  چ  ﮸     ﮹  ﮺  ﮻ ﮶ ﮷

 : اخلطقات ادتسؾسؾة      

 اًمٜمٔمر قمدم يٜمٌٖملذيمرٟم٤م ذم اعمٌح٨م اًمث٤مين )اًمت٘مقيؿ اًمًٞم٤مد ًمٚمٛم١مؾم٤ًمت واًمدول إضمٜمٌٞم٦م( أٟمف       

 وًمٙمـ.  يمٌػم ظمٓم٠م ومٝمذا ، سمٕمده٤م ظمٓمقات ومال ُمٜم٘مٓمٕم٦م ظمٓمقة أهن٤م قمغم ُم١مصمرة ًمدوًم٦م ظمٓمقة أي إمم

 إمم اًمٜمٔمر أي ، إُمد ـم٤مل وإن اعمٙمٛمٚم٦م اخلٓمقات وقمـ اًمدواومع قمـ اًمٌح٨م اخلٓمقة حتٚمٞمؾ ذم جي٥م

 .ُمتت٤مسمٕم٦م او ُمتزاُمٜم٦م أضمزاء إمم ُم٘مٓمع يمٌػم قمٛمؾ ُمـ ضمزءاً  شمٙمقن أن ضمداً  يٛمٙمـ أهن٤م قمغم اخلٓمقة
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 ادبحث افسادس    

 وإظضاء إدارة افـػس    
    ............................. 

 

 مؼدمة

 افتحرك افـاؾع او اإلجيابقة احلؿقدة

 أي صٗم٦م اًمتحرك اًمٜم٤مومع ، احلٛمٞمدة٤مإلجي٤مسمٞم٦م يٛمٙمـ شمًٛمٞمتف سم شم٘مقم إدارة اًمٜمٗمس قمغم حتّمٞمؾ ُم٤م      

.  واإليمتٗم٤مء سم٤مًمتٗمرجريمقد واًمؽماضمع وهل صٗم٦م اًم شاًمًٚمٌٞم٦م  »وهل ٟم٘مٞمض  ، وًمٞمس ُمٓمٚمؼ اًمتحرك

ٹ  ٹ  ڤ  چ ويمؾ ُم٤م ُيذيمر ُمـ أُمقر ضمٞمدة ذم هذا اعمج٤مل ومٝمق شمٗمًػم او شمٓمٌٞمؼ ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم 

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

أي شمٕمديٚمٝم٤م  ،سم٤مًمٜمٗمس وسم٤مٕٟمٔمٛم٦م اإلهلٞم٦م ذم شمًقيتٝم٤م  ؿٌ ًَ ذم أي٦م اًمٙمريٛم٦م ىمَ  .10 – 7اًمِمٛمس: 

   سمٞم٤من ُمٕم٤من ذم شمٗمًػم آي٤مت ؾمقرة اًمِمٛمس: وٟمحت٤مج هٜم٤م إمم وشم٘مقيٛمٝم٤م .

يم٘مقهلؿ: أظمرج  ،ُتًتٕمٛمؾ سمٛمٕمٜمك اًمروح وسمٛمٕمٜمك ذات اًمٌمء ومجٚمتف وم ،ذم اًمٕمرسمٞم٦م  افـػسأما       

أُم٤م اًمتٜمٙمػم ومٞمٜم٤مؾم٥م  ،وشمدسمر ذيمر اًمٜمٗمس سمّمٞمٖم٦م اًمتٜمٙمػم واإلومراد  .ٟمٗمًف ُمـ إُمر وضم٤مء زيد ٟمٗمًف 

وأُم٤م إومراد اًمٜمٗمس واًمْمٛمػم اًمراضمع إًمٞمٝم٤م ومٞمٜمٌف إمم أن إهل٤مم  ،اًمتٗمخٞمؿ واإلـمالق ذم يمؾ ٟمٗمس خمٚمقىم٦م 

وم٘مط وإهل٤مم  وسمذًمؽ يٜمدومع اطمتامل إهل٤مم اًمت٘مقى ًمٚمّم٤محللم ،اًمٗمجقر واًمت٘مقى هق طم٤مل يمؾ ٟمٗمس 

  .اًمٗمجقر ًمٚمٗم٤مضمريـ وم٘مط

ءَ  اًْمَتَٝمؿَ و ، آسْمتاِلعُ  وأصٚمف ُمـ اًمٚمَّْٝمؿ وهق ،ظمؾ اًمٌمء ذم دا: اإلًم٘م٤مء ومٝمق :وأما اإلهلام       ْ : اًمٌمَّ

ؿَ  ،او اسمتٚمٕمف  اًْمَتَ٘مَٛمفُ    يُمؾَّ  َيْٚمتَِٝمؿ يَمثػِمٌ : هُل٤ممٌ  وضَمْٞمٌش .  ضمَرقمف: هَلاْمً  اعم٤مءَ  وهَلِ
ٍ
ء ـْ  وَيْٖمتَِٛمر َرْ  َأي ومِٞمفِ  َدظَمَؾ  َُم
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ٌُف ًْ  ُيَٖمٞم  وشمدسمـر  ع اًمت٘مقى .ـقر وداومـ٤ممم أًم٘مك ذم اًمٜمٗمس داومع اًمٗمجــــواعمٕمٜمك أن اهلل شمٕم . تَْٖمِرىُمفـوَي

 . قي٦مـٝم٤مم قمغم اًمتًـ، وم٢من اًمٗم٤مء ًمتٗمريع اإلًم چڤ  چ قمٌـ٤مرة  

 ،أي ىمد وم٤مز وٟمجح وفمٗمر ُمـ زيم٤مه٤م  ، چڦ   ڦ  ڄ  ڄ    چ : ومـل قمٌـ٤مرةوأما افتزـقة      

 شمزيمٞم٦م٠مُم٤م وم اإلٟم٤ًمن سمجٛمٚمتف .قمغم اًمروح و ، وذيمرٟم٤م أن اًمٜمٗمس شُمٓمٚمؼ قمغم سم٤مخلػم اًمٜمامء هق اًمزيم٤مءو

يم٤مإليامن  ،شمٜمٛمٞم٦م إهل٤مم اًمت٘مقى  أول ذًمؽو اإليامٟمٞم٦م ، وإطمقال سم٤معمٕم٤مين شمٜمٛمٞمتٝم٤م ٝمقوم اًمروح

 واًمت٠مهٞمؾ واًمٜمٗمع سم٤مخلػم شمٜمٛمٞمتف تٕمٜملوم ، شمٜمٛمٞم٦م اإلٟم٤ًمن سمجٛمٚمتفأُم٤م . و واإلؾمتٕمداد ًمٗمٕمؾ اخلػم واًمٜمٗمع

 ـمٞم٦ٌم أي زيمٞم٦م وأرض ، ريم٦مـوسم ٟمٛمق ُمٜمف طمّمؾ إذا اًمزرع زيم٤م: ٘م٤ملـيُ  وم٢مٟمف ، واًمُ٘مُدرات واعمٝم٤مرات

ل اًمٜمٛمق سم٤مخلػم ـومٕمالُم٦م اًمتزيمٞم٦م ه . زيم٤مءً  يزيمق قـومٝم ويٜمت٩م ويٜمٛمق يزداد لءـؿم ويمؾ ، ُمٜمتج٦م

 اًمريمقدوهل شمًتٚمزم ُم٘م٤موُم٦م  ، احلٛمٞمدة وهذه هل طم٘مٞم٘م٦م اإلجي٤مسمٞم٦م ، ٟمت٤مج اعمٕمٜمقي واعم٤مدي ُمٜمفاإلو

ٕن اعم١مُمـ ًمٞمس سمٌخٞمؾ  وم٢مٟمت٤مضمف ًمٞمس سمحٌٞمس ، ومٝمق  ، اعمٕمٜمقي واعم٤مديمم٤مرؾم٦م اًمٕمٓم٤مء همػم اًم٘مٚمٞمؾ و

ڻ    ۀ  ۀ      چىمقًمف شمٕم٤ممم  يٛمٜمح ُم٤م يٜمٌٖمل ُمٜمحف ويٌٞمع ُم٤م يّمح سمٞمٕمف . ويٜمٌف إمم هذا إصؾ أيْم٤مً 

ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ    ے   ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  

ىمقًمف  إٟمف قمٓم٤مء همػم ىمٚمٞمؾ ٕضمؾٚمٜم٤م وىم .10 - 4اًمٚمٞمؾ:  چ﮷  ﮸   ﮹  ﮺  ﮻    ﮼  

 چۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  چ  ٤مممــشمٕم

 . 35 - 33اًمٜمجؿ: 

اًمٗمِمؾ واًمرضمقع  هل ٤مخلٞم٦ٌموم ، چ ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  چ: ذم قم٤ٌمرة وأما اخلقبة وافتدشقة      

سُّ واًمتدؾمٞم٦مُمـ همػم حتّمٞمؾ احل٤مضم٦م او اعمٓمٚم٥م .   ومالنٌ  َدؾَم٤مومٝمق ٟم٘مٞمض اًمتزيمٞم٦م . ُي٘م٤مل:  ، وأُم٤م اًمدَّ

ف وَدؾّمك ، داسٍ  ومٝمق ، َزيَم٤مء َيْزيُمق َزيم٤م َٟمِ٘مٞمُْض  وهق ، قةـوَدؾْم  قاً ـَدؾْم  قـَيْدؾُم  وهق ًَ  وَدؾَمك ، َٟمْٗم

٤ممم ـــوُمٜمف ىمقًمف شمٕم ، قهُ ـَأْدؾُم  ْلءَ ـاًمِمَّ  ْقُت ـَدؾَم  ُيَ٘م٤مُل و . يمذا ذم اعمحٞمط ًمٚمّم٤مطم٥م سمـ قم٤ٌمد ، قـَيْدؾُم 

ؾمٞمس ُمـ شمدؾمف ًمٞم٠مشمٞمؽ سم٤مٕظم٤ٌمر  59اًمٜمحؾ:  چ   ڌ   ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ    چ  ،. واًمدَّ

٤مل ذم ظمٗم٤مء ، شوم٢من اًمٕمرق دؾم٤مس  »وُمٜمف  ،ودس ٟمٗمًف ُمع اًمّم٤محللم وًمٞمس هق ُمٜمٝمؿ  .  أي دظمَّ
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ومٞمًتٕمٛمؾ اًمٚمٗمظ سمٛمٕمٜمك إظمٗم٤مء رء ذم رء  . أي ووٕمف ظمٗمٞم٦م ذم ـمٕم٤مم او ذاب ،ودس ًمف اًمًؿ 

ويًتٕمٛمؾ يمٜم٤مي٦م قمـ اخل٦ًم  ،او إدظم٤مًمف ومٞمف ُمـ طمٞم٨م ٓ يِمٕمر أظمرون او قمغم طملم همٗمٚم٦م ُمٜمٝمؿ 

 ،اًمرذائؾ واًمٗمجقر  أي إدظم٤مهل٤م ذم ،همػم ُم٤م ظُمٚم٘م٧م ٕضمٚمف  إدظم٤مهل٤م ذم وىمٚم٦م اًمِم٠من . ومتدؾمٞم٦م اًمٜمٗمس

وىمد شمٙمقن قمٔمٞمٛم٦م اعمٙمر  ،صمؿ قمٜمد اًمّم٤محللم  ومٞم٘مؾ ؿم٠مهن٤م ذم اخلػم ويْمٞمع ىمدره٤م قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم

ومٝمل ٟمٗمس ظم٤مئ٦ٌم ٕهن٤م حمروُم٦م مم٤م  ، وذًمؽ ًمٖمٞم٤مب او إُم٤مشم٦م إهل٤مم اخلػم ذم داظمٚمٝم٤م واحلٞمٚم٦م ذم اًمنم

وشمدؾمٞم٦م اًمٜمٗمس  إهل٤مم اًمٗمجقر سمٛم٘م٤موُم٦م وٕمٞمٗم٦م او ُمٕمدوُم٦م . ومٞمٝم٤م يتحرك وإٟمام ، ظُمٚم٘م٧م ًمتٜمجق سمف

ك ُمتث٤مىماًل ذم ومٕمؾ اخلػم او ُمتٗمرضم٤ًم سمال ادم٤مه او ممتٜمٕم٤ًم  ،درضم٤مت  وهذا يمٚمف  ،وم٘مد دمد اإلٟم٤ًمن اًمـُٛمَدؾمَّ

٤مه٤م هق ٟمٗمس ـويٜمٌٖمل اًمتٜمٌٞمف هٜم٤م أن اًمٗم٤مقمؾ ذم زيم٤مه٤م ودؾم او دمده قمدوًا ًمٚمخػم . ،طم٘مٞم٘م٦م اًمًٚمٌٞم٦م 

ق ىمقل ـوه ،ٞم٤مق ـهذا هق فم٤مهر اًمً ، چ ڃ چوٛمػم اًمٗم٤مقمؾ يرضمع إمم   أن أي ،٤من ـاإلٟمً

ل ـم٤مًم٥م ذم شمٗمًػمه وأًمقد ــ أسمـ( وُمٙمل سمب اًمديـ احلٚمٌل ذم )اًمدر اعمّمقنٝم٤مـري وؿمـاًمزخمِم

سمت٘مدير: ىمد أومٚمح  ،وىمد ذه٥م سمٕمض اعمٗمنيـ إمم ضمقاز إقم٤مدة وٛمػم اًمٗم٤مقمؾ إمم اهلل شمٕم٤ممم وهمػمهؿ . 

وًمذًمؽ  ،٤مق وٓ ؿمؽ أن هذا اًمت٘مدير خم٤مًمػ ًمٔم٤مهر اًمًٞم ،ُمـ زيم٤مه اهلل وىمد ظم٤مب ُمـ دؾم٤مه اهلل 

أي سمت٘مدير إقمراب خم٤مًمػ  ، اؾمتٌٕمده ُمٙمل سمـ أيب ـم٤مًم٥م ذم شمٗمًػمه إٓ أن يتؿ دمقيزه سمحٞمٚم٦م

وىمد ضم٤مء ذم اًم٘مرآن  يمذًمؽ ضمٕمٚمف ؿمٝم٤مب اًمديـ احلٚمٌل ُمٜم٤مومٞم٤ًم ًمٜمٔمؿ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ .!! وًمٚمٔم٤مهر

ويمذًمؽ  ، 49اًمٜم٤ًمء:  چ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  چ٤ممم اًمتزيمٞم٦م إمم اهلل يمام ذم ىمقًمف شم٤ٌمرك وشمٕم إؾمٜم٤مد

 ٴۇ ۈ چ٤ممم ــيم٘مقًمف شمٕم ، ومال إؿمٙم٤مل ذم اإلقمراب إول ،إمم اإلٟم٤ًمن ضم٤مء إؾمٜم٤مد اًمتزيمٞم٦م 

 .14إقمغم:  چ ی  جئ  حئ  مئچ ٤ممم ـشمٕم فوىمقًم ،151اًمٌ٘مرة:  چ ۋ  ۋ

ڑ  ک  ک  ک   ک  چ وُمـ اًمٜمّمقص اًمتل دمٛمع هذه اعمٕم٤مين ىمقًمف شمٕم٤ممم       

ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ  گ  گ  گ     گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  

 . ومتدسمر اإلجي٤مسمٞم٦م احلٛمٞمدة76اًمٜمحؾ:  چ  ڻ   ۀ   ۀ  ہہ  ہ   ہ  ھ  ھ

گ  گ       چظمالوم٤ًم ًمّمٗم٦م   ،وُم٘م٤موُم٦م اًمريمقد ذم ُمـ ي٠مُمر سم٤مًمٕمدل وهق قمغم ساط ُمًت٘مٞمؿ  واًمٙمٗم٤مءة
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 ،ومٝمذا رايمد همػم ُمتحرك أي همػم ُمٜمتٗمع سمٜمٕمؿ اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف  ، چ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ   ڱ

 .يمرضمؾ أسمٙمؿ ٓ ي٘مدر قمغم رءومٛمثٚمف 

ٟمّمقص اجلٝم٤مد سمٛمٕمٜم٤مه اًمٕم٤مم وُمـ همػم ىمٍمه قمغم اًم٘مت٤مل ذم  ،وُمـ أىمقى أدًم٦م اًمتحرك اًمٜم٤مومع       

 ،ُمقاوع صالطمٞمتف عمٕمٜم٤مه إصكم . ومٝمذه اًمٜمّمقص شمرومض اإلٟمزواء واجلٚمقس وراء اجلدران 

يت اعمٕمٜمك اًمٕم٤مم ًمٚمجٝم٤مد وٛمـ وؾمٞم٠م ،وشمقضم٥م اعم٘م٤مسمٚم٦م واعمقاضمٝم٦م سم٤محلؼ واًمٕمدل ذم خمتٚمػ اعمج٤مٓت 

 إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم. (اًم٤ًمدس )أي اعمٌح٨م هذا ُمـ شاعمٙم٤مرم واعمٕم٤مزم»قمٜم٤مويـ 

 

 دخقل افطريؼ ) اإلكطلق (

 : وادعـقيات افعافقة افداؾعةافؼقة 

 . وضمف أشمؿ قمغم سمف ًمٚم٘مٞم٤مم واًمتحرق اًمٕمٛمؾ ُمع واإلٟمدُم٤مج اإلٟمدوم٤مع ُم٘مدار هل اعمٕمٜمقي٦م احل٤مًم٦م      

صمؿ  ،قمـ اًمٖم٤مي٦م ُمـ احلٞم٤مة وُم٤م يٜمٌٖمل أن يٜمدومع سمف اًمٜم٤مس  (أن ٟمٌدأ سمام ذيمرٟم٤مه ذم )اعمٜمٓمٚمؼحيًـ هٜم٤م و

  .آٟمٞم٦م رائٕم٦م ُمـ اعمٕمٜمقي٤مت اًمٕم٤مًمٞم٦مٟمذيمر إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم صقرًا ىمر

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ڍ  ؿال تعاػ      

اعمحٞم٤م واعمامت ُمّمدران ُمٞمٛمٞم٤من جيًدان  ، 163 – 162إٟمٕم٤مم:  ڍ  ۉ  ۉ  ې  ې     ې

وهذا  ،: أقمامل احلٞم٤مة وأقمامل اعمقت ويم٠من اعمٕمٜمك قمغم طمذف ُمْم٤مف شم٘مديره ،طمدصمل احلٞم٤مة واعمقت 

ۆ     ڍ: اعمٜم٘مٚم٥م ومٙم٠مٟمف جيًد ُم٤م شم١مول اًمٞمف قمٛمٚمٞم٦م اإلٟم٘مالب . ي١ميد ذًمؽ أن قم٤ٌمرة ُمثؾ اعمّمدر اعمٞمٛمل

ومٙمام جي٥م قمغم اعمٙمٚمػ أن جيٕمؾ صالشمف يمٚمٝم٤م هلل وٟمًٙمف يمٚمف هلل  ،شمتٕمٚمؼ سمام ىمٌٚمٝم٤م يمٚمف  ڍ  ۆ  ۈ

واًمّمٞمٖم٦م ذم إًمٗم٤مظ  ،ومٙمذًمؽ احلٙمؿ ذم أقمامل احلٞم٤مة يمٚمٝم٤م وأقمامل اًمتحْمػم ًمٚمٛمامت يمٚمٝم٤م  ،شمٕم٤ممم 

 ، ڍ  ۅ  ۉڍ وي١ميمد هذا اعمٕمٜمك قم٤ٌمرة  .إرسمٕم٦م صٞمٖم٦م قمٛمقم ٕهن٤م ٟمٙمرات ُُمٕمّروم٦م سم٤مإلو٤موم٦م 

ومٚمق يم٤من ُم٤مؾمٌؼ ذيمره ظمؼمًا حمْم٤ًم ًمٙم٤من اعمٜم٤مؾم٥م أن ُي٘م٤مل:  ، أومٕمٚمفأي ذًمؽ يمٚمف وضم٥م قمكم أن 

٤معم٘مّمقد هٜم٤م أن اًمٕمٛمؾ هلل شمٕم٤ممم يِمٛمؾ جم٤مٓت احلٞم٤مة يمٚمٝم٤م وم . او سمذًمؽ آُمٜم٧م وسمذًمؽ ُاظمؼمت
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ويمثػم ُمـ اًمٜم٤مس يٗمٝمٛمقن يمٞمػ شمٙمقن اًمّمالة واًمّمٞم٤مم واحل٩م ويمذًمؽ اًمتخٓمٞمط ًمٚمٛمامت . 

وًمٙمٜمٝمؿ ٓ يٗمٝمٛمقن يمٞمػ يٙمقن هلل شمٕم٤ممم ُم٤م ي٠مظمذون قمٚمٞمف ظمػمًا او رسمح٤ًم ذم  ،واًمّمدىم٦م هلل شمٕم٤ممم 

اًمدٟمٞم٤م ُمـ دم٤مرة او صٜم٤مقم٦م او زراقم٦م او ُمٝمٜم٦م يم٤مًمتٕمٚمٞمؿ واًمٓم٥م واإلدارة وهمػمه٤م . واًمذي أومٝمٛمف ُمـ 

آي٦م إٟمٕم٤مم أن اخلػم ُمـ أقمامل احلٞم٤مة يمٚمٝم٤م يٜمٌٖمل أن يٙمقن هلل شمٕم٤ممم سمام ذم ذًمؽ أظمذ إضمرة واًمرسمح 

ظم٤مص٦م إذا اىمؽمن سم٤مإلضم٤مدة واإلشم٘م٤من  ،وم٢مٟمف اًمٕمدل واًمٜمٔم٤مم اًميوري ٕقمامل احلٞم٤مة  ،غم اًمٕمٛمؾ قم

ويٜمٌٖمل ًمٚمٛم١مُمـ أن يًتحي اًمٜمٞم٦م وأن يدرب ٟمٗمًف قمغم هذا إُمر . ي١ميد ذًمؽ  ،وسم٤مضمتٜم٤مب اإلصمؿ 

ِّل  ٤مًُمقا: َي٤م َرؾُمقَل اهللِ ، َأَي٠ميِت َأطَمُدَٟم٤م ، ىمَ  «َوذِم سُمْْمِع َأطَمِديُمْؿ َصَدىَم٦ٌم   »ىَم٤مَل  ملسو هيلع هللا ىلص طمدي٨م َأيب َذر  ، َأنَّ اًمٜمٌَّ

َأَرَأْيُتْؿ ًَمْق َوَوَٕمَٝم٤م ذِم طَمَراٍم َأيَم٤مَن قَمَٚمْٞمِف ومِٞمَٝم٤م ِوْزٌر؟ وَمَٙمَذًمَِؽ إَِذا  »ؿَمْٝمَقشَمُف َوَيُٙمقُن ًَمُف ومِٞمَٝم٤م َأضْمٌر؟ ىَم٤مَل 

أي  شسمْمع أطمديمؿ»ي٨م . ُمٕمٜمك رواه ُمًٚمؿ وهمػمه ذم ؾمٞم٤مق طمد «َوَوَٕمَٝم٤م ذِم احْلاََلِل يَم٤مَن ًَمُف َأضْمٌر 

 ُمقاىمٕم٦م زوضمتف.

مئ  ىئ  يئ  جب   حب  خب  مب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت  ىت  چ  وؿال تعاػ      

 اإلٟم٤ًمن وٟمِم٤مط شمٍمف جمٛمؾ هق اًمٌمء إمم اًمًٕمل ،41 – 39اًمٜمجؿ:  چ  يت  جث  مث

. وُمٝمام طم٤مول اإلٟم٤ًمن إظمٗم٤مء  اإلٟم٤ًمن ـم٤مىم٦م وسمح٥ًم اًْمـِجدّ  ُمـ سمٜمقع وُيِمٕمر ، اًمٌمء ذًمؽ ًمٌٚمقغ

ىم٤مل شمٕم٤ممم  ،وم٢من ضمقهر او طم٘مٞم٘م٦م قمٛمٚمف ؾمقف ُيرى ذم اًمدٟمٞم٤م صمؿ جُيزى قمٚمٞمف ذم أظمرة  ،سمٕمض ؾمٕمٞمف 

   ائ     ەئ   ى        ى  ائ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ېې  ېچ 

 . وُم٤م أمجؾ ىمقل اًمتٝم٤مُمل ذم ىمّمٞمدشمف اًمرائٕم٦م:105اًمتقسم٦م:  چ ەئ  وئ           وئ

 قمـ٤مري وَمـ٢مِٟمَّـَؽ  سمِفِ  اًمتـحٗم٧َم  وَمـ٢مِذا  شَمـحتَـفُ  ُم٤م قَمـ  َيِِمػُّ  اًمِري٤مء صَمقب

 ٟمـَٝم٤مري َوضمـف  سمـرىمٕم٧م   وَمٙم٠مٟمَّٛمـ٤م  وَمْم٤مئكِم يمتؿ ُرُم٧ُم  يَمؿ زم َذٟم٥َم  ٓ

 إؾَمـت٤مرِ   قَمٚمـك  شَمـٕمٚمق  َأقمٜمـ٤مىمـٝم٤م    وَمـتٓمٚمَّٕم٧م سمَِتـقاوٕمل    َوؾمؽمشُمـٝم٤م

 اإِلصدارِ  ومـل  إىَمـقاِم  َوشَمـ٤ٌميــ   إيـراِدِهؿ ومـل ُُمِمَتٌِٝمـقنَ  َواًمٜم٤مُس 

 إطَمـرارِ  َوصٞم٘مـُؾ  اًمٚمِئـ٤ممِ  َصـدأُ       وَمـ٢مِّٟمـَٝمـ٤م اًمـٜمـ٤مِئـ٤ٌمِت    ُدرُّ    ًمِٚمـَِّف   
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أي ٓ شمْمٕمٗم٤م وٓ  ، 42ـمف:  چ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ   ں   ں  ڻچ  وؿال تعاػ      

واًمَقَٟمك اًمٗمتقر او شمٕم٥م  ،واًمقاين اًمْمٕمٞمػ  ،إذا وٕمػ وومؽم  َوْٟمٞم٤مً  ُي٘م٤مل: وَٟمك َيـٜمل ،شمٗمؽما ذم ذيمري 

 .وٓ َيٜمل يٗمٕمؾ يمذا أي ٓ يزال ،اًمٜمٗمس 

ـُ  » ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  قُل ـَرؾُم  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  ، ُهَرْيَرةَ  َأيِب قمـ و       ـَ  اًمّٚمـف إمَِم  َوَأطَم٥مُّ  ظَمػْمٌ  ِقيُّ ـاًْم٘مَ  اعْم١ُْمُِم ـِ  ُِم  اعْم١ُْمُِم

ِٕمٞمِػ ، ـْ  َيٜمَْٗمُٕمَؽ  َُم٤م قَمغَم  اطْمِرْص  ، ظَمػْمٌ  يُمؾ   َوذِم  اًمْمَّ َٓ  سم٤ِمهللِ َواؾْمَتِٕم ءٌ  َأَص٤مسَمَؽ  َوإِنْ  شَمْٕمَجْز ، َو  وَماَل  َرْ

ـْ  َويَمَذا ، يَمَذا يَم٤منَ  وَمَٕمْٚم٧ُم  َأين   ًَمقْ  شَمُ٘مْؾ  ْٞمَٓم٤مِن  قَمَٛمَؾ  شَمْٗمتَُح  ًَمقْ  وَم٢مِنَّ  وَمَٕمَؾ ، ؿَم٤مءَ  َوَُم٤م اهللِ ىَمَدرُ  ىُمْؾ  َوًَمٙمِ  «اًمِمَّ

ٌََؽ  وَم٢مِنْ  »وضم٤مء ذم ًمٗمظ  ،رواه ُمًٚمؿ وهمػمه   رى .ـرواه أمحد واًمٜم٤ًمئل ذم ؾمٜمٜمف اًمٙمٌ «َأُْمٌر  ...  هَمَٚم

وم٢من احلرص هق ؿمدة اإلرادة واًمرهم٦ٌم ًمتحّمٞمؾ ُم٤م يٜمٗمع  ، «اطمِرص قمغم ُم٤م يٜمٗمٕمؽ  »ومتدسمر قم٤ٌمرة 

وًمٞمس  طمرص قمغم ُم٤م يٜمٗمع فوشمدسمر أٟم .ف وقمٛمٚمف وأهٚمف وؾم٤مئر أٟمِمٓم٦م طمٞم٤مشمف اإلٟم٤ًمن ذم ديٜمف وٟمٗمً

  .قمغم ُم٤م يٕمجٌؽ او شمِمتٝمٞمفطمرص٤ًم 

وشمقضمد أدًم٦م  ،وـمريؼ اعم١مُمـ ذم يمؾ ذًمؽ هق اعمٜم٤موم٦ًم واعمٖم٤مًم٦ٌم ًمٌٚمقغ أقمغم اعمٕم٤ميػم واًمدرضم٤مت       

ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ   چ ويم٘مقًمف شمٕم٤ممم  ،اعمّم٤مسمرة واعمراسمٓم٦م  آل قمٛمران ذم يمثػمة ذم هذا اعمج٤مل يمآي٦م

ذم وصػ أهؾ اإليامن  ٤مممـشمٕمو شم٤ٌمرك سم٘مقًمف وٟمذيمر أيْم٤مً . 148اًمٌ٘مرة:  چ ڦ  ڦ

وىمد ؾمٌؼ شمٗمًػم  ، 61اعم١مُمٜمقن:  چ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿچ واخلِمٞم٦م واًمقضمؾ 

 .ؼاعمٜمٓمٚمأي٤مت ذم 

 :مـفا ،ودم افؼرآن افؽريؿ مشاهد رائعة فؾؿعـقيات افعافقة       

ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی      جئ  حئ  مئ  چ  شمٕم٤مممىمقًمف       

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ىئ  يئ  جب  حب  خب   

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ وىمقًمف شمٕم٤ممم  ،174 – 173آل قمٛمران:  چ  ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ

 ٛمـوم. 62 – 61اًمِمٕمراء:  چ ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ
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 ؾمتّمؾ إًمٞمف شمًٕمك ُم٤م سم٠من شمٕم٤ممم اهلل ُمـ اًم٘مقي اًمرضم٤مء: اًمداومٕم٦م اًم٘مقة او اًمٕم٤مًمٞم٦م اعمٕمٜمقي٤مت ُمتٓمٚم٤ٌمت

 قَمَٚمٞمْفِ  اًمٚمـفُ  َصغمَّ  اهللِ  قُل ـَرؾُم  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  َرَة ،ـُهَريْ  طمدي٨م َأيِب  ذا اعمٕمٜمكـوُمـ ه . ٤مممــشمٕم اهلل سم٢مذن إًمٞمف

: َأَٟم٤م قَمزَّ  اهللُ  َيُ٘مقُل  »ٚمََّؿ ـَوؾَم  ـ   قِمٜمْدَ  َوضَمؾَّ ٌِْدي فَم وذم رواي٦م  ،رواه ُمًٚمؿ واًمٌخ٤مري وهمػممه٤م  «يِب  قَم

ـْ  ـِ  َواصمَِٚم٦مَ  قَم ؾَْمَ٘مِع ، سْم ْٕ ٤ٌَمَركَ  اهللَُّ ىَم٤مَل  »َيُ٘مقُل  َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللَُّ َصغمَّ  اهللَِّ  َرؾُمقَل  ؾَمِٛمْٕم٧ُم : ىَم٤مَل  ا : َوشَمَٕم٤ممَم  شَم

ـ   قِمٜمْدَ  َأَٟم٤م ٌِْدي فَم َـّ  يِب ، قَم أصؾ ذًمؽ و وصححف إًم٤ٌمين . ،واسمـ طم٤ٌمن  رواه أمحد «ؿَم٤مَء  َُم٤م يِب  وَمْٚمَٞمُٔم

 يمَِت٤مسمِفِ  ذِم  يَمَت٥َم  اخلَْٚمَؼ  اهللَُّ ىَم٣َم  عَم٤َّم » َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ  َصغمَّ  اهللَِّ  َرؾُمقُل  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  ، ُهَرْيَرةَ  َأيِب طمدي٨م 

٧ٌَْم  َرمْحَتِل إِنَّ  اًمَٕمْرشِ  وَمْقَق  قِمٜمَْدهُ  وَمُٝمقَ   َرمْحَتِل إِنَّ  »وذم رواي٦م  ،رواه اًمٌخ٤مري وهمػمه  « هَمَْمٌِل هَمَٚم

رواه اًمٌخ٤مري وهمػمه . ومٚمام يم٤مٟم٧م رمح٦م اهلل شمٕم٤ممم ؾمٌ٘م٧م وهمٚم٧ٌم همْمٌف وم٘مد ًمزُمٜم٤م  « هَمَْمٌِل ٌََ٘م٧ْم ـؾَم 

يمام  ،همػم أن اعمتٓمٚم٤ٌمت هل اًمتٕم٥م واًمرهم٦ٌم إمم اهلل شمٕم٤ممم او اًمت٘مقى  ،أن ٟم٠مُمؾ يمؾ ظمػم ُمٜمف قمز وضمؾ 

   ۉ  ې  ې   ۉ  ۋ          ۋ     ۅ  ۅ    ۈ  ۈ     ٴۇ  ۆ     ۇ  ۆ    ۇچ ٤ممم ــشمٕم يدل قمٚمٞمف ىمقًمف

ٹٹ  ڤ    ٿ   ٹ  ٹ   چوىمقًمف شمٕم٤ممم  ، 8 – 5اًمنمح:  چ ې  ى   ې

 .156إقمراف:  چ ڤ    ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ 

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ        ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  چ وىم٤مل شمٕم٤ممم       

﮲   ﮳   ﮴   ڻۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ    

  . 51 – 49اًمِمٕمراء:  چ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹    ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾   ﮿  ﯀  ﯁  

ىب     خب  مب   يئ  جب     حب   ی  ی  ی  ی             جئ    حئ  مئ      ىئچ وىم٤مل شمٕم٤ممم       

   حس   جس    مخ   جخحخ   مت  ىت  يت  جثمث  ىث  يث  حج  مج  جح     مح    خت   يب       جتحت  

 .14اًمّمػ:  چ مص   مس     حص    خس

﮲   چ  ىم٤مل شمٕم٤ممم  ،ذم اًمتحٗمٞمز إلذيم٤مء احلٛمٞم٦م ًمٚمحؼ وًمٚمحرُم٤مت و       ے  ے  ۓ  ۓ 

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

ُة ياجلقهرٟم٘مؾ اًم٘مرـمٌل قمـ  .93 – 88ُمريؿ:  چڭ  ڭ   ۇ  ۇ   ڭ  ڭ دَّ دُّ َواإْلِ : اإْلِ

َُْمُر اًْمَٗمٔمِٞمعُ  ْٕ اِهَٞم٦ُم َوا ِة إَِددٌ ،  اًمدَّ دَّ ا ، َومَجُْع اإْلِ ُه َأدًّ ْت وُماَلًٟم٤م َداِهَٞم٦ٌم شَم١ُمدُّ  َوآَديِن: إُمر ينأدَّ . وُي٘م٤مل:  َوَأدَّ

 . ؿ قمغمّ أصم٘مٚمٜمك وقمٔمُ 

اضمتٜم٤مب أؾم٤ٌمب ريمقد اًمٓم٤مىم٤مت وُم٘م٤موُم٦م »وىمد ؾمٌؼ ذيمر أؾم٤ٌمب وٕمػ اعمٕمٜمقي٤مت حت٧م قمٜمقان       

شمقضمد قمالُم٤مت قمغم ىمقة او وٕمػ و قمقاُمؾ اعمٕمٜمقي٤مت اًمٕم٤مًمٞم٦م . شاعمٜمٓمٚمؼ»وذيمرٟم٤م ذم  ، شإٟمٔمٛم٦م

ُمـ هذه  ،ويٛمٙمـ إقم٤مدة شمِمٙمٞمٚمٝم٤م سمٓمري٘م٦م ُمٜم٤مؾم٦ٌم ًمّمٜم٤مقم٦م ُم٘مٞم٤مس ًم٘مٞم٤مس اعمٕمٜمقي٤مت  ،اعمٕمٜمقي٤مت 

 اًمٕمالُم٤مت: 

 ؟أي ؿمدة اإلهتامم ، ُم٘مدار اًمتٗم٤مقمؾ ُمع اعم١مؾم٦ًم وأهداومٝم٤م 

 ؟أم ريمقد وشمراضمع ،ٕداء واإلٟمج٤مز هقم٦م وضمقدة ا 

 ؟وهؾ شمقضمد ىمٚم٦م ُم٤ٌمٓة ،ت اعم١مؾم٦ًم درضم٦م اإلؾمتج٤مسم٦م عمتٓمٚم٤ٌم 

 . اًمتٖمٞمػم واإلسمتٙم٤مر 

 ؟ًلم أم سم٤مًمتذُمر واًمِمٙم٤موى اًمٙمثػمةاإلٟمِمٖم٤مل سم٤محلٚمقل واًمتح 

 ؟اإلصالح واًمتّمحٞمح أم اًمتِمٝمػم 

 ؟اطمؽمام اعم١مؾم٦ًم أم اإلؾمتٝم٤مٟم٦م هب٤م 

 ؟اًمتثٌٞمطو اإلهنٞم٤مر اًمٜمٗمز اًمتِمجٞمع أماًمرضم٤مء )إُمؾ( و 

   واإلؾمـتٕمداد عمقاضمٝمتٝم٤م واإلقمتزاز سم٤مًمتٖمٚم٥م  ،درضم٦م اًمث٤ٌمت قمٜمـد اعمّم٤مقم٥م واًمتحدي٤مت

 قمٚمٞمٝم٤م؟

  .اًمِمٕمقر سم٤مًمٕمداء ًمٚمٔمٚمؿ واًمٗم٤ًمد 

 أم ذم اًم٘م٤مدة  ،ٝمؿ ـأهل ذم اًمٕم٤مُمٚملم أٟمٗمً ،٤ٌمب اًمدرضم٤مت اعمٜمخٗمْم٦م ًمٚمٛمٕمٜمقي٤مت ـأؾم

أم ذم همػم ذًمؽ ؟ ُمث٤مل ذًمؽ: هؾ يّمٚمح اًم٘م٤مدة ًمإلىمتداء هبؿ ؟ هؾ  ،أم ذم إٟمٔمٛم٦م  ،واعمدراء 

هؾ شمقضمد أهداف  اؾمتٓم٤مع اًم٘م٤مدة أن جيٕمٚمقا ُمـ أهداف اعم١مؾم٦ًم أهداوم٤ًم أؾم٤مؾمٞم٦م ًمألقمْم٤مء ؟



317 

 

هؾ ٟمنم اًم٘م٤مدة صم٘م٤موم٦م اًمتٕمٌئ٦م واعمٜم٤موم٦ًم واًمتحدي )  ظمٗمٞم٦م شمثػم اًمِمٙمقك وشُمـٗمًد اعمٕمٜمقي٤مت ؟

يم٤مإلهتامم واعم٤ًمقمدة ذم  ،ئد واعمدير سمتٗمٕمٞمؾ ُمْم٤مُملم اًمقٓء صم٘م٤موم٦م اعمٖم٤مًم٦ٌم ( ؟ هؾ ُّيتؿ اًم٘م٤م

 ؟ وإظمّقة سمٙمؾ ُمٗمردامه٤م اعمٕمٜمقي٦م طمؾ اعمِم٤ميمؾ واًمٕمدل واًمتٜمٛمٞم٦م

 ؟ ي٤مت وُمـ هؿ اعمِم٤مريمقن ذم اٟمت٤مضمٝم٤مقمقاُمؾ اًمدرضم٤مت اعمرشمٗمٕم٦م ًمٚمٛمٕمٜمق 

  :واإلشتجابة وادبادرة واحلذر اإلشتعداد

  سملم هذه اعمٕم٤مين صٚم٦م ُمتٞمٜم٦م:      

ڳ   ڳ ڳچ  ىم٤مل شمٕم٤ممم ،ٕٟمؽ شمًـتٕمد عم٤م حتذره  ، رىمريـ احلذَ ومٝمق  اإلشتعدادأما       

 ، او ُمـ ومقات ُمّمٚمح٦م رضوري٦م احلذر اطمؽماز ُمـ خُمٞمػ ، 71اًمٜم٤ًمء:  چ ڳ  ڱ

 رؤي٦م رصد واؾمع ي١مدي إمم ًمؽ ٙمقني أنومٛمـ ُمتٓمٚم٤ٌمت احلذر  ورضمؾ طم٤مذر أي ُمت٠مه٥م ُمًتٕمد .

 شمٙمقن وأن ،ويمذًمؽ ًمٗمرص اعمّم٤مًمح  ، وإظمٗم٤مىم٤مت ومهديدات خم٤مـمر ُمـ وىمققمف ُيـحتٛمؾ عم٤م ضمٞمدة

 إذا ىمٞمٛمتف يٗم٘مد احلذر أن ذًمؽ ُمٕمٜمك.  أي ىمد أقمددت قمدشمؽ هل٤م ىمٌؾ أن شم٘مع ، ُمٕمٝم٤م ًمٚمتٕم٤مُمؾ ُمًتٕمداً 

ـْ »وذم اعمثؾ  . اإلؾمتٕمداد قمـ ضمردشمف  ُمـ احلريص اإلٟم٤ًمنُ  ُيّم٤مب ىمدأي  ، شاحْلَِذرُ  ُي١ْمشَمك َُم٠ْمَُمٜمِفِ  ُِم

إمم قمدم إهمٗم٤مل ُمقاوع وهذا يٜمٌف  ، ومٚمؿ يًتٕمد ًمٚمخٓمر ُمـ ضمٝمتٝم٤م إًمٞمٝم٤م وشمقىمع أهن٤م آُمٜم٦م اـمٛم٠منّ ضمٝم٦م 

او إىم٤ٌمل  اعمخ٤مـمر وىمقع ىمٌؾ شم٠مه٥م هق احلذروسمٕم٤ٌمرة أظمرى وم٢من  . اعمراىم٦ٌمو اًمرصد إُمـ ُمـ

 وضمقدة هقم٦م ًمْمامن وذًمؽ وىمققمٝم٤م ىمٌؾ اعمخ٤مـمرو سم٤مًمٗمرص يٗمٙمر اؾمت٤ٌمىمل ختٓمٞمط ومٝمق ، اًمٗمرص

 و واؾمع سمِمٙمؾ اعمحتٛمٚم٦م اعمخ٤موف حتديد ذًمؽ ويتْمٛمـ.  طمّمقهل٤م او اىمؽماهب٤م قمٜمد ؾمتج٤مسم٦ماإل

 قم٤مىم٦ماإل او اًمتخٗمٞمػ ظمٓمط قمدادوإ سمدىم٦م ذًمؽ شم٘مقيؿ و ، وًمقي٤متإو طمتامًمٞم٦ماإلو اخلٓمقرة شمرشمٞم٥م

وُمـ اعمٝمؿ هٜم٤م أن  وسمذًمؽ شمٙمقن ُمًتٕمدًا ًمٚمتٕم٤مُمؾ ُمع إطمداث . ، آزاًم٦م او اعمٜمع أي اًمردم او

قمغم همػم و ىمٌؾ اًمتٗمٙمػم اًمٕمٛمٞمؼ وًمٙمـ جي٥م اًمؽمدد ،احلذر ًمٞمس ُمرادوم٤ًم ًمٚمؽمدد ذم ومٕمؾ إُمقر 

شمٗمقي٧م  وأُم٤م ُمـ أشمؿ إؾمتٕمداده ومٞمٜمٌٖمل ًمف احلذر ُمـ وُمـ ًمديف ؿمٙمقك ذم ضمقدة إؾمتٕمداده .تٕمد ـاعمً

وضمٕمٚمف ُمـ  احلذروًمذًمؽ ذم سمٕمْمٝمؿ اإلهاف ذم  ، يت٠مظمر وهق يًتٓمٞمع أن يت٘مدم اًمٗمرص٦م طملم

ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ    چ ٤مممــويٜمٌف إمم ذًمؽ ىمقًمف شمٕم ، ٤مدةـدات اًم٘مٞمـُمٗمً
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وواوح أن اًمٕمزم قمغم اًمٗمٕمؾ إٟمام يٙمقن ممدوطم٤ًم طملم  ،159آل قمٛمران:  چڃ  ڃ  چ 

وهذا هق  ،وسمٕمد ذًمؽ يٜم٘مٓمع اًمؽمدد  ،شمٗمٙمػم وإقمداد  ُمِم٤مورة وُم٤م شمتْمٛمٜمف ُمـ ُيًـٌؼ سمام حيت٤مضمف ُمـ

وم٢من  ،. وسم٤مجلٛمٚم٦م أي ذم قمزم قمغم قمٛمٍؾ مل ُيًـٌؼ سمام ذيمرٟم٤مه  ، شطمزم سمٖمػم قمزم ذم ظمػم ٓ»ُمٕمٜمك اعمثؾ: 

دام ـؾ اًمْم٤مرة ذم اإلىمـ٤مقمدة واًمٕمقاُمـؾ اعمًـقازٟم٦م اعمت٘مٜم٦م سملم اًمٕمقاُمـخْمع ًمٚمٛمـدود احلذر شمـطم

 شـ اإلظمتٞم٤مرـطمً»حت٧م قمٜمقان  ٤مـهٜم ٜمذيمرهـٙمٚمٞمػ ومًـتٕمداد ٕداء اًمتـوأُم٤م اإلؾم ؾ ُمٕملم .ـقمغم ومٕم

   .إن ؿمـ٤مء اهلل شمٕمــ٤ممم

قَْماَملِ  سَم٤مِدُروا »ىَم٤مَل  َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ  َصغمَّ  اهللِ َرؾُمقَل  َأنَّ  ُهَرْيَرةَ  ٕمـ َأيِب وم :وأما ادبادرة       ْٕ  ومَِتٜم٤ًم سم٤ِم

ضُمُؾ  ُيّْمٌُِح  اعْمُْٔمٚمِِؿ ، اًمٚمَّٞمْؾِ  يَمِ٘مَٓمعِ   ِديٜمَفُ  َيٌِٞمعُ  يَم٤مومًِرا ، َوُيّْمٌُِح  ُُم١ْمُِمٜم٤ًم ُيْٛمِز  َأوْ  يَم٤مومًِرا ، َوُيْٛمِز  ُُم١ْمُِمٜم٤ًم اًمرَّ

ـَ  سمَِٕمَرضٍ  ْٟمَٞم٤م  ُِم قَْماَملِ  سَم٤مِدُروا ». وذم رواي٦م رواه ُمًٚمؿ وهمػمه  «اًمدُّ ْٕ ْٛمسِ  ـُمُٚمقعَ : ؾِمت٤ًّم سم٤ِم ـْ  اًمِمَّ  ُِم

٤م ظَم٤منَ  َأوِ  َُمْٖمِرهِبَ ٤مَل  َأوِ  اًمدُّ ضمَّ ٦مَ  َأوِ  اًمدَّ اسمَّ ٦مَ  َأوْ  اًمدَّ ٦ِم  َأُْمرَ  َأوْ  َأطَمِديُمؿْ  ظَم٤مصَّ رواه ُمًٚمؿ أيْم٤ًم .  «اًْمَٕم٤مُمَّ

 واعمٕمٜمك: أومٕمٚمقا سمال شم٠مظمػم ًمئال يٜم٘مٓمع اًمٕمٛمؾ ،واعم٤ٌمدرة هل اعم٤ًمرقم٦م إمم اًمٌمء او اًمت٤ًمسمؼ إًمٞمف 

اخل٤مص٦م او اًمٕم٤مُم٦م . وأيْم٤ًم وم٢من  تٕمذر اًمٕمٛمؾ سم٥ًٌم اعمِم٤مهمؾسم٘مٞم٤مم اًم٤ًمقم٦م او سم سم٥ًٌم اًمٗمتـ او

 .واحلذروُمٜم٤مىمض عمٗم٤مهٞمؿ اعمٖم٤مًم٦ٌم واإلقمداد  ،او اًمؽماظمل ُمقاومؼ عمٗمٝمقم اًمٖمٗمٚم٦م اًمت٠مظمػم 

قَْماَمِل  سَم٤مِدُروا » وشمدسمر قم٤ٌمرة       ْٕ ف وقم٤مضَمٚم فوىم٤مشمٚم ف٤مسم٘مؾم ُمثؾ ُمٗم٤مقمٚم٦م صٞمٖم٦م شسم٤مدروا» يمٚمٛم٦م وم٢من «سم٤ِم

، وأصؾ ُمٕمٜم٤مه٤م ُمٖم٤مًم٦ٌم ـمرف آظمر او ُمٖم٤مًم٦ٌم طمدث او ُمٕمٜمك ، وظم٤مص٦م طملم يتٕمدى اًمٗمٕمؾ  وسم٤مدًمف

ر واسمتَدر اًمَ٘مْقُم  :  إًِمٞمف سم٤مًمٌمء وَأهعَ  قَم٤مضَمَٚمفأي  ، اسمتَدَرهو سم٤مَدرهُي٘م٤مل:  . إمم ُمٗمٕمقل فم٤مهر او ُُم٘مـدَّ

٤ٌَمَدُروه َأُْمراً  ُ ، أ ، َأي سم٤مَدَر سمٕمُْمٝمؿ سَمْٕمًْم٤م إًِمٞمف وشَم ٌُِؼ ُّيُّ ًْ واًم٤ٌمدرة ذم اًمٙمالم ُم٤م :  ومَٞمْٖمٚم٥ُِم قَمَٚمْٞمفِ  إًِمٞمف ؿ ي

ۆئ  ۈئ  ۈئ   چ وىم٤مل شمٕم٤ممم  يٌدر ذم طمدة اًمٖمْم٥م ويم٠مٟمف يٖمٚم٥م يمقاسمح اًمٕم٘مؾ ذم ظمروضمف .

هؿ ، أي ٓ شم٠ميمٚمقا أُمقال اًمٞمت٤مُمك6اًمٜم٤ًمء:  چ ېئ  ېئ  ېئ ٤مسَمَ٘م٦ًم ًمِٙمؼَمِ ًَ  ذم اعم٤ٌمدرة ٙم٠مٟمٜم٤موم.  ُُم

 ُمـ اعم٤ٌمدأة ُيَٕمدّ  سمٕمٜمٍم وم٢من اإلهتامم ، ُمٕمٜم٤م اعم٤ٌمدأة قمٜمٍم يٙمقن يمل ُمتقىمٕم٤مً  طمدصم٤مً  او ؿمخّم٤مً  ٟمٖم٤مًم٥م

اعم٤ٌمدأة هق اًم٘مدرة اعمتٙمررة قمغم ؾمٌؼ  قمٜمٍم قمغم اعمح٤مومٔم٦م وُمٕمٜمك.  اعمٖم٤مًم٦ٌم واًمتحًلم ُمًتٚمزُم٤مت

اًمٓمرف اعم٘م٤مسمؾ سم٢مضمراءات دمٚم٥م اعمٜمٗمٕم٦م او شمدومع اًمنم قمٜم٤م . وىمد شمٙمقن اضمراءات شمٗم٤مووٞم٦م او 
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ًمح او قمٛمٚمٞم٤مت حتريؽ او همػم ذًمؽ ُمـ أٟمِمٓم٦م اًمٕمالىم٤مت او أٟمِمٓم٦م ؾمٞم٤مؾمٞم٦م او اشمٗم٤مق شم٤ٌمدل ُمّم٤م

اًمٍماع . وٓ يتؿ ذًمؽ سم٢مشم٘م٤من إٓ سمقضمقد ىم٤مقمدة ُمٕمرومٞم٦م ضمٞمدة وُمتجددة قمـ طم٤مل اعم١مؾم٦ًم وطم٤مل 

يمل يٛمٙمـ صٞم٤مهم٦م اعم٤ٌمدرة  ،اًمٓمرف أظمر واًمٕمقاُمؾ اعم١مصمرة قمغم اًمٓمروملم واًمتقىمٕم٤مت اعمًت٘مٌٚمٞم٦م 

ورسمام ٟمٙمقن همػم  ،ٍم اعم٤ٌمدأة يٕمٜمل اٟمتٔم٤مر ُم٤م يٌدأ سمف اخلّمؿ وشمٗمٕمٞمٚمٝم٤م . وواوح أن وم٘مدان قمٜم

وم٢من ـمرق اًمتحريؽ  ،ُمًتٕمديـ ًمف . ويٜمٌٖمل احلذر ذم اًمٍماع اًمًٞم٤مد ُمـ شَمقّهؿ اعم٤ٌمدأة 

وهق ٓ يِمٕمر أن  ،)اإلؾمتدراج( اعم٤ميمرة ىمد شمًتدرج اخلّمؿ إمم ُم٤ٌمدأة ُمتقىمٕم٦م ُمٜمف وشمٙمقن و٤مرة سمف 

 .خلؼماء اًمتحريؽاعم٤ٌمدأة احل٘مٞم٘مٞم٦م إٟمام يم٤مٟم٧م 

ُمـ أهؿ قمالُم٤مت اعم٤ٌمدرة أن اإلٟم٤ًمن اعم٤ٌمدر ذايت اًمتحٗمٞمز ، ومٝمق ُمًتٕمد دائاًم ًمتقضمٞمف ومٙمره و      

 وقمٛمٚمف إمم واضم٤ٌمشمف ، وٓ يٜمتٔمر إواُمر واًمتقضمٞمٝم٤مت إٓ ًميورة وًمْمٌط اًمٕمٛمؾ سمال ومقى .       

وشمٙمقن ذم اخلػم يم٘مقًمف  ،ومٝمل ذم اًمٕمرسمٞم٦م شمٚمٌٞم٦م اًمٜمداء او اًمرهم٦ٌم او احل٤مضم٦م  ، تجابةـوأما اإلش      

 ، 24إٟمٗم٤مل:  چ ېۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ   چ ٤ممم ــشمٕم

ڻۀ  ۀ     ڻ  ڻ   ڻ   ںڱ  ڱ  ڱ  ں    ڳ  ڱچ ىم٤مل شمٕم٤ممم  ،وشمٙمقن ذم اًمنم 

عم٤م حيٞمٞمٜم٤م وواوح ُمـ آي٦م إٟمٗم٤مل أن اإلؾمتج٤مسم٦م  .22إسمراهٞمؿ:  چ ہ  ہ  ہ

.  يمام هق ُم٘مت٣م إُمر اًمنمقمل ويمام هق ُمٗمٝمقم اعم٤ٌمدرة ذم احلدي٨م اعمت٘مدم ، واضم٦ٌم وسمال شم٠مظمػم

 ، واعمٕم٤مزم واعمٜم٤مومع واًمنمائع وإُمقر اًمتل حتٞمل اإلٟم٤ًمن هل رضورات احلٞم٤مة قمٛمقُم٤م ُمـ اًمٕم٘م٤مئد

 ، اًم٘مقمُ  َأطْمَٞم٤م٘م٤مل: يُ  ٤مقمد اًميوري٤مت .ـٞمٜمٞم٤مت اًمتل شمًـسم٤مإلو٤موم٦م إمم مجٚم٦م ُمـ احل٤مضمٞم٤مت واًمتحً

ًُ  أي اَلةِ  اؿْمَٖمُٚمقهُ  َأِي  شاًمِٕمِم٤مَءْيـ سَملْمَ  َُم٤م َأطْمٞمُقا»وُمٜمف اخلؼم:  . ٞمٝمؿْ ـُمقاؿِم  طم٤مُل  ٜم٧مـطَم ٤ٌَمَدةِ  سم٤ِمًمّمَّ  َواًْمِٕم

يْمرِ  َٓ  ، َواًمذ    .سمُٕمْٓمَٚمتف يَم٤معمٞم ٧م وَمَتْجَٕمُٚمقهُ  قهُ شُمَٕمٓم ٚم َو

  :أكقاع افقطقػقة واإلشتجابة      

وهل رضوري٦م ذم يمؾ إًمتزام يٚمتزم سمف اعم١مُمـ ُمـ أُمقر اخلػم  ،إؾمتج٤مسم٦م اًمٜمقاي٤م  :ولإافـقع       

 . ُمر واًمتقضمٞمٝم٤متإوا ورود وحتٗمٞمز ًمٚمٕمٛمؾ ىمٌؾ ،وهل قمالُم٦م قمغم صدق اًمنيرة  ،واعمٕمروف 
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. وهذا أُمر ُمتٜمقع اًمقضمقه ومحرص ٤مره ـالُم٦م ُمًـتج٤مسم٦م حل٤مضم٦م اًمٕمٛمؾ وؾمـ: اإلؾملـقع افثاكـافـ      

ويٜمتٌف  ،اعم١مُمـ قمغم اًمٜمٗمع اًمٕم٤مم واًمٕمٜم٤مي٦م سم٤مُٕم٤مٟم٦م جيٕمٚمف يٜمتٌف إمم ُمقاوع اجلقدة ًمتحٗمٞمزه٤م وشمٜمٛمٞمتٝم٤م 

لم ـ٤م أٟمف طمريص قمغم اًمتحًـيمٛم ،وع اًمٜم٘مص واًمتّمدع عمٕم٤مجلتٝم٤م وردُمٝم٤م اك ُمقـيمذًمؽ إًم

سمؾ يٌتٙمر ـمرىم٤ًم أظمرى ًمتح٘مٞمؼ  ،ٛمٞم٦م ـومال ي٘متٍم قمغم ظمٓمقات اًمتقضمٞمٝم٤مت اًمرؾم ، واًمتٓمقير

  .ريع سمٚمقغ اًمٖم٤مي٤متـاعمْمٛمقن وًمتً

: اإلؾمتج٤مسم٦م ًمألواُمر واًمتقضمٞمٝم٤مت ، وهذا ُمـ رضوري٤مت ـم٤مقم٦م أوزم إُمر افـقع افثافث      

ًمتخٚمػ اإلىمتّم٤مر قمغم هذا اًمٜمقع سم٤معمٕمروف وُمـ رضوري٤مت اًمقوم٤مء سم٤مًمٕم٘مقد . وًمٙمـ ُمـ اًمْمٕمػ وا

  ٤من شم٘مٚمٞمدي٤ًم حمْم٤ًم.تّم٤مر جيٕمؾ اإلٟمًع إظمرى ، ومٝمذا اإلىمقادون إٟم

وهق اًمؽميمٞمز واإلهتامم اًمٗم٤مئؼ سمقاضم٥م اعمٖم٤مًم٦ٌم او  ، اؾمتج٤مسم٦م اًمؽميمٞمز او اإلدم٤مه :افـقع افرابع      

اعمٝمؿ هٜم٤م أن  ، وؾمٞم٠ميت إيْم٤مطمف سمٕمد ىمٚمٞمؾ إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم ، يمام ذيمرٟم٤م ذم أيمثر ُمـ ُمقوع ،ٝم٦م ضْم اًمقِ 

 ذم شم٘مقم أٟمف قمٚمٞمٝم٤م وشمريمٞمزه أوًمقيتف او سمقضمٝمتف اًمٗمريؼ او اًمٗمرد اهتامم قمغم اعمٝمٛم٦م اًمٕمالُم٤مت ُمـ

 ٙمقنشم وىمد ، يِمٕمر ٓ طمٞم٨م ُمـ ومٞمف شمقًمد او قم٘مٚمف شمٓمرق ٤مويم٠مهن وضمٝمتف ختص شمٚم٘م٤مئٞم٦م أومٙم٤مر داظمٚمف

واًمٜمقع اًمراسمع ُمـ اإلؾمتج٤مسم٦م  . ذم إٟمج٤مز وشمٓمقير اًمقضمٝم٦م اًمٗم٤مئدة ٦مقمٔمٞمٛم سمٕمض هذه إومٙم٤مر

ڤ  ڤ  ڤ  چ يقوح ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم شمتْمٛمـ سم٘مقة ُم٤م ؾمٌؼ ذيمره ُمـ اإلؾمتٕمداد واعم٤ٌمدرة . 

أي  أي ًمٙمؾ واطمد هم٤مي٦م ىمد ومّم ٟمٗمًف او قمٛمٚمف إًمٞمٝم٤م، 148اًمٌ٘مرة:  چ ڤڦ   ڦ  ڦ

ٓ متٜمع ٦م ـوصٞمٖم٦م أي ،سمّمٞمٖم٦م شمّمٚمح أن شمٙمقن ُمٗمرد ِوضمٝم٤مت  شوضمٝم٦م»ومتدسمر أهن٤م  . اؾمتج٤مب هل٤م

٦م اًمٙمريٛم٦م شمٜمٌف ـوًمٙمـ أي ،رقمٞم٦م ـف وضمٝمتلم او أيمثر ُمـ اًمٖم٤مي٤مت اًمِمـ٤من ًمٜمٗمًـُمـ أن جيٕمؾ اإلٟمً

واعمٖم٤مًم٦ٌم ومٞمف ، وٓ يٗمٚمح  أي ىمقة اإلٟمت٤مج ،ت٤ٌمق اخلػمات ـك اًمّمٚم٦م سملم اًمقضمٝم٦م سمّمٞمٖم٦م اعمٗمرد واؾمـإًم

حلظ ٓ يرمتل قمغم اًم٘م٤مقمد ذم ذًمؽ إٓ ُمـ اؾمـتٕمد وأصٌح ُم١مهاًل ًمإلؾمـتج٤مسم٦م ، وهذا يمام ىمٞمؾ: إن ا

طم٤مصؾ ذًمؽ أن قمغم اعمًٚمؿ أن يتخذ هم٤مي٦م يتجف إًمٞمٝم٤م سم٤مإلهتامم اًمِمديد  .وًمٙمـ ي٘مٓمٗمف اعمتحرك

ـمريؼ اإلؾمت٤ٌمق  وؾم٤مئرًا هب٤م قمغمواجلٝمد واًمٌذل يمل يٙمقن سمّمػمًا هب٤م وطمٙمٞماًم ذم شمٍمومف ومٞمٝم٤م 

مهواعمٖم . ٤م ، وهذا هق طم٘مٞم٘م٦م اإلؾمتٕمداد ٤مًم٦ٌم ، وٓ يٙمقن ذًمؽ إٓ سم٠من شم٠مظمذ ًمقضمٝمتؽ ُمتٓمٚم٤ٌممه٤م وقُمدَّ
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ويمثػمًا ُم٤م ي٘متيض ذًمؽ اًمدظمقل قمغم سمّمػمة ذم اعمّم٤مقم٥م واعمِم٤مق ، واًمٕمٛمؾ قمغم شمذًمٞمٚمٝم٤م ، وىمد سمٞمٜم٤م 

 ذًمؽ ذم )اعمٜمٓمٚمؼ /ُمٌح٨م اًمٞمن واًمتٕم٤مُمؾ ُمع اعمِم٤مق واعمّم٤مقم٥م(. 

ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ   چ ىمقًمف شمٕم٤ممم  إلشتجابةافتعبر ادعجز فؼضقة ا ومـ      

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

وأُم٤م أًمٗم٤مفمٝم٤م ومٗمٞمٝم٤م ُمـ اًمٕمٛمقم  ،وم٢من ؾم٥ٌم ٟمزول أي٤مت ىمّم٦م حمددة  ،11 – 5قمٌس:  چڇ  

 وًمٙمٜمف ، ًمف اًمتٕمرض ُمٓمٚمؼ ٚمٞمسوم ، ًمألُمر أُم٤م اًمتّمدي واإلـمالق ُم٤م يتًع ًمٙمثػم ُمـ إطمقال .

 شَمـَٕمـ٘م٥ُّم ويم٠مٟمف هم٤مي٦م إمم شمّمؾ طمتك سم٤مًمتٕمرض اًمتزام او اًمّمقت يمَّمَدى ُمتٙمرر او ىمقي شمٕمرض

 أُم٤مواعمٕمٜمك:  ، (اعمحٞمط) ذم قم٤ٌمد سمـ اًمّم٤مطم٥م ومًـره ذًمؽ وسمٜمحق ، ُم٤م همرض ًمتح٘مٞمؼ إُمر ًمّمدى

ظم٤مص٦م إذا اىمؽمن سم٤مًمتٚمٝمل قمـ  ،وهذا قمت٤مب  ، شمتّمدى ًمف وم٠مٟم٧م ًمؽ اإلؾمتج٤مسم٦م قمـ اؾمتٖمٜمك ُمـ

 ،ٝمق جمٛمؾ شمٍمف وٟمِم٤مط اإلٟم٤ًمن ًمٌٚمقغ ذًمؽ اًمٌمء وم ، اًمًٕمل إمم اًمٌمءوأُم٤م  اعمًتجٞم٥م .

 ، 9اجلٛمٕم٦م:  چ ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  چوُمٜمف  ،وُيِمٕمر سمٜمقع ُمـ اًْمـِجّد وسمح٥ًم ـم٤مىم٦م اإلٟم٤ًمن 

واًمًٕمل قمغم اًمٌمء أي اًمتٍمف ٕضمٚمف او اًمٕمٛمؾ قمٚمٞمف يمام ُي٘م٤مل: ومالن يًـٕمك قمغم قمٞم٤مًمف ويًٕمك 

ٕم٤مي٦م أي ـٚمٓم٤من ؾِم ـٕمك سمف إمم اًمًـ٤م . وؾمـوومالن يًـٕمك قمغم اًمّمدىم٤مت أي يٕمٛمؾ قمٚمٞمٝم ،ًمٕمٞم٤مًمف 

او واًمتٚمٝمل قمـ اًمٌمء إهمٗم٤مًمف  ،وومالن ُمـ أهؾ اعم٤ًمقمل أي اعمٙم٤مرم . واخلِمٞم٦م ُمٕمرووم٦م  ،ك سمف ـَوؿَم 

٘مٞم٤مم سم٤معمٝم٤مم جي٥م أن شمتْمٛمـ اًمتِم٤مهمؾ سمٖمػمه . وًمذًمؽ وم٢من قمٛمٚمٞم٦م اظمتٞم٤مر إؿمخ٤مص ًمٚمٛمٜم٤مص٥م وًمٚم

هق اإلقمراض قمٛمـ يِمٕمر سم٤مإلؾمتٖمٜم٤مء قمـ ىمْمٞم٦م اعمٜمّم٥م وسم٘مٚم٦م اإلهتامم هب٤م .  :إمر إول ،أُمريـ 

أي  ،سمٛمٕمٜمك أٟمف يًٕمك ًمٚم٘مْمٞم٦م  ،هق اإلهتامم وقمدم اًمتٚمٝمل قمٛمـ يًـٕمك وهق خيِمك  :إمر افثاين

وم٢من يم٤مٟم٧م اًم٘مْمٞم٦م شمٕمتٛمد قمغم طمريم٦م اًمتٗمٙمػم وم٢من أؾم٤مس اًمًٕمل هل٤م  ،حيٛمٚمٝم٤م ُمع اًم٘مدرة قمغم اًمًٕمل 

وإن يم٤مٟم٧م اًم٘مْمٞم٦م شمتٓمٚم٥م طمريم٦م اًمٗمٙمر واجلًد وم٢من اًمًٕمل هل٤م ي٘مقم قمغم  ،هق اًمُ٘مدرات اًمٗمٙمري٦م 

صٗم٦م وُيْم٤مف ًمٚمًٕمل  ،اًمّمح٦م اًمٗمٙمري٦م واجلًدي٦م وؿمٌف ذًمؽ ُمـ ُمتٓمٚم٤ٌمت اًمًٕمل ًمٚم٘مْمٞم٦م اعمٕمٞمٜم٦م 

 .ٞمد قمـ اًمٗم٤ًمدأظمرى وهل أٟمف خيِمك اهلل شمٕم٤ممم ومٝمق ٟمٔمٞمػ وؿمج٤مع وسمٕم
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 :افتـاشب بغ اجلفد وإجر

اًم٘مّمص:  چ  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئوئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  چىم٤مل شمٕم٤ممم       

ويِمٛمؾ اجلٝمد اًمقفمٞمٗمل اعمٝم٤مرات اًمٗمٙمري٦م  ،. وم٤مجلٝمد اًمقفمٞمٗمل جي٥م أن يتٜم٤مؾم٥م ُمع اعمردود 27

وشمقضمد أدًم٦م يمثػمة شمقوح شمٗمقق اجلٝمد اًمٗمٙمري  ، وًمٙمؾ ىمٞمٛمتف ،واًمٕمٚمٛمٞم٦م ويمذًمؽ اجلٝمد اجلًدي 

ې  ې  ې  ېى  ى  چ يم٘مقًمف شمٕم٤ممم  ، وم٢مٟمف أصٕم٥م وأؿمؼ ُمـ اجلٝمد اجلًدي واًمٕم٘مكم

وىمقًمف  ،269اًمٌ٘مرة:  چائ  ائ  ەئ   ەئ    وئ  وئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ      ۈئ  ۈئ 

. يمام أن إضمر 11اعمج٤مدًم٦م:  چ مب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت  ىت    يت  چشمٕم٤ممم 

 يٜمٌٖمل ذم اجلٝمد اًمقفمٞمٗمل يمذًمؽاًمٙمكم جي٥م أن يتٜم٤مؾم٥م ُمع صمٛمـ اًمٕمٞمش واًم٘مٞم٤مم سم٤مًميوري٤مت . و

 ؾمٛمٕم٧م أهن٤م وقمـ قم٤مئِم٦م.  يمرقم٤مي٦م إهؾ وٟمحقه٤م ،ٞم٦م ًمٚمٕمْمق أن ٓ يي اًميوري٤مت همػم اًمرؾمٛم

ـْ  اًمٚمُٝمؿَّ ، » ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ـْ  َوزِمَ  َُم تِل َأُْمرِ  ُِم ـْ  ، قَمَٚمٞمْفِ  وَم٤مؿْمُ٘مْؼ  ، قَمَٚمٞمِْٝمؿْ  وَمَِمؼَّ  ؿَمْٞمًئ٤م ُأُمَّ  َوزِمَ  َوَُم

ـْ  تِل َأُْمرِ  ُِم ومال ري٥م أن احلدي٨م يٗمٞمد  ، واسمـ طم٤ٌمن وأمحد ُمًٚمؿ رواه « سمِفِ  وَم٤مْروُمْؼ  ، هِبِؿْ  وَمَروَمَؼ  ؿَمٞمًْئ٤م ُأُمَّ

وأن اًمرومؼ او اضمتٜم٤مب اعمِم٘م٦م  ،وهذا يًتٚمزم وضمقب اًمرومؼ هب٤م  ،حتريؿ إي٘م٤مع اعمِم٘م٦م قمغم إُم٦م 

چ  ٤ممموًمٜمحق ىمقًمف شمٕمــ ،يمام أن أوًمقيتف قم٤مًمٞم٦م يمام يتْمح ُمـ اًمققمٞمد ذم احلدي٨م  ،ُم٘مّمد ىم٤مئؿ سمٜمٗمًف 

ودًٓمتٝم٤م قمغم  ،وشمدسمر صٞمٖم٦م احلٍم ذم أي٦م  ،107إٟمٌٞم٤مء:  چ گ  گ  ک  ک  گ

٦م هل إيّم٤مل ـواًمرمح ،ف رمح٦م عمـ اٟم٘م٤مد ًمٚمديـ ُمـ اًمٕم٤معملم ـهل أٟم ملسو هيلع هللا ىلص أن اًمقفمٞمٗم٦م اًمرئٞم٦ًم ًمٚمٜمٌل

ي٘م٤مل  ،ومٝمل ُمـ اًمِمؼ سمٛمٕمٜمك اخلرم او اًمٗمّمؾ ذم اًمٌمء  ،٤ٌمسمف . وأُم٤م ُمٕمٜمك اعمِم٘م٦م ـاًمٜمٗمع او أؾم

واًمِّم٘م٦م  ،واًم٘مقم ذم ؿم٘م٤مق إذا اٟمّمدع أُمرهؿ وشمٗمرىم٧م يمٚمٛمتٝمؿ  ،ؿم٘م٘متف سمٜمّمٗملم وسمٞمده ؿم٘مقق 

ـِ طَم٤مشمٍِؿ ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُم ُمٜمف طمدي٨م و ،ؿمٔمٞم٦م ُمـ رء او ىمٓمٕم٦م ُمٜمِم٘م٦م ُمٜمف  ـِ  » ملسو هيلع هللا ىلص قُل اهللِ ـقَمِدي  سْم  َُم

ًْ  َأنْ  ُِمٜمُْٙمؿْ  َتَٓم٤معَ ـاؾْم  ـَ  َتؽِمَ ـَي : واعمٕمٜمك ، ُمًٚمؿ واًمٌخ٤مريرواه  «وَمْٚمَٞمْٗمَٕمْؾ  مَتَْرٍة ، ؼ  ـسمِِِم  َوًَمقْ  اًمٜم٤َّمرِ  ُِم

 . مترةوًمق سمٜمّمػ 
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ٻ  پ  پ  پ  پ       ٱ  ٻ  ٻ  ٻچ  ٤مممــشمٕمو شم٤ٌمرك ىمقًمف يقوح إُمر      

ومٙم٠مٟمف ىمد ذه٥م ٟمّمػ أٟمٗمًٙمؿ او ىمٓمٕم٦م يمٌػمة ُمٜمٝم٤م طمتك سمٚمٖمتؿ اًمٌٚمد . ومٙمؾ  ، 7اًمٜمحؾ:  چ ڀ

ويٕمرف ذًمؽ إذا قمٓمٚم٧م شمٚمؽ اعمِم٘م٦م  ،قمٛمؾ يذه٥م سم٘مٓمٕم٦م يمٌػمة ُمـ اًمٓم٤مىم٦م ومٝمق ُمـ اعمِم٤مق اًمٙمٌػمة 

 ومروض اًمٕملم اوقاء يم٤مٟم٧م ُمـ ـسمٕمض إٟمِمٓم٦م اًميوري٦م ًمٚمٗمرد او سمٕمض اًمقاضم٤ٌمت اعمتٕمٞمٜم٦م قمٚمٞمف ؾم

وُمثؾ ذًمؽ ي٘م٤مل ذم طمؼ اجلامقم٦م وإُم٦م . وُمثؾ هذه اعمِم٘م٦م  ،ومروض اًمٙمٗم٤مي٦م اًمتل حتت٤مضمٝم٤م إُم٦م  ُمـ

شم٘متيض إُم٤م ُم٘م٤مرسم٦م اًمتٗمرغ هل٤م ُمع ُم٤ًمقمدة ًمٙمٗم٤مي٦م اًميورات إظمرى ويمثػم ُمـ احل٤مضمٞم٤مت إْن يم٤من 

 اهللَِّ  َرؾُمقُل  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  َذر   وإُم٤م اًمتخٗمٞمػ ذم إُمر . يقوح ذًمؽ طمدي٨م َأيِب  ،اًمنمع يقضم٥م ذًمؽ 

َؿ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ  ٧َم  اًمّٚمـفُ  َٕمَٚمُٝمؿُ ـضَم  َقًُمُٙمْؿ،ـظَم  إظِْمَقاُٟمُٙمؿْ  »َوؾَمٚمَّ ـْ  َأْيِديُٙمْؿ ، حَتْ  حَت٧َْم  قهُ ـَأظُم  يَم٤منَ  وَمَٛم

ًْ  َي٠ْميُمُؾ  مِم٤َّم ْٓمِٕمْٛمفُ ـوَمْٚمٞمُ  ِدهِ ـيَ  ٌُُٝمْؿ ، َُم٤م شُمَٙمٚم ُٗمقُهؿْ  َوَٓ  َيْٚمٌَُس ، مِم٤َّم فُ ـَوًْمُٞمْٚمٌِ
ْٗمتُُٛمقُهؿْ  وَم٢مِنْ  َيْٖمٚمِ  «وَم٠َمقِمٞمٜمُقُهْؿ  يَمٚمَّ

  .ٞم٤مق ىمّم٦مــٚمؿ وهمػممه٤م ذم ؾماًمٌخ٤مري وُمً رواه

ـْ وُمـ روائع أصم٤مر ذم هـذا اعمج٤مل اخلؼم        ـِ  َُم٤مًمِِؽ  قَم ـِ  َأْوسِ  سْم ـُ ا قُمَٛمرُ  َذيَمرَ : ىَم٤مَل  ، احْلََدصَم٤منِ  سْم  سْم

َذا سم٠َِمطَمؼَّ  َأَٟم٤م َُم٤م »: وَمَ٘م٤مَل  ، اًْمَٗمْلءَ  َيْقًُم٤م اخْلَٓم٤َّمِب    هِبَ
ِ
ـْ  سمِفِ  سم٠َِمطَمؼَّ  ُِمٜم٤َّم َأطَمدٌ  َوَُم٤م ، ُِمٜمُْٙمؿْ  اًْمَٗمْلء َّٓ  ، َأطَمدٍ  ُِم ٤م إِ  َأٟمَّ

ـْ  َُمٜم٤َمِزًمِٜم٤َم قَمغَم  ًْ  َوضَمؾَّ  قَمزَّ  اهللَِّ يمِت٤َمِب  ُِم ضُمُؾ  ، ٚمَّؿَ ـَوؾَم  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ  اهللَِّ  قلِ ـَرؾُم  ؿِ ـَوىَم  ، َوىِمَدُُمفُ  وَم٤مًمرَّ

ضُمُؾ  ضُمُؾ  ، َوسَماَلُؤهُ  َواًمرَّ ضُمُؾ  ، َوقِمَٞم٤مًُمفُ  َواًمرَّ رواه أسمق داود واًمٌٞمٝم٘مل ذم )اًمًٜمـ  ش َوطَم٤مضَمُتفُ  َواًمرَّ

ًَّ  و ،اًمٙمؼمى(  .إؾمٜم٤مده إًم٤ٌمين ـطم

اُمتٞم٤مزات  شمقومٞم٦م ؾـ٤مٟمٞم٦م ىمٌـاحل٘مقق اإلٟمً ٤متيرضورإوًمقي٤مت ُمـ  اًمٜم٤مس وجي٥م إقمٓم٤مء      

٤ممم . ـــ٤مء اهلل شمٕمـٞم٠ميت سمٞم٤مٟمف إن ؿمـإول: إقمت٤ٌمر إوًمقي٤مت يمام ؾم ،وذًمؽ ًمقاضمٌلم  ،اعمتٛمٞمزيـ 

 يَمَرضُمؾٍ  اعم١ُْْمُِمٜمُقنَ  » يمام ذم ٟمحق طمدي٨م ،اًمقاضم٥م اًمث٤مين: وضمقب اقمت٤ٌمر اجلًد اًمقاطمد ًمٚمٛم١مُمٜملم 

ًَ  ٤مِئرُ ـؾَم  ًَمفُ  شَمَداقَمك فُ ـَرْأؾُم  َتَٙمكـاؿْم  إِنِ  َواطِمدٍ  ك دِ ـاجْلَ ـ سم٤ِمحْلُٛمَّ ًَّ  رواه ُمًٚمؿ وأمحد واسمـ أيب «َٝمِر َواًم

طملم اُمتٜمع ُمـ شمزويد  ر قمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ـإصم ، وُمـ شمٓمٌٞم٘م٤مت ذًمؽ . وأسمق ٟمٕمٞمؿ ٞم٦ٌمؿمـ

اه٤م ـحمٛمد سمـ ُمً اًمّمح٤ميب قم٤مُمٚمف َديِن  َأنْ  َُمٜمََٕمَؽ  وَماَم  ٚمٛم٦م:ـوم٘م٤مل حمٛمد سمـ ُمً ،ٚمٛم٦م قمغم وفمٞمٗم٦م أدَّ  شُمَزو 

٤ٌَمِردُ  ًَمَؽ  وَمَٞمُٙمقنَ  ًَمَؽ  آُُمرَ  َأنْ  يَمِرْه٧ُم  إيِن  : ىَم٤مَل  َأْٟم٧َم؟  ىَمَتَٚمُٝمؿُ  ىَمدْ  اعمَِْديٜم٦َمِ  َأْهُؾ  َوطَمْقزِم  ، احْل٤َمرُّ  زِم  َوَيُٙمقنَ  اًْم

ضُمُؾ  َيِْمٌَعُ  َٓ  » َيُ٘مقُل  ٚمَّؿَ ـَوؾَم  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ  اهللِ قَل ـَرؾُم  ِٛمْٕم٧ُم ـؾَم  َوىَمدْ  ، اجْلُقعُ  رواه  « ضَم٤مِرهِ  ُدونَ  اًمرَّ
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 ًمٞمس »ُمع إرؾم٤مل سملم اًمت٤مسمٕمل وقمٛمر . ويِمٝمد ًمف طمدي٨م  ،وضمّقد إؾمٜم٤مده اًمذهٌل  ،أمحد واحل٤ميمؿ 

 . وطمًٜمف اهلٞمثٛمل واعمٜمذري ،رواه اًمٌزار واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم  « ـم٤مو وضم٤مره ؿمٌٕم٤من يٌٞم٧م اًمذي اعم١مُمـ

رط وٌٓمٝم٤م سمٜمٔم٤مم ـسمِم ،اعمٓمٌ٘م٦م ذم اًمدول اًمٖمرسمٞم٦م وُمـ وؾم٤مئؾ هذا إصؾ اًميي٦ٌم اًمتّم٤مقمدي٦م 

   رقمٞم٦م.ـاًميورات اًمِم

 :وادقاؿػ افصعبة وافسفؾة إحداث اؽتـام

ۆ        ۈ  ۈ     ٴۇ  ۋ          ۋ     ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې        ۇ  ۇ  ۆچ ىم٤مل شمٕم٤ممم       

سمؾ ضم٤مءت  ،: إن سمٕمد اًمٕمن ينًا اهلل شمٕم٤ممم مل ي٘مؾ ذم هذه اًمًقرةوم٢من  . 8 – 5اًمنمح:  چ   ى

وم٢مذا أٟم٘مٓمع  ،وذًمؽ ًمٚمتٜمٌٞمف امم أن اًمٕمن ي٘مؽمن سمٞمن او سم٤مًمٓمريؼ إمم اًمٞمن  ، شُمع»أيت٤من سم٠مداة اعمٕمٞم٦م 

وإذا أظمٗم٘م٧م ذم  ،٤مئؾ إزاًمتٝم٤م او اإلًمتٗم٤مف قمٚمٞمٝم٤م ـدت قم٘م٦ٌم ومٗمٙمر ذم وؾمـوإذا وضم ،ر ــمريؼ وُمتح آظم

همػم أن إُمر حيت٤مج امم إظمالص   ،وإذا أمتٛم٧م قمٛمالً وم٤مسمدأ سمآظمر  ،قمٛمؾ وم٤مسمدأ قمٛمال همػمه ًمٚمٜمج٤مح 

ُمٕمٜمك ذًمؽ أن اًمٗمراغ  .أي اًمتٕم٥م  إذا طمؾ اًمٗمراغ  ،يمام يتْمح ُمـ إُمر سم٤مًمٜمَّم٥م  ،وضمٝمد يمٌػم 

ٙمػم ـٛمك اًمٞمقم سم٤مًمتٗمـذا ُم٤م ُيًـوه ،٤مسمؼ ـقيؿ اًمٕمٛمؾ اًمًـ٤مط إٟمٗم٤مس وًمت٘مـيم٤معمٕمدوم إٓ إلًمت٘م

وًمٙمـ ىمد مت٤مرس  ،خّمٞم٦م اإلجي٤مسمٞم٦م اًمتل ٓ شمتقىمػ ذم ـمري٘مٝم٤م إمم حت٘مٞمؼ اهلدف ـل واًمِمـاإلجي٤مسم

 . ٌل وهق شمٗمٙمػم اًمٕمجز وشمقىمػ احلريم٦موقمٙمس ذًمؽ اًمتٗمٙمػم اًمًٚم ،اعمٜم٤مورة ووم٘مف اًمٌدائؾ 

ويتّمؾ سمذًمؽ شمٕمقيد اًمٜمٗمس قمغم رؤي٦م اجلزء اعمنمق ذم إُمقر )أي اًمٞمن( واؾمتثامره وإْن اىمؽمن       

: ىَم٤مَل  ُهَرْيَرَة ، ومٗمل طمدي٨م َأيِب  ،هذا ٓ يٛمٜمع ُمـ اًمتٕم٤مُمؾ سمحٙمٛم٦م ُمع اجلزء اعمٔمٚمؿ و ،سمجزء ُمٔمٚمؿ 

ـٌ  َيْٗمَركْ  َٓ  » ملسو هيلع هللا ىلصِ اهلل َرؾُمقُل  ىَم٤مَل  ُه  »ىَم٤مَل  َأوْ  «آظَمَر  ُِمٜمَْٝم٤م َريِضَ  ظُمُٚمً٘م٤م ُِمٜمَْٝم٤م يَمِرهَ  إِنْ  ُُم١ْمُِمٜم٦ًَم ، ُُم١ْمُِم  «هَمػْمَ

ُيٌِٖمض . وأُم٤م إهمٗم٤مل اجلزء اعمنمق ودمريد اًمرؤي٦م  وُمٕمٜمك: يٗمرك أي ،ُمًٚمؿ وهمػمه  اإلُم٤مم رواه

ٺ  ٺ   ٺ  چ   ٤ممم ذم ىمقًمف ـــَٕم٥م ُم٤م ذيمره اهلل شمٕمـٕم٦ٌم ُمـ ؿُم ـ٦م او ؿُم ـق درضمـومٝم ،ًمٚمجزء اعمٔمٚمؿ 

 ، 46اًمٜمٛمؾ:  چ ٿ   ٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ

 .احلٛمد اًمٙمثػمواهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ وًمف 
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وشمدسمر هٜم٤م ىمقًمف  ، وم٤مٔي٦م اًمٙمريٛم٦م شمٜمٌف إمم ومـ او قمٚمؿ حتقيؾ اًمْمٕمػ إمم ىمقة واًمٗمِمؾ إمم ٟمج٤مح      

 ،وم٢مذا وىمٕم٧م ذم ؿمدة او صٕمقسم٦م او قمن  ، 20ًم٘مامن:  چ ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چشمٕم٤ممم 

ر . وهذا أصؾ قمٔمٞمؿ حيت٤مضمف يمؾ ـر إمم يًـتثامره٤م ًمتحقيؾ اًمٕمًـوم٤مسمح٨م قمـ ٟمٕمٛم٦م سم٤مـمٜم٦م يٛمٙمـ اؾم

  .ؿمديدة إًمٞمف ذم اًم٘مٞم٤مدة واًمًٞم٤مؾم٦م يمام أن احل٤مضم٦م ،إٟم٤ًمن 

 :(إدوار )مسموفقات افػردو افقجفة بغ افتقازن

ومٚمف  ،اًمذي يراسمط قمٚمٞمف اعم١مُمـ ويّم٤مسمر او ي٤ًمسمؼ ُمٜم٤مومًٞمف اًمذي  قاضم٥ماًمٟمٕمٜمل سم٤مًمقضمٝم٦م هٜم٤م       

وىمد  . اعم١مُمـ ؾم٤مئر ُم١ًموًمٞم٤متوإن يم٤مٟم٧م درضم٦م ُمـ اعمٖم٤مًم٦ٌم ضم٤مري٦م ذم  ، أوًمقي٦م ُمت٘مدُم٦م ذم اعمٖم٤مًم٦ٌم

وىمد  ،148اًمٌ٘مرة:  چ ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ   ڦ  ڦچ ىمقًمف شمٕم٤ممم  ٟمحق أظمذٟم٤م ذًمؽ ُمـ

ومٝمل ؾم٤مئر  . وأُم٤م إدوار ويمذًمؽ ُمـ آي٦م اعمّم٤مسمرة واعمراسمٓم٦م ، ؾمٌؼ شمٗمًػم أي٦م اًمٙمريٛم٦م

اإلضمتامقمٞم٦م واًمقفمٞمٗمٞم٦م واعم٤مًمٞم٦م وهمػمه٤م . وٓ إؿمٙم٤مل ذم ضمٕمؾ اًمقضمٝم٦م أطمد  ،ُم١ًموًمٞم٤مت اًمٗمرد 

 ٛمـ إدوار اعمٝمٛم٦م:وم وًمٙمٜمف دور ًمف أوًمقي٦م قم٤مًمٞم٦م ذم اًمقىم٧م واجلٝمد . ،إدوار 

 ذم اعمج٤مٓت اعمٝمٛم٦م اًمٜمٗمس وشمٜمٛمٞمتٝم٤م. 

  أي واضم٥م اعمٖم٤مًم٦ٌم ،اًمقضمٝم٦م. 

 اًمٕم٤مئٚم٦م وُمّم٤محلٝم٤م. 

 اعمٝمٜم٦م او اًمقفمٞمٗم٦م. 

 ٌ٦م واًمٕم٤مُم٦ماًمٕمالىم٤مت اًم٘مري. 

  (.اًميوري٦م )اإلضمتامقمٞم٦م وٟمحقه٤ماإلًمتزاُم٤مت 

أي٦م  ،13اعم٤مئدة:  چ ۇڭ  ڭ  ڭ    ڭ   چ ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم ذم ؾمٞم٤مق اًمذم  وأصؾ       

 . رٟم٤م اهلل شمٕم٤ممم سمقضمقب اًمٕمٜم٤مي٦م سمفيمَّ ذم ٟمًٞم٤من أي طمظ مم٤م ذَ  شمّمٚمح ًمإلـمالق ذم

 ، َأيِب  َوسَملْمَ  ؾَمْٚماَمنَ  سَملْمَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللَِّ َرؾُمقُل  آظَمك: ىَم٤مَل  ضُمَحٞمَْٗم٦َم ، َأيِب وقمـ       
ِ
ْرَداء  َأسَم٤م ؾَمْٚماَمنُ  وَمَزارَ  اًمدَّ

 
ِ
ْرَداء   ُأمَّ  وَمَرَأى اًمدَّ

ِ
ْرَداء ًَم٦ًم ، اًمدَّ ًَم٦ًم؟ ؿَم٠ْمُٟمِؽ  َُم٤م: وَمَ٘م٤مَل  ُُمَتٌَذ    َأسَم٤م َأظَم٤مكَ  إِنَّ : ىَم٤مًَم٧ْم  ُُمَتٌَذ 

ِ
ْرَداء  ًَمفُ  ًَمٞمَْس  اًمدَّ
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ْٟمَٞم٤م ، ذِم  طَم٤مضَم٦مٌ    َأسُمق ضَم٤مءَ  وَمَٚمامَّ : َل ىَم٤م اًمدُّ
ِ
ْرَداء َب  اًمدَّ  َأَٟم٤م َُم٤م: ىَم٤مَل  َص٤مِئٌؿ ، وَم٢ميِن   يُمْؾ : وَمَ٘م٤مَل  ـَمَٕم٤مًُم٤م ، إًَِمْٞمفِ  ىَمرَّ

ْٞمُؾ  يَم٤منَ  وَمَٚمامَّ  وَم٠َميَمَؾ ،: ىَم٤مَل  شَم٠ْميُمَؾ ، طَمتَّك سمِآيمِؾٍ    َأسُمق َذَه٥َم  اًمٚمَّ
ِ
ْرَداء  وَمٜم٤َمَم ، َٟمْؿ،: ؾَمْٚماَمنُ  ًَمفُ  وَمَ٘م٤مَل  ًمَِٞمُ٘مقَم ، اًمدَّ

ٌِْح، قِمٜمْدَ  يَم٤منَ  وَمَٚمامَّ  وَمٜم٤َمَم ، َٟمْؿ ،: ًَمفُ  وَمَ٘م٤مَل  َيُ٘مقُم ، َذَه٥َم  صُمؿَّ  َٞم٤م ، وَمَ٘م٤مَُم٤م أَن ، ىُمؿِ : ؾَمْٚماَمنُ  ًَمفُ  ىَم٤مَل  اًمّمُّ  وَمَّمٚمَّ

َؽ  إِنَّ  »: وَمَ٘م٤مَل  ًِ ٤م قَمَٚمٞمَْؽ  ًمِٜمَْٗم ٤م قَمَٚمٞمَْؽ  َوًمَِرسم َؽ  طَم٘مًّ ٤م قَمَٚمْٞمَؽ  َوًمَِْمٞمِْٗمَؽ  طَم٘مًّ َْهٚمَِؽ  َوإِنَّ  طَم٘مًّ ٤م قَمَٚمٞمَْؽ  ِٕ  طَم٘مًّ

ُف  طَمؼ   ِذي يُمؾَّ  وَم٠َمقْمطِ  رواه اًمؽمُمذي  «ؾَمْٚماَمُن  َصَدَق  »: ًَمفُ  وَمَ٘م٤مَل  َذًمَِؽ ، وَمَذيَمَرا ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌَِّلَّ  وَم٠َمشَمٞم٤َم ، شطَم٘مَّ

 .وصححف إًم٤ٌمين وهمػمه ،ًمدارىمٓمٜمل واسمـ طم٤ٌمن وأسمق يٕمغم وا

ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ   ېې   چ ي١ميمد ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم       

 ملسو هيلع هللا ىلص فرؾمقًموُمٕمٚمقم أن اهلل شمٕم٤ممم و ، 24إٟمٗم٤مل:  چې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  

إمم أُمقر يمثػمة ذم اًمٕم٤ٌمدات وذم جم٤مل اًمٕمٚمؿ واًمًٞم٤مؾم٦م واإلىمتّم٤مد واًمدوم٤مع واًم٘م٤مٟمقن وذم ىمد دقم٤مٟم٤م 

، ُمع شمٗم٤موت ُمراشمٌٝم٤م  چ ۉ   ېچ ، وهل يمٚمٝم٤م ُمِمٛمقًم٦م سمٕم٤ٌمرة  اًم٘مْم٤مي٤م اإلضمتامقمٞم٦م وهمػمه٤م

وُم٤م يٙمٛمٚمٝم٤م  رضورات٤م ومٞمٝم٤م ُمـ واضم٤ٌمت وعم اعمًتٓم٤مقم٦م اإلؾمتج٤مسم٦مٓ ؿمؽ أن و ذم اًمت٠مصمػم وإضمر .

، وحيّمؾ اعم١مُمـ قمغم ٟمّمٞم٥م ُمـ اإلطمٞم٤مء ذم يمؾ جيٕمؾ ًمٚمٛم١مُمـ أدوارًا قمديدة  ،ُمـ احل٤مضمٞم٤مت 

 .١مُمـ ُم١ًموًمٞمتف ومٞمج٥م أن ُيٕمٓمك طم٘مفوواوح أن يمؾ دور يتقمم اعم تج٤مسم٦م .ـاؾم

 ،ًمٙمـ ُيٕمٓمك يمؾ جم٤مل طم٘مف اخل٤مص سمف و ،واًمتقازن هٜم٤م ًمٞمس ُمٕمٜم٤مه اًمت٤ًموي ذم اًمٜمقع واعم٘مدار       

سمؾ ىمد شم٘متيض رضورة اعمقىمػ إظمذ ُمـ جم٤مل عمج٤مل . ُمث٤مل ذًمؽ ـمٌٞم٥م او همػمه ي٤ًمومر ًمٚمتدري٥م او 

وشمقضمد أُمثٚم٦م يمثػمة ُمـ  ،وًمٙمـ ىمد يتٕمذر قمغم زوضمف ُمراوم٘متف ذم اًمًٜم٦م إومم  ،ٕداء اًمدراؾم٦م اًمٕمٚمٞم٤م 

وُمرص اعمقىمػ ورضوراشمف . وي٘متيض إُمر شمرشمٞم٥م إقمامل اعمتزامح٦م قمغم ؾمٚمؿ سمح٥ًم درضم٦م 

صمؿ اخت٤مذ اًم٘مرار سمح٥ًم  ، اًميورة او إوًمقي٦م ُمع اقمت٤ٌمر أصم٤مر واًمٕمقاىم٥م واًمٌدائؾ اًمقاىمٕمٞم٦م

وإٟمام هل  ، ٔمٚمؿ ًمدور آظمرراف ذم دور واًمـاعمقازٟم٦م سملم اًميورات . وم٢مذا يم٤من اخلٞم٤مر سمٕمٞمدًا قمـ اإلؾم

 دور قمغم دور وٓ يٓمٖمك دور قمغم دور . ص٤مطم٥م ٖمل أن ٓ يٖمْم٥ميٜمٌ وم٢مٟمف ،ُمقازٟم٦م صحٞمح٦م 
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 ،وذيمرٟم٤م ذم شمٗمًػم آي٦م اعمّم٤مسمرة واعمراسمٓم٦م أن واضم٥م اعمراسمٓم٦م ىمد ي٠مظمذ اًمٙمثػم ُمـ ضمٝمد اًمٗمرد ووىمتف 

 .دىم٤مء أن يٗمٝمٛمقا ذًمؽ ويٜمًجٛمقا ُمٕمفومٞمٜمٌٖمل ًمألهؾ وإص

اًمتقؾمع ذم ُمٚمذات أطمد إدوار مم٤م ىمد ي١مدي إمم  او ،اًمٍماع سملم إدوار  حلذر ُمـوجي٥م ا      

 وشمدسمر ذم ذًمؽ ىمقًمف ،( ي إمم اًمت٘مّمػم ذم دور اعمٖم٤مًم٦ٌم )أي اًمقضمٝم٦ماو ي١مد ،هْمؿ طمؼ دور آظمر 

ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  چ شمٕم٤ممم و شم٤ٌمرك

 وىمقًمف ،14اًمتٖم٤مسمـ:  چ گگ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  

ېئ   ېئ      ىئ   ىئ   ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ     ېئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ چ شمٕم٤ممم 

وواوح  . 20إطم٘م٤مف:  چمئ  ىئ   يئ  جب   حب  خب  مب  ىب   يب  جت  حت    خت     

 .ة أن ُم٘متْمٞم٤مت اًمديـ شم٘مقد إدوارُمـ ٟمّمقص يمثػم

وؾمٞم٠ميت  ،وي٘متيض ذًمؽ احلذر أيْم٤ًم ُمـ شمقزم ُم١ًموًمٞم٤مت قمديدة يتٕمذر اًمقوم٤مء سمح٘مقىمٝم٤م يمٚمٝم٤م       

  . (هٜم٤م حت٧م قمٜمقان )طمًـ اإلظمتٞم٤مر سمٞم٤مٟمف

 : وتـبقف إػ ظؿؾقات افتعبئة تؽؿؾة دم افتقازن

 چ ائ  ائ  ەئ     ەئوئ  وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ  ۆئى  ى  چ شمٕم٤ممم  ىم٤مل      

  ُمـ ومقائد أي٦م اًمٙمريٛم٦م: ، 77اًم٘مّمص: 

اإلرادة وُيٓمٚمؼ أيْم٤ًم قمغم ُمٓمٚمؼ  ،اإلسمتٖم٤مء هق اإلرادة واإلضمتٝم٤مد ذم اًمٓمٚم٥م  :افػائدة إوػ      

ٌُْٖمَٞم٦مُ و .واًمٓمٚم٥م  ؿ . وإُمر سم٤مإلسمتٖم٤مء يٗمٞمد اًمقضمقب ، واعمٓمٚم٥م احل٤مضَم٦مُ : اًم ًْ  ،وأُم٤م اًمٜمّمٞم٥م ومٝمق اًمـِ٘م

ٛملم أيَّ  ظُمذْ : ٘م٤مليُ  ًْ ويٛمٙمـ ُمـ ضمٝم٦م اًمٕمرسمٞم٦م أن يٙمقن اًمٜمّمٞم٥م حمٌقسم٤ًم او  . ؿمئ٧م او اًمٜمّمٞمٌلم اًمِ٘م

  همػم أن اًمٜمّمٞم٥م ذم أي٦م هق اًمٜمّمٞم٥م اعمنموع.يٙمقن شم٤مُم٤ًم او ٟم٤مىمّم٤ًم او زائدًا ، و ،ُمٙمروه٤ًم 

 يِمٛمؾ: ُم٤م آشم٤مك اهلل شمٕم٤ممم سمًٕمٞمؽ إًمٞمف ، چ ائ  ائى   چىمقًمف شمٕم٤ممم  :افػائدة افثاكقة      

 :إمر إول ،أُمقرًا قمٔمٞمٛم٦م اًمٗم٤مئدة  وًمذًمؽ وم٢من اًمٕم٤ٌمرة شمتْمٛمـ ، وُم٤م ضم٤مءك قمٗمقًا ُمـ احلالل
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اًمًٕمل ًمتحّمٞمؾ اعم٤ٌمطم٤مت ُمـ إُمقال وهمػمه٤م . يقوح إُمر أن اعم٤ٌمطم٤مت ُمـ طمٞم٨م شمنميع 

رن سمْمٕمػ مم٤مصمؾ ـ٤مت ي٘متـويمؾ وٕمػ ذم حتّمٞمؾ اعم٤ٌمطم ،٤مئؾ وأدوات اًمقاضم٤ٌمت ـاجلٛمٚم٦م هل وؾم

وًمٞمس اًم٤ٌمء . وإصؾ ذم ُمٕمٜمك  شذم  »تٕمامل طمرف اجلر ـر ذم اًمٕم٤ٌمرة اؾمـ٤ٌمت . وشمدسمـذم أداء اًمقاضم

يقؾمػ:  چ  ىئ  ىئ    ی  یچ ىم٤مل شمٕم٤ممم  ،أٟمف ًمٚمٔمرومٞم٦م أي اًمققم٤مء اعم٤مدي او اعمٕمٜمقي  شذم»

ومٞم٦م ذم ؾمٞم٤مق اإلصم٤ٌمت وطمرف اًمٔمر .24إطم٘م٤مف:  چ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  چوىم٤مل شمٕم٤ممم  ، 30

ٕن إصؾ ذم  ،ٚمٕم٤مم او شم٘مٞمٞمد اعمٓمٚمؼ سمنمط قمدم ٟم٘مض هم٤مي٦م اًمٜمص همػم صم٤مسم٧م ًم تخّمٞمصسم يًٛمح

ىمقًمف وُمٜمف  . أضمزائف إٓ إذا دًم٧م ىمريٜم٦م قمغم همػم ذًمؽ أٟمف ذم ضمزء همػم حمدد ُمـ ، ىمقًمؽ: هذا ذم هذا

ىم٤مل اسمـ و ،هٜم٤م سمٛمٕمٜمك: ُمٜمٝم٤م  شومٞمٝم٤م  »وم٘مد ومن اًمٕمٚمامء  ،5اًمٜم٤ًمء:  چ ٴۇ  ۋ  ۋ  چشمٕم٤ممم 

 اًمداًّم٦م ش ذم » ـسم شمٕمديتٝم٤م إمم ش ُِمـ » سمـ وايمًقهؿ ارزىمقهؿ  شمٕمدي٦م قمـ وقمدل :ذم شمٗمًػمه٤م قم٤مؿمقر

 ًمإلٟم٘م٤مص اعمقهؿ اًمتٌٕمٞمض ي٘مّمد ٓ طملم ، أُمث٤مًمف ذم اإلؾمتٕمامل ـمري٘م٦م قمغم ، اعمج٤مزي٦م اًمٔمرومٞم٦م قمغم

 ، صمٛمٜمف ُمـ وشم٤مرة ، قمٞمٜمف ُمـ شم٤مرة: اًمٗمٕمؾ سمف حيّمؾ ُم٤م اًمٌمء مجٚم٦م ذم أنّ  يراد سمؾ ، اًمٌمء ذات ُمـ

 وطم٤مصؾ ( .ـقرػم اسمـ قم٤مؿمـشمٗمًاهـ ُمـ ) . تٛمّراً ـُمً ُمٙمّرراً  حيّمؾ ذًمؽ وأنّ  ، ٟمت٤مضمف ُمـ وشم٤مرة

ٌُٖمٞم٦م هل ومٝمذه ، اجلٜم٦م إمم يقصؾ أن جي٥م ، قمٚمٞمٜم٤م ٤مممـــشمٕم اهلل ٟمَِٕمؿ ذم اًمتٍمف أن إُمر  سمٍمفو ، اًم

وًمٙمـ ُمـ ومقائد طمرف اًمققم٤مء ذم ُمثؾ هذا اًمًٞم٤مق أٟمف  ، اًمٜمَِٕمؿ هذه ذم اإلظمتٞم٤مر جم٤مٓت قمـ اًمٜمٔمر

يمام أن طمرف  ، إذا اىمتْم٧م اًمٖم٤مي٦م واًميورة وم٢مهن٤م يٛمٙمـ أن شمًتققم٥م أىمَم ُم٤م يٛمٙمـ ُمـ اًمققم٤مء

ومٝمق يًٛمح سم٘مدر ُمـ اًمؽمويح واًمتٜمٕمؿ سمنمط أن ٓ  ،اًمٔمرومٞم٦م ٓ يقضم٥م اإلؾمتٞمٕم٤مب ذم يمؾ طم٤مل 

: إمر افثاين . وهذا سمخالف ُم٤م ًمق يم٤مٟم٧م اًمٕم٤ٌمرة سمحرف اًم٤ٌمء ،يتٕم٤مرض ُمع اسمتٖم٤مء اًمدار أظمرة 

، شمّمٚمح أن  چى   چ ذم قم٤ٌمرة شُم٤م»، وم٢من  أن إُمر سم٤مإلسمتٖم٤مء يِمٛمؾ يمؾ ٟمٕمٛم٦م مم٤م آشم٤مٟم٤م اهلل شمٕم٤ممم

ُمٕمٜمك ذًمؽ أن يمؾ ٟمٕمٛم٦م او ُمٙم٥ًم يٜمٌٖمل  شمٙمقن ُمقصقًم٦م ومُتحٛمؾ قمغم اًمٕمٛمقم ُم٤م مل متٜمع ُمٜمف ىمريٜم٦م .

، وشمٙمقن مح٤ميتف  يمل ُيًـتثٛمر ًمٚمخػم ىمٌؾ أن يّمٞمٌف اًمٜم٘مّم٤من وإومقل او اإلؾمتٝمدافأن ُيـْحٛمك 

ٛم٦م إمم ُمٕمّمٞم٦م اهلل شمٕم٤ممم ، سم٤مإلُمتٜم٤مع ُمـ اإلهاف واًمتٌذير واًمؽمف ويمذًمؽ سم٤مإلُمتٜم٤مع ُمـ شمقضمٞمف اًمٜمٕم

ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ   ک  چ يمام يٜمٌف إًمٞمف ىمقًمف شمٕم٤ممم 
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. وهذه ىم٤مقمدة قمٔمٞمٛم٦م اًمٗم٤مئدة ًمألومراد واجلامقم٤مت 81ـمف:  چ ک  ک  ک  گ  گ

وم٢مهن٤م ًمٞم٧ًم ُم٘متٍمة قمغم  ،ُمث٤مل ذًمؽ يمالم ىم٤مدة احلٙمقُم٤مت قمـ اًمتٕمٌئ٦م اًمِم٤مُمٚم٦م  ،واعم١مؾم٤ًمت 

وًمٙمٜمٝم٤م طمِمـد يمؾ ُم٤م يٛمٙمـ مم٤م خيدم اًم٘مْمٞم٦م اًمٙمؼمى ُمـ ـم٤مىم٤مت سمنمي٦م  ،طمِمـد إومراد وؾمقىمٝمؿ 

وىمري٥م ُمـ ذًمؽ ُم٤م ي٘مقًمف ظمؼماء اًمدوم٤مع قمـ اًمتٕمٌئ٦م  ، ُمـ ٟمِٕمؿ اهلل شمٕم٤ممم وقمٚمٛمٞم٦م وإىمتّم٤مدي٦م وهمػمه٤م

 .رات اًمدوم٤مقمٞم٦م ُم٤م يٛمٙمـ ُمـ اًمُ٘مدُ أي اؾمتثامر أىمَم ،اًمِم٤مُمٚم٦م ًمٚمٛمٕمريم٦م احل٤مؾمٛم٦م 

وُمٕمٚمقم أن اجلامقم٦م هل جمٛمقع  ،: اخلٓم٤مب ذم أي٦م اًمٙمريٛم٦م سمّمٞمٖم٦م اعمٗمرد افػائدة افثافثة      

ـِ  اًمٜمُّْٕماَمنِ طمدي٨م يمام ذم ٟمحق  ،يمام أن اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ىمد ىمْم٧م سم٠من اجلامقم٦م يمرضمؾ واطمد  ،إومراد   سْم

 شَمَداقَمك َرْأؾُمفُ  اؿْمَتَٙمك إِنِ  َواطِمدٍ  يَمَرضُمؾٍ  اعم١ُْْمُِمٜمُقنَ  » َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ  اهللِ َرؾُمقُل  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  ،سَمِِمػم 

دِ  ؾَم٤مِئرُ  ًَمفُ  ًَ ك اجْلَ َٝمرِ  سم٤ِمحْلُٛمَّ ًَّ  ،. وًمذًمؽ وم٢من ىمقة اجلامقم٦م ُمـ ىمقة أومراده٤م  رواه ُمًٚمؿ وهمػمه « َواًم

ويٜمٌٖمل ومتح جم٤مل واؾمع أُم٤مم إومراد واعمج٤مُمٞمع ًمتحّمٞمؾ ُم٤م يٛمٙمـ ُمـ ىمقة ومٙمري٦م وقمٚمٛمٞم٦م 

يمل شمٙمقن اعمِمـ٤مريم٦م ذم  ،ومال ُي٘مٞمد هذا اعمج٤مل إٓ سم٤مًمِمـرع  ،وهمػمه٤م ُمـ ٟمِٕمؿ اهلل شمٕمــ٤ممم  واىمتّم٤مدي٦م

 ،٤ممم ذم هم٤مي٦م اًمٙمثرة واًمتٜمقع ـؽ أن ٟمِٕمؿ اهلل شمٕمـوٓ ؿماًمتٕمٌئ٦م قم٤مُم٦م سملم إومراد واعمج٤مُمٞمع . 

 تثامر اًمٜمٕمؿ شمتٓمٚم٥م:ـاؾمو اًمتٕمٌئ٦م وقمٛمٚمٞم٤مت

  ل واًمتٌذير واإلهاف واإلؾمتٝمدافمح٤مي٦م اًمٜمٕمؿ ُمـ ؾمقء اإلؾمتٕمام. 

  هلل شمٕم٤ممم اعم٤مدي٦م واعمٕمٜمقي٦مومتح اوؾمع اعمج٤مل ًمتحّمٞمؾ ُم٤م يٛمٙمـ ُمـ ٟمِٕمؿ ا. 

  ف يمؾ ٟمٕمٛم٦م إمم ُم٤م شمّمٚمح ًمف ُمـ قمٛمؾشمقضمٞمشم٘ميص اًمٜم ٕمؿ و. 

  ٕمؿ واؾمتثامره٤م ذم اخلػماًمٜم   شمِمٖمٞمؾ. 

    ه ُم٤م ختدُمف ُمـ إوًمقي٤مت اًمٕم٤مًمٞم٦مسم٤مدم٤م ٕمؿشمَٕمٚمُّؿ ومٜمقن شمٕمٌئ٦م اًمٜم.  

إو٤موم٦م اًمٜمّمٞم٥م إمم  ، چ وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ  ۆئ  چ: ىمقًمف شمٕم٤ممم  افػائدة افرابعة      

وذه٥م احلًـ وىمت٤مدة إمم أن اًمٜمّمٞم٥م ُمـ اًمدٟمٞم٤م هق ـمٚم٥م  ،وٛمػم اعمخ٤مـم٥م يٜمٌف إمم أٟمف طمؼ ًمف 

ووصػ اًمِمقيم٤مين هذا اًم٘مقل سم٠مٟمف أًمّمؼ سمٛمٕمٜمك اًمٜمٔمؿ اًم٘مرآين . وشمدسمر اؾمتٕمامل صٞمٖم٦م  ،احلالل 

ٕن اعم٤ٌمطم٤مت يمام ذيمرٟم٤م هل وؾم٤مئؾ وأدوات اًمقاضم٤ٌمت  ،وذًمؽ ٕمهٞم٦م اًمٜمّمٞم٥م ُمـ اًمدٟمٞم٤م  ،اًمٜمٝمل 
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ٟمّمٞم٥م اًمتل حتٙمؿ  هل ؿ إمم أظمرة . وشمٌ٘مك اعمقازٟم٤متوإذا وٕمٗم٧م دٟمٞم٤م اعمًٚمٛملم وٕمػ ـمري٘مٝم ،

وُمٜمٝم٤م أن ـمٚم٥م  اإلهاف واًمتٌذير يمام هق ُمٕمروف . اعمٜمع ُمـ ومٛمـ اعمقازٟم٤مت ،اعم١مُمـ ُمـ اًمدٟمٞم٤م 

 . تٕمٛمؾ خلدُم٦م احلرامـرقمٞم٦م وأن ٓ ُيًـاًمٜمّمٞم٥م ُمـ اًمدٟمٞم٤م جي٥م أن ٓ ُيِمٖمؾ قمـ اًمقاضم٤ٌمت اًمِم

 ، وسمٍمف اًمٜمٔمر قمـ اًمزيم٤مة ، اًمٕم٤مُم٦م قمغم ىمدر ُم٤م قمٜمده وُمٜمٝم٤م أن اعم١مُمـ ُمٙمٚمػ سمخدُم٦م اًمقاضم٤ٌمت

ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چچ   چ  چ  ڇ  ڇ  چ ٤ممم ـــــيم٘مقًمف شمٕم ،وذم ذًمؽ أدًم٦م واوح٦م 

ہ  ھ    چوىمقًمف شمٕم٤ممم  ، 7اًمٓمالق:  چ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ      ژ  ژ

 ،وُمٜمٝم٤م اًمتقازن ذم جم٤مٓت احلٞم٤مة يمام ذيمرٟم٤م ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ  .46اًمتقسم٦م:  چھ   ھ  ھ  ے  

وىمد ذيمـرٟم٤م مجٚم٦م ُمـ ذًمؽ ذم  ،٤مت رقمٞم٦م وذم شمرشمٞم٥م إوًمقيـط إطمٙم٤مم اًمِمـواًمتقازن يمذًمؽ ذم سمً

 .)اعمٜمٓمٚمؼ(

  :واإلشتعداد ٕداء افتؽؾقػ حسـ اإلختقار

٘مٌؾ ُمـ اًمٕمٛمؾ ـأن خيت٤مر اعم١مُمـ او يَ  ٤معم٘مّمقد هٜم٤موومٞمف أدًم٦م يمثػمة . وم ،وهذا أُمر ذم هم٤مي٦م إمهٞم٦م       

 : وضمقد إهٚمٞم٦مإمر إول ، صمالصم٦م أُمقر اًم٘مدرة قمغم محٚمف وشمقومٞمتف طم٘مف . ويتْمٛمـ ذًمؽ ُم٤م يتقىمع

قمغم إصالح او شمٕمقيض ُمقاوع  ىمدرشمفو ، اًمٜمج٤مح ذم اًمٕمٛمؾ اعمٙمٚمػ وشمقىمع ،اًمٜمٔمري٦م واًمٕمٛمٚمٞم٦م 

أي ُمٕمروم٦م شمٗمّمٞمٚمٞم٦م سمٛمج٤مل ُم١ًموًمٞمتف  ،: ومٝمؿ إُم٤مٟم٦م اًمتل محٚمٝم٤م إمر افثاين هذا اعمج٤مل . وٕمٗمف ذم

إمر  ويمذًمؽ صم٘م٤موم٦م اًمٕمالىم٤مت واًمتٜمًٞمؼ واًمٜمٔم٤مم اًمٕم٤مم ذم اعم١مؾم٦ًم . ،اعم٤ٌمذة وُم٤م ي٤ًمقمد قمٚمٞمٝم٤م 

وىمد سمٞمٜم٤م ذم أيمثر ُمـ ُمقوع أٟمف  ،: ىمدرة اعمٙمٚمػ قمغم سمذل هم٤مي٦م اإلهتامم سمام محٚمف ُمـ شمٙمٚمٞمػ افثافث

وم٢مهن٤م ًمـ شمقصؾ إمم اًمرؤي٦م اًمّمحٞمح٦م إٓ إذا اىمؽمٟم٧م  ،ُدرات اًمت٠مهٞمٚمٞم٦م واعم٤مدي٦م ُمٝمام يَمؼُمت اًم٘مُ 

اعمزيد ُمـ اًمتٜم٘مٞمح إمم وم٢من هذا اإلهتامم هق اًمذي يدومع إمم حم٤مؾم٦ٌم اًمٜمٗمس و ،سم٤مإلهتامم اًمِمديد 

وم٢من إداء اًمقفمٞمٗمل يٙمقن  ،واًمتِم٤مور واإلؾمتامع إمم أظمريـ . وسمخالف ذًمؽ وشمقًمٞمد إومٙم٤مر 

ن أىمقى اعمرايمز ُم٤مدة وشم٠مهٞماًل يٛمٙمـ أن شم٘مع ذم أظمٓم٤مء واًمٜمتٞمج٦م أ ،٘م٤مط فم٤مهري ًمٚمقاضم٥م ـسم٢مؾمٌف ـأؿم

وشمدسمر هٜم٤م ىمقًمف  وشمقضمد أُمثٚم٦م يمثػمة ًمٚم٘مرارات اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اًمٗم٤مؾمدة حلٙمقُم٤مت دول ىمقي٦م . ،يمٌػمة ضمدًا 
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ومال  ،286اًمٌ٘مرة:  چ ۉۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  چ شمٕم٤ممم 

ويمذًمؽ قمغم اًمٜمٗمس ُم٤م شمٙمت٥ًم ُمـ أصم٤مم سم٥ًٌم دظمقهل٤م ذم اًمٕمٛمؾ قمغم همػم  ،شمٙمٚمٞمػ ظم٤مرج اًمقؾمع 

وذًمؽ أن اعمجتٝمد اعم٠مضمقر هق  ،سمّمػمة . وهذا همػم ُمٕم٤مرض ًمثٌقت أضمر اإلضمتٝم٤مد وإن يم٤من ظمٓم٠ًم 

  .ٕمد ذًمؽ قمغم اخلٓم٠م ٕٟمف همػم ُمٕمّمقموُيٕمذر سم ،اًمذي يٌٚمغ هم٤مي٦م اجلٝمد ذم حتّمٞمؾ اًمٕمٚمؿ واًمٌّمػمة 

﮾  ﮿  ﯀  ﯁                چ ٕم٤ممم وشمدسمر ىمقًمف شم      

                        ڭ  ڭ   ڭ  

ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  جئ  حئ  مئ    ڭ  ۇ  ۇ  ۆ

 وم٢من اًمٙمٚمٛم٦م ُمتٗم٘م٦م قمغم ذم ،وقمغم اخلالف ذم شمٗمًػم أي٦م اًمٙمريٛم٦م  ، 73 – 72إطمزاب:  چىئ   

سمؾ  ،ومال جيقز اًمتٓمقع ًمٙمؾ قمرض وٓ اإلؾمتج٤مسم٦م ًمٙمؾ شمرهمٞم٥م  ، ٤مًمٞمس ُمـ أهٚمٝم ُمـ محؾ أُم٤مٟم٦م وهق

واًم٘مدرة  وُمـ ضمٝم٦م إهٚمٞم٦م ، اًمٕمرض اعمٕمٚمٜم٦م واخلٗمٞم٦مجي٥م دراؾم٦م إُمر سم٤مًمتٗمّمٞمؾ ُمـ ضمٝم٦م ُمْم٤مُملم 

 إمم أن اإلٟم٤ًمن اًمٔمٚمقم اجلٝمقل يِمٛمؾ . وىمد ذه٥م سمٕمض اعمٗمنيـ قمغم إقمٓم٤مء اإلهتامم اًمالزم

 يٛمٙمـ وىمققمٝم٤م چ   چ  صٗم٦م ٙمقنوشم الم صحٞمح .وهذا يم ،اًمٙم٤مومر واعمٜم٤مومؼ واًمٗم٤مؾمؼ 

أي ُمـ محؾ أُم٤مٟم٦م وهـق ًمٞمس  ، ر إٓ ذم اعمذيمقريــومال شمٔمٝم ،ذم ضمٜمس اإلٟم٤ًمن ُمع ضمقاز ٟم٘مٞمْمٝم٤م 

 واىمٕم٤ًم ُمـ ذم ضمٜمس اجلـ وًمٞمس ٤ممم يٛمٙمـ وىمققمفــشمٕم ُمـ أهٚمٝم٤م . وهـذا يمام أن اًمٗمًؼ قمـ أُمر اًمٚمـف

ڻ  ڻ    ڻ     ۀ        ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ        چ٤ممم ــىمقًمف شمٕميمام يٜمٌف إًمٞمف  ،د ُمٜمٝمؿ ـيمؾ واطم

          چ٤مرة ـوشمدسمر ىمٌؾ ذًمؽ قمٌ . ٤ممم أقمٚمؿـــواهلل شمٕم ، 50اًمٙمٝمػ:  چ ھ

أي أسملم أن حيٛمٚمٜمٝم٤م طمذرًا وأؿمٗم٘مـ ُمٜمٝم٤م خم٤موم٦م اًمت٘مّمػم . وم٤مإلقمتذار اعم٘مٌقل قمـ شمقزم  ، چ 

ق ص٤مدق ُمـ إلؿمٗم٤مو حلذر ُمـ خم٤موف ذقمٞم٦م وًمٙمـ ،اعم١ًموًمٞم٦م ًمٞمس عمجرد اًمتٝمرب وإيث٤مر اًمراطم٦م 

ؿْمَٗم٤مُق ىم٤مل اًمراهم٥م:  ،اًمت٘مّمػم   ُم٤م وخي٤مف قمٚمٞمف اعمِمٗمؼ حي٥ّم  اعْمُِْمِٗمَؼ  ٕنّ  ، سمخقف خمتٚمٓم٦م قمٜم٤مي٦م: اإْلِ

 ومٞمف اًمٕمٜم٤مي٦م ومٛمٕمٜمك شذم» ـسم قمّدي وإذا أفمٝمر، ومٞمف اخلقف ومٛمٕمٜمك شُمـ»سمـ  قمّدي وم٢مذا ، يٚمح٘مف

  اهـ ُمـ )اعمٗمردات(..أفمٝمر
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وشمدسمر ذم ذًمؽ  ،ويتّمؾ سمذًمؽ أن اإلؾمتٕمداد ٕداء اًمتٙمٚمٞمػ او اًمقاضم٥م جي٥م أن يٙمقن ص٤مدىم٤ًم       

ًة  ضَم٤مَءِت اُْمَرَأٌة إمَِم اًمٜمٌَِّل  َصغمَّ اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّؿَ ىم٤مًَم٧م  َأؾْماَمَء سمِٜم٧ِْم َأيِب سَمْٙمرٍ طمدي٨م  ، وَمَ٘م٤مًَم٧ْم: إِنَّ زِم رَضَّ

ْ ُيْٕمٓمِٜمِل؟ وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهللوَمَٝمْؾ قَمكَمَّ ضُمٜم٤َمٌح َأْن أَ  ـْ َُم٤مِل َزْوضِمل سماَِم مَل ٌََّع ُِم ْ ُيْٕمَط  » ملسو هيلع هللا ىلص شَمَِم ٌ ُع سماَِم مَل اعْمُتََِم

رواه ُمًٚمؿ واًمٌخ٤مري وأسمق داود واسمـ طم٤ٌمن وهمػمهؿ . يِمٛمؾ احلدي٨م يمؾ ُمـ  « يَماَلسمِِس صَمْقيَبْ ُزورٍ 

ومٝمذا يٚمٌس صمقسملم ُمـ  ،ُئمٝمر حتّمٞمؾ ومْمٞمٚم٦م ُمـ قمٚمؿ او همػمه او اًمتِمٌع ُمٜمٝم٤م وهق ًمٞمس يمذًمؽ 

هذا هق  ،أي اهلل قمز وضمؾ او اًمٜم٤مس  ،وم٢مٟمف يٙمذب قمغم اًمٜم٤مس ويٙمذب قمغم اًمـُٛمٕمٓمل ،اًمٙمذب 

وم٘مد يمذسم٧م قمغم رضمه٤م ويمذًمؽ قمغم زوضمٝم٤م . ويِمٛمؾ هذا احلدي٨م  ومٕمٚم٧م فم٤مهر احلدي٨م ٕهن٤م إنْ 

ومٛمـ قمرف أن ومٞمف  يمؾ ُمـ خُي٤مدع سمٙمٗم٤مءة ًمٞم٧ًم ومٞمف او سمتديـ ظمالف سم٤مـمٜمف او سمٛمزاي٤م ىمد شمٕمرى ُمٜمٝم٤م .

وم٢من اؾمتٓم٤مع اًمتٕمقيض قمـ  ،ومٕمٚمٞمف أن ٓ خيدع ٟمٗمًف وٓ خي٤مدع أظمريـ  ، ٟم٘مّم٤ًم ىمد ي١مئر قمغم أدائف

وشمدسمر  او قمٚمٞمف أن يٓمٚم٥م اعم٤ًمقمدة او اإلقمتذار قمـ اًمتٙمٚمٞمػ . ،هذا اًمٜم٘مص سمِمٙمؾ ضمٞمد ومٚمف ذًمؽ 

ٌَْٕمثَفُ  قُمَٛمرَ  َدقَم٤م ملسو هيلع هللا ىلص ٗمل رواي٤مت صٚمح احلديٌٞم٦م أن اًمٜمٌلوم ،ذم هذا اًمِم٠من  ساطم٦م قمٛمر  ٦مَ  إمَِم  ًمَِٞم  َُمٙمَّ

ـْ  هِب٤َم َوًَمْٞمَس  ، َٟمْٗمِز  قَمغَم  ىُمَرْيًِم٤م َأظَم٤مُف  إيِن   اهللِ َرؾُمقَل  َي٤م: وَمَ٘م٤مَل  ،  َوىَمدْ  ، َيْٛمٜمَُٕمٜمِل َأطَمدٌ  قَمِدي   سَمٜمِل ُِم

٤مَه٤م قَمَداَويِت  ىُمَرْيٌش  قَمَروَم٧ْم  ـْ  ، قَمَٚمْٞمَٝم٤م َوهِمْٚمَٔمتِل إِيَّ َؽ  َوًَمٙمِ ـِ  قُمْثاَمنَ  ُِمٜم ل َأقَمزُّ  ُهقَ  َرضُمؾٍ  قَمغَم  َأُدًمُّ ٤منَ  سْم .  قَمٗمَّ

ٌََٕمَثفُ  َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ  اهللِ  َرؾُمقُل  وَمَدقَم٤مهُ : ىَم٤مَل  رواه أمحد ذم ؾمٞم٤مق اًم٘مّم٦م وطمًٜمف  . ىُمَرْيشٍ  إمَِم  وَم

اًمٌ٘مرة:  چ جئىئ  ىئ   ىئ  ی  ی    ی  ی   چ وشمدسمر ذم اًمدقم٤مء ىمقًمف شمٕم٤ممم  ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط .

ُمـ اًمدقم٤موى ومم٤م يٜمٌف إمم اًمتحذير  ومال يٜمٌٖمل ًمٚمٛم١مُمـ أن ي٘مٌـؾ ًمٜمٗمًـف ُم٤م ٓ ـم٤مىم٦م ًمف سمف . ،286

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  چ  ىمقًمف شمٕم٤ممم ،اًمٗم٤مرهم٦م 

وٕيب اًمٓمٞم٥م ؿمٕمر مجٞمؾ  .188آل قمٛمران:  چڄ   ڃ  ڃ  ڃڃ  چ  چ  چ  

 يتٜم٤مول اعمتِمٌع سمام مل ُيٕمط ويمذًمؽ اعمخدوع او اعمٖمرر سمف اًمذي يرى ذم ٟمٗمًف ُم٤م ًمٞمس ومٞمٝم٤م:

ـَ  ـَمَٚم٥َم             سم٠َِمرضٍ  اجل٤ٌَمنُ  الـظَم  ُم٤م َوإِذا       َواًمٜمِزآ َوطمَدهُ  اًمَٓمٕم

ٛمقا      ًَ ّٓ  َرؤوكَ  ٓ َأىم ِت  ـم٤معَم٤م   سمَِ٘مٚم٥ٍم  إِ  اًمِرضم٤مٓ  اًمُٕمٞمقنُ  هَمرَّ

 اًمِرئ٤ٌمٓ  اًمَٖمَْمٜمَٗمرَ  ٙمقنَ ـيَ  َأن     َٛمٜمّكـَيتَ   ٦مٍ ـ٤مضَم ـحلِ   هم٤مدٍ   ؾُّ ـيمُ      
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سمٙم٤مُمؾ ىمٚمٌٝمؿ  إٓ حييوا عمقاضمٝمتؽ ٓ يٛمٙمـ أن يراد أهنؿ أىمًٛمقا أن ،وُمٕمٜمك إٓ سم٘مٚم٥م       

وقمغم ذًمؽ جيري ذح اًمقاطمدي ًمِمٕمر أيب اًمٓمٞم٥م . واًمٖمْمٜمٗمر  ،وؿمج٤مقمتٝمؿ طم٥ًم زقمٛمٝمؿ 

 .اؾمؿ ًمألؾمد أيْم٤مً واًمرئ٤ٌمل  ،إؾمد 

 :رؾض مقؿػ ادتػرج

ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌڎ  چ ىم٤مل شمٕم٤ممم  ،وٟمّمقص اًم٘مرآن واًمًٜم٦م يمثػمة ذم هذا إصؾ       

ومٚمام يم٤من ؾمٌٞمؾ اًمديـ هق اًمدقمقة قمغم سمّمػمة ومال  ، 108يقؾمػ:  چڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  

 . يّمح ًمف اًمت٠مظمر ومْماًل قمـ اًمتٗمرجومال ،ؿمؽ أن قمغم اعم١مُمـ أن يٙمقن هق اًم٤ٌمدئ اعم٤ٌمدر ومٞمٝم٤م 

ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ      ں  ں  ڻڻ  چ وىم٤مل شمٕم٤ممم       

 ظم٤مص٦م ،وم٤مُٕم٦م يمجٛمٚم٦م جي٥م أن حتٛمؾ هذه اًمّمٗم٦م  ،104قمٛمران: آل  چ  ڻ  ڻ  ۀ

 اًمزضم٤مج ىمقل وهذا ، اًمٗمالح قمدم ٓظمتٞم٤مر جم٤مل ومال ومٞمٝمؿ اًمٗمالح سمحٍم ُيِمٕمر أي٦م هذه آظمر أنو

ـْ » وذم ، ص٤مًمح رضمؾ ُمٜمؽ ًمٞمٙمـ: ىمقًمؽ سمٛمٜمزًم٦م أٟمف قمٓمٞم٦م اسمـ وٟم٘مؾ ، اعمٗمنيـ ُمـ ومج٤مقم٦م  هذه شُِم

 وًمٞم٧ًم ، اًمٌٞم٤مٟمٞم٦م او اإلسمتدائٞم٦م شُِمـ» ُمٕمٜمك إمم راضمع وهق ، ًمٚمّمالح دمريده أي اًمتجريد ُمٕمٜمك

 ُم١مهالشمف ىمدر قمغم اخلػم إمم اًمداقمٞم٦م إُم٦م قمْمقي٦م ُمـ ُم١مُمـ يمؾ حيّمؾ وًمٙمـ.  ًمٚمتٌٕمٞمض

 .وُم١ًموًمٞمتف

ـْ  »: َيُ٘مقُل  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ َرؾُمقَل  أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ىم٤مل ؾَمِٛمْٕم٧ُم وشمدسمر طمدي٨م         ُُمٜمَْٙمًرا ُِمٜمُْٙمؿْ  َرَأى َُم

هُ  ْ ْ  وَم٢مِنْ  سمَِٞمِدِه ، وَمْٚمُٞمَٖمػم  َتٓمِعْ  مَل ًْ ٤مٟمِِف ، َي ًَ
ْ  وَم٢مِنْ  وَمٌِٚمِ َتٓمِعْ  مَل ًْ ياَمِن . َأْوَٕمُػ  َوَذًمَِؽ  وَمٌَِ٘مْٚمٌِِف ، َي رواه ُمًٚمؿ  «اإْلِ

وًمٙمـ  ،ومال جم٤مل اًمٌت٦م عمقىمػ اعمتٗمرج  ،ومحٙمؿ اًمًٕمل ًمٚمتٖمٞمػم واضم٥م قمغم ُمـ رأى اعمٜمٙمر  وهمػمه .

ىمد شم٘متيض اًمدقمقة قمغم سمّمػمة ذم سمٕمض إطمٞم٤من اخت٤مذ ُمقىمػ اعمراىم٥م واًمراصد ًمتِمٙمٞمؾ رؤي٦م 

هُ  »وم٢من ُمٕمٜمك   ،اعمٝم٤مرات اًمٕمٛمٚمٞم٦م ذم اًمتٖمٞمػم  وإقمدادؿم٤مُمٚم٦م  ْ يمام  ،أي ومٚمٞمٖمػمه سمٕمٛمٚمف  «سمَِٞمِدِه   وَمْٚمٞمَُٖمػم 

 .رآٟمٞم٦مهق اؾمتٕمامل ًمٗمظ اًمٞمد ذم ٟمّمقص ىم
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اِري   طمدي٨م مَتِٞمؿٍ وشمدسمر        ـُ  »ىَم٤مَل  ٚمَّؿَ ـَوؾَم  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ  َصغمَّ  اًمٜمٌَِّلَّ  َأنَّ  اًمدَّ ي ؟: ىُمْٚمٜم٤َم «اًمٜمَِّّمٞمَح٦ُم  اًمد  ـْ َ
 عمِ

ــ٦مِ  َوًمَِرؾُمقًمِفِ  َوًمِٙمَِت٤مسمِفِ  هللَِِّ »ىَم٤مَل  َِئٛمَّ
ِٕ ٚمِِٛملمَ  َو ًْ تِِٝمْؿ  اعْمُ صٞمٖم٦م  رواه ُمًٚمؿ وأمحد وهمػممه٤م . «َوقَم٤مُمَّ

 وهل ،واًمٜمّمٞمح٦م ود اًمٖمش واخلديٕم٦م هق اًمٜمّمٞمح٦م .  او ضمقهره اًمديـ ٥مَّ احلدي٨م شمدل قمغم أن ًمُ 

ؾِ  وَٟم٤مِصُح  ، َأظْمَٚمّْمُتفُ  أي ، اًمُقدَّ  ًمف َٟمَّمْح٧ُم  ُي٘م٤مل:  ،شمِمٛمؾ اًمٜمٞم٦م واًم٘مقل واًمٕمٛمؾ  ًَ  ، ظَم٤مًمُِّمفُ : اًمَٕم

ْدر ٟم٘مل: اجلٞم٥م ٟم٤مِصُح  َورضمؾ  اعمٜمّْمقطَم٦مُ  ْرضإَ وَ  ،. وٟمّمح اًمثقب ظم٤مـمف  ومِٞمفِ  همش َٓ  اًمّمَّ

٤ٌَمت ِّمَٚم٦ماًْمـُٛمتـ إَْرض تِل اجلقب شمِْٚمَؽ  يَم٠َمن ، اًمٜمَّ ٤ٌَمت أؿمخ٤مص سَملم اًمَّ  اشمَّّمؾ طَمتَّك ظمٞمٓم٧م اًمٜمَّ

ٌَْٕمض سَمْٕمْمَٝم٤م يـحَ ـشمَ وًمذًمؽ قمّرف اًمراهم٥م اًمٜمّمح سم٠مٟمف  . سمِ ومٚمام  . ص٤مطمٌِفِ  صالُح  ومٞمف ىَمْقلٍ  أو ومِْٕمؾٍ  ر 

سمؾ جي٥م إشم٤ٌمع اعمٝم٤مرات اًمٕمٛمٚمٞم٦م  ،ومال جم٤مل عمقىمػ اعمتٗمرج  ،يم٤من اًمديـ هق اًمٜمّمٞمح٦م يمام ذم احلدي٨م 

 .وسمح٥ًم اإلؾمتٓم٤مقم٦م ،وذم اًمتٖمٞمػم  قمغم اخلػم واًم٘مقًمٞم٦م ذم اًمتثٌٞم٧م

ـِ وشمدسمر طمدي٨م ا       ٚمِؿُ  » ىَم٤مَل  ، َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ  َصغمَّ  اهللِ َرؾُمقَل  َأنَّ  قُمَٛمرَ  سْم ًْ ٚمِؿِ  َأظُمق اعمُْ ًْ  َٓ  ، اعمُْ

َٓ  َئْمٚمُِٛمفُ  ٚمُِٛمفُ  َو ًْ ـْ  ، ُي ـْ  ، طَم٤مضَمتِفِ  ذِم  اهللُ يَم٤منَ  َأظِمٞمفِ  طَم٤مضَم٦مِ  ذِم  يَم٤منَ  َُم َج  َوَُم ـْ  وَمرَّ ٚمِؿٍ  قَم ًْ َج  ، يُمْرسَم٦مً  ُُم  وَمرَّ

ـْ  يُمْرسَم٦مً  هِب٤َم قَمٜمْفُ  اهللُ ـْ  ، اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦مِ  َيْقمِ  يُمَرِب  ُِم ٚماًِم  ؾَمؽَمَ  َوَُم ًْ هُ  ُُم رواه ُمًٚمؿ  « اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦مِ  َيْقمَ  اهللُ ؾَمؽَمَ

ٚمُِٛمف  »وُمٕمٜمك  ،واًمٌخ٤مري وهمػممه٤م  ًْ  .وىمٞمٕم٦م ًمٚمٔمٚمؿ واًمٙمرسم٤متأي ٓ يؽميمف  «وٓ ُي

 :ادقؿػ مـ افتقار

مس    حص  مص  جض  حض  خض  مض    خس   حس  مج  جح    مح  جخ   حخ  مخ  جس چ ىم٤مل شمٕم٤ممم       

 – 42اعمدصمر:  چحط  مط  مظ   جع     مع  جغ  مغ  جف       حف      خف  مف  ىف  يف     حق   

وٟمحت٤مج  ،واوح أن يمؾ صٗم٦م ُمـ اًمّمٗم٤مت اعمذيمقرة شمٙمٗمل ًمدظمقل ضمٝمٜمؿ واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل شمٕم٤ممم  .47

  .إمم اًمٙمالم قمـ اخلقض ُمع اخل٤مئْملمهٜم٤م 

ويٙمقن عمجرد اعمرور  ، اخلقض ذم اًمٌمء اًمدظمقل ومٞمف سميسمف وظمٚمط حمتقاه :افػائدة إوػ      

او عمجرد اإلؾمتٛمت٤مع يمت٘مٚم٥م  ،وم٢مذا ظمرج ُمٜمٝم٤م ٟمٗمض ٟمٗمًف ًمٞمٓمرح ُم٤م قمٚمؼ سمف  ، يمخقض خم٤مو٦م اعم٤مء

وظُمْْم٧ُم اًمنماَب  ،ُي٘م٤مل: ظم٤مض اعم٤مَء أي دظمؾ ومٞمف ُمِمٞم٤ًم سم٤مًمرضمٚملم او رايم٤ًٌم  ، اًمدواب ذم اعمخ٤مو٦م

أي  اًمًقيؼ سمف خُتقُض  اًمذي (اخلِم٦ٌم)أي  اعمجدح: واعمِْخَقُض  ،أي ظمٚمٓمتف سم٤مًمتحريؽ او سم٤مًميب 
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 شاخلقض» و وًمذًمؽ ىم٤مل اسمـ قمٓمٞم٦م: .واًمًقيؼ ـمٕم٤مم ُيتخذ ُمـ احلٜمٓم٦م واًمِمٕمػم  ،شميسمف وختٚمٓمف 

ِذي ظُمْْمتُؿْ  وىم٤مل ذم ُمقوع آظمر: ،. اهـ  طم٘م٤مئ٘مف شمًؼم ٓ ومٞمام اًمذه٤مب  ظمٚمٓمتؿ أي ظم٤مُوقا يَم٤مًمَّ

 اًمتٍمف ٕن ، اًم٤ٌمـمؾ ذم إٓ يًتٕمٛمؾ وٓ ، اعم٤مئٕم٤مت ذم اخلقض ُمـ ُمًتٕم٤مر وهق ، ظمٚمٓمقا يم٤مًمذي

 اهلل صغم اًمٜمٌل ىمقل وُمٜمف ، ظمقض هل إٟمام اًم٤ٌمـمؾ وأُمقر ، وٟمٔم٤مم شمرشمٞم٥م قمغم هق إٟمام احل٘م٤مئؼ ذم

  .اهـ ُمـ ) شمٗمًػم اسمـ قمٓمٞم٦م ( . شاًم٘مٞم٤مُم٦م يقم اًمٜم٤مر ًمف اهلل ُم٤مل ذم ُمتخقض رب» وؾمٚمؿ قمٚمٞمف

إمر  ،اًمذم ومٞمٝم٤م ي٘مع قمغم أُمريـ  ، چ حط  مط  مظ   جع  چ: قم٤ٌمرة افػائدة افثاكقة      

وُم٤م  ،: اًمٙمالم ذم اًمديـ واحلرُم٤مت واعمٔم٤ممل عمجرد اًمٙمالم واإلؾمتٛمت٤مع سم٤محلٙم٤مي٤مت وإظم٤ٌمر إول

وٓ ومحص وسمح٨م  ، ومال قمٛمؾ ًمت٠ميٞمد طمؼ وٟمٍمة ُمٔمٚمقم ، ُمـ اؾمتخٗم٤مف سم٤مًمٕمٔم٤مئؿي٘مؽمن سمذًمؽ 

وأُم٤م اًمٕم٘م٤مئد اعمخ٤مًمٗم٦م ًمديـ اهلل  ق ظمقض .ـوإٟمام ه ،وٓ جمرد ٟمٞم٦م ًمٚمتحريؽ واًمت٠مصمػم  ، ٓشم٤ٌمع احلؼ

ومٛمٝمام صم٧ٌم قمٚمٞمٝم٤م اإلٟم٤ًمن ومٝمق جمرد ظمقض ٕٟمف يدظمؾ ومٞمٝم٤م ُمـ همػم حت٘مٞمؼ يمل خيرج  ،٤ممم ـــشمٕم

٤ممم: ـىم٤مل ؾمٞمد ىمٓم٥م رمحف اهلل شمٕم . (69أي٦م يمام شمٜمٌف إًمٞمف آي٦م اًمتقسم٦م ) ، ٤مممــ٤مب اهلل شمٕمـُمٜمٝم٤م إمم طمً

 ، اإليامن وطم٘مٞم٘م٦م ، اًمٕم٘مٞمدة سم٠مُمر ؾمتٝمت٤مراإل طم٤مًم٦م شمّمػ وهل چ حط  مط  مظ   جع  چ

 ذم إُمر وأظمٓمر اجلد أقمٔمؿ وهل.  اطمتٗم٤مل وٓ ُم٤ٌمٓة سمال واخلقض واًمٚمٕم٥م اهلزل ُم٠مظمذ وأظمذه٤م

 آظمر ؿم٠من أي يتٜم٤مول أن ىمٌؾ وؿمٕمقره وٛمػمه ومٞمف يٗمّمؾ أن يٜمٌٖمل اًمذي اًمِم٠من وهل اإلٟم٤ًمن طمٞم٤مة

 وقئٝم٤م وقمغم ، وُمقازيٜمف وىمٞمٛمف ٕمقرهـوؿم شمّمقره ي٘مقم ٝم٤مـ٤مؾمـأؾم ومٕمغم ، احلٞم٤مة هذه ١مونـؿم ُمـ

 ُمع ومٞمٝم٤م وخيقض ؟ اجلد ُم٠مظمذ ي٠مظمذه٤م وٓ سمرأي ومٞمٝم٤م ي٘مٓمع ٓ ومٙمٞمػ.  احلٞم٤مة ـمريؼ ذم يٛميض

رة اًمتٞم٤مر هق ُم٤ًمي :إمر افثاين ( .)ذم فمالل اًم٘مرآن اهـ ُمـ اًمالقمٌلم؟ ُمع ومٞمٝم٤م ويٚمٕم٥م ، اخل٤مئْملم

ويمؾ شمٞم٤مر ًمف صٚم٦م سم٤مًمديـ يم٤مًمتٞم٤مر اًمٗمٙمري  وُمـ همػم متحٞمص عمْم٤مُمٞمٜمف . ،واإلٟمجراف ُمٕمف او ومٞمف 

ُمْم٤مُمٞمٜمف وادم٤مه٤مت طمريمتف وىمقشمف  وم٢مٟمف ُيٜمٔمر ذم ، ويمؾ ُم٤م يٛمس اعمّم٤مًمح اًمٕم٤مُم٦م ٤مذمواًمًٞم٤مد واًمث٘م

وم٢من  ،وًمٜمٗمؽمض أن اًمتٞم٤مر يّمٓمدم ُمع احلؼ  ،صمؿ اًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمف سم٤مًمٓمرق اعمنموقم٦م ( )اًمنقم٦م واًمت٠مصمػم

ٕمل ًمتٖمٞمػم جمرى اًمتٞم٤مر ـاًمٗمحص اًمدىمٞمؼ واعمٕم٤مرو٦م واًمًهل:  ،اًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمف يدور قمغم أرسمٕم٦م حم٤مور 

       .٤مرو٦م ًمٚمديـ إٓ سمْمقاسمط اإلوٓمراراعمٝمؿ هٜم٤م أٟمف حترم ُمقاوم٘م٦م اعمْم٤مُملم اعمٕم واعم٘م٤موُم٦م .
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 :وافتػققافسبؼ 

. ُمٕمٜمك 11 – 10اًمقاىمٕم٦م:  چ ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈچ ىم٤مل شمٕم٤ممم       

وٓ ؿمؽ أن اًمًٌؼ ذم ؾمٞم٤مق  ،( هق اعمت٘مدم قمغم أظمر او اعمتٗمقق قمٚمٞمف )ذم أي زُم٤من يم٤من اًمًـ٤مسمؼ

  وهق ٟمققم٤من: ،ت٘مدم ذم ُمٕم٤من ضمٚمٞمٚم٦م اًمٗمْمٞمٚم٦م هق اًم

وُمٜمف  ،ل ـأي شمًٌ٘مف ذم زُمـ حتّمٞمؾ شمٚمؽ اعمٕم٤مٟم ، : أن شمًٌؼ همػمك إمم ُمٕم٤من ضمٚمٞمٚم٦مافـقع إول      

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  چ ٤ممم ـــىمقًمف شمٕم

٤ممم ـٌؼ اًمزُمٜمل ذم اعمٕم٤مزم ىمقًمف شمٕمـوي١ميمد أمهٞم٦م اًمً .100اًمتقسم٦م:  چ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ

ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ      ىئی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ   چ 

. وذًمؽ أن اًمًٌؼ اًمزُمٜمل ذم اعمٕم٤مزم ُمع اإلؾمتٛمرار ذم 10احلديد:  چ جبحب   خب  مب  ىب  يب

 ،اًمٗمْمٞمٚم٦م هق قمالُم٦م قمغم اًمث٤ٌمت سمٛمٕمٜمك أن اًم٤ًمسمؼ ىمد ُمر سمتجرسم٦م او دم٤مرب ٟم٤مضمح٦م وصم٧ٌم قمغم اخلػم 

جئ    حئ  مئ      ىئ  يئ  جب     حب  خب  مب     ی  ی  ی  یچ ىمقًمف شمٕم٤ممم يقوح ذًمؽ 

احلقاري ُمـ اًمٜم٤مس هق ىمد شم٘مدم أن و ،14اًمّمػ:  چ  ىب  يب       جتحت   خت  مت  ىت  يت  جثمث

اًمذي روضمع ذم شم٠مهٞمٚمف وُمروره سم٤مًمتج٤مرب اًمٜم٤مضمح٦م وص٤مر ذم ٟم٘م٤موشمف ُمـ قمقاُمؾ اًمٜمٙمقص واًمٗمِمؾ 

  يمٜم٘م٤موة اخلٌز احلّقاري.

أي  ،أي شمت٘مدم قمٚمٞمف ذم اعم٘مدار او اًمٜمقع  ،ل ـشمٚمؽ اعمٕم٤مٟم درضم٦م ٌؼ همػمك ذمـ: أن شمًافـقع افثاين      

ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ   ٹڤ  چ ٤ممم وهذا سمٕمض ُم٤م يِمٛمٚمف ىمقًمف شمٕم ، شمتٗمقق قمٚمٞمف

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

ُمثؾ ذًمؽ د . وـوإن يم٤مٟمقا يمٚمٝمؿ ذم زُمـ واطم ػماتـٌؼ سم٤مخلـومٝمق ؾم ، 32وم٤مـمر:  چ ڃ

 چ گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱچ شمٕم٤ممم ٤مل ذم ىمقًمف ـُي٘م

ري٦م رضو قمغم اخلػم وهذا يم٘مقهلؿ: ؾمٌؼ ومالن ذم اًمٙمرم او احلٗمظ . همػم أن صٗم٦م اًمث٤ٌمت ،21احلديد: 
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ٕن إهٚمٞم٦م ًمٞم٧ًم جمرد اظمت٤ٌمر ٟمٔمري او اظمت٤ٌمر  ،ٚمٛم١ًموًمٞم٦م ذم جم٤مل احلٙمؿ قمغم أهٚمٞم٦م اًمؽمؿمٞمح ًم

سمؾ ٓسمد ومٞمف ُمـ ومحص اًمًػمة اًمٕمٛمٚمٞم٦م ظمالل زُمـ يدل قمغم ُم٘مدار اًمث٤ٌمت ويًتٌٕمد  ،قمٛمكم حمدود 

ي٠ميت سمخػم ضمديد سم٢مذن اهلل واخلػم اًم٘مديؿ  ،ف ـخ يٕمٞمد ٟمٗمًـظم٤مص٦م ٕن اًم٘م٤مقمدة أن اًمت٠مري ،٥م اًمت٘مٚم

ٜم٤مت . ـٞمْمٞمػ اًمٕم٤مُمؾ اًمزُمٜمل وُم٤م يتْمٛمٜمف ُمـ ُمْم٤مقمٗم٦م احلًـويمذًمؽ وم٢من اًمث٤ٌمت ؾم ٤ممم .ـشمٕم

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  چ ذا اًمٜمٔمر ىمقًمف شمٕم٤ممم ـ٤مقمد قمغم هـيً

تدسمر ُمٕمٜمك اعم٤ٌمًمٖم٦م او وم ،14 – 10اًمقاىمٕم٦م:  چ ۋ  ۅ  ۅ  ۉ ۉ  ې  ې  ې  ې

)أي اعمتٗمقىملم( عمٜم٤مص٥م  ومٞمٜمٌٖمل شم٘مديؿ اًم٤ًمسم٘ملم ، چ ۆ  ۆچ  اإلظمتّم٤مص ومـل قم٤ٌمرة

 . ُمع اقمت٤ٌمر ؾم٤مئر ُمتٓمٚم٤ٌمت اًم٘مٞم٤مدة عم١ًموًمٞم٦ما

 :إدارة افضعػاء

ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ    ڳ  ڳ     ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  چ ىم٤مل شمٕم٤ممم       

. ذم 91اًمتقسم٦م:  چ ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ  ھ ڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻ   ڻ 

  ٛم٦م ومقائد ُمٝمٛم٦م ذم إدارة إومراد:أي٦م اًمٙمري

د ـق ٟم٘مّم٤من اًم٘مقة قمـ طم٤مضم٦م ُم٤م شمريـوه ،٦م ظمالف اًم٘مقة ـاًمْمٕمػ ذم اًمٕمرسمٞم :دة إوػـافػائ      

ومٛمـ  ،ومٕمٚمف . ويٙمقن اًمْمٕمػ ذم اًمٜمٗمس او اًمٕم٘مؾ واًمرأي او اًمٌدن او احل٤مل او إومٕم٤مل وإُمقر 

﮻   ﮼   ﮽  ﮾﮿    چوٕمػ اًمٜمٗمس ىمقًمف شمٕم٤ممم  آل  چ﮴  ﮵  ﮶    ﮷  ﮸  ﮹  ﮺ 

وىمد  ،وىمد يٙمقن وٕمػ اًمٜمٗمس ـمٌٞمٕمٞم٤ًم يم٤مًمّمٌٞم٤من واًمٜم٤ًمء ومٝم١مٓء ُمِمٛمقًمقن سم٤مٔي٦م  ،146قمٛمران: 

ه١مٓء همػم ُمِمٛمقًملم سم٤مٔي٦م يمام ؾمٜمذيمر ذم اًمٗم٤مئدة اًمراسمٕم٦م يمثػم ُمـ و ، يٙمقن وٕمػ اًمٜمٗمس َُمَروٞم٤مً 

ڃ  چ  چ  چ  چ    ڃ  ڃ چ إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم . وُمـ وٕمػ اًمٕم٘مؾ واًمرأي ىمقًمف شمٕم٤ممم 

ـِ  وُمـ وٕمػ اًمٌدن طمدي٨م ؾَمِٕمٞمدِ  .282اًمٌ٘مرة:  چ ڇ  َرضُمٌؾ  َأسْمَٞم٤مشمِٜم٤َم سَملْمَ  يَم٤منَ : ىَم٤مَل  ؾَمْٕمٍد ، سْم

يرُ  ِد ، رَضِ ًَ ارِ  َأْهُؾ  َيُرعْ  وَمَٚمؿْ  اجْلَ َّٓ  اًمدَّ ـْ  ضَم٤مِرَي٦مً  َيْٕمٜمِل قَمغَم  َوُهقَ  إِ ارِ  ضَمَقاِري ُِم  ؾَمْٕمدٌ  وَمَروَمعَ  هِب٤َم َيْٗمُجرُ  اًمدَّ



338 

 

سُمقهُ  » ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ َرؾُمقُل  وَمَ٘م٤مَل  ،  ِملسو هيلع هللا ىلص اهلل َرؾُمقلِ  إمَِم  ؿَم٠ْمَٟمفُ  ُه  ارْضِ سْمٜم٤َمهُ  إِنْ  اهللِ ، َرؾُمقَل  َي٤م: ىَم٤مًُمقا ، «طَمدَّ  رَضَ

ـْ  َأْوَٕمُػ  قَ ـهُ  ،ىَمَتْٚمٜم٤َمُه  ًٓ  وَمُخُذوا »ىَم٤مَل  ،َذًمَِؽ  ُِم سُمقهُ  ْٛمَراٍخ ،ـؿِم  ُِم٤مَئ٦مُ  ومِٞمفِ  قِمْثَٙم٤م سَم٦مً  َٝم٤مـسمِ  وَم٤مرْضِ  رَضْ

 وَمَٗمَٕمُٚمقا . رواه اًمٜم٤ًمئل ذم ) اًمٙمؼمى ( واسمـ ُم٤مضمف وصححف إًم٤ٌمين . وُمـ وٕمػ احل٤مل ، «َواطِمَدًة 

 ، 66إٟمٗم٤مل:  چ ڻ  ڻ ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ چ ىمقًمف شمٕم٤ممم  ُم٤م ذيمره اهلل ذم

 اعمؽمايمٛم٦م واخلؼمات اعم٤مدي٦م واًمٗمٙمري٦م اًمُ٘مُدرات شمراضمعاًمٗم٘مر واجلقع واًمٖمرسم٦م و يِمٛمؾ وٕمػ احل٤ملو

 «أوٕمػ اإليامن  »وشم٠مصمػم اعمِم٤ميمؾ واعمّم٤مقم٥م . وأُم٤م وٕمػ إومٕم٤مل وإُمقر ومٛمٜمف طمدي٨م 

. واًمْمٕمػ ذم يمثػم ُمـ إطمقال  «َوْٕمٌػ  َٟمْزقِمفِ  َوذِم   »وذم رواي٦م  «ٟمزع ٟمزقم٤ًم وٕمٞمٗم٤ًم  »وطمدي٨م 

ُمٕملم ىمد يٙمقن ىمقي٤ًم قمغم ومٕمؾ ُمٕملم ويٙمقن وٕمٞمٗم٤ًم قمغم  ومِمخص ،ٟمًٌٞم٦م سمح٥ًم ُم٤م ُيراد ومٕمٚمف  ىمْمٞم٦م

چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ   ڈ  ژ  چ ىم٤مل شمٕم٤ممم  ،ومٕمؾ آظمر 

 – 39اًمٜمٛمؾ:  چ  ژ  ڑ  ڑ  ک     ک  ک       ک  گ  گ  گ    گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ

ومٙمقن اًمٕمٗمري٧م ىمقي٤ًم قمغم ذًمؽ اًمٕمٛمؾ يٛمٙمـ أن  ، چ ڈ   ڈ  ژ  ژ     چ . ومتدسمر قم٤ٌمرة40

 . ُم٤م ومٕمٚمف اًمذي قمٜمده قمٚمؿ ُمـ اًمٙمت٤مبي٘مؽمن سم٤مًمْمٕمػ قمغم ومٕمؾ 

تثامر ـوًمذًمؽ يٜمٌٖمل اًمٜمٔمر ذم ُمقاوع اًم٘مقة واًمْمٕمػ ذم إقمْم٤مء وذم اعم١مؾم٦ًم يمل يتؿ اؾم      

ك قمالج او إمت٤مم وشمٖمٓمٞم٦م ـد حتت٤مج إًمـُم٤م ُمقاوع اًمْمٕمػ وم٘موأ ،ُمقاوع اًم٘مقة واًمٕمٛمؾ قمغم شمٜمٛمٞمتٝم٤م 

 ،وًمٜميب ُمثاًل رضمالً ُمتقؾمط اًمذيم٤مء وًمٙمٜمف ؿمديد اعمث٤مسمرة وطمًـ اًمٕمالىم٤مت  ،سمٛمقاوع اًم٘مقة 

  .٤مسمرة وسم٤مإلٟمتٗم٤مع ُمـ قم٘مقل أظمريـومٕمدم شمٗمقىمف ذم اًمذيم٤مء يٛمٙمـ شمٖمٓمٞمتف سم٤معمث

واًمْمٕمٗم٤مء ذم ضمًدهؿ او ذم طم٤مهلؿ ىمد  ،احلرج هق اًمْمٞمؼ اًمذي ٓ خمرج ُمٜمف  :افػائدة افثاكقة      

واعمخرج ُمـ ذًمؽ أهنؿ إذا ٟمّمحقا هلل شمٕم٤ممم  ،يت٠معمقن ويْمٞمؼ قمٚمٞمٝمؿ أهنؿ يٕمٛمٚمقن أىمؾ ُمـ همػمهؿ 

ومال ُمالُم٦م وٓ طم٤ًمب . وٟمّمحٝمؿ هلل شمٕم٤ممم  ،ومال ؾمٌٞمؾ قمٚمٞمٝمؿ او ٓ رء ودهؿ  ملسو هيلع هللا ىلص ورؾمقًمف

ضمر واًمثقاب هق اًمّمدق ذم أقمذارهؿ وومٕمؾ ُم٤م ذم وؾمٕمٝمؿ خلدُم٦م ديٜمٝمؿ وهلؿ ُمـ إ ملسو هيلع هللا ىلص فوًمرؾمقًم

 . ُمثؾ ُم٤م ًمٖمػم اًمْمٕمٗم٤مء
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ـْ        ـِ  َأَٟمسِ  ومَٕم ـْ  َرضَمعَ  َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ  اهللَِّ َرؾُمقَل  َأنَّ  قَمٜمُْف ، اهللَُّ َريِضَ  َُم٤مًمٍِؽ  سْم  شَمٌُقكَ  هَمْزَوةِ  ُِم

ـَ  وَمَدَٟم٤م ًِ  شُمؿْ ِهْ  َُم٤م َأىْمَقاًُم٤م ، سم٤ِمعْمَِديٜم٦َمِ  إِنَّ  »٤مَل ٘مَ ومَ  اعَمِديٜم٦َِم ، ُِم َّٓ  َواِدًي٤م ىَمَٓمْٕمُتؿْ  َوَٓ  ػًماَُم  ، «َُمَٕمُٙمْؿ  قايَم٤مٟمُ  إِ

ُٝمؿُ  سم٤ِمعْمَِديٜم٦َِم ، َوُهؿْ  »ىَم٤مَل  سم٤ِمعمَِْديٜم٦َِم؟ َوُهؿْ  اهللَِّ، َرؾُمقَل  َي٤م: ىَم٤مًُمقا ًَ رواه اًمٌخ٤مري وهمػمه .  «اًمُٕمْذُر  طَمٌَ

ـْ  ٌْدِ  وقَم ـِ  اهللِ  قَم َؿ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ  َصغمَّ  اهللِ  َرؾُمقُل  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  قَمْٛمٍرو ، سْم ـَ   َأطَمدٌ  َُم٤م  »َوؾَمٚمَّ ٚمِِٛملمَ  ُِم ًْ ٌْتغََم  اعمُْ  ُي

 
ٍ
ٌَاَلء ِدِه ، ذِم  سمِ ًَ َّٓ  ضَم ـَ  احْلََٗمَٔم٦مَ  َوضَمؾَّ  قَمزَّ  اهللُ  َأَُمرَ  إِ ِذي َٗمُٔمقَٟمفُ  اًمَّ ٌُقا: حَيْ ٌِْدي ايْمُت  َوُهقَ  َيْٕمَٛمُؾ  يَم٤منَ  َُم٤م ُِمْثَؾ  ًمَِٕم

٥م إرٟم١موط واصح٤مسمف قمغم رواه أمحد وهمػمه وصححف ؿمٕمٞم « َوصَم٤مىِمل ذِم  حَمٌُْقؾًم٤م َُم٤م َدامَ  َصِحٞمٌح ،

 . ذط ُمًٚمؿ

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  چ وذيمر سمٕمْمٝمؿ ُمثؾ ذًمؽ ذم شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم       

أي ُمـ يم٤من ُم١مُمٜم٤ًم يٕمٛمؾ اًمّم٤محل٤مت صمؿ  ،6 – 5اًمتلم:  چ   ڤ  ڤ    ڤ  ڤ   ڦ  ڦ    ڦ

 ،ص٤مر وٕمٞمٗم٤ًم سم٥ًٌم اهلرم وٟمحقه ومٚمـ يٜم٘مٓمع أضمره سمؾ يدوم ويم٠مٟمف ٓ يزال يٕمٛمؾ ذًمؽ سمال ٟم٘مّم٤من 

أٟمف همػم ُمٕمدود  چڤ   ڦ  ڦ     چومًـقاء يم٤من اإلؾمـتثٜم٤مء ُمتّماًل او ُمٜم٘مٓمٕم٤ًم وم٢من اعمِمٝمقر ذم ُمٕمٜمك 

ـِ  ،او همػم ُمٜم٘مٓمع  ـِ  وقَم ٤ٌَّمٍس ذم شمٗمً اسْم  َص٤محِل٤ًم اًل ـقَمٛمَ  ُؾ ـَيْٕمٛمَ  يَم٤منَ  َرضُمؾٍ  اموم٠ميـ »: ىَم٤مَل   ٦م ،ــػم أيـقَم

 أسمق ضمٕمٗمر رواه اإلُم٤مم شقَت ـَيٛمُ  طَمتَّك اًْمَٕمَٛمؾِ  َذًمَِؽ  رُ ـَأضْم  ًَمفُ  ضَمَرى قَمٜمُْف ، وَمَٕمَجزَ  ؿَمـ٤مب   ىَمِقي   قَ ـَوهُ 

 . اًمٓمؼمي

 ،ر سمرومع احلرج قمٜمٝمؿ ذم احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م إذا ٟمّمحقا ُيذيم   : ٟمٗمل احلرج قمـ اًمْمٕمٗم٤مءافػائدة افثافثة      

وهذا ُمـ اجلٝم٦م اًمتنميٕمٞم٦م ُمـ  ،وم٢من اهلل شمٕم٤ممم اًمذي حيٗمظ أضمرهؿ ذم أظمرة يٙمرُمٝمؿ ذم اًمدٟمٞم٤م أيْم٤ًم 

ٌْدِ  ـِ  اهلل ُم٘متْمٞم٤مت طمدي٨م قَم ٚمِؿُ  »ىَم٤مَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهللَِّ َرؾُمقَل  َأنَّ  قَمٜمُْٝماَم ، اهلل َريِضَ  قُمَٛمرَ  سْم ًْ ٚمِؿِ  َأظُمق اعُم ًْ  َٓ  اعمُ

ٚمُِٛمُف ، َوَٓ  َئْمٚمُِٛمفُ  ًْ ـْ  ُي ـْ  طَم٤مضَمتِِف ، ذِم  اهللُ  يَم٤منَ  َأظِمٞمفِ  طَم٤مضَم٦مِ  ذِم  يَم٤منَ  َوَُم َج  َوَُم ـْ  وَمرَّ ٚمِؿٍ  قَم ًْ َج  يُمْرسَم٦مً  ُُم  وَمرَّ

ـْ  يُمْرسَم٦مً  قَمٜمْفُ  اهلل ـْ  اًمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم ، َيْقمِ  يُمُرسَم٤مِت  ُِم ٚماًِم  ؾَمؽَمَ  َوَُم ًْ هُ  ُُم اًمٌخ٤مري رواه  «اًمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم  َيْقمَ  اهلل ؾَمؽَمَ

سمؾ  ،أي ٓ يؽميمف إمم اعمّم٤مئ٥م واعمٔم٤ممل واعمِم٤ميمؾ اًمٙمٌػمة  «ٓ ُيًٚمٛمف  »وُمٕمٜمك  ،وُمًٚمؿ وهمػممه٤م 

ي٤ًمقمده وحيٛمٞمف . وي٘متيض ذًمؽ اإلهتامم سم٤مًمْمٕمٗم٤مء وذوي اإلطمتٞم٤مضم٤مت اخل٤مص٦م وُم٤ًمقمدمهؿ ذم 
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تٙم٤مٟم٦م أي إمم إفمٝم٤مر اًمْمٕمػ ـإمم اإلؾم وذم قمدم إجل٤مئٝمؿ ،٦ٌم ًمٓم٤مىمتٝمؿ ـشمقومػمه٤م وذم إجي٤مد أقمامل ُمٜم٤مؾم

   .واحل٤مضم٦م

ں  ں    چواوح ُمـ قم٤ٌمرة رومع احلرج وقم٤ٌمرة  ، اًمتقسم٦م آي٦ماعمِمٛمقًمقن سم :افػائدة افرابعة      

إصالح  حم٤موًم٦م إٓ ُمـ ٟمّمح هلل ورؾمقًمف ذم وٕمٗم٤مء اًمٜمٗمقس ُمـ أهن٤م ٓ شمِمٛمؾ ، چ ڻ  ڻ

أقمامل اًمتقسم٦م واإلٟم٤مسم٦م . وأُم٤م اًمذيـ ذم ٌف ذًمؽ ُمـ ـاو ؿم سمٕمٛمؾ ص٤مًمح وٕمٗمف او اًمتٕمقيض قمٜمف

ڍ  ڌ  ڌ  چ ُمٜمٝم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،٘مد ذيمرهؿ اهلل شمٕم٤ممم ذم قمدد ُمـ أي٤مت وم ،ٝمؿ ُمرض ـىمٚمقسم

ء ذم طم٤مهلؿ هذا همػم ومٝم١مٓ ،10اًمٌ٘مرة:  چ ک  ڎ  ڎ  ڈڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک

ه إٓ وشم٘مّمػم فإمه٤مًمويمذًمؽ شمًتٌٕمد اًمٕم٤ٌمرة ُمـ يم٤من وٕمٗمف ذم اًمٕمٛمؾ سم٥ًٌم  . ُمِمٛمقًملم سمآي٦م اًمتقسم٦م

ـ ووٕمف  ً . وأُم٤موٕمػ اعمٝم٤مرات سم٥ًٌم شم٘مّمػم اعم١ًموًملم ذم اًمتخٓمٞمط ًمٚمتٜمٛمٞم٦م  أن يتقب وُيـَح

١موًملم سم٤مًمدرضم٦م إومم صمؿ قمغم ُمـ ٓ يٓم٤مًم٥م ـواًمت٠مهٞمؾ وم٤مًمذٟم٥م واحلرج ومٞمف قمغم اعمًواًمتدري٥م 

 . ٤ٌمب اًمْمٕمػـح٘مف ويٕمٛمؾ قمغم شمٖمٞمػم أؾمسم

صالح اإلقمٛمٚمٞم٤مت  ٟمقع اًمْمٕمػ وُم٤م حيت٤مضمف ُمـ ٦م يمثػمة إمموٛمٜمٞم وذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ شمٜمٌٞمٝم٤مت      

 وٟمحقه٤م شمٜمٌف إمم قمٛمٚمٞم٤مت اًمتخٗمٞمػ چ...... ک  ک  گ    چ ومٕم٤ٌمرة  ،واًمتٕمقيض  ؼماجلو

ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  چ ٤ممم ـــقًمف شمٕمـُمث٤مًمف ىم ،او اجلؼم واًمتٕمقيض  واًمؽمظمٞمص

 . 66إٟمٗم٤مل:  چ ڻ

وم٢من شمٓمٌٞم٘مٝم٤م قمغم اجلامقم٦م أقمٔمؿ  چ...... ک  ک  گ    چ شمدسمر قم٤ٌمرة  :افػائدة اخلامسة      

ومٕمغم اعم١مؾم٦ًم او اًمدوًم٦م أن شمٕمرف أٟمف ٓ طمرج قمٚمٞمٝم٤م ومٞمام ٓ شم٘مقى قمٚمٞمف  ومال  ،ُمـ شمٓمٌٞم٘مٝم٤م قمغم اًمٗمرد 

وًمٙمـ شمٕمٛمؾ قمغم شمٜمٛمٞم٦م اًمقؾمع وشمٓمقير اًمُ٘مُدرات . واعمِمٙمٚم٦م أن اًمٕمٛمؾ اعم١مؾمز  ،يّمح أن شم٘متحٛمف 

ظمالوم٤ًم ًمٕمٛمؾ اًمٗمرد . وًمذًمؽ حتت٤مج يمؾ ُم١مؾم٦ًم إمم سمٜم٤مء ُمٝم٤مرة  ،ىمد يثػم َوْهؿ اًم٘مقة وُمٗم٤مهٞمؿ اخلداع 

 .سملم إهداف اًم٘مري٦ٌم واًمُ٘مُدرات قم٤مًمٞم٦م ذم اًمتقازن
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 تـظقؿ افػؽر وافعؿؾتقجقف و

ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   ی  ی   جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب  حب     خبمب  چ ىم٤مل شمٕم٤ممم       

ىب  يب  جت  حت  خت    مت  ىتيت  جث  مث  ىث  يث  حج  مج  جح  مح  جخ   حخ  مخ  

إقمامل ومٙمؾ قمٛمؾ ُمـ . 97 – 95اًمٙمٝمػ:  چ   جس  حس  خس  مس  حص  مص  جض  حض

تٖمػمت ًمو سملم إضمزاء او اعمراطمؾ وًمق شمٖمػم اًمؽمشمٞم٥م ًمتٖمػم اًمتٗم٤مقمؾ ،اعمحٙمٛم٦م ي٘مع سمؽمشمٞم٥م ُم٘مّمقد 

ؽ ـومٝمق يقضمف طمريم٦م اًمٕمٛمؾ وُيٛمً ،اًمٜمت٤مئ٩م . وهٜم٤م اًمٗمرق سملم ُمـ يٕمٛمؾ سمٕمٚمؿ وقمغم سمّمػمة 

 وٕمٞمػ اًمتدسمػم اًمذي دمري قمٜمده إُمقر يمٞمٗمام أشمٗمؼ وقمغم همػم ٟمٔم٤مم ُم٘مّمقد .وسملم  ،سمخٞمقـمٝم٤م 

وإذا  ،ُمٕملم ىمٚم٥م ُمت٤مقمف يمٚمف  وم٢مذا أراد أن يٌح٨م قمـ رء ،وًمٞمتدسمر اإلٟم٤ًمن ًمق أن سمٞمتف همػم ُمرشم٥م 

ذا اًمٌٞم٧م ـؽ أن هـومال ؿم ،أرادت زوضمف أن شمًتٕمٛمؾ سمٕمض أدوات اًمٓمٌخ سمحث٧م ذم يمؾ ُمٙم٤من 

 . ضمدًا قمـ اإلشم٘م٤من واعمٖم٤مًم٦ٌم وؾمٞمٙمقن اًمٕمٛمؾ ومٞمف سمٕمٞمداً  ،ٞمٙمقن ومٞمف اًمٙمثػم ُمـ اًمٕم٨ٌم واًمٕمٞم٨م ـؾم

 :مـ دٓٓت افـصقص ظذ افستقب

 شمقضمد ٟمّمقص قمديدة شم٘متيض او شمقضم٥م اإلٟمتٔم٤مم واًمؽمشمٞم٥م:      

ؼ أن ذيمرٟم٤م أن ؾمٌ ، 90اًمٜمحؾ:  چ چ  چ  چ  ڇ   ڇ  چشمٕم٤ممم  ىمقًمف: مـفـا     

وٓ ؿمؽ أن ُمـ ضمٕمؾ ٟمٔم٤مم إُمقر قمٗمقي٤ًم او قمِمقائٞم٤ًم وم٢مٟمف  ، واعمٜم٤مومع ػماخل إشم٘م٤مناإلطم٤ًمن يتْمٛمـ 

ب اًمٕمالىم٦م واًمتٗم٤مقمؾ سملم إضمزاء واعمراطمؾ مل يت٘مٜمف . وشمدسمر هٜم٤م أن ُمتٕمٚمؼ  ٕٟمف أو٤مع او ظمرَّ

ڀ  ڀ   چ ي١ميد ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم  . وهذا يٗمٞمد اًمٕمٛمقم ذم اإلطم٤ًمن ،اإلطم٤ًمن ذم أي٦م حمذوف 

ادِ طمدي٨م ه ي١ميمدو .2اعمٚمؽ:  چ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ   ٺ    ٿ ـِ ا ؿَمدَّ  صمِٜمَْت٤منِ : ىَم٤مَل  ، َأْوسٍ  سْم

ـْ  طَمِٗمْٔمُتُٝماَم  ٤منَ  يَمَت٥َم  اهللَ  إِنَّ  » ىَم٤مَل  ، َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ  اهللِ َرؾُمقلِ  قَم ًَ طْم   يُمؾ   قَمغَم  اإْلِ
ٍ
ء  وَم٢مَِذا ، َرْ

ٜمُقا ىَمَتْٚمُتؿْ  ًِ ٜمُقا َذسَمْحُتؿْ  َوإَِذا ، اًْمِ٘مْتَٚم٦مَ  وَم٠َمطْم ًِ سْمَح  وَم٠َمطْم ْح وَمٚمْ  ؿَمْٗمَرشَمُف، َأطَمُديُمؿْ  َوًْمُٞمِحدَّ  ، اًمذَّ رواه  « َذسمِٞمَحَتفُ  ػُمِ
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وقمقاىم٥م اإلطم٤ًمن أي إشم٘م٤من اخلػم ُمٜم٤مىمْم٦م ًمٕمقاىم٥م اًمٕمٗمقي٦م ووم٘مدان اًمٜمٔم٤مم ،  . ُمًٚمؿ وهمػمه

 وؾمٞمتْمح إُمر سمٕمد ىمٚمٞمؾ إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.

اعم١مُمٜمقن:  چ ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲   ﮳  ﮴  ﮵چ شمٕم٤ممم  : ىمقًمفمـفـاو      

يمؾ ُم٤م يمذًمؽ و ،ومٕمؾ اًمٌمء ًمٖمػم هم٤مي٦م او ًمٖمػم وم٤مئدة  اًمٕم٨ٌمو ،اإلؾمتٗمٝم٤مم ًمإلٟمٙم٤مر واًمتقسمٞمخ  .115

اًمؽميمٞم٥م  أٟمف جي٥م ذم إداء اعمريم٥م دراؾم٦م ُمٕمٜمك ذًمؽ ذم طمؼ اإلٟم٤ًمن  ًمٞمس ًمف همرض صحٞمح .

يقوح  ُيتقىمع أن حي٘مؼ اًمٖم٤مي٦م سم٠مومْمؾ ُم٤م يٛمٙمـ .)إضمزاء واعمراطمؾ( ًمقوٕمف ذم اًمؽمشمٞم٥م اًمذي 

٤مل او ُمٗمٕمقل ٕضمٚمف )أي ٝم٤م طمـقمغم أٟم ٝم٤مـيٛمٙمـ إقمراسم چ ۓ چيمٚمٛم٦م إُمر ُمـ ضمٝم٦م اًمتٗمًػم أن 

( ، وٓ ؿمؽ أن وضمؾأي اهلل قمز د اعمٗمنيـ شمٕمٚمؼ احل٤مل سم٤مًمٗم٤مقمؾ )واعمِمٝمقر قمٜم ،( ؾ اًمٕم٨ٌمـٕضم

شمٜمزيف اهلل شمٕم٤ممم قمـ اًمٕم٨ٌم يتْمٛمـ شمٜمزيف ذيٕمتف شمٕم٤ممم قمـ إضم٤مزة اًمٕم٨ٌم . وُمع ذًمؽ وم٢مٟمف جيقز أيْم٤ًم 

واًمتٕمٚمؼ  ،ؾ أن شمٕمٌثقا ـواعمٕمٜمك: مل ٟمخٚم٘مٙمؿ ٕضم ،ر ـأي اًمٌِم سم٤معمٗمٕمقل چ ۓ چشمٕمٚمؼ يمٚمٛم٦م 

 ،وٟمٔم٤مئره يمثػمة ضمدًا  ،وٓ أقمٚمؿ ًمف قمٚم٦م ُمـ ضمٝم٦م صٜم٤مقم٦م اًمٜمحق  ،دًا ذم اعمٕمٜمك ـت٘مٞمؿ ضمـسم٤معمٗمٕمقل ُمً

وم٢من اجل٤مر واعمجرور ذم حمؾ ٟمّم٥م قمغم  ،119اًمٌ٘مرة:  چ  ی  جئ   حئچ ٤ممم ـــيم٘مقًمف شمٕم

٤ممم ــــشمٕم قي اًمتٕمٚمؼ سم٤معمٗمٕمقل ىمقًمفـوي٘م طم٤مًٓ ُمـ اًمٗم٤مقمؾ او اعمٗمٕمقل .ّقز اًمٕمٚمامء يمقٟمف ـوضم ،احل٤مل 

ومقفمٞمٗم٦م اجلـ واإلٟمس اإلدم٤مه إمم اهلل  ، 56اًمذاري٤مت:  چ ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃچ 

وأن ٓ يؽمك إُمقر دمري  ،ن قمغم اعمًٚمؿ أن يٜمٔمؿ ومٙمره وقمٛمٚمف ًمذًمؽ ُي٘م٤مل إشمٕم٤ممم وًمٞمس اًمٕم٨ٌم . و

اًمِمٕمراء:  چ  ې  ې  ې   ې  ىچ وي١ميمد ذم اًمٕم٨ٌم ؾمٞم٤مق اإلٟمٙم٤مر ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم  . قمٌث٤مً 

128،  ًَّ  : شمٌٜمقنأيقن آي٦م أٟمٙمؿ شمٕمٌثقن ، شمٌٜمأ يمام هق إصؾ ، وم٤معمٕمٜمك:رٟم٤م أي٦م سم٤مًمٕمالُم٦م ـوم٢مذا وم

 ومٝمؿ إذا سمٜمقا سمٜم٤مء وٓ ُمٜمٗمٕم٦م هلؿ ومٞمف، ومٙم٠مهنؿ ٤مل اًمًٛمرىمٜمدي:ىم . دًمٞماًل أيمٞمدًا وقمالُم٦م قمغم قمٌثٙمؿ

وإذا محٚمٜم٤م ًمٗمظ أي٦م قمغم اًمٌمء اعمتّمػ سم٠موص٤مف دمٕمٚمف قمالُم٦م قمغم ُمٕمٜمك ، ومٝمق  .اهـ يٕمٌثقن.

إقمراب مجٚم٦م  أي٦م هٜم٤م سمٜمقع ُمـ اًمٌٜم٤مء ، وقمغم هـذا اًمتٗمًـػم وم٢منر ـ٤مئع أظمذ سمف ُمـ ومًـتٕمامل ؿمـاؾم

 .چې  چ أهن٤م طم٤مل ُمـ وٛمػم اًمٗم٤مقمؾ ذم قم٤ٌمرة  چ  ى چ 
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ىئ   ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  چ ٤ممم ـــشمٕمو شم٤ٌمرك : ىمقًمفمـفـاو      

 اًمؽمك صٚمفا اًمٕمٗمق ،95إقمراف:  چيئ    جب  حب   خب  مب  ىب  يب  جت    حت 

 ، وهق اعمج٤مل اًمذي رسمام ُيٛمدح ومٞمف اإلٟم٤ًمن قمغم قمٗمقيتف ، وم٢من اًمذٟمقب قمـ اًمٕمٗمق وُمٜمف واًمتج٤موز

وأُم٤م ذم قمٛمؾ اإلٟم٤ًمن  ىمد يٖمٗمر ٕظمٞمف سمال ذوط شمٜمٔمٞمٛمٞم٦م وٓ ُم٤ٌمدًم٦م اًمتزاُم٤مت . اًمرضمؾ اًمَٕمُٗمقّ 

 شُمرك عم٤م قمٗم٤م يًتٕمٛمؾو اًمٗمردي واجلامقمل وم٢من اًمٕمٗمقي٦م ًمٞم٧ًم ممدوطم٦م سمؾ ىمد شمًتحؼ هم٤مي٦م اًمذم .

 قمٗم٤م: وُمٜمف اإلقمداد سم٢مهمٗم٤مل اًمٚمٗمظ يِمٕمر سمؾ واإلقمداد اًمتدسمػم قمـ اًمٜمٔمر سمٍمف واًمزي٤مدة ًمٚمٜمٛمق

 وقمٛمؾ ،ؾم٤مسمؼ  إقمداد سمال خترج أي اخل٤مـمر قمٗمق أضمقسمتف ويم٤مٟم٧م ،وـم٤مل  يمثر أي ،واًمِمٕمر  اًمٜم٧ٌم

همػم أن هذه  ، احلًٜم٦م حلّمقل أي ٟمتٞمج٦م هم٤مي٦م هل ذم أي٦م شقاٗمَ ـقمَ » وقم٤ٌمرة . شمٚم٘م٤مئل أي قمٗمقّي 

ُمٕم٤مي٥م هٜم٤م شمْمٛمـ او اؾمتٚمزم   چحئ    چ  ومال ؿمــؽ أن ُمٕمٜمك ،اًمٖم٤مي٦م يم٤مٟم٧م ؾم٤ًٌٌم ذم أظمذهؿ سمٖمت٦م 

 ًمألُمقر واؾمتًٝم٤مل شمٙمثػم جمرد وقمٛمٚمٝمؿ اًمٌنمي ٟمٛمقهؿ ص٤مر أي ، قمٗمقا أهنؿ اًمرظم٤مء ومٜمٝم٤مي٦م، يمٌػمة 

وًمٞمس سمٜمٔم٤مم ُمدروس ًمتح٘مٞمؼ وإداُم٦م  ،وص٤مرت أُمقرهؿ دمري سمّمقرة قمٗمقي٦م  ، ُم٤ٌمٓة وىمٚم٦م

 ،وسمذًمؽ شمؽمايمؿ ُمقاوع وٕمػ همػم ُمرئٞم٦م ُمـ ىمٌٚمٝمؿ  . ومٝمق رظم٤مء و٤مر ، اعمّم٤مًمح وإلسمٕم٤مد اعمخ٤مـمر

 ،واًمٖمٗمٚم٦م  واًمتِمتٞم٧ماعمج٤مزوم٦م  شمتْمٛمـ اًمٕمٗمقي٦م أن وذًمؽ ، اًم٘مٞم٤مدات وقمٗمقي٦م سمؽمهؾ هذا يًٛمك وىمد

ٕن أي قمٛمؾ ُمريم٥م ُمـ أضمزاء ويتٕمٚمؼ سمح٤مل او وىم٧م  ،واًمتدسمػم  واإلقمداد اًمتخٓمٞمط ٟم٘مٞمض وهل

وسم٢مي٘م٤مف اًمتٗم٤مقمؾ سملم  او همػم ذًمؽ وم٢مٟمؽ إذا ومٕمٚمتف سمٕمٗمقي٦م وم٢مٟمؽ دم٤مزف سمتِمتٞم٧م اًمؽمشمٞم٥م ذم شمريمٞمٌف

  .وسمذًمؽ شمٙمقن اًمٕم٤مىم٦ٌم همػم حمٛمقدة إضمزاء ووم٘م٤ًم ًمٚمؽمشمٞم٥م اًمّمحٞمح ،

 ف اًمتٚم٘م٤مئل سمال ختٓمٞمط وٓ شمدسمػم:وًمٚمجقاهري أسمٞم٤مت رائٕم٦م ذم وصػ ُمِمٙمٚم٦م اًمتٍم      

ـَ أه         ٤مٌت ًمٞمــ٤مًمٞمــٜم٤مقمجـٞمـٌـي٤م )أم قمقٍف (        قاَءٟم٤م اًم٘مّمقى وُي٘مّمٞمٜم٤مُيـدٟمٞمـ

 ٤مـُمٝم٤مويٜم  ٌكـاًمٕمـ٘م يم٤مٟم٧م ، وآُمـٜم٦ُم          ضمــرائُرٟم٤م ريئ٤مٍت قٍف ( سمــي٤م ) أم قمـ     

ضُمفُ  قًا ــَر قمٗمٟمـًــتٚمٝمُؿ إُم       دري اعمْم٤مُمٞمٜم٤مـ٤موي وٓ ٟمُمـ اًمٗمح         ٓ ٟمخر 

ي٤مٍت ــــم  ٕمــ٤مين ـٟم  وٓ       ٤مـامريٜمـشم   ذٌ ــالُمٞمشم    َيـُحـؾُّ   ٤م ـيمٛم         دةً ُمـٕم٘مـ   ق 

 ثـٜمـٞمـٜمـ٤موشُمـ  ُمٜمٝم٤م ومـٜم٤م ٍم  شمـُ   ـٞمٛمـ٤موم         ٜم٤مـ٤مء أٟمٗمًـشمٚم٘م ـ ُم  ٛمـآشمـلـاًم ٠ميت ـٟم     
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 ٞمـٜم٤مومٌـٛمحـٍض ُمـ ٟمقاهدْع أو ٟمرشمـ         ٤مٟمقازقمـٜم  ُمـ ومـٌـٕمـٗمٍق  إْن ٟمـٜمـدومع      

 يــزهقٟم٤م  ٤منيم  سمٜم٤م ُم٤مزًا  وقمـ٤مد همـٛمْ          ُر دوًمتٜم٤ماًمدهـ  أدال ي٤م ) أم قمقٍف (      

 يـحّٞمٞمٜم٤م ٍؾ ٝمـُم  كـوُمـ أصـٞمٍؾ قمٚم         ُيٗمرطمٜم٤م  ًمٚمِمٛمس ٍع ُمٓمـٚم  د ُمــسمٓ     

 

شم٘مدم ذم أواظمر ُمٌح٨م  ،60اًمٌ٘مرة:  چ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  چشمٕم٤ممم  : ىمقًمفمـفـاو      

 ضمٗمقف وهق اًمُٕمثقة اًمرأس ذم ي٘م٤مل ،اًمٕمٞم٨م واًمُٕمُثق هق وم٘مدان اًمٜمٔم٤مم او اًمٕمٛمؾ سمال رؤي٦م  اًمت٘مقيؿ أن

 .سم٤معمِمط قمٝمده وسُمٕمد واًمت٤ٌمده اًمِمٕمر

ذيمرٟم٤م ذم شمٗمًػم أي٦م  ،182اًمِمٕمراء:  چ جت  حت  ختچ شمٕم٤ممم  فًم: ىمقمـفـاو      

وشمدسمر أن  ،تٕمٛمؾ ذم يمؾ ُم٤م يقزن أي ُيـَ٘مـّدر ُمـ إؿمٞم٤مء اعم٤مدي٦م واعمٕمٜمقي٦م ـاًمٙمريٛم٦م أن اًمقزن يً

اعم٤مدي٦م واعمٕمٜمقي٦م . ويدل  ،وهذا يٜمٌف إمم اًمٕمٛمقم ذم إؿمٞم٤مء اعمقزوٟم٦م  ،حمذوف  چجت   چُمٗمٕمقل 

أي ُم٤م  ،ٕضمؾ شم٘مديؿ إوًمقي٤مت  ، ذًمؽ قمغم وضمقب اًمٕمٜم٤مي٦م ذم وزن إومٙم٤مر واخلٓمط وإقمامل

ويمذًمؽ ًمؽمشمٞم٥م أضمزاء اًمٕمٛمؾ واخلٓمط ٕضمؾ حت٘مٞمؼ اًمٖم٤مي٦م  ،ق أقمٔمؿ وزٟم٤ًم ذم اعمّمٚمح٦م اًمٕم٤مُم٦م ـه

ي١مدي إمم شم٘مديؿ  ٕٟمف ،وزن إُمقر  ضم٤مٟم٥م ُمـ يٕمٜمل إمه٤مل مه٤مل اًمؽمشمٞم٥م. وإ سم٠مقمغم اعمٕم٤ميػم

 ، وذم ذًمؽ ُمـ اًمير ُم٤م هق واوح ،وومٕمؾ اًمّمٖمػم وشمرك اجلٚمٞمؾ  ،اعمٜمخٗمض وشم٠مظمػم اعمرشمٗمع 

 جي٤موره يٜمٌٖمل أن ووٞم٤مع اًمّمٚم٦م اًمٜم٤مومٕم٦م سملم اجلزء وُم٤م ػم ُمقاوع أضمزاء اًمٕمٛمؾويمذًمؽ ي١مدي إمم شمٖمٞم

يمٛمـ يْمع سم٤مب اًمٌٞم٧م ذم  ،وشمٖمٞمػم شمرشمٞم٥م أضمزاء اًمٕمٛمؾ ُمـ ٟمقع شمٖمٞمػم شمرشمٞم٥م أضمزاء إضم٤ًمم  .

وعمٕمروم٦م أيـ ٟمْمع اًمٌمء ذم  وؿمٌف ذًمؽ ُمـ قمالُم٤مت اًمٗمقى ووم٘مدان اًمٜمٔم٤مم . ، أقمغم اًمًٓمح

ويمذًمؽ  ،شمرشمٞم٥م إضمزاء جي٥م أن ٟمٗمٙمر ذم وفمٞمٗم٦م يمؾ ضمزء وصٚمتٝم٤م سمقفم٤مئػ إضمزاء إظمرى 

أضمزاء  ٤مم يٛمٙمـ ومٝمؿ شمرشمٞم٥مـُمتٓمٚم٤ٌمت وُمآٓت يمؾ ضمزء ُمـ اًمٕمٛمؾ . وسمتدسمر شمرشمٞم٥م أضمزاء إضمً

 .إقمامل

وذم سمٕمض  ،اإلٟم٤ًمن حيت٤مج إمم شمٜمٔمٞمؿ ٟمٗمًف وشمٜمٔمٞمؿ قمٛمٚمف . واًم٘مقاقمد ُمتِم٤مهب٦م ومال ؿمؽ أن       

قة ٚمْ يم٢مضم٤مزة او ظَم  ،ومال يٛمٙمـ شمٜمٔمٞمٛمٝم٤م إٓ سمتخٞمػ اًمِمقاهمؾ  ،إطمٞم٤من شمزدطمؿ إُمقر قمغم اإلٟم٤ًمن 
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وعمٕمروم٦م أومْمؾ  . اًمؽمشمٞم٥موإقم٤مدة وًمٙمـ ًمتخٗمٞمػ اإلزدطم٤مم  ،ًمٞم٧ًم ًمٚمٝمق واعمتٕم٦م  ،وقمزًم٦م ىمّمػمة 

وهق اظمت٤ٌمر إقم٤مدة او شمٖمٞمػم  ،يٛمٙمـ إضمراء اظمت٤ٌمر ٟمٔمري او اومؽمايض  ،شمرشمٞم٥م ٕضمزاء اًمٕمٛمؾ 

صمؿ دراؾم٦م اعمتٓمٚم٤ٌمت )اًمتٙم٤مًمٞمػ  ،اًمؽمشمٞم٥م . وذًمؽ سم٤مومؽماض أيمثر ُمـ شمرشمٞم٥م ٕضمزاء اًمٕمٛمؾ 

 .٤مر أومْمؾ شمرشمٞم٥مشم٘مقيؿ يمؾ ذًمؽ ٓظمتٞمصمؿ  ،( ًمٙمؾ شمرشمٞم٥م وهمػمه٤م( واًمقاىمٕمٞم٦م وأصم٤مر )اًمٕمقاىم٥م

 :ةممدوح معان مذمقمة وأخرى ةثلث

 أُم٤م اعمٕم٤مين اعمذُمقُم٦م ومٝمل:      

   ًُمٜمٔم٤ممُثق او اًمٕمٞم٨م: وهق اًمٗمقى ووم٘مدان ااًمٕم. 

  (وم٘مدان اًمٖم٤مي٦م اعمحددة )اهلدف اًمٕم٨ٌم: وهق. 

  قي٦م: وهل قمٛمؾ او شمرشمٞم٥م همػم ُمدروساًمٕمٗم. 

 وأُم٤م اعمٕم٤مين اعمٛمدوطم٦م ومٝمل:      

   احلٙمٛم٦م: ومٛمـ احلٙمٛم٦م ذم اًمتٗمٙمػم وضمقد اًمٖم٤مي٦م اًمقاىمٕمٞم٦م ُمع اًمتٗمٙمػم ذم شمٜمٛمٞم٦م اًمقؾمع

وضمقد شمرشمٞم٥م او ٟمٔم٤مم ي٤ًمقمد ذم حت٘مٞمؼ اًمٖم٤مي٦م وإقمداد واىمع ضمديد . وُمـ احلٙمٛم٦م ذم اًمٕمٛمؾ 

 سم٠مقمغم اعمٕم٤ميػم اعمٛمٙمٜم٦م .

  شم٘مدير  ٓ ُمتٗمقىم٤ًم إذا مل يتْمٛمـواًمت٘مدير: وم٢من اًمٕمٛمؾ ًمـ يٙمقن ضمٞمدًا و )اًمقزن( اًم٘مٞم٤مس

وًمقوع أضمزاء  وعمٕمروم٦م اعمراشم٥م واًمدرضم٤مت وذًمؽ ًمت٘مديؿ إوًمقي٤مت ،( إُمقر أي ىمٞم٤مس)

 چ جت  حت  ختچ  وذيمرٟم٤م ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم . اًمٕمٛمؾ ذم أومْمؾ ٟمٔم٤مم

﮵   ے  ۓ   ۓ    چ ٤ممم ـشمٕمو شم٤ٌمرك وىم٤مل ،182ٕمراء: ـاًمِم ﮴      چ ﮲  ﮳ 

 .236اًمٌ٘مرة: 

   :ْمٛمـ هذه اًمٕم٤ٌمرات اًمٕمٛمؾ ًمٚمٛمًت٘مٌؾوشمتاإلقمداد او اًمتدسمػم او اًمتخٓمٞمط. 
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 :إطفار افصقرة افػريدة فؾـػس

 چ  ٹ   ڤ  ڤ     ڤ    ڤ     ڦ    ٹ     ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ    ٿ     ٿ   ٹ    ٹچ ىم٤مل شمٕم٤ممم      

وم٢مُم٤م  ،اًمتٍمف اًمـُٛمـَتَٙمٚمَّػ ذم اًمٕمرسمٞم٦م هق اًمتٍمف اًمذي مل متتٚمئ اًمٜمٗمس سم٠مؾم٤ٌمسمف  . 87 – 86ص: 

ع  أن يٙمقن ُمـ ىمٌٞمؾ ري٤مو٦م اًمٜمٗمس إلرهم٤مُمٝم٤م وشمٕمقيده٤م قمغم صٗم٦م حمٛمقدة يمام ُي٘م٤مل: شمّمؼمَّ وشَمَِمجَّ

ع ) أي شم٤ٌميمك (ُمثؾ: شمٙمؼمَّ  اعمذُمقم وإُم٤م أن يٙمقن ُمـ ىمٌٞمؾ اًمتّمٜمُّع ، ودمٚمَّد وحتٚمَّؿ  .  ومهٛمَّ

ىم٤مل اإلُم٤مم  ،يمام هق ُمِمٝمقر ذم يمت٥م اًمتٗمًػم  ،واًمتٙمٚمػ اعمٜمٗمل ذم أي٦م اًمٙمريٛم٦م هق اًمتّمٜمع       

 وُم٤م ، أهٚمف ُمـ قاـًمٞمً ٤مـسمٛم ويتحٚمقن يتّمٜمٕمقن اًمذيـ ُمـ چ  ٿ   ٹ    ٹ  ٿ    چ :لـأًمقؾم

 صغم وم٠مُمره ، اًم٘مرآن لقَّ ـوأشم٘مَ  اًمٜمٌقة اٟمتحؾ طمتك قمٜمدي ًمٞمس ُم٤م ُمدقمٞم٤مً  وٓ ُمتّمٜمٕم٤مً  ىمط قمرومتٛمقين

 سمام تِمٝم٤مدـؾمًمإل سمؾ سم٤معمْمٛمقن إلقمالُمٝمؿ ًمٞمس اعم٘م٤مًم٦م هذه فـٟمٗمً قمـ هلؿ ي٘مقل أن ٚمؿـوؾم قمٚمٞمف اهلل

ػم ـشمٗمًاهـ ُمـ ). اًمتٙمٚمػ ذم ذًمؽ وذم قمٚمٛمقه سمام وًمٚمتذيمػم المـواًمً اًمّمالة قمٚمٞمف ُمٜمف قمرومقه

 .ل(ـأًمقؾم

ُمـ اًمًج٤مي٤م احلٛمٞمدة  ،ومٛمـ أوص٤مف احلٌٞم٥م اعمّمٓمٗمك أٟمف يم٤من يتٍمف سمام اُمتألت ٟمٗمًف سمف       

َقر اًمٔم٤مهرة ًمٚمٜم٤مس وم٢مٟمف ٓ جيد ّمُّ . وُمـ ٟمٔمر إمم اًم واًمذوق اًمرومٞمع وُم٘متْمٞم٤مت اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع

قمٚماًم أن اًمٕم٤مُمؾ اًمرئٞمس ذم شمٜمقع  ، وهل طم٤مًم٦م ٟم٤مدرة ،صقرشملم ُمتٓم٤مسم٘متلم إٓ اًمتقائؿ اعمتٓم٤مسم٘م٦م 

أي  ،قر اًمداظمٚمٞم٦م واًمتٜمقع أيمؼم سمٙمثػم طملم ٟمٜمٔمر إمم اًمّمُّ .  اًمّمقرة اًمٔم٤مهرة هق اًمٕم٤مُمؾ اًمقراصمل

ًمذًمؽ وم٢من ٕن اًمٕمقاُمؾ اعم١مصمرة ذم شمٜمققمف هل اًمقراصم٦م واًمٌٞمئ٦م واًمتٖمذي٦م اًمٗمٙمري٦م . و ، واًمذوق اًمٗمٙمر

وًمٙمٜمف حيت٤مج إمم شمِمٖمٞمؾ  ،وم٢من ًمف صقرة داظمٚمٞم٦م ومريدة  ،يمؾ ُمـ مل يٙمٌح داظمٚمف سم٤مًمتّمٜمع واًمت٘مٚمٞمد 

هذه اًمّمقرة وشمٜمٛمٞمتٝم٤م سم٤مخلػم يمل شمؼمز وشمٔمٝمر . وم٢مذا ومٕمؾ ذًمؽ وم٢مٟمف ؾمٞمحّمؾ قمغم ُم٤م ُيٓمٚمؼ قمٚمٞمف: 

وإذا يم٤من ذم إُم٦م قمدد يمٌػم ُمـ ه١مٓء  سمٛمٕمٜمك أٟمف يٛمتٚمؽ ُم٤م ٓ يٛمتٚمٙمف أظمرون . ،قق اًمٜمققمل اًمتٗم

  .وم٢مهن٤م أُم٦م ىمقي٦م ُمت٘مدُم٦م

 ، ىم٤مٟمقٟم٤ًم راؾمخ٤ًم قمٜمد ظمؼماء اًم٘مٞم٤مدة واإلدارة ذم اًمٕم٤ممل شٓ شمٙمـ شم٘مٚمٞمدي٤مً »وًمذًمؽ أصٌح٧م قم٤ٌمرة       

. وًمذًمؽ  يريدون سمّمٛم٦م او ؿم٤ميمٚم٦م اًمٗمٙمر واًمٕمٛمؾ ، شًمٙمؾ إٟم٤ًمن سمّمٛم٦م ظم٤مص٦م»وُمثٚمٝم٤م قم٤ٌمرة 
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وشمٜمٛمٞم٦م مم٤م ي٤ًمقمد قمغم شمِمٖمٞمؾ  ،شمٓمٚم٥م ُمٜم٤م اًمتٗمٙمر واًمٜمٔمر ذم إُمقر ضم٤مءت ذم اًم٘مرآن آي٤مت يمثػمة 

ويمذًمؽ ضم٤مءت آي٤مت أظمرى شمذم اًمتّمٚم٥م اًمٗمٙمري سمٛمٕمٜمك اجلٛمقد قمغم  اًمّمقرة اًمداظمٚمٞم٦م ًمإلٟم٤ًمن .

يٜمٌف أيْم٤ًم إمم مم٤م لم . وـؼ وُم٘متْمٞم٤مت اًمتحًـحـشم٘مٚمٞمد أسم٤مء وإقمراف سمٕمٞمدًا قمـ ُم٘متْمٞم٤مت اًم

ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى    ى  ائ  ائ   چ ٤ممم ــــىمقًمف شمٕم ،ٚمٞم٦م ـقع اًمّمقرة اًمداظمـشمٜم

اًمٌ٘مرة:  چ ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ   ڦ  ڦچ ٤ممم ــوىمقًمف شمٕم ، 84راء: ـاإلؾم چ ەئ

د يٙمقن ـوىم ،ٙمر اًمٜمٕمٛم٦م ـدم ؿمـقع قمـق ُمـ ٟمـومٝم ،خٝم٤م ـوأُم٤م يمٌح اًمّمقرة اًمداظمٚمٞم٦م او ُمً .148

اًمٜمحؾ:  چ ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک   ک  چ ٤ممم ــــىم٤مل شمٕم ،د ُمـ ذًمؽ ـأؿم

114. 

أي يٜمٌٖمل أن يٕمٚمؿ أن ًممظمر  ،وقمغم اًمٗمرد أن يدرك هذه احل٘مٞم٘م٦م ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع أظمريـ       

وم٢من أفمٝمره٤م سمؽمك اًمتٙمٚمػ قُمروم٧م ُمزاي٤مه  ،صقرشمف اًمٗمريدة أيْم٤ًم ؾمقاء أفمٝمره٤م او يمٌحٝم٤م 

 وظمّم٤مئّمف . وهذه احل٘مٞم٘م٦م هل ُمـ قمقاُمؾ صٕمقسم٦م شم٘مقيؿ اؾمتج٤مسم٤مت اعمج٤مُمٞمع واًمِمٕمقب.

ومٝمذا  ،وإٟمام هق ُمـ سم٤مب ري٤مو٦م اًمٜمٗمس وإُم٤مشم٦م ـم٤ٌمئع اًمًقء  ،وأُم٤م اًمتٙمٚمػ اًمذي ًمٞمس سمتّمٜمع       

ع شمّمؼمَّ وذيمرٟم٤م ىمقهلؿ:  ،شمٙمٚمػ حمٛمقد  ی  جئ  حئ  چ وىمد ىم٤مل شمٕم٤ممم  ، ودمٚمَّد وحتٚمَّؿ وشَمَِمجَّ

ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  چ ٤ممم ــوىم٤مل شمٕم ،9احلنم:  چ مئ  ىئ  يئ  جب

وًمذًمؽ وم٢من شمقضمٞمف  . 41 – 40اًمٜم٤مزقم٤مت:  چ  ۇئ    ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ     ېئ

ويمذًمؽ ري٤مو٦م اًمٜمٗمس  ،اًمٜمٗمس يٜمٌٖمل أن يٙمقن سمتٜمٛمٞم٦م اًمّمقرة اًمٗمريدة سم٤مخلػم وإفمٝم٤مره٤م سمال شمٙمٚمػ 

 ده٤م قمغم اعمح٤مُمد وإسمٕم٤مد اًمّمٗم٤مت اعمذُمقُم٦م قمٜمٝم٤م.ًمتٕمقي

 ، وَذواىم٤مً  َذوىم٤مً  يُذوىمف اًمٌمءَ  ذاَق  واًمذوق ُمّمدر ،ويتّمؾ سمذًمؽ أن ًمٙمؾ إٟم٤ًمن ذوىم٤ًم ظم٤مص٤ًم سمف       

وم٤مًمِمٕمقر سمٛمذاق اًمٌمء يِمٛمؾ إـمٕمٛم٦م  ،وهق ُمدى ؿمٕمقر اإلٟم٤ًمن سمَٓمْٕمؿ اًمٌمء احلز او اعمٕمٜمقي 

ت وهمػمه٤م . ويمٚمام ىمقي٧م هذه احل٤مؾم٦م زاد ؿمٕمقره٤م سمجامل اجلٛمٞمؾ واعمًٛمققم٤مت واعمرئٞم٤مت واًمٕم٘مٚمٞم٤م

 شمِمٛمؾ ٕهن٤م ضمداً  ُمريم٦ٌم اًمتذوق قمقاُمؾووسمٕمٙمس ذًمؽ إذا وٕمػ او ومًد اًمذوق .  ،وىمٌح اًم٘مٌٞمح 
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.  ُمٜمٝم٤م قمقاُمؾ ضمٞمدة وُمٜمٝم٤م قمقاُمؾ ؾمٞمئ٦م ، اًمٜم٤مس ومٞمٝم٤م خيتٚمػ ُمٙمت٦ًٌم قمديدة وقمقاُمؾ ضمٌٚمٞم٦م قمقاُمؾ

٤ٌَّمسِ طمدي٨م  ،ذم اًمٕمقاُمؾ احلًٜم٦م  يقوح ذًمؽ ـِ  اًْمَٕم ٚم٥ِِم  قَمٌْدِ  سْم  اهللُ  َصغمَّ  اهللِ َرؾُمقَل  ؾَمِٛمعَ  فُ َأٟم ، اعمُْٓمَّ

ياَمنِ  ـَمْٕمؿَ  َذاَق  » َيُ٘مقُل  َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  ـْ  اإْلِ ٤م سم٤ِمهللِ َريِضَ  َُم ؾْماَلمِ  َرسمًّ دٍ  ِديٜم٤ًم َوسم٤ِمإْلِ ًٓ  َوسمُِٛمَحٛمَّ رواه  « َرؾُمق

وم٤مًمرو٤م هبذه اًمٕم٘مٞمدة  ،يٜمٌف احلدي٨م اًمنميػ إمم قمٛمٚمٞم٤مت شمِمٙمٞمؾ اًمذوق  ُمًٚمؿ وأمحد وهمػممه٤م .

 . ظم٤مص٤ًم ُمتقاوم٘م٤ًم ُمع ُمْم٤مُملم اًمٕم٘مٞمدةجيٕمؾ ًمألُمقر ُمذاىم٤ًم 

 شمٌـ٤مرك ىمقًمفوالم ـٙمٞمؾ اًمذوق ىمّم٦م ىمقم ًمقط قمٚمٞمف اًمًـٞمئ٦م ذم شمِمـويقوح اًمٕمقاُمؾ اًمً      

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀڀ ڀ ڀ چ  ٤مممـــــشمٕمو

ويتذوىمقن شمٚمؽ  ساطم٦م ٙمرون اًمتٓمٝمرـومتدسمر يمٞمػ ص٤مروا يٜم ، 82إقمراف:  چ ٺ

د يتّمػ ـودوهن٤م درضم٤مت يمثػمة ىم ،د ًمٚمذوق ـٙمٞمؾ اًمٗم٤مؾمـوهذه درضم٦م يمؼمى ُمـ اًمتِم ،٦م ـاًمٗم٤مطمِم

وًمٙمـ يٜمٌٖمل  ،هب٤م يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس . وًمذًمؽ وم٢من اًمذوق اعمجرد ًمٞمس مم٤م يّمح إفمٝم٤مره سمال وقاسمط 

ق ُمـ ـٝموم٢من يم٤من ُمتقاوم٘م٤ًم ُمٕمٝم٤م وم ،ٝم٤م ـاعمٕم٤مين اًمّمحٞمح٦م اًمتل ٟم١مُمـ سمؿ اًمذوق سمٕمروف قمغم ـشم٘مقي

ذا ًمٞمس سمتٙمٚمػ سمؾ هق طم٘مٞم٘م٦م ُم٤م ـومٝم ،تٓمٕمٜم٤م ذًمؽ ـإفمٝم٤مره٤م إن اؾم٤ميمٚم٦م اًمتل ٟمريده٤م وٟمح٥م ـاًمِم

سمؾ هق ذوق  ،ٜم٤م . وأُم٤م إذا يم٤من اًمذوق ُمٕم٤مرو٤ًم ًمتٚمؽ اعمٕم٤مين اجلٚمٞمٚم٦م ومٝمق ًمٞمس سم٠مصٞمؾ ـده ٕٟمٗمًـٟمري

٤مء ـوم٢من ذًمؽ ُمـ ُمْم٤مُملم إومِم وًمٞمس إفمٝم٤مره ،ٞمئ٦م وٟمريد اًمتخٚمص ُمٜمف ـدظمٞمؾ سمٗمٕمؾ قمقاُمؾ ؾم

 اجْلَٜم٦َّمَ  شَمْدظُمُٚمقنَ  َٓ  » َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ  َصغمَّ  اهللِ  َرؾُمقُل  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  ُهَرْيَرةَ  َأيِب يمام ذم طمدي٨م  ،الم ـاًمً

َٓ  شُم١ْمُِمٜمُقا طَمتَّك ٤مسمُّقا طَمتَّك شُم١ْمُِمٜمُقا َو َٓ  ، حَتَ ُٙمؿْ  َأَو   قَمغَم  َأُدًمُّ
ٍ
ء ٌُْتْؿ؟ وَمَٕمْٚمُتُٛمقهُ  إَِذا َرْ ٤مسَم ًَّ  قاـَأوْمُِم  حَتَ  اَلمَ ـاًم

  رواه ُمًٚمؿ وهمػمه. « سَمْٞمٜمَُٙمؿْ 

 تٕم٤مُمؾ.اًم وُم٤م شم٘متْمٞمف ذم ُمـ اعمٕم٤مين ، اًمٜم٤مس ُم٤م يتذوىمف اًمتٕمّرف إمم ويٜمٌٖمل أيْم٤مً       

اًمّمقرة اًمداظمٚمٞم٦م  شمٜمٛمٞم٦مشمِمٖمٞمؾ و( مجٚم٦م ُمـ ـمرق ؾم٦م وذم )اعمٜمٓمٚمؼوىمد ذيمرٟم٤م ذم هذه اًمدرا      

وشمقضمد ـمري٘م٦م ُمٗمٞمدة ضمدًا ًمٚمٗمرد  .يم٤مًمدراؾم٦م واًمتٕمٚمٞمؿ واًمتدري٥م واًمتٙمٚمٞمػ سم٤مًمٕمٛمؾ  ، ًمٚمٜمٗمس

وهق أن يٙمقن ًمٚمٗمرد او اًمٗمريؼ ـمري٘متف اخل٤مص٦م ذم اإلٟمج٤مز  ،وًمٚمٛمجٛمققم٦م اعمتٕم٤موٟم٦م او ومريؼ اًمٕمٛمؾ 

 ذوط: وًمٙمـ سم٠مرسمٕم٦م ، وإدارة اعمخ٤مـمر اعمّم٤مقم٥ماًم٘مرار وذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع وذم صٜم٤مقم٦م 
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  حتّمٞمؾ إهٚمٞم٦م.  

   ع سمخؼمات أظمريـ ويٜمت٘مل حم٤مؾمٜمٝم٤ميٜمتٗمأن. 

  أن ي٘مٌؾ اًمتقاومؼ ُمع أقمْم٤مء اًمٗمريؼ. 

   أن يٕمٛمؾ سم٤مؾمتٛمرار قمغم شمٓمقير ـمري٘متف اخل٤مص٦م . وسمذًمؽ شمٙمقن يمؾ ُم١مؾم٦ًم ُمدرؾم٦م

 .رق اًمٕمٛمؾ وإومرادويمذًمؽ يمؾ ُمـ يٜمجح ذم هذا اًمٓمريؼ ُمـ وم ،ىم٤مئٛم٦م سمٜمٗمًٝم٤م 

 :اجلامظة وؿضقة افتػرغ افقطقػلظؼؾ 

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ      چ  چ  چ    چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  چ ٤ممم ـشمٕمو شم٤ٌمرك ىم٤مل      

ڍ  ڌ  ڌڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  کک  ک   ک  گ  گ  

 وىمْمٞم٦م ،ىمْمٞم٦م ُم٤م ُيًٛمك سمٕم٘مؾ اجلامقم٦م  ،. ٟمحـ هٜم٤م ُمع ىمْمٞمتلم 4إطمزاب:  چ گ  گ

 اًمتٗمرغ اًمقفمٞمٗمل.

ٌُّف وظم٤مًمّمف وأذف رء ومٞمف افػائدة إوػ       وُمٜمف ىمٚم٥م اًمٜمخٚم٦م أي ًمٌٝم٤م  ،: ىمٚم٥م اًمٌمء هق ًُم

واطمده٤م  ،وىمٚمقب اًمِمجر اًمذي يٜم٧ٌم ذم وؾمٓمٝم٤م همْم٤ًم ـمري٤ًم ىمٌؾ أن ي٘مقى ويّمٚم٥م  ،وهق مُج٤َّمره٤م 

ؾمٛمل  ،وومالن ىمرر ىَمْٚم٥م أي ظم٤مًمص ُمـ صٛمٞمؿ ىمريش . وىمٚم٥م اإلٟم٤ًمن ذم صدره  ،ىُمٚم٥م سم٤مًمْمؿ 

 ،وًُم٥مُّ اإلٟم٤ًمن هق قم٘مٚمف  ،يمام ذيمر اسمـ وم٤مرس ذم اعم٘م٤ميٞمس  ،وأرومٕمف  سمذًمؽ ٕٟمف أظمٚمص رء ومٞمف

اًمٕم٘مقل . ورسمام  يٕمٜمل: أصح٤مب ،9اًمزُمر:  چی  ی    ی  ىئ  یچيٜمٌف إمم ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم 

وًمذًمؽ ُيًتٕمٛمؾ اًم٘مٚم٥م سمٛمٕمٜمك اًمٕم٘مؾ يمام ذيمر أئٛم٦م اًمٕمرسمٞم٦م او آًم٦م  ،يٙمقن اًم٘مٚم٥م ُمًٙمـ اًمروح 

وئ  وئ  ۇئۇئ   ې  ې  ې  ې    ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ چ اًمٕم٘مؾ . ىم٤مل شمٕم٤ممم 

پ    چ وىم٤مل شمٕم٤ممم  ، 46 احل٩م:  چۆئ    ۆئ   ۈئ  ۈئ            ېئ  ېئ  ېئ       ىئ           ىئ  ىئ    

وىم٤مل  ،179إقمراف:  چ ٹڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   

   .57اًمٙمٝمػ:  چ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ چ   شمٕم٤ممم
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: ُمـ ُم٘متْمٞم٤مت اًم٘مٚم٥م اًمقاطمد أن شمّمحٞمح اًمٕم٘مؾ ًمٚمٜم٘مٞمْملم أُمر ممتٜمع إٓ افػائدة افثاكقة       

ومتّمػم قمٜمده ؿمٕم٦ٌم ُمـ  ،سم٢مدظم٤مل اًمْمٕمػ او اًمٗم٤ًمد قمغم اًمٕم٘مؾ ومتْمٛمحؾ قمٜمده احلدود واًمٗمقارق 

محؾ اًمٜم٘مٞمْملم او شمتالؿمك قمٜمده احلدود ويٗم٘مد اًمتٛمٞمٞمز . ومال يٛمٙمـ أن شمٙمقن اعمرأة اًمقاطمدة ُأُّم٤ًم 

ويمذًمؽ ٓ يٛمٙمـ اجلٛمع ذم وىم٧م واطمد  ،ًمرضمؾ وزوضم٦م ًمف ٕهنام طم٤مًمت٤من ُمتٜم٤مىمْمت٤من طمٙماًم وـمٌٞمٕم٦م 

ومٚمإلٟم٤ًمن ىمٚم٥م واطمد  ،ٜم٤مىمْم٤مت سملم طمٙمؿ اًمٌٜمقة ًمقًمد وطمٙمؿ اًمتٌٜمل ًمف . ويمذًمؽ إُمر ُمع ؾم٤مئر اعمت

او ىمٚم٥م يريد شمٜمٛمٞم٦م  ،ومال يٛمٙمـ أن يٙمقن ًمف ىمٚم٥م ُمع احلؼ وىمٚم٥م آظمر ُمع اًم٤ٌمـمؾ  ،وقم٘مؾ واطمد 

اعم١مؾم٦ًم وىمٚم٥م يريد ريمقده٤م وشمراضمٕمٝم٤م . وُيروى ذم أؾم٤ٌمب ٟمزول أي٦م اًمٙمريٛم٦م أن سمٕمض اعمٜم٤موم٘ملم 

وقمـ احلًـ أن رضمالً يم٤من ي٘مقل:  ، ىمٚم٤ًٌم ُمع ـم٤مئٗم٦م وىمٚم٤ًٌم ُمع ـم٤مئٗم٦م أظمرى ،ىمٚمٌلم  ملسو هيلع هللا ىلصزقمؿ أن ًمٚمٜمٌل 

ۋ  چ يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،زم ٟمٗمس شم٠مُمرين وٟمٗمس شمٜمٝم٤مين. وذم جم٤مل آظمر يٜمٌف اًم٘مرآن إمم هذا إصؾ 

ر اًمٕمٛمقم ـدسمـ. وشم22إٟمٌٞم٤مء:  چۅ     ۅ       ۉ  ۉ    ې  ېې  ې  ى  ى  ائ    ائ  ەئ 

ة ذم ؾمٞم٤مق اًمٜمٗمل وم٢من يمٚمٛم٦م رضمؾ ٟمٙمر ، چ ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چچ ٤مرة  ــل قمٌـوم

همػم أٟمف عم٤م يم٤من اجل٤مٟم٥م اعمٕمٜمقي ًمٚم٘مٚم٥م )أي اًمٕم٘مؾ( ُمتّمالً سم٤مجل٤مٟم٥م اعم٤مدي وهق  ،شمٗمٞمد اًمٕمٛمقم 

وم٢من اًمتٕمٌػم سمٚمٗمظ اًمرضمؾ يًتٌٕمد اجل٤مٟم٥م اعم٤مدي ًمٚمٛمرأة ٕهن٤م حتٛمؾ ىمٚمٌلم  ، قمْمٚم٦م اًم٘مٚم٥م ذم اًمّمدر

اعمذيمقر ذم أي٦م سمٕمد ذًمؽ  ًمٗمٙمري واًمتنميٕمل(وأُم٤م اجل٤مٟم٥م اعمٕمٜمقي )ا ،ذم ضمقومٝم٤م أصمٜم٤مء احلٛمؾ 

 واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ . ،ف قم٤مم ذم اًمتٗمٙمػم اإلٟم٤ًمين اًمًٚمٞمؿ ًمٚمرضم٤مل واًمٜم٤ًمء وم٢مٟم ،ويمذًمؽ ٟمٔم٤مئره اًمٙمثػمة 

 . ٘مٚمٌلمسم صحٞمح رضمؾ يًت٘مٞمؿ اعمٕمٜمك سمحذومف ومٝمق ًمت٠ميمٞمد اًمٕمٛمقم ذم ٟمٗمل وضمقد شُِمـ»وطمرف اجلر 

وػ إمم ذًمؽ طمدي٨م أ ،يٕم٘مؾ سمف  واطمداً  ىمٚم٤ٌمً  ؾمٚمٞمؿ إٟم٤ًمن: واوح أن ًمٙمؾ افػائدة افثافثة      

ـِ  اًمٜمُّْٕماَمنِ   اؿْمَتَٙمك إِنِ  َواطِمدٍ  يَمَرضُمؾٍ  اعْم١ُْمُِمٜمُقنَ  » َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ  اهللِ َرؾُمقُل  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  ،سَمِِمػم  سْم

دِ  ؾَم٤مئِرُ  ًَمفُ  شَمَداقَمك َرْأؾُمفُ  ًَ ك اجْلَ َٝمرِ  سم٤ِمحْلُٛمَّ ًَّ طم٤مصؾ ذًمؽ أن اعم١مُمٜملم يٜمٌٖمل  ،رواه ُمًٚمؿ وهمػمه  « َواًم

أن يٙمقن هلؿ قم٘مؾ واطمد ذم اعمّم٤مًمح اًمٕم٤مُم٦م واًمٖم٤مي٤مت اًمٕمٚمٞم٤م وذم ُم٤ًمقمدة سمٕمْمٝمؿ اًمٌٕمض وذم رومع 

اًمٔمٚمؿ سمٞمٜمٝمؿ . وىمد ُيٓمٚمؼ قمغم ذًمؽ قمٜمد ظمؼماء اًم٘مٞم٤مدة واإلدارة: قم٘مؾ اجلامقم٦م او روح اجلامقم٦م او 

٤مذًا ـُمٕم ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمٌل  سمٕم٨مد ـوم٘م ،٤مقمٞم٦م ـُمث٤مل ًمٚم٘مٞم٤مدة اجلٛم روح اًمٗمريؼ . وىمد فمٝمر ذًمؽ واوح٤ًم ذم
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َٓ ختَتـٚمِٗم٤م َوشَمَٓم٤مَوقَم٤م » وىم٤مل هلام ك إمم اًمٞمٛمــوأسم٤م ُمقؾم  . وهمػممه٤م رواه ُمًٚمؿ واًمٌخ٤مري « َو

أي أٟمٔمٛم٦م اًمتقاومؼ قمغم قمٛمؾ واطمد  ،وي١مؾَمُس قمغم ذًمؽ وضمقب إقمداد أٟمٔمٛم٦م ووؾم٤مئؾ اًمتٓم٤موع 

ويٜمٌٖمل  وؾمٜمذيمر هذا إُمر ذم اًمٙمالم قمـ اًمِمقرى إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم . ،وإن يم٤مٟم٧م أراء خمتٚمٗم٦م 

وًمٙمٜمف إًمٖم٤مء قمٛمكم او  ،قمدم محؾ اًمٜم٘مٞمْملم ٓ يًتٚمزم إًمٖم٤مء أطمدمه٤م مجٚم٦م وشمٗمّمٞماًل اًمتٜمٌٞمف هٜم٤م إمم أن 

ٞمذي يمام يٜمٌف إًمٞمف طمدي٨م اًمتٓم٤موع . وٓ ُم٤مٟمع ُمـ اإلؾمتٛمرار ذم شمٜم٘مٞمح وإٟمْم٤مج ُم٤م شمؿ إسمٕم٤مده قمـ شمٜمٗم

ـِ وجيري قمغم ذًمؽ طمدي٨م  تحؼ اعمروٟم٦م ذم رؤيتٝم٤م .ـإْن يم٤مٟم٧م ُمْم٤مُمٞمٜمف شمً اًمٕمٛمؾ ٤ٌَّمسٍ  اسْم : ىَم٤مَل  ، قَم

ٌَْٚمَت٤منِ  شَمُٙمقنُ  َٓ » َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ  اهللَِّ قُل ـَرؾُم  ىَم٤مَل  رواه أسمق داود واًمؽمُمذي  « َواطِمدٍ  سَمَٚمدٍ  ذِم  ىِم

٧م ـوصٞمٖم٦م احلدي٨م ًمٞمً ،ٜم٤مده طمًـ او ٓ سم٠مس سمف ـوإؾم ،واًمٚمٗمظ ٕيب داود  واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم وأمحد

ج٤مه ـد اإلشمـوم٢مذا أظمذٟم٤م سمٕمٛمقم ذًمؽ ومال ؿمؽ أن ُمٕمٜم٤مه شمقطمٞم ،رة اًمٕمرب ـزيـظم٤مص٦م سمج

وًمٞمس ُمٕمٜم٤مه إسم٘م٤مء ـم٤مئٗم٦م وإظمراج ؾم٤مئر  ،ؽماشمٞمجل ًمٚمٛمّم٤مًمح اًمٕمٚمٞم٤م وم٢مٟمف اعمٕمٜمك اًمٚمٖمقي ًمٚم٘مٌٚم٦م ـاإلؾم

 . ومٝمذا احلدي٨م قمغم شم٘مدير صحتف هق همػم طمدي٨م إظمراج اعمنميملم ُمـ ضمزيرة اًمٕمرب ،اًمٓمقائػ 

٤مٟمد ـ٤م وم٢من سمٕمْمٝم٤م يًـددة وإْن شمٜمققم٧م وفم٤مئٗمٝمـذًمؽ أيْم٤ًم أن اعم١مؾم٤ًمت اعمتٕم يمؾ وي١مؾَمس قمغم

ومال جيقز أن  ،وشمتجف يمٚمٝم٤م إمم حت٘مٞمؼ اعمّم٤مًمح اًمٕم٤مُم٦م واًمٖم٤مي٤مت اًمٕمٚمٞم٤م ويم٠مهن٤م ىمٚم٥م واطمد  ،سمٕمْم٤ًم 

اؾمؽماشمٞمجل سملم وفم٤مئػ اعم١مؾم٤ًمت اعمتٕمددة . وم٢من طمّمؾ ذًمؽ اًمتٜم٤مىمض وم٢مٟمف يٜمٌف إمم حيّمؾ شمٜم٤مىمض 

سمؾ إن اعمٕم٤ميم٦ًم اًمٕمٛمٚمٞم٦م اعمتٕمٛمدة ًمإلدم٤مه اإلؾمؽماشمٞمجل ذم  . وم٤ًمد إهٚمٞم٦م او ظمٞم٤مٟم٦م اًمقاضم٥م اًمقفمٞمٗمل

  اعمّم٤مًمح اًمٕمٚمٞم٤م ىمد يّمؾ إمم درضم٦م اخلٞم٤مٟم٦م اًمٙمؼمى. 

واوح ُمـ اُمتٜم٤مع محؾ اعمتٜم٤مىمْم٤مت أن قم٘مؾ يمؾ قم٤مُمؾ جي٥م أن ٓ يٜم٘مًؿ سملم  :افػائدة افرابعة      

ومٙمؾ وفمٞمٗم٦م ي٘مقم إشم٘م٤مهن٤م قمغم اعمٖم٤مًم٦ٌم واعمٜم٤موم٦ًم ومال يّمح عمقفمػ واطمد أن يِمتٖمؾ ومٞمٝم٤م  ،اعمتٜم٤مىمْم٤مت 

وي٘مقم إشم٘م٤مهن٤م ذم  ،وم٢مهن٤م ُمٝمٜم٦م رومٞمٕم٦م  ،وومٞمام يٜم٤مومًٝم٤م ذم وىم٧م واطمد . وًمٜميب ُمثاًل ُمٝمٜم٦م اًمٓمٌٞم٥م 

وم٢مذا يم٤مٟم٧م وزارة اًمّمح٦م شمًٕمك ًمت٘مديؿ أومْمؾ اخلدُم٤مت ًمٕم٤مُم٦م  ،قمغم اًمتٓمقير واعمٖم٤مًم٦ٌم  اعم١مؾم٦ًم

وم٢من هذه اًمٖم٤مي٦م دمٕمؾ اًمتزاطمؿ يمٌػمًا سملم هم٤مي٦م وُمٜم٤مومع اعم١مؾم٦ًم اًمٕم٤مُم٦م  ، )اًمْمامن اًمّمحل( اعمقاـمٜملم

ٕن أرسم٤مح اعم١مؾم٦ًم اخل٤مص٦م شم٘مقم  ،وارسم٤مح اعم١مؾم٤ًمت اًمّمحٞم٦م اخل٤مص٦م ُمـ ضمٝم٦م أظمرى  ،ُمـ ضمٝم٦م 



352 

 

 طمد يمٌػم قمغم قمدم يمٗم٤مي٦م اعم١مؾم٦ًم اًمٕم٤مُم٦م . وًمذًمؽ وم٢من اًمّمحٞمح أن اًمٓمٌٞم٥م ذم قمٛمٚمف اًمٓمٌل إمم

ذم  إُمر وهٙمذا ،يٜمٌٖمل أن يٙمقن ُمتٗمرهم٤ًم ًمٚمٕمٛمؾ احلٙمقُمل او ًمٚمٕمٛمؾ اخل٤مص ُمـ همػم ظمٚمط سمٞمٜمٝمام 

يقوح ذًمؽ  ك اعمقفمػ طم٘مف ويمٗم٤ميتف .وًمٙمـ ُمـ ُمًتٚمزُم٤مت اًمتٗمرغ أن ُيٕمٓمَ  ،دًا ـوفم٤مئػ يمثػمة ضم

ومال يٛمٙمـ ًمالقم٥م ُمٕملم أن يٕمٛمؾ ذم اًمٗمري٘ملم ذم وىم٧م واطمد ٕٟمف  ،٤مومس ذم اًمٗمروؾمٞم٦م واًمري٤مو٦م اًمتٜم

وأيْم٤ًم وم٢من  . أظمر وُمٖم٤مًمٌتف ُمٜم٤موم٦ًمٕن اًم٤ًٌمق ىم٤مئؿ قمغم و ،ؾمٞمٗمًد اًمٗمري٘ملم او يٜمح٤مز إمم أطمدمه٤م 

ن يٕمٓمٞمٝم٤م أقمٔمؿ ُم٤م يٛمٙمـ ُمـ ىمٚمٌف )أي قم٘مٚمف يمؾ وفمٞمٗم٦م قم٤مًمٞم٦م إمهٞم٦م حتت٤مج ُمـ اعمقفمػ أ

 . إشم٘م٤مهن٤م وشمٓمقيره٤م واعمٖم٤مًم٦ٌم ومٞمٝم٤م( ًمٖمرض وُمِم٤مقمره

ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  چ ي١ميد ذًمؽ ىمقًمف شم٤ٌمرك وشمٕمـــ٤ممم       

ُمٖم٤مًم٦ٌم شمِمٛمؾ ُمٖم٤مًم٦ٌم اًمٜمٗمس و شص٤مسمروا  »وم٢من يمٚمٛم٦م  ، 200آل قمٛمران:  چ ۇئ  ۆئ  ۆئ

شمٕمٜمل رسمط اًمٜمٗمس قمغم  شراسمٓمقا  »وهذه هل ًم٥م اعمٖم٤مًم٦ٌم : ويمٚمٛم٦م  ،أظمريـ ذم اًمّمؼم قمغم اًمٕمٛمؾ 

 ،اًمٕمٛمؾ وُمٖم٤مًم٦ٌم اًمٜمٗمس ذم قمدم اًمتٗمٚم٧م . ومٙمؾ وفمٞمٗم٦م قم٤مًمٞم٦م إمهٞم٦م حتت٤مج إمم ُمـ يرسمط قم٘مٚمف قمٚمٞمٝم٤م 

ومال يٛمٞمؾ هٜم٤م وهٜم٤مًمؽ إٓ ًمٗمروض اًمٕملم واًميورات وُمِم٤مريم٦م حمدودة ذم ومروض اًمٙمٗم٤مي٦م 

 َصغمَّ  اهللِ َرؾُمقَل  َأنَّ  َرةَ ُهَريْ  َأيِب طمدي٨م إظمرى ًمٚمٛمح٤مومٔم٦م قمغم ىمدر ُمٕم٘مقل ُمـ اًمتقازن . ي١ميمد ذًمؽ 

ـْ  »ىَم٤مَل  َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ ـْ  َزْوضَملْمِ  َأْٟمَٗمَؼ  َُم   ُِم
ٍ
ء ـَ  َرْ   ُِم

ِ
ؿَْمَٞم٤مء ْٕ ـْ  ُدقِمَل  اهللَِّ ، ؾَمٌِٞمؾِ  ذِم  ا  َي٤م اجْلَٜم٦َّمِ  َأسْمَقاِب  ُِم

ٌْدَ  . اًمزوج ذم  ذم ؾمٞم٤مق طمدي٨م . رواه اإلُم٤مم اًمٜم٤ًمئل واًمٌخ٤مري واسمـ طم٤ٌمن «ًَمَؽ  ظَمػْمٌ  َهَذا اهللَِّ قَم

ـْ  »٤مرة وشمدسمر قمٌ ،ًمزوضم٤من مه٤م اًم٘مريٜم٤من وا ،اًمٕمرسمٞم٦م هق اًمٗمرد اًمذي ًمف ىمريـ    ُِم
ٍ
ء ـَ  َرْ   ُِم

ِ
ؿَْمَٞم٤مء ْٕ  ، «ا

اعمج٤مل ؾ او إي٤مم او اعم٤مل ذم ـذا شمٕمٌػم رائع ُيراد سمف اًمؽمهمٞم٥م ذم زي٤مدة او ُمْم٤مقمٗم٦م إٟمٗم٤مق اًمٕمٛمـومٝم

شمٜمٔمٞمؿ »قان ـرطمف حت٧م قمٜمـٞم٤مق اًمت٤مم ًمٚمحدي٨م وؿمـشم٘مدم اًمًد ـوىم ،أي ُمـ ٟمٗمس اًمٜمقع  ،ف ـٟمٗمً

 .شد اإلو٤مذمـاجلٝم
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 :افتـظقؿ افقطقػل

 ،وشمقضمد ُمتٓمٚم٤ٌمت شمٜمٔمٞمٛمٞم٦م حتت٤مضمٝم٤م يمؾ ُم١مؾم٦ًم  ،اًمتٜمٔمٞمؿ اًمقفمٞمٗمل هق صمٛمرة اًمتٗمٙمػم اعمٜمٔمؿ       

ويٛمٙمـ ُمراضمٕم٦م اًمتٗم٤مصٞمؾ ذم ُمّم٤مدر  تٗم٤موشم٦م ذم شمٗم٤مصٞمؾ هذه اعمتٓمٚم٤ٌمت .وإن يم٤مٟم٧م إٟمٔم٤مر ُم

وًمٕمٚمف ُمـ اعمٗمٞمد اًمتٜمٌٞمف إمم أن ُمّم٤مدر اًم٘مٞم٤مدة اًمٕمًٙمري٦م ومٞمٝم٤م ىمْم٤مي٤م ُمٗمٞمدة ضمدًا  ،اًم٘مٞم٤مدة واإلدارة 

 وًمٙمـ قمغم اًم٘م٤مرئ أن يٙمقن سمّمػمًا ذم اؾمتٌٕم٤مد ُم٤م ٓ يّمٚمح ًمٚم٘مٞم٤مدة اعمدٟمٞم٦م . ،شمتٕمٚمؼ سمتٜمٔمٞمؿ اعم١مؾم٦ًم 

 وهل: ،شمٜمٔمٞمؿ اعم١مؾم٦ًم س اعمِمٝمقرة ذم اعم٘مّمقد هٜم٤م اًمتٜمٌٞمف إمم اًمٕمٜم٤مإٟمام و

  شمقزيع اعم١ًموًمٞم٤مت. 

   أن  إُمر إول: ،هٜم٤م اإلًمتزام سم٠مُمريـ  يمتٕمٞملم اعمٕم٤مون او اًمقيمٞمؾ . ويٜمٌٖمل ،اًمتٗمقيض

وم٢من ُمٕمٜمك ذًمؽ ؾم٘مقط اًمث٘م٦م وأن  ،ويم٠من اعمٕم٤مون همػم ُمقضمقد  ،ٓ يٙمقن اًمتٗمقيض ؿمٙمٚمٞم٤ًم 

أن ٓ الُم٤مت ومِمؾ اًم٘مٞم٤مدة . إُمر اًمث٤مين: وهذه ُمـ قم ،اًم٘م٤مئد يريد ومٕمؾ يمؾ رء سمٜمٗمًف 

ذم صٜم٤مقم٦م اًم٘مرار وًمٙمـ ذم  يٙمقن اًمتٗمقيض يمٌػمًا ضمدًا ويم٠من اًم٘م٤مئد او اعمدير همػم ُمقضمقد

 يمام يٜمٌٖمل أن يٙمقن اًم٘م٤مئد طمٙمٞماًم ذم إٟمت٘م٤مء إُمقر اًمتل يٗمقض ومٞمٝم٤م .اعمّم٤مدىم٦م قمٚمٞمف وم٘مط!! 

   واًمتٕمٚمٞمامتااإلرؿم٤مد واًمتقضمٞمف. 

   وأقمامل اعم١مؾم٦ًماًمتٜمًٞمؼ سملم ومروع. 

  إذاف وإدارة إقمْم٤مء. 

  يم٤مإلشمّم٤مٓت اًمداظمٚمٞم٦م واإلضمتامقم٤مت  ، إدارة اعمًتٚمزُم٤مت اًمٕم٤مُم٦م ًمٜمٔم٤مم اعم١مؾم٦ًم

 واًمٙمت٤مسم٦م )اًمتقصمٞمؼ(.

 

 إدارة افقؿت

ەئ  ەئ   وئ  وئۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ    ې  ى  ى  ائ  ائ   چ ىم٤مل شمٕم٤ممم       

ائ  ائ  ەئ    ەئ  وئ  وئ     ۇئ  ۇئ  ۆئ  چ وىم٤مل شمٕم٤ممم   ، 37وم٤مـمر:  چ ۈئ  ۈئ
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ومتدسمر قم٤ٌمرة  ، 203 – 201اًمِمٕمراء:  چ  ۆئ     ۈئ  ۈئ    ېئ  ېئ  ېئ   ىئ   ىئ  ىئ  ی

 ؟ًمٜم٤م ُمـ ُمٝمٚم٦م ووىم٧م إو٤مذمأي هؾ  ، چ ىئ   ىئ  ىئ   چ

 :افقؿت بعض اإلدفة افؼظقة دم إدارة

اًمٗمراغ ُمـ اًمٌمء  ، 8 – 7اًمنمح:  چ ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ىچ ىم٤مل شمٕم٤ممم       

 وَمَٚمامَّ  »وذم احلدي٨م  ،ُي٘م٤مل: ومرغ اًمرضمؾ ُمـ هذه اًم٘مْمٞم٦م  ،اإلٟمتٝم٤مء ُمٜمف وشمٗمريغ اًمٜمٗمس ُمـ ُمتٓمٚم٤ٌمشمف 

ـَ  وَمَرغَ  اَلةِ  ُِم ـَ  َأطَمُديُمؿْ  وَمَرغَ  إَِذا »وذم طمدي٨م آظمر  ،ُمًٚمؿ رواه ِ « اهلل َرؾُمقَل  َي٤م: ىُمْٚمٜم٤َم اًمّمَّ دِ  ُِم  اًمتََِّمٝمُّ

ظِمرِ  ْٔ ذْ  ، ا ـْ  سم٤ِمهللِ وَمْٚمَٞمَتَٕمقَّ ٦م اًمٙمريٛم٦م يٜمٌف إمم ـذف اعمٗمروغ ُمٜمف ذم أيـوطم ٚمؿ .ـرواه ُمً « َأْرسَمعٍ  ُِم

واًمٜمََّم٥م اًمتٕم٥م  ومٞمف وم٤مٟمّم٥م ُمتجٝم٤ًم إمم قمٛمؾ آظمر .أي إذا ومرهم٧م ُمـ أي قمٛمؾ يمٜم٧م  ،اًمٕمٛمقم 

پ  ڀ     پ  پ  چوُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،ٜم٤مي٦م قمـ اًمٙمٗم٤مح واجلّد ذم إُمر وُيًتٕمٛمؾ يم ،واإلقمٞم٤مء 

وشمٗمٞمد اشمّم٤مل  شإذا»راسمٓم٦م جلقاب  ، چ  ۉ  چ واًمٗم٤مء ذم قم٤ٌمرة  .62اًمٙمٝمػ:  چ ڀ  ڀ

 ٙمرـاًمِم قمغم سمٕمثفري سم٘مقًمف: ـوقمؼم قمـ ذًمؽ اًمزخمِم ،اجلقاب سم٤مًمنمط او اًمتت٤مسمع سمٞمٜمٝمام سمال ُمٝمٚم٦م 

 ٓ أن قمغم وحيرص ويت٤مسمع ، وسمٕمض سمٕمْمٝم٤م سملم يقاصؾ وأن ، ومٞمٝم٤م واًمٜمّم٥م ٤مدةـاًمٕمٌ ذم ضمتٝم٤مدواإل

 أيوىم٤مل قمٌد اًمٙمريؿ اخلٓمٞم٥م:  اهـ .. سم٠مظمرى ٝم٤مـٌَ ـذٟمَّ  قم٤ٌمدة ُمـ ومرغ وم٢مذا.  ُمٜمٝم٤م أوىم٤مشمف ُمـ وىمت٤مً  خيغم

 اًمراطم٦م شمٕم٘مٌٛمٝم٤م أن واًمتٕم٥م اًمٜمّّم٥م ؿم٠من وُمـ ، ين يّمحٌف أن اًمٕمن ؿم٠من ُمـ يم٤من إذا أٟمف

 ُمـ ُمقىمع أي ُمـ ومرهم٧م إذا أٟمؽ  -إٟم٤ًمن سمٙمؾ ضمدير هق يمام -اًمٜمٌل أُّي٤م سمؽ ومجدير ، واًمرو٤م

 سم٘مدر وم٢مٟمف ، واجلٝم٤مد ًمٚمٙمٗم٤مح ضمديدة ضمٌٝم٦م اومتح سمؾ ، اًمراطم٦م إمم شمريمـ ومال ، واجلٝم٤مد اًمٙمٗم٤مح ُمقاىمع

 ؿم٠من قمٚمق ُمـ شمٌٚمغ ُم٤م وسم٘مدر ، ظمػم ُمـ حتّمؾ ُم٤م سم٘مدر ، اًمٕمن اًمِم٤مق اًمٓمريؼ هذا سمؽ يٛمتد ُم٤م

يمـ ُم٘مٌالً أي  ، چې  ې  ې   چ  ( . وىمقًمف شمٕم٤ممماًمتٗمًػم اًم٘مرآين ًمٚم٘مرآناهـ ُمـ ). ىمدر ورومٕم٦م

 چ  ې  چ :قمغم چې  ې   چ  وشم٘مديؿ ،سمٛمح٦ٌم قمغم ُم٤م يتّمؾ سم٤مهلل شمٕم٤ممم ُمـ هم٤مي٤مت وذائع 
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ة ـقر دم ؽايـيتان إػ أموتـبف أ.  رهمٌتؽ شمٙمقن همػمه إمم ٓ فـإًمٞم أي ، ظمتّم٤مصد اإلـيٗمٞم

  :إمهقة

اًمٗمراغ يم٤معمٕمدوم ٕٟمؽ ُمع سمداي٦م اًمٗمراغ شمتجف إمم هدف آظمر . واجل٤مُمع سملم هن٤مي٦م : إمر إول      

ٕن هن٤مي٦م اًمٕمٛمؾ إول هق شم٘مقيؿ اًمٜمت٤مئ٩م  ،اًمٕمٛمؾ إول وسمداي٦م اًمٕمٛمؾ اًمث٤مين هق اًمتٗمٙمػم واًمٕمٚمؿ 

وضمٝمد  وسمداي٦م اًمٕمٛمؾ اًمث٤مين هق اًمتٗمٙمػم ًمقوع إهداف واخلٓمط . ،وُم٤م يتٌع اًمت٘مقيؿ ُمـ إضمراءات 

 ،همػم أن اًمٕم٤ممل واًم٘م٤مئد اعم١مهؾ جيد ؾمٕم٤مدة ذم اًمتٗمٙمػم  ،ٗمٙمػم أقمٔمؿ ُمـ ضمٝمد اًمٕمْمالت واعمٗم٤مصؾ اًمت

يم٘مقل اًم٘م٤مئؾ: إذا ؾم٘مٓم٧م  ،ويِمٛمؾ هذا إُمر ىمقاقمد قمٛمٚمٞم٦م يمثػمة  ومٝمق َٟمَّم٥م ًمذيذ ـمٞم٥م اًمٓمٕمؿ .

  .قمٛمؾ ضمديدوإذا أمتٛم٧م قمٛمالً ومتقضمف إمم  ،ٚمٜمج٤مح وإذا ومِمٚم٧م ومخٓمط ًم ،وم٤مهنض 

ومال شم٘مٌؾ ُمزامح٤ًم ًمف إٓ سمٕمد  ،طملم شمتقمم واضم٤ًٌم يمـ ُم٘مٌالً قمٚمٞمف سمٛمٕمٔمؿ ٟمٗمًؽ : فثاينإمر ا      

 . ( وقمدم شمريمٝم٤م همػم ُمٙمتٛمٚم٦م)أي إٟمج٤مزه٤م. ويتْمٛمـ ذًمؽ إمت٤مم إقمامل  اًمٗمراغ ُمٜمف

وًمٙمـ سم٤مًمٜمّم٥م وإقمامل  ،خٗمٞمٗم٦م ـقن سم٤مًمراطم٦م وإقمامل اًمـ: ـمٚم٥م اعمٕم٤مزم ٓ يٙمإمر افثافث      

ـْ و . اًمث٘مٞمٚم٦م  إِنَّ  » قُمْٛمَرمِه٤َم ذِم  هَل٤َم ىَم٤مَل  َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ  اهللَِّ  َرؾُمقَل  َأنَّ  قَمٜمَْٝم٤م، اهللَُّ  َريِضَ  قَم٤مِئَِم٦مَ  قَم

ـَ  ًَمِؽ  ضَْمرِ  ُِم ْٕ وواوم٘مف  رواه احل٤ميمؿ وصححف قمغم ذط اًمِمٞمخلم « َوَٟمَٗمَ٘متِِؽ  َٟمَّمٌِِؽ  ىَمْدرِ  قَمغَم  ا

 .ُم٘م٤مرب ذم اًمّمحٞمحلم وهق سمٚمٗمظ ، اًمذهٌل

ويًتٚمزم ذًمؽ  ،اجلٝمقد اًمٗمٙمري٦م واًمٕمٛمٚمٞم٦م جي٥م أن شمتجف إمم رو٤م اهلل شمٕم٤ممم  :إمر افرابع      

 .٘م٦م سم٤معمٕم٤ميػم اًمنمقمٞم٦م وإظمالىمٞم٦ماًمٕمٜم٤مي٦م اًمٗم٤مئ

 مجٞمع واعمراد ملسو هيلع هللا ىلص ًمٚمٜمٌل ظمٓم٤مب ، چۅ  ۉ  ۉ  چ ىم٤مل اسمـ ومقرك: : إمر اخلامس      

تف ُمـ اعمٙمٚمٗملم ( . ي١ميد يمالم اسمـ ومقرك أن أي٦م ُمتٕمٚم٘م٦م ُمٕمٜمقي٤ًم سم٘مقًمف )شمٗمًػم اسمـ ومقرك اهـ ُمـ. أُمَّ

ٓ ؿمؽ أن قمٛمٚمٞم٤مت و ،6 – 5اًمنمح:  چ  ۇ  ۇ  ۆ         ۆ        ۈ  ۈ     ٴۇ  ۋ          ۋ     ۅچ شمٕم٤ممم ىمٌٚمٝم٤م 

وًمٙمٜمف واىمع  ،٤مًمٕمن او حتقيؾ اًمٕمن إمم ين ٓ شمرمتل قمغم اعم١مُمٜملم إرمت٤مًء سم اؾمتخراج اًمٞمن اعم٘مؽمن

ًمٕمٛمٚمٞم٤مت هل ومال ؿمؽ أن اًم٘مقاقمد اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمٕمٛمٚمٞم٦م هلذه ا ،ضمديد يّمٜمٕمف اعم١مُمٜمقن سمتقومٞمؼ اهلل شمٕم٤ممم 

  .ىمقاقمد ًمٕم٤مُم٦م اعم١مُمٜملم
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ـِ و       ـِ  قَم ٤ٌَّمسٍ  اسْم  ومِٞمِٝماَم  َُمْٖمٌُقنٌ  ٟمِْٕمَٛمَت٤منِ   » َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ  اًمٜمٌَِّلُّ  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  ، قَمٜمُْٝماَم  اهلل َريِضَ  قَم

ـَ  يَمثػِمٌ  ٦مُ : اًمٜم٤َّمسِ  ُِم حَّ اعمٖمٌقن هق اخل٤مه اعمحروم ٕٟمف أو٤مع  رواه اًمٌخ٤مري وهمػمه . « َواًمَٗمَراغُ  اًمّم 

ـِ وىم٧م صحتف وومراهمف . و ـِ  قَم ٤ٌَّمسٍ  اسْم  َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ  َصغمَّ  اهللَِّ  َرؾُمقُل  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  قَمٜمُْٝماَم  اهللَُّ  َريِضَ  ، قَم

٤م اهْمتَٜمِؿْ  » َيِٕمُٔمفُ  َوُهقَ  ًمَِرضُمؾٍ  ًً ٌَْؾ  ََخْ ٤ٌَمسَمَؽ : ََخْسٍ  ىَم ٌَْؾ  ؿَم َتَؽ  َؽ ِهَرُمِ  ىَم ٌَْؾ  َوهِمٜم٤َمَءكَ  ؾَمَ٘مِٛمَؽ  ىَمٌَْؾ  َوِصحَّ  ىَم

ٌَْؾ  َوطَمَٞم٤مشَمَؽ  ْٖمٚمَِؽ ـؿُم  ىَمٌَْؾ  َووَمَراهَمَؽ  وَمْ٘مِركَ  ٞمخلم ـرط اًمِمـف قمغم ؿمرواه احل٤ميمؿ وصحح « َُمْقشمَِؽ  ىَم

 . وواوم٘مف اًمذهٌل

ـْ و       ، سَمْرَزةَ  َأيِب  قَم  َيْقمَ  قَمٌْدٍ  ىَمَدَُم٤م شَمُزوُل  َٓ  » َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللَُّ  َصغمَّ  اهللَِّ  َرؾُمقُل  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  إؾَْمَٚمِٛمل 

ًْ  طَمتَّك اًمِ٘مَٞم٤مَُم٦مِ  ـْ  ٠َمَل ـُي ـْ  ، َأوْمٜم٤َمهُ  ومِٞماَم  قُمُٛمِرهِ  قَم ـْ  ، وَمَٕمَؾ  ومِٞمؿَ  قِمْٚمِٛمفِ  َوقَم ـْ  َُم٤مًمِفِ  َوقَم ـَ  ُِم ًَ  َأْي  َوومِٞمؿَ  ٌَفُ ـايْمَت

ـْ  ، َأْٟمَٗمَ٘مفُ  ِٛمفِ  َوقَم ًْ سم٠مٟمف طمًـ  ووصٗمف اًمؽمُمذي ،رواه اًمؽمُمذي واًمدارُمل وأسمق يٕمغم  « َأسْماَلهُ  ومِٞمؿَ  ضِم

 .وصححف إًم٤ٌمين ،صحٞمح 

 :افقجفة وإدوار

رٟمُ        اًمقاضم٥م اًمذي اًمذي يراسمط قمٚمٞمف اعم١مُمـ ويّم٤مسمر او ي٤ًمسمؼ ُمٜم٤مومًٞمف ،  هق اًمقضمٝم٦م هٜم٤م٠من سم َذيم 

 ومٚمف أوًمقي٦م ُمت٘مدُم٦م ذم اعمٖم٤مًم٦ٌم ، وإن يم٤مٟم٧م درضم٦م ُمـ اعمٖم٤مًم٦ٌم ضم٤مري٦م ذم ؾم٤مئر ُم١ًموًمٞم٤مت اعم١مُمـ .

وأُم٤م إدوار ومٝمل ؾم٤مئر ُم١ًموًمٞم٤مت اًمٗمرد ، اإلضمتامقمٞم٦م واًمقفمٞمٗمٞم٦م واعم٤مًمٞم٦م وهمػمه٤م . وٓ إؿمٙم٤مل ذم 

وىمد شمٙمٚمٛمٜم٤م ذم هذا .  ف أوًمقي٦م قم٤مًمٞم٦م ذم اًمقىم٧م واجلٝمدد إدوار ، وًمٙمٜمف دور ًمضمٕمؾ اًمقضمٝم٦م أطم

اًمتقازن سملم اًمقضمٝم٦م » اعمذيمقرة حت٧م قمٜمقان اًمت٘مًٞمامت وهق ُمـ ،ٌح٨م قمـ اًمقضمٝم٦م وإدوار اعم

   وضمٝمتف وأدواره. وواوح أن مجٚم٦م ٟمِم٤مط اإلٟم٤ًمن ُمقضمقدة ذم . شوإدوار

 :إلقمٓم٤مء يمؾ ٟمِم٤مط طم٘مف ُم٤م ي٤ًمقمد قمغم اًمتحٙمؿ ذم اًمقىم٧م إمم ٟمحت٤مج هٜم٤مو      

 دور وُم٤م يتٓمٚمٌف ُمـ وىم٧م وضمٝمد ُمٕمروم٦م ُمٗمّمٚم٦م سمؽميمٞم٥م يمؾ . 

  أظمر اًمدورَ  دورٍ  وٓ يٙمره أؿمخ٤مُص  ،شمٜمٔمٞمؿ اًمقىم٧م واجلٝمد يمل ٓ يٓمٖمك دور قمغم دور. 

  وىمد  ،٤مٕوًمقي٤مت اعمٜمخٗمْم٦م ىمد شمٙمقن ُم١مضمٚم٦م إوًمقي٤مت ذم اًمقضمٝم٦م وإدوار: ومشمرشمٞم٥م

ٚم٦م وًمٙمٜمٝم٤م شم٠مظمذ ٟمّمٞم٤ًٌم ُمٜمخٗمْم٤ًم ُمـ اًمقىم٧م واجلٝمد . وأهؿ إوًمقي٤مت ُمـ ضمٝم٦م  شمٙمقن ُُمَٗمٕمَّ
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 ،هل أوًٓ: اخلٓمقرة اًمٙمٌػمة إذا يم٤مٟم٧م وؿمٞمٙم٦م او ىمري٦ٌم  ،اًمت٘مديؿ وُم٘مدار اجلٝمد واًمقىم٧م 

 صم٤مًمث٤م: قمٛمٚمٞم٤مت اًمتحًلم واعمٖم٤مًم٦ٌم . ،أي اًميورات همػم اًمٕم٤مضمٚم٦م  ،صم٤مٟمٞم٤ًم: اًمٕمٛمؾ ًمٚمٛمًت٘مٌؾ 

وحيت٤مج اًمٗمرد إمم ُمقازٟم٦م سملم أوًمقي٤مت  ٞم٠ميت إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم قمٜمقان ُمًت٘مؾ ًمألوًمقي٤مت .وؾم

 .ت اًمِمخّمٞم٦م واًمقفمٞمٗمٞم٦م واإلضمتامقمٞم٦ميم٤مٕوًمقي٤م ،إدوار 

 وم٢من ُمـ أهؿ أؾم٤ٌمب وٞم٤مع  ،وسمِمٙمؾ واوح  حتديد إهداف واًمقاضم٤ٌمت ذم يمؾ دور

ذًمؽ ىمقل اًمداقمٞم٦م إن اهلدف هق  ألهداف . ُمث٤ملاعمٕم٤ممل اًمٕمٛمٚمٞم٦م ًم قحاًمقىم٧م هق قمدم وو

ومٝمذه هم٤مي٦م قمٔمٞمٛم٦م وًمٙمـ اًمٓمرق اًمٕمٛمٚمٞم٦م ًمٌٚمقهمٝم٤م يمثػمة ضمدًا يم٤معمٜم٤مؾمؽ  ،إرو٤مء اهلل شمٕم٤ممم 

ويمؾ هدف  ، ويمؾ ـمريؼ حيت٤مج إمم أهداف ظم٤مص٦م سمف ،واًمتٕمٚمٞمؿ واًمٓم٥م واًمًٞم٤مؾم٦م وهمػمه٤م 

 ،٦م هب٤م وٓ ؿمؽ أن يمؾ ُم١مؾم٦ًم هل٤م جم٤مل ُمٕملم ووضمٝم٦م ظم٤مص . حيت٤مج إمم ختٓمٞمط ُمٜم٤مؾم٥م ًمف

ومٞمج٥م أن شمْمع أهداوم٤ًم حمددة اعمٕم٤ممل يمل يٛمٙمـ ووع ظمٓم٦م قمٛمٚمٞم٦م ًمٙمؾ هدف . وسمخالف 

وىمدرمه٤م قمغم اعمٖم٤مًم٦ٌم او  وم٢من اعمٛم١مؾم٦ًم ؾمقف خترج ُمـ جم٤مهل٤م اعمحدد وشمٗم٘مد ادم٤مهٝم٤مذًمؽ 

ومٝمذا هدف ومْمٗم٤مض همػم  ،. وُمثؾ ذًمؽ ىمقل ُمدير اًمنميم٦م إن هدومف زي٤مدة إرسم٤مح  اعمٜم٤موم٦ًم

 يٛمٙمـ اًمتخٓمٞمط ًمف إٓ سمت٘مًٞمٛمف إمم أضمزاء حمددة اعمٕم٤ممل يمزي٤مدة اإلٟمت٤مج او رومع ومالحمدد اعمٕم٤ممل 

. وطمٙمؿ إومراد  ُمـ إهداف اجلقدة او ختٗمٞمض إؾمٕم٤مر او حتٗمٞمز اجلٛمٝمقر او همػم ذًمؽ

وُمـ ومروع ذًمؽ شم٘مًٞمؿ إهداف واًمقاضم٤ٌمت اعمٕم٘مدة إمم  ىمري٥م ُمـ طمٙمؿ اعم١مؾم٤ًمت .

 .ؾؽ سمح٥ًم ٟمقع اًمٕمٛموذًم ،أضمزاء ُمتزاُمٜم٦م او ُمتت٤مسمٕم٦م 

 هلذه وم٢من: اعمتٗمقىم٦م اإلداري٦م وإٟمٔمٛم٦م ، اعمًتٛمر اًمتحًلم وقمٛمٚمٞم٤مت ، اعمٝم٤مرات شمٓمقير 

 اًمتخٚمػ سم٥ًٌم اًمقىم٧م هدر شم٘مٚمٞمؾ وذم اًمقىم٧م ذم اإلىمتّم٤مد ذم إصمر أقمٔمؿ إُمقر

 .وإظمٓم٤مء

  قَْماَملِ  سَم٤مِدُروا » ملسو هيلع هللا ىلصشمذيمر ىمقل رؾمقل اهلل ْٕ وىمد ؾمٌؼ اًمٙمالم قمـ  ، رواه ُمًٚمؿ وهمػمه « سم٤ِم

 ذم اًمت٘مدم قمغم اًمث٤ٌمت هل اإلؾمت٘م٤مُم٦م وم٢من شمردد ، سمال وُمـ ُمْم٤مُمٞمٜمٝم٤م أن شمت٘مدم ،صم٘م٤موم٦م اعم٤ٌمدرة 

 او اًمٕمٛمؾ ُمِم٘م٦م شمتقىمػ سم٥ًٌم وٓ ىمؾَّ . وإنْ  أدوُمف شمٕم٤ممم اهلل إمم اًمٕمٛمؾ وأطم٥م اًمٓمريؼ ،

 شمقضمٞمٝم٤م شمٜمتٔمر صٕمقسمتف وم٢مٟمؽ إذا سمدأت واؾمت٘مٛم٧م سمٚمٖم٧م اًمٖم٤مي٦م . وُمـ ُمْم٤مُملم اعم٤ٌمدرة أن ٓ
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وم٢من ُمٕمٜمك اعم٤ٌمدرة هق اعم٤ًمرقم٦م إمم اًمٌمء او  ، سمٕمٛمؾ اخلػم إٓ قمٜمد اًميورة ؾمامطم٤م او

  .قيػ واًمتٛمٞمٞمع واًمت٠مضمٞمؾ سمال ُمًّقغوُمـ ُمْم٤مُملم اعم٤ٌمدرة اضمتٜم٤مب اًمتً . اًمت٤ًمسمؼ إًمٞمف

 :وشائؾ ٓؽتـام افقؿت واإلؿتصاد ؾقف

  ظم٤مص٦م قمغم احل٤مؾم٦ٌم ،امم سم٤مًمتدويـ اإلهت. 

  سمٞمئ٦م اًمِمخص اًمقفمٞمٗمٞم٦م واعمٜمزًمٞم٦م: وشمٜمٔمٞمػ شمٜمٔمٞمؿ 

  أوراق ُمـ دمٛمع عم٤م( سمح٥ًم ٟمقع اًمٕمٛمؾ ، ُمثالً  او ؿمٝمري٦م اؾمٌققمٞم٦م) ُمتٙمررة همرسمٚم٦م 

 اًمتٗمقيض يٛمٙمـ ومٞمام أظمريـ وشمٗمقيض اهل٤مم همػم إلسمٕم٤مد وذًمؽ ، ُمٙمتٛمٚم٦م همػم وأقمامل

 .اًم٘م٤مئد ُم١ًموًمٞم٦م ُمـ يٙمقن أن جي٥م ُم٤م وإمت٤مم ، ومٞمف

  اًمذي واإلظمتالط اإلزدطم٤مم وعمٜمع ُمٝمؿ رء ٟمًٞم٤من عمٜمع اًمٕمٛمؾ ُمتٕمٚم٘م٤مت شمرشمٞم٥م 

 واعمٚمٗم٤مت إوراق ومرز ذًمؽ وي٘متيض.  اًمذهـ ويِمت٧م واًمتٛمٞمٞمز اًمٗمرز يِمقش

 شُمـجٛمع وىمد.  اًمٕمٜمقان شمثٌٞم٧م ُمع ُمٚمػ ذم جمٛمققم٦م يمؾ وووع ، اًمٕمٛمؾ وُمٕمٚمقُم٤مت

 وىمد.  ذًمؽ أُمٙمـ إن واطمد ضمٝمد وذم واطمد ُمٚمػ ذم اعمؽماسمٓم٦م او اعمتِم٤مهب٦م إقمامل

 اعمٝمؿ.  ُمقوقع ُمـ سم٠ميمثر صٚمتٝم٤م سم٥ًٌم ُمٚمػ ُمـ أيمثر ذم ُمٕمٞمٜم٦م وصمٞم٘م٦م ُمـ ٟمًخ شمقوع

 او ُمٕمٞمٜم٦م ورىم٦م قمـ اًمٌح٨م ذم يمٌػم ضمٝمد إمم حت٤مجـشم ٓ وأن ، ُمٜمؽ لءـؿم يْمٞمع ٓ أن

 ذًمؽ وسمخالف.  واطمدة ُمرة سمٗمٕمٚمف اإليمتٗم٤مء يٛمٙمـ اًمذي اًمٕمٛمؾ شمٙمرر ٓ وأن ، ُمٚمػ

 وىمد ، اعمرشم٦ٌم همػم اعمقضمقدات قمـ اًمٌح٨م ذم اًمقىم٧م ُمـ اًمٙمثػم ُّيدر ىمد اعمقفمػ وم٢من

 .واطمدة ُمرة ومٕمٚمٝم٤م اًمؽمشمٞم٥م سمحًـ يٛمٙمـ أقمامًٓ  يٙمرر

  :وذم شمٙمرار سمقاضم٤ٌمشمف اًمٖم٤مي٦م ُمـ ذًمؽ هل أن يتٗمٜمـ اعمقفمػ ذم شمذيمػم ٟمٗمًف ضمداول اًمٕمٛمؾ 

 إمم:وأن جيد ـمري٘متف اخل٤مص٦م واعمت٘مٜم٦م ًمذًمؽ . وىمد حيت٤مج  ، اًمتٗمٙمػم ذم ظمدُمتٝم٤م

   وهذا يٛمٙمـ إقمداده ذم وىم٧م ىمّمػم ضمدًا . ،ورىم٦م او ضمدول أقمامل اًمٞمقم اًمت٤مزم 

ًمٚمتٕم٤مُمؾ ُمع  ()ٟمحق رسمع اًمقىم٧م أي ومٞمف جم٤مل ،ويتّمػ اجلدول سم٤معمروٟم٦م ذم ُمٕمٔمؿ إي٤مم 
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ظم٤مص٦م ذم  ، وومٞمف جم٤مل ًمٚمتٗمٙمػم وُمع اعم٘م٤مـمٕم٤مت اًمقفمٞمٗمٞم٦م . طمدث ضمديد او همػم ُمتقىمع

 .إهداف وإوًمقي٤مت

  اًمتل ذقم٧م ومٞمٝم٤م او اًمتزُم٧م سم٤مًمتٗمٙمػم ومٞمٝم٤م او  إوًمقي٤مت اًمٕم٤مًمٞم٦مو إهداف ىم٤مئٛم٦م

اًمٜمًخ٦م  ،ويٛمٙمـ ضمٕمٚمٝم٤م ٟمًختلم قمغم احل٤مؾم٦ٌم  وإن يم٤مٟم٧م ـمقيٚم٦م إُمد . ،اًمتخٓمٞمط هل٤م 

 إوًمقي٤مت وُمْم٤مُمٞمٜمٝم٤م اًمرئٞم٦ًم . اًمٜمًخ٦م اًمث٤مٟمٞم٦مسم٤مٕهداف و إومم ًمٚمتذيمػم وم٘مط

 واًمٗمرز واًمتحٚمٞمؾ واخلقاـمر واعمٕمٚمقُم٤مت إلو٤موم٦م إومٙم٤مر اجلديدةأي  ،ًمٚمتٜم٘مٞمح 

ويمذًمؽ  ، ويمؾ ُم٤م يٛمٙمـ أن يٜمٗمع ذم إٟمْم٤مج اعمنموع ،وقمٛمٚمٞم٤مت اًمتٕمديؾ واًمتٖمٞمػم 

أي أيـ وصٚم٧م قمٛمٚمٞم٤مت اًمتخٓمٞمط او اًمتٜمٗمٞمذ ؟ وُم٤م هق  ،إلو٤موم٦م ُمٕمٚمقُم٤مت اعمت٤مسمٕم٦م 

 .ٕهداف اًمِمخّمٞم٦م واًمقفمٞمٗمٞم٦م وهمػمه٤مويِمٛمؾ ذًمؽ ا . ُم٘مدار وضمقدة اإلٟمج٤مز

   واًمتٜم٘مٞمح يمام ذم وخيْمع ًمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمتذيمػم ،ىم٤مئٛم٦م اًمٕمقائؼ واعمّم٤مقم٥م واعمخ٤مـمر 

 .ىم٤مئٛم٦م إهداف

  اًمتل حُيتٛمؾ أن شُمٜمًك . ويِمٛمؾ ذًمؽ  شهمػم اًمروشمٞمٜمٞم٦م»ًمألقمامل:  ضمدول اؾمٌققمل

ذم اؾمٌققمٝم٤م شمقوع اعمقاقمٞمد اًمٌٕمٞمدة . و واًمتذيمػم سم٤مٕقمامل اعم١مضمٚم٦م اعمقاقمٞمد واإلًمتزاُم٤مت

ل ظم٤مص ًمٚمٛمقاقمٞمد اًم٘مري٦ٌم او يقوع ضمدو ،ىمٌؾ إقمداد ضمدوًمف اًمٙم٤مُمؾ اخل٤مص 

 .واًمٌٕمٞمدة

   اهلدفاًمٗمؽمة اًمزُمٜمٞم٦م إلٟمج٤مز اًمٕمٛمؾ او ًمتح٘مٞمؼ شمتْمٛمـ اجلداول حتديد. 

  ضمٕم٦م اًمذاشمٞم٦م واًمت٘مقيؿ همػم اًمرؾمٛملشمتْمٛمـ سمٕمض اجلداول حتديد أوىم٤مت ًمٚمٛمرا. 

  ؿ إقمامل إمم اعمراضمٕم٦م واًمتٕمديؾختْمع ضمداول وىمقائ. 

  وقمدد أصح٤مب  وم٤مقمٚمٞم٦م اًمتٗمقيض: مم٤م ٓ ؿمؽ ومٞمف أن اًمّمٚم٦م ُمتٞمٜم٦م سملم ضمقدة اعم١مؾم٦ًم

ض ،اًمت٠مهٞمؾ اًمٕم٤مزم ومٞمٝم٤م  سمٕمض  ويمذًمؽ ٟمقع اًمت٠مهٞمؾ . وسمذًمؽ يٛمٙمـ ًمٚم٘م٤مئد او اعمدير أن ُيَٗمق 

ٕن ُمـ  ،همػم أن اًمتٗمقيض ًمٞمس ُمٗمتقطم٤ًم سمال وقاسمط  ، ُمـ اعم١مهٚملم أقمامًمف إمم ُمـ يٜمقب قمٜمف

٤مدة واإلدارة هق حتٛمؾ اعم١ًموًمٞم٦م . ويٛمٙمـ شم٘مًٞمؿ إقمامل ذم جم٤مل اًمتٗمقيض أهؿ ظمّم٤مئص اًم٘مٞم

اًمٜمقع إول: أقمامل قم٤مًمٞم٦م إمهٞم٦م وُمرشمٌٓم٦م ُم٤ٌمذة سمٛم١ًموًمٞم٦م اًم٘م٤مئد ومال يٛمٙمـ  ،إمم أٟمقاع 
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. اًمٜمقع اًمث٤مين: أقمامل ُمٝمٛم٦م  وذم قمٛمٚمٞم٤مت صٜمع اًم٘مرار هل٤مظم٤مص٦م ذم سمداي٤ممه٤م  ،اًمتٗمقيض ومٞمٝم٤م 

ول . اًمٜمقع ويمثػم ُمـ هذه إقمامل هل اُمتدادات وشمٗمريٕم٤مت اًمٜمقع إ ،ويٛمٙمـ اًمتٗمقيض ومٞمٝم٤م 

 ٞمٜمٌٖمل شمٗمقيض اًمٙمثػم ُمٜمٝم٤م .وم ،اًمث٤مًم٨م: أقمامل رشمٞم٦ٌم )روشمٞمٜمٞم٦م( ُمـ ٟمقع شمًٞمػم اًمٜمِم٤مط اًمقفمٞمٗمل 

 .٤م واًمتٛمٚمص ُمٜمٝم٤ماحلٙمٛم٦م ذم إهمٗم٤مهل أقمامل همػم ُمٝمٛم٦م يٛمٙمـ اؾمتٕمامل اًمٜمقع اًمراسمع:

  :ع إٟمًٞم٤مسمٞم٦م ٓمْ اعم٘مّمقد سم٤معم٘م٤مـمٕم٤مت ىمَ  سملم شم٘مٚمٞمؾ اعم٘م٤مـمٕم٤مت واهمتٜم٤مم اًمتقاصؾ ُمع أظمريـ

ؾمقاء يم٤مٟم٧م  ،او سمال ٟمٔم٤مم  ذم ضمدول اًمٕمٛمؾ سم٠مُمقر ظم٤مرج اخلٓم٦م اعم٘مررة او إرسم٤ميمف اًمٕمٛمؾ

اؾمتِم٤مرات او ُم٘مؽمطم٤مت قمٛمٚمٞم٦م او ُمٙم٤معم٤مت شمٚمٗمقٟمٞم٦م او زي٤مرات سمال ُمقاقمٞمد او وٖمقط 

وًمٞمس اعم٘مّمقد  اعم١ًموًملم ًمتٛمِمٞم٦م أقمامل ظم٤مرج ٟمٔم٤مم إوًمقي٤مت ورسمام شمٙمقن همػم ُمٗمٞمدة .

وًمٙمـ  ،ـدُّ ُمـ ـمٌٞمٕم٦م ورضوري٤مت اًمٕمٛمؾ وم٢من سمٕمض اعم٘م٤مـمٕم٤مت شُمـٕمَ  ،إمه٤مل اعم٘م٤مـمٕم٤مت يمٚمٝم٤م 

 ٓمٝم٤م ًمئال شم١مدي إمم شم٠مظمػم ظمدُم٦م إهداف وإوًمقي٤مت او إمم ختٗمٞمض ضمقدمه٤م .اعم٘مّمقد وٌ

اًمٜمقع إول: ُم٘م٤مـمٕم٤مت يٛمٙمـ أن شمٙمقن ُمٗمٞمدة  ،ويٛمٙمـ شم٘مًٞمؿ اعم٘م٤مـمٕم٤مت إمم ٟمققملم 

. ومٝمذا اًمٜمقع  يمٛمالطمٔم٤مت ُمٝمٛم٦م قمـ اًمٕمٛمؾ او ُم٘مؽمطم٤مت او قمرض أومٙم٤مر وٟمت٤مئ٩م ودراؾم٤مت

رسمام ٟمحق َخس اًمقىم٧م . ويٛمٙمـ أيْم٤ًم ومرز  ،ُمل يٛمٙمـ إدراضمف وٛمـ طمٞمز وٞمؼ ذم اًمٕمٛمؾ اًمٞمق

. اًمٜمقع اًمث٤مين: ُم٘م٤مـمٕم٤مت ًمٞمس هل٤م  اعمثػم ُمـ هذه اعم٘م٤مـمٕم٤مت إلقم٤مدة اًمٜمٔمر ومٞمٝم٤م او شمقومػم وىم٧م هل٤م

إمم أىمؾ ُم٤م ويٜمٌٖمل ختٗمٞمض هذا اًمٜمقع قمالىم٦م سم٤مًمٕمٛمؾ يمٙمثػم ُمـ اعمٙم٤معم٤مت اًمتٚمٗمقٟمٞم٦م واًمزي٤مرات . 

 ،ؾمتثٜم٤مئٞم٦م . ومٛمـ اًمقؾم٤مئؾ ُمثاًل ضمٕمؾ اًمتٚمٗمقن ص٤مُمت٤ًم يٛمٙمـ وًمٙمـ سمدون ظمِمقٟم٦م إٓ ذم أطمقال إ

يم٠من ي٘مقم هق  ،ويمذًمؽ اظمتٞم٤مر ؾمٙمرشمػم او ُم٤ًمقمد ُم٤مهر ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمزي٤مرات اًمِمخّمٞم٦م 

ورسمام حتقيؾ رء ىمٚمٞمؾ إمم  ، وسمتحقيؾ سمٕمْمٝمؿ إمم ُمقاقمٞمد أظمرى ،سمٛم٤ًمقمدة سمٕمض اًمزائريـ 

ًمقىم٧م إمم احلد اهلدر ذم او اإلرسم٤مك ٞمؾاًمٜمقع إول . وشمقضمد وؾم٤مئؾ يمثػمة اًمٖم٤مي٦م ُمٜمٝم٤م شم٘مٚم

 .إدٟمك

   ٙمقن يوم٤مٕهؿ ُمـ إقمامل وإيمثر شمٕم٘مٞمدًا  ،ذم شم٘مًٞمؿ إقمامل قمغم اًمقىم٧م ُيٜمٔمر إمم إمهٞم٦م

 سمٕمض ذم دأـوًمذًمؽ يٜمٌٖمل أن شمٌ ،ُمـ اعمتقىمع د أيمثر ـال ُم٘م٤مـمٕم٤مت ويٛمٙمـ أن يٛمتـذم وىم٧م سم

 .أوائؾ اًمقىم٧م
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  :وم٤مًمٗمراغ أصمٜم٤مء اًمٕمٛمؾ ، وظم٤مرضمف ىمد شم٘مع ومراهم٤مت ُمتٕمددة أصمٜم٤مء اًمٕمٛمؾ اإلٟمتٗم٤مع سم٤مًمٗمراهم٤مت 

او  ،او اخت٤مذ ىمرار سمتٗمقيض قمٛمؾ يم٤من وٛمـ اجلدول اًمٞمقُمل  ،يم٤مإلٟمتٝم٤مء ُمـ قمٛمؾ ىمٌؾ اعمتقىمع 

او ومراغ ىمّمػم ذم أواظمر وىم٧م اًمٖمداء وذم هن٤مي٦م ؾم٤مقم٤مت  ،أظمذ اؾمؽماطم٦م ىمّمػمة سمٕمد قمٛمؾ ؿم٤مق 

وًمٙمـ يٙمقن وؾمٞمٚم٦م  ،ُمـ اًمت٥ًٌم ذم ريمقد اًمٜمٗمس وَخقده٤م  اعمٝمؿ هٜم٤م ُمٜمع اًمٗمراغ  اًمٕمٛمؾ .

ومٗمل ؿمحـ اًمٗمٙمر شمذيمر ُم٤م ذيمرٟم٤مه ذم ىمقًمف  . او ًمتًٙملم اإلوٓمراب ًمِمحـ اًمٜمٗمس وشمٕمٌئتٝم٤م

وم٤مًمٗمراهم٤مت ذم وىم٧م  ، 8 – 7اًمنمح:  چ ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ىچ شمٕم٤ممم 

جث   ىت  يت  چ ٤ممم ــىم٤مل شمٕم ،اًمٕمٛمؾ يٛمٙمـ اؾمتثامره٤م سم٤مًمتٗمٙمػم اعم٘مؽمن سمذيمر اهلل شمٕم٤ممم 

اإلوٓمراب  ُمـ أهؿ اًمٕمقاُمؾ . وُمـ قمقاُمؾ شمًٙملم ٝمذاوم ،28اًمرقمد:  چ مث  ىث

ٗمٞمػ وًمق سم٢مهمامض اًمٕملم قمغم اعم٘مٕمد اخلٜمقم اًم ، او ظمقف او همػم ذًمؽ ىمقي اًمِمديد سم٥ًٌم ٟمزاع

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ  ٤مممــوشمدسمر ذم ذًمؽ ىمقًمف شمٕم ،ًمٜمحق رسمع ؾم٤مقم٦م 

 أي چ پ  چسمدل ُمـ  چ پ  چر أن ـومتدسم ، 154آل قمٛمران:  چپ  ڀ   ڀڀ  

 ،قمٜمد ؿمدة اإلوٓمراب ( إمم درضم٦م اإلهمِم٤مء أُمٜم٦م ًمٚمٜمٗمس )أي أُم٤من وم٤مًمٜمٕم٤مس ،هق إُمٜم٦م  يم٤من

ومٞمقضمد ُمـ اًمٜم٤مس ُمـ حيت٤مج إمم ذًمؽ ويقضمد ُمـ ٓ  ، چ ڀ   ڀ  چ ٤مرةـر قمٌـوشمدسم

وسمٕمد وضم٤ٌمت  ،( ٤مئ٘م٤مً ـشمٙمـ ؾمإذا مل ومٙم٠موىم٤مت اًمتٜم٘مؾ ) ،ؾ ـغ ظم٤مرج اًمٕمٛموأُم٤م اًمٗمرا . ٤مج إًمٞمفحيت

إؿمٖم٤مل هذه يٛمٙمـ و ،٤مر ذم ُمراضمٕم٦م اعم١مؾم٤ًمت وإـم٤ٌمء وومؽمات اإلٟمتٔم ،وىمٌؾ اًمٜمقم  ، اًمٓمٕم٤مم

وُمـ اعمٗمٞمد ضمدًا محؾ دومؽم صٖمػم ًمتدويـ  ،إوىم٤مت سم٤مًم٘مراءة او سمٛمراضمٕم٦م سمٕمض إومٙم٤مر 

اًمٕمٛمٚمٞم٦م يمؾ  ٙمرر هذهوشمُ  ،قمغم احل٤مؾم٦ٌم  صمؿ ومرزه٤م وحتقيٚمٝم٤م إمم ُمقاوٞمع ،اعمالطمٔم٤مت واخلقاـمر 

 .ؿمٝمر او ؿمٝمريـ ُمثالً 

  وُمـ أهؿ أؾم٤ٌمب هدر  هذا ُمـ رضوري٤مت اإلٟمتٗم٤مع سم٤مًمقىم٧م .احلذر ُمـ هدر اًمقىم٧م: و

 :اًمقىم٧م

  إلٟمؽمٟم٧م واًمٚمٝمق وا ذم اًمؽمومٞمف واًمراطم٦م وإٟمِمٓم٦م اجل٤مٟمٌٞم٦م يم٤مًمتٚمٗم٤مز اإلهاف

 .واًمزي٤مرات وؿمٌٝمٝم٤م
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  اًمتقىمػ سم٥ًٌم إظمٗم٤مق او ومِمؾ. 

   وذًمؽ  ،دور اًم٘م٤مدة ذم هذا اعمج٤مل  وىمد ؾمٌؼ سمٞم٤من ،شمرك أقمْم٤مء اعم١مؾم٦ًم سمال ختٓمٞمط

  .٧م قمٜمقان ) إـمالق ـم٤مىم٤مت إقمْم٤مء (حت ،ذم اعمٌح٨م اًمراسمع 

   سمْمقاسمط إدارة اًمقىم٧م اعمذيمقرة هٜم٤مىمٚم٦م اًمٕمٜم٤مي٦م.     

  ًقر سمف ـت٤ٌمق اعم٠مُمـاإلؾموزء ُمـ اعمٖم٤مًم٦ٌم ـل ضمـقدة هـع اجلـرقم٦م ُمـاًمً رقم٦م:ـوٌط اًم، 

وواوح أن اجلقدة شمٕمتٛمد قمغم  ، وهق شمْمٞمٞمع ًمٚمقىم٧م وإوم٤ًمد ًمٚمٛمٖم٤مًم٦ٌموٟم٘مٞمْمف اًمٌٓم١م همػم اعمؼمر 

ويدظمؾ قم٤مُمؾ اًمنقم٦م  . إقمٓم٤مء اًمقىم٧م اًمٙم٤مذم ًمٚمتٗمٙمػم واًمتخٓمٞمط واعمراضمٕم٦م وشم٘مقيؿ اخلٓمقات

ن ذم حيت٤مج اإلٟم٤ًمذم إٟمِمٓم٦م اًمٞمقُمٞم٦م يم٤مًمٓمٕم٤مم واحلريم٦م واحلامم واًم٘مراءة واًمٙمت٤مسم٦م وهمػمه٤م . و

 شم٤ٌمرك ر ىمقًمفـريع إداء وًمٙمـ ُمـ همػم إظمالل سم٤مجلقدة . وشمدسمـأن يتٕمٚمؿ يمٞمٗمٞم٦م شمً يمؾ ٟمِم٤مط

وىمقًمف  ،114آل قمٛمران:  چ  ى ى  ائ  ائ ې  ې   .....  چشمٕم٤ممم و

ذيمرٟم٤م شمٗمًػم أي٦م  وىمد ،61اعم١مُمٜمقن:  چ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چشمٕم٤ممم 

اعمذُمقم ومٛمٕمٜم٤مه شمٙمٚمػ اًمنقم٦م سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ  وأُم٤م اًمتنع ( .اًمٙمريٛم٦م ذم )اعمٜمٓمٚمؼ

چ  چ  چ  وٟمت٤مئ٩م اًمتنع اعمذُمقم يقوحٝم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم  ، ُم٘متْمٞم٤مت اإلضم٤مدة واإلشم٘م٤من

 :ُمٕمٜمك ذم ُمًتٕمٛمؾ شيدع» اًمٗمٕمؾ ،11اإلهاء:  چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ    ڍ چ

 رـيتقهؿ اخلػم ومٞمام هق ؿم ٥ٌم قمجٚم٦م اإلٟم٤ًمن وم٢مٟمفـومًٌ يمام ذيمر اسمـ قم٤مؿمقر . ،ٌتٖمل ـوي يٓمٚم٥م

ومٛمـ اًمقىم٤مي٦م ُم٘م٤موُم٦م  . ومتٜمع رؤي٦م اًمٕمقاىم٥م اًمٕمجٚم٦م حتج٥م اًمٌّمػمة وم٢من ، ويدقمق سمف ويًٕمك ًمف

اإلؾمتٕمج٤مل ُمـ أضمؾ إقم٤مدة اًمتٗمٙمػم ووم٘م٤ًم ًمٚمٛمٜمٗمٕم٦م اعمنموقم٦م وًمٞمس ووم٘م٤ًم عم٤م يٕمجٌؽ او شمِمتٝمٞمف ، 

 وُمع اًمٜمٔمر ذم شمزاطمؿ اعمٜم٤مومع.

   وًمٙمـ سمراشم٥م  ،أي دوام همػم يم٤مُمؾ ذم اًمقفمٞمٗم٦م  قفم٤مئػ اًمقىم٧م اجلزئل:ًمومتح جم٤مل

مل وهق جم٤مل يمثػم اًمٗمقائد إذا يم٤من ُمٜمْمٌٓم٤ًم سم٠مهداف اًمقفمٞمٗم٦م واًمتزاُم٤ممه٤م . وًمٙمـ إذا  ،ُمٜمخٗمض 

 .ُيْمٌط ومٝمق سم٤مب ًمٚمٗم٤ًمد اًمقفمٞمٗمل

 



363 

 

 افتقجف إػ ادؽارم وادعايل

 ؟ هل ادعايل وما حؽؿفا ما

  ،12يس:  چ ائ   ەئ ائ ۉ   ۉ  ې  ېې  ې  ى  ى  چىم٤مل شمٕم٤ممم       

أي ٟمت٤مئ٩م أىمقاهلؿ وأقمامهلؿ وُم٤م شم١مدي إًمٞمف قمغم ـمقل اًمزُمـ ُمـ ُمّم٤مًمح او  ، چ  ېچ وُمٕمٜمك 

ُمْم٤مر . وواوح أن أصم٤مر ىمد شمٙمقن آٓف إوٕم٤مف ٕصؾ اًم٘مقل او اًمٕمٛمؾ او أيمثر ُمـ ذًمؽ . 

وىمقًمف  ،13اًم٘مٞم٤مُم٦م:  چ ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئچ وٟمٔمػم ذًمؽ يمام ذيمر اًم٘مرـمٌل ىمقًمف شمٕمـ٤ممم 

پ  پ    چ وىم٤مل شمٕم٤ممم  . 5آٟمٗمٓم٤مر:  چ ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿچ شمٕمـــ٤ممم 

وم٤مٕومْمٚمٞم٦م عم٤م هق أسم٘مك أصمرًا ُمـ ضمٚم٥م اعمّم٤مًمح ودومع  ،46اًمٙمٝمػ:  چ پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ

ويم٤من  ،يم٤من أقمٔمؿ صالطم٤ًم قمٜمد اعم٘م٤مرٟم٦م ُمع اخلٞم٤مرات إظمرى اعمٗم٤مؾمد . وًمذًمؽ وم٢من اعمٕم٤مزم هل ُم٤م 

أسم٘مك أصمرًا قمٜمد دراؾم٦م اًمٕمقاىم٥م واعمآٓت اعمحتٛمٚم٦م . وسمذًمؽ ٟمٗمٝمؿ ُمٕمٜمك إطمًـ وإهدى ذم ٟمحق  

ۉ  چ وىمقًمف شمٕم٤ممم  ،2اعمٚمؽ:  چ ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ   ٺ   ٺ    ٿچ شمٕم٤ممم  ىمقًمف

وم٢من إطمًـ وإهدى  ، 84اإلهاء:  چۉ  ې   ې  ې  ې  ى    ى  ائ  ائ   ەئ 

  هق ُم٤م يم٤من أومْمؾ ُمـ ؾم٤مئر اخلٞم٤مرات قمٜمد اعم٘م٤مرٟم٦م.

أهن٤م إطمًـ وإهدى ذم ؾمٕم٦م ويمؼِم إصمر .  :إوػ ،هل٤م صٗمت٤من  ُمـ اًمّم٤محل٤متٛمٕم٤مزم إُمقر وم      

وًمذًمؽ ذيمر اًمٕمٚمامء أن  عمـ شم٘مدم إًمٞمٝم٤م سمٜمٞم٦م ظم٤مًمّم٦م . إسم٘مك ذم ُمآٓمه٤م وقمقاىمٌٝم٤م هل: افصػة افثاكقة

وأُم٤م  ،واعمتٕمدي٦م هل اًمتل شمِمٛمؾ أظمريـ سم٠مصمره٤م  ،احلًٜم٦م اعمتٕمدي٦م أومْمؾ ُمـ احلًٜم٦م اًم٘م٤مسة 

ـْ  احلًٜم٦م اًم٘م٤مسة ومٝمل اًمتل ي٘متٍم ٟمٗمٕمٝم٤م قمغم وم٤مقمٚمٝم٤م . ـِ  ضَمِريرِ  وقَم ٌْدِ  سْم  اهللِ  َرؾُمقُل  ىَم٤مَل  ىَم٤مَل  اهللِ ، قَم

ـْ  »َوؾَمٚمََّؿ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ  َـّ  َُم ؾْماَلمِ  ذِم  ؾَم ٜم٦ًَم ، ؾُمٜم٦َّمً  اإْلِ ًَ ـْ  َوَأضْمرُ  َأضْمُرَه٤م وَمَٚمفُ  طَم ـْ  سَمْٕمَدُه ، هِب٤َم قَمِٛمَؾ  َُم  ُِم

ـْ  َيٜمُْ٘مَص  َأنْ  هَمػْمِ  ٌء ، ُأضُمقِرِهؿْ  ُِم ـْ  َرْ َـّ  َوَُم ؾْماَلمِ  ذِم  ؾَم ـْ  َوِوْزرُ  ِوْزُرَه٤م قَمَٚمْٞمفِ  يَم٤منَ  ؾَمٞم َئ٦مً  ؾُمٜم٦َّمً  اإْلِ  قَمِٛمَؾ  َُم

ـْ  هِب٤َم ـْ  سَمْٕمِدِه ، ُِم ـْ  َيٜمُْ٘مَص  َأنْ  هَمػْمِ  ُِم ٌء  َأْوَزاِرِهؿْ  ُِم  رواه ُمًٚمؿ وأمحد وهمػممه٤م . «َرْ
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اإلهتامم اًمِمديد  :إمر إول ، أهؾ اًمّمالح واًمٜمقاي٤م احلًٜم٦م صمالصم٦م أُمقر قمغم وهذا يمٚمف يقضم٥م      

يمام أن إقمداد اعمِم٤مريع واخلٓمط  ،سم٤معمآٓت واًمٕمقاىم٥م ذم يمؾ ُم٤م ي٘مقُمقن سمف ُمـ ىمقل وقمٛمؾ 

وهذا ذم قمٛمؾ اعم١مؾم٤ًمت  ،)اإلؾمؽماشمٞمجٞم٤مت( جي٥م أن يِمٛمؾ اعمًت٘مٌؾ اًم٘مري٥م واعمتقؾمط واًمٌٕمٞمد 

: إشم٘م٤من وم٘مف اعمقازٟم٤مت او إمر افثايني٘متيض اًمٙمثػم ُمـ اًمتحٚمٞمؾ واًمت٘مقيؿ يمام ؾمٌؼ سمٞم٤مٟمف . 

 ،سمٕمض اعمّم٤مًمح وسمٕمض اعمْم٤مر ٕن اًمٙمثػم ُمـ إقمامل واعمِم٤مريع ىمد شم١مدي إمم  ،إوًمقي٤مت 

ويٕمتٛمد اًم٘مرار او احلٙمؿ طمٞمٜمئذ قمغم أمهٞم٦م اعمنموع )ُم٘مدار رضورشمف( ووضمقد او قمدم وضمقد 

: إشم٘م٤من ومـ اعمراضمٕم٦م واًمت٘مقيؿ إمر افثافثاًمٌدائؾ اجلٞمدة واعمقازٟم٦م سملم اعمّمٚمح٦م واعمٗمًدة . 

د ـاًمتٜمٗمٞمذ صمؿ ذم ُمراطمؾ ُم٤م سمٕم روع )أي ىمٌؾ اًمتٜمٗمٞمذ( صمؿ أصمٜم٤مء ُمراطمؾـداد اعمِمـوشمٙمراره أصمٜم٤مء إقم

وشمٙمرار اًمتٗمٙمػم سم٤مًم١ًمال اعمٝمؿ: هؾ يٛمٙمـ حتًلم اعمنموع واخلٓمط ؟ وقمغم وقء ذًمؽ يتؿ  ،اًمتٜمٗمٞمذ 

ٜم٦م وًمت٘مٚمٞمؾ يمؾ ذًمؽ ًمٖمرض اإلزدي٤مد ُمـ ُم٘مدار وٟمقع أصم٤مر احلً ،إضمراء اًمتٕمديالت اعمٜم٤مؾم٦ٌم 

 .وختٗمٞمػ أصم٤مر اًمًٞمئ٦م

ومروض  )إُم٦م او اًمِمٕم٥م او اعم١مؾم٦ًم( هق ذم يمثػم ُمـ إطمٞم٤من إمم اعمٕم٤مزم اجلامقم٦م ـمريؼو      

يم٤مًمٕمٚمقم واًمًٞم٤مؾم٦م واًمدوم٤مع  ٕن ـمريؼ اعمٖم٤مًم٦ٌم ُمٗمتقح . وذًمؽ ، قمغم اعمٖم٤مًم٦ٌم اعمٌٜمٞم٦م اًمٙمٗم٤مي٦م

وُم٤م شم٘متْمٞمف ُمـ إشم٘م٤من )أي إطم٤ًمن( وُمٖم٤مًم٦ٌم )أي ُمّم٤مسمرة وُمراسمٓم٦م  ، واًمّمٜم٤مقم٦م واًمٓم٥م وهمػمه٤م

 إُمر ًمٞمس ُمـًمذًمؽ وم٢من و . (اُمر ىمرآٟمٞم٦م ؾمٌؼ سمٞم٤مهن٤م ذم )اعمٜمٓمٚمؼ٤مت أووذم هذه اعم٘متْمٞم ،( واؾمت٤ٌمق

وأُم٤م ومروض  اًمقاضم٤ٌمت واًميوري٤مت عمـ ىمدر قمٚمٞمف . ُمـ سم٤مب سمؾ هق ،سم٤مب اًمٜمقاومؾ واإلو٤موم٤مت 

ات اعمٗمروو٦م واًمزيم٤مة وصقم رُمْم٤من ومٛم٘م٤مديره٤م حمددة وٓ اًمّمٚمق ومام يم٤من ُمٜمٝم٤م ُمـ ٟمقع ،اًمٕملم 

ًمريمقع واًمًجقد وُمـ ضمٝم٦م ـمقل اًم٘مراءة وا ،ُمـ ضمٝم٦م اإلشم٘م٤من  شم٘مٌؾ اًمزي٤مدة ذم اًمٗمرض ٟمٗمًف إٓ

 . واًمدقم٤مء ذم اًمّمالة

وىمد يٙمقن هذا اهلدف  ،أن خيٓمط هلدف ُمًت٘مٌكم يمٌػم  ذًمؽ أٟمف يٜمٌٖمل ًمٚمٛم١مؾم٦ًم او اًمٗمردُمٕمٜمك       

همػم أن اهلدف اًمٙمٌػم هق اًمذي ؾمٞمٓمٚمؼ اًمتٗمٙمػم سم٤معمتٓمٚم٤ٌمت  ،سمٕمٞمدًا ضمدًا قمـ اًمقاىمع اًم٘م٤مئؿ اًمٞمقم 

 وشم٘مًٞمؿ اًمٓمريؼ إمم ُمراطمؾ وقمٛمٚمٞم٤مت إزاًم٦م اًمٕمقائؼ ()أي شمٓمقير اًمُ٘مُدرات وقمٛمٚمٞم٤مت شمٜمٛمٞم٦م اًمقؾمع
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داف ـوأُم٤م اًمٌ٘م٤مء وٛمـ إه طمتك يّمٌح سمٚمقغ اًمٖم٤مي٦م طم٘مٞم٘م٦م يتٕمذر دومٕمٝم٤م . ،د ـع ضمديـوسمٜم٤مء واىم

 وُم٤م أمجؾ ىمقل أيب اًمٓمٞم٥م: ّمٖمػمة .وم٢مٟمف ؾمٌٞمؾ اًمٜمٗمقس اًم ،اًمّمٖمػمة 

 اعمَٙمــ٤مرمُ  اًمٙمِــــرامِ  ىَمـــْدرِ  قمغَم  َوشم٠ميت   اًمَٕمزاِئُؿ                               شم٠ميت اًمَٕمْزم أْهؾِ  ْدرِ ىَمـ قَمغم  

 اًمَٕمٔم٤مِئـــــؿُ  اًمَٕمٔمٞمــؿِ  قَملم ذم َوشَمّْمُٖمرُ   ٤م                       صٖم٤مُرهـ اًمّّمٖمػمِ  قَملمِ  ذم َوشَمْٕمُٔمؿُ   

       

 :ثؿـ ادعايل

  شمقضمد ٟمّمقص يمثػمة شمقوح هذا إُمر:      

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ         ۆ        ۈ  ۈ     ٴۇ  ۋ          ۋ     ۅ  ۅ  چ  شمٕم٤ممم : ىمقًمفمـفـا      

وم٢مداُم٦م رومع اًمذيمر وقمٛمٚمٞم٤مت شمذًمٞمؾ  ، 8 – 4اًمنمح:  چ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى

رط يتٙمرر ُمع ـاجلٝمد واًمتٕم٥م . وشمذيمر أن إُمر اعمٕمٚمؼ قمغم ؿمأي  ،شمتٓمٚم٥م اًمٜمّم٥م اعمّم٤مقم٥م 

ومٙمثػم  ،ويم٠من اًمٗمراغ همػم ُمقضمقد  ،ومٙمٚمام طَمؾَّ اًمٗمراغ ضم٤مء ُمٕمف طمٙمؿ اًمٜمّم٥م أي اًمتٕم٥م  ،رـمف ـؿم

 .او اًمذيمر واًمدقم٤مء ُمـ وىم٧م اًمراطم٦م ُيٖمتٜمؿ ًمٚمتٗمٙمػم

  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پچ  شمٕم٤ممم : ىمقًمفمـفـاو      

ٱ  چ   واعمِمٝمقر ذم شمٗمًػم قم٤ٌمرة ،41اًمتقسم٦م:  چٺ  پڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ

٤مًمف همػم أن ؿمٛمقل هذه اًمٕم٤ٌمرة ًمٙمؾ ُمـ شمّمّٕم٥م او شمًّٝمؾ طم ،أهن٤م ذم احلرب  ، چٻ  ٻ  

 ،هن٤م شمِمٛمؾ اعم٤ٌمدرة إمم مجٞمع صمقاب اهلل شمٕم٤ممم ( أيرضمح ىمقل اًمراهم٥م ذم شمٗمًػمه )يمام ذم اعمٙمت٦ٌم اًمِم٤مُمٚم٦م

 ،ظمػ طم٤مًمف او صم٘مؾ  ،أي ًمٞم٧ًم ظم٤مص٦م سم٤مًمًٞم٤مق . وأومٝمؿ ُمـ ذًمؽ أن أي٦م شمٓمٚم٥م ُمـ يمؾ ُم١مُمـ 

، وُمـ مل يٙمـ ُم١مهالً ًمٚمّمػ إول  ذم أي جم٤مل ُمـ جم٤مٓت اخلػم ،أن شمٙمقن ًمف ىمْمٞم٦م يٜمٗمر هل٤م 

ومٝمق  اجلٝم٤مد اًم٘مت٤مزم ؾمٞم٤مق. وأُم٤م  او ذم ظمدُم٦م اًم٘مْمٞم٦م سمام ي٘مدر قمٚمٞمفومٚمٞمٙمـ ذم اًمّمػ اًمث٤مين او إظمػم 

ې  ى  ى  ائ   ائەئ     ڍ٤ممم ــــد ذًمؽ ىمقًمف شمٕمـي١مي . وًمٞمس ًمٚمحٍم أطمد اعمج٤مٓت

ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی   
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أي٦م اًمٙمريٛم٦م شمٌلم شمٕمدد سمؾ إن  ،وم٤مًمٜمٗم٤مر ًمٞمس ُم٘مّمقرًا قمغم احلرب  ، 122اًمتقسم٦م:  ڍ ی

ٿ  ٿ چ وشمدسمر ىمقًمف شمٕم٤ممم  . (شمٗمًػمه٤م ذم )اعمٜمٓمٚمؼىمد ذيمرٟم٤م و ،وضمٝم٤مت اًمٜمٗم٤مر ويمثرة ـمرق اخلػم 

واعمٕمٜمك: ًمق  ،42اًمتقسم٦م:  چ ڤٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  

٦م وم٢من يم٤من اؿمت٘م٤مىمٝم٤م  ،وؾمٓم٤ًم همػم سمٕمٞمد ٓشمٌٕمقك يم٤مٟم٧م ُمٜمٗمٕم٦م ىمري٦ٌم ؾمٝمٚم٦م اًمتٜم٤مول وؾمٗمرًا  ٘مَّ وأُم٤م اًمِمُّ

ٌُـَرت او صَمـُ٘مٚم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمٖم٤مي٦م واًمقضمٝم٦م  ؼ  وم٤معمٕمٜمك: يَم وإن يم٤من اؿمت٘م٤مىمٝم٤م ُمـ اعمِم٘م٦م وم٤معمٕمٜمك:  ،ُمـ اًمِمَّ

ٌُـَرت قمٚمٞمٝمؿ اعمِم٘م٦م  . وهذا اعمٕمٜمك ًمٞمس ظم٤مص٤ًم ذم اجلٝم٤مد وًمٙمٜمف قم٤مم ذم حت٘مٞمؼ اًمٖم٤مي٤مت اًمًٞم٤مؾمٞم٦م يَم

  .واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ ،واًمٕمٚمٛمٞم٦م وهمػمه٤م 

 چ ڻ  ۀۀ  ہ  ہ  ہ  ہ ڻ  ڻ  ڻچ  شمٕم٤ممم : ىمقًمفومـفـا      

هق اعم٤ٌمًمٖم٦م واعمٖم٤مًم٦ٌم ذم اؾمتٗمراغ ُم٤م ذم اًمقؾمع  ؾمٌٞمؾ اهلل شمٕم٤مممذم  اجلفاد أما معـك ،69اًمٕمٜمٙمٌقت: 

أي  ، واجلُْٝمدُ  اجلَْٝمدُ  ُي٘م٤مل: . وذم أي جم٤مل ُمـ جم٤مٓت اخلػم واحلؼ ، واًمٓم٤مىم٦م ذم ُمرو٤مة اهلل شمٕم٤ممم

َٝمُده َواحْل٥م واًمتٕم٥م اعْمََرض وضَمَٝمَده . يمام ذيمر اسمـ ؾمٞمده وهمػمه اًمٓم٤َّمىَم٦م ويم٠مٟمف ذه٥م  ، هزًمف: ضَمْٝمدا جَيْ

ًَّ  ذِم  قَمَٚمْٞمَٝم٤م ومَحَؾ ، ضَمْٝمَدَه٤م سَمَٚمغَ : ضَمْٝمداً  تَفـَداسمَّ  وضَمَٝمدَ  . سمٓم٤مىمتف  . يم٠َمضْمَٝمَدَه٤م ـم٤مىمتِٝم٤م، قَق ـوم ػْم ـاًم

 سمٚمٖم٧م: وماَلٟم٤مً  ْدُت ـوضَمٝمَ  ،ٝم٤مك ـٟمواإلضمٝم٤مد اإل ،٘م٦م ـ٥م او أص٤مسمتف ُمِمٕمَ ـأي ُُمـتْ  ،ؾ جمٝمقد ـورضم

وًمذًمؽ  . اًمَٕمداوة ذِم  اؿمـتد إِذا ، اًمَٕمُدوُّ  قمٚمٞمٜم٤م وَأضْمَٝمدَ  ، َويَمَذا يَمَذا يٗمٕمؾ َأن قمغم وأضَمٝمدشُمف ، ُمِمّ٘متف

 اًمَٕمُدوَّ  ضم٤مَهْدُت ُي٘م٤مل:  ،ٕٟمف ُمـ أؿمد ُم٤م جيٝمد اإلٟم٤ًمن ؾُمٛمل اًم٘مت٤مل ذم ؾمٌٞمؾ اهلل شمٕم٤ممم ضمٝم٤مدًا 

ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ   ڤ   چ ىم٤مل شمٕم٤ممم  ، وضم٤مهد اًمٌالَء أي ىم٤موُمف ، جُم٤مَهدة

ـْ و . َواطِمد سمَِٛمْٕمٜمك ، وَأضْمٝمْدشُمف ضَمَٝمدشُمفو . 8اًمٕمٜمٙمٌقت:  چ ڤ  َي٤م: ىَم٤مَل  فُ َأٟم ، ُهَرْيَرةَ  َأيِب  قَم

َدىَم٦مِ  َأيُّ  اهللِ، َرؾُمقَل  ـْ  َواسْمَدأْ  ، اعْمُِ٘مؾ   ضُمْٝمدُ  » ىَم٤مَل  َأوْمَْمُؾ؟ اًمّمَّ رواه أمحد وأسمق داود  « شَمُٕمقُل  سمَِٛم

واعمٕمٜمك ـم٤مىم٦م  ، وهق ذم سمٕمض ٟمًخ يمت٥م احلدي٨م سمٗمتح اجلٞمؿ ، وصححف إًم٤ٌمين وهمػمه ،وهمػممه٤م 

ٜمحق ذًمؽ . وىمري٥م ُمـ سميمٛمـ ًمف ُم٤مل ىمٚمٞمؾ ومٞمتّمدق سمرسمٕمف او  ،وهل هٜم٤م ـم٤مىم٦م اًمٜمٗمس  ،اًمـُٛمِ٘مؾ 

أي  ، 79اًمتقسم٦م:  چوئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ     چذًمؽ أطمد اًم٘مقًملم ذم شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم 
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 او اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٜمٗمًٞم٦مأي اًمذاشمٞم٦م ) جيدون إٓ ـم٤مىمتٝمؿومال  ،ًمٞمس هلؿ ُمت٤مع اعم٘م٤مشمؾ وٓ ُم٤م يتّمدىمقن سمف 

 ، ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌَِّلَّ  َأنَّ وصح وهذا ىمري٥م ُمـ أطمد اًمقضمٝملم ذم أي٦م يمام ٟم٘مٚمٝمام اسمـ قم٤مؿمقر .  ، (اًمٌدٟمٞم٦م وا

ذُ  يَم٤منَ  ـْ  َيَتَٕمقَّ ـْ .... وَ  » ُِم   ضَمْٝمدِ  ُِم
ِ
وهق اًمٌالء اًمذي يذه٥م سمجزء يمٌػم  ،رواه ُمًٚمؿ وهمػمه  « اًْمٌاََلء

 ڍ ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ڭ  ڭ  ڭڍ ىمقًمف شمٕم٤ممم وشمدسمر هٜم٤م  ُمـ اًمٓم٤مىم٦م .

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

 ،قرة ـذه اًمًـيرضمع إمم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ اعمذيمقر ذم ُمقاوع ُمت٘مدُم٦م ذم ه ڍۇ   ڍواًمْمٛمػم ذم 

أي اعمٖم٤مًم٦ٌم ذم سمذل  ،شم٘متيض اعمداومٕم٦م قمغم ـمريؼ اًمتٗمقق صٞمٖم٦م ُمٗم٤مقمٚم٦م  ،ڍڭ  ۇ ڍ٤مرة ـوقمٌ

اًمقؾمع وذم شمٜمٛمٞم٦م اًمقؾمع ٕن ُمـ رضوري٤مت جم٤مهدة اخلّمؿ أن شمٙمقن اًمٖم٤مي٦م ذم اًمٖمٚم٦ٌم واًمتٗمقق 

 أي ىمقي٤ًم ؿمديدًا ضم٤مُمٕم٤ًم ًمٙمؾ أوضمف ،وًمت٠ميمٞمد ذًمؽ أُمرت أي٦م اًمٙمريٛم٦م أن يٙمقن ضمٝم٤مدًا يمٌػمًا  ،قمٚمٞمف 

 ،إذا اشمّمٚم٧م سمٛمٗمٕمقل فم٤مهر او ُم٘مدر  وصٞمٖم٦م اعمٗم٤مقمٚم٦م .اًمٕمٛمكم وهمػمه دقمقي واًمٗمٙمري واًم اًمتٗمقق

وٓـمٗمتف وذايمرشمف  وقم٤مودشمف يم٘مقًمؽ: قم٤مهدشمف ،٘مد ُيراد هب٤م ُمِم٤مريم٦م اًمٓمرف اًمث٤مين ذم اًمٗمٕمؾ وم

 ، اًمتٛمٙمـ ُمـ اًمٗمٕمؾ ود اًمٓمرف اًمث٤مين اعمٖم٤مًم٦ٌم ذمودارؾمتف وؿم٤مـمرشمف . وىمد ُيراد ُمـ صٞمٖم٦م اعمٗم٤مقمٚم٦م 

 ي١ميمد ذًمؽ ىمقًمف ،وص٤مرقمتف وضم٤مهدشمف  وٟم٤موٚمتف يم٘مقًمؽ: ـم٤مردشمف وطم٤مسشمف وطم٤مؾمٌتف وص٤مسمرشمف

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  چ  ٤مممـوشمٕمــ شم٤ٌمرك

يمام سملم ذًمؽ  ، قعـذًمؽ اًمٜم ققمف ُوصػ سم٠مٟمف طمؼُّ ـلء يم٤مُمالً ذم ٟمـإذا يم٤من اًمِم ، 78احل٩م:  چ  ۓ

رى وم٢من ـوسمٕم٤ٌمرة أظم حؼ اجلٝم٤مد وطمؼ اًمٞم٘ملم وطمؼ اًمٕمٚمؿ .يم وهذا ،اسمـ قم٤مؿمقر ذم شمٗمًػم اًمقاىمٕم٦م 

تٛمؾ قمغم ًمٌف وضمقهره وضَمـَٛمع ـأي اؿم ،لء ـتٛمؾ قمغم طم٘مٞم٘م٦م ذًمؽ اًمِمـُم٤م اؿمق ـلء هـطمؼ اًمِم

 ٦مـأي ذم ٚمقب اإلو٤موم٦مـهمػم أن اؾم ،ُمْم٤مُمٞمٜمف اًمٗمٕمٚمٞم٦م . وإصؾ ذم يمالم اًمٜم٤مس: ضمٝم٤مده احلؼ 

وُمٕمٜمك اًمتح٘مٞمؼ  ،٤ممم ـٌٞمؾ اهلل شمٕمـوشم٘مديؿ ًمٗمظ احلؼ يٜمٌف إمم أمهٞم٦م ضم٤مٟم٥م اًمتح٘مٞمؼ ذم يمؾ قمٛمؾ ذم ؾم

٩م ـُي٘م٤مل: صمقب حم٘مؼ اًمٜمً ،٘م٤مت يمٚمٝم٤م ( ورؾمقخ اعمٜمٝم٩م سم٤معمْم٤مُملم واعمتٕمٚماإلطمٙم٤مم )أي اإلشم٘م٤منهق 

 رـإُم قمغم دلـشم ٦مـأيل أن ـر أًمقؾمـًمذًمؽ ذيمو ،حمٙمؿ ويمالم حم٘مؼ أي  ،٩م ـحٙمؿ اًمٜمًـأي ُم
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( اًمّمٚم٦م سملم طمؼ اجلٝمـ٤مد واإلضمت٤ٌمء )أي اإلصٓمٗم٤مءوشمدسمر ذم آي٦م احل٩م  . و فـوضم أشمؿ قمغم سم٤مجلٝم٤مد

 .احلرج ورومع

 ،چ ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ  ہ  ہ  ہچ  ٟمرضمع أن إمم ىمقًمف شمٕم٤ممم      

يمؾ جم٤مل مم٤م يريض : ُم٤م ذيمرٟم٤مه ذم ُمٕمٜمك اجلٝم٤مد وأٟمف قم٤مم ذم إمر إول ،أُمقر  أرسمٕم٦مومٗمل شمٗمًػمه٤م 

ويمذًمؽ ُم٤م يتْمٛمٜمف ُمٕمٜمك اجلٝم٤مد ُمـ  ، وهق ىمقل ُمِمٝمقر ذم شمٗمًػم هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م اهلل شمٕم٤ممم

ؾ هذا اًمٙمت٤مب وذم وُيراضمع ذم ذًمؽ شمٗمًػم آي٦م اعمّم٤مسمرة واعمراسمٓم٦م ذم أوائ ،شمٕم٥م وُم٤ٌمًمٖم٦م وُمٖم٤مًم٦ٌم 

 ، چ ڻ  ۀ  چ قم٤ٌمرة٤مد ذم اهلل شمٕم٤ممم هق ُمْمٛمقن اجلٝم : أن ضمزاءإمر افثاين( . )اعمٜمٓمٚمؼ

اعمٕم٤موٟم٦م ذم دظمقل تْمٛمـ ٝم٤م شموًمٙمٜم ،قمغم ـمريؼ اًمرؿم٤مد  ىمقًمٞم٦م ودًٓم٦م سمٞم٤منواهلداي٦م ًمٞم٧ًم جمرد 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ   ڌ   چ ٤ممم ــــشمٕم وًمذًمؽ ىم٤مل ، اًمث٤ٌمت قمٚمٞمفذم و ـمريؼ اًمرؿم٤مد

اًمزُمر:  چ   ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱچ وىم٤مل شمٕم٤ممم  ، 17اًمٙمٝمػ:  چڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  

إمر وًمٙمـ اجلزاء ُمنموط سمحؼ اجلٝم٤مد يمام ذم آي٦م احل٩م اًمتل شمٙمٚمٛمٜم٤م قمـ شمٗمًػمه٤م ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ .  ، 37

ويٜمٌف  ، چ ۀ  چ: صٞمٖم٦م اجلٛمع ذم سمداي٦م أي٦م اًمٙمريٛم٦م شمٜم٤مؾم٥م صٞمٖم٦م اجلٛمع ذم قم٤ٌمرة افثافث

وًمٙمٜمٝم٤م شمّم٥م يمٚمٝم٤م ذم اًمٖم٤مي٤مت اًمٕمٚمٞم٤م وُمـ همػم شمٜم٤مىمض  ، اخلػم وجم٤مٓت اجلٝم٤مد ذًمؽ إمم يمثرة ؾمٌؾ

وإمم  ،148اًمٌ٘مرة:  چڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ   ڦ  ڦڦ  چ ويٕمقد ذًمؽ سمٜم٤م إمم ىمقًمف شمٕم٤ممم  .

حتديد اًمقضمٝم٦م )جم٤مل اًمٕمٛمؾ  أن قمغم يمؾ ُم١مُمـ يمؾ ذًمؽ ُمـ وُم٤م يتْمٛمٜمف ،طمٙمؿ اعمّم٤مسمرة واعمراسمٓم٦م 

  چ  ٤مرةــف قمٌـ٤م شمٜمٌف إًمٞمـقمغم رء سمٚمٖمف يمٛمط ـوُمـ راسم.  ًمتل يٜمٌٖمل أن يراسمط قمٚمٞمٝم٤م( ااًمّم٤مًمح

 ، احلًـ ٟم٘مٞمض اًم٘مٌح ، چ ہ  ہ  ہ  ہ  چ: ىمقًمف شمٕم٤ممم  إمر افرابع.  چ ڻ  ۀ

 ،وُيًتٕمٛمؾ سمٙمثرة ذم وصػ إقمامل  ، واإلشم٘م٤من عم٤م هق ظمػم واإلطمٙم٤مم اإلضم٤مدة واإلطم٤ًمن يتْمٛمـ

قمٛمٚمف وقمغم ٔمٝمر مج٤مل اإلشم٘م٤من قمغم ويَ  ، طم٘مف اًمٕمٛمؾ. وم٤معمحًـ هق اًمذي ُيٕمٓمل  وهق ٟم٘مٞمض اإلؾم٤مءة

 .صمٛمرشمف سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم

 وذم ـمٚم٥م اعمٕم٤مزم أسمٞم٤مت رائٕم٦م ًمٚمٓمٖمرائل:      
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 اًمَٕمَٓمؾِ  ًمَدى زاٟمتـٜمل اًمٗمْمؾِ  وطِمٚمٞم٦مُ   اخلََٓمؾ قمـ ص٤مٟمْتـٜمِـل اًمرأي أص٤مًمـ٦مُ   

 سم٤مًمَٙمًؾِ  اعمـرَء  وُيـٖمِري اعمٕم٤مزم قمـ  ص٤مطِمـٌف  هؿَّ  ُيـْثٜمل  اًمًالُمـ٦مِ  طم٥مُّ   

ـِخْذ   إًمٞمـف ضمٜمـح٧َم    ومـ٢من    وم٤مقمتزلِ  اجلق   ذم ؾمٚمَّامً  أو إرضِ  ذم  َٟمـَٗم٘م٤مً  وم٤مشمَّ

ٌَـَٚمؾِ   ُمٜمٝمــ واىمـتـٜمِْع  ريمقسمـِٝم٤م   قمغم  ًمٚمٛم٘مدُمٞمــ اًمُٕمغم  همٛمـ٤مَر  وَدْع     سم٤مًم

 اًمـُذًُمـؾِ  إيٜمُـِؼ  رؾمٞمِؿ  قمٜمدَ  واًمِٕمـزُّ   خيٗمُْمف اًمٕمٞمشِ  سمخٗمضِ  اًمذًمٞمؾِ  رَى   

ٌُٝمـ٤م سم٤مُٔمـ٤مِل   اًمـٜمٗمس    أقمٚم ـُؾ     إَُمؾِ   ومًح٦مُ  ًمقٓ اًمٕمٞمش أوٞمؼ ُم٤م  أرىُمـ

 قَمَجؾِ  قمغم وًم٧َّْم   وىمد أرَى  ومٙمٞمػ  ُم٘مٌٚم٦مٌ  وإي٤مُم   اًمٕمٞمَش  أرشمـِض  ًمـؿ   

 ُمٌتَـَذلِ  اًمَ٘مْدرِ  رظمٞمصِ  قمـ ومُّمٜمْـُتٝم٤م  سم٘مٞمٛمتِـٝم٤م   قِمروم٤مٟمـل سمٜمٗمًـَل  هم٤مًمـك   

ّٓ  ذم يٕمٛمـُؾ  وًمٞمس   سمجقهـِره ُيـْزَهك أن  اًمٜمّمؾِ  وقم٤مدُة     سَمـَٓمـؾِ  يـَدْي  إ

ًّ  إوهمـ٤مدِ  دوًم٦مَ  أرى طمتك  زُمٜمل سمـل يٛمتـدَّ  أن ُأوصمِـُر   يمٜم٧ُم  ُم٤م    َٗمؾِ ـواًم

ُمتٜمل     َُمَٝمؾِ  قمغم   أُمٌم  إذ ظمٓمقَي   وراءَ   ؿَمقـُمُٝمـؿُ  يمـ٤من     أٟم٤مٌس  شم٘مـدَّ

ٌْـٚمِف   ُمـ  دَرضُمقا أىمـراُٟمـف   اُمرئٍ   ضَمـزاءُ  هذا    إضمـؾِ  وُمًـح٦َم   ومتٛمٜمَّك ىَم

         

 دةـؿم ُمـ إرض ذم ره٤مـأصم هق  إيٜمؼ ٞمؿـورؾم.  اإلسمؾ ُمـ آُٟمثك وهل ، ٟم٤مىم٦م مجع:  إيٜمؼ      

 .وـمئٝم٤م

 ىمقل اًمنميػ اًمريض: وُمـ ذًمؽ      

 قِمـذاُب  اًمَِم٤ٌمِب  َأّيـ٤ممِ  يُمـؾُّ  َوٓ   َُمريـَرةٌ  اعمَِمٞم٥ِم  َأّي٤مِم  يُمؾُّ  َوُمـ٤م   

ُؾ      ؿَم٤ٌمُب  اعَمِمٞم٥ِم  سَمٕمدَ  اًمَّـذي يَمـ٠َمنَّ    سَمٕمَْمفُ  اًمُٕمٛمُر  َيٌُٚمُغ  ٓ ُم٤م ُأَؤُم 

ـِ   َيِٕمػُّ       قَم
ِ
 َوطِمجـ٤مُب  دوَٟمـٝم٤م  ٟمِٓم٤مٌق  قَمَٚمٞمـِف    يَم٠َمٟمام َذيكم اًمَٗمحِم٤مء

 طِمج٤مُب  ًمِٚمَٔمالمِ  قَمزُمل دونَ  َوٓ   طم٤مضِمزٌ  َواعَمٓم٤مًم٥ِِم  ظَمٞمكم سَملمَ  َوُم٤م   
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 : ()مؼاومة تضؾقؾ افـػس مؼاومة إماين افػارؽة

ھ  ھ  ھ  ے  ے   ھ   ہ  ہ  ہچ ٤ممم ــــــشمٕمو شم٤ٌمرك ىم٤مل      

ى  ىائ  ائ  ەئ  چ إمم ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،119 – 118اًمٜم٤ًمء:  چ ۓ  ۓ

إُم٤م ُمـ  اعمرهمقب تٕمامل هق شمرىم٥مـاًمتٛمٜمل ذم هم٤مًم٥م اإلؾم .120اًمٜم٤ًمء:  چ وئ   ەئ  وئ

يم٠مُم٤مين  ، وإٟمام هل رهم٦ٌم ، إؾم٤ٌمبإقمداد ٓ و اًمٓمرقمتٝمٞمد  ه٤م وًمٙمـ سمالُمـ همػم وإُم٤م ،ٝمقات ـاًمِم

وىمد  . وإوه٤مم مم٤م ُيِمٌف أطمالم اًمٞم٘مٔم٦م ذًمؽ وؿمٌفضمقدة إطمقال وىمقة اعم١مؾم٦ًم ووٕمػ اخلّمقم 

ٕهن٤م ذم طم٘مٞم٘م٦م إُمر  وشمٜمتٝمل سمٗمِمؾ او سمٛمّمٞم٦ٌم وإهنٞم٤مر يمٌػم ،أقمامل قمغم هذه إُم٤مين  ُس ؾمَّ ١مَ ـشمُ 

َـّ هلؿ  ، چ ۓچ  وُمٕمٜمك قمقائؼ اعمٕم٤مزم .وشُمـَٕمد هذه إُم٤مين ُمـ أهؿ  . أوه٤مم ًَم أي  ،ٕؾَُمق 

 .ُأًم٘مل ذم ٟمٗمقؾمٝمؿ هذه إُم٤مين

ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ  چ شمٕم٤ممم و شم٤ٌمرك وُمـ هذا اعمٕمٜمك ىمقًمف      

 أي يٚمٝمٝمؿُمٕمٜمك  ، 4 – 3احلجر:  چٹ  ٹ ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ ڦ  ڦ    ڦ ڄ  

ل ـ٤م ومـيمٛم ،دوم سم٤مًمٕمٛمؾ ـتٕمٛمؾ ذم اًمؽمىم٥م اعمخـوُيً ،ع اخلػم ـق شمرىم٥م او شمقىمـوإُمؾ ه ، يِمٖمٚمٝمؿ

وُيًتٕمٛمؾ  ، 46اًمٙمٝمػ:  چ پ پ  پ  ڀ ڀ ڀ ڀ  ٺ چ٤ممم ـــىمقًمف شمٕم

 وشمٜمٌف آي٦م احلجر إمم أن اإلهاف ذم اعمٚمذاتأي اًمؽمىم٥م سمال إقمداد .  ،يمذًمؽ سمٛمٕمٜمك إُمٜمٞم٦م 

وشمٜمِمٖمؾ قمـ  ،٥م ًمٜمٗمًٝم٤م هم٤مي٤مت ؾمٕمٞمدة سمٛمحض اًمتقهؿ ومتٜمِّم  ،يًتقزم قمغم اًمٜمٗمس  )اًمِمٝمقات(

 . سم٤مًمٕمقاىم٥م وقمـ اإلقمداد ًمٚمٛمًت٘مٌؾاًمتٗمٙمػم

 :مـفا ، وإوهام مـ إماين وتقجد أمثؾة ـثرة جداً       

   وُمّمػمه إمم  ،وهق ذم طم٘مٞم٘م٦م إُمر أيمؼم ُمـ اًمقؾمع  ،شمقهؿ اًم٘مدرة قمغم قمٛمؾ ُمٕملم

 .يمام أن هذا اًمَقْهؿ ي٘مٓمع اًمّمؼم وُيٗمًد قمٛمٚمٞم٤مت شمٜمٛمٞم٦م اًمقؾمع ، ومِمؾ ومهٚمٙم٦م

   مم٤م ي١مدي إمم وٞم٤مع اًمٗمرص واًمتخٚمػ ،شمقهؿ قمدم اًم٘مدرة ُمع وضمقد اًمقؾمع. 
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  ويمذًمؽ ُمع  ،ضمديد  ُمع إُمٙم٤من شمٜمٛمٞم٦م اًمقؾمع وسمٜم٤مء واىمع ، شمقهؿ سم٘م٤مء إُمقر يمام هل

 .ظمريـشمٗم٤مىمؿ قمقاُمؾ اإلٟمحدار قمٜمد أ

   ق ذم احل٘مٞم٘م٦م اؾمتدراج إمم اعم٘متؾوه ،شمقهؿ اًم٘مقة او اًمٜمٍم. 

   إمم اًمٖمٗمٚم٦م قمـ اًمتّمدقم٤مت واعمخ٤مـمرمم٤م ي١مدي  ،شمقهؿ اعمٜمٕم٦م واحلّم٤مٟم٦م. 

   وهق ذم احل٘مٞم٘م٦م اؾمتدراج ،اًمٗمرص٦م شمقهؿ اعم٤ٌمدأة واهمتٜم٤مم. 

  ٤مسمرة شمقهؿ إُمٙم٤من حت٘مٞمؼ أهداف يمٌػمة ُمـ همػم ختٓمٞمط ) شمدسمػم ( وإقمداد وٓ ُمّم

 .وُمراسمٓم٦م وٓ اؾمت٤ٌمق وُمٖم٤مًم٦ٌم

   ُمقاـمـ وٕمػ شمًتٚمزم مم٤م ي١مدي إمم إهمٗم٤مل  ،ؿم٤مُمؾ شمقهؿ ؾمالُم٦م اعم٤ًمر ُمـ همػم شم٘مقيؿ

 .ٞم٤مدة واإلدارة ووضمقد وم٤ًمد وُمٔم٤ممليمْمٕمػ إهٚمٞم٦م وومِمؾ أٟمٔمٛم٦م اًم٘م ،اًمؽماضمع واًمتخٚمػ 

   وإٟمام هق طمِمد فم٤مهري ىمٚمؼ ،اًمٙمثرة شمقهؿ. 

   چ   وًمٙمـ يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم ،وإٟمام هق ذ ووم٤ًمد  ،شمقهؿ اخلػم واًمّمالح ذم ىمْمٞم٦م ُمٕمٞمٜم٦م

ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں    ں  

 .12 – 11اًمٌ٘مرة:  چڻ  ڻ  ڻ    ڻ  ۀ  

   وهذا حيت٤مج إمم قمٜمقان ُمًت٘مؾ وهق أيت  ،شمقهؿ احل٤مضم٦م او اًميورة وإٟمام هل ؿمٝمقة

    إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم. 

 :دم أصؾفا ادباحةافشفقات إدارة ادغريات و

 وقمالُم٦ماًمِمٝمقة اًمرهم٦ٌم ذم اًمٌمء وحمٌتف سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ اخلػم واًمنم او اعمٜمٗمٕم٦م واعمية ومٞمف .       

اًمقاضم٤ٌمت وٓ  ُمـ اعمحرُم٤مت ًمذاشمف وٓ ُمـ ًمٞمس وًمٙمٜمف ، سمف ُمرهمقب أُمر أٟمف اعم٤ٌمطم٦م اًمِمٝمقة

٦م ُمـ ـإٓ ُمـ ضمٝم٦م اًمٖم٤مي ٜم٦مـطمً ُمآٓت ًمف وًمٞمس ، واضم٥م ٦مدُمخل تٕمٛمؾـومل ُيً ،اًميورات 

هق ؾمٌٞمؾ إـمٗم٤مل وُمـ  واًمٕمقاىم٥م سمٕمٞمدًا قمـ ُمْم٤مُملم اعمّمٚمح٦م واعمٗمًدة ومتٜمل اًمِمٝمقة . تٕمامًمفـاؾم

 ،راف او اًمٓمٖمٞم٤من ـ٦م ُمـ اإلؾمـوُمـ ومٞمف درضم اًمًـ يم٤ٌمرقًم٦م ُمـ ٕم٦ٌم ُمـ قم٘مؾ اًمٓمٗمـيم٤مٟم٧م ومٞمف ؿم

ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ ٤ممم ــىمقًمف شمٕم رـواٟمٔم
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چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ    ڍ         ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  

 .  80 - 79اًم٘مّمص:  چڑ   ک  ک   ک  ک  گ  گ    گ  گ    ڳ  

وجعؾفا هل افتل تؼقد  ؾقفا اإلرساف هق ، أصؾفا دم ادباحة افشفقات دم اإلصؽالؾ      

  :وجقه مـ وذفؽ ، اإلكسان

ظم٤مص٦م وأن  ، سمٜمٗمًف و٤مراً  يٙمقن ىمد اعم٤ٌمطم٦م اًمِمٝمقة ُمـ اعمنف اعم٘مدار أن: إول افقجف      

وم٤مإلهاف ُمثالً ذم احلٚمق ُمـ اًمٓمٕم٤مم  ،اإلهاف ذم رء ُي٘مٚمؾ ُمـ اإلقمتدال ذم أؿمٞم٤مء ُمـ ضمٜمًف 

پ  ڀ   ڀ    ڀڀ  ٺ        ٺ  ٺ    چ٤ممم ـــــد ىم٤مل شمٕمـوىم ، يٖمػم اًمتقازن سملم إـمٕمٛم٦م

  .19احلجر:  چ    ڦ   ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڦ  چوىم٤مل شمٕم٤ممم  ، 31إقمراف:  چ ٺ

 اًمقاضم٤ٌمت قمـ شُمِمٖمؾ سمحٞم٨م اًمِمٝمقات ُمـ اإليمث٤مر أيْم٤مً  اإلهاف ُمـ: افثاين افقجف      

ىئ   ىئ    ېئ   ېئ ېئ     ۆئ  ۈئ  ۈئچ شمٕم٤ممم  وهذا ُمـ مجٚم٦م ُم٤م يِمٛمٚمف ىمقًمف ، واإلًمتزاُم٤مت

يب   ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ   يئ  جب      حب  خب  مب  ىب

 ،ومٝمذه درضم٦م يمؼمى ُمـ اؾمتٝمالك اًمٓمٞم٤ٌمت سمٕمٞمدًا قمـ اإلًمتزاُم٤مت  ،20إطم٘م٤مف:  چجت  حت  خت  

 . ٤م درضم٤مت يمثػمة ي٘مع ومٞمٝم٤م اعم١مُمٜمقنودوهن

يٜمٌف إًمٞمف ىمقًمف  ، اًمِمٝمقة حتّمٞمؾ ٕضمؾ احلرام إمم يدومع مم٤م اًمتِمٝمل ذم اإلهاف: افثافث افقجف      

 . 6اًمٜم٤ًمء:  چ ېئوئ      ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ    چشمٕم٤ممم 

ٛمٚمف ىمقًمف ـذا سمٕمض ُم٤م يِمـوه ، رامـاحل ًمٗمٕمؾ ٝمقاتـاًمِم ُمـ اعم٤ٌمح تٕماملـاؾم: عـافراب افقجف      

ومتدسمر هٜم٤م  ، 81ـمف:  چ   ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑچ ٤ممم ــشمٕم

 قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ َصغمَّ  اًمٜمٌَِّلُّ  ؾُمِئَؾ  ُهَرْيَرَة: َأيِب طمدي٨م ويمذًمؽ  ،أٟمف ـمٖمٞم٤من ذم اًمٓمٞم٤ٌمت وًمٞمس ذم اعمحرُم٤مت 

ـِ  ٚمَّؿَ ـَوؾَم  ْ  » وَمَ٘م٤مَل  احلُُٛمِر ، قَمـ َّٓ  ْلءٌ ـؿَم  ومِٞمَٝم٤م قَمكَمَّ  َزْل ـُيٜمْ  مَل ةُ  اجل٤َمُِمَٕم٦مُ  أَي٦مُ  َهِذهِ  إِ ڎ  چ  :اًمَٗم٤مذَّ
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رواه أمحد  « چڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ   

  .واًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ وهمػمهؿ

 ذم واعم٤ٌمطم٦م ٦مـاعمٖمري ٝمقاتـاًمِم ُمـ اعمزيد شمتٌع قمـ اًمٜمٗمس وٌط ذم ؾـاًمٗمِم: اخلامس افقجف      

 إؾمقاق ذم وم٢من ، اًمٞمقم يمثػم وهذا ، اعمذيمقرة اعمح٤مذير سمٕمض ذم اإلٟم٤ًمن ي٘مع طمتك ، أصٚمٝم٤م

 وذم سمٕمض اًمٌْم٤مئع اًمتج٤مري٦م ، اًمّمقرة ذم ضمداً  ُمتٜمققم٦م ًمِمٝمقات ه٤مئٚم٦م قمروو٤مً  اًمتج٤مري٦م واًمًٞم٤مؾمٞم٦م

يمثػم ُمـ و ، اًمقفمٞمٗم٦م ذم ضمداً  ُمت٘م٤مرب اًمٙمثػم ُمٜمٝم٤م وًمٙمـ ،ُمْم٤مُملم وفمٞمٗمٞم٦م متٞمزه٤م قمـ همػمه٤م 

 ،رى ضم٤مُمٕم٦م وم٤مذة آي٦م أظم هٜم٤م وشمدسمر . إًمٞمٝم٤م اًم٤ٌمل شمقضمٞمف ٓ شمًتحؼ او شمِمٙمؾ ؿمٞمئ٤ًم ُمٝمامً  ٓ اًمٗمقارق

 چ ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  چشمٕم٤ممم  ىم٤مل

ہ   چشمٕم٤ممم  وىم٤مل  ومٞمج٥م أن يٙمقن اإلٟم٤ًمن هق اعمتحٙمؿ ذم اًمِمٝمقات . ،41 - 40اًمٜم٤مزقم٤مت: 

أي ص٤مرت  ،59ُمريؿ:  چ ہ  ہ     ھ  ھ  ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ  ﮲

ٝمقات واإلزدي٤مد ُمٜمٝم٤م هق اًمذي ي٘مرر هلؿ ُم٤م ـٝمقات هل اًمتل شم٘مقدهؿ وص٤مرت شمٚمٌٞم٦م اًمِمـاًمِم

ـْ  َيٜمَْٗمُٕمَؽ  َُم٤م قَمغَم  اطْمِرْص  »ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ قلِ َرؾُم  ىَمقَل وشمدسمر  . يٗمٕمٚمقٟمف َٓ  سم٤ِمهللِ َواؾْمَتِٕم رواه  «شَمْٕمَجْز  َو

ُمًٚمؿ وهمػمه ، وأن احلرص أي اًمرهم٦ٌم اًمِمديدة جي٥م أن يٙمقن قمغم ُم٤م يٜمٗمٕمؽ وًمٞمس قمغم ُم٤م 

 ُيٕمجٌؽ او شمِمتٝمٞمف.

ٕن  ،اعم٤ٌمطم٦م ًمٞمس ذم ُمٜمٕمٝم٤م يمام هق اًمٕمٛمؾ ُمع إـمٗم٤مل  او اًمِمٝمقات اعمٖمري٤مت أن إدارةوواوح       

: إصؾ إول ، أصقل ؾمٌٕم٦م شم٘مقم إدارمه٤م قمغم وًمٙمـ ،ُمٜمٕمٝم٤م يٕمٜمل حتريؿ احلالل وهق ُمـ اًمٙم٤ٌمئر 

ُم٘م٤موُم٦م و اًم٘مدرة قمغم اًمتحٙمؿ ذم اًمِمٝمقات أي ،هنل اًمٜمٗمس قمـ اهلقى  اًمؽمسمٞم٦م واًمتدري٥م قمغم

واًمتِمٌع  ،وُمـ ـمرق ُم٘م٤موُم٦م اإلهمراء إؿمٖم٤مل اًمٜمٗمس سمام يٍمومٝم٤م قمـ اًمِمٝمقة  . ٤مناإلهمراء واإلومـتـت

وًمٙمـ  ،ورسمام يٌتٕمد اًمٗمرد سمٜمٗمًف قمـ ُمقاـمـ اًمِمٝمقة اعم٤ٌمطم٦م ذم أصٚمٝم٤م  ،سم٘مٌح ُمٜمح اًم٘مٞم٤مدة ًمٚمِمٝمقات 

اؾمتٕمامل  ُمٜمع إضمراءات :إصؾ افثاين ًمٞمس ُمـ طم٘مف ُمٜمع اًمٜم٤مس ُمـ اًمتٛمتع اعمنموع سم٤محلالل .

.  اعمٛمٜمققم٤متيمٛم٤ًمًمؽ متقيؾ اًمٗم٤ًمد اًمقفمٞمٗمل ودم٤مرة  ، اًمٓمٖمٞم٤من ومٞمفو اماحلر ُم٤ًمًمؽ ذم اعم٤ٌمح

 يمٛمٜمع ، ويٙمقن اعمٜمع ظم٤مص٤ًم سم٘م٤مصد اًمِمـر ،: ُمٜمع اعم٤ٌمح ذم ُمقوع اؾمتٕمامًمف ًمٚمِمـر إصؾ افثافث
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         چ شمٕم٤ممم  وم٘مد ىم٤مل ، شم٤مضمر ُمٕملم يتٕم٤مـمك شمروي٩م أهمذي٦م همػم ص٤محل٦م دم٤مرة

٤مي٦م اًمٜم٤مس ُمـ وىمققمٝمؿ ذم : محإصؾ افرابع. 42اًمِمقرى:  چ               

إصؾ .  ٌف ذًمؽـٗمر إمم أرض ومٞمٝم٤م وسم٤مء او ُمزروقم٦م سم٤مًٕمٖم٤مم وؿمـيمٛمٜمع ُم١مىم٧م ُمـ اًمً ،اعمٝم٤مًمؽ 

وُمٜمع إطمتٙم٤مرات  ، )اًمرظم٤مء اعمٗمًـد( واًمتٌذير واًمؽمف : ُمٙم٤مومح٦م اعمٔم٤مهر اًمٕم٤مُم٦م ًمإلهافاخلامس

٤مء اهلل ـُمٌح٨م إدارة اًمٗمٙمرة إن ؿمٞم٠ميت سمٞم٤مٟمف ذم ـقمغم ٟمحق ُم٤م ؾم ،ٓم٦م اًمٕم٤مُم٦م ـإهمٜمٞم٤مء ٕي ُمـ إٟمِم

٤ممم ـــيمام يٜمٌف إًمٞمف ىمقًمف شمٕم ،رهؾ وقمٗمقي٦م ـ٤مء إمم شمـويتْمٛمـ يمؾ ذًمؽ ُمٙم٤مومح٦م حتقل اًمرظم . ٤مممـــشمٕم

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

إصؾ وىمد ذيمرٟم٤م شمٗمًػم هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م ذم اعمٜمٓمٚمؼ .  ،95إقمراف:  چ حت ىب  يب  جت

سم٠من يٙمقن اًمؽميمٞمز قمغم  ،اًمت٠مصمػم قمغم قمٛمٚمٞم٤مت اإلٟمت٤مج واًمدقم٤مي٦م واًمؽموي٩م اًمتج٤مري وهمػمه : افسادس

رهم٦ٌم او  وإصم٤مرة صٜم٤مقم٦موًمٞمس قمغم  ،شمٚمٌٞم٦م احلقائ٩م وحتًلم إداء او اإلؾمتٕمامل وُمالءُم٦م اًمتٙم٤مًمٞمػ 

وحيت٤مج شمٜمٗمٞمذ هذا إصؾ إمم ُمٚمٙم٦م  ، وم٢من هذا يتْمٛمـ اًمتٖمرير واخلداع ،ؿمٝمقة همػم ُم٘مؽمٟم٦م سمح٤مضم٦م 

إصؾ .  إمم شمْمٞمٞمؼ قمغم اإلٟمت٤مج واًمتٜم٤مومس اإلضمـراءات تحقليمل ٓ شم قم٤مًمٞم٦م وإداري٦م وم٘مٝمٞم٦م

 ،اإلضمراءات اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م واًمتٜمٔمٞمٛمٞم٦م عمٙم٤مومح٦م اًمٗم٤ًمد جي٥م أن شمِمٛمؾ اًمٗم٤ًمد اًم٤ٌمـمـ واًمٔم٤مهر  :افسابع

      وؾمٞم٠ميت سمٞم٤مٟمف ذم ُمٌح٨م اًمِمقرى إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم. 

 :ظذ افغاية افثباتو ادطاوفة

ـْ        ـُ  » ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  قُل ـَرؾُم  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  ُهَرْيَرَة ، لـَِأسم قَم ـَ  اهللِ إمَِم  َوَأطَم٥مُّ  ظَمػْمٌ  اًْمَ٘مِقيُّ  اعْم١ُْمُِم ـِ  ُِم  اعْم١ُْمُِم

ِٕمٞمِػ ، ـْ  َيٜمَْٗمُٕمَؽ  َُم٤م قَمغَم  اطْمِرْص  ،ظَمػْمٌ  يُمؾ   َوذِم  اًمْمَّ َٓ  سم٤ِمهللِ َواؾْمَتِٕم ءٌ  َأَص٤مسَمَؽ  َوإِنْ  شَمْٕمَجْز ، َو  وَماَل  َرْ

ـْ  َويَمَذا ، يَمَذا يَم٤منَ  وَمَٕمْٚم٧ُم  َأين   ًَمقْ  شَمُ٘مْؾ  ْٞمَٓم٤مِن  قَمَٛمَؾ  شَمْٗمتَُح  ًَمقْ  وَم٢مِنَّ  وَمَٕمَؾ ، ؿَم٤مءَ  َوَُم٤م اهللِ ىَمَدرُ  ىُمْؾ  َوًَمٙمِ  «اًمِمَّ

ٌََؽ  وَم٢مِنْ  » ًمٗمظ ذم وضم٤مء رواه ُمًٚمؿ وهمػمه .  . اًمٙمٌـرى ؾمٜمٜمف ذم واًمٜم٤ًمئل أمحد رواه «...   َأُْمرٌ  هَمَٚم

ـُ اًْمَ٘مِقيُّ  » قمٌـ٤مرة: افػائـدة إوفـكوُمـ ومقائد احلدي٨م ،  ٤من هل ىمقة ـقة اإلٟمًـىم ، « اعم١ُْْمُِم

واًمت٠مهٞمؾ  ٤مئؾ يم٤معم٤مل واًمٜمٗمقذـصمؿ ىمقة اًمقؾم ، دـوصح٦م اجلً قة اًمٜمٗمس واًمٕم٘مؾـأي ىم ،اًمذات أوًٓ 
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قَم٦مِ  ِديدُ ـاًمِمَّ  ًَمٞمَْس  »يدل قمغم ذًمؽ طمدي٨م  . ٤موهمػمه واًمٕمٚمؿ واعمٝم٤مرات َ اَم  ، سم٤ِمًمٍمُّ ِذي ِديدُ ـاًمِمَّ  إِٟمَّ  اًمَّ

فُ  َيْٛمٚمُِؽ  ًَ وىمقة اًمٜمٗمس ظمالف َوَهـ اًمٜمٗمس ،  رواه ُمًٚمؿ واًمٌخ٤مري وهمػممه٤م . « اًْمَٖمَْم٥ِم  قِمٜمْدَ  َٟمْٗم

وم٢من وهـ اًمٜمٗمس هق أن يرى اإلٟم٤ًمن سم٤مًمٗمٕمؾ اًمْمٕمٞمػ وإْن يم٤من ذم وؾمٕمف أيمثر ُمـ ذًمؽ ، وأُم٤م 

 ع .ـؼ شمٜمٛمٞم٦م اًمقؾمـد قمـ ـمريـٕمك ًمٚمٛمزيـٕمف ويًـومال يرى سم٤مًمْمٕمػ ، ومؽماه يٌذل وؾمىَمِقي اًمٜمٗمس 

، ومتدسمر أن  ؿمدة اإلرادة واًمرهم٦ٌم احلرص،  « اطْمِرْص قَمغَم َُم٤م َيٜمَْٗمُٕمَؽ  »٤مرة ـ: قمٌةـدة افثاكقـافػائ

سمؾ جي٥م احلرص قمٚمٞمٝم٤م . وشمدسمر أٟمف جي٥م أن حترص قمغم ُم٤م يٜمٗمٕمؽ وًمٞمس  ، شمًتحؼ احلرص اعمٜم٤مومع 

شمِمٛمؾ ُمٜم٤مومع احلٞم٤مة يمٚمٝم٤م صٞمٖم٦م قمٛمقم  « َيٜمَْٗمُٕمَؽ  َُم٤م »وقم٤ٌمرة  قمغم ُم٤م يٕمجٌؽ وٓ قمغم ُم٤م شمِمتٝمٞمف .

ڍ  ڍ   چ ذم ٟمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم  ذيمرٟم٤م يمام ، ُمـ ضمٝم٦م اًمٓمٖمٞم٤من ذم احلالل ٓورام ًمذاشمف مم٤م ًمٞمس سمح

وُمـ اعمٜم٤مومع إقمداد اًمقؾم٤مئؾ   .81ـمف:  چ ڈ  ژ  ژ  ڑ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ 

واعمٝم٤مرات واعمّم٤مسمرة واعمراسمٓم٦م ، وؾمٌؼ أْن ذيمرٟم٤م أن طم٘مٞم٘م٦م اإلقمداد هق إخت٤مذ اًمتداسمػم واًمتحْمػمات 

ـْ سم٤ِمهللِ »: قم٤ٌمرة افػائدة افثافثة ُمًت٘مٌٚمٞم٦م ُمتقىمٕم٦م او حمتٛمٚم٦م او ُمٗمؽمو٦م . او ُمٜمٗمٕم٦م حل٤مضم٦م ،  « َواؾْمَتِٕم

 اإلؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مهلل شمٕم٤ممم هل ـمٚم٥م اًمٕمقن ُمـ اهلل قمغم حت٘مٞمؼ اًمٖم٤مي٦م ، وهل ىمري٦ٌم ُمـ ُمٕمٜمك اًمتقيمؾ .

َٓ  »قم٤ٌمرة : افرابعةافػائدة   ،اًم٘مٕمقد قمٜمف وقمدم اًم٘مٞم٤مم سمف  وم٢من اًمٕمجز قمـ إُمر هق،  « شَمْٕمَجزْ  َو

ؾمقاء يم٤من سم٥ًٌم ـمٌٞمٕم٦م اًمٌمء او َوَهـ اًمٜمٗمس واًمت٘مّمػم او ختٚمػ اًمقؾمع او ًمٖمػم ذًمؽ ُمـ 

ېئ  ېئ  ىئ  ىئ    چ وىم٤مل شمٕم٤ممم  ،إذا وم٤مشمف ومل ي٘مدرقمٚمٞمف  ، يمذا قمـ ُي٘م٤مل: قَمَجزَ  إؾم٤ٌمب .

ـْ  »وذم احلدي٨م  ، 31اعم٤مئدة:  چىئ  ی  ی   ی  ی  جئ  حئمئ    َأْرٌض  ًَمفُ  يَم٤مَٟم٧ْم  َُم

واعمٕمٜمك:  ،رواه اسمـ طم٤ٌمن واًمٜم٤ًمئل وصححف إًم٤ٌمين  « َأظَم٤مهُ  وَمْٚمَٞمْٛمٜمَْحَٝم٤م قَمٜمَْٝم٤م قَمَجزَ  وَم٢مِنْ  وَمْٚمَٞمْزَرقْمَٝم٤م

ْٞمَٚم٦مُ  يَم٤مَٟم٧ِم  وَمَٚمامَّ »وىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م  إن قمجز قمـ زراقمتٝم٤م . اسمَِٕم٦مُ  اًمٚمَّ ِجدُ  قَمَجزَ  اًمرَّ ًْ ـْ  اعْمَ  قَم

 اًمتحريؿ يٗمٞمد وشمذيمر أن ُمٓمٚمؼ اًمٜمٝمل قمددهؿ .تٞمٕم٤مب ـأي و٤مق قمـ اؾم ،ٚمؿ ـرواه ُمً شَأْهٚمِفِ 

َٓ  » قم٤ٌمرةٛمٕمٜمك وم ،اًمدوام و  هل ن اعمٜم٤مومعوم٢م ُم٤م يٜمٗمٕمؽقمـ حتّمٞمؾ  أسمداً  أي ٓ شمٕمجز « شَمْٕمَجزْ  َو

ءٌ  َأَص٤مسَمَؽ  َوإِنْ  » قم٤ٌمرة صمؿ شمدسمر: افػائدة افرابعة .٤ٌمب اًم٘مقة ـأؾم  يَم٤منَ  وَمَٕمْٚم٧ُم  َأين   ًَمقْ  شَمُ٘مْؾ  وَماَل  َرْ

وًمٙمـ اًمٕم٤ٌمرة شمٜمٝمك  ،وم٢مهن٤م ًمٞم٧ًم هنٞم٤ًم قمـ اًمتقسم٦م وُم٤م شمتْمٛمٜمف ُمـ اًمٜمدم قمغم اًمت٘مّمػم  ، « َويَمَذا يَمَذا
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ووفمٞمٗمتٜم٤م ذم اًمتخٓمٞمط  ،وم٢من طمقادث احلٞم٤مة ُمريم٦ٌم ُمٕم٘مدة  ،قمـ شم٘مديرات وطم٤ًمسم٤مت ظم٤مرج اًمٓم٤مىم٦م 

وُمٝمام يم٤من ذيم٤مء وؾمٕم٦م ُأومؼ اعمخٓمٓملم وم٘مد شمٔمٝمر  ،ًمٚمٛمًت٘مٌؾ أن ٟمخت٤مر إقمامل اًمتل ٟمتقىمع ٟمج٤مطمٝم٤م 

ودمري سم٥ًٌم ذًمؽ قمٛمٚمٞم٤مت رصد احلقادث اعم٘مٌٚم٦م ٕهن٤م ىمد حتّقج إمم  ،سمقادر ُم٤م خي٤مًمػ اًمتقىمٕم٤مت 

 ًمق أن أطمدهؿ ومٕمٚمٝم٤م أي ، . وأُم٤م شمقىمع ٟمت٤مئ٩م إقمامل اًمـُٛمٗمؽمو٦م ذم اًمزُمـ اعم٤ميض شمٕمديؾ اخلٓمط

ٕن رصد شمريمٞم٥م إطمداث اعم٤موٞم٦م ؿمديد  ، قمغم اًمٌنم ومٗمل هم٤مي٦م اًمٌٕمد واًمتٕمن ،حلّمؾ يمذا ويمذا 

وًمٙمـ يتٙمٚمؿ ذم ُمثؾ ذًمؽ ُمنف ذم اًمتٗمٙمػم وُمـ ُيٌٓمـ ٟمقاي٤م اخلداع . وشمدسمر  ،اًمّمٕمقسم٦م واًمتٕمذر 

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چچ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ   چ ذم ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم 

آل قمٛمران:  چ  گڑ  ڑ  ک  ک  ک      ک  گ  گ     ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ

ومٝمذه وٟمحقه٤م جي٥م اإليامن  ،يذيمر اهلل شمٕم٤ممم ًمٜم٤م ٟمت٤مئ٩م أومٕم٤مل سمّمٞمٖم٦م اعم٤ميض  أن وًمٙمـ يٛمٙمـ .154

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ....  چ ٟمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،هب٤م واًمتٙمٚمؿ سمٛمْمٛمقهن٤م ُمع مجع اًم٘مرائـ ذم شمٗمًػمه٤م 

 چٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  

ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  چ وىمقًمف شمٕم٤ممم  ،67 – 66اًمٜم٤ًمء: 

 . 66اعم٤مئدة:  چٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  

ٕهن٤م ىمقاقمد قم٤مُم٦م وًمٞم٧ًم  ،سمٞم٤من ظمّم٤مئص ىمقاقمد اًمٕمٛمؾ  ذم يمالُمٜم٤م ، ذم شًمق»دمقز ًمٙمـ و      

ڀ   چ ىم٤مل شمٕم٤ممم  ، سمّمٞمٖم٦م اعم٤ميض يم٤من اًمٚمٗمظ ٤م شمتٜم٤مول اعمًت٘مٌؾ وإنْ يمام أهن ،ظم٤مص٦م سمحدث ُمٕملم 

وىمد ٟمٌف إمم  ،188إقمراف:  چ ٹٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  

  .(ٙمؾ أصم٤مرـرح ُمِمـؿمًمؽ اإلُم٤مم أسمق ضمٕمٗمر اًمٓمح٤موي ذم )ذ

داي٦م ُمـ ـصمؿ اًمٌق شم٘مقيؿ ُم٤م طمدث ـومٝم ، رـلء او همٚمٌؽ أُمـوأُم٤م اًمتٍمف اًمّمحٞمح إذا أص٤مسمؽ ؿم      

ـُ  ُيْٚمَدغُ  َٓ  »وذًمؽ حلدي٨م  ،ديؾ او شمٖمٞمػم اخلٓمط ـوًمٙمـ سمٕمد شمٕم ،ديد ـضم ـْ  اعم١ُْْمُِم  َواطِمدٍ  ضُمْحرٍ  ُِم

شَملْمِ   .٤ممم أقمٚمؿــواهلل شمٕم ، «َُمرَّ

 



377 

 

 (ختؿة افتدبر) اهلداية ادستؿرة

ذم  ، 29ص:  چ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   چچ ىم٤مل شمٕم٤ممم       

 :ذم قمجٚم٦م ُمـ أُمرك وم٠مذه٥م ُم٤ٌمذة إمم اًمٗم٤مئدة اخل٤مُم٦ًم وإن يمٜم٧َم  ، أي٦م اًمٙمريٛم٦م ومقائد قمٔمٞمٛم٦م

وشمٜمٙمػم  ،ومٝمق اًم٘مرآن اًمٙمريؿ يمٚمف  چ ڄچ أُم٤م قم٤ٌمرة   ،: ذم ُمٗمردات أي٦م افػائدة إوػ      

واًمٌَـَريم٦م هل اًمزي٤مدة واًمٜمامء  ،اؾمؿ ُمٗمٕمقل ُمـ سم٤مرك ومٝمذا  چڄ  چ قم٤ٌمرة  أُم٤ماًمٚمٗمظ ًمٚمتٕمٔمٞمؿ . و

( ذم إٟمِم٤مء همػم ُمٚمٛمقس )او همػم طمزوضمقد قم٤مُمؾ  أيْم٤مً  ويتْمٛمـ اًمٚمٗمظ.  سم٤مخلػم اعم٤مدي واعمٕمٜمقي

 َُم٤م ٘م٤مل:وًمذًمؽ وصػ سمٕمض اًمٕمٚمامء اًمؼميم٦م سم٤مًمٜمٕمٛم٦م اإلهلٞم٦م او اخلػم اإلهلل . يُ  ،اًمزي٤مدة اعمحًقؾم٦م 

َح٤مُب  َركَ ـَأسمْ  ، أٟمامه َُم٤م َأي اًمٓمََّٕم٤مم َهَذا أسمرك ًَّ ٓ  ،ويمٚمٛم٦م: شم٤ٌمرك اهلل  . اعْمََٙم٤منِ  قَمغَم  سم٤ِمعْمََٓمرِ  َأًَمحَّ  إَِذا: اًم

 وُمٕمٜم٤مه٤م صمٌقت ودوام ُم٤م يزيد قمغم يمؾ ُم٘مدار ُمـ اًمٕمٚمق واجلالل واإليمرام . ،شُم٘م٤مل إٓ هلل شمٕم٤ممم 

ومقصٗمف سم٠مٟمف ُم٤ٌمرك شمٕمٜمل أن ومٞمف ُمـ اعمٕم٤مين واًمٗمقائد ُم٤م يزيد قمغم  ،واًم٘مرآن اًمٙمريؿ يمالم اهلل شمٕم٤ممم 

 . اعُمَ٘م٤مسَمؾِ  َٟمِ٘مٞمُْض : رُ ـواعُمَداسمَ  ، اإلىم٤ٌمل ظمالف اإلدسم٤مر چ ڃ   ڃ  چوأُم٤م قم٤ٌمرة  .يمؾ ُم٘مدار

ٌُؾ اجلٝم٦م إُم٤مُمٞم٦م  ، او ُم٤م سمٕمد أظمر وم٤مًمُدسُمر اجلٝم٦م اخلٚمٗمٞم٦م ہ   .....  چوُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،يمام أن اًمُ٘م

﮶    ہ ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے    ے  ۓ  ۓ  ﮲          ﮳  ﮴  ﮵  

 ،وأدسمر اًمٚمٞمؾ: ذه٥م ويم٠مٟمف ص٤مر ظمٚمٗمٜم٤م  .27 – 26يقؾمػ:  چ  ﮷  ﮸    ﮹  ﮺  ﮻

أي ذُّ : ُيَ٘م٤ملو سَمِريُّ  اًمرَّ وًمٙمـ سمٕمد أن  ،وهق رأي ُمـ مل يٗمٝمؿ او مل يٗمٙمر قمٜمد احل٤مضم٦م إمم ذًمؽ  اًمدَّ

َُمر َأدسَمر ْٕ ضُمَؾ  ْرُت ـَدسمَ  وُي٘م٤مل: . ٟمٗمع اًمرأي ووم٤مَت  ا : اًمت٤مسمع ٕٟمف واًمداسمِرُ  .او ظمٚمٗمتف  سمْٕمده سَمِ٘مٞم٧َم  إَِذا اًمرَّ

ٱ  ٻ  چ وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،. وداسمُِر اًم٘مقم: آظمر ُمـ شمٌ٘مك ظمٚمػ مجٚمتٝمؿ يٙمقن ظمٚمػ اعمتٌقع 

أي ؿمٛمؾ اإلؾمتئّم٤مل آظمر ُم٤م شمٌ٘مك  ، 45إٟمٕم٤مم:  چٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ  

 دآً  اًمت٤مء وم٘مٚم٧ٌم ، يتدسمروا ش سمروايدَّ  » وأصؾ ، واعمتدسمر اعمتتٌع ًمِمـلء أُم٤مُمف ُمٜمٝمؿ او ُمـ أُمرهؿ .

ؿ ع وشمٗمٝمَّ يمام ذم ىمقهلؿ: دمرَّ  ،ه وشمٙمرار اًمٌمء وشُمِمٕمر سمٛمزاوًم٦م شمٙمٚمػ صٞمٖم٦م وهل خمرضمٞمٝمام ًم٘مرب

ع ٛمَّ ًَ  ر آي٦م يمريٛم٦م هق أنـومتدسمُ  ،٦م هل جمٛمققم٦م أًمٗم٤مظ وشمرايمٞم٥م قمرسمٞم٦م وُمٕمٚمقم أن أي٦م اًم٘مرآٟمٞم . وشَم
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وهذا ُمثؾ  ، ذم اًمٙمالم اعم٤ٌمرك شمتٗمٙمر ومٞمام وراء إًمٗم٤مظ واًمؽمايمٞم٥م ُمـ اعمْم٤مُملم واًمٗمقائد اًمٙمثػمة

  .وراء هذا إُمر اًمٕمقاىم٥م واعمآٓتاًمدواومع وشمدسمػم إُمر وهق اًمٜمٔمر ومٞمف سمام يِمٛمؾ 

 ، ومٞمٝم٤م اًمتٗمٙمر :أي٤مت وشمدسمرىم٤مل اإلُم٤مم اًمزخمنمي:  ، ضمٚمٞمٚملم وُمـ اعمٗمٞمد أن ٟمٜم٘مؾ يمالم قم٤معملم      

 ٕن ، احلًٜم٦م واعمٕم٤مين اًمّمحٞمح٦م اًمت٠مويالت ُمـ فم٤مهره٤م رـسمُ دْ ـيَ  ُم٤م ُمٕمروم٦م إمم ي١مدى اًمذي واًمت٠مُمؾ

 حيٚمٌٝم٤م ٓ درور ًم٘مح٦م ًمف ُمـ يمٛمثؾ ُمثٚمف ويم٤من ، ـم٤مئؾ سمٙمثػم ُمٜمف حيؾ مل ، اعمتٚمقّ  سمٔم٤مهر اىمتٜمع ُمـ

: سمت٠مويٚمف هلؿ قمٚمؿ ٓ وصٌٞم٤من قمٌٞمد اًم٘مرآن هذا ىمرأ ىمد: احلًـ وقمـ.  يًتقًمده٤م ٓ ٟمثقر وُمٝمرة

 ُمٜمف أؾم٘مٓم٧م ومام اًم٘مرآن ىمرأت ًم٘مد واهلل: ًمٞم٘مقل أطمدهؿ إن طمتك ، طمدوده ووٞمٕمقا طمروومف طمٗمٔمقا

 اًمٕمٚمامء ُمـ اضمٕمٚمٜم٤م اًمٚمٝمؿ.  قمٛمؾ وٓ ظمٚمؼ ذم أصمر قمٚمٞمف ًمٚم٘مرآن يرى ُم٤م ، يمٚمف أؾم٘مٓمف واهلل وىمد ، طمروم٤م

 . (ريـػم اًمزخمِمـُمـ )شمٗمً اهـ ُمع اظمتّم٤مر. اعمتدسمريـ

ٌَّٕمف سمٛمٜمزًم٦م ومتدسمَّره ، شمٌع إذا ، رضب سمقزن رَ ـَدسمَ  قر:ـوىم٤مل اسمـ قم٤مؿم        يتٕم٘م٥م أٟمف: وُمٕمٜم٤مه ، شمت

ػم ـاهـ ُمـ )شمٗمً. ٘م٦مـاًمالئ التـواًمت٠موي اعمٙمٜمقٟم٦م اعمٕم٤مين ُمـ فمقاهره٤م َيْدسمر ُم٤م ًمٞمٕمٚمؿ إًمٗم٤مظ فمقاهر

 وُيِمٕمر ، واًمت٠مُمؾ اًمتٗمٙمر هق اًمتذيمروم٢من  ، چ ڃ   چ ڃچ  وأُم٤م قم٤ٌمرة . قر(ـاسمـ قم٤مؿم

 هق او ، واعمٕمٚمقُم٤مت إومٙم٤مر ُمـ اًمذهـ ذم خمزون هق وُم٤م اجلديد اًمتٗمٙمػم سملم سم٤مًمتٗم٤مقمؾ اًمتذيمر ًمٗمظ

وإًم٤ٌمب مجع ًم٥م وهق اًمٕم٘مؾ  . اًمذهـ ذم اعمخزون ُمـ سمف يتّمؾ ُم٤م يمؾ اؾمتدقم٤مء ُمع اًمتٗمٙمر

ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ   ....  چ ٤ممم ـــىم٤مل شمٕم ،واًمٌّمػمة 

 .20 – 19اًمرقمد:  چ  ٹ   ڤ

ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃچ ىمقًمف شمٕم٤ممم  اًمتدسمر ، يمام ذم طمٙمؿ :افػائدة افثاكقة       

ومٚمام يم٤من  ،اًمالم اعمتّمٚم٦م سمٗمٕمؾ اًمتدسمر وومٕمؾ اًمتذيمر هل ٓم اًمتٕمٚمٞمؾ  ، چ ڃ   ڃ   چ

قُمٚمِؿ سمال ؿمؽ أن شمدسمر اًم٘مرآن  ،اًمتدسمر واًمتذيمر هم٤مي٦م ٕقمٔمؿ أُمر وهق إٟمزال اًمٙمت٤مب واًمؼميم٦م ومٞمف 

ڎ  ڈ  ڈ  ژ    چيم٘مقًمف شمٕم٤ممم  ،واًمتذيمر سمف ُمـ أقمٔمؿ اًمقاضم٤ٌمت . وًمف ٟمٔم٤مئر يمثػمة 

ٿ  ٿ   ٹ     ٹ  ٹ  چ وىمقًمف شمٕم٤ممم  ، 213اًمٌ٘مرة:  چ کژ  ڑ  ڑ    ک  ک  
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ٻ  پ  پ      پ  پ    چوىم٤مل شمٕم٤ممم  ، 44اًمٜمحؾ:  چ ٹ  ڤ  ڤ  ڤ

ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ      ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ     

 . 25احلديد:  چ  ٹڤ  ڤ      ڤ  ڤ  ڦ

وُمـ  .24حمٛمد:  چک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ چ يقيمد ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم       

ـْ  سَمْٞم٧ٍم  ذِم  ىَمْقمٌ  اضْمَتَٛمعَ  َوَُم٤م » ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ َرؾُمقُل  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  ُهَرْيَرَة ، َأيِب  ومْم٤مئؾ اًمتدسمر طمدي٨م  سُمُٞمقِت  ُِم

َّٓ  سَمْٞمٜمَُٝمؿْ  َوَيَتَداَرؾُمقَٟمفُ  اهللِ يمَِت٤مَب  َيْتُٚمقنَ  ، اهللِ ٙمِٞمٜم٦َمُ  قَمَٚمْٞمِٝمؿِ  َٟمَزًَم٧ْم  إِ ًَّ مْح٦َمُ  َوهَمِِمَٞمتُْٝمؿُ  اًم ْتُٝمؿُ  اًمرَّ  َوطَمٗمَّ

ـْ  اهللُ َوَذيَمَرُهؿُ  اعْمَاَلِئَٙم٦مُ  ـْ  قِمٜمَْدُه ، ومِٞمَٛم ٠مَ  َوَُم ْ  قَمَٛمُٚمفُ  سمِفِ  سَمٓمَّ ًْ  مَل ًَ  سمِفِ  ِرعْ ـُي ٞم٤مق ـذم ؾمٚمؿ ـرواه ُمً «ٌُُف ـَٟم

 .طمدي٨م

وعم٤م يم٤من اًمتٗمٙمػم اعمٜمٝمجل أصٕم٥م ُمـ اًمٕمٛمؾ ، وواوح أن اًمتدسمر ي٘مقم قمغم اًمتٗمٙمػم واًمت٠مُمؾ ،       

دد اًمذيـ ي٘مقُمقن سمختٛم٦م اًمتدسمر أىمؾ سمٙمثػم ُمـ قمدد اًمذيـ ي٘مقُمقن سمختٛم٦م ـع أن يٙمقن قمـوم٢مٟمٜم٤م ٟمتقىم

وي٘متيض ذًمؽ  اًمتالوة . هذا ُمع أن شمدسمر اًم٘مرآن رضوري إلقمداد ُمٜم٤مه٩م اًمٕمٛمؾ سمديـ اهلل شمٕم٤ممم ،

ٟمنم صم٘م٤موم٦م شمدسمر اًم٘مرآن قمٜمد اعمًٚمٛملم ، ويمذًمؽ شمٞمًػم شمٕمٚمؿ أدوات ومٝمؿ اًمٜمص اًمنمقمل ، وأمهٝم٤م 

 أصقل اًمٗم٘مف وُمٕم٤مين اًمٜمحق.

  

يدل قمغم ذًمؽ  ،اعمتٓمٚم٤ٌمت اًم٘مٚمٌٞم٦م جلقدة اًمتدسمر دمٛمٕمٝم٤م اًمت٘مقى وـمٝم٤مرة اًمٜمٗمس : افػائدة افثافثة      

ي١ميد ذًمؽ  أي أهؾ اًمٕم٘مقل واًمٌّم٤مئر . ، چ چڃ   ڃ   چ ىمقًمف شمٕم٤ممم ذم أي٦م ٟمٗمًٝم٤م  

ٱ    ٻ ٻ  ٻ ٻ پ      پ پ پ ڀ ڀ       ڀ ڀ ٺ چ  ىمقًمف شمٕم٤ممم 

وًمٚمٕمٚمامء أىمقال ذم  ، 81-77اًمقاىمٕم٦م:  چٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  ٿ ٹ ٹ 

مم اًمقاىمع إٟمف أىمرب شمٗمًػم إمم فم٤مهر أي٤مت وٕ ٠مظمذ سمف، همػم أن اًمذي ٟم شمٗمًػم هذه أي٤مت

، وًمٙمٜمف  أي يمالم اهلل شمٕم٤ممم وهق يمريؿ سمٛمٕم٤مٟمٞمف چ ٱ    ٻ ٻچ  ٤مممــشمٕم ، هق أن ىمقًمف رقملـاًمِم

 چ ڃ ڃ ڃ چ ، وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم أي ُمًتقر ذم اعمّمحػ چٻ پ پچ 
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، چ  پ ڀ ڀ       ڀچ   ، صمؿ ىم٤مل شمٕم٤ممم أي أهرشمؿ أو ؾمؽمشمؿ ذم ىمٚمقسمٙمؿ ،235اًمٌ٘مرة: 

،  اًمذي طمٗمظ ومٞمف اًم٘مرآن إٓ أصح٤مب اًم٘مٚمقب اًمٜم٘مٞم٦م اًمٓم٤مهرة ـّ أي ٓ يٗم٘مف ُمٕم٤مٟمٞمف ومٞمخرضمٝم٤م ُمـ اًمٙمِ 

 ېئېئ   وئ ۇئ ۇئ ۆئ    ۆئ ۈئ ۈئ ېئچ  ٤مممـــــقي ُمـ ضمٜمس ىمقًمف شمٕمٜمومٝمذا ُمس ُمٕم

 :ؿال افراؽب إصػفاين رمحف اهللو .17إٟمٕم٤مم:  چىئ ىئ ىئ    ی ی ی      ی   جئ

ُٗمٝم٤م إٓ اًمٌّم٤مئر اجلٚمٞم٦م -أي اًم٘مرآن–ًمٙمـ حم٤مؾمـ أٟمقاره   وأـم٤مي٥م صمٛمره ٓ ي٘مٓمٗمٝم٤م إٓ،  ٓ ُيثَ٘م 

ح شمٕم٤ممم سمف وم٘م٤مل ذم وصػ ، يمام س ٗم٤مئف ٓ يٜم٤مهل٤م إٓ اًمٜمٗمقس اًمٜم٘مٞم٦مـع ؿمـ، وُمٜم٤موم دي اًمزيمٞم٦مـإي

اًمقاىمٕم٦م:   چٱ    ٻ ٻ  ٻ ٻ پ      پ پ پ ڀ ڀ       ڀ ڀ چ  ُمتٜم٤موًمٞمف

ى  ائ ائ  ىۉ ۉ ې ې ې ېچ  ، وىم٤مل ذم وصػ ؾم٤مُمٕمٞمف 77-79

ام ٓ شمدظمؾ اعمالئٙم٦م احل٤مُمٚم٦م يم. وذيمرت أٟمف 44ومّمٚم٧م:  چەئ ەئ وئ  وئ ۇئ  ۇئ

ف يمؼم ـٙمٞمٜم٤مت اجل٤مًم٦ٌم ًمٚمٌٞمٜم٤مت ىمٚم٤ًٌم ومٞمـدظمؾ اًمًـ، يمذًمؽ ٓ شم ًمٚمؼميم٤مت سمٞمت٤ًم ومٞمف صقرة أو يمٚم٥م

ُمـ اهـ ًمٚمٓمٞمٌلم واًمٓمٞمٌقن ًمٚمٓمٞم٤ٌمت. ، وم٤مخلٌٞمث٤مت ًمٚمخٌٞمثلم واخلٌٞمثقن ًمٚمخٌٞمث٤مت واًمٓمٞم٤ٌمت وطمرص

يٛمس ، أي: ٓ  ف ٟمٗملـأٟم چپ ڀچي١ميد هذا اًمٙمالم أن إصؾ ذم ُمٕمٜمك  . (تاعمٗمردا)ُم٘مدُم٦م 

سمال ووقء يمام يًتدل  ّمحػ اًمنميػوًمٞمس هنٞم٤ًم قمـ ُمس اعم ، اعمٓمٝمرونيٗمٝمٛمف إٓ ُمٕم٤مٟمٞمف وٓ 

وأيْم٤َم وم٢من  . اًمٙمريؿ ، وذًمؽ أن ُمس اًمٞمد إٟمام هق ًمٚمٛمّمحػ وًمٞمس ًمٚم٘مرآن قمٚمٞمف سمٕمْمٝمؿ سم٤مٔي٦م

، وًمٞمس  إمم ُمٕمٜمك اًمٜمٝمل )أي اخلؼم( ٜمٗملًم، حيت٤مج إمم سف ا محؾ أي٦م قمغم اًمقوقء عمس اعمّمحػ

غًمف ُم وم٢مٟمام يٙمقن ذًمؽ طملم يٛمٙمـ أن يٙمقن اًمقاىمع خم٤مًمٗم٤ًم ًمٚمخؼم ، ومٞمدل ذًمؽ قمغم أٟمف  ، ومٞمام ٟمرى ًق 

ظمؼم قمـ طمٙمؿ اًمنمع )أي سمٛمٕمٜمك إُمر او اًمٜمٝمل( ، وًمٞمس ظمؼمًا قمـ اًمقاىمع . وهذا اًمنمط همػم 

حمجقب قمـ ومٝمؿ  أٟمف اًمٙم٤مومر واىمع يقوح إُمر أنُمقضمقد ذم آي٤مت اًمقاىمٕم٦م ، ٕهن٤م ُمٓم٤مسم٘م٦م ًمٚمقاىمع . 

ڳ    ڳ  ڳ   چ ىمقًمف شمٕم٤ممم  سمدًمٞمؾٟمام يًـتٓمٞمع أن حيٗمظ ُمتقن وخمتٍمات اًمٕمٚمامء ، اًم٘مرآن ، وإ

 چ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ
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 ٤مٟمٞمف قمغم ىمدراعمٝمؿ هٜم٤م أن اًمٜم٤مس يتٜم٤موًمقن ُمٜم٤مومع اًم٘مرآن وُمٕم . ٤ممم أقمٚمؿـــواهلل شمٕم ،57اًمٙمٝمػ: 

  وقمغم ىمدر ضمٝمدهؿ ذم أدوات اًمتٗمًػم. ذم درضم٤مت اإليامن ـمٝم٤مرة ىمٚمقهبؿ

ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ  ہ  ہ  چ شمٕم٤ممم و شم٤ٌمرك ويدل قمغم ذًمؽ أيْم٤ًم ىمقًمف      

چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  چ  ٤مممـىمقًمف شمٕم ىمري٥م ُمٜمفو ،69اًمٕمٜمٙمٌقت:  چ  ہ

 ، اًمِمٞمئلم سملم وُمٞمّز ومّمؾ أي يٗمرق وَمَرق ُمّمدر اًمٗمرىم٤من ،29إٟمٗم٤مل:  چ ڍ  ڍ  ڌ

       .اعمت٤ٌميٜم٦م إُمقر سملم اًمتٛمٞمٞمز قمغم ىمدرة ًمٙمؿ جيٕمؾ: واعمٕمٜمك

وًمٙمـ  ،اًمتدسمر . أصؾ اًمتدسمر واضم٥م قمغم يمؾ ُم١مُمـ  اعمتٓمٚم٤ٌمت اًمٕمٚمٛمٞم٦م جلقدة :افػائدة افرابعة      

ڻ   ڻ  چ يمام يٜمٌف إًمٞمف ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،يتٗم٤موت اعمًٚمٛمقن ذم ذًمؽ قمغم ىمدر قمدمهؿ اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

ٛمؾ يمؾ قمٛمؾ ذم ـ٤ممم يِمـــوم٤مجلٝم٤مد ذم اهلل شمٕم ، چ  ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ  ہ  ہ  ہ

وىمد  ،إشم٘م٤من ُم٤م ومٞمف ظمػم  وم٢من ُمـ اإلطم٤ًمن ،لم ذم هذه أي٦م ويمذًمؽ ًمٗمظ اعمحًٜم ،روقاٟمف قمز وضمؾ 

 . ه اعمٕم٤مين شمتٗم٤موت سملم إٟم٤ًمن وآظمروواوح أن هذ ،ؾمٌؼ سمٞم٤من ذًمؽ 

روم٦م ذم ـوُمٕم ، يٛمٙمـ ايمت٤ًمهب٤م وَُمَٚمـَٙم٦م ، ٤من ٓ ُمٜم٤مومس هلامـدة اًمٕمٚمٛمٞم٦م ًمٗمٝمؿ اًم٘مرآن قمٚمٛمـواًمٕم      

ودراؾمتٝمام  ،وظم٤مص٦م ُمٕم٤مين اًمٜمحق  ،اًمٜمحق قمٚمؿ أصقل اًمٗم٘مف وٕمٚمؿ . أُم٤م اًمٕمٚمامن وم جم٤مٓت احلٞم٤مة

 وطملم ٟمذيمر أصقل اًمٗم٘مف . وإن يم٤مٟم٧م ظم٤مرج اعمدارس واجل٤مُمٕم٤مت جي٥م أن شمٙمقن ُمٜمٝمجٞم٦م وقمٛمٞم٘م٦م

سمؾ مجٚم٦م  ، اًم٘مرآن واًمًٜم٦م يتْمٛمـ مجٚم٦م يمٌػمة ُمـ ىمقاقمد ومٝمؿ ألن قمٚمؿ إصقلوم ،او ٟمريمز قمٚمٞمف 

)ذم  يمٛم٤ٌمطم٨م اًمٕمٛمقم ،يمٌػمة ُمـ قمٚمقم اًمٕمرسمٞم٦م اًمتل ٓ دمد ُم٤م ُيـٖمٜمل ومٞمٝم٤م ذم يمت٥م اًمٜمحق واًمٌالهم٦م 

واإلـمالق وإواُمر واًمٜمقاهل واإلؿمؽماك واعمجٛمؾ واًمٔم٤مهر واعمٗم٤مهٞمؿ وـمرق  إًمٗم٤مظ واعمٕم٤مين(

وىمد  ، طمتك شمّمػم ؾمجٞم٦م راؾمخ٦م ٛم٦ماحلٙم مم٤مرؾم٦م وأُم٤م اعمَٚمـَٙم٦م ومٝمل . سف اًمٕم٤ٌمرة قمـ فم٤مهره٤م

احلٞم٤مة وُمٕم٤مين  وأُم٤م اعمٕمروم٦م واًمث٘م٤موم٦م وم٢مهن٤م دمٕمؾ ومٙمرك يرسمط سملم طمقادث ؾمٌؼ اًمٙمالم قمٜمٝم٤م أيْم٤ًم .

 .اًم٘مرآن اًمٙمريؿ
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 ،اعم٘مّمقد هٜم٤م أن يٙمقن اًمتدسمر ُمت٘مٜم٤ًم وُمثٛمرًا  . ()ظمتٛم٦م اًمتدسمر ذم ـمري٘م٦م اًمتدسمر :افػائدة اخلامسة      

يٕمٞمد صٞم٤مهم٦م هذه وًمٙمـ يٛمٙمـ ًمٙمؾ ُمتدسمر أن  ، وٟمذيمر هٜم٤م ـمري٘م٦م شم٤ًمقمد قمغم ذًمؽ إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم

 : اًمٓمري٘م٦م سمام يٜم٤مؾم٥م طم٤مًمف وهمروف

   ُ( ذم جم٤مل يمٌػم ختت٤مره ًمٜمٗمًؽ ٗمْمؾ أن شمٌٜمل ًمٜمٗمًؽ صمروة ُمٕمرومٞم٦م )أي ًمٞم٧ًم قم٘م٤مئدي٦مي، 

 واو اًمّمٜم٤مقمل او اًمٕمٚمقم اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م ا او اإلىمتّم٤مدي او اًمدوم٤مقمل وًمٜم٘مؾ ُمثالً اعمج٤مل اًمًٞم٤مد

 اعمٜم٤مه٩موُم٤م هل  ، قمٛمقُم٤مً  قمٜمد اًمٜم٤مس وُم٤م هل قمٛمٚمٞم٤مشمف هذا اعمج٤ملأومٙم٤مر  وُم٤م هل ، همػمه٤م

وذًمؽ ًمتِمٙمٞمؾ أهٚمٞم٦م ًمٚمرسمط سملم ُمٕم٤مين اًم٘مرآن وشمٗم٤مصٞمؾ  ، وراء هذه اًمٕمٛمٚمٞم٤مت واًمٖم٤مي٤مت

 اعمج٤مل اعمٕمرذم.

  وهل ىمراءة ُمت٠مٟمٞم٦م  ،جلٝم٤مز اًمّمقيت ىمراءة اًمتدسمر ىمراءة ص٤مُمت٦م ذم اًمٜمٔمر واًم٘مٚم٥م دون ا

ظم٤مص٦م طملم دمد  ،وُم٤م شمٜمٓمقي قمٚمٞمف ُمـ ُمٗم٤مهٞمؿ  ،ًمٚمتٗمٙمػم ذم ُمْم٤مُملم إًمٗم٤مظ واًمؽمايمٞم٥م 

. وحتت٤مج سمٙمثرة إمم شمٙمرار  يم٤مًمًٞم٤مؾم٦م او همػمه٤م ،٤معمج٤مل اعمخت٤مر ُمْم٤مُملم ىمرآٟمٞم٦م رسمام شمتّمؾ سم

ظم٤مص٦م طملم شمتذيمر أن اًم٘مرآن ُم٤ٌمرك أي قمٔمٞمؿ ويمثػم اعمٕم٤مين واًمٗمقائد وأن  ،اًمٜمٔمر ذم أي٦م 

يتْمٛمـ ايمتِم٤مف اًمتقاسمع واًمثامر  ومقائده شمزيد قمغم يمؾ ُم٘مدار . ويمذًمؽ طملم شمتذيمر أن اًمتدسمر

سمر عمختٍم صحٞمح وإلمت٤مم اًمٗم٤مئدة أوػ إمم ذًمؽ ىمراءة شمد ظمٚمػ فم٤مهر إًمٗم٤مظ واًمؽمايمٞم٥م .

 .تٍم صحٞمح ُمًٚمؿ )ًمٚمح٤مومظ اعمٜمذري(اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري )ًمٚمزسمٞمدي( وخم

 اًمدومؽم إول ًمتدويـ وشمرىمٞمؿ ُم٤م يتّمؾ  ،أصمٜم٤مء اًمتدسمر  صٖمػمان ُمٕمؽ ؾمجالن او دومؽمان

.  وُمع شمدويـ خمتٍم ًمٚمٛمالطمٔم٤مت ،وطم٥ًم شمًٚمًؾ اًمًقر  ،سم٤معمج٤مل اعمخت٤مر ُمـ أي٤مت 

ٕمامل وضمف واًمدومؽم اًمث٤مين ًمتدويـ وشمرىمٞمؿ ُم٤م يتّمؾ سم٠مي جم٤مل آظمر . ورسمام ُمـ إؾمٝمؾ اؾمت

تٓمٞمع ومٞمف اهمتٜم٤مم ـشمًذا اًمدومؽم ذم يمؾ ُمٙم٤من ـظم٤مص٦م أٟمؽ شمريد محؾ ه ،اًمدومؽم وفمٝمره يمدومؽميـ 

  .اًمٗمراغ ًمٚمتدسمر

  ( . وسمٕمد إمت٤مم اخلتٛم٦م ومجع رصٞمد ة ـمقيٚم٦م )قمدة أؿمٝمر ورسمام ؾمٜم٦مومؽمشمًتٖمرق ظمتٛم٦م اًمتدسمر

 ؿمٝمر ًمؽمشمٞم٥م أي٤مت قمغم إسمقاب حتت٤مج إمم ومؽمة يم٤مومٞم٦م ىمد شمزيد قمغم ،ُمـ أي٤مت  يمٌػم
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. ُمٕمٜمك ذًمؽ أٟمؽ شم٘مقم أوًٓ سمقوع قمٜمقان قمٚمٛمل او وم٘مٝمل ىمرب اًمرىمؿ ًمٚمٛمج٤مل  اًمٕمٚمٛمٞم٦م

صمؿ  ،صمؿ شم٘مقم سمؽمشمٞم٥م أي٤مت قمغم ُمقاوٞمع او قمٜم٤مويـ قمٚمٛمٞم٦م يمٌػمة  ،اًمدومؽمي ًمٙمؾ آي٦م يمريٛم٦م 

 .ًمٙمٌػمة إمم ُم٤ٌمطم٨م او ُمٓم٤مًم٥م ومرقمٞم٦مشمٕمقد ًمت٘مًٞمؿ اًمٕمٜم٤مويـ ا

  هذا إن مل شمٙمـ ىمد ومٕمٚم٧م ذًمؽ ُمـ ىمٌؾ . وم٢من احل٤مؾم٦ٌم  ،ؾ ُم٤م ىمٛم٧م سمف ذم احل٤مؾم٦ٌم أن أدظِم

وظم٤مص٦م طملم شم٘مقم  ،اإلو٤موم٤مت واًمتٜم٘مٞمح٤مت واًمتٖمٞمػمات ر إدظم٤مل ـشمٞمًذه اعمرطمٚم٦م ـذم ه

  .٤مٟمٞم٦مسمختٛم٦م صم

  وم٢مٟمؽ حتت٤مج إمم زُمـ ـمقيؾ وًمٙمٜمف  ،إذا أردت شمٗمًػم ُم٤م مجٕم٧م ُمـ آي٤مت اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

وجي٥م أن شمٙمقن ىمد أقمٓمٞم٧م اعمتٓمٚم٤ٌمت اًمٕمٚمٛمٞم٦م طم٘مٝم٤م . وُمـ اعمٗمٞمد ضمدًا  ،قمٔمٞمؿ اًمثٛمرة 

   .د قمغم شمقؾمٞمع إومؼ واظمتّم٤مر اًمقىم٧ماؾمتٕمامل اعمٙمت٦ٌم اًمِم٤مُمٚم٦م وم٢مهن٤م شم٤ًمقم

  وم٢من إُم٦م ؾمتٛمتٚمؽ أقمٔمؿ رصٞمد قمٚمٛمل وُمٕمرذم إذا ىم٤مم قمدد يمٌػم ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ سمذًمؽ، 

 ، 33اًمٗمرىم٤من:  چ  ٱ  ٻ  ٻ   ٻ     ٻ  پ  پ  پچ وىمد ىم٤مل شمٕم٤ممم 

ڃ   ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ چ ٤ممم ــــوىم٤مل شمٕم

ک  گ  گ  گ    گ    ڳ  ڳ    ک  ک   ڑ  کچ وىم٤مل شمٕمــ٤ممم  ، 89اًمٜمحؾ:  چ ڃ

أي  ، چک  گ     چقم٤ٌمرة  ومتدسمر ُمٕمٜمك اسمتداء اًمٖم٤مي٦م ذم ،40اًمٜمٛمؾ:  چ ڱ ڳ  ڳ

وئمٝمر أن ًمٗمظ  ،أصٚمف ُمـ اًمٙمت٤مب صمؿ ضمرت قمٚمٞمف قمٛمٚمٞم٤مت اًمٌح٨م واًمتٗمّمٞمؾ واًمتقفمٞمػ 

 واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ. ،اًمٙمت٤مب سمّمٞمٖم٦م اًمتٕمريػ يٜمٍمف إمم اًمٙمت٤مب اعمٜمزل 

  أن ي٘مقم سمختٛم٦م اًمتدسمر  ، قمٚمقم اًمٕمرسمٞم٦م وإصقل ًمٞمس سم٤مًمٙمٌػم ُمـ يم٤من ٟمّمٞمٌف ذميًتٓمٞمع، 

شمٓمقير ُمٝم٤مراشمف سم٤مًمتدري٩م ذم إصقل واًمٕمرسمٞم٦م .  وًمٙمٜمف حيت٤مج إمم ُمراضمٕم٦م أهؾ اًمٕمٚمؿ او

ذًمؽ يمل شمتٙم٤مُمؾ اعمٝم٤مرات و ،ر ـشمتٕم٤مون جمٛمققم٦م صٖمػمة قمغم ظمتٛم٦م اًمتدسمٙمـ أيْم٤ًم أن ـويٛم

 . اعمتٜمققم٦م
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 إوفقيات

ڦ  ڦ  ڦ   ڤ  ڦ چ يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،ُم٠مظمقذة ُمـ: أْومم  ،٦م ًمقيّ ٤مت مجع أوْ ًمقيّ إوْ       

وذًمؽ قمغم  ،21 – 20حمٛمد:  چ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ     ڃ     ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ

 شأْومم  »ذم اؾمتٕمامل  وهق ُمـ اعمِمٝمقر ،واإلقمراب سمام ىمٌٚمٝم٤م أي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمتّمٚم٦م ذم اعمٕمٜمك شم٘مدير أن 

 ،٤مٕوًمقّي٦م هل إومْمٚمٞم٦م وإطم٘مٞم٦م وإؾمٌ٘مٞم٦م يمام ٟم٘مؾ اسمـ قمٓمٞم٦م قمـ اًم٘م٤ميض أيب حمٛمد . وم

أي طملم شمتٕم٤مرض  ،قمٜمد اًمتزاطمؿ  ًمقي٤مت هل إؾمٌ٘مٞم٤مت اًمتل يٜمٌٖمل شم٘مديٛمٝم٤م قمغم همػمه٤موإوْ 

ووم٘م٤ًم  ومالسمد ُمـ اًمت٘مديؿ واًمت٠مظمػم ،ُمتٓمٚم٤ٌمت حت٘مٞمؼ وإشم٘م٤من هذا اهلدف ُمع ُمتٓمٚم٤ٌمت اهلدف أظمر 

 .ًمألومْمٚمٞم٦م

٦ٌم        ٛمـ اًميوريوم ، ذم يمؾ ؿم٠من ُمـ ؿم١مون احلٞم٤مة َووْم٘م٤ًم ٕمهٞمتٝم٤م وم٤مٕوًمقي٤مت هل اعمٕم٤مزم اًمـُٛمَرشمَّ

وهذا يٜمٓمٌؼ قمغم إومراد  ، وأْوٓه٤م ًمت٘مديؿ أطمًٜمٝم٤م ،واعم٘م٤مرٟم٦م سمٞمٜمٝم٤م  إُمقر اعمتزامح٦مومحص او وزن 

  .ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ قمـ اعمٕم٤مزم يدل قمغم ذًمؽوُم٤م ذيمرٟم٤مه  وقمغم اعم١مؾم٤ًمت .

 وشمقضمد ُمٗم٤مهٞمؿ شم٤ًمقمد قمغم وٌط ٟمٔم٤مم إوًمقي٤مت:      

 :مـ أدفة إوفقيات

ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ڤ  چ ىم٤مل شمٕم٤ممم       

٦م أصؾ أي٦م اًمٙمريٛم .145إقمراف:  چ  ڄ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ   ڄ

وم٢من إًمقاح ومٞمٝم٤م  ، چ ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  چومـتـدسمر قم٤ٌمرة  ،ومـل اعمقازٟم٤مت وإوًمقي٤مت 

 قمغم اًمٕمٛمؾ إضمر ذم يٙمقن وًمٙمـ اًمتٗم٤موت ،ديـ اهلل شمٕم٤ممم ومٝمق ذم هم٤مي٦م احلًـ يمٚمف سم٤مًمٜمٔمر إمم ذاشمف 

وشمٙمقن ُمتٓمٚم٤ٌمت او آصم٤مر  ،اًمتٜمٗمٞمذ وظم٤مص٦م طملم يتزاطمؿ طمٙمامن ومّم٤مقمدًا قمغم ُمقىمع واطمد  او ذم

ُمثؾ شمزاطمؿ صقم رُمْم٤من ُمع قمٛمؾ  ،شمٜمٗمٞمذ أطمد احلٙمٛملم ُمية سمٛمتٓمٚم٤ٌمت شمٜمٗمٞمذ احلٙمؿ أظمر 

 ( ذمـ )أي أوممضمتٝم٤مد ذم اظمتٞم٤مر ُم٤م هق أطمًؿمـ٤مق يم٤مجلٝم٤مد ذم وىم٧م واطمد . ومالسمد طمٞمٜمئذ ُمـ اإل
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( أصقل وم٘مف إوًمقي٤مت وذيمرٟم٤م أُمثٚم٦م قمديدة . وشمدسمر ُمثاًل ًمق . وىمد ذيمرٟم٤م ذم )اعمٜمٓمٚمؼاعمقىمػ اعمٕملم 

أن اعم١مؾم٦ًم احلٙمقُمٞم٦م ووٕم٧م أهداوم٤ًم يمٌػمة يمثػمة ذم جم٤مل إُمـ واًمدوم٤مع واًمّمح٦م واًمتٕمٚمٞمؿ 

ومالسمد  ،ويم٤مٟم٧م اعمقارد همػم يم٤مومٞم٦م ًمٚمنموع ذم إهداف اعمنموقم٦م يمٚمٝم٤م  ،وظمدُم٤مت اعمدن وهمػم ذًمؽ 

ُمع اإلقمداد ًمتٜمٛمٞم٦م اًمقؾمع )أي شمٓمقير اًمُ٘مُدرات(  ،ًمقي٤مت شمٞم٥م إهداف قمغم ؾمٚمؿ ًمألوُمـ شمر

دًا ذم إدارة ـرى سمٕمد ذًمؽ . وواوح أن شمرشمٞم٥م إوًمقي٤مت رضوري ضمـٛمقل أهداف أظمـِمًم

 ، چ ڦ    چذم قم٤ٌمرة  شأومٕمؾ»إقمراف اؾمتٕمٛمٚم٧م صٞمٖم٦م اًمتٗمْمٞمؾ  إهداف . وشمدسمر أن آي٦م

او ذم فمروف  وًمٙمـ سم٤معم٘م٤مرٟم٦م ُمع همػمه ،هق إومْمؾ ُمٓمٚم٘م٤ًم  اًمٌمء أن دائامً  وهـذه اًمّمٞمٖم٦م ٓ يٚمزُمٝم٤م

وشمقضمد  طمٙمؿ اإلوٓمرار ذم اًمنمع . ذم يمام ويٛمٙمـ أيْم٤ًم أن يراد سم٤مٕومْمؾ أٟمف أىمؾ رضراً  ظم٤مص٦م .

( يٛمٙمـ أن شمِمٛمؾ اًمّمٞمٖم٦م اعمٜمٝمٞم٤مت )اعمحرُم٤مت وًمذًمؽ ،اًم٘مرآن ويمالم اًمٕمرب  قاهد يمثػمة ذمؿم

ھ   ھ  ھ چىم٤مل شمٕم٤ممم  ، قمٜمد اإلوٓمرار إمم رء ُمٜمٝم٤م ؿمدة اًمير سم٤مقمت٤ٌمر اًمتٗم٤موت ذم

 ، 78هقد:  چ ے  ے  ۓ  ۓ﮲   ﮳  ﮴  ﮵   ﮶  ﮷  ﮸﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽

سمٜم٤مت  أدٟمك ُمِم٤مريم٦م ُمع أوًمئؽ اًمًٗمٚم٦م وم٤مطمِم٦م ًمٞمس ذمقمٚماًم أٟمف  چ ے  ۓ  ۓ چومتدسمر قم٤ٌمرة 

همػم أن هذا اًمٕمرض أطمًـ ُمـ اإلقمتداء اجلٜمز  ،ًمزواج ُمـ اسمٜم٦م ٟمٌل ذم أهٚمٞم٦م ا ٟمٌل ذم اًمٓمٝم٤مرة او

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  چ وُمـ هذا اًمٜمقع ُمـ ضمٝم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،قمغم اًمْمٞمقف 

د ـقمغم ُمٙمروه ٕٟمف ىم٤مرٟمف سمام هق أؿم چ ڑ چ تٕمٛمؾ ًمٗمظ:ـوم٤مؾم ، 33يقؾمػ:  چ ک     ک

، وًمٙمـ  ٕٟمف يّمح ىمٞم٤مس ـمقهلام وهذا يم٘مقًمؽ ذم رضمٚملم ىمّمػميـ: هذا أـمقل ُمـ أظمر يمراه٦م .

شمدل قمغم  ويمثػم همػمه٤مٓ يّمح أن شمّمػ أطمدمه٤م سم٠مٟمف رضمؾ ـمقيؾ . واًمِمقاهد اًم٘مرآٟمٞم٦م اعمذيمقرة 

٦م شمقضم٥م اؿمؽماك اًمٗم٤موؾ واعمٗمْمقل ذم اًمّمٗم٦م ، وم٤مًمّمحٞمح أن ظمٓم٠م ُمـ زقمؿ أن صٞمٖم٦م اعمٗم٤موٚم

ُمـ اعمٗمْمقل او ُمـ  ٚمقسم٦م مت٤مُم٤مً ـقد ُم٤م يّمٚمح ًمٚمٛم٘م٤مرٟم٦م وإن يم٤مٟم٧م اًمّمٗم٦م ُمًـاًمّمٞمٖم٦م شم٘متيض وضم

  اًمٓمروملم.
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ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  چ ُمٜمٝم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،وشمقضمد أدًم٦م يمثػمة شم١ميمد أصؾ اعمقازٟم٤مت       

گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  چ إمم ىمقًمف شمٕم٤ممم  ، 71اًمٙمٝمػ:  چ ې  ې

ومقازن اخلي  ، 79اًمٙمٝمػ:  چ ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ    ڱ  ڱ  ڱ       ڳ

وسملم  ، ومٞمام سمٕمديٛمٙمـ إصالطمف  وًمٙمـ وُمـ همػم إقمالُمٝمؿ أظمريـٚمؽ ذم ُمُ  الم سملم ظمرقـقمٚمٞمف اًمً

  .وٞم٤مع اًمًٗمٞمٜم٦م يمٚمٝم٤م

ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  چ وُمـ هذا إصؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم       

، ويمام ذيمرٟم٤م ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ ذم ُمٕمٜمك آي٦م  55اًمزُمر:  چۈئ  ۈئ     ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  

ائ  ەئ  ەئ     چإقمراف ، أن ديـ اهلل شمٕم٤ممم ذم هم٤مي٦م احلًـ يمٚمف سم٤مًمٜمٔمر إمم ذات اًمديـ . وأُم٤م ُمٕمٜمك 

 عمقىمػ اًم٘م٤مئؿ .ا ُمع أطمٙم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ وشمقاومؼ، ومٝمق إطمًـ ُمـ ضمٝم٦م اًم٘مدرة قمغم اًمتٜمٗمٞمذ  چ وئ

وُيرضمع ذم ذًمؽ إمم  ، اعمقازٟم٤مت و اًمؽمضمٞمح سم٤مب ذم أي٤مت هبذه اًمٕمٚمامء يم٤ٌمر اطمت٩م وًمذًمؽ

 .(اعمٜمٓمٚمؼ: وضمقب اعمقازٟم٦م قمٜمد اًمتزاطمؿ)

 :مـ حقث اجلؿؾة وترتقبفا إوفقياتأكقاع 

  :يمؼمى ٦م جم٤مٓتصمالصم ًم٘مرارات اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اًمٙمؼمى شمدور وٛمـيدل اإلؾمت٘مراء قمغم أن ا      

واعمح٤مومٔم٦م قمٚمٞمٝم٤م  ، ووم٘م٤ًم عم٘متْمٞم٤مت احل٤مرض واعمًت٘مٌؾ : ضمٚم٥م اعمّم٤مًمح واعمٜم٤مومعادجال إول      

 . وشمٜمٛمٞمتٝم٤م

  واعمًت٘مٌٚمٞم٦م.، اًم٘مري٦ٌم  ()دومع اًمير واًمٗم٤ًمد : دومع اعمخ٤موف واعمخ٤مـمرادجال افثاين      

  .(وإظمالىمٞم٦م إصقل اًمٕم٘مٞمدي٦م واًمتنميٕمٞم٦مسم٤مًمِ٘مـٞمَؿ ) اخل٤مص٦م : اًمٕمٜم٤مي٦مادجال افثافث      

 دده٤مـ٦م إوًمقي٦م حيـوم٢من ُمرشم٦ٌم او درضم ،ع اعمْم٤مر ـر ذم ضمٚم٥م اعمّم٤مًمح او دومـإُمقاء يم٤من ـوؾم      

سمْمٛمٜمٝم٤م اًمٕمقاىم٥م  ،وصم٤مًمث٤ًم: ظمٓمقرة اعمّمٚمح٦م او اعمية  ،وصم٤مٟمٞم٤ًم: ُمدى دوام إصمر  ،أوًٓ: ؾمٕم٦م إصمر 

وًمذًمؽ وم٢من ٟمٔم٤مم إوًمقي٤مت حيت٤مج  وراسمٕم٤ًم: اًمتٗم٤مقمالت اًمٙمٌػمة وظمٞم٤مرات اعمٕم٤مجل٦م . ،واعمْم٤مقمٗم٤مت 
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 اًم٘مري٦ٌمداف ـشمرشمٞم٥م اًمٖم٤مي٤مت وإهٓت صمؿ ذه اعمج٤مـهل عـؼ اًمقاؾمـ٤مُمٚم٦م وُمتٌٍمة ًمألومـرؤي٦م ؿمإمم 

 . ًمٙمؾ جم٤مل َووْم٘م٤ًم ًمألمهٞم٦م دةـواًمٌٕمٞم

وواوح أن إوًمقي٤مت اًمٕم٤مًمٞم٦م هل اعمراشم٥م إومم ذم يمؾ جم٤مل . صمؿ يٛمٙمـ اًمتٍمف جلٕمؾ هذا       

وم٤مًمِ٘مـَٞمؿ ذم وزارة اًمّمح٦م ُمثالً شمِمٛمؾ اإلؾمت٘م٤مُم٦م اعمٝمٜمٞم٦م  ،اًمت٘مًٞمؿ ُمٜم٤مؾم٤ًٌم ًمٚمٛم١مؾم٤ًمت اعمتٜمققم٦م 

٦م واًمِ٘مـٞمَؿ اخل٤مص٦م سمٛم١مؾم٦ًم ُمٕمٞمٜم وشمٞمًػم اخلدُم٤مت اًمّمحٞم٦م ًمٙمؾ ُمقاـمـ وإؿم٤مقم٦م اًمث٘م٤موم٦م اًمّمحٞم٦م .

 .ُمٝمٜمٞم٦م ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمتحًلم واًمتٓمقير قم٘مٞمدةوواوح أهن٤م  ،ٛمك سمٕم٘مٞمدة اعم١مؾم٦ًم ًىمد شمُ 

 :إدارة افقؿت واجلفد َوْؾؼًا فألوفقيات

  هل ضمقهر اًمٕمٛمؾ ًمٚمٛمًت٘مٌؾ اًم٘مري٥م واًمٌٕمٞمد :إوفقيات افعافقة ؽر افعاجؾة 

 داد .ـواإلقملم واًمتٜمٛمٞم٦م ـيمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمتحً ،٤مرض ع احلـؾ ُمـؾ إُمثـسم٤مإلو٤موم٦م إمم اًمتٕم٤مُم

 ، واإلؾمت٤ٌمق اعمٖم٤مًم٦ٌم ُمْم٤مُملم ويمذًمؽ ، سمف ٤مممــشمٕم اهلل أُمر اًمذي اإلقمداد ُمْم٤مُملم وُمٕمٚمقم أن

ذه ـه ذـ٠مظمجي٥م أن شمًمذًمؽ و . ت٘مٌؾـًمٚمٛمً ؾـسم٤مًمٕمٛم ديدـاًمِم اإلهتامم يمٚمٝم٤م شمقضم٥م

أي  ، وىم٧م اًمٜمخ٦ٌم ُمـ أقمْم٤مء اعم١مؾم٦ًمُمـ و اًم٘مٞم٤مدي اجلٝمد اًمٜمّمٞم٥م إيمؼم ُمـ إوًمقي٤مت

اهل٤مُم٦م  اًمٕم٤مضمٚم٦م ًمألُمقر( اخلٛمس ٟمحق) ىمٚمٞمؾ وىم٧م ويٌ٘مك اًمقىم٧م واجلٝمد .ٟمحق صمٚمثل 

 ضمداً  وئٞمؾ وىم٧م صمؿ ،وُم٤م يٓمرأ ُمـ ُم٘م٤مـمٕم٤مت  واإلضمراءات اًمروشمٞمٜمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م يم٤مٕٟمِمٓم٦م

 اًمٕم٤مضمٚم٦م اهل٤مُم٦م إقمامل طمجؿ شمْمخٞمؿ اًمٜمٗمس شمْمٚمٞمؾ وُمـ.  ٦مٕم٤مضمٚماًم وهمػم ٦م٤مُماهل همػم ًمألُمقر

 هذه وطمؼ ، دظمٞمٚم٦م أُمقر ُمـ يٕمرض ُم٤م يمثرة ٥ٌمـسمً ٟمحق اًمٜمّمػ إمم ٟمحق اخلٛمس ُمـ

 او اإلهمٗم٤ملإمم  إطم٤مًم٦م همػم اعمٝمؿ وهمػم اًمٕم٤مضمؾ ُمٜمٝم٤مإقم٤مدة شمٌقيٌٝم٤م ُمـ أضمؾ  هق اًمزي٤مدات

وٟم٘مؾ أسمق احلًـ سمـ هذيؾ قمـ احلٙمامء ىمقهلؿ: جي٥م ًمٚمقازم أن يٕمٚمؿ أن رأيف ٓ  . اًمتٗمقيض

ٟمٗمًف سمٖمػم اعمٝمؿ أزرى سم٤معمٝمؿ  وًمٞمٕمٚمؿ أٟمف ُمتك ؿمٖمؾ ،ومٞمتٗمرغ ًمٚمٛمٝمؿ ُمٜمٝم٤م  ،يتًع ًمألُمقر يمٚمٝم٤م 

ظمٌػم  ُمٜمٝم٤م يمت٤مب ،وَووْم٘م٤ًم عمّم٤مدر همرسمٞم٦م قمديدة  (.175 .اهـ ُمـ )قملم إدب واًمًٞم٤مؾم٦م

ذم أقمامل إُمقر  شمٜمٗمؼ اًمقىم٧م إيمؼم وم٢من اًمنميم٤مت اعمتٛمٞمزة ، اًم٘مٞم٤مدة ؾمتٞمٗمـ ر. يمقذم وزُمٞمٚمٞمف

-322و  304 و 132و  49-44 ويٛمٙمـ ُمراضمٕم٦م )إدارة إوًمقي٤مت.  اهل٤مُم٦م همػم اًمٕم٤مضمٚم٦م
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٠مًم٦م ـٟمٔمرات ذم ُم٦ًم ـيمذًمؽ ُمراضمٕمو ،٤مل ـ٥م ومٞمف ًمٙمؾ ٟمقع ُمـ إقمٛمـورؤي٦م اًمٜمً (323

  .وهمػمه (46-31) اًمزقم٤مُم٦م

   اإلؾمت٘مرار إمر إول ،واوح مم٤م ؾمٌؼ أن اًمٕمٛمؾ ًمٚمٛمًت٘مٌؾ حيت٤مج إمم أُمريـ :

ٕن اًمُ٘مُدرات  ، اعمحًقسم٦مهمػم ٗمٞمػ اعمخ٤مـمر واضمتٜم٤مب اًمتٖمػمات واًمٕمقاىم٥م وقمٛمٚمٞم٤مت خت

: ٕمر افثاينا.  ومال شُمٌٜمك وٓ شمؽمايمؿ إٓ ذم ُم١مؾم٤ًمت ُمًت٘مرة وـمقيٚم٦م إُمد ،شمرايمٛمٞم٦م 

 .اخلٓمقات ٟمحق اهلدف ومح٤مي٦م داُم٦مإل اإلقمداد

  ٝمدف ـذا اًمـد ضمٕمؾ هـٕن يمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ ىم ، :فؽؾ ؾريؼ ظؿؾ هدف ـبر واحد

 چ ڦڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ   ڦ  چ وىمد ذيمرٟم٤م ذًمؽ ذم شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،وضمٝمتف 

( . وم٤معم١مؾم٦ًم اًمتل هل٤م ًػم آي٦م اعمّم٤مسمرة واعمراسمٓم٦م ُمـ )اعمٜمٓمٚمؼويمذًمؽ ذم شمٗم ،148اًمٌ٘مرة: 

وُمـ اًمٕمالُم٤مت اعمٝمٛم٦م قمغم اهتامم اًمٗمرد  حتت٤مج إمم ومرق قمٛمؾ ُمتٕمددة .أهداف يمٌػمة ُمتٕمددة 

 او اًمٗمريؼ سمقضمٝمتف او أوًمقيتف وشمريمٞمزه قمٚمٞمٝم٤م أٟمف شم٘مقم ذم داظمٚمف أومٙم٤مر شمٚم٘م٤مئٞم٦م ختص وضمٝمتف

 ٙم٤مرـذه إومـٙمقن سمٕمض هـد شمـوىم ،ٕمر ـرق قم٘مٚمف او شمقًمد ومٞمف ُمـ طمٞم٨م ٓ يِمـ٤م شمٓمويم٠مهن

تج٤مسم٦م ـك ذًمؽ سم٢مؾمٛمـد ُيًـىمسمٕمض أهؾ اخلؼمة و ، ضمٝم٦مقير اًمقِ ـذم إٟمج٤مز وشمٓم دةـاًمٗم٤مئ ٦مقمٔمٞمٛم

 .اًمؽميمٞمز او اإلدم٤مه

  ُمـ و: وًمٙمٜمٝم٤م شم٠مظمذ ٟمّمٞم٤ًٌم ُمٜمخٗمْم٤ًم ُمـ اجلٝمد إوفقيات ادـخػضة فقست مسوـة

ِ٘مَرنَّ  َٓ  » ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌَِّلُّ  زِمَ  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  ، َذر   َأيِب  طمدي٨ميدل قمغم ذًمؽ  ،همػم إظمالل سم٤مإلشم٘م٤من  ـَ  حَتْ  ُِم

إوًمقي٤مت همػم أن  . وهمػمه ُمًٚمؿ رواه « ـَمْٚمٍؼ  سمَِقضْمفٍ  َأظَم٤مكَ  شَمْٚمَ٘مك َأنْ  َوًَمقْ  ، ؿَمْٞمئ٤ًم اعْمَْٕمُروِف 

وم٢من ؾم٤ميره٤م ومريؼ اًمٕمٛمؾ وم٢مهن٤م شمزدطمؿ قمٚمٞمف وشُمِمٖمٚمف قمـ  ، وُمتٜمققم٦م سمٓمٌٞمٕمتٝم٤م يمثػمة اعمٜمخٗمْم٦م

 ًمٙمـ جي٥م شمذيمر أن شمرايمؿ اخلٚمؾ ذم إوًمقي٤مت اعمٜمخٗمْم٦م ىمد ي١مدي إمم إوًمقي٤مت اًمٕم٤مًمٞم٦م .

ـِ  ومٕمـ ؾَمْٝمؾِ  ،وم٤ًمد يمٌػم  ٤ميُمؿْ  » :ٚمَّؿَ ــَوؾَم  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ  اهللِ قُل ــَرؾُم  ىَم٤مَل :  ىَم٤مَل  ْٕمدٍ ـؾَم  اسْم  إِيَّ

َراِت  ُٟمقِب  َوحُمَ٘مَّ اَم  اًمذُّ َراِت  َُمثَُؾ  وَم٢مِٟمَّ ُٟمقِب  حُمَ٘مَّ ـِ  ذِم  َٟمَزًُمقا يَمَ٘مْقمٍ  اًمذُّ  َوضَم٤مءَ  ، سمُِٕمقدٍ  َذا وَمَج٤مءَ  ، َوادٍ  سَمْٓم
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َراِت  َوإِنَّ  ، ظُمٌَْزمَهُؿْ  َأْٟمَْمُجقا طَمتَّك سمُِٕمقدٍ  َذا ُٟمـقِب  حُمَ٘مَّ ٌَُٝم٤م هِب٤َم ُي١ْمظَمـذْ  َُمَتك اًمذُّ  « .مُهْٚمِْٙمُف  َص٤مطِم

رواه اإلُم٤مم أمحد وصححف إًم٤ٌمين . وذم اعمثؾ: شمٙمقن اًمٜم٤مر ُمـ ُُمًتّمٖمر اًمنمر . وًمذًمؽ 

أي قمٜمد وٕمػ اًم٘مدرة  ،ًمتزاطمؿ ذيمرٟم٤م ذم )اعمٜمٓمٚمؼ( أن شمرشمٞم٥م إوًمقي٤مت إٟمام يٙمقن قمٜمد ا

أن شمقضم٥م هذه إصقل ووهذا هق اًمٖم٤مًم٥م ذم إطمقال .  ،قمـ ومٕمؾ اجلٛمٞمع ذم وىم٧م واطمد 

شمقهلم ومال جيقز  ،سمحٞم٨م شمٌ٘مك إوًمقي٤مت اًمٕم٤مًمٞم٦م هل اًمٕم٤مًمٞم٦م  شُمْمٌط أي ،شمقزن إقمامل سمدىم٦م 

شمٗمًػم  ُمـ ذيمرٟم٤م ذم أدًم٦م اًم٘مٞم٤مدة واإلدارة ويتّمؾ سمذًمؽ ُم٤م اإلدم٤مه إًمٞمٝم٤م سم٥ًٌم ُم٤م هق دوهن٤م .

يئ  جب  حب    خب  مب  ىب  يب  جت  حت  خت   مت   ىت    چىمقًمف شمٕم٤ممم 

 .183 – 181اًمِمٕمراء:  چ يت  جث  مث  ىث    يث  حج  مج      جح  مح

   ذم يمت٤مب ؾمتٞمٗمـ ر. يمقذم وزُمٞمٚمٞمف اعمذيمقر ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ وؾمٞمٚم٦م رائٕم٦م ذم شمرشمٞم٥م إقمامل، 

صمؿ شمٌدأ سمٛمٚمئ اًمٗمراهم٤مت اعمتٌ٘مٞم٦م  ،طم٤مصؾ ذًمؽ هق أن شُمٕمٓمك إوًمقي٤مت اعمت٘مدُم٦م طم٘مٝم٤م يم٤مُماًل 

  .ومظ قمغم اخلّم٤مئص اًمقفمٞمٗمٞم٦م ًمٚمٛم١مؾم٦ًموشمٜمٔمٞمؿ يمؾ ذًمؽ سمام حي٤م ،سمام هق دوهن٤م 

  وذًمؽ طملم شمقضمد أوًمقي٦م  :إهداف اجلاكبقة فقست بديؾة ظـ افغايات افعؾقا

ومٛمـ إظمٓم٤مء اًمِم٤مئٕم٦م أن ـمقل اًمٓمريؼ  ،وهل وٛمـ إهداف اعمخٓمط هل٤م  ،ُمًت٘مٌٚمٞم٦م قم٤مًمٞم٦م 

همػم أن  ،جيٕمؾ اًمٕم٤مُمٚملم يٜمًـقن اًمٖم٤مي٦م اًمٕمٚمٞم٤م ويٜمِمٖمٚمقن سم٠مقمامل ضم٤مٟمٌٞم٦م ىمد شمٙمقن ُمٗمٞمدة 

. ومٝمذا وم٘مدان ومال هل شم٘مرب إًمٞمٝم٤م وٓشم٤ًمقمد قمغم حت٘مٞم٘مٝم٤م  ،وم٤مئدمه٤م ُمٜم٘مٓمٕم٦م قمـ اًمٖم٤مي٦م اًمٕمٚمٞم٤م 

٤ممم ـــق ظمٓم٠م يمٌػم وخم٤مًمٗم٦م ًم٘مقًمف شمٕمـومٝم ،ت٤ٌمق ـاعمٖم٤مًم٦ٌم واإلؾمًمإلدم٤مه وظمروج قمـ ُم٘متْمٞم٤مت 

 .148اًمٌ٘مرة:  چ ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ   ڦ  ڦچ 

 اًمٕم٤مرض  :وادفارة دم تؼؾقؾ اإلهتامم بام فقس بُؿفؿ افعارضة مؼاومة افضغقط

ٌَؾ قمٚمٞمؽ اًمقفمٞمٗمل  ، قمغم: قمقارض وجُيٛمع ،٧م ذم ـمري٘مؽ وًمٞمس ذم ـمري٘مف وأٟم هق يمؾ ُم٤م أىْمـ

وذم اًمدقم٤مء  ،ويمذًمؽ ـم٤مرق وـمقارق  وهق ذم هذا اعمج٤مل ىمري٥م ُمـ: ـم٤مرئ وـمقارئ

ـْ  :اًمتٕمقذ ْٞمؾِ  ـَمَقاِرِق  َذ   ُِم َّٓ  َواًمٜمََّٝم٤مرِ  اًمٚمَّ ؾ يمثػم ُمـ هذه شُمـ٘مٌِ . وىمد  سمَِخػْمٍ  َيْٓمُرُق  ـَم٤مِرىًم٤م إِ

وم٘مد ُيٓمرق قمٚمٞمف اًم٤ٌمب ُمرارًا وشمٙمرارًا سم٠مُمقر همػم  ،اًمٕمقارض قمغم اًم٘م٤مئد او اعمدير او اعمقفمػ 
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وىمد يتٕمرض ًمْمٖمقط ًمتٛمِمٞم٦م  ،وىمد يرن اًمتٚمٗمقن قمٚمٞمف أيمثر ُمـ قمنم ُمرات  ،ُمتّمٚم٦م سم٠مهداومف 

أُمقر سمٕمٞمدة قمـ أوًمقي٤مشمف . واإلؾمتج٤مسم٦م اعمٗمتقطم٦م هلذه اًمٕمقارض او اًمٓمقارق ىمد شم٘متيض شمٙمرار 

صمؿ يٜمتٝمل إُمر  ،اًمتٚمٗمقٟم٤مت ورسمام اًمٙمت٤مسم٦م واعمزيد ُمـ  ،وسمٕمض اعمح٤مدصم٤مت  ،اًمذه٤مب واإلي٤مب 

سمٓمقارق قم٤مضمٚم٦م ٕصح٤مهب٤م وًمٙمٜمٝم٤م همػم ُمٝمٛم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم سم٢مٟمٗم٤مق أيمثر ُمـ ٟمّمػ اًمقىم٧م واجلٝمد 

افـقع  ،ًمقفمٞمٗم٦م اًمرضمؾ اعمٓمروق . ويت٘مٌؾ اإلطم٤مـم٦م سمٛمثؾ هذه اًمٕمقارض ٟمققم٤من ُمـ اًمٜم٤مس 

ل ـم٤مرئ سم٢مقم٤مىم٦م طمزُم٦م أي اًمذي يًٛمح ًمٙمؾ قم٤مرض دظمٞمؾ وأضمٜمٌ ، اًم٘م٤مئد همػم احل٤مزم: إول

 ،هق اًمِمخص اًمذي حي٥م اًمٕمٛمؾ واًمٙمالم  :افـقع افثاينوىمد شم٘مدم ُمٕمٜمك احلزم .  ،قمٛمٚمف 

. وطم٘مٞم٘م٦م ذًمؽ أن  ومٝمق همػم ُم١مهؾ ًمٚم٘مٞم٤مدة قمٛمٚمٞم٤مت اًمتٗمٙمػم اعمٕم٘مدة او اعمريم٦ٌموًمٙمٜمف يٙمره 

. وحتت٤مج يمؾ  يمٕم٘مد احلٌؾ أي ومٞمف قُم٘مد يمثػمة ،ـمريؼ اًمٕمٛمؾ ًمٚمٛمًت٘مٌؾ ـمريؼ ُمريم٥م ُمٕم٘مد 

٤مريع واًمتخٓمٞمط ًمٓمرق اًمتٜمٗمٞمذ واًمتٕم٤مُمؾ ـقم٘مدة إمم يمثػم ُمـ اًمتٗمٙمػم ًمقوع إهداف واعمِم

واعم١مهؾ ًمذًمؽ هق ص٤مطم٥م اًمتٗمٙمػم  ، ٤مئر اًمٕم٘مدـٞمؼ ُمع ؾمـواًمتٜمً ُمع اعمّم٤مقم٥م واًمٕمقائؼ

. وأُم٤م اعمنف اًمذي شمًٞمٓمر قمغم ومٙمره ُمٜمٝمجٞم٦م اًمتٕم٤مُمؾ ُمع هذه اًمٕم٘مد  ،وإداء اإلؾمؽماشمٞمجل 

ودوره ذم طمؾ هذه  ،ومٝمق يقاضمف ُمع يمؾ ـم٤مرق قم٘مدة واطمدة  ،اإلؾمتج٤مسم٦م ًمٙمؾ ـم٤مرق ذم 

يتقهؿ أٟمف ودمٕمٚمف هذه اإلؾمتج٤مسم٦م  ،ٕٟمف ذم اًمٖم٤مًم٥م همػم ُم١ًمول قمٜمٝم٤م  ، اًمٕم٘مدة دور قمٗمقي

 .همٓم٤مء فم٤مهري ًمٚمتخٚمػ اإلؾمؽماشمٞمجل وهق أيْم٤مً  ،ي٘مقم سمدوره اًمقفمٞمٗمل 

  وهذا طم٤مل يمؾ ضمٝمد سمنمي ، إوفقياتافتحسغ وافتعديؾ ظذ مـظقمة  ظؿؾقات :

حيت٤مج إمم قمٛمٚمٞم٤مت ُمراضمٕم٦م وشم٘مقيؿ ٟمٔم٤مُمٞم٦م ًمتحًٞمٜمف وشمٕمديٚمف . سمؾ إن اعمخ٤مـمر ذم اعمج٤مل 

 اًمًٞم٤مد وهمػمه ىمد شمٗمرض شمٖمٞمػمًا ضمذري٤ًم ذم سمٕمض إوًمقي٤مت.

 :إصاظة ثؼاؾة إوفقيات

وطمتك اإلٟمج٤مزات اًمٕمٔمٞمٛم٦م ًمإلومراد وم٢مهن٤م  ،أن يمؾ قمٛمؾ يمٌػم ومٝمق قمٛمؾ مج٤مقمل وطم٘مٞم٘م٦م ذًمؽ       

شم٘مؽمن سمٛم٤ًمقمدة همػم فم٤مهرة ُمـ أظمريـ . يْم٤مف إمم ذًمؽ أن ٟمٔم٤مم إوًمقي٤مت ىمد يزقم٩م ويثػم 

ؾمٚمٌٞم٦م ُمـ ٓ يدرك أمهٞم٦م اًمت٘مديؿ واًمت٠مظمػم واًمٕمقاىم٥م وؿمٌف ذًمؽ ُمـ ُمتٕمٚم٘م٤مت إوًمقي٤مت . ومالسمد 
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. وحيت٤مج ذًمؽ إمم ١مؾم٦ًم سم٤مدم٤مه هم٤مي٤ممه٤م ويمذًمؽ شمٕمٌئ٦م اعم ،ُمـ شمٕمٌئ٦م ومريؼ اًمٕمٛمؾ سم٤مدم٤مه هدومف 

مجٚم٦م قمٜم٤مويـ هذا  ذم شقم٘مؾ اجلامقم٦م»قمٛمٚمٞم٤مت ُمتٙمررة ًمٚمتث٘مٞمػ وحلِمد اعمٕمٜمقي٤مت . وىمد شمٙمٚمٛمٜم٤م قمـ 

  أي اًم٤ًمدس. ،اعمٌح٨م 

 :تذـر بإوفقيات دم افرضوريات اخلؿس افؽزى

 ۉ ۅۅ  ۉ    ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۇ  ۇ  ۆ  چىم٤مل شمٕم٤ممم       

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

 ،111اًمتقسم٦م:  چ ۆئ  ۈئ  ۈئېئ  ېئ   ېئ     ىئ  ىئ  ىئی  ی  ی  ی  جئ

 ، ذم ؾمٚمؿ إوًمقي٤مت فم٤مهر أي٦م اًمٙمريٛم٦م أن ُمّم٤مًمح اًمديـ ُم٘مدُم٦م قمغم ُمّم٤مًمح اًمٜمٗمقس وإُمقال

صمؿ اًمٕم٘مؾ  وًمذًمؽ يم٤من اًمؽمشمٞم٥م ذم اًميوري٤مت اخلٛمس اًمٙمؼمى هق طمٗمظ اًمديـ أوًٓ صمؿ اًمٜمٗمس

  .ٗمل ًمٚمٕمٛمؾ إٓ سم٤مًمتٗم٤مصٞمؾ اًمٙمثػمةواعم٤مل . وهذا يمالم صحٞمح وًمٙمٜمف جمٛمؾ ومال يٙم ؾًواًمٜم

ومٛمـ أهف ذم إٟمٗم٤مق  ،يقوح إُمر أن وؾم٤مئؾ طمٗمظ اًمديـ هل اًمٜمٗمس واًمٕم٘مؾ واعم٤مل واًمٜمًؾ       

ع أطمٙم٤مم اًمقؾمع او اإلؾمتٓم٤مقم٦م  أي وٞمع اًمديـ اًمقؾم٤مئؾ وٞمع اًمٖم٤مي٦م . ي١ميمد ذًمؽ أن اإلؾمالم ذَّ

ع اًمتحٞمز واًمتحرف ذم  ،واإليمراه ويمػ إيدي قمٜمد اًميورة  واًمت٘مٞم٦م وٓمراروأطمٙم٤مم اإل وذَّ

واًمؽماضمع او اإلٟمًح٤مب ُمـ ؾم٤مطم٦م اعمٕمريم٦م إذا يم٤مٟم٧م ىمقة  واًمدظمقل ومٞمف اجلٝم٤مد واجلٜمقح إمم اًمًٚمؿ

وىمد يٙمقن  ، سمؾ ضمٕمؾ ُمثؾ هذا اًمؽماضمع ومتح٤ًم يمام ذم طمدي٨م همزوة ُم١مشم٦م ، اًمٕمدو أيمثر ُمـ اًمْمٕمػ

وإمم  ،وّذع يمذًمؽ اًمتدرج ذم شمٜمٗمٞمذ اًمنميٕم٦م  ،٤ًم وىمد يٙمقن حتّقًٓ إمم قمٛمؾ همػم ىمت٤مزم شمراضمٕم٤ًم ُم١مىمت

 همػم ذًمؽ ُمـ اًمتٗم٤مصٞمؾ . 

هذا سم٤مإلو٤موم٦م إمم أن طمٗمظ اًمديـ ًمف ضمقاٟم٥م يمثػمة ويدظمؾ ومٞمٝم٤م يمثػم ُمـ اًميوري٤مت اًم٘مّمقى       

ومٚمام يم٤من ويمذًمؽ إُمر ذم ؾم٤مئر اًميوري٤مت اخلٛمس .  ،وهمػم اًم٘مّمقى واحل٤مضمٞم٤مت واًمتحًٞمٜمٞم٤مت 

وم٢من اًمت٘مديؿ  ،يمؾ ىمًؿ ُمـ إىم٤ًمم اخلٛم٦ًم شمدظمؾ ومٞمف ؿمٕم٥م وشمٗمريٕم٤مت يمثػمة ُمـ هذه اعمراشم٥م 

اًمتل طمّمؾ سمٞمٜمٝم٤م  قمٜمد اًمتزاطمؿ سملم إىم٤ًمم اخلٛم٦ًم يٕمتٛمد قمغم ؾمٚمؿ إوًمقي٤مت ًمٚمتٗمريٕم٤مت
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ريٕم٤مت ومال ري٥م أن طمٗمظ اًمديـ ُم٘مدم قمغم يمؾ اقمت٤ٌمر إصؾ سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ اًمتٗموأُم٤م  ،اًمتزاطمؿ 

وذيمرٟم٤م  وًمٙمـ اٟمتٗم٤مء اًمتٗمريٕم٤مت ىمْمٞم٦م ٟمٔمري٦م ٕن اًمقاىمع اًمٕمٛمكم حمٗمقف سم٤معمتٕمٚم٘م٤مت اعمٝمٛم٦م . ،رء 

 .اعمٜمٓمٚمؼ( أُمقرًا شمتّمؾ هبذا إُمرذم )
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 ادبحث افسابع    

 وافؽؾؿة إدارة افػؽرة    

 رةـومػفقم افؼؾة ادمث    

    ........................... 

 

 مؼدمة

ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ ۆئ  ۆئ  ۈئ چ ٤ممم ــــىم٤مل شمٕم      

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ی  ی  جئ  حئ   

ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  

ؾمقاء  ،وٓ ؿمؽ أن ُمٜمٌع اًمٙمٚمٛم٦م سمٕمد اًمٕم٘مٞمدة هق اًمٗمٙمرة  .26 – 24إسمراهٞمؿ:  چٹ  ڤ  ڤ   ڤ  

همػم أن اًمٗمٙمرة شمٌ٘مك سمال أصمر فم٤مهر طمتك شمتحقل إمم يمٚمٛم٦م ُم٘مقًم٦م او  ، يم٤مٟم٧م ومٙمرة ـمٞم٦ٌم او ظمٌٞمث٦م

ٛمك اًمٞمقم سمـ ـذه اًمتحقٓت أدى ىمدياًم وطمديث٤ًم إمم ُم٤م ُيًـع هداومُ ـوشمَ  . ك قمٛمؾـُمٙمتقسم٦م او شمتحقل إًم

٤مًمٜمٛمٞمٛم٦م يميم٤مًمٍماع اًمث٘م٤مذم وقمٛمٚمٞم٤مت اًمتحريؽ سم٤مًمٗمٙمرة ) ،وهل٤م جم٤مٓت قمديدة  ، شطمرب إومٙم٤مر»

اًمٙمؼمى او اًمٜمٛمٞمٛم٦م اًمدوًمٞم٦م( واًمتحريؽ اعمْم٤مد وقمٛمٚمٞم٤مت اًمتٗم٤موض اًمرؾمٛمل وهمػم اًمرؾمٛمل 

 ،ُمٕملم  ٕهن٤م و٤مرة سمٓمرف ـم٤مرئ٦م او ُمًت٘مرة وضمقهر طمرب إومٙم٤مر أهن٤م طمرب قمغم ومٙمرة . وهمػمه٤م

ومٞمٛمٙمـ أطمٞم٤مٟم٤ًم وصٗمٝم٤م سمٓمريؼ  ، او ٕطمدمه٤م اهل٤م سمٗمٙمرة أقمٔمؿ ٟمٗمٕم٤ًم ًمٚمٓمروملمُمـ أضمؾ إُم٤مشمتٝم٤م او اؾمتٌد

وم٢مهن٤م شمقضمف إمم  ،دوًم٦م  ومٌدًٓ ُمـ شمقضمٞمف احلرب إمم ُم١مؾم٦ًم يم٤مُمٚم٦م او ، شاىمتّم٤مد اًمٍماع»اعمج٤مز سمـ 

وأدوات هذا اًمتقضمٞمف هل اعمٝم٤مرات اًمٗمٙمري٦م وإقمامل اإلقمالُمٞم٦م واًمدسمٚمقُم٤مؾمٞم٦م  ،ومٙمرة حمددة 

   وؿمٌٝمٝم٤م.
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ومألن اًمٜمخ٦ٌم اًم٘مٚمٞمٚم٦م ذم اًمٕمدد هل ص٤مطم٦ٌم إصمر  ،اًمّمٚم٦م سملم إدارة اًمٗمٙمرة واًم٘مٚم٦م اعم١مصمرة  وأُم٤م      

 اًم٘مٚم٦م ُمٗمٝمقم شم٠مؾمٞمس قمغم اًمنمقمٞم٦م اًمٜمّمقص شمٔم٤مهرت وىمدإىمقى ذم اًمتٗمٙمػم وُم٤م يتٌٕمف ُمـ قمٛمؾ . 

 .إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم ذم أواظمر هذا اعمٌح٨م وؾمٞم٠ميت سمٞم٤من ذًمؽ ، اعم١مصمرة

      

 افصاحلة افػؽرة حتريؽ

قة ـًمٞمس جم٤مل اًمدقم ق ذم اًمٖم٤مًم٥مـ٤م هـٕن اعمج٤مل هٜم ، اًمّم٤محل٦م اًمٗمٙمرة ٤مرةـوإٟمام ذيمرٟم٤م هٜم٤م قمٌ      

وُم٤م  ، اًمتٜمٗمٞمذي٦م جلٚم٥م ُمّمٚمح٦م او دومع ُمٗمًدة ُمـ ـمريؼ هدف حمدداًمٕمٛمٚمٞم٤مت  وًمٙمٜمف جم٤مل ،اًمٕم٤مُم٦م 

ۀ  ہ  چ وشمدسمر ىمقًمف شمٕم٤ممم  . أظمريـ حتريؽو اًمتٗمٙمػمو اًمت٠مُمؾ يتٓمٚمٌف ذًمؽ ُمـ ُمٝم٤مرات

إطمزاب:  چ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ﮲    ﮳﮴

ُمـ ىمقهلؿ: ؾمدد  ، د ذم اًمٕمرسمٞم٦م هل اًمٙمٚمٛم٦م اعمقضمٝم٦م سم٢مشم٘م٤من إمم هدف ٟمٌٞمؾواًم٘مقل اًمًدي ،71 – 70

 قَمكِم  ي١ميمد ذًمؽ طمدي٨م   ،ـ اًمتٝمديػ سمحٞم٨م إذا اٟمدومع اًمًٝمؿ أص٤مب اًمرُمّٞمـ٦م ًَ أي أطْم  ،اًمًٝمؿ 

 ،  ْديِن ، اْهِديِن  اًمٚمُٝمؿَّ  ىُمؾِ  »َوؾَمٚمََّؿ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ  َصغمَّ  اهللِ  َرؾُمقُل  زِم  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  سم٤ِمهْلَُدى َواْذيُمرْ  َوؾَمد 

َدادِ  اًمٓمَِّريَؼ ، ِهَداَيَتَؽ  ًَّ ْٝمِؿ  ؾَمَدادَ  َواًم ًَّ ۓ   چ ٤ممم ـــوىم٤مل شمٕم ٚمؿ وأمحد وهمػممه٤م .ـرواه ُمً «اًم

داومع ـٜم٦م اًمتـومً ،251اًمٌ٘مرة:  چۓ  ﮲  ﮳  ﮴   ﮵  ﮶  ﮷  

سمؾ إن ساع إومٙم٤مر ىمد  ،اًمتداومع اًمٗمٙمري وؾمٞمٚم٦م ذم هم٤مي٦م اًم٘مقة واًمت٠مصمػم أن  ؽـوٓ ؿم ،دًا ـىم٤مئٛم٦م أسم

 .ي٤ًمقمد قمغم اضمتٜم٤مب اًمٍماع اًم٘مت٤مزم

وىمد شمريد  ،وحيت٤مج اإلٟم٤ًمن ذم يمثػم ُمـ إطمٞم٤من إمم ٟمنم أومٙم٤مر ُمٗمٞمدة او اًمؽموي٩م ًم٘مْمٞم٦م ُم٤م       

 ، ُمٝمٛم٦م إمم ضمٝم٦م ُمٕمٞمٜم٦م هبدف حتريٙمٝمؿ إمم ُمّم٤مًمح ُمت٤ٌمدًم٦م او إسمٕم٤مدهؿ قمـ وم٤ًمد داظمكمإيّم٤مل ومٙمرة 

وذم مجٚم٦م ُمـ اًم٘مْم٤مي٤م شمٙمقن وؾم٤مئؾ اإلقمالم واًمتقاصؾ  وؿمٌف ذًمؽ ُمـ اًمٖم٤مي٤مت اًمٜمٌٞمٚم٦م .

ذم ىمْم٤مي٤م . و ويٛمٙمـ أن شم٘مٚمؾ ُمـ اًمٚم٘م٤مء اعم٤ٌمذ ، إًمٙمؽموين ُمٜم٤مؾم٦ٌم ضمدًا وؾمٝمٚم٦م وواؾمٕم٦م اًمٜمٓم٤مق

قة ذم ـقده سم٘مـتٛمر وضمـوًمذًمؽ اؾم ، ر رضوري٤مً ـري اعم٤ٌمؿمـأظمرى يمثػمة يٙمقن اإلشمّم٤مل اًمٌِم

  .٤موو٤مت اًمًٞم٤مؾمٞم٦م واًمتج٤مري٦م وهمػمه٤ماعمٗم
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 افصغرة: اإلصلحقة ادجؿقظات

ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    چىم٤مل شمٕم٤ممم       

 .114اًمٜم٤ًمء:  چ  ڤ ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ 

 أي٦م ذم اعمًتثٜم٤مة اعمجٛمققم٦م أن ذيمرٟم٤م ذم )اعمٜمٓمٚمؼ( شمٗمًػمًا ُمٗمّماًل هلذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م . واعمٝمؿ هٜم٤م

.  اًمٜم٤مس سملم إصالح او فوُمٕمر او ًمّمدىم٦م اًمتدسمػم هل اًمٖم٤مي٦م وأن ، ُمتٕم٤موٟم٦م جمٛمققم٦م هل اًمٙمريٛم٦م

 او ، اجل٤مري٦م اًمّمدىم٦م ُمـ ُمت٘مدم ُمنموع هل اًمٌٕمٞمدة اًمٖم٤مي٦م وأن ُمتٓمٚمٕم٦م جمٛمققم٦م أهن٤م وًمٜمٗمؽمض

 ومض أي اًمٜم٤مس سملم ًمإلصالح يمٌػم ُمنموع او ، سم٤معمٕمروف ًمألُمر اًمٜمٗمع وقم٤مم اعمًتقى رومٞمع ُمنموع

 إضمروهذه هم٤مي٤مت يمٌػمة يدظمؾ ومٞمٝم٤م يمثػم ُمـ إقمامل . و . اخلّمقُم٤مت وشمًقي٦م اًمٙمٌػمة اًمٜمزاقم٤مت

 هل هم٤ميتف شُمّمٖمر جمٚمس » ُم١مُمـ ًمٙمؾ يٙمقن أن قمغم يِمجع اعمًتثٜم٤مة اًمٜمجقى قمغم اًمٕمٔمٞمؿ

ٕٟمف  ،وقمدد أومراد يمؾ جمٛمققم٦م يٜمٌٖمل أن يٙمقن صمالصم٦م إمم َخ٦ًم أؿمخ٤مص  . سم٤مخلػم وإُمر اإلصالح

ويمٚمام زاد اًمٕمدد شمِمت٧م اعمداوٓت إٓ سم٢مدارة هٞمٙمٚمٞم٦م  ،يٛمٙمـ إدارة هذا اًمٕمدد سمّمقرة ؿمٌف شمٚم٘م٤مئٞم٦م 

وي٘مقم قمٛمؾ  ٤مُمٞمع اًمٜمجقى .وٓ يٜمًجؿ ذًمؽ ُمع ـمٌٞمٕم٦م جم ، وإطمزاب أؿمٌف سم٢مدارة اعم١مؾم٤ًمت

 هذه ص٤مرت وم٢مذا ،: هق اعمج٤مل اًمٕم٤مم دجال إولا ،هذه اعمجٛمققم٤مت قمغم جم٤مًملم رئٞمًلم 

 عمٜمع اًمًٚمٛمٞم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٤مت أٟمقاع حتريؽ وشمًتٓمٞمع ُمدرسم٦م شمّمػم وم٢مهن٤م قم٤مُم٤مً  وأدسم٤مً  ؿم٤مئٕم٦م اًمتٙمتالت

 وإنْ  اًمتٙمتالت ختِمك واًمٗم٤مؾمدة اًمٓم٤مهمٞم٦م احلٙمقُم٤مت وم٢من وًمذًمؽ.  إظمٓم٤مء وشمّمحٞمح اإلؾمتٌداد

 وُمـ . شاًمتٙمتالت وُمٜمـع اعمح٤مور شمٗمٙمٞمؽ» :اإلؾمتٌداد وؿمٕم٤مر ، وُمٕمٚمٜمـ٦م ؾمٚمٛمٞم٦مو صٖمػمة يم٤مٟم٧م

 يرى( اًمديٛم٘مراـمٞم٦م إمم اًمديمت٤مشمقري٦م ُمـ) ؿم٤مرب ضملم يمت٤مب ذم شاًمالقمٜمٗمٞم٦م اعم٘م٤موُم٦م» وؾم٤مئؾ ذم يٜمٔمر

 شمٙمقن اًمتل اًمٌٞمئ٦م هل اًمٕمٜمػ قمـ سمٕمٞمداً  اعمًتٛمر وًمإلصالح اعم٘م٤موُم٦م هذه ًمتِمٖمٞمؾ سمـٞمـئ٦م أومْمؾ أن

سملم هذه  وًمٙمـ شمٚم٘م٤مئٞم٦م ووضمقد طمريم٦م ُمت٤ٌمدًم٦م . وراؾمخ٤مً  قم٤مُم٤مً  أدسم٤مً  اعمًتثٜم٤مة اًمٜمجقى ومٞمٝم٤م

ـ ُمـ حتريؽ ومٙمرة يمام أن اًمٚم٘م٤مء اعم٤ٌمذ هٜم٤م ي٘مدم شمٖمذي٦م  ، ذم جم٤مل واؾمع ُمٕمٞمٜم٦م اعمجٛمققم٤مت ُيَٛمٙم 

او ُم٤ًمقمدة او همػم ذًمؽ . راضمٕم٦م ُمٗمٞمدة قمـ اًمتٗم٤مقمؾ ُمع اًمٗمٙمرة وطم٤مضمتٝم٤م إمم شمٕمديؾ او شمٓمقير 

صمؿ اًمتٗمٙمػم وذًمؽ سم٠من شم٘مقم جمٛمققم٦م ُمٕمٞمٜم٦م سمتٜم٘مٞمح ومٙمرة ُمٕمٞمٜم٦م  ،: هق اعمج٤مل اخل٤مص ادجال افثاين
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وٛمـ سمٞمئ٦م حمدودة  قم٤مُم٦م او ظم٤مص٦م أي وقم٦موًمتح٘مٞمؼ هم٤مي٤مت ُمنم ،حمددة  حتريٙمٝم٤م سم٤مدم٤مه٤مت سمٓمرق

وذم يمت٤مب )ُم٤ٌمدئ اًمٜمج٤مح  ،وُمـ ُمْم٤مُملم ىمٞم٤مدة ُمًػمة احلٞم٤مة . وىمد ص٤مرت هذه اًمرؤي٦م أدسم٤ًم قم٤معمٞم٤ًم 

وٓ ؿمؽ أن شمقضمٝم٤مت هذه اعمج٤مُمٞمع ختتٚمػ  ، شاعمجٛمققم٦م اًمذيمٞم٦م»اعم١مًمٗم٤من  ٤م( ؾمامه307-313

وم٘مد شمٙمقن اىمتّم٤مدي٦م وإداري٦م يمام هق شمقضمف يمثػم ُمـ  ، ح٥ًم اعمحريم٤مت اًمٗمٙمري٦م ذم اعمجتٛمعسم

 وىم٤مٟمقٟمٞم٦م او همػم ذًمؽ.وىمد شمٙمقن اضمتامقمٞم٦م وإصالطمٞم٦م او ؾمٞم٤مؾمٞم٦م  ،إقمامل اخل٤مص٦م 

 :مـفا ،وفتؽتلت افـجقى ادستثـاة ؾقائد وضقابط       

  ُمـ سمٙمثػم ومْمؾأ وهذا ، ج٤مُمٞمع صٖمػمةاعموإن يم٤مٟم٧م  واًمتٖمٞمػم صالحًمإل اجلامقمل اًمٕمٛمؾ 

ٝم٤م جمٛمققم٦م ـٌف شمٚم٘م٤مئٞم٦م ويم٠مٟمـوُمـ ُمزاي٤م اعمج٤مُمٞمع اًمّمٖمػمة أن إدارمه٤م ؿم . اًمٗمردي اًمٕمٛمؾ

 .ٓ شمتحقل إمم ُم١مؾم٦ًم داظمؾ اعم١مؾم٦ًمومال حتت٤مج إمم ؾمٚمًٚم٦م سمػموىمراـمٞم٦م و ،اضمتامقمٞم٦م 

   صحٞمح أن حت٘مٞمؼ أهداف يمٌػمة سمتحريؽ ومٙمرة او شمًقي٘مٝم٤م يمام هق اصٓمالح سمٕمْمٝمؿ .

همػم أٟمف قمٔمٞمؿ اًمت٠مصمػم ذم ضمٚم٥م اعمّم٤مًمح  ،هذا اًمٗمـ ٓ يت٘مٜمف ذم اًم٘مْم٤مي٤م اًمٕم٤مُم٦م إٓ اخلقاص 

   .او شم٘مٚمٞمٚمٝم٤م ودومع اعمْم٤مر واخل٤ًمئر

  هب٤م اًم٘مٞم٤مم اًمٕمٛمؾ اًمرؾمٛمل ٓيًتٓمٞمع آظمر او ًم٥ًٌم وًمٙمـ ذقم٤مً  ُمٓمٚمقسم٦م ُمقرسم٠م اًم٘مٞم٤مم. 

  اخلػم قمغم سم٤مًمتٕم٤مون قمْم٤مءإ ومراغ ؿمٖم٤ملإ. 

  سم٤مًمٕمٛمؾ اًم٘مٞم٤مم هق اًمتدري٥م وؾم٤مئؾ ومْمؾأ ُمـ نٕ ، اًمتٙمتالت شمٚمؽ ُم١مهالت شمٓمقير. 

  :ن يًت٘مٓم٥م اعمّمٚمحقن ٟمخ٤ًٌم أ ذم جم٤مل اإلصالح ٛمـ اعمٗمٞمد ضمداً وم شمٖمٚمٞم٥م اًمٗمٙمر اًمٜمٔمٞمػ

ُمر سمٛمراضمٕم٦م ه١مٓء أن اًمنمع أ، وذًمؽ  يٕمٛمٚمقن قمغم شمٕمريٗمٝم٤م ضمٞمدة ُمٕمرووم٦م او ٟمخ٤ٌمً 

رخيٜم٤م وضمدمه٤م ٠مصالح واًمتٖمٞمػم ذم شماًمتٙمتالت اًمٙمٌػمة ًمإلمم إذا ٟمٔمرت إو . وسم٤مًمتامؾمؽ ُمٕمٝمؿ

ُم٤م ظمٚمق اًمتٙمتؾ ُمـ اًمٜمخ٥م وم٘مد يم٤من صٗم٦م ًمٚمخقارج ذم قمٝمد أو  . قم٤مُمرة سم٤مًمٜمخ٥م اًمّم٤محل٦م

طمد ُمـ اًمٜمخ٥م اعمٕمرووم٦م قمٜمد قم٤مُم٦م اعمًٚمٛملم وٓ ُمـ اًمٜمخ٥م اًمتل أومٚمؿ يٙمـ ومٞمٝمؿ  قمكّم 

ُم٤مم اسمق حمٛمد سمـ طمزم ذم ذًمؽ اإل، وىمد سملم  فمٝم٤مره٤م واًمتٕمريػ هب٤مإشمًتحؼ ان ُيٕمٛمؾ قمغم 

ٟمقاع ُمـ أ. وًمذًمؽ وىمع اوًمئؽ اخلقارج ذم ( هقاء واعمٚمؾ واًمٜمحؾاًمٗمّمؾ ذم إ)يمت٤مب 
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ُم٤م اًمتٙمتالت اًمٕم٤مُمرة أو !!وهمػمه قمٚمٞم٤مهنؿ يمّٗمروا أ ُمٜمٝم٤م ، ٟمحراوم٤مت اًمٗمٙمري٦م واًمٕمٛمٚمٞم٦ماإل

ويٛمٙمـ أن  حمتٛمٚم٦م أي ىم٤مسمٚم٦م ًمإلصالح ومٝمل ،ُمع وضمقب شمٖمٞمػمه٤م  وم٠مظمٓم٤مؤهؿ سم٤مًمٜمخ٥م

ڦ   چ وًمٞم٧ًم ُمـ ضمٜمس أظمٓم٤مء اعمٗمًديـ يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم  ، خيٗمػ اهلل شمٕم٤ممم ُمـ أرضاره٤م

صالح ومٛمـ اًميوري ان حيرص شمٙمتؾ اإل.  81يقٟمس:  چ ڦ  ڄ    ڄ      ڄ  ڄ

 ن يّمؼم ًمتح٘مٞمؼ هذا اهلدف.أي٘مدر قمٚمٞمف ُمـ اًمٜمخ٥م و واًمتٖمٞمػم قمغم اؾمت٘مٓم٤مب ُم٤م

  قمْم٤مءأ ومٕمغم.  واًمت٘مقى اًمؼم قمغم سم٤مًمتٕم٤مون صالحاإل شمٙمتالت قمٛمؾ يٜمحٍم نأ جي٥م 

 دراؾم٦م ممإ و٤موم٦مسم٤مإل هذا ، سمْمقاسمٓمف واًمت٘مٞمد سمدىم٦م واًمتٖمٞمػم صالحاإل سم٤مب دراؾم٦م اًمتٙمتؾ

 اًم٘م٤مدة سملم واًمقاضم٤ٌمت واحل٘مقق اعمِم٤ميمؾ وُمٕم٤مجل٦م يم٤مًمت٘مقيؿ سمف اعمتّمٚم٦م سمقابإ

 ، واًمتٖمٞمػم صالحاإل ٟمقع حتديد اًمتٙمتؾ يًتٓمٞمع ذًمؽ وسمٕمد.  طمٙم٤ممإ وشمزاطمؿ واعمرؤوؾملم

 صالحاإل شمٙمتؾ قمٛمؾ ذم صؾإ نوم٢م وًمذًمؽ.  ذًمؽ همػم او يمٌػم شمٖمٞمػم او حمدود شمٖمٞمػم هقأ

 قمٛمؾ و٤موم٦مإل او اعم١مؾم٦ًم داظمؾ واًمتٖمٞمػم صالحًمإل وًمٙمٜمف ،ًمٚمٛم١مؾم٦ًم  ُمْم٤مد همػم ٟمفأ

 ؿم٤مُمؾ شمٖمٞمػم ٟمفوم٢م اًمِم٤مُمؾ اًمتٖمٞمػم شمٕملم اذا وطمتك اإلضمراءات اًمرؾمٛمٞم٦م . سمف ٘مقمشم ٓ ُمنموع

. اعم١مؾم٦ًم  شمدُمػم ًمٖمرض وًمٞمس ، ضمديد ُمـ واًمٌداي٦م صالحاإل ًمٖمرض اعم١مؾم٦ًم داظمؾ

 ذًمؽ وًمٙمـ ، اًم٘مٞم٤مدات شمٖمٞمػم وقمغم واًمالٟمٔم٤مم اًمٗمقى طم٤مًم٦م شمدُمػم قمغم اًمتٙمتؾ يٕمٛمؾ ومرسمام

 يّمؾ رسمام وًمٙمـ ، صؾإ هق هذا.  ُمتٞمٜم٦م أؾمس قمغم ٤موسمٜم٤مئٝم دمديد اعم١مؾم٦ًم ًمٖمرض يمٚمف

يمام حيّمؾ  ، همػمه٤م ةدـضمدي ُم١مؾم٦ًم وسمٜم٤مء تٌدالـؾماإل رضورة ممإ ٦مُمٕمٞمٜم ُم١مؾم٦ًم ذم احل٤مل

 .أطمٞم٤مٟم٤ًم ذم إطمـزاب اًمًٞم٤مؾمٞم٦م

  اًمٜمجقى ضمٜمس ُمـ وم٤مؾمد شمٙمتؾ امم واًمتٖمٞمػم صالحاإل شمٙمتؾ حتقل ُمـ اًمِمديد احلذر 

 :ُمٜمٝم٤م ، وقمالُم٤مت صقر اًمتحقل وهلذا ، اعمًتثٜم٤مة همػم

  اعم١مؾم٦ًم داظمؾ شمٜمٔمٞمؿ ممإ ويتحقل واًمتٖمٞمػم صالحاإل ىمْمٞم٦م اًمتٙمتؾ يٜمًك نأ 

 .ٝم٤مهدُم جمرد قمغم يٕمٛمؾ

  قمغم هب٤م وٓيٜمٗمتح وم٘مط اًمتٙمتؾ داظمؾ ومٙم٤مرهأ ويٌٜمل ٟمٗمًف قمغم اًمتٙمتؾ يت٘مقىمع نأ 

 ُمّمٞم٥م همػم ًمٕمٚمف وُم٤ميدريف. ٟمِم٘م٤مقواإل واًمتٗمرق اًمٔمٚمؿ سمداي٦م وهذا. ١مؾم٦ًم اعم ؾم٤مئر
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 ُمـ وواوح!! صالحاإل ـمريؼ قمغم ٟمفأ يتقهؿ وهق ووؾم٤مئٚمف اهداومف ُمـ مجٚمف ذم

 قمغم ٟمٗمت٤محاإل يًتٚمزم وهذا ، صالحاإل هق صالحاإل شمٙمتؾ ُمـ اًمٖمرض نأ دًم٦مإ

 اًمٜمجقى ذوط ُمـ نأ يمام . ُمٜمٝمؿ واًمًامع ُمٕمٝمؿ واًمتداول اًمنميم٤مء ذم احلؼ

 .أظمريـ قمغم ٟمٗمت٤محاإل ايْم٤م يٕمٜمل وهذا سم٤معمٕمروف ُمرإ اعمًتثٜم٤مة

  اًمنمقمٞم٦م اًم٘مقاقمد ٟم٤مؾمٞم٤مً  هبؿ ويٛمٙمر ًمف خم٤مًمػ وسمٙمؾ سم٤مٔظمريـ اًمتٙمتؾ يٙمٞمد نأ 

 .اخلّمقُم٦م ذم

  اًمِمخّمٞم٦م واعمٜم٤مومع اعمٜم٤مص٥م قمـ اًمٌح٨م جمرد ممإ اًمتٙمتؾ يتحقل نأ. 

  :ُمقر اعمٕمرووم٦م ذم ُمـ إ اعمِمٙمٚم٦م سملم اًم٘مٞم٤مدات اًمرؾمٛمٞم٦م واًمتٙمتالت همػم اًمرؾمٛمٞم٦م

اعمٜمٔمامت هق ظمقف اًم٘مٞم٤مدات اًمْمٕمٞمٗم٦م ُمـ يمؾ شمٙمتؾ داظمكم وذًمؽ ًمئال يٙمِمػ قمٞمقهب٤م 

ن ٓ يتٕم٤مُمؾ إٓ ُمع ُمـ هق ذم أن اًم٘م٤مئد همػم اعم١مهؾ حي٤مول أ. يمام  ويٕمٛمؾ قمغم شمٖمٞمػمه٤م

رؾمٛمٞم٦م ختِمك اًمتٙمتالت همػم اًم هن٤م ٢ٓموأُم٤م اًم٘مٞم٤مدات رومٞمٕم٦م اعمًتقى وم . ُمًتقاه او دوٟمف

ومألضمؾ ؾمالُم٦م ُمًػمة  . قمْم٤مء واعمج٤مُمٞمع قمغم اظمتالف ُمًتقي٤ممهؿوشمًتٓمٞمع اًمتٕم٤مُمؾ ُمع إ

،  ول:ىمٞم٤مدات ُم١مهٚم٦م ورومٞمٕم٦م اعمًتقى، إ أُمريـ إممٟمٜم٤م ٟمحت٤مج ذم هذا اعمج٤مل ٢موم ١مؾم٦ًماعم

وشمقضمد  . اًمث٤مين: اٟمْم٤ٌمط اًمتٙمتالت همػم اًمرؾمٛمٞم٦م سم٤مًمْمقاسمط اًمتل ذيمرٟم٤مه٤م ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ

  .ذيمرٟم٤مه٤م ذم )اعمٜمٓمٚمؼ( ،عمًتثٜم٤مة شمٗم٤مصٞمؾ أظمرى قمـ اًمٜمجقى ا

 

 :بـاء افعلؿات اإلكساكقة

ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ     ڄ  ڃ  ڃچ ىم٤مل شمٕم٤ممم       

وىمد شم٘مدم شمٗمًـػم أي٦م حت٧م قمٜمقان  ،13احلجرات:  چڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  

وُمـ اعمٗمٞمد ذم يمثػم ُمـ إطمٞم٤من أن شمٙمقن  ،وظمالص٦م إُمر أن اًمتٕم٤مرف درضم٤مت  ، شاًمًـٚمؿ اًمٗمٕم٤مل»

 هنقوٝمؿ قمقاُمؾ هل وُم٤م وىمقمهؿ وٕمٗمٝمؿ ٟم٘م٤مط هل وُم٤م هؿ ومام ، وشمٜم٘مٞم٥م ومحص ُمٕمروم٦م

 أومْمؾ هل وُم٤م ُمٜم٤مهجٝمؿ هل وُم٤م هلؿ( اعمٕمٚمٜم٦م همػم) اًمداظمٚمٞم٦م واًمٕم٘مٞمدة شم٠مرخيٝمؿ هق وُم٤م واٟمحدارهؿ



399 

 

اًمتٕم٤مرف وؾمٞمٚم٦م ىمقي٦م ُمـ يمام أن  ُمت٤ٌمدًم٦م؟ ُمٜم٤مومع حت٘مؼ او ُمٗمٞمداً  هبؿ اًمتٕمرف دمٕمؾ اًمتل اًمقؾم٤مئؾ

 .اًمٜم٤مومٕم٦موضمٕمٚمف جم٤مًٓ ًمتحريؽ إومٙم٤مر  ،وؾم٤مئؾ ُمٕمروم٦م اًمقاىمع واًمت٠مصمػم ومٞمف 

ًمٌٜم٤مء ضمًقر  ،ايمتِم٤مف اجلقاٟم٥م اإلجي٤مسمٞم٦م او اعمٗمٞمدة ذم اًمٓمرف أظمر وُمـ ُمٝم٤مرات اًمتٕم٤مرف       

  .إذا أُمٙمـ حتٞمٞمد او قمزل اجلقاٟم٥م اًمًٚمٌٞم٦مو ، قمٛمٚمٞم٦م ُمٜمْمٌٓم٦م وشمقفمٞمػ اًمتٕم٤مرف

َْرَواُح  » ىَم٤مَل  ، َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ  اهللِ  َرؾُمقَل  َأنَّ  ُهَرْيَرَة، َأيِب  تّمؾ هبذا إصؾ طمدي٨ميو       ْٕ  ا

َْرَواح .رواه ُمًٚمؿ وهمػمه  « اظْمتََٚمَػ  ُِمٜمَْٝم٤م شَمٜم٤َميَمرَ  َوَُم٤م ، اْئَتَٚمَػ  ُِمٜمَْٝم٤م شَمَٕم٤مَرَف  وَماَم  ، جُمَٜمََّدةٌ  ضُمٜمُقدٌ  ْٕ  مجع ا

د اجلٜمقد: ـٜمَّ ـضَم  ُي٘م٤مل: ، جمٜمدة ضمٜمقد: ويمٚمٛم٦م . احلٞم٤مة سمف شمٙمقنو اجلًد سمف ي٘مقم اًمذي وهق روح

ـَٕم٦م جَمُْٛمققَم٦م ضمٜمقد َأْي : ضمٜمقد جمٜمدة. ومٛمٕمٜمك  دـجُمٜمَّ ، واعمٗمٕمقل:   مجٕمٝم٤م ، يَماَم ُي٘م٤مل أًُمقف  او ُُمـَجٛمَّ

َٗم٦م ـَٕم٦ماعمُ  يم٤مجلُٜمُقد وم٤مٕرواح . وىمٜم٤َمـمِػُم ُُمَ٘مٜمَْٓمَرة ُُم١مًمَّ  أي ُمٜمٝم٤م شمٕم٤مرف ومام ، وشمقاضمٝم٧م شم٘م٤مسمٚم٧م إذا ـَجٛمَّ

 وأظمالق صٗم٤مت ُمـ يِم٤ميمٚمف ُم٤م ي٠مًمػ ومٙمؾ ، اظمتٚمػ شمٜم٤مومر أي ُمٜمٝم٤م شمٜم٤ميمر وُم٤م ، أئتٚمػ شمقاومؼ

 ، صٖمػمة او يمٌػمة شمٙمقن أن ومٞمٛمٙمـ درضم٤مت واعمٜم٤مومرة واعمِم٤ميمٚم٦م.  صٗم٤مت ُمـ يٜمٙمره ُم٤م ُمع ويتٜم٤مومر

ـٌ  َيْٗمَركْ  َٓ  » ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ َرؾُمـقُل  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  ُهَرْيَرَة ، طمدي٨م  َأيِب يقوح ذًمؽ  . ضمزئٞم٦م او ويمٚمٞم٦م  ُُم١ْمُِم

ُه  »ىَم٤مَل  َأوْ  «آظَمَر  ُِمٜمَْٝم٤م َريِضَ  ظُمُٚمً٘م٤م ُِمٜمَْٝم٤م يَمِرهَ  إِنْ  ُُم١ْمُِمٜم٦ًَم ،  ،ٚمؿ وأمحد وأسمق يٕمغم ـرواه ُمً «هَمػْمَ

 َوإؾِْم 
ِ
ٌُْٖمُض ـَواًْمَٗمْرُك سمَِٗمْتِح اًْمَٗم٤مء  اًْم

ِ
اء  .َٙم٤مِن اًمرَّ

اًمٚمٝمؿ اضمٕمٚمٜمل ُمـ أطم٤ٌمئؽ وأًمؼ »ُمٜمٝم٤م اًمدقم٤مء:  ،وشمقضمد ـمرق ًمٙم٥ًم حم٦ٌم ُمـ شمتٕمرف إًمٞمٝمؿ       

ٹ   ٹ  ڤ   چ وهذا ُم٠مظمقذ ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم ذم طمؼ ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمًالم  ، شحم٦ٌم ُمٜمؽ قمكَمّ 

ىم٤مل اعمٗمنون: طمٌٌتؽ إمم قم٤ٌمدي . وُمٜمٝم٤م اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح  ، 39ـمف:  چ ڤ  ڤ  ڤ    ڦ

وقمغم هذه اعمٕم٤مين ومنوا ىمقًمف  ،داء اعمٕمروف هلؿ ـقمٛمقُم٤ًم وظم٤مص٦م اإلهتامم سمٛمّم٤مًمح اًمٜم٤مس وإؾم

 .96ُمريؿ:  چ پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  چ شمٕم٤ممم 

 ، ُهَرْيَرةَ  َأيِب وطمدي٨م  ، 83اًمٌ٘مرة:  چ  ې    ې  ى  چويتّمؾ هبذا اًمٕمٜمقان ىمقًمف شمٕم٤ممم      

ـُ  » ىَم٤مَل  َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ  اًمٜمٌَِّلَّ  َأنَّ  َٓ  ، َُم٠ْمًَمٌػ  اعْم١ُْمُِم ـْ  ظَمػْمَ  َو َٓ  َي٠ْمًَمُػ  َٓ  ومِٞمَٛم رواه  « ُي١ْمًَمُػ  َو
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ـَ إؾمٜم٤مده ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط ،اإلُم٤مم أمحد  ـ ًَّ ححف إًم٤ٌمين ذم اًمًٚمًٚم٦م وص ، وأصح٤مسمف وطم

 . اًمّمحٞمح٦م

 :افبقت ادػتقح

﮵  ﮶  ﮷  ﮸   ﮹  ﮺  ﮻  ﮼   ﮽  ﮾  ﮿  ﯀     چ ىم٤مل شمٕم٤ممم       

اًم٘مٌٚم٦م ذم اًمٕمرسمٞم٦م هل اجلٝم٦م اعم٤مدي٦م او اعمٕمٜمقي٦م  . 87يقٟمس:  چ ﯁       

وؾُمٛمٞم٧م ىمٌٚم٦م اًمّمالة سمذًمؽ ٕن اًمٜم٤مس ُي٘مٌٚمقن قمٚمٞمٝم٤م ذم  ،اًمتل يتقضمف إًمٞمٝم٤م اإلٟم٤ًمن او ُيـ٘مٌؾ قمٚمٞمٝم٤م 

وُي٘م٤مل: أيـ ىمٌٚمتؽ ؟ أي أيـ  ،ُي٘م٤مل: ُم٤م ًمٗمالن ىمٌٚم٦م وٓ ِدسْمرة أي مل ُّيتد جلٝم٦م ُيـ٘مٌؾ قمٚمٞمٝم٤م  ،صالمهؿ 

وأىمٌٚم٧م  ،ٌَؾ ومالن أي ُمـ ضمٝمتف وُمـ قمٜمده يم٠مٟمف هق اًمذي أىمٌؾ سمـف قمٚمٞمؽ وهذا ُمـ ىمِ  ،ضمٝمتؽ 

وم٢من اًمٌٞمقت هٜم٤م  ، چ﮾  ﮿  ﯀       چاًمدٟمٞم٤م قمٚمٞمف أي ضم٤مءشمف سمخػمه٤م . ومتـدسمر قم٤ٌمرة 

وًمٗمظ  ،ومٝمل سمٞمقت اًمٜم٤مس وًمٞم٧ًم اعم٤ًمضمد اًمٕم٤مُم٦م  ،ُمْم٤موم٦م إمم أصح٤مب ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمًالم 

ًمٜمص هق ومٔم٤مهر ا ،ُمٗمٕمقل صم٤من ًمٚمٗمٕمؾ وهق هٜم٤م سمٛمٜمزل اًمٌٞم٤من ًمٚمٛمٗمٕمقل إول أي سمٞمقشمٙمؿ  شىمٌٚم٦م»

أي ُيـ٘مٌؾ قمٚمٞمٝم٤م اًمٜم٤مس ٕهن٤م ُمٗمتقطم٦م سم٤معمٕم٤مين اجلٚمٞمٚم٦م اعمقضمقدة ذم  ،ىمٌٚم٦م  إُمر سمجٕمؾ سمٞمقمهؿ ذامه٤م

زي ٟمٌف إمم ويم٠من اإلُم٤مم اسمـ اجلق ،وهذا يمام ذم اعمثؾ قمٜمدٟم٤م: ومالن سمٞمتف ُمٗمتـقح  ،اعم٤ًمضمد وسم٤مًمًخ٤مء 

ـد  ومٞمٙمقن اعمٕمٜمك: واضمٕمٚمقا  ،ٕٟمف أضمراه٤م جمرى اعمّمدر  شىمٌٚم٦م»ذًمؽ وم٘مـ٤مل: وجيقز أن يٙمقن وطمَّ

وُيـٜم٘مؾ  ،( عم٤م يمٜمتؿ شمًتٕمٛمٚمقٟمف ذم اعم٤ًمضمد .اهـ ُمـ )زاد اعمًػموىمّمدًا  ،سمٞمقشمٙمؿ إىم٤ٌمًٓ قمغم اهلل شمٕم٤ممم 

وم٘مد  ، عمٗمنيـ همػم ُم٤م ذيمرٟم٤م. واعمِمٝمقر قمٜمد ا أٟمف يم٤من ذًمؽ سمٕمد أن ُمٜمٕمٝمؿ ومرقمقن ُمـ اعم٤ًمضمد

 ،ذه٥م سمٕمْمٝمؿ إمم أن اعمٕمٜمك: اضمٕمٚمقا سمٞمقشمٙمؿ ُم٤ًمضمد سمٕمد أن ُمٜمٕمٙمؿ ومرقمقن ُمـ اعم٤ًمضمد اًمٕم٤مُم٦م 

وؿمٌف ذًمؽ ُمـ  ،وذه٥م سمٕمْمٝمؿ إمم أن اعمٕمٜمك: اضمٕمٚمقا سمٞمقشمٙمؿ ُمتجٝم٦م إمم اًم٘مٌٚم٦م او إمم اًمٙمٕم٦ٌم 

هل٤م إذا ومال جم٤مل  ،او أيمثر  وهل أىمقال خم٤مًمٗم٦م ًمٔم٤مهر اًمٜمص وحتت٤مج إمم شم٘مدير حمذوف ،إىمقال 

 .فم٤مهر اًمًٞم٤مق ذم ٕمٜمكاعماؾمت٘م٤مم 

وٓ ري٥م أن اًمٌٞم٧م اعمٗمتقح ي٤ًمقمد ضمدًا قمغم اًمتٕم٤مرف وشم٤ٌمدل وشمٜم٘مٞمح إومٙم٤مر وسمٜم٤مء اًمرواسمط       

يٛمٙمـ إدارة طمٙمؿ اًمٌٞم٧م اعمٗمتقح سمْمقاسمط قمٛمٚمٞم٦م حت٤مومظ قمغم هم٤مي٦م هذا و واعمِم٤مريم٤مت اًمٕمٛمٚمٞم٦م .



401 

 

وحت٤مومظ يمذًمؽ قمغم ٟمٔم٤مم إدارة اًمقىم٧م ٕهؾ اًمٌٞم٧م ُمـ ضمٝم٦م أظمرى . وشمقضمد  ،احلٙمؿ ُمـ ضمٝم٦م 

 ،وُمٜمٝم٤م شمٕم٤مون أهؾ اًمٌٞم٧م  ، ُمٜمٝم٤م اخلٚمؼ اًمرومٞمع يم٤مًمتقاوع واًمٙمٚمٛم٦م اًمٓمٞم٦ٌم ،أُمقر شمٞمن هذا اًمتقازن 

شم٤ًمقمد ضمدًا ذم و دمٕمؾ اًمتقاصؾ ُمٞمناً  يمام أن وؾم٤مئؾ اإلشمّم٤مل احلديث٦م ،وُمٜمٝم٤م احلٙمٛم٦م ذم اًمتٍمف 

  .نهذا اًمتقاز

 :إظداد افػؽرة

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    چ٤ممم ـٌؼ ذم اًمٙمالم قمـ رضورة اًمت٘مقيؿ أن ذيمرٟم٤م ىمقًمف شمٕمـؾم      

اًمٜمقع  ،وهق ٟمققم٤من  ،وأٟمف يدل قمغم ذم سم٤مدي اًمرأي  ،27هقد:  چ ى ې ې  ې  ې

.  اخلٓمػمة وقمقاىمٌف اخلٗمٞم٦م وُمتٕمٚم٘م٤مشمف اًمٌٕمٞمدة أقمامىمف قمـ ُم٘مٓمققم٤مً  اًمرأي ُمـ فمٝمر ُم٤م أظمذإول: 

ُمع و اًمٜمٗمس ُمع واًمتٜم٘مٞمح اإلٟمْم٤مج قمٛمٚمٞم٤مت همػم ُمـ اًمتٗمٙمػم أول او اًمرأي أول أظمذاًمٜمقع اًمث٤مين: 

  .صم٤مًمث٦م وُم٤م سمٕمـده٤مي ُمـ همػم رؤي٦م صم٤مٟمٞم٦م وأ ، أظمريـ

 :مـفا ،داد افػؽرة افتل ُيراد حتريؽفا ـد أمقر مفؿة تتعؾؼ بنظـوتقج     

  ٦م ًمٙمؾ ص٤مطم٥م ـتٛمرة ورضوريـُمًع إومٙم٤مر قمٛمٚمٞم٦م ـمج :واعمٕمٚمقُم٤مت إومٙم٤مر طم٘مٞم٦ٌم

 ، واعمٕمٚمقُم٤مت إومٙم٤مر اصٓمٞم٤مد :إول ،وسم٢مظمتّم٤مر ؿمديد وم٢مهن٤م شم٘مقم قمغم صمالصم٦م ُم٤ًمع  ،ىمْمٞم٦م 

 او ُمًتقدع وشمدويٜمٝم٤م ذم ؾمجؾ ،ٗمٞمدة حيتٛمؾ أن شمٙمقن ُم او ُمٕمٚمقُم٦م ًمٙمؾ ومٙمرة٤مإلٟمت٤ٌمه سم وذًمؽ

. وىمد يٙمقن أصؾ اًمٗمٙمرة ُمـ ظمؼمات  أي دومؽم اجلٞم٥م صمؿ احل٤مؾم٦ٌم ، واعمٕمٚمقُم٤مت إومٙم٤مر

وىمد ذيمرٟم٤م  ، اًمٕمٛمؾ وؾمجالشمف او احلقار ُمع أظمريـ او اًمتٗمٙمر ذم طمدث ُمٕملم او همػم ذًمؽ

 ، حل٘مٞم٦ٌم: إٟمت٤مج إومٙم٤مر وإو٤مومتٝم٤م إمم ادسعك افثاينا.  وفمٞمٗم٦م اًمّمٞم٤مد ذم أيمثر ُمـ ُمقوع

الم قمـ ُمـ اًمتٗم٤مصٞمؾ ذم اًمٙم وىمد ذيمرٟم٤م مجٚم٦م ،ٗمٙمػم واإلٟمْم٤مج وحيت٤مج اإلٟمت٤مج إمم يمثػم ُمـ اًمت

ذم هذه اًمدراؾم٦م .  ذيمرٟم٤مه٤م وسمٕمض اًمتٗم٤مصٞمؾ إظمرى ،( )اعمٜمٓمٚمؼ اًمتٖمٞمػم واًمتحًلم ذم

وإقمداده٤م ًمٚمتقفمٞمػ يمام ذم  ، أي ومرزه٤م وشمٌقيٌٝم٤م ، : شمٜمٔمٞمؿ أومٙم٤مر احل٘مٞم٦ٌمسعك افثافثاد
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إداء »وقمـ  شاهلدف واعمنموع»وذيمرٟم٤م ذم اًمٙمالم قمـ  ،إُمقر أشمٞم٦م إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم 

  . شمقفمٞمػ اًمٗمٙمرةسم٢مٟمت٤مج و أُمقرًا ُمٝمٛم٦م شمتّمؾ شاإلؾمؽماشمٞمجل

   أن اًمٗمٙمرة  :إمر إول ، صمالصم٦م أُمقر ُمـ اًمت٠ميمديٜمٌٖمل  ،ومٙمرة ُمٕمٞمٜم٦م  اًم٘مرار سمٗمحصسمٕمد

وأهن٤م ُمٜمًجٛم٦م ُمع اًمقضمٝم٦م . وٓ ُم٤مٟمع سمٕمد  ،ًمٕمٚمٞم٤م ُمْم٤مُملم إوًمقي٤مت واًمٖم٤مي٤مت ا ُمتقاوم٘م٦م ُمع

ذم أيمثر ُمـ  هذا اإلقمت٤ٌمر أن شمٕم٤مًم٩م اًمٗمٙمرة ُمقىمٗم٤ًم حمددًا . وىمد ؾمٌؼ سمٞم٤من إوًمقي٤مت واًمقضمٝم٦م

ٕن اعم٘مّمقد حتقيؾ اًمٗمٙمرة إمم  ،: واىمٕمٞم٦م اًمٗمٙمرة احل٤مرضة او اعمًت٘مٌٚمٞم٦م إمر افثاين ُمقوع .

ومٝمؾ ُيراد ُمثاًل أن شمّمؾ اًمٗمٙمرة إمم اًم٘مٞم٤مدة  ،رة : حتديد ادم٤مه حتريؽ اًمٗمٙمإمر افثافث قمٛمؾ .

أم إمم  ، أم إمم اًمٜمخ٥م اعمث٘مٗم٦م ،٤مت اخلدُمٞم٦م يم٤مًمّمح٦م واًمتٕمٚمٞمؿ ـأم إمم اجلٝم ، ٞم٦مـٞم٤مؾمـاًمً

   ؟ أم إمم همػم ذًمؽ ، أم إمم ضمٝم٦م ظم٤مرضمٞم٦م ،أم إمم صديؼ او قمدو  ، اجلٛمٝمقر

   اًمتزام سم٤معمنموقمٞم٦م و وحيت٤مج ذًمؽ إمم أهٚمٞم٦م اًمٜمٔمر ،ُمـ صح٦م او ضمقدة اًمٗمٙمرة اًمت٠ميمد

وشمٙمرار اعمراضمٕم٦م ُمع اًمٜمٗمس وُمع أظمريـ ذم داظمؾ  (ورؤي٦م ؿم٤مُمٚم٦م )سمام ذم ذًمؽ اًمٕمقاىم٥م

ومٛمـ خم٤مـمر اإلىمتّم٤مر قمغم اعمجٛمققم٦م او اعمدرؾم٦م اًمٗمٙمري٦م  ،اعمجٛمققم٦م او اعمدرؾم٦م وذم ظم٤مرضمٝم٤م 

وهذه ضمٜم٤مي٦م يمٌػمة ظم٤مص٦م ذم إُمقر  ،إزاطم٦م سمدائؾ ىمد شمٙمقن صحٞمح٦م وأومم ُمـ همػمه٤م 

وطمتك اًمٕمٛمٚمٞم٤مت احلٙمقُمٞم٦م اًمني٦م يٛمٙمـ سمّمقرة ذيمٞم٦م وهمػم ُم٤ٌمذة اؾمتٓمالع رأي  اًمٕم٤مُم٦م .

ٕن حتريؽ  ،ذم هم٤مي٦م إمهٞم٦م اخلؼماء ومٞمٝم٤م ُمـ ظم٤مرج جمٛمققم٦م صٜم٤مقم٦م اًم٘مرار . وهذا أُمر 

ض إمم اٟم يٛمٙمـ أن اًمرأي رة ووم٘م٤ًم ًم٤ٌمدياًمٗمٙم ـْ  . ٦م قمٜمد اهلل شمٕم٤مممتٝم٤مك طمرُم٤مت قمٔمٞمٛمُيَٕمـر   ومَٕم

ـِ  ُهَرْيَرَة، َأيِب  ٌْدَ  إِنَّ  » ىَم٤مَل  َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ  اًمٜمٌَِّل   قَم ـْ  سم٤ِمًمَٙمٚمَِٛم٦مِ  ًَمَٞمتََٙمٚمَّؿُ  اًمَٕم  ،اهلل  ِرْوَقانِ  ُِم

ًٓ  هَل٤َم ُيْٚمِ٘مل َٓ  ٌْدَ  َوإِنَّ  ، َدَرضَم٤مٍت  هِب٤َم اهللَُّ َيْروَمُٕمفُ  ، سَم٤م ـْ  سم٤ِمًمَٙمٚمَِٛم٦مِ  ًَمَٞمَتَٙمٚمَّؿُ  اًمَٕم  ُيْٚمِ٘مل َٓ  ، اهللَِّ  ؾَمَخطِ  ُِم

ًٓ  هَل٤َم شمقضمد ىمقاقمد ُمٝمٛم٦م شمتٕمٚمؼ سمتحًلم ورواه اًمٌخ٤مري وهمػمه .  « ضَمَٝمٜمَّؿَ  ذِم  هِب٤َم َُّيِْقي ، سَم٤م

  .(ذم )اعمٜمٓمٚمؼ مجٚم٦م ُمٜمٝم٤م ذيمرٟم٤موىمد  ،وشمٜم٘مٞمح اًمٗمٙمرة 
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  وم٢من يمثػمًا ُمـ  ،ًمٗمٙمرة اًمقاؾمع سم٤ماًمٗمٙمرة: ظم٤مص٦م ذم اًمتحريؽ  وادم٤مه٤مت أؾم٤مؾمٞم٤مت إقمداد

وهذا ُمـ ىمقاقمد  ، اًمٜم٤مس شمْمٞمع قمٚمٞمٝمؿ إؾم٤مؾمٞم٤مت طملم متتزج سمتٗم٤مصٞمؾ يمثػمة همػم رضوري٦م

 وم٢من إمج٤مًمٞم٦م وسمّمقرة ،وُمـ أهؿ قمقاُمؾ طمريم٦م اًمٗمٙمرة هق أمهٞمتٝم٤م ذم جم٤مل طمريمتٝم٤م  . اًمتٞمًػم

: افثاين إمر.  اعمٜم٤مومع ضمٚم٥م: إول إمر ، أُمقر أرسمٕم٦م قمغم شمدور اًمٜم٤مس قم٤مُم٦م قمٜمد إمهٞم٦م

.  واعمْم٤مر اعمٜم٤مومع شمٕمٞملم ذم قمٔمٞمؿ شمٗم٤موت اًمٜم٤مس سملم يم٤من وإنْ  ، واعمخ٤موف اعمْم٤مر ُمٙم٤مومح٦م

 : ُم٤م يثػم اعمِمـ٤مقمر واًمٕم٤مـمٗم٦م واحلٛمٞم٦م .إمر افرابع خ٦م .ـ: اًمٕم٘م٤مئد اًمراؾمإمر افثافث

 . إومٙم٤مر ُمع اًم٘مٚمقب شمتحرك يمل ، اعمِم٤مقمر ويثػم اإلهتامم حيٗمز ُم٤م أىمقى قمغم اًمؽميمٞمز ويٙمقن

أن ًمٙمؾ إٟم٤ًمن ؿم٤ميمٚمتف )او شمِمٙمٞمٚمتف( اًمٕم٘مٚمٞم٦م واًمٜمٗمًٞم٦م  ُم٤م ؾمٌؼ سمٞم٤مٟمف ُمـ يقوح إُمر

يمٕم٘مٞمدة ُمٕمٞمٜم٦م او شم٘م٤مًمٞمد قم٤مئٚمٞم٦م او وفمٞمٗمٞم٦م او  ،وسمح٥ًم اًمٕمقاُمؾ اًمتل ص٤مهم٧م شمٚمؽ اًمِم٤ميمٚم٦م 

ۉ  چ يٜمٌف إمم ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،همػمه٤م  او او شمٕمرض ًمٔمٚمؿ ووٖمقط شمقهمؾ ذم هقى او ذوق

٤مًمذي حيٗمز يمؾ وم .84اإلهاء:  چ ۉ  ې   ې  ې  ې  ى    ى  ائ  ائ   ەئ

هذا إذا  ، إٟم٤ًمن ُمـ إومٙم٤مر هق ُم٤م يالُمس ؿم٤ميمٚمتف اًمداظمٚمٞم٦م سم٤معمٜمٗمٕم٦م او اإلظم٤موم٦م واًمتٝمديد

. وم٤مًمِمخّمٞم٦م اًمت٤مسمٕم٦م او اًمذيٚمٞم٦م ُمثاًل شمتحٗمز طملم ي٘مرع دُم٤مهمٝم٤م ُم٤م  يم٤مٟم٧م ؿم٤ميمٚمتف همػم ه٤مُمدة

وحيٗمز اًمث٤مئر ُم٤م يالُمس رهمٌتف ذم حت٘مٞمؼ هدومف او ظمقومف ُمـ قمدم  ،ٞمده٤م اعمتٌقع ـيتّمؾ سمً

وحيٗمز رضمؾ  ،وحيٗمز اعمًتٌد اًمٗمٙمرة اًمتل شم٤ًمقمد او مهدد سم٘م٤مءه قمغم يمرد اإلؾمتٌداد  ،حت٘مٞم٘مف 

ؿمقايمؾ يمثػمة ضمدًا . وًمذًمؽ وم٢من قمٚمؿ اًمتحريؽ  وهٙمذا ذم ،اًمٕم٘مٞمدة ُم٤م يتٕمرض ًمٕم٘مٞمدشمف 

اًمتل  اعمٕمٜمقي٦م وًمإلدم٤مه٤متد ذيمل ٕؾم٤مؾمٞم٤مت اًمٗمٙمرة سم٤مًمٗمٙمرة حيت٤مج إمم دراؾم٦م ُمٕمٛم٘م٦م وإقمدا

 .ذم جم٤مٓت طمريمتٝم٤م شمٓمرىمٝم٤م

  :٘مؽمن ٥م أن يجي وًمٙمٜمف ،أُمر ُمٕمروف  اًمٕمٜم٤مي٦م سم٤معمْم٤مُملم اًمداظمٚمٞم٦م اعمْمٛمقن واًمٔم٤مهر

ـِ  اهللِ  وشمذيمر طمدي٨م قَمٌْدِ  ،سم٤مًمقوقح ومج٤مل اعمٔمٝمر  ُٕمقٍد ، سْم ًْ ـِ  َُم  َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ  َصغمَّ  اًمٜمٌَِّل   قَم

 أن: هريرة أيب وقمـ ،رواه ُمًٚمؿ وهمػمه ذم ؾمٞم٤مق طمدي٨م  «اًْمـَجامَل  حُي٥ِمُّ  مَجِٞمٌؾ  اهللَ إِنَّ  »ىَم٤مَل 

 رضمؾ إين ، اهلل رؾمقَل  ي٤م: وم٘م٤مل مجٞماًل ، رضمالً  ويم٤منَ  ، وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغمَّ  اًمٜمٌلَّ  أشمك رضُمالً 



404 

 

ٌ ٥َم  اكِ : ىم٤مل إُم٤م أطمد ، يُٗمقىمٜمل أن ُأطِم٥مُّ  ُم٤م طمتك ُم٤م شمرى ، ُمٜمف وُأقْمٓمِْٞم٧ُم  اجلامُل  إزمّ  طُم  ٟمٕمكم سمنِِمَ

ع: ىم٤مل وإُم٤م ًْ ـَ  ٟمٕمكم ، سمِِِمـ َـّ  ٓ ، »ىم٤مل  ذًمؽ؟ اًمٙمؼِْمِ  أومِٛم ـْ  اًمٙمؼِْمَ  وًمٙم  وهَمَٛمطَ  احلؼَّ  سَمٓمِرَ  َُم

ج٦م يمؾ ـجي٥م اضمتٜم٤مب او ُمٕم٤مًمويمذًمؽ  رواه اسمق داود وصححف ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط . «اًمٜم٤َّمَس 

 راد ُمٜمٝم٤م.ـر اعمـػمه٤م سمٖمٞمـريـ شمٗمًـاًمتل يٛمٙمـ ًممظم اًمِمـخّمٞم٦م واًمٙمالُمٞم٦م رـاعمٔم٤مه

  متٝمؾ او كـٙمثػم ُمـ إومٙم٤مر اإلصالطمٞم٦م حتت٤مج إًمري٦م واعمٜمٝمجٞم٦م: ومـإضمتٜم٤مب اًمّمدُم٦م اًمٗمٙم 

يمام يٜمٌف إًمٞمف  ، إليْم٤مح إؾم٤ٌمب واًمٕمقاُمؾ واًمٗمقائد وٟمحقه٤مإول:  ،وذًمؽ ًمًٌٌلم  ، متٝمٞمد

ں  ڻ        ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ        ہ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  چ  ٟمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم

 . واإلصم٤ٌمشم٤مت واًمٜمت٤مئ٩م إُمثٚم٦م سمذيمر شم٘مقي٦م إمم اًمٗمٙمرة حتت٤مج وىمد .68 - 67اًمٙمٝمػ:  چ ہ

اًم٥ًٌم اًمث٤مين: ًمتًقي٦م إوو٤مع سمام يتالئؿ ُمع اًمٗمٙمرة إن أُمٙمـ ذًمؽ . وهذا أُمر ُمٝمؿ طملم 

وذًمؽ أن اعم٤ٌمهمت٦م سم٤مًمٗمٙمرة ىمد  ،ُيراد أن شمٙمقن اإلؾمتج٤مسم٦م ًمٚمٗمٙمرة اؾمتج٤مسم٦م واقمٞم٦م وؾمٚمٞمٛم٦م 

ُمٗم٤مضمئ  يمّمدُم٦م شمزاطمؿ قمٜمد يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس صدُم٦م ًمِمٌٙم٦م طمريم٦م إومٙم٤مر ذم اًمٕم٘مؾِمٙمؾ شم

وذم صحٞمح  ،د ووم٤مة او ُمّمٞم٦ٌم ـٌف اًمّمدُم٦م اًمٕم٤مـمٗمٞم٦م قمٜمـشمِم وهل ، اعمرور ًمٚمًػم وًمٜمٔم٤مم

ؼْمُ  إِٟمَّام » اًمٜمٌـقي دي٨مـاحل ْدَُم٦مِ  قِمٜمْدَ  اًمّمَّ ٚمؿ وهمػممه٤م . ـ٤ًمري وُمـرواه اًمٌخ «إُومَم  اًمّمَّ

واًمتحرك اجلٞمد ًمألومٙم٤مر ذم اًمالؿمٕمقر حيت٤مج إمم قم٤مُمكم اًمزُمـ )احلْم٤مٟم٦م( واإلصم٤مرة )اإلهتامم( 

تج٤مسم٦م ـد شم١مدي إمم اؾمـٝم٤م ىمـوم٢من اًمّمدُم٦م سم ،تك قمٜمد اًمراولم سم٤مًمٗمٙمرة ـحوم يمام ؾمٌؼ سمٞم٤مٟمف .

 ،ٌٞمؼ سمٕمد ذًمؽ ويمذًمؽ طمٙمؿ اًمتٓم ،وًمذًمؽ ٟمزل اًمتنميع سم٤مًمتدري٩م  ،ومقوقي٦م قمٜمد يمثػم ُمٜمٝمؿ 

 ،وًمٙمـ ىمد يتٕمٛمد اًمتحريؽ اعمٕم٤مدي إصم٤مرة أومٙم٤مر ص٤مدُم٦م ذم سمٞمئ٦م ُم٤م . ذم )اعمٜمٓمٚمؼ(  وىمد سمٞمٜم٤مه

وم٤معمٝمؿ ذم حتريؽ اًمٗمٙمرة اًمّم٤محل٦م  ٕن هم٤ميتف ذم اؾمتج٤مسم٦م ومقوقي٦م ختدم ُمآرسمف وشمي ظمّمٛمف .

 ُم٤ًمقمد او ذيؽاعمًتٛمع إمم وًمٙمـ اًمٖم٤مي٦م هل حتقيؾ  ،اًمٖم٤مي٦م ًمٞم٧ًم جمرد اًمتٙمٚمؿ سم٤مًمٗمٙمرة  أن

 ،وأُم٤م اًمٗمٙمرة اًمٖم٤مُمْم٦م  وهذا حيت٤مج إمم صؼم وقمٛمٚمٞم٤مت متٝمٞمدي٦م . ، سم٤مدم٤مه ُمٕملم او ُمتحرك

 .“٤مقم٦مـاإلؿم”خداع واًمتْمٚمٞمؾ او هل ُمـ سم٤مب ـاًمراد هب٤م ـومٝمل ومٙمرة همػم ٟم٤موج٦م او يُ 
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  ظم٤مص٦م طملم يٕمقد وٕمػ اإلؾمتج٤مسم٦م إمم شمٗم٤موت إٟمٔم٤مر  ، شمٙمرار اًمٓمرق سمّمقرة ُمدروؾم٦م

وىم٤مل  ،55اًمذاري٤مت:  چ ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦچ وم٘مد ىم٤مل شمٕم٤ممم  ، واعمٗم٤مهٞمؿ

ې  ې   ى  ى  ائ  ائ      ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ     ې  ېچ شمٕم٤ممم 

. وأُم٤م طملم ي٘مؽمن وٕمػ اإلؾمتج٤مسم٦م سمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمٚمدغ 17ًم٘مامن:  چۆئ   ۆئ     ۈئ  ۈئ    

 َأيِب وقمـ  ،ومالسمد ُمـ شمٖمٞمػم اًمقؾم٤مئؾ ىمٌؾ إقم٤مدة اًمٙمرة  ،ٚم٦م ـ٤مرات وم٤مؿمـ٥ٌم ظمٞم٤مٟم٦م او ُمًـسمً

ـِ  ُهَرْيَرَة ، ـُ  ُيْٚمَدغُ  َٓ  »ىَم٤مَل  ، ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌَِّل   قَم ـْ  اعم١ُْْمُِم شَملْمِ  َواطِمدٍ  ضُمْحرٍ  ُِم رواه ُمًٚمؿ  «َُمرَّ

 .واًمٌخ٤مري

  اًمٗمٙمرة سم٤مٟمت٤ٌمه  اهمتٜم٤مم أوىم٤مت اإلصم٤مرة وأوىم٤مت صٗم٤مء اجلق . أُم٤م أوىم٤مت اإلصم٤مرة ومحلم شمتّمؾ

وؿمٌف ذًمؽ ُمـ  ،إمم طمدث ضمديد او وم٤ًمد يتٗم٤مىمؿ او مهديد اىمتّم٤مدي او اضمتامقمل  اًمٜم٤مس

شمٙمقن اًمٗمٙمرة دواًء جلرح  : طملموسمٕم٤ٌمرة أظمرى ، اعمٜمٌٝم٤مت اًمتل حتت٤مج إمم قمالج سمتٚمؽ اًمٗمٙمرة

وم٤معم٘مّمقد سمف قمدم وضمقد ُمِمٙمٚم٦م أظمرى شمٍمف اإلٟمت٤ٌمه  ،. وأُم٤م أوىم٤مت صٗم٤مء اجلق  ُمٗمتقح

وهذه ىم٤مقمدة ُمٝمٛم٦م  ،اًمؽميمٞمز ذم وىم٧م واطمد قمغم أيمثر ُمـ ىمْمٞم٦م وذًمؽ ًمّمٕمقسم٦م  ،قمـ اًمٗمٙمرة 

ذم دقمقة إومراد واجلامقم٤مت . وًمذًمؽ شمٚمج٠م سمٕمض احلٙمقُم٤مت إمم إصم٤مرة ىمْمٞم٦م او أزُم٦م ضمديدة 

 .اٟمت٤ٌمه اًمٜم٤مس قمـ اًم٘مْمٞم٦م اًم٘م٤مئٛم٦م ًمٍمف

  إلضمراء اًمتٕمديالت اًمالزُم٦م ،ٗمٙمرة شم٘مقيامت ُمتٙمررة حلريم٦م اًم. 

 :اهلادية افـخبة

.  38هم٤مومر:  چ  ۓ  ۓ       ﮲  ﮳      ﮴    ﮵  ﮶  ﮷چ ىم٤مل شمٕم٤ممم       

 ه٤مدي٦م شمتقمم ىمٞم٤مدشمف ٟمخ٦ٌم ف يٜمٌٖمل أنٟموم٢م ،ُيراد ٟمنمه ودقمقة اًمٜم٤مس إًمٞمف  يمؾ ُمنموع ومٙمريٓ ؿمؽ أن 

  ُمٜمٝم٤م: ،اهل٤مدي٦م أوص٤مف ُمٝمٛم٦م  وًمٚمٜمخ٦ٌم ، عمنموع سم٘مقةا وحتٛمؾ يقصمؼ هب٤م
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ۀ  ۀ  ہ   ہ    چوم٘مد ىم٤مل شمٕم٤ممم  ،: أن شمٙمقن ىمدوة ص٤محل٦م افصػة إوػ      

ڱ  ڱ  ڱ  ں     چ وىم٤مل شمٕم٤ممم  ، 44اًمٌ٘مرة:  چ ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  ے 

 2اًمّمػ:  چں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  

ُمـ وزن ظُمٓم٦ٌم وُرشم٦ٌم وُريم٦ٌم . وم٤مٕؾُمقة  ،ؾمقة اؾمؿ عم٤م ُيـ١مشمًـك او ُي٘متدى سمف إُ اًمُ٘مدوة وو. 3 –

چ شمٕم٤ممم  وىمد ىم٤مل ، اإلٟم٤ًمن او اعمجٛمققم٦م اًمتل شمًتحؼ سمجدارة أن ي٘متدي هب٤م أظمرونهق  اًمّم٤محل٦م

ورسمام ُيٓمٚمؼ اؾمؿ إؾمقة قمغم اخِلّم٤مل  .21إطمزاب:  چوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  

قمغم ٟمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم  ، وشمًتحؼ أن شُمـتٌع اجلٞمدة واعمِم٤مريع اًمٗمٙمري٦م اًمّمحٞمح٦م اًمتل حيٛمٚمٝم٤م اإلٟم٤ًمن

همػم أن اًمث٘م٦م ؾم٤مىمٓم٦م سمٗم٤مؾمد ُئمٝمر  ، 90إٟمٕم٤مم:  چ ۇئ  ۆئ  ەئ  ەئ  وئ  وئۇئچ 

او شمٙمقن يمٚمٛم٦م طمؼ يريد ُمـ ظمٚمٗمٝم٤م سم٤مـماًل همػم  ،ومٚمٕمٚمف يريد ظمداع أظمريـ  ،ُمنموقم٤ًم صحٞمح٤ًم 

ڦ   ڦ  چ يمام يقوحف ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،وىمد يؽماضمع قمـ إُمقر اًمّمحٞمح٦م إذا شمقمم إُمر  ،ُمٕمٚمـ 

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

ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  

 – 204اًمٌ٘مرة:  چگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں  

  .اًم٦م ذم شمقزم إُمقروًمذًمؽ طمرص اإلؾمالم قمغم إهٚمٞم٦م واًمٕمد ، 206

ې  ې  ې  ى  ى  چ ٤ممم ـــوم٘مد ىم٤مل شمٕم ،: أن شمٙمقن ٟمخ٦ٌم ه٤مدي٦م افصػة افثاكقة      

ڇ  ڇ    چ  چ  چ  چچ وىم٤مل شمٕم٤ممم  ،159إقمراف:  چ ائ   ائ  ەئ

اهلداي٦م ًمٞم٧ًم جمرد سمٞم٤من . وؾمٌؼ أن ذيمرٟم٤م أن 24اًمًجدة:  چ ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ

وًمٙمـ يتْمٛمـ اًمٚمٗمظ أيْم٤ًم اعمٕم٤موٟم٦م ذم دظمقل ـمريؼ اًمرؿم٤مد  ،قمغم ـمريؼ اًمرؿم٤مد  ىمقًمٞم٦م ودًٓم٦م

وذم هذا اعمٕمٜمك آي٤مت  ، ومٝمذا ومـ يٜمٌٖمل أن يت٘مٜمف اًمدقم٤مة . واًمتٛمٙملم ُمـ سمٚمقغ اًمٖم٤مي٦م واًمث٤ٌمت قمٚمٞمف

 چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ   چ ىمقًمف شمٕم٤ممم  ُمٜمٝم٤م ،يمثػمة 
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ُمٕمٜمك ذًمؽ أن  ، 37اًمزُمر:  چ ڱ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱچ ٤ممم ــوىم٤مل شمٕم ، 17اًمٙمٝمػ: 

وطملم ٟمٜمقي  اهلداي٦م ُمـ اهلل شمٕم٤ممم ًمٞمًـ٧م حمّمقرة سم٢ميّم٤مل احلج٦م ، سمؾ شمتْمٛمـ اًمتقومٞمؼ ًم٘مٌقهل٤م .

ٚمٞمؿ ٟمريد اًمتٕموم٢مٟمٜم٤م  ،6اًمٗم٤محت٦م:  چ ٹ   ٹ  ٹچ شمٕم٤ممم و شم٤ٌمرك اًمدقم٤مء ذم ىمراءة ىمقًمف

 . واًمٌٞم٤من ُمع اًمتقومٞمؼ واًمتثٌٞم٧م

يمثػم ُمـ اًمًٚمػ محؾ قمغم ذًمؽ و ،جيقز ُمع اًم٘مريٜم٦م أن ُيراد سم٤مهلداي٦م جمرد اًمٌٞم٤من واًمتٌٚمٞمغ ىمد و      

وذم هذا احلٛمؾ  ،17ومّمٚم٧م:  چٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ   ۉ  چ ٤ممم ـــىمقًمف شمٕم

 وأزاح ُمٙمٜمٝمؿ قمز وضمؾ أٟمفوًمٙمـ قمغم  ،ٕٟمف يٛمٙمـ محؾ آي٦م ومّمٚم٧م ًمٞمس قمغم جمرد اًمتٌٚمٞمغ  ،ٟمٔمر 

ال ؿمؽ أن . وم ( وًمٙمٜمٝمؿ آصمروا اًمْمالًم٦م)يمام هل قم٤ٌمرة اًمزخمنمي قمٚم٦م وٓ قمذراً  ًمف ٌؼـيُ  ومل قمٚمٚمٝمؿ

 . سمؾ هل أوؾمع سمٙمثػم ،اهلداي٦م ًمٞم٧ًم ُمرادوم٦م ًمٚمتٌٚمٞمغ 

وم٤مًمذي ٟمراه أن اًمٜمخ٦ٌم اهل٤مدي٦م جي٥م أن شمٙمقن ُم١مهٚم٦م ٓؾمتٕمامل اًمٙمثػم ُمـ وؾم٤مئؾ اًمتٌّمػم       

ُمع اًمّمؼم  ،ويمذًمؽ ُمٝم٤مرات اإلؾمتامًم٦م واًمت٠مًمٞمػ  ، واًمتدرج ذم اًمٕمٛمؾ هب٤ماًمت٠مصمػم سم٤مًمٗمٙمرة  ُمٝم٤مراتو

  قمغم شم٠مظمر او وٕمػ اإلؾمتج٤مسم٦م.اًمّمؼم و ، واًمتٕم٥م قمغم اًمدقمقة

 قَمٌْدِ شمدسمر هٜم٤م طمدي٨م و اعمدقمقيـ إمم اًمٖم٤مي٦م .وًمٙمـ إيّم٤مل  ،وم٤مًمدقمقة اهل٤مدي٦م ًمٞم٧ًم شمٌٚمٞمٖم٤ًم جمردًا       

ـِ  اهللِ  َُم٤م سَمْٕمدَ  ، َٟمَٕمؿْ »: ىَم٤مًَم٧ْم  ىَم٤مقِمٌد؟ َوُهقَ  ُيَّمكم   ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌَِّلُّ  يَم٤منَ  َهْؾ : ًمَِٕم٤مِئَِم٦مَ  ىُمْٚم٧ُم : ىَم٤مَل  ، ؿَمِ٘مٞمٍؼ  سْم

يمٜم٤مي٦م قمـ إرضار اًمتل  ، شاًمٜم٤َّمُس  طَمَٓمَٛمفُ » ٤مرةـوقمٌ ،ٚمؿ وأمحد وهمػممه٤م ـُمًرواه  .شاًمٜم٤َّمُس  طَمَٓمَٛمفُ 

أن اًمٜم٤مس طمٓمٛمقه سمٙمثرة ُم٤م محؾ ُمـ أصم٘م٤مهلؿ وؾمٕمك ذم  واعمٕمٜمك ،أحل٘مقه٤م سمٛمٗم٤مصٚمف اًمنميٗم٦م 

وًمٙمـ  ،هل٤مدي٦م وُمـ إُمقر اعمٝمٛم٦م أن ٓ يتٕم٤ممم أطمد سمٛمزقمٛم٦م أٟمف ُمـ اًمٜمخ٦ٌم اُمّم٤محلٝمؿ وهدايتٝمؿ . 

 .يرضمق أن يٙمقن ُمٜمٝمؿ
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 إؾؽار مـ افعقامؾ ادفؿة دم حرـة

  شفقفة افتحريؽ واإلشتدراج

 :ؾطة ومراـز افـػقذـوتلثر افس

 چ ں  ڻ   ڻڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہچ  شمٕم٤ممم سم٘مقًمف ،هٜم٤م  ريم  ذَ ـسم٠مس أن ٟمُ ٓ       

 چ ںچ  واًمًلم واًمت٤مء ذم ،٘مٚمٞمؾ اًمقزن وهق ود اًمث٘مٞمؾ اًم هق . اخلٗمٞمػ54اًمزظمرف: 

يم٘مقًمؽ: اؾمتْمٕمٗمتف  ،ظمٗم٤موم٤ًم  او ضمٕمٚمٝمؿ أي وضمدهؿ ، واإلخت٤مذ او اجلٕمؾ اًمِقضمدانشمّمٚمح هٜم٤م عمٕمٜمك 

أي ضمٕمٚمٝمام او واؾمتِمٝمد رضمٚملم  ،واؾمتٕمٌده أي ضمٕمٚمف قمٌدًا  ، او ضمٕمٚمتف وٕمٞمٗم٤مً  أي وضمدشمف وٕمٞمٗم٤مً 

أشمٚمٓمػ واـمٚم٥م طمتك  أي مل أزل ، شتخرضمتفـاؾم»ري: وُمٜمف ـوىم٤مل اًمزخمِم٤مهديـ ًمف . ـاختذمه٤م ؿم

إقم٤مدة »قمٛمٚمٞم٦م أي  ،إمم اخلٗم٦م وم٤معم٘مّمقد هٜم٤م قمٛمٚمٞم٦م إزاًم٦م صم٘مٚمٝمؿ وحتقيٚمٝمؿ  ( .اهـ ُمـ )اعمٗمّمؾظمرج .

طملم ي٘مؾ اًمقزن اعمٕمٜمقي  أيْم٤مً  وهذه اعمٕم٤مين ُمتح٘م٘م٦م.  شاًمث٘م٤موم٦م او صٜم٤مقم٦م اؾمتج٤مسم٦م ضمديدةشمِمٙمٞمؾ 

وم٢مذا وضمدهؿ اخلّمؿ ظمٗم٤موم٤ًم اؾمتٓم٤مع حتريٙمٝمؿ عم٤م ييهؿ قمـ ـمريؼ  ،ًمرضم٤مل اًمٌٚمد او اعم١مؾم٦ًم 

سمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمؽمويض وإقم٤مدة  ويًتٓمٞمع أيْم٤ًم أن يزيد ُمـ ظمٗمتٝمؿ ،قمٛمٚمٞم٤مت اخلداع واًمتْمٚمٞمؾ 

. وىمد ُدُمرت  اخلٗم٦م أي اإلهاع ذم شمٜمٗمٞمذ ظمٓمٓمف ٙمـ أيْم٤ًم خلٗمتٝمؿ أن يٓمٚم٥م ُمٜمٝمؿويٛم ، اًمتِمٙمٞمؾ

. وص٤مر ًمٚمدول اًم٘مقي٦م اًمٞمقم  ؿمٕمقب وُم١مؾم٤ًمت ووىمٕم٧م طمروب ىم٤مؾمٞم٦م قمـ ـمريؼ اًمتحريؽ

وذم اظمتٞم٤مر اًم٘م٤مسمٚملم ًمٚمتحريؽ . وص٤مرت  ،ظمؼمة وُمٝم٤مرة قم٤مًمٞم٦م ذم قمٛمٚمٞم٤مت اًمتحريؽ واإلؾمتدراج 

٥م ظمٓمط ـٕمر طمًـ٘مل اًمًٚمٌل اًمذي يتحرك ُمـ طمٞم٨م ٓ يِماًمِمٕمقب اًمْمٕمٞمٗم٦م ذم طم٤مل اعمتٚم

 !!ٙمٚم٦مـ٤مقمدة حلؾ اعمِمـيٓمٚم٥م ُمٜمٝمؿ اعمً إىمقي٤مء صمؿ

ىمد شم٘مقم سمٕمٛمٚمٞم٤مت يمثػمة يمل يٌٚمغ  أن اًمًٚمٓم٦م اًمٔم٤معم٦م ، چ ں  ڻچ  وواوح ُمـ قم٤ٌمرة      

ُمـ  شم٘مقم ُمرايمز اًمٜمٗمقذ اًمٗم٤مؾمدة سمثالصم٦م أٟمقاعو ، قزن وُيًٚمؿ ُم٘م٤مًمٞمد أُمره هل٤ماًمِمٕم٥م ظمٗم٦م اًم

 واًمًحؼ اإلىمتّم٤مدي وهمػمه٤م . وذاء اًمذُمؿ قمٛمٚمٞم٤مت اًمؽمويع واًمٌٓمش: افـقع إول ،اًمٕمٛمٚمٞم٤مت 

ك ذم وذيمرٟم٤م ُم٤م يٜمٗمع ذم هذا اعمٕمٜم ، وقمغم اًمّم٤محللم اًمتٗمٙمػم سمٓمرق اًمتٛمٚمص ُمـ هذه اًمٕمٛمٚمٞم٤مت

 سم٤مًمتٕمٌػم او اإلجل٤مء قمٛمٚمٞم٤مت ويدظمؾ ذم هذا اًمٜمقع . (ُمٌح٨م اإلوٓمرار واًمت٘مٞم٦م ُمـ )اعمٜمٓمٚمؼ
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 او واهلالك اإلظمتٜم٤مق ، ظمٞم٤مريلم سملم ٟمٗمًف يرى يمل اًمزضم٤مضم٦م قمٜمؼ ذم اخلّمؿ طمٍم: اعمٕم٤مس

 واإلوٓمٝم٤مد اًم٘مٛمع شمّمٕمٞمد قمٛمٚمٞم٤مت ذًمؽ ُمث٤مل.  ؿمديدة ظمٞم٤مرات ـمريؼ قمـ اعمْم٤ميؼ ُمـ اخلروج

 درضم٦م إمم اعمقاضمٝم٦م شمّمٕمٞمد إمم إلجل٤مئف او ، ظم٤مهة سمٛمٕمريم٦م اًمتنع إمم اخلّمؿ إلجل٤مء واًمٕمدوان

ومٞمام خيص اًم٘مْمٞم٦م  : قمٛمٚمٞم٤مت اإلهمقاء واًمتْمٚمٞمؾافـقع افثاين.  اخل٤ًمئر ويمثػمة اًمتدُمػم واؾمٕم٦م

ٚمٛم٦م اًمتحريؽ ذم اًمٔمُّ  وُمٕمٜمك اإلهمقاء هق ،يم٠من شمٙمقن ىمْمٞم٦م ؾمٞم٤مؾمٞم٦م او ىم٤مٟمقٟمٞم٦م او همػمه٤م  ،اًم٘م٤مئٛم٦م 

ي٤مُت  ،عمٝم٤مًمؽ ٟمّم٥م يمامئـ اًمً٘مقط واو اةٌ  واطمدمه٤م اًمقاو وومتح سم٤مًمتِمديد وم٤معُمَٖمقَّ  طُمْٗمرةٌ  وهل ُُمَٖمقَّ

سْمٞم٦م َتَٗمرُ  يم٤مًمزُّ  ىمٞمَؾ  هذا وُمـ ، ومُٞمّم٤مدُ  يريدهُ  قمٚمٞمف ؾمَ٘مط إًِمٞمف اًمذئ٥ُم  َٟمٔمر إِذا ضَمْدٌي  ومٞمٝم٤م وجيٕمُؾ  ًمٚمذْئ٥ِم  حُتْ

اةٌ  َُمْٝمَٚمٙم٦م ًمٙمْؾ  ع: واًمتََّٖم٤مِوي ، ُُمَٖمقَّ ٟم٘مٞمض هق و إفمالم اًمرؤي٦م ّل واًمٖمَ  ، اًمنمَّ   قَمغَم  واًمتَّٕم٤مُون اًمتََّجٛمُّ

ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ   ڄ  ڃ         ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ        ڦ  ڦچ  اًمرؿمد . ىم٤مل شمٕم٤ممم

گ  گ       چوىم٤مل شمٕم٤ممم  ،32 - 30اًمّم٤موم٤مت:  چ  ڌ  ڎ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ

قمٛمٚمٞم٤مت إهمقاء  :قع افثافثـافـ .25ومّمٚم٧م:  چ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ

ومتٞمٞمع صمقاسم٧م هقيتف  ،أي قمٛمٚمٞم٤مت ُمدروؾم٦م شمدرجيٞم٦م خلٚمع ضمذور اًمِ٘مٞمَؿ قمٜمد اًمِمٕم٥م  ،٤مُمٚم٦م ـؿم

  .وإطمالل صم٘م٤موم٦م سمديٚم٦م قمٜمٝم٤م ،اًمٗمٙمري٦م واًمٕم٘مٞمدي٦م 

 غتـؿ ظؿؾقات اإلؽقاء بعض إوصاف افتل يؽثر وجقدها:ـوتَ 

   ( سمدًٓ وُمٞمؾ اجلٛمٝمقر إمم شمٚم٘مل اًمٗمٙمر اجل٤مهز )اعمٕمٚم٥م ،ظمٗم٦م اًمقزن اعمٕمٜمقي ووٞمؼ اًمرؤي٦م

اعمٝمؿ هٜم٤م  ،. وؾمٜمذيمر قمٜم٤مس اًمرؤي٦م اًمْمٞم٘م٦م سمٕمد ىمٚمٞمؾ إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم  ُمـ شمٕمٚمؿ إٟمت٤مج اًمٗمٙمر

سمؾ يٛمٙمـ ذم يمثػم ُمـ  ،أٟمف يتٕمذر إرشم٘م٤مء اجلٛمٝمقر يمٚمف إمم ُمٜمزًم٦م قم٤مًمٞم٦م ُمـ اًمرؤي٦م وؾمـٕم٦م إومؼ 

إُمر  ،٠مُمريـ سم وًمٙمـ يٜمٌٖمل اعم٘م٤موُم٦م إطمٞم٤من إطمداث ومجقة يمٌػمة سملم احل٘مٞم٘م٦م واًمرأي اًمٕم٤مم .

 قمدد يمٌػم ُمـ اًمٜمخ٥م اًمرؾمٛمٞم٦م وهمػم اًمرؾمٛمٞم٦م سمام يٙمٗمل ًمتقضمٞمف اجلٛمٝمقرإول: شمٙمقيـ 

شمٕمٚمٞمؿ اجلٛمٝمقر رضورة اًمرضمقع إمم اًمٜمخ٥م  . إُمر اًمث٤مين: سمقؾم٤مئؾ اًمتقضمٞمف اًمٙمثػمة

ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     ک  ک  چ وم٘مد ىم٤مل شمٕم٤ممم  ،وهذا طمٙمؿ صم٤مسم٧م  ،واعمرضمٕمٞم٤مت 
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 ک  گگ  گ  گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ 

وشمقضمد  ، 83اًمٜم٤ًمء:  چ ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ     ہ  ہ  ہ

ٕن  ،وه ذًمؽ أن اًمرؤي٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م ًمٞم٧ًم يمرؤي٦م اًمٕملم  ٟمّمقص أظمرى ذم هذا إصؾ .

وأُم٤م  ،اًمرؤي٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م ٓ شُمٌٍم إٓ ُم٤م وُمٓمِر قمٚمٞمف اإلٟم٤ًمن وُم٤م ايمتًٌف سم٤مًمتٕمٚمؿ واًمتدري٥م اًمٕم٘مكم 

إُمقر إظمرى ومال متٞمزه٤م اًمرؤي٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م يمام ٓ يٛمٞمز اًمٓمٌٞم٥م اعمٕم٤مرف اهلٜمدؾمٞم٦م . ومٙمام حيت٤مج 

ومٙمذًمؽ حيت٤مج يمؾ إٟم٤ًمن إمم اًمرضمقع إمم أظمريـ ذم إُمقر اًمتل  ،إقمٛمك إمم ُمـ ي٘مقده 

ويمذًمؽ يٜمٌٖمل أن شمٚمتزم اًمٜمخ٥م واعمرضمٕمٞم٤مت سمتققمٞم٦م اجلٛمٝمقر  هل ظم٤مرج رؤيتف اًمٕم٘مٚمٞم٦م .

أن شمٖمذي٦م ضمذور اًمِ٘مَٞمؿ و ظم٤مص٦م وسم٤مشم٤ٌمع اًمًٌؾ اًمْم٤مُمٜم٦م ًمذًمؽ . ،٤ميتف ُمـ اإلهمقاء ومح

 إصٞمٚم٦م وحتٗمٞمزه٤م واحلٗم٤مظ قمٚمٞمٝم٤م أيًـر ُمـ حم٤موٓت اؾمتٕم٤مدمه٤م سمٕمد وم٘مداهن٤م او اًمتٗمريط هب٤م .

  واؾمتٕمدادهؿ خلدُم٦م ُمتٓمٚم٤ٌمت  قمغم اًمِمٝمقات واعمٚمذات اًمدٟمٞمقي٦م طمرص يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس

 ء سمٕمد ىمٚمٞمؾ إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم .وؾمٜمذيمر ه١مٓ ، اإلهمقاء

 

 ،واعم٤مدي ًمٚمٌنم  وواوح أن اًمقىم٤مي٦م ُمـ اًمتحريؽ اًمٕمدائل هق اًمث٘مؾ وزي٤مدة اًمقزن اعمٕمٜمقي      

اًمروم:  چ  جئ  حئ    مئ  ىئ  يئجب  حب  خب  مب  ىب  يبچ  ام ىمـ٤مل شمٕم٤ممميموهذا 

ومٞمج٥م أن  وصػ يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم واًمٕمؽمة أهؾ اًمٌٞم٧م سم٤مًمث٘مٚملم . ملسو هيلع هللا ىلصوىمد صم٧ٌم أن اًمٜمٌل  ، 60

يٙمقن أهؾ احلؼ صمِ٘م٤مل اًمقزن ذم اعمٕمٜمقي٤مت وذم اًمٕمٚمؿ واعمٕمروم٦م وإومؼ اًمقاؾمع واخلؼمة واًمتحٚمٞمؾ 

واًمدراي٦م سمخٓمط اخلّمقم وقمدم اًمث٘م٦م هبؿ وذم إدارة اعمقاضمٝم٦م وُمٙم٤مومح٦م اإلظمؽماق وذم واإلقمداد 

ؽماشمٞمجٞم٦م يمام يم٤مٟم٧م ـاًمّمؼم قمغم إوًمقي٤مت اإلؾميٜمٌٖمل يمذًمؽ و .ٌؾ ت٘مـواًمتخٓمٞمط ًمٚمح٤مرض واعمً

 . يمام يم٤من احل٤مل ذم اًمٕمٝمد اعمٙمل يمذًمؽ أوًمقي٤مت اعمقىمػو ، ملسو هيلع هللا ىلصقل اهلل ـاًمٖم٤مي٤مت اًمٌٕمٞمدة ًمرؾم

ومٞمج٥م إقمداد  ،وامٟم٤مت اًمتٕمقيؾ قمغم اًمث٘مؾ اًمذايت جلٛمٝمقر واؾمع وٕمٞمٗم٦م ضمدًا واوح أن و      

ؾمٞم٦م يم٤مًم٘مٞم٤مدات اًمديٜمٞم٦م واإلقمالم واعم١مؾم٤ًمت اعمدٟمٞم٦م واًمًٞم٤م ،ٟمخ٥م صم٘مٞمٚم٦م ذم اعمج٤مٓت اعمٝمٛم٦م 

 .واعمج٤مُمٞمع اإلضمتامقمٞم٦م وهمػمه٤م
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 :تضققؼ او تسطقح افرؤية مشؽؾة

ى  ائ     ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ    ۇئ   ۇئ   ۆئ    ۆئ  چ   ويٜمٌف إمم هذه اعمّمٞم٦ٌم ىمقًمف شمٕم٤ممم      

ُمـ يَم٥مَّ وضمٝمف قمغم ىمٓمٕم٦م سمٛم٤ًمطم٦م وضمٝمف ومال يرى ُمـ ومال ؿمؽ سمْمٞمؼ ُأومؼ  ،22اعمٚمؽ:  چ ۈئ

ۉ  ۉ ې  ۅ  ۅ  چ٤ممم ـــويمذًمؽ ىمقًمف شمٕم . ٟمٗمًف قمٚمٞمفإوُمؼ اًمقاؾمع إٓ ُم٤م يم٥مَّ 

 . ذم ُمٌح٨م اًمت٘مقيؿ ٦م اًمٙمريٛم٦مـػم أيـشمٗمً ـٌؼد ؾمـىمو ،27هقد:  چ ې ې ې ى

 ،دًا ـوم٢من اًمٜمٔمر إًمٞمف سمّمقرشمف اعمجردة ٟمٔمرة ٟم٤مىمّم٦م ضم ،يمؾ طمدث حُيتٛمؾ أن يٙمقن ُمٝماًم  اعمٝمؿ هٜم٤م أن

ل جمرد ضمزء ـدث هـٕن صقرة احل ، ٓمح٦مـر ُمًـ٦م همٞمـع ورؤيـؼ واؾمـوًمٙمـ جي٥م اًمٜمٔمر إًمٞمف سم٠موم

 . دـٝمد ُمريم٥م ُمٕم٘مـحمدود ُمـ ُمِم

 :هل او افصقرية طحةـة افضقؼة او ادسـظـارص افرؤي ر أنـيقضح إم      

   قمٜمد أصح٤مهب٤م  اًمٗمٙمرة احلدث او ودواومع أي ضمذور ،إهمٗم٤مل اإلُمتدادات اخلٚمٗمٞم٦م

 .ذور اًمث٘م٤موم٦م إصٞمٚم٦م قمٜمد اعمتٚم٘ملضميمذًمؽ و ،اعمحتٛمٚملم 

   اخلٓمقات اًم٘م٤مدُم٦م وإن يم٤مٟم٧م سمٕمٞمدة  أي ،إهمٗم٤مل اإلُمتدادات إُم٤مُمٞم٦م او اعمًت٘مٌٚمٞم٦م، 

 .اإلؾمتج٤مسم٦م ًمٚمحدث أٟمقاع ًمٙمؾ ٟمقع ُمـ أصم٤مر واًمٕمقاىم٥م ويمذًمؽ

  أي قمدم  ،٥م قمغم اًمقضمف إومؼ او اًمٙم٤ٌمـم٤مت اجل٤مٟمٌٞم٦م او وم٘مدان اإلرشم إهمٗم٤مل اعمتٕمٚم٘م٤مت او

وًمٙمٜمف يريد اًمتقصؾ سمف إمم  ،د ي٘مدم سمٕمْمٝمؿ طم٘م٤ًم ذم ىمْمٞم٦م ـوم٘مإيمؼم ًمٚمحدث .  ٝمدـرؤي٦م اعمِم

ع سمٙمثرة وؿمٌف ذًمؽ مم٤م ي٘م ،او يريد إؿمٖم٤مل اًمٜم٤مس وسف اٟمت٤ٌمهٝمؿ قمـ ىمْمٞم٦م يمٌػمة  ،سم٤مـمؾ 

 .ذم اًمٍماع اًمًٞم٤مد وهمػمه

  شدظمقل اًمٓمريؼ»وم٘مد ذيمرٟم٤م ذم أواظمر قمٜمقان  ،ُمريض او وٕمٞمػ . أُم٤م اًمٗمٙمر اعمريض  ومٙمر 

ومٙمثػم ُمـ اًمٜم٤مس يدظمٚمقن ذم  ، 45اعمدصمر:  چحط  مط  مظ   جع چ شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

ؿمٙمٚمٞم٤مت اًمقفمٞمٗم٦م دون أي  ،هق ظمقض  وإٟمام ،ىمْمٞم٦م يمٌػمة وهؿ همػم طم٤مُمٚملم ًمث٘مٚمٝم٤م 

ُمٔم٤مهر اإلظمتالط سم٤مًمٜم٤مس دون اًمٖم٤مي٦م ُمٜمف . وم٤مُٕمر أىمرب إمم اإلؾمتٛمت٤مع  هل ضمقهره٤م او

وسمٕمٞمد يمؾ اًمٌٕمد قمـ اًمتٕم٥م واًمٜمّم٥م ذم اًمتٗمٙمػم سم٤مإلُمتدادات واعمتٕمٚم٘م٤مت إٓ طملم  ،واًمتًٚمٞم٦م 
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وأُم٤م اًمٗمٙمر  . ومحٞمٜمئذ وم٘مط ُيرومض ىمٓمع اًمّمقرة قمـ اعمتٕمٚم٘م٤مت ، شمٙمقن اعمٜم٤مومع اخل٤مص٦م ُمٝمددة

ومٞمتؿ ذم اًمٖمش اعم٤مدي  ،ٌف اًمٖمش اعم٤مدي ـاًمٖمش اًمٗمٙمري يِم وم٢من ،اًمْمٕمٞمػ ومٝمق اعمخدوع 

. واًمٖمش اًمٗمٙمري او وخُيدع يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس سمذًمؽ  ،ـ ـُمـ وراء ُمٔمٝمر طمً ٤مدٍ ـإظمٗم٤مء ومً

وًمٙمٜمٝم٤م وم٤مؾمدة سم٥ًٌم  ،يتؿ اًمؽموي٩م ًم٘مْمٞم٦م ُم٘مٌقًمف او طمًٜم٦م ذم اًمٔم٤مهر  ،اًمًٞم٤مد ُمثٚمف 

وشمٚمؽ اًم٘مْمٞم٦م هل جمرد ُم٘مدُم٦م ًمتحريؽ يمثػم ُمـ  ،وم٢من إقمامل سم٤مًمٜمٞم٤مت  ،اًمدواومع اخلٗمٞم٦م 

ومٛمـ يم٤مٟم٧م  ،وُمـ اعمرض واًمْمٕمػ اإلقمتامد قمغم سم٤مدئ اًمرؤي٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م  اًمٗم٤ًمد ُمـ ورائٝم٤م .

وُمـ يم٤مٟم٧م  ،قم٤مـمٗمتف شمٖمٚم٥م قم٘مٚمف اٟمدومع سمام يثػم اًمٕم٤مـمٗم٦م ُمتٖم٤موماًل قمام وراء ذًمؽ ُمـ اًمٗم٤ًمد 

اًم٤ٌمرز او اًمـُٛمَْمخؿ ُمـ اعمِمٝمد  وم٢مٟمف يٜمدومع وراء اجلزءإطمج٤مم اًمٙمٌػمة شمٖمره وشمًتٝمقيف 

او ُمٜمدومٕم٤ًم  احلرُم٤متٗم٤ًم سم٤محل٘م٤مئؼ ووُمـ يم٤من ُمًتخ . ُمتٖم٤موماًل قمـ اعمتٕمٚم٘م٤مت اًمتل شمٖمػم اعمٕمٜمك

ر اًمٙمٌػم ومهقن قمسم٤مهلقى وم٢من رؤيتف ىمد شُمـَٙمؼم  اًمّمٖمػم او شُمـ وُمـ  . ٜمده أقمٔمؿ اعمٜمٙمراتَّمٖم 

َقري وم٢من رؤيتٝم٤م دم وهٙمذا ُمـ شمًتٝمقيف  ،ف ي٘مػ قمٜمده٤م ٕمٚميم٤من ُُمٖمرُم٤ًم سم٤مًمِمٝمقات واجلامل اًمّمُّ

 .وم٢مهن٤م ُمٜمتٝمك ٟمٔمره هق ُم٤م ي٘مػ قمٜمده ومال رؤي٦م صم٤مٟمٞم٦م وٓ صم٤مًمث٦م سمٕمد ذًمؽ  ،اًمِمٝمرة او همػمه٤م 

 ۅ  ۅ چوهذا يمٚمف ُمـ ُمْم٤مُملم سم٤مدئ اًمرؤي٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م اًمتل ذُمٝم٤م اهلل ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

ويقضمد وٕمػ ؿم٤مئع يٜمٌٖمل .  27هقد:  چ ى ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې

ىمد  وضمٞمد ذم اًمٔم٤مهر واوح شم٠مصمػم اًمقوقح . وم٠مُمر وهق ،قمدم ومًح اعمج٤مل ًمًقء اؾمتٖمالًمف 

. وي٘م٤مسمؾ ذًمؽ أن أُمرًا ضمٞمدًا ذم  ُمـ همػم سمح٨م ذم اًمدواظمؾ يٚم٘مك اًم٘مٌقل قمٜمد يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس

وىمد شم٘مدم اًمٙمالم قمـ  ،٤مُمؾ جمروح سم٥ًٌم ُمٔمٝمر هم٤مُمض او طم طم٘مٞم٘م٦م إُمر ىمد ُيرومض

  .شإقمداد اًمٗمٙمرة»حت٧م قمٜمقان  اعمْمٛمقن واًمٔم٤مهر

 :ادرسؾغ ومتبعل افشفقاتكػقذ 

پ  پ  پ      پ  ڀ  ڀ  ڀ    چ٤ممم ــــوهذا واوح ُمـ ٟمحق ىمقًمف شمٕم      

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ      ېئ  ىئ  چ وىمقًمف شمٕم٤ممم  ،27اًمٜم٤ًمء:  چ  ڀ
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وإهالك اًم٘مري٦م  ،أي أُمرٟم٤مهؿ سم٤مًمٓم٤مقم٦م ومٗمً٘مقا سم٤مًمٕمّمٞم٤من  ،16اإلهاء:  چ  ىئ  ىئ  ی

 .وًمٙمـ اًمٜمٗمقذ هل٤م  ،ىمٚمٞمٚم٦م ومٝمل ٟمخ٦ٌم ذ  ، يٕمٜمل أن اعمؽموملم يم٤مٟمقا هؿ أصح٤مب اًمٜمٗمقذ ومٞمٝم٤م سمال رادع

ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  چ وشمدسمر صٞمٖم٦م احلٍم وفم٤مهر اًمٕمٛمقم ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

إذا يم٤مٟم٧م ًمذة او  ،اعمؽمف هق اعمتقؾمع ذم اًمتٜمٕمؿ اعم٤مدي  ، 34ؾم٠ٌم:  چک      ک    گ  گ  گ  

 .ا اًمتٜمٕمؿ هل اًمتل شمًقىمف ذم جمٛمؾ شمٍموم٤مشمفؿمٝمقة هذ

اًم٥ًٌم اًمرئٞمس ًمٚمٗم٤ًمد احلٙمقُمل ذم يمؾ ُمٙم٤من هق ضمٕمؾ اعمٜمٗمٕم٦م اخل٤مص٦م هل وطم٘مٞم٘م٦م ذًمؽ أن       

ٗمقذ اعمنوملم وُمتٌٕمل ذم اًمِم١مون اًمٕم٤مُم٦م . وهٙمذا إُمر ذم ٟم اعم٤ٌمذ او همػم اعم٤ٌمذ ص٤مطم٦ٌم اًم٘مرار

حترك إومٙم٤مر سم٤مدم٤مه أهداف حمددة شمقوع ذم إـم٤مر وم٢من آًمتٝمؿ اإلقمالُمٞم٦م واًمتٜمٔمٞمٛمٞم٦م  ،اًمِمٝمقات 

وأُم٤م اعمْمٛمقن اًمداظمكم ومٝمق ظمدُم٦م  ،همػم أن هذا اإلـم٤مر إٟمام ـمالء ظم٤مرضمل  ،اعمّم٤مًمح اًمٕم٤مُم٦م 

وشم٘مقم ذيم٤مت شمروي٩م اًمٗمٙمرة )ذيم٤مت اًمٕمالىم٤مت  ؿمٝمقمهؿ ذم اعم٤مل واًمًٚمٓم٦م واًمِمٝمرة وهمػمه٤م .

وشمدسمر ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،٦م ( سم٢موٗم٤مء اًمنمقمٞم٦م قمغم شمٚمؽ إهداف وشم٠مـمػمه٤م سم٢مـم٤مر اعمّمٚمح٦م اًمٕم٤مُمواإلقمالم

واعمٗمٝمقم اًمتج٤مري  .25ومّمٚم٧م:  چ  گ  گ     گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱچ 

قم هق شمٕمٞملم ُم٤مذا يِمتٝمل وطم٤مصؾ هذا اعمٗمٝم ،ًمٚمث٘م٤موم٦م يٕمزهل٤م قمـ اًمْمقاسمط اًمنمقمٞم٦م وإظمالىمٞم٦م 

 .ؾمٞم٦م وىم٤مٟمقٟمٞم٦م ظم٤مدُم٦م هلذه اًمِمٝمقات؟ صمؿ يّمٜمٕمقن أومٙم٤مرًا وصم٘م٤موم٦م ؾمٞم٤ماعمنومقن

: ووع طمقاضمز ُمٜمٞمٕم٦م سملم إمر إول ،وًمذًمؽ وم٢من ضمقهر ُمٙم٤مومح٦م اًمٗم٤ًمد يدور قمغم أُمريـ       

اًمتٛمٞمٞمع اًمٔم٤مهر و اإلظمؽماق ٦م: ُمٙم٤مومحإمر افثايناعمٜم٤مومع اخل٤مص٦م واًم٘مرار ذم اًمِم١مون اًمٕم٤مُم٦م . 

إٟمٕم٤مم:  چ ڄ  ڄ  ڄ  ڄچ قمغم ٟمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،واخلٗمل ًمتٚمؽ احلقاضمز 

 چ  ﮲   ﮳  ﮴     ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓچ ٤ممم ــوىم٤مل شمٕم.120

 .وىمد سمٞمٜم٤م ُمٕمٜمك اإلهاف ذم )اعمٜمٓمٚمؼ( ،152 – 151اًمِمٕمراء: 
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 احتؽار إؽـقاء مؽاؾحة 

 :طة افعامةـٕي مـ إكش

 اىم٥م ذًمؽ .وحلامي٦م إُم٦م ُمـ قمق ،وهذا طمٙمؿ وىم٤مئل حلامي٦م إهمٜمٞم٤مء ُمـ اًمتحقل إمم اًمٗم٤ًمد       

وذم  وم٢من اًمُ٘مُدرات اإلطمتٙم٤مري٦م شمّمػم يمٌػمة ضمداً  ،وهلذا إصؾ صٚم٦م ُمتٞمٜم٦م ضمدًا سمتحريؽ إومٙم٤مر 

ه إمم طم٘مقق أظمريـ  َ ص٦م قمغم اعمٜم٤مومع وشمٙمت٥ًم أٟمقاع اعمٝم٤مرات ذم شمًٚمٞمط اعمٜمٗمٕم٦م اخل٤م ،هم٤مي٦م اًمنمَّ

هم٤مت و ، اًمٕم٤مُم٦م ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ڍ شمٕم٤ممم  ىم٤مل . اعمزظمروم٦مسم٠مٟمقاع ُمـ اعمًق 

احلنم:  ڍ  ک   گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ   ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ںں

٥ٌم ـتٕمٛمؾ إٓ ذم ُم٘م٤مم اًمتٕمٚمٞمؾ او سمٞم٤من اًمًـٓ يً ومٝمذا اًمؽميمٞم٥م ، ڍڳ   ڳ   ڱ      ڍ تدسمر قم٤ٌمرة وم ، 7

ٟمف ظمؼم سم٤مًمٜمّم٥م قمغم أ شدوًم٦م»و ،سم٤مًمٞم٤مء  شيٙمقن»: ىمد ىمرأ اجلٛمٝمقروع احلٙمؿ . ر  ـأضمٚمف ؿُم  اًمذي ُمـ

ومزقمؿ سمٕمْمٝمؿ أن  ، شم٘مدير مموأُم٤م اؾمؿ يٙمقن ومٛمحذوف وحيت٤مج إ ، شيٙمقن»: ًمٚمٗمٕمؾ اًمٜم٤مىمص

 ،وهذا شم٘مدير وٕمٞمػ ٕٟمف ُمـ ىمٌٞمؾ شمٕمٚمٞمؾ احلٙمؿ سمٜمٗمًف  ،وًم٦م .... : يمل ٓ يٙمقن اًمٗملء دُ اًمت٘مدير

مم شمٖمٞمػم احلٙمؿ ي٤مم دوًم٦م سملم إهمٜمٞم٤مء يمل ٟمحت٤مج إيمام أن اًمٗملء ذم اإلؾمالم مل يٙمـ ذم يقم ُمـ إ

( مم اعم٤ملاعمٗمت٘مر إذ )يٙمقن اعم٤مل او اًمٜمٗمق: يمل ٓ ًمت٘مدير . وحيتٛمؾ أن يٙمقن اًمت٘مديرٝمذا اـ٤مسمؼ سمـاًمً

وم٘مد ىمرأ هِم٤مم وأسمق ضمٕمٗمر  ،وًم٦م . وهذا اًمت٘مدير إظمػم ىمقي ٕٟمف ُمقاومؼ ًمٚم٘مراءة اًمث٤مٟمٞم٦م اًمّمحٞمح٦م دُ 

مم ٦م إسم٤مًمرومع قمغم أٟمف وم٤مقمؾ ًمٙم٤من اًمت٤مُم٦م ومال يقضمد طمذف وٓ طم٤مضم شوًم٦مٌ دُ »و ،سم٤مًمت٤مء  ششمٙمقن»: اعمدين

 ،تداول اؾمؿ عم٤م يُ  شوًم٦مدُ »وًمٗمظ  ،وًم٦م سملم إهمٜمٞم٤مء ُمٜمٙمؿ : يمل ٓ شمقضمد دُ وُمٕمٜمك هذه اًم٘مراءة ،شم٘مدير 

وشمٗمّمٞمؾ ذًمؽ أن اًمٖم٤مي٦م ُمـ شم٘مًٞمؿ اًمٗملء قمغم اًمقضمف  .وهق ذم أي٦م ٟمٙمرة ُمٜمٗمٞم٦م شمٗمٞمد اًمٕمٛمقم 

ومال  ،اعمذيمقر ذم أي٦م هق أن ٓ يقضمد أي ٟمِم٤مط ُمـ إٟمِمٓم٦م اعمٝمٛم٦م ذم اعمجتٛمع حيتٙمره إهمٜمٞم٤مء 

قمغم متقيؾ همػم ُم٘مٞمد يًتخدُمف إهمٜمٞم٤مء يمل  ٟمٔم٤مم اًمٕمٛمٚمٞم٤مت اإلٟمتخ٤مسمٞم٦م ُمٕمتٛمداً  جيقز ُمثال أن يٙمقن

وٓ جيقز يمذًمؽ أن شمٕمتٛمد وفم٤مئػ  ،وأيدي ُمـ ي٠مظمذ ُمٜمٝمؿ  شمٙمقن اعمٜم٤مص٥م اًم٘مٞم٤مدي٦م سم٠ميدُّيؿ

اًمِمٝم٤مدات اًمٕمٚمٞم٤م سمِمٙمؾ واؾمع قمغم اًمدراؾم٦م سم٤مًمٜمٗم٘م٦م اخل٤مص٦م إذا يم٤مٟم٧م سم٤مهٔم٦م اًمثٛمـ حيتٙمره٤م 

وإمم همػم ذًمؽ ُمـ  ،وٓ جيقز أن يٙمقن ضمزًءا يمٌػمًا ُمـ اإلقمالم طمٙمرًا قمٚمٞمٝمؿ  ،إهمٜمٞم٤مء وأوٓدهؿ 
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سمدًمٞمؾ أٟمف اىمت٣م شم٘مًٞمام  ،د اعمذيمقر ذم آي٦م احلنم ًمف أوًمقي٦م قم٤مًمٞم٦م إُمثٚم٦م اًمٙمثػمة . وىمٚمٜم٤م إن اعم٘مّم

. سمؾ يم٤من ُمّمدرًا يمٌػمًا ذم صدر اإلؾمالم ، أطمد اعمّم٤مدر اعم٤مًمٞم٦م اعمٝمٛم٦م ًمٚمدوًم٦م وهق ، ظم٤مص٤م ًمٚمٗملء

دمٕمؾ وأيْم٤م وم٢من ُمٜمع وضمقد دوًم٦م سملم إهمٜمٞم٤مء ووم٘م٤ًم ًمٚمٕمٛمقم اًمذي شم٘متْمٞمف ىمراءة أيب ضمٕمٗمر اعمدين 

. يْم٤مف إمم ذًمؽ أن ومال ؿمؽ سم٠موًمقيتف اًمٕم٤مًمٞم٦م  ،( ذم إُم٦م أظمٓمر اعمح٤مل )اًمقفم٤مئػاحلٙمؿ يتٜم٤مول 

ومال  ،شمّمٚمح أن شمٙمقن طمٙمام ُمًت٘مال  ،: يمل ٓ يٙمقن .... امم آظمر أي٦م اًمٙمريٛم٦م قم٤ٌمرة اًمتٕمٚمٞمؾ

وٓ سمٛمٓمٚمؼ  يمام ٓ خيّمص قمٛمقم اًمٚمٗمظ سم٥ًٌم اًمٜمزول ،خيّمص سم٘مًٛم٦م اًمٗملء سمدقمقى أٟمف اًمًٞم٤مق 

وم٘مد وضم٥م ظمدُم٦م اعم٘مّمد  او ُمٕمدوُم٤مً  ىمٚمٞمالً  ٟمف إذا يم٤من اًمٗملء سم٤معمٕمٜمك اعمِمٝمقرذًمؽ أُمٕمٜمك  اًمًٞم٤مق .

وىمد سمٞمٜم٤م ذم يمت٤مب )متٙملم اًم٤ٌمطم٨م(  اًمٗمرق سملم اًمٕمٚم٦م اًمتل  ،اعمذيمقر ُمـ ُمّم٤مدر اًمتٛمقيؾ إظمرى 

سمؾ  ،شمًت٘مؾ سمحٙمٛمٝم٤م واًمٕمٚم٦م اًمتل ٓ شمًت٘مؾ سمحٙمؿ . وًمٞمس ذم هذا اًمٜمٔمر أي اقمتداء قمغم إهمٜمٞم٤مء 

ٕٟمف يؽمك هلؿ طمري٦م اؾمتثامر أُمقاهلؿ سمنمط قمدم  ، ؾمتخدام أُمقاهلؿ٤مٟم٦م ًمألهمٜمٞم٤مء ُمـ ؾمقء اهق صٞم

ٞم٦م اعم٤مل ٦م اًمٙمريٛم٦م أيْم٤ًم إمم أمهـ. وشمٜمٌف أي ٓم٦م اًمقـمٜمٞم٦مـشمِمٙمٞمؾ جم٤مُمٞمع اطمتٙم٤مري٦م شمتحٙمؿ ذم إٟمِم

  وأٟمف ؾمـ٥ٌم يمٌػم ًمٚمٜمٗمقذ.

ُيَٕمـدُّ ُمـ أقمٔمؿ  جلٛمٚم٦م ُمـ اعمّم٤مًمح اًمٕم٤مُم٦موإُمر اًمذي ٓ ؿمؽ ومٞمف اًمٞمقم هق أن اطمتٙم٤مر إهمٜمٞم٤مء       

وىمد يم٤مومحقه سم٢مضمراءات ىم٤مسة ضمدًا يمٛمٜمع اهل٤ٌمت اًمًٞم٤مؾمٞم٦م  ، أؾم٤ٌمب اًمٗم٤ًمد ذم اًمدول اًمرأؾمامًمٞم٦م

چ يمام يٜمٌف إًمٞمف ٟمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،وأُم٤م اعمْم٤مُملم اًم٘مرآٟمٞم٦م ومتٛمٜمع اعم٤ٌمِذة وهمػم اعم٤ٌمذة  ،اعم٤ٌمذة 

إٟمٕم٤مم:  چ ڇ چ  چ  چ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ

وهل  ،وشمٓمٌٞمؼ اعمٗمٝمقم اعمذيمقر حيت٤مج إمم يمٗم٤مءة قم٤مًمٞم٦م ذم إقمداد إٟمٔمٛم٦م ااًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م واًمقفمٞمٗمٞم٦م  .120

وقمغم شمقومػم أؾم٤ٌمب  ،شمقضمٞمف اؾمتخدام رؤوس إُمقال اًمٙمٌػمة  وٌط او قمغمشمدور ذم اجلٛمٚم٦م 

 .رشم٘م٤مء ٕيمؼم قمدد ممٙمـ ُمـ اجلٛمٝمقراإل

حتريؽ اًمٗمٙمرة حيت٤مج إمم ُمٕمروم٦م سمخّم٤مئص اًمٜمٗمس اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م قمٛمقُم٤ًم ، ويْم٤مف إمم ُم٤م شم٘مدم أن       

وُم٤م هل ٟم٘م٤مط اًمْمٕمػ واًم٘مقة ومٞمٝم٤م ، صمؿ ُم٤م هل اخلّمقصٞم٤مت اًمٜمٗمًٞم٦م ًمٚمٛمج٤مل اًمٌنمي اًمذي ُيراد 

ن اًمت٠مصمػم قمٚمٞمف سم٤مًمٗمٙمرة . وذًمؽ ٕن ـمري٘م٦م اًمتٗم٤مقمؾ ُمع اًمٗمٙمرة يٕمتٛمد قمغم شمٚمؽ اًمٕمقاُمؾ . سمؾ إ

اًمدراؾم٦م اًمقاقمٞم٦م ًمٚمخّم٤مئص اًمٜمٗمًٞم٦م هل٤م أصمر يمٌػم أيْم٤ًم ذم حتديد ٟمقع اًمٗمٙمرة وصٞم٤مهمتٝم٤م وـمرق 
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قمروٝم٤م وحتريٙمٝم٤م . وٓ جم٤مل ًمٚمتقؾمع ذم ذًمؽ هٜم٤م ، وًمٙمـ ذيمرٟم٤م ذم ُمقاوع ُمـ هذه اًمدراؾم٦م مجٚم٦م 

، وؾمٞم٠ميت اعمزيد إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم حت٧م قمٜمقان  ُمـ أطمقال اًمٜمٗمس وـمرق اًمتٗمٙمػم واإلؾمتج٤مسم٦م

 .شاًمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمٗمٙمري٦م اعمٕم٤مدي٦م»

 

 بـاء اإلشتعداد 

 فتؾؼل افػؽرة افصاحلة

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  چ ىم٤مل شمٕم٤ممم       

أي يٜمٛمٞمٝمؿ  چٹ    چ. ُمٕمٜمك 2اجلٛمٕم٦م:  چ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ         ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ

أن اًمتزيمٞم٦م ٓ شمٌٚمغ هم٤ميتٝم٤م  ويٜمٌف اعمٕمٜمك واًمٗمٕمؾ اعمْم٤مرع إمم ،وىمد ؾمٌؼ شمٗمًػم أي٦م اًمٙمريٛم٦م  ،سم٤مخلػم 

 ،واطمدة  ر أن يٌٚمغ هم٤ميتف سمّمٌفُمـ اعمتٕمذ ،اًمقاضم٦ٌم دومٕم٦م واطمدة . ويمذًمؽ شمٕمٚمٞمؿ اًمٙمت٤مب واحلٙمٛم٦م 

 وُمـ ىمقاقمده اعمٝمٛم٦م: ٘م٦م وُمتٙمررة .ي٘مقم قمغم قمٛمٚمٞم٤مت ُُمٜمً ،ء شمدرجيل سمٜم٤م وإٟمام هق

 :مقضقع افػؽرة

ويتٗم٤موت  ،وم٢من هذه اًمدقمقة ٓ شمٜم٘مٓمع  ،قمـ أؾمس اًمدقمقة إمم اإلؾمالم  ًمٞمس اًمٙمالم هٜم٤م      

اعمًٚمٛمقن ذم إدراك ىمقاقمده٤م . وًمٙمـ اعم٘مّمقد هٜم٤م رصد ُم٤م يدظمؾ اعمجتٛمع وأوؾم٤مط اًمٜمُّخ٥م 

 ُمـ أومٙم٤مر وشمؼميرات وُمٜم٤مه٩م وُمِم٤مريع ويمذًمؽ ُم٤م خيرج ُمٜمٝم٤م ،اًمقفمٞمٗمٞم٦م واًمًٞم٤مؾمٞم٦م وهمػمه٤م 

ذا ُمـ سمٕمض ُمْم٤مُملم ىمقًمف ـتج٤مسم٤مت ُمـ اًمٜم٤مس . وهـويمذًمؽ رصد أٟمقاع اإلؾم ، وحتّقٓت

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  چ ٤ممم ــــشمٕم

يمام أن  وم٢من أداء اًمِمٝم٤مدة يًتٚمزم رصد ومٙمر وقمٛمؾ اعمِمٝمقد قمٚمٞمف . ،143اًمٌ٘مرة:  چ ڄ

وإذا شمذيمرٟم٤م أن اهلل  ،اًمِمٝم٤مدة قمغم أي ومٙمرة او ُمنموع او قمٛمؾ هل ُم١ًموًمٞم٦م يمٌػمة أُم٤مم اهلل شمٕم٤ممم 

شمٕم٤ممم يمت٥م اإلطم٤ًمن )أي إشم٘م٤من اخلػم( قمغم يمؾ رء قمٚمٛمٜم٤م ي٘مٞمٜم٤ًم أن اًمِمٝم٤مدة شم٘متيض شم٘مقياًم ُمت٘مٜم٤ًم 
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وشم٘مقيؿ دواومٕمٝم٤م وُمتٕمٚم٘م٤ممه٤م  ،ُمقوٕمٝم٤م قمغم ؾمٚمؿ إوًمقي٤مت و أمهٞمتٝم٤م يمت٘مقيؿ ،ًمٚمٗمٙمرة او اًمٕمٛمؾ 

  .ومْمؾ اًمًٌؾ ًمٚمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝم٤موأوآصم٤مره٤م 

إذا شمؿ ُمثالً رصد  ،ومٗمل ضم٤مٟم٥م اًمٜمقاهل اًمنمقمٞم٦م وُمٙم٤مومح٦م اًمٗم٤ًمد  ،ة ُمٝمٛم٦م وشمقضمد أُمثٚم٦م يمثػم      

وم٢من شمٗم٤مىمؿ هذا  ،حتقل واوح ُمـ اًمٜمٔم٤مم واإلدارة اعمتٗمقىم٦م إمم اًمٕمٗمقي٦م ووٕمػ اإلقمداد واًمتخٓمٞمط 

ىئ   ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  چ يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم  ،اًمتحقل ي١مدي إمم ُمّم٤مئ٥م يمٌػمة 

. ويمذًمؽ 95إقمراف:  چ حت   مئ  ىئ  يئ    جب  حب   خب  مب  ىب  يب  جت 

ۇئ  ۆئ  ۆئ     چ شمٕم٤ممم  ومٝمذا سمٕمض ُم٤م يِمٛمٚمف ىمقًمف ،ؿ واٟمتٝم٤مك طم٘مقق اإلٟم٤ًمن رصد اًمٔمٚم

. ويمذًمؽ 25إٟمٗم٤مل:  چۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی 

. وأُم٤م ضم٤مٟم٥م إومٙم٤مر اعمٗمٞمدة اًمتل ُيراد  ٞمع اًمقٓء ًمألضمٜمٌل وقمٛمٚمٞم٤مت شمٌٞمٞمض اًمٗم٤ًمدظمٞم٤مٟم٦م إُم٦م وسم

 ،ومٛمٜمٝم٤م ُمثالً شمٓمقير سمٕمض اًمٕمالىم٤مت اخل٤مرضمٞم٦م وُمِم٤مريع اإلصالح اًمًٞم٤مد او اًم٘م٤مٟمقين  ،حتريٙمٝم٤م 

وُيٜمت٘مك ُمـ إومٙم٤مر ُم٤م هق أقمٔمؿ أصمرًا وأـمقل سم٘م٤مًء  .وهمػم ذًمؽ ُمـ اًم٘مْم٤مي٤م اًمٙمثػمة  واًمرد سم٤معمثؾ

ر هٜم٤مًمٙمـ و ،قمغم ٟمحق ُم٤م ذيمرٟم٤مه قمـ اعمٕم٤مزم وإوًمقي٤مت  وأومْمؾ قم٤مىم٦ٌم  ٤مممــشمٕمو شم٤ٌمرك ٘مقًمفسم ُٟمـَذيم 

 .12يس:  چ  ۉ   ۉ  ې  ېې  ې  ى  ى  ائ  ائ      ەئ  چ 

 :إؾؽار وافتحقٓت رصدؽاية 

 چ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ      ېئ  ېئېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یی  ی  ی  جئ  حئ  چ  ىم٤مل شمٕم٤ممم      

ذم قمٛمؾ إٟمٌٞم٤مء  ٦مـع هق اًمٖم٤مي٦م اًمرئٞمًـشمدل صٞمٖم٦م احلٍم قمغم أن اإلصالح سمٛمٕمٜم٤مه اًمقاؾم ،88هقد: 

قضمٝم٤مت ـُم٤م ٟمرصده ُمـ أومٙم٤مر وشم عـشم٘مرر ـمري٘م٦م اًمتٕم٤مُمؾ ُمذه اًمٖم٤مي٦م هل اًمتل ـومٝم وأشم٤ٌمقمٝمؿ.

 ومٞمٛمٙمـ ُمثاًل: ،وحتّقٓت 

  وذًمؽ  ، ؾمقاء يم٤مٟم٧م رذيٚم٦م اضمتامقمٞم٦م او ؾمٞم٤مؾمٞم٦م او ُم٤مًمٞم٦م ، اًمتٍميح سمٛم٤ًموئ رذيٚم٦م ُمٕمٞمٜم٦م

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ    ۅ  ۅ    ڭ  ڭ  ۇ  ۇچ يم٘مقًمف شمٕم٤ممم 
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 چ وئ وئ ائ  ەئ  ەئ ىائ  ې  ې  ى  ۉ  ۉ  ې  ې

 .81 – 80إقمراف: 

  قمز  ق ىمقًمفيمام ذم ٟمحـ ،ؾ سمّمقرة قم٤مُم٦م ـاًمدقمقة إمم اًمٗمْم٤مئؾ اًمٕم٤مُم٦م واًمٜمٝمل قمـ اًمرذائ

يئ  جب  حب    خب  مب  ىب  يب  جت  حت  خت   مت   ىت    چ وضمؾ

 .183 – 181اًمِمٕمراء:  چيت  جث  مث  ىث    يث  حج  مج      جح  مح   

   ( ىمقاقمد وىمد ذيمرٟم٤م ذم )اعمٜمٓمٚمؼ ،إقمداد ُمٜمٝم٩م ًمٚمتدرج ذم حتريؽ او شمٜمٗمٞمذ ىمْمٞم٦م ُمٕمٞمٜم٦م

 اهللُ  َصغمَّ  اهللِ َرؾُمقَل  َأنَّ  ريض اهلل قمٜمٝم٤مقَم٤مِئَِم٦َم  سمحدي٨م وٟمٙمتٗمل هٜم٤م سم٤مًمتذيمػم ،ُمٝمٛم٦م ذم اًمتدرج 

وْمَؼ  حُي٥ِمُّ  َرومِٞمٌؼ  اهللَ إِنَّ  قَم٤مئَِِم٦مُ  َي٤م »ىَم٤مَل  َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  وْمِؼ  قَمغَم  َوُيْٕمٓمِل ، اًمر   قَمغَم  ُيْٕمٓمِل َٓ  َُم٤م اًمر 

ـْ  « ؾِمَقاهُ  َُم٤م قَمغَم  ُيْٕمٓمِل َٓ  َوَُم٤م اًْمُٕمٜمِْػ  ـِ  قَم٤مِئَِم٦مَ  رواه ُمًٚمؿ . وقَم  إِنَّ  »ىَم٤مَل  ، ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌَِّل   قَم

وْمَؼ    ذِم  َيُٙمقنُ  َٓ  اًمر 
ٍ
ء َّٓ  َرْ
َٓ  َزاَٟمُف ، إِ ـْ  ُيٜمَْزعُ  َو   ُِم

ٍ
ء َّٓ  َرْ
 .رواه ُمًٚمؿ وهمػمه «ؿَم٤مَٟمُف  إِ

   وذًمؽ أن اإلظمتالف ذم ِوضمٝم٤مت اًمٜمٔمر اًمًٞم٤مؾمٞم٦م  ،إقمداد رؤي٦م حتٚمٞمٚمٞم٦م ًم٘مْمٞم٦م ُمٕمٞمٜم٦م

ًمٖم٤مي٤مت دومٞمٜم٦م شمٕمٛمد إوٗم٤مء  أيْم٤مً  ٙمـٛمْ و يُ  ،ت٤ٌمه واًمٖمٛمقض ـيتْمٛمـ اًمٙمثػم ُمـ اإلؿم

اًمتٕمرض ًمٚم٘مْمٞم٦م سمجٛمٚمتٝم٤م سم٤مًمت٠ميٞمد او  ـف . ومال يٜمٗمع ذم ُمثؾ هذا اعمِمٝمد اعمريم٥م ،اًمٖمٛمقض قمٚمٞم

اعمٕم٤مرو٦م او اًمقصػ سم٤مًمّمح٦م او سم٤مًمٗم٤ًمد . وًمٙمـ يٜمٌٖمل حتٚمٞمؾ اعمقىمػ او اًم٘مْمٞم٦م إمم 

سم٤مإلو٤موم٦م إمم ضمذوره٤م وآصم٤مره٤م  واًمٕمالىم٤مت سملم اعمح٤مور ، ،وُمتٕمٚم٘م٤ممه٤م  )حم٤موره٤م( ُمٙمقٟم٤ممه٤م

٤ًمقمد إٟمْم٤مج اًمرؤي٦م وإسمراز وهذا اًمٜمقع ُمـ اًمتحٚمٞمؾ ي . قمغم اًمٖم٤مي٤مت اًمٕمٚمٞم٤م ًمألُم٦م اعمًت٘مٌٚمٞم٦م

ويٛمٙمـ  . اًمتّمدي ًمتقضمٞمف أظمريـ اًمِقضمٝم٦م اًمّمحٞمح٦م ُمـ ـٙم  ٛمَ ـيُ اعمح٤مؾمـ واعم٤ًموئ  و

 .وم٢من شم٤ٌمدل طمرب إومٙم٤مر أُمر ىم٤مئؿ سم٘مقة ذم زُمٜمٜم٤م هذا ، ُمْم٤مدة أومٙم٤مر إقمداد أيْم٤مً 

  يمػم سم٤مًمٜمٔم٤مئر احل٤مرضة واًمت٠مرخيٞم٦مُمـ اعمٗمٞمد ذم هذا اعمج٤مل اًمتذ. 
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 :(افطريؼ إكارة) ظذ اإلشتجابةمساظدة افـاس 

ۓ  ۓ   ﮲ ﮳   ﮴  ﮵  ﮶ ﮷   ﮸   ﮹﮺  ﮻   ﮼   چ ىم٤مل شمٕم٤ممم      

ر  .5إسمراهٞمؿ:  چ ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽  حمًقؾم٤مت ، طم٤مؾم٦م أن  ًمٙمؾوُٟمَذيم 

 اًمتل إصقات هل اًمًٛمع وحمًقؾم٤مت اًمٕملم ، شمراه٤م اًمتل آؿمٞم٤مء هل اًمٌٍم ومٛمحًقؾم٤مت

 وإقمامل واعمقاىمػ إومٙم٤مر ومٝمل وطم٤مؾم٦م اًمٜمٗمس اًمٌّمػمة حمًقؾم٤مت وأُم٤م. إذن  شمًٛمٕمٝم٤م

 اعمٜمٙمر وُم٤م خيدُمف وأٟمٙمرت اعمٕمروف وُم٤م خيدُمف قمروم٧م قم٤مًمٞم٦م اًمديٜمٞم٦م احل٤مؾم٦م يم٤مٟم٧م وم٢مذا وإىمقال ،

 اًمٚمٌس ُمـ قمٚمٞمٝم٤م دظمؾ اًمديٜمٞم٦م احل٤مؾم٦م وٕمٗم٧م ويمٚمام شم٠مظمػم ، وٓ ومٞمف ًمٌس ٓ شمٗمري٘م٤مً  سمٞمٜمٝمام وومرىم٧م

: فمالم افسبب إول ،واخلٚمؾ ذم هذا اعمج٤مل يٕمقد إمم ؾمٌٌلم . وٕمٗمٝم٤م  ُم٘مدار سمح٥ًم واًمت٠مظمػم

ودمٚمٞم٦م هذه اًمٔمٚمٛم٦م وشمٌّمػم اًمٜم٤مس هق واضم٥م اًمٕمٚمامء  ، وقمٛمٚمٞم٤مت شمْمٚمٞمؾ اًمٌٞمئ٦م وُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ ظمداع

ژ  چ يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،يمام أن واضم٥م اًمٕم٤مُم٦م اًمرضمقع إًمٞمٝمؿ  ،واخلؼماء ذم جم٤مل اًمًٞم٤مؾم٦م وهمػمه 

ژ  ڑ  ڑ   ک     ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  

 چڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ     ہ  ہ  ہ 

 وُيّم٤مر طمٞمٜمئذ إمم اعمقاىمػ اإلطمتٞم٤مـمٞم٦م واضمتٜم٤مب اعمج٤مزوم٦م . ،. وىمد شمتٕمذر دمٚمٞم٦م اًمٔمٚمٛم٦م  83اًمٜم٤ًمء: 

 . إؿمٙم٤مل وإًمقان خيتٗمل ذم اًمٔمالمؿمٕم٦ٌم ُمـ اًمٔمالم ذم اًمٜمٗمس ٕن اًمتٛمٞمٞمز سملم  :افسبب افثاين

وهل: إشم٤ٌمع اهلقى وحتٙمٞمؿ اًمِمٝمقات واخلقض ُمع اخل٤مئْملم وسم٘م٤مي٤م  ،وقمقاُمؾ فمٚمٛم٦م اًمٜمٗمس أرسمٕم٦م 

آل  چ ۓ ۓ   ے  ے ھ  ھچ يمام يٜمٌف إًمٞمف ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،اًمذٟمقب اًم٤ًمسم٘م٦م 

درضم٦م إص٤مسمتف  او دةـشمٙمقن ؿم ،خص اعمٕملم ـ. وسمح٥ًم ؿمدة هذه اًمٕمقاُمؾ قمٜمد اًمِم155قمٛمران: 

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  چ ٤ممم ــــيمام ذم ىمقًمف شمٕم ،سمحج٥م اًمٌّمػمة 

د اًمٌّمػمة هق وفمٞمٗم٦م ـ. وُم٤ًمقمدة اًمٜم٤مس ذم ختٗمٞمػ وإزاًم٦م ؾم9يس:  چ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ

اًمّم٤محللم قمٛمقُم٤ًم . واًمقؾم٤مئؾ احلديث٦م شم٤ًمقمد ضمدًا اخلؼماء اًمدقم٤مة إمم اهلل شمٕم٤ممم وظمٓم٤ٌمء اعم٤ًمضمد و

ر . ـرق إمم اًم٘مٚم٥م سم٤مخلػم وسم٢مٟمٙم٤مر اًمِمـئ اًمٓمٚمْ وُمـ وؾم٤مئؾ اًمدقمقة ُمَ  اًمدقمقة .قمغم شمقؾمٞمع جم٤مل 
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رق سمجامل ـ٤ٌمع هذه اًمٓمـواًمٗمٙمر او اًمٕم٘مؾ . ومٞمٜمٌٖمل إؿمٛمع واًمٌٍم ـرق إمم اًم٘مٚم٥م هل اًمًـواًمٓم

 ُمـ هذه اًمًٌؾ:و ،تٝمج٤مٟمف ـوسم٘مٌح اعمٜمٙمر واؾم ،ح٤ًمٟمف اعمٕمروف واؾمت

   وم٢من ُمـ صمقاب احلًٜم٦م  ،اًمؽمهمٞم٥م واعم٤ًمقمدة قمغم إقمامل اًمّم٤محل٦م ذم احلٞم٤مة اًمٞمقُمٞم٦م

 چ ىئ  ی  ی  ی  یچ يمام يٜمٌف إًمٞمف ٟمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،ٜم٦م سمٕمده٤م ـاحلً

 .76ُمريؿ: 

  ٕن ُمـ ،واًمتِمجٞمع سمٓمري٘م٦م: اسمدأ ُمـ ضمديد  ، ض قمغم اًمتقسم٦م واعمراضمٕم٦م واًمتّمحٞمحاحل 

ى   ائ   چ يمام ذم ٟمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،ضمزاء اًمًٞمئ٦م اًمًٞمئ٦م سمٕمده٤م  ظمٓمقرة قمدم اًمؽماضمع أن

ٴۇ  ۋ    چوىمقًمف شمٕم٤ممم  ،5اًمّمػ:  چ  ائ  ەئ  ەئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ

ويمذًمؽ آي٦م  ،16احلديد:  چ  ۋ     ۅ  ۅ  ۉ   ۉ   ې  ې  ې    ې  ىى

( ختْمع ويٜمٌٖمل أن ُيٕمٚمؿ أن إقمامل )احلًٜم٦م واًمًٞمئ٦م آل قمٛمران اًمتل ذيمرٟم٤مه٤م ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ .

ؾمقاء يم٤من اًمؽمايمؿ ذم أقمامل ؿمخص واطمد او ذم اًمٕمٛمؾ اعم٘مًؿ قمغم قمدد  ،ًم٘م٤مٟمقن اًمؽمايمؿ 

ۓ   ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ    چ وم٘مد ىم٤مل شمٕم٤ممم  ،ُمـ إؿمخ٤مص يمام ذم اعم١مؾم٤ًمت 

وٟمٗمٝمؿ ُمـ ذًمؽ أيْم٤ًم أن احلًٜم٤مت شُمًتٝمٚمؽ سم٢مذه٤مب  ،114هقد:  چ ۇ  ۆ

ـِ  اًمًٞمئ٤مت . وقمـ ؾَمْٝمؾِ  ٤ميُمؿْ  » :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َرؾُمقُل  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  ؾَمْٕمدٍ  سْم َراِت  إِيَّ ُٟمقِب  َوحُمَ٘مَّ  وَم٢مِٟمَّاَم  اًمذُّ

َراِت  َُمَثُؾ  ُٟمقِب  حُمَ٘مَّ ـِ  ذِم  َٟمَزًُمقا يَمَ٘مْقمٍ  اًمذُّ  َأْٟمَْمُجقا طَمتَّك سمُِٕمقدٍ  َذا َوضَم٤مءَ  ، سمُِٕمقدٍ  َذا وَمَج٤مءَ  ، َوادٍ  سَمْٓم

ٌَْزمَهُؿْ  َراِت  َوإِنَّ  ، ظُم ُٟمـقِب  حُمَ٘مَّ ٌَُٝم٤م هِب٤َم ُي١ْمظَمـذْ  َُمَتك اًمذُّ رواه اإلُم٤مم أمحد  «.مُهْٚمِْٙمُف  َص٤مطِم

وصححف إًم٤ٌمين . يْم٤مف إمم ذًمؽ أن اجلٜم٤مي٤مت اًمّمٖمػمة هل ذم يمثػم ُمـ إطمٞم٤من سمداي٦م 

 .وىمد ذيمرٟم٤م ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ ُم٤م يدل قمٚمٞمف ،اًمتحقل إمم اجلرائؿ اًمٙمٌػمة 

    إمر  ،شمقضمد أُمقر شمِمجع قمغم اًمت٘مّمػم و ،ُمٙم٤مومح٦م ُم٤م يِمجع قمغم اًمت٘مّمػم واًمذٟمقب

وم٢من  ، ًمت٘مّمػم اًمٔم٤مهر ذم أداء واضم٥م قم٤ممُمث٤مل ذًمؽ ا ، : اجلٝمر سم٤مًمذٟم٥م واًمت٘مّمػمإول

 وقمـ أيب هريرة ىم٤مل: ؾَمِٛمْٕم٧ُم  ،إمه٤مل اعمح٤مؾم٦ٌم واإلصالح يِمجع أظمريـ قمغم اًمت٘مّمػم 
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تِل يُمؾُّ  »َيُ٘مقُل  َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ  َصغمَّ  اهللَِّ  َرؾُمقَل  َّٓ  ُُمَٕم٤مرًم  ُأُمَّ ـَ ، إِ ـَ  َوإِنَّ  اعُمَج٤مِهِري  اعُمَج٤مَهَرةِ  ُِم

ضُمُؾ  َيْٕمَٛمَؾ  َأنْ  ْٞمؾِ  اًمرَّ هُ  َوىَمدْ  ُيّْمٌَِح  صُمؿَّ  قَمَٛماًل ، سم٤ِمًمٚمَّ  قَمِٛمْٚم٧ُم  وُماَلُن ، َي٤م: وَمَٞمُ٘مقَل  قَمَٚمٞمِْف ، اهلل ؾَمؽَمَ

٤ٌَمِرطَم٦مَ  هُ  سَم٤مَت  َوىَمدْ  َويَمَذا ، يَمَذا اًم ؽُمُ ًْ فُ  َي رواه اًمٌخ٤مري  « قَمٜمْفُ  اهللَِّ ؾِمؽْمَ  َيْٙمِِمُػ  َوُيّْمٌُِح  َرسمُّ

ُمٜمٝم٤م ووع  ،وًمف أُمثٚم٦م يمثػمة  ،إُمداد اخلٓم٠م واًمت٘مّمػم ُم٤مدي٤ًم وُمٕمٜمقي٤ًم  :إمر افثاين وُمًٚمؿ .

ظم٤مص٦م وأن يمثػمًا  ،وم٠من ذًمؽ ؾمقف ُيٗم٤مىمؿ وٕمػ إداء  ،ُمقفمػ وٕمٞمػ إداء سملم أُمث٤مًمف 

ۆ  ۈ  ۈ  چ يمام ذم ٟمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،ُمـ اًمٜم٤مس يٛمٞمٚمقن إمم اًمت٘مٚمٞمد وقمدم اًمتٖمٞمػم 

ووع  ويٛمٙمـ ًمذًمؽ ، 70 – 69اًمّم٤موم٤مت:  چ ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ

وًمٙمـ سمٓمري٘م٦م ٓ شم١مصمر ؾمٚمٌٞم٤ًم  ،سملم أصح٤مب إداء اجلٞمد يمل يّمحح ُمًػمشمف  ذًمؽ اعمقفمػ

دوى اجلٌـ ـوم٢من قم ،ٙمري اجل٤ٌمن ـاًمٕمٙمس ُمـ شم٠مصمػم اًمٕمً ذا قمغمـديـ . وهـقمغم أداء اجلٞم

 ،ؿمديدة اخلٓمقرة ذم اجلٞمقش ومال يٛمٙمـ اًمًامح سم٤مطمتامل ٟم٘مؾ هذا اًمداء إمم أظمريـ 

شمٜمزوي ومٞمف اًمٕمدوى . واًم٘مرار ذم هذه وًمذًمؽ يٛمٞمؾ ظمؼماء اًمدوم٤مع إمم قمزل اجل٤ٌمن ذم ُمقوع 

 ، ٤مٓتـذم خمتٚمػ اعمج ٞمئ٦مـًٜم٦م واًمـريم٦م اًمّمٗم٤مت احلًـإُمقر حيت٤مج إمم ظمؼمة ذم طم

 اًمٕمقاُمؾ وًمٙمـ يقضمد ُم٤م يدل قمغم أٟمف ذم همٞم٤مب ريم٦م وإقم٤مىم٦م أظمرى .ـرق شمٜمٛمٞم٦م طمـوـمُ 

وم٢من طمريم٦م أوص٤مف وأقمامل  ،اًمٙمقاسمح اخل٤مرضمٞم٦م يم٤مًمدقمقة واًم٘م٤مٟمقن واًمٕم٘مقسم٤مت وٟمحقه٤م و

ٍم ر ذًمؽ أٟمف إذا ىمـوؾم ، ع ُمـ طمريم٦م أوص٤مف وأقمامل اخلػمـرع وأوؾمـر شمٙمقن أؾمـاًمِم

 .ٞمٓم٤من ٓ ي٘مٍمـقن وم٢من اًمِمـاًمّم٤محل

   ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  چ إصم٤مرة اًمٕم٤مـمٗم٦م ويم٥ًم اًمث٘م٦م: ىم٤مل شمٕم٤ممم

وىمد شم٘مدم شمٗمًػم أي٦م حت٧م قمٜمقان  ،125اًمٜمحؾ:  چ ھھ  ے  ے  ۓ  ۓ

  .شاًمًٚمؿ اًمٗمٕم٤مل»

   وأقمغم ذًمؽ رسمط  ،إصم٤مرة إمهٞم٦م: أي شمذيمػم اعم٘م٤مسمؾ سمام يٜمٌٖمل أن يٙمقن ُمٝماًم قمٜمده

سم٤معمّم٤مًمح  فرسمٓم أي ، إمم أومٝم٤مم يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس ًمٙمـ سمت٘مريٌفو ،٤ممم اعمقوقع سمروقان اهلل شمٕم

. ُمث٤مًمف اًمتِمجٞمع قمغم آهتامم سم٤معمّم٤مًمح اًمٕم٤مُم٦م وذم ىمٍم اًمتٗمٙمػم قمغم اًمٕم٤مُم٦م واخل٤مص٦م 
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ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ...چ اًمذات ، يقوحف ىمقًمف شمٕم٤ممم 

. وذم أمهٞم٦م اعمح٤مومٔم٦م قمغم اًمٜمج٤مح او اًمٜمٍم او 154قمٛمران: آل  چ ...  ٿ  ٿ  ٹ

ُمـ حذر ـاًم وًمقاضم٤ٌمت٤ممم ـــٙمر اهلل شمٕمـاًمٜمٕمٛم٦م ، يٜمٌٖمل أن يٙمقن ذًمؽ ُمالزُم٤ًم ٕقمامل ؿم

ڦ  ڦ  ڦ  چ ٤ممم ــشمٕمو شم٤ٌمرك ىمقًمف يقوحف طمٌقط إقمامل وُمـ زوال اًمٜمٕمٛم٦م ، يمام

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

  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ڇ  ڇ     ڍ  ڍ  ڌ

  .266اًمٌ٘مرة:  چ کک  ک ک

  وم٘مد ىم٤مل  ،ًـٝمقًم٦م واًمقوقح: أي اظمتٞم٤مر ـمري٘م٦م ؾمـٝمٚم٦م اًمٗمٝمؿ وسمٕمٞمدة قمـ اًمتٕم٘مٞمد اًم

وذم طمدي٨م قم٤مئِم٦م ريض  ،107إٟمٌٞم٤مء:  ڍ   ک  ک  گ    گ  گڍ شمٕمــ٤ممم 

ْ  اهللَ  إِنَّ  »ىم٤مل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل قمٜمٝم٤م أن رؾمقل اهلل ٌَْٕمْثٜمِل مَل َٓ  ُُمَٕمٜم ت٤ًم َي ـْ  ُُمَتَٕمٜم ت٤ًم  َو  ُُمَٕمٚم اًم  سَمَٕمَثٜمِل َوًَمٙمِ

ا  ً  .اًمَٕمٜم٧َم هق اعمِم٘م٦م واًمّمٕمقسم٦م واًمِمدة ،رواه ُمًٚمؿ وهمػمه  «ُُمَٞمن 

  شمٙمرار اًمٓمرق: وؾمٞم٠ميت ذم اًمٕمٜمقان أيت إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم. 

   قمغم ٟمحق ىمقًمف  ،ي٘مٌؾ سمدقمقشمؽ ومٌٛمّمٚمح٦م ُمِمؽميم٦م وم٢من مل  ،ـمرح اًمٌدائؾ قمٜمد اًميورة

 ،64آل قمٛمران:  چ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄچ شمٕم٤ممم 

 وؾمٞم٠ميت شمٗمًػم أي٦م ذم ُمٌح٨م اًمتٗم٤موض إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم .

   حتريؽ اًمرواسمط اعم١مصمرة ذم اًمٕمالىم٤مت اعم٤ٌمذة: وم٢من اًمرواسمط اًمٓمٞم٦ٌم شم٤ًمقمد قمغم اًم٘مٌقل، 

 ،23اًمِمقرى:  چ  ڀ   ڀ     ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿچ يٜمٌف إمم ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم 

. وحيت٤مج ذًمؽ إمم 60اًمرمحـ:  چ ۉ ۉ ۋ ۅ   ۅچ ٤ممم ــوىمقًمف شمٕم

إول: أظمالق قم٤مًمٞم٦م ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع أظمريـ وُم٤ًمقمدمهؿ . اًمٌمء اًمث٤مين: حتّمٞمؾ  ،ؿمٞمئلم 

 .13احلجرات:  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  چٟمّمٞم٥م ضمٞمد ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم 
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 :افدظقة وافتذـرإتؼان 

 چ  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ   ۇئ  ۇئ    ۆئچ ىم٤مل شمٕم٤ممم       

  ، ومٛمـ اًمٗمقائد ذم شمٗمًػم أي٤مت اًمٙمريامت:11 – 9إقمغم: 

ر سم٤مًمتِمديد وم٢مٟمف  ،: ذم ُمٕمٜمك اًمتذيمػم افػائدة إوػ       ر شمذيمػمًا وشمذيمِرة  ،ُمـ ذيمَّ وُمـ ومروع  ،ُيَذيم 

وأصؾ اًمذيمر اؾمتحْم٤مر اًمٌمء ذم اًمٗمٙمر  ،هذا إصؾ: ذيمْرت احلدي٨م ًمٗمالن أي شمٙمٚمٛم٧م سمف ُمٕمف 

ىمقًمف ام ذم يم ،ٞم٤من ـد ٟمًـسمٕم : اًمتذيمػمافـقع إولذم صمالصم٦م أٟمقاع ،  وُيًتٕمٛمؾ اًمتذيمر ،او اًم٘مٚم٥م 

: افـقع افثاين. 282اًمٌ٘مرة:  چ ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ چ٤ممم ــــشمٕم

ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ     چ ٤ممم ـــيم٘مقًمف شمٕم ،د همٗمٚم٦م اًم٘مٚم٥م ـسمٕم اًمتذيمػم

ام يٜمٌٖمل طمْمقره : اًمتذيمػم سمافـقع افثافث.  37وم٤مـمر:  چ وئۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ

٤ممم ـــيم٘مقًمف شمٕم ،اعمٕمروم٦م ، وذًمؽ ًميورشمف ًمإليامن او ًمزي٤مدة اإليامن و او إطمْم٤مره ذم اًمٗمٙمر واًم٘مٚم٥م

وىمقًمف  ،19اًمرقمد:  چڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ    ٻ  ٻ      ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  چ

وإُمر ذم قم٤ٌمرة   .25إسمراهٞمؿ:  چپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀ   چشمٕم٤ممم 

  ، وحيت٤مج يمؾ ٟمقع إمم ُمٝم٤مرة ظم٤مص٦م سمف. يِمٛمؾ هذه إٟمقاع اًمثالصم٦م ذم ؾمقرة إقمغم ،چ  ېچ 

إُمر أن يقوح  ،چې  ى  ى  ائ  چ اًمنمط ذم قم٤ٌمرة  صٞمٖم٦م ُمٕمٜمك :افػائدة افثاكقة      

٤ممم ـــُمٕمٜمك اًمنمط ذم اًمٕمرسمٞم٦م أٟمف إذا وىمع إول )أي اًمنمط( وىمع اًمث٤مين )أي اجلقاب( ، يم٘مقًمف شمٕم

ومقاوح أن طمّمقل اًمنمط يًٌؼ طمّمقل  ،38إٟمٗم٤مل:  چ ھ ھ  ھ ہ ہ    ہ  ہ چ 

  ٹ چيم٘مقًمف شمٕم٤ممم وأُم٤م طملم ي٠ميت اجلقاب ىمٌؾ اًمنمط يمام ذم مجؾ يمثػمة ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ  اجلقاب .

ل يمثػم ُمـ اعمقاوع أن اجلقاب ـ، وم٤معمٕمٜمك وم175آل قمٛمران:  چ ڤ ٹ  ٹ  ڤ  ڤ

ڍ     چ ، يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ظمٓم٤مب ُمًت٘مؾ ، وأُم٤م اًمنمط اعمت٠مظمر ومٝمق إو٤موم٦م ُمٕمٜمقي٦م ًمٖمرض ُم٤م
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، ظمٓم٤مب  چ ېچ . وقمغم ذًمؽ وم٢من مجٚم٦م  33اًمٜمقر:  چ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ

 ، چى  ى  ائ    چقم٤ٌمرة  ، أي وأُم٤م اًمنمط اعمت٠مظمرُمًت٘مؾ ي٠مظمذ طم٘مف اًمتٜمٗمٞمذي يم٤مُماًل . 

ًمٙمـ ٕن ُمٕمٜمك اًمتذيمػم و ،ُمـ ؾمٌؼ أن أقمرض قمـ اًمذيمرى  قمدم شمٙمرار دقمقةٚمٞمس اعمراد ُمٜمف وم

ر اهلل شمٕمـوه ،يتذيمر  ٕمر سم٠مٟمؽ دمٕمؾ أظمرـُيِم ومالسمد  ،٤ممم ًمف اإليامن ــذا همػم ممٙمـ إٓ ذم طمؼ ُمـ ىَمدَّ

اعمٕمٜمك: ومذيمر  يم٠منو ،ذط ٟمٗمع اًمذيمرى  واًم٘مريٜم٦م هل ، إمم ذًمؽ ًمٚمتٜمٌٞمف ُمـ ىمريٜم٦م ُمتّمٚم٦م او ُمٜمٗمّمٚم٦م

 ۇئ  ۇئ  وئ وئ  ەئ  ەئچ  ٤مرةذًمؽ قمٌ ي٤ًمقمد قمغم وؾمٞمتذيمر ُمـ شمٜمٗمٕمف اًمذيمرى .

وي٤ًمقمد قمغم ذًمؽ أن  .13هم٤مومر:  چ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ چىمقًمف شمٕم٤ممم و ، چ ۆئ

ًمٞمس هق  چ  ې  ى  ى  ائچ ذم قم٤ٌمرة  چ  ېچ ، أي مجٚم٦م  اجلقاب اعم٘مدم قمغم اًمنمط

هذا  ، سمٕمد اًمنمط وشم٘مدير اجلقاب اعمحذوف وًمٙمٜمف دًمٞمؾ ًمٗمٝمؿ صٜم٤مقم٦م اًمٜمحق ، سمجقاب ُمـ ضمٝم٦م

 . واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ ، ُمذه٥م اًمٌٍميلم وهق اعمِمٝمقر قمٜمد اًمٜمح٤مة

أن إُمر سم٤مًمتذيمػم وًمٞمس  اًم٤ًمسم٘م٦م ةواوح ُمـ اًمٗم٤مئد ،: حتري اًمٜمٗمع سم٤مًمدقمقة افػائدة افثافثة      

وأن  سمحٙمٛم٦م ذيمرة ٟم٤مومٕم٦م وأن يٕم٤مود اًمدقمقةٙمقن اًمتشمسمٛمٓمٚمؼ اًمدقمقة يٜمٌف اًمداقمٞم٦م أن يتحرى أن 

 وىم٤ملىم٤مل رمحف اهلل شمٕم٤ممم:  ، إمم هذا إصؾ أًمقدوىمد ٟمٌف  ،حيرك اعم١مصمرات وقمقاُمؾ اإلؾمتج٤مسم٦م 

 اًمٙم٤مومريـ شمذيمػم ومٞمٜمٌٖمل اًمتذيمػم ًمف عمـ ُمٝمام يٙمقن سمام يٙمقن أن يٜمٌٖمل اًمتذيمػم أن اعمراد: اًمديـ قمّم٤مم

 اًمت٤مرك اعم١مُمـ وشمذيمػم ، اإليامن سمدون شمٜمٗمٕمف ٓ إذ واحل٩م واًمّمقم يم٤مًمّمالة سم٤مًمٗمروع ٓ سم٤مإليامن

ػم ـاهـ ُمـ )شمٗمً. سمف ويٚمٞمؼ يٜمٗمٕمف سمام واطمد يمؾ ذيمر: ىمٞمؾ ومٙم٠مٟمف وهٙمذا ُمثال اإليامن دون هب٤م ًمٚمّمالة

 شم٤ٌمرك ذم ىمقًمف ذم اًمتٌٍم يمام اًمٜمٗمع ُمـ اًمذيمرى داظمؾي٤ًمقمد قمغم ذًمؽ أن حتري  .( لـأًمقؾم

اعمٝمؿ هٜم٤م و. 108يقؾمػ:  چ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑچ شمٕم٤ممم و

قاء يم٤من ذم ـؾم ،ع ُمٜمف ـقضمٞمف واًمٜمّمٞمح٦م ًمتح٘مٞمؼ أيمؼم ٟمٗمـ٤مب قمٚمؿ وومـ اًمتـرضورة ايمتً هق

آضمتامقمٞم٦م او ذم اًمٕمالىم٤مت  او ذم اًمتحريؽ اًمًٞم٤مد قة اًمٕم٤مُم٦م او ذم قمٛمؾ اعم١مؾم٤ًمتـاًمدقم
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وهمػمه٤م . وشمقضمد ذم اًم٘مرآن واًمًٜم٦م صمؿ ذم اًمتٓمٌٞم٘م٤مت اًمٕمٛمٚمٞم٦م صمروة يمٌػمة ضمدًا ذم هذا  واإلٟم٤ًمٟمٞم٦م

  .وًمٙمٜمٝم٤م سمح٤مضم٦م إمم ُمـ ي٘مقم هب٤م ،اعمج٤مل 

عمـ أراد اًمتقؾمع ، وم٢مهن٤م شم١ميد أن  ،چې  ى  ى  ائ  چ قمقدة إمم قم٤ٌمرة  :افػائدة افرابعة      

ُمٗمٝمقم اعمخ٤مًمٗم٦م اعمجرد ًمٞمس سمحج٦م ، وم٤مًمتذيمػم إن ٟمٗمٕم٧م اًمذيمرى ًمٞمس ُمٕمٜم٤مه قمدم شمذيمػم ُمـ ؾمٌؼ 

ڍ   ڌ    چ٤ممم ـــــىمقًمف شمٕم ، ٟمٗمل ُمٗمٝمقم اعمخ٤مًمٗم٦م ُمثؾ ذًمؽ ذم أن مل شمٜمٗمٕمف اًمذيمرى . وقمغم

جئ  حئ  مئ  ۈ  ٴۇ   ۋ  چ ، وىمقًمف شمٕم٤ممم 33اًمٜمقر:  چ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ

، وذيمر اًمًٞمقـمل ُمقاوع 101اًمٜم٤ًمء:  چ ختحت    ىب   يب  جت  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب

 أظمرى ذم )اإلشم٘م٤من( وذم )ُمٕمؽمك إىمران(.

 چ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤچ شمٕم٤ممم  ىمقًمف يمذًمؽ ،: ومٚمٜمتدسمر افػائدة اخلامسة      

 يدل قمغم ذم ظمٓم٤مب اًمتٙمٚمٞمػ أي جي٥م شمذيمػم اًمٜم٤مس قمٛمقُم٤ًم ٕن طمذف اعمٗمٕمقل ،55اًمذاري٤مت: 

وم٢من ذًمؽ ي٘متيض  ،ٝمؿ اإليامن ـع ُمـ ىُمِدر ًمـع اعم١مُمٜملم وشمٜمٗمـوعم٤م يم٤مٟم٧م اًمذيمرى شمٜمٗم .اًمٕمٛمقم  إرادة

وم٘مد ُيًتٕمٛمؾ إؾمٚمقب  ،شمٙمرار اًمتذيمػم . همػم أن شمٙمرار اًمٓمرق حيت٤مج إمم ُمٝم٤مرة يمل يٙمقن ُم٘مٌقًٓ 

ٕمٛمؾ ًمٚمتذيمػم ٕٟمف ىمد سمؾ ىمد ُيًتٕمٛمؾ اًم ،إظمقي اًمٚملم وىمد يًتٕمٛمؾ اًمتٕمريض او قَمْرض اًم٘مدوة 

ـمف:  چے       ے   ھ  ھ   ھ  ھ    ہ  ہچ ىم٤مل شمٕم٤ممم  .ي١مدي إمم اؾمتحْم٤مر دواقمٞمف وأؾم٤ٌمسمف 

 وم٢من هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م شمِمٛمؾ ُمٕمٜمك: ،152اًمٌ٘مرة:  چ ى   ائچ شمٕم٤ممم و شم٤ٌمرك وىم٤مل ، 44

 . اذيمروين سم٤مًمٓم٤مقم٦م أذيمريمؿ سم٤مًمثقاب

وُمـ هٜم٤م يٜمٌٖمل أن يٙمقن اًمتذيمػم ُمٝم٤مرة  ،وشمقضمد ٟمّمقص يمثػمة ذم سم٤مب اًمٜمّمٞمح٦م واًمتذيمػم       

٦م قمغم وٕمػ ذم ـومٕمدم اإلٟمتٗم٤مع سم٤مًمتذيمػم قمالُم ،چ ڦ  ڦ چوشمدسمر اًمٕمٛمقم ذم  ُُمـت٘مٜم٦م .

 .٦ٌم اًمٜمٗمس وشمٜمٛمٞمتٝم٤م سم٤مإلٟم٤مسم٦مـحم٤مؾم اإليامن مم٤م ي٘متيض

 



426 

 

 افعؿؾقات افػؽرية ادعادية

ذم اًمٗمٙمر اعمٕم٤مدي هق ذم اًمٖم٤مي٤مت وذم قم٘مٞمدة اًمٕمدوان سمال طمؼ . وأُم٤م وؾم٤مئؾ واوح أن اًمٗم٤ًمد       

ًمٙمـ و ،ويٛمٙمـ اؾمتٕمامهل٤م عم٘م٤مصد ص٤محل٦م وذم اعمقاضمٝم٦م سم٤معمثؾ  ٦مومٙمثػم ُمٜمٝم٤م ُم٤ٌمطم ، اًمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمٗمٙمري٦م

  .واإلٟمْم٤ٌمط سم٤مًمِ٘مٞمَؿ اًمٜمٌٞمٚم٦م وٛمـ إـم٤مر اًمنمقمٞم٦م

 :خزات افتحريؽ بافػؽرة واشتعامهلا فؾؼ

ظمؼماء اًمتحريؽ سم٤مًمٗمٙمرة هؿ أهؾ قمٚمؿ وظمؼمة ذم حتريؽ أظمريـ وإصم٤مرة إطمداث قمـ ـمريؼ       

ـ  ذم هم٤مي٦م إمهٞم٦م ، وًمٙمـ يٛمٙمـ  ش٤مقم٦مـإؿم»ٟمنم ومٙمرة او شمروجيٝم٤م او دؾمـٝم٤م او ضمٕمٚمٝم٤م  . وهق وَم

 اًمِمـر. ذم اؾمتٕمامًمف ذم اخلػم و

هـق اًمٜمٛمٞمٛم٦م اإلضمتٛمـ٤مقمٞم٦م ، وشمدسمر ومٞمٝم٤م ىمقًمف  أُم٤م شمـحريؽ إومٙم٤مر ًمٚمِمـر ، وم٤معمث٤مل اًمت٘مٚمٞمدي      

٤مل ٕومٙم٤مر إوم٤ًمد اًمٕمالىم٤مت ، واًمٚمٗمٔم٤من 11اًم٘مٚمؿ:  چ ۉ  ۉ  ېچ شمٕمــ٤ممم  ، ومٝمق قمٞم٤َّمب ٟم٘مَّ

دة حتريمف سمتٚمؽ إومٙم٤مر . وشمقضمد أيْم٤ًم ظمؼمات قم٤مًمٞم٦م ومٞمام يٛمٙمـ ـسمّمٞمٖم٦م اعم٤ٌمًمٖم٦م ًمٚمتٜمٌٞمف إمم ؿم

ًمؽ سمتحريؽ احلٙمقُم٤مت واًمِمٕمقب واًمٓمٌ٘م٤مت شمًٛمٞمتف سم٤مًمٜمٛمٞمٛم٦م اًمٙمؼمى او اخلديٕم٦م اًمٙمؼمى ، وذ

اإلضمتامقمٞم٦م واًمتٜمٔمٞمامت إمم اعمٝم٤مًمؽ واًمٗم٤ًمد وإمم طمروب يٛمٙمـ اضمتٜم٤مهب٤م . ويٌدأ إُمر سم٢مقمداد ومٙمرة 

يؽمضمح أن ي١مدي اًمٕمٛمؾ سمٛمْم٤مُمٞمٜمٝم٤م إمم قمقاىم٥م وظمٞمٛم٦م ، وي٘مقم ظمؼماء اًمتحريؽ سمؽموي٩م اًمٗمٙمرة ذم 

ٌٝم٤م ي٘مقُمقن سمتزيٞمٜمٝم٤م سمٓمرق ذيمٞم٦م يٜمخدع هب٤م يمثػم ُمـ إوؾم٤مط اعمٝمٛم٦م . وسمدًٓ ُمـ اًمتٜمٌٞمف إمم قمقاىم

اًمٜم٤مس . وحُي٤مط هذا اًمٜمقع ُمـ اًمتحريؽ سمٕمٛمٚمٞم٤مت ُم٤ًمقمدة ًمتحقيؾ اًمٗمٙمرة إمم طمريم٦م ، وحتقيؾ 

احلريم٦م اًمٞمًػمة إمم طمريم٦م يمٌػمة ، وشمًتٛمر اعمت٤مسمٕم٦م واًمتٓمقير إمم طملم حت٘مٞمؼ اًمٜمت٤مئ٩م وىمٓمػ اعمٙم٤مؾم٥م 

ٚمٛم٧م ي٘مٞمٜم٤ًم أٟمف ي٘مع ُمع اجلامقم٤مت أيْم٤ًم ، وًمٙمـ سمقؾم٤مئؾ أيمثر . وإذا شمدسمرت إُمر ُمع إومراد ، قم

طمٌٙم٤ًم وشمٕم٘مٞمدًا . ومتدسمر ًمق أن زيدًا رّوج ومٙمرة ُمْمٛمقهن٤م أن ىمٞم٤ًًم يريد شمدُمػم ؾمٕمٞمد ، وأطم٤مط ومٙمرشمف 

سمٛمٕمٓمٞم٤مت قمـ اعمٜم٤موم٦ًم واخلّمقُم٦م سمٞمٜمٝمام ، وَُمـدَّ ُم٤ًمقمٞمف سمتدسمػم طمقادث ـمٗمٞمٗم٦م سمٞمٜمٝمام ، وهٙمذا طمتك 

ٝمام . وطمرب إومٙم٤مر هذه اسمتدأت ُمع اًمٍماع سملم إسمٚمٞمس واًمٌنم . وعم٤م يم٤من يتٗم٤مىمؿ اًمٍماع سمٞمٜم
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اًمٍماع ىم٤مئاًم أسمدًا وًمق سمٌٕمض أٟمقاقمف ، وم٢من ذًمؽ يـقضم٥م اقمتامد ىم٤مٟمـقن اًمِمـؽ او قمـدم اًمث٘م٦م 

 سمـدواومع وُمْم٤مُملم اإلقمالم اًمًٞم٤مد وؿمـٌٝمف.

  :اجلفات ادعـقية دم حتريؽ أؾؽار افؼ

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  چ ٤ممم ـــوٟمحت٤مج هٜم٤م إمم شمدسمر ىمقًمف شمٕم      

 چ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  کک  ک  گ  گ   گ  گ

، اًم٤ٌمء هٜم٤م ومٞمٝم٤م وضمٝم٤من يمام ذيمر اًمًٛملم  چچ  ڇ  ڇچ ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،17 – 16إقمراف: 

 ، چڇ    چ اًم٘مًؿ ، وشمٙمقن قم٤ٌمرة: أهن٤م سم٤مء افقجف إول،  وهمػمه احلٚمٌل ذم )اًمدر اعمّمقن(

وشمدسمر  . وم٥ًٌٌم إهمقائؽ إي٤مي ٕىمٕمدنَّ هلؿأن اًم٤ٌمء ؾمٌٌٞم٦م واًمت٘مدير:  :افقجف افثاينٚم٘مًؿ . ٤ًم ًمضمقاسم

وم٢مهن٤م يمٜم٤مي٦م قمـ اعمالزُم٦م واعمقاو٦ٌم سمال ومتقر قمغم ضمٚم٦ًم قمٛمؾ ُمًتٛمرة ، هم٤ميتٝم٤م ،  چڇ    چقم٤ٌمرة: 

 أي ًمف دـىمٕم رـأُم ىمْم٤مء لـوم ٦مـاعم٤ٌمًمٖم أراد ُمـ وم٢من ،ت٘مٞمؿ ـٕقمامل اًمٍماط اعمً ختريٌل   هق اؾمتٝمداٌف 

 . اًمث٘مٞمٚم٦م اًمتقيمٞمد ٟمقن هل واًمٜمقن ىمًؿ ضمقاب هل چ ڇ چ ٦مـيمٚمٛم نأ ذًمؽ ١ميمدـي ، ًمف شمٗمرغ

 سمحذف ُمٜمّمقب ،  چڍ  ڍ   چ ٤مممـــشمٕم ىمقًمف وم٢من وًمذًمؽ ىم٤مس ومٕمؾ ، شىمٕمد»اًمٗمٕمؾ: و

 ذم أو قمغم هلؿ ٕىمٕمدن: اًمٗمراء ذيمر يمام آصؾ ويم٠من ،( ُم٘مدر ُمْم٤مف او ضمر طمرف وهق) اخل٤مومض

 يٙمقن يمل اخل٤مومض وحيذف ، اًمٓمريؼ وضمف ذم أو اًمٓمريؼ وضمف ًمؽ ىمٕمدت: ي٘م٤مل يمام ، ـمري٘مٝمؿ

 ضمر طمرف سمٛمْمٛمقن ُم٘مٞمد وهمػم يمٚمٝم٤م ًمف اخل٤مدُم٦م واًمٓمرق اعمًت٘مٞمؿ اًمٍماط عمْم٤مُملم ؿم٤مُمالً  اًم٘مٕمقد

 ىمقًمف اًمٕمٛمقم ذاـه ي١ميد ،( اًمدرر ٟمٔمؿ) ص٤مطم٥م ذًمؽ ممإ ٤مرـأؿم وىمد ، ُمٕملم ُمْم٤مف او ُمٕملم

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  چ  ٤مممــــشمٕم

وضمٚم٦ًم اًمٕمٛمؾ هذه شمٌح٨م قمـ يمؾ ُم٤م يٛمٙمـ ًمٚمتخري٥م ،  . 86إقمراف:  چ ہ  ہ

وم٢مهن٤م شمٌح٨م ذم احلقادث اًم٤ًمسم٘م٦م وذم اإلطمتامٓت اعمًت٘مٌٚمٞم٦م وذم اًمتٗمرقم٤مت اجل٤مٟمٌٞم٦م ، يمل دمد ومٙمرة 

ڌ  چ ختقيػ او شمرهمٞم٥م يٛمٙمـ اؾمتٕمامهل٤م ًمتْمٚمٞمؾ أهؾ احلؼ واإلي٘م٤مع هبؿ . يقوح ذًمؽ أن قم٤ٌمرة 
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 ٤مممـــشمٕم ىمقًمف صمؿ . قمغم إشمٞم٤مهنؿ ومٞمف شمردد ٓإسار  ومٝمق چڇ    چ ُمثؾ شم٠ميمٞمدا ؿمٌٕم٧مأُ   چ ڎ

 اعمٕمٜمقي٦م اجلٝم٤مت ُمـ ي٠مشمٞمٝمؿ أٟمف ًمٌٞم٤من ومٝمذا  چ ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک چ 

 قمٚمٞمف ٘مٌٚمقنـيُ  ومم٤م يٌٍمون ومم٤م ُمقاضمٝم٦م أي ومٛمـ سملم أيدُّيؿ ، ، حمْم٦م ُمٙم٤مٟمٞم٦م ضمٝم٤مت وًمٞم٧ًم يمٚمٝم٤م

 ٓ ومم٤م ُمٖم٤مومٚم٦م أي ، ظمٚمٗمٝمؿ ُمـُمٕمٜمك و.  أُم٤مُمف أي يديف سملم: ىمقهلؿ ُمـ اؾمتٕم٤مرة ، قمٚمٞمٝمؿ ٘مٌؾـيُ  او

 طمًٜم٤ممهؿ ضمٝم٦م ُمـ أي ، أيامهنؿ قمـأُم٤م و.  وأسمرُمقه ومٕمٚمقه أن ؾمٌؼ ُم٤موُمـ ُم٤موٞمٝمؿ و يٌٍمون

٤مل ـوأُم٤م قمـ ؿمامئٚمٝمؿ ، أي ُمـ ضمٝم٦م ؾمٞمئ٤ممهؿ وٟم٘م٤مط وٕمٗمٝمؿ وهمٗمٚمتٝمؿ . ُمث ، ىمقمهؿ وٟم٘م٤مط

ٝمؿ ، يم٤محلروب وهمػمه٤م او ـتٝمٚمؽ ىمقشمـٙمالت شمًـقة أن حي٤مول شمقريٓمٝمؿ سمٛمِمـاًمتٕمرض ًمٜم٘م٤مط اًم٘م

وُمث٤مل اًمتٕمرض ًمٜم٘م٤مط اًمْمٕمػ ،  حي٤مول شمٌذير قمٜم٤مس اًم٘مقة سمتقضمٞمٝمٝم٤م إمم أُمقر ىمٚمٞمٚم٦م اًمٜمٗمع .

قمٛمٚمٞم٤مت اًمتحريض ذم ُمقاوع احلٓم٤مم اإلضمتامقمل واًمًٞم٤مد واإلىمتّم٤مدي ، أي جم٤مُمٞمع اًمٗم٘مر 

اهلِمٞمؿ . وُمـ ىمقاقمد  واًمٔمٚمؿ واإلىمّم٤مء ، وم٢من اًمتحريض يٜمتنم ذم هذه اعمقاوع يم٤مًمنمارة ذم

اًمٍماع اعمِمٝمقرة اًمٞمقم قمٛمٚمٞم٤مت اؾمتٝمداف ٟم٘م٤مط اًمْمٕمػ وقمٛمٚمٞم٤مت شمقهلم ٟم٘م٤مط اًم٘مقة ، ورسمام 

 ُمـ أي يٛمٞمٜمؽ قمـ اضمٕمٚمٜمل: اًمٕمرب ىمقل ُمـ يمٚمف وهذا ُيًٛمك ذًمؽ سم٤مإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م همػم اعم٤ٌمذة .

 قمٜمدٟم٤م هق: إصٛمٕمل وقمـ ، اعمٕمتٛمديـ همػم ُمـ أي ؿمامًمؽ قمـ دمٕمٚمٜمل وٓ ، اعم٘مدُملم اعمٕمتٛمديـ

 أي اًمٞمٛمـ ُمـ ُمِمتؼ اًمٞمٛملم وم٢من وأيْم٤م ، ذًمؽ ُمـ ًمٚمٕمٙمس وسم٤مًمِمامل ، طمًٜم٦م سمٛمٜمزًم٦م أي سم٤مًمٞمٛملم

ٺ  چ  شمٕم٤ممم ىمقًمف ذم اعمٗمنون ذيمر يمام واًم٘مدرة اًم٘مقة سمٛمٕمٜمك اًمٞمٛملم ويًتٕمٛمؾ ، واًمؼميم٦م اخلػم

ًَّ  وم٢مذا اًمِمامل أُم٤م. و28اًمّم٤موم٤مت:  چ ٿ    ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٟم٧مأ: ًمف ىمٞمؾ اًمرضمؾ ُمٜمزًم٦م ٧مـظم

الح إسمٚمٞمس هق اًمٗمٙمرة اًمتل يقؾمقس هب٤م ـومً . اًمِم١مم ذم يمذًمؽ تٕمٛمؾـويً املـسم٤مًمِم قمٜمدي

ر ، وي٘مدُمقهن٤م ًممظمريـ سمقؾم٤مئؾ اخلداع يمام ُيدس اًمًؿ ذم اًمٕمًؾ . ىم٤مل شمٕم٤ممم ـويتٌٜم٤مه٤م ظمؼماء اًمِم

ڑ  ڑ ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ     ڳ   ڳڳ  ڳ  چ 

 چ ہڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ     ڱ         ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں    ڻ  ڻ

 .22إسمراهٞمؿ: 
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ويٛمٙمـ اؾمتٕمامل هذا اًمٗمـ ذم اخلػم ، ُمث٤مًمف أن شم٘مقم سم٢مٟمت٤مج ومٙمرة ص٤محل٦م قمٔمٞمٛم٦م اًمٜمٗمع ًمؽ ُمـ       

اجلٝم٦م اًمًـٞم٤مؾمـٞم٦م او همػمه٤م ، وًمٙمٜمؽ شمٗمت٘مر إمم اًمٜمٗمقذ ، ويٛمٙمـ شمقفمٞمػ هـذه اًمٗمٙمرة سمّمقرة هل 

رضوري٦م ًمؽ ، وهل ذم اًمقىم٧م ٟمٗمًف يمٌػمة اًمٜمٗمع جلٝم٦م ىمقي٦م شمًتٓمٞمع شمٜمٗمٞمذه٤م ، وسمذًمؽ يٛمٙمـ 

شمِمٖمٞمؾ ُمٝم٤مرات حتريؽ إومٙم٤مر واعمتٕمٚم٘م٤مت يمل يتؿ اإلًمت٘م٤مء قمغم اعمّمٚمح٦م اعمِمؽميم٦م . ويم٠مٟمؽ ذم 

ذًمؽ ىمد دظمٚم٧م ذم ُمٗم٤موو٤مت همػم رؾمٛمٞم٦م ، شمٌدأ سمٓمرف وم٤مقمؾ واطمد ، وًمٙمٜمف يٕمٛمؾ سمٛمٝم٤مرة قمغم 

إدظم٤مل اًمٓمرف أظمر. وىمد ُيًتٕمٛمؾ اإلشمّم٤مل اعم٤ٌمذ ، او سمٕمض اًمّمحػ واعمجالت او ىمٜمقات 

٦م او صٗمح٤مت اًمتقاصؾ إًمٙمؽموين او همػم ذًمؽ . وهذا يمالم خمتٍم ، ويتٓمٚم٥م حت٘مٞم٘مف ومْم٤مئٞم٦م ُمٕمٞمٜم

، وىمد ذيمرٟم٤م 70إطمزاب:  چھ  ھ  ھ  چ اًمٙمثػم ُمـ اعمٝم٤مرات ، وهق مم٤م يِمٛمٚمف ىمقًمف شمٕم٤ممم 

 شمٗمًػمه ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ.  

ـ اًمتحريؽ اعمٝمؿ هٜم٤م أن اإلٟم٤ًمن اًمّم٤مًمح ًمف جم٤مٓت ذم قمٛمٚمٞم٤مت اًمتحريؽ سم٤مًمٗمٙمرة واًمقىم٤مي٦م ُم      

: هق ُم٤م ذيمرٟم٤مه ُمـ قمٛمٚمٞم٤مت حتريؽ اًمٗمٙمرة اًمّم٤محل٦م ًمتح٘مٞمؼ اًمٖم٤مي٦م ُمٜمٝم٤م ، ادجال إولاعمْم٤مد ، 

: هق اعمٝم٤مرة ذم رصد وومٝمؿ ادجال افثاينويم٠مهن٤م رُمٞم٦م جي٥م أن شمّمؾ وًمق سمٕمد طملم إمم هم٤ميتٝم٤م . 

إومٙم٤مر اعمتداوًم٦م  اعمًقهم٤مت اًمتْمٚمٞمٚمٞم٦م وُمْم٤مُملم اًمنم اًمداظمٚمٞم٦م او اًمٙم٤مُمٜم٦م ومٞمام ُيـ٘مٌؾ قمٚمٞمٜم٤م ُمـ

، وإْن يم٤من فم٤مهر اًمٗمٙمرة ُم٘مٌقًٓ ، صمؿ  چڎ  ڈ  ڈ  چ وإقمامل اًمداظمٚم٦م قمٚمٞمٜم٤م يمام شمٜمٌف إًمٞمف قم٤ٌمرة 

اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اعمْم٤مُملم اًم٤ٌمـمٜم٦م سمام يٙمٗمل ًمدومع اًمِمـر وُمٜمٕمف . وإُمثٚم٦م يمثػمة ، ُمٜمٝم٤م اًمققمقد سمٛمزاي٤م همػم 

ڭ   ۇ  ۇ  چ ىمقًمف شمٕم٤ممم  واىمٕمٞم٦م او طملم شمٙمقن وامٟم٤مت اًمّمدق وٕمٞمٗم٦م ، يمام يقوحف

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     ى  ى  ائ  

 چ...... ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ     ۆئ  ۆئ  ۈئ    ۈئ   ېئ  ېئېئ  

، أي ُمٖم٤مومٚم٦م ومم٤م ٓ  چ ژ  ژ  چ: هق ُم٤م شمٜمٌف إًمٞمف قم٤ٌمرة ادجال افثافث. 22 – 20إقمراف: 

يٜمتٌف إًمٞمف يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس سم٤مدئ إُمر ، ويم٠مٟمف ـمٕمٜم٦م ذم اًمٔمٝمر . وي٘متيض ذًمؽ ايمت٤ًمب ُمٝم٤مرات مح٤مي٦م 

 اًمٕمدة دٕمِ ـوشمُ  واخلٞم٤مٟم٦م اًمٖمدر آصم٤مر شم٘مٚمؾ او متٜمع وإطمتٞم٤مـمٞم٦م وىم٤مئٞم٦م ؾمٞم٤مؾم٤مت ووعو اًمٔمٝمر ،
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 واًمتٜمٔمٞمٛمٞم٦م اًمٗمٙمري٦م ةاًمٙمثػم سم٠مٟمقاقمف اإلظمؽماق ُم٘م٤موُم٦مو يمِمػ ويمذًمؽ ، اعمحتٛمٚم٦م ًمٚمٛمٗم٤مضمآت

 . اعمتقىمٕم٦م همػم ًمٚمٛمٗم٤مضمآت اإلقمداد يمٞمٗمٞم٦م سمٞم٤من شاإلؾمؽماشمٞمجل إداء» ذم ؾمٌؼ وىمد ، ؾمؽماشمٞمجٞم٦مواإل

: حتّملم وشمٓمقير ضمٝم٦م اًمٞمٛملم ، أي ُمقاوع اًم٘مقة ذم اًمٌٚمد ، وهمٚمؼ صمٖمرامه٤م وقمدم ادجال افرابع

)أي ضمٝم٦م  واًمًٞمئ٤مت اًمْمٕمػ ٟم٘م٤مط شمدارك: ادجال اخلامساًمتقرط سم٤مؾمتٝماليمٝم٤م او شمٌذيره٤م . 

 دم٤موز قمدم ويمذًمؽ ، اخلّمؿ سمٞمد راسمح٦م ىمْمٞم٦م شمرك وقمدم اعم٤ًمر شمّمحٞمح سمنقم٦م اًمِمامل( ، وذًمؽ

: ىمقًمف ادجال افسادس .وشمٜمٛمٞم٦م اًمقؾمع اًمْمٕمػ ٟم٘م٤مط جلؼم اًمدؤوب اًمٕمٛمؾ ُمع هذا ، اًم٘مدرات

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  چ شمٕم٤ممم 

 وصػ وأي٦م اًمتل ذيمرٟم٤م شمٗمًػمه٤م اًمٙمريٛم٦م أي٦م هذه، ذم  86إقمراف:  چ ہہ  

 ، اعمّمٚمحلم قمغم واًمتْمٞمٞمؼ ًمإلوٓمٝم٤مد ؿم٤مُمٚم٦م أٟمٔمٛم٦م ي١مؾمس اًمذي اًمِمٛمقزم سم٤محلٙمؿ ًٛمكيُ  عم٤م رائع

 سم٤مًمتٗمرد إرضار همػم ُمـ إٟمٔمٛم٦م هذه ؿمٛمقًمٞم٦م إلظمؽماق إقمداد إومٙم٤مر رضورة وشمٜمٌف هذه اعمٕم٤مين إمم

: اعمقاضمٝم٦م سم٤معمثؾ ، وًمٙمـ ُمع اإلٟمْم٤ٌمط ادجال افسابع.  واًمتنميٕمل اًمٗمٙمري اإلؾمت٘مالل أي

 حتّملم اًمٜم٤مس واًمٜمخ٥م ُمـ ؾمٝمقًم٦م اًمتحريؽ واإلؾمتدراج. :ادجال افثامـ . سم٤مًمنمقمٞم٦م

 

 :فؼريبة وافبعقدة فؾػؽر ادعادياإلمتدادات ا

ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ  چ ىم٤مل شمٕم٤ممم       

ُمـ ومقائد  .202 – 201إقمراف:  چ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ

  أي٦م اًمٙمريٛم٦م:

أي  ،اًمٓمقاف سم٤مًمٗمٙمرة اًمٗم٤مؾمدة  وم٢من اًمِمٞمٓم٤من حي٤مول ،چک   چشمدسمر قم٤ٌمرة  :افػائدة إوػ      

همػم أن طمريم٦م اًمٗمٙمر اًمٗم٤مؾمد ذم ٟمٗمس  ضمٕمٚمٝم٤م شمتحرك ودمقل ذم اًمٜم٤مس يمل شمٜمٖمرس ومٞمٛمـ ي٘مٌٚمٝم٤م .

ک     چ٤مرة ـق ُمْمٛمقن قمٌـيمام ه ،ومال شمث٧ٌم  يم٦م قم٤مرو٦م شمّمٓمدم سمٛم٘م٤موُم٦م اًمٌّمػمةاعم١مُمـ طمر

إذا  :واعمٕمٜمك ، زيد وم٢مذا ظمرضم٧ُم : يم٘مقًمؽ ، ٦مـاًمُٗمج٤مئٞمَّ  هذه هل ش ٢مَذاوم » وم٢من ، چگ  گ  گ 
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شمذيمروا ُمٓم٤مًم٥م ديٜمٝمؿ  ،ومٛمًـ٧م دواظمٚمٝمؿ  ُمـ وطمل اًمِمٞمٓم٤منومٙمرة  ـم٤موم٧م أي حتريم٧م او ضم٤مًم٧م

وأُم٤م اًمٖم٤مومؾ وظمٗمٞمػ اًمقزن  .إمم احلؼ سمال شم٠مظمػم سمٕمد اًمتذيمر  أي راضمٕمقن ، وم٢مذا هؿ ُمٌٍمون

 اًمث٘م٤مومٞم٦م وهل قم٤ٌمرة شمّمدق قمغم اًم٤ًمطم٦م ،واعمخدوع وم٘مد ُوصػ سم٠مٟمف يرىمص قمغم أٟمٖم٤مم اًمٕمدو 

  اًمًٞم٤مؾمٞم٦م يمام شمّمدق قمغم اًم٤ًمطم٦م اًمٕمًٙمري٦م.و

أي سمٞم٤من  ،هذه إلسمتداء اًمٖم٤مي٦م  ش ـْ ُمِ  »وم٢من  ، چ ک  ک  چ : شمدسمر قم٤ٌمرة افػائدة افثاكقة      

ن يٙمقن ُمـ أشم٤ٌمع وأُم٤م إيّم٤مل اًمٗمٙمرة ومٞمٛمٙمـ أ ،وم٤مًمٗمٙمرة ؿمٞمٓم٤مٟمٞم٦م ذم إصؾ  ،إصؾ واعمٜمِم٠م 

 . وًمذًمؽ وم٢من قم٤ٌمرة أي٦م اًمٙمريٛم٦م شمِمٛمؾ وؾمقؾم٦م اًمِمٞمٓم٤من وشمِمٛمؾ يمذًمؽاًمِمٞمٓم٤من ُمـ اًمٌنم 

 . اًمٜم٤مئ٦ٌم قمـ اًمِمٞمٓم٤من وأدوامه٤م اًمقؾم٤مئط اًمٌنمي٦م

يم٘مقهلؿ:  ،إخ هق اًمنميؽ ذم ىمْمٞم٦م اًمًٞم٤مق  ، چڳ  چ ىمقًمف شمٕم٤ممم  :افثةافػائدة افث      

إظمقة ذم اًمديـ وإظمقان اًمِمٞم٤مـملم . واًمْمٛمػم ذم اًمٕم٤ٌمرة يرضمع إمم ُم٤م يتْمٛمٜمف اًمًٞم٤مق ُمـ وضمقد ُمـ 

ذيم٤مؤهؿ  ومٝمؿ ، خلٓم٤مب اًمِمٞمٓم٤من اًمـُٛمقِصٚملم وم٤معمٕمٜمك: وإظمقان ُأوًمئؽ ،ُيقصؾ ظمٓم٤مب اًمِمٞمٓم٤من 

 .قا ىمريٌلم ذم اعمٙم٤من او سمٕمٞمديـؾمقاء يم٤مٟم ،ذم محؾ اًمٗمٙمرة اخلٌٞمث٦م 

وهَنُؿْ  وأسمق ضمٕمٗمر: ٟم٤مومع ىمرأ ، چڳ  ڳ  ڳ    چ: ىمقًمف شمٕم٤ممم افػائدة افرابعة        سمَِْمؿ   ، ُيِٛمدُّ

 
ِ
ذم أُمر  سمٛمٕمٜمك: ي٤ًمقمدوهنؿ ،ء أي شم٘مقي٦م اًمٌم ،أُمدَّ ومٝمق ُمـ اعمدد واإلُمداد  ُمْم٤مرع اعْمِٞمؿِ  َويَمْنِ  اًْمَٞم٤مء

وهذا  ،ًمتٖمٚمٞم٥م اًمٖمل قمغم اهلداي٦م  اًمٖمل يمخدُمتف وشم٘مقيتف وؾم٤مئر أؿمٙم٤مل اإلُمداد اعمٕمٜمقي واعم٤مدي

 دوهنؿٛمُ يَ  ىمرأ اًم٤ٌمىمقنو .6اإلهاء:  چ ہ  ہ  ہ چاإلؾمتٕمامل ُمـ ٟمقع ىمقًمف شمٕم٤ممم 

  سمَِٗمْتِح 
ِ
 ، وُمد احلٌؾ أي ـمّقًمف ، قُمُٛمِركَ  ذِم  اهلل َُمدَّ يمام ُي٘م٤مل:  ،وهق ُمـ اعمد  ُمدّ  ُمـ اعْمِٞمؿِ  َوَوؿ   اًْمَٞم٤مء

ٌْؾ هلؿ يٓمٞمٚمقن أي واعمٕمٜمك:  واوح ُمـ يمؾ ذًمؽ  .او ي٤ًمقمدوهنؿ قمغم إـم٤مًم٦م قمٛمر اًمٖمل  اًمٖمل ذم احل

سمؾ ي٠مشمٞمٝم٤م اعمد اعمٕمٜمقي واإلُمداد  ،ُمٕمزوًم٦م وٓ ُمٗمّمقًم٦م قمـ أظمقامه٤م أن اًمٗمٙمرة اًمنميرة ًمٞم٧ًم 

ويم٠مٟمف شمٜمٔمٞمؿ قم٤معمل يٕمتٛمد قمغم اًمٗمٙمرة اًمنميرة ويمٞمٗمٞم٦م إُمداده٤م  ، ُمـ ىمري٥م وُمـ سمٕمٞمد اعم٤مدي

 . وظمدُمتٝم٤م
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أىمٍم ومالن قمـ اًمنم إذا يمػَّ قمٜمف وأىمٚمع  ، چڱ   ڱ  ڱ    چ: ىمقًمف شمٕم٤ممم افػائدة اخلامسة      

ووٛمػم اًمٗم٤مقمؾ ذم  ،ل ُيًتٕمٛمؾ ًمٚمؽماظمل أي وضمقد وم٤مصؾ زُمٜم شصمؿ  »وطمرف اًمٕمٓمػ واٟمتٝمك . 

 ،شمريمٞم٥م شم٤مم وإلؾمت٘م٤مُم٦م اعمٕمٜمك ٕٟمف أىمرب ُمذيمقر ذم  چڳ چ  اًمٕم٤ٌمرة يِمٛمؾ سمال ؿمؽ

 ، اعمقصٚم٦م خلٓم٤مب اًمِمٞمٓم٤منٚمقؾم٤مئط اًمٌنمي٦م وحُيتٛمؾ أيْم٤ًم ؿمٛمقل وٛمػم اًمٗم٤مقمؾ ًمٚمِمٞم٤مـملم وًم

وظمٓم٤مب  ،ظمٓم٤مب اًمتٙمٚمٞمػ  ؾمٞم٤مق وذًمؽ قمغم ىم٤مقمدة محؾ ُم٤م يّمٚمح ًمٚمٕمٛمقم قمغم اًمٕمٛمقم ذم

  .سم٤مإلو٤موم٦م إمم اًمٍمحي٦م ، اًمتٙمٚمٞمػ يٜمٌٖمل أن يِمٛمؾ إواُمر واًمٜمقاهل اًمْمٛمٜمٞم٦م

ومال  ،طم٤مصؾ يمؾ ذًمؽ أن اإلظمقان ذم اإلهمقاء واًمنم صم٤مسمتقن قمغم ؾمٌٞمٚمٝمؿ ُمٝمام شمراظمك اًمزُمـ      

ڌ  ڌ  ڎ  چ ىمقًمف شمٕم٤ممم  جقن سم٤مًمتحريؽ اًمِمٞمٓم٤مين يمام يقوحفٝمٞمَّ ٕهنؿ ُمُ  ، ي٠ًمُمقن وٓ يرقمقون

 او واًمتحريؽ واًمتٝمٞمٞم٩م اإلصم٤مرة ُهقَ : إز ، 83ُمريؿ:  چ ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ

ِت : ُي٘م٤مل.  واإلؾمتٗمزاز اهلز ُمٕمٜمك ُمـ ىمري٥م وهق ، اًمِمديد اًمتحريؽ  اؿمتدَّ  او همٚم٧م: اًمِ٘مْدرُ  أزَّ

قمدُ  وأزَّ  ، همٚمٞم٤مهُن٤م ت: اًمرَّ ؿَْمؽَم  وقمـ ، سمٕمٞمد ُمـ صقَّ ْٕ ِذي يَم٤منَ »: ىم٤مل ا  اخْلُُروِج  قَمغَم  اعم١ُْْمُِمٜملِمَ  ُأمَّ  َأزَّ  اًمَّ

ـُ  سَمػْمِ  اسْم ـْ .  وطمريمٝم٤م هٞمجٝم٤م اسمـ اًمزسمػميريد أن  ، شاًمزُّ ٍف  وقَم ـْ  ، ُُمَٓمر  ِلَّ  َأشَمْٞم٧ُم  »: ىَم٤مَل  َأسمِٞمِف، قَم  َصغمَّ  اًمٜمٌَّ

ٌْٙمِل: َيْٕمٜمِل شاعْمِْرضَمؾِ  يَم٠َمِزيزِ  َأِزيزٌ  َوجِلَْقومِفِ  ، ُيَّمكم   َوُهقَ  َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ  داود وأسمق ٤مئلـاًمٜمً رواه.  َي

  .اًمذهٌل وواوم٘مف ٚمؿـُمً رطـؿم قمغم وصححف واحل٤ميمؿ طم٤ٌمن واسمـ

صم٤مرة اعمخ٤موف واعمٖمري٤مت ذم اًمٖم٤مًم٥م قمغم اعمٝم٤مرة ذم أ همػم اًمّم٤محللم يٕمتٛمد حتريؽومهٞمٞم٩م و      

 هذه وواوح أن ، ّمٞمؾ اعمٚمذاتاإلهمراء سم٠مومٙم٤مر ًمدومع اعمخ٤موف وحتو صمؿ اإلهمقاء ، (اعمٚمذات)

أهنؿ ُمًتٛمرون ذم  چڱ   ڱ  ڱ    چُمـ قم٤ٌمرة  وواوح ٝم٤مرات هل٤م أصمر يمٌػم قمغم إطمداث .اعم

وهذا سمخالف ظمط اًمرضمٕم٦م  ، ي١مُمٜمقا أن إٓ( احلؼ إمم اإلٟم٤مسم٦م) ًمٚمرضمٕم٦م ـمريؼ ًمدُّيؿ ًمٞمسو ،ادم٤مهٝمؿ 

ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  چ ٤ممم  ـــشمٕمو شم٤ٌمرك يمام ذم ىمقًمف ،اعمٗمتقح ًمٚمذيـ أشم٘مقا 

  .چک  ک   گ  گ  گ  
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 :زخرؾة افػساد ثؿ افعؿؾ بف

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  چ ىم٤مل شمٕم٤ممم       

ڄ    ڃ  ڃڃ  ڃ   چ  چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ      ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  

. ذم 113 – 112إٟمٕم٤مم:  چ  ڎ  ڈ  ڈ        ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک

  .يتلم ومقائد قمٔمٞمٛم٦م ذم هذا اعمج٤ملأ

٤ممم ــــشمٕمو شم٤ٌمرك يمام يٜمٌف إًمٞمف ىمقًمف ،اًمٕمدو ود اًمقزم  ، چ ڤ چ ىمقًمف شمٕم٤ممم :فػائدة إوػا      

. 50اًمٙمٝمػ:  چ ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳﮴   ﮵  ﮶  ﮷ چ 

 وُم٤م يٕمدو ،دَّ إرسمٕملم ُمـ قمٛمره ُي٘م٤مل: ومالن مل يتٕم ،وأصؾ ُمٕمٜمك اًمٚمٗمظ هق دم٤موز اًمٌمء إمم همػمه 

. 28اًمٙمٝمػ:  چ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  چ وقمغم ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،أي ُم٤م جي٤موزه  ،ومالن أُمرك 

وًمٙمـ  ،وص٤مرت يمٚمٛم٦م اًمٕمدوان واإلقمتداء شُمٓمٚمؼ ذم فم٤مهره٤م ًمٞمس قمغم ُمٓمٚمؼ دم٤موز اًمٌمء إمم همػمه 

دم٤موز احلدود اًمالزُم٦م او اًمقاضم٦ٌم اإلقمت٤ٌمر إمم همػمه٤م يم٤مٟمتٝم٤مك احلرُم٤مت . وفم٤مهر اإلؾمتٕمامل أٟمف 

ذم ىمقًمف يمام  ،وًمٙمـ يٛمٙمـ أن شمدل ىمريٜم٦م قمغم إؾمتثٜم٤مء او شمّمحٞمح ذًمؽ اًمتج٤موز  ،دم٤موز همػم صحٞمح 

. واًمٕمدو هق ُمـ 194اًمٌ٘مرة:  چ ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ   چشمٕم٤ممم 

ىم٤مل  ،. وهذا سم٤مب واؾمع  يمام أن اًمٕمداوة درضم٤مت وُمراشم٥م ، يٗمٕمؾ اًمٕمدوان او حيٛمؾ ٟمقاي٤مه وقمزُمف

ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گگ  گ  چ شمٕم٤ممم 

ژ  ڈ  چ وىم٤مل شمٕم٤ممم  ،14اًمتٖم٤مسمـ:  چگ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ 

ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ    چ وىم٤مل شمٕم٤ممم  ، 65اًمٌ٘مرة:  چ ژ  ڑ  ڑ  ک  ک

 چ  ڄ  ڄ   ڄ ڦ  ڦ  ڦ چ وىم٤مل شمٕم٤ممم  ،231اًمٌ٘مرة:  چ ٹٿ   ٿ  ٿ  ٿ  

  .67اًمزظمرف:  چ ڱ  ڱ   ں  ں    ڻ  ڻ  ڻچ وىم٤مل شمٕم٤ممم  ،6وم٤مـمر: 
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قمداوة إٟمٌٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم ُمتٕمٚم٘م٦م سمٜمٌقمهؿ  ، چڤ  ڤ  ڤ   چ : ىمقًمف شمٕم٤ممم افػائدة افثاكقة      

 . وأشم٤ٌمقمٝمؿ وم٤ممهؿ سمتقضمٞمٝمٝم٤م إمم ديـ إٟمٌٞم٤مءومٝمل ُمًتٛمرة سمٕمد و ،يمام هق واوح 

جيقز ذم إقمراب اًمِمٞم٤مـملم أهن٤م سمدل  ، چڦ  ڦ  ڦ     چ: ىمقًمف شمٕم٤ممم افػائدة افثافثة      

٘مدر سمٜمحق: قمدوًا أقمٜمل وجيقز أيْم٤ًم اًمٜمّم٥م سمٗمٕمؾ ُم ،أي ي٘مقم ُم٘م٤مُمف ويٗمنه  چ ڤ چُمـ 

 ان أي ، يمام ذيمر أسمق طمٞم٤من اعمقصقف امم اًمّمٗم٦م إو٤موم٦م ٟمقع ُمـ اًمٕم٤ٌمرة ذم اإلو٤موم٦م. وؿمٞم٤مـملم ....

 يّمػ اًمًٞم٤مق ان ذًمؽ ي١ميد ، اجلـ ُمـ او اإلٟمس ُمـ يم٤مٟمقا ؾمقاء يمٚمٝمؿ ؿمٞم٤مـملم إٟمٌٞم٤مء أقمداء

 ـَ ٓمَ ؿَم  صٚمفأ اًمِمٞمٓم٤منوًمٗمظ  . چڇ    چ  أي٦م ذم شمٕم٤ممم ىمقًمف ذم يمام ُمٕمف اًمتٕم٤مُمؾ ٟم٤ٌمذ قمدواً 

واًمِم٤مـمِـ اًمٌٕمٞمد  ، اًم٘مٕمر سمٕمٞمد ٓمقنؿَم  وسمئر ، سمٕمدت إذا اًمدار وؿمٓمٜم٧م ، دَ ـٕمُ ـسمَ  ذاإ ؿُمُٓمقٟم٤مً  ـٓمُ يِْم 

ـَ : ٤ملوُي٘م.  قمـ احلؼ او اخلٌٞم٨م ضُمؾ ؿَمْٞمَٓم ـَ  اًمرَّ  سمٕمد ُمـ ويمؾ .ذم ظمٌثف  يم٤مًمِمْٞمٓم٤من َص٤مرَ  إِذا ، وشَمَِمْٞمَٓم

 واجلـ اإلٟمس ُمـ ُمتٛمرد قم٤مت ويمؾ ، ؿمٞمٓم٤من ومٝمق واًمتٛمرد واًمنم ًمٚمٖمقاي٦م متحض أي اًمنم ذم

 سمٚمغ ُمـ يمؾ واًمِمٞمٓم٤من.  ظمٌث٤مئٝمؿ ُمـ ُمٕمرووم٦م جلامقم٦م اًمٕمرب ؿمٞم٤مـملم وُمٜمف ، ؿمٞمٓم٤من ومٝمق واًمدواب

 وصػ وىمد ، صقرة سم٠مىمٌح اًمِمٞمٓم٤من شمتّمقر اًمٕمرب ص٤مرت وًمذًمؽ واًمِمٜم٤مقم٦م اًم٘مٌح ذم سمٕمٞمدة هم٤مي٦م

  .65اًمّم٤موم٤مت:  چ ں  ڻ   ڻ  ڻچ  سم٘مقًمف اًمزىمقم ؿمجرة شمٕم٤ممم اهلل

 إًم٘م٤مء ومٝمق اًمقطمل أُم٤م ، چ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ    ڃ  ڃ  چ: افػائدة افرابعة      

٤ًم او إؿم٤مرة او وؾمقاء يم٤من اإلًم٘م٤مء إهل٤مُم ، وم٤مؾمدة أو صحٞمح٦م ومٙمرة يم٤مٟم٧م ؾمقاء متٞمٞمزه٤م يتؿ طمتك ومٙمرة

 او اخلٗم٤مء او اًمؽمُمٞمز ُمـ ٟمققم٤م يتْمٛمـ اًمٗمٙمرة إًم٘م٤مء أن ممإ اًمقطمل ًمٗمظ ويٜمٌف . يمت٤مسم٦م او همػم ذًمؽ

يعُ : اًْمَقطِملُّ وم٢من  ، اًمتقصٞمؾ هقم٦م او يامءاإل او اًمٌٕمٞمدة اإلؿم٤مرة ِ ْقُت : َواًْمَقطَمك ، اًمنَّ يمام ذيمر  اًمّمَّ

 فم٤مهر ومٞمف إٟمٌٞم٤مء أقمداء وإقمالم ظمٓم٤مبواوح أن و . اًمزيٜم٦م ٝملوم اًمزظمرفأُم٤م اسمـ وم٤مرس . و

أُم٤م و.  اًمٗم٤ًمد ؿمديد سم٤مـمـ ذم اعمخدوقملم إلدظم٤مل واإلهمراء ًمٚمخداع زيٜم٦م وًمٙمٜمٝم٤م ، ُمزيـ ُمزظمرف

 وهق اًمٖمر ذًمؽ وأصؾ.  ييك ذُمٞمؿ سم٤مـمـ وومٞمف حتٌف فم٤مهر ًمف ُم٤مأي  ، واإلُّي٤مم اخلداع ٝمقوم اًمٖمرور

 ،واعمٖمرور اعمخدوع سمٜمٗمًف  ، سمف ظمدع سم٤مًمِمئ وأهمؽم ، اًمٗمرس همرة وُمٜمف اًمِمئ ُمـ اًمٔم٤مهر إصمر



435 

 

، وَرضُمٌؾ  وهمّرشمف اًمدٟمٞم٤م ظمدقمتف سمزيٜمتٝم٤م . ٍب  همػمُ : أي هِمر   يقىمعو يقًم د اًمٖمٗمٚم٦م اًمٖمرور ومٙم٠من ، جمر 

ًمٌٕمض  ًمؽ أن سمٕمْمٝمؿ يزيـ او يزظمرف اًمْماللُمٕمٜمك ذ . اًمير ُمـ قمٜمف هم٤مومؾ هق ومٞمام اعمٖمرور

وم٢مٟمف  ،وخيدقمقن أٟمٗمًٝمؿ سمذًمؽ . وشمدسمر اؾمتٕمامل ًمٗمظ اًمقطمل ذم وصػ اًمتٕم٤مـمل سملم أقمداء إٟمٌٞم٤مء 

يم٤مًمٙمت٤مسم٦م واًمٙمالم واإلؿم٤مرة  ،ذم شمروي٩م اًم٘مقل اعمزظمرف يٜمٌف إمم اؾمتٕمامهلؿ أٟمقاع اًمتحريؽ اًمٗمٙمري 

واًمتل يٛمٙمـ دؾمـٝم٤م ذم  ،ويمذًمؽ اًمرُمقز اًمتل دمذب اعمخدوقملم إمم ومٙمرهؿ اخلٗمٞم٦م واًمقاوح٦م 

 اجل٤مٟم٥م ممإ اإلٟمت٤ٌمه ذًمؽ يقضم٥مو جم٤مٓت أظمرى يمٛم٘م٤مًم٦م شم٠مرخيٞم٦م او متثٞمؾ ؾمٞمٜمامئل او طمقار صم٘م٤مذم .

 ، ٓمقرـاًمً سملم ُم٤م ىمراءة رىـظمأ ٤مرةـسمٕمٌ او ، إٟمٌٞم٤مء أقمداء وإقمالم ظمٓم٤مب ذم اعمًتؽم او اًمرُمزي

 او ُم٤ًمره٤م شمٖمٞمػم او شمٜمْم٩م نأ ىمٌؾ ًمقأده٤م ، تؽمةـاعمً اعمٕم٤مين عـُم ؾـاًمتٕم٤مُم ٤مئؾـوؾم دادـإلقم وذًمؽ

قاز اإلٟمخداع سم٤مًمٔمقاهر ـدم ضمـوواوح قم . شم٘مع طملم عمقاضمٝمتٝم٤م اًمٕمدة إقمداد شم٘مدير أىمؾ قمغم

  .ٌؼ سمٞم٤من ذًمؽـد ؾمـوىم ،قل ذم اًمدواومع واعمتٕمٚم٘م٤مت ـوًمٙمـ جي٥م اًمدظم ،اجلٛمٞمٚم٦م 

  :مـفا ، افـقع هذا مـتقجد أمثؾة ـثرة و      

  ديد اعمّم٤مًمح اًمٕمٚمٞم٤م واعمٝم٤مرة ذم زظمرومتٝم٤م سمحج٩م مه اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اجلرائؿ شمؼمير قمٛمٚمٞم٤مت

 .سمؾ ىمد شُمٓمغم سمٓمالء اًمديـ ، وإُمـ اًمقـمٜمل

  ڀ  ڀ   چيمام يٜمٌف إًمٞمف ىمقًمف شمٕم٤ممم  ، سمٛمٙمٞم٤مًملم واًمٙمٞمؾ اعمزدوج اخلٓم٤مب شمًقيغ

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

ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ   ڻ      ۀ  ۀ  ہ  چ وىمقًمف شمٕم٤ممم  ،37اًمتقسم٦م:  چڤڤ  

  .49 – 48اًمٜمقر:  چہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ    ے     ے    ۓ  ۓ  

   وًمتٝمقيؾ أُمقر ُمٕمٞمٜم٦م ًمتٛمِمٞم٦م ُمآرب فم٤معم٦م  ،اًمٕمٛمٚمٞم٤مت اإلقمالُمٞم٦م ًمتٝمقيـ اًمٕمٔم٤مئؿ اًمٙمٌػمة

ويمذًمؽ ؾم٤مئر قمٛمٚمٞم٤مت اًمتحريؽ سمٗمٙمرة طمًٜم٦م وًمٙمـ ُيراد هب٤م ومتح اًمٓمريؼ  ،ُمـ ورائٝم٤م 

ويتْمٛمـ ذًمؽ إشم٘م٤من ُمٝم٤مرات شمروي٩م إيم٤مذي٥م وهمرس إومٙم٤مر وشمٚم٘ملم  ًمًٞمئ٤مت يمٌػمة .

اعمخ٤موف اجلٛمٝمقر وحتريؽ اًمٕمقاـمػ وقمٛمٚمٞم٤مت اًمتٖمٓمٞم٦م وشمِمتٞم٧م اإلٟمت٤ٌمه وإصم٤مرة اًمذقمر و

 .اعمْم٤مد وؿمٌٝمٝم٤م ُمـ ُمٝم٤مرات اًمتْمٚمٞمؾواًمتْمٞمٞمؼ قمغم اإلقمالم 
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   ي٘مع ذم مجٚم٦م قمٛمٚمٞم٤مت شمٖمٞمػم اعمٗم٤مهٞمؿ او همًٞمؾ اًمدُم٤مغ او وهذا يمٚمف وهمػمه ُمـ إُمثٚم٦م

إمم صٗمح٦م وم٤مرهم٦م يٙمت٥م ومٞمٝم٤م  اإلٟم٤ًمن ؾ اًمذايمرة او حتقيؾ إرادةاًمتًٛمٞمؿ اًمًٞم٤مد او شمٌدي

  .قمداد ُمٝم٤مرات يمٌػمة ذم هذا اعمج٤ملؽ اًمٗمٙمري سم٢م. وي٘مقم ظمؼماء اًمتحري اًم٘مقي ُم٤م يِم٤مء

 ،أي دقمٝمؿ واشمريمٝمؿ وُم٤م يٗمؽمون  ، چ ڇ  ڇ  ڇ  چ : ىمقًمف شمٕم٤ممم افػائدة اخلامسة      

اعمٗم٤مصٚم٦م او اًمؼماءة وًمٙمـ قمغم ؾمٌٞمؾ  ، او شمرك ُم٘م٤موُمتٝم٤م وًمٞمس ذًمؽ قمغم ؾمٌٞمؾ اًمٖمٗمٚم٦م قمـ اعمٗمؽمي٤مت

جئ  حئ  چ  ٘مقًمف شمٕم٤ممميم اًمٗمٙمري٦م ىم٤مئٛم٦م . وهذامم٤م يٗمؽمون ، وشمٌ٘مك أطمٙم٤مم اًمدقمقة واعم٘م٤موُم٦م 

، ومحلم 110إٟمٕم٤مم:  چ  يئ      جب  حب  خب  مب    ىب  يب  جت  حت  مئ  ىئ

يذرهؿ اهلل شمٕم٤ممم ذم ـمٖمٞم٤مهنؿ ، جُيري اهلل قمٚمٞمٝمؿ أيْم٤ًم ىَمَدَره شمٕم٤ممم ذم اؾمتدراضمٝمؿ او أظمذهؿ 

 سم٤مًمٕمذاب ذم اًمدٟمٞم٤م وُم٤م يٜمتٔمرهؿ ذم أظمرة. 

ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ        ژ    چ: ىمقًمف شمٕم٤ممم افػائدة افسادشة      

 ، ٟمحقه سمًٛمٕمؽ ُمٚم٧م إذا ومالن ممإ وأصٖمٞم٧م ، اعمٞمؾ اًمّمٖمق ، چژ  ڑ  ڑ  ک  

  چ ذم واًمالم اًم٘مٚمقب واًمدواظمؾ .أي  ،وشمدسمر أن اإلصٖم٤مء ذم آي٦م إٟمٕم٤مم هق إصٖم٤مء إومئدة 

 يمام ، واًمّمػمورة اًمٕم٤مىم٦ٌم ٓم شمٙمقن نأ ويٛمٙمـ ، يمل سمٛمٕمٜمك اًمتٕمٚمٞمؾ ٓم هل سمٕمده وُم٤م ،چڍ    

وواوح  ، 8اًم٘مّمص:  چ ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چچ  ٤مممـــشمٕم ىمقًمف ذم

أن حت٘مٞمؼ اًمٗمٕمؾ اعمْم٤مرع سمٕمد هذه اًمالم يٛمٙمـ أن يٙمقن ُمرطمٚمٞم٤ًم وـمقيؾ إُمد . ُمـ آي٦م اًم٘مّمص 

 اخلداع ومٙمر زقمامء ًمٜمداء اإلؾمتج٤مسم٦م أي ًمإلصٖم٤مء اًمٜم٤مس ُمـ اعم١مُمٜملم همػماعمٝمؿ هٜم٤م هق اؾمتٕمداد 

ومٝمق إصٖم٤مء ؾمٛمع  إًمٞمٝم٤م وصٖم٤م ُمًٚمؿ زل إنوًمٙمـ  .سمنمي هلذا اًمٗمٙمر  وشمٙمقيـ دمٛمع اعمزظمرف

 طملم اًمزاين يزين ٓ » طمدي٨م ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ذيمرهؿ اًمذيـ ضمٜمس ُمـومٚمٕمٚمف  ، (وزًم٦م ىمٚم٥م )أي ؿمٝمقة

ژ  چ  شمٕم٤ممم ىمقًمف ومٝمق ُمـ ُمْمٛمقن أُمره إمم اًمرو٤م واإلظمتٞم٤مر وم٢من شمٗم٤مىمؿ ،« ُم١مُمـ وهق يزين

 أي إنْ  ،121إٟمٕم٤مم:  چ گ گ گ گ ک  ک ک ڑ ڑ
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وشمدسمرإومٕم٤مل اعمْم٤مرقم٦م سمٕمد ٓم اًمتٕمٚمٞمؾ او اًمّمػمورة: ًمتّمٖمك وًمػموقه  أـمٕمتٛمقهؿ سم٠مومئدشمٙمؿ .

وفؽـفا ظؿؾقات اشتامفة مرـبة  ،ومٝمل ًمٞم٧ًم جمرد دومٕم٦م ُمـ اًمٗمٕمؾ ويٜمتٝمل إُمر  ،وًمٞم٘مؽمومقا 

 :مـفا ، فؽسب اإلصغاء ثؿ ادتابعة مستؿرةو

  قمٛمٚمٞم٤مت صٜم٤مقم٦م اعمٞمؾ واًمرهم٦ٌم )ومـ اإلؾمتامًم٦م( يمل يتؿ اإلصٖم٤مء. 

  ًمذُمؿ ًمتح٘مٞمؼ اًمرو٤م سمٜمداء اًمِمٞمٓم٤منقمٛمٚمٞم٤مت اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م وذاء اًمٜمٗمقس وا. 

  .قمٛمٚمٞم٤مت اإلهمقاء واًمتْمٚمٞمؾ 

   اإلقمداد واًمتخٓمٞمط إلىمؽماف أصم٤ممقمٛمٚمٞم٤مت. 

   يمٚمف وشمٓمقيرهقمٛمٚمٞم٤مت إداُم٦م ذًمؽ. 

 إٓ ، ؾمٞمئ٤مً  او يم٤من طمًٜم٤مً  يمت٤ًمباإل ىمؽمافواإل ، وًمٞمٙمتًٌقا أي چ ژ چ شمٕم٤ممم ىمقًمفصمؿ       

تْمٞم٤مشمف إمم وطمل اًمنم واًمرو٤م سمف يتٌٕمف اًمٕمٛمؾ سمٛم٘م وواوح أن إصٖم٤مء إومئدة.  أهمٚم٥م اًمًقء ذم ٟمفأ

  .وخلدُمتف أي اىمؽماف أصم٤مم

 :ؾؿام يؼسؾف اإلشتبداد وافطغقان      

   قمغم طم٘مقق اإلٟم٤ًمن وقمغم اعمّمٚمحلم .احلرب 

   وشمًخػم  ،ظم٤مص٦م اًمًٞم٤مد وإُمٜمل وُمٕمٔمؿ اًمٜمٗمقذ اإلىمتّم٤مدي  ،اطمتٙم٤مر اًمٜمٗمقذ اًمٕم٤مم

 ًمٞمس ًمف طمدود.ظم٤مص٦م وأن هنؿ اعمًتٌد اعمتًٚمط  ،يمؾ ذًمؽ إلداُم٦م اًمتًٚمط واإلؾمتٌداد 

 .ذًمؽ ُمٜمع اًمٌديؾ اعمحتٛمؾ ُمـ اًمٜمٛمقويتْمٛمـ 

  شمٜمٛمٞم٦م اًمٗم٤ًمد. 

   وذًمؽ ،اًمٙمٌػمة اعمزُمٜم٦م واعمتزايدة  يمتٜمٛمٞم٦م اًمتخٚمػ واًمٗم٘مر وإزُم٤مت ،اًمتحٓمٞمؿ اًمداظمكم 

وهق ُمٕمٜمك ُم٤م ذيمرٟم٤مه ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ ُمـ حتقيؾ إرادة  ، إلٟمت٤مج ؿمٕم٥م ُمٜمٙمن وإرادة ُمتحٓمٛم٦م

 ،وذم ذًمؽ وؾم٤مئؾ يمثػمة  . يٙمت٥م ومٞمٝم٤م اًم٘مقي ُم٤م يِم٤مء ،اعمٔمٚمقُملم إمم صٗمح٦م وم٤مرهم٦م او سمٞمْم٤مء 

قاصالت إوٕم٤مف وشمٗمٙمٞمؽ اًمٜمِم٤مط اًمٕم٤مم يم٢موم٤ًمد ظمدُم٤مت اًمٙمٝمرسم٤مء واعمُمـ أؿمده٤م 

مم٤م يٙمٌح  ، وظمٗمض ىمٞمٛم٦م اًمٕمٛمٚم٦م اًمقـمٜمٞم٦م واإلشمّم٤مٓت وُمٜمٔمقُم٤مت اًمٕمٛمؾ واًمرواشم٥م
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ويتٗم٤مىمؿ  . ًمٞمقُمٞم٦م سمٕمٞمدًا قمـ اًمٕمٛمؾ ًمٚمٛمًت٘مٌؾاًمٙمٗم٤مءات ويِمٖمؾ قم٤مُم٦م اًمِمٕم٥م سم٤معمتٓمٚم٤ٌمت ا

  اًمٜم٤مس. ُمـ اًمداظمكم وزرع اًمرقم٥م واخلقف قمٜمدخٓمط إضمٝم٤مض إسم إُمر

  إي٘م٤مد ٟم٤مر اًمٜمزاقم٤مت واحلروب. 

  اخلػقة مـ افػؽر ادضاد ادضامغ

 :اخلائض وظؿؾقات تشؽقؾ اجلؿع

أقمامل اًمٗمٙمر اعمْم٤مد ًمٚمحؼ  شمقوح احلجؿ اًمٙمٌػم ًمٚمٛمْم٤مُملم اخلٗمٞم٦م ذم ذم ذًمؽ ٟمّمقص قمديدة      

  :واًمٕمدل

آل قمٛمران:  چ ک  ک ک  ک گ  گ   گ  گ ڑ  چىمقًمف شمٕم٤ممم : مـفـا      

واوح أن احل٘مٞم٘م٦م همػم اعمٕمٚمٜم٦م أيمؼم ُمـ اإلؿم٤مرات ذم يمالُمٝمؿ وأيمؼم سمٙمثػم ُمـ اخلٓم٤مب  ، 118

د ـوىم ،اعمٕمٚمـ . وًمذًمؽ وم٢من شم٘مقيؿ اخلّمؿ يٕمتٛمد قمغم أُمقر ُمٝمٛم٦م ىمد شمٙمقن خم٤مًمٗم٦م ًمٚمخٓم٤مب اعمٕمٚمـ 

 .٤مء اهلل شمٕم٤مممـإن ؿم ٞم٠ميت اعمزيدـوؾم ،قيؿ إضمٜمٌل ذم أواظمر اعمٌح٨م اًمث٤مين ـٌؼ ذيمر شم٘مـؾم

ۓ  ڭ  ڭ ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆۈ  چ  شمٕم٤ممم : ىمقًمفـفـاوم      

ر ـاعمٙمر ُمـ اًمٌنم هق إشم٘م٤من اًمِم ،123إٟمٕم٤مم:  چۈ    ٴۇ  ۋ     ۋ  ۅ  ۅ  

 يم٤من إذا سمٗمالن يٛمٙمر ومالن: شم٘مقل ، واًمتداهل اعمخ٤مشمٚم٦م واعمٙمرىم٤مل اسمـ قمٓمٞم٦م:  ،وإفمٝم٤مره سمٖمػم طم٘مٞم٘متف 

 اسمـ ىم٤مًمف ، اًمٗمتؾ اعمٙمر أصؾ ٘م٤ملويُ  يريد . سمام وشمًؽماً  مجٞمالً  ئمٝمر وهق هقة إمم ويًقىمف يًتدرضمف

وشمدسمر أن  .اهـ ُمـ ) شمٗمًػم اسمـ قمٓمٞم٦م /إٟمٗم٤مل ( . يقىمٕمف طمتك يٗم٤مشمٚمف سم٤مإلٟم٤ًمن اعم٤ميمر ومٙم٠من ، ومقرك

 هق اعمجرُملم أيم٤مسمر قفمٞمٗم٦موم ، يمام هل قم٤ٌمرة أي٦م وفمٞمٗم٦م اعمٙمر ذم اًمٌالد يتقٓه٤م أيم٤مسمر اعمجرُملم

 . اًمتْمٚمٞمؾ ضمؾٕ ُمزظمرف إقمالم او سمخٓم٤مب اعمًٌقق او اعمّمحقب ضمرامًمإل اخلٗمل اًمتخٓمٞمط

 همػم اعمْم٤مُملم قمـ اًمٌح٨م جي٥م سمؾ ، ًمٚمٔمٚمٛم٦م اعمٕمٚمـ اخلٓم٤مب إمم اًمريمقن قمدم رضورة ي١ميمد وهذا

ريرة حم٤مـم٦م سمٙمثػم ممـ ًمف ـهمػم أن اًم٘مٚم٦م اًمِم . ومٞمٝم٤م اعمٛمٙمٜم٦م اًمٕمديدة اإلطمتامٓت وإصم٤مرة ٦ماعمٕمٚمٜم

ك ذًمؽ أدًم٦م ـيٜمٌف إًم ، رـوًمتٜمٗمٞمـذ ُمِمـ٤مريع إيم٤مسم ضـاخل٤مئ اجلٛمعٙمٞمؾ ـًمتِمو ًمٚمٛمت٤مسمٕم٦م تٕمدادـاؾم
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  چ ومتدسمر صٞمٖم٦م اًمٕمٛمقم ذم ،54اًمزظمرف:  چ ڻ  ڻ ںچ ٤ممم ـــقًمف شمٕمـيم٘م ،يمثػمة 

ڍ  ڌ  چ وىم٤مل شمٕم٤ممم  ،شمٜمٌف إمم ٟمقع ُمـ اًمٙمثرة وم٢من مل شمٙمـ ًمإلؾمتٞمٕم٤مب وم٢مهن٤م  چ ڻ

 وىم٤مل. 113إٟمٕم٤مم:  چ ڑ  ک ڑ ژ ژ ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ 

﮽   ﮾﮿چ  شمٕم٤ممم ﮹   ﮺  ﮻  ﮼    ويم٤مٟم٧م اًمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمني٦م ذم  .24ص:  چ  ﮷  ﮸ 

رقمٞم٦م وإظمالق ومال ـوم٢من يم٤مٟم٧م ُمٜمْمٌٓم٦م سم٤مًمِم ،دد ىمٚمٞمؾ ُمـ اًمٜم٤مس ـره٤م قمـاًم٘مرون اعم٤موٞم٦م يدي

وإن يم٤مٟم٧م همػم ُمٜمْمٌٓم٦م وميره٤م حمدود ٟمًٌٞم٤ًم . وأُم٤م اًمٞمقم وم٢من إقمامل اًمني٦م شم٘مقده٤م  ،ٙم٤مل ـإؿم

وقمغم ىَمْدر وم٢من يم٤مٟم٧م همػم ُمٜمْمٌٓم٦م وم٢من إرضار يمٌػمة ضمدًا .  ،ُم١مؾم٤ًمت يمٌػمة ضمدًا وقم٤مًمٞم٦م اعمٝم٤مرة 

  ۈ    ٴۇ  ۋ چ شمٜمٌف إمم ذًمؽ قم٤ٌمرة  ،قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم اعمٙمر وآصم٤مره شمٙمقن اعم١ماظمذة قمٚمٞمف 

 .چۅ  ۅ  ۋ  

إػ تشؽقؾ مادة بؼية خلدمتف   ُيؾج  إذارتػاؿؿ افظؾؿ وافؼوظذ أي حال ؾنن       

 :ومـ وشائؾ ذفؽ ،وادشارـة ؾقف 

   ُمٜمٝم٤م اإلىمّم٤مء  ،سمقؾم٤مئؾ قمديدة  وذاء او إره٤مب او شم٘مزيؿ اًم٘مٚم٦م اًمقاقمٞم٦م ،شمْمٚمٞمؾ اًمٕم٤مُم٦م

 .قمـ أؾم٤ٌمب اًمت٠مصمػم واًمٜمٗمقذ

   اًمٕمٜمقان أيت إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممموهق  ،شمٚمٓمٞمخ وشمً٘مٞمط اعمخ٤مًمٗملم. 

   اًمٓمٞمٌلم وسمٕمض ؾمذاضم٦م همػم اًمقاقملماًمتجٝمٞمؾ واؾمتٖمالل. 

  ضمتامقمل او اإلىمتّم٤مدي او ؾمٞم٤مؾم٦م اًمنمارة ذم اهلِمٞمؿ ًمٙم٥ًم او حتريؽ جم٤مُمٞمع احلٓم٤مم اإل

 اًمًٞم٤مد.

  وُم٤م يتٌع ذًمؽ ُمـ  ، اٟمت٘م٤مء قمٜم٤مس ًمتدريٌٝمؿ قمغم وؾم٤مئؾ إداُم٦م اجلٛمع اخل٤مئض وشمٜمٛمٞمتف

 ودمٜمٞمد واؾمع )فم٤مهر وظمٗمل(. وشمّمٜمٞمع ىم٤مدة شمِمٙمٞمؾ جم٤مُمٞمع وُم١مؾم٤ًمت

  ُمع اإلُمتدادات اًم٘مري٦ٌم واًمٌٕمٞمدة اًمتٕم٤مون. 
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   ُمٜمٝم٤م  ،وذًمؽ ٕؾم٤ٌمب قمديدة  ،حتريؽ إزُم٤مت وٟمحقه٤م ُمـ وؾم٤مئؾ اًمْمٖمط اًمٕم٤مم

خل٤مئض هق وإىمٜم٤مع اًمٜم٤مس أن اجلٛمع ا إمم اجلٛمع اخل٤مئض وإؿمٖم٤مل أظمريـشمٙمثػم اعمٜمْمٛملم 

 .ُمـ اعمْم٤ميؼ اعمخرج اًمقطمٞمد

  او  او شمّمٖمػمه وصم٘م٤مومتف شمًخػم ُم١مؾم٦ًم إقمالُمٞم٦م يمٌػمة وُمتٗمرقم٦م ُمع ُمٜمع اإلقمالم اعمْم٤مد

 .شمِمقُّيف

  قفمٞمٗمل وهمػمه وشمقضمٞمٝمف خلدُم٦م اًمٔمٚمؿاإلؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمٗم٤ًمد اًم.  

وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ    چ٤ممم ــــشمٕمو شم٤ٌمرك : ىمقًمفمـفـاو      

ۈئ    چ٤مرة ـٞمئ٤مت أي يٗمٕمٚمقهن٤م سمٓمريؼ اعمٙمر . وشمدسمر هٜم٤م قمٌـيٛمٙمرون اًمً ،10وم٤مـمر:  چ ېئ   ېئ

 اخلؼم ُمٕمٜمك إًمّم٤مق شم٠ميمٞمد شمٗمٞمد ًمٗمٔمٞم٦م زي٤مدة ومٝمذه ، ش هق »اًمْمٛمػم  إدظم٤ملو ، چ ېئ  ېئ   ېئ

وُمثؾ ذًمؽ  ، اخل٤مرضمٞم٦م اًمٕمقاُمؾ سمتٖمػم اًمٌقار يزول ومال عمٙمرهؿ صم٤مسم٧م وصػ اًمٌقار ويم٠من سم٤معمٌتدأ

 ؾمقاء هذا ،104اًمتقسم٦م:  چ ھ  ے     ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳    ﮴  ﮵چ شمٕم٤ممم  ىمقًمف ُي٘م٤مل ذم ٟمحق

.  اعمٝمٚمؽ واعمٌػم ، واهلالك اًمٙم٤ًمد ومرط هق واًمٌقار.  ُمٌتدأً  او وَمّْمؾ وٛمػم اعمتقؾمط اًمْمٛمػم ضمٕمٚم٧م

يِمجع قمغم صم٤ٌمت  وًمٙمٜمف ، اًمٕمٛمؾ وشمرك اإلٟمتٔم٤مر جمرد يٕمٜمل ٓ اًمذايت او اًمتٚم٘م٤مئل اًمذسمقل أن همػم

 ُمٙمر اًمٔم٤معملمعمٝمؿ هٜم٤م أن ا .سمقار اإلؾمتٌداد  ًمتنيع اعمْم٤مد اًمٕمٛمؾ واًمتٜمٛمٞم٦م وُم٤م يٛمٙمـ ُمـاًمٜمٗمس 

 وذًمؽ ، ورضسم٤مت يمقارث ُمـ ي٠مشمٞمف قمام اًمٜمٔمر سمٍمف واًمذسمقل اًمٙم٤ًمد قمقاُمؾ داظمٚمف ذم حيٛمؾ

ويًتٕمٛمؾ سمٕمض ظمؼماء اًمًٞم٤مؾم٦م اًمٖمرسمٞملم  . اًم٤ًمُمٞم٦م اًم٘مٞمؿ ُمـ واًمتحٚمؾ اًمٗم٤ًمد قمغم ىمٞم٤مُمف سم٥ًٌم

او ٟٓمتٔم٤مر اًمذسمقل  ًمقصػ اًمٕمٛمٚمٞم٤مت اعم٘مّمقدة ٓضمتٜم٤مب اعمقاضمٝم٦م شاإلؾمتًالم اًمتٙمتٞمٙمل» :قم٤ٌمرة

 . اًمذايت

 چ ڻ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻچ ىمقًمف شمٕم٤ممم  ذم صٗم٦م اًمِمٞمٓم٤من وىمٌٞمٚمف يمام: مـفـاو      

ٞمٓم٤من يقضم٥م اًمتٕمقيض سم٤معم٤ٌمًمٖم٦م ذم رؤي٦م اعمٕم٤مين اعمتّمٚم٦م ـؿ اًمِمـٕمدم رؤي٦م ضمًوم ،27إقمراف: 

وئ    چوىم٤مل شمٕم٤ممم  ، 6وم٤مـمر:  چ ڄ  ڄ   ڄ ڦ  ڦ  ڦچ ٘مد ىم٤مل شمٕم٤ممم وم ،ٞمٓم٤من ـسم٤مًمِم



441 

 

جي٥م شمٜمٛمٞم٦م اًمٌّمػمة  أٟمف ُمٕمٜمك ذًمؽ ،168اًمٌ٘مرة:  چ ۈئ  ېئ   ېئ ۇئ   ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ

 . ْمٚمٞمؾواًمت واإلهمقاء وايمت٤ًمب اعمٝم٤مرة ذم رؤي٦م ومٙمر اًمِمٞمٓم٤من وظمٓم٤مسمف وظمٓمقاشمف اعمح٤مـم٦م سم٤مإلهمراء

ومرسمام يًتٕمٛمؾ  ،وأُم٤م اًم٘مٌٞمؾ  ،وًمٞمس: ىمٌٞمٚمتف . وم٢من اًم٘مٌٞمٚم٦م سمٜمق أب واطمد  ،وشمدسمر اؾمتٕمامل ًمٗمظ: ىمٌٞمٚمف 

أي اًمتامصمؾ اعمٕمٜمقي سمٍمف اًمٜمٔمر  ،سمٛمٕمٜمك اًم٘مٌٞمٚم٦م وًمٙمـ اًمٔم٤مهر ذم اؾمتٕمامًمف إرادة اًمٜمقع او اًمّمٜمػ 

وذم مهذي٥م اًمٚمٖم٦م ٟم٘مؾ إزهري  ،ُمـ ىمٌٞمؾ ذاك  اًمرضمؾ او اًمٙمالم ُي٘م٤مل: هذا ،قمـ اًمتقاًمد واًمٜمًؾ 

ومجٕمف: ىُمـٌُؾ .اهـ . وىم٤مل اسمـ  ،قمـ أيب زيد: اًم٘مٌٞمؾ اجلامقم٦م يٙمقن ُمـ اًمثالصم٦م ومّم٤مقمدًا ُمـ ىمقم ؿمتك 

.اهـ . وًمذًمؽ ومن سمٕمْمٝمؿ ىمٌٞمٚمف ذم آي٦م  ؾمٞمده ذم اعمحٙمؿ: وي٘م٤مل ًمٙمؾ مجع قمغم رء واطمد: ىمٌٞمؾ

سمٚمٞمس ذم اًمٕمٛمؾ اًمني وايمت٤ًمب ُمٝم٤مرات إقمراف سمٛمٕمٜمك ضمٜمقده . ويٜمٌف ذًمؽ إمم إهاف ضمٜمقد إ

.  ُمـ وضمقه اًمٕمٛمؾ اخلٗمل ٤ميم٤مًمتجًس وإسمٓم٤من همػم اعمٕمٚمـ وقمٛمٚمٞم٤مت اًمتْمٚمٞمؾ وهمػمه يمٌػمة ومٞمف

٤ًم ـج٥م أن ي٘مؽمن دائاًم سم٤مطمتٞم٤مـم٤مت ووم٘مـف اعمٕمٚمـ يـؾ ُمٕمٝمؿ سمٛمٕمٓمٞم٤مت اًمقضمـوًمذًمؽ وم٢من اًمتٕم٤مُم

سمؾ هق  ،ٓمٚم٘م٤ًم ذم أي٦م اًمٙمريٛم٦م ٞمٓم٤من وىمٌٞمٚمف ًمٞمس ُمـف اخلٗمل . وقمدم رؤي٦م اًمِمـٓطمتامٓت اًمقضم

ومال ُم٤مٟمع ُمـ ضمٝم٦م ًمٖم٦م اًمٜمص أن  ، چں   ںچ  قم٤ٌمرة  ذم اعمٌٝمؿ فمرف اعمٙم٤من ُم٘مٞمد سمٛمْمٛمقن

وًمذًمؽ أٟمٙمر اإلُم٤مم اًمِمقيم٤مين ذم  ،شمقضمد ُمقاىمع أظمرى يٛمٙمـ ومٞمٝم٤م رؤي٦م اًمِمٞمٓم٤من او رؤي٦م ىمٌٞمٚمف 

شمٗمًػمه قمغم ُمـ اؾمتدل سم٤مٔي٦م قمغم اإلؾمتٖمراق ذم قمدم اًمرؤي٦م . وئمٝمر ُمـ احلدي٨م اًمٜمٌقي وأظم٤ٌمر 

ُمـ اإلٟمس وأُم٤م رؤيتٜم٤م ًم٘مٌٞمٚمف  ،اًمّمح٤مسم٦م أن رؤي٦م اإلٟم٤ًمن ًمِمٞمٓم٤من اجلـ ممٙمٜم٦م وًمٙمٜمٝم٤م ٟم٤مدرة ضمدًا 

ًمٙمـ ٕن اًمٗمجقات يمثػمة ضمدًا سملم اعمٕمٚمـ و ،ومقاوح أهن٤م واضم٦ٌم قمٜمد وضمقد ُمقاضمٝم٦م سملم اًمٓمروملم 

 ،ُمـ قمدم رؤيتٝمؿ وىمقع أطمقال قمديدة  إُمٙم٤من ُمـ ري٥م ومال ، وشمٍموم٤ممهؿ واخلٗمل ُمـ ؾمٞم٤مؾم٤ممهؿ

 . ومٝمق واضم٥م يمٌػم يمام ذيمرٟم٤م ،وأُم٤م رؤي٦م ظمٓمقات وومٙمر وؾمٌؾ اًمِمٞمٓم٤من وىمٌٞمٚمف  . تٝمؿأي قمغم طم٘مٞم٘م

ۅ    ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ چ ي١ميد يمؾ ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم 

وم٢من  ،60إٟمٗم٤مل:  چ ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ

ٌف ذم أي٦م اًمٙمريٛم٦م إمم صمالث ومئ٤مت يمام هق طمٙمؿ اًمٕمٓمػ سم٤مًمقاو  اإلقمداد ًمٚمردع او إظم٤موم٦م اًمٕمدو ُُمَقضمَّ

،  چ ى  ائ  ائ  ەئ ى ې ۉ  ې  ې  ې ۉ ۅچ ذم قم٤ٌمرة 



442 

 

اًمت٘مدير: شُمرهٌقن قمدو اهلل وشُمرهٌقن قمدويمؿ وشُمرهٌقن أقمداًء آظمريـ ُمـ همػم أوًمئؽ ٓ شمٕمٚمٛمقهنؿ . 

قمداوة ، او سم٥ًٌم  ، ؾمٌٌف ُمٝم٤مرامهؿ ذم اخلداع واًمٙمتامنوىمد يٙمقن قمدم اًمٕمٚمؿ هبؿ ذم ُمرطمٚم٦م ُم٤م 

 .وىم٤مسمٚم٦م ًمٚمتٗمجر إن ؾمٜمح٧م هل٤م ومرص٦م يم٤مُمٜم٦م

 :مـفا ،واخلػاء دم افػؽرة أكقاع       

   يمام ذم اإلؿم٤مقم٤مت ،شمروي٩م ومٙمرة يّمٕم٥م ُمٕمروم٦م ُمّمدره٤م وسمٕمض ُمتٕمٚم٘م٤ممه٤م. 

  شُمـتخذ  ، وومجقات يمٌػمة سملم اعمٕمٚمـ واحل٘مٞم٘م٦م ؿمٕم٤مرات وقمٜم٤مويـ ظم٤مدقم٦م وصقر متقُّيٞم٦م

ەئ  ەئ  وئ     چ وهذا سمٕمض ُم٤م يٜمٌف إًمٞمف ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،همٓم٤مًء او ـمري٘م٤ًم إمم وم٤ًمد سم٤مـمـ 

ُمٜمٝم٤م  ،ويِمٛمؾ هذا اًمٜمقع أُمقرًا يمثػمة  .151إٟمٕم٤مم:  چ ۆئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  

سمقؾم٤مئؾ يمثػمة يمزظمروم٦م اعمٜمٙمرات واومتٕم٤مل إزُم٤مت وُمِم٤مريع  قمٛمٚمٞم٤مت مح٤مي٦م اًمِمـر وشمؼميره

ُمـ  واحل٘م٤مئؼ وُمِم٤مريع مهقيـ إُمقر وشمٓمقيع اإلرادات ، اًمتٝمقيؾ واًمتخقيػ ُمـ ضم٤مٟم٥م

وُمٜمٝم٤م قمٛمٚمٞم٤مت شمٖمٞمػم اًمث٘م٤موم٤مت اًمٜم٘مٞم٦م سمت٘مديؿ سمدائؾ ُمزظمروم٦م وخمٚمقـم٦م سمام خيدع  ضم٤مٟم٥م آظمر .

وُمٜمٝم٤م  ًمًؿ اعمدؾمقس ذم اًمٕمًؾ .ُمـ اعمْم٤مُملم ومال يِمٕمر هب٤م يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس يمام ٓ يِمٕمرون سم٤م

 .ًمّمالحُمّمٜمققم٦م او خمؽمىم٦م او خمدوقم٦م يمل شمٙمقن ُمقازي٦م خلٓمقط ا شمِمٙمٞمؾ ظمٓمقط

  اًمٔمٚمؿ اعمٙمِمقف ًمٍمف اإلٟمت٤ٌمه قمـ قمٛمٚمٞم٤مت متقُّيٞم٦م. 

   يًػم ومٞمٝم٤م يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس ـمققم٤ًم إمم  ،إقمدادًا ًمٕمٛمٚمٞم٦م يمؼمى ظمٓمقات حتْمػمي٦م او شمرويْمٞم٦م

 اهل٤موي٦م.

   ظمالوم٤ًم ًمٚمٕمٝمد واعمٞمث٤مق. ،اًمتجًس )وًمٞمس اًمرىم٤مسم٦م( قمغم اًمّمديؼ واحلٚمٞمػ واًمٕمدو   

   وًمٙمـ اخلٗمل هل اًمٖم٤مي٦م ذم حتريؽ  ،إقمالن ومٙمرة ذم ُمّمدر واوح ويم٤مشم٥م ُمٕمروف

 .ـمرف ُمٕملم إمم قمٛمٚمٞم٦م ظم٤مهةواؾمتدراج 

  ُوًمٙمـ شمٔمٝمر أُمقر شم٤ًمقمد قمغم  ،وٓ ئمٝمر ًمٚمٜم٤مس ُمـ هق اًمٗم٤مقمؾ  ، ٕمؾٗمْ ـقمٛمٚمٞم٤مت يم٤مُمٚم٦م شم

 .وإسم٘م٤مء اًم٘مْمٞم٦م ذم دائرة اًمٖمٛمقض شمِمقيش اًمٗمٙمر وشمٖمٞمٞم٥م اعمٕمروم٦م
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   وهذا  ،هق ضمٝم٦م أظمرى  وًمٙمـ اعمحرك اًمرئٞمس ،قمٛمٚمٞم٤مت شمٗمٕمٚمٝم٤م ضمٝم٦م ىمد شمٙمقن ُمٕمرووم٦م

 .ذم اًمٍماع اًمًٞم٤مد ىمدياًم وطمديث٤مً  يمثػم

 :بافباضؾ افتؾطقخ وافتسؼقط

ے  ۓۓ   ﮲   ﮳  ﮴   ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ ھ  ھ  ھ  ھ  ے چ ىم٤مل شمٕم٤ممم       

 ،1اهلٛمزة:  چ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿچ ٤ممم ــوىم٤مل شمٕم ،13اًمٌ٘مرة:  چ ﮵  ﮶  ﮷    ﮸

ڃ  چ  ڃڃ   ڄ  ڄ  ڃ ڦ  ڦ  ڄ  ڄچ ٤ممم ــوىم٤مل شمٕم

 اعم٤ٌمًمٖم٦م وا اًم٘مٍم داةسم٠م اسمتدأت يمٞمػو ،وشمدسمر آي٦م اًمٜمحؾ هذه  .105اًمٜمحؾ:  چ چ

 و اًمتجدد قمغم دال ومٕمؾ ايْم٤م وهق ، سمف ويْمٓمٚمع اًمٙمذب يّمٜمع أي ، يٗمؽمي :اًمٗمٕمؾ وشمٌٕمٝم٤م ، شٟمامإ»

 وصػ ذم احلدي٨م ذم و. يٕمٛمؾ ُم٤م جيٞمد يم٤من ذاإ اًمٗمري ويٗمري اًمٗمرا يٗمري: اًمٕمرب شم٘مقل . اًمتٙمرار

 وإقم٤مدة مجٕمٝم٤م اعمٕم٤مين متزيؼ هق اًمٙمذب واومؽماء . « ومريف يٗمري قمٌ٘مري٤م ار ومٚمؿ » اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر

 شمٙمٚمػ و اًم٘مّمد ىمٞم٤مم و اعم٤ٌمًمٖم٦م قمغم دلي اًمت٤مء سمزي٤مدة يٗمؽمياًمٗمٕمؾ و.  سمٛمٝم٤مرة اًمٙمذب ًمّمٜم٤مقم٦م

 ٛمعـؾم او سملم ٟمزع واٟمتزع اًمٗمرق شمدسمر اًمٙمذب ويٗمؽمي اًمٙمذب يٗمري سملم رقـاًمٗم روم٦مـعمٕم و. ؾـاًمٕمٛم

 خ٦مـراؾم صٗم٦م هل ذبـاًمٙم صٜم٤مقم٦م نأ ذًمؽ وُمٕمٜمك.  واًمت٘مؿ ًم٘مؿ او طمٙمر واطمتٙمر او تٛمعـواؾم

  ذهـوه چ ڃ  چ  چ  چ ٤مممـــشمٕم ىم٤مل ذًمؽ يمؾ وًمت٠ميمٞمد.  ومٞمٝمؿ ذرةـُمتج

 صٜم٤مقم٦م نأ ري٥م ومال ،يمام شمٗمٞمد صم٤ٌممهؿ قمغم اًمٙمذب  ، يْم٤مأ ٍمـًمٚمح وشمّمٚمح قيمٞمدـاًمت شمٗمٞمد اًمّمٞمٖم٦م

 .ـم٤مرئ٤مً  قم٤مرو٤مً  ٧مـوًمٞمً ه١مٓءذم  خ٦مـراؾم وقم٤مدة وفمٞمٗم٦م اًمٙمذب

 :مـفا ،أمقر  وتعتؿد ؾؽرة افتشفر وافتؾطقخ ظذ      

   وىمد  ،وهذا أن ومـ يت٘مٜمف اخل٤مئْمقن ذم طم٘مقق أظمريـ  ،إصم٤مرة اًمًخري٦م واإلؾمتٝمزاء

 پ   پ   پ  ڀ  ڀ پ ٻ  ٻ  ٱ  ٻ  ٻچ ىم٤مل شمٕم٤ممم 
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اًمِمٕمراء:  چ مح  جخ  حخ  مخ  جس  چوىم٤مل شمٕم٤ممم  ، 36إٟمٌٞم٤مء:  چ ڀ

 .13اًمٌ٘مرة:  چ ۓھ  ھ  ے  ے  چ وذيمرٟم٤م ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،111

   وؾمٞم٠ميت ذيمره٤م إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم ،ٟمنم اإلؿم٤مقم٤مت. 

  ُمٜمٝم٤م: ،وهل أٟمقاع  ،اًمتٜمٗمػم واإلًمّم٤مق  قمٛمٚمٞم٤مت 

   احل٘مٞم٘مٞم٦م شمْمٚمٞمؾ اًمٜم٤مس سمّمٌغ ُمقاىمػ ؿمخص ُمٕملم او ُم١مؾم٦ًم سمٖمػم صٌٖمتٝم٤م

 .وشمًٞمػمه٤م ذم همػم ُم٤ًمره٤م

   قضاعمًتٕمد ًمٚمخ اهلٛمز واًمٚمٛمز واًمٜمٌز إلصم٤مرة اًمتٙمتؾاؾمتٕمامل اؾمٚمقب اًمتٗمٜمـ ذم. 

   ُمع اعمٝم٤مرة  ،إطم٤مـم٦م احلدث اعمًتٕمٛمؾ ًمٚمتٚمٓمٞمخ سمتٕمٚمٞمالت وشم٠مويالت همػم طم٘مٞم٘مٞم٦م

ذم اًمؽميمٞمز قمغم هذه اًمتٕمٚمٞمالت وذم ضمذب اٟمت٤ٌمه اًمٕم٤مُم٦م إًمٞمٝم٤م . ويمثػم ُمـ اًمٜم٤مس يٜمًقن 

 .سم٤مًمتٕمٚمٞمالت اًمقمهٞم٦مصكم ويتٕمٚم٘مقن احلدث إ

   حتٗمز قمغم اإلؾمتج٤مسم٦م وًمٙمٜمٝم٤م أُمقر شمثػم اعمِم٤مقمر و ،رسمط احلدث سم٠مُمقر ُمٜمٗمّمٚم٦م قمٜمف

 .همػم اًمّمحٞمح٦م

  أظمرى إلو٤مومتٝم٤م ذم اًمقىم٧م اعمٜم٤مؾم٥م إقمداد امه٤مُم٤مت . 

   ويمتحريؽ ضمٜمقد اًمٙمذب ،يم٤مًمتٜمًٞمؼ سملم اعمّم٤مدر اإلقمالُمٞم٦م  ،شمٔم٤مهر ضمٝمقد اًمتٚمٓمٞمخ 

 .إلؿم٤مقم٦م اًمٗمٙمرة سم٤مإلشمّم٤مل اعم٤ٌمذ

   وذًمؽ قمـ ـمريؼ حتريٙمف واؾمتدراضمف إمم قمٛمؾ يديٜمف اًم٘م٤مٟمقن  ،اإلي٘م٤مع اًمٕمٛمكم سم٤مخلّمؿ، 

سمؾ ىمد خيؽمىمقن  ، وسمٕمد ذًمؽ شمّمػم اًمتٝمؿ إظمرى واإلؿم٤مقم٤مت ُمًت٤ًمهم٦م قمٜمد يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس

  .هذا اًمٕمٛمؾ جلٕمؾ ىمٓمٕم٦م ُمٜمف ذم هم٤مي٦م اًم٘مٌح واإلؾمتٝمج٤من وهل ذم اًمٔم٤مهر ُُمٚمّم٘م٦م سم٤مخلّمؿ

 

 :دم افديـ تصعقد افغؾق

 همال: ُي٘م٤مل.  واًمت٘مّمػم اًمٜم٘مص ي٘م٤مسمؾ ومٝمق ، إًمٞمف اإلو٤موم٦م او اًمٌمء ُم٘مدار ذم اًمزي٤مدة هق اًمٖمٚمق      

  وهَم٤ممَم  ، همالءً  اًمًٕمر
ِ
ـٍ  اؿْمؽَماهُ : سم٤مًمٌمء  تفـُمٞمَ رَ ـسمِ  وهمال ، َأهْمَٚمٞمتف َأي اعمرَأة َصداق وهَم٤مًَمٞم٧ُْم  ، هم٤ملٍ  سمَثٛم

 او اعم٘مدار دم٤موز أي ، ُمٖم٤مٓة أُمره ذم وهم٤ممم ، هُمُٚمّقاً  رأيف ذم وهمال.  هم٤ميـتِف أىمَم هب٤م رُمك إذا هَمْٚمًقا
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٧ُم  وشَمٖم٤مزَم .  أومرط او سم٤مًمغ  وهَمَٚم٧م ، وارشمٗمع ازداد: احل٥َمُّ  وهمال ، اًمٓمقل ذم ومَت٤مَدى ارشمٗمع: أي اًمٜمٌَّ

 .َوهَمَٚمَٞم٤مٟم٤مً  هَمْٚمٞم٤مً   اًمِ٘مْدر

 چ ڌچ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   چ ىم٤مل شمٕم٤ممم       

وشمدسمر  ،ومال جم٤مل سمح٤مل ُمـ إطمقال ًمٚمزي٤مدة ومٞمف او قمٚمٞمف  ،. ومديـ اهلل شمٕم٤ممم ىمد يمٛمؾ وشمؿ  3اعم٤مئدة: 

 چ ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ٱ  ٻچ ىمقًمف شمٕم٤ممم 

وٟمًتٓمٞمع إىم٤مُم٦م  ومال حيؾ أن ٟمٜم٥ًم إمم اإلؾمالم إٓ ُم٤م ٟم٘مٓمع ي٘مٞمٜم٤ًم أٟمف طمٙمؿ اهلل شمٕم٤ممم ،171اًمٜم٤ًمء: 

وأُم٤م يمالم  ،ومٝمق سم٤مـمؾ  اهلل شمٕم٤ممم ديـومٙمؾ همٚمق ًمٚمٜم٤مس ذم  اًمؼماهلم قمٚمٞمف وقمغم سمٓمالن ُم٤م خي٤مًمٗمف .

  .اًمٕمٛمؾ سمٛمٕمٜمك زي٤مدشمف ومٝمذا أُمر آظمرسمٕمْمٝمؿ قمـ اًمٖمٚمق ذم اجلٝمد و

 :هـا ما يتعؾؼ بافكاع افسقاد مـفا ادفؿ ،شباب وفؾغؾق دم افديـ أ     

  وذًمؽ أن  ،او سمٞمئ٦م احلٓم٤مم اًمًٞم٤مد واإلىمتّم٤مدي واإلضمتامقمل  :بقئة افظؾؿ واإلشتبداد

وشمٖمٞمٞم٥م  ، (ٞم٦مٞم٥م اعمرضمٕمٞم٤مت اًمٜمٔمٞمٗم٦م اعمح٤ميدة )اًمقؾمٓماًمٔمٚمؿ واإلؾمتٌداد ي٘مؽمن قم٤مدة سمتٖمٞم

جيٕمؾ اعمٔمٚمقُملم يتٍمومقن سمردود إومٕم٤مل  وهذا يمٚمف ىمد . وؾم٤مئؾ حتّمٞمؾ احل٘مقق

جدون أدًم٦م يمثػمة شمدقمقهؿ إمم اإلٟمتّم٤مر ُمـ اًمٔمٚمؿ وإمم ـوسم٤مإلؾمتج٤مسم٦م ًمٚمتحريض . وهؿ ي

ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ﮲   ﮳  ﮴  چ يمٜمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،قق ـاًمٜمٔم٤مل قمـ احل٘م

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

 چ                  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ          

همػم أن شمٖمٞمٞم٥م اعمرضمٕمٞم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعم١مهٚم٦م يٛمٙمـ ذم يمثػم ُمـ إطمٞم٤من  .42 – 40اًمِمقرى: 

وًمٙمٜمٝمؿ ي٘مقُمقن  ،ورؤيتٝمؿ ًمٚمٛمِمٝمد اعمريم٥م ضمزئٞم٦م  ،أن جيٕمؾ وَمْٝمؿ اعمٔمٚمقُملم ىم٤مسًا 

صمؿ إذا أو٤مومقا ُم٤م ي٘مع  ،ريم٥م ٕمف قمـ اًمتٗم٤مقمؾ ُمع أضمزاء اعمِمٝمد اعمٓمْ سمتْمخٞمؿ هذا اجلزء وىمَ 

ص٤مرت أظمٓم٤مؤهؿ حمًقسم٦م قمغم اًمديـ  ،سم٠ميدُّيؿ ُمـ اعمؼمرات اًمٗم٘مٝمٞم٦م وأًمًٌقه٤م ًم٤ٌمس اًمنمع 

وىمد حيرك اعمًتٌد ُمـ ي٤ًمقمد اعمٔمٚمقُملم قمغم اًمٖمٚمق وزي٤مدة  . ومٝمل همٚمق ذم اًمديـ ،سمٖمػم طمؼ 

 ُُمٚمحؼ هذا اًمٜمقع ُمـ اًمٖمٚمقو وذًمؽ يمل شمّمػم طمريمتٝمؿ ُمٙمروه٦م وُمذُمقُم٦م . ،اًمٖمٚمق 



446 

 

ٟم٥م إيمؼم ومٞمف ي٘مع اًمذ أن همػم ، ذم حتّمٞمؾ أدوات ومٝمؿ اًمنميٕم٦م سم٤مًمت٘مّمػم او اإلمه٤مل اعمتٕمٛمد

  .قمغم اإلؾمتٌداد

  اًم٘مْمٞم٦م هٜم٤م ًمٞم٧ًم ىمْمٞم٦م شم٘مّمػم وإمه٤مل  :(افصـاظل او اإلشلمؾ )اإلشلم ادػتع، 

ًَ وًمٙمٜمٝم٤م صٜم٤مقم٦م ُمتٕمٛمدة ًمٗمت٤موى  هم٤مت ُُمٚمّم٘م٦م سم٤مًمديـ وُُم شمقفمٞمػ اًمديـ اًمٖم٤مي٦م ُمٜمٝم٤م هق و ،ـق 

وسمٕمد صٜم٤مقم٦م هذه اًمٗمت٤موى واًم٘مقاٟملم يتٚم٘مٗمٝم٤م إشم٤ٌمع ويم٠مهن٤م ضمزء  خلدُم٦م أهقاء أطمد اًمٓمروملم .

ۉ  ې  ې    چ٤ممم ــــىم٤مل شمٕم ،ذا ىمدياًم وطمديث٤ًم ـالم . وىمد وىمع هـأصٞمؾ ُمـ اإلؾم

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

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ڎ   ڎ چ   وىم٤مل شمٕم٤ممم ، 75اًمٌ٘مرة:  چۈئ 

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    چ وىم٤مل شمٕم٤ممم  ،144إٟمٕم٤مم:  چ ک    ک  ک

ے     چ شمدسمر ذم هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م قم٤ٌمرة  ، 7آل قمٛمران:  چ ۓھ  ے  ے  ۓ  

ومٜمٞم٦م اًمزائغ ُمـ اشم٤ٌمع  ،وم٢من اإلسمتٖم٤مء يتْمٛمـ ُمٕمٜمك اإلرادة واًمٜمٞم٦م  چ ۓے  ۓ  

 .وومتٜم٦م اًمٜم٤مس قمٜمفل شمٖمٞمػم اعمْمٛمقن اعمتِم٤مسمف ه

  ومٛمـ  ،شم٘مع أُمقر يمثػمة شمًتٗمز ُمِم٤مقمر اعمًٚمٛملم وشمثػم همْمٌٝمؿ : اشتػزاز ادشاظر افديـقة

وإقمالن اًمرومض  ، ملسو هيلع هللا ىلصإُمثٚم٦م ذم سمالد اعمًٚمٛملم اإلؾمتخٗم٤مف سم٤مًم٘مرآن اًمٙمريؿ او سمرؾمقل اهلل 

وإؿم٤مقم٦م  ، سمّمقرة ُمٕمٚمٜم٦م وومرض إىمّم٤مء إٟمٔمٛم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ،عمْم٤مُملم إؾمالُمٞم٦م حمٙمٛم٦م 

ُمٜمٙمرات أظمالىمٞم٦م يمٌػمة وؿمٌف ذًمؽ ُمـ اًم٘مْم٤مي٤م . وأُم٤م إُمقر اإلؾمتٗمزازي٦م اًمتل وُمرو٧م قمغم 

واًمٖمْم٥م هلل قمز  ومحدث وٓ طمرج . ،سمالد اعمًٚمٛملم ُمـ اخل٤مرج ُمٜمذ احلرب اًمٕم٤معمٞم٦م إمم اًمٞمقم 

وضمؾ واًمٖمػمة قمغم ديٜمف وطمرُم٤مشمف طم٤مًم٦م ـمٌٞمٕمٞم٦م وشمتٜم٤مؾم٥م ُمع ىمقة اإليامن . وًمٙمـ اعمحٛمقد ُمـ 

وذًمؽ ًمْمٌط  ،هذه اًمٖمػمة او اًمٖمْم٥م هق اؾمتٛمرار اًمتٗم٤مقمؾ اًمداظمكم اعم٘مؽمن سمْمٌط اًمٜمٗمس 

وشمقضمد ٟمّمقص يمثػمة شمتْمٛمـ حتريؽ اًمٖمػمة قمغم  اًمتٍمف وردود إومٕم٤مل سم٤مًمنمع .

ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳   ﮴  چ ٤ممم ــــشمٕمو شمٌـ٤مرك ُمٜمٝم٤م ىمقًمف ،احلرُم٤مت 
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﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻   ﮼   ﮽  ﮾   ﮿  ﯀  ﯁    

                                   

دُّ . ٟم٘مؾ اًم٘مرـمٌل قمـ 93 – 88ُمريؿ:  چڭ  ڭ   ۇ  ۇ   ڭ  ڭ اجلقهري: اإْلِ

َُْمُر اًْمَٗمٔمِٞمعُ  ْٕ اِهٞم٦َُم َوا ُة اًمدَّ دَّ ِة إَِددٌ ،  َواإْلِ دَّ ا ، َومَجُْع اإْلِ ُه َأدًّ  ينأدَّ . وُي٘م٤مل:  َوَأدَّْت وُماَلًٟم٤م َداِهَٞم٦ٌم شَم١ُمدُّ

ٱ  چ  وُمٜمٝم٤م قمٜمد اضمتامع ذوط احلرب اًمٕم٤مدًم٦م ىمقًمف شمٕم٤ممم.  َوآَديِن: أصم٘مٚمٜمك وقمٔمؿ قمغمّ  إُمر

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ    ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  

 چٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  

ۓ  ۓ  ﮲   ﮳     ﮴  ﮵  ﮶     ﮷  ﮸  ﮹ ﮺   چ ىمقًمف شمٕم٤ممم ُمٜمٝم٤م و . 75اًمٜم٤ًمء: 

اًمٜمقر:  چ﮻  ﮼  ﮽   ﮾  ﮿  ﯀  ﯁                                     

واٟمٔمر  ،ذم وٌط اًمٜمٗمس  اعم١مىم٧م وىمد حيّمؾ قمٜمد أومْمؾ اًمٜم٤مس سمٕمض اًم٘مّمقر .17 – 16

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چچ  چ   چ ُمثاًل ىمقًمف شمٕم٤ممم 

ٱ  ٻ  ٻ  چ وىمقًمف شمٕم٤ممم  ،15اًم٘مّمص:  چ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ چ  ڇ   ڇ 

ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  

ٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  

تٗمزاز ـوواوح أن اؾم .150إقمراف:  چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ 

وىمد  ،: ردود ومٕمؾ هيٕم٦م وهمػم ُمدروؾم٦م إمر إول ،١مدي إمم أُمريـ ـد يـ٤مقمر اًمديٜمٞم٦م ىمـاعمِم

ل إمم قمٛمؾ ـمقيؾ إُمد إمر افثاينشمٙمقن يمٌػمة اًمير .  وًمٙمٜمف همػم ُمٜمْمٌط سم٤معمٜمٝم٩م  ،: اًمتََحقُّ

ويتٗم٤مىمؿ إُمر سمٛمح٤موٓت همػم ُمًددة ًمتقفمٞمػ  ،اًمنمقمل وٓ سمٜمقع ُمـ اًمتقاومؼ ُمع إُم٦م 

. وُمـ ُمٝم٤مرات اًمنم  وُم٤م يتْمٛمٜمف يمؾ ذًمؽ ُمـ هُمُٚمق ، ٟمّمقص اًمنمع عمجرد شمؼمير اًمٕمٛمؾ

تج٤مسم٦م همػم ـوذًمؽ ًمدومٕمف إمم اؾم ،تٗمزاز اخلّمؿ ـشمٕمٛمد اؾمتٕمامل ـمرق ذيمٞم٦م ذم اؾم ،واعمٙمر 

قمغم اًمًٚمٓم٦م  ر ومٞمٝم٤م . وًمتجٜم٥م هذا اًمٜمقع ُمـ اًمٍماع جي٥م دائامً ـيٙمقن هق اخل٤مؾم٦م ـُمدروؾم
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 ،وسم٠مٟمٔمٛمتف وأطمٙم٤مُمف  ملسو هيلع هللا ىلصٟمٌٞمف إفمٝم٤مر اإلطمؽمام اًمت٤مم ًمإلؾمالم سم٘مرآٟمف وؾمٜم٦م  واعم١مؾم٤ًمت

وإىمّم٤مء يمثػم وجي٥م احلذر اًمِمديد ُمـ جم٤مراة سمٕمض اًمدول همػم اعمًٚمٛم٦م ذم حم٤ميمٛم٦م اإلؾمالم 

ويمذًمؽ جي٥م قمغم اًمٕم٤مُمٚملم ًمإلؾمالم وٌط اًمٜمٗمس وقمدم اًمتنع ذم  . ُمـ ُمْم٤مُمٞمٜمف

 اإلؾمتج٤مسم٦م ًمإلؾمتدراج ، يمام يٜمٌٖمل هلؿ أن يٙمقٟمقا قمغم صٚم٦م وصمٞم٘م٦م سم٤معمرضمٕمٞم٤مت اعم١مهٚم٦م.

   دقمقة ويمذًمؽ  ،اًمقاضم٥م ذم اًمديـ اًمٕمٛمؾ عمٜمع اًمٖمٚمق  :معاـسة إرادة افتقجقف افصحقح

. وًمٙمـ طملم  وًمت٘مٚمٞمؾ اًمير قمغم أظمريـ إٟم٘م٤مذهؿ ُمـ هُمُٚمقهؿٕضمؾ ُمـ اعمًٚمٛملم اًمٖمالة 

ىمد يتٕم٤مُمؾ ُمع اًمٖمٚمق  شمٙمقن اعمٖم٤مًم٦ٌم ذم اًمٍماع همػم ُمٜمْمٌٓم٦م سم٤مًمنمع وم٢من أطمد أـمراف اًمٍماع

اًمٍماع  يم٤من هق اًمذي حيت٤مج إمم اًمٖمالة عم٤ًمقمدشمف ذم وم٢منْ  ،دة اإلدم٤مه٤مت سمّمقرة شمقفمٞمٗمٞم٦م ُمتٕمد

وم٢مٟمف يٕمٛمؾ قمغم  ،. وإن يم٤من يٗمٙمر ذم متزيؼ ؾمٛمٕم٦م ضمٝم٦م ُمٕمٞمٜم٦م  اًمٖمالة ذم صٗمف وم٢مٟمف حيتْمـ ،

وًمٙمـ سمٓمري٘م٦م ُم٤ميمرة ظمٌٞمث٦م يمل يتؿ إًمّم٤مق اًمٖمٚمق سم٤مجلٝم٦م اًمتل يريد  ،شمّمٕمٞمد اًمٖمٚمق ذم اًمديـ 

ر . ـشُمـَقضمف قمٛمدًا إمم ظمدُم٦م اًمِموهٙمذا يّمػم اًمٖمٚمق سمْم٤مقم٦م وفمٞمٗمٞم٦م .  او اًمتخّٚمص ُمٜمٝم٤م متزي٘مٝم٤م

 ، رًا ُم٘مدؾم٤مً ـويّمػم ؿم وم٢مٟمف يٙم٥ًم مح٤مي٦م احل٤موٜم٦م ،وإذا اؾمتٓم٤مع اًمٖمٚمق شم٘مديؿ ظمدُم٤مت يمٌػمة 

 .رب ىم٤مؾمٞم٦م قمغم يمؾ ُمـ ي٘م٤موم اًمٖمالةمم٤م ىمد ي١مدي إمم طم

   وذًمؽ ذم اعمٌح٨م اًمراسمع  ،ىمد ؾمٌؼ اًمتحذير اًمِمديد ُمـ اًمٙمالم سم٢مؾمؿ اإلؾمالم إٓ سم٤محلؼ

شم٘مقيؿ »وذم اعمٌح٨م اخل٤مُمس حت٧م قمٜمقان  ، شُمـ أظمٓم٤مء اًمٕم٤مُمٚملم صٞم٤مٟم٦م اعمٜمٝم٩م»حت٧م قمٜمقان 

 .شاًمٜمقاي٤م واًمدواومع

 

 اإلصاظة

ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ     ڳ  ڳ  چ ىم٤مل شمٕم٤ممم       

ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ     

 ٟمنَمه: اخلؼمَ  أؿم٤مع: ُي٘م٤مل ، ُيِمٞمع أؿم٤معَ  ُمّمدر:  اإلؿم٤مقم٦م.  83اًمٜم٤ًمء:  چہ  ہ  ہ 
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  يمتامنَ  يًتٓمٞمع ٓ: ُِمِمٞم٤معٌ  ُِمذي٤مع ورضمؾ.   اًمٗمقى وأؿم٤مع ، وأومِم٤مه أقمٚمٜمف ، وأذاقمف
ٍ
 وىمقم ، رء

د همػم اخلؼم قمغم اًمٞمقم اإلؿم٤مقم٦م وشُمٓمٚمؼ.  ُمذايٞمع  إؿم٤مقم٤مت: واجلٛمع ، ُمٕملم جم٤مل ذم يٜمتنم اًمذي اعُم١ميمَّ

 .ؿم٤مئٕم٤مت: واجلٛمع اًمِم٤مئٕم٦م، ويمذًمؽ. 

 :مسموفقة ادممـ دم مقاجفة إؿاويؾ ؽر ادمـدة

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ   ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ    ی  ی  ی  چ ٤ممم ـــىم٤مل شمٕم      

 ، چوئ  ۇئ  چ ىمقًمف شمٕم٤ممم  أُم٤م ،: ذم ُمٗمردات أي٦م افػائدة إوػ.  36اإلهاء:  چ ی

 او اًمزُمـ او اعمٙم٤من ذم اًمٌمء ظمٚمػ ُمـ احلريم٦م وهق وىُمُٗمّقاً  ىَمْٗمقاً  َيْ٘مُٗمق ىَمَٗم٤م ىَمْقًمَِؽ  َُمّْمَدرُ  ٤مًْمَ٘مْٗمقُ وم

٤ٌمقم٤مً  ، اعمٕمٜمك وهذا  ، شمٌٕمف: اًمٚم ّص  أصمرَ  اىمتٗمكومٛمـ شمتٌع إصمر ىمقًمٜم٤م:  ، وىمد شمٙمقن احلريم٦م شَمـتٌُٕم٤ًم او إشم 

فُ  َأصَمَرهُ  ىَمصَّ  ىمري٥م ُمـ ُمٕمٜمك:  ـ٤ٌمع ، شَمٌَِٕمفُ  إَِذا: َيُ٘مّمُّ  شم٘مٗمَّكو سمٗمالن اىمتٗمكىمقهلؿ:  اعمٕمٜمقي وُمـ اإلشم 

َـّ سمف واطمتذى ُمث٤مًمف وائتؿ سمف إَِذا واىْمَتَٗمٞمتف ومالن ـمري٘م٦مَ  سمخػم  اطمتذاًء أي اىمتٗم٤مءً  ويٛمٙمـ أن يٙمقن ، اؾْمَت

ر َوَراء: اًْمَ٘مَٗم٤مو  . او سمنم ٞم٧م: ٘م٤مليُ  ، اًْمُٕمٜمُؼ او ُم١مظمَّ ـْ أي أشمٞمتف  ، واؾْمَتْ٘مَٗمْٞمتف وُماَلًٟم٤م شَمَ٘مٗمَّ ٌَؾ ُِم .  ىَمٗم٤مه ىِم

ٞم٧م سْمُتفُ  سمَِٕمًّم٤م وُماَلًٟم٤م وشَمَ٘مٗمَّ ـْ  ضِمئتف: وَمَيَ ڍ  ڌ    ڌ   ڍ ڇچ وىم٤مل شمٕم٤ممم  . ظَمْٚمػ ُِم

وأُم٤م اًمٕمٚمؿ سم٤مًمٌمء ومٝمق إدرايمف سمح٘مٞم٘متف او سمح٘مٞم٘م٦م شمدل  .27احلديد:  چ ڈ  ڈ ڎ  ڎ

( . وأُم٤م وىمد سمٞمٜم٤مه ذم )متٙملم اًم٤ٌمطم٨م ،واًمٕمٚمؿ اًمٔم٤مهر  ريػ اًمٕمٚمؿ اًمٞم٘مٞمٜملـذا اًمتٕمـويِمٛمؾ ه ،قمٚمٞمف 

ىم٤مل  ،ذا اعمٙم٤من ـٙمـ اًمروح ذم هـورسمام شمً ،اًمٗم١ماد ومٝمق اًم٘مٚم٥م او اًمٕم٘مؾ او آًم٦م اًمٕم٘مؾ ذم اًمّمدر 

ذم إيْم٤مح سمٕمض وفم٤مئػ رة ـقاهد اًمٕمرسمٞم٦م ُمتقاشمـؿمو .11اًمٜمجؿ:  چ ڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎچ شمٕم٤ممم 

 ، سَمٚمٞمًدا يم٤من إذا: اًْمُٗم١مادِ  ثٚمقُج ـُمَ  وَرضُمٌؾ  ، ؿَمْٝمؿٌ  رضمؾ أي ، اًمُٗم١مادِ  َذيمِل رضمؾُي٘م٤مل:  ،اًمٗم١ماد 

ُق : أي اًمٗم١ماِد، ُُمْٚمت٤معُ  وهق ، اًمُٗم١مادِ  احلديدُ : واًمٚمَّقَذقملُّ  ْقِق  ُمـ اًمُٗم١مادِ  حُمؽَْمِ  َُمْقشم٤منُ  ورضمٌؾ   ، اًمِمَّ

 يَم٤منَ  إِذا ١َمادـُاًْمٗم ٚمقعـخم َورضمؾ  ، ٤منـاجلٜم صم٤مسم٧م أي اًْمُٗم١َماد صَم٧ٌم ورضمؾ ، وَمِٝمؿٍ  وٓ َذيمل   همػم: اًمُٗم١مادِ 

ىم٧م أي ٕم٤مقم٤مـؿَم  ١َمادهـومُ  وـم٤مر ، ومِزقم٤مً  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  چ  ىمقًمف شمٕم٤ممم :افػائدة افثاكقة . مهقُمف شَمَٗمرَّ

روم٦م ـوواوح أن اعمحرم ًمٞمس هق اىمتٗم٤مء إصمر ًمٖمرض اعمٕم ،هنل يٗمٞمد اًمتحريؿ  ، چ ۆئ  ۈئ  ۈئ
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ھ   ے  ےۓ  چ ٤ممم ــوهق ُمـ ٟمقع ىمقًمف شمٕم ،دًا ـومٝمذا ُمٓمٚمقب ذم أُمقر يمثػمة ضم ،واًمٕمٚمؿ 

 ڤ ڤ ڤچ ويمذًمؽ ىم٤مل شمٕم٤ممم  .11اًم٘مّمص:  چ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷   ۓ  ﮲

اًمًٛم٦م اًمٕمالُم٦م ، واعمتقؾمٛمقن هؿ اًم٤ٌمطمثقن قمـ اًمٕمالُم٤مت  ، 75احلجر:  چ ڦ  ڦ

٤من سمف قمٚمؿ سمٛمٕمٜمك ـوًمٙمـ اعمحرم هق اىمتٗم٤مء ُم٤م ًمٞمس ًمإلٟمً واعمتٗمٙمرون هب٤م ، وذًمؽ ٕمهٞمتٝم٤م اًمٙمٌػمة .

قم٤مُم٦م ذم يمؾ ُم٤م يٛمٙمـ  چ ۇئ  ۆئ  چ٤مرة ـوقمٌ سمٛمْمٛمقٟمف .اإلئتامم اإلطمتذاء و واىمٌقًمف ويم٠مٟمف طم٘مٞم٘م٦م 

ومٗمل أي٦م اًمٙمريٛم٦م  ىمٌقًمف او اإلطمتذاء سمف ؾمقاء يم٤من ظمؼمًا او ومٙمرة وسمٍمف اًمٜمٔمر قمـ ُمدى ؿمٞمققمف .

ؾمقاء يم٤من ذًمؽ ذم  ،ىمٌؾ اًمتح٘مؼ ُمـ ُمْم٤مُمٞمٜمٝم٤م  وُم٤م هق ُمـ ضمٜمًٝم٤م حتريؿ شمّمديؼ اًمِم٤مئٕم٤مت

٤مقم٦م اعم٤ٌمدرة إمم ـد ي٘متيض ُمْمٛمقن اإلؿمـسمؾ ىم ، او همػمه٤ماًم٘مْم٤مي٤م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م او إُمٜمٞم٦م او اإلضمتامقمٞم٦م 

. وحتريؿ اًمتّمديؼ ىمٌؾ  ٤مممــــ٤مء اهلل شمٕمـؾ إن ؿمـٜمذيمر ذًمؽ سمٕمد ىمٚمٞمـوؾم ،شمٙمذيٌٝم٤م وُم٘م٤موُمتٝم٤م 

وهذا سمح٥ًم ٟمقع  ،اًمتح٘مؼ ًمٞمس سمامٟمع ُمـ اخت٤مذ سمٕمض اإلضمراءات اإلطمتٞم٤مـمٞم٦م همػم اًمٕمدواٟمٞم٦م 

ع ـؾ ُمـد يتٕم٤مُمـوم٢من اًمٔم٤ممل اًم٘مقي ىم ،وإُمر ذم هم٤مي٦م اخلٓمقرة  اإلؿم٤مقم٦م واًم٘مرائـ اعمحٞمٓم٦م هب٤م .

وشمقضمد أُمثٚم٦م  ،وٓ يٙمؽمث سمٔمٚمؿ أظمريـ  ،ٚمٓم٤مٟمف ـد ُمـ ٟمٗمقذه وؾمـيمل يزي ، إوه٤مم يمح٘م٤مئؼ

: افػائدة افثافثة ٚمٛملم .ـرق وذم سمالد اعمًـطمّمٚم٧م ذم اًمٖمرب واًمِم ،ذا اًمٜمقع ـشم٠مرخيٞم٦م قمديدة ُمـ ه

 اًمٕمٚمؿ اًمٔم٤مهريمذًمؽ و ، هٜم٤م قم٤مم يِمٛمؾ اًمٕمٚمؿ اًمٞم٘مٞمٜمل شقمٚمؿ»، ًمٗمظ  چ ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ چ قم٤ٌمرة 

وهق ُم٤م ٟمٕمٚمٛمف سمح٘مٞم٘م٦م شمدل قمٚمٞمف . ُمٕمٜمك ذًمؽ قمدم ضمقاز اإلشم٤ٌمع ذم طم٤مل اٟمتٗم٤مء اًمٕمٚمؿ اًمٞم٘مٞمٜمل 

واًمٕمٚمؿ اًمٔم٤مهر . وذم اًمٗم٘مف ُمقاوع ٓ ُي٘مٌؾ ومٞمٝم٤م إٓ اًمٕمٚمؿ اًمٞم٘مٞمٜمل ، وُمقاوع أظمرى يمثػمة ُيٕمتٛمد 

هر ، وهذا ُمـ اعم٤ٌمطم٨م إصقًمٞم٦م ، وىمد ذيمرٟم٤مه سم٤مظمتّم٤مر ذم )متٙملم اًم٤ٌمطم٨م( . ومٞمٝم٤م قمغم اًمٕمٚمؿ اًمٔم٤م

 ، لْم ٛمَ ٚمْ ىمـد يٕمؽمض سمٕمْمٝمؿ سمِمـرقمٞم٦م اإلؾمـتٜم٤مد إمم ظمقف اعمْم٤مر ُمع وم٘مدان اًمٕمِ  :افػائدة افرابعة

ۀ  ۀہ  ہ   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ڱ  ں  ںچ اًمٞم٘مٞمٜمل واًمٔم٤مهر ، يمام ذم ىمقًمف شمٕمـــ٤ممم 

واجلقاب وسم٤مهلل شمٕم٤ممم اًمتقومٞمؼ أن ٟمٌذ اًمٕمٝمد هٜم٤م يٙمقن طملم  ،58إٟمٗم٤مل:  چ ہ  ہ  ھ  ھ

د سم٢مضمراءات ووامٟم٤مت قمٛمٚمٞم٦م ًمتٌديد شمقضمد قمالُم٤مت وؿمٙمقك قمـ اخلٞم٤مٟم٦م ، وٓ ي٘مٌؾ اعمٕم٤مهَ 
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 ٕمٝمد هق إشم٤ٌمع عم٤م ًمٞمس ًمٜم٤م سمف قمٚمؿ ، ومال ُمٗمر ُمـ ٟمٌذه .، ومال ؿمؽ أن اًمٌ٘م٤مء ذم اًم واعمخ٤موف اًمِمٙمقك

اًمٜم٤ًمء:  چ ....ٹ  ٹ   ڤ  ڤ   چ٤ممم ـــشمٕمىمقًمف ىمري٥م ُمـ ذًمؽ ُي٘م٤مل ذم و

وومٝمؿ هذه إُمقر حيت٤مج إمم أُمريـ ، إُمر إول: ُمٕمروم٦م أمهٞم٦م اًمٕمالُم٤مت يمام ٟمٌٝمٜم٤م إًمٞمف ذم  .34

ُمٝم٤مرات إصم٤مرة اإلطمتامٓت ُمـ أضمؾ رؤي٦م اخلٞم٤مرات اعمتزامح٦م واًمؽمضمٞمح  اًمٗم٤مئدة اًمث٤مٟمٞم٦م . إُمر اًمث٤مين:

ی  ی  ی   ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ  چ ــــ٤مممىمقًمف شمٕم: ةـافػائدة اخلامسُمـ سمٞمٜمٝم٤م . 

ٛمؾ ُم٤م يم٤من ـر إول: أن اعمٜمع ذم أي٦م اًمٙمريٛم٦م يِمـإُم ،ريـ ـ٤مرة إمم أُمـشمٜمٌف اًمٕمٌ ، چ ی

هق ُم٤م ذيمره  ،( . إُمر اًمث٤مين ًمًٛمع او اًمٌٍم او اًمٜمٔمر اًمٕم٘مكم )اًمٗمٙمرة واإلؾمتٜمت٤مضم٤متتٜمده اـُمً

 ٛمعـًمٚمً ُم٤م إمم ٤مرةـإؿم٤ممم: ـىم٤مل رمحف اهلل شمٕم ،اًمٕمالُم٦م قمٌد اًمٙمريؿ اخلٓمٞم٥م ذم شمٗمًػم هذه اًمٕم٤ٌمرة 

 متّٙمـ أن قمغم ىم٤مدرة أضمٝمزة إهن٤م.  اًمٕمٚمؿ وحتّمٞمؾ اعمٕمروم٦م اصٓمٞم٤مد قمغم ىم٤مدرة ىمقة ُمـ واًمٗم١ماد واًمٌٍم

 إذا ، ًمف يٕمرض أُمر يمؾ ُمـ اًمٞم٘ملم ُمقاـمـ إمم يّمؾ وأن ، اخلػم ُمقاىمع إمم يتٝمّدى أن ُمـ ًمإلٟم٤ًمن

 اإلٟم٤ًمن يمٞم٤من ذم رؿمٞمدة قم٤مىمٚم٦م أضمٝمزة إهن٤م.. ًمٜمدائٝم٤م وأصٖمك إضمٝمزة هذه اؾمتٕمامل أطمًـ هق

 وُم٤م ، اًم٘مٚم٥م قـه: واًمٗم١ماد.  شأوًمئؽ»: اًمٕم٘مالء سمٚمٗمظ إًمٞمٝم٤م اإلؿم٤مرة ضم٤مءت وهلذا ، اًمرؿمٞمد اًمٕم٤مىمؾ

 أن إمم إؿم٤مرة ، چ ی  ی  ی   چ  :٤مممـشمٕم ىمقًمف ورم. ٕمقرـواًمِم اإلدراك قىـىمُ  ُمـ سمف يتّمؾ

 احلؼ إمم هب٤م ًمٞمتٕمرف هب٤م ٤مممـــشمٕم اهلل أُمّده اًمتل قىـاًم٘م ذهـوه اجلقارح شمٚمؽ قمـ ٠ًملؾمٞمُ  اإلٟم٤ًمن

 قمغم ٤ٌمً ـحم٤مؾم قمٜمٝم٤م ئقًٓ ـُمً يم٤من ، ٤مدـواًمٗمً رـاًمِم وضمقه إمم وضمٝمٝم٤م أو قمٓمٚمٝم٤م هق وم٢من ، واخلػم

  .اًم٘مرآين ًمٚم٘مرآن(ػم ـاهـ ُمـ )اًمتٗمً. ومٞمٝم٤م إومراـمف أو شمٗمريٓمف

 :مـ حقث اجلؿؾة ومادهتا افشائعات صـاظة

: ادجال إول ،تٕمتٛمد قمغم اعمٝم٤مرة ذم أرسمٕم٦م جم٤مٓت ومـاًمٍماع اًمِم٤مئٕم٤مت ذم جم٤مل أُم٤م صٜم٤مقم٦م       

: ادجال افثاين.  د اًمٗمٙمرة اًمتل حت٘مؼ إؿم٤مقمتٝم٤م همرو٤ًم ُمٓمٚمقسم٤مً اعمٝم٤مرة ذم رصد إطمداث وإقمدا

وُم٤م يتْمٛمٜمف ُمـ اؾمتثٜم٤مءات  ،ؾمقاء يم٤من يمذسم٤ًم حمرُم٤ًم يمام هق إصؾ او يم٤من إقمالُم٤ًم طمرسمٞم٤ًم  ،اًمٙمذب 

ڄ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ چ وىمد ؾمٌؼ شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،ُمـ حتريؿ اًمٙمذب 
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وم٤مًمتْمٚمٞمؾ همػم  ،: اخلداع واًمتْمٚمٞمؾ سم٤مًمٗمٙمرة واًمِم٤مئٕم٦م افثافثادجال . 105اًمٜمحؾ:  چ ڃ  ڃ

 ،15اًم٘مّمص:  چچ  چ  ڇ   ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    چ شمٕم٤ممم  اعمنموع يٜمٌف إًمٞمف ىمقًمف

 احلرب طمدي٨م اخلداع اعمنموع ذم وذم وُم٤ًمًمؽ اًمِمٞمٓم٤من متثؾ أيمثر وأظمٓمر قمٛمٚمٞم٤مت اًمتْمٚمٞمؾ .

ٌْدِ  سْمـ ضَم٤مسمِر رواه  « ظَمْدقَم٦مٌ  احلَْرُب  »: َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ  َصغمَّ  اًمٜمٌَِّلُّ  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  قَمٜمُْٝماَم، اًمّٚمـف َريِضَ  اهللَِّ قَم

 ، ملسو هيلع هللا ىلصوهق طمدي٨م صم٤مسم٧م قمـ قمدد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م قمـ رؾمقل اهلل  ، اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ وهمػممه٤م

ادجال  سمؾ ذم أظمٓم٤مء حمًقسم٦م ىمدر اإلُمٙم٤من . ،وطم٘مٞم٘م٦م ظمدقم٦م احلرب أن دمٕمؾ اًمٕمدو ي٘مع ذم أظمٓم٤مء 

وُمٜمٝم٤م ؿمٌٙم٦م  ،( اعم٤ٌمذ )اًمٗمردي واجلامقملُمٜمٝم٤م اًمٚم٘م٤مء  ، حتريؽ اًمِم٤مئٕم٦م وؾم٤مئؾ : اعمٝم٤مرة ذمافرابع

  .وُمٜمٝم٤م اًمّمحػ واعمجالت ،اإلٟمؽمٟم٧م 

 .ُمت٤ٌمدًم٦م ذم اًمٍماع ذم قمٝمد اًمٜمٌقة٤مئٕم٤مت ـوشمقضمد أُمثٚم٦م ُمتٕمددة ًمِم      

 :ؾفل ،افشائعات مـ حقث اجلؿؾة  وأما مادة      

   ُيمجزء ُمـ طم٘مٞم٘م٦م او طم٘مٞم٘م٦م ُم٘متٓمٕم٦م ُمـ ؾمٞم٤مق قم٤مم وم٤مؾمد )أي ُمَقَطػة( ةَس قَّ َس حؼقؼة م :، 

. اعم٘متٓمٕم٦م ًمٚمتحريؽ سمٛمٕمزل قمـ اعمتٕمٚم٘م٤مت اًميوري٦م  وم٤مًمٖم٤مي٦م هل اؾمتخدام شمٚمؽ احل٘مٞم٘م٦م

وج اعمٕمٚمقُم٤مت رَ ـوشمُ  ،وُمـ إُمثٚم٦م اعمِمٝمقرة واعمتٙمررة اًمت٠مًمٞم٥م قمغم ٟمٔم٤مم ؾمٞم٤مد ُمًتٌد 

هبدف  ٞم٥موىمد يٙمقن فم٤مهر اًمت٠مًم واإلؿم٤مقم٤مت اًمّم٤مدىم٦م واًمٙم٤مذسم٦م قمـ ُم٤ًموئ اًمٜمٔم٤مم .

وًمٙمـ شمقضمد ٟمقاي٤م همػم ُمٕمٚمٜم٦م وإقمداد ًمتًٚمٞمط ُمًتٌد  ،ؽ اًمٕم٤مُم٦م اإلصالح ورومع اًمٔمٚمؿ ًمتحري

ُم٤ًموئ اًمٌديؾ أيمثر أن و ، اخل٤ًمئر اعمؽمايمٛم٦م أؿمد رضراً  صمؿ ي٘مع اًمتٖمٞمػم وجيد اًمٜم٤مس أن ،آظمر 

أي أن قمٛمٚمٞم٦م اإلؿم٤مقم٦م ىمد شمتْمٛمـ اؾمتٌٕم٤مدًا ُمتٕمٛمدًا ٕضمزاء ُمـ احل٘مٞم٘م٦م او إلضمزاء  سمٙمثػم .

وًمٞمس ُمٕمٜمك ذًمؽ شمرك يمؾ قمٛمؾ ذم  ٝم٤مرات اًمتْمٚمٞمؾ .وهذا ُمـ ُم ،ُمٝمٛم٦م ُمـ ُمتٕمٚم٘م٤ممه٤م 

ٝمد سمٛمح٤موره ـ٦م اعمِمـد دراؾمـحريم٦م سمٕمـوًمٙمـ يٜمٌٖمل أن شمٙمقن اًم ،اًمٔمروف اعمٕم٘مدة 

 وُمتٕمٚم٘م٤مشمف يمٚمٝم٤م يمل شمٙمقن احلريم٦م واقمٞم٦م وُمٜمْمٌٓم٦م.



453 

 

   ُوهل طم٘مٞم٘م٦م صٖمػمة يتؿ شمْمخٞمٛمٝم٤م سم٤مٕيم٤مذي٥م واًمٜمت٤مئ٩م همػم احل٘مٞم٘مٞم٦م ضخؿةحؼقؼة م :، 

قمـ اًمتْمخٞمؿ سم٤مٕيم٤مذي٥م يمل يٜمجح شمروجيٝم٤م ذم شمؼمير ُم٤م سمٕمده٤م . وخيتٚمػ شمٕمٌػم اًمٜم٤مس 

ُؾ احل٘مٞم ،وإوه٤مم  ُمث٤مل  !!٘م٦م وسم٤مٕيم٤مذي٥م اًمتل حتٛمل احل٘مٞم٘م٦ميم٤مًمتٕمٌػم سم٤مٕيم٤مذي٥م اًمتل شُمـَٗمٕم 

ويتؿ شمْمخٞمٛمٝم٤م  ،ذًمؽ طم٘م٤مئؼ صٖمػمة قمـ اعمٜم٤موم٦ًم واخلالف سملم دوًمتلم او ُم١مؾمًتلم 

إمم أن شمٚمؽ اًمدوًم٦م  اإلؿم٤مقم٦م طمتك شمتحقل ، اخل٤مدقم٦م واًمِمقاهد  ٤مٕىم٤مصٞمصسموسم٤معمٗمؽمي٤مت 

ي شم٠مضمٞم٩م وجير ،ىمٞم٤مدامه٤م ًمتحٓمٞمؿ اًمدوًم٦م إظمرى او ًمتدُمػم اىمتّم٤مده٤م او ًمتٖمٞمػم ختٓمط 

 .اًمٍماع طمتك يٜمتٝمل سم٤محلرب

  ضمريٛم٦م طمٙمقُمٞم٦م يتؿ او  ،يم٢مٟمٗم٤مق طمٙمقُمل ٟمٔمٞمػ ُيّمٌغ سم٢مؿم٤مقم٤مت اًمٗم٤ًمد : حؼائؼ حمرؾة

هم٦م  وؿمٌف ذًمؽ ُمـ اإلؿم٤مقم٤مت اًمتل شمدور طمقل قمٛمؾ  ،شمؼميره٤م سم٠مٟمقاع ُمـ اإلؿم٤مقم٤مت اًمـُٛمًـق 

 .اعم١مؾم٤ًمت احلٙمقُمٞم٦م وهمػم احلٙمقُمٞم٦م

   زظمرومتٝم٤م او اؾمٜم٤مده٤م سمِمقاهد ظم٤مدقم٦مورسمام شمتؿ  :بل أصؾأـاذيب. 

  ٤مقم٦م ُمتٙمررة ًمألضمزاء اًمٖم٤مُمْم٦م ـ٤م حيت٤مج إمم إؿمـ: همػم أن شمٗم٤مقمؾ اًمٜم٤مس ُمٕمٝمحؼقؼة ثابتة

  .٤مومع اخلٗمٞم٦م واعمآٓت اعمحتٛمٚم٦مواعمٜم ،يم٤مٕؾم٤ٌمب واًمدواومع  ،ُمٜمٝم٤م 

 :ظقامؾ حرـة افشائعات

يتٓمٚم٥م أُمقرًا ُمٕمٞمٜم٦م ذم اإلؿم٤مقم٦م ٟمٗمًٝم٤م  ،أي حتريٙمٝم٤م واًمت٠مصمػم هب٤م  ، حت٘مٞمؼ اهلدف ُمـ اإلؿم٤مقم٦م      

 ُمٜمٝم٤م: ،وذم سمٞمئتٝم٤م 

  ٕن احل٘م٤مئؼ اًمقاوح٦م هل٤م ُمٜمٝم٩م ظم٤مص  ،: وهذا ذط ذم اإلؿم٤مقم٦م افغؿقض او اإلهبام

إظم٤ٌمر همػم اعم١ميمدة وإيم٤مذي٥م  يمام  وهق ُمٖم٤مير عمٜمٝم٩م صٜم٤مقم٦م وطمريم٦م ،٤مُمؾ اًمتٕمو احلريم٦م ذم

إمم إؿمـ٤مقم٦م إٓ سمٕمد إظمٗم٤مء  ومال يٛمٙمـ حتقيؾ احل٘مٞم٘م٦م اًمقاوح٦م ٤مقم٤مت .ـهق احل٤مل ذم اإلؿم

 .ووقطمٝم٤م
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  يٜمٓمٚمؼ ُمٜمٝم٤م حمددة حمٓم٤مت ذم اًمٌداي٦م اعمتٕمٛمد ًمإلؿم٤مقم٦م ًمفوذًمؽ أن اًمتحريؽ  :إمهقة ، 

وذط  ،او قمٗمقي٦م  اعمحٓم٤مت سمّمقرة شمٚم٘م٤مئٞم٦م سم٘مٞم٦م صمؿ جي٥م أن شمقاصؾ اإلؿم٤مقم٦م طمريمتٝم٤م سملم

اًمتقاصؾ اًمتٚم٘م٤مئل هق أن يٙمقن عمقوقع اإلؿم٤مقم٦م أمهٞم٦م ذم اًمقؾمط اًمذي شمتحرك ومٞمف . ُمث٤مل 

وًمٙمـ إؿم٤مقم٦م قمـ  ،ذًمؽ إؿم٤مقم٦م قمـ زي٤مدة او ختٗمٞمض اًمرواشم٥م ًمف أمهٞم٦م يمٌػمة قمٜمد أهؾ اعمديٜم٦م 

تٕمرض وشم زي٤مدة اًم٘مٌقل ذم يمٚمٞم٦م اهلٜمدؾم٦م ىمد يٙمقن أىمؾ أمهٞم٦م سمٙمثػم قمٜمد قم٤مُم٦م أهؾ اعمديٜم٦م .

اإلطمتٗم٤مظ سم٤مٕمهٞم٦م  أن همػم ،( أصمٜم٤مء طمريمتٝم٤م ئٕم٦م إمم شمٖمػمات قمديدة )طمذف وإو٤موم٤متاًمِم٤م

قاء يم٤من إُمر ؾم ، ًمٚمجزء اعمٝمؿ ذم اًمِم٤مئٕم٦م يًتٚمزم اعمح٤مومٔم٦م قمغم إسمراز ُم٤ٌمذ او همػم ُم٤ٌمذ

 . قمٗمقي٤ًم او ُمتٕمٛمداً 

  او  يم٠من يٙمقن مجٞمالً  ،ًمإلٟمت٤ٌمه  : وذًمؽ سم٠من يٙمقن ذم اخلؼم ضم٤مٟم٥م ؿمديد اإلصم٤مرةاإلثارة

اًمٖمرائ٥م وإقم٤مضمٞم٥م او همري٤ًٌم وهمػم ُم٠مًمقف . ويمثػم ُمـ اًمٜم٤مس يٛمٞمٚمقن إمم شمرديد ؿمٜمٞمٕم٤ًم 

ن اإلهاف ذم ٕ ،ىمد يٙمٗمل ًمإلصم٤مرة حمدد ُمـ اًمزظمروم٦م واعم٤ٌمًمٖم٦م  وىَمـْدرٌ  وٟم٘مٚمٝم٤م إمم أظمريـ .

وًمذًمؽ ي٘مقم اخلؼماء هبذا اًمٗمـ سمدراؾم٦م  ،اًمقصػ اعمثػم ىمد ُيٗمًد اإلؿم٤مقم٦م وي٘مٚمؾ طمريمتٝم٤م 

وُي٘م٤مرب سمٕمض اًم٤ٌمطمثلم سملم اإلصم٤مرة  ىمٌؾ إـمالق اإلؿم٤مقم٦م . ة واعم٤ٌمًمٖم٦ماإلصم٤مر ٟمقع وُم٘مدار

وذًمؽ طملم شمتقاومؼ اإلؿم٤مقم٦م ُمع  ،وشمقىمٞم٧م اإلؿم٤مقم٦م ىمد ي١مدي شمٚم٘م٤مئٞم٤ًم إمم اإلصم٤مرة  وإؾُمٓمقرة .

 .  ر سم٥ًٌم طمدث ُمٕملممهٞم٩م ُمِم٤مقمر اجلٛمٝمق

  وًمذًمؽ  ،هلذه اًمٕمقاُمؾ أصمر يمٌػم قمغم طمريم٦م اًمِم٤مئٕم٤مت : ة ادساظدةافعقامؾ افـػسق

 ،شمْمٛمٜم٧م اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م وضمقب وٌط اًمٜمٗمس او اًمًٞمٓمرة قمغم طمريم٦م اًمٕمقاُمؾ اًمٜمٗمًٞم٦م 

أي ٓ  ، 8اعم٤مئدة:  چ ﮶  ﮷ ﮵ ۓ  ﮲  ﮳  ﮴ چ يم٘مقًمف شمٕم٤ممم 

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   چ حيٛمٚمٜمٙمؿ سمٖمض ىمقم قمغم أن ٓ شمٕمدًمقا . وىم٤مل شمٕم٤ممم 

ژ  ڑ  ڑ  ک ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ  

ڳ  ڳ    ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ   ڻ   ۀ  
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حئ  مئ  ىئ    چوىمقًمف شمٕم٤ممم  ،12 – 10إطمزاب:  چ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ

اهلقى هق اإلٟمحٞم٤مز سمح٥ًم رهم٦ٌم اًمٜمٗمس وسمٍمف اًمٜمٔمر  ، 26ص:  چ  يئ  جب  حب  خب

چ  چ      چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ            ڍ  ڌ    چاحلؼ . وىم٤مل شمٕم٤ممم قمـ ُم٘متْمٞم٤مت 

اعمٕم٤مرج:  چڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژ   ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  

 ،واًمٌٖمض واًمتحريض  ،ُمٜمٝم٤م اًم٘مٚمؼ واخلقف  ،ٞم٦م يمٌػمة ٞم٦م أمهـومٚمٚمٕمقاُمؾ اًمٜمٗمً .23 – 19

 ،٤مقمر يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس ـُمِمرقم٦م إذا واوم٘م٧م ـ٤مقم٦م شمتحرك سمًـ. وم٤مإلؿم٤مت وأُم٤مل ـواًمرهمٌ

ويمٛمقاوم٘م٦م رهم٤ٌممهؿ ذم اًمتٓمٚمع إمم ُمالذ وخمرج ُمـ  ، احل٥م او اًمٌٖمض يمٛمالىم٤مة هقاهؿ ذم

وًمذًمؽ .  ذم إطمقال اًمّمٕم٦ٌم وخم٤موومٝمؿ ويمذًمؽ طملم شمثػم اإلؿم٤مقم٦م ىمٚمؼ اًمٜم٤مس ،إزُم٤مت 

يًٝمؾ حتريؽ اًمِم٤مئٕم٤مت ذم أوىم٤مت إزُم٤مت واحلروب واًمٙمقارث ويمثرة اعمٔم٤ممل وؿمٌف ذًمؽ 

اًمتل ىمد دمٕمؾ مجٚم٦م ُمـ اًمٜم٤مس يّمدىمقن أهمرب إؾم٤مـمػم وأسمٕمده٤م قمـ  ، اًمٕم٤مُم٦م ُمـ إطمقال

 .اًمٕم٘مؾ

  ں  ڻ   چ : ذيمرٟم٤م ذم هذا اعمٌح٨م شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم بقئة اجلفؾ وخػة افقزن

وه ذًمؽ أن قمقاُمؾ ُم٘م٤موُم٦م  ، 54اًمزظمرف:  چڻڻ  ڻ  ۀ ۀ  ہ 

ُمـ  يمٌػماً  شمْمؿ دمٛمٕم٤مً ويٚمحؼ سمذًمؽ اًمٌٞمئ٦م اًمتل  اًمِم٤مئٕم٤مت شمٙمقن وٕمٞمٗم٦م ذم ُمثؾ هذه اًمٌٞمئ٦م .

ۅ ۉ  ۉ     چيمام يٜمٌف إًمٞمف ٟمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،ُم١ميدي اًمتحريؽ اًمٕمدائل 

حط  چ وىمقًمف شمٕم٤ممم  ، 47اًمتقسم٦م:  چ ې  ې  ې  ېى  ى  ائ  ائ

 .45اعمدصمر:  چ   مط  مظ   جع

  ومٝمؾ هق جمتٛمع  ،يٕمتٛمد ذًمؽ قمغم قمقاُمؾ ُمٝمٛم٦م  :بغ اكسقابقة حرـة افشائعة وإظاؿتفا

وهؾ  ؟اٟم٘م٤ًمُم٤مت ُمٕمٜمقي٦م يمٌػمة وطم٤مدة ذم اعمجتٛمع أم شمقضمد ،ُمتامؾمؽ وًمف ُمرضمٕمٞم٤مت يثؼ هب٤م 

أم هل سمٞمئ٦م شمٌح٨م قمـ يمؾ خمرج؟ وهؾ يقضمد ذم اًمٌٞمئ٦م قمدد  ،هل سمٞمئ٦م ُم٘م٤موُم٦م ًمٚمِم٤مئٕم٤مت 

إمم  أم أن اعمٜم٤مسمر اًمقاقمٞم٦م ُمْمٓمرة ،يمٌػم ُمـ اعمٜم٤مسمر اًمقاقمٞم٦م اًمتل شم٘م٤موم اًمِم٤مئٕم٤مت سمحري٦م وأُمـ 
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ؾمقاء يم٤مٟم٧م ُمٜم٤مسمر  ،إمم اجلٛمٝمقر  ٟم٤مومذة او واعم٘مّمقد سم٤معمٜم٤مسمر اًمقاقمٞم٦م يمؾ ُمرشمً٘مكاإلٟمزواء؟ 

اًمٕمٜمقان أيت إن ؿم٤مء اهلل ُمـ  ٞمتْمح ُمٕمٜمك اًمٌٞمئ٦م اًم٘مقي٦مـوؾم ٤مضمد او اإلقمالم او همػمه .ـاعمً

  .٤مممـــــشمٕم

 :عات وكحقهاكصقص ؿرآكقة دم مقاجفة افشائ

 . 36اإلهاء:  چ ۈئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  چ ذيمرٟم٤م ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم       

ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ     ڳ  چ وىم٤مل شمٕم٤ممم       

ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ     

واوح أن اإلٟمٙم٤مر ذم أي٦م اًمٙمريٛم٦م ي٘مع قمغم إؿم٤مقم٦م اخلؼم ىمٌؾ  ، 83اًمٜم٤ًمء:  چہ  ہ  ہ 

رضورة وضمقد  أيْم٤مً  واإلٟمٙم٤مر قمغم ىمٌقل اخلؼم ىمد يٙمقن أؿمد سمٙمثػم . وواوح ،قمروف قمغم اخلؼماء 

 .عمٕمٚمقُم٤مت اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مُٕمـ واخلقفُمرضمٕمٞم٤مت قمٚمٛمٞم٦م شُمرد إًمٞمٝم٤م اًمِم٤مئٕم٤مت وا

 چ  چ  چ  چ    چ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃچ وىم٤مل شمٕم٤ممم       

 ، واوح اًمزضمر اًمِمديد قمـ شمداول اًمِم٤مئٕم٤مت اعمخ٤مًمٗم٦م عم٘متْمٞم٤مت اًمتٕم٤مُمؾ اًمنمقمل ،12اًمٜمقر: 

ٓ قمٜمد ىمٞم٤مم سمره٤من يقضم٥م اإلؾمتثٜم٤مء ُمـ إ ،واًمتقضمٞمف يمذًمؽ سمٛم٘م٤موُم٦م هذه اإلؿم٤مقم٤مت سم٘مقة 

ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  چ إمم ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم يٜمٌف  ، اعمذيمقرة اعم٘متْمٞم٤مت

 ،. وإُمر ًمٞمس ظم٤مص٤ًم سمِم٤مئٕم٤مت اًمٗم٤مطمِم٦م 13اًمٜمقر:  چ ڑ  ڑ ژ ژ   ڈ  ڈ

    ﮿  ﯀  ﯁          چ ٤ممم سمٕمد ذًمؽ ــــدم اخلّمقص ىمقًمف شمٕمـدل قمغم قمـي

 .وإن يم٤من همػم ُمٓم٤مسمؼ اعمٕمٜمقي واعمثؾ هق اًمٜمٔمػم ،17اًمٜمقر:  چ  

ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۇ ۇ  چ٤ممم ــــوىم٤مل شمٕم      

ې   ى     ى  ائ  ائەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ې  ېۉ  ې   ۉ
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 رضمٗم٧م ُي٘م٤مل ، اًمِمديد واإلوٓمراب احلريم٦م اًمرضمػ أصؾ .61 – 60إطمزاب:  چۇئ  ۆئ  

 اًمتل إظم٤ٌمر يّقًمدون اًمذيـ هؿ اعمرضمٗمقنو ، اًمًٞمئ٦م إظم٤ٌمر ذم ظم٤موقا أي وأرضمٗمقا ، إرض

 سمخؼماء اًمٞمقم ُيًٛمك ُم٤م وضمقد إمم شمٜمٌف اًمٙمريٛم٦م أي٦م وم٢من وًمذًمؽ.  اًمٜم٤مس اوٓمراب هب٤م حيّمؾ

 اًمٜم٤مس ًمتحريؽ ، اإلقمالم ذم إراضمٞمػ اؾمتٕمامل ذم ُم٤مهرون وهؿ ، اًمتحريؽ اإلؿم٤مقم٤مت وظمؼماء

 ،وذيمرٟم٤م ذم ) صمامر اًمتٜم٘مٞمح ( شمٗمًػمًا ُمٗمّمالً هلذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م  . أقمداءهؿ وشمٜمٗمع شميهؿ طمريم٦م

 .ٔي٦م شم٘متيض ُمقاضمٝم٦م اعمرضمٗملم سم٘مقةوٟمٙمتٗمل هٜم٤م سم٤مًم٘مقل إن ا

ۆ  ۈ  ۈ     ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    چ وىم٤مل شمٕم٤ممم       

 َوُِمٜمْفُ  ،اخل٤ٌمل اًمنم واًمٗم٤ًمد  ،47اًمتقسم٦م:  چې  ې  ې  ېى  ى  ائ  ائ 

ك ٛمَّ ًَ ٌَؾِ  اًْمَٕمتَفُ  ُي ٌُقلِ  َواعْمَْٕمُتقهُ  ، سم٤ِمخْلَ او اًمًػم احلثٞم٨م دون اًمدومع .  . واإليْم٤مع هق اإلهاع سم٤ِمعْمَْخ

 ٗم٤مقمؾاًم وٛمػم ُمـ طم٤مل چۉ    ې  چ  . ومجٚم٦م شمٙمقن سملم إؿمٞم٤مء  اًْمُٗمَرُج  واخلالل هل

 ،د ذم شم٘مدير ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمٗمٕمؾ: أووٕمقا وهذه اًمٕم٤ٌمرة شم٤ًمقم ، أي يٓمٚمٌقن ًمٙمؿ اًمٗمتٜم٦م ، أووٕمقا ذم:

ٞمٚم٦م يمؾ ذًمؽ هل اًمٗمٙمرة ـووؾم ،٤مد سمٞمٜمٙمؿ وسمام يٍمومٙمؿ قمـ وضمقه اخلػم ـرقمقا سم٤مإلومًـأي أؾم

واًمْمٛمػم  ،. وؾماّمقمقن صٞمٖم٦م ُم٤ٌمًمٖم٦م ُمـ ؾم٤مُمع ي١ميمد ذًمؽ اًمتٕم٘مٞم٥م سمذيمر اًمًامقملم هلؿ  ،واًمٙمٚمٛم٦م 

شمِمٛمؾ ُمـ يت٠مصمر ُمـ اعمًٚمٛملم سم٤معمٜم٤موم٘ملم  ، چ ې  ېچ  يرضمع إمم اعمٜم٤موم٘ملم . وقم٤ٌمرة  ،ذم: هلؿ 

 .ٛمع إظم٤ٌمر ًمٜم٘مٚمٝم٤م إمم اعمٜم٤موم٘ملموشمِمٛمؾ يمذًمؽ ُمـ يًت ،ويّمدق يمالُمٝمؿ او إؿم٤مقم٤ممهؿ 

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  چ  وىم٤مل شمٕم٤ممم      

 .6احلجرات:  چ ڤ  ڤ  ڦ  ڦ

 :وكرى مـ ذفؽ ـؾف أن حؽؿ افشائعات يدور ظذ      

   وُمـ أهؿ وؾم٤مئؾ اًمتٌلم ذم ؿم٤مئٕم٤مت اًم٘مْم٤مي٤م اًمٕم٤مُم٦م هق  ،اًمتث٧ٌم واًمتٌلم ُمـ طم٘مٞم٘متٝم٤م

 .اًمتل شم٘مقم سم٤مًمتحٚمٞمؾ واًمتقضمٞمف اًمرضمقع إمم اعمرضمٕمٞم٤مت
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  اًمتٙمذي٥م هب٤م وُم٘م٤موُمتٝم٤م. 

  شم٘مٚمٞمؾ وإسمٕم٤مد أؾم٤ٌمهب٤م. 

 ًمداظمكم وسمٜم٤مء ضمدران ُمٕمٜمقي٦م قم٤مزًم٦مرص اًمّمػ ا. 

  ت سم٘مقاٟملم وأٟمٔمٛم٦مشم٘مقي٦م اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمِم٤مئٕم٤م . 

        

 :افشائعات حتؾقؾتؼقيؿ او 

ًمٕمٛمٚمٞم٦م ذم ُمقاضمٝم٦م ا ضمراءاتاإلشمقضمٞمف  أي اًمذي ي٤ًمقمد ذم ،اعمٝمؿ هٜم٤م هق اًمتحٚمٞمؾ اًمٕمٛمكم       

 .أومٙم٤مر اًمتحريؽ اًمٕمدائلاإلؿم٤مقم٤مت و

  ؟ق ُم٘مدار اًمّمدق واًمٙمذب ذم اإلؿم٤مقم٦مُم٤م ه 

   ٌُّع َُمـٜمِْمـ٠م اإلؿم٤مقم٦م أهق اًمٚم٘م٤مءات اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م اعم٤ٌمذة وقمٛمٚمٞم٤مت اهلٛمس  ،هؾ يٛمٙمـ شَمـَتـ

 ، أم هل اًمّمحػ واعمجالت اعمحٚمٞم٦م او إضمٜمٌٞم٦م ،أم هل ؿمٌٙم٦م اًمتقاصؾ اًمدوزم  ،واًمتٜم٤مضمل 

وهؾ ؿم٤مريم٧م سمّمقرة ُم٤ٌمذة او همػم ُم٤ٌمذة سمٕمض  ؟أم هل ىمٜمقات اًمتٚمٗم٤مز اًمٗمْم٤مئٞم٦م

حتريؽ إومٙم٤مر وذم اإلؿم٤مرة واًمتٚمٛمٞمح إمم ُم٤م شمؿ اًمّمحػ واعمجالت اعمٕمرووم٦م سمٛمٝم٤مرمه٤م ذم 

 ؟٘مرار سمف ذم ُمرايمز اًمٜمٗمقذ اًمدوزماًم

   أم  ، أهل ًمتٛمِمٞم٦م او ُمٜمع ُمنموع ىم٤مٟمقن ُمٕملم ،ُم٤م هل اًمٖم٤مي٦م اعمحتٛمٚم٦م ُمـ اإلؿم٤مقم٦م

أم ًمٚمتقريط  ،أم ًمتحٓمٞمؿ اعمٕمٜمقي٤مت أم ًمتٚمٓمٞمخ سمٕمض اًم٘م٤مدة  ،ًمتحريؽ قمدائل ود ضمٝم٦م ُمٕمٞمٜم٦م 

 أم أن اهلدف هق شمٙمذي٥م ،أم إلؿمٖم٤مل اًمٜم٤مس وسومٝمؿ قمـ ىمْمٞم٦م أظمرى  ،ذم قمٛمٚمٞم٦م يمٌػمة 

 ؟أم همػم ذًمؽ ، اإلؿم٤مقم٦م ُمْمٛمقن

   ي اعمتٕمٚم٘م٤مت وهؾ شمٜمٓمق ،يم٤مٔصم٤مر اعمحتٛمٚم٦م واعمآٓت  ،ُم٤م هل اعمتٕمٚم٘م٤مت اخلٗمٞم٦م ًمٚمِم٤مئٕم٦م

 ،وهؾ شمقضمد أىمقال او أقمامل ىمري٦ٌم او سمٕمٞمدة يٛمٙمـ رسمٓمٝم٤م سم٤مإلؿم٤مقم٦م  ؟قمغم هم٤مي٤مت همػم ُمٕمٚمٜم٦م

 ؟ُمدسمرة او ُمدومققم٦م ُمـ اجلٝم٦م ٟمٗمًٝم٤م ويم٠مهن٤م

   ؟ ويِمٛمؾ اًمتحٚمٞمؾ وُمـ هق اعمًتٗمٞمد اعمحتٛمؾ ،ُمـ هق اعمتير اعمحتٛمؾ ُمـ اإلؿم٤مقم٦م

 .ًمإلؿم٤مقم٦مٞمد ُمـ أصم٤مر اعمًت٘مٌٚمٞم٦م اعمتير واعمًتٗم
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   ( اًمذي اٟمٓمٚم٘م٧م او حتريم٧م ومٞمف اإلؿم٤مقم٦مأي ُم٤م هق اًمقؾمط اًمرئٞمس ) اعمج٤مل اًمٌنمي ، 

أم هل  ،او همػمه٤م(  ؾمٞم٤مؾمٞم٦م او قمًٙمري٦م او دم٤مري٦مأم هل ـمٌ٘م٦م وفمٞمٗمٞم٦م ) ،ر اعمتٜمقع أهق اجلٛمٝمق

ُم٤م هل إؾم٤ٌمب واًمٕمقاىم٥م ؟ وأم همػمهؿ ،عمٔمٚمقُملم واعمٌٕمديـ( سمٞمئ٦م ااًمٌٞمئ٦م اًمٜم٤مىمٛم٦م )

 ؟٦ماعمحتٛمٚم

  او ىمْمٞم٦م يمٌػمة  ،يمحدث حيت٤مج إمم ظمدُم٦م او ُم٘م٤موُم٦م ؟ هؾ شمقضمد أمهٞم٦م ًمتقىمٞم٧م اإلؿم٤مقم٦م

 ؟ؽاو همػم ذًم ، سف اإلٟمت٤ٌمه قمٜمٝم٤م حيت٤مج اعمتٜمٗمذون إمم

  ( وذًمؽ سم٤محلذف واإلو٤موم٦م )اًمتًقي٦م ،اعم٤ًمر وُم٘م٤مدير اًمتٖمٞمػم أصمٜم٤مء  ،ق ُم٤ًمر اإلؿم٤مقم٦م ُم٤م ه

طمتامل اًمتحريؽ اًمٕمٛمٚمٞم٤ميت ؟ وهؾ يقضمد اذم ُمْم٤مُمٞمٜمٝم٤م وسمرومع او ظمٗمض إسمراز إضمزاء اعمٝمٛم٦م

ًم٦م حت٘مٞمؼ ٤موحمو ،يم٤مًمثرصمرة واحل٘مد قمغم ؿمخص ُمٕملم  ،؟ أم هل قمقاُمؾ ؿمخّمٞم٦م حمْم٦م اعمتٕمٛمد

 ؟وؿمٌف ذًمؽ ،ُمٜمٗمٕم٦م ؿمخّمٞم٦م 

  ؟ٕم٤مزًم٦ماًمدران ٌٕمض اجلأم اصٓمدُم٧م سم ،هؾ ؾم٤مرت اإلؿم٤مقم٦م سمال ُم٘م٤موُم٦م 

 :مؼاومة افشائعات

   وشمققمٞم٦م اجلٛمٝمقر واًمٜمخ٥م سم٤مطمؽمام اًمقضمٝم٦م اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م  ،ٟمنم اًمث٘م٤موم٦م اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م

وُم٘م٤موُم٦م يمؾ ومٙمرة شمريد اًمٜمٞمؾ ُمٜمٝم٤م . ويمذًمؽ اًمتققمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م سم٤محلذر ُمـ اًمتٕم٤مُمؾ ُمع إظم٤ٌمر 

وًمٙمـ سم٤مٕومؼ اًمقاؾمع  ،( )أي سم٤مًمرؤي٦م اًمْمٞم٘م٦م واعمًٓمح٦م شسم٤مدي اًمرأي» واًمِم٤مئٕم٤مت سمٓمري٘م٦م

 .ٞم٦ماعمرضمٕمٞم٤مت اًمرؾمٛمٞم٦م وهمػم اًمرؾمٛم وسم٤مًمرضمقع إمم

   اًمرؾمٛمٞم٦م وهمػم اًمرؾمٛمٞم٦م . وذًمؽ أن اعمرضمٕمٞم٤مت اًمرؾمٛمٞم٦م همػم  ،شم٠مهٞمؾ اعمرضمٕمٞم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م

( . ومالسمد ُمـ شمٙمقيـ وهمػمه٤م اًم٘مٜمقات اًمٗمْم٤مئٞم٦ميمثر قمدده٤م وُمٝمام يمثرت وؾم٤مئٚمٝم٤م ) يم٤مومٞم٦م ُمٝمام

سملم اًمٜمخ٥م  ُمع احلرص قمغم شم٘مٚمٞمؾ وإزاًم٦م اًمتٜم٤مىمض اإلؾمؽماشمٞمجل ،ٟمخ٥م اضمتامقمٞم٦م يمثػمة 

 .اًمرؾمٛمٞم٦م اًمرؾمٛمٞم٦م وهمػم

  أوًٓ أن شمٙمقن اًم٘مٞم٤مدة  ُمٜمٝم٤م ،أُمقرًا ُمٝمٛم٦م  شم٘مقي٦م اًمث٘م٦م سملم اجلٛمٝمقر واًم٘مٞم٤مدة . وهذا يتٓمٚم٥م

وأن ٓ دمٕمؾ قمغم ٟمٗمًٝم٤م طمج٦م ذم هذا  قم٘مٞمدة إُم٦مأن حتؽمم اًم٘مٞم٤مدة ُمٜمٝم٤م و ،ضمديرة سم٤مًمث٘م٦م 
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وُمٜمٝم٤م أن شمٕمٛمؾ سمجد قمغم شم٘مٚمٞمؾ وإزاًم٦م أؾم٤ٌمب اًمِمٕمقر سم٤مًمٔمٚمؿ واإلىمّم٤مء وؾمٚم٥م  ،اعمج٤مل 

سم٘مقة ذم ُمقاوع احلٓم٤مم  ػمـ٤مئر أٟمقاع اًمتحريؽ اًمٕمدائل شمًـ٤مقم٤مت وؾمـوم٢من اإلؿم ،احل٘مقق 

 .اإلٟمًـ٤مين

   وشمتٕم٤مون قمٚمٞمٝم٤م اعم١مؾم٤ًمت إُمٜمٞم٦م واًمًٞم٤مؾمٞم٦م  ،طمريم٦م إومٙم٤مر وإراضمٞمػ قمٛمٚمٞم٤مت رصد

 .وُم١مؾم٤ًمشمف اعمدٟمٞم٦م ووؾم٤مئؾ اإلقمالمإمم دور اعمجتٛمع سم٤مإلو٤موم٦م  ،وهمػمه٤م 

   وذًمؽ أن إظمٗم٤مء وشمٖمٓمٞم٦م احل٘م٤مئؼ اعمِمٛمقًم٦م  ،ٟمنم احل٘م٤مئؼ وشمٗمٕمٞمؾ ىمقاٟملم وأٟمٔمٛم٦م اًمِمٗم٤مومٞم٦م

. واًمٚمقم ي٘مع هٜم٤م يمٚمف قمغم اعم١مؾم٤ًمت يثػم اًمِمٙمقك ويًٛمح سمتٛمرير أٟمقاع اإلؿم٤مقم٤مت  سم٤مًمِمٗم٤مومٞم٦م

 .اًمٗم٤مؾمدة اًمتل شمتٛمرد قمغم اًمِمٗم٤مومٞم٦م

  وإن يم٤مٟم٧م همػم ُم٤ٌمذة ،ٝم٦م قمدائٞم٦م ومْمح اإلؿم٤مقم٤مت اًمتل هل٤م وضم. 

   وُمٜمٝم٤م اإلؿم٤مقم٤مت  ، ده٤م او شمٖمٞمػم ادم٤مهٝم٤مُمٜمٝم٤م اظمؽماق ُم٤ًمر اإلؿم٤مقم٦م إلوم٤ًم ،ـمرق أُمٜمٞم٦م

 .اعمْم٤مدة

   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ    چـمرق إداري٦م وىمْم٤مئٞم٦م ، يمام ي٘متْمٞمف ىمقًمف شمٕم٤ممم

ائ    ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې   ى     ى

وىمد ذيمرٟم٤م  .61 – 60إطمزاب:  چ  ائەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ

 شمٗمًػم أي٦م ذم )صمامر اًمتٜم٘مٞمح( وذم )وضمٝم٦م اًمٚمقاء(.

 

 وافؽثرة افتابعة افؼؾة ادمثرة

 :بعض افـصقص دم افؼؾة ادمثرة

ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ     ۉ   ېچ  شمٕم٤ممم  ىمقًمف: مـفـا      

 چېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی       ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئۈئ  ېئ  ېئ  وئ  ۇئ

 أضمقده خيرضمف مم٤م يًتٌ٘مك اًمرضمؾ ٕنّ  ، شسم٘مٞم٦م» دةواجلقْ  اًمٗمْمؾ ٤مممــاهلل شمٕم كٛمَّ ـؾَم  .116هقد: 
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 وُمٜمف.  ظمٞم٤مرهؿ ُمـ أى ، اًم٘مقم سم٘مٞم٦م ُمـ ومالن: وي٘م٤مل.  واًمٗمْمؾ اجلقدة ذم ُمثال ومّم٤مر ، وأومْمٚمف

 ومٞمٝمؿ يم٤من إذا سم٘مٞم٦م، هلؿ ىمقم: ي٘م٤ملو.  يمام ذيمر اًمزخمنمي ، سم٘م٤مي٤م اًمرضم٤مل وذم ظم٤ٌمي٤م اًمزواي٤م ذم: ىمقهلؿ

 شمزال ٓ صمؿ أوهل٤م ذم ىمقمه٤م وٟمحقه٤م واًمدول اًمنمائع ٕن سَمـِ٘مٞمَّـ٦م: ىمٞمؾ أٟمف قمٓمٞم٦م اسمـ وذيمر .ظمػم 

  چ ۇئ  ۇئ  چ: وؿال افزخمؼي.  إول اًمّمدر سم٘مٞم٦م ومٝمق اًمْمٕمػ وىم٧م ذم صم٧ٌم ومٛمـ شمْمٕمػ

 شم٤مريمقن ٤مئرهؿـوؾم ، ٤مدـاًمٗمً قمـ هنقا اًم٘مرون ُمـ أٟمجٞمٜم٤م ممـ ىمٚمٞمال وًمٙمـ: ُمٕمٜم٤مه ، ُمٜم٘مٓمع تثٜم٤مءـؾمإ

 ُمـ يم٤من ُم٤م: ىمٞمؾ ومٙم٠مٟمف ، قمٜمٝمؿ ٟمٗمٞمف ُمٕمٜمك اًمٗم٤ًمد قمـ اًمٜمٝمك قمغم حتْمٞمْمٝمؿ ذم ىمٚم٧م وإن.  ًمٚمٜمٝمك

ؾمتثٜم٤مء اإل أصؾ قمغم اٟمتّم٤مسمف ويم٤من صحٞمح٤مً  وُمٕمٜمك ُمتّمالً  اؾمتثٜم٤مءً  يم٤من ، ىمٚمٞمال إٓ سم٘مٞم٦م أوًمق اًم٘مرون

وي٤ًمقمد قمغم إشمّم٤مل اإلؾمتثٜم٤مء وضمقد وٛمػم سمٕمد إٓ يرضمع إمم  ري(.ـػم اًمزخمِمـ.اهـ ُمـ )شمٗمً

 ممـ سم٘مٞم٦م ىمٚمٞمٚم٦م إٓ إرض ذم اًمٗم٤ًمد قمـ يٜمٝمك ُمـ ىمٌٚمٙمؿ ُمـ يٙمـ مل: اإلمج٤مزم ٤معمٕمٜمكاعمًتثٜمك ُمٜمف . وم

 اًمتل هل اًمتٜمٕمؿ هذا ؿمٝمقة او ًمذة يم٤مٟم٧م إذا ، اعم٤مدي اًمتٜمٕمؿ ذم تقؾمعاًم هق ؽمفواًم . ُمٜمٝمؿ أٟمجٞمٜم٤م

 .ًقق إمم اإلضمرامًمؽ شمٜمٌٞمف إمم أن اًمؽمف ذم اًمٜمٕمؿ يوذم ذ ، ذم جمٛمؾ شمٍموم٤مشمف شمًقق اإلٟم٤ًمن

شمدسمر أن . 13ؾم٠ٌم:  چ وئ    وئ  ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ چ  : ىمقًمف شمٕم٤مممومـفـا      

أي اقمٛمٚمقا ٕضمؾ ؿمٙمر اهلل شمٕم٤ممم . ومٓمريؼ اًمِمٙمر هق  ،ُمٜمّمقب قمغم أٟمف ُمٗمٕمقل ٕضمٚمف  شؿمٙمراً »

. واًمِمٙمقر صٞمٖم٦م  يمام يٜمٌف إًمٞمف ؾمٞم٤مق أي٤مت ذم ؾمقرة ؾم٠ٌم ، اعمج٤مٓتخمتٚمػ اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح ذم 

وذًمؽ  ،وأي٦م سحي٦م ذم ىمٚم٦م قمددهؿ  ،ٙمر اهلل شمٕم٤ممم قم٤مدة قمٜمده او ؾمـجٞم٦م ومٝمق ُمـ يم٤من ؿُم  ،ُم٤ٌمًمٖم٦م 

  . ر سم٤مًمٕمٛمؾ يمام ٟمٌف إًمٞمف اسمـ قم٤مؿمقرًم٘مٚم٦م ُمـ يِمٙم

﮲   ﮳    ے  ۓ چ شمٕم٤ممم  ىمقًمف: ومـفـا       ﮵       ۓ  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺    ﮶ ﮴  

زائدة شمٗمٞمد اإلهب٤مم يمام ذيمر  چ ﮼    ﮽  ﮾ چ ذم قم٤ٌمرة  شُم٤م» .24ص:  چ ﮻  ﮼    ﮽  ﮾

 ُمٔمٜم٦م يم٤من ومٞمف سمقًمغ إذا اًمٌمء وم٢من اًمتٕمج٥م ذًمؽ ويتْمٛمـوىم٤مل أًمقد:  ،اًمزخمنمي وأًمقد 

 ..اهـ ُمـ ) شمٗمًػم أًمقد ( أىمٚمٝمؿ ُم٤م: ىمٞمؾ ومٙم٠مٟمف ُمٜمف ًمٚمتٕمج٥م
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چ  ڇ  ڇ   ڇ      ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  چ  شمٕمــ٤ممم : ىمقًمفاومـفـ      

ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  

 – 48اًمٜمٛمؾ:  چگ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  

ذم  وم٢مهن٤م شمٜمٌف إمم ؾمٕم٦م وم٤ًمدهؿ ، چڍ  ڌ    چشمدسمر قم٤ٌمرة  وًمٙمـ ،ومٙم٤مٟمقا شمًٕم٦م رهط وم٘مط  .50

وم٢من  ، چڌ  ڎ    چويم٠مٟمف وم٤ًمد ذم اًم٘مْم٤مي٤م اًمٕم٤مُم٦م او اًمٙمؼمى . وشمدسمر قم٤ٌمرة  ، شمٚمؽ اعمديٜم٦م

وًمٕمٚمف ًمذًمؽ ىم٤مل  ،يمام هق احل٤مل ذم اًمٜمٙمرة اعمٜمٗمٞم٦م  ،اًمٗمٕمؾ اعمْم٤مرع ذم ؾمٞم٤مق اًمٜمٗمل يدل قمغم اًمٕمٛمقم 

 اًمٌح٧م اإلوم٤ًمد ؿم٠مهنؿ أن يٕمٜمك ُيّْمٚمُِحقنَ  َوٓ ، اًمًالم قمٚمٞمف ص٤مًمح ىمقم قمت٤مة ويم٤مٟمقا اًمزخمنمي:

اهـ ُمـ . اًمّمالح سمٕمض ُمٜمف يٜمدر ىمد اعمٗمًديـ سمٕمض شمرى يمام اًمّمالح ُمـ سمٌمء خيٚمط ٓ اًمذي

 ڭ  ۇ ڭ ڭ  ڭ ۓچ وىمري٥م ُمـ ذًمؽ ُي٘م٤مل ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم  )شمٗمًػم اًمزخمنمي(.

ومتقضمد  ،123إٟمٕم٤مم:  چۈ    ٴۇ  ۋ     ۋ  ۅ  ۅ   ۆ  ۆ ۇ

 .وىمد ؾمٌؼ سمٞم٤من ذًمؽ ،اد عمت٤مسمٕمتٝمؿ وًمٙمٜمٝم٤م حُم٤مـم٦م سمٕمدد يمٌػم ممـ ًمف اإلؾمتٕمد ،ىمٚم٦م ُمـ يم٤ٌمر اعمجرُملم 

ـِ  طمدي٨م: ومـفـا        َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ  َصغمَّ  اهللَِّ  َرؾُمقَل  ؾَمِٛمْٕم٧ُم : ىَم٤مَل  ، قَمٜمُْٝماَم  اهلل َريِضَ  قُمَٛمرَ  اسْم

اَم  »: َيُ٘مقُل  رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ وهمػممه٤م .  « َراطِمَٚم٦مً  ومِٞمَٝم٤م دَمِدُ  شَمَٙم٤مدُ  َٓ  ، اعم٤ِمَئ٦مِ  يَم٤مإِلسمِؾِ  اًمٜم٤َّمُس  إِٟمَّ

  .ًػمه سمٕمد ىمٚمٞمؾ إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممموؾمٞم٠ميت شمٗم

 :(إظداد افـخب )ادرجعقات

 چ چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌچ ىم٤مل شمٕم٤ممم       

اعمج٤مدًم٦م:  چ  مب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت  ىت    يت  چوىم٤مل شمٕم٤ممم  ،24اًمًجدة: 

وإقمدادهؿ أُمر ذم هم٤مي٦م إمهٞم٦م ذم قم٤مُم٦م اعمج٤مٓت  ،. اًمٜمخ٥م هؿ اًم٘مٚم٦م إيمثر شم٠مصمػمًا ذم اعمجتٛمع 11

ُمـ اًمٜمّمقص ذم  ىمد ذيمرٟم٤م شمٗمًػم مجٚم٦مويم٤معمج٤مل اًمٕمٚمٛمل واًمًٞم٤مد واًم٘م٤مٟمقين وهمػمه٤م .  ،اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م 

شمٗمًػم سمٕمْمٝم٤م ذيمرٟم٤م و ،ذم ومّمؾ اًمقؾم٤مئؾ وُمقاوع أظمرى ُمـ )اعمٜمٓمٚمؼ( وذًمؽ  ،هذا اعمج٤مل 
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ػم ـوسمتٗمً ،ُمع شمٜمٌٞمٝم٤مت خمتٍمة  وًمذًمؽ ٟمٙمتٗمل هٜم٤م سمند اًمٜمّمقص هذه اًمدراؾم٦م . أظمر ذم

اَم  »خمتٍم ٔي٦م اإلؾمتحٗم٤مظ وحلدي٨م   .« َراطِمَٚم٦مً  ومِٞمَٝم٤م دَمِدُ  شَمَٙم٤مدُ  َٓ  ، اعم٤ِمَئ٦مِ  يَم٤مإِلسمِؾِ  اًمٜم٤َّمُس  إِٟمَّ

   آل  چ ژ     ڈ  ڈ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ  ڎ    چىم٤مل شمٕم٤ممم

همػم أن  ،صحٞمح أن ؾمٞم٤مق أي٦م يدل قمغم أٟمف ظمٓم٤مب ًمٚمٜم٤مس أن يٙمقٟمقا رسم٤مٟمٞملم  .79قمٛمران: 

وأُم٤م اًمدرضم٤مت اًمٕم٤مًمٞم٦م ُمـ اًمرسم٤مٟمٞم٦م وم٠مهٚمٝم٤م  ،اعمًتجٞمٌلم هلذا اخلٓم٤مب هؿ ـم٤مئٗم٦م ىمد شمٙمقن ىمٚمٞمٚم٦م 

وم٤مًمٕمٛمقم ذم اخلٓم٤مب رضوري ٕضمؾ اٟمت٘م٤مء اًمٜمخ٦ٌم اًم٘مٚمٞمٚم٦م ُمـ أهؾ اًمدرضم٤مت  . ىمٚمٞمٚمقن ضمداً 

 .وؾمٜمقوح ذًمؽ سمٕمد ىمٚمٞمؾ إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم ،اًمٕم٤مًمٞم٦م 

  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  چ ٤ممم وىم٤مل شم٤ٌمرك وشمٕم

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

اًمٙمت٤مب سمّمقرة  او سم٤مًمتقراة حيٙمٛمقن اًمٜمٌٞملم أن اًمٙمريٛم٦م أي٦م . ُمٕمٜمك44اعم٤مئدة:  چ ڳ

أي قمغم ىمدر  ،اهلل  يمت٤مب ُمـ اؾمتحٗمٔمقا سمام ومٞمحٙمٛمقن وإطم٤ٌمر اًمرسم٤مٟمٞمقن وأُم٤م ،ُمٓمٚم٘م٦م او قم٤مُم٦م 

 ويدير اًمٜم٤مس يرب اًمذي هق ضمٝمدهؿ وقمٚمٛمٝمؿ وىمدرمهؿ قمغم اًمِمٝم٤مدة قمغم صحتف . واًمرسم٤مين

ؾمٞم٤مؾمتٝمؿ   اًمٜم٤مس وـمرق سم٠مطمقال واًمٕمٚمؿ سم٤مًمنميٕم٦م اًمٕمٚمؿ سملم جيٛمع ان قمٚمٞمف ومٞمج٥م ، ُمّم٤محلٝمؿ

.  اعمزيـ واعمحؼمَّ  ، وهب٤مء طمًـ ذم إصمر: ُمٕمٜم٤مه واصؾ ، طمؼم ومقاطمده ، وأُم٤م إطم٤ٌمر . وىمٞم٤مدمهؿ

.  اًمٕمٚمامء هؿ إطم٤ٌمر إن اعمٗمنون ىم٤مل وًمذًمؽ ، هق ُمـ فمٝمرت قمٚمٞمف آصم٤مر وزيٜم٦م اًمٕمٚمؿ وم٤محلؼم

اًمٕمٚمَؿ  ، أطمٙم٤مم اًم٘مْم٤مي٤م اًمٗم٘مٝمٞم٦م قمٚمؿ إمم جيٛمع أن رسم٤مٟمٞم٤مً  يٙمقن أن أراد إذا احلؼم قمغم وجي٥م

 . احلؼم ُمرشم٦ٌم ققـوم اًمرسم٤مين ُمرشم٦ٌم سم٠من اًمٕمٚمامء سمٕمض سح وًمذًمؽ ، سم٘مٞم٤مدة اًمٜم٤مس وإهٚمٞم٦م هل٤م

ک  گ  گ  گ    چ٤مرة  ــقن قمٌـوشمٙم ،اًمٜمٌٞملم  قمغم وإطم٤ٌمر اًمرسم٤مٟمٞملم ػـقمٓم ويّمح

أن شمقؾمٞمط  يماماًمٜمٌٞملم .  دون وإطم٤ٌمر سمحٙمؿ اًمرسم٤مٟمٞملم ُمتٕمٚم٘م٦م ، چ  گ ڳ ڳ  ڳ

وهق أن رومع  ،( سملم اجلٛمٚمتلم ي٤ًمقمد قمغم ضمقاز وضمف آظمر أيْم٤ًم اعمحٙمقم هلؿ )أي اًمذيـ ه٤مدوا

واًمت٘مدير: وحيٙمؿ  ،يٙمقن سمٗمٕمؾ حمذوف يدل قمٚمٞمف اًمًٞم٤مق  چ ک ک چ
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يٜمٌف إمم أن  ،اًمرسم٤مٟمٞمقن وإطم٤ٌمر سمام اؾمتحٗمٔمقا . وقمغم أي وضمف وم٢من قمدم شمٙمرار اًمٗمٕمؾ: حيٙمؿ 

 .سمع حلٙمؿ إٟمٌٞم٤مء وُمٜمْمٌط سمْمقاسمٓمفطمٙمؿ اًمرسم٤مٟمٞملم وإطم٤ٌمر شم٤م

   ومالسمد ُمـ شم٠مهٞمؾ . 58اًمٜم٤ًمء:  چ  ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  چوىم٤مل شمٕم٤ممم

 وؾمٞم٠ميت اعمزيد قمـ إهٚمٞم٦م سمٕمد ىمٚمٞمؾ إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم. ،واضم٥م ُمـ ومروض اًمٙمٗم٤مي٦م  ٟمخ٦ٌم ًمٙمؾ

   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یی  جئ  حئ   مئ  چ وىم٤مل شمٕم٤ممم

 چىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  ىب     يب  جت  حت  ختمت  ىت  يت  جث  مث 

 .دًم٦م إدارة اًمًٚمٓم٦م ُمـ هذه اًمدراؾم٦موىمد ذيمرٟم٤م شمٗمًػم هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م ذم أ.  59اًمٜم٤ًمء: 

   ڳ       ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳچ وىم٤مل شمٕم٤ممم

ذيمر اًمراهم٥م ذم  .83اًمٜم٤ًمء:  چ ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں

، يم٤مؾمتٜم٤ٌمط اعم٤مء ُمـ  ؾمتٜم٤ٌمط: اؾمتخراج اًمٌمء ُمـ أصٚمفاإلأن  )ذم اعمٙمت٦ٌم اًمِم٤مُمٚم٦م( شمٗمًػمه

ُمٕمٜمك ذًمؽ أن اؾمتٜم٤ٌمط إُمقر اًمتل شمتٕمٚمؼ سم٤مُٕمـ واخلقف حيت٤مج  . اًمٌئر واجلقهر ُمـ اعمٕمدن

 إمم ظمؼمة واؾمٕم٦م ذم إُمـ واًمًٞم٤مؾم٦م ، سم٤مإلو٤موم٦م إمم شمقىمد اًمٗمٙمر. 

   ې  ى   ى  ائ   ائەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ     ۇئ  ۆئ     چوىم٤مل شمٕم٤ممم

اًمتقسم٦م:  چ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی   ی

122. 

   ک  گ  گ  گ    گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱڱ  ڱ  ڱ     ڑ  ک   ک  ک  چ وىم٤مل شمٕم٤ممم

 .40اًمٜمٛمؾ:  چ    ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ    ہ

   43اًمٜمحؾ:  چ  ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ    ٺ  ٺپ   چوىم٤مل شمٕم٤ممم. 

   ىب     مب   خب  مئ      ىئ  يئ  جب     حب    جئ    حئ     ی  ی  ی  یچ وىم٤مل شمٕم٤ممم

 هق اًمٜم٤مس ُمـ وؾمٌؼ أن ذيمرٟم٤م أن احلقاري. 14اًمّمػ:  چجثمث     يت   ىت    مت    يب       جتحت   خت
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 اًمٜمٙمقص قمقاُمؾ ُمـ ٟم٘م٤موشمف ذم وص٤مر ،اًمٜم٤مضمح٦م  سم٤مًمتج٤مرب وُمروره شم٠مهٞمٚمف ذم روضمع اًمذي

 ذم إزهري اإلُم٤مم اجلٚمٞمؾ اعمٕمٜمك هذا إمم سم٤مظمتّم٤مر ٟمٌف وىمد ، احلّقاري اخلٌز يمٜم٘م٤موة واًمٗمِمؾ

 .(اًمٚمٖم٦م مهذي٥م)

   ِـ ـِ  وقَم  إِٟمَّاَم  »: َيُ٘مقُل  َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ َصغمَّ  اهللَِّ َرؾُمقَل  ؾَمِٛمْٕم٧ُم : ىَم٤مَل  قَمٜمُْٝماَم ، اهلل َريِضَ قُمَٛمَر  اسْم

 ُمـ اًمراطمٚم٦م رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ وهمػممه٤م . «َراطِمَٚم٦ًم  ومِٞمَٝم٤م دَمِدُ  شَمَٙم٤مدُ  َٓ  اعم٤ِمَئ٦ِم ، يَم٤مإِلسمِؾِ  اًمٜم٤َّمُس 

 ذم هب٤م اًمًػم وطمًـ اًمٜم٤مس أصم٘م٤مل محؾ ذم اًم٘مقي اًمٌٕمػم وهق ، وإٟمثك اًمذيمر قمغم ُيٓمٚمؼ اإلسمؾ

 وًمٞمس ، اًمٚمٗمظ ُمـ واوح يمام هق قمٛمقُم٤مً  ًمٚمٜم٤مس هق احلدي٨م ذم واًمتٛمثٞمؾ ، وٟمحقه اًمًٗمر

 طمدود ظم٤مرج إمم قمٓم٤مؤه يٛمتد اًمذي اًمٙمريؿ اجلقاد ًمإلٟم٤ًمن َُمـثؾ وهذا.  ُمٕمٞمٜم٦م سمٗمئ٦م ظم٤مص٤مً 

 قم٤مًمٞم٦م درضم٦م قمغم ومٝمق ، يُمـُرسم٤ممهؿ ويٙمِمػ قمٜمٝمؿ ويدومع أظمريـ أصم٘م٤مل حيٛمؾ ومٝمق ، وأهٚمف سمٞمتف

 ىمٚم٧م ويمٚمام ، اعم٤مئ٦م او أىمؾ ذم واطمد ُمـ ىمد ي٘مرب ه١مٓء قمدد أن وواوح.  اعم١ًموًمٞم٦م حتٛمؾ ُمـ

ٌْدِ  ظمؼم وشمدسمر . اًمٕمدد يَمُثر درضم٦م اًمٕمٓم٤مء وحتٛمؾ اعم١ًموًمٞم٦م ـِ  اهللِ قَم : ًمَِٕم٤مِئَِم٦مَ  ىُمْٚم٧ُم : ىَم٤مَل  ، ؿَمِ٘مٞمٍؼ  سْم

 « اًمٜم٤َّمُس  طَمَٓمَٛمفُ  َُم٤م سَمْٕمدَ  ، َٟمَٕمؿْ  » ىَم٤مًَم٧ْم  ىَم٤مقِمٌد؟ َوُهقَ  ُيَّمكم   َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ  َصغمَّ  اًمٜمٌَِّلُّ  يَم٤منَ  َهْؾ 

 اًمٕمٛمؾ وأقم٤ٌمء أصم٘م٤مل سم٥ًٌم ضمًده ىمقة اٟمٙمنت ملسو هيلع هللا ىلص أٟمف شمريد يم٠مهن٤م ، وهمػمه ُمًٚمؿ رواه

 يريد ٓ ٕٟمف ، اًمٜم٤مس يٙمن اًمذي احلٓمٛم٦م اًمقازم ُمـ اًمٜم٘مٞمض قمغم وهذا ، اًمٜم٤مس أُمر إلصالح

 .واًمتخٓمٞمط وسمٕمض اًمتْمحٞم٦م واًمتٗمٙمػم سم٤مًمّمؼم ٟمٗمًف ُيتٕم٥م أن

 :افـصقص دم افؽثرة افتابعة او افضعقػةبعض 

ې       ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ  چ ٤ممم ـــــشمٕم ىمقًمف: مـفـا      

وم٢من فم٤مهره هق  ،ومتدسمر ًمٗمظ إرض . 116إٟمٕم٤مم:  چ ې  ې  ې   ى  ى  ائ  ائ

وأُم٤م  . ختّمٞمص اًمٕمٛمقم دًمٞمؾُمـ أدقمك إرادة سمٚمد ُمٕملم ومٕمٚمٞمف سمو . أي اًمدٟمٞم٤م ،اًمٙمرة إروٞم٦م يمٚمٝم٤م 

 ُمٕمٜمكو، ومتٜمٌف إمم أن ُمْم٤مُملم أي٦م شمتٕمٚمؼ سم٤مًمٕم٘م٤مئد وشمقاسمٕمٝم٤م .  چ ۋ  ۅ  ۅ  ۉچ قم٤ٌمرة 

وهق ُم٤م ٓ يدريمقٟمف سمح٘مٞم٘متف وٓ سمح٘مٞم٘م٦م  ،واًمٔمـ ظمالف اًمٕمٚمؿ  ،أي: ُم٤م يتٌٕمقن  چ ې ې  چ 
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ػم دظمقل ذم سم٤مـمـ او طم٘مٞم٘م٦م هق اًمـَحْزر او اًمت٘مدير سمٔم٤مهر ُمـ اًمٔمقاهر ُمـ هم شمدل قمٚمٞمف . واخلرص

 اًمٜمَّْخَؾ  ظَمَرْص٧ُم وُي٘م٤مل:  ،وًمذًمؽ اؾمتٕمٛمٚمتف اًمٕمرب يمٜم٤مي٦م قمـ اًمٙمذب ٕٟمف ي١مدي إًمٞمف  ،احل٤مل 

 ،وهل رؤي٦م شم٘مريٌٞم٦م وضمزئٞم٦م  ، ؼ قمغم اًمٜمخٚم٦م او اًمِمجرةوهق ُمٕمٚم صمَٛمَره يمٞمؾ طَمَزْرَت  إِذا ، واًمَٙمْرم

وٓ شمًتٓمٞمع رؤي٦م أي رضر ي١مصمر قمغم اًم٘مٞمٛم٦م . وًمذًمؽ يم٤من ظمرص  ،ٕهن٤م شمٜمٔمر إمم احلجؿ ُمـ سمٕمٞمد 

ې     چ وشمدسمر صٞمٖم٦م احلٍم ذم قم٤ٌمرة  اًمثامر ُمـ اجلٝم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م طمٙماًم اؾمتثٜم٤مئٞم٤ًم وًمٞمس طمٙماًم أصٚمٞم٤ًم .

وأي٦م اًمٙمريٛم٦م  .ومٝمذا طم٤مهلؿ ذم ؿم٠من اًمٕم٘م٤مئد وشمقاسمٕمٝم٤م ، چ ې  ې  ې   ى  ى  ائ  ائ

وذه٥م سمٕمض اعمٗمنيـ إمم شمٕمٚمٞمؾ  ، ؾ إرض ُيْمؾ قمـ ؾمٌٞمؾ اهلل شمٕم٤مممواوح٦م أن ـم٤مقم٦م مجٝمقر أه

وشمقضمد  ،ٕن اًمٕم٘مٞمدة هل أطمد اًمٕمقاُمؾ  ،ذًمؽ سم٠من أيمثر أهؾ إرض يمٗم٤مر . وهذه قمٚم٦م ىم٤مسة 

ڦ  ڄ  ڄ  چ وشمدسمر ذم هذا اعمٕمٜمك ىمقًمف شمٕم٤ممم  ، قمقاُمؾ أظمرى يم٤محلٙمٛم٦م وإهٚمٞم٦م واإلؾمت٘م٤مُم٦م

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ      ڃ  چ       چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ

ومٝمداي٦م اجلٛمٝمقر اعم١مُمـ  ، 7احلجرات:  چ ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک  ڎ

ژ  چ وُمـ هذا إصؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،ذم اًم٘مْم٤مي٤م اًمٕم٤مُم٦م اعمٕم٘مدة هل سمٓم٤مقم٦م اًمٜمخ٦ٌم اًمّم٤محل٦م 

ژ  ڑ  ڑ   ک     ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  

 چڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ     ہ  ہ  ہ 

وم٤مٟمٔمر ذم يمت٤مب . وإذا أردت أن شمٕمرف ؾمٝمقًم٦م شمْمٚمٞمؾ اجلٛمٝمقر وطمرف اًمرأي اًمٕم٤مم  83اًمٜم٤ًمء: 

وؾمٜمذيمر  ، وُمّم٤مدر أظمرى يمثػمة (ويمت٤مب )أطمج٤مر قمغم رىمٕم٦م اًمِمٓمرٟم٩م ،)أؾمٚمح٦م اخلداع اًمِم٤مُمؾ( 

وشمدسمر ؾم٥ٌم  . سمٕمض اخلّم٤مئص اعمٝمٛم٦م ًمٚمجٛمٝمقر ذم أواظمر ُمٌح٨م اًمِمقرى إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم

وهذا اًم٥ًٌم هق اًمٕمٚم٦م احل٘مٞم٘مٞم٦م اًمتل شمٜمٓمٌؼ قمغم يمثػم ُمـ  ،اإلوالل ذم ـم٤مقم٦م مجٝمقر أهؾ إرض 

ومٝمؿ  ، چ ې  ې ې   ې   چ . وم٠مصؾ اًمٕمٚم٦م هل قم٤ٌمرة اعمجتٛمٕم٤مت سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ قم٘مٞمدمهؿ 

ويمذًمؽ ٓ يٚمتٗمتقن إمم احل٘م٤مئؼ إيمٞمدة اًمتل شمدل قمغم  ،ٓ يتقصٚمقن ُم٤ٌمذة إمم طم٘مٞم٘م٦م اًم٘مْمٞم٦م 

 ومرؤيتٝمؿ ، چ ى  ى  ائ  ائ  چ وٟمتٞمج٦م هذه اًمٕمٚم٦م شمقوحٝم٤م قم٤ٌمرة  ،طم٘مٞم٘م٦م شمٚمؽ اًم٘مْمٞم٦م 
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اجلزئٞم٦م عم٤م خيدم ـػ ٞم  ـواعمّمٞم٦ٌم أوًٓ ذم اًمرؤي٦م اجلزئٞم٦م ٕن ص٤مطم٥م اهلقى ُيٙمَ  ،شم٘مديري٦م وضمزئٞم٦م 

يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،وُمـ هٜم٤م يم٤من ذٟم٥م اخلراصلم قمٔمٞماًم  ،٦ٌم ًمذًمؽ ـرات ُمٜم٤مؾمـقاه صمؿ جيٕمؾ اًمت٘مديـه

واعمّمٞم٦ٌم اًمٙمؼمى  .11 – 10اًمذاري٤مت:  چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹ   چ 

 .قمٚمٞمف اًمًٞم٤مؾم٤مت اًمٕمدائٞم٦م واحلروب طملم شمّمٌح اًمٔمٜمقن واًمتخرص٤مت هل إؾم٤مس اًمذي شم٘مقم

ۇ  ۇ  ۆ  ۆۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  چ يم٘مقًمف شمٕم٤ممم ،: ٟمّمقص أظمرى ومـفـا      

 چ  خب  مب  ىب  يب   جت  حتچ وىمقًمف شمٕم٤ممم  ، 70اعم١مُمٜمقن:  چ ۅ   ۅ

 چ  ڻ  ڻ  ڻ    ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہچ وىمقًمف شمٕم٤ممم  ،103يقؾمػ: 

ويمذًمؽ اًمٜمّمقص اًمتل شمًتثٜمل اعمٚمتزُملم وم٘مط ُمـ وصػ ضمٜمس اإلٟم٤ًمن سم٠موص٤مف  . 50اًمٗمرىم٤من: 

چ  چ      چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ            ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    چيم٘مقًمف شمٕم٤ممم  ،شم١مصمر قمغم ىمراره 

إمم  ،23 – 19اعمٕم٤مرج:  چڎ     ڈ  ڈ  ژ   ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  

ويمذًمؽ اًمٜمّمقص اعمذيمقرة ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ ذم .  33اعمٕم٤مرج:  چ  ەئ  وئ  وئ   ۇئچ ىمقًمف شمٕم٤ممم 

 وم٢مهن٤م شمًتٚمزم ظمالف ذًمؽ ذم اًمٙمثرة. ،اًم٘مٚم٦م اًمّم٤محل٦م 

 :دم افؽقان افقاحد افتػاظؾ بغ افؼؾة وافؽثرةمـ ؿقاظد 

  رة ـٛمٞملم: وأدًم٦م ذًمؽ يمثٞمـٛمٞمقن وهمػم اًمرؾمـهؿ اعمرضمٕمٞم٤مت واًم٘م٤مدة اًمرؾم افؼؾة اهلادية، 

٤ممم ــــوىمقًمف شمٕم ، 83اًمٜم٤ًمء:  چ  ڱ گ  گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  چ يم٘مقًمف شمٕم٤ممم 

اعم٤مئدة:  چ ک  ک  ک  گ  گ  گ     گ  ڳ  ڳ  ڳچ 

ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ    ەئ  وئ  وئ  ۇئ  چوىمقًمف شمٕم٤ممم  ، 44

ڀ  ڀ   ڀ      چ وىمقًمف شمٕم٤ممم ،122اًمتقسم٦م:  چ ی ی ىئ  ىئ ېئ  ىئ

مئ      ىئ  يئ  جب     حب  خب  مب  ىب  چ وىمقًمف شمٕم٤ممم  ،43اًمٜمحؾ:  چ  ٺ  ٺ   ڀ  ٺ
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وُمـ ٟمٔمر ذم اًمًػمة وأطم٤مدي٨م اًمٗمْم٤مئؾ جيد  .14اًمّمػ:  چيب       جتحت   خت  مت  ىت  يت  جثمث  

ويم٤مٟم٧م ىمٞم٤مدة سمٕمْمٝمؿ  ،اواًم٘مٞم٤مدة او اإلُم٤مُم٦م  ارةأقمٓمك سمٕمض أصح٤مسمف ُمٜمزًم٦م اًمقز ملسو هيلع هللا ىلصأن اًمٜمٌل 

وجي٥م  وسمٕمْمٝمؿ أظمر يم٤مٟم٧م ىمٞم٤مدشمف اضمتامقمٞم٦م او همػم رؾمٛمٞم٦م . ،شمِمٌف اًم٘مٞم٤مدة اًمرؾمٛمٞم٦م ذم زُم٤مٟمٜم٤م 

ُمـ ظمالل اًمٜمِم٤مط اًمدقمقي او اإلضمتامقمل او قمغم اًم٘مٞم٤مدات همػم اًمرؾمٛمٞم٦م أن مت٤مرس وفمٞمٗمتٝم٤م 

ويٜمٌٖمل يمذًمؽ أن شمٕمرف يمٞمػ شمقصؾ اًمٗمٙمرة واًمٜمّمٞمح٦م إمم  ،اإلقمالُمل او اعم١مؾم٤ًمت اعمدٟمٞم٦م 

 اًم٘مٜمقات اًمٕم٤مُم٦م وي٘متيض ذًمؽ إقمداد أٟمٔمٛم٦م اًمتقاصؾ اعم٤ٌمذ سم٤مإلو٤موم٦م إمم ،اًم٘مٞم٤مدات اًمرؾمٛمٞم٦م 

 .يم٤مإلقمالم وهمػمه

  وذًمؽ أن اًم٘مٚم٦م اعم١مصمرة همػم يم٤مومٞم٦م ًمٚمٕمٛمٚمٞم٤مت هؿ مادة افعؿؾ وجـقده افؽثرة افتابعة :

ومالسمد ُمـ شمٌّمػم اًمٙمثرة سمقاضم٤ٌممه٤م وُم٤ًمقمدمه٤م قمغم اًم٘مٞم٤مم هب٤م سم٤مًمدرضم٤مت اعمًتٓم٤مقم٦م  ،اًمتٜمٗمٞمذي٦م 

وضمٕمٚمٝم٤م شمت٘مٌؾ  ،اًمٙمثرة وؿمٓمح٤ممه٤م  ْمٌط . ويٜمٌٖمل يمذًمؽ اًمتٕم٤مُمؾ سمحٙمٛم٦م ُمع هٗمقاتُمـ اًم

ٱ  ٻ  ٻ  چ وشمدسمر ذم ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم  ـمققم٤ًم رد إُمقر اًمٕم٤مُم٦م إمم اعمرضمٕمٞم٤مت .

ٻ   ٻ  پ      پ  پ    پ       ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    

 ٿ  ٿ    ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ   ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ 

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

 چڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  

پ  ڀ  ڀ   چ ٤ممم ـــوم٘مد ىم٤مل شمٕم ،ع اعمٜمزًم٦م اعمت٘مدُم٦م ًمٚمٙمثرة ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ـ. وُم249اًمٌ٘مرة: 

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

. وذم 159آل قمٛمران:  چ چ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ

ري٩م ذم دجمٝمؿ سم٤مًمتد ملسو هيلع هللا ىلصرواي٤مت وومقد اًمٕمرب ذم قمٝمد اًمٜمٌقة ىمّمص ُمٝمٛم٦م ضمدًا ذم طمٙمٛم٦م اًمٜمٌل 

 .ذم اًمٙمٞم٤من اإلؾمالُمل وأٟمٔمٛمتف
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  تقى ذم ـشمٙمقن قمٛمٚمٞم٤مت رومع اعمً :قى افؽثرة وختريج مـ يؾتحؼ بافـخبةتـرؾع مس

وذًمؽ ٕمهٞمتف  ُم١مهالت اًم٘مٞم٤مدة ُم٤م يٛمٙمـ ُمـ حتّمٞمؾ اعمج٤مل إول: ،جم٤مًملم قمغم أىمؾ شم٘مدير 

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڦ  ڦ چ سمدًمٞمؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،ظمٓم٤مب قم٤مم ًمٚمٛم١مُمٜملم  ومٝمق ، اًمٕمٔمٞمٛم٦م

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

ذيمرٟم٤م ُمٕمٜمك  ، 79آل قمٛمران:  چڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎ      ڈ  ڈ            ژ 

ذم أي٦م اًمٙمريٛم٦م طمذف ٟمٗمنه سمام هق ُمذيمقر ذم و ، شًمٚم٘مٞم٤مدةيّمٚمح »اًمرسم٤مين حت٧م قمٜمقان ُمـ 

شم٘مديره٤م ذم اًمٔم٤مهر: وًمٙمـ ي٘مقل ًمٚمٜم٤مس يمقٟمقا رسم٤مٟمٞملم  ، چ ڇ  ڍ  چوم٢من قم٤ٌمرة  ،اًمًٞم٤مق 

يّمؾ إمم درضم٦م ُمٕمٞمٜم٦م وجم٤مل ُمٕملم سمح٥ًم ضمٝمده  ُمـ قمٛمقم اًمٜم٤مس سمام ..... . همػم أن يمؾ ومرد

ـِ  يمام يٜمٌف إمم ذًمؽ طمدي٨م ،وُمٚمٙم٤مشمف واؾمتٓم٤مقمتف  ـِ  قُمَٛمرَ  اسْم ىَم٤مَل  َأٟمَّفُ  َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ  َصغمَّ  اًمٜمٌَِّل   قَم

«  َٓ ًْ  َويُمٚمُُّٙمؿْ  َراعٍ  يُمٚمُُّٙمؿْ  َأ ـْ  ئُقٌل ـَُم َُِمػمُ  َرقِمٞمَّتِِف ، قَم ْٕ ِذي وَم٤م ًْ  َوُهقَ  َراعٍ  اًمٜم٤َّمسِ  قَمغَم  اًمَّ ـْ  ُئقٌل ـَُم  قَم

ضُمُؾ  َرقِمٞمَّتِِف ، ُئقٌل  َوُهقَ  سَمْٞمتِفِ  َأْهؾِ  قَمغَم  َراعٍ  َواًمرَّ ًْ  َوَوًَمِدهِ  سَمْٕمٚمَِٝم٤م سَمْٞم٧ِم  قَمغَم  َراقِمَٞم٦مٌ  َواعمَْْرَأةُ  قَمٜمُْٝمْؿ ، َُم

ُئقًَم٦مٌ  َوِهَل  ًْ ٌْدُ  قَمٜمُْٝمْؿ ، َُم ئُقٌل  َوُهقَ  ؾَمٞم ِدهِ  َُم٤ملِ  قَمغَم  َراعٍ  َواًْمَٕم ًْ َٓ  قَمٜمُْف ، َُم  َويُمٚمُُّٙمؿْ  َراعٍ  وَمُٙمٚمُُّٙمؿْ  َأ

ئُقٌل  ًْ ـْ  َُم اعمج٤مل اًمث٤مين: رومع اعمًتقى اعمٝمٜمل  . رواه ُمًٚمؿ واًمٌخ٤مري وهمػممه٤م «َرقِمٞمَّتِِف  قَم

وسمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمت٘مقيؿ واًمتٗم٤مقمؾ اعمت٤ٌمدل سملم  ًمٚمٕمٛمؾ يم٤مًمٓم٥م او اهلٜمدؾم٦م او اًمًٞم٤مؾم٦م او همػمه٤م .

وإحل٤مىمٝمؿ  ،عم٤م هق أرومع مم٤م هؿ قمٚمٞمف  شمتؿ زي٤مدة اًمؽميمٞمز قمغم اعمتٗمقىملم ًمت٠مهٞمٚمٝمؿ ،إؿمخ٤مص 

 وًمتٕمقيض اًمٜم٘مص ذم اًمٜمخ٦ٌم سم٥ًٌم ،وذًمؽ ًمتٖمٓمٞم٦م ُمقاىمع احل٤مضم٦م  ،سم٤مًم٘مٚم٦م اعم١مصمرة او اهل٤مدي٦م 

 واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ. ،اًمقوم٤مة او شم٘مدم اًمٕمٛمر  شمقؾمع إقمامل او

  چ  ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  چىم٤مل شمٕم٤ممم  :افعؿقم دم مرجعقة افـخبة 

 ،قمٜمف ُم١ًموًٓ  ويٙمقن اإلٟم٤ًمن يتحٛمٚمف ُمٕمٜمقي او ُم٤مدي شمٙمٚمٞمػ يمؾ هل إُم٤مٟم٦م.  58اًمٜم٤ًمء: 

. وي٘متيض  اعمّم٤مًمح اًمٕم٤مُم٦مأقمامل وأقمٔمٛمٝم٤م اعمٜم٤مص٥م و ،أي٦م اًمٙمريٛم٦م قم٤مُم٦م ذم إُم٤مٟم٤مت يمٚمٝم٤م و

وٕداء يمؾ قمٛمؾ وًمّمٜم٤مقم٦م يمؾ  ، قم٤مم ُمٜمّم٥م ًمٙمؾ اعمٕم٤ميػم وسم٠مقمغم إهٚمٞم٦م ذوط ووع ذًمؽ
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 . أيْم٤مً  ُمِمٛمقًم٦م اخل٤مص٦م واعمٜم٤مص٥م.  وظم٤مص٦م إقمامل اًمتل شمتّمؾ سم٤معمّم٤مًمح اًمٕم٤مُم٦م ،ىمرار 

 . ُمٌح٨م اًمِمقرى إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممموؾمٞم٠ميت شمٗمًػم أي٦م اًمٙمريٛم٦م ذم

  :دور ادساجد دم افصؾة بغ افـخبة وافؽثرة

﮶﮷    ہ  ھ  ھ   ھھ  ے  ے  ۓ   چشمٕم٤ممم  ىم٤مل       ۓ  ﮲﮳  ﮴  ﮵  

﮾   ﮿  ﯀   ﯁                ﮸  ﮹  ﮺   ﮻   ﮼  ﮽ 

                     ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ     ۆۈ  ۈ  ٴۇ  

ۋ  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب   مب  ىب  يب  جت  حت    خت  مت    ىت  

ڀ   ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پيت   

٤مضمد ذم ـ. يتْمح ذم هذه أي٤مت وهمػمه٤م دور اعم37ً – 35اًمٜمقر:  چ  ٿ  ٿ  ٿ 

  اًمٜمٔم٤مم اإلؾمالُمل ، ومٛمـ ومقائد اًمتٗمًػم:

 ، چ مئ  ىئ چ ي٘مقم ُمٕمٜمك أي٦م قمغم صمالصم٦م اطمتامٓت ذم إقمراب قم٤ٌمرة :افػائدة إوػ      

يم٠من يٙمقن اًمت٘مدير: اعمِمٙم٤مة ذم سمٞمقت أذن اهلل  ، سمام ىمٌٚمف اجل٤مر واعمجرور يتٕمٚمؼ : أناإلحتامل إول

وىمدره سمٕمْمٝمؿ سم٠من اإلي٘م٤مد ُمـ ؿمجرة ُم٤ٌمريم٦م ذم  ،وىمدره سمٕمْمٝمؿ سم٠من اعمّم٤ٌمح ذم سمٞمقت  ،أن شمرومع 

أن شمٙمقن  ٕن إصؾ اؾمت٘مالل اجلٛمؾ اًمتل شم٘مقم سمذامه٤م ، وهق إفمٝمر :اإلحتامل افثاين سمٞمقت .

 ، وشمّمٚمح أن شمٙمقن سمذاشمف شمريمٞم٥م ُمًت٘مؾ ٕٟمف سمٕمده٤م ُمتٕمٚم٘م٦م ذم اإلقمراب سمام ، چ مئ  ىئ چقم٤ٌمرة 

، وهذا اظمتٞم٤مر أيب طمٞم٤من  يًٌح ًمف رضم٤مل ذم سمٞمقت، واًمت٘مدير:  ًمٙمالم ضمديد أي اسمتداءً  ٤مً اؾمتئٜم٤موم

، وشمؿ شم٠مظمػم  ، وشمؿ شم٘مديؿ اجل٤مر واعمجرور ًمتٗمخٞمؿ ؿم٠من اًمٌٞمقت اًمتل ُيٕمٌد ومٞمٝم٤م اهلل قمز وضمؾ وهمػمه

. وٟم٘مؾ ُمٙمل ذم شمٗمًػمه وهمػمه  اسمـ قم٤مؿمقر يمام ذيمر أصح٤مسمفإًمٞمف وإمم  ًمٚمتِمقيؼ اًمتًٌٞمح ذم اًمًٞم٤مق

ومل يٕمؽمض قمٚمٞمف . وٓ ُم٤مٟمع ُمـ  چ ٱ چظمؼمًا ُم٘مدُم٤ًم وأن اعمٌتدأ  چ مئ  ىئ چاًم٘مقل سمجٕمؾ 

ًمٌٞم٤من  ، ومٝمل اؾمتئٜم٤مف يمام سَملمَّ أًمقد وهمػمه ىمٌٚمٝم٤موُم٤م  چ مئ  ىئ چ سملم وضمقد رواسمط ُمٕمٜمقي٦م 
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مئ   چأن اًمًٞم٤مق ًمٕم٤ٌمرة  واوح :اإلحتامل افثافث . اهلل شمٕم٤ممم ًمٜمقر اهلداي٦م واطمد ُمـ أهؿ ُم٤ًمًمؽ

، وي٘متيض  ُمٙمل ذم شمٗمًػمه اًمتل ٟم٘مٚمٝم٤م ٕم٤ٌمرةاًموُم٤م سمٕمده٤م هق ؾمٞم٤مق ُمدح او إهمراء يمام هل  چ ىئ

ذًمؽ شم٘مدير ومٕمؾ او ُمْم٤مف حمذوف ، يم٠من يٙمقن اًمت٘مدير: صٚمقا ذم سمٞمقت أذن اهلل ... او يمقٟمقا ذم 

ل ـراء سمٛمٕمٜمك ُُمـَ٘مدر يمثػم ومـاعمدح او اإلهمرات . وـاو ؿمٌف ذًمؽ ُمـ اًمت٘مدي قمٔمٛمقا سمٞمقشم٤مً  او سمٞمقت

  ، واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ. ذا ُم٘م٤مرب ًمإلطمتامل اًمث٤مين ذم اًم٘مقةـيمالم اًمٕمرب . ومٝم

ٝمذه وم ،أِذن اهلل شمٕم٤ممم أن شُمرومع .... اًمخ  :سم٠مهن٤م ُمقصقوم٦م چ مئ  ىئ چقم٤ٌمرة : افػائدة افثاكقة      

إٓ أن  ،٤مل ـقت اًمٜم٤مس ومٞمٝم٤م صالة وـم٤مقم٦م وًمٞمس ومٞمٝم٤م رضمـأن سمٕمض سمٞموظم٤مص٦م  ،٤مضمد ـصٗم٦م اعمً

 .ج اًمًٞم٤مىم٤مت اًمّم٤محل٦م ومال ُيٕمتد سمف ُيٕمؽمض قمغم ذًمؽ سم٠من شمرك اًمٜم٤ًمء وطمدهـ ذم اعمًٙمـ أُمر ظم٤مر

اًمٌٞمقت  وم٢من أوص٤مف وأيْم٤ًم ، . ريــٝمقر قمـ اعمٗمًـ٤مضمد هق اعمِمـقل سم٠من اًمٌٞمقت هٜم٤م هل اعمًـواًم٘م

قمغم قمدم ُمِم٤مريم٦م  همػم أن ذًمؽ ًمٞمس سمدًمٞمؾ ، قمٛمقُم٤مً  ًمٚمٛم٤ًمضمد عمرادةهل إوص٤مف ااعمذيمقرة 

، ويِمـٛمؾ رومع ىمدره٤م ـأي يُ  ، چ  حب  خب  چوىمقًمف شمٕم٤ممم  . سمٞمقت اعمًٚمٛملم سمٌٕمض شمٚمؽ إوص٤مف

د ذيمر اًمٕمٚمامء أٟمقاقم٤ًم ُمـ شمٕمٔمٞمؿ ـجد . وىمـإقمالء وفم٤مئػ اعمًويمذًمؽ و ذًمؽ اًمٕمٜم٤مي٦م سم٤مًمٌٜم٤مء ورومٕمف ،

 .قمدم إضمراء إقمامل اًمدٟمٞمقي٦م ومٞمٝم٤م٤مرمه٤م اعم٤مدي٦م واعمٕمٜمقي٦م وـقمغم ـمٝمٔم٦م ـ٤مضمد يم٤معمح٤مومـاعمً

 ،٦م ذم يمؾ سمٞم٧م شُمـ٘م٤مم ومٞمف اًمّمالة وـم٤مقم٦م اهلل شمٕم٤ممم ـ٤مرة ُمٓمٚم٘مـذه٥م قمٙمرُم٦م إمم أن اًمٕمٌ وىمد      

وقمغم أي طم٤مل وم٢من سمٞمقت اعمًٚمٛملم يٛمٙمـ أن  .طمٞم٤من إمم أن اإلـمالق هق اًمٔم٤مهر  ويمذًمؽ ذه٥م أسمق

يْم٤مف إمم ذًمؽ أٟمف يٜمٌٖمل ضمٕمؾ  شم٘مقم ُم٘م٤مم اعم٤ًمضمد ذم أطمقال ظم٤مص٦م يمام ؾمٜمذيمر إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم .

 چ ﮾  ﮿  ﯀   چىمقًمف شمٕم٤ممم  ، يمام يٜمٌف إًمٞمف سمٞمقت اعمًٚمٛملم قم٤مُمرة سم٤معمٕم٤مين اجلٚمٞمٚم٦م

وٟمٙمتٗمل هٜم٤م سم٤مًم٘مقل سم٠من اًم٘مٌٚم٦م ذم  ، شاعمٗمتقحاًمٌٞم٧م »حت٧م قمٜمقان  شمٗمًػم أي٦م ، وىمد شم٘مدم87يقٟمس: 

سمجٕمؾ  ومٗمل أي٦م أُمر ،اًمٕمرسمٞم٦م هل اجلٝم٦م اعم٤مدي٦م او اعمٕمٜمقي٦م اًمتل يتقضمف إًمٞمٝم٤م اإلٟم٤ًمن او ُيـ٘مٌؾ قمٚمٞمٝم٤م 

أي ُيـ٘مٌؾ قمٚمٞمٝم٤م اًمٜم٤مس ٕهن٤م ُمٗمتقطم٦م سم٤معمٕم٤مين اجلٚمٞمٚم٦م اعمقضمقدة ذم اعم٤ًمضمد  ،ىمٌٚم٦م  سمٞمقمهؿ ذامه٤م

 . اعمثؾ قمٜمدٟم٤م: ومالن سمٞمتف ُمٗمتقح  ذموهذا يمام ،وسم٤مًمًخ٤مء 
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وم٢من ُمًجد اعمديٜم٦م ذم قمٝمد اًمٜمٌقة  ،وع اًمت٠مرخيل ًمٚمٛمًجد وشمٙمٞمٞمٗمف ًمٚمح٤مرض قاًم :افػائدة افثافثة      

وذم  ،ل إقمغم ـٞم٤مؾمـد اًمًـق اًم٘م٤مئـويم٤من إُم٤مم اًمّمالة ه ،يم٤من ُم٘مرًا ًمٚمٛم١مؾم٦ًم احلٙمقُمٞم٦م اًمٕمٚمٞم٤م 

جد وذم اًمٖمرف اعمتّمٚم٦م سمف يم٤من ُيّمٜمع اًم٘مرار اًمًٞم٤مد واجلٝم٤مدي واإلىمتّم٤مدي واإلضمتامقمل ـاعمً

ٌف اًمدوام اًمرؾمٛمل ذم تدقم٤مء يِمويم٤من اًمتقاضمد ذم اعمًجد ذم أوىم٤مت اًمّمالة وطملم اإلؾم ،ًمٚمدوًم٦م 

ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ ُمـ ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم  ، اًمٞمقم اعم١مؾم٦ًم احلٙمقُمٞم٦م

ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ     ٹ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    

ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ     ڄ   ڄڃ  ڃ  

قاء ـع ؾمـر ضم٤مُمـقمغم أُم ملسو هيلع هللا ىلصهذه أي٦م ُمٓمٚم٘م٦م ذم ُمٕمٞم٦م رؾمقل اهلل  ، 62اًمٜمقر:  چڃ  ڃ  چ    

قر اجل٤مُمٕم٦م )اعمّم٤مًمح ـرًا ًمألُمـجد يم٤من ُم٘مـًهمػم أن اعم ،جد او ذم همػمه ـيم٤من اإلضمتامع ذم اعمً

( ذم يمثػم ُمـ إطمٞم٤من . صحٞمح أن طمجؿ وقمدد وفم٤مئػ اعم١مؾم٤ًمت احلٙمقُمٞم٦م شمْمخؿ ضمدًا اًمٕم٤مُم٦م

يمام أن إُم٤مم اعمًـجد واخلٓمٞم٥م اًمٞمقم ًمٞمس ًمف ىمٞم٤مدة رؾمـٛمٞم٦م ذم  ،ومال جم٤مل جلٕمٚمٝم٤م ذم اعمًـجد  ،اًمٞمقم 

وذًمؽ  ،أهمٚم٥م إطمٞم٤من . وًمٙمـ يٛمٙمـ ًمٚمٛمًجد أن يٙمقن ؾم٤مٟمدًا ًمٚمقفم٤مئػ احلٙمقُمٞم٦م اًمرؿمٞمدة 

إمر  ،مم اإلصالح وُمٙم٤مومح٦م اًمٗم٤ًمد وسم٤مًمتٕمٌئ٦م ورومع اعمٕمٜمقي٤مت . وهذا يقضم٥م أُمريـ سم٤مًمدقمقة إ

٦م ـٞم٤مؾمـ٤مضمد أن يٙمقٟمقا قمغم درضم٦م ضمٞمدة ُمـ اًمٕمٚمؿ واًمققمل ذم اًمًـ: قمغم إئٛم٦م وظمٓم٤ٌمء اعمًإول

وسمٕم٤ٌمرة أظمرى جي٥م أن يٙمقٟمقا ُم١مهٚملم ًمٚم٘مٞم٤مدة همػم اًمرؾمٛمٞم٦م أي اًم٘مٞم٤مدة  ،وإقمامل احلٙمقُمٞم٦م 

ڇ  ڍ ڍ  ڌ  ڌ    ڎ  ڎ      ڈ  ڈ              چقمغم ٟمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،اإلضمتامقمٞم٦م 

إمر .  ه أي٦م اًمٙمريٛم٦م ذم أيمثر ُمـ ُمقوعوىمد ذيمرٟم٤م شمٗمًػم هذ ، 79آل قمٛمران:  چ ژ

وًمٞمس اًمتقاصؾ  ،: أن يقضمد شمقاصؾ ضمٞمد سملم اًم٘مٞم٤مدات اًمرؾمٛمٞم٦م وأئٛم٦م وظمٓم٤ٌمء اعم٤ًمضمد افثاين

وًمٙمـ ًمٚمتٗم٤مهؿ وًمتقضمٞمف اجلٝمقد  ،عمجرد ومرض اًمتقضمٞمٝم٤مت اًمرؾمٛمٞم٦م سمال شمٗم٤مهؿ قمغم قمٚمامء اعم٤ًمضمد 

 وُمـ أمهٝم٤م اإلصالح وُمٙم٤مومح٦م اًمٗم٤ًمد ورومع اًمٔمٚمؿ ،إمم وضمٝم٦م ُمِمؽميم٦م وهل اعمّم٤مًمح اًمٕم٤مُم٦م 

 . ؾمؽماشمٞمجل ذم سمالد اعمًٚمٛملمواإلدم٤مه اإل
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سملم احلٙمقُم٦م اًمٜمٔمٞمٗم٦م اًمٕم٤مدًم٦م وقمٚمامء اعم٤ًمضمد  وقمٔمٞمؿ اًمٗم٤مئدة وٓؿمؽ أن اًمتٗم٤مهؿ ؾمٞمٙمقن ؾمٝمالً       

. وًمٙمـ يْمٕمػ اًمتٗم٤مهؿ طملم شمٜم٘مٓمع اًمّمٚم٦م اًمِمٗم٤موم٦م سملم اًم٘مٞم٤مدة ًمداقملم إمم احلؼ واعمّمٚمح٦م اًمٕم٤مُم٦م ا

ء اعم٤ًمضمد همػم ُم١مهٚملم ًمٚم٘مٞم٤مدة اإلضمتامقمٞم٦م وٓ إُم٤م ًمٙمقن سمٕمض ظمٓم٤ٌم ،اًمرؾمٛمٞم٦م واًم٘مٞم٤مدة اإلضمتامقمٞم٦م 

هم٤مومٚم٦م ضمدًا قمـ أمهٞم٦م اعم٤ًمضمد ذم وإُم٤م ًمٙمقن اًم٘مٞم٤مدة اًمرؾمٛمٞم٦م  ،حيًٜمقن اإلؾمتج٤مسم٦م ًمٚمٛمّم٤مًمح اًمٕم٤مُم٦م 

وإُم٤م ًمٙمقن اًم٘مٞم٤مدة اًمرؾمٛمٞم٦م راومْم٦م  ،حتريؽ إومٙم٤مر اًمّم٤محل٦م وذم ُمٙم٤مومح٦م إومٙم٤مر اًمْم٤مرة 

 شمريد ومقق ذًمؽ صٌغوىمد  ،احلؼ واًمٜمّمٞمح٦م ًمإلصالح وُمٙم٤مومح٦م اًمٗم٤ًمد وشمريد إؾمٙم٤مت صقت 

!! ١ًموًملم وُمٔم٤معمٝمؿ ويم٠مٟمف ُمًجد رضاراًمٜمِم٤مط اًمديٜمل سمّمٌٖم٦م ُمتج٤مٟم٦ًم ُمع اعمٜم٤مومع اخل٤مص٦م ًمٚمٛم

يمٌديؾ  ٦مـ٤مد قمغم اعمج٤مُمٞمع اإلضمتامقمٞمـوهذا ىمد ُيٚمجئ اًم٘مٞم٤مدات اإلضمتامقمٞم٦م إمم زي٤مدة اإلقمتٛم

  .اوٓمراري ًمٚمٛم٤ًمضمد

ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ    ڀ    چويتّمؾ سمام ذيمرٟم٤مه ىمقًمف شمٕم٤ممم       

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  

اعمٌح٨م ( وذيمرٟم٤م ومقائد ُمٝمٛم٦م ذم شمٗمًػم آي٦م اًمٜمجقى ذم )اعمٜمٓمٚمؼ وىمد ذيمرٟم٤م ، 114اًمٜم٤ًمء:  چ   ڤ 

 .اًم٤ًمسمع ) اًم٘مٚم٦م اعم١مصمرة (

 ادمثرة افـخبة 

 :افتابعة مـ إؿقال وإؾعالوافؽثرة 

 ُم٤م شم٘متْمٞمف ٟمّمقص اًم٘مرآن واًمًٜم٦م ُمـ وإذا شمذيمرٟم٤م ،ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ اًم٘مٚم٦م واًمٙمثرة ُمـ اًمٜم٤مس ذيمرٟم٤م       

ٞمؿ اًمًٞمئ٤مت إمم صٖم٤مر اًمذٟمقب ويم٤ٌمره٤م وأيمؼم ـوشم٘مً ،ٜم٤مت إمم درضم٤مت وأوًمقي٤مت ـٞمؿ احلًـشم٘مً

إذا شمذيمرٟم٤م ذًمؽ قمٚمٛمٜم٤م ي٘مٞمٜم٤ًم أن قمددًا ىمٚمٞماًل ُمـ احلًٜم٤مت اًمٙمٌػمة ىمد شم١مدي إمم اجلزء إيمؼم  ،اًمٙم٤ٌمئر 

قمددًا ىمٚمٞماًل ُمـ اًمًٞمئ٤مت اًمٙمٌػمة ىمد شم١مدي إمم اجلزء إيمؼم ُمـ أن و ،ُمـ أصم٤مر او اًمٜمت٤مئ٩م احلًٜم٦م 

ـْ وم ، هبذا إُمر وشمقضمد ٟمّمقص ذقمٞم٦م شمتّمؾ .اًمٜمت٤مئ٩م اًمًٞمئ٦م  ـِ  ُهَرْيَرةَ  َأيِب  َٕم ِل   قَم  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ  اًمٜمٌَّ

ـْ  سم٤ِمًمَٙمٚمَِٛم٦مِ  ًَمَٞمَتَٙمٚمَّؿُ  اًمَٕمٌْدَ  إِنَّ  » ىَم٤مَل  َوؾَمٚمَّؿَ  ًٓ  هَل٤َم ُيْٚمِ٘مل َٓ  اهللَِّ، ِرْوَقانِ  ُِم  ، َدَرضَم٤مٍت  هِب٤َم اهلل َيْروَمُٕمفُ  ، سَم٤م
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ٌْدَ  َوإِنَّ  ـْ  سم٤ِمًمَٙمٚمَِٛم٦مِ  ًَمَٞمَتَٙمٚمَّؿُ  اًمَٕم ًٓ  هَل٤َم ُيْٚمِ٘مل َٓ  ،اهلل  ؾَمَخطِ  ُِم  اإلُم٤مم رواه « ضَمَٝمٜمَّؿَ  ذِم  هِب٤َم َُّيِْقي ، سَم٤م

 . خ٤مري وأمحداًمٌ

ُمث٤مل ُمـ  وم٢من قمٛماًل واطمدًا ىمد ي٘مع ُمقىمٕم٤ًم حتّمؾ سمف ٟمت٤مئ٩م قمٔمٞمٛم٦م . ،وإُمر يمذًمؽ ذم إقمامل       

اعمذيمقر ذم ىمقًمف ريـ يقم اًمٗمرىم٤من ـد اًمّمح٤مسم٦م واعمٗمًـومٝمق قمٜم ،قمٝمد اًمٜمٌقة اًمث٤ٌمت واًمٌٓمقًم٦م يقم سمدر 

ٌِْد ويتْمح قمٔمٞمؿ أصمره ُمـ طمدي٨م  ، 41إٟمٗم٤مل:  چ ڤٹ  ڤ   ڤ  ڤ     چ٤ممم ـــشمٕم قَم

ـِ َأيِب َأْورَم  ـَ اًْمَقًمِٞمِد إمَِم َرؾُمقِل اهللَِّ َصغمَّ اهللَُّ قَمَٚمٞمِْف  اهللَِّ سْم ـُ قَمْقٍف ظَم٤مًمَِد سْم ـِ سْم مْحَ ٌُْد اًمرَّ ، ىَم٤مَل: ؿَمَٙمك قَم

ـْ َأْهِؾ سَمْدٍر؟ ًَمْق َأْٟمَٗمْ٘م٧َم  َي٤م ظَم٤مًمِدُ  »  اهللَُّ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّؿَ َرؾُمقُل اهللَِّ َصغمَّ ، وَمَ٘م٤مَل  َوؾَمٚمَّؿَ  ، مِلَ شُم١ْمِذي َرضُماًل ُِم

ْ شُمْدِركْ  ُِمْثَؾ  ٤ًٌم مَل  وإؾمٜم٤مده( اًمّمح٤مسم٦م ومْم٤مئؾ) ذم أمحد واإلُم٤مم طم٤ٌمن اسمـ رواه « قَمَٛمَٚمفُ  ُأطُمٍد َذَه

. وىمري٥م ُمـ ذًمؽ  ٚمؿـُمً اإلُم٤مم وأصٚمف ذم صحٞمح ،ٟم١موط رٕمٞم٥م إـوصححف ؿم ، صحٞمح

 ،ٙمقُم٦م اعمديٜم٦م اعمٜمقرة وسمٞمٕم٦م اًمروقان ُمع صٚمح احلديٌٞم٦م صمؿ ومتح ُمٙم٦م ـرة وشم٠مؾمٞمس طمـ٤مل ذم اهلجـُي٘م

وشمذيمر ردم ذي اًم٘مرٟملم  .يم٤من هل٤م أقمٔمؿ اًمت٠مصمػم  ،٤مر قمٔمٞمؿ أقمامًٓ حمددة ـد ذم يمؾ ُمًـوهٙمذا دم

أن وواوح  ر .ـوم٢من اًمٜم٤مس إمم اًمٞمقم يٜمتٗمٕمقن سمٕمزل ي٠مضمقج وُم٠مضمقج قمـ اًمٌِم ،رمحف اهلل شمٕم٤ممم 

وًمٙمـ ىمٚم٦م او يمثرة  ،ُم٘م٤مسمٚم٦م اًم٘مٚم٦م واًمٙمثرة ذم إىمقال وإقمامل ٓ يٚمزم أن شمٙمقن ىمٚم٦م او يمثرة قمدد 

 .د او اًمٙمٚمٗم٦م وٟمحق ذًمؽ ُمـ اعمٕم٤مينر او اجلٝمدْ ـاًم٘مَ 

       

ُمـ اًم٘مٚم٦م واًمٙمثرة ُمـ  ،ُمٗمٝمقم اًم٘مٚم٦م واًمٙمثرة  إمم شمقؾمٞمع اًمٖمرسمٞم٦ماعم٤ٌمطم٨م اًمتٓمٌٞم٘مٞم٦م ىمد ادمٝم٧م و      

سمٔم٤مهرة او ىم٤مٟمقن او ُمٌدأ  قمٜمدهؿ دأ إُمرـد اسمتـ. وىم اًمٙمثرة ُمـ إقمامل وإىمقالاًمٜم٤مس إمم اًم٘مٚم٦م و

صمؿ شمت٤مسمع اًم٤ٌمطمثقن  ،سم٤مريتق  : ومٞمٚمٗمريدواًمذي ووٕمف اخلٌػم اإليٓم٤مزم شاًم٘مٚم٦م اعم١مصمرة واًمٙمثرة اًمْمٕمٞمٗم٦م»

% ُمـ إُمقال . صمؿ 80 ٟمحق % ُمـ اًمٜم٤مس يٛمتٚمٙمقن20 ٟمحق وطم٤مصؾ ذًمؽ أن م قمٜمف .ذم اًمٙمال

وسمٕمض  ،شم٠ميٞمد ُمٌدأ سم٤مريتق وذم اًمتقؾمع ذم جم٤مٓشمف  ظمؼماء اًم٘مٞم٤مدة واإلدارة ذم اًمٖمرب قمغم شمٔم٤مومر

وسمٕمْمٝم٤م أظمر يًتٜمد إمم ُمالطمٔم٤مت أهؾ اخلؼمة . وهل  ،ٟمت٤مئجٝمؿ شمًتٜمد إمم دراؾم٤مت شمٓمٌٞم٘مٞم٦م 

ن يم٤مٟم٧م اًمٜمت٤مئ٩م وإ ،قمٜمدهؿ  او اًمرُمز % ص٤مر يم٤مٕؾم٤مس20/80ٕن ىم٤مٟمقن  ،٘مريٌٞم٦م أيْم٤ًم ٟمت٤مئ٩م شم
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قى ذم ـر إىمـوًمٙمٜمٝم٤م شم١ميمد أن اًمٜم٦ًٌم إىمؾ ُمـ اًمٕمٛمؾ او اًمقىم٧م هل٤م إصم ، ًمٞم٧ًم ُمٓم٤مسم٘م٦م اًمقاىمٕمٞم٦م

 . ومٛمـ اًمٜمت٤مئ٩م او اعمالطمٔم٤مت اعمتٗمرىم٦م ذم يمتٌٝمؿ: ٦ٌم إيمؼم ُمـ اًمٜمت٤مئ٩مـحت٘مٞمؼ اًمٜمً

   ُمـ اًمٜمت٤مئ٩م80 ٟمحق حي٘مؼ او اًمقىم٧م يٛمٙمـ أن اًمٕمٛمؾ او اجلٝمدُمـ % 20ٟمحق %. 

   ُمـ اًمت٠مصمػم80 ٟمحق الم يٛمٙمـ أن يٜمت٩م% ُمـ اًمٙم20ٟمحق %. 

   شم٥ًٌم ُمٕمٔمؿ اإلظمٗم٤مىم٤متُمِمٙمالت يمٌػمة ىمٚمٞمٚم٦م ىمد. 

   اعمٌٞمٕم٤مت ىمٞمٛم٦م % ُمـ80 ٟمحق % ُمـ اًمٕمٛمالء ) اًمزسم٤مئـ ( يِمؽمون20ٟمحق. 

   إيمؼم ُمـ اجلرائؿ يًٌٌقن اًمٜم٦ًٌماًمٜم٦ًٌم إىمؾ ُمـ إذار. 

وًمٙمـ ضمقهر  ،يمام أن اًمٕمقاُمؾ اعم١مصمرة ومٞمف ُمتٖمػمة  ،% يتٕمذر شمٕمٛمٞمٛمف 20/80اًمرىمؿ  وٓ ؿمؽ أن      

 ،ومٙمٛمٞم٦م ىمٚمٞمٚم٦م ُمـ اًمٜمقع اًمٗمٕم٤مل حُيدث شم٠مصمػمًا يمٌػمًا  ،هق شم٠مصمػم اًمٜمقع او اًمّمٗم٦م اًمٗم٤مقمٚم٦م او ًم٥م اًم٘مْمٞم٦م 

وسمٕم٤ٌمرة أظمرى وم٢من إقمامل وإىمقال ومٞمٝم٤م أيْم٤ًم  وهذا يمام ُي٘م٤مل: اًمٕمؼمة سم٤مًمٜمقع واًمٙمٞمػ ٓ سم٤مًمٙمؿ .

  .ٟمخ٦ٌم )أي ىمٚم٦م ُم١مصمرة( ويمثرة شم٤مسمٕم٦م

  :مـفا ،فف تطبقؼات ـثرة  وفب هذه افؼضقة      

   وذًمؽ سمت٘مقيؿ أصمر قمٛمؾ ُمٕملم وشم٘مقيؿ  ،حم٤موًم٦م حتديد اًمٜمخ٦ٌم ُمـ إؿمخ٤مص وإقمامل

وم٢من صمٌت٧م أمهٞمتف اًمٙمٌػمة وم٢مٟمف  شمٕمقيْمف . وُم٤م هل ُمّم٤مقم٥م وشمٙم٤مًمٞمػ ،ٕصمر وم٘مداٟمف  اومؽمايض

وإضمراءات أظمرى اطمتٞم٤مـمٞم٦م ًمْمامن  ،ت٤مج إمم قمٜم٤مي٦م زائدة إلداُمتف وشمٓمقيره اًمتل حت ُمـ إقمامل

 ،ذم اًمًٞمئ٤مت وم٢من هل٤م إصمر إيمؼم  ، خ٦ٌم اًمنم واجلرائؿوي٘م٤مسمؾ ذًمؽ ٟم قمدم اإلظمالل سمف .

 . ُمقاضمٝمتٝم٤م إمم اعمزيد ُمـ اإلهتامموحتت٤مج 

  ومٛمـ  ،ن اًمٙمثرة اًمت٤مسمٕم٦م ُمـ إؿمخ٤مص هؿ ُم٤مدة اًمٕمٛمؾ وضمٜمقده ذيمرٟم٤م ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ أ

اًميوري ؿمٛمقهلؿ سمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمتٌّمػم واًمتٓمقير . ويمذًمؽ اًمٙمثرة اًمت٤مسمٕم٦م ُمـ إقمامل او ُم٤م 

وم٢من ضمزًءا يمٌػمًا ُمـ هذه إقمامل رضوري إلمت٤مم اًمٕمٛمؾ وحت٘مٞمؼ اًمٜمت٤مئ٩م  ،% 80يقصػ سم٤مًمـ 

 وًمٙمـ يٜمٌٖمل: ، اًمٙمٚمٞم٦م

  أي قمٛمؾ قمديؿ اًمت٠مصمػم ويٛمٙمـ شمريمف اًمٌح٨م قمـ وضمقد. 
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   يمام  ،شمٗمٕمٞمؾ اًم٘م٤مقمدة اًمٕم٤مُم٦م أن اًمٜمخ٦ٌم ُمـ إقمامل شُمًٜمد إمم اًمٜمخ٦ٌم ُمـ إؿمخ٤مص

 ،أن إقمامل اًمت٤مسمٕم٦م شُمًٜمد إمم اًمٙمثرة اًمت٤مسمٕم٦م . وهذه ىم٤مقمدة قم٤مُم٦م شمقضمٌٝم٤م ىم٤مقمدة إهٚمٞم٦م 

يئ  جب  حب    خب  مب  ىب  يب  جت   چ٤ممم ـــشمٕم ٤مركـشمٌ ويمذًمؽ ىمقًمف

مت   ىت  يت  جث  مث  ىث    يث  حج  مج      جح   حت  خت  

تثٜم٤مءات ـسمٕمض اإلؾم اًمقفمٞمٗمٞم٦م ورسمام شمقضم٥م اًميورة .183 – 181اًمِمٕمراء:  چ مح

 .١مىمت٦ماعم

   أهق وم٤مرق اًمٓمٌٞمٕم٦م واًمّمالح  ،اًمٌح٨م قمـ ؾم٥ٌم اًمٗم٤مرق اًمٙمٌػم سملم اًم٘مٚم٦م واًمٙمثرة

% ُمـ اًمٜم٤مس يٛمتٚمٙمقن 20؟ وم٢من ىمٞمؾ إن: أىمؾ ُمـ اًمٙمٗم٤مءة أم هق اًمٗم٤ًمد واًمٔمٚمؿاجلٝمد او و

يم٤ٌمر اعم١ًموًملم وُمـ ل إن ٟم٦ًٌم ىمٚمٞمٚم٦م ضمدًا ُمـ اًمٜم٤مس )او ُي٘م٤م ،% ُمـ إُمقال 80أيمثر ُمـ 

او ُي٘م٤مل إن ٟم٦ًٌم ىمٚمٞمٚم٦م ضمدًا هل٤م  ،يتّمؾ هبؿ( اؿمؽموا ُمٕمٔمؿ قم٘م٤مرات اًمدوًم٦م اعمٕمروو٦م ًمٚمٌٞمع 

٢من هذه وم ، ًمؽ ُمـ إُمثٚم٦م اًمٙمثػمةوهمػم ذ ،صٗم٦م ُمٕمٞمٜم٦م متثؾ ُمٕمٔمؿ اًمذيـ اهمتٜمقا سمنقم٦م 

إلن اًمتحقل يٛمٙمـ أن يٙمقن  ،اًمتحقٓت سملم اًم٘مٚم٦م واًمٙمثرة جي٥م أن شمثػم اإلٟمت٤ٌمه واًمٌح٨م 

ا اشمّمؾ ظم٤مص٦م إذ ،ويٛمٙمـ أن يٙمقن سمٓمريؼ اًمنم اًمذي دم٥م ُمٙم٤مومحتف  ،سمٓمريؼ اخلػم اًمٜم٤مومع 

 .ؽ أن هذا اًمٓمريؼ ؾمٝمؾ قمغم اًمِمٞمٓم٤منوذًم ، سم٤معم٤مل او اجل٤مه او اًمًٚمٓم٦م

   أهق خمدوع ذم فمٜمف أن ٟمت٤مئ٩م اًمٕمٛمؾ شمرشمٌط  ،ُمٗمٝمقم اًم٘مٚم٦م واًمٙمثرة حيٗمز اإلٟم٤ًمن ًمٚمتٗمٙمػم

هؾ  ،؟ وسمٕم٤ٌمرة أظمرى أٟمف يٗمٕمؾ أؿمٞم٤مء يمثػمة همػم ُمٗمٞمدة ؟ أماو وىمتف اًمقفمٞمٗملسمٙم٤مُمؾ ضمٝمده 

ٜمحق ٟمّمػ ذًمؽ اجلٝمد واًمقىم٧م او ٙمٜمف سمٛمٝم٤مرة اًمؽميمٞمز واًمتجقيد أن حي٘مؼ اًمٜمت٤مئ٩م ٟمٗمًٝم٤م سمٛمْ يُ 

 .وًمٙمـ ًمٚمتحًلم واإلو٤موم٦م ،٧م ًمٚمٝمق ذًمؽ ًمتقومػم وىم؟ وًمٞمس أىمؾ
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 ادبحث افثامـ    

 صـاظة افؼرارجمافس و افشقرى    
    ................................... 

 

  تػسر إدفة

 قرىـافشدم ؾؼف 

  :آية افشقرى

ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ     ڑ  ڑ  ک  ک    چ   ٤مممــــىم٤مل شمٕم      

ک   ک      گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ   ں  

 . 39 – 36اًمِمقرى:  چں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ       ہ    ہ  ہ  ھ  ھ  

  ذم أي٤مت ومقائد يمٌػمة:

 ، هذه اؾمؿ ُمقصقل ُمٌتدأ  شُم٤م» ، چ ڍ چىمقًمف شمٕم٤ممم   ذم وضمقب اًمِمقرى . :افػائدة إوػ      

 ، صٞمٖم٦م قمٛمقم ُمتٕمٚم٘م٦م سم٤مخلؼمُمٕمروم٦م و چڈ   چ ٤مرة ـويمذًمؽ قمٌ ،ُمـ صٞمغ اًمٕمٛمقم  روم٦مـُمٕم وهل

وشمقضمد أُمثٚم٦م  هب٤م . رقّمسم٠من اعمٕمٜمك اعمتٕمٚمؼ حم ٕمٛمقم٦م اًمشُمٜمٌف او شُمِمٕمر صٞمٖم. وچ ڎ ڎ چ سمـ أي

 ڱ  ںچ وىم٤مل شمٕم٤ممم  ،ًمؽ: إهنؿ ُمٗمًدون وىمق ، تدسمر اًمٗمرق سملم ىمقًمؽ: إهنؿ اعمٗمًدونوم ،يمثػمة 

 ذم ُم٤م قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم ًمٞمس سمخػم وٓ أسم٘مك ًمٖمػم اعمذيمقريـ ومٙم٠من. 12اًمٌ٘مرة:  چں  ڻ  

٤م ُمـ شمًتٚمزم او شم١مدي إمم همػمهو واضم٦ٌم أي٤مت هٜم٤م . ويٜمٌف ذًمؽ إمم أن إوص٤مف اعمذيمقرة

: ملسو هيلع هللا ىلص قُل اهللـىَم٤مَل َرؾُم  ، ىَم٤مَل: َأيِب ُهَرْيَرةَ  ٟمحق طمدي٨م قرى ،ـ٠من اًمِمـذم ؿم وي١ميمد إُمر اًمقاضم٤ٌمت .
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«  ًْ ًْ ٚمِِؿ قمَ ـيُمؾُّ اعمُْ ذم ؾمٞم٤مق ٚمؿ وأمحد وهمػممه٤م ـرواه ُمً « َوقِمْرُوفُ  ، َدُُمُف َوَُم٤مًُمفُ  ٚمِِؿ طَمَرامٌ ـغَم اعمُْ

، ويِمٛمؾ  اًمِٕمْرض هق يمؾ ُم٤م حُي٤مُمل اإلٟم٤ًمن قمٜمف ُمـ طم٘مقىمف وممتٚمٙم٤مشمف اعمٕمٜمقي٦م واعم٤مدي٦م .طمدي٨م 

ذًمؽ رأي٦م ذم ٟمّمٞمٌف ُمـ اًم٘مرار اًمٕم٤مم ويِمٛمؾ أيْم٤ًم صقشمف اإلٟمتخ٤ميب . وًمذًمؽ حيرم إُمْم٤مر اًم٘مرار ذم 

 وإٟمٔمٛم٦م ٤متـج٤مد أومْمؾ أًمٞمـريم٤مء وشمقيمٞمؾ ُمٜمٝمؿ ، وجي٥م إيـإُمقر اًمٕم٤مُم٦م إٓ سمتٛمثٞمؾ ُمـ اًمِم

 .159آل قمٛمران:  چ ڤ  ڦ  ڦ   چصٞمٖم٦م إُمر ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم  ويمذًمؽ ًمتح٘مٞمؼ ذًمؽ .

 ، واًمٗمحص واًمٕمرض اإلؾمتخراج قمغم يدل ًمٗمظ اًمِمقر . ذم اًمٕمرسمٞم٦م اًمِمقرى: افػائدة افثاكقة      

 ًمٕمرض ريمٌٝم٤م إذا يُِمقره٤م اًمداسم٦م وؿم٤مر ، ظمالي٤مه ُمـ اؾمتخرضمف أي: ؿَمْقراً  َيُِمقُره اًمٕمًؾ ؿم٤مر: ُي٘م٤مل

ـُ  وومالن ، اعمِمؽمي قمغم ضمقدمه٤م ْرُت  ، اًمتجرسم٦م قمٜمد اعمخؼم طمًـ أي: اًمـِٛمِْمـَقار طمً  أي سمف وؿَمقَّ

ٌْـتف ر ، قِمـ ـْقر ، ووَوَح  شمٌلم أُمُره واؿْمت٤مر ، يم٠مؿم٤مر ، أوُم٠م أي: سمٞمده إًمٞمف وؿَمقَّ  وأؿم٤مر.  اًمتَّجِرسم٦م واًمِمَّ

أي اًمٕمرض واعمراضمٕم٦م ُمع أظمريـ ذم  ، واعمُِمـقرة اًمِمقرى وهل ، واؾمتِم٤مره وؿم٤موره سمرأي قمٚمٞمف

 .وإومٙم٤مر أراء

ں  ڍ : اًمِمقرى هل احل٤ميمٛم٦م ذم اًمًٞم٤مؾم٤مت اًمٕم٤مُم٦م. يقوح ذًمؽ قم٤ٌمرة افػائدة افثافثة      

وًمٞمس قمـ أصح٤مب  شأُمرهؿ»: قمـ يمٚمٛم٦م وىمٕم٧م ظمؼماً  شؿمقرى»: ن يمٚمٛم٦متدسمر أوم ، ڍڻ     ں

ٖم٦م اًمٕمٛمقم( هق ُم٤م ظمرضم٧م سمف اًمِمقرى وًمٞمس ُم٤م اٟمٗمرد سمف رضمؾ ُمٕمٜمك ذًمؽ أن أُمرهؿ )سمّمٞم ،إُمر 

 يمام أن اإلظم٤ٌمر سم٤معمّمدر يٗمٞمد اعم٤ٌمًمٖم٦م او اإلهتامم اًمِمديد ذم شم٠مؾمٞمس إُمر قمغم اًمِمقرى . ، او ـم٤مئٗم٦م

 ،وًمٚمٗمرار ُمـ اإلظم٤ٌمر سم٤معمّمدر زقمؿ اًمزخمنمي وُمـ واوم٘مف أن اًمت٘مدير: وأُمرهؿ ذو ؿمقرى سمٞمٜمٝمؿ 

سم٠مدٟمك  وهذا اًمت٘مدير ًمٞمس قمٚمٞمف دًمٞمؾ يمام أٟمف يٜم٘مؾ اًمِمقرى ُمـ يمقهن٤م أصاًل يمام هق اًمٜمص إمم اإليمتٗم٤مء

ٿ    چ٤ممم ـــىم٤مل شمٕم ،ىمدر ُمٜمٝم٤م . واإلظم٤ٌمر او اًمقصػ سم٤معمّمدر صم٤مسم٧م ذم اًم٘مرآن وذم يمالم اًمٕمرب 

ومتدسمر هٜم٤م  ،41اًمٙمٝمػ:  چ ھ  ھ  ھ  ھچ وىم٤مل شمٕم٤ممم  ،28اًمتقسم٦م:  چٿ   ٿ  

ويٛمٙمـ أن شمٙمقن  ،أٟمف ًمق يم٤من اًمقصػ سم٢مؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ )أي هم٤مئرًا( وم٢مٟمف يدل وم٘مط قمغم طم٤مًم٦م ىم٤مئٛم٦م 

وأُم٤م اًمقصػ سم٤معمّمدر )أي همقرًا(  ، يمام شم٘مقل: ومالن ىم٤مئؿ او ضم٤مًمس ، طم٤مًم٦م قم٤مرو٦م شمزول قمام ىمري٥م
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ويمذًمؽ  ،سمؾ ص٤مر اًمٖمقر طم٘مٞم٘م٦م ذًمؽ اعم٤مء  ،يمام هق ٟمص أي٦م وم٢مهن٤م ًمٞم٧ًم طم٤مًم٦م قم٤مرو٦م او قم٤مسمرة 

ُيٜمٌف إمم أن  ڍں  ڍيمٚمٛم٦م وم٢من وٛمػم اجلامقم٦م ذم  وأيْم٤مً واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ .  ، آي٦م اًمِمقرى إُمر ذم

ًمزقمؿ  ،: وهؿ يتِم٤مورون سمٞمٜمٝمؿ ر اًمٕم٤مُم٦م . وأُم٤م ًمق يم٤مٟم٧م اًمٕم٤ٌمرةاإلًمزام سم٤مًمِمقرى يِمٛمؾ إُمق

اًمرئٞمس سم٤مظمتٞم٤مر إُمر أي سمٕمْمٝمؿ أن اعمٝمؿ هق طمّمقل اعمِم٤مورة وٓ ُم٤مٟمع سمٕمد اعمِم٤مورة أن يٜمٗمرد 

  !!اًم٘مرار

 وم٢مٟمف ، ڍں  ڍ قم٤ٌمرة  ومتدسمر اًمْمٛمػم ذم . اًمٕمٛمقم ذم اعمِمٛمقًملم سم٤مًمِمقرى :افػائدة افرابعة      

 ،احلٙمقُمل  غم اًمٕمٛمؾًمٞم٧ًم ُم٘متٍمة قمومال ؿمؽ أن اًمِمقرى  ،يِمٛمؾ اًمذيـ اؾمتج٤مسمقا ًمرهبؿ قم٤مُم٦م 

اًمرؾمٛمٞم٦م  اًمٕم٤مم هق ُم٤م ظمرضم٧م سمف اًمِمقرى احلٙمقُمل اًم٘مرار سمؾ هل ُمٜمٝم٩م قم٤مم ًمألُم٦م . ومّمٜم٤مقم٦م

قم٤مُم٦م اعمقاـمٜملم ذم اًمِم١مون اًمٕم٤مُم٦م وهمػمه٤م وذم شمّمقي٥م  اك ذم احل٘مقق . وُمِم٤مريم٦موذًمؽ ًمإلؿمؽم

ٕم٦م واإلقمالم وُمرايمز قمـ ـمريؼ اًمدراؾم٦م واعمت٤مسموشمّمحٞمح وٟم٘مد اًمٕمٛمؾ احلٙمقُمل يٛمٙمـ أن يٙمقن 

 ذم ٟمٗمًف وُم٤مًمف وأُمر يمؾ ومرد . واعم١مؾم٤ًمت همػم احلٙمقُمٞم٦م وؾم٤مئر وؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ واًمت٠مصمػماًمٌحقث 

شمقؾمٞمع دائرة اعمٕمروم٦م ىمْمٞم٦م ذم . و أظمريـ وظمؼمات ص٤مطم٥م إُمر سمٕمد أن يِم٤مور قم٘مقلهق أُمر 

ٺ  ٺ   چ وم٘مد ىم٤مل شمٕم٤ممم  ،وم٢مٟمف مل يزاطمؿ اهلدى واإليامن ذم ـمٚم٥م اًمزي٤مدة إٓ اًمٕمٚمؿ  ،هم٤مي٦م إمهٞم٦م 

ہ  ہ    ہ  ہ  ھ  ھ  ....... چ . وشمدسمر ىمقًمف شمٕم٤ممم 114ـمف:  چ  ٿ  ٿ

 ،18 – 17اًمزُمر:  چ   ھ  ھے   ے  ۓ  ۓ  ﮲﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  چ ٤ممم ـــوىم٤مل شمٕم

ُمالطمٔم٦م  . سمؾ يٜمٌٖمل ًمإلٟم٤ًمن أن يٖمتٜمؿ يمؾ 3 – 1اًمٕمٍم:  چ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ

ۆئ  ۈئ  ۈئ  چ . واٟمٔمر ذم ذًمؽ ىمّم٦م اهلدهد وىمقًمف شمٕم٤ممم ُمٕمروم٦م ُمٗمٞمدة ويمؾ ومرص٦م ًمٜمٞمؾ 

ائ  چ وىمقًمف شمٕم٤ممم  ، 22اًمٜمٛمؾ:  چ  ېئ    ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ     ی  ی    ی  ی  جئ

ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ          ۆئ   ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  
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. وًمذًمؽ ذيمرٟم٤م ذم  31اعم٤مئدة:  چی  ی   ی  ی  جئ  حئمئ  ىئ  يئ  جب    

 ،شمٗمًػم آي٦م اًمٜمجقى أٟمف يٜمٌٖمل ًمٙمؾ ُم١مُمـ أن يٙمقن وٛمـ جمٛمققم٦م صٖمػمة )جمٚمس ُمّمٖمر( 

ذم ىمقًمف  يمام ، جم٤مٓت اًمٜمجقى اعمًتثٜم٤مة ذم ٤مواًمٖمرض ُمٜمف صٜم٤مقم٦م إومٙم٤مر وشمٜم٘مٞمحٝم٤م صمؿ اًمٕمٛمؾ هب

ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    چشمٕم٤ممم 

 وم٘م٤مل: اًمتٜمزه ذم قم٘مقل اًمٜم٤مس. ،وُيروى أن اعم٠مُمقن ؾُمئؾ قمـ أًمذ إؿمٞم٤مء  .114اًمٜم٤ًمء:  چ ٺ

 

 ، ڍڻ     ں  ںڍ وم٘مقًمف شمٕم٤ممم  ، او همػم اًمرؾمٛمٞم٦م : طمري٦م اًمِمقرى اًمٕم٤مُم٦مافػائدة اخلامسة      

ومم٤مرؾم٦م قمٛمٚمٞم٦م  ُمٕمٜمك ذًمؽ أن طمري٦م اًمتٕمٌػم شمِمٛمؾ اعمٜم٤مىمِم٦م اًمٕمٚمٜمٞم٦م ًمٚم٘مْم٤مي٤م اًمٕم٤مُم٦مقم٤مم ذم اعم١مُمٜملم . 

 وهذا ُمـ ، ويٛمٙمـ أن يٙمقن ذًمؽ ذم وؾم٤مئؾ اإلقمالم واًمتقاصؾ اعمتٜمققم٦م ، اًمٜم٘مد اعمٜمٝمجل هل٤م

يٗمؽمض اًمٜم٤مصح ٟمٗمًف  ويمذًمؽ ،سم٠من يتح٘مؼ اًمٜم٤مصح ُمـ أُمره  ويٜمٌٖمل إشم٘م٤مهن٤م ،ُمْم٤مُملم اًمٜمّمٞمح٦م 

إٓ اًم٘مْم٤مي٤م اًمتل يٜمص ىم٤مٟمقن  ذم إُمقر اًمٕم٤مُم٦م . وٓ ُيًتثٜمك ُمـ ذًمؽ ُمٙم٤من ُمـ يٜم٘مده او يٜمّمحف

سمٕمض ىمْم٤مي٤م إُمـ و ىمْم٤مي٤م اعمخ٤مسمرات قمغم أهن٤م هي٦م او ؿمخّمٞم٦م . واًم٘مْم٤مي٤م اًمني٦م هل ذم اًمٖم٤مًم٥م

وىمد ٓ حي٥م اعمريض أن  ،ؾ إضمراء وفمٞمٗمل سم٥ًٌم ُمرض اعمقفمػ واًم٘مْم٤مي٤م اًمِمخّمٞم٦م ُمث ،واًمدوم٤مع 

وأُم٤م إوٗم٤مء اًمني٦م قمغم  يٙمِمػ ُمروف أُم٤مم زُمالئف إذا يم٤من ذًمؽ همػم ُم١مصمر قمغم اعمّمٚمح٦م اًمٕم٤مُم٦م .

ٛم٦م ًمف وهق ُمـ ـمرق ومال ىمٞم ،وًمٙمـ سم٠مُمر اًمقزير او اعمدير  ،سمٕمض اإلضمراءات سمال ُمًتٜمد ىم٤مٟمقين 

   .اًمٗم٤ًمد اًمقفمٞمٗمل

وم٢من فم٤مهره٤م اًمٕمٛمقم ذم  ، ڍ...ں  ڍ شمدسمر قم٤ٌمرة  ،قرى ـ: ذم جم٤مل اًمِمةـادشـافسافػائدة       

٢من فم٤مهره اًمٕمٛمقم ذم وم ،159آل قمٛمران:  چ ڦڤ  ڦ    چويمذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،أُمرهؿ 

 قضمد هٜم٤م ىمرائـ قمٔمٞمٛم٦م:وشم ،إُمر . وٓ حُيٛمؾ فم٤مهر اًمٕمٛمقم قمغم قمٛمقُمف إٓ سمٕمد اًمٌح٨م ذم اًم٘مرائـ 

  وًمٙمـ ذم  ، ًمٚمٛمًٚمٛملم إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م قمٜمد اعمًٚمٛملم همػم ظم٤موٕم٦م ًمٚمِمقرى ذم صمٌقمه٤م

ۈ  ٴۇ  ۋ   چ ُمٜمٝم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،. وذم ذًمؽ ٟمّمقص سحي٦م يمثػمة  وشمٓمٌٞم٘مٝم٤م ـمرق ظمدُمتٝم٤م
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ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې      ى  ى  ائ  ائ   

ڀ  ڀ    پ  پ  ڀ  چوىمقًمف شمٕم٤ممم  ،٤65مء: ـاًمٜمً چ ەئ  ەئ  وئ

چ    چوىمقًمف شمٕم٤ممم  ،14اعم٤مئدة:  چ ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ  ٿ  ٿ

چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  

 .13اًمِمقرى:  چ کژژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  

   هذه اًمثقاسم٧م  ،اًمثقاسم٧م اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م يم٤مًمّمدق واًمٕمدل واإلشم٘م٤من وُمٙم٤مومح٦م اًمٔمٚمؿ واًمٗم٤ًمد

وشُمـَٕمد سمقوٕمٝم٤م اإلمج٤مزم ُمـ اعمٗم٤مهٞمؿ اعمِمؽميم٦م سملم اًمٜم٤مس .  ،ُمقضمقدة يمٚمٝم٤م ذم اًم٘مرآن واًمًٜم٦م 

وأُم٤م اًمتنميٕم٤مت اًمٜمٞم٤مسمٞم٦م اعمٜم٤مىمْم٦م  ،ومٛمج٤مل اًمِمقرى هق اًمتٗمٜمـ ذم ظمدُم٦م هذه اًمثقاسم٧م 

 .٤ميب وقمدم أهٚمٞمتفومٝمل سمره٤من قمغم وم٤ًمد اًمٕمٛمؾ اًمٜمٞم ،ساطم٦م هلذه اًمثقاسم٧م 

  يم٤مُٕمقر اًمتٜمٗمٞمذي٦م ذم اًمًٞم٤مؾم٦م  ظم٤موٕم٦م ًمٚمِمقرى ًمؽ وم٢من إُمقر اًمٕم٤مُم٦مومٞمام قمدا ذ ،

 واإلىمتّم٤مد واًم٘مْم٤مء وهمػمه٤م.

   ُمٜمٝم٤م: ،اًمِمقرى ذم ظمدُم٦م إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ىمد شمًٚمؽ ؾمٌاًل قمديدة 

   ووؾم٤مئؾ اًمتدرج ذم اًمتٓمٌٞمؼ اًمنمقملأؾم٤ٌمب. 

  ض إطمٙم٤مم اعمتِم٤مهب٦ماإلشمٗم٤مق قمغم صٞمٖم٦م هن٤مئٞم٦م او شمقاوم٘مٞم٦م ذم سمٕم. 

   يم٤مٕقمامل اًمتٛمٝمٞمدي٦م واًمٌٜمٞم٦م  ،قمٞم٦م وؾم٤مئؾ ظمدُم٦م إطمٙم٤مم اًمنمشمنميع وإىمرار

وىمد سمٞمٜم٤م  وـمرق ُمٙم٤مومح٦م اهلدم واًمٗم٤ًمد . ،اًمتحتٞم٦م ووؾم٤مئؾ مح٤مي٦م إٟمٔمٛم٦م اًمنمقمٞم٦م 

 مجٚم٦م ُمـ ذًمؽ ذم )اعمٜمٓمٚمؼ(.

   وُم٤م شمتٓمٚمٌف ُمـ أٟمٔمٛم٦م وىمقاٟملم.  ،احل٤مرضة واعمؽماظمٞم٦م  ،شم٘مرير اًميورات اًمٕم٤مُم٦م

 .ٞمٜم٤م هذه اًميورات ذم ) اعمٜمٓمٚمؼ (وىمد سم

  وم٘م٦م ٟمٞم٤مسمٞم٦م ُمـ اًمًٞم٤مؾم٤مت اًمقىم٤مئٞم٦مإىمرار او رومض ُم٤م حيت٤مج إمم ُمقا . 

وم٢من اًمتِم٤مور يتْمٛمـ حتٗمٞمز : وفم٤مئػ ؿمقري٦م همػم اعمج٤مًمس اًمٜمٞم٤مسمٞم٦م وؿمٌٝمٝم٤م . افػائدة افسابعة      

ومٝمل قمٛمٚمٞم٦م إظمراج أومٙم٤مر أظمريـ وُم٤م يتٌع اإلظمراج ُمـ قمٛمٚمٞم٤مت ومحص  ،إقمْم٤مء قمغم اًمتٗمٙمػم 



482 

 

. ومال يٜمٌٖمل أن  ووؾم٤مئؾ اًمِمقرى يمثػمة ، اًمٗمٙمرة وإٟمْم٤مضمٝم٤م وشمٜم٘مٞمحٝم٤م وقمروٝم٤م صمؿ اإلٟمتٗم٤مع هب٤م

يم٤مًمت٤ٌمدل ؿمٌف اًمٕمٗمقي ًمألومٙم٤مر عمجرد إفمٝم٤مر اإلطمؽمام  ،شم٘متٍم اعمِم٤مورة قمغم أدٟمك درضم٤مت اًمٕمرض 

أي سمٕمٛمٚمٞم٦م  ،وًمٙمـ يٜمٌٖمل اإلرشم٘م٤مء إمم درضم٦م أظمرى  ،. ومٝمذا أُمر ُمٓمٚمقب  وإؿمٕم٤مر اجلٛمٞمع سم٠ممهٞمتٝمؿ

ُمـ ُمٕمروم٦م اًمٖم٤مي٦م  صٜم٤مقم٦م اًمٗمٙمرة وُم٤م حيت٤مضمف ذًمؽ :إمر إول ،ه٤مدوم٦م ًمٚمتدري٥م قمغم َخ٦ًم أُمقر 

: إمر افثافث: إٟمْم٤مج وشمٜم٘مٞمح اًمٗمٙمرة ًمتٚمٌٞم٦م ُمتٓمٚم٤ٌمت اإلشم٘م٤من . إمر افثاين. ظمدُمتٝم٤م  وحم٤موًم٦م شمٚمٌٞم٦م

: هؾ يٛمٙمـ إمر افرابعيم٥ًم قم٘مقل أظمريـ سم٤معمِم٤مورة وـمٚم٥م اًمٜمّمٞمح٦م يمل شمتٙم٤مُمؾ اًمٗمٙمرة . 

: وؾم٤مئؾ شمروي٩م اًمٗمٙمرة وحتقيٚمٝم٤م إمم قمٛمؾ . ويٜمٌٖمل ًمٚم٘م٤مدة إمر اخلامسإضمراء دمرسم٦م حمدودة ؟ 

 :ؾؿـ افقشائؾ ادحتؿؾة ،واعمدراء اإلضمتٝم٤مد ذم شمٜمٗمٞمذ ذًمؽ 

  ٤مر وًمٚمتِمجٞمع قمغم شمٜم٘مٞمحٝم٤مدل إومٙمقم٘مد ًم٘م٤مءات ُمٜمتٔمٛم٦م ًمت٤ٌم. 

   إومٙم٤مر واعم٘مؽمطم٤متإقمداد صٜمدوق. 

  ًمٚم٘م٤مءات وذم ومرز حمتقي٤مت دقمقة ُمـ ًمف ُمٝم٤مرة قم٤مًمٞم٦م ذم اًمتِمخٞمص واإلٟمت٘م٤مء حلْمقر ا

 .اًمّمٜمدوق

  ٤مء إقمداد أومٙم٤مر ًمٚمتحًلم واًمتٓمقيرأن ُيٓمٚم٥م ُمـ إقمْم. 

  ٕقمْم٤مء إٟمْم٤مج وشمٜم٘مٞمح أومٙم٤مر حمددةأن ُيٓمٚم٥م ُمـ سمٕمض ا .  

  يمقؾم٤مئؾ اًمتحٗمٞمز واعمٙم٤مومآت وشمقومػم اًمقىم٧م  ،لم جم٤مل اًمٕمٛمؾ ـاًمتٗمٙمػم ًمتحًجٞمع ـشمِم

ٖمٞمػم واإلسمتٙم٤مر ُمـ يمت٤مب وىمد ذيمرٟم٤م يمثػمًا ُمـ اًمتٗم٤مصٞمؾ ذم اًمٙمالم قمـ اًمت ،ًمٚمتٗمٙمػم 

 .)اعمٜمٓمٚمؼ(

   يمام يٜمٌٖمل  ، سمجٛمٝمقر ُمٕملم قم٤مُم٦م او ظم٤مص٦مويٛمٙمـ أن شمٙمقن  ،قمٛمٚمٞم٤مت إؾمتٓمالع أراء

أي قمرض اعمقوقع قمغم اجلٛمٝمقر اعمٕملم ىمٌؾ اإلؾمتٓمالع وسمقؾم٤مئؾ  ،أن شم٘مؽمن سم٤مًمٜمّمٞمح٦م 

وُمٙم٤مومح٦م رؾم٤مئؾ اخلداع  ،ُمتٜمققم٦م وشمٌّمػمه سم٤معمٕمٓمٞم٤مت وإؾم٤ٌمب واعمٜم٤مومع واعمْم٤مر 

.  وُم٘مدار شمٗم٤مقمٚمف ُمٕمٝم٤م صمؿ ومحص ُم٘مدار وصقل اعمٕمٓمٞم٤مت اعمٝمٛم٦م إمم اجلٛمٝمقر ،واًمتْمٚمٞمؾ 

ؾ ،ٕمٓمٞم٤مت اعمٝمٛم٦م ومٞمف وسمٕمد ذًمؽ يٛمٙمـ اًم٘مٞم٤مم سم٤مإلؾمتٓمالع ُمع إدظم٤مل سمٕمض اعم ـٝم  ًَ  مم٤م ُي

شم٘مقيؿ ضمدوى اإلؾمتٓمالع . وقمٛمٚمٞم٤مت شمقضمٞمف او شمًديد او صٜم٤مقم٦م اًمرأي اًمٕم٤مم شم٘مقم قمغم 
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وًمٙمـ ىمد شمًتٜمد إمم احل٘م٤مئؼ او إمم يمثػم ُمـ  ،اًمتٛمٝمٞمد سمقؾم٤مئؾ اًمت٠مصمػم واإلصم٤مرة واإلىمٜم٤مع 

ومٝمق أوٕمػ سمٙمثػم ُمـ  ، وأُم٤م اؾمتٓمالع اًمرأي اًمٕم٤مم سمال متٝمٞمد وٓ شمٗمٝمٞمؿ . اخلداع واًمتْمٚمٞمؾ

  قمرض ىمْمٞم٦م ُمٕم٘مدة قمغم جمٚمس اًمٜمقاب وـمٚم٥م ىمرار هيع سمال دراؾم٦م وٓ ُمداوًم٦م.

 ؾمقاء ، اًم٘مرار صٜمع جم٤مًمسشمٜمٌٞمف إمم ىمقاقمد شمِمٙمٞمؾ جم٤مًمس اًمِمقرى . وم٢من  :افػائدة افثامـة      

 اًمّمحٞمح ؾمٞم٤مىمٝم٤م وم٢من ، شمٜمٗمٞمذي٦م جم٤مًمس يم٤مٟم٧م او ، اًمِمقرى جم٤مًمس او اًمٜمقاب سمٛمج٤مًمس ؾمٛمٞمتٝم٤م

ُمع  اًمنموط شمتٜم٤مؾم٥مو ، ًمٕمْمقيتف هٚمٞم٦مإ وذوط ، اعمجٚمس ًمت٠مؾمٞمس اًمنمقمٞم٦م اعمقاد يتْمٛمـ

 ، اًمٕمٛمؾ حتٙمؿ ذقمٞم٦م وأٟمٔمٛم٦م ، إومْمؾ قمـ واًمٌح٨م ًمٚمتٜم٤مومس ُمتٙم٤مومئ٦م وومرص ، وفم٤مئػ اعمجٚمس

 ُمتٙم٤مومئ٦م همػم واًمٗمرص حمٙمٛم٦م همػم اًمًٞم٤مىم٤مت شمٙمقن طملم وأُم٤م.  ومّٕم٤مًم٦م وحم٤مؾم٦ٌم شم٘مقيؿ وأٟمٔمٛم٦م

 اًمٚمٕم٦ٌم عمٗمٝمقم ووم٘م٤م) طم٘مٞم٘مٞم٦م ًمٕم٦ٌم اًمٕمٛمٚمٞم٦م وم٢من ، ومّٕم٤مًم٦م همػم واعمح٤مؾم٦ٌم ومْمٗم٤مو٦م او ُمٜمح٤مزة وإٟمٔمٛم٦م

 .اًمنمايم٦م ًم٘مقاٟملم وًمٞمس اًمٍماع ًم٘مقاٟملم وختْمع ،( اعمًٚمٛملم قمٜمد

 

  :آية آل ظؿران

پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ   ٹ  چ  ىم٤مل شمٕم٤ممم      

آل  چ ڦڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  

 ُمـ ومقائد أي٦م اًمٙمريٛم٦م: ،159قمٛمران: 

واًمٗمٔم٤مفم٦م ضمٗمقة وظمِمقٟم٦م  .وم٤مًمٚملم ود اًمّمالسم٦م واًم٘مًقة  ، ُمٗمردات أي٦م: ذم افػائدة إوػ      

اًم٘مٚم٥م ىمًقشمف وشمّمٚمٌف ومال  ٦موهمٚمٔم .اعمٕم٤مذة سم٤مًم٘مقل واًمٗمٕمؾ ومٝمق ظُمُٚمؼ او شمٍمف يقهـ اًمّمٚم٦م 

 ٦موواوح أن اًمٗمٔم٤مفم٦م شمٜمِم٠م ُمـ همٚمٔم ،يت٠مصمر سمٛمِم٤ميمؾ أظمريـ وٓ يتٗم٤مقمؾ ُمع ُمِم٤مقمرهؿ وأطمقاهلؿ 

ڤ  ڤ  ڤ    چ شمٕم٤ممم و شم٤ٌمرك ، وُمٜمف ىمقًمف ِديد َصْٕم٥مـوَأُمر هَمٚمِٞمٌظ: ؿَم  .اًم٘مٚم٥م 

 . تٗمرقواإلٟمٗمْم٤مض اًم. 21اًمٜم٤ًمء:  چ ڦ
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وم٤مًمٗم٤مء ذم سمداي٦م أي٦م شمرسمط ُمٕمٜمك أي٦م سمام ىمٌٚمٝم٤م ُمـ ِذيمر زًم٦م  ،: ذم ُمٕمٜمك أي٦م افػائدة افثاكقة      

أي: سمرمح٦م ُمـ اهلل شمٕم٤ممم ًمِٜم٧م هلؿ سمٕمد أن طمّمؾ ُمـ سمٕمْمٝمؿ ُم٤م  ،سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م ذم همزوة ُأطمد 

ػ ومل شمٕم٤مىم٥م وإن يم٤من اًمذٟم٥م واوح٤ًم ُمٕمٚمقُم٤ًم  وًمق يمٜم٧م ضم٤مومٞم٤ًم ٓ شمٙمؽمث  ،طمّمؾ ومٚمؿ شُمـَٕمـٜمـ 

ًمق يمٜم٧م  ،ّمٚم٥م اًم٘مٚم٥م وقمدم شمٗم٤مقمٚمف ُمع أطمقاهلؿ وُمِم٤مقمرهؿ سم٤مضمتامقمٝمؿ او شمٗمرىمٝمؿ سم٥ًٌم شم

يمذًمؽ ًمتٗمرىمقا قمٜمؽ طمتك ٓ دمد أطمدًا طمقًمؽ . ويٜمٌٖمل سمٕمد ذًمؽ حتقيؾ ؾمجٞم٦م اًمرومؼ وًملم اجل٤مٟم٥م 

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ     چيمام ذم قم٤ٌمرة   ،إمم شمٍموم٤مت يٛمٙمـ وٌٓمٝم٤م وشمٙمراره٤م 

وُيًتٕمٛمؾ أيْم٤ًم  ،وقمدم ُم١ماظمذشمف  هق شمرك قم٘مقسمتف ، ُم٤م وم٤مًمٕمٗمق قمـ اإلٟم٤ًمن ذم قمٛمؾٍ  ، چ ڦڦ

وؾمٞم٠ميت  ،سمٛمٕمٜمك ختٗمٞمػ اإلًمزام سمتٙمٚمٞمػ ُمٕملم ًمت٘مقي٦م إًمتزام آظمر وسمٍمف اًمٜمٔمر قمـ أي ذٟم٥م ؾم٤مسمؼ 

ذم ؾمٞم٤مق  رٌ ـاعمٝمؿ هٜم٤م أن صٞمٖم٦م أي٦م اًمٙمريٛم٦م: أُمْ  ،سمٕمد ىمٚمٞمؾ طمدي٨م هبذا اعمٕمٜمك إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم 

ويٛمٙمـ أن شمتٗم٤موت درضم٤مشمف سمح٥ًم  ،ومٝمق ُمٓمٚمؼ اًمٕمٗمق ُمـ همػم حتديد ُم٘م٤مدير إٓ سمدًمٞمؾ  ، اإلصم٤ٌمت

وعمـ ي٘متدي سمف ُمـ اًم٘م٤مدة  ملسو هيلع هللا ىلصصمؿ يٛمٙمـ ًمرؾمقل اهلل  ،ومٛمحق اًمقزر يٙمقن ُمـ اهلل شمٕم٤ممم  ،اعم٘م٤مم 

وسمح٥ًم اعم٘م٤مم يمام ذيمرٟم٤م أن يٕمٗمق قمـ اعمالُم٦م واًمتثري٥م او يٕمٗمق قمـ اًمٕم٘مقسم٦م او همػم ذًمؽ ُمـ 

ـْ  قَمَٗمْقُت  ىَمدْ  »وذًمؽ أن ُمٓمٚمؼ اًمٕمٗمق ي٘مٌؾ اًمتٌٕمٞمض يمام ذم طمدي٨م   ،اعمتٕمٚم٘م٤مت   اخلَْٞمؾِ  َصَدىَم٦مِ  قَم

ىِمٞمِؼ ، ىَم٦ِم  َصَدىَم٦مَ  وَمَٝم٤مشُمقا َواًمرَّ ىم٦م هل  ،رواه اًمؽمُمذي واسمق داود وهمػممه٤م وصححف إًم٤ٌمين  «اًمر  واًمر 

وأُم٤م ُمِم٤مورمهؿ ذم  ،اًمٗمْم٦م . وأُم٤م اإلؾمتٖمٗم٤مر هلؿ وم٢مٟمف ُيَقًم د قمٜمد اًم٘م٤مئد حمٌتٝمؿ واحلرص قمٚمٞمٝمؿ 

اًم٘م٤مئد يٕمرف ىُمُدرامهؿ إُمر ومتجٕمٚمٝمؿ يٜمدومٕمقن ذم اإلًمتزام ٕهنؿ ـمرف ذم صٜم٤مقم٦م اًم٘مرار ودمٕمؾ 

 چ ڦڦٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ     چودواومٕمٝمؿ . وشمدسمر طمرف اًمٗم٤مء ذم سمداي٦م قم٤ٌمرة 

أن مجٕمٝمؿ  سمٛمٕمٜمك ، سملم ُم٤م ىمٌٚمٝم٤م وُم٤م سمٕمده٤م دل قمغم اًمتٗمريع او اًمؽمشمٞم٥م اعمٕمٜمقيوم٢من هذه اًمٗم٤مء شم ،

شم١مدي  اًمٗمٔم٤مفم٦م واًمٖمٚمٔم٦م قمغم ادم٤مه واطمد يتٓمٚم٥م احلٚمؿ واًمٕمٗمق واًمتقدد إًمٞمٝمؿ . وسمٕمٙمس ذًمؽ وم٢من

وهذا يمام ىمٞمؾ: إن اًمٜمٗمقس ضُمٌٚم٧م قمغم طم٥م ُمـ أطمًـ  إمم شمٗمرىمٝمؿ وإٟمٗمْم٤موٝمؿ قمـ اإلدم٤مه اًمٕم٤مم .

 قمغم اعمًٚمٛملم مج٤مقم٦م اؾمتقت وم٢مذا يؿ اخلٓمٞم٥م:وىم٤مل اًمٕمالُم٦م قمٌد اًمٙمر إًمٞمٝم٤م وسمٖمض ُمـ أؾم٤مء إًمٞمٝم٤م .

 أو ُمٕمٓمقب اًمٜمٔمٞمؿ قم٘مده٤م رم يٜمتٔمؿ ومل ُمٓمرود ، أو ُمذُمقم ومٞمٝم٤م يٙمـ ومٚمؿ اًمٙمريٛم٦م ، اًمّمقرة شمٚمؽ
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 وؾمالُمتٝم٤م ، أُمٜمٝم٤م دـوشمٜمِم اجلامقم٦م ظمػم شمتحّرى واطمدة ، وُمِم٤مقمر واطمداً  ىمٚم٤ٌمً  مجٞمٕمٝم٤م يم٤مٟم٧م ،ُم٘مٝمقر 

 صمٛمرمه٤م اعمِمقرة ومتٕمٓمك چ ڤ  ڦ  ڦڦ  چ :اًمّمحٞمح ُمٙم٤مٟمف رم إؾمس صم٤مًم٨م جيكء ٤مـوهٜم

اهـ ُمـ )اًمتٗمًػم .رأى  ُمـ اًمٕم٘مقل رم ُم٤م وُمٜمخقل ظمػم ُمـ اًم٘مٚمقب رم ُم٤م ظمالص٦م هك اًمتل اًمٓمٞم٦ٌم ،

 ؾمٞم٤مق أي٦م قم٤مم ذم إُم٦م ، ذم ُم٤م يٜمٌٖمل هلؿ ُمـ ًملم ورمح٦م ، سم٘مل اًمتٜمٌٞمف إمم أن ( .اًم٘مرآين ًمٚم٘مرآن

 .أي٦م ظم٤مص٦م ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع ُمـ أذٟم٥م وًمٞم٧ًم

 

أن زقمؿ ىمقم  ظمٓم٠م ُمـ فمـ أن اًمِمقرى ذم اعمّم٤مًمح اًمٕم٤مُم٦م همػم ُمٚمزُم٦م . وم٘مد :افػائدة افثافثة      

ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ   ڦ    ڍ  !! وحيت٩م سمٕمْمٝمؿ سمٕم٤ٌمرةًمٕم٤مُم٦ماًمِمقرى همػم ُمٚمزُم٦م ًمٚم٘م٤مئد ذم إُمقر ا

ومزقمؿ سمٕمْمٝمؿ أٟمف حيؼ ًمٚم٘م٤مئد أن يٕمزم قمغم ُم٤م يِم٤مء سمٕمد  ،159آل قمٛمران:  ڍڃ  ڃ  چ

!! ومٝمل ُمزقمٛم٦م وٕمٞمٗم٦م ضمدًا ٕهن٤م ُمٌٜمٞم٦م قمغم ٤مق أي٦م اًمٙمريٛم٦م هق ؾمٞم٤مؾم٦م إُم٦مقمٚماًم أن ؾمٞم ،اعمِم٤مورة 

 ىمٞم٤مم اإلؾمتدٓل ُمعٟمف يً٘مط وُمـ روائع يمالم اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل أ ،اطمتامل ُمـ مجٚم٦م اطمتامٓت 

سمؾ ومٞمٝم٤م ٟم٘مٞمض ذًمؽ ٕن  ،وآي٦م آل قمٛمران ًمٞمس ومٞمٝم٤م ُم٤م يِمػم إمم أٟمف يٕمزم قمغم ُم٤م أٟمٗمرد سمف  ،اإلطمتامل 

 ،وؾمٞم٤مق أي٦م يقضم٥م اضمتٜم٤مب ذًمؽ  ،اإلٟمٗمراد سم٤مًمرأي قمـ اجلامقم٦م هق ٟمقع ُمـ اًمٗمٔم٤مفم٦م واًمٖمٚمٔم٦م 

ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ     ک  ک   ڍ وىم٤مل شمٕم٤ممم 

ومتدسمر أن اًمؼماءة ذم طم٤مل اعمٕمّمٞم٦م شمٙمقن ُمـ قمٛمٚمٝمؿ وًمٞمس  ، 216 – 215اًمِمٕمراء:  ڍ  ک  ک

وي١ميمد ؾمٚمٓم٦م اًمِمقرى ذم احل٘مقق اًمٕم٤مُم٦م أٟمف حيرم اًمتٍمف ذم طم٘مقق أظمريـ إٓ سمتخقيؾ ُمٜمٝمؿ . 

ـِ  ،ذقمل  مَ  اهللََّ وَم٢مِنَّ  »سمِِٛمٜمًك  َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ  اًمٜمٌَِّلُّ  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  ، قُمَٛمرَ  ومٕمـ اسْم  ِدَُم٤مَءيُمؿْ  قَمَٚمْٞمُٙمؿْ  طَمرَّ

 ،رواه اًمٌخ٤مري وهمػمه  « َهَذا سَمَٚمِديُمؿْ  ذِم  َهَذا ؿَمْٝمِريُمؿْ  ذِم  َهَذا َيْقُِمُٙمؿْ  يَمُحْرَُم٦مِ  َوَأقْمَراَوُٙمؿْ  َوَأُْمَقاًَمُٙمؿْ 

 يُمؾُّ  »َوؾَمٚمََّؿ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ  اهللِ َرؾُمقُل  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  ُهَرْيَرةَ  ويم٤من ذًمؽ يقم اًمٜمحر . وُمثٚمف طمدي٨م َأيِب 

ٚمِؿِ  ًْ ٚمِؿِ  قَمغَم  اعْمُ ًْ رواه ُمًٚمؿ وهمػمه . وسم٤مظمتّم٤مر وم٢من أهؾ اًمِمقرى  «َوقِمْرُوُف  َوَُم٤مًُمفُ  َدُُمفُ  طَمَراٌم ، اعمُْ

وأُم٤م إذا يم٤مٟمقا ُمقفمٗملم قمٜمد ص٤مطم٥م  ،ومال حيؾ اإلؾمتٌداد سم٤مُٕمر دوهنؿ  ،إذا يم٤مٟمقا ذيم٤مء ذم احلؼ 
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قمامًمف صمؿ يٗمٕمؾ ُم٤م ومٝمٜم٤م ىمد يّمح ًمّم٤مطم٥م احلؼ أن يًتٛمع إمم  ،٤مت اخل٤مص٦م احلؼ يمام هق طم٤مل اًمنميم

 .يرى هق أٟمف أصح

  

 ًمتٜم٘مٞمح اعمج٤مل ومًح اًمِمقرى ٛمـ ومقائد: ُمـ ـمرق إٟمْم٤مج اًمٗمٙمرة سم٤مًمِمقرى . ومافػائدة افرابعة      

: أيْم٤م وُي٘م٤مل ، أظمريـ قم٘مقل يم٥ًم ُمـ اًمٕم٤مىمؾ إن: ىمٞمؾ وىمد ، واخلؼمة اًمٕمٚمؿ أهؾ سمٛمِم٤مورة اًمٜمٔمر

 وم٢مٟمؽ هن٤مئل ًم٘مرار ؿمٝمر ومؽمة أقمٓمٞم٧م إذا إٟمؽ: اًم٘مقل يٛمٙمـ سمؾ ، اًم٘مرار اخت٤مذ ىمٌؾ ُمرة ُمـ أيمثر ومٙمر

وُمـ اًمقؾم٤مئؾ اعمٗمٞمدة قمٜمد اظمتالف اعمتِم٤موريـ قمدم  . ضمديد رء إمم شمٜمتٌف أن يٛمٙمـ يقم يمؾ ذم

 وًمٙمـ يٜمٌٖمل مم٤مرؾم٦م قمٛمٚمٞم٦م اإلطمتج٤مج ًممراء ، ًمرأيف اإلىمتّم٤مر قمغم ُم٤م ي٘مدُمف يمؾ واطمد ُمـ طمج٩م

واعم٘مّمقد سمذًمؽ شم٘مٚمٞمؾ اإلٟمحٞم٤مز وإقمٓم٤مء  ،سمام ذم ذًمؽ اإلطمتج٤مج ًمرأي اعمخ٤مًمٗملم  ، إظمرى

ويٜمٌٖمل أن  يمل يّمؾ اعمِمٝمد إمم أقمغم درضم٦م ُمـ اًمتٙم٤مُمؾ ىمٌؾ اخت٤مذ اًم٘مرار . اخلٞم٤مرات طم٘مٝم٤م يم٤مُمالً 

ًمٙمـ سمٓمري٘م٦م و ،حُي٤مؾَم٥م قمٚمٞمف  ي١مدَّى سم٢مشم٘م٤منو ،قمْم٤مء يتٕمٝمد سمف إ شمٙمقن هذه اعمامرؾم٦م ؾمٚمقيم٤ًم وفمٞمٗمٞم٤مً 

 اًمتداول سمٕمض اإلـم٤مًم٦م ذم وم٢من وًمذًمؽ .ُمٕمتدًم٦م وُمٜمْمٌٓم٦م يمل ٓ ُيرسمؽ قمٛمؾ جمٚمس اًمِمقرى 

 اخلٓم٠م ت٘مٚمٞمؾًم وهل رضوري٦م ، وشم٠مضمٞمؾ يمًؾ ومؽمة وًمٞم٧ًم ُمراضمٕم٦م ومؽمة هل وم٢مٟمام ، اًمٜمٔمر وشمٙمرار

 .شمٕم٤ممم سم٢مذٟمف ومٞمف واًمٜمج٤مح اًم٘مرار ًمتٗمٕمٞمؾ ؿم٤مُمٚم٦م ظمٓم٦م وإقمداد اعمريم٥م اًمقاىمع ويمِمػ

 

وم٢من  ،٘مد شمٜمٌف آي٦م آل قمٛمران إمم أُمر ُمٝمؿ : ىمْمٞم٦م اًمٗمّمؾ سملم اًمًٚمٓم٤مت . ومافػائدة اخلامسة      

وهذا  ،سمْمٛمػم اعمٗمرد  ڍ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڍ٤ممم ـصمؿ ىم٤مل شمٕم ،٤موريـ وٛمػم مج٤مقم٦م ـوٛمػم اعمتِم

وي٘متيض ذًمؽ شمِمٙمٞمؾ جمٛمققم٦م صٜمع  ،ىمد يٜمٌف إمم اًمٗمّمؾ سملم ؾمٚمٓم٦م صٜمع اًم٘مرار وؾمٚمٓم٦م اًمتٜمٗمٞمذ 

 ،ويٙمقن ؿمٖمٚمٝم٤م اًمِم٤مهمؾ هق اًمتٗمٙمػم سم٤مًمٜمقازل او إُمقر اجل٤مُمٕم٦م او إوًمقي٤مت اًمٕم٤مًمٞم٦م  ،اًم٘مرار 

٤مئد سم٤مإلو٤موم٦م إمم ووفمٞمٗم٦م اًمتٗمٙمػم هٜم٤م ًمٞمس ومٞمٝم٤م إٟم٤مسم٦م سمٕمد اإلٟمتّم٤مب هل٤م . وأُم٤م اًمتٜمٗمٞمذ ومٝمق وفمٞمٗم٦م اًم٘م

وهذا يًتٚمزم وضمقد ُمـ ي٤ًمقمده ذم اًمتٜمٗمٞمذ ويٜمقب قمٜمف : وإومراد اًمْمٛمػم  ،ُمِم٤مريمتف ذم صٜمع اًم٘مرار 

يٗمتح سم٤مب إـمالق ـم٤مىم٤مت يمؾ قمْمق ذم اسمتٙم٤مر اًمقؾم٤مئؾ واعمٝم٤مرة ومٞمٝم٤م ٕن اعمٖم٤مًم٦ٌم ُمٓمٚمقسم٦م ُمٜمف . 

وذًمؽ سمح٥ًم  ،وواوح أن ؾمٚمًٚم٦م اًم٘مٞم٤مدة ومٞمٝم٤م طمٚم٘م٤مت يمثػمة شمت٤ٌميـ ذم احلجؿ واخلّم٤مئص 

 .واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ ،وفمٞمٗم٦م ومريؼ اًمٕمٛمؾ 
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  :حديث افتطاوع

ـْ        ؿَْمَٕمِرّي َأنَّ  َأيِب  قَم ْٕ ، إمَِم  َوُُمَٕم٤مًذا سَمَٕمَثفُ  َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ  اًمٜمٌَِّلَّ  ُُمقؾَمك ا ـِ ا » وَمَ٘م٤مَل  اًْمٞمََٛم َ َٓ  َين   َو

ا َ ا ، شُمَٕمن  َ َٓ  َوسَمنم  َرا َو َٓ  َوشَمَٓم٤مَوقَم٤م ، شُمٜمَٗم  َتٚمَِٗم٤م َو   .رواه ُمًٚمؿ واًمٌخ٤مري وهمػممه٤م « خَتْ

ْهِري  وذم طمدي٨م آظمر قمـ اإلُم٤مم        ـَ  َوضَم٤مءَ  َه٤مضَمرَ  سَمْٕمَدَُم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اهللَِّ  َرؾُمقَل  إِنَّ  صُمؿَّ : ىَم٤مَل  اًمزُّ ِذي  يَم٤مُٟمقا اًمَّ

ٌََِم٦مِ  سم٠َِمْرضِ  ٤ممِ  ىِمٌََؾ  سَمْٕمَثلْمِ  سَمَٕم٨َم  ، احْلَ ٌَْٕمَثلْمِ  َأطَمدِ  قَمغَم   ِملسو هيلع هللا ىلص اهللَّ َرؾُمقُل  رَ ـوَم٠َمُمَّ  ، اًمِمَّ ٌَْٞمَدةَ  َأسَم٤م اًْم ـُ  قُم اِح  سْم  اجْلَرَّ

ٌَْٕم٨ِم  قَمغَم  رَ ـَوَأُمَّ  ظَمرِ  اًْم ْٔ ـَ  قَمْٛمَرو ا  َأسَم٤م ملسو هيلع هللا ىلصاهللَّ  َرؾُمقُل  َدقَم٤م اًْمٌَْٕمَثلْمِ  ظُمُروِج  قِمٜمْدَ  يَم٤منَ  وَمَٚمامَّ  ، اًْمَٕم٤مصِ  سْم

ٌَْٞمَدةَ  ـَ  قُم اِح اجْل  سْم ـَ  َوقَمْٛمَرو رَّ ذم و رواه قمٌد اًمرزاق ُمرؾمـاًل . « شَمَٕم٤مَصَٞم٤م َٓ »: امهلَ  وَمَ٘م٤مَل  اًْمَٕم٤مصِ  سْم

 ُمٜمٝم٤م: ،د قمٔمٞمٛم٦م ـومقائ واًمٜمٝمل قمـ اًمتٕم٤ميص ٤مرة اًمتٓم٤موعـقمٌ

 

. وًمذًمؽ أٟمٙمر اهلل شمٕم٤ممم  اًمٓم٤مقم٦م هل اإلٟم٘مٞم٤مد اًمٓمققملو ، اًمَٙمـْره ٟم٘مٞمض اًمٓمَّقع: افػائدة إوػ      

ٺ  ٺ  ٺ  چ يمام ذم ىمقًمف قمز وضمؾ  ،قمغم ُمـ يم٤مٟم٧م ٟمٞمتف قمغم ظمالف ىمقًمف سم٤مًمٓم٤مقم٦م 

ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  

 ،وًمذًمؽ أيْم٤ًم يم٤مٟم٧م اًمٓم٤مقم٦م احل٘مٞم٘مٞم٦م ـمري٘م٤ًم إمم اهلداي٦م  ، 81اًمٜم٤ًمء:  چڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ 

ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  چ يمام ذم ٟمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم 

 .69اًمٜم٤ًمء:  چڌ  ڎ  ڎڈ  

 

ذم اًمتٗم٤مقمؾ  ذم سمٕمض إًمٗم٤مظ وىمد شُمًتٕمٛمؾ ،صٞمٖم٦م شمٗم٤مقمؾ  « َوشَمَٓم٤مَوقَم٤م »يمٚمٛم٦م  :افػائدة افثاكقة      

يم٘مقهلؿ: شمٙم٤مُمؾ ومت٤مؾمؽ  ،ويم٠مٟمف شمٗم٤مقمؾ ُمع اًمٜمٗمس ومال يٗمت٘مر إمم شم٘مدير ـمرف آظمر  ،اًمت٘مديري 

: شمٓم٤موقمقا وشمٜم٤مزقمقا وشمٙم٤مشمٌقا أًمٗم٤مظ ُمثؾ ذم ومّم٤مقمداً  شمٕمٚمؼ اخلٓم٤مب سم٢مصمٜملم وأُم٤موخت٤مذل وشمٗم٤مىمؿ . 

 ذم احلدي٨م اًمتٓم٤موعًمذًمؽ وم٢من ووم٢من اعمراد سمف اًمتٗم٤مقمؾ اعمت٤ٌمدل سملم إـمراف .  ،وحت٤مدصمقا وشمٕم٤موٟمقا 

َٓ  »سمٕمد إُمر سم٤مًمتٓم٤موع  ملسو هيلع هللا ىلصي١ميمد ذًمؽ ىمقل اًمٜمٌل  ، ُمت٤ٌمَدل إٟم٘مٞم٤مد او ـمقع ويم٠مٟمف اًمتقاومؼ هق  َو

َتٚمَِٗم٤م ٤ممم ـــشمٕمو شم٤ٌمرك يم٘مقًمف ،ًمٜمّمقص ىمرآٟمٞم٦م يمثػمة ذم ذم اًمتٗمرق  ٟمٌقي واًمتٓم٤موع هق شمٗمًػم . « خَتْ
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 ڳ  ڳ  ڳچ شمٕم٤ممم  . وىم٤مل103آل قمٛمران:  چ ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ 

ؾمٌؼ ىمقل اسمـ قمٓمٞم٦م أن اًمٕم٤ٌمرة ُمـ  وىمد ، أي مج٤مقم٦م واطمدة سم٤مدم٤مه واطمد ،104آل قمٛمران:  چ....  

ـْ  » وذم ، ص٤مًمح رضمؾ ُمٜمؽ ًمٞمٙمـ: ٟمقع ىمقًمؽ  وهق ، ًمٚمّمالح دمريده أي اًمتجريد ُمٕمٜمك هذه ش ُِم

 ُمـ ُم١مُمـ يمؾ حيّمؾ وًمٙمـ.  ًمٚمتٌٕمٞمض وًمٞم٧ًم ، اًمٌٞم٤مٟمٞم٦م او اإلسمتدائٞم٦م ش ُِمـ » ُمٕمٜمك إمم راضمع

ہ   ہ  ہ  چ وىم٤مل شمٕم٤ممم  . وُم١ًموًمٞمتف ُم١مهالشمف ىمدر قمغم اخلػم إمم اًمداقمٞم٦م إُم٦م قمْمقي٦م

 ويٜمٌٖمل .105آل قمٛمران:  چ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ   ۓ  ﮲  ﮳  ﮴

 او قمٛمكم إًمٖم٤مء وًمٙمٜمف ، وشمٗمّمٞمالً  مجٚم٦م اًمرأي أظمر إًمٖم٤مء يًتٚمزم ٓ اًمتٓم٤موع أن إمم هٜم٤م اًمتٜمٌٞمف

 شمًتحؼ ُمْم٤مُمٞمٜمف يم٤مٟم٧م إنْ  وإٟمْم٤مضمف شمٜم٘مٞمحف ذم اإلؾمتٛمرار ُمـ ُم٤مٟمع وٓ ، ًمٚمرأي اعمخ٤مًمػ شمٜمٗمٞمذي

 . وم٢من شمٜم٘مٞمح اخلٞم٤مر اعمرضمقح ىمد جيٕمٚمف راضمح٤ًم ذم ُمقىمػ آظمر ، واإلؾمتٗم٤مدة ُمٜمٝم٤م رؤيتٝم٤م ذم اعمروٟم٦م

قم٘مؾ اجلامقم٦م وىمْمٞم٦م اًمتٗمرغ »٤مدس حت٧م قمٜمقان ـٌؼ ذيمره ذم اعمٌح٨م اًمًـويتّمؾ سمذًمؽ ُم٤م ؾم

 .شاًمقفمٞمٗمل

 

ومال ؿمؽ ذم إوو٤مع  ،أي فم٤مهرًا وسم٤مـمٜم٤ًم  ،: عم٤م يم٤مٟم٧م اًمٓم٤مقم٦م إٟم٘مٞم٤مدًا ـمققمٞم٤ًم افػائدة افثافثة      

دومٞمٜم٦م ًمٖمرض ختري٥م ُم٤م شمٓم٤موع ٠مومٙم٤مر سم اًمتًـٚمؾصمؿ  ،٤مقم٦م فم٤مهري٦م اًمًٚمٞمٛم٦م أن ُمـ اًمٗم٤ًمد إقمٓم٤مء ـم

ۆ  ۈ  ۈ     ٴۇ  ۋ  ۋ  چ يمام ذم ٟمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،ؾمٌٞمؾ اعمٜم٤موم٘ملم  ومٝمذا ، قمٚمٞمف اًمّم٤محلقن

 چۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ې  ېى  ى  ائ  ائ 

 .47اًمتقسم٦م: 

 

ومٗمل إقمامل اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م اعمتٙمررة يمٕمٛمؾ اعمجٚمس اًمٜمٞم٤ميب  ،اًمتٓم٤موع وؾم٤مئؾ ذم  :افػائدة افرابعة      

هق اإلشمٗم٤مق قمغم ـمري٘م٦م ًمّمٜمع ىمرار واطمد واًمٕمٛمؾ سمف وم٢من اًمتٓم٤موع او اًمتقاومؼ  ،واعمج٤مًمس اًمتٜمٗمٞمذي٦م 

 ُمٜمٝم٤م: ،وًمذًمؽ ؾمٌؾ قمديدة  ،وإْن يم٤مٟم٧م أراء خمتٚمٗم٦م 

   شم٤مم ًمٚمذات وشمريمٞمز شم٤مم قمغم اعمّمٚمح٦م اعمٕمٜمك اعمريمزي ًمٚمتٓم٤موع ذم اًم٘مْم٤مي٤م اًمٕم٤مُم٦م هق إهمٗم٤مل

يمل يٙمقن اهلدف هق اًمتٓم٤موع قمغم اخلٞم٤مر إومْمؾ سمٕمٞمدًا ضمدًا قمـ اًم٘مرار اًمتٚمٗمٞم٘مل أي  ، اًمٕم٤مُم٦م
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ويم٠مٟمف شم٘مًٞمؿ ًمٚمِم٠من اًمٕم٤مم  ،اًم٘مرار اًمذي ومٞمف طمّم٦م هلذه اجلٝم٦م وطمّم٦م ًمتٚمؽ وطمّم٦م ٕظمرى 

سمٛمٕمٜمك  ، شاحلؾ اًمقؾمط». وىمد ُيٓمٚمؼ قمغم اًم٘مرار اًمتٚمٗمٞم٘مل: ظم٤مص٦م حمدودة ضمدًا  قمغم ضمٝم٤مت

وهذه ىم٤مقمدة ُمٝمٛم٦م ضمدًا  . ومل يتقؾمط اًمِمٕم٥م ،ومجٕمٝم٤م طمقًمف  اًمرهم٤ٌمت اًمٗم٤مؾمدة طَ ـأٟمف شمقؾَم 

وم٢مذا طمّمٚم٧م اًمث٘م٦م سم٠من اجلٛمٞمع يٓمٚمٌقن  . ذم اًمِم١مون اًمٕم٤مُم٦م ذم إدارة اعمج٤مًمس واإلضمتامقم٤مت

  ومال إؿمٙم٤مل سم٤مخلالف وٓ سم٤مًمتٓم٤موع قمغم رأي إهمٚمٌٞم٦م. ،اعمّمٚمح٦م اًمٕم٤مُم٦م وطمده٤م 

   وأىمٚمٝم٤م ُم٤م يزيد قمغم اًمٜمّمػ سمقاطمد ،ٛمٓمٚمؼ إهمٚمٌٞم٦م سم قمغم صدور اًم٘مراراإلشمٗم٤مق. 

   شمٚمؽ اًم٘مْم٤مي٤م ُمـ  وذًمؽ عم٤م ذم ،% 70اإلشمٗم٤مق ذم ىمْم٤مي٤م ُمٕمٞمٜم٦م قمغم أهمٚمٌٞم٦م اًمثٚمثلم او

 .ظمّمقصٞم٦م او ظمٓمقرة

   يتقىمع أن شمٙمقن قمٛمٚمٞم٤مت اًمتٕمديؾ اًمالطم٘م٦م همػم و ،إذا يم٤مٟم٧م اًم٘مْمٞم٦م قم٤مًمٞم٦م اخلٓمقرة

وم٢من اًمٕمٛمؾ سمرأي إهمٚمٌٞم٦م يٛمٙمـ ذم يمثػم ُمـ اًم٘مْم٤مي٤م أن ي٘مؽمن سمتداسمػم اطمتٞم٤مـمٞم٦م  ،ُمتٙم٤مُمٚم٦م 

ًمّم٤مًمح رأي إىمٚمٞم٦م إؾمتٕمدادًا عمٕمٓمٞم٤مت ضمديدة ورضورات ـم٤مرئ٦م . وهذا إضمراء دىمٞمؼ 

  وختتٚمػ شمٗم٤مصٞمٚمف سمح٥ًم اًم٘مْمٞم٦م. 

   م صمؿ حيت٤مج اعمجٚم٤ًمن إمم ٟمٔم٤م ،وم٢من ًمٙمؾ جمٚمس ٟمٔم٤مُمف ذم اًمتٓم٤موع  ،ذم طم٤مل وضمقد جمٚمًلم

 .ًمٚمتٓم٤موع او حلًؿ اخلالف سمٞمٜمٝمام

   ذم اًم٘مْمٞم٦م ذات اًمّمٌٖم٦م اًمٗمٜمٞم٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م يٛمر اًم٘مرار سمٛمجٚمس ُمّمٖمر ُمـ أهؾ اخلؼمة

 .صمؿ يٙمقن اًم٘مرار ًمٕمٛمقم اعمجٚمس ،٦موإُم٤مٟم

   همػم ٟم٤مومذ إٓ سمٕمد ؿمٝمريـ  يٛمٙمـ ضمٕمؾ اًم٘مرار ،وذم همػم اًم٘مرارات اًمِمديدة اإلؾمتٕمج٤مل

ًمرؾمٛمٞم٦م سمدراؾمتف وشم٘مديؿ وذًمؽ ًمٚمًامح ًمٚمٛم١مهٚملم ُمـ ظم٤مرج اعم١مؾم٤ًمت ا ،ُمـ إقمالٟمف 

 . ُمالطمٔم٤ممهؿ

   ٓ وًمٙمـ ُمـ اعمٗمٞمد أن يٙمت٥م يمؾ قمْمق اًم٥ًٌم  ،ضمرت اًمٕم٤مدة قمغم اًمتّمقي٧م سمـ : ٟمٕمؿ او

 وًمٙمـ يٙمت٥م ،اعم٤ٌمذ ًم٘مٌقل او رومض اًم٘مرار . وٓ يٜمٗمع أن يٙمت٥م سم٠من اًم٘مرار ضمٞمد او دء 

؟ وم٢من ُمراضمٕم٦م ذًمؽ شمٜمٗمع ذم ٗمًدة اًمتل دقمتف ًمٚم٘مٌقل او اًمرومضُم٤م هل اعمّمٚمح٦م او اعم سمدىم٦م
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قمغم  رـ١مظمذ يمٛم١مؿمـوإذا شمٙمررت اًمٙمت٤مسم٦م اعمجٛمٚم٦م ًمٚمٕمْمق ومرسمام شم شم٘مقيؿ أقمْم٤مء اعمجٚمس .

 .اٟمخٗم٤مض إهٚمٞم٦م

  صمؿ ٓ يًتٓمٞمع  ،إقمٓم٤مء أقمغم جمٚمس شمٜمٗمٞمذي طمؼ ٟم٘مض ىمرار اعمجٚمس اًمٜمٞم٤ميب  يٛمٙمـ

ىمٚم٦م  ومرد او . وم٢مذا يم٤من ذًمؽ جمرد شمًٚمٞمط ٦معمجٚمس اًمٜمٞم٤ميب اإلسار قمغم ىمراره إٓ سمنموط صٕمٌا

وًمٙمٜمف ىمد يّمح إذا يم٤من ُمـ سم٤مب شمرضمٞمح ىمرار ٟمخ٦ٌم قم٤مًمٞم٦م  ،قمغم يمثرة ُمـ ٟمققمٝم٤م ومٝمق أُمر وم٤مؾمد 

اًمت٠مهٞمؾ قمغم ىمرار ٟمخ٦ٌم أيمؼم وًمٙمٜمٝم٤م أىمؾ شم٠مهٞماًل . وذًمؽ طملم شمٙمقن رئ٤مؾمـ٦م اًمدوًم٦م رئ٤مؾم٦م 

 ،وًمٙمـ ُمع ىمٚم٦م قمدد أقمْم٤مء هذا اعمجٚمس  ،أقمغم جمٚمس شمٜمٗمٞمذي ذم اًمٌالد ومٞمٝم٤م و ،ُم١مؾمًٞم٦م 

وم٢مٟمف يتٚم٘مك شمٖمذي٦م ومٙمري٦م وُمٕمٚمقُم٤مشمٞم٦م واؾمتِم٤مري٦م واؾمٕم٦م ضمدًا وسمتخّمّم٤مت رومٞمٕم٦م . وُمـ 

وؾمت٠ميت إؿم٤مرة إمم ُم١مؾم٤ًممه٤م حت٧م قمٜمقان  ،أُمثٚم٦م اًمرئ٤مؾم٦م اعم١مؾمًٞم٦م ٟمٔم٤مم اًمرئ٤مؾم٦م إُمػميمل 

وًمٙمـ اًمٖمري٥م أن فم٤مهر اعمٜم٘مقل ذم اعمّم٤مدر أن  ،إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم  شجم٤مًمس اًمِمقرى اًمتٜمٗمٞمذي٦م»

وٓ أدري إن يم٤من يًتٓمٞمع ذًمؽ سمال  ،اإلقمؽماض قمغم اًم٘مرار اًمٜمٞم٤ميب يتؿ سمتقىمٞمع اًمرئٞمس وم٘مط 

اًمٕمرف اعمتقارث أم وهؾ شُمِرك إُمر إمم  ؟ٛمجٚمس إُمـ اًم٘مقُمل ُمثالً يم ،مج٤مقم٦م حمددة  ُمقاوم٘م٦م

قمغم  ّمقرة ُم٤ٌمذة او همػم ُم٤ٌمذةاعمّم٤مًمح اخل٤مص٦م ُم١مصمر سم ٗمقذٟم همػم أن ؟إمم ٟمص ىم٤مٟمقين

 ، وهذا يٛمٙمـ أن ُيٗمًد ىمرار اخلؼماء. اعم١مؾم٦ًم اًمرئ٤مؾمٞم٦م إُمػميمٞم٦م

   ٙمرار سمؾ جي٥م شم ،وم٢من اعمٝمؿ قمدم اجلٛمقد قمغم شمريمٞمٌٝم٤م إوزم  ،وُمٝمام يم٤مٟم٧م وؾمٞمٚم٦م اًمتقاومؼ

  .شم٘مقيٛمٝم٤م واًمٕمٛمؾ قمغم حتًٞمٜمٝم٤م

  

 حرمة افتكف دم حؼقق 

  :إٓ بنذهنؿ او باإلضطرار أخريـ

ومم٤م ي١ميمد أٟمف حيرم .  87اعم٤مئدة:  چ ڱ  ڱڱ  ں   ں   ڻ  ڻ  ڻ  چىم٤مل شمٕم٤ممم       

ـِ  ،اًمتٍمف ذم طم٘مقق أظمريـ إٓ سمتخقيؾ ذقمل   قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ  اًمٜمٌَِّلُّ  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  ، قُمَٛمرَ  طمدي٨م اسْم

مَ  اهللََّ  وَم٢مِنَّ  »سمِِٛمٜمًك  ٚمَّؿَ ـَوؾَم   ؿَمْٝمِريُمؿْ  ذِم  َهَذا َيْقُِمُٙمؿْ  يَمُحْرَُم٦مِ  َوَأقْمَراَوُٙمؿْ  َوَأُْمَقاًَمُٙمؿْ  ِدَُم٤مَءيُمؿْ  قَمَٚمْٞمُٙمؿْ  طَمرَّ

: ىَم٤مَل  ُهَرْيَرةَ  ويم٤من ذًمؽ يقم اًمٜمحر . وُمثٚمف طمدي٨م َأيِب  ،رواه اًمٌخ٤مري وهمػمه  « َهَذا سَمَٚمِديُمؿْ  ذِم  َهَذا
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َؿ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ  َصغمَّ  اهللِ  َرؾُمقُل  ىَم٤مَل  ٚمِؿِ  يُمؾُّ  »َوؾَمٚمَّ ًْ ٚمِؿِ  قَمغَم  اعمُْ ًْ رواه  «َوقِمْرُوُف  َوَُم٤مًُمفُ  َدُُمفُ  طَمَراٌم ، اعْمُ

ومٛمـ إُمقر اًمتل  ،وهذا أصؾ ذم هم٤مي٦م إمهٞم٦م ذم جم٤مل اًمِمقرى وأٟمٔمٛم٦م احلٙمؿ  ُمًٚمؿ وهمػمه .

 يقضمٌٝم٤م هذا إصؾ:

  ُمـ يمؾ  أن ؾمٚمٓم٦م احل٤ميمؿ ٓ شمٜمٕم٘مد إٓ سمتخقيؾ ُمـ اًمرقمٞم٦م . وواوح أن أظمذ ختقيؾ ـمققمل

وًمٙمـ جي٥م اًمتقاومؼ قمغم ٟمٔم٤مم  ،وذًمؽ ًمقضمقد مجٚم٦م ُمـ اًمٕمّم٤مة واجلٝم٤مل  ،ومرد أُمر ُمتٕمذر 

 .ي٨م اًمتٓم٤موع اًمذي ذيمرٟم٤مه ىمٌؾ ىمٚمٞمؾوهق ُم٘مت٣م طمد ،ًمٚمتٓم٤موع ُيُٚمزم اجلامقم٦م يمٚمٝم٤م 

  ل ضمزئٞم٤مت اًمٜمٔم٤مم ـوم ذا إصؾـج٥م أن شمٚمتزم إٟمٔمٛم٦م اإلٟمتخ٤مسمٞم٦م سمٛمْمٛمقن هـي

ومال يّمح  ،ُمث٤مل ذًمؽ ىمْمٞم٦م اًمٗم٤مئض ُمـ اًمٜم٤مظمٌلم ذم اًم٘مقائؿ همػم اًمٗم٤مئزة .  ل يمٚمفـاإلٟمتخ٤مسم

ٕٟمف شمٍمف ذم طم٘مقق  ،حتقيؾ هذه إؾمامء إمم اًم٘مقائؿ اًمٗم٤مئزة او اًم٘مقائؿ اًمٙمٌػمة ُمٜمٝم٤م 

قيز أن خيت٤مر اعمقاـمـ ـومال جم٤مل ًمتج ، رىم٦مـومال خيتٚمػ قمـ أي همّم٥م او ؾم ،أظمريـ سمال ختقيؾ 

وًمٙمـ يٛمٙمـ ومتح اعمج٤مل ذم ورىم٦م  ورًا وهبت٤مٟم٤ًم: إٟمؽ اظمؽمت زيدًا!!صمؿ ُي٘م٤مل ًمف ز ،ٕمٞمدًا ـؾم

 ؿ خمتٚمٗم٦مـوإن يم٤مٟمقا ُمـ ىمقائ حلمـدود ُمـ اعمَرؿمـؾ حمـٚمًـاإلٟمتخ٤مب ٓظمتٞم٤مر ـمققمل ًمتً

د ومال جم٤مل ًمتحقيٚمف ذم ـؿ واطمـؾ اًمٜم٤مظم٥م اخلٞم٤مرات يمٚمٝم٤م إلؾمـوأُم٤م إذا ضمٕم ،٦م ُمثاًل( ـ)صمالصم

 ،ٝم٤م ـ٦م ٟمٗمًـؿ آظمر ذم اًم٘م٤مئٛمـقيؾ اظمتٞم٤مر اًمٜم٤مظم٥م إمم اؾمـويمذًمؽ ىمْمٞم٦م حت ٤مل قمدم ومقزه .ـطم

  .٤مظم٥مدوان قمغم طمؼ اًمٜمـوم٢مٟمف قم

   وأُم٤م اًم٘مرار همػم اًمِمقري  ،اًم٘مرار اًمِمقري يتْم٤مُمـ اجلٛمٞمع ذم ُم١ًموًمٞمتف وحتٛمؾ ٟمت٤مئجف، 

ُمٕمٞمٜم٦م ذم وم٢من أي ٟمخ٦ٌم ُمـ اًمٜمخ٥م حيؼ هل٤م ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٗمٙمري٦م واًمدقمقي٦م أن ختت٤مر ًمٜمٗمًٝم٤م وضمٝم٦م 

وسمٍمف اًمٜمٔمر قمـ ُم٘مدار ُمقاوم٘م٦م أظمريـ هل٤م . وًمٙمـ  ،إمم وضمٝمتٝم٤م  ًمٕم٤مُم٦م وأن شمدقمقاًمِم١مون ا

ُمـ اخلٓم٠م اًمٙمٌػم شمٗمٕمٞمؾ شمٚمؽ اًمٜمخ٦ٌم ًمقضمٝمتٝم٤م وحتٛمٞمؾ اًمٕم٤مُم٦م اًمٜمت٤مئ٩م ُمـ همػم شمقاومؼ ُمٕمٝمؿ 

وىمد حتت٩م اًمٜمخ٦ٌم سمجقاز  اًمِمٕم٥م . ا قمدوان واٟمتٝم٤مك حلرُم٤متومٝمذ ،وسمٛمٕمزل قمـ ممثكم اًمِمٕم٥م 

ٚمؿ ويم٤مٟم٧م وضمٝمتٝم٤م ىمٓمٕمٞم٦م ُمـ ضمٝم٦م احلٙمؿ ـٕم٥م ُمًـاًمتٍمف سم٤مٟمٗمراد إذا يم٤مٟم٧م وٛمـ ؿم

وهق أن شمٗمٕمٞمؾ احلٙمؿ اًمنمقمل اًم٘مٓمٕمل  ،رقمل . ويٖمٗمؾ هذا اإلطمتج٤مج قمـ ىمٞمد ُمٝمؿ ـاًمِم

وًمٙمـ اؾمتٓم٤مقم٦م اًمٕم٤مُم٦م  ،ُمتقىمػ قمغم اإلؾمتٓم٤مقم٦م . وًمٞمس اعم٘مّمقد اإلؾمتٓم٤مقم٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٚمٜمخ٦ٌم 
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٤مسم٤مت ـوُم٤م جي٥م ذم ذًمؽ ُمـ طمً ،ع ـد وضمقد اعمزامح٦م واعمقاٟمـٕمقاىم٥م قمٜمؾ اعمآٓت واًمحتٛم

وأُم٤م ُمزقمٛم٦م إُمٙم٤من شمدسمػم إُمقر  أي اعمقازٟم٦م ُمًٌ٘م٤ًم سملم اعمّم٤مًمح واعمْم٤مر اعمحتٛمٚم٦م . ،٤مئر ـاخلً

او أن اًمٜمخ٦ٌم  وطمده٤م دون اًمِمٕم٥م واعمخ٤مـمر سمحٞم٨م شمتحٛمؾ اًمٜمخ٦ٌم اعم١ًموًمٞم٦م واًمٕمقاىم٥م

جمرد  ذهـومٝم ،أي ىمٌؾ طمّمقل أرضار  ،ؾ ـد فمٝمقر سمقادر اًمٗمِمـع قمٜمـاضمشمْمٛمـ ـمريؼ اًمؽم

ذه ٥ٌم هـٕمقب سمًـوىمد وىمٕم٧م ٟمت٤مئ٩م وظمٞمٛم٦م قمغم اًمِم ، ٤موُمـ اًمٌٕمٞمد إُمٙم٤من شمدسمػمه ، اتإدقم٤مء

 وأُم٤م وظمروج اًمٕمٛمؾ قمـ اًمًـٞمٓمرة وومِمؾ اًمتدسمػم . اعمزقمٛم٦م شم٘مـدير ًمقازم هذه اًمرؤي٦م واخلٓم٠م ذم

 وٌٓمف شمؿ إذا إٓ زـضم٤مئ همػم ذاـومٝم ، رارـاإلوٓم طم٤مل لـوم اًمٕم٤مُم٦م ١مونـاًمِم لـوم اًمٜمخ٦ٌم شمٍمف

ۆ  ۈ     چوُمـ وقاسمط اإلوٓمرار اإلًمتزام سمٛمْم٤مُملم ىمقًمف شمٕمـــ٤ممم  ، اإلوٓمرار سمْمقاسمط

      .145إٟمٕم٤مم:  چۈ  ٴۇ  

 

 : مـع افػساد افظاهر وافباضـ

   ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ         چ  چ  چ چ ٤ممم ــــىم٤مل شمٕم      

٤مهدة ـفم٤مهر اإلصمؿ هق ُم٤م ُيٕمٚمؿ سم٤معمِمو ،ًمٗمظ اإلصمؿ قم٤مم ذم اعمٕم٤ميص يمٚمٝم٤م  ،120إٟمٕم٤مم:  چ ڇ

 ،وًمذًمؽ ىم٤مل سمٕمض اًمًٚمػ: هق اإلصمؿ اعمٕمٚمـ . وأُم٤م سم٤مـمـ اإلصمؿ  ،ػم ـامع او اًمٌح٨م اًمٞمًـاو اًمً

ت او شمًؽمه ومٞمف صمٖمرا أن يًتؽم وراء سمٕمض اخلداع واًمتٛمقيف او وراء ىم٤مٟمقن وم٤مؾمـدومٝمق اًمذي يٛمٙمـ 

وذم  . واًمتٜم٘مٞم٥م واًمٌح٨م اًمتٗمٙمػم ُمـ ىَمْدر إمم ت٤مجومٙمِمػ سم٤مـمـ اإلصمؿ حي  ،همٗمٚم٦م أظمريـ وضمٝمٚمٝمؿ 

ەئ  ەئ  وئ    وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ    چ يم٘مقًمف شمٕم٤ممم  ،اًم٘مرآن ٟمّمقص أظمرى ذم هذا اعمٕمٜمك 

أُمره أيمؼم  أن همػم ،. وهذا أصؾ ذم هم٤مي٦م إمهٞم٦م ذم جم٤مٓت احلٞم٤مة يمٚمٝم٤م 151إٟمٕم٤مم:  چ  ۆئ

 .ٕن رضره يٕمؿ اًمِمٕم٥م يمٚمف ،وأؿمد ذم اًمًٞم٤مؾم٦م واإلٟمتخ٤مسم٤مت 

،  شاإلؾمتامع إمم أظمريـ»وؾمٞم٠ميت ذم هذا اعمٌح٨م اعمزيد قمـ اًمٗم٤ًمد وُمٙم٤مومحتف حت٧م قمٜمقان       

إن  ، ش٤مدـ٤مئؾ ُمٙم٤مومح٦م اًمٗمًـىمقاٟملم وأٟمٔمٛم٦م ووؾم»صمؿ قمٜمقان  شقرىـحتّملم اًمِم»وحت٧م قمٜمقان 

  ٤ممم.ــــ٤مء اهلل شمٕمـؿم
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 :ؾؿـ أمثؾة افػساد دم ادمشسات افعؾقا      

  :وُم٤م يتّمؾ هب٤م  ُمث٤مًمف اًمتؼمقم٤مت اعم٤مًمٞم٦م ًمٚمحٛمالت اإلٟمتخ٤مسمٞم٦م اعم٤مل اًمًٞم٤مد اخل٤مص، 

وم٤مًمقاضم٥م ُمٜمع ُم٤م فمٝمر وُم٤م سمٓمـ ُمـ حم٤موٓت إظمْم٤مع اًم٘مرار اًمٕم٤مم ًمٚمامل اخل٤مص او اعمٜمٗمٕم٦م 

وأُم٤م همػم اعم٤ٌمذة  ، وم٘مط اعم٤ٌمذةاعمٛمٜمقع ذم سمٕمض اًمدول هق اًمتؼمقم٤مت اخل٤مص٦م . همػم أن 

ومج٤مئزة سمال طمرج . وسمذًمؽ شمّمػم اعمرايمز اًمٙمٌػمة ًمرؤوس إُمقال هل اعمّمٜمع اعمًتؽم ًمٙمثػم ُمـ 

 .ًمٚمحٙمقُم٦م اًم٘مرارات اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م

  أي اًمًٚمٓم٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م واًمٜمٞم٤مسمٞم٦م واًم٘مْم٤مئٞم٦م: وم٤مًمٗمّمؾ  ،اًمٗمّمؾ سملم اًمًٚمٓم٤مت  اًمتج٤موز قمغم

د ُمـ أهؿ وؾم٤مئؾ صٞم٤مٟم٦م هذه ـواطمدة قمغم إظمرى ُيٕمَ  سملم هذه اًمًٚمٓم٤مت وقمدم هٞمٛمٜم٦م

همػم أن اًمذي قمٚمٞمف اًمٕمٛمؾ ذم دول يمثػمة هق اًمٗمّمؾ اًمٔم٤مهر اعم١مؾم٤ًمت ومح٤ميتٝم٤م ُمـ اًمٗم٤ًمد . 

ومٛمثالً  ،وم٤مًم٘مقاٟملم واإلضمراءات اًمرؾمٛمٞم٦م شمٗمّمؾ إمم طمد يمٌػم سملم هذه اًمًٚمٓم٤مت  ،دون اًم٤ٌمـمـ 

ٛمٞم٤ًم قمغم جمٚمس اًمٜمقاب ـراره٤م رؾمـأن شمٗمرض ىم (ٚمٓم٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م )جمٚمس اًمقزراءـيٛمتٜمع قمغم اًمً

أن اًمٜمٔم٤مم اإلٟمتخ٤ميب يقوح إُمر  ،او اًم٘مْم٤مء . وأُم٤م ذم اًم٤ٌمـمـ وم٢من ومقاصؾ يمٌػمة ىمد شمؿ متٞمٞمٕمٝم٤م 

حلزب ٟمٗمًف سمتِمٙمٞمؾ جمٚمس اًمقزراء صمؿ ي٘مقم ا ،يقصؾ أهمٚمٌٞم٦م طمزب ُمٕملم إمم جمٚمس اًمٜمقاب 

ٛمل سملم ـت٠مصمػم اًم٤ٌمـمـ واًمتقاـم١م همػم اًمرؾم( . ويٕمٜمل ذًمؽ وضمقد يمثػم ُمـ اًمٚمٓم٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦مـ)اًمً

قمٚماًم أن ٟمٞم٤مسمتف قمـ  ،ف ـ٦م ًمرؤي٦م طمزسمـ٦م اًمٜم٤مئ٥م شم٤مسمٕمـطملم شمّمػم رؤير ـلم . ويتٗم٤مىمؿ إُمـاعمجٚمً

اًمِمٕم٥م شمقضم٥م قمٚمٞمف أن جيتٝمد ذم شمِمٙمٞمؾ أومْمؾ رؤي٦م ؿمخّمٞم٦م خلدُم٦م اعمّمٚمح٦م اًمٕم٤مُم٦م . ومٚمق شمؿ 

خيص ذم اعمّمٚمح٦م ـاضمتٝم٤مدهؿ اًمِمدار شمٕمٌػم اًمٜمقاب قمـ ـًم٘مٞم٤مس ُم٘م شر ٟمزاه٦مـُم١مؿم»شمّمٛمٞمؿ 

وم٢من هذا اعم١مذ ىمد  ،٘مٞم٤مس ُم٘مدار اًمتٌٕمٞم٦م اعم٘مّمقدة ًمٚم٘مرار احلزيب ًم شُم١مذ وم٤ًمد» و ،اًمٕم٤مُم٦م 

وًمذًمؽ يٜمٌٖمل اًمتٗمٙمػم سمحٚمقل دمٕمؾ  أصؾ وفمٞمٗم٦م اًمٜمقاب واًمقزراء .يٙمِمػ وم٤ًمدًا يمٌػمًا ذم 

 أن شمٙمقن شمرؿمٞمح٤مت ومٞمٛمٙمـ ُمثالً  ،اًمٗمّمؾ اًمٔم٤مهري سملم اًمًٚمٓم٤مت ُمقضمقدًا ذم اًم٤ٌمـمـ أيْم٤ًم 

ىم٤مئٛم٦م ُمـ اًمقزراء اعمًت٘مٚملم شم٘مقم ضمٝم٦م ُمًت٘مٚم٦م سم٢مقمداد  وًمٙمـ ،إطمزاب عمجٚمس اًمٜمقاب وم٘مط 

هذا ُمع شمٕمٝمد يمؾ قمْمق ذم اعمجٚمًلم سم٤مًمتٕمٌػم قمـ  ، اًمذيـ يٚمتزم احلزب سم٢مؾمٜم٤مد اًمقزارات إًمٞمٝمؿ

ُمـ  اًمْمٖمطودوائـر  اضمتٝم٤مده اًمِمخيص ذم اعمّم٤مًمح اًمٕم٤مُم٦م سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ وضمٝم٦م ٟمٔمر احلزب
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ٙمٞمؾ جمٚمس اًمقزراء إمم هٞمئ٦م ُمٝمٜمٞم٦م قمٚمٞم٤م ختت٤مر ـشمِم ٜم٤مدـإؾم ٙمـ أيْم٤مً ـ. ويٛم اعمّم٤مًمح اخل٤مص٦م

٥ٌم واوح ًمرد ـد قمدم وضمقد ؾمـت٘مٚملم وشمٕمروٝمؿ قمغم جمٚمس اًمٜمقاب إلىمرارهؿ قمٜمـوزراء ُمً

اعمٝمؿ وضمقد وامٟم٤مت ىم٤مٟمقٟمٞم٦م وقمٛمٚمٞم٦م قمغم اؾمت٘مالل ىمٞم٤مدات اًمًٚمٓم٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م  سمٕمْمٝمؿ .

وشمقضمد طمٚمقل  ودمردهؿ ًمٚمٛمّم٤مًمح اًمٕم٤مُم٦م سمٕمٞمدًا قمـ ُمتٓمٚم٤ٌمت إطمزاب واعم٤مل اخل٤مص .

ػم ىمقًمف ـوؾمٞم٠ميت سمٕمد ىمٚمٞمؾ إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم ُم٤م يتّمؾ سمذًمؽ ذم شمٗمًأظمرى يٜمٌٖمل اًمتٗمٙمػم ومٞمٝم٤م . 

  .18اًمزُمر:  چ ہ  ھ  ھ  ھ  ھچ شمٕم٤ممم 

   وم٢من ـم٤مقم٦م اًم٘م٤مٟمقن  ،مم٤م ي٤ًمقمد قمغم اًمٗم٤ًمد اًم٤ٌمـمـ قمدم رسمط اًم٘مقاٟملم سم٠مصقهل٤م اًمنمقمٞم٦م

شمتٌع  همػم اعمتّمؾ سم٤مًمٕم٘مٞمدة ومٓم٤مقمتف وأُم٤م ـم٤مقم٦م اًم٘م٤مٟمقن .وشمٙمقن فم٤مهرة وسم٤مـمٜم٦م  ،اًمنمقمل قم٤ٌمدة 

 ،وهل ذم يمثػم ُمـ إطمقال ـم٤مقم٦م عمجرد اًمٗمرار ُمـ اعم١ًموًمٞم٦م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م  ،اًم٘مٜم٤مقم٤مت اًمِمخّمٞم٦م 

وًمٙمـ ُمـ همػم اًمقىمقع حت٧م  ،ومٛمتك أُمٙمـ اًمتج٤موز قمغم أظمريـ وخم٤مًمٗم٦م روح اًم٘م٤مٟمقن 

 .ٟمف أُمر ُمًت٤ًمغ قمٜمد يمثػم ُمـ اًمٜم٤مسوم٢م ،اعم١ًموًمٞم٦م 

  ٙمتؾ اعم٤ًموُم٦م قمغم اًمتّمقي٧م: وهذا ُمـ ُم١مذات اًمٗم٤ًمد اًمقاوح٦م ، يم٠من شم٤ًموم اًم

اًمؼمعم٤مٟمٞم٦م سمٕمْمٝم٤م سمّمٞمٖم٦م: واوم٘مقٟم٤م قمغم هذا اًم٘مرار يمل ٟمقاوم٘مٙمؿ قمغم ذًمؽ اًم٘مرار ، وًمْمامن قمدم 

اًمٜمٙم٨م يتؿ شم٘مديؿ اًم٘مراريـ ذم ؾمٚم٦م او طمزُم٦م واطمدة ويٙمقن اًمتّمقي٧م قمغم احلزُم٦م اجل٤مُمٕم٦م هلام 

٦م وهذا وم٤ًمد واوح ويٜمٌٖمل أن يٙمقن ُمٜمٕمف شمٚم٘م٤مئٞم٤ًم ، وُمع ذًمؽ ٟمّم٧م أٟمٔمٛمويم٠مهنام ىمرار واطمد . 

             سمٕمض اًمدول إوروسمٞم٦م قمغم ُمٜمٕمف.

 

  :ذوط إهؾقة

إُم٤مٟم٦م هل يمؾ  . 58اًمٜم٤ًمء:  چ  ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  چىم٤مل شمٕم٤ممم       

وأي٦م اًمٙمريٛم٦م قم٤مُم٦م ذم إُم٤مٟم٤مت شمٙمٚمٞمػ ُم٤مدي او ُمٕمٜمقي يتحٛمٚمف اإلٟم٤ًمن ويٙمقن ُم١ًموًٓ قمٜمف . 

 ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  قَمٜمُْف ، اهلل َريِضَ  ُهَرْيَرةَ  سمدًمٞمؾ طمدي٨م َأيِب  ،وأقمٔمٛمٝم٤م اعمٜم٤مص٥م واعمّم٤مًمح اًمٕم٤مُم٦م  ،يمٚمٝم٤م 

َؿ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ  اهللَِّ  َرؾُمقُل  ٤مقَم٦َم  وَم٤مْٟمَتٔمِرِ  إََُم٤مَٟم٦مُ  ُوٞم َٕم٧ِم  إَِذا »َوؾَمٚمَّ ًَّ  َي٤م إَِو٤مقَمُتَٝم٤م يَمٞمَْػ : ىَم٤مَل  ، «اًم

٤مقَم٦َم  وَم٤مْٟمَتٔمِرِ  َأْهٚمِفِ  هَمػْمِ  إمَِم  إَُْمرُ  ُأؾْمٜمِدَ  إَِذا »ىَم٤مَل  اهللَِّ؟ قَل ـَرؾُم  ًَّ وذم رواي٦م  ،رواه اًمٌخ٤مري وأمحد  «اًم
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دَ  إَِذا » ٤مقَم٦َم  وَم٤مْٟمَتٔمِرِ  َأْهٚمِفِ  هَمػْمِ  إمَِم  إَُْمرُ  ُوؾم  ًَّ  يمّٚمٗمف إًمٞمف او ويَمٚمف: أُمًرا إًمٞمف رواه اًمٌخ٤مري . وأؾمٜمد «اًم

ةُ : ٤مَدةُ ـواًمِقؾم ،سمف او ومقوف إًمٞمف   َوضَمَٕمَٚمفُ  قَمَٚمْٞمفِ  َٟم٤ممَ  إِذا ِذراقمف وُماَلنٌ  دَ ـشَمَقؾمَّ : وُيَ٘م٤مُل  ،واًمـُٛمتَّـَٙم٠ُم  اعمَِخدَّ

وهق ووع إُم٤مٟم٦م ذم همػم  ،ذم هذا احلدي٨م واطمد  «د ـُوؾم »و  «ٜمد ـُأؾم »ًَمُف . وُمٕمٜمك  ٤مدةـيم٤مًمِقؾم

قم٤مم يِمٛمؾ أُمر اعمٜم٤مص٥م وأُمر إقمامل . ومآي٦م اًمٜم٤ًمء واوح٦م  « إَُْمرُ  »ُمقوٕمٝم٤م اًمّمحٞمح . وًمٗمظ 

 ُمٜمٝم٤م: ،وذم ذًمؽ شمٓمٌٞم٘م٤مت يمثػمة  ،ضمدًا ذم وضمقب إؾمٜم٤مد يمؾ أُمر إمم ُمـ هق ُم١مهؾ ًمف 

  ٛمقًم٦م ـروط إهٚمٞم٦م وسم٠مقمغم اعمٕم٤ميػم ًمٙمؾ ُمٜمّم٥م قم٤مم . واعمٜم٤مص٥م اخل٤مص٦م ُمِمـووع ؿم

 .أيْم٤مً 

  ظم٤مص٦م إقمامل واًم٘مرارات  ،روط إهٚمٞم٦م ٕداء يمؾ قمٛمؾ وًمّمٜم٤مقم٦م يمؾ ىمرار ـحتري ؿم

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ      ڃ  چ وشمدسمر ىمقًمف شمٕم٤ممم  اًمتل شمتّمؾ سم٤معمّم٤مًمح اًمٕم٤مُم٦م .

فم٤مهر أي٦م اًمٙمريٛم٦م ظمٓم٤مب و ،اًمٕمٜم٧م اًمِمدة واعمِم٘م٦م  ، 7احلجرات:  چ چ  چ  چ   چ

همػم أن اًمٕمداًم٦م رء  ،همػمهؿ  مجٚم٦م اًمّمح٤مسم٦م أومْمؾ ُمـ مجٚم٦م هذا ُمع أن ،ًمٚمّمح٤مسم٦م قمٛمقُم٤ًم 

وإهٚمٞم٦م ًمّمٜمع اًم٘مرار رء آظمر . وهذا ي١ميد أن اًمٙمثرة اعمٕمتؼمة او اعمٚمزُم٦م ذم اًمِمقرى هل 

 .يمثر ُمـ اعم١مهٚملم وًمٞمس ُمـ اًمٕم٤مُم٦مإ

   شمتْمح اعم١مهالت اعمٓمٚمقسم٦م ًمٕمْمق جمٚمس اًمٜمقاب ُمـ شمذيمر اًمقفم٤مئػ اًمرومٞمٕم٦م عمجٚمس

 وهذه اًمقفم٤مئػ هل: ،اب( واًمتل شم٘متيض أهٚمٞم٦م سمٛمٕم٤ميػم قم٤مًمٞم٦م اًمِمقرى )جمٚمس اًمٜمق

  ؾمـ اًم٘مقاٟملم. 

   ويتّمؾ سمذًمؽ اًمٜمٔمر ذم إمه٤مم يم٤ٌمر اعم١ًموًملم  ،اًمرىم٤مسم٦م قمغم اعم١مؾم٤ًمت احلٙمقُمٞم٦م يمٚمٝم٤م

ووٕمٞمػ إهٚمٞم٦م إٟمام يٗمٝمؿ ُمـ  وإُمٙم٤من حم٤مؾمٌتٝمؿ وإىم٤مًمتٝمؿ او ؾمح٥م اًمث٘م٦م ُمٜمٝمؿ .

ْم٤ٌمط سم٤مًمقىم٧م وإظمراج اًمٌٞم٤مٟم٤مت وٟمحقه٤م . وأُم٤م اًمرىم٤مسم٦م إُمقر اًمِمٙمٚمٞم٦م يم٤محلْمقر واإلٟم

ومال  ،اًمرىم٤مسم٦م سمٗمٝمؿ حتٚمٞمؾ اًمٌٞم٤مٟم٤مت وومٝمؿ إهداف وومٝمؿ اعم٘م٤مرٟم٦م سملم اخلٞم٤مرات وشم٘مقيٛمٝم٤م 

 يٗمٝمؿ هذه اًمرىم٤مسم٦م إٓ ُمـ ًمف أهٚمٞم٦م قم٤مًمٞم٦م ويتٛمٙمـ ُمـ شمٙمٞمٞمػ أهٚمٞمتف عمختٚمػ اعمج٤مٓت. 

   رئٞمس اجلٛمٝمقري٦م ذم  بويمذًمؽ اٟمتخ٤م ،إىمرار اًمؽمؿمٞمح٤مت ًمٌٕمض اعمٜم٤مص٥م اًمٕمٚمٞم٤م

 .سمٕمض إٟمٔمٛم٦م
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  رضمٞم٦م وإقمالن اًمٓمقارئ إىمرار اًم٘مرارات اًمٙمؼمى يم٤معمقازٟم٦م اعم٤مًمٞم٦م واعمٕم٤مهدات اخل٤م

 .وىمرار احلرب

   شمِمٙمٞمؾ جل٤من ختّمّمٞم٦م يمٚمجٜم٦م اًمتٕمٚمٞمؿ واًمٚمجٜم٦م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م وجلٜم٦م إُمـ واًمدوم٤مع

ِمقرة اعموهمػمه٤م. وشم٘مقم هذه اًمٚمج٤من سم٢مقمداد ُم٘مؽمطم٤مت اإلصالح واًمتٓمقير وشم٘مديؿ 

 .ًمٚمٛم١مؾم٤ًمت اًمتٜمٗمٞمذي٦م وهمػمه٤م

   وهمػم ذًمؽ ُمـ اعمٜم٤مص٥م .  وذم صٜم٤مقم٦م اًم٘مرار اًمٕم٤مم أوص٤مف اًمٜمخ٦ٌم ذم اًمِمقرىحتديد

وسمقضمقد  ، ُم١مهالً ًمألقمامل اًمتل ي٘مقم هب٤م ذم وفمٞمٗمتفيمؾ قمْمق جي٥م أن يٙمقن وسم٢مظمتّم٤مر وم٢من 

إلٟمتخ٤مسم٤مت هذه إهٚمٞم٦م ُي٘مٌؾ شمرؿمٞمحف صمؿ اٟمتخ٤مسمف . ومٜمّمٞم٥م اجلٛمٝمقر ُمـ اًمِمقرى ذم ا

يٜمحٍم ذم اإلٟمتخ٤مب ُمـ سملم احل٤مُمٚملم ًمّمٗم٤مت إهٚمٞم٦م . وأُم٤م ووع ذوط وٕمٞمٗم٦م ًمألهٚمٞم٦م 

ومٝمذا إؾم٘م٤مط ًمٜمٔم٤مم إهٚمٞم٦م  ،يم٤مإليمتٗم٤مء سمحٛمؾ ؿمٝم٤مدة دراؾمٞم٦م وسم٤مًمًالُم٦م ُمـ طمٙمؿ ضمٜم٤مئل 

وًمٕمؾ أهؿ ذوط  .وإن يم٤من ُمٕمٛمقًٓ سمف ذم دول قمديدة ُمـ سمالد اعمًٚمٛملم  ، وظمٞم٤مٟم٦م ًمألُم٤مٟم٦م

 اًمٕمْمقي٦م عمجٚمس اًمٜمقاب هل:

  ر ُمـ يّمٚمح ـيمام ؾمـٌؼ سمٞم٤مٟمف ذم ذيم ،واؾمـت٘مالل اًم٘مرار  ٚمقيمٞم٦مـواًمً اًمٜمٔم٤موم٦م اًمقفمٞمٗمٞم٦م

 .ًمٚم٘مٞم٤مدة

  ٟمٔم٤موم٦م اًمقٓء. 

  وُم٤م يتْمٛمٜمف ُمـ ٟمِم٤مط ومٙمري واًمتزام ، اإلؾمتٕمداد خلدُم٦م اعمّم٤مًمح اًمٕم٤مُم٦م. 

  ويتٌع ذًمؽ حتديد طمد أدٟمك ًمٚمٕمٛمر . واًمذي أراه أن احلد إدٟمك هق  ، اخلؼمة اًمٕمٛمٚمٞم٦م

 . %10وًمٙمـ سمنمط أن ٓ يزيد قمدد اًمذيـ هؿ دون إرسمٕملم قمغم  ،َخس وصمالصمقن ؾمٜم٦م 

همػم أن جمٚمس  ، شمدومؼ إومٙم٤مر وقمغم اىمتح٤مم اجلديد صحٞمح أن يمثرة اًمِم٤ٌمب ي٤ًمقمد قمغم

وٓ ؿمؽ أن يمثرة اًمِمٞمقخ هق  ،اًمٜمقاب هق جمٚمس صٜم٤مقم٦م اًم٘مرار وصٞم٤مهم٦م اًم٘م٤مٟمقن 

إومْمؾ ذم صٜم٤مقم٦م اًم٘مرار . وًمٙمـ يٛمٙمـ زي٤مدة شمدومؼ إومٙم٤مر سم٤مإلؾمتٕم٤مٟم٦م سمخؼماء وجل٤من 

ر اًمِم٤ٌمب وشم٠مصمػم اًمٕمٛمر حت٧م قمٜمقان: ُمـ ظم٤مرج جمٚمس اًمٜمقاب . وىمد شمٙمٚمٛمٜم٤م قمـ دو

 .ُمقوقع اإلسمتٙم٤مر واًمتحًلم( ،ٜمٓمٚمؼ اًمِم٤ٌمب واًمتٖمٞمػم ُمـ )اعم
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  سم٠مومؼ واؾمع وىمدرة  إُمقر رؤي٦مدرضم٦م قمٚمٛمٞم٦م وصم٘م٤مومٞم٦م ُمٜم٤مؾم٦ٌم . وشم٘متيض هذه اًمدرضم٦م

ضمٞمدة قمغم إٟمت٤مج إومٙم٤مر اعمٗمٞمدة . وذم يمثػم ُمـ إطمٞم٤من يٛمٙمـ احلٙمؿ قمغم هذا اًمنمط ُمـ 

 . وُم٤م شمدل قمٚمٞمف ُمـ ذيم٤مء وصم٘م٤موم٦م وىمدرات ومٙمري٦م شم٠مريخ اعمرؿمح وُم١مهالشمف اًم٤ًمسم٘م٦م

همػم أن  ،ٞمع اإلؾمتٕم٤مٟم٦م سمخؼماء ُمـ ظم٤مرج اعمجٚمس صحٞمح أن اًمٚمج٤من اًمٜمٞم٤مسمٞم٦م شمًتٓم

اًم٘مدرات اًمٗمٙمري٦م ًمٕمْمق اعمجٚمس رضوري٦م ًمٗمٝمؿ اخلؼماء اخل٤مرضمٞملم واًمتداول ُمٕمٝمؿ 

واًمدرضم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمث٘م٤مومٞم٦م  ،وُم٤م ذيمرٟم٤مه ُمـ اخلؼمة ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ  ودراؾم٦م ُم٘مؽمطم٤ممهؿ .

ًمٜمقاب واًمتل جي٥م أن يتٜم٤مؾم٥م يمٚمف ُمع اًمقفم٤مئػ اًمرومٞمٕم٦م ًمٕمْمق جمٚمس ا ،اعمذيمقرة هٜم٤م 

وإصدار اًم٘مرارات اًمٙمؼمى وهمػم يمًـ اًم٘مقاٟملم واًمرىم٤مسم٦م اًمٕم٤مُم٦م  ،ذيمرٟم٤مه٤م ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ 

 . ذًمؽ

   اًمٜمٗمقذ اعمٕمٜمقي ) ؾمٚمٓم٤من اًمٗمْم٤مئؾ (: واًمذي حيدد اًمٜمٗمقذ اعمٕمٜمقي ًمٕمْمقي٦م جمٚمس

 اًمٜمقاب هق اًمٗمقز ذم اإلٟمتخ٤مسم٤مت . وأُم٤م ذم اعمج٤مًمس همػم اعمٜمتخ٦ٌم ومٛمٕمروم٦م اًمٜمٗمقذ اعمٕمٜمقي

 .قمغم ؾمػمة اإلٟم٤ًمن وومْم٤مئٚمفيٕمتٛمد 

   قد يمثرة وذًمؽ ًمقضم ،يتٗمرع قمـ ذًمؽ أن اؾمتٓمالع اًمرأي اًمٕم٤مم أُمر ُمٗمٞمد وًمٙمٜمف همػم ُُمٚمزم

 .همػم ُم١مهٚم٦م ًمّمٜم٤مقم٦م اًم٘مرار

  :اًم٘مرارات احل٤مؾمٛم٦م ىمد  اًمٓمري٘م٦م اعم١مؾمًٞم٦م ذم زي٤مدة أهٚمٞم٦م إومراد واعمج٤مًمس اعمّمٖمرة

وًمٙمـ سم٢مو٤موم٦م  ،شمٙمقن أومْمؾ وأؾمٝمؾ ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م إذا ُأؾمٜمدت إمم جمٚمس ُمّمٖمر 

 همػم أن هذا اًمنمط ًمٞمس سمٙم٤مف إٓ إذا اىمؽمن ، إول: شم٘مقي٦م ذوط إهٚمٞم٦م ،ذـملم 

 ،شمقومػم شمٖمذي٦م ومٙمري٦م وُمٕمٚمقُم٤مشمٞم٦م واؾمتِم٤مري٦م واؾمٕم٦م وقم٤مًمٞم٦م اعمًتقى : وهق ، ٤مًمنمط اًمث٤مينسم

اعمجٚمس أيمؼم سمٙمثػم ُمـ جمٛمقع أهٚمٞم٦م إقمْم٤مء ًمق شمؿ قمزهلؿ قمـ  “أهٚمٞم٦م قمٛمؾ”ذًمؽ شمٙمقن وسم

وؾمٞم٠ميت سمٕمض  ،وىمد ذيمرٟم٤م ذًمؽ ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ ذم آظمر شمٗمًػم طمدي٨م اًمتٓم٤موع  اًمتٖمذي٦م اعم١مؾمًٞم٦م .

اإليْم٤مح إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم حت٧م قمٜمقان: جم٤مًمس اًمِمقرى اًمتٜمٗمٞمذي٦م. وسمح٥ًم سمٞمئ٦م اعم١مؾم٤ًمت 

هؾ ُيَٕمـدُّ ىمراره ٟم٤مومذًا ُم٤ٌمذة أم حيت٤مج إمم  ،وظمّم٤مئّمٝم٤م شُمّم٤مغ صالطمٞم٦م اعمجٚمس اعمّمٖمر 

 ؟ّمديؼ اعمجٚمس اًمٙمٌػمشم
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   :مهٞم٦م وفمٞمٗم٦م اًمتٗمٙمػم ذم قمدة ىمد ذيمرٟم٤م أاًمٗمرق سملم أهٚمٞم٦م اعمٗمٙمر وأهٚمٞم٦م اعمٜمٝمٛمؽ ذم اًمٕمٛمؾ

ًمٚمٛمراىم٦ٌم . وٓ ؿمؽ أن اعمتٗمرغ  شاهلدف واعمنموع»ُمٜمٝم٤م أوائؾ اًمٙمت٤مب حت٧م قمٜمقان  ،ُمقاوع 

وًمذًمؽ حيرص ىم٤مدة  ،واًمتٗمٙمػم يرى ذم جم٤مل اًمٕمٛمؾ ُم٤م ٓ يراه اعمٜمٝمٛمؽ ذم اًمٕمٛمؾ  او اًمرؤي٦م

 ُمـ إطمٞم٤من وُمدراء اًمٕمٛمؾ قمغم ختّمٞمص ضمزء ُمـ وىمتٝمؿ اًمقفمٞمٗمل ًمٚمتٗمٙمػم . وًمٙمـ ذم يمثػم

إول: أن حترص يمؾ  ،. وقمالج ذًمؽ ذم صمالصم٦م أُمقر  يزدطمؿ اًمٕمٛمؾ ويًتٝمٚمؽ وىم٧م اًمتٗمٙمػم

ُم١مؾم٦ًم قمغم شمقومػم وىم٧م ًمٚمتٗمٙمػم ًمٚم٘م٤مدة واعمدراء . إُمر اًمث٤مين: شمٙمٚمٞمػ جمٛمققم٦م او جمٚمس 

 أن يٙمقن ًمٚم٘مٞم٤مدة اًمٕمٚمٞم٤م او اًمرئ٤مؾم٦مقمْم٤مئٝم٤م . إُمر اًمث٤مًم٨م: سم٤مًمتٗمٙمػم يمقفمٞمٗم٦م رئٞم٦ًم ٕ

وفمٞمٗمتف اًمرؤي٦م )اعمراىم٦ٌم( واًمتٗمٙمػم ذم حتًلم وشمٓمقير  ،ُمًتِم٤مرون او جمٚمس اؾمتِم٤مري 

يم٤مًمتٕمٚمٞمؿ واًمّمح٦م واعمقاصالت وهمػمه٤م . وىمد شمًٛمح وفمٞمٗم٦م اًمرؤي٦م  ،اعم١مؾم٤ًمت اًمتٜمٗمٞمذي٦م 

صمؿ يٜمت٘مؾ إمم ختّمص آظمر.  ،واًمتٗمٙمػم سم٠من ي٘مقم قمْمق هذا اعمجٚمس سمدوره ذم ختّمص ُمٕملم 

   . حًلم ُم٤م ٓ ي٘مدُمف اًمقزير اعم٤ٌمذأؾم٤ٌمب اًمتٓمقير واًمتوىمد ي٘مدم هذا اعمجٚمس ُمـ 

   . ًمتٜم٘مٞمح وٟم٘مد اًمًٞم٤مؾم٤مت واًم٘مرارات اًمٕم٤مُم٦م يٛمٙمـ إقمداد مجٝمقر ُُمّمٖمر وًمٙمٜمف ُم١مهؾ

صمؿ  ،وذًمؽ سمٗمتح سم٤مب ُمًت٘مؾ )همػم ُمٜمح٤مز( إلصم٤ٌمت إهٚمٞم٦م سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ إرادة اًمؽمؿمٞمح 

ؿمح ٟمٗمًف وممـ مل ُيٜمتخ٥م ُمـ يٛمٙمـ شمِمٙمٞمؾ جمٚمس همػم رؾمٛمل يْمؿ اعم١مهٚملم ممـ مل ير

اعمرؿمحلم . وقمدد أقمْم٤مء هذا اعمجٚمس يٙمقن قم٤مدة أيمؼم سمٙمثػم ُمـ قمدد أقمْم٤مء اعمجٚمس 

ويٛمٙمـ شم٘مًٞمٛمف إمم جم٤مًمس . ورسمام يّمح ُمٜمح اعمجٚمس همػم اًمرؾمٛمل سمٕمض اإلؾمٜم٤مد  ،اًمرؾمٛمل 

احلٙمقُمل ًمتِمجٞمٕمف قمغم اًمٕمٛمؾ . وقمٛمؾ هذا اعمجٚمس همػم اًمرؾمٛمل يٛمٙمـ أن يٙمقن أىمقى 

ويٛمٙمـ وٌٓمف سم٘مقاٟملم ًمْمامن ؾمالُم٦م ُم٤ًمره وُمٜمع  ،ُمـ قمٛمؾ إطمزاب اًمًٞم٤مؾمٞم٦م  وأٟمٔمػ

أومْمؾ  ،وشمٜم٘مٞمح وشمٓمقير هذا اًمٜمقع ُمـ اعمِم٤مريم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م  حم٤موٓت إدظم٤مل اًمٗم٤ًمد قمٚمٞمف .

ويمٗمٙمرة حتت٤مج سمٙمثػم ُمـ إقمٓم٤مء رؤؾم٤مء اعمّم٤مًمح اخل٤مص٦م ُمِم٤مريم٦م ذم إدارة اًمًٚمٓم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م . 

اعمٜمّم٥م اًمتٜمٗمٞمذي إقمغم  اعمجٚمس دور يمٌػم ذم اٟمتخ٤مب رئٞمس ن هلذاأن يٙمق ،إمم دراؾم٦م 

ومٞمٛمٙمـ ُمثاًل أن ي٘مقم يمؾ قمنمة ُمـ هذا اعمجٚمس  ،( اًمدوًم٦م ذم اًمٜمٔم٤مم اًمرئ٤مد )يمرئٞمس

وىمد يّمؾ قمدد اعمرؿمحلم إمم  ،هلذا اعمٜمّم٥م  ُمـ أقمْم٤مء اعمجٚمس سمؽمؿمٞمح واطمد ُمـ همػمهؿ
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سمٚم٦م اعمرؿمحلم وومحص اؾمتٕمدادهؿ ُم٤مئ٦م او أيمثر . صمؿ شمٌدأ قمٛمٚمٞم٤مت ُمٗمتقطم٦م وُمٜمٔمٛم٦م عم٘م٤م

سم٤مإلو٤موم٦م إمم دراؾم٦م اًمًػمة اًمِمخّمٞم٦م . وسمٕمد هذه  ، وُمِم٤مريٕمٝمؿ ًمٚمرئ٤مؾم٦م وأهٚمٞمتٝمؿ

ويّمح ًمٙمؾ قمْمق أن يٜمتخ٥م واطمدًا ُمـ أوًمئؽ  ،ُيٕم٤مد اإلٟمتخ٤مب داظمؾ اعمجٚمس اًمٕمٛمٚمٞم٤مت 

قمنمة  وهؿ ُمثالً أقمغم َخ٦ًم او ،وذًمؽ ًمتٛمٞمٞمز قمدد ىمٚمٞمؾ ًمدظمقل اإلٟمتخ٤مسم٤مت اًمٕم٤مُم٦م  ،اعم٤مئ٦م 

وهذه اًمٗمٙمرة شمٕمتٛمد قمغم إهٚمٞم٦م وشمًٛمح سمٛم٘م٤مرٟم٤مت  . داظمؾ اعمجٚمس ذم ؾمٚمؿ اًمتّمقي٧م

ـمرىم٤ًم  ظمالل ذًمؽ واؾمٕم٦م ودمتٜم٥م شمرؿمٞمح اإلٟم٤ًمن ًمٜمٗمًف وشمٜمتٝمل سم٤مٟمتخ٤مسم٤مت قم٤مُم٦م وشم٘مٌؾ

  . هذا اعمج٤مليمثػمة عمٙم٤مومح٦م اًمٗم٤ًمد ذم

   ذم ُمدى اًمٕمٛمقم ذم اًمِمقرى: واوح أن اًمِمقرى اعمٚمزُم٦م ذم اًم٘مْم٤مي٤م اًمٕم٤مُم٦م هل ؿمقرى

أيمؼم قمدد ممٙمـ وذًمؽ ًمٙم٥ًم قم٘مقل  ،اعم١مهٚملم . ويٛمٙمـ شمٓمقير أٟمٔمٛم٦م ًمٚمِمقرى همػم اعمٚمزُم٦م 

 .ُمـ اًمٜم٤مس واخلؼماء

  

 :ؼتضقاتفمافقٓء و

  ذم  اًمقٓء ذم اًمديـ ٟمّمقص يمثػمة:      

ک گ گ   گ  گڳ  ڳ  ڳ   چشمٕم٤ممم  ىمقًمف ؾؿـفـا      

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻڻ  ۀ     ڳ  ڱ  ڱ 

أي أىمٌؾ قمٚمٞمف شم٘مرسم٤ًم ُمٜمف او  ،ُي٘م٤مل: شمقٓه .  71اًمتقسم٦م:  چۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  ھ 

 واًمدٟمق اًم٘مرب قمغم يدل ًمٗمظ وهق اًمقزم ُمـ وأصٚمفاؾمتج٤مسم٦م ًمف او ٟمٍمة ًمف وؿمٌف ذًمؽ ُمـ اعمٕم٤مين . 

 أي يٚمٞمؽ مم٤م ويمؾ ، ي٘م٤مرسمٜمل أي يٚمٞمٜمل مم٤م وضمٚمس ، ىمرب سمٕمد أي ، وزم سمٕمد شم٤ٌمقمد: ي٘م٤مل ، وم٤مصؾ سمال

وُمـ هذا إصؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم  . ُمٜمف دٟم٤م: وًمٞم٤مً  ووًمٞمف ، سمٞمٜمٙمام همػمه ـمٕم٤مم يٗمّمؾ ومال إًمٞمؽ اًمٓمٕم٤مم أىمرب

، ومٝمق ُمتّمؾ هب٤م ٕٟمف ىمد سمدأ  ت٘مٌٚمٝم٤م او ُُم٘مٌؾ قمٚمٞمٝم٤مـأي ُمً ،148اًمٌ٘مرة:  ڍڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ ڍ 

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ چ شمٕم٤ممم ٞمٓم٤من ىمقًمف ـر اًمِمـذم ذيمر ـوشمدسم . ـمري٘مف إًمٞمٝم٤م

 وواوح . ويًتجٞمٌقن ًمف ويت٘مرسمقن ُمٜمف أي قمغم اًمذيـ ُي٘مٌٚمقن قمٚمٞمف، 100اًمٜمحؾ:  چۆ ۆ 
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 ذيمر سمٕمده ُم٤م جيري جمرى اًمتٗمًػم ،أٟمف شمٕم٤ممم عم٤م ذيمر اعمقآة سملم اعم١مُمٜملم رضمالً وٟم٤ًمًء  آي٦م اًمتقسم٦مذم 

إُمر سم٤معمٕمروف  ٕؾم٤ٌمب اًمت٘م٤مرب اًمِمديد اًمذي جيٕمؾ اعم١مُمٜملم يمجًد واطمد . ُمـ هذه إؾم٤ٌمب

شم٘متْمٞمف ؾم٤مئر  ويمذًمؽ ُم٤م ، ُمـ شمِم٤مور وُمراضمٕم٦م وشمٜم٤مصح وُم٤م يتْمٛمٜمف وي٘متْمٞمف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر

رى ُمـ ُمْم٤مُملم او ومٚمام يم٤مٟم٧م اًمِمق ُمـ مت٤مؾمؽ وطمرص قمغم ُمّم٤مًمح أظمريـ . اعمذيمقرة اًمٗمرائض

وًمٙمٜمٝم٤م إًمتزام  ،ومال ؿمؽ أهن٤م ًمٞم٧ًم جمرد ؿمٕمقر سمح٤مضم٦م اًمقاطمد ًممظمر  ، اًمقٓء ُمًتٚمزُم٤مت

ظمؼم قمـ اًمقاضم٥م  ٠من صٞمٖم٦م اخلؼم ذم آي٦م اًمتقسم٦م هقسمر هٜم٤م يم  ذَ ـٟمُ و وُم١ًموًمٞم٦م قمٛمٚمٞم٦م ذم هم٤مي٦م إمهٞم٦م .

وعم٤م يم٤من إُمر سم٤معمٕمروف  سم٠مٟمف ظمؼم سمٛمٕمٜمك إُمر . أئٛم٦م أصقل اًمٗم٘مف وهق ُم٤م ُيٕمرف قمٜمد ،اًمنمقمل 

ومع شمقهؿ طمٍم جمٚمس اًمِمقرى وم٢من ذيمر اعم١مُمٜم٤مت ذم اًمٜمص يد ،واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر هق ًم٥م اًمِمقرى 

  .سم٤مًمرضم٤مل

ـِ  ىَمٞمْسِ  : طمدي٨مومـفـا       ٤ٌَمدٍ  سْم ؿَْمؽَمُ  َأَٟم٤م اْٟمَٓمَٚمْ٘م٧ُم : ىَم٤مَل  ، قُم ْٕ  َٟمٌِلُّ  إًَِمٞمَْؽ  قَمِٝمدَ  َهْؾ : وَمُ٘مْٚمٜم٤َم قَمكِم  ، إمَِم  َوا

ْ  ؿَمْٞمًئ٤م َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ  اهللِ ٦ًم؟ اًمٜم٤َّمسِ  إمَِم  َيْٕمَٝمْدهُ  مَل  َويمَِت٤مٌب : ىَم٤مَل  َهَذا، يمَِت٤ميِب  ذِم  َُم٤م إِٓ َٓ ،: ىَم٤مَل  قَم٤مُمَّ

ـْ  قَمغَم  َيدٌ  َوُهؿْ  ِدَُم٤مُؤُهْؿ، شَمَٙم٤موَم٠مُ  اعْم١ُْمُِمٜمُقنَ  » ومِٞمفِ  وَم٢مَِذا ،ؾَمْٞمِٗمفِ  ىِمَراِب  ذِم  َٕمك ، ؾِمَقاُهؿْ  َُم ًْ تِِٝمؿْ  َوَي  سمِِذُمَّ

 ،وصححف قمغم ذط اًمِمٞمخلم وواوم٘مف اًمذهٌل  ،٤ميمؿ حلرواه أمحد واًمٜم٤ًمئل وأسمق داود وا «َأْدَٟم٤مُهْؿ 

٦مُ  »ؤوط . وذم رواي٦م ٟم٤مف أيْم٤ًم إًم٤ٌمين وؿمٕمٞم٥م إروصحح ٚمِِٛملمَ  َوِذُمَّ ًْ َٕمك ، َواطِمَدةٌ  اعْمُ ًْ  هِب٤َم َي

َٕمك »وشمدسمر قم٤ٌمرة رواه ُمًٚمؿ .  « َأْدَٟم٤مُهؿْ  ًْ تِِٝمؿْ  َوَي وم٢من اًمذُم٦م هل احل٘مقق  ، «َأْدَٟم٤مُهْؿ  سمِِذُمَّ

وشمٜم٤مًمٜمل  وأطمٗمٔمف سمف أًمتزم أي ، يمذا ذُّمتل ذم: واحلرُم٤مت واإلًمتزاُم٤مت ويمؾ ُم٤م ُيذم سمتْمٞمٞمٕمف . ُي٘م٤مل

ومٔم٤مهر اًمٕم٤ٌمرة أهن٤م  ،وشمدسمر أن ًمٗمظ اًمذُم٦م ذم احلدي٨م ُمْم٤مف إمم وٛمػم اعم١مُمٜملم  . ُمذُم٦م إن وٞمٕمتف

ذم هذا  «َأْدَٟم٤مُهْؿ  »ويمٚمٛم٦م  وًمٞم٧ًم اًمٕم٤ٌمرة ظم٤مص٦م سمحٙمؿ اإلضم٤مرة . ، واًمتزاُم٤ممهؿ طمرُم٤مت اعم١مُمٜملم

: أدٟم٤مهؿ سمٛمٕمٜمك إول ادعـك ،محٚمٝم٤م قمغم واطمد ُمـ ُمٕمٜمٞملم  ُمـ ضمٝم٦م اعمٗمردات يٛمٙمـ اًمًٞم٤مق

وم٢من شمث٤مىمؾ إىمرب  ،وذم هذا اعمٕمٜمك شمٜمٔمٞمؿ حلٛمؾ اعم١ًموًمٞم٦م ُمـ همػم إؾم٘م٤مـمٝم٤م  ،أىمرهبؿ ىمدرًة وُمٙم٤مٟم٤ًم 

ـْ سمٕمده هق إىمرب  ًمئال ي٘مع ذم  ،سمؾ جي٥م قمغم إسمٕمد اًمت٠ميمد ُمـ ىمٞم٤مم إىمرب سم٤مًمقاضم٥م  ،ص٤مر َُم

وم٢مهنؿ ُمِمٛمقًمقن يمٚمٝمؿ  ،قن يمثػميـ ٟمَ . وإذا يم٤من إدْ  وهذا هق ؾمٌٞمؾ ومروض اًمٙمٗم٤مي٦م ، شمْمٞمٞمع اًمذُم٦م
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 ،ذم يمؾ ىمْمٞم٦م قم٤مُم٦م سمٕمٞمٜمٝم٤م  دومٕم٦م واطمدة ذم جم٤مل اًمٗمٙمر واعمِمقرة ذم مجٚم٦م اًم٘مْم٤مي٤م اًمٕم٤مُم٦م وًمٞمس

ي٘مدم ُمـ إومٙم٤مر ُم٤م يٜمٗمع ذم جم٤مل دون ويٛمٙمـ أن  ،وذًمؽ ٕن ًمٙمؾ ومرد صقرشمف اًمٗمٙمري٦م اًمٗمريدة 

ٱ   چ ويٜمٌف إمم ذًمؽ أيْم٤ًم ىمقًمف شمٕم٤ممم  . ويمذًمؽ اًمتٜمقع اًمٙمٌػم ذم اًمتج٤مرب واعمٕمٚمقُم٤مت  ، جم٤مل

 چ ٺٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  

ـِ  اًمٜمُّْٕماَمنِ طمدي٨م  وي١ميد ُم٤م ذيمرٟم٤مه .62 اًمٜمقر: َؿ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ  َصغمَّ  اهللِ َرؾُمقُل  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  سَمِِمػٍم ، سْم  »َوؾَمٚمَّ

ٚمُِٛمقنَ  ًْ رواه  «يُمّٚمُف  اؿْمَتَٙمك َرْأؾُمفُ  اؿْمَتَٙمك َوإِنِ  يُمّٚمُف ، اؿْمَتَٙمك قَمْٞمٜمُفُ  اؿْمَتَٙمك إِنِ  َواطِمٍد ، يَمَرضُمؾٍ  اعْمُ

 ،يم٤مًمرضمؾ اًمْمٕمٞمػ وٟمحقه  ،قة او ُمٜمزًم٦م ـأدٟم٤مهؿ سمٛمٕمٜمك أىمٚمٝمؿ ىم :لـادعـك افثاك ٚمؿ وأمحد .ـُمً

وأُم٤م اًم٘مقي  ،وذًمؽ ًمٚمتٜمٌٞمف إمم أمهٞم٦م اًمًٕمل ذم طم٘مقق اعم١مُمٜملم وأٟمف ٓ يً٘مط قمـ اًمْمٕمٞمػ 

 . أن اًمقضمف إول أسمٕمد قمـ اًمتٙمٚمػهمػم ،وهذا ُمٕمٜمك صحٞمح  وم٤مإلًمتزام ذم طم٘مف أومم وأؿمد .

اِري   مَتِٞمؿٍ وقمـ :ومـفـا       ـُ  »ىَم٤مَل  َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ  َصغمَّ  اًمٜمٌَِّلَّ  َأنَّ  اًمدَّ ي ؟: ىُمْٚمٜم٤َم «اًمٜمَِّّمٞمَح٦ُم  اًمد  ـْ َ
 عمِ

ــ٦مِ  َوًمَِرؾُمقًمِفِ  َوًمِٙمَِت٤مسمِفِ  هللَِِّ »ىَم٤مَل  َِئٛمَّ
ِٕ ٚمِِٛملمَ  َو ًْ تِِٝمْؿ  اعْمُ اًمٜمّمح هق  رواه ُمًٚمؿ وأمحد وهمػممه٤م . «َوقَم٤مُمَّ

 اًمٖمش ٟم٘مٞمض واًمٜمّمٞمح٦م ، ومٕمؾ ومٞمف صالح ص٤مطمٌف يمام ذيمر اًمراهم٥م ذم ُمٗمرداشمـف حتري ىمقل او

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  چ . وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم واخلٞم٤مٟم٦م

 . 79إقمراف:  چ  ے  ۓ    ۓ  ﮲

 

 :ويتػرع أمران ظـ وجقب ادقآة وأن ذمة ادممـغ ذمة جسـد واحد      

  اًمرقمٞم٦م سمقضمقد جمٚمس  وٓ شمً٘مط ُم١ًموًمٞم٦م ،ٛمٞمع اًمتِم٤مور واًمتٜم٤مصح واضم٥م قمغم اجل

اًمٚمٝمؿ إٓ إذا شمٞم٘مٜم٧م اجلامقم٦م أن اعمج٤مًمس اًمرؾمٛمٞم٦م ىمد  ،ًمٚمِمقرى وجم٤مًمس رؾمٛمٞم٦م أظمرى 

وٓ ؿمؽ أن هذا اًمٞم٘ملم سمٕمٞمد اعمٜم٤مل إمم اًمٖم٤مي٦م .  ،سمٚمٖم٧م أقمغم درضم٦م ممٙمٜم٦م ذم اًم٘مْم٤مي٤م يمٚمٝم٤م 

وذيمرٟم٤م ذم شمٗمًػم آي٦م  ،وًمذًمؽ ذيمرٟم٤م ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ ىمْمٞم٦م شمِمٙمٞمؾ جم٤مًمس ُم١مهٚم٦م همػم رؾمٛمٞم٦م 

شمِمٙمٞمؾ جم٤مُمٞمع صٖمػمة ُمتٕم٤موٟم٦م قمغم اخلػم . ويٛمٙمـ هلذه اعمج٤مًمس واعمج٤مُمٞمع همػم  اًمٜمجقى

او شمًٚمؽ ـمريؼ  ،او اخلػمي٦م احلٙمقُمٞم٦م أن شمًٚمؽ ـمريؼ اًمتٜمٔمٞمامت اإلضمتامقمٞم٦م او اعمٝمٜمٞم٦م 
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اعم١مؾم٤ًمت اعمدٟمٞم٦م اًمتل هل٤م صٚم٦م سم٤مًمًٞم٤مؾم٦م يمجامقم٦م اًمٜمزاه٦م واًمِمٗم٤مومٞم٦م او راسمٓم٦م طمؾ اًمٜمزاقم٤مت 

ر واًمتٜم٤مصح وهمػمه٤م . هذا سم٤مإلو٤موم٦م إمم اؾمتٕمامل وؾم٤مئؾ اإلقمالم وؿمٌٙم٦م اعمٕمٚمقُم٤مت ًمٚمتِم٤مو

 .ُمع اعم١مؾم٤ًمت احلٙمقُمٞم٦م

  ٦مُ  » شمٜمٌف قم٤ٌمرة ٚمِِٛملمَ  َوِذُمَّ ًْ َٕمك ، طِمَدةٌ َوا اعمُْ ًْ ٤م َي إمم شمٜمٔمٞمؿ ُم١ًموًمٞم٦م قم٤مُم٦م  « َأْدَٟم٤مُهؿْ  هِبَ

 .ّم٤مًمح اًمٕم٤مُم٦م يمام ذيمرٟم٤م ىمٌؾ ىمٚمٞمؾاعمًٚمٛملم ذم مح٤مي٦م احل٘مقق واعم

 

 : اإلشتامع إػ أخريـ

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀۀ   ہ  ہ    ہ  ہ  چ ىم٤مل شمٕم٤ممم       

 چ ھ  ھ  ھ  ھے   ے  ۓ  ۓ  ﮲﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸

وهذه صٗم٦م اعمٜمٞمٌلم  ،( ومٞمتٌٕمقن أطمًٜمف . اًمذيـ يًتٛمٕمقن اًم٘مقل )أي ضمٜمس اًم٘مقل18 – 17اًمزُمر: 

 ،وم٢من اًمًامع ىمد حيّمؾ سمدون ىمّمد  ،وشمدسمر ًمٗمظ: يًتٛمٕمقن وًمٞمس يًٛمٕمقن  ومٚمٝم٤م طمٙمؿ اًمقضمقب .

 ،او اًمت٥ًٌم ومٞمف  واإلضمتٝم٤مد ومٞمٜمٌف إمم شمٕمٛمد او شمٙمٚمػ اًمًامع ، شاومتَٕمؾ»وأُم٤م اإلؾمتامع قمغم صٞمٖم٦م 

: شمٜمٛمٞم٦م ُمٝم٤مرة اإلؾمتامع افؼضقة إوػ ،ىمْم٤مي٤م ُمٝمٛم٦م  ومٜمحـ هٜم٤م أُم٤مم ، يم٤مًمٗمرق سملم يم٥ًم وايمت٥ًم

 شم٠ميٞمد او رومض وم٤مإلؾمتامع ىمري٥م ُمـ اإلصٖم٤مء عمٕمروم٦م اًم٘مقل سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ ،إمم أظمريـ 

.  شمٕمٌئ٦م واؾمٕم٦م إلؾمتخراج ُم٤م قمٜمد اًمٜم٤مس ُمـ أىمقال ًمٗمرزه٤م وحتٚمٞمٚمٝم٤م :افثاكقة ؼضقةاف ُمْم٤مُمٞمٜمف .

 . : شمٜمٛمٞم٦م اًم٘مدرة قمغم اشم٤ٌمع إطمًـفؼضقة افثافثةا

  :دم ؽاية إمهقة تـػقذية أمقر ودم هذه افؼضايا      

: إول افـقع ، واعم٘مّمقد هٜم٤م اًمتٜمٌٞمف إمم سمٕمْمٝم٤م ، : يٛمٙمـ شم٘مًٞمؿ إىمقال إمم أٟمقاعإمر إول      

ٕمٚمؿ ًمٞمُ   ومٝمذه شُمًٛمع ،ومٖمروٝم٤م ظمدُم٦م ىمْمٞم٦م ُمٕمٞمٜم٦م وإن يم٤مٟم٧م وم٤مؾمدة  ،إىمقال اعمًٞم٦ًم او اًمـُٛمْٖمِرو٦م 

ې ى  چ يم٘مقًمف شمٕم٤ممم  ، أُمثٚم٦م يمثػمة ذيمره٤م اًم٘مرآن ؟ وشمقضمدوضمقده٤م وهؾ حتت٤مج إمم ُمقاضمٝم٦م

ى ائ ائ ەئ ەئ  وئ وئ  ۇئۇئ ۆئ ۆئۈئ  ۈئ ېئ  ېئ  ېئ  
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ٹ  ٹ  ڤ  ڤ      ڤ    چ وىمقًمف شمٕمـــــ٤ممم ،111اًمٌ٘مرة:  چىئ ىئ 

٧م ُمٌٜمٞم٦م قمغم ـ: أىمقال ٟم٤مسمٕم٦م ُمـ اًمٖمٗمٚم٦م وإُم٤مين وًمٞمًاينـقع افثـافـ. 78قمٛمران: آل  چڤ 

ىئ   ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ    جب  چ ٤ممم ــــىم٤مل شمٕم ،شمٗمٙمػم 

: أىمقال هل ُمـ ٟمقع افـقع افثافث. 95إقمراف:  چجت    حت  يب     ىب    مب  خب  حب   

إدارة »ذه اًم٘مْمٞم٦م ذم ُمٌح٨م ـوىمد ذيمرٟم٤م ه ، ٝم٤م أمهٞمتٝم٤م اخل٤مص٦مـوًم ،٤مقم٤مت ـاعمٕمٚمقُم٤مت او اإلؿم

ويمثػم ُمـ  ،: أىمقال ُمٌٜمٞم٦م قمغم شمٗمٙمػم وسمح٨م خلدُم٦م ُمٜمٝم٩م صحٞمح او وم٤مؾمد افـقع افرابع.  شاًمٗمٙمرة

وُمٕمٚمقم أن اًمقؾم٤مئؾ اًمتٜمٗمٞمذي٦م شم١مظمذ ُمـ يمؾ ُمٙم٤من ٕٟمف يٛمٙمـ  ،هذه إومٙم٤مر هل٤م طمٙمؿ اًمقؾم٤مئؾ 

. سمٞمٜم٤م ذًمؽ ذم يمت٤مب )اعمٜمٓمٚمؼ( وىمد ، اؾمـتٕمامهل٤م خلدُم٦م اًمّمالح يمام يٛمٙمـ اؾمتٕمامهل٤م خلدُم٦م اًمٗم٤ًمد

 ، ٜم٦مـػم اًم٘مرآن واًمًـٚمٛملم ذم شمٗمًـأىمقال اعمً وأوهل٤م ،ؼمات اعمتٜمققم٦م اعمٕم٤مرف واخل :افـقع اخلامس

 . اًمتل يٛمٙمـ اإلٟمتٗم٤مع هب٤م ري٦مـ٤مئر اخلؼمات اًمٌِمـؾميمذًمؽ و

اًمٗمٙمرة اجلٞمدة : ومتح اعمج٤مل قمغم ُمٍماقمٞمف أُم٤مم إومراد ًمتحّمٞمؾ ُمٝم٤مرات إقمداد إمر افثاين      

اإلٟمتٗم٤مع هب٤م . ويِمٛمؾ ذًمؽ قمٛمٚمٞم٤مت ُمٜمٝمجٞم٦م و اإلؾمتامع وإٟمْم٤مضمٝم٤م صمؿ ٟمنمه٤م او ؾمقىمٝم٤م إمم جم٤مل

وشمقومػم ومرص ًمٚمتدري٥م ذم ُمرايمز  ،واًمتدري٥م قمغم إٟمْم٤مضمٝم٤م  ،ًمٚمتؼمع سم٤مٕومٙم٤مر وحلّم٤مد إومٙم٤مر 

. وهذا يمٚمف داظمؾ ذم  وهمػمه٤م ُمـ ُمرايمز اًمتٜمٛمٞم٦م اًمٗمٙمري٦م اًمٗمٙمر واًمٌحقث وقمؼم ؿمٌٙم٤مت اًمتقاصؾ

شمٕمٚمٞمؿ احلٙمٛم٦م أي اًمٓمري٘م٦م اًمّمحٞمح٦م ذم اًمتٗمٙمػم واًمتٍمف وذم اًمتزيمٞم٦م أي شمٜمٛمٞم٦م اًمٜمٗمس واحل٤مل 

         چ ٤ممم ـــد ىم٤مل شمٕمـوم٘م ،وأشم٤ٌمقمف  ملسو هيلع هللا ىلص وهل ُمـ أهؿ وفم٤مئػ اًمٜمٌل ،سم٤مخلػم 

              

. هذا سم٤مإلو٤موم٦م إمم اجلٝمد 164آل قمٛمران:  چ ڭ  ۇ  ۇ  ۆ ۆ ڭ ڭ  ڭ 

يمام ذم  ،اًمِمخيص سملم أومراد جم٤مُمٞمع اًمٜمجقى اعمًتثٜم٤مة او ؾمٛمٝم٤م إن ؿمئ٧م: جم٤مُمٞمع اخلػم او اإلصالح 

ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    چىمقًمف شمٕم٤ممم 
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 . وىمد114اًمٜم٤ًمء:  چ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ

 .واظمتٍمٟم٤مه ذم هذه اًمدراؾم٦م (ذيمرٟم٤م شمٗمًػم أي٦م ذم )اعمٜمٓمٚمؼ

وُمـ ُم٤ًمئؾ اؾمتامع اًم٘مقل ىمْمٞم٦م اعمدة اًمتل ُيًٛمح ًمٕمْمق جمٚمس اًمٜمقاب أن  :إمر افثافث      

وذم  ،وم٢من إصؾ أن ًمف احلؼ أن يٌلم وضمٝم٦م ٟمٔمره يم٤مُمٚم٦م سمٛمًقهم٤ممه٤م وُم٤م هل٤م وُم٤م قمٚمٞمٝم٤م  ،يتٙمٚمؿ ومٞمٝم٤م 

سمٕمض جم٤مًمس اًمٜمقاب ذم اًمٕم٤ممل ُيًٛمح ًمٙمؾ قمْمق ذم ُمٜم٤مىمِم٦م ُمنموع ىم٤مٟمقن أن يتٙمٚمؿ ؾم٤مقم٦م يم٤مُمٚم٦م . 

وقمغم اًمٕمْمق أن جيٝمد ٟمٗمًف ذم إقمداد يمٚمٛمتف يمل ي٘متٍم قمغم اعمٗمٞمد . ويٜمٌٖمل أن يٙمقن ُمـ طمؼ 

 ؟م أن ؾم٥ٌم اإلـم٤مًم٦م هق ؾمقء اإلقمداداعمجٚمس أن ي٘مقل سمٍماطم٦م: هؾ أقمد اًمٕمْمق يمٚمٛمتف ضمٞمدًا أ

  .قة واؾمٕم٦م سملم وىم٧م اًمٙمالم وُمْمٛمقٟمفًمؽ طملم شمٙمقن اًمٗمجوذ

ـ إٟمام ُيٕمرف سم٤معم٘م٤مرٟم٦م ُمع ـوم٢من إطمً ، چ ھ  ھ  چ٤مرة ـر قمٌـشمدسم: إمر افرابع      

 ،جلٛمع إىمقال وومرزه٤م وشم٘مقيٛمٝم٤م  اًمتٕمٌئ٦م :افطريؼ إول ، وًمتقؾمٞمع ُأومؼ اعم٘م٤مرٟم٦م ـمري٘م٤من ،همػمه 

وذًمؽ إلٟمْم٤مج وشمٜم٘مٞمح هذه إىمقال وضمٕمٚمٝم٤م ص٤محل٦م  ،صمؿ اٟمت٘م٤مء ُم٤م حُيتٛمؾ أن سمٕمْمف هق إطمًـ 

ومٛمـ اًميوري طمِمد قمدد يمٌػم ُمـ اعمٗمٙمريـ  هب٤م أي اشم٤ٌمقمٝم٤م . إلٟمتٗم٤معًم صمؿ اًمًٕمل  ،ًمٚمٕمٛمؾ 

. ويٙمقن ذًمؽ ذم  ٤مُم٦م قمٛمقُم٤ًم واعمّم٤مًمح اًمٕمٚمٞم٤م ُمٜمٝم٤ماعم١مهٚملم ًمقفمٞمٗم٦م اًمتٗمٙمػم ذم اعمّم٤مًمح اًمٕم

ذًمؽ حت٧م قمٜمقان:  وىمد ؾمٌؼ سمٞم٤من ،همػم احلٙمقُمٞم٦م ٤ًمت احلٙمقُمٞم٦م وذم ُمرايمز اًمٗمٙمر واًمٌحقث اعم١مؾم

 ،هق اإلٟمٓمالق ذم إومؼ وُيًٛمك أيْم٤ًم سم٤مخلروج ُمـ اًمّمٜمدوق  :افطريؼ افثاين اهلدف واعمنموع .

وًمٙمـ يٜمٌٖمل  ،او صٜمدوق حمدود  او شمٞم٤مر ظم٤مص ُمٕمٜمك ذًمؽ قمدم طمٍم اًمٗمٙمر سمٛمدرؾم٦م ُمٕمٞمٜم٦م

وإٟمت٘م٤مء إطمًـ سمٕمد اعم٘م٤مرٟم٦م . وإهمٗم٤مل هذا إصؾ اإلٟمٓمالق ًمرؤي٦م ُمْم٤مُملم اعمدارس إظمرى 

  . ُمـ اعمّم٤مئ٥م واعمخ٤مًمٗم٤مت اًمنمقمٞم٦ميٛمٙمـ أن ي١مدي إمم يمثػم

ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ      چ ٤ممم ــــىمقًمف شمٕم وشمدسمر      

ی  ی   ی  ی    ېئ   ىئ  ىئ  ىئوئ  ۇئ  ۇئ      ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ   

وم٢من اًم٤ٌمء ذم:  ، چ وئ  ۇئ  ۇئ  چ٤مرة ـٞم٤مق اًمذم قمٌـومتدسمر ذم ؾم ، 47 - 46اإلهاء:  چجئ  
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: رأيتف سمٕمٞمٜمل ذا يمام شم٘مقلـوهق اعمراد هٜم٤م ، وه تامعـتامع او سمٛمٜمٝم٩م اإلؾمـًمإليّم٤مل سم٠مداة اإلؾم ، شسمف»

أوًمئؽ اًمٙمٗم٤مر يم٤من  تٛمع سمفـاًمذي يً ٜمٝم٩ماعمٕم٘مٚمٞم٦م او ٤مًموم ، ورضسمتف سمٞمدي وىم٤موُمتف سم٤محلج٦م واًمٗمٙمر

صٞمٖم٦م  وأُم٤م . يمام هق واوح ُمـ اًمًٞم٤مق وهمػم ُمًتٕمد ًمرؤي٦م ُمٕم٤مٟمٞمف وحتٚمٞمٚمٝم٤مًٌ٘م٤ًم ٚمٛمًٛمقع ُمُ راومْم٤ًم ًم

اًمٕمٛمقم واإلـمالق ُم٤م ي٘متيض اإلؾمتامع واًمٗمحص ًمٙمؾ ُم٤م حُيتٛمؾ  ُمـ ومٗمٞمٝم٤م آي٦م اًمزُمر وآي٦م اإلهاء

قمغم اعمًتٛمع أن يٙمقن طمريّم٤ًم قمغم حتٚمٞمؾ  يقضم٥مإشم٤ٌمع إطمًـ  يمام أن ،ـ ذم ُمْم٤مُمٞمٜمف ًْ وضمقد طُم 

  واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ. قائ٥م ، د وإسمٕم٤مد اًمِماًم٘مقل ًم٘مٓمػ اًمٗمقائ

ھ    چ٤ممم ـــٕمقدة إمم ىمقًمف شمٕموم٤ٌمًم ،ت٘مالل اًمٕمْمق ذم اضمتٝم٤مده ـاؾم :إمر اخلامس      

وم٢من اًمٕم٤ٌمرة شمقضم٥م إشم٤ٌمع إطمًـ ؾمقاء واومؼ ىمقل احلزب واًمٓم٤مئٗم٦م او ظم٤مًمٗمف .  ،چ ھ

يمؾ ص٤مطم٥م ُم١ًموًمٞم٦م قم٤مُم٦م أن جيتٝمد ذم ُمٕمروم٦م إطمًـ واًمدقمقة إًمٞمف وًمذًمؽ جي٥م أن يتٕمٝمد 

وسمٍمف اًمٜمٔمر قمـ ُمقاوم٘م٦م او خم٤مًمٗم٦م  ، همػم ُمت٠مصمر سمجامقم٤مت اًمْمٖمط ُمـ اعمّم٤مًمح اخل٤مص٦م واًمٕمٛمؾ سمف

قم ظمؼماء ـوًمٙمـ يٜمٌٖمل أن ي٘م ،وٓ يّمح هٜم٤م اإلقمتامد قمغم جمرد اًمتٕمٝمد  وـم٤مئٗمتف . وطمزسمف مج٤مقمتف

قمٜمد  ويمذًمؽ ،ًمٚمت٘مقيؿ سمف سمّمقرة ٟمٔم٤مُمٞم٦م )دوري٦م(  ،ُم١مؿمـر ٟمزاه٦م وُم١مؿمـر ومًـ٤مد  اًمت٘مقيؿ سمتّمٛمٞمؿ

ـْ و أي ظمروج قمـ احل٤مًم٦م اًمـُٛمثغم . ـِ  ضُمٜمَْدِب  قَم  اهللُ  َصغمَّ  اهللِ  قُل ـَرؾُم  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  ، اًْمٌََجكِم   اهللِ  قَمٌْدِ  سْم

ـْ  » ٚمَّؿَ ـَوؾَم  قَمَٚمْٞمفِ  ٧َم  ىُمتَِؾ  َُم ٞمَّ  َراَي٦مٍ  حَتْ رواه  « ٦مٌ ٤مِهٚمِٞمضَم  وَمِ٘مْتَٚم٦مٌ  ، ٦مً ـقَمَّمٌِٞمَّ  َيٜمٍُْمُ  َأوْ  قَمَّمٌِٞمَّـ٦مً  َيْدقُمق ، ٦مٍ ـقِمٛم 

 وُمٜمف إُمر ،ًمراي٦م اًمٕمٛمٞم٦م يم٤مُٕمر إقمٛمك ا .يب هريرة ُمرومققم٤ًم ورواه اسمـ ُم٤مضمف ُمـ طمدي٨م أ ،ُمًٚمؿ 

ؼ ومٞمف . واًمٕمّمٌٞم٦م واًمتٕمّم٥م اعمداومٕم٦م ـاًمذي يًـتٜمد إمم شم٠ميٞمد اًم٘مقم واًمٓم٤مئٗم٦م ُمـ همػم رؤي٦م احل

 .حم٘ملم يم٤مٟمقا او ُمٌٓمٚملم ،ع اًم٘مقم ـواًمت٠مًم٥م ُمواعمح٤مُم٤مة 

ھ    چشمدسمر ذم ذًمؽ قم٤ٌمرة  ، ذم شمٕمٌػمه قمـ رأيف : ىمْمٞم٦م طمّم٤مٟم٦م اعمٗمٙمرإمر افسادس           

وم٤معمٓمٚمقب طمًـ اإلؾمتامع ًمٗمحص إىمقال اًمٙمثػمة صمؿ إشم٤ٌمع أطمًٜمٝم٤م  ، چ ھ  ھ  ھ

 ،ومال يّمح شم٘مٞمٞمده إٓ سم٠مدًم٦م اًمنمع اعمحٙمٛم٦م  ،وأٟمف هق إصؾ  ،ويًتٚمزم ذًمؽ طمري٦م إًم٘م٤مء إومٙم٤مر  ،

وطمًـ اإلؾمتامع يًتٚمزم اًمّمؼم واًمتٗمٙمػم سمٛمتٕمٚم٘م٤مت اًم٘مقل ىمٌؾ احلٙمؿ  وهق أُمر ذم هم٤مي٦م إمهٞم٦م .
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افسبب شمقضمد أؾم٤ٌمب دمٕمؾ اعمتنع َيـِخػُّ إمم اإلٟمٙم٤مر ، و اخلٗم٦م واًمتنع ، ٚمٞمف ويمذًمؽ اضمتٜم٤مبقم

: هق أن يمثػمًا ُمـ إومٙم٤مر هل أومٙم٤مر ُمريم٦ٌم ، وىمد ُيٚم٘مل ص٤مطمٌٝم٤م ضمزًءا ُمٜمٝم٤م ومٞمٖمْم٥م اعمتنع إول

: أن اعمٗمٙمر ىمد ُيٚم٘مل اًمٜمتٞمج٦م اخلت٤مُمٞم٦م افسبب افثاينىمٌؾ اًمتٗمٙمػم سمقضمقد أضمزاء متٜمع اًمٖمْم٥م . 

عمريم٦ٌم او اعمتدرضم٦م ُمـ همػم ذيمر اًمتٛمٝمٞمد واعم٘مدُم٤مت ، ومٞمتقهؿ اعمتنع أهن٤م ومٙمرة ظمٞم٤مًمٞم٦م . ًمٗمٙمرشمف ا

: أن ـمٌٞمٕم٦م احلقار ىمد دمٕمؾ اعمٗمٙمر ُيٚم٘مل ضمرقم٦م واطمدة ُمـ ضمرقم٤مت ومٙمرشمف اعمريم٦ٌم ، افسبب افثافث

ن رسمام ًمٗمحص اؾمتج٤مسم٦م اعمًتٛمع او ًمٖمرض آظمر ، ومٞمتقهؿ اعمًتٛمع أٟمف أدرك إُمر . وأيْم٤ًم وم٢م

ٕن  ،( وم٘مدان او وٕمػ اًم٘مٞم٤مدة اًمٗمٙمري٦م )اعمرضمٕمٞم٦م ُمٜمٝم٤م ،تْمٞمٞمؼ قمغم إًم٘م٤مء اًمٗمٙمرة ًمف أرضار يمٌػمة اًم

شمْمٞمٞمؼ جم٤مٓت  :مـفـاأرضار يمٌػمة ،  اًمٕمدوان قمغم ص٤مطم٥م اًمرأي او اًمٗمٙمرة ؾمٞم١مدي ٓ حم٤مًم٦م إمم

سمؾ ىمد ي١مدي إمم إٟمزواء يمثػم ُمـ إذيمٞم٤مء واًمٕم٤ٌمىمرة ومال يتٙمٚمٛمقن  ،شم٤ٌمدل إومٙم٤مر واًمٜمّمٞمح٦م 

 ،سم٥ًٌم رأي أفمٝمروه  يمثػم ُمـ اًمّم٤محللموم٘مد فُمٚمؿ  ،سم٠مومٙم٤مرهؿ إٓ ذم جم٤مًمس وٞم٘م٦م وهمرف ُمٖمٚم٘م٦م 

، ٕن وم٘مدان يمثػم ُمـ إومٙم٤مر اجلٞمدة  :ومـ إرضار أيضاً وشمقضمد أُمثٚم٦م شم٠مرخيٞم٦م وُمٕم٤مسة . 

تخراج يمٛمٞم٦م ىمٚمٞمٚم٦م ـ٢مٟمؽ ىمد شمٓمرح أـمٜم٤مٟم٤ًم ُمـ اًمؽماب وإظمالط ٓؾموم قمٛمٚمٞم٤مت اًمتٜم٘مٞم٦م ُمتِم٤مهب٦م ،

ومالسمد ُمـ طمري٦م إفمٝم٤مر  ،دًا . وهٙمذا إُمر ذم إٟمت٘م٤مء إومٙم٤مر ـدًا ُمـ اًمذه٥م وًمٙمٜمٝم٤م صمٛمٞمٜم٦م ضمـضم

صمؿ سمٕمد مجٕمٝم٤م )طمّم٤مد إومٙم٤مر( وشم٘مقيٛمٝم٤م يٛمٙمـ إٟمت٘م٤مء اًمثٛملم ُمٜمٝم٤م . وأُم٤م ُمع  ،أومٙم٤مر يمثػمة ضمدًا 

واًمثٛملم ُمٜمف ٟم٤مدر او ُمٕمدوم . وإمه٤مل هذا  ،٢من طمّم٤مد إومٙم٤مر وئٞمؾ ضمدًا اًمتْمٞمٞمؼ واًمٕمدوان وم

ومـ إرضار إُمر يٕمٜمل اًمتخٚمػ واًمؽماضمع ٕن أؾم٤مس اًمت٘مدم اًمٕمٛمكم هق إومٙم٤مر اجلٞمدة . 

ٕن اًمتْمٞمٞمؼ واًمٕمدوان سم٥ًٌم اًمرأي واًمٗمٙمرة ًمـ يقىمػ ص٤مطم٥م اًمٗمٙمرة  ،شمٗمريؼ اجلامقم٦م  :أيضاً 

 ،ٜمف ؾمٞمٚمج٠م ُمْمٓمرًا إمم اًمتٜم٤مضمل واًمٙمالم ُمع أصح٤مسمف ذم اًمٖمرف اعمٖمٚم٘م٦م وًمٙم ،إذا يم٤من يرى ضمقدمه٤م 

وسمذًمؽ  ،ويتحقل ذًمؽ شمدرجيٞم٤ًم إمم قمٛمؾ  ،وي٘مقُمقن سمتٜم٘مٞمح وشمٜمٛمٞم٦م أومٙم٤مرهؿ سمٛمٕمزل قمـ أظمريـ 

 ،شمتٙمقن شمٙمتالت ُمتٜم٤مىمْم٦م ُمتّم٤مرقم٦م ذم ضمًد اجلامقم٦م . وذم شمٗمًػم آي٦م اًمٜمجقى ُمـ ؾمقرة اًمٜم٤ًمء 

 سمٕمٞمداً  ـم٤مئٗم٦م دمتٛمع أن وهل اًمٜمجقى قمـ اًمٜمٝمل اًم٘مرآن ذم شمٙمرر شمٕم٤ممم: ًم٘مدىم٤مل ؾمٞمد ىمٓم٥م رمحف اهلل 

 يمؾ ي٠ميت أن اإلؾمالُمٞم٦م اًمؽمسمٞم٦م ادم٤مه ويم٤من.. أُمراً  ًمتٌٞم٧م اعمًٚمٛم٦م ، اًم٘مٞم٤مدة وقمـ اعمًٚمٛم٦م اجلامقم٦م قمـ
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 أُمراً  يم٤من إن ُم٤ًمرة وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل قمغم ومٞمٕمروف سمٛمقوققمف ، أو سمٛمِمٙمٚمتف إٟم٤ًمن

 ذات اعمقوققم٤مت ُمـ يم٤من إن قمٚمٜمٞم٦م ُم٤ًمءًم٦م أو. اًمٜم٤مس  ذم رء قمٜمف يِمٞمع أن يريد ٓ ؿمخّمٞم٤مً 

 شمٜمٕمزل وأٓ اعمًٚمٛم٦م اجلامقم٦م ذم شضمٞمقب» شمتٙمقن أٓ هق اخلٓم٦م ، هذه ذم اًمٕم٤مُم٦م . واحلٙمٛم٦م اًمّمٌٖم٦م

 اجلامقم٦م ُمـ جمٛمققم٦م شُمـٌَـٞم ـ٧م وأٓ. وادم٤مه٤ممه٤م سم٠مومٙم٤مره٤م أو وُمِمٙمالمه٤م سمتّمقرامه٤م ُمٜمٝم٤م جمٛمققم٤مت

 قمـ سمف وشمًتخٗمل اجلامقم٦م قمـ ختٗمٞمف أو ىمٌؾ ُمـ ُم٘مرراً  أُمراً  اجلامقم٦م سمف وشمقاضمف سمٚمٞمؾ ، أُمراً  اعمًٚمٛم٦م

 ًمٚم٘مٞم٤مدة -سم٠مهار ًمٞم٧ًم اًمتل -ُمِمٙمالشمف شمٕمرض ُمٗمتقطم٤مً  جمتٛمٕم٤مً  يمٚمف اعمًٚمؿ اعمجتٛمع ويم٤من .أقمٞمٜمٝم٤م 

 ، شمٜمٗمٕمٜم٤م طم٘مٞم٘م٦م وهذه.  قم٤مُم٤مً  قمرو٤مً  سمحت٦م ؿمخّمٞم٦م سمٛم٤ًمئؾ ًمٞم٧ًم واًمتل وهمػمه٤م اعمٕم٤مرك ذم

 اًمٕم٤مُم٦م ىمٞم٤مدمهؿ وإمم إًمٞمف أومراده يرضمع وأن اًمٔم٤مهرة ، هذه ُمـ سمريئ٤مً  يٙمقن أن جي٥م اعمًٚمؿ وم٤معمجتٛمع

 اًم٘مرآين واًمٜمص! ُمِمٙمالت  أو وادم٤مه٤مت ظمٓمط ُمـ هلؿ يٕمرض سمام أو اخلقاـمر ، ُمـ هلؿ خيٓمر سمام

پ  پ  ڀ     چ :ؿمٙمٚمٝم٤م ًمف يم٤من وإن ُمٜمٝم٤م ، ًمٞمس احل٘مٞم٘م٦م ذم هق.. اًمٜمجقى ُمـ ٟمققم٤مً  يًتثٜمل هٜم٤م

. اهـ ُمع اظمتّم٤مر ُمـ ) ذم فمالل  114اًمٜم٤ًمء:  چ ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ

وسمٞمٜم٤م أن اإلؾمتثٜم٤مء  ،وىمد ذيمرٟم٤م شمٗمًػم آي٦م اًمٜمجقى ذم يمت٤مب )اعمٜمٓمٚمؼ(  ،( 114اًمٜم٤ًمء  ،اًم٘مرآن 

يٛمٙمـ أن يٙمقن ُمتّمالً او ُمٜم٘مٓمٕم٤ًم وسمٞمٜم٤م ُمٕمٜمك ذًمؽ . وُمـ أرضار اًمتْمٞمٞمؼ أطمٞم٤مٟم٤ًم متِمٞم٦م ومٙمر 

ٕهنؿ همػم  ،وىمد يٙمقن قمٜمد اعمْمٞم٘ملم ؿمٕم٦ٌم ُمـ اًمٖمرور وؿمٕم٦ٌم ُمـ اًمٙم٥م قمغم اًمقضمف  ،اعمْمٞم٘ملم 

حلدي٨م اًمّمحٞمح ُمًتٕمدون ًمٖمٛمط اًمٜم٤مس يمام هل قم٤ٌمرة اًمٙمٜمٝمؿ و ،ُمًتٕمديـ ًمٗمحص ُاومؼ إومٙم٤مر 

ى  ائ     ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ    ۇئ   ۇئ   چ . وإومؼ اًمْمٞمؼ هق سمٕمض ُم٤م يِمٛمٚمف ىمقًمف شمٕم٤ممم 

 وىمد ذطمٜم٤م ذًمؽ ذم )اعمٜمٓمٚمؼ(. ،22اعمٚمؽ:  چ  ۆئ    ۆئ  ۈئ

،  ٦م . ويتْمٛمـ ذًمؽ قمدة جم٤مٓتـخدُم٦م اعمّم٤مًمح اًمٕم٤مُمـتامع ًمـشمقفمٞمػ اإلؾم :ابعـإمر افس      

 ُمـ أمهٝم٤م:

ًمٚمتح٘مؼ  إلؾمتامع ىمقل اعمٔمٚمقُملم ذم اعمٔم٤ممل اخل٤مص٦م واًمٕم٤مُم٦م ، وذًمؽ ومتح اعمج٤مل: إولادجال       

ٻ  ٻ  ٻ    چوم٘مد ىم٤مل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم  ،ُمـ وىمقع اًمٔمٚمؿ صمؿ اًمتٔمٚمؿ قمٚمٜم٤ًم ضمٝمرًا ذم وؾم٤مئؾ اإلقمالم 
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 واإلؾمتج٤مسم٦م إمم اًمتٔمٚمؿ. 148اًمٜم٤ًمء:  چ  ٻ    پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ

وسمٕم٤ٌمرة أظمرى وم٢من وضمقد  . أٟمف يٛمٜمع ُمّم٤مئ٥م يمٌػمة، يمام  قمٛمٚمٞم٤مت اإلصالحُيـَٕمـدُّ ُمـ رضوري٤مت 

وشمدسمر ذم ذًمؽ ىمقًمف  ، ًمٕم٤مُم٦م ُمـ اعم١ماظمذة سمٗم٤ًمد اخل٤مص٦مدقمقات وُمِم٤مريع اإلصالح ىمد حيٛمل ا

٤ممم ــــوىمقًمف شمٕم ، 59اًم٘مّمص:  چ حئ  مئ جئ  ی    ی  ی  ی  چ شمٕم٤ممم 

وشمدسمر صٞمٖم٦م ، 117قد: ـه چىئ  يئ  جب  حب   ی  جئ   حئ  مئچ 

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  چ احلٍم واًمت٘مرير ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ       چ ٤ممم. وىم٤مل شمٕم47إٟمٕم٤مم:  چ  ڇ  ڍ

أي أُمرٟم٤مهؿ سم٤مخلػم ومٗمٕمٚمقا اًمنم ومٞمٝم٤م أي ذم  ،16اإلهاء:  چ ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی

وٓ ؾمٌٞمؾ هلؿ ًمٜمنم اًمٗمًؼ ذم اًم٘مري٦م إٓ إذا يم٤مٟمقا هؿ إُمراء او يم٤من إُمراء ُمتٕم٤موٟملم  ،اًم٘مري٦م 

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ٹ  ڤچ  ـــ٤مممىمقًمف شمٕم وشمدسمر ُمٕمٝمؿ قمغم اًمنم .

ڦ  ڄ   ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ چ چ چ ڇ ڇ  

وهذه أي٦م قم٤مُم٦م ذم  ،79 – 78اعم٤مئدة:  چ  ڇ  ڇڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ

ومٞمج٥م قمغم يمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ أن يتٕمٚمؿ ىمقاقمد اإلصالح واًمتٖمٞمػم او إُمر سم٤معمٕمروف  ،اعم١مُمٜملم 

ذم جم٤مل قمٛمٚمف قمغم أىمؾ شم٘مدير . ويٛمٙمـ شمِمٙمٞمؾ جم٤مُمٞمع ًمٖمرض اإلصالح أيمؼم  ،واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر 

يمٛمجٛمققم٦م  ،ٙمقُمٞم٦م ـ٦م همػم احلـوهل جم٤مُمٞمع اعم١مؾم٤ًمت اعمدٟمٞم ،ُمـ جم٤مُمٞمع اًمٜمجقى اعمًتثٜم٤مة 

ـْ  صالح وجمٛمققم٦م طمؾ اًمٜمزاقم٤مت وهمػمه٤م .ققم٦م اإلـٗم٤مومٞم٦م وجمٛمـاًمِم  ضَمْحٍش َريِضَ  سمِٜم٧ِْم  َزْيٜم٥ََم  وقَم

َّٓ  إًَِمفَ  َٓ  »َيُ٘مقُل  وَمِزقًم٤م َيْقًُم٤م قَمَٚمْٞمَٝم٤م َدظَمَؾ  َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ  اهللَِّ َرؾُمقَل  َأنَّ : قَمٜمْٝم٤م اهلل  َوْيٌؾ  اهلل ، إِ

ـْ  ًمِْٚمَٕمَرِب  َب  ىَمدِ  َذ   ُِم ـْ  اًمَٞمْقمَ  وُمتَِح  اىْمؽَمَ ٌََٕمْٞمفِ  َوطَمٚمََّؼ  َهِذِه ، ُِمْثُؾ  َوَُم٠ْمضُمقَج  َي٠ْمضُمقَج  َرْدمِ  ُِم  اإِلهْب٤َممِ  سم٢ِمِْص

تِل ٤محِلُـقَن ؟ َوومِٞمٜم٤َم َأوَمٜمَْٝمٚمُِؽ  اهلل: َرؾُمـقَل  َي٤م: وَمُ٘مْٚم٧ُم : ضَمْحشٍ  سمِٜم٧ُْم  َزْيٜم٥َُم  ىَم٤مًَم٧ْم  ، «شَمٚمِٞمَٝم٤م  َواًمَّ ىَم٤مَل  اًمّمَّ

شم٤ًمقمد ذم شمٗمًػم ىمقًمف رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ وهمػممه٤م . ومٝمذه اًمٜمّمقص  «٨ٌُْم اخلُ  يَمثُرَ  إَِذا َٟمَٕمؿْ  »
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ۇئ  ۆئ  ۆئ     ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  چ ٤ممم شم٤ٌمرك وشمٕم

  .25إٟمٗم٤مل:  چ ی

ُمٝم٤مرات إذاك أظمريـ ذم آهتامم سم٤معمّم٤مًمح اًمٕم٤مُم٦م وطمْمٝمؿ قمغم شم٘مديؿ  :ادجال افثاين      

إومٙم٤مر اعمٜم٘مح٦م خلدُم٦م اعمّم٤مًمح اًمٕم٤مُم٦م . وشمدسمر ذم ُمـ يم٤من حمقر شمٗمٙمػمه ذاشمف وُمّم٤محلف اخل٤مص٦م ، يمام 

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ    چ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

أن آي٤مت اًمقٓء ذم اًمديـ شمًتٚمزم آهتامم . يمام 154آل قمٛمران:  چ ....   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ

اِري  َأنَّ اًمٜمٌَِّلَّ طمدي٨م   ويمذًمؽ .٤معمّم٤مًمح اًمٕم٤مُم٦م اًمِمديد سم ـُ اًمٜمَِّّمٞمَح٦مُ  » ىَم٤مَل  ملسو هيلع هللا ىلص مَتِٞمٍؿ اًمدَّ ي  ، « اًمد 

؟ ىَم٤مَل  ـْ َ
ًْ  » ىُمْٚمٜم٤َم: عمِ ٦ِم اعمُْ َِئٛمَّ

ِٕ تِِٝمؿْ ـهللَِِّ َوًمِٙمَِت٤مسمِِف َوًمَِرؾُمقًمِِف َو  وأمحد واًمٜمًـ٤مئل ٚمؿـرواه ُمً « ٚمِِٛملَم َوقَم٤مُمَّ

٤م سَمْٕمدُ  ، ؿوهمػمه ـْ ضَمِرير سْمـ قَمٌِْد اهللَِّ ىَم٤مَل: َأُمَّ ٚمََّؿ ىُمْٚم٧ُم: ـَ، وَم٢ميِن  َأشَمٞم٧ُْم اًمٜمٌَِّلَّ َصغمَّ اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾم وقَم

: ـُأسَم٤مِيُٕمَؽ قَمغَم اإِلؾْم  َط قَمكَمَّ ٚمِؿٍ  »اَلِم وَمنَمَ ًْ ٤ٌَمَيْٕمُتُف قَمغَم َهَذا ، « َواًمٜمُّّْمِح ًمُِٙمؾ  ُُم . رواه اًمٌخ٤مري ذم وَم

 . ٚمؿ وهمػممه٤مؾمـٞم٤مق طمدي٨م وُمًـ

وُمـ هذا اعمج٤مل شمِمٙمٞمؾ جم٤مُمٞمع وفمٞمٗمٞم٦م ًمٚمتٗمٙمػم اعمٜمٝمجل ذم اًم٘مْم٤مي٤م اًمٕم٤مُم٦م ، ويٛمٙمـ أن شم٠مظمذ       

وم٘مد  ،هذه اعمج٤مُمٞمع ؿمٙمؾ اعم١مؾم٦ًم اعمدٟمٞم٦م او ُم١مؾم٤ًمت اًمٔمؾ او اًمتٙمتالت اًمرديٗم٦م او همػم ذًمؽ 

ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    چشمٕم٤ممم  و كشم٤ٌمر ىم٤مل

وم٤مُٕمر اجل٤مُمع هق اًمذي جيٛمع اًمٜم٤مس او  ،اجلٛمع ود اًمتٗمريؼ  ،62اًمٜمقر:  چ ٺ    ٺ  ٺ

وسمٕمض أهؾ  ، ومٝمق ُمـ أُمقر اعمّم٤مًمح اًمٕم٤مُم٦م . اًمِمٕم٥م او أهؾ احلؾ واًمٕم٘مد اًمذيـ يٛمثٚمقن اًمِمٕم٥م

. وشمدسمر أن اهلل شمٕم٤ممم اًمٕمٚمؿ يًٛمل هذه إُمقر سم٤مًمٜمقازل او إُمقر اًمٙمٌػمة او اخلٓمػمة وُم٤م أؿمٌف ذًمؽ

وهذا يٕمؿ  ،وًمٙمٜمف شمٕم٤ممم ضم٤مء سمٕم٤ٌمرة : أُمر ضم٤مُمع  ،مل ي٘مؾ: قمغم طمٙمؿ ضم٤مُمع وٓ قمغم ذع ضم٤مُمع 

 : وهل ،قمغم أىمؾ شم٘مدير  طمقالصمالصم٦م أ

   او اًمت٠مصمػم  اًمٜم٤مس ذم اًمت٠مصمػم اًم٘مري٥م او اًمٌٕمٞمد قمغم قم٤مُم٦مأن يٙمقن ًمٚمحٙمؿ ٟمٗمًف أوًمقي٦م قم٤مًمٞم٦م

ؾمقاء يم٤من احلٙمؿ ؿم٤مُمال ًمٙمؾ ومرد او يم٤من ظم٤مص٤م سمٓم٤مئٗم٦م ُمـ  ، قمغم ُمٜمزًم٦م اًمٌٚمد سملم ؾم٤مئر اًمٌٚمدان
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، وم٢من اجلامقم٦م  يم٤مًمتج٤مر او اجلٞمش او اعمقفمٗملم او همػمه٤م ُمـ اًمقفم٤مئػ اًميوري٦م ًمألُم٦م اجلامقم٦م

 .يم٤مجلًد اًمقاطمد

   ِم٤مريم٦م اًمٕمدد اًمٙمٌػم ذم وشم٘متيض ُم ،أن شمٙمقن اعمتٓمٚم٤ٌمت اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٚمحٙمؿ يمٌػمة او ظمٓمػمة

 . ؾ او اإلؾمٜم٤مد وؾم٤مئر ؾمٌؾ اعمِم٤مريم٦م( او اًمتٛمقياًمتٗمٙمػم )اعمِم٤مورة

   أن شمٙمقن آصم٤مر شمٓمٌٞمؼ احلٙمؿ او اًمٗمِمؾ ذم اًمتٓمٌٞمؼ هل حت٘مٞمؼ ُمّم٤مًمح يمٌػمة او اًمتٕمرض

هٜم٤م وذم اًمٗم٘مرة اًمث٤مٟمٞم٦م هق وضمقد شمزاطمؿ ُمع طمٙمؿ آظمر عمخ٤مـمر وُمْم٤مر يمٌػمة . وُمٕمٜمك اخلٓمقرة 

 يمؾ اًم٘مت٤مل واًمّمٞم٤مم . وحيت٤مج ذم اًمتزاطمؿ سملم ؾمٌؼ سمٞم٤مٟمف ي٘متيض قمدم حتٛمؾ شمٚمؽ اخلٓمقرة يمام

 .ذًمؽ امم شمرشمٞم٥م إوًمقي٤مت يمل ٟمقازن ُمرطمٚمٞم٤م سملم إطمٙم٤مم اعمتزامح٦م

 

  حتصغ افشقرى

 ةـوافتـػقذي ةـافـقابق

 واعمٓمٚمقب هٜم٤م شمٜمٔمٞمؿ ،ُم٤م ذيمرٟم٤مه ذم شمٗمًػم اًمٜمّمقص يتْمٛمـ اًمٙمثػم ُمـ ـمرق حتّملم اًمِمقرى       

 .اإلو٤موم٤متو اإليْم٤مطم٤مت ٤م شمٗمرق ُمع سمٕمضمم مجٚم٦م

  :افبـك افتحتقة فؾشقرى

وسمخالف ذًمؽ وم٢من اًمٌٜمك اًمٗمقىمٞم٦م  ،ن يمؾ سمٜم٤مء ُمٕمٜمقي او شمٜمٔمٞمٛمل حيت٤مج إمم ىمقاقمد او سمٜمٞم٦م حتتٞم٦م وم٢م      

شمٙمقن وم٤مؾمدة او ؾمٝمٚم٦م اإلهنٞم٤مر . واًمٌٜمك اًمتحتٞم٦م ًمتِمٙمٞمؾ جمٚمس اًمِمقرى او اًمٜمقاب شمتْمٛمـ اًمٌٜمك 

 وًمٕمؾ أمهٝم٤م: ،اًمتحتٞم٦م ًمٚمٛمِم٤مريم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م 

   ويًتٚمزم ذًمؽ  . أُمٜم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اعمٜم٤موم٦ًم وطمري٦م اًمٗمرص شمٙم٤موم١مأي  ،احلري٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م

 .ن قمّم٤مسم٤مت إذار حتتٙمر اعمٜم٤موم٦ًموم٢م فوسمخالوم طمٞم٤مدي٦م اعم١مؾم٤ًمت إُمٜمٞم٦م ،

   دوان قمغم طمؼ ومرد او ـع اًمٕمـؼ ًمٚمجٛمٞمع ويٛمٜمـاًمذي يٕمٓمل احل ،اإلٟمتخ٤ميب اًمٕم٤مدل اًمٜمٔم٤مم

سمٕمض طمرُم٦م اًمتٍمف ذم طم٘مقق أظمريـ إٓ سم٢مذهنؿ ذيمرٟم٤م ُمٜمع حتقيؾ  قمـ ومٗمل اًمٙمالم . ئٗم٦مـم٤م

  .همػم ُمـ اظمت٤مروهاًمٜم٤مظمٌلم إمم 
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  ومتٜمع ُمـ ضمٕمؾ اإلقمالم  ، اًم٘مقاٟملم اًمتل شم١مدي إمم شمٌّمػم اًمٜم٤مظمٌلم ومح٤ميتٝمؿ ُمـ اًمتْمٚمٞمؾ

 .ُمٜمؼمًا ًمٚمٙمذب واًمتْمٚمٞمؾ

   ًاًمٗمّمؾ سملم اًمًٚمٓم٤مت فم٤مهرًا وسم٤مـمٜم٤م. 

  ( اًمٜمزاه٦م اًمقفمٞمٗمٞم٦م ) ىمقاٟملم ٟم٤مومذة ذم وي٘متيض ذًمؽ وضمقد  .شمٗمٕمٞمؾ ىمقاٟملم اًمِمٗم٤مومٞم٦م وهمػمه٤م

ؿ اعمٜم٤مومع اخل٤مص٦م سم٤مًم٘مرار اًمٕم٤مم .ُمٙم٤مومح٦م اًمٗم٤ًمد  ُمـ ذًمؽ ُمٜمع اًمتٛمقيؾ اًمذي يقضمف  وُمٜمع حتٙمُّ

 اعمرؿمح إمم اعمٜم٤مومع اخل٤مص٦م.

   وسم٠مقمغم اعمٕم٤ميػم  ،ُمٜم٤مؾم٦ٌم عمتٓمٚم٤ٌمت وفم٤مئػ جمٚمس اًمِمقرى أن شمٙمقن ذوط أهٚمٞم٦م اًمٕمْمق

وًمٞم٧ًم  ،وٟم١ميمد هٜم٤م أن إهمٚمٌٞم٦م اًمـُٛمٚمزُم٦م إٟمام هل أهمٚمٌٞم٦م ٟمخ٦ٌم ُم١مهٚم٦م سمٛمٕم٤ميػم قم٤مًمٞم٦م  اعمٛمٙمٜم٦م.

 .همٚمٌٞم٦م مج٤مقم٦م وٕمٞمٗم٦م اًمت٠مهٞمؾأ

   سمام ذم ذًمؽ شم٘مقيؿ  ، ومّٕم٤مًم٦م وحم٤مؾم٦ٌم شم٘مقيؿ وأٟمٔمٛم٦م اًمٕمٛمؾ حتٙمؿ ذقمٞم٦م أٟمٔمٛم٦موضمقد

 .فٚم  ويمذًمؽ أؾم٤ٌمب وآًمٞم٦م طَم  ، وشمٕمديؾ قمٛمؾ جمٚمس اًمِمقرى

 

 وإضمراء واًمتقىمٞمت٤مت اإلٟمتخ٤مسمٞم٦م اعمرايمز وإقمداد اإلٟمتخ٤مسمٞم٦م اًمدوائر حتديد ومٛمثؾ اًمٗمقىمٞم٦م اًمٌٜمٞم٦موأُم٤م       

 يم٤مٟم٧م إذا ىمٞمٛمتٝم٤م ُمـ شمٗم٘مد اًمتل اًمتٜمٗمٞمذي٦م اعمتٓمٚم٤ٌمت ُمـ ذًمؽ وؿمٌف ، اًمٗمرز ووؾم٤مئؾ اإلٟمتخ٤مسم٤مت

  .اعمٝمٛم٦م اًمِم١مون ؾم٤مئر ذم احل٤مل وهٙمذا ، ٟم٤مىمّم٦م اًمتحتٞم٦م اًمٌٜمٞم٦م

 

  :افشقرىبحجة  ضبط ما ُيؿـع جتاوزه

ذم شمٗمًػم آي٦م اًمِمقرى )اًمٗم٤مئدة  وىمد ؾمٌؼ سمٞم٤من ذًمؽ ،وهل اًمثقاسم٧م اًمديٜمٞم٦م واإلٟم٤ًمٟمٞم٦م       

وم٢من طمّمؾ  ، وٓ أن ُي٤ٌمح فمٚمؿ سمحج٦م إهمٚمٌٞم٦م اًمٜمٞم٤مسمٞم٦م ،. ومال يٛمٙمـ ُمثاًل أن ُيٛمٜمع طمؼ اًم٤ًمدؾم٦م( 

ُمٕمٜمك ذًمؽ رضورة وضمقد  رقمٞمتف .ـ٘مقط ؿمـ٤مد جمٚمس اًمٜمقاب وؾمـذًمؽ وم٢مٟمف دًمٞمؾ ىمٓمٕمل قمغم ومً

ومال يّمح خم٤مًمٗمتٝم٤م إٓ سم٤موٓمرار طم٘مٞم٘مل ُمع اًمت٘مٞمد  ،ُمرضمٕمٞم٦م ذقمٞم٦م يت٘مٞمد هب٤م جمٚمس اًمٜمقاب 

ومال  ،. ورسمام ُيّم٤مر إمم شمِمديد آًمٞم٦م إظمراج اًم٘مرار ذم ُمثؾ هذه اًميورات سمْمقاسمط اإلوٓمرار 

وٟمحق ذًمؽ ُمـ وضمقه  وًمٙمـ سم٠مهمٚمٌٞم٦م اًمثٚمثلم او أهمٚمٌٞم٦م جمٚمًلم ،ُيٙمتٗمك ُمثاًل سم٤مٕهمٚمٌٞم٦م اعمٓمٚم٘م٦م 

 .ٛمقاد دؾمتقري٦م وىم٤مٟمقٟمٞم٦موٓسمد ُمـ وٌط هذا إصؾ سم اإلطمتٞم٤مط .
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  :حرية افشقرى افعامة

 ،ويمذًمؽ وامن طم٘مقق قمٛمؾ ُم١مؾم٤ًمت اإلصالح همػم احلٙمقُمٞم٦م  ،يم٤مإلقمالم واًمتٕمٌػم واًمتٔمٚمؿ       

وٓ جيقز طمٍم هذه إٟمِمٓم٦م  وجمٛمققم٦م ُمٙم٤مومح٦م اًمٗم٤ًمد اًمقفمٞمٗمل وهمػمه٤م . ،يمٛمجٛمققم٦م اًمِمٗم٤مومٞم٦م 

وم٢من اإلطمتٙم٤مر اعمٕمٜمقي  ،سمٛم١مؾم٤ًمت حمددة يٛمٙمـ أن شمًتٌد هب٤م احلٙمقُم٦م او ي١مصمر قمٚمٞمٝم٤م اًمٗم٤مؾمدون 

  .اإلطمتٙم٤مر اعم٤مديأظمٓمر ُمـ 

 

  افدشتقرية افضامكات

 :فسلمة افعؿؾ افشقري افؼاكقكقةو

وشمقضمد هٜم٤م  سمًالُم٦م وصٞم٤مٟم٦م اًمٕمٛمؾ اًمِمقري . وىمد شم٘مدم ذم اًمٕمٜم٤مويـ اًم٤ًمسم٘م٦م مجٚم٦م مم٤م يتّمؾ      

سمام يرشم٘مل سم٤مًمٕمٛمؾ اًمِمقري ىمقاقمد صم٤مسمت٦م ، يمام شمقضمد ظمٞم٤مرات يٛمٙمـ اإلٟمت٘م٤مء ُمٜمٝم٤م ووٌط اًمٕمٛمؾ هب٤م 

 ويٛمٜمع اًمٗم٤ًمد قمٜمف . ُمـ ذًمؽ:

  وىمد ؾمٌؼ سمٞم٤مٟمف. ،ٜم٤مب اًمتقاـم١م او متٞمٞمع اًمٗمّمؾ اضمتو ومّمؾ اًمًٚمٓم٤مت ىمقاٟملم شمرؾمٞمخ 

   اإلٟمتخ٤مب وًمٙمـ ُمع اعمٖم٤ميرة ذم ذوط اًمٕمْمقي٦م وذم ـمري٘م٦م ، شمِمٙمٞمؾ جمٚمًلمظمٞم٤مر 

وذًمؽ ًمت٘مٚمٞمؾ اًمتقاـم١م وًمتّمحٞمح إظمٓم٤مء ىمٌؾ صدور اًم٘مرار هب٤م.  ، وقمدد إقمْم٤مء اًمتِمٙمٞمؾو

لم ـٙمقن اظمتّم٤مص اعمجٚمًـؽماط أن يـٝمقر اؿمـوُمـ اعمِم وهذا اخلٞم٤مر ُمقضمقد ذم دول قمديدة .

يم٠من يٙمقن احلًؿ سمٞمد اعمجٚمس إومْمؾ  ،ت ع سمٕمض اًمتٗم٤موت ذم اًمّمالطمٞم٤مـوًمٙمـ ُم ، داً ـواطم

أن يٙمقن ذم ذوط إهٚمٞم٦م وإسمٕمد قمـ اعمّم٤مًمح اخل٤مص٦م واًمقٓءات احلزسمٞم٦م . ويٛمٙمـ أيْم٤ًم 

ٕمديؾ او رومض ىمرارات اعمجٚمس اعمجٚمس اًمث٤مين رومٞمع اًمت٠مهٞمؾ وُم١ًموًٓ قمـ شمّمديؼ او شم

 .إول

   روط قمْمقي٦م قم٤مًمٞم٦م ـصمؿ متٞمٞمز جمٚمس ُمّمٖمر ُمٜمف وسمِم ،ع ـٙمٞمؾ جمٚمس ٟمقاب واؾمـشمِمظمٞم٤مر، 

ذا اعمجٚمس اعمّمٖمر اًم٘مرار . وهلوسم٘مقاٟملم ص٤مرُم٦م إلسمٕم٤مد اًمٗم٤ًمد واًمْمٕمػ قمـ اعمجٚمس اعمّمٖمر 

 .احل٤مؾمؿ
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   ُمع أٟمٔمٛم٦م رىم٤مسم٦م وشم٘مقيؿ ًمٙمِمػ  ،يمام ؾمٌؼ سمٞم٤مٟمف  ،ىمقاٟملم ُمٜمع اًمٗم٤ًمد اًم٤ٌمـمـ واًمٔم٤مهر

 .قمـ اخلٞم٤مرات إظمرى ٍمف اًمٜمٔمراًمٗم٤ًمد اًم٤ٌمـمـ . وهذا أُمر رضوري سم

  اعم١ًموًملم سمٍمف اًمٜمٔمر ىمقاٟملم شمْمٛمـ طمؼ اعمقاـمٜملم ذم ُم٘م٤مو٤مة اعم١مؾم٤ًمت احلٙمقُمٞم٦م و

 .قمـ ُمٜم٤مصٌٝمؿ

   سمٕمد إٓ ٟم٤مومذ همػم اًم٘مرار ضمٕمؾ يٛمٙمـ ، اإلؾمتٕمج٤مل اًمِمديدة اًم٘مرارات همػم ذميٛمٙمـ أيْم٤ًم 

 سمدراؾمتف اًمرؾمٛمٞم٦م اعم١مؾم٤ًمت ظم٤مرج ُمـ ًمٚمٛم١مهٚملم ًمٚمًامح وذًمؽ ، إقمالٟمف ُمـ ُمثالً  ؿمٝمريـ

 .ُمالطمٔم٤ممهؿ وشم٘مديؿ

  يمام ذيمرٟم٤م قمـ طمري٦م اًمِمقرى اًمٕم٤مُم٦م وُمٜم٤مىمِم٦م اًم٘مْم٤مي٤م  ، سم٠مٟمقاقمٝم٤م وامن طمؼ اًمرىم٤مسم٦م اًمِمٕمٌٞم٦م

شمْمٛمـ يمٗم٤مءة وطمري٦م ىمقاٟملم وي٘متيض ذًمؽ إقمداد  . ذم اإلقمالم وذم إٟمِمٓم٦م اعمدٟمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م

 .اًمِمٗم٤مومٞم٦م وُمٙم٤مومح٦م اًمٗم٤ًمد وهمػمه٤م يمٛمٜمٔمٛم٦م ،ُم١مؾم٤ًمت اإلصالح اعمدٟمٞم٦م 

   وقمغم ٟمٛمق اعم٤مل اخل٤مص ًمٚمٛم١ًموًملم ،قمغم إٟمٗم٤مق اعم١مؾم٦ًم  ،رىم٤مسم٦م ُم٤مًمٞم٦م ص٤مرُم٦م.   

   وحم٤مؾم٦ٌم قمغم دم٤موز اًمّمالطمٞم٤متُم٤ًمءًم٦م. 

  ىمقاٟملم متٜمع اإلؾمتٌداد. 

  ُمِمٙمٚم٦م اًم٘مرارات  ذًمؽ ىمقاٟملم شمْمٌط شمّمٜمٞمػ اًم٘مرارات وشمْمٌط آًمٞم٦م صٜمع اًم٘مرار: ُمث٤مل

سمؾ  ، ضمتامع ٟمٗمًف اًمذي شمٓمرح ومٞمفّمٜمع ذم اإلهن٤م ٓ شمُ أاًم٘م٤مقمدة ذم صٜم٤مقم٦م اًم٘مرار وم٢من  ، اًمٓم٤مرئ٦م

ؾمتِم٤مرات واًمتقصٞم٤مت واعمرور ن شم٠مظمذ طم٘مٝم٤م ُمـ اًمدراؾم٦م واإلأجي٥م سمٕمد ـمرح اًم٘مْمٞم٦م 

اضمتامقم٤مت ُمتٕمددة وومؽمة زُمٜمٞم٦م يم٤مومٞم٦م  او سمٕمد آظمرضمتامع إّمٜمع اًم٘مرار ذم صمؿ يُ  ، ٘مقيؿات اًمتسم٘مٜمق

ظم٤مص٦م ذم اًم٘مْم٤مي٤م  ، مهٞم٦م اًم٘مرار وشمٕم٘مٞمده. وهذه ىم٤مقمد قم٤مُم٦مأ، وذًمؽ سمح٥ًم  إلٟمْم٤مج اًم٘مرار

داظمٚمٞم٦م او  ووٖمقـم٤مً  حل٤مطم٤مً إوىمد يقاضمف اًم٘م٤مدة  اًمٕم٤مُم٦م واإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م وإوًمقي٤مت اعمت٘مدُم٦م .

ٕمغم وم . ٦م واًمتحٚمٞمؾـقرى واًمدراؾمـقمـ ممرات اًمِم داً ـريع سمٕمٞمـرار ؾمـراج ىمـظم٤مرضمٞم٦م إلظم

. ٛم١مؾم٦ًم سار قمغم شمٓمقيٕمٝم٤م ًمٚم٘مقاٟملم اًمنمقمٞم٦م ًمٚماًمْمٖمقط واإلاًم٘م٤مدة رومض اخلْمقع هلذه 

ٟمٕمٙم٤مس ُٕمقر همػم ُمرهمقب ومٞمٝم٤م، إوأُم٤م اخلْمقع خلداع اًمٓمقارئ سم٢مظمراج ىمرارات قم٤مضمٚم٦م ومٝمق 

 ُمٜمٝم٤م:
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  ٟمف يدُمر اًمٓم٤مقم٦م أيمام  ١مؾم٦ًميمٗمٞمؾ سمتدُمػم اعم ، وهذا اؾمتخٗم٤مف اًم٘م٤مدة سم٠مطمٙم٤مم اًمِمقرى

 ؾمتخٗم٤مف سمٓم٤مقمتٝمؿ.هٚمٞم٦م اًم٘م٤مدة واإلأمم اًمتٕم٤مُمؾ سم٤معمثؾ وهق اًم٘مدح ذم إٟمف ي١مدي ٓ حم٤مًم٦م ٢موم

   وهذه صٜم٤مقم٦م اًم٘مرارقمدم ؿمٕمقر اًم٘م٤مدة سم٤معم١ًموًمٞم٦م وسميورة ُمرور اًم٘مرار سم٘مٜمقات .

 .عمْم٤مراٟمقاع ُمـ أذم  ١مؾم٦ًميم٤مرصم٦م يمٌػمة شمقىمع اعم

  وإٓ  وشم٘مقيؿ إداء واعمح٤مؾم٦ٌم واًمتٖمٞمػم، ١ًموًمٞم٤متدارة اعمُمـ ُمٜمٝم٤مج إل ١مؾم٦ًمظمٚمق اعم

 .صٜمع اًم٘مرارعم٤م اؾمتٓم٤مع اًم٘م٤مدة آؾمتخٗم٤مف سم٘مٜمقات 

  واإلومالت ُمـ  ، وم٢مذا يم٤مٟم٧م اًم٘مٞم٤مدة وٕمٞمٗم٦م اظمؽماق ذم اًم٘مٞم٤مدة ٤مد اوـومً قدـوضم

ٞم٦م ىمرارات قم٤مضمٚم٦م وسمٛمٕمزل قمـ ـتٓمٞمع متِمـظمؽماق شمًن قمٜم٤مس اإل٢موم ،اعمح٤مؾم٦ٌم ُمتقىمٕم٤ًم 

اًم٘مرارات اًمًٞمئ٦م اًمتل ٓ ظمراج إوذًمؽ يمل يتٛمٙمٜمقا ُمـ  ، قيؿـ٘ماًمتقرى وـىمٜمقات اًمِم

 ي٘مٌؾ هب٤م اًمّم٤محلقن.

  او ظم٤مرج جمٛمققم٦م صٜمع  اعم١مؾم٦ًم ـمراف ظم٤مرجأُمع  ظمٗمٞم٦م تقاوم٘م٤متاًمتزام اًم٘م٤مدة سم

او يٛمٙمـ ًمٚمٛم١ًمول  هن٤م ـم٤مرئ٦مأوًمذًمؽ يريدون متِمٞم٦م ىمرارات ُمٕمٞمٜم٦م سمحج٦م  ، اًم٘مرار

وهذه ايْم٤م  ؾمتِم٤مرة واًمتحٚمٞمؾ.ًمٙمثػم ُمـ اعمداوًم٦م واإل او ٓ طم٤مضم٦م ومال جم٤مل ،اًم٘مٓمع هب٤م 

ذم صح٦م اًم٘مرار قمْم٤مء هق ُمر اعمٕمتد سمف قمٜمد إن إٕ ، ٕمٛمؾ اعم١مؾمزُمـ ُمدُمرات اًم

ىم٤مُم٧م اًمِمٙمقك قمٜمد  . وم٢مذا اظمتؾ أطمد إُمريـخت٤مذه إوذم ـمري٘م٦م  اعمٕمٚمـ ُمْمٛمقٟمف

ىمد ىم٤مل و ،ًمٚمتقاوم٘م٤مت اخلٗمٞم٦م ٕهن٤م قمٜمد إقمْم٤مء ذم طمٙمؿ اعمٕمدوُم٦م  ٓ ىمٞمٛم٦مو ، أظمريـ

ڳ  ڳ    ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  چ  واخلي قمٚمٞمٝمام اًمًالمشمٕم٤ممم ذم ىمّم٦م ُمقؾمك 

ن أمم إو٤موم٦م . هذا سم٤مإل 68 – 67اًمٙمٝمػ:  چں  ڻ        ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ        ہ  ہ  

 .حل٘مقق اًمنميم٤مء ٟمتٝم٤ميم٤م ظمٓمػماً إيٕمد  تقاوم٘م٤متٟمٗمراد سمٛمثؾ شمٚمؽ اًماإل

  ٕوًمٞمس احلؾ  ُمر ُمٝمؿأٓخت٤مذ ىمرار قم٤مضمؾ ذم  طم٘مٞم٘مٞم٦م طمٞم٤من شم٘مقم طم٤مضم٦موذم سمٕمض ا ،

 ؿمقرىوضمقد آًمٞم٤مت ًمتٗمٕمٞمؾ هق شمٖمٞمٞم٥م اًمِمقرى وىمٜمقات اًمتخٓمٞمط وًمٙمـ احلؾ هق 

ذا اىمتْم٧م ىمٜمقات إ اًمنيع دظم٤مل قمٜم٤مس اًمؽماضمع ذم اًم٘مرارإويمذًمؽ  ، هيٕم٦مو ص٤مدىم٦م

ٟمام هق إن وصػ اًم٘مْمٞم٦م سم٤مًمٕم٤مضمٚم٦م ٢مطمٞم٤من وم. وذم يمثػم ُمـ إ اًمؽماضمع قمٜمف صٜمع اًم٘مرار
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واإلؾمتثٜم٤مء اًمّمحٞمح اعمِمٝمقر هق اًمٕمٛمٚمٞم٤مت اًم٘مت٤مًمٞم٦م  اًمًقء.جمرد ظمدقم٦م ًمتٛمِمٞم٦م ىمرارات 

ٝمد ـريٕم٦م ذم اعمِمـٝمد شمٖمػمات يمٌػمة وؾمـد يِمـوم٢من ُمٞمدان اًم٘مت٤مل ىم ،ذم احلرب اًم٘م٤مئٛم٦م 

 .ـ٤مورريٕم٦م ُمع ىمٚمٞمؾ ُمـ اًمتِمـمم٤م يقضم٥م قمغم اًم٘م٤مئد اخت٤مذ ىمرارات ؾم ،احلريب 

 

  :ؿقاكغ وأكظؿة ووشائؾ مؽاؾحة افػساد

 :سم٤مإلو٤موم٦م إمم ُم٤م ؾمٌؼ سمٞم٤مٟمف ُمٜمٝم٤م      

   ُمٜمع إظمْم٤مع اًم٘مرار اًمٕم٤مم ًمٚمٛمٜمٗمٕم٦م اخل٤مص٦م واعم٤مل اًمًٞم٤مد . ويتْمٛمـ ذًمؽ ُمٜمع شم٠مصمػم اعم٤مل

وُمـ ُمع ىمقاٟملم رادقم٦م ذم هذا اعمج٤مل .  ،اخل٤مص ذم اإلٟمتخ٤مسم٤مت وذم اًمتٕمٞملم وذم اًمتّمقي٧م 

ويٜمٌٖمل  . وـمرق وصقهل٤م إًمٞمٝمؿ اعمٗمٞمد أن ُي٠ًمل قمـ اعمٜمتٗمٕملم ُمـ يمؾ ىمرار وُم٘م٤مدير اعمٜم٤مومع

 اؾمتحداث ُم١مذات شم٘مقيؿ خلدُم٦م هذا إصؾ.

  :وم٢من اعمراىم٥م اًمٜمزيف ىمد يتٕمرض ًمٙمثػم ُمـ اًمْمٖمقط واًمتٝمديد  احلّم٤مٟم٦م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م ًمٚمٛمراىم٥م

وًمذًمؽ وم٢من احلّم٤مٟم٦م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م ًمٞم٧ًم جمرد شمنميع ىم٤مٟمقن يٛمٜمع ُمـ إسمٕم٤مد اعمراىم٥م قمـ  ،واإلٟمت٘م٤مم 

وًمٙمٜمٝم٤م طمزُم٦م ُمـ اًمتنميٕم٤مت وإٟمٔمٛم٦م اإلداري٦م  ،اعمٕمٚمقُم٤مت سمّمقرة ُم٤ٌمذة او همػم ُم٤ٌمذة 

واًمتٜمٙمٞمؾ سمٙمؾ ُمـ  ، وإُمٜمٞم٦م شمْمٛمـ مح٤ميتف وإسمٕم٤مد اًمْمٖمقط قمٜمف وإي٘م٤مع أؿمد اإلضمراءات قمٚمٞمٝم٤م

وشمْمٛمـ يمذًمؽ طمري٦م احلّمقل قمغم اعمٕمٚمقُم٤مت  إوم٤ًمد ُمٜمٔمقُم٦م اًمٕمداًم٦م هذه .حي٤مول اظمؽماق و

 أن هلذه اإلضمراءات يٜمٌٖمل . سمؾ وحتريٙمٝم٤م سم٤مإلدم٤مه٤مت اعمٗمٞمدة سمٕمٞمدًا قمـ شمدظمؾ اًمًٚمٓم٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م

ويقضمد ؿم٤مهد ًمٚمحّم٤مٟم٦م ذم  سم٘مٚم٦م طم٤مضمتف إمم مح٤مي٦م ُم٤مدي٦م . اعمراىِم٥م يِمٕمر شمٙمقن ُمـ اًم٘مقة سمحٞم٨م

٤ٌَمَدةَ  َأنَّ ومٕمـ ىمٌٞمّم٦م سمـ ذؤي٥م  ، قمٝمد قمٛمر  ـَ  قُم ٤مُِم٧ِم  سْم َْٟمَّم٤مِريَّ  اًمّمَّ ْٕ  َُمعَ  هَمَزا: اًمٜمَِّ٘مٞم٥َم  ا

وِم ، َأْرَض  ُُمَٕم٤مِوَي٦مَ  ٤ٌَمَيُٕمقنَ  َوُهؿْ  اًمٜم٤َّمسِ  إمَِم  وَمٜمََٔمرَ  اًمرُّ َه٥ِم  يمَِنَ  َيَت َٟم٤مٟمػِمِ  اًمذَّ ٦مِ  َويمَِنَ  سم٤ِمًمدَّ  اًْمِٗمْمَّ

َراِهِؿ ، ٤َم َي٤م: وَمَ٘م٤مَل  سم٤ِمًمدَّ سَم٤م ، شَم٠ْميُمُٚمقنَ  إِٟمَُّٙمؿْ  اًمٜم٤َّمُس: َأُّيُّ  شَمٌَْت٤مقُمقا َٓ  » َيُ٘مقُل  ملسو هيلع هللا ىلص اهللَِّ َرؾُمقَل  ؾَمِٛمْٕم٧ُم  اًمر 

َه٥َم  َه٥ِم  اًمذَّ َّٓ  سم٤ِمًمذَّ َٓ  سَمْٞمٜمَُٝماَم  ِزَي٤مَدةَ  َٓ  سمِِٛمثٍْؾ ، ُِمثاًْل  إِ  َٓ  اًْمَقًمِٞمِد ، َأسَم٤م َي٤م ُُمَٕم٤مِوَي٦مُ  ًَمفُ : وَمَ٘م٤مَل  ، «َٟمٔمَِرًة  َو

سَم٤م َأَرى َّٓ  َهَذا ذِم  اًمر  ـْ  يَم٤منَ  َُم٤م إِ ٤ٌَمَدةُ  وَمَ٘م٤مَل  َٟمٔمَِرٍة ، ُِم صُمَؽ : قُم ـْ  ُأطَمد  صُمٜمِل  ِملسو هيلع هللا ىلص اهللَّ َرؾُمقلِ  قَم د  ـْ  َوحُتَ  قَم

ـْ  َرْأِيَؽ  َؼ  ىَمَٗمَؾ  وَمَٚمامَّ  إُِْمَرٌة ، ومِٞمَٝم٤م قَمكَمَّ  ًَمَؽ  سم٠َِمْرضٍ  ُأؾَم٤ميمِٜمَُؽ  َٓ  اهلل َأظْمَرضَمٜمِل ًَمِئ  ًَمفُ  وَمَ٘م٤مَل  سم٤ِمعْمَِديٜم٦َِم ، حَلِ
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ـُ  قُمَٛمرُ  ٦َم ، قَمَٚمْٞمفِ  وَمَ٘مصَّ  اًْمَقًمِٞمِد؟ َأسَم٤م َي٤م َأىْمَدَُمَؽ  َُم٤م: اخْلَٓم٤َّمِب  سْم  إمَِم  اًْمَقًمِٞمدِ  َأسَم٤م َي٤م اْرضِمعْ : وَمَ٘م٤مَل  اًْمِ٘مّمَّ

ٌََح  َأْرِوَؽ ، ًْ  َأْرًو٤م اهللُ وَمَ٘م  قَمَٚمْٞمِف ، ًَمَؽ  َرةَ ـإُِمْ  َٓ  » :ُُمَٕم٤مِوَي٦مَ  إمَِم  َويَمَت٥َم  َوَأُْمَث٤مًُمَؽ ، ومِٞمَٝم٤م ٧َم ـًَم

فُ  ىَم٤مَل ، َُم٤م قَمغَم  اًمٜم٤َّمَس  ِٛمؾِ ـَواطْم  َُْمُر  ُهقَ  وَم٢مِٟمَّ ْٕ وأقمٚمف ؿمٕمٞم٥م  ،رواه اسمـ ُم٤مضم٦م وصححف إًم٤ٌمين  شا

ومال ىمٞمٛم٦م هل٤م ُمع  ،وهل ومٞمام أقمٚمؿ جمرد ُمزقمٛم٦م  ،إرٟم١موط سمٛمزقمٛم٦م اإلٟم٘مٓم٤مع سملم ىمٌٞمّم٦م وقم٤ٌمدة 

 .وإُمٙم٤من اًمًامع صمٌقت اعمٕم٤مسة

   ُمٜمٔمقُم٦م ىم٤مٟمقٟمٞم٦م وإداري٦م وأُمٜمٞم٦م ًمٙمِمػ اًمٕمالىم٤مت سملم اعمّم٤مًمح اخل٤مص٦م ومج٤مقم٤مت اًمْمٖمط

ُمـ ضمٝم٦م واجلٛمـ٤مقم٤مت واًمِمخّمٞم٤مت اًمًـٞم٤مؾمـٞم٦م ذم ُم١مؾم٤ًمت اًمدوًم٦م وظم٤مرضمٝم٤م ُمـ ضمٝم٦م 

سملم  ظمٗمل أظمرى . يٕمٜمل ذًمؽ شمِمٙمٞمؾ ىم٤مقمدة ُمٕمٚمقُم٤مت ُمتٓمقرة ًمٙمِمػ أي شمٕم٤مهد او حت٤مًمػ

 اعمٜم٤مومع اخل٤مص٦م. اجلٝمتلم ًمتٓمقيع اًمِم١مون اًمٕم٤مُم٦م خلدُم٦م

   :ٛمـ ُمْم٤مُملم هذا اعمٗمٝمقم وقم٘مد اًمقفمٞمٗم٦م قمٚمٞمف ومشمٗمٕمٞمؾ ُمٗمٝمقم احل٘مقق اًمٕم٤مُم٦م واعمِمؽميم٦م

واعم١مصمرة وم٢ميّم٤مل اعمٕمٚمقُم٤مت اعمٝمٛم٦م  ،إسمراز طم٘مقق اًمنميم٤مء وشمٖمٚمٞمٌٝم٤م قمغم اجلقاٟم٥م اًمِمخّمٞم٦م 

ٕن ُمـ طمؼ يمؾ ؿمـريؽ أن يٕمٚمؿ جمري٤مت إُمـقر اعم١مصمـرة قمغم  ،قمغم احلؼ اًمٕم٤مم ًمٞمس سمٖمٞم٦ٌم 

ومال جم٤مل  ،وأيْم٤ًم وم٢من اعم١ًموًمٞم٦م أُم٤مٟم٦م قمٔمٞمٛم٦م وجي٥م ومٞمٝم٤م أومْمؾ ُم٤م يٛمٙمـ ُمـ أداء  ؿمـرايمتف .

خلٞم٤مٟم٦م إُم٤مٟم٦م سمحج٦م مح٤مي٦م ومالن او همػمه . وىمد صم٧ٌم ذم اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م واًمًػمة اًمراؿمدة ٟم٘مؾ 

ومٝمذا ُمـ  ،قمغم اعمّمٚمح٦م اًمٕم٤مُم٦م رة ـُم١مصم يم٤مٟم٧م ٧م ُمٝمٛم٦م اواعمٕمٚمقُم٤مت قمـ اًمٕم٤مُمٚملم إذا يم٤مٟم

ف يمٖمػمه ُمـ إُمـقر ي٘مـع ومٞمٝم٤م إؾمـراف وشم٘مّمػم . ومٛمـ اإلؾمـراف ُمثاًل همػم أٟم ،اًميوري٤مت 

ٟم٘مؾ اعمٕمٚمقُم٤مت سمًـ٥ٌم دواومع ؿمـخّمٞم٦م ووٖم٤مئـ دومٞمٜم٦م او ٟم٘مؾ اًمزًم٦م اًمٕم٤مرو٦م وإُمقر همػم 

إهمٗم٤مل وُمـ اًمت٘مّمػم  . داء١مصمر قمغم إخّمٞم٦م اًمٌحت٦م اًمتل ٓ شميمٜم٘مؾ اًم٘مْم٤مي٤م اًمِم اعمٝمٛم٦م

ٌْدِ ُمٜمٝم٤م طمدي٨م  ،وشمقضمد أُمثٚم٦م يمثػمة  اعمٕمٚمقُم٤مت اعمقئرة شمٖمٚمٞم٤ًٌم ًمٚمٛمٜمٗمٕم٦م اًمِمخّمٞم٦م . ـِ  اهللَِّ قَم  سْم

رَ  ، سَمْٕمًث٤م َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ  اًمٜمٌَِّلُّ  سَمَٕم٨َم : ىَم٤مَل  ،  قُمَٛمرَ  ـَ  ُأؾَم٤مَُم٦مَ  قَمَٚمْٞمِٝمؿْ  َوَأُمَّ ـَ  َزْيدٍ  سْم  سَمْٕمُض  وَمَٓمَٕم

ِلُّ  وَمَ٘م٤مَل  ، إَُِم٤مَرشمِفِ  ذِم  اًمٜم٤َّمسِ  ـْ  َأسمِٞمفِ  إَُِم٤مَرةِ  ذِم  شَمْٓمُٕمٜمُقنَ  يُمٜمْتُؿْ  وَمَ٘مدْ  إَُِم٤مَرشمِفِ  ذِم  شَمْٓمُٕمٜمُقا َأنْ  »: ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌَّ  ُِم

ٌُْؾ  َُم٤مَرةِ  خَلَٚمِٞمً٘م٤م يَم٤منَ  إِنْ  اهللَِّ  َواْيؿُ  ، ىَم ـْ  يَم٤منَ  َوإِنْ  ، ًمإِْلِ ـْ  َهَذا َوإِنَّ  ، إزَِمَّ  اًمٜم٤َّمسِ  َأطَم٥م   عَمِ  َأطَم٥م   عَمِ

ـِ ويمذًمؽ طمدي٨م  رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ وهمػممه٤م . « سَمْٕمَدهُ  إزَِمَّ  اًمٜم٤َّمسِ   وومٞمف: طَمتَّك ،قُمَٛمَر  اسْم
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 َأسْمَرأُ  إيِن   اًمٚمَُّٝمؿَّ  »: وَمَ٘م٤مَل  َيَدهُ  َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ  اًمٜمٌَِّلُّ  وَمَروَمعَ  وَمَذيَمْرَٟم٤مُه ، ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌَِّل   قَمغَم  ىَمِدُْمٜم٤َم

شَملْمِ . رواه اًمٌخ٤مري وهمػمه ذم ؾمٞم٤مق ىمّم٦م.  ، «ظَم٤مًمٌِد  َصٜمَعَ  مِم٤َّم إًَِمْٞمَؽ   َُمرَّ

  ُمـ ذًمؽ: ،ل واًم٘مْم٤مئل ُمٙم٤مومح٦م اًمٗم٤ًمد اًمتنميٕم 

   ُمـ همػم شمًٛمٞم٦م أؿمخ٤مص وٓ إصدار اًم٘مقاٟملم يٙمقن قمغم إقمامل واًمتٍموم٤مت

 يمل يِمٛمؾ اًم٘م٤مٟمقن يمؾ ُمـ ىم٤مم سمذًمؽ اًمتٍمف.  ،ُمٜمٔمامت 

  وًمٙمـ سم٤مًمٕمدل سملم يمؾ  ،واعمٜمٔمامت سم٠مؾمامئٝمؿ  واعمج٤مُمٞمع حيٙمؿ اًم٘مْم٤مء قمغم إؿمخ٤مص

وم٢من وضمد  ، شُم١مذ قمداًم٦م»ويٜمٌٖمل شم٘مقيؿ قمداًم٦م اًم٘مْم٤مء سمتٗمٕمٞمؾ  ُمـ ىم٤مم سمذًمؽ اًمٕمٛمؾ.

 ،وم٢من اًمٜمٔم٤مم اًم٘مْم٤مئل وم٤مؾمد  ،اعم١مذ ُم١ماظمذة جمٛمققم٦م وهمض اًمٜمٔمر قمـ أظمرى مم٤مصمٚم٦م 

يمام ذم قمٛمٚمٞم٤مت  ،ذم اًم٘مْم٤مة أٟمٗمًٝمؿ او ذم ـمرق إيّم٤مل اًم٘مْم٤مي٤م إًمٞمٝمؿ ؾمقاء يم٤من اًمٗم٤ًمد 

 احلج٥م اإلٟمت٘م٤مئل واًمٖمرسمٚم٦م اعمتحٞمزة.

   سمؾ جي٥م أن شمٙمقن ًمف  ،فمٝمقر اًمٗم٤ًمد ذم ُم١مذات اًمت٘مقيؿ ًمٞمس عمجرد اإلـمالع

ٕضمزاء يمٌػمة ُمـ وفم٤مئػ ٞمؼ ُم١مىم٧م وىمد شمّمؾ إمم إي٘م٤مف او شمٕمٚم ،شمٌٕم٤مت ىم٤مٟمقٟمٞم٦م طم٤مزُم٦م 

وُيْمٌط يمؾ ذًمؽ سم٘مقاٟملم وأٟمٔمٛم٦م  وذًمؽ ًمٚمتح٘مٞمؼ وإقم٤مدة اًمٕمداًم٦م. ،اًمِمقرى واًم٘مْم٤مء 

 واوح٦م.

  إمم  او اًمًٚمٓم٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ُمٜمع حتقل جمٚمس اًمِمقرىومٞمج٥م  ، إهمٚمٌٞم٦م شمٕمٛمؾ ًمٚمجٛمٞمع

ُمـ اًمتحقل إمم ؾمٚمٓم٦م  اعمٜمع يمام ذيمرٟم٤م ، او شمٗمْمٞمٚمٝم٤م سم٤معمٙم٤مؾم٥م ديمت٤مشمقري٦م او ـمٖمٞم٤من إهمٚمٌٞم٦م

وُمـ ٓ يٗمٝمؿ ذًمؽ وم٢مٟمف ًمٞم٧ًم ًمف أدٟمك أهٚمٞم٦م  . لم وأصح٤مب اعم٤مل اًمًٞم٤مدإىمٚمٞم٦م ُمـ اعمؽموم

 ًمٚمٕمٛمؾ اًمًٞم٤مد اًمّم٤مًمح.

   ې  ى      ى   ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  چ ىم٤مل شمٕم٤ممم

 ،ومِمقيم٦م اًمدوًم٦م جي٥م أن شمقضمف إلقمالء اًمديـ واحلؼ واًمّمالح  . 83اًم٘مّمص:  چ   ۈئ

 احلٙمقُمٞم٦م دارةاإلٟمف جي٥م ذم ٢موًمذًمؽ وم.  وًمٞمس ًمْمامن اًمٕمٚمق ٕؿمخ٤مص او ومئ٦م او طمزب

ن يًتٌد أة ًمٜمٍمة احلؼ وممتٜمٕم٦م قمغم ُمـ يريد دّ ـٕمَ اؾمتٕمامل اًمقؾم٤مئؾ اًمالزُم٦م يمل شمٙمقن اًمِمقيم٦م ُمُ 
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وي٘متيض ذًمؽ وضمقد أٟمٔمٛم٦م ص٤مرُم٦م ووم٤مقمٚم٦م متٜمع  واعمخدوقملم . اًمٓم٤مُمٕملمو اعم١ًموًملم هب٤م ُمـ

واًمٕمًٙمري٦م  ؿمخ٤مص وإطمزاب واعمٜم٤مومع اخل٤مص٦م قمغم اعم١مؾم٤ًمت إُمٜمٞم٦مُمـ هٞمٛمٜم٦م إ

 .واإلىمتّم٤مدي٦م

  وم٘مد ذيمرٟم٤م  ، ىمقاٟملم وأٟمٔمٛم٦م شمقضم٥م سمذل أىمَم ُم٤م يٛمٙمـ ًمّمٜم٤مقم٦م أومْمؾ ىمرار وأومْمؾ شمٜمٗمٞمذ

 ًمٚمٛمٗمْمقل جم٤مل ومال ، يمٌػمة أُم٤مٟم٦م حيٛمؾ اًمٕم٤مُم٦م اعم١مؾم٦ًم او اًمدوًم٦م رضمؾ ذم أيمثر ُمـ ُمقوع أن

قمغم ٟمحق ىمقًمف  ، إومْمؾ اًم٘مرار هق اًمقاضم٥م وأن( اإلوٓمرار أي) اإلؾمتٓم٤مقم٦م قمدم قمٜمد إٓ

. وُمٕمٚمقم 2اعمٚمؽ:  چ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ   ٺ   ٺ    ٿٿ  ٿ       ٿ       ٹچ شمٕم٤ممم 

همػم أن  ،وأُم٤م اًمٕمّمٛم٦م ُمـ إظمٓم٤مء ومٛمتٕمذرة سمٕمد اًمٜمٌقة  ،أٟمف يٛمٙمـ شم٘مٚمٞمؾ وختٗمٞمػ إظمٓم٤مء 

اًم٘مرار جي٥م أن يٙمقن ىمد ُمر سم٤مإلضمراءات واعمٕمٓمٞم٤مت اًمٙم٤مومٞم٦م يمل ُي٘مٌؾ اإلقمتذار قمـ اخلٓم٠م . 

وقمغم هذا  ومال قمذر ومٞمف ، ،إمه٤مل اإلضمراءات وإهمٗم٤مل اعمٕمٓمٞم٤مت اعمٝمٛم٦م وأُم٤م اخلٓم٠م سم٥ًٌم شمٕمٛمد 

 إُمر شمقوٞمحوإقمداد أٟمٔمٛمتٝم٤م . وىمد يٜمٗمع  إؾم٤مس يتؿ شم٘مٜملم ىمقاٟملم حم٤مؾم٦ٌم اعم١ًموًملم

ذم  او ٤مرضمٞم٦ماخلٗم٤موو٤مت اعم اًمتل ىمد ٟمْمٓمر إًمٞمٝم٤م ذم ،اًمتٚمٗمٞم٘مٞم٦م )احلؾ اًمقؾمط(  سم٤مًم٘مرارات

ىمرارات  وأُم٤م . قمْم٤مءىم٤ًمم وإاًمٕمالىم٤مت اعمْمٓمرسم٦م سملم إرسمام ذم اعمِم٤ميمؾ اًمِمخّمٞم٦م و

ن اًمتًقي٤مت اًمتٚمٗمٞم٘مٞم٦م او احلٚمقل اًمقؾمط ىمد شمٙمقن ٢موم ،اعمّم٤مًمح اًمٕم٤مُم٦م وإُمقر اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م 

 ، ُمٜمٝم٤م: ُمقر ظمٓمػمةٕ ٟمٕمٙم٤مؾم٤مً إ

   مم إوًمٞمس  ،يمام ذم اخلالوم٤مت اًمِمخّمٞم٦م  مم اًمتًقي٦مإساع داظمكم جيٕمؾ اًمتٗمٙمػم يتجف

 ومْمؾ.اًم٘مرار إ

  دم٤مه ومْمؾ واإلمم اًمتٗمٚم٧م ُمـ اًم٘مرار إإ٤م ي١مدي وٕمػ اًمت٘مقى واًمِمٕمقر سم٤معم١ًموًمٞم٦م مم

 مم اًم٘مرار اًمتٚمٗمٞم٘مل.إ

  ويٙمقن اًم٘مرار اًمتٚمٗمٞم٘مل جمرد ُمرطمٚم٦م  ، وضمقد اظمؽماق ذم قمٛمٚمٞم٦م صٜمع اًم٘مرار

 ؾمقأ.أؿمد وأمم ُم٤م هق إ ٤مواًمًػم هب ١مؾم٦ًمصمؿ شمٓمقيع اعم ، ؾمتٓمالع رد اًمٗمٕمؾٓ

   خت٤مذ اًم٘مرار اًمتٚمٗمٞم٘مل واحلؾ اًمقؾمط. وهذه إمم إوضمقد طم٤مًم٦م اوٓمرار طم٘مٞم٘مٞم٦م اجل٠مت

قف ـهن٤م ؾم٢موإٓ وم ، طمٙم٤مموٓمرار وشمزاطمؿ إشمْمٌط سمْمقاسمط اإلو شُمـَقوح نأجي٥م 
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لء قمغم ـر ؿمـيًأن ٢موم ، هم٤مي٦م احلذرقرى ـاًمِمهؾ أ. وقمغم ٞمئ٦م ـاعمح٤مُمؾ اًمً قمغمحٛمؾ ـشمُ 

 ١مؾم٦ًمت٤مج اعمحتو وٟمحقه .وٓمرار قمامهلؿ سمحج٩م اإلأن يزظمرومقا أاصح٤مب اًمٜمقاي٤م اًمًٞمئ٦م 

  قا سملم احلج٩م اًمّمحٞمح٦م واحلج٩م اعمٗمتٕمٚم٦م.ـيمل يٗمرىم أهؾ اًمٕمٚمؿ واًمٌّمػمة كـًمإ

 

  :افؼدرة ظذ تشؽقؾ وؿقادة افرأي افعام

واًمتل يٛمٙمـ أن  ، اًمِمٕم٥م هٞمؿ واًم٘مٜم٤مقم٤مت اًمتل حيٛمٚمٝم٤م مجٝمقراًمرأي اًمٕم٤مم هق جمٛمققم٦م اعمٗم٤م      

 ،ويمؾ ٟمٔم٤مم قم٤مدل يريد ُمـ اًمٜم٤مس أن يتقاوم٘مقا ُمٕمف  . شم١مصمر قمغم ُمقىمػ اجلٛمٝمقر ُمـ اًم٘مْم٤مي٤م اًمٕم٤مُم٦م

وم٢مٟمف حيت٤مج إمم اًم٘مدرة قمغم اًمت٠مصمػم ومٞمٝمؿ وقمغم إسمٕم٤مد او شم٘مٚمٞمؾ اًمت٠مصمػم اعمْم٤مد . وسمخالف ذًمؽ وم٢مٟمف ٓ 

يًتٓمٞمع شمٓمقيع اجلامهػم إٓ سم٤مًم٘مٝمر واإلؾمتٌداد . وُمـ هٜم٤م شمٓمقرت ُمٝم٤مرات شمِمٙمٞمؾ اًمرأي اًمٕم٤مم 

﮳     ﮴   ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹     ﮲   ۓ   ے  ۓ   چوٟمذيمر هٜم٤م سم٘مقًمف شمٕم٤ممم  وىمٞم٤مدشمف .

وىمد ٟمٌٝمٜم٤م ذم اعمٌح٨م اًم٤ًمسمؼ أن اجلٛمٝمقر اًمٕم٤مم سمٕمٞمد . 24ص:  چ  ﮽  ﮾   ﮻  ﮼   ﮺

ومالسمد ىمٌؾ اًمدظمقل ذم اعمقوقع  ،ذم اًم٘مْم٤مي٤م اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م قمـ اًمتحٚمٞمؾ اًمتٗمّمٞمكم واًمدراؾم٦م اعمٕمٛم٘م٦م 

 ومٛمـ هذه اخلّم٤مئص: ،ُمـ ُمٕمروم٦م ظمّم٤مئص اجلٛمٝمقر اًمٕم٤مم ذم ىمْمٞم٦م اعمٗم٤مهٞمؿ واًم٘مٜم٤مقم٤مت 

  ٌٞم٤ًم ـٝمؾ ٟمًـٙمـ ُمـ اًمًوًم ، اًم٤ٌمرزة وإن يم٤مٟم٧م رُمقزًا ُُمَّمٜمَّٕم٦م ُمٞمؾ إمم شم٘مٚمٞمد اًمرُمقز

 .إذا مل شمتقمم ضمٝم٦م ظم٤مص٦م شمٖمذي٦م اإلسمراز واًمتزيلم اًمؽماضمع قمٜمٝمؿ

   يم٤مًمتًٚمٞمؿ  ،اًمٕمرض واًمتحٚمٞمؾ واًمتٗم٤مقمؾ اإليمتٗم٤مء سم٤مًمرؤي٦م اًمًٓمحٞم٦م واإلردم٤مًمٞم٦م ذم

 .يم٤مذي٥م واحلؼ اًمذي ُيراد سمف سم٤مـمؾاعمرسمقـم٦م سم٤مًٕمألظم٤ٌمر اإلٟمت٘م٤مئٞم٦م واحل٘م٤مئؼ اجلزئٞم٦م واحل٘م٤مئؼ 

 .ًمؽ اطمتامل هقم٦م اًمتٖمٞمػم واًمؽماضمعويتٌع ذ

   ؾ قمٚمٛمٚمٞم٤مت اًمتْمٚمٞمؾ  ، اًمٕم٤مـمٗم٦م او ُّيدد اعمٜم٤مومع اعم٤مدي٦مؾمٝمقًم٦م اإلؾمتامًم٦م إمم ُم٤م يثػم ـٝم  ًَ مم٤م ُي

 واًمتحريؽ اًمٕمدائل ويقىمع اجلٛمٝمقر ذم يمامئـ سم٤مدئ اًمرأي )أي اًمرؤي٦م إومم(.

   سمٍمف  ،ؾمٝمقًم٦م اخلْمقع ًمْمٖمقط اًمٕمالىم٤مت وهمػمه٤م ُمـ اًمْمٖمقط همػم اعمقوققمٞم٦م

 .ٙمؿ اًمِ٘مَٞمؿاًمٜمٔمر قمـ طُم 

   اخل٤مص٦م ى اعمّمٚمح٦مخمرج ُمـ اعمْم٤ميؼ طملم شُم١مذَ اًمٌح٨م قمـ. 
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  .ىمٚم٦م اإلهتامم سم٤معمّم٤مًمح اخل٤مرضمٞم٦م وإن يم٤مٟم٧م ذم هم٤مي٦م إمهٞم٦م 

   وًمٙمٜمٝم٤م اعمٕمٚمقُم٤مت  ،ىم٤مقمدة اعمٕمٚمقُم٤مت اًمتل شمقضمف اًمٕم٤مُم٦م سمٕمٞمدة قمـ اًمٌح٨م واًمتٜم٘مٞم٥م

اعمت٤مطم٦م وإومٙم٤مر اجل٤مهزة ظم٤مص٦م إذا يم٤مٟم٧م ُم١مصمرة سمذامه٤م او ظمرضم٧م ُمـ ُمّم٤مدر اًمت٠مصمػم . 

واًمٕمالىم٤مت اعمٜمتنمة  وأومٙم٤مر اًمتحريؽ ويِمٛمؾ ذًمؽ وؾم٤مئؾ اإلقمالم اعمتٜمققم٦م واإلؿم٤مقم٤مت

ـٞمس ًَ يم٤مًمٕمٜم٤مس إُمٜمٞم٦م ذم اًمٌالد اًمتل ومٞمٝم٤م  ، يم٤مإلٟمتامء احلزيب واًمٓم٤مئٗمل او اًمقفمٞمٗمل اًمـُٛم

وم٢من قمقائٚمٝمؿ واعم٘مرسملم ُمٜمٝمؿ ىمد يًتٓمٞمٕمقن إظمراج ُمٔم٤مهرات ُمٚمٞمقٟمٞم٦م  ، دمٜمٞمد أُمٜمل واؾمع

 .شمرسمؽ او شمٜمٝمل اًمٜمٔم٤مم اًمًٞم٤مد
 

ُمتٓمٚم٤ٌمت ًمتح٘مٞمؼ   ،حيت٤مج إمم ضمٝمد يمٌػم وُمًتٛمر : وؿقادة افرأي افعام وفذفؽ ؾنن تشؽقؾ      

 :ُمٜمٝم٤م ،ُمٝمٛم٦م 

  ذم اعمج٤مُمٞمع اعمختٚمٗم٦م ٤مت اعمنموقم٦ماًمتٕم٤مًمٞمؿ وإوًمقي ٟمنم .  

   گ  گ  ڳ      چ قمغم ٟمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،اًمرضمقع إمم اعمرضمٕمٞم٤مت اعمقصمقىم٦م و إهٚمٞم٦م صم٘م٤موم٦مٟمنم

وىمقًمف شمٕم٤ممم  ، 83اًمٜم٤ًمء:  چڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  

ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  چ 

 .122اًمتقسم٦م:  چىئ   ی   ی 

   وُمٕم٤مجل٦م ُمقاوع احلٓم٤مم  ، واضمتٜم٤مب اإلرضار هب٤م سم٤محل٤مًم٦م اعمٕمٞمِمٞم٦م ًمٚمٕم٤مُم٦ماإلهتامم

يٜمٌٖمل ًمٚمٛمّمٚمحلم احلذر اًمِمديد ُمـ رؤي٦م  ،وسمٕم٤ٌمرة اؾمتٜمت٤مضمٞم٦م  اإلضمتامقمل واإلىمتّم٤مدي .

 يمٛمٜم٘مذ. او إضمٜمٌل اجلٛمٝمقر هلؿ يم٠مقمداء ورؤي٦م اعمًتٌد

  وضمقد ىمدوات يمثػمة ضمديرة سم٤مإلشم٤ٌمع. 

   خلٓم٠م واًمتخكم قمـ اًم٘مْم٤مي٤م يم٢ميْم٤مح اًمٖم٤مُمض وشمّمحٞمح ا ،إزاًم٦م طمج٩م اًم٘مقى اعمْم٤مدة

 .اخل٤مهة
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   ُمع سمدائؾ عمقاضمٝم٦م حم٤موٓت اًمتْمٞمٞمؼ  ،وضمقد إقمالم ىمقي ُم١مهؾ عمقاضمٝم٦م اإلقمالم اعمْم٤مد

يمٌػم ُمـ ظم٤مص٦م ُمع وضمقد ىمدر  ،وسمدائؾ ذيمٞم٦م  ،٤مج إمم إقمداد ـمقيؾ قمغم اإلقمالم . وهذا يمٚمف حيت

 .اإلطمتٙم٤مر ًمقؾم٤مئؾ اإلقمالم

  اجلٛمٝمقر واًمتٗم٤مقمؾ اعم٤ٌمذ ُمٕمٝمؿاًم٘مدرة قمغم احلِمد واًمقضمقد سملم . 

  وـمرق حتريؽ . وىمد ي٘متيض  اًمتقاصؾ ُمع اًم٘مقى اعمْم٤مدة وُم٤م يتٌٕمٝم٤م ُمـ وؾم٤مئؾ إقمالم

 .ض اًمتٜم٤مزل او اًمؽماضمع او همػم ذًمؽاًمتٗم٤موض سمٕم

   وم٢من اعم٘مّمقد هق مهذي٥م وختٚمٞمص اًمرأي اًمٕم٤مم ُمـ إظمالط  ،اعمٓم٤موًم٦م ذم اًمٕمٛمؾ

وشمٙمرار ُمع  وىمد حيت٤مج إُمر إمم متٝمٞمد وقمقاُمؾ ُم٤ًمقمدة ،وإهم٤مًمٞمط وشمقضمٞمٝمف إمم اًمّمالح 

وىمد ؾمٌؼ اًمتٜمٌٞمف إمم ذًمؽ  ،ُمـ اًمقؾم٤مئؾ  ذم إُمقر اعمذيمقرة هٜم٤م وهمػمه٤م وُمٝم٤مرات قم٤مًمٞم٦م ، شمٜمقع

 ذم آظمر اًمٗم٤مئدة اًم٤ًمسمٕم٦م ُمـ شمٗمًػم آي٦م اًمِمقرى.

 

 افتـػقذية وؽرها جمافس افشقرى

ٜمٝم٩م قم٤مم ذم اًمٕمٛمؾ وًمٙمٜمف ُم ،ذيمرٟم٤م ُم٤م ي٘مٓمع سم٠من اًمِمقرى ًمٞم٧ًم ظم٤مص٦م سم٤معمجٚمس اًمٜمٞم٤ميب      

 ُمٜمٝم٤م: ،وًمف شمٓمٌٞم٘م٤مت يمثػمة  ،احلٙمقُمل وهمػمه 

  ى وًمف ٟمٔم٤مم ًمٚمٕمٛمؾ وًمّمٜم٤مقم٦م اًم٘مراريمؾ ُم١مؾم٦ًم يٜمٌٖمل أن يٙمقن ومٞمٝم٤م جمٚمس ًمٚمِمقر. 

   وجمٚمس ؿمقرى  ،يمٛمجٚمس إُمـ اًمقـمٜمل او اًم٘مقُمل  ،اعمج٤مًمس اًمتٜمٗمٞمذي٦م رضوري٦م ضمدًا

ذيمرٟم٤م مجٚم٦م ؾمٌؼ أن و ،شمٙمرر ذيمر صٜم٤مقم٦م اًم٘مرار ذم هذا اعمٌح٨م  وىمداًمقزارة واعمديري٦م وهمػمه٤م . 

وذًمؽ حت٧م قمٜمقان  ،قمـ جمٛمققم٦م شمّمٛمٞمؿ اهلدف اإلؾمؽماشمٞمجل وإقمداد اًم٘مرار ًمف خمتٍمة 

ومٕمٚمٞمف أن يتٌع  ،ؿ وم٢من يمؾ جمٚمس يٜمتٝمل سمّمٜم٤مقم٦م ىمرار ُمٝم ،وسم٤مجلٛمٚم٦م .  شإداء اإلؾمؽماشمٞمجل»

 .ٟمٔم٤مُم٤ًم ًمٚمِمقرى

  همػم أن اًمتٖمذي٦م  ، ذم اًمٖم٤مًم٥م ىمٚمٞمالً ٟمًٌٞم٤مً  أقمْم٤مء جمٚمس اًمِمقرى اًمتٜمٗمٞمذي يٙمقن قمدد

ع أمهٞم٦م وظمٓمقرة قمٛمؾ ـ٥م ُمـوشمتٜم٤مؾم وذيمٞم٦م ، داً ـٕم٦م ضمـد شمٙمقن واؾمـاًمٗمٙمري٦م واعمٕمٚمقُم٤مشمٞم٦م ًمف ىم

وهذه هل اًمٓمري٘م٦م اعم١مؾمًٞم٦م ذم  ، اًمتٜمٗمٞمذي ويمذًمؽ قمدد اعمقفمٗملم اًمت٤مسمٕملم ًمٚمٛمجٚمس ، اعمجٚمس
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 شمقوٞمحل هقُمث٤مل .  وىمد ؾمٌؼ ذيمره٤م ذم اًمٙمالم قمـ إهٚمٞم٦م ذم هذا اعمٌح٨م ،شمِمٙمٞمؾ اعمج٤مًمس 

وٟم٤مئٌف ووزيري  إُمػميمل وم٢مٟمف يتٙمقن ُمـ اًمرئٞمس ،جمٚمس إُمـ اًم٘مقُمل ذم اًمرئ٤مؾم٦م إُمريٙمٞم٦م 

ويْم٤مف إًمٞمٝمؿ قمْمقي٦م ُمدير اعمخ٤مسمرات اعمريمزي٦م ورئٞمس هٞمئ٦م إريم٤من  ، اًمدوم٤مع واخل٤مرضمٞم٦م

 ٤مر إُمـ اًم٘مقُمل . وهذا اًمٕمدد اًم٘مٚمٞمؾ يتٚم٘مك شمٖمذي٦م ومٙمري٦م وُمٕمٚمقُم٤مشمٞم٦مـتِمـؽميم٦م وُمًـاعمِم

 ،ٙمٞم٦م ٦م إُمريـاعمج٤مًمس واعمٙم٤مشم٥م وهٞمئ٦م اعمقفمٗملم ذم اًمرئ٤مؾم وم٢من ،ٕم٦م ضمدًا ـ٤مري٦م واؾمـتِمـواؾم

هذا سم٤مإلفم٤موم٦م إمم ٟمٔم٤مئره٤م  ، أصح٤مب اخلؼمة واإلظمتّم٤مص٤مت اًمرومٞمٕم٦مُمـ  قمددًا يمٌػمًا ضمداً شمْمؿ 

وهذا اجل٤مٟم٥م اجلٞمد ، وأُم٤م اإلظمٗم٤مىم٤مت  . ضمٞم٦م واًمدوم٤مع واعمخ٤مسمرات اعمريمزي٦مذم وزاريت اخل٤مر

هق ظمْمقع اًم٘مرار إُمػميمل اًمٕم٤مم  ومٞمٝم٤م ٥ٌم اًمرئٞمسـاًمٙمٌػمة ذم اًم٘مرارات إُمػميمٞم٦م ومٚمٕمؾ اًمً

قي قمغم ـقذ ىمـًمْمٖمقط اعمٜم٤مومع اخل٤مص٦م واًمٗمئقي٦م ، وم٢من عمج٤مُمٞمع اًمْمٖمط )اًمٚمقسمٞم٤مت( ذم أُمػميم٤م ٟمٗم

 ، هذا سم٤مإلو٤موم٦م إمم همٓمرؾم٦م اًم٘مقة. اًم٘مرار احلٙمقُمل

   يٛمٙمـ شمِمٙمٞمؾ أي جمٚمس شم٘مقم احل٤مضم٦م إًمٞمف  ،سم٤مًمٓمري٘م٦م اعم١مؾمًٞم٦م اعمذيمقرة ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ، 

د ًمٚمتٖمذي٦م ـٙمٞمؾ ضمديـٛمح اًمقىم٧م سمتِمـد ٓ يًـع ظمٓمر ُمتقىمع . وىمـيمٛمجٚمس ًمٚمتٕم٤مُمؾ ُم

ُم٦م اًمتٖمذي٦م اعمذيمقرة ذم وُيّم٤مر طمٞمٜمئذ إمم وصؾ اعمجٚمس اجلديد سمخد ،اًمٗمٙمري٦م واعمٕمٚمقُم٤مشمٞم٦م 

 .ع آظمرـُمقىم

   ومالسمد ُمـ إقمداد  ،ىمد شمتّمدى اًمِمقرى اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًم٘مْم٤مي٤م ؿمديدة إمهٞم٦م واخلٓمقرة

٤مًمح اًمٕم٤مُم٦م . إطمتٞم٤مـم٤مت ًمْمامن قمدم شمٗمرد جمٚمس صٖمػم او ؿمقرى همػم ُمقؾمٕم٦م سم٤مًم٘مرار ذم اعمّم

 همػم ٟم٤مومذ إٓ سمٕمد ُمّم٤مدىم٦م اًمِمقرى اعمقؾمٕم٦م. إقمالن ُم٘مؽمح اًم٘مرار وضمٕمٚمف ومٞمٛمٙمـ ُمثالً 

  ٦مًمس اًمتٜمٗمٞمذي٤مشمٙمٞمٗمٞمف وشمقفمٞمٗمف ذم اعمج ُم٤مؾمٌؼ ذيمره قمـ اًمِمقرى يٛمٙمـ. 
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 ادبحث افتاشع    
 

 افتػاوض    
    ............. 

 

       

 ؿقاظد افتػاوض 

 مـ خلل افـصقص افؼظقة

اًمتٗم٤موض ذم اًمٕمرسمٞم٦م ىمري٥م ُمـ  ،20ص:  چ ڦ  ڄ   ڦ  ڦچ ىم٤مل شمٕم٤ممم        

اًمت٤ٌمطم٨م واًمتِم٤مور أي شم٤ٌمدل إومٙم٤مر واعمٕمٚمقُم٤مت . وذم ؾمٞم٤مق إدارة اًمٕمالىم٤مت ، وم٢من اًمتٗم٤موض هق 

ٕن يمؾ إٟم٤ًمن ؾمٚمٞمؿ  ،وأراء سمٖمٞم٦م اًمقصقل إمم إشمٗم٤مق . وهق أُمر ذم هم٤مي٦م إمهٞم٦م  شم٤ٌمدل إومٙم٤مر

  .رتٗم٤موض ذم أُمقره سملم احللم وأظماًمتٗمٙمػم حيت٤مج إمم اًم

ـِ طَمٜمَْٔمَٚم٦َم: سمَِؿ ، َوذِم طَمِدي٨ِم ُُمَٕم٤مِوَي٦َم وذم إيْم٤مح ُمٕمٜمك اًمتٗم٤موض ، ىم٤مل اسمـ إصمػم:         ىَم٤مَل ًمَدهْمَٗمؾ سْم

 
ِ
ٌَْٓم٧َم َُم٤م أَرى؟ ىَم٤مَل: سمُِٛمَٗم٤مَوَو٦م اًْمُٕمَٚماَمء ؟ ىَم٤مَل: يمٜم٧ُم إَِذا ًَمِ٘مٞم٧م قَم٤معم٤ًِم  َو

ِ
، ىَم٤مَل: َُم٤م ُُمَٗم٤مَوَو٦م اًْمُٕمَٚماَمء

ـَ اًمتَّْٗمِقيض،  . شقِمٜمَْدُه وأقْمَٓمْٞمُتف َُم٤م قِمٜمِْديأظَمْذُت َُم٤م  ٤مَواة واعمَُِم٤مَريم٦م، َوِهَل ُُمَٗم٤مقمٚم٦م ُِم ًَ اعُمَٗم٤مَوَو٦م: اعُم

يٙم٤من ذِم اعْم٤َمِل إَِذا اؿْمؽَميَم٤م ومِٞمِف أمْجَ  ع. َأَراَد يَم٠َمنَّ يُمؾَّ واطِمد ُِمٜمُْٝماَم َردَّ َُم٤م قِمٜمَْدُه إمَِم َص٤مطِمٌِِف. وشَمَٗم٤مَوَض اًمنمَّ

 وُُمَذايَمرشمَ حُم٤َمدَ 
ِ
ُيَ٘م٤مل شمٗم٤موض اًمّرضماَلِن ذِم احلَِدي٨م إِذا وَ  . ٦م(ـاهـ ُمـ )اًمٜمٝم٤مي. ٝمؿ ذِم اًْمِٕمْٚمؿِ ـصَم٦م اًْمُٕمَٚماَمء

 رقم٤م ومِٞمِف مَجِٞمًٕم٤م.ـؿم
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 :معرؾة إماكة ادحؿقفة بافتػصقؾ

 چ ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦچ ىم٤مل شمٕم٤ممم       

 ،ومالسمد ُمـ اعمٖم٤مًم٦ٌم ذم إقمٓم٤مء إُم٤مٟم٦م اعمحٛمقًم٦م طم٘مٝم٤م ذم اعمٕمروم٦م وذم اًمٜمْم٤مل ُمـ أضمٚمٝم٤م . 27إٟمٗم٤مل: 

 وًمذًمؽ وضمقه:

  دراشة افؼضقة افتػاوضقة : 

  ٞم٦م ًمٚم٘مْمٞم٦م ىمٌؾ اًمدظمقل ذم اًمتٗم٤موضدراؾم٦م شمٗمّمٞمٚمٞم٦م وُمقوققم . 

  وُم٤م هل اًم٘مقة  ،ام هل أمهٞم٦م اًم٘مْمٞم٦م قمٜمد اًمٓمروملم وم . رؤي٦م اًمٓمروملم ًمٚم٘مْمٞم٦م دراؾم٦م

ًمف وُم٤م يٛمٙمـ أن يتٕمرض  ،اًمتٗم٤مووٞم٦م ًمٙمؾ ـمرف )ُم٤م يٛمٙمـ أن ي٘مدُمف ذم ُم٘م٤مسمؾ ىمْمٞمتف 

(؟ وُم٤م هل وؾم٤مئؾ وامن ضمٕمٚمٝم٤م ُمٗم٤موو٤مت طم٘مٞم٘مٞم٦م قمٜمد إساره قمغم ُمٗمٝمقم او ُمقىمػ

 ،أي وامٟم٤مت قمدم حتقهل٤م إمم إُمالءات اًمٓمرف اًم٘مقي قمغم اًمْمٕمٞمػ  ،وًمٞم٧ًم ؿمٙمٚمٞم٦م 

 وًمٙمـ سمّمقرة اًمتٗم٤موض؟

   ؟ وُم٤م هل ل اًمتقىمٕم٤مت قمـ أهداف اًمٓمرف أظمروُم٤م ه ،ُم٤م هل أهداف اًمتٗم٤موض

ُم٤م هل اًمٜمت٤مئ٩م اًمتل يٕمٛمؾ هل٤م اًمٓمرف أظمر ،  ؟ّم٤مقم٥م ذم ـمريؼ أهداف يمؾ ـمرفاعم

وهؾ ومٞمٝم٤م ُم٤م ٟمرومْمف ُم٘مدُم٤ًم ، ومال وم٤مئدة ُمـ اًمتٗم٤موض ومٞمف إٓ عمجرد اإليْم٤مح واًمت٠ميمٞمد؟ 

اعمروٟم٦م وسمٕمض اًمتٜم٤مزل ، وُم٤م هق صمٛمـ وقمقاىم٥م وُم٤م هل إُمقر اًمتل يٛمٙمـ ومٞمٝم٤م إسمداء 

 يمؾ شمٜم٤مزل؟

   ؟أي يمؾ أُمر ًمف ارشم٤ٌمط ُمٝمؿ سم٤مًم٘مْمٞم٦م ،ُم٤م هل اعمتٕمٚم٘م٤مت 

  ؟ وهؾ جي٥م رسمط اعمح٤مور ٘م٤ممه٤م إمم شم٘مًٞمؿ إمم حم٤مور وسمٜمقدهؾ حتت٤مج اًم٘مْمٞم٦م وُمتٕمٚم

 ؟أم يٛمٙمـ دمزئ٦م إهداف ،٦م واطمدة واًمٌٜمقد سمحزُم

  رات )ٟمت٤مئ٩م( وهؾ شمقضمد ظمٞم٤م ،٦م ُمـ اًمتٗم٤موض ُم٤م هل اًمٜمتٞمج٦م اعمرضمقة او اعمتقىمٕم

وُم٤م هل أؾم٤ٌمب  ، ؟ وُم٤م هق شمًٚمًؾ اخلٞم٤مرات ُمـ ضمٝم٦م إومْمٚمٞم٦مُمتٕمددة حيتٛمؾ ىمٌقهل٤م

  ؟وُم٘م٤ميٞمس اًمتٗمْمٞمؾ
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   وهؾ شمقضمد طم٤مضم٦م إمم  ، هق ُمقىمػ اًمرأي اًمٕم٤مم اًمداظمكم ُمـ اًمٜمت٤مئ٩م اعمتقىمٕم٦مُم٤م

 ؟اًمرأي اًمٕم٤ممقمٛمٚمٞم٤مت متٝمٞمدي٦م ًمتِمٙمٞمؾ 

 

 ممثرات مفؿة: 

   وىمد ذيمرٟم٤م ذم أواظمر اعمٌح٨م اًمث٤مين حم٤مور اًمت٘مقيؿ اًمًٞم٤مد  ،شم٘مقيؿ اًمٓمرف أظمر

ح٤مور ذم اًمت٘مـقيؿ اإلىمتّم٤مدي ديؾ سمٕمض اعمـويٛمٙمـ شمٕم ،ًمٚمدول واعم١مؾم٤ًمت إضمٜمٌٞم٦م 

  .وهمػمه

   ؟اهمتٜم٤مُمٝم٤م يٜمٌٖمل ومرص٦م شمقضمدهؾ 

  ؟هؾ يٛمٙمـ حتقيؾ اًمٍماع إمم شمٕم٤مون 

   قمٚمٞمٝم٤م؟ اعمح٤مومٔم٦م جي٥م ىم٤مئٛم٦م اؾمؽماشمٞمجٞم٦م ُمّم٤مًمح شمقضمد هؾ 

  واؾمتخدام ذًمؽ يم٘مقة  ، ُمًت٘مٌٚمٞم٦م اؾمؽماشمٞمجٞم٦م ُمّم٤مًمح ًمٌٜم٤مء رضورة شمقضمد هؾ

  شمٗم٤مووٞم٦م؟

   يم٤مإلشمٗم٤مق اعمٗم٤موو٤مت؟ ومِمؾ طم٤مل ذم ُم٤م صٗم٘م٦م إلسمرام ىُمّمقى رضورة شمقضمدهؾ 

 .اًمٓمروملم سملم حمددة رضورات ًمتٚمٌٞم٦م او اعمّم٤مقم٥م ًمتخٗمٞمػ ظمٓم٦م قمغم

  ورسمام حت٤مول حتقيٚمٝم٤م إمم جمرد  ، اعمٗم٤موو٤مت ُم٤ًمر قمغم شم١مصمر ىمد وٖمقط شمقضمد هؾ

 وًمٙمـ سمّمقرة اعمٗم٤موو٤مت؟ ،وومرض إواُمر إُمالءات 

   ظم٤مص٦م ، اعمٗم٤موض صالطمٞم٦م شم٘مٞمٞمد؟ ومالسمد ُمـ هل صلحقة افػريؼغ ادتػاوضغما 

 اىمتّم٤مدي٦م او ؾمٞم٤مؾمٞم٦م يم٤مٟم٧م ؾمقاء ، اًمٕم٤مُم٦م اعمّم٤مًمح ىمْم٤مي٤م وذم احلٙمقُم٤مت سملم اعمٗم٤موو٤مت ذم

 اًمتداول ُمـ ُمدة سمٕمد إٓ قمرض أي قمغم اعمقاوم٘م٦م ُمٜمع ذًمؽ ُمـ.  همػمه٤م او ظمدُمٞم٦م او دوم٤مقمٞم٦م او

 قمريْم٦م ظمٓمقط صالطمٞم٦م اعمٗم٤موض اًمٗمريؼ ُيٛمٜمح ورسمام.  اعمٗم٤موض هل٤م يٕمٛمؾ اًمتل اجلٝم٦م ُمع

 قطـاخلٓم ذهـه وطمتك.  قهـوٟمح أُمٜمل ٤مونـشمٕم او اىمتّم٤مدي ٤مونـشمٕم قمغم يم٤مإلشمٗم٤مق وم٘مط

 اًمتٗم٤مصٞمؾ إصم٤ٌمت سمٕمد إٓ شمٜمٗمٞمذه٤م وسمٕمدم اًمٗمريؼ يم٢ممج٤مع ، سمْمقاسمط شُمْمٌط أن يٜمٌٖمل اًمٕمريْم٦م

ويتؿ إقمالم اًمٓمرف أظمر رؾمٛمٞم٤ًم سم٠من أي اشمٗم٤مق سملم اعمتٗم٤موولم يٙمقن همػم ُمٚمزم  .وإىمراره٤م
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ٛمٞم٦م وصالطمٞم٦م ـؼ أن يت٠ميمد ُمـ رؾمـويٜمٌٖمل ًمٙمؾ ومري ٦م اعمريمزي٦م .ـد إىمراره ُمـ اجلٝمـإٓ سمٕم

 اًمٓمرف أظمر.

   ويتؿ بعد ذفؽ ،تلـد مـ أهؾقة افػريؼ ادػاوض: 

   شمٜمٔمٞمؿ قمٛمؾ اًمٗمريؼ وحتديد واضم٤ٌمت يمؾ قمْمق . ويتْمٛمـ اًمٗمريؼ ُمراىم٤ًٌم طم٤مد

د ـسمٕم ُمـع اًمٗمريؼ واعمداوًم٦مجٞمؾ اعمالطمٔم٤مت ـوفمٞمٗمتف شمً ،قي اعمالطمٔم٦م ـاًمذيم٤مء وىم

 .لم إداءـذًمؽ ًمتحً

  يتْمٛمـ . وُمع ذًمؽ ،  يتؿ شمًجٞمؾ ضمٚم٦ًم اًمتٗم٤موض ذم طم٤مل إشمٗم٤مق اًمٓمروملم قمٚمٞمٝم٤م

 ٤مر اًمتٗم٤مويض سمخٓم٤مب ومّمؾـشمًتٓمٞمع قمرض سمداي٤مت اعمً ،اًمٗمريؼ ُمٝم٤مرة يمت٤مسمٞم٦م 

٤مرك ـويِم ،قمٚمٞمٝم٤م شمتٛمٞمز ومٞمف اًم٘مْم٤مي٤م اعمختٚمٗم٦م يمل يٛمٙمـ اًمٌٜم٤مء  ، )واوح همػم ُمٚمتٌس(

 .اعمراىم٥م سم٤مًمٙمت٤مسم٦م

  ً٤مر اًمتٗم٤مويض وُم٤م حيت٤مضمف ُمـ ـي٘مقم اًمٗمريؼ سمٕمٛمٚمٞم٤مت ُمتٙمررة وٟمٔم٤مُمٞم٦م ًمت٘مقيؿ اعم

 شمٕمديالت.

 :ومصافح متبادفة مشسـة مػاهقؿظذ اإلتػاق 

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      

ض اقمتامدًا قمغم ُمٗم٤مهٞمؿ ُمِمؽميم٦م أي٦م اًمٙمريٛم٦م شم١مؾمس ًمٚمتٗم٤مو .64آل قمٛمران:  چ ڈ

٢مُم٤م وم ،ومٝمق ُمقىمػ ضم٤مُمد  ،. وهذا سمخالف اإلقمتامد قمغم ُمقىمػ جمرد قمـ اعمٗم٤مهٞمؿ  وُمّم٤مًمح ُمت٤ٌمدًم٦م

 أن ُي٘مٌؾ يمام هق او ُيرومض . وُمـ ومقائد أي٦م اًمٙمريٛم٦م:

او اًمٙمالم اًمقضمٞمز  ، هب٤م اًمٙمالم اخل٤مص سم٘مْمٞم٦م ُمٕمٞمٜم٦م ، وم٤معمراد شـؾؿة»: ُمٕمٜمك افػائدة إوػ      

. يدل قمغم ذًمؽ أن اهلل شمٕم٤ممم ذيمر  يمزيد وؾمٕمٞمد اًمٚمٗمظ اعمٗمرد اعمراد وًمٞمس يمام هل قم٤ٌمرة اسمـ قم٤مؿمقر ،

 ذم أي٦م أقمٔمؿ ُمث٤مل ُمـ شمٚمؽ اًمٙمٚمٛم٦م ، وهل أن ٓ ٟمٕمٌد إمم اهلل ، واجلٛمؾ اعمٕمٓمقوم٦م قمٚمٞمٝم٤م . وُمثٚمف
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ىئ  ىئ  ی  ی  ی   ىئ ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ ۆئ  ۈئ ۆئچ ٤ممم ــىمقًمف شمٕم

 .24إسمراهٞمؿ:  چ ی  جئ

، وىمد ُوِصٗم٧م اًمٙمٚمٛم٦م سمف ، ومٝمق ُمّمدر او اؾمؿ ُمّمدر  ، «شقاء»ُمٕمٜمك  أُم٤م :افػائدة افثاكقة      

وىمد يزقمؿ سمٕمض اعمٗمنيـ أن اًمقصػ جي٥م أن يٙمقن سم٤مًمّمٗم٦م يم٢مؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ ُمثالً يمام شم٘مقل: زيد 

يتٕمٚمؼ سم٢مو٤موم٦م حمذووم٦م ، يم٠من ومٞمج٥م سمدقمقاهؿ أن  وأُم٤م اًمقصػ سم٤معمّمدر ويمٚمٛم٦م ُمًتقي٦م . ،قم٤ممل 

. وهذه ُمزقمٛم٦م وٕمٞمٗم٦م وم٢من اًمقصػ سم٤معمّمدر  ويمٚمٛم٦م ذات ؾمقاء يٙمقن اعمراد: زيد ص٤مطم٥م قمٚمؿ

٤م شُمـٗمِ٘مد اًمٜمَص اًمٖم٤مي٦م ُمـ وم٢مهن اإلو٤موم٦م اعم٘مدرة وأُم٤م يمٌػمة ، صم٤مسم٧م ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وومٞمف ومقائد ُمٕمٜمقي٦م

  ، وىمد سمٞمٜم٤م ذًمؽ ذم اعمٌح٨م اًمث٤مُمـ )شمٗمًػم آي٦م اًمِمقرى ، اًمٗم٤مئدة اًمث٤مًمث٦م(. اًمقصػ سم٤معمّمدر

  ذم ٟمحق هذا اًمًٞم٤مق: سمٞمٜمٝمام شمداظمؾ ذم ُمٕمٜمٞملم شؾمقاء»ًمٗمظ:  ٛمؾوُيًتٕم      

،  ىمري٥م ُمـ اإلؾمتقاء واًمتًقي٦م أي سمٚمقغ اًمٌمء مت٤مم أُمره او طم٤مًمف او هم٤ميتف :ادعـك إول      

او  سمام يتقاومؼ ُمع اًمٖم٤مي٦م ُمـ ظمٚم٘مفوسمٕم٤ٌمرة أظمرى ُٟمْْم٩م اًمٌمء ُمـ اجلٝم٦م اعمٕمٜمقي٦م واعم٤مدي٦م واشمّم٤مومف 

ڌ   چ . ىم٤مل شمٕم٤ممم  ، ُي٘م٤مل: اؾمتقى اًمٓمٕم٤مم أي ٟمْم٩م واعمٕم٤مين، وُيًتٕمٛمؾ ذم إضم٤ًمد  ُمـ قمٛمٚمف

، اًمًٌٞمؾ  وهداي٦م ، أي ىمّمد108اًمٌ٘مرة:  چ ڑ ژ ژ ڈ ڎ  ڎ  ڈ

وُمـ هذا  إمم احلؼ واخلػم . ويقصؾ سمٕمقاُمؾ اهلداي٦م ، اعمٙمتٛمؾ اًمًٌٞمؾ وم٢من ؾمٌٞمؾ احلؼ او اًمرؿمد هق

شمٕم٤ممم و وىم٤مل شم٤ٌمرك أي سمنمًا شم٤مم اخلٚم٘م٦م . ،17ُمريؿ:  چ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  چإصؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم 

 ، 7 - 6آٟمٗمٓم٤مر:  چ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ     ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ چ 

 ُمٜمٞمع يتٕمذر اًمٜمٞمؾ ُمٜمف ، وُمٕمٜمك، أي هنض سم٘مٞم٤مم 29اًمٗمتح:  چچ  چ   چ  چىمقًمف شمٕم٤ممم و

ٌُٜمك اًمتحتٞم٦م أي قمغم شفقمغم ؾمقىم»   ، وهق مجع ؾم٤مق. اًم٘مقاقمد او اًم

ڱ  ں  چ او ٟمٗمل اًمٗم٤مرق ذم ىمْمٞم٦م ُمٕمٞمٜم٦م ، ىم٤مل شمٕم٤ممم  ، اعم٤مدي٦م او اعمٕمٜمقي٦م اعمامصمٚم٦م: افثاينادعـك       

 ٱ چ وىم٤مل شمٕم٤ممم  ، 98 - 97اًمِمٕمراء:  چڻ    ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ں
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أي ٓ ومرق ءأٟمذرمهؿ  ،6اًمٌ٘مرة:  چٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ      ڀ   ڀ    ٻ  ٻ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    چ وىم٤مل شمٕم٤ممم  أم مل شمٜمذرهؿ ٓ ي١مُمٜمقن .

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

. وُمـ هذا إصؾ اؾمتٕمامل 95اًمٜم٤ًمء:  چ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ   ڦ   ڦ  ڄ   ڄ  ڄ

ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  چ ٤ممم ــػم ىمقًمف شمٕمـٝمقر ذم شمٗمًـط ، يمام هق اعمِمـسمٛمٕمٜمك: وؾم شقاءـؾم»

ومًقاء اجلحٞمؿ وؾمٓمٝم٤م ٕن ُم٤ًموم٤مت  ،55 – 54اًمّم٤موم٤مت:  چ ٹ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ

ڳ  ڱ  ڱ  چ ٤ممم ــشمٕمو شم٤ٌمرك ذم ىمقًمفويمذًمؽ اًمقؾمط إمم إـمراف ُمتامصمٚم٦م أي ُمتٕم٤مدًم٦م . 

، ومرسمام ُيراد هٜم٤م مت٤مصمؾ او شمٕم٤مدل أوص٤مف 58ـمف:  چ ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ

 ٦ٌم إمم اًمٓمروملم.ـاعمٙم٤من سم٤مًمٜمً

واعمٕمٜمٞم٤من سمٞمٜمٝمام درضم٦م ُمـ اًمتداظمؾ واًمتالزم ذم ُمْمٛمقن أي٦م اًمٙمريٛم٦م ، وؾمٜمذيمره ذم آظمر       

 اًمٗم٤مئدة اًمث٤مًمث٦م إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.

ٞم٤مق ـٟمٙمرة ذم ؾم ، چ  ڦ چ ىمقًمف شمٕمــ٤ممم .ذم ُمٕم٤مين اإلقمراب واجلٛمؾ : دة افثافثةـافػائ      

 ذم فم٤مهر اإلـمالق ويٛمٙمـ ، سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٝمؿ ؾمقاءٌ صٗمتٝم٤م أهن٤م وفم٤مهره٤م اإلـمالق ذم أي يمٚمٛم٦م  ، اًمٓمٚم٥م

 . أن شمٙمقن ىمْمٞم٦م أُمٜمٞم٦م او اىمتّم٤مدي٦م او قمٚمٛمٞم٦م او همػم ذًمؽ

 قمغم ومٗمل إقمراهب٤م أيمثر ُمـ وضمف ، وشمدور وضمقه اإلقمراب ، چڄ  ڄ  ڄ  ڃ     چوأُم٤م قم٤ٌمرة       

ضمديدة ُمرشمٌٓم٦م سمام ىمٌٚمٝم٤م سم٤معمٕمٜمك  ٝم٤م مجٚم٦م شمٗمًػمي٦مـ: أٟمافقجف إول . سمٞم٤من صٚم٦م هذه اًمٕم٤ٌمرة سمام ىمٌٚمٝم٤م

ٞمٛمٙمـ أن وم ، ومالسمد طمٞمٜمئذ ُمـ شم٘مدير اًمراسمط اعمٕمٜمقي سمام ىمٌٚمٝم٤م .وومٝمؿ اًمْمامئر وم٘مط وًمٞمس سم٤مإلقمراب 

قاًء ُمـ ؾم ومٙم٠من ؾم٤مئاًل ؾم٠مل: ُم٤م هل اًمٙمٚمٛم٦م او يمٞمػ ٟمخت٤مر يمٚمٛم٦مً  ، عمٌتدأ ُُمْمٛمر اً اجلٛمٚم٦م ظمؼمشمٙمقن 

اعمحتٛمٚم٦م يٕمتٛمد قمغم ومٝمؿ اًم٘مرائـ  عمْمٛمراتشم٘مدير اؽ أن ـٓ ؿمو ؟مجٚم٦م اإلـمالق ذم اًمٕم٤ٌمرة

. ويٛمٙمـ  أقمٔمٛمٝم٤م )أي أقمٔمؿ يمٚمٛم٦م( أن ٓ ٟمٕمٌد إٓ اهللأطمًٜمٝم٤م او يم٠من يٙمقن اًمت٘مدير:  ،رقمٞم٦م ـاًمِم
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ن اًمت٘مدير: هل همػم أن اعمِمٝمقر ذم يمت٥م اًمتٗمًػم أ. اهلل  إٓ يٙمقن اًمت٘مدير: ُمٜمٝم٤م أن ٓ ٟمٕمٌد أيْم٤ًم أن

وهذا اًمت٘مدير ُيِمٕمر سمحٍم  يمام ٟم٘مؾ اًم٘مرـمٌل واسمق طمٞم٤من واسمـ قم٤مدل وهمػمهؿ . ، أن ٓ ٟمٕمٌد إٓ اهلل

وُيٚمٖمل ؾم٤مئر اإلطمتامٓت اًمتٗم٤مووٞم٦م اًمتل ي٘مٌٚمٝم٤م  ، ذيمقرة سم٠مهن٤م: أن ٓ ٟمٕمٌد إٓ اهللاًمٙمٚمٛم٦م اعم

ومٝمذا شم٘مدير وٕمٞمػ ٕٟمف يّمٓمدم سم٘م٤مقمدة أصٞمٚم٦م ذم  ، ذم سمداي٦م هذه اًمٗم٤مئدة اإلـمالق اًمذي ذيمرٟم٤مه

اًمٚمٖمق . ي١ميد ُم٤م وهل ىم٤مقمدة: إقمامل اًمٙمالم أومم ُمـ إمه٤مًمف وأن اًم٘مرآن ُمٜمزه قمـ  ،صقل اًمٗم٘مف وإ

ومال جيقز  ،عمٕمٜمك قم٤ٌمرة شم٤مُم٦م ا ، چڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ     چ ذيمرٟم٤مه أن قم٤ٌمرة

 يمام هق احل٤مل ذم أي٦م وًمٞمس سمام هق ضمزء ُمـ اإلـمالق ،ُيٕم٤مرض اإلـمالق  شم٘مٞمٞمده٤م إٓ سمدًمٞمؾ

ڄ     چأن قم٤ٌمرة : افقجف افثاين.  ، وهذه ىم٤مقمدة صحٞمح٦م ذم شم٘مٞمٞمد اعمٓمٚمؼ وختّمٞمص اًمٕم٤مم اًمٙمريٛم٦م

او سمٛمٕمٜمك  ،إُم٤م سمٛمٕمٜمك أن اعمٌدل ُمٜمف يِمتٛمؾ قمغم اًمٌدل  ، چ ڦ  چسمدل ُمـ  چڄ  ڄ  ڃ  

٤ممم ــــيم٘مقًمف شمٕم ،ر ـُمـ همػم إًمٖم٤مء اإلـمالق ذم اعمٌدل ُمٜمف . وًمذًمؽ ٟمٔم٤مئ فدل سمٕمض اعمٌدل ُمٜمـأن اًمٌ

يم٤ٌمر ٟم٘مؾ اًمًٛملم احلٚمٌل ذم )اًمدر اعمّمقن( قمـ  وم٘مد ،100إٟمٕم٤مم:  چ  ې  ى  ى ې چ 

أضم٤مزوا إقمراب اجلـ سمدًٓ ُمـ  أهنؿ ،أئٛم٦م اًمٕمرسمٞم٦م يم٤مًمٗمراء وأيب إؾمح٤مق وأيب اًمٌ٘م٤مء وُمٙمل وهمػمهؿ 

وٟمحق ذًمؽ ي٘م٤مل ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم  ٓ يٜمٗمل ؿمٛمقل اًمٚمٗمظ ًمٚمنميم٤مء ُمـ اإلٟمس .هذا إقمراهبؿ و ،ذيم٤مء 

ومٚمٗمظ ومقايمف يٛمٙمـ  ،42 – 41اًمّم٤موم٤مت:  چۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅۉ  ۉ  ې  ې  چ 

وهذا ٓ يًتٚمزم أن اًمرزق اعمٕمٚمقم حمّمقر سم٤مًمٗمقايمف وأن حلؿ اًمٓمػم ُمثالً  ،ٙمقن سمدًٓ ُمـ رزق أن ي

ڱ    ڱ  ں  ں  ڻ       ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱچ . وشمدسمر ىمقًمف شمٕم٤ممم  ًمٞمس ُمٜمف

 شآي٤مت»جيقز أن يٙمقن سمدًٓ ُمـ  شُم٘م٤مم»ومـ  ،97 – 96آل قمٛمران:  چڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀہ  

سمٛم٘م٤مم إسمراهٞمؿ  ذم هذا اًمٜمص وٓ يدل ذم يمؾ إطمقال قمغم طمٍم أي٤مت ،وجيقز أن يٙمقن ُمٌتدًأ  ،

٤مقمد ـيًر: ُمٜمٝم٤م ُم٘م٤مم إسمراهٞمؿ . ـاًم٘مرـمٌل وهمػمه إمم أن اًمت٘مدي اإلُم٤مم وًمذًمؽ ذه٥م ،الم ـقمٚمٞمف اًمً

يٛمٙمـ ذم ٟمّمقص ًمٙمـ ٝم٤م سمٖمػم اًمٌدًمٞم٦م . وـوٟمحقه٤م يٛمٙمـ إقمراسمذه أي٤مت ـذا اًمٜمٔمر أن هـقمغم ه

ومال  ، قمغم ٟمحق ىمقًمؽ: أيمٚم٧م اًمرهمٞمػ صمٚمثف ، ى أن يٙمقن اًمٌدل هق اعم٘مّمقد ُمـ مجٚم٦م اعمٌدل ُمٜمفأظمر
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ھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ   چيم٘مقًمف شمٕم٤ممم و ،ُمـ ختّمٞمص او شم٘مٞمٞمد اعمٌدل ُمٜمف  طمٞمٜمئذ ُمٗمر

جئ   ی ی ی یچ ٤ممم ــــف شمٕمـوىمقًم ،97آل قمٛمران:  چ﮲  ﮳  ﮴﮵  

 : ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٗمراء:افقجف افثافث . 33اًمزظمرف:  چ ىئ  يئ  جب  حب مئ حئ

اهـ )ُمـ . ظمٗمض قمغم ُمٕمٜمك: شمٕم٤مًمقا إمم أٓ ٟمٕمٌد إٓ اهللَّ  ذِم ُمقوع شأنْ »، ومـ  چڄ  ڄ  ڄ  ڃ     چ

اعمذيمقر ذم سمداي٦م هذه اًمٗم٤مئدة ، وٓ ٟمٕمٚمؿ ُم٤م يقضم٥م  اًمت٘مدير ي٘مٞمد اإلـمالق اُمٕم٤مين اًم٘مرآن( . وهذ

 إظمذ سمف.

يمام  چڦ  ڦ  ڦ  ڄ      چوم٢مذا مجٕمٜم٤م ُمٕمٜمك اإلقمراب إمم اعمٕمٜمك اًمٚمٖمقي ًمٕم٤ٌمرة       

اًمتٗم٤مويض سمّمقرشمف ، وم٢من اًمٙمٚمٛم٦م اًمًقاء سملم ـمرذم اًمتٗم٤موض هق اعمنموع ذيمرٟم٤مه ذم اًمٗم٤مئدة اًمث٤مٟمٞم٦م 

اًمتٜم٘مٞمح واإلٟمْم٤مج .  اإلؾمتقاء ، أي ُمر اعمنموع سم٠مٟمقاع ُمـ قمٛمٚمٞم٤متاعمت٘مٜم٦م واعمتٙم٤مُمٚم٦م ، سمٕمد أن 

يمل يتقاومؼ اًمٓمروم٤من قمٚمٞمف ، وًمت٠ميمٞمد  ُمراقم٤مة ُمٜمٗمٕم٦م اًمٓمروملمشمتْمٛمـ واوح أن حم٤مور اإلٟمْم٤مج و

 .چڦ  ڄ       چ ذًمؽ اشمّمٚم٧م اًمٙمٚمٛم٦م اًمًقاء سم٤مًمٔمرف:

 

وذًمؽ أن  ،وإن يم٤مٟم٧م ُمًت٘مٌٚمٞم٦م : اًمتٜمٌٞمف إمم اًمٌح٨م قمـ ُمّمٚمح٦م ُمِمؽميم٦م افػائدة افرابعة      

ڄ  ڄ  چ يمام ذم قم٤ٌمرة  ،يم٤من اعمٗمٝمقم اإلؾمالُمل ًمٚمتقطمٞمد اعمٕمروض قمغم أهؾ اًمٙمت٤مب طمٞمٜمذاك 

ومل يٙمـ هذا اعمٗمٝمقم  ، چ چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ

ۇ  ۆ   چ يمام يدل قمٚمٞمف ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،طم٤مرضًا قمٜمد أهؾ اًمٙمت٤مب طمٞمٜمذاك 

ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  

. ومال ؿمؽ أن  31اًمتقسم٦م:  چ ې  ېى   ى  ائ  ائ     ەئەئ  وئ  وئ  ۇئ

ويمثػم ُمـ اًمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمتٗم٤مووٞم٦م شمتج٤موز اعم٤ًموُم٦م إلجي٤مد ىمْمٞم٦م ُمًت٘مٌٚمٞم٦م . اًمٕمرض اًمتٗم٤مويض يم٤من 

وم٢من اًمتٗم٤موض  ،وشمٜمت٘مؾ إمم إجي٤مد ُم٤م مل يٙمـ ُمقضمقدًا . وًمذًمؽ  ،قمغم اعمّم٤مًمح اعمقضمقدة أن 

ؽماشمٞمجل جي٥م أن ُيًـٌؼ سمدراؾم٦م ؿم٤مُمٚم٦م قمـ ىُمدرات اًمٓمروملم وُمّم٤محلٝمؿ احل٤مرضة ـاإلؾم
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صمؿ يمٞمػ يٛمٙمـ اًمٜمٗمقذ سم٘مقة ُمـ ظمالل  ،واعمخ٤مـمر واًمتٝمديدات احل٤مرضة واعمتقىمٕم٦م  ،ت٘مٌٚمٞم٦م ـواعمً

 ،قة اًمت٠مصمػم ُم٤م ي٤ًموم سمف ـوًمٞمس قمٜمده ُمـ ىم أن هذه اعمِم٤مهد . وم٢من أطمد اًمٓمروملم ىمد يٙمقن وٕمٞمٗم٤مً 

وًمٙمٜمٝم٤م ُمّمٚمح٦م ُمٖمٞم٦ٌم  ، رـك اًمٓمرف أظمـدة اًمت٠مصمػم قمٚمـديـت٘مٌٚمٞم٦م ؿمـؾ ُمّمٚمح٦م ُمًوًمٙمٜمف حيٛم

 ُمٗم٤موو٤مت اعمداوٓت وشمّمٌح ، ىمقي٤مً  اًمْمٕمٞمػ جيٕمؾ سمذًمؽ دـاجلٞم واًمتٗمٙمػم.  ك إفمٝم٤مرـوحتت٤مج إًم

 إصم٤مرة جم٤مٓت حتٚمٞمؾ ذًمؽ وي٘متيض.  ىمقي ـمرف ُمـ اً وإضم٤ٌمر إُمالءات وًمٞم٧ًم ـمروملم سملم طم٘مٞم٘مٞم٦م

 قمغم ٟمٗمٕمٝم٤م يزيد اًمتل اخلٞم٤مرات ًمتحديد وهمػمه٤م واًمدوم٤مع وإُمـ واًمًٞم٤مؾم٦م يم٤مإلىمتّم٤مد اعم٘م٤مسمؾ اهتامم

 ، يمذا أقمٓمٞم٧م يمذا أظمذت إذا أي ،إضمراء ُم٘م٤ميْم٦م قم٤مدًم٦م  اعمٗم٤موض يًتٓمع مل إذا ، وسم٤مجلٛمٚم٦م.  رضه٤م

وهذا  . اعمٗم٤موو٤مت إمم ُمٜمٝم٤م أىمرب اًم٘مني٦م اإلُمالءات إمم وم٤معمٗم٤موو٤مت إمم أن وم٤مؿمٚم٦م ، او هل

وسمخالف  .حت٤مج إمم أومؼ واؾمع ورؤي٦م سمٕمٞمدة وُمٝم٤مرة قم٤مًمٞم٦م وإدارة ُمتٗمقىم٦م ًمٚمتٗم٤موض ـدىمٞمؼ يسم٤مب 

 .ن اًمٙمثػم ُمـ طم٤مرض وُمًت٘مٌؾ ؿمٕمٌفذًمؽ وم٢من اعمٗم٤موض ىمد خي

 

وم٢من  ،عم٤م يم٤مٟم٧م اًمٙمٚمٛم٦م اًمتٗم٤مووٞم٦م ؾمقاًء سملم اًمٓمروملم  ،: اًمٕمدل سملم اًمٓمروملم افػائدة اخلامسة      

 شم٤ٌمرك ي١ميمد ذًمؽ ىمقًمف حت٘مٞمؼ اعمّمٚمح٦م هب٤م يٜمٌٖمل أن ي٘مقم قمغم ُمٗمٝمقم ُيٓمٌؼ سم٤مًمٕمدل قمغم اًمٓمروملم .

جت  حت  خت   مت   ىت  يت  جث  مث  ىث    يث  حج  مج      چ ٤ممم ــــشمٕمو

 ُم٘مٞمؿ ومٝمق أىم٤مم ُمـ أصٚمفو ، اإلدم٤مه ذم اًمث٤مسم٧م هق ت٘مٞمؿـاعمً.  183 – 182اًمِمٕمراء:  چ جح  مح

 حتّمٞمؾ وضمٝمقد قمٛمٚمٞم٦م هل ت٘م٤مُم٦مـاإلؾم ويم٠من تٗمٕم٤ملـاإلؾم صٞمٖم٦م إمم ُٟمـ٘مؾ صمؿ ، ت٘مرـواؾم صم٧ٌم أي

 جلٝم٦م خم٤مًمػ ُمٞمؾ أي يٛمٞمؾ وٓ ومٞمف قمقج ومال ، اإلدم٤مه ذم اًمث٤مسم٧م هق وم٤معمًت٘مٞمؿ ، احلؼ قمغم اإلىم٤مُم٦م

 آراءهؿ يزن او يزهنؿ ُمـ يمؾ ُمع اًمٕمدل قمغم اًمث٤مسم٧م اعمٞمزان هق اعمًت٘مٞمؿ وم٤مًم٘مًٓم٤مس.  احلؼ واًمٕمدل

 اًمثراء قمـ اًمٜمٔمر وسمٍمف واًمٜمٗمٕمٞم٦م واًمٕم٤مـمٗمٞم٦م واعمذهٌٞم٦م اًمٕم٘مٞمدي٦م اعمٞمقل قمـ اًمٜمٔمر سمٍمف وأقمامهلؿ

ىت  يت  جث  چ ٤مرة ــقمٌ قم ذم اًمٜم٤مس ذمـاًمٕمٛم ي١ميمد هذا اعمٕمٜمك ، وهمػمه٤م اًمقفمٞمٗمٞم٦م واعمٜمزًم٦م

 ُمتٓمٚم٤ٌمت وصقر يمثػمة: وًمٚمٕمدل اًمتٗم٤مويض.  چمث  

   وضمقاب اًمٓمرف اًمث٤مين أن صمٛمـ شمٚمؽ اًمٖم٤مي٦م هق  ، شس»ومٚمٜم٘مؾ إن هم٤مي٦م اًمٓمرف إول هق

٤مون ذم ىمْمٞم٦م او شمٕمٝمد ـديد او اًمتٕمـ٤مدل ُمٜمٗمٕم٦م او إسمٕم٤مد مهـذا اًمثٛمـ شمٌـوىمد يٙمقن ه ، شص»
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او يٓمٚم٥م صمٛمٜم٤ًم قمٛمٚمٞم٤ًم  ،مم٤م ُي٘مٚمؾ وم٤مئدشمف  شس». وىمد يْمع اًمٓمرف اًمث٤مين ىمٞمقدًا حمِددة قمغم  ُمٕملم

قمغم اًمٓمرف إول أن يٌح٨م قمـ دواومع اًمت٤ٌمدل واحلؾ أن  وُمْم٤مره أيمثر ُمـ ُمٜم٤مومٕمف . ،سم٤مهْم٤ًم 

أي ُمٕمروم٦م ىمٞمٛمتف  ،واًمٓمرق اعمقوققمٞم٦م ًمت٘مقيؿ او شم٘مدير صمٛمٜمف  ،وُمٜم٤مومٕمف وُمْم٤مره وقمقاىمٌف 

وىمد يٌدأ اًمٓمروم٤من  وًمٞمس اًم٘مٞمٛم٦م اعمرهمقب ومٞمٝم٤م إذا يم٤مٟم٧م سمٕمٞمدة قمـ ُمٕم٤ميػم اًمت٘مقيؿ . ،احل٘مٞم٘مٞم٦م 

ويٜمٌٖمل اًمتٜمٌف  يتؿ اًمقصقل إمم يمٚمٛم٦م ؾمقاء.صمؿ يتؿ شمٕمديٚمف اعمرة سمٕمد اعمرة طمتك  ،سمً٘مػ ُمرشمٗمع 

د ُمـ اًمتٜم٤مزٓت ـجع اًمٓمرف اعمتٕمٜم٧م قمغم ـمٚم٥م اعمزيـد يِمـإمم أن اًمتٜم٤مزل همػم اعمت٤ٌمدل ىم

سم٠من ي١مظمذ ُمٜمؽ ُم٤م هق رضوري  ،إطم٤مدي٦م . ويٜمٌٖمل احلذر أيْم٤ًم ُمـ شم٤ٌمدل إُمقر همػم اعمتٙم٤مومئ٦م 

٤م وشُمٕمٓمك سمدًمف او ي١مظمذ ُمٜمؽ ًم٥م اًم٘مْمٞم٦م وضمقهره ، وشُمـٕمٓمك سمدًمف ُم٤م ًمٞمس سميوري او صمٛملم

 . ومرع اًم٘مْمٞم٦م وذيٚمٝم٤م

   ومالسمد ذم  ،ذم اعمٌح٨م اًم٤ًمسمؼ وذم ُمقاوع أظمرى أن قمٜمٍم اعمٖم٤مًم٦ٌم واضم٥م دائؿ ذيمرٟم٤م

ڀ  ڀ   ڀ  چ يمام ذم ٟمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،اًمٌح٨م قمـ إطمًـ وإصٚمح  ُمـ اعمّم٤مًمح اًمٕم٤مُم٦م

. وٓ يٛمٙمـ ُمٕمروم٦م ُم٤م هق أطمًـ ُمـ همػمه إٓ 2اعمٚمؽ:  چ ٺ  ٺ   ٺ   ٺ    ٿ

سم٤معم٘م٤مرٟم٦م ُمع اًمٌدائؾ اعمحتٛمٚم٦م . وًمذًمؽ وم٢من اًمتٗم٤موض قمغم شم٤ٌمدل اعمّم٤مًمح يٕمتٛمد قمغم اعمٝم٤مرة ذم 

ودراؾمتٝم٤م سمدىم٦م ًمؽمشمٞمٌٝم٤م طم٥ًم أومْمٚمٞمتٝم٤م . وهذا ًمٞمس ُم٘متٍمًا قمغم  ،إجي٤مد ظمٞم٤مرات يمثػمة 

 راتوشمٜمٌٞمٝمف إمم ظمٞم٤م ٤مًمح اعم٘م٤مسمؾاًمتٗمٙمػم سمٛمّم أيْم٤مً  سمؾ يِمٛمؾ ،ظمٞم٤مرات يمؾ ـمرف ًمٜمٗمًف 

ُمتدرضم٦م ٟم٤مومٕم٦م ًمف ، وهل ُمٓمٚمقسم٦م ًمٚمٓمرف أظمر أيْم٤ًم . وشمتدرج اعمداوٓت ُمـ أضمؾ سمٚمقغ 

 .قم٤مدًم٦م سملم اًمٓمروملم شمًقي٦م

   اًمت٘مدم اعمقازي )أي اعمح٤مذي(: ُمٜمٝم٩م اشم٤ٌمعيٛمٙمـ  ،وًمتٞمًـػم إمت٤مم ُمراطمؾ اًمٙمٚمٛم٦م اًمًقاء، 

 أن ٕمٚمٞمؽوم اعم٘م٤مسمؾ ًمّم٤مًمح خٓمقه٤مـشم ظمٓمقة ومٙمؾ . اًمٗمرص شمْمٞمع وٓ ٤مرـاعمً يٜمْمٌط يمل

 دمٕمؾ أن اًمٌداي٦م ذم ويٙمٗمل.  ًمّم٤محلؽ ُمٜمٝم٤م ظمػم هق ُم٤م او ٟمٔمػمه٤م او ُمثٚمٝم٤م قمغم حتّمؾ

ل طمزُم٦م اًمتٗم٤موض ـوم ي٘م٤مسمٚمٝم٤م ُم٤م شمثٌٞم٧م طملم إمم( هن٤مئٞم٦م همػم أي) ُمٌدئٞم٦م ظمٓمقة قشمؽـظمٓم

 .اًمٙمٚمٞم٦م
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   ويٍم  ،وىمد يتٕمٜم٧م اًمٓمرف اًمث٤مين ذم رومض اًمتٕم٤مدل او اًمت٤ًموي ذم اعمٙم٤مؾم٥م سملم اًمٓمروملم

: حم٤موًم٦م إول افطريؼ ي٘مدُمف . ويٛمٙمـ ُمقاضمٝم٦م ذًمؽ سمٓمرق ، ُمٜمٝم٤م:قمغم صمٛمـ أقمغم سمٙمثػم مم٤م 

؟ وذًمؽ يمل ٓمٚم٥م ذًمؽ وُم٤م هل إؾم٤ٌمب واعمّم٤مًمحيم٠من شم٠ًمًمف: عم٤مذا شم ،إقم٤مدشمف إمم اإلٟمّم٤مف 

 : هقافطريؼ افثاينوشمٕمقد سم٤مًمٓمروملم إمم يمٚمٛم٦م ؾمقاء .  ،شمًتخرج ُمٜمف أؾم٤ٌمسم٤ًم شمٜمٓمٌؼ قمٚمٞمؽ أيْم٤ًم 

إلجي٤مد ظمٞم٤مرات  ويم٠مٟمؽ شم٤ًمقمده ، أي اًمتٗمٙمػم ٟمٞم٤مسم٦م قمـ أظمر ،ذيمرٟم٤مه ذم اًمٗم٘مرة اًم٤ًمسم٘م٦م  ُم٤م

: مم٤مرؾم٦م اًمْمٖمقط اعمٛمٙمٜم٦م ، افطريؼ افثافث . ة حت٘مؼ ُمّمٚمح٦م ؾمقاء سملم اًمٓمروملمضمديد

سمت٠مضمٞمؾ اًمتٗم٤موض او آٟمًح٤مب ُمٜمٝم٤م او إدظم٤مل ـمرف صم٤مًم٨م ُمٕملم ، او همػم ذًمؽ ُمـ يم٤مًمتٚمقيح 

 اًمْمٖمقط. 

   ن قمغم اًمٓمروملم وم٢من اًمٖمٚمؼ يٙمق ،طملم يتامدى اًمتٕمٜم٧م واإلسار قمغم همٚمؼ ـمريؼ اًمٕمدل، 

ٕٟمف يٗم٤موض ٟمٞم٤مسم٦م قمـ  ، اًمٕمٗمق واإلطم٤ًمنسمٗمْمؾ  ذم اًم٘مْم٤مي٤م اًمٕم٤مُم٦م وٓ يّمح عمٖمٗمؾ أن حيت٩م

ومال حيؼ ًمف اًمتٜم٤مزل قمـ طمؼ إٓ سم٤موٓمرار  ،وذم طمؼ هلل قمز وضمؾ سم٤مإلو٤موم٦م إمم احلؼ اًمٕم٤مم  ؿمٕم٥م

 ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک   چوىمد ىم٤مل شمٕم٤ممم  ،طم٘مٞم٘مل وسمتقاومؼ ممثكم اًمِمٕم٥م 

ۅ  ۉ  ۉ  چ ٤ممم ـــ. وشمدسمر ىمقًمف شمٕم194اًمٌ٘مرة:  چ گ  ڳ گ  گ  گ

همػم وم٢من اًمّمؼم  ،126اًمٜمحؾ:  چ ې  ې  ې  ېى  ى  ائ   ائ    ەئ  ەئ

ٕمل وشمٜمقيع اًمقؾم٤مئؾ ًمتحّمٞمؾ احلؼ ُمـ همػم ـوًمٙمٜمف اعمٓم٤موًم٦م ذم اًمٕمٛمؾ وشمٙمرار اًمً ،اًمتٜم٤مزل 

ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    چوشمدسمر هٜم٤م ىمقًمف شمٕمــ٤ممم  ُمٕم٤مىم٦ٌم اًمٓمرف أظمر .

 ، چ ڀڀ     ڀ    ڀ   چوم٘مقًمف شمٕم٤ممم  ، 46اًمٕمٜمٙمٌقت:  چ  ڀپ  ڀ     ڀ    ڀ  

وفم٤مهر اًمٕم٤ٌمرة يِمٛمؾ اًمذيـ فمٚمٛمقا ذم ىمقاقمد  ،اؾمتثٜم٤مء ُمـ ُمٜمع اجلدال إٓ سم٤مًمتل هل أطمًـ 

 ، ويٜمٌٖمل اًمتذيمػم هٜم٤م أن اإلؾمتثٜم٤مء سمٕمد اعمٜمع إصؾ ومٞمف إوم٤مدة ُمٓمٚمؼ اجلقازاجلدال واًمتٗم٤موض . 

أهق  ،صمؿ حتدد اًم٘مرائـ ذم طم٤مًم٦م ُمٕمٞمٜم٦م اعمراد ُمـ ُمٓمٚمؼ اجلقاز  ،أي ضمقاز خم٤مًمٗم٦م اًمتل هل أطمًـ 

همٚمؼ ـمريؼ اًمٙمٚمٛم٦م اًمًقاء ًمٞمس ُمرادوم٤ًم وم٢من وقمغم أي طم٤مل  اًمقضمقب أم اًمٜمدب أم اإلسم٤مطم٦م؟

 ُمٜمٝم٤م: ،سمؾ ًمف صقر قمديدة  ،إلهن٤مء اًمتٗم٤موض 
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  . قم٤ٌمرات اؾمتٕمامل ومٞمٛمٙمـ ، سم٤مًمٗمِمؾ اعمٗم٤موو٤مت إهن٤مء شُمرد مل ٢مذاوم شم٠مضمٞمؾ اًمتٗم٤موض 

 :ىمقًمؽ او ، ًمتذًمٞمٚمٝم٤م شمٗمٙمػم إمم وٟمحت٤مج اًمٓمريؼ ذم قم٘م٤ٌمت شمقضمد: يم٘مقًمؽ ، ُمٜم٤مؾم٦ٌم

 اًمٗمجقة ردم شمًتٓمع مل وإذا. يمل ٟمت٘مدم  طمٚمقل إمم وٟمحت٤مج تقىمٗم٦ميم٤معماصٌح٧م اعمٗم٤موو٤مت 

 ًمتذًمٞمؾ ومرقمل ُمنموع قمغم اإلشمٗم٤مق او اًمٗمجقة شمّمٖمػم إمم اًمٚمجقء يٛمٙمـٝمؾ وم اًمٓمروملم سملم

 ؟اًمٕم٘م٤ٌمت

  ٕمٛمٚمٞم٤مت شمٕمديؾ اعمْم٤مُملم اعمت٤ٌمدًم٦ماًمتٗمٙمػم سمخٞم٤مرات أظمرى ًمٚمٓمروملم او سم . 

  اإلؾمتٕم٤مٟم٦م سمٓمرف حم٤ميد. 

  صم٤مًم٨م ُمِمٛمقل سم٤مًم٘مْمٞم٦م ٟمٗمًٝم٤م إدظم٤مل ـمرف. 

   او اًمتٗم٤موض قمغم ُمتٕمٚم٘م٤مت  ،يمتحقيٚمف إمم شمٗم٤موض متٝمٞمدي  ،شمٕمديؾ جم٤مل اًمتٗم٤موض

 .شمٓمقيره٤م ُمًت٘مٌاًل إمم ُمنموع ؿم٤مُمؾاو ضمزئٞم٤مت يٛمٙمـ 

   متٙمٜمؽ ُمـ اًمتحرك  يمل ،شمرك ومراهم٤مت ُمٕمٚمٜم٦م او همػم ُمٕمٚمٜم٦م ذم اعمج٤مل اًمتٗم٤مويض

 .ء اؾمتٖمالل اًم٘مرار ُمـ اًمٓمرف أظمرذم طم٤مل ؾمق ،ُمًت٘مٌاًل 

   غم شمقضمٞمف اًمتٗم٤موض إمم يمٚمٛم٦م إلجي٤مد أقمامل او أؾم٤ٌمب شم٤ًمقمد قم ،إـم٤مًم٦م اًمتٗم٤موض

 .او اٟمتٔم٤مرًا ًمتٖمػمات ُمتقىمٕم٦م ،اء ؾمق

   ؟ ٤م وُمٜم٤مومٕمٝم٤موُم٤م هل ُمْم٤مره ،ُم٤م هل اخلٞم٤مرات همػم اًمتٗم٤مووٞم٦م 

   وذًمؽ طملم يٙمقن اًمتٗم٤موض أىمرب إمم ومرض  ،اإلوٓمرار إمم اشمٗم٤مق همػم ُمٜمّمػ

 ،دم٤مهلم وم٤محلؾ طمٞمٜمئذ ذم إ ،إواُمر سمًـ٥ٌم اًمتٗم٤موت اًمٙمٌػم ذم اًم٘مقة وضمدي٦م اًمتٝمديدات 

ويتْمٛمـ ذًمؽ إقمٓم٤مء أىمؾ ُم٤م  ،إول: حتّمٞمؾ أيمؼم ىمدر ممٙمـ ُمـ اعمّمٚمح٦م ودومع اًمير 

 ،شمرك ومراهم٤مت او ومجقات ًمٚمتٖمػمات اعمًت٘مٌٚمٞم٦م  يٛمٙمـ ًمٚمٓمرف أظمر . اإلدم٤مه اًمث٤مين:

      وؾمٞم٠ميت سمٞم٤من ذًمؽ إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.

 

واوح ُمـ  :إمر إول ،وذم ذًمؽ أُمـران  ،د اًمتٗم٤مويض ـذم وضمٝم٦م اجلٝم :افػائدة افسادشة      

. وي٘متيض ذًمؽ  أن اجلٝمد اًمتٗم٤مويض ُمقضمف إمم اًم٘مْمٞم٦م اعمِمؽميم٦م ، چ ڦ  ڦ چ٤مرة ـقمٌ
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وىمد يتٕمٛمد  ،يمتحقل احلقار إمم ظمّمقُم٦م ؿمخّمٞم٦م وشُمـَٝمؿ وُمٓم٤مقمـ  ،اضمتٜم٤مب ُم٤م ُيِمٖمؾ قمـ اًم٘مْمٞم٦م 

 ،ومم٤م يدل قمغم اًمؽميمٞمز قمغم اعمٜمٝم٩م واعمّم٤مًمح  . أطمد اًمٓمروملم اؾمتٗمزاز أظمر او إظم٤مومتف او مهديده

    ھ  ھ  ےچ ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،وقمدم حتقيؾ اًمٍماع او اًمتٗم٤موض إمم ظمّمقُم٦م ؿمخّمٞم٦م 

وذم إطمقال يمٚمٝم٤م جي٥م وٌط . 108إٟمٕم٤مم:  چ ﮷ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶     

وطمتك إذا يم٤مٟم٧م اعمٕمٓمٞم٤مت يمٚمٝم٤م شمِمػم إمم أن اًمٜمٗمس وقمدم اإلهنٞم٤مر أُم٤مم احلرب اًمٜمٗمًٞم٦م . 

وم٢مٟمف يٛمٙمـ ضمٕمؾ إزاًم٦م اًمتٝمديد  ،ٕن اًمتٗم٤موت يمٌػم ضمدًا سملم ىمقة اًمٓمروملم  ،اًمتٝمديدات طم٘مٞم٘مٞم٦م 

إول: شمرهمٞم٥م اخلّمؿ سمٛمّمٚمح٦م ُمًت٘مٌٚمٞم٦م ُمِمؽميم٦م قمغم ٟمحق  ،وذًمؽ ُمـ ـمري٘ملم  ،ىمْمٞم٦م شمٗم٤مووٞم٦م 

اًمٕمقاىم٥م اعمًت٘مٌٚمٞم٦م ًمٚمخّمقُم٦م واًمتٝمديد . وهذه  ٞمددة اًمث٤مًمث٦م . اًمٓمريؼ اًمث٤مين: دمًُم٤م ذيمرٟم٤مه ذم اًمٗم٤مئ

وُم٤م  ،سمٕم٤مده٤م اًمٕمٛمٞم٘م٦م قمٜمد اًمٓمروملم ٕإُمقر حتت٤مج إمم دراؾم٦م ؿم٤مُمٚم٦م ُُمًٌ٘م٦م ًمٚم٘مْمٞم٦م اًمتٗم٤مووٞم٦م و

هل أومْمؾ اًمٓمرق ًمٚمقصقل إمم يمٚمٛم٦م ؾمقاء . وىمد يٍم اًم٘مقي اًمٓم٤مهمل قمغم ُمقىمػ ًمٞمس سمًقاء سملم 

: أن ٓ شمٙمقن اًمٙمٚمٛم٦م إمر افثاين وؾمٞم٠ميت ذيمره ذم شمٗمًػم آي٦م اًمت٘مٞم٦م إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم . ،اًمٓمروملم 

ًمتل شمًتدرج وي٘مع ذًمؽ ذم احلٞمؾ اًمتٗم٤مووٞم٦م ا ،اًمًقاء ذم اًمٔم٤مهر ُمتٗمرقم٦م إمم يمٚمامت ًمٞم٧ًم سمًقاء 

، ُمث٤مل ذًمؽ اًمٖمٗمٚم٦م قمـ ومّمؾ آشمٗم٤مق قمـ  أطمد اًمٓمروملم إمم ظم٤ًمئر ُمًت٘مٌٚمٞم٦م همػم فم٤مهرة أن

اعمتٕمٚم٘م٤مت اًم٘م٤مسمٚم٦م ًمٚمتٖمٞمػم ، صمؿ قمٜمد شمٖمػم اعمتٕمٚم٘م٤مت شمٜمتٝمل اًمٙمٚمٛم٦م اًمًقاء وشمّمٌح ُمٜمٗمٕم٦م آشمٗم٤مق 

شمْمٛملم  ذم أيْم٤مً  ذًمؽ. وي٘مع  ظم٤مص٦م سم٤مًمٓمرف أظمر ، وىمد طمّمؾ ذًمؽ ذم سمٕمض اًمٕم٘مقد اًمٜمٗمٓمٞم٦م

يتؿ شمٗمًػمه٤م سمٕمد ذًمؽ سمام ُيٌٕمده٤م قمـ صٗم٦م اًمًقاء .  ،اًمٙمٚمٛم٦م اًمًقاء ُمْم٤مُملم جمٛمٚم٦م او ُمٌٝمٛم٦م 

ومٚمٜمٕمٛمؾ سمام ٟمتٗمؼ قمٚمٞمف وٟمؽمك ُم٤م وهل ىمقهلؿ:  ،يقوح ذًمؽ يمٚمٛم٦م ُمِمٝمقرة يٛمٙمـ أن ُي٤ًمء اؾمتٖمالهل٤م 

اخلّمقُم٦م واًمٜمزاع  ومٝمذه اًمٕم٤ٌمرة ىمد شُمـ٘مٌؾ ذم سمٕمض إطمٞم٤من إذا يم٤من اعمراد ُمٜمٝم٤م إي٘م٤مف ،ٟمختٚمػ ومٞمف 

 ،ذم اخلالومٞم٤مت . وأُم٤م إذا اؾمتُٕمٛمٚم٧م هذه اًمٕم٤ٌمرة ًمإلؾمتدراج إمم إمه٤مل وإسمٓم٤مل اعم٤ًمئؾ اخلالومٞم٦م 

  ومٝمل ُمرومقو٦م ٕن اعم٤ًمئؾ اخلالومٞم٦م ىمد شمتْمٛمـ سمٕمض اًمثقاسم٧م اًمديٜمٞم٦م او سمٕمض احل٘مقق إيمٞمدة.

 

 ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ ىمقًمف شمٕم٤ممم  ، اعمِمٛمقًمقن سم٤مًمٙمٚمٛم٦م اًمًقاء :افػائدة افسابعة      

وٓؿمؽ أن هذه  ،اًمدقمقة اًمتٗم٤مووٞم٦م إمم يمٚمٛم٦م ؾمقاء هل ذم اًمٜمص دقمقة ٕهؾ اًمٙمت٤مب  ، چ.....



536 

 

همػم اعمًٚمٛملم قمٛمقُم٤م ، وم٢من اًمتٗم٤موض ُمع اعمنميملم هق ـمريؼ اًمٕمٛمؾ سمٜمحق ىمقًمف  أيْم٤مً  شمِمٛمؾ اًمدقمقة

. ويمذًمؽ 61إٟمٗم٤مل:  چ  ی  ی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئيئ  جب  حب  خب  مبچ شمٕم٤ممم 

اجلامقم٤مت  ومٝمق يِمٛمؾ، هق ُمْمٛمقن اًمٕمدل واإلٟمّم٤مف  چ ڦ  ڦ چوم٢من ُمْمٛمقن قم٤ٌمرة 

أن وظم٤مص٦م  ،سم٠من يتٕم٤موٟمقا قمغم ُم٤م هؿ ومٞمف ؾمقاء ُمـ اًم٘مْم٤مي٤م وإوًمقي٤مت  ،اعمختٚمٗم٦م ُمـ اعمًٚمٛملم 

ٝم٦م ضْم وسمٕمدم اًمتٗمرق وسم٠من يٙمقٟمقا أُم٦م أي مج٤مقم٦م سمقِ  وسم٤مًمتٓم٤موع اعمًٚمٛملم ُم٠مُمقرون سم٤مًمتٕم٤مون قمغم اخلػم

سمؾ  .ومٝمؿ أومم سم٤مًمتٕم٤مون قمغم يمٚمٛم٦م ؾمقاء  ، وقمدم ضمٕمؾ اخلالوم٤مت شمٗمرق سمٞمٜمٝمؿ ُمِمؽميم٦م سملم إومراد

هل اعمرضمع ًمٚمتقاومؼ اًمٕمٛمكم قمغم ُم٤مٟمتٗمؼ ومٞمف  ، چڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ     چإن قم٤ٌمرة 

طمتك ص٤مروا  ،وهذا أصؾ قمٔمٞمؿ همٗمؾ قمٜمف يمثػم ُمـ اعمًٚمٛملم  وشمرك اًمتٕم٤مدي سم٥ًٌم ُم٤م ٟمختٚمػ ومٞمف .

  قن قمٜمد أدٟمك اظمتالف إمم ومرق ُمتخ٤مصٛم٦م او همػم ُمتٕم٤موٟم٦م!!يتٗمرىم

وىمد شمٙمقن اًمّمقرة  ،ُمـ سم٤مب اًمتٜمٌٞمف سمّمقرة ُمـ صقر طمٙمؿ قم٤مم هق  ذم هذه اًمٗم٤مئدة ُم٤م ذيمرٟم٤مهو      

 إمَِم  يمت٥َم  سَمْٙمَرة َأسم٤م ُمـ ذًمؽ احلدي٨م أن سم٤محلٙمؿ ُمـ اعمذيمقرة ذم ٟمص ُمٕملم . ٙمقت قمٜمٝم٤م أوممـاعمً

٤ٌَمنُ  َوُهقَ  اصْمٜملَْمِ  سَملْمَ  طَمَٙمؿٌ  َيْ٘مِْملَمَّ  َٓ  » َيُ٘مقُل  َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ  اًمٜمٌَِّلَّ  أٟمف ؾَمِٛمعَ  ، اسْمٜمِف رواه  « هَمْْم

وهذا يِمٛمؾ اجلقع اًمِمديد واخلقف اًمِمديد وؿمٌف ذًمؽ ُمـ أؾم٤ٌمب  ،اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ وهمػممه٤م 

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ         چشمِمتٞم٧م اًمتٗمٙمػم. ويمذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم 

وشمرك ُم٤م ُيِمٖمؾ قمـ ذًمؽ  ،هق دمريد اًمًٕمل ًمّمالة اجلٛمٕم٦م  احلٙمؿ  وم٢من ، 9اجلٛمٕم٦م:  چ  ٺ  ٺ

 ، وشمقضمد ٟمٔم٤مئر ىمرآٟمٞم٦م أظمرى. ٟمٙم٤مح او همػم ذًمؽ ؾمقاء يم٤من سمٞمٕم٤ًم او قم٘مد

 

 :اخلطاب افػصؾ

  ُمـ ومقائد أي٦م اًمٙمريٛم٦م: .20ص:  چ ڦ  ڦ   ڦ  ڄچ ىم٤مل شمٕم٤ممم       

ذم إصؾ ُمٚمٙم٦م قم٘مٚمٞم٦م شمٔمٝمر ذم اًم٘مقل  ومٝمل احلؽؿةأما  ،ذم ُمٕم٤مين اعمٗمردات  :إوػافػائدة       

 شُمـٓمٚمؼ وم٤مإلرادة سمال طمٙمٛم٦م يم٤مًمٕمٚمؿ سمال ظمؼمة . وُمـ هٜم٤م ، او اًمتٍمف وشمًت٘مٞمؿ هب٤م اإلرادة واًمٕمٛمؾ

، وقمغم ووع اًمٙمٚمٛم٦م ذم ُمقوٕمٝم٤م وشمِمٙمٞمؾ قمغم اًمٓمري٘م٦م اًمّمحٞمح٦م ذم اًمتٗمٙمػم واًمتٍمف  احلٙمٛم٦م
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قمغم اًمٖم٤مي٦م ُمـ  شاحلٙمٛم٦م ُمـ إُمر»سم٤مًمِم٤ميمٚم٦م احلًٜم٦م وإقمٓم٤مء اًمٌمء ُمٜمزًمتف . وشُمٓمٚمؼ قم٤ٌمرة اًمتٍمف 

وُمـ هٜم٤م حيت٤مج يمامل  احلٙمٛم٦م ذم اًمتٍمف هق أومْمؾ شمٍمف ًمٌٚمقغ اًمٖم٤مي٦م . هذا إُمر ، يمام أن

رؤي٦م اًمٗمقارق سملم إُمقر وسملم اخلٞم٤مرات ، ٕن قمدم إمم و وشمٍمومٝم٤م احلٙمٛم٦م إمم حم٤مؾم٦ٌم اًمٜمٗمس

ـ ُمـ ٙم  ٛمَ ٦م اًمٜمٗمس يٛمٜمع ُمـ يمامل اًمتٗمتٞمش قمـ اًمٜمقاىمص واًمٕمٞمقب ، وأُم٤م رؤي٦م اًمٗمقارق ومتُ حم٤مؾمٌ

چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  چ ٤ممم ــــضمقدة اإلظمتٞم٤مر يمام يدل قمٚمٞمف ىمقًمف شمٕم

ۅ    چويٛمٙمـ ايمت٤ًمب احلٙمٛم٦م وشمٕمٚمٞمٛمٝم٤م يمام ذم ٟمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم . 29إٟمٗم٤مل:  چڌ  

وهذا اًمٙمالم قمـ احلٙمٛم٦م ُم٘متٌس سمتٍمف ُمـ يمالم اسمـ  .151اًمٌ٘مرة:  چ  ۅ      ۉ

ق اًمتٛمٞمٞمز واًمٗم٤مرق سملم إُمريـ ـوم٢من اًمٗمّمؾ ه ، ؾصؾ اخلطاب وأما اًم٘مٞمؿ ذم ُمقاوع ُمـ يمتٌف .

لء إمم ـوُمٜمف اًمتٗمّمٞمؾ وهق شم٘مًٞمؿ اًمِم ،طمتك يٙمقن سمٞمٜمٝمام طم٤مضمز واوح يٛمٜمع اًمٜمزاع إٓ سم٤مًم٤ٌمـمؾ 

ٞم٤ًم وُمٕمٜمقي٤ًم يم٤مًمٙمالم اًمٗمّمؾ اًمذي يٛمٞمز اخلٓم٠م ُمـ اًمّمقاب ٚمٛمأضمزائف . ويٛمٙمـ أن يٙمقن اًمٗمّمؾ قم

. ويٛمٙمـ أن يٙمقن 13اًمٓم٤مرق:  چ  ژ    ڑ   ڑچ ٤ممم ـــــويتْمٛمٜمف ىمقًمف شمٕم ،واحلؼ ُمـ اًم٤ٌمـمؾ 

ويمذًمؽ  ،أي طمٙمؿ ُم٤مض  ،ٝمؿ: أُمر ومّمؾ وطمٙمؿ وم٤مصؾ وومٞمّمؾ ـوُمٜمف ىمقًم ،اًمٗمّمؾ قمٛمٚمٞم٤ًم 

ائ ەئ ەئ وئ وئ   ائ چشمٕم٤ممم  ويتْمٛمٜمف ىمقًمف ،طمٙمقُم٦م ومٞمّمؾ وـمٕمٜم٦م ومٞمّمؾ 

م او هق اًمٙمالم سم٘مّمد ومٝمق اعمقاضمٝم٦م سم٤مًمٙمال وأما اخلطاب. 94يقؾمػ:  چ ۇئ ۇئ  ۆئ

 . رـإومٝم٤مم أظم

واوح مم٤م ذيمرٟم٤مه ُمـ ُمٕم٤مين اعمٗمردات أٟمف  ، چ ڦ  ڄ    چ: ذم قم٤ٌمرة افػائدة افثاكقة      

 ُمٜمٝم٤م: ،وًمف جم٤مٓت  ،ًمٗم٤مصؾ قمٚمٛمٞم٤ًم او قمٚمٛمٞم٤ًم وقمٛمٚمٞم٤ًم اخلٓم٤مب ا

  هق اخلٓم٤مب اًمذي شمٜمٗمّمؾ ُمْم٤مُمٞمٜمف اعم٘مّمقدة قمـ همػمه٤م و ،ًمٗمّمؾ اًمٕمٚمٛمل او اعمٕمٜمقي ا، 

وهذا أُمر ذم هم٤مي٦م إمهٞم٦م  ،ويتٕمذر شمقضمٞمٝمف إمم همػم اعم٘مّمقد ُمٜمف  ،ومال شمٚمتٌس ُمْم٤مُمٞمٜمف سمٖمػمه٤م 

ويٛمٙمـ أن شم٘مع يمثػم ُمـ اعمّم٤مئ٥م سم٥ًٌم ظمٓم٤مب همػم وم٤مصؾ  ،ذم اًمٚمٖم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م واًمتٗم٤مووٞم٦م 

 . ٤مين وشُمـٗمتح سم٥ًٌم ذًمؽ أسمقاب اًمٔمٚمؿ وهْمؿ احل٘مققشمٚمتٌس ومٞمف اعمٕم
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   وُمـ اًمٗمّمؾ اعمٕمٜمقي أيْم٤ًم اخلٓم٤مب اًمّمحٞمح احل٤مؾمؿ ذم ُمقىمػ اخلالف واإلًمت٤ٌمس، 

ـْ  ، ملسو هيلع هللا ىلصوُمٜمف ظمٓم٤مب أيب سمٙمر ريض اهلل قمٜمف يقم اخلالف ذم ووم٤مة رؾمقل اهلل  ٌْدِ  ومَٕم ـِ  اهللَِّ قَم  سْم

٤ٌَّمسٍ  ـُ  َوقُمَٛمرُ  ظَمَرَج  سَمْٙمرٍ  َأسَم٤م َأنَّ  ، قَم  قُمَٛمرُ  وَم٠َمسَمك قُمَٛمُر ، َي٤م اضْمٚمِْس : وَمَ٘م٤مَل  اًمٜم٤َّمَس  ُيَٙمٚم ؿُ  اخلَٓم٤َّمِب  سْم

ٌََؾ  جَيْٚمَِس، َأنْ  ٤م »: سَمْٙمرٍ  َأسُمق وَمَ٘م٤مَل  قُمَٛمَر ، َوشَمَريُمقا إًَِمْٞمفِ  اًمٜم٤َّمُس  وَم٠َمىْم ـْ  سَمْٕمدُ  َأُمَّ ٌُدُ  ُِمٜمُْٙمؿْ  يَم٤منَ  وَمَٛم  َيْٕم

ًدا ًدا وَم٢مِنَّ  ، ٚمَّؿَ ـَوؾَم  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ  حُمَٛمَّ ـْ  َُم٤مَت ، ىَمدْ  حُمَٛمَّ ٌُدُ  ُِمٜمُْٙمؿْ  يَم٤منَ  َوَُم  َٓ  طَمل   اهللََّ وَم٢مِنَّ  اهللََّ َيْٕم

ڄ  ڄ    ڄ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   چ  :اهلل ىَم٤مَل  َيُٛمقُت ،

ژ  ڑڑ  ک  ک   ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  

ْ  اًمٜم٤َّمَس  ًَمَٙم٠َمنَّ  َواهللَِّ: َوىَم٤مَل  ،144آل قمٛمران:  چک    أَي٦مَ  َهِذهِ  َأْٟمَزَل  اهللََّ  َأنَّ  َيْٕمَٚمُٛمقا مَل

٤مَه٤م سَمْٙمٍر ، َأسُمق شَماَلَه٤م طَمتَّك ا َأؾْمَٛمعُ  وَماَم  يُمٚمُُّٝمؿْ  اًمٜم٤َّمُس  ُِمٜمْفُ  وَمتََٚم٘مَّ ـَ  سَمنَمً َّٓ  اًمٜم٤َّمسِ  ُِم رواه  ش َيْتُٚمقَه٤م إِ

 .اًمٌخ٤مري وهمػمه

   واوح أن سمداي٦م قمٛمٚمٞم٦م اًمتٗم٤موض حتت٤مج إمم ُمروٟم٦م همػم ؾم٤مئ٦ٌم وقمدم اؾمتٗمزاز اًمٓمرف

وُمتٕمٚم٘م٤مت  اًمٓمرف أظمر ودواومٕمف ، وضمذور ٕهن٤م شمتْمٛمـ قمٛمٚمٞم٤مت اؾمتٓمالع رأي ،أظمر 

إمم همػم ذًمؽ مم٤م حتت٤مضمف ًمتِمٙمٞمؾ اخلٞم٤مرات . ويمٚمام  ،ومٙمره يم٤معمّم٤مًمح واعمخ٤مـمر واعمخ٤موف 

 اًمٜمٝم٤مئل يمل يٙمقن اًم٘مرار ،ازدادت احل٤مضم٦م إمم اًمتدىمٞمؼ واحلًؿ  اىمؽمسمٜم٤م ُمـ اًم٘مرار اًمٜمٝم٤مئل

 ظمٓم٤مسم٤ًم ومّماًل.

  ذًمؽ أُمثٚم٦م ُمـ ،ب إشم٘م٤من اعمٝم٤مرات اًمٙمت٤مسمٞم٦م يتْمٛمـ ومّمؾ اخلٓم٤م:  

   او اًمٜمٗمل سمّمٞمٖم٦م اإلىمؽمان إمم إطمٞم٤من ُمـ يمثػم ذم حتت٤مج اإلشمٗم٤مق ذم اإلصم٤ٌمت صٞمٖم٦م 

 ىمقاقمد سمؽمؾمٞمخ اًمدوًمت٤من شم٘مقم »: قم٤ٌمرة ذًمؽ ُمث٤مل ، ىمٓمٕمٞم٦م سمّمقرة اًمٜمٗمل يتْمٛمـ ُم٤م

 ُمع ظم٤مص٦م ، اًمٕمدائل اًمٕمٛمؾ عمٜمع شمٙمٗمل ٓ اًمٕم٤ٌمرة هذه وم٢من ، ش سمٞمٜمٝمام واًمًٚمؿ اًمّمداىم٦م

 قم٤ٌمرة إو٤موم٦م إمم حتت٤مج وًمذًمؽ.  اعمزدوج اًمٕمٛمؾ ويمثرة اعمٕمٚمٜم٦م همػم اًمٕمٛمٚمٞم٤مت وضمقد

 إمم اعمقضمٝم٦م يمٚمٝم٤م واًمْم٤مرة اًمٕمدائٞم٦م إٟمِمٓم٦م قمـ ـمرف يمؾ يٛمتٜمع »: ُمثؾ ، أظمرى
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 ـمرف إقم٤مٟم٦م ذًمؽ ويِمٛمؾ ، ُم٤ٌمذة همػم او ُم٤ٌمذة أٟمِمٓم٦م يم٤مٟم٧م ؾمقاء ، أظمر اًمٓمرف

 ُمـ اعمخ٤مدع او اًم٘مقي اًمٓمرف يتٝمرب ُم٤م ويمثػماً  . ش ..... إٟمِمٓم٦م هذه ُمثؾ قمغم صم٤مًم٨م

٥ٌم اخلٚمؾ ـوقم٤مُم٦م سمً وىمد و٤مقم٧م طم٘مقق يمٌػمة.  اًمدىمٞم٘م٦م واًمّمٞمغ ٤مُمٚم٦مـاًمِم إشمٗم٤مىم٤مت

  .ذم هذا اجل٤مٟم٥م

    وُمـ اعمٗمٞمد هٜم٤م قمرض اًمّمٞمٖم٦م اعمٙمتقسم٦م قمغم ظمؼماء خمٚمّملم ُمـ ظم٤مرج اًمٗمريؼ

 ،وُمـ اعمٗمٞمد أيْم٤ًم ُمراضمٕم٦م اإلشمٗم٤مىم٤مت اعمؼمُم٦م ؾم٤مسم٘م٤ًم سملم أـمراف أظمرى  ،اًمتٗم٤مويض 

 .ًمإلؾمتٗم٤مدة ُمـ اًمٜمٔم٤مئر وأظمذ اًمٕمؼم

   ذم اًم٘مقاٟملم وإقمراف اًمدوًمٞم٦م  قم٤مًمٞم٦م ٤مري٦مـتِمـوُمـ اًميوري وضمقد ظمؼمة اؾم

ومتٕمرض قمغم ومريؼ ُمـ اخلؼماء ذم اًم٘مقاٟملم اًمدوًمٞم٦م أصمٜم٤مء اًمتٗم٤موض . وأُم٤م اًمّمٞمٖم٦م اًمٜمٝم٤مئٞم٦م 

   ويتحٛمؾ ه١مٓء اخلٌـراء ُمًـ١موًمٞمتٝمؿ سمّمقرة رؾمـٛمٞم٦م. ،وىمقاٟملم اجلٝمتلم اعمتٗم٤مووتلم 

    ًمٚمتٜم٘مٞمح ٦م يم٠مُمقر ظم٤موٕم ،وُمـ اعمٝمؿ أيْم٤ًم شمدويـ مجٞمع اعمجري٤مت اًمتٗم٤مووٞم٦م

 .وًمٚمدظمقل ذم طمزُم٦م واطمدة

    ٟمًخ٦م سمٚمٖم٦م يمؾ ـمرف. ،ويّمدر اإلشمٗم٤مق سمٜمًختلم ُمٕمتٛمدشملم  

    ويت٠مصمر حتديد  ،ويٜمٌٖمل اإلهتامم سمٛمرضمٕمٞم٦م شمٗمًػم سمٜمقد اإلشمٗم٤مق قمٜمد طمّمقل ظمالف

ومٌح٥ًم ذًمؽ يٛمٙمـ اإلشمٗم٤مق قمغم أن  ،اعمرضمٕمٞم٦م سمٛمْم٤مُملم اإلشمٗم٤مق وأمهٞمتٝم٤م وظمٓمقرمه٤م 

ويٛمٙمـ اإلشمٗم٤مق ُمع ضمٝم٦م  ،يٙمقن يمؾ ـمرف هق اعمرضمع إول وإظمػم ذم شمٗمًػم اًمٌٜمقد 

 قمٜمد اظمتالف اًمٓمروملم ذم امً ٙمَ قمغم أن شمٙمقن طَم  خمت٤مرة سمٕمٜم٤مي٦م طمٙمقُمٞم٦م ذم دوًم٦م أظمرى

 ، قمغم أن يٙمقن طمٙمٛمٝم٤م ُمٕمٚمٜم٤ًم وص٤مدرًا ُمـ ضمٝم٦م رؾمٛمٞم٦م رومٞمٕم٦م اعمًتقى ،اًمتٗمًػم 

ويٛمٙمـ  وؿمٌف ذًمؽ ُمـ اًمقؾم٤مئؾ اعمٛمٙمٜم٦م . ،ٛمٙمـ اإلقمؽماض قمٚمٞمف ذم ضمٝم٦م أظمرى وي

 ،ؾمٝمٚم٦م اًمتداول واعمراضمٕم٦م يمذًمؽ اإلشمٗم٤مق قمغم ٟمًختلم ُمـ اإلشمٗم٤مق: ٟمًخ٦م شمِمٖمٞمٚمٞم٦م 

وي٤ًمقمد  ،ُيرضمع إًمٞمٝم٤م قمٜمد طمّمقل ظمالف و ي٘مره٤م اًمٓمروم٤من ، وٟمًخ٦م أظمرى ُمٗمنة

وُمِم٤ميمؾ اظمؽماق هذا  هذا احلؾ ذم اضمتٜم٤مب او شم٘مٚمٞمؾ حتٙمٞمؿ ـمرف صم٤مًم٨م ذم اًمتٗمًػم

ويقضمد  . ويٛمٙمـ أيْم٤ًم إدظم٤مل ضمٝم٦م و٤مُمٜم٦م ُمـ يمؾ ـمرف اًمٓمرف وضمقره ذم احلٙمؿ .
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وإصم٤ٌمت سمٜمد جيٕمؾ  ،ؾمٞم٤مق ُمٗمّمؾ وحمٙمؿ عم٘م٤مصد اإلشمٗم٤مق  إو٤موم٦م وهق ،اؾمٚمقب صم٤مًم٨م 

    .يمؾ شم٠مويؾ خم٤مًمػ ًمٚمٛم٘م٤مصد شم٠موياًل سم٤مـمالً 

   واعمٖم٤مًم٦ٌم ومٝمق اخلٓم٤مب اعمًٌقق سمٙمثػم ُمـ اًمتٍمف احلٙمٞمؿ يم٤مًمتٜمٛمٞم٦م ،وأُم٤م اًمٗمّمؾ اًمٕمٛمكم 

واًمٜمج٤مح اًمًٞم٤مد واًمتٗم٤مويض اًمذي يقصؾ إمم ظمٓم٤مب ومّمؾ يٕمؼم قمـ  واًمتٛمٝمٞمد واًمتحْمػم

حتّمٞمؾ احلؼ قمٛمٚمٞم٤ًم او اًمٜمٍم او ؿمٌف ذًمؽ ُمـ قمٛمٚمٞم٤مت اًمٗمّمؾ سملم اًمٕمدل واًمٔمٚمؿ او 

وم٢من اًمٙمثػم ُمـ اًمٙمالم اًمٗمّمؾ  ،اإلٟمّم٤مف واًمٕمدوان . وهذا أيْم٤ًم أُمر ؿمديد إمهٞم٦م 

إٟمام يم٤من اًمٜمتٞمج٦م اخلت٤مُمٞم٦م ًمًٚمًٚم٦م ـمقيٚم٦م ُمـ  وذم اًم٘مرارات اًمتٗم٤مووٞم٦م ًمٚمحٙمقُم٤مت واًم٘م٤مدة

اًمّمؼم قمغم اًمٕمٛمٚمٞم٤مت ذم اعمج٤مٓت ذات اًمّمٚم٦م . وُمـ هٜم٤م ئمٝمر اعمٕمٜمك اجلٚمٞمؾ ذم شم٘مديؿ 

 .٤مب ذم أي٦م اًمٙمريٛم٦مقمغم ومّمؾ اخلٓماحلٙمٛم٦م 

ک  ک  چ قمغم حتّمٞمؾ ومّمؾ اخلٓم٤مب . ىم٤مل شمٕم٤ممم شم٠مصمػم اًمتَّـٜمِِْمـئ٦َم اعمًتٛمرة  :افػائدة افثافثة      

گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  

 چ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ     ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ    ھ  ھ  ے

 ـْ ُمـ ُيرسمك ُمـ أول ـمٗمقًمتف ذم احلٚمٞم٦م واًمزيٜم٦م ُمِ أو: أي ُمٕمٜمك اًمٜمِمقء: اًمؽمسمٞم٦م ، .18 – 16اًمزظمرف: 

سم٤مًمٞم٤مء وًمٞمس سم٤مًمت٤مء ، وسمٕمده٤م وٛمػم  ش١مايٜمِم» وشمدسمر مجٚم٦م ذه٥م وهمػمه وهق ذم اخلّم٤مم همػم ُمٌلم .

ويٙمثر ذم اًمٕمرسمٞم٦م وم٢مٟمف ُيًتٕمٛمؾ ًمٚمذيمر وإٟمثك  شَُمـ»، ومٝمذا سم٤مقمت٤ٌمر اإلؾمؿ اعمقصقل  شهق»اعمذيمر 

اعمذيمر وإن يم٤من اعمْمٛمقن أٟمثك . وأيْم٤ًم ، وم٢من صٞمٖم٦م اعمذيمر ىمد شمٜمٌف إقم٤مدة اًمْمٛمػم وٟمحقه إًمٞمف سمّمٞمٖم٦م 

  .قمغم اًمرظم٤موة واإلهاف ذم اًمتٜمٕمؿ إمم أن احلٙمؿ يِمٛمؾ أيْم٤ًم اًمذيمر اًمذي ٟمِم٠م

يم٠من شمٙمقن واو احل٤مل  ،شمّمؾ اعمٕمٜمك سمام ىمٌٚمٝم٤م   چ ہ  ھ  ھ  چذم  اًمقاو نأ فم٤مهر اًمًٞم٤مقو      

واإلهتامم سم٤مًمّمقر واًمِمٙمٚمٞم٤مت سمٕمٞمدًا  واًمرظم٤موة اًمٜمٕمقُم٦م قمغم اعمًتٛمرة اًمتٜمِمئ٦م نوم٢م ،يمام هق ُمِمٝمقر 

 ومال ، واًمٍماع اخلّم٤مم ذم واهلِم٤مؿم٦م سم٤مًمْمٕمػ شمّمٞم٥م اإلٟم٤ًمن ٤مهنوم٢م ،قمـ ُمزاوًم٦م اًمّمٕم٤مب واعمٕم٤مزم 

سمؾ ذيمر اسمـ قم٤مؿمقر أن اًمٜمشء ذم احلكم يمٜم٤مي٦م قمـ اًمْمٕمػ ذم ُمزاوًم٦م   . راً ُمٜم٤مفم وٓ ُمٗم٤موو٤مً  يّمٚمح
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وهذا  . واعمح٤مضّم٦م سم٤مًمٙمالم واعمٜم٤مزقم٦م اعمج٤مدًم٦م: فم٤مهره واخلّم٤مماًمّمٕم٤مب سم٤مقمت٤ٌمر اًمتالزم اًمٕمرذم . 

مجٚم٦م ُمـ  وهق يمذًمؽ صٗم٦م ،ـ ويرى اًمٕمٚمامء أٟمف اًمٖم٤مًم٥م او إصؾ ومٞمٝم ،طم٤مل يمثػم ُمـ اًمٜم٤ًمء 

٦ٌم اًمرضم٤مل ذم اًم٘مٞم٤مدات اًمٕمٚمٞم٤م أيمثر سمٙمثػم ُمـ اًمٜم٤ًمء ذم قم٤مُم٦م اًمٌٚمدان. اًمرضم٤مل . وًمذًمؽ شمرى ٟمً

 ، واًم٘مْم٤مء اًمتح٘مٞم٘مٞم٦م اعمج٤مًمس ذم طم٘مٝم٤م قمـ شمٜم٤موؾ يمٞمػ شمٕمرف ٓ ىمد اعمرأة أن إمم ذًمؽ ويٜمٌف

  .اًمرضم٤مل ُمـ يمثػم ويمذًمؽ ، قمٜمٝم٤م حُي٤مُمل ُمـ إمم ًمذًمؽ وحتت٤مج

 ،ُمٕمٜمك ذًمؽ قمدم شمقًمٞم٦م وفم٤مئػ ُمقاضمٝم٦م اخلّمقُم٦م عمـ ٟمِم٠م ذم اًمزيٜم٦م واًمرظم٤موة وهق ُمًتٛمر هب٤م       

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  چ قمغم ٟمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،إٓ أن ي٤ًمقمده آظمرون ذم مجٚم٦م ومريؼ قمٛمؾ 

ويٙمقن ذًمؽ  ، 34اًم٘مّمص:  چ  ې  ې      ې  ې  ى  ىائ  ائ     ەئ  ەئ  وئ

ىمد يٙمقن ذم هم٤مي٦م اًمذيم٤مء ذم اعمالطمٔم٦م  ،ح ًمٚمخّمقُم٦م وم٢من ُمـ ٓ يّمٚم ،ُمـ سم٤مب اؾمتثامر اعمٝم٤مرات 

 .اًمًػمة اًمِمخّمٞم٦م واظمت٤ٌمر إهٚمٞم٦م وخيْمع إُمر ًمٗمحص ،واعمراىم٦ٌم وهمػمه٤م ُمـ اعمٝم٤مرات 

ڦ   ڦ    چؽ أن قم٤ٌمرة ـٓؿم ،ٚمٛمٗم٤موض ٞم٦م ًمـ٤مؾمـإؾم ّمٗم٤متاًم: ذم افػائدة افرابعة      

ُم٤م ؾمٞم٠ميت ذيمره ذم و اخلؼمة ويْم٤مف إًمٞمٝم٤م ،شمتْمٛمـ أهؿ صٗم٤مت اًمِمخّمٞم٦م اًمتٗم٤مووٞم٦م  چ ڄ

يم٤مهلٞمئ٦م اًمٔم٤مهرة  ،وشمقضمد صٗم٤مت أظمرى فمرومٞم٦م او ُم٤ًمقمدة .  إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم اًمٕمٜم٤مويـ اًمت٤مًمٞم٦م

يمام ذم رواي٤مت صٚمح احلديٌٞم٦م  ،واًمٚمٖم٦م وؾمالُم٦م اًمًػمة اًمذاشمٞم٦م ُمـ أقمامل اؾمتٗمزازي٦م ًمٚمٓمرف اعم٘م٤مسمؾ 

 ع ىمريش.واظمتٞم٤مر قمثامن سمدًٓ ُمـ قمٛمر ًمٚمذه٤مب إمم ُمٙم٦م واًمتٗم٤مهؿ ُم

 :وشائؾ افضغط

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ        ڀ       ڀ  ڀٺ  ٺ  چ ىم٤مل شمٕم٤ممم       

شم٘مدم شمٗمًػم أي٦م اًمٙمريٛم٦م ذم اعمٌح٨م اًمراسمع . 58إقمراف:  چٺ  ٺ  ٿ    ٿ 

اًم٘مٚمٞمؾ ف ٓ ُيٕمٓمل احلؼ او ُيٕمٓمل وم٢مٟم ،أن ـمرف اًمتٗم٤موض إذا يم٤من ظمٌٞمث٤ًم  ، اعمٝمؿ هٜم٤م )اًمٌٞمئ٦م اًمٓمٞم٦ٌم( .

ظم٤مص٦م ىمراءة أيب ضمٕمٗمر  ، چ ڀ  ڀ     ڀ  پ  ڀ   پ چ قم٤ٌمرة  وهذا هق ُمٕمٜمك ،ر ـُمٜمف وسمُٕمً
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 ، ؾمٝمالً  احلؼ إلقمٓم٤مء ُمًتٕمدة وم٢مهن٤م اًمٓمٞم٦ٌم اجلٝم٦م وأُم٤م.  قمغم أٟمف ُمّمدر سمٗمتح اًمٙم٤مف شَٟمـَٙمدا»اعمدين: 

او  ٤مئؾ اًمْمٖمطـتٕمامل وؾمـاو شمٗمرض اؾم ، اًمتٗم٤موض قمٛمٚمٞم٦م شمقىمػ ىمد سم٤معمثؾ اًمتٕم٤مُمؾ ىم٤مقمدة أن همػم

وشمٕمتٛمد قمغم اًم٘مدرة قمغم اًمت٠مصمػم ذم اعمٜم٤مومع واعمْم٤مر  ،٤مئؾ اًمْمٖمط يمثػمة وُمتٜمققم٦م ـووؾم . اعمٓم٤موًم٦م

يم٤معمٜم٤مومع اإلىمتّم٤مدي٦م وشم٤ٌمدل اخلؼمات اًمٌنمي٦م واًمتحقٓت ذم اإلصٓمٗم٤مف اًمًٞم٤مد  ،اعمت٤ٌمدًم٦م 

٥م أن ُيًـٌؼ وهمػم ذًمؽ ُمـ اًمًٌؾ. همػم أن اؾمتٕمامل وؾم٤مئؾ اًمْمٖمط جي ،واإلىمتّم٤مدي وإُمٜمل 

 دـمم٤م ىم ،رف اعمحؼ ـ٤مئؾ وٖمط اًمٓمـ٦م وؾمـسمدراؾم٦م ؿم٤مُمٚم٦م قمـ ىُمُدرات اًمٓمرف اعمتٕمٜم٧م ذم ُمٕم٤ميمً

إلي٘م٤مع ًمٚمتآُمر وا وأن وؾم٤مئؾ همػم ذقمٞم٦م ىمد شُمًتٕمٛمؾظم٤مص٦م  ، واًمرصد ي٘متيض اًمتحقل إمم اعمٓم٤موًم٦م

ذم  ُمٗم٤موو٤مت ؿمٙمٚمٞم٦م وهلإمم  وذًمؽ إليّم٤مًمف ، سم٤مًمٓمرف أظمر وإظمْم٤مقمف او إزاًم٦م ىمدراشمف

 طم٘مٞم٘متٝم٤م إذقم٤من او اؾمتًالم.

 :حتريؽ ادػاوضات او إثارة مقضقظفا

اًمتحريؽ اًمرؾمٛمل او همػم اًمرؾمٛمل ًمٌٕمض إومٙم٤مر واعمٓم٤مرطم٤مت اًمتل  اعمٝم٤مرة ذم اعمراد سمذًمؽ      

ی  ی   ی  ی  جئ   چ٤ممم ــــ٤مء اًمتٗم٤موض . يٜمٌف إمم ذًمؽ ىمقًمف شمٕمـيٛمٙمـ أن شم١مدي إمم إرؾم

٤مٔي٦م وم وٓ سم٠مس هٜم٤م أن ٟمٜم٘مؾ سمٕمض ُم٤م ذيمرٟم٤مه ذم )صمامر اًمتٜم٘مٞمح( . ،61إٟمٗم٤مل:  چ ىئحئ  مئ  

مم اًمًٚمؿ إ: إن ُم٤مًمقا واعمٕمٜمك ،ٞمؾ واًم٘مّمد اجلٜمقح هق اعمو .اًمٙمريٛم٦م أصؾ ذم دسمٚمقُم٤مؾمٞم٦م اًمٍماع

 ، چ ی  ی چ  وًمٙمـ ىم٤مل ،مم اًمًٚمؿ إ: إن ـمٚمٌقا او دقمقا ومِٛمْؾ اًمٞمف . وشمدسمر أن اهلل شمٕم٤ممم مل ي٘مؾ

وم٢من اعمٞمؾ امم اًمًٚمؿ ىمد شمٔمٝمر قمالُم٤مشمف ذم شمٍموم٤ممهؿ او ذم  ،وذًمؽ ًمٚمتقؾمٕم٦م قمغم ىم٤مدة اًمٍماع 

ٔمٝمروا ذم وحيؼ طمٞمٜمذاك ًم٘م٤مدة اًمٍماع ُمـ اعمًٚمٛملم أن يُ  ،أطم٤مديثٝمؿ اًمداظمٚمٞم٦م )همػم اعمٕمٚمٜم٦م( 

ذا ًتٕمٛمؾ ذم هوشمُ  ،ِمٕمر اًمٕمدو سم٠من اعمًٚمٛملم يمذًمؽ ي٘مٌٚمقن إطمالل اًمًالم شمٍموم٤ممهؿ وأطمقاهلؿ ُم٤م يُ 

وشمًػم اًمتٗم٤مقمالت اًمدسمٚمقُم٤مؾمٞم٦م  ، ؾم٤مئؾ اعم٤ٌمذة وهمػم اعم٤ٌمذة واعمٕمٚمٜم٦م وهمػم اعمٕمٚمٜم٦مراعمج٤مل اٟمقاع اًم

وشمدل  مم سمداي٤مت ضمديدة .إ إمم شمرُمٞمؿ او سملم اًمٓمروملم طمتك يتح٘مؼ اًمًٚمؿ او شمٗمِمؾ ُم٤ًمقمٞمف وحتت٤مج

 وذًمؽ ٕؾم٤ٌمب ُمذيمقرة ذم )صمامر اًمتٜم٘مٞمح(.  ،أمهٞم٦م احلذر ذم اعم٤ًمقمل اًمًٚمٛمٞم٦م أي٦م قمغم 
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 ًمٚمًٚمؿ وٓ ىمّمداً  ن اًمٙمالم اًمًٚمٛمل ٓ يٙمقن ضمٜمقطم٤مً أ ، چ ی  ی چ اجلامل ذم قم٤ٌمرةُمـ و      

 ، طم٘مٞم٘مٞم٤م وم٢مهنؿ مل ي٘مّمدوا اًمًٚمؿ ىمّمداً  رومع اعمٔم٤مملوم٢من رومْمقا ُمثال  ، طم٘مٞم٘مٞم٤مً  اًمٞمف إٓ إذا يم٤من ُمٞمالً 

وىمد حيت٤مج  ، سم٤مظمتّم٤مر ذًمؽ ممإ وهمػمه قم٤مؿمقر اسمـ أؿم٤مر وىمد ، ظمّمقُمٝمؿ ُمراوو٦م يريدون وإٟمام

اعمٝمؿ  .ورسمام يقضم٥م اإلوٓمرار سمٕمض اخلٞم٤مرات اًمّمٕم٦ٌم  ،إُمر إمم إـم٤مًم٦م اًمتٗم٤موض ًمتٕمديؾ ُم٤ًمره 

 .وذم إدارة اًمٍماع ،ًمٕمٛمؾ اًمًٞم٤مد هٜم٤م أن ومـ حتريؽ اعمٗم٤موو٤مت ًمف أمهٞم٦م يمٌػمة ذم ا

 :افتػاوض واإلصلح ومفارات ممشسات

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

اعمٝمؿ هٜم٤م اًمتذيمػم سم٤مًمثقاب اًمٕمٔمٞمؿ  ،وشمٗمًػم أيمثر شمٗمّمٞماًل ذم )اعمٜمٓمٚمؼ(  ،شم٘مدم شمٗمًػم أي٦م اًمٙمريٛم٦م 

وهل إُمر سمّمدىم٦م او ُمٕمروف او إصالح  ،وهل حمددة هٜم٤م سمثالث وفم٤مئػ  ،قمغم اًمٜمجقى اعمًتثٜم٤مة 

 ،وُمـ يم٤من ُمتٓمٚمٕم٤ًم إمم اًمدرضم٤مت اًمٕم٤مًمٞم٦م ُمـ هذه اًمقفم٤مئػ وُم٤م يتٌع ذًمؽ ُمـ صمقاب  سملم اًمٜم٤مس .

وم٤مإلصالح سملم اًمٜم٤مس ُمثالً يٛمٙمـ أن يتحقل إمم ُم١مؾم٦ًم  ،وم٢مٟمف يًٕمك إمم شمقؾمٞمع دائرة اًمقفمٞمٗم٦م 

ًمإلصالح وومض اًمٜمزاقم٤مت وإسمٕم٤مد احلروب . وسمتٓمقير وفمٞمٗمتٝم٤م اًمتقؾمط  ،طمٙمقُمٞم٦م او همػم طمٙمقُمٞم٦م 

ُيْمٌط سمٜمحق  فوم٢مٟم ،ويم٠مي قمٛمؾ مج٤مقمل  . ٚم٦م ًمإلصالح ذم اًمٜمزاقم٤مت اًمٙمٌػمةهذه اعم١مؾم٦ًم شمّمٌح ُم١مه

ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ     ی  ی   چ ىمقًمف شمٕم٤ممم 

 .2اعم٤مئدة:  چی  

ھ  ھھ  ے   ھ ہ ہ ہ ہ چوشمدسمر ذم هذا اعمٕمٜمك ىمقًمف شمٕم٤ممم       

. وأُم٤م  شاخلٓم٤مب اًمٗمّمؾ»وىمد ؾمٌؼ شمٗمًػم احلٙمٛم٦م حت٧م قمٜمقان  ،125اًمٜمحؾ:  چ ۓے  ۓ  

ُ أي اًمتذيمػم  ،ومٞمٔمٝمر أهن٤م حم٤موًم٦م حتريؽ اعمِم٤مقمر واًمٕمقاـمػ ًمإلؾمتج٤مسم٦م  شاعمققمٔم٦م» . اًم٘مٚم٥م سمام ُيَٚمـلم 

هب٤م ُم٤م  وشم٘مّمد أٟمف ٓ خيٗمك قمٚمٞمٝمؿ أٟمؽ شُمٜم٤مصحٝمؿ ومٛمـ طمًٜمٝم٤م ،وأُم٤م وصػ اعمققمٔم٦م سم٤محلًٜم٦م 

 ،ديد اًمٕمٜم٤مي٦م سمذًمؽ سمال شمٙمٚمػ ـؿم ملسو هيلع هللا ىلص . وىمد يم٤من رؾمقل اهلل شمقسمٞمخٓ شم٘مريع و يٜمٗمٕمٝمؿ وُمـ همػم
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ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  چ  ل ىمقًمف شمٕم٤مممـيمام وم ،وًمٙمٜمٝم٤م أظمالىمف اًمٕم٤مًمٞم٦م وؾمجٞمتف اًمٓمٞم٦ٌم 

ؽ . وأُم٤م ، 6اًمٙمٝمػ:  چ ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ ًَ ومٝمق  شاجلدال» أي ًمٕمٚمؽ ُُمٝمٚمٌؽ ٟمٗم

أي سم٠مومْمؾ ـمرق  ،سم٤مًمتل هل أطمًـ  واجلدالاعمٖم٤مًم٦ٌم ذم احلقار او اعمٜم٤مفمرة  واإلؾمؽمؾم٤مل ومٞمٝم٤م . 

اجلدال واعمح٤مورة وأسمٕمده٤م قمـ اإلؾمتٗمزاز وإصم٤مرة إقمامل اًمٕمدائٞم٦م . وذم هذه أي٦م إجي٤مب شمٕمٚمؿ 

 ٞمٝم٤م.ـمرق اجلدل واعمٜم٤مفمرة واًمتٗم٤موض واًمتٗمقق وم

 :تسقية ادظامل

 ،39احل٩م:  چ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ ىم٤مل شمٕم٤ممم       

قمغم أن  اًمٙمريٛم٦م دًٓم٦م أي٦م . اعمٝمؿ هٜم٤م شاًمًٚمؿ اًمٗمٕم٤مل»ؾمٌؼ شمٗمًػم أي٦م اًمٙمريٛم٦م حت٧م قمٜمقان 

 اًمتٗم٤موضن ُمـ أهؿ هم٤مي٤مت وم٢م . وًمذًمؽ ًمٚمٍماع ٤مً ُمنموقم ٤مً ؾمٌٌ ُيـَٕمـدُّ اإلسار قمغم اعمٔم٤ممل اًم٤ًمسم٘م٦م 

٤معم٦م او اًمتح٤مًمػ . ـهق اإلصالح وومض اًمٜمزاع واًمتحقل ُمـ اًمٕمداء إمم اعمً ٤مسمؼـُمع ظمّمؿ ؾم

 اً ن اًمٔم٤ممل ُمٍمورسمام يم٤م ،وهق وضمقد ُمٔم٤ممل ُمٝمٛمٚم٦م  ، ٥ٌم اًمٙمٌػم ًمٚمٍماعـقي٦م اًمًـوي٘متيض ذًمؽ شمً

ن اعمٔم٤ممل ٕمر أشم٤ٌمع يمؾ ـمرف أـٚمؿ سملم اًمٓمروملم يٜمٌٖمل أن يِمـقمٚمٞمٝم٤م وٓ يريد اإلصالح . ومٚمتٜمٛمٞم٦م اًمً

تٝمر ذم يمالم ـ. وًمذًمؽ اؿم ، وىمد شمؿ ذح هذا إُمر ذم )ِوضْمَٝم٦م اًمٚمقاء( قي٦م أُمره٤مـد مت٧م شمًـىم

  .ع اعمٔم٤مملـورومتامع إمم إـمراف ـاًمٗم٘مٝم٤مء قمـ طمٙمؿ اًمٌٖم٤مة أٟمف جي٥م أوًٓ اإلؾم

 :اإلحتقاء

ژ  ژ  ڑ   ڑ   کک   ک  ک    گ  گ  گ         گ  چ  ٤مممــــشمٕمو شم٤ٌمرك ىم٤مل      

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ           ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ        ۀ    ہ  

٤مل»شم٘مدم شمٗمًػم أي٦م حت٧م قمٜمقان  ، 35 – 34ومّمٚم٧م:  چہ  ہ   واعمٝمؿ هٜم٤م  ، شاًمًٚمؿ اًمٗمٕمَّ

ذم  وهق ىمري٥م ُمـ ذًمؽ ،٦م مجع اًمٌمء ووٛمف إًمٞمؽ وهق ذم اًمٕمرسمٞم ،اإلطمتقاء  اًمتٜمٌٞمف إمم سمٕمض ـمرق

اؾمتٕمامل  ومٝمق ،شمٖمٚمٞم٥م اًمٕم٘مؾ واحلٙمٛم٦م قمغم اًمٕمْمالت  اإلطمتقاء هق وظمالص٦ماًمٕمرف اًمًٞم٤مد . 
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سمحٞم٨م شمٙمقن احلرب اخلٞم٤مر إظمػم او اخلٞم٤مر  ،اًمٕم٘مؾ واًمذيم٤مء ذم يم٥ًم اخلّمقم او إسمٕم٤مد ظمٓمرهؿ 

 اإلطمتقاء: ُمـ ُمْم٤مُملمو اًمذي ٓ ُمٗمر ُمٜمف .

  وم٢مٟمف وسمخالف ذًمؽ  ،ٛمـ درضم٦م قم٤مًمٞم٦م ُمـ اًمققمل واًمٌّمػمة ورصد إطمداث أٟمف يتْم

 .همٗمٚم٦م وي١مدي إمم ظم٤ًمئر يمٌػمة

   ج٤مل اًمٙم٤مذم ًمتِمٖمٞمؾ اًمٕم٘مؾ واحلٙمٛم٦مإلقمٓم٤مء اعم ،درضم٦م قم٤مًمٞم٦م ُمـ وٌط اًمٜمٗمس. 

  شم٘مقيؿ ؿم٤مُمؾ ًمٚمخّمؿ وىُمُدراشمف. 

   ويِمٛمؾ ذًمؽ اًمتٗم٤موض اًمرؾمٛمل او اعم٤ٌمذ واًمتٗم٤موض همػم  ،ىُمُدرات شمٗم٤مووٞم٦م قم٤مًمٞم٦م

ق ُم٤م شم٘مدم ذم اًمٙمالم قمـ إدارة ـٓم٤مء او سمتحريؽ إومٙم٤مر قمغم ٟمحـر ُمـ ظمالل اًمقؾمـاعم٤ٌمؿم

 ظم٤مص٦م إذا يم٤من ،ُمتٕمددة إلسمٕم٤مد ومٙمرة احلرب  ويتْمٛمـ ذًمؽ اًمٌح٨م قمـ سمدائؾ اًمٗمٙمرة .

 .اًمٌدائؾومٞمٜمٌٖمل قمدم احلٙمؿ سم٤مًمٗمِمؾ ىمٌؾ دمرسم٦م  ،ومِمؾ اإلطمتقاء ي١مدي إمم اًمتّمٕمٞمد 

   وطم٤مول إْن أُمٙمـ ،ومال شمتٙمٚمؿ ُمثاًل قمـ هم٤مي٤مشمؽ همػم اعم٤ٌمذة  ،شم٘مٚمٞمؾ اإلصم٤مرات همػم اعمٗمٞمدة 

ٕهن٤م ُمتِمٕم٦ٌم ضمدًا ويّمٕم٥م طمٍم اإلطمتامٓت ومٞمٝم٤م .  ،ُمثؾ هذه اعمٓم٤مرطم٤مت  أن حتٞمد قمـ

َؿ  قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ َصغمَّ  اهللِ َرؾُمقُل  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  ُهَرْيَرَة ، َأيِب وشمذيمر طمدي٨م  ـْ  »َوؾَمٚمَّ ـُ  يَم٤منَ  َوَُم  سم٤ِمهللِ ُي١ْمُِم

ظِمرِ  َواًْمَٞمْقمِ  ْٔ ا وَمْٚمَٞمُ٘مْؾ  ا ُٙم٧ْم  َأوْ  ظَمػْمً ًْ ومال شمتٙمٚمؿ سمام ٓ  رواه ُمًٚمؿ وهمػمه ذم ؾمٞم٤مق طمدي٨م . «ًمِٞم

  .همػم ُم٤م أردت قمغم ًمٓمرف أظمر ىمد حتٛمٚمفٕن ؿمٙمقك ا ،يٜمٗمع 

  أي َُمْؾء مجٞمع اًمٗمراهم٤مت اعمحتٛمٚم٦م ، اًمقؾم٤مئؾ همػم اًم٘مت٤مًمٞم٦م ذم همٚمؼ ـمرق وُمٜم٤مومذ اًمنم  .

ژ  ژ  ڑ   ڑ   کک   ک  ک    چ وهذا ضمزء ُمـ اًمقؾم٤مئؾ ذم اًمٕمٛمؾ سم٘مقًمف شمٕم٤ممم 

گ  گ  گ         گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ           ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں    ڻ  

 .35 – 34ومّمٚم٧م:  چ ڻ  ڻ  ڻ      ۀ        ۀ    ہ  ہ  ہ 

  رب سم٥ًٌم أوًمقي٤مت او ُمّم٤مًمح ُمت٠مظمرةاقمتامد ٟمٔم٤مم إوًمقي٤مت واضمتٜم٤مب دظمقل طم. 

  ُمٜمٝم٤م شمًقي٦م اعمٔم٤ممل ،ت اًمٕم٤مًم٘م٦م شم٘مديؿ طمٚمقل قم٤مدًم٦م ًمٚمٛمِمٙمال. 
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   ومٝمؿ اًمٗمرق سملم شمٜمٛمٞم٦م اًم٘مقة واًمًٕمل إمم اًمًٞمٓمرة قمغم أظمريـ . ومرسمام يتٕمذر يمٌح

وأُم٤م ؾمٞم٤مؾم٦م اًمًٕمل إمم اًمًٞمٓمرة قمغم  ،وذًمؽ ًمقضمقد سمدائؾ يمثػمة  ،قمٛمٚمٞم٤مت شمٜمٛمٞم٦م اًم٘مقة 

شمٜمتٝمل و شمٌدأ سمٙمن اًمتقازن اعمًت٘مر أظمريـ وم٢مهن٤م ذم يمثػم ُمـ إطمٞم٤من ؾمٞم٤مؾم٦م ُمتًٚمًٚم٦م

 .همػم احلريب ًم٘مٓمع هذا اًمتًٚمًؾ اًمٕمٛمؾسم٤مًمٕمدوان اًمِم٤مُمؾ . وًمذًمؽ وم٢من اإلطمتقاء يِمٛمؾ 

   يٛمٙمـ وذم قمالىم٤مت ؾمٚمٛمٞم٦م حمٗمزة  دظم٤مًمفومٞمٛمٙمـ إ ،شمٗمٙمٞمؽ اًمٜمقاي٤م اًمٕمدواٟمٞم٦م ًمٚمخّمؿ

ـ يمذًمؽ اقمتامد قمٛمٚمٞم٤مت شمرويض ُمّمدر ويٛمٙم . ويمذًمؽ سمٜم٤مء ُمّم٤مًمح ُمِمؽميم٦م ،شمٓمقيره٤م 

او اًمتخقيػ او  واإلهمراء وظمالص٦م اًمؽمويض أٟمف قمٛمٚمٞم٤مت ُمتٜمققم٦م ُمـ اًمتحٗمٞمز ، اًمٕمدوان

وشمقاصؾ هذه اًمٕمٛمٚمٞم٤مت او شمدرضمٝم٤م يٜمتٝمل سمٙمٌح او ٟمًٞم٤من اًمٜمقاي٤م  ،اًمتٖمٞمػم اًمث٘م٤مذم او اإلؿمٖم٤مل 

 .ويٛمٙمـ ُمـ ضمٝم٦م أظمرى اقمتامد اًمٕم٘مقسم٤مت .  اًمٕمدواٟمٞم٦م

  وقمغم ذًمؽ ىمقل  ،٤معم٦م قمغم اًمٕمدوان ـتٕمداد سم٤مًمدرضم٦م اًمتل دمٕمؾ اخلّمؿ يٗمْمؾ اعمًـاإلؾم

. ويِمٛمؾ ذًمؽ احلّمقل قمغم شمٗمقق ٟمققمل يٗمْمؾ  شاإلؾمتٕمداد ًمٚمحرب يٛمٜمع احلرب»ئؾ: اًم٘م٤م

 وهذا . وُمٕمٜمك اًمتٗمقق اًمٜمققمل أن متٚمؽ قم٤مُمالً ُم١مصمرًا ٓ يٛمتٚمٙمف همػمك ،اخلّمؿ قمدم ُمقاضمٝمتف 

ۋ  ۋ  ۅ    ۈ  ٴۇ ۆ  ۈ ۆ ۇچ ُمـ ُمْم٤مُملم ىمقًمف شمٕم٤ممم  يمٚمف

إٟمٗم٤مل:  چ ەئۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائ   ۅ  ۉ

٤مؾمٞم٦م وم٢من ُمٗمٝمقم اإلره٤مب ذم أي٦م اًمٙمريٛم٦م ىمري٥م ُمـ ُمٗمٝمقم اًمردع يمام ذم اًمٚمٖم٦م اًمًٞم ،60

٤مء يمام هق قُمرف يمثػم ُمـ وهق همػم ُمٗمٝمقم إره٤مب إسمري ، ًمٚمدول اًمٙمؼمى وهمػمه٤م اعمٕم٤مسة

 .اعمٕم٤مسيـ اًم٤ٌمطمثلم

  ٕمل ًمتٗمٙمٞمؽ اًمتح٤مًمٗم٤مت ـع اًمًـُم ،دات اًمٙمٌػمة ـإجي٤مد ُم١ميديـ ذم ُمقاضمٝم٦م اًمتٝمدي

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ   چ وشمدسمر ىمقًمف شمٕم٤ممم ذم سمٜمل إهائٞمؾ اًمٕمدواٟمٞم٦م .

ن اهلل شمٕم٤ممم ضمٕمٚمٝمؿ ذم هذا اًمقىم٧م وم٢م ،6اإلهاء:  چھ   ہ  ہ  ہ  ھ

تٜمٗم٤مر ـقم ىم٤مدرون قمغم اؾمـومٕمددهؿ ىمٚمٞمؾ وًمٙمٜمٝمؿ اًمٞم ،أيمثر ٟمٗمػمًا ومل جيٕمٚمٝمؿ أيمثر ٟمٗمرًا 

 .مم٤م ًمف شم٠مصمػم يمٌػم قمغم جمري٤مت اًمٍماع ، ريــأظم
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 :افتؼؾقؾ مـ اإلشتػزاز وافتفديد

 اإلؾمتٗمزاز ذم اًمٕمرسمٞم٦م هق اإلهمْم٤مب واإلزقم٤مج واًمتٝمٞمٞم٩م مم٤م ىمد يٜمت٩م أقمامًٓ قمدائٞم٦م او همػمه٤م .      

ڻ  ڻ     ۀ   ۀ        ہ     ہ  ہ  ہ      ھ  ھ   ھ  ھ     ے       چ شمٕم٤ممم  وضم٤مء إُمر سحي٤ًم ذم ىمقًمف

 . 44 – 43ـمف:  چ  ے  ۓ

ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ    ی  ی  ی      یجئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب     حب  چ وشمدسمر ىمقًمف شمٕم٤ممم       

ًم٘مامن:  چخب  مب  ىب  يب  جت   حت  خت  متىت  يت      جث   مث  ىث  يث    حج   

ل اًمٚمٖم٦م ـ١مآً ُمٝمام وظم٤مص٦م ومـُم٤م يثػم ؾم قرة ًم٘مامنـػم ؾمـذم شمٗمً اإلُم٤مم اًمرازيذيمر . 19 – 18

وًمق ُمـ  ،٤مر اًمٕمٛمؾ قمٛمقُم٤ًم ـٛمؾ أيْم٤ًم ُمًـطمريم٦م إىمدام أم يِمل قمغم ـومٝمؾ ُي٘مٍم اعمِم ،ٞم٦م ـٞم٤مؾمـاًمً

ؾمٕمٞم٧م سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ طمريم٦م أي  ،ُي٘م٤مل: ُمِمٞم٧م ذم طم٤مضمتؽ  : وم٢مٟمفؾلما ادقـمريؼ اعمج٤مز؟ 

ىمد َُمَِمك ، وُي٘م٤مل:  وإن يم٤من ضم٤مًم٤ًًم ذم ُمٙم٤مٟمف ، ويٛمٌم ومالن سم٤مًمٜمٛمٞمٛم٦م أي يًٕمك هب٤م وحيريمٝم٤م إىمدام

ًْ سمف ، وُمِمك اًمٗم٘مٝم٤مء قمغم هذا إصؾ ، و ، أي ُم٣م وقُمٛمؾ هذا إَُْمرُ  ـْ ـيمؾُّ ُُم تَِٛمر  ُم٤مٍش وإن مل َيُٙم

، هذا ُم٠مظمقذ ُمـ ُم٘م٤ميٞمس اسمـ وم٤مرس  ك قمغم آِل ومالٍن ُم٤مٌل: إِذا شَمٜم٤مشَم٩َم ويَمثُرَ ـي٘م٤مُل: َُمَِم ، و ُمـ احلٞمقانِ 

شُمٗمًـد سمدرضمـ٦م هٞمج٤من اًمٗمرح  : ومٝمقادرحأما و همػمه٤م .واعمحٙمؿ وأؾم٤مس اًمٌالهم٦م وشم٤مج اًمٕمروس و

  ىئ  چ قم٤ٌمرة . ومٛمٕمٜمك اؿمتدَّ ؾمٞمالهن٤مذا إصؾ: ُمرطم٧م قمٞمٜمف أي ه٤مضم٧م ووٌط اًمٜمٗمس ، وُمـ ه

ويم٠مٟمؽ ُمٕمّمقم ، أي ٓ دمٕمؾ ُم٤ًمر شمٍموم٤مشمؽ ُمِمحقٟم٤ًم سمتٝمٞم٩م اًمٗمرح واًمتٌخؽم  چ ی  ی  ی 

ٝمؾ ُي٘مٍم قمغم اعمًـٛمقع ُمـ طمريم٦م اجلٝم٤مز وم ، «افصقت» فػظ وأما ُمـ اعمٙمر واإلي٘م٤مع سمؽ .

حت  چ ؟ ومتِمٛمؾ قم٤ٌمرة ُُمٕمٚمـ وإن يم٤من اإلقمالن سم٤مًمٙمت٤مسم٦م اجلًـد أم يِمٛمؾ يمؾ رأياًمّمقيت ذم 

اضمتٜم٤مب ُم٤م ٓ رضورة ًمف ُمـ اإلؾمتٗمزاز واًمدقم٤موى اًمٕمريْم٦م واًمٜمٞمؾ ُمـ أظمريـ .  چ خت  مت

وم٤مًمّمقت  ،وهذا صقت يمذا  ،وومالن سمٕمٞمد اًمّمقت  ،ُي٘م٤مل: ومالن ًمف صقت ذم اًمٜم٤مس أي ًمف صٞم٧م 

ػم اسمـ قم٤ٌمس ـد ذًمؽ شمٗمًـي١مي ،٤مئط ـ٤مُمع وإن يم٤من ُمـ ظمالل اًمقؾمـاًمً ٛمٕمفـيٛمٙمـ أن يً ضمٜمس عم٤م



548 

 

 قم٤ٌمس اسمـ ومٕمـ ،64اإلهاء:  چ ے  ے  ۓ     ۓ  ﮲چ ٤ممم ـــشمٕمو شم٤ٌمرك ًم٘مقًمف

 واهلل شمٕم٤ممم اقمٚمؿ . ىم٤مل اإلُم٤مم  ،رواه اًمٓمؼمي وهمػمه  شاهلل ُمٕمّمٞم٦م إمم دقم٤م داع يمّؾ  صقشمف» :ىم٤مل

ـَ  سم٤ِمًْمَٖمض   ًمأِْلَُْمرِ  َهْؾ  اًمرازي: ْقِت  ُِم ٦ٌَمٌ  اًمّمَّ َُْمرِ  َُمعَ  ُُمٜم٤َمؾَم ْٕ ؟ ذِم  سم٤ِمًْمَ٘مّْمدِ  ا  ؾَمَقاءٌ  َٟمَٕمؿْ : وَمٜمَُ٘مقُل  اعْمٌَْمِ

ـُ  قَمٚمِْٛمٜم٤َمَه٤م ْ  َأوْ  َٟمْح ـَ  اهللَِّ  يَماَلمِ  َوذِم  َٟمْٕمَٚمْٛمَٝم٤م مَل هُ  َٓ  َُم٤م اًْمَٗمَقائِدِ  ُِم َٓ  طَمد   حَيٍُْمُ ٌُفُ  َو : وَمَ٘م٤مَل ..... قَمد   ُيِّمٞم

ـْ  َواهْمُْمْض  َُمِْمِٞمَؽ  ذِم  َواىْمِّمدْ  وَْمَٕم٤ملِ  ِط ذِم ـاًمتََّقؾمُّ  إمَِم  ٤مَرةً ـإؿَِم  َصْقشمَِؽ  ُِم ْٕ ىَْمَقالِ  ا ْٕ ع ـاهـ ُم. َوا

 ، إومٕم٤مل إمم ٤مرةـإؿم: ٞمَِؽ ـَُمِْم  رِم  َواىْمِّمدْ  :وىمٞمؾوىم٤مل أسمق طمٞم٤من:  ػم اًمرازي( .ـُمـ )شمٗمً اظمتّم٤مر

 ُمـ اإلىمالل وقمغم ، إومٕم٤مل ذم طـاًمتقؾم قمغم ومٜمٌف ، إىمقال إمم ٤مرةـإؿم: َصْقشمَِؽ  ُِمـ َواهْمُْمْض 

 ،٦م ـػمه ىمقًملم ذم أيـويمذًمؽ ذيمر اعم٤مشمريدي ذم شمٗمً اهـ ُمـ )اًمٌحر اعمحٞمط( .. اًمٙمالم ومْمقل

ـْ »وشمدسمر طمرف اًمتٌٕمٞمض  . اًمٜم٤مس سملم ومٞمام وُم٤مهٞمتٝم٤م اعمٕم٤مُمٚم٦م يمٞمٗمٞم٦م قمـ يمٜم٤مي٦ماًمث٤مين ُمٜمٝمام أٟمف  ذم  شُِم

 ،وم٢من اًمٗمرق سملم: واهمْمض ُمـ صقشمؽ وسملم وأهمْمض صقشَمؽ  ، چ حت  خت  مت   چ ٤مرةقمٌ

يم٤مًمٗمرق سملم: أٟمٗمؼ ُمـ ُم٤مًمؽ وأٟمٗمؼ ُم٤مًَمؽ . ُمٕمٜمك ذًمؽ أن همض اًمّمقت ًمف ُمقاوع وىمد يٙمقن هق 

ىمقل ؾمٚمٞمامن  يٜمٌف إمم ذًمؽ ،إصؾ . وُمقاوع أظمرى حتت٤مج إمم رومع اًمّمقت اعمٕمٜمقي وإفمٝم٤مر ىمقشمف 

  ڤ    ٿ       ٹ  ٹ    ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ ٿ  ٿ  ٿ      چ ٤ممم ـــــىمقًمف شمٕميمام ذم

تٗمزاز ورومع اًمّمقت ـؽ ومٞمف أن اإلؾمـواهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ . وإُمر اًمذي ٓ ؿم . 37اًمٜمٛمؾ:  چ  ڦ

 .ـ١مدي سم٤معم٘م٤مسمؾ إمم حتْمػمات قمدائٞم٦مي يٛمٙمـ ضمـدًا أن سمال طم٤مضم٦م

اًمذيـ ٓ  ،ٌَؾ وٕمٞمٗمل احلج٦م وىمٚمٞمكم اًمدراي٦م ـهمػم أن اًمرومع اعمٕمٜمقي ًمٚمّمقت ىمد ُيًتٕمٛمؾ ُمـ ىمِ       

 ،يٛمٚمٙمقن ُمـ احل٘م٤مئؼ اًمقاوح٦م وإؾمس اًمٕمٚمٛمٞم٦م ُم٤م يٛمٙمٜمٝمؿ ُمـ احلقار أيمثر ُمـ دىم٤مئؼ ىمٚمٞمٚم٦م ضمدًا 

رومع قمٜم٤مويـ اًمّمقت عمجرد إظم٤موم٦م أظمريـ وإؾمٙم٤مت أًمًٜمتٝمؿ ومال جم٤مل هلؿ ذم طم٤مهلؿ هذا إٓ 

ومٗمل اًمٚمٖم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م  ،ضم٤مهزة  ؽ سم٤مؾمتٕمامل شُمـَٝمؿوذًم ، او ًمت٠مًمٞم٥م اجلٝمٚم٦م واًمٖمقهم٤مء ؾ أىمالُمٝمؿـوؿم

وذم اًمٚمٖم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م واًمٕم٘م٤مئدي٦م مهٛم٦م اخلروج قمـ ُمذه٥م أهؾ  ،مهٛم٦م ىمٚم٦م اًمقـمٜمٞم٦م او اًمٕمامًم٦م او اخلٞم٤مٟم٦م 

او ؿمٌف  ،اًمًٜم٦م واجلامقم٦م او إشم٤ٌمع ُمٜمٝم٩م اعمٌتدقم٦م او اًمتٚمٌس سمٗمًؼ اًمت٠مويؾ او اًم٘مدح ذم أصؾ اإليامن 

. وشمدسمر  وشمِمٛمٚمف ُمٗم٤مهٞمؿ اًم٘مّمػ اإلقمالُمل واًمّمدُم٦م اًمٜمٗمًٞم٦م ، ٦م وُمٕم٤مسةذًمؽ مم٤م ًمف أُمثٚم٦م شم٠مرخيٞم
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 ، چيت  جث   مث  ىث  يث   چ  ٤مممأي ىمقًمف شمٕم ،اًمٕم٤ٌمرة اًمتٕمٚمٞمٚمٞم٦م إظمػمة ذم أي٦م اًمٙمريٛم٦م 

وًمٙمٜمف يرومع صقشمف سم٠مٟمٙمر او  ،وم٢من احلامر ُيـيب سمف اعمثؾ سملم احلٞمقاٟم٤مت ذم وٕمػ اًمٗمٝمؿ واإلدراك 

 واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ. ،اعمٝمؿ أن يٙمقن اعم١مُمـ ىمقي٤ًم ومال خيٞمٗمف رومع صقت ُمٜمٙمر  ومٛمـ ،أىمٌح ٟمٖمٛم٦م 

 :ادقازكة بغ ادصافح وادضار

ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ې   ې  ې  ى  چ ىم٤مل شمٕم٤ممم       

أن إشم٘م٤مء  شمٗمٞمد أي٦م اًمٙمريٛم٦م .28آل قمٛمران:  چ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئۆئ ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ 

يمام هق طمٙمؿ  ، أُمقرًا أصٚمٝم٤م اًمتحريؿ ذم اًمٕمالىم٤مت اخل٤مرضمٞم٦م اًمير احل٤مرض واعمتقىمع يٌٞمح

وذم ذًمؽ شمٗم٤مصٞمؾ ووقاسمط ذيمرٟم٤مه٤م  . وٓ ؿمؽ أن اًمتٗم٤موض يت٠مصمر هبذه اإلقمت٤ٌمرات . اإلوٓمرار

 اًم٘مْمٞم٦م ُمتٕمٚم٘م٤مت ذم وشمٗمّمٞمؾ سمدىم٦مر هٜم٤م سميورة اًمتٗمٙمػم يم  ذَ وٟمُ  ذم شمٗمًػم أي٦م ذم )اعمٜمٓمٚمؼ( .

 ذم يم٤مٟم٧م وإن ، ُمٜمؽ ضمٞمدة شمٜم٤مزٓت اعم٘م٤مسمؾ يراه٤م قمديدة أُمقراً  دمد وم٘مد ، اًمٓمروملم قمٜمد اًمتٗم٤مووٞم٦م

 هذه ُم٘م٤مسمؾ قمٚمٞمف حتّمؾ ُم٤م ضمٜم٥م وذم اًمٗمٕمٚمٞم٦م آصم٤مره٤م إمم سم٤مًمٜمٔمر صٖمػمة شمٜم٤مزٓت إُمر طم٘مٞم٘م٦م

.  اًمّمٗم٘م٦م مت٧م إذا إٓ أظمر ًمٚمٓمرف طم٘م٤مً  يّمٌح ٓ شمٜم٤مزل أيُمع ذًمؽ ، وم٢من و.  اًمتٜم٤مزٓت

 ُمـ ومٞمٝم٤م ُم٤م سم٥ًٌم وًمٞمس ، ؿم٤مئع ورأي ٟمٗمًٞم٦م قمقاُمؾ سم٥ًٌم شمٙمقن ىمد اخلٞم٤مرات سمٕمض وصٕمقسم٦م

 طمًؿ ىمٌؾ وٟمحقه٤م اًمتقضمٞمف سمحٛمالت اًمٜمٗمز واًمٕم٤مُمؾ اًمٕم٤مم اًمرأي ُمٕم٤مجل٦م ويٛمٙمـ ، ووم٤ًمد رضر

 اإلهتامم واإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اعمٗم٤موو٤مت ذم اًم٘م٤مقمدةوسمّمقرة قم٤مُم٦م وم٢من  . اًمتٗم٤مويض اًم٘مرار

 .اًمقاىمٕمٞم٦م وسملم سمٞمٜمٝم٤م واعمقازٟم٦م ، إُمد اًمٓمقيٚم٦م وأصم٤مر سم٤مًمٕمقاىم٥م اًمِمديد

 

 افرؤية افشامؾة 

 :احلذر مـ اإلشتعجال دم افؼرار افتػاويضو

وىم٤مل  ،27هقد:  چ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ى چىم٤مل شمٕم٤ممم       

 چی     ی   ی    ی   ىئ  ىئ  ىئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ     ېئ   چشمٕم٤ممم 
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وُم٤م  اعمٝمؿ هٜم٤م هق رضورة اًمرؤي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م واًمث٤مًمث٦م ،شم٘مدم شمٗمًػم أيتلم ذم ُمٌح٨م اًمت٘مقيؿ . 33اًمرقمد: 

 طمزُم٦م إقمداد ُمثالً  اعمٝمؿ ٛمـوم وإمم أن يتؿ إٟمْم٤مج اًم٘مرار . واًمدظمقل يمذًمؽ ذم إقمامق ،سمٕمده٤م 

ٞمئ٦م اًمرأي ومٌٕمض اًمٕم٘م٤ٌمت حتت٤مج إمم متٝمٞمد ومه ، ظم٤مص٦م رقم٤مي٦م او طمٚمقل إمم حتت٤مج اًمتل اًمٕم٘م٤ٌمت

وشمقضمد قم٘م٤ٌمت ُمـ ٟمقع آظمر وىمٌؾ وصقل اًمتٗم٤موض إمم ُمرطمٚم٦م طم٤مؾمٛم٦م . اًمٕم٤مم ىمٌؾ ُمٗم٤مضم٠مشمف هب٤م 

 .يمل يٗمٝمؿ رضورة اًمتٕم٤مون ًمتذًمٞمٚمٝم٤م حتت٤مج إمم إيْم٤مطم٤مت وسمٞم٤مٟم٤مت شُمـ٘مدم إمم اًمٓمرف أظمر

 ،وم٢من يمؾ اشمٗم٤مق شمٗم٤مويض جي٥م أن يٙمقن ذم سمداي٤مشمف همػم ُمٚمزم او جمرد ُمًّقدة  ،أيْم٤ًم  وًمذًمؽ      

ويٜمٌٖمل إقمالن ذًمؽ سملم اعمتٗم٤موولم . ُمث٤مل ذًمؽ سمٕمض  يٙمرر اًمٜمٔمر ذم أقمامىمف وُمتٕمٚم٘م٤مشمف ،طمتك 

 ،وم٘مد ي٤ٌمدر اًمٓمرف أظمر سم٘مٌقهل٤م سمحج٦م ذقمٞمتٝم٤م  ،اعمٓم٤مًم٥م اعمنموقم٦م طملم شُمٓمٚم٥م ُمـ ـمرف واطمد 

شمٕمٓمل ؿمٞمئ٤ًم وشم٠مظمذ ُمثٚمف  ،٤مم اًمّمٗم٘م٦م سمزُمـ أن ذًمؽ اعمٓمٚم٥م يٜمٌٖمل أن يٙمقن ُمت٤ٌمدًٓ صمؿ يتذيمر سمٕمد إمت

ٚم٘م٤ًم وأٟمف وىمع ذم ُمّم٤مئد وًمٙمٜمف سمٕمد اإلشمّم٤مل سم٤مًمٓمرف أظمر جيد ـمري٘م٤ًم ُمٖم ،او ٟمٔمػمه او صمٛمٜمف 

 .اعمٖمٗمٚملم

 ُمتٖمػمات يمذًمؽىمد شمٔمٝمر و ، ٦مـُمدروؾم همػم او ُمتقىمٕم٦م همػم أُمقر سمٕمرض اعم٘م٤مسمؾ ي٘مقم دـوىم      

 شم٘مقل وأن ضمٞمداً  ُمًتٛمٕم٤مً  شمٙمقن أن ومقفمٞمٗمتؽ ،وحي٤مول اًمٓمرف أظمر اٟمتزاع ىمرار هيع  ، ضمديدة

 أقمْم٤مء ُمع اعمراضمٕم٦م وُمـ اًمزُمـ ُمـ طم٘مف اًمتٗمٙمػم سم٢مقمٓم٤مء شم٘مقم صمؿ ، ومٞمف وشمٗمٙمر إُمر ذم ؾمتٜمٔمر سم٠مٟمؽ

 .اًم٘مرار وأصح٤مب اًمٗمريؼ

وًمٙمـ إذا شمٖمػمت إطمقال  ،اًمِمديد ُمـ إشمٗم٤مق ضمٞمد أن سم٥ًٌم إطمقال اًم٘م٤مئٛم٦م  احلذر ويٜمٌٖمل      

 ُمـ حيٛمٞمؽ ُم٤م ْم٤مُملم اًمٕم٘مدُم ذمإذا مل يٙمـ  ، سمٕمد ؾمٜم٦م او ؾمٜمقات ؾمٞمٙمقن اإلشمٗم٤مق ذم هم٤مي٦م اًمًقء

ُمٕمٜمك ذًمؽ قمدم اًمًامح سمجٕمؾ اًمٕم٘مد اًمتٗم٤مويض ُمٕمتٛمدًا قمغم قمقاُمؾ ظم٤مرضم٦م قمـ  . إطمقال شم٘مٚم٥م

 اًمتحٙمؿ واًمًٞمٓمرة.

ويٜمٌٖمل يمذًمؽ قمدم إقمٓم٤مء ومرص٦م ًمٚمٓمرف أظمر أن يراك ُمـ اًمذيـ يتٙمٚمٛمقن سمام يٌدو او سمٔم٤مهر       

ويمذًمؽ رسمط مجٞمع اعمتٕمٚم٘م٤مت  ،ومٕمٚمٞمؽ إقمداد أٟمقاع اًمقصم٤مئؼ واعمٕمٚمقُم٤مت اعمحؽمُم٦م  ،ٓ طم٘مٞم٘م٦م ًمف 

مه٤م صمؿ سمح٥ًم اعمّمٚمح٦م يٙمقن اًم٘مرار سمجٕمؾ اًم٘مْمٞم٦م وُمتٕمٚم٘م٤م ،سمراسمط واوح ُمع ىمْمٞم٦م اًمتٗم٤موض 

 .طمزُم٦م واطمدة او سم٘مٌقل اًمتجزئ٦م
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 ومٞمف شُمٜمًك أن يٛمٙمـ إشمٗم٤مق يمؾ أن وذًمؽ ، اإلشمٗم٤مق إسمرام ىمٌٞمؾ اإلو٤موم٤مت ىمْمٞم٦م سمذًمؽ ويتّمؾ      

 ؾم٤ٌٌمً  ًمٞم٧ًم اإلسمرام ىمٌٞمؾ اإلو٤موم٤مت وم٢من طم٤مل أي وقمغم.  شمذيمره٤م جي٥م يم٤من اًمتل إُمقر سمٕمض

 ذم يريمـ وسمٕمْمٝمؿ.  اإلو٤موم٤مت هذه دراؾم٦م ًمٖمرض اإلشمٗم٤مق شم٠مظمػم شمٕمٜمل أن جي٥م سمؾ ، ًمإلؾمتٕمج٤مل

 شم٘متْمٞمٝم٤م اًمتل اعمحدودة اإلو٤موم٤مت ي٘مٌؾ ؾمقف أٟمف ويتقىمع اعم٘م٤مسمؾ أظمالق إمم وم٘مط اخل٤مص٦م اعمّم٤مًمح

 .اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م واًم٘مْم٤مي٤م اًمٕم٤مُم٦م اعمّم٤مًمح ذم اًمٌت٦م ًمذًمؽ جم٤مل وٓ ، وإقمراف إظمالق

وم٢من اًمقاضم٥م إزاطمتٝم٤م وًمق سمٌٕمض  ،وسم٤مجلٛمٚم٦م وم٢من يمؾ طم٤مًم٦م ىم٤مئٛم٦م يٛمٙمـ أن شُمـٗمًـد اإلشم٘م٤من       

 جمري٤مت شمزدطمؿ طملم ىمّمػمة راطم٦م ومؽمة اًمٗمريؼ ي٠مظمذ أن ُمث٤مل ؿم٤مئع هق ،اًمت٠مظمػم او اًمت٠مضمٞمؾ 

 اًمٗمؽمات أظمذ يقضم٥م مم٤م اًمٗمٙمري٦م اًمُ٘مدرات سمتٗم٤موت هٜم٤م اًمتذيمػم ويٜمٌٖمل.  ذهٜمف ذم اعمٗم٤موو٤مت

 ذم واعمٓم٤موًم٦م اًمّمؼم ذم وٕمٗم٤مً  ومٞمف أن همػم اًمٗمٝمؿ ذم اًمٌدُّي٦م هيع اًمٜم٤مس ومٌٕمض ، اًمٙم٤مومٞم٦م اًمزُمٜمٞم٦م

 ، همػمه إمم ىمٞم٤مؾم٤مً  اًمٌدُّي٦م سمنيع ًمٞمس وسمٕمْمٝمؿ.  اعمٜم٤مؾم٥م اإلؾمؽماشمٞمجل اًم٘مرار صٜم٤مقم٦م ذم او اًمتٗمٙمػم

مم٤م حيقضمف إمم ومقاصؾ زُمٜمٞم٦م ًمتٗمٕمٞمؾ  ، اًم٘مرار صٜم٤مقم٦م وذم اًمٓمقيؾ اًمتٗمٙمػم ذم ضمداً  ُمتٗمقق وًمٙمٜمف

 ،وًمٕمؾ اًمٖم٤مًم٥م ذم اعمٗم٤موو٤مت أهن٤م شمتٓمٚم٥م شمٗمقىم٤ًم ذم اًمّمؼم وشمٙمرار اًمتٗمٙمػم  . ُمقوع اًم٘مقة قمٜمده

وم٢مهن٤م شمتٕمرض ًمتٖمػمات هيٕم٦م وُمتٙمررة ذم  ،سمخالف ىمٞم٤مدة اًمٕمٛمٚمٞم٤مت احلرسمٞم٦م ذم ُمٞم٤مديـ اعمٕمريم٦م 

 .  أي شمتٓمٚم٥م شمٗمقىم٤ًم ذم هقم٦م اًمٌدُّي٦م ،اعمقىمػ وحتت٤مج إمم ىمرارات ص٤مئ٦ٌم وهيٕم٦م 

 

  افضامكات وافػراؽات

  :افتحريؽ مػاوضاتاخلؾط بغ افتحافػ و وخطل

وطم٘مقق يمؾ ـمرف ذم طم٤مل قمدم  ،ومٝمل وامٟم٤مت إًمتزام اًمٓمروملم سم٤مإلشمٗم٤مق  ، أما افضامكات      

ٺ     چ ؟ ىم٤مل شمٕم٤ممم ٘مٓمٕم٦م واطمدة أم يقضمد ظمٞم٤مر اًمتجزئ٦موهؾ ُيٕم٤مُمؾ اإلشمٗم٤مق يم ،إًمتزام اًمٓمرف أظمر 

ی  ی     چوىم٤مل شمٕم٤ممم  ، 7اًمتقسم٦م:  چ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئيئ  جب  حب  خب  مب  ىب   

وشمدسمر أن اًمْمامٟم٤مت ُمنموقم٦م  .62 – 61إٟمٗم٤مل:  چپپ  پ  ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ  
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وم٤مُٕمر أؿمد وأويمد  ،283اًمٌ٘مرة:  چ پ  ڀچ يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،ذم اعمٕم٤مُمالت اًمِمخّمٞم٦م 

واًمْمامٟم٤مت يٛمٙمـ أن شمٙمقن اًمتزاُم٤مت قمٛمٚمٞم٦م ًمؽمؾمٞمخ  سمؾ هل رضوري٦م ومٞمٝم٤م . ،ذم اعمّم٤مًمح اًمٕم٤مُم٦م 

 وإًمتزاُم٤مت أظمرى عمٜمع اخلٞم٤مٟم٦م وُمٜمع اًمتحقل إمم اًمٜم٘مٞمض او اًمٕمدو . ،اًمنمايم٦م ظمالل ومؽمة اإلشمٗم٤مق 

  ه٤م سمّمٞمغ ىم٤مٟمقٟمٞم٦م واًمتزاُم٤مت قمٛمٚمٞم٦م يتؿ اًمٕمٛمؾ هب٤م سمدون شمًقيػ .وشمْمٌط اًمْمامٟم٤مت اعمذيمقرة وهمػم

 .آشمٗم٤مقىمقة اًمْمامٟم٤مت سمح٥ًم أمهٞم٦م وشمتٗم٤موت 

هل حتديد اإلًمتزاُم٤مت اًمتٗم٤مووٞم٦م سمحدود شمؽمك و ، ومٝمل ٟمقع ُمـ اًمْمامٟم٤مت وأما افػراؽات      

اعمًت٘مٌٚمٞم٦م واًمتٖمػمات اًمتل مل شمٙمـ حمًقسم٦م او ُمتقىمٕم٦م وىم٧م  ُمع اعمًتجدات ًمٚمتحرك احلر ومراهم٤مت

ڃ    چ  يٜمٌف إمم ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم ، ويمذًمؽ ذم طم٤مل ؾمقء اؾمتٖمالل اًمٓمرف أظمر ًمإلشمٗم٤مق ، اًمتٗم٤موض

  .1اًمٓمالق:  چ ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ

 ذم شمًٛمح سم٤مًمتٕمديؾ او اًمؽماضمع وم٘مرة إصم٤ٌمت يتؿ أن اًمٕم٤مُم٦م اعمّم٤مًمح ىمْم٤مي٤م ذم أيْم٤مً  احلٚمقل وُمـ      

 ، قم٘مده ُمـ حمددة ُمدة سمٕمد إٓ ٟم٤مومذ همػم يم٠من يٙمقن اإلشمٗم٤مق ، اًمٜمقع هذا ُمـ شمٗم٤مويض اشمٗم٤مق يمؾ

.  قمٛمكم طمؾ وهذا ، اعمدة هذه ذم اإلشمٗم٤مق ُمْم٤مُملم شمٖمٞمػم طمؼ ًمٚمٓمروملم وأن ، ُمثالً  او أرسمٕم٦م ِمٝمريـيم

 ًمٙمؾ اإلمج٤مًمٞم٦م واعمّم٤مًمح اًمٖم٤مي٤مت اإلشمٗم٤مق شمْمٛملم اعمج٤مٓت سمٕمض ذم يٛمٙمـذيمرٟم٤م ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ أٟمف و

 دوام ذم ذـم٤مً  واعمّم٤مًمح اًمٖم٤مي٤مت هذه وشمٙمقن ، واعمّم٤مًمح ًمٚمٖم٤مي٤مت حمدود شمٗمّمٞمؾ ُمع ـمرف

 ذم اعمت٠مصمر اًمٓمرف يم٤من ، واعمّم٤مًمح اًمٖم٤مي٤مت شمٚمؽ شُمـٗمًـد ُمًت٘مٌٚمٞم٦م شمٖمػمات طمدصم٧م وم٢مذا.  اإلشمٗم٤مق

 اإلؾمـؽماشمٞمجل اإلشمٗم٤مق شمْمٛملم سميورة اًم٘م٤مئٚم٦م اًم٘م٤مقمدة شمٜم٤مؾم٥م اًمٓمري٘م٦م وهذه.  اإلشمٗم٤مق ُمـ طمؾ  

 ؿم٤مُمؾ ومٝمؿ إمم ت٤مجوحت شمٕم٘مٞمداً  أيمثر همػم أٟمـٝم٤م ، اًمٙمٌػمة اعمًـت٘مٌٚمٞم٦م اًمتٖمػمات ُمع ًمٚمتٗم٤مقمؾ ومًـح٦م

 هم٤مي٦م ذم وىم٤مٟمقٟمٞم٦م ُمٝمٜمٞم٦م صٞم٤مهم٦م إمم ت٤مجحت يمام ، اًمٙمثػمة وُمتٕمٚم٘م٤مشمف اإلشمٗم٤مق اًمٓمروملم ُمـ ًمٖم٤مي٤مت

  .واًمدىم٦م اًمقوقح

ۇ  ۆ  چ ومٞمٜمٌٖمل شمذيمر ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،همٚمؼ ومراغ شمٗم٤مويض ُمٕملم  ىمٌقل إمم اًمٗمريؼ وىمد ُيْمٓمر      

وشمذيمر أداة  ،62اًمٜمٛمؾ:  چ....  ۈ  ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۆ  ۈ 
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. وُمع 6 – 5اًمنمح:  چ  ۋ     ۅ     ۋ       ٴۇ     ۈ  ۈ     ۆ    ۇ  ۇ  ۆ چ اعمٕمٞم٦م ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

وم٢من اهلل شمٕم٤ممم ؾمٞمٗمتح ذًمؽ اًمٗمراغ او يٞمن ُم٤م هق ُمثٚمف او أٟمٗمع ُمٜمف .  ،اإلوٓمرار وطمًـ اًمنيرة 

ـُمقا ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌَِّلَّ  َص٤محَلُقا ىُمَرْيًِم٤م َأنَّ  َأَٟمسٍ ٗمل اًم٘مّم٦م ُمـ طمدي٨م وم ،ُمث٤مل ذًمؽ صٚمح احلديٌٞم٦م   َأنْ  وَم٤مؿْمؽَمَ

ـْ  ْ  ُِمٜمُْٙمؿْ  ضَم٤مءَ  َُم هُ  مَل ـْ  قَمَٚمٞمُْٙمْؿ ، َٟمُردَّ  َهَذا؟ َأَٟمْٙمُت٥ُم  اهللِ ، َرؾُمقَل  َي٤م: وَمَ٘م٤مًُمقا ،قَمَٚمْٞمٜم٤َم َرَدْدمُتُقهُ  ُِمٜم٤َّم ضَم٤مَءيُمؿْ  َوَُم

ـْ  إِٟمَّفُ  َٟمَٕمْؿ ، »ىَم٤مَل  ـْ  اهللُ ، وَم٠َمسْمَٕمَدهُ  إًَِمْٞمِٝمؿْ  ُِمٜم٤َّم َذَه٥َم  َُم  «َوخَمَْرضًم٤م  وَمَرضًم٤م ًَمفُ  اهللُ  ؾَمَٞمْجَٕمُؾ  ُِمٜمُْٝمؿْ  ضَم٤مَءَٟم٤م َوَُم

ورواه اًمٌخ٤مري ُمٓمقٓ ُمـ طمدي٨م اعمًقر وُمروان . وىمد يمؼُم هذا اًمنمط قمغم  ،رواه ُمًٚمؿ وأمحد 

 ،رط ـىمٌقل هذا اًمِم ُمْمٓمرًا إمم ملسو هيلع هللا ىلص قل اهللـوم٘مد يم٤من رؾم٤مء ُمٜمف . ـتثٜم٤مء اًمٜمًـ٤مسم٦م وإْن شمؿ اؾماًمّمح

 ،ٚمؿ . واًمذي طمّمؾ أن ُمـ ؿمٛمٚمٝمؿ هذا اًمنمط ُمـ اعمْمٓمٝمديـ واعمٕمذسملم ـوذًمؽ ٕمهٞم٦م ومؽمة اًمً

وم٘مد ؿمّٙمٚمقا جمٛمققم٦م  ،طم٤موًمقا اؾمتٕم٤مدة طمريتٝمؿ سمٓمري٘م٦م اظمرى  ،يم٠ميب ضمٜمدل وأيب سمّمػم وُمـ حلؼ سمف 

ـ اًمٖم٤مرات قمغم ىمقاومؾ وص٤مرت هذه اعمجٛمققم٦م شمِم ،قمًٙمري٦م ُمٜمٗمّمٚم٦م شمٜمٔمٞمٛمٞم٤م قمـ اًم٘مٞم٤مدة ذم اعمديٜم٦م 

. واخلٞم٤مر أظمر رأت ىمريش ٟمٗمًٝم٤م ُمْمٓمرة إمم اًمتٜم٤مزل قمـ ذًمؽ اًمنمط  وسم٥ًٌم ذًمؽ ،ىمريش 

آل  چ ۇئەئ     وئ  وئ  ۇئ     چ ًمٚمخروج ُمـ ذًمؽ اًمْمٞمؼ هق اًمت٘مّٞم٦م يمام ذم ٟمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم

 .106اًمٜمحؾ:  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ ڍ وىمقًمف شمٕم٤ممم ، 28قمٛمران: 

وم٢من اعمٞمث٤مق  ومٝمق أُمر ذم هم٤مي٦م اخلٓمقرة . ،سملم اًمتح٤مًمػ واًمتحريؽ  افتػاوض وأما اخلؾط دم      

واًمتح٤مًمػ يِمٛمؾ ُمٗم٤موو٤مت رؾمٛمٞم٦م شمٜمتٝمل سم٤مشمٗم٤مق رؾمٛمل وإًمتزاُم٤مت ُمت٤ٌمدًم٦م ُمع ُم٤م ذيمرٟم٤مه ُمـ 

وامٟم٤مت . وأُم٤م قمٛمٚمٞم٤مت اًمتحريؽ ومٞمٛمٙمـ أن شمٌدأ سمٛمٗم٤موو٤مت رؾمٛمٞم٦م او همػم رؾمٛمٞم٦م وًمٙمٜمٝم٤م شمٜمتٝمل 

وُمـ همػم ُمٞمث٤مق رؾمٛمل وٓ إًمتزاُم٤مت ومٞمام سمٕمد اًمٕمٛمؾ وٓ وامٟم٤مت . ومٝمل أؿمٌف  ،سم٠مقمامل ُمت٤ٌمدًم٦م 

وًمذًمؽ ؿمٌٝمٝم٤م سمٕمْمٝمؿ سمزواج همػم رؾمٛمل  ،سمٕمٛمٚمٞم٤مت إؾمتدراج ًمٚمٕمٛمؾ سم٤مًمٜمٞم٤مسم٦م او اًم٘مت٤مل سم٤مًمقيم٤مًم٦م 

ؿ اًمتح٤مًمػ ذم و شمتؿ سمف ىمْم٤مء رهم٦ٌم ُم١مىمت٦م صمؿ يٜم٘مٚم٥م إمم ومرىم٦م ورسمام قمداوة وشمِمقيف ؾمٛمٕم٦م . شَمـَقهُّ

 ٔمٞمامت ُمًٚمح٦م وهمػم ُمًٚمح٦م ذم ُمقاىمعىمد وىمٕم٧م ومٞمف دول وشمٜم ، ريؽ واإلؾمتدراجًمتحُمٗم٤موو٤مت ا

واسمتداًء ُمـ سمٕمد احلرب اًمٕم٤معمٞم٦م إومم وإمم  ،ُمٜمٝم٤م دول وؿمٕمقب سمالد اعمًٚمٛملم  ، قمديدة ُمـ اًمٕم٤ممل
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وم٢مٟمف  ،ٛمل ـويٜمٌٖمل أن ُيٕمٚمؿ أن يمؾ قمٛمؾ ظمٓمػم شمدقمٛمف ضمٝم٦م ظم٤مرضمٞم٦م ُمـ همػم حت٤مًمػ رؾم وىمتٜم٤م هذا .

 اًمٕمٛمؾواًمقىم٤مي٦م ُمـ  اًمتحريؽ اخل٤مدع وىمقاٟملم اًمقىم٤مي٦م ُمـ اهل٤مُمٌم اًمتٕم٤مُمؾ يٜمٌٖمل أن ُيْمٌط سم٘مقاٟملم

 ُمٜمٝم٤م: ،مم٤م ىمد ُيرضمح شمرك اًمتٗم٤موض وإًمٖم٤مء اًمٕمٛمؾ إٓ سمْمامٟم٤مت ُمٝمٛم٦م  ،سم٤مًمٜمٞم٤مسم٦م  او اًمٍماع

  وٛمـ ذقمٞم٦م ُم٘مٌقًم٦م حتقيؾ اًمتٗم٤موض إمم ُمٞمث٤مق رؾمٛمل وحت٤مًمػ. 

  ت قمٛمٚمٞم٦م شمٌٚمـغ درضمـ٦م يم٤مومٞم٦م ذم سمـداي٤مت اًمٕمٛمؾ يمل شمِمـجع قمغم شمْمٛملم اعمٞمث٤مق وامٟم٤م

 .ت قمٛمٚمٞم٦م يمذًمؽ عم٤م سمٕمد ٟمج٤مح اًمٕمٛمؾووامٟم٤م اإلؾمـتٛمرار.

   ٕمٛمؾ قمغم دمريده٤م ُمـ ىمقة اعمٜم٤موم٦ًمسمؾ اًم ،قمدم دقمؿ اجلٝم٤مت اعمٜم٤مىمْم٦م. 

 :واإلشتػفام افضؿـل اإلشتـطاق

ہ  ہ    ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھے   ے  ۓ   چ شمٕم٤ممم و شم٤ٌمرك ىم٤مل      

اًمتٗم٤موض اإلؾمتامع  ٛمـ ُمٝم٤مراتوم .18 – 17اًمزُمر:  چ ۓ  ﮲﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  

 شمٗمريغ هق اإلؾمتامع ضمقدة وُمٕمٜمك أي ٕىمقاًمف يمٚمٝم٤م مم٤م ًمف صٚم٦م سم٤مًم٘مْمٞم٦م . ،اًمٓمرف أظمر  اجلٞمد إمم

ىمد حيًـ إصم٤مرة و . اعمرضمقة اًمٖم٤مي٦م إمم احلقار شمقضمٞمف يٛمٙمـ يمل ، شمًٛمٕمف ُم٤م وحتٚمٞمؾ ًمتدسمر اًمذهـ

وم٢من ذًمؽ  ،وٌط اًمٜمٗمس وقمزل اًمٕمقاـمػ  ُمع وًمٙمـ ،اعمِم٤مقمر أصمٜم٤مء اًمٕمرض اعمقوققمل ًم٘مْمٞمتؽ 

  .ٚمف يًٌط ُم٤م قمٜمده ُمـ أهداف وأومٙم٤مرىمد يثػم اعم٘م٤مسمِؾ وجيٕم

ومٕمٚمٞمؽ أن شمًتٜمٓم٘مف سمٚمٓمػ وهدوء وُمـ  ، قمـ هم٤مي٤مشمف وىمد ٓ ي٤ٌمدر اعمٗم٤موض سم٤مًمٙمالم اًمتٗمّمٞمكم      

ذم  وسم٠مؾمئٚم٦م ومْمٗم٤مو٦م وقمرض قم٘مالين قمـ اعمقوقع وأمهٞمتف وًمٙمٜمف قمرض جمٛمؾ ،همػم اقمؽماض 

ودمٕمٚمف ُيٙمٛمؾ اًمٜمقاىمص ذم . وىمد شم٠ًمًمف طملم يتقىمػ  يمل ي٘مدم ُم٤م قمٜمده أي همػم ُمٗمّمؾ ، اًمٌداي٦م

وإمم همػم ذًمؽ  ،ة اًمداومٕم٦م وُم٤م هل اًمٗمٙمريم٠من شم٠ًمًمف: عم٤مذا شمريدون ذًمؽ وُم٤م هل اعمّمٚمح٦م  ،هده 

هم٤مي٤مت اًمٓمرف أظمر  اًمٖمرض ُمٜمٝم٤م ُمٕمروم٦م ،وًمٙمٜمٝم٤م أؾمئٚم٦م ه٤مدوم٦م  ،ُمـ إؾمئٚم٦م همػم اإلؾمتٗمزازي٦م 

يمذًمؽ ُمتٕمٚم٘م٤مت اًم٘مْمٞم٦م اًمتٗم٤مووٞم٦م و ،وظمٞم٤مراشمف وُم٘مدار ُمروٟمتف ومٞمام ُئمٝمره وومٞمام ُيٛمٙمـ حتريٙمف إًمٞمف 

ب إمم اًمٓمرف أظمر .قمٜمده  ٞمٛمٙمـ أطمٞم٤مٟم٤ًم إىمٜم٤مع ، وم ظمٞم٤مرات ؾمٌؼ وأن ىمٛم٧م سم٢مقمداده٤م وىمد شُمًـر 

 اإلمج٤مل دـسمتحدي شمدرجيٞم٦م سمّمقرة قمـشم٘م ويٛمٙمـ أن ؽ ًمف .ـاعم٘م٤مسمؾ سمخٞم٤مر ىمد أقمددت ٟمٗمً
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. وحتغم سم٤معمروٟم٦م اًمتٗم٤موض ُمٕمؽ ويم٠مٟمف شمٕم٤مون ُمت٤ٌمدل  سمٓمري٘م٦م دمٕمٚمف يرى ، اًم٘مْمٞم٦م ًم٥م ذم واًمدظمقل

 .او ومْمٗم٤مو٦م يمل شمٙمقن همػم ُمٚمزُم٦م ًمؽ وًمٙمـ سمٚمٖم٦م جمٛمٚم٦م ،ذم احلقار 

 :افتػاوض ؽر ادباذ

ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ         چ  ىم٤مل شمٕم٤ممم      

. وإُمر ُمـ ضمٜمس ذًمؽ ذم  35اًمٜم٤ًمء:  چگ  گ  ک  گ ڑ  ڑ  کک  ک  ژ  ژ

ومحلم شمقضمد ظمالوم٤مت قمٛمٞم٘م٦م ىمد شم١مدي إمم شمٖمٚمٞم٥م اًمٕم٤مـمٗم٦م قمغم  ،اًمًٞم٤مؾمٞم٦م واًمدوًمٞم٦م  اًمٕمالىم٤مت

اًمٕم٘مؾ وم٢من ُمـ اعمٗمٞمد اًمذه٤مب إمم ُمٗم٤موو٤مت همػم ُم٤ٌمذة ورسمام همػم رؾمٛمٞم٦م ٕضمؾ مهدئ٦م اًمٕمقاُمؾ 

اًمٜمٗمًٞم٦م واًمتٛمٝمٞمد عمٗم٤موو٤مت ُم٤ٌمذة . وىمري٥م ُمـ ذًمؽ طملم يقضمد ـمرف صم٤مًم٨م ُم١مصمر قمغم اجلٝم٦م 

 و٤مت متٝمٞمدي٦م ًمت٘مري٥م اًمٓمريؼ إمم اًمتٗم٤موض اعم٤ٌمذ.ومٞمٛمٙمـ ُمٓم٤مًمٌتف سم٤مًم٘مٞم٤مم سمٛمٗم٤مو ،إظمرى 
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 ادبحث افعاذ    

 

 اإلصلح وإدارة ادشؽلت    
    .................................... 

 

 ادـفج افعام 

 عرؾة ادشؽؾة وافتعامؾ معفاد

قمٚمٞمٝمؿ  قمٛمٚمٞم٦م اإلصالح اًمتل ضم٤مء هب٤م رؾمؾ اهلل طم٘مٞم٘م٦مُمٕمروم٦م اعمِمٙمٚم٦م وإجي٤مد طمٚمقل هل٤م هق       

ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ      ېئ  ېئېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یی  ی     چ ٤ممم ـــيمام ذم ٟمحق ىمقًمف شمٕم ،اًمًالم 

ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ    ۇئ  ۆئ  ۆئچ وىم٤مل شمٕم٤ممم  ، 88هقد:  چ ی  جئ  حئ

ٱ  ٻ  ٻ  چ وىم٤مل شمٕم٤ممم  ، 25إٟمٗم٤مل:  چ ېئىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ       ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ

 . 3 – 1اًمٕمٍم:  چ   ٺ

وإمم اًمتٗمٙمػم  ،وحتت٤مج قمٛمٚمٞم٤مت اإلصالح إمم ومٝمؿ اًمْمقاسمط اًمنمقمٞم٦م يمل ٓ ٟمخرج قمٜمٝم٤م       

واًمٌح٨م قمـ يمؾ وؾمٞمٚم٦م ٟم٤مومٕم٦م ذم هذا اعمج٤مل وسمٍمف اًمٜمٔمر قمـ ُمّمدره٤م ُم٤م داُم٧م وٛمـ ُمٕم٤مين 

 . 17اًمرقمد:  چ ۇ     ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   چ  ىم٤مل شمٕم٤ممم  ،اًمقؾم٤مئؾ 

ويمٞمٗمٞم٦م اًمتٕم٤مُمؾ  ذم ُمقاضمٝم٦م إقمراض اعمروٞم٦م ٞمٚم٦م قمٔمٞمٛم٦م اًمٜمٗمعـًمٓم٥م وؾمىمد ىمدم ًمٜم٤م قم٤ٌمىمرة او      

ٙمالت اًمدول واعم١مؾم٤ًمت ـ٥م ُمِمـًمٞمٜم٤مؾماعمٜمٝم٩م  شمٜمٔمٞمؿ هذه اًمقؾمٞمٚم٦م او. ويٛمٙمـ إقم٤مدة  ٤مُمٕمٝم

 وظمالص٦م ذًمؽ: ،وإومراد 
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  :ادشؽؾةوظلمات  افصحقةافصقرة 

 ،اًمٗمٓمـ ذم شمِمخٞمص اعمِمٙمٚم٦م هق ُمـ ًمف ُمٕمروم٦م قمٛمٞم٘م٦م وظمؼمة واؾمٕم٦م ذم صقرة اًمٕمٛمؾ اًمّمحٞمح       

وهذا يمام يٕمرف إـم٤ٌمء اًمقفم٤مئػ  ، أي إوص٤مف اًمّمحٞم٦م )اًمٗمًٚمجٞم٦م( ًمقفم٤مئػ اعم١مؾم٦ًم

وم٢مٟمف يٜمتٌف إمم أدٟمك شمٖمٞمػم  ،. ومٛمـ ايمت٥ًم هذه اعمٕمروم٦م  وقمْمق ُمـ ضمًؿ اإلٟم٤ًمن ضمزءاًمٓمٌٞمٕمٞم٦م ًمٙمؾ 

.  شٞم٤مءـسمْمده٤م شمتٛمٞمز إؿم»دة: ـذا قمغم ىم٤مقمـوه ، ٦مـًـاعم١مؾم وقمٛمؾ ًمقفمٞمٗم٦م ذم اًمّمقرة اًمّمحٞم٦م

إٟمٕم٤مم:  چ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌچ ٤ممم ـــقًمف شمٕمـويٜمٌف إمم ذًمؽ ىم

وٟمحت٤مج إمم أُمثٚم٦م  ٗمّمٞمؾ اؾمت٤ٌمن قمٜمده ؾمٌٞمؾ اعمجرُملم .ومٛمـ قمرف ؾمٌٞمؾ اًمّم٤محللم سم٤مًمت ، 55

ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہ    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ڱ  ں  ںچ ٤ممم ـــُمٜمٝم٤م ىمقًمف شمٕم ،شمقوح ذًمؽ 

ومٕمٛمٚمٞم٤مت اًمرصد ىمد دمد قمٜمد اًمٓمرف أظمر )اًم٘مقم( ٟمٛمقًا ُمٝماًم ذم  ،58إٟمٗم٤مل:  چ  ھ  ھ

او قَمـَرض )ُمٗمرد  ومٝمذه فم٤مهرة ،اًمٕمالىم٤مت ُمع ضمٝم٦م ُمٕم٤مدي٦م واطمتامل شم٘م٤مرب اًمقضمٝم٦م اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م 

ُمِمٙمٚم٦م وهل اإلقمداد ًمٚمخٞم٤مٟم٦م وشمٖمٞمػم  ُمرض او وىمد شمدل قمغم ،وهل هٜم٤م قمالُم٦م  أقمراض(

ومٚمحـ اًم٘مقل  ، 30حمٛمد:  چ پ  ڀ پ  پ چ شمٕم٤ممم و شم٤ٌمرك اًمتح٤مًمٗم٤مت . ويمذًمؽ ىمقًمف

٦م اًمٚمحـ ـ٥م ووقح ودرضمـوسمحً ،فم٤مهرة او قمالُم٦م قمغم وضمقد ُمِمٙمٚم٦م وهل اًمٜمٗم٤مق اًم٤ٌمـمـ 

 .ق واوح ُمـ أي٦مـيمام ه ٙمقك وإُمٙم٤من حتقهل٤م إمم ُمٕمروم٦مـٙمقن ىمقة اًمِمـشم

  اإلكتباه ادبؽر

  :ٕظراض ادشؽؾة ؿبؾ تػاؿؿفا

واًمذيمل واًمٖمٌل . ومًالُم٦م  ،اًمٕم٤ممل واجل٤مهؾ  وم٢من اعمِمٙمٚم٦م اعمتٗم٤مىمٛم٦م يراه٤م ،وهذا ُمـ اًميوري٤مت       

وم٢من يم٤من  ، ؾمالُمتف ذم اًمرؤي٦م اعمٌٙمرة ًمألقمراض اعمروٞم٦م ،اعم١مؾم٦ًم يمًالُم٦م اًمٗمرد إذا أص٤مسمف داء 

ذم  ـمٗمٞمٗم٦م هٞمٜم٦م إقمراض ٢من يم٤مٟم٧موم ٦م إُمر .ـديدًا ومٛمـ اًميوري ُمٕم٤مجلتف ذم سمدايـاعمرض ؿم

 تحؼ اعمٕم٤مجل٦مـوشمً ومٝمل أقمراض ُمٝمٛم٦م ،وًمٙمٜمٝم٤م يٛمٙمـ أن شمٜمٛمق او شمٜمتنم او شمّمٌح ُمزُمٜم٦م  ، سمدايتٝم٤م

وم٢مهن٤م  اًمٜمٛمق واإلٟمتِم٤مر واًمير ، إطمتامٓت٤مهرة قم٤مرو٦م شم٘مؽمن سمام يدومع ويمؾ فم . سمحًـ٥م ؿمـ٠مهن٤م
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وهذا يمام أن اًمرضمؾ اًمّمحٞمح ٓسمد  ،يٛمٙمـ أن شمٙمقن فم٤مهرة همػم ُمٝمٛم٦م وًمٞم٧ًم ضمديرة سم٤مإلؿمتٖم٤مل 

وأن يِمٕمر أطمٞم٤مٟم٤ًم سم٘مٚمٞمؾ ُمـ اًمّمداع او اًمتٕم٥م او ؿمٌف ذًمؽ ُمـ اًمٕمقارض . واعمٝم٤مرة ذم اًمتٛمٞمٞمز سملم 

 . شإُمقر ذم واًمت٘متػم اإلهاف ـمرذم سملم اًمتقازن»ُم٤م ذيمرٟم٤مه ذم )اعمٜمٓمٚمؼ( ُمـ إُمريـ يٕمتٛمد قمغم 

ـَٛم٦م واًمَقؾْم  ،75احلجر:  چ ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦچ وشمدسمر ىمقًمف شمٕم٤ممم   ً  ،ؿ هق اًمٕمالُم٦م ـاًم

ًمتقصؾ إمم احل٘م٤مئؼ ، ُمـ أضمؾ ا واعمتقؾمٛمقن هؿ اًم٤ٌمطمثقن قمـ اًمٕمالُم٤مت واعمتٗمٙمرون ومٞمٝم٤م

ہ ہ ہ ہ ھ چ شمٕم٤ممم و شم٤ٌمرك وُمٜمف ىمقًمف ،واًمٌقاـمـ واًمٕمقاىم٥م 

. وذيمرٟم٤م ذم أوائؾ هذه اًمدراؾم٦م 273اًمٌ٘مرة:  چ ھ ے  ے  ۓھ ھ 

ويمذًمؽ ذم أيمثر ُمـ  ، شاهلدف واعمنموع»أدًم٦م أظمرى ذم اًمٙمالم قمـ وفمٞمٗم٦م اًمتٗمٙمػم حت٧م قمٜمقان 

  )اعمٜمٓمٚمؼ(. ُمقوع ذم

وم٢مهن٤م  ،وم٢مْن شم٠مظمر اًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝم٤م  ،يم٤معمرض ويم٤مًمٜمٌت٦م اخلٌٞمث٦م  ذم اعم١مؾم٦ًم اعمِمٙمٚم٦م اعمٝمٛم٦موأيْم٤ًم وم٢من       

مم٤م ىمد ي١مدي إمم وم٤ًمد  ،ىمد شميب سمجذور قمٛمٞم٘م٦م وومروع ُمتِمٕم٦ٌم ووم٤ًمئؾ ُمتّمٚم٦م وُمٜمٗمّمٚم٦م 

وم٢من سمداي٦م  ، اعم١مؾم٦ًم يمٚمٝم٤م ووضمقب قمٛمٚمٞم٦م اؾمتٌدال واؾمٕم٦م . وىمري٥م ُمـ ذًمؽ اًمٙمالم قمـ اًمٗمرد

وشم٠مصمػمه٤م قم٤مرض  ،اعمِمٙمٚم٦م او اإلٟمحراف ومٞمف يٙمقن يمٌ٘مٕم٦م صٖمػمة وهمػم ُمٜمٖمرؾم٦م قمغم ضمًد ـمٞم٥م 

ٛمـ اًمٞمًػم سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم شم٘مٚمٞمٚمٝم٤م او إزاًمتٝم٤م وشمٜمٔمٞمػ ُمٙم٤مهن٤م . وأُم٤م إذا وم ،ُم١مىم٧م وًمٞمس سمٛمًتحٙمؿ 

ف اإلٟم٤ًمن وم٢من شم٠مصمػمه٤م يٙمقن راؾمخ٤ًم ذم شمٍم ،وشمٜمٖمرس ذم اًمٜمٗمس  شُمريم٧م اًمٌ٘مٕم٦م طمتك شمٜمـتِمـر

ـْ  ُهَرْيَرَة، َأيِب  ويم٠مهن٤م ؾمجٞم٦م . وأصؾ ذًمؽ ذم طمدي٨م ٌْدَ  إِنَّ  »ىَم٤مَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهللَِّ  َرؾُمقلِ  قَم  َأظْمَٓم٠مَ  إَِذا اًمَٕم

ٌُُف ، ِ٘مَؾ ـؾُم  َوشَم٤مَب  َواؾْمـتَْٖمَٗمرَ  َٟمَزعَ  ُهـقَ  وَم٢مَِذا ؾَمْقَداُء ، ُٟمْٙمَت٦مٌ  ىَمْٚمٌِفِ  ذِم  ُٟمٙمَِت٧ْم  ظَمٓمِٞمَئ٦مً   ومِٞمَٝم٤م ِزيدَ  قَم٤مدَ  َوإِنْ  ىَمْٚم

ٌَُف ، شَمْٕمُٚمقَ  طَمتَّك انُ  َوُهقَ  ىَمْٚم اعمٓمٗمٗملم:  چ  ڍ   ڃچ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ چ : اهلل رَ َذيمَ  اًمَِّذي اًمرَّ

إًم٤ٌمين وطمًٜمف  ، واًمٚمٗمظ ًمٚمؽمُمذي ، واسمـ طم٤ٌمن وهمػمهؿ واسمـ ُم٤مضم٦م رواه اًمؽمُمذي وأمحد «14

اه ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط  ٌُُف  ُصِ٘مَؾ  » سمٚمٗمظ قمٜمد أمحد واسمـ ُم٤مضمفهق و ،وىمقَّ   .سم٤مًمّم٤مد  «ىَمْٚم
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ـِ  اًمٜمُّْٕماَمنِ وشمدسمر طمدي٨م        ِهؿْ  ذِم  اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  َُمَثُؾ  » ملسو هيلع هللا ىلص اهلل قُل َرؾُم  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  ، ػٍم سَمِِم  سْم  شَمَقاد 

دِ  َُمثَُؾ  َوشَمَٕم٤مـُمِٗمِٝمؿْ  َوشَمَرامُحِِٝمؿْ  ًَ دِ  ؾَم٤مئِرُ  ًَمفُ  شَمَداقَمك قُمْْمقٌ  ُِمٜمْفُ  اؿْمَتَٙمك إَِذا اجْلَ ًَ َٝمرِ  اجْلَ ًَّ ك سم٤ِمًم  « َواحْلُٛمَّ

دِ  ؾَم٤مِئرُ  ًَمفُ  شَمَداقَمك َرْأؾُمفُ  اؿْمَتَٙمك إِنِ  َواطِمدٍ  يَمَرضُمؾٍ  اعْم١ُْمُِمٜمُقنَ  » وذم ًمٗمظ ،رواه ُمًٚمؿ وهمػمه  ًَ  اجْلَ

ك ــَٝمِر  سم٤ِمحْلُٛمَّ ًَّ  سمٛمٕمٜمك: دقم٤م سمٕمْمف سمٕمْم٤مً  ششمداقمك»وُيًـتٕمَٛمؾ اًمٚمٗمظ  رواه ُمًٚمؿ أيْم٤م . «َواًم

يم٘مقهلؿ: شَمَداقَمك اًمَ٘مْقُم قمغم سَمٜمِل ومالٍن . وًمٙمـ سمٕمد شمٗم٤مىمؿ إُمر يٙمقن اًمتداقمل ُمـ  ، ؾ هم٤مي٦مٕضْم 

َع او ض وآذن سم٤مإلهنٞم٤مر  ضمٜمس ىمقهلؿ: شمداقمك اًمٌٜم٤مُء: إذا شَمَّمدَّ ـ٘مقطشم٘مقَّ ًّ  اًمتٕمٌئ٦م ومالسمد ُمـ رومع.  واًم

 ، وٕمػ وٟم٘م٤مط أظمٓم٤مء ُمـ اًمًٓمح قمغم ئمٝمر ُم٤م سمتٖمٞمػم ُيٙمتٗمك ومال: اًمّمٞم٤مد وفمٞمٗم٦م عمامرؾم٦م اًمقفمٞمٗمٞم٦م

 اًمثٖمرات او شمٖمٞمػم إمم حتت٤مج اًمتل إُمقر قمـ يٌح٨م اًمذي اعم٤مهر اًمّمٞم٤مد وفمٞمٗم٦م مم٤مرؾم٦م يٜمٌٖمل سمؾ

 .يمٚمف اجلًـد يتداقمك أن ىمٌؾ ـمقيؾ سمزُمـ أي ، اًمًٓمح إمم شمّمؾ أن ىمٌؾ ُمٕم٤مجل٦م إمم حتت٤مج اًمتل

  :راضظفألافتشخقص افتؿققزي 

يمدرضم٦م ُمـ إهٚمٞم٦م ٓ  إمم فم٤مهرة يٛمٙمـ أن شمٙمقن همػم صحٞم٦م ُمٕمٜمك ذًمؽ أٟمؽ طملم شمٜمتٌف      

او شمٜمتٌف إمم ُمِمٙمٚم٦م ىم٤مئٛم٦م  ، اظمؽماق ؿمٌٝم٦م او ؿمٌٝم٦م صمٖمرة وفمٞمٗمٞم٦م او اًمقفمٞمٗمل شمتٜم٤مؾم٥م ُمع اعمقىمع

 وم٢مٟمؽ ٓ مهجؿ سم٤ٌمدئ اًمرأي قمغم شمِمخٞمص ، يمٕمٛمٚمٞم٦م وم٤مؿمٚم٦م ،ويٛمٙمـ أن يٙمقن هل٤م أيمثر ُمـ ؾم٥ٌم 

وًمٙمٜمؽ شمدظمؾ ذم قمٛمٚمٞم٦م شمِمخٞمّمٞم٦م شمتٌع  ،ؾم٥ٌم حمدد ًمٚمٛمِمٙمٚم٦م اًمقاىمٕم٦م  او شمٕمٞملم ُمِمٙمٚم٦م حمددة

 شمًٚمًاًل حمددًا:

   )ؾمقاء يم٤مٟم٧م اًم٘مرائـ ذم  ،اًمٌح٨م قمـ ىمرائـ هذه اًمٔم٤مهرة )إقمراض اعمٝمٛم٦م يمٚمٝم٤م

 .اًمقضمقه اًمٔم٤مهرة ٟمٗمًٝم٤م او طمقهل٤م او ُمتّمٚم٦م هب٤م سمقضمف ُمـ

  شمقضمد ٟمٔمري٤ًم أؾم٤ٌمب حمتٛمٚم٦م اطمدة حمددة أمأهل ُمِمٙمٚم٦م و ،اًمٔم٤مهرة وىمرائٜمٝم٤م  ُم٤م هق ؾم٥ٌم 

؟ ويٜمٌٖمل ذم يمثػم ُمـ إطمٞم٤من ووع ١مدي إمم شمٚمؽ اًمٔم٤مهرةويٛمٙمـ ًمٙمؾ ؾم٥ٌم أن يدة قمدي

ًمٞم٦م . صمؿ ُيٕم٤مد اًمٜمٔمر ذم عمِم٤ميمؾ اعمحتٛمٚم٦م وشمرشمٞمٌٝم٤م سمح٥ًم ىمقة اإلطمتامًمألؾم٤ٌمب او ا ضمدول

 ٓؾمتٌٕم٤مد سمٕمض اإلطمتامٓت يمؾ ذًمؽ ،وىمرائٜمٝم٤م وذم اًمٌح٨م قمـ ىمرائـ أظمرى  اًمٔم٤مهرة



561 

 

وىمد ؾمٌؼ  اإلطمتامٓت )اًمتِمخٞمص اًمتٛمٞمٞمزي( .حلٍم اًمتِمخٞمص ذم أىمؾ قمدد ممٙمـ ُمـ و

 .ذم اًمٙمالم قمـ إداء اإلؾمؽماشمٞمجل شىم٤مٟمقن اإلطمتامٓت»اًمتٜمٌٞمف إمم 

   اًمتحري٤مت اإلداري٦م واًمٕمٚمٛمٞم٦م وإُمٜمٞم٦م وهمػمه٤م: يٛمٙمـ ذم يمثػم ُمـ إطمٞم٤من اًمقصقل إمم

غم اًمتحٚمٞمؾ اًمٜمٔمري اعمذيمقر ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ . وذم شمِمخٞمص هن٤مئل )ُمٗمرد او ُمريم٥م( سم٤مإلىمتّم٤مر قم

رات ــمـ إُمقر وإمم اعم١مؿمك سم٤مـشمقصٚمؽ إًم ك حتري٤متـحتت٤مج إًم ، رى يمثػمة أيْم٤مً ـأطمٞم٤من أظم

وُمٜمٝم٤م قمغم  ،اإلظمؽماق ػ ـُمث٤مل ذًمؽ قمٛمٚمٞم٤مت يمِم خٞمص اًمٜمٝم٤مئل .ـقغ اًمتِمـًمٌٚم اخلٗمٞم٦م 

 ٌٞمؾ اعمث٤مل:ـؾم

   ُمٜمٝم٤م دم٤موزات إداري٦م او ىم٤مٟمقٟمٞم٦م ًمتٛمِمٞم٦م  ،إقم٤مدة شم٘مقيؿ ىمْم٤مي٤م ُمٝمٛم٦م ذم شم٠مريخ اعمقفمػ

ىمرارات ُمٕمٞمٜم٦م . وُمٜمٝم٤م إضمراءات ًمتٛمٞمٞمع اإلصالح وحتقيؾ ُم٤ًمره . وُمٜمٝم٤م اعمراوهم٦م 

 . واًمتح٤ميؾ ًمت٘مقي٦م ؿمٌٙم٦م ُمِمٌقه٦م او ًمت٘مقي٦م اعمٜم٤مومع اخل٤مص٦م قمغم طم٤ًمب اعمّمٚمح٦م اًمٕم٤مُم٦م

وُمـ إُمقر اًمٜم٤مومٕم٦م ذم شم٘مقيؿ اعم١ًموًملم ذم هذا اعمج٤مل اًمٜمٔمر ذم اجلٝم٦م اعمًتٗمٞمدة ُمـ يمؾ 

وهؾ يٜمٓمقي اًم٘مرار قمغم ومقائد ُمٝمٛم٦م جلٝم٦م أضمٜمٌٞم٦م  ،اًمٗمقائد اًم٘مري٦ٌم واًمٌٕمٞمد وُم٤م هل  ،ىمرار 

  او ضمٝم٦م ظم٤مص٦م؟

   إقم٤مدة شم٘مقيؿ اًمٕمالىم٤مت واًمًٗمرات واإلشمّم٤مٓت وـمري٘م٦م ٟمٛمق احلٞم٤مة اإلضمتامقمٞم٦م

 .ٝمٜمٞم٦م واًمًٞم٤مؾمٞم٦مواعم

   )يم٤مًمتٕمريض إمم ُمٕمٚمقُم٤مت إذا سمٚمٖم٧م ضمٝم٦م ُمٕمٞمٜم٦م  ،اإلظمت٤ٌمر اعمًتؽم )اًمٙمامئـ اعمنموقم٦م

وذًمؽ ًمٙمِمػ شمني٥م اعمٕمٚمقُم٤مت . وشمقضمد وؾم٤مئؾ ذيمٞم٦م ذم  ،وم٢مهن٤م شم٘متيض شمٗم٤مقمالً هيٕم٤ًم 

 وهل ُمـ اظمتّم٤مص رضم٤مل اإلؾمتخ٤ٌمرات. ،هذا اعمج٤مل 

   ومٝمؾ شمقضمد اُمتدادات او ظمٓمقط  ،قمٜمد طمّمقل أي ؿمٌٝم٦م ُمـ هذه اًمتحري٤مت وهمػمه٤م

 أهداف اإلظمؽماق؟ُمقازي٦م إلداُم٦م 

   ؾمقاء  ،شمقفمٞمٗمف وشمْمٚمٞمٚمف  ويمذًمؽ يمٞمػ يٛمٙمـ ،رضر اإلظمؽماق يمٞمػ يٛمٙمـ إشم٘م٤مء

ظم٤مص٦م وأٟمف يٜمٌٖمل اومؽماض وضمقد اإلظمؽماق  ؟يم٤من اإلظمؽماق ُمٙمتِمٗم٤ًم او همػم ُمٙمتِمػ

  وإن يم٤من همػم ُمٕمٚمقم.
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  :افتشخقص افـفائل

وسمح٥ًم  ،ٕمٛمٚمٞم٤مت اعمذيمقرة يٛمٙمـ ذم أطمقال يمثػمة ضمدًا اًمقصقل إمم شمِمخٞمص هن٤مئل سمٕمد اًم      

ىمقة اعم١مؾم٦ًم وإشم٘م٤مهن٤م يٙمقن اًمتِمخٞمص اًمٜمٝم٤مئل ُمٗمردًا او ُمريم٤ًٌم . يتْمح ذًمؽ سم٤مًمٗمرق سملم اًمِم٤مب 

سم٠مقمراض  وم٢مذا ُأصٞم٥م اًمِم٤مب اًمّمحٞمح ،اًم٘مقي اًمّمحٞمح واًمِمٞمخ اًمٙمٌػم او اًمرضمؾ اًمْمٕمٞمػ 

ًم٥م إمم ُمرض واطمد هق ؾم٥ٌم إقمراض يمٚمٝم٤م . اًمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمتِمخٞمّمٞم٦م شمٜمتٝمل ذم اًمٖم٤م روٞم٦م وم٢منُمَ 

وم٘مد يٙمقن ىمٌؾ إقمراض اجلديدة ُمّم٤مسم٤ًم سم٠مُمراض ُمزُمٜم٦م  ،واًمرضمؾ اًمْمٕمٞمػ  اًمِمٞمخ اًمٙمٌػموأُم٤م 

ويقضمد سملم هذه  ،يمْمٕمػ اعمٜم٤مقم٦م وداء اًمًٙمري وارشمٗم٤مع وٖمط اًمدم وهمػمه٤م ُمـ قمقاُمؾ اًمْمٕمػ 

اًمٕمقاُمؾ شم٠مصمػم ؾمٚمٌل ُمت٤ٌمدل . وًمذًمؽ وم٢من اًمتِمخٞمص اًمٜمٝم٤مئل ٕقمراض اًمِمٞمخ اًمٙمٌػم واًمرضمؾ 

. ُيْم٤مف إمم ذًمؽ أن سمٕمض إُمراض اًمِمديدة  ذم يمثػم ُمـ إطمقال اًمْمٕمٞمػ يٙمقن ُمريم٤ٌمً 

ُمـ اًمٜم٤مدر أن شم١مدي إمم إهنٞم٤مر او ووم٤مة اًمِم٤مب  ،يم٤مإلًمتٝم٤مب اًمرئقي واإلؾمٝم٤مل اجلرصمقُمل احل٤مد 

 . ٤مة اًمِمٞمخ اًمٙمٌػم او اًمرضمؾ اًمْمٕمٞمػوًمٙمٜمٝم٤م ذم يمثػم ُمـ إطمٞم٤من شم٥ًٌم ووم ،اًم٘مقي 

ومٗمل اعم١مؾم٦ًم اعمحٙمٛم٦م اعمِمتدة دمد أن اًمتِمخٞمص  ،وهٙمذا إُمر ذم اعم١مؾم٤ًمت واًمدول       

اًمتٛمٞمٞمزي يٜمتٝمل قم٤مدة سمتِمخٞمص هن٤مئل واطمد ، ورسمام سمٕمض اًمتٗمرقم٤مت واًمٜمٔم٤مئر اًمّمٖمػمة . وُمع 

ٝم٤مئل ـخٞمص ٟمـخٞمص اًمتٛمٞمٞمزي يٜمتٝمل سمتِمـدظمقل قمقاُمؾ اًمْمٕمػ واًمؽمهؾ ذم اعم١مؾم٦ًم ، وم٢من اًمتِم

. وأُم٤م إذا اؾمت٘مر اًمؽمهؾ  ، مم٤م ي٘متيض قمالضم٤ًم ُمريم٤ًٌم ذم يمثػم ُمـ إطمٞم٤من ٕم٦ٌمُمريم٥م وسمتٗمرقم٤مت ُمتِم

ومٞمٜمٌٖمل .  وخُيِمك قمغم اعم١مؾم٦ًم ُمـ اإلهنٞم٤مر زُمٜم٤ًم ، وم٢من اًمتِمخٞمص اعمريم٥م ىمد يّمػم ؿمديد اًمتٕم٘مٞمد 

 أن يتْمٛمـ اًمتِمخٞمص اًمٜمٝم٤مئل:

    اؾمؽماشمٞمجلُم٤م هل اعمِمٙمٚم٦م )اعمرض( ؟ يم٠من يٙمقن وٕمػ أهٚمٞم٦م او وم٤ًمد ُم٤مزم او اظمؽماق 

 .او همػم ذًمؽ او شمراضمع اإلٟمج٤مز

   ؟يمٞمػ ٟمِم٠مت اعمِمٙمٚم٦م ويمٞمػ يم٤من اعم٤ًمر اًمتدرجيل ًمٜمٛمقه٤م 

    أم ذم صمٖمرات ىم٤مٟمقٟمٞم٦م  أهق ذم ُمٜمٝم٩م قم٤مم أم ذم ُمٜمٝم٩م حمدود ،أيـ ُمقوع اعمِمٙمٚم٦م

ر اًمٗمالين أم ذم ىمًؿ او قمْمق أم ذم اًم٘مٞم٤مدة اًمٕمٚمٞم٤م أم ذم جمٚمس اًمٜمقاب أم ذم اًمقزي وشمٜمٔمٞمٛمٞم٦م
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أهق وم٤ًمد  ،وُم٤م هق اعمْمٛمقن اًمرئٞمس ًمٚمٛمِمٙمٚم٦م او أصٚمٝم٤م اًمذي شمِمٕم٧ٌم ُمٜمف اًمٗمروع  ؟ُمٕملم

وٓ ؿمؽ سمقضمقب قمدم اعمح٤مسم٤مة ذم شمٕمٞملم ُمقوع  وفمٞمٗمل او وٕمػ ذم اًمت٠مهٞمؾ او همػم ذًمؽ؟

 ،ٓ قم٤مومٞم٦م ًمٚمٛم١مؾم٦ًم اعمريْم٦م إٓ سمتٕمٞملم ُمقوع اًمداء  إذْ  ، وٓ طمّم٤مٟم٦م ٕطمد ذم ذًمؽ ،اًمداء 

ـِ  ْٕماَمنِ اًمٜمُّ يمام يٜمٌف إًمٞمف طمدي٨م  ٚمُِٛمقنَ  »َوؾَمٚمََّؿ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ  اهللِ َرؾُمقُل  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  سَمِِمػٍم، سْم ًْ  اعْمُ

ُف  اؿْمَتَٙمك َرْأؾُمفُ  اؿْمَتَٙمك َوإِنِ  يُمٚمُُّف ، اؿْمَتَٙمك قَمْٞمٜمُفُ  اؿْمَتَٙمك إِنِ  َواطِمٍد ، يَمَرضُمؾٍ  رواه ُمًٚمؿ  «يُمٚمُّ

أهق ذم اًم٘مٚم٥م أم اًمرئ٦م أم اًمٙمٌد  ،وهذا يمام جي٥م قمغم اًمٓمٌٞم٥م أن يٕمرف قمـ اعمرض  وهمػمه .

وواوح أن  ؟يم٤مًمنـم٤من اعمٜمتنم وشمًٛمؿ اًمدم ، أم هق ُمرض ُمٜمتنم ،او أي ُمقوع آظمر 

وشمٕمٞملم ُمقوع اًمداء  . ُمٕمروم٦م ُمقوع اعمِمٙمٚم٦م ُمٕمٜم٤مه ُمٕمروم٦م ُمقوع اًمتٖمٞمػم وٟمققمف وُمداه

 .٘م٦م سمح٤مل وشم٘مقيؿ اعم١مؾم٤ًمت اًمٗم٤مقمٚم٦مُمٕمٚمقُم٤مت وُمٕمروم٦م ؾم٤مسمسمّمقرة واومٞم٦م وُمٗمٞمدة حيت٤مج إمم 

    ؟ٕمٚم٘م٤مت وآصم٤مر اعمِمٙمٚم٦مُمتو أؾم٤ٌمب هلُم٤م 

  :شبابإافعقامؾ ادمثرة و

ومحلم ٟمٜمٔمر ذم أي ُمـ  ُمٕمروم٦م أؾم٤ٌمب اعمِمٙمٚم٦م يتداظمؾ ُمع اًمتِمخٞمّملم: اًمتٛمٞمٞمزي واًمٜمٝم٤مئل .      

او اًمٌػموىمراـمٞم٦م  اًمٔمقاهر اًمًٚمٌٞم٦م يمْمٕمػ اًمٙمٗم٤مءة ذم ُمقىمع ُمٝمؿ او اخلروج قمـ اإلًمتزاُم٤مت

 ،او ؿمٌف ذًمؽ ُمـ اًمٔمقاهر  او قمالُم٦م اظمؽماق وفمٞمٗملاو رء ُمـ اًمٔمٚمؿ او ؿمٌٝم٦م وم٤ًمد  اًمّم٤مرُم٦م

 ، اهر او ٟمتٞمج٦م هل٤ممم٤م يٛمٙمـ أن يٙمقن ؾم٤ًٌٌم ًمتٚمؽ اًمٔمق ويمذًمؽ طملم ٟمٜمٔمر ذم أي ُمـ اعمِم٤ميمؾ اًم٘م٤مئٛم٦م

او وٕمػ اعمٕمٜمقي٤مت او وٕمػ  يمت٠مظمر اإلٟمج٤مز او وٕمػ اجلقدة او ىمرار ظم٤مـمئ او قمٛمٚمٞم٦م وم٤مؿمٚم٦م

وم٢من يمؾ فم٤مهرة او ُمِمٙمٚم٦م يٛمٙمـ أن يٙمقن هل٤م ؾم٥ٌم ُم٤ٌمذ )رئٞمز( واطمد قمغم  ، اًمتامؾمؽ اًمداظمكم

)اٟمٔمر ُمٌح٨م  أي قمقاُمؾ ُم٤ًمقمدة او ُم١مصمرة او حمريم٦م ،قمديدة  وأؾم٤ٌمب همػم ُم٤ٌمذة ،أىمؾ شم٘مدير 

 . إدارة اًمٗمٙمرة(

ٕن إزاًم٦م اًم٥ًٌم اعم٤ٌمذ وم٘مط ًمٞمس ًمف أيمثر ُمـ وم٤مئدة  ،وومٝمؿ إؾم٤ٌمب يمٚمٝم٤م أُمر ذم هم٤مي٦م إمهٞم٦م       

ُمع قمالُم٤مت  ا يمِمخص ُأصٞم٥م سم٤مًمتٝم٤مب اًمرئ٦م اجلرصمقُملوهذ ُم١مىمت٦م صمؿ شمتٙمرر اعمِمٙمٚم٦م سمٕمد ذًمؽ .

يٛمٙمـ أن ي١مدي  وم٢من ُمٕم٤مجل٦م اًم٥ًٌم اعم٤ٌمذ وم٘مط سمٛمْم٤مدات اجلراصمٞمؿ ،شمثػم اًمِمؽ ذم ٟم٘مص اعمٜم٤مقم٦م 
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وًمٙمٜمف ُمٕمرض ًمتٙمرار احل٤مًم٦م . ويمذًمؽ إذا يم٤من هذا اعمريض ٟمٗمًف ذم سمٞمئ٦م ُمٚمقصم٦م  ،٤مئف إمم ؿمٗم

 وشمتٕمرض دائاًم إمم قمٛمٚمٞم٤مت داظمٚمٞم٦م او ظم٤مرضمٞم٦م ًمْمخ اجلراصمٞمؿ )اًمٕمقاُمؾ اعم١مصمرة(.

  :)احلؾقل( افعلج

إؾم٤ٌمب )اعم٤ٌمذة إمم اًمٕمالج يتجف إمم إقمراض )اًمٔمقاهر واًمٕمالُم٤مت( و واوح مم٤م ؾمٌؼ أن      

 ويتٕم٤مُمؾ يمذًمؽ ُمع اعم١مصمرات اًمداظمٚمٞم٦م واخل٤مرضمٞم٦م . ،اًمٜمت٤مئ٩م احل٤مرضة واًمٌٕمٞمدة إمم وهمػم اعم٤ٌمذة( و

 ضمٞمدة واإلداري٦م اًم٘مٞم٤مدي٦م وأٟمٔمٛمتٝم٤م ُمتٞمٜم٦م وُأؾمًٝم٤م ؾمٚمٞمٛم٦م اعم١مؾم٦ًم سمٞمئ٦م يم٤مٟم٧م يمٚمام أٟمفوٟم١ميمد 

.  اؾمتٌدال وٓ ؿم٤مُمؾ شمٖمٞمػم همػم ُمـ واًمتٖمٞمػم اإلصالح ويٛمٙمـ يتًع ٓ اخلرق وم٢من ، وُمتٓمقرة

 احلٚمقل شمّمٌحو ويّمٌح ُمريم٤ًٌم ُمٕم٘مداً  عـيتً اخلرق وم٢من ، ذًمؽ قمٙمس قمغم اعم١مؾم٦ًم طم٤مل يم٤من ويمٚمام

 اًمتٖمٞمػم قمغم اًمٕمٛمؾ إمم طمٞمٜمذاك اعمّمٚمحقن ويْمٓمر ، هل٤م ٓىمٞمٛم٦م شمرىمٞمٕمٞم٦م طمٚمقل جمرد ٤مُمٚم٦مـاًمِم همػم

 . اإلؾمتٌدال او اًمِم٤مُمؾ

 :ادحتؿؾة احلؾقل مـ أمثؾة ؿقاظد افعلج ثؿ ذـر بعض إػ هـا افتـبقف ويؿؽـ      

  ؟ أم جي٥م ومٕم٦م واطمدة )اًمٕمالج اًمٙمكم اجل٤مهز(هؾ يٛمٙمـ شمٜمٗمٞمذ احلؾ د ، ومٛمـ إؾمئٚم٦م اعمٝمٛم٦م

وُم٤م ي٘متْمٞمف ذًمؽ  ،ًمٙمؾ ضمزء  وشمّمٜمٞمع قمالج ظم٤مص ،ريم٦ٌم إمم ُمٙمقٟم٤مشمف حتٚمٞمؾ ضمًؿ اعمِمٙمٚم٦م اعم

اطمؾ وشم٘متيض اعمرطمٚمٞم٦م حتديد اعمر ؟ٞم٦م وشم٘مقيؿ اخلٓمقات ؿمٞمئ٤ًم سمٕمد رءُمـ شمدرج وُمرطمٚم

ومٛمـ اًمٗم٤ًمد  ، ويمذًمؽ اًمتٗمٙمػم سم٤مًمٌدائؾ ًمٙمؾ رء يتؿ شمٖمٞمػمه ،ٜم٘مٓم٦م اإلٟمٓمالق ًم واًمتخٓمٞمط

ُمـ ُمٗمٝمقم  اعمج٤مل هذا ذم احلذر ويٜمٌٖمل . إطمداث ومراغ يٛمٙمـ أن ُيِمٖمؾ سمام هق أومًد مم٤م يم٤من

 مم٤م ،قمٚمٞمٝم٤م  واًمتٗمريع ومٞمٝم٤م سم٤مًمتقؾمع واإلهاف إومم ًمٚمٛمراطمؾ اعمّمٚمحلم شمٗمرغ وهق ،ظم٤مدع 

أْن شمتّمؾ سم٤معمرطمٚم٦م اًمتل سمٕمده٤م طمتك شمّمؾ إمم اًمٖم٤مي٦م  هلدف ُمـ يمؾ ُمرطمٚم٦م هقأن ا يٜمًٞمٝمؿ

 ٟمٗمًف اًمقىم٧م ذم ختٓمط وًمٙمٜمؽ ،قمٚمٞمف  شم٘مدر ُم٤م اوًٓ  شمٗمٕمؾ وظمالص٦م ذًمؽ أٟمؽ اعمرضمقة .

 .أن قمٚمٞمف شم٘مدر ٓ ُم٤م ًمتح٘مٞمؼ
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  وم٢مٟمف ٓ وم٤مئدة ُمـ  ، تحٚمٞمؾ اعم١مصمرات اًمداظمٚمٞم٦م واخل٤مرضمٞم٦مسم يٜمٌٖمل ىمٌؾ اظمتٞم٤مر احلؾ اًم٘مٞم٤مم

 . طمؾ ُمٕملم إذا يم٤من سم٢مُمٙم٤من اًمٕمقاُمؾ اعم١مصمرة إوم٤ًمد هذا احلؾ او ضمٕمؾ يمٚمٗمتف ؿمديدة اًمير

   ؟وهؾ يٛمٙمـ ختٗمٞمٗمٝم٤م او إسمٕم٤مده٤م ،ومٞمج٥م شم٘مقيؿ قمقاُمؾ ُم٘م٤موُم٦م وُمقاٟمع اإلصالح 

  يمتٖمٞمػم سمٕمض إوًمقي٤مت او شمٖمٞمػم شمقزيع اعمقارد  ، وًمقازُمف اًمٕمالج اًمتٕم٤مُمؾ ُمع ُم٘متْمٞم٤مت

  ويمذًمؽ اًمتخٓمٞمط عمقاضمٝم٦م ُم٘م٤موُم٦م اإلصالح. وؿمٌف ذًمؽ ُمـ اإلضمراءات اًمقفمٞمٗمٞم٦م .

  اًمّم٤مًمح اًمٗمرد وم٢من.  ذًمؽ ذم اًمٗمرد طم٤مل ُمـ ىمري٥م اإلٟمحدار ظمٓمقات ذم اعم١مؾم٦ًم طم٤مل 

.  ىمري٥م ُمـ شم٤مئ٤ٌمً  يٜمٝمض صمؿ قمثرة يٕمثر وإٟمام ، يً٘مط وٓ يراوغ وٓ خي٤مدع ومال ويتقب يذٟم٥م

 ومٝمق اًمتقسم٦م قمـ سمٕمٞمد وهق اًمٙم٤ٌمئر يتٕم٤مـمك او اعمٕم٤ميص قمغم يٍم وم٢مٟمف اًمّم٤مًمح همػم اًمٗمرد وأُم٤م

 اًمِمٝم٤مدة ؾم٘مقط ٟمحق ، اًمٕمداًم٦م ؾم٘مقط شمتٌع ُمٝمٛم٦م قمقاىم٥م وشمقضمد.  اًمٕمداًم٦م ؾم٤مىمط جمروح

 ؾمٞم٤مؾمتٝم٤م يم٤مٟم٧م وم٢من ، اعم١مؾم٦ًم ويمذًمؽ.  اًمّم٤محللم سملم ومٞمام اإلضمتامقمٞم٦م وإهٚمٞم٦م واًمث٘م٦م

 واًمتٖمٞمػم اإلصالح وقمغم( واعمح٤مؾم٦ٌم اعمراضمٕم٦م أي) واًمت٘مقيؿ اًمنمقمل اعمٜمٝم٩م قمغم اإلؾمت٘م٤مُم٦م

 سم٤مًمؽماضمع دم٤موزه٤م إمم اعم١مؾم٦ًم شم٤ٌمدر اًمتل اًمٕمثرات سمٕمض هل وإٟمام شمً٘مط ٓ وم٢مهن٤م ،( اًمتقسم٦م أي)

 قمغم شمٍم ومٞمٝم٤م اًم٘مرار سمّم٤مٟمٕمل اعم١مؾم٦ًم يم٤مٟم٧م إذا وأُم٤م.  اإلؾمت٘م٤مُم٦م إمم واًمٕمقدة اخلٓم٠م قمـ

 شمراضمٕم٤مً  شُمٕمٚمـ وٓ ومال شمٕمؽمف سمذٟم٥م ، اًمٗمقوقي٦م وسمٞمئتٝم٤م اعمت٘مٜم٦م همػم ٟمٔمٛمتٝم٤موأ اًمًٞمئ٦م ُمقاىمٗمٝم٤م

 وم٢من ذًمؽ طمّمؾ وإذا.  شمٜمتٝمل واهٚمٞمتٝم٤م وُمّمداىمٞمتٝم٤م ، شمً٘مط اعم١مؾم٦ًم قمداًم٦م وم٢من ، شمقسم٦م وٓ

 ي٠ميت ىمد صمؿ ؾمٌٞمال، ذًمؽ إمم اؾمتٓم٤مقمقا ُم٤م واًمتٖمٞمػم اإلصالح حي٤موًمقن اعم١مؾم٦ًم ذم اًمّم٤محللم

 قمدم طم٘مٝمؿ ومٛمـ اعم١مؾم٦ًم ظم٤مرج اًمّم٤محلقن وأُم٤م.  اعم١مؾم٦ًم اؾمتٌدال ومٞمف يتٕملم اًمذي اًمقىم٧م

 إفمٝم٤مر ي٘متيض ُمًٚمؿ ًمٙمؾ اًمٜمّمح وضمقب إن صمؿ.  وإهٚمٞم٦م اًمٕمداًم٦م وم٘مدت أن سمٕمد هب٤م اًمث٘م٦م

وؾمـر ذًمؽ أن اعم١مؾم٦ًم شمِمٌف  . قمٜمٝم٤م اعمًٚمٛملم سف قمغم واًمٕمٛمؾ اعم١مؾم٦ًم شمٚمؽ أهٚمٞم٦م ؾم٘مقط

 ،ومٙمام أن اجلًد اعمٞم٧م طمٙمٛمف اًمدومـ ٕن حتريٙمف شمٕم٥م ورضر سمال وم٤مئدة  ،اجلًد اًمقاطمد 

ومٙمذًمؽ طمٙمؿ حتريؽ اعم١مؾم٦ًم إذا دظمٚم٧م ذم اعمقت اعمٕمٜمقي . وًمٙمـ يٜمٌٖمل اًمت٠ميمد ُمرة سمٕمد 

ـ حتريؽ ٕن دومـ اعمريض احلل ىمد يٙمقن أقمٔمؿ إصماًم ُم ،إظمرى ذم شمِمخٞمص اعمقت اعمٕمٜمقي 

 اعمٞم٧م.
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  :أُمثٚم٦م ُمـ احلٚمقل اعمحتٛمٚم٦م داظمؾ اعم١مؾم٦ًم 

  ٢مصالح ُمقىمػ )شمٕمديؾ ظمٓم٠م( ، وُم٤م يتْمٛمٜمف ُمـ اقمؽماف يم، طمؾ ُمِمٙمٚم٦م حمدودة

 سم٤مخلٓم٠م واًمرضمقع إمم احلؼ.

   ُمٕم٤مجل٦م أصم٤مر ، يمتٕمقيض اًمٜم٘مص وُمٜمع او ختٗمٞمػ او إسمٕم٤مد اعمْم٤مر اعمؽمشم٦ٌم قمغم

 اعمِمٙمٚم٦م.

  ، وشمٖمٞمػم حمدود ذم  سمٜمد ُمـ سمٜمقد اًمٕمٛمؾ ذم اعم١مؾم٦ًم ، ٢مصالح، يم حمدود شمٖمٞمػم ُمٜمٝمجل

  . إزاًم٦م او ختٗمٞمػ إؾم٤ٌمب واًمٕمقائؼ، وُمثؾ  سمٕمض إٟمٔمٛم٦م واعمامرؾم٤مت

  .شمٖمٞمػم حمدود ذم اًمًٚمًٚم٦م اًم٘مٞم٤مدي٦م 

  .شمٖمٞمػم يمٌػم ذم أقمغم اًم٘مٞم٤مدات واعم١مؾم٤ًمت اعمريمزي٦م 

  اعم١مؾم٦ًم أىم٤ًمم ُمـ ًم٘مًؿ( ضمذري) ؿم٤مُمؾ شمٖمٞمػم. 

  قمٛمقُم٤مً  اعم١مؾم٦ًم داظمؾ( ضمذري) ؿم٤مُمؾ شمٖمٞمػم. 

  .إٟم٘م٤مذ اعم١مؾم٦ًم اعمؽمهٚم٦م ُمـ اإلهنٞم٤مر او اؾمتٌداهل٤م 

  :()إرضار اجلاكبقة مضاظػات افعلج

ويٛمٙمـ قمٜمد اًميورة  ،ذيمرٟم٤م أن هم٤مي٦م اًمٕمالج هق إزاًم٦م اًمداء ُمع اعمح٤مومٔم٦م قمغم ؾمالُم٦م اجلًد       

وشمقضمد ذم هذا  حتٛمؾ أرضار اًمٕمالج سمنمط أن يٙمقن رضر اًمٕمالج أىمؾ ُمـ رضر قمدم اًمٕمالج .

 اعمج٤مل أصقل يٜمٌٖمل ومٝمٛمٝم٤م:

  ؾم٦م ىمد شم١مدي وذًمؽ ان قمٛمٚمٞم٦م اًمتٖمٞمػم همػم اعمدرو: ُُمٚمجئ٦م رضورة اًمقىم٤مي٦م ُمـ اهلدم إٓ ُمـ

 قمٔمؿ ُمـ ُمٜمٗمٕم٦م اًمتٖمٞمػم.أ، وىمد شمٙمقن طمرُم٦م اهلدم ورضره  سمٜم٤مه اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح مم هدم ُم٤مإ

ن هدم ُم٤م سمٜم٤مه ٢موم ، وسمٍمف اًمٜمٔمر قمـ اعم٘م٤مرٟم٦م سملم طمرُم٦م اهلدم وطمرُم٦م اعمٜمٙمر اعمٓمٚمقب شمٖمٞمػمه

طمٞم٤من يمثػمة ُمـ أ، سمؾ ىمد شمٙمقن ذم  دًم٦م قمغم حتريٛمٝم٤ماًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح هق ؾمٞمئ٦م ىم٤مُم٧م إ

ھ   ہ  ہ  ہ  ھ ہ ۀ ۀ ڻچ  ىم٤مل شمٕم٤ممم اًمٙم٤ٌمئر.

ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶﮷  ﮸   ﮹    ﮺  ﮻﮼  
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ۓ  ۓ      ..چ وىم٤مل شمٕم٤ممم .92اًمٜمحؾ:  چ          ﮽  ﮾  ﮿  ﯀  ﯁  

ن يٙمقن أقمامل هق ٟمقاع طمٌقط إأهؿ أوأطمد  . 2احلجـرات :  چ    ﮲  ﮳  ﮴    ﮵

، او  ذم اًمٌٜم٤مء ؾمٞمئ٤مت سمحج٦م ُمٕم٤مجل٦م صمؿ يتؿ هدُمف وشمدُمػمه سمٜم٤مؤه ىم٤مئامً ويٙمقن اًمٕمٛمؾ ُمقضمقدًا 

 ٜمقاي٤مًم رادع الوم ٚمٌٜم٤مءًم إمه٤مل احلامي٦م اعمٕمٜمقي٦م واعم٤مدي٦م او سم٥ًٌم ، سمّمػمة همػم قمغم قمٛمؾ سم٥ًٌم

﮼  ﮽  ﮾   ﮻ چ ذم ىمقًمف ٤مممشمٕم مم ذم اًمذيـ ذيمرهؿإواٟمٔمر  . اًمٕمدوان

قمامهلؿ ٕمقاىم٥م أي سمأ ،سم٠ميدُّيؿ وُمٕمٜمك   ،2احلنم:  چ ﯀  ﯁    ﮿

ڇ  ڇ    چ شمٕم٤ممم ىم٤مل. و هنؿ مل ييسمقا سمٞمقمهؿ سم٤مًمٗم١موسأ قمٚمامً  ، اًمًٞمئ٦م وهمػم اعمٌٍمة

 .33حمٛمد:  چ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ   ڈ

  سمٞمٜمٝم٤م و ، اًمتٖمٞمػم ُمـ أٟمقاع َخ٦ًممم اهلدم هل إشم١مدي  يٛمٙمـ أن قمٛمٚمٞم٤مت اًمتٖمٞمػم اًمتل

 :داظمؾٟمّمٞم٥م ُمـ اًمت

    ظمٚمالً  او ُمٜمٙمراً  شمرى يم٠من وذًمؽ  ، ول: اًمتٖمٞمػم اًمٗمقوقي او اًمٕمِمقائلإاًمٜمقع 

 ضمذري شمٖمٞمػم إمم اعم١مؾم٦ًم او اًم٘مًؿ ذم شمٚمج٠م وًمٙمٜمؽ ،حمدود  سمتٖمٞمػم إصالطمف يٛمٙمـ

 او. اًم٘م٤مئٛم٦م  اًمّم٤محل٦م إقمامل وختري٥م اجلٝمقد وٞم٤مع إمم ي١مدي وإٟمام ،ًمف  ُمؼمر ٓ ؿم٤مُمؾ

 إمم طم٘مٞم٘مل ُمؼمر سمال شمٚمج٠م وًمٙمٜمؽ وشمدري٥م شمٓمقير سمٕمٛمٚمٞم٦م اصالطمف يٛمٙمـ ظمٚمالً  شمرى

 أداء قمـ راض همػم شمٙمقن او. اقمامًمف اي٘م٤مف او ىمًؿ دمٛمٞمد او ىم٤مئؿ ص٤مًمح قمٛمؾ إًمٖم٤مء

 داظمؾ اعم١ًموًملم ذم اعمتٙمرر اًمتٖمٞمػم وهل اًمتٖمٞمػم ذم ومقوقي٦م ـمري٘م٦م إمم ومتٚمج٠م ُمٕملم ىمًؿ

 ذم اًمٌطء هق ذًمؽ وٟمتٞمج٦م اًم٘مٞم٤مدي اإلؾمت٘مرار ُمـ اًمقاضم٥م اًم٘مدر شم٘متؾ وسمذًمؽ ،اًم٘مًؿ 

 او. واًمتٓمقير اًمت٘مدم ُمِم٤مريع وهدم اًمّمحٞمح٦م همػم إقمامل وزي٤مدة اًمّمحٞمح اًمٕمٛمؾ

 شمٖمٞمػم إمم وحيت٤مج وؿم٤مُمؾ يمٌػم ظمٚمؾ يقضمد يم٠من ،ذًمؽ  ُمـ اًمٕمٙمس قمغم إُمر يٙمقن

 اعمجدي٦م همػم اًمؽمىمٞمٕمٞم٦م سم٤محلٚمقل ايمتٗمٞم٧م آظمر او ًم٥ًٌم وًمٙمٜمؽ وؿم٤مُمؾ ضمذري

 احل٘مٞم٘م٦م ذم وهل واًمتٖمٞمػم اإلصالح سمحّمقل شمقهؿ اًمتل اخل٤مدقم٦م اعمحدودة واًمتٖمٞمػمات



568 

 

 اًمتٜمٔمٞمؿ هدم إمم ذًمؽ ي١مدي ورسمام ،اإلصالح  حم٤موٓت وأوٕمٗم٧م اًمٗم٤ًمد رؾمخ٧م ىمد

 . ـمقيٚم٦م ًمًٜمقات ختٚمٗمف او مجٚم٦م

    وٓ ؿمؽ أن  ،إزاًم٦م وٕمػ او وم٤ًمد ُمـ همػم إقمداد اًمٌديؾ اًمّم٤مًمح  اًمث٤مين:اًمٜمقع

  .غ يٛمٙمـ ُمٚم١مه سمام هق أومًد مم٤م يم٤منُمـ اًمٗم٤ًمد إطمداث ومرا

    او اًمٗم٤ًمد اًمداظمكم اًمِمديد(اًمتخري٥م اعمتٕمٛمد )اي آظمؽماق  اًمث٤مًم٨م:اًمٜمقع. 

   اًمراسمع: اًمتٖمٞمػم اًمؽمىمٞمٕمل اخل٤مدع. اًمٜمقع  

    أي طملم  ، احل٤مرضة واعمًت٘مٌٚمٞم٦م وم٘مدان اعمقازٟم٦م سملم اعمٜم٤مومع واعمْم٤مر اخل٤مُمس: اًمٜمقع

 .قاىم٥م أؿمد رضرًا ُمـ ومقائد اًمتٖمٞمػميٙمقن ًمٚمتٖمٞمػم قم

   ن أي٘م٤مف قمٛمؾ ص٤مًمح. ُمث٤مًمف إُمـ اهلدم او  ٜمقعٞم٤من يمثػمة شمقضمد ُمؼمرات ذقمٞم٦م ًمطمأوذم

اًم٘مرار  حيت٤مج. و قم٤مزم إوًمقي٦م هق ؽمك ُم٤مويُ  ُمٜمخٗمض إوًمقي٦م ، قمغم قمٛمؾ ١مؾم٦ًمٜمٗمؼ ُم٤مل اعميُ 

 .واعمقازٟم٤مت وًمقي٤متإومم رؾمقخ ذم وم٘مف اًمتزاطمؿ  إ ذم هذه إُمقر

  :او افقؿائقة اإلجراءات اإلحتقاضقة

اًمقىم٤مي٦م ُمٜمٝم٤م واإلقمداد عمقاضمٝمتٝم٤م . ٓ ؿمؽ أن ُمٚمػ اعمِمٙمالت جي٥م أن يتْمٛمـ وؾم٤مئؾ       

او  ُمِمٙمٚم٦م ُمتقىمٕم٦محلؾ هق إقمداد : افـقع إول ، ٞم٦م او اًمقىم٤مئٞم٦م أرسمٕم٦م أٟمقاعاإلطمتٞم٤مـم واًمقؾم٤مئؾ

 ٤مممـــــىمقًمف شمٕم يمام ذم اإلقمداد اًمدوم٤مقمل وهمػمه . يقوحف ٟمحق ، او عمقاضمٝمتٝم٤م قمٜمد اًميورة حمتٛمٚم٦م

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

افـقع .  48 – 47يقؾمػ:  چک  ک  گ   گ    گ     گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  

يمذًمؽ اًمقىم٤مي٦م و ، يمام ذم اًمردع اًمدوم٤مقمل واًمردع سم٤مًم٘مقاٟملم اًمّم٤مرُم٦م : هق اإلقمداد عمٜمع ُمِمٙمٚم٦مافثاين

ې  ې  ې  ې  ى   ى   ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  چ ىمقًمف شمٕم٤ممم  ٟمحق سمقؾم٤مئؾ اإلسمٕم٤مد

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   ی  ی   جئ  حئ   

 إمم ٟمحت٤مج ُمتك١مال ُمٝمؿ: ـ٦م اًمٙمريٛم٦م إمم ؾمـذه أيـشمٜمٌف ه ،95 – 94اًمٙمٝمػ:  چمئ  ىئ  يئ  
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 وسمٍمف ٤مُمالـؿم يٙمـ مل وإن اصمٜملم سملم طم٤مضمز يمؾ قمغم ومٞم٘مع اًمًد أُم٤م ردم؟ إمم ٟمحت٤مج وُمتك ؾمـد

 ي٘م٤مل وًمذًمؽ ؿم٤مُمؾ ؾمـد ومٝمق اًمردم وأُم٤م.  قرهـوشمً قمٚمٞمف ٚمؼـاًمتً يٛمٙمـ دـوىم ، ارشمٗم٤مقمف قمـ اًمٜمٔمر

 وًمذًمؽ.  يمٚمف سم٤مسم٤مً  ؾمدك اًمردم أن( اعمحٞمط) ذم قم٤ٌمد سمـ اًمّم٤مطم٥م وٟمص ، دومٜمتف إذا اعمٞم٧م قمغم ردُم٧م

 سم٢مسمٕم٤مدهؿ يٙمتػ مل اًم٘مرٟملم ذا أن ذًمؽ ُمـ وأيمثر ، وُم٠مضمقج ي٠مضمقج يرى أن اًمٞمقم سمنم يًتٓمٞمع ٓ

 اًمٞمقم ممإ زًمٜم٤م وٓ ، اًمًٜملم آٓف يٌٚمغ ىمد ـمقيال زُمٜم٤م أسمٕمدهؿ سمؾ ؾمٜم٦م ُم٤مئ٦م او ؾمٜمقات قمنم او ؾمٜم٦م

 ُمًتٛمرة اطمتٞم٤مـمٞم٦م ؾمٞم٤مؾم٤مت وضمقد ُمـ اًميورياعمٝمؿ هٜم٤م أٟمف  . اهلل رمحف اًم٘مرٟملم ذي سمردم ٟمٜمٕمؿ

 سمح٥ًم وإٟمقاع اعم٘م٤مدير وزي٤مدة اًمًـٞم٤مؾم٤مت هذه شمِمـديد ويتؿ ، اًميوري٦م اعمج٤مٓت يم٤موم٦م لـوم

 : اًمتٜمٛمٞم٦م اًمِم٤مُمٚم٦م وظم٤مص٦م اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م ُمٜمٝم٤م ،افـقع افثافث . اإلؾمـتنماف وقمٛمٚمٞم٤مت اًمتقىمٕم٤مت

يٛمٙمـ وم٢من هذه اًمتٜمٛمٞم٦م دمٕمؾ سمٞمدك أدوات يمثػمة  ُمع إٟمت٤مج وومرة ُمـ اًميوري٤مت واحل٤مضمٞم٤مت ،

: اًمُ٘مُدرات اإلطمتٞم٤مـمٞم٦م )اعمدظمرة( ذم جم٤مٓت افـقع افرابع٠مة . اؾمتٕمامهل٤م قمٜمد أي ـم٤مرئ او ُمٗم٤مضم

ۆ   ۇ  ۆچ ٤ممم ج٤مل اًمدوم٤مقمل ، يمام ذم ىمقًمف شمٕمٟمص اًم٘مرآن قمٚمٞمٝم٤م ذم اعمإوًمقي٤مت ، وىمد 

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى    ۅ  ۉ ۋ  ۅ ۋ ٴۇ ۈ ۈ

ى   ې  ې  ى  چ٤مرة ـذم قمٌقمداد اإل ومتدسمر ،60إٟمٗم٤مل:  چ  ى  ائ  ائ  ەئ

ويٜمٌٖمل اًمتذيمػم هٜم٤م أن اًم٘مقة اًمدوم٤مقمٞم٦م  يِمٛمؾ أقمداًء ٓ ٟمٕمٚمٛمٝمؿ . ، وم٢مٟمف چ ەئ ائ ائ

اإلطمتٞم٤مـمٞم٦م شمِمٛمؾ اإلىمتّم٤مد واًمٕمٚمؿ واًمّمٜم٤مقم٦م واًمث٘م٤موم٦م وإداء اًمقـمٜمل اًمٕم٤مم ، وًمٞم٧ًم حمّمقرة ذم 

 وهٙمذا إُمر ذم يمؾ جم٤مل ُمـ جم٤مٓت إوًمقي٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م. اإلطمتٞم٤مط اًمٕمًٙمري .

 

  :شؽؾةمثال إجرائل فؾتعامؾ مع اد

ومٕمغم اعمٙمٚمػ  ،وٟمٜمٌف إمم أن سمٕمض إُمقر اعمذيمقرة ذم هذا اعمث٤مل ىمد شمّمٚمح عمِمٙمٚم٦م دون أظمرى       

،  وُم٤م هل ُمقاوع اًمؽميمٞمز او اعم٤ٌمًمٖم٦م ذم اإلهتامم سمحؾ ُمِمٙمٚم٦م ُمٕمٞمٜم٦م أن يٕمرف يمٞمػ يٜمت٘مل ظمٓمقاشمف

 ومٛمـ اخلٓمقات اعمحتٛمٚم٦م:

  اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اعمِمٙمٚم٦م او اًمٔم٤مهرة حيت٤مج أوًٓ إمم: 
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   شمِمخٞمّمٞم٦م قم٤مًمٞم٦مطم٤مؾم٦م. 

   وإؾم٤ٌمب اعم٤ٌمذة وهمػم اعم٤ٌمذةاًمتٗمٙمػم سم٤مًم٘مرائـ واإلطمتامٓت. 

  او سمٞمئ٦م شمٜمٔمٞمٛمٞم٦م  ،يمٌٞمئ٦م شمٜمٔمٞمٛمٞم٦م شم٤ًمقمد قمغم سم٘م٤مء اخلٓم٠م  ، دور سمٞمئ٦م اعم١مؾم٦ًم ذم اعمِمٙمٚم٦م

وُمـ اعمٕمروف أن ًمٚمٌٞمئ٦م  شمٕمرىمؾ اًمتٖمٞمػم واًمتّمحٞمح او سمٞمئ٦م ُمتٚمٙمئ٦م ذم اإلضمراءات .

 .ذم يمثػم ُمـ أظمٓم٤مء اًمٕم٤مُمٚملمر ُمٝمؿ اًمتٜمٔمٞمٛمٞم٦م دو

  ٞمؿ اجلقاب إمم ـٙمٚم٦م ؟ ويٛمٙمـ شم٘مًـُم٤م هل إمهٞم٦م واخلٓمقرة اعمحتٛمٚم٦م ًمألقمراض او اعمِم

 ُمراشم٥م:

  ُمٕمف اًمتٕم٤ميش او سمًٝمقًم٦م دومٕمف يٛمٙمـ سمًٞمط ازقم٤مج جمرد. 

  ـمٌٞمٕمل زُمٜمل ؾم٘مػ وٛمـ قمالج ممإ وحتت٤مج إمهٞم٦م ُمتقؾمٓم٦م ُمِمٙمٚم٦م. 

  وُمٙمثٗم٦م قم٤مضمٚم٦م قمٛمٚمٞم٤مت امم وحتت٤مج اخلٓمقرة إمهٞم٦م او قم٤مًمٞم٦م ُمِمٙمٚم٦م. 

  :شمٜمٔمٞمؿ اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اعمِمٙمؾ 

  شمٙمٚمٞمػ ؿمخص او ومريؼ ًمتقزم اًم٘مْمٞم٦م. 

  يًٛمح سم٤مًمتحرك ًمدراؾم٦م اعمِمٙمٚم٦م وإقمداد احلٚمقل  ؿمٗم٤مومٞم٦م وٟمٔم٤مم همػم ُمتّمٚم٥م ، أي

 هل٤م.

  هب٤م قمالىم٦م ًمف ُمـ ويمؾ ُمٜمٝم٤م واًم٘مريٌلم اعمِمٙمٚم٦م اصح٤مب ُمع ًم٘م٤مءات. 

  اًمتحري٤مت اعمٓمٚمقسم٦م. 

   وُم٤م هل واىمٕمٞم٦م احلؾ احل٤مرضة  ،وُم٤م هق أومْمؾ طمؾ  ،اًمتٗمٙمػم سم٤محلٚمقل اعمٛمٙمٜم٦م

 واعمًت٘مٌٚمٞم٦م؟

   هل اًمتحري٤مت اعمٓمٚمقسم٦م:ُم٤م 

  همػم أن إصم٤مرة  . آطمتامل سمٕمٞمد سمٕمْمٝم٤م يم٤من وإنْ  ، ٤مً ٟمٔمري اعمحتٛمٚم٦م ؾم٤ٌمبإ اًمٌح٨م قمـ

وؾمٞمٚم٦م ًمٚمتٖمٓمٞم٦م وإلسمٕم٤مد اًمؽميمٞمز قمغم إؾم٤ٌمب  اإلطمتامٓت اًمٌٕمٞمدة جي٥م أن ٓ يٙمقن

 احل٘مٞم٘مٞم٦م.
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  اعمِمٙمٚم٦م ُمالسم٤ًمت قمـ ُمٕمٚمقُم٤مت ىم٤مقمدة. 

  اعم١مؾم٦ًم سمٞمئ٦م ذم يمؼمأ ُمِمٙمٚم٦م ُمـ ضمزء أهل اعمِمٙمٚم٦م؟ ضمذور هل ُم٤م :اعمٕمٚمقُم٤مت حتٚمٞمؾ 

 ًمقوع ـمٌٞمٕمٞم٦م ٟمتٞمج٦م اعمِمٙمٚم٦م هؾ/؟ اًمخ...  ٤مقمْم٤مئٝمأ شمٙمتالت او ٤مضمقائٝمأ او ٤مٟمٔمٛمتٝمأ او

 او طم٤مًمٞم٦م ٟمٔم٤مئر اعمِمٙمٚم٦م ًمتٚمؽ هؾ؟ اعم١مؾم٦ًم ذم ٟمٔم٤مئر اعمِمٙمٚم٦م ًمتٚمؽ هؾ ؟٤مدارمهوإ اعم١مؾم٦ًم

 ظم٤مرضمل قم٤مُمؾ أي يقضمد هؾ؟ ًمٚمٛمِمٙمٚم٦م ُم٘مدُم٤مت شمقضمد وهؾ ٟمٗمًف؟ اعمقوع ذم ؾم٤مسم٘م٦م

 ُم١مصمر؟ او ُم٥ًٌم

   سم٠مؾم٤ٌمب او واطمد طم٘مٞم٘مل سم٥ًٌم اعمحتٛمٚم٦م ؾم٤ٌمبإ طمٍم يٛمٙمـ هؾ ،سمٕمد يمؾ ذًمؽ 

ـ اًمؽمهؾ وأن اعمِمٙمٚم٦م هل ضمزء ُم ،أم هؾ شمقضمد قمالُم٤مت قمغم شمرهؾ اعم١مؾم٦ًم  ُمٝمٛم٦م؟ ىمٚمٞمٚم٦م

 ؟اًمٕم٤مم واعمِم٤ميمؾ اًمٙمثػمة

  شمتٙمرر ؟ وُم٤م هل إضمراءات اًمقىم٤مي٦م يمل ٓ ( ًمٚمٛمِمٙمٚم٦م وآصم٤مره٤مُم٤م هق اًمٕمالج )احلٚمقل

 ؟اعمِمٙمٚم٦م وٟمٔم٤مئره٤م ُمًت٘مٌالً 

 

 مفؿة مزاياثلث 

ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ    ے   ے  ۓ     ڻ  چ ىم٤مل شمٕم٤ممم       

 .10 – 4اًمٚمٞمؾ:  چ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸   ﮹  ﮺  ﮻    ﮼

همػم أن يمؾ  ،وُمٜمف اًمٜم٤مومع وُمٜمف اًمْم٤مر  ،اًمتٗم٤موت ذم اًمٜمقع واإلضم٤مدة ذم ُم٤ًمقمل اإلٟم٤ًمن يمثػم ضمدًا 

  اًمٗم٤ًمد ومٝمق ُمٓمٚمقب.و اعمِم٤ميمؾ ؾمٕمل خيدم اًمٕمٓم٤مء ويٛمٜمع

،  قمٜمد إٟمًـ٤من واطمد يٛمٙمـ أن شمؽماومؼو ، ٤مط اًمٕم٘مكمـُمـ اًمٜمِم ذيمر صمالصم٦م أٟمقاع هٜم٤م اعم٘مّمقدو      

 أن ُمزيتٝم٤م اًمٜمٗمًٞم٦م واًمٕم٘مٚمٞم٦م ُمٓمٚمقسم٦م ذميمام  ،ذم ُمٙم٤مومح٦م اعمِم٤ميمؾ وإداُم٦م اجلقدة  ضمداً  ُمٝمٛم٦م وهل

ٚمٓمٌٞم٥م احل٤مذق واًمّمٞم٤مد اعم٤مهر واًمٗمٜم٤من اًمذي يتذوق اإلضم٤مدة وهل اعمزي٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م ًم .إقمامل قم٤مُم٦م 

 . واإلطم٤ًمس سم٤مجلامل
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إمم وضمقد  (ىمٌؾ اًمتٗم٤مىمؿ )أي وم٢مٟمف هيع اإلٟمت٤ٌمه ،ذم اًمتِمخٞمص واًمٕمالج  أما افطبقب احلاذق      

صمؿ  ،وطم٤مذق ذم مجع وحتٚمٞمؾ إقمراض وٟمت٤مئ٩م اًمتحري٤مت اًمتل حيت٤مضمٝم٤م اًمتِمخٞمص  ،أُمر همػم ؾمٚمٞمؿ 

أي ذم طمؾ اعمِم٤ميمؾ  ،هق ظمٌػم سم٠مقمغم اعمٕم٤ميػم ذم قمالج اعمرض ُمع اعمح٤مومٔم٦م قمغم ؾمالُم٦م اعمريض 

ر سم٢من اعمٕمروم٦م اًمقاؾمٕم٦م سمٕمالُم٤مت اًمّمح٦م  . وُمع إضمراءات وىم٤مئٞم٦م متٜمع اًمتٙمرار ، سم٠مدٟمك إرضار وُٟمَذيم 

  )احل٘مٞم٘مٞم٦م واخل٤مدقم٦م( دمٕمؾ اًمٓمٌٞم٥م يٜمتٌف سمنقم٦م إمم أي ظمروج قمـ اعم٤ًمر اًمّمحٞمح.

ٟمف ٓ يٜمتٔمر أن ي٠ميت إًمٞمف اعمريض يمام يٗمٕمؾ ُمٜمٝم٤م أ ،ومٚمف جم٤مٓت قمٛمٚمٞم٦م ُمٝمٛم٦م  ، وأما افصقاد اداهر      

سمؾ هق صٞم٤مد اعمِم٤ميمؾ ومٝمق يٌح٨م  ،أي ٓ يٜمتٔمر أن شُمٕمرض قمٚمٞمف ُمِمٙمٚم٦م يمل يتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝم٤م  ،اًمٓمٌٞم٥م 

ومٝمق يٜمّم٥م  ، وٓ يٙمتٗمل سمذًمؽ ، واًمٗمراهم٤مت سمٛمٝم٤مرة قمـ اًمٕمٞمقب وُمقاـمـ اًمْمٕمػ واإلظمؽماىم٤مت

ويمذًمؽ يت٤مسمع ُمٚمئ اًمٗمراهم٤مت  ، اًمٙمامئـ ًمٙمِمػ اًمٕمٞمقب اخلٗمٞم٦م ويمٌحٝم٤م او إزاًمتٝم٤م ىمٌؾ أن شمتٗم٤مىمؿ

 ، وإداُمـ٦م ُمّم٤محلٝم٤م تداد اعم١مؾم٦ًمـ. وهذا ُمـ ُم٘متْمٞم٤مت اعمح٤مومٔم٦م قمغم اؿم ىمٌؾ أن يٛمأله٤م اخلّمقم

اًمٕمّمٞم٦م قمغم  ُمـ ُم٘متْمٞم٤مت اعم١مؾم٦ًميمذًمؽ  و ،20ص:  چ ڤ  ڦچ يمام يٜمٌف إًمٞمف ىمقًمف شمٕم٤ممم 

 چ مخ  جس  حس  خس  مس  حص  مص  جضچ يمام يٜمٌف إًمٞمف ىمقًمف شمٕم٤ممم  اإلظمؽماق واإلطمتقاء

 . واعم١مؾم٦ًم اعمجتٛمع ذم شمقفمٞمٗمٝم٤م ذم سم٤مًمنمع شُمْمٌط أن جي٥م هذه اًمّمٞم٤مد ظمّمٚم٦م أن همػم .97اًمٙمٝمػ: 

سمؾ  .ٞمدة وحتقيٚمٝم٤م ًمٚمدراؾم٦م واًمتقفمٞمػ وُمـ ومقائد صٗم٦م اًمّمٞم٤مد أٟمف ُم٤مهر أيْم٤ًم ذم ىمٓمػ إومٙم٤مر اجل

أن يٙمت٥ًم ظمؼمة همػم ُم٤ٌمذة  ، ًممظمريـ يًتٓمٞمع سم٤معمٝم٤مرة ذم اصٓمٞم٤مد اعمٕم٤مين ُمـ اخلؼمات اًم٤ًمسم٘م٦م

اهلدف »وىمد ؾمٌؼ سمٞم٤من هذا إصؾ ذم سمٕمض قمٜم٤مويـ  ، شمزيد سمٙمثػم قمغم ظمؼمشمف اًمقفمٞمٗمٞم٦م اعم٤ٌمذة

  .ُمـ اعمٌح٨م اًمث٤مين شواعمنموع

اق       أي جيٝمد ٟمٗمًف ذم حتًٞمٜمف  ،وم٤معم٘مّمقد سمف هٜم٤م يمؾ حم٥م ًمٕمٛمٚمف ُمتٗمٜمـ ومٞمف  ، وأما افػـَّان افذوَّ

ويٛمٙمـ أن يّمٌح ُمدرؾم٦م ظم٤مص٦م قم٤مًمٞم٦م  ،( ظم٤مص٦م ٝم٦م )او سمّمٛم٦مضْم وًمف ومٞمف وِ  ،وشمٓمقيره وإشم٘م٤من ومٜمقٟمف 

٤ًم او يم٤مشم٤ًٌم ـٞم٤ًم او ُمٝمٜمدؾمـٞم٤مؾمـٙمقن أدي٤ًٌم او ظمٓم٤مـم٤ًم او ؾمـذه اجلٝم٦م سملم أن يـرق ُمـ هـوٓ وم ،قدة ـاجل

وشمٔمٝمر قمغم أقمامًمف آصم٤مر صقرشمف اًمداظمٚمٞم٦م  اعمٝمؿ أن ُمٚمٙم٦م اإلطم٤ًمس قمٜمده قم٤مًمٞم٦م ،ذًمؽ او همػم 

وشمراه يٌح٨م  ،ومٝمق ٓ يًتٓمٞم٥م اجلٛمٞمؾ واجلٞمد إذا يم٤من سم٤مإلُمٙم٤من ومٕمؾ ُم٤م هق أمجؾ وأضمقد  ، اًمٗمريدة
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 َصغمَّ  اهللَِّ  قُل ـَرؾُم  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  َأَٟمٍس ،د . ويتّمؾ سمذًمؽ طمدي٨م ـلم واًمتجقيـدائاًم قمـ اعمزيد ُمـ اًمتحً

ٌََٕم٤منِ  َٓ  َُمٜمُْٝمقَُم٤منِ  »ٚمََّؿ ـَوؾَم  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ ٌَُع ، َٓ  قِمْٚمؿٍ  ذِم  َُمٜمُْٝمقمٌ : َيِْم ٌَُع  َٓ  ُدْٟمَٞم٤م ذِم  َوَُمٜمُْٝمقمٌ  َيِْم رواه  «َيِْم

ورواه اسمـ أيب  ،احل٤ميمؿ وصححف قمغم ذط اًمِمٞمخلم وواوم٘مف اًمذهٌل ُمٍمطم٤ًم أٟمف مل جيد ًمف قمٚم٦م 

ُي٘م٤مل: هَنَِؿ )قمغم  ،ؿمٞم٦ٌم ُمقىمقوم٤ًم قمغم اسمـ قم٤ٌمس . اًمٜمٝمؿ ذم اًمٌمء ؿمدة اًمرهم٦ٌم واحلرص واًمقًمع سمف 

يمٜم٤مي٦م قمـ قمدم اًم٘مٌقل سم٤مًمتقىمػ  ، « ٓ يِمٌٕم٤من »وقم٤ٌمرة:  ،( ومٝمق هَنٌِؿ وهنٞمؿ وُمٜمٝمقم سمٙمذا وزن وَمِرَح 

وهذا ذم طمؼ اًمٕمٚمؿ ٓ هن٤مي٦م ًمف  ، يراًمزي٤مدة واًمتحًلم واًمتٓمق ـمٚم٥متٛمر ذم ـسمؾ يً ، قمٜمد طمد ُمٕملم

ۓ  ۓ   چ وىمقًمف شمٕم٤ممم  ،114ـمف:  چ ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  چوذًمؽ ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم  ،إٓ سم٤مًمقوم٤مة 

 . 76يقؾمػ:  چ﮲  ﮳﮴   ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  

 

 تصـقػ ادشؽلت وافعقائؼ

ومٙمؾ رء يٜمٌٖمل  ،11اًمرقمد:  چ ﮵ھ    ھ  ے   ے  ۓ  ۓ      ﮲  ﮳  ﮴      چىم٤مل شمٕم٤ممم       

 ومقضمقده ُمِمٙمٚم٦م . ويٛمٙمـ شمّمٜمٞمػ اعمِمٙمالت إمم: ،شمٖمٞمػمه 

  ُمِم٤ميمؾ ُمٜمٝمجٞم٦م. 

  ُمِم٤ميمؾ شمٜمٔمٞمٛمٞم٦م. 

  اًمٗم٤ًمد اًمقفمٞمٗمل. 

  ُمِم٤ميمؾ اًمٕم٤مُمٚملم. 

  اعمِم٤ميمؾ اخل٤مرضمٞم٦م. 

  :ادشاـؾ ادـفجقة

يتٌع ذًمؽ  وُم٤م ، واعمقاىمػ واعمٜم٤مه٩م ٤مٕومٙم٤مرسم وشمتّمؾ ،وهذه جمٛمققم٦م يمٌػمة ُمـ اعمِم٤ميمؾ اعمٝمٛم٦م       

يمتٛمٞمٞمع ُمرضمٕمٞم٦م إُم٦م اًمٕم٘مٞمدي٦م وُم٤م وسمٕمض اعمِمٙمالت ختص اجل٤مٟم٥م اًمًٞم٤مد واًمث٘م٤مذم  .ؾمٚمقك ُمـ 
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شم٘متْمٞمف ُمـ إًمتزاُم٤مت ، وسمٕمْمٝم٤م أظمر خيص اجل٤مٟم٥م اًمقفمٞمٗمل واعمٝمٜمل يمٜم٘مص اإلشم٘م٤من وإمه٤مل 

 :ٞمٚم٦مواعم٘مّمقد هٜم٤م اًمتٜمٌٞمف سم٠مُمثٚم٦م ىمٚم اًمت٘مقيؿ . ويمؾ جم٤مل ذم احلٞم٤مة ومٚمف ُمِمٙمالشمف اخل٤مص٦م .

  :چ  چ  چ ىم٤مل شمٕم٤ممم  ، ُمثالً  وٕمػ اإلٟمتامءسم٥ًٌم  متٞمٞمع هقي٦م إُم٦م اًمٕم٘مٞمدي٦م واعمٜمٝمجٞم٦م

 .153إٟمٕم٤مم:  چ چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ

  :ُمٜمٝم٤م: وًمف حم٤مور يمثػمة وٕمػ اًمٕم٘مٞمدة اًمقفمٞمٗمٞم٦م او اعمٝمٜمٞم٦م ، 

   ڃ  ڃ   چچ  چ  چ    ڇ    ڇ  ڇ    چ واإلؾمؽمظم٤مء: ىم٤مل شمٕم٤ممم إُمـ

ىئ   ی  ی  ی  ی  جئ  چ . وىم٤مل شمٕم٤ممم 99إقمراف:  چ ڍ  ڇ

إقمراف:  چ  حئ  مئ  ىئ  يئ    جب  حب   خب  مب  ىب  يب  جت    حت

اعمٝمؿ هٜم٤م أن اًمٕمٗمقي٦م أظم٧م اعمج٤مزوم٦م  ،وىمد ؾمٌؼ شمٗمًػم أي٦م اًمٙمريٛم٦م ذم )اعمٜمٓمٚمؼ(  ،95

 ٟم٘مٞمض اإلقمداد واًمتخٓمٞمط.و ،وإُمـ ُمـ اعمٙمر 

  اًمٜمحؾ:  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ چ٤ممم ـــوٕمػ اإلشم٘م٤من: وم٘مد ىم٤مل شمٕم

 ، اإلطم٤ًمن هق إشم٘م٤من اخلػم ، وىمد ؾمٌؼ سمٞم٤مٟمف. 90

  :ؾمٌؼ ذيمره٤م.أدًم٦م يمثػمة  قضمٌٝم٤ميمام شم وٕمػ اعمٖم٤مًم٦ٌم ، 

   ھ    ھ  ے   ے  ۓ  ۓ         چوٕمػ اًمتحًلم اعمًتٛمر: يمام يقضمٌف ٟمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم

 .11اًمرقمد:  چ  ﮵﮲  ﮳  ﮴  

  وُم٘مت٣م ُم٤م ؾمٌؼ ذيمره أٟمف وٕمػ ذم أرسمع حم٤مور يُمؼمىجل: إداء اإلؾمؽماشمٞم وٕمػ ، 

إول: اًمٗمِمؾ ذم سمٜم٤مء سمٞمئ٦م إؾمؽماشمٞمجٞم٦م وُم٤م شمتْمٛمٜمف ُمـ صٞم٤مٟم٦م احل٤مرض وحتًٞمٜمف .  اعمحقر

 يم٤مًمٗمِمؾ ذم اًمتقىمع واإلؾمتنماف ، وذًمؽ ،ت٘مٌؾ ـاًمٕمٛمؾ ًمٚمٛمً : وٕمػلـاًمث٤مٟم عمحقرا

٤م اًمقؾمع او اًمُ٘مُدرات اًم٘م٤مئٛم٦م أيمثر مم طمًـ٤مب ٥مـت٘مٌٚمٞم٦م ُمٜمخٗمْم٦م حتًـداف ُمًـيمقوع أهو

اعمحقر اًمث٤مًم٨م: اؾمتٝمالك اعمقارد وإمه٤مل اًمُ٘مُدرات  . حت٥ًم ًمٚمٛمٓم٤موًم٦م وشمٜمٛمٞم٦م اًم٘مدرات

ٖمٗمٚم٦م قمـ اًمو ، وٕمػ اًمًٞم٤مؾم٤مت اًمقىم٤مئٞم٦م او ُم٘م٤موُم٦م اإلصالح :راسمعاًم عمحقرااإلطمتٞم٤مـمٞم٦م. 
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اًمٕمٜمقان اًمت٤مزم إن ؿم٤مء اهلل قمقاُمؾ اإلٟمحدار واًمؽمدي . وحيت٤مج اعمحقر اًمراسمع إمم إيْم٤مح ذم 

  شمٕم٤ممم.

   ىئ  يئ   ی  جئ   حئ  مئچ ىم٤مل شمٕم٤ممم  ،ُم٘م٤موُم٦م اإلصالح واًمتٖمٞمػم

 إُم٦م حلٞم٤مة وامن واًمتٖمٞمػم صالحاإل طمّمقل نأ واوح .117هقد:  چ جب  حب

 وامن هن٤موم٢م صالحاإل ُمٜمع طمد سمٚمٖم٧م نوم٢م ، واًمتٖمٞمػم صالحاإل ُم٘م٤موُم٦م وأُم٤م . ؾم٘مقـمٝم٤م وقمدم

ـِ  اًمٜمُّْٕماَمنِ  سمحدي٨م هٜم٤م وٟمذيمر ،يمثػمة  دًم٦مأ ُمـ واوح وهذا ٤م .وؾم٘مقـمٝم اعم١مؾم٦ًم ٟٓمحدار  سْم

ـِ   سَمِِمػمٍ   اؾْمتََٝمُٛمقا ىَمْقمٍ  يَمَٛمثَؾِ  ومِٞمَٝم٤م ، َواًمَقاىِمعِ  اهللَِّ طُمُدودِ  قَمغَم  اًمَ٘م٤مِئؿِ  َُمَثُؾ   »ىَم٤مَل  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌَِّل   قَم

ـَ  وَمَٙم٤منَ  َأؾْمَٗمَٚمَٝم٤م ، َوسَمْٕمُْمُٝمؿْ  َأقْماَلَه٤م سَمْٕمُْمُٝمؿْ  وَم٠َمَص٤مَب  ؾَمِٗمٞمٜم٦ٍَم ، قَمغَم  ِذي  اؾْمَتَ٘مْقا إَِذا َأؾْمَٗمٚمَِٝم٤م ذِم  اًمَّ

ـَ    ُِم
ِ
وا اعَم٤مء ـْ  قَمغَم  َُمرُّ ْ  ظَمْرىًم٤م َٟمِّمٞمٌِٜم٤َم ذِم  ظَمَرىْمٜم٤َم َأٟم٤َّم ًَمقْ : وَمَ٘م٤مًُمقا وَمْقىَمُٝمْؿ ، َُم ـْ  ُٟم١ْمذِ  َومَل  وَم٢مِنْ  وَمْقىَمٜم٤َم ، َُم

يُمقُهؿْ  رواه  « مَجِٞمًٕم٤م َوَٟمَجْقا َٟمَجْقا، َأْيِدُّيِؿْ  قَمغَم  َأظَمُذوا َوإِنْ  مَجِٞمًٕم٤م ، َهَٚمُٙمقا َأَراُدوا َوَُم٤م َيؽْمُ

 وًمٙمـ اعمٜمٙمر قمـ اًم٘مقزم اًمٜمٝمل سمٛمجرد ًمٞم٧ًم اًمٜمج٤مة نأ يمٞمػ واٟمٔمراًمٌخ٤مري وهمػمه . 

ة ، سم٤مًمٕمٛمؾ قمغم اًمتٖمٞمػم  . وًمذًمؽ وم٢من وؾم٤مئؾ ُم٘م٤موُم٦م اإلصالح جي٥م أن شُمقاضمف سمقؾم٤مئؾ ُُمْم٤مدَّ

وُم٘م٤موُم٦م اإلصالح  ومجٚم٦م اًم٘مقل أن سم٘م٤مء اعم١مؾم٦ًم حيت٤مج إمم سمٞمئ٦م شمٕمِمؼ اإلصالح واًمتٖمٞمػم .

 ُمٜمٝم٤م: ،هل٤م صقر قمديدة شمدل قمغم اإلسار وشمرايمؿ اًمًٞمئ٤مت 

  ي أ،  طم٤ًمب اًمًٞمئ٦م سمال شم٘مقيؿ وٓ ُمراضمٕم٦م وٓر اعمقاىمػ اًمًٞم٤مؾمٞم٦م يمثرة وشمٙمرا

ُمـ اخلداع واًمتؼميرات  اًمٓمالء اخل٤مرضملؿ شمزيلم ذًمؽ سمٌٕمض وىمد يت . سار وسمال شمقسم٦م٢مسم

 .اًمزائٗم٦م

  ضمقد ُمٔم٤ممل ووم٤ًمد وفمٞمٗمل ُمًت٘مرو. 

  ال طمج٦م واًمتحقل إمم أوًمقي٤مت ُمٜمخٗمْم٦م سم ،اًمٖم٤مي٤مت اًمٕمٚمٞم٤م  ًمٖم٤مء اًمٕمٛمؾ ًمتح٘مٞمؼإ

 .وًمٙمـ سمدواومع ظمٗمٞم٦م ،واوح٦م 

   اإلٟمحراف او ُمٜمٝم٩م ُمتٙمرر سمٕمدم حم٤مؾم٦ٌم اًمٗم٤مؾمديـ . ويدل ذًمؽ يمٚمف قمغم زظمروم٦م

 ٻ ٱ  ٻچ  ٤مممشمٕم ىمقًمفٟمقاي٤م إىمرار اًمٗم٤ًمد وُم٤ًمقمدة اًمٗم٤مؾمديـ . وشمدسمر 
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ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ      پ  پ  ڀ ٻ  پ  پ  ٻ

ن أي أ ، چ پ  پ چومتدسمر يمٚمٛم٦م  .14اعم٤مئدة:  چ ٺ  ٺ  ٿ  ٿ

ٟمٙمرة ذم ؾمٞم٤مق  احلظ ذم أي٦م أن يمام ، سارظمذت ُمٕمٜمك اإلأهمٗمٚمتٝمؿ اؾمتٛمرت و

ُمـ  ذا يم٤من اجلزء اًمذي ٟمًقهإ، ومام فمٜمؽ  ي ضمزء مم٤م ُذيمروا سمفأوشم٘مع قمغم  ، صم٤ٌمتاإل

ٟمِمٖم٤مل سم٤مإل شمٜمحدر ذًمؽ ٤مي٘مع ُمٜمٝم ١مؾم٦ًم اًمتلن اعمأ؟! ومال ري٥م إوًمقي٤مت اًمٕم٤مًمٞم٦م

 . سار واًمٖمٗمٚم٦م٤مل اإل. وشمقضمد آي٤مت يمثػمة ذم جم سم٤مًمٕمداوة واًمٌٖمْم٤مء ُمع أظمريـ

 ظمٓم٤مء.شمرايمؿ إ ؾمٌٌٝم٤ماًمٕمٛمؾ اًمًٞم٤مد إن ُمٕمٔمؿ اعمّم٤مئ٥م وًمذًمؽ ىمٞمؾ ذم 

   واحلرب قمٚمٞمٝمؿ ُمٜمٝم٤م اًمٓمٕمـ ذم اعمّمٚمحلم ،وأُم٤م وؾم٤مئؾ ُم٘م٤موُم٦م اإلصالح ومٙمثػمة 

چ  چ   چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  چ  ىمقًمف شمٕم٤ممم ٟمحق يمام ذم

 وُمٜمٝم٤م ذاء اًمذُمؿ وشمٙمثػم اًمٗم٤مؾمديـ .58اًمتقسم٦م:  چ ڎ  ڎ  ڈ     ڈ  ژ

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ ٿ  ٿ  ٿ    پ  ڀ  ڀچ يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

 ،زظمروم٦م اعمٗم٤مؾمد . وُمٜمٝم٤م  42 – 41اًمِمٕمراء:  چٹ  ٹ    ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  

 ، وُمٙم٤موم٠ممهؿ وُمٜمٝم٤م قمٛمٚمٞم٤مت شمٚمٛمٞمع ودمٛمٞمؾ ًمٚمٗم٤مؾمديـ وهمػم اعم١مهٚملم وىمد شم٘مدم سمٞم٤مٟمف .

ُمٜم٤مص٥م اعم١ًموًمٞم٦م . وُمٜمٝم٤م ومجقر اخلّمقُم٦م يمٕمٛمٚمٞم٤مت اإلومؽماء  رومع درضم٤ممهؿ ذموذًمؽ ًم

وُمٜمٝم٤م يمذًمؽ ُمٝم٤مرات اًمتٖمٓمٞم٦م وشمِمتٞم٧م اًمرؤي٦م ٕضمؾ اًمتٛمٚمص  . واًمٕم٘مقسم٦م واًمتٚمٓمٞمخ

قمٛمٚمٞم٤مت  أيْم٤مً  وُمـ وؾم٤مئؾ ُم٘م٤موُم٦م اإلصالح ُمـ اعم١ًموًمٞم٦م واإلومالت ُمـ اًمٕم٘م٤مب .

 ُمٜمٝم٤م: ،وًمف ـمرق  ، قمزل اًمٗمٙمر اإلصالطمل

   ُمـ ممإ إٓ شمّمؾ ٓ وشم٘م٤مريرهؿ اعمّمٚمحلم ومٛمذيمرات ، شمّم٤مٓتاإل همرسمٚم٦م 

 .ُمْمٛمقهن٤م ؿمٞمقع قمدم ويْمٛمـ يٛمٞمتٝم٤م او خيٗمٞمٝم٤م يمٞمػ يٕمرف

   يم٤مًمتؼميرات اعمٗمتٕمٚم٦م  ، اًمتٖمٞمػم ُمع اعمتّم٤مدم اًمٗمٙمر ؿم٤مقم٦موإ اًمٗمٙمر وم٤ًمدإ

أصقل صحٞمح٦م دون  وقمٜم٤مويـ وُمـ اًمًٝمؾ اًمتٕمٚمؼ سم٠مؾمامء . واعمًقهم٤مت اًمقاهٞم٦م
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٦م اًمنمقمٞم٦م واًميورات وإوًمقي٤مت ووم٘مف ـٞم٤مؾمـيم٠مًمٗم٤مظ اًمً ،ُمْم٤مُمٞمٜمٝم٤م احل٘مٞم٘مٞم٦م 

 اًمقاىمع. 

   اًمتٝمؿ اًمّم٤مق سمٕمد واًمتٖمٞمػم صالحاإل ومٙمر ُمـ قمْم٤مءإ ختقيػ٤مقم٤مت وـاإلؿم 

 .سمف

   وؿمٌٝمٝم٤م شمرىمٞمٕمٞم٦م سمحٚمقل اعمّمٚمحلم اىمٜم٤مع حم٤موًم٦م. 

   وٟمحقه اًمّمؼم ُمثؾ سمحج٩م ضم٤مٟمٌٞم٦م ُمقرسم٠م واؿمٖم٤مهلؿ اعمّمٚمحلم شمرويض حم٤موًم٦م 

ويمذًمؽ  ،ُمقاوٕمٝم٤م همػم ذم ووٕمٝم٤م يٛمٙمـ اًمّمحٞمح٦م ذم أصٚمٝم٤م وًمٙمـ احلج٩م ُمـ

قمقد جمردة قمـ اإلضمراءات اعمٚمزُم٦م او سم٤مقمتذار اًمؽمويض سمحٚمقل شمرىمٞمٕمٞم٦م او سمق

صقري ُمـ همػم شمراضمع وشمٖمٞمػم. ويٜمٌٖمل أن ُيٕمٚمؿ أن اعمقىمػ اخل٤مـمئ حيت٤مج إمم 

وشمراضمع ٤مج إمم اقمتذار وم٤معمقىمػ اًمرؾمٛمل ذم ىمْمٞم٦م قم٤مُم٦م حيت ،اقمتذار ُمـ ضمٜمًف 

 .رؾمٛمل وُمٕمٚمـ

   إمم اًمتقىمػ قمٜمد اعمّم٤مقم٥م واًمٕمقائؼرؤي٦م اخلٞم٤مرات ، مم٤م ي١مدي ذم اعمٜم٤مورة و ذم ْمٕمػاًم ،

ۆ        ۈ  ۈ     ٴۇ  ۋ          ۋ     ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې       ۇ  ۇ  ۆچ قمٚماًم أن اهلل شمٕم٤ممم ىم٤مل 

ر ، أي ذم اًمقىم٧م ـاًمٕمًر ُمع ـر اًمت٠ميمٞمد قمغم أن اًمٞمًـ، ومتدسم 8 – 5اًمنمح:  چې  ې  ى   

ٟمٗمًف ، ومٛمع يمؾ صٕمقسم٦م او قم٘م٦ٌم يقضمد سم٤مب ُمٗمتقح ٓىمتح٤مم اًمٕم٘م٦ٌم او ًمٕمٛمؾ آظمر يٜم٤مىمض 

 اًمٕمن ، وًمٙمٜمف حيت٤مج إمم ٟمّم٥م )شمٕم٥م( ورهم٦ٌم إمم اهلل شمٕم٤ممم . وىمد ؾمٌؼ شمٗمّمٞمؾ ذًمؽ.

  :ہ  ہ  ہ     ھ  ھ  ھ   چىم٤مل شمٕم٤ممم  ُمِمٙمٚم٦م اجلٞمؾ اًمث٤مين وُمـ سمٕمدهؿ

إُم٦م او  ٌدأشمطمٞم٤من يمثػم ُمـ إومٗمل . 59ُمريؿ:  چھ  ےے  ۓ  ۓ  ﮲  

مم آًمٞم٤مت إٗمت٘مر شم ١مؾم٦ًموًمٙمـ اعم ، اعم١مؾم٦ًم سمتٛمًؽ ىمقي سم٤محلؼ واًمٕمدل واًمثقاسم٧م اًمنمقمٞم٦م

ضمٞم٤مل اًمالطم٘م٦م ىمٞم٤مدات شمتحٚمؾ ُمـ ، ومت٠ميت ذم إ ضمٞم٤مل اعم٘مٌٚم٦ممم إإًمتزام داُم٦م وٟم٘مؾ اإلإ

وٟمحقه ُمـ ُمقضم٤ٌمت  وٓمرار، وىمد شمتٕمٚمؾ سم٤مإل ُم٦مهداف اًمٙمؼمى ًمألمهتؿ سم٤مٕ ًمتزام وٓاإل
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 متٞمٞمع اًمتخٗمٞمػ ، وًمٙمٜمٝم٤م همػم ُمْمٓمرة أو ٓ شمت٘مـ أطمٙم٤مم اإلوٓمرار او شمريد ذم احل٘مٞم٘م٦م

 ٟمحدار.ٟمحٓم٤مط واإلاإل اإلًمتزام واخلْمقع عم٘مدُم٤مت

  :ادشاـؾ افتـظقؿقة

 . وًمٙمٜمٝم٤م يمثػمًا ُم٤م شمتداظمؾ ُمع اعمِم٤ميمؾ اعمٜمٝمجٞم٦م ،وهل ُمِم٤ميمؾ شمتٕمٚمؼ سمتٜمٔمٞمؿ اًمٕمٛمؾ اعم١مؾمز       

 حلٍم دىمٞمؼ وٟمٔمر يمٌػم ضمٝمد إمم وحيت٤مج ، يمثػمة أؾم٤ٌمب وًمف ، اإلٟمج٤مز او إداء شمراضمع ذًمؽ ُمث٤مل

 . واًمقىم٤مي٦م اًمٕمالج دور ي٠ميت ذًمؽ وسمٕمد ، ُم٤ٌمذة همػم او ُم٤ٌمذة حمددة أؾم٤ٌمب ذم اإلطمتامٓت

وٟمذيمر إن ؿم٤مء اهلل  ،ويٛمٙمـ شمٙمٞمٞمػ ظم٤مرـم٦م إؾم٤ٌمب ًمٚمتٕم٤مُمؾ ُمع أي ُمـ اعمِم٤ميمؾ اًمٙمثػمة اعمحتٛمٚم٦م 

 شمٕم٤ممم ظم٤مرـم٦م همػم ؿم٤مُمٚم٦م ًمألؾم٤ٌمب اعمحتٛمٚم٦م ًمؽماضمع إداء او اإلٟمج٤مز:

  ًمٚمٛم١مؾم٦ًم اًمتٜمٔمٞمٛمٞم٦م اًمٌٞمئ٦م ذم ؾم٤ٌمبأ: 

  ـم٤مقم٦م وم٘مط هق إقمْم٤مء دوردمٕمؾ  واإلسمتٙم٤مر، ًمألص٤مًم٦م وىم٤مشمٚم٦م ص٤مرُم٦م سمػموىمراـمٞم٦م 

 اإلهاف ذم هق اًمّم٤مرُم٦م او اجل٤مُمدة اًمٌػموىمراـمٞم٦م وُمٕمٜمك . وُمت٤مسمٕمتٝمؿ اعم١ًموًملم

وذم ذًمؽ ُمٕم٤مي٥م  ، وؾمٞمٓمرة ُمريمزي٦م ضم٤مُمد ؾم٤مسم٘م٦م وروشملم ًمًٞم٤مىم٤مت اًمٕمٛمؾ إظمْم٤مع

مم٤م  ،ُمٜمٝم٤م: شمْمٞمٞمؼ جم٤مل اإلسمتٙم٤مر واًمتحًلم . وُمٜمٝم٤م: اًمت٘مّمػم ذم اًمتٗمقيض  ،ُمٝمٛم٦م 

 اًمٜمخ٥م شمتحقل ُيِمٖمؾ اًم٘م٤مدة واعمدراء سم٠مُمقر ىمٚمٞمٚم٦م إمهٞم٦م . وُمٜمٝم٤م: اطمتامل أن

 شمًٛمح وٓ ، اجل٤مُمد سم٤مًمروشملم اًمِمخّمٞم٦م ُمٜم٤مومٕمٝم٤م شمرسمط وم٤مؾمدة ـمٌ٘م٦م إمم اًمٌػموىمراـمٞم٦م

 .ي٤مت وروح اإلسمتٙم٤مروُمٜمٝم٤م: ظمٗمض اعمٕمٜمق.  اعمٜم٤مومع شمٚمؽ ظمدم إذا إٓ سم٤مًمتٖمٞمػم

   شمقاومر ًمٕمدم وذًمؽ واطمد، ضمًد ويم٠مهنؿ إقمْم٤مء يِمٕمر ومال ، ُمتامؾمٙم٦م همػم سمٞمئ٦م 

 .ذيمره٤م ؾمٌؼ اًمتل اًمتامؾمؽ أؾم٤ٌمب

  اًمتٕمٌئ٦م ووم٤مىمدة ًمٕمقاُمؾ اؾمتٜمٗم٤مر سمدون سمٞمئ٦م. 

  سمتٙم٤مرواإل اإلٟمدوم٤مع ي٘متؾ مم٤م اعمريمزي٦م ذم ُمنوم٦م أٟمٔمٛم٦م. 
 

  اعم١مؾم٦ًم هدافأ ذم ؾم٤ٌمبأ: 
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  ُمـ ذًمؽ وٟمحق ، قمٚمٞمٝم٤م اًمث٤ٌمت ذم اعمراوهم٦م او قمٜمٝم٤م واًمتخكم اًمٙمؼمى إهداف متٞمٞمع 

 ي٥ًٌم مم٤م ًمإلقمْم٤مء واًمٕم٘مٞمدي٦م اًمٗمٙمري٦م اًم٘مٜم٤مقم٤مت إؿم٤ٌمع قمدم إمم شم١مدي اًمتل إُمقر

 .اإلٟمدوم٤مع وىمٚم٦م اعمٕمٜمقي٤مت ظمٗمض

  اًمٕمٚمٞم٤م سم٤معمّم٤مًمح وصٚمتٝم٤م إىم٤ًمم هدافأ همٛمقض. 

  ٤مءاًمتٜم٤مىمض سملم أهداف اعم١مؾم٦ًم وأهداف إقمْم. 

   سم٤مٕهداف اًمقفمٞمٗمٞم٦ماًمٕمٚمٞم٤م ورسمٓمٝم٤م ومِمؾ اًم٘مٞم٤مدة ذم شمقوٞمح اعمّم٤مًمح. 
 

  واًم٘م٤مدة اعم١ًموًملم ذم أؾم٤ٌمب: 

  وُمـ أمهٝم٤م اًمٗمِمؾ ذم إداء اإلؾمؽماشمٞمجل ، إهٚمٞم٦م وٕمػ فمٝمقر. 

   واعم١ًموًملم ُمـ اًمت٘مقيؿ واعمح٤مؾم٦ٌمإومالت اًم٘م٤مدة. 

  وُمٜمف وم٤ًمد اًمقٓء )أي اإلظمؽماق اإلؾمؽماشمٞمجل او اعمريمزي( ، اًمٔمٚمؿ واًمٗم٤ًمد. 

  او إٟمٔمٛم٦م وُم٘م٤موُم٦م اًمٓم٤مقم٦م مهٛمٞمش امم ي١مدي مم٤م اًمِمقرى ومهٛمٞمش اإلؾمتٌداد 

 .اإلهتامم وقمدم اًمتٗمٚم٧م إمم ي١مدي
 

 قمْم٤مءإ ذم ؾم٤ٌمبأ: 

  اًمقاضم٤ٌمت او إدوار شمٕم٤مرض. 

  شمدريٌٝمؿ قمدم او إقمْم٤مء أهٚمٞم٦م قمدم سم٥ًٌم ومٕم٤مل همػم ومريؼ. 

  شم٘مديٛمٝم٤م قمغم اعمّمٚمح٦م اًمٕم٤مُم٦ماإلهاف ذم اعمّمٚمح٦م اخل٤مص٦م و. 

  يمثرة اًمٜمزاقم٤مت وشمٕم٤مرض اًمقٓءات.  
 

  داري٦مإ ؾم٤ٌمبأ: 

  او دم٤موز اًمُ٘مُدرات قمٛمكم همػم زُمٜمل ؾم٘مػ ٟمحق ، وٕمٞمػ ختٓمٞمط. 

  ُمٜمخٗمْم٦م أوًمقي٤مت ذم اجلٝمقد وإٟمٗم٤مق آوًمقي٤مت إهمٗم٤مل. 
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   وقمدم اًمتٜم٤مؾم٥م سملم اجلٝمد  ، اًمٓم٤مىم٦م ودم٤موز اعمقفمػ ٢مهن٤مكيم ،وٖمقط وفمٞمٗمٞم٦م يمٌػمة

 ذم ي٘مؽمن وىمد ؾمٌؼ أن ذيمرٟم٤م أن اإلهن٤مك . او متٞمٞمز همػم قم٤مدل سملم إقمْم٤مء ،وإضمر 

 .اًمتٜمٗمٞمذ وذم اًمت٘مدير ذم إظمٓم٤مء وزي٤مدة اًمٙمٗم٤مءة سمؽماضمع اًمٖم٤مًم٥م

  ُمتقاومرة همػم ُمتٓمٚم٤ٌمت. 

  داظمكماًم ٜمزاعومِمؾ احلٚمقل ًمردم اًم. 

  ُمتٙمرر وفمٞمٗمل شمٖمٞمػم. 

  اًمٕم٤مُمٚملم وشمٜمٛمٞم٦م سمتدري٥م آهتامم قمدم. 

  وإقمداد ُم٘مدُم٤مت سمدون اًمِمخص طمجؿ ُمـ ايمؼم سم٠مقمامل شمٙمٚمٞمػ. 

  (.اًمخ...  اًمْمقو٤مء/  اًمؼمد/  احلر) ُمرحي٦م همػم ضمقاءأ 

  وىمد ؾمٌؼ ذيمره٤م ، اعمٗمًدة او اجل٤مُمدة اًمٌػموىمراـمٞم٦م. 
 

  همػم شمٙمتالت شمِمٙمٞمؾ اعمٗمٞمد ُمـ(: اعمْم٤مدة اًمرؾمٛمٞم٦م همػم اًمتٙمتالت) اعمْم٤مدة اجلٞمقب 

 يتٜم٤موهل٤م اجل٤مٟمٌٞم٦م اًمتٙمتالت وهذه ، سم٤معمٕمروف وإُمر اخلػم قمٛمؾ هدومٝم٤م يم٤من إذا رؾمٛمٞم٦م

ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ    ڀ    چ ٤مممــــشمٕم ىمقًمف ذم تثٜم٤مءـاإلؾم

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  

 واًمتًؽم ، واخلٗم٤مء اإلٟمٗمّم٤مل ُمـ رضسم٤مً  يتْمٛمـ شاًمٜمجقى» وُمٕمٜمك ،114اًمٜم٤ًمء:  چڤ  

 ُمتٜم٤مىمض همػم ومٝمق ،ُمنموقم٦م  وُم٘م٤مصد أهداف ًمف رؾمٛمل همػم شمٙمتؾ هقوم٤مًمٜمجقى اعمًتثٜم٤مة هٜم٤م 

 قمغم اًمٖم٤مي٦م إمم طمًٜم٤م صمٜم٤مءً  اصمٜمك شمٕم٤ممم اهلل أن شمرى ويمام.  اعمنموقم٦م قمٛمؾ اعم١مؾم٦ًم وأهداومٝم٤م ُمع

 شمتِمٙمؾ طملم وذًمؽ ،اعمًتثٜم٤مة  همػم اًمٜمجقى ذم هل اعمِمٙمٚم٦م وًمٙمـ .اعمًتثٜم٤مة  اًمٜمجقى

 ُم٤ًمره٤م قمـ اعم١مؾم٦ًم طمرف حت٤مول أو اًمِمخّمٞم٦م عمٜم٤مومٕمٝم٤م شمٕمٛمؾ رؾمٛمٞم٦م همػم شمٙمتالت

 اًمتٙمتالت هذه ص٤مرت وم٢مذا. اًم٘م٤مدة  او إقمْم٤مء سمٌٕمض طمؼ سمال اإلرضار حت٤مول او اًمّمحٞمح

ىمد ؾمٌؼ و .٤م ـمري٘مٝم ذم واعمِم٤ميمؾ اًمٕمقائؼ وشمْمع اعم١مؾم٦ًم شمي هن٤موم٢م ، وُمتِمٕم٦ٌم ُم١مصمرة اعمْم٤مدة

 .)اعمٜمٓمٚمؼ( شمٗمًػم ُمٗمّمؾ هل٤مًمٜم٤م ذم و ،اإلؾمتدٓل سمآي٦م اًمٜمجقى ذم أيمثر ُمـ ُمقوع 
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  :افػساد افقطقػل

حت٧م قمٜمقان وم٘مد شم٘مدم سمٕمْمٝم٤م  ،ذ اًمداظمكم اعم٤مزم واإلداري ووم٤ًمد اًمٜمٗمق اًمٗم٤ًمد ُمْم٤مُملم أُم٤م      

،  شواًمِمٝمقات اعم٤ٌمطم٦مإدارة اعمٖمري٤مت »وحت٧م قمٜمقان  ، شٌٓم٤مٟم٦م ص٤محل٦م وإضمراءات ُمٙم٤مومح٦م اًمٗم٤ًمداًم»

حتّملم اًمِمقرى اًمٜمٞم٤مسمٞم٦م »، وحت٧م قمٜمقان  شُمـ اًمٕمقاُمؾ اعمٝمٛم٦م ذم طمريم٦م إومٙم٤مر»وحت٧م قمٜمقان 

إدارة »وم٘مد ٟمٌٝمٜم٤م إًمٞمف حت٧م قمٜمقان  ،وأُم٤م وم٤ًمد اعمٔم٤ممل اًمٕم٤مُم٦م واخل٤مص٦م وطمٙمؿ ُم٘م٤موُمتٝم٤م  . شواًمتٜمٗمٞمذي٦م

ـ اًمتٗمّمٞمؾ سمٕمد ىمّم٦م ُم٘متؾ وذيمرٟم٤مه سمٙمثػم ُم ، شطمٙمؿ اعمٜم٤مزقم٦م قمغم اًمًٚمٓم٦م»وقمٜمقان  شاًمًٚمٓم٦م

وأُم٤م اًمٗم٤ًمد ذم اًمقٓء وذم اًمٕم٘مد  احلًلم قمٚمٞمف اًمًالم ذم يمت٤مب )أهؾ اًمٌٞم٧م سملم اخلالوم٦م واعمٚمؽ( .

ومٛمٙم٤مومحتف ذم هم٤مي٦م إمهٞم٦م  ،اإلضمتامقمل )أي اإلًمتزام اعمت٤ٌمدل سملم أومراد وـمقائػ اًمٌٚمد اًمقاطمد( 

 وُمـ ـمرق ذًمؽ: ،أيْم٤ًم 

   اإلظمالل سم٤مإلًمتزام اعمت٤ٌمدل سملم  يمذًمؽ ومتٜمع ، وم٤ًمد اًمقٓءاًم٘مقاٟملم اًمّم٤مرُم٦م اًمتل متٜمع

ويٜمٌٖمل ووع ُمٕم٤ميػم اإلًمتزاُم٤مت سمٛمِم٤مريم٦م اًم٘م٤مدة اًمٗمٙمريلم ًمٙمؾ  . أومراد وـمقائػ اًمٌٚمد

همػم قم٤مروم٦م  رؾمٛمٞم٦م وًمٞمس واضم٤ًٌم سمٖمٞمْم٤ًم ومروتف ضمٝم٦م ،يمل يٙمقن اإلًمتزام ذاشمٞم٤ًم وُم٘مٜمٕم٤ًم  ،ـم٤مئٗم٦م 

 ٟمٗمًٝم٤م ًمٙمؾ ـم٤مئٗم٦م أن شمًتٕملم سمخؼماء همػم رؾمٛمٞملم ُمـ اًمٓم٤مئٗم٦م يٛمٙمـٛمٗم٤مهٞمؿ اًمٓمقائػ . وسم

 .حق ُم٤م شم٘مدم ذيمره ذم ُمٌح٨م اًمتٗم٤موضقمغم ٟم

   او ُمٜمٗمٕم٦م داظمٚمٞم٦م  ذم ُمّمٚمح٦م ضمٝم٦م أضمٜمٌٞم٦م ٟمتٞمجتف شمّم٥م إضمراءرصد وفمٞمٗمل وأُمٜمل ًمٙمؾ

 ٤مممـــذًمؽ ىمقًمف شمٕم يقوح . او ذم اًمٜمزاه٦م واًمتح٘مٞمؼ ومٞمف ًمٙمِمػ أي وم٤ًمد ذم اًمقٓء ، ظم٤مص٦م

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ       ٱ  ٻچ 

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ   ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  

ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  

هذا اًمٜمقع و .108 – 107اًمتقسم٦م:  چ  ڇ  ڇ  ڇڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ

ڃ    ڃچ  ، وم٘مد ىم٤مل شمٕم٤ممم وًمق سمٕمد طملم ُمٙمِمقف ُمٗمْمقح اًمداظمٚمٞم٦م ٕمٛمٚمٞم٤متُمـ اًم

ٱ   ٻ  چ  وىم٤مل شمٕم٤ممم ، 9اًمٌ٘مرة:  چ چ  چ  چ  چ ڇ ڇ    ڇ  ڇ
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 .30حمٛمد:  چ  ٻ   ٻ  ٻپ  پ پ پ  ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ

 طم٤مدي٨م.مم همػم ذًمؽ ُمـ أي٤مت وإإ

   صٚمتٝم٤م سم٤معمقاـمٜملم وآصم٤مره٤م قمغم ـمٌٞمٕم٦م و ،رصد وفمٞمٗمل وأُمٜمل ًمألٟمِمٓم٦م إضمٜمٌٞم٦م ذم اًمٌٚمد

  .وقمغم اًمٕم٘مد اإلضمتامقملاعمجتٛمع 

   يم٤مًمًٗمراء ُمٜمع محٚم٦م اجلٜمًٞمتلم ُمـ اعمٜم٤مص٥م اًم٘مٞم٤مدي٦م واإلداري٦م واًمتنميٕمٞم٦م واًمتٛمثٞمٚمٞم٦م(

 .واعمٜمدوسملم وُم٤ًمقمدُّيؿ(

   قر ُمِم٤مريم٤ًم ذم اعمالطمٔم٦م واًمتٌٚمٞمغوضمٕمؾ اجلٛمٝم ،اًمتث٘مٞمػ اًمٕم٤مم. 
 

 :مشاـؾ افعامؾغ

   46إٟمٗم٤مل:  چ ٻ  ٻ  پ  پ  پچ اًمٜمزاع سملم اًمٕم٤مُمٚملم: ىم٤مل شمٕم٤ممم، 

قمقاىم٥م اًمٜمزاع: اًمٗمِمؾ وذه٤مب ومتدسمر  ،1إٟمٗم٤مل:  چ ڀ  ڀ  ٺ   چوىم٤مل شمٕم٤ممم 

وهق  ، داظمؾ اًمٌٚمد مجٚم٦م وداظمؾ يمؾ ُم١مؾم٦ًم . وًمذًمؽ يم٤من اًمًـٚمؿ إهكم هدوم٤ًم يمٌػماً اًم٘مقة

وشمقضمد ٟمّمقص يمثػمة ذم  ،وىمد سم٤مًمغ اإلؾمالم ذم اإلهتامم سمف  ،ُمـ رضوري٤مت ىمقة اعمجتٛمع 

يمقن اعم١مُمٜملم يمجًد واطمد وذم اعمقآة وإومِم٤مء اًمًالم وذم إوم٤ًمد ذات اًمٌلم واًمٜمٝمل قمـ 

واًمٜمٝمل قمـ اًمٖمٞم٦ٌم واًمٜمٛمٞمٛم٦م واًمٚمٛمز واهلٛمز وٟمحقه٤م  ،اجلٝمر سم٤مًمًقء ُمـ اًم٘مقل إٓ ُمـ فمٚمؿ 

ُمـ ُمقضمٝم٤مت اإلقمالم . وهذا يمٚمف يٛمٙمـ شمٜمٗمٞمذه ُمـ ظمالل أٟمِمٓم٦م اضمتامقمٞم٦م وُم١مؾم٤ًمت 

 ،دٟمٞم٦م ًمإلصالح وًمرومع اًمٔمٚمؿ وحلؾ اًمٜمزاقم٤مت وشمًقي٦م اخلالوم٤مت وًمرصد إصم٤مرة اًمٜمزاقم٤مت ُم

وٟمحق ذًمؽ مم٤م يّم٥م ذم اًمتامؾمؽ اًمداظمكم . وُمـ أٟمقاع اًمتٜم٤مزع اًمتٜم٤مىمض سملم أهداف 

وىمد ذيمرٟم٤م ذم اًمقفم٤مئػ اًم٘مٞم٤مدي٦م شمٗمًػمًا  ،وإُمر أؿمد إذا يم٤من شمٜم٤مىمْم٤ًم اؾمؽماشمٞمجٞم٤ًم  ،اعم١مؾم٤ًمت 

ورضورة  ،148اًمٌ٘مرة:  چ  ڦ  ڦ ڦڤ  ڤ  ڤ  ڤچ شمٕم٤ممم خمتٍمًا ًم٘مقًمف 

 وذًمؽ ًمٚمحٗم٤مظ قمغم إُم٦م يمجًد واطمد . ،اًمتٜمًٞمؼ واًمتٙم٤مُمؾ سملم إهداف وقمدم شمٜم٤مىمْمٝم٤م 

 وُمـ ىمقاقمد اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمٜمزاع:
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   وم٢من يمؾ  ،وم٤ٌمإلو٤موم٦م إمم اًمت٠مصمػم قمغم إداء  ،ٓ يٜمٌٖمل ًمٜمزاع أن يٓمقل او يتٗم٤مىمؿ

ويتؿ شمِمٙمٞمؾ شمٙمتالت همػم رؾمٛمٞم٦م هم٤ميتٝم٤م اإلي٘م٤مع  ،ٜمٗمر اعم١ميديـ ًمف ـتد يًــمرف ىم

 سم٤مخلّمؿ . ويٜمٌٖمل ًمذًمؽ اًمتدظمؾ ُمٌٙمرًا وىمٌؾ سمٚمقغ ُمرطمٚم٦م شمٙمتالت اًمٜمجقى اعمذُمقُم٦م.

  دًٓ ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع أـمراف اًمٜمزاعقمغم اعم١ًمول واًمقؾمٞمط أن يٙمقن قم٤م. 

   يم٤مًمت٠مصمػم قمغم إداء واإلٟمج٤مز . وأُم٤م اعمقىمػ ُمـ  ،يتؿ شمِمخٞمص آصم٤مر اًمٜمزاع

وُم٘م٤مسمٚم٦م يمؾ ـمرف سم٤مٟمٗمراد  اعمٕمٚمقُم٤مت سمجٛمعومٞمٛمٙمـ أن شمٙمقن اًمٌداي٦م  ،إؿمخ٤مص 

يمام يٜمٌٖمل شمٕمريػ يمؾ ـمرف سم٤مجل٤مٟم٥م اعمقوققمل ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمر  ،عمٕمروم٦م اًمتٗم٤مصٞمؾ 

اًمتٛمٝمٞمد  إـمراف سمٕمد صمؿ يٛمٙمـ مجع ،ؼمة وُمـ اعمٗمٞمد اؾمتِم٤مرة أهؾ اخل .ظمراًمٓمرف أ

 .اًمٓمروملم سملم وؾمٓم٤مء امم شم٘مقم احل٤مضم٦م وىمد ، اًمٜمزاع إلهن٤مءاجلٞمد 

  يقضمد دور وهؾ  ُم٤م هل ُمتٕمٚم٘م٤مت اًمٜمزاع وضمذوره وأؾم٤ٌمسمف اعم٤ٌمذة وهمػم اعم٤ٌمذة ؟

وهؾ يقضمد قم٤مُمؾ ؿمخيص ُمٝمؿ أم هق ٟمزاع قمغم اعمتٓمٚم٤ٌمت  ؟ًمٌٞمئ٦م اعم١مؾم٦ًم وأٟمٔمٛمتٝم٤م

أم هق ٟمزاع قمغم  ؟واًمّمالطمٞم٤مت واًمقاضم٤ٌمتٞمؿ اعمقارد اًمقفمٞمٗمٞم٦م يم٤مًمٜمزاع قمغم شم٘مً

 ؟ومٙم٤مر وإهداف ذم شمقضمٞمف اعم١مؾم٦ًمإ

  أسمداً  شم٘مٌؾ وٓ. اًمِمخّمٞم٦م  اًم٘مْم٤مي٤م سم٤مؾمتثٜم٤مء اًمٕمٚمـ إمم اًمدومٞمٜم٦م اخلالوم٤مت أفمٝمر 

 وأهؾ إقمْم٤مء وم٢من ،واإلؾمؽماشمٞمجٞم٤مت  وإهداف اًمٗمٙمر ذم اخلالف قمغم اًمتٙمتؿ

 وم٢من ذًمؽ وسمخالف ، جمري٤مت إُمقر قمغم اًمت٤مم اإلـمالع هلؿ يٙمقن أن يٜمٌٖمل اًمِمقرى

 إمم واًمتحقل اًمٙمؼمى إهداف متٞمٞمع إمم وُم٤ميمرة ظمٗمٞم٦م سمّمقرة شُمـجر ىمد اعم١مؾم٦ًم

وذًمؽ أن قمٜم٤مس اًمٗم٤ًمد واإلظمؽماق  .أهداف سمٕمٞمدة قمـ ُمّم٤مًمح إُم٦م وُمٗم٤مهٞمٛمٝم٤م 

 ذم اخلالف واطمتقاء اًمتٙمتؿ ممإ شمٚمج٠م وًمذًمؽ ،ختِمك ُمـ اإلقمالن واٟمٙمِم٤مف إُمقر 

 وسمدون ، قمـ هم٤مي٤ممه٤م اًمٕمٚمٞم٤م اخلروج ممإ اعم١مؾم٦ًم اؾمتدراج هبدوء يتؿ يمل ُمٖمٚم٘م٦م همرف

 .آقمْم٤مء ُمـ يمثػم ؿمٕمقر

  ؟ تٜم٤مزقملم وهؾ وًمَّد وٖم٤مئـ ويمراهٞم٦ميمٞمػ يم٤من اًمًٚمقك اًمِمخيص ًمٚمٛم 

  ؟ل احلٚمقل اعمٛمٙمٜم٦م وُم٤م هق أومْمؾ طمؾُم٤م ه  
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   :ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  چ ىم٤مل شمٕم٤ممم إيْم٤مح اعمقىمػ

اًمٙمٝمػ:  چہ  ہ      ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڳ  ڳ  ڳ

 وم٢من أي ىمقل ،. ىمْمٞم٦م اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًم٘مرارت اًمّمٕم٦ٌم او اعمخ٤مًمٗم٦م عم٤م قمٝمده اًمٜم٤مس 68 – 66

وم٢مٟمف  ،واعمٓم٤مًم٥م  ره ُم٤م اؾمت٘مر ذم اًمٜمٗمقس ُمـ اًم٘مٜم٤مقم٤مت( او قمٛمؾ ُُمٕمٚمـ خي٤مًمػ فم٤مهىمرار)

ومٞمج٥م اًمتٛمٝمٞمد ًمف  ، ؾمـُٞمـ٘م٤مسمؾ سم٤مإلقمؽماض واعمِم٤ميمؾ . وم٢مذا يم٤من اًم٘مرار ُمنموقم٤ًم وًمف أوًمقي٦م ُم٤م

ُمع إيْم٤مح اخلٞم٤مرات اعمحتٛمٚم٦م  ،سم٢ميْم٤مطم٤مت قمـ اعمقىمػ وُم٤م يتْمٛمٜمف ُمـ ُمِم٤ميمؾ او خم٤مـمر 

واعمقازٟم٦م سمٞمٜمٝم٤م . وىمد يتٓمٚم٥م إُمر ُمداوًم٦م ُمتٙمررة ُمع أهؾ اًمرأي واًمّمالح واًم٘مٞم٤مدات 

ورسمام اًم٘مٞم٤مدات همػم اًمرؾمٛمٞم٦م . وىمد شم٘مقم احل٤مضم٦م إمم طمقار ُمٕمٚمـ همػم ُم٤ٌمذ شمت٘مٌٚمف  اًمرؾمٛمٞم٦م

وًمٙمٜمف يتدرج سمحٙمٛم٦م إمم طمقار ُم٤ٌمذ قمـ اًم٘مرار اعمحتٛمؾ . وًمٞمس ذًمؽ  ،اًمٜمٗمقس اًمٕم٤مـمٗمٞم٦م 

وًمٙمـ ًمًالُم٦م اًمٕمٛمؾ واًمٜمٔم٤مم اعم١مؾمز ًمألُم٦م . اعمٝمؿ هٜم٤م  ،عمجرد ؾمالُم٦م اًمداقملم إمم اًم٘مرار 

إول: أن يّمدر اًم٘مرار سمٛمقاوم٘م٦م قم٤مُم٦م او ُمقاوم٘م٦م ٟمخ٦ٌم يمٌػمة ص٤محل٦م وخمقًم٦م إُمر  ،أُمران 

قمغم أىمؾ شم٘مدير . وىمد حيت٤مج ذًمؽ إمم سمٕمض اعمٓم٤موًم٦م . إُمر اًمث٤مين: أن شمٙمقن ذقمٞم٦م اًم٘مرار 

اًمٜمزاع قمغم شمقزيع  ويمذًمؽ إُمر ذم واوح٦م وأن شمٙمقن قمٛمٚمٞم٤مت اإلىمٜم٤مع سمٕمٞمدة قمـ اخلداع .

وم٢من قمٛمٚمٞم٤مت إيْم٤مح اعمقىمػ  ،غم إهداف اًمًٞم٤مؾمٞم٦م وإوًمقي٤مت اعمقارد واًمّمالطمٞم٤مت او قم

ُمـ  ومٔم٦م قمغم اًمتامؾمؽ واًمًٚمؿ اًمداظمكم . وهذا يمٚمفوذًمؽ ًمٚمٛمح٤م ،وشمٗمًػمه رضوري٦م ًمٚمٓمروملم 

ـْ   ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  ُهَرْيَرَة، َأيِب  سم٤مب إومِم٤مء اًمًالم وًمٞمس ُمـ سم٤مب اًمًٛمٕم٦م )اًمتٔم٤مهر( واًمري٤مء . ومَٕم

َٓ  شُم١ْمُِمٜمُقا ، طَمتَّك اجْلَٜم٦َّمَ  شَمْدظُمُٚمقنَ  َٓ  »َوؾَمٚمََّؿ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ  َصغمَّ  اهللِ َرؾُمقُل  ٤مسمُّقا ، طَمتَّك شُم١ْمُِمٜمُقا َو  حَتَ

 َٓ ُٙمؿْ  َأَو   قَمغَم  َأُدًمُّ
ٍ
ء ٌُْتْؿ؟ وَمَٕمْٚمُتُٛمقهُ  إَِذا َرْ ٤مسَم اَلمَ  َأوْمُِمقا حَتَ ًَّ رواه ُمًٚمؿ وهمػمه . وقمـ  «سَمْٞمٜمَُٙمْؿ  اًم

ؿَ : قَمٜمْفُ  اهللُ  َريِضَ  اخْلَٓم٤َّمِب  سْمـ قُمَٛمرَ  ًَ اًم ، َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ  َصغمَّ  اهللِ َرؾُمقُل  ىَم ًْ  َي٤م َواهللِ : وَمُ٘مْٚم٧ُم  ىَم

  ًَمَٖمػْمُ  اهللِ، َرؾُمقَل 
ِ
ء َٓ ُؿْ  »ىَم٤مَل  ُِمٜمُْٝمْؿ ، سمِفِ  َأطَمؼَّ  يَم٤منَ  َه١ُم ويِن  إهِنَّ ُ ٠َمًُمقيِن  َأنْ  ظَمػمَّ ًْ  َأوْ  سم٤ِمًْمُٗمْحشِ  َي

ُٚمقيِن ، ٌَخ  ٧ُم  ُي ًْ ٤ٌَمظِمٍؾ  وَمَٚم گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ      ڱ       چ . وىم٤مل شمٕم٤ممم رواه ُمًٚمؿ وهمػمه  «سمِ

وىم٤مل شمٕم٤ممم  ،94ـمف:  چڱڱ   ڱ    ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ 



585 

 

ىمقل  أي ،52يقؾمػ:  چىئ   يئ   جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت  خت   مت  چ 

يمام هق ُمِمٝمقر قمـ اسمـ قم٤ٌمس وجم٤مهد وىمت٤مدة  ،ز ُمٍم ًمٞمٕمٚمؿ قمزي يقؾمػ قمٚمٞمف اًمًالم:

 وهق أيْم٤ًم فم٤مهر ىمقل احلًـ وؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم.  ،واًمْمح٤مك 

   وىمد شمؿ  ، وهمػمه٤م إداء واإلٟمج٤مز واًمتٓمقير واًمْمٖمقط واإلؾمتج٤مسم٦م ًمٚمٛمتٓمٚم٤ٌمتُمِم٤ميمؾ

 .شاعمٙم٤موم٠مة واًمٕم٘مقسم٦م»ُمٜمٝم٤م اًمٙمالم قمـ  ،اًمتٜمٌٞمف إًمٞمٝم٤م ذم أيمثر ُمـ ُمقوع 

  ختَتـٚمِٗم٤م َوشَمَٓم٤مَوقَم٤م »طملم سمٕم٨م ُمٕم٤مذًا وأسم٤م ُمقؾمك إمم اًمٞمٛمـ  ملسو هيلع هللا ىلص شمذيمر ىمقل اًمٜمٌل َٓ  « َو

وم٢مٟمف طمدي٨م ذم هم٤مي٦م إمهٞم٦م ذم يمؾ ٟمزاع يتٕمٚمؼ سم٤مظمتالف  ،رواه ُمًٚمؿ واًمٌخ٤مري وهمػممه٤م 

ويٛمٙمـ ًمٙمؾ ُم١مؾم٦ًم أن شمْمع ٟمٔم٤مُم٤ًم ًمٚمتٓم٤موع ذم إُمقر اًمتل يٗمِمؾ  ،أراء ووضمٝم٤مت اًمٜمٔمر 

 .اًمتٚم٘م٤مئل ومٞمٝم٤مٜم٤مزقمقن ذم اًمتٓم٤موع اعمت
 

  :اخلارجقةادشاـؾ 

وًمٙمـ  ،وٓ جم٤مل ًمٚمدظمقل ومٞمٝم٤م هٜم٤م  ،ٟمحق ُمِم٤ميمؾ اًمٍماع واًمٕمالىم٤مت واًمتح٤مًمٗم٤مت وؿمٌٝمٝم٤م       

 وذم هذه اًمدراؾم٦م.  )صمامر اًمتٜم٘مٞمح(ٜمٝم٤م وُمـ ىمقاقمده٤م ذم )اعمٜمٓمٚمؼ( وذم ذيمرٟم٤م مجٚم٦م ُم
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 ادبحث احلادي ظؼ    

 إدارة افضعػ    
    .................. 

 

 مـ مػاهقؿ افؼقة وافضعػ

 ،واوح ُمـ ُمْم٤مُملم اعم٤ٌمطم٨م اًم٤ًمسم٘م٦م أن مجٚم٦م يمٌػمة ُمٜمٝم٤م شمتٕمٚمؼ سم٤مًمٕمٛمؾ اًمًٞم٤مد واحلٙمقُمل       

ٕهن٤م ُمـ رضوري٤مت  ُمْم٤مُملم اًم٘مقة واًمْمٕمػ سمٕمض ومال ُمٗمر ًمذًمؽ ُمـ اًمٙمالم وًمق سم٢مظمتّم٤مر قمـ

 ٕٟمف هق اعم٘مّمقد هبذا اعمٌح٨م.  صمؿ زي٤مدة اًمؽميمٞمز قمغم إدارة اًمْمٕمػ ، اًمٕمٛمؾ احلٙمقُمل

 :تعريػ افؼقة وافضعػ     

دة واعمت٤مٟم٦م او اًمّمالسم٦م او ـدرة او اًمِمـقاع ُمـ اًم٘مـع اًم٘مقة قمغم أٟمـوشم٘م ،قة ٟم٘مٞمض اًمْمٕمػ ـاًم٘م      

اًمٕمز او اجلقدة واإلؾمتحٙم٤مم واإليمتامل . ويمؾ رء ىمد سمٚمغ هم٤ميتف ذم ٟمٔم٤مُمف ومٝمق ىمقي ذم جم٤مًمف . 

 يريد ُم٤م ومٕمؾ ُمـ هب٤م يتٛمٙمـ اًمتل اًمٓم٤مىم٦م او اًم٘مدرة أهن٤م ىُمُدراشمف سمجٛمٚم٦م اإلٟم٤ًمن قمٜمد اًم٘مقة وطم٘مٞم٘م٦م

 أن قمغم اًمٙم٤مُمٜم٦م اًم٘مـدرة هل اًم٘مقة وم٢من واعمٕم٤مين ٤ممـإضمً ٤مئرـًمً ٦ٌمـوسم٤مًمٜمً.  وأن ي٘م٤موم ُم٤م ٓ يريد

ويمذًمؽ اًمْمٕمػ ُيٓمٚمؼ قمغم أٟمقاع ُمـ اًمٕمجز او اًمرظم٤موة او اًمتٛمٞمع او اهلقان  . ُمٕملم شم٠مصمػم ٝم٤مـسم ئمٝمر

ومـل و ، واجلامدات دـيم٤مجلً ٤ممـإضمًاو اًمٜم٘مص . وُيًتٕمٛمؾ ًمٗمظ اًم٘مقة او اًمْمٕمػ ذم وصػ 

 أًم٦م ىمقي جيٕمؾ ىمد اًمٜمٗمس ووٕمػ.  واًمتدسمػم واًمرأي يم٤مًمٕم٘مؾ لـواعمٕم٤مٟم وإقمامل إٟمٗمسوصػ 

 .أيْم٤مً  اخلقر ورسمام اًمقهـ وهق ، سمْمٕمػ يتٍمف

 :افـسبقة دم افضعػ وافؼقة     

ومٝمل ُمٕمرو٦م  ،واوح أن اًم٘مقة ٟمًٌٞم٦م  ، 52هقد:  چىئ  ی  ی    ی  چ ىم٤مل شمٕم٤ممم       

يمام يٜمٌف إًمٞمف ىمقًمف  ،ويٙمثر ضمدًا أن شمٙمقن اًم٘مقة او اًمْمٕمػ ذم جم٤مل دون جم٤مل  ،ًمٚمت٘مقي٦م وًمٚمتقهلم 
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 ،39اًمٜمٛمؾ:  چ چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژچ شمٕم٤ممم 

يقوح  وهذا دون ُم٤م قمروف اًمذي قمٜمده قمٚمؿ ُمـ اًمٙمت٤مب . ،ومٙم٤من اًمٕمٗمري٧م ىمقي٤ًم قمغم ُم٤مقمروف 

عمٝمؿ هٜم٤م أن اعمتٛمٙمـ ُمـ . ا ًم٘مدرة قمغم إطمداث اًمت٠مصمػم اعمٓمٚمقبإُمر أن اًم٘مقة سمٛمٕمٜمك اًم٘مدرة هل ا

ويمذًمؽ اًمْمٕمٞمػ ذم وىمد يٙمقن وٕمٞمٗم٤ًم ذم همػمه .  ،ُمٕملم إٟمام هق ىمقي هبذا اإلقمت٤ٌمر  إطمداث شم٠مصمػم

ُمٕملم إٟمام هق وٕمٞمػ هبذا اإلقمت٤ٌمر . وًمٙمـ يٛمٙمـ ذم قمٛمٚمٞم٤مت حتٚمٞمؾ اًم٘مقة وُمٕمروم٦م  إطمداث شم٠مصمػم

 .آصم٤مر أظمرى اًمٜمٔم٤مئر اًمٕمٛمٚمٞم٦م اؾمتٜمت٤مج وضمقد اًم٘مقة او اًمْمٕمػ ذم إطمداث

 ،وم٢من اعم٘مّمقد هق اًمؽميمٞم٦ٌم اًمِم٤مُمٚم٦م ًمٚمٕمٛمؾ  ،ٕمٛمؾ ُمٕملم سم د ىمٞم٤مس اًم٘مقة او اًمْمٕمػ ًمٚم٘مٞم٤مموقمٜم      

 اًمٕمقاىم٥م وُمع اعمح٤مومٔم٦م قمغم اًمٜمج٤مح وإداُمتف ومح٤ميتف واًمتٕم٤مُمؾ ُمعو يم٤مإلقمداد واًمتخٓمٞمط واًمتٜمٗمٞمذ

 اًمٕمقاُمؾ اعم١مصمرة يمٚمٝم٤م. 

 :إـتامل وتعاضد افُؼقى     

 ،اًمُ٘مقى مجع ىمقة  ، 6 - 5اًمٜمجؿ:  چ ٹ  ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ   ڤ  ڤچ ىم٤مل شمٕم٤ممم       

ويٙمقن شم٘مدير أيتلم قمغم ذًمؽ: قمٚمٛمف ىمقي  ،واعمرة سم٤مًم٘مقة أيْم٤ًم  ،ورسمام يٗمن سمٕمْمٝمؿ اًمِمدة سم٤مًم٘مقة 

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

ومٝمق شمٗمًػم همػم صحٞمح ويٜمٌٖمل قمدم محؾ اًم٘مرآن قمٚمٞمف . وإصح إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم أن اًم٘مقة أيمثر 

 اًمٜمٛمق إيمتامل ٟمتٞمج٦م وُمٜمٕم٦م صالسم٦م قمغم يدل ًمٗمظ ٤مإلؿمتدادوم ،شمْمٛمٜم٤ًم ًمقضمقد اًم٘مدرة . وأُم٤م اًمِمدة 

 ؿمدَّ  وُمٜمف ، ٟمٛمقه يٙمتٛمؾ أي ، يِمتد طمتك احل٥م سمٞمع قمـ اًمٜمٝمل وُمٜمف ، إضمزاء ومت٤مؾمؽ واإلطمٙم٤مم

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

 ومجقات ومٞمف ًمٞمس ُمٜمٞمع حمٙمؿ ؽـُمتامؾم قـومٝم ، دهـأؿم ُمٜمف ضمزء يمؾ سمٚمغ وىمد ، وإٟمِمٓم٦م إٟمٔمٛم٦م

 رظم٤موة اًمؽمهؾ وم٢من ، اعمؽمهؾ اعمٚمؽ وٟم٘مٞمْمف.  ومٞمف يمٌػم اظمؽماق طمدوث ذرـويتٕم ، ٘مققـؿم وٓ

   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ چ  ىمقًمف شمٕم٤ممم ُمـ اًمِمدةو . فم٤مهري سم٤مٟمتٗم٤مخ ٘مؽمني وىمد وٕمػو

 أن»: واًمِمدة اًمّمالسم٦م سملم اًمٗمرق أن اًمٚمٖمقي٦م اًمٗمروق يمت٤مب وذم ،20ص:  چ ڦ  ڄ

 اًمتزاق هل واًمِمدة ، ومٞمٝم٤م يٌقؾم٦م ُمع ظمٚمؾ همػم ُمـ سمٕمض إمم سمٕمْمٝم٤م ضمزاءإ اًمتئ٤مم هل اًمّمالسم٦م
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 اًمِمئ وصػ ذم ُم٤ٌمًمٖم٦م واًمِمدة ُمتحٚمال، أو ُمٚمتئام هب٤م اعمقصقف يم٤من ؾمقاء سمٌٕمض سمٕمْمٝم٤م ضمزاءإ

ذم ٟمحق  شأؿمد»ي١ميد ذًمؽ أن ًمٗمظ  . اهـ ش.إؾمتٕم٤مرة اًمّمالسم٦م ُمقوع ذم واؾمتٕمامهل٤م ، ظمٚمٗمف واًمّمالسم٦م

تٌداهل٤م ذم يمالُمٜم٤م ــ اؾمـٓ حيً ، 74اًمٌ٘مرة:  چ ڻں  ڻ   ڱ  ں چ٤ممم ــــــىمقًمف شمٕم

وُمـ همػم  اًم٘مقى وحمٙمؿ ُمٙمتٛمؾ وًمٙمـ ، اًم٘مقى ىمقي: آي٦م اًمٜمجؿ ُمٕمٜمك ٚمٞمسوم . شأىمقى»سمٚمٗمظ 

د سمٚمٖم٧م أؿمده٤م ذم وفمٞمٗمتٝم٤م ـقة قمٜمده ىمـوسمٕم٤ٌمرة أظمرى أن يمؾ ىم ،سمٕمْمٝم٤م يِمد سمٕمْم٤ًم و ،شمراضمع ومٞمٝم٤م 

ڤ  ڤ       چوًمٕمٚمف ًمت٠ميمٞمد وشمٗمّمٞمؾ اًمِمـد سملم اًم٘مـقى ىم٤مل شمٕمـ٤ممم  .اخل٤مص٦م وذم ُم٤ًمٟمدة ؾم٤مئر اًم٘مقى 

إصؾ قمغم وضمقد طمريم٦م ذم  لويد ، ة ُمـ: َُمـرَّ يُٛمـرُّ وم٢من إصؾ ذم اؿمت٘م٤مق اًمـِٛمرَّ  ،چڤ 

وُمر قمٚمٞمف إذا ضم٤مءه او اضمت٤مزه .  ،ُي٘م٤مل: ُمر اًمرضمؾ وُمر إُمر إذا ُم٣م  ،إضم٤ًمم او اعمٕم٤مين 

ظمٞمقـمف  سم٤مًمٗمتؾ ويم٠مٟمؽ أُمررت ومتالً ؿمديداً  أي ومتٚمتف احلٌَؾ  وأُْمـَرْرت ،وأُْمـَرْرت إُمر أي أُمْمٞمتف 

. وأَُمـرَّ ومالن ومالٟم٤ًم أي  واعمرير احلٌؾ اعمٗمتقل ،ف شمٗمٙمٞمٙم ىمٓمٕمف او وص٤مر ُمـ اًمّمٕم٥م قمغم سمٕمْمٝم٤م

ه أي خت٤مًمٗمف وشمٚمتقي قمٚمٞمف . وهذه اعمٕم٤مين شمرضمع إمم أصؾ  ،قم٤مجلف وومتؾ قمٜم٘مف ًمٞمٍمقمف  وأُمرأشمف مُت٤مرُّ

 ،أن شمٙمقن اًمٕم٤ٌمرة ًمٌٞم٤من ٟمقع اًم٘مقة  . ومٞمحتٛمؾواطمد يمام شمدل قمٚمٞمف قم٤ٌمرة اسمـ وم٤مرس ذم )اعم٘م٤ميٞمس( 

ومحريمتٝم٤م ُمـ ضمٝمتلم  ، اًمٚمٗمظ ت٘م٤مقـاؿم ذم إصؾ هق يمام ، ضم٤مُمدة وًمٞم٧ًم ُمتحريم٦ميم٠من شمٙمقن ىمقاه 

: ًمٗمظويٙمقن شمٜمٙمػم  تٕمامل او اظمت٤ٌمر اًم٘مقة .اؾم اًم٘مدرة قمغم قى . اجلٝمـ٦م اًمث٤مٟمٞم٦م:د اًم٘مإومم: شمٕم٤مو ،

. ي٤ًمقمد قمغم  اًم٘مدرات قمغم حتريؽ او اؾمتٕمامل اًم٘مقة يمل يٗمٙمر اعمًتٛمع سم٠مٟمقاع ، ًمٚمتٗمخٞمؿ شُِمرة»

ةاًموُمٕمٜمك ذًمؽ ىمقل اًمقاطمدي:  ٓ  »: ذم اًمٚمٖم٦م ؿمدة اًمٗمتؾ وؿمدة أه اخلٚمؼ، وُمٜمف احلدي٨م ـِٛمرَّ

ة ؾَمقي حتؾ وىمري٥م  ، .اهـ ُمـ )اًمتٗمًػم اًمًٌٞمط ذم اعمٙمت٦ٌم اًمِم٤مُمٚم٦م( « اًمّمدىم٦م ًمٖمٜمل وٓ ًمذي ُِمرَّ

ةٍ  ًَمُذو وُماَلًٟم٤م إِنَّ ُمٜمف ىمقل أيب زيد:  ٤م يَم٤منَ  إَِذا ُِمرَّ ًٓ  ىَمِقيًّ  ،. ُمـ )همري٥م احلدي٨م إلسمراهٞمؿ احلريب( .اهـحُمَْت٤م

وُمثٚمف ُمـ ومن اعمرة ذم طمدي٨م اًمزيم٤مة سم٠مهن٤م  ،وهذا اًمتٕمريػ جيري أيْم٤ًم ُمع حتريؽ اًم٘مقة واؾمتٕمامهل٤م 

وي١ميد  . واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ ،وهذا أيْم٤ًم يرضمع إمم اًم٘مدرة قمغم اؾمتٕمامل اًم٘مقة  ،ىمقة اًمٙم٥ًم واًمٕمٛمؾ 

اإلؾمتقاء و ،ؽمشمٞم٥م اإلؾمتقاء قمغم اعمرة او قمٚمٞمٝم٤م وقمغم ؿمدة اًم٘مقى ًم طمرف اًمٗم٤مء وًمٞمس اًمقاو ذًمؽ

ف وذاشمف او ومٞمام اٟمتّم٥م ًمف اإليمتامل ذم ٟمٗمًع او اًمتامم وواإلرشمٗم٤مًمٗمظ يدل قمغم اًمٜمٝمقض واإلقمتدال 



590 

 

ىب  يب  جت  چ ومٛمـ اعمٕم٤مين ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،ويًتٕمٛمؾ ذم اعمٕم٤مين وإضم٤ًمم  ،ضمٚمف وىم٤مم ٕ

ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   چ  شمٕم٤ممم . وذم إضم٤ًمم ىمقًمف135ـمف:  چحت  خت  مت  ىت 

قي: ايمتٛمٚم٧م او اقمتدًم٧م أظمالىمف وُي٘م٤مل: رضمؾ ؾَم  ،29احلجر:  چ ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ

يمام  ،يٛمٙمـ أن ُيراد اؾمتقى ذم ذاشمف وٟمٗمًف  ،وظمٚم٘متف ومال إهاف وٓ شم٘مّمػم . وىمقًمؽ اؾمتقى ومالن 

سمّمٗمتف اعمالئٙمٞم٦م  إقمغم أي اٟمتّم٥م ذم إومؼ ،6اًمٜمجؿ:  چ ڤ  ڤ  ڤچ ىمٞمؾ ذم شمٗمًػم قم٤ٌمرة 

 ،وأُم٤م إذا يم٤من اًمت٘مدير: اؾمتقى قمغم ُم٤م يُمٚمػ سمف  ،ويم٤من ىمٌؾ ذًمؽ ي٠ميت سمّمقرة رضمؾ  ،اًمٕمٔمٞمٛم٦م

 قمغم اؾمتقى: ُي٘م٤مل ، واؾمتٕمامل اًم٘مقة تٓمٚم٤ٌمت اًم٘مٞم٤مم سم٤مًمتٙمٚمٞمػُموم٤معمٕمٜمك: ايمتٛمٚم٧م قمٜمده قمزيٛم٦م و

. وأُم٤م ذم طمؼ اهلل شمٕم٤ممم وم٢من اإلؾمتقاء قمغم اًمٌمء  ويم٠مٟمؽ شم٘مقل: اؾمتقى ًمف إُمر ُمٜمف متٙمـ أي أُمره

ڈ ژ  ژ  چ ٤ممم ـــوُمٜمف ىمقًمف شمٕم ،اهلٞمٛمٜم٦م واًم٘مقة واًمٕمٚمق واًم٘مدرة قمغم ومٕمؾ ُم٤م يِم٤مء ومٞمف 

ڄ    چقًمف شمٕم٤ممم ـوُمـ اًمٜمّمقص ذم شمرشمٞم٥م اإلؾمتقاء قمغم اًم٘مقى اعمتٕم٤مودة ىم .5ـمف:  چ ڑ

قمٜمده ُمتٓمٚم٤ٌمت ايمتٛمٚم٧م اعمٕمٜمك:  ،29اًمٗمتح:  چ چ  چ ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ

 ،ػم أي٦م اًمٙمريٛم٦م ذم أوائؾ اًمٙمت٤مب ـٌؼ شمٗمًـوىمد ؾم أي اإلؾمتقاء ، اعمرطمٚم٦م اًمتل أراد سمٚمقهمٝم٤م

 .درج ُمـ )اعمٜمٓمٚمؼ(ـػم أيمثر شمٗمّمٞماًل ذم ُمٌح٨م اًمتـوشمٗمً

او اعمتٗم٤مقمٚم٦م  اعمتٕم٤موٟم٦م إضمزاء ىمقة وُمْم٤مقمٗم٦م مجع طم٤مصؾ هل اًمٙمٚمٞم٦م اًم٘مقةُمٕمٜمك ذًمؽ أن       

ٝم٤م ُمتحريم٦م سم٤مظمتّم٤مص٤ممه٤م ـ. وُمٕمٜمك شمٕم٤موده٤م أٟم تٕمامل اًم٘مقةـواًم٘م٤مدرة يمذًمؽ قمغم حتريؽ واؾم

ويٛمٙمـ  ،وًمٙمٜمٝم٤م ُمت٤ًمٟمدة وُمتٗم٤مقمٚم٦م ذم ظمدُم٦م اًمٖم٤مي٤مت اًمٕمٚمٞم٤م او اًمقضمٝم٦م اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م  ،اعمتٜمققم٦م 

 واًمًٞم٤مؾمٞم٦م يم٤مًم٘مقة ا ومال يٜمٌٖمل اإلؾمتٝم٤مٟم٦م سمْمٕمػ أي ضمزء ُمٝمؿ قمٜمد اًميورة زي٤مدة اًمتٕم٤مون .

واوح مم٤م يٛمٙمـ أن يتٕم٤مون ويتٙم٤مُمؾ . و وهمػمه٤م او اخلدُمٞم٦م اإلضمتامقمٞم٦م وا اًمٕمٚمٛمٞم٦م وااإلىمتّم٤مدي٦م 

ؾ اًمْمٕمػ يم٤مًمؽمف ـإضمزاء يمٚمٝم٤م إٓ ُم٤م يم٤من ُمٌٜمٞم٤ًم قمغم قمقاُم ٦م ُمـ اًم٘مقىاعمٝمٛم ٟمٕمٜمل سم٤مٕضمزاءأٟمٜم٤م 

واضمتٜم٤مب قمقاُمؾ اًمْمٕمػ هذه ي٤ًمقمد  . ذم قمقاُمؾ اًم٘مقة وًمٞمس ُمٌٜمٞم٤ًم قمغم اعمٖم٤مًم٦ٌم ، رافـواإلؾم

 . يْم٤مف إمم ذًمؽ أن شمزايد ضمدًا قمغم إقمٓم٤مء يمؾ قمْمق ُمـ اًم٘مقة طم٘مف طم٥ًم ؾُمٚمَّؿ إوًمقي٤مت
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يمام يٛمٙمـ ًمٕمقاُمؾ اًمْمٕمػ هذه أن  ، قمقاُمؾ اًمْمٕمػ يقهـ اإلدم٤مه اإلؾمؽماشمٞمجل ويِمت٧م اعمقارد

اعمؽموملم ُمـ اًمِ٘مَٞمؿ واعمّم٤مًمح د ـأن إداُم٦م اًمؽمف وزي٤مدشمف أهؿ قمٜموظم٤مص٦م  ، ٤مدـ٤مئؾ إومًـشمٙمقن وؾم

ـِ  اًمٜمُّْٕماَمنِ . وشمٕم٤مود اًم٘مقى ُمـ ضمٜمس شمٕم٤مود إقمْم٤مء يمام ذم طمدي٨م  اًمٕم٤مُم٦م  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  ، سَمِِمػمٍ  سْم

ًْ  » َوؾَمـٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ  اهللِ َرؾُمـقُل   ، يُمّٚمفُ  َتَٙمكـاؿْم  قَمْٞمٜمُفُ  َتَٙمكـاؿْم  إِنِ  ، دٍ ـَواطمِ  َرضُمؾٍ ـيمَ  ٚمُِٛمقنَ ـاعْمُ

ٜمٜمٌف سمٕمد ىمٚمٞمؾ إمم ُم٤م يٜمٌٖمل قمٛمٚمف وؾم . وأمحد ٚمؿـُمً رواه « يُمّٚمفُ  َتَٙمكـاؿْم  فُ ـَرْأؾُم  َتَٙمكـاؿْم  َوإِنِ 

إن  شدمه٤م وشمٙم٤مُمٚمٝم٤مقاع اًم٘مقة وؿمأٟم»وذًمؽ حت٧م قمٜمقان  ،ًمٚمجزء اًمْمٕمٞمػ ٕضمؾ إدظم٤مًمف إمم اًمٕمٛمؾ 

 ٤ممم.ـ٤مء اهلل شمٕمـؿم

 

 تؼقيؿ افؼقة وافضعػ مـ حماور

ومٚمام يم٤من اًمتٙمٚمٞمػ ُمرشمٌٓم٤ًم  ،286اًمٌ٘مرة:  چ ۈ ۈ ۇ ۇ ۆ ۆچ ىم٤مل شمٕم٤ممم       

وم٘مد وضم٥م ُمٕمروم٦م اعمج٤مٓت او اعمح٤مور اًمتل يتِمٙمؾ ُمٜمٝم٤م اًمقؾمع ذم اًمٕمٛمؾ  ، )اًمُ٘مُدرات( سم٤مًمقؾمع

يمل يٛمٙمـ سمٕمد ذًمؽ إقمداد ُم٘مٞم٤مس ظم٤مص ًمٙمؾ حمقر او ضمزء ُمـ اعمحقر .  ،اًمًٞم٤مد واحلٙمقُمل 

وًمٙمـ اعم٘مّمقد اًمتٜمٌٞمف سمٛمح٤مور ذم هم٤مي٦م  ،تٞمٕم٤مب حم٤مور اًم٘مقة واًمْمٕمػ ـوًمٞمس اعم٘مّمقد هٜم٤م اؾم

 إمهٞم٦م.

 :احلافة ادعـقية      

 ،وهل رضوري٦م ذم إطمقال يمٚمٝم٤م  ، ُمقوع ُمـ أيمثر ذم اًمٕم٤مًمٞم٦م اعمٕمٜمقي٤مت قمـ اًمٙمالم ؾمٌؼ ىمد      

 يمام ذم ُٓمٞم٦م اًمٓمٖمرائل: ،سمٞمد سمٓمؾ  إٓ ومٛمٝمام يم٤مٟم٧م اًم٘مقة اعم٤مدي٦م واًمٗمٙمري٦م وم٢مهن٤م ٓ شمٕمٛمؾ

 قَمَجؾِ  قمغم وًم٧َّْم  وىمد أرَى  ومٙمٞمػ           ُم٘مٌٚم٦مٌ    وإي٤ممُ   اًمٕمٞمَش   أرشمضِ  مل

 َذلِ ـُمٌتَ  اًمَ٘مْدرِ  رظمٞمصِ  قمـ ـُتٝم٤مومُّمٜمْ   ٤مـسم٘مٞمٛمتِٝم  لـقِمروم٤مٟم َل ـسمٜمٗمً  هم٤ممم

ّٓ   ُؾ ـيٕمٛم  وًمٞمس           سمجقهِره ُيْزَهك أن اًمٜمّمؾِ  وقم٤مدةُ   ؾِ ـسَمٓمَ    َدْي ـي  ذم  إ
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﮴  ﮵  ﮶     ھ  ے  ے  ۓ  ۓ     ﮲  ﮳  چ  ويتّمؾ سم٢مدارة اًمْمٕمػ ىمقًمف شمٕم٤ممم       

 هق اًمقهـ. 146آل قمٛمران:  چ ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼   ﮽  ﮾﮿  ﯀  ﯁  

 ٓ ص٤مطم٥م اًمٗمروق اًمٚمٖمقي٦م ذًمؽ سم٠مٟمف اًمْمٕمٞمػ وإن يم٤من ىمقي أًم٦م ، وؾم٤مٟمد ومٕمؾ آٟم٤ًمن يٗمٕمؾ أن

وٕمٞمٗم٤ًم . وقمغم ذًمؽ وم٢من اًمقهـ ؿمٕمقر همػم ُمؼمر سم٤مًمٕمجز او  اهلل ظمٚم٘مف ي٘م٤مل يمام واهٜم٤مً  اهلل ظمٚم٘مف ي٘م٤مل:

ومٛمـ ومٕمؾ ُم٤م ذم  ،ع ـأي ُم٤م ٟمزًمقا إمم دون اًمقؾم ، چ﮻  ﮼     چع . وأُم٤م قم٤ٌمرة ـقمٛمؾ دون اًمقؾم

٤ممم ــواهلل شمٕم ،ٕٟمف همٞمـر ُمٙمٚمػ سم٠ميمثر ُمــ ذًمؽ  ،ٕمف وٞم٘م٤ًم ـٕمف وم٢مٟمف مل يْمٕمػ وإن يم٤من وؾمـوؾم

 أقمٚمؿ.

 ،وي٘مقم اًمٕمٛمؾ سمٛمٕمٜمقي٤مت قم٤مًمٞم٦م قمغم صمالصم٦م أريم٤من وهل: اإلٟمدوم٤مع )ىمقة اًمٜمٗمس( واحلزم واًمٕمزم       

وؾمٌؼ أن ذيمرٟم٤م أن احلزم هق اًم٘مدرة قمغم اإلطم٤مـم٦م سم٤مًم٘مْمٞم٦م ومجع ُمتٕمٚم٘م٤ممه٤م يمٚمٝم٤م واًمتٗم٤مقمالت سمٞمٜمٝم٤م 

 ،٤مد اًمؽمدد ذم طمزُم٦م واطمدة او ظم٤مرـم٦م ـمريؼ واطمدة . وأُم٤م اًمٕمزم ومٝمق مجع اًمٜمٗمس قمغم إُمر وإسمٕم

وًمتٗمٕمؾ اعمٕمٜمقي٤مت ومٕمٚمٝم٤م يٜمٌٖمل أن شمٙمقن صٗم٦م ؿم٤مئٕم٦م ذم اًمِمٕم٥م أي اخت٤مذ اًم٘مرار واًمث٤ٌمت قمٚمٞمف . 

 أي أن اًمٕم٘مٞمدة اًمداومٕم٦م شمٙمقن طم٤مرضة دائاًم.  ،وصٗم٦م راؾمخ٦م ضمدًا ذم اعم١مؾم٦ًم اًمدوم٤مقمٞم٦م 

 :أكقاع افؼقة وصدهتا وؿقاشفا      

وم٢من إداء اًمًٞم٤مد او اًمدوم٤مقمل ًمٚمحٙمقُم٦م  ،ذيمرٟم٤م ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ أمهٞم٦م شمٙم٤مُمؾ وشمٕم٤مود اًم٘مقى       

 ذم شمٜمٛمٞم٦م اًمٕمٚمؿ وشمٗمقق اإلدارةو ذم اًمٕم٘مٞمدة واًمِ٘مَٞمؿ واًمِمٕم٥م ًمـ يٙمقن ىمقي٤ًم إذا مل ي٘مؽمن سم٘مقة يم٤مومٞم٦م

ووؾم٤مئؾ ُمْم٤مقمٗم٦م اًم٘مقة  وضمقدة اخلدُم٤مت يم٤مًمّمح٦م واًمتٕمٚمٞمؿ واعمقاصالت وىمقة اإلىمتّم٤مد

ويٜمٌٖمل اًمتذيمػم سم٠من وهمػمه٤م مم٤م ي٘مٚمؾ اعمِم٤مق وي٤ًمقمد قمغم اًمتقضمف إمم اعمٕم٤مزم .  ،يم٤مًمت٘مٜمٞم٤مت اعمتٓمقرة 

ٙمري ع أداؤه٤م اًمٕمًـٙمري شمراضمٕم٧م سمٕمد طملم وشمراضمـل اًمتل طمٍمت شمٗمقىمٝم٤م سم٤مٕداء اًمٕمًاًمدو

ن يتقاومؼ وُمـ إُمقر اعمٝمٛم٦م أيْم٤ًم أن ُم٤ًمر اًمًٞم٤مؾم٤مت اًمٕم٤مُم٦م جي٥م أ ٕٟمف يٗمت٘مر إمم همػمه . ،أيْم٤ًم 

  ُمع ىُمـُدرات مجٚم٦م اعم١مؾم٦ًم او اًمدوًم٦م وًمٞمس ُمع ٟمخ٦ٌم حمدودة.
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ڦ  ڦ   ڦ      ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  چ وُمـ أدًم٦م ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم       

 - 45ص:  چ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     ڍ

قى اًمٕمٛمٚمٞم٦م أي سم٤مًم٘مُ  ،وم٢مهن٤م صٞمٖم٦م مجع ذم اًمٚمٗمٔملم  ، چڄ  ڄ  ڄ    چومتدسمر قم٤ٌمرة  ، 47

ۀ  ۀ  ہ    چ٤ممم ــــوُمٜمف ٟمحق ىمقًمف شمٕم ،واًمٗمٙمري٦م . وم٤مًمٞمد يمٜم٤مي٦م قمـ اًم٘مقة اًمٗم٤مقمٚم٦م أي اًمٕمٛمٚمٞم٦م 

أي سم٠مقمامًمٙمؿ . وصٞمٖم٦م اجلٛمع ذم آي٦م ص شمٜمٌف إمم يمقهن٤م أٟمقاقم٤ًم ُمـ اًم٘مقة  ،195اًمٌ٘مرة:  چ ہ  ہ

وذم  ،ويًتٕمٛمؾ اًمٌٍم ذم رؤي٦م إضم٤ًمم وٟمحقه٤م سم٤مًمٕملم  ،ومجٛمع سمٍم  ،اًمٕمٛمٚمٞم٦م . وأُم٤م إسمّم٤مر 

وومالن سمّمػم  ،أي ًمف ُمٕمروم٦م سمف  ،ُي٘م٤مل: ومالن ًمف سمٍم وسمّمػمة ذم إُمر  ،رؤي٦م اعمٕم٤مين سم٤مًمٗمٙمر واًمٕم٘مؾ 

ف  ،سم٤مُٕمر أي قم٤مرف ظمٌػم سمف  ؾ واًمتٕمرُّ واًمتٌّمػم اًمتٕمريػ واإليْم٤مح . واًمٌّمػمة  ،واًمتٌٍم اًمت٠مُمُّ

 ،هل ىمدرة اًمٕم٘مؾ قمغم حتٚمٞمؾ اعمٕم٤مين واًمتٛمٞمٞمز سملم اًمّمقاب واخلٓم٠م ٟمققم٤من سمّمػمة داظمٚمٞم٦م و

يقؾمػ:  چ ژڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  چ ٤ممم ـــشمٕم ٛمٚمٝم٤م ىمقًمفـويِم

يمام ذم  ، وسمّمػمة ظم٤مرضمٞم٦م وهل احلج٦م اًمّمحٞمح٦م أي اًمؼمه٤من اًمذي شم٘مٌٚمف اًمٌّمػمة اًمداظمٚمٞم٦م ،108

إٟمٕم٤مم:  چ ڃڃ  چ  چ   چڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ   ڦ  ڦ  چ ٤ممم ـــٟمحق ىمقًمف شمٕم

شمٜمٔمر  اًمتل ٞم٤مءـإؿم هل اًمٕملم ٤متـقؾمـومٛمحً ٤مت ،ـقؾمـحمً ٦مـطم٤مؾم يقوح إُمر أن  ًمٙمؾ.  104

اًمٌّمػمة وطم٤مؾم٦م  حمًقؾم٤مت وأُم٤م. إذن  شمًٛمٕمٝم٤م اًمتل إصقات هل اًمًٛمع وحمًقؾم٤مت إًمٞمٝم٤م ،

 اًمديٜمٞم٦م احل٤مؾم٦م يم٤مٟم٧م وم٢مذا وإىمقال ، وإقمامل واعمقاىمػ إومٙم٤مر ومٝمل او اًمٌٍم اًمٕم٘مكم اًمٜمٗمس

 وٓ ومٞمف ًمٌس ٓ شمٗمري٘م٤مً  سمٞمٜمٝمام وومرىم٧م اعمٜمٙمر وُم٤م خيدُمف وأٟمٙمرت اعمٕمروف وُم٤م خيدُمف قمروم٧م قم٤مًمٞم٦م

 . وٕمٗمٝم٤م ُم٘مدار سمح٥ًم واًمت٠مظمػم اًمٚمٌس ُمـ قمٚمٞمٝم٤م دظمؾ اًمديٜمٞم٦م احل٤مؾم٦م وٕمٗم٧م ويمٚمام شم٠مظمػم ،

اف ُمتٙمرر قمغم قمدد ضمٞمد ُمـ وم٤مإلقمداد ُمثالً ًمّمٜم٤مقم٦م ىمرار ذم إوًمقي٤مت اًمٕم٤مًمٞم٦م حيت٤مج أوًٓ إمم ـمق

أي اخلؼمات اًمٕمٛمٚمٞم٦م واًمٗمٙمري٦م . ويتؿ سمذًمؽ حتٚمٞمؾ اهلدف وحتٚمٞمؾ ظمٓم٦م  ،إيدي وإسمّم٤مر 

د ـخ٤مـمر . وسمٕمـقاىم٥م وُمـٕم٘مٌف ُمـ ُمّم٤مًمح وُمْم٤مر وقمـوُم٤م يتْمٛمٜمف ذًمؽ او ي ،اًمقصقل إًمٞمف 

إداء روع وقمٜمقان ـح٧م قمٜمقان اهلدف واعمِمـ٦م اًمتٗمّمٞمٚمٞم٦م قمغم ٟمحق ُم٤م ذيمرٟم٤مه شمـاًمدراؾم

د ذًمؽ يٛمٙمـ إقم٤مدة اًمٕمرض قمغم جمٛمققم٦م أظمرى ًمٚمحّمقل قمغم شم٘مقيؿ صمٜم٤مئل . ـسمٕم ،ؽماشمٞمجل ـاإلؾم
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د قمٜمدٟم٤م سمّم٤مئر يم٤مومٞم٦م ًمّمٜم٤مقم٦م ـ١مال إول: هؾ شمقضمـاًمً ،ضمد هٜم٤م ؾم١مآن ذم هم٤مي٦م إمهٞم٦م قوي

ًمٕمٛمٚمٞم٦م د ُم٤م يٙمٗمل ُمـ اًم٘مقى اـ١مال اًمث٤مين: هؾ يقضمـرار واًمٗمٝمؿ اًمٕمٛمٞمؼ عمْم٤مُمٞمٜمف وقمقاىمٌف؟ اًمًـاًم٘م

 ع اًمٕمقاىم٥م اعمحتٛمٚم٦م؟ـ)إيدي( ًمٚمتٜمٗمٞمذ وًمٚمتٕم٤مُمؾ ُم

 ـدُّ ُمـ أهؿ أريم٤من سمٜم٤مءٓ ؿمؽ أن ُمْم٤مُملم إيدي وإسمّم٤مر شمِمٛمؾ ُم٤م ُيـٕمَ : افؼقة أرـان      

: اًمت٘مدم افرــ افثاين: اعمٕمٜمقي٤مت واًمتامؾمؽ اًمداظمكم . افرــ إول او اًمٌُـٜمَك اًمتحتٞم٦م هل٤م . ،اًم٘مقة 

افرــ  : اإلدارة اعمتٗمقىم٦م .افرابع افرــ : اًم٘مدرة اًمّمٜم٤مقمٞم٦م واعم٤مدي٦م .افثافث افرــ اًمٕمٚمٛمل .

  .اًمٗم٤ًمد: ىمقة اًمِمٕمقر سم٤محل٤مضم٦م إمم اًم٘مقة ، أي صم٘م٤موم٦م اعمٖم٤مًم٦ٌم واًمٕمداء ًمٚمٔمٚمؿ واخلامس

أٟمف قمٜمد ىمٞم٤مس اًم٘مقة او  : هقإمر إول: يقضمد هٜم٤م أُمران ذم هم٤مي٦م إمهٞم٦م ، مؼايقس افؼقة      

اًمْمٕمػ ًمٚم٘مٞم٤مم سمٕمٛمؾ ُمٕملم ، وم٢من اعم٘مّمقد هق اًمؽميمٞم٦ٌم اًمِم٤مُمٚم٦م ًمٚمٕمٛمؾ ، يم٤مإلقمداد واًمتخٓمٞمط 

واًمتٜمٗمٞمذ واعمح٤مومٔم٦م قمغم اًمٜمج٤مح وإداُمتف ومح٤ميتف واًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمٕمقاىم٥م وُمع اًمٕمقاُمؾ اعم١مصمرة يمٚمٝم٤م . 

قاىمٌف ، ومٝمل جمرد جم٤مزوم٦م همػم وأُم٤م اهلجقم قمغم قمٛمؾ ُمع قمدم اًم٘مدرة قمغم إمت٤مُمف وٓ ُمقاضمٝم٦م قم

وم٢مذا يم٤من ُم٘مٞم٤مس اًم٘مقة  ،اعمذيمقرة ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ  ُمـ إريم٤من شمتٗمرع ُم٘م٤ميٞمس اًم٘مقة :إمر افثاينحمٛمقدة . 

ٌُٜمَك  ـ ُمْم٤مُملم إريم٤من اخلٛم٦ًمُم ذم قم٤مُم٦م اعمج٤مٓت ، ومٝمذاتحتٞم٦م اًم ُمثاًل هق ضمقدة وُمت٤مٟم٦م وؾمٕم٦م اًم

وإذا يم٤من اعم٘مٞم٤مس هق درضم٦م اًمذاشمٞم٦م ذم ىمقشمؽ أي هؾ شمٜمتجٝم٤م أٟم٧م أم أٟمؽ شمًتٛمده٤م ُمـ  . جمتٛمٕم٦م

 وإذا يم٤من ُم٘مٞم٤مس اًم٘مقة ظمريـ؟ ومٝمذا ُمـ أهؿ اعم٘م٤ميٞمس ويٕمتٛمد أيْم٤ًم قمغم إريم٤من اعمذيمقرة .أ

 . ٗمريٕم٤مت اًمريمٜملم اًمث٤مين واًمث٤مًم٨مٝمق ُمـ شموم وُمداه )أي إمم أيـ يّمؾ؟( ىمقة اًمرُمل هق دوم٤مقمٞم٦ماًم

وسمٜمحق ذًمؽ ُي٘م٤مل إذا يم٤من ُم٘مٞم٤مس اًم٘مقة ُمدى اًم٘مدرة قمغم ردع اإلقمداء وُمٜمٕمٝمؿ ُمـ اإلقمتداء ، او 

، ومٝمذه يمٚمٝم٤م ُم٘م٤ميٞمس ُمٝمٛم٦م  اًم٘مدرة قمغم ُمقاضمٝم٦م طمرب ؿم٤مُمٚم٦م او ُمقاضمٝم٦م طمرسملْم ذم وىم٧م واطمد

ويتٗمرع قمـ ذًمؽ أن يمؾ جم٤مل يم٤مًمًٞم٤مد  وشم٘متيض درضم٦م شمٜم٤مؾمٌٝم٤م ُمـ إريم٤من اعمذيمقرة .

حيت٤مج إمم رؤي٦م اومؽماوٞم٦م ًمٚمؽميمٞم٦ٌم اعمرضمقة ًمٚم٘مقة  ،واًمدوم٤مقمل واًمتٕمٚمٞمٛمل واًمٌحثل واإلىمتّم٤مدي 

 .سملم اًمؽميمٞمٌتلم وُمٕمروم٦م اًمؽميمٞم٦ٌم احل٤مرضة ويمٞمػ شُمردم اًمٗمجقة
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 ،قمغم قمٛمؾ ُمٕملم  احل٤مرضة او اًم٘مري٦ٌم رةًمُ٘مـدْ ًمتّمٜمٞمػ ا ىمديؿ ٟمٔم٤مم ويٛمٙمـ أيْم٤ًم إقم٤مدة شمِمٙمٞمؾ      

رد جم٤مزوم٦م وشمٙمقن حم٤موًم٦م حت٘مٞمؼ اهلدف هب٤م جم ،هق اًم٘مدرة اًمْمٕمٞمٗم٦م او همػم اًمٙم٤مومٞم٦م  :إول ؾافصـػ

 ،وهذه شمِمٛمؾ احلد إدٟمك مم٤م جي٥م إقمداده  ،هق اًم٘مدرة اعمٛمٙمٜم٦م  :افثاين افصـػاو قمٛمٚمٞم٦م وم٤مؿمٚم٦م . 

ومِمؾ وقمقاىم٥م  ىمد ي١مدي إمم ،وومٞمف ُمـ اخلٓمقرة أن أي شمراضمع او اؾمتٝمالك همػم حمًقب ًمٚم٘مدرة 

وذًمؽ طملم يٛمٙمـ إقمداد ىُمُدرات شمزيد سمٛم٘م٤مدير  ،: اًم٘مدرة اعمٞمنة افثافث افصـػ.  يريمٌػمة اًم

 افصـػؾ . ـقادث اًمٗمِمخٓمقرة وطمـًممم٤م يـٞمًـر إداء وي٘مٚمؾ ا ،همػم ىمٚمٞمٚم٦م قمـ احلد إدٟمك 

ىُمدرات  يٛمٙمـ إُمداد اًمتٜمٗمٞمذ سمُ٘مُدرات إو٤مومٞم٦م ُمتٙمررة ُمع طملم وذًمؽ ،: اًم٘مدرة اًمٗم٤مئ٘م٦م عـافراب

ٚمتٕمقيض قمـ طمقادث اًمٗمِمؾ وإُمقر همػم اعمحًقسم٦م . ويِمٛمؾ هذا اًمت٘مًٞمؿ او اطمتٞم٤مـمٞم٦م يمٌػمة ًم

ُمرشم٦ٌم اًم٘مدرة  صٜمػ او واًمٕمقاُمؾ اعم١مصمرة ذم حتديد ضمزء ُمـ أضمزاء اخلٓم٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م .ٟمحقه يمؾ 

 ،ة يم٤معمٕمٜمقي٤مت واخلٓمط اًمذيمٞم٦م واًمتدري٥م واإلقمداد ووؾم٤مئؾ ُمْم٤مقمٗم٦م اًم٘مدرة يم٤مًمت٘مٜمٞم٤مت دُمتٕمد

 ، ويٛمٙمـ أطمٞم٤مٟم٤ًم سمقاطمد ُمـ هذه اًمٕمقاُمؾ حتقيؾ ُمرشم٦ٌم اًم٘مدرة ُمـ وٕمٞمٗم٦م إمم ممٙمٜم٦م او ُمٞمنة

وشمقضمد أُمثٚم٦م يمثػمة ذم اًمت٠مريخ  ويٛمٙمـ اًمٕمٙمس أيْم٤ًم أي شمٜمٙمٞمس اًم٘مدرة سم٥ًٌم إظمٓم٤مء .

او شمٗمقق ٟمققمل ذم اًمٕمًٙمري ًمألُمؿ حتقًم٧م ومٞمٝم٤م اًم٘مدرة إمم ُمٞمنة او وم٤مئ٘م٦م سم٥ًٌم ذيم٤مء اًمتخٓمٞمط 

  .قاُمؾسمٕمض اًمٕم

ُدرات ـقير اًم٘مُ ـأي شمٓم ،دي وإسمّم٤مر ـؿ: يمٞمػ يٛمٙمـ شمٜمٛمٞم٦م إيـ١مال اًمدائـر اًمًـويٜمٌٖمل شمذيم      

وأُم٤م اًم٘مدرة  ،وذًمؽ أن اًمت٘مًٞمؿ اعمذيمقر هق ًمٚم٘مدرة احل٤مرضة او اًم٘مري٦ٌم  اًمٕمٛمٚمٞم٦م واًمٕمٚمٛمٞم٦م؟

)اعمتقؾمٓم٦م واًمٌٕمٞمدة( ومتٕمتٛمد قمغم ىُمُدرات شمٜمٛمٞم٦م اًمقؾمع )اًم٘مقة( وىُمُدرات  او اعمرضمقة اعمؽماظمٞم٦م

 .وسمذًمؽ يتحقل هدف ُمٕملم ُمـ صٜمػ إمم صٜمػ ،دو شمٗمٙمٞمؽ وشمقهلم ىمقة اًمٕم

 ومال ، اعمتٓمٚم٤ٌمت سملم وازٟم٧م اًمتل اًم٘مقة وهل ، شاعمتقازٟم٦م اًم٘مقة»وىمد ؾمٌؼ أن ذيمرٟم٤م ُمٗمٝمقم       

قمٜم٤مس  شم٘مقيؿ وواوح أٟمف يٜمٌٖمل . وؾمٕمٝم٤م دم٤موز سم٥ًٌم وٓ حمًقب همػم ٟم٘مص سم٥ًٌم شمٜمتٙمس

وُمـ وؾم٤مئؾ ذًمؽ إقمداد ظمٓم٦م ٟمٔمري٦م قم٤مًمٞم٦م اعمٕم٤ميػم ًمتح٘مٞمؼ هدف  ،اًم٘مقة واًمْمٕمػ ذم يمؾ ُم١مؾم٦ًم 

ؾ ُمع إطمداث واًمٕمقاىم٥م وُم٤م حيت٤مضمف ُمـ ىُمُدرات ومٙمري٦م وقمٛمٚمٞم٦م ًمٌٚمقغ اهلدف وًمٚمتٕم٤مُم ،يمٌػم 
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أي هؾ سمٚمٖم٧م  ، ٕضمؾ اًمتحًلم واًمتٓمقير صمؿ ُم٘م٤مرٟم٦م ذًمؽ سم٤مًمقاىمع اًم٘م٤مئؿ ذم اعم١مؾم٦ًم ،اعمحتٛمٚم٦م 

يٌل ًمٗمحص يمام يٛمٙمـ إضمراء شمٜمٗمٞمذ دمر قمقاُمؾ اًم٘مقة أؿمده٤م سم٤مًم٘مٞم٤مس إمم اًمٖم٤مي٦م اعمٓمٚمقسم٦م أم ٓ؟

وًمٙمـ جي٥م  ،رة اًم٘مدرات . وؾمٌؼ أن ذيمرٟم٤م قمدم ضمقاز اٟمتٔم٤مر أن ئمٝمر وٕمػ او ٟم٘مص او صمٖم

 .يمام يٗمٕمؾ اًمّمٞم٤مد اعم٤مهر ،ل ُمٜمٝم٤م قر وٟمّم٥م يمامئـ إلفمٝم٤مر اخلٗمُماًمٌح٨م قمـ هذه إ

ويٛمٙمـ أن يٙمقن ُمقوٕمٞم٤ًم . ومٞمٜمٌٖمل  ،يٛمٙمـ أن يٙمقن وٕمٗم٤ًم او وم٤ًمدًا قم٤مُم٤ًم  ،واًمْمٕمػ يم٤معمرض       

وذًمؽ يمل يٙمقن  ،ذم شمِمخٞمص أي وٕمػ او ومِمؾ حتديد ُمقوٕمف او ُمريمز صم٘مٚمف إن مل يٙمـ قم٤مُم٤ًم 

ويمؾ ُمقوع  وىمد سمٞمٜم٤م ذًمؽ ذم ُمٌح٨م اإلصالح وإدارة اعمِمٙمالت . ،شمقضمٞمف اعمٕم٤مجل٦م صحٞمح٤ًم 

وإُم٤م شم٘مقي٦م همػم  ،وٕمٞمػ يدظمؾ اًمٕمٛمؾ وم٢مٟمف حيت٤مج إمم واطمد ُمـ أُمريـ: إُم٤م قمٛمٚمٞم٤مت شم٘مقي٦م ُم٤ٌمذة 

سمت٘مقي٦م أضمزاء أظمرى يٛمٙمـ أن ختٗمػ  ويٛمٙمـ اًمتٕمقيض ، ُم٤ٌمذة أي قمٛمٚمٞم٤مت شمٕمقيض اًمْمٕمػ

ٕمٛمٚمٞم٤مت شمقهلم اًمٕمدو . سم يض ذم طم٤مل ىمٞم٤مم اًمٍماعيٛمٙمـ اًمتٕمقيمذًمؽ و ،آصم٤مر اجلزء اًمْمٕمٞمػ 

وقمٛمٚمٞم٤مت اًمت٘مقي٦م همػم  يٕمتٛمد قمغم ٟمقع اًمٕمٛمؾ واًمرواسمط سملم أضمزائف . ُمقرهذه إواخلٞم٤مر سملم 

اخلٓم٠م قمـ ـمريؼ اعمٜم٤مورة  وُمٜمٝم٤م إي٘م٤مع اًمٕمدو ذم ُمٜمٝم٤م اًمتٗمقق اعمٕمٜمقي ، ،اعم٤ٌمذة هل٤م وؾم٤مئؾ يمثػمة 

وُمٜمٝم٤م  ًٞم٤مد واإلقمالُمل واًمٜمٗمز وهمػمه٤م ،طم٦م يم٤مًمْمٖمط اًموُمٜمٝم٤م مم٤مرؾم٦م اًمْمٖمقط اعمت٤م واخلدع ،

  .اعمّم٤مدر اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م واًمٕمًٙمري٦م ويٛمٙمـ ُمراضمٕمتٝم٤م ذم ، قمٛمٚمٞم٤مت شمقهلم ىمقة اًمٕمدو

 :ُؿُدرات محاية إمـ افقضـل ومـع افعدوان      

 مح٤مي٦م ومٛمـ اعمح٤مور اعمٝمٛم٦م هؾ شمًتٓمٞمع اًمدوًم٦م مح٤مي٦م أُمٜمٝم٤م اًمقـمٜمل سم٘مدرامه٤م اًمذاشمٞم٦م أم شمٗمت٘مر إمم      

؟ ويٙمقن وشمْمٓمر طمٞمٜمذاك إمم اًمتٕم٤مُمؾ سمٙمٗم٤مءة وذيم٤مء ُمع ُم٤م يٗمروف اًم٘مقي ، أظمريـ ذم ذًمؽ

اجلقاب سمٕمد رصد ؿم٤مُمؾ ًمٚم٘مقى اًمداظمٚمٞم٦م وُمدى شمٕم٤موده٤م ورصد ًمٚمٛمخ٤مـمر واًمتٝمديدات 

صمؿ ُم٤م هق اًمتقازن اعمقضمقد أن وُم٤م هل اطمتامٓت  ، ُمٜمٝم٤م واعمتقؾمٓم٦م واًمٌٕمٞمدةاًم٘مري٦ٌم  ،٦م اخل٤مرضمٞم

وأُم٤م اعمقاـمـ واًمّمديؼ واحلٚمٞمػ ومال  ،ويتقهؿ سمٕمْمٝمؿ أن اًمرصد ي٘متٍم قمغم رصد اًمٕمدو  . شمٖمٞمػمه

وهذا حمض َوْهؿ . وذًمؽ أن اًمرصد ُمرومقض قمغم احلري٤مت اًمِمخّمٞم٦م اعمحْم٦م ومٝمل  ،رصد قمٚمٞمف 

وأُم٤م اعمّم٤مًمح اًمٕم٤مُمـ٦م ويمؾ ُم٤م يٛمٙمـ أن ي١مصمـر قمٚمٞمٝم٤م ُمـ  ،ُم٤مت اًمتل ٓ يّمح اٟمتٝم٤ميمٝم٤م ُمـ احلر
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وقمغم هذا  ، ذم ُمٕمروم٦م شمقضمٝم٤ممه٤م وُم٤م يٓمرأ قمٚمٞمٝم٤م ُمـ شمٖمػمات وم٢من احلـؼ قم٤مم ،إٟمِمـٓم٦م اخلـ٤مص٦م 

 ذًمؽ إٓ سمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمرصد او اًمرىم٤مسم٦م او اإلطم٤مـم٦م حت٘مٞمؼ وًمٞمس ، إصؾ ىم٤مُم٧م ىمقاٟملم اًمِمٗم٤مومٞم٦م

قي٦م أن رصد اًمّمديؼ واحلٚمٞمػ أهؿ ـ٤مت اًمدول اًم٘مـوًمذًمؽ دمد ذم مم٤مرؾم . واإلؾمتِمٕم٤مر واًمتث٧ٌم

ٞم٠ميت ـوؾم . وًمٙمـ يٜمٌٖمل أن ٓ يتٜم٤مىمض ُمـع اعمقاصمٞمؼ اعمت٤ٌمدًم٦م ، دوـذم سمٕمض إطمٞم٤من ُمـ رصد اًمٕم

آل قمٛمران:  چ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  چ٤ممم ــػم ىمقًمف شمٕمـذم شمٗمً ٦مـقمـ احلامي٦م اًمذاشمٞم دـاعمزي

112. 

هؾ قمٜمدك ُمـ اإلقمداد واًم٘مقة ُم٤م جيٕمؾ أظمريـ  ،وىمري٥م ُمـ ذًمؽ اجلقاب قمغم ؾم١مال آظمر       

خيِمقن اًمٕمٛمؾ ودك؟ وسمٕم٤ٌمرة أظمرى هؾ شمًتٓمٞمع اًمقصقل إًمٞمٝمؿ إذا أرادوا إيّم٤مل إذى إًمٞمؽ؟ 

ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ   چ ٤ممم ـــــأي هؾ شمًتٓمٞمع ُمٕمٝمؿ شمٓمٌٞمؼ ىمقًمف شمٕم

 .شاإلؾمتٕمداد ًمٚمحرب يٛمٜمع احلرب»وُمـ يمالم ظمؼماء اًمٍماع ؟ 194اًمٌ٘مرة:  چ ڳ

ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ    وئ  ۇئ  ۇئ      چ وشمدسمر ىمقًمف شمٕم٤ممم       

ۆئ  ۆئ  ۈئۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ    ىئ  ی  ی  ی  ی  

 ،قمالُم٤مت اًم٘مقة  ـومٛم. ٤91مء: ـاًمٜمً چجئ   حئمئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب 

ُمٜمع  ردع او قمغم اعمقاضمٝم٦م او اًمرد . صم٤مٟمٞم٤ًم: اًم٘مدرة قمغمدرة ـأوًٓ: اًم٘م ،٘مّمٝم٤م يٙمقن اًمْمٕمػ ـوسمٜم

وذًمؽ ٓضمتٜم٤مب رد ومٕمؾ  ،واًمدول اًم٘مقي٦م شُمـخٗمل قم٤مدة ضم٤مٟم٤ًٌم يمٌػمًا ُمـ ىُمُدرامه٤م  . إقمامل اًمٕمدائٞم٦م

ف وشمٜمٌ ،وُمع ذًمؽ وم٢مهن٤م شُمٔمٝمر ُم٤م يٙمٗمل ًمردع اًمٕمدوان  ،قمدائل وًمٕمدم حتٗمٞمز اخلّمؿ قمغم اعمٜم٤موم٦ًم 

  .ُم٤م ختٗمٞمفأطمٞم٤مٟم٤ًم إمم أن ًمدُّي٤م 

 ذم اًمٙمالم قمـ رومع احلرج قمـ اًمْمٕمٞمػ إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.وؾمٞم٠ميت اعمزيد        

 :ظؿؾقات افتقهغ واإلشتـزاف      

ويٛمٙمـ أن شمٙمقن  ،وهذه أٟمقاع يمثػمة ُمـ إقمامل اًمتل شم١مدي إمم اًمتقهلم وإوٕم٤مف اًم٘مقة       

وًمذًمؽ حيت٤مج يمؾ ـمرف  ،اًمتجريد ُمـ اًم٘مقة  قمغم وشم٘مقم يمٚمٝم٤م ،سم٥ًٌم قمقاُمؾ داظمٚمٞم٦م او ظم٤مرضمٞم٦م 
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وشمدسمر هٜم٤م  .شمقفمٞمٗمٝم٤م ود سمٕمْمٝمؿ  قنيت٤ٌمدًم وم٢من اخلّمقم ، ف ُمٜمٝم٤مـامي٦م ٟمٗمًحلذه اًمٕمقاُمؾ ـإمم ومٝمؿ ه

ے   ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶   ﮷  ﮸  ﮹  چ شمٕم٤ممم  ٟمحق ىمقًمف

 ،چ﮶   چ  ومٕم٤ٌمرة ،4اًم٘مّمص:  چ ﮺  ﮻  ﮼﮽  ﮾  ﮿ ﯀  ﯁

يم٘مقهلؿ: اؾمتٕمٌده  ،ُمٜمٝم٤م اجلٕمؾ واإلخت٤مذ  ،وشُمًتٕمٛمؾ هذه اًمّمٞمٖم٦م عمٕم٤من  ، شاؾمتٗمٕمؾ»ُمْم٤مرع ًمّمٞمٖم٦م 

ڈ  ژ   ژ   چ وىم٤مل شمٕم٤ممم  ،وُمثٚمف اؾمتخدم واؾمت٠مضمر ومالٟم٤ًم  ،أي ضمٕمٚمف قمٌدًا 

٤ممم ـــوىمري٥م ُمـ ذًمؽ ىمقًمف شمٕم ،ٝمٞمديـ ـأي اختذوا او اضمٕمٚمقا ًمٙمؿ ؿم ،282اًمٌ٘مرة:  چ ڑ

َره٤م او ـمٚم٥م ُمٜمٙمؿ قمامرمه٤م  ، 61هقد:  چ ی  جئ چ  ،ومٞمٛمٙمـ أن شمٙمقن سمٛمٕمٜمك: ضمٕمٚمٙمؿ قُمامَّ

واعمٕمٜمٞم٤من ُمت٘م٤مرسم٤من ُمـ ضمٝم٦م احلٙمؿ اًمتٙمٚمٞمٗمل . ومًٞم٤مؾم٦م اًمٓمٖمٞم٤من هل اطمتٙم٤مر اًم٘مقة ودمريد أظمريـ 

 ،٤مئؾ وقمقاُمؾ يمثػمة داظمٚمٞم٦م او ظم٤مرضمٞم٦م ـريـ وٕمٗم٤مء . وشمقضمد ذم ذًمؽ وؾمـأي ضمٕمؾ أظم ،٤م ـُمٜمٝم

 ُمٜمٝم٤م:

   چجئ  حئ  چ قم٤ٌمرة  وىمد ذيمرٟم٤مه ذم )اعمٜمٓمٚمؼ( ذم شمٗمًػم ،اًمؽمهؾ واإلٟمدصم٤مر اًمتٚم٘م٤مئل 

ىئ   ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ    چ شمٕم٤ممم و شم٤ٌمرك ىمقًمفُمـ 

. وذيمرٟم٤م أن اًمؽمهؾ 95إقمراف:  چجب  حب   خب  مب  ىب  يب  جت    حت  

طمٞم٨م دمد اًمّمقرة اخل٤مرضمٞم٦م اًمٙمٌػمة ًمٚمٛم١مؾم٤ًمت وقمدده٤م واًمٕم٤مُمٚملم ومٞمٝم٤م  ،إٟمتٗم٤مخ سمرظم٤موة 

دت قمقاُمؾ ـد أهن٤م ىمد وم٘مـ. وًمٙمـ طملم شمٜمٔمر ذم ُمْم٤مُمٞمٜمٝم٤م اًمداظمٚمٞم٦م دم اًمٙمثػمة واعمِم٤مريع

ويٛمـٙمـ أن يـ١مدي اًمؽمهؾ إمم  . ره٤مـتداد واًمٜمٔم٤موم٦م وهمٞمـيم٤محلزم واعمٖم٤مًم٦ٌم واإلؿم ،ُمٝمٛم٦م 

 ًمثٖمرات وطمجٛمٝم٤م ي١مدي إمم ؾمـٝمقًم٦مٕن يمثرة ا ، إهنٞمـ٤مرات يمٌٞمـرة ُمٗم٤مضمـئ٦م او ؾمـريٕم٦م

 .چمب  ىب  يب  جت    حت    چيمٛمـ٤م شمٜمٌف إًمٞمف قمٌــ٤مرة  ، تٝمداف اًمٕمدائلـاإلؾم

   أي إطمداث ُمِم٤ميمؾ يمٌػمة ذم إـمراف اًمتل شم٘مؾ ؾمٞمٓمرة اعمريمز قمٚمٞمٝم٤م  ،ىمْمؿ إـمراف، 

ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ېې  ى  چ وهذا ُمـ ُمْم٤مُملم ىمقًمف شمٕم٤ممم 
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 يقوح  ،44إٟمٌٞم٤مء:  چ ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ   وئۇئ  ۇئ  ۆئ

 ؾمٞم٤مؾمٞم٤مً  رشمٙم٤مزاإ يم٤من ؾمقاء ارض قمغم ارشمٙمزت إذا إٓ شمٔمٝمر ٓ ؾمٞم٤مد يمٞم٤من يمؾ ىمقة أن إُمر

 قمٚمٞمٝم٤م ٟمٗمقذه٤م ئمٝمر أن همػم ُمـ ٞم٦مـٞم٤مؾمـؾم ضمٝم٦م متٚمٙمٝم٤م أرض ويمؾ ، اىمتّم٤مدي٤مً  او قمًٙمري٤مً  او

 يٙمقن أن يّمٚمح إرض ىمْمؿ وم٢من وًمذًمؽ.  ٚمقسم٦مـاعمً او ٤مىمٓم٦مـاًمً إرض طمٙمؿ ذم ومٝمل

 مجع وإـمراف.  قمٚمٞمٝم٤م اًمٕمًٙمري وسم٤مًمت٤مزم اًمًٞم٤مد اًمٜمٗمقذ شمٜم٤مىمص او اٟمحدار قمـ يمٜم٤مي٦م

وُمـ اجلٝم٦م اًمقاىمٕمٞم٦م وسمٍمف اًمٜمٔمر  . ـمرومف اًمِمئ وُمٜمتٝمك ، واجلقاٟم٥م اًمٜمقاطمل وهل ـمَرف

 ُمـ اًمٕمدو ٟمٗمقذ ىمْمؿ ىمدياًم وطمديث٤ًم: اًمٍماع ذم اعمًتٕمٛمٚم٦م اًمقؾم٤مئؾ ُمـ٢من وم ،قمـ اعمنموقمٞم٦م 

 ، اعمريمز ممإ سمٕمد ومٞمام شمّمؾ ُمتًٚمًٚم٦م رضارأ ممإ شم١مدي اًمتل اًمٜمقاطمل او اعمٝمٛم٦م وضمقاٟمٌف ٟمقاطمٞمف

 دىمٞمؼ شم٘مقيؿ سمٕمد يمٚمف وهذا.  إـمراف ذم إرض قمغم اًمٜمٗمقذ يقهـ مم٤م اعمريمز إوٕم٤مف او

 وأُم٤م.  ُمتٓمروم٦م وقمقاُمؾ ُمريمزي٦م قمقاُمؾ امم شم٘مًٞمٛمٝم٤م صمؿ ،ذم اًمداظمؾ  وٟمٗمقذه اًمٕمدو ًم٘مدرات

 أظمريـ وؾم٤مئؾ قمغم واـمالع ُمتقىمد ذهـ امم وحتت٤مج ضمداً  ومٙمثػمة اًمتٜمٗمٞمذي٦م اًمقؾم٤مئؾ

وىمد شمتخذ هذه اًمٕمٛمٚمٞم٤مت أؿمٙم٤مًٓ  . اعمج٤مل هذا ختص اًمتل اًمتنميٕم٤مت ىمٞمقد امم سم٤مإلو٤موم٦م

وم٢من سمٕمض أـمراف اًمٍماع اًمداظمكم ُمثالً ىمد دمد ُمالذًا آُمٜم٤ًم وىمدرة قمغم اًمتحرك ذم  ،ُمتٕمددة 

 .ٚمٓم٦م اعمريمزإـمراف اًمٌٕمٞمدة قمـ ؾم

  مم٤م يٛمٙمـ  ،ٔمٛم٦م اًمدوًم٦م واعم١مؾم٤ًمت ـأي شم٘مقيض اًمٌٜمك اًمتحتٞم٦م ٕٟم ،قاقمد ـشم٘مقيض اًم٘م

ڤ  ڦ  ڦ     چ وشمدسمر ذم ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم  إهنٞم٤مر يمٌػم . ١مدي إمم شمقهلم ُمتدرج صمؿ إممـأن ي

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ      ڦڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ 

 ىم٤مم أي ، چ چ   چ  چ چ ٛمٕمٜمكوم ،29اًمٗمتح:  چ چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ

 إصؾ قـه اًمزرع وؾم٤مق ، اًمٗمروع ُمٜمٝم٤م ٛمتدـشم اًمتل( اًمتحتٞم٦م اًمٌٜمٞم٦م) إقمٛمدة قمغم ُمٕمتدًٓ 

 رُّ ـًُ يَ  أي ، اًمزراع يٕمج٥م :وُمٕمٜمك : ؾم٤مق ٛمعـضم واًمًقق ، واًمًٜمٌؾ اًمٗمروع ُمٜمف خترج اًمذي

 اًمِمٕمقر هبؿ ًمُٞمٚمحؼ أي اًمٙمٗم٤مر هبؿ ًمٞمٖمٞمظ وُمٕمٜمك : اًمزرع رقم٤مي٦م ذم ؿم٤مريمقا اًمذيـاعم١مُمٜملم 

 قمغم واؾمتقى اؾمتٖمٚمظ أن سمٕمد اًمٌٜم٤مء ُمـ اًمٜمٞمؾ يًتٓمٞمٕمقن ٓ ٕهنؿ واخلٞم٦ٌم واًمٖمْم٥م سم٤مًمٙمرب
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ومال ؿمؽ أن اًمٌٜم٤مء ىمٌؾ . وىمد ؾمٌؼ شمٗمًػم أي٦م اًمٙمريٛم٦م ذم أوائؾ هذه اًمدراؾم٦م  . ؾمقىمف

وأن ًمٙمؾ ٟمِم٤مط سمٜمٞم٦م حتتٞم٦م حتت٤مج إمم قمٜم٤مي٦م وم٤مئ٘م٦م . وىمٚمٜم٤م إن شمدُمػم اًمٌٜمك اًمتحتٞم٦م  ،اًمٍماع 

ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  چ شمٕم٤ممم  يمام يٜمٌف إًمٞمف ىمقًمف ،ي١مدي إمم إهنٞم٤مرات يمٌػمة 

ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  

 ػم أي٦م اًمٙمريٛم٦م.ـٌؼ شمٗمًـد ؾمـوىم ،26اًمٜمحؾ:  چ  حئ

   إول: اإلٟمزواء إمم  ،ورسمام يدور اًمْمٕمػ هٜم٤م قمغم ضم٤مٟمٌلم  ،وٕمػ اًمًٞم٤مؾم٦م اخل٤مرضمٞم٦م

وىمد ؾمٌؼ ذيمر ذًمؽ . اجل٤مٟم٥م اًمث٤مين:  ،اًمٜمٗمس ووم٘مدان ُمٝم٤مرات اًمتٗم٤مقمؾ واًمت٠مصمػم اخل٤مرضمل 

وهذا ىمد ؾمٌؼ ذيمره ذم ُمٌح٨م  ،ٗمِمؾ ذم شم٘مٚمٞمؾ إقمداء اعمت٠مهٌلم اؾمتٗمزاز أظمريـ واًم

 .شاًمت٘مٚمٞمؾ ُمـ اإلؾمتٗمزاز واًمتٝمديد»وقمٜمقان  ، شاإلطمتقاء»حت٧م قمٜمقان  ،اًمتٗم٤موض 

   يمام ذم ىمقًمف  ،٤ممم ىمـد شمـٙمقن ـمٌٞمٕمٞم٦م سم٘مدر اهلل شمٕم وهـذه ،أقمامل اًمت٘مقيض واإلؾمـتٜمزاف

ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   چ قمز وضمؾ 

شمٙمقن ُمتٕمٛمدة ُمـ اًمداظمؾ يمام ذم وىمد . 133إقمراف:  چ ڇ  ڍ  ڍڇ  

ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ   ڑ  چ شمٕم٤ممم  ىمقًمف

ىمقًمف  يمام يٜمٌف إًمٞمف ،. وىمد شمٙمقن ُمدسمرة ُمـ قمدو ظم٤مرضمل  205اًمٌ٘مرة:  چک  ک 

يب  جت  حت  خت  متىت   يت  جث  مث  ىثيث  حج  مج  جح    ىب    چ ٤ممم ــــشمٕم

ٕهن٤م ُمـ  ،ومٝمؿ يقىمدون اًمٜم٤مر إلٟمِم٤مء احلروب ويمذًمؽ إلداُمتٝم٤م  ،64اعم٤مئدة:  چ  مح

وىمد شمٙمقن هلؿ ُمٝم٤مرة  ، أقمٔمؿ وؾم٤مئؾ اؾمتٜمزاف اًم٘مدرات اًمٌنمي٦م واعم٤مًمٞم٦م واًمٕمٛمراٟمٞم٦م واًمت٘مٜمٞم٦م

جلٕمؾ أظمر حم٤مـم٤ًم  ،قم٤مًمٞم٦م ذم حتريؽ ضمٌٝم٤مت قمديدة ؾمٞم٤مؾمٞم٦م واىمتّم٤مدي٦م وقمًٙمري٦م 

 ػمة يم٤مًمتقريط اًمًٞم٤مد واإلىمتّم٤مديوشمقضمد وؾم٤مئؾ أظمرى يمث . سم٤معمٕمْمالت ُمـ يمؾ ضمٝم٦م

وىمد شمٗمٕمؾ ذًمؽ ـمقائػ سمال ؾم٥ٌم قم٤مدل  وهمػمه٤م . واإلوم٘م٤مر وزي٤مدة اًمتخٚمػ وإصم٤مرة إزُم٤مت

طمتك يّمػم اًمنم اًمًٞم٤مد قمٛماًل شمٚم٘م٤مئٞم٤ًم ويم٠مٟمف  ،وًمٙمٜمف اإلهاف ذم اخلقف ُمـ اعمًت٘مٌؾ 
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: ُمقاضمٝم٦م اًمٕمدو اعمح٤مرب افطريؼة إوػ ،وشمقضمد ـمري٘مت٤من عمقاضمٝم٦م هذه اًمٕمٛمٚمٞم٤مت  ؾمجٞم٦م .

ک  ک  ک  ک    گ     چ، يمام ذم ٟمحق ىمقًمف شمٕمـ٤ممم اإلٟمْم٤ٌمط سم٤مًمنمقمٞم٦م ُمع سم٤معمثؾ 

ڱ  ڱ  ڱ    ....چ شمٕم٤ممم  ، ويمذًمؽ ىمقًمف194اًمٌ٘مرة:  چ  گ  گ  گ  ڳ

اًمتقسم٦م:  چ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ       ہ   ہ     ہ  ہ  ڱ

وم٢من وم٢مذا يم٤مٟم٧م اًمًٞم٤مؾم٦م اًمدوم٤مقمٞم٦م ُمٜمْمٌٓم٦م سم٤مًمًٞم٤مؾم٦م اًمٜمٌقي٦م يمام هق واوح ُمـ اًمًٞم٤مق  ،120

 اًمٕم٤ٌمرة ِمٛمؾشم ويمذًمؽب. شمِمٛمؾ قمٛمٚمٞم٤مت اؾمتٜمزاف او ختٗمٞمض ىمقة اًمٕمدو اعمح٤مرِ آي٦م اًمتقسم٦م 

 ُمٜم٤مسمع اًمٕمدوان يمتجٗمٞمػ ،ُمع اًمٕمدو اعمح٤مرب  اًمٕمًٙمري٦م وهمػم اًمٕمًٙمري٦م اًمقؾم٤مئؾ أٟمقاع

 او شم٘مٌٚمف وُم٤م اًمٍماع ذم اًمنمقمٞم٦م اعمٜمٔمقُم٦م إقمامل ُمع وًمٙمـ ، ذًمؽ وهمػم اعمٕمٜمقي٤مت وظمٗمض

 سمٙمثػم عـاوؾم رقمٞم٦مـاًمِم وأطمٙم٤مُمف وأٟمقاقمف اًمٍماع ُمـ اًمٜمقع هذا وجم٤مل.  اعمٜمٔمقُم٦م هذه متٜمٕمف

: اًمرصد اإلؾمتخ٤ٌمري افطريؼة افثاكقة . اًمٙمؼمى اعمٕم٤مرك ذم اجلٞمقش اًمت٘م٤مء جم٤مل ُمـ

 ،5اًمتقسم٦م:  چ ﮵﮲  ﮳  ﮴   چ شمٕم٤ممم ىمقًمف وشمدسمر ،واإلضمراءات اًمقىم٤مئٞم٦م 

 حت٧م ىمٚمٞمؾ ىمٌؾ ذيمرٟم٤م وىمد ، سملماعمح٤مرِ  اعمنميملم ُمع اًمتٕم٤مُمؾ ؾمٞم٤مق ذم اًمٕم٤ٌمرة هذه ضم٤مءت

 يِمٛمؾ وًمٙمٜمف ، اًمٕمدو قمغم ُم٘متٍم همػم اًمرصد أن شاًمقـمٜمل إُمـ مح٤مي٦م ىُمُدرات» قمٜمقان

ذم اجلقاٟم٥م ذات اًمٕمالىم٦م ، ويمذًمؽ يِمٛمؾ اعمقاـمـ ومٞمام يتّمؾ سم٤معمّم٤مًمح  واحلٚمٞمػ اًمّمديؼ

ومٝمؿ جمري٤مت  ٕضمؾ ،ُمع اعمراىم٦ٌم  واإلؾمتٕمداد اًمتٝمٞم١م هق واًمرصد . اًمٕم٤مُم٦م وي١مصمر قمٚمٞمٝم٤م

 شمقضم٥م اًمتقسم٦م ومآي٦م ، ُمٞمٛمل ُمّمدر او ُمٙم٤من ُمٕمٜمقي هق واعمرصد ،إطمداث واًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝم٤م 

 اًمنم واإلؾمتٜمزاف واًمٕمٛمؾ قمغم ُمٜمٕمف.وإحل٤مق  اًمٕمدوان قمٜم٤مس وسمداي٤مت سمقادر يمؾ رصد

        يمتٛمٞمٞمع اًمٗمٙمر  ،يٛمٙمـ ومٝمٛمٝم٤م مم٤م شم٘مدم ذم هذه اًمدراؾم٦م وذم )اعمٜمٓمٚمؼ(  أظمرى أؾم٤ٌمب

 ،ووٕمػ اًمُ٘مُدرات واعمقارد اإلطمتٞم٤مـمٞم٦م  ،ويم٤مًمريمقد وُم٘م٤موُم٦م اًمتحًلم واًمتٖمٞمػم  ،واعمٗم٤مهٞمؿ 

ووٕمػ قمٜمٍم اعمٜم٤مورة او وم٘مف  ،ووٕمػ وؾم٤مئؾ ُمْم٤مقمٗم٦م اًم٘مقة يم٤مًمت٘مٜمٞم٤مت اعمتٓمقرة 

وؾمٝمقًم٦م اإلؾمتٝمداف  ،واًمٗم٤ًمد اًمقفمٞمٗمل وظم٤مص٦م وم٤ًمد اًم٘مٞم٤مدات  ،اخلٞم٤مرات واًمٌدائؾ 

تدراج ـوقمٛمٚمٞم٤مت اإلؾم ،وقمٛمٚمٞم٤مت اهلدم اًمداظمكم  ، ت٘مرارـووٕمػ اإلؾم ، واعم٤ٌمهمت٦م
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إُم٤م سمٗمٕمؾ أىمؾ مم٤م ذم  ،وقمدم اإلٟمْم٤ٌمط سم٤مًمقؾمع  ،وقمدم شمقازن إٟمِمٓم٦م احلٞمقي٦م  ،ط ـواًمتقري

 ،تٝمٚمٙم٦م وإُم٤م سمتج٤موز اًمقؾمع واًمًػم إمم اًم ،اًمقؾمع سم٥ًٌم اخلٛمقل او اإلهاف ذم اًمتحٗمظ 

 .وإُم٤م سم٢ممه٤مل شمٜمٛمٞم٦م اًمقؾمع

 :أوهام افؼقة وافضعػ      

يتٕمٛمد سمٕمض اًم٘م٤مدة وهمػمهؿ شمْمٚمٞمؾ أظمريـ سم٠موه٤مم اًم٘مقة واًمْمٕمػ او اًمٜمٍم واهلزيٛم٦م .       

، وم٢من ُمـ أهؿ أؾم٤ٌمهب٤م درضم٦م ـم٤مرئ٦م او راؾمخ٦م ُمـ قمدم  ومٕماًل ذم هذه إوه٤مموأُم٤م اًمذيـ ي٘مٕمقن 

صم٤ٌمت اًمٜمٗمس أُم٤مم صدُم٦م اخلػم او صدُم٦م اخلقف واًمنم ، ومٞمٖمٗمؾ اإلٟم٤ًمن قمـ صمقاسمتف ويْمٕمػ او 

يتالؿمك شمقازٟمف ذم اًمتٗمٙمػم ، ومال يرى أُم٤مُمف إٓ إُمر اًمذي اصٓمدم سمف وهمريزشمف ذم اًمتٗم٤مقمؾ همػم 

إمم اًمٜم٤مس ُمـ هق ىمقي اًمٜمٗمس وقميص قمغم اًمّمدُم٦م اعمٕمٜمقي٦م ، وُمٜمٝمؿ ُمـ حيت٤مج  . وُمـ ُمٕمف سواعمدر

أىمؾ ُمـ ؾم٤مقم٦م يمل يًـتٕمٞمد اًمتقازن واًمًـٙمٞمٜم٦م ، وُمٜمٝمؿ ُمـ حيت٤مج إمم أؾمـ٤مسمٞمع او أؿمـٝمر او 

 ؾمـٜمقات يمل يًـؽمد شمقازٟمف ذم اًمتٗمٙمػم.

چ  ڇ   ڇ  ڇ      چ  چ   چ واٟمٔمر ذم شم٠مصمػم صدُم٦م اخلػم واًمنم يمام يقوحٝم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم       

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

 .34 – 19اعمٕم٤مرج:  چ  ..........

  ن اًمٙمريؿ أُمثٚم٦م ُمتٕمددة ُمـ ذًمؽ:ذم اًم٘مرآو      

ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ    چ ىمقًمف شمٕم٤ممم ومٗمل اعمج٤مل اًمٕمًٙمري       

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

اًمٌ٘مرة:  چ چڃ ڃ ڃ ڃ چ  چ   چ٤ممم وىم٤مل شمٕمـ .2ر: ـاحلِم چ 

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  چ إمم ىمقًمف شمٕم٤ممم  ، 249

  .251اًمٌ٘مرة:  چھ   ھ  ھ  ےے  



603 

 

ۀ  ہہ  ہ ہ  ھ ھ   ھ ھ ے   چ شمٕم٤ممم  وىم٤مل      

  .25اًمتقسم٦م:  چ ے  ۓ  ۓ   ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶

ىئ   ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  چ وذم اعمج٤مٓت همػم اًمٕمًٙمري٦م ىمقًمف شمٕم٤ممم       

٤ممم ـــوىمقًمف شمٕم ، 95إقمراف:  چىئ  يئ    جب  حب   خب  مب  ىب  يب  جت    حت  

، وىمقًمف شمٕم٤ممم  35اًمٙمٝمػ:  چپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ 

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

إٟمٕم٤مم:  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   مب   ىب  يب  جت  حت   

44 - 45 . 

سمٞمد ُمـ هق  اعمٝمؿ أن شم٘مدير اًم٘مقة واًمْمٕمػ ذم اًم٘مرار اًمًٞم٤مد واإلؾمؽماشمٞمجل جي٥م أن يٙمقن      

شمٜمٝم٤مر ٟمٗمًف ذم اعمّم٤مقم٥م واعمخ٤موف . ويٙمقن ومال يٜمخدع سم٤مًمٖمرور واإلؾمتٝم٤مٟم٦م ، وٓ صم٤مسم٧م اًمٜمٗمس 

ذم هم٤مي٦م اًمٌٕمد قمـ شم٠مصمػم اًمٕم٤مـمٗم٦م واًمتنع واًمتٗمرد ووٕمػ اإلهتامم واإلهاف ذم شم٘مدير  أيْم٤مً 

ٕن اخلٓم٠م ومٞمف ىمد ي١مدي إمم مهٚمٙم٦م قم٤مُم٦م او وٞم٤مع ومرص يمٌػمة .  ،دٓئؾ اًم٘مقة او دٓئؾ اًمْمٕمػ 

  .وًمف أُمثٚم٦م واىمٕمٞم٦م قمديدة ،ويٚمحؼ سمذًمؽ أوه٤مم اًمٜمٍم 

اًمرؤي٦م اًمْمٞم٘م٦م او اجلزئٞم٦م اًمتل شمٖمٗمؾ او شمًتخػ  :وُمـ إؾم٤ٌمب اعمقمه٦م واًمٕم٤مًمٞم٦م اخلٓمقرة      

وٟمز أن  ،يمٛمـ أظمذ سم٘مْمٞم٦م ضمزئٞم٦م ذم اًمًٞم٤مؾم٦م او اجلٝم٤مد  ،سم٤معمتٕمٚم٘م٤مت واًمتقازٟم٤مت واًمٕمقاىم٥م 

اًم٘مْمٞم٦م اجلزئٞم٦م وإن يم٤من هل٤م ىم٤مٟمقهن٤م اخل٤مص وم٢مهن٤م يٜمٌٖمل أن شمٙمقن ظم٤مدُم٦م ًمٚمح٤مًم٦م اًمٕم٤مُم٦م وًمٞم٧ًم 

ُُمٗمًدة هل٤م . ُمث٤مل ذًمؽ ُمـ اًمٕمٚمقم اًمٕمًٙمري٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمتٕمروٞم٦م اًمتل ُيراد ُمٜمٝم٤م ُم٤ًمقمدة جمٛمؾ اخلٓم٦م 

٤مء شُمـٗمًـد اًمٕمٛمؾ وُمـ يٖمٗمؾ قمـ هـذه اًمٕمالىم٦م وم٢مٟمف ىمـد ي٘مـقم سمٕمٛمٚمٞم٦م شمٕمروٞم٦م قمٛمٞم ،اًمٕمًٙمري٦م 

 .ٕمًـٙمري مجٚم٦م وشمًـ٥ٌم ظمًـ٤مئر وم٤مدطم٦ماًم
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 :وحتدي افػقارق ادادية ظقامؾ مضاظػة افؼقة      

وىمد ؾمٌؼ اًمٙمالم قمٜمٝم٤م ذم سمٕمض  ،ضمقهره٤م اًمتٗمقق اًمٜمققمل ذم جم٤مل ُم١مصمر  ،قمقاُمؾ قمديدة   وهذه      

سمٕمد ىمٚمٞمؾ ذم اًمٙمالم قمـ ٟم٘مٓم٦م او قمت٦ٌم اًمتحقل إن  أيْم٤مً  ٜمٜمٌف إًمٞمٝم٤مـوؾم . شإداء اًمدوم٤مقمل»قمٜم٤مويـ 

 ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.

 :افقاجفات اخلادظة      

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  چ ىم٤مل شمٕمــ٤ممم       

 چڀ     ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ   ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ 

إمم اعم١مؾم٦ًم  ،شمٌدأ ُمـ اًمّمقرة اًمٔم٤مهري٦م عمًجد  ، ضمداً  . اًمقاضمٝم٤مت اخل٤مدقم٦م يمثػمة107اًمتقسم٦م: 

وإمم ُمرايمز اًمٚمٝمق  ،اخلػمي٦م او اًمث٘م٤مومٞم٦م او اإلىمتّم٤مدي٦م او اًمًٞم٤مؾمٞم٦م او اًمٗمٜمٞم٦م او اإلقمالُمٞم٦م وهمػمه٤م 

وشمقضمد ُم١مذات شمثػم اًمِمؽ يم٤مًمتٕمرض  درات .واعمخ وإمم دم٤مر إؾمٚمح٦م واجلٜمس ،واًمؽمف 

واعمٓم٤مُمع  . او ُمٓم٤مُمع يم٤مُمٜم٦م و شمْمٛملم ُمٕم٤من سم٤مـمٜم٦مًمْمٖمقط او إهمراءات او فمٝمقر حتقٓت ُمري٦ٌم ا

اًمٙم٤مُمٜم٦م ؿم٤مئٕم٦م ضمدًا ذم شمٍمف اًمدول اًم٘مقي٦م ُمع اًمدول اًمْمٕمٞمٗم٦م ، وشم١مدي هذه اعمٓم٤مُمع إمم أٟمقاع ُمـ 

اخل٤مدقم٦م سملم  وشمدور ُمرضمٕمٞم٦م اًمقاضمٝم٤مت اًمتآُمر اإلؾمؽماشمٞمجل واحلرب اخلٗمٞم٦م ٕضمؾ اإلظمْم٤مع .

وجم٤مُمٞمع اعم١مؾم٤ًمت اًمتل شمٕمٛمؾ  ،اإلؾمتخ٤ٌمرات اعمٕم٤مدي٦م  وجم٤مُمٞمع ، اًمٗم٤ًمد اًمقفمٞمٗمل وؿمٌٝمف جم٤مُمٞمع

٤مُمٞمع اًمٕمّم٤مسم٤مت اعمٜمٔمٛم٦م . ويمثػمًا ُم٤م حتّمؾ هذه اعمج٤مُمٞمع قمغم إُمداد داظمكم جمو ،ذم اًمٔمالم 

 ،202إقمراف:  چ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱچ يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم  ،وظم٤مرضمل 

واعمٝمؿ هٜم٤م هق يمٞمػ شمتٍمف دوًم٦م وٕمٞمٗم٦م  ذه اعمج٤مُمٞمع ومٞمام سمٞمٜمٝم٤م .ـدًا أيْم٤ًم أن شمتٕم٤مون هـويٙمثر ضم

ُمع قمدد ُمـ اًمٓم٤مُمٕملم إىمقي٤مء وهمػم اعمتٗم٘ملم ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ؟ وٓ يٛمٙمـ إقمٓم٤مء ضمقاب حمدد ، ٕن 

شم٘مقيؿ اعمقىمػ وُم٤م يتْمٛمٜمف ُمـ ُمّم٤مًمح طم٤مرضة وُمًت٘مٌٚمٞم٦م ، صمؿ اًمذيم٤مء ذم رؤي٦م اخلٞم٤مرات هق اًمذي 

اًمت٘مقيؿ يمذًمؽ و ،واًمدواومع  ًمٜمقاي٤ما٦م ُم٤م ؾمٌؼ ذيمره ُمـ شم٘مقيؿ . ويٛمٙمـ ُمراضمٕمحيدد اجلقاب 

 اًمًٞم٤مد ًمٚمٛم١مؾم٤ًمت واًمدول إضمٜمٌٞم٦م.
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 ودرجات  مراتب      

 :وؿضقة افتقازن افكاعافسؾؿ و     

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  چ ٟمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم  يٜمٌف إمم درضم٤مت اًمٍماع      

 چ ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ

ې  ې    چيِمٛمؾ اعمذيمقريـ ذم قم٤ٌمرة  إُمر سم٢مقمداد اًم٘مقة اًمرادقم٦مسمر أن ومتد ،60إٟمٗم٤مل: 

، ومٕمداوة ه١مٓء يم٤مُمٜم٦م ومل ئمٝمر ذم اًمٕمٚمـ رء ُمٜمٝم٤م ، وسملم  چ ى   ى  ائ  ائ  ەئ

 ه١مٓء وأوًمئؽ درضم٤مت ُمتٕمددة.

ر سم٠م.  وهل ٟم٘مٞمض اًمًٚمؿ وٟمحت٤مج هٜم٤م إمم سمٞم٤من ُمٕمٜمك احلرب       ن اًمٍماع ويمذًمؽ اًمدوم٤مع أقمؿ وٟمذيم 

ويمذًمؽ احلرب هل أقمؿ ُمـ اًم٘مت٤مل ٕن احلرب يٛمٙمـ أن شمٙمقن همػم  ،سمٙمثػم ُمـ احلرب واًم٘مت٤مل 

ن اعمحروب هق اعمًٚمقب اعمٜمٝمقب ٢موم ،ىمت٤مًمٞم٦م سمٛمٕمٜمك قمدم ُم٤ٌمذة اًم٘مت٤مل وًمٙمٜمٝم٤م ىمد شم١مدي إًمٞمف 

سم٤م يمام ذيمر وىمد يًٛمك يمؾ ؾمٚم٥م طمرَ  ،ذي يٕمري اًمٜم٤مس صمٞم٤مهبؿ ـأي اًمٖم٤مص٥م اًم ـُٛمَِمٚم حواحل٤مرب اًم

 أهـ ُمـ )اًمٙمٚمٞم٤مت( . وُي٘م٤مل:ٝمق طَمْرب ًمؽ .سمؾ ىم٤مل أسمق اًمٌ٘م٤مء اًمٙمٗمقي: يمؾ ُمـ قمّم٤مك وم ،اًمراهم٥م 

 ، ؾمٚم٥م اعم٤مل واًمـَحَرب سم٤مًمٗمتح: ،طمري٥م وحمروب وطَمِرَب ومالن طَمَرسم٤ًم أي ُأظمذ ُم٤مًمف ومٝمق طَمِرٌب 

ضمُؾ  طمِربو ٌُف اؿمتدّ : اًمرَّ ورسمام  ،هذا إصؾ اًمٕم٤مم  ُمـب سمٛمٕمٜمك اعمٕمريم٦م واًم٘مت٤مل هق رْ واحل . همْم

وذًمؽ سمحٙمؿ  ،يٙمقن اًمٍماع اًم٘مت٤مزم هق اًمذي يت٤ٌمدر إمم اًمذهـ ُمـ إـمالق ًمٗمظ احلرب سمال ىمٞمقد 

گ  گ  گ  چ وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم  ، وٕن يمؾ طمرب يٛمٙمـ أن شم١مدي إمم اًم٘مت٤مل يمثرة اإلؾمتٕمامل

ڑ  ک  ک    چوىمقًمف شمٕم٤ممم  ، 57إٟمٗم٤مل:  چگ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ 

ن مل زم أي قمدو حم٤مرب وإ ٌب رْ : ومالن طَم أيْم٤مً  وي٘م٤مل . 4حمٛمد:  چ گک  ک  گ  گ  گ    

ـْ  طَمْرٌب  وَأٟم٤م ، يمام ذم )اعمحٙمؿ( وذم )ًم٤ًمن اًمٕمرب( ، يٙمـ حم٤مرسم٤م وىمد ىم٤مل . قَمدّو  طم٤مَرسَمٜمل َأي عمَِ

ومٙمثػم  ،33اعم٤مئدة:  ڍ ڌ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڍ  شمٕم٤ممم

٤م وم٢من طمرب . وأيْم اًمٗمًؼ اعمٜمٔمؿو اًمٗم٤ًمد دارة ؿمٌٙم٤مت٢م٤مذ اًم٘مت٤مل يمُمـ أٟمقاع اعمح٤مرسم٦م ٓ شمٌ

 شم٤ٌمرك يمام ذم ىمقًمف ، اًمتخٚمػ ىمد شمٓمقل وشمٙمقن أؿمد ُمـ احلرب اًم٘مت٤مًمٞم٦م اًمتجقيع واًم٘مٝمر وشمٜمٛمٞم٦م
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ڦ  ڦ  ڦ    ڦ    ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڍ  ٤مممـــشمٕمو

اًمٌ٘مرة:  ڍ ڑڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  

 قق يمام هق إصؾ ذم ُمٕمٜمك احلرب .ن ُمدار احلروب همػم اًم٘مت٤مًمٞم٦م يدور قمغم ؾمٚم٥م احل٘مإسمؾ  ،217

رب ـيم٘مقهلؿ طم تٕمامل صحٞمح ُمـ طمٞم٨م اجلٛمٚم٦مـتٕمامل اعمٕم٤مس ًمٚمٗمظ احلرب اؾمـؾموًمذًمؽ وم٤من اإل

.  ٌف ذًمؽـوُم٤م اؿم رب سم٤مردةـوطم رب أومٙم٤مرـوطم رب اىمتّم٤مدي٦مـرب إقمالُمٞم٦م وطمـٞم٦م وطمـٟمٗمً

 ُمـ ؾم٤ميمٜم٦م أي ُمْمٛمرة شمٙمقن أن يٛمٙمـ اًمٕمداوة أن ، واحلرب اًمٕمداوة سملم اًمٗمروق ُمـ أن وئمٝمر

 ُمـ اًم٘مدرة قمغم اًمتٛمٞمٞمز سملم  ٓسمدو . اًمٕمداوة سمٛمْم٤مُملم صم٤مسم٧م قمٛمؾ ومٝمق احلرب وأُم٤م ، قمٛمؾ همػم

قاع ـواًمتٛمٞمٞمز يمذًمؽ سملم أٟم ، ًمٞمس سمحرب ُمـ وضمقه اًمٍماع واًمتداومع واًمتٜم٤مومس رب وُم٤ماحل

وذًمؽ  ، ذا وذاك وم٢مٟمف ي٘مع ذم ُمّم٤مقم٥م وظمٓمقب يمٌػمةـوُمـ مل يٛمٞمز سملم ه ، حربـ٤مت اًمـودرضم

وهذه  ، ضمداً  حم٤مرب او همػم حم٤مرب ًمف شمٌٕم٤مت ظمٓمػمة أٟمف ـمرف ُمٕملمٕن اخت٤مذ اًم٘مرار ذم طمؼ 

٤مرة قم٤مًمٞم٦م ذم جم٤مل اًمٕمالىم٤مت اخل٤مرضمٞم٦م واعمٗم٤موو٤مت وذم جم٤مل اًمٍماع اخلٗمل ـاًمقفمٞمٗم٦م شمتٓمٚم٥م ُمٝم

وىمد  ،٘مٗمٝم٤م ـوؾم قاضمٝم٦متثامر هذه اعمٝم٤مرات يمٚمٝم٤م ذم حتديد ٟمقع اعمـوذًمؽ إلؾم ،واحلرب همػم اًم٘مت٤مًمٞم٦م 

ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڍ ٤ممم ــــشمٕمو شم٤ٌمرك ىم٤مل

 .194اًمٌ٘مرة:  ڍ  ںڱ  ڱ  ڱ   

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  چ يقوح إُمر ىمقًمف شمٕم٤ممم       

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  ڈ  ڈ      ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک     

وُمع ذًمؽ  ،ومتدسمر أن اعم٘متقل قمدو  ،16 – 15اًم٘مّمص:  چکک  ک      گ     گ      گ  گ  

ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ   چ صمؿ شمدسمر ىمقًمف شمٕم٤ممم  ، يم٤من ىمتٚمف همػم ضم٤مئز وُمـ قمٛمؾ اًمِمٞمٓم٤من

ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے      ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  
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﯀        ﯁                            ﮿    ﮸     ﮹  ﮺  ﮻   ﮼  ﮽  ﮾ 

 .19 – 18اًم٘مّمص:  چ                   ڭ

ومػُماد سمف اًمٜمٗمقذ اًمٜمًٌل اًمذي اؾمت٘مرت إـمراف اعمتٜم٤موم٦ًم قمغم  ،وأُم٤م اًمتقازن او شمقازن اًم٘مقى       

وإُمر اًمقاىمع أن ُمٗمٝمقم شمقازن اًم٘مقى يًتٜمد إمم ُمٜمٓمؼ اًم٘مقة ، وًمذًمؽ يٙمقن  اعمح٤مومٔم٦م قمٚمٞمف .

اًمْمٕمٞمٗم٦م ومال ُمٙم٤من هل٤م قم٤مدة ذم شمقازن  ٦مشمقازن اًم٘مقى سملم اًمدول اعمت٘م٤مرسم٦م ذم اًم٘مقة . وأُم٤م اًمدوًم

يمام حيّمؾ ذم يمثػم ُمـ إطمٞم٤من . إذا اشمٙم٠مت قمغم أطمد إىمقي٤مء  ذم صمالصم٦م أطمقال ، إول: إىمقي٤مء إٓ

احل٤مل اًمث٤مًم٨م: إذا طم٤مومٔم٧م قمغم  إذا أظمذت ًمٜمٗمًٝم٤م دورًا ه٤مُمِمٞم٤ًم يتقاومؼ قمٚمٞمف إىمقي٤مء . ٤مل اًمث٤مين:احل

 شمقازن شمٍموم٤ممه٤م دم٤مه إىمقي٤مء سمّمقرة شُمٌٕمدهؿ قمـ اؾمتٝمداومٝم٤م ، يمام هق طم٤مل دول يمثػمة اًمٞمقم .

ويٛمٙمـ أيْم٤ًم ًمٚمدوًم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م أن شمدظمؾ ذم شمقازن ُمع أىمراهن٤م أذا أوضم٥م ذًمؽ اًم٘مرب اجلٖمراذم او 

 ،قمدم يمن اًمتقازن إٓ سمتٗمقق ٟمققمل ُم٠مُمقن اًمٕمقاىم٥م  اًم٘مقي٦م وحت٤مول إـمراف اطمتٙم٤مك اعمّم٤مًمح .

٤من أي وٌط ُمروٟم٦م اًمٍماع ٓضمتٜم٤مب اًمتّمٕمٞمد او ًمٚمٛمح٤مومٔم٦م قمغم أىمؾ ُم٤م يٛمٙمـ ُمـ إرضار . وعم٤م يم

الم ـذر اًمًـد شمٕمـٜمالم اعم٘مٌقل . وقمـوم٢من ٟم٘مٓم٦م اًمتقازن هل ٟم٘مٓم٦م حت٘مٞمؼ اًمً ،اًمًالم هم٤مي٦م قمٚمٞم٤م 

احلدود اًمتل متٜمع اًمٍماع اعمحدود ُمـ اًمتحقل إمم طمرب  اًمتقازن شمّمٌح وم٢من قمت٦ٌم ،٤مُمؾ ـاًمِم

ٞم٦م( ُمـ وم٘مد شُمـ٘مٌؾ ذوط صم٘مٞمٚم٦م )يمام ذم احلديٌ ،ُمٗمتقطم٦م . وىمٌقل ٟم٘مٓم٦م اًمتقازن خيْمع ًمت٘مقيؿ دىمٞمؼ 

ىم٤مسمؾ ًمٚمتحريؽ  هق سمؾ ،أضمؾ ُمّم٤مًمح ُمًت٘مٌٚمٞم٦م . وواوح أن اؾمت٘مرار ٟم٘مٓم٦م اًمتقازن ًمٞمس سمث٤مسم٧م 

وم٤محلرص قمغم  طمروب ُمدُمرة . سمًٌٌف أيْم٤مً  وىم٤مُم٧م ، ع ٟمٗمقذ دولـذا اًمتحريؽ شمقؾمـ. وهب واًمتٖمٞمػم

 ،وٌط اًمتّمٕمٞمد ٓضمتٜم٤مب احلرب ي٘متيض وٌط ٟمقع وُم٘م٤مدير احلريم٦م واًمتٖمٞمػم ذم اًمتقازن 

 او اًمؽماضمع قمٜمٝم٤م . ل جي٥م قمدم سمٚمقهمٝم٤م او اًمتقىمػ ىمٌٚمٝم٤م او قمٜمد قمتٌتٝم٤موشمِمخٞمص اًمٜم٘مٓم٦م احلرضم٦م اًمت

ورسمام شمتحقل ًمّم٤مًمح  ،وم٢من مل شُمـٖمتٜمؿ و٤مقم٧م  ،وي٘م٤مسمؾ ذًمؽ اًمٜم٘مٓم٦م احلرضم٦م ذم اهمتٜم٤مم اًمٗمرص٦م 

د ومنموـمٝم٤م ُمٕمرووم٦م أي وضمق ،اخلّمؿ . وم٢مذا يم٤من ذم إهمتٜم٤مم اًمٗمرص٦م درضم٦م ُمٝمٛم٦م ُمـ يمن اًمتقازن 

همػم أن ومٝمؿ هذه اًمنموط شمٗمقق ٟمققمل ُم٠مُمقن اًمٕمقاىم٥م ويٙمٗمل ًمردع اخلّمؿ قمـ أي شمّمٕمٞمد يمٌػم . 

ظم٤مص٦م قمٜمد شم٘م٤مرب اًم٘مقى اعمت٘م٤مسمٚم٦م وقمٜمد اؾمتٗمزاز ظمّمؿ ُمتٗمقق  ،قمرو٦م ًمٚمخٓم٠م واًمٕمقاىم٥م اعمدُمرة 
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ع سمحج٩م قمرىمٞم٦م )إصؾ اجلرُم٤مين( ـهتٚمر طملم سمدأ سم٤مًمتقؾم ـ اًم٘م٤مئد إعم٤مينطمّمؾ ُم . ُمث٤مل ذًمؽ ُم٤م

حرب اًمـ٥ٌم ذًمؽ ذم ـوشمً ، ر اًمتقازن سمحج٦م اعمج٤مل احلٞمقي ٕعم٤مٟمٞم٤مـع ويمًـؿ مت٤مدى ذم اًمتقؾمصم

 ،ٚمحرب ًم ٝمقًم٦م قمغم أٟمف حتْمػمـر سمًـر اًمتقازن ىمد ُيٗمًـٙمًسم زي٤مدة اهلٞمٛمٜم٦م ٕن ، اًمث٤مٟمٞم٦م ٕم٤معمٞم٦ماًم

      لم.ـع واهلٞمٛمٜم٦م وإوٕم٤مف اعمج٤مل احلٞمقي ًمٚمٛمٜم٤مومًـدة اًمتقؾمـظم٤مص٦م إذا اىمؽمن سمٕم٘مٞم

وم٢من ُمـ إُمقر  ،وُم٤م يتٌٕمٝم٤م ُمـ اًمدواومع اعمتٜم٤مىمْم٦م  ،وعم٤م يم٤مٟم٧م اًمٕم٘م٤مئد اعمتٜم٤مىمْم٦م ُمقضمقدة أسمدًا       

  :رصد دىمٞمؼ ًمألوو٤مع ُمـ أضمؾ اًم٤ٌمًمٖم٦م إمهٞم٦م

   واًمتٕم٤مدي.ُمٕمروم٦م جم٤مٓت اًمتٜم٤مىمض 

  هؾ يقضمد ساع ومٕمكم )يم٤مُمـ او فم٤مهر( وُم٤م هل جم٤مٓشمف ودرضم٤مشمف؟ 

  يمٞمػ يٜمٌٖمل أن يٙمقن اًمتٗم٤مقمؾ ُمع اًمٍماع وسم٠مي درضم٦م؟ 

   أم  ،درضم٦م اًمٍماع؟ أهق اإلسم٘م٤مء قمغم اًمتقازن ُم٤م هق اعمقىمػ ُمـ اًمتقازن سملم اًمٓمروملم ذم

أم حم٤موًم٦م  ،أم حم٤موًم٦م إقم٤مدة اًمتقازن  ،اًمتّمٕمٞمد قمٜمد وضمقد أي ُم٤ٌمًمٖم٦م ًمدى اًمٓمرف أظمر 

 ٥م اعمحتٛمٚم٦م ُمـ يمؾ ذًمؽ؟؟ وُم٤م هل اًمٕمقاىمأم همػمه٤م ،اإلصالح وظمٗمض ُمت٤ٌمدل 

  ؟ ُمثؾ:سملم إـمراف اعمتٗم٤مقمٚم٦م يمٚمٝم٤م رصد ُم١مذات طمريم٦م اًمتقازن 

  .اًمتًٚمح واًمت٤ًمسمؼ ومٞمف 

  .سمٜم٤مء وشمٖمٞمػم اًمٕمالىم٤مت واًمتح٤مًمٗم٤مت 

  .اًمتدظمالت اخل٤مرضمٞم٦م 

  .طمرب إومٙم٤مر وقمٛمٚمٞم٤مت اًمتحريؽ سم٤مًمٗمٙمرة 

  واًمٌح٨م  ١مون اًمداظمٚمٞم٦مـر( ذم اًمِمـر وهمػم اعم٤ٌمؿمـواًمتدظمؾ )اعم٤ٌمؿم اإلظمؽماق

 اعمتقاصؾ قمـ ومرص يمن اًمتقازن.

  .إزُم٤مت وؾمقء اؾمتٖمالهل٤م 

د ـوىم ، رـق اخل٤مؾمـويٙمقن هم٤مًم٤ًٌم ه ؾ قمغم همػم سمّمػمةـذه إُمقر وم٢مٟمف يتٗم٤مقمـجٝمؾ هـوُمـ ي      

ٟمِمٓم٦م همػم او سمٍماع ومٙمري او سمِمٌف ذًمؽ ُمـ إيٛمٙمـ اضمتٜم٤مهب٤م سم٤مًمتٗم٤موض  ُمدُمرة ٕمر طمرسم٤مً ـيً
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أىمرب إمم ُمٕمٜمك  ٤مئر اًمْمٕمٞمػهمػم أن ظمً ،. وهذه إظمٓم٤مء ي٘مع ومٞمٝم٤م إىمقي٤مء واًمْمٕمٗم٤مء اًم٘مت٤مًمٞم٦م 

 وهذا ُم٤م يٜم٤مؾم٥م اًمٙمالم قمـ ذًمؽ ذم هذا اعمٌح٨م. ،تئّم٤مل احلًؿ واإلؾم

  

  تشخقص وتؼقيؿ كؼطة      

 :افتحقل بغ افؼقة وافضعػ او ظتبة     

ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ     ہ  چ ىم٤مل شمٕم٤ممم       

 ،66إٟمٗم٤مل:  چھ  ھھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲   ﮳  ﮴﮵  ﮶  ﮷  ﮸ 

 ،يتٕمٚمؼ ذم أيـ٦م سم٤مًمتخٗمٞمػ وًمٞمس سمٕمٚمؿ اًمٚمـف شمٕمــ٤ممم  ، شأن»ٟمذيمـر أوًٓ أن فمرف اًمزُم٤من: 

 ، طم٤مًٓ صم٤مسمت٦م يمام ذه٥م إًمٞمف اسمـ قم٤مؿمقر ،66إٟمٗم٤مل:  چ ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  چوشمٙمقن قمٌـ٤مرة 

تٕمامل فمرف ـر هٜم٤م اؾمـتدسمد قمٚمؿ ىمٌؾ ذًمؽ أن ومٞمٙمؿ وٕمٗم٤ًم . ومـىمواعمٕمٜمك: و ،تئٜم٤موم٤ًم سمٞم٤مٟمٞم٤ًم ـاو إؾم

م أن جي٥م وٕمػ ومٙمؾر . ـوم٢مٟمف يٛمثؾ ٟم٘مٓم٦م اًمتحقل ُمـ قمٛمؾ إمم قمٛمؾ آظم ، چڱ  چ اًمزُم٤من   ُيَ٘مقَّ

وواوح أن فمرف اًمزُم٤من  . ؾـٕمٗمف سم٤مًمٌدائاو شمٕمقيض َو سمٛم٘مداره ُم٤م مل شمتؿ شم٘مقيتف  اًمتٙمٚمٞمػ ؾ٘مِ ـيَ  يمل

ومحٙمٛمف اًمنمقمل ُمتٕمٚمؼ سمحٙمؿ ووٕمل  ،ظم٤مص سمتٚمؽ اعمرطمٚم٦م اعمحددة ذم قمٝمد اًمٜمٌقة  چڱ  چ 

 ومٝمق ٓ يِمٛمؾ إطمقال اًمتل يٙمقن ومٞمٝم٤م ُمٞمزان اًم٘مقة واًمْمٕمػ ظمالف شمٚمؽ اعمرطمٚم٦م . ،قمغم إرض 

 داظمٚمٞم٦م يمثػمة ُمتٖمػمات قمغم شمٕمتٛمد ٕهن٤م وُمتٖمػمة ٟمًٌٞم٦م ىمْمٞم٦م واًمْمٕمػ اًم٘مقة أن إُمر يقوح

 ـمرف ًمٙمؾ يٛمٙمـ ُم٤م وأىمَم ُمدى طم٤ًمب: إول إمر ، ُمٝمٛم٦م أُمقراً  ذًمؽ ويقضم٥م.  وظم٤مرضمٞم٦م

: افثافث إمر : ُمٕمف اعمتٜم٤موم٦ًم إـمراف شمٗم٤مقمؾ وـمرق اعمًت٘مر اًمتقازن ومٝمؿ: افثاين إمر : يٗمٕمٚمف أن

 قمغم اعمح٤مومٔم٦م أهق ، اعمٛمٙمٜم٦م اخلٞم٤مرات ٟمٓم٤مق او جم٤مل هق ُم٤م عمٕمروم٦م اًمتقازن ذم ُمٞمؾ أي رصد

 او ُم٤ٌمذة وشمراضمع ختٗمٞمػ إضمراءات أي اًمٕمٙمس أم ، اًمٕمٛمؾ ىمقة ذم زي٤مدة إمم حيت٤مج أم ، اإلؾمت٘مرار

 ؟، او أن احل٤مل ي٘متيض اٟمتٔم٤مرًا اؾمؽماشمٞمجٞم٤ًم ٕضمؾ اًمتٜمٛمٞم٦م واإلقمداد ضمزئٞم٦م او ويمٌػمة ُم٤ٌمذة همػم

١مدي ـخٞمص ٟم٘مٓم٦م اًمتحقل يٛمٙمـ أن يـدم او شم٠مظمر شمِموقمدم رؤي٦م ُمٕمٓمٞم٤مت اًمتقازن وُم٤م يتٌٕمف ُمـ قم

اؾمتٌدال  إمم أيْم٤مً ١مدي وىمد ي ،إمم ظم٤ًمئر يمٌػمة ذم اًمٕمٛمؾ اًمًٞم٤مد واًمدوم٤مقمل واإلىمتّم٤مدي وهمػمه 
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ٝمزيٛم٦م ُمٜمٙمرة وشمٜم٤مزٓت يمؼمى . وذًمؽ أن اهلزيٛم٦م ذم يمثػم ُمـ إطمٞم٤من ًمٞم٧ًم طمدصم٤ًم ـاًمؽماضمع سم

ٕن اخلّمؿ ًمـ يتقىمػ قمـ اعمالطم٘م٦م وومرض  ،وًمٙمٜمٝم٤م ؾمٚمًٚم٦م ُمـ اهلزائؿ واًمتٜم٤مزٓت  ،ُمٜمٗمردًا 

اًمتٜم٤مزٓت . ومًقاء يم٤من اًمٍماع ؾمٞم٤مؾمٞم٤ًم او همػمه وم٢مٟمف يتٓمٚم٥م ُمٕمروم٦م ضمٞمدة سمٛمقازيـ اًم٘مقة واًمْمٕمػ 

ويمذًمؽ رصد وشمِمـخٞمص ٟم٘م٤مط اًمتحـقل قمٜمد يمؾ ـمرف . وُمـ  ،قمٜمـد إـمراف اًمٗم٤مقمٚم٦م يمٚمٝم٤م 

 ،وحتدي اًمٗمقارق اعم٤مدي٦م  أن قمت٦ٌم اًمتحقل سملم اًمْمٕمػ واًم٘مقة او ُمْم٤مقمٗم٦م اًم٘مقةإُمقر اعمٝمٛم٦م هٜم٤م 

ڳ      ڳ     چقم٤ٌمرة يمام شمدل قمٚمٞمف  ،شمٕمتٛمد قمغم ُمْم٤مُملم اًمٕم٘مؾ واًمٕمٚمؿ وُم٤م ُيـٌٜمك قمٚمٞمٝم٤م ُمـ قمٛمؾ 

ٖمٞمؾ ـواًمٗم٘مف هق اًمٗمٝمؿ وهق اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مشم٩م قمـ شمِم ،أي سم٥ًٌم أهنؿ ٓ يٗم٘مٝمقن  ، چڳ  ڱ  

اعمٕمٜمقي٦م ُمٜمٝم٤م  ،ؾ ـ٤م إمم قمٛمـ٥ٌم اًمٖمٚم٦ٌم هق اًمٗم٘مف ذم قمقاُمؾ اًمٖمٚم٦ٌم وحتقيٚمٝمـومً ،أدوات اًمٗمٝمؿ 

  .ذه اعمْم٤مُملمـهقمغم ؽ أن حتدي اًمٗمقارق اعم٤مدي٦م ي٘مقم ـومال ؿم واعم٤مدي٦م ،

ؾ هق صؼم قمغم ـسم ،وُمـ اخلٓم٠م أن ئمـ سمٕمْمٝمؿ أن اًمّمؼم ذم أي٦م حمّمقر سم٤مًمّمؼم أصمٜم٤مء اعمٕمريم٦م       

 . واًمتٗمقق داد ُمتٓمٚم٤ٌمت اًمٖمٚم٦ٌمـإقم

ې  ې  ې   ى  چ ٤ممم ـــــشمٕم ُمْم٤مُملم ىمقًمف ،ذم طم٤مًم٦م احلرب  ٝمقرةـوُمـ إُمثٚم٦م اعمِم      

ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ  

 ٞمص اًمتٖمػمات ذم ُمٞمزان اًم٘مقة واًمْمٕمػ ذم اًمقىم٧م اعمٜم٤مؾم٥مومٞمج٥م شمِمخ ،16إٟمٗم٤مل:  چىئ  

. وشمدسمر ىمّم٦م  او اًمؽماضمع ًمإلقمداد)أي اإلٟمًح٤مب إًمٞمٝم٤م( ومئ٦م ٤مًمتحقل إمم ٓخت٤مذ اًم٘مرار سم٤مًمث٤ٌمت او سم

 ،همزوة ُم١مشم٦م ويمٞمػ يم٤من ُمريمز اعمديٜم٦م هق ُمالذ ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد ذم قمٛمٚمٞم٦م اإلٟمًح٤مب سم٤مجلٞمش 

 . احلدي٨م ومٞمٝم٤م إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممموؾمٞم٠ميت

 ًمٚمٛمآٓت شم٘مديره يم٤من ومٛمـ ، شاًمؽماضمع ومـ» :ويتّمؾ سمذًمؽ ُم٤م أذٟم٤م إًمٞمف ذم )اعمٜمٓمٚمؼ( ُمـ      

 يٜمتٝمل او اؾمتٛمرار درضم٦م اًمٔمٝمقر اًمت٘مدم اؾمتٛمرار أن ُمٕملم فمرف ذم يٕمرف ىمد وم٢مٟمف ضمٞمداً  واًمٕمقاىم٥م

 يٙمقن او ٟم٘مٓم٦م طمرضم٦م ُمٕمٜمك ذًمؽ أٟمف وصؾ إمم ٟم٘مٓم٦م حتقل ، ظم٤مهة سمٛمٕمريم٦م او ُمؽماظمٞم٦م سمتٝمٚمٙم٦م

 ُم٘م٤مدير حتديد شمٕم٤ممم اهلل سمتقومٞمؼ يًتٓمٞمع ويمذًمؽ ، شمرشمٞم٥م إقم٤مدة او وطمٙمٛم٦م ُٟمٌالً  ٤مومٞمٝم اًمؽماضمع

ٟم٘م٤مط اًمتحقل قمٜمد اًمٓمروملم  أو يت٠مظمر ذم رؤي٦م اعمتقىمٕم٦م سم٤مًمٜمت٤مئ٩م اعمٕمٓمٞم٤مت يرسمط ٓ ُمـ وأُم٤م ، اًمؽماضمع
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 هزيٛم٦م دـسمٕم إٓ عـيؽماضم ومال ، ٤مـوىمققمٝم دـسمٕم إٓ سم٤معمّمٞم٦ٌم يٗمٙمر ٓ وم٢مٟمف ، ذم ُمٞمزان اًم٘مقة واًمْمٕمػ

 .عـواؾم ودُم٤مر ُمرة

ٜمٍم إذا يم٤مٟم٧م قمقاُمؾ اًم ،أي قمٔمٞمٛم٦م اًمير قمغم اخل٤مه  ،وُمثؾ ذًمؽ اضمتٜم٤مب ُمٕمريم٦م طم٤مؾمـٛم٦م       

. وم٤مًم٘مرار اًمًـٞم٤مؾمـل ذم هذا اعمج٤مل أهؿ ُمـ اًم٘مرار اًمٕمًـٙمري ذم  واعمٓم٤موًم٦م ومٞمٝم٤م ًمٞمًـ٧م أيمٞمدة

وًمٙمـ ًمـٝم٤م شمٌٕم٤مت ُمتًٚمًٚم٦م  ،وُمثؾ ذًمؽ اضمتٜم٤مب ُمٕمـريم٦م همػم طم٤مؾمـٛم٦م ذم وىمتٝم٤م .  ريم٦مـؾمـ٤مطم٦م اعمٕم

  شمٜمتٝمل سم٤مًمتٝمٚمٙم٦م.

٦م ـح٤مب جي٥م أن شمٙمقن ُمدروؾمـوم٢من ظمٓم٦م اإلٟمً ،ؾ ـويمؾ ساع يٛمٙمـ أن يتٓمرق إًمٞمف اًمٗمِم      

ة ُُمًـٌ٘م٤مً  همػم أن ضمقهره٤م يِمـٛمؾ إٟمقاع  ،وهذه ىم٤مقمدة ُمٕمرووم٦م ذم اًمٕمٚمقم اًمٕمًـٙمري٦م  ، وُُمـَٕمـدَّ

 ويٕمتٛمد ذًمؽ يمٚمف قمغم ومٝمؿ اًمتقازن واًمتِمخٞمص اعمٌٙمر ًمٜم٘مٓم٦م اًمتحقل. . إظمرى ُمـ اًمٍماع

ورسمام يرى سمٕمْمٝمؿ أن شمِمخٞمص ٟم٘مٓم٦م اًمتحقل شمقاضمٝمف صٕمقسم٤مت ُمٝمٛم٦م ذم رؤي٦م اًمتقازن ذم       

سمتٙمرار شم٘مقيؿ ضمدوى اإلؾمتٛمرار سمٛمقىمػ قسم٦م ٕميٛمٙمـ اًمتٖمٚم٥م قمغم هذه اًمّمًمٙمـ و ،وىم٧م حمدد 

ومٛمـ ومٕمؾ ذًمؽ سم٢مشم٘م٤من وم٢من ٟم٘مٓم٦م  ،ُمٕملم ؾمقاء يم٤من ُمقىمٗم٤ًم ؾمٞم٤مؾمٞم٤ًم او اىمتّم٤مدي٤ًم او دوم٤مقمٞم٤ًم او همػمه 

 .ٝمر ُمـ ظمالل اًمت٘مقيامت واوح٦م ضمٚمٞم٦ماو قمالُم٤ممه٤م شمٔم اًمتحقل

  اإلشتضعاف واهلجرة

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍچ ىم٤مل شمٕم٤ممم       

کک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ   ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  

ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  

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

                                          ڭ  ڭ  
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ذم أي٦م اًمٙمريٛم٦م ومقائد يمٌػمة ذم إدارة  .100 – 97اًمٜم٤ًمء:  چ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈڭڭ  

 ُمٜمٝم٤م:  ،اًمْمٕمػ 

صٚمف: شمتقوم٤مهؿ أن يٙمقن أيٛمٙمـ  چڍ    چ ىمقًمف شمٕم٤ممم ،: ُمٕم٤مين اعمٗمردات افػائدة إوػ      

 ، صٚمف شمقومتٝمؿأ ويٛمٙمـ ان يٙمقن ُم٤موٞم٤مً  ،وهق ومٕمؾ ُمْم٤مرع طمذوم٧م ُمٜمف إطمدى اًمت٤مئلم ًمٚمتخٗمٞمػ 

 ٤مممـــــن شم٠مٟمٞم٨م اعمالئٙم٦م جم٤مزي . وُمٕمٜمك اًمتقذم هق ىمٌض اًمروح . وىمقًمف شمٕمومحذوم٧م شم٤مء اًمت٠مٟمٞم٨م ٕ

تٗمٝم٤مم ـؾمإ ، چ ڎ  ڈ  چ طم٤مل ُمٜمّمقسم٦م ُمـ وٛمػم اعمٗمٕمقل ذم شمقوم٤مهؿ . وىمقًمف شمٕم٤ممم ، چ ڌ چ

تْمٕمٗمٜم٤م ـاؾم ،أي ُم٘مٝمقريـ  ، چڑ    چ٤ممم ــ. وىمقًمف شمٕم چ ک  گ  چ وُمثٚمف ،ًمٚمتقسمٞمخ 

وإٟمام  ،٤م ـ٤مومروا او شميسمقا ومٞمٝمـمل ي٘مؾ اهلل شمٕم٤ممم : ومتً ، چ ڳ ڳچ  وىمقًمف شمٕم٤ممم ىمقي٤مء .إ

وم٤مهلجرة  ،واًمتٝم٤مضمر اًمت٘م٤مـمع  ،اؾمتٕمٛمؾ اهلل شمٕم٤ممم ًمٗمظ اهلجرة وهق ود اًمقصؾ ويدل قمغم اًم٘مٓمٞمٕم٦م 

ن أقمغم  ،ٟمؽ شمريمتف ًمْمٞمؼ اًمقىم٧م او اعمٙم٤من أوم٤مذا ىمٚم٧م: شمريم٧م ومالٟم٤م ومٞمحتٛمؾ  ،أظمص ُمـ اًمؽمك 

ؿمد سمٙمثػم ُمـ ُمٓمٚمؼ اًمؽمك . أوم٘مد ىم٤مـمٕمتف وهق  ، هجرت ومالٟم٤م :وأُم٤م اذا ىمٚم٧م ،شمرضمع إًمٞمف سمٕمد ىمٚمٞمؾ 

ؾم٤ٌمب ووؾم٤مئؾ اًمتخٚمص واًمٜمج٤مة . وىمقًمف أشم٘مع قمغم يمؾ  ،ٟمٙمرة قم٤مُم٦م  ، چہ  چ وىمقًمف شمٕم٤ممم

إذا وراهمؿ ومالن ىمقُمف  ،وأرهمٛمتف أي محٚمتف قمغم ُم٤م يٙمره  ،اًمرهمؿ: اًمذل واهلقان   ، چ    چ شمٕم٤ممم

ٌٌقا ـٝمقر اعمقوع اًمذي يراهمؿ ُمٜمف اًمذيـ شمًـق ذم اعمِمـ٦م هـاعمراهمؿ  ذم أيو ،ٟم٤مسمذهؿ وظمرج قمٚمٞمٝمؿ 

ُمٕمت٘مد  :د قمٛمٚمٞم٦م اًمؽماهمؿ ُمثؾـاو هق ُمّمدر ُمٞمٛمل جيً ،ؿ ُمٙم٤من ُمثؾ جمٚمس ـق اؾمـومٝم ،ذم هجرشمف 

٤مء اهلل ـؿمٞمتْمح سمٕمد ىمٚمٞمؾ إن ـٞم٤مق وُمٕم٤مٟمٞمف يمام ؾمـمم اًمًإُمٞمٛمٞم٤م أىمرب  ويمقٟمف ُمّمدراً  ،وُمٜم٘مٚم٥م 

 .ُم٦م ٟم٠ميت امم سمٕمض آطمٙم٤مم اًمٕمٛمٚمٞم٦م٤ممم . وسمٕمد هذه اعم٘مدــشمٕم

 

يِمٛمؾ ُمـ فمٚمؿ ٟمٗمًف سمٗمًؼ او سمٙمٗمر فم٤مهره  ، چڌ  ڌ   چ ىمقًمف شمٕم٤ممم :افػائدة افثاكقة      

ؾم٤ٌمب اًمٜمزول وٟمحقه٤م أوأُم٤م رواي٤مت  ،وهذا ُم٤م مل ٟمجده  ،وٓ جيقز ختّمٞمّمف إٓ سمدًمٞمؾ  ،ردة و

 أُمثٚم٦مومٝمذه يمٚمٝم٤م  ،ؾمٚمؿ ومل ُّي٤مضمر وسمٕمْمٝم٤م ومٞمٛمـ ارشمد  سم٥ًٌم جم٤مورشمف ًمٚمٙم٤مومريـ أومٌٕمْمٝم٤م ومٞمٛمـ 

ُمـ  ٤مُم٤م سمٕمدههذه اًمٕم٤ٌمرة وو وٓ شمّمٚمح ًمٚمتخّمٞمص . ، ُم٤م شمتْمٛمٜمف أي٦م سمٕمض دُّ ـٕمَ ـشمٓمٌٞم٘مٞم٦م شمُ 
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وؾمٞمد  ،هنؿ سم٥ًٌم اؾمتْمٕم٤مومٝمؿ اعمزقمقم وىمٕمقا ذم يم٤ٌمئر ُمـ اًمذٟمقب أاؾمتح٘م٤مىمٝمؿ اًمٜم٤مر ي٘مٓمع 

أي ذيٙم٤ًم هلؿ ذم  ،اًمذٟمقب ذم هذا اعمج٤مل هق أن يّمػم اإلٟم٤ًمن ذيٙم٤ًم ًمٚمٔم٤معملم قمـ قمٚمؿ وإرادة 

وهل ذم اًمٖم٤مًم٥م ومقاطمش ؾمٞم٤مؾمٞم٦م  ، رشمٙم٤مهبؿ حمرُم٤مت ؾم٤مىمٝمؿ اًمٞمٝم٤م اًمٓمٖم٤مةإ ويِمٛمؾ ذًمؽ ،فمٚمٛمٝمؿ 

ٓم٦م واٟمتٝم٤مك او إداري٦م او شمنميٕمٞم٦م يمت٠ميٞمد اًم٤ٌمـمؾ وإسمٕم٤مد اًمّم٤محللم قمـ ُمرايمز اًمٜمٗمقذ واطمتٙم٤مر اًمًٚم

 . وي٠ميت سمٕمد ذًمؽ اًمًٚمٌٞم٦م وشمرك حم٤موٓتؿمٌف ذًمؽ أٟمٔمٛم٦م اًمٗم٤مؾمدة وُم٤م ٟم٤ًمن وشم٘مٜملم إطم٘مقق اإل

ؾمتًالم جلري٤مٟمف إؾمتٛمراء اًمقوع اًمٗم٤مؾمد واإل يمذًمؽو ، واإلداري اًمًٞم٤مد اعمج٤مل ذم اإلصالح

 . صالحؾمتٓم٤مقم٦م قمغم اًمتحرك ًمإلُمـ همػم اظمت٤ٌمر اإلو ، هؾ وؾم٤مئر اًمٜم٤مس قمغم اًمٜمٗمس وإ

 

ومٚمق يم٤من  ،ؾمتٗمٝم٤مم شمقسمٞمخ إ ، چ ک گ گ گ گچ : ىمقًمف شمٕم٤ممم افػائدة افثافثة      

وًمٙمٜمٝم٤م  ،ؾمتْمٕم٤مف اًمذي زقمٛمقه طم٘مٞم٘مٞم٤م ًمٙم٤مٟمقا ُمٕمذوريـ ذم سمٕمض فمٚمؿ اًمٜمٗمس قمغم أىمؾ شم٘مدير اإل

مم٤م رضمح قمٜمدهؿ  ،ومٞمف  ظمتٞم٤مر اًمنمايم٦مؾمتًالم ًمف واؾمتٙم٤مٟم٦م وإؾمتٛمراء اًمقوع اًمٗم٤مؾمد واإلاإل

شمٌٕم٤مت اًمٜمّمٞمح٦م ٤مد قمـ ـسمتٕمع اعم٤مدي٦م واًمؽمطمٞم٥م سمٛمج٤مورة اًمٔم٤معملم واإلـاعمٜم٤موم كـاعمح٤مومٔم٦م قمٚم

أي يمٜم٤م  ، 45اعمدصمر:  چ  حط  مط  مظ   جعچ  وم٠مص٤مهبؿ ٟمّمٞم٥م ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم ،واإلصالح 

وم٘مد اؾمتثٜم٤مهؿ اهلل  وأُم٤م اعمًتْمٕمٗمقن طم٘م٤مً  ، ن ه١مٓء اؾمتح٘مقا اًمٜم٤مرأٟمجري ُمع اًمتٞم٤مر . ي١ميد ذًمؽ 

 اعمًدود إذا يم٤من اًمٌ٘م٤مء ومٞمفوشمٜمٌف اًمٕم٤ٌمرة إمم وضمقب اخلروج ُمـ اًمٓمريؼ  . شمٕم٤ممم ذم أي٦م اًمتل سمٕمده٤م

 .ي١مدي إمم اإلٟمحراف
 

ذيمرٟم٤م اًمٗمرق سملم اهلجرة  ، چ ڳ  ڳ  چ ىمقًمف شمٕم٤ممم طمٙمؿ ُمراهمٛم٦م اًمٕمدو ، :افػائدة افرابعة      

ؾاعم٘م٤مـمٕم٦م وشمَ  قمغم وُمٓمٚمؼ اًمؽمك وم٤من اهلجرة شمتْمٛمـ اًمٕمزم ُمٖم٤مدرة اًمرواسمط اًمِمخّمٞم٦م اًمٙمثػمة  ـحٛمُّ

الُم٦م ُمـ ـ٧م جمرد ؾمـواًم٘مْمٞم٦م ًمٞمً ، ٚمؿ ومٞمٝم٤م اعم١مُمـ ُمـ آصم٤مم ذًمؽ اعمٙم٤منـمم ُمٙم٤من يًإواًمتحقل 

   ﮺  ﮻   ﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﯀  ﯁       چ ٤ممم سمٕمد ذًمؽــمم ىمقًمف شمٕمإ يْم٤مً أ٤مٟمٔمر وم.  إذى

ن يٙمقن ذًمؽ ذم صٚم٥م أو ، ُمـ سمٕمٞمد ُمداومٕم٦م اًمٔم٤معملممم أمهٞم٦م إن ذًمؽ يمٚمف يٜمٌف ٢موم  ، چ ....  

أي ُمقاوع  ، چ     چومال يٖمٞم٥م قمـ سم٤مًمف يمام يٗمٝمؿ ذًمؽ ُمـ ًمٗمظ  اعمٝم٤مضمر اهتامم اعمًٚمؿ
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هْمؿُ وأصٚمف  ،اًمذيـ ه٤مضمر سمًٌٌٝمؿ ويٜم٤مسمذهؿ  اًمٔم٤معملموجم٤مٓت يمثػمة يراهمؿ هب٤م   وهق ومٕمُؾ اًمٌمء اًمرَّ

ْٛم٧مـوشمَ  ، ويُمْرهٍ  ذل قمغم  ، آْٟمتِّم٤مف قمغم َيْ٘مِدرْ  مل إذا: ومالنٌ  وَرهَمؿَ  ، َرهمِٛمف قمغم ؿَمْٞمئ٤مً  وَمَٕمْٚم٧م: ومالٟم٤مً  َرهمَّ

ه إذا هم٤مًمٌف وراهمؿ همػمَ  ، هلؿ ُمٖم٤مئم٤مً  أي ٕهٚمف امً ُمراهمِ  ظمرجيمذا ذم )اعمحٞمط إلسمـ قم٤ٌمد( . وُي٘م٤مل: 

ومٝمق ُمـ  ،او اًم٘مٝمر  سم٤مًمذّل  ُدقم٤مء: أٟمُػ ومالن َرهِمؿَ وقمغم ذًمؽ ُمٕمٜمك: ُمراهمٛم٦م اإلقمداء . و ،وقم٤مداه 

هم٤مم وهق اًمؽماب )أي ص٤مر أٟمٗمف ذم اًمؽماب( او ُمـ اًم٘مٝمر يمام ُي٘م٤مل: أرهمؿ قم دوه أي ىمٝمره ـاًمرَّ

ومٝمق ذم إصؾ سمٜم٤مء اؾمؿ اعمٗمٕمقل ُمثؾ  قمغم وزن ُم٤ٌمَرك چ   چ ٤مرةـوأُم٤م سمٜم٤مء قمٌ وأظمْمٕمف .

 ُُمَراهَمَٛم٦مً راهَمَؿ أي ُمّمدر  ، أٟمف ُمّمدر إمم اًمٓمؼميو اًمٗمراء ذه٥موىمد  ، وُُمراؾَمؾ ُُم٘م٤مسَمؾ وُُمٕم٤مَرض 

 . واسمـ قم٤مؿمقر إمم أٟمف اؾمؿ ُمٙم٤من وأًمقد اًم٘مرـمٌلو اًمٜمح٤مس وذه٥م ، سمحذف اًمت٤مء ُُمَراهَمامو

٤مقمد ه١مٓء إئٛم٦م قمغم محٚمف قمغم ُمٕمٜمك اعمّمدر او ـسم٤مًمٙمثػم يً اًمقصػ ُمع واعمدح اًمؽمهمٞم٥م ؾمٞم٤مقو

يم٤مً تَ ـُمُ  أي جيد  ،ؿ اعمّمدر او اعمٙم٤من اعمٕمٜمقي ـاؾم ك هل قم٤ٌمرة  ، ُمٜمف يراهَمؿ اًمٕمدوُ  يمثػماً  َحرَّ واعمتحرَّ

وًمذًمؽ د . ـ٦م أصؾ ذم اعم٘م٤موُم٦م ُمـ سمٕمٞمـ٦م اًمٙمريٛمـذه أيـ. ومٝم ػمه ذم اعمٙمت٦ٌم اًمِم٤مُمٚم٦مـاًمراهم٥م ذم شمٗمً

ۆ  ۈ  چ  ٤مممـــقًمف شمٕمـيمام ذم ىم ،٥ٌم اًمٗمتٜم٦م ـٝم٤مضمر سمًـد أن يـ٤ممم قمغم ُمـ جي٤مهد سمٕمـأصمٜمك اهلل شمٕم

ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى  ۈ   ٴۇ ۋ  ۋ  ۅ  

  .110اًمٜمحؾ:  چ ائ  ائ

ومتدسمر  ، چ ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  چ : قمقدة امم ىمقًمف شمٕم٤مممافػائدة اخلامسة      

وأُم٤م ُمـ ومر ُمـ فمٚمؿ اًمٜمٗمس  ، ؾمتْمٕم٤مفن هذا اجلقاب إٟمام هق ذم طمؼ ُمـ فمٚمؿ ٟمٗمًف سمٛمزقمٛم٦م اإلأ

ٟمف ي٘م٤مل ًمٙمؾ ُمـ شمٕمرض ًمتٚمؽ اًمٗمتٜم٦م: أسم٤مًمّمؼم واًمّمٛمقد واعم٘م٤موُم٦م ومٚمف طمٙمؿ آظمر . وظمالص٦م إُمر 

وٓ وػم أن شمٙمقن  ، اعمِم٤مريم٦م ذم اًمٔمٚمؿ واًمٗم٤ًمد او قمغم أىمؾ شم٘مدير شمٕمتزل إُم٤م أن شم٘م٤موم او مه٤مضمر

ن اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م دمٕمؾ ٢ماعم٘م٤موُم٦م ؾمٚمٛمٞم٦م ُمتدرضم٦م . سمؾ إن صح اًمٕمزم قمغم اًمّمؼم واعم٘م٤موُم٦م وم

طمٙم٤مم ) أي وم٘مف حتٙمٛمف ىمقاٟملم شمزاطمؿ إ ٟمًٌٞم٤مً  اًمٗم٤مصؾ سملم فمٚمؿ اًمٜمٗمس وحتّمٞمٜمٝم٤م سم٤معم٘م٤موُم٦م أُمراً 

م اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤معمداومٕم٦م طمٙم٤موٓمرار واًمت٘مٞم٦م وؿمٌف ذًمؽ ُمـ إاإلىمقاٟملم وًمقي٤مت ( واعمقازٟم٤مت وإ

ن اعمًٚمٛملم ضمًد واطمد يتداقمك سمٕمْمف ًمٌٕمض وهؿ يد واطمدة أُمـ اًم٘مقاقمد اًمٙمٌػمة و واًمٍماع .
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ٚمٛملم ـص٤مسم٧م ـم٤مئٗم٦م ُمـ اعمًأن شمٚمؽ اًمٗمتـ إذا ٢موًمذًمؽ وم ،قمغم ُمـ ؾمقاهؿ ويًٕمك سمذُمتٝمؿ ادٟم٤مهؿ 

شمِمٛمؾ اعمًٚمٛملم يمٚمٝمؿ  او شمٕمتزل وم٢من ىم٤مقمدة: إُم٤م أن شم٘م٤موم او مه٤مضمر ، ذم ُمٙم٤من ُمٕملم وإن يم٤من ومرداً 

 ؟ ًمٚمٗمتٜم٦م: مل شم٘م٤موم وأٟم٧م ؾم٤ممل ؿمخّمٞم٤مً  ن ي٘م٤مل عمـ مل يتٕمرضأوٓ يّمح  ،ذم ذًمؽ اعمٙم٤من 

 

ًمتحدي سمٕمض ظمؼماء اًمًٞم٤مؾم٦م يٗمْمؾ قم٤ٌمرة: او ،: ُمٕمٜمك اعم٘م٤موُم٦م اًمًٚمٛمٞم٦م افػائدة افسادشة      

 ،ًمٗم٤مظ اعم٘م٤موُم٦م واًمتحدي وٟمحقمه٤م شمٜمٗمل اًمًٚمٌٞم٦م واإلٟمزواء همػم أن ا ،اًمًٞم٤مد وُم٤م يم٤من ذم ُمٕمٜم٤مه 

، وًمٙمٜمف قمٛمؾ سمال ىمت٤مل  ،وًمٞمس اًم٘مقًمٞم٦م وم٘مط  ،ِمٛمؾ يمؾ اًمقؾم٤مئؾ اًمٕمٛمٚمٞم٦م اعمٛمٙمٜم٦م ذم اًمتحدي وشم

ىمد ي٘م٤مسمٚمف  همػم اًم٘مت٤مزم وهذا اًمتحدي طمٞم٨م يٙمقن اًمؽميمٞمز قمغم ُم٘م٤موُم٦م اًمت٠مصمػم سمدًٓ ُمـ مهديد اًمذات .

ُمٜمع  وًمٙمٜمف صمٛمـ اعمٕم٤مزم واعمٙم٤مرم . ورسمام حيت٩م اعمنومقن ذم ،ٟمتٝم٤ميم٤مت واعمٔم٤ممل اًمٓمٖم٤مة سم٠مٟمقاع ُمـ اإل

 ، «ه سمٞمده وم٤من مل يًتٓمع ومٌٚم٤ًمٟمف ..ومٚمٞمٖمػم ُمـ رأى ُمٜمٙمؿ ُمٜمٙمراً  »سمحدي٨م  اعم٘م٤موُم٦م سم٤مًمٕمٛمؾ اًمًٚمٛمل

 «سمٞمده  » قم٤ٌمرة همػم أن هذا آطمتج٤مج ؾمٌٌف اخلٓم٠م اًمِم٤مئع ذم شمٗمًػم .وهق طمدي٨م صحٞمح ُمِمٝمقر 

وقمغم هذا اًمتٗمًػم وم٢من ُمـ مل يًتٓمع اًمتٖمٞمػم سم٤مًمٕمٜمػ وم٤مٟمف يٜمت٘مؾ  ،ؾمتٕمامل اًمٕمٜمػ او اًمًالح سمٛمٕمٜمك ا

او  أي سمٕمٛمٚمف ؾمقاء يم٤من قمٜمٞمٗم٤مً  «سمٞمده  »ن ُمٕمٜمك أ. واًمّمحٞمح  دون اًمٕمٛمؾ مم اًمتٖمٞمػم سم٤مًمٚم٤ًمن وم٘مطإ

اًمٌ٘مرة:  چ   ہہ ۀ ۀ  ہ  ہ  چ  ٟمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم ،وهذا اؾمتٕمامل صحٞمح ؿم٤مئع  ،همػم قمٜمٞمػ 

 چ  ی  ی  جئ  حئ    مئ  ىئ  يئ   جب  حبچ  وىمقًمف شمٕم٤ممم ،أي سمٕمٛمٚمٙمؿ  ، 195

 چ   ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿  چ  وىمقًمف شمٕم٤ممم ،أي سمام يمًٌقا سم٤مقمامهلؿ  ، 41اًمروم: 

ُمٕمٜمك ذًمؽ رضورة اإلضمتٝم٤مد ذم  أي خيرسمقن سمٞمقمهؿ سمًقء اقمامهلؿ وسمٕمٛمؾ اعم١مُمٜملم . ، 2احلنم: 

ُمـ يمؾ  شم١مظمذ ي٦مقؾم٤مئؾ اًمتٜمٗمٞمذاًم وُمٕمٚمقم أنايمت٤ًمب اعمٝم٤مرات اًمٕمٛمٚمٞم٦م ًمٚمٛم٘م٤موُم٦م همػم اًم٘مت٤مًمٞم٦م . 

ُمـ  ٝم٤م او ختقوم٤مً ـٝم٤م حمرُم٦م سمذاشمـٞمٚم٦م ُمٕمٞمٜم٦م ًمٙمقٟمـرقمل يٛمٜمع وؾمـ٥ٌم ؿمـُمٙم٤من سمنمط أن ٓ ي٘مقم ؾم

٤مئؾ ـل ُمٕمروم٦م وإظمت٤ٌمر اًمقؾمـوم آصم٤مره٤م اعمحتٛمٚم٦م . وٓ يِمؽ ُمٓمٚمع أن اًمدول اًمٖمرسمٞم٦م ىمد شمٗمقىم٧م ضمداً 

ُمػميمل ضملم ًمٚمٙم٤مشم٥م إ (اعم٘م٤موُم٦م اًمالقمٜمٗمٞم٦م )وُمـ يمتٌٝمؿ اعمِمٝمقرة ذم هذا اعمج٤مل يمت٤مب  ،اًمتٜمٗمٞمذي٦م 

 . وومٞمف ومقائد شمٜمٗمٞمذي٦م يمثػمة ،٤مرب ـؿم
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ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ  چ  : ىمقًمف شمٕم٤مممافػائدة افسابعة      

ومٝمؿ  ،ن اهلل شمٕم٤ممم هق اًمذي وصٗمٝمؿ سمذًمؽ ٕ ومٝم١مٓء ُمًتْمٕمٗمقن طم٘م٤مً  ، چ ھ ھ ہ  ہ

 ،جي٤مسمٞم٦م او اًمتحدي ومال ىمدرة هلؿ قمغم اهلجرة وٓ اعم٘م٤موُم٦م اإل ، حم٤مسون ُمـ يمؾ ضمٝم٦م يٗمٙمرون هب٤م

ٓمٚم٥م ُمٜمٝمؿ اعم٘م٤موُم٦م اًمًٚمٌٞم٦م أي ُم٤م يّمقن ديٜمٝمؿ ُمـ اقمتزال اًمقوع اًم٘م٤مئؿ ُمع قمدم ومٛمثؾ ه١مٓء شمُ 

وم٢من ظمٞم٤مرات ُمثؾ هذا اإلؾمتْمٕم٤مف هل اعمح٤مومٔم٦م  ُمـ اًمت٘مٞم٦م . وىمد حيت٤مضمقن ىمدراً  ،إفمٝم٤مر اًمتحدي 

 هٜم٤م ؾمتثٜم٤مء. واإل واضمتٜم٤مب اعمٝم٤مًمؽ واًمٌح٨م قمـ وؾم٤مئؾ اخلالص ُمـ اعم٠مزق قمغم اًمٜمٗمس واحلرُم٤مت

سمتٕم٤مد قمـ أصم٤مم اًمتل شم٘مؽمن وًمٙمـ يٜمٌٖمل هلؿ اإل ،قمغم شمريمٝم٤م اهلجرة وُم٤م يؽمشم٥م  ُمٜم٘مٓمع ُمـ طمٙمؿ

ھ     چ ن ي٘مٕمقا ومٞمف ىم٤مل شمٕم٤ممم ومٞمٝمؿأ٥ٌم ُم٤م حيتٛمؾ ـوًمٕمٚمف سمً .ؾمتْمٕم٤مف سم٤مًمٌ٘م٤مء ذم طم٤مل اإل

واًمرضم٤مء ُمـ هق اًمٓمٛمع  ، شقمًك»وم٤من ُمٕمٜمك  ، چے  ے  ۓ  ۓ    ﮲﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  

٦م ىمد يتٍمف ٟم٤ًمن سم٥ًٌم إٟم٘م٤ٌموف ُمـ اهلجرة وُمـ اعم٘م٤موُموذًمؽ ٕن اإل ، ٘مٓمعاعمذيمقريـ وًمٞمس اًم

 .يمٛمًتْمٕمػ وهق ًمٞمس يمذًمؽ

 

مم إمم ؿمٕم٥م ُمًٚمؿ وهجرة إمم سمالد إُمـ وهجرة إهجرة  :: ُمـ أٟمقاع اهلجرةافػائدة افثامـة      

 .ؾمالمدوًم٦م اإل

مم إويمذًمؽ اسمتداء اهلجرة  ، ٦مـمم سمالد إُمـ ومٙمٝمجريت احلٌِمإٝمجرة ُمـ سمالد اخلقف ـوم٠مُم٤م اًم      

 ،ذى اًمذي يٗمر ُمٜمف اعمًٚمؿ وهذه ىمد شمٙمقن رظمّم٦م وىمد شمٙمقن واضم٦ٌم وذًمؽ سمح٥ًم إ ،اعمديٜم٦م 

ويم٤من  ؾمتثٜم٤مء اعمذيمقر .وأي٦م اًمتل ؾمٌؼ شمٗمًػمه٤م شمتٜم٤مول إطمقال اًمتل دم٥م ومٞمٝم٤م اهلجرة إٓ سم٤مإل

ويٜمٌٖمل أن  ،يًتْمٞمٗمٝمؿ شمٍمف اًمّمح٤مسم٦م ذم احلٌِم٦م شمٍمف اًمْمٞمقف اًمٙمرام ذم ٟمزوهلؿ سمالد ُمـ 

 طمٞمٜمذاك ذم احلٌِم٦م مل شمٙمـ سمالد أن يٙمقن يمذًمؽ طم٤مل يمؾ ُمـ يٜمزل وٞمٗم٤ًم او ُمًت٠مُمٜم٤ًم . وُمٕمٚمقم

.  اعمًٚمٛملم همػم سمالد ذم اإلؾمتٞمٓم٤من طمٙمؿ ذم ُم١مصمرة ىمْمٞم٦م وهذه  ، واعمًٚمٛملم اإلؾمالم ُمع طمرب

 ومٝمق وم٘مده٤م ومٛمـ ، قمٚمٞم٤م ىمٞمٛم٦م او هم٤مي٦م شُمـَٕمدُّ  اًمتل إؾم٤مؾمٞم٦م اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م احل٘مقق وىمد ي٠ًمل اًمٜم٤مس قمـ

 قمٝمد ذم واحلٌِم٦م اهلجرة ىمٌؾ ُمٙم٦م سملم اًمٗمروق سمٛمالطمٔم٦م اجلقاب يتْمحو اعمًتْمٕمٗملم؟ ُمـ
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سمؾ يم٤مٟم٧م  ، يمذًمؽ ٧مـًمٞمً ٦مـاحلٌِم ويم٤مٟم٧م اؾمتْمٕم٤مف أرض طمٞمٜمذاك ُمٙم٦م يم٤مٟم٧م وم٘مد ، اًمٜمج٤مر

  .سمالد أُمـ

هق أن اعمًٚمؿ آُمـ ذم إفمٝم٤مر إؾمالُمف ذم  ،ـ سمٚمد أُمْ  ر أن اًمقصػ اعم١مصمر ذم شمّمٜمٞمػ سمٚمد أٟمفوئمٝم      

وُم٤م ختْمع ًمف ُمـ  اًمٕمالىم٦م ُمع أظمريـ وأُم٤م ، ومال ُيْمٓمٝمد سم٥ًٌم ذًمؽ و اخل٤مص٦مؿم١موٟمف اًمٗمردي٦م ا

٤مُمؾ ُمٕمٝم٤م ُمع رقم٤مي٦م ومٝمق ذم طمٙمؿ اعمْمٓمر إمم اًمتٕم ،أٟمٔمٛم٦م وىمقاٟملم ووٕمتٝم٤م ىمٞم٤مدات ذًمؽ اًمٌٚمد 

وهق طم٤مل اعمًٚمٛملم ذم يمؾ سمٚمد  ، وهٙمذا يم٤من طم٤مل سمالد احلٌِم٦م طمٞمٜمذاك ، وقاسمط اًميورات

ص ًمٚمٛمًٚمؿ أن ي٘مٞمؿ ومٞمف  . إذا يم٤مٟم٧م اًمًٚمٓم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م واًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م قمغم اًمٌٚمد ًمٞم٧ًم ًمإلؾمالم ُيـَرظمَّ

 وا ُم٘مٞمٛملموؾمٜمذيمر سمٕمد ىمٚمٞمؾ إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم أن سمٕمض ظمٞم٤مر اًمّمح٤مسم٦م ُمـ ُمٝم٤مضمري احلٌِم٦م اؾمتٛمر

 ذم ظمٞمؼم ومتح وىم٧م ـمققم٤مً  اعمديٜم٦م إمم ه٤مضمروا صمؿ ، ومٞمٝم٤م ؾمٜمقات سمٕمد ىمٞم٤مم دوًم٦م اإلؾمالم ذم اعمديٜم٦م

وٓ يٜم٘مض  . قمٚمٞمٝمؿ وأصمٜمك ظمٞمؼم همٜم٤مئؿ ُمـ أقمٓم٤مهؿ سمؾ ، قمٚمٞمٝمؿ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يٜمٙمر ومٚمؿ ، اًم٤ًمسمٕم٦م اًمًٜم٦م

 قُمَٛمٞمْسٍ  سمِٜم٧ُْم  َأؾْماَمءُ وم٘مد وصٗم٧م  ، ـ أن يتٕمرض اعمًٚمؿ ومٞمٝم٤م إمم سمٕمض إذى واعمِم٤ميمؾيمقهن٤م دار أُمْ 

ـُ »ريض اهلل قمٜمٝم٤م طم٤مهلؿ ذم احلٌِم٦م سم٘مقهل٤م:  رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ وأسمق  شَوُٟمَخ٤مُف  ُٟم١ْمَذى يُمٜم٤َّم َوَٟمْح

واًمٞمقم ُّي٤مضمر يمثػم ُمـ اعمًٚمٛملم ُمـ  يٕمغم واًمٜم٤ًمئل ذم اًمٙمؼمى ذم ؾمٞم٤مق ىمّم٦م هجرمهؿ وقمقدمهؿ .

ًمٞمف ذم إمم إذى اًمِمديد اًمذي شمٕمروقا إ ٕهن٤م سمالد أُمـ ىمٞم٤مؾم٤مً  ،أهؾ اًمٙمت٤مب مم دول إسمالد اعمًٚمٛملم 

 ،سمالدهؿ . وًمٙمـ ٓري٥م أيْم٤م أن اًمٙمثػم ُمـ ه١مٓء ُّي٤مضمرون عمجرد اًمؽمومف واًمتقؾمع ذم اعمٕمٞمِم٦م 

وأُم٤م ُمٙم٦م طمٞمٜمذاك ومٙمثػم ُمـ اعمًٚمٛملم يم٤مٟمقا همػم آُمٜملم ذم إفمٝم٤مر  .ويم٠مهنؿ سمال ىمْمٞم٦م ذم سمالدهؿ 

أرض اؾمتْمٕم٤مف ويم٤من شمّمٜمٞمٗمٝم٤م أهن٤م  ، إؾمالُمٝمؿ وشمٕمروقا ٕٟمقاع ؿمديدة ُمـ اًم٘مٝمر واإلوٓمٝم٤مد

ق ىمقًمف ـيمام يٜمٌف إًمٞمف ٟمح ،ري ـراج اًم٘مًـٕهن٤م أوضم٧ٌم اهلجرة وضمٕمٚم٧م ًمٚمٝمجرة طمٙمؿ اإلظم

ڦ  ڦ  ڦ    ڦ    ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  چ ٤ممم ــــشمٕم

وهٜم٤م أيْم٤ًم وم٢من اًمت٘مٚمٞمؾ  .217اًمٌ٘مرة:  چ ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎ

 ،ًمٙمقن ُمٙم٦م طمٞمٜمذاك أرض اؾمتْمٕم٤مف اًمٓمٗمٞمػ ذم خم٤مـمر إفمٝم٤مر اإلؾمالم ٓ يٖمػم احلٙمؿ اإلمج٤مزم 

ٌْدِ ُمـ ذًمؽ طمدي٨م  َ  َأنْ  اؾْمَتَٓمْٕمٜم٤َم َُم٤م َواًمٚمَّـفِ »: ىَم٤مَل  )هق اسمـ ُمًٕمقد( قَمٜمْفُ  اًمّٚمـفُ  َريِضَ  اًمّٚمـفِ  قَم  قِمٜمْدَ  ُٟمَّمكم 
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٦ٌَمِ  ـَ  اًْمَٙمْٕم ـْ ورواه احل٤ميمؿ وصححف وواوم٘مف اًمذهٌل .  ش قُمَٛمرُ  َأؾْمَٚمؿَ  طَمتَّك فَم٤مِهِري ٌْدِ  قَم ـِ ا اًمّٚمـفِ  قَم  سْم

ُٕمقدٍ  ًْ ةً  ِزًْمٜم٤َم َُم٤م»: ىَم٤مَل  قَمٜمُْف، اهلل َريِضَ  َُم  .رواه اًمٌخ٤مري وهمػمه شقُمَٛمرُ  َأؾْمَٚمؿَ  ُُمٜمْذُ  َأقِمزَّ
  

ومٙمام ٟمراه اًمٞمقم ُمـ  ، ؾمالمطمٙم٤مم اإلأًمف طمٙمقُم٦م رسمام شمٓمٌؼ سمٕمض  ،مم ؿمٕم٥م ُمًٚمؿ إوأُم٤م اهلجرة       

ٙمقٟمقا سمالد اعمًٚمٛملم وإن مل يذم  قا ًمٚمٕمٛمؾحتقًم صمؿ ،مم اوروسم٤م إ أوًٓ  اعمًٚمٛملم اًمذيـ ه٤مضمروا سمٕمض

 ،ويمذًمؽ سمٕمض اإلؾمالُمٞملم اًمذيـ ٓطم٘متٝمؿ طمٙمقُم٤مت أوـم٤مهنؿ  ، أصال ُمـ أهؾ شمٚمؽ اًمٌالد

شمتحٙمؿ ومٞمٝم٤م قمقاُمؾ يمثػمة وأٟمٔمٛم٦م  اًمث٤مٟمٞم٦م ٝمذه اهلجرةوم.  وم٘مٌٚمتٝمؿ طمٙمقُم٤مت دول ُمًٚمٛم٦م أظمرى

ذه ـر ُمثؾ هـوىمد ٓ شمتٞمً ،٦م ـىمتّم٤مديٞم٦م واإلـٞم٤مؾمـٕمقب وأوو٤مقمٝم٤م اًمًـطمٙمقُم٤مت شمٚمؽ اًمِم

 .٤مهبرة ًمٙمثػم ُمـ اًمراهمٌلم ـاهلج

 

ذا اومؽموٜم٤م ىمٞم٤مم إمم اعمديٜم٦م ذم اًمٕمٝمد اًمٜمٌقي . وإؾمالم ومٙمٝمجرة اعمًٚمٛملم مم دوًم٦م اإلإوأُم٤م اهلجرة       

وهلذا اًم٥ًٌم  ،هن٤م ىمٓمٕم٤م ًمـ شمتًع عمئ٤مت اعماليلم ُمـ اعمًٚمٛملم ذم اًمٕم٤ممل ٢موم ، اًمٞمقمدوًم٦م إؾمالُمٞم٦م 

مم ذًمؽ إدار إُمـ إن اطمت٤مضمقا اًمٕمٞمش ذم سمالدهؿ او اهلجرة إمم  وٟمحقه يٌ٘مك ًمٕم٤مُم٦م اعمًٚمٛملم طمٙمؿ

ُمٙمثقا ذم دار إُمـ احلٌِم٦م  ،ُمٜمٝمؿ ضمٕمٗمر سمـ أيب ـم٤مًم٥م  ،. ي١ميمد ذًمؽ أن مج٤مقم٦م ُمـ ظمٞم٤مر اًمّمح٤مسم٦م 

٤مسمٕم٦م ُمـ اهلجرة ـٜم٦م اًمًـوائؾ اًمًأٓ ذم إمم اعمديٜم٦م إومل ُّي٤مضمروا  ، الم ذم اعمديٜم٦مـؾمٕمد ىمٞم٤مم دوًم٦م اإلسم

ومم٤م ىم٤مًمف  ،سمؾ ومرح هبؿ وأصمٜمك قمٚمٞمٝمؿ وىمًؿ هلؿ ُمـ ومتح ظمٞمؼم ومل يِمٝمدوه  ، ملسو هيلع هللا ىلصومل يٕمٜمٗمٝمؿ اًمٜمٌل 

رواه٤م  ،وىمّم٦م ه١مٓء اًمّمح٤مسم٦م صحٞمح٦م ُمِمٝمقرة  ، «ٟمتؿ أهؾ اًمًٗمٞمٜم٦م هجرشم٤من أوًمٙمؿ  »هلؿ 

اًمذي شم٥ًٌم ذم  ن روح اًمٍماع وُمراهمٛم٦م اًمٕمدو اًمٌٕمٞمد٢موُمٝمام يٙمـ ُمـ أُمر وم .اًمٌخ٤مري وهمػمه 

٤م سمٞمٜم٤مه ذم ـيمٛم ،ر أو سمالد إُمـ ـسمالد اعمٝمج ذم ٚمؿ وهقـجي٥م أن شمٌ٘مك طم٤مرضة ذم ىمٚم٥م اعمً اًمتٝمجػم

 أظمرى. شمدل قمٚمٞمف أدًم٦مويمام  ، چ ﮿  ﯀  ﯁       چ٤مرة ـقمٌ ػمـشمٗمً

 

َأنَّ َرؾُمقَل : طمدي٨م ضمرير سمـ قمٌد اهلل ،ُمـ إطم٤مدي٨م اعمٝمٛم٦م ذم هذا اعمج٤مل و: افػائدة افتاشعة      

َع ومِٞمِٝمْؿ  ُجقِد وَم٠َمْهَ ًُّ ٦ًم إمَم ظَمثَْٕمَؿ وَم٤مقْمَتَّمَؿ َٟم٤مٌس سم٤ِمًم يَّ َؿ  سَمَٕم٨َم َهِ ٌََٚمَغ  اًْمَ٘متَْؾ اهللَِّ  َصغمَّ اهللَُّ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ ، وَم

ِلَّ  َصغمَّ اهللَُّ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ  ٚمٍِؿ ُيِ٘مٞمُؿ سَملْمَ  » وَم٠َمَُمَر هَلُْؿ سمِٜمِّْمِػ اًْمَٕمْ٘مِؾ َوىَم٤مَل  ،َذًمَِؽ اًمٜمٌَّ ًْ ـْ يُمؾ  ُُم َأَٟم٤م سَمِريٌء ُِم
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يمِلمَ  َ  َأفْمُٝمِر اعْمُنْمِ اَءى َٟم٤مَرامُهَ  ، ىَم٤مًُمقا: َي٤م َرؾُمقَل اهللَِّ َومِل َٓ شَمؽَمَ ُِمِذيُّ .  « ٤م؟ ىَم٤مَل:  ْ َرَواُه َأسُمق َداُود َواًمؽم 

ًم٤ٌمين ذم وىمد صحح إؾمٜم٤مده اسمـ طمجر ذم سمٚمقغ اعمرام وإ ،واؾمٜم٤مده صحٞمح ُمتّمؾ سمٛمِم٤مهػم اًمث٘م٤مت 

 همػم أن اًمرواي٦م ،رواء وأطمت٩م سمف اسمـ طمزم وهق ٓ حيت٩م آ سم٤مًمّمحٞمح . ورواه سمٕمْمٝمؿ ُمرؾمال اإل

 ، أي ٓ شمت٘م٤مسمؾ ، «ٓ شمؽماءى  »وُمٕمٜمك  ىمٌقهل٤م .صقل شمقضم٥م اعمتّمٚم٦م زي٤مدة ُمـ صم٘م٦م وىمقاقمد إ

 وُمٕمٜمك .61ٕمراء: ـاًمِم چ ٻ ٻ ٱچ شمٕم٤ممم  وُمٜمف ىمقًمف ، ويتْمٛمـ ذًمؽ أهن٤م ٓ شمت٘م٤مرب

مم هذا إويرضمع  ،وم٤مًمٜم٤مر هل اًمًٛم٦م واًمٕمالُم٦م وُمٜمٝم٤م: ٟم٤مر اإلسمؾ  ،أي قمالُم٤ممهام  «ٟم٤مرامه٤م  » يمٚمٛم٦م

 ،: ُمٜم٤مر آرض وُمٜم٤مر اإلؾمالم . اعمٝمؿ أن قمالُم٤مت اعم١مُمـ وقمالُم٤مت اعمنمك ٓ شمت٘م٤مسمؾ ىمقهلؿ عمٕمٜمكا

وهٙمذا  ،يراه اعمًٚمؿ رذيٚم٦م وفمٚماًم ؿمديدًا  ،ُم٤م يراه اعمنمك طمري٦م إضمتامقمٞم٦م وؾمٞم٤مؾم٦م ظم٤مرضمٞم٦م ذيمٞم٦م  وم٤من

: هق ىمقل ُمـ يٗمٝمؿ ُمـ احلدي٨م إول ادذهب،  وذم شمٗمًػم احلدي٨م ُمذه٤ٌمن ذم أُمقر يمثػمة .

أن اًمؼماءة هٜم٤م ُمًٜمدة ذم اًمٔم٤مهر إمم اعمًٚمؿ  سمحج٦م اًمتحريؿ اعمٓمٚمؼ إلىم٤مُم٦م اعمًٚمؿ ذم سمالد اعمنميملم

، ومال رظمّم٦م سمخالف ذًمؽ إٓ  شمٚمٌس سم٠مُمر يمٌػم ىمد ن اعمًٚمؿ سمجٛمٚمتفٟمٗمًف وًمٞمس إمم صٜمٞمٕمف ، ويم٠م

ٞم٤مق اًمٙمالم قمـ ىمقم سمٞمٜمٝمؿ وسملم ـٟمف ذم ؾمأُمـ ىمّم٦م احلدي٨م  صحٞمحو سمنموط اإلوٓمرار .

اًمٕمٛمقم ذم  همػم أن طمج٦م أصح٤مب هذا اعمذه٥م هق أن فم٤مهر احلدي٨م ،ٚمٛملم طمرب ىمت٤مًمٞم٦م ـاعمً

 ،ن إصؾ ذم شمٗمًػم اًمٜمّمقص هق اإلطمتج٤مج سمٕمٛمقم اًمٚمٗمظ وقمدم ختّمٞمّمف سم٤مًم٥ًٌم ٕ ،اعمنميملم 

إمم ذًمؽ  أصح٤مب هذا اعمذه٥م ػويْمٞم. فمٝمر اعمح٤مرسملم أاخلّمقص ًم٘م٤مل: سملم  ملسو هيلع هللا ىلصومٚمق أراد اًمٜمٌل 

٤م » ملسو هيلع هللا ىلصوهل ىمقًمف  ، أن قمٚم٦م احلٙمؿ قم٤مُم٦م اَءى َٟم٤مَرامُهَ يمام أن اًمتٕمٌػم ذم احلدي٨م سم٤مًمؼماءة  ، « َٓ شَمؽَمَ

أي اًمٕمٚم٦م  ،٥ٌم احلٙمؿ ـؾم ع وضمقدـظم٤مص٦م ُم ، ٝمٞم٦مـي٠مسمك سومف ُمـ اًمتحريؿ إمم اًمٙمراه٦م اًمتٜمزي

ن فم٤مهر احلدي٨م هق اعمٜمع ُمـ إىم٤مُم٦م او اؾمتٞمٓم٤من اعم١مُمـ ذم دي٤مر ٢موم ، قمغم هذا اعمذه٥مو اعمذيمقرة .

 سمالد اعمنميملم )إذا يم٤مٟم٧م اًمٕمالىم٤مت ؾمٚمٛمٞم٦م( ُمثؾ اإلىم٤مُم٦م اعم١مىمت٦م ذم ، اعمنميملم إٓ ُم٤م اؾمتثٜم٤مه اًمدًمٞمؾ

او اًمٕمٛمؾ اًمدسمٚمقُم٤مد او اًمٗمرار ُمـ اًمٔمٚمؿ  ًمٖمرض اًمتج٤مرة او ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ او اًمٕمالج اًمٓمٌل

هق محؾ  :افثاين ادذهب .  احلدي٨ماعمِمٝمقر ذم شمٗمًػم هذا ُم٤م ي٘متْمٞمف اًمرأي . وٟمحقه واًمتٝمديد

أي اًمؼماءة ُمـ  ، سمٕمض ُمتٕمٚم٘م٤مت اعمًٚمؿ وًمٞمس اعمًٚمؿ ٟمٗمًف يمام هق فم٤مهر اًمًٞم٤مقاًمؼماءة قمغم 
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 ک ک  ک ڑ   ڑ چ ٤ممم ـــقمغم ٟمحق ىمقًمف شمٕم ، يمحاميتٝمؿ اإلًمتزاُم٤مت اًمًٞم٤مؾمٞم٦م دم٤مهٝمؿ

قمغم  «ٓ شمؽماءى  » محؾ يمٚمٛم٦م وي٘متيض ذًمؽ ،72إٟمٗم٤مل:  چ گ  گ  ڳ  ڳ ک  گ  گ

ءُ  شمراءى ُمـ ىمقهلؿ:  ، أي يتٕمذر متٞمٞمزه٤م ًمْمامن ؾمالُمتٝمؿ ،ًمٚمٓمرف اعم٘م٤مسمؾ  ُمٕمٜمك: ٓ شمٔمٝمر  إذا اًمٌمَّ

اَءى اًمَٗمالة ذِم  اًمُٖمقل َأنَّ  شَمْزقُمؿ اًمَٕمرب يَم٤مَٟم٧ِم وقمٚمٞمف ىمقل إزهري:  ، فمَٝمر ُل  ًمِٚمٜم٤َّمسِ  شَمؽَمَ ًٓ  ومَتَتَٖمقَّ : شَمَٖمقُّ

ٟم٤م شَمتََٚمّقن َأْي  ؾ ظمروج قمـ اًمٔم٤مهر ذم ذا اًمت٠مويـوذم ه . ُمـ )اًمتٝمذي٥م( اهـ. تَّكـؿَم  ُصَقر ذِم  شمَٚمقُّ

وإصؾ هق محؾ اًمٕم٤ٌمرة اًمنمقمٞم٦م قمغم فم٤مهره٤م إذا سمحثٜم٤م ومٚمؿ  .إؾمـٜم٤مد اًمؼماءة إمم اعمًـٚمؿ ٟمٗمًـف 

همػم أن ىمّم٦م ضمٕمٗمر واصح٤مسمف ُمـ ُمٝم٤مضمري احلٌِم٦م شمّمٚمح ًمٍمف اًمٕم٤ٌمرة قمـ فم٤مهره٤م . ٟمجد ىمريٜم٦م 

شمًٛمح سمٌٕمض اًمتقؾمع ذم أقمذار اإلىم٤مُم٦م ذم سمالد اعمنميملم اًمتل  شُمـَٕمـدُّ ىمريٜم٦م ىمقي٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ

ٕن سمٕمْمٝمؿ أىم٤مم ذم احلٌِم٦م ؾمٜمقات سمٕمد ىمٞم٤مم دوًم٦م اإلؾمالم ذم  ،ًمٞمس ومٞمٝم٤م اوٓمٝم٤مد قمغم اًمٕم٘مٞمدة 

 ملسو هيلع هللا ىلصومٚمؿ يٜمٙمر اًمٜمٌل  ،٤مسمٕم٦م ـٜم٦م اًمًـصمؿ ه٤مضمروا إمم اعمديٜم٦م ـمققم٤ًم وىم٧م ومتح ظمٞمؼم ذم اًمً ،اعمديٜم٦م 

ًَمُٙمْؿ َأْٟمُتْؿ َي٤م َأْهَؾ   »سمؾ أقمٓم٤مهؿ ُمـ همٜم٤مئؿ ظمٞمؼم وأصمٜمك قمٚمٞمٝمؿ سم٘مقًمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم  ،قمٚمٞمٝمؿ 

ِٗمٞمٜم٦َِم ِهْجَرشَم٤منِ  ًَّ وقمغم ىمقل أهؾ اًمًػمة وم٘مد يم٤من مجٞمع ُمـ حلؼ سم٠مرض احلٌِم٦م  .رواه اًمٌخ٤مري  « اًم

أوٓدهؿ اًمذيـ ؾمقى  ،ُمـ اعمًٚمٛملم صمالصم٦م وصمامٟملم رضماًل او ٟمحق ذًمؽ وأىمؾ ُمـ قمنميـ اُمرأة 

 ملسو هيلع هللا ىلصظمرضمقا ُمٕمٝمؿ صٖم٤مرًا او ُوًمِدوا سم٤محلٌِم٦م . ويم٤من أول ظمروضمٝمؿ إًمٞمٝم٤م سمتقصٞم٦م ُمــ رؾمقل اهلل 

طملم اؿمتد اًمٌـالء قمٚمٞمٝمؿ . وسمٕمد اهلجرة اًمٜمٌقي٦م إمم اعمديٜم٦م قم٤مد ُمـ ُمٝم٤مضمري احلٌِم٦م صمالصم٦م وصمالصمقن 

ضمٕمٗمر وأصح٤مسمف ذم اًمًٜم٦م  صمؿ قم٤مدوا شم٤ٌمقم٤ًم طمتك قم٤مد ،وؿمٝمد سمٕمْمٝمؿ سمدرًا  ،رضماًل وُمـ اًمٜم٤ًمء صمامن 

يمت٥م إمم اًمٜمج٤مر ذم اًمًٜم٦م اًم٤ًمسمٕم٦م ًمٚمٝمجرة أن يٌٕم٨م  ملسو هيلع هللا ىلصاًم٤ًمسمٕم٦م ُمـ اهلجرة. وُيروى أن اًمٜمٌل 

 .سم٘مل قمٜمده ُمـ أصح٤مسمف وحيٛمٚمٝمؿ ومٗمٕمؾإًمٞمف ُمـ 

ومٛمـ  ،وًمٙمـ شمدسمر ًمق أن أيمثر اًمّمح٤مسم٦م اعمْمٓمٝمديـ ذم ُمٙم٦م ه٤مضمروا إمم احلٌِم٦م وأىم٤مُمقا ومٞمٝم٤م       

؟ ومٙمام ٓ يّمح اًمتِمدد ذم هذا ٞمتف وؾمٕمٞمف إلىم٤مُم٦م ديـ اهلل شمٕم٤مممومـل ىمْم ملسو هيلع هللا ىلصيِمد قمْمد رؾمقل اهلل 

  .ذًمؽ ٓ يّمح ومتح إقمذار سمال و٤مسمطاحلٙمؿ ومٙم



621 

 

ـُ  َصغمَّ اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّؿَ ، ىَم٤مَل: سَمَٚمَٖمٜم٤َم خَمَْرُج َرؾُمقِل اهللِ إؿمٕمري  َأيِب ُُمقؾَمكوشمدسمر طمدي٨م        َوَٟمْح

ـِ  ـَ إًَِمٞمْفِ ، وَمَخَرضْمٜم٤َم  سم٤ِمًْمَٞمَٛم ٤م ، َأَٟم٤م َوَأظَمَقاِن زِم  ُُمَٝم٤مضِمِري ٤م ىَم٤مَل: صَماَلصَم٦ًم  -،  ، َأَٟم٤م َأْصَٖمُرمُهَ ٤م ىَم٤مَل سمِْْمًٕم٤م َوإُِمَّ إُِمَّ

ـْ ىَمْقُِمل  لَم َرضُماًل ُِم
ًِ
لَم َأِو اصْمٜملَْمِ َوََخْ

ًِ
 ، وَم٠َمًْمَ٘مْتٜم٤َم ؾَمِٗمٞمٜمَُتٜم٤َم إمَِم اًمٜمََّج٤مِر   ىَم٤مَل وَمَريمٌِْٜم٤َم ؾَمِٗمٞمٜم٦َمً  -َوََخْ

ٌََِم٦مِ  ـَ َأيِب ـَم٤مًم٥ٍِم َوَأْصَح٤مسَمُف قِمٜمَْدهُ  سم٤ِمحْلَ إِنَّ َرؾُمقَل اهللِ َصغمَّ اهللُ قَمَٚمْٞمِف »، وَمَ٘م٤مَل ضَمْٕمَٗمٌر:  ، وَمَقاوَمْ٘مٜم٤َم ضَمْٕمَٗمَر سْم

َؿ سَمَٕمَثٜم٤َم َه٤مُهٜم٤َم ىَم٤مَُم٦ِم وَم٠َمىِمٞمُٛمقا َُمَٕمٜم٤َم َوؾَمٚمَّ ، ىَم٤مَل: وَمَقاوَمْ٘مٜم٤َم  ُْمٜم٤َم مَجِٞمًٕم٤م، وَم٠َمىَمْٛمٜم٤َم َُمَٕمُف طَمتَّك ىَمدِ  ش، َوَأَُمَرَٟم٤م سم٤ِمإْلِ

رواه ُمًٚمؿ .  َأْو ىَم٤مَل َأقْمَٓم٤مَٟم٤م ُِمٜمَْٝم٤م ، وَم٠َمؾْمَٝمَؿ ًَمٜم٤َم َرؾُمقَل اهللِ َصغمَّ اهللُ قَمَٚمٞمِْف َوؾَمٚمََّؿ طِملَم اوْمَتَتَح ظَمْٞمؼَمَ 

ٚمََّؿ سَمَٕمَثٜم٤َم ـْٞمِف َوؾَم قَل اهللِ َصغمَّ اهللُ قَمٚمَ ـإِنَّ َرؾُم » واًمٌخ٤مري وأسمق يٕمغم ، واًمٚمٗمظ عمًـٚمؿ . وشمدسمر قم٤ٌمرة

ىَم٤مَُم٦ِم وَم٠َمىِمٞمُٛمقا َُمَٕمٜم٤َم ومٚمق يم٤من إُمر قم٤مُم٤ًم ذم  واضم٥م اإلشم٤ٌمع ، ملسو هيلع هللا ىلص، وم٢من أُمر اًمٜمٌل ش َه٤مُهٜم٤َم ، َوَأَُمَرَٟم٤م سم٤ِمإْلِ

اهلجرة إمم احلٌِم٦م يم٤مٟم٧م سم٢مذن ظم٤مص ُمـ اًمٜمٌل . ُمٕمٜمك ذًمؽ أن  هل٤مضمروا يمٚمٝمؿ إمم احلٌِم٦ماًمّمح٤مسم٦م 

 ٕومراد او عمجٛمققم٤مت صٖمػمة ُمٕمٞمٜم٦م ، واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ. ملسو هيلع هللا ىلص

ٙمقن ُمراسمٓم٤ًم قمغم ىمْمٞم٦م ُمـ ىمْم٤مي٤م اخلػم وظمدُم٦م ـوم٢من قمغم يمؾ ُم١مُمـ أن ي وذم مجٞمع إطمقال ،      

وم٠ميٜمام يٕمٛمؾ  ،وم٢من اؾمتٓم٤مع اعم١مُمـ أن يراسمط ذم ُمرو٤مت اهلل شمٕم٤ممم قمغم قمٛمؾ ُمـ أقمامل اخلػم  اًمديـ .

گ  گ  ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ چ يمام يٜمٌف إًمٞمف ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،إهلل شمٕم٤ممم  إمم ومٝمق ُمتجف

ڤ  ڤ  چ ومتدسمر هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م ُمع ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،115اًمٌ٘مرة:  چں  ں  ڻ  ڻ  

  .148اًمٌ٘مرة:  چ ڃڤ  ڤڦ   ڦ  ڦڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  

ـِ  ملسو هيلع هللا ىلصاًمّٚمـف  قَل ـَرؾُم  ٠َملؾَم  َأقْمَراسمِٞم٤ًّم َأنَّ  ،  اخلُْدِري   ِٕمٞمدٍ ـؾَم  َأيِب وي١ميد ذًمؽ طمدي٨م         ، اهِلْجَرةِ  قَم

ْـ  ًَمَؽ  وَمَٝمْؾ  ، ؿَمِديدٌ  ٤م٠ْمهَن ؿَم  إِنَّ  ، َوحْيََؽ  » وَمَ٘م٤مَل   وَم٤مقْمَٛمْؾ  » ىَم٤مَل  ْؿ،َٟمٕم: ىَم٤مَل  ،« ٤م؟َصَدىمَتٝم شُم١َمد ي سمِؾٍ إ ُِم

ـْ    ُِم
ِ
ـْ  اًمّٚمـفَ  وَم٢مِنَّ  ، اًمٌَِح٤مرِ  َوَراء كَ  ًَم ـْ  َيؽِمَ  ، همػمهؿو وأمحد رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ « ؿَمْٞمئ٤ًم قَمَٛمٚمَِؽ  ُِم

 َٟمٗمًؽ ذِم  قَمَٚمٞمْؽ اهلل ومرض شُم١مد ي يمٜم٧م إِذا َُمْٕمٜم٤َمهُ  ، اًْمٌح٤مر َوَراء ُمـ وم٤مقمٛمؾىم٤مل سمدر اًمديـ اًمٕمٞمٜمل: 

َٓ  اًْمٌح٤مر َوَراء ُمـ َدارك يَم٤مَٟم٧م َوإِن سَمٞمْتؽ ذِم  شم٘مٞمؿ َأن شم٤ٌمل وَماَل  َوَُم٤مًمؽ ْجَرة وَم٢مِن مَه٤مضمر َو  ُمـ اهْلِ

.اهـ  اًْمٌاَِلد اًْمٌح٤مر ُمـ اعمَُراد َوىمٞمؾ ، إًَِمٞمَْٝم٤م يّمؾ ًمـ اًْمٌح٤مر َوَراء ُمـ َداره يَم٤مَٟم٧م َوُمـ اًْمَٕمَرب ضَمِزيَرة

 إِنَّ  ، َوحْيََؽ  »وشمدسمر أيْم٤ًم قم٤ٌمرة  ،د ومتح ُمٙم٦م ـذا احلدي٨م يم٤من سمٕمـويم٠من ه ، ُمـ )قمٛمدة اًم٘م٤مري(
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وًمٙمٜمٝم٤م  ،هل٤م  اًمداقمل ي٘مع طملم ُمـ أقمٔمؿ إقمامل وم٢من اهلجرة ذم ؾمٌٞمؾ اهلل شمٕم٤ممم ،« ِديدٌ ـؿَم  ٤مـ٠ْمهَن ؿَم 

 وقمغم ،ٟمّمٞم٥م ُمٝمؿ ذم هذا اًم٘مرار  وأطمقاًمف ورسمام يٙمقن ًمٓمٌٞمٕم٦م اإلٟم٤ًمن وؿم٤ميمٚمتف ،ًمٞم٧ًم ًمٙمؾ ومرد 

ؾمـٌؼ وىمد  . اًمّمحٞمح٦م وإطم٤مدي٨م اًمٜم٤ًمء آي٤مت ُمع يتقاومؼ سمام رـًَّ ٗمَ ـيُ  وم٢من هذا احلدي٨م طم٤مل أي

وًمٞمس ظمـ٤مص٤ًم  ، قم٤مم ذم أقمامل اخلػم ٓم٦ماعمراسم طمٙمؿ أن ٦مـذه اًمدراؾمـ( وذم أوائؾ ه )اعمٜمٓمٚمؼذم

يمثػمًا ُمـ اعمًٚمٛملم ٓ  همػم أن ، أن شمراسمط قمغم اخلػم طمٞمثام طمٚم٧م ًمٜمخ٦ٌموىمد شمًتٓمٞمع ا سم٤مجلٞمقش .

ٙمـ يٜمٗمٚم٧م ـوًم ،ٚمٛملم ـسمٞمئ٦م اعمً ذم ُمع همػمهؿ د ي٘م٤مرسمقهن٤م إذا يم٤مٟمقاـوىم ،حيًٜمقن اعمّم٤مسمرة واعمراسمٓم٦م 

 .٤ممم أقمٚمؿشمٕم واهلل ،ـدوا قمٜمٝم٤م أُمرهؿ إذا اسمتٕم

ـِ َُم٤مًمٍِؽ        قَمك  »َيُ٘مقُل  ملسو هيلع هللا ىلص، ىَم٤مَل: ؾَمِٛمْٕم٧ُم َرؾُمقَل اهللِ  ومم٤م ىمد يتّمؾ سمذًمؽ طمدي٨م  َأَٟمِس سْم ـِ ادَّ َُم

رواه أسمق داود ذم  « ٤مَُم٦ِم إمَِم هَمػْمِ َأسمِٞمِف ، َأِو اْٟمَتَٛمك إمَِم هَمػْمِ َُمَقاًمِٞمِف ، وَمَٕمَٚمْٞمِف ًَمْٕمٜم٦َُم اهللِ اعْمَُتَت٤مسمَِٕم٦ُم إمَِم َيْقِم اًْمِ٘مٞمَ 

وهلذا احلدي٨م أؾم٤مٟمٞمد اظمرى قمـ  ،يمت٤مب إدب ُمـ ؾمٜمٜمف وصححف إًم٤ٌمين وهمػمه ُمـ اعمٕم٤مسيـ 

اًمّمح٤مسم٦م ُمقزقم٦م ذم صحٞمح ُمًٚمؿ وُمًٜمد أمحد وُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم واًمؽمُمذي قمدد ُمـ 

مم همػم ُمـ إ ؾ هذا احلدي٨م قمغم قمرف زُم٤مهنؿ ذم اٟمتامء او وٓء ُمـ يم٤من قمٌداً وىمد مُح  ،واًمدارىمٓمٜمل 

ـم٤مئٗم٦م ُمـ ُمِم٤مهػم اؾمتدل هبذا احلدي٨م  ىمدو .وهذا ضم٤مٟم٥م ُمـ ضمقاٟم٥م اًمقٓء ،ومٝمق ُمٚمٕمقن  ، أقمت٘مف

وًمٕمٚمٝمؿ اؾمتدًمقا  ،سمتحريؿ اًمتجٜمس سمجٜمًٞم٦م سمٚمد همػم إؾمالُمل إٓ ًميورة  ُمٜمْمٌٓم٦م  ؿهلق٘مًم اًمٕمٚمامء

وقمغم أي طم٤مل وم٢من اعم٘مٞمؿ ذم سمالد اعمنميملم اًمتل ًمٞمس ومٞمٝم٤م اوٓمٝم٤مد قمغم  . سم٤محلٙمؿ إومم  سمٛمٗمٝمقم

وُمع اعمح٤مومٔم٦م أيْم٤ًم قمغم ُمًـتٚمزُم٤مت  ،قمغم اٟمتامئف ًمإلؾمـالم واعمًـٚمٛملم  قمٚمٞمف أن حي٤مومظ ،اًمٕم٘مٞمدة 

 . ت٘مٌٚمفـاعمِمـؽمك ذم اعمقـمـ اًمذي يًٞمش اًمٕم

 

ـْ اًمٜمٌَِّل  افػائدة افعاذة       ٤ٌَّمٍس قَم ـِ قَم َٓ ِهْجَرَة سَمْٕمَد  » ىَم٤مَل  –َصغمَّ اهللَُّ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ  –: قمـ اسْم

ـْ ضِمَٝم٤مٌد َوٟمِٞم٦َّمٌ  اًْمَٗمْتِح 
ـْ جُم٤َمؿِمِع  « ، َوإَِذا ُاؾْمُتٜمِْٗمْرشُمْؿ وَم٤مْٟمِٗمُروا ، َوًَمٙمِ َرَواُه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ وهمػممه٤م . َوقَم

ُف  ُٕمقٍد َأٟمَّ ًْ ـِ َُم ُٕمقٍد إمَم اًمٜمٌَِّل  »سْم ًْ ـِ َُم َؿ  –ضَم٤مَء سم٠َِمظِمٞمِف جُم٤َمًمِِد سْم وَمَ٘م٤مَل: َهَذا جُم٤َمًمٌِد  –َصغمَّ اهللَُّ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ

ْجَرِة، وَمَ٘م٤مَل  ٤ٌَمِيُٕمؽ قَمغَم اهْلِ ٦مَ  » ضَم٤مَء ُي ياَمِن  َٓ ِهْجَرَة سَمْٕمَد وَمتِْح َُمٙمَّ ؾْماَلِم َواإْلِ ـْ ُأسَم٤مِيُٕمُف قَمغَم اإْلِ
، َوًَمٙمِ

َٝم٤مدِ   تٛمؾحي ، دمـدي٨م اعمت٘مـاحل٤مء وـقرة اًمٜمًـٚمؿ . ومٗمل وقء آي٤مت ؾمـرواه اًمٌخ٤مري و ُمً « َواجْلِ
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شُمِمٕمر  يمام ، مم اعمديٜم٦م سمٕمد ومتح ُمٙم٦مإسمخّمقص اهلجرة  ، «ٓ هجرة سمٕمد اًمٗمتح  »ػم قم٤ٌمرة ـشمٗمً

هٜم٤م او ٟمحق ذًمؽ ُمـ اًمتٗم٤مؾمػم اًمتل ٓ شمتٕم٤مرض ُمع طمٙمؿ  اعمذيمقرة اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿسمذًمؽ رواي٦م 

وذم احلدي٨م  ، «وًمٙمـ ضمٝم٤مد وٟمٞم٦م  »الم ـٝم٤م . وىمقًمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًـ٤ٌمسمـؾمأاهلجرة إذا ىم٤مُم٧م 

ي١ميمد ُم٤م ؾمٌؼ ذيمره ذم شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم  ، «يامن واجلٝم٤مد وًمٙمـ اسم٤ميٕمف قمغم آؾمالم واإل »أظمر 

 ٔم٤ممل اًمذي شم٥ًٌم قمٛمدًا ذم اهلجرةن روح اًمٍماع وُمراهمٛم٦م اًم٠مسم ،ُمـ آي٦م اًمٜم٤ًمء  ، چ     چ

ويتٗمؼ ذًمؽ ُمع ُم٤م  وقمغم ىمدر طمْمقره٤م يٙمقن اًمٕمٛمؾ . ،جي٥م أن شمٌ٘مك طم٤مرضة ذم ىمٚم٥م اعم١مُمـ 

ومٝمق  ،٤ممم قمغم قمٛمؾ ُمـ أقمامل اخلػم ــأن ُمـ اؾمتٓم٤مع أن يراسمط ذم ُمرو٤مت اهلل شمٕمذيمرٟم٤مه ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ 

 .واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ ،همػم ٓزُم٦م ًمف واهلجرة  ، أيٜمام يم٤من ٤مممــُمتجف إمم اهلل شمٕم

 

 رؾع احلرج ظـ افضعقػ

ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ    ڳ  ڳ     ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  چ ىم٤مل شمٕم٤ممم       

. 91اًمتقسم٦م:  چ    ڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ  ھ 

ک  ک  گ    چ ٤مرة ــشمدسمر قمٌو ، شإدارة اًمٜمٗمس وإقمْم٤مء»ػم أي٦م ذم ُمٌح٨م ـد شم٘مدم شمٗمًـىم

ومٕمغم اعم١مؾم٦ًم او اًمدوًم٦م أن شمٕمرف  ،وم٢من شمٓمٌٞم٘مٝم٤م قمغم اجلامقم٦م أقمٔمؿ ُمـ شمٓمٌٞم٘مٝم٤م قمغم اًمٗمرد  ، چ ...

وًمٙمـ شمٕمٛمؾ قمغم شمٜمٛمٞم٦م اًمقؾمع وشمٓمقير  ،أٟمف ٓ طمرج قمٚمٞمٝم٤م ومٞمام ٓ شم٘مقى قمٚمٞمف  ومال يّمح أن شم٘متحٛمف 

ظمالوم٤ًم ًمٕمٛمؾ اًمٗمرد .  ،اًمُ٘مُدرات . واعمِمٙمٚم٦م أن اًمٕمٛمؾ اعم١مؾمز ىمد يثػم َوْهؿ اًم٘مقة وُمٗم٤مهٞمؿ اخلداع 

 .سملم إهداف اًم٘مري٦ٌم واًمُ٘مُدرات وًمذًمؽ حتت٤مج يمؾ ُم١مؾم٦ًم إمم سمٜم٤مء ُمٝم٤مرة قم٤مًمٞم٦م ذم اًمتقازن

ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ   ٱ  ٻ  ٻ چ وُمـ هذا اعمٕمٜمك ىمقًمف شمٕم٤ممم       

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ ٿ  ٿ ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ

 چ ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ ڄ ڄ ڄ   ڄ ڦ ڦ ڦ

شُمًتٕمٛمؾ  شيم٤مد»وم٢من  ، چڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ    چومتدسمر قم٤ٌمرة  ،150إقمراف: 
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 ، شمِمٛمؾ أؾم٤ٌمب وىمقع اًمٗمٕمؾ وهل ُم٘م٤مرسم٦م ُمٌٝمٛم٦م ،عم٘م٤مرسم٦م طمّمقل اًمٗمٕمؾ وًمٙمـ ُمـ همػم طمّمقًمف 

تْمٕم٤مف ـل طمٙمؿ اإلؾمـوم ذا أُمر ُمٝمؿـل . وهـومٞمحتٛمؾ أن اعمٕمٜمك: يم٤مدوا ي٠مُمرون او ي٘مررون ىمتٚم

٤ممم ــٟمحق ىمقًمف شمٕم ، شيم٤مد»ذم ُمٕمٜمك  ٝم٤مم او ُمٓمٚمؼ اعم٘م٤مرسم٦مـقع ُمـ اإلسمـدل قمغم ٟمـيمم٤م و واإلوٓمرار .

قل قمٚماًم أن طمّم ، 74اإلهاء:  چ             ڭ  ڭ  ڭ چ 

 شمٗمٞمد شًَمْقَٓ »وم٢من  ،يمام هق واوح ُمـ ضمقاب اًمنمط  ،ُم٘م٤مرسم٦م اًمريمقن اًمتثٌٞم٧م ُمٜمع ُمـ طمّمقل 

ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ    ۆئ  چ ٤ممم ــوىم٤مل شمٕم . همػمه ًمثٌقت اًمٌمء اٟمتٗم٤مء

 ، 72احل٩م:  چ  ۈئېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ     ىئ  ی   ۆئ   ۈئ 

 .َيٓمػم اًمٜمَّٕم٤ممُ  يم٤مدوذم ؿمقاهد اًمٕمرسمٞم٦م: 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  چ وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم       

ومتدسمر  ،26إٟمٗم٤مل:  چڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  

.  چپ   پ  ڀ  ڀ    چصمٌقت طمٙمؿ اإلؾمتْمٕم٤مف سمزوال إُمـ يمام ُيٗمٝمؿ ُمـ قم٤ٌمرة 

ويمذًمؽ وقاسمط  ،)اعمٜمٓمٚمؼ( وىمد سمٞمٜم٤مه٤م ذم  ،وشمٗم٤مصٞمؾ ذًمؽ شم٤مسمٕم٦م ًمْمقاسمط اإلوٓمرار واًمت٘مٞم٦م 

 .اإليمراه

 

 محاية افضعػاء

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ    ڀ  ڀ  چ ىم٤مل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم       

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   

 . 75اًمٜم٤ًمء:  چڦ    

.  اإلؾمالم ظمالقأ صٛمٞمؿ ُمـ واعمٔمٚمقم اًمْمٕمٞمػ ُمع اًمتٕم٤مـمػوم٢من  ،أُم٤م ذم إوو٤مع اًمداظمٚمٞم٦م       

 هم٤مي٦م او هدف ٟمٍمشمف وم٢من ، اًمٙمريٛم٦م ٦مـأي ئمٝمر ُمـ ٤مـيمٛم ُم١مُمٜم٤مً  اعمٔمٚمقم او تْمٕمػـاعمً يم٤من ٢مذاوم
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 أي ، إضمتامقمل قم٘مد وسمٞمٜمف سمٞمٜمٜم٤م وًمٙمـ يم٤مومراً  اعمٔمٚمقم يم٤من إذا إُمر ويمذًمؽ ، ٝم٤مـسمذاشم ىمرآٟمٞم٦م

  :ُمٝمٛم٦م أُمقر إمم جيرٟم٤م وهذا.  اعمقاـمٜم٦م سمحٙمؿ اعمت٤ٌمدًم٦م اإلًمتزاُم٤مت

 ي٘مقم ؾمٞم٤مد ُمنموع ويمؾ ، ٟمٌٞمٚم٦م هم٤مي٦م سمالدٟم٤م داظمؾ واعمٔمٚمقُملم اًمْمٕمٗم٤مء ٟمٍمة: إول إمر      

 اؾمتْمٕم٤مومٝمؿ جم٤مٓت ذم واعمٔمٚمقُملم ًمٚمٛمًتْمٕمٗملم اإلٟمتّم٤مف يتْمٛمـ أن جي٥م اإلؾمالم قمغم

 وامن او اعمالئؿ اًمًٙمـ شمقومػم او واإلضمتامقمٞم٦م اًمّمحٞم٦م واخلدُم٤مت يم٤مًمرواشم٥مو يم٤محلري٦م وإُمـ

 يْمٛمـ ٕٟمف يٙمٗمل اإلؾمالُمٞم٦م اًمنميٕم٦م حتٙمٞمؿ ُمنموع إن: ىم٤مئؾ ي٘مقل وىمد.  ذًمؽ وهمػم اًمتٕمٚمٞمؿ

 اعمًتْمٕمٗملم ٟمٍمة وًمٙمـ صحٞمح ًمٚمح٘مقق اًمنميٕم٦م وامن أن واجلقاب ، يمٚمٝم٤م اعمقاـمٜملم طم٘مقق

 . اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم ضم٤مء يمام سم٤مإلهتامم واًمتخّمٞمص اًمت٠ميمٞمد يًتحؼ واعمٔمٚمقُملم

 اًمتحريؽ ٕن اإلضمتامقمل احلٓم٤مم سمٛمقاوع واعمٔمٚمقُملم اًمْمٕمٗم٤مء جمتٛمٕم٤مت شُمًٛمك: افثاين إمر      

 شُمـَٛمـدُّ  يد سمٙمؾ يتٛمًٙمقن اعمٔمٚمقُملم ُمـ ويمثػم ، اهلِمٞمؿ ذم اًمٜم٤مر سمنقم٦م ومٞمٝم٤م يٜمتنم او جيري اًمًٞم٤مد

 اًمٍماع ذم وإدظم٤مهلؿ اعمٔمٚمقُملم حتريؽ اخلّمقم يًتٓمٞمع وًمذًمؽ.  اًمِمٞمٓم٤من يد يم٤مٟم٧م وإن ًمٞمٝمؿإ

 إمم شم١مدي وىمد ، ُمٕمٚمٜم٦م همػم ٕهداف ظم٤مدُم٦م وًمٙمٜمٝم٤م اًمٔم٤مهر ذم ُم٘مٌقًم٦م شمٙمقن ىمد ُمٕمٚمٜم٦م سمِمٕم٤مرات

 واعم٤ًممه٦م احلٓم٤مم ُمقاوع ُمع اًمتٗم٤مقمؾ يٜمٌٖمل وًمذًمؽ.  واًمٜمًؾ احلرث وإهالك إرضار ُمـ يمثػم

 أن يٜمٌٖملو.  ٟمٔمٞمػ ُمنموع ووٛمـ سمّمػمة قمغم طم٘مقىمٝمؿ ًمٜمٞمؾ وحتريٙمٝمؿ اعمٔمٚمقُملم شمققمٞم٦م ذم سم٘مقة

 وومٞمٝمؿ ، اخلدُم٦م ُم٘م٤مسمؾ اًمٕمروض ي٘مٌؾ ُمـ وومٞمٝمؿ ، اًمٖم٤مًم٥م ذم خمؽمىم٦م احلٓم٤مم ُمقاوع أن أيْم٤مً  ُيٕمٚمؿ

 . واًمتْمٚمٞمؾ اإلؾمتدراج ذم ي٘مع ُمـ يمذًمؽ

 عمقاوع اخلٌٞم٨م اًمتحريؽ وراء سمٖمٗمٚم٦م اجلري ُمـ ديدـاًمِم احلذر ُمـ دـٓسم: افثافث إمر      

 يتْمٛمـ وىمد ، اًمتحريؽ رؤوس قمـ وقمزهل٤م احلريم٦م ُم٤ًمر شمٖمٞمػم قمغم اًمٕمٛمؾ جي٥م ىمد سمؾ ، احلٓم٤مم

 .يمٌػمة ُمّم٤مقم٥م ذًمؽ
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ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں    چ وم٘مد ىم٤مل شمٕم٤ممم  ،وأُم٤م ذم اًمٕمالىم٤مت اخل٤مرضمٞم٦م       

وقمدم ٟمٍممهؿ سم٥ًٌم اعمٞمث٤مق ًمٞمس سمامٟمع ُمـ  ، 72إٟمٗم٤مل:  چ ۀں   ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  

 .٤مًمٕمٛمؾ اًمدسمٚمقُم٤مد واإلهم٤مصمل وؿمٌٝمف مم٤م ًمٞمس سمٛمٕم٤مرض ًمٚمٛمٞمث٤مقُم٤ًمقمدمهؿ سم

 وُمـ      
ِ
اء ـِ  طمدي٨م اًمؼَمَ ٌٍْع  َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ  اهللَِّ َرؾُمقُل  َأَُمَرَٟم٤م: ىَم٤مَل  ، قَم٤مِزٍب  سْم ًَ  سمِِٕمَٞم٤مَدةِ  »سمِ

ٌ اعَمِريضِ  ِٕمٞمِػ  َوَٟمٍْمِ  اًمَٕم٤مـمِِس ، ِٛمٞم٧ِم ـَوشَمِْم  ٤مئِزـاجلَٜمَ  ٤معِ ـَواشم   ـَوإوِْمَِم  قمِ ـاعمَْٔمٚمُ  ْقنِ ـَوقمَ  اًمْمَّ
ِ
ًَّ  ٤مء  الَمِ ـاًم

ًِ  َرارِ ـَوإسِمْ   .ذم ؾمٞم٤مق طمدي٨مرواه اًمٌخ٤مري  «.ِؿ ـاعمُْ٘م

 

  أخريـاشتـػار 

 إػ مساظدهتؿوافؾجقء 

ڌ   ڎ  ڎ  ڈ      ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک       گ  گ  چ ىم٤مل شمٕم٤ممم       

گ  گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ   ڱ  ڱ       ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  

 ُمـ ومقائد أي٦م اًمٙمريٛم٦م: .112آل قمٛمران:  چڻ        ڻۀ  ۀ  ہ     ہ  ہ  ہ  

ل ٟمققم٤من : افػائدة إوػ       ومٝمق ذًمٞمؾ سمٛمٕمٜمك ظمٜمقع  ،أطمدمه٤م ُذل اًمٜمٗمس وهق ود اًمِٕمّز  ،اًمذُّ

ٻ  ٻ  پ  پ   پ    چوُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،ومٝمذا ًمٞمس ُمـ صٗم٤مت اعم١مُمٜملم  ،وووٞمع 

 . 45اًمِمقرى:  چپ  ڀڀ  

ُي٘م٤مل:  ،واًمٜمقع أظمر هق ذل احل٤مل سمٛمٕمٜمك وٕمػ اًمتٍمف واًمٕمدة واًمٕمدد واًمقؾم٤مئؾ وٟمحقه٤م       

 ،وسمٞم٧م ذًمٞمؾ أي ىمٚمٞمؾ اإلرشمٗم٤مع قمـ إرض  ،ورُمح ذًمٞمؾ سمٛمٕمٜمك ىمّمػم  ،طم٤مئط ذًمٞمؾ أي ىمّمػم 

وهذا اًمٜمقع ُمـ اًمذل  ،123آل قمٛمران:  چ  ٿ   ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم 

 ،همػم أٟمف واىمع طم٤مل همػم ُمرهمقب ومٞمف  ،يٛمٙمـ أن يٙمقن واىمع طم٤مل سم٥ًٌم وٕمػ اعمقارد وٟمحقه 

 . ذم أدًم٦م اعمٖم٤مًم٦ٌم وإقمداد اًم٘مقةيمام ،وىمد أوضم٥م اإلؾمالم اًمٕمٛمؾ قمغم شمٖمٞمػمه 
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أي إٓ سمًـ٥ٌم ُمـ اهلل  ، چ ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  چ: ُمٕمٜمك قم٤ٌمرة افػائدة افثاكقة      

شمٕم٤ممم يمٕم٘مد اًمذُم٦م اًمذي يٚمتزم سمف اعمًٚمٛمقن او سمًـ٥ٌم ُمـ اًمٜم٤مس وهق إىم٤مُم٦م رواسمط ُم٤مدي٦م يٛمٙمـ سمف 

ڻ  ڻ   چويٜمٌف إًمٞمف ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،وهذا واىمع سمٜمل إهائٞمؾ اًمٞمقم  ،اؾمـتٜمٗم٤مر سمٕمض إُمؿ حلاميتٝمؿ 

ومتدسمر أن  ،6اإلهاء:  چھ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ 

ومٕمددهؿ ىمٚمٞمؾ  ،ومل جيٕمٚمٝمؿ أيمثر ٟمٗمرًا  ،)سمّمٞمٖم٦م وَمٕمٞمؾ(  اهلل شمٕم٤ممم ضمٕمٚمٝمؿ ذم هذا اًمقىم٧م أيمثر ٟمٗمػماً 

وذًمؽ أن صٞمٖم٦م وَمٕمٞمؾ أيمثر ُم٤م شُمًتٕمٛمؾ ذم إؾمامء  ، اًمٞمقم ىم٤مدرون قمغم اؾمتٜمٗم٤مر ُأُمؿ يمٌػمةوًمٙمٜمٝمؿ 

أيْم٤ًم ذم سمٕمض وىمْمٞم٥م . وشم٠ميت صٞمٖم٦م ومٕمٞمؾ ُمّمدرًا وٟمّمػم  واًمّمٗم٤مت ُمثؾ صحٞمح وؿمحٞمح

وسمٕمض ُم٤م يدل قمغم طمريم٦م ُمٕمٜمقي٦م  ، ُمثؾ وضمػ وضمٞمٗم٤ًم ودبَّ دسمٞم٤ٌمً  إًمٗم٤مظ اًمتل شمدل طمريم٦م ُم٤مدي٦م

 وم٘مد محٚمٝمام اسمق طمٞم٤من واسمـ قمٓمٞم٦م وهمػممه٤م قمغم اعمّمدري٦م ، شٟمذير»وسمٕمض ُمقاوع  شٟمٙمػم»ُمثؾ 

ک  ک  گ      ڑ    ڑ  ک  ک    ژ  ژ  ....چشمٕم٤ممم  فًمذم ىمق سمٛمٕمٜمك: اإلٟمذار واإلٟمٙم٤مر

 أيْم٤ًم سمٛمٕمٜمك اًمٗم٤مقمؾ او اعمٗمٕمقل . شوَمِٕمٞمؾ»وشُمًتٕمٛمؾ صٞمٖم٦م  .18 - 17اعمٚمؽ:  چ ڳ گ  گ  گ

)وإن يم٤من ُمـ  وم٤معمٕمٜمك: وضمٕمٚمٜم٤ميمؿ أيمثر ٟمّمػماً  ، وشم٠ميٞمدك اًم عمـ يٜمٗمر ًمٜمٍمشمؽـوم٢من يم٤من اًمٜمٗمػم هٜم٤م اؾم

تدقم٤مًء ـتٜمٗم٤مرًا واؾمـاؾموإن يم٤من اًمٜمٗمػم هٜم٤م ُمّمدرًا وم٤معمٕمٜمك: وضمٕمٚمٜم٤ميمؿ أيمثر  .ػمة( ـظم٤مرج اًمٕمِم

  .ًمألقمقان

تٜمٗم٤مر أظمريـ إٟمام هل طمّمٞمٚم٦م زُمـ ـمقيؾ ُمـ سمٜم٤مء اعمٜم٤مومع ـذه اًم٘مدرة قمغم اؾمـوواوح أن ه      

٧م جمرد جلقء وـمٚم٥م مح٤مي٦م . وذًمؽ أن ـومٝمل ًمٞمً ،راز قمقاُمؾ شمقطمٞمد اًمقضمٝم٦م ـاًمْم٤مهمٓم٦م وإسم

الم ـ٤مرة( ىمد يٛمر سمًـ)اإلضمراد ـوم٢من جلقء إوم ،ُمٕمرووم٦م  ًمٚمجقء سمدون قمقاُمؾ و٤مهمٓم٦م ومٞمف قمقاىم٥ما

وي٘مع ذًمؽ سمٙمثرة . وأُم٤م جلقء اجلامقم٤مت واًمدول إمم دوًم٦م ىمقي٦م ومٛمـ  ،إذا يم٤من ظم٤مًمٞم٤ًم ُمـ اعمخ٤مـمر 

 ،قاىم٥م قمدم اًمٚمجقء سمؾ ىمد يٙمقن اًمثٛمـ أيمؼم سمٙمثػم ُمـ قم ،اًمٌٕمٞمد ضمدًا أن يٙمقن سمال صمٛمـ يمٌػم 

اعمخ٤مـمرة . وأُم٤م ـمري٘م٦م اًم٘مدُم٤مء  ظم٤مص٦م إذا شمْمٛمٜم٧م اًمٕمٛمٚمٞم٦م خم٤مـمرة حمتٛمٚم٦م او أُمٙمـ حتٛمٞمٚمٝم٤م صٌٖم٦م

ومرسمام ًمٞمس هل٤م  ،ٌٌٝم٤م ـج٤مقم٦م وحتٛمؾ اعمخ٤مـمر سمًـع اًمـُخُٚمؼ اًمرومٞمع واًمِمـُمـ اًمٕمرب ذم اإلضم٤مرة سمداوم

     .اًمٞمقم يمٌػم وضمقد
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ذم ذًمؽ  . چ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   چ٤مرة ـل قمٌـتثٜم٤مء ومـاإلؾم ُمٕمٜمك :دة افثافثةـافػائ      

  وضمٝم٤من:

ُمًتٛمرة قمٚمٞمٝمؿ طمتك ذم طم٤مل  يمّمٗم٦م ٟمٗمًٞم٦م ؾمتثٜم٤مء ُمٜم٘مٓمع سمٛمٕمٜمك أن اًمذًم٦مهق ا :إول افقجف      

واًمت٘مدير: رضسم٧م  ، وطمّمقهلؿ هبام قمغم دقمؿ ُم٤مدي ودرضم٦م ُمـ اًمٔمٝمقر شمٕمٚم٘مٝمؿ سم٤مًمًٌٌلم اعمذيمقريـ

وطمج٦م هذا  قمٚمٞمٝمؿ اًمذًم٦م وًمٙمـ سمحٌؾ ُمـ اهلل وطمٌؾ ُمـ اًمٜم٤مس يديرون أُمقرهؿ وخيٗمقن ذًمتٝمؿ .

 ويمذًمؽ ، ، ورضب اعمًٙمٜم٦م قمٚمٞمٝمؿ وهل أظم٧م اًمذًم٦متثٜم٤مء ـًمذم سمٕمد اإلؾمـاًم٘مقل اؾمتٛمرار ؾمـٞم٤مق ا

وهق اظمتٞم٤مر مج٤مقم٦م ُمـ  ،( 61أي٦م ٔمػم هذه أي٦م ذم ؾمـقرة اًمٌ٘مرة )اإلـمالق سمدون اؾمـتثٜم٤مء ذم ٟم

 . يم٤مًمزضم٤مج واًمٗمراء واًم٘مرـمٌل وهمػمهؿاعمٗمنيـ 

أي رضسم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمذًم٦م ذم قم٤مُم٦م إطمقال إٓ  ،: هق اؾمتث٤مء ُمتّمؾ ُمـ طم٤مًم٦م قم٤مُم٦م افقجف افثاين      

وهذا اظمتٞم٤مر اًمزخمنمي وُمـ  ،وم٤مًمذًم٦م ُمرومققم٦م سم٠مي ُمٜمٝمام  ،ذم طم٤مل شمٕمٚم٘مٝمؿ سم٤مًمًٌٌلم اعمذيمقريـ 

، ويٛمٙمـ  سم٠من فم٤مهر اإلؾمتثٜم٤مء اإلشمّم٤مل ُم٤م مل شمقضم٥م ىمريٜمف سومف إمم اإلٟم٘مٓم٤مع ُيًتدل ًمفو ،واوم٘مف 

 اًمقضمٝملم اعمذيمقريـ ذم ُمـ شمدسمرًمٙمـ . و٤مي٦م اًم٘مقة اًم٘مرائـ ذم اًمقضمف إول ذم هم اإلقمؽماض سم٠من

واًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝمام ويم٠مهنام ىمراءشم٤من همػم  ذم اإلؾمتثٜم٤مء ُم٤م ُيًّقغ ىمٌقل اًمقضمٝملمد ُمٕمٜمك اًمذًم٦م جي

ذًم٦م اًمٜمٗمس  قمغم حمٛمقل، وم٤مٟم٘مٓم٤مع اإلؾمتثٜم٤مء  ٕن طمٙمؿ يمؾ ىمراءة ًمف ُمقوع يٜم٤مؾمٌفُمتٕم٤مروتلم 

واعمًٙمٜم٦م اًمتل رُضسم٧م قمٚمٞمٝمؿ ومال زوال هل٤م . وأُم٤م ىمقل اًمزخمنمي سم٠من اإلؾمتثٜم٤مء ُمتّمؾ ، ومٛمحٛمقل 

قمغم ذًم٦م احل٤مل أي وٕمػ اإلقمداد واًمتٍمف ومٝمق ُمرومقع سمحٌؾ ُمـ اهلل او طمٌؾ ُمـ اًمٜم٤مس ، واهلل 

 شمٕم٤ممم أقمٚمؿ.

مهٞم٦م ُمـ ضمٝم٦م إدارة إُمـ اًمقـمٜمل وذم أي٦م اًمٙمريٛم٦م صمالصم٦م أُمقر ذم هم٤مي٦م إ: افػائدة افرابعة      

: أن طم٤مًم٦م اًمذًم٦م شمِمٛمؾ اإلومت٘م٤مر إمم أظمريـ ًمتح٘مٞمؼ إُمـ اًمقـمٜمل إمر إولاو اإلؾمؽماشمٞمجل . 

قمغم اعم١مؾم٦ًم اًمدوم٤مقمٞم٦م أن ٓ ؿمؽ أن رومض طم٤مل اًمذل يقضم٥م و ،يمام يدل قمٚمٞمف إٟم٘مٓم٤مع اإلؾمتثٜم٤مء 

 ،ىُمدرات حت٘مٞمؼ إُمـ اًمقـمٜمل  إٟمت٤مج اإلؾمت٘مالل ذم أقمغم درضم٦م ُمـ شم٘مٞمؿ اعمِم٤مريع اًمتل شم١مدي إمم

اًمٕمالىم٤مت اخل٤مرضمٞم٦م  أُم٤مو وسمٕم٤ٌمرة أظمرى يٜمٌٖمل سمٜم٤مء ىمقة ذاشمٞم٦م أي يتؿ إٟمت٤مضمٝم٤م ذم اًمقـمـ .
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إمر طم٤مضم٦م ًمت٘مٚمٞمؾ اخل٤ًمئر وشم٤ٌمدل اعمٜم٤مومع وًمٞم٧ًم اومت٘م٤مرًا ًمٚمٕمٞمش أُمـ .  ، ومٝمل واًمتح٤مًمٗم٤مت

ًمتٙمثػم و ًمت٤ٌمدل اعمّم٤مًمح اخل٤مرضمٞم٦م واًمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمدسمٚمقُم٤مؾمٞم٦م: شمٜمٌف أي٦م إمم أمهٞم٦م اًمٕمالىم٤مت افثاين

وآي٦م اإلهاء اًمتل ذيمرٟم٤مه٤م شمقوح ذًمؽ .  ،إصدىم٤مء وشم٘مٚمٞمؾ إقمداء وشمٗمٙمٞمؽ حت٤مًمٗم٤مت اعمٕمتدي 

يمام يٜمٌف إًمٞمف اًم٘مقل سم٤مشمّم٤مل  او اًمْمٖمقط ًمتخٗمٞمػ اًمذًم٦مو ، : ذم طم٤مل اًمْمٕمػ اًمِمديدإمر افثافث

إٟمام يّمح سمْمقاسمط اإلوٓمرار ، يم٠من يٙمقن اخلٞم٤مر سملم  ٦م ضمٝم٦م ظم٤مرضمٞم٦موم٢من اًمتٕمٚمؼ سمحامي ،تثٜم٤مء ـاإلؾم

ٙمؿ هٜم٤م ًمٗم٘مف ـؽ أن احلـوٓ ؿم ،رة ُم  دَ ُمُ و ـم٤مُمٕم٦م قىىمُ  راد ذم ُمقاضمٝم٦ماإلٟمٗمحت٤مًمػ احلامي٦م وسملم 

وهذا ذم احل٘مٞم٘م٦م طمٙمؿ اًمت٘مٞم٦م  اعمقازٟم٤مت ذم اإلوٓمرار إمم حتٛمؾ أظمػ اًميريـ ًمدومع ُم٤م هق أؿمد .

ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ې   ې  ې  ى  چ يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

آل  چ  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ     وئ  وئ  ۇئ   ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ

 .، وًمٜم٤م ذم )اعمٜمٓمٚمؼ( شمٗمًػم ُمٗمّمؾ ٔي٦م اًمت٘مٞم٦م28قمٛمران: 

وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ  چ ٤ممم ـــــ: يتّمؾ سمذًمؽ ىمقًمف شمٕمةـافػائدة اخلامس      

ٙمؿ او أٟمْمقي وأجل٠م إمم ُم٤م يٛمٜمٕمٜمل ُمٜمٙمؿ ُمـ ٕمِ ومْ اعمٕمٜمك: ًمق أن زم ىمقة يم٤مومٞم٦م ًمدَ  ، 80هقد:  چ ېئ

ًمدومٕمتٙمؿ او ُمٜمٕمتٙمؿ . وهذا ي١ميد ُم٤م ٟمذيمره أن ظمٓمط  ، و أقمقان او ؿمٌف ذًمؽ ُمـ اًمقؾم٤مئؾقمِمػمة ا

يٙمقن  أن وأُم٤م اًمتدظمالت اًمرسم٤مٟمٞم٦م ومٚمٞمس ًمٚمٛم١مُمـ أيمثر ُمـ ،اعمقاضمٝم٦م شُمٌٜمك قمغم احل٤ًمسم٤مت اعم٤مدي٦م 

٥م ىمٌؾ شمٕمروف ًمٚمٜم٘مّم٤من او ـتثامر يمؾ ُمٙمًـٕٟمف يٜمٌٖمل اؾم ، تثٛمره٤م سمٕمد طمّمقهل٤مـيًهب٤م صمؿ ضمديرًا 

 . اإلؾمتٝمداف

ـْ و        دْ ـًَم٘مَ  ًُمقـًم٤م اهلل َيْرطَمؿُ  » َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ  اهللَِّ َرؾُمقُل  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  قَمٜمُْف، اهلل َريِضَ  ُهَرْيَرةَ  َأيِب  قَم

ـٍ  إمَِم  َي٠ْمِوي يَم٤منَ  ً   ذِم  ًَمٌِْث٧ُم  َوًَمقْ  ، دٍ ـِديـؿَم  ُريْم ـِ ـاًم اقِمل َأشَم٤ميِن  صُمؿَّ  ُػ ـُيقؾُم  ًَم٨ٌَِم  َُم٤م ْج ٌُْتفُ  اًمدَّ ضََم َٕ » 

 مح٤مي٦م اهلل شمٕم٤ممم ُمـ واعمٕمٜمك أن ًمقـم٤ًم قمٚمٞمف اًمًالم يم٤من ي٠موي إمم ،رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ وهمػممه٤م 

  ىئ   ىئ  یچ يقوحف ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،ذم هذا اعمٕمٜمك  «ي٠موي  »وُم٤م أمجؾ قم٤ٌمرة  ، ٗمٚم٦ماوًمئؽ اًمً

  گ  ڳ  ڳ  ڳچ ٤ممم ـــوىمقًمف شمٕم ، 81هقد:  چ يئ ىئمئ جئ  حئ ی ی ی
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 – 37اًم٘مٛمر:  چڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   

ـْ  اهللُ  سَمَٕم٨َم  َوَُم٤م »ىم٤مل  ملسو هيلع هللا ىلصٝمذا احلدي٨م أن اًمٜمٌل ـل شمتٛم٦م ًمـ. ووم38 ـْ  سَمْٕمِدهِ  ُِم َّٓ  َٟمٌِل   ُِم ـْ  صَمْرَوةٍ  ذِم  إِ  ُِم

وطمًٜمف ؿمٕمٞم٥م إٟم١موط وُمثٚمف إًم٤ٌمين . واًم٘مّم٦م سمٓمقهل٤م ويمٞمػ  ،رواه أمحد واسمـ طم٤ٌمن  « ىَمْقُِمفِ 

 .اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم واحل٤ميمؿ ٤مـمٛمس ضمؼميؾ او اعمَٚمؽ أقمٞمٜمٝمؿ رواه

 

 اإلكتظار اإلشساتقجل

ې  ې  ې  ې  ى  ى      ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  چ ىم٤مل شمٕم٤ممم       

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ  ڀ  ڀ  وئ  ۇئ   

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ     ٺ     ٺ   ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ      ڤ  ڤ   

ڤ   ڦڦ  ڦ    ڦ  ڄ     ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  

 ، 8 – 5اًم٘مّمص:  چچ  چڇ  ڇ        ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   

رائع ـُيرى ذم اًمِم ،٤ممم ــوم٢من احلٚمؿ واًمٚمٓمػ ذم حت٘مٞمؼ ىَمَدر اهلل شمٕم ،ومتدسمر اًمٓمريؼ اًمٓمقيؾ ًمٚمتٛمٙملم 

تٕمٛمؾ سمٕمْمٝمؿ ُمّمٓمٚمح ـاؾم وىمد ،ر يمٛمٓم٤موًم٦م وُمٖم٤مًم٦ٌم )او ُمّم٤مسمرة وُمراسمٓم٦م( ـاًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٚمٌِم

 . ؾمٛمف إن ؿمئ٧م اإلٟمتٔم٤مر اإلؾمؽماشمٞمجلو ، شؽماشمٞمجلـاًمّمؼم اإلؾم»

مئ  ىئيئ  جب   حب  خب    ی  جئ  حئچ ٤ممم ـشمٕمو شم٤ٌمرك وشمدسمر ذم هذا اعمٕمٜمك ىمقًمف      

وم٢من اًمٗمرق يمٌػم سملم ىمقًمؽ: واصؼم قمغم طمٙمؿ رسمؽ أي اصم٧ٌم قمٚمٞمف ومتًؽ  ،48اًمٓمقر:  چ مب  ىب

وم٢من اًمالم اعمٙمًقرة هٜم٤م يٛمٙمـ أن شمٙمقن ًمٚمتٕمٚمٞمؾ ويم٠منَّ  ، چ حئ  جئ   چوسملم ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،سمف 

ويٛمٙمـ أن شمٙمقن اًمالم  ،اًمت٘مدير: واصؼم )وإن ـم٤مل اًمٓمريؼ( ٕضمؾ حت٘مٞمؼ او سمٚمقغ طمٙمؿ رسمؽ 

أي: واصؼم  ،ًمٚمٕم٤مىم٦ٌم يمام ذيمر قمٌد اًمٙمريؿ اخلٓمٞم٥م ذم شمٗمًػمه ويتْمٛمٜمف شمٗمًػم اسمـ قم٤مؿمقر أيْم٤ًم 

٤مرة ـ١مول إًمٞمف إُمقر ُمـ اعمآٓت اعمرضمقة يمام شمدل قمٚمٞمف قمٌـت٘م٤ٌمل او اٟمتٔم٤مر طمٙمؿ رسمؽ أي ُم٤م شمـٓؾم
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پ   چشمٕم٤ممم ىمقًمف هل ُمـ ٟمقع اًمالم ذم واًم٘مقٓن ذم اًمالم ُمت٘م٤مرسم٤من و ، چ مئ  ىئچ 

قمدمهـ . ويٛمٙمـ أطمٞم٤مٟم٤ًم اًمتخٓمٞمط ًمتنيع اعمرور سمٛمرطمٚم٦م  ٓؾمت٘م٤ٌمل أي ،1اًمٓمالق:  چ پ

وأُم٤م ُمـ يريد دم٤موز اعمراطمؾ ُمـ همػم اًمدظمقل ومٞمٝم٤م وٓ إزاًمتٝم٤م وٓ اٟمتٔم٤مر زواهل٤م ويم٠مٟمف ي٘مٗمز  ،ُمٕمٞمٜم٦م 

 . ٞم٤مل ويقىمع أصح٤مسمف ذم ُمّم٤مئ٥م يمٌػمةومٝمق يٕمٞمش ذم اًمقهؿ واخل ،ومقىمٝم٤م 

قد ـمٖمٞم٤مٟمف . ىم٤مل ـقل ىمقشمف ومهـ٤مرًا ٕومـؾ ُمـ همػم إصم٤مرة اخلّمؿ اٟمتٔمـف اًمْمٕمػ اًمٕمٛمـوُمـ وم٘م      

 ومتدسمر ،10وم٤مـمر:  چ وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  چ ٤ممم ـــشمٕم

 وصػ اًمٌقار ويم٠من سم٤معمٌتدأ اخلؼم ُمٕمٜمك إًمّم٤مق شم٠ميمٞمد شمٗمٞمد ًمٗمٔمٞم٦م زي٤مدة وم٢مٟمف شهق»اًمْمٛمػم  إدظم٤مل

ھ  ے     ے  چ شمٕم٤ممم  ىمقًمف يمٜمحق وهذا ، اخل٤مرضمٞم٦م اًمٕمقاُمؾ سمتٖمػم يزول اًمٌقار ومال عمٙمرهؿ صم٤مسم٧م

 او وَمّْمؾ وٛمػم اعمتقؾمط اًمْمٛمػم ضمٕمٚم٧م ؾمقاء هذا ،104اًمتقسم٦م:  چ ۓ  ۓ  ﮲  ﮳    ﮴  ﮵

 ٓ اًمذايت او اًمتٚم٘م٤مئل اًمذسمقل أن همػم.  اعمٝمٚمؽ واعمٌػم ، واهلالك اًمٙم٤ًمد ومرط هق واًمٌقار.  ُمٌتدأً 

 ،ذم فمؾ إٟمزواء فم٤مهري  يِمجع قمغم صم٤ٌمت اًمٜمٗمس واًمتٜمٛمٞم٦م وًمٙمٜمف ، اًمٕمٛمؾ وشمرك اإلٟمتٔم٤مر جمرد يٕمٜمل

 ذم حيٛمؾ ُمٙمر اًمٔم٤معملماعمٝمؿ هٜم٤م أن  سمقار اإلؾمتٌداد . ًمتنيع اعمْم٤مد اًمٕمٛمؾ ُم٤م يٛمٙمـ ُمـيمذًمؽ و

 ىمٞم٤مُمف سم٥ًٌم وذًمؽ ، ورضسم٤مت يمقارث ُمـ ي٠مشمٞمف قمام اًمٜمٔمر سمٍمف واًمذسمقل اًمٙم٤ًمد قمقاُمؾ داظمٚمف

٤مرة ـ٦م اًمٖمرسمٞملم قمٌـٞم٤مؾمـويًتٕمٛمؾ سمٕمض ظمؼماء اًمً . اًم٤ًمُمٞم٦م اًم٘مٞمؿ ُمـ واًمتحٚمؾ اًمٗم٤ًمد قمغم

 وقمغم أي طم٤مل وم٢من يمؾ ًمقصػ اًمٕمٛمٚمٞم٤مت اعم٘مّمقدة ٓضمتٜم٤مب اعمقاضمٝم٦م . شاإلؾمتًالم اًمتٙمتٞمٙمل»

جم٤مل مت٧م حم٤مسشمف ُمـ يمؾ ضمٝم٦م وم٢من اًمدظمقل ومٞمف قمغم ؾمٌٞمؾ اعمقاضمٝم٦م يٕمٜمل مهٚمٙم٦م أيمٞمدة او 

همػم  جم٤مل آظمر اعمٜم٤مورة أي اًمتحرك إمم يمام هق طم٤مل اجلٞمش اعمح٤مس . واحلؾ هق إُم٤م ذم ،اؾمتًالم 

وىمد سمٞمٜم٤م أصقل ذًمؽ  ،شم٘مٌٚمٝم٤م وقاسمط اًميورة واًمت٘مٞم٦م  او شم٘مديؿ شمٜم٤مزٓت ُُمًتٝمدف ، او اًمؽماضمع

 وإلسمـ اعم٘مري ؿمٕمر مجٞمؾ ذم ذم ريمقب اًمٖمرر واعمج٤مزوم٦م سمال رؤي٦م:.  ذم )اعمٜمٓمٚمؼ(

 اًمرىمٓم٤م  ٦مـاحلٞم قهـقمْم  كـوم٠مقمٓم  شم٘مٞمف   رىمٞم٦م  فمـ ُمـ اًمٚمـف  ؼـظمٚم  ؼـوأمح 

 ظمرـم٤م  اًمردى ىمٞم٤مد قم٘مؾ ذو اضمؽم وٓ     ممٞمز  ؿـإص  رـاًمّمخ حـٟم٤مـم  وُم٤م 

 تٛمٓمكـاؾم  وٓ اعمي اجلٝمؾ ُمـ أرض   ُمريم٤ٌم اًمٜم٤مس ذم اإِلٟم٤ًمن ريم٥م وٓ 
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 ٓم٤مـاؾم  فـحي٤مرسم   ٤مـٛمـُم  فـٟمٗمً  كـقمٚم   فـسمجٝمٚم   قلـاجلٝم  يم٤من  ٤مـرسمٛم  ٓأ 

 وٌٓم٤م  أرؾم٤مهن٤م اًمرأى سمحًـ وٌٓمٜم٤م   قمٜمدٟم٤م دـاعمٙم٤مئ ؾـظمٞم ٛمح٧مـضم إذا 

 هٌٓم٤م   ٝم٤مـسم  ومحط ٤مـرومٕم ٝم٤مـسم ٕمدٟم٤مـص     اًمتل فـٟمٗمً قمغم  لـاجل٤مٟم  ٝم٤مـأي  ومٞم٤م 

 واخلٛمٓم٤م إصمؾ اؾمتٌدل طمتك وم٤مهف   ٥مـوأقمٜم ؾـٟمخ  ٤متـضمٜم  ًمف  ويم٤من 

 

 زيادة احلذر دم حال افضعػ

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻ   ڻ    ۀ  ۀ  ہ  ہ     چ ٤ممم ـــىم٤مل شمٕم      

ػم أي٦م ـأُم٤م شمٗمً . 43إٟمٗم٤مل:  چ ۓ   ے  ۓ ھ  ھ  ھھ  ے ہ ہ

 ، ىمٚمٞمؾ يقم سمدر اًمٕمدو أن ، وىمٌؾ أن يٚمت٘مقاذم ٟمقُمف  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّل  اهلل شمٕم٤ممم أرى أن وم٤معمٕمٜمك ،اًمٙمريٛم٦م 

 اًمٜمٌّل  رؤي٤م :وم٘م٤مًمقا ، ىمٚمٞمؾ اًمٕمدو أن: اعمٜم٤مم ذم رأى سمام أصح٤مسمف وؾمّٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغّم  اًمٜمٌّل  وم٠مظمؼم

 شمٙمررت ، ًمقضمف وضمٝم٤مً  اجلٛمٕم٤من اًمت٘مك وطمٞمٜمام . واًمٕمدد او اًم٘مقة ىمٚمٞمٚم٦م ، طمؼ وؾمّٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغّم 

 سمف اهلل يذيمرهؿ اًمذي اًمتدسمػم ُمـ هذا ويم٤من . اجل٤مٟمٌلم ُمـ قمٞم٤مٟمٞم٦م صقرة ذم اًمّم٤مدىم٦م اًمٜمٌقي٦م اًمرؤي٤م

ڭ   ڭ  ڭ   چ ٤ممم ــــشمٕمو شم٤ٌمرك يمام يقوحف ىمقًمف ، وأطمداصمٝم٤م اعمٕمريم٦م تٕمراضـاؾم قمٜمد

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ  ې  ې   

 . 44إٟمٗم٤مل:  چ ې  ې

 ضمٜمٌل إمم ًمرضمؾ اًمٞمقم ذًمؽ ىمٚم٧م ًم٘مد: ىم٤مل أٟمف ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد قمـويروى ذم يمت٥م اًمتٗمًػم       

 . أًمٗم٤م ىم٤مل يمٜمتؿ؟ يمؿ وم٘مٚمٜم٤م رضمال ُمٜمٝمؿ أهٟم٤م هزُمٜم٤مهؿ ومٚمام ىم٤مل ، ُم٤مئ٦م هؿ سمؾ ىم٤مل ؾمٌٕملم؟ أشمٔمٜمٝمؿ

 واعمٜمزًم٦م واعمٝم٤مسم٦م اًم٘مدر شم٘مٚمٞمؾ )أي ذم اًمٞم٘مٔم٦م( هق ٔي٦ما ذم اًمذي اًمت٘مٚمٞمؾويٛمٙمـ يمام ٟم٘مؾ اسمـ قمٓمٞم٦م أن 

 يرون واعم١مُمٜمقن.  اعمٕمريم٦م سمخقض اًمٗمري٘ملم أهمرى ُم٤م اإلهلل اًمتدسمػم هذا ذم يم٤من وًم٘مد . اًمٜمجدة ُمـ

 سمٕملم يروهنؿ وهؿ -ىمٚمٞمالً  يروهنؿ واعمنميمقن –! احل٘مٞم٘م٦م سمٕملم يروهنؿ ٕهنؿ -ىمٚمٞمالً  أقمداءهؿ

يمام  ، ىمْم٤مؤه سمف ضمرى اًمذي إُمر ووىمع اإلهلل اًمتدسمػم هم٤مي٦م حت٘م٘م٧م ، اًمرؤيتلم وراء وُمـ -اًمٔم٤مهر

ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ  ې    چ شمٜمٌف إًمٞمف قم٤ٌمرة و ،هل قم٤ٌمرة ؾمـٞمد ىمٓم٥م رمحف اهلل شمٕم٤ممم 
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 ُمـ ؾَمٚمَّٛمٙمؿأي  ، چ ھ  ھ  ھ    چذم قم٤ٌمرة  آؾمتْدراك ُمٕمٜمك. و چ ې   ې  ې

يمام ذيمر اسمـ  ، ريملمـاعمِم قمدد واىِمع إراءشمٙمؿ وهق ، ٌٌٝمامـؾم ُمـ ٚمٛمٙمؿـؾم سم٠من واًمتٜم٤مزع اًمَٗمَِمؾ

 .قرـقم٤مؿم

ومتٜمٌف إًمٞمف  ، وإقمـداد اًمٌـدائؾ ٤مراتـع اخلٞمـذر وشمٜمقيــ زي٤مدة احلـوأُم٤م ُم٤م ي٘متْمٞمف اًمْمٕمػ ُم      

واخلٓم٤مب هٜم٤م ًمرؾمقل اهلل  ، چ ۀ  ۀ  ہ  ہ ہ ہ ڻ  چ ٤مرةــقمٌ

وًمٙمٜمف  ،واًمٗمِمؾ هٜم٤م ًمٞمس اجلٌـ  . ُمـ طمٞم٨م اجلٛمٚم٦مواإلظم٤ٌمر قمـ اًمٗمئ٦م اعم١مُمٜم٦م طمٞمٜمذاك  ، ملسو هيلع هللا ىلص

وُيًتٕمٛمؾ اًمٗمِمؾ سمٙمثرة يمٜم٘مٞمض ًمٚمٜمج٤مح او  ،اًمْمٕمػ قمـ حتّمٞمؾ اًمٖم٤مي٦م اًمتل أراده٤م اهلل شمٕم٤ممم 

ًمٙم٤من شم٘مقيؿ  ،اًمٔمٗمر سم٤معمٓمٚم٥م . ومٚمق رأى اًمّمح٤مسم٦م ىمقة اًمٕمدو يمام هل ذم اًمقاىمع وىم٤مرٟمقه٤م سم٘مقمهؿ 

ٕن اًم٘م٤مقمدة اًمّمحٞمح٦م أن اًم٘مرار جي٥م أن يًـتٜمد إمم  ، ٓضمتٜم٤مب اعمٕمريم٦ماًم٘مقشملم ُمقضم٤ًٌم قمٜمدهؿ 

 وهذا هق ُمٕمٜمك قم٤ٌمرة ، آت وعم٤م هق همػم ُمٕمروفاعمٕمٓمٞم٤مت اًم٘م٤مئٛم٦م ُمع اطمتٞم٤مـم٤مت شم٘مديري٦م ًمٚمٛمٗم٤مضم

. ُمٕمٜمك ذًمؽ ٕن شم٘مقيؿ اًم٘مقشملم ي٘متيض قمدم دظمقهل٤م  ،عم٤م فمٗمرشمؿ سمٛمٕمريم٦م اًمٜمٍم أي  ، چ ہ   چ 

ٙمـ اًمتٗمريط ومٞمٝم٤م . وأُم٤م اًمتدظمالت اًمرسم٤مٟمٞم٦م ظم٤مرج ـقة رضوري٦م وٓ يٛمـ٦م ًمٚم٘مـ٤مسم٤مت اعم٤مديـأن احلً

وًمٙمـ يٜمٌٖمل أن يٙمقن اعم١مُمٜمقن  ،ومال شُمٌٜمك هذه إقمامل قمغم شمقىمع طمّمقهل٤م  ،احل٤ًمسم٤مت اعم٤مدي٦م 

ىمٌؾ شمٕمروف ًمٚمٜم٘مّم٤من او  ٕٟمف يٜمٌٖمل اؾمتثامر يمؾ ُمٙم٥ًم ،شُمًـتـثٛمر سمٕمد وىمققمٝم٤م  صمؿ ،ضمديريـ هب٤م 

 .اإلؾمتٝمداف

 

 وافتدمر احلامية مـ اإلشتفداف

ڤ  چ  ىم٤مل شمٕم٤مممهمػم أٟمٜم٤م هٜم٤م ذم إدارة اًمْمٕمػ .  ،وهذا أصؾ حيت٤مضمف اًمْمٕمٞمػ واًم٘مقي       

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

ٓ حيٗمٔمقا وٓ  إن ئمٝمروا قمٚمٞمٙمؿ أي چڦ     ڦ  ڦ    چ ىمقًمف شمٕم٤ممم ، 8اًمتقسم٦م:  چچ 

د ورقم٤مي٦م . واإِلل اًمٕمٝمد او اًم٘مراسم٦م او اإلقمت٤ٌمر  ،يراقمقا  ُمـ رىَم٥َم اًمٌمء إذا ٟمٔمر إًمٞمف ٟمٔمر شمٕمٝمُّ



634 

 

وأُم٤م اًمذُم٦م ومٙمؾ ُم٤م يٜمٌٖمل أن ُيراقمك وحُيٗمظ ُمـ ضمٝم٦م اعمروءة  ،اًمًٞم٤مد يمام ُيٗمٝمؿ ُمـ يمالم أيب طمٞم٤من 

 وٟمحقه٤م . وإظمالق واإلًمتزاُم٤مت إدسمٞم٦م يم٤مًمّمح٦ٌم واجلقار واحل٘مقق اًم٘مديٛم٦م واحل٘مقق اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م

وأن يٚمج٠م سم٠مدٟمك طمج٦م إمم  ومقاوح أن اًمٓم٤مهمٞم٦م اًم٘مقي يٛمٙمـ أن يتج٤موز احلدود إظمالىمٞم٦م يمٚمٝم٤م

ظم٤مص٦م وأن اًمًٛمٕم٦م إظمالىمٞم٦م قمٜمدهؿ ُمت٠مظمرة ضمدًا قمـ ؾمٛمٕم٦م اًم٘مقة  ، شمّمٕمٞمد اًمقطمِمٞم٦م واهلٛمجٞم٦م

قمٚماًم أن  ،: أن يمؾ ُم٤م هق رضوري ومٝمق ضم٤مئز . واًم٘م٤مقمدة قمٜمد اعمًتٌد وقمـ إـمامع اعم٤مدي٦م واًمٜمٙم٤مي٦م

ومٗمل طم٤مل اًمْمٕمػ يٜمٌٖمل  ُمٗمٝمقم اًميورة قمٜمدهؿ همػم ُم٘مٞمد سمْمقاسمط ذقمٞم٦م يمام هق احل٤مل قمٜمدٟم٤م .

ومٞمج٥م قمدم إقمٓم٤مء اخلّمؿ طمج٦م ًمٚمٔمٝمقر قمغم اعمّمٚمحلم سمحج٦م  ،شمذيمر أن اًمْمٕمٞمػ همذاء اًم٘مقي 

 ُمـ رضراً  أؿمد اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م اًمٗمقى أن ؿمؽ وٓ  ،خم٤مًمٗم٦م اًم٘م٤مٟمقن او مهديد إُمـ او ُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ 

. وأيْم٤ًم وم٢من اًمتقرط ُمع اعمتنقملم واإلؾمتدراج إمم يمامئـ اعمًتٌديـ ىمد  سمف ُيٕمٛمؾ ووٕمل ىم٤مٟمقن

ذًمؽ اًمٕمٜم٤مي٦م ودم٥م ًم . يٜمتٝمل سمٖمرق اعمريم٥م واًمتٕمٚمؼ سمٞمد اًمِمٞمٓم٤من ٕن اًمٖمريؼ ىمد يتٕمٚمؼ سمٙمؾ يد

 ،ٞم٤مر واًم٘مْمٞم٦م ًمٞم٧ًم جمرد اظمت ، ىمٚمٞمٚم٦م اخلٓمقرةاًمٗم٤مئ٘م٦م ذم اظمتٞم٤مر أٟمِمٓم٦م همػم ُمًتٝمدوم٦م وأٟمِمٓم٦م 

وُمـ اًمتٜمٌٞمٝم٤مت اعمٝمٛم٦م ظم٤مرج ىمْمٞم٦م اإلؾمتْمٕم٤مف  . وًمٙمٜمٝم٤م ُمٝم٤مرة قمٛمٚمٞم٦م ذم اًمقىم٤مي٦م ُمـ اإلؾمتٝمداف

أن ؾمٞم٤مق اًمذم ذم آي٦م اًمتقسم٦م يقضم٥م قمغم اعمًٚمٛملم اعمح٤مومٔم٦م قمغم ُمتٓمٚم٤ٌمت اعمروءة واحل٘مقق اًم٘مديٛم٦م 

 واحل٘مقق اإلٟمًـ٤مٟمٞم٦م ، ويٜمٌٖمل ًمٙمؾ ُم١مُمـ أن يتّمػ سمذًمؽ.

  :ادستضعػ مـ افتدمرمحاية  ؿقاظد ومـ      

  وإُم٤م أن  ،سمٕمٞمدًا قمـ اعمرُمك  أن ًمؽ صمالصم٦م ظمٞم٤مرات: إُم٤م أن شمتخذ ُمقىمٗم٤مً  ُمـ ىمقاقمد اًمٍماع

 وإُم٤م أن شمٙمقن ُمّم٤مًمح او ُمٙم٤مؾم٥م ،قمغم اعمقاضمٝم٦م وشمرضمق اًمٖمٚم٦ٌم  متٚمؽ ىم٤مدرة ُم٤مدي٦م ُمتٗمقىم٦م

واخلٞم٤مر اًمث٤مًم٨م  . واًمٕمقاىم٥م اًمْم٤مرة ٚمخ٤ًمئراًمؽمايمؿ اعمحتٛمؾ ًم أيمؼم ُمـاعمقاضمٝم٦م  وقمقاىم٥م

ض أيمثر ُمـ همػمه ًمألظمٓم٤مء ذم اًمت٘مقيؿ وذم شمقىمع اًمٕمقاىم٥م.   ُُمَٕمـرَّ

  ظم٤مرج دائرة  يمثػمة وُمـ اًم٘مقاقمد أيْم٤ًم أن يمؾ ومٙمر ص٤مًمح حيت٤مج إمم أقمامل اطمتٞم٤مـمٞم٦م

وهذه ىم٤مقمدة قم٤مُم٦م إذا أظمذٟم٤م سم٤معمٕمٜمك  ،سمؾ سمٕمٞمدة ضمدًا قمـ اًمدائرة  ، او اخلٓمقرة اإلؿمت٤ٌمك

اًمًٞم٤مد واإلىمتّم٤مدي وإُمٜمل  احلٙمقُمل وم٢مهن٤م ُمـ ىمقاقمد اًمٕمٛمؾ ،اعمج٤مزي ًمإلؿمت٤ٌمك 
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ُمـ ُمْم٤مُملم . وهذه إُمقر هل أيْم٤ًم  ويمؾ ٟمِم٤مط ي٘مقم قمغم اعمٜم٤موم٦ًم واًمتحدي ، واًمٕمًٙمري

  .وم٘مف اخلٞم٤مرات واًمٌدائؾ

   ًوؾمح٥م اعم٤ٌمدرة ُمـ يد  اًم٘مدرة قمغم اعمٜم٤مورة او اًمتٛمٚمص او اًمؽماضمع ، وُمـ اًم٘مقاقمد أيْم٤م

 .ة وٓ إمم ُمقاضمٝم٦م طم٥ًم ذوط قمدوكظم٤مه ومال شُمًـتدرج إمم ُمقاضمٝم٦م ، اًمٓم٤مهملاًمٕمدو 

   اخلّمؿ  ومٙمر وىُمـُدرات شم٘مقيؿ ، چ  ..... ڦ     ڦ  ڦ  چوُمـ اًم٘مقاقمد اعمتّمٚم٦م سمٕم٤ٌمرة

 واقمت٤ٌمر ذًمؽ ذم ظمٞم٤مرات اًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمف. ،وطم٤ًمب أىمَم ُم٤م يٛمٙمـ أن يٗمٕمٚمف 

   َيرون أن اًمٕمٛمؾ اًمني  ،قمغم اظمتالف أدي٤مهنؿ وُمذاهٌٝمؿ  ،ديـ يرى يمثػم ُمـ اعمْمٓمٝم

ري يمثػم ـوم٢من اًمٕمٛمؾ اًمً هق اخلٞم٤مر اًمقطمٞمد ُمع اًمٓمٖمٞم٤من واإلؾمتٌداد . وهذا همػم صحٞمح

يمام أٟمف يمثػم اخلٓمقرة قمغم اًمٕمٛمؾ ٟمٗمًف سم٤مإلو٤موم٦م إمم اعمخ٤مـمر قمغم  ، اًمت٘مٓمع واعمحدودي٦م

اعمٕمٚمٜم٦م اًمتل ختدم اًمٖم٤مي٦م اًمٜمٌٞمٚم٦م  اًمٜم٤مومٕم٦م لًمٗمقائد اًمٕمٔمٞمٛم٦م ُمـ إقمامي٘م٤مسمؾ ذًمؽ او اًمٕم٤مُمٚملم .

 إمم همػم أن إشم٘م٤من هذا اًمٜمقع ُمـ إقمامل واعمٓم٤موًم٦م ومٞمٝم٤م حيت٤مج ،ُمـ همػم أن شمًـتٗمز اعمًـتٌد 

سمٜم٤مء ُمٝم٤مرات قم٤مًمٞم٦م . سمؾ إن ُمٗم٤مهٞمؿ اعمًتٌد شم١مدي ذم يمثػم ُمـ إطمٞم٤من إمم طمجٌف إمم صؼم و

ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ   ڳ  ڱ چ وهذا حيتٛمٚمف ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،قمـ اإلدراك 

 .9يس:  چڻ  ڻ  ڻ  ۀ 

   :شيمز اًمث٘مؾاُمر»يقضمد قمٜمد سمٕمض ظمؼماء اًمدوم٤مع ُمٗمٝمقم ُمرايمز اًمث٘مؾ ودرضم٦م اعمخ٤مـمرة 

همػم أن  . يمز صم٘مؾ قمدوهايمز صم٘مٚمف واًمٜمٞمؾ ُمـ ُمراومٙمؾ ـمرف حي٤مول مح٤مي٦م ُمر ،ٕـمراف اًمٍماع 

يمز صم٘مؾ اأم هق ُمر ،أهق ُمريمز صم٘مؾ ىمٓمٕم٦م قمًٙمري٦م حمدودة  ،ُم٘مدار ُمريمز اًمث٘مؾ ىمْمٞم٦م ٟمًٌٞم٦م 

ويتّمؾ ذًمؽ  أم هق ُمريمز صم٘مؾ اإلىمتّم٤مد اًمقـمٜمل أم همػم ذًمؽ؟ ،اًم٘مقة اإلمج٤مًمٞم٦م ًمٚمدوًم٦م 

 ،وم٢مٟمف ىمد شم٘مع خم٤مـمرة شم١مدي إمم ظم٤ًمرة ضمزئٞم٦م وهمػم ُمتٚمًٚمًٚم٦م  ، شدرضم٦م اعمخ٤مـمرة»سمٛمٗمٝمقم 

أن شمٙمقن طم٤مؾمٛم٦م وُمّمػمي٦م ذم  وًمٙمـ جي٥م ايمت٤ًمب اعمٝم٤مرة ٓضمتٜم٤مب يمؾ خم٤مـمرة يٛمٙمـ

. او شم١مدي إمم أرضار يمٌػمة ُمتًٚمًٚم٦م شم١مدي سم٤معمجٛمقع إمم اهل٤موي٦م  ،شمدُمػم اًمِمٕم٥م او اًمٌٚمد 

ِلَّ  وة ُم١مشم٦م وطمدي٨م أٟمس همزوشمدسمر ذم ذًمؽ ىمّم٦م  ـَ  ملسو هيلع هللا ىلص، َأنَّ اًمٜمٌَّ َٟمَٕمك َزْيًدا َوضَمْٕمَٗمًرا َواسْم
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ُهْؿ وَمَ٘م٤مَل  ٌَْؾ َأْن َي٠ْمشمَِٞمُٝمْؿ ظَمؼَمُ اَي٦َم َزْيٌد وَم٠ُمِصٞم٥َم صُمؿَّ َأظَمَذ ضَمْٕمَٗمٌر وَم٠ُمِصٞم٥َم  »َرَواطَم٦َم ًمِٚمٜم٤َّمِس ىَم َأظَمَذ اًمرَّ

ـُ َرَواطَم٦َم وَم٠ُمِصٞم٥َم  ـْ ؾُمٞمُقِف اهلل طَمتَّك  –َوقَمْٞمٜم٤َمُه شَمْذِروَم٤مِن  –صمؿَّ َأظَمَذ اسْم اَي٦َم ؾَمٞمٌْػ ُِم طَمتَّك َأظَمَذ اًمرَّ

. رواه اًمٌخ٤مري وهمػمه . ومتدسمر يمٞمػ أن ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد وازن سملم طمٙمٛملم  «قَمَٚمٞمِْٝمْؿ  وَمَتَح اهلل

احلٗم٤مظ قمغم ىمقة يمٌػمة  احلٙمؿ أظمر هقو ،أطمدمه٤م طمٙمؿ اًمث٤ٌمت وـمٚم٥م اًمِمٝم٤مدة  ،ُمتزامحلم 

وم٤مظمت٤مر ظم٤مًمد اًمؽماضمع  ،شمراضمع سمٜمٞم٦م اإلقمداد  وُم٤م ي٘متْمٞمف ذًمؽ ُمـ ،وشم٘مٚمٞمؾ اخل٤ًمئر 

وصٗمف  ملسو هيلع هللا ىلصٕٟمف  ، وضمٕمٚمف ومتح٤مً  أصمٜمك قمغم اظمتٞم٤مر ظم٤مًمد ملسو هيلع هللا ىلصواإلٟمًح٤مب . وواوح أن اًمٜمٌل 

ې  ې  ې   چ وىمري٥م ُمـ ذًمؽ ُمْم٤مُملم ىمقًمف شمٕم٤ممم  . «قَمَٚمْٞمِٝمْؿ  طَمتَّك وَمَتَح اهلل »سمٕم٤ٌمرة 

ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  

 . 16إٟمٗم٤مل:  چېئېئ  ېئ  ىئ 

 :افـفل ظـ اإلفؼاء إػ افتفؾؽة      

افػائدة ومٛمـ ومقائد أي٦م اًمٙمريٛم٦م:  ،195اًمٌ٘مرة:  چ ہ ۀ  ہ  ہ    ۀ  چ شمٕم٤ممم  ىم٤مل      

أن ـمريؼ اًمتٝمٚمٙم٦م يٜمٌف إمم  ، وم٢مٟمف شذم»وًمٞمس طمرف اًمٔمرومٞم٦م  شإمم»اؾمتٕمامل طمرف اًمٖم٤مي٦م  شمدسمر :إوػ

، ومٞمٜمٌٖمل احلذر  وم٤مًمتٝمٚمٙم٦م اًمقؿمٞمٙم٦م واعمؽماظمٞم٦م ُمِمٛمقًم٦م يمٚمٝم٤م سمحٙمؿ أي٦م اًمٙمريٛم٦م ،ىمد يٙمقن ممتدًا 

. وشمدسمر أٟمف ٓ ومرق سملم ُمـ اٟمتحر سمًؿ ي٘متؾ  ُمـ إرضار اعمتًٚمًٚم٦م او اعمتزايدة اًمتل شمٜمتٝمل سم٤مًمتٝمٚمٙم٦م

.  ٕمٛمدًا سمًؿ ي٘متؾ ذم أؾم٤مسمٞمع او ؾمٜمقاتذم دىم٤مئؼ وُمـ اٟمتحر سمًؿ ي٘متؾ ذم ؾم٤مقم٤مت وُمـ اٟمتحر ُمت

وُمـ ٟمٔمر ذم اًمت٠مريخ اًمًٞم٤مد ًمألُمؿ واًمٍماع سمٞمٜمٝم٤م قمٚمؿ سمال أدٟمك ري٥م أن اًمٙمثػم ُمـ اًم٘مرارات إٟمام 

يمؾ رء  هق اًمتٝمٚمٙم٦موُمٕمٜمك  . يم٤مٟم٧م ُُمٝمٚمٙم٦م ٕهن٤م أدت إمم اًمتٝمٚمٙم٦م سمٕمد زُمـ ىمد يٛمتد إمم ؾمٜمقات

وشمدسمر  اعمٜم٤مومع .وُيٓمٚمؼ ًمٗمظ اهلالك قمغم اعمقت ، ويمذًمؽ قمغم وم٤ًمد احل٤مل وشمٕمٓمٞمؾ  ي١مدي امم اهلالك ،

ًمتح٘مٞمؼ هم٤مي٦م واضم٦ٌم ذم ديـ  أي ،٤ممم ـٌٞمؾ اهلل شمٕمــــق ذم ؾمـٚمؿ إٟمام هـأن اًمدوم٤مع او اًمٍماع قمٜمد اعمً

وم٢مهن٤م شُمٌٕمد  ،ُمريمز اًمث٘مؾ اإلمج٤مزم  هالك ؿمديد ذم قم٤مم او. وأُم٤م اًمٓمرق اعم١مدي٦م إمم دُم٤مر  اهلل قمز وضمؾ

 وحت٘مؼ ُمـ أهداف اًمٕمدو أيمثر مم٤م حت٘مؼ ُمـ إهداف اًمنمقمٞم٦م . ،اًمقاىمع قمـ ؾمٌٞمؾ اهلل شمٕم٤ممم 



637 

 

، وسمٛمٕمٜمك  سمٛمٕمٜمك اًم٘مقة اًمٕم٤مُمٚم٦م او اًمٗم٤مقمٚم٦ميمذًمؽ و يمٜم٤مي٦م قمـ اًمٕمٛمؾ شُمًتٕمٛمؾ شاًمٞمد»: افػائدة افثاكقة

  ڦ  ڦ   ڦچ ٤ممم هذه اعمٕم٤مين ، ُمٜمٝم٤م ىمقًمف شمٕمّمقص اًم٘مرآٟمٞم٦م شمدل قمغم اًم٘مقة واًمُ٘مدرة ، واًمٜم

 . ، أي أصح٤مب اًم٘مقة اًمتٜمٗمٞمذي٦م واًمٗمٙمري٦م 45ص:  چ ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ

َٓ َيَدانِ وُي٘م٤مل:  َوُهْؿ  »وذم احلدي٨م ذم صٗم٦م اعم١مُمٜملم:  ، أي ُم٤م زم ىمدرة قمٚمٞمف . َُم٤مزِم هِبََذا إُْمر َيٌد َو

، ومٞمٝم٤م ـمري٘م٤من ذم  چ ہ  چواًم٤ٌمء ذم قم٤ٌمرة  أي ي٘مقي سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤ًم . « َيٌد قَمغَم َُمـ ؾِمقاهؿ

،  : أٟمـٝم٤م ًمٌٞم٤من اًمًـ٥ٌم وأن اعمٗمٕمقل حمذوف ُمـ أضمؾ اًمتقؾمٕم٦م ذم اًمت٘مديرافطريؼ إولاًمتٗمًػم ، 

. وهذا وضمف ىمقي ضمدًا ، وم٢من  إمم اًمتٝمٚمٙم٦م سم٥ًٌم أقمامًمٙمؿ او ىُمدراشمٙمؿ ٙمؿـٓ شمٚم٘مقا أٟمٗمً: واعمٕمٜمك

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ     چ٤ممم يم٘مقًمف شمٕمقاهد ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ، ـٌٌٞم٦م يمثػمة اًمِمـاًم٤ٌمء اًمً

ٱ  ٻ  ٻ  چ ، وىمقًمف شمٕم٤ممم  66اًمتقسم٦م:  چ ڻ ڻ  ں  ں   ڻ

، أي ُأذن هلؿ سم٤مًم٘مت٤مل سم٥ًٌم اًمٔمٚمؿ اًمذي 39احل٩م:  چ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ

 تٕمامهل٤م ، وشمٙمقنـذم اؾم ضمـداً  ٤مئعـق ؿمـاًم٤ٌمء ًمإلشمّم٤مل يمام ه أن شمٙمقن: ؼ افثاينـافطري وىمع قمٚمٞمٝمؿ .

، وم٢مٟمف يٛمٙمـ  ذم ُمقوع اعمٗمٕمقل ، أي: ٓ شمٚم٘مقا ىمقشمٙمؿ وىُمُدراشمٙمؿ إمم اًمتٝمٚمٙم٦م چ ہ  چ٤مرة ـقمٌ

همػم اجلٛمٚم٦م إومم يٛمٙمـ أن شمٙمقن شمٕمٌػمًا قمـ  ، أن ُي٘م٤مل: أًم٘مك اًمٕمدو ؾمالطَمف وأًم٘مك سمًالطمف

وإن يم٤من اًمًالح ُمٕمٚم٘م٤ًم قمغم يمتػ اجلٜمدي ، وأُم٤م اجلٛمٚم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م  وقمدم اؾمتٕمامل اًمًالح اإلؾمتًالم

ذم آي٦م اًمٌ٘مرة  اًم٤ٌمء ًمٗمقائد ُمٕمٜمقي٦م ، ُمٜمٝم٤م زادـتُ ومـ ٕمٜمل أٟمف أًم٘مك اًمًالح ذاشمف ومل يٕمد حيٛمٚمف .سم٤مًم٤ٌمء ومت

،  اإلًمتّم٤مق واُم٤م ذم اًم٤ٌمء ُمـ ُمٕمٜمك اإلشمّم٤مل سم٥ًٌم  ، اإلًم٘م٤مء سم٤مٕيدي ُم٤ٌمذة اًمٜمٝمل قمـ شمٕمٚمؼ

وُمٜمٝم٤م أن طمرف  . ويٜمٌٖمل ًمذًمؽ إقمداد مح٤مي٦م ىم٤مٟمقٟمٞم٦م وشمٜمٗمٞمذي٦م ُم٤ٌمذة ًمٚمُ٘مُدرات اعم٤مدي٦م واعمٕمٜمقي٦م

پ       چىمقًمف شمٕم٤ممم  اًم٘مرائـ قمٚمٞمف ، يمام حيتٛمٚمف أن يتٕمٚمؼ سمٛمٕمٜمك حمذوف وًمٙمـ شمدليٛمٙمـ اجلر 

سم٤مٕؾم٤ٌمب اًمتل  سم٠مقمامل اعمقدة او ، أي1اعمٛمتحٜم٦م:  چ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ ڀ   ڀ  ڀ  ڀ

سمتٓمقيره٤م وُمٜمع قمغم وضمقب مح٤مي٦م اًمُ٘مُدرات اًمٗم٤مئدة اًمث٤مٟمٞم٦م  شمدل :افػائدة افثافثة شم١مدي إمم اعمقدة .

 ، واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ. اإلؾمتٝمداف قمٜمٝم٤م ، ويمذًمؽ ُمٜمع اإلهاف واًمتٌذير ذم اؾمتٝماليمٝم٤م
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ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ....چوشمدسمر ذم هذا إصؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم       

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

 چۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی 

ف  ، چەئ  ەئ   وئ   چومتدسمر ُمْم٤مُملم قم٤ٌمرة . 20 – 19اًمٙمٝمػ:  أي إظمٗم٤مء ُم٤م ُيَٕمـر 

ذه ـ٥ٌم ذقمٞم٦م هـوقمٚم٦م او ؾم ٥م ُم٤م ي٘متْمٞمف احل٤مل .ـف او سمٕمْمف سمحًـيمٚم ،ٙمؿ ـأظمريـ سمديٜم

ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   چ٤مرة ـق قمٌـاعمْم٤مُملم ه

اعمٕمٜمك إول: ئمٝمر قمٚمٞمف  ،شُمًتٕمٛمؾ ذم اًمٕمرسمٞم٦م ذم ُمٕمٜمٞملم  چۆئ  ۈئ  چ٤مرة ــوقمٌ . چ ی

 چ ں    ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀچ   وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم ،سمٛمٕمٜمك ي٘مقى قمٚمٞمف او يٖمٚمٌف 

 ، ويم٠من اًمٌم ص٤مر فم٤مهرًا ًمف ، . اعمٕمٜمك اًمث٤مين: فمٝمر قمٚمٞمف سمٛمٕمٜمك أـمٚمع قمٚمٞمف وقمرف سمف29هم٤مومر: 

أي مل  ، 31اًمٜمقر:  چ ۇئى   ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   چ فم٤مهر ىمقًمف شمٕم٤ممم وقمٚمٞمف 

ومٗمل  ،ومٞمٜمٌٖمل دراؾم٦م طم٤مل اًم٘مقي اعمتًٚمط ودرضم٦م ـمٖمٞم٤مٟمف  يتٕمرومقا إًمٞمٝم٤م ًمٓمٗمقًمتٝمؿ ومال ؿمٝمقة هلؿ .

ٕن  ،وم٢مٟمف يٜمٌٖمل ًمٚمْمٕمٞمػ إظمٗم٤مء يمثػم ُمـ اعمٕم٤مين اعمنموقم٦م وهمػم اعمخٞمٗم٦م  ، ٓمٖمٞم٤مناًم ؿمدة طم٤مل

ەئ  وئ       چ  يمام يٜمٌف إًمٞمف ىمقًمف شمٕم٤ممم ، ظم٤مص٦م إذا يم٤من ووٞمٕم٤ًم صمؿ شمًٚمط اًمٓم٤مهمٞم٦م ُمنف ذم اًمِمؽ

ڄ  ڄ  ڄ      ڦ  ڦ   ڦ  ڄچ ٤ممم ـــويتّمؾ سمذًمؽ ىمقًمف شمٕم ، 4اعمٜم٤موم٘مقن:  چ ۇئوئ  

وًمٙمـ اًمٓم٤مهمٞم٦م ىمد حيًـٌف  ،وم٤مًمٜم٘مٛم٦م قمٚمٞمٝمؿ يم٤مٟم٧م عمجرد إيامهنؿ  ، 8اًمؼموج:  چڃ  ڃ  

 ٝمديدًا.ـشم

ؿمٝمقة اًمٓمٖمٞم٤من واًمتدُمػم  :افشفقة إوػ ،وًمزي٤مدة اإليْم٤مح وم٢من اًمٕمدو اًمٓم٤مهمل حتٙمٛمف ؿمٝمقشم٤من       

أُم٤م  واإلٟمتٗم٤مع . ؿمٝمقة اًمتًخػم: افشفقة افثاكقة.  ، وذم اًمت٠مريخ ؿمقاهد يمثػمة ُمٜمٝم٤م تئّم٤ملـواإلؾم

ومٙم٤مٟم٧م ذم اًمت٠مريخ شمتْمٛمـ اإلؾمؽمىم٤مق  ،واإلٟمتٗم٤مع  ؿمٝمقة اًمتًخػم وأُم٤م ،ؿمٝمقة اًمتدُمػم ومقاوح٦م 

د ُمـ اًم٘مقة ـتْمٕم٤مف واًمتجريـقمٛمٚمٞم٤مت اإلؾم دة ُمــصمؿ حتقًم٧م إمم صقرة ضمدي ، رةـواخلدُم٦م اعم٤ٌمؿم

قمٛمٚمٞم٤مت  ،صمؿ اًمتًخػم واإلٟمتٗم٤مع . وُمـ ُمْم٤مُملم ؿمٝمقة اًمتًخػم  ،ُمع درضم٤مت ُمـ اًمتخقيػ 
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 شُم٤مء وضمف»٤معمح٤مومٔم٦م قمغم يم وذًمؽ ، شمًٝمٞمؾ وشمنيع دم٤موب اعمًتْمَٕمػ ودم٤موب ُمرؤوؾمٞمف

وؿمٌف ذًمؽ ُمـ  ،ُمرحي٦م وقمٛمٚمٞم٤مت إرو٤مء سمحٚمقل  ،وشمٚمٌٞم٦م درضم٦م ُمـ ُمتٓمٚم٤ٌمت اعمٕمٞمِم٦م  ،اعمًتْمَٕمػ 

 ،ددة ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ـواًمِمٝمقشم٤من واوحت٤من ضمدًا ذم ىمّم٦م ومرقمقن ذم ُمقاوع ُمتٕم ٤مت .ـٞم٤مؾمـاًمً

ؿ اًمِمـوسمٕمض إٟمٔمٛم٦م اعمً وسمٕمْمٝمؿ أظمر يرضمح إطمدى  ،ٝمقشملم سمال شمرضمٞمح ـتٌدة شُمـَحٙم 

  اًمِمٝمقشملم قمغم إظمرى.

 

 حتك بؾغ أصده

ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ     چ٤ممم ــــىم٤مل شمٕم      

ڇ  ڇ    ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چچ  چ   چ  ڇ

ة او  إؿُمد مجع. 15إطم٘م٤مف:  چ  ڇ ٌُد . ؿَمدّ ؿِمدَّ  ، يمٜمحق ىمقهلؿ: ٟمِٕمٛم٦م وأٟمُٕمؿ ، وقمٌد وأقم

. وأُم٤م اًمٌٚمقغ ومٞمًتٕمٛمؾ سمٛمٕمٜمك اًمقصقل إمم أىمَم  ٚم٧م قمٜمده قمقاُمؾ ىمقشمفواًمِمديد هق ُمـ أيمتٛم

شَمف اًمٖمالمُ  سمٚمغَ  ُيَ٘م٤مل ، اًمٖم٤مي٦م او اعمٜمتٝمك ٺ    چ . وئمٝمر ًمذًمؽ أن ُمٕمٜمك قم٤ٌمرة ُمت٤مٟمتف ُمٜمتٝمك أي ؿِمدَّ

 ٞم٦مـ٤مؾمـاًمقفم٤مئػ إؾمأي وصؾ إمم ايمتامل  ، ٞم٦مـ٤مؾمـإؾم ىمقاه إيمتامل غـهق سمٚم چ ٿ   ٿ  ٿ

 . دـٕقمْم٤مء اجلً

 ، وشمدريٌٝم٤م إقمْم٤مء شمقفمٞمػ آصم٤مر ُمـ ومٝمذا ، ٞم٦م وزي٤مدة اًمٙمٗم٤مءةـ٤مؾمـاًمقفم٤مئػ إؾم وأُم٤م شمٜمٛمٞم٦م      

 ُم٤م اًمٕمٛمر ُمع يًتٛمر اًمتقفمٞمٗمل واًمٜمٛمق.  إؾم٤مؾمٞم٦م اًمٌٜمٞم٦م ذم زي٤مدة وًمٞم٧ًم ، اًمقفمٞمٗم٦م ذم ٟمٛمق ومٝمق

 دم٤موزه٤م ويمذًمؽ ، ٟمٌقشمف ذم اًمًتلم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل دم٤موز وىمد ، حمٗمقفم٦م ؾم٤مؾمٞم٦مإ اًمٌٜمٞم٦م داُم٧م

  .اًمراؿمدون اخلٚمٗم٤مء

ٟمقا ىمد سمٚمٖمقا أؿمدهؿ ذم ُمتٓمٚم٤ٌمت ُمـ اًمٕم٤مُمٚملم أن يٙمق اًمٕمٛمؾ حتت٤مج ُمرطمٚم٦م ُمـ اعمٝمؿ هٜم٤م أن يمؾ      

 ظم٤مص٦م إذا يم٤من ، طمٚم٦م اًمت٤مًمٞم٦م هل٤مرذم اعم اًمدظمقل وًمق سمٙمثػم ُمـ اًمتٛمٝمؾوُمتٓمٚم٤ٌمت  ، شمٚمؽ اعمرطمٚم٦م

 ًمٚمح٤مل اًمذي سمٚمٖمف٤مؾم٤ًٌم اًمٕمٛمؾ جي٥م أن يٙمقن ُمٜمُمٕمرو٤ًم ًمٚمتحدي . وأُم٤م ىمٌؾ ذًمؽ وم٢من  اًمٕمٛمؾ
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 ٓ يّمٚمح ،يمام أن ُم٤م يّمٚمح ُمـ إقمامل ًمٚمرضمؾ ذم اخلٛمًلم  ذاوه . وسمٚمٖمتف ىُمُدرامهؿ قناًمٕم٤مُمٚم

 .ًمٚمرضمؾ ُمـ أسمٜم٤مء اًمٕمنميـ

ڃ  ڃ  ڃ    ڤ  ڦ  ڦ   ڦڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ چ ي١ميمد ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم       

وىمد ذيمرٟم٤م شمٗمًػم  ، 29اًمٗمتح:  چ ڇڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   

 .سم٤مظمتّم٤مر ذم أوائؾ هذه اًمدراؾم٦مأي٦م اًمٙمريٛم٦م 

 

 ؿضايا شبؼ ذحفا

ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ې   ې  ې  چ : ىم٤مل شمٕم٤ممم افتؼقة  -1

آل  چى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ     وئ  وئ  ۇئ   ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ  

وم٢من إشم٘م٤مء  ،وسم٤مظمتّم٤مر ؿمديد  . وىمد ؾمٌؼ شمٗمًػم ُمٗمّمؾ ًممي٦م اًمٙمريٛم٦م ذم )اعمٜمٓمٚمؼ(. 28قمٛمران: 

إول: إي٘م٤مف اًمتٝمديد وإقمامل اًمٕمدائٞم٦م . اجل٤مٟم٥م  ،رضر اًم٘مقي ي٘مقم قمغم أرسمٕم٦م ضمقاٟم٥م قمٛمٚمٞم٦م 

 ،وُمنموقم٦م  اًمث٤مين: اًمتحقل إمم شم٤ٌمدل اعمّم٤مًمح . اجل٤مٟم٥م اًمث٤مًم٨م: اهمتٜم٤مم او إجي٤مد ىمْمٞم٦م ُمِمؽميم٦م

اسمع: وٌط يمؾ ذًمؽ سمْمقاسمط ُمـ يِم٤مريمف ومٞمٝم٤م . اجل٤مٟم٥م اًمر ُمّم٤محل٦م يٙمقن اًم٘مقي ُمْمٓمرًا إممو

ـْ يمٜمحق ُم٤م ورد ذم همزوة اخلٜمدق  ،وىمد شم٘متيض اًميورة سمٕمض اًمتٜم٤مزٓت  ،اإلوٓمرار   ُهَرْيَرةَ  َأيِب  قَم

دُ  َي٤م: وَمَ٘م٤مَل  ٚمَّؿَ ـَوؾَم  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ  َصغمَّ  اًمٜمٌَِّل   إمَِم  اًْمَٖمَٓمَٗم٤ميِنُّ  احْل٤َمِرُث  ضَم٤مءَ : ىَم٤مَل   اعمَِْديٜم٦َِم، رَ ـٛمْ ـَ شم ٤مـمِْرَٟم٤مـؿَم  ،حُمَٛمَّ

ًُّ  َأؾْمَت٠ْمُِمرَ  طَمتَّك »: ىَم٤مَل  ـِ  ْٕمدِ ـؾَم  إمَِم  وَمٌََٕم٨َم  ، « ُٕمقدَ ـاًم ـِ  ْٕمدِ ـَوؾَم  ُُمَٕم٤مٍذ، سْم ٤ٌَمَدَة، سْم ـِ  ْٕمدِ ـَوؾَم  قُم سمِٞم سْم  ِع،ـاًمرَّ

ـِ  ْٕمدِ ـَوؾَم  ـِ  َوؾَمْٕمدِ  ظَمٞمَْثَٛم٦َم، سْم ُٕمقٍد، سْم ًْ ـْ  َرَُمْتُٙمؿْ  ىَمدْ  اًْمَٕمَرَب  َأنَّ  قَمٚمِْٛم٧ُم  ىَمدْ  إيِن   » وَمَ٘م٤مَل  اهللُ، َرمِحَُٝمؿُ  َُم  قَم

٠َمًُمُٙمؿْ  احْل٤َمِرَث  َوإِنَّ  َواطِمَدٍة، ىَمْقسٍ  ًْ  قَم٤مَُمُٙمؿْ  إًَِمْٞمفِ  شَمْدوَمُٕمقا َأنْ  َأَرْدشُمؿْ  وَم٢مِنْ  اعْمَِديٜم٦َِم، رَ ـٛمْ ـشمَ  شُمَِم٤مـمُِروه َأنْ  َي

ـَ  َأَوطْمٌل  اهللِ، َرؾُمقَل  َي٤م: ىَم٤مًُمقا ، « سَمْٕمدُ  َأُْمِريُمؿْ  ذِم  شَمٜمُْٔمُروا طَمتَّك َهَذا، ، ُِم
ِ
اَمء ًَّ ٚمِٞمؿُ  اًم ًْ َُْمرِ  وَم٤مًمتَّ  َأوْ  اهللِ، ِٕ

ـْ  سْمَ٘م٤مءَ  شُمِريدُ  إِٟمَّاَم  يُمٜم٧َْم  وَم٢مِنْ  وَرْأِيَؽ، هِلََقاكَ  شَمٌَعٌ  وَمَرْأُيٜم٤َم َهَقاَك، َأوْ  َرْأِيَؽ، قَم  َرَأْيتُٜم٤َم ًَمَ٘مدْ  وَمَقاهللِ  قَمَٚمْٞمٜم٤َم، اإْلِ

٤مُهؿْ    قَمغَم  َوإِيَّ
ٍ
َّٓ  مَتَْرةً  ُِمٜم٤َّم َيٜم٤َمًُمقنَ  َُم٤م ؾَمَقاء  ُهقَ  » َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ  َصغمَّ  اهللِ  َرؾُمقُل  وَمَ٘م٤مَل  ىِمًرى، َأوْ  ىسمنِِمً  إِ

َٛمُٕمقنَ  َذا ًْ اهلٞمثٛمل: ومٞمف وىم٤مل  ، ذم ؾمٞم٤مق اًم٘مّم٦م رواه اًمٓمؼماين ذم )اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم( « َيُ٘مقًُمقنَ  َُم٤م شَم
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)جمٛمع اًمزوائد وسم٘مٞم٦م رضم٤مًمف صم٘م٤مت .اهـ ُمـ  ،وطمديثف طمًـ  ،سمـ قمٛمرو )أي اإلؾمٜم٤مد( حمٛمد 

  .٤مم اًمٓمؼمي ذم شم٠مرخيف وسم٢مؾمٜم٤مد آظمروروى اًم٘مّم٦م اإلُم ،/اعمٙمت٦ٌم اًمِم٤مُمٚم٦م( 

 ، واًمنمايم٦م اعمقازي٦م واًمٗمرق سملم اإلؾمتٕم٤مٟم٦م واإلؾمتٕمامل :افتعامؾ اإلشساتقجل مع افؽاؾر  -2

 .وذم شمٗمًػم آي٦م اًمت٘مٞم٦م ذم )اعمٜمٓمٚمؼ( )صمامر اًمتٜم٘مٞمح( ذم أواظمره وهذا ىمد ذيمرٟم٤م

: وهذا أيْم٤ًم ىمد ؾمٌؼ ذطمف وُم٤م يتّمؾ سمف افتؼقد بافقشع وظؿؾقات تـؿقة افقشع  -3

 وذًمؽ ذم )اعمٜمٓمٚمؼ(. ،يم٤مإلوٓمرار واًمتدرج 

 اخلروج او اعمًدود اًمٓمريؼ ومتح» : وىمد ؾمٌؼ ذيمره حت٧م قمٜمقانؾؼف افبدائؾ )رؾع احلرج(  -4

 وذم ُمقاوع أظمرى ُمـ هذه اًمدراؾم٦م وُمـ )اعمٜمٓمٚمؼ(. ،ذم أواظمر اعمٌح٨م اًمث٤مين  شُمٜمف

د ىمّم٦م ُم٘متؾ احلًلم قمٚمٞمف اًمًالم ذم اًمٜمًخ٦م : وىمد ؾمٌؼ اًمٙمالم قمٜمٝم٤م سمٕمادؼاومة ؽر افعـقػة  -5

 يمت٤مب )أهؾ اًمٌٞم٧م سملم اخلالوم٦م واعمٚمؽ(. اعمٜم٘مح٦م ُمـ

 

 

 

 

 بػضؾ اهلل تبارك وتعاػ

  )كخبة ادسار دم ؾؼف افؼقادة واإلدارة( :ـتابتؿ 

  ،م2117/ ـاكقن افثاين هـ/1438ربقع افثاين  دم

  م.2121 هـ// اـتقبر1442ومتت إظادة تـؼقحف دم ربقع إول 

 وأن يعصؿـل  واإلحسان وأشلل اهلل تعاػ أن حيػظـل ؾقف ظذ اإلخلص

 واحلؿد هلل رب افعادغ. ،وأن جيؿعـل بف مع أحب افـاس إفقف  مـ ـؾ ذ
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 أهؿ ادصادر

 افتػسر

 وهق شمٗمًػم اإلُم٤مم اًمٓمؼمي . ،ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من  -1

 ًمإلُم٤مم اًم٘مرـمٌل . ،اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن  -2

 ٕيب طمٞم٤من . ،اًمٌحر اعمحٞمط  -3

 ًممًمقد . ،روح اعمٕم٤مين  -4

 ٓسمـ قم٤مؿمقر . ،اًمتحرير واًمتٜمقير  -5

 ٕيب ُمٜمّمقر اعم٤مشمريدي . ،شم٠مويالت أهؾ اًمًٜم٦م  -6

 ٓسمـ قم٤مدل .  ،اًمٚم٤ٌمب ذم قمٚمقم اًمٙمت٤مب  -7

 ًمِمٝم٤مب اًمديـ اًمًٛملم احلٚمٌل . ،اًمدر اعمّمقن  -8

 حم٤مؾمـ اًمت٠مويؾ ًمٚم٘م٤مؾمٛمل .  -9

 ًمإلُم٤مم اًمزخمنمي . ،شمٗمًػم اًمٙمِم٤مف  -10

 ًمٚمٜمًٗمل . ،ُمدارك اًمتٜمزيؾ  -11

 ٓسمـ قمٓمٞم٦م . ،اعمحرر اًمقضمٞمز  -12

 ًمًٞمد ىمٓم٥م . ،ذم فمالل اًم٘مرآن  -13

 اًمتٗمًػم اًم٘مرآين ًمٚم٘مرآن ، ًمٕمٌد اًمٙمريؿ اخلٓمٞم٥م .  -14

 ٕيب سمٙمر اجلّم٤مص . ،أطمٙم٤مم اًم٘مرآن  -15

 

 ظؾقم افؼرآن 

 ًمٚمٜمح٤مس . ،إقمراب اًم٘مرآن  -1
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 ٕيب اًمٌ٘م٤مء اًمٕمٙمؼمي . ،اًمتٌٞم٤من ذم إقمراب اًم٘مرآن  -2

 ًمإلُم٤مم اًمزريمٌم . ،اًمؼمه٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن  -3

 ًمإلُم٤مم اًمًٞمقـمل . ،اإلشم٘م٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن  -4

 

 افسرة واحلديث وذحف  

 ً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

 ؾمٜمـ اًمؽمُمذي . -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  -10

 ًمٕمٌد اًمرزاق اًمّمٜمٕم٤مين . ،اعمّمٜمػ  -11

 ًمإلُم٤مم اًمِمقيم٤مين . ،ٟمٞمؾ إوـم٤مر   -12

 ًمألًم٤ٌمين . ،ؾمٚمًٚم٦م إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م   -13

 دٓئؾ اًمٜمٌقة ًمإلُم٤مم اًمٌٞمٝم٘مل .  -14

 ٓسمـ ىمّٞمؿ اجلقزي٦م . ،زاد اعمٕم٤مد   -15

 ٓسمـ يمثػم . ،اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م   -16
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 ظؾقم احلديث ورجال إشاكقد

 ً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 . ،مهذي٥م اًمتٝمذي٥م  -5

 ًمٚمح٤مومظ اسمـ طمجر . ،ًم٤ًمن اعمٞمزان  -6

 ًمٚمخٓمٞم٥م . ، شم٠مريخ سمٖمداد -7

 ٓسمـ قمدي . ،اًمٙم٤مُمؾ ذم وٕمٗم٤مء اًمرضم٤مل  -8

 ًمإلُم٤مم اًمًٞمقـمل . ،ـمٌ٘م٤مت احلٗم٤مظ  -9

 

 اصقل افػؼف 

 ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م وأسمٞمف وضمده . ،اعمًّقدة  -1

 اإلطمٙم٤مم ذم اصقل إطمٙم٤مم ٓسمـ طمزم . -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

 ٓسمـ ُمٚمؽ . ،ذح اعمٜم٤مر  -8
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 ٕيب اًمقًمٞمد اًم٤ٌمضمل . ،إطمٙم٤مم اًمٗمّمقل  -9

 ٓسمـ اًمٜمج٤مر . ،ذح اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم  -10

 وُمٞمض اًمٕمٛمري . ،متٙملم اًم٤ٌمطم٨م ُمـ احلٙمؿ سم٤مًمٜمص ذم احلقادث  -11

 وُمٞمض اًمٕمٛمري . ،ٚمٞمد اعمٜمٝم٩م اًمٗمريد ذم اإلضمتٝم٤مد واًمت٘م -12

 

  افػؼف

 ً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

ُمٙمت٦ٌم اًمٙمٚمٞم٤مت  ،ٕيب قمٌٞمد اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾمالم . حت٘مٞمؼ حمٛمد ظمٚمٞمؾ هراس  ،يمت٤مب إُمقال  -7

 م.1975-هـ1395إزهري٦م/ دار اًمٗمٙمر . اًم٘م٤مهرة 

 

 ؼف وافذرائع وافتدرج ادؼاصد وإوفقيات وادقازكات وؿقاظد افػ

 ًمإلُم٤مم اًمِم٤مـمٌل . ،اعمقاوم٘م٤مت  -1

 ٓسمـ قمٌد اًمًالم . ،ىمقاقمد إطمٙم٤مم  -2

 ٓسمـ رضم٥م احلٜمٌكم . ،اًم٘مقاقمد  -3

 ٓسمـ اعمٚم٘مـ . ،ٟمقافمر اًمٜمٔم٤مئر ذم ىمقاقمد اًمٗم٘مف  -4

 ٓسمـ ٟمجٞمؿ . ،إؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر  -5

 ًمٚمًٞمقـمل . ،إؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر  -6



646 

 

 عمحٛمد سمـ ؾمٚمٞمامن ٟم٤مفمرزاده . ،شمرشمٞم٥م اًممزم ذم ؾمٚمؽ إُم٤مزم  -7

اًم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م واًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط واًمٗمقائد اًمٗم٘مٝمٞم٦م ُمـ جمٛمقع ومت٤موى ؿمٞمخ اإلؾمالم  -8

 د. ؾمٕمقد سمـ قمٌد اهلل اًمٖمدي٤من . ،اسمـ شمٞمٛمٞم٦م 

 ٓسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م . ،أقمالم اعمقىمٕملم  -9

 د. قمٌد اًمٙمريؿ زيدان . ،اًمقضمٞمز ذم ذح اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م    -10

 د. حمٛمد اًمزطمٞمكم . ،اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م وشمٓمٌٞم٘م٤ممه٤م ذم اعمذاه٥م إرسمٕم٦م    -11

 د. قمٌد اًمقاطمد اإلدريز . ، شاعمٖمٜمل»اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م ُمـ ظمالل يمت٤مب    -12

 د. يقؾمػ اًم٘مرو٤موي . ،ذم وم٘مف إوًمقي٤مت    -13

 د. يقؾمػ اًم٘مرو٤موي . ،أوًمقي٤مت احلريم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م اًم٘م٤مدُم٦م    -14

 د. حمٛمد مه٤مم قمٌد اًمرطمٞمؿ ُمٚمحؿ . ،وًمقي٤مت شم٠مصٞمؾ وم٘مف إ   -15

 د. قمٛمر ضمدي٦م . ،أصؾ اقمت٤ٌمر اعمآل سملم اًمٜمٔمري٦م واًمتٓمٌٞمؼ    -16

د. قمزت رويب جم٤مور ؾمٚمٞمؿ  ،اًمْمقاسمط اًمنمقمٞم٦م ًمقىمػ اًمٕمٛمؾ سمٜمّمقص اًم٘مرآن واًمًٜم٦م    -17

 اجلرطمل .

 د. قمٌد اًمٙمريؿ زيدان . ،طم٤مًم٦م اًميورة ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م  -18

 مجٞمؾ حمٛمد سمـ ُم٤ٌمرك . ،قمٞم٦م ٟمٔمري٦م اًميورة اًمنم -19

 د. وه٦ٌم اًمزطمٞمكم . ،ٟمٔمري٦م اًميورة اًمنمقمٞم٦م  -20

 ُمّمٓمٗمك حمٛمد اًمٓمح٤من . ،اًمٗمٙمر احلريمل سملم إص٤مًم٦م واإلٟمحراف  -21

د. اسمراهٞمؿ قمٌد اًمرمحـ قمٌد اًمٕمزيز  ،اعمقازٟم٦م سملم اعمّم٤مًمح واعمٗم٤مؾمد ذم وقء ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م  -22

 سمٖمداد( . ،)ديقان اًمقىمػ اًمًٜمل  ،اًمٕم٤مين 

 ٟمّمػم زرواق . ،ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م ذم ومٙمر اإلُم٤مم ؾمٞمد ىمٓم٥م  -23

 د. وورىمٞم٦م قمٌد اًمرزاق . ،وقاسمط اإلضمتٝم٤مد اًمتٜمزيكم ذم وقء اًمٙمٚمٞم٤مت اعم٘م٤مصدي٦م  -24
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 د. حمٛمد ري٤مض ومخري اًمٓمٌ٘مجكم . ،ومتح اًمذرائع  -25

 ؾمٕمقد سمـ ُمٚمقح اًمٕمٜمزي . ،ؾمد اًمذرائع قمٜمد اإلُم٤مم اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م  -26

 د. حمٛمد اًمنميػ اًمرمحقين .  ،ًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م اًمرظمص اًمٗم٘مٝمٞم٦م ُمـ اًم٘مرآن وا -27

 د. اؾم٤مُم٦م حمٛمقد ىمٜم٤مقم٦م . ،وم٘مف اًمتٞمًػم  -28

 حمٛمد ومتحل قمثامن )اًمدار اًمٙمقيتٞم٦م( . ،اًمديـ ًمٚمقاىمع  -29

 ؾمٚمامن سمـ ومٝمد اًمٕمقدة . ،ُم٘مقٓت ذم وم٘مف اعمقىمػ  -30

 ُم٤مهر سمـ حمٛمد اًم٘مرر .  ،اإلؾمالم اعمٛمٙمـ  -31

)ُمـ  ،د. حمٛمد ُمّمٓمٗمك اًمزطمٞمكم  ،اًمتدرج ذم اًمتنميع واًمتٓمٌٞمؼ ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م  -32

 اًمِمٌٙم٦م اعمٕمٚمقُم٤مشمٞم٦م( .

 

 افسقاشة وادؾؽ 

 ً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

سمػموت  ،د. حمٛمد اًمٕمٌد اًمٙمريؿ . اًمِمٌٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ًمألسمح٤مث واًمٜمنم  ،شمٗمٙمٞمؽ اإلؾمتٌداد   -4

 م.2013

 م.2003دُمِمؼ  ،حمٛمد اًمٖمزازم . دار اًم٘مٚمؿ  ،اإلؾمالم واإلؾمتٌداد اًمًٞم٤مد   -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.2004اًم٘م٤مهرة  ،ظمدجي٦م اًمٜمؼماوي . دار اًمًالم  ،اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ 



648 

 

 ٚمامن اًمٕمقدة .د. ؾم ،أؾمئٚم٦م اًمثقرة    -10

 اًم٘م٤مهرة . ،د. ؾمٕمٞمد إؾمامقمٞمؾ قمكم . دار اًمًالم  ،اعمقاـمٜم٦م ذم اإلؾمالم    -11

د. وًمٞمد حمٛمد  ،اعمِم٤مريم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ًمٚمحريم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اًمٜمٔمؿ اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اعمٕم٤مسة    -12

 ؾم٤ممل .

 د. زي٤مد سمـ قم٤مسمد اعمِمقظمل . ،اإلؾمتْمٕم٤مف وأطمٙم٤مُمف ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل  -13

 م .2007اًم٘م٤مهرة  ،ظم٤مًمد اًمٕمني . دار اًمًالم  ،اًمِمقرى اعمٖمٞم٦ٌم   -14

 م .2010قمكم حمٛمد اًمّماليب . دار اعمٕمروم٦م  ،اًمِمقرى ومريْم٦م إؾمالُمٞم٦م   -15

د.  ،ُمٌدأ اًمِمقرى ذم اإلؾمالم ُمع اعم٘م٤مرٟم٦م سمٛم٤ٌمدئ اًمديٛم٘مراـمٞم٤مت اًمٖمرسمٞم٦م واًمٜمٔم٤مم اعم٤مريمز  -16

 ٓؾمٙمٜمدري٦م .ا ، يٕم٘مقب حمٛمد اعمٚمٞمجل . ُم١مؾم٦ًم اًمث٘م٤موم٦م اجل٤مُمٕمٞم٦م

 م.1992اعمٜمّمقرة  ،د. شمقومٞمؼ اًمِم٤موي . دار اًمقوم٤مء  ،وم٘مف اًمِمقرى واإلؾمتِم٤مرة   -17

 

 افـحق وما يتصؾ بف

 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 . ،ه٤م وسومٝم٤م اعمحٞمط ذم أصقات اًمٕمرسمٞم٦م وٟمحق -9
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 د. حمٛمد أؾمٕمد اًمٜم٤مدري . ،ٟمحق اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م   -10

 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 وادعاجؿ 

 اًمراهم٥م إصٗمٝم٤مين . ،اعمٗمردات ذم همري٥م اًم٘مرآن  -1

 ؿمٝم٤مب اًمديـ اًمًٛملم احلٚمٌل . ،قمٛمدة احلٗم٤مظ  -2

 ٓسمـ ؾمٞمده . ،اعمحٙمؿ واعمحٞمط إقمٔمؿ  -3

 ًمألزهري . ،مهذي٥م 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

 ٓسمـ ُمٜمٔمقر . ،ًم٤ًمن اًمٕمرب  -9

 ًمٚمجقهري . ،اًمّمح٤مح  -10

 ٕ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

 ًمٚمداُمٖم٤مين . ،اًمقضمقه واًمٜمٔم٤مئر ًٕمٗم٤مظ يمت٤مب اهلل اًمٕمزيز  -14
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 ٕيب هالل اًمٕمًٙمري . ،اًمقضمقه واًمٜمٔم٤مئر ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ  -15

 

 افعؼقدةإخلق 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 مـ ـتب افقشائؾ

 وهذه ذم اًمٖم٤مًم٥م يمت٥م أضمٜمٌٞم٦م ُمؽممج٦م .      

سمقل  ، 2000-1500ٙمري ُمـ ـاًم٘مقى اًمٕمٔمٛمك . اًمتٖمػمات اإلىمتّم٤مدي٦م واًمٍماع اًمٕمً  -1

 م . 1993 ،ُمريمز اسمـ ظمٚمدون  ،يمٞمٜمدي 

سم٢مذاف شمػمي دي ُمقٟمؼمي٤مل و ضم٤من يمٚملم وُمِم٤مريم٦م قمدد يمٌػم ُمـ  ،ُمقؾمققم٦م اإلؾمؽماشمٞمجٞم٤م   -2

 م .2011 ،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 . 2011 ،واًمٌحقث آؾمؽماشمٞمجٞم٦م 

 م . 2011 ،ضملم ؿم٤مرب . ُمريمز دراؾم٤مت اًمقطمدة اًمٕمرسمٞم٦م  ،اعم٘م٤موُم٦م اًمالقمٜمٗمٞم٦م   -5

 م .2009 ،ضملم ؿم٤مرب . اًمدار اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمٕمٚمقم ٟم٤مذون  ،ُمـ اًمديمت٤مشمقري٦م إمم اًمديٛم٘مراـمٞم٦م   -6

 م .2008 ،روسمرت ؾمٛمٞم٨م . اًمدار اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمٕمٚمقم ٟم٤مذون  ،ضمدوى اًم٘مقة   -7

 م .2010 ،اًمري٤مض  ،روسمرت همريـ . ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٌٞمٙم٤من  ،يمٞمػ متًؽ سمزُم٤مم اًم٘مقة   -8

 ،ؿمٞمٚمدون راُمٌتقن و ضمقن ؾمتقسمر . اًمدار اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمٕمٚمقم  ،٤مُمؾ ـأؾمٚمح٦م اخلداع اًمِم  -9

 .م2004
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 م.2006ؾمتٞمػ ومرايزر ـ هم٤مري همرؾمتؾ . اًمدار اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمٕمٚمقم  ،اًمٓمٌ٘م٦م احل٤ميمٛم٦م ذم أُمريٙم٤م   -10
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 م.2006
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 م.2005 ،هم٤مري ه٤مرت . ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٌٞمٙم٤من  ،اًم٘مقة اًمراسمٕم٦م   -16

 م.2008ُم٤ميٙمؾ ضمقٟمًتقن . اًمٕمٌٞمٙم٤من ًمٚمٜمنم  ،ُمتالزُم٤مت اًمٗم٤ًمد   -17

 م.1990ؿم٤مرل زور همٌٞم٥م . ضمروس سمرس  ،ٔم٤مم اًمٕم٤معمل إطمالف ذم اًمٜم  -18
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 م .2008 ،سمػموت  ،قمٌد احلٛمٞمد محقد . دار اهل٤مدي  ،ومـ همًٞمؾ إدُمٖم٦م   -23

 م .2004 ،ُمٍم  ،د. يمامل اهلٚم٤ٌموي . دار اًمٙمٚمٛم٦م ًمٚمٜمنم واًمتقزيع  ،اًمتٗمٙمػم آؾمؽماشمٞمجل   -24
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 ،سمػموت  ،اعمريمز اًمقـمٜمل ًمٚمٛمٕمٚمقُم٤مت واًمدراؾم٤مت  ،د. فم٤مهر همٜمدور  ،اًمٜمٔمؿ اإلٟمتخ٤مسمٞم٦م   -25

 م . 1992

صٞم٤مهم٦م اًمؽممج٦م: أمحد طم٤مـمقم .  ،إقمداد: ُمٜمػم قمٌقد  ،ُمقؾمققم٦م إُمث٤مل واحلٙمؿ اًمٕم٤معمٞم٦م   -26

 م . 2011سمػموت  ،ذيم٦م اعمٓمٌققم٤مت ًمٚمتقزيع واًمٜمنم 

 م .2011 ،اًمري٤مض  ،يتزر . ُمٙمت٦ٌم ضمرير ضم٤مك يم٤مٟمٗمٞمٚمد ُمع ضم٤مٟمٞم٧م ؿمق ،ُم٤ٌمدئ اًمٜمج٤مح   -27

 م .2013 ،اًمري٤مض  ،ُمٙمت٦ٌم ضمرير  ،ضمقن آدير  ،ومٙمرة ًمإلسمداع اًمرائد  100أقمٔمؿ   -28

 م(. 1989اًمٙمقي٧م ) ،قم٤ممل اعمٕمروم٦م  ،أًمٙمًٜمدر روؿمٙم٤م  ،اإلسمداع اًمٕم٤مم واخل٤مص   -29

 م .2006 ،ُم٤مًمٙمقمل همالدويؾ . اًمدار اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمٕمٚمقم  ،ٟم٘مٓم٦م اًمتحقل   -30

 ،ؾمتٞمٗمـ ر. يمقذم ُمع أ.روضمر ُمػميؾ ُمع ريٌٞمٙم٤م ُمػميؾ . ُمٙمت٦ٌم ضمرير  ،وًمقي٤مت إدارة إ  -31

 م .1998 ،اًمري٤مض 

 م .2008 ،اًم٘م٤مهرة  ،ضمقان ُم٤مهمريٜم٤م . دار اًمًالم  ،اإلدارة قمٚمؿ وومـ  -32

 م .2008 ،اًمري٤مض  ،ريتِم٤مرد متٌٚمر . ُمٙمت٦ٌم ضمرير  ،ىمقاقمد اإلدارة   -33

 م .1999 ،سمػموت  ،ضمقن س. ُم٤ميمًقيؾ . دار اجلٞمؾ  ،ٟمٔمرات ذم ُم٠ًمًم٦م اًمزقم٤مُم٦م  -34

 ،أُمريٙم٤م ،إومٙم٤مر اًمدوًمٞم٦م داين يمقيمس ُمع ضمقن هقومر . سمٞم٧م  ،اًم٘مٞم٤مدة ذم إزُم٤مت   -35

 .م1998

 م.2010سمػموت  ،اًمدار اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمٕمٚمقم ٟم٤مذون ،ؿمٞمٞمٜم٤م أيٜمٖم٤مر  ،ومـ اإلٟمت٘م٤مء   -36

ؾ هٞمز ُمع وًمٞمؿ شمقُم٤مس. حترير: ص٤مُمقي ،شمقزم اًم٘مٞم٤مدة: ومـ اًم٘مٞم٤مدة اًمٕمًٙمري٦م وقمٚمٛمٝم٤م  -37

  م .1984سمػموت  ،اعم١مؾم٦ًم اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمدراؾم٤مت واًمٜمنم 

 ،دُمِمؼ  ،أٟمدرو ج. دوسمريـ . وزارة اًمث٘م٤موم٦م  ،اًم٘مٞم٤مدة : مم٤مرؾم٤مت وُمٝم٤مرة وظمالص٦م سمحقث   -38

 م . 2011

 م .2007 ،إدوارد يمقرٟمٞمش . اًمدار اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمٕمٚمقم ٟم٤مذون  ،اإلؾمتنماف   -39
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 ؾؿمفػ:ـتب ف      

 ثامر افتـؼقح ظذ ؾؼف اإليامن )وهق افـسخة ادـؼحة مـ: ؾؼف اإليامن(.  -1

 ادـطؾؼ دم ؾؼف افعؿؾ )أخلق وأحؽام افبـاء وافتػقق(.  -2

 كخبة ادسار دم ؾؼف افؼقادة واإلدارة.  -3

 ِوْجَفُة افؾقاء دم ؾؼف إمـ وافدؾاع.  -4

 أهؾ افبقت بغ اخللؾة وادؾؽ  -5

 .(مـؼحة ومزيدة )مع افتخرجيات افػؼفقة فؾكاع افسقاد دم صدر اإلشلم/ ضبعة

 متؽغ افباحث مـ احلؽؿ بافـص دم احلقادث.  -6

 ادـفج افػريد دم اإلجتفاد وافتؼؾقد.  -7

 اخلؾقػة افراصد إول.  -8

 اإلمامة وافتؼريب بغ افسـة واإلمامقة.  -9

 وافتلريخ )وهق مستؾ مـ ـتاب: أهؾ افبقت(.هنضة احلسغ دم افػؼف  -11

 (.د. حمؿد مجقؾ احلبال عم آن افؽريؿ )باإلصساكافطب دم افؼر  -11
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