
  وىـــوالتق رــالب على اوىــالتع
 

اجملؿؼملعممأصّٕادمذيؿملعمبنيمواظرتابّٛمواحملؾهملماظقدمإديمتّٓسقماظيتماظضملمملظؿملهملماإلدالعؿملهملماِّخالقمعـ

ماِّورمملنم،متؾؽملكموالماِّسؼملممللمتؿقعملؼموالماحلؿملمملةم،مضّٕورؼمملتمعـمواظؿعملقىم،مصؾملقماظرٓبمسػملكمخػملؼماظؿضملمملون

مادلكػملقضمملتمصغملؾمخمػملقضمملتف،مذيؿملعميفمتضملمملديمصشملّٕةمآماظؿضملمملونم،مجضملػملفمرّٕؼؼمسـمإالماظغملقنمؼضملؼملّٕموال

مممممم.وصغملّٕممسعملؾمعـمبفمآمعؿملّٖهمدلمملمبمملظؿضملمملونمأوديمأسّٓائؾملممل،مواإلغلمملنمصّٓٓومرضملمملعؾملمملمذيعميفموتؿضملمملونمتؿقّٓ

موميـؾماظقاحّٓةم،مآُِّعهملمأصّٕادمبنيمواظرتابّٛماظؿفمملغّٗمسػملكمؼّٓلموحسملمملريماجؿؼملمملسلمدػملقكمواظؿضملمملونم

ممممم.واظزملضملمملبماظؿقّٓؼمملتمعقاجؾملهملميفماالجؿؼملمملسلمواظؿـملزرماظؿـملخلمأذغملممللمعـمذغملاًل

ماظضملقنممعـمواظؿضملمملون م)اظرمللءمسػملكموادللمملسّٓةمادلصملمملػّٕةموػق: ماظضملّٕبمظلمملن. مو( مالماظرملّٕعميفمعضملؽملممله،

موؼضملؿملؽملفمأخمملهمادللػملؿمؼصملمملػّٕمأن:مبفملٓغؾملمملمماظٓؿضملمملونمصظملهملمتضملّٕؼػمميغملـمثٓؿموعـماظػمّلطملقٓيم،معضملؽملمملهمسـمخيؿػملػ

م.(اظؽملضملؿملؿمغسملّٕة)معضملزملؿملؿفمووؽمٓلنمل(موجٓؾمسّٖٓ)مآمرمملسهملموسػملكماخلرياتم،مصضملؾميف

م،مضقةمميؽملقفممممملماجملؿؼملعمأصّٕادمبنيماحملؾهملمأواصّٕمدسؿمسػملكماإلدالمموضّٓمحّٕص موؼرملؿملعمومتمملدغمًلممل

موادؿعملّٕاّرام.ممؾمملّتمملثماجملؿؼملعموؼّٖؼّٓماظؽملمملسم،مبنيماظؿضملمملونمروح

مم:وديهية ،اجتماعية  ضرورة التعاوى

ماآلخّٕؼـم،مععمواظؿضملمملونماظؿضملمملؼّ٘مسػملك(موجٓؾمسّٖٓ)مآمصشملّٕهمبشملؾضملفم،ماجؿؼملمملسؿم٘لمملمطمملئؽمّلمملمودلمملمطمملنماإلغلمملن

م،موجمؿؼملضملفمبؿملؽؿفمسـمعؽملضملّٖاًلمؼضملؿملّ٘مأنمواظؿعملّٓممواظّٕضلِّماظّٕصمملػؿملهملمأدؾمملبمعـمبػملغمعؾملؼملمملمإغلمملنمؼلؿشملؿملعوال

مشريهمععماظؿضملمملونمعـمظفمبّٓمالمحؿملمملتفمتلؿعملؿملؿمصػملغملل محؿكماظؽملمملسمبنيماظؿضملمملونمضّٕورةمسـمؼضملربمإغف.

مأنمطؼملمملم،مّٓهوحمذظؽمحيعملؼمأنمؼلؿشملؿملعمالماظظملّٕدمِّنمأػّٓاف،معـمإظؿملفمؼزملؾقنمعمملمحيعملعملقامأنمؼلؿشملؿملضملقا

/ماظّٓطؿقرمظألدؿمملذمعؽمللؿملهملمضؿملؿ)م.اِّخّٕىماظؿملّٓمإظؿملؾملمملماغسملؼملوملمإذامإالمتزملظملؼمأنمتلؿشملؿملعمالماظقاحّٓةماظؿملّٓ

م(.زضّٖوقمريّٓيمحمؼملقد

معـمؼؿفملتكمالماإلدالعؿملهملمبمملظّٓسقةمصمملظؽملؾملقض،ممدؼؽملؿملهملمضّٕورةماظؿضملمملونمضّٕورةماجؿؼملمملسؿملهملمصؾملقمأؼسمّلمملمأنمطؼملمملوم

مالبّٓمبؾممبظملّٕدهمصّٕدمعـممملأؼسمّلمؼؿفملتلمالمذملمواحلّٕعمملتممملتوادلعملّٓدماِّسّٕاضمسـمّٓصمملعواظم،ممبظملّٕدهمصّٕد

مم:ضممللمحؿملؽملؼملمملمادلؿؽمليبمدٓرموٓم،مذظؽمظؿقعملؿملؼمأذيعماجملؿؼملعمتضملمملونمعـ

مخّٓممّٕواذملذملذملؼرملضملمملموإنمظؾضملّٚمبضملّٚمم**ممّٕةذملذملمملضذملذملوحمبّٓومعـمظػملؽملمملسماظؽملمملس



،ممواظؽمٓلقاػلمِّواِعّٕوا،ماِّخالق،ممواآلداِب،مموادلضملمملعالت،مماظضملؾمملداتميفماظرمٓلّٕعمععملمملصَّٓمتفملٖعؾموَعـم

موغرملّٕماُِّظظملهملموزرُعماحملٓؾهملموشُّٕسماظغملػمِلؼملهملمذيُعموػلمُسصملؼملك،موشمملؼهملماطؾريّّماععملزملّّٓمظفمأنمتؾؿمٓلـ

موعمملمواظؾطملسملمملءماظضملّٓاوةمأدؾمملبمسـمواظؾضملُّٓم،مواظؿضملمملونماظؿؽملمملُصّٕمسػملكمواحلىمٓلمآِّعهمل،مأصّٕاِدمبنيمادلقٓدة

ميفماظشمّلضملـمِعـماظرملّٓؼّٓمواظؿقّٔؼُّٕم،مِّضطملمملنواماِّحعملمملَدمؼـريموعمملم،مواظرمٓلقؽملمملءماظغملّٕاػهملمسػملكمحيؼمِلؾ

ِّموإدمملءِةمبؾملؿمواظٓؿرملؾملريمادللػملؼملني م.بؾّٓسهمٍلمواتؾملمملعؾملؿمبؾملؿماظصمل

 :الكريم القرآى يف التعاوى

،ممواظؿضملمملرػ،مماظرتاحؿ،معـمأجؾممصّٕاحهملمواظؿعملقىماظرٓبمسػملكمبمملظؿضملمملونماظغملّٕؼؿماظعملّٕآنمأعّٕغمملظعملّٓممم.1

مَتضمَلمملَوُغقامَوَظمملمَواظٖؿعمْلَقىماْظِؾِّّٕمَسػمَلكمَوَتضمَلمملَوُغقا}:متضملمملديمصعملممللم،وحىمٖلمسػملكمذظؽمواظؿقآدمظؿـملظػوام،مواظؿقمملب

م2:ادلمملئّٓةػ{اْظضمِلعمَلمملِبمَذِّٓؼُّٓماظػملََّفمٔإٖنماظػملََّفمَواٖتعمُلقامَواْظضمُلَِّٓوأنماْظكمٔلِثٔؿمَسػمَلك مادلمملوردٗيمضممللؼ. مآمغّٓب:

مدؾقمملغف) مرضمملماظربِّمويفمتضملمملدي،مآمرضمملماظٖؿعملقىميفمِّٖنمظف؛مبمملظٖؿعملقىموضّٕغفم،مبمملظربِّماظٖؿضملمملونمإدي(

م)غضملؼملؿفموسؼمٖلوملمدضملمملدتف،ممتَّوملمصعملّٓماظؽمٖلمملسمورضمملمتضملمملديمآمرضمملمبنيمذيعموَعـماظؽمٖلمملس، تظمللريم.

م(.اظعملّٕريب

ماظلالممسػملؿملف)معقدكمآمغيٓبوم.2 موجٓؾمسّٖٓ)مآمعـمؼشملػملنمل( ماوزؼّّٕمػّٕونمأخمملهمعضملفمؼّٕدؾمأن(

ـِمَؤزؼّّٕامِظلمَواِجضمَلِؾ}:تضملمملديمضممللمإدّٕائؿملؾ،مبينموحغملؿمة،اظّٓسقمأعقرميفموؼلمملسّٓهمظؿملضملمملوغف مَأِػػمِللمِع

:مأي{َأِزٔريمِبِفماِذُِّٓد}:وعضملؽملكؼم32ذمل22:رفػ{َأِعّٕٔيمِصلمَوَأِذّْٕٔطُفم*َأِزٔريمِبِفماِذُِّٓدم*مَأِخلمَػمملُروَنم*

ماظّٔيماظقجفمسػملكمأدائؾملمملمسػملكمغؿضملمملونمحؿكم؛ماظِّّٕدمملظهملمأعّٕميفمذّٕؼغمللمواجضملػملفمضٖقتل،مبفمأحغملؿ

م(.ادلّٕاشلمتظمللري)ماظٗلؾؾمأذيؾمسػملكماظطملّٕضمإديموؼقصؾم،ماظطملمملؼمملتمأحلـمإديمؼقملدِّي

مَؤإِذ}:تضملمملديمضمملل،مماظغملضملؾهملمبؽملمملءميفمؼؿضملمملوغمملن(ماظلالممسػملؿملؾملؼملممل)مإمسمملسؿملؾابؽملفمومإبّٕاػؿملؿوغيبمآمم.3

ـَماْظعمَلَقاِسَّٓمٔإِبَّٕاِػؿملُؿمَؼَِّٕصُع م،ؼ127:اظؾعملّٕةػ{اْظضمَلػمِلؿملُؿماظٖلؼمِلؿملُعمَأِغومَلمٔإٖغَؽمِعؽمٖلمملمِؾَتعمَلٖؾمَرٖبؽمَلمملمَؤإِدؼمَلمملِسؿملُؾماْظَؾؿمِلومِلمِع

م،مبّٔحبفماإلهللماِّعّٕمتؽملظملؿملّٔميف(ماظلالممسػملؿملف)مإبّٕاػؿملؿمأبممله(ماظلالممسػملؿملف)مإمسمملسؿملؾمسمملونمطّٔظؽ

مَتَّٕىمَعمملَذامَصمملِغصمُلِّٕمَؽَأِذَبُقمَأغِّلماْظؼمَلؽمَلمملٔممِصلمَأَرىمٔإغِّلمَؼمملُبؽمَلٖلمَضمملَلماظٖلضمِلَلمَعضمَلُفمَبػمَلَغمَصػمَلؼمٖلممل}:تضملمملديمضمملل

ـَماظػملَُّفمَذمملَءمٔإِنمَدَؿِفُِّٓغلمُتقمِلَعُّٕمَعمملماْصضمَلِؾمَأَبومِلمَؼمملمَضمملَل ـَمِع مؼ.102:اظزملمملصمملتػ{اظزمٖلمملِبّٕٔؼ

مَحٖؿكم*مَدَؾّؾمملمَأِتَؾَعمُثٖؿ}م:تضملمملديمضممللم،مسصملؿملؿمدّٓٓمبؽملمملءميفماِّعؿمعـمأعهملمععمؼؿضملمملونماظعملّٕغنيمذووم.4

ـَمَغذملَبػمَلمٔإَذا ـٔاظٖلمَبؿمِل ـِمَّٓذملَوَجمِّٖٓؼ ـٔمَؼمملَذامَضمملُظقام*مَضِقًظمملمَؼظمْلعمَلؾمُلقَنمَؼغمَلمملُدوَنمالممملذملذملَضِقّعممملذملذملُدوِغؾمٔلؼمَلمِع مٔإٖنماْظعمَلَِّٕغؿمِل

م*مَدّٓ٘امَوَبؿمِلؽمَلؾمُلِؿمَبؿمِلؽمَلؽمَلمملمَتِفضمَلَؾمَأِنمَسػمَلكمَخِّّٕجمملمَظَؽمَغِفضمَلُؾمَصؾمَلِؾماْظفمَلِرٔضمِصلمُعظمْلِلُّٓوَنمَوَعفمْلُجقَجمَؼفمْلُجقَج



مَحٖؿكماْظَقِّٓؼِّٓمُزَبَّٕمآُتقِغلم*مَرِدّعمملمَوَبؿمِلؽمَلؾمُلِؿمَبؿمِلؽمَلغمُلِؿمَأِجضمَلِؾمِبعمُلٖقٍةمَصفمَلِسؿملؽمُلقِغلمَخؿمِلّْٕمَربِّلمِصؿملِفمغملَّؽملِّلَعمَعمملمَضمملَل

ـَمَدمملَوىمٔإَذا ـٔمَبؿمِل مَصؼمَلمملم*مِضشمْلّّٕامَسػمَلؿمِلِفمُأْصِّٕٔغمآُتقِغلمَضمملَلمَغمملّرامَجضمَلػمَلُفمٔإَذامَحٖؿكماِغظمُلُكقامَضمملَلماظزمٖلََّٓصؿمِل

ممؼ.27مذملم22:اظغملؾملػػ{َغعمْلّؾمملمَظُفماِدَؿشمَلمملُسقامَوَعمملمَؼصمْلؾمَلُّٕوُهمَأِنمِدشمَلمملُسقاا

ماظؽمليبمضقلميفممأرّضؾملمملموعمملمأذيػملؾملمملمعمملمصقرةميفمادللػملؼملنيمبنيمواخلريماظربمسػملكماظؿضملمملونموؼؿفػملك .1

م)م(ودػملؿمسػملؿملفمآمصػملك) مَأِخؿملِفمَحمملَجهمِلمِصلمَطمملَنمـَِوَعمُؼِلػمِلؼمُلُف،مَوَظمملمَؼصمْلػمِلؼمُلُفمَظمملم،ماْظؼمُلِلػمِلٔؿمَأُخقماْظؼمُلِلػمِلُؿ:

ـِم،مَحمملَجِؿِفمِصلماظػملَُّفمَطمملَن ـِمَصَّٕٖجمَوَع ـِمُطَِّٕبهمًلمِبؾمَلمملمَسؽمِلُفماظػملَُّفمَصَّٕٖجمُطَِّٕبهمًلمُعِلػمِلٕؿمَس م،ماْظعمِلؿمَلمملَعهمِلمَؼِقٔممُطَِّٕبمِع

ـِ موعـم؟مصفملرضملؼملفمصعملريمسـمحبىملممملعؽمٖلمصؼملـم(.سػملؿملفمعؿظملؼ)م(اْظعمِلؿمَلمملَعهمِلمَؼِقَمماظػملَُّفمَدَؿَُّٕهمُعِلػمِلٕؿمَسػمَلكمَدَؿَّٕمَوَع

ممصغمللممله؟مسّٕؼمملّغمملمىرأممملعؽمٖلموعـمصـملواه؟،مؼؿؿملؼمّلمملموجّٓممملعؽمٖل

 

  :والتقوى الرب على للتعاوى العملي والتطبيق (وسلم عليه اهلل صلى) الهيب

مودػملؿمسػملؿملفمآمصػملك)ماظؽمليبم.1 مسؽملؾملؿمآمرضل)مصقمملبؿفمؼضملمملون( ماظؽملؾقيمادللفّٓمبؽملمملءميف(

ـِ:مضمملئػملؾملؿمؼعملقلمحؿكم؛مصؿملفمظضملؼملؾاميفمتّٕشؿملؾمملمبمملدلّٓؼؽملهمل ماظضملؼملؾمعؽملمملمظّٔاك...ممؼضملؼملُؾمواظؽمليٗبمَضضمَلَِّٓغمملمَظِؽ

م(.ػرملمملممابـمدرية)مادلسملػملخملُؾ

مضؾؿملؾمبمملدلّٓؼؽملهملماخلؽملّٓقمحظملّٕميف(مسؽملؾملؿمآمرضل)ماظزملقمملبهملمؼضملمملون(مودػملؿمسػملؿملفمآمصػملك)ماظؽمليبم.2

مسؽملفمآمرضل)مسمملزبمبـماظرباءمصضملـماِّحّٖاب،مشّٖوة مضمملل( مسػملؿملفمآمصػملك)مآمردقلمرأؼومل:

مودػملؿ م)ؼعملقلموػقمبشملؽملف،مبؿملمملضماظرتاُبموارىموضّٓم،ماظرتابمؼؽملعملؾماِّحّٖابمؼقم( مَعمملمَأِغومَلمَظِقاَل:

ـِم،مَصػملَّؿمِلؽمَلمملمَواَلمَتزمَلّْٖٓضؽمَلمملمَواَلماِػَؿَِّٓؼؽمَلممل، مَبطمَلِقامَضِّٓماَُِّظكمٔإٖنم،ماَلَضؿمِلؽمَلمملمٔإِنماَِّْضَّٓاَممَوَثؾِّومِلم،مَسػمَلؿمِلؽمَلمملمَدغمِلؿملؽمَلهمًلمَصفمَلِغَّٖٔظ

مم(.مسػملؿملفمعؿظملؼ(م)َأَبؿمِلؽمَلمملمِصِؿؽمَلهمًلمَأَراُدوامٔإَذامَسػمَلؿمِلؽمَلممل

 :الهبوية الشهة يف والتقوى الرب على التعاوى صور مو    

مرضل)مذٓرمبفملبلمعّٕرغممل:مضممللمدقؼّٓمبـمادلضملّٕورمصضملـمأسؼملمملل،معـمبفمطػملظملقامصؿملؼملمملم:ماخلدم معاونةمذمل1

مسؽملفمآ مادلّٓؼؽملهملمضّٕبمعغملمملن)مبمملظّٕبّٔة( مصعملػملؽملمملمعـػملف،مشالعفموسػملكمدبّٕموسػملؿملف( مذيضملوملمظقمذردملمأبمملمؼممل:

مصضملؿمٓلّٕتفمأسفؼملؿملهملمأعفموطمملغوملم،مطالممإخقاغلمعـمرجؾموبنيمبؿملؽملكمطمملنمإغف:مصعملمملل.محػملهملمطمملغوملمبؿملؽملؾملؼملممل

مَأَبمملمَؼممل:م)صعملمملل(مودػملؿمسػملؿملفمآمصػملك)ماظؽمليٓبمصػملعملؿملومل(مودػملؿمسػملؿملفمآمصػملك)ماظؽمليبمإديمصرملغملمملغلمبفملٓعف،

مَذردملمَأَبمملمَؼممل:م)ضممللم،موأٓعفمأبمملهمدؾقاماظّٕجممللمدنمٓلمعـمآمردقلمؼممل:مضػملومل(مَجمملِػػمِلؿمٖلهمٌلمِصؿملَؽماِعُّْٕؤمٔإٖغَؽمَذردمل



م،مَتفمْلُطػمُلقَنمِعؼمٖلمملمَصفمَلْرضمِلؼمُلقُػِؿمَأِؼِّٓؼغمُلِؿ،مَتِقومَلماظػملَُّفمَجضمَلػمَلؾمُلُؿمٔإِخَقاُغغمُلِؿمُػِؿمَجمملِػػمِلؿمٖلهمٌل،مِصؿملَؽماِعُّْٕؤمٔإٖغَؽ

م(.سػملؿملفمعؿظملؼ)م(َصفمَلِسؿملؽمُلقُػِؿمَطػملَّظمْلُؿؼمُلقُػِؿمَصكمٔلِنمَؼطمِلػمِلُؾؾمُلِؿمَعمملمُتغمَلػملخملظمُلقُػِؿماَلَومَتػمْلَؾُلقَن،مِعؼمٖلمملمَوَأْظِؾُلقُػِؿ

مَسمملِئرمَلهمَلمَدفمَلْظومُل:مضممللماظؽملكضمللمؼّٖؼّٓمبـماِّدقدمصضملـم،مادلضملؿملرملهملموذؽقنماظؾؿملوملمأعقرميف الزوج معاونةمذمل2

ُٓمَصػملَّك)ماظؽمٖلِؾٗلمَطمملَنمَعممل(:مسؽملؾملمملمآمرضل) م)َضمملَظومِلمَبؿمِلِؿِف؟مِصلمَؼزمِلؽمَلُعم(َوَدػملََّؿمَسػمَلؿمِلِفما مِعؾمِلؽمَلهمِلمِصلمَؼغمُلقُنمَطمملَن:

ماظلؿملّٓةموملػملؽدمودلمملم،(اظؾكمملريمرواه(م)اظزمٖلاَلِةمٔإَظكمَخََّٕجماظزمٖلاَلُةمَحسمَلَِّٕتمَصكمٔلَذامذملمَأِػػمِلِفمِخَِّٓعهمَلمَتضمِلؽمِللمذملمَأِػػمِلِف

مَغضمَلِؿ:م)مضمملظوملمذؿملؽممل؟مبؿملؿفميفمؼضملؼملؾ(مودػملؿمسػملؿملفمآمصػملك)مآمردقلمطمملنمػؾ:مم(سؽملؾملمملمآمرضل)مسمملئرملهمل

ِٓمَرُدقُلمَطمملَن ُٓمَصػملَّكم-ما مَؼضمِلؼمَلُؾمَطؼمَلمملمَبؿمِلِؿِفمِصلمَوَؼضمِلؼمَلُؾم،مَثِقَبُفمَوَؼِكؿملُّٛم،مَغضمِلػمَلُفمَؼِكزمِلُػم-َوَدػملََّؿمَسػمَلؿمِلِفما

مم(.أريّٓمرواه(م)َبؿمِلِؿِفمِصلمَأَحُُّٓطِؿ

مأبلمبؽملوملمأمسمملءمأٓعف؛مسـماظّٖبريمبـموةسّٕمصضملـمادلضملؿملرملهمل،موذؽقنم،ماحلؿملمملةمأعقرمسػملكم:الزوج معاونةمذمل3

مسؽملؾملؼملمملمآمرضل)ماظزملّٓؼؼمبغملّٕ مضمملظومل( ـِماَِِّرٔضمِصكمَظُفمَوَعمملماظَّٖٗبؿمِلُّٕ،مَتَّٖٖوَجؽمِلك: مَواَلم،مَعؼمِلػمُلقٍكمَواَلمَعمملٕلمِع

مَوَأِسػمِلظمُلُف،مِظؽمَلمملِضِقِف،ماظؽمٖلَقىمَوَأُدٗقمَوَأُدقُدُف،مَعُؽقَغَؿُف،مَوَأْطظمِلؿملِفم،مَصََّٕدُفمَأِسػمِلُػمَصغمُلؽمِلومُل:مَضمملَظومِلم،مَصَِّٕدِفمَشؿمِلَّٕمَذِكٍء

ـُمَشَِّٕبُف،مَوَأِخُّٕٔزماْظؼمَلمملَء،مَوَأِدَؿعمِلك ـِمَوَظِؿمذملمَوَأِسِف ـُمَأُط ـَمَجمملَراْتمِظكمَؼِكِؾُّٖمَوَطمملَنمَأِخِؾُّٖ،مُأِحِل ـٖمذملماَِِّغزمَلمملٔرمِع مَوُط

ـِماظؽمٖلَقىمَأِغعمُلُؾمَوُطؽمِلومُل:مَضمملَظومِلم،مِصِّٕٓقمِغِلَقَة (مودػملؿمسػملؿملفمآمصػملك)ماظػملَِّفمَرُدقُلمَأْضشمَلضمَلُفماظَِّؿكماظَّٖٗبؿمِلّٕٔمَأِرٔضمِع

م.(علػملؿمرواه)م..(َصَِّٕدّْٕمُثػمُلـَلمَسػمَلكمَوِػَكمَرْأِدلمَسػمَلك

ـَ}مأغّٖظوملمدلممل:مضمملل(مسؽملفمآمرضل)مثقبمملنموسـ مَدِؾؿملٔؾمِصلمُؼؽمِلظمِلعمُلقَغؾمَلمملمَواَلمَواْظظمِلسمٖلهمَل،ماظَّٖٔػنمَلمَؼغمْلؽمِلُّٖوَنمواظَِّّٔؼ

م34:اظؿقبهملػ{ِفاظػملَّ مضممللؼ مودػملؿمسػملؿملفمآمصػملك)مآمردقلمععمطؽملممل: مبضملّٚمصعملممللمأدظملمملره،مبضملّٚميف(

مَأْصسمَلػمُلُف:م)مصعملممللماختّٔغممله؟مخريمادلممللمأٓيمسػملؼملؽملمملمأغمملمصػملقمغّٖل،معمملمواظظملسملهملماظّٔػنملميفمغّٖلمضّٓ:مأصقمملبف

مزوجؾملمملمحبؿملمملةماظّٖوجهملمصّٕضمملم،(أريّٓمرواه(م)مَيمملِغِفٔإمَسػمَلكمُتضمِلؿملؽمُلُفمُعقمِلِعؽمَلهمًلمَوَزِوَجهمًلمَذمملِطّّٕا،مَوَضػمْلّؾمملم،مَذاِطّّٕامِظَلمملّغممل

ماظّٖوجهملمإسمملغهملمعـ(مسؽملؾملمملمآمرضل)مأمسمملءماظلؿملّٓةمحّٓؼىملميفمتعملّٓممطؼملمملموخّٓعؿفموعضملمملوغؿف،موعضملؿملرملؿف،

م.فإميمملغمؿملؽملعملّٙصمؼّٕضؿملؾملمملمظغمللمظػملقّٕاممؼسملشملّٕمأوم،مآمؼطملسملنملممبمملمصؿملضملمملعػملؾملمملمؼشملؿملؼمالمعمملمتغملػملظملفمالصم؛مظّٖوجؾملممل

ممجمملءمصعملّٓم:إليهم حقوقهم رد يف عليهم عتدىوامل ، املظلومني معاونةمذمل4

مصكملن:مضمملل(مِبمملظػملَِّفمَذطخملُِّٕه:م)ضممللمعمملظل؟مصريؼّٓمؼفملتؿملينماظّٕجؾ:مصعملمملل(مودػملؿمسػملؿملفمآمصػملك)ماظؽمليٓبمإديمرجؾ

ـِ:م)ضممللمؼّٔطّٕ؟ممل ـِمَسػمَلؿمِلِفمَصمملِدَؿضمِل ـَمَحِقَظَؽمَع مادللػملؼملني؟معـمأحّٓمحقظلمؼغملـمملمصكملن:مضمملل(ماْظؼمُلِلػمِلؼمِلنيمِع

ـِ)م:ضمملل ـِمَتغمُلقَنمَحٖؿكمَعمملِظَؽمُدوَنمَضمملِتِؾ:م)ضممللمسين؟ماظلػملشملمملنمغفملىمصكملن:مضمملل(مِبمملظٗلػمْلشمَلمملٔنمَسػمَلؿمِلِفمَصمملِدَؿضمِل مِع

م(.اظؽمللمملئلمرواه(م)َعمملَظَؽمَتؼمِلؽمَلَعمَأِوم،ماآلِخَِّٕةمُذؾمَلَّٓاِء



:مضمملل(مسؽملفمآمرضل)معمملظؽمبـمأغّٗمصضملـم،مزػملؼملفمسـمهوردم،مؼّٓؼفمسػملكمبمملِّخّٔم:الظامل معاونةمذمل5

ِٓمَرُدقَلمَؼممل:ممَضمملُظقا(مَعصمْلػمُلقّعمملمَأِومَزمملِظؼمّلمملمَأَخمملَكماِغزمُلِّٕ:م)م(ودػملؿمسػملؿملفمآمصػملك)مآمردقلمضمملل مَػَّٔاما

ممَزمملِظؼمّلمملمَغؽمِلزمُلُُّٕهمَصغمَلؿمِلَػمَعصمْلػمُلقّعمملمَغؽمِلزمُلُُّٕه م)َضمملَل؟ م)َؼَِّٓؼفمَصِقَقمَتفمْلُخُّٔ: :مبشملَّممللمابـمضممللم،(اظؾكمملريمرواه(

ممباظضملّٕمسؽملّٓمواظؽمٗلزملّٕة) مغزملّٕمأٖنم(ودػملؿمسػملؿملفمآمصػملك)مآمردقلمصٖلّٕهموضّٓم،مواظٖؿفملؼؿملّٓماإلسمملغهمل:

،ممعؽملفمُؼعمْلَؿّٖٙمأنمإديمذظؽمأٖداهمسؽملفمظملفتغمُلموملمزػملؼملف؛مسػملكمتّٕطؿفمإذامِّٖغفم؛ماظصملُّػملؿمِعـمعؽملضملفماظصملمململ

م.م(اظؾكمملريمصقؿملّّمذّٕح)م.مفظمغزملّٕماظعملزملمملصمسػملؿملفمؼقجنملممممملمظفمصؼملؽملضملؽ

مآمرضل)ماهلالظلمادلكمملرقمبـمضؾؿملزملهملمصضملـم،مسؽملؾملؿمواحلعملققماظّٓؼقنمبفملداءم: الغارمني معاونةمذمل6

مَحٖؿكمِضِؿَمأم:م)صعملمملل،ممصؿملؾملمملمصلفملظؿف(مودػملؿمسػملؿملفمآمصػملك)ماظؽمليٖبمصفملتؿملومُلم،مريمملظهملمَهؼمٓلػملومل:مضمملل(مسؽملف

م)َوَضمملَلم،م(ِصؿملؾمَلمملمُغضمِلؿملؽمَلَؽمَأِنمَؤإٖعمملم،مَغِقؼمِلػمَلؾمَلمملمَأِنمَصكمٔلٖعمملم،ماظزمٖلََّٓضهمُلمَتفمْلِتؿمَلؽمَلممل :مِظـَاَلَثهمٍلمٔإالَّمَتِقٗؾماَلماْظؼمَلِلفمَلَظهمَلمٔإٖنم:

ماِجَؿمملَحومِلمَجمملِئَقهمٌلمَأَصمملَبِؿُفمَوَرُجٕؾم،مُؼؼمِلِلُؽمُثٖؿمُؼقمَلدَِّؼؾمَلمملمَحٖؿكمِصؿملؾمَلمملمَصؿمَلِلفمَلُلم،مَضِقٕممَحؼمَلمملَظهمَلمَتَقؼمٖلَؾمِظَُّٕجٕؾ

ـِمَضَقاّعمملمُؼزمِلؿملنمَلمَحٖؿكمِصؿملؾمَلمملمَصؿمَلِلفمَلُلم،مَعمملَظُف ـِمِدَّٓاّدامَأِومؿمِلّٕ٘،َسمِع مَصمملَضهمٌلمَأَصمملَبِؿُفمَوَرُجٕؾمُؼؼمِلِلُؽ،مُثٖؿمَسؿمِلّٕ٘،مِع

ـِمَضَقاّعمملمُؼزمِلؿملنمَلمَحٖؿكمَصؿمَلِلفمَلُلم، ـِمِدَّٓاّدامَأِومَسؿمِلّٕ٘،مِع ـَمَذِظَؽمِدَقىمَوَعمملم،مُؼؼمِلِلُؽمُثٖؿمَسؿمِلّٕ٘،مِع مِع

م(.موأريّٓمعلػملؿمرواه)م(ِقّؿمملُدمَصمملِحُؾُفمَؼفمْلُطػمُلُفمَضِؾؿملزمَلهمُلمَؼمملم،مُدِقّؿمملماْظؼمَلَلمملِئٔؾ

مدػملؼملهملمصضملـم،مإخل...مسقرتؾملؿموؼقاريم،مجقسؿؾملؿمؼلّٓٓمعمملمبكملسشملمملئؾملؿم:الفاقة وذوى ،مالفقراء معاونةمذمل7

مسؽملفمآمرضك)ماِّطقعمبـ مضمملل( م)م(ودػملؿمسػملؿملفمآمصػملك)ماظؽمليٗبمضمملل: ـِ: مِعؽمِلغمُلِؿمَضٖقكمَع مَصاَل،

ـٖ مصضملػملؽملمملمطؼمٓلمملمغظملضملؾ،مآمردقلمؼممل:مضمملظقامادلعملؾؾ،ماظضملمملممطمملنمصػملؼمٓلممل(مَذؿمللمْلمِعؽمِلُفمَبؿمِلِؿِفمَوِصل،مَثمملِظـَهمٍلمَبضمِلَّٓمُؼزمِلِؾَق

م)ضممللمادلمملضل؟،مسمملم مُطػمُلقا: مَوَأْرضمِلؼمُلقا، مَواٖدِخُّٕوا، مَجؾمِلّْٓمِبمملظؽمٖلمملٔسمَطمملَنماْظضمَلمملَممَذِظَؽمَصكمٔلٖن، مَأِنمَصفمَلَرِدُت،

م)ِصؿملؾمَلمملمُتضمِلؿملؽمُلقا مسؽملفمآمرضل)ماِّذضملّٕيمعقدكمأبلموسـم،(اظؾكمملريمرواه( مضمملل( مآمردقلمضمملل:

مَجؼمَلضمُلقامِبمملْظؼمَلِّٓؼؽمَلهمِل؛مِسؿمَلمملِظؾمٔلِؿمَرضمَلمملُممَضٖؾمَأِوماْظطمَلِّٖٔومِصكمَأِرَعػمُلقامٔإَذاماَِِّذضمَلّٕٔؼِّنَيمٔإٖن:م)م(ودػملؿمسػملؿملفمآمصػملك)

(مِعؽمِلؾمُلِؿمَوَأَغمملمِعؽملِّكمَصؾمُلِؿممملظٖلٔقٖؼهمِلِبمَواِحٍّٓمٔإَغمملٍءمِصكمَبؿمِلؽمَلؾمُلِؿماْضَؿَلؼمُلقُهمُثٖؿمَواِحٍّٓمَثِقٍبمِصكمِسؽمِلَُّٓػِؿمَطمملَنمَعممل

م(.مسػملؿملفمعؿظملؼ)

مضٖقاهمأوم،مصمملئؼمّلمملمصشملَّّٕمَعـمصغملّٔظؽمماظضملمملعؾ،معـؾمأجّٕمسػملؿملفمصػملػملؼمُلضمِلنيمبّٕدملمسؼملؾمسػملكمعقملعؽمّلمملمأسمملنمَعـمصغملٓؾ

مذظؽمؼفملتلمحؿكمسؼملّٕتفمأومحفِّفمسػملكمبفمؼؿعملقىممبمملمعضملؿؼملّّٕامأوم،محممل٘جمملمأسمملنمَعـموطّٔظؽم،مصقعفمسػملك

ماظربِّمأسؼملممللمسػملكمادلضملقغهملمحبغملؿمذظؽمطمملنموإذام،مماظربِّمأسؼملممللمدمملئّٕمطّٔظؽو.مأجّٕهمعـؾمصػملفممملعفمتمسػملك



مسؼملّٓة.م)ظضملمملعػملؾملمملمعمملمعـؾمواإلثؿماظقزرمِعـمسػملؿملؾملمملمظػملؼملضملنيم،مآمؼغملّٕػفموعمملمآمعضملمملصلمسػملكمادلضملقغهملمصؼملـػملف

م.م(اظعملمملري

مم .2

مبمملظؽملظملعمسػملكمظػملؿضملمملونمسػملكماظربمواظؿعملقىمم:والتقوى الرب على التعاوى فوائد متضملقد صقائّٓمسّٓؼّٓة

م،موعـمذظؽ:ماظظملّٕدمواجملؿؼملع

مرضل)ماِّذضملّٕيمعقدكمأبلمصضملـم،ماظعملؿملمملعهملمؼقممادلقازؼـمعـعملالتمعـمواظؿعملقيماظرٓبمسػملكماظؿضملمملونم.1

مصؼملـم،مآمغيبمؼممل:مصعملمملظقا(.مَصََّٓضهمٌلمُعِلػمِلٕؿمُطؾِّمَسػمَلك:م)ضمملل(مودػملؿمسػملؿملفمآمصػملك)ماظؽمليبمسـ(مسؽملفمآ

م)ممللض.مجيّٓ؟ممل مَوَؼَؿزمَلُّٖٓقمَغظمْلَلُفمَصؿمَلؽمِلظمَلُعمِبؿمَلَِّٓؼِفمَؼضمِلؼمَلُؾ: مضمملظقا(. م)ضممللمجيّٓ؟مملمصكملن: ماْظَقمملَجهمِلمَذامُؼضمِلنُي:

ـٔمَوْظؿمُلؼمِلِلْؽمِبمملْظؼمَلضمِلُّٕوِفمَصػمْلؿمَلضمِلؼمَلِؾ:م)ضممللمجيّٓ؟مملمصكملن:مضمملظقا(.ماْظؼمَلػمْلؾمُلقَف معؿظملؼ(م)َصََّٓضهمٌلمَظُفمَصكمٔلٖغؾمَلمملماظرمٖلِّّٕمَس

مأصسملؾ؟ماظضملؼملؾمأٗي(مودػملؿمسػملؿملفمآمصػملك)ماظؽمليبمدفملظومل:مضمملل(مسؽملفمآمرضل)مذٓرمأبلموسـم،(سػملؿملف

مِسؽمِلَّٓمَوَأِغظمَلُلؾمَلمملمَثؼمَلؽمّلممل،مَأْشاَلَػممل:م)مضمملل.مأصسملؾ؟ماظّٕضمملبمٗيصفمل:مضػملومل(.مَدِؾؿملػمِلِفمِصلمَوِجؾمَلمملْدمِبمملظػملَِّف،مٔإمَيمملْن:م)ضمملل

مَتَُّٓع:م)ضممللمأصضملؾ؟مملمصكملن:مضمملل(.مَِِّخََّٕقمؽمَلُعَتزمِلمَأِوم،مَصمملِغضمّلمملمُتضمِلنُي:م)ضممللمأصضملؾ؟مملمصكملن:مضػملومل(.مَأِػػمِلؾمَلممل

ـَماظؽمٖلمملَس مم(.سػملؿملفمعؿظملؼ(م)َغظمْلِلَؽمَسػمَلكمِبؾمَلمملمَتزمَلُّٖٓقمَصََّٓضهمٌلمَصكمٔلٖغؾمَلمملماظرمٖلِّّٕمِع

(مسؽملفمآمرضل)مػّٕؼّٕةمأبلمصضملـم،م(وجٓؾمسّٖٓ)مآمعضملمملوغهملمرّٕؼؼمإديمواظؿعملقيماظرٓبمسػملكماظؿضملمملونم.2

ـِ:م)م(ودػملؿمسػملؿملفمآمصػملك)مآمردقلمضمملل:مضمملل ـِمَغظملََّّٗمَع ـٕمَس ـِمُطَِّٕبهمًلمُعقمِلِع ُٓمَغظملََّّٗماظِّٓٗغؿمَلمملمُطَِّٕبمِع ما

ـِمُطَِّٕبهمًلمَسؽمِلُف ـِماْظعمِلؿمَلمملَعهمِل،مَؼِقٔممُطَِّٕبمِع ُٓمَؼٖلَّٕمُعضمِلِلّٕٕمَسػمَلكمَؼٖلَّٕمَوَع ـِمَواْظـملِخَِّٕة،ماظِّٓٗغؿمَلمملمِصلمَسػمَلؿمِلِفما مَدَؿَّٕمَوَع

ُٓمَدَؿَُّٕهمُعِلػمِلؼمّلممل ُٓمَواْظـملِخَِّٕة،ماظِّٓٗغؿمَلمملمِصلما م)َأِخؿملِفمَسِقٔنمِصلماْظضمَلِؾُّٓمَطمملَنمَعمملماْظضمَلِؾِّٓمَسِقٔنمِصلمَوا مرواه(

م(.علػملؿ

مموضوملمأضزملّٕميفماِّسؼملممللمإنمملزمسػملكمؼلمملسّٓمواظؿعملقيماظرٓبمسػملكماظؿضملمملونمم. 3

م.وإتعملمملنمبلّٕسهملماظطملّٕضمإديمواظقصقلم،مجؾملّٓموأضؾ

م.اظؽملمملسمورضممل(موجٓؾمسّٖٓ)مآمرضمملمبنيمذيعمصؿملفمواظؿعملقيماظرٓبمسػملكماظؿضملمملونم. 4

م 5 ماِّظظملهملموؼّٖرعممادلقملعؽملنيمبنيمواحللّٓم،مواظطملٓؾم،ماحلعملّٓمؼؽملّٖعمواظؿعملقيماظرٓبمسػملكماظؿضملمملون.

ماظؽمليٓبمسـمصّّٓمطؼملممل،ممبضملسملمملمبضملسملفمؼرملّٓٗمطمملظؾؽملؿملمملنمصؿملزملؾّّم؛مادللػملؿماظزملٓػمبنيمواظرتابّٛم،مواحملؾهمل

م(.ودػملؿمسػملؿملفمآمصػملك)



م،ماظغملضملؾهملمبؽملمملءميفمطؼملمملماظسملكؼملهملموادلرملمملرؼعم،ماظضملصملؿملؼملهملمظألعقرمإنمملْزمواظؿعملقيماظرٓبمسػملكماظؿضملمملونميف.م6

م.اظعملّٕغنيمذيمودّٓٓ

م7 مبنيموأظظملهملموحّٓةمعـمحيّٓثفمدلمملمواظضملّٓوانماظصملػملؿمظّٓصعمرّٕؼؼمواظؿعملقيماظرٓبمسػملكماظؿضملمملون.

م.ادلؿضملمملوغني

 


