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 (م) اإلشالً دَٖ احلضارٚ 

ػقمدؼـمايسملمملرةم،مؼدسقمأتؾمملسفمإظبماظضملؼملؾمماإلدةممممم

مؼعملقلم مواظرخمملء، ماظؿؽملؼملؿملهمل منفملدؾمملب مواألخذ مواظؾؽملمملء، واإلغؿمملج

مَأحؽبِدُطؿؿبم موؽبِنؿملؽبِد ماظلمبمملسؽبهمُل مَضمملعؽبومِل م)إكبنؿب مودػملؿ(: مسػملؿملف مآ ) ػملك

م)رواهم مَصػمْلؿملؽبظمْلضملؽبؾؿب( محؽبؿمبكمؼؽبطملؿبركبدؽبؾملؽبممل مؼؽبعمُلقمؽب مَظممل مَأنؿب مادؿبؿؽبشمَلمملعؽب مَصكملكبنؿب َصِلؿملػمَلهمٌل،

مصمملإل مضممللمتضملمملظب:أغبد(، موالمطلة، وؽبُضؾكبم}دةممالمؼضملرفمنشملمملظهمل

موؽباْظؼملؾبقملؿبِعؽملؾبقنؽب موؽبرؽبدؾبقُظفؾب مسؽبؼملؽبػمَلغمُلؿؿب ماظػملقَبفؾب مَصلؽبؿملؽبرؽبى ػاظؿقنهمل:مم{اسؿبؼملؽبػمُلقا

ؼ،موؼعملقلمانـمعلضملقدم)رضلمآمسؽملف(:م)...وؽبإكبغىبلمَأْطرؽبهؾبمَأنؿبم105

مدؾبغؿبؿملؽب موؽبَظممل موِخرؽبٍة، مسؽبؼملؽبؾكب مِصل مَظؿملؿبسؽب مَصمملركبًشممل، ماظرمبجؾبؾؽب م)اظزػدمَأرؽبى ممل(

مالنـماٌؾمملرك(.

موغظملعم ماظغملقن، مسؼملمملرة مإظب مؼدسق ماإلدةم مأن طؼملممل

معضملؿعملداتؾملؿ مسـ ماظؽملصملر منطملض معبضملمملء موأظقاغؾملؿ،مماإلغلمملغؿملهمل ،

وأجؽملمملدؾملؿ،مصعملدمدؽؾماظؽمليبم) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(:مؼمملمردقلم

                                                           

)ممملإلدارةماظضملمملعهملمظؾققثماظدسقةمنمملحىملمنم–اظرملمملؼنملعلضملدمأغبدممد/م. 
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مإكبَظكماظػملَِّفم ماظؽملمبمملسكب م)َأحؽبنملنب آمعـمأحنملماظؽملمملسمإظبمآ؟مضمملل:

مِظػملؽملمب مضبددمَأغؿبظمَلضملؾبؾملؾبؿؿب مصػملؿ مظػملشملدلاغل(، ماألودط م)اٌضملفؿ مملسكب...(

ماظؽمليبم) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(مجؽمللممل،موالمظقغممل،موالمدؼؽملممل.

طؼملمملمأنماإلدةممدسمملمإظبماظؿضملمملرفمواظؿـملظػ،موذطرماظؽملمملسم

أعبعمنفمل ػملؾملؿماظقاحدمذملموػذامعـمأسصملؿماألدظهملمسػملكمحسملمملرتف،م

متضملمملظب: ؿب}ضمملل مِع مخؽبػمَلعمْلؽملؽبمملُطؿؿب مإكبغمبممل ماظؽملمبمملسؾب موؽبُأغؿبؽبكممؼؽبمملَأؼنبؾملؽبممل ذؽبَطرلب

وؽبجؽبضملؽبػمْلؽملؽبمملُطؿؿبمذؾبضملؾبقنـبمملموؽبَضؾؽبمملِئؾؽبمِظؿؽبضملؽبمملرؽبُصقامإكبنمبمَأْطرؽبعؽبغمُلؿؿبمِسؽملؿبدؽبماظػملَِّفمَأتؿبعمَلمملُطؿؿبم

مؼ.12ػايفرات:{إكبنمبماظػملَّفؽبمسؽبػمِلؿملؿفبمخؽبِؾرلفب

مٌمملم ماظيتماعؿدت ماإلدةم ميسملمملرة ماظؿمملرؼي مذؾملد وظعملد

مسمملم ماألظػ مسـ مؼبممؼزؼد ماقج مأورونممل مطمملغومل موضومل مؼب ،

متفملخرمشؿمل معـ مونمملظرشؿ ماظؿكػملػ، موزػملؼملمملت ماىؾملؾ، مملػنمل

مإالمأنماٌؽملزملظملنيمعـم اٌلػملؼملنيماظؿملقمم،مؼبمعؿملمملدؼـمسدؼدة;

مال مٌؽمملتممشرلػؿ ماعؿدت مضد ماإلدةم محسملمملرة مأن ؼؽملغملرون

ماظلؽملني،موطمملنمشلمملمصسملؾمسػملكماظؾرملرؼهملمعبضملمملء.م
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مػقغغملف مزؼطملرؼد ماألٌمملغؿملهمل م)وٕمؼغملـممتعملقلماٌلؿرملرضهمل :

اػؿؼملمملم،ممأيمملمضؾؾماظعملرونماظقدشملكمػؽملمملكمأحدمظؿملؼملؽملحمأورونمملمع

أومظؿملؼملؽملحماألحداثماظيتمجرتمؼبماظضملمملٕمخةلمتػملؽماظضملزملقرم

مضرؼنملمشلممل،ممأي مأنمؼغملقنماظضملربمؼبمجقار موأعممل مأؼسملممل، أػؼملؿملهمل

معـماظرملضملقبمؼبمأسبمملءم مظطملرله ماظرملضملنملمرائدـبا وأنمؼغملقنمػذا

اظدغؿملمملمؼبمشسملقنمدؾضملؼملمملئهملموػبلنيمسمملعمملمحمملعًةمعرملضملؾماظـعملمملصهملم

مر م)زعؽملممل مجمملوزمسزملرماإلشرؼؼماظذػيبمنسملضملظملؿملفمأطـرمركبدؿبحـبممل قؼة(

مؼؿقدثم ؿب موعؽب منف؟ مؼضملػملؿ ؿب معؽب مأعرفب مصؾملذا م.. عـمأيمذضملنملموخر

مسؽملف؟(م)سلسماظضملربمتلشملعمسػملكماظطملرب(.

مواظرضلم مؼضملؽملكماظؿعملدم مضدميممل مطمملنمعظملؾملقممايسملمملرة وإذا

اظـعملمملؼبمواظظملغملري،مواظؿشملقرماٌدغلمواظضملؼملراغل،مواظضملػملؼمللمؼبم

ماظيتمتعملقممسػملكماظؿف مضدماظضملػملقم مصكملنماإلدةم مواٌةحصملهمل رنهمل

 وضعمأدسمػذاماظؿعملدممطمملآلتل:ذملم
معـممففي انتقدو انثقايف: ممبفؼملقسهمل ماإلدةم جمملء

ماظؽملصملؿمواظعملقاغنيماظيتمتغملظملؾمايعملققماظلؿملمملدؿملهمل،مواالجؿؼملمملسؿملهملم
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ىؼملؿملعماظشملقائػمواألجؽملمملسمواألظقانماظيتمتضملؿملشمهوملمطؽملظملف،م

رل،مأومدؿملدمطؾرلمو طملمالمصرقمننيمشينموصعملرل،مأومذطرموأغـك،مأو

مغصملرلمؼبمايسملمملراتم مإخلمؼبمعلمملواةمالمؼضملرفمشلممل وخمملدمم...

اظعملدميهملموايدؼـهمل،متػملؽماظؽملصملؿماظيتمتؽملصملؿماظضملةضهملمننيماظغملؾقبم

ماألعؿم معـ مشرلػؿ مونني منؿملؽملؾملؿ ماظضملةضهمل موتؽملصملؿ مراؼؿف، هومل

ؼؽبمملَأؼنبؾملؽبمملم}ماألخرى،منؾمتؽملصملؿمشلؿمسةضؿؾملؿمنرنؾملؿ،مؼعملقلمدؾقمملغف:

ؽبموعؽبؽملؾبقامَظمملمؼؽب ؿبمَضقؿبملبمسؽبلؽبكمَأنؿبمؼؽبغمُلقغؾبقامخؽبؿملؿبرـبامِعؽملؿبؾملؾبؿؿبماظَِّذؼ لؿبكؽبرؿبمَضقؿبمفبمِع

مبموؽبَظمملمتؽبػمْلؼمِلزؾبوامَأغؿبظمُللؽبغمُلؿؿبم مبمخؽبؿملؿبرـبامِعؽملؿبؾملؾب ؿبمِغلؽبمملٍءمسؽبلؽبكمَأنؿبمؼؽبغمُل وؽبَظمملمِغلؽبمملءفبمِع

مَظؿؿبم ؿب موؽبعؽب ماْظكملكبميؽبمملنكب منؽبضملؿبدؽب ماْظظمُللؾبققؾب ماِظمملدؿبؿؾب مِنؽؿبسؽب مِنمملْظفمَلْظعمَلمملِب متؽبؽملؽبمملنؽبزؾبوا وؽبَظممل

م ماظصملَّمملِظؼملؾبقنؽبؼؽبؿؾبنملؿب مػؾبؿؾب ماجؿبؿؽبؽمِلؾؾبقامم*مَصفمُلوَظِؽَؽ موعؽبؽملؾبقا ؽب ماظَِّذؼ ؼؽبمملَأؼنبؾملؽبممل

مؼؽبطملؿبؿؽبنملؿبم موؽبَظممل متؽبفؽبلمبلؾبقا موؽبَظممل مإكبثؿبؿفب ىب ماظصملَّ منؽبضملؿبضؽب مإكبنمب ىب ماظصملَّ ؽب مِع َطـِرلـبا

معؽبؿملؿبؿـبمملم مَأِخؿملِف مَظقؿبؿؽب مؼؽبفمْلُطؾؽب مَأنؿب مَأحؽبدؾبُطؿؿب مَأؼؾبِقنملنب منؽبضملؿبسملـبممل نؽبضملؿبسملؾبغمُلؿؿب

ؼؽبمملَأؼنبؾملؽبمملماظؽملمبمملسؾبمإكبغمبمملمم*متمبعمُلقاماظػملَّفؽبمإكبنمبماظػملَّفؽبمتؽبقمبابفبمرؽبِحؿملؿفبَصغمَلركبػؿبؿؾبؼملؾبقهؾبموؽبا

ؿبمذؽبَطرلبموؽبُأغؿبؽبكموؽبجؽبضملؽبػمْلؽملؽبمملُطؿؿبمذؾبضملؾبقنـبمملموؽبَضؾؽبمملِئؾؽبمِظؿؽبضملؽبمملرؽبُصقامإكبنمبم خؽبػمَلعمْلؽملؽبمملُطؿؿبمِع

مخؽبِؾرلفب مسؽبػمِلؿملؿفب ماظػملَّفؽب مإكبنمب مَأتؿبعمَلمملُطؿؿب ماظػملَِّف مِسؽملؿبدؽب مػايفرات{َأْطرؽبعؽبغمُلؿؿب
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م:ؼ13ذمل11: مأؼسملممل موؼعملقل مذؽبؿملؿبؽـبمملم}، مِنِف متؾبرملؿبركبُطقا موؽبَظممل ماظػملَّفؽب وؽباسؿبؾؾبدؾبوا

كبمإكبحؿبلؽبمملغـبمملموؽبِنِذيماْظعمُلرؿبنؽبكموؽباْظؿملؽبؿؽبمملعؽبكموؽباْظؼملؽبلؽبمملِطنيكبموؽباْظفؽبمملركبم وؽبِنمملْظقؽباِظدؽبؼؿب

ماظلمبِؾؿملؾكبم كب ماْظفؾبؽملؾبنمِلموؽباظزملمبمملِحنمِلمِنمملْظفؽبؽملؿبنمِلموؽبانؿب ِذيماْظعمُلرؿبنؽبكموؽباْظفؽبمملركب

مَأؼؿبؼملؽب معؽبػمَلغمَلوملؿب معؾبكؿبؿؽبمملًظمملموؽبعؽبممل مَطمملنؽب ؿب معؽب مؼؾبِقنملنب مَظممل ماظػملَّفؽب مإكبنمب مملغؾبغمُلؿؿب

م36ػاظؽمللمملء:{َصكؾبقرـبا موؼعملقلمأؼسملممل: ؿبم}ؼ، مِع مِصلماْظغمِلؿؽبمملِب مَصرمبْرؽملؽبممل عؽبممل

مؼ.م38ػاألغضملمملم:{ذؽبلؿبٍء

مايؼم منضملـف مودػملؿ( مسػملؿملف مآ م) ػملك ماظؽمليب مأن طؼملممل

دؾقمملغفموتضملمملظبمظؿملؿؼملؿماظؾؽملمملءماألخةضلماظذيمجمملءمنفماألغؾؿملمملءم

مصعملممللمؼبمواٌردػمل موزؿملظملؿف، مذظؽمعـ موجضملؾ مضؾػملف، معـ قن

ػؾبقؽبماظَِّذيمنؽبضملؽبىملؽبمِصلماْظفمُلعىبؿملىبنيؽبمرؽبدؾبقًظمملمِعؽملؿبؾملؾبؿؿبمؼؽبؿؿبػمُلقمسؽبػمَلؿملؿبؾملكبؿؿبم}اظعملرون:

ؿبمَضؾؿبؾؾبم وؼؽبمملِتِفموؽبؼؾبزؽبطخملؿملؾملكبؿؿبموؽبؼؾبضملؽبػملخملؼملؾبؾملؾبؿؾبماْظغمِلؿؽبمملبؽبموؽباْظِقغمْلؼملؽبهمَلموؽبإكبنؿبمَطمملغؾبقامِع

 ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(:مؼ،موضممللم)2ػاىؼملضملهمل:{َظظمِللمضؽبػمَلمملللبمعؾبِؾنيلب

م)إكبغمبؼملؽبمملمنؾبضمِلؿبوملؾبمأُلتؽبؼملىبؿؽبم ؽبمملِظحؽبماأَلخؿبَةقكب(م)رواهمأغبد(.

 

 أوا يف التكدً املدٌ٘ فكد  اء اإلشالً باآلت٘:

 أعرمأتؾمملسفمنمملظضملؼملؾ،مواإلغؿمملج،مواظؾؽملمملءمنؾملدفمسؼملمملرةمم .1
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ممل دماظغملقن،موإشؽملمملءماظؽملظملسمواألػؾم،موجضملؾمذظؽمأحدماٌعمل

وؽبإكبَظكمثؽبؼملؾبقدؽبمَأخؽبمملػؾبؿؿبم ؽبمملِظقـبمملم}:فلمدؾقمملغمملعـمخػملؼماإلغلمملن،مض

ؽبم ؿبمإكبَظٍفمَشؿملؿبرؾبهؾبمػؾبقؽبمَأغؿبرملؽبفمَلُطؿؿبمِع َضممللؽبمؼؽبمملمَضقؿبمكبماسؿبؾؾبدؾبواماظػملَّفؽبمعؽبمملمَظغمُلؿؿبمِع

مرؽبنىبلم مإكبنمب مإكبَظؿملؿبِف متؾبقنؾبقا مثؾبؿمب مَصمملدؿبؿؽبطملؿبظمِلرؾبوهؾب مِصؿملؾملؽبممل موؽبادؿبؿؽبضملؿبؼملؽبرؽبُطؿؿب اْظفمَلرؿبضكب

اظَِّذيمجؽبضملؽبؾؽبمَظغمُلؿؾبممػؾبقؽب}ؼ،موضممللمأؼسملممل:61ػػقد:{َضركبؼنملفبمعؾبِفؿملنملفب

موؽبإكبَظؿملؿبِفم مركبزؿبِضِف ؿب مِع موؽبُطػمُلقا معؽبؽملؽبمملِطِؾؾملؽبممل مِصل مَصمملعؿبرملؾبقا مذؽبُظقًظممل اْظفمَلرؿبضؽب

مؼقضحم15ػاٌػملؽ:{اظؽملنبرملؾبقرؾب مواظؽمليبم) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ( ؼ،

أل قمملنفم)رضلمآمسؽملؾملؿ(مأنماظضملؼملؾمواظلضمللمسػملكماظؽملظملس،م

مغقعمعـمأغقاعماىؾملمملدمؼبمدؾؿملؾم مواألوالد ،مآمواألػؾ،

م)رضلمآم موتضملفنملماظزملقمملنهمل مسػملؿملؾملؿمرجؾمضقيقب، معرقب حؿملؽملؼملممل

سؽملؾملؿ(معـمضقتفموغرملمملرف،مواؽملقامأنمظقمطمملنمذظؽمؼبمدؾؿملؾم

مؼؽبلؿبضملؽبكم مخؽبرؽبجؽب مَطمملنؽب م)إكبنؿب مودػملؿ(: مآمسػملؿملف م) ػملك مصعملمملل آ،

سؽبػمَلكموؽبَظِدِهمِ طملؽبمملرـبامَصؾملؾبقؽبمِصلمدؽبِؾؿملؾكبماظػملَِّف،موؽبإكبنؿبمَطمملنؽبمخؽبرؽبجؽبمؼؽبلؿبضملؽبكم

مَطمملنؽبمسؽبػمَلكمَأ موؽبإكبنؿب ماظػملَِّف، مِصلمدؽبِؾؿملؾكب مَصؾملؾبقؽب كب مَطِؾرلؽبؼؿب كب مذؽبؿملؿبكؽبؿملؿب كب نؽبقؽبؼؿب

مخؽبرؽبجؽبم مَطمملنؽب موؽبإكبنؿب ماظػملَِّف، مِصلمدؽبِؾؿملؾكب مَصؾملؾبقؽب مؼؾبضمِلظملهؾملؽبممل ؼؽبلؿبضملؽبكمسؽبػمَلكمغؽبظمْلِلِف
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ماظغملؾرلم م)اٌضملفؿ ماظرملمبؿملؿبشمَلمملنكب(. مدؽبِؾؿملؾكب مِصل مَصؾملؾبقؽب موؽبعؾبظمَلمملخؽبرؽبًة ركبؼؽبمملءـب

 واألودطمظػملشملدلاغل(.

ماإلدةم .2 ماظيتمتعملقمممدسممل ماٌدغؿملهمل ماظضملػملقم إظبمتضملػملؿ

سػملكماظؿفرنهملمواٌةحصملهمل،مصمملظعملرونمضبؼملؾماظغملـرلمواظغملـرلمعـم

اظضملػملؼملؿملهملماظيتمتػملظملوملماألغصملمملرمإظبمتػملؽماظضملػملقممطعملقظفممتاإلذمملرا

ؽبم}تضملمملظب: مؼؽبؿؽبؾؽبؿملمب محؽبؿمبك مَأغؿبظمُلِلؾملكبؿؿب موؽبِصل ماْظـملَصمملقكب مِصل موؼؽبمملِتؽملؽبممل دؽبؽملؾبركبؼؾملكبؿؿب

مَأوؽبَظ ماْظقؽبؼنب مَأغمبفؾب مذؽبؾملكبؿملدفبَظؾملؾبؿؿب مسؽبػمَلكمُطؾىبمذؽبلؿبٍء مؼؽبغمْلِػمِنرؽبنىبَؽمَأغمبفؾب م{ؿؿب

متضملمملظب:53ػصزملػملومل: موطعملقظف معؽبػمَلغمُلقِتم}ؼ، مِصل مؼؽبؽملؿبصمُلرؾبوا َأوؽبَظؿؿب

مسؽبلؽبكمَأنؿبم موؽبَأنؿب مذؽبلؿبٍء ؿب مِع ماظػملَّفؾب مخؽبػمَلؼؽب موؽبعؽبممل موؽباْظفمَلرؿبضكب اظلمبؼملؽبمملوؽباِت

مؼؾبقملؿب منؽبضملؿبدؽبهؾب محؽبِدؼىمٍل مَصِؾفمَليىب مَأجؽبػمُلؾملؾبؿؿب ماْضؿؽبرؽببؽب مَضِد م{ِعؽملؾبقنؽبؼؽبغمُلقنؽب

ممموؽبِصلماْظفمَلرؿبضكبموؼؽبمملتفبمِظػمْلؼملؾبقِضؽمِلنيؽب}ؼ،وطعملقظفمتضملمملظب:185ػاألسراف:

متؾبؾؿبزمِلرؾبونؽب مَأَصػمَلممل مَأغؿبظمُلِلغمُلؿؿب موؽبِصل موؼعملقلم21،20ػاظذقبارؼمملت:{* ؼ،

اظؽمليبم) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(م:م)َرػمَلنملؾبماْظضمِلػمْلؿكبمَصركبؼسملؽبهمٌلمسؽبػمَلكمُطؾىبم

 عؾبلؿبػمِلؿلب(م)اٌضملفؿماظغملؾرلمظػملشملدلاغل(.

ماظغملـرلمعـمأنؽملمملءماإلدةممؼبماظضملدؼدمعـماظضملػملقممموضدمنرع
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مسػملكم موطمملنمشلؿمصسملؾمصؿملؾملممل اٌدغؿملهملمؼبمزبؿػملػماجملمملالتم،

معؽملؾملؿ: مطػملؾملممل: مدؿملؽملممل اظؾرملرؼهمل مأّظػ427ت) انـ محؿملىمل طؿمملبم ػذمل(

ماظشملنمل) مؼب معرجضملـب (اظعملمملغقن مأ ؾح مظشملنملا ؼبممملأدمملدـبممملاظذي

مت ماظؽملظملؿملس موانـ مرقؼػملهمل، ماظدورةم687)مظظملذلات معغملؿرملػ ػذمل(

مو مأولم808تم) انـمخػملدوناظدعقؼهملمضؾؾموؼػملؿملمملممػمملرؼب، ػذمل(

سػملؿم اظؾرملري،موؼضملؿدلمنذظؽمعقملدس سػملؿماظضملؼملران عـمتغملػملؿمسـ

م ايدؼىملم،موذظؽمؼبمطؿمملنفم)اٌعملدعهمل(.ماالجؿؼملمملع

ماشلؿملـؿ أعممل م)مانـ مظضملػملؿ ػذمل(430ت ماألول ماٌقملدس  صؿملضملؿدل

م واظؾزملرؼمملتماٌؽملمملزر  مرواد ماظضملػملؼمللوعـ ،مايدؼىملماٌؽملؾمليمل

م) مت مض440واظؾرلوغل معـ مأول مػق ماألرضمػذمل( مندوران مملل

موجطملراصؿملـبمملم موصػملغملؿملـبممل موصؿملػمللقًصممل مرحقبمملظهمًل موطمملن مربقرػممل، حقل

موعذلعًبمملم موعقملرخـبممل مو ؿملدظؿملـبممل موصؿملزؼمملئؿملممًل مورؼمملضؿملممل وجؿملقظقجؿملـبممل

 ظـعملمملصمملتماشلؽملد.م
 تطٕر وعٍٜ احلضارٚ ٔودلٕهلا، ٔشبل اإلشالً بّا:

متشملقرمعدظقلمايسملمملرةمذملمذفملغفمذفملنمنعملؿملهملماألذؿملمملءمذملمععم
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ما معضملؽملك مسـ ماظقضومل م،معرور ماظـعملمملؼبمواظظملغملري مواظرضل ظؿعملدم

موخرم معدظقاًل مظؿملفملخذ م، مواظضملػملؼملل مواظضملؼملراغل، ماٌدغل واظؿشملقر

جدؼدـباموادضملـبممل.مصعملدمأ ؾقوملمطػملؼملهملمحسملمملرةمتشملػملؼمسػملكمطؾىبمعمملم

متراثموخزملمملئصم معـ مواألعؿ م، ماظرملضملقبمواجملؿؼملضملمملت اػملغملف

موتعملدعفم ماجملؿؼملضملمملت، معـ مشرلػممل مسـ منؾملممل متؿؼملؿملز وإنداسمملت

ماٌزمل مطممليسملمملرة ماظؿملقغمملغؿملهملظػملؾرملرؼهمل موايسملمملرة ماظعملدميهمل، مرؼهمل

م...اخل.

ماألعؿم معـ مشرله مسـ مميؿملزه ممبممل ماإلدةم مجمملء وضد

مدؼـمسمملٌلم مملحلمظغملؾم موذظؽمألغف واجملؿؼملضملمملتماألخرىمذمل

مزعمملنموعغملمملنموخؿؼملوملمنفماظردمملالتماظلؼملمملوؼهملمذملمطمملآلتل:ذمل

،موتردؿمليمضؿملؼملفمالدعٕٚ إىل الصمي اجملتىع٘، ٔالعامل٘

ماإل متضملمملظؿملؿ مصػملؿملسمعـ موتروؼعموعؾمملدئف: ماظلػملنملمواظؽملؾملنمل، دةم

موٕم مأػػملف، مشرل معـ مطمملغقا موظق محؿك مسػملؿملؾملؿ اآلعؽملنيمواإلشمملرة

ؼرملرعماىؾملمملدمإالمدصمملسؽبمملمسـماألورمملنموايرعمملتمواٌعملددمملت،م

مؼدسقنم مطؼملممل ماظلؿملػ محبد مؼؽملؿرملر موٕ متؽملؿؾملؽ، واألسراضمأن
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موتضملمملظب: مدؾقمملغف مؼعملقل ماصذلاء، ماظػملَِّفم}سػملؿملف مدؽبِؾؿملؾكب مِصل وؽبَضمملِتػمُلقا

ؽباظَِّذؼ ماْظؼملؾبضملؿبؿؽبِدؼ مؼؾبِقنملنب مَظممل ماظػملَّفؽب مإكبنمب متؽبضملؿبؿؽبدؾبوا موؽبَظممل مؼؾبعمَلمملِتػمُلقغؽبغمُلؿؿب م{ؽب

موجؾقب(:190ػاظؾعملرة: م)سزقب موؼعملقل ماظؽملمبمملسؽبم}ؼ، ماظػملَِّف مدؽبْصعؾب ...وؽبَظقؿبَظممل

مؼؾبذؿبَطرؾبم موؽبعؽبلؽبمملِجدؾب موؽب ؽبػمَلقؽباتفب موؽبِنؿملؽبعفب م ؽبقؽباِععؾب مَظؾملؾبدىبعؽبوملؿب مِنؾؽبضملؿبضلب نؽبضملؿبسملؽبؾملؾبؿؿب

مَطـِ ماظػملَِّف مادؿبؿؾب مَظعمَلقكبيوبمِصؿملؾملؽبممل ماظػملَّفؽب مإكبنمب مؼؽبؽملؿبزملؾبرؾبهؾب ؿب معؽب ماظػملَّفؾب موؽبَظؿملؽبؽملؿبزملؾبرؽبنمب رلـبا

م.ؼ40ػاييمل:{سؽبزكبؼزفب

ماآلخرؼـم معع منلؼملمملحهمل ماظؿضملمملعؾ مضقاسد ماإلدةم وأردك

مؼعملقلمدؾقمملغفموتضملمملظب: مأغؾملؿمالمؼقملظؾقنمسػملكمأػػملفمذرـبا، مرمملٌممل

ماظػملَّ} مسؽبػمَلك موؽبتؽبقؽبطَّؾؿب مَظؾملؽبممل مَصمملجؿبؽملؽبحؿب مِظػمللمبػمْلؿكب مجؽبؽملؽبقؾبقا مػؾبقؽبموؽبإكبنؿب مإكبغمبفؾب ِف

ماْظضملؽبػمِلؿملؿؾب موجؾقب(:61ػاألغظملمملل:م{اظلمبؼمِلؿملعؾب موؼعملقلم)سزقب مؼؽبؽملؿبؾملؽبمملُطؿؾبم}ؼ، َظممل

ؿبم مِع مؼؾبكؿبركبجؾبقُطؿؿب موؽبَظؿؿب كب مِصلماظدىبؼ مؼؾبعمَلمملِتػمُلقُطؿؿب مَظؿؿب ؽب ماظَِّذؼ كب مسؽب اظػملَّفؾب

شمِلنيؽبم*مِدؼؽبمملركبُطؿؿبمَأنؿبمتؽبؾؽبرنبوػؾبؿؿبموؽبتؾبعمْلِلشمُلقامإكبَظؿملؿبؾملكبؿؿبمإكبنمبماظػملَّفؽبمؼؾبِقنملنبماْظؼملؾبعمْلِل

موؽبَأخؿبرؽبجؾبقُطؿؿبم كب مِصلماظدىبؼ مَضمملتؽبػمُلقُطؿؿب ؽب ماظَِّذؼ كب مسؽب ماظػملَّفؾب مؼؽبؽملؿبؾملؽبمملُطؿؾب إكبغمبؼملؽبممل

ؿبمؼؽبؿؽبقؽبظَّؾملؾبؿؿبم ؿبمِدؼؽبمملركبُطؿؿبموؽبَزمملػؽبرؾبوامسؽبػمَلكمإكبخؿبرؽباِجغمُلؿؿبمَأنؿبمتؽبقؽبظَّقؿبػؾبؿؿبموؽبعؽب ِع

ماظصملَّمملِظؼملؾبقنؽب ؼ،موؼعملقلماظؽمليبم) ػملكم9،8ػاٌؼملؿقؽملهمل:{َصفمُلوَظِؽَؽمػؾبؿؾب
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ودػملؿ(:م)َأؼنبؾملؽبمملماظؽملمبمملسؾب،ماَلمتؽبؼملؽبؽملمبقؿبامِظعمَلمملءؽبماظضملؽبدؾبوىب،موؽبدؽبػمُلقاماظػملَّفؽبممآمسػملؿملف

متؽبقؿبوملؽبم ماَىؽملمبهمَل مَأنمب موؽباسؿبػمَلؼملؾبقا مَصممل ؿبِؾرؾبوا، مَظعمِلؿملؿؾبؼملؾبقػؾبؿؿب مَصكملكبذؽبا اظضملؽبمملِصؿملؽبهمَل،

ِزَةلكبماظلنبؿملؾبقِف(م)رواهماظؾكمملري(،موؼعملقلمأؼسملممل:م)ِنقؽبلؿبنمِلماعؿبركبئلبم

مؼؽبقؿبعمِلرؽب مَأنؿب ماظرملمبرىب ؽب مسؽبػمَلكماْظؼملؾبلؿبػمِلؿكبممِع ماْظؼملؾبلؿبػمِلؿكب مُطؾنب م، ماْظؼملؾبلؿبػمِلؿؽب َأخؽبمملهؾب

م.حؽبرؽبامفب،مدؽبعؾبفؾب،موؽبعؽبمملُظفؾب،موؽبِسرؿبضؾبفؾب(م)رواهمعلػملؿ(

ماٌلػملؿمم مشرل موعمملل مروح مسػملل محمملصظ ماإلدةم مأن طؼملممل

مصمملظؽمليبم) ػملكم موحرمماغؿعملممل فموزػملؼملف، اظذيمؼضملؿملشمععمأػػملف،

مَظ معؾبضملؽبمملػؽبدـبا مَضؿؽبؾؽب ؿب م)عؽب مؼعملقل: مودػملؿ( مسػملؿملف مرؽباِئقؽبهمَلمآ مؼؽبركبحؿب ؿؿب

م)رواهم مسؽبمملعـبممل( مَأرؿبنؽبضمِلنيؽب معؽبِلرلؽبِة ؿب مِع متؾبقجؽبدؾب مركبضَبؾملؽبممل موؽبإكبنمب اَىؽملمبهمِل،

مَأوؿبم ماغؿبؿؽبعمَلزملؽبفؾب، مَأوكب معؾبضملؽبمملِػدـبا، مَزػمَلؿؽب ؿب معؽب م)َأَظممل موؼعملقلمأؼسملممل: اظؾكمملري(،

مَصفمَلغؽب مغؽبظمْلسلب، مِرؿملنمِل مِنطملؽبؿملؿبركب مذؽبؿملؿبؽـبممل مِعؽملؿبفؾب مَأخؽبذؽب مَأوؿب مَرمملَضِؿِف، مَصقؿبقؽب مملمَطػملَّظمَلفؾب

محؽبِفؿملفؾبفؾبمؼؽبقؿبمؽبماْظعمِلؿملؽبمملعؽبهمِل(.م)رواهمأنقمداود(.

صمملظرػؾؽملهملم)اظؿكػمّللمماملىزانت بني يطانب انروح واجلسد:

سـمأذطملممللماظدنبغؿملممل،موتركمعةذقبػممل،مواظضملزظهملمسـمأػػملؾملممل(مظؿمللوملمعـم

مؼبم ماالغطملؼملمملس متغملمملظؿملظملف معـ مظؿملس مأغف مطؼملممل م، ماإلدةم تضملمملظؿملؿ
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مننيم منمملٌقازغهمل ماإلدةم مجمملء موإمنممل عشملمملظنملماظروحماظرملؾملقاتم،

ثؾبؿمبمَضظملَّؿملؿبؽملؽبمملمسؽبػمَلكم}واىلدم،مصةمإصراطموالمتظملرؼطم،مصمملظعملرونمؼعملقل:

كبمعؽبرؿبؼؽبؿؽبموؽبوتؽبؿملؿبؽملؽبمملهؾبماْظكملكبغؿبِفؿملؾؽبموؽبجؽبضملؽبػمْلؽملؽبمملم وثؽبمملركبِػؿؿبمِنرؾبدؾبػمِلؽملؽبمملموؽبَضظملَّؿملؿبؽملؽبمملمِنضمِلؿمللؽبكمانؿب

مانؿبؿؽبدؽب موؽبرؽبػؿبؾؽبمملِغؿملمبهمًل موؽبرؽبحؿبؼملؽبهمًل مرؽبْأَصهمًل ماتمبؾؽبضملؾبقهؾب ؽب ماظَِّذؼ معؽبمملمِصلمُضػمُلقِب سؾبقػؽبممل

مركبسؽبمملؼؽبِؿؾملؽبمملم محؽبؼمب مرؽبسؽبقؿبػؽبممل مَصؼملؽبممل ماظػملَِّف مركبضؿبقؽبانكب مانؿبِؿطملؽبمملءؽب مإكبظَّممل مسؽبػمَلؿملؿبؾملكبؿؿب َطؿؽبؾؿبؽملؽبمملػؽبممل

مَصمملِدعمُلقنؽب مِعؽملؿبؾملؾبؿؿب موؽبَطـِرلفب مَأجؿبرؽبػؾبؿؿب مِعؽملؿبؾملؾبؿؿب موعؽبؽملؾبقا ؽب ماظَِّذؼ م{َصـملتؽبؿملؿبؽملؽبممل

م.ؼ،27ػايدؼد:

وؼعملقلمأغسمنـمعمملظؽم)رضلمآمسؽملف(:مجمملءمثةثهملمرػطم

مؼلفملظقنمسـممإظبمنؿملقت أزواجماظؽمليبم) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(،

مطفملغؾملؿم مأخدلوا مصػملؼملممل مودػملؿ(، مسػملؿملف مآ م) ػملك ماظؽمليب سؾمملدة

تعملمملظقػممل،مصعملمملظقا:موأؼـمسبـمعـماظؽمليبم) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(؟م

مأغمملم مأعممل مضممللمأحدػؿ: متفملخر، موعممل متعملدممعـمذغؾف معممل مظف ضدمشظملر

والمأصشملر،مصكملغلمأ ػمللماظػملؿملؾمأندا،موضممللموخر:مأغمملمأ قمماظدػرم

وضممللموخر:مأغمملمأسؿزلماظؽمللمملءمصةمأتزوجمأندا،مصفمملءمردقلمآم

مسػملؿملفم مآ م) ػملك ماظؽمليب مصعملمملل مإظؿملؾملؿ، مودػملؿ مسػملؿملف مآ  ػملك
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ؽبمُضػمْلؿؾبؿؿبمَطذؽباموؽبَطذؽبا،مَأعؽبمملموؽباظػملَِّفمإكبغىبلمَظفمَلخؿبرملؽبمملُطؿؿبم ودػملؿ(م:م)َأغؿبؿؾبؿؾبماظَِّذؼ

موؽب مَظغمِلؽملىبلمَأ ؾبقمؾب مَظفؾب، موؽبَأتؿبعمَلمملُطؿؿب موؽبَأتؽبزؽبومبجؾبمِظػملَِّف موؽبُأ ؽبػملخمللموؽبَأرؿبُضدؾب، ُأْصشمِلرؾب،

ؿـبمدؾبؽملمبِؿلمَصػمَلؿملؿبسؽبمِعؽملىبل(م)رواهماظؾكمملري(.م ؿـبمرؽبِشنملؽبمسؽب ماظؽملىبلؽبمملءؽب،مَصؼملؽب

ؽبمدؽبػمْلؼملؽبمملنؽب،م ُٓمسؽبػمَلؿملؿبِفموؽبدؽبػملَّؿؽب(منؽبؿملؿب وسؽملدعمملموخؽبكماظؽمليبم) ؽبػملَّكما

ماظدمب مَأنؽبممل مدؽبػمْلؼملؽبمملنؾب مَصزؽبارؽب مآمسؽملؾملؼملممل( م)رضل ماظدمبرؿبدؽباِء رؿبدؽباِء،موؽبَأِنل

مَأخؾبقَكم مَضمملَظوملؿب: مذؽبفمْلغؾبِؽ؟ معؽبممل مَظؾملؽبممل: مَصعمَلممللؽب معؾبؿؽبؾؽبذىبَظهمًل، ماظدمبرؿبدؽباِء َصرؽبَأىمُأممب

ماظدمبرؿبدؽباِءم مَأنؾبق مَصفؽبمملءؽب ماظدنبغؿبؿملؽبممل، مِصل محؽبمملجؽبهمٌل مَظفؾب مَظؿملؿبسؽب ماظدمبرؿبدؽباِء َأنؾبق

م معؽبممل مَضممللؽب: م ؽبمملِئؿفب، مَصكملكبغىبل مَضممللؽب: مُطؾؿب؟ مَصعمَلممللؽب: مَرضملؽبمملعـبممل، مَظفؾب َأغؽبمملمَصزملؽبؽملؽبعؽب

مَأنؾبقم مذؽبػؽبنملؽب ماظػملَّؿملؿبؾؾب مَطمملنؽب مَصػمَلؼملمبممل مَصفمَلَطؾؽب، مَضممللؽب: متؽبفمْلُطؾؽب، محؽبؿمبك ِنـملِطؾلب

اظدمبرؿبدؽباِءمؼؽبعمُلقمؾب،مَضممللؽب:مغؽبؿؿب،مَصؽملؽبمملمؽب،مثؾبؿمبمذؽبػؽبنملؽبمؼؽبعمُلقمؾبمَصعمَلممللؽب:مغؽبؿؿب،مَصػمَلؼملمبمملم

مَظفؾبم مَصعمَلممللؽب مَصزملؽبػملَّؿملؽبممل ماآلنؽب، مُضؿكب مدؽبػمْلؼملؽبمملنؾب مَضممللؽب: ماظػملَّؿملؿبؾكب موِخركب ؿب مِع َطمملنؽب

موؽبِظفمَلػؿبػمِلَؽمدؽب محؽبعمليبممل، مسؽبػمَلؿملؿبَؽ موؽبِظؽملؽبظمْلِلَؽ مسؽبػمَلؿملؿبَؽمحؽبعمليبممل، مِظرؽبنىبَؽ مإكبنمب ػمْلؼملؽبمملنؾب:

ُٓم سؽبػمَلؿملؿبَؽمحؽبعمليبممل،مَصفمَلسؿبِطمُطؾمبمِذيمحؽبؼدملمحؽبعملَّفؾب،مَصفمَلتؽبكماظؽمليبم) ؽبػملَّكما

مسؽبػمَلؿملؿبِفم ُٓ ما م) ؽبػملَّك ماظؽمليب مَصعمَلممللؽب مَظفؾب، مذؽبِظَؽ مَصذؽبَطرؽب موؽبدؽبػملَّؿؽب(، سؽبػمَلؿملؿبِف

م) ؽبدؽبقؽبمدؽبػمْلؼملؽبمملنؾب(م)رواهماظؾكمملري(.مموؽبدؽبػملَّؿؽب(:
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صمملظضملؼملؾمواظغمللنملمم:ماملىزانت بني عًم اندنيا واآلخرة

مسؾمملدة،م مؼبماإلدةم مايؿملمملتؿملهمل ماٌضملؿملرملؿملهمل ماألعقر مسػملك واظلضملل

منؾم موحلنملم; ماٌلمملجد مسؼملمملرة مأتؾمملسف معـ مؼرؼد مال واإلدةم

ؼرؼدمعؽملؾملؿمأؼسملمملمسؼملمملرةماألرضمطضملؼملمملرةماٌلمملجدموأذدقب،مؼعملقلم

موتضملمملظب متؽبؽملؿبسؽبم}:دؾقمملغف موؽبَظممل ماْظـملِخرؽبَة ماظدمبارؽب ماظػملَّفؾب موتؽبمملَك مِصؿملؼملؽبممل وؽبانؿبؿؽبغكب

متؽبؾؿبغكبم موؽبَظممل مإكبَظؿملؿبَؽ ماظػملَّفؾب ؽب مَأحؿبلؽب مَطؼملؽبممل ؿب موؽبَأحؿبِل ماظدنبغؿبؿملؽبممل ؽب مِع غؽبزمِلؿملؾؽبَؽ

ؽب ؼ،م77ػاظعملزملص:{اْظظمَللؽبمملدؽبمِصلماْظفمَلرؿبضكبمإكبنمبماظػملَّفؽبمَظمملمؼؾبِقنملنبماْظؼملؾبظمْلِلِدؼ

مو مَرضملؽبمملعـبمملموؼعملقلماظؽمليبم) ػملكمآمسػملؿملف مَأحؽبدفب مَأَطؾؽب م)عؽبممل م: دػملؿ(

مدؽباوؾبدؽبم مغيبماظػملَِّف موؽبإكبنمب م، مؼؽبِدِه مسؽبؼملؽبؾكب ؿب مِع مؼؽبفمْلُطؾؽب مَأنؿب ؿب مِع َضطه،مخؽبؿملؿبرـبا

ؿبمسؽبؼملؽبؾكبمؼؽبِدِه(م)رواهماظؾكمملري(.م م)سؽبػمَلؿملؿبِفماظلمبَةمؾب(مَطمملنؽبمؼؽبفمْلُطؾؾبمِع

محتقيق انعدانت واملساواة بني مجيع انناش نضملغملسم:

خرىماظيتمضلؼملوملماظؽملمملسمإظبمرؾعملمملتمواألعؿماألمتايسملمملرا

منؾم مرؾعملمملتمسػملكمحلمملبمرؾعملمملتم، موضمملعوملمنؿؼملؿملؿملز م، ذبؿؼملضملؿملهمل

ضمملعوملمنمملظؿؼملؿملؿملزمننيماظؽملمملسمحبلنملماظػملقنمواظضمِلرق،منؾموحبلنملم

ؼؽبمملَأؼنبؾملؽبمملماظؽملمبمملسؾبمإكبغمبمملمخؽبػمَلعمْلؽملؽبمملُطؿؿبم}اظؽملقعمأؼسملـبمملم،مؼعملقلمدؾقمملغفموتضملمملظب:
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موؽب مذؾبضملؾبقنـبممل موؽبُأغؿبؽبكموؽبجؽبضملؽبػمْلؽملؽبمملُطؿؿب مذؽبَطرلب ؿب مَأْطرؽبعؽبغمُلؿؿبمِع مإكبنمب مِظؿؽبضملؽبمملرؽبُصقا َضؾؽبمملِئؾؽب

مخؽبِؾرلفب مسؽبػمِلؿملؿفب ماظػملَّفؽب مإكبنمب مَأتؿبعمَلمملُطؿؿب ماظػملَِّف موؼعملقلم13ػايفرات:{ِسؽملؿبدؽب ؼ،

موجؾقب(: مَأػؿبػمِلؾملؽبمملم})سزقب مإكبَظك ماْظفمَلعؽبمملغؽبمملِت متؾبقملؽبدنبوا مَأنؿب مؼؽبفمْلعؾبرؾبُطؿؿب ماظػملَّفؽب إكبنمب

م متؽبقؿبغمُلؼملؾبقا مَأنؿب ماظؽملمبمملسكب ؽب منؽبؿملؿب محؽبغمَلؼملؿبؿؾبؿؿب مِغضمِلؼملمبمملموؽبإكبذؽبا ماظػملَّفؽب مإكبنمب ِنمملْظضملؽبدؿبلكب

منؽبزمِلرلـبا مدؽبؼمِلؿملضملـبممل مَطمملنؽب ماظػملَّفؽب مإكبنمب مِنِف موؼعملقلم58ػاظؽمللمملء:{ؼؽبضمِلصمُلغمُلؿؿب ؼ،

مرؽبنمبغمُلؿؿبم مإكبنمب مَأَظممل م، ماظؽملمبمملسؾب مَأؼنبؾملؽبممل م)ؼؽبممل م: اظؽمليبم) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(

فؽبؼمِللدملم،موؽبَظمملموؽباِحدفب،موؽبإكبنمبمَأنؽبمملُطؿؿبموؽباِحدفب،مَأَظمملمَظمملمَصسملؿبؾؽبمِظضملؽبرؽبِنلدملمسؽبػمَلكمسؽب

مسؽبػمَلكم مَأدؿبقؽبدؽب موؽبَظممل مَأدؿبقؽبدؽب، مسؽبػمَلك مَأحؿبؼملؽبرؽب موؽبَظممل مسؽبرؽبِنلدمل، مسؽبػمَلك ِظضملؽبفؽبؼمِللدمل

مَأحؿبؼملؽبرؽبمإكبظَّمملمِنمملظؿمبعمْلقؽبى...(م)رواهمأغبد(.

وػذاممممملماؿملزمنفماإلدةم،مم:االهتًاو بانىقج وقيًته

مإظلمذظؽمؼبم موتضملمملظبموغؾف مصعملدمأضلؿمايؼمدؾقمملغف اظعملرون،

اظقحداتماظزعمملغؿملهملمؼبمػبسمدقرمزلؿملوملمنمملدؿممنمملظضملدؼدمعـ

م) ماظظملفر.م)2(ماىؼملضملهمل.م)1تػملؽماظقحداتمػل: ماظػملؿملؾ.م)3( (م4(

م) موسػملكم5اظسملقك. ماظزعـ، مأػؼملؿملهمل مسػملك مدظؿملؾ مصؾملذا ماظضملزملر. )

مآمسػملؿملفم مصمملظؽمليبم) ػملك ماألعـؾ، ماالدؿطملةل مادؿطملةظف ضرورة
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ما ؽب مِع مَطـِرلفب مِصؿملؾملكبؼملؽبممل معؽبطملؿبؾؾبقنفب م)ِغضملؿبؼملؽبؿؽبمملنكب مؼعملقل: ماظزملىبقمبهمُلمودػملؿ( ظؽملمبمملسكب:

مسؽبؾؿبٍدم مَضِدعؽبممل متؽبزؾبولؾب م)َظممل مأؼسملممل: موؼعملقل ماظؾكمملري(، م)رواه وؽباظظمَلرؽباغؾب(

مِصؿملؼملؽبمملم مسؾبؼملؾبرؾبِه ؿب مسؽب مِخزملؽبمملللب: مَأرؿبنؽبعكب ؿب مسؽب مؼؾبلؿبفمَللؽب محؽبؿمبك ماْظعمِلؿملؽبمملعؽبهمِل ؼؽبقؿبمؽب

ؽبماْطؿؽبلؽبؾؽبفؾبموؽب ؿبمَأؼؿب ؿبمعؽبمملِظِفمِع ؿبمذؽبؾؽبمملِنِفمِصؿملؼملؽبمملمَأنؿبػمَلمملهؾب؟موؽبسؽب ِصؿملؼملؽبمملمَأْصؽملؽبمملهؾب؟موؽبسؽب

ؿبمسؽبػمِلؼملِفمعؽبمملذؽبامسؽبؼمِلؾؽبمِصؿملِف؟(.)اٌضملفؿماظغملؾرلمظػملشملدلاغل( م.َأغؿبظمَلعمَلفؾب؟موؽبسؽب

م

 
 


