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 ثسن اهلل الرمحي الرحٍن
 تقدٌن

ايؼملّٓمٓمربماظضملمملٌني،مواظزملالةمواظلالممسػمل٧ّمخمملمتمأغؾؿملمملئ٥ّموردػمل٥ّمدؿملّٓغمملم‣ؼملّٓمب٤ّمسؾّٓمآ،موسػمل٧ّمآظ٥ّمم

موصقؾ٥ّم،موع٤ّمتؾّٝمػّٓاهمإمؼ٦ّمماظّٓؼ٤ّ.

م:موثعد

مب٦ّزارةمم ماإلدالعؿملهمل مظػملرملؽ٦ّن ماِّسػمل٧ّ مظػملؼملفػملّٗ مواظضملرملّٕؼ٤ّ ماظّٕابّٝ ماظّٓوظ٨ّ ماٌقملمتّٕ مت٦ّصؿملمملت مخالل صؼمل٤ّ

مأنم م"رّٕؼ٠ّماظؿزملقؿملّّ"مؼلّٕغممل م"سصملؼملهملماإلدالمموأخشملمملءمبضملّٚماٌؽملؿلؾنيمإظؿمل٥ّ: مواظّٔيمسعملّٓمهوملمسؽمل٦ّانم: اِّوضمملف،

ماِّدؿمملذماظّٓطؿ٦ّرم/مسؾّٓمآمع مضّٓع٥ّماظّٖعؿملالنماظضملّٖؼّٖان: ربوكماظؽملفمملرمسسمل٦ّم•ؼملّٝماظؾق٦ّثمغعملّٓممظػملعملمملريءماظغملّٕؼ٣ّمعممل

اإلدالعؿملهمل،مواِّدؿمملذماظّٓطؿ٦ّر/م‣ؼملّٓمدمملٕمأب٦ّمسمملص٨ّمسؼملؿملّٓمطػملؿملهملماظّٓرادمملتماظضملػملؿملمملم„مملعضملهملماِّزػّٕماظرملّٕؼّٟ،مع٤ّمذّٕحم

مإمبضملّٚم متقملدي ماظيتمضّٓ مواٌؽملقّٕصهمل ماًمملرؽهمل مبضملّٚماِّصغملمملر متزملقؿملّّ مرجمملء ماظؿ٦ّصؿملمملت، مهلّٔه موإؼسملمملح وتظملزملؿمل٢ّ

ماظغملؿؿملنملمبّٓاؼهملمظلػمللػملهملمعشملؾ٦ّسمملتمُأخّٕىماظرملشملّٛمأوماظطملػمل٦ّمأوماظؿ٦ّج٥ّم‥٦ّماظؿغملظمل مآعػملنيمأنمؼغمل٦ّنمػّٔا ريمأوماظؿشملّٕف،

مايسملمملريم مظػملق٦ّار ماظيتمتقملص٢ّ ماظّٕاضؿملهمل محسملمملرت٥ّ مأوج٥ّ موإبّٕاز م، ماإلدالم ممسمملحهمل موغرملّٕ م، ماٌظملمملػؿمل٣ّ متزملقؿملّّ ح٦ّل

ممواظؿضملمملؼّ٘ماظلػملؼمل٨ّمبنيماظؾرملّٕمؿملضمّلممل،موغرملّٕماظعملؿمل٣ّماِّخالضؿملهملمواإلغلمملغؿملهمل،ممبمملم عمل٠ّمدضملمملدةماظؾرملّٕؼهملمضملمملء.

 وزٌر األوقبف ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
 أ.د/ حمود خمتبر مجعة



 تىصٍبت  املؤمتر العبم الدويل الراثع والعشرٌي
 للوجلس األعلى للشئىى اإلسالهٍة

 وحتلٍل ( ) عرض
نمواٌقملمتّٕماظّٕابّٝمواظضملرملّٕػذملماغضملعملّٓمم1436ماِّوممملدىم9ا٦ٌّاص٠ّمم2015يفماظـمملع٤ّمواظضملرملّٕؼ٤ّمع٤ّمذؾملّٕمصرباؼّٕم

م: مسؽمل٦ّان مهومل ماإلدالعؿملهمل مظػملرملؽ٦ّن ماِّسػمل٧ّ ممظػملؼملفػملّٗ مبضمل” موأخشملمملء ماإلدالم مرّٕؼ٠ّمسصملؼملهمل م: مإظؿمل٥ّ ماٌؽملؿلؾني ّٚ

م.“اظؿزملقؿملّّ

اخؿالفماغؿؼملمملءاتؾمل٣ّماظظملغملّٕؼهملمواظّٓؼؽملؿملهملميفمػّٔاماٌقملمتّٕ،محؿملىملماجؿؼملضملوملمط٦ّطؾهملمع٤ّمسػملؼملمملءماِّعهملموعظملغملّٕؼؾملمملمسػمل٧ّم

مغؿفوملمسؽملؾملمملم موصغملّٕؼهمل، موأعؽملؿملهمل مع٤ّمأزعمملتمدؿملمملدؿملهمل ماِّخرية ماظضملمملٕميفماآلوغهمل مب٥ّ مميّٕ مخاللماجؿؼملمملسمملتؾمل٣ّمعممل وتّٓارد٦ّا

ماظضملممل٨ٌّ،م ماظلػمل٣ّ مْؼؾملّٓٓد مممممل موشريمذظ١ّ: مطمملظؿغملظملريمواإلرػمملبمواظضملؽملّٟمواإليمملد... م‣ّٖغهمل موز٦ّاػّٕ مممملردمملتمخمملرؽهمل،

مبمملظّٓخ٦ّلميفمدواعهملموؼسمل معؾملّّٓٓدا ماظضملمملٕ مأطـّٕ محؿ٧ّمأصؾّّ ميفمععملؿ٢ّ، مع٤ّماجملؿؼملضملمملتماإلغلمملغؿملهمل مطـري ّٕبمادؿعملّٕار

ماظظمل٦ّض٧ّمآٌّعّٕةمواظضملؽملّٟماظّٔيمالمْؼؾعمل٨ّموالمؼّٔر.

وأطّٓماجملؿؼملضمل٦ّنمسػمل٧ّمأغ٥ّممممملمزادماِّعّٕمد٦ّّءاميفمخسمل٣ّمػّٔاماظ٦ّاضّٝمإٌّؼّٕماظّٔيمهؿملمملهمأعؿؽملمملماإلدالعؿملهملماظؿمل٦ّمم

ماٌظملمملػؿمل مظإلدالممع٤ّمترمل٦ّؼ٥ّ ماٌؽملؿلؾهملمزػملؼمّلممل موضػملنملمايعملمملئ٠ّماظـمملبؿهملم•مملػّٓةمبضملّٚماىؼملمملسمملتماٌطملّٕورة ٣ّماظزملقؿملقهمل

بغمل٢ّمدؾؿمل٢ّمظّٖؼمملدةمماهل٦ّة،موتضملؼملؿمل٠ّماظظملف٦ّة،موإغرملمملءماظظملّٕضهمل،موت٦ّدؿملّٝمإًّق،مو‣مملوظؿؾملمملمظ٨ِّّمأسؽملمملقماظؽملزمل٦ّصماظرملّٕسؿملهملم

مؾملمملماظّٓؼ٤ّماظزملقؿملّّمواي٠ّماٌؾني.ممبمملمؼؿظمل٠ّمعّٝمأصغملمملرػ٣ّماٌّٖس٦ّعهمل،موآرائؾمل٣ّماٌؽملقّٕصهمل،موتزمل٦ّؼّٕػمملمظػملؽملمملسمسػمل٧ّمأغ

معؽملؾمل٣ّم موإميمملّغممل مواٌظملغملّٕؼ٤ّ، ماظضملػملؼملمملء مسمملت٠ّ مسػمل٧ّ ماٌػملعملمملة مواإلغلمملغؿملهمل مواظ٦ّرؽملؿملهمل ماظرملّٕسؿملهمل ماٌلؽ٦ّظؿملهمل مع٤ّ واغشملالًضممل

مواظؿغملظملري،م مطمملىؾملمملد، ماظعملسملمملؼممل مع٤ّ مطـري مح٦ّل ماًمملرؽهمل مواٌظملمملػؿمل٣ّ ماٌؽملقّٕصهمل مظألصغملمملر ماظضملػملؼملؿملهمل ما٦ٌّاجؾملهمل بسملّٕورة

مذظ١ّ،مواظضملؼمل٢ّمسػمل٧ّمطرملّٟمت٦ّزؿملّٟمبضملّٚماٌؽملؿلؾنيمظإلدالم،ماظّٓؼ٤ّمِّشّٕا مغظملضملؿملهملمأوموايمملطؼملؿملهمل،موا٦ٌّارؽملهمل...وشري

مدػملشمل٦ّؼهملمظػمل٦ّص٦ّلمإمأشّٕاضؾمل٣ّماًؾؿملـهمل.

  -أعلي املؤمتر عي جموىعة هي التىصٍبت، جبءت كبلتبيل:م
وأغ٥ّمؼل٦ّيمبنيماظؽملمملسميفممَظمملمٔإْطَّٕاَهمِص٨ّماظِّّٓؼ٤ّٔؼضملػمل٤ّماٌقملمتّٕمأنماإلدالممدؼ٤ّمؼغملظمل٢ّمحّٕؼهملماالسؿعملمملد;مصذملم]م -1

ماظعملؿمل٣ّم موصؿملمملغهمل مواظّٕهمل ماظضملّٓل مسؼملمملده موأن ممتؿملؿملّٖ، مدون مواظ٦ّاجؾمملتمسػمل٧ّماخؿالفمعضملؿعملّٓاتؾمل٣ّ موايعمل٦ّق ا٦ٌّارؽملهمل

مرّدام مواِّسّٕا مواِّع٦ّالمإال مسػمل٧ّماظّٓعمملء ماالسؿّٓاء م ّٕم مطؼملممل ماظغمل٦ّن، مدّٕ مواسؿؾمملره ماظؿؽمل٦ّع موضؾ٦ّل مسؽملؾملممل، واظّٓصمملع

مؼعمل مووص٠ّمعممل مإذمإنمإسالنمايّٕبمدصمملّسمملمس٤ّمظضملّٓوانمزمملػّٕمسػمل٧ّماظّٓوظهمل، مواىؾملمملتماٌكؿزملهملمبّٔظ١ّمصؿملؾملممل، ّٕرهمرئؿمللؾملممل

 اِّورمملنمإمنمملمػ٦ّمح٠ّمظػملّٓوظهملموص٠ّمعمملمؼعملّٕرهمددؿ٦ّرػمملمورئؿمللؾملمملموظؿملّٗمحعمًلمملمظألصّٕاد.م

مواآلخّٕة،موط٢ّم موؼضملمملغ٠ّمبنيماظّٓغؿملممل موؼطملّٔيماٌرملمملسّٕ، موؼرملؾّٝماظ٦ّجّٓان، ماظزملقؿملّّ، وأغ٥ّم رتمماظضملعمل٢ّمأداةمظػملظملغملّٕ

ممملفمظزملقؿملّّماإلدالم.تزملّٕفمسػمل٧ّمشريمذظ١ّم•

موتّٕتؿملنملمبضملّٚماِّصضملممللماإلجّٕاعؿملهملمسػملؿمل٥ّمع٤ّم -2 مؼّٕتغملؾ٥ّمبضملّٚماٌؽملؿلؾنيمإظؿمل٥ّمع٤ّماظؿغملظملري، اإلدالممبّٕيءمممممل

ذبّّموحّٕقمومتـؿمل٢ّمبمملظؾرملّٕموتّٓعريمو‡ّٕؼنمل،مإذمػ٦ّماصؿؽمملتمسػمل٧ّمح٠ّمآماٌؿظملّٕدمبمملظضملػمل٣ّممبمملميفمضػمل٦ّبمسؾمملده،مطؼملمملم

 أغ٥ّماصؿؽمملتمسػمل٧ّمح٠ّموظ٨ّماِّعّٕ.م

ما‥ّٕاصؾمل٣ّمس٤ّمالمؼزملّّمأنمْؼقم -3 مأو مظ٥ّ، مصؾملؼملؾمل٣ّ موالمبل٦ّء مبضملّٚماٌؽملؿلؾنيمإظؿمل٥ّ، مبفملخشملمملء ؿيملمسػمل٧ّماإلدالم

 عؽملؾملف٥ّ.م



مأخشملمملءمم -4 مع٦ّض٦ّس٨ّمواحّٓمدونمهؼملؿملػملؾملممل مإماِّدؼمملنماِّخّٕىممبضملؿملمملر سػمل٧ّمؿملّٝمأتؾمملعماظّٓؼمملغمملتماظؽملصملّٕ

 بضملّٚمأتؾمملسؾملممل.

 جّٕامميفمحعمل٥ّ.ت٦ّزؿملّٟمبضملّٚماٌؽملؿلؾنيمظإلدالمماظّٓؼ٤ّمِّشّٕا مغظملضملؿملهملماومدػملشمل٦ّؼهملمإدمملءةمإظؿمل٥ّ،موإم -5

أّٝماجملؿؼملضمل٦ّنمع٤ّماظضملػملؼملمملءمواٌظملغملّٕؼ٤ّمواظؾمملحـنيمواظغملٖؿمملبمسػمل٧ّمإغغملمملرمرّٕدماظؽملمملسمع٤ّمأورمملغؾمل٣ّ،مأومم -6

ػّٓممدورمسؾمملدتؾمل٣ّ،موديبمغلمملئؾمل٣ّ،موادؿؾمملحهملمأع٦ّاهل٣ّ،مبلؾنملماخؿالفمدؼؽملؾمل٣ّمهوملمعلؼمل٧ّماظّٓوظهملماإلدالعؿملهملمأومأيم

 علؼمل٧ّمآخّٕ،مواإلدالممبّٕيءمع٤ّمط٢ّمػّٔا.

٧ّمهّٕؼ٣ّمازدراءماِّدؼمملنمٌمملمصؿمل٥ّمع٤ّماسؿّٓاءمسػمل٧ّمعرملمملسّٕمأتؾمملسؾملمملموٌمملمؼؽملرملفملمسؽمل٥ّمع٤ّماتظمل٠ّماجملؿؼملضمل٦ّنمسػملم -7

 ،موعمملمؼرتتنملمسػملؿمل٥ّمع٤ّمإذمملسهملماظظملؿؽملهملمواظضملؽملّٟموصّٓاممايسملمملرات.تغملّٓؼّٕماظلػمل٣ّماالجؿؼملمملس٨ّمواإلغلمملغ٨ّماظضملمملم

 أمجع اجملتوعىى على تصحٍح املفبهٍن اَتٍة: 
مواجملؿؼملّٝ،مم-أ ماظّٓوظهمل مع٤ّماًمملرجنيمسػمل٧ّمغصملمملم م•ؼمل٦ّسهمل مصؿملؾملممل ماظيتمؼؿ٦ّارفمل ماٌؽملصملؼملهمل ماىّٕميهمل اإلرػمملبمػ٦ّ:

موؼؽملؿيملمسؽملؾملمملمدظمل١ّمدعمملءمبّٕؼؽهمل،مأومتّٓعريمعؽملرملـملت،مأوماسؿّٓاءمسػمل٧ّمممؿػملغملمملتمسمملعهملمأومخمملصهمل.م

اظؾالدمماًالصهمل:موصّٟميمملظهملمحغمل٣ّمدؿملمملد٨ّمعؿطملريمميغمل٤ّمأنمؼعمل٦ّممععملمملعؾملمملمأيمغصملمملممأومعلؼمل٧ّم عمل٠ّمعزملمملحلمم-ب

مواظضملؾمملدموص٠ّماِّرّٕماظعملمملغ٦ّغؿملهملمواالتظملمملضمملتماظّٓوظؿملهمل.

وعمملموردمصؿملؾملمملمع٤ّمغزمل٦ّصم ؼمل٢ّمسػمل٧ّمضّٕورةمأنمؼغمل٦ّنمػؽملمملكمغصملمملممظ٥ّمرئؿملّٗموعقملدلمملتمحؿ٧ّمالمؼضملؿملّ٘ماظؽملمملسميفم

موسػملؿمل٥ّمصالمح٠ّمظظملّٕدمأوممملسهملميفم مصغمل٢ّمحغمل٣ّم عمل٠ّمعزملمملحلماظؾالدمواظضملؾمملدموؼعملؿمل٣ّماظضملّٓلمصؾمل٦ّمحغمل٣ّمرذؿملّٓ، ص٦ّض٧ّ،

مومدس٦ّىمإضمملعهملمدوظهملمخالصهملمخمملرجمأرّٕماظّٓميعملّٕارؿملمملتمايّٓؼـهمل.تؽملزملؿملنملمخػملؿملظملهملمأ

مواغؿظملوملمسػملؿ٥ّمبمملغؿظملمملءمعمملمذّٕسوملمِّجػمل٥ّميفمزعمملغؾملممل،مم-ج اىّٖؼهملماد٣ّمالظؿّٖاممعمملظ٨ّماغؿؾمل٧ّمع٦ّجؾ٥ّميفمزعمملغؽملمملمػّٔا

ظغمل٦ّنما٦ٌّارؽملنيمضّٓمأصؾق٦ّامؿملضمّلمملمد٦ّاءميفمايعمل٦ّقمواظ٦ّاجؾمملت،موحػملوملمض٦ّابّٛموغصمل٣ّمعمملظؿملهملمأخّٕىم‣ػملؾملممل،ممممملم

مزوالماظضملػملهمل.مأدىمإ

وعمملموردميفماظعملّٕآنماظغملّٕؼ٣ّمع٤ّمحّٓؼىملمسؽملؾملمملم ؼمل٢ّمسػمل٧ّماِّسّٓاءماحملمملربنيمواٌضملؿّٓؼ٤ّماظّٕاصسملنيمظػملؼمل٦ّارؽملهملم،م

موظؿملّٗميفما٦ٌّارؽملنيماٌلمملٌنيماٌرملمملرطنيميفمبؽملمملءماظ٦ّر٤ّمواظّٓصمملعمسؽمل٥ّ.

ق٨ّماظعملّٓؼ٣ّمدارمايّٕب:معزملشملػملّّمصعملؾمل٨ّمعؿطملريم،موضّٓمأصؾّّميفموضؿؽملمملمايمملضّٕمالموج٦ّدمظ٥ّممبظملؾمل٦ّع٥ّماٌزملشملػملم-د

مأرضؾملمملم مادرتداد ميف ماظّٓول مح٠ّ مسػمل٧ّ مبمملظؿفملطؿملّٓ متطملريه مُؼك٢ّٗ موال ماِّممؿملهمل موا٦ٌّاثؿمل٠ّ ماظّٓوظؿملهمل ماالتظملمملضمملت يفمز٢ّ

اٌطملؿزملؾهمل،موأخزملؾملمملمحعمل٦ّقماظرملضملنملماظظملػمللشملؿملين،مواظرملّٕعمؼ٦ّجنملماظ٦ّصمملءمبمملظضملعمل٦ّد،موسػملؿمل٥ّمصالمػفّٕةمع٤ّماِّورمملنمبّٓس٦ّىم

ماالغؿعملممللمظّٓارماإلدالم.م

منما٦ٌّارؽمل٦ّنمؿملضمّلمملمد٦ّاءميفمايعمل٦ّقمواظ٦ّاجؾمملتمداخ٢ّمحّٓودمدوهل٣ّ.تضملؽمل٧ّمأنمؼغمل٦ّا٦ٌّارؽملهمل:مم-ػذمل

والمح٠ّمظألصّٕادميفمم،ردماظضملّٓوانمس٤ّماظّٓوظهملممبمملمميمملثػمل٥ّمدونمومملوزمأومذشملّٛ،موالم•ممللمظالسؿّٓاءم:اىؾملمملدم-و

مإسالغ٥ّ،مإمنمملمػ٦ّمح٠ّمظّٕئؿملّٗماظّٓوظهملمواىؾملمملتماٌكؿزملهملمبّٔظ١ّموص٠ّماظعملمملغ٦ّنمواظّٓدؿ٦ّر.



مثعملمملصؿمّلمملمسػمل٧ّماٌقملدلمملتماظضملػملؼملؿملم-ز مؼرملغمل٢ّموسؿمّلممل مومبممل م، موضّٝمض٦ّابّٛماظؿغملظملريمظؿغمل٦ّنمبنيمؼّٓيماظعملسملمملء ماظّٓؼؽملؿملهمل همل

مو•ؿؼملضملؿمّلمملمميؿملّٖمبنيمعمملمميغمل٤ّمأنمؼزمل٢ّمبمملإلغلمملنمإماظغملظملّٕم،موعمملمالمؼزمل٢ّمب٥ّمإظؿمل٥ّ.

موإمنمملم مظألصّٕادمأوماٌؽملصملؼملمملتمأوماىؼملمملسمملت، أعمملمايغمل٣ّمسػمل٧ّماِّصّٕادمأوماٌؽملصملؼملمملتمأوماىؼملمملسمملتمصالمؼغمل٦ّنمحعمًلممل

٦ّجنملمحغمل٣ّمضسملمملئ٨ّممعلؿؽملّٓمسػمل٧ّمأدظؿ٥ّماظرملّٕسؿملهملمواظسمل٦ّابّٛماظيتمتسملضملؾملمملماٌقملدلمملتماظّٓؼؽملؿملهملماٌضملؿربةمحؿ٧ّمالمؼغمل٦ّنممب

مغعملّٝميفمص٦ّض٧ّماظؿغملظملريمواظؿغملظملريماٌسملمملد.

ماىؼملمملسمملتمأوم مأو مع٤ّمضؾ٢ّماِّصّٕاد ماظؿؽملغملؿمل٢ّمبؾمل٣ّ مأو محّٕضؾمل٣ّ مأو مذ‟ؾمل٣ّ مأو مأنمادؿقاللمضؿ٢ّماظؾرملّٕ ماظؿفملطؿملّٓ عّٝ

مم.اظؿؽملصملؿملؼملمملتمُؼضملّٓٗمخّٕوّجمملمس٤ّماإلدال

موػّٔامالمميؽملّٝماحؿغملمملمماظؾرملّٕمإ،مض٦ّاغنيمؼسملضمل٦ّغؾملمملمسّٖموج٢ّماالظؿّٖامممبمملمغّٖلمع٤ّمذّٕعمآمتضملينايمملطؼملؿملهمل:ممم-ح

موالمؼغمل٦ّنماالحؿغملمملممظؿػمل١ّماظؿرملّٕؼضملمملتم مظؿطملريماظّٖعمملنمواٌغملمملن، موصعمًلممل يفمإرمملرمعؾمملدئماظؿرملّٕؼّٝماظضملمملعهملموض٦ّاسّٓهماظغملػملؿملهمل،

وص٠ّماٌعملمملصّٓممزملمملحلماظضملمملعهملمظػملّٓولمواظرملضمل٦ّبمواِّصّٕادمواجملؿؼملضملمملتاظ٦ّضضملؿملهملم․مملظظملًّمملمظرملّٕعمآمعمملمداممأغ٥ّم عمل٠ّماٌ

م.اظضملمملعهملمظػملؿرملّٕؼّٝ

ماظظملّٕدمم-9 مبنيماظضملعمل٢ّمواظؽملعمل٢ّموعزملػملقهمل م‧ؼملّٝ معؿ٦ّازغممل ماًشملمملبماإلدالع٨ّم‟ؿملىملمؼغمل٦ّنمخشملمملبممل متشمل٦ّؼّٕ ضّٕورة

مأظ٦ّا مط٢ّ مسػمل٧ّم‣مملربهمل مضمملدرا مواظ٦ّاجؾمملتموؼغمل٦ّن ميفمايعمل٦ّق موإٌّأة موؼل٦ّيمبنيماظّٕج٢ّ مواظّٓوظهمل نمواجملؿؼملّٝ

ماظؿشملّٕفمواظطملػمل٦ّمواظؿلؿملنملمواإليمملد.

ؼ٦ّص٨ّماجملؿؼملضمل٦ّنمبكملضمملعهملمعّٕصّٓمدائ٣ّمبغمل٢ّمظطملمملتماظضملمملٕمتغمل٦ّنمعؾملؼملؿ٥ّمرصّٓمأخشملمملءمبضملّٙماٌؽملؿلؾنيمإمم-10

م.اإلدالممواظّٕدمسػملؿملؾملمملمبممليفهملمواظربػمملنم‟ؿملىملمؼّٕبّٛمبنيمؿملّٝماهلؿملؽمملتمواٌقملدلمملتماالدالعؿملهملميفماظضملمملٕ

مم-11 ماظّٓرادهمل ميفمعؽملمملػيمل ماظؽملصملّٕ ماسمملدة ماظضملّٕب٨ّم اظّٓؼؽملؿملهمل‧نمل ميفماظضملمملٕ ماظؿضملػملؿملؼملؿملهمل ميفماٌقملدلمملت واظـعملمملصؿملهمل

مؼؿشملػملنملمإسمملدة مع٤ّماٌلمملئ٢ّمإٌّتؾشملهملمبصملّٕوفمتمملر ؿملهملموزعمملغؿملهملموعغملمملغؿملهملمعضملؿملؽملهملم،مممممل موتؽملعملؿملؿؾملممل مصؿملؾملمملممواإلدالع٨ّ، اظؽملصملّٕ

درَامسػمل٧ّماظؿظملغملريمؼقملديمإمغرملّٕمثعملمملصهملماظؿلمملعّّم،موتغمل٦ّؼ٤ّماظضملعمل٢ّممبمملم‧ضملػمل٥ّمضمملموص٠ّمزّٕوصؽملمملموزعمملغؽملمملموعغملمملغؽملمملموأح٦ّاظؽملمملممبممل

موإغّٖالماِّحغملمملممماظرملّٕسؿملهملمسػمل٧ّماٌلؿفّٓاتمواظؽمل٦ّازلمع٤ّمشريم•مملصمملةمظػمل٦ّاضّٝمأوماظؿسملمملربمعضمل٥ّ.

ماظظملؿمملحمم-12 ماظّٕئؿملّٗمسؾّٓ ماٌقملمتّٕ موراس٨ّ مرئؿملّٗماىؼملؾمل٦ّرؼهمل ماظلؿملّٓ مب٥ّ مغمملدى معممل مبؿظملضملؿمل٢ّ ؼشملمملظنملماجملؿؼملضمل٦ّن

معملمملوعهملماإلرػمملب.بسملّٕورةمضؿملمملمماظّٓولماظضملّٕبؿملهملمبؿرملغملؿمل٢ّمض٦ّةمردعمسّٕبؿملهملمعرملرتطهملمٌم،اظلؿملل٧ّ

موصغملّٕؼهملمم-13 مواضؿزملمملدؼهمل متغمل٦ّؼ٤ّمتغملؿالتمدؿملمملدؿملهمل مبمملوممله موإدالعؿملهمل ؼشملمملظنملماجملؿؼملضمل٦ّنمبممل‡مملذمخشمل٦ّاتمسّٕبؿملهمل

وعؽملصملؼملهملماظؿضملمملونماإلدالع٨ّم،ممبمملم‧ضمل٢ّمعؽملؾملمملم•ؿؼملضملهملمرضؼملمملمصضملؾمملمؼزملضملنملمومملوزهمموثعملمملصؿملهملميفمز٢ّمجمملعضملهملماظّٓولماظضملّٕبؿملهمل

ماالصؿؽمملت مأعؿؽملمملممأو ماظظملغملّٕيمواظـعملممليفمِّبؽملمملء ماظطملّٖو مأو م، ماظضملمملٌؿملهمل ماظؿغملؿالتماالضؿزملمملدؼهمل مأو م، سػملؿمل٥ّميفماحملمملص٢ّماظّٓوظؿملهمل

ماظضملّٕبؿملهملمواإلدالعؿملهمل.

م،مم-14 مواظؿضملػملؿمل٣ّ مواظرتبؿملهمل م، ماِّوضمملف موزارات متضملؼمل٢ّ م‟ؿملىمل مواظرتبؿملهمل، مبمملظـعملمملصهمل ماٌضملؽملؿملهمل ماظ٦ّزارات مبني اظؿؽمللؿمل٠ّ

م،طظملّٕؼ٠ّمسؼمل٢ّ،مسػمل٧ّمأنمؼعمل٦ّمماإلسالممبّٓورهميفمتفملصؿمل٢ّماظعملؿمل٣ّ.واظؿضملػملؿمل٣ّماظضملمملظ٨ّم،مواظـعملمملصهملم،مواظرملؾمملبم



مواظضملزملّٕؼهمل،م-15 مايّٓؼـهمل ماظؿ٦ّاص٢ّ مظضمل٦ّاع٢ّ موإدؿكّٓاعممل موتـعملؿملظملممًل متّٓرؼؾممًل ماظؾمملظّٞ مبمملالػؿؼملمملم ميفمماظؿ٦ّصؿملهمل و†مملصهمل

م.مهملاٌقملدلمملتماظّٓؼؽملؿملهملمواظظملغملّٕؼهملمواظـعملمملصؿمل

مْؼّٕد٢ّممأربضملهملمأذؾملّٕموْتزملّٓرمواص٠ّماجملؿؼملضمل٦ّنمسػمل٧ّمترملغملؿمل٢ّمىؽملهملمعؿمملبضملهملمظؿؽملظملؿملّٔماظؿ٦ّصؿملمملتموؿؼملّٝمط٢ّم-16 بؿملمملغممًل

مإمؿملّٝماٌرملمملرطنيموظ٦ّدمملئ٢ّماإلسالمماٌكؿػملظملهملم،مظػمل٦ّض٦ّفمسػمل٧ّمعمملمؼؿ٣ّمتؽملظملؿملّٔهم.

  



 متهٍد
ماظؿفملطؿملّٓمسػمل٧ّمتزملقؿملّّمبضملّٚماٌظملمملػؿمل٣ّماٌطملػمل٦ّرهمل،مم مبؾؿملمملنموهػملؿمل٢ّماظؿ٦ّصؿملهملماظـمملعؽملهملمواظيتمجمملءمصؿملؾملممل ضؾ٢ّمأنمغؾّٓأ

ػرةماٌرمل٦ّغعملّٟمعّٝماظؿ٦ّصؿملهملماِّو:مهملمظإلدالم،مصعملّٓمأسػمل٤ّماٌقملمتّٕميفمت٦ّصؿملؿ٥ّماِّو;مِّػؼملؿملؿؾملمملميفمتزملقؿملّّماظزمل٦ّ

موؼل٦ّيمبنيماظؽملمملسميفما٦ٌّارؽملهملموايعمل٦ّقمواظ٦ّاجؾمملتمسػمل٧ّماخؿالفم أنماإلدالممدؼ٤ّمؼغملظمل٢ّمحّٕؼهملماالسؿعملمملد،

عضملؿعملّٓاتؾمل٣ّمدونممتؿملؿملّٖم،مومأنمسؼملمملدهماظضملّٓلمواظّٕهملموصؿملمملغهملماظعملؿمل٣ّمواظّٓصمملعمسؽملؾملمملم،موضؾ٦ّلماظؿؽمل٦ّعمواسؿؾمملرهمدّٕماظغمل٦ّنم

مؼعملّٕرهمرئؿمللؾملمملم،مط مووص٠ّمعممل مظضملّٓوانمزمملػّٕمسػمل٧ّماظّٓوظهملم، مُؼقّٕمماالسؿّٓاءمسػمل٧ّماظّٓعمملءمواِّسّٕا مواِّع٦ّالمإالمردا ؼملممل

مؼعملّٕرػمملم معممل موص٠ّ مظػملّٓوظهمل مح٠ّ مػ٦ّ مإمنممل ماِّورمملن مس٤ّ مايّٕبمدصمملسممل مإسالن مإن مإذ م، مبّٔظ١ّمصؿملؾملممل واىؾملمملتماٌكؿزملهمل

مددؿ٦ّرػمملمورئؿمللؾملمملموظؿملّٗمحعملمملمظالأصّٕاد.

 وثٍبى ذلك مبب ٌلً:
مويفمترملّٕؼضملمملت٥ّمظعملّٓمجممل م، مطػملؾملممل موظؿمللعملّٛماِّشاللمواظضملؽملوملمواٌرملعملهملمس٤ّماظؾرملّٕؼهمل مظػملضملمملٌني، ءماإلدالممظؿملغمل٦ّنمرهمل

مسصملؿملؼملهملمظػملّٕهملمواظلؼملمملحهملمعّٝمشريماٌلػملؼملني.مايغملؿملؼملهملموتضملمملظؿملؼمل٥ّماظغملّٕميهملمعصملمملػّٕ

مطؼملمملم موأظ٦ّاغؾمل٣ّ موأظلؽملؿؾمل٣ّ مأنمتؽمل٦ّسوملمأجؽملمملدؾمل٣ّ مآمتضملمملميفمخػملعمل٥ّ مأنمع٤ّمدؽملهمل متعملّٕر صؽملزمل٦ّصماظعملّٕآنماظغملّٕؼ٣ّ

م:ؽمل٦ّسوملمدؼمملغمملتؾمل٣ّ،موأنماًالفمبمملقمبعملمملءماإلغلمملنمسػمل٧ّمػّٔهماِّر ،مضممللمتضملمملت

وظ٦ّمذمملءمرب١ّمىضمل٢ّماظؽملمملسمأع٥ّمواحّٓةموالمؼّٖظ٦ّنم․ؿػملظملنيمإالمع٤ّمرح٣ّمرب١ّموظّٔظ١ّمخػملعملؾمل٣ّمومتوملمطػملؼملهملمرب١ّم}

م.م[م119،م118ػ٦ّدمم:م]{ِّعألنمجؽملؾمل٣ّمع٤ّماىؽملهملمواظؽملمملسمأضملني

ؼؽملضملّٖلماجملؿؼملّٝماٌلػمل٣ّمس٤ّمشريهمع٤ّماجملؿؼملضملمملت،موظّٔظ١ّمصعملّٓمجمملءمعّٝموج٦ّدمذظ١ّماالخؿالفمأنمموالمؼؿزمل٦ّر

موطمملغوملمأحغملمملمماإلدالمميفم اإلدالممظؿملؽملصمل٣ّمسالضهملماٌلػمل٣ّمعّٝمشريهمع٤ّمبينمجؽملل٥ّمع٤ّماٌلػملؼملنيموشريماٌلػملؼملنيم،

ماٌلػملؼملنيممبكؿػملّٟ مشري مسػمل٧ّممعضملمملعػملهمل مدمملرضملممل موبّٕػمملغممل مواضقممل مدظؿملال ماظغملؿمملبموشريػ٣ّ مأػ٢ّ مع٤ّ مودؼمملغمملتؾمل٣ّ أصؽملمملصؾمل٣ّ

ممماإلدالممظ٩ّخّٕمواٌكؿػملّٟم.احرتا

موع٤ّمتػمل١ّماِّحغملمملم:م

مصػملغمل٢ّم مإمنمملمػ٨ّماظعملؽملمملسهملماظؿمملعهملمبؾملّٓاؼؿ٥ّ، مصالمإطّٕاهميفماظّٓخ٦ّلميفماإلدالم، أغ٥ّمطظمل٢ّمحّٕؼهملماظؿّٓؼ٤ّمظغمل٢ّمصّٕد،

َظمملم}ذيمدؼ٤ّمدؼؽمل٥ّ،مالم‧ربممسػمل٧ّمتّٕط٥ّمظؿملؿق٦ّلمعؽمل٥ّمإمشريه،موضّٓمأبمملنماظعملّٕآنميفمآؼمملت٥ّمس٤ّمذظ١ّماٌضملؽمل٧ّمبعمل٦ّظ٥ّ:م

م[.256]اظؾعملّٕةمم{ضّٓمتؾنيماظّٕذّٓمع٤ّماظطمل٨ّمِص٨ّماظِّّٓؼ٤ّٔٔإْطَّٕاَهم

مؼ٦ّغّٗم مدؾقمملغ٥ّميفمد٦ّر ماظّٓؼ٤ّمبعمل٦ّظ٥ّ ماظؽملمملسمظػملّٓخ٦ّلميفمػّٔا مودػمل٣ّمس٤ّمإطّٕاه وغؾمل٧ّماظؽمليبمصػمل٧ّمآمسػملؿمل٥ّ

م[99]ؼ٦ّغّٗمم{ُعقمِلِعؽمِلنَيم٦ُّغ٦ّاَؼغمُلمَحٖؿ٧ّماظؽمٖلمملَسمُتغمْلُّٕٔهمَأَصفمَلغومَلمۚ  َوَظ٦ِّمَذمملَءمَرٗب١َّمَظـملَع٤َّمَع٤ّمِص٨ّماْظفمَلِرٔ مُطػملُّؾمُل٣ِّمَجؼمِلؿملضمّلمملم }اٌغملؿملهملم

وظعملّٓمأوجؾوملمترملّٕؼضملمملتماإلدالممسػمل٧ّماٌلػملؼملنيمدػمل٦ّكماظضملّٓلميفماظؿضملمملع٢ّمعّٝمشريػ٣ّ،موٕموضمل٢ّماالخؿالفميفم

اظّٓؼ٤ّمدؾؾمملميفماظصملػمل٣ّمأوماظؿضملّٓيم،مب٢ّمجضملػملوملماظضملّٓلمعّٝماٌكمملظّٟمدظؿملالمسػمل٧ّماظؿعمل٦ّىماظيتمرتنملمسػملؿملؾملمملمأسصمل٣ّماىّٖاءم

مضممللمآمتضملمملم مطؼملممل مَأٗؼؾمَل }، مَؼممل مِبمملْظعمِلِلِّٛ مُذؾمَلَّٓاَء مَض٦ّٖاِعنَيمِظػمل٥َِّّ مُط٦ُّغ٦ّا مآَعؽمُل٦ّا ماظَِّّٔؼ٤َّ مَأظَّمملمَسػمَل٧ّمَض٦ِّٕممَذؽمَلـملُنمَؼِفَّٕٔعؽمٖلغمُل٣ِّمَوَظمملمۚ  ممل

م[.8]اٌمملئّٓةمم{ِسُِّٓظ٦ّامُػ٦َّمَأْضَُّٕبمِظػملٖؿعمْل٦َّىامَتضمِلُِّٓظ٦ّا



مأومحلؾؾمل٣ّ.صمملِّعّٕمبمملظضملّٓلمبنيماظؽملمملسمؿملضملمملمدونماظؽملصملّٕمإمذواتؾمل٣ّمأومأجؽملمملدؾمل٣ّمأومدؼؽملؾمل٣ّم

واظّٓظؿمل٢ّمسػمل٧ّمذظ١ّ:مأنمآمسّٖموج٢ّمأعّٕمرد٦ّظ٥ّمصػمل٧ّمآمسػملؿمل٥ّمودػمل٣ّمأنم غمل٣ّمبمملظضملّٓلمإنمجمملءهمأػ٢ّماظغملؿمملبم

م[.42]اٌمملئّٓةم:م{اْظؼمُلعمْلِلشمِلنَيممُؼِقنمٗلماظػمل٥ََّّمٔإٖنمۚ  َؤإِنمَحغمَلؼمِلومَلمَصمملِحغمُل٣ّمَبؿمِلؽمَلؾمُل٣ّمِبمملْظعمِلِلِّٛم } غملؼمل٦ّغ٥ّمبؿملؽملؾمل٣ّمصعملمملل:م

مرد٦ّلمآمصػمل٧ّما مؼ٦ّممب٢ّمظعملّٓمذّٓد مدؿملكمملصؼمل٥ّ مأغ٥ّ مصفملخرب معضملمملػّٓا مسػمل٧ّمع٤ّمزػمل٣ّ مودػمل٣ّميفماظ٦ّسؿملّٓ ٓمسػملؿمل٥ّ

اظعملؿملمملعهمل،موالمذ١ّمأنمع٤ّم مملصؼمل٥ّمرد٦ّلمآمصػمل٧ّمآمسػملؿمل٥ّمودػمل٣ّمصعملّٓمخمملبموخلّٕ،مضممللمرد٦ّلمآمصػمل٧ّمآمسػملؿمل٥ّم

أيمم–رٔيمرؿملنمِلمغظملّٕٗ،مصفمَلغمملمَحفؿملُف٥ُّمأالمَع٤ّمزػمل٣َّمُعضملمملػّّٓا،مأٔوماغؿعملزمَل٥ُّ،مأومطػملَّظمَل٥ُّمص٦َّقمرمملضِؿ٥ِّ،مأومأخَّٔمعؽمل٥ُّمذؿملّؽمملمبطمَل ودػمل٣ّ:م"

م"م)رواهمأب٦ّمداود(.مؼ٦َّمماظعملؿملمملعهمِلم-أغمملماظّٔيمأخمملصؼمل٥ّموأحمملج٥ّ

ويفماظعملّٕآنمآؼمملتمطـريةميفماِّعّٕمبمملظربمواظزملػملهملمواإلحلمملنمواظضملّٓلمواظعمللّٛمواظ٦ّصمملءمبمملظضملؾملّٓ،مواظؽملزمل٦ّصميفمذظ١ّم

َوُض٦ُّظ٦ّامِظػملؽمٖلمملٔسم }[،موضمملل:م195]اظؾعملّٕةم:مم{اْظؼمُلِقِلؽمِلنَيممنمٗلُؼِقماظػمل٥ََّّمٔإٖنَوَأِحِلؽمُل٦ّام} عشملػملعملهملمتلؿ٦ّسنملمط٢ّمأحّٓ،مضممللمتضملممل:م

م[.83]اظؾعملّٕةم:{مُحِلؽمّلممل

ماظضملمملممظإلحلمملنمأعّٕماإلدالممبمملإلحلمملنمإمشريماٌلػملؼملنيماظّٔؼ٤ّمٕمؼضملّٕفمسؽملؾمل٣ّمأذؼهملم ماٌظملؾمل٦ّم ويفمز٢ّمػّٔا

٣ِّمُؼعمَلمملِتػمُل٦ُّط٣ِّمِص٨ّماظِّّٓؼ٤ّٔمَوَظ٣ِّمُؼِكُّٕٔج٦ُّط٣ّمع٤ِّّمِدَؼمملٔرُط٣ِّمَأنممَؼؽمِلؾمَلمملُط٣ُّماظػمل٥َُّّمَس٤ّٔماظَِّّٔؼ٤َّمَظال }ظػملؼمللػملؼملنيموالمضؿمملهل٣ّ،مضممللمتضملممل:م

م[8]اٌؼملؿقؽملهمل:مم{ماْظؼمُلعمْلِلشمِلنَيمُؼِقنمٗلماظػمل٥ََّّمٔإٖنَتَؾّٕٗوُػ٣ِّمَوُتعمْلِلشمُل٦ّامٔإَظؿمِلؾمٔل٣ِّمم

غملؿمملبموأعّٕمطؼملمملمأبمملحماإلدالمماظؿضملمملع٢ّمعّٝمشريماٌلػملؼملنيميفماظؾؿملّٝمواظرملّٕاءمواِّخّٔمواظضملشملمملءم،موأبمملحمرضملمملممأػ٢ّماظ

‟ل٤ّمعضملمملعػملؿؾمل٣ّ،موضؼمل٤ّمظطملريماٌلػملؼملنيميفماجملؿؼملّٝماإلدالع٨ّمأعؽملؾمل٣ّمسػمل٧ّمأغظمللؾمل٣ّموأع٦ّاهل٣ّموأسّٕاضؾمل٣ّمصالمؼؿضملّٕ م

مهلمملمبل٦ّءمالمع٤ّماٌلػملؼملنيموالمع٤ّمشريػ٣ّ.

٤ٌّمادؿؾمملحمحّٕعهملمدعمملئؾمل٣ّمأومتضملّٕ مهل٣ّمبمملِّذىمضممللمصػمل٧ّمآمسػملؿمل٥ّمودػمل٣ّ:مموذّٓدماظ٦ّسؿملّٓموأشػملّٜميفماظضملعمل٦ّبهمل

م"م]رواهماظؾكمملري[.ُعضمَلمملَػّّٓامَظ٣ِّمَؼَِّٕحمَراِئَقهمَلماْظَفؽمٖلهمِل،مَؤإٖنمٔرَ ؾمَلمملمَظؿمُل٦َّجّٓمِع٤ِّمَعِلرَيِةمَأِرَبضمِلنَيمَسمملّعمملَع٤ِّمَضَؿ٢َّم"

وع٤ّمث٣ّمٕمؼضملّٕفماظؿمملرؼّْمأعهملمع٤ّماِّع٣ّمسمملعػملوملماٌكمملظظملنيمهلمملميفمدؼؽملؾملمملمطؼملمملمسمملعػملوملمأبؽملمملءػمملمواٌؽملؿلؾنيمإظؿملؾملمملم

يفمذفملنمض٦ّاغنيماظضملّٓاظهملموغ٦ّالمحصمل٦ّزمايؿملمملةمبمملظعملمملسّٓةماٌضملّٕوصهملم)هل٣ّمعمملمظؽملمملموسػملؿملؾمل٣ّمعمملمسػملؿملؽملممل(،معّٝمبعملمملئؾمل٣ّمسػمل٧ّمدؼؽملؾمل٣ّم

مملمؼّٓلمسػمل٧ّمسصملؼملهملماإلدالمماظيتمتؿفػمل٧ّميفممسمملحؿ٥ّممممملموسمملداتؾمل٣ّمعـ٢ّمأعهملماإلدالمموإنمدلمذظ١ّمسػمل٧ّمذ٨ّءمصكملمن

مدؼ٤ّمإرػمملبموسؽملّٟم ماإلدالم معضملؿربؼ٤ّمأن مأسّٓاؤه مب٥ّ مؼػملزملعملؾملممل ماظيتم مملولمأن مط٢ّماظّٓسمملوىماظؾمملرػملهمل تّٔػنملمعضملؾملممل

موتضملزملنملمسػمل٧ّمسغملّٗمعمملمؼؿؼملؿملّٖمب٥ّمع٤ّممسمملحهملمورهمل.م
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ماظؿغملظملري:مأواًل

صكملنمذظ١ّمبنيمؼّٓيماظعملسملمملءمتػمل١ّماظسمل٦ّابّٛموطمملغوملمض٦ّابّٛماظؿغملظملريمموملوضضملإذاماٌقملدلمملتماظضملػملؼملؿملهملماظّٓؼؽملؿملهملمإنم

مؼرملغمل٢ّموسؿمّلمملمثعملمملصؿمّلمملمو•ؿؼملضملؿمّلمملمميؿملّٖمبنيمعمملمميغمل٤ّمأنمؼزمل٢ّمبمملإلغلمملنمإماظغملظملّٕم،موعمملمالمؼزمل٢ّمب٥ّمإظؿمل٥ّ.د٦ّفم

دمأوماٌؽملصملؼملمملتمأوماىؼملمملسمملتم،موإمنمملمأعمملمايغمل٣ّمسػمل٧ّماِّصّٕادمأوماٌؽملصملؼملمملتمأوماىؼملمملسمملتمصالمؼغمل٦ّنمحعمًلمملمظألصّٕا

ؼغمل٦ّنممب٦ّجنملمحغمل٣ّمضسملمملئ٨ّممعلؿؽملّٓمسػمل٧ّمأدظؿ٥ّماظرملّٕسؿملهملمواظسمل٦ّابّٛماظيتمتسملضملؾملمملماٌقملدلمملتماظّٓؼؽملؿملهملماٌضملؿربةمحؿ٧ّمالم

مغعملّٝميفمص٦ّض٧ّماظؿغملظملريمواظؿغملظملريماٌسملمملدم.

ؼملمملسمملتمأومعّٝماظؿفملطؿملّٓمأنمادؿقاللمضؿ٢ّماظؾرملّٕمأومذ‟ؾمل٣ّمأومحّٕضؾمل٣ّمأوماظؿؽملغملؿمل٢ّمبؾمل٣ّمع٤ّمضؾ٢ّماِّصّٕادمأوماى

ماظؿؽملصملؿملؼملمملتمُؼضملّٓٗمخّٕوّجمملمس٤ّماإلدالم.

مويفمبؿملمملنمذظ١ّمغعمل٦ّل:م

اظؿغملظملريمػ٦ّمايغمل٣ّمسػمل٧ّماإلغلمملنماٌلػمل٣ّمبمملظغملظملّٕم،موايغمل٣ّمبمملظغملظملّٕمسػمل٧ّمعلػمل٣ّمهل٦ّمأعّْٕمجّٓٗمخشملريم،مؼرتتنملمسػملؿمل٥ّمآثمملرم

مدغؿمل٦ّؼهملموُأخّٕوؼهمل.

دػملشملمملنمأبؿملؾمل٣ّم،موَصعمْلُّٓمح٠ّماظ٦ّالؼهملمصؼمل٤ّمآثمملرهماظّٓغؿمل٦ّؼهمل:ماظؿظملّٕؼ٠ّمبنيماظّٖوجنيم،موسّٓممبعملمملءماِّوالدمهوملمم

واظؽملزملّٕةمسػمل٧ّماجملؿؼملّٝماٌلػمل٣ّ،مو‣مملطؼملؿ٥ّمأعمملمماظعملسملمملءماإلدالع٨ّم،موسّٓممإجّٕاءمأحغملمملمماٌلػملؼملنيمسػملؿمل٥ّم،مصالمُؼطملٓل٢ّم

موالمُؼزملػمّل٧ّمسػملؿمل٥ّم،موالمؼّٓص٤ّميفمععملمملبّٕماٌلػملؼملنيموالمُؼ٦َّرثموالمؼّٕٔث.

ؽملهملمآمورّٕدهمع٤ّمرؿ٥ّمواًػمل٦ّدماِّبّٓيميفمإذامعمملتمسػمل٧ّمطظملّٕهمصكملغ٥ّمؼلؿ٦ّجنملمظضمل:موع٤ّمآثمملرهماُِّخّٕوؼهملم

مغمملرمجؾملؽمل٣ّ.

م*مَأِجؼمَلضمِلنَيؽمٖلمملٔسمٔإٖنماظَِّّٔؼ٤َّمَطظمَلُّٕوامَوَعمملُت٦ّامَوُػ٣ِّمُطظملَّمملْرمُأوَظِؽ١َّمَسػمَلؿمِلؾمٔل٣ِّمَظضمِلؽمَلهمُلماظػمل٥َِّّمَواْظؼمَلػمَلمملِئغمَلهمِلمَواظ}م:ضممللمآمتضملمملم

م.[162،م161:ماظؾعملّٕة]م{َوَظمملمُػ٣ِّمُؼؽمِلصمَلُّٕوَنَخمملِظِّٓؼ٤َّمِصؿملؾمَلمملمَظمملمُؼَكظملَُّّٟمَسؽمِلؾمُل٣ُّماْظضمَلَّٔاُبم

مم[48:ماظؽمللمملء]م{...ٔإٖنماظػمل٥ََّّمَظمملمَؼطمِلظمِلُّٕمَأِنمُؼرمِلََّٕكمِب٥ِّمَوَؼطمِلظمِلُّٕمَعمملمُدوَنمَذِظ١َّمِظؼمَل٤ِّمَؼرمَلمملُءمَوَع٤ِّمُؼرمِلّْٕٔكمِبمملظػمل٥َِّّ}م:موضممللمتضملممل،

موهلّٔام‧نملمسػمل٧ّمع٤ّمؼؿزملّٓىمظػملقغمل٣ّمبمملظؿغملظملريمأنمؼؿؼملؾمل٢ّميفمحغملؼمل٥ّمعّٕاتموعّٕات.

٢ّمب٥ّم،مأومإضّٕارهمإالمبضملّٓماظؿفملطّٓمع٤ّمأدؾمملب٥ّموًشمل٦ّرةمآثمملرماظؿغملظملريمسػمل٧ّماجملؿؼملّٝمصعملّٓمغؾمل٧ّماإلدالممس٤ّماظؿضملٗف

ميفماظضملعمل٦ّبهملم،موعّٕدهميفماِّعّٕمإمآ.ماإلغلمملنميفماظضملظمل٦ّمخريمع٤ّمأنم شمللملَصػمَلفمَلنمُؼكشمل٧ّءممم،دونمأدغ٧ّمذؾؾملهمل

ضؿػمل٥ّماظّٕج٢ّماظّٔيمأظعمل٧ّمإظؿمل٥ّماظلالمم،مرض٨ّمآمسؽمل٥ّمواظعملّٕآنماظغملّٕؼ٣ّمغضمل٧ّمسػمل٧ّماظزملقمملب٨ّماىػملؿمل٢ّمأدمملعهملمب٤ّمزؼّٓم

ؿمٖلؽمُل٦ّامَوَظمملمَتعمُل٦ُّظ٦ّامِظؼمَل٤ِّمَأٗؼؾمَلمملماظَِّّٔؼ٤َّمآَعؽمُل٦ّامٔإَذامَضَِّٕبُؿ٣ِّمِص٨ّمَدِؾؿمل٢ّٔماظػمل٥َِّّمَصَؿَؾمَؼممل}م:وأعّٕهموأعّٕغمملمؿملضمّلمملمبمملظؿؾنيميفمض٦ّظ٥ّمتضملممل

َطَِّٔظ١َّمُطؽمِلُؿ٣ِّمِع٤ِّمَضِؾ٢ُّمَصؼمَل٤ّٖماظػمل٥َُّّمَأْظعمَل٧ّمٔإَظؿمِلغمُل٣ُّماظٖلػمَلمملَممَظِلومَلمُعقمِلِعؽمّلمملمَتِؾَؿطمُل٦َّنمَسََّٕ ماْظَقؿمَلمملِةماظِّٓٗغؿمَلمملمَصضمِلؽمِلَّٓماظػمل٥َِّّمَعطمَلمملِغ٣ُّمَطـِرَيٌةم

م.[94:ماظؽمللمملء]م{ؼمَلػمُل٦َّنمَخِؾرّياَسػمَلؿمِلغمُل٣ِّمَصَؿَؾؿمٖلؽمُل٦ّامٔإٖنماظػمل٥ََّّمَطمملَنمِبؼمَلمملمَتضمِل

ممل"مؼمَلُػَُّٓحمملمَأؾمَلِبممملَءَبمِّٓعمَلَصممملُهَخَأم٢ُُّجاظّٕٖمَّٕظملَّامَطَذٔإ":مع٤ّماظؿغملظملريمأذّٓماظؿقّٔؼّٕمصعملممللصػمل٧ّمآمسػملؿمل٥ّمودػمل٣ّموحّٔٓرماظؽمليبم

م.(عؿظمل٠ّمسػملؿمل٥ّ)

دمملرّٝم،موبّٕػمملنموضّٓمأدركماظضملػملؼملمملءمخشمل٦ّرةمايغمل٣ّمبمملظؿغملظملريم،مصؿ٦ّٓرس٦ّامس٤ّماٌلمملرسهملمإماظعمل٦ّلمب٥ّمإالمبّٓظؿمل٢ّم

مواضّّمالمعّٓاصّٝمظ٥ّم;مإذماظرملؾملمملدةمبمملظغملظملّٕمسػمل٧ّماٌلػمل٣ّمع٤ّمأسصمل٣ّماظّٖورمواظصملػمل٣ّمواظؾؾملؿمملن.



ميؿؽملضمل٦ّنمس٤ّمإرالقمظظملّٜماظؿغملظملريمأوماظؿظمللؿمل٠ّمسػمل٧ّمأحٍّٓمع٤ّمأػ٢ّممرض٨ّمآمسؽملؾمل٣ّوضّٓمطمملنماظزملقمملبهملماظغملّٕامم

صؼملرملّٕك؟مضمملل:م:مطمملصّٕ؟مضمملل:مالم.مضػملومل:مأطؽملؿ٣ّمتعمل٦ّظ٦ّنمِّحّٓمع٤ّمأػ٢ّماظعملؾػملهمل:م"ضػملوملمىمملبّٕ:مصضمل٤ّمأب٨ّمدظملؿملمملنمضممللم،اظعملؾػملهمل

م(.21/م17)معضملمملذمآ.موصّٖع"م.م)رواهماب٤ّمسؾّٓماظربميفماظؿؼملؾملؿملّٓ

صعملؿمل٢ّ:مم،وا؟مضمملل:ال،مع٤ّماظرملّٕكمصّٕٗأعرملّٕط٦ّنمػ٣ّ:مس٤ّما٦ًّارجرض٨ّمآمسؽمل٥ّموٌمملمُدؽ٢ّمسػمل٧ّمب٤ّمأب٨ّمرمملظنملم

إخ٦ّاغؽملمملمبطمل٦ّامسػملؿملؽملممل"م،مصؾمل٣ّمبطملمملةم:مظ٥ّمصؼملمملمحمملهل٣ّم؟مضمملل:مِّٖنماٌؽملمملصعملنيمالمؼّٔطّٕونمآمإالمضػملؿملػمًلمملم.مضؿمل٢ّم;أعؽملمملصعمل٦ّنم؟مضممللم:ال

م(.م324/م16)ظّٕدػ٣ّمس٤ّمبطملؿملؾمل٣ّم.م)اىمملعّٝمِّحغملمملمماظعملّٕآنمم;ػمل٦ّنمضؿممللمأػ٢ّماظؾطمل٨ّؼعملمملَت

وػغملّٔامؼؽملؾطمل٨ّمأالمغلمملرعمبؿغملظملريمأحّٓم،موإذامطمملغوملمبضملّٚماظظملّٕقمتغملظملّٕم․مملظظملؿملؾملمملم،مصؽملق٤ّمالمغغملظملّٕػ٣ّمإالمإذامادؿقػمل٦ّام

مضؾمل٣ّمبطملريمح٠ّ.دعمملءماظؽملمملسموأع٦ّاهل٣ّموأسّٕا

"ماسػمل٣ّمأنمايغمل٣ّمسػمل٧ّماظّٕج٢ّماٌلػمل٣ّم†ّٕوج٥ّمع٤ّمدؼ٤ّماإلدالممودخ٦ّظ٥ّميفم:مضممللماظرمل٦ّطمملغ٨ّمذملمر٥ّمآمذمل

ؼؽملؾطمل٨ّمٌلػمل٣ّمؼقملع٤ّمبمملٓمواظؿمل٦ّمماآلخّٕمأنمُؼعملّٓممسػملؿمل٥ّمإالمبربػمملنمأوضّّمع٤ّممشّٗماظؽملؾملمملر،مصكملغ٥ّمضّٓمثؾوملميفمماظغملظملّٕمال

صعملّٓمبمملءمبؾملمملمأحّٓػؼملممل(...مم.ؼمملمطمملصّٕم:)ع٤ّمضممللمِّخؿمل٥ّمقمملبهملمأناِّحمملدؼىملماظزملقؿملقهملمإٌّوؼهملمع٤ّمرّٕؼ٠ّممملسهملمع٤ّماظزمل

م(.578/م4)صظمل٨ّمػّٔهماِّحمملدؼىملموعمملموردمع٦ّردػمملمأسصمل٣ّمزاجّٕموأطربمواسّٜمس٤ّماظؿلّٕعميفماظؿغملظملريم".م)اظلؿمل٢ّماىّٕارم

أٖنمَع٤ِّمصّٓرمسؽمل٥ّمعمملم ؿؼمل٢ّماظغملظملّٕمع٤ّمتلضملهملموتلضملنيموجؾمّلمملم،مو ؿؼمل٢ّم:موغعمل٢ّمس٤ّماإلعمملممعمملظ١ّمذملمر٥ّمآمذمل

مميمملنمع٤ّموج٥ّمواحّٓمُحؼمل٢ّمسػمل٧ّماإلميمملن".اإل

ٌُقزمل٢ِّّمإظؿمل٥ّ:موضممللمحفهملماإلدالمماظطملّٖاظ٨ّمذملمر٥ّمآمذمل ع٤ّماظؿغملظملريمعمملموجّٓماالحرتازم:م"مواظّٔيمؼؽملؾطمل٨ّمأنمميؿمل٢ّما

المإظ٥ّمإالمآم،م‣ؼملّٓمرد٦ّلم:مصكملٖنمادؿؾمملحهملماظّٓعمملءمواِّع٦ّالمع٤ّماٌزملػملنيمإ(ماظعملؾػملهملماٌزملّٕحنيمبعمل٦ّلمإظؿمل٥ّمدؾؿملػمًلمملم;

ممعلػمل٣ّ".)االضؿزملمملدميفمآ(مخشملفمل.مواًشملفملميفمتّٕكمأظّٟمطمملصّٕميفمايؿملمملةمأػ٦ّنمع٤ّماًشملفملميفمدظمل١ّم‣فؼملهملمع٤ّمد

م(.135:ماالسؿعملمملدمص

)المإظ٥ّمإالمآم،مم:مظلمملغ١ّمس٤ّمأػ٢ّماظعملؾػملهملمعمملمأعغملؽمل١ّ،معمملمداع٦ّامضمملئػملنيم"اظ٦ّصؿملهمل:مأنمتغملّٟٖ:موؼعمل٦ّلمذملمر٥ّمآمذمل

م(.128:م)صؿملزمل٢ّماظؿظملّٕضهملمبنيماإلدالممواظّٖغّٓضهملمصذملم‣ؼملّٓمرد٦ّلمآ(م،مشريمعؽملمملضسملنيمهلمملم".

"وٕمؼغملظملّٕوامبؿغملظملريمعّٕتغملنملماظّٔغ٦ّبم،معّٝمأٖنمَع٤ِّمطظملَّّٕمعقملعؽمّلمملمطظملّٕ;مِّٖغؾمل٣ّمم:٦ّارجوضممللماإلعمملمماظؾمملج٦ّريمس٤ّماً

م)حمملذؿملهملماظؾمملج٦ّريمسػمل٧ّمذّٕحماى٦ّػّٕة(.مضمملظ٦ّامذظ١ّمبؿفملوؼ٢ّمواجؿؾملمملد".

مملسهملمأٖغ٥ّمالم‧٦ّزمايغمل٣ّمسػمل٧ّماٌلػمل٣ّمبمملظغملظملّٕمعؾملؼملمملمتغملمملثّٕتموع٤ّماِّص٦ّلماٌؿظمل٠ّمسػملؿملؾملمملمسؽملّٓمأػ٢ّماظلؽملهملمواىؼمل

مدامماحؿؼملممللمواحّٓمظؾعملمملئ٥ّمسػمل٧ّماإلدالممع٦ّج٦ّّدا.معقملؼّٓاتمايغمل٣ّمسػملؿمل٥ّمبّٔظ١ّمعممل

ظغمل٤ّماظظملغملّٕماظؿغملظملرييمؼضملغملّٗمػّٔامايغمل٣ّم،مصؿملّٔػنملمإمأغ٥ّمالم‧٦ّزمايغمل٣ّمسػمل٧ّماٌلػمل٣ّمبمملإلدالممعؾملؼملمملمتغملمملثّٕتم

ماحّٓمظؿق٦ّٗظ٥ّمإماظغملظملّٕمع٦ّج٦ّّدا.عقملؼّٓاتمايغمل٣ّمبكملدالع٥ّمعمملمدامماحؿؼملممللمو

إّذامصمملظؿغملظملريمحغمل٣ّمذّٕس٨ّمالمؼزملّٓرمإالمس٤ّمأدظهملمذّٕسؿملهملمضمملرضملهملم،موع٤ّمث٣ّٖمصكملٖنمعّٕدهمإمأحغملمملمماظرملّٕؼضملهملموصعمل٥ّم

غزمل٦ّصؾملمملم،موالم‧٦ّزميفمذظ١ّمطػمل٥ّما٦ًّ مبالمسػمل٣ّموالمبّٕػمملنمع٤ّمآم،موع٤ّمػؽملمملمصكملغ٥ّمالم‧٦ّزمظ٦ّاسّٜمأومسمملٕمأوم

سػمل٧ّماظؽملمملسمبمملظغملظملّٕموإمنمملمؼغمل٦ّنمذظ١ّميغمل٣ّماظعملمملض٨ّمأوماٌظمليتمٌمملمهلؼملمملمع٤ّمسػمل٣ّمبمملِّحغملمملممممملسهملمأّؼمملمطمملغوملمأنمهغمل٣ّ

ماظرملّٕسؿملهملمواإلجّٕاءاتماظعملسملمملئؿملهمل.

م

م

م



مثمملغؿمّلممل:مغصملمملممايغمل٣ّ

مواٌؿمملجّٕةمبعملسملؿملهملماًالصهمل

عؿ٧ّمٕمؼسملّٝمماإلدالممضمملظّؾمملمجمملعّّٓامصمملعّؿمملم‣ّّٓدامظؽملصملمملممايغمل٣ّمالمميغمل٤ّمإًّوجمسؽمل٥ّ،موإمنمملموضّٝمأدّلمملموعضملمملؼريم

ماخؿالهلممل.م موعؿ٧ّماخؿػملوملمأصمملبمايغمل٣ّمع٤ّماًػمل٢ّمواالضشملّٕابممبعملّٓار ماإلدالم، مؼعملّٕه هعملعملوملمطمملنمايغمل٣ّمرذؿملّّٓا

وظضمل٢ّماظضملؽمل٦ّانماِّػ٣ّماِّبّٕزمظؽملصملمملممأيمحغمل٣ّمرذؿملّٓمػ٦ّمعّٓىمهعملؿملعمل٥ّمٌزملمملحلماظؾالدمواظضملؾمملد،موسػمل٧ّممأض٢ّمتعملّٓؼّٕمعّٓىم

معزملمملحلماظؾال مؼلضمل٧ّمإمهعملؿمل٠ّ مصفمليمحغمل٣ّ مإظؿمل٥ّ، مظّٔظ١ّمودضملؿمل٥ّ مواٌلمملواةمسؼملػمل٥ّ ماظضملّٓل معضملمملغ٨ّ ميفمض٦ّء مواظضملؾمملد د

موايّٕؼهملماٌؽملسملؾشملهملمبضملؿملّّٓامس٤ّماظظمل٦ّض٧ّمواحملل٦ّبؿملهملموتعملّٓؼ٣ّماظ٦ّالءمسػمل٧ّماظغملظملمملءة;مصؾمل٦ّمحغمل٣ّمرذؿملّٓمعضملؿرب.

وهوملمػّٔاماظضملؽمل٦ّانماظّٕئؿملّٗمتؿّٓاس٧ّمتظملمملصؿمل٢ّمطـريةمتؾملّٓفميفم•ؼملػملؾملمملمإمهعملؿمل٠ّماظضملّٓلمبغمل٢ّمأظ٦ّاغ٥ّماظلؿملمملدؿملهملم

ّٕمؿملضمّلممل،موسّٓمماظؿؼملؿملؿملّٖمبنيماظؽملمملسمسػمل٧ّمأدمملسماظػمل٦ّنمأوماىؽملّٗمأوماظضملّٕق،موالمإطّٕاهمواالجؿؼملمملسؿملهملمواظعملسملمملئؿملهملمبنيماظؾرمل

م٣ِّغمُلَظ}يفماظّٓؼ٤ّ،مؼعمل٦ّلماي٠ّمدؾقمملغ٥ّموتضملمملمسػمل٧ّمظلمملنمغؾؿملؽملمملم‣ؼملّٓم)صػمل٧ّمآمسػملؿمل٥ّمودػمل٣ّ(ميفم․مملرؾهملمطظملمملرمعغملهمل:م

مم{ؼ٤ِّدم٨َِّظَوم٣ِّغمُلؼؽمُلِد مإمت[6]اظغملمملصّٕون: مذظ١ّموؼلضمل٧ّ مهعملؿمل٠ّ مسػمل٧ّ مؼضملؼمل٢ّ محغمل٣ّ مصغمل٢ّ ماِّدمملدؿملهملم، مايمملجمملت ٦ّصري

ظػملؼملفؿؼملّٝمع٤ّمعفملط٢ّموعرملّٕبموعػملؾّٗموعلغمل٤ّموبؽمل٧ّمهؿؿملهملمع٤ّ:مصقهمل،موتضملػملؿمل٣ّ،مورّٕق،مو‥٦ّمذظ١ّممممملمالمتعمل٦ّممحؿملمملةم

مع٦ّصعملًّ مدّٓؼّّٓا مرذؿملّّٓا مصكملغ٥ّمؼضملّٓمحغملؼمّلممل مسؽملّٓمآموسؽملّٓماظؽملمملسمإالمع٤ّمحمملضّٓمأومحمملدّٓمأوماظؾالدمواظضملؾمملدمإالمب٥ّ، معّٕضؿم٘لممل ممل،

مؿمل٢ّ.عغملمملبّٕمأومعضملمملغّٓمأومخمملئ٤ّمأومسؼمل

ماظّٓوظهملم موالمؼؽملزملّٕ موإنمطمملغوملمطمملصّٕة، ماظضملمملدظهمل ماظّٓوظهمل مؼؽملزملّٕ موج٢ّ( مأنمآم)سّٖ وؼقملطّٓمأػ٢ّماظضملػمل٣ّمواظّٕأيمواظظملغملّٕ

مبمملظّٓؼ٤ّمواظػملضملنملمبضمل٦ّارّٟماظضملمملعهملم مظػملؼملؿمملجّٕة مودؿملػملهمل ماًالصهمل مع٤ّمضسملؿملهمل مع٤ّمؼؿكّٔون مأعممل مطمملغوملمعقملعؽملهمل. موإن اظصملمملٌهمل

مدونمأيمد مخمملرّؽممل مإدعملمملًرممل مهعملؿمل٠ّماٌؽملمملطم‣ؿفنيمبؾضملّٚماظؽملزمل٦ّصماظيتمؼلعملشمل٦ّغؾملممل ماظ٦ّاضّٝمأو مبظملعمل٥ّ ع٤ّمجؾملهملمراؼهمل

معؽملمملطم مأص٢ّماِّص٦ّلماظّٔيمسػملؿمل٥ّ مصسملؿملػملهملمو‧ضملػمل٦ّغؾملممل مأطّٓمسػملؿمل٥ّ مغّٕدمسػملؿملؾمل٣ّممبممل مصكملغؽملممل مأخّٕى، مع٤ّمجؾملهمل اإلميمملنمواظغملظملّٕ

اإلعمملمماِّطربمأّٓماظشملؿملنملمذؿملّْماِّزػّٕميفمطػملؼملؿ٥ّماظيتمأظعملمملػمملميفمعقملمتّٕم"اِّزػّٕميفمع٦ّاجؾملهملماإلرػمملبمواظؿشملّٕف"م

اٌضملؿربؼ٤ّمأنماًالصهملمأظؿمل٠ّمبمملظظملّٕوعموأضّٕبمهلممل،موعّٔػنملماِّذمملسّٕةمسػمل٧ّمأغؾملمملمصّٕعمالماظضملػمل٣ّمنيمأػ٢ّمع٤ّمأغ٥ّمالمغّٖاعمب

اظّٔيمؼضملّٓمأحّٓمأسؼملّٓةمطؿنملمأٌّػنملماِّذضملّٕي،محؿملىملمذطّٕمم"ذّٕحما٦ٌّاضّٟ"أص٢ّ،موذطّٕمصسملؿملػملؿ٥ّمعمملموردميفمطؿمملبم

ع٤ّماظظملّٕوع"،مث٣ّمسػمل٠ّمصسملؿملػملهملممعقملظظمل٥ّميفمذفملنماإلعمملعهملمأغؾملمملم"مظؿمللوملمع٤ّمأص٦ّلماظّٓؼمملغمملتمواظضملعملمملئّٓمسؽملّٓغمملمب٢ّمػ٨ّمصّٕع

مسؽملّٓمػّٔام مصغملؿملّٟمصمملرتمػّٔهماٌلفملظهملماظيتمظؿمللوملمع٤ّمأص٦ّلماظّٓؼ٤ّمسؽملّٓمأػ٢ّماظلؿهملمواىؼملمملسهملمصمملصػمًلممل اإلعمملممضمملئػمًلممل:

ماظرملؾمملبمبنيماظغملظملّٕمواإلميمملن،موصؿؽملهملمُدظملغملوملمصؿملؾملمملماظّٓعمملء،موُخِّّٕبماظضملؼملّٕان،موُذ٦ّػوملمبؾملمملمص٦ّرةمػّٔاماظّٓؼ٤ّمايؽملؿملّٟ؟!

مواإلحلمملنمٕم‧ضمل٢ّم ماىمملعّٝمس٤ّماإلميمملنمواإلدالم ميفمحّٓؼـ٥ّ مودػمل٣ّ( مهّٓثماظؽمليبم)صػمل٧ّمآمسػملؿمل٥ّ وسؽملّٓعممل

مضمملل:مم(ودػمل٣ّمسػملؿمل٥ّمآمصػمل٧ّ) مصضمل٤ّمسؼملّٕمب٤ّماًشملمملبم)رض٨ّمآمسؽمل٥ّ( مع٤ّمأرطمملنماإلميمملنمأوماإلدالم، اًالصهملمرطؽمّلممل

ِٓمَرُد٦ّٔلمِسؽمِلَّٓمَغِق٤ُّم"َبؿمِلؽمَلؼمَلممل ُٓمَصػمل٧َّّما مَد٦َّاِدمَذِّٓؼُّٓماظِّؿمَلمملِب،مَبؿمَلمملٔ مَذِّٓؼُّٓمَرُج٢ّْمَسػمَلؿمِلؽمَلمملمَرػمَلَّٝمٔإِذمَؼ٦ِّٕم،مَذاَتمَدػمل٣َََّّومَسػمَلؿمِل٥ِّما

ُٓمَصػمل٧َّّماظؽمٖلِؾ٨ِّّمٔإَظ٧ّمَجػمَلَّٗمَحٖؿ٧ّمَأَحّْٓ،مِعؽمٖلمملمَؼضمِلُّٕٔص٥ُّمَوَظمملماظٖلظمَلّٕٔ،مَأَثُّٕمَسػمَلؿمِل٥ِّمُؼَّٕىمَظمملماظرمٖلضمَلّٕٔ، مٔإَظ٧ّمُرْطَؾَؿؿمِل٥ِّمَصفمَلِدؽمَلَّٓمَوَدػمل٣ََّّ،مَسػمَلؿمِل٥ِّما

مَوَضمملَلمَصِكَِّٔؼ٥ِّ،مَسػمَل٧ّمَطظملَّؿمِل٥ِّمَوَوَضَّٝمُرْطَؾَؿؿمِل٥ِّ، ِٓمَرُد٦ُّلمَصعمَلمملَلماْظكمٔلِدػمَلمملٔم،مَس٤ّٔمَأِخِؾِِّٕغ٨ّمُعَقؼمٖلُّٓمَؼممل: ُٓمَصػمل٧َّّما :مَوَدػمل٣ََّّمَسػمَلؿمِل٥ِّما

ُٓمٔإظَّمملمٔإَظ٥َّمَظمملمَأِنمَترمِلؾمَلَّٓمَأِنماْظكمٔلِدػمَلمملُم ِٓمُد٦ُّلَرمُعَقؼمٖلّّٓامَوَأٖنما ُٓمَصػمل٧َّّما مَوَتزمُل٦َّمماظَّٖٖطمملَة،مَوُتقمِلِت٨َّماظزمٖلػمَلمملَة،مَوُتعمِلؿمل٣َّمَوَدػمل٣ََّّ،مَسػمَلؿمِل٥ِّما

مَضمملَلمَدِؾؿملػمًلممل،مٔإَظؿمِل٥ِّماِدَؿشمَلضمِلومَلمٔإٔنماْظَؾؿمِلومَلمَوَتُقيمٖلمَرَعسمَلمملَن، مَضمملَلمَصَّْٓضومَل،: مَضمملَلمَوُؼزمَلُِّّٓض٥ُّ،مَؼِلفمَلُظ٥ُّ،مَظ٥ُّمَصضمَلِفِؾؽمَلممل: مَس٤ّٔمَصفمَلِخِؾِِّٕغ٨ّ:

ِٓ،مُتقمِلِع٤َّمَأِن:مَضمملَلماْظكمٔلمَيمملٔن، :مَضمملَلمَصَّْٓضومَل،:مَضمملَلمَوَذِِّّٕه،مَخؿمِلِّٕٔهمِبمملْظعمَلَّٓٔرمَوُتقمِلِع٤َّماْظـملِخّٕٔ،مَواْظؿمَل٦ِّٔممَوُرُدػمِل٥ِّ،مَوُطُؿِؾ٥ِّ،مَوَعػمَلمملِئغمَلِؿ٥ِّ،مِبممل

َٓمَتضمِلُؾَّٓمَأِن:مَضمملَلماْظكمٔلِحَلمملٔن،مَس٤ّٔمَصفمَلِخِؾِِّٕغ٨ّ :مَضمملَلماظٖلمملَسهمِل،مَس٤ّٔمَصفمَلِخِؾِِّٕغ٨ّ:مَضمملَلمَؼَّٕاَك،مَصكمٔلٖغ٥ُّمَتَّٕاُهمَتغمُل٤ِّمَظ٣ِّمَصكمٔلِنمَتَّٕاُه،مَطفمَلٖغ١َّما



مَضمملَلماظٖلمملِئ٢ّٔ،مِع٤َّمِبفمَلِسػمَل٣َّمَسؽمِلؾمَلمملماْظؼمَلِلُؽ٦ُّلمَعممل مَضمملَلمَأَعمملَرِتؾمَلممل،مَس٤ِّمَصفمَلِخِؾِِّٕغ٨ّ: ماَةاْظضمُلَّٕماْظُقظمَلمملَةمَتَّٕىمَوَأِنمَرٖبَؿؾمَلممل،ماْظفمَلَعهمُلمَتػمِلَّٓمَأِن:

ـِومُلماِغشمَلػمَل٠َّمُث٣ّٖ:مَضمملَلماْظُؾؽمِلؿمَلمملٔن،مِص٨ّمَؼَؿشمَلمملَوُظ٦َّنماظرمٖلمملِءمٔرَسمملَءماْظضمَلمملَظهمَل :مُضػمْلومُلماظٖلمملِئ٢ُّ؟مَع٤ّٔمَأَتِّٓٔريمُسؼمَلُّٕمَؼممل:مِظ٨ّمَضمملَلمُث٣ّٖمَعػمِلؿم٘لممل،مَصػمَلِؾ

ُٓ مِدؼؽمَلغمُل٣ِّ".م)رواهمعلػمل٣ّ(.مُؼضمَلػملخملؼمُلغمُل٣ِّمَأَتمملُط٣ِّمِجِؾّٕٔؼ٢ُّمَصكمٔلٖغ٥ُّ:مَضمملَلمَأِسػمَل٣ُّ،مَوَرُد٦ُّظ٥ُّما

ؿؾملمملميفمض٦ّءمعضملشملؿملمملتمسزملّٕغمملمصهملمواظؾؿملضملهملمصؿملؼملغمل٤ّمأنمهؼمل٢ّميفمػملأعمملمػملهملماِّحمملدؼىملماظيتمتؿقّٓثمس٤ّماًال

ماظضملّٓلمبنيماظؽملمملس،م مؼضملؼمل٢ّمسػمل٧ّمهعملؿمل٠ّ مرئؿملّٗموعقملدلمملت، مظ٥ّ مسمملدلمرذؿملّٓ محغمل٣ّ مغصملمملم مإضمملعهمل مسػمل٧ّمضّٕورة ايمملضّٕ

موؼلؿؽملّٓمإماظرمل٦ّرىمووهعملؿمل٠ّمعزملمملحلماظؾالدم صمملدةمع٤ّماظغملظملمملءاتموأػ٢ّماًربةمواالخؿزملمملص،م‟ؿملىملمالماإلواظضملؾمملد،

ؼرتكماظؽملمملسممص٦ّض٧ّمالمدّٕاةمهل٣ّ،موالمإذغملممللمبضملّٓمذظ١ّميفماظلؼملمملءمواٌلؼملؿملمملتمرمملٌمملمأغؾملمملمهعمل٠ّماِّػّٓافمواظطملمملؼمملتم

اظيتمؼلضمل٧ّماإلدالممظؿقعملؿملعملؾملمملمبنيماظؽملمملسمؿملضمّلمملممبمملم عمل٠ّمصمملحلمدؼؽملؾمل٣ّمودغؿملمملػ٣ّم
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مثمملظـّممل:مايمملطؼملؿملهمل

االظؿّٖامممبمملمغّٖلمع٤ّمذّٕعمآ،موػّٔامالمميؽملّٝماحؿغملمملمماظؾرملّٕمإمض٦ّاغنيمؼسملضمل٦ّغؾملمملميفمإرمملرمعؾمملدئماظؿرملّٕؼّٝمػ٨ّم

مملمظرملّٕعمآمعمملماظضملمملعهملموض٦ّاسّٓهماظغملػملؿملهمل،موصعمًلمملمظؿطملريماظّٖعمملنمواٌغملمملن،موالمؼغمل٦ّنماالحؿغملمملممظؿػمل١ّماظؿرملّٕؼضملمملتماظ٦ّضضملؿملهملم․مملظظملًّ

مصّٕادمواجملؿؼملضملمملت.داممأغ٥ّم عمل٠ّماٌزملمملحلماظضملمملعهملمظػملّٓولمواظرملضمل٦ّبمواِّ

موبؿملمملنمذظ١ّ:

م متػمل١ّماىؼملمملسمملتماظؿغملظملريؼهمل مصؾملؼملؾملممل مأدمملء مايمملطؼملؿملهمل مأنمصغملّٕة مٕمؼّٕدهمماإلرػمملبؿملهمل معممل ميفمعسملؼمل٦ّغؾملممل حؿملىملمأدخػمل٦ّا

ماظرملّٕعماإلدالع٨ّماظرملّٕؼّٟ.

صممليمملطؼملؿملهملمتشملػمل٠ّمبمملٌضملؽمل٧ّماظؿرملّٕؼضمل٨ّموعضملؽملمملػمملمأنمآمدؾقمملغ٥ّمػ٦ّماٌرملّٕعمًػملعمل٥ّمأي:مػ٦ّماظّٔيمؼفملعّٕػ٣ّموؼؽملؾملمملػ٣ّ،م

م ّٕممسػملؿملؾمل٣ّمع٤ّمخاللمتغملمملظؿملظمل٥ّماظرملّٕسؿملهمل.و ٢ّمهل٣ّمو

مآم متضملينمأن مال مػ٨ّمايمملطؼملؿملهمل، موج٢ّم–ػّٔه مب٢ّمم-سّٖ مبمملمس٥ّ، م غملؼمل٦ّن مواِّعّٕاء ماظّٔيمؼ٦ّظ٨ّماًػملظملمملء ػ٦ّ

محغملمملعؾملمملم مصؾمل٨ّماظيتم‡ؿمملر مصؼملّٕجضمل٥ّمإماِّعهمل، ماظلؿملمملدؿملهمل مدؽملّٓماظلػملشملهمل مأعممل ماظؿرملّٕؼضملؿملهملمصقلنمل، مايمملطؼملؿملهمل اٌعملزمل٦ّدمبؾملممل

مؿملّٗمعضملؽمل٧ّمايمملطؼملؿملهملماظّٓس٦ّةمإمدوظهملمثؿمل٦ّضّٕارؿملهمل.وػ٨ّماظيتمهمملدؾؾمل٣ّموتضملمملضؾؾمل٣ّ،مصػمل

مصؾملّٔهمػ٨ّمايمملطؼملؿملهملماظضملػملؿملمملم،حّٓمع٤ّمخػملعمل٥ّيتم‧نملمأنمتغمل٦ّنمٓموحّٓهموظؿملّٗمِّهملمإذنمػ٨ّماظايمملطؼملؿملهملماظؿرملّٕؼضملؿمل

وذظ١ّميفمدائّٕةمعمملمالمغّٙمصؿمل٥ّمأصػمًلممل،موػ٦ّموػّٔهمالمتؽملظمل٨ّمأنمؼغمل٦ّنمظػملؾرملّٕمضّٓرمع٤ّماظؿرملّٕؼّٝمأذنمب٥ّمآمسّٖموج٢ّممهل٣ّ،م

وعـ٢ّمذظ١ّمأؼسمّلمملمعمملممَوَعمملمَدغمَلومَلمَسؽمِل٥ُّمَصؾمُل٦َّمَسظمْل٦ّْ"م)دؽمل٤ّمأب٨ّمداود(واظّٔيمجمملءمصؿمل٥ّمايّٓؼىمل:م"م،لغمل٦ّتمسؽمل٥ّطـري،موػ٦ّماٌ

مؼرملّٕس٦ّام ماظؽملمملسمأن مؼلؿشملؿملّٝ مث٣ّ موع٤ّ مواظؿظملزملؿملػملؿملهمل; ماىّٖئؿملهمل ماِّحغملمملم مدون ماظضملمملعهمل ماٌؾمملدئمواظعمل٦ّاسّٓ مسػمل٧ّ ُغّٙمصؿمل٥ّ

ِّغظمللؾمل٣ّمبكملذنمع٤ّمدؼؽملؾمل٣ّميفم•مملالتمطـرية:ماجؿؼملمملسؿملهملمواضؿزملمملدؼهملمودؿملمملدؿملهملمشريمععملؿملّٓؼ٤ّمإالممبعملمملصّٓماظرملّٕؼضملهملماظغملػملؿملهمل،م

مزملمملحلمودرءماٌظملمملدّٓمورسمملؼهملمحمملجمملتماظؽملمملسمأصّٕادمومملسمملت.وض٦ّاسّٓهماظضملمملعهمل،موطػملؾملمملمتّٕاس٨ّمجػملنملماٌ

تؿؽملمملص٧ّميفمػملؿؾملمملمعّٝماظرملّٕؼضملهملميفمععملمملصّٓػمملماظغملػملؿملهمل;مِّغؾملمملمضمملعوملموغؽملؾ٥ّمإمأنماظعمل٦ّاغنيماظؿظملزملؿملػملؿملهملماٌضملمملصّٕةمالم

مسػمل٧ّمجػملنملماٌؽملظملضملهملمودصّٝماٌسملّٕةمورسمملؼهملماظضملّٕف.

م متضملممل: مض٦ّظ٥ّ مإ مادؿؽملمملّدا مايغملمملم متغملظملري مَأؼمَلِبم٣ِّغمُلِقَؼم٣َِّظم٤َِّعَو}وضسملؿملهمل ُٓمَلَِّٖغممل م{وَنُّٕمملِصاظغمَلم٣ُُّػم١َِّؽوَظفمُلَصما

يفممو[مضسملؿملهملمعطملػمل٦ّرهمل،مصكملنمط٢ّمع٤ّمحغمل٣ّمبطملريمذّٕعمآمسّٖموج٢ّميفمدارهماظيتمػ٦ّمضؿمل٣ّمسػمل٧ّمأػػمل٥ّمصؿملؾملممل،مأ44]اٌمملئّٓة:

•ؿؼملضمل٥ّماظّٔيمػ٦ّمحمملط٣ّمصؿمل٥ّ،مأوميفمعقملدلؿ٥ّماظيتمػ٦ّمعّٓؼّٕمهلممل،مصؾمل٦ّمطمملصّٕمعّٕتّٓمؼلؿق٠ّماظعملؿ٢ّميفمعّٔػنملمػّٔاماظظملغملّٕم

ماٌؽملقّٕف.

مبلؾنملمرط٦ّغؾمل٣ّمإمذؾمل٦ّةم مأو مطلػمًلممل مأو معؽملؾمل٣ّ مبطملريمذّٕعمآمتلمملػػمًلممل محغملؼمل٦ّا والمجّٓوىمع٤ّماحؿؼملممللمأغؾمل٣ّمإمنممل

مع٤ّماظ مبلؾنملمإطّٕاه مأو مضمملػّٕة مدغؿمل٦ّؼهمل معزملػملقهمل مأو مبفملغؾمل٣ّمآ٦ّٔنميفمعؿطملػملؾهمل مبؾمل٣ّمعّٝمؼعملؿملؽملؾمل٣ّ ماحملؿملشملهمل صملّٕوفماظضملمملٌؿملهمل

مجؽمل٦ّحؾمل٣ّمس٤ّمايغمل٣ّممبمملمأغّٖلمآ.

ماظظملل٠ّ،م مع٤ّ مإمأطـّٕ موّٕ ماظيتمال ماظلػمل٦ّطؿملهمل مبنيماٌضملزملؿملهمل ماظظملّٕق مؼؿفػمل٧ّميفمومملػ٢ّ ميفمػّٔا ماظطملػمل٦ّ وعصملؾملّٕ

مالمتغملظملّٕ.ػ٢ّماظلؽملهملمأنماٌضملمملص٨ّمتظملل٠ّموأص٦ّلمأمواٌضملزملؿملهملماالسؿعملمملدؼهملماظيتمتّٖجمصمملحؾؾملمملميفماظغملظملّٕ،موع٤ّ

ميفماظؿ٦ّج٥ّمبممليغمل٣ّماىؼملمملس٨ّمسػمل٧ّماٌؿػملؾلنيمبؾملّٔهماٌضملزملؿملهملمدونمتظملزملؿمل٢ّموالمتظملّٕؼ٠ّ،م مأؼسمّلممل مؼؿفػمل٧ّماظطملػمل٦ّ طؼملممل

ودونمتعملّٓؼّٕمظػملقمملالتماًمملصهملمواِّوضمملعماظظملّٕدؼهمل،موعّٔاػنملماظضملػملؼملمملءمعؾؽملؿملهملمسػمل٧ّماظؿظملّٕضهملمبنيماظؽمل٦ّعمواٌضملنيميفمضسملؿملهملم

ماظؿغملظملري.



رد٦ّلمآمصػمل٧ّمآمسػملؿمل٥ّمودػمل٣ّ،موهّٔؼّٕهمع٤ّماظؿ٦ّرطميفممطؼملمملمؼؿفػمل٧ّمذظ١ّميفم․مملظظملهملمجّٕؼؽهملمهلّٓيمدؿملّٓغممل

ِٓمصػمل٧ّمآمسػملؿمل٥ّم ػّٔاماظطملػمل٦ّ،موذظ١ّميفمايّٓؼىملماظّٔيمرواهمأب٦ّمدضملؿملّٓمآًّريم)رض٨ّمآمسؽمل٥ّ(مضمملل:مَضمملَلمَرُد٦ُّلما

مَتشمْلؼمَلِؽ٤ّٗمٔإَظؿمِلؾمٔل٣ُّماظعمُلػمُل٦ُّب،مَوَتػمِلنُيمَظؾمُل٣ُّماُىػمُل٦ُّد،مُث٣ّٖمَؼغمُل٦ّ"ودػمل٣ّ:م مَؼغمُل٦ُّنمُأَعَّٕاُء مَترمِلؼمَلِؽّٖٗ اظعمُلػمُل٦ُّب،مَوَتعمْلرمَلضمِلّٕٗمِعؽمِلؾمُل٣ّمُنمَسػمَلؿمِلغمُل٣ِّمُأَعَّٕاُء

ِٓ؟مَضمملَل:مَظممل،مَعمملمَأَضمملُع٦ّاماظزمٖلالَة" م.)علؽملّٓمأّٓ(مِعؽمِلؾمُل٣ُّماُىػمُل٦ُّد،مَوَضمملَل:مَضمملَلمَرُج٢ّْ:مَأُغعمَلمملِتػمُلؾمُل٣ِّمَؼمملمَرُد٦َّلما

مواظلؽملهملمالمؼضملّٓمطظملّّٕا.صّٓلمػّٔامايّٓؼىملمسػمل٧ّمأنم•ّٕدمذّٕودمايمملط٣ّمس٤ّمبضملّٚمػّٓيماظعملّٕآنم

احؿغملمملمماظؾرملّٕمإمض٦ّاغنيمؼسملضمل٦ّغؾملمملميفممالظؿّٖاممبرملّٕعمآمسّٖموج٢ّمالمميؽملّٝوضّٓمبؿملؽملمملميفمصّٓرمػّٔاماٌؾقىملمأنما

ماظؿرملّٕؼضملمملتم مظؿػمل١ّ ماالحؿغملمملم مؼغمل٦ّن موال مواٌغملمملن، ماظّٖعمملن مظؿطملري موصعمًلممل ماظغملػملؿملهمل، موض٦ّاسّٓه ماظضملمملعهمل ماظؿرملّٕؼّٝ معؾمملدئ إرمملر

مأغ٥ّم عمل٠ّماٌزملمملحلماظضملمملعهملمظػملّٓولمواظرملضمل٦ّبمواِّصّٕادمواجملؿؼملضملمملت.اظ٦ّضضملؿملهملم․مملظظمًلمملمظرملّٕعمآمعمملمدامم

  



 
 
 اجلهبد :براثع

اتظمل٠ّماجملؿؼملضمل٦ّنمسػمل٧ّمأغ٥ّمردماظضملّٓوانمس٤ّماظّٓوظهملممبمملمميمملثػمل٥ّمدونمومملوزمأومذشملّٛ،موالم•ممللمظالسؿّٓاءموالمح٠ّم

مواظّٓدؿ٦ّر.ظألصّٕادميفمإسالغ٥ّ،مإمنمملمػ٦ّمح٠ّمظّٕئؿملّٗماظّٓوظهملمواىؾملمملتماٌكؿزملهملمبّٔظ١ّموص٠ّماظعملمملغ٦ّنم

م:وبؿملمملنمذظ١ّ

مأنماىؾملمملدمػ٦ّمبّٔلماىؾملّٓمبفملذغملمملظ٥ّماٌكؿػملظملهملمواٌؿؽمل٦ّسهملمإلسالءمطػملؼملهملمآموظؽملرملّٕماظّٓؼ٤ّماظزملقؿملّّمبنيماظؽملمملس.م

ماإلدالمم محعملؿملعملهمل مظؿ٦ّصؿمل٢ّ مايلؽملهمل موا٦ٌّسصملهمل مبممليغملؼملهمل مواظّٓس٦ّة ماي٦ّار مجّٔسؾملممل مذفّٕة ماإلدالم ميف واىؾملمملد

ماظزملقؿملّّمإماظضملعمل٦ّل.

تضملمملممواظّٓظؿمل٢ّمسػمل٧ّمذظ١ّمض٦ّظ٥ّم،عمس٤ّماىؾملمملدماظّٓس٦ّيمتظملّٕعماِّشزملمملنمع٤ّماظرملفّٕةأعمملماىؾملمملدماظعملؿمملظ٨ّمصكملغ٥ّمعؿظملّٕ

م[.52]اظظملّٕضمملنمم{َصػمَلمملمُتشمِلّٝٔماْظغمَلمملِصّٕٔؼ٤َّمَوَجمملِػُِّٓػ٣ّمِب٥ِّمِجؾمَلمملّدامَطِؾرّيا}يفمد٦ّرةماظظملّٕضمملنماٌغملؿملهملمم

٦ّيمظػملغملظملمملرمحممللمأيمبمملظعملّٕآنمصؾمل٦ّمأعّٕمصّٕؼّّمظػملؽمليبمصػمل٧ّمآمسػملؿمل٥ّمودػمل٣ّمبمملىؾملمملدماظّٓسم"ب٥ّ"م:واظسملؼملريميفمض٦ّظ٥ّ

مط٦ّغ٥ّميفمعغملهملمضؾ٢ّمأنمؼرملّٕعماظعملؿمملل.

ُث٣ّٖمٔإٖنمَرٖب١َّمِظػملَِّّٔؼ٤َّمَػمملَجُّٕوامِع٤ّمَبضمِلِّٓمَعمملمُصِؿؽمُل٦ّامُث٣ّٖمَجمملَػُّٓوامَوَصَؾُّٕوامٔإٖنمَرٖب١َّمِع٤ّم}ويفمد٦ّرةماظؽملق٢ّماٌغملؿملهملمأؼسملمملم

م[.110اظؽملق٢ّم:]م{َبضمِلَِّٓػمملمَظطمَلظمُل٦ّْرمٖرِحؿمل٣ّْ

جؾملمملدماظؽملظملّٗممبمملمصؿمل٥ّمع٤ّماظزملربمسػمل٧ّماظّٓس٦ّةموهؼمل٢ّماِّذىمممملوإٌّادمبؾملم،اىؾملمملداماظعملّٕآنماٌغمل٨ّمتسملؼمل٤ّمطػملؼملهملمإّذ

ميفمدؾؿملػملؾملممل.

مواِّر م م)اظّٓدؿ٦ّر ممبعمل٦ّعمملتؾملممل ماإلدالعؿملهمل موجّٓتماظّٓوظهمل مودػمل٣ّمإمآٌّؼؽملهمل ماظؽمليبمصػمل٧ّمآمسػملؿمل٥ّ وبضملّٓمػفّٕة

مواظ٦ّر٤ّ مواظّٓصمملعمس٤ّم٧ّماظّٓوظهمل ماظضملّٓوان مظّٓصّٝ ميفمآٌّؼؽملهمل مذّٕعماىؾملمملد موع٤ّمث٣ّ متعملّٕهمم،واظرملضملنمل( مأعّٕ وػّٔا

ماِّسّٕافمواظعمل٦ّاغنيماظّٓوظؿملهمل.

ماظسملضملّٟموظؿملّٗم ماظعملؿمملظ٨ّميفمعغملهمل ماىؾملمملد معرملّٕوسؿملهمل ميفمسّٓم ماظضملػملهمل ماظؽملمملسمأن مع٤ّ مطـري مؼؿزمل٦ّر مأن ماًشملفمل وع٤ّ

ب٢ّماظلؾنملميفمسّٓممعرملّٕوسؿملهملماىؾملمملدميفماظضملؾملّٓماٌغمل٨ّموعرملّٕوسؿملؿ٥ّميفماظضملؾملّٓمآٌّغ٨ّمأنماٌلػملؼملنيميفمعغملهملمم،طّٔظ١ّ

ضممللمم،وع٤ّمػؽملمملمالمؼ٦ّجّٓميفماإلدالممجؾملمملدمضؿمملظ٨ّمإلطّٕاهماظؽملمملسمسػمل٧ّماظّٓخ٦ّلمصؿمل٥ّم،٥ّٕمؼغمل٤ّمػؽملمملكمذ٨ّءمؼعملمملتػمل٦ّنمدوغ

ِّنمم;المؼؿفملت٧ّماإلطّٕاهميفماظّٓؼ٤ّم:أيم،والمغمملصؿملهملمطؼملمملمؼعمل٦ّلمأػ٢ّماظػملطملهملم[256]اظؾعملّٕة:مم{ؼ٨ّٔ٤ّماظِِّّٓصماَهَّْٕطٔإماَل}م:تضملممل

متغمل٦ّنمإالميفماظعملػملنمل.ماظّٓؼؽمل٦ّغهملمال

ما؟اإلدالممإّذمٌمملذامذّٕعماىؾملمملدماظعملؿمملظ٨ّميفم:صكملنمضؿمل٢ّ

صغمل٢ّمع٤ّم مملربماٌلػملؼملنيمأومؼضملؿّٓيمسػمل٧ّمدؼمملرػ٣ّموأورمملغؾمل٣ّمأومسػمل٧ّمأغظمللؾمل٣ّمم،المإلزظهملماظغملظملّٕم،ظّٓرءمايّٕابهملم:ضػملؽملممل

مػ٦ّماظّٔيم‥مملرب٥ّموغّٕدمسّٓواغ٥ّمسؽملممل.

ب٢ّمم،ضّٓمومواغؿؾمل٧ّم-وػ٦ّماظّٓس٦ّةمبممليغملؼملهملموا٦ٌّسصملهملمايلؽملهملم-وعرملّٕوسؿملهملماىؾملمملدمالمتضملينمأنمأص٢ّماىؾملمملد

مػ٨ّماٌظملؿمملحماظّٓائ٣ّمظألغ٦ّاعماِّخّٕىمع٤ّماىؾملمملد.م-والمتّٖالم-طمملغوملماظّٓس٦ّةمإمآ

مواظعملؿمملظ٨ّ ماظّٓس٦ّي مبنيماىؾملمملد ماظؿؾػملؿملّٞم:واظظملّٕق مأحغملمملم مع٤ّ ماِّول مثعملمملصهملمم،أن محلنمل موتسملؿمل٠ّ متؿلّٝ صمملظّٓس٦ّة

ُٓمُّٟػملخملغمَلالمُؼ}اظّٓاسؿملهملموضؼمل٤ّمضمملسّٓةم م.[286]اظؾعملّٕة:مم{مملؾمَلضمَلِدُومالَّمملمٔإّلظمْلَغما

ما ماظرملّٕسؿملهملأعممل ماظعملؿمملظ٨ّمصؾمل٦ّمع٤ّمأحغملمملمماظلؿملمملدهمل واظعملمملسّٓةميفمبمملبماىؾملمملدمأنماىؾملمملدماظّٓس٦ّيمطمملنموالمم،ىؾملمملد

مممل.مملموحّّٕبالمسّٓواّغم،امظػملقّٕابهملمواالسؿّٓاءواىؾملمملدماظعملؿمملظ٨ّمإمنمملمؼغمل٦ّنمدرّءم،مملموإطّٕاػمملوظؿملّٗمإرشمملّعم،مملاموإضؽملمملّسؼّٖالمح٦ّاّر



م متضملممل: مآ مض٦ّل مذظ١ّ مسػمل٧ّ مؼرملغمل٢ّ مَوَجّٓٗتؼمُل٦ُّػ٣ِّم}وال مَحؿمِلىمُل ماْظؼمُلرمِلِّٕٔطنَي مَصمملْضُؿػمُل٦ّا ماْظُقُُّٕم ماْظفمَلِذؾمُلُّٕ ماغَلػمَلَّْ َصكمٔلَذا

م[.5]اظؿ٦ّبهملمم{ۚ  َوُخُّٔوُػ٣ِّمَواِحزمُلُّٕوُػ٣ِّمَواْضضمُلُّٓوامَظؾمُل٣ِّمُط٢ّٖمَعَِّٕصٍّٓم

ُٓمالَّٔإم٥ََّظالمٔإمِنوامَأُّٓؾمَلرمِل٧ّمَؼٖؿَحممملَساظؽمٖلم٢َّمملِتَضُأمِنَأمُتِِّٕعُأ"وض٦ّظ٥ّمصػمل٧ّمآمسػملؿمل٥ّمودػمل٣ّ:م ِٓم٦ُّلُد٨ّمَرغَِّأَوما ٦ّامؿملؼمُلعمِلُؼ،مَوا

مَوالَةاظزمٖل ماظُّٖٖتقمِلُؼ، مَصمملَةَط٦ّا مَصَذكمٔل، مَذػمُلضمَلا مِعؼمُلزمَلَسم١َِّظ٦ّا ِٓػمَلَسم٣ِّؾمُلمملُبَلِحَومالٔمِداإٔلم٠َِّّقِبمالَّٔإم٣ِّؾمُلاَظ٦َِّعَأَوم٣ُِّػمملَءَع٨ّمِدؽمل٦ِّّا مَّٖٖسم٧ّما

م.(عؿظمل٠ّمسػملؿمل٥ّ)م"٢َّٖجَو

م) متضملممل: مَواِحزمُلُّٕوُػ٣ِِّّنمض٦ّظ٥ّ مَوُخُّٔوُػ٣ِّ مَوَجّٓٗتؼمُل٦ُّػ٣ِّ مَحؿمِلىمُل ماْظؼمُلرمِلِّٕٔطنَي مَصمملْضُؿػمُل٦ّا ماْظُقُُّٕم ماْظفمَلِذؾمُلُّٕ ماغَلػمَلَّْ ...(ممَصكمٔلَذا

مَؤإِنمَأَحّْٓمع٤َِّّماْظؼمُلرمِلِّٕٔطنَيماِدَؿَفمملَرَكمَصفمَلِجُِّٕهمَحٖؿ٧ّ}بّٓظؿمل٢ّمعمملموردمبضملّٓػمملمع٤ّمض٦ّظ٥ّمتضملممل:مم،خمملصمبمملٌرملّٕطنيماحملمملربني

م.م[6]اظؿ٦ّبهمل:مم{َعفمْلَعؽمَل٥ُّمَأِبػمِلطمِل٥ُّمُث٣ّٖماظػمل٥َِّّمَطػمَلمملَممَؼِلؼمَلَّٝ

مامدونمشريهمظؿؽملمملضّٚمذظ١ّمعّٝمايغمل٣ّمبكملجمملرةماٌرملّٕك.صػمل٦ّمطمملغوملمشمملؼهملماظعملؿممللمػ٨ّماظغملظملّٕمحزملّّٕ

مصمملظعملؿ٢ّمشريماظعملؿمملل.م،وأعمملمايّٓؼىملمصظملّٕقمص٧ّمظطملهملماظضملّٕبمبنيم"أضؿ٢ّ"مو"أضمملت٢ّ"

م.ؼّٓخػمل٦ّاميفماإلدالممضلّّٕاارػ٣ّمحؿ٧ّم"صفملضؿ٢ّ"متضملؽمل٧ّ:معالحعملهملماظؽملمملسميفمسعملّٕمد

موػ٧ّمصؿملطملهملمتعملؿسمل٧ّماٌرملمملرطهمل.م،أعمملم"أضمملت٢ّ"مصضملػمل٧ّموزنم"أصمملس٢ّ"

ضممللم"ظؿملّٗمم،رض٧ّمآمسؽمل٥ّمس٤ّماإلعمملمماظرملمملصضمل٨ّموضّٓمغعمل٢ّماإلعمملمماظؾؿملؾملعمل٨ّم،أواج٥ّمسّٓوانماظؽملمملسمبمملٌـ٢ّموعضملؽملممله:

م(.1/76والم ٢ّمضؿػمل٥ّ".م)صؿّّماظؾمملري:مم،صعملّٓم ٢ّمضؿممللماظّٕج٢ّم،اظعملؿ٢ّمع٤ّماظعملؿممللمبلؾؿمل٢ّ

مشّٖواتماظّٕد٦ّلمصػمل٨ّمآمسػملؿمل٥ّمودػمل٣ّمصؿملؾملمملمبّٓءماظؽملمملسمبمملظعملؿمملل.م:صكملنمضؿمل٢ّ

محؿملمملةمرد٦ّلمآمصػمل٨ّمآمسػملؿمل٥ّمودػمل٣ّمبّٓأػمملمبمملظعملؿممللم.مضػملؽملممل:مالمت٦ّجّٓمشّٖوةميف

مصكملنمضؿمل٢ّ:مشّٖوةمخؿملربمصفملجفملػ٣ّمبطملمملرة.

صعملمملممبعملشملّٝمم،ظغمل٤ّموردمإظؿمل٥ّماًربماظؿملعملؿملينمبفملنمؼؾمل٦ّدمخؿملربم شملشمل٦ّنمعّٝمضؾؿملػملهملمششملظملمملنميّٕبماٌلػملؼملنيم،ضػملؽملممل:مالم

سػملؿمل٥ّمودػمل٣ّمبممليّٕابهملممشؾّ٘ماظصملالم;مظضملػملؼمل٥ّمصػمل٧ّمآإمخؿملربمصففملةمص٧ّممث٣ّمت٦ّج٥ّم،اظشملّٕؼ٠ّمبنيمششملظملمملنموخؿملرب

ماٌؿ٦ّضضملهملمعؽمل٥ّم.

م،(م)ايمملرثمب٤ّمسؼملريماِّزديمصعملّٓمجمملءتمبضملّٓمضؿ٢ّمرد٦ّلمرد٦ّلمآمصػمل٧ّمآمسػملؿمل٥ّمودػمل٣ّم،أعمملمشّٖوةمعقملتهمل

م.و‡شملؿملشملؾمل٣ّميّٕبماٌلػملؼملني

مصعملّٓمغعمل٢ّمبضملّٚمومملرماظّٕوممظؾضملّٚماٌلػملؼملنيمأنماظّٕوعمملنم شملشمل٦ّنمظعملؿممللماٌلػملؼملني.ويفمشّٖوةمتؾ٦ّك:م

إظ٨ّماظّٕوعمملنماظصملمملٌنيماظّٔؼ٤ّمدظملغمل٦ّامدعمملءماٌزملّٕؼنيمواظرملمملعؿملنيم;محؿ٧ّمممملمصؿّّماظرملمملمموعزملّٕمصعملّٓمطمملنمعؿ٦ّجؾمّلمملأع

مإنمدغملمملنماظؾالدمضّٓمرحؾ٦ّامبمملٌلػملؼملني;مصّٓخػمل٦ّػمملمبطملريمضؿمملل.

موماظرمل٦ّاممسػمل٧ّماظّٓخ٦ّلمص٧ّماإلدالم؟ع٤ّماٌزملّٕؼنيمأمحّّٓاال:مػ٢ّمأجربماظظملؿّّماإلدالع٨ّمأواظلقمل

ب٢ّمم،اى٦ّاب:مال;مإذمظ٦ّمطمملنماِّعّٕمطّٔظ١ّمعمملمبعمل٧ّمص٧ّماظؾالدماظؿ٧ّمصؿقؾملمملماٌلػملؼمل٦ّنمأحّٓمع٤ّمشريماٌلػملؼملني

ع٤ّمأػػملؾملمملمسػمل٧ّماظّٓخ٦ّلمص٧ّماإلدالم;مإذماِّص٢ّمص٧ّماظرملّٕؼضملهملمم٦ّنمؼظملؿق٦ّنماظؾالدمٕم‧ربوامأحّّٓاسؽملّٓعمملمطمملنماٌلػملؼمل

َؼؽمِلؾمَلمملُط٣ُّماظػمل٥َُّّمَس٤ّٔماظَِّّٔؼ٤َّمَظ٣ِّمُؼعمَلمملِتػمُل٦ُّط٣ِّمِص٨ّممال}مضممللمتضملمملم:م،ظؿضملمملؼّ٘معّٝماآلخّٕمص٧ّمتظملمملػ٣ّموتضملمملونمووئمملمماإلدالعؿملهملما

ؾمَلمملُط٣ُّماظػمل٥َُّّمَس٤ّٔماظَِّّٔؼ٤َّمٔإٖغؼمَلمملمَؼؽمِلم*ماظِّّٓؼ٤ّٔمَوَظ٣ِّمُؼِكُّٕٔج٦ُّط٣ِّمِع٤ِّمِدَؼمملٔرُط٣ِّمَأِنمَتَؾّٕٗوُػ٣ِّمَوُتعمْلِلشمُل٦ّامٔإَظؿمِلؾمٔل٣ِّمٔإٖنماظػمل٥ََّّمُؼِقنمٗلماْظؼمُلعمْلِلشمِلنَي

ؾمُل٣ِّمَصفمُلوَظِؽ١َّمُػ٣ُّمَضمملَتػمُل٦ُّط٣ِّمِص٨ّماظِّّٓؼ٤ّٔمَوَأِخَُّٕج٦ُّط٣ِّمِع٤ِّمِدَؼمملٔرُط٣ِّمَوَزمملَػُّٕوامَسػمَل٧ّمٔإِخَّٕاِجغمُل٣ِّمَأِنمَت٦َّظ٦َُِّّػ٣ِّمَوَع٤ِّمَؼَؿ٦َّظَّ

م[.8،9اٌؼملؿقؽملهمل:م]م{اظصملَّمملِظؼمُل٦َّن

م  



م:ما٦ٌّارؽملهملخمملعّلممل

م

مد٦ّاءميفمايعمل٦ّقمواظ٦ّاجؾمملتمداخ٢ّمحّٓودمدوهل٣ّ.ممملؿملضمّلوتضملؽمل٧ّمأنمؼغمل٦ّنما٦ٌّارؽمل٦ّنم

موبؿملمملنمذظ١ّ:م

وػ٧ّمتعملؿسمل٧ّمأنمم،أنما٦ٌّارؽملهملمػ٨ّ:معظملمملسػملهملمبنيماإلغلمملنما٦ٌّار٤ّموبنيماظ٦ّر٤ّماظّٔىمؼضملؿملّ٘مصؿمل٥ّموؼؽملؿؼمل٧ّمإظؿمل٥ّ

موؼّٓاصّٝمسؽملؾملممل.مم،وؼؽملؿؼمل٧ّمإظؿملؾملمملم،وؼقملع٤ّمبؾملمملم،غؿؼملمملءما٦ٌّار٤ّمووالؤهمطمملعػملنيمظػمل٦ّر٤ّم رتممػ٦ّؼؿ٥ّؼغمل٦ّنما

وػّٔهماظضملالضهملمعّٝماظ٦ّر٤ّمتؿظمل٠ّمعّٝماظعمل٦ّلمبفملنمحنملماإلغلمملنمظرملضملؾ٥ّموورؽمل٥ّمػ٦ّمحنملمشّٕؼّٖىمؼ٦ّظّٓمعّٝماإلغلمملنمذيم

وردمص٧ّمبضملّٚمموػّٔاماٌضملؽمل٧ّم،خؿالفمأسّٕاضؾملمملموظطملمملتؾملمملموسمملداتؾملمملمترملرتكمصؿملؾملمملماِّع٣ّمواظرملضمل٦ّبمسػمل٧ّمااظظملشملّٕةماظلػملؿملؼملهملماظيت

طعمل٦ّهل٣ّ:م"حنملماِّورمملنمع٤ّماإلميمملن"مم،صمملعمسؽملؾملمملاِّض٦ّالماٌفملث٦ّرةماظيتمهىملمسػمل٧ّمحنملماِّورمملنمواظؿؼملل١ّمبؾملمملمواظّٓ

مإذامأردتمأنمتضملّٕفموصمملءماظّٕج٢ّمصمملغصملّٕمحؽملؿملؽمل٥ّمإمورؽمل٥ّ".وض٦ّهل٣ّ:م"م،

وػّٔامؼّٓظؽملمملمسػمل٧ّمسّٓممتؽملمملص٧ّمروابّٛماإلغلمملنمعّٝمورؽمل٥ّموذضملؾ٥ّمعّٝمروابّٛماظضملعملؿملّٓةمواظّٓؼ٤ّ;مِّنمص٧ّماظّٓؼ٤ّمع٤ّم

مغمل٢ّمعؽملؾملمملماهل٦ّؼهملماظ٦ّرؽملؿملهمل.اظؿضملمملظؿمل٣ّمعمملمؼفملعّٕماإلغلمملنمبمملحملمملصصملهملمسػمل٧ّمتػمل١ّماظّٕوابّٛماظؿ٧ّمترمل

غلفمملممبنيماهل٦ّؼؿنيماظّٓؼؽملؿملهملمواظ٦ّرؽملؿملهملمأنماظرملّٕؼضملهملمضّٓمأوجؾوملماىؾملمملدماظّٓصمملس٨ّمس٤ّماظ٦ّر٤ّمػّٔاماالوؼقملؼّٓم

ما.ممواسؿربتمع٤ّمُؼعملؿ٢ّمص٧ّمدؾؿمل٢ّماظّٓصمملعمسؽملؾملؼملمملمذؾملؿملّّٓم،واظرملضملنمل

م،ؽملؾمل٣ّصكملنما٦ٌّارؽملهملمتؽملشملؾ٠ّمسػمل٧ّمؿملّٝما٦ٌّارؽملنيماظّٔؼ٤ّمؼضملؿملرمل٦ّنمص٧ّمور٤ّمواحّٓمدونمتظملمملوتمبؿملم،وع٤ّمث٣ّ

مغؿؼملمملءماظ٦ّرين.٦ّقمواظ٦ّاجؾمملتماٌؽملؾـعملهملمع٤ّمػّٔاماالوتلؿّٓس٧ّماٌلمملواةمبؿملؽملؾمل٣ّمص٧ّمايعمل

ع٤ّموثؿملعملهملمآٌّؼؽملهملماٌؽمل٦ّرةماظؿ٧ّمسعملّٓػمملمرد٦ّلمآمصػمل٧ّمآمسػملؿمل٥ّمودػمل٣ّمعّٝمعغمل٦ّغمملتمموػّٔامعمملمؼصملؾملّٕمجػملؿم٘لمملمواضّقممل

م،ظألوسمواًّٖرجممملومضّٓمطمملغوملمع٦ّرؽمّلم،اجملؿؼملّٝماٌؿضملّٓدةمصؿملؾملمملميفمبّٓاؼهملماظضملؾملّٓماىّٓؼّٓموإضمملعهملماظّٓوظهملموتؽملصملؿمل٣ّمذؽ٦ّغؾملممل

وظغمل٤ّماهل٦ّؼهملماظ٦ّرؽملؿملهملمطمملغوملماىمملعّٝموضّٓمطمملغوملماهل٦ّؼهملماظّٓؼؽملؿملهملم․ؿػملظملهملمبنيمػقملالء،مم،وشريػ٣ّم،واٌؾملمملجّٕؼ٤ّم،واظؿملؾمل٦ّد

وضّٓمغصملّٕتمػّٔهماظ٦ّثؿملعملهملمإماىؼملؿملّٝمسػمل٧ّمأغؾمل٣ّمعؿلمملوونمص٧ّماإلغلمملغؿملهملموص٧ّمايعمل٦ّقمم،اٌرملرتكمصؿملؼملمملمبؿملؽملؾمل٣ّ

وضّٓمتسملؼملؽملوملموثؿملعملهملمآٌّؼؽملهملمم،١ّماظؿملؾمل٦ّدموشريػ٣ّممم٤ّمٕمؼقملع٤ّمبمملظّٕدمملظهملماإلدالعؿملهملواظ٦ّاجؾمملتماظ٦ّرؽملؿملهملممبمملميفمذظ

أرد٧ّمض٦ّاسّٓماِّخ٦ّةمبنيماٌؾملمملجّٕؼ٤ّمواِّغزملمملروحمملصّٜمسػمل٧ّماظضملؿملّ٘ماٌرملرتكمبنيماٌلػملؼملنيموشريػ٣ّمممملاجؿؼملمملسؿمّلماسعملّّٓ

شملؿؾمل٣ّماظ٦ّثؿملعملهملمح٠ّموضّٓمأسم،ع٤ّما٦ٌّارؽملنيماٌرملرتطنيمعضملؾمل٣ّمص٧ّماظ٦ّر٤ّمع٤ّماظّٔؼ٤ّمٕمؼغمل٦ّغ٦ّامبمملظّٕدمملظهملمع٤ّماٌقملعؽملني

وطظملػملوملمهل٣ّمدمملئّٕمحعمل٦ّضؾمل٣ّمص٧ّمسؾمملداتؾمل٣ّموحّٕؼمملتؾمل٣ّماظرملكزملؿملهملموسمملداتؾمل٣ّمم،اٌلمملواةمعّٝماٌلػملؼملنيمص٧ّماٌزملمملحلماظضملمملعهمل

َظمملمَؼؽمِلؾمَلمملُط٣ُّماظػمل٥َُّّمَس٤ّٔماظَِّّٔؼ٤َّمَظ٣ِّم}:ماٌلؿظملمملدمع٤ّمض٦ّظ٥ّمتضملمملم،ضمملسّٓةماظؿضملمملؼّ٘معّٝماظرملّٕؼ١ّمص٧ّماظ٦ّر٤ّوتعملمملظؿملّٓػ٣ّمسػمل٧ّم

(مٔإٖغؼمَلمملمَؼؽمِلؾمَلمملُط٣ُّم8ؼ٤ّٔمَوَظ٣ِّمُؼِكُّٕٔج٦ُّط٣ِّمِع٤ِّمِدَؼمملٔرُط٣ِّمَأِنمَتَؾّٕٗوُػ٣ِّمَوُتعمْلِلشمُل٦ّامٔإَظؿمِلؾمٔل٣ِّمٔإٖنماظػمل٥ََّّمُؼِقنمٗلماْظؼمُلعمْلِلشمِلنَيم)ُؼعمَلمملِتػمُل٦ُّط٣ِّمِص٨ّماظِّّٓ

غمُل٣ِّمَأِنمَت٦َّظ٦َُِّّػ٣ِّمَوَع٤ِّمَؼَؿ٦َّظَّؾمُل٣ِّماظػمل٥َُّّمَس٤ّٔماظَِّّٔؼ٤َّمَضمملَتػمُل٦ُّط٣ِّمِص٨ّماظِّّٓؼ٤ّٔمَوَأِخَُّٕج٦ُّط٣ِّمِع٤ِّمِدَؼمملٔرُط٣ِّمَوَزمملَػُّٕوامَسػمَل٧ّمٔإِخَّٕاِج

م.م[8اٌؼملؿقؽملهمل:]م{َصفمُلوَظِؽ١َّمُػ٣ُّماظصملَّمملِظؼمُل٦َّن

ظػملؿملؾمل٦ّدمدؼؽملؾمل٣ّمم،وعمملمغزملوملمسػملؿمل٥ّمػّٔهماظ٦ّثؿملعملهملمع٤ّمأنماظؿملؾمل٦ّدمبمملٌّٓؼؽملهملماٌؽمل٦ّرةمعّٝماٌلػملؼملنيمأعهملمواحّٓة

مص٧ّمإرمملرماظضملؿملّ٘ماإلغلمملغ٧ّماظلػملؼمل٧ّماٌرملرتك.م،وظػملؼمللػملؼملنيمدؼؽملؾمل٣ّ

صممل٦ٌّارؽملهملمتضملؽمل٧ّمأنماٌلػملؼملنيموشريمم،اظّٔعهملمتطملؽمل٧ّمسؽملؾملمملماآلنمطػملؼملهملما٦ٌّارؽملهملموا٦ٌّار٤ّسػمل٧ّمأنمطػملؼملهملمأػ٢ّم

صطملريماٌلػملؼملنيمهل٣ّمحعمل٦ّقما٦ٌّارؽملهملمم،اٌلػملؼملنيمؼضملؿملرمل٦ّنمسػمل٧ّمأر مواحّٓةموؼملضملؾمل٣ّما٦ٌّارؽملهملمو‧ؼملضملؾمل٣ّماٌغملمملن



د٦ّاءماظّٔؼ٤ّمؼّٓاصضمل٦ّنمم،صمملظ٦ّر٤ّمعػمل١ّمظػملفؼملؿملّٝمم،طؼملمملمأنمعلؽ٦ّظؿملهملماظؽملصملمملممص٧ّمسؽمل٠ّماٌلػملؼملنيموشريماٌلػملؼملنيم،طمملعػملهمل

مصؿمل٥ّمس٤ّماظضملعملؿملّٓةمأوماظّٔؼ٤ّمؼّٓاصضمل٦ّنمصؿمل٥ّمس٤ّماِّر مواظضملّٕ م.

م***

م  



مدمملدّدممل:ماإلرػمملب

ػ٦ّ:ماىّٕميهملماٌؽملصملؼملهملماظيتمؼؿ٦ّارفملمصؿملؾملمملم•ؼمل٦ّسهملمع٤ّماًمملرجنيمسػمل٧ّمغصملمملمماظّٓوظهملمواجملؿؼملّٝ،موؼؽملؿيملمسؽملؾملمملمدظمل١ّم

ممدعمملءمبّٕؼؽهمل،مأومتّٓعريمعؽملرملـملت،مأوماسؿّٓاءمسػمل٧ّمممؿػملغملمملتمسمملعهملمأومخمملصهمل.

موبؿملمملنمذظ١ّ:م

متزمل٢ّم مإذ م•ؿؼملّٝمع٤ّماجملؿؼملضملمملت; ماظيتمميغمل٤ّمأنمؼؿضملّٕ مهلممل ماظصمل٦ّاػّٕ ماإلرػمملبمتضملؿربمع٤ّمأخشملّٕ مزمملػّٕة أٖن

متّٓاسؿملمملتؾملمملمإمط٢ّم•مملالتمايؿملمملةماظضملمملعهمل:ماظلؿملمملدؿملهملمواالضؿزملمملدؼهملمواالجؿؼملمملسؿملهملموشريػممل.

مصالم مِّغ٥ّمدؼ٤ّماظلالممىؼملؿملّٝماظؾرملّٕ، ‧ؿؼملّٝمعّٝماظضملؽملّٟمواالسؿّٓاء;موضّٓمغؾمل٧ّماإلدالممس٤ّماإلرػمملبمواالسؿّٓاء;

ِّغؾملؼملمملمضّٓان،مواٌلػملؼمل٦ّنمعفملع٦ّرونمبمملظؾّٓاءةمبمملظلالممظغمل٢ّمع٤ّمؼعملمملبػملؾمل٣ّ،موػ٨ّمطػملؼملهملمأعمملنمورهملموارؼملؽؽملمملن،موإذمملسهملم

مبمملظؾقىملمس٤ّماظلالمم ماٌلػملؼملنيمعفملع٦ّرون مب٢ّمإن مواظضملؽملّٟ، ماظلالم ماظسملّٓان: مصالم‧ؿؼملّٝ ظألع٤ّمبنيماظؽملمملسمؿملضمّلممل،

َؤإِنم}مورشنملمصؿمل٥ّ،موذظ١ّميفمحممللمايّٕبماٌضملػملؽملهمل،مصغملؿملّٟمبطملريمذظ١ّمضممللمتضملممل:واىؽمل٦ّحمإظؿمل٥ّمإذامجؽملّّماظضملّٓومإظؿمل٥ّم

ماْظضمَلػمِلؿمل٣ُّ ماظٖلؼمِلؿملُّٝ مُػ٦َّ مٔإٖغ٥ُّ مَوَت٦َّط٢َِّّمَسػمَل٧ّماظػمل٥َِّّ مَظؾمَلممل مَصمملِجؽمَلِّّ مِظػملٖلػمْل٣ّٔ مُػ٦َّم*ممَجؽمَلُق٦ّا مَحِلَؾ١َّماظػمل٥َُّّ مَصكمٔلٖن مَؼِكَُّٓس٦َّك مَأِن مُؼّٕٔؼُّٓوا َؤإِن

م.م[م62،م61اِّغظملمملل:]م{ِّٕٔهمَوِبمملْظؼمُلقمِلِعؽمِلنَياظَِّّٔيمَأٖؼََّٓكمِبؽمَلزمِل

وٌمملمطمملنماإلطّٕاهمضّّٕبمملمع٤ّمضّٕوبماإلرػمملب،مصكملنماإلدالممحمملرب٥ّمبغمل٢ّمص٦ّرهموأذغملمملظ٥ّ;مِّنماإلطّٕاهمؼقملديمإم

غعملؿملّٚماٌشملػمل٦ّب،موإمذؿمل٦ّعماظؽملظملمملقماظّٔيمػ٦ّمضمملسّٓةماظطملّٓرمواًؿملمملغهملمواظرتبّٙ;محؿ٧ّميفمعلفملظهملماسؿؽملمملقماإلدالممٕم

ّمِص٨ّماظِّّٓؼ٤ّٔمَضِّٓمَتَؾؿمٖل٤َّماظِّٕٗذُّٓمِع٤َّماْظطمَل٨ِّّمَصؼمَل٤ِّم}مؾقمملغ٥ّمإطّٕاهماظؽملمملسمسػمل٧ّمذظ١ّ،مصعملممللمدؾقمملغ٥ّ:ؼرملّٕعما٦ٌمد َظمملمٔإْطَّٕاَه

م.م[256ة:م]اظؾعملّٕم{مَسػمِلؿمل٣َّْؼغمْلظمُلِّٕمِبمملظشملَّمملُش٦ِّتمَوُؼقمِلِع٤ِّمِبمملظػمل٥َِّّمَصعمَلِّٓماِدَؿؼمِلَل١َّمِبمملْظضمُلَِّٕوِةماْظ٦ُِّثعمَل٧ّمَظمملماِغظمِلزمَلمملَممَظؾمَلمملمَواظػمل٥َُّّمَدؼمِلؿملّْٝ

َوَظمملمَتعمْلُؿػمُل٦ّاماظؽمٖلظمْلَّٗم}موحّٕمماإلدالممضؿ٢ّماظؽملظملّٗمودظمل١ّماظّٓمماٌضملزمل٦ّم،موجضمل٢ّمذظ١ّمع٤ّمطؾمملئّٕماظّٔغ٦ّب;مضممللمتضملممل:

مِص٨ّ مُؼِلِّٕٔف مَصػمَلممل مُدػمْلشمَلمملّغممل مِظ٦َِّظؿمل٥ِِّّ مَجضمَلػمْلؽمَلممل مَصعمَلِّٓ مَعصمْلػمُل٦ّّعممل مُضِؿ٢َّ مَوَع٤ِّ مِبمملْظَق٠ِّّ مٔإظَّممل ماظػمل٥َُّّ مَحَّٕٖم مٔإٖغماظَِّؿ٨ّ مَطمملَناْظعمَلِؿ٢ّٔ م{َعؽمِلزمُل٦ّّرام٥ُّ

م[م33اإلدّٕاء:] مِص٨ّم}مضممللمتضملممل:و، مَصَلمملٍد مَأِو مَغظمْلّٕٗ مِبطمَلؿمِلّٕٔ مَغظمْلّلممل مَضَؿ٢َّ مَع٤ِّ مَأٖغ٥ُّ مَسػمَل٧ّمَبؽمِل٨ّمٔإِدَّٕاِئؿمل٢َّ مَطَؿِؾؽمَلممل مَذِظ١َّ مَأِج٢ّٔ ِع٤ِّ

م مَأِحؿمَلممل مَصغمَلفمَلٖغؼمَلممل مَوَع٤ِّمَأِحؿمَلمملَػممل مَضَؿ٢َّماظؽمٖلمملَسمَجؼمِلؿملضمّلممل مَطـِرّياماْظفمَلِرٔ مَصغمَلفمَلٖغؼمَلممل مٔإٖن مِبمملْظَؾؿملِّؽمَلمملِتمُث٣ّٖ مُرُدػمُلؽمَلممل مَوَظعمَلِّٓمَجمملَءِتؾمُل٣ِّ اظؽمٖلمملَسمَجؼمِلؿملضمّلممل

مَذِظ١َّمِص٨ّماْظفمَلِرٔ مَظؼمُلِلُّٕٔص٦َّن مَبضمِلَّٓ م]م{ِعؽمِلؾمُل٣ِّ موضمملل:[32اٌمملئّٓة: مِصؿملؾمَلمملم}م، مَخمملِظّّٓا مَجؾمَلؽمٖل٣ُّ مَصَفَّٖاُؤُه مُعَؿضمَلؼملِّّّٓا مُعقمِلِعؽمّلممل مَؼعمْلُؿ٢ِّ َوَع٤ِّ

م.م[93اظؽمللمملء:م]م{ػمَلؿمِل٥ِّمَوَظضمَلؽمَل٥ُّمَوَأَسّٖٓمَظ٥ُّمَسَّٔاّبمملمَسصمِلؿملؼمّلمملَوَشسمِلنمَلماظػمل٥َُّّمَس

اِجَؿؽمِلُؾ٦ّاماظٖلِؾَّٝماْظؼمُل٦ِّبعمَلمملِتمِضؿمل٢َّ:مَؼمملم"موس٤ّمأب٨ّمػّٕؼّٕةمرض٨ّمآمسؽمل٥ّمضمملل:مضممللمرد٦ّلمآمصػمل٧ّمآمسػملؿمل٥ّمودػمل٣ّ:

مُػ٤ّٖ؟مَضمملَل:م مَوَعممل ،ِٓ مَوَضِؿ٢ُّ"َرُد٦َّلما مَواظلِِّقُّٕ، ،ِٓ مِبممل مَوَأْط٢ُّمماظرملُِِّّٕك مَوَأْط٢ُّمَعمملٔلماْظؿمَلِؿؿمل٣ّٔ مِبمملْظَق٠ِّّ، مٔإظَّممل ُٓ ما اظؽمٖلظمْلّٗٔماظَِّؿ٨ّمَحَّٕٖم

"م)أخّٕج٥ّماظؾكمملري(،موس٤ّمسؾّٓمآمب٤ّمسؼملّٕمرض٨ّماظَِّّٕبممل،مَواظٖؿ٦َّظخمل٨ّمَؼ٦َِّمماظِّٖٖحِّٟ،مَوَضُِّٔفماْظؼمُلِقزمِلؽمَلمملِتماْظطمَلمملِصػمَلمملِتماْظؼمُلقمِلِعؽمَلمملِت

مضممللمرد٦ّلمآمص مضمملل: مآمسؽملؾملؼملممل مودػمل٣ّ:" مَدّعمملمػمل٧ّمآمسػملؿمل٥ّ مُؼزمِلنمِل مَظ٣ِّ مَعممل مِدؼؽمِل٥ِّ، مِع٤ِّ مِص٨ّمُصِلَقهمٍل ٌُقمِلِع٤ُّ ما مَؼَّٖاَل َظ٤ِّ

م:"م"م)أخّٕج٥ّماظؾكمملريم(َحَّٕاّعممل موضممللماب٤ّمسؼملّٕمرض٨ّمآمسؽملؾملؼملممل مِظؼمَل٤ِّمَأِوَضَّٝم، مَعِكََّٕج ماظَِّؿ٨ّماَل مَوَرَرمملِتماُُِّع٦ّٔر، مِع٤ِّ ٔإٖن

مم)أخّٕج٥ّماظؾكمملري(.م".اَيَّٕأممِبطمَلؿمِلّٕٔمِحػملخمل٥َِّغظمْلَل٥ُّمِصؿملؾمَلممل،مَدظمْل١َّماظّٖٓٔمم

موجمملءتماِّحغملمملمماظرملّٕسؿملهملمعمملغضملهملمظألصضملممللماظيتمتلؾنملمتّٕوؼّٝماآلعؽملنيموإخمملصؿؾمل٣ّ،م وحّٕٖمماإلدالممتّٕوؼّٝماآلعؽملني،

وع٤ّمذظ١ّماظؽملؾمل٨ّمس٤ّماإلذمملرةمبمملظلالح،مصظمل٨ّمايّٓؼىملمس٤ّمأب٨ّمػّٕؼّٕةمرض٧ّمآمسؽمل٥ّمأنمرد٦ّلمآمصػمل٧ّمآمسػملؿمل٥ّم

م مَوُأودػمل٣ّمضمملل:" مِظفمَلِبؿمل٥ِّ مَأَخمملُه مَطمملَن مَؤإِن مَحٖؿ٧ّمَؼََّٓس٥ُّ مَتػمْلضمَلؽمُل٥ُّ، ماْظؼمَلػمَلمملِئغمَلهمَل مَصكمٔلٖن مِبَقِّٓؼٍَّٓة، مٔإَظ٧ّمَأِخؿمل٥ِّ مَأَذمملَر م)أخّٕج٥ّممع٥َِِّّع٤ِّ "

معلػمل٣ّ(.م



مٕمؼّٕقمإظؿمل٥ّمضمملغ٦ّنمع٤ّماظعمل٦ّاغنيماظؾرملّٕؼهملمأوم ميفماظؿضملمملع٢ّمعّٝمشريماٌلػملؼملنيممس٦ّّا وظعملّٓمَدؼمَلوملمذّٕؼضملهملماإلدالمم

محظملّٜمأع٦ّاهل٣ّموأرواحؾمل٣ّممغصملمملممع٤ّ مطؼملممل مإذمحظملّٜمهل٣ّماإلدالممحعمل٦ّضؾمل٣ّماٌمملظؿملهملمواِّخالضؿملهملمواالجؿؼملمملسؿملهمل، اِّغصملؼملهمل;

موأسّٕاضؾمل٣ّ،موٕمؼغملّٕػ٣ّمسػمل٧ّمتّٕكمدؼؽملؾمل٣ّمأومعمملمػ٦ّمأدغ٧ّمع٤ّمذظ١ّ.م

ّما٦ٌمدؾقمملغ٥ّم مؼعمل٦ّل مإظؿملؾمل٣ّ، مواظعمللّٛ مِبّٕػ٣ّ مب٢ّ معضملؾمل٣ّ، مواظؿضملمملع٢ّ معضملمملعػملؿؾمل٣ّ مإمحل٤ّ ماظغملّٕؼ٣ّ ماظعملّٕآن ووج٥ّ

عمْلِلشمُل٦ّامٔإَظؿمِلؾمٔل٣ِّمٔإٖنمؽمِلؾمَلمملُط٣ُّماظػمل٥َُّّمَس٤ّٔماظَِّّٔؼ٤َّمَظ٣ِّمُؼعمَلمملِتػمُل٦ُّط٣ِّمِص٨ّماظِّّٓؼ٤ّٔمَوَظ٣ِّمُؼِكُّٕٔج٦ُّط٣ِّمِع٤ِّمِدَؼمملٔرُط٣ِّمَأِنمَتَؾّٕٗوُػ٣ِّمَوُتمَؼال}موتضملممل:

م.م[8اٌؼملؿقؽملهمل:م]{اظػمل٥ََّّمُؼِقنمٗلماْظؼمُلعمْلِلشمِلنَي

٤ٌّمادؿؾمملحمحّٕعهملمدعمملئؾمل٣ّمأومتضملّٕ مهل٣ّمبمملِّذى،مموذّٖٓدماظؽمليبمصػمل٧ّمآمسػملؿمل٥ّمودػمل٣ّماظ٦ّسؿملّٓ،موأشػملّٜميفماظضملعمل٦ّبهمل

مودػمل٣ّ: مَسمملّعممل"مصعملممللمصػمل٧ّمآمسػملؿمل٥ّ مَأِرَبضمِلنَي مَعِلرَيِة مِع٤ِّ مُت٦َّجُّٓ مٔرَ ؾمَلممل مَؤإٖن ماَىؽمٖلهمِل، مَراِئَقهمَل مَؼِّٕٔح مَظ٣ِّ مُعضمَلمملَػّّٓا مَضَؿ٢َّ م"َع٤ِّ

م)أخّٕج٥ّماظؾكمملري(.

لػملؼملنيمعؽمل٥ّمحؿ٧ّمالمؼؽملفّٕص٦ّاموؼؽملقّٕص٦ّا;مِّنماظطملػمل٦ّموضّٓمغؾملوملماظرملّٕؼضملهملماإلدالعؿملهملمس٤ّماظطملػمل٦ّميفماظّٓؼ٤ّ،موحّٔرتماٌ

ميفماظّٓؼ٤ّمػ٦ّماظشملّٕؼ٠ّمإماظؿشملّٕفماظظملغملّٕيمواالسؿعملمملدي.م

واظظملؾمل٣ّماًمملرلملمظػملّٓؼ٤ّمضّٓمؼّٓصّٝماإلغلمملنمإم‣مملوظهملمصّٕ معمملمؼضملؿعملّٓهموؼقملع٤ّمب٥ّمبمملظعمل٦ّة،موػّٔامعمملمأثؾؿ٥ّماظ٦ّاضّٝم

ماٌرملمملػّٓ.م

مَوَدشمًلمملمِظَؿغمُل٦ُّغ٦ّامُذؾمَلَّٓاَءم}مضملممل:وضّٓمجضمل٢ّمآمػّٔهماِّعهملمودشمًلممل;مِّنمدؼؽملؾمل٣ّمطّٔظ١ّ،مضممللمت َوَطَِّٔظ١َّمَجضمَلػمْلؽمَلمملُط٣ِّمُأٖعهمًل

م.م[143اظؾعملّٕة:م]م{َسػمَل٧ّماظؽمٖلمملٔسمَوَؼغمُل٦َّنماظُّٕٖد٦ُّلمَسػمَلؿمِلغمُل٣ِّمَذؾمٔلؿملّّٓا

مصكملنماظطملػمل٦ّمؼضملينماظرملعملهملم مطػملؾملممل، مطمملغوملماظ٦ّدشملؿملهملمتضملينماالسؿّٓالمواظؿ٦ّازنميفماِّع٦ّر مصكملذا صمملظطملػمل٦ّمخالفماظ٦ّدشملؿملهمل،

واظؿسملؿملؿمل٠ّمسػمل٧ّماظؽملظملّٗمبمملتؾمملعمرّٕؼ٠ّمواحّٓمبضملؿملّّٓامس٤ّماظ٦ّدّٛ،موودشملؿملهملماإلدالممت٦ّازنمبنيماِّحغملمملم،مصالمشػمل٦ّمموترملّٓد،م

موالمتظملػملوملموالمتلؿملنمل،مصالمإصّٕاطموالمتظملّٕؼّٛميفماإلدالم.م

وودشملؿملهملماإلدالممهزملنيمظػملؼملفؿؼملّٝمع٤ّماإلصّٕازاتماظيتمميغمل٤ّمأنمت٦ّجّٓمبلؾنملماظؿسملؿملؿمل٠ّمع٤ّماٌؿشملّٕصنيماظّٔؼ٤ّم

ؼضملؿؼملّٓونمسػمل٧ّمغصملّٕةمضؿملعملهملمظػملغمل٦ّنموظػملقؿملمملة،موؼؽملشملػملعمل٦ّنمعؽملؾملمملمإم‡شملؽهملمط٢ّمرأيم․مملظّٟمهل٣ّمبمملد٣ّماظّٓؼ٤ّ،موُؼّٓؼؽمل٦ّنم

ماِّعّٕماظّٔيمؼؽملؿؾمل٨ّمبؾمل٣ّمإمتغملظملريم مب٢ّماظؽمٖلؿمل٢ّمع٤ّمأسّٕا ماظضملػملؼملمملء،مط٢ّمصغملّٕم․مملظّٟمظظملغملّٕػ٣ّمبمملد٣ّماإلدالم، اظؽملمملس،

ووصؼملؾمل٣ّمبزملظملمملتمشريمالئعملهمل،مصمملظطملػمل٦ّميفماظّٓؼ٤ّمبمملبمإماظؿشملّٕفماظّٔيمؼعمل٦ّدمإماظضملؽملّٟمواظلضمل٨ّمإمإظّٖامماٌكمملظّٟم

مرأّؼمملمشريمرأؼ٥ّمبمملظعمل٦ّة.م

وضّٓمذّٕعماإلدالممظغمل٢ّمع٤ّمتل٦ّلمظ٥ّمغظملل٥ّمأنم ّٕجموؼرملّٔمس٤ّمتضملمملظؿمل٣ّماإلدالمموعؾمملدئ٥ّ،موأنمميمملرسماإلرػمملبم

خاللماظلضمل٨ّميفماِّر مصلمملّدا،مأومع٤ّمخاللماإلصّٖاعمواظرتوؼّٝمواظعملؿ٢ّمواظؿّٓعريمحّٓوّداموسعمل٦ّبمملتمتلمملسّٓمسػمل٧ّممع٤ّ

متػمل١ّم موع٤ّمأبّٕز موتّٕدعمط٢ّمع٤ّمؼّٕتغملنملمأيمسؼمل٢ّم ٢ّمبفملع٤ّماظؽملمملسموأعمملغؾمل٣ّ، اجؿـمملثماإلرػمملبمع٤ّماجملؿؼملضملمملت،

َّٖاُءماظَِّّٔؼ٤َّمُؼَقمملٔرُب٦َّنماظػمل٥ََّّمَوَرُد٦َّظ٥ُّمَوَؼِلضمَل٦َِّنمِص٨ّمٔإٖغؼمَلمملمَج}ماظضملعمل٦ّبمملت:محّٓمايّٕابهمل،موضّٓمجمملءمتؾؿملؿملؽمل٥ّميفمض٦ّلمآمتضملممل:

مِع مُؼؽمِلظمَل٦ِّا مَأِو مِخػمَلمملٍف مِع٤ِّ مَوَأِرُجػمُلؾمُل٣ِّ مَأِؼِّٓؼؾمٔل٣ِّ مُتعمَلشملََّّٝ مَأِو مُؼزمَلػملَُّؾ٦ّا مَأِو مُؼعمَلٖؿػمُل٦ّا مَأِن مِخِّْٖيمِص٨ّماْظفمَلِرٔ مَصَلمملّدا مَظؾمُل٣ِّ ماْظفمَلِرٔ مَذِظ١َّ َّ٤

م.م[م33اٌمملئّٓة:م]م{ـملِخَِّٕةمَسَّٔاْبمَسصمِلؿمل٣ّْاظِّٓٗغؿمَلمملمَوَظؾمُل٣ِّمِص٨ّماْظ

وضّٓمسّٕصوملمايّٕابهملمب٦ّصظملنيمسمملعني:مػؼملممل:م‣مملربهملمآمورد٦ّظ٥ّ،مواظظمللمملدمواإلصلمملدميفماِّر ،موػّٔانماظ٦ّصظملمملنم

مودػمل٣ّم مصػمل٧ّمآمسػملؿمل٥ّ مآمورد٦ّظ٥ّ مِّنم‣مملربهمل ماظرملّٕع; ماظضملؼمل٢ّماإلجّٕاع٨ّمبمملًّٕوجمسػمل٧ّمأحغملمملم ؼعملؿسملؿملمملنمهّٓؼّٓ

مملبعملهملمظؿمللوملمسػمل٧ّمزمملػّٕماظؽملّٙ،مإمنمملمؼعملزملّٓمبؾملمملماظضملؼمل٢ّمسػمل٧ّمارتغملمملبماِّسؼملممللماإلجّٕاعؿملهملماٌكمملظظملهملماظ٦ّاردةميفماآلؼهملماظل



ِّحغملمملممآموإًّوجمسػمل٧ّمعؽملؾملمملجمرد٦ّظ٥ّمصػمل٧ّمآمسػملؿمل٥ّمودػمل٣ّمبمملظضملّٓوانماظلمملصّٕمسػمل٧ّماظؽملمملسموسػمل٧ّمأغظمللؾمل٣ّمودعمملئؾمل٣ّم

موأع٦ّاهل٣ّ.م

;مذظ١ّمأنميفماإلرػمملبمػمًلمملمظػمللالح،موايّٕابهملمتؿظمل٠ّمعّٝمعمملماصشملػملّّمسػمل٧ّمتلؼملؿملؿ٥ّمبمملإلرػمملبميفماظضملزملّٕمايّٓؼىمل

وإخمملصهملمظػملؽملمملس،موخّٕوّجمملمسػمل٧ّماظعملمملغ٦ّن.موػّٔاماظؿعملمملربميفماظزملظملهملماظصملمملػّٕةمؼعملؿسمل٨ّماظؿرملمملب٥ّميفمطؿملظملؿملهملماظضملعملمملبمبضملّٓمت٦ّاصّٕم

اظرملّٕوطماظالزعهملمظػملقغمل٣ّمسػمل٧ّمعّٕتغملنملماىّٕميهمل،موتشملؾؿمل٠ّمعـ٢ّمػّٔهماظضملعمل٦ّبهملمػ٦ّماظّٔيمدؿمللؿفملص٢ّمػّٔامإٌّ موؼعملشملّٝم

مغمل٣ّمظػملعملسملمملء،مواظؿشملؾؿمل٠ّمع٤ّمِضؾ٢ّماظلػملشملمملتماٌكؿزملهمل،مالمع٤ّمآحمملدماظؽملمملسموالمع٤ّمسؼمل٦ّعؾمل٣ّ.مدابّٕه،مسػمل٧ّمأنمؼغمل٦ّنماي

م****

م  



م

ممم

مدمملبضمّلممل:ماىّٖؼهمل

م

ذّٕسوملمِّجػمل٥ّميفمزعمملغؾملمملم،مظغمل٦ّنممؿؾمل٧ّمع٦ّجؾ٥ّميفمزعمملغؽملمملمػّٔامواغؿظملوملمسػملؿ٥ّمبمملغؿظملمملءمعمملعمملظ٨ّماغػ٨ّ:ماد٣ّمالظؿّٖامممم

،موحػملوملمض٦ّابّٛموغصمل٣ّمعمملظؿملهملمأخّٕىم‣ػملؾملمملم،ممممملمأدىمما٦ٌّارؽملنيمضّٓمأصؾق٦ّامؿملضمّلمملمد٦ّاءميفمايعمل٦ّقمواظ٦ّاجؾمملت

مإمزوالماظضملػملهمل.

وعمملموردميفماظعملّٕآنماظغملّٕؼ٣ّمع٤ّمحّٓؼىملمسؽملؾملمملم ؼمل٢ّمسػمل٧ّماِّسّٓاءماحملمملربنيمواٌضملؿّٓؼ٤ّماظّٕاصسملنيمظػملؼمل٦ّارؽملهملم،ممم

موظؿملّٗميفما٦ٌّارؽملنيماٌلمملٌنيماٌرملمملرطنيميفمبؽملمملءماظ٦ّر٤ّمواظّٓصمملعمسؽمل٥ّ.

موبؿملمملنمذظ١ّ:

ؾملمملماظّٓوظهملماإلدالعؿملهملمسػمل٧ّماظّٔؼ٤ّمدخػمل٦ّاميفمدوظؿؾملمملم،موٕمؼّٓخػمل٦ّاميفمدؼؽملؾملمملمٕمتغمل٤ّمأنماىّٖؼهملماظيتمصّٕضؿمم

اخرتاسمملمإدالعؿملمملم،موإمنمملمطمملغوملمضّٕؼؾهملمعضملّٕوصهملمصؿملؼملمملمدؾ٠ّماإلدالممع٤ّمض٦ّاغنيم،متقملخّٔمععملمملب٢ّماىؽملّٓؼهملمومملؼهملماظّٓوظهملم

مم،موؼرملؾملّٓمظّٔظ١ّمأغؾملمملمٕمتظملّٕ مإالمواظّٓصمملعمس٤ّمرسؿملؿؾملمملم،مصغملمملغوملمبًّٓظمملمع٤ّماىؽملّٓؼهملم،موٕمتغمل٤ّمبًّٓظمملمع٤ّماإلميمملنمبمملإلدال

سػمل٧ّماظعملمملدرؼ٤ّمسػمل٧ّمأداءماىؽملّٓؼهملم،ماٌمملظغملنيمٌمملمؼّٓصضمل٦ّغ٥ّمضّٕؼؾهملمهلّٔهماىؽملّٓؼهملم،موظ٦ّمطمملغوملمبًّٓظمملمع٤ّماإلميمملنم

بمملإلدالممظ٦ّجؾوملمسػمل٧ّمط٢ّماٌكمملظظملنيميفماظّٓؼ٤ّمؿملضمّلمملموبالمأيمادؿـؽملمملءم،مظغمل٤ّمٕمؼغمل٤ّمأعّٕػمملمطّٔظ١ّم،مصؾمل٨ّمٕم

والماظؽمللمملءموالماظضملفّٖةموالمإٌّض٧ّمع٤ّمأػ٢ّماظغملؿمملبم،مطؼملمملمأغؾملمملمٕمتظملّٕ مسػمل٧ّمماظرملؿمل٦ّخموالماِّرظملممللم٧ّتظملّٕ مسػمل

م ضمملظ٦ّا:مإغؾملمملمبّٓلمس٤ّماظؽملزملّٕمواىؾملمملد.م_بمملدؿـؽملمملءمصعملؾملمملءماٌمملظغملؿملهملمم_اظّٕػؾمملنمورجممللماظّٓؼ٤ّم،موط٢ّماظظملعملؾملمملءماٌلػملؼملنيم

،مغّٙمرد٦ّلمآمّٓؼهملنّٕانمععملمملب٢ّمإسظملمملئؾمل٣ّمع٤ّماىؽملمع٤ّمغزملمملرىم_بّٓغؿمّلمملموعمملظؿمّلمملمم_ظعملّٓمصّٕضوملمسػمل٧ّماظعملمملدرؼ٤ّممم

صػمل٧ّمآمسػملؿمل٥ّمودػمل٣ّمسػمل٧ّمذظ١ّ:م"المؼغملػملّٟمأحّٓمع٤ّمأػ٢ّماظّٔعهملمعؽملؾمل٣ّمإًّوجمعّٝماٌلػملؼملنيمإمسّٓوػ٣ّمٌالضمملةم

مايّٕوبموعغملمملذظملهملماِّضّٕانم،موأنمؼغمل٦ّنماٌلػملؼمل٦ّنمذبمملبنيمسؽملؾمل٣ّم،موج٦ّاّرامع٤ّمدوغؾمل٣ّ".م

ويفماظؾالدماظيتمآثّٕمصؿملؾملمملمشريماٌلػملؼملنيمأداءماىؽملّٓؼهملمعّٝماٌلػملؼملنيمٕمتظملّٕ مسػملؿملؾمل٣ّماىّٖؼهملم،مب٢ّمطمملغ٦ّاممم

عؿلمملوؼ٤ّمعّٝماٌلػملؼملنيميفماظعملؿممللمويفمغزملؿملؾؾمل٣ّمع٤ّماظطملؽملمملئ٣ّمطؼملمملمحّٓثميفم)مجّٕجمملنم(محؿملىملمغزملوملمعضملمملػّٓةماظعملمملئّٓم)م

مؿ٥ّمس٦ّضمملمس٤ّمجّٖائ٥ّ".د٦ّؼّٓمب٤ّمععملّٕنم(معّٝمأػػملؾملممل:م"وع٤ّمادؿضملؽملمملمب٥ّمعؽملغمل٣ّمصػمل٥ّمجّٖاؤهميفمعضمل٦ّغ

وحّٓثمذظ١ّمأؼسمّلمملمعّٝماظؽملزملمملرىمع٤ّمأػ٢ّمّٙم،مسؽملّٓعمملمحمملرب٦ّاميفمصظمل٦ّفمجؿملّ٘مأب٨ّمسؾؿملّٓةمب٤ّماىّٕاحميفممم

مع٦ّضضملهملماظريع٦ّكمضّٓماظّٕومماظؾؿملّٖغشملؿملني.

وأدعملّٛمسؼملّٕمب٤ّماًشملمملبماىّٖؼهملمس٤ّمغزملمملرىمبينمتطملػملنملمٌمملمرأىمع٤ّمغظملمملرػ٣ّموأغظملؾمل٣ّمعؽملؾملمملم،مصػمل٣ّمؼفملع٤ّمذعملمملضؾمل٣ّممم

ومأنمؼغمل٦ّغ٦ّامزؾملريامهل٣ّمسػمل٧ّمأػ٢ّماإلدالمم،مموسػمل٣ّمأغ٥ّمالمضّٕرمسػمل٧ّماٌلػملؼملنيمع٤ّمإدعملمملطمذظ١ّمواظػملقمملقمبمملظّٕومم،مأ

االد٣ّمسؽملؾمل٣ّم،معّٝمادؿؾعملمملءمعمملم‧نملمسػملؿملؾمل٣ّمع٤ّماىّٖؼهملم،مصفملدعملشملؾملمملمسؽملؾمل٣ّم،موادؿ٦ّصمملػمملمعؽملؾمل٣ّمبمملد٣ّماظزملّٓضهملمحنيمضمملسظملؾملمملم

م(.ماِّع٦ّالم،موأب٦ّمؼ٦ّدّٟميفمإًّاجأخّٕج٥ّماب٤ّمدالمميف)سػملؿملؾمل٣ّ.م

ام،مإمنمملمرتؾ٥ّمسػمل٧ّمايّٕابهملمالمسػمل٧ّم•ّٕدماظغملظملّٕمأوماالغؿلمملبمإماظغملؿمملبم،ممملهمبؿملمملنمآمتضملمملمصطملمملّروأعمملماظّٔيممسمم

مصكملذاماغؿؾملوملمايّٕابهملمصالمصطملمملر.

وضّٓمذّٓدمصعملؾملمملءماظرملّٕؼضملهملماظؽملغملريمسػمل٧ّمع٤ّمؼل٨ّءمإمأػ٢ّماظغملؿمملبميفمأيموج٥ّمع٤ّمأوج٥ّماٌضملمملعػملهملم،مب٢ّمأطّٓواممم

م.ممسػمل٧ّمضّٕورةمحل٤ّمعضملمملعػملؿؾمل٣ّمواإلحلمملنمإظؿملؾمل٣ّ



م****

م

م  



 
 
 ب: دار احلرةثبهٌ

م

مايمملضّٕمالموج٦ّدمظ٥ّممبظملؾمل٦ّع٥ّماٌزملشملػملق٨ّماظعملّٓؼ٣ّميفمز٢ّممم موضّٓمأصؾّّميفموضؿؽملممل معزملشملػملّّمصعملؾمل٨ّمعؿطملريم، ػ٨ّ:

موالمُؼك٢ّٗ م، موا٦ٌّاثؿمل٠ّماِّممؿملهمل م،مماالتظملمملضمملتماظّٓوظؿملهمل ماٌطملؿزملؾهمل مأرضؾملممل مبمملظؿفملطؿملّٓمسػمل٧ّمح٠ّماظّٓولميفمادرتداد تطملريه

وأخزملؾملمملمحعمل٦ّقماظرملضملنملماظظملػمللشملؿملينم،مواظرملّٕعمؼ٦ّجنملماظ٦ّصمملءمبمملظضملعمل٦ّدم،موسػملؿمل٥ّمصالمػفّٕةمع٤ّماِّورمملنمبّٓس٦ّىماالغؿعملممللم

مظّٓارماإلدالم.

مويفمبؿملمملنمذظ١ّ:

سػمل٤ّمرئؿملّٗماظّٓوظهملماظيتموضّٝمغ٦ّضّّمأٖنمدارمايّٕبمػ٨ّ:ماظيتموضّٝمعؽملؾملمملماسؿّٓاءموحّٕبمسػمل٧ّمبػملّٓمإدالع٨ّم،موأمم

سػملؿملؾملمملماالسؿّٓاءماظّٓصمملعمسؽملؾملمملم،مصمملظّٓارماٌضملؿّٓؼهملمحؿملؽملؽٍّٔمػ٨ّمدارمحّٕبم،موإنمٕمؼعمل٣ّمبنيمأيمدوظهملموبنيماٌلػملؼملنيمضؿممللم

أوماسؿّٓاءمصؾمل٨ّمسؽملّٓئّٔمدارمأعمملنم،موع٤ّماٌضملػمل٦ّممأنمط٢ّماظّٓولماظيتمؼعمل٦ّممبؿملؽملؾملمملموبنيماٌلػملؼملنيممتـؿمل٢ّمدبػمل٦ّعمملد٨ّم

مملنم،موطّٔظ١ّمط٢ّماظلظملّٕاءمواظلؿملمملحمواظؿفمملرممم٤ّمؼّٓخػمل٦ّنمبالدماإلدالممإمنمملمػ٣ّمأػ٢ّمصؾمل٨ّمداخػملهملمهوملماد٣ّمدارمأع

ماظؿّٖع٦ّامبمملظعمل٦ّاغنيموأعمملنمالم‧٦ّزماٌلمملسمبؾمل٣ّمأوماالمسؾملّٓ صؿؽمملتمسػملؿملؾمل٣ّم،مب٢ّم‧نملمإطّٕاعؾمل٣ّمواإلحلمملنمإظؿملؾمل٣ّمرمملٌممل

ماظعمل٦ّاغنيمصؼملقمملدؾؿؾمل٣ّمػ٨ّماخؿزمل مس٤ّمػّٔه مخّٕج٦ّا مصكملذا م، مبؾالدغممل موإضمملعؿؾمل٣ّ مظّٓخ٦ّهل٣ّ مملصمايغمل٦ّعمملتمالماٌؽملصملؼملهمل

ماِّصّٕادموصعمًلمملمظألسّٕافماظّٓوظؿملهملمواظضملالضمملتماظّٓبػمل٦ّعمملدؿملهمل.

مظضملؾملّٓمأومأعمملنممم م،موالم•ممللمصؿملؾملممل شريمأنماٌؿشملّٕصنيمؼزملّٕونمسػمل٧ّمأنمدارماظغملظملّٕمالبّٓمأنمتغمل٦ّنمدارمحّٕبمدائؼمّلممل

ماٌلػملؼمل٦ّنمعممل موع٤ّمادؿشملمملعمع٤ّماٌلػملؼملنيمأنمؼؽملؾملنملمأع٦ّاهل٣ّموؼلشمل٦ّمسػمل٧ّممممؼػملؿّٖع٥ّ مطمملصّٕؼ٤ّم، ؿػملغملمملتؾمل٣ّمداممأػػملؾملممل

صػملؿملظملضمل٢ّم،موػغملّٔامتزملؾّّماظّٓغؿملمملمطػملؾملمملمدارمحّٕبميفمغصملّٕمػقملالءماٌؿشملّٕصنيماظطملمملظنيمحؿ٧ّمبالدماإلدالممصؾمل٨ّمدارمحّٕبم

م،موشريماٌلػملؼملنيمحّٕبؿمل٦ّنم;مِّغؾمل٣ّمطظملمملرم،موػغملّٔامتزملؾّّمم;٣ّيفمغصملّٕػ ِّنمأػػملؾملمملمشريمعشملؾعملنيمظػملرملّٕؼضملهملماإلدالعؿملهملمصؿملؾملممل

اإلرػمملبؿملنيموػ٦ّمعمملم ٦ّلماظضملمملٕمإمدمملحهملمصّٕاعم،مبًّٓظمملمع٤ّمروحماظّٓغؿملمملمطػملؾملمملمدارمحّٕبموضؿ٢ّموضؿممللميفمغصملّٕمػقملالءم

موثؿملعملهملم محؿملىملمتضملّٓ مايؽملؿملّٟم، مدؼؽملؽملممل موردكؾملممل مواظؿضملمملؼّ٘ماظلػملؼمل٨ّماظّٔيمأرد٧ّمُأدل٥ّ مايسملمملريموضؾ٦ّلماآلخّٕ اي٦ّار

م٣ّ.آٌّؼؽملهملماٌؽمل٦ّرةمأسصمل٣ّموثؿملعملهملمبرملّٕؼهملميفمصعمل٥ّماظؿضملمملؼّ٘ماإلغلمملغ٨ّمبنيماظؾرملّٕمسػمل٧ّماخؿالفمأدؼمملغؾمل٣ّموسعملمملئّٓػ٣ّموأسّٕاضؾمل

م  



ب: 
 
 الدٌـــي والدولـــةتبسع

 

اظّٓوظهملماظّٕذؿملّٓةمػ٨ّمصؼملمملممأعمملنمظػملؿّٓؼ٤ّماظّٕذؿملّٓم،مواظضملالضهملمبنيماظّٓؼ٤ّمواظّٓوظهملمظؿمللوملمسالضهملمسّٓاءموظ٤ّمتغمل٦ّنم،ممممممممم

إنمتّٓؼؽملمملمرذؿملّّٓامصقؿملّقمملمواسؿمّلمملمودشملؿم٘لمملمؼلؾمل٣ّموبعمل٦ّةميفمبؽملمملءموادؿعملّٕارمدوظهملمسزملّٕؼهملمدميعملّٕارؿملهملمحّٓؼـهملمتعمل٦ّممسػمل٧ّمأدّٗم

موإنمدوظهملمرذؿملّٓةمالمميغمل٤ّمأنمتزملشملّٓممبمملظظملشملّٕةماإلغلمملغؿملهملماظيتمتؾقىملمس٤ّماإلميمملنماظّٕذؿملّٓمورؽملؿملهملمرادك هملموطمملعػملهملم،

مإم مصمملظؿّٓؼ٤ّماظّٕذؿملّٓمؼّٓصّٝمصمملحؾ٥ّ مؼؽملؾطمل٨ّمأنمغظملّٕٓقموب٦ّض٦ّحمذّٓؼّٓمبنيماظؿّٓؼ٤ّمواظؿشملّٕفم، مسػمل٧ّمأغؽملممل اظزملقؿملّّم،

هملم،مإماظزملّٓقم،مإّٕ٨ّمعّٝماظّٔاتمواآلخّٕم،موػ٦ّمعمملمغّٓسؼمل٥ّماظؿلمملعّّم،مإماظمعغملمملرمماِّخالق،مإماظؿضملمملؼّ٘ماظلػملؼمل

ماظّٓعمملءم موادؿؾمملحهمل مواهلّٓم م، مواظؿكّٕؼنملمواظّٓعمملر م، مواإلصلمملد مإماظظمللمملد ماظؿشملّٕفمواإلرػمملبماظّٔيمؼّٓس٦ّ مأعممل ؿملضمّلممل،

واِّع٦ّالم،مصؾمل٦ّماظّٓاءماظضملسملممللماظّٔيم‧نملمأنمغعملمملوع٥ّمؿملضمّلمملموأنمغعملّٟمظ٥ّمبمملٌّٕصمملدم،موأنمغضملؼمل٢ّمبغمل٢ّمعمملمأوتؿملؽملمملمع٤ّم

منؿـ٥ّمع٤ّمجّٔوره.مض٦ّةمظػملعملسملمملءمسػملؿمل٥ّمحؿ٧ّ

ويفمػّٔهماٌضملمملدظهملمشريماظزملضملؾهملم‧نملمأنمغظملّٕقمبنيماظّٓؼ٤ّماظّٔيمػ٦ّمح٠ّم،مواظظملغملّٕماإلرػمملب٨ّماٌؽملقّٕفماظّٔيمػ٦ّمممممممم

بمملر٢ّم،مع٦ّضؽملنيمأنماظزملّٕاعمبنيماي٠ّمواظؾمملر٢ّمضمملئ٣ّموعلؿؼملّٕمإمأنمؼّٕثمآماِّر موع٤ّمسػملؿملؾملممل،مسػمل٧ّمأنماظؽملزملّٕم

محؿملىملمؼعمل٦ّلماي٠ّم م"َب٢ِّظػملق٠ّمرممللماظّٖع٤ّمأومضزملّٕم، م م مَزاِػ٠ّْمُػ٦َّمَصكمٔلَذامَصؿمَلَِّٓعطمُل٥ُّماْظَؾمملِر٢ّٔمَسػمَل٧ّمِبمملْظَق٠ِّّمَغعمْلُِّٔفمدؾقمملغ٥ّ:

ممِعؼمٖلمملماْظ٦َِّؼ٢ُّمَوَظغمُل٣ُّ

م(م.18َتزمِلظمُل٦َّن"م)اِّغؾؿملمملءم:م

مإنمعـ٢ّماي٠ّمواظؾمملر٢ّمطؼملـ٢ّماظغملػملؼملهملماظشملؿملؾهملماظيتمػ٨ّمح٠ّم،مواظغملػملؼملهملمممممممم

َضََّٕبماظػمل٥َُّّمَعـَػمًلمملمَطػمِلؼمَلهمًلمَرؿملَِّؾهمًلمَطرمَلَفٍَّٕةمَرؿملَِّؾهمٍلمَأِصػمُلؾمَلمملمَثمملِبومْلمَوَصُِّٕسؾمَلمملمِص٨ّماظٖلؼمَلمملِءمُتقمِلِت٨ّمَأَظ٣ِّمَتَّٕمَطؿمِلَّٟماًؾؿملـهملماظيتمػ٨ّمبمملر٢ّم:م"

ـٖومِلمَخِؾؿملـَهمٍلمَفٍَّٕةَطرمَلمَخِؾؿملـَهمٍلمَطػمِلؼمَلهمٍلمَوَعـ٢َُّمُأُطػمَلؾمَلمملمُط٢ّٖمِحنٕيمِبكمٔلِذٔنمَربِّؾمَلمملمَوَؼسمِلُّٕٔبماظػمل٥َُّّماْظفمَلِعـَمملَلمِظػملؽمٖلمملٔسمَظضمَلػملَّؾمُل٣ِّمَؼَؿَّٔطَُّّٕوَن مِع٤ِّماِجُؿ

م(م.26-24َضَّٕإر"م)إبّٕاػؿمل٣ّم:ممِع٤ِّمَظؾمَلمملمَعمملماْظفمَلِرٔ مَص٦ِّٔق

مٔإٖغؾمُل٣ِّماْظؼمُلَِّٕدػمِلنَيمِظضمِلَؾمملِدَغمملمَطػمِلؼمَلُؿؽمَلمملمَدَؾعمَلومِلمسػمل٧ّمأنماظؽملزملّٕمالم‣مملظهملمظػملق٠ّموِّػػمل٥ّم،محؿملىملمؼعمل٦ّلماي٠ّمدؾقمملغ٥ّم:م"َوَظعمَلِّٓمممممممم

ممَظؾمُل٣ُّمُجؽمِلََّٓغمملمٔإٖنَوماْظؼمَلؽمِلزمُل٦ُّروَنمَظؾمُل٣ُّ م)اظزملمملصمملتم: م" م"173-171اْظطمَلمملِظُؾ٦َّن موؼعمل٦ّلمدؾقمملغ٥ّم: م، مَؼؽمِلزمُلُِّٕط٣ِّماظػمل٥ََّّمَتؽمِلزمُلُّٕوامٔإِنم(

م(.م47اْظؼمُلقمِلِعؽمِلنَي"م)اظّٕومم:مَغزمِلُّٕمَسػمَلؿمِلؽمَلمملمَحعملًّمملمَوَطمملَنم(م،موؼعمل٦ّلمدؾقمملغ٥ّم:م"7َأْضَّٓاَعغمُل٣ِّ"م)‣ؼملّٓم:مَوُؼـَؾِّومِل

مواظضملؼمل٢ّمواإلغؿمملجم،مإغؽملمملمِّصقمملبمضسملؿملهملمسمملدظهملم مؼّٓس٦ّمظػملؾؽملمملءمواظؿضملؼملريم، مصغمل٢ّمعممل موضسملؿملهملمور٤ّم، ،مضسملؿملهملمدؼ٤ّم،

ودضملمملدةماظؽملمملسموهعملؿمل٠ّمأعؽملؾمل٣ّموادؿعملّٕارػ٣ّم،مهل٦ّماظّٓؼ٤ّماي٠ّمواإلغلمملغؿملهملمايعملؿملعملؿملهملم،موط٢ّمعمملمؼّٓس٦ّمظػملظمللمملدمواإلصلمملدم،م

ممملغؿملهملماظعمل٦ّميهمل.واظؿكّٕؼنملمواظعملؿ٢ّم،مؼّٓس٦ّمإمعمملم مملظّٟماِّدؼمملنمودمملئّٕماظعملؿمل٣ّماظؽملؾؿملػملهملمواظظملشملّٕةماإلغل

اظّٓؼ٤ّمواظّٓوظهملمالمؼؿؽملمملضسملمملنم،ماظّٓؼ٤ّمواظّٓوظهملمؼّٕدكمملنمعضملمملمأدّٗما٦ٌّارؽملهملماٌؿغملمملصؽهملميفمايعمل٦ّقمواظ٦ّاجؾمملتم،مم

وأنمغضملؼمل٢ّمعضمّلمملمًريمبػملّٓغمملموخريماظؽملمملسمأضملنيم،مأنم‥نملماًريمظطملريغمملمطؼملمملم‥ؾ٥ّمِّغظمللؽملمملم،ماِّدؼمملنمرهملم،ماِّدؼمملنم

ممملء.ممسمملحهملم،ماِّدؼمملنمإغلمملغؿملهملم،ماِّدؼمملنمسشمل

اظّٓؼ٤ّمواظّٓوظهملمؼؿشملػملؾمملنمعؽملمملمؿملضمّلمملماظؿغملمملص٢ّماجملؿؼملضمل٨ّم،موأنمالمؼغمل٦ّنمبؿملؽملؽملمملمجمملئّٝموالم‣ّٕومموالمسمملٕرموالمعرملّٕدممممممممم

موالم‣ؿمملج.م

مواإلرػمملبممممممم م، مواظغملل٢ّ ماظؾشملمملظهمل موؼشملمملردان م، مواإلتعملمملن مواظؿؼملؿملّٖ م، مواإلغؿمملج ماظضملؼمل٢ّ مإ مؼّٓصضملمملن مواظّٓوظهمل اظّٓؼ٤ّ

مدم،مواظؿّٓعريمواظؿكّٕؼنملم،موإثمملرةماظعملالض٢ّمواظظملنتم،مواظضملؼملمملظهملمواًؿملمملغهمل.مواإلػؼملممللم،مواظظمللمملدمواإلصلممل



وخؿمملّعمملمغقملطّٓمأنمع٤ّمؼؿ٦ّػؼمل٦ّنمصّٕاّسمملمالم‧نملمأنمؼغمل٦ّنمبنيماظّٓؼ٤ّمواظّٓوظهملموؼّٕوغ٥ّمصّٕاّسمملم‣ّؿؼملمملمإعمملمأغؾمل٣ّمالممممممممم

ظ٥ّمبمملظّٓؼ٤ّماظزملقؿملّّموالمبمملظّٓوظهملممؼظملؾملؼمل٦ّنماِّدؼمملنمصؾملؼملمملمصقؿملّقمملمأومالمؼضمل٦ّنمعظملؾمل٦ّمماظّٓوظهملموسؿمّلمملمتمملّعمملم،مصمملًػمل٢ّمالمسالضهمل

ماظّٕذؿملّٓةم،مإمنمملمؼؽملرملفملماًػمل٢ّمع٤ّمد٦ّءماظظملؾمل٣ّمظشملؾؿملضملهملماظّٓؼ٤ّمأومظشملؾؿملضملهملماظّٓوظهملمأومظشملؾؿملضملؿؾملؼملمملمعضمّلممل.م

شريمأغؽملمملمغقملطّٓمسػمل٧ّمضّٕورةماحرتاممددؿ٦ّرماظّٓوظهملموض٦ّاغؿملؽملؾملمملم،موإسالءمدوظهملماظعملمملغ٦ّنم،موأالمتؽملرملفملميفماظّٓولمدػملشملمملتمممممممم

عزملّٓرمػّٔهماظلػملشملمملتم،مصؾمل٦ّمظ٦ّاءمواحّٓمتؽملسمل٦ّيمهؿ٥ّمويفمزػمل٥ّمط٢ّماِّظ٦ّؼهملماِّخّٕىم،ممع٦ّازؼهملمظلػملشملهملماظّٓوظهملمأؼمملمطمملن

أعمملمأنمهؼمل٢ّمط٢ّمعقملدلهملمأوممملسهملمأومجؾملهملمظ٦ّاءمع٦ّازّؼمملمظػمل٦ّاءماظّٓوظهملمصؾملّٔامخشملّٕمداػ٣ّمالمؼلؿعملؿمل٣ّمعضمل٥ّمالمأعّٕماظّٓؼ٤ّم

 والمأعّٕماظّٓوظهمل.

 

م

م  



 مشروعية الدولة الوطنيةعاشًرا: 
 

ماىؼملمملسمملتم ماخؿشملمملف مظغمل٤ّ م، مإمدظؿمل٢ّ ماظّٕادّْ ماظـمملبومل م ؿمملج مال ماظزملق٨ّ ماظظملغملّٕي مواٌؽملمملخ يفماظلؿملمملق

ماظؿّٓظؿمل٢ّم مإ م‣ؿمملّجممل ماٌلػملؼملمملت محغمل٣ّ ميف مػ٦ّ معممل مجضمل٢ّ موظؿظمللريات٥ّ مظ٥ّ مواحؿغملمملرػممل ماظّٓؼين مظػملكشملمملب اٌؿشملّٕصهمل

م،مصؼملرملّٕوسؿملهملماظّٓوظهملماظ٦ّرؽملؿملهملمأعّٕمشريمضمملب٢ّمظػملف ّٓلمأوماظؿرملغملؿمل١ّم،مب٢ّمػ٦ّمأص٢ّمواظؿفملصؿمل٢ّم،موطفملغ٥ّمٕمؼغمل٤ّمأصالمثمملبّؿممل

مواٌظملغملّٕؼ٤ّمأنماظّٓصمملعمس٤ّماِّورمملنمععملّٓممسػمل٧ّم محؿ٧ّمأطّٓمبضملّٚماظضملػملؼملمملء م، ماٌضملمملصّٕ رادّْمالمشؽمل٧ّمسؽمل٥ّميفمواضضملؽملممل

اظّٓصمملعمس٤ّماِّدؼمملنم،مِّنماظّٓؼ٤ّمالمبّٓمظ٥ّمع٤ّمور٤ّم ؼملػمل٥ّمو ؼملؿمل٥ّم،موإالمٌمملمضّٕرماظظملعملؾملمملءمأنماظضملّٓومإذامدخ٢ّمبػملّّٓامع٤ّم

مو ماىؾملمملد ماٌلػملؼملنيمصمملر م،مبالد موصطملريػ٣ّ مطؾريػ٣ّ موغلمملئؾمل٣ّ، مرجمملهل٣ّ ماظؾػملّٓ مصّٕ مسنيمسػمل٧ّمأػ٢ّمػّٔا ماظضملّٓو دصّٝ

موظ٦ّمٕمؼغمل٤ّماظّٓصمملعمس٤ّم م، محؿ٧ّمظ٦ّمصؽمل٦ّامؿملضمّلممل معلػملقؾمل٣ّموأسّٖهل٣ّم،مط٢ّموص٠ّمادؿشملمملسؿ٥ّموعغملؽملؿ٥ّم، ض٦ّؼؾمل٣ّموضضملؿملظملؾمل٣ّم،

ماظّٓؼمملرمععملزملّّٓامع٤ّمأػ٣ّمععملمملصّٓماظرملّٕعمظغملمملنمهل٣ّمأنمؼرتط٦ّاماِّورمملنموأنمؼؽملف٦ّامبفملغظمللؾمل٣ّموبّٓؼؽملؾمل٣ّ.م

مبممليعمل٦ّقم ماظغملمملع٢ّ موتضملينماالظؿّٖام م، مبنيماظرملكّٙمواظّٓوظهمل ما٦ٌّارؽملهمل مسعملّٓ ماحرتام ماظ٦ّرؽملؿملهمل وتضملينماظّٓوظهمل

واظ٦ّاجؾمملتماٌؿغملمملصؽهملمبنيمأبؽملمملءماظ٦ّر٤ّمؿملضملمملمدونمأيمتظملّٕضهملمسػمل٧ّمأدمملسماظّٓؼ٤ّمأوماظػمل٦ّنمأوماظضملّٕقمأوماىؽملّٗمأوم

ّٓؼ٤ّمالمتقملع٤ّمب٦ّر٤ّموالمبّٓوظهملمورؽملؿملهملم،مصفملطـّٕماظػملطملهملم،مشريمأنمتػمل١ّماىؼملمملسمملتماظسملمملظهملماٌمملرضهملماٌؿشملّٕصهملماٌؿمملجّٕةمبمملظ

ماظؿؽملصملؿملؼمل٨ّماِّؼّٓؼ٦ّظ٦ّج٨ّمص٦ّقم مأومأٖنموالءػممل مالمتقملع٤ّمبمملظّٓوظهملماظ٦ّرؽملؿملهملمأصالمع٤ّماِّدمملسم، مأغؾملممل تػمل١ّماىؼملمملسمملتمإعممل

ط٢ّماظ٦ّالءاتماِّخّٕىمورؽملؿملهملموشريمورؽملؿملهملم،مصمملظظملسملمملءماظؿؽملصملؿملؼمل٨ّمظّٓىمػّٔهماىؼملمملسمملتمأرحنملموأودّٝمبغملـريمع٤ّماظّٓوظهملم

ممملءماظ٦ّرين.اظ٦ّرؽملؿملهملمواظظملسمل

وتل٦ّٓقمدمملئّٕماىؼملمملسمملتماٌؿشملّٕصهملمأغؾملمملمحمملعؿملهملم٧ّماظّٓؼ٤ّ،موأغؾملمملمإمنمملمتلضمل٧ّمظؿشملؾؿمل٠ّمحغمل٣ّمآم)سّٖموج٢ّ(م

مواغؿؾملمملكم ماىؼملمملسمملتمع٤ّمضؿ٢ّموغلّٟموتظملفريموتّٓعريمودظمل١ّمظػملّٓعمملء مػّٔه مب٥ّ متعمل٦ّم مأؼ٤ّمعممل موغؿلمملءلم: مذّٕس٥ّ، وإضمملعهمل

مآموحغملؼمل٥ّ.مظألسّٕا موديبمظػملقّٕائّٕموغؾملنملمظألع٦ّالموتّٕوؼّٝمظ٩ّعؽملنيمع٤ّمذّٕع

مأصمملبماإلدالممع٤ّم متعمل٦ّممب٥ّمػّٔهماىؼملمملسمملتماٌؿشملّٕصهملمػ٦ّمسنيماىؽملمملؼهملمسػمل٧ّماإلدالمم،مذظ١ّمأنمعممل إنمعممل

ترمل٦ّؼ٥ّمظزمل٦ّرت٥ّمسػمل٧ّمأؼّٓيمػقملالءماجملّٕعنيمبلؾنملممملضمملتؾمل٣ّمٕمؼزملؾ٥ّمسربمتمملر ٥ّمسػمل٧ّمأؼّٓيمأسّٓائ٥ّمع٤ّماظؿؿمملرممبمملم

م مسػمل٧ّمأؼّٓيمداسّ٘، مؼزملؿملؾ٥ّ موأضّٕابؾمل٣ّميفمارتغملؾ٦ّهمع٤ّم•مملزرميفماٌمملض٨ّموعممل موب٦ّط٦ّمحّٕام، مواظؽملزملّٕة، م، واظعملمملسّٓة

مايمملضّٕ.

موغلؿشملؿملّٝمأنمغقملطّٓموبمملرؼملؽؽملمملنمسػمل٧ّمأع٦ّر،مأػؼملؾملمملم:م

اِّول:مأنماإلدالممٕمؼسملّٝمضمملظؾمملمجمملعّّٓامظؽملصملمملممايغمل٣ّمالمميغمل٤ّمإًّوجمسؽمل٥ّم،مإمنمملموضّٝمأدلمملموعضملمملؼريمعؿ٧ّم

ماي معّٓىمهعملؿمل٠ّ مويفمععملّٓعؿؾملممل م، ماإلدالم مؼعملّٕه مرذؿملّّٓا مايغمل٣ّ مظؿقعملؿمل٠ّمهعملعملوملمطمملن مودضملؿمل٥ّ مظػملضملّٓلمواٌلمملواة غمل٣ّ

عزملمملحلماظؾالدمواظضملؾمملد،موالمإذغملممللمبضملّٓمذظ١ّميفماِّمسمملءمأوماٌلؼملؿملمملتم،مِّنماظضملربةمبمملٌضملمملغ٨ّمواٌسملمملعنيمالمبمملِّمسمملءم

موالمبمملٌلؼملؿملمملتم.

اظـمملغ٨ّم:مأغ٥ّمحؿملىملمتغمل٦ّنماٌزملػملقهمل،موؼغمل٦ّنماظؾؽملمملءمواظؿضملؼملري،مصـ٣ّمذّٕعمآموصقؿملّّماإلدالم،موحؿملىملمؼغمل٦ّنم

مظؿكّٕؼنملمواظّٓعمملرمصـؼملهملمسؼمل٢ّماظرملؿملشملمملنمومملسمملتماظظملؿؽملهملمواظّٓعمملرموإًّابم.اهلّٓمموا

مؼضملؼمل٢ّمسػمل٧ّم موأنمط٢ّمع٤ّ معشملػملنملمذّٕس٨ّموورين، ماظ٦ّرؽملؿملهمل ماظّٓوظهمل مذ٦ّطهمل متعمل٦ّؼهمل ماظضملؼمل٢ّمسػمل٧ّ مأن اظـمملظىملم:

تعمل٦ّؼّٚمبؽملؿملمملنماظّٓوظهملمأومتضملشملؿمل٢ّمعلريتؾملممل،مأومتّٓعريمبؽملمملػمملماظؿقؿؿملهمل،مأومتّٕوؼّٝماآلعؽملنيمبؾملممل،مإمنمملمػ٦ّم•ّٕمميفمح٠ّمدؼؽمل٥ّم

موورؽمل٥ّمعضمّلمملم.



اظّٕابّٝم:مأغؽملمملميفمحمملجهملمعػملقهملمإمإسمملدةمضّٕاءةمتّٕاثؽملمملماظظملغملّٕيمضّٕاءةمدضؿملعملهملمواسؿملهملمتظملّٕقمبنيماظـمملبوملمواٌؿطملريم،م

بنيمعمملمغمملدنملمسزملّٕهموزعمملغ٥ّموعغملمملغ٥ّمع٤ّماجؿؾملمملداتماظظملعملؾملمملءموعمملمؼؿشملػملؾ٥ّمسزملّٕغمملموعلؿفّٓات٥ّمع٤ّمضّٕاءةمجّٓؼّٓةمظػملؽملزمل٦ّصم

ايمملضّٕمو†مملصهملمصؿملؼملمملمؼؿزمل٢ّمبفملحغملمملمما٦ٌّارؽملهملمإمجمملغنملمتفملصؿمل٢ّممؼعمل٦ّممبؾملمملمأػ٢ّماظضملػمل٣ّمواالخؿزملمملصمي٢ّمإذغملمملظؿملمملت

صعمل٥ّماظضملؿملّ٘ماإلغلمملغ٨ّماٌرملرتكم،موبؿملمملنمأنمأع٤ّماِّورمملنموا٦ٌّارؽملنيمالمؼؿفّٖأموإغ٥ّمالمؼؿقؼمل٢ّماظؿفّٖئهملمأوماظؿزملؽملؿملّٟم،م

مملمأنموضّٓمذطّٕماإلعمملمماب٤ّمحّٖمم)ر٥ّمآ(مأنمع٤ّمطمملنمبؿملؽملؽملمملمع٤ّمأػ٢ّماظّٔعهملمموجمملءمع٤ّمؼعملزملّٓوغؾمل٣ّمبل٦ّءموجنملمسػملؿملؽمل

م.ق٢ّمدعمملءػ٣ّمأومأع٦ّاهل٣ّمأومأسّٕاضؾمل٣ّ…ّٕجميؼملمملؼؿؾمل٣ّمبمملظلالحموأنممن٦ّتمدونمذظ١ّم،مالمأنمغلؿ

م*م*م*
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م  
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مًّٓعهملم مأؼّٓظ٦ّجؿم٘لممل موت٦ّزؿملظمل٥ّ ماظّٓؼين ماًشملمملب ماخؿشملمملف محمملوظومل مضّٓ ماٌؿشملّٕصهمل ماظسملمملظهمل ماىؼملمملسمملت مأن مذ١ّ ال

عشملمملعضملؾملمملموعشملمملعّٝمع٤ّمُؼؼمَل٦ِّّهلمملموؼلؿكّٓعؾملمملمهلّٓممدولماٌؽملشملعملهملموتظملؿؿملوملمطؿملمملغؾملمملمومتّٖؼ٠ّمبؽملؿملمملغؾملمملم،مذظ١ّمأنمأيمأحّٓمؼلؼملّٝم

٥ّمإالمأنمؼغملظملّٕمبؾملّٔهماىؼملمملسهملمومبمملمتّٓسؿمل٥ّمع٤ّمدؼ٤ّمأنمدؼؽمّلمملمأوممملسهمًلمتلؿؾؿملّّماظّٔبّّموايّٕقمواظؿؽملغملؿمل٢ّمبمملظؾرملّٕمالمؼلضمل

اصرتاءمسػمل٧ّمآموردػمل٥ّمودمملئّٕمطؿؾ٥ّماٌؽملّٖظهملم،موأعمملمع٤ّمجؾملهملماظ٦ّر٤ّمصؾملّٔهماىؼملمملسمملتماٌمملرضهملمالمتقملع٤ّمب٦ّر٤ّموالمبّٓوظهملم

مذظ١ّماظعمل٦ّلم مس٤ّمأذػمملغؽملممل موظؿملّٗمبضملؿملّّٓا مُصؽمِلضمَلوملمهلّٓمماِّورمملنم، مب٢ّمإغؾملممل اظغملمملذّٟميعملؿملعملهملماىؼملمملسهملماإلرػمملبؿملهملمورؽملؿملهمل،

يفمح٠ّمعزملّٕموشريػمملمع٤ّماِّورمملنماظيتمالممهلممل‣ؼملّٓمعؾملّٓيمسمملطّٟمإٌّذّٓماظلمملب٠ّمملؼملمملةممملسهملماإلخ٦ّانمعمملمضمملظ٥ّاٌ

ؼّٕوغؾملمملمد٦ّىمحظملؽملهملمع٤ّماظرتابم،مصمملِّر ميفمعؽملصمل٦ّرػ٣ّمالمتضملّٓمسّٕضمملموالممتـ٢ّمذمملشالموالمػؼم٘لمملم،ميفمحنيمأنماإلدالمم

مّٗموعمملل.أوجنملماظّٓصمملعمس٤ّماِّورمملنمواصؿّٓاءػمملمبغمل٢ّمعمملمميػمل١ّمبؽمل٦ّػمملمع٤ّمغظمل

مػ٢ّم‥ذملذملواظلمممممممم م؟مذملهملمإمتظملغملؿملذمل٤ّميفمحمملجذملقملالم: مأممإمتظملغملؿمل١ّماىؼملمملسمملتماٌؿشملّٕصهمل ماٌؿشملّٕفم، ١ّماظظملغملّٕ

مملم،مشريمأنمذملمملتماٌؿشملّٕصهملمعضمّلذملّٕفمواىؼملمملسذملّٕماٌؿشملذملتظملغملؿمل١ّماظظملغملمواى٦ّابماظّٔيمالمخالفمسػملؿمل٥ّمػ٦ّمأغؽملمملميفمحمملجهملمإ

هملمأخّٕىمذملمملسذملّٕجمسػملؿمل١ّمذملمملسهملمإرػمملبؿملهملمأومعؿشملّٕصهملمصؿكيفماٌعملّٓعهملم،مذظ١ّمأغ١ّمضّٓمتظملغمل١ّممّٕمؼفملت٨ّذمل١ّماظظملغملذملتظملغملؿمل

أسؿ٧ّموأذّٓم،مشريمأغؽملمملمسؽملّٓعمملمغؽملفّّميفمتظملغملؿمل١ّماظظملغملّٕماٌؿشملّٕفموطرملّٟمزؼظمل٥ّموزؼطمل٥ّموصلمملدهموإصلمملدهموأبمملرؿملػمل٥ّم،مصكملغؽملمملم

مغغمل٦ّنمأتؿملؽملمملمسػمل٧ّماٌرملغملػملهملمع٤ّمجّٔورػممل.

ويفمدؾؿمل٢ّمذظ١ّمالمبّٓمأنمغغملرملّٟموأنمغضملّٕيمػّٔهماىؼملمملسمملتماٌؿشملّٕصهملم،موأنمغؾؿمٓل٤ّمسؼملمملظؿؾملمملموخؿملمملغؿؾملمملمظّٓؼؽملؾملمملمممممممم

م،موأنمغربزمذؾملمملداتمع٤ّمادؿشملمملس٦ّاماإلصالتمع٤ّمجقؿمل٣ّمػّٔهماىؼملمملسمملتماإلرػمملبؿملهملماظسملمملظهملم،موأنمعمملمؼضمِل ّٓونمب٥ّموأعؿؾملممل

٦ّدمظ٥ّمسػمل٧ّمأر ماظ٦ّاضّٝم،مصؼمل٤ّمؼػملؿق٠ّمبؾمل٣ّمعزملريػ٣ّماظرملؾمملبمطّّٔبمملموزوّرامع٤ّمايؿملمملةماظّٕشّٓةمػ٦ّم‣ّٚمطّٔبمالموج

اظؿظملكؿملّْمواظؿظملفري،موإنمصغمّلّٕم•ّٕدمتظملغملريميفماهلّٕوبمع٤ّمجقؿمل٣ّمػّٔهماىؼملمملسمملتمطمملنمجّٖاؤهماظّٔبّّمأومايّٕقمأوم

ما٦ٌّتمدقال.

محؿ٧ّمممممممم موايغمل٣ّمسػمل٧ّماظؽملمملسمبمملظغملظملّٕ مواِّع٦ّالمواِّسّٕا ، مأبمملرؿملػملؾمل٣ّميفمادؿقاللماظّٓعمملء م‧نملمتظملؽملؿملّٓ طؼملممل

َؼمملمَأٗؼؾمَلمملم}غظمللؾمل٣ّمضؿػملؾمل٣ّم،موادؿؾمملحهملمغلمملئؾمل٣ّموأع٦ّاهل٣ّم،موػ٦ّمعمملمحّٔرمعؽمل٥ّماي٠ّمدؾقمملغ٥ّموتضملمملم،محؿملىملمؼعمل٦ّل:مؼل٦ّش٦ّامِّ

مَظِل مِظؼمَل٤ِّمَأْظعمَل٧ّمٔإَظؿمِلغمُل٣ُّماظٖلػمَلمملَم مَتعمُل٦ُّظ٦ّا مَوَظممل مَصَؿَؾؿمٖلؽمُل٦ّا مٔإَذامَضَِّٕبُؿ٣ِّمِص٨ّمَدِؾؿمل٢ّٔماظػمل٥َِّّ مَتِؾَؿطمُل٦َّنمَسَّٕاظَِّّٔؼ٤َّمآَعؽمُل٦ّا َ ماْظَقؿمَلمملِةمومَلمُعقمِلِعؽمّلممل

]اظؽمللمملء:مم{٥َّمَطمملَنمِبؼمَلمملمَتضمِلؼمَلػمُل٦َّنمَخِؾرّيااظِّٓٗغؿمَلمملمَصضمِلؽملَّٓماظػمل٥َِّّمَعطمَلمملِغ٣ُّمَطـِرَيٌةمَطَِّٔظ١َّمُطؽملُؿ٣ّمع٤ِّّمَضِؾ٢ُّمَصؼمَل٤ّٖماظػمل٥َُّّمَسػمَلؿمِلغمُل٣ِّمَصَؿَؾؿمٖلؽمُل٦ّامٔإٖنماظػملَّ

اظّٓعمملءمواِّع٦ّالمواِّسّٕا ماظيتمم،مذظ١ّمأنمػّٔهماىؼملمملسمملتماظسملمملظهملموضمل٢ّمع٤ّمتغملظملريماجملؿؼملّٝمودؿملػملهملمالدؿقالل[94

ّٙمبمملظغملظملّٕمأوماظّٕٓدةمالمؼـؾوملمإالمذمل٣ّمسػمل٧ّمذكذملؼلضمل٦ّنمالدؿؾمملحؿؾملمملمإلذؾمملعمرشؾمملتؾمل٣ّماظّٓغؿملؽهملم،مويفمػّٔامغقملطّٓمأنمايغمل

مغؾملمملئ٨ّموبمملتمٌمملمؼرتتنملمسػمل٧ّمايغمل٣ّمبمملظغملظملّٕمع٤ّمأع٦ّرمخشملرية.م‟غمل٣ّمضسملمملئ٨ّ

وسّٓوانمالمسالضهملمظ٥ّمبمملىؾملمملدم،موظؿملّٗمع٤ّمموطّٔظ١ّمدس٦ّتؾمل٣ّماظسملمملظهملمإماىؾملمملدم،معّٝمأنمعمملمؼعمل٦ّع٦ّنمب٥ّمػ٦ّمبطمل٨ّ

ماىؾملمملدميفمذ٨ّء.م

                                                 
 ) هذا املبحث كتبه أ.د / حممد خمتار مجعة وزير األوقاف. 



وع٤ّمٔهملم‧نملمأنمغؾنيمأنماىؾملمملدميفمدؾؿمل٢ّمآم)سّٖموج٢ّ(مأودّٝمع٤ّمأنمؼغمل٦ّنمضؿمملالم،مصؾملؽملمملكمجؾملمملدماظؽملظملّٗمممممممم

مودمملئّٕم مبمملظضملؾملّٓ مواظ٦ّصمملء مواِّعمملغهمل ماظزملّٓق مع٤ّ ماِّخالق معغملمملرم مواظؿّٖاعؾملذملذملذملذملممل ماٌضملزملؿملهمل، مس٤ّ موطظملؾملممل ماظشملمملسهمل مسػمل٧ّ ‟ؼملػملؾملممل

ماِّخالقماظغملّٕميهمل.

ممبضملؽمل٧ّماظعملؿممللمصكملمن ماىؾملمملدماظّٔيمػ٦ّ مأعممل مُذّٕٓعمظػملّٓصمملعمس٤ّماظ٦ّر٤ّم، موظؿملّٗمآلحمملدموممل س٤ّماظّٓولمأنمتلؿؾمملحم،

ددؿ٦ّرمعمملمؼعملّٕرهماظؽملمملسمأوميّٖبمأومىؼملمملسهملمأومظظملزملؿمل٢ّمأومظعملؾؿملػملهملمأنمؼضملػمل٤ّمػّٔاماىؾملمملدم،مإمنمملمػ٦ّمح٠ّمظ٦ّظ٨ّماِّعّٕموص٠ّم

ماظعمل٦ّع٨ّيفمط٢ّمدوظهملم مأممجملػملّٗمأعؽملؾملممل م، مظّٕئؿملّٗماظّٓوظهمل ماظّٓدؿ٦ّر مأسشملممله مد٦ّاء مايّٕبمواظلػمل٣ّم، مأمممإسالنمحمملظهمل ،

ظػملّٕئؿملّٗمبضملّٓمأخّٔمرأيمبٌّٕمملغؾملمملم،ماٌؾمل٣ّمأنمضسملؿملهملمإسالنمحمملظهملمايّٕبمظؿمللوملمعػملغملمملمظألصّٕادمأوماىؼملمملسمملتم،موإالمأصؾّّم

مّٕمص٦ّض٧ّمالمدوظهملم،موسّٓغمملمإمحؿملمملةماىمملػػملؿملهملم،محؿملىملمؼعمل٦ّلماظرملمملسّٕ:مذملاِّع

مّٕاَةمَظؾمُل٣ّذمل٦ّض٧ّمالمدذملمملُسمَصذملذملُّّماظؽملذملذملالمَؼزملػمُل

مذملذملذملذمل٣ّمدذملذملمملدواَوالمَدذملذملذملذملذملّٕاَةمٔإذامُجؾمٓلذملذملمملُظؾمُلذملذمل

موادرتدادماًشملمملبمصؼمل م، موتزملقؿملّّماٌظملمملػؿمل٣ّماًمملرؽهمل مواظظملؾمل٣ّماظزملقؿملّّمظػملّٓؼ٤ّم، ماٌلؿؽملري، مإماظظملغملّٕ مأح٦ّجؽملممل ممل

موطّٟموش٢ّمؼّٓماٌؿشملّٕصنيمس٤ّماظّٓس٦ّةمواظظملؿ٦ّىم،موإ،مأنمغ٦ّاج٥ّماىؾمل٢ّمبمملظضملػمل٣ّم،مماظّٓؼينممم٤ّمحمملوظ٦ّاماخؿشملمملص٥ّ

نملممبّٖؼّٓمع٤ّماظؾؽملمملءمواظؿضملؼملريم،موأنمغضملؼمل٢ّمسػمل٧ّمتّٕدؿملّْماظ٦ّالءمواظصملػملؼملمملتمبمملظؽمل٦ّرم،مواظؾمملر٢ّمبمملي٠ّم،مواظظمللمملدمواظؿكّٕؼ

ظألورمملنمع٤ّمجؾملهمل،موتّٕدؿملّْمأدّٗما٦ٌّارؽملهملموصعمل٥ّماظضملؿملّ٘ماٌرملرتكمسػمل٧ّمأدّٗمإغلمملغؿملهملمخمملظزملهملمع٤ّمجؾملهملمأخّٕىم،موأنم

مغلضمل٧ّمعضمّلمملموؿملضمّلمملمٌمملمصؿمل٥ّمأع٤ّمودالمماإلغلمملغؿملهملمضملمملءم،موأنمغّٓركمأنماظضملمملٕمطػمل٥ّميفمدظملؿملؽملهملمواحّٓةم،موظ٤ّمؼؽملف٦ّمعؽمل٥ّ

م:م م)صػمل٧ّمآمسػملؿمل٥ّمودػمل٣ّ( مؼعمل٦ّلمغؾؿملؽملممل م، موأنمأيمخّٕقميفماظلظملؿملؽملهملمميغمل٤ّمأنمؼؾملػمل١ّمأػػملؾملمملمؿملضملممل أحّٓمدونماآلخّٕم،

ِدظمَلػمَلؾمَلممل،م٣ِّمَأِسػمَلمملَػممل،مَوَبضمِلسمُلؾمُل٣ِّمَأ)َعـ٢َُّماْظعمَلمملِئ٣ّٔمَسػمَل٧ّمُحُّٓوِدماظػمل٥َِّّمَواْظ٦َّاِضّٝٔمِصؿملؾمَلمملم;مَطؼمَلـ٢َّٔمَض٦ِّٕمماِدَؿؾمَلؼمُل٦ّامَسػمَل٧ّمَدظمِلؿملؽمَلهمٍل،مَصفمَلَصمملَبمَبضمِلسمُلؾمُل

مملمِص٨ّمَغزمِلؿملِؾؽمَلمملمَخًِّٕضمملمَوَظ٣ِّمُغقمِلِذمَع٤ِّمَصغمَلمملَنماظَِّّٔؼ٤َّمِص٨ّمَأِدظمَلػمِلؾمَلمملمٔإَذاماِدَؿعمَل٦ِّامِع٤ّماْظؼمَلمملِءمَعّٕٗوامَسػمَل٧ّمَع٤ِّمَص٦َِّضؾمُل٣ِّ،مَصعمَلمملُظ٦ّا:مَظ٦ِّمَأٖغمملمَخَّْٕضؽمَل

أخّٕج٥ّماظؾكمملريميفم)مَأَخُّٔوامَسػمَل٧ّمَأِؼِّٓؼؾمٔل٣ِّمَغَف٦ِّامَوَغَف٦ِّامَجؼمِلؿملضمّلممل(َص٦َِّضؽمَلممل،مَصكمٔلِنمَؼِؿُُّٕط٦ُّػ٣ِّمَوَعمملمَأَراُدوامَػػمَلغمُل٦ّامَجؼمِلؿملضمّلمملم،مَؤإِنم

م.(بمملبمَػ٢ِّمُؼعمْلَُّٕعمِص٨ّماظعمِلِلؼمَلهمِلمَواِظمملِدِؿؾمَلمملٔممِصؿمل٥ِّ،مطؿمملبماظرمٖلَّٕٔطهمِلم

صؿملفنملمسػملؿملؽملمملمؿملضمّلمملمأنمغضملؼمل٢ّمسػمل٧ّممملؼهملم•ؿؼملضملمملتؽملمملموهزملنيمذؾمملبؽملمملمع٤ّمػّٔاماظظملغملّٕماإلرػمملب٨ّماظػملضملنيم،مط٢ّميفم

وعؿملّٓاغ٥ّم،موأالممنغمل٤ّمأؼمملمع٤ّمسؽملمملصّٕماظؿشملّٕفمأوماظؿرملّٓدمع٤ّمعظملمملص٢ّماظّٓوظهملماإلدارؼهملمأوماظعملؿملمملدؼهملمأومصؽملّٝماظعملّٕارم•مملظ٥ّم

يفمأيمع٤ّمعقملدلمملتؾملذملمملم،موالمدؿملؼملذملمملماٌقملدلمملتماظّٓؼؽملؿملهملمواظـعملمملصؿملهملمواظؿضملػملؿملؼملؿملهملمواظرتب٦ّؼهملماظيتمتضملؼمل٢ّمسػمل٧ّمصؿملمملشهملماظضملعمل٦ّلم

مَذِظ١َّمنظملّٟمعؽملمملبّٝمػّٔاماظظملغملّٕموغعملؿػملضمل٥ّمع٤ّمجّٔورهمم)َوَعمملموترملغملؿمل٢ّماظ٦ّجّٓانم،مو†مملصهملمظّٓىماظرملؾمملبمواظؽملمملذؽهملم،محؿ٧ّ

م.م[17]صمملرّٕ:ممِبضمَلّٖٔؼّٖٕ(ماظػمل٥َِّّمَسػمَل٧ّ

م

 

*       *       * 

م  



 () كيف حتمي أبناءك من اإلرهاب؟: ثاني عشر

المذ١ّمأنمػّٔاماظلقملالمضّٓمُؼقؼمل٢ّمسػمل٧ّمعضملؽملؿملنيم،مأحّٓػؼملمملم:مطؿملّٟمهؼمل٨ّمأبؽملمملءكمع٤ّمأنمؼزملؿملؾؾمل٣ّمخشملّٕماإلرػمملب؟م

م:مطؿملّٟمهؼمل٨ّمأبؽملمملءكمع٤ّمأنمؼغمل٦ّغ٦ّامإرػمملبؿملنيمأومأنمؼغمل٦ّنمأحّٓػ٣ّمإرػمملبؿملمملم؟م.واآلخّٕم

واظلقملاالنمبؿملؽملؾملؼملمملمسالضهملمورؿملّٓةم،موػ٨ّمعمملمؼضملّٕفميفماصشملالحماٌؽملمملرعملهملمبمملظضملؼمل٦ّممواًزمل٦ّصماٌشملػمل٠ّم،مصمملِّولم

اظظملمملس٢ّمممأس٣ّم;مِّغ٥ّمؼرملؼمل٢ّماظظملمملس٢ّمواٌظملضمل٦ّلمب٥ّ،موػؼملمملمػؽملمملمد٦ّاء،مواظـمملغ٨ّمأخّٙم;مِّنماإلرػمملبموإنمطمملنمظضملؽملهملمسػمل٧ّ

مواٌظملضمل٦ّلمب٥ّم،مصمملظشملمملعهملميفماظظملمملس٢ّمأذّٓمسؿ٦ّ٘اموإجّٕاعمملمعؽملؾملمملميفماٌظملضمل٦ّلمب٥ّ.م

مصالمذ١ّمأنمخشملّٕماظظملمملس٢ّمسػمل٧ّمغظملل٥ّموسػمل٧ّماجملؿؼملّٝمواظ٦ّر٤ّمواِّعهملموسػمل٧ّماظّٓؼ٤ّممذّٓؼّٓماظؿّٓعري.م

ماِّول ماظلقملال مس٤ّ مع٦ّاجؾملهملممواإلجمملبهمل ميف مواظؿؽمللؿمل٠ّ مواظؿضملمملون ماظؿغملمملتّٟ متؿشملػملنمل مطمملغومل موإن م، ماِّدؾمل٢ّ ػ٨ّ

اإلرػمملبمواإلرػمملبؿملنيمع٦ّاجؾملهملمصّٕ هملموواضقهملموحمملمسهملم،مالمتّٕددمصؿملؾملمملم،موالمَتػمل٦ّٓنم،موالم․مملدسهملم،موالمحلمملبمملتمد٦ّىم

وتّٕب٦ّؼذملهملم،موأدذملّٕؼهملم،معّٕاسمملةمعزملػملقهملماظّٓؼ٤ّمواظ٦ّر٤ّم،مسػمل٧ّمأنمتغمل٦ّنما٦ٌّاجؾملهملمذمملعػملهملم:مصغملّٕؼذملهملم،موثعملمملصؿملذملهملم،موسػملؼملؿملذملهملم،م

موأعؽملؿملهملم،معّٝمضشملذملّٝمؿملذملّٝ

ماظشملّٕقماٌقملدؼهملمإماإلرػمملبمع٤ّماظؿضملؽملوملمواظؿرملّٓدمواظطملػمل٦ّ.م

صؿملؼملمملمؼؿزمل٢ّم‟ؼملمملؼهملمأبؽملمملئ١ّموأػػمل١ّموذوؼ١ّمع٤ّمأنمتؿكشملظملؾمل٣ّمأؼّٓيماإلرػمملبؿملنيم،ممأعمملماإلجمملبهملمس٤ّماظلقملالماظـمملغ٨ّ

مصؿملفنملمسػملؿمل١ّمأنمتّٕاضنملمدػمل٦ّكمع٤ّمؼضملؽملؿمل١ّمأعّٕهمسػمل٧ّماظؽملق٦ّماظؿمملظ٨ّم:

مصكملنمطمملغ٦ّامم م، مسػملؿملؾمل٣ّ مػ٦ّ مؼرتدد مأو م م م م م م موع٤ّمؼرتددونمسػملؿمل٥ّ م، موعّٕاصعملؿمل٥ّ موأصّٓضمملئ٥ّ ميفمأح٦ّالمأصقمملب٥ّ اظؽملصملّٕ

مأسؼملممللم مأو م، ماىمملٖدة مرّٕؼ٠ّ مبمملال‥ّٕافمس٤ّ مُؼضملّٕص٦ّن مع٤ّ مأو ماظلؿملمملد٨ّ، ماإلدالم مع٤ّممملسمملت مأيدمل ‣ل٦ّبنيمسػمل٧ّ

أخّٔماظطملؼمل٦ّ مؼؾّٓومسػمل٧ّمهّٕطمملت٥ّم،مصضملػملؿمل١ّماظؾػملشملفهملمأوماٌرملؾ٦ّػنيم،مأوموجّٓت٥ّمميؿمل٢ّمإماالجؿؼملمملسمملتماظلّٕؼهملم،مأوم

مأنمهل٤ّمعّٕاضؾؿ٥ّمحؿ٧ّمتعملّٟمسػمل٧ّمحعملؿملعملهملمأعّٕهم،موأنمتؽملعملّٔهمع٤ّمبّٕاث٤ّماإلرػمملبمضؾ٢ّمص٦ّاتماِّوانم.

وإنموجّٓتمذؿملؽمملمع٤ّماظـّٕاءمأوماظلضملهملمشريماظشملؾؿملضملؿملهملمأومتطملريميفمرّٕؼعملهملماإلغظملمملقماظّٖائّٓماظّٔيمالمؼضملّٓمرؾؿملضملؿم٘لمملم،مصضملػملؿمل١ّمم

مػّٔهماِّع٦ّال.أنمتؽملعمّلنملموأنمتؾقىملميفمعزملّٓرم

ميفمم مأومخّٕوجممل م، وإنمطمملنمابؽمل١ّمؼؿطملؿملنملمس٤ّماظؾؿملوملمتطملؿملّؾمملمشريمعضملؾمل٦ّدمع٤ّمضؾ٢ّم،مو†مملصهملمإذامتسملؼمل٤ّمشؿملمملب٥ّمعؾؿملؿممل

أوضمملتمشريمرؾؿملضملؿملهملم،مصضملػملؿمل١ّمأنمتضملّٕفمأؼ٤ّمذػنمل؟موعّٝمع٤ّم؟موعمملذامؼزملؽملّٝميفمشؿملمملب٥ّم؟مويفمػّٔهماِّوضمملتماظيتمؼؿطملؿملنملم

مصؿملؾملمملمبشملّٕؼعملهملمعّٕؼؾهملمأومععملػملعملهملم.

مامرمملرئذملمملموعظملمملجؽمملميفمدػمل٦ّطؿملمملت٥ّموتزملذملّٕصمملت٥ّمدذملػملؾذملمملممأوموإذاموجذملّٓتمتطملذملرّيم

مإ‧مملبمملم،مصضملػملؿمل١ّمأنمتؾقىملميفمأدؾمملبمػّٔاماظؿطملريم.

مصمملسػمل٣ّمأنمسّٓوىمػّٔهماىؼملمملسمملتماظيتمتلؿق٢ّمم ماظ٦ّظّٓمضّٓمأخّٔمؼغملّٔبموؼؿؼملمملدىمميفماظغملّٔبم، وإذاموجّٓتم

ماظغملّٔبموتقملع٤ّمبفملنماظطملمملؼهملمتربرماظ٦ّدؿملػملهملمضّٓماغؿعملػملوملمإظؿمل٥ّ.م

رتبمع٤ّمأبؽملمملئ١ّم،مموأنمتؽملمملضرملؾمل٣ّميفماِّع٦ّرماظضملمملعهملمسػمل٧ّمأنمؼغمل٦ّنمغعملمملذ١ّمػمملدئمملموػمملدصمملمطؼملمملم‧نملمسػملؿمل١ّمأنمتعمل

موأنمتؿقؼمل٢ّمعؽمل٥ّم مأومحفّٕمسػمل٧ّمرأؼ٥ّم، مأومطؾوملم، موأنمتضملشملؿمل٥ّماظظملّٕصهملماظغملمملعػملهملمظؿملضملربمس٤ّمرأؼ٥ّمدونمضؾملّٕ، م، وادؿغملرملمملصؿملممل

عمملمتّٕؼّٓ،محّٕصمملمسػملؿمل٥ّم،مهؼمل٢ّماظزملّٓؼ٠ّمظزملّٓؼعمل٥ّم،مأوماًمملدممٌكّٓوع٥ّمحؿ٧ّمتزمل٢ّمع٤ّمخاللماي٦ّارماظضملمملض٢ّمعضمل٥ّمإم

موح٘ؾمملمظ٥ّم،موأداءمظ٦ّاجؾ١ّمومملػ٥ّ.ممم

طؼملمملم‧نملمسػملؿمل١ّمأنمتغملرملّٟمهل٣ّمس٤ّمحعملؿملعملهملماىؼملمملسمملتمواظؿؽملصملؿملؼملمملتماإلرػمملبؿملهملماظيتمالمتقملع٤ّمب٦ّر٤ّموالمدوظهملمم

م،م موأورمملغؾمل٣ّ مظّٓؼؽملؾمل٣ّ مخ٦ّغهمل م، م٤ٌّممي٦ّظ٦ّغؾمل٣ّ مسؼملالء موأغؾمل٣ّ م، مواظ٦ّر٤ّ ماظّٓؼ٤ّ مد٦ّىمأسّٓاء م‡ّٓم مال موأغؾملممل م، ورؽملؿملهمل

                                                 
 ) هذا املبحث كتبه أ.د / حممد خمتار مجعة وزير األوقاف. 



ّٓاؤغمملمإلضضملمملفمأعؿؽملمملمومتّٖؼعملؾملمملموتظملؿؿملوملمطؿملمملغؾملمملمع٤ّمجؾملهملم،موترمل٦ّؼ٥ّماظ٦ّج٥ّمايسملمملريماظؽملعمل٨ّماظلؼملّّمظّٓؼؽملؽملمملمؼلؿكّٓعؾمل٣ّمأس

مايؽملؿملّٟمع٤ّمجؾملهملمأخّٕىم.

وظعملّٓمذطّٕتمعّٕاّرامأنممملسهملماإلخ٦ّانماإلرػمملبؿملهملمػ٨ّماِّبماظّٕوح٨ّمىؼملؿملّٝماىؼملمملسمملتمواظؿؽملصملؿملؼملمملتماإلرػمملبؿملهملم،مم

نمأطـّٕماظؿؽملصملؿملؼملمملتماإلرػمملبؿملهملمإعمملمأنمتغمل٦ّنمضّٓمخّٕجوملمع٤ّمرح٣ّموأغؾملمملماظّٓاس٣ّمواٌؼمل٦ّلماظّٕئؿملّٗمهلّٔهماىؼملمملسمملتم،موأ

ماإلخذمل٦ّانم،مأومارتؾشملذملوملمب٥ّمبفمليمظذمل٦ّنمع٤ّمأظذمل٦ّانماالرتؾذملمملطم،موػ٦ّمعمملمأخذملّٔتم

متقملطّٓهمتعملمملرؼّٕموععملمملالتموصقّٟمسمملٌؿملهملمسّٓؼّٓةم.

م،م مواًذملّٓاع ماظغملذملّٔب ماحرتصومل مواظؿؽملصملؿملؼملمملت ماىؼملمملسمملت مػّٔه مأن مػ٦ّ مظ٥ّ مواظؿؽملؾ٥ّ مسػملؿمل٥ّ ماظؿفملطؿملّٓ مؼؽملؾطمل٨ّ مواظّٔي

وادؿقذملاللماظّٓعمملءمواِّعذمل٦ّالم،مؼػملذمل٦ّونمأسؽملمملقماظؽملزمل٦ّصم،مو ّٕص٦ّنماظغملػمل٣ّمس٤ّمع٦ّاضضمل٥ّم،مميمملدق١ّمأحّٓػ٣ّممممملدقهملم

مؼضملشمل٦ّغ١ّمعضملل٦ّلم مؼؾشملؽمل٦ّنم، مؼصملؾملّٕونمخالفمعممل م، ماظعمُلؽمِلظمُلِّٔ معؽمل١ّمضظملّٖ موؼعملظملّٖ مؼّٕاوش١ّماظـضملػملنملم، موؼّٕاوش١ّمطؼملممل اظـضملؾمملنم،

،م[4]اٌؽملمملصعمل٦ّن:مم{ُّٓٗومَصمملِحَِّٔرُػ٣ِّمَضمملَتػمَلؾمُل٣ُّماظػمل٥َُّّمَأٖغ٧ّمُؼقمِلَصغمُل٦َّنُػ٣ُّماْظضمَل}اظغملالمموع٤ّمخػملظمل٥ّماظل٣ّماظّٖسمملفم،موا٦ٌّتماظّٖؤامم،م

مَوُػ٦َّمم}صؾمل٣ّمطؼملمملمؼعمل٦ّلماي٠ّمدؾقمملغ٥ّم:م َوِع٤َّماظؽمٖلمملٔسمَع٤ّمُؼضمِلِفُؾ١َّمَض٦ُِّظ٥ُّمِص٨ّماْظَقؿمَلمملِةماظِّٓٗغؿمَلمملمَوُؼرمِلؾمٔلُّٓماظػمّل٥َّمَسػمَل٧ّمَعمملمِص٨ّمَضػمْلِؾ٥ِّ

مَت٦َّظَّ  اآليتان : البقرة]م{٧ّمَدضمَل٧ّمِص٨ّماَِِّرٔ مِظؿمُلظمْلِلَّٓمِصؿمِلؾمَلمملمَوُؼؾمِلػمِل١َّماْظَقَِّٕثمَواظؽمٖلِل٢َّمَواظػمّل٥ُّماَلمُؼِقنمٗلماظظمَلَلمملَدَأَظّٓٗماْظِكزمَلمملٔمم*مَؤإَذا
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وػؽملمملكمأعّٕمآخّٕموػ٦ّمضّٕورةمرد٣ّمخّٕؼشملهملمظػملؿشملّٕفموبؿملؽمملت٥ّم،موأدؾمملب٥ّم،مورّٕقموودمملئ٢ّمسالج٥ّم،مصمملظّٔيمالمذ١ّمصؿمل٥ّم

مظػمل موأنمبضملّٚماىؼملمملسمملتمواظؿؽملصملؿملؼملمملتمواىؼملضملؿملمملتمضّٓمأنمبضملّٚماظؾؿملؽمملتمحمملضؽملذملهمل مع٤ّماظؾؿملؽمملتماِّخّٕىم، ؿشملّٕفمأطـّٕ

متغمل٦ّنمعؽملمملّخمملمأطـّٕمخزمل٦ّبهملمإلغؿمملجماظؿشملّٕفم.م

م  



 اخلطاب الديين وثالث معضالت كربىثالث عشر: 

المذ١ّمأنماًشملمملبماظّٓؼينمضّٓمصمملرمحّٓؼىملماظلمملسهملم،محّٓؼىملماٌـعملظملنيم،محّٓؼىملماظضملمملعهملمواًمملصهملم،موالمذ١ّمأنم

ؼفملت٨ّمغؿؿملفهملمٌمملمأصمملبمػّٔاماًشملمملبميفماظلؽمل٦ّاتماِّخريةمع٤ّمدشمل٦ّموتلػمّل٠ّمسػملؿمل٥ّم،مأوم‣مملوالتمالخؿشملمملص٥ّم،مذظ١ّمطػمل٥ّم

موأسؼملمملهل٣ّم مظضملؼملمملظؿؾمل٣ّ مششملمملء مب٥ّ ماٌؿمملجّٕؼ٤ّ مأدسؿملمملئ٥ّ مضؾ٢ّ مع٤ّ ماظّٓؼ٤ّ مادؿكّٓام مذظ١ّمع٤ّ متؾّٝ موعممل م، مب٥ّ ماٌؿمملجّٕة أو

أسؼملممللمضؿمملظؿملهملمتؾملّٓفمبفملدػمل٦ّبمعؾمملذّٕمماٌرملؾ٦ّػهملمضّٓمأورمملغؾمل٣ّميفمأسؼملممللمسؽملّٟمأوم‡ّٕؼنملم،مب٢ّمومملوزماِّعّٕمذظ١ّمإ

مالم متزملمملرّسممل مومملسمملتمعؿزملمملرسهمل مإمبقملر موه٦ّؼػملؾملممل م، مومتّٖؼعملؾملممل موتظملؿؿملؿؾملممل م، موأورمملغؾمل٣ّ وصّٕؼّّموصيملمإمإدعملمملطمدوهل٣ّ

ؼّٕج٧ّماًالصمعؽمل٥ّميفماظعملّٕؼنملماظضملمملج٢ّمإالمبّٕهملمع٤ّمآم)سّٖٓموج٢ّ(م،موؼعملصملهملمعؽمٓلمملمؿملضمّلمملم،مأصّٕاّدامودواًلم،موإدراًطمملم

مواٌقملاعّٕاتماظيتمتلؿؾملّٓفمأعؿؽملمملموعؽملشملعملؿؽملمملماظضملّٕبؿملهملمسػمل٧ّموج٥ّماًزمل٦ّصم.يف٣ّماٌكشملشملمملتم

مواظؿؿملمملراتممم ماىؼملمملسمملت مإ ماٌؽملؿلؾني مبضملّٚ مب٥ّ مؼعمل٦ّم ماظّٔي مواظؿكّٕؼنمل ماإلجّٕام محف٣ّ مأن مأحّٓ مؼؽملغملّٕ وال

اإلرػمملبؿملهملمواٌؿشملّٕصهملماظيتمتؿكّٔمع٤ّماظّٓؼ٤ّمدؿمملّراموذضملمملّرامضّٓمصمملقمط٢ّماظؿزمل٦ّراتم،موومملوزمط٢ّمعضملمملغ٨ّماإلغلمملغؿملهملمإم

ظ٦ّر٤ّمعضمّلمملم،ممممملمجضمل٢ّمبضملّٚماظغملٓؿمملبمؼؿفمملوزمدرجهملمؼ٦ّصّٟمعضملؾملمملمع٤ّمؼعمل٦ّممبؾملّٔاماإلصلمملدمواظؿكّٕؼنملمبمملًؿملمملغهملمظػملّٓؼ٤ّموا

مبنيماظطملىملم مؼظملّٕق مبنيمسمملض٢ّ معممل م: مواخؿػملشملوملماِّع٦ّر م، ماظّٓؼينمغظملل٥ّ مإماًشملمملب ماٌكّٕبنيمواٌظمللّٓؼ٤ّ بمملتؾملمملع٥ّ

مواظـؼملنيم،موآخّٕمؼضملؼمل٣ّماِّحغملمملممبالمإغزملمملفموالمروٓؼهمل،مِّنماظظملؿؽملهملمأحؿملمملّغمملموضمل٢ّمايػملؿمل٣ّمحريانم.

ثمعضملسملالتمطربىم،ماِّوم:مػ٨ّمعضملسملػملهملماىؼمل٦ّدم،مع٤ّمػقملالءماٌؽملطملػملعملنيموأرىمأنماًشملمملبماظّٓؼينمتغملؿؽملظمل٥ّمثالمم

اظّٔؼ٤ّمأضلؼمل٦ّامبمملٓمجؾملّٓمأميمملغؾمل٣ّمأنمبمملبماالجؿؾملمملدمضّٓمأشػمل٠ّم،مومأنماِّعهملمٕموظ٤ّمتػملّٓم•ؿؾملّّٓامبضملّٓم،موأغؾملمملمسعملؼملوملم

دونمض٦ّمم،مأومزعمملّغمملممسعملؼمّلمملمالمبّٕاءمعؽمل٥ّم،معؿؽملمملدؿملنيمأومعؿفمملػػملنيمأنمآم)مسّٖموج٢ّم(مٕم ّٙمبمملظضملػمل٣ّموالمبمملظظملعمل٥ّمض٦ّّعممل

مدونمزعمملنم،موأنماًريميفمأعهملم‣ؼملّٓم)صػمل٧ّمآمسػملؿمل٥ّمودػمل٣ّ(مإمؼ٦ّمماظعملؿملمملعهملم.

مممم مؼضملّٕفمبذمل معممل مأو م، ما٦ًّفمع٤ّماإلدالم معضملسملػملهمل م: ماظـمملغؿملهمل ماٌضملسملػملهمل م” مص٦ّبؿملممل ماإلدالم م‧ضمل٢ّمبضملّٚمػقملالءم” مممممل ،

مبمملظّٔػمملبمإماظؽملعملؿملّٚماآل مؼغمل٦ّن مإمنممل ماظؿرملّٓد مأنمسالج مع٤ّماٌؿك٦ّصنيمؼصمل٤ّمخشملفمل مإمسعمل٦ّد مبؽملممل مؼضمل٦ّد مممممل م، خّٕ

اظزملّٕاعمحّٓثمصؿملؾملمملمخػملّٛمطؾريمبنيمع٦ّاجؾملهملماظؿشملّٕفموأػؼملؿملهملماظؿّٓؼ٤ّم،محؿملىملمت٦ّػ٣ّمبضملّٚماٌؿك٦ّصنيمع٤ّماإلدالممأنم

صشملّٕةمآماظيتمصشملّٕماظؽملمملسم”م‣مملربهملماظؿشملّٕفمتعملؿسمل٨ّموتلؿػملّٖمموظملؿملّٟمعؽملمملبّٝماظؿّٓؼ٤ّم،مصمملصشملّٓع٦ّامبمملظظملشملّٕةماإلغلمملغؿملهملم،م

م مسػملؿملؾملممل مأنمأصسمل٢ّم” موغل٦ّا ماظؽملمملذؽهملم، موهزملنيماظؽملمملسمو†مملصهمل ماِّدؼمملنم، ممسمملحهمل ماظؿشملّٕفمػ٨ّمغرملّٕ رّٕؼ٠ّم٦ٌّاجؾملهمل

واظرملؾمملبمبزملقؿملّّماظّٓؼ٤ّم،موأغ١ّمالمتلؿشملؿملّٝمأنمتعملسمل٨ّمسػمل٧ّماظؿشملّٕفمع٤ّمجّٔورهمإالمإذامسؼملػملوملمبؽملظملّٗماظعملّٓرمواظؽمللؾهملم

٦ّاءم،موع٤ّمػؽملمملمسػمل٧ّمع٦ّاجؾملهملماظؿلؿملنملمواال‥اللمواإليمملدماظّٔيمصمملرمع٦ّجؾمّلمملمًػملكػملهملم•ؿؼملضملمملتؽملمملمذفملنماظؿرملّٓدمد٦ّاءمبل

مصفملرػملعملوملموزارتمملم مواظؿلؿملنملم، ماإليمملد م†شمل٦ّرة ماظرملؾمملبمواظّٕؼمملضهمل ماِّوضمملفمووزارة ماظرملّٕؼّٟمووزارة طمملنموس٨ّماِّزػّٕ

مبمملظضملعمل٢ّمطّٓهم”ماِّوضمملفمواظرملؾمملبمعؾمملدرةمعرملرتطهملم٦ٌّاجؾملهملماإليمملدمهوملمسؽمل٦ّانم م†شمل٦ّرةماإليمملدم” معؽملؾملؼملممل مإميمملّغممل ،

م.سػمل٧ّمأع٤ّماظ٦ّر٤ّموادؿعملّٕارهموغلؿملف٥ّماالجؿؼملمملس٨ّم

مادؿعملّٕمعؽملؾملمملميفموجّٓانماِّعهملمالم ّٓمممم ويفمػّٔامغقملطّٓمأنماٌلمملسمبـ٦ّابوملماظضملعملؿملّٓةمواظؿفّٕؤمسػملؿملؾملمملموإغغملمملرمعممل

د٦ّىمض٦ّىماظؿشملّٕفمواإلرػمملبموخمملصهملميفمز٢ّماظصملّٕوفماظيتممنّٕمبؾملمملم،مِّنماىؼملمملسمملتماٌؿشملّٕصهملمتلؿطمل٢ّمعـ٢ّمػّٔهم

ائّرمعؽمل٥ّم،مصكملذامأردغمملمأنمغعملسمل٨ّمسػمل٧ّماظؿرملّٓدماظلعملشملمملتمظرتوؼيملمذمملئضملمملتماظؿظملّٕؼّٛميفماظـ٦ّابوملممممملمؼؽملؾطمل٨ّماظؿؽملؾ٥ّمظ٥ّمو

مع٤ّمجّٔورهمصالبّٓمأنمغعملسمل٨ّمسػمل٧ّماظؿلؿملنملمع٤ّمجّٔورهم،مصػملغمل٢ّمصضمل٢ّمردمصضمل٢ّمعلمملومظ٥ّميفماظؽمللؾهملموعسملمملدمظ٥ّميفماالوممله.

م



اٌضملسملػملهملماظـمملظـهملم:مػ٨ّما٦ًّفمع٤ّماظؿفّٓؼّٓمأوماظؿفمملوزمصؿمل٥ّم،مصالمذ١ّمأنماظؿفّٓؼّٓم ؿمملجمإمذفمملسهملموجّٕأةممم

ّٓؼّٕمظألع٦ّرميفمآنمواحّٓم،مطؼملمملمأغ٥ّم ؿمملجمع٤ّمصمملحؾ٥ّمإمإخالصماظؽملؿمٓلهملمٓممبمملمؼضملؿملؽمل٥ّمسػمل٧ّمحل٤ّم‣ل٦ّبهملم،موحل٤ّمتعمل

ماظظملؾمل٣ّموسػمل٧ّمهؼمل٢ّماظؽملعملّٓمواظلؾملمملمماظالذسهملم.

موظغمل٨ّمغعملشملّٝماظشملّٕؼ٠ّمسػمل٧ّمأيمعّٖاؼّٓاتمصكملغينمأؤطّٓمسػمل٧ّماظـ٦ّابوملمواِّع٦ّرماظؿمملظؿملهملم:ممم

مأضملوملمم-1مم موعممل م، مثؾوملمبّٓظؿمل٢ّمضشملضمل٨ّماظـؾ٦ّتمواظّٓالظهمل مع٤ّماظّٓؼ٤ّمبمملظسملّٕورةمأنمعممل معضملػمل٦ّّعممل موصمملر ماِّعهمل سػملؿمل٥ّ

طفملص٦ّلماظضملعملمملئّٓموصّٕائّٚماإلدالممع٤ّموج٦ّبماظزملالةم،مواظزملؿملمملمم،مواظّٖطمملةم،موحيملماظؾؿملوملم٤ٌّمادؿشملمملعمإظؿمل٥ّمدؾؿملالم،مط٢ّم

ذظ١ّمالم•ممللمظػملكالفمصؿمل٥ّم،مصؾمل٨ّمأع٦ّرمت٦ّضؿملظملؿملهملمالمتؿطملريمبؿطملؿمٓلّٕماظّٖعمملنموالماٌغملمملنموماِّح٦ّالم،مصؼملفممللماالجؿؾملمملدمػ٦ّم

م٣ّمذّٕس٨ّمظؿملّٗمصؿمل٥ّمدظؿمل٢ّمضشملضمل٨ّماظـؾ٦ّتمواظّٓالظهملم.ط٢ّمحغمل

مأومم-2مم م، موزعمملغؾملممل مغّٓركمأنمبضملّٚماظظملؿمملوىمغمملدؾوملمسزملّٕػممل ماِّئؼملهملماجملؿؾملّٓؼ٤ّمصكملغؽملممل ماظغملمملع٢ّمآلراء عّٝمتعملّٓؼّٕغممل

ماضؿسملؿ٥ّماٌزملػملقهملميفمذظ١ّماظضملزملّٕمضّٓمؼغمل٦ّنم مطمملنمراجّقمملميفمسزملّٕموص٠ّمعممل موأنمعممل مأومأح٦ّالماٌلؿظملؿنيم، م، عغملمملغؾملممل

مآخّٕ مويفمز٢ّممعّٕج٦ّّحمملميفمسزملّٕ مويفمبؿملؽهملمعضملؿملؽملهملم، موأنماٌظملؿ٧ّمب٥ّميفمسزملّٕمعضملنيم، متطملريموج٥ّماٌزملػملقهملمصؿمل٥ّم، إذا

زّٕوفمعضملؿملؽملهملم،مضّٓمؼزملؾّّمشريهمأومعؽمل٥ّميفماإلصؿمملءمب٥ّمإذامتطملؿمٓلّٕماظضملزملّٕم،مأومتطملؿمٓلّٕتماظؾؿملؽهملم،مأومتطملؿمٓلّٕتماظصملّٕوفم،معمملمدامم

مذظ١ّمطػمل٥ّميفمض٦ّءماظّٓظؿمل٢ّماظرملّٕس٨ّماٌضملؿرب،مواٌعملمملصّٓماظضملمملعهملمظػملرملّٕؼضملهملم.

متضملّٓدمم-3مم ميفمض٦ّء ماًالصؿمٓلهمل، ماظزمل٦ّابميفمبضملّٚماظعملسملمملؼممل متضملّٓد موبكملعغملمملغؿملهمل م، مغقملع٤ّمبمملظّٕأيمواظّٕأيماآلخّٕ أغؽملممل

مورأيم مرأؼ٨ّمص٦ّابم ؿؼمل٢ّماًشملفمل ماظزملمملحلمضّٓمضممللم: مطمملنمبضملّٚمدػملظملؽملممل موإذا م، موععملّٓعمملتؾملممل زّٕوفماظظملؿ٦ّىموعالبلمملتؾملممل

اظّٕأؼنيمضّٓمؼغمل٦ّغمملنمسػمل٧ّمص٦ّابم،مشريمأنمشرييمخشملفملم ؿؼمل٢ّماظزمل٦ّابم،مصكملغؽملمملمغّٔػنملمأبضملّٓمع٤ّمذظ١ّمصؽملعمل٦ّلم:مإنمطالم

أحّٓػؼملمملمراجّّمواآلخّٕمعّٕج٦ّحم،مصؽملفملخّٔممبمملمغّٕاهمراجّقمملمعّٝمسّٓمم‡شملؽؿؽملمملمٌمملمغّٕاهمعّٕج٦ّّحمملم،معمملمداممصمملحؾ٥ّمأػالم

مواِّض٦ّالم م، معضملزمل٦ّعهمل مظؿمللومل ماظّٕاجقهمل مصمملِّض٦ّال م، ماٌضملؿرب ماظرملّٕس٨ّ مواظّٓظؿمل٢ّ ماظؽملصملّٕ مع٤ّ محّٜ موظّٕأؼ٥ّ م، ظالجؿؾملمملد

معؾملّٓوعهملم.إٌّج٦ّحهملمظؿمللوملمعؾملّٓرةموالم

أنمسػملؼملمملءغمملماظعملّٓعمملءمأغظمللؾمل٣ّمضّٓماسؿّٓوامإمحّٓمطؾريمبمملظضملمملدةمواظضملّٕفميفمعضملمملىهملماٌؿطملرياتمواٌلؿفّٓاتم،مم-4مم

ماظرملمملرعم موجّٓغممل موبمملالدؿعملّٕاء مإنماِّص٢ّميفماظضملمملداتماالظؿظملمملتمإماٌضملمملغ٨ّم، م: مآم( ماظرملمملريب)ر٥ّ ؼعمل٦ّلماإلعمملم

ػملؿمل٥ّمحؿملـؼملمملمدارم،مصرتىماظرمل٨ّءماظ٦ّاحّٓمُؼؼملؽمَلّٝميفمحممللمالمتغمل٦ّنمصؿمل٥ّمضمملصّّٓامٌزملمملحلماظضملؾمملدمواِّحغملمملمماظضملمملدؼهملمتّٓورمس

معزملػملقهملم،مصكملذامطمملنمصؿمل٥ّمعزملػملقهملمجمملزم.

وؼعملّٕرماإلعمملمماظعملّٕايفم)ر٥ّمآ(م:مأنمٔإجّٕاَءماِّحغملمملمماظيتمُعَِّٓرُطؾملمملماظضمل٦ّائُّٓمعّٝمتطملؿمٗلّٕٔمتػمل١ّماظضمل٦ّائّٓمصؾمل٦ّمخالُفمم

١ّماظؾػملّٓمٔإمبػمَلٍّٓمآخّٕ،مس٦ّائُّٓػ٣ّمسػمل٧ّمخالِفمسمملدِةماظؾػملّٓمب٢ّمظ٦ّمخّٕجؽملمملم‥٤ّمع٤ّمذظم…اإٔلمملعموجؾملمملظهمٌلميفماظّٓٓؼ٤ّم

اظّٔيمطؽملمملمصؿمل٥ّمأصؿؿملؽملمملػ٣ّمبضملمملدِةمبػملّٓػ٣ّ،موٕمغضملؿربمسمملدَةماظؾػملّٓماظّٔيمطؽملمملمصؿمل٥ّ،موطّٔظ١ّمٔإذامَضَِّٓممسػملؿملؽملمملمأحّْٓمع٤ّمبػملِّٓمسمملَدُت٥ّم

مُعسمَلمملٖدٌةمظػملؾػملّٓماظّٔيم‥٤ّمصؿمل٥ّمٕمُغظملِؿ٥ّمٔإظَّمملمبضملمملدِةمبػملِّٓهمدونمسمملدِةمبػملّٓغممل.

ِػ٣ِّماب٤ّماظعملؿمل٣ّم)ر٥ّمآ(:مَوَع٤ِّمَأْصَؿ٧ّماظؽمٖلمملَسمِبؼمُلَفِّٕٖدماْظؼمَلؽمِلعمُل٦ّٔلمِص٨ّماْظغمُلُؿنمِلمَسػمَل٧ّماِخِؿػمَلمملِفمُسِِّٕصؾمٔل٣ِّمَوَس٦َّاِئِّٓموؼعمل٦ّلمم

مَوَأِزِعؽمَلِؿؾمٔل٣ِّمَوَأِعغمِلؽمَلِؿؾمٔل٣ِّمَوَأِح٦َّاِظؾمٔل٣ِّمَوَضَّٕاِئ٤ّٔمَأِح٦َّاِظؾمٔل٣ِّمَصعمَلِّٓمَض٢ّٖمَوَأَض٢ّٖ.

مامم مأنمتغمل٦ّنمثمملبؿ٥ّموؼعمل٦ّلماب٤ّمسمملبّٓؼ٤ّ)ر٥ّ مأنمتغمل٦ّنمثمملبؿ٥ّمبزملّٕؼّّماظؽملّٙموإعممل مإنماٌلمملئ٢ّماظظملعملؾملؿملهملمإعممل ٓم(

بسملّٕبمع٤ّماالجؿؾملمملدمواظّٕأيم،موطـريمعؽملؾملمملمؼؾؽملؿمل٥ّماجملؿؾملّٓمسػمل٧ّمعمملمطمملنميفمسّٕفمزعمملغ٥ّم‟ؿملىملمظ٦ّمطمملنميفمزعمملنماظضملّٕفم

مملداتماظؽملمملسم،مصغملـريمع٤ّمايمملدثمظعملممللم†الفمعمملمضمملظ٥ّمأوالموهلّٔامضمملظ٦ّاميفمذّٕوطماالجؿؾملمملدم:مإغ٥ّمالمبّٓمع٤ّمعضملّٕصهملمس

ماِّحغملمملمم‡ؿػملّٟمبمملخؿالفماظّٖعمملنمظؿطملريمسّٕفممأػػمل٥ّ.



م

مإمم-5مم مإضمملصهمل م، مواظؿغملؽمل٦ّظ٦ّجؿملهمل مواالضؿزملمملدؼهمل ماظضملػملؼملؿملهمل ماى٦ّاغنمل ميفمذؿ٧ّ ماظضملزملّٕؼهمل مايؿملمملة موترية متلمملرع أن

اظؽملصملّٕميفمض٦ّءماظؿعملػملؾمملتمواظؿغملؿالتمواظؿقمملظظملمملتمواٌؿطملؿمٓلّٕاتماظلؿملمملدؿملهملم،مط٢ّمذظ١ّم ؿ٣ّمسػمل٧ّماظضملػملؼملمملءمواظظملعملؾملمملءمإسمملدةم

ط٢ّمػّٔهماٌؿطملؿمٓلّٕاتم،موؼضملػمل٣ّماىؼملؿملّٝمأنماإلضّٓاممسػمل٧ّمػّٔاماِّعّٕمظؿملّٗمدؾملالموالمؼلرّيام،مو ؿمملجمإمجؾمل٦ّدمضكؼملهملم

موأنمغفملخّٔمزعمملمماٌؾمملدرةمظػملكّٕوجمع٤ّم ميفماظؽملؾملمملؼهملمالبّٓمأنمغؽملشملػمل٠ّمإماِّعمملمم، مشريمأغؽملممل ع٤ّماِّصّٕادمواٌقملدلمملتم،

مدائّٕةماىؼمل٦ّدم.

عّٝماظؿفملطؿملّٓمعّٕةمأخّٕىمأنمػّٔاماظؿفّٓؼّٓمؼؽملؾطمل٨ّمأالمؼؿفمملوزمث٦ّابوملماظرملّٕعم،موأنمؼؽملسملؾّٛممبؿملّٖاغ٨ّماظرملّٕعمواظضملعمل٢ّمممم

مٌمملم م، مواًشمل٦ّرة ماظّٓضهمل ميفمشمملؼهمل موإٌّحػملهمل مصمملٌؿملّٖانمدضؿمل٠ّم، مظطملريماٌقملػػملنيموشريماٌؿكزملزملنيم، مغؾملّؾممل مؼرتك موأال ،

إذاماجؿؾملّٓمصفملخشملفملمظ٥ّمأجّٕم،موإنماجؿؾملّٓمصفملصمملبممؼغملؿؽملظملؾملمملمع٤ّمهّٓؼمملتميفماظّٓاخ٢ّمواًمملرجم،مصمملٌؿكزملّٙماٌقملػ٢ّ

صػمل٥ّمأجّٕانم،ماِّولمالجؿؾملمملدهمواآلخّٕمإلصمملبؿ٥ّم،مأعمملمع٤ّموّٕأمسػمل٧ّماظظملؿ٦ّىمبطملريمسػمل٣ّم،مصكملنمأصمملبمصضملػملؿمل٥ّموزرم،موإنمأخشملفملم

صضملػملؿمل٥ّموزرانم،ماِّولمالضؿقمملع٥ّمعمملمظؿملّٗمظ٥ّمبفملػ٢ّم،مواآلخّٕمٌمملمؼرتتنملمسػمل٧ّمخشملؽ٥ّمع٤ّمآثمملرمطمملنماجملؿؼملّٝمواظّٓؼ٤ّمعضمّلمملم

مشؽمل٧ّمسؽملؾملمملم،ميفمز٢ّمأوضمملتمهؿمملجمإمع٤ّمؼؾينمالمع٤ّمؼؾملّٓمم.ميف

م  



 فهرس املىضىعبت

 الصفحة املىضىع م
م .1

ممتعملّٓؼ٣ّ

ت٦ّصؿملمملتماٌقملمتّٕماظّٓوظ٨ّماظضملمملمماظّٕابّٝمواظضملرملّٕؼ٤ّمظػملؼملفػملّٗمم .2

ماِّسػمل٧ّمظػملرملؽ٦ّنماإلدالعؿملهمل

م

م .3
مممتؾملؿملّٓ

م .4
ممهّٓؼّٓماٌظملمملػؿمل٣ّموأدمملغؿملّٓػمملماظرملّٕسؿملهمل

م .5
ممأوالماظؿغملظملري

م .6
ممواٌؿمملجّٕةمبعملسملؿملهملماًالصهملثمملغؿملمملمغصملمملممايغمل٣ّم

م .7
ممثمملظـممل:مايمملطؼملؿملهمل

م .8
ممرابضملمملماىؾملمملد

م .9
ممخمملعلمملما٦ٌّارؽملهمل

م .10
ممدمملددمملماإلرػمملب

م .11
ممدمملبضملمملماىّٖؼهمل

م .12
ممثمملعؽملممل:مدارمايّٕب

م .13
ممتمملدضمّلممل:ماظّٓؼذملذملذمل٤ّمواظّٓوظذملذملذملهمل

م .14
ممسمملذّّٕا:معرملّٕوسؿملهملماظّٓوظهملماظ٦ّرؽملؿملهمل



م

ممملؼهملماجملؿؼملّٝمع٤ّماظؿشملّٕفحمملديمسرملّٕ:موج٦ّبمم .15

مواإلرػمملب

م

م .16
ممسرملّٕ:مطؿملّٟمهؼمل٨ّمأبؽملمملءكمع٤ّماإلرػمملب؟ثمملغ٨ّم

ماًشملمملبماظّٓؼينموثالثمعضملسملالتمطربىثمملظىملمسرملّٕ:مم .17

م

م

 

م

  
 

 

 


