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 هو الهىظَر اإلشالهً ذلبفج الدَار 
 الجبهعبحَأٌهٌخً فً دل الهشكالح الطالتٌج فً 

  ,ككى ثهؾـثكجر ثٛكاليٖذ, أكزجؿ يكجَؾ, َوٕ يغيؾ طخـثً. ؾ
 ثٙـؾً, ثـخؾ, طجيُذ ثهٖـيّم, ّثهؾـثكجر ثٛكاليٖذ نوٖذ ثهمـُٖذ

 
  ,قسم الدراسات اإلسالمية, محاضر متفرغ, وليد أحمد مساعدة. د

 األردن, اربد, جامعة اليرموك, كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

 
 همخص

ّخٖجً أُيٖزَ فٕ غل ثهيمكنالر  , زِؾف ُؿٍ ثهؾـثكذ هزؤهٖل شلجفذ ثهغّثـ يً ّطِذ ثهًٌـ ثٛكاليٖذ
ّهزغلٖق ُؾف ثهؾـثكذ زى زغؾٖؾ ثهيلهّؾ خجهغّثـ ّأُيٖزَ ّخٖجً أخـف يلّيجزَ . ثهيالخٖذ فٕ ثهطجيُجر

ّخٌكج   . ثهيًٌّـ ثٛكاليٕ يٍ ئخـثف ثهيّثكف ثهيزُؾؾد هوغّثـ يً ثهلـآً ثهنـٖى ّثهكٌذ ثهييِـديً 
َوٓ يج زلؾى فلؾ ثَزيؾر ثهؾـثكذ َوٓ يؾؽل ثهغّثـ نؤكوّح هيُجهطكذ ثهيمكنالر ثهيالخٖكذ فكٕ     

خكًٖ  ٌُجم َالكذ يـؾٖذ يزٌٖذ ّكؾ ؽوهر ثهؾـثكذ ئهٓ أً . ثهطجيُجر يً ؽالل ثهزـنٖف َوٓ أُيٖزَ
نيكج زًِكـ   . ـكّػ شلجفذ ثهغّثـ فٕ ثهيإككجر ثهزـخّٖذ ّخًٖ ثٌزمجـ ثٙيً ّثهييؤٌٌٖذ خًٖ أفـثؾُج

 ثهيإكككجر يؽزوف غل ثهيمنالر ثهيالخٖذ فٕ نؤكوّح فٕ يٌِطٖذ ثهغّثـ ثهغجطذ ثهيجكذ ئهٓ ثَزيجؾ 
 .ثهزـخّٖذ

 
 

Abstract 
The Culture of Dialogue from an Islamic Perspective and its Importance 

for the Students of the Universities 

 

The study aims at concentrating on the disseminating of the Islamic point of 

view regarding the culture of dialogue and its importance for the students of the 

universities. The study focused on the definition, importance and principles of 

dialogue in Qur’an and Hadith. It also focused on the importance of the culture 

of dialogue for the students of the universities. The study concluded that there is 

strong proportionate relationship between the culture of dialogue in educational 

institutions and the spreading of security and serenity among their students. The 

study indicates the necessity of using dialogue in solving the students’ problems 

in the different educational institutions.  
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 هلدهج

ثهُجهيًٖ ّثههالد ّثهكالى َوٓ كٖؾ ثٌٙخٖج  ّثهيـكوًٖ َّوٓ آهَ ّهغخَ أطيًُٖ  ثهغيؾ هلل ـح
 .ّخُؾ

فاً يً كًٌ ثهلل زُجهٓ ثؽزالف ثهؽوق فٖيج خٌِٖى، أهكٌذ ّأهّثًٌج ّيخجتٍ ّيُجـف َّلّاًل، ُّكؿث  
كذ كؾـزكَ  أيـ خؾُٕ ّيً ثهيكويجر ثهزٕ ال ٖؽزوف َوَٖ ثشٌجً، ُّٖؾ ؿهم آٖذ يً آٖجر ثهلل ّخٖجًٌج هيال

ـِو     :كخغجٌَ، ّكؾ  كــ ثهلـآً ثهنـٖى ُؿٍ ثهغلٖلذ فٕ كّهَ زُجهٓ َّثْهكؤض َّثِر  َِ َؽْوكق  ثهكمكَيج ًِ آَٖجِز َِّي
ًَ َُجِهِيٖ ًم ِفٕ َؿِهَم َهآٖجٍر ِهْو َّثٌِن ِى ِئ َّأضْه ـَخُّكَم   :ّفٕ كّهَ زُجهٓ ] ثهـّى:  ]22َّثْؽِزالف  أضْهِكٌَِزن ِى  ِّ َمجَ   ََّه

ًَ ُيْؽَزِوِفَٖهَط َّال ََٖفثه ّ َّثِغَؾًد  ُِكىِ  ]ُّؾ:  ] 118ًَُلض ثهَّجَق ُأيمًذ  َِّهَؿِهَم َؽَوَل ـَخَُّم  ـَِغَى   ًِ :  ] 119ِئهَّج َي
 .]ُّؾ

ّئً يٌمؤ ثؽزالف ثهٌجق ّزخجًٖ ّطِجر ًٌـُى غّل يًُى ثهلىجٖج ُّ زخجٌِٖى فكٕ ككؾـثزِى   
غكح ثهؾّثفٍ ّثهٌفَجر ثهؾثؽوٖذ ًٌّـد نل يٌِى ئهٓ ثهيكجتل ثهُلوٖذ، ّزفجّزِى فٕ يكزّْ أفِجيِى، ّخ

، ّكؾ كطل ثهلـآً ثهنـٖى غلٖلذ ثالؽزالف فٕ أنشـ يً يّىٍ، ّخوغّث فَٖ يخوغًج نخٖـًث ّهل خِى ئهٓ 
فلكجل   ثهلٖجيذأٌِى كؾ ّكفّث يؽزوفًٖ أيجى غلٖلذ شجخزذ ّؽخـ ٖلٌٖٕ أؽخـ خَ ثهلل كخغجٌَ ّزُجهٓ ُّّ ّٖى 

، فاؿث نكجً ثؽكزالفِى   ]ثهٌخؤ:  ]1-3ثهؿٔ ُى فَٖ يؽزوفًّ* ًَ ثهٌخؤ ثهًُٖى* ٖزكج هًّ ىَ: زُجهٓ
ّزخجًٖ آـثتِى غّل غلجتق شجخزذ فيً خجح أّهٓ ثؽزالفِى فٖيج كّْ ؿهم، ّفىاًل ًَ ثؽزالف ثهٌجق فٕ 

:  ،]8وكف ئٌنى هفٕ ككّل يؽز : ثهزهّـثر فلؾ أشخر ثهلـآً ثهنـٖى ثؽزالفِى فٕ ثٙكّثل، فلجل زُجهٓ
ّثهغّثـ ُّ ثهوغذ ثٌٛكجٌٖذ ثهّغٖؾد ثهزٕ ٖينً ثهوطّ  ئهِٖج ّثهزّهل يً ؽالهِج ئهٓ ثهزلج   .]ثهؿثـٖجر

ثهزٕ ٖينكً يكً ؽالهِكج    يً أُى ثهّكجتل ثٙفنجـ ّّغؾد ثهزهّـثر، ّزلـٖح ّطِجر ثهًٌـ، ُّّ 
 .ثهّهّل ئهٓ ٌليذ ثهزلج 

ر، ُّؿث ٖؾَّ ثٙفـثؾ ئهٓ ثهزّطَ ٌغّ يكجـ يً ّثهيطزيُجر ال زؽوّ يً ثهيزغٖـثر ّثهيزٌجكىج
ثهيإؾٔ خجهيـفًٖ ئهٓ ثهزفجُى ّثالهزلج   ثهيإؾٔ ئهٓ ثهؽهّيذ ّثهُؾثّد، ّئيج ثهغّثـثهٌفثٌ ئيج , يكجـًٖ

َلوٖكذ  ثّٙل ٌزكجص  فجهيكوم ، خؾاًل يً ثهزٌجفـ ّثهزٌجغـ، ّهفج  ثهٌفّق ٌّلجتِج يً ثهمغٌج  ّثهخغىج 
فجهيطزيٍ ال ٖينً أً ٖكٖـ خـأٔ ّثغؾ . ثهـتٖكذ أٌِج يؽزوفذيخجتٍ ثٙيّـ خؤً يً فـؾٖذ ؿثزٖذ ال زؾـم 

ثالزطجُكجر  يطيَّذ يً هؿث فاً أٔ يطزيٍ ُّ َخجـد ًَ . ّال ٖينً أً ٖؽـص أطٖجال زنــ خُىِج
ٌزجص َلوٖذ طيجَٖذ زإيً ثهغّثـ فِّ يكوم , ثهشجٌٕثهيكوم أيج . ثهيؽزوفذ ثٙفنجـ ّثهزفكٖـثر ّثهـإّْ

َلوٖذ ال زؾَٓ ثغزنجـ ثهُوى ّثهيُـفذ خل ّزكُٓ هيمجـنذ ثٗؽـ . خجٗؽـ ّطّؾث ّـأٖج ّكـثـث ّزؤشٖـث
ئً فٕ ؿهم يٌِطج هوزّثهكل  . ًَ يـٖق زلؾٖـٍ ّثغزـثى ـأَٖ ّيغجّهذ فِيَ يً أطل ؾّثى ثههوذ يَُ

ّؿهكم ًٙ  , ّ ثٙفىلّثهزفجُى َوٓ ثهلىجٖج ثهيمزـنذ خٌِٖيج ييج ٖإؾٔ ئهٓ زلؾى ثهيطزيٍ ّثفؾُجـٍ ٌغ
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ثٗـث   ثهغّثـ ييجـكذ ئٌكجٌٖذ َـٖلذ، يً ؽالهَ ثٌزلور ثهُوّى ّثهيُجـف خًٖ ثهغىجـثر ّزالكغكر 
 .   ّثٙفنجـ
 

 :خطج التدد
 :ككى ثهخغس ئهٓ يلؾيذ ّيخغس زيِٖؾٔ ّشالشذ يخجغس ـتٖكذ ّؽجزيذ طج ر َوٓ ثهٌغّ ثٗزٕ

 ِجأُؾثفِج ّأكتوزِج ّّزمزيل َوٓ أُيٖذ ثهؾـثكذ ّيمنوز  : الهلدهج
 :الهتدد الخهٌٍدي

 هغذ ّثهيالغج زُـٖف ثهغّثـ  : الهطمة األَل
 أُيٖذ ثهغّثـ  : الهطمة الذبىً
 أُؾثف ثهغّثـ  : الهطمة الذبلد
 يّثهفجر ثهغّثـ ثٖٛطجخٕ  : الهطمة الراتع

 يّثهفجر ثهيغجّـ ثهطٖؾ : الهطمة الخبهس
 ثهيًٌّـ ثٛكاليٕ يلّيجر شلجفذ ثهغّثـ يً  :الهتدد األَل
 ٌيجؿص غّثـٖذ يً ثهلـآً ّثهكٌذ  :الهتدد الذبىً
 فٕ ثهلـآً ثهنـٖى  : الهطمة األَل
 فٕ ثهكٌذ ثهٌخّٖذ  : الهطمة الذبىً
 أُيٖذ شلجفذ ثهغّثـ فٕ غل ثهيمنالر ثهطجيُٖذ   :الهتدد الذبلد
 ؽوفٖذ ثهلىٖذ  : الهطمة األَل
 طؿّـ ثهغل  : الهطمة الذبىً

 الخبخهج
 لخَضٌبحا
 

 :هشكمج الدراشج
هٖخٌّث َلّهِى خًٖ ثهٌجق ّزوًٖٖ هالخذ يّكفِى ثهٌفثَجر ّكّ  ثهفِى ؾّـث فجَال فٕ فو ئً هوغّثـ 

 ٌخؿ ثٙغنجى ثهيكخلذخّثهزُِؾ  ,ْ هويـثطُذأّكجخوٖذ ثهـ ,ـث  َّؾى ئيالق ثهيُـفذَوٓ ثهزكوٖى خٌكخٖذ ثٗ
 ثهزغىـ؛ثهزلؾى ّ  يً يًجُـ يًِـهِّ ًٖ أّ فتزًٖ ثهغّثـ ثهيزخجؾل خًٖ مؽهثً َ .(1) ٌغّ ثٗؽـ

 هغذ ؿهم فجًهّ .ؾثتّيج ئهٓ ثهغّثـ ثهيزخجؾل ٖوطتًُّى ثهؿًٖ ثهزلؾى ُؿث يشل ثهؿًٖ ٖهوًّ ئهٓ غٖس ئً 

 ُّؿث ثهفً ال خؾ أً ٖزُويَ. خهّـد أنشـ ٌىطج َّّٖجثهيطزيُجر ثهزٕ زًِـ ثهغّثـ ثهِجؾب ثهخٌج  ُٕ 

ثهخٌج  ثهِجؾف  فٌٖمؤ ُّّ ُٖزجؾ ثهٌلجل ,ٖنًّ أكجق زُجيوَ يٍ يً غّهَ ثٌٛكجً يً ثههغـ غزٓ
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, ٌُجم يً ٖزفق يَُ ّيً ٖؽزوف فٖزُوى ثهمؽن أٌَ كٖنًّ, ـث  ؾًّ زمٌض أّ ثغزنجـ هوـأّٔٗزخجؾل ث
هؿهم فجً ُؿٍ ثهؾـثكذ كزكوي ثهىّ  َوٓ شلجفذ ثهغّثـ يً ثهيًٌّـ ثٛكاليٕ . كٌذ ثهغٖجدُٕ ِؿٍ ف

 .فٕ غل ثهيمنالر ثهطجيُٖذ ّأُيٖزِج
 

 :أشئمج الدراشج
 :زغجّل ثهؾـثكذ ثٛطجخذ ًَ ثهكإثهًٖ ثهـتٖكًٖ ثهزجهًٖٖ

 يج شلجفذ ثهغّثـ يً ثهيًٌّـ ثٛكاليٕ؟ .1
 يج أُيٖذ شلجفذ ثهغّثـ فٕ غل ثهيمنالر ثهيالخٖذ فٕ ثهطجيُجر؟ .2

 
 :أٌداف الدراشج

 :ٖؤزٕزِؾف ُؿٍ ثهؾـثكذ ئهٓ زغلٖق يج 
 غّثـ ّأُيٖزَ ّأُؾثفَ ٌَّجهـٍ ثهـتٖكذخٖجً غلٖلذ ثه .1

 خٖجً يلّيجر شلجفذ ثهغّثـ يً ثهيًٌّـ ثٛكاليٕ .2

 ّثـ ثهلـإٌٓ ّثهٌخّٔغخٖجً خُو ثهٌيجؿص هو .3

 شلجفذ ثهغّثـ فٕ غل ثهيمنالر ثهطجيُٖذأُيٖذ زّىٖع  .4

 زّىٖع أُيٖذ ؾّـ ثهطجيُجر فٕ زُفٖف ٌّمـ شلجفذ ثهغّثـ خًٖ ثهيوخذ .5

 

 :أٌهٌج الدراشج
ُؿٍ ثهؾـثكذ أُيٖزِج نٌِّج زٌجكل كىٖذ أكجكٖذ فٕ ُؿث ثهؾًٖ ثهًُٖى ّؿهم خؤً ٌمـ زنزكح 

ئؿً فجً . ثهؾًٖ ّئٖهجل ـكجهزَ ئهٓ ثهُجهى ال ٖينً أً ٖزغلق خؾًّ ئزلجً يِجـد ثهغّثـ يٍ ثٗؽـ
ٖـث خجهيلجخل فجً نش. يِجـد ثهغّثـ ُٕ ّثغؾد يً ثهّكجتل ثٙكجكٖذ هوزّثهل يٍ ثٗؽـًٖ ّنكح كوّخِى

يً ثهؾـثكجر أشخزر أً ثهغّثـ ُٖؾ أكوّخج فُجال فٕ غل كّ  ثهفِى خًٖ ثهٌجق أّ هغل ثهيمنالر فٖيج 
ّطؾٖـ خجهؿنـ ٌُج أً خُو ُؿٍ ثهؾـثكجر كؾ أطـٖر َوٓ ّثكٍ ثهطجيُجر ّزخًٖ أً ٌمـ شلجفذ . خٌِٖى

 .زوف ثهيمنالرثهغّثـ خًٖ ثهيوخذ ُٖؾ يً أٌطٍ ثٙكجهٖح ثهزٕ زلٕ ثهيوخذ يً ثهّكٌّ فٕ يؽ
 

 :الهتدد الخهٌٍدي
 خعرٌف الدَار: الهطمة األَل

 :الدَار لغج
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غجـ ئهٓ ثهمٕ  ٌََّ غّـث , ئهٓ ثهمٕ ّثهـطٌّ ًَ ثهمٕ  "أهوَ يً ثهغّـ ُّّ ثهغّثـ هغذ 
:  ] 14ئٌَ ًً أً هً ٖغّـ:ّيٌَ كّهَ زُجهٓ. (2) "ـطٍ ٌََ ّثهَٖ: ّيغجـث ّيغجـد ّغإّـث

ّيج ثهيـ  ئال نجهمِجح  :ّكجل هخٖؾ, طٍ غًٖج يخُّشًج فٖغجكح شى ٖشجح أّ ُٖجكح، أٔ هً ٖـ]الٌملجقث
ّثهزغجّـ ّثهيغجّـد ثهيطجّخذ , ّأغجـ َوَٖ طّثخَ أٔ ـؾٍ(. 3) ٖغّـ ـيجؾًث خُؾ ئؿ ُّ كجيٍ  ّىّتَ
 . ]ثهنِف:  ،]34فلجل ههجغخَ ُّّ ٖغجّـٍ :ّيٌَ كّهَ زُجهٓ. (4) ّثهيزغجّـ ثهيزطجّح ثهزطجّح
فٕ ثهيُطى ثهّكٖي أً نويذ ثهغّثـ هغذ يمزلذ يً زغجّـ ّزغجّـّث أٔ زـثطُّث خجهنالى فٖيكج  ّ

ّٖـْ ثٙهفِجٌٕ أً  .(5) غجـ ئؿث ـطٍ :يـثطُذ ثهنالى يً كّهِىخيٌُٓ  ثهيغجّـدّخؿهم زنًّ . خٌِٖى
أنشـ خِؾف ّثهغّثـ غؾٖس ٖطـٔ خًٖ مؽهًٖ أّ . (6) "ثهيـثؾد فٕ ثهنالى ّيٌِج ثهزغجّـ"ثهغّثـ ُّ 

  . (7) ثهّهّل ئهٓ ثهغلٖلذ
 

 : الدَار اضطالدًب
 "ّئٌيج يً ؽالل ثهكإثل ّثهطّثح, أكوّح ُٖيل َوٓ ٌلل ثهيُوّيذ ال خيـٖق ثهؽخـ"ُّ ثهغّثـ 

ييج ُٖيٕ ثٛيجـ ثهُجى ثهؿٔ ٌٌلل خَ  ,ـأٖجً ٖوزلٖجً أّ ٖفزـكجً يً غّل ثهمٕ  ٌّلٖىَ"أّ ُّ . (8)
ـؾ ثهؿٔ ٖمُـ خجهكآيذ ّثهيول فزكزفف ثهيغجّـد ٌَجٖذ ثهكجيٍ ّثهلجـب َوٓ ثهيُوّيذ غّٖٖذ زفهل ثهك

زكزؽؾى , أكوّح َويٕ زُوٖيٕ"أّ ُّ أٖىج . (9" )ثهكّث  هيزجخُذ يج ٖيـظ يً يّىَّجر ثهيغجّـد
أّ زُوٖى , خلهؾ ئفثهذ فنـد ؽجيتذ يً ثهٌفّق ,فَٖ ثٙكتوذ ّثٙطّخذ ٛشجـد ثٙؿُجً ّزغـٖم ثهّطؾثً

ّؿهم خزخجؾل ثٗـث  ّثٙفنجـ فٖيج خٌِٖى خِؾف  ,ٖؾ أّ غكى يّىٌّ ٖؾّـ غّهَ ثهؽالفأيـ طؾ
أؾثد أكوّخٖذ زكزؽؾى هيُجهطذ يّىٌّ "ّخهّـد مجيوذ فجً ثهغّثـ ُّ . (11" )ثهّهّل ئهٓ ثهغلٖلذ

, أّ طجٌح يً طّثٌح ثهفنـ ّثهُلٖؾد,  يً ثهيّىَّجر ثهيزؽههذ فٕ غلل يً غلّل ثهُوى ّثهيُـفذ
ُّّ َيوٖذ ززىيً يـغج يً , هّل ئهٕ غلٖلذ يٌُٖذ خِؿث ثهمنل يً أمنجل ثٙكوّح ّثهيغجؾشذهوّ

ّٖطٖح َوَٖ فٖغؾس زطجّح ّٖهؾ ٌَؾ نل يٌِيج يـثطُذ هيج يـغَ , ٖزيشوَ ثهيـف ثٗؽـ, يـف
فلجل ههجغخَ ُّّ ٖغجّـٍ أٌج أنشـ يٌم يجاًل ّنجً هَ شيـ :زُجهٓ ّهَ كففٕ (. 11" )ثهيـف ثٗؽـ

كجل هَ هجغخَ ُّّ ٖغجّـٍ أنفـر خجهؿٔ ؽولم يً زـثح شى ّكّهَ زُجهٓ , ]ثهنِف:  ]34أَف ٌفـثّ
ٖفِى يً ثٖٗجر أً ثهغّثـ ُّ يـثطُذ ثهنالى ّزؾثّهَ خًٖ . ]ثهنِف:  ]37يً ٌيفذ شى كّثم ـطاًل

, يغؾؾ غّل يّىٌّ, ُّ يغجؾشذ خًٖ مؽهًٖ أّ فـٖلًّٖخجهزجهٕ ٖفِى يً ؿهم أً ثهغّثـ . يـفًٖ
أّ ئهٓ أنخـ كؾـ يينً يً زيجخق ّطِجر , هنل يٌِيج ّطِذ ًٌـ ؽجهذ خَ ُؾفِج ثهّهّل ئهٓ ثهغلٖلذ

يٍ ثكزُؾثؾ نال ثهيـفًٖ , خيـٖلذ زُزيؾ َوٓ ثهُوى ّثهُلل ,خُٖؾًث ًَ ثهؽهّيذ أّ ثهزُهح ,ثهًٌـ
ٌمجي َلوٕ "أٌَ  هؿهم فجً يً أكجكٖجر ثهغّثـ .ّهّ ًِـر َوٓ ٖؾ ثهيـف ثٗؽـ, هلخّل ثهغلٖلذ

ّئَيجل فنـٍ فٕ يؽزوف ثهخؾثتل خِؾف ( 12" )ُٖيٓ ثهيغجّـ فَٖ غـٖزَ ثهنجيوذ فٕ ثهزُخٖـ ًَ ـأَٖ
 .ثهّهّل ئهٓ ثهغلٖلذ ثهيٌمّؾد
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ّثهغّثـ ٖؽزوف ًَ ثهطؾثل ّؿهم ًٙ ثهطؾثل يفجّىذ ناليٖذ خًٖ يـفًٖ خلهؾ ثهؽـّص خٌزجتض 
َّـف ثخً كٌٖج ثهطؾثل خؤٌَ . (13)ثهيغجهخذ ٛهفثى ثهؽهى ّزيزجف ُؿٍ ثهيفجّىذ خجهيٌجفَذ ّ. يٌُٖذ

ّأيج ٌَؾ ثهطـطجٌٕ فجً ثهطؾل . (14" )يؽجهفذ زخغٕ ئهفثى ثهؽهى خيـٖق يلخّل يغيّؾ خًٖ ثهطيِّـ"
ُّّ نؿهم . أّ ٖلهؾ خَ زهغٖع ناليَ. (15" )ؾفٍ ثهيـ  ؽهيَ ًَ ئفكجؾ كّهَ خغطذ أّ مخِذ"ُّ 

 . (16)ثهؽهّيذ فٕ ثهغلٖلذ 
ّٖزخًٖ يً ؿهم أً ثهغّثـ يؽزوف ًَ ثهطؾثل نًّ ثهغّثـ ُٖجهض يؽزوف ثهلىجٖج خِؾّ  نيج ّـؾ 
ؿهم فٕ شالشًٖ يّىُج فٕ ثهلـآً ثهنـٖى ٖغوح َوِٖج ثهِؾّ  َّؾى ثهؽهّيذ يٍ زخجؾل ثٙفنجـ خنل 

كؾ : ُجهٓ، ّ ٖإٖؾ ُؿث ثهفجـق خًٖ ثهغّثـ ّثهطؾثل يج ّـؾ فٕ كّهَ ز(17)ٖكـ ّكِّهذ خًٖ ثهيـفًٖ 
فلؾ ّـؾ . ]ثهيطجؾهذ:  ]1كيٍ ثهلل كّل ثهزٕ زطجؾهم فٕ فّطِج ّزمزنٕ ئهٓ ثهلل ّثهلل ٖكيٍ زغجّـنيج

ثً ثهوفًجً ّخيج أٌَ ال زـثؾف فٕ ثهلـآً ثهنـٖى َوى خجهىـّـد أً ثهغّثـ ؿفٕ ُؿٍ ثٖٗذ ثهنـٖيذ ُ
فٖخؾأ منّثٍ , نٕ ٖمُـ خؤٌَ يًوّىيؽزوف زيجيًج ًَ ثهطؾثل، فجهيـأد طج ر زمزنٕ َوٓ فّطِج، ّثهيمز

، ُّؿث ثهطؾثل ئهٓ غّثـ ُجؾبأكوّح ٌّٖلوح  زَّـكخوِطذ يـزفُذ َجهٖذ ثهٌخـثر، شى كـَجً يج زِؾأ 
 .فلؾ خؾأر خؿنـ ثهطؾثل شى ثٌزِر خجهغّثـ, يج زؾل َوَٖ ثٖٗذ ثهنـٖيذ

 أٌهٌج الدَار: الهطمة الذبىً

ّهّ : ٖلّل زُجهٓ. ثٌٛكجً ٌَؾ ثهزُجيل يٍ ثٗؽـًٖئً ثالؽزالف خًٖ ثهخمـ يكويذ ٌٖيوق يٌِج 
: 19[ ّيج نجً ثهٌجق ئال أيذ ّثغؾد فجؽزوفّث :ّٖلّل أٖىج ,]ثهيجتؾد:  ]48مج  ثهلل هطُونى أيذ ّثغؾد

هنً ثالؽزالف هٖق خجهىـّـد أً ٖنًّ ٌفثَج أّ , فجهزخجًٖ ّثالؽزالف ّثهزُؾؾ كٌذ ئهِٖذ, ]ٌّٖق
ّطُوٌجنى مُّخج ّكخجتل : ٖلّل زُجهٓ ,ل ثهيٌجفٍ ّثهؽخـثر ّثهـأٔ ّثهفنـّئٌيج ُّ هزخجؾ ,هـثَج

ثهغّثـ ٖنزكح أُيٖزَ ثهخجهغذ يً نًّ " ئً .]ثهغطـثر:  ]13هزُجـفّث ئً أنـينى ٌَؾ ثهلل أزلجنى
ّيً أً ثٌٛكجً ال ٖغلق ؿثزَ , ثهّطّؾ ثالطزيجَٕ ثٌٛكجٌٕ ال ٖزغلق ئال خّطّؾ ثٗؽـ ثهيؽزوف

خَ ززّهؾ ثٙفنجـ  ئؿ, ّثهزفجَل يَُ ,ئال خجالهزلج  ّثهغّثـ يٍ ثٌٛكجً ثٗؽـ ,ّال ٌٖزض ثهيُـفذ ,ثٌٛكجٌٖذ
ثّٙهٓ : شى ئً أُيٖذ ثهغّثـ ىـّـد يً ّطِزًٖ. (18" )ّخَ ززىع ثهيُجٌٕ, ثهطؾٖؾد فٕ ؿًُ ثهيزنوى

ثهغّثـ ٌٖخٌِج فٕ نشٖـ يً ّثهشجٌٖذ أً  ,أً ثهغّثـ ٖزٖع هٌج أً ٌُـف ثٗؽـ خيج ٌيوم يً فنـ ّثزطجُجر
 .(19)ثٙغٖجً ئهٕ طّثٌح ـخيج هى ٌزٌخَ هِج 

ئً أُيٖذ ثهغّثـ زنيً فٕ زخجؾل ّطِجر ثهًٌـ خًٖ ثهيزغجّـًٖ نٕ ُٖـف نل يغجّـ ّطِذ ًٌـ 
شى ئً ثهغّثـ ٖكُٓ . ثٗؽـ يً أطل يُـفذ ثهغق ّثهغلٖلذ أّ ٌمـ ثهَّٕ خًٖ ثهخمـ فٕ مزٓ ثهيطجالر

 (. 21)زفجُى خًٖ ثهخمـ يً أطل ثهغؾ يً ثهٌُف ّثهُؾّثً فٕ ثهُالكجر ثالطزيجَٖذ ٖٛطجؾ كّثَؾ هو
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ئً زغؾٖؾ أُؾثف ثهغّثـ ّهٖجغزِج ٖؽىٍ ئهٓ َّثيل َؾد، يٌِج َوٓ كخٖل ثهيشجل يخُٖذ 
ٖنًّ ثهِؾف يً فلؾ  ِى، ّهيجؿث ٖزغجّـًّ؟، ّيً ثهؿٔ ٖيوح ثهغّثـ؟زثهيزغجّـًٖ، أفنجـُى، َلٖؾ

َوٓ خُو ثهٌجق، ّٖنًّ ُؿث فٕ غجهذ ٌلج  ٌفّق أمنور ثهغّثـ ثهّهّل ئهٓ ثهغق فٕ يكؤهذ 
ّؽوُّج يً ثهؾّثفٍ ثهمؽهٖذ، ّكؾ ٖنًّ ثٌزهجـًث هخجيل ّؾغو  ,ثهيزغجّـًٖ يً ثهيهجهع ثهؿثزٖذ

غجٖزَ ثهيـث  غق، ّٖنًّ ُؿث فٕ غجهذ َؾى ـغخذ أغؾ أيـثف ثهيغجّـد هوّهّل ئهٓ ثهغق، ّئٌيج ه
 :َوى أً ّـث  غّثـٍ أُؾثف خجيوذ، غجٖزِج ,فاؿث نجً ثهؿٔ ٖيوح ثهغّثـ يً ثهيخيوًٖ .ّثهطؾثل ال غٖـ

، كجل هِؿث ثهٌٌّ يً ثهغّثـّكؾ كن َوٌٖج ثهلـآً ثهنـٖى ٌيجؿص  .ئشخجر خجيوَ ّـؾ غق ثهيغجّـ ثٗؽـ
ثهيوم ئؿ كجل ئخـثُٖى ـخٕ ثهؿٔ ٖغٖٕ ّٖيٖر أهى زـ ئهٓ ثهؿٔ غجص ئخـثُٖى فٕ ـخَ أً آزجٍ ثهلل : زُجهٓ

كجل أٌج أغٖٕ ّأيٖر كجل ئخـثُٖى فاً ثهلل ٖؤزٕ خجهميق يً ثهيمـق فجر خِج يً ثهيغـح فخِر ثهؿٔ 
ّ ٖطجؾل ثهؿًٖ نفـّث خجهخجيل   :، ّكجل زُجهٓ]ثهخلـد:  ]258نفـ ّثهلل ال ِٖؾٔ ثهلّى ثهًجهيًٖ

 .]ثهنِف:  ]56هٖؾغىّث خَ ثهغق

هيٌٍ ثٌفطجـُج، ّكؾ ٖنًّ كًُٖج الكزخجق هزيّٖق يمنوذ فلؾ ٖنًّ ّكٖوذ . م أُؾثف أؽـْ يؽزوفذٌُّج
ًّّ أكخجخِج، ّئيج أً ٖنًّ يغجّهذ هغل أفيذ كجتيذ ّالغزّث  يىجَفجزِج فٕ . ّكٌّ ثٙفيذ ّهيٌٍ زن

 :ُؿٍ ثهغجالر ثهشالس زنًّ يِيذ ثهغّثـ ُٕ ثهُيل َوٓ

ض كوٖيذ ّهغٖغذ فٕ ثهيّىٌّ ثهيزغجّـ فَٖ ٛشخجر ثهزّهل ئهٓ كٌجَذ ـثكؽذ ٌّزجت .1
 غطذ أّ ؾفٍ مخِذ

 يؽزوف ثهيطجالرفٕ خًٖ ثهيـفًٖ ثهيمزـنذ ثهلىجٖج ئخـثف  .2
 كٖذ كٖى ثالَزؾثل ّزّكٍٖ كجَؾزِج ثهزـخّٖذثهؾيثهزؤنٖؾ َوٓ  .3
ئغٌج  ثهشلجفذ ثهغّثـٖذ ثهزٕ زلّى َوٓ َؾى ـفو ثٗؽـ، ّثالٌفزجظ َوٓ ّطِذ ًٌـٍ  .4

أٔ يٍ  -يً ؽالل ثهزُجيل يُِج  فـؾٖذج، َّؾى ثهزيزـق ّـث  ثطزِجؾثر فنـٖذ ّثغزـثيِ
 .(21) .ّنؤٌِج يلؾكجر شجخزذ غٖـ كجخوذ َٛجؾد ثهًٌـ -ُؿٍ ثالطزِجؾثر 

 هَاضفبح الدَار اإلٌجبتً : الهطمة الراتع

غكّثـ  فٕ أهكوَ   ثٖٛطجخٕجهغّثـ ف. ئً هوغّثـ أهّال يزخُذ، ّهوغؾٖس كّثَؾ ٌٖخغٕ يـثَجزِج
شى . هوّهّل ئهٓ ثهلىجٖج ثهيمزـنذ خًٖ ثهيـفًٖ أّ ثهّهّل ئهٓ غوّل يـىٖذ أٔ أً هَ أياليزفجتل 

نٕ ٖىيً كؾـد نل يـف ٖٛهجل أفنكجـٍ ئهكٓ ثهيكـف     ,غّثـ هجؾق َيٖق ّّثىع ثهنويجرثٌَ 
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زكـثى  ٖىكيً ثالغ ّ ,ًَ ثهـأٔ ّثٙفنجـغّثـ يزنجفة ُٖيٕ هنال ثهيـفًٖ فـهذ ثهزُخٖـ ثٌَ . ثٗؽـ
غكّثـ  ُّّ نكؿهم   .ثهؽالف فٕ ثهـأٔ خًٖ ثهخمـزيجيج يكويذ ُّٖـف  ,ثهـأٔ ثٗؽـثهيزخجؾل هوـأٔ ّ

خل ٌّٖكجكل   ,ّخجهزجهٕ فِّ غٖـ خُٖؾ ًَ ثهغٖجد ثهيُجمذ ,ّثكُٕ ٖزهل ئٖطجخٖج خجهغٖجد ثهّٖيٖذ ثهّثكُٖذ
غكّثـ زككّؾٍ ثهيغخكذ     أٖىكج ُّّ . ثهلىجٖج ثهيُجهـد ّثهيكزطؾد ثهزٕ ٖغزجطِج ثٙفـثؾ فٕ غٖجزِى

نيج هَ ُّ ئشخجر ثهغلٖلذ  ثهِؾف ثهٌِجتٕأً َوٓ ّٖثفق ثهيـفجً فَٖ غّثـ شى ثٌَ . جهيكتّهٖذثهمُّـ خّ
 . خٌج  َوٓ ـغخذ يـف يجّهٖق ُٕ 

ئؿث فجهغّثـ ثٖٛطجخٕ ُّ ثهغّثـ ثهيّىَّٕ ثهؿٔ ٖـْ ثهغكٌجر ّثهكوخٖجر فٕ ؿثر ثهّككر، ّٖكـْ   
غوح َوِٖج، ُّّ غّثـ هجؾق َيٖق ّّثىع ثهنويجر ّيكؾهّالزِج ُّكّ   ثهُلخجر ّٖـْ ئينجٌٖجر ثهز

ثهغّثـ ثهيزنجفة ثهؿٔ ُٖيٓ هنال ثهيـفًٖ فـهذ ثهزُخٖـ ّثٛخؾثٌ ثهغلٖلٕ ّٖغزكـى ثهكـأٔ ثٗؽكـ    
 .ُّٖـف غزيٖذ ثهؽالف فٕ ثهـأٔ خًٖ ثهخمـ ّآؾثح ثهؽالف ّزلخوَ 

 هَاضفبح الهدبَر الجٌد: الهطمة الخبهس

هٖغلكق  ٖؾ ثهيمجـنذ فٕ أٔ غّثـ أً ٖنًّ َوٓ ؾـثٖذ زجيذ خؤهكّل ثهغكّثـ؛   َوٓ يً ٖـئً 
  :جّـ ثهطٖؾ يج ٖؤزٕغّيً هفجر ثهي .أُؾثفَ ثهزٕ ٖكُٓ ئهِٖج

ئً ثهطجُل خجهمٕ  هٖق ٌؾًث هوُجهى خَ،  .ال خؾ هويغجّـ يً ثهزؤُٖل ثهُويٕ ثهيؽزنف : ثهُوى: أّاًل
ٌَ، ّكؾ خًٖ  ثهلـآً ثهنـٖى أُيٖذ ثهُوى فٕ ثهيغجّـد فٕ هَ  أً ٖطجؾل يً ُّ أَوى ي غقّٖثهطجُل ال 

َٖج أضَخِر ِئِّٕ َكِؾ َطكجَ ٌِٕ   :جل زُجهٓ َوٓ هكجً ئخـثُٖى َوَٖ ثهكالىككهذ ئخـثُٖى َوَٖ ثهكالى يٍ أخَٖ، 
ًّٖج  ّ ـَثيًج َك ُِِؾَم ِه ٌُِِٕ أض ُِْوى  َيج َهِى َْٖؤِزَم َفجزَّخ  ًَ ثْه  ,ملفيً ثهغّثـثر ٌزٖطزِج ثه ئً نشٖـًث. ]يـٖى:  ]43ِي

  .ّيـؾ ؿهم ئهٓ َؾى ثهزنجفإ ثهُويٕ خًٖ ثهيزغجّـًٖ
ُّٕ هح ثٙيـ ّأكجكَ، ّ أً ٖنًّ ثهِؾف ُّ ثهّهكّل ئهكٓ    :ئؽالن ثهٌٖذ هلل زُجهٓ: شجًٌٖج

ّهكى  , يج ٌجًـر أغؾث كي ئال أغخخر أً ّٖفق ّٖكؾؾ ُّٖجً": ثهغلٖلذ، ، كجل ثٛيجى ثهمجفُٕ ـغيَ ثهلل
فجهغق ىجهذ ثهيإيً أٌٓ ّطؾٍ فِّ أغق خَ، نيج أٌكَ  (. 22" )ل خًٖ ثهلل ثهغق َوٓ هكجٌٕ أّ هكجٌَأخج

ُؾفَ ثالٌزهجـ هوٌفق ئٌيج ٖنًّ ُؾفَ هٖق ّفٖوفى يً ثهغّثـ أً ٖنًّ غكً ثهيلهؾ . ىجهذ نل َجكل
 .ثهّهّل ئهٓ ثهغقّغجٖزَ 

خغكح يج  َكؾـثزَ ثهفنـٖذ هٖؽجيخّيُـفذ يكزّثٍ ثهُويٕ، ّ: فِى ٌفكٖذ ثهيـف ثٗؽـ: شجهشًج
 .ٖفِى

ئال خُؾ ؾـخذ ّييجـكذ ٌِٙج زغزجص ئهٓ  ئزلجٌِجزُؾ ثهيغجّـد يً ثهفًٌّ ثهزٕ ٖهُح َوٓ ثهيـ  
يِجـثر ّكؾـثر َجهٖذ، غٖس ئٌَ فٕ نشٖـ يً ثٙغٖجً ٖهُح َوٓ ثهيغجّـ ئٖهكجل أفنكجـٍ ئهكٓ    

ئؾـثنَ هٚيّـ نيج ٌٖخغٕ، ّٖهكُح َوكٓ   ثهمؽن ثهيلجخل، ّؿهم هيغؾّؾٖذ فِى يً ٖغجّـٍ، َّؾى 
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 ,ثهيغجّـ يِيج أّزٕ يً يِجـثر فٕ فً ثهغّثـ  ثالـزلج  خيكزّْ ؽهيَ ثهُلوٕ غزٓ ٖفِى ثهؽيكجح 
ُّؿث ثٙكوّح ُٖؾ يً أـككٓ أٌكّثٌ    .ٌَؾتؿ َوَٖ أً ٌٖفل ئهٓ يكزّْ ؽهيَ ّٖؽجيخَ خوغذ ٖفِيِج

 .ثٙكجهٖح فٕ ثهؽيجح

ـث  ثٗؽـًٖ أيـ ييوّح، ّهٌكج  آجغزـثى ف :فثف ّثفؾـث  ثهغٖـغكً ثهؽيجح َّؾى ثكزف: ـثخًُج
فٕ غّثـ ثٌٙخٖج  يٍ أكّثيِى أكٍّ غكٌذ، فيّكٓ ُّجـًّ أيـث أً ٖلّال هفـًَّ كّال هٌٖج هُوَ ٖزؿنـ 

يُـو ثهغّثـ  فّٕفٓ كّـد كخؤ ٖكّق ثهلل هٌج أكوّخج هيؽجيخذ غٖـ ثهيكويًٖ غٖس ٖلّل . أّ ٖؽمٓ 
وٓ ُؾْ أّ فٕ ىالل يخًٖأّ ئٖجنى هُ ّئٌج ]24 :كخؤ[. 

غكً ثالكزيجٌ ٙكّثل ثهيـف ثٗؽـ، ّزفِيِج فِيج هغٖغج، َّؾى يلجيُذ ثهيزنوى، أّ : ؽجيكًج
 .ثالَزـثو َوَٖ أشٌج  غؾٖشَ

 .ّهّ نجً يٍ غٖـٍثهغق كخّل : كجؾكًج

 .ـْأً ٖنًّ ثهنالى فٕ غؾّؾ ثهيّىٌّ ثهييـّظ ، َّؾى ثهؾؽّل فٕ يّىَّجر أؽ: كجخًُج

ثهخُؾ ًَ ثهوطض ، ّـفٍ ثههّر، ّثهفغل فٕ ثهنالى، كجل ـكّل ثهلل ك هوٓ ثهلل َوٖكَ   : شجيًٌج
ّفٕ  (.23) (هٖق ثهيإيً خجهوُجً ّال خجهيُجً ّال ثهفجغل ّال ثهخؿٔ ) ّكوى ك فٕ غؾٖس ثخً يكُّؾ 

ٕ هكوٓ ثهلل  هى ٖنً ثهٌخك : )ٌَ كجلأثهلل خً َيـّ خً ثهُجن ـىٕ ثهلل ٌََ  هغٖع ثهخؽجـٔ ًَ َخؾ
 .(25) (ئً يً ؽٖجـنى أغكٌنى أؽالكج: ) ّنجً ٖلّل ( 24)( يزفغمًج ال َوَٖ ّكوى فجغمًج ّ

 .ثهخُؾ ًَ ثَٛطجح خجهٌفق، ّغح ثهًِّـ ّهفر أًٌجـ ثٗؽـًٖ: زجكًُج

ثهزـّٔ َّؾى ثالكزُطجل، َّؾى ثهنالى ئال خُؾ ثهزفنـ ّثهزؤيل فٕ يىيٌَّ، ّيج ٖزـزح : َجمـًث
 .َوَٖ

ُّؿث ٖزيوح كٌجَذ  ,فـ ثهـغخذ ٌَؾ ثهمؽن ثهيغجّـ فٕ ئطـث  ثهغّثـثّال خؾ يً زّ: َمـأغؾ 
 . فٕ ٌفكَ ُٙيٖذ يّىٌّ ثهغّثـ ّطؾّثٍ

ٌٖخغٕ َوٓ ثهيغجّـ ثهطٖؾ أً ُٖكؾ هويّىكٌّ   ف, ّىٌّ ثهيغجّـديثهطٖؾ ه ثَٛؾثؾ: شجٌٕ َمـ
 . (26) خجهؾهٖل ّثهخـُجًنٕ ٖنًّ كؾٖـث فٕ يـظ فنـزَ ّيٌجكمذ ثهيـف ثٗؽـ  ,خمنل ؾكٖق

 
ً فٕ ؿهم زلؾٖـث همؽهكَ  ٙ, ئً ثهيغجّـ ثهطٖؾ ٖكزيٍٖ أً ٖزلً فً ثٌٛهجر ّثالكزيجٌ ه٘ؽـ

 ,ذـككجه ثهؾ هكٖغذ  ٖك غؾزُؾثف ّثٙـ جثكزغىال خؾ يً جهغؾٖس ثهخؾ  خكخل . ّثغزـثيج ٗـثتَ ّفنـٍ
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يً ٌليذ ٌٖخغٕ ثهخؾ  شى ثٌَ . ٌ خجهنالىأً زإشـ فٕ ثهيكزيٍ كخل ثهمـّٖـثؾ يٌِج ؾ ثالكزطجخذ ثهزٕ ٖغؾزّ
 .نٕ ٖنًّ ثهغّثـ ّؾٖج ّئٖطجخٖج ّيشيـث ثهيـفًٖ ثهزلج  خًٖ

َّوَٖ  ,ٖذ فٕ غؾٖشَ أشٌج  غّثـٍ يٍ ثٗؽـًّٖثهيٌيل ذٌٖخجهُلالأً ٖوزفى أٖىج َوٓ ثهيغجّـ 
ٙطل ئكٌجٌ , ٖجثهزٕ زؾَى فنـٍ ّـأَٖ نٕ ٖنًّ غّثـٍ يٌِطٖج َّوي ثٙؾهذ ّثهخـثًُٖنؿهم أً ٖلؾى 

 . ّثهزٕ ال زفٖؾ ثهغّثـ ئال زُلٖؾث زـم ثهغطض ثهّثُٖذثٗؽـ يٍ ىـّـد 
ال خؾ أً ٖنًّ يٌِطج هيـفٕ ثهغّثـ يج ؾثير ثهغجٖذ يٌَ ثهّهّل  ثالهزفثى خجههؾق ّثٙيجٌذئً 
 ,ّثهفُل ثهلّلشى ثٌَ ال خؾ هويزغجّـًٖ ثالهزفثى خيج ٖزى ثهغؾٖس غّهَ نٕ ٖزى ثهزّفٖق خًٖ  ,ئهٓ ثهغق

 .ّثهوًٖ يً ثهطجٌخًٖ أشٌج  ثهغّثـ الخؾ يً ثهـفقخجٛىجفذ ئهٓ ؿهم 

 
 هلَهبح ذلبفج الدَار هو الهىظَر اإلشالهً: الهتدد األَل

ثهيؽجهف خُؾ أً ٖزـكؼ ثهغّثـ يٍ ؾٖؾ يٍ ثٗؽـ خجهزغٖنًّ يٍ ثٗؽـ ّئً ثهغّثـ ٖينً أً 
خذ ثهؿثزٖذ ُٕ ثهزٕ زخٌٕ ثهيٌِطٖذ ثهغّثـٖذ ٌَؾ ثٌٛكجً فجً ثهغّثـ ثهؿثزٕ ّثهٌلؾ ثهؿثزٕ ّثهيغجك. ثهٌفق

زوم  ثهزٕ زلّى َوِٖجزّىٖع ثٙؾهذ ّثهخـثًُٖ ّثهزٕ زلخل ثٗؽـ ّـأَٖ ّزكُٓ همـظ ّطِذ ثهًٌـ ّ
يً أطل ثهّهّل ئهٓ ثٗؽـ هفِى ّطِذ ًٌـٍ ثهيـف ثالٌفزجظ َوٓ شى ئً ثهغّثـ ٖزيوح  .ثهّطِذ
ثٙؾهذ ّثهخـثًُٖ ّّطِجر ثهًٌـ زوم ثهغّثـ ُّ ثهيـٖق ئهٓ ثكزُٖجح هؿهم فجً ّ. هزفجُى يَُؾـطذ ث
 .زفجُيِجيً أطل هيّثكف ثهيـفًٖ ثهيزغجّـًٖ ثهؾثَيذ 

 
خل . فٕ ثالؽزالف َئً يً يلّيجر شلجفذ ثهغّثـ ثٖٛطجخٕ ثالَزـثف خّطّؾ ثٗؽـ ّثٖٛيجً خغل

. (27" )ثهزُخٖـ ًَ آـثتَ ّيُزلؾثزَ ثغزـثى ثٗؽـ ّثالَزـثف خغلَ فٕ غـٖذ"ئً يً يلّيجر ثهغّثـ 
خل ثٌَ ٌٖخغٕ أً . فجهغّثـ ال ٖكُٓ ئهٓ زـكٖؼ ثهلٌجَجر ثهؿثزٖذ أّ يغجّهذ ئكٌجٌ ثهيـف ثٗؽـ خِج

شى . ٖنًّ يغجّهذ ٖٛطجؾ ثهفكغذ ثهيمزـنذ خًٖ ثهيـفًٖ شى ثهخٌج  َوِٖج يً أطل زـكٖؼ يُجٌٕ ثهزفجُى
هِؾف ثٙكيٓ هَ ئغلجق ثهغق ّثهّهّل ئهٓ ثهغلٖلذ خغو ئً يً يلّيجر شلجفذ ثهغّثـ أً ٖنًّ ث

أً ٖزؽون ثهيـف ثهيغجّـ يً نل يفـؾثر ثهزؽًّٖ ّثهٌفٕ "هؿهم فال خؾ . ثهًٌـ ًَ يً يـغِج أّال
 . (28" )ّثٛكهج  ّثهزُجهٕ ّثؾَج  ثيزالم ثهغلٖلذ ثهييولذ

 
خؤً ثهغّثـ ُّ ثٙكوّح ئً شلجفذ ثهغّثـ ززيوح يً ثهيزغجّـًٖ أً ٖنٌّّث َوٓ كٌجَذ زجيذ 

, خل ثٌَ ثهيٌِض ثهّغٖؾ ثهٌجطع هغل ثٛمنجهٖجر. ثهغىجـٔ ثهـثكٕ هيُجهطذ يؽزوف ثهلىجٖج ّثهيمنالر
ّأً ثهّهّل ئهٓ ثههّثح ٖزى ًَ يـٖق ثهزفجَل يٍ  ,ؿهم أٌَ ٌٖيوق يً َؾى ثغزنجـ ثهغق أّ ثهغلٖلذ
 .أخٌج  يطزيَُ ّزالكع أفنجـٍ يٍ أفنجـ ثٗؽـًٖ
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لجفذ ثهغّثـٖذ ٌٖخغٕ أً زٌيوق يً ثهٌلجي ثهيمزـنذ خًٖ يـفٕ ثهغّثـ نٕ ٖكٖـ ثهغّثـ ئً ثهش
خجٖطجخٖذ ؾًّ مُّـ يـف خجالٌزهجـ َوٓ ثهيـف ثٗؽـ ًَ يـٖق زـنٖفٍ َوٓ يج ٖزفـؾ خَ يً 

هؿهم فجً ٌطجظ ثهغّثـ ٖزيوح ئخـثف ثٙيّـ ثهيزفق َوِٖج ثخزؾث  شى زٌجّل ثهلىجٖج . أفنجـ ؽجهذ
ّخجٛىجفذ ئهٓ ؿهم فال خؾ يً يٌِض ثهيّىَّٖذ ٌَؾ يـظ . ف َوِٖج زخجَج ثٙخكي فجٙنشـ زُلٖؾثثهيؽزو

يغجّهذ زخٌٕ ثالزطجٍ "ّثهيّىَّٖذ ُٕ . يؽزوف ثهلىجٖج نيلّى يً يلّيجر ثهغّثـ ثٖٛطجخٕ ثهفُجل
 ٖزى زغوٖح ؾّثفٍ ّخجهزجهٕ ال, ثهيغجٖؾ َّؾى ثالٌغٖجف ٙفنجـ أّ ثزطجُجر يٌُٖذ يٍ يً ٖزى ثهزغجّـ يَُ

 .  (29" )ثهؿثر َّّثيفِج ّيهجهغِج
 

. ًثأطـفوَ أً يً ثطزِؾ ّأهجح ثهغق  ثهـهٌٖذ ثٛكاليٖذ ذشلجفثهئً يً ثهيخجؾب ثهـثكٖذ فٕ 
. الطزِجؾٍ ّهى ٖإشى َوٓ ثهؽيؤ أطـ ّثغؾفوَ ّيً ثطزِؾ ّأؽيؤ . أطـ ثالطزِجؾ ّأطـ ثٛهجخذ هوغق

فِّ هٖق يلؾكًج ّال . يل فنـٔ ئٌكجٌٕ يفزّظ َوٓ ثهؽيؤ ّثههّثحفِى يً ؿهم أً ثالطزِجؾ نؤٔ َٖ
ّهٖق هَ . ٖؾَٕ ثهغلٖلذ ثهييولذ أًثٌَ هٖق ٙغؾ ّ .ييولًج ّال شجخزًج، خل ُّ ئٌكجٌٕ، يغؾّؾ، ّيزغٖـ
ّثهخغس ًَ ثهغلٖلذ، غزٓ يً ّطِذ . فجهغلٖلذ ٌكخٖذ. أً ٖؽية ثٗؽـًٖ هيطـؾ ثكزٌجَِى خـأٔ يؽجهف

ّفٕ  .كيٓ أٌّثٌ ثهغّثـأُّّ فٕ ثهّكر ٌفكَ . يؽزوف، يـٖق يخجمـ يً يـق ثهيُـفذًٌـ ثٗؽـ ثه
ثٛكاليٖذ نؿهم، آً ثهغّثـ ٖزيوح أّال ثالَزـثف خّطّؾ ثٗؽـ ثهيؽزوف، ّثغزـثى غلَ هٖق  ذشلجفثه

ثهيّكف  أّثطزِجؾ يؽزوف فغكح، خل ثغزـثى غلَ فٕ ثهؾفجٌ ًَ ُؿث ثهـأٔ  أّيّكف  أّفٕ زخٌٕ ـأٔ 
  .(31) ثالطزِجؾ، شى ّثطخَ فٕ زغيل يكإّهٖذ يج ُّ يلزٌٍ خَ ّأ
 

ٖج أِٖج ثهٌجق ئٌج ؽولٌجنى : ٖلّل زُجهٓ فٕ ُؿث ثهمؤً. ثٛكالى غلٖلذ ئٌكجٌٖذ يخُٖٖذفٕ ثالؽزالف 
ؽوق ثهلل ثهٌجق يؽزوفًٖ ثشًٌٖج ّكؾ  .]ثهغطـثر:  ]13يً ؿنـ ّأٌشٓ ّطُوٌجنى مُّخًج ّكخجتل هزُجـفّث

نجً ثهٌجق ئال أيذ ّيج : ٖلّل زُجهٓنيج " أيذ ّثغؾد"ًٖج ّشلجفًٖج ّهغًّٖج، ّهنٌِى فٕ ثٙكجق ّثطزيجَ
ُؿٍ خل ئً  .، أٔ أً ثؽزالفجزِى َوٓ زُؾؾُج ال زوغٕ ثهّغؾد ثٌٛكجٌٖذ]ٌّٖق:  ]19ّثغؾد فجؽزوفّث

يً آٖجر ًَيذ ثهلل،  ؿهم أً ثالؽزالف آٖذ. ّ ثهزيجخقأَوٓ ثالؽزالف، ّهٖق َوٓ ثهزيجشل زلّى ثهّغؾد 
ّيً آٖجزَ ؽوق ثهكيجّثر ّثٙـو : ثهلل زُجهٖٓلّل . ّيًِـ يً يًجُـ ـَّذ ئخؾثََ فٕ ثهؽوق

ّثهلجَؾد ثٛكاليٖذ نيج غؾؾُج  .]ثهـّى:  ]22ّثؽزالف أهكٌزنى ّأهّثٌنى ئً فٕ ؿهم ٖٗجر هوُجهيًٖ
ّال ّال هُطيٕ َوٓ َـخٕ َطيٕ ال فىل هُـخٕ َوٓ أ... "ُٕ أً ثهلل هوٓ ثهلل َوَٖ ّكوى ـكّل 
ّخجهزجهٕ فاً ثالؽزالف ثهُـكٕ ال . (31) "... ئال خجهزلّّْال ٙكّؾ َوٓ أغيـ َوٓ أكّؾ ٙغيـ 

فِّ ثؽزالف فٕ ئيجـ ثٙيذ ثٌٛكجٌٖذ ثهّثغؾد، ٖغزى ثغزـثى ثٗؽـ نيج . ٖمنل كجَؾد ٙفىوٖذ ّال هؾٌّٖذ
 .ُّ َوٓ ثههّـد ثهزٕ ؽولَ ثهلل َوِٖج
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جً ثغزـثى ثٗؽـ نيج ُّ هًٌّج ّهكجًٌج ٖمنل كجَؾد يً كّثَؾ ثهكوّم ثهؾٌٖٕ فٕ ثٛكالى، فجً ئؿث ن
ُّ ثغزـثى هيخؾأ غـٖذ ثالؽزٖجـ ّثهزفثى خلجَؾد َؾى ثٛنـثٍ فٕ  ,ثغزـثيَ نيج ُّ َلٖؾد ّئٖيجٌج

ئهٓ زُؾؾ  ّفٕ ئمجـد ّثىغذ. ]ثهخلـد:  ]148هنل ّطِذ ُّ يّهِٖج: فجهلـآً ثهنـٖى ٖلّل .ثهؾًٖ
ؿهم ثٌَ يٍ ثؽزالف ثٙهكً  .]ثهخلـد:  ]145ّيج خُىِى خزجخٍ كخوذ خُو: ثهزّطِجر ٖلّل أٖىج

هنل : ّثٙهّثً، نجً يً يخُٖذ ـغيذ ثهلل ثؽزالف ثهمـثتٍ ّثهيٌجُض، ُّّ يج أنؾٍ ثهلـآً ثهنـٖى خلّهَ
فجكزخلّث ثهؽٖـثر . خوّنى فٖيج أزجنىّهّ مج  ثهلل هطُونى أيذ ّثغؾد، ّهنً هٖ. طُوٌج يٌنى مـَذ ّيٌِجطج

ّهّ مج  ـخم هطُل ثهٌجق أيذ ّثغؾد . ]ثهيجتؾد:  ]48ئهٓ ثهلل يـطُنى فٌٖختنى خيج نٌزى فَٖ زؽزوفًّ
ً ثهنـٖى آأـكٓ ثهلـّخؿهم فلؾ  .]ُّؾ:  ]118ئال يً ـغى ـخم ّهؿهم ؽولِى. ّال ٖفثهًّ يؽزوفًٖ

  .ـٍكّثَؾ ّثىغذ هالَزـثف خجٗؽـ ّخّطِذ ًٌ
 

 ىهبذر دَارٌج هو اللرآو َالشىج: الهتدد الذبىً
فُوٓ كخٖل  يً شلجفذ ثهغّثـ،نخٖـ هطؿّـ ثهشلجفٖذ فٕ ثهؾًٖ كٌطؾُج غٌٖذ خلؾـ ث ئهٌَٓؾ ثهـطٌّ 

ثهـأٔ ٌَؾٌج نؿث ٌَّؾ ثهكجؾد  ثهيشجل فٕ ثهفلَ ثٛكاليٕ ٌطؾ ثهيؿثُح ثهيزُؾؾد غٖس نجً ثهغٌفٖذ ٖلّهًّ
: ٌَّؾ ثهكجؾد ثهيجهنٖذ خؽالفَ، ّنجً يجهم ٖلّل همجفُٖذ ٖلّهًّ ثهـأٔ ٌَؾٌج نؿثثهمجفُٖذ خؽالفَ، ّث

 أَزلؾ أٌٌج غٖخٌج شلجفذ ثهغّثـ ٌَؾيج ثؾَٓ نل يٌج ثغزنجـ.ثهغٌجخوذ خؽالفَ ثهـأٔ ٌَؾٌج نؿث ٌَّؾ ثهكجؾد

ؾّٖهّطٖذ كّث  ّثٖٛ ٌمُـ زيجيًج خؤً ثٗؽـ ٖطح أً ٖغزـى خنل ثهزفجهٖل ثهشلجفٖذفال خؾ أً . ثهغلٖلذ
ثهزكجيع ّثالغزـثى ّكخّل  ٌكيع خجالؽزالف فٕ ئيجـ يًال خؾ أً ّ .نجً ثٗؽـ يكويًج أّ غٖـ يكوى

َمـثر ثٙؾهذ يً ثهلـآً ثهنـٖى ٌُجم ّ .ثهغلٖلذفال ٖينً خغجل يً ثٙغّثل أً ٖزى ثغزنجـ , ثٗؽـ
يٌّث آئً ثهؿًٖ )ٖذ خزمجخَ نخٖـ شالس يـثر ثٗ ّثهكٌذ ثهيمـفذ خؤً ثهلـآً نجً ٖغزـى ثٗؽـ، فّـؾر

: 17[ (ّثهٌهجـْ ّثهيطّق ّثهؿًٖ أمـنّث، ئً ثهلل ٖفهل خٌِٖى ّٖى ثهلٖجيذ ّثهؿًٖ ُجؾّث ّثههجختًٖ
 .(32)ثالَزخجـ هلخّل ثهنل  ال ّٖطؾ أّكٍ يً ُؿثف  ]ثهغض

 
 فً اللرآو الكرٌن: الهطمة األَل

يٌؿ َِؾ نجٌر كجتؾد اٌَ كٖطؾ أً هغذ ثهغّثـ ئً يً ًٌٖـ ئهٓ زجـٖؼ أيزٌج خجهؾـثكذ ّثهزغوٖل ف
ٖلّل . ثهيكوى خجهزٕ ُٕ أغكً غٖـثٗؽـ فجهلـآً ٖؾَّ ئهٓ ثهغّثـ يٍ . ثهـكّل هوٓ ثهلل َوَٖ ّكوى

ّفٕ  .]ثهٌُنخّر:  ] 46ّال زطجؾهّث أُل ثهنزجح ئال خجهزٕ ُٕ أغكً ئال ثهؿًٖ ًويّث يٌِى: ثهلل زُجهٓ
كّث   ذكل ٖج أُل ثهنزجح زُجهّث ئهٓ نوي: ئؿ ٖلّل ثهلل زُجهٓنؾ ُؿٍ ثهلجَؾد يج ٖإنؿهم  ثهزّطَٖ ثهلـإٌٓ

خٌٌٖج ّخٌٖنى أال ٌُخؾ ئال ثهلل ّال ٌمـم خَ مٖتًج ّال ٖزؽؿ خُىٌج خُىًج أـخجخًج يً ؾًّ ثهلل فاً زّهّث 
ثـ غزٓ فٕ خل ئً ثهلـآً ثهنـٖى ٖإنؾ َوٓ يٌِض ثهغّ. ]أل َيـثً:  ] 64فلّهّث ثمِؾّث خؤٌج يكويًّ



 13 

ٖج هجغخٕ ثهكطً أأـخجح يزفـكًّ : َوَٖ ثهكالىَوٓ هكجً ّٖكف فٖلّل ثهلل زُجهٓ , ثهلىجٖج ثهُلؾٖذ
 .]ّٖكف:  ]39ؽٖـ أى ثهلل ثهّثغؾ ثهلِجـ

 
ثؾٌ ئهكٓ  : غٖس ٖؽجيح ثهٌخٕ خلّهَشى ئً ثهلـآً ثهنـٖى ّٖىع أُى كّثَؾ ثهغّثـ خًٖ ثهٌجق 

ًٌُذ كخٖل ـخم خجهغنيذ ّثهيًَّذ ثهغك َٕ أضِغَك ُِ ُِِى خ جهَِّزٕ  ئً ـخم ُّ أَوى خيً ىل ًَ كخٖوَ  ََّطجِؾْه
ئؿً فجهؾَّد ئهٓ ثهلل َف طل ُٕ منل يً أمنجل ثهغكّثـ يكٍ   . ]ثهٌغل:  ]125ُّّ أَوى خجهيِزؾًٖ

 .ثٗؽـ
 

ٕ  : ّفٕ غّثـ ثهلل يٍ ثٌٙخٖج  زخـف غلٖلذ ثَٛطجف ثٛهِٕ ّئؿ كجل ئخـثُٖى ـح  أـٌٕ نٖف زغ
ًّ ئهٖم شى ثطُل ث ُُ َٓ ّهنً هٖييتً كوخٕ كجل فؽؿ أـخُذ يً ثهيٖـ فُهـ هيّزٓ كجل أّهى زإيً  كجل خو

ّفٕ غّثـ . ]ثهخلـد:  ]261َوٓ نل طخل يًٌِ طف ًث شى أؾًَِ ٖؤزٌٖم كُٖج ّثَوى أً ثهلل َفٖف غنٖى
ح  هَى غمـزٌٕ أَيٓ ّكؾ كجل ـ: ثهلل يٍ َخجؾٍ، زخـف غلٖلذ ثهُؾل ثٛهِٕ، غٖس ّـؾ فٕ ثٖٗذ ثهنـٖيذ

  .]يَ:  ]125كجل نؿهم أززَم آٖجزٌج فٌكٖزِج ّنؿهم ثهّٖى زٌكٓ. ن ٌر  خهٖـًث
كل : "ثهٌخٕ هوٓ ثهلل َوَٖ ّكوى هيغجّـد أُل كـٖل فٖلّل زُجهٓ ئهٓشى ٖؤزٕ ثهزّطَٖ ثهـخجٌٕ 

ر ّٖؽـص ثهيٖر يً ٖـفكنى يً ثهكيج  ّثٙـو أيً ٖيوم ثهكيٍ ّثٙخهجـ ّيً ٖؽـص ثهغٕ يً ثهيٖ
فؿهنى ثهلل ـخنى ثهغق فيجؿث خُؾ ثهغق ئال . يً ثهغٕ ّيً ٖؾخـ ثٙيـ فكٖلّهًّ ثهلل فلل أفال ززلًّ

غّثـ ٖلّى َوٓ كإثهِى َيج ُٖزـفًّ خَ يً فىل "ثٌَ . ]ٌّٖق: 32 -31[" ثهىالل فؤٌٓ زهـفًّ
هم ثهؽوي ثهؿٔ نجٌّث ؿ, ثهلل ّـفكَ هٖهغع هِى ًَ يـٖق ُؿث ثهغّثـ ثهؿٔ ّٖكً َِّٖى ثهفيـٔ

 .(33" )ّثكًُٖ فَٖ
 

: ّفٕ غّثـ ثٌٙخٖج  يٍ ثهٌجق، زخـف غلٖلذ ثهزـخٖذ ثٛهِٖذ، فٕ ثٖٗذ ثّٙهٓ يً كّـد ثهيطجؾهذ
كؾ كيٍ ثهلل كّل ثهزٕ زطجؾهم فٕ فّطِج ّزمزنٕ ئهٓ ثهلل ّثهلل ٖكيٍ زغجّـنيج ئً ثهلل كيٍٖ خهٖـ 
ـَ ئهٓ ثهؿٔ غجّص ئخـثُٖى فٕ ـخَ ئً أزجٍ ثهلل ثهيوم : ثٖذ ثٛهِٖذنيج زخـف غلٖلذ ثهِؾ. ]ثهيطجؾهذ: 1[ أهى ز

ٕ  ّٖيٖر ٕ  ّأيٖر كجل ئخـثُٖى فاً ثهلل ٖؤزٕ خجهميق يً . ئؿ كجل ئخـثُٖى ـخٕ ثهؿٔ ٖغ كجل أٌج أغ
ّفٕ غّثـ . ]ثهخلـد:  ]258ثهيمـق فآر خِج يً ثهيغـح فخِر ثهؿٔ نفـ ّثهلل ال ِٖؾٔ ثهلّى ثهًجهيًٖ

فلجل ههجغخَ ُّّ ٖغجّـٍ أٌج أنشـ يٌم يجاًل ّأَف : ٌجق يٍ ثهٌجق، زخـف غلٖلذ ثهطمٍ ثٌٛكجٌٕثه
زخًٖ ُؿٍ ثٖٗجر ثهنـٖيذ أً ثهغّثـ ٖزيوح ّطّؾ زخجٌٖجر ّثؽزالفجر فٕ ثهيّكٍ . ]ثهنِف:  ]34ٌفـًث

ٕ غّؾ ؿثزَ آٖذ يً ّفٕ ؿهم ثٌُنجق يخُٖٕ هوزٌٌّ ثهؿٔ ُٖزخـ ف. ّفٕ ثهفنـ ّفٕ ثالطزِجؾ ّفٕ ثهـإْ
 .(34) آٖجر ثهلؾـد ثٛهِٖذ َوٓ ثهؽوق ّيًِـًث يً يًجُـ ًَيزَ ّزطوٖجزَ
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نجً ئؿث غؾشَ ف .ثهغّثـ ّثالكزيجٌ ه٘ؽـٌيّؿطًج ـثتًُج فٕ هوٓ ثهلل َوَٖ ّكوى نجً ثهٌخٕ هلؾ 

ّنجً ٖغـن َوٓ ثالكزيجٌ ثهطٖؾ , هخٖج  أّ ؽجؾيًج ثيـأد،أّ ـطال  نجً , أغؾ ٖزطَ خنوٖزَ ٌغّ ثهيزغؾس
: ٖج ثخً أؽٕ: فلجلهوٓ ثهلل َوَٖ ّكوى  ـّٔ أً َزخذ خً ـخَُٖ طوق ئهٓ ـكّل ثهلل .َٙؾثتَغزٓ 

ـٍ ًَٖى، , ثهٌكحفٕ ّثهينجً , فٕ ثهُمٖـد ئٌم يٌج غٖس كؾ َوير يً ثهكيذ ّئٌم كؾ أزٖر كّيم خؤي
, يىٓ يً آخجتِى  خَ يًّنفـر , خَ آهِزِى ّؾٌِٖىَّخر , ِىّكفِر خَ أغالي, فـكر خَ طيجَزِى

ئً نٌر ئٌيج زـٖؾ , ٖج ثخً أؽٕ: كجل. ج خُىِجِفجكيٍ يٌٕ أَـو َوٖم أيّـًث زًٌـ فِٖج هُوم زلخل يٌ
ّثً نٌر زـٖؾ خَ مـفج , خيج طتر خَ يً ُؿث ثٙيـ يجال طيٌُج هم يً أيّثهٌج غزٓ زنًّ أنشـٌج يجال

ّخؿهٌج خَ , يوخٌج هم ثهيح, ً نجً ُؿث ثهؿٔ ٖؤزٖم ـتٖج زـثٍ ال زكزيٍٖ ـؾٍ ًَ ٌفكمّث, يونٌجم َوٌٖج
غزٓ ئؿث فـِ : أّ نيج كجل هَ, أيّثهٌج غزٓ ٌخـتم يٌَ فجٌَ ـخيج غوح ثهزجخٍ َوٓ ثهـطل غزٓ ٖؾثّْ يٌَ

: كجل .ٌُى :كجل "أكؾ فـغر ٖج أخج ثهّهٖؾ؟" :كجل ,يٌَ ٖكزيٍ  هوٓ ثهلل َوَٖ ّكوىَزخذ ّـكّل ثهلل 
نزجح .  زٌكفٖل يً ثهـغيً ثهـغٖى. غّى. خكى ثهلل ثهـغيً ثهـغٖى" :فلجل. أفُل: كجل .فجكيٍ يٌٓ

ّكجهّث كوّخٌج فٕ . خمٖـث  ٌّؿٖـث  فؤَـو أنشـُى فِى ال ٖكيًُّ. فهور آٖزَ كـ ثًٌج َـخٖج  هلّى ُٖويًّ
فِٖج ٖلـإُج  وٓ ثهلل َوَٖ ّكوىهشى يىٓ ـكّل ثهلل .  ]فهور: 5 -1[ "...أنٌذ ييج زؾٌَّج ئهَٖ

شى ثٌزِٓ , ٖؾَٖ ؽوف ًِـٍ يُزيؾًث َوِٖج ٖكيٍ يٌَ ّٓثهل, فويج كيُِج يٌَ َزخذ أٌهر هِج .ََوٖ
, كؾ كيُر ٖج أخج ثهّهٖؾ يج كيُر: " شى كجل ,فكطؾ ,ئهٓ ثهكطؾد يٌِج هوٓ ثهلل َوَٖ ّكوىـكّل ثهلل 
غوف خجهلل هلؾ طج نى أخّ ثهّهٖؾ خغٖـ ثهّطَ ٌ: هخُوفلجل خُىِى  فلجى َزخذ ئهٓ أهغجخَ، "فؤٌر ّؿثم

ّـثتٕ إٌٔ كيُر كّاًل ّثهلل يج  :كجل ؟يج ّـث م ٖج أخج ثهّهٖؾ :فويج طوق ئهِٖى كجهّث .ثهؿٔ ؿُح خَ
 .(35) "كجل ُؿث ـأٖٕ فَٖ فجهٌُّث يج خؾث هنى, كغـم ّثهلل ٖج أخج ثهّهٖؾ خوكجٌَ: كجهّث ...كيُر يشوَ كي

ٖكزيٍ ئهٓ هوٓ ثهلل َوَٖ ّكوى طوق هلؾ . ثٗؽـ غزٓ هّ نجً ؿثم ثٗؽـ نجفـثيٍ  غّثـ يزيٖفثٌَ 
ال ٖلجيَُ خجهـغى يً ناليَ هوٓ ثهلل َوَٖ ّكوى ثهُـّو ثهـؽٖهذ يً َزخذ خً ـخَُٖ ّـكّل ثهلل 

ُؿث ثهيّكف ؾـق فٕ فً ثٌٛهجر ئهٓ آؽـ ثهغؾٖس ّئً هى  ّفٕ .ثهخجيل ّثهؿٔ ٖيق ثهؾًٖ ّثهُلٖؾد
" خؤخٕ ثهّهٖؾ"نٌٓ ثهـكّل هوٓ ثهلل َوَٖ ّكوى َزخذ خً ـخُٖذ ّؽجيخَ  نٖفٖالغً شى . لزٌُج خَزنً ي

 .أفـغر ٖج نجفـَ ّهى ٖلل ه

أزٓ ـكّل ثهلل هوٓ ثهلل "فزٓ مجح ّفٕ غّثـ آؽـ ؾثـ خًٖ ثهـكّل هوٓ ثهلل َوَٖ ّكوى ّخًٖ 
، َثؾٌ: فلجل( يَ، يَ)وَٖ ففطـٍّ، ّكجهّث ٖج ـكّل ثهلل ثتؿً هٕ خجهفٌج، فؤكخل ثهلّى َ: َوَٖ ّكوى فلجل
ّال ثهٌجق ٖغخٌَّ : كجل .ال ّثهلل، طُوٌٕ ثهلل فؾث م: كجل أزغخَ ٙيم؟: كجل .فطوق: كجل .فؾٌج يٌَ كـٖخج

ّال ثهٌجق ٖغخٌَّ : كجل. ال ّثهلل ٖج ـكّل ثهلل طُوٌٕ ثهلل فؾث م: أفزغخَ الخٌزم؟ كجل: كجل .ٙيِجزِى
: كجل .ّثهٌجق ال ٖغخٌَّ ٙؽّثزِى: كجل .ال ّثهلل طُوٌٕ ثهلل فؾث م: كجل ٙؽزم؟ زغخَفأ: كجل. هخٌجزِى
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 زغخَ هؽجهزم؟فأ: كجل .ّال ثهٌجق ٖغخٌَّ هُيجزِى: كجل .ال ّثهلل ، طُوٌٕ ثهلل فؾث م: كجل زغخَ هُيزم؟فأ
ثهوِى : "وَٖ ّكجلفّىٍ ٖؾٍ َ: كجل .ّال ثهٌجق ٖغخٌَّ هؽجالزِى: كجل .ال ّثهلل، طُوٌٕ ثهلل فؾث م: كجل

أً ّٖالغً ٌُج . (36) "فوى ٖنً ثهفزٓ خُؾ ؿهم ٖوزفر ئهٓ مٕ  ".ثغفـ ؿٌخَ، ّيِـ كوخَ، ّغهً فـطَ
ّهى ُٖجكح أّ ٖإٌح ـغى أً ثهلىٖذ زيق هوٓ ثهلل َوَٖ ّكوى هى ٖكزؽؾى أكوّح ثهوّى ثهلل ـكّل 

هٖفكع ثهيٌجكمذ ّيـظ ثٙكتوذ ّئٌيج ثكزؽؾى أكوّح ثهغّثـ ّ, يًٌّيذ ثهلٖى ّثٙؽالق فٕ ثهيطزيٍ
 . ؽـ هوزفنٖـ فٕ أيـٍه٘ يطجال

غؾس فٕ غفّد خؾـ غًٖ زطيٍ غٖجد ثهٌخٕ َوَٖ ثههالد ّثهكالى يً آؽـ غّثـ ئٖطجخٕ فٕ ّ
ثهيكويًّ هولج  ثهنفجـ ّنجٌر آخجـ ثهيٖجٍ أيجيِى ٌُّج ٌِو ثهغخجح خً ثهيٌؿـ ـىٓ ثهلل ٌََ ّكؤل 

أُّ يٌفل أٌفهنَ ثهلل أى ُّ ثهـأٔ ّثهغـح ّثهينٖؾد ؟ فؤطجح : هوٓ ثهلل َوَٖ ّكوىـكّل ثهلل 
ٖج ـكّل ثهلل يج ُؿث : فلجل ثهغخجح . خل ُّ ثهـأٔ ّثهغـح ّثهينٖؾد هوٓ ثهلل َوَٖ ّكوىـكّل ثهلل 

خجهّكّف خغٖس زنًّ آخجـ ثهيٖجٍ ؽوف ثهيكويًٖ  هوٓ ثهلل َوَٖ ّكوىخيٌفل ّأمجـ َوٓ ـكّل ثهلل 
خِؿث ثهـأٔ  هوٓ ثهلل َوَٖ ّكوىّفُاًل أؽؿ ثهـكّل  (.37) ًّ ثهّهّل ئهِٖجفال ٖكزيٍٖ ثهيمـن

 . ثههجتح ّنجً ؿهم أغؾ َّثيل ثهٌهـ فٕ زوم ثهيُـنذ 

. زغوٖل ُؿث ثهيّكف ٌطؾ أً ُؿث ثهغّثـ ٖؤزٕ زغر خجح غّثـ ثٙزخجٌ ّغّثـ ثهيهوغذ ثهُجيذّخ
ٖكنر أّ ٖينٌَ أً ّنجً  ,ؾ َجيذ ثهيكويًٖجهـغى يً أٌَ أغخشى ئً ثهغخجح خً ثهيٌؿـ نجً ئٖطجخٖج 

ثهؿٔ ٖزولٓ ثهّغٕ يً  هوٓ ثهلل َوَٖ ّكوىطٌؾٔ زغر هّث  ـكّل ثهلل يطـؾ فِّ  ,ُٖيل زفنٖـٍ
ّهنً نل ُؿٍ ثٙكخجح هى زيٌَُ يً ئَيجل  ,ٌُّجم نخجـ ثههغجخذ أهغجح ثهـأٔ ّثهيمّـد ,ثهكيج 

 ,يٍ ؿهم ثهزفى ثٙؾح ثهـفٍٖ فٕ ثهطِـ خِؿث ثهـأّٔهنٌَ  ,ّهى زيٌَُ يً ثهطِـ خـأَٖ ثههجتح ,ٍفنـ
فويج َـف ثٌَ ثطزِجؾ  .فزكج ل أّال ئً نجً ُؿث ثهيّكف ّغٕ يً ٌَؾ ثهلل أى أٌَ ثطزِجؾ خمـْ

غىجىذ فٕ  هوٓ ثهلل َوَٖ ّكوىّهى ٖطؾ ثهـكّل  ,خمـْ ّطؾ ؿهم يطجال هيـظ ـإٖزَ ثههجتخذ
يّكف ُٖيٌٖج ثٌيخجَج ُجيج ًَ ثهطّ ثهُجى ثهكجتؾ فٕ ُّؿث ثه ,ثٙؽؿ خـأٔ ّثغؾ يً َجيذ ثهيكويًٖ

 .ثهطيجَذ ثهيكويذ آٌؿثم، ؿهم ثهطّ ثهيوٕ  خجهشلذ ّثهيغخذ ّثٖٛطجخٖذ ّئخؾث  ثهٌهٖغذ ّزلخل ثهٌهٖغذ

ّكؾ ثكزؽؾى ـكّل ثهلل هوٓ ثهلل َوَٖ ّكوى يٌِطٖذ ثهغّثـ يً ؽالل أغجؾٖشَ ثهزُوٖيٖذ هوهغجخذ 
كجل ـكّل ثهلل هوٓ ثهلل َوَٖ : ذ ثهيفوق ٖـّٔ أخّ ُـٖـد ـىٕ ثهلل ٌََثهنـثى ففٕ غؾٖشَ ًَ غلٖل

ثهيفوق يً أيزٕ يً  ئً: كجل. ثهيفوق فٌٖج يً ال ؾـُى هَ ّال يزجٌ: أزؾـًّ يً ثهيفوق؟ كجهّث: "ّكوى
ّٖؤزٕ ّكؾ مزى ُؿث ّكؿف ُؿث ّأنل يجل ُؿث ّكفم ؾى ُؿث , ٖؤزٕ ّٖى ثهلٖجيذ خهالد ّهٖجى ّفنجد

فُٖيٓ ُؿث يً غكٌجزَ ُّؿث يً غكٌجزَ فجً فٌٖر غكٌجزَ كخل أً ٖلىٕ يج َوَٖ أؽؿ . ّىـح ُؿث
ففٕ ُؿث ثهغؾٖس خًٖ ثهـكّل هوٓ ثهلل َوَٖ . (38" )يً ؽيجٖجُى فيـغر َوَٖ شى يـظ فٕ ثهٌجـ
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ّأفثل ثهفِى ثهؽجية يً ٌفّق ثهيزُويًٖ أّ ثهيـف ثٗؽـ يً ثهيغجّـد ًَ , ّكوى غلٖلذ ثٛفالق
 .غّثـ ّثالكزيجٌ ه٘ؽـ خل ّيمجـنذ ثٗؽـيـٖق ثه

 
 جئً ثههغجخذ ثهنـثى ـىّثً ثهلل َوِٖى طيُٖج كؾ فِيّث ُؿٍ ثهيٌِطٖذ ثهيإيٌذ خجهغّثـ فجكزؽؾيُّ

ًُ أٌق خً يجهم ـىٕ ثهلل ٌََ أً ـطال ف. يٍ ـكّل ثهلل هوٓ ثهلل َوَٖ ّكوى فٕ كخٖل يوح ثهُوى
يج أَؾؾر : يج أَؾؾر هِج؟ كجل: ـكّل ثهلل يزٓ ثهكجَذ؟ كجلٖج : كجل هـكّل ثهلل هوٓ ثهلل َوَٖ ّكوى

هلؾ . (39" )أٌر يٍ يً أغخخر: كجل, هِج يً نشٖـ هالد ّال هّى ّال هؾكذ ّهنً أغح ثهلل ّـكّهَ
فجههغجخٕ . أطجح ـكّل ثهلل هوٓ ثهلل َوَٖ ّكوى ثهكجتل خغٖـ يج كؤل ُّّ يج ُٖـف خجالهزفجر هُٚى

ى ٖيجهخَ خجَٛؾثؾ هِج ّثهزفّؾ هؿهم شى خًٖ أً ثٙغخذ فٕ ثهُلٖؾد ّثٖٛيجً يُج ّثهيُو, ٖكؤل ًَ ثهكجَذ
, ؽـ ؿـَج خجهكإثلثٗثهيغجّـ هَ ثهغق خجهكإثل َيج ٖـٖؾ ّأً ال ٖىٖق ثهيـف  ئًشى . ّٖى ثهلٖجيذ

غـق يُوّيجر ًَ يـٖق زُؾٖل ثهكوّم  ثهغّثـ أخـف أُؾثفّيً . ّأً ٖطٖخَ خيج ٖغلق ثهِؾف
 . أؽالكٖذ زًِـ َوٓ ثهكوّمَلجتؾٖذ ّ

 

 :دل الهشكالح الجبهعٌجفً ذلبفج الدَار أٌهٌج : الهتدد الذبلد
 خمفٌج اللضٌج: الهطمة األَل

نكؤً  ّ .ثٛيجـ ّثهيىيًّ ثهفنـٔ ثهؿٔ ٖغؾؾ ثهكيجر ثٙكجكٖذ ٙٔ يطزيكٍ ُٕ ثهشلجفذ ئً 
ثهزككوي   ُّؿث .شلجفذ ثهزكوي ٌج ُٕجزيطزيُنشٖـ يً ثهكيذ ثٙكجكٖذ ثهزٕ زيٖف ثهغٖجد ثهيُجهـد فٕ 

ثهكٖجككذ ئهكٓ ثالكزهكجؾ    ثهزـخٖذ ئهٓ َوٓ نل مٕ ، يً ثهيكٖيـد ثهشلجفذ ثٙغجؾٖذ ٖزيشل فٕ ئٌيج 
 فٕيكجـٍ ثٙنجؾٖيٕ فٕ ثهيؾـكذ ئهٓ ثؽزٖجـٍ زؽههَ ثهيجهح ثؽزٖجـ ّثٗؾثح ّثهفًٌّ هزهل ئهٓ 

 .ٌكح هيكزلخوَثهزٕ ٖـْ هَ أٌِج ُٕ ثٙ ثهطجيُذ ّيً شى كخّهَ فٕ ثهًّٖفذ

شلجفذ أً ( 41)ٖمٖـ يهيفٓ  "شلجفذ ثهليٍ ُٕ ثهكجتؾد ّشلجفذ ثهغّثـ غجتخذ"فٕ يلجهزَ خٌُّثً 
 ّزيكـ ُكؿٍ   .ّئهٓ يـٖلذ زفنٖـُى ّغؾٖشِى ,ُؿٍ زكـخر ئهٓ هغذ ثهٌجق يٍ خُىِى خُىًج ثهزكوي

ثهُالكجر زكيٓ ّثهزٕ  ،يً ثهلٌّثر ثهيّطّؾد فٕ ثهطكى ثالطزيجَٕيزنــد ثهشلجفذ َخـ كوكوذ شلجفٖذ 
نشٖـ يً  فجهيـأد فٕ .ّأّهٓ زطوٖجزِج ٌطؾُج فٕ ثهُالكذ ثهفّطٖذ خًٖ ثهـطل ّثهيـأد .ثهشلجفٖذ ثهزكويٖذ

أً  ّأزغجّـ  ّأزٌجكل  ٌج زمنل يشجاًل هييجـكذ شلجفذ ثهزكوي، هٖق هِج أً زؽزجـ، ّخجهزجهٕ أًجزيطزيُ
ّخجهزجهٕ ثهطيكّؾ ّثهمكول    أٔ ٌلجل أّ ثَزـثو،َوِٖج أً زؿًَ هكويذ ثهـطل ؾًّ  .زفنـ ّزغول

  .غٖجزِج ثهّٖيٖذ ثهؿٌُٕ ّثهزنٖف يٍ شلجفذ ثهالغّثـ ثهزٕ أهخغر طف ًث يً
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ثٙكـد يً ؽالل َالكذ ثٙح  زٌزلل شلجفذ ثهزكوي ئهٓ يطجل أّكٍ ٌكخًٖج هزميل أفـثؾخُؾ ؿهم 
ّخجهزجهٕ ٖغـق ثٙح ثهؽّف كذ زوم ثهُالٖغنى  ثهزكوي ثهؿَٔوٓ يٍ أخٌجتَ، ّثهزٕ زلّى أغٖجٌج 

فٖيج ٖزُوق خمإًّ ثٙكـد، ّٖزُـىًّ ئهٓ كجتيذ ال هغذ ثهغّثـ ّثهيجَذ فٕ ٌفّق أخٌجتَ ّٖغـى 
ُّؿث يج  .خجكى ثهزـخٖذ ثهؽولٖذ ّخجكى يُـفذ يهوغزِى ؾًّ أٔ ٌلجل زٌزِٕ يً ثّٙثيـ ّثهٌّثُٕ

َوٓ ثهزفنٖـ ّثهزغوٖل ّثهٌلؾ ُّٕ طيًُٖج  ُٖيل ثهلؾـدّغجهذ يً ثهمول ثهفنـٔ،  ٖإؾٔ خجهىـّـد ئهٓ
 .تٖكذ هالـزلج  ثهفنـٔ ّثالطزيجَٕـ مـّي

ثٙكـد، ّخجهزغؾٖؾ ئهٓ ثهيإككجر ثهزـخّٖذ ّثهزُوٖيٖذ،  ّززيؾؾ شلجفذ ثهزكوي هزٌزلل ئهٓ ؽجـص
فيِيذ ثهيجهح أً ٖغفً ًَ ًِـ  .َالكذ زـخّٖذ زكويٖذُٕ خجهيجهح  َالكذ ثهيؾـقطف ث يً هٌطؾ 
ّخجهزجهٕ ززجخٍ  .َّوَٖ زـؾٖؾ أكّثهَ ّأفنجـٍ فٕ ثاليزغجً غزٓ ٌٖجل ثهٌطجظ .ثهيؾـقٖلّهَ يج  كوح

 ئهٓ َيوٖذ زؾطًٖثهيؾـكذ ييجـكذ شلجفذ ثهزكوي ثهزٕ خؾأر فٕ ثٙكـد، ّززغّل  ثهيإككجر ثهزُوٖيٖذ

مُجـ  زغرشلجفٕ زفـو ثهغهجـ ثهفنـٔ ّثهشلجفٕ َوٓ ثهيجهح، نٕ ٖنًّ يطـؾ أؾثد يؿٌَذ، ّٖزى 
ٖكيع هويجهح أً ُٖيل  ال, كٖى ثالغزـثى ّثهيجَذ ّثهًٌجى ّغكً ثهكٖـد ّثهكوّم, غـق ثهلٖى ثهؽولٖذ

 .شلجفذ ثهزكوي ثهزـخّٖذ فنـٍ أّ أً ٌٖزلؾ أّ ٖزؽؿ يّكفًج مؽهًٖج، ّخجهزجهٕ ٖلٍ ىغٖذ

 ذ، ئَاليٖذئؾثـٖذ، ئٌزجطٖ) يإككجر ثهؾّهذنشٖـ يً ّززجخٍ شلجفذ ثهزكوي ثزكجَِج هزهل ئهٓ 
ّزٌفٖؿ أّثيـٍ ؾًّ أٔ ثَزـثو غزٓ  فجهُجيل أّ ثهيًّف ُيَ ثّٙل ّثٙؽٖـ ـىج يؾٖـٍ .(ّغٖـُج

ززؤنؾ ٌَّؾيج . ّهّ نجٌر زيق ثهيطزيٍ كوخًٖج، هُوَ ٖغهل َوٓ خُو ثهينجكح ثهًّٖفٖذ ثهمؽهٖذ
ٖفلؾ يـٌّزَ ّغـٖذ  أً شلجفذ ثهزكوي فٕ ثٌٛكجً َوٓ ُؿث ثهيكزّْ ثهيإككٕ ثهيطزيُٕ، ال خؾ هوؿًُ

ّٖكّؾ ئال فٕ طّ يً ثهُالكذ ثهؾٖيلـثيٖذ  فجهزغوٖل ثهٌلؾٔ ال ٌٖيّ .غـنزَ ّثالزطجٍ ثهزغوٖوٕ ثهٌلؾٔ
 .فٕ أـنجً ثهيطزيٍ نجفذ ثهغلٖلٖذ، ثهزٕ ّغؾُج زطُل ثهغّثـ يينًٌج

ّثـٖذ ٌلؾٖذ شلجفذ غئؿث أّطؾٌج ٖزغلق ئال  يطزيٍ ال ٖينً أًخجهّخجهزجهٕ ٖينً ثهلّل أً أٔ ٌِّو 
ثٙكـد، ثهيؾـكذ، ثهطجيُذ، ثهيإككذ ثهًّٖفٖذ، ثهيإككجر ثهؾٌٖٖذ، )نجفذ  فٕ ثهغلّل ثهيطزيُٖذ

ثهزٕ زـكؼ غق ثٗؽـ خجالؽزالف خغو ثهًٌـ ( ّغٖـُج يً ثهيإككجر ثٙغفثح ثهكٖجكٖذ ثهٌلجخجر،
 غل زوم ثٙفيجرثٙكجق هًٙ شلجفذ ثهغّثـ ُٕ ؿهم  ,ّثهفنـٔ ّثهكٖجكٕ ًَ ثزطجَُ ثالطزيجَٕ

شلجفذ ثهغّثـ ُٕ خيٌفهذ ثهخّهوذ ثهزٕ زـمؾٌج ئً . دٌج ثهيُجهـجزّثهيمنالر ثهُؾٖؾد ثهزٕ زُٖمِج يطزيُ
ثهٌلؾٔ ثهؿٔ ٖـفو ثٛكهج  ّثهزِيٖل يِيج نجً يهؾـٍ،  ئهٓ ثالزطجٍ ثههجتح، ثالزطجٍ ثهغّثـٔ

َوٓ نجفذ ثهؿٔ ٖؽهَ  هٌٍ ثهلـثـ ّئمـثنَ فٕثٌٛكجً ثالَزخجـ ثهغلٖلٕ ٌٛكجٌٖذ  ّخجهزجهٕ ئَجؾد
 (.41) ثهيكزّٖجر ثالطزيجَٖذ ّثالكزهجؾٖذ ّثهكٖجكٖذ
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 جذَر الدل: الهطمة الذبىً
أيـ غجٖذ فٕ ثُٙيٖذ ٖلّى َوٓ َجزق ثهيإككجر ثهزـخّٖذ ثخزؾث  خجٙكـد ئغٖج  شلجفذ ثهغّثـ ئً 

ٌٖخغٕ أً زكزَّح شلجفذ ثهيطزيٍ ثهزـخّٖذ فٕ يإككجر يؽزوف ثهأً يً ٌُج ٌإنؾ ّ. ّثٌزِج  خجهطجيُذ
كخح ُؿٍ ثهلىٖذ زُّؾ ئهٓ أً ٌٖخغٕ ثهزؤنٖؾ َوٓ ٌُّج . ثهغّثـ نلجَؾد زإكق َوِٖج يّثكفِج ثهخٌج د

ٖينً أً ال فلي خجهزولٕ ئً ييجـكذ ثهزُوٖى  .فٕ يإككجزٌج ثهزُوٖيٖذ يـٖلذ ثهزُوٖىـتٖق ٖزيشل فٕ 
ثهؾٌٖٕ فجٌَ ٖزيوح زـكٖؼ يُجهى ثغزـثى ثهـأٔ ثٗؽـ  خل ّغزٓ فٕ يطجل ثهزُوٖى. وغّثـهشلجفذ زهٌٍ 

هؿهم فال يطجل ئال . نيج نجً ّثىغج فٕ غّٖٖذ ثهيؾثـق ثهُلؾٖذ ّثهفلِٖذ ٌَؾ َويج  ثهيكويًٖ ثٙكالف
هزلؾٖـ هجغح ثهـأٔ ثٗؽـ َّؾى ثهزكوٖى خّطّؾ ـأٔ ّثغؾ ئال فٕ زوم ثهيطجالر ثهُلؾٖذ ثهزٕ أطيٍ 

 . َوِٖج َويج  ثهيكويًٖ
 

ّخٌج  ثهيزٌَّذ كٖجكجر ثهّثهيؽزوفذ  شلجفجرثهفٕ زُوٖى ّخٌفق ثهيٌِض فال ٖينً ئزخجٌ يٌِض ثهزولًٖ 
ثهيطجل هكيجٌ ثهـأٔ ثٗؽـ  ّيج هى ٌُجهض ُؿٍ ثهلىٖذ ٌّفكع. "ئٖؾّٖهّطٖجر ثٌٛكجً غّل ّثكٍ يطزيَُ

ى ثؽزالفَ ُّٖؿـٍ فٕ فٕ ثالؽزالف ّٖغزـ فوً ٌزينً يً ثهغهّل َوٓ يطزيٍ يزُؾؾ ٖإيً خغق ثٗؽـ
ٌِجم يً ٖإيً خغق ثٗؽـ فٕ ثهغّثـ فزيجيج  غجتخذ ً شلجفذ ثهغّثـثٌلّل ّال (. 42" )ُؿث ثالؽزالف

ئال أٌٌج يج فهٌج خغجطذ ئهٓ زـكٖؼ ُؿٍ ثهشلجفذ نٕ زنًّ  .(43)غزـى ثالؽزالف ثهغىجـٔ هومُّح ّٖ
َويٖذ أّ  ىغىجـٖذ أ ىشلجفٖذ أ ىٌٖٖذ أنجٌر ؾأيٌِطج ّيخُج ّكطٖذ هوزُجيل يٍ يؽزوف ثهلىجٖج كّث  

ُيٖذ ؾّـ ّٖٙينً أً زنًّ ثهطجيُذ يكـغج ُجيج طؾث هزـكٖؼ ُؿٍ ثهشلجفذ خًٖ يوخذ ثهطجيُجر . غٖـُج
 .ّغكجكٖذ يخُٖذ ثهُالكجر خًٖ نشٖـ يً ثهيوخذ يً طِذ أؽـْ, ثهطجيُذ فٕ ثهيطزيٍ يً طِذ

 
هوغّثـ أُيٖزَ ثهلهّْ فٕ غل ثهيمنالر هلؾ أشخزر ثهؾـثكجر ثهيٖؾثٌٖذ فٕ ثهطجيُجر أً 

 :ٖغلق ثٗزّٕنيج أشخزر ثهؾـثكجر أً ؿهم . ثهيؽزوفذ فٕ ثهطجيُذ
 زغهٖل ثهيكزّْ ـفٍ  .1
 ًَ ثهيغجىـثرٌكخذ ثهغٖجح  ٖلوزل .2

 هؾْ ثهيوخذ خجهٌفقفٖجؾد ثهشلذ  .3

 ّثهزُوٖيجرثهًٌجى ثغزـثى  .4

 خُىِى ذ يٍ ثهيوخ ذثهيًجُـ ثهُؾّثٌٖذ هؾِٖى ّؽجهذ فٕ َالكثهزلوٖل يً  .5

 ثهزفنٖـ ّغل ثهيمنالرثهلؾـد َوٓ  .6

 هؾْ ثهيوخذثهٌمجي ّثهيٌجكمذ فٖجؾد  .7

 .(44)زّشٖق ثهُالكذ خًٖ ثهيالح ّنّثؾـ ثهطجيُذ يً يؾـكًٖ ّئؾثـًٖٖ  .8
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نجيل ثهغّثيؾد غّل أكخجح ثهٌُف ثهطجيُٕ . ّزطؾـ ثٛمجـد ٌُج ئهٓ ثهؾـثكذ ثٙنجؾٖيٖذ ثهزٕ أَؾُج ؾ
ّكؾ كجير ثهؾـثكذ َوٓ يطيَّذ يً ثٙكتوذ ُؾفر . هًجُـد خًٖ يالح ثهطجيُجرهوغؾ يً ثٌزمجـ ُؿٍ ث

يج ُٕ : ئهٓ يُـفذ يؾْ ثٌزمجـ ثهٌُف خًٖ ثهيوخذ فٕ ثهطجيُجر ثٙـؾٌٖذ ثهغنّيٖذ ّثهؽجهذ، ُّٕ
أٌّثٌ ثهٌُف ثهزٕ ٖيجـكِج ثهيوخذ ؾثؽل ثهطجيُجر، ّيج ُٕ ثهؾّثفٍ ثهنجيٌذ ّـث  ُؿٍ ثهًجُـد 

،ّيج يؾْ ثٌزمجـ خُو ثهشلجفجر ثهزٕ زكجَؾ َوٓ كوّم ثهٌُف، ّ يج ُٕ ثٗشجـ ثالطزيجَٖذ ثالطزيجَٖذ 
 .ثهكوّم ؾثؽل ثهغـى ثهطجيُٕ، ّيج ُٕ ّكجتل ثهزؽفٖف يً ُؿٍ ثهًجُـدُؿث ثهٌجزطذ ًَ 

هغذ ثهزغجّـ  ّزخًٖ ٌزجتض ثهؾـثكذ أٌَ ٖينً يّثطِذ كوّم ثهٌُف خًٖ ثهيالح يً ؽالل
ـ أكجق ثهزُجيل خًٖ ثهيوخذ فٕ ثهطجيُجر، ّزلوٖن ثهِّد خًٖ ثهيجهح ّثٙكزجؿ ًٙ ثهغىجـٔ ثهزٕ زُزخ

ؿهم كٖإؾٔ ئهٓ فٖجؾد ثهشلذ فٕ ٌفكٖذ ثهيجهح، ّفٖجؾد ثٌٙميذ ثهيالخٖذ ّفٖجؾد ثهخغس ثهُويٕ هويالح 
زطؾ هيل  ثهفـثِ ، ّزمطٍٖ ثهيوخذ هالٌىيجى ئهٓ يطجهق ثهيوخذ ّزنشٖف ثهزّثهل هاليالٌ َوٓ يج ٖك

يً يمنالر أّال خؤّل، ّئٖطجؾ يجؾد ـتٖكذ زِزى خجهلىجٖج ثهكوّنٖذ ّثهيطزيُٖذ ّؾَى ثهطّثٌح ثالٖطجخٖذ 
فٕ غح ثالٌزيج  هوُمجتـ ّثهُجتالر ّثهّكّف كؾث يٌُٖج فٕ ّطَ ثهطّثٌح ثهكوخٖذ ثهزٕ زٌزض ًَ 

 . ثهُهخٖذ

ؾ ئهٓ ثهمُّـ خجهنخر ثهفثتؾ ّخزفهٖل أؾق فجً ُؿٍ ثهؾـثكذ خٌٖر أً أكخجح ثهٌُف ثهطجيُٕ زُّ
، أيج ثهُجيل ثهشجٌٕ فجهزـنٖف َوٓ ثهطّثٌح ثٙنجؾٖيٖذ ّئُيجل ثهطّثٌح ثٙؽـْ فٕ خٌج  %76خٌكخذ 

، فٖيج طج  َؾى ثالٌكطجى % 62، ّخجهٌكخذ هوزُهح ثهلخوٕ غهؾ ٌكخذ %75ثهمؽهٖذ ّطج  خٌكخذ 
، ّثهمُّـ %51ثد فٕ زيخٖق ثهلّثًٌٖ ، ّثهمُّـ خُؾى ثهيكجّ%52ّثهزنٖف يٍ يغٖي ثهطجيُذ خٌكخذ 

% 26، ّثهزُوٖق َوٓ ثهطٌق ثٙؽـ %31ّيمجُؾد ثهيالح هويمجُؾ ثهٌُف خٌكخذ % 42خّكر ثهفـثِ 
، ّثهزغـٖو َوٓ َـكوذ %21، ّثهفلـ ّثهغجطذ ثهيجؾٖذ%23، ّثهزُح ّثٛـُجق يً ثهيّثهالر 

زؽؾثى ثٙهفجً غٖـ ثهكٖتذ خًٖ ّثك% 16، ّثهغيٖذ ّثهغٖـد َوٓ ثههؾٖلذ خٌكخذ %18ثهيغجىـد 
 (.45%  )14ثٙهؾكج  غهؾ ٌكخذ 

ّثٌيالكج يً أُيٖذ ئٌيج  شلجفذ ثهغّثـ فٕ ثهطجيُجر ثٙـؾٌٖذ نجٌر زطـخذ طجيُذ فٖالؾهفٖج فٕ 
(. 46" )ثهغّثـ يٍ ثهؿثر"ّثهؿٔ نجً خٌُّثً  2113يإزيـُج ثهُويٕ ثهشجيً هنوٖذ ثٗؾثح ّثهفًٌّ َجى 

يطيَّذ يً ثّٙـثق ثهِجيذ ّثهزٕ زهح فٕ زُفٖف شلجفذ ثهغّثـ هؾْ نّثؾـ ثهطجيُذ هلؾ ٌجكل ثهيإزيـ 
خُو ُؿٍ ثّٙـثق ـنف َوٓ زؤنٖؾ شلجفذ ثهغّثـ فٕ ثهيـطُٖذ ثهؾٌٖٖذ ّثهفنـٖذ ّطؿّـ ثهزفنٖـ . نوِج

ّخُىِج ـنف َوٓ طُّـ كىٖذ ثهغّثـ نيمـَّٖزَ ثٛكاليٖذ ّأككَ , ثهغّثـٔ فٕ ثهشلجفذ ثهُـخٖذ
ّكؾ نجٌر ٌُجم أّـثق أؽـْ ًَ ثٗشجـ ثهيزـزخذ َوٓ زُفٖف شلجفذ ثهغّثـ نزوم ثهزٕ أنؾر . ثخَّآؾ

 . َوٓ ؾّـ ثهغّثـ ّغـٖذ ثهزُخٖـ فٕ ثالفؾُجـ ثهغىجـٔ هٚيذ
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يً ٌُج ٖزخًٖ أً زُفٖف شلجفذ ثهغّثـ فٕ ثهطجيُجر ّفق ثهًٌـد ثٛكاليٖذ ثهيمجـ ئهِٖج فٕ ُؿث 
ل يً يًجُـ ثهؽول ثهيزيشوذ خكوّم ثهٌُف خًٖ يوخذ ثهطجيُجر َوٓ يؽزوف ثهخغس كٖنًّ نفٖال هوزلوٖ

ئً يٌِض ثهغّثـ ّيً ؽالل ثهزؤنٖؾ َوَٖ فٕ ثهطجيُجر ًَ يـٖق زٌٌّ ثهيٌجُض ثهزؾـٖكٖذ . يكزّٖجزِى
ّثٙكجهٖح ثهزُوٖيٖذ ّهٖجغذ ثهلّثًٌٖ ّثهزُوٖيجر يـثَٖذ غجطجر ثهيوخذ هُٖزخـ ؾَجيذ كّٖذ هغفً ثٙيً 

هؿهم فجً ثهزـنٖف َوٓ زُفٖف شلجفذ ثهغّثـ هُٖزخـ ّثغؾد . كزلـثـ فٕ يؽزوف ثهيإككجر ثهزـخّٖذّثال
يً أّهّٖجر ثهيإككجر ثهزـخّٖذ َّوٓ ـأكِج ثهطجيُجر هيج هَ أشـ نخٖـ َوٓ يطـٖجر ثهُيوٖذ 

 . ثهزُوٖيٖذ

 

 :الخبخهج
 :زؽون ُؿٍ ثهؾـثكذ ئهٓ ثهٌزجتض ثهزجهٖذ

  ُّ َلوٖذ ال زـىٓ . جَٖذ زإيً خجٗؽـ ّطّؾث ّـأٖج ّكـثـث ّزؤشٖـثٌزجص َلوٖذ طيثهغّثـ
زغزنـ  زؾَٕ ثيزالم ثهغلٖلذ ّال َلوٖذ ال. ئهغج  ثٗؽـ ّال زكُٓ هوكٖيـد َوَٖ فنـث ّكوّنج

ثهُوى ّثهيُـفذ ؾًّ ثٗؽـ خل ّزكُٓ هيمجـنذ ثٗؽـ ًَ يـٖق زلؾٖـٍ ّثغزـثى ـأَٖ ّيغجّهذ 
ثهٌفثَجر ّكّ  ؾّـث فجَال فٕ زـّٖو ّخجهزجهٕ فاً هوغّثـ  .فِيَ يً أطل ؾّثى ثههوذ يَُ

ـث  َّؾى ئيالق َوٓ ثهزكوٖى خٌكخٖذ ثٖٗخٌّث َلّهِى خًٖ ثهٌجق ّزوًٖٖ هالخذ يّكفِى نٕ ثهفِى 
 .ٌغّ ثٗؽـ ٌخؿ ثٙغنجى ثهيكخلذخْ هويـثطُذ ّثهزُِؾ أثهيُـفذ ّكجخوٖذ ثهـ

  ٓيؽزوف ثهيطجالر ّثهزؤنٖؾ فٕ ً ثهيـفًٖ ّزُيٖلِج خٖئخـثف ثهطّثيٍ ثهيمزـنذ ِٖؾف ثهغّثـ ئه
 .َوٓ ىـّـد ٌمـ كٖى ثالَزؾثل ّثهّكيٖذ ّثهزكجيع خًٖ ثهٌجق ّثالكزُؾثؾ هلخّل ثٗؽـ

  ئً أخـف يج ٖيٖف شلجفذ ثهغّثـ يً ثهيًٌّـ ثٛكاليٕ أٌِج زكزٌؾ ئهٓ ثهلـآً ثهؿٔ طُوِج يٌِطج
ج ـكّل ثهلل ِأٖىج ئهٓ ثهكٌذ ثهزٕ يجـك هغل يُىالر ثٙيّـ غزٓ ّهّ نجٌر َلؾٖذ ّزكزٌؾ

 .هوٓ ثهلل َوَٖ ّكوى فٕ ئؾثـزَ هوؾّهذ ثٛكاليٖذ

  ئً زطـخذ ثهزـثس ثٛكاليٕ ثهـهًٖ فٕ ئـكج  يُجهى شلجفذ ثهغّثـ خًٖ أفـثؾ ثهيطزيٍ زُؾ
 .ٌيّؿطج غٖج يوٖتج خجهيّثكف ثهزٕ زشيـ غّٖٖذ ّئٖطجخٖذ فٕ ثهزُجيل يٍ يؽزوف ثهيمنالر

 ثهغّثـ زُؾ أكجكج يزٌٖج ّيلّيج ـتٖكٖج ٙٔ ٌِىذ أّ زلؾى فٕ ثهيطزيٍ خمنل َجى أّ  ئً شلجفذ
 .فٕ ثهيإككجر ثهزجخُذ هَ ّؽجهذ ثهيإككجر ثهزـخّٖذ

   ئً َوٓ َجزق يإككجر ثهؾّهذ خمنل َجى َّوٓ ثهيإككجر ثهزـخّٖذ خمنل ؽجن ثخزؾث
خؾّـ فُجل هزـكٖؼ شلجفذ ثهغّثـ خجهيؾـكذ ّيً شى ثهطجيُذ ّيؽزوف ثهيُجُؾ ثهزـخّٖذ أً زلّى 

 .َوٓ ثهيكزّْ ثٛؾثـٔ ّثهزـخّٔ ثهزُوٖيٕ
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  ئً شلجفذ ثهغّثـ يً مؤٌِج أً زهٌٍ خٖتذ ثٖطجخٖذ فُجهذ فٕ ثهيإككجر ثهزـخّٖذ نفٖوذ خزغفٖف
ييج ُّٖؾ خجهٌفٍ َوٓ ثهيطزيٍ , ثٙفـثؾ ٌغّ ثهطؾ ّثهخؿل ّثهُيج  خل ّـخيج ثٛخؾثٌ فٕ ثٌٛطجف

 .ننل
 َالكذ يـؾٖذ يزٌٖذ خًٖ ـكّػ شلجفذ ثهغّثـ فٕ ثهيإككجر ثهزـخّٖذ ّخًٖ ثٌزمجـ  ئً ٌُجم

ييج ٖؾل َوٓ أً يٌِطٖذ ثهغّثـ زنًّ فُجهذ خمنل نخٖـ فٕ غل . ثٙيً ّثهييؤٌٌٖذ خًٖ أفـثؾُج
 .ثهيمنالر ثهيالخٖذ فٕ زوم ثهيإككجر

 
 :الخَضٌبح

 :ّٖهٕ ثهخجغشجً خيج ٖوٕ
  ًّثهيؾثـق ّنجفذ ثهيإككجر ثهزـخّٖذ َوٓ زـكٖؼ يُجهى شلجفذ زُيل ثهطجيُجر ّثهنوٖجر  أ

ثهغّثـ فٖيج خًٖ أَىج  ثهِٖتذ ثٛؾثـٖذ ّثهِٖتذ ثهزؾـٖكٖذ ّنجفذ ثهُجيوًٖ فِٖج خجٛىجفذ ئهٓ 
ّٖينً أً ٖنًّ ؿهم خُلؾ يإزيـ َجى غّل ئٌيج  شلجفذ ثهغّثـ فٕ ثهيإككجر . ثهيوخذ أٌفكِى

ثهغّثـثر ّثهولج ثر ّثهفُجهٖجر ثهيؽزوفذ غّل يّىٌّ ئٌيج  ّ ثهزـخّٖذ ٖزوٍّ َؾؾ يً ثهٌؾّثر
زطـخذ طجيُذ فٖالؾهفٖج فٕ يإزيـُج ثهُويٕ  ئهّٖٓمجـ ٌُج . شلجفذ ثهغّثـ خًٖ أَىج  ثهيإككذ

( . 47" )ثهغّثـ يٍ ثهؿثر"ّثهؿٔ نجً خٌُّثً  2113ثهشجيً هنوٖذ ثٗؾثح ّثهفًٌّ َجى 
ؾّـ ثهغّثـ "يُذ ثهلؾق ثهيفزّغذ فٕ ٌجخوق خٌُّثً خجٛىجفذ ئهٓ ثهٌؾّد ثهزٕ َلؾزِج طج
خِؾف فٖجؾد ثهَّٕ ثهفنـٔ ّثهزلخل ثالطزيجَٕ ّزُفٖف " ّثهيمجـنذ  فٕ خٌج  ثهغـنذ ثهيالخٖذ

 (.48)ثهزيكم خجهشّثخر ّثٙؽالق ثهؾثهذ َوٓ ثهزكجيع ّكخّل ثٗؽـ خـأَٖ ؾًّ ثغزنجـ ثهغلٖلذ 
 

  ًذ ثهيإككجر ثهزـخّٖذ هيطيَّذ ؾّـثر زؾـٖخٖذ غّل أَىج  ثهِٖتذ ثٛؾثـٖذ فٕ نجف ٖؽىٍأ
يفِّى شلجفذ ثهغّثـ ّأُيٖزَ ّأككَ ّآؾثخَ ّأكجهٖح ثكزؽؾثيَ أشٌج  ييجـكذ يؽزوف ثَٙيجل 

 .ثٛؾثـٖذ
  ٍأً ٖيجـق أَىج  ثهِٖتذ ثٛؾثـٖذ فٕ نجفذ ثهيإككجر ثهزـخّٖذ شلجفذ ثهغّثـ ٌَؾ ثهزُجيل ي

ً ٖزُجيوّث يٍ ثهُجيوًٖ ّفق يٌِض ثغزـثى ثهـأٔ ثٗؽـ يؾـكٕ ّيوخذ ثهيإككذ ثهزـخّٖذ ّأ
 .ّزلؾٖـ فنـٍ ّيُزلؾثزَ

  خل َوِٖى أً , كٖذ َوٓ أكوّح ثهزولًٖ ّثهيغجىـد يٍ يوخزِىٖأَىج  ثهِٖتذ ثهزؾـأً ال ٖلزهـ
ٌَّّٖث يً أكجهٖح زؾـٖكِى هزميل فٕ ثهيلجى ثّٙل أكوّح ثهغّثـ ّثهيٌجكمذ ّثهؿٔ ٖزٖع 

 . ثتِى ّثهزُخٖـ ًَ مؽهٖجزِى خنل هـثغذ ّّىّظ ّطـأد ّشلذهويوخذ ئخؾث  آـ
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  ىـّـد َلؾ ؾّـثر ئؾثـٖذ يٌِطٖذ زؾـٖخٖذ ٙفـثؾ ثهيإككجر ثهزُوٖيٖذ فٕ يّىَّجر زِيِى
ئً ثهيجهح ثهطجيُٕ َوٓ ّطَ ثهؽهّن خؤيق ثهغجطذ هٖزؾـح . َّوٓ ـأكِج شلجفذ ثهغّثـ

أّ هغل , وّح هوزؽجيح يٍ ثٗؽـ يً طِذَوٓ يِجـثر خٌج  ّزـكٖؼ يٌِض ثهغّثـ هؾَٖ نؤك
 .يؽزوف ثهيمنالر يً طِذ أؽـْ

 
  ثهيإككجر ثهزـخّٖذ خمنل َجى ّثهطجيُجر خمنل ؽجن خٖتذ ئٖطجخٖذ زكيع هويوخذ أً زِٖة

هغجفذ غـد فٕ زّفٖـ ثهيإككذ يٍ ىـّـد ثهزـنٖف َوٓ ؾّـ . خجهزُخٖـ ًَ آـثتِى خغـٖذ
ذ فٕ ٌفّق ثهيوخذ ًِٛجـ يؽزوف ئخؾثَجزِى خمزٓ ٌميذ ّيٌجخـ غّثـٖذ يفزّغذ زوخٕ ـغخ

 .ثهزؽههجر
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