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  روظ املضتفادة مً اهلجزة اليبويةروظ املضتفادة مً اهلجزة اليبويةالدالد

 

أخررطا  ت اىلررحزي سي صررسا قرريه  ت مياررا  غرريل  ماررحؽ اررو  مـييصررح   زي  مارر ض   ا ررط   

ضبصررس قرريه  ت مياررا  غرريل  يررا  مرررحضهذ  ماؿررط، ويررا  زي  مارر      زي اررح ؾررح   ت ؼي  

 ضبره ميارا يرااًل فطهرسً  )يار       ثالث  مؿطهو غاة  فقس أقح  زهاًح يسهسً  ) زهرو  سغرال      

 غيرررنيااري  ئ  ،ررر     أةؿرررأل أارررة )  ئارررة  مىلطبارررة  سغرررالااة  ئ زي    أغرررؼ ز مرررًة محغيارررة     

) مس مررة  مىلطباررة  سغررالااة  ئ زي    أغررؼ اهررحضًن محغياررة  ةػررحةاًة  غررحااة ) سبهررحضن         

مر   مضنر     مىلطباة  سغالااة  ؼي هص   معاو  ماػري بط ل و   مكرىل بح    غيىل قرح     

 . 1)غاايا او أ ل ه   

 اـي  ؾدكاة ضغ ماح ضبصس قيه  ت ميارا  غريل ةرإل  سغرال  ميره ار  ما  معارح         

ظ زً  مطررحمإل  مقاررحزن  مطؾرراسن   اررسزً  غيررو أض ز أ  هرراحل ز مررة ميرره  سبرر     سبرر    هررع ل       

فإةرا قريه    غاـي  قيه  ت مياا  غيل ةرب غًح ههرس، با و  او ض    مكالح   مفرالح   

 ت مياا  غيل اسضغة ؼي  مقاحزن    مطهرحزن    مراـيرال    مردطراؽي     مررفوري    مررسبري      

  مص، حيص  ماحقط  ماجحح  فإ  ماحهة  ت ز ،صًح اىلا اػسز خطحه  ااحضك اػىلحه.

أ  ةألخررص  مىلرربن  فقرس أقررا اح ؼي أارؼ  سبحيررة  زي     -عبررو  غيػريصري  –ف رط، بارح   

 .   معاح  ئخص برىلحماصا ؼي هص

 ش  وح  مـيصة  مؿدكاة  مرحضخياة ؼي  سبهرحضن  سةػرحةاة اقرحؽ بحمررألثري    مر        

 ؼي  مارح،ج  مر  اضوهرح ؼي اطر ض     -ااحن  ماحؽ  أفوحضهل - ذبسثهح ؼي اػحض  سباحن

 جملرصررررب  ماؿررررط،.  ش  وحةرررر  مـيصررررة  مؿدكرررراة اقررررحؽ بهررررصه  مرررررألثري     مارررررح،ج         

 . 2)أمـيل ؾدكاة ؼي احضهذ  ماؿطهة مياا  غيلقيه  ت فؿدكاة  ماإل ضبصس 

  اارررص ا مرررسه  زي بىل ررررا  ضبصرررس قررريه  ت ميارررا  غررريل     ارررو هقرررطأ غررررين  مطغررر ل   

 يهررحزه ؼي غررراا   ت ارررره      ع  ارررا   األغاػرررا  مس مرررة  سغررالااة ؼي  غيسهارررة    هجطاررا 

 مررحضهذ  غاااهط بريك  مؿدكاة  مفصن  مىلـياصة  مر   رري   يرا       ؾك ؼي أةا   فحاا

                                      
 .59  م ز ض  مك  ن   مقحهطن  ز.   مقطنح ،  ه غف:  م ق  ؼي ااحن  غيػيل   1)

   265ية  مفاك    مطهرح،   مىلرسز )  صباكحزض زض غة  مػرين  ماا هة بس هح  زض غة  مػرين  ماا هة :   ماس  مطظ ق ميا مىلصط    2)

  .30م
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 ظهاررررا   ورررح   رررح ؾرررأل  مـيرررال ؼي  ةرؿرررحل  سةػرررح  ارررو  هرررسن  سبهرررا    مرػرررا           

  بر  ور      عن   أةا مل ه اس ؾاا  زبعهطن  مىلطباة ف ػ ىل   ارهح   زي قصة  موط اة   م

أاررة ارصحغرروة ظييرر  ةرر ض  سغررال   زي أاررل  غيؿررطق     -اىلررحزي بفهرر   ت-اررو قاح،يررهح 

 . 3)ؽي بطارا  فألمحز بصمك ضغل خحضطة  مىلحمل او يسهس زي  مىلحمل  م غا     غيغطب

زض غرررة ميؿدكررراة  هرررا  ضبصرررس قررريه  ت ميارررا  غررريل  زض غرررة ؾدكررراة  مطغررر ل     

 غيدرحضن  م  اوحاي  فاهرح ي  ةر   مىلـيصرة أا ر  ارح هور    موصرحل   مروحار  ؼي  سةػرح            

 سةػرح   ي  ةر   حفرة  زبصارب  ئارل   مؿرحاية مو    حارة   خرحضهح  ت مرو   ااحضن   س هرة    

 . 4)  سبهحضن    شبحمسن ميه اسى  ئظاح 

ورح  اراهل ارو    سيرح    اقحؽ غرري  مىلـيصرح  بحئارس ث  مر  ارط  بهرل ؼي اارحاهل  أ         

سيرح اطور   ارو رثرحض ؼي ارحضهذ  سةػرحةاة         اهل  صيح اقرسض غرري    اكطفح   ظ   هصه  ئاس ث

ارحن  ئيارحل  مر  ارألاا بىلرسهل  ارو       سب اطر هط   ا يارا  سيح هو   غيارحز،هل  أمصرح ل ارو    

 . 5)هاح هربظ  مفطق  م  غب بري مـيصح   غييك  مـيصح   ئفوحض   غياحزئ

 ةررسضؽ غرررين  مطغرر ل قرريه  ت مياررا  غرريل ئ   هصررحل زض غرررهح غررا  اررو أغرراحب           

   اررب يمل هػررر ما   ااررحن  مطغرر ل قرريه  ت مياررا  غرريل  اىلررحا     فهررل ;ربيررف  غيػرريصري 

 . 6)فًح ز   فقا اقاقا جب  ة   مىلـيصة فاهحغرياا اىلحااًل يح

     جررطن  ماا هررة  شبحمررسن  هررا ميرره  سبقاقررة  ثاررة احضخياررة  زي  ئاررح  ةرررج ماهررح      

ضغررل االاررا اهررحضهة يسهررسن مي يرر ز  سغررالاا  سبرر  ؼي زةاررح  م  قررب   ػرر ؽ فهرراًل    

حا   بور   مو أةهح وحة  أههًح اطوة  ةفرحااة  ميه  غيػر ى  سضيرحةا   سبهرحض،  مؿر   

 . 7)اح اىلحل  مويصة او اىلاه

                                      
 .30  مبس هح  زض غة  مػرين  ماا هة مىلصط  :   3)

صبيرة  مر ما  سغرالاا   ظ ضن  ئ قرحل   مؿرإل    سغرالااة           ة ض  مسهو: قف ح  او  مىلـيصرة ؼي ؾدكراة  مطغر ل )     مض4)

 .22  م1406   ضبط  253 مىلسز ) مو ه   

 غينيشيط  مىلحغيا  مط بب ميػررين   مػراة  ماا هرة   غيرنيشيط  مىلحؾرط      زم ن  سغال  ها اطرن  مػري  ماا هة   ماس  زبيا  ماسه:   ؾيإل5)

   صبصب  ما ر ث  سغرالااة   ئظهرط     1985ة فصرب  7-1هر /1406قفط  24-18جملصب  ما  ث  سغالااة   مػرين  ماا هة  

 .192 مقحهطن  م

 .7-4اح   مض ث  مىلطبا  بري    ز.  م مز ض  اضبصس: فقا  مػرين      مغع ما6)

طررا  اكررطفه ضبصررس : ارر ل اـيررحهط   ةفرررحح  سبهررحض، ؼي   جررطن  ماا هررة  صبيررة ااررحض  سغررال    ظ ضن  مىلررسل   مؿررإل                7)

 .26   م2002 بطه   -هر/ احضؽ 1423   ضبط  28     مػاة )1 سغالااة   ئ قحل   أب  ؿيإل   مىلسز )
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ميرره قررحااهح أفهرر   مكررالن  أ    –  8) هػرررديل  غيرراررب ئاررس ث   جررطن  ماا هررة 

برألارر   اررسبط  مررسض ؽ ايرر   مررسض ؽ    مىللِاررط بىلررس  مىللِاررط   شمررك ملصررح  ارررحظ بررا   - مرػرريال

هرررص   سبرررسث  مىلـيرررال ارررو اع هرررح ارررو اارررح  مردطررراؽي    رررسل    ار رررح    موؿرررف      

 . 9)مره اة   مفس    

     جطن  ماا هة  ح ي  ة  و رين  ارىلسزن ااح  ح و ري او  مورحب   ماحا ري 

  مىليصح  بحمؿطح   مر يا    و  ااهل أززي بسم ه ؼي  بط ظ هص   سبسث  مىلـيال  مص، 

وح  ما أمـيل  ئثط ؼي احضهذ  ئاة  مىلطباة   سغالااة   غألهرل بإبط ظ بىل   زب  ة  

اري  مضب هة ؼي   جطن  ماا هة  سغالااة  ئ   مقال  مضب هة  سغالااة محا    غيهح

أغحغا ؼي ااؿإلة  سةػح   غيػيل ااؿإلة  ضيحةاة   عبو ؼي احية احغة  زي قط  ن اطب هة 

يسهسن ؼي   جطن  ماا هة  اراحغ  اب طااىلة  مىلكط  مص، ةىلاؿا   قس  ةىلوػ  رثحضه 

صب اىلًح   بهص  ةػرطاب او خالل هصه  مقط  ن  مضب هة  مػيااة ميه  مفطز   جملر

 غير  نىلة أ  ةػر م   مىلرب   مىلـيح    مسض ؽ  غيػرفحزن  م  ةألا  أ  هػرفاس ااهح 

 . 10) آلبح    غيطب     ئباح  

  ةو   ااحمغري  ش  قياح    أؿيهط اسث ؼي  سغال  ااص بىلح  ماإل قيه  ت مياا 

فا   ئميه ه  احزث   جطن.  مص،  ري صبطى  مرحضهذ  فقس  غيل اره  ةرق   زي  مط

                                      
 بو هؿح :  مػرين  ماا هة  ذبقا : ضبصرس م هكرة   زبرع   م رحةا  ز ض  مىلارح    مقرحهطن         ن  ماا هة  ةـيط: مالغرع زن مو   جط8)

ز ض  مافرح،ؼ   برري       –.خيا  مصحز  مسهو: زض غرة ؼي  مػررين  انيغػرة  مطغرحمة  برري        99-84   م م 2002هر/1423  1ؾي

ز ض  مفوررط    –هذ  سغررالاا  ز ض  مفوررط  غيىلحقررط  بررري      أبرر  خيارر   ؾرر قا: ؼي  مرررحض   .144-127   م م1989هررر/1409  11ؾي

 مػرين  ماا هة  مكر ا ة  ضبح مرة مرطاار  ق  مرس   رسثري        أوط  ناح :  مىلصط،.50-44   م م1996هر/1417زاؿ   

:  . أضبرع    ضبصرس  223-201  م م 1  ا1998هرر /  1418  3ؼي ةقس ض  هح   مػرين  ماا هرة   اورارة  مىلااورح    مطهرح،   ؾي    

 مراـيرال  ز ض  مػرال  ميطاحمرة     - مردطراؽي  – مضبارة   –ؼي  مرسم ن ارو خرالل  مػررين  مكر ا ة  غيىلطفرة          )ااهج  ماإل 

 مؿررجح   ماررس  مررطظيو: زض غررح  ؼي مهررس  ماارر ن  .76-51   م م2003هررر/1424  2  ماؿررط   مر ظهررب   مضطيررة   مقررحهطن   ؾي

-111   م م1999هررررر/1419غررررال    ز ض  مفوررررط  غيىلحقررررط  قرررراىلح       شبالفررررة  مط ؾررررسن) ضةهررررة يسهررررسن مرررررحضهذ قررررسض  س    

 غياحضوف ض،  قرفا  مرطظيو ) مرس ز   ؾرط ل : ةارأل مـيرال  زي طيارب  ماؿرط ) ةرك مىليره خير  مـيرال    مطغر ل ضبصرس               .118

ز.   م م    مطغحمة  ماا هة   ماؿحضن سي صس قيه  ت مياا  غيل  ؾطوة واسن مإلمال    ماؿرط  ز.    1قيه  ت  غيل  ا

135-151. 

  مطظي ةا ماررس  مطاال:  جررطن  ماا هررة  زي  غيسهاررة   ماصررحشا  سةػررحةاة  مرر  قررسارهح  صبيررة ااررحض  سغررال     ظ ضن  مؿررني            9)

 .6   م1988هر/ أ ػطؼ 1409   ضبط  14    مػاة )1 سغالااة   ئ قحل  أب  ؿيإل   مىلسز )

ضبررط     199ا هررة  صبيررة  مفاكرر    ز ض  مفاكرر   م قحفاررة   مطهررح،   مىلررسز )  اػررحةري  أظيررس طيىلررة: زض ؽ اررو   جررطن  ما   10)

  .9م    1993هر / ه ما  1414
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وح  اطاية  ةرقحل او أض، ماس  فاهح  ئقاح    قر  فاهح  ئبطهح    ؾطب  فاهح 

 شبص ض  ُهائ ئهيهح أ  هص  ه   مػنيزز بىلااا   زي أض، غطب فاهح مشؼ  سغال   

هىلف   مق ن   شبري  ؿيهط فاهح ة ضه  م نح  مقس فطق هص   سبحزث  مىلـيال بري  م

   مؿط    ئ ماح    ئمس  .

 بصمك بح    ن ًح أ  احزث   جطن او ةكا  واري او   هرصرح  قرسضيًح  احنرطً     

 قا  أ  ةصوط أهل  مسض ؽ  غيػرفحزن او   جطن حيػو أ  ةؿري  زي أ   مرسم ن ؿيير  ؼي   

ل بحزبهط بحمرسم ن قرحل   بس هرهح غطهة  غيسن ثالث غا     ثل أاط  ماإل قيه  ت مياا  غي

   ارح أ  قرىلس ميره يار   مكرفح        ٢ - ١ غيرسثط:   چھ  ھ       ے  ے   ۓ      ۓ  چ  اىلحزي:

 ةررحزى قطهؿررًح  أخررربهل بررألاط زم اررا قررح،اًل: ) هررح أههررح  ماررحؽ ق مرر      مررا     ت افي رر       

  ارره   11)ة  شييو   بهح  مىلطب  هصل مول بهح  مىلجل  فرإش  رااررل واررل اي ورًح ؼي   زبار     

قرريه  – يررس وفررحض اوررة هاحقررا ةا  مىلررس     هػررردسا   طبريررف  ئغررحما  ؼي  هص ،ررا   

 .- ت مياا  غيل

 بررسأ  غيػررية ط هيررة اررو  غررردفحفهل بؿررألةا  بؿررأل  زم اررا  فاىلهررهل هقرر ل:  ةررا           

 غحاط   بىلههل هق ل:  ةا صبا     هاحك او قحل:  ةا هألاا بألغحطري  ئ مري!!

ن مصا أبرا طحمر   مرص، ورح  هرس فب مارا   بىلرس  فرحن ظ يرا  مر              ؾرس  ئشى بىلس  فح

ـ     فصررح وررح  ااررا    أ   12)وحةرر  ربفررف ماررا هص اررا  أاع ةررا غيررح هيقررحه اررو مررس   قررطه

ا يا  زي  مطح،ف مِيا جيس رش ةرًح قرح اة مسم ارا   رري أةهرل أ رط   برا قرااحةهل  فقرصف ه          

 زي بػرررح  بحمطررح،ف  زمررح  ت   بحسبجررحضن اررره غررحل  مررس  اررو قسااررا  مطررحهطاري  فيجررأل   

اىلحزي أ  خيطيرا ارو هرصه  مقطهرة  مـيرحمل أهيرهح  فوحةر    جرطن  زي  غيسهارة   ضز مرو  برو            

ماحؽ ضنا  ت ماهصح أ   ماإل قيه  ت مياا  غيل ٌأش  ما ؼي   جطن  زي  غيسهارة بق مرا   

ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  چ اىلرررررررررررررررررررررررحزي:

 . 13) ٠٨ سغط  :  چڳ

                                      
 نراف  ةؿرألن مارس  زبرر  ز: زض ؽ اػررفحزن ارو   جرطن  ماا هررة  صبيرة اارحض  سغرال    ظ ضن  مؿررإل    سغرالااة   ئ قرحل  أبرر             11)

 .15   م1991هر/ه ما  1412     ط  17    مػاة )1ؿيإل   مىلسز )

 .16-15  ناف: زض ؽ اػرفحزن او   جطن  ماا هة م م 12)

 .16  ناف: زض ؽ اػرفحزن او   جطن  ماا هة م180  م7 بو اجط: فرا  ماحض، ؾطح ق اا  مادحض،  ا  13)
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 ىالعملبدولت الكىيت

 م1024 مارس(  7المجلد )  ثانيالالعدد 

   اسثًح هنيضر با ماس هة أاة  سغال   مقاح  ز مرهح     ارسث مـيرال ؼي اارحن  مىلرحمل     

 سغرررالاا ويرررا   ؼي اارررحن  غيػررريصري طياىلرررًح   ةرررا ةقطرررة  مر ررر ل   شبرررط ا ارررو  مفرررذي    

  مرراال     ررو  مرر  طررحل مايررهح سيوررة  اررره  قرر   زي ثالثررة مؿررط محاررًح  ويررهح ؾررس ،س    

     جررررطن بس هررررة اررررألضخيهل ؼي هررررصه  سباررررحن   هررررص    خراررررحض        ر        غيػرررريصري يىليرررر 

  مركرطل ارراهل زمار  ميرره فقههرل ؼي زهرراهل  ةـيرطهل  ماحفررص غيىلطفرة اقاقرررا  فررح جطن      

ارررو اورررة  زي  غيسهارررة ارررسث مـيرررال يياررر     هقرررسضه    أقررر حب  مرررسم    ارررو  مطيرررحل   

  ئبط ض.

ح جطن األغؼ  موارح   مػاحغرا        جطن أهل اسث ؼي احضهذ  مسم ن  سغالااة;  ش ب

مألاة  سغالااة ماؿط  سغال     مسفح  مو اطاحارا   ئهصارهرح ورح   مررحضهذ   جرط،       

 مل هوررو بغريهررح اررو  ئاررس ث   حاررة وررحغياالز   ماىل ررة  أ   قىلررة بررسض أ  اررح ؾررحبههح   مل  

ح   جررطن هررنيضر  غيػرريص   برررحضهذ  ريهررل افحؿيررًح ميرره  غرررقالماة  ئاررة  شياعهررح   اىليصارر  

واف أ  ميه  مسمحن أ  ها     ز ،صًح مو أاحوو خكاة ميرسم ن اور   اطورع  ةطرالق      

  ة  ن األغاؼ.

فط مة   جطن أةهح يهحز  مقاسن  فس    وفحح  أةهح  مال  ميه  قرط ض ظييرة  سبر      

 غيررنيااري ميرره  م فررح  مررسهاهل   مرصػررك بطغررحمة  سبرر   فإاررح ارر   وررطهل    اررح ةكررط          

 هقررر ل  سبررر      ٥٢ مر برررة:   چڳ  ڳ        ڱ       ڱ   ڱڱ   ڳ  ڳ چ مـيرررال: 

ے  ۓ  ۓ  ﮲   ﮳  چ غرا حةا ؼي  مطيرحل  مرصهو ربطر    غيىل قرح    مىلقارح        

      ٢١٠ ماقرررررطن:  چ﮴  ﮵  ﮶  ﮷ ﮸   ﮹ ﮺    ﮻﮼  ﮽  ﮾  ﮿

 غيهررحيطهو هررل  مطيررحل  مررصهو قرراىلهل  سغررال    ضبررحهل ميرره  مر صرر    مكرررب   م اررح       

 . 14) اس ز  مره اة بال

    غررردط ا  مررسض ؽ   مىلرررب   ئاوررح  اررو ارر  زث  مػرررين  ماا هررة اررو أهررل أهررس ل       

 مسض غة  مرحضخياة  ح  أمـيل ف  ،سهح; مورو هرص   ئارط   هػررطاىلا ور  بحارح أ  قرحضئ        

ميػررررين; ئةرررا حيررررحا  زي اطيىلارررة ؾرررطماة    زي نررر  بؽي اهررراؽي ططهقرررة   غررررارحا         

                                      
   121   شبطاررر   ضبصررررس مارررس  ت:   جررررطن  ماا هررررة .. ا  قرررف  زض ؽ مطيررررحل  مررررسم     صبيرررة  مررررسم ن   مقحهطن  مىلررررسز)     14)

 .6   م2002أبطه  -هر/احضؽ1423  ط  
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  الدروس المستفادة من الهجرة النبىيتالدروس المستفادة من الهجرة النبىيت                                                                                         داوود المندعيد/

 ىالعملبدولت الكىيت

 م1024 مارس(  7المجلد )  ثانيالالعدد 

ل    غرررااحؾي ماررس ميصررح   غيػرريصري; فإةررا ضيوررو اىلطفررة       بررحماـيط  زي ااررحهج   غرررس   

بىلررر  نررر  بؽي  غرررردط ا  مرررسض ؽ   مف  ،رررس  مضب هرررة ارررو خرررالل طرررطهقهل ؼي  ما رررح       

 -: 15)   غرس ل   فقًح ميدط     آلااة

  مرألوس او ق ة  سبسث أ   م  قىلة  مرحضخياة اره هكا   غرس ل بهح.  1

  ن    م  اس.بصل  زبهس ؼي طيب  ئخاحض  م  ضزن ؼي  غي  2

 اىلطفة اس ز  مىلق  ؼي ةقس  ئخاحض.  3

أاورررح   مرررسم ن خحنرررىلة مياكررر م  مؿرررطماة ؼي  موررررحب   مػررراة  ماػررر  خحنرررىلة      4

 ميرجحضب.

 االاـية  غيط ا   م  اط  بهح  مػرين  ماا هة  ةع ل  مرؿطهب.  5

االاـيررة أ   مطغرر ل قرريه  ت مياررا  غرريل قررس  ربررص بىلرر   غي  قررف  مقررس بىلرر           6

  اه  ت  ماا. غيىلحهس   اح أ

 هاحك أا ض ؼي  مػرين  ماا هة  قب ذبسهسهح قسضً    افحقًح فال هقحؽ مياهح.  7

     جطن  ماا هة ؼي افه اهرح  م قرحؼي زضؽ قار  أ  اور   احضخيرًح.. ففاهرح ارو  مىللررب         

  م قفح  اح هػهل ؼي ااصاة  مط ح   مىلقر    بارح   مراقري  سضيرحةا   س رح   مفورط،.  ؼي       

جطن  مو ري او  مف  ،س  م  اىل ز ميه  غيػريصري زهارًح  زةارح  قر ً   مصراًل  ةفىلرًح       احزثة   

 . 16) غىلحزن

 أهل  مسض ؽ  م  ضيواارح   ةرفرح  بهرح ارو أارس ث   جرطن   هرا  مر   رري  صبرطى           

 - مرحضهذ ويا ئهصارهح  اوحةرهح ؼي احضهذ  مسم ن ارص   ؼي  آلاا:

 

 

 

 

 

                                      
   م م 159 مػيصا  ضبصس بو قحا : ن  بؽي  غردط ا  مرسض ؽ   مف  ،رس  مضب هرة ارو  مػررين  صبيرة  ماارح    مىلرسز )          15)

87-90. 

مو ه    مىلرسز    مقط  ،  اطي  ض ؾس: زض ؽ او   جطن  ماا هة  صبية  م ما  سغالاا   ظ ضن  ئ قحل   مؿني    سغالااة   16)

 .98   م 2007هر/ هاحهط1428   ضبط 44    مػاة )497)
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 ىالعملبدولت الكىيت

 م1024 مارس(  7المجلد )  ثانيالالعدد 

 -تيفيذ واألخذ باألصباب وحضً التوكل على اهلل:التدطيط وال الدرظ األول: 

 مر و  ميه  ت نط ضن  ؾطؾي.. نط ضن  ورصحل  سضيح    ؾطؾي سبففي  ت 

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ   ةكطه .. قحل اىلحزي:

ہ  ہ  ہ  ھ  چ   قحل اىلحزي: .٢ ئةفحل:  چڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ   ڃ  

 . 17)٣ مطالق:  چ  ھھ  ھ

غيىلي   أ  ظبحح و  مص  هر قف ميه اػو ربطاطا  اافاصه  خحقة  ش  وح  او  

ا يها  مىلاحهة  قيه  ت مياا  غيلهص   مردطاؽي او قح،س مـيال ه  ضغ ل  ت 

  س اة  هطمحه  مىليل  مطبحةا.

    مردطاؽي  مسقا    ئهس ل  م  ن ة ؼي غري اطوة  مطغ ل قيه  ت مياا 

  ي  ة   مردطاؽي  ثل هألاا  مرػسهس  مطبحةا ماس  سبحية   غيل ُهىلس ؼي  غرافحز و

سيح ه اا سيؿط ماة   ي ب  مردطاؽي ماس و  اػيل  ب  ه  مسة او مسح   غياهج 

 . 18) مطبحةا   ماؼ او ةحفية  ئا ض

مل ربرر  ااررحن  مرراإل قرريه  ت مياررا  غرريل اررو  ئخررص بحئغرراحب قررؽي   مل اىلررس  ؼي         

)أمقيرررهح  ا وررر     ارررو هرررص   غياطيررر  ظبرررسه هىلرررس     م قررر  ةفػرررا  مر وررر  فهررر   مقح،ررر  

 زبا ف  هألاط  غيػيصري بحمرسضب.  احزث   جرطن ايرا  برحغي  قف  مر  اؿرهس بألةرا قريه        

   خيطررؽي ربطاطررًح ياررسً  ضبوصررًح مورر   19) ت مياررا  غرريل وررح  هألخررص  سباطررة   سبررصض

ماػرررطاب  أاررط قررغط أ  ورررب   اررو بررري  ئغرراحب    اراحطررح   مرر  فىليررهح ؼي   جررطن        

 - مرورل ميه   جطن اح هألاا:

 

 

                                      
  .98   مقط  ،: زض ؽ او   جطن  ماا هة  م 17)

ماس  م  اس: زض غح  ؼي مهس  ماا ن   شبالفة  مط ؾسن  ضةهرة يسهرسن مررحضهذ قرسض  سغرال   ز ض  مفورط          مؿجح   ماس  مطظيو18)

 .118   م2005/2006  5 غيىلحقط  قاىلح   ؾي

أظيررس   برررط هال ميرررا ضبصرررس: ؼي  مػررررين  ماا هرررة قرررط  ن زب  ةررر   سبرررصض   سبصحهرررة  وررررحب  ئارررة   ظ ضن  ئ قرررحل   مؿرررني      19)

 . 1996هر /اؿطهو  م حةا )ة فصرب  ر وحة    ئ ل )زهػصرب  1417   ضي  16    مػاة )54 سغالااة    مس اة    مىلسز)
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 ىالعملبدولت الكىيت

 م1024 مارس(  7المجلد )  ثانيالالعدد 

برحما   اوحةرا شي ههررًح    -ضنرا  ت مارا   –اويارف  مراإل قريه  ت ميارا  غريل ميارًح        -أ 

ميه وفحض قطهـ  ماق   بألز    ئاحةرح   ضز  م ز ،رب  مر  وحةر  مارس  مراإل قريه        

  ت ميارررا  غررريل ئهررر  اورررة  مرررصهو ورررحة   هألشيا ةرررا ميررره أاحةرررحاهل   ز ،ىلهرررل     

 . 20)هألشيا ةا ميه مقاساهل

 قرر   مقاي مرررة احمررة و ةررا اقاىلرررًح     -شهحبررا قرريه  زي أبررا بورررط ؼي اررط  مـيهرررين      -ب 

اطقررًح ميرره  مرورررل   مػررطهة  اررري زخرر  ميرره أبررا بوررط قررحل مررا أخررَطا  اررو ماررسك       

 . 21)فقحل ما  صيح هل أهيك بألبا أة  هح ضغ ل  ت

 خط يا مااًل او با  أبا بوط  او بحب خيفا. -ا 

ه قيه  ت مياا  غيل  حض ث ض مرهيا  وفحض قرطهـ   بقرحةه فارا غيرسن ثالثرة       خراحض -ز 

 أهح .

األاري اىلطفة اح هسبطه  موفرطن مارػراه ميراإل قريه  ت ميارا  غريل  قر اا ارالؼي          -هر

اح قرس هػررجس ؼي  غي قرف.  هرص   مرس ض قرح  برا مارس  ت برو أبرا بورط  مكرسه . ضنرا              

ض  مق    هىل ز  زي اوة قا   مفجرط ماؿرىلط  موفرطن     ت ماهصح فوح  هاق   ماهصح أخاح

 . 22)او قطهـ أةا هاا  اىلهل ؼي اوة

بغرال مررحاط بررو فهررين   ض اررة  ئ اررح  ار ل  مغررحض ماطىلصررح     -ماررس  ت – خفرح  أثررط   - 

 او مااهح.

سيهصرة ا قرا   مطىلرح   قرس      -ضنرا  ت ماهرح   -قاح  أمسح  با  أبا بوط  مكرسه  -ظ

 مسا  بص    ماطحقري.

 دبررحه  مرراإل قرريه  ت مياررا  غرريل  زي  غيسهاررة  غيارر ضن اررو ططهرر  خفررا خيريررف مررو     -ح

 مططهرر   غيىلرررحز اػرررىلااًح بررحبو أضهقررؽي ميرص هررا ميرره  مقرر  . بىلررس أ    مررس ه ميرره           

 سااررح  بررحمط ايرري ماررس  مغررحض  زي  ررري شمررك اررو  غي  قررف  مرر  دبىلياررح ةقرر ل:           

 مررس   مر  ورر    اررو هرررهل  غيػرريصري    زهااررح  سبااررف هررسم ةح  زي  ئخررص بحئغرراحب  

                                      
 .17 م ناف: زض ؽ اػرفحزن او   جطن  ماا هة20)

 .17  ناف: زض ؽ اػرفحزن او   جطن  ماا هة م172 مغع ما: فقا  مػرين  م  21)

 .18-17  مغع ما: فقا  مػرين   ما طا: فقا  مػرين  ناف: زض ؽ اػرفحزن او   جطن  ماا هة م م 22)
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 ىالعملبدولت الكىيت

 م1024 مارس(  7المجلد )  ثانيالالعدد 

مرىلطايهل  مىلق  فىلياا أ  هىلاس  ماـيط ؼي  اهحاا   ماىليل أ  زهااح زهو غرىلا  مصر    

 . 23) ا و  ميه  ت اب  ئخص بحئغاحب

أاح اػو  مر و  ميه  ت  فقس قحااا قيه  ت مياا  غيل  ه  خيطا او بري 

غاحب    أ  هقطأ غ ضن هؼ  زي ق ما قف ل او هضبك ةا ماقري ه     هفىل  او  ئ

 ثل حي    ف ق ضة غهل  مض ب. . ٩:  او  آلهةهؼ چڻ  ڻ  ڻ  ۀ    چ اىلحزي :

 وصمك او اػو ا ويا  قيه  ت مياا  غيل ميه  ت اىلحزي اح  ضز ؼي ق ما 

   مر بة چۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴      ﮵  ﮶   ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻   چاىلحزي

 ضبا مو هرديه ماا  مو ههاىلا. قس ميل أ   .٤٨: او  آلهة

    زبهس  ماؿط،  مص، ُهاصل  ُها ِرِغه با  يا  ت اىلحزي حيحمفا ز ،صًح  مر فا  

 مطبحةا  فوالهصح هػري   اىلًح ما ققح   سل  غيطغ   او ماس  ت اىلحزي  فص صس قيه 

ؼي  ت   ت مياا  غيل ض ل هقااا بألةا هػري  ف  ضمحهة  ت اىلحزي  وافا  فقس يحهس

ا  يهحزه ؼي غاا   جيحز أض،  ز ض مإلغال    أةا قيه  ت مياا  غيل اح وح  هطوو  

أ  هػح ضه  مؿك ؼي ططهقا   ويصح اهه ؼي ططه    مضنرا  مكىل بح  غيك ططهقًح 

 . 24)رخط   هوص  اره ور  ما  ماجحح قيه  ت مياا  غيل

 

 -ياصب:الدرظ الجاىي: وضع الزجل املياصب يف املكاٌ امل

م  ةـيطةح ؼي  غيهح   م  قرح  بهرح ور    ارس ارو  مرصهو ؾرحضو   ؼي   جرطن ارب   مراإل           

قرريه  ت ميارررا  غررريل م يرررسةح أ   مرراإل قررريه  ت ميارررا  غررريل اررسز  غيهرررح   مررر  ارفررر     

 قسض   و   ةػح    اوحةحاا  او هاح ةرىليل  نب  مطي   غياحغ  ؼي  غيوح   غياحغ   فور   

ير  مرا  بحمررحما فىليره ور  اػرإل ل أ  ُه ػرو  خرارحض ارو ُهػراس  مراهل             ةػح  ااػط غيح خ

 م ؿيررح،ف  غيهصررة   فادرررحض  ئوفررح   هػررراىلس  مهررىلفح    هيغررا اررو قررحا ؽ اىلحايررا اررح      

هػصه بحجملحاال     س هح   مطؾح ى  اح هؿراههح. ةررىليل ور  هرصه ارو أز  ض  غيؿرحضوري       

 . 25) ؼي اسث   جطن او  غيػيصري أ   ريهل

                                      
 .18   مغع ما: فقا  مػرين   ما طا: فقا  مػرين  ناف: زض ؽ اػرفحزن او   جطن  ماا هة م23)

 .118  مؿجح : زض غح  ؼي مهس  ماا ن   شبالفة  مط ؾسن  م24)

 .18 ناف: زض ؽ اػرفحزن او   جطن  ماا هة م 25)
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   -ظ الجالح: درظ يف صياصة األمور:الدر

هالافي أ   ماإل قيه  ت مياا  غريل وررل أغرط ض اػرريه  فيرل هطيرب مياهرح    ارو         

  ل قية احغة   مل هر غب ؼي  طالمهل    بقسض  مىلص   غيا ؾي بهل.

  غرررأليط  مطغررر ل قرريه  ت ميارررا  غرريل زمرررااًل خرراريً  بططهررر   مكرر ط   ماػررررىلري      

 غيطحضزهو  ةـيط ؼي هص    خراحض  زي  موفحهة  ارسهح  فرإش   ورصير     خبرباا ميه اغحماة 

 ؼي أاس   م  اؿطوًح   غردساا   ةرفب سي هارا.

 اب هصه  غيط ةة ؼي  نب  شبطة  فإ   ماإل قيه  ت ميارا  غريل أقرط أ  هرسفب  رو      

ارحزن  ض ايرا.  أبه أ  هرط   أب  بوط  مكسه  با  ئ   ماصل ؼي هرصه   جرطن نرطب ارو  مىل    

 هااغا  سبطم مياا  اػراىلس  مااحبة فاا.

  اف   مطغ ل قيه  ت مياا  غيل اب أبا بوط ميه افحقا   شبط ا   ربري    مغرحض  

 مص، هأل     ماا   ربري ه يا بًح ؼي  دبحه  ماصو مرهيا   غيطرحضزهو   ارسز    ئؾردحم    

حز  مطغ ل قريه  ت   مصهو هركي   بهل ؼي أثاح   ميج    ماا   اهصة و  ؾدل. ثل م

مياا  غيل  زي باررا  ف يرس قطهؿرًح برسأ  اهرطب  سبكرحض ا مرا   بىل ر  بحمفرارح   مرصهو           

  و   ماهل   راحل ضبصس قيه  ت مياا  غيل  افطه  زاا بري  مقاح، .

 أ مع  مطغ ل قيه  ت مياا  غيل  زي ميا بو أبا طحم  ؼي هرصه  ميايرة  مطهاارة أ     

  فاا   أ  هرػجه با ميه غرطهطه   ؼي هجىلرة ارو  ميار    فيرة ارو       هطاس، بطزه  مص، هاح

 سبطؽ  ةػ   مطغ ل قيه  ت مياا  غريل ارو باررا  زي ز ض أبرا بورط  مكرسه   ثرل خرطا         

 مررطيال  اررو خ خررة ؼي ؿيهطهررح  زي   ررحض ثرر ض.  زي  مغررحض  مررص،  غررر زمرا  مىلاحهررة اكررري     

 اط غرررة  مكرررص    م اؿرررة   مطغرررحمة  شبحشيرررة   اػررررقا  اهرررحضن وحايرررة   اطوررررا ؼي  

 . 26)   ةقطح 

 

 

 

 

                                      
 .172-171   مغع ما  :فقا  مػرين  م م26)
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 -الدرظ الزابع: يف معزفة الزجال )األعداص(:

 غيرألا  مير طوح   م  قح  بهرح  ئؾردحم ) ماصرحشا  سةػرحةاة  ميرصهو ؾرحضو   ؼي       

قراب ارسث   جررطن  جيحبرًح أ  غرياًح  هررسضك  مفرحضق  موراري بررري  مرافؼ  سةػرحةاة  غيػرريصة         

ةػررحةاة  موررحفطن  مرر  ضيوررو أ  اورر   خرررين  وصررح ضيوررو أ  اورر          جملحهررسن    مررافؼ  س 

احوطن ؾطهطن  ػيح هقس  صيحشا اراحهاة ضيوو أ  ه يس اح ضيحثيرهح أ  هقحضبهرح ميره ارس ض     

  مرحضهذ  سةػحةا.

 اااصرح ةقر ل " ئؾردحم" فإةارح   ةقكرس ؾدكراة  مطغر ل قريه  ت ميارا  غرريل           

ئغرر ن ؼي ورر  ؾررا   ئةررا اكررطفه طبرررحض  فيقررس  فهرر  مياررا  مكررالن   مػررال   مقررس ن    

أاول خطة   جطن  ِزّبطهح أاػو اسبري  اره أةا وح  او ض مرهح  زقرهرح أةرا مل هىليرل:    

)خبط ا ضغ ل  ت قيه  ت مياا  غيل أارس ارري خرطا    ميرا برو أبرا طحمر   أبر  بورط          

   شبطررة       صيررح ةقكررس ؾدكرراح  أخررطى غررحهص  ؼي اطاارر      27) مكررسه   رل أبررا بوررط  

فهررطب  بررصمك أض    مكرر ض ؼي  مرهرر اة   مفررس     اررو هررصه  مؿدكرراح  ايررك  مرر           

 -ميص  خبط ا ضغ ل  ت قيه  ت مياا  غيل :

 غيهر ا بافػرا ؼي غراا  اػرحمسن       28) ةا صير شا  مؿرحب   ؾدكاة ميا بو أبا طحم :  1

   ورطهل :   مطغ ل قريه  ت ميارا  غريل ميره  شبرط ا ارو اورة  فيقرس قرحل مرا  مطغر ل  م           

ِةررل  ميرره فط ؾررا  اػررج  بررربز، هررص   سبهررطاا  ئخهررط  فررال فاررا فإةررا مررو خييررل      )

فاررح  ضنررا  ت ماررا ميرره فررط ف ضغرر ل  ت قرريه  ت     29) ماررك ؾررا  اوطهررا ارراهل.   

مياا  غيل رااًح اطصإلاًح   ثقًح ارو ق مرا: ) ةرا مرو خييرل  مارك ؾرا  اوطهرا    فيرل          

احح     ضنذ  سبجحضن   مل ُهِ رّسث ةفػرا برأل  ُهرضك     خيف  قب  مػا ل     َطىل و  مط

ف ق  مفط ف  ز    مربز ؾراإلًح ش  اجرل هؿراا اجرل  سةػرح   بر  ةرح  فارا وصرح ورح            

هاررح  ضغرر ل  ت قرريه  ت مياررا  غرريل  فوررح  ة اررا هاررحك  ههحاررح ميصؿررطوري  مررصهو       

يارا  غريل    وحة   هرطيىل    فري ةا ميره  مفرط ف ارػرجاًح برربز  مطغر ل قريه  ت م      

                                      
 .7-6   مطظي ةا:  جطن  ماا هة م م93 م2  بو هؿح : مػرين  ماا هة   ز ض  زبا  بري    ا27)

 ه   بو مؿط غاري   وصح هصوط  بو  غ حق    اصوط ض  هح  أخطى أةا أغيل  –ت  يا وط    –  أغيل ميا بو أبا طحم  28)

 ه   بو اػب    قا   بو غاب    سيح أ    جطن  قىل  ؼي  مػاة  م حم ة مؿرطن ارو  ماىل رة فصىلاره شمرك أ  مصرط ميرا ااارص ك         

  .7وح  مؿطهو غاا أ  هعهس مياهح بقيا  .)  مطظي ةا:  جطن  ماا هة م

 .7   مطظي ةا:  جطن  ماا هة  م91  م2 بو هؿح :  مػرين  ماا هة ا  29)
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فال هؿو   أةرا ضغر ل  ت  فيرل هربار   ورصمك ارره أقرا     فقرح  ميرا ضنرا  ت           

 . 30)ماا مو  مفط ف

 مل هقركررط ز ض ميررا ضنررا  ت ماررا ميرره  مارر   ميرره فررط ف  مطغرر ل قرريه  ت مياررا      

 غيل ف ػر   بر      مطغر ل  مورطهل :) أارطه أ  هرديرف بىلرسه سيورة  ارره هرنيز، مرو            

ت ميارا  غريل  م ز ،رب  مر  وحةر  مارسه ميارحؽ   ورح  ضغر ل  ت          ضغ ل  ت قريه   

قيه  ت مياا  غيل ماؼ سيوة أاس ماسه ؾا  خيؿه مياا     نىلا ماسه غيح هىليرل  

 - ؼي هص   مروياف ثالثة أا ض :.  31)او قسقا  أاحةرا قيه  ت مياا  غيل 

اهصررح وحةرر    أاحةررة  مطغرر ل قرريه  ت مياررا  غرريل ؼي ورر   مـيررط ل   ئارر  ل    -أ 

اطيررة " َفررُطب  قح،رر  هقرر ل :     ض     جررطن هررسفًح أورررب بورر ري اررو  مرصػررك         

جبعهإلررح  أخالقاررة قررس هػررصا  مـيررطل  شبطررري برجح ظهررح  موررو ااطرر  ضغرر ل          

 سغررال  ؾررا  رخررط  اررح  مفررطق بررري  سغررال   بررري  غياررحزئ  ئخررطى  ش  وررح  هرر          

ارة   شبطرطم  ارحش  غرراق ل    ارألغراًح بهرح ؼي ربيارا مرو أخالقاحاررا ؼي غرحمح         

 غيؿطو   م   حزض ) ئاري  اوة ز   أ  هطز  ماهل أاحةرحاهلم ارح أغرط  ارح ضيورو      

أ  هرهُص ُه  اارح هألويرهل  مغرافي: ) ئارري ذبر ل  زي غرحضق   نرحم   ئاحةرة..         

 . 32) احؾحه 

ااح أ  ) ئاري  قيه  ت مياا  غريل   –أاحةة ميا بو أبا طحم  ضنا  ت ماا -ب 

 يلف بطزِّ  ئاحةح   زي أهيهح    أاااًح.مو هٍو

  فصرررو هرررسض، أ  مصياررة ضز  م ز ،رررب  زي أقررر حبهح ؼي ارررس ش اهرررح اهررر اة  يهرررحز  -ا 

فيىلرر  قطهؿررًح األخررص مياررًح ضنررا  ت ماررا  اارررقل َمص ررح فحاهررح ضغرر ل  ت قرريه  ت     

مياررا  غرريل  مل   افىلرر  شمررك  هررا  مرر  مطنرر  مصررحضن بررو  م ماررس ميرره أبررا       

 سفب  ماهل ضغ ل  ت قيه  ت مياا  غيل ماقري ه.طحم  اره ه

 

 

                                      
 .7   مطظي ةا:  جطن  ماا هة  م92  م2  بو هؿح :  مػرين  ماا هة ا30)

 .7   مطظي ةا:  جطن  ماا هة  م93  م2   بو هؿح :  مػرين  ماا هة ا31)

 .7 مطظي ةا:  جطن  ماا هة  م 135  خيا : زض غة ؼي  مػرين  م 32)
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 ةرا أصير شا  غيرنياو  مكرحزق  مّكرسه        :  ضنرا  ت مارا   –ؾدكاة أبرا بورط  مكرسه       2

أ ل  مطيررحل  ضيحةررًح   غيكررسق سيررح يررح  بررا  مطغرر ل قرريه  ت مياررا  غرريل ؼي أايررك    

طن  فقرحل مرا      غرألش  ضغ ل  ت قريه  ت ميارا  غريل ؼي   جر     33) مـيط ل  أاطيهح

  ِاىل ج  مىل   ت جيس مك قحااًح  فطصرب أ  هكرط   ضغر ل  ت قريه  ت ميارا      

غرررراا    غررريل   ؾرررط  ؼي  سمرررس ز  رررح  فوررررح  أ  نررر ه سيحمرررا  بافػرررا  بألهيرررا ؼي        

 -:شمك

اهرر ارا بحغيررحل : وررح  أبرر  بوررط ضنررا  ت ماررا ضيرراًل ش  اررحل  فيصررح طصررب ؼي  مكرر اة     -

 ز ضه هىليفهصررح  مررس زً  مررصمك  برر     أبررح بوررط مل هورررف     برررح  ض ايرررري   اراػررهصح ؼي 

بررصمك  فيقررس أخررص اىلررا احمررا ويررا بىلررس خط يررا اررب  مطغرر ل قرريه  ت مياررا  غرريل     

زخر  ميره    – وح    هع ل اؿطوًح   وح  قرس شهر  بكرطه     –اره أ  أبحه أبح ق حفا 

حمرا ارب ةفػرا      رل أبا بوط بىلس خط ا أبا بوط  فقحل : )   ت  ةحل ئض ه قرس فجىلورل سي  

فقحم  أمسح : )وال هح أب !  ةرا قرس ارطك مارح خرريً  ور ريً    قحمر : )فألخرص  أاجرحضً           

ف نىلرهح ؼي و ن ؼي  ماا   مص، وح  أبرا ههرب احمرا فاهرح  ثرل  نرىل  مياهرح ث برًح          

ثل أخص  باسه فقي : )هح أب   نرب هرسك ميره هرص   غيرحل   قحمر : )ف نرب هرسه ميارا            

وررح  اررطك موررل بهررص  فقررس أاػررو   ؼي هررص  بررالا موررل .      ت اررح   قررحل: )  بررألؽ   ش  

 . 34)اطك ماح ؾاإلًح  مواحل أضز  أ  أغوو  مؿاذ بصمك 

اهرر ارا بافػررا : يا ررس أبرر  بوررط ضنررا  ت ماررا ةفػررا فررس  ف ميطغرر ل  موررطهل  )فيقررس       -

ضنرا    ةرهه ضغ ل  ت قريه  ت ميارا  غريل  أبر  بورط  زي  مغرحض مرااًل  فرسخ  أبر  بورط          

 ت ماررا قارر  ضغرر ل  ت قرريه  ت مياررا  غرريل فيصررؼ  مغررحض مااـيررط أفاررا غرراب أ  ااررة  

   مقرس ضأى فارا ُي  رطً  فألمقصرا مقارا       35)هقا ضغ ل  ت قريه  ت ميارا  غريل بافػرا     

  برر   ةررا ضنررا  ت ماررا  36)مررإلال خيررطا ااررا اررح هررنيش، ضغرر ل  ت قرريه  ت مياررا  غرريل  

                                      
  ةقكس بصمك اح اسث بىلس  سغط   ااح أ   مطغ ل قيه  ت مياا  غيل اسث قطهؿًح حبحزثة  سغط    فحضاس و ري ػيرو  33)

وررح  أغرريل   شهرر   ماررحؽ  زي أبررا بوررط  خرررب ه بررحشبرب  فقررحل  ررل: )  ت مررإلو وررح  قحمررا مقررس قررسق . ) مطظيرر ةا:  جطن      

  .8 ماا هة  م

 .8   مطظي ةا:  جطن  ماا هة  م96  م2ة ا   بو هؿح :  مػرين  ماا ه34)

 .8   مطظي ةا:  جطن  ماا هة  م94  م2   بو هؿح :  مػرين  ماا هة ا35)

  .8 )  مطظي ةا:  جطن  ماا هة  م4  م2   مػهايا:  مط ،  ئةف    غيطاىلة  زبصحماة سيكط  ا 36)
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رس اعةا ميه ضغ ل  ت قيه  ت ميارا  غريل   قرحل: )      ةراجة اه ارا بافػا "  ؾ

قري  فإصيح أةرح ضير    ارس      قترير  هيور   ئارة   فىلارساح قرحل مرا ضغر ل  ت قريه            

 ت ميارررا  غررريل: )   ذبرررع      ت اىلارررح  أ  ارررطى وارررف قرررحل:   ذبرررع   مل هقررر    

يا مررو خ فرا ميرره ةفػررا;  ربرف ; ئ  اِعةررُا ميره ضغرر ل  ت قريه  ت مياررا  غرريل ؾرغ    

 ئةرررا أههرررًح ضأى ارررح ةرررعل بطغررر ل  ت قررريه  ت ميارررا  غررريل ارررو  ماكررر   و ةرررا ؼي  

 . 37)ناقة  مغحض اب فطقة  ئه    اؿة  مغطبة 

 . 38)أاح اه ارا بألهيا  فراس  ؼي أةا غيح هحيط اطك باحاا  ظ يرا سيوة -

ر اررة ميدرررب   :  ةهررح ؾدكرراة أاااررة ميرره  مػررط  و  ؾدكرراة ماررس  ت بررو أبررا بوررط    3

اايغررة مررا بورر  أاحةررة  فيقررس أاررطه   مررسه أبرر  بوررط أ  هرػررصب  صررح اررح هق مررا  ماررحؽ        

فاهصح  فوح  هو   ؼي قطهـ ةهحضه اىلهل هػرصب ارح هرألشيط   برا  ارح هق مر   ؼي ؾرأل         

ضغرر ل  ت قرريه  ت مياررا  غرريل  أبررا بوررط  ثررل هألااهصررح  ش  أاػرره  فادربهصررح سيررح      

  فورح  برصمك ا رحً  ميطير   ئارري ميػرط  مورر           39)هو   ؼي شمك  ما   ارو  شبررب  

 ميدرب  مص،   هػرفع بحسبسهح    بحسبسث.

وررح  مررحاط ا ِمررس ً  اررو ا ِمررس،  ئظز   وررح  أخررح مح،ؿررة   ؾدكرراة مررحاط بررو فهرررين:  4

بارر  أبررا بوررط  ماررس  مررطظيو بررو أبررا بوررط ئاهصررح  فألغرريل مررحاط  هرر  ػييرر ك  ررل         

   ةراجرة سبػرو  غرالاا أارطه أبر        40)ح  اػرو  سغرال   فحؾض ه أب  بوط فحمرقا   و

بوط أ  هطمه  اصا ةهحضً  ؼي ضماح  أه  اورة  فرإش  أاػره أض ح مياهصرح  فحاريارح  فرإش        

ماس  ت بو أبا بوط  س  ارو مارسهصح  زي اورة  أاارب مرحاط أثرطه برحمغال ارره هىلفرا          

شا  شبرحز   مكرح      فوح  برصمك صير    41)أثطه  فاكاا ؼي ضماح   ماحؽ    هفطو ما

  ئاري.

                                      
 .8م   مطظي ةا:  جطن  ماا هة  4  م2   مػهايا:  مط ،  ئةف  ا37)

  هػرفحز او خرب ض  ه  بو  غ حق  ةقيا  مػهايا ؼي ورحبا  أ  ظ ية أبا بورط أ  ض ارح  بار  مرحاط وحةر  اػريصة  هرحيط         38)

  .9اب  بارهح مح،ؿة ضنا  ت ماهصح بىلس هجطن أبا بوط  مكسه . ) مطظي ةا:  جطن  ماا هة  م

 .9.  مطظي ةا:  جطن  ماا هة  م246 م2ذ  مطرب، ا    مطرب،:احضه95-94  م م 2   بو هؿح :  مػرين  ماا هة ا39)

 .9.  مطظي ةا:  جطن  ماا هة  م246-245 م م 2   مطرب،:احضهذ  مطرب، ا 40)

 .9.  مطظي ةا:  جطن  ماا هة  م246 م2   احضهذ  مطرب، ا94  م2   بو هؿح :  مػرين  ماا هة ا41)
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 ةهرررح صيررر شا  غيرررطأن  مكرررحسبة  مكرررحبطن     ؾدكررراة أمسرررح  باررر  أبرررا بورررط  مكرررسه :       5

 جملحهررسن   رػرراة  مل ههيررهح اغررحزضن أباهررح   مل دبررع  ميرره فط قررا برر  قحارر  بررس ض       

 ئبطررحل  فيقررس وحةرر   ش  أاػرر  اررألاا  مطغرر ل قرريه  ت مياررا  غرريل  أبررح بوررط سيررح   

 غيح غوو  ماحؽ مو  مطي    خطيح او  مغرحض أارهصرح أمسرح     هكي هصح او  مطىلح   

بػفطاهح  ةػا  أ  دبىل   ح مكحاًح  فيصح  ضذبال شها  مرىلي   مػرفطن  فرإش  مراؼ    

 ح مكح   ف ي  ةطحقهرح  ؾرقرا برحثاري  فىليقر   مػرفطن ب  ارس   ةرطقر  برحآلخط         

ه ا  يهرة    وصح وح  او قربهح  شوح،هح  قسضاهح مير  42)فػصا  بص    ماطحقري

 مط  ضئ ا قفهرح ارو يرسهح أبرا ق حفرة  مرص، أؾرطةح  مارا غرحبقًح   ا قفهرح ارو أبرا             

يهررر  اااصرررح غرررأل ح مرررو أباهرررح  فقحمررر :   أزض،  فيطرررل خرررسهح مطصرررة طرررطح ااهرررح   

 . 43)قططهح

ايك وحة  ا  قرف رل أبرا بورط ضنرا  ت مراهل   هرا ا  قرف اقرس  صي شيرًح ا حمارًح           

رررة أهررح    ررو   مكررحبطن أهررح   مؿررس ،س  وصررح اقررس   ماصرر شا   ئفررط ز  ئغررطن  غيػرريصة  م حب

  ئا   مضباة  ئباح  شو ضً    ةحثًح اطباة اىل زهل صبحهسن  مافؼ  صبحبهة  غيكحم .

 ؼي اقحبرر  هررصه  مؿدكرراح   غيػرريصة  جملحهررسن اقررف ؾدكررارح  أخطهررح  وحفلطاررح      

هررح ؼي  غيىل ِرَقررسل   ةهصررح    اررس هصح ااررحق   ئخررطى ؼي  مػرري ك   مرررفوري      ؾررضو  اىل    

 ؾدكاة ماس  ت بو أضهقؽي   ؾدكاة غط قة بو احمك.

أاح ماس ت بو أضهقؽي  فط ل أةا وح  ميره زهرو  مؿرطك  فإةرا ورح  اركرفًح بكرفح         

ظياررسن  فقررس أغرررأليط  مطغرر ل قرريه  ت مياررا  غرريل  أبرر  بوررط ماررس  ت ماررس صح ميرره          

ا  زي  مغررحض  بىلررري مررا  خررطا اىلهصررح.  ض ررل      مططهرر    زفىلررح  ماررا ض ايراهصررح قارر   شبررط     

ؾررطوا فإةررا مل هوؿررف أاطهصررح  طالقررًح ض ررل أ  قطهؿررًح قررس يىليرر  اح،ررة ةحقررة غيررو هررطزه           

ميرراهل ااررًح أ  اارررًح. فوررح  ماررس  ت بررصمك  مطيرر   شباِّررط  مررص،   هااررب وط ارررا بحغيررحل    

ضغر ل  ت قريه    اهصح  ال  مر صو.  مر  أغريل فيرو هعهرسه  سغرال     خرري  طاقرًح سبرسهح         

 ت ميارررا  غررريل  مرررص، هقررر ل فارررا: ) خارررحضول ؼي  زبحهيارررة خارررحضول ؼي  سغررررال   ش          

فقه      هاس  أ  أبح بوط ضنا  ت ماا ااري أثاح   مططهر   زي  غيسهارة قرفح  غرطهطن مارس      

                                      
 .9  جطن  ماا هة م   مطظي ةا:94  م م2   بو هؿح :  مػرين  ماا هة ا42)

 .9.  مطظي ةا:  جطن  ماا هة  م95 م2   بو هؿح :  مػرين  ماا هة ا43)
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 ت بررو أضهقررؽي  فويفررا ثحةاررة اررب ةفررط رخررطهو بحغرررقس   أهيررا  أهرر  ضغرر ل  ت قرريه  ت     

 . 44)يل  زي  غيسهاةمياا  غ

 مرص، ههرطب بور   مقرال       45) أاح غط قة بو احمك فإةرا ضي ر  أصير شا  مطير   غيرحوط      

مررط،  سبررح،ؽي ؼي غرراا   سبكرر ل ميرره  غيررحل    غرررإل حض بررا ز    آلخررطهو  فيقررس وررح        

يحمػًح ؼي ةحز، ق اا ارره  قرف ميراهل ضير  اراهل فقرحل: )  ت مقرس ضأهر  ضوارة ثالثرة           

ح   ةررا ئض هررل ضبصررسً   أقرر حبا   قررحل غررط قة: ) فأل اررأل   ماررا بىلرراحل أ         اررط    ميررا  رةفرر  

 غررو    ثررل قيرر : ) صيررح هررل بارر  فررال  هارغرر   نررحمة    او رر  قيررااًل  ررل  قررحل: مىليررا ثررل   

غو . قحل غط قة: ثرل قصر  فرسخي  برا  ثرل أارط  بفطغرا  فقارس مرا  زي بطرو  مر  ز،             

ةطيقرر    وارر  أضيرر  أ  أضزه ميرره     أاررط  بػررالاا  فررألخطا مررا اررو زبررط اجطاررا ثررل        

 . 46)قطهـ فآخص  غيح،ة  ماحقة.. 

 بصمك هو   غط قة قا  أ  ههصبا  سغال   جيي  اىلسةا ) وألم ل ارو  ئمرط ب  بر     

وررألم ل اررو  ماررحؽ ةيرقررا بهررل ؼي ورر  اوررح   ظاررح   أ مإلررك  مررصهو اررح أ  اررربق أاررح         

هرا ارط   ارره هكرا        أمااهل قطب  ماق ز  اططق أمسحمهل أقر     مرصه    مفهرة     

ميرره  غرررىلس ز ئ  هااىلرر   ااررحز،هل  نررصح،طهل  مطنررهل  اررو أيرر  أ  هكرري    زي قطررب     

 ماقرر ز   ههررىل   أهررسههل ميرره أورر     مررصه    مفهررة ..  ةهررل ا يرر ز   ؼي ورر  اوررح       

 . 47) ظاح  

 ؼي ربيررف ميررا ضنررا  ت ماررا مررو  مرراإل قرريه  ت مياررا  غرريل ؼي أز    م ز ،ررب  مرر   

سه  زي أقرر حبهح ز مرة بررحهطن ميرره  مراررحق   مىلجار   مررص، وررح   غيؿررطو     وحةر  مارر 

  قىلرررري فارررا  ففرررا  م قررر   مرررص، ورررحة   هوصب ةرررا  هط ةرررا غرررحاطً  أ  طبحزمرررًح مل هو ةررر    

جيس   او ا  ل او ه  خري ااا أاحةة  قرسقًح  فورحة     ههرىل   ار  ،جهل  أار   ل      

يه أ  وفرط ةهل مل هورو بػرا  ؾرك مرسههل       م  خيحف   مياهح    ماسه !   هص  هسل م

                                      
 .10   مطظي ةا:  جطن  ماا هة م2  م 2   مػهايا:  مط ،  ئةف  ا44)

يه  ت   مقس أغيل غط قة ه   فرا اوة   هاس  أ   غالاا وح  ةراجة غيح ضأى او  غيىلجع    ه  هقرفا أثط  مطغ ل  موطهل ق45)

مياا  غيل  أبا بوط  مكسه  أثاح   غيىلجعن  هاس  او خالل  شبرب  مص، ض  ه  بو  غ حق أ   سغال  طهط واس غرط قة  اورطه   

  ةـيرط  مؿرىلط  مرص، قحمرا بىلرس أ   ارا أبر          97-96 م م2 مص، وح  ةراجة أزض    زبحهياة   بو هؿرح :  مػررين  ماا هرة ا    

  .10.  مطظي ةا:  جطن  ماا هة  م6 م2ا: مط ،  ئةف ايه  اري ضيب بال ؾا  ؼي ) مػهاي

 ..11-10.  مطظي ةا:  جطن  ماا هة  م م96 م2   بو هؿح : مػرين  ماا هة ا46)

 .11   مطظي ةا:  جطن  ماا هة  م138  خيا : زض غة ؼي  مػرين   م 47)
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ؼي قررسقا    صيررح هرر  بػررا  اوررربهل   غرررىلال،هل ميرره  سبرر   مررص، يررح  بررا   خ فررًح ميرره   

 . 48)ظمحارهل  طغاحةهل

او أبطظ اح هـيهرط ارو قكرة هجطارا قريه  ت ميارا  غريل   غرراقحةه ئبرا بورط ضنرا            

 ة. ت ماا ز    ريه او  مك حبة وا هو   ضفاقا ؼي هصه  مطاي

 قس  غرااؽي  مىليصح  او شمك اسى ضبارة  مطغر ل قريه  ت ميارا  غريل ئبرا بورط        

 أةا أقطب أق حبا  ماا  أ  هل بحشبالفة او بىلسه   مقس معظ  هصه  ئزمة أار ضً  ور رين   

أخطى ا ر   غرردالفا قريه  ت ميارا  غريل مرا ؼي  مكرالن بحمارحؽ مارس اطنرا   قرط ضه            

   ق مرا ؼي  سبرسهح  مكر اا: ) مر  وار  اردرص  خيرااًل        ميه أ    هكيا ماا  ريه   ا

 .  49) ربص  أبح بوط خيااًل 

ميرره اػررر ى هررصه  غيعهررا  مرر      –وصررح ضأهاررحه   – مقررس وررح  أبرر  بوررط ضنررا  ت ماررا    

أوطاا  ت بهح  فقس وح  ا حل  مكحا   مكحزق ب    غيه ا بط ارا  ور  ارح ضييرك     

 مقرس ضأهارح وارف أبره    أ  هػرا  ضغر ل  ت       او أير  ضغر ل  ت قريه  ت ميارا  غريل       

قرريه  ت مياررا  غرريل ؼي زخرر ل  مغررحض وررا جيىلرر  ةفػررا فررس   مررا قرريه  ت مياررا  غرريل    

فاصح  ش  وح  فاا غاب أ  ااة أ  أ، اورط ه هارحل  سةػرح  اارا  ئشى   ضأهارح وارف يّارس        

قريه  ت ميارا  غريل    أا  ما   باا  بارا  ا  ه  ض ما أ احاا ؼي غاا  خساة ضغر ل  ت  

 ؼي هصه  مطاية  مؿحقة  مط هية.

هررص  هرر   مررص، جيرر  أ  هورر   مياررا اررحل ورر  اػرريل راررو بررحت  ضغرر ما   مررص  هقرر ل      

ضغرر ل  ت قرريه  ت مياررا  غرريل: )  هررنياو أاررسول اررره أورر   أارر   ماررا اررو  مررسه         

 . 50)   مسه   ماحؽ أطيىلري  

س  ت بو أبرا بورط ضنرا  ت مارا  ش هارًح      ثل  ةاح ةيصا ؼي  ماؿحؾي  مص، وح  هاصما ما

رهاًح بري  مغحض  اوة  هر ػؼ  ئخاحض  هاقيهح  زي ضغ ل  ت قيه  ت ميارا  غريل  أبارا.    

 فاصررح بررس  ميرره أخرررا أمسررح  ضنررا  ت ماهررح اررو اـيررحهط   هرصررح    زبررس ؼي اهاررئ  مررع ز  

مرك قر ضن ػيرح جير  أ        مط اية   ؾض وهح ؼي  مرس ز  مىلرسن مريرك  مطايرة  ةيصرا ؼي ش     

                                      
 .186   م 1979هر/1399  8مر ظهب  زاؿ   ؾي   ما طا  ضبصس غىلاس ضاهح :فقا  مػرين  ز ض  مفوط ميطاحمة   ماؿط   48)

 .105 م7  اػيل:ق اا  زبحاب ا49)

 .185-184ارف  مياا   ما طا:فقا  مػرين  م م  50)



 

 

  

 مجلت األندلس للعلىم اإلنسانيت واالجتماعيت 159

  الدروس المستفادة من الهجرة النبىيتالدروس المستفادة من الهجرة النبىيت                                                                                         داوود المندعيد/

 ىالعملبدولت الكىيت

 م1024 مارس(  7المجلد )  ثانيالالعدد 

هو   مياا  مؿاحب  غيػيل شو ضً   ةػرح  ؼي غراا   ت مرع  ير   ارو أير  ذبقار  اارحزئ         

 سغرررال    قحارررة  جملرصرررب  سغرررالاا  فرررال هوفرررا أ  هوررر    سةػرررح  ااط هرررًح ميررره ةفػرررا    

اقركطً  ميه ماحز اا  ب  ميارا أ  هػررافس طحقحارا  أ يرا ةؿرحطا ويرهح غرىلاًح ؼي غراا          

  ايك ها اعهة  مؿاحب ؼي ااحن  سغال    غيػيصري ؼي و  ظاو  مكط.  سغال  

  ش  األاي  فاصو وح  ا ل  ماإل قيه  ت ميارا  غريل  برح  زم ارا  يهرحزه   يرس        

أ  أ يااررررهل  مىلـيصررره ورررحة   ؾررراحةًح مل هرجرررح ظ    غيطايرررة  ئ زي ؼي مصرررط ؾررراحبهل   مل  

 . 51)ةكطن  سغال    قحاة صبرصىلا هألم   يهسً  ؼي دبااس طحقحاهل  ق اهل او أي 

 

 -الدرظ اخلامط: التطحية:

اررو  غيىليرر   أ   مرهرر اة اىلرصررس ميرره زمررحارري ض،اػرررري هصررح:  مرهرر اة بررحمافؼ         

  مرهرر اة بحغيررحل.  مقررس أؿيهررط    جررطن  ماا هررة  مىلسهررس اررو أا يررة  مرهرر اة بررحمافؼ     

ميره ذبصر   ئشى  فرإ        غيحل ماكطن زهو  ت اىلحزي  فحمره اة بحمافؼ ماػ  اقكر ضن 

 هرر  هىليررل طبحططهررح   هضقرر   ئشى ؼي أهررة سبـيررة اررو       – مررص، هرىلررط، غيرر  طو  ئشى   

 صيرح ضيّ ر  ض ح  مرهر اة   مفرس  . فأل مإلرك  مكر حبة        – مي ـيرح    هر ٍطو ةفػرا ميارا     

 مصهو وحة   م ةًح مطغ ل  ت قيه  ت مياا  غيل  قحااا ؼي   جرطن مط نر   أةفػرهل    

فإ  قطهؿًح م  وؿف  أاطهل آلشاهل  هص   بياغًح   او أا ية هرني   مارس  ت برو    ميهالك  

 أبا بوط  محاط بو فهرين ا زي أبا بوط   ماس ت  بو أضهقؽي    ريهل و ري  .

 ةىلط، بىل   ئا يرة ميرهر اة   مفرس   مكر حبة ضغر ل  ت قريه  ت ميارا  غريل         

ص   زبار   مرص، نرىلف  فارا ي  ةر   مرهر اة       ؼي   جطن  ماا هة مرو    غي     مقس ن  ر 

غي ك  ئثرطن   ارو هرصه     –مألغف  –  فرقس  فاا ض ح  مفس   وقاصة    ةرهج ؼي ااحاا 

  ئا ية :

 –ضنرا  ت مارا    –اااصح هرقس  ضغ ل  ت قيه  ت ميارا  غريل  قرسهقا أبر  بورط        1

 ااقارًح ي  ةارا    او فر ة  مغحض  هاح هػا   مكّسه  قسهقا ؼي زخ ل  مغرحض افرؿرًح   

خؿاة أ  هو   ؼي ز خيا اح ُهنيشى ضغ ل  ت قيه  ت مياا  غيل   مارساح جيرس أبر     

بوررط ي رر ضً   ؾررق قًح بحمغررحض خييررب يياحبررا  هقطىلررا قطىلررًح قطىلررًح  هػررس بهررح ي رر ض       

                                      
 .187-186   ما طا:فقا  مػرين  م م51)
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 مغررحض خ ًفررح ميرره ضغرر ل  ت قرريه  ت مياررا  غرريل  فيصررح زخرر  ضغرر ل  ت قرريه  ت     

با بوط  فيل جيس مياا يياحبًح  فقحل مرا: )أهرو يياحبرك هرح أبرح      مياا  غيل ةـيط  زي أ

بوررط   قررحل: )قطىلرهررح ئغررض بهررح ي رر ض  مغررحض  طبحفررة مياررك اررو ااررة أ  مقررطب          

انيشهررك   فطفررب  مطغرر ل قرريه  ت مياررا  غرريل هررسه  زي  مػررصح   زمررح ضبررا فقررحل: )       

سبرحل  قرحل :) مقرس     ميهل  يىل  أبح بوط ؼي زضي  ؼي  زباة   فاعل يربه  ؼي  مرر     

  غرجا  مك .

ضنررا  ت ماررا  قررب  –اااصررح هػررصب أبرر  بوررط   –أههررًح  – اـيهررط  مرهرر اة بررحمافؼ   2

أقررس    غيؿررطوري ماررس  مغررحض  فاهررططب قياررا  ههصررؼ ؼي أش  ضغرر ل  ت قرريه  ت        

مياا  غيل قرح،ال: )   قريرُ  أةرح فإصيرح أةرح ضير    ارس      قتريرِ  أةر  هيور   ئارة              

 ل  ت قرريه  ت مياررا  غرريل هاقرره ثحبرر   زباررح    ثقررًح باكررط  ت اىلررحزي       أ  ضغرر

فاقر ل مكرحااا: )هررح أبرح بورط اررح ؿيارك برحثاري  ت ثحم هصررح    ذبرع      ت اىلاررح         

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  چ  ؼي شمررررررررررررك هقرررررررررررر ل اىلررررررررررررحزي : 

ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴      ﮵  ﮶   ﮷  ﮸  ﮹  

  ٤٨ مر بة:  چ﯁      ﮺  ﮻﮼  ﮽   ﮾  ﮿  ﯀  

  هاح هق ل  مؿحمط:  3

 هح ثحةا  ثاري ؼي  حُض ههصوصح        ه  أؾطق  قاُ  مشؼ  ت ؼي  حض

هررسل ميرره ااررا  –ضنررا  ت ماررا  - ا قررف ثحمررح ميرهرر اة بررحمافؼ اررو أبررا بوررط  4

 اه ارا مطغ ل  ت قيه  ت مياا  غيل بافػرا  فاىلرس خط يهصرح ارو  مغرحض  قرس       

سهاررة وررح  أبرر  بورط هرقررس   مطغرر ل قرريه  ت ميارا  غرريل اررطن  هرررألخط    دبهرح  زي  غي 

ماررا أخررطى  فقررحل مررا  مطغرر ل قرريه  ت مياررا  غرريل: ) مل افىلرر  شمررك هررح أبررح بوررط      

فقررحل مررا: )أاررألخط ماررك طبحفررة أ  هطياررك مررس  اررو خيفررك  فألاكررسى مررا فررس  ف     

   فرسمح  مك هح ضغ ل  ت   أغرري أاحارك طبحفرة أ  هضقرسك مرس   فألزفىلرا مارك       

 ما  مطغ ل قيه  ت مياا  غيل بحشبري.

مررصمك جيرر  أ  ةررصواط أباح ةررح بقاصررة  مكررس قة  غيديكررة  م فاررة  مرر  دبيرر  ؼي أاػررو    

 مص، ن ه بافػا  احما ارو   –ضنا  ت ماا  –ق ضهح اب  مكحا    مكسه  أبا بوط 
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أبررا بوررط  أيرر   مكررحزق  غيكررس ق ضبصررس قرريه  ت مياررا  غرريل  فيررروو هررصه  ئا يررة اررو   

 ضنا  ت ماا  مقس ن  سبػاة   ماص شا  غيقرسى با ميكس قة  غيديكة  م فاة.

 ا حل رخط ميرهر اة برحمافؼ ارري ويرف  مطغر ل قريه  ت ميارا  غريل ميرا برو             5

برأل  هرػرجه بربزارا ميرص هرا      – ورح    هرجرح ظ  مىلؿرطهو ارو مصرطه       –أبا طحمر   

  أ   مطغرر ل   هررع ل ةح،صررًح   مقررس ميره  ئمررس     هاررح  اوحةررا. اررره هـيررو  غيؿررطو  

ةٍفررص ميررار أارررط  مطغرر ل قرريه  ت ميارررا  غرريل  ةررح  اوحةرررا اهرر اًح بافػررا  فرررس           

مطغرر ل  ت قرريه  ت مياررا  غرريل  مررص، هرر  أارر   ماررا اررو ةفػررا  احمررا   ماررحؽ            

أطيىلري   مل هاحل أ  هسخ  مياا  غيؿرطو    هقرير ه; فرس    اهر اة برحمافؼ ارو       

يه  ت مياا  غيل  قس خطا  مراإل قريه  ت ميارا  غريل ارو برري       أي  ضغ ل  ت ق

اكحض فراح  اوة  ئق هح   ئؾرس   غرحغيًح بىلرس أ  ضارحهل برحمض ب  هر  هرير  قر ل  ت         

  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳچاىلرررررررحزي: 

 .9هؼ:  چۀ  ۀ

   بػر     بىلرس أ  أ  ميرا برو أبرا طحمر  ضنرا  ت مارا اهصررا  مل هكر   مارا  ئمرس           

 قحل ما ضغ ل  ت قيه  ت مياا  غيل : ) بذ بذ  ضبك هاحها بك  غيال،وة ؼي  مػصح  .

هصه بىل   ماصحشا   ئا ية ميره اة   مفس   بحمافؼ ؼي أمسه اىلحةاهح    م  اىلس 

  مقس ن   غي   ميؿاحب ماه    بألةفػهل ؼي غاا  زهاهل   طاهل.

هرة  فهرا مسهرسن  ارا مرة  فرإش  ورح   غيهرحيط          أاح  مرهر اة بحغيرحل ؼي   جرطن  ماا    

قررس نرر    بررأل يه اررح ضييورر    هررا  مرهرر اة بررحمافؼ  فررأله   ميرراهل  مرهرر اة بحغيررحل     

فيقررس اطورر   خيفهررل دبررحضاهل  أارر   ل فررس   ميررسم ن    غرررجحبة مطغرر ل  ت قرريه  ت  

 مياا  غيل.

  فيرررإلو وحةررر   مقرررس أؿيهرررط    جرررطن أا يرررة مسهرررسن مرهررر اة  غيهرررحيطهو برررألا   ل   

  جطن قس أز   زي أ  هرس   غيهرحيطهو ارح   خيرف ظييرا ارو أار   ل ؼي اورة  فرإ  أفرط زً            

 -ااهل قس ٌأوطه   ميه أ  هردي   مو و  اح ضييو     او أا ية هني  :

وررح  ميرره ضأؽ اررو نرر    بررألا   ل  ف ررري أض ز  –ضنررا  ت ماررا  –قررها   مط اررا 

)أااراح قىلي وًح فقرريً  فو رط احمرك مارسةح  بيغر        قها    جطن قحل ما وفحض قطهـ:

 مرررص، بيغررر   ثرررل اطهرررس أ  ربرررطا سيحمرررك  ةفػرررك    ت مرررو هوررر   شمرررك   فقرررحل  رررل    
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قها : )أضأهرل    يىليُ  مول احما أربي   غاايا م  قحم  : )ةىلرل    قرحل: ) فرإةا يىلير      

قرررها  ضبرررا  مورررل ارررحما   فايرررل شمرررك ضغررر ل  ت قررريه  ت ميارررا  غررريل  فقرررحل: ) ضبرررا    

قررها    مررصمك أثارره  مقررطر   موررطهل ميرره  مررصهو أخطيرر   اررو زهررحضهل  أارر   ل أطارر     

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  چ   م اررح   هقرر ل اىلررحزي :   

 .٠ سبؿط:  چۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ   ۉ  ې  

 ارها ق ضن أخطى ميره اة بحغيحل او  ئةكرحض ميصهرحيطهو  مرصهو اطور   زهرحضهل      

أهياهل  برغرح  فهر   ت  ضنر  ةا  فورحة   خرري مر    رل  مرصمك ظٍورحهل  ت           أا   ل  

ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ      چ بق مرررررررررررررررررا :

 .٩ سبؿط:  چىئ  ىئ   ىئ     ی    یی   ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب 

 مىلاررح  آل  ؼي احيررة  زي  مرهرر اة بحغيررحل غيررح هىلررحةا ااررا  جملرصررب  مىلطبررا   سغررالاا   

و خيررر  ؼي  نرررىلا   قركرررحز،  فيىلررر  ؼي  ااح،ارررح شورررطى   جرررطن  ماا هرررة ااطيقرررًح         اررر

ميره اة بحغيحل مس ل مطباة   غالااة ؼي أاؼ  سبحية غيػحمساهح  ااح  زب   هقريرهل   

  غيط، هفضغهل   أمس    سغال  هااس ةهل  مصمك جير  مياارح أ  ةهرحيط ؼي غراا   ت     

وررحن   أ  ةو ررط اررو  مكررسقح  ميصػرريصري ؼي  مررس خ       بألا  ماررح   ةػررحض  فاررا بررإخط ا  مع   

  شبرررحضا   بهررررص  ةوررر   قررررس  غرررر مااح زض ؽ   جررررطن  ماا هرررة اررررو  مرهررر اة بررررحمافؼ      

 . 52)  غيحل

 

 

 

 

 

 

 

                                      
 .12-11اػحةري: زض ؽ او   جطن  ماا هة  م  م   52)
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 -الدرظ الضادظ: التصزف يف حدود الكدرة:

اررو  ماررسهها أ   م  ياررح   موفح،اررة ربريررف اررو  ةػررح  آلخررط شمررك ئ  مطررح     ت  

  او  ة  فحغيػإل ماة ماػ    اسن ب  ها  ئخطى طبريفة.مياحؽ طبريفة. 

فإش  وح  مصط بو  شبطرحب قرس هرحيط مالةارة  ذبرسى وفرحض اورة ز   خر ل أ   ير           

فررإّ  هرررص    هىلرررحل أةرررا أؾرررس ؾرررجحمة ارررو ضغررر ل  ت قررريه  ت ميارررا  غررريل  مرررص، هرررحيط   

ئ  اكررطل اػررردفاًح بحسبررحل  مررص،  قررفاحه غررحبقًح اررو عبرر    اراررحؾي   سبررصض. شمررك   

مصررط ضنررا  ت ماررا هىلررس اكررطفًح ؾدكرراًح فيرراؼ فاررا اجررة اؿررطهىلاة فيررا أ  هررردري اررو    

 مططق   ئغحما  اح هرف  اب ض ارا خبالل ضغ ل  ت قيه  ت ميارا  غريل   مرص، ُهىلرس     

مـيررو  -مصررط ضنررا  ت ماررا –اؿررطمًح  اػررني ً  مررو ضغررحمة   ضسيررح مرر  فىلرر  ا رر  اررح فىلرر   

 ئخرص بحئغراحب   سباطرة   سبرصض ارب أ   مؿرطهىلة  سغرالااة         اىلـيل  ماحؽ أةرا   جير ظ  

 طيا   ئخص بحئغاحب.

 ؼي نررر   اررررح غررررا  ةفهرررل أ  اػررررني ماة  سبررررحول ربريرررف مررررو اػررررني ماة   ورررر       

    ياح  و   ةػح  ار سز او ااطي   اوحةحاا  قسض اا  مطح   ت ما.

ػراه ةؿرطهح   برس  رح ارو       هص  هنيوس ارح قيارحه غرحبقًح ارو أ   مرسم ن  سغرالااة مار      

قررر ى اقرررف  ض  هرررح برررال افطقرررة برررري ماكرررط  رخرررط ارررو ماحقرررط  مقررر ى  غيىلط فرررة  غيحمارررة أ     

 . 53) شبيقاة أ   ماؿطهة أ    يرصحماة  أ   مىليصاة

قس خيطط ؼي بحل  غيػيل أ  هقحض  بري هجرطن مصرط برو  شبطرحب ضنرا  ت مارا  هجرطن        

حش  هررحيط مصررط مالةارة ار ررسهًح  غيؿررطوري ز     مراإل قرريه  ت ميارا  غرريل   هرػررح ل: غير   

أ، خ ل   ي   ميه اري هحيط ضغ ل  ت اػرردفاًح ضبرحطرًح مافػرا م أهور   مصرط برو       

  شبطحب أؾس يطأن او  ماإل قيه  ت مياا  غيل م!

  زب  ب :    مصط برو  شبطرحب ضنرا  ت مارا أ  أ، اػريل رخرط  رري ضغر ل  ت قريه          

كررطفًح ؾدكرراًح   اجررة اؿررطهىلاة فاررا  فيررا أ  هررردري اررو  مطررطق    ت مياررا  غرريل هىلررّس ا

   م غح،    ئغحما  اح حيي  ما  اح هرف  اب ق ن يطأاا   ضيحةا بحت اىلحزي.

                                      
مم  نرراف: زض ؽ اػرررفحزن اررو 1640فقررا  مػرررين  م    مارر طا:180  م7  بررو اجررط: فرررا  ماررحض، ؾررطح قرر اا  مادررحض،  ا 53)

 .20  جطن  ماا هة م
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أارررح ضغررر ل  ت قررريه  ت ميارررا  غررريل فهررر  ُاّؿرررَط   أ، أ  طيارررب اكرررطفحاا  غيرىليقرررة     

اررو اكررحزض  مرؿررطهب  بحمررسهو هررا اؿررطهب ماررح   مررصمك وحةرر  غررارا هررا  غيكررسض  م ررحةا    

صبص   أق  ما  أفىلحما  قفحاا  اقطهرطه  فير  أةرا فىلر  وصرح فىلر  مصرط سبػر   مارحؽ أ           

هررص    يرر  !   أةررا   جيرر ظ أخررص  سباطررة   سبررصض    مردفررا ماررس  شبرر ل  اررب أ   ت مررع  

 يرر  أقررح  ؾررطهىلرا ؼي هررصه  مررسةاح ميرره اقرهرره  ئغرراحب  اػررااحاهح      وررح   م  قررب      

 ا أ  شمك برػاا   ت اىلحزي   ض زاا . مص،   ؾك فا

ئي  شمك   غرىلص   مطغ ل قريه  ت ميارا  غريل ور   ئغرحما    م غرح،   غيحزهرة        

 مرر  ههرررس،  ماهررح  مىلقرر   ماؿررط، ؼي ا رر  هررص   مىلصرر   اررره مل هررضك  غرراية اررو هررصه     

  م غررح،      مرررّس بهررح   غرررىلصيهح  فررضك ميررا بررو أبررا طحمرر  هاررح  ؼي فط ؾررا  هرغطرره         

ماسما ميه  مططق  مفطماة  مر  قرس      –بىلس أ  أااا  –بربزه    غرىلح  بألاس  غيؿطوري 

ربطررررط ؼي بررررحل  ئمررررس     أقررررح  ؼي  مغررررحض ثالثررررة أهررررح  اردفاررررًح  زي رخررررط اررررح مّاررررأله اررررو     

  اراحطح   غيحزهة  م  قس هفوط بهح  مىلق   ما نا برصمك أ   سضيرح  برحت مرع  ير         

 حب  غيحزهة  م  أض ز  ت مع  ي  بىلـيال اوصة أ  جيىليهح أغاحبًح.هاحؼي  غرىلصحل  ئغا

 مررراؼ قاحارررا برررصمك بػرررا  خررر ل ؼي ةفػرررا  أ  ؾرررك ؼي  اورررح   ق مرررا ؼي قاهرررة      

 غيؿررطوري قارر   قرر ما  غيسهاررة    مررسما  ميرره شمررك أةررا مياررا  مكررالن   مػررال  بىلررساح         

ص، خيرارئ فارا ضغر ل  ت     غرافس  ئغاحب  غيحزهة ويهح   ذبي   غيؿطو   ا ل  مغحض  م

حباح م  ةـيط أاسهل ماس قسارا ئبكرط  مطغر ل قريه      –قيه  ت مياا  غيل  قحااا 

 غررراس  شبرر ل بقيرر  أبررا بوررط  مكررسه  ضنررا  ت ماررا اررري وررح          - ت مياررا  غرريل  

هطصإلاا قيه  ت ميارا  غريل قرح،اًل: )هرح أبرح بورط  ارح ؿيارك برحثاري  ت ثحم هصرحم   مقرس            

هرره  مرصررحزه ميرره ورر  ايررك   اراحطررح  أ  هؿررىلط بؿررا  اررو  شبرر ل      وررح  اررو اقر 

   زبع  ؼي ايك  سبحل.

مقررس وررح  ورر  اررح فىليررا اررو ايررك   اراحطررح   شً   ؿيافررة اؿررطهىلاا قررح  بهررح  فيصررح    

 ةرهه او أز ،هح  محز قياا اطااطًح برحت مرع  ير  اىلرصرسً  ميره ظيحهررا  ا فاقرا  مراىليل         

ط   هااغا أ  هو      ميره  ت مرع  ير    مورو   هارحؼي       غيػيص   أ    مرصحز ؼي و  أا

 شمك  اض    ئغاحب  م  يىليهح  ت ؼي هص   مو   أغاحبًح.
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 او أبطظ  ئزمة ميه هص   مص، ةق ما أههًح  احمرا قيه  ت مياا  غيل مارساح سبر    

برررا غرررط قة هطهرررس قريرررا  أقررراا ميررره اقطبرررة اارررا  مقرررس ورررح  ارررو اقرهررره وررر  ايرررك    

راحطح    ح،ية  م  قح  بهرح أ  هؿرىلط بؿرا  ارو  شبر ل ارو هرص   مىلرس   مرص، جيرّس             ا

ؼي  مي حق برا   موارا مل هؿرىلط بؿرا  ارو شمرك بر  ورح  اػررغطقًح ؼي قط  ارا  ااحيحارا            

مطبررا ئةررا هىليررل أ   ت مررع  يرر   مررص، أاررطه بررح جطن غرراصاىلا اررو  ماررحؽ  هىلكررصا اررو      

 . 54)ؾّطهل وصح بّاو ؼي ورحبا  غياري

 

 -الدرظ الضابع: قوة اإلرادة والتصنيه على إجناح الدعوة:

  ش  اررح ةـيطةرررح  زي   جررطن م يرررسةح أةهررح شيدهررر  مررو اىلرررح  ةفػرراة  ض اارررة  فهرررا      

اقاقاة احضخياة  ضاع ض اا طيا  هربظ  سض زن  مق هة ميه  ظبرحح  مرسم ن   مرهرحاو ؼي    

ورر   مياررا  غيػرريل  سبرر  ؼي  ةؿررط ضغررحمة  سبرر    زبهررحز   اىلرررب خررري اىلرراري مصررح جيرر  أ  ه   

و  فض   ااحارا     ؾرك أةرا قرس ربيفر  مرو ارحزث   جرطن رثرحض ةفػراة يػراصة ارو             

أؿيهطهح ق ن  سض زن   مركرصال ميره  ظبرحح  مرسم ن ؼي شمرك ئ    جرطن وحةر  فرط ضً   زي         

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ  ت   مفط ض  زي  ت  ةركحض اره  م   ةرهره برحغي  :   

 سبرررررررررج:  چڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چڦ  ڦ   ڦ   

٥٠ . 

 بصمك فا و األا ض   بحمفط ض  زي  ت ئةا او قفح   غينيااري  مكحزقري  هح ه  

ڌ  ڎ     ڎڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑک  ک    ک    ک        چ غاسةح  بط هال مياا  مػال  هق ل:

 .٢٦ مىلاوا  :  چگ     

 

 

 

 

                                      
 .186-185   ما طا:فقا  مػرين  م م54)
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 -الدرظ الجامً : اهلجزة عً املعاصي: 

اح أا ياح  زي هجطن  ري   جطن  غيكطيا مياهح  هجطن مو  غيىلحقا   مرع   

بحمطحمح       غينيااري هفط    زي  ت  ههحيط    ماا ه ااًح  فه  هسفهل   حهرهل ؼي 

طياب أمصح ل  او وح  وصمك فإ   ت هاعل مياا  مػوااة  اطصإلو ةفػا  هػىلس 

هح  ئمري  أ ل اطاية ؼي غاا    جطن  زي  ت بحمطنح ااح هنيهسه  ت جبا ز   اط 

غا حةا  صيح ها  مااة  شبحمكة م يها  موطهل  فإش  اح ا يه   مااة بحئمصحل  زي  ت 

اىلحزي وحة   ئمصحل هجطن  ماا  فحمىلاحز    سغالااة ميه اىلسزهح   خرالفهح  صيح ها 

  زي  مػىلحزن ؼي ضاحبا  فحمكالن اػص  بحغينياو  زي  مكية بحت   زي  ماىلال ؼي ضن  ةا 

 بري هس،  ت  ااحيحاا سبـية او  معاو  فها هجطن  زي  ت.

  معوحن  ةفكحل مو يع  اىلي   ػيح راحك  ت  قطفا ااح أاطك ؼي اكحضفهح  

 فها شهحب  ماا.

  مك    برىلحز مو  غيحزن فضن او  معاو اعواة ميافؼ  قطبه  زي  ت  فه  شهحب 

ااػك  سبج  فإةهح ق ضن او  مرجطز ت بيغ   مصض ن   مػاح   ااي ض  ؼي  ماا  أاح 

 ماس    مط اا  موطهل: )مااك  ميهل مااك   ب  ااص أ  هىلقس  غينياو  مااة  فاضك 

 ئه    ئااحب  ههحيط  زي  ت مريى اهاؽي  م اا  أض،  مطغح    هرصوط  ئاس ث 

  زبػح   م   ري  صبطى  مرحضهذ.

ڭ  ڭ  ڭ  چ  جررطن  مؿررحاية مورر  ؾررني    غيررط   فإصيررح ارص رر  ؼي ق مررا اىلررحزي:     أاررح   

   ١٦٢ ئةىلح :  چڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ

 هقرر ل  مطغرر ل  موررطهل: )  هجررطن بىلررس  مفرررا  موررو يهررحز  ةاررة   يهررحز ورر  ااررحزهو            

  55) زبهحز   ةاة خحمكة  طحهطن ارص هة ت  ضغ ما. 

 

 

 

                                      
 مفارر اا  ضبصررس ضبصررس ماػرر ،: اررو  غيىلررحةا  مافػرراة ميررهجطن  ماا هررة  صبيررة ااررحض  سغررال    ظ ضن  مؿررني    سغررالااة                55)

 .75-74   م م1991هر/ه ما  1412     ط  17    مػاة )1  ئ قحل  أب  ؿيإل   مىلسز )
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 -ء لُ :الدرظ التاصع: حب الوطً واالىتنا

مررحف ضغرر ل  ت قرريه  ت مياررا  غرريل ؼي اوررة  غيوطاررة ثالثررة  عيػررري محاررًح اررره         

أمفهح  أمفرا  ففاهح اػقؽي ضأغا   فاهرح أهيرا  ش  ه   ؼي يااحاهرح مرحف طف مررا  ؾراحبا       

ارررب أقرررسقح،ا  ضباارررا   فاهرررح  خررررحضه  ت اىلرررحزي ماوررر   خرررح   ئةاارررح    غيطغررريري  زي     

  مىلحغيري.

 مياا  غيل هرصاره أ  حيرهرو أهيرُا  مؿررياا زهرو  سغرال    فرور           وح  قيه  ت

 -   ةفررطً  قيرراال  – ررل  مىلررعن   مػرراحزن   هفرررا  ت  ررل أبرر  ب  زباررة   موررو أهرر  اوررة      

ورررحة   ظيقرررره  أ ررررط هل نررررالل ربررررح،هل  أيرررس زهل  فألمطنرررر   مررررو  مررررسم ن   صسهررررة   

 ل قرريه  ت مياررا  غرريل  اررو راررو   ةحقررا هح  مىلررس   اررو أ ل  هيررة  فوررح   سهررص   ميطغرر 

 بسم اا.

اااارة  زي قير  ضغر ل  ت قريه  ت      –ض ل  سهص     مرىلصه   – وحة  اوة  غيوطاة 

مياا  غيل  او هارح مرع ميارا فط قهرح هر   هجطارا.  قرس نرطب ضغر ل  ت قريه  ت ميارا            

ااصرح ةـيرط  زي   ا –ا طو ضأغا  – غيل  غي    ئميه   مقس ن  سبػاة ؼي   ةرصح  مي طو 

اوررة  غيوطاررة  هرر  اهررحيط ااهررح   قررحل ق مرررا  غيؿرره ضن  مرر  جيرر  أ  هقرررس، بهررح  مؿرراحب    

 غيػيل ؼي هص   معاح   مص، نىلف فاا ا   م طو    ةرصح   ماا  هق ل  مطغ ل  غيىليرل: )  

  ت  ةررررك ئارررر  أض،  ت  مررررّا   أارررر  أض،  ت  زي  ت  مرررر   أ  ق اررررك أخطيرررر ةا 

    .ااك اح خطي

 هرها   ةرصح  مي طو او  مطغ ل قيه  ت ميارا  غريل أههرًح مارساح شهر   ظ يرا       

خسجيررة  زي  ضقررة بررو ة فرر  مصهررح  فقررل مياررا اررح ضره اررو خرررب  مرر اا  فقررحل مررا  ضقررة:       

  اح يرح  أارس سي ر  ارح يإلر  برا       )مرقحايو  مرد طيّو   قحل: )أِ  ُاد َطيّا هلم  قحل: )ةىلل

   م ز،   غني ل ضغ ل  ت قيه  ت مياا  غيل م ضقة بو ة ف  )أ  طبطيا هرل  غرني ل   

 غراوحض او ضب  مايرسه ااررل  ماهرح   وارف   حياهرح    هارصرا  ماهرح  هرا أار  برالز           

  ت  زي  تم!

ة   سغرالااة   زي  مصمك اح أا يارح  آل   زي  رطؽ قاصرة   ةرصرح   زي أارارح  مىلطبار      

 طااررح  مررص، ةىلرراـ فاررا  فاؿررطب اررو اح،ررا   ةألورر  اررو خري اررا   ةرررىليل ؼي انيغػررحاا       

 ةاىلل بىلس مة ؾطما   أ  ةهجط غيااح   غرؿط  بري ؾاحباح   ماحض   هّس اة اىلصقر  برال   
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 مررا أ   زض ك ؼي غرري ك أباح،اررح. فررإ  شوررطى   جررطن جيرر  أ  دبررسز ؼي أق  ماررح  أفىلحماررح     

قررا  قاصررة اطب هررة اهصررة   هررا قاصررة  مرر    ت  مطغرر ما     ةرصررح  ميرر طو     اىلصارر   األ

  جملرصررب   غيسضغررة   ئغررطن   هررص  هرر  ز ض  مضباررة اررو خررالل قا  اهررح  مورر رين   غيرىلررسزن       

 . 56) أز  اهح  أغحمااهح  غيرا مة

 

 -الدرظ العاعز: التعاوٌ :

بىلرس أ  اطور    طراهل     وح  ا قف  مطغ ل قيه  ت مياا  غيل  ق اا  غيهحيطهو

اوررة  خطيرر   اررو زهررحضهل  أارر   ل  ا قفررًح زقاقررًح هرطيرر   مرىلررح     مرهررحاو   مرررآخا    

  مرررآمف   هقرهررا أ  هػرر ز  مرررآخا بررري  غيهررحيطهو   ئةكررحض  مررصهو  قررفهل  ت اىلررحزي   

ې  ې  ى  ى  ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  چ بق مرررررررررا:  

ی    یی   ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ     

      ررط  فقررس ؾررىلط  ئةكررحض حبحيررة  خرر  ةهل  غيهررحيطهو     ٩ سبؿررط:  چيئ  جب

 قسض   ؿيرط فهل  مىلكرااة  مرصمك وحةر  قاصرة  مرىلرح   مسرة  حمارة   اّػرل بهرح  ئةكرحض            

مررو هقررري   قراررح    ضيررح   فر  مرر  اررو قرر ل  زي فىلرر    اررو فوررطن  زي غرري ك  فررَآ   ُهل          

ؼي  سخالم  ل   مرىلح     مرفحةا ؼي خسارهل أض    ئا ية  مر       ةكط هل   نطب  

  هرػررررب  جملررررحل مررررصوطهح  اررررره مقررررس  قررررفهل  ت مررررع  يرررر  بررررصمك  م قررررف  مط ،ررررب: 

 .٩ سبؿط:  چېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ     ی    یی   چ

مررصمك مٍياررح ةػرررفاس  ةىلررا  مررسض ؽ  غيػرررفحزن اررو  ااررح  شوررطى   جررطن  ماا هررة         

اح  ةطا  ؼي غي واح قاصرة  مرىلرح    مر  دبير  ؼي أاػرو قر ضهح اارص         ةغطؽ ؼي ةف غ

أو ط او أضبىلة مؿط قطةًح   خك قًح أ   ئاة  مىلطباة   سغالااة ؼي أارؼ  سبحيرة  آل    

 زي اطاا  قاصة  مرىلح   بري ؾىل بهح  م  هىلحةا و رير ااهرح  زبر     مرؿرطهس   مراطـ     

 . 57)  مقر    مـييل

 

                                      
 .10-9اػحةري: زض ؽ او   جطن  ماا هة  م  م  56)

 . 10اػحةري: زض ؽ او   جطن  ماا هة  م   57)
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 -لطاعة :الدرظ احلادي عغز: ا

 غي رر   ئميرره   مقررس ن  سبػرراة ميصررطأن  غيطاىلررة     –ؼي   جررطن  –نررطب   غيررطأن  غيػرريصة  

مع يهررح ؼي غرراا   ت اىلررحزي  فهررحيط   ماػررح  اررب أظ  يهررو  ضفهررو  ماقررح  ؼي اوررة اررب       

 أهيهو  أقحضبهو.

فهررح هررا ش، ضقاررة بارر   مطغرر ل قرريه  ت مياررا  غرريل اهررحيط اررب ظ يهررح م صررح  بررو       

ضوررا ههررحيط  اررسه  هىلررحةا  مغطبررة  ؾررس ،سهح    صيررح رثررط  أ  اؿررحضوا ؼي       مفررح   مل ا

  مهّط   وصح ؾحضورا ؼي  مػّط     أ  اقحمسا ر    مغطبة وصح قحمسرا أةؼ  مىلاـ.

هررا  اررسهح  مرر  هررحيط   زي  سباؿررة       –ضنررا  ت ماهررح   – مل اوررو  مػرراسن ضقاررة   

يهرو  بر   ورح  بىلهرهو ا  ار        موو هارحك  مور ري   ارو ظ يرح   مكر حبة ض فقرو أظ        

 مل خيؿري ميره ظييرهو  ارح ؼي بطر ةهو    صيرح ورو خيؿرري  هر   ت ميراهو بػرا            

مكاح  أظ  يهو;  او هني    ماػ ن  مالاا هحيط  اب أظ  يهو  زي  سباؿرة غرهية بار     

غررها   اررطأن أبررا اصهفررة بررو مقاررة   قررس  نررىل   باهررح ضبصررسً  ؼي  سباؿررة   وررصمك أ   

  فاصررح بىلررس اررو أاهررح   غيررنيااري  فقررس هررحيط  اررب ظ يهررح   مررس  بارررًح    غرريصا  مرر  قررحض 

مسرهح ظها    أههًح هجط  أمسح  با  مصاؼ  اطأن يىلفط برو أبرا طحمر    مرس  هارحك      

 باهررح  ماررس  ت   أاااررة بارر  خيررف  مرر  هررحيط  أههررًح اررب ظ يهررح خحمررس بررو غررىلاس بررو         

  مىلحم   مس   باهح غىلاسً     ريهو و ري  .

ةررح بررري اررح فىليرررا  ماػررح   غيهررحيط    بررري اررح افىليررا ةػررح  بىلرر  هررص   مىلكررط       مرر  قحض

م يسةح  مىلج   مىلجحب  فصاهو او هطفهو  مػفط اب أظ  يهرو  ش ورح  مصيرا ؼي اورح      

بىلاس مو أهيهح  ش ههح   ول فؿي  ظجيح   رص   مػرا   ارو ثرل ذبطصر  اارحن ظ يارة         

 ااري ؼي طحمرهو ئظ  يهو.مصمك جي  أ  اقرس، فرحن هص   مىلكط بألاهح   غيني

 ةػررطاب أ  ةهرطب ا رحً  رخررط مطحمرة  مع يرة مع يهرح مىليررا هور   قرس ن ماارح  هررص           

 زبارر   فهررح هررا ش، أ  غرريصا أ ل اهررحيطن اررو  غيػرريصح  ربررطا اررب ظ يهررح  حيصيررهح ميرره  

بىلررريه  اىلررا  باررا غرريصة  فيصررح ضأاررا ضيررحل بررحل  غيغرررين قررحا    ماررا  قررحم  : )هررصه ةفػررك        

مياهررح  أضأهرر  قررحاارك هررصهم مررال  ةضوررك اػررري بهررح ؼي  مرراالزم  قحمرر  أ            ياراررح 

غيصة: ) فاعم   خطح   ماىلري او هرسه فألخرص ةا اارا    هر  مارس شمرك أهيرا   فقرحم  :         

)    ت   ةضك  بااح ماسهح  ش ةعمرص هح او قحاااح    هاح اق ل أ  غيصة: )فرجرحشب    
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اػرحل بار   غيغررين مارسهل    ةطير  ظ يرا اهرحيطً          بحل غيصة بااهل اره خيىل   هسه   ا

 زي  غيسهارررة      ا قفرررح وهرررص  هرررسل ميررره ارررسى طحمرررة  مع يرررة مع يهرررح مررر   أ  أهيرررهح     

 أيرب هح ميه اطوا اح مك  ظ يهح.

فحمطحمرة زضؽ اػرررفحز اررو   جرطن  ماا هررة   طحمررة  مع يرة مع يهررح   ؼي   جررطن أ     

مؿحا  اطقًح ميه وارح   ئغرطن   طحمرة  ئبارح       مػفط فقؽي    صيح  مطحمة سيفه اهح  

آلبررح،هل   طحمررة  مريصاررص ئغرررحشه   طحمررة أ مررا  ئاررط  ورر  شمررك   ررريه قاصررة جيرر  أ   

انيق   ارىلص  ؼي غي واح خحقة.     ارح     ُهػرصب  ُهقرطأ  ُهؿرحهس ارو اىلكراة جيىليارح        

 مضباررررة  ؼي أاررررؼ  سبحيررررة  زي  ررررطؽ قاصررررة  مطحمررررة ؼي ةفرررر ؽ أباح،اررررح   هررررص  هرررر  ز ض  

 سغررالااة  انيغػررحاهح   هررصه اػررني ماة ذبرررحا  زي  مض بررؽي   مروحارر    مرصحغررك بررري     

 ئغطن   غيسضغة ميره  يرا  شبكر م  ارره هاؿرأل أباحةةرح ميره طحمرة  ت  ضغر ما  أ مرا           

 . 58) ئاط

 

 -االصتعاىة بالغباب: الدرظ الجاىي عغز:

أل   مطغ ل قيه  ت مياا اوؿف اط ا    جطن فاصح بري اوة  ه طب ) غيسهاة  ب

 غيل قس  غرىلح   زي أقكه اس ػيوو بق ن  مؿاحب  مفراة   شمك ماساح أاط ميا بو 

 وح    هع ل بىلس ؾحبًح هحفىلًح  بحما   ؼي فط ؾا  اسثطه بربزاا  -  -أبا طحم  

 مؿطهفة   شمك او أي  اهيا   موفحض  غيضبكري بطغ ل  ت قيه  ت مياا  غيل  

ضه  مص، خطا ااهح اهحيطً   زي ه طب  وصمك  غرىلح  ا و    جطن  شبحمس أاح  ز 

غ     -  -بحمىلسهس او  مؿاحب  ااهل ميه غاا   غي حل بىل  أباح  أبا بوط  مكسه  

 مصو ض ااهل أ   سةحث  ب     و  او أغهل ؼي  ظبحح اطوة   جطن بهص   غيػر ى 

 ؼي هص  ز مة أواسن  ميه أ   مطغ ل   سبهحض،  غياقطب  ماـيري  وحة   او  مؿاحب 

قيه  ت مياا  غيل وح  هنياو  ضيحةًح يحظاًح  بأل   مؿاحب هل مسن  ئال. مص  جي  ميه 

 ئاة  سغالااة   غرفحزن قسض  ساوح  او  مطحقح    ح،ية ميؿاحب ؼي ذبقا   مااح  

غيىلحقط  ه  موؼ شمك  سبهحض،  ئا   ئارهل.  اب شمك فإ  اح ةط ه  آل  ؼي   قىلاح  

ؼي اىلـيل  مس ل  سغالااة   م  مل ااُج  - مألغف  مؿسهس- مرك ض شيحاًح  فحمؿاحب

                                      
 .11-10اػحةري: زض ؽ او   جطن  ماا هة  م  م   58)



 

 

  

 مجلت األندلس للعلىم اإلنسانيت واالجتماعيت 171

  الدروس المستفادة من الهجرة النبىيتالدروس المستفادة من الهجرة النبىيت                                                                                         داوود المندعيد/

 ىالعملبدولت الكىيت

 م1024 مارس(  7المجلد )  ثانيالالعدد 

او هص   مس    شبطري  أقا    هؿوي   ماإلًح  قركحزهًح ميه ز  ل   او ثل فإةا  بس 

او  محزن األها   مؿاحب  يرصحماًح  ثقحفاًح   شمك موا هػهص    حبا هة ؼي يىل  أارهل 

غالااة قحزضن ميه  غرإلاحل ز ضهح  سبهحض، او يسهس  مرب ز ضن اهحضهة  ق  اهح  س

 سضيح  بحت     غراىلحب  غي ن ما غيىلطاح   مىلكط  أ  سيىلاه رخط  مراح ل  مرح  بري 

  . 59)قطإل ) ئقحمة   غيىلحقطن 

 

 -الدرظ الجالح عغز: االصتعاىة باألعداء:

قيه  ت ن مصياة اسى  غرفحزن  مطغ ل هرها او اطوة   جطن  غياحضوة بك ض

خبربن  ئمس   ميه  خرالل اؿحضبهل  مىلقسهة   ؼي هص  ز مة أواسن ميه  مياا  غيل

أ   سغال    هىلحز،   غرفحزن او  آلخطهو  غيرف قري ميااح اهحضهًح  اره  م  وحة   

يسهح  مرقطهح  أمس   ماح ؼي  مىلقاسن.  هص  او ااطي  أ  ) سبوصة نحمة  غينياو أةه  

فه  أا   ماحؽ بهح  هرجيه هص   غيفه   بأل غب اىلحةاا ؼي اطوة   جطن   او خالل 

 غرىلحةة ا و    جطن  شبحمسن  خبربن ماس  ت بو أضهقؽي   مص، أزى ز ض  مسما  ميه 

ميه أ  هق   بهصه  غيهصة  -  - مططه   بري اػحضب  مك ط    ااح  اف  اىلا أب  بوط 

 بسض ب  مك ط     ا  طو  مط اة  أاحوو  غيح   اقحب  زض هل اىلس زن. ه   شباري 

   ماس  ت بو أتضهقؽي هص  وح  ه اص ك  اؿطوًح ميه زهو ق اا   اب شمك قح  

بحغيهصة وصح هااغا ميه  م يا  ئوص    ؼي هص   فح  ةحزض  شمك ئةا وح  بري هسها 

 ماحزض أاس  مقال  م  ُمطف  بهح هصه اح،ة ةحقة  م  مّطل  مق   سيو اىلا مواا  م فح  

  ئاة   او أييهح  يراحهح  ت ميطغحمة  شبحشية.

حيهط ماس  ت ؼي  غي مس  مص، ُنطب ما بىلس ثالث ماحل ماس  حض ث ض   هق ز  مطو  

 . 60) موطهل  زي  غيهحيط  مطا   ؼي ضؾس ذبطغهل ماحهة  ت  ضمحهرا 

او  آلخط ةػرارج  بو   غي ن ماة  بألةاح   ؼي ن   هص   غي قف  سبهحض،  م  ما

هااغا أ  ةألخص او  آلخطهو  غيدحمفري ؼي  مرك ض  مىلقس،      زب  ة   سبهحضهة  ؼي 

 سطحض  غيحز، او  سبهحضن ) غيسةاة    م  اػحمسةح ميه  ماه ،    ضاقح   مؿحا   ؼي 

                                      
 .23طا: ا ل اـيحهط  م  59)

 .24طا: ا ل اـيحهط  م  60)
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 ص   غيهحيط طياب ااحاا  سباحن  غحمرهح فقؽي ةو   يسهطهو بح ةرػحب  سب  

وئ  ۇئ        ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   چؼي ه   هجط ه  ئ ط:  قيه  ت مياا  غيل مىلـيال 

 . 61) ٢١ ئاع ب:  چېئ  ېئ     ېئ         ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی

 

 -الدرظ الزابع عغز: االصتعاىة بأٍل الكتاب:

مل هقف اس   غرىلحةة بحآلخطهو ؼي ا و    جطن  ماس  ئمس   فقؽي  ب     

قس  غرىلح  خبربن محاط بو فهرين ) مورحبا  ا زي أبا بوط  قيه  ت مياا  غيل مطغ ل 

-  - :مص، وح  اويفًح بألاطهو - 

 قيه  ت مياا  غيلأ  صح: أ  حيهط  ئ اح   زي  مغحض  وا هؿطب ااهح  مطغ ل 

  قحااا اح هؿح    او  ميدي.

ماس  ت بو أبا بوط ضنا  ت ثحةاهصح: أ  هىلفا بهصه  ئ اح  ميه رثحض أقس   

 . 62) مص، وح  هايل أخاحض قطهـ غي و    جطن أ ً  بأل ل -ماهصح

 ةػرؿف او هص   مػي ك  مط قا   مص، مل خيـ او  مرىلحا  اب  غيدحمفري ؼي 

 مسهو  نط ضن أ  هو   ا قفاح عبو  غيػيصري   مصهو ةقف قاحمة ب  بة  مطبب  م حةا او 

قط   مر      -جط،/ مقط   سبحز،   مىلؿطهو  غياالز، مقط   شبحاؼ مؿط   

او  سبهحضن  مغطباة  غيىلحقطن   م  ها بطااىلة  سبحل او قاح  بؿط   - مو ةاة

هارص   ؼي أ ياارهل  زي  مسهحةة  غيػا اة  ه   غي قف  مرىلحايا ةفػا   مص،  مرصسه 

اصاع بري  مغح   مػصري  ؼي اىلحايا اب  آلخطهو  ف قيه  ت مياا  غيلضغ ماح  ئمـيل 

او اىلطاح  هصه  سبهحضن  هص   غي قف هااغا أ  هو   ه  ا قفاح  م  نا او اهحضن 

 ئياحؽ  ئخطى  وحماحبح    مكري    اس   اح  زي شمك  ض ل أ  زهحةة أ يااة هصه 

 مؿىل ب ها  م ثااة     أ  اىلطاح   سبهحضن  غيحزهة    طو  ح  بحمرحما   ةقراؼ 

   اح هافىلاح ؼي  سباحن  مسةاح   ةضك يحة  اح ههطةح او غي واحاهح  مىلحب ة   ااهح

 م    قية  ح او قطه  أ  بىلاس بحمرقس   سبهحض،  مؿحا   ماؼ هص  ه   غيطي ب 

ف ػ   ب  هااغا أ  ةو   فحميري   اافىليري  فال ةىلاـ محمة ميه  غيىلطاح   سبهحضهة 

                                      
 .24طا: ا ل اـيحهط  م  61)

 .25-24م مطا: ا ل اـيحهط    62)
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ًح اا هًح ؼي اؿوا   م يا  سبهحض، ميىلكط    غاصح ؼي ميىلكط  ب   بس أ  ةػهل  غهحا

 مؿ   غيحز، ) غيسةاة   ةىلص  يحهسهو ميه اغاري  مؿ   غيىلا ، ) م قحفة   فقًح مياػ  

 قيه  ت مياا  غيل سغالاا   ؼي هص   سطحض فياؼ  ة أخ ِاط او غي واح   مطغ ل 

ۀ   ۀ    ہ  ہہ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  چ ةرألغه بهح  ةقرس، بهسههح  م ّنح : 

 . 63)7 او  آلهة  سبؿط: چہ  ھھ  ھ     ھ  ے  ے

 

 -الدرظ اخلامط عغز: االصتعاىة باملزأة:

مل هف  ا و    جطن  غياحضك   ه  ؼي ططهقا او اوة  زي ه طب ) غيسهاة  أ  

هػرفاس  زي أقكه اس ػيوو  او  اوحةاح   غيطأن  مسهاحااواة ) سبطواة   هرها 

 م   – ض  مفحم   مص، قحا  با أمسح  با  أبا بوط ضنا  ت ماهصحشمك او خالل  مس

قيه  ت أ،  مطغ ل  -وح  مياهح  ش  اح زيه  ميا  أ  ذبص  او  مع ز اح هكي هصح

 .  -(64 - أباهح  مياا  غيل

 بهص  او   اهصة ةق   مغص   غي و    جطن  شبحمس  قس اوف  بهح ياس، رخط ه  

  فىلحماة مو  زباس،  ئ ل )محاط بو فهرين    موو اق   أمسح  أمسح   م  مل اوو اق

بهصه  غيهصة خري قاح    هق  مو  مطيحل ؼي هص   سطحض  -با  أبا بوط ضنا  ت ماهصح

ؾق  ةطحقهح مرػرىلري با ميه ظي   مطىلح  مياإل  أباهح  فصا هح  مرحضهذ  ئ ط  غح  

 . 65)ش    ماحطقري   أوط  بهص  او  غح 

هص   غيـيهط   ةفرحاا  مط ،س ميصطأن  غيػيصة  ؼي مكط  مر ااس  ئ ل  ةطى  ؼي 

 ه  هىلاـ أخطط سبـيح  ااحاا   ااحن  ئاة  قيه  ت مياا  غيلواف أ   مطغ ل 

 غيكريهة مل هاؼ أ  هنيوس  صه  ئاة   م  وح  هطة  ب حق  بكطه  زي او هو ز مرهح 

أض، طااة  مطااة  بأل   غيطأن  م  قح هح  م ماسن  اهحضاهح  ماحغقة  هاحمك ميه 

 سغال   وألاػو اح او    مكاح ة ها ؾقاقة ميطي  ؼي أز   و   غيهح    م  او 

 ؾألةهح اغاري اػحض ااحن  ئاة عب   ئفه  ز ،صًح.

                                      
 .25-24طا: ا ل اـيحهط  م م   63)

 .25طا: ا ل اـيحهط  م  64)

 .25طا: ا ل اـيحهط  م  65)
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 او هاح ضيوو  مق ل:    هص   غي قف هىلررب    ضه  سي حبة انيؾط اا ،  هسل ميه 

 قاح ة  مر      سبهحضهة  موربى  ؼي احضهذ أارهح    هق  بأل، أ  ز ض  غيطأن  غيػيصة ؼي

احل او  ئا  ل  مو ز ض  مطي   غيػيل     مل هوو هرف ق مياا ؼي بىل   غياحاا   م  

هرػل بهح او هو  غيطأن با م ياًح  ةفػاًح  شمك سيح ميصطأن او خكح،ل ارصحهعن ااحهح 

حةىلة  مطيحلم   سبهو  سبحةا مرو هاهل  ت مع  ي  بهح ز    مطي . أماػ  ها ق

أ  هو   ضيال ض ؾس ش  فىلحماة ؼي  -أ، ضي – مرو هو  ئا  م  او ثل   ضيوو ميطي  

باح  قطح أارا  سبهحض، ميه  م يا   ئوص       ش  وحة  اطبارا اطباة ض ؾسن ااااة 

يه بىل  زمحن ميه أغؼ  ضيحةاة  اػريهل   سى  س ا ؼي  سطحض  ؼي هص  ضز اف ل م

 مرغطه  ؼي   قىلاح  م قحؼي  غيىلحقط  او هني    مصهو حيح م   يحهسهو  مرقيا  او 

أهصاة ز ض  غيطأن  ماحضظ ؼي باح   سبهحضن  سغالااة  هػراس    زي اجج   هاة اح أةعل 

 ت بهح او غيطح    شمك بغط،  سهىلحظ  زي  ماحؽ بأل   سغال  مل هاكف  غيطأن   ه  

 غا  اح اىلحةاا ؼي بىل   جملرصىلح   سغالااة.بحمرحما 

فهح ه   مسما   ماحقب  ةقساا  ل او خالل شمك  مس ض  سبا ، ئمسح  با  أبا 

ااح غحمس   بفىلحماة ؼي  ظبحح اػرين   جطن  غياحضوة  –ضنا  ت ماهصح -بوط 

ض، ؼي غ    ميه  غيػر ى  مغص ،ا  أ   ئاحل   هصح اػر هح  نط ضهح  ميااح   سبهح

و  ظاح   اوح  وصح أ  أمسح  با  أبا بوط  قس نطب   غي    ئميه ميصػيصة ؼي 

 -فطم   هصه  ئاة - مؿجحمة   سقس    شمك او خالل اكسههح زبرب   أبا يه 

فطن   فؿح  غط  غيهحيطهو  مىلـياصري  ذبصي   سهحةة ااا ماساح مطصهح ميه خسهح 

  ئة ض.

ىلحقطن   شمك موا ا ا  ميه ااحزئ  سغال   ؼي هص  زضؽ مصيا ميصػيصة  غي

 شبحمسن     شيا  و   غيا  اب  مراحض    مهحمة  م  اطهس اؿ ها  م يا  سبهحض، 

 غيؿطق  ص   مسهو او خالل بياية افحهاصا غ    أوحة  ؾطقاة أ   طباة  شمك حبجة 

م   ب   مي حق بحمىلكط   او قحل     مي حق بحمىلكط   بس  أ  هرل ميه اػحب  

 . 66) سضيحةاة   سبهحضهة  صه  ئاة

 

                                      
 .26-25طا: ا ل اـيحهط  م م   66)
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 -الدرظ الضادظ عغز: دور املضجد :

باح   غيػجس  فااح   غيػجس  ما     اسن  ئارة.. هقرف فارا  غيػريص   أارح  ضبهرل ور         

ه   عيؼ اط   ؼي  مكري     شبصرؼ    غيػرجس ؼي  سغرال  هر  ز ض  سضيرح   خير   مىُلا رحز          

 مس ضغري    يهة  مقحقسهو   ا ضز  مػح،يري.. حير   ت ارو    زه     مكحسبري   يحاىلة 

غرررحض  مارررا  هورررر  مرررا ؼي وررر  خطررر ن اػررراة  ههرررب مارررا فاهرررح غررراإلة.. مرررص  فقرررس أق ررر       

 غيكطفه قيه  ت ميارا  غريل ز ض  غيػرجس ؼي اػررين هجطارا  مؿرطهفة ماور   أغحغرًح ؼي         

 . 67)مقاسن  غيػيصري  ااحاهل  مسةا هة

ارهرررح  ز ضهرررح  مرررص،   هاورررط ؼي صبرررحل  مرررسم ن  زي  مىلقارررسن   غيرررح ورررح  ميصػرررحيس أهص 

   مرع   بحئخالق  مفحنية   يسةح  ماإل قيه  ت مياا  غيل  ههرل بهرح  مرصمك ورح     

أ ل ؾرررا  فىليرررا بحغيسهارررة هررر  بارررح   غيػرررجس   ارررو هارررح  يررر  مياارررح   هرصرررح  بحغيػرررحيس     

 مؿرراحب بررا سبصررحهرهل اررو أ،     مراررح  بهررح ئةهررح ذبقرر   ضااررحؾي  ئياررحل  مىلسهررسن اررو    

 عبط ل  اىلطهفهل حبقرح،   مرسهو  مػرص ة  أقر ما  مػرحااة  ااحز،را  مر  اهرسل شبرري          

  مفطز   ئغطن   جملرصب.

وصح أ   غيػجس هنيز، ز ضً  مـياصًح ؼي باح   مىلالقح    يرصحماة بري  ماحؽ  اق هرهرح  

    يرصحماررة   مضب هررة   ةطيرر   ت أ  هىلرر ز ميصػررجس ز ضه  مطهررحز، ؼي طبريررف  جملررح    

   مىلػوطهة   ريهح او غح،ط صبح    سباحن.

 ةرصاه  أ  هو   ميصػجس  مس ض  غينيثط ؼي  جيرحز  مكرال   مق هرة  ذبقار    ارة برري       

  ماحؽ   مرىلح   ميه  شبري   مرىل هس ميه و  مص  قح  افاس.

سةح  ماـيرط ؼي   او  غيصورو أ  هر قر  ور  هرص  وصرح ورح   غيػرجس ؼي  مقرسهل  ش  أمر          

 . 68)  هرصح  بحغيػحيس    مراح  بهح  باح  اوحةرهح  ااعمرهح ؼي ةف ؽ  ماحؽ

    غيني خحن  م  طاقهح ضغ ل  ت قيه  ت مياا  غيل بري  غيهحيطهو   ئةكرحض ارط،    

بهح أ  اور    ثاقرة اهصرة ةػرري مياهرح ؼي ااحاارح  ما اارة مراقضب ميره  ئقر  ارو اراهج             

   ،   مصهو وحة   هنيثط ميه أةفػهل  م  وح  بهل خكحقة. غيػيصري  ئ

                                      
 .98 مقط  ،: زض ؽ او   جطن  ماا هة  م  67)

 .21  ناف: زض ؽ اػرفحزن او   جطن  ماا هة م68)
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 م  فىل   مغحل ارب  مفقرري ا ر  ارح فىلر  غرىلس برو  مطبارب ارب  مارس  مرطظيو برو مر ل              

 ةركطةح ميه اؿحوياح ويهح   يرعةح  مىلقاح   مر  ا  يهارح حبارح ةكراا وحزبػرس      

 ةفر ؽ أباح،ارح     م  اس   ماااح   غيطق م  مص، هؿرس بىلهرا بىلهرًح  فياغرطؽ ؼي ةف غراح     

ا   مفهاية   مرديا مو  مطشهية  ماسمل قالااح مار ق   مروحفر  فاصرح بااارح  مراىليل     

 . 69) أ   ئخ ن  سضيحةاة اقساة ميه أخ ن  ماػ 

 

 -الدرظ الضابع عغز: مواقف مغزفة:

 غرطحم   غيسضغة  م  أغػهح  ماإل قيه  ت مياا  غيل ؼي اورة خرالل ثرالث مؿرطن     

سيهحاهرح ميرره أوصر   يررا  حبارح وحةرر   حبر  هررا  مقحمرسن  ئغحغرراة ؼي       غراة أ  اقرر   

 باح   مس مة  سغالااة ؼي  غيسهاة  غيا ضن.

 ميه غاا   غي حل م  ةـيطةح  زي فطز او أفط ز هصه  غيسضغة  ه  أب  بوط  مكرسه  ضنرا   

ا  ت ماررا  فإةاررح ظبررسه غررط غررط ضً  مـياصررًح اررري ميررل بااررأل قرر ارا ميرراإل قرريه  ت ميارر      

 غيل ؼي   جطن  فقس قحم   مػراسن مح،ؿرة ضنرا  ت مارا: )فر   ت ارح ؾرىلط  قار  شمرك          

   هص  هفػط قر ل  مراإل    70)  ما   أ  أاسً  هاوا او  مفطح اره ضأه  أبح بوط هاوا ه اإلص 

قيه  ت مياا  غريل ؼي ؾرألةا مر   ظ   ضيرح  أبرا بورط بإضيرح  هرصه  ئارة مرطيا  ضيرح  أبرا             

 بوط.

 قس اح ل ؾرط    مرط ايرري ميره ةفقررا  شبحقرة مر   أ   مراإل قريه  ت          واف  م 

مياا  غيل أقط ميه أ  هسفب  و  اس هصح ما ـيه بأليط  غيػحهصة بحغيحل اب  مرهر اة  

مرورر   ويصررة  ت هررا  مىلياررح  مرراىليل  مررسمحن أةهررل   هااغررا أ  هو ةرر   محمررة        71)بحزبهررس

أ   مارحؽ هررألثط   بيغرة  سبرحل أو رط ارو        ميه  ريهل فهل اكرسض  مىلطرح   يرط   مىلرحزن    

 مغة  غيقحل.

  أخرررص أبررر  بورررط وررر  احمرررا ماافقرررا ميررره  مرررسم ن  ماوررر   غرررااًح ؼي ةؿرررط  مىلقارررسن            

 سغرالااة  مكر ا ة. ثررل  ةـيرط  زي ا قررف أباح،را  مررحاط برو فهرررين   غرري أبررا بورط أاررح         

                                      
 .21-20  ناف: زض ؽ اػرفحزن او   جطن  ماا هة م م 69)

 .19  ناف: زض ؽ اػرفحزن او   جطن  ماا هة  م 130  م2 بو هؿح :  مػرين  ماا هة  ا  70)

 .19  ناف: زض ؽ اػرفحزن او   جطن  ماا هة م71)
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وط  مطير    ضغ ل  ت قريه  ت ميارا  غريل ارري هرصوط  مطقرس.  غرريه خيفرا ارري هرص          

 اهرر ارا بافػررا   زخ مررا  مغررحض قارر  ضغرر ل  ت قرريه  ت مياررا  غرريل ماػروؿررف اررح           

بس خيا او ه    أ  اؿط     اقطاب ث با مػس  مفر ح   غي ير زن ؼي  مغرحض  ةهرـ  سبارة     

 موىلاا  بوح،ا ز   أ  هعمج ضغ ل  ت قيه  ت مياا  غيل أ  هؿىلطه بؿا .

   غرااًح ؼي خير ز ش ورطه  مطاارة   أ  هور    شبيافررة      ور  هرص    رريه ارط،  برا أ  هور      

 ئ ل بىلررس ضغرر ل  ت قرريه  ت مياررا  غرريل  مررصمك   ةىلجرر  اررري ةقررطأ قرر ل ضغرر ل  ت   

 . 72) قيه  ت مياا  غيل ) م  وا  اردصً  خيااًل  ري ضبا  ربص  أبح بوط خيااًل 

 غرررىلس زه  -ضنررا  ت ماررا  – وررصمك مرر  ةـيطةررح  زي ا قررف ميررا بررو أبررا طحمرر        

ميره اة بافػا  ااارا اوح  ضغ ل  ت قيه  ت مياا  غيل ميرص هرا ميره وفرحض اورة     

 ضزه  ئاحةح    م ز ،ب  ل و  هص  هىليصاح أ   مسهو حيرحا  زي  مطيرحل بقرسض ارح حيررحا     

 زي  غيرررحل   سبرررحول  مقررر ،  ورررل هوررر    ةرؿرررحض  سغرررال  غرررطهىلًح ارررري هوررر   هارررحك قررر ن  

 . 73) ذبصاا  انيهسه

 

 الدرظ الجامً عغز: اهلجزة عشة وجناة: 

   74) ش  وحةر    جرطن اىلرحل   ةرقرحل ارو أض، اوررة  زي  غيسهارة  غيار ضن قار  فررا اوررة         

 هص  قس  ةرهه بفرا اوة  فإ  هص    هىلحل أ    جطن برحغيىلاه  ميغر ، مل هىلرس  رح  ير ز       

ن  ميغ هرررة مويصرررة     جرررطن أقرررط  اىلرررحةا قسضيرررة   افرررحهال اسه رررة ويرررهح اركررر  بحغيرررحز    

  جطن.  فهجطن  غيىلحقا    ؾرغحل بحمطحمح  هىلس هجطن فحغيهحيط او هجط ارح ةهره  ت   

ماررا  اررري هغهرر   سةػررح  ئاررط فىلياررا أ  ههجررط  غيوررح   مررص، ايرراؼ بررا  مؿرراطح  فاررا         

  هغّاط او  نىلا سبحمرا     جط ة   او  مىلالا ميع ية.

ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  چ  :اررررري ايجررررأل  زي  مرصررررطز   ماؿرررر ظ قررررحل اىلررررحزي  

  فهجطهرح ةر   ارو  سقرالح ؾرطهطة أ  هطر ل        ٣٤ ماػرح :   چڤ  ڤ  ڦ     

                                      
  ناف: زض ؽ اػرفحزن او   جطن 164   ما طا: فقا  مػرين  م180  م7   بو اجط: فرا  ماحض، ؾطح ق اا  مادحض،  ا72)

 .19 ماا هة م

 .19-18زض ؽ اػرفحزن او   جطن  ماا هة م م  ناف: 73)

 .17-16  ناف: زض ؽ اػرفحزن او   جطن  ماا هة م م 74)
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  جط اطقًح ميه بقح   مكية بااهصح  هق ل  بو مارحؽ ضنرا  ت ماهصرح ) ه ماهرح ؿيهرطه      

   قار : هىلررعل ماهرح  زي فررط ف رخرط  بر  يىلر   سغرال  فطقررة         75) ؼي  مفرط ف    هويصهرح   

قا مػا  او  ئغاحب ضبس زن قحل مياا  مكالن   مػرال : )   حير    هجط  مكسه  مكسه

 . 76) غيػيل أ  ههجط أخحه ف ق ثالث 

 هص   سةػح   مص،   هرصوو او  قحاة ؾىلح،ط  ت اىلس  مرس ض  مر  هىلراـ فاهرح ورس ض      

ک  چ  سبطب حباح    بقا فاهح ُمس  محقاًح قرحل اىلرحزي ؼي ؾرأل   غيػرهرىلفري ؼي  ئض،     

   هص   سةػح   مص، مل هرػرو مرا  مقارح     ٩٩ ماػح :  چگ  گ  ڳ  ڳڳ    ک  گ  گ

سيهصرررا  أز     ياررا عبرر  زهاررا مياررا أ  ههجررط هررص   غيوررح   زي اوررح  رخررط ماػرررطاب أز       

   هررني    مررصهو مل هراػررط  ررل   77)ضغررحمرا   مقاررح  ب  ياررا  ذبقارر  خالفرررا ت ؼي أضنررا  

 طن   مضاحل  ففا  سبطوة بطوة.غىلة  مطظق ؼي بالزهل هيجأل    زي   ج

ورر  هررصه  غيفررحهال انيخررص اررو اررحزن  مويصررة )  جررطن   مرر  فاهررح  ماجررحن   مػررالاة           

 . 78)  ذبقا   مص  

 

 -الدرظ التاصع عغز: حمبة رصول اهلل صلى اهلل عليُ وصله:

اوؿف  مك ضن  م   غرقاي  بهح  غيسهاة  غيا ضن ضغ ل  ت قيه  ت ميارا  غريل ارسى    

اررة  مؿررسهسن  مرر  وحةرر  افررا  بهررح أفإلررسن  ئةكررحض اررو أهرر   غيسهاررة ضيررحً   ةػررح ف            

 أطفحً . مقس وحة   خيطير   ور  هر    زي ؿيرحهط  غيسهارة هارـيرط   ذبر  مفرا  مؿرصؼ          

 ق ل ضغ ل  ت قيه  ت قيه  ت مياا  غيل  ماهل. اره  ش  شه   ماهرحض مارسبط.محز     

قرراحح  مارر    م ررحةا. فيصررح طيررب  مطغرر ل ميرراهل يحؾرر        أزض يهررل ماىلرر ز    زي   ةرـيررحض   

 مىل  طررف ؼي قررس ضهل   ةطيقرر  أمػررارهل اهرررف بحمقكررح،س   ئهررحظهج فطاررًح غيررطره مياررا    

 مكررالن   مػررال   اقساررا ميرراهل.  مقررس بررحز ل ضغرر ل  ت قرريه  ت مياررا  غرريل   اررة      

                                      
 .17  ناف: زض ؽ اػرفحزن او   جطن  ماا هة م75)

 .17  ناف: زض ؽ اػرفحزن او   جطن  ماا هة م155   ما طا: فقا  مػرين  م76)

 .17رفحزن او   جطن  ماا هة م  ناف: زض ؽ اػ51  م3 بو  مقال: ظ ز  غيىلحز  ا  77)

 .17-16  ناف: زض ؽ اػرفحزن او   جطن  ماا هة م م 78)
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هاؿرررس   هرغررراري ش اهرررح  ارررره  ةرررا يىلررر  هاـيرررط  زي   ،رررس برررحل  ماجرررحض ارررو ا مرررا   هرررو  

 سيقساا قح،ال: أذبااحلم   ت    قيإل ما اوو.

هررسماح ورر  شمررك أ  ضباررة ضغرر ل  ت قرريه  ت مياررا  غرريل ماػرر  ؼي صبررطز   ااررح   

ما  ب    اة ما ها أغحؽ   ااح   بحم را  فير     ارة  مىلحطفارة ؼي  مقير  غيرح ُ يرس   ظ         

 حيص  ميه   ااح  ؼي  مىلص .

اػرا   أ  ضبارة ضغر ل  ت قريه  ت ميارا  غريل مراؼ  رح اىلاره               مقس نر   قر    

  ااح     قررس     فرحاهل أ    قررس     هرألاا    بر  ظ   ز فرب.  مرو دبرس ارو   ظ  حيصر            

ميررره   اارررح       ارررة  مقياارررة  مررر  اهرررع  غيؿرررحمط  اػرررراس برررحمىل  طف   مرررصمك يىلررر    

ح  بحت  ارال   مقي  سي ارا قيه  ت ميارا   مطغ ل قيه  ت مياا  غيل اقاحؽ  سضي

 غيل حباح اغس  ارغياة ميه ضباة  م مس   م  مس   مارحؽ أطيىلرري.  هرص  هرسل ميره أ       

ضباة  مطغر ل ارو يراؼ   ارة  م  مرس   م مرس أ، اكرسض ور  ااهصرح  مىلحطفرة   مقير             

 . 79)    مل اكا  غيقحضةة   غيفحنية بااهصح

 -ظنة الجبات على املبدأ:الدرظ العغزوٌ: تكديز ع

اقسهط مـيصة  م اح  ميه  غياسأ  اؿاس بف ظ  سب   مص، ور  ما  شبي ز ارب  مرسةاح     

 سب   مكحبط ميه   و   شبطر ب   سبر   غيص ر  ؼي ضبصرس برو مارس  ت قريه  ت ميارا         

ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴      ﮵  ﮶     چ  غرررريل:

﯀  ﯁          ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻﮼  ﮽   ﮾  ﮿ 

                     

 . 80)40 مر بة:  چ        

 

 

                                      
 .188   ما طا:فقا  مػرين  م79)

   مااهررح ،  ضبصررس ظوررا:   جررطن   صسهررة  اع هحهررح  شبحمررسن ؼي  سغررال   صبيررة ااررحض  سغررال    ظ ضن  مؿررإل    سغررالااة            80)

 .23   م1988هر/أ ػطؼ 1409  ضبط  14    مػاة)1  ئ قحل  أب  ؿيإل   مىلسز )
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الدرظ احلادي والعغزوٌ: وعي قينة تصنيه أٍل اهلجزة، ويكني أٍل اهلجزة، وأمل أٍل اهلجرزة،  

 -وثبات أٍل اهلجزة:

 مرا قاصرة اكرصال أهرر    جرطن   هقرري أهرر    جرطن   أار  أهرر    جرطن   ثارح  أهرر           

 جطن     مؿىل ب  سغالااة  ما    قس ااحمس اح بااهح  بري اقاقرة زهاهرح  برس  رح ارو       

م زن ااكطن  زي اقح،  هص   مسهو ارره اػررطاب أ  ا  يرا  غي يرة  موحغر ة  مر  ارربظ        

 . 81) ما   او خالل  ئاس ث ا  يا  مكط    غيكري،  اطز  مغع 

 

ه بيبيررُ وصرراحبُ، وأرحرره بررامللميني يف كررل سمرراٌ    الرردرظ الجرراىي والعغررزوٌ:  إٌ اهلل تعررا  أرحرر  

 -ومكاٌ:

    ت اىلرررحزي أضارررل بااارررا  قرررحااا   أضارررل برررحغينيااري ؼي وررر  ظارررح   اورررح  ارررو أ    

جيىليهل ؼي قاهة مس ه  مس هل  فقس أوس غا حةا ظيحهرا ماااا اري ربي  مارا قر ى   

طمرحهل   أ   مرسمحن    ئض،  فحغيال،وة اـييهل بأليا رهرح   غرواارا ذبراؽي بهرل   ماحهررا ا     

 زي  ت حبحيررة ز ،صررًح  أبررسً  أ  هورر   ض غرردًح مررسههل  ؼي أمصررحقهل مرر    ت  ررل  ماحهرررا     

بهررل  اررري اىلجررع قرر اهل  ماؿررطهة مررو  زض ك اررح خيطررؽي مررا  مىلررس  بىلررس  غرررافحز  مطحقررة     

  غرررفط ا  زبهررس   م غررب  أ  هورر   مررسههل  مرراقري  مرررح    مقاحمررة  مس ،صررة وررصمك أ      

  ً   أخريً  باس  ت  اسه. ماكط أ

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  چ هقرررررر ل  سبرررررر  غررررررا حةا  اىلررررررحزي:   

ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴      ﮵  ﮶   ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  

﮻﮼  ﮽   ﮾  ﮿  ﯀  ﯁             

 مر برررررررة:  چ                    

اررو هررص   غيررألظق  شبطررري  مررص،       فررال بررس ميصػرريصري  مارر     ررسً     أض ز   أ  خيطيرر      ٤٨

هىلاؿرر   فاررا  ماررر   أ  هاررصم   طرررحقرهل ؼي  مردطرراؽي  ماؿرررط،   أ  هػرررفط     غرررىلهل      

وصح فىل  ضغر ل  ت قريه  ت  غريل  أقر حبا.  بىلرس شمرك هور   اػرو ا ويرهل ميره           

 ت بىلس أخصهل زبصارب  ئغراحب    برس بىلرس شمرك ارو  مقار ل  مررح  مقهرح   ت  قرسضه            

                                      
 .7   شبطا :   جطن  ماا هة .. ا  قف  زض ؽ مطيحل  مسم     م81)
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 أةررا  شبررري ويررا مإلغررال    غيػرريصري.   مررس  ت مىلاررحزه  غيررنيااري هرر   سبرر         اطصررإلو  زي

ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ       ڤ  ڦ  چ ويررا هقرر ل غررا حةا  اىلرررحزي:    

 . 82)٥١ حفط:  چڦ  

 

 الدرظ الجالح والعغزوٌ: مكاومة اليأظ يف ىفوظ بعض املضلنني اليوو:

 غيػرريصري  موررو بررحماـيط  زي اررحل زب  ماررألؽ ؼي ةفرر ؽ بىلرر   غيػرريصري  مارر   مهررىلف 

 ئاة  غيػيصة قا    جطن  ها ارص ية ؼي  ماإل قريه  ت ميارا  غريل  قر حبرا  مورط         

 واف وح  احل  مك حبة اح بري قرا  أ  ططهرس أ  ااراؼ    مراإل  مورطهل هرنيشى  اررل       

 ؾي :ضبح مة قريا  اب شمك مل هاألؽ  مراإل    أارس ارو  غيرنيااري..  مورو غيرح اققر   ؾرط        

جب   حب  خب  مب   چذبقرررررر   مررررررس  ت  .٩:   اررررررو  آلهررررررةضبصررررررس چۇ  ۆ  ۆ  ۈ    چ

.  ضيورررو   غرفحنرررة ؼي ايرررك  ماقرررحؾي   اطحبقرررة   9: ارررو  آلهرررة  رل مصرررط   چىب  

 سبحل بحسبحل  باح  م زن  ماإل بىلس شمك ؼي فرا اوة فحذبًح ؿيرحفطً    ا مرا مؿرطن ر ل    

 . 83) ماإل او اوة  م زاا بىلس  ح  غاري او  مك حبة  ُياس  سغال   فقحض  بري خط ا

 

 -دروظ أخزى ميَا:

او جيحهس او أي  زهاا هىلطاا  ت أيط  مسةاح   آلخطن أاح او هىلص  مسةاحه  فيو   1

 هاقه ما ااهح ؾا    غاو   ؼي  آلخطن او  شبحغطهو.

مس   فؿح   مػط اره اػاا  مفطقة  هألاا  م ق   غياحغ   فال ارػطب  ئغط ض  زي   2

ىلس  بصمك او   فطقة  ماكط أورب   قس نطب  مطغ ل ا اًل ض ،ىلًح ؼي ورصح   م

  مػط او خالل ربطاطا ميهجطن.

                                      
 .7   شبطا :   جطن  ماا هة .. ا  قف  زض ؽ مطيحل  مسم     م82)

   ضبرط   71)   اال  ضبصس ماس  مطظيو: واف ةرىلحا  ارب  مػررين  ماا هرة   جرطن  ماا هرة صي شيرًح  صبيرة  غياررسى   مىلرسز          83)

 .47   م 2002هر/احضؽ 1423
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مع    مردطاؽي  مػيال   سمس ز  زباس ؼي  ئا ض   حاة   مر و  ميه  ت   3

﮷  چ    غرىلحةة با ؼي هصه  ئا ض وصح قحل اىلحزي ميه مػح  ضغ ما مكحااا:

 . ٤٨: و  آلهة  ا مر بة چ﮸  ﮹  ﮺  ﮻ 

اق هة مع ،ل  زباس  ضفب اىلا هحاهل ػيح هسم هل  زي  م اح   مس   مطزن مو   4

  مقح،س  قس أؾطةح  زي ا قف  مطغ ل قيه  ت مياا  غيل او رل هحغط.

ميه  زباس ظيحهة  مقح،س ئ   مقح،س ه   مػالح  ئق ى ؼي  غيىلطوة  م  شه    5

س   قس نطب أب  بوط ا اًل ض ،ىلًح ؼي مرفوو   مط  بؽي  نحم   مفطقة   ةهع   زبا

 ظيحهة  مقح،س.

يح     جطن  ةركحض مكحا   سب  ميه أق حب  ماحط  اهصح وح  ماحزهل   6

ڇ  ڇ  چ  و طاهل ئ  ق ن  سب  ها  مق ن  ماحقاة  ق ن  ماحط  انيقرة ظ ،ية: 

 . 84)40 او  آلهة  سبج: چڇ   ڍ  ڍ  

ااح ذبطك  قيه  ت مياا  غيلماإل  سبع   ماحمل    سبؼ  ئاحل  مىلحما مسى    7

ؼي  م ق   غياحغ    ز صيح األخري   شمك اري ميل بىلع  قطهـ ميه اااارا  

 م ق   غياحغ  ميصهحب  زي با  أبا بوط   ه   ق   قيه  ت مياا  غيل  خراحضه 

  مقاي مة   غني ما اري زخ   زي  ماا : او ماسك.

ا  ميه أهصارهح ؼي و  مص  هورافا  مػطهة  م  أاحط   شبطة اره  ماجحح زم  8

  مكط   او  موفحض أ   غياحفقري.

ما ز    ريه  فوح  هص   قيه  ت مياا  غيلباح  فه  أبا بوط بحخراحض  ماإل   9

  خراحض او أمـيل  مر فا  مياإل  موطهل  وصح وح  فاا  سؾحضن  زي األهاس  ت 

احضوة ؼي ضاية   جطن  مع  ي  ماااا  اػو ضمحهرا غا حةا مريك  شبط     غي

 -  - ها ااقاة مـياصة ئبا بوط غجيهح  مقطر   موطهل اا هح سيح وح  مياا 

او  سب  مياإل   شب ل مياا  افسهرا بافػا   مقس ميص  أاة  سغال  أةا أفه  

 .قيه  ت مياا  غيل ئاة بىلس ةااهح 

                                      
   م 253 مىلرسز )   ظ ضن  ئ قرحل   مؿرإل    سغرالااة   مو هر       ضبصسهو  ةىلال: زض ؽ ارو   جرطن  صبيرة  مر ما  سغرالاا        84)

124. 
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 ه  هىليل بحئاط  لقيه  ت مياا  غيسياارا ؼي فط ف  ماإل  -  -فس ،اة ميا   10

اسل ميه أ   مضباة  سضيحةاة ها  اسهح  زبسهطن برقسهل ا   هصه  ماصحشا 

  مطفاىلة ؼي  زباسهة   مؿهحاة   مطي مة.

مياح بطز  ئاحةح   م  ماسه ميصؿطوري  قيه  ت مياا  غيلؼي اوياف  ماإل   11

ؿيطل او زما  ميه أ   مقال  ئخالقاة   اهرع ؼي ااـي ض  سغال  ذب  أ، 

  مـيط ل اهصح وحة  ؾساا  قػ اا.

ميه أاحةرهل ض ل ي  زهل  قيه  ت مياا  غيلؼي  ،رصح   غيؿطوري مياإل   12

مسم اا اح هنيوس أ   مس ماة   غيكيا بإاوحةا أ  هنيغؼ أضناة طااة او  م قة 

   اض   مسى  غيسم  اهاإلة فاصح بىلس مرقا   مسم ن   ه  اح وح  او قطهـ ااح 

 ىلح ؼي  سغال .زخي   طيا

 ش  شيوو  سضيح  او  مافؼ  خحمط  بؿحؾرا  مقي ب أضخل  غينياو و  ؾا  ؼي   13

غاا  مقاساا  فهص  أب  بوط مل هق : أيا  أباح،ا  ئخطحض   غاصح  مااح   ب  

دبيه قسق  ضيحةا ؼي و  خط ن او خط     مطاية  فوحة  ةكطن  مسهو أميه 

    سي   هص   مكسق ااجا  مسم     ااركط. أ يه ماسه او  مافؼ   م مس   غيحل

 او زض ؽ   جطن أ  ةكطن  مسهو جي  أ  او   أميه او و   مراحض  فحم طو   14

 مىلعهع ميه  مافؼ ياية  هضوا  غينياو اري هىلرقس أ  ؼي اطوا ةكطن مىلقاساا 

اوة  ها أا   ماقح   ماا غيح  قيه  ت مياا  غيل ضفىلح مط هرا  فقس اطك  ماإل 

 ميه أق حبا  مفراة   غيح أض ز أ  هنيغؼ مإلغال  ز مة.خؿا 

 ضمحهة اقا ااح ؾ  مياا أ  هػوو  قيه  ت مياا  غيلا قري أبا أه ب ميطغ ل   15

ؼي  مس ض  ئضنا ففاا  قيه  ت مياا  غيلؼي  مس ض  مىلي ، او  ماا    ماإل 

 ااقاة ئبا أه ب  زما  ميه  ف ض مقيا  قسق  ضيحةا.

ميقحزض مياهح ػيو خيؿه ميه زهاا ؼي أضنا   قس ةىله  ت اىلحزي  ي ب   جطن   16

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ      چ ميه ِاو  فطط   ؼي  مسهو  اىليي   بح غرهىلحل قحل اىلحزي: 

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  کک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  

قيه  ت أاح ق ما . ٩٩ ماػح :  چڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ   ڱڱ  ڱ  ں 

بىلس  مفرا  فصىلاحه أةا   هجطن   ياة او اوة  زي  غيسهاة :)  هجطن مياا  غيل
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بىلس فرا اوة   موو يهحز  ةاة   شمك أ   ئغاحب  م  وحة  ا ياة ميهجطن 

  ها  مفراة قس  ةرف .

 ؼي   جطن اؿط ماة فط ض  غيػيل بسهاة    خراح  او  مطغحن   مـيحغيري   أ  شمك   17

 قحااا غطً    خراأل ؼي   ت مياا  غيل قيه  هاحؼي  سضيح    قس هحيط  ماإل 

او  - ه  او أت ما  مىلع  - مغحض   هحيط مصط غطً    قس فط ا غه مياا  مػال 

فطم    ق اا   فط أه   موهف او ايوهل  موحفط    خراأل  ساح  أظيس غيح طي  ؼي 

 أ ل  ئاط أهح    اة.

ؼي  مس ض  مياا  غيلقيه  ت أ   ئزب اقس  ميه   ار حل فقس بقا  ماإل   18

أ  هػوو أاس ف قا  قيه  ت مياا  غيل ئضنا او با  أبا أه ب  ف ا  بإقط ضه 

اؿط ماة شمك   م  وح  شمك   جي ظ ماري ئبا أه ب  ش   جي ظ األخري  مااح  

مو  ق   سبحية وصح ه  اقطض ؼي ميل  ئق ل  فوح  هص  هوفا أبح أه ب    أ  

 قسق  ضيحةا  ضهحفة اػا أب  مياا      ت مياا  غيل قيهمـيال ا قريه مياإل 

 زي  مس ض  ئميه  فقس   قيه  ت مياا  غيلأ  هاعل ه   ظ يا ماارق   ماإل 

 .قيه  ت مياا  غيل ئزب ميه   ار حل مي ول  م حب  بإقط ضه 

اؿط ماة  غيىلحضه  ماس  سبحية  ماهح  ففاهح ااس اة مو  موصب  غح،ط أم      19

ص ها   مرىلصاة بقسض  سبحية ف ػ    ش  مهط ضن بقسضهح وصح اقطض ؼي  ئق ل   مر

فقس قحل أب  بوط غيو غألما مو  مطي   مص، اىلا: هص  ههسهحل  مططه  هقكس 

  س هة  زي  سب    هفهل  مػح،  أةا خاري بحمططق   مسض ب ؼي  مػفط   وح  شمك 

 . 85)ؼي ا   ايك  سبحل

طاطا مي ق ل  زي  ماجحح   قس أوسه  مطغ ل قيه اغاري  مااإلة فه  افه   رب  20

  ت مياا  غيل.

قية  مطال: هنيوسهح ضغ ل  ت قيه  ت مياا  غيل ؼي اسضغة   جطن ؼي  قحارا   21

ماس أقطبح،ا او بحل  ماجحض..  شمك مىلـيل اوحةة قية  مطال وصح يح  ؼي 

ةح  مطظيو  ها  سبسهح  مقسغا قحل قيه  ت مياا  غيل: قحل  ت اىلحزي: ) أ

  مطال ؾقق   ح  مسًح او  مسا او  قيهح  قيرا  او قطىلهح قطىلرا .

                                      
 .102-98  م م 1423   ضبط  114 مىلس ،: او زض ؽ   جطن صبية  مػاة   مىلسز )  85)
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 ئخ ن ؼي  سغال  او  ئق ل  غيهصة ؼي طيب مش   غيػيصري  اط بؽي قف فهل   22

 قس أوس  مطغ ل قيه  ت مياا  غيل مياهح ؼي هجطاا ماردصهح  غيػيص   مربن 

 غيل: )ا    غينيااري ؼي ا  زهل   زضغًح هػرفحز ااا. فقس قحل قيه  ت مياا

 اط ظيهل  اىلحطفهل ا    زبػس  م  اس  ش   ؾروه ااا مه  اس مه ما غح،ط 

 . 86)  زبػس بحمػهط   سبصه 

وحة  ايك  مرسض ؽ  غيػررفحزن ارو   جرطن  ماا هرة   مر   ؾررصي  ميره قرال اطب هرة           

 يرصحمارًح  أخالقارًح     غالااة جي  أ  هغطغهح  آلبح    غيطب   ؼي أباح،هل مركراا غري وحً  

ؼي ااررحاهل   مارراىلوؼ شمررك ميرره  مفررطز   جملرصررب    ماىلاررس مألاررة  مىلطباررة  سغررالااة          

اهحضن  ةسثط  رثحضهح    ارسن افطقر  أ قرح ح   قر ن نرىلف  أيع ةهرح   ايرك اػرني ماة         

انيغػررح   مضباررة ؼي  جملرصررب  مىلطبرررا   سغررالاا  مررص، جيررر  أ  هورر    مقررطر   مورررطهل        

اة  ماا هرررة اكرررسضه   غررررين قررر حبرا قس ارررا   احضخيرررا  مىلطبرررا  سغرررالاا ااهجررا    مػررر 

زض غرررا  اا  ررا   بهررص  هورر    ارفحماررح بررصوطى   جررطن  ماا هررة قررس أزى اغررع ه   اقرر     

.  ايرررك  رررح  مصرررح شيدهررر  مارررا   جرررطن  ماا هرررة     87)أهس فرررا   ةفرررص ةرح،جرررا   حهررررا 

   ااحاررا ارررره هرراىلوؼ أثطهرررح    غيطهررطن   مرر  هااغرررا أ  هيرررع  بهرررح  غيػرريل ؼي ورر  ؾرررني     

  مطا  ميه غي واحاا ؼي  جملرصب  فرػ ز ض ح  ئمفة    اة بري  جملرصب.

 

                                      
 .98ماا هة  م مقط  ،: زض ؽ او   جطن    86)

 .12اػحةري: زض ؽ او   جطن  ماا هة  م   87)


