انٌقف ًدًره فً تحقٍق انعذانت ًاألمن انمجتمعً

أ .انشٍخ محمذ عهً انتسخٍزي
األمٍن انعاو نهمجمع انعانمً نهتقزٌب بٍن انمذاىب اإللسامٍت

انٌقف ًدًره
فً تحقٍق انعذانت ًاألمن انمجتمعً

انفقو

ًد ّج وجْ ِٓ ٔجف ٍز ثٌ مٛي ثْ ٔض قوط ػٓ
ه ًٚثَ٩ّ ٦

ف ٟصقم ١ك ثْ ٔ٧ٌ ِٓ ٨جْ د ٖضٝ

ثٔٛث ػٗ د ؼو ًف  ٌ ٗٞىً ثّ ٨جٌ١خ ثٌ٢جغٛص ١ز
ؽٍّز ٚصف.ً٩١ٚ
ف ٠ ٛٙؼ ًّ ػ ٍ ٝصٛف ٌ١ث ِٓ ٤ث٤م ٩ل ِٓ ٟم٩ي
ٔظج ِٗ ث٤م ٩لٚ ٟثٌضٌ د ٛ٘ ( ٞٛث ٌي ٞد ؼظ فٟ
ث١ِ٤ييًّ ٓ١ييِ ً٨ٛييٕ٠ ُٙضٍيي ٛػٍييُٙ١
()1

َ٠ ٚو)ُٙ١

٠جصييٗ

ف  ٠ ٛٙؼٕ ٘ ٓ١ج ٌِؽؼ ١ز ثٌٕ ظجَ

ثٌضٌ د ٚ ٞٛدوٙٔٚج ٠ف مو ٙذغضٗ  ٕ٠ ٛ٘ ٚف ٟوً
ِج ٍٛ ٠ط ثٌ ؾ ٛثْ ٔ٦جٔ ٟثٌنٍ م ٟػ ذٌ صقٌّٗ ٠
ثٌّفجّييو ثٌنٍم١ييز ثٌضيي ٟصّ١ييش إْٔييجٔ١ز
ثْٔ٦جْ.
و ّج ٠ؼ ًّ ػ ٍ ٝصٛف ٌ١ث ِٓ ٤ث٨ؽض ّجػِٓ ٟ
م٩ي ثلجِز ثٌذٕجء ثٌؼجةٍٔٚ ٟف ٟوً ِج ٛ٠ؽٗ

ربٍع األًل ًربٍع انثانً  /4432انعذد  / 84رلسانت انتقزٌب

ثٌغٌثةَ ٔق ٛثٌضقًٍ ث ٚثٕ٨ذجع ثٌنج١بِٓٚ ،
ً ٌٍؼ٩لييجس ث٨ؽضّجػ١ييز
ميي٩ي صموّ٠ييٗ ٔظجِييج
ثٌّضؼجٌ ١زٔٚ ،ف ٗ١

وً

ِج َّ ٠ق ثِ ٤ز

ِٓ

يٌ
يز ٚثٌؼٕٚي
يجٌٍٚ ْٛثٌٍغي
يز ،وي
يجِ ِ١٠جه٠ي
ِمي
ٚثٌمذٍ١ز ٚثٌؾغٌثف١ج ٚغٌ٘١جٚ ،ويٌه ِٓ م٩ي
ّٝجٔٗ ٌىً فمٛق ثْٔ٦جْ ف ٟثٌٛؽٛه ٚثٌىٌثِز
ٚثٌقٌ٠ييز ٚثٌٞييّجْ ث٨ؽضّييجػٚ ٟث٨لضٚييجه،ٞ
ًٚف ٗٞ

وً ػٛث ًِ ثٌض ٙو ُ٠وجٌذ نً ٚثٌغ ٚخ

ٚثوً ثٌّجي دجٌذجٚ ً١صٌّوَ ثٌغٌٚر ٚثٌّ٨ثف
ٚثٌض ذيٚ ٌ٠ثٌقٌث دز ٚثٌذ غٚ ٟثٌم ضً ٚغ٘ ٌ١ج،
ٚوٍ ٙج صض ؼجٌ ْٚضقم ١ك ثٌ ٙوف ،و ّج ٠ؼ ًّ ػ ٍٝ
ّٝجْ ثٌّ ٖجًوز ثٌ ٖؼذ١ز ثٌْ١ج ّ١ز ِٓ م٩ي
ِذييوا ثٌٖييِٚ ًٜٛذييوا ثٌ٠٨ٛييز ثٌّضذجهٌييز
ٚصؼّ ُ١ثٌّْؤ١ٌٚز ٠ٌٔ ٨ٚو ثْ ْٔضٌّ ف٘ ٟيث
ثٌؼٌٚ ٛ٘ٚ ٛثٝـ ٠ٌٙـ.
يجًٞ
يض ٜٛثٌقٞي
ي ٝثٌّْي
يً ػٍي
ي٠ َ٩ؼّي
إْ ثّ٦ي
ً
ٌضقم١ك ثٚ ِٓ٨ثٌْ َ٩ثٌؼجهي ٌٍذٌٖ٠ز ٍِٕ٢مج
ِٓ ِذجه ةٗ ثْ ٔ٦جٔ١زٚ ،ف ض ٌٛ ٝث  ٌٍ ٌ٢ٝقٌح
ً ٔظ ١فز ً ٨ه فٙ ١ج إ ٨ػ ٍٝ
فئ ٔٗ ٕٖٙ ٠ج فٌ دج
ثٌّؼ ضو ٞا ِج ث٨دٌ ٠جء فٕ ٠ ٩جٌٟٕ ُٙء دً
ٚفض ٝثٌ٢ذ١ؼز صذمٝ

ِٕز ٍّّ١ز.

 ٟٙٛ٠ثٌٌّٛي ػٍ ٗ١ثٌ٩ٚر ٚثٌْٚ َ٩ػٍٝ

ٌٗ

ٙ ٚقذٗ ،ث ٙقجدٗ ف ١مٛي ( ٌّٚ١ث دج ُّ هللا  ٚدجهلل
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 ٚفّ ٟذ ً١هللاٚ ،ػ ٍٍ ِ ٝز ً ّٛي هللا ٨ ،صغ ٍٛث ٨ٚ
ً،
ً فجٔ١ج
صّغٍٛث ٨ٚ ،صغوًٚث ٨ٚ ،صمضٍٛث ٕ١نج
ً ث ٨اْ
ً  ٨ٚث ٌِار ٨ٚ ،صم ٢ؼٛث ٕؾٌث
ٙ ٨ٚذ١ج
()2

صٌٚ٢ٞث ثٌٙ١ج …).

ثْ ثِ٤ييٓ ثٌذ١تييٚ ٟثٌ٢ذ١ؼييٚ ٟثٌق١ييٛثٟٔ
ً ٚثْ لجػور (ٌٝ ٨ٚ ًٌٝ ٨ثً فٟ
ِ ّْٛٞإّ١ِ٩ج
ث )َ٩ّ٦لجػور ػجِز صّٕغ ثٌٝ٨ثً دجٌذ١تز د٩
ً ثىث
ً ٠خ ٗٔ ٨ ،ث ٌٝثً د ىً ثٌذ ٌٖ٠ز ،مٙ ٛٚج
فٌْٔج ثٌ ًٌٞدّؼٕجٖ ثٌٛثّغ ِّج  ًّٖ٠ثٌّٕغ
ِٓ وً ث ٌٝثً دجٌفٌه ث ٚثٌّؾض ّغ ِذج ٌٕر ثٚ
ً
د ٖىً غ ِ ٌ١ذج ٌٕ ٚ .وً مٌق ٌ ٠ ِٓ ٩ؼو ث ٌٝثًث
ٚثْ ث٠ َ٩ّ ٦ؾؼً ثٌ٢ذ١ؼز ِْنٌر ٌْٔ٧جْ ٔفْٗ
فؼٍ١ييٗ ثْ ٖ٠ييىٌ ٔؼّضٙييج ٠ ٨ٚىفييٌ دٙييج،
( ٚصجوُ ِٓ وً ِج ّأٌضّٚ ٖٛثْ ص ؼوٚث ٔؼ ّز
()3

هللا  ٨صق٘ٛٚج ثْ ثْٔ٦جْ ٌظٍ َٛوفجً).

ٚف ض ٝػ ٩لجس ثٌ قخ ٚثٌؼٛث ١ف لو ص م َٛدٓ١
ثٌّ ٍُْ ٚثٌ٢ذ ١ؼز ،ف ٌّ ١ثٌٌ ّٛي ثٌ ىٌ)ٗ(ُ٠
ػ ٍ ٝؽ ذً ا فو ،ف ١مٛي٘ ( :يث ؽ ذً ث فو ٠قذ ٕج
ٔٚقذٗ).

()4

ً ف ٟم ٍو ثٌّ ٍُْ
٠ٚذ م ٝثٌ ٛػو ث ٟٙ ٌ٦لجة ّج
ً ،إى  ٠مٛي ص ؼجٌ:ٝ
ً ْ ٠ؼ ٝثٌ  ٗ١فغ ١غج
٘وفج
(ٚػييو هللا ثٌيييٓ٠

ِٕييٛث ٚػٍّييٛث ثٌٚييجٌقجس

ٌْ ١ضنٍفٕ ُٙف ٟث ًٛ٤و ّج ث ّضنٍف ث ٌيِٓ ٓ٠
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لذٍ ّ١ٌٚ ُٙىٕٓ ٌ  ُٙه  ُٕٙ٠ث ٌي ٞثًص ُٙ ٌ ٝٞ
ً ٠ؼ ذو٨ ٟٕٔٚ
وٌٕ ِٓ ُٙد ؼو مٛف ُٙثِ ٕج
 ١ٌٚذّ
ً  ِٓٚوفٌ دؼو ىٌه فأٌٚته ُ٘
ٌٖ٠و ْٛد١ٕ ٟتج
()5

ثٌفجّم.)ْٛ

ث ٔٗ ثٌّؾض ّغ ثٌنٍ ١فز ث ِٓ ٢ثٌؼج دو ،ثِٓ ٢
ِٓ ثٌ ؼو ٚثٌ نجًؽٚ ٟث ٌوثمٍٚ ،ٟث ٔٗ

٘وف

ً ِييٓ
ر ٚإِييج
ثٔ٤ذ١ييجء ٚلييو صقمييك :ػذييجهً
ثٌ ٢جغٛس ٌٚ( .مو دؼغ ٕج ف ٟوً ث ِز ً ّ ً٨ٛثْ
ثػذوٚث هللا ٚثؽضٕذٛث ثٌ٢جغٛس).

()6

انعذل االقتصادي:
ٚػٕييوِج ٠ييوػ ٛثّ٦يي َ٩إٌيي ٝثٌؼوثٌييز
يً
يٗ دي
ي ٝػِّٛي
يٌ ػٍي
يٌن ثِ٤ي
يجه٠ز ٠ ٨ضي
ث٨لضٚي
٠مّٙ١ج ػٍ ٝثّجّ( ٓ١ثٌضىجفً ٚثٌضؼجهي).
االلساس األًل :انتكافم:
٠ٚض ًٛٚ

ًّ ٘ ،ج ثٌضىج فً
ف ِ ٟؾجٌ ٓ١اٞ ٠ج

ثٌفٌهٚ ٞثٌضىجفً ث٨ؽضّجػ.ٟ
انتكافم انفزدي:
ٔٚؼ ٕ ٟدجٌضىج فً ثٌ فٌه ،ٞثْ  ٠ى ْٛوً فٌه
ف ٟثٌّؾض ّغ ثِٟ٩ّ ٦

ً ٓ٠ٌِ ٤
ٝجِٕج

ً
ّٝجٔج

ً  ٨صنٍف فّ٘ٚ ،ٗ١ج:
ٚثؽذج
اي ثٌقج ؽجس ثّ ٤جُ ثٌ ٠ًٌٚٞز ثٌف٠ ًٛز ٌ ىً
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فٌه ف ٟػٌ ٛثٌّؾضّغ ث.ِٟ٩ّ٦
ي ثٌقجؽجس ثّ٤جُ ثٌ٠ًٌٚٞز ٌّؾًّ

ح

ثٌّؾضّغ ثٚ ِٟ٩ّ ٦ثٌضّ٠ ٨ ٟىٓ اْ ٠ضُ لٛثِٗ
دوٙٔٚج.
انتكافم االجتماعً:
ٔٚؼٕيي ٟدجٌضىجفييً ث٨ؽضّييجػ ،ٟاْ صىييْٛ
ثٌوٌ ٚز ٝجِٕز (ٔ١ج دز ػٓ ثٌّؾض ّغ) ٌضقم ١ك
ث ٓ٠ٌِ٤ثٌضجٌ:ٓ١١
ا-

صٛف ٌ١ثٌقج ؽجس ثٌؼٌف ١ز ٌ ٥فٌثه ف ضٝ

ٍٛٚ٠ث إٌِْ ٝض ٜٛثٌغٕ.ٝ
ح  -صأِ ٓ١ثف  ًٞثٌ قج٨س ثٌّّى ٕز ٌٍق ١جر
ث٨ؽضّجػ١ز.
ٔ ٨ٚؾييؤج دقجؽييز ٌّ٩ييضو٨ي ػٍيي٘ ٝيييٓ٠
ثٌّٕ ٓ١٢

ِٓ ثٌضىج فً ،إى ٘ ّج  ٠ىجهثْ ثْ

ّّجس ثٌفم١ٙزٌٚ ،ىٓ ي ٌَ٠جهر
٠ىٔٛج ِٓ ثٌٍّْ
ثٌضأوو

ي ٔ٩فظ ثٌٕ ٗٛٚثٌضجٌ١ز ػٓ ثِ٨جَ

ثٌٚجهق(ع):
 - 1ػٓ ا د ٟػ ذوهللا ثٌ ٚجهق(ع) لجي« :صؼٗ١ ٢
ِٓ ثٌَوجر فض ٝصغٕ.)7(»ٗ١
 -2ػٓ ا د ٟػ ذوهللا ثٌ ٚجهق(ع) لجي« :إْ ِٓ
ا ٕو

ً :ثٔ ٚجف
ِج ثف ضٌ ٛهللا ػ ٍ ٝمٍ مٗ ع ٩عج

ثٌ ّؤِٓ ِٓ ٔف ْٗ ف ض٤ ٝٝ ٌ٠ ٨ ٝم ٔ ِٓ ٗ١ف ْٗ
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إ ّ٨د ّج ٌٕ ٝٝ ٌ٠ف ْٗ ِ ِٕٗٛٚ ،ث ّجر ث٤ك فٟ
ثٌّجي.)8( »...
 -3ػٓ ا د ٟػ ذوهللا ثٌ ٚجهق(ع) لجي ،ف ِ ٟؼٌٛ
فو٠غٗ ػٓ فك ثٌّؤِٓ ػٍ ٝثٌّؤِٓ٠« :ج ادجْ.
صمج ّّٗ ِٕ ٌ٢ج ٌه .عُ ٔ ظٌ ث ٌ َّٟفٌاِ ٜج
همٍ ٕ ،ٟف مجي٠ :ج ا دجْ ا ِج صؼ ٍُ اْ هللا لو
ى وٌ ثٌ ّؤعٌ ٓ٠ػ ٍ ٝأف ُْٙ؟ ل ٍش :د ٍ ٝؽؼ ٍش
فوثن ،ف مجي :إىث ا ٔش لج ّّضٗ ف ٍُ

صؤعٌٖ

د ؼو ،إٔ ّج ث ٔش ّٛ ٛ٘ ٚثء ،إٔ ّج صؤعٌ إىث
أش اػ١٢ضٗ ِٓ ثٌٕٚف ث٢مٌ»(.)9
 -4ػٓ ثٌ ٚجهق (ع) لجي« :اّ ٠ج ِؤِٓ ِ ٕغ
ً ِ ّج ٠ق ضجػ إٌ  ٠ ٛ٘ٚ ٗ١موً ػٍٗ١
ً ٕ١تج
ِؤِ ٕج
ِٓ ػ ٕوٖ اٚ

ِٓ ػ ٕو غ  ٌٖ١الج ِٗ هللا

َٛ٠

ً ٚؽ  ًَِ ،ٗٙلز ػٕ ١جِٖ ،غٌٍ ٛز
ثٌم١ج ِز ِ ْٛهث
٠وثٖ إ ٌ ٝػٕ مٗ ،ف ١مجي٘ :يث ثٌ نجةٓ ث ٌيٞ
مجْ هللا  ،ًٌّٗٛٚعُ ٠ؤٌِ دٗ إٌ ٝثٌٕجً».
ييث
ي٘ ٝي
يوً ػٍي
يجَ ثٌٚي
ي١ٙو ثِ٨ي
يك ثٌٖي
٠ٚؼٍي
ثٌ قو٠ظ ،ف ١مٛيٚ« :ثٌقج ؽز ف٘ ٟيث ثٌ قو٠ظ
ٚثْ

ؽجءس ِ ٍ٢مز ٌٚ ،ىٓ ثٌّم ٛٚه ِٕ ٙج

٘ٛ

ثٌقجؽز ثٌٖو٠ور ْ٤ ...غ ٌ١ثٌقجؽجس ثٌٖو٠ور
٠ ٨ؾييخ ػٍيي ٝثٌّْييٍّ ٓ١وفجٌضٙييجٝٚ ،ييّجْ
ً»(.)10
ثٕذجػٙج ثؽّجػج
يٛفٌ١
يًٌٚر صي
يٝ ٝي
يجء ػٍي
يغ ثٌؼٍّي
يو ثؽّي
ٚلي
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ثٌىفج ٠ز ِٓ فج ؽجس ثٌّ ٌٍّْ ٚ ،ٓ١يث ٔ ؾوُ٘
٠ذقغ ْٛػٓ ثٍّٛح صٚق١ـ ثمي ث٤ؽٌر ػٍ٘ ٝيٖ
ث ًِٛ٤دجػضذجً٘ج ِٓ ثٌٛثؽذجس.
 ِٓ ٚثٌٛثؽ ذجس ثٌ ض٠ ٟؾ ّغ ثٌؼٍ ّجء ػ ٍٝ
ٌَ َٚل ١جَ ثٌوٌ ٚز د ٙج ،ثٌٌ ل ٟدجٌقج ؽز
ثٌؼجِز إٌِ ٝج ّ٠ىٕٙج ِٕٗ.
 ِٓٚثٌّ٩فظ ٕ٘ج اٌِثْ:
يً
ي١ِ٩ز صقّي
يز ثّ٦ي
ي ٛثْ ثٌوٌٚي
يج٘ :ي
اٌّٙٚي
ٚظ ١فز ث ٌِ ٤دجٌّؼٌٚف ٚثٌٕ  ٟٙػٓ ثٌّٕ ىٌ،
 ٟ٘ ٚصمض  ٟٞإ ٌَثَ ث ٤فٌثه دجٌؼ ًّ دٛثؽ ذجصُٙ
٘ٚيث ي دضؼذٌ١

مٌ ي ٠ؼٕ ٟاْ ثٌوٌٚز صقًّ

ِ ْؤ١ٌٚز صقّ  ً١ث ٤فٌثه ثٌّ ْؤ١ٌٚز ٠ ٨ٚ ،ضٌن
ثٌّ ٌِ٤ؾٌه ثٌّٛثػظ ث٤م٩ل١زٚ ،ثْ وجْ ٌٙيٖ
ثٌو ًٚثٌىذ ٌ١ف ٟإ٠ؾجه ثٌوثفغ ثٌٍّٛ٢ح.
عجّٔ ٙ١ج :ثْ

ِج ٕ ٠ضؼ

ِٓ

٘يث ثٌ ّٞجْ

ثٌ فٌهٚ ٞث٨ؽض ّجػ ٛ٘ ٟثٌ ّٞجْ ثٌّؤ وو ٌ ىً
ثٌقجؽجس ثٌ٠ًٌٚٞز ِٓ ؽٙزٚ ،ثٌّٞجْ ثٌ٢ذ١ؼٟ
ٌٍق١ييجر ثٌ٢ذ١ؼ١ييز ٌؾّ١ييغ ث٤فييٌثه ثٌيييٓ٠
٠ؼ ْٖٛ ١ف ٟثٌّؾض ّغ٘ ٚ ،يث ٠ؼ ّٕٝ ٟجْ غ ٌ١
ثٌٍّّْ ٓ١اٞ٠ج وّج  ٌٜ٠دؼ ٜثٌفمٙجء وجٌٖ١ل
ثٌ قٌ ثٌ ؼجٍِ ِٓ ،ٟاْ ّٝجْ ثٌوٌ ٚز  ٠ ٨نض٘
دجٌٍُّْ.
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األلساس انثانً :انتعادل:
٘ٚيث ٘ ٛثٌٌوٓ ثٌغجٌٍٔ ٟؼوثٌز ث٨ؽضّجػ١ز
فييِ ٟؾييجي ِْييض ٜٛثٌّؼٖ١ييزٚ ،دييٗ صضىجِييً
يٓ
يٗ ٌي
يزٚ ،دؤٚي
يجه٠ز ٌٍوٌٚي
يز ث٨لضٚي
ثٌْ١جّي
صضقمك ٘يٖ ثٌْ١جّز.
ٚثٌّم ٛٚه دجٌض ؼجهي ِ١ٌ ،ثٌض ؼجهي ثٌ قو،ٞ
يج
يزٚ ،ثّٔي
يض٠ٛجس ثٌّؼٖ١ي
يِْ ٓ١ي
يج ٞٚدي
ٚثٌضْي
ثٌ ٌّثه دٗ ٘ ٛثٌض مجًح ثٌ٢ذ ١ؼ ٟد٘ ٓ١يٖ
ثٌّْض٠ٛجسٌٚ .ى٠ ٟضٝٛـ ٘يث ثٔ ،ٌِ٤مٛي :ثْ
و ٍُِْ ٓ٠دّٙج
ٕ٘جن فّ

ً
ي فم١ٙج

ي ٌّْض٠ٛجس

ثٌّؼٖ ١ز ثٌفٌه ٠ز ّ٠ ٨ ،ىٓ صؾجّ ٍ٘ٚجّ ٘ٚ ،ج
ثّ٨ييٌثف وقييو اػٍييٚ ٝثٌغٕيي ٝوقييو اهٔيي.ٝ
ٚثٌّم ٛٚه دجٌّ ٨ثف ٛ٘ :ث٨دض ؼجه ثٌَث ةو ػٓ
ثٌقييو ثٌ٢ذ١ؼيي ٟثٌّٛييٌٍّ ٠ؼٖ١ييز .وّييج ثْ
ثٌّمٚييٛه دييجٌغٕ٘ :ٝيي ٛثِييض٩ن ٘يييث ثٌقييو
ثٌ٢ذ ١ؼ ٟث ٌي ّ٠ ٞىٓ ثٌ فٌه ِٓ ِؼٖ ١ز ِض٢ّ ٛز
ً.
ػٌفج
ْٕ ٌٚج ٔ ؾو فج ؽز ٍِ قز ٌّ ٩ضو٨ي ػ ٍ٘ ٝيٓ٠
ً إىث ٨فظٕج
ثٌقو ٓ٠دّ٩فظز ٛٝٚؿ ىٌهٚ ،مٙٛٚج
ثٌٌٚث ٠جس ثٌ ضٌِ ٟس د ٕج ل ذً لٍ ٚ ،ً١ثْ و ٕج
ٔ ؾو ثْ اه ٔ ٝصأ ًِ ف١ ٟذ ١ؼز ث ٘وثف ثٌوٌ ٚز
ث١ِ٩ّ ٦ز ث٨لض ٚجه٠ز ٠ى فٌٍ ٟوٌ ٨ز ػ ٍ ٝثْ
ثٌ قو ث٤ه ٔ ٝث ٌيٌ٠ ٞص  ٗ١ٞث ٛ٘ َ٩ّ ٦ثٌغ ٕٝ

انٌقف ًدًره فً تحقٍق انعذانت ًاألمن انمجتمعً

ثٌّيوٚ ،ًٛثْ ثٌقو ث٤ػٍ ٛ٘ ٝفو ػوَ ثٌّ٨ثف
ي وّج ٌِ

ي ٕ٘ ِٓٚج ْٔض١٢غ اْ ٔمٛي دأْ

ثٌوٌٚييز ٚث٤فييٌثه ػٍّٙ١ييج اْ ٠ذييي ٨وييً
ثِىجٔجصّٙج ثٌّجه٠ز ٚثٌضٌٖ٠ؼ١ز ثٌمجٔ١ ٔٛز،
ٔٚفٛىّ٘ج ثٌّؼٕ ،ٞٛفّ ٟذ ً١ثً٨صفجع دّْضٜٛ
ثٌ٢ذ مجس ثٌّقٌِ ٚز ف ٟثٌّؾض ّغ ٚ ،صٛف ٌ١وً
ثٌ ظٌٚف ثٌّ٩ة ّز ٌضقم ١ك فو ثٌغ ٕ ٝثٌٍّٛ ٢ح،
وّج اْ ػٍّٙ١ج ديي وً ١جلجصّٙج ٌٍٞغ ٠دٖور
ػٍيي ٝثٌ٢ذمييجس ثٌّضٌفييز ثٌّضؾييجٍٚر ٌٍقييو
ثٌ٢ذ١ؼ ٟفض ٝص ًٚإٌ ٝثٌقو ثٌيٌ٠ ٞص ٟٞفٗ١
ثٌ ؼٌف ثٌ ؼجَ ٙوق ٙفز ػوَ ثٌّ ٨ثف ػٍ .ٗ١
ً فٟ
ٚد ٙيث ٠ضق مك ثٌض ؼجهي ثٌٍّٛ ٢ح إ ّ١ِ٩ج
ثٌّؾض ّغ ّٕ٠ٚ ،ق ٟثٌض فجٚس غ  ٌ١ثٌ٢ذ ١ؼ ٟد ىً
عجًٖ ثٌٍْذ١ز .إ ّ٨ثْ ٍٚثي ثٌّؾضّغ ثٌ٢ذمٟ
٠ ٨ؼ ٍٕٚ ٟثي ثٌ فٛثًق دْ ِ ٓ١ض٠ٛجس ثٌّؼٖ ١ز
وٍ ١ز .و ،٩دً ٠ؼ ٕ ٟثْ ثٌ فٛثًق ّٛف صذ مٝ
ٌّ
ي وّج ٠ؼذ
ٌٚىٓ ػٍِْ ٝض ٜٛفٛثًق ثٌوًؽز
ي  ٨ػٍِْ ٝضٜٛ
ثٌٖ١ٙو ثٌىذ ٌ١ثٌٚوً
ً ،دً ٘ٛ
ثٌ٢ذ مز٘ ِ١ٌ ٚ .يث ثٌض فجٚس ػ ١ذج
ً ي ٔم٢ز لٛر إىث ٨فظٕج ثٓ٠ٌِ٤
ٖ٠ىً ي فضّج
ثٌضجٌ:ٓ١١
اييي ثٌضفييجٚس فيي ٟثِ٨ىجٔييجس ثٌيٕ٘١ييز
ٚثٌؼ ١ٍٞز ٌ ٥فٌثهٚ ،دجٌ ضجٌ ٟص فجٚس ث٤ػ ّجي
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ِٓ ف١ظ ثٌموًر ػٍ ٝثٔ٨ضجػ ثٌؾ١و.
ح  -لذٛي ث َ٩ّ ٦دّذوا اّجُ ثٌٍّى١زِّ ،ج
٠ييؤه ٞإٌيي ٝثٌضفييجٚس فييٍِ ٟى١ييجس ث٤فييٌثه
ٚلوًثص ُٙػٍ ٝصقم١ك ِْض٠ٛجس ثف .ًٞفئىث ِج
فْييقٕج ثٌّؾييجي ٌ٥فييٌثه ٌٍؼّييً ػٍييً ٝفييغ
يجؽٟ
يوثفغ ثٔ٨ضي
يج ثٌي
يو ٚفٌٔي
يض٠ٛجص ،ُٙفمي
ِْي
ثٌ مّ ٔ ٌُ ٚ ،ٞٛش ف ْٓ ث ٨دوثع ٚثٌ ْؼ ٟف،ُٙ١
ًٚ ،ثٔ ّج ِ٘ ٛم ١و
ث ّ٨ثْ ى ٌه ٌٓ ٠ذ م ٍ٢ِ ٝمج
د ؼوَ ص ؾج ٍٚثٌ قو ث٤ػ ٌٍٍّ ٝؾض ّغ ثٌّ ضٛثٍْ
ثٌؼجهي.
٠ٚؾخ ثْ ٔ ٨ض ًٛٚثْ صٛف ٌ١ثٌقو ث٨هِٔٓ ٝ
لذً ثٌوٌٚز ٠ؤه ٞإٌ ٝثٌىًْ ٚثٌضٛثوً ،فيٌه
ص ًٛٚدج ْ٤ ،ً١ثٌوٌٚز ٌٓ صٍؾأ إٌ ٝثٌضٛفٌ١
ثٌىجِييً ٌٙيييث ثٌّْييض ،ٜٛث ٨إىث ثٔؼييوِش
ثّ٤جٌ١خ ث٤مٌ ،ٜوجٍّٛح صٛفّٚ ٌ١جةً ثٔ٨ضجػ
ٌٍ مجهً ٓ٠ػ ٍ ٝثٌؼ ًّ ،اٚ

صٛف ٌ١ثٌ ٌْٛ١ز

ثٌٕمو٠ز ثٌّّىٕز ٌذٕجء ًّجِٙ ً١غٌ١ر ،صؼٓ١
ث٤فييٌثه ػٍيي ٝدٕييجء ف١ييجص ُٙثٌّؼٖ١يي١ز
ثٌّض٢ّٛزٚ ،غ ٌ١ىٌهٕ٘ ِٓٚ .ج فجْ ثٌؼىِ ٘ٛ
ثٌٚق١ـ إى ّ١ىضْخ ثٔ٨ضجػ ػٕج ٌٙؽو٠ور ،إىث
وجٔش ّ١جّز ثٌوٌٚز صضؾٗ إٌ٘ ٝيث ثٌٙوف دىً
ِضجدؼز ٚؽو.
ٕ ٘ٚج  ٠ؾخ ثْ

ٔيوٌ

دأْ

٘ي ٓ٠ثٌ قو٨ ٓ٠
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ّ٠ىٓ صؼّٕٙ١١ج دٖىً فجهٚ ،ثّٔج ّ٘ج ٠ضذؼجْ
ثٌ ظٌٚف ثٌّضغ ٌ١ر ،وّ ْض ٜٛث ٔ٨ضجػ ٚ ،صٛفٌ
ثٌّ ؼجهْٚ ،وغج فز ثٌ ْىجْٚ ،ثٔ ؼوثَ ثِ ٍ٨جس
يٌٚف
يٚ ،ٟثٌظي
يجك ثٌؾغٌثفي
يجه٠زٚ ،ثٌّٕي
ث٨لضٚي
ثٌْ١ج ّ١زٚ ،ث٨ؽضّجػ ١زٚ ،غ  ٌ١ى ٌهٕ ٘ ِٓ ٚ .ج
 ٠ؾخ صٛف ٌ١ؽ ٙجٍ مذ  ٠ ٌ١ضجدغ ٘يٖ ثٌّضغ ٌ١ثس
ٌ١ىضٖف ي دجٌضجٌ ٟي ٘٠ٛز ٘ي ٓ٠ثٌقو ٓ٠ػٍٝ
ٛٝةٙج.
وّج ٠ؾخ ثٌضيوٌ١

ي دؼو ٘يث

ي دأْ

ثٌض ؼجهي ث ٌي ٞىوٌ ٔجٖ ٠ ٨ض ٕجٚي ثٌّ ْضٜٛ
ثٌ فٌه ٞد ٖىً ِذج ٌٕ ،إى ٌْ ١ش ٘ ٕجن ػ ٩لز
فضّ ١ز دْ ِ ٓ١ض ٜٛث ٌومً ْ ِٚض ٜٛثٌّؼٖ ١ز،
ٚثْ وج ٔش

٘يٖ ثٌؼ ٩لز لجة ّز

ف ٟثٌ قج٨س

لو صٕف ،ُٚ

ِغٌ ً٩ؼج ًِ

ثٌ٢ذ١ؼ ١زٌٚ ،ىٕ ٙج

يً
يو ،اٌ ٚؼجِي
يز ثٌَ٘ي
ي ٟفجٌي
يج في
ي ،ٟوّي
ام٩لي
لجٔ ،ٟٔٛو ّج ف ٟفج ٌز ثٌّ ٕغ ثٌ مجِٔٓ ٟٔٛ
ثٌّ٦ثف ،ا ٞ٤ ٚػجًِ

مٌٚ .ػٍ ، ٗ١فجٌومً ٨

ِقوٚه ٠ز ٌٗ ف ٟثٌوٌ ٚز ث١ِ٩ّ ٦ز وّ ذوا  ٌٚىٓ
٘يث ٠ ٨ؼٕ ٟأٙج  ٨صْض١٢غ ثٌٌْ٢١ر ػٍّٛٔ ٝ
ث ٌومً ثٌ فٌه ٞد ٖىً ا ٘ٛػ ،فئىث ًاس اْ ى ٌه
ثٌٕ ّ ٛثٛ٘ ٤ػ ّٛف ٠ؤه ٞإ ٌ ٝصوثٚي ثٌ غٌٚر
يٌ
يفجصٙج غ١ي
يج ٙي
يوثٌٙ ،ي
يز ؽي
يز لٍٍ١ي
يو ٜفتي
ٌي
ثٌ٢ذ١ؼ ١زّ ِ ،ج ْ ٠قخ ثٌ موًر ث٨لض ٚجه٠ز فٟ
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ِ ؾج٨س ث ٔ٨ضجػ ٚثٌض ذجهي ِٓ ثٌؾ ّج٘ .ٌ١اٚ
ًاس ٘يث ثٌّٕ ٛثٌّضىجعٌ ّٛف ٠ؾؼً ِٓ ثٌٚؼخ
ػٍيي ٝثٌؾٙييجٍ ث٨هثً ٞثْ ٠قمييك ثٌضييٛثٍْ
ثٌٍّٛ٢حٚ ،اِغجي ىٌه فئٔٙج صْض١٢غ ثٌضقو٠و
ِٓ ث ٌومً ػ ذٌ ثٌّ ٕغ ِٓ ث ٌومٛي ف ٟد ؼٜ
يج٨س
يه ثٌّؾي
يٕـ صٍي
يجه٠زِٚ ،ي
يج٨س ث٨لضٚي
ثٌّؾي
ٌييٌس ُٚثِ٤ييٛثي ثٌضؼج١ٔٚييز ،اٌٍٖ ٚييٌوجس
ييٌ ،ٓ٠اٚ
ييٌثه ،ا٣ٌ ٚمي
ييجّ٘ز ،ا٥ٌ ٚفي
ثٌّْي
ص ْض١٢غ اْ ص فٌ ٛثٌ ٌٞثةخ ثٌضٛثٍٔ ١ز ٌضقم ١ك
٘يث ثٌ ٙوف ِ ٨ٚ .ؾجي ف ؼٌٍ ٩ذ قظ ػٓ ثِّ ٨
ثٌض ٌٖ٠ؼ١ز ٌيٌهٌٚ ،ىّٕج ٔ ٖ ٌ١إ ٌ ٝثٌ موًر
ثٌمجٔ١ ٔٛز ،ثٌ ضٍّ٠ ٟى ٙج  ٌٟ ٚث ٌِ ٤ثٌّف ضٌٛ
ثٌ٢جػز دٕ٘ ثٌمٌ ْ ثٌىٌ ،ُ٠ف ٟٙلوًر ٚثّؼز
ٌضقم١ييك ثٌّٚييٍقز ث٨ؽضّجػ١ييزٚ ،ث٘٨ييوثف
ث٨لضٚجه٠ز ثٌٌِّّٛز.
انٌقف ًدًره فً تحقٍق انعذانت:
ٌٍ ٛلف ث ِٟ٩ّ ٦اد ؼجه ِضٕ ٛػز ٌٔ ،وَ فٙ ١ج
ػٍِ ٝج ٠أص:ٟ
أًالً :انحانت انقزبٍت:
 ٟ٘ ٚثٌ ٚفز ثٌ ض ٟصٌوَ ٘ج ثٌٕ  ٗٛٚث١ِ٩ّ ٦ز
ف ٟم ٍو ثٌّ ٍُْ دج ّضٌّثً .فجٌ قو٠ظ ثٌّ ًٖٛٙ
ث ٌٛثًه فِ ٟنض ٍف و ضخ ثٌ قو٠ظ «إٔ ّج ث٤ػ ّجي
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ّجسٚ ،إّٔج ٌىً ثٌِا ِج ٌٔ٠ »ٜٛوَ ػٍٝ
دجٌٕ١
ٔ١ز ثٌٍُّْٚ ،صٌد١ضٙجٌ ،ضْضٙوف ثٌضمٌح إٌٝ
هللا ص ؼجٌ ٝدجػض ذجًٖ ا ّّٝ

٘وف .ف ٛٙ

٘وف ٨

ٔٙجة٠ ٨ ٟضٛلف ػٕو فو٘ ٛ٘ٚ ،وف ِؼًّٕٖ٠ ٞٛ
وً ؽٛث ٔخ ثٌى ّجي٘ ٛ٘ ٚ ،وف  ِِ ٩٠ثٌف ٌ٢ر
٠ٚىض ْخ ِٕ ٙج ث ٌوٚثفغ ٚثٌ قٌثًر ثٌّ ْضٌّر،
ً ػ ٍٝ
 ٛ٘ ٚدجٌ ضجٌ٘ ٟوف ِ ضٛثٍْ ٠٨غ ٍخ ؽجٔ ذج
ً.
ً ِض ٚجػوث
ً ف١جص ١ج
ؽج ٔخٚ ،إٔ ّج ٠ق مك صٛثٍ ٔج
 ٚلو ؽجء ػٕٗ(  ٍٝٙهللا ػٍ  )ٌٗ ٚ ٗ١ل٠ « :ٌٗ ٛج
ا دج ىً إْ ث ّض٢ؼش اْ  ٨صأ وً  ٨ٚص ٌٖح إ ٨هلل
فجف ؼً»(ِ ٛ٘ ٚ .)11ج ا ووٖ ٚثٌ ضََ دٗ ثٙ ٤قجح
ٚث٤ةّز.
٠مٛي ثِ٦جَ ثٌٚجهق(ػٍ ٗ١ثٌِْ « :)َ٩ج وجْ
ػذييو ٌ١قييذِ ٔفْييٗ ػٍيي ٝهللا ث ٨اهمٍييٗ هللا
ثٌؾٕز»(.)12
 ٌٚؼً صأو ١و ثٌٕ  ٗٛٚػ ٍ ٝثٌ ذوء دجٌض ّْ١ز
ف ٟث٤ػ ّجي  ٠قٛي ف ١جر ثٌّ ٍُْ إ ٌ ٝلٌثءر
هثة ّز دج ُّ هللاٚ ،ػ ٍ ٝدٌ وز هللا.

ث ٌِ ٤ث ٌيٞ

يٕٙؼ
يٓ ثٌّي
يج ػي
يو ثدضؼجهٔي
يوٖ ػٕي
يوأج ٔفمي
دي
ثٌضٌ د ٞٛثٌ ٚ .ِٟ٩ّ ٦تٓ هػج ٔج ثٌ َ٩ّ ٦ضقً٠ ٛ
ثٌق١جر وٍٙج إٌ ٝػذجهر ثْ ثّض٢ؼٕج فمو ػٓ١
ّ ث ٨دٖىً لٌدٚ .ٟلو
ً ثػضذٌ٘ج ٨صٚـ
ٌٕج اًِٛث
ي٩ر
يّ٘ وجٌٚي
يجٌّؼٕ ٝث٤مي
يجهثس دي
يّ١ش دجٌؼذي
ُّي
ا
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ٚثٌ ٚ َٛٚثٌ قؼ ٚثٌَ وجر ٚثٌؾ ٙجه .ف  ًٙثٌ ٛلف
ِٓ ٘يث ثٌٕٛع ِٓ ث٨ػّجي؟
اعتبار قصذ انقزبت فً انٌقف:
لجٌش ثٌقٕف١ز دجٌٌٖ١١ز ف ٟثٌقجي ٚثٌّآي،
ا ٚ ٞؽٛح ثٌ ٌٚف ف ٟثٌ قجي ث ٚف ٟثٌ ّآي دم ٚو
ثٌمٌدز ،وّج ٌٚ ٛلف ػٍ ٝث٤غٕ١جء فج١ٌ ً٨ؼٛه
دجٌّجي ػٍ ٝادٕجة ُٙثٌفمٌثء.
ٚلييجي ثِ٦جِييجْ ِجٌييه ٚثٌٖييجفؼ ٟدؼييوَ
ثٕ ٨ضٌث .ٟا ِج ثٌقٕجد ٍز ف مجٌٛث د ٛؽٛح وٗٔ ٛ
ػ ٍٝ

دٌ ٚلٌ دز ٚ ،لو ثمض ٍف ثِ٨جِ ١ز

فٟ

ثٕ٨ضٌثٟ؛
فٙ ٌٜ١جفخ ثٌٌٝٚز ثٌذ١ٙز ػوَ ثٕضٌث ٟلٚو
ثٌمٌدز فٙ ٟقز ثٌٛلف ٚىٌه ٌؼوَ هٌٙ ً١جٌـ
ػ ٍ ٝث ٕضٌثٙ١ج ٔ ،ؼُ ٠ض ٛلف ثٌ غٛثح ػ ٍ٘ ٝيث
ثٌمٚو.
ٙ ٌٜ٠ ٚجفخ ثٌ ؾٛثٌ٘ ثْ ث٠ ًٙ ٨مض  ٟٞػوَ
ثػض ذجً ل ٚو ثٌمٌ دز إى ثْ ثٌ ٛلف ػ مو ػٌ فٟ
د٩

ً ٠خ ف ٍّٖٗ ١هٌ ( ً١ا ٚفٛث دجٌؼمٛه) ثٚ

ِج ؽجء ف ٟثٌؼ ذجًر ثٌٌّ٠ ٚز (ثٌ ٛلٛف ػ ٍٝ
ف ْخ ِج ٛ٠لف ٙج اٍ٘ ٙج)( ،)13ا ٚل ٍٝٙ (ٌٗٛهللا
ػٍ« :)ٌٗ ٚ ٗ١فذِ ثّٚ ًٙ٤ذً ثٌغٌّر»(.)14
ُ ٍ١مش ػ ٍ ٝثٌ ٛلف ػ ذجًر
 ٚلو ٠ؼ ضٌ ٛدأ ٔٗ ا

انٌقف ًدًره فً تحقٍق انعذانت ًاألمن انمجتمعً

(ثٌ ٚولز ثٌؾجً ٠ز) ٚ ،لو ًإ ٠ج ثْ ثٌٌٚث ٠جس
ثٌضيي ٟصٕمييً اٚلييجف ث٤ةّييز صٕمٍٙييج دٍفييظ
ثٌ ٚولز ِٓ ٚ ،ثٌّؼ ٍ َٛاْ ل ٚو ثٌمٌ دز ِؼض ذٌ
ً د ؼو ًٚٚه ثٌن ذٌ ثٌ ٚق١ـ:
ف ٟثٌ ٚولز مٙ ٛٚج
ًُ٠و دٗ ٚؽٗ هللا»(.)15
«ٙ٨ولز  ٨ٚػضك إِ ٨ج ث
عُ  ٠مٛي ٔ :ؼُ لو  ٠مجي دأ ٔٗ ًث ؽـ ػ ٕو
ثٌٖجًع وجٌَٚثػ.
عُ ٠ؤ ٠و ِج ثم ضجًٖ دّؼٍ١ ِٛز ػوَ ثػض ذجً
ِج ٠ؼضذٌ ف ٟثٌٚولز ِٓ و ْٛثٌّٛلٛف ػٍُٙ١
ّف ْٛد ؾٛثٍ ثٌ ٛلف
ف مٌثء  ٔٚق ٛى ٌه ،دً ٌٚ ٠
ػ ٍ ٝثٌ ىجفٌٙ ٚ ،قز  ٚلف ث ٌيِ ٟػ ٍ ٝثٌذ ١غ
ٚثٌى ٕجةِ ٚ ،ويٌه  ٚلف غ  ٌ١ثٌ ّؤِٓ ٨ٚ ،ص ٚـ
()16

ػذجهثس ثٌىجفٌ إ ٨دجّ٠٦جْ.

ٙ ٌٜ٠ٚجفخ (ثٌمٛثػو ثٌفم١ٙز) ثٕضٌث ٟلٚو
ً ي دؼو اْ ٔجلٔ فٟ
ً ٚؽٛد١ج
ثٌمٌدز ي ثفض١ج١ج
ثّ ٨ضو٨ي ػ ٍ ٝػوَ ثػض ذجًٖ دجٚ ًٙ ٤ا ٔٗ ػ مو
ّج ٔقض ًّ
ِ ّٖٛي ٌمج ػور (ا ٚفٛث دجٌؼمٛه) دأٔ
ه مً ل ٚو ثٌمٌ دز

فِ ٟج٘ ١ز ثٌ ٛلف

ً،
ٌٕػج

ٚف ٕ١تي  ّ٠٨ىٓ ثٌضّ ْه دج ٩١٦لجس ،ثٌٍ  ُٙإ٨
ثْ  ٠ى ْٛثٌ ٛلف فم ١مز ػٌف ١ز ٨

ٌٕػ١ز

ِغ

ثٌٖه ف ٟو ٗٔٛفم١مز ػٌف١ز ِقٞز.
ا ِج اه ٌز ث٨ػض ذجً

وػٝ
فئْ ث٦ؽ ّجع ثٌ ّّ

ّ دٗ.
ِؼًٍ ثِ ٚقضًّ ثٌّوًن ف٠ ٩قضؼ
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ٌٚىٓ ّ٠ىٓ ثّ٨ضٕجه إٌ ٝلٙ ٨« :)ٗ(ٌٗٛولز
ًُ ٠و دٗ  ٚؽٗ هللا» د ٕجء ػ ٍ ٝاْ
 ٨ٚػ ضك إِ ٨ج ث
ِج٘١ز ثٌٛلف ِٓ ثٌٚولز.
و ّج ثْ ػ ذجًر ( ّذً ثٌغ ٌّر)

ِأمٛى

ِٓ

و( ٗٔٛفّ ٟذ ً١هللا).
يجح
ي ٟوضي
ي ٟفي
ي١ل ثٌّٛ٢ي
يٓ ثٌٖي
يً ػي
يو ٔمي
ٚلي
ثٌٕٙج ٠ز:

دأْ ثٌ ٛلف ٚثٌ ٚولز

ٕٟء ٚث فو

ٚ٠٨ٚـ ٕٟء ِّٕٙج إِ ٨ج ٠ضمٌح دٗ إٌ ٝهللا.
()17

ً ف ٟثػضذجًٖ.
ٚدجٌضجٌ٠ ٟقضجٚ ٟؽٛدج

ا ِج ثِ ٨جَ ثٌنّ ٟٕ ١ف  ٌٜ١اْ ث ٤ل ٜٛػوَ
ثػضذجً لٚو ثٌمٌدز فض ٝف ٟثٌٛلف ثٌؼجَ ٚإْ
ً.
وجْ ث٤ف ٟٛثػضذجًٖ ٍِ٢مج
 ٌٜ٠ ٚثِ ٦جَ ثٌ ْ١و ِق ْٓ ثٌق ى ُ١ثػض ذجً
ثٌمٌ دز فٙ ٟقز ثٌ ٛلف ٚإْ وجْ ث٤ظ  ٌٙػوَ
ثػضذجً٘ج فِ ٟغً ثٌٛلف ػٍ ٝثٌيً٠ز.
ا ِج ثٌ ْ١و ثٌ ٖ١ٙو ِق ّو دجلٌ ثٌ ٚوً ف٩
ً.
٠ؼضذٌ ثٌمٌدز ٌٕ١ج
ييجٟ
ييجدك ٌ٩فض١ي
ييجٌ٘ ثٌّ٢ي
ًانخاصةةةت :إْ ثٌظي
ثػض ذجً ثٌمٌ دزِ ٛ٘ ٚ ،ج ص ؼجًف ػٍ  ٗ١ثٌ ٕجُ
و ثٚ٤لجف
و ثٌٛلف ِٓ أّج ٟثٌؼذجهثس ٚػّ
ِٓ ػّ
ِٓ ث ًِٛ ٤ثٌن٠ ٌ١ز ٚثٌ ٚولجس ٛ٘ ٚ ،ا ٌِ ِ ٖضك
ِٓ ثٌٌٚث٠جس د٠ً ٩خ.
ٚإىث اِ ىٓ ثٌض ٕجٍي ػٓ ٘يث ثٌ ٌٖ ٟفئْ ِٓ
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ثٌّ قضُ ث ٕضٌث ٟثْ  ٠ى٘ ْٛيث ثٌؼ ًّ فٌ١ْ ِ ٟ
يٓ
ي ً٩ػي
يز ،فٞي
يٌه ث٦دجفي
يٌ ٌّ ٨ؾي
يٌ ٚثٌذي
ثٌن١ي
ثٌىٌث٘ز ٚثٌقٌِز.
فئٔٗ فض ٝدجٌْٕذز ٌٍٛلف ػٍٚ ٝف ٓٛثٌقٌَ،
ث ٚػ ٍ ٝث٤ح ثٌ ىجفٌ ،ا ٚ ٚلف ث ٌيِ ٩٠ ٟفظ
ً.
ثػضذجً وٌِٚ ْٛفٗ دٌث
ثانٍاً :انحانت انتأبٍذٌت:
فئْ ثٌىغ  ِٓ ٌ١ثٌ ّيث٘خ ٚثٌفم ٙجء ٌْٚٚ ٠
ػٍيي ٝثٕييضٌث ٟثٌضأد١ييو ،وّييج ثْ ثٌقجٌييز
ثٌؾجً ٠ز ثٌ ضٟ

ؽٌس ػٍٙ ١ج

ٌّ١ر ثٌّض ٌٖػز

صٌوَ ػٍ ٝىٌه.
 ٠مٛي ثٌٌّ ف َٛثٌ ٖ١ل ِغٕ ١ز :إْ ثٌ ٛلف
ً ( ٙولز ؽجً ٠ز) ،ف ٍ ٛفوهٖ ٌُ
 ٠٨مغ إِ ٨ؤ دوث
ًٚ .لجي وغ ِٓ ٌ١ثِ٦جِ١ز :إٔٗ فذِ.
٠ؼو ٚلفج
ٚثػ ضٌ ٛػ ٍ ٝثٌ ٖ١ل ا دٌ٘ ٍ ٟر دٕ ْذز ثٌ مٛي
د ٚقز ثٌ ٛلف ثٌّٕم ٢غ إ ٌ ٝثِ٨جِ ١ز .ا ِج
ّخ دأٔٗ ٌٛ
ثٌّجٌى١ز ف ٩صٖضٌ ٟثٌضأد١و٠ٚ ،ؼم
ّ ثٌ ٛلف
 ٚلف ػ ٍ ٝؽ ٙز صٕ مٌ ٛوج٨ٚ٤ه ف ٚ ٠ ًٙـ
ّ فٍ ّٓ  ٠ؼٛه ثٌ ٛلف د ؼو
ث٠ ٚذ ً٢؟ ٙ ٌٛ ٚـ
ث ٔ٨مٌثٛ؟ ثٌقٕف ١ز ص ٚقـ ى ٌهٚ ،د ؼو ث ٔ٨مٌثٛ
ٌٚ ٕ٠ف ٌٍف مٌثءٚ ،ثٌقٕجد ٍز ٚ ٠قق ْٛى ٌه عُ
ٌٚ ٠ف  ٤لٌح ثٌ ٕجُ ٌٍٛث لف ٛ٘ ٚ ،ا فو لٌٟٛ
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ثٌ ٖجفؼ١زٚ ،ثٌّجٌى ١ز ص ٚقـ ى ٌه  ٌ٠ٚؽغ إ ٌٝ
ا لٌح ثٌف مٌثء إ ٌ ٝثٌٛث لف ،فئْ وجٔٛث وٍ ُٙ
اغٕ ١جء ػجه إ ٌ ٝػ ٚذض .ُٙا ِج ثِ٨جِ ١ز ف مو
ً  ٌ٠ٚؽغ إ ٌ ًٚ ٝعز
ّ ٚل فج
لجٌٛث دأ ٔٗ ٚ ٠ـ
()18
ثٌٛثلف وّج ف( ٟثٌؾٛثٌ٘).
()19

فئىث ػؤج إٌٙ ٝجفخ (ثٌؾٛثٌ٘)

ًإ٠جٖ

ٖ ٠ضٌ ٟث ٌوٚثَ ف ٟثٌ ٛلف د ٩م٩ف دّؼ ٕ ٝػوَ
ثٌضٛل ١ش ٚػٍ  ٗ١ث٨ؽ ّجع ثٌّق ىٚ ٟثٌّق ،ًٚ
ف١ن  ٘ٚديٌه ػ ّ( َٛث ٚفٛث دجٌؼمٛه) ٌ ٛوجْ
ًٚ ،ويث وً ػِّٛجس ثٌٛلف٘ ،يث إْ
ثٌٛلف ػموث
ٌُ ٔ مً إْ ثٌضأد ١و ِض  ّٓٞفِ ٟف  َٛٙثٌ ٛلف،
ً،
ف ٍ ٛلٌ ٔٗ د ّور د  ٌٛ ٚ ً٢وجْ ٠ ٌ٠وٖ ٚل فج
ا ِج إىث ٌُ ٠ؼ ٍُ ثٌم ٚو ف  ًٙثٌضٛل ١ش ٖ ٠ىً
يج إْ
ً (وّي
يذِ صّجِ يج
ي ٝثًثهر ثٌقي
يز ػٍي
لٌٕ٠ي
ثٌضأد١و ٖ٠ىً لٌٕ٠ز ػٍ ٝثٌٛلف فض ٌٛٚ ٝوجْ
ً ٙ٤جٌز ثٌٚقز؟
دٍفظ ثٌقذِ) صذؼج
ٌٙؿ ثٌٖ١ٙوثْ (ثٚ٨ي ٚثٌغجٔ )ٟدجٌمٌ١ٕ٠ز.
ً ٚإْ لٚو ِؼٕ ٝثٌٛلف،
ٚل ً١دًٌٚ١ٚصٗ فذْج
إى ثٌ قذِ لوً ِ ٖضٌن دّ ٕٙ١ج إ ٨ث ٔٗ ٖ ٠ىً
ػٍ  ٗ١دج ٕضٌثن ثٌّف  َٛٙد ٓ١ثٌ ٛلف ٚثٌ قذِ،
٠ ٨ٚضّ َ١ثْ إ ٨دجٌم ٚو ٛ٠٨ٚ ،ؽو ٘ ٕج ل ٚو.
ٕ ٘ ِٓ ٚج لجي ف ٟثٌّ ْجٌه ٌٛ :ل ٚو ثٌ ٛلف
د.ً٢
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ً ٌ ّٓ  ٕ٠مٌٛ
ٚػ ٍ ٝا ٞفجي ،ف ٍ ٛؽؼ ٍٗ ٚل فج
ً وَ ٠و ف ّج
غجٌ ذج

٘ ٛثٌّ ٛلف؟ ل ً١

دذْ٩٢

ًٚ ،ل ً١
ثٌ ٛلفٌٙ ٚ ،ؿ ثٌىغ  ٌْٚ١دجٌ ٚقز فذ ْج
ً فضٕ٠ ٝمٌ ٛثٌّّْْٛ
٠ؾخ إؽٌثسٖ ٚلفج
ِي٘خ ث٤وغٌ٠ز

ي ٛ٘ٚ

ي ٚثٌظجٌ٘ ثْ ٌٗ فىُ ثٌقذِ

ً.
ٚإْ ٌُ ٠ىٓ فذْج
إ ٨اْ

ٙجفخ ثٌ ؾٛثٌ٘

 ٌٜ٠ثٌ مٛي دجٌ ٚقز

ٙ٤جٌز ػوَ ثٕ٨ضٌثًٚ ،ٟدّج ٠ٌ٠و ػوَ ثٕضٌثٟ
اْ  ٕ٠٨مٌ ٛثٌّ ٛلٛف ػ ٍ ُٙ١ثٌّ ْضفجهر

ِٓ

اهٌز ثٌؼمٛه ٚاهٌز ثٌٛلف ّّ١ج ل(ٌُٙٛػٍُٙ١
ثٌْ« :)َ٩ثٌٛلٛف ػٍ ٝفْخ ِج ٛ٠لفٙج اٍ٘ٙج»
ٚٚؽٛه ًٚث٠ضٙ ٓ١ق١قض.ٓ١
ثانثا ً  -انحانت انٌالئٍت:
فٌغُ ثْ ثٌؼٍ ّجء

٠يوٌْٚ

ؽٛثٍ ثْ ٠ؾ ؼً

ثٌٛث لف ٌٕف ْٗ فك ثٌٕ ظٌ ػ ٍ ٝثٌ ٛلف ٌٚ ،ىُٕٙ
ً ثٔٗ ٌ ٛاٍ١ك ثٖ٠ ٌُٚ ٌِ٤ضٌٗ١
٠ؤ وو ْٚاٞ ٠ج
 ٤فو فجٌٕظٌ ف ٟثٌ ٛلف ثٌ ؼجَ إ ٌ ٝثٌ قجوُ
يٛف
ي ٝثٌّٛلي
يجٗ إٌي
يف ثٌني
ي ٟثٌٛلي
يٌػٚ ٟفي
ثٌٖي
ػٍ.ُٙ١
ْ٠ٚض١٢غ ثٌقجوُ ثٌٌٖػ ٟثٌٕ٦ثف ػٍ ٝثٌٛلف
ِٓ ٌ١ق:
ا :ً٨ٚدجػض ذجًٖ ث ٌ ٌٟٛثٌّ ْؤٚي ٚدّمض ٝٞ
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٩ٙف١جصٗ ثٌ٨ٛة ١ز ْ ٠ض١٢غ ثٌّ ٕغ ِٓ ثٌىغ ٌ١
ِٓ ث ًِٛ ٤ثٌّذج فز ،ا ٚثٌَ ٦ثَ د ٙج; ف ٛٙ
ٛ٠ؽييٗ ثٌٛلييف دّييج ْٕ٠ييؾُ ِييغ ثٌقجؽييجس
ث٨ؽضّجػ١ز ٚثٌؼوثٌز ث٨ؽضّجػ١ز.
ً :ثٌٕ ٦ثف ػ ٍ ٝف ْٓ ؽٌ ٠جْ ػ مو ثٌ ٛلف
عجٔ ١ج
ٚػًّ ثٌٕجظٌٚ ٓ٠ثٌّضِٚٚ ٓ١ٌٛجًفٗ.
٠ٚضأ وو ا عٌ ٘يث ػ ٕوِج ٔؤِٓ دأْ ِ ٌْ١
ً إ ِج ٌ ٚجٌـ ثٌؾٛث ٔخ ثٌٌثؽ قز
ث ٚ٤لجف ػِّ ٛج
ثٌض ٌٟٕ ٟفٙ١ج ثٌؼذجه٠ز ي  ٚلٍٕج دٙج ي اٚ
ثٌؾٛثٔخ ثٌنٌ١ر فٔ ٟفْٙج فضٖٔ ٌُ ٌٛ ٝضٌٟ
ثٌؼذجه٠زٕ٘ ِٓٚ ،ج ٠ى ٌٗ ْٛثٌقك فِٕ ٟغ اٞ
إؽقييجف ث ٚثّييضغ٩ي ثٙ ٚييٌف فيي ٟثٌؾٙييجس
ثٌّؼجه٠ز ٌِ٩ز ٌٍٚنٍك ثٌؼجَ.
ً ٌٍقىُ ث ٌٟٚ٨دجٌٕ٦ثف
ً :ثٌم١جَ ٚفمج
عجٌغج
يك
يو فْي
يٗ ػٕي
يً ػٕي
ي٢ز ٚو١ي
يٌ ا ٚدٛثّي
ثٌّذجٕي
ثٌّض ٌٛ ٌٟٛثٕضٌٕ١ج ثٌؼوثٌز ا ٚػوَ وفجءصٗ
ً ِٓ اٚي
ا ٚث ّضمجٌضٗ ا ٚو ْٛثٌ ٛلف ِ ٍ٢مج
ث.ٌِ٨
رابعا ً ـ انحانت انتعاًنٍت:
يز
يٓ فجٌي
يٌ ػي
يٟء صؼذ١ي
يً ٕي
يً وي
يجٌٛلف لذي
في
ً ٌٛث ؽخ
صؼج١ ٔٚز  ٠م َٛد ٙج ث ٤فٌثه صقم ١مج
ً ٌ ْذ ً١ثٌن ٌ١
ثٌضىج فً ٚثٌ ضٌثفُ ٚإ ِوثهث
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ً ٌٍ ٚجٌـ ثٌ ؼجَٚ ،ف ضٖ ٔ ٌُ ٌٛ ٝضٌٟ
ٚصقم ١مج
ً
ثٌمٌدز ف ٗ١فئْ ِْ٠ ٌٖ١ؾخ ثْ ٠ى ْٛصٌثفّ١ج
ً.
صؼج١ٔٚج
خامسا ً  -انحانت اننفسٍت انذافعت:
فئْ ثٌٛلف ٘ ٛثٌّٕفي ثٌٛف١و ثٌيْ٠ ٞض١٢غ
ثٌفٌه ِٓ م ٌٗ٩ثٌضٌٚف ف ٌ١ِٚ ٟاِٛثٌٗ إٌٝ
ً ٔ ق ٛثٌ ٛلف ِٓ
ً ًثة ؼج
ث٤دوِّ ،ج ٛ٠فٌ هثف ؼج
ً ٌٍقٌ وز ثٌضؼج١ ٔٚز فٟ
ً ِ ْضٌّث
ؽ ٙز ٚصّٕ ٠ٛج
ثٌّؾضّغ.
لسادلسا ً ـ انحانت االقتصادٌت:
ّ٠ٚىٓ اْ ٔيوٌ ٌٙج ِظجٌ٘ ِّٙز ِٓ اّ٘ٙج:
ٌّ دجصؾجٖ ٚثفو ٠ضُ ف ٗ١ثٔضمجي
ثْ ثٌٛلف ِْ١
ثٌٍّى١ييجس ثٌنٙٛٚيي١ز إٌيي ٝل٢ييجع ثٌٍّى١ييز
ثٌؼج ِز إْ

ً ٚث ٌْ ِ ٝض٠ٛجس
ً ػج ِج
وجْ ٚل فج

ً.
ً مج ٙج
صؼ ذٌ ثٌقج ٌز ثٌفٌه ٠ز إْ وجْ ٚل فج
فجٌٛلف ً فو ِؤدّ و ٌٍم ٢جع ثٌ ؼجَ

ِٓ ل ذً

ثٌم ٢جع ثٌ نجٗ .و ّج ثْ ِٕ ٙج ِج  ٩٠فظ ِٓ
فج٨س ثٌضٌثوُ ثٌضّٕ.ٞٛ
٠مييٛي ثّ٤ييضجى ِٕيييً لقييف« :فٙيي ٛعييٌٚر
إٔضجؽ١ييز صٝٛييغ فيي ٟثّ٨ييضغّجً ػٍييّ ٝييذً١
ثٌضأد ١و ٕ ّ٠غ د ١ؼٗ ٚث ّض٩ٙن ل ّ١ضٕٗ ّ٠ٚ ،غ
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صؼ ٍٗ ١٢ػٓ ثّ ٨ضغ٩يٚ ،ص ؾخ ١ٙجٔضٗ ٚث٦د مجء
ػ ٍ ٝلوً صٗ ػ ٍ ٝإٔ ضجػ ثٌ ٍْغ ٚثٌ نوِجس ثٌ ضٟ
م ٔ٦ ٘ٚضجؽ ٙج ٠ٚ ،قٌَ ثٔ٨ض مجٗ ِ ٕٗ ٚثٌض ؼوٞ
ػٍ.ٗ١
فجٌٛلف إىْ

ً
ٌ ِ١ث ّضغّجًث

ف ٟثٌّ ْضمذً

ًِٓ ٚ ،
ف مٚ ،٠إٔ ّج ٘ ٛث ّضغّجً صٌثو ّ ٟاٞ ٠ج
ً د ؼو  َٛ٠دق١ظ
ا ُ٘ مٚجة  ٗٚث ٔٗ ٠ضَث ٠و ِ ٛ٠ج
ْ ٠ضوثَ ثٌ ٛلف ثٌ ْجدك ث ٌي ٞأ ٖأصٗ ث٤ؽ ١جي
ثٌّج ١ٝزٚ ،صٕ  ُٞإٌ  ٗ١ث ٚ٨لجف ثٌؾو ٠ور ثٌ ضٟ
ٖٕ٠تٙج ثٌؾ ً١ثٌقج ٌٝي ١ٞ٠ٚف :ي ٚلو ّجػو
ػ ٍ ٝثًص فجع ثٌمّ ١ز ثٔ٨ضجؽ ١ز ٌىغ ٌ١

ِٓ

ثٚ٤لييجف ثٌّضٌثوّييز ،ثٌض٢يي ًٛثٌىذ١ييٌ فييٟ
صىٌٕٛٛؽ١ج ثٌذٕجء(.)20
لسابعا ً ـ انحانت انتنٌعٍت ًاإلنسانٍت:
ً ِٓ
٠يوٌ ثٌفم  ٗ١ثٌىذ  ٌ١ثٌٕؾ ف ٟأٛث ػج
ثٌّٛلٛف ػٍِٕٙٚ ُٙ١ج :ثٌٛلف ػٍ ٝثٌٍّّْ،ٓ١
ٚثٌ ٛلف ػ ٍ ٝاص ذجع ِي٘خ ِ ؼٚ ،ٓ١ثٌ ٛلف ػ ٍٝ
ثٌؾ ٌ١ثْٚ ،ثٌ ٛلف ػ ٍ ٚ ٝؽ ٖٛثٌ ذٌٚ ،ثٌ ٛلف
ِٚ ،ٟثٌ ٛلف ػ ٍ ٝثٌ ىجفٌ
ػ ٍ ٝثٌ ىجفٌ ث ٌيّ
ثٌقٌ دٚ ،ٟثٌ ٛلف ػ ٍ ٝثٌٌّ صوٚ ،ثٌ ٛلف ػ ٍٝ
ثٌذ ١غ ٚثٌى ٕجةِ ٚثٌى ضخ ثٌ ّْج٠ٚزٚ ،غ ٌ١
ىٌييهٚ .لييو هًُ وييً ٔييٛع ٚه٨٨صييٗ دىييً
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ثٔفضجؿ.

()21

 ٚلو ل ١وٖ ثٌفم ٙجء دأْ  ٠ىٚ ٠ ّٓ ِ ْٛـ
ّ
ً فٟ
صٍّ ١ىٗ ٚاْ  ٠٨ى ْٛثٌ ٛلف ػٍ ِ ٗ١قٌ ِج
()22

هٌّ ٞؼ١ٚز.
ٔفْٗ ٠ ٗٔ٤ؤّ

ور ِضٕ ٛػز
ٕ ٘ٚجن ١ٙغ وغ ٌ١ر لوّ ٠ز ْ ِٚضؾّ
()23

ّٓ ّؼز ثٌٛلف ِٚؾج٨صٗ.
صذ١
ٚص ذو٘ ِٓ ٚيث ثٌ ّٖٛي ثٌ ٚفز ثْ ٔ٦جٔ١ز
ٌٍ ٛلف ،ف ىً ِج ٠ؤهٌ ٞضقم ١ك ِ ٍٚقز ٌِ ٍّز
ف  ً٩ٞػٓ ثٌّ ٚجٌـ ثٌّؼٕ ١ز  ّ٠ىٓ اْ

ص ٍّٖٗ

٘يٖ ثٌؼٍّ١ز فض ًٚ٠ ٝث ٌِ٤إٌِْ ٝأٌز ثٌٛلف
ػٍ ٝثٌقٛ١ثٔجس ثٌؼٚ ٖٝ٢ثٌؾجةؼز.
 ِٓ ٚثٌّّ ىٓ اْ ٔيوٌ د ؼ ٜثٌ  ًٛٚثٌقو ٠غز
ِٓ لذ:ً١
1ي ٚلف ثٌقمٛق ثٌّؼٕ٠ٛز ٚثٌضٌثع١ز.
ٚ -2لف ثٌٌ٢ق.
ٚ -3لف ثٌنوِجس ثٌقو٠غز.
ٚ -4لف ثٌٕمٛه ثٌي٘ذ١ز ٚغٌ٘١ج ٌٍَٕ٠ز ثٚ
ٌ٩لضٌث ٛثٌّ.ّْٛٞ
ٚ -5لف ثفض١ج ٟ١ثٌٌٖوجس ثٌقو٠غز.
 -6ثٌ ٛلف ٦لج ِز

ِؤصٌّثس إٔ ْجٔ١ز ػج ِز

يور
ي ٝثٌٛفي
يؾ١غ ػٍي
يٛثً ٚثٌضٖي
يؤصٌّثس ثٌقي
وّي
ثْٔ٦جٔ١ز ٚثٌو١ٌٚز ٚث١ِ٩ّ٦ز.
 -7ثٌ ٛلف ٌض ٖؾ١غ ثٌّؤّ ْجس ث٨لض ٚجه٠ز فٟ
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هٌٚز ا٢ِٕ ٚمز ِج ا ٚصٖؾ١غ ِؤّْجس ثٌضّٕ١ز
ف ٟثٌؼجٌُ ثِٟ٩ّ٦

ي ِغً٩

ي ا ٚهػُ ٌٕوجس

ييٝ
ييجق ػٍي
ييز ،ا ٚثٔ٦في
ييأِ ٓ١ثٌضؼج١ٔٚي
ثٌضي
ثٌ٩ؽتِٚ ،ٓ١ج إٌ ٝىٌه ِٓ اغٌث ٛإْٔجٔ١ز.
خذماث انٌقف عهى انصعٍذٌن اإللسامً ًاإلنسانً:
إْ اه ٔ ٝصأ ًِ ف ٟم ٚجة٘ ثٌ ٛلف ٝ ٛ٠ـ ث ٔٗ
ً د ٓ١ثٌم ٢جع ثٌ نجٗ ٚثٌم ٢جع
ً ٢ّ ٚج
 ّ٠غً فوث
ثٌ ؼجَ ،ف  ٗ١وً ِج ٌٚ٩ي ِٓ هٚث فغ  ٚفٛثفَ
ِ ٚج ٌٍ غجّٕٔٛ ِٓ ٟي ٚصىج فً ٚص ؼجٚ ،ْٚف ٗ١
صقم١ك ثوذٌ ٌٛظ١فز ثٌٍّى١ز ٚثٌّجي  ٟ٘ٚثً٩ٙ
ٌم ١جَ ثٌّؾض ّغ ثْ ٔ٦جٔٚ ٟصقم ١ك ِض ٍ٢ذجس
ثٌض ذجهي ٚثٌضّٕ ١ز ٚث٨ػ ّجً ثٌّق ٍٚ ٟث ٌوٌٟٚ
٘ ٛ٘ٚوف ْ٠ؼ ٝثٌ ٗ١ث َ٩ّ٦دىً لٛر.
ى ٌه ثْ ث َ٩ّ ٦ػ ٕوِج ه ػج إ ٌ ٝثٌض ؼج ْٚفٟ
ل ٌٗ ٛص ؼجٌٚ( :ٝص ؼجٛٔٚث ػ ٍ ٝثٌ ذٌ ٚثٌض مٜٛ
()24

 ٨ٚص ؼجٛٔٚث ػ ٍ ٝث ٨عُ ٚثٌ ؼوٚثْ)

فضـ

يوثْ
ي١ِ ٛي
يٌ٘ٚ ،ي
يً ا ّٞدي
ً ٌؼّي
يؼج
يجي ٚثّي
ثٌّؾي
إْٔجٔٚ ٟثّغٛ٠ٚ .ف ٟثٌٍفظ دئ٠ىجي ث ٌِ٨إٌٝ
ثٌٛؽييوثْ ثٌْييٍ ،ُ١فىييً م٢ييٛر فٙ١ييج ػيي٩ء
ثْ ٔ٦جٔ١ز ٕ ٠وح ثٌٙ ١ج ث٠ٚ َ٩ّ ٦ف ْـ ثٌّ ؾجي
ٌضقم١مٙج.

()25

 ٔٚقٓ ٔؼض مو ثْ دجح ثٌ ٛلف ٘ ِٕ ٛفي إ ِّٟ٩
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ًث ةغ ٌضقم ١ك

٘يث ثٌ ٙوف ثٌ ْجِٟ

ِٓ

م٩ي

ثّ٨ضفجهر ِٓ ِؾّٛع ػٛثًِ:
ا ي ثٌؼٛثًِ ثٌضٌد٠ٛز ث١ِ٩ّ ٦ز ثٌض ٟصّٕ ٟ
ثْ ٔ٦جْ ػ ٍ ٝفخ ثٌن ٚ ٌ١ص ذٌٍ وٛثِٓ ف ٌ٢صٗ
ث٨م٩ل١ز.
ح ي ثٌؼٛث ًِ ثٌض ٌٖ٠ؼ١ز ثٌ ض ٟصٕ ّ ٟف ٗ١
يضقذز
يجَ ثٌّْي
ي٩ي ث٨فىي
يٌع ِ يٓ مي
يز ثٌضذي
فجّي
ثٌىغٌ١رٚ ،صوفؼٗ ٌ٩ػّجي

ثٌمٌد١ز ثٌىغٌ١ر.

يجٔ١ز
ّر ثْٔ٦ي
يز ٚث٨م يٛ
يج٘ ُ١ثٌّقذي
ػ ي ي ِفي
ٚثٌ قٛثً ِغ ث ٢مٌ ٚثٌ قخ ٌ ٣مٌِ ٓ٠ج ٠ق ذٗ
ٌٕفْييٗٚ ،ثّ٨ييضنوثَ ث٠٨ؾييجد ٟثٌّضذييجهي
(ًٚفؼ ٕج دؼ  ُٙٞفٛق د ؼ ٜهً ؽجس ٌ١ض ني دؼ ُٙٞ
ً)(.)26
ً ُّنٌ٠ج
دؼٞج
 ٟٙ ٛ٠ٚثِ ٦جَ ػ ٍ ٟػجِ ٍٗ ثٕ ٤ضٌ دجٌ ٕجُ
ٕٙفجْ :إ ِج اك

لجة « :ٌٗ ً٩فئُٔٙ
()27
ثٌو ٓ٠أ ٚظٌ ٌ١ه ف ٟثٌنٍك».
ه

ٌه

فٟ

ي ثٌؼٛث ًِ ثٌفٌه ٠ز; فجْ ٔ٦جْ ػ ٍ ٝاٞ

٠ؾ ٙو ٠ٚض ؼخ

ف ٟثوض ْجح ثٌ ّجيٛ٘ ٚ ،

ٛ٠ه

ِوٚ ،ٜف ٕ١تي

فئْ

ثٌض ٌٚف ف  ٗ١إ ٌ ٝاد ؼو

ً ْ ٠ض١٢غ ِٓ
ً ؽوث
ً ٚث ّؼج
ث ٠ َ٩ّ ٦فضـ ٌٗ دج دج
م ٌٗ ٩ثٌض ٌٚف

فِ ٟج ٌٗ إ ٌٝ

 َٛ٠ثٌم١ج ِز

ٚصقم ١ك ِج  ٌ٠غخ ف  ِٓ ٗ١ثٌّ ؾج٨س ثٌٛث ّؼز
ثٌّفضٛفز.
 ٘ٚىيث صض ٛفو ثٌّ ٍٚقز ثٌيثص ١ز ٚثٌّ ٍٚقز
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ث٨ؽضّجػ ١ز ٠ٚضق مك ديٌه فً ًث ةغ ٌٍض ؼجًٛ
ثٌّْضٌّ ِو ٜثٌؼ ًٛٚد ٓ١ثٌٍّٚقضٚ ٓ١ثٌّؤهٞ
إٌ ٝأٙجً ثٌوِجء ٚثٌوِٛع ٚثٌقٌِجْ.
ٚثٌقم ١مز

٘ ٟثْ

٘يث ثٍّٛ ٨ح إ ٌ ٝؽج ٔخ

غ  ِٓ ٌٖ١ثّ ٨جٌ١خ ثٌض ٌٖ٠ؼ١ز ٠ضىج ًِ ِغ هًٚ
ثّ٠٨ييجْ دييج٢مٌر فيي ٟدْيي ٠فضييٌر ثٌّٕييجفغ
ثٌيثص ١ز ٌْ ٔ٧جْ ثٌ فٌه

ِٓ ػ ٌّٖ ث ٌؤٞٛ١

ثٌم  ٌ١ٚإ ٌ ٝف ١جر ثٌن ٍٛه ث ٤مٌ ،ٞٚفّٕجف ؼٗ
ّ ِٕجفؼٗ
ثٌيثص ١ز ٘ ٕجن ٘ ٟاػ ظُ ٚاػ ظُ ِٓ وً
٘ ٕج (إْ اف ْٕضُ اف ْٕضُ ٔ٤ف ْىُ)( ( ، )28لً
ِضجع ثٌؤ١ج لٍ.)29()ً١
٘يثٚ ،ػٕوِج ٍٔقظ ثٌؾجٔخ ثٌ٨ٛةٚ ٟثٌٕ٨ثف
ً
ثٌق ى ِٟٛػ ٍ ٝثٌ ٛلف ٔ ؾو ٔ ٛػج

ً
ٝنّج

ِٓ

ثٌ ضٛثٍْ د ٓ١ثً٨ثهر ثٌفٌه ٠ز ثٌٌّ دجر ث ً٩ٙ
ػٍيي ٝثٌذييٌ ٚثٌضمييٚ ٜٛثٌٙوث٠ييز ثٌقى١ِٛييز
ثٌنٌ١ر ٌٙيٖ ثٌؼٍّ١ز ٌضم َٛثٌوٌٚز ث١ِ٩ّ ٦ز
دٛثؽذجصٙج ثٌٞنّز ثٌٍّمجر ػٍ ٝػجصمٙج.
انٌقف ًلسٍهت جٍذة إلحٍاء بعض االحكاو ًتطبٍقيا:
فٕ ٙجن د ؼ ٜث٨ف ىجَ ث١ِ٩ّ ٦ز  ٠ىجه ثٌ ؼجٌُ
ثْ ٕ٠ ِٟ٩ّ ٦ج٘ج ف ٟف ٓ١ثٔ ٙج ِٓ ثٌق مجةك،
وّج ثْ ٕ٘جن دؼ ٜثٌؼمٛه ثٌؾو٠ور ثٌض ٟصقٞٛ
يٌ
ئ ٟظي
يج في
يج ٠ذٍٙ٢ي
يًٌ ِّي
يٓ ثٌغي
يجهِ ٌ٠ي
ِمي
ثٌىغ  ،ٓ٠ٌ١ث ٌِ ٤ث ٌي ّ٠ ٞىٓ ػ ٩ؽٗ ػ ذٌ ظٌٚف
صؼج١ ٔٚز ْ٨ ،ثٌ غًٌ  ٠ ٨ضٌن ا عٌٖ فٙ ١جِٓ ٚ .

انٌقف ًدًره فً تحقٍق انعذانت ًاألمن انمجتمعً

٘ ٕج

فٕقٓ

ٔوػ ٛإ ٌ ٝهًث ّز ثٚ ٌِ ٤إ ػجهر

ثٌٕظٌٌٌٕٞٚ .ح ٌيٌه دؼ ٜثِ٨غٍز:
ا:ً٨ٚ

ِٓ ث ًِٛ ٤ثٌّ ٍُْ د ٙج

ف ٟثٌ ّي٘خ

ث٨لض ٚجه ٞثْ ِ ِٟ٩ّ ٦أٌز ثٌضىج فً ث٨ؽض ّجػٟ
د ٓ١ثٌّ ٍّْ ،ٓ١ف ١ظ  ٠ؾخ ثْ ٠ضى فً وً ا فٌثه
ثِ ٤ز ث١ِ٩ّ ٦ز ث ٢مٌ ٓ٠ػ ٍْ ِ ٝض ٜٛثٌقج ؽجس
ّر ث١ِ٩ّ٦ز(.)30
ً ػٓ ث٨مٛ
ثٌٖو٠ور صؼذٌ١ث
ي ٚفك
ف ٟف٠ ٓ١ؾخ ػٍ ٝثٌوٌٚز ث١ِ٩ّ ٦ز
ثٌٕ ٗٛٚث١ِ٩ّ٦ز ي ثْ ص ّٓٞثٌّْض ٜٛثٌ٢ذ١ؼٟ
ٌ ٙؤ٨ء ث ٤فٌثه د ّج ٠ؼ ذٌ ػ ٕٗ

ف ٟثٌٕ ٗٛٚ

دي(ثٌغٕ .)ٝف مو ً ٞٚػٓ ثٌ ٚجهق(ع) اْ ً ّٛي
ً
هللا(ٗ) وجْ  ٠مٛي ف ٟم٢ذ ضٗ ِٓ « :صٌن ١ٝجػج
ه.)31(»ٕٗ ٠
هٕ ٠ج
ً فؼ ٍَ ٟ
فؼ ٍ١ٝ ّٟجػٗ ِٓ ٚ ،صٌن َ
ٖ٠ٚؼٌ دأٔٗ وجْ لو ثّضوثْ ف ٟف١جصٗ ٌقجؽز.
٘يث ٌٚىٕٕج ٔؾو ٘يث ثٌّذوا ادؼو ِج ٠ىْٛ
ػٓ ثٌض٢ذ ١كٕ ٘ٚ .ج ٔ ؾو ث ٔٗ ٌ ١ ٛذك ٔ ظجَ
ِٕج ّخ ٌ ٚ٩لجف ثٌؼج ِز ٚد ؼ ٜث ٚ٤لجف ثٌنج ٙز
ٌ ًّٖ وً ثٌ ؼجٌُ ثٚ ِٟ٩ّ ٦ث ّض٢جع ثْ  ٠ضٌن
ا عٌٖ ف ٟص٢ذ ١ك ٘يث ثٌق ىُ ثٌغج دش(ٛ٘ ٚ .)32
ٚث ؽخ و فجة٠ ٟؼج لخ

وً ث ٤فٌثه ثىث

صٌن،

ْ٠ٚم ٠إىث فؼٍٗ ثٌذؼ ٜدّج ف ٗ١ثٌىفج٠ز.
ً ِٓ ٚ :ث٨ف ىجَ ثٌّٕ ْ١ز ِ ْأٌز ٍِى ١ز
عجٔ ١ج
ر ،ف  ٍِّٛ ٟٙوز
ثِ ٤ز ًٌ٩ث  ٟٝثٌّفض ٛفز ػ ًٕٛ
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ٌىً افٌثه ثِ٤ز ِٓ ٟ٘ٚ ،لذ ً١ثًث ٟٝثٌؼٌثق
ِٚٚييٌ ٚث٠ييٌثْ ّٚيي٠ًٛز ٚثٌنٍيي١ؼ ثٌفجًّييٟ
ٚا ؽَثء وغ ٌ١ر ِٓ ثٌ ؼجٌُ ث٘ ٚ ،)33(ِٟ٩ّ ٦يث
ً٘ ٛا ٞثِ٦جِ ١ز دج٦ؽ ّجع .و ّج  ٌٜ٠ثِ ٨جَ
ِج ٌه ثٔ ٙج  ٚلف ٌٍّ ٍّْ ٓ١د ٩فج ؽز ٖ ٔ٦جء
١ٙغز ثٌ ٛلف فٙ ١ج ٠ ٨ٚ ،ؾ ٍٛصم ّْٙ١ج

دٓ١

ثٌ غجًّٔٚ .)34(ٓ١د ّج اِ ىٓ ث ّضفجهر ص٢ذ ١ك
ثٌٌ ّٛي (ٗ)ٌ ٙيث ثٌّ ذوا ِٓ فو٠ظ ثٌذ نجًٞ
فٛي إػ٢ج ةٗ اً ٛم ١ذٌ ٌٍٛٙ ١ه إْ ٠ؼٍّ٘ ٛج
ًَ٠ٚػ٘ٛج ِ ٌ٢ٕ ٌُٙٚج ٠نٌػ ِٕٙج(.)35
٘ ٚيث ف ىُ ًد ّج ٔ ْ ٗ١ثٌّ ٍّْٚ ،ْٛث ٌيٞ
ٌٔثٖ إٔ ٕج ٔ ْض١٢غ ثْ ٔ م َٛد ّج ٠ض ْٕٕ ٌ ٝج
ِٓ ثٌٛث ؽخ ِٓ م٩ي ثٌم ١جَ دضؼ ّ ُ١ث ٚ٤لجف
ً
مٙ ٛٚج

ف ِ ٟغً

٘يٖ ثً٨ث ٠ًٚ ٟٝؼ ٙج ٌْ ١و

ً ِٓ ثٌف مٌ ف ٟثٌ ؼجٌُ ثٚ ،ِٟ٩ّ ٦ف ضٝ
ؽجٔ ذج
ِٓ ِْجّ٘ز اوذٌ ٌِ٩ز ف ٟث٨لضٚجه ثِٟ٩ّ٦
ٌ١ؤّ
ٚثٌ ؼجٌٌّ ٚ .ٟضىٓ ِ ْجّ٘ز ث ٌوٚي ثٌمجة ّز فٟ
ً ػٓ ثٌ ٛفجء ٌ ٙيث ثٌق ىُ
ص ٍه ثً٨ث  ٟٝصؼذ ٌ١ث
ث.ِٟ٩ّ٦
ً :ثٌّ ؼجهْ ثٌ ظجٌ٘ر ،ف ١ظ صؼض ذٌ ِٓ
عجٌ غج
ثٌّٖضٌوجس د ٓ١ثٌٕجُٚ .لو ٔمً ثِ٨جَ ثٌٚوً
ثلييٛث ً٨وغ١ييٌر فيي ٟىٌييه(ٌٚ ،)36ؼييً صؼذ١ييٌ
(ثٌ ٕجُ)  ٠ؼُ ثٌّ ٍّْٚ ٓ١غ ّ ِ ،ٌُ٘١ج  ٠فضـ
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ً و ذًٌٌٚٞ ٌ ٜر ثٌ ٛفجء د قك ثٌ ٕجُ
ثدٛث دج
ً٠ ٚ ،وػٔٛج ٌض ْن ٌ١ثٌىغ ١ ِٓ ٌ١جلجص ٕج
فم١ ٙج
ثٌّؼؤ ١ز ٌ ٚجٌـ ثٌّق ضجؽ ٓ١ف ٟهٚي ثٌ ؼجٌُ
ػذٌ إ٠ؾجه ِؤّْجس ٚلف١ز ػجٌّ١ز.
ًْ ِ :أٌز ثٌفٛث ةو ثٌّضؾّ ؼز ٌٍذ ٕٛن
ًثد ؼج
ث١ِ٩ّ ٦ز

ف ٟثٌّ ٚجًف ث٨ؽٕذ ١ز ،ف ١ظ ثف ضش

ثٌٍؾٕز ثٌٌٖػ١ز ثٌّىٔٛز ِٓ ػٍّجء وذجً
ٚف ُٙ١ثٌٌّف َٛثٌوثػ١ز ثٌٕوٞٚ

ي

ي فٟ

ثؽضّجػٙج دضجً٠ل ً 11د١غ ثٚ٤ي ػجَ ٘ 1399ي
دٌٚفٙج فٕ ٟؤ ْٚثٌٍّّْ.)37(ٓ١
ٔٚؼض مو اْ اف  ًٞا ٍّٛح

ٌيٌه

٘ ٛإٔ ٖجء

ٚلف ١جس ػج ِز صٌ ػ٘ ٝيٖ ثٚ ًِٛ ٤صٕ ظٌ ٌ ىً
ثٌٍّّْ ٓ١دً ٌٚغ ِٓ ٌُ٘١ى ٞٚثٌقجؽز.
ً :ثف ضِ ٝؾ ّغ ثٌف مٗ ث ِٟ٩ّ ٦دذْ٩٢
مجِ ْج
ػ مٛه ثٌ ضأِ ٓ١ثٌض ؾجًٚ ٞثٌ ّْجؿ دجٌ ضأِٓ١
ثٌضؼجٚ ،ٟٔٚىٌه ف ٟهًٚصٗ ثٌغجٔ١ز ثٌّٕؼمور
ف ٟؽور دضجً٠ل ً 10د١غ ثٌغجٔ٘ 1406 ٟي
 ٔٚقٓ ٚثْ و ٕج ػجً ٕٝج

.

٘يث ثٌ مٌثً ِ ٕي

ثٌذييوء ٌٚىٕييج ٔؼضمييو ثْ ثّييٍٛح ثٌٛلييف
ً ف ٟث ٠ؾجه
ٚػجةوث صٗ  ّ٠ىٓ ثْ ْ ٠جُ٘ وغ ٌ١ث
ٌٕوجس صأِ ٓ١صؼج١ ٔٚز ص ْو ثٌقج ؽز ثٌؼظّ ١ز
ٌٍٛلف ف ٟػجٌّٕج ث.ِٟ٩ّ٦
ً ِٓ :ثٌّ ؼٌٚف ثْ ػج ةو ثٌ ٚىٛن  ٠ؾخ
ّجه ّج
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ًٌٚ ،ييتٖ٠ ٩ييضذٗ دجٌٌدييج
اْ ٠ىيي ْٛعجدضييج
ٌٍّٚقجف ظز ػ ٍ ٝع ذجس ثٌؼج ةو

٠ضُ ص ىٓ٠ٛ

ثفض ١ج ِٓ ٟ١ث ٌٌدـ ث٨ؽ ّجٌ ٟل ذً ثلض ٢جع ف ٚز
ثٌ ّوٚ ٌ٠ثّ ٨ضفجهر ِ ٕٗ ص ؼٛه ػ ٍ ٝثٌ ّوٌ٠
ٚفٍّز ثٌٚىٛن (وّج صىٕ٘ ْٛجن ِذجًثر) ٘ٚيث
ث٨فض ١ج٠ ٟ١ؤٚي دجٌ ضجٌ ٟإ ٌ ٝثٌن ٌ١ثس ِٓ ٚ
اّ٘ٙج ثٚ٤لجف.
ً :إف١ييجء ػٍّ١ييز ٚلييف ثٌٕمييٛه
ّييجدؼج
يًٛ
يي ثٌؼٚي
يجء ِٕي
يف ثٌفمٙي
يضغّجً٘ج ،صٛلي
ٚثّي
ث ٌٝ ٚ٨فْ ِ ٟأٌز  ٚلف ثٌٕ مٛه  ٌّ ٚثٌض ٛلف ثْ
ثٌ ٛلف ٠ؼ ٕ ( ٟفذِ ثٚ ًٙ ٨ص ْذ ً١ثٌغ ٌّر)
ٚثٌٕ مٛه دجٌضؼج ًِ د ٙج ٠٨ذ م ٝث ٍٙٙج،

ف٩

ِؼ ٌٕ ٝض ْذ ً١ثٌغ ٌّر ،فض ٖذٗ ديٌه ثٌ ّأو٨ٛس
ٚثٌّ ٌٖٚدجس٠ٚ ،ؤ وو ٙجفخ ؽٛثٌ٘ ثٌ ى٘ َ٩يث
ثٌّؼٕ.)38(ٝ
ّ٠ٚىٓ ثٌمٛي دأْ ثٌٕمٛه ٠ؾٚ ٍٛلفٙج:
اٙٔ٤ :ً٨ٚج لو صم َٛدجهثء ٚظجةف ثلضٚجه٠ز
ِغ د مجء ثػ١جٔ ٙج ِٓ لذ  ً١صٛف ٌ١ثٌقج ٌز
ث٦ةضّجٔ ١ز ثٌؼجٌ ١ز ػ ذٌ مَٔ ٙج ف ٟثٌنَٕ ٠ز
ثٌؼجِز.
ً :ثْ ثٌّ  ُٙف ٟثًٚ٨ثق ثٌّجٌ ١ز ٘ٛ
عجٔ ١ج
ً ٌ ٙيٖ
لّ١ض ٙج  ٨اػ١جٔ ٙج ،فجىث ٚفٌ ٔج ّٝجٔج
ثٌمّ١ييز ػذييٌ ٕييٌوجس ثٌضييأِ ٓ١ث ٚػذييٌ
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ثّ١تٕجٔ ٕج ٌٍّ ْض ٜٛث٨ةض ّجٌٍٔ ٟذ ٕه ث ٌيٞ
ٔضؼجًِ ِؼٗ دق١ظ ٠ى ْٛثفضّجي ى٘جح لِْٓ ٠
ً ثىث ث ّضؼو
ً مٙ ٛٚج
ًاُ ثٌ ّجي ثفض ّجٝ ً٨ؼ١فج
ثٌم ّْٛ ١ػ ٍ ٝثٌ ٛلف ٌؾ ذٌثْ ثٌن ْجًر ٝؼ١فز
ث٨فض ّجي ث  ً٩ٙثِ ىٓ ثٌ مٛي دٛٝ ٛؿ د ؾو ٚ ٜٚلف
ثِ٤ييٛثي ٌييوػُ ث٨لضٚييجه ثّ٦ييٚ ِٟ٩صييٛفٌ١
ثٌ ٌْٛ١ز ثٌٕمو ٠ز ٚفّج ٠ز ثٌٌ ّجِ ً١ثٌ ٞؼ١فز
ً ِٓ ِٕغ
ٚهػُ ث٨ػّجً ثٌِٚ ،ٟٕ١ٛج ؽجء ّجدمج
 ٚلف ثٌٕ مٛه ثٌؼ١ ٕ١ز لو ْ ٕ٠٨قخ ػ ٍٝ ٚ ٝؼٕج
ثٌقجٌ.ٟ
ٚلو ثلضٌؿ ثّ٨ضجى ثٌضٌوٌِ ٟثه ؽَ١ثوؾج ي
ثّضجى ث٨لضٚجه ف ٟؽجِؼز دغجٍؽ ٟف ٟثّٕ٢ذٛي
دضٌو١ز ي اْ ٠م َٛثٌٛثلف ٌٍٕمٛه ث ٚثٌّؤِّ
ٌٛلف ثٌٕمٛه ثٌٌثغخ ف ٟهػُ ثٌضؾجً ثٌٚغجً،
اْ ٠م َٛدج٨صٚجي دأفو ثٌذٕٛن ث١ِ٩ّ ٦ز ٌٞ١غ
ٌٗ ثِٛث ٌٗ ثٌّٛه ػز

ف ٟف ْجح

مجٗ  ٠ٚؼٛه

ً دٗ ٌ١ى فً ثهثًر
ً ٌٗ ٞ ِٚجًدج
ثٌذ ٕه ِض١ ٌٛج
ً ِٛ ٤ثي ثٌ ٛلف
ً ِ ْضٌّث
ؽ ١ور ٌٍؼٍّ ١ز ٚث ٌ٠ثهث
ٔف ْٗ ٌٜ٠ ٚ ،ثْ ٘يث ث ٌِ ٨صُ ص٢ذ ١مٗ دٕ ؾجؿ
دجٌٕ ْذز ٌ ٛلف ثٌ ْ١و  ٘ٚذ ٟوٛػ ٚ ،لو دٍ غش
ثٌمّ ١ز ث١ّّ ٨ز ٌ ٙيث ثٌ ٛلف ػجَ  َ1993إ ٌٝ
 ْٛ١ٍِ 120ه.ً٨ٚ
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انيٌامش:
 -1اىدَؼح.2 :
 -2مْض اىؼَاه ،ج ،4صٗ ،223اىناف ،ٜج 5ص ٗ ،22غٞشٕا.
 -3اتشإ.34 :ٌٞ
 -4سٗذٔ اىصساذ.
 -5اىْ٘س.55 :
 -6اىْسو.36 :
 - 2اى٘عائو  ،ج  ،6ص .121
 - 1اى٘عائو  ،ج  ،6ص .291
 - 9اى٘عائو  ،ج  ،6ص .312
 - 10اقرصادّا ،ج  ،2ص .623
 -11اىفراٗ ٙاى٘اضسح :ص.613
 -12االٍاى ٜىيشٞخ اىَفٞذ :ص.400
 -13اى٘ عائو :اى ثاب اى ثاّ ٍِ ٜأز ناً اى٘ ق٘ف ،ج13
صٗ ;300اىناف :ٜج 2ص.30
ٍ -14غرذسك اى٘عائو :ج 2ص.511
 -15اى٘عائو :اىثاب  ٍِ 13أزناً اى٘ق٘ف.
 -16خ٘إش اىنالً :ج 21ص.9
 -12اىق٘اػذ اىفقٖٞح ىيثدْ٘سد :ٛج 4ص.241
 -11اىفقٔ ػي ٚاىَزإة اىخَغح :ص.516
 -19خ٘إش اىنالً :ج 21ص.53
 -20اى٘قف اإلعالٍٗ ٜذط٘سٓ ،إداسذٔ ،ذَْٞرٔ :ص 61ـ .69
ٍ -21ؼدٌ فقٔ اىد٘إش :ص 391ـ .405
 -22اىق٘اػذ اىفقٖٞح ىيثدْ٘سد :ٛج 4ص.315
ـ
 -23ساخغ ٍثالً (اى٘قف ٗذط٘سٓ) ىيذمر٘س قسف :ص121
.204
 -24اىَائذج.2 :
 -25ماُ ىي٘ قف دٗسٓ اىنث ٞش ف ٍ ٜغأىح ذؼ َ ٌٞاىثقا فح
اإل عالٍٞحٗ ،مَ ثاه ػ ي ٚر ىل ىْأ خز ٍ غأىح ٗ قف اىن رة
ذ خز أ شناالً ٍخري فح
ٗاىَنر ثاخ ف ٜاى ؼاىٌ اإل عالٍ ،ٜف قذ اّ
ـاخذ
ـاٍٞغ ٗاىَغـ
ـخاص ٗاىَدـ
ـذاسط ٗاألشـ
ـ ٚاىَـ
ـاى٘قف ػيـ
مـ
اىؼاٍح.

انٌقف ًدًره فً تحقٍق انعذانت ًاألمن انمجتمعً

ً راخ ٍغض ٍِ ٙأَّاط اى٘قف ،فقذ
ْٗٝقو ىْا اىراسٝخ ص٘سا
قاً ذاج ا ىذ ِٝاىن ْذ( ٛاىَ ر٘ف ٚعْح ٕ 613ـ ق) ت٘ قف
ٗرس ٝرٔ ثٌ ػ يٚ
ٍنرث رٔ اىخا صح ػ ي ٚػ ثذٓ ا ىز ٛأػر قٔ
ّ
ً أٗقف
اىؼيَاءّٗ ،دذ ف ٜتؼض صٞغ اى٘قف اىقذَٝح اُ شخصا
ٍنرث رٔ ػ ي ٚػي َاء اى َزٕة اىسْث ي ٍِ ٗ ،ٜاىَر ؼاسف أُ
اى٘ا قف  ٝشرشط أُ ال ذ خشج ٕزٓ اىن رة ػِ اىَ سو اىفال ّ،ٜ
ً ػ ي ٚز َاً ٍ ؼشٗف ف ٜا صفٖاُ
ز ر ٚأُ أ زذٌٕ أٗ قف مر ثا
ىٞطاىؼٖا اىَشذادُٗ.
ٕٗا ّسِ ّشٞش فَٞا ٝي ٜإى ٚتؼض إٌٔ اىَنرثاخ اىَ٘ق٘فح
ف ٜإ ٝشاُ (ّ قالً ػِ ٍد يح م راب األ عث٘ع اإلٝشاّ ٞح ،اى ؼذد
:)193
 1ـ اىَنر ثح اىن ثش ٙف ٍ ٜشٖذ ٜٕ ٗ ،ثشٗج ػيَ ٞح ػظَ ٞح
ذشَو اٟالف ٍِ اىْغخ اىَخط٘طح.
 2ـ ٍنر ثح ٍ غدذ مٕ٘ش شاد اى ر ٜما ّد ذ س٘ ّ 4000 ٛغخح
ٍخط٘طح ٍٗطث٘ػح ،ثٌ ذضاػف ٕزا اىؼذد.
 3ـ ٍنرثح ٍيل تطٖشاٍُ ٜٕٗ ،نرثح ضخَح ذس٘ ٛآالف اىنرة
اىْفٞغح.
4ـ ٍنرثح آٝح هللا اىَشػش ٜتقٌ ٍِ ٜٕٗ ،أػظٌ اىَنرثاخ فٜ
اىؼاىٌ.
 5ـ ٍنرثح اى٘صٝش ٛفٝ ٜضدٗ ،ذس٘ ٛػششاخ اٟالف ٍِ اىنرة
اىقَٞح.
6ـ ٍنرثح آٝح هللا اىثشٗخشد ٛف ٜتشٗخشد.
2ـ ٍنرثح اىَشذض٘ ٛف ٜسفغْداُ.
 1ـ اىَنرثح اى٘طْٞح اىنثش ٙف ٜطٖشاُ.
9ـ ٍنرثح ٍديظ اىش٘س ٙاىنثش ٙف ٜطٖشاُ.
10ـ ٍنرثح اىٖشّذ ٛف ٜمشٍاُ.
11ـ ٍنرثاخ ضخَح ف ٜاصفٖاُ.
12ـ ٍنرثح خ٘صعراُ.
13ـ ٍنرثاخ مشٍاُ.
14ـ ٍنرثاخ قضٗ.ِٝ
15ـ ٍنرثاخ خٞالُ.
ٕٗ ْاك ػذد ال ٝس ص ٍِ ٚاىَنر ثاخ اىَ٘ق٘ فح ف ٜأّ ساء
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ّ ثقافح ٗقف اىَنرثاخ
اىؼاىٌ اإل عالٍ ٍِٗ ،ٜاىََنِ اُ ذؼٌ
ّٔ.
أسخاء اىؼاىٌ مي
 -26اىضخشف.32 :
ّٖ -22ح اىثالغح :اىشعاىح .53
 -21اإلعشاء.2 :
 -29اىْغاء.22 :
 -30خ٘إش اىنالً :ج 36ص.432
 -31اى٘ عائو :ج 13ص ٗ ;92فٍ ٜؼ ْآ خاء ف ٜاىث خاس :ٛب
ّفقاخ; ٍٗغيٌ ب اىدَؼح ٗغٞشٕا.
ـ  666طثؼح
 -32ساخغ اقرصادّا ىيشٖٞذ اىصذس :ص664
ٍشٖذ.
 -33اقرصادّا :ص.419
 -34األزناً اىغيطاّٞح ىيَاٗسد :ٛج 2ص.132
 -35صسٞر اىثخاس :ٛج 16ص.115
 -36اقرصادّا :ص.422
ٍ -32غ ٍؤذَشاخ ٍدَغ اىفقٔ اإلعالٍ ٜىيَؤىف :ج 1ص.11
 -31خ٘إش اىنالً :ج 21ص.11
 ّ -39ششج اىذسا عاخ اإل عالٍٞح :ا ىذٗسج  6س قٌّ٘ ،1فَثش
.ً1991

