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 الكهف يف القرآن الكريماملضامني اإلدارية املستوحاة من قصة ذي القرنني يف سورة 

 

 د. ْبٌٝ َؿطؿ٢ غعت 

 ؾًططني –داَع١ ايكدع املؿتٛس١   -أضتاذ إداز٠ األعُاٍ املطاعد 

 

 ًَؼـ ايبشح  

1 

ٖدؾت ٖرٙ ايدزاض١ إىل ايتعسف ع٢ً َؿاِٖٝ ٚأؾٍٛ إداز١ٜ تكُٓتٗا 

ٚإىل بٝإ ، قؿ١ ذٟ ايكسْني اييت ٚزدت يف ضٛز٠ ايهٗـ يف ايكسإٓ ايهسِٜ 

إىل اغتُاي٘ ع٢ً األؾٍٛ ٚاملبادئ ٚايكٛاعد إٔ اإلضالّ نإ ضباقا 

اإلداز١ٜ ايط١ًُٝ دتُٝع ْٛاسٞ اذتٝا٠ اإلْطا١ْٝ قبٌ إٔ ٜعٗس َا ٜعسف 

نريو دا٤ت ٖرٙ ايدزاض١ ذتح  ،بايؿهس اإلدازٟ اذتدٜح بكسٕٚ نجرل٠ 

املعٓٝني إىل برٍ املصٜد َٔ ادتٗٛد يعٌُ دزاضات إداز١ٜ تأؾ١ًٝٝ اضتٓادا 

ٚايتؿدٟ حملاٚالت ْطب ايؿهس اإلدازٟ  ،١َٝ ايطُشا٤إىل ايػسٜع١ اإلضال

ٚايدع٠ٛ إىل تطبٝل ايؿهس اإلدازٟ  ،اإلضالَٞ إىل غرل َؿادزٙ األؾ١ًٝ 

اإلضالَٞ َٔ أدٌ ايٓٗٛض باأل١َ ٚاشدٖازٖا . ٚقد مت اضتؼداّ املٓٗر 

االضتٓباطٞ املتؿسع َٔ املٓٗر ايتازغتٞ سٝح ٜطرل بايعكٌ َٔ األَٛز 

) نُا يف ٖرٙ ًُات إىل اضتٓباط أَٛز أػس٣ دٕٚ ايتذسٜب ايٝك١ٝٓٝ ٚاملط

١ُٗ . ٚقد مت ايتعسف ع٢ً ايعدٜد َٔ املؿاِٖٝ اإلداز١ٜ املاذتاي١ ( 

 ٚايكسٚز١ٜ يًتطبٝل يف سٝاتٓا ايع١ًُٝ .
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 مقدمة :
َٚٔ ايعًُات إىل  ،يٝٓكر ايٓاع َٔ عباد٠ ايعباد إىل عباد٠ زب ايعباد –ايدٜٔ ارتايد  –دا٤ اإلضالّ 

َٔا٤َد َدَق ﴿َٚٔ ادتا١ًٖٝ ٚايتؼًـ إىل ايعًِ ٚاذتكاز٠ ٚاالشدٖاز َٚٔ ايكالٍ إىل ايسغاد  ،ايٓٛز ْْٛز  اهلٔل َٔنِ 

ََُٚ ٚقد اغتٌُ اإلضالّ ع٢ً َعادت١ نٌ ن١ًٝ أٚ دص١ٝ٥ تتؿٌ بأَٛز ايدْٝا .  ص 15ط املا٥د٠ :  ﴾ بنْينتاْب 

ٚٚقع شلا اذتٌ األَجٌ ايرٟ إذا َا اتبع ٜؤتٞ ايجُاز املسد٠ٛ َٓ٘ ، سٝح ٜكٍٛ اهلل تعاىل يف نتاب٘  ،ٚايدٜٔ

 ٤َٕٞغ ٌُٔهٔي ٝاّْاِبٔت تاَبائه َٝوًَيٓا َعٖصََْٚ ﴿ٍٛ أٜكا ص ٜٚك 38ط األْعاّ :  ﴾٤ َِٞغ  َِٔٔ أبَتٞ ائهٓا ٔؾِطٖسا َؾََ ﴿ايعصٜص 

ََُٖٚٚ ُُػَسُبَٚ ١ُِّسَزد٣  َٖٓا ٔؾِؾٓسد َؾَكَيَٚ ﴿ص  89ط ايٓشٌ :  ﴾ُني ًِٔط٣ يً ٖٓرا ايُكٞ  ََٕنَٚ ٌَٕجََ ٌِّٔ ُنَٔ أعسإٓ يً  ا

َُٕطِْاإٔل  ص . 54ط ايهٗـ :  ﴾ اّلَدَد ٤َِٕٞغ َسَجِنَأ ا

ٖرا ايبشح ؾإْٓا صتد ايكسإٓ ايهسِٜ شاػسا باملكاَني اإلداز١ٜ ٚضباقا إىل إزضا٤  ٚؾُٝا غتـ َٛقٛع

األؾٍٛ ٚايكٛاعد اإلداز١ٜ ايؿشٝش١ دتُٝع اجملاالت َٔ إْتاز َٚٛازد بػس١ٜ ٚجتاز٠ ٚتعًِٝ .... ع٢ً ضبٌٝ 

ٚحتكٝل األٖداف املجاٍ . يرا ؾإٕ ايعًِ بٗرٙ املكاَني ٚتطبٝكٗا يف زتاالتٗا ٜؿبض قسٚز٠ َٔ أدٌ بًٛؽ 

 املٓػٛد٠ بأؾكٌ ايطبٌ ٚأٜطسٖا . 

 َػه١ً ايبشح : 

إٕ ايهتاب١ يف َٛقٛع املكاَني اإلداز١ٜ ايٛازد٠ يف ايؿهس اإلضالَٞ بػهٌ عاّ ٚيف ايكسإٓ ايهسِٜ بػهٌ 

ٚأؾبض بعض َهْٛات ايؿهس اإلدازٟ اإلضالَٞ ٜٓطب يف ٚقتٓا اذتاقس إىل ايؿهس غرل اإلضالَٞ .  ،ػاف ق١ًًٝ

 دلش ايطؤاٍ ايس٥ٝظ ايتايٞ : ٜ

 ٜٚتؿسع َٓ٘ : بطٛز٠ ايهٗـ ؟  –ايكسْني نُٓٛذز َا ٖٞ املكاَني اإلداز١ٜ ايٛازد٠ يف قؿ١ ذٟ 

 َا ايطبٌٝ إىل إثسا٤ ايهتاب١ يف ايؿهس اإلدازٟ اإلضالَٞ ؟ 

 نٝـ ميهٔ اذتؿاظ ع٢ً ايؿهس اإلدازٟ اإلضالَٞ َٓطٛبا إىل َؿادزٙ ؟ 

 أٖداف ايبشح : 

 ف ع٢ً املكاَني اإلداز١ٜ ايٛازد٠ يف قؿ١ ذٟ ايكسْني بطٛز٠ ايهٗـ . ايتعس -

يؿت أْعاز املعٓٝني بدزاض١ نتاب اهلل إىل االٖتُاّ بايهتاب١ يف ايؿهس اإلدازٟ اإلضالَٞ بػهٌ        -

 عاّ ٚاملكاَني اإلداز١ٜ ايٛازد٠ يف ايكسإٓ ايهسِٜ بػهٌ ػاف . 
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 ايتأؾٌٝ اإلضالَٞ يًؿهس اإلدازٟ . -

 ١ٝ املطًِ باملبادئ ٚاألضظ ٚايكِٝ املجاي١ٝ اييت تكُٓٗا ايؿهس اإلدازٟ اإلضالَٞ . تٛع -

 أ١ُٖٝ ايبشح : 

تٓبع أ١ُٖٝ ايبشح َٔ أ١ُٖٝ َعسؾ١ ٚؾِٗ املكاَني اإلداز١ٜ اييت ٚزدت يف ايكسآعٔ ايهسِٜ ) قؿ١ ذٟ 

 ايكسْني نُٓٛذز ( . 

 قسٚز٠ تطبٝكٗا يف زتاالت ايعٌُ املتعدد٠ . 

  إىل أؾكٌ ايٓتا٥ر تبعا يريو . ايٛؾٍٛ 

 َٓٗر ايبشح : 

املٓٗر ايتازغتٞ يهْٛ٘ األْطب شلرا ايٓٛع َٔ ايدزاض١ سٝح  ٜطرل  -ٜعتُد ايباسح املٓٗر االضتٓباطٞ 

بايعكٌ َٔ قكاٜا ٜك١ٝٓٝ أٚ َبادئ ثابت١ َطًِ بٗا ست٢ ٜطتؼًـ َٓٗا قكاٜا أػس٣ دٕٚ اذتاد١ إىل 

 ايتذسٜب .

 سدٚد ايبشح : 

 ّ ايباسح يف ايدزاض١ اذتاي١ٝ بدزاض١ ٚتدبس قؿ١ ذٟ ايكسْني َٚعسؾ١ املكاَني اإلداز١ٜ ايٛازد٠ ؾٝٗا.  ًٜتص

 ايدزاضات ايطابك١ :

ٖع ، ٜتشدخ ؾٝٗا عٔ 1425) ؾو أضساز ذٟ ايكسْني ٜٚأدٛز َٚأدٛز (  دزاض١ محدٟ بٔ محص٠ أبٛ شٜد : -1

، َٚطكط زأض٘ َٚهإ ايعٌُ ادتباز ايرٟ غؼؿ١ٝ ذٟ ايكسْني ع٢ً أْ٘ ) أػٓاتٕٛ ( أسد ًَٛى َؿس 

 (1سذص ػًؿ٘ ٜأدٛز َٚأدٛز .)

: ) ذٚ ايكسْني غؼؿ١ٝ سرلت املؿهسٜٔ أزبع١ عػس قسْا ٚنػـ عٓٗا أبٛ ايهالّ  دزاض١ د. عبد املٓعِ ايُٓس -2

، ٜبشح يف غؼؿ١ٝ ذٟ ايكسْني اضتٓادا إىل عح أبٛ ايهالّ أشاد ايرٟ 184 -أشاد ( زت١ً ايعسبٞ ايعدد

 (2ًـ إىل أْ٘ قٛزؽ املًو ايؿازضٞ .)غت

 دزاض١ عجُإ قدزٟ َاناْطٞ :) تأَالت تسب١ٜٛ يف قؿ١ ذٟ ايكسْني ( َٛقع َداد ، -3

 (3ّ ، ٜتٓاٍٚ ايكؿ١ َٔ ايصا١ٜٚ ايذلب١ٜٛ .)11-2007      

      ػدل ذٟ ايكسْني ( ٜٛزد ؾٝٗا زٚاٜات  -ادتص٤ ايجاْٞ  –دزاض١ ابٔ نجرل : ) ايبدا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ -4

 (4شتتًؿ١ عٔ غؼؿ١ٝ ذٟ ايكسْني ٚازل٘ ٚضبب تًكٝب٘ ٚتؿطرل يآلٜات .)
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سٝح ٜكدّ   1987 – 1 – 24دزاض١ د. ستُد زاتب ايٓابًطٞ : ) َٛضٛع١ ايٓابًطٞ ( بتازٜؽ    -5

تؿطرلا يآلٜات اييت ٚزدت ؾٝٗا قؿ١ ذٟ ايكسْني ٚغتًـ إيٞ اضتٓباط بعض املٛاعغ : األػر باألضباب ، 

 (5، ايتٛاقع هلل .)ايطُٛغ 

دزاض١ ػايد آٍ ؾازع : ) حملات َٔ ؾؿات ايكاد٠ يف قؿ١ ذٟ ايكسْني ( سٝح ٜرنس بعض ايؿؿات -6

 (6املطتؼًؿ١ يًكا٥د أٚ املدٜس ايٓادض.)

دزاض١ د.ايطٝد ساَد ايطٝد : ) أضظ ايكٝاد٠ ٚاإلداز٠ يف ق٤ٛ قؿ١ ذٟ ايكسْني ( ٜعسض األضظ  -7

 (7 ايكا٥د أٚ املدٜس ايٓادض ، يف ق٤ٛ أسداخ قؿ١ "ذٟ ايكسْني" )ٚاملٗازات ايٛادب تٛؾسٖا يف

تعكٝب ع٢ً ايدزاضات ايطابك١ : بعض ٖرٙ ايدزاضات أٚزد زٚاٜات شتتًؿ١ سٍٛ اضِ ذٟ ايكسْني 

ٚغؼؿٝت٘ ٚضبب تًكٝب٘ بٗرا ايًكب َع إعطا٤ تؿطرل يآلٜات ارتاؾ١ بايكؿ١ دٕٚ إٔ تتطسم إىل املكاَني 

شلا ، ٚايبعض اآلػس ذنس َكاَني إداز١ٜ دٕٚ إٔ ٜعطٞ تٛقٝشا يًكؿ١ ٚمل ٜرنس اآلٜات  اإلداز١ٜ ٚايتكدِٜ

 ٚتؿطرلٖا ٚمل ٜعط تكدميا شلرٙ املكاَني األَس ايرٟ قد عتدخ قباب١ٝ يد٣ ايكازئ يف ؾِٗ املساد .

ني املػاز تتُٝص ايدزاض١ اذتاي١ٝ عٔ ٖرٙ ايدزاضات املرنٛز٠ بأْٗا تتالؾ٢ أٚد٘ ايٓكـ اذتاؾٌ يف ايٓٛع

ٚترنس اآلٜات اييت ٚزدت  ،ثِ تتٓاٍٚ قؿ١ ذٟ ايكسْني ،إيُٝٗا  أعالٙ ، سٝح تعطٞ تكد ميا ٚؾل األدب اإلدازٟ

ثِ ايتعسف ع٢ً املكاَني ) املؿاِٖٝ ( اإلداز١ٜ اييت اغتًُت عًٝٗا قؿ١ ذٟ  ،ؾٝٗا ايكؿ١ ٚتؿطرلا شلرٙ اآلٜات

 ايكسْني ... اخل .

 ٜٚػٌُ نٌ َبشح عد٠ َطايب : ،ز٥ٝطني ٜتهٕٛ ٖرا ايبشح َٔ َبشجني



 

11 

 
 م 4102يونيو   –العدد الثالث يناير جامعة الناصرمجلة 

 

 د. ْبٌٝ َؿطؿ٢ غعت                   

  

 

 املبشح األٍٚ : اإلطاز ايٓعسٟ

 ب األٍٚ : أ١ُٖٝ ٚتعسٜـ اإلداز٠ املطً

:  إٕ اإلداز٠ متظ ٚتؤثس يف سٝا٠ ٚممازضات نٌ إْطإ . ؾاإلداز٠ جتعٌ نٌ ؾسد َٓا ع٢ً عًِ تاّ  أ١ُٖٝ اإلداز٠

 نُا أْٗا تكًٌ َٔ ايعكبات اييت تعذلض طسٜك٘ . بكدزات٘ ، ٚتدي٘ ع٢ً ايطسٜل األؾكٌ يتشكٝل غاٜات٘ ، 

ٜٚتُٝص عًِ اإلداز٠ عٔ أٟ عًِ آػس ، يف إٔ نٌ ؾسد ٜعًِ بعكا أٚ دص٤ا َٔ ٖرا ايعًِ نٓٛع َٔ 

املعًَٛات ايعا١َ ، ٜٚبدٚ ٖرا ٚاقشا َٔ ػالٍ احملاٚالت ايػسٜص١ٜ يإلْطإ يًتأثرل يف اآلػسٜٔ ٚايتأثس بِٗ ، 

  املتبادٍ إاما تع ي يف األؾٌ ممازض١ ؾع١ًٝ يإلداز٠ .ٚذيو ألٕ ع١ًُٝ ايتأثرل

ٚع٢ً ايسغِ َٔ إَها١ْٝ ٚدٛد ايكًٌٝ َٔ املػسٚعات ايتذاز١ٜ ٚغرل ايتذاز١ٜ اييت اضتطاعت حتكٝل 

بعض ايٓذاغ بدٕٚ إداز٠ ؾعاي١ ، إال إٔ ٖرا ايٛقع ال ٜػهو َٔ سكٝك١ إٔ املطت٣ٛ اذتكازٟ ايرٟ سكك٘ 

٠ َٓعُات األعُاٍ ٚاملٓعُات اذته١َٝٛ ٚاالدتُاع١ٝ ٚايطٝاض١ٝ ٚغرلٖا ، ٖرا اإلْطإ ممجال يف نؿا٤

 املطت٣ٛ اذتكازٟ َا نإ ٜتشكل إال ظٗٛد اإلداز٠ . 

إٕ إضٗاّ اإلداز٠ يف ت١ُٝٓ اذتكاز٠ اإلْطا١ْٝ إاما ٜأتٞ َٔ ػالٍ ايتأثرل ايرٟ حتدث٘ يف ادتٗد اإلْطاْٞ 

ارتدَات ٚاملٓتذات ٚإىل حتطٔ َعدات ايعٌُ ، أَانٔ ايعٌُ  َٔ سٝح شٜاد٠ نؿا٤ت٘ ، مما ٜؤدٟ بدٚزٙ

ايعالقات اإلْطا١ْٝ . باإلقاؾ١ إىل ذيو ؾإٕ اإلداز٠ تُٓٞ ًَهات ايتؼٌٝ ٚاإلبداع ٚايتطٜٛس ، َٚٔ ثِ ؾٗٞ ٚ

ط بني األضاع األٍٚ يًتكدّ اإلْطاْٞ . إٕ اإلداز٠ تع ي ايٓعاّ ايعاّ ، ٖٚرا ٜع ي أْ٘ َٔ ػالٍ اإلداز٠ ميهٔ ايسب

أسداخ َتؿسق١ َٚعتكدات َتبا١ٜٓ ، ٚٚقعٗا مجٝعا يف غهٌ عالقات ذات َع٢ٓ تطتؼدّ يف حتًٌٝ ايعدٜد َٔ 

 املػانٌ ، ٚايٛؾٍٛ إىل أؾكٌ ايبدا٥ٌ املُه١ٓ يًتعاٌَ َع تًو املػانٌ . 

ايرٟ  يكد أؾبض َٔ اذتكا٥ل املطًِ بٗا ٚدٛد َعاٌَ ازتباط قٟٛ بني تطٛز اإلداز٠ ٚبني َطت٣ٛ ايتكدّ

عتكك٘ بًد َا . ٖرٙ اذتكٝك١ تبدٚ ٚاقش١ عٓد املكاز١ْ بني بًد ْاّ ٚبًد آػس أنجس تكدَا . ؾٗٓاى ايعدٜد َٔ 

ايدٍٚ ايٓا١َٝ اييت متًو نُا ٖا٥ال َٔ املٛازد االقتؿاد١ٜ ٚايبػس١ٜ ، ٚيهٔ ْعسا الطتؿاض َطت٣ٛ ارتدل٠ 

متًو سذُا أقٌ َٔ املٛازد ، ٚيهٓٗا تتُٝص بازتؿاع  اإلداز١ٜ بكٝت يف َٛقع ايتؼًـ باملكاز١ْ َع دٚي١ أػس٣

َطت٣ٛ  ارتدل٠ اإلداز١ٜ . ٚيعٌ ايطس يف ذيو ٜهُٔ يف إٔ املعسؾ١ اإلداز١ٜ إاما تع ي االضتػالٍ األؾكٌ يًُٛازد 

مبا عتكل إغباعا أندل يًعدٜد َٔ اذتادات اإلْطا١ْٝ . باإلقاؾ١ إىل نٌ َا ضبل ، ؾإْ٘ ال ٜٛدد بدٌٜ آػس 
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از٠ . ؾايتشدٜد ايعًُٞ ٚايٛاقعٞ يألٖداف ، ٚاالػتٝاز ايطًِٝ يًُٛازد َع ايهؿا٠٤ يف اضتؼداَٗا َٔ ػالٍ يإلد

ايتؼطٝط ٚايتٓعِٝ ٚايتػهٌٝ ٚايتٛدٝ٘ ٚايسقاب١ ، نٌ ذيو ٜتطًب َطت٣ٛ َستؿعا َٔ ايتُٝٝص ايػؼؿٞ 

را ال ٜتٛؾس إال يف أؾساد ٚاملٛقٛعٞ ، َع َطت٣ٛ ستطٛع َٔ ايػذاع١ يف َٛاد١ٗ ايعسٚف املتُٝص٠ . ٖٚ

اإلداز٠ . سكٝكٞ أْ٘ َٔ ٚقت آلػس ٜتِ اػذلاع ايعدٜد َٔ ايٛضا٥ٌ ٚاألدٗص٠ اييت تطاعد اإلداز٠ يف أدا٤ َٗاَٗا 

، ٗاعٓٚيهٔ َُٗا تعددت ٖرٙ ايٛضا٥ٌ ، ؾإْٗا تبك٢ يف ْطام ايعاٌَ املطاعد يإلداز٠ ، ٚال ميهٔ إٔ تهٕٛ بدٜال  –

 (8إاما ٜصٜد اذتاد١ إىل اإلداز٠.) بٌ إٕ تعدد ٖرٙ ايٛضا٥ٌ

يكد عسف َع٢ٓ اإلداز٠ بعد٠ طسم شتتًؿ١ ظ مما ظتعٌ َٔ ايؿعٛب١ ايٛؾٍٛ إىل تعسٜـ غاٌَ  تعسٜـ اإلداز٠ :

شلا عتٟٛ نٌ ٖرٙ املعاْٞ املؼتًؿ١ . ٚست٢ ميهٓٓا اإلملاّ مبع٢ٓ اإلداز٠ ؾإْٓا ضٓكّٛ أٚال باضتعساض بعض 

 (. 9تعازٜؿٗا ايػا٥ع١ )

اإلداز٠ " بأْٗا ايع١ًُٝ   Encyclopedia of the Social Scienceف َٛضٛع١ ايعًّٛ االدتُاع١ٝ تعس

اييت ميهٔ بٛاضطتٗا تٓؿٝر غسض َعني ٚاإلغساف عًٝ٘ " . نُا تعسف اإلداز٠ أٜكا بأْٗا ايٓاتر املػذلى 

٣ ؾإٕ جتُع ٖؤال٤ ألْٛاع ٚدزدات شتتًؿ١ َٔ ادتٗد اإلْطاْٞ ايرٟ ٜبرٍ يف ٖرٙ ايع١ًُٝ . َٚس٠ أػس

 Ralphاألغؼاف ايرٜٔ ٜبريٕٛ َعا ٖرا ادتٗد يف أ١ٜ َٓػأ٠ ٜعسف " بإداز٠ املٓػأ٠ " . ٜٚكٍٛ زايـ داؾٝص 

Davis  ًٞاإلداز٠ ٖٞ عٌُ ايكٝاد٠ ايتٓؿٝر١ٜ ( . ٜٚرنس آب (L.A. Appley   اآلتٞ : ) يكد عسؾت اإلداز٠ بعباز٠

ل دٗٛد أغؼاف آػسٜٔ . ٚتٓكطِ ٖرٙ ايٛظٝؿ١ ع٢ً األقٌ إىل بطٝط١ ددا ٖٞ بأْٗا تٓؿٝر األغٝا٤ عٔ طسٜ

 John F. Meeأَا األػس٣ ؾٗٞ ايسقاب١ ( . ٜٚعسف دٕٛ َٞ  ،إسداُٖا ايتؼطٝط :َطؤٚيٝتني أضاضٝتني 

) ؾٔ اذتؿٍٛ ع٢ً أقؿ٢ ايٓتا٥ر بأقٌ دٗد ست٢ ميهٔ حتكٝل أقؿ٢ زٚاز ٚضعاد٠ يهٌ َٔ : اإلداز٠ بأْٗا

 َع تكدِٜ أؾكٌ ػد١َ ممه١ٓ يًُذتُع ( .  ؾاسب ايعٌُ ٚايعاًَني

ٕ َع٢ٓ إٔ تدٜس ٖٛ إٔ تتٓبأ ظ ٚختطط ظ ٚتٓعِ ظ ٚتؿدز األٚاَس ظ إ)   Henri Fayolٜٚكٍٛ ٖٓسٟ ؾاٍٜٛ 

 ٚتٓطل ظ ٚتساقب ( . 

) أضًٛب ميهٔ  :اإلداز٠ بأْٗا  Elmore Peterson and E.G. Plowmanٜٚعسف بٝذلضٕٛ ٚبًَٛإ 

 ض أغساض ٚأٖداف مجاع١ إْطا١ْٝ َع١ٓٝ ( .بٛاضطت٘ حتدٜد ٚتٛقٝ

ؾٝكٍٛ : ) إٕ اإلداز٠ ٖٞ إٔ تعسف بايكبط َاذا تسٜد ظ ثِ تتأند   Fredrik Taylorأَا ؾسدزٜو تاًٜٛز 

 َٔ إٔ األؾساد ٜؤدْٚ٘ بأسطٔ ٚأزػـ طسٜك١ ممه١ٓ ( .
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غٝا٤ عٔ طسٜل ٕ اإلداز٠ ٖٞ ٚظٝؿ١ تٓؿٝر األإ: )  Koontz and O'Donnellٜٚكٍٛ نْٛتص ٚأٚدْٚاٍ 

 اآلػسٜٔ ( . 

 :تؿ١ً باملٛقٛع ، ٚأُٖٗا اآلت١ٞ ٚاملَُٗٔ ايتعازٜـ ايطابك١ يإلداز٠ ميهٔ اضتؼالف بعض املالسعات امل

 أٚاّل : تتعاٌَ نٌ ايتعازٜـ َع اإلداز٠ عٓد تطبٝكٗا ع٢ً ادتُاع١ ٚيٝظ ع٢ً ايؿسد . 

 ٕ اشلدف قسٚزٟ ٚالشّ بايطبٝع١ يإلداز٠ . ثاّْٝا : تػرل نٌ ايتعازٜـ بطسٜك١ ؾسعت١ أٚ ق١ُٝٓ إىل أ

ثايجّا : تٛقض بعض ايتعازٜـ بطسٜك١ ؾسعت١ إٔ اإلداز٠ يٝطت تٓؿٝرا يألعُاٍ بٌ األعُاٍ تٓؿر 

 بٛاضط١ اآلػسٜٔ . 

ٕ اإلداز٠ ع١ًُٝ َتُٝص٠ إَٔ اضتعساض ايتعازٜـ ايطابك١ ٚأٜكا املالسعات ايجالخ أعالٙ ميهٔ ايكٍٛ 

يتٓعِٝ ٚايتػهٌٝ ٚايتٛدٝ٘ ٚايسقاب١ ظ تٓذص يتشدٜد ٚحتكٝل األٖداف عٔ طسٜل تتهٕٛ َٔ ايتؼطٝط ٚا

ِّٕ ايع١ًُٝ اإلداز١ٜ ٖرا  ،اضتؼداّ ايك٣ٛ ايبػس١ٜ ٚاملٛازد األػس٣ . بعباز٠ أػس٣ ٖٓاى أْػط١ َتُٝص٠ ته

َع املٛازد ٚتتِ بٛاضط١ األؾساد بايتعإٚ  ،باإلقاؾ١ إىل إٔ ٖرٙ األْػط١ تؤدٟ يتشكٝل األٖداف احملدد٠

 ،األػس٣ . ؾاملٛازد األضاض١ٝ تتعسض يًٛظا٥ـ ادتٖٛس١ٜ يإلداز٠ َٔ ختطٝط ٚتٓعِٝ ٚتػهٌٝ ٚتٛدٝ٘ ٚزقاب١

 يتكّٛ بتشكٝل األٖداف املسد٠ٛ . 

ؾِٗ ايرٜٔ  ،َٚٔ ٜكّٛ بٗرا ايٓػاط ِٖ املدٜسٕٚ أٚ أعكا٤ اإلداز٠ ،َٚٔ املؿٝد إٔ ْعًِ إٔ اإلداز٠ ْػاط

حتٌٜٛ املٛازد غرل املٓع١ُ يتشكٝل أٖداف َؿٝد٠ ٚؾعاي١ . ٖٚرا ٜتأت٢ عٔ طسٜل  ٜتٛيٕٛ ايكٝاّ بع١ًُٝ

اضتؼداّ املٛازد املاد١ٜ بؿاع١ًٝ َع دؾع األؾساد ٚسؿص ُُِٖٗ يػسض اذتؿٍٛ ع٢ً ناٌَ قدزاتِٗ ٚطاقاتِٗ 

١ُٝ ٚس١ٜٛٝ يتشٌٜٛ أسالَِٗ يٛاقع أؾكٌ . ٚيرا ؾُٝهٔ اعتباز اإلداز٠ أنجس األْػط١ اإلْطا١ْٝ سلٛال ٚأٖ

(.10) 
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 ١املطًب ايجاْٞ : زلات اإلداز٠ اإلضالَٝ

بٌ إٕ املدقل يف ضرل٠  -ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ  -مل تعسف ايبػس١ٜ إداز٠ أععِ َٔ إداز٠ ايٓيب ستُد 

ٜطتطٝع إٔ ٜكٍٛ بهٌ ثك١ ٚاط٦ُٓإ إْ٘ عًٝ٘ ايؿال٠ ٚايطالّ أضظ إلداز٠  -عًٝ٘ ايؿال٠ ٚايطالّ  -ايٓيب 

ايبػس١ٜ قبً٘ ، ميهٔ إٔ ُتطًل عًٝٗا "اإلداز٠ اإلضال١َٝ"، ٚاييت ُتسمجت ٚأظٗست ددٚاٖا َٔ ػالٍ مل تعسؾٗا 

ايرٟ سٖكل اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل ب٘ مجٝع ايػسٚط ايٛادب١ يًُدٜس  -عًٝ٘ ايؿال٠ ٚايطالّ-قٝاد٠ ايٓيب 

٣َٛ  ﴿ٚايكٝادٟ ايٓادض، ؾٗٛ ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ  َٗ ٔٔ اِي َٜٓٔطُل َع ََا  َُٜٛس٢  *َٚ  ْٞ َِٚس َٛ ٔإٖيا  ُٖ  ِٕ ُ٘ َغٔدُٜد  *ٔإ َُ ًٖ َع

 ٣َٛ   ﴾اِيُك

ِٕ  ﴿، ٚطبل َا ُعًِ بهٌ ػًل طٝب  ص5-3 طايٓذِ : ًُٕل َعٔعٝ َْٖو َيَع٢ً ُػ ٚ"املٛظؿٕٛ" ِٖ  ، ص4طايكًِ : ﴾ٚٔإ

ني أطاعٛا َدٜسِٖ سل ايطاع١، ٚاقتدٚا ب٘ ست٢ أؾبشٛا "َدٜسٜٔ" ْادش -زقٛإ اهلل عًِٝٗ -ايؿشاب١ 

يتُطهِٗ باألْع١ُ ٚايًٛا٥ض ٚايكٛاعد اييت أزضاٖا شلِ . يٛ ْعست يف أٟ داْب َٔ دٛاْب اإلداز٠ أٚ ايتؼطٝط 

أٚ ايكٝاد٠ أٚ االتؿاٍ أٚ ايتشؿٝص أٚ ايسقاب١ أٚ ايتٓعِٝ أٚ اإلبداع، ٚغرلٖا ايهجرل ايهجرل، يٛددتٗا ظاٖس٠ يف 

يف قؿـ األْبٝا٤ ٚقؿـ بعض املؼًٛقات اييت ُذنست  ؾٛز٠ َجاي١ٝ ٚبطٝط١ ٚتًكا١ٝ٥ يف إٓ ٚاسد ، ػؿٛؾّا

يف ايكسإٓ ، نكؿ١ اشلدٖد ، ٚايٌُٓ ، ٚايٓشٌ ، ٚنريو يف تطبٝل املؿطؿ٢ املؼتاز عًٝ٘ أؾكٌ ايؿال٠ 

ٚايطالّ ، ٚػًؿا٥٘ ايساغدٜٔ ايهساّ زقٞ اهلل عِٓٗ . بٌ يٛ أَعٓت ايٓعس دٝدّا يف ايكسإٓ ٚايط١ٓ ؾإْو يتذد 

 ١ ال ُتكا٢ٖ يف بٓا٤ أعكا٥ٗا ٚدٛد٠ عًُٝاتٗا ٚؾعاي١ٝ شتسداتٗا. اإلداز٠ اإلضالَٝ

يف ٖرا ايبشح ْطًٓط ايك٤ٛ ع٢ً أِٖ ارتؿا٥ـ اييت تتُٝص بٗا اإلداز٠ اإلضال١َٝ عٔ اإلداز٠ املعاؾس٠، َٚا 

 ( 11تتؿٛم ب٘ عًٝٗا، َع ذنس أِٖ ايطُات اييت تتُتع بٗا.)

 زلات اإلداز٠ اإلضال١َٝ :

اإلضال١َٝ عامل١ٝ ايٓعس٠ ناإلضالّ، ؾٗٞ تدعٛ اإلْطإ يألػر باألضباب يف ايدْٝا ٚايعٌُ ادتاد اإلداز٠  أٚاّل:

 إلضعاد ْؿط٘ ؾٝٗا.

َٚع ذيو عًٝ٘ بايعٌُ ارتايـ ملكاب١ً املؿرل احملتّٛ يف اآلػس٠ ّٜٛ ال ٜٓؿع َاٍ ٚال بٕٓٛ إآل َٔ أت٢ اهلل 

نسّ -بايدْٝا. ٜٚذلدِ ٖرا املع٢ٓ ايطاَٞ اإلَاّ عًٞ  باإلميإ ايؿادم ٚايعٌُ ارتايـ ّابكًب ضًِٝ، عاَس

 بكٛي٘: "اعٌُ يدْٝاى نأْو تعٝؼ أبدّا ٚاعٌُ آلػستو نأْو متٛت غدّا".  -اهلل ٚدٗ٘
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ْعس٠ اإلداز٠ اإلضال١َٝ يًتٓعِٝ ْعس٠ غا١ًَ دتُٝع أٚد٘ ايٓػاط ايبػسٟ؛ ؾٗٞ بريو تٗتِ ٚتسع٢  ثاّْٝا:

عباد٠ اهلل عص ٚدٌ، ع٢ً تطؼسٙ يًٓاع ناؾ١ ست٢ ٜطتعٝٓٛا بريو نٌ أْٛاع ايٓػاط ٚتكٜٛ٘ ٚتؿًش٘ ٚ

ٍَ ٔؾٞ  ﴿ٚذتٝاتِٗ يف ايدْٝا ٚاآلػس٠  َٚاَل ٔدَدا َٚاَل ُؾُطَٛم  ٖٔ اِيَشٖر َؾاَل َزَؾَح  ٔٗ َُٔ َؾَسَض ٔؾٝ ََاْت َؾ ًُٛ َِٖع ُْٗس  اِيَشٗر َأِغ

ََٚت  ُ٘ ًٓ ُ٘ اي ُِ ًَ َِٜع ِٕٝس  ِٔ َػ َٔ ًُِٛا  ََا َتِؿَع َٚ ِٚٔيٞ اأَلِيَبأب اِيَشرِّ  َٜا ُأ  ٕٔ َٚاٖتُكٛ  ٣َٛ َِٝس ايٖصأد ايٖتِك ٕٖ َػ ُٖٚدِٚا َؾٔإ  ص . 197طايبكس٠ : ﴾َص

ثايجّا: اإلداز٠ اإلضال١َٝ زبا١ْٝ، تطسغ ٚتٗصّ نٌ األطسٚسات ٚايتٓعُٝات ايبػس١ٜ األػس٣، غسق١ٝ أٚ غسب١ٝ ؛ 

أَا ايبػس ؾِٗ زتتُعٕٛ أٚ َتؿسقٕٛ أقعـ َٔ  ألْٗا َٔ يدٕ عًِٝ ػبرل بأسٛاٍ ايبػس، ٜعًِ ايطس ٚأػؿ٢،

 إٔ ٜعسؾٛا ايطس َٚا ٖٛ أػؿ٢ َٔ ايطس َٔ أسٛاٍ أَجاشلِ َٔ ايعٛامل األػس٣ . 

زابعّا: اٖتُاّ اإلداز٠ اإلضال١َٝ بايؿسد ٚادتُاع١ ع٢ً أضاع أِْٗ مجٝعّا أضاع اجملتُع ايرٟ ظتب إٔ ٜٓعِ أٚ 

 كل ارترل ٚاملٓؿع١ يًؿسد ٚادتُاع١ ٚاجملتُع دٕٚ متٝٝص. ٜطٗس ضًٛن٘ ايعاٖسٟ ٚايباط ي، ٚبريو ٜتش

ػاَطّا: ايتؿهرل ايطًِٝ ايكِٜٛ زل١ َٚٝص٠ يإلداز٠ اإلضال١َٝ، ٚاإلدازٟ املطًِ اذتل ٖٛ ايرٟ ٜتُعٔ ٜٚؿهس يف 

َٝاَّا ﴿آٜات اهلل ٚآال٥٘. ٜكٍٛ تعاىل يف نتاب٘ اذتهِٝ يف ضٛز٠ عُسإ:  َ٘ ٔق ًٓ َٕ اي َِٜرُنُسٚ  َٔ ٢ًََ  اٖئرٜ ََٚع َُٚقُعٛدّا 

َٓا َعَر ََْو َؾٔك َٖرا َبأطاّل ُضِبَشا ًَِكَت  ََا َػ َٓا  َٚاأَلِزٔض َزٖب َٚأت  َُا ًِٔل ايٖط َٕ ٔؾٞ َػ ََٜتَؿٖهُسٚ َٚ  ِِ ٔٗ ُٓٛٔب ٖٓأز ُد   ﴾اَب اي

 ص. 191طآٍ عُسإ: 

ايكد٠ٚ األٍٚ ؾ٢ً اهلل عًٝ٘  ضادضّا: ايؿهس اإلدازٟ اإلضالَٞ ُطبل عًُّٝا، ٚأمثس ٜٓع٘، ُٚدٓٝت مثازٙ َٓر عٗد

ؾ٢ً اهلل -ٚضًِ، ٖٚرا ايتطبٝل املتهاٌَ سلٌ ناؾ١ املؤضطات )اإلدازات ٚايدٚاٜٚٔ( اييت ظٗست يف عٗدٙ 

َٔ دا٤ َٔ بعدٙ َٔ ارتًؿا٤ ايساغدٜٔ ايهساّ. ٚإٕ إَها١ْٝ تهسازٙ ضاضت١ ألٕ يف عٗد ٚ   -عًٝ٘ ٚضًِ

َٜ ﴿َؿادزٙ باق١ٝ، ٖٚٞ ايكسإٓ ايهسِٜ  ُٕٔٝد َيا  ِٕ َس ِٔ َسٔهٝ ِّ  ٌْ ٘ٔ َتٓٔصٜ ًِٔؿ ِٔ َػ َٔ ََٚيا   ٔ٘ ِٜ ََٜد  ٔٔ ِٝ َٔٔ َب  ٌُ ٘ٔ اِيَبأط  ﴾ِأٔتٝ

ُٖ ﴿ص، ٚايط١ٓ ايٓب١ٜٛ اييت ال ٜٓطل ؾاسبٗا عٔ اشل٣ٛ 42طؾؿًت :   ِٕ ْٞٔإ َٛإ  . ص 4طايٓذِ :  ﴾٢ َٛسُٜ آل ٚس

 ارتؿا٥ـ ايتاي١ٝ:ٜتُٝص ايتؿٛز اإلضالَٞ يإلداز٠ عٔ ايٓعسٜات اإلداز١ٜ املعاؾس٠ ب

أِٖ ممٝصات ايتؿٛز اإلضالَٞ يإلداز٠ ايذلنٝص ع٢ً مجٝع املتػرلات اييت تؤثس ع٢ً ايع١ًُٝ اإلداز١ٜ  -

 داػٌ املٓع١ُ ٚػازدٗا. 

االٖتُاّ بايعٛاٌَ اإلْطا١ْٝ ٚايسٚس١ٝ ٚاالدتُاع١ٝ ٚاالقتؿاد١ٜ، نُا تعٌُ ع٢ً إغباع سادات  -

 طب اضتطاعت٘ ايعك١ًٝ. ايؿسد باغذلان٘ يف ايع١ًُٝ اإلداز١ٜ ع

 تطبٝل ايػسٜع١ اإلضال١َٝ يف ايعبادات ٚاملعاَالت ٚاألسهاّ ٚيف عُاز٠ األزض َٚٔ أٖداؾٗا: -
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 .ُٜؿذلض إٔ تهٕٛ إضال١َٝ  زبط اإلداز٠ بايب١٦ٝ االدتُاع١ٝ احملٝط١ بٗا ٚاييت 

 .ٞتٛؾرل املتػرل االدتُاع 

 .تطبٝل َبدأ ايػٛز٣ 

 ي١ٝ ٚايكسٚز١ٜ يًؿسد.تٛؾرل املكَٛات االقتؿاد١ٜ ٚاملا 

 ( ٌُ12تٓعِٝ ايعٌُ اإلدازٟ ٚحتدٜد املطؤٚي١ٝ ٚايٛادبات اشلس١َٝ ٚايطًط١ يف ايع) 

 

 املبشح ايجاْٞ : اإلطاز ايتطبٝكٞ

 املطًب األٍٚ : تعسٜـ بطٛز٠ ايهٗـ ٚايكؿـ اييت ٚزدت ؾٝٗا .

 18زقِ ايطٛز٠ :  َه١ٝ : ايطٛز٠

 سسؾا 6425 عدد سسٚؾٗا : آ١ٜ 110عدد آٜاتٗا : 

 ( :13أْٗا جتُع ايؿنت األزبع١ يف اذتٝا٠ ) األزبع١ ٜسبطٗا ستٛز ٚاسد ٖٚٛ ايهٗـ ضٛز٠ ٚقؿـ

 . ))قؿ١ أٌٖ ايهٗـ   ؾت١ٓ ايدٜٔ

 . )ؾت١ٓ املاٍ  ) ؾاسب ادتٓتني 

 .) يعًِ  ) َٛض٢ عًٝ٘ ايطالّ ٚارتكسا ؾت١ٓ

 ذٚ ايكسْني ( .( ؾت١ٓ ايطًط١ 

سٝح سدثت شلِ َعذص٠  ايهٗـ بدِٜٓٗ َٔ املًو ايعامل ؾآٚٚا إىل قؿ١ ايؿت١ٝ ايرٜٔ ٖسبٛا  :ايدٜٔ ؾت١ٓ

أؾبشت نًٗا ع٢ً ايتٛسٝد. ثِ تأتٞ آٜات تػرل  ١ قدٚناْت ايكسٜ ،إبكا٥ِٗ ؾٝ٘ ثالمثا١٥ ض١ٓ ٚاشدادٚا تطعا

 :ايؿت١ٓ إىل نٝؿ١ٝ ايعؿ١ُ َٔ ٖرٙ

َََع ﴿ َِْؿَطَو  ََٚيا َٚاِؾٔبِس   ُ٘ َٗ َِٚد  َٕ ُٜٔسُٜدٚ  ِّٞ َٚاِيَعٔػ ُِٗ ٔباِيَػَدا٠ٔ  َٕ َزٖب َِٜدُعٛ  َٔ َٝا٠ٔ  اٖئرٜ ١ََٓ اِيَش ِِ ُتٔسُٜد ٔشٜ ُٗ ِٓ َٓاَى َع ِٝ َتِعُد َع

ََٚيا  َٝا  ِْ ُٙ ُتٔطِعايٗد َُِس َٕ َأ ََٚنا  ُٙ َٛا َٖ َٚاٖتَبَع  َْا  ُ٘ َعٔ ٔذِنٔس ًَِب َٓا َق ًِ ِٔ َأِغَؿ َُٔ َغا٤  ََ ِِ َؾ َٔٔ ٖزبُِّه ٌٔ اِيَشٗل  َُٚق ُؾُسّطا * 

ََٔ َغا٤ َٚ  َٔٔ ُِٝؤ ًِ ِِ َؾ ٔٗ َْاّزا َأَساَط ٔب ُٔنَي  َْا ٔيًٖعأي ْٖا َأِعَتِد َِٝهُؿِس ٔإ ًِ َِٜطَتٔػُٝج َؾ َٚٔإٕ  َٗا  ٌٔ ُضَسأدُق ِٗ ُُ َُا٤ َناِي َُٜػاُثٛا ٔب ٛا 

ُُٛدَٛٙ ٟٛٔ اِي َُِسَتَؿّكا َِٜػ ََٚضا٤ِت   .  ]29   -28 ايهٗـ :[  ﴾ ٔب٦َِظ ايٖػَساُب 

  .ٚترنس اآلػس٠ بايؿشب١ ايؿاذت١ ؾايعؿ١ُ َٔ ؾت١ٓ ايدٜٔ تهٕٛ

http://vb.tgareed.com/t268746/
http://vb.tgareed.com/t268746/
http://vb.tgareed.com/t268746/
http://vb.tgareed.com/t268746/
http://vb.tgareed.com/t268746/
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أًٖو اهلل تعاىل آتاٙ اهلل نٌ غ٤ٞ ؾهؿس بأْعِ اهلل ٚأْهس ايبعح ؾ قؿ١ ؾاسب ادتٓتني ايرٟ  :ؾت١ٓ املاٍ 

ُِٗ ﴿ايعؿ١ُ َٔ ٖرٙ ايؿت١ٓ  ادتٓتني. ثِ تأتٞ ًََط َٚاِقٔسِب َي َُا٤ َؾاِػَت َٔ ايٖط َٔ  ُٙ َٓا َُا٤ َأَْصِي َٝا َن ِْ َٝا٠ٔ ايٗد ٌَ اِيَش  ََٖج

ُ٘ ًٖ َٕ اي ََٚنا َٜاُغ  ُٙ ايسِّ ُّا َتِرُزٚ َٖٔػٝ ََْباُت اِيَأِزٔض َؾَأِؾَبَض   ٔ٘ َِٗكَتٔد ٔب  ٤ِٕٞ ِّ َغ ٢ًَ ُن َٝا٠َٔع ١َُٓ اِيَش َٕ ٔشٜ ُٛٓ َٚاِيَب  ٍُ َُا  ّزا * اِي

ِْٝس ََٚػ َٛاّبا  ِْٝس ٔعَٓد َزبَِّو َث َٝاُت ايٖؿأيَشاُت َػ َٚاِيَبأق َٝا  ِْ ًّا  ايٗد ََ  ص .46  -45طايهٗـ  ﴾َأ

 .اآلػس٠ يف ؾِٗ سكٝك١ ايدْٝا ٚترنس تهٕٛ ايعؿ١ُ َٔ ؾت١ٓ املاٍ

ٔٓ أْ٘ أعًِ أٌٖ ،كسايطالّ َع ارت ٘قؿ١ َٛض٢ عًٝ  :ايعًِ ؾت١ٓ ؾأٚس٢ ي٘ اهلل تعاىل بإٔ  ،األزض ٚنإ ظ

ألْ٘ مل ٜؿِٗ اذته١ُ يف  ،ٜؿدل ع٢ً َا ؾعً٘ ارتكس ؾًِ ،ؾرٖب يًكا٥٘ ٚايتعًِ َٓ٘ ،ٖٓاى َٔ ٖٛ أعًِ َٓ٘

 :ٚتأتٞ آ١ٜ ايعؿ١ُ َٔ ٖرٙ ايؿت١ٓ .ٚإاما أػر بعاٖسٖا ؾكط، أؾعاي٘ 

ُ٘ َؾ ﴿ ًٖ ْٔٞ ٔإٕ َغا٤ اي ٍَ َضَتٔذُد ََٚيا َأِعٔؿٞ َيَوَقا َِّسا  أبّسا   ص .69طايهٗـ :  ﴾َأ

 .بايعًِ  ايتٛاقع ٚعدّ ايػسٚز ٖٞ ٚايعؿ١ُ َٔ ؾت١ٓ ايعًِ

ٜٚٓتكٌ َٔ َػسم األزض إىل َػسبٗا  ،ايرٟ نإ ًَهّا عاداّل ميتًو ايعًِ ايكسْني ذٟقؿ١   :ؾت١ٓ ايطًط١

بٓا٤  ني َٔ ٖذّٛ ٜأدٛز َٚأدٛز ؾأعاِْٗ ع٢ًٜٚدعٛ إىل اهلل ٜٚٓػس ارترل ست٢ ٚؾٌ يكّٛ ػا٥ؿ بني ايٓاع

ِِ ﴿  ايعؿ١ُ َٚا شاٍ ايطٓد قا٥ُّا إىل َٜٛٓا ٖرا. ٚتأتٞ آ١ٜ ،ضد ملٓعِٗ عِٓٗ َٓب٦ُُِّه ُْ  ٌِ َٖ  ٌِ َُاّيا *  ُق َٔ َأِع ٔباِيَأِػَطٔسٜ

َٝا٠ٔ ِِ ٔؾٞ اِيَش ُٗ ُٝ ٌٖ َضِع َٔ َق َٕ أِْٗ عتطٕٓٛ ؾٓعا  اٖئرٜ َِٜشَطُبٛ  ِِ ُٖ َٚ َٝا  ِْ  ص .104   -103 :طايهٗـ ﴾ايٗد

 

 ٞ : املطًب ايجاْ

 دزاض١ ٚتدبس قؿ١ ذٟ ايكسْني

 َع٢ٓ اآلٜات ايكسآ١ْٝ .َٚٔ ٖٛ ذٚ ايكسْني ٚٚتػٌُ ْـ اآلٜات ايكسآ١ْٝ 

 َٔ ٖرٙ  ايطٛز٠ ايعع١ُٝ .  98   - 83ٚزدت ٖرٙ ايكؿ١ ايكسآ١ْٝ َا بني اآلٜات ايهسميات 

 كسآْٞ َٚا ؾض عٔ زضٍٛ اهلل ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ . ضٝتِ ايتكٝد يف ٖرٙ ايدزاض١ باملٓٗر اي

 اآلٜات ايكسآ١ْٝ :

ََْو  ﴿يكد سه٢ اهلل قؿ١ ذٟ ايكسْني يف ضٛز٠ ٚاسد٠ َٔ ضٛز ايكسإٓ ، أال ٖٚٞ ضٛز٠ ايهٗـ، قاٍ تعاىل:  َِٜطَأُيٛ َٚ

ٖٓا  ََٖه ْٖا  ُ٘ ٔذِنّسا * ٔإ ِٓ َٔ  ِِ ُِٝه ًَ ًُٛ َع ٌِ َضَأِت ٔٔ ُق ِٝ َْ ِٔ ٔذٟ اِيَكِس ٤ِٕٞ َضَبّبا * َؾَأِتَبَع َضَبّبا َع ِّ َغ ِٔ ُن َٔ  ُٙ َٓا ِٝ َٚآَت ُ٘ ٔؾٞ اأَلِزٔض  َي

َٜا َذا اِي َٓا  ًِ َّا ُق ِٛ َٖا َق َِٓد ََٚدَد ٔع َٚ  ١ٕ٦َُٔ ٕٔ َس ِٝ َٖا َتِػُسُب ٔؾٞ َع ََٚدَد ُِٔظ  ََِػٔسَب ايٖػ ًََؼ  ِٕ ُتَعرَِّب * َسٖت٢ ٔإَذا َب َٖا َأ ٔٔ ٔإ ِٝ َْ َكِس
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ِٕ َتٖت َٖا َأ ُِْهّسَٚٔإ ُ٘ َعَراّبا  َُٝعرُِّب ٘ٔ َؾ َُٜسٗد ٔإَي٢ َزبِّ  ِٖ ُ٘ ُث َُْعرُِّب َِٛف  َِ َؾَط ًَ ِٔ َظ ََ َٖا  ٍَ َأ ّٓا* َقا ِِ ُسِط ٔٗ َٔ ٔؼَر ٔؾٝ ََ ِٔ آ ََ َٖا  ََٚأ ا * 

ِٖ َأِتَبَع َضَبّب ُِٜطّسا * ُث َْا  َِٔس ِٔ َأ َٔ  ُ٘ ٍُ َي َُٓكٛ ََٚض  ٢َٓ ُ٘ َدَصا٤ّ اِيُشِط ًَ ٌَ َؾأيّشا َؾ ُٔ ُِٔظ ََٚع ًَٔع ايٖػ ََِط ًََؼ  ا * َسٖت٢ ٔإَذا َب

٘ٔ ُػِبّسا ِٜ َُا َيَد َٓا ٔب ََٚقِد َأَسِط َٗا ٔضِتّسا * َنَرٔيَو  ْٔ ِٔ ُدٚ َٔ  ِِ ُٗ ٌِ َي َِْذَع  ِِ ّٕ َي ِٛ ٢ًَ َق ًُُع َع َٖا َتِط ِٖ َأِتَبَع َضَبّبا *  ََٚدَد * ُث

َُ ٔٗ ْٔ ِٔ ُدٚ َٔ ََٚدَد   ٔٔ ِٜ َٔ ايٖطٖد ِٝ ًََؼ َب َِٜأُدَٛز َسٖت٢ ٔإَذا َب  ٖٕ ٔٔ ٔإ ِٝ َْ َٜا َذا اِيَكِس ِّٛيا * َقاُيٛا  َٕ َق ُٛٗ َِٜؿَك  َٕ ََٜهاُدٚ َّا ال  ِٛ ا َق

ََ  ٍَ ِِ َض٘دا * َقا ُٗ َٓ ِٝ ََٚب َٓا  َٓ ِٝ ٌَ َب ِٕ َتِذَع ٢ًَ َأ ٌُ َيَو َػِسّدا َع َِْذَع  ٌِ َٗ َٕ ٔؾٞ اأَلِزٔض َؾ َُِؿٔطُدٚ ََِأُدَٛز  ٘ٔ َزبِّٞ َٚ ٓٔٞ ٔؾٝ ََٖه ا 

ِْٝس َؾَأٔع َِٝػ َٔ ايٖؿَدَؾ ِٝ ٣َٚ َب ْٔٞ ُشَبَس اِيَشٔدٜٔد َسٖت٢ ٔإَذا َضا َّا * آُتٛ ِِ َزِد ُٗ َٓ ِٝ ََٚب  ِِ َُٓه ِٝ ٌِ َب ٠ٕٖٛ َأِدَع ْٔٞ ٔبُك ُٛٓ ٍَ اُْؿُؼٛا ٝ ٔٔ َقا

ََا اِض َٚ  ُٙ َُٗسٚ َِٜع  ِٕ َُا اِضَطاُعٛا َأ ٘ٔ ٔقِطّسا * َؾ ِٝ ًَ ْٔٞ ُأِؾٔسِؽ َع ٍَ آُتٛ َْاّزا َقا  ُ٘ ًَ ََٖرا َسٖت٢ ٔإَذا َدَع  ٍَ َِْكّبا * َقا  ُ٘ َتَطاُعٛا َي

َِٚعُد َزبِّٞ َسكًّا   َٕ ََٚنا ُ٘ َدٖنا٤َ  ًَ َِٚعُد َزبِّٞ َدَع ِٔ َزبِّٞ َؾٔإَذا َدا٤َ  َٔ  ١َُْ  ص.98-83طايهٗـ: ﴾َزِس

 َٔ ٖٛ ذٚ ايكعسْني؟

يعًٞ ايكدٜس سٝح ْاٍ ذٚ ايكسْني غسؾا ععُٝا عٓدَا ٚزد ذنسٙ يف ايكسإٓ ايهسِٜ َكسْٚا بايتُهني ي٘ َٔ اهلل ا

ٜٚطع٢ إىل إقا١َ ايعدٍ ٚاإلؾالغ ْٚػس ارترل  ،نإ عبدا َؤَٓا ؾاذتا ٚسانُا عادال ٜدعٛ إىل اهلل

 ٚستازب١ ايؿطاد سٝجُا سٌ يف بكاع األزض ابتػا٤ َسقا٠ اهلل عص ٚدٌ ايرٟ آتاٙ َٔ نٌ غ٤ٞ ضببا .

ٚإزضا٤ ايكٛاعد اييت تٓؿع ايٓاع يف ٚملا نإ ايكسإٓ ايهسِٜ ٜسنص يف قؿؿ٘ ع٢ً إعطا٤ اذتهِ ٚايعدل 

ٚإٔ ٜكدَٛا ٜٚتصٚدٚا َٔ ايدْٝا بايتك٣ٛ آلػستِٗ  ،سٝاتِٗ ٚتٝطس شلِ إداز٠ غؤٕٚ َعٝػتِٗ يف ايدْٝا

باَتجاشلِ ألٚاَس اهلل عص ٚدٌ ؾًِ ٜٗتِ ايكسإٓ ايهسِٜ بأَٛز ال تٓؿع ايٓاع ، يريو ؾإْٓا صتد يف قؿ١ ذٟ 

ٚأٟ ًَو ؟ ) َب١ُٗ ( اييت ال تٓؿع ايٓاع ، ؾاألض١ً٦ َجٌ : َٔ ٖٛ ذٚ ايكسْني ايكسْني بعض األَٛز غرل املعسؾ١

ِّٛؽ ؟ َٚا ٖٛ أؾٌ ٜأدٛز َٚأدٛز  ؟ٚأٟ بالد ؾتض ؟ َٚا ٖٞ زسالت٘  ؟ نإ ؟ ٚيف أٟ عؿس ٚيد ٖٞ أض١ً٦ ال َط

ادخ ، ٚاألزلا٤ شلا ألٕ ايكسإٓ ايهسِٜ ٖٛ نتاب ٖدا١ٜ إىل زب ايعباد ٚيٝظ نتاب تازٜؽ يطسد ايٛقا٥ع ٚاذتٛ

 ٚاألش١َٓ. 

ٚدا٤ٚا بػإٔ ذيو  ، ؾهجرل َٔ املؤزػني ٚاملؿطسٜٔ ساٍٚ تعسٜـ بعض األَٛز املب١ُٗ يف قؿ١ ذٟ ايكسْني

ٚؾٝٗا َٔ األضاطرل ٚاألقاٌٜٚ ٚاألباطٌٝ ٚارتساؾات  ،بأقٛاٍ ٚآزا٤ عدٜد٠ َععُٗا َأػٛذ َٔ اإلضسا٥ًٝٝات

نبرل ٚدداٍ بني املؤزػني ٚاملؿطسٜٔ ، ع٢ً ضبٌٝ املجاٍ ؾُٝا ايػ٤ٞ ايهجرل ،  سٝح متؼض عٔ ذيو اػتالف 

ٚضبب تًكٝب٘ برٟ ايكسْني صتد إٔ أقٛاٍ ٚآزا٤ املؿطسٜٔ  ،ْٚطب٘ ،ٚشَإ ٚدٛدٙ،ٜتعًل باضِ ذٟ ايكسْني 

 َتكازب١ ٚأديتِٗ َتعازق١ ٚاعتُاد ايهجرل َِٓٗ ع٢ً اإلضسا٥ًٝٝات ٚايسٚاٜات ٚاألػباز ايهاذب١ . 
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( تبني يًباسح ْتٝذ١ َؤداٖا أْ٘ ال ميهٔ ادتصّ 14ايهتب اييت حتدثت عٔ ذٟ ايكسْني ) ٚباالطالع ع٢ً

ٚال حتدٜد أٚقات ايسسالت ايجالث١ اييت قاّ بٗا ٚاييت أغاز إيٝٗا ايكسإٓ ايهسِٜ  ،بتشدٜد غؼؿ١ٝ ذٟ ايكسْني

 ٚال َعسؾ١ َهإ ايطد ايرٟ بٓاٙ ع٢ً  األزض .

ب١ٜٛ املطٗس٠ مل ٜتعسقا إىل تًو األَٛز ٚأُْٗا ضهتا عٔ إعطا٤ تؿاؾٌٝ ؾال ٚمبا إٔ ايكسإٓ ايهسِٜ ٚايط١ٓ ايٓ

ٜٛدد ديٌٝ ٜكٝ ي عًٝٗا ، ٚيريو ؾإٕ نالّ املؤزػني ٚاملؿطسٜٔ ٚايعًُا٤ عٓٗا ٜبك٢ َٔ باب ايعٔ ٚيٝظ َٔ 

 ( .15باب ادتصّ)

ايْٝٛاْٞ التطاع زقع١  ٚزدت أقٛاٍ َتعدد٠ سٍٛ غؼؿ١ٝ ذٟ ايكسْني ؾُِٓٗ َٔ قاٍ إْ٘ اإلضهٓدز املكدْٚٞ

ايبالد اييت بطط ضٝطست٘ عًٝٗا سٝح اَتدت إىل َػازم األزض َٚػازبٗا ، َِٚٓٗ َٔ قاٍ ٖٛ قٛزؽ اإلمخٝ ي 

 بطبب سطٔ ضرلت٘ ٚعدي٘ َع األَِ اييت ػكعت ي٘ ، ٚقد قٌٝ أٜكا إْ٘ أبٛ نسب سلس بٔ عُسٚ اذتُرلٟ . 

بعد إٔ ْاقؼ األقٛاٍ ايطابك١  –إ ٜٛضـ تٛؾٌ إىل ْتٝذ١ جتدز اإلغاز٠ ٖٓا إىل إٔ األضتاذ ستُد ػرل زَكٚ

َٓد ؾٝ٘  ّاَؤداٖا إٔ ذا ايكسْني مل ٜهٔ ٚاسد – َٔ ايجالث١ املرنٛزٜٔ سٝح اضتطاع إٔ ٜٓكد ْكدا عًُٝا َتٝٓا ؾ

 ْ٘ اإلضهٓدز ، أٚ قٛزؽ ، أٚ اذتُرلٟ .إآزا٤ نٌ َٔ قاٍ 

ٚأث٢ٓ ، ايكسْني ايرٟ ذنسٙ اهلل عص ٚدٌ يف نتاب٘ ايعصٜص ٚقاٍ : إٕ ايٓتٝذ١ اييت ٚؾًت إيٝٗا ٖٞ إٔ : " ذٚ 

عًٝ٘ باإلميإ ٚاإلؾالغ ٚايعدٍ يف ضٛز٠ قسآ١ْٝ عع١ُٝ ٚآٜات إعذاش١ٜ د١ًًٝ ٚقؿ١ تازغت١ٝ ْادز٠ ١٦ًَٝ 

بايدزٚع ٚايعدل طاؾش١ بايععات ٚاملبادئ ٚاذتهِ ... إْ٘ عًِ قسآْٞ بازش ... ػًٓد اهلل تعاىل ذنسٙ يف نتاب٘ 

ألْ ي مل أز َٔ أعط٢ غؼؿ١ٝ  ،يد ؾاضتشل إٔ ٜٓاٍ ايًكب ايكسآْٞ ... ٚنؿ٢... ٚمل أغأ إٔ أقٍٛ غرل ٖراارتا

ؾكد ٚؾٌ ًَه٘ َػازم األزض  ،ذٟ ايكسْني سكٗا يف ايتازٜؽ َجًُا أعط٢ شلا اهلل عص ٚدٌ يف نتاب٘ ايععِٝ

ا بكٞ ذيو ايعبد ايرانس يؿكٌ زب٘ ٚمل ٜػسٙ َٓؿب ٚال َاٍ ٚال ق٠ٛ ٚال ضًطإ ال ١ُٖٓٝ ٚ ٚإام ،َٚػازبٗا

دصا٤ٙ ايعادٍ عٓد اهلل عص ٚدٌ . ٜٚهؿٞ إٔ ٜبك٢ ذٚ ايكسْني تًو  ٢ٚزمحت٘ َٚطتعدا يًّٝٛ اآلػس يًٝك

ٚذيو ايعًِ ايبازش يف ايعدٍ ٚاإلؾالغ ٚايكٝاد٠ َٚجاٍ اذتانِ ايؿاحل ع٢ً  ،ايػؼؿ١ٝ ايعع١ُٝ يف ايتازٜؽ

 ( .16َٔ عًٝٗا بػٗاد٠ ايهتاب ارتايد . ")َس ايتازٜؽ إىل إٔ ٜسخ اهلل األزض ٚ

ال أسد ٜعًِ ٜكٝٓا ٚحتدٜدا َٔ ٖٛ ذٚ ايكسْني. ٚنٌ َا ْعًُ٘ عٓ٘ َا أػدلْا ايكسإٓ ايهسِٜ عٓ٘ ع٢ً أْ٘ 

ًَو ؾاحل ، آَٔ باهلل زبا إشلا ٚاسدا ال غسٜو ي٘ ، ٚآَٔ باهلل ٚبايبعح ٚباذتطاب ، ؾُٓهٔ اهلل تبازى ٚتعاىل 

 ٣ٓٛ ًَه٘.ي٘ يف األزض ، ٚق
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نإ ذٚ ايكسْني سانُا ؾاذتّا قد َٓهٔ اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل ي٘ يف األزض أضباب اذتهِ ٚايك٠ٛ ٚايطًطإ ، 

ٜٚٓطس ي٘ أضباب اذتهِ ٚايؿتض ٚأضباب ايعُسإ ٚايبٓٝإ بايعدٍ ٚق٠ٛ ايبأع ،  ٚنريو ٖٝأ ي٘ اهلل عص ٚدٌ 

١ٓٝ ، ؾكد ْاٍ أضباب ايعُسإ ٚايبٓٝإ باذتصّ ٚايؿِٗ ، ؾطاد ايبالد  َٔ ايطرل٠ يف ايسع ، ٚضاع ايعباد ، ٚألْ٘ أسط

 سٓب ادتُٝع ٚتعًكٛا ب٘ ٚأطاعٛٙ .

يكد نإ َٔ غأْ٘ إٔ ػسز َٔ دا٥س٠ سدٚد بالدٙ ٚأقطاز سهُ٘ ، ٜطٝض يف األزض بأَس اهلل عص ٚدٌ غسقا ٚغسبا 

يف أزض ايبػس ، ٚيرلؾع عٔ ع٢ً زأع دٝؼ قٟٛ ، نبرل ايعدد ٜطٗد األؾل نادتساد املٓتػس، ٜكِٝ ايعدٍ 

 ناٌٖ ايٓاع أثكاٍ ايعًِ ٚٚطأ٠ ايػسٚز ايبػس١ٜ.

ٖهرا دَٚا عباد اهلل ايؿاذتني ٜهْٕٛٛ يف نٌ شَإ َٚهإ ًٜتصَٕٛ أٚاَس اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل ، ٚال ٜبػٕٛ يف 

 األزض ايؿطاد.

 َع٢ٓ اآلٜات :

عٔ ذٟ ايكسْني ، يف قٛي٘ تعاىل: عًٝ٘ ٚضًِ  ؾ٢ً اهللٖرا ايسدٌ تبدأ قؿت٘ بطؤاٍ املػسنني يًٓيب املؿطؿ٢ 

﴿  ٔٔ ِٝ َْ ِٔ ٔذٟ اِيَكِس ََْو َع َِٜطَأُيٛ ص، ٜٚأتٞ ادتٛاب َٔ اهلل دٌ ٚعال: )قٌ( ٜا ستُد! ٚن١ًُ )قٌ( 83طايهٗـ: ﴾َٚ

ٜطُٝٗا عًُا٤ ايتؿطرل ٚعًُا٤ ايًػ١ )قٌ( ايتًك١ٝٓٝ، أٟ: ايكؿ١ يٝطت َٔ عٓد زضٍٛ اهلل، بٌ ٖٞ ٚسٞ َٔ 

ُ٘ ٔذِنّسا  ﴿دٌ ٚعال، ٜأَس ب٘ املؿطؿ٢ إٔ ٜكٍٛ ملٔ ضأٍ عٔ ذٟ ايكسْني  :  عٓد اهلل ِٓ َٔ  ِِ ُِٝه ًَ ًُٛ َع ٌِ َضَأِت  ﴾ُق

تًٛ عًٝهِ ص، ٚن١ًُ )َٓ٘( َٔ ؾٝٗا ٖٞ ايتبعٝك١ٝ، أٟ: ضأتًٛ عًٝهِ بعض ايػ٤ٞ َٔ قؿت٘، ٚال أ83طايهٗـ:

ٗا يف نجرل َٔ ايطٛز، نكؿ١ ٜٛضـ ؾؿٛشلا، نُا ذنس ايكسإٓ قؿؿّا بهاًٌَ قؿ١ ذٟ ايكسْني  بهاَ

 (17ٚقؿ١ َٛض٢، بٌ ضأتًٛ عًٝهِ َٓ٘ ذنسّا، ضأتًٛ عًٝهِ بعض ايػ٤ٞ َٔ قؿ١ ذٟ ايكسْني.)

ٚيٛ عًِ اهلل يف ايصٜاد٠ عٔ ايٓـ ايكسآْٞ ػرلّا يرنسٖا يٓا. ؾًٓكـ عٓد َا ٚزد يف ايكسإٓ، ٚعٓد َا ثبت يف 

 سدٜح ايٓيب عًٝ٘ ايؿال٠ ٚايطالّ.

 األزض َٔ اهلل عص ٚدٌ : ايتُهني يف

ُ٘ ٔؾٞ اأَلِزٔض  ﴿قاٍ اهلل تعاىل:  ٖٓا َي ََٖه ْٖا  َٔ يرٟ ايكسْني ؟ اهلل. 84طايهٗـ: ﴾ٔإ ََٖه ِٔ ٤اَٚ ﴿ص، ؾُٔ ايرٟ  َٔ  ُٙ َٓا ِٝ َت

٤ِٕٞ َضَبّبا  ِّ َغ  ص، ايرٟ َهٔ ي٘ ٖٛ اهلل، أعطاٙ َٔ األضباب َا اضتطاع ب٘ إٔ ٜؿتض ٚإٔ ٜٓتؿس ٚأ84ٕطايهٗـ: ﴾ُن

 ظتٛب ايبالد غسقّا ٚغسبّا ٚسلااّل... اخل.

ٚيؿع١ ايتُهني إٕ ؾتػت عٓٗا يف ايكسإٓ ضذل٣ أْٗا يف نٌ َس٠ ٚزدت تٓطب إىل اهلل زب ايعاملني، ٖٚرٙ قاعد٠ 
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َُهِّٔ يًدٍٚ ٚاألَِ ٚايػعٛب ٖٛ اهلل، ٚايرٟ ميهٔ شلرا اذتانِ ٖٛ  ُٜ إميا١ْٝ ٜٓبػٞ إٔ تؤؾٌ يف ايكًٛب. ؾايرٟ 

ٟ ٜأَس بصٚاٍ ٖٚالى ٖرا اذتانِ ٖٛ اهلل، ؾٝذب عًٝٓا مجٝعّا إٔ تتعًل قًٛبٓا باملًو ايرٟ ٜؿعٌ اهلل، ٚاير

نٌ غ٤ٞ، َع األػر باألضباب، ؾٗرا َٔ سكٝك١ ايتٛنٌ ع٢ً اهلل عص ٚدٌ. ال تطٛد أ١َ إال بإذٕ اهلل، ٚال تصٍٚ 

ُ٘ ٔؾٞ اأَلِزٔض  ﴿ بإذٕ اهلل  أ١َ إال بإذٕ اهلل، ٚال ٜطٛد سانِ إال بإذٕ اهلل، ٚال ٜصٍٚ سانِ إال ٖٓا َي ََٖه ْٖا   ﴾ٔإ

َُٚتٔعٗص  ﴿. ٚقاٍ اهلل تعاىل:  ص84طايهٗـ: ِٔ َتَػا٤ُ  ُٖ َٔ ًَِو  ُُ ِٓٔصُع اِي ََٚت ِٔ َتَػا٤ُ  ََ ًَِو  ُُ ًِٔو ُتِؤٔتٞ اِي ُُ ََأيَو اِي  ِٖ ُٗ ًٖ ٌٔ اي ُق

َْٖو ُِٝس ٔإ َٝٔدَى اِيَؼ ِٔ َتَػا٤ُ ٔب ََ  ٍٗ َُٚتٔر ِٔ َتَػا٤ُ  ٤ِٕٞ َقٔدْٜس  ََ ِّ َغ ٢ًَ ُن  ص ثِ قاٍ اهلل تعاىل:26طآٍ عُسإ: ﴾َع

٤ِٕٞ َضَبّبا * َؾَأِتَبَع َضَبّبا  ﴿  ِّ َغ ِٔ ُن َٔ  ُٙ َٓا ِٝ ص، أٟ: بأضباب ايتُهني ٚايٓؿس ٚايؿتض 85-84طايهٗـ: ﴾َٚآَت

اتّا ٚمتهّٝٓا، ؾإٕ ؾسطت ٚايعٗٛز. ؾٗٓاى َٔ األَِ َٔ ميهٔ اهلل شلا، ؾتأػر بأضباب ايتُهني، ؾٝصٜدٖا اهلل ثب

 (18أذٖب اهلل عٓٗا ايتُهني. )

ٖٚٓاى َٔ اذتهاّ َٔ إذا َهٔ اهلل ي٘ أػر بٛضا٥ٌ ايتُهني، ؾصادٙ اهلل زؾع١ ْٚؿسّا ؾإٕ ؾسط يف ٖرٙ األضباب 

 ٚايٛضا٥ٌ أَس اهلل عص ٚدٌ بصٚاي٘ ٖٚالن٘.

ٚىل يف ضبٌٝ اهلل ضتٛ املػسب. قاٍ تعاىل:  ٜٚبدأ ذٚ ايكسْني ايسس١ً ادتٗاد١ٜ األ :زس١ً ذٟ ايكسْني األٚىل -1

َّا ﴿ ِٛ َٖا َق َِٓد ََٚدَد ٔع َٚ  ١ٕ٦َُٔ ٕٔ َس ِٝ َٖا َتِػُسُب ٔؾٞ َع ََٚدَد ُِٔظ  ََِػٔسَب ايٖػ ًََؼ  ص َٚٔ املعًّٛ إٔ 86طايهٗـ: ﴾َسٖت٢ ٔإَذا َب

، شلا  ٗٛزٖا،  َػازم َٚػازب عطب ؾؿٍٛ ايط١ٓ ٚأٜاَٗا ٚغ ايػُظ يٝظ شلا َػسم ٚاسد ٚال َػسب ٚاسد

َػازم َٚػازب عطب األَانٔ، شلا َػازم َٚػازب عطب زؤ١ٜ ايسا٥ٞ إىل قسف ايػُظ أثٓا٤ ايػسٚم أٚ 

ُِٔظ  ﴿ايػسٚب.   ََِػٔسَب ايٖػ ًََؼ   ﴿( : 19ص ؾبني ذٚ ايكسْني َٓٗذ٘ ايعادٍ ٚدضتٛزٙ اذتهِٝ )86طايهٗـ: ﴾َسٖت٢ ٔإَذا َب

َُْعرُِّب َِٛف  َِ َؾَط ًَ ِٔ َظ ََ َٖا  ُِْهّسا َأ ُ٘ َعَراّبا  َُٝعرُِّب ٘ٔ َؾ َُٜسٗد ٔإَي٢ َزبِّ  ِٖ ص ٚأَا َٔ آَٔ ٚٚسد اهلل عص ٚدٌ 87طايهٗـ:﴾ُ٘ ُث

ُِٜطّسا  ﴿ٚاضتكاّ ع٢ً َٓٗر اهلل ،  َْا  َِٔس ِٔ َأ َٔ  ُ٘ ٍُ َي َُٓكٛ ََٚض  ٢َٓ ُ٘ َدَصا٤ّ اِيُشِط ًَ  ص.88طايهٗـ: ﴾َؾ

ًَٔع  ﴿ثِ اْطًل ضتٛ املػسم يف زس١ً ثا١ْٝ ، قاٍ تعاىل :  زس١ً ذٟ ايكسْني ايجا١ْٝ :-1 ََِط ًََؼ  َسٖت٢ ٔإَذا َب

َٗا ٔضِتّسا  ْٔ ِٔ ُدٚ َٔ  ِِ ُٗ ٌِ َي َِْذَع  ِِ ّٕ َي ِٛ ٢ًَ َق ًُُع َع َٖا َتِط ََٚدَد ُِٔظ  ال عتُٞ ٖؤال٤ ايٓاع ٚايكّٛ  ، ص90طايهٗـ: ﴾ايٖػ

َُا  ﴿ِ قاٍ ضبشاْ٘ ٚتعاىل: غ٤ٞ ع٢ً اإلطالم ، ال عتٍٛ بِٝٓٗ ٚبني ايػُظ غ٤ٞ . ث َٓا ٔب ََٚقِد َأَسِط َنَرٔيَو 

٘ٔ ُػِبّسا  ِٜ  (20ص ، أٟ: عًِ اهلل عص ٚدٌ نٌ َا ٜدٚز يف قًب٘ ٚيف ْؿط٘.)91طايهٗـ: ﴾َيَد

 ﴿ :ٚتبدأ ايسس١ً ايجايج١ اييت ٖٞ ستٌ ايػاٖد يف ٖرا املٛقٛع : قاٍ اهلل تعاىل : زس١ً ذٟ ايكسْني ايجايج١ -1

ََٔسٖت٢ ٔإَذا َب ِٝ ٔٔ  ًََؼ َب ِٜ َٕ  ﴿ص بني دبًني ععُٝني. 93طايهٗـ: ﴾ايٖطٖد ُٛٗ َِٜؿَك  َٕ ََٜهاُدٚ َّا ال  ِٛ َُا َق ٔٗ ْٔ ِٔ ُدٚ َٔ ََٚدَد 
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ِّٛيا  ص.93طايهٗـ: ﴾َق

ال ٜعسؾٕٛ يػ١ ذٟ ايكسْني ، أٚ ال ٜطتطٝعٕٛ إٔ ٜٓؿتشٛا ع٢ً غرلِٖ َٔ األَِ ، ؾِٗ قّٛ َٓعصيٕٛ ع٢ً 

ات ، ٚأعٓـ ايكسبات ع٢ً ٜد ٜأدٛز َٚأدٛز ، ؾًُا زأٚا ذا ايكسْني املًو أْؿطِٗ ، تعسقٛا ألغد اشلذُ

ََِأُدَٛز  ﴿ايؿاتض ايعادٍ ، تٛضًٛا إيٝ٘ ، ٚاْطًكٛا ٚقٛؾّا بني ٜدٜ٘ ، ٚقايٛا:  َٚ َِٜأُدَٛز   ٖٕ ٔٔ ٔإ ِٝ َْ َٜا َذا اِيَكِس َقاُيٛا 

ِٕ ٢ًَ َأ ٌُ َيَو َػِسّدا َع َِْذَع  ٌِ َٗ َٕ ٔؾٞ اأَلِزٔض َؾ ِِ َض٘دا  َُِؿٔطُدٚ ُٗ َٓ ِٝ ََٚب َٓا  َٓ ِٝ ٌَ َب ص. ٌٖ ْبرٍ يو 94طايهٗـ: ﴾َتِذَع

َٔ أَٛايٓا َا تػا٤ َٚا تسٜد ، ع٢ً إٔ تب ي يٓا ضدّا َٓٝعّا عتُٝٓا َٔ ٜأدٛز َٚأدٛز؟ ؾسد عًِٝٗ بصٖد 

ِْٝس  ﴿ٚٚزع ٚقاٍ: ال ساد١ يٞ يف أَٛايهِ  ٘ٔ َزبِّٞ َػ ٓٔٞ ٔؾٝ ََٖه اهلل عص ٚدٌ َٔ ص. يكد أعطاْٞ 95طايهٗـ: ﴾ََا 

ٚضا٥ٌ ايتُهني َا أغٓاْٞ ب٘ عٔ َايهِ ٚيهٓ٘ ملض ؾِٝٗ ايهطٌ، ؾأزاد إٔ ٜػسنِٗ يف ٖرا املػسٚع ايععِٝ، 

َّا ﴿ٚيف ٖرا ايعٌُ ايكؼِ، ؾكاٍ شلِ: ٚيهٔ!  ِِ َزِد ُٗ َٓ ِٝ ََٚب  ِِ َُٓه ِٝ ٌِ َب ٠ٕٖٛ َأِدَع ْٔٞ ٔبُك ُٛٓ ص أٟ: قاٍ 95طايهٗـ: ﴾َؾَأٔعٝ

يتؼطٝط اشلٓدضٞ ٚاملعُازٟ ٚاإلْؿام املادٟ يبٓا٤ ٖرا ايطد ، ٚإلقا١َ ٖرا املػسٚع ، بًػ١ ايعؿس: أَا عٔ ا

ؾطٓتهؿٌ بريو ، ٚيهٓٓا يف ساد١ إىل ايعُاٍ ؛ عتًُٕٛ ٜٚبٕٓٛ ٜٚكُٕٝٛ ٖرا ايعٌُ ، ؾأعْٝٓٛٞ بك٠ٛ َٔ 

ٓدض١ املٗٓدع ايبازع ايرٟ ضبل عًُا٤ اشل -أْؿطهِ أدعٌ بٝٓهِ ٚبِٝٓٗ زدَّا. ٚأَس ذٚ ايكسْني 

ْٔٞ ُشَبَس اِيَشٔدٜٔد  ﴿بايبد٤ يف املسس١ً األٚىل َٔ َساسٌ ٖرا املػسٚع ، ؾكاٍ:  -املعاؾسٜٔ بعد٠ قسٕٚ   ﴾آُتٛ

 ص ، أٟ: امجعٛا يٞ قطع اذتدٜد ايكؼ96.١ُطايهٗـ:

ؾاْطًل ٖؤال٤ ٚمجعٛا قطع اذتدٜد ايكؼ١ُ ، ٚأَسِٖ بٛقع ٖرٙ ايكطع يف َهإ قٝل بني ٖرٜٔ 

قعت قطع اذتدٜد ٚضاٚت ق١ُ ادتبًني قاٍ: اْؿؼٛا حتت ٖرٙ ايكطع ايٓاز املػتع١ً اييت ايطدٜٔ ، ؾًُا ٚ

تؿٗس ٖرا اذتدٜد ، ٚيٓا إٔ تتؿٛز سذِ ٖرٙ ايٓرلإ اييت اغتعًت يتؿٗس أطٓاّْا َٔ اذتدٜد ، ال ٜعًِ 

ؿٗس، ٚنإ ٚشْٗا إال ايعصٜص اذتُٝد ، أغعٌ ايٓرلإ حتت ٖرا اذتدٜد بني ايطدٜٔ ست٢ ذاب اذتدٜد ٚاْ

ٜسٜد بريو إٔ ٜطد ع٢ً ٜأدٛز َٚأدٛز ايطسٜل ايرٟ ٜٓؿرٕٚ َٓ٘ إىل ٖرٙ األَِ املطه١ٓٝ املػًٛب١ ع٢ً 

أَسٖا!! قسز ذٚ ايكسْني  إٔ ٜدػًٛا يف املسس١ً ايجا١ْٝ َٔ َساسٌ ايبٓا٤ ، أال ٖٚٞ إٔ ٜرٜبٛا ايٓشاع ست٢ 

د ، ؾتؼًٌ ايٓشاع َع اذتدٜد ، ؾأؾبض ٜٓؿٗس. ؾًُا اْؿٗس ايٓشاع ، أَسِٖ بؿب ايٓشاع ع٢ً اذتدٜ

ايٓشاع ٚاذتدٜد َعدّْا ٚاسدّا ؛ يٝصداد ؾالب١ ٚق٠ٛ ، ؾال ٜطتطٝع قّٛ ٜأدٛز َٚأدٛز إٔ ٜتطًكٛٙ أٚ إٔ 

ٜٓكبٛٙ. ٚبريو ٜهٕٛ قد ضبل ايعًِ املعاؾس يف تك١ٜٛ اذتدٜد بايٓشاع ، ٚاضتطاع إٔ ٜطاٟٚ بني 

بعًُ٘ ٖرا تتبني يٓا زلات ايكٝاد٠ ايؿر٠ ، ٚزلات ايكٝاد٠ ايٖؿَدؾني بٗرا اذتدٜد ٚبٗرا ايٓشاع؛ ٚ
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ايٓادش١، اييت تطتطٝع إٔ جتُع بني ارتٝٛط ٚارتطٛط ، ٚاييت تطتطٝع إٔ جتُع بني املٛاٖب 

 (21ٚايطاقات ٚايكدزات ٚاإلَهاْٝات ؛ يتطتػٌ املٛازد ٚايطاقات أععِ اضتػالٍ.)
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 أ١ُٖٝ اتؿاف ايكا٥د باذتٓه١ ٚاإلميإ :

أسٛز األ١َ إىل ٖرٙ ايكٝاد٠ ايؿر٠ ، ؾهِ يف األ١َ َٔ طاقات َعط١ً ؟! ٚنِ يف األ١َ َٔ َٛاٖب َٚا 

قا٥ع١ ؟! ٚنِ يف األ١َ َٔ َٛازد َٗدز٠ ؟! ٚنِ يف األ١َ َٔ غباب سٝاز٣ ؟! نٌ ٖرٙ ايطاقات ٚنٌ ٖرٙ 

اإلطالم ع٢ً سطاب املٛاٖب ٚنٌ ٖرٙ اإلَهاْٝات يف ساد١ إىل قٝادات ؾر٠ ؾسٜد٠ ال جتاٌَ أسدّا ع٢ً 

املؿًش١ ، ٖٚرا َا بٝٓ٘ يٓا أٜكّا ذٚ ايكسْني ، عٓدَا قاٍ : أَا َٔ آَٔ ؾً٘ ادتصا٤ األٚؾ٢ ، ٚأَا َٔ ظًِ ؾً٘ 

ايعراب . َا أسٛز األ١َ نريو إىل ٖرا ايدزع ، ايرٟ ٜبني يٓا ذٚ ايكسْني ب٘ َٓٗذّا يف ايتٓعِٝ ايٛظٝؿٞ 

 ٚاإلدازٟ ، يٛ عًُت األ١َ ب٘ يطعدت!! 

ذٚ ايكسْني  ٜبني يٓا زلات ايكٝاد٠ ايٓادش١ ، ؾًُا ْعس إىل ٖرا ايؿسغ ايععِٝ مل تطهسٙ ْػ٠ٛ ايك٠ٛ ٚايعًِ، 

ِٕ ٔعٓٔدٟ  ﴿ٚمل ٜكٌ : ٖرا ٖٛ ؾٔ اإلداز٠، مل ٜكٌ:  ًِ ٢ًَ ٔع ُ٘ َع َُا ُأٚٔتُٝت ْٖ ص. ٚإاما ْطب ايؿكٌ 78طايكؿـ:﴾ٔإ

١َُْ  ﴿يؿاسب ايؿكٌ دٌ ٚعال ، ؾكاٍ:  ِٔ َزبِّٞ ََٖرا َزِس ص . ثِ بني َعتكدٙ ايؿايف يف اإلميإ 98طايهٗـ: ﴾َٔ

بايبعح ، ٚاإلميإ بّٝٛ ايكٝا١َ ، ؾكاٍ شلِ : إٕ ايرٟ أَس ببٓا٤ ٖرا ايطد ٖٛ اهلل ، ٚستُّا ضٝأتٞ ّٜٛ ع٢ً ٖرا 

ٚذيو ايطد املٓٝع ؛ يٝذعً٘ اهلل عص ٚدٌ دنا٤ ، أٟ: ٜطٜٛ٘ باألزض نُا ٜطٟٛ دباٍ األزض نًٗا باألزض ، 

َٖا  ﴿( قاٍ اهلل تعاىل: 22ال ٜهٕٛ إال بني ٜدٟ ايطاع١ ) ََٝرُز َِْطّؿا * َؾ َٗا َزبِّٞ  َٜٓٔطُؿ  ٌِ ٍٔ َؾُك ٔٔ اِئذَبا ََْو َع َِٜطَأُيٛ َٚ

ََٚػَػَعٔت اأَل  ُ٘ ََٛز َي َٞ ال ٔع َٕ ايٖدأع َٜٖتٔبُعٛ ٦ََٕٔر  ِٛ َٜ َِّتا *  َٚال َأ َّٛدا  َٗا ٔع ٔٔ َؾال َقاّعا َؾِؿَؿّؿا * ال َتَس٣ ٔؾٝ َُ َٛاُت ٔيًٖسِس ِؾ

َِٜع ِّٛيا *  ُ٘ َق َٞ َي ََٚزٔق  ُٔ َُ ُ٘ ايٖسِس َٕ َي ِٔ َأٔذ ََ ٦ََٕٔر ال َتَٓؿُع ايٖػَؿاَع١ُ ٔإٖيا  ِٛ َٜ ُِّطا *  َٖ َُُع ٔإٖيا  ََا َتِط َٚ  ِِ ٔٗ ِٜٔدٜ َٔ َأ ِٝ ََا َب  ُِ ًَ

ِّ ًَِش ُٙ ٔي ُُٛدٛ َٓٔت اِي ََٚع ُّا *  ًِ ٘ٔ ٔع َٕ ٔب ُٜٔشُٝطٛ َٚال   ِِ ُٗ ًَِؿ ُّا  َػ ًِ ٌَ ُظ َُ ِٔ َس ََ ََٚقِد َػاَب   ّٔ ٛٗٝ ص . 111-105طط٘: ﴾اِيَك

َِٚعُد َزبِّٞ َسكًّا  ﴿قاٍ اهلل تعاىل ع٢ً يطإ ذٟ ايكسْني :   َٕ ََٚنا ُ٘ َدٖنا٤َ  ًَ َِٚعُد َزبِّٞ َدَع ص . 98طايهٗـ: ﴾َؾٔإَذا َدا٤َ 

ميإ بّٝٛ ايكٝا١َ ٚعالَات٘ ايهدل٣ ، ٜأذٕ ٖهرا ٜبني ذٚ ايكسْني  ايعكٝد٠ ايؿاؾ١ٝ يف اإلميإ بايبعح ، يف اإل

اذتل تبازى ٚتعاىل يٝأدٛز َٚأدٛز يف ارتسٚز ، س٦ٓٝر ٜطتطٝعٕٛ إٔ ٜجكبٛا ٖرا ايجكب ، ٚإٔ غتسدٛا إذا قدز 

 (23اهلل عص ٚدٌ ايٛقت املعًّٛ رتسٚدِٗ.)
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 املطًب ايجايح

 ١ٜ املطتٓبط١ َٔ قؿ١ ذٟ ايكسْنياملكاَني اإلداز

ؾؿ١ ظتب تٛاؾسٖا يف ايكا٥د أٚ املدٜس ايٓادض ،  أنجس َٔ مخط١ ٚعػسٜٔايكسْني تكُٓت قؿ١ ذٟ 

سٝح مجعت مجعا عذٝبا بني ايؿؿات ايؿ١ٝٓ ٚاألػالق١ٝ ايٛادب تٛاؾسٖا يف ايكا٥د أٚ املدٜس ايٓادض ٚذيو 

 ( : 24ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ)

َٔ حتكٝل األٖداف املطًٛب١ َٓ٘ متهٓ٘ أٍٚ َا ٜطتٛدب متاّ ايكٝاد٠ إٔ ٜهٕٛ ايكا٥د ذٚ ؾالسٝات  ايتُهني :

ْٖ ﴿را ناْت بدا١ٜ ايكؿ١ شلٚ ََإ ََُِٙٓٝت٤اٚ ٔضِزٞ اأَلٔؾ ُ٘ا َيٖٖٓها   ص .84طايهٗـ:  ﴾ ّاَبَب٤ َضَِٞغ ٌُٔن َِٔٔ ا

يرا نإ  ،ٚ ضبب يتشكٝل األٖداف ٚ حتؿٌٝ ايٓتا٥ر ،ايعًِ ٚض١ًٝ ٜتطبب بٗا اإلْطإ إيٞ َا ٜسٜد ايعًِ :

ََُِٙٓٝت٤َاٚ ﴿ برٍ ادتٗد يف حتؿٌٝ ايعًِ ايرٟ عتكل َتطًبات عًُِٗ عًٞ ايكاد٠   ٤َٞغ ٌُِّن َِٔٔ ا

 ص .84طايهٗـ:  ﴾ ّاَبَبَض

مل ٜهتـ ايكسإٓ بتشدٜد ايعًِ ؾكط نؿؿ١ قٝاد٠ ٚ يهٓ٘ أتبع٘ بكسٚز٠ ايعٌُ بٗرا  األػر بأضباب ايعًِ :

 ص .85ـ: طايهٗ ﴾بّا َبع َضَبأِتَؾ ﴿ايعًِ ٚ األػر بأضباب٘ ؾكاٍ 

ًََُِٜٓق ﴿ايكٝاد٠ ٚؾل َٓٗر ٚاقض املعامل قا٥ِ عًٞ ْعس١ٜ ايجٛاب ٚ ايعكاب ٚ ال ٜذلى ايٓاع شلٛاِٖ  املسدع١ٝ : ا ا 

ٗٔٔؾ َرٔؼَتَت ِٕا َأَٖٔإ َٚ َبرَِّعُت ِٕا َأَٖٔإ َِِْٔٔٝسا ايَكَذ  ص .86طايهٗـ:  ﴾ا َِٓطِ ُسٝ

ؾايعامل  ،١ ٚ طُأ١ْٓٝ ايسع١ٝ ٚ املسؤٚضني َٚٔ غانًِٗاذتهِ بني ايٓاع بايعدٍ َبدأ ٜهؿٌ زاس ايعدٍ :

َََٖ... َأ ٔظُِايٖػ َبٔسِػََ َؼًَا َبَذ٢ ٔإٖتَس ﴿ٜؤػر عًٞ ٜدٜ٘ يتطتكس اذتٝا٠ ٚ ٜأَٔ ايٓاع   ﴾٘ ... ُبرَِّعُْ َفَِٛطَؾ ًَََِظ ِٔا 

 ص .88- 86طايهٗـ: 

ٚقد ٜهٕٛ أٜكا بترنرلٙ  ،ٞ اإلداد٠ ٚ ايؿالغغهس َٔ أسطٔ عًُ٘ ٜهٕٛ ساؾصا ي٘ عً ايتشؿٝص إلداد٠ ايعٌُ :

ََِٚٓطاذُت ا٤َّصَد ًَُ٘...َؾ ﴿مبسدٚد ٖرا ايعٌُ عًٝ٘ يف ايدْٝا أٚ اآلػس٠  ٍُُكََٓض ٢  َُْٜٔسََِأ َِٔٔ َُ٘ي ٛ  ص .88طايهٗـ:  ﴾ سّاِطا 

َكس قٝادت٘  ايكا٥د ايٓادض ٖٛ ايرٟ ظتٛب ْطام عًُ٘ َٔ أٚي٘ إيٞ آػسٙ ٚ ال ظتًظ يف دٜٓاَٝه١ٝ اذتسن١ :

ٚيرا طاف ذٚ ايكسْني يف أزدا٤ ًَه٘ غسقا ٚغسبا يٝشكل َا أزاد اهلل َٓ٘  ،ٜٚٓتعس َٔ ٜٓكٌ إيٝ٘ األػباز

 ص .90،  86طايهٗـ  ﴾...ٔظُِايٖػ َعًِٔطََ َؼًَا َبَذ٢ ٔإٖتَس ﴿،  ﴾...ٔظُِايٖػ َبٔسِػََ َؼًَا َبَذ٢ ٔإٓتَس ﴿باضتؼالؾ٘ عًٞ األزض 
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ٚإٔ  ،البد يًكا٥د ايٓادض َٔ ؾتض قٓٛات اتؿاٍ بٝٓ٘ ٚ بني َٔ ٖٛ َط٦ٍٛ عِٓٗ يًػه٣ٛ : ايتٛاؾٌ ٚ االضتُاع

َٜاُيَق ﴿ٚإٔ ٜهٕٛ االتؿاٍ َباغسا دٕٚ عا٥ل  ،ٜطتُع إيِٝٗ عًٞ ناؾ١ دزداتِٗ  ٚطٛا٥ؿِٗ  ﴾... َِِْٔٔٝسا ايَكا َذٛا 

ٍََق ﴿ص ، 94طايهٗـ  ََََ ا  ص .95طايهٗـ: ﴾ٞ...ِّٖٓها 

يهٓ٘ ٜسضِ زتُٛع١ َٔ ايؿؿات األػالق١ٝ يف ايكا٥د عٓدَا  ،ميس عًٝ٘ ايهجرلٕٚ َسٚزا عابسا ثِ ٜأتٞ َٛقؿا 

... ﴿ٜعسض عًٝ٘ زعٝت٘ َهطبا دْٜٝٛا َكابٌ ايكٝاّ بعٌُ شلِ ؾرلؾض زؾكا قاطعا ٚ ٜؿكٌ ثٛاب اهلل عًٝ٘ 

َََْٗؾ َََِٚٓٝب ٌََعِذٕ َتَأ ٢ًََع ّاَدِسَػ َوَي ٌَُعِذٌ  ٍَ* َق ّاٖدِ َضََُِٗٓٝب ٓا  ََََ ا ٘ٔٞ ٔؾِّٖٓها  ص  95 - 94طايهٗـ  ﴾...رْلٞ َػبَِّز ٝ

 : ، ٚ َٔ ايؿؿات املطتٓبط١ َٔ ٖرا املٛقـ ايسا٥ع

 ،ؾال عتل يًكا٥د أػر أدس عًٞ عٌُ َهًـ ب٘ إال ممٔ نًؿ٘ بايعٌُ غًل باب ايهطب غرل املػسٚع : -

 ؾال ٜكبٌ ٖد١ٜ أٚ عط١ٝ بطبب َٓؿب٘ أٚ َا َهٓ٘ اهلل ي٘.

عٓدَا ٜػعس ايكا٥د باملط٦ٛي١ٝ جتاٙ َٔ ٜكٛدِٖ ؾإٕ ٖرا ٜهٕٛ داؾعا يتشكٝل  طاع باملط٦ٛي١ٝ :اإلس -

 َؿاذتِٗ دٕٚ ايتهطب َٔ ٚزا٤ ذيو .

ايكا٥د اذتل ٖٛ َٔ ال ٜطتػٌ سادات زعٝت٘ ٚ ٜٓٗب ثسٚاتِٗ عذ١ أْ٘ ٜكّٛ ايعؿ١ ٚ طٗاز٠ ايٝد :  -

 عًٞ زعاٜتِٗ ٚ حتكٝل َؿًشتِٗ .

 س املعًّٛ ٚادب ال عتتاز إيٞ َكابٌ .ْؿ ْؿس٠ املعًّٛ : -

ُٓٔعَأَؾ ﴿ٚ ٖرا بني يف قٛي٘  ايعٌُ ادتُاعٞ : - ْٝٔ  ص .95طايهٗـ :  ﴾ٞ ...ٛ

ؾًكد ٚظـ ذٚ ايكسْٝني طاقات ايكّٛ ؾُٝا عتطٓٛا ٚ طًب  ايتٛظٝـ األَجٌ يًطاقات ايبػس١ٜ : -

 َِٓٗ ايعٕٛ بايك٠ٛ ٚ يٝظ باملاٍ أٚ ايعًِ .

ؾًكد نإ ذٚ ايكسْني ستددا ؾُٝا ٜطًب٘ ٚ ٚاقشا  ايؿادز٠ َٔ ايكٝاد٠ : ٚقٛغ ايتعًُٝات ٚ األٚاَس -

ْٔاُت٤َ ﴿ٚقٛسا غدٜدا نُا يف قٛي٘  ِْٛ  ص . 96طايهٗـ :  ﴾ٛا...ُؼُؿٞ ... ا

 ؾًكد اضتؼدّ َا يدِٜٗ َٔ َٛاد َجٌ اذتدٜد ٚ ايٓشاع ٚ غرلٖا . اضتػالٍ املٛازد املتاس١ : -

 . َٕٓٝع ايكسْني نٝؿ١ٝ بٓا٤ ضٕدؾًكد عًُِٗ ذٚ  ايتعًِٝ ٚ ايتٛدٝ٘ : -

 ٚأغسنِٗ يف ايعٌُ يٝهٕٛ ايتعًِٝ ٚاقعا عًُٝا ًَُٛضا ٚ يٝظ ْعسٜا . ايتعًِٝ بايعٌُ : -

 اضتؼداّ ايك٠ٛ يف ايتعُرل ٚ اإلؾالغ . -
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حتكٝل املطًٛب بأٜطس ايطسم ٚ أقٌ ػطاز٠ ممه١ٓ : ؾًكد نإ ممهٓا يرٟ ايكسْني إٔ ٜكاتٌ ٜأدٛز  -

 عصشلِ ٚ دؾع غسِٖ بأبطط ايطسم .ٚ َأدٛز ٚ يهٓ٘ ؾكٌ 

نٌ قا٥د ْادض يف َؤضطت٘ إٔ ٜعًِ أْ٘ يٛال  ٢ٚ عً ،ايتٛؾٝل َٔ اهلل ايتٛاقع ٚ زد ايؿكٌ هلل : -

ٍََق ﴿ٚ يريو قاٍ ذٚ ايكسْني  ،تٛؾٝل اهلل ي٘ َا نإ يٝٓذض  ص.98طايهٗـ: ﴾ٞ...بَِّز َِٔٔ ١َُِْسا َزَرَٖ ا

اد٠ ٚاإلداز٠ ايٓادش١ ٚايؿعاي١ يف ق٤ٛ أسداخ قؿ١ ذٟ ٜٚطتٓبط أٜكا أؾٍٛ ٚزلات يف زتاٍ ايكٝ -

 ( :25ايكسْني نُا ًٜٞ)

ؾايكا٥د ايٓادض ٖٛ ايرٟ تٓبع قٛت٘ َٔ إمياْ٘ باهلل ايعصٜص اذتهِٝ.. ؾإمياْ٘ باهلل ٖٛ ايرٟ  :اإلميإ باهلل* 

ٚدٌ.. .ؾرٚ ايكسْني ؾٗٛ ؾاسب زضاي١ ْابع١ َٔ َٓٗر اهلل عص  ،ٜسضِ ي٘ َٓٗذ٘ يف ايعٌُ ٚتعاًَ٘ َع اآلػسٜٔ

عبد َٔ عباد اهلل ايؿاذتني َهٓ٘ اهلل يف األزض ٚأتاٙ َٔ نٌ غ٤ٞ ضببا ؾأتبع ضببا. زضايت٘ ٚتٓكالت٘ يف 

أضتا٤ املعُٛز٠ ناْت يًدع٠ٛ يف ضبٌٝ اهلل ، ٖرا َا ٚقض َٔ زسًت٘ إيٞ َػسب ايػُظ ٚ إيٞ َطًعٗا ٚايٞ 

. ٚيكد اتطِ سدٜج٘ دا٥ُا برنس اهلل عص ٚدٌ ٚايجٓا٤ عًٝ٘ بكع١ َٔ األزض ٜطُٝٗا ايكسإٓ ايهسِٜ بني ايطدٜٔ

ؾًكد بدأ سدٜج٘ إيٞ غعب دٕٚ ايطدٜٔ بكٛي٘ : قاٍ َا َه ي ؾٝ٘ زبٞ ػرل ، ٚقاٍ عٓدَا اْتٗٞ َٔ  ،ضبشاْ٘

 إقا١َ ايسدّ بكؼاَت٘ ٚإعذاشٙ قاٍ ٖرا زمح١ َٔ زبٞ.

د أٚ املدٜس ايٓادض ، ؾًكد ٚنٌ إيٞ ذٟ ايكسْني األَا١ْ زل١ أضاض١ٝ ظتب إٔ تتٛاؾس يف ايكا٥ أَا١ْ ايكا٥د:* 

ًََُِٜٓق ﴿أَا١ْ ايتعاٌَ ٚايتؿسف َع ايكّٛ عٓد َػسب ايػُظ َٔ قبٌ اهلل عص ٚدٌ قاٍ اهلل تعاىل:   نٔيَِْسا ايَكا َذا 

َٖ ٗٔ َرٔؼَتٕ َتٚإَا َأ َبرَٔٓعُت ِٕا َأإ أَٝٓا عًٞ َا يف  ص نريو عٓدَا غسع يف بٓا٤ ايسدّ نا86ٕطايهٗـ :  ﴾ا َِٓطِ ُسؾٝ

أٜدٟ ايكّٛ َٔ ثسٚات ؾعٓدَا عسقٛا عًٝ٘ دعٌ ػسز ي٘ ْعرل إقا١َ ضد شلِ مل ٜطُع ؾُٝا بأٜدِٜٗ ، ٚيهٔ 

ٍََق ﴿قاٍ َعكبا:  ََ ا ٘ٔ ي ٔؾٖهَا  ُٓٔعَأَؾ رْلٞ َػبَِّز ٝ ْٝٔ ص . ٚنإ أَٝٓا عًٞ َا يف أزاقِٝٗ َٔ 95طايهٗـ :  ﴾٠ ُٖٛكٞ ٔبٛ

َع٘ ادتٓد ايهجرل إال أْ٘ أزادِٖ إٔ ٜهتػؿٛا بأْؿطِٗ َا يف أزقِٗ َٔ ثسٚات َعد١ْٝ ثسٚات َٚعادٕ ، ؾسغِ إٔ 

ُْٔت٤َا ﴿ٚػاَات ؾكاٍ شلِ:  ُْٔت٤َا ﴿ص  ٚقاٍ: 96طايهٗـ : ﴾ ٜٔدٔداذَت َسَبٞ ُشٛ ص 96طايهٗـ :  ﴾ ّاَسِطؽ عًٝ٘ ٔقٔسِؾٞ ُأٛ

ػؿٛا َا يف باطٓٗا َٔ ثسٚات َٚعادٕ .. ٚال ٚنأْٞ أزاٙ عتجِٗ بكٛي٘: اذٖبٛا إيٞ أزقهِ .. ثرلٚا ألزض .. انت

ٜطًع عًٝٗا أسد غرلنِ .. ٚنإ أَٝٓا عًٞ أزٚاسِٗ ؾػسع عًٞ ايؿٛز ٜكِٝ شلِ زدَا عتُِٝٗ َٔ قّٛ ٜأدٛز 

 َٚأدٛز ٚذيو مبعاْٚتِٗ ي٘ بك٠ٛ.
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ٍََق ﴿ايتطبٝل ايؿعًٞ يكٛاْني ادتصا٤ ٚايعكاب :  تطبٝل قإْٛ ايجٛاب ٚايعكاب : ََََٖأ ا  ِٖب٘ ُثرَِّعُْ َفَِٛطِ َؾًََظٔ ا 

ُْاّبَرب٘ َععرُِّٝ٘ َؾبِّٞ َزَئإ ُدَسُٜ َٚ سّاِها   *َٖ ََأ ٤ََََٚا ِٔا  ٍُُكََٓضَٚ ٢ِٓطاذُت ا٤َّصَد ًََُ٘ؾ شّاأيَؾ ٌََُٔعٔ  ََٔي ٛ ُٜٔسَِٔ َأ٘   ﴾ سّاِطْا 

 ايهسميتني ٜتًؼـ يف :ص ، ؾدضتٛز عٌُ ذٟ ايكسْني ايرٟ أٚقش٘ يف ٖاتني اآلٜتني  88   - 87 ط ايهٗـ :

بإٔ ٜٛقع عًٝ٘ عكابا دْٜٝٛا ٜعٗس يًذُٝع ست٢ ٜهٕٛ زادعا يهٌ َٔ تطٍٛ ي٘  :األَس األٍٚ : َعاقب١ ايعامل 

 ْؿط٘ ؾعٌ احملسَات أٚ ايتكؿرل ٚاإلؾطاد يف األزض.

ٙ إيٞ: سٛاؾص سٝح تٓكطِ اذتٛاؾص عٓد: ٚاألَس ايجاْٞ : ٖٛ َهاؾأ٠ األؾساد املتُٝصٜٔ يف أػالقٝاتِٗ ٚعًُِٗ 

ٍََُٓضَٚ ﴿َاد١ٜ ٚمتجًت يف قٛي٘ : ؾً٘ دصا٤ اذتط ي ، ٚسٛاؾص َع١ٜٛٓ دا٤ت يف قٛي٘  ََٔي كٛ َََِْأ ِٔ٘  ُٜس  ﴾ سّاِطا 

 ص أٟ ضٓج ي عًٝ٘ بايكٍٛ ْٚهسَ٘ ْٚعًٞ َٔ غأْ٘ .88طايهٗـ : 

عد٠ بكاع َٔ األزض  ْ٘ ذٖب إيٞأؾكد ٚزد يف قؿ١ ذٟ ايكسْني  املٗازات يف ايتعاٌَ َع شتتًـ ادتٓطٝات :

ٖٚٞ َػسب ايػُظ َٚطًعٗا ٚبني ايطدٜٔ األَس ايرٟ ًٜؿت اْتبآٖا إيٞ إٔ ذا ايكسْني قد تعاٌَ َع دٓطٝات 

 شتتًؿ١ ٚيف بكاع َتعدد٠.

ٚيف ٖرا إغاز٠ إيٞ إٔ املدٜس أٚ ايكا٥د ايٓادض البد إٔ تهٕٛ يدٜ٘ ايكدز٠ عًٞ ايتعاٌَ ٚايتهٝـ َع أاماط عد٠ 

و قسٚز٠ إٔ ظتٝد ايتؼاطب ٚايتؿاِٖ بًػات شتتًؿ١ ، ؾعٓدَا ذٖب ذٚ ايكسْني إيٞ َػسب َٔ ايبػس. نري

بايكّٛ عٓد دٕٚ ايطدٜٔ ِٖٚ ال  ٢ٚعٓدَا ايتك ،ايػُظ حتدخ َع ايكّٛ بًػتِٗ ، نريو عٓد َطًعٗا

ل األٖداف ٜهادٕٚ ٜؿُٕٗٛ قٛال ، ؾتٛؾس ٚضا٥ٌ االتؿاٍ بني ايكاد٠ ٚاملس٤ٚضني قسٚز٠ ست١ُٝ يكٝادتِٗ ٚحتكٝ

 املسد٠ٛ. 

 قدزات ٚػدلات :

ؾًكد أغاز ايكسإٓ ايهسِٜ يف ضٝام آٜات ايكؿ١ إيٞ إٔ ايكا٥د البد  ايكدزات ايرات١ٝ ٚارتدلات يًكا٥د أٚ املدٜس:

ًَُِٜق ﴿إٔ ٜهٕٛ أٖال يًجك١ ٚارتدل٠ ، ٚاإلغاز٠ يهْٛ٘ أٖال يًجك١ دا٤ت يف قٛي٘ ضبشاْ٘ :  ٕ ا َأَٖٔإ ْنٔيِسا ايَكا َذٓا 

َٚٔيَرَن ﴿ص ، ٚاإلغاز٠ يهْٛ٘ أٖال يًؼدل٠ :  86ط ايهٗـ :  ﴾ ّٓاِطِٝٗ ُسٔؾ َرٔؼَتَت ِٕا َأَٖٚٔإ َبعرُِّت ا َُا ٔبَِٓطَسد َأَقو 

ص ، ٖٚٞ ػدل٠ دا٤ت بؿٝػ١ ايٓهس٠ ديٝاّل عًٞ تعددٖا ٚتٓٛعٗا َا بني ػدل٠ إداز٠ 91ط ايهٗـ :  ﴾ا َسِب٘ ُػَِٜدَي

اختاذ ايكا٥د أٚ  ٠٢ ع١ًُٝ ١َٝٓٗٚ يف شتتًـ اجملاالت ، ٖٚٞ بايطبع تطاعد عًٚػدل٠ يف ؾٕٓٛ ايكٝاد٠ ٚػدل

 ٝاّْاِبٔت تاَبائه َٝوًَيٓا َعٖصََْٚ ﴿املدٜس يًكساز املٓاضب إشا٤ نٌ َٛقـ سطبُا تكتكٝ٘ ظسٚؾ٘. ٜكٍٛ اهلل تعاىل : 

ََُٖٚٚ ٤َٕٞغ ٌُٔهٔي ُُػَسُبَٚ ١ُِّسَزد٣  دازع يعًِ اإلداز٠ ٚايٓاظس املتؿشـ يف نتاب ٚاي، ص 89طايٓشٌ :  ﴾ُني ًِٔط٣ يً
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 ّااهلل ظتد إٔ ايكسإٓ عتٟٛ يف آٜات٘ ٚقؿؿ٘ نجرلا َٔ املؿاِٖٝ اإلداز١ٜ اييت عتتاز إيٝٗا املطًُٕٛ قاد٠ ٚدٓٛد

ٚال ميهِٓٗ االضتػٓا٤ عٓٗا يف عًُِٗ ٚسسنتِٗ ٚضعِٝٗ يف طسٜل ايٓؿس ٚايتُهني. ؾإصتاش أٟ عٌُ عًٞ 

ٚضِٝٗ ؾالبد يًكاد٠ إٔ ميٓشٛا ايجك١ يتابعِٝٗ ؤتِ إال بايجك١ املتبادي١ بني ايكاد٠ َٚسايٛد٘ األنٌُ ال ٜ

ٜٚػعسِٖٚ بٗا ٜٚرنٛا ؾِٝٗ قدزاتِٗ ايرات١ٝ.. ٚقد أعًٔ ذيو ذٚ ايكسْني ٖٚٛ ٜتشدخ إيٞ ٖرا ايػعب 

 املتهاضٌ ايرٟ ال ظتٝد إال دؾع ارتساز بكٛي٘ ؾأعْٝٓٛٞ بك٠ٛ. 

ز ٜػذلٟ أَٓهِ ٚيهٔ بك٠ٛ أبداْهِ ٚؾهسنِ تؿٓعْٛ٘ ، ؾٓذض بإٔ عتٛشلِ إيٞ ٚنأْ٘ ٜكٍٛ : يٝظ بارتسا

 طاقات بػس١ٜ ٖا١ً٥ ْؿرت أندل زدّ. 

ايكاد٠ البد إٔ ٜهٕٛ شلِ زؤ١ٜ َطتكب١ًٝ نٞ ٜطتػعسٚا بٗا األسداخ اآلت١ٝ بسؤ٣  حتدٜد ايسؤ٣ املطتكب١ًٝ :

ا ، ؾًكد زأٟ ذٚ ايكسْني إٔ ٜأدٛز َٚأدٛز عًٝٗا املتطًبات ايالش١َ يتشكٝكٗ اَدزٚض١ َٚٓطك١ٝ ٜٚكُٝٛ

 بهجستِٗ ضٝعٝجٕٛ يف ايكّٛ ؾطادا ط١ًٝ سٝاتِٗ ٚسٝا٠ ذزٜاتِٗ َٔ بعدِٖ . 

ٚبدزاضتٗا دٝدا ٚقض اشلدف َٚتطًبات تٓؿٝرٙ ، ٖٚٛ قسٚز٠ إقا١َ زدّ  ،ناْت ٖرٙ ٖٞ ايسؤ١ٜ املطتكب١ًٝ

ُٓٔعَأَؾ ﴿يرا ٖتـ ؾِٝٗ قا٥ال:  ،ايدٖسأبد  ٢قؼِ ع٢ً أعًٞ تك١ٝٓ ميٓع ٖذُات ٜأدٛز َٚأدٛز ٜٚبك ْٝٔ  ٠ُٕٖٛكٞ ٔبٛ

َُٚهََِٓٝب ٌَِعِدَأ  ص.95طايهٗـ :  ﴾ ّاََِدِ َزََُِٗٓٝبِ 

إذا ْعسْا نٝـ أداز ذٚ ايكسْني ادتُاع غعب يف أش١َ ، ؾطٓس٣ أْ٘ بدأ  ايكدز٠ عًٞ إداز٠ االدتُاعات:

ٜا ذا ايكسْني إٕ ٜأدٛز َٚأدٛز َؿطدٕٚ يف األزض  باالضتُاع إىل ايكّٛ أٚال ِٖٚ ٜعسقٕٛ عًٝ٘ أشَتِٗ قايٛا

ؾٌٗ صتعٌ يو ػسدا عًٞ إٔ جتعٌ بٝٓٓا ٚبِٝٓٗ ضدا. ٖٚٓا أؾبض املٛقـ ٜطتًصّ تٗد١٥ اذتكٛز ٚايطٝطس٠ 

عًٞ شَاّ األَٛز ست٢ ٜتٗٝأ ادتُٝع يتًكٞ املٗاّ. ؾُا نإ َٔ ذٟ ايكسْني إال إٔ بدأ سدٜج٘ بايجٓا٤ عًٞ اهلل 

ٓٔ عًٝ٘ َٔ إَهاْٝات نجرل٠ ؾأغاع دٛا َٔ ايطُأ١ْٓٝ  قاٍ : َا َه ي ؾٝ٘ زبٞ ػرل. نريو  تعايٞ َٚا َ

اسذلّ زأٟ اآلػسٜٔ ٚمل ٜٛد٘ إيِٝٗ ْكدا ؾُٝا أبدٚٙ َٔ سٌ الشَتِٗ ست٢ يٛ نإ ؾٝ٘ َا ٜجرل سؿٝعت٘ بعد 

ثِ بدأ يف درب اٖتُاّ إٔ عسقٛا عًٝ٘ إٔ ٜكدَٛا ي٘ ارتساز ، ؾًِ ٜٓؿعٌ ٚقاٍ بٗد٤ٚ َا َه ي ؾٝ٘ زبٞ ػرل.. 

اذتكٛز ٚاضتجاز عكٛشلِ ؾٗتـ ؾِٝٗ : ؾأعْٝٓٛٞ بك٠ٛ. ٖٚرٙ ٖٞ ايٓكاط اييت ظتب إٔ ٜساعٝٗا ايكا٥د يف إداز٠ 

 ادتُاعات٘ .

نُا أْ٘ أداد ايتؼاطب ؾايكّٛ ال ٜهادٕٚ ٜؿكٕٗٛ قٛال ، ٚنإ ي٘ يف ٖرا عرز يف  إداد٠ ايتؼاطب َع ايػرل :

د يف ايٛؾٍٛ إيٞ ٚض١ًٝ يًتؼاطب َعِٗ ٚايتأثرل ؾِٝٗ ببالغ١ َٓطك٘ ٚق٠ٛ عدّ َطاعدتِٗ ، يهٓ٘ ادتٗ



 

11 

 
 م 4102يونيو   –العدد الثالث يناير جامعة الناصرمجلة 

 

 د. ْبٌٝ َؿطؿ٢ غعت                   

  

سذت٘ َبٝٓا شلِ َا ضٝهٕٛ شلِ َٔ مثس٠ دٗدِٖ أال ٖٚٛ ؾٓاع١ أَِٓٗ ، ٚنإ ذيو َٔ ػالٍ زضاي١ ق١ٜٛ 

 ٚبًٝػ١ ٚشتتؿس٠ مجع بٗا غتاتِٗ يٝشٛشلِ إيٞ ق٠ٛ بػس١ٜ ٖا١ً٥ تٓؿر اندل َػسٚع عًٞ األزض. 

ٚيف سايتٓا ٖرٙ إغاز٠  ،ٚذيو ٜطتًصّ َساسٌ َدزٚض١ أٚشلا : حتدٜد املػه١ً اختاذ ايكسازات :ايكدز٠ عًٞ 

ٜأدٛز َٚأدٛز عًٞ ايكّٛ ٚاإلؾطاد ؾِٝٗ ، ؾكد نإ ٚاقشا إٔ ايكّٛ ال ميًهٕٛ ضبٌ اضتجُاز طاقتِٗ 

 يف سدٜجِٗ يرٟ ايكسْني. ذيو ايبػس١ٜ ٚثسٚاتِٗ ٖٚٛ ظٗس 

 رٙ املػه١ً. ثاْٝا : مجع ايبٝاْات سٍٛ ٖ

ثايجا : اذته١ُ يف االػتٝاز بني ايبدا٥ٌ املتاس١ ، ؾكد زأٟ إٔ أسطٔ ايبدا٥ٌ يف ٖرٙ األش١َ ٖٛ إقا١َ َاْع 

 سؿني باملٛازد املتاس١ بني ايكّٛ ٚبني ٜأدٛز َٚأدٛز. 

ٕٛ زابعا : زضِ ػطط ايتٓؿٝر ، ٖٚرٙ البد إٔ ٜهٕٛ شلا تؿٛز ناٌَ يف ؾهس ايكا٥د نٝـ غتطط ، ٚنٝـ ته

ايبدا١ٜ ، ٚنٝـ ٜطتجُس نٌ اإلَهاْٝات ، َٚا ٖٞ َعدالت األدا٤ املطًٛب١ إلْٗا٤ ايعٌُ عًٞ ايٛد٘ األنٌُ 

 ٚيف املٛعد احملدد .

ٚيكد دا٤ت بك٠ٛ عًٞ ايٓشٛ ايتايٞ : آتْٛٞ شبس اذتدٜد. اْؿؼٛا.  ،ػاَطا: ايكسازات اييت أؾدزٖا ذٚ ايكسْني

 آتْٛٞ أؾسؽ عًٝ٘ قطسا.

١ تٓؿٝر ايكسازات ، ؾًكد نإ ذٚ ايكسْني بِٝٓٗ.. ٜدٙ بٝدِٖ.. ِٖٚ ٜكُٕٝٛ ايسدّ.. شلِ َٗاَِٗ.. ضادضّا: َتابع

ٖٚٛ أٜكا ي٘ َٗاّ ٜٓؿرٖا.. ٜٚتابع َساسٌ ايتٓؿٝر ٖٚٛ بايكسب َِٓٗ. ؾاالتؿاالت ايؿعاي١ بني ايكا٥د 

 ٚايتابعني َٔ أِٖ أضاضٝات إداز٠ األشَات.

دتًٌٝ يف ٖرٙ ايكؿ١ ًٜؿت أْعازْا إيٞ أ١ُٖٝ عاٌَ ايٛقت ٚاالضتؼداّ األَجٌ ؾايطٝام ايكسآْٞ ا إداز٠ ايٛقت :

ثٓا٤ تٓؿٝر ايسدّ ، ؾبعد عسض ؾهست٘ عًِٝٗ بدأ يف ايتٓؿٝر عًٞ ايؿٛز أي٘ ، ٚذيو َٔ ػالٍ إغازات يطٝؿ١ يف 

ؿؼٛا ست٢ إذا بكٛي٘ آتْٛٞ شبس اذتدٜد ؾإذا اْتٗت َسس١ً بدأ مبا بعدٖا ست٢ إذا ضاٟٚ بني ايؿدؾني قاٍ اْ

دعً٘ ْازا قاٍ آتْٛٞ أؾسؽ عًٝ٘ قطسا. ٚبدزاض١ َساسٌ تٓؿٝر َػسٚع ايسدّ ايرٟ أقاَ٘ ذٚ ايكسْني مبعا١ْٚ 

ايكّٛ ي٘.. تس٣ إٔ ٖٓاى عد٠ أْػط١ قد بدأت َعا اضتجُازا يًٛقت ٚعدّ إقاعت٘ ست٢ أْٓا ْطتطٝع إٔ ْؤند 

مجٝع أؾساد اجملتُع دٚزٙ بإتكإ ٚيف  ٣ٛيٝات ٚأدإٔ ايػعب نً٘ نإ يف ساي١ اضتٓؿاز، سٝح تٛشعت املط٦

 تطًطٌ َتتابع ملساسٌ تٓؿٝر ايسدّ.

عٌُ تهْٛت  مؾكد أغاز ايكسإٓ ايهسِٜ يف ٖرٙ ايكؿ١ ايسا٥ع١ بإٔ ٖٓاى ؾس ايكدز٠ عًٞ تهٜٛٔ ؾسم ايعٌُ:
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ؾٗرا ؾسٜل إلسكاز يتٓؿٝر ٖرا ايعٌُ املعذص، ٚيكد ٚشع ذٚ ايكسْني أدٚازا أٚ َساسٌ يًعٌُ ، ْٚطل بِٝٓٗ ، 

ٖٛ ،اذتدٜد ٕ ؾٛز قٛي٘ آتْٛٞ شبس اذتدٜد َٚا ٜطتًصّ ٖرٙ امل١ُٗ َٔ ايتٓكٝب عٔ ػاّ اذتدٜد ٚايهػـ عٔ ٚته

َٓامج٘ ٚإعدادٙ عًٞ ايؿٛز٠ اييت طًبٗا ذٚ ايكسْني ، ٚؾسٜل يًتذٗٝصات ٚاملعا١ْٚ ، ٖٚرا ايؿسٜل ٜتٛيٞ تعبٝد 

 ٚأؾسإ ؾٗسٙ ست٢ َٛقع ايسدّ. ايطسم ٚإعدادٖا َٔ َٛاقع اذتدٜد ٚايٓشاع

إعداد  ٖٚٛ ٜتٛىل ،ٚاملعا١ْٚ ؾُٝا تطتًصَ٘ املطاٚا٠ بني ايؿدؾني ٚايرٟ ٜتٛالٙ ذٚ ايكسْني ، ٚؾسٜل إلٜكاد ايٓرلإ

َٛاد ٚػاَات االغتعاٍ ٚأدٚات ايٓؿؽ ، ٚؾسٜل آػس إلعداد ايٓشاع املراب ٖٚٛ ٜتٛيٞ انتػاف ػاّ ايٓشاع 

تٛدٝٗ٘ إيٞ َٛقع ايسدّ عٓدَا ٜطًب٘ ذٚ ايكسْني. ٖٚرا نً٘ قد ٚقض َٔ قٍٛ ذٟ ْٚكً٘ إيٞ أؾسإ ؾٗسٙ ثِ 

ايكسْني إمجاال دٕٚ ايدػٍٛ يف ٖرٙ ايتؿاؾٌٝ بكٛي٘: آتْٛٞ أؾسؽ عًٝ٘ قطسا ، ٚنإ البد شلرٙ ايؿسم إٔ ٜتٛيٛا 

ا َا ْطًل عًٝ٘ إداز٠ أْؿطِٗ ٚنإٔ ذٟ ايكسْني قد ؾٛض بعكا َٔ َٗاَ٘ اإلغساؾ١ٝ ألؾساد َٔ ايػعب ، ٖٚر

 ٖٚٛ َا تٓادٟ ب٘ ايٓعسٜات اذتدٜج١ يف ايكٝاد٠ ٚإداز٠ األعُاٍ.  ،ٚيكد صتشٛا يف ٖرا ،يف إداز٠ األعُاٍ ايتؿٜٛض

 : ايتػٝرل إيٞ األؾكٌ

ايكاد٠ ٚاملدٜسٕٚ ظتب إٔ ٜهْٛٛا قاد٠ تػٝرل إيٞ األؾكٌ ، ؾٗهرا أزاد ذٚ ايكسْني ؾشٍٛ ٖرٙ األ١َ َٔ أ١َ تػذلٟ 

ظد يتشكٝل أَٓٗا َٔ  ٢يٞ أ١َ تؿٓع ضالَتٗا ، َٚٔ غعب َتهاضٌ إيٞ ؾسم عٌُ َتعا١ْٚ تطعضالَتٗا إ

ػالٍ اصتاش َػسٚعٗا ايكؼِ، ؾأنطبِٗ ذيو قُّٝا ددٜد٠ متجًت يف سب ايعٌُ ٚانتطاب َٗازات ددٜد٠ 

 ٚتكدٜس ق١ُٝ ايٛقت ٚايهػـ عٔ َؿادز ثسٚاتِٗ ٚبح زٚغ ايتعإٚ بِٝٓٗ.

ؾايكاد٠ ظتب إٔ ٜععُٛا أٖداف املٓع١ُ ٜٚٓهسٚا ذاتِٗ يف ضبٌٝ ادتُاع١ يٝٓايٛا ثك١  : إْهاز ايرات ٚايتٛاقع

ٚضِٝٗ شلِ ، ٚيكد قسب يٓا ذٚ ايكسْني املجٌ األع٢ً يف ٖرا بكٛي٘ : قاٍ َا َه ي ؾٝ٘ زبٞ ؤاآلػسٜٔ ٚاسذلاّ َس

ٚيهٔ د٦ت  ،َٔ أدٌ املػِٓ ٖٚٛ بٗرا ٜكٍٛ شلِ: مل آت إيٝهِ ،ػرل ؾأعْٝٓٛٞ بك٠ٛ أدعٌ بٝٓهِ ٚبِٝٓٗ زدَا

ثِ ال ،ٜٚٓؿٗس َع ايػعب  ،َتطٛعا أطًب ايعٕٛ َٓهِ بك٠ٛ ، ؾٗٛ املُهٔ يف األزض ٜطًب ايعٕٛ يٝب ي ايسدّ

 ٜػذل بعًُ٘ تٛاقعّا هلل عص ٚدٌ. 

 ِٕٛا َأاُعَطا اِضََُؾ ﴿ٚقع َعاٜرل عاي١ٝ يتكِٝٝ األدا٤ ٜتكض ذيو يف اآل١ٜ ايهسمي١:  َعاٜرل يتكِٝٝ األدا٤ :

َُٚسَِٗعَٜ َْٛا َياُعَطَتا اِضََٚٙ  ص ، ؾايكسإٓ ايهسِٜ ٜعًُٓا إٔ نٌ عٌُ ٜعًُ٘ اإلْطإ البد إٔ 97طايهٗـ :  ﴾ كبّا٘ 

ٜهٕٛ َؤدّٜا يًػسض ايرٟ أقِٝ َٔ أدً٘. ؾايسدّ ايرٟ مت بٓاؤٙ بني ٜأدٛز َٚأدٛز ٚايكّٛ املطتكعؿني البد إٔ 

ايك٠ٛ عٝح ال ميهٔ إٔ عتدثٛا ؾٝ٘ ثكبّا ٜٓؿرٚا َٓ٘ ، ٚايجاْٞ: أْ٘ عتكل ٖدؾني ، األٍٚ: إٔ ٜهٕٛ َٔ املتا١ْ ٚ
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 عاٍ ددّا ٜؿعب عًِٝٗ إٔ ٜتطًكٛٙ ٚيكد سكل تٓؿٝر ايسدّ ٖرٜٔ اشلدؾني. 

َعاٜرل دتٛد٠ األدا٤  ٢ايكاد٠ سني غتططٕٛ يتٓؿٝر األٖداف إٔ ٜكعٛا ْؿب أعِٝٓٗ أعً ٢ْؤند ٖٓا إٔ عً

املعاٜرل املطًٛب١ ي٘، ؾٗا ٖٛ ذٚ  ٢، ٚعًِٝٗ إٔ ٜكُٝٛا َا أمتٛٙ َٔ عٌُ عً أؾكٌ ايٓتا٥ر يٝؿًٛا بؿسقِٗ إىل

ٚنأْ٘ ٜكٍٛ شلِ: ساٚيٛا إٔ  ،ايكسْني بعد إٔ متاضو ايسدّ ٚمت ايعٌُ ٜٓتكٌ إيٞ َسس١ً اػتباز ايعٌُ

 تعٗسٚٙ.. ساٚيٛا إٔ تٓكبٛٙ.. ؾًِ ٜطتطٝعٛا.

 ايٓتا٥ر :

 س٠ ٚاسد٠ . ذنست قؿ١ ذٟ ايكسْني يف ايكسإٓ ايهسِٜ َ 

 مل تسد تؿاؾٌٝ أػس٣ يًكؿ١ َجًُا ٚزد يف قؿ١ ٜٛضـ عًٝ٘ ايطالّ يف ضٛز٠ ٜٛضـ. -1

ٚزد بٗا َا ٜصٜد  :اغتًُت قؿ١ ذٟ ايكسْني ع٢ً َؿاِٖٝ إداز١ٜ َجاي١ٝ نجرل٠ ظ ؾع٢ً ضبٌٝ املجاٍ -2

 عٔ مخظ ٚعػسٜٔ ؾؿ١ َطتٓبط١ َٔ ايؿؿات ايٛادب تٛاؾسٖا يف ايكا٥د أٚ املدٜس ايٓادض .

عت ٖرٙ ايكؿ١ مجعا زا٥عا بني ايؿؿات ايؿ١ٝٓ ٚاألػالق١ٝ ايٛادب تٛاؾسٖا يف ايكا٥د أٚ املدٜس مج -3

 ايٓادض .

يف ْؿظ ايٛقت ٚزد بٗا َؿاِٖٝ إداز١ٜ زاضؼ١ ميهٔ تطبٝكٗا يف زتاالت عدٜد٠ َٓٗا : إداز٠ املٛازد  -4

إداز٠ ايٛقت  -إداز٠ األشَات  -إداز٠ املػازٜع  -إداز٠ اإلْتاز  -إداز٠ املٛازد ايبػس١ٜ  –ايطبٝع١ٝ 

مبا   -اختاذ ايكسازات  -اإلداز٠ اشلٓدض١ٝ ٚاإلْػا٤ات  -ايتشؿٝص  -االتؿاٍ اإلدازٟ  -

 تتطًب٘ ٖرٙ اجملاالت َٔ ختطٝط ٚتٓعِٝ ٚتٛدٝ٘ ٚتٓطٝل ٚزقاب١ . 

تٛاٙ ايؿهس اإلدازٟ اإلضالَٞ َتؿٛم بهجرل ع٢ً ايؿهس اإلدازٟ اذتدٜح َٔ سٝح ضال١َ َهْٛات٘ ٚست-5

 ٚقاب١ًٝ تطبٝك٘ يف شتتًـ املٛاقـ ٚاألسٛاٍ . 

 ايتٛؾٝات :

 ايعٌُ ع٢ً  زبط ساقسْا بأسطٔ ايكؿـ . -1

ندل يف أدٌ ١َٝٓٗ أتطبٝل َا ٚزد يف قؿ١ ذٟ ايكسْني َٔ َكاَني إداز١ٜ يف سٝاتٓا ايع١ًُٝ َٔ  -2

 إداز٠ املػازٜع .

 زتاالت اذتٝا٠ .ايكٝاّ بدزاضات إداز١ٜ تأؾ١ًٝٝ يالشدٖاز ٚايتكدّ يف شتتًـ  -3

 دعِ ٖرٙ ايدزاضات َٔ ادتٗات املع١ٝٓ ٚاملؼتؿ١ . -4
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حتؿٝص املؼتؿني إلدسا٤ ايدزاضات ايتأؾ١ًٝٝ يف شتتًـ اجملاالت بػهٌ عاّ ٚيف  زتاٍ اإلداز٠  -5

 بػهٌ ػاف ٚذيو َٔ ػالٍ َٓض ادتٛا٥ص َٚا غاب٘ ذيو .

 . اذتؿاظ ع٢ً ايؿهس اإلدازٟ اإلضالَٞ َٓطٛبا إىل َؿادزٙ األؾ١ًٝ -6

 ارتامت١ :

، ٚؾٝٗا  ، ٚتعسض شلا ايكسْني ترػس بايعدٜد َٔ ايٓذاسات يف غت٢ اجملاالت اييت عُعسقت ي٘ ٟإٕ ضرل٠ ذ

ايػُظ أقاّ   ، ؾؿٞ َٛقع َػسب ٚأزض٢ قٛاعد اإلداز٠ ايؿاذت١ ايٓادش١ ،مجٝعا قد أبسش ق١ُٝ ايعٌُ ايؿاحل

ٛقع َطًع ايػُظ غٖٝعد زتتُعا ؾاذتا مبا ٜتٓاضب ، ٚيف َ زتتُعا عاَال َٚٓتذا يف ظسٚف ايب١٦ٝ ايصزاع١ٝ

، أَا يف َٛقع بني ايطدٜٔ ؾكد تعًِ ايكّٛ ٖٓاى نٝـ ٚبأٜدِٜٗ ٜبٕٓٛ  ٚقط٠ٛ ٚدؿاف ايب١٦ٝ ايؿشسا١ٜٚ

َٝد ٚب٢ٓ ؾسٚسا َٔ ايعٌُ ايؿاحل أَِٓٗ ،  . ٖٚهرا أقاّ ٚغٓع

 اشلٛاَؼ : 

يكسْني ٜٚأدٛز َٚأدٛز " ، ايطعٛد١ٜ ، ايٓاغس : ٖع ( " ؾو أضساز ذٟ ا 1425أبٛ شٜد ، محدٟ بٔ محص٠ ) 

 :ع٢ً َٛقع  1املؤيـ ْؿط٘ ، ط

http://www.aljlees.com/1s6198226-2936.html   

أبٛ ايهالّ أشاد "  ايُٓس ، د. عبد املٓعِ " ذٚ ايكسْني غؼؿ١ٝ سرلت املؿهسٜٔ أزبع١ عػس قسْا ٚنػـ عٓٗا

، ايهٜٛت ع٢ً َٛقع :  184، زت١ً ايعسبٞ ايعدد 

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=100168  

ع٢ً َٛقع َداد  2007ّ-11-8َهاْطٞ ، عجُإ قدزٟ " تأَالت تسب١ٜٛ يف قؿ١ ذٟ ايكسْني " ، 

http://www.midad.com/article/205199  . 

ابٔ نجرل ، ازلاعٌٝ " ايبدا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ ، ادتص٤ ايجاْٞ ، ػدل ذٟ ايكسْني " ، ع٢ً َٛقع 

http://ar.wikisource.org/wiki  . 

ّ ، ع٢ً َٛقع 1987-12-4ايٓابًطٞ ، د. ستُد زاتب " َٛضٛع١ ايٓابًطٞ " بتازٜؽ 

http://www.nabulsi.com/blue/ar/art.php?art=2302&id=97&sid=101&ssid=277&

sssid=278 . 

آٍ ؾازع ، ػايد " حملات َٔ ؾؿات ايكاد٠ يف قؿ١ ذٟ ايكسْني " ، ع٢ً َٛقع ًَتك٢ أٌٖ ايتؿطرل 

http://vb.tafsir.net/tafsir28710/ . 

http://www.aljlees.com/1s6198226-2936.html
http://www.aljlees.com/1s6198226-2936.html
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=100168
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=100168
http://www.midad.com/article/205199
http://www.midad.com/article/205199
http://ar.wikisource.org/wiki
http://ar.wikisource.org/wiki
http://www.nabulsi.com/blue/ar/art.php?art=2302&id=97&sid=101&ssid=277&sssid=278
http://www.nabulsi.com/blue/ar/art.php?art=2302&id=97&sid=101&ssid=277&sssid=278
http://vb.tafsir.net/tafsir28710/
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ع٢ً  ١35 سسا٤ ايعدد ايطٝد ، د. ايطٝد ساَد " أضظ ايكٝاد٠ ٚاإلداز٠ يف ق٤ٛ قؿ١ ذٟ ايكسْني " ، زتً

 . /http://www.hiramagazine.comَٛقع 

َدػٌ ٚظٝؿٞ " ، برلٚت : داز ايٓٗك١ ايعسب١ٝ  –ّ ( " إداز٠ األعُاٍ  1986تٛؾٝل ، مجٌٝ أمحد ) 

 . 23-22يًطباع١ ٚايٓػس ، ف

 . 20-18املسدع ْؿط٘ ، ف

 . 20املسدع ْؿط٘ ، ف

عًٛؽ ، ستُد " اإلداز٠ اإلضال١َٝ ػؿا٥ـ ٚممٝصات " ، ع٢ً َٛقع 

http://islamtoday.net/nawafeth/artshow-58-8943.htm . 

 املسدع ْؿط٘ ، ْؿظ ايؿؿش١ اإليهذل١ْٝٚ . 

ايهٗـ " ، ع٢ً َٛقع داَع١ قطس " ايؿنت األزبع١ يف ضٛز٠ 

http://www.qataru.com/vb/showthread.php?t=118913 . 

ّ ( " ذٚ ايكسْني ايكا٥د ايؿاتض ٚاذتانِ ايؿاحل " ، ايداز ايػا١َٝ 1999ٜٛضـ ، ستُد ػرل زَكإ ) 

 .  3يًطباع١ ٚايٓػس ٚايتٛشٜع ط

،  5ّ ( " َٔ قؿـ ايطابكني يف ايكسإٓ ايهسِٜ " ، دَػل : داز ايكًِ ط2007ارتايدٟ ، د. ؾالغ ) 

6/245-255  . 

 . 249-247ٜٛضـ ، ستُد ػرل زَكإ ، َسدع ضابل ، ف

سطإ ، ستُد " ذٚ ايكسْني ٜٚأدٛز َٚأدٛز " ، ع٢ً َٛقع 

http://audio.islamweb.net/AUDIO/index.php?page=FullContent&audioid=14298

 . املسدع ْؿط٘ ، ْؿظ ايؿؿش١ اإليهذل١ْٝٚ .  5

 املسدع ْؿط٘ ، ْؿظ ايؿؿش١ اإليهذل١ْٝٚ . 

 املسدع ْؿط٘ ، ْؿظ ايؿؿش١ اإليهذل١ْٝٚ . 

 اإليهذل١ْٝٚ .  املسدع ْؿط٘ ، ْؿظ ايؿؿش١

 املسدع ْؿط٘ ، ْؿظ ايؿؿش١ اإليهذل١ْٝٚ . 

 املسدع ْؿط٘ ، ْؿظ ايؿؿش١ اإليهذل١ْٝٚ . 

http://www.hiramagazine.com/
http://islamtoday.net/nawafeth/artshow-58-8943.htm
http://islamtoday.net/nawafeth/artshow-58-8943.htm
http://www.qataru.com/vb/showthread.php?t=118913
http://www.qataru.com/vb/showthread.php?t=118913
http://audio.islamweb.net/AUDIO/index.php?page=FullContent&audioid=142985
http://audio.islamweb.net/AUDIO/index.php?page=FullContent&audioid=142985
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 آٍ ؾازع ، ػايد ، َسدع ضابل ، ْؿظ ايؿؿش١ اإليهذل١ْٝٚ . 

 ايطٝد ، د. ايطٝد ساَد ، َسدع ضابل ، ْؿظ ايؿؿش١ اإليهذل١ْٝٚ . 

  املسادع ٚاملؿادز : 

 ايكسإٓ ايهسِٜ . 

زع ، ػايد " حملات َٔ ؾؿات ايكاد٠ يف قؿ١ ذٟ ايكسْني " ، ع٢ً َٛقع ًَتك٢ أٌٖ ايتؿطرل آٍ ؾا

http://vb.tafsir.net/tafsir28710/ . 

زلاعٌٝ " ايبدا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ ، ادتص٤ ايجاْٞ ، ػدل ذٟ ايكسْني " ، ع٢ً َٛقع إابٔ نجرل ، 

http://ar.wikisource.org/wiki   . 

ٖع ( " ؾو أضساز ذٟ ايكسْني ٜٚأدٛز َٚأدٛز " ايطعٛد١ٜ ، ايٓاغس :  1425أبٛ شٜد ، محدٟ بٔ محص٠ ) 

 ع٢ً َٛقع : 1املؤيـ ْؿط٘ ط

http://www.aljlees.com/1s6198226-2936.html 

،  5ّ ( " َٔ قؿـ ايطابكني يف ايكسإٓ ايهسِٜ " ، دَػل : داز ايكًِ ط2007ارتايدٟ ، د. ؾالغ ) 

6/245-255 . 
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http://ar.wikisource.org/wiki
http://ar.wikisource.org/wiki
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