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   ز ّالؼالقح تاآلخزثقافح التقزية في الخطاب الذيٌي الوؼاص

الولف

 د. ػلي رهضاى األّسيأ. 

 لٌذى -سالهي في اًجلتزا الوزكز اإل

 

 

 

 

ثقافح التقزية في الخطاب الذيٌي 

 ّالؼالقح تاآلخز الوؼاصز

 
 

 للوْضْع أُويح:

ية:  -1 فح التقز ر٢ٰ ثقا ٯذ  وي حٛظَٔ ٛٞ ٯ

ٔي٩ٍ  ْٰٛ ر٠ زش ٩ ٛش ًَٯ ٓالٰٟش كخ ٠ٌح٧ذ حٵ حٛ

أكددي ح١ ٯدديُو٨خ هدد٢ حٛ٪حٓددن حٛلٰددخطٮ 

ُ ،٢ٰ٠ٜٔ لض ٠ٜٛ ٤ظلٞ ط ٦٤ ح١ ٯ ٯذ ٯ٠٘ خٛظَٔ

 ْٓ ٜٞ أ ٨ٌح حٛو ٯذ( ٩ٛ ٜٞ حٛظَٔ ٤٪ح١: )ه ه

٩ٍٗخثِ ٩ٟ٪ػ٪هخص ٩شو٪ص ٩آٰٛخص ٩ٓزٚ ٩ًخٯخص 

ه٢  شق  ري ح١ طظَ ٌ٘ح ُال ٟخ ىحٝ ٧ ٧يحٍ ٩ ٩ح

ٟـ٠٪م طٜٖ ح٠َِٛىحص حالٓخٰٓش ُٮ ٧ٌح حٛوٜٞ 

ػٔخُش ٣وزَ ه٨٤خ رؼٔخُش حٛظَٔٯذ. ٩ر٨ٔ٪ٛش 
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ٖ ٯ٤٤٘٠ددخ ح١ ٣ٔدد٪ٙ: ٧ددٌح حٛوـٰددذ أ٩ طٜدد

ُش  ٨خ ػٔخ ُٰ ْٰٛ ظخد  ٖٛ حٛ٘ ٔش أ٩ ً ح٠ٛئٓ

طَٔٯزٰش أ٩ حٛوْ٘، ٌٛح ؿخء حٛظؤشَٰ ػ٩ٍَٯًخ 

هٜدد٬ ٧دد٥ٌ ح٠ِٛددَىس ُددٮ حٛوـددخد حٛدديٯ٤ٮ 

 ح٠ٛوخطَ.

٣٩ٔظي ر٦ ٗٚ الخطاب الديٌي الوعاصز:  -2

ش٘ٚ  ٨٪ ٯ ثٮ ُ ٠ٔ٪م أ٩ َٟ ٩َٔء أ٩ ٟ كيٯغ ٟ

ٛ٪٣ًخ ٢ٟ أٛ٪ح١ حٛوـخد ٛٲهَ ُخٛوـخد حٛيٯ٤ٮ 

حالٓالٟٮ ال ٯظ٪َٓ ه٬ٜ ٗظخد  ٣٩ٔظي ر٦ حٛوـخد

أ٩ ٗالٝ ُلٔذ ٩ح٠٣خ ٯظويح٥ ٰٛش٠ٚ ٗٚ حٛ٪ح١ 

٠خث٨ٞ  ٠ٜٔ٪١ روٜ ٦ٓ ح٠ٛ ٌٛ٭ ٯ٠خٍ ـخد ح حٛو

٩ٟئٓٔددخط٨ٞ ٩ٟددئ٨ِٰٛٞ ٧٩٘ددٌح ح٠ٛٔدد٠ٜ٪١ 

حٛٔخى١٩ٍ ه٬ٜ ًٖٛ حالىحء، ٩ًخٯش ٧ٌح حٛوـخد 

 ٧٪ اٯظخٙ ٟؼخ٦٤ٰٟ ٩أُ٘خ٥ٍ ح٬ٛ حٱهَ.

زَ  ٛيٯ٤ٮ ه ـخد ح ُٮ حٛو و٪ع  ٯي حٛ ٩ال ٣َ

٠ٜٔش طخ ٟش ح٠ٛ ٥ٌ٧ حٳ َٰٔس  كٚ ٟ ٍٯن ٩َٟح

ٛيٯ٤ٮ  ـخد ح ٬ٜ حٛو ليٯغ ه ظَ حٛ ٠خ ٣ٔ ٩ح٣

ح٠ٛوخطَ ٢ٟ هالٙ حٓظشَح٤ُخ ٜٛ٘ظذ ٩حالىرٰخص 

ٗخص  ـخد حٛلَ ٤خرَ ٩ه ٠خء ٩ح٠ٛ ٯغ حٛوٜ ٩حكخى

هخف  هش ٩حٛ٪ وش ٩حٛـ٠خ ـذ حٛـ٠ ٓالٰٟش ٩ه حال

ظٮ  ِش حٛ هالٝ ح٠ٛوظٜ ٓخثٚ حال ٢ٌٰ ٩٩ ٩ح٠ٛزٜ

ـخد،  ٢ٟ حٛو  ١٪ٜ ٧ٌح حٛ  ٚ٠ ٣ذ طل ٬ٛ ؿخ ح

 ٥ٌ٧  ٬ٜ ٰش ه رخٱهَ ٩ح٠ٛز٤ رش  ٓش ح٠ٛـٜ٪ حٛوال
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 حٛؼٔخُش ٩ٟزخىة حٛظَٔٯذ.

 

 أثز االصل القزآًي لقين التقزية:

٨خ  رّي ح١ ٯٜظِٟ ظٮ ال ٯذ حٛ ٰٓٞ حٛظَٔ  ٢ٟ

 حٛظَٔٯزٰ٪١ ٧ٮ:

 ٥ٌ٧ هالٙ   ٦ٰ ِخّ هٜ طّٞ حالط ٟخ  ُٮ  وخ١٩  حٛظ

٤خٕ،  ٤خ ٧٩ رٌٛض ٧ ظٮ  ٰش حٛ ٨٪ى حٛظَٔٯز حٛـ

ٍ ٩طـ٤ّددذ حٛظِٰ٘ددَ ٩حٛظٔدديٯَ ه٤ددي حالهددظال

هَٯ٢،  ٓخص حٱ ٓخءس ٠ٛٔي ٤ذ حال ْٰٔ، ٩طـ ٩حٛظِ

٩طشـٰن حٛل٪حٍ ٩كَٯش حهظٰخٍ ح٧ٌ٠ٛذ ٩أٟؼخٙ 

ًٖٛ )رلغ آٯش هللا حٛشٰن ٟل٠ي هٜٮ حٛظٔوَٰ٭: 

 حٛظَٔٯذ أ٦ٔٓ ٦٠ٰٓ٩ ٩ى٩ٍ حٛو٠ٜخء ٦ُٰ(.

ش  ٰخص ؿ٠ّ َٰس ٩ٟوـ ٰش ٗؼ ٰٓٞ طَٔٯز ٤خٕ  ٧٩

وخ ٢٘ حالرظ ظٮ ال ٯ٠ ٰٔٞ حٛ ٥ٌ٧ حٛ ه٢  ٤ظؾ  ى ط

ه٨٤خ ُٮ حٛ٘ظخرش أ٩ حٛليٯغ أ٩ حٛوـخد ٩كظ٬ 

٨٤ٛؾ  ه٢ ح  ٰٖ ٜٔٞ ٣خ٧ َِى٭ ٠ٜٛ ٜٔ٪ٕ حٛ ُٮ حٛ

 حٛـ٠وٮ ٛٴٟش ٩حال٣ل٠ش ُٮ حٛزالى حالٓالٰٟش.

 ٢ٔ ٰش ٩ك ه٪س حالٯ٠خ٣ ل٪حٍ ٩حال ِخ٧ٰٞ حٛ ا١ّ ٟ

حٛلدد٢ رددخٱهَ ٩هدديٝ طِٰ٘ددَ ح٠ٛٔددٜٞ ٩طـ٤ددذ 

حالٓددخءس ٠ٜٛٔيٓددخص ٩حَٟٛدد٪ُ ٧ًَٰ٩ددخ ٟدد٢ 

٪الً َٓآ٣ٰش ٟزخشَس ٧٩ٮ حٛو٤خ٩ٯ٢ ٣ـي ٨ٛخ أط

 ٗؼَٰس ٤ٟزؼش ُٮ ٣ظ٪ص آٯخص حَٛٔآ١ حَٛ٘ٯٞ:

٠ُْئ٤ُٟ٪١َ اْهَ٪س   ٓ٪٦ٛ طوخ٬ٛ: ا٠ََّ٣خ حْٛ
 (ٔ)

. 
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٩َحْهَظظ٠ُ٪ح رَلْزٚ هللاَّ َؿ٠ٰوًخ ٩َال ٩ٓ٪٦ٛ طوخ٬ٛ: 

َطََُِّٓ٪ح
 (ٕ)

.   

ا١َّ ٥ٌ٧َ ُأَُّٟظُْ٘ٞ ُأَّٟدًش ٩َحكدَيًس  ٩ٓ٪٦ٛ طوخ٬ٛ:

 ُْٞ٘ َُخْهُزُي١٩ ٩ََأ٣َخ ٍَرُّ
 (ٖ)

. 

ُْٓٚ ٢َٟ َٯَُُُُْٓ٘ٞ ٢َّٟ ح٠ََّٛخ٩َحص  ٩ٓ٪٦ٛ طوخ٬ٛ:

ًي٫ َأ٩ْ ُٮ  ٬َٜ ٧ُ َو ٩َحٳٍَْع ُٓٚ هللاَُّ ٩َا٣َّخ َأ٩ْ اٯَّخُْٗٞ َٛ

َػالٙ ُّٟز٢ٰ
 (ٗ)

. 

َٖ َؿَو٤َْٜخُْٗٞ ُأَّٟدًش ٩ََٓدـًخ ٩ٓ٪٦ٛ طوخ٬ٛ:  ٌََٛٗ٩َ

 َ١٪ُ٘ ٬َٜ ح٤َّٛخّ ٩ََٯ ٨ََُيحء َه ٪ْح ش َظُ٘٪٣ُ ّٛ  ُٙ٪ُ حَّٛٓ

هََُْْٰٜ٘ٞ ش٨ًَٰيح
 (٘)

.   

َٯدخ َأٯ٨َُّدخ حَّٛدٌٯ٢َ آ٤َُٟد٪ح ٩ٓ٪٦ٛ طودخ٬ٛ: 

حْؿَظ٤ُز٪ح َٗؼًَٰح ٢َّٟ حٛل٢َّّ ا١َّ َرْوغَ حٛل٢َّّ اْػٞ  ٩َال 

ُيُْٗٞ َأ١  خ َأُٯلذُّ َأَك ُ٘ٞ َرْوًؼ ذ رَّْوُؼ ُ٪ح ٩َال َٯٌَْظ َطـََّٔٔ

خ ٧َََُُْ٘ظ٠ُ  َٞ َأه٦ٰ ًَْٰٟظ ْل َٛ َُٚٗ ُٔ٪ح هللاََّ ا١َّ َٯْؤ ٪٥ُ ٩َحطَّ

هللاََّ َط٪َّحد  َّكٰٞ  
 (ٙ)

. 

٩آٯددخص ٗؼٰددَس طددَٯلش ٩رشدد٘ٚ ٟزخشددَ ُددٮ 

٨خ  ش٘ٚ ر٠ـ٠٪ه زخىة ط ٥ٌ٧ ح٠ٛ  ٬ٜ ٰي ه حٛظؤٗ

ُظق  َ٘ٯٞ  ُخَٛٔآ١ حٛ ٯذ.  ٰٓٞ حٛظَٔ هش  ٟـ٠٪

ؿالد  َٔٯز٢ٰٰ ٩ ٗش حٛظ ٟخٝ كَ ٓوًخ أ زخد ٩ح حٛ

 ٥ٌ٧  ْٰ ٢ٟ ٯو  ٬ٜ رخٜٛ٪ٝ ه  ٬ٔ كيس ٩أٛ حٛ٪

 ٌْٜ آُخّ ٧ٌح حٛو٠ٚ.حٛلَٗش أ٩ ٯ

ٰش  ُش طَٔٯز ؼن ػٔخ ٰٔٞ ط زخىة ٩حٛ ٥ٌ٧ ح٠ٛ

٩طئٓددْ ٛوالٓددخص ٟظ٤ٰددش ٓخث٠ددش هٜدد٬ أطدد٪ٙ 

 ٚٓ ٯي ح١ ٯوَ ٢ٟ ٯَ ٟخٝ  ٤خص أ ُال ٟ ٰش،  َٓآ٣
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 ٥ٌ٧ ح٠َٰٛٔس أ٩ ٯؼن حٛوظخ ُٮ ى٩الد كَٗظ٨خ.

ٰش  ٯذ أ٠٧ ُش حٛظَٔ ٔذ ػٔخ ٤خ ط٘ظ ٢ٟ ٧ ٩

٩حػلش ال ٯ٢٘٠ طـخ٧ُ٩خ رلخٙ ٟخ ىحٝ حَٛٔآ١ 

٨خ ٩ٯلغ ه٨ٰٜخ ٩ٯٜ٪ٝ ٢ٟ ٯوخ٨ِٛخ. ٯ٤يد اٰٛ

شظَٕ  ٧٪ ح٠ٛ َ٘ٯٞ  َٔآ١ حٛ ٗخ١ حٛ ٟخ  ٩حًح 

ُال  ٌٟح٧ز٨ٞ   َٜ ٢ٰ٠ٜٔ ر٠وظ ر٢ٰ ح٠ٛ زَ  حالٗ

٤ٟددخص ٟدد٢ حٛظ٠ٔددٖ ر٠وـٰخطدد٦ حٛظَٔٯزٰددش 

٩حٛظ٪كٰيٯش حٛظٮ ٨ُٰخ هِس حالٓالٝ ٩ح٢ٰ٠ٜٔ٠ٛ 

ر٢ٰ  شؤ٨٣ٞ  ؼوَ  ٓ٪ط٨ٞ ٩ٯ ط٧ٌذ   ٖٛ والٍ ً ٩ر

٦ُ ٩َالَ َط٤َددخَُُه٪ْح ٩ََأؿُٰودد٪ْح هللاََّ ٩ٍََُٓددحٳٟددٞ  َٛ٪

ََُظِْشَددُٜ٪ْح ٩ََطدد٧ٌََْذ ٍٯُلُ٘ددْٞ ٩َحْطددز٩َُْح ا١َّ هللاََّ َٟددَن 

حٛظَّخرَٯ٢َ 
 (7)

. 

 

 الْسطيح ّثقافح التقزية: 

شخ٧ي  ٓ٪٨ٛخ  ٟش ٩ٍ ٥ٌ٧ حٳ ٯش  ٓـٰش ٧٪ حٛ٪

ٓزلخ٦٣  ٢ٟ هللا  وٚ  ٓـٰش رـ ؿخءص حٛ٪ ٨خ، ٩ هٰٜ

ٰٛظوْٜ حٳَٟ رؤك٘خٝ حٛشَٯوش حالٓالٰٟش كٰغ ال 

٩ََٗددٌََٖٛ َؿَو٤َْٜددخُْٗٞ ُأَّٟددًش ٩ََٓددـًخ ـددٍَّ ٨ُٰددخ ط

 ُٙ٪ُ ُ٘٪١َ حَّٛٓ ٬َٜ ح٤َّٛخّ ٩ََٯ ٨ََُيحء َه ٪ْح ش َظُ٘٪٣ُ ّٛ

هََٜددُْْٰ٘ٞ شَدد٨ًٰيح
 (8)

٩حًح ٟددخ أطددٰذ أكددي  .

رخٛظـٍَ ٩ه٠ٮ ٜٓز٦ ه٢ حٛ٪ٓـٰش ٧٩ٌ٘ح حٳٟش 

ك٢ٰ ٯٔ٪ى٧خ أكٰخ٣ًخ هٔٚ ؿ٠وٮ ُٮ ٨ُٞ حٳٟ٪ٍ 

ٱهَ ُال ٓزٰٚ ك٤ٰجٌ ه٬ٜ ٠٣ؾ حٛظـٍَ ٩حٓظخء ح
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 ٢ٟ ٓظ٦، ٩ ٦ٔ ٠ٟ٩خٍ ظوذ طـزٰ ٯذ ٩ٯ ٬ٛ حٛظَٔ ح

ُٮ  ٓـٰش  ٨٪ٝ حٛ٪ ِٟ ٢ٟ  ْٜ ري ح١ ٤٣ـ ٤خ ال ٧

حَِٛ٘ ٩حٜٛٔ٪ٕ ٩حٛظوخٟٚ ٟن حٱهَ، ٧٩٪ حطٚ 

ٓ٪ٍس   ٢ٟ ٗش  ٯش ح٠ٛزخٍ ريٰٛٚ حٱ طَٯق  ٣ٮ  َٓآ

حٛزَٔس كٰغ ؿخءص حٛ٪ٓـٰش رـوٚ طشَٯوٮ ٢ٟ هللا 

ٓـٰش ،ٓزلخ٦٣ ٧خ حٛ٪ ٗخ١ ٟو٤خ  ٪ٛ ظ٬  ر٢ٰ  ٩ك

٨٣ددخ طٔظؼددٮ بحَٛٓدد٪ٙ )ص( ٩ردد٢ٰ ح٤ٛددخّ ُ

َِٯؾ ّٜ٪ ٩حٛظ هيٝ حٌٛ ظ٪ح١ُ ٩ ُ ،حٛ ٌ٘ح  ١ ب٧٩

ظِٝ  ٜٔٞ أ٩ ٯٜ ٨خ ح٠ٛ ٤ٟ ْٜ ك٢ٰ ٯ٤ـ ٓـٰش  حٛ٪

هَ ُ ٬ٛ حٱ لَس ح ًَ٘ح ٣٩ ٜٓ٪ًٗخ ٩ُ ٨خ  ٨خ بر ٣

طيُودد٦ حٛدد٬ ح٤ٛلددَس ح٠ٛ٪ػدد٪هٰش ٩حٓظلؼددخٍ 

حٌٛخٯش ٢ٟ حٛش٨خىس ه٬ٜ ح٤ٛخّ ٩ط٤٠ن طخكز٨خ 

٣يُخم ٵ ٌخء حٱ٢ٟ حال ٛ ٢ٟ  ْٔ ٌ٘ح طظل هَ، ٧٩

 هالٙ حٛ٪ٓـٰش ٟوخ١ ٜٛظوخٯش ٩ط٨ِّٞ حٱهَ.

وٰش  ٤ٛ ٝ٪ٰ ؿش حٛ رؤْٟ حٛلخ  ٢ٰ٠ٜٔ ل٢ ح٠ٛ ٣

 ٬ٜ ؼٮ ه ٜٓ٪ًٗخ ٤ٛٔ ًَ٘ح ٩ ٰيس ٩ُ ٓـٰش هٔ حٛ٪

حالطـخ٥ حٜٛٔزٮ ٌٜٛحص، ٣٩ظل٬ٜ ري٩ٍ حٛش٨خىس 

 ٢ٟ  َٰ ٨خ حٛ٘ؼ شق ه٤ ظٮ ٯظَ ٤خّ، ٩حٛ ٬ٜ حٛ ه

 ٥ٌ٧ ِخ٧ٰٞ  ٟ ٰٚ هَٯ٢ ٩طِو ُش ط٨ِّٞ حٱ ػٔخ

َِّ حٛ ؼٔخُش حٛظَٔٯزٰش ُخٛ٪ٓـٰش طَّٔد ٩ال ط٤

 ٩طـ٠ن ٩ال طَِّّ ٩طز٤ٮ ٩ال ط٨يٝ.

٣ض  شٰج٢ٰ ُؤ ٓؾ  ٬٤ ح١ طظ٪ ٓـٰش ر٠و ُخٛ٪

ٔـخٝ  ط٪َُ حال٣ ـ٢َُٰ ٩ ط٪ح١ُ حٛ  ٬ٜ لخُق ه ط
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ـٍَ  هيٝ حٛظ  ٬٤ ظيحٙ ر٠و ٌٖٗٛ حاله ٠خ،  ر٨٤ٰ

 ٌٖٛٗ هَ ٩ ٔخد آ ٬ٜ ك ـٍَ ه ٛ ٰٚ هيٝ ح٠ٛ ٩

ٓ ٘٪١ ٰٟٔخ ٨ٮ ح١ ط ٤خّ ُ ٬ٜ حٛ ش٨خىس ه ًخ حٛ

ٌٰٛددَٕ ٩ال طددظٞ ٧دد٥ٌ ح٠ٛوددخ٣ٮ حٛددؼالع اال 

رخ٠ِٛٯي ٢ٟ حٛظـٜٮ ُٮ ٰٓٞ حٛظَٔٯذ ٩حٛ٪كيس 

َٔٯز ٢ٟ حٛظ وٚ  ظٮ طـ ٔظـٰن ٰحٛ ؿًخ ٯ ٢ٰ ح٠٣٪ً

حٛظوخٟدددٚ ٟدددن حٱهدددَ ٩حٛظدددؤػَٰ هٰٜددد٦، 

شّو٪١  ٟئػَس ٩ٯ ٓـٰش  ٣٪١ ٩ ُخٛظَٔٯزٰ٪١ ٯوظِ

لٰـ٨ٞ  ـظ٠و٨ٞ ٩ٟ ٟ ٬ٜ ٰش ه ٔخُظ٨ٞ حٛظَٔٯز رؼ

ش ٜٛظوخٯش ٩حال٣ٔـخٝ ُٰلٔٔ٪ح رٌٖٛ َُطًخ ٟالث٠

 ٚ ث٦ ٩طل٠ّ ٠خٙ آٍح هَ رخكظ ٟن حٱ ٔخٟق  ٩حٛظ

ر٪حد  كي أ ٧ٌح أ ظخىٝ ٩ َٰ ط ً ٢ٟ  ٦ِ ٟ٪حٓ

كٮ  ٔخٍد ح٩َٛ زخىٙ ٩حٛظ ٨ٞ ح٠ٛظ ل٪حٍ ٩حِٛ حٛ

٩ح٤ِٛٔددٮ ٧٩دد٪ ٟدد٢ أ٧ددٞ ٟٔ٪ٟددخص حٛؼٔخُددش 

 حٛظَٔٯزٰش.

 التقزية تيي تحذياتَ ّثقافتَ:

ٯذ  ش٩َم حٛظَٔ ٨خ ٟ ظٮ كٔٔ ٓذ حٛ ًٞ ح٠ٛ٘خ ٍ

حالٓددالٰٟش ٓدد٪حء ُددٮ ٨٣ؼددظ٦ ردد٢ٰ ح٠ٛددٌح٧ذ 

ُٮ  ػٮ أ٩  ١َٔ ح٠ٛخ ُٮ حٛ  ٬ٛ ٰٔش حٳ٩ حٛظؤٰٓ

٨٣ؼددظ٦ حٛـيٯدديس روددي طؤٓددْٰ حٛـ٨٠٪ٍٯددش 

حالٓددالٰٟش حالٯَح٣ٰددش ٩طز٨ٰ٤ددخ رٔدد٪س ٨ٛددٌح 

ح٠ٛشدددد٩َم حال ح١ حٛظلدددديٯخص حٛيحهٰٜددددش 

٩حٛوخٍؿٰددش ال ُحٛددض ٓخث٠ددش ٩ٟددئػَس ُددزوغ 
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 ،ٜٞ ٰخد حٛو ً٨ٚ ٩ ٢ٟ حٛـ ٔض  ليٯخص ح٣ـٜ حٛظ

هَ ر ٔٞ حٱ ٨خ ٩حٛٔ ٯَحى ر ٰش  ٤يس هخٍؿ وٚ أؿ ِ

ح١ طظ٠ددِّ حٳٟددش ٩طظشددًَٝ ردديحُن ح٤٠ٰ٨ٛددش 

٩حٛظٔددّٜؾ ٣٩ِدد٪ً حالٓ٪ٯددخء ُددٮ ٟـظ٠وددخص 

ح٠ٛٔدد٢ٰ٠ٜ ٩ٓددي أٓددظوخ٣٪ح رددؤى٩حص ٗؼٰددَس 

 ٬ٛ شخٍس ح ٢٘ حال جش ٩ٯ٠ ٟآٍر٨ٞ حٛي٣ٰ  ٌٰ ٛظ٤ِ

ؿ٠ٜددش ٟدد٢ حالى٩حص ٩حالٓددخٰٛذ ٩ؿ٨دد٪ى٧ٞ ُددٮ 

حٛظلي٭ ٨ٜٗ٩خ ط٤يٍؽ طلض ٟل٪ٍٯ٢ أش٣َخ ٠٨ٛخ 

 ٠٧٩خ:

 حٛـ٨ٚ ٩ًٰخد حٛوٜٞ. -ٔ

وخٍؿٮ ٵ -ٕ ـؾ حٛ ٤يس ٩ح٠ٛو ٟش حٳؿ ػوخٍ حٳ

 ٩ح٤٠ٰ٨ٛش ه٨ٰٜخ.

 

 ّهي أسالية ّصْر ُذٍ التحذياخ:

وخكٞ حٛ  -ٔ ٰش ط ٰش ٩ حالهالٟ ٠ش حٛؼٔخُ ٨ـ

 حٌَٛرٰش ػي ح٠ٛـظ٠ن حالٓالٟٮ. 

 ػوَ ح٤٠ٛل٠خص ٩حٛلَٗخص حالٓالٰٟش.  -ٕ

٣ِدد٪ً حٛظدد٨خٯ٤ش ُددٮ َٟحٗددِ حٛٔددَحٍ  -ٖ

  حٛوخ٠ٛٮ.

 هيٝ ط٪حُْ ح٣ل٠ش حٛي٩ٙ حالٓالٰٟش. -ٗ

ٟش  -٘ ٓخؽ حال ُٮ ح٩ ٰش  هيح٩حص ٠٧٩  ْٜ ه

 حالٓالٰٟش. 

ٰش  -ٙ ٟخٝ حٛظ٠٤ ٓٮ أ ٌَد حٰٛٔخ طـِخٍ حٛ ح
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ٓالٰٟش ٩ ظَحال ؼش ك ٜ٪ٝ حٛليٯ ٰخ حٛو  ط٤٘٪ٛ٪ؿ

 . ر٦

٩ح٠٧ددخٙ  ٣ٔددٰخ١ حٛٔؼددٰش حِٜٛٔددـ٤ٰٰش -7

 . ح٠ٛٔخ٩ٟش حٛشَهٰش ٠ٜٛلظ٢ٰٜ

هخ -8 ٰش  ٠ش حالَٰٟٗ ثَس َُع حٛو٪ٛ ٍؽ ىح

 حالهالٝ. 

 حكٰخء ح٤ٛوَحص حٛـخثِٰش.  -9

 حٛيه٪س ح٬ٛ ك٩َد طٰٜزٰش ٟوخطَس . -ٓٔ

حٓددظٌالٙ حٛٔددٰٞ حال٣ٔددخ٣ٰش ٩ طلَٯددَ  -ٔٔ

 ح٠ِٛخ٧ٰٞ.

ػددوَ حٛظوـددٰؾ ٩ ٍٓددٞ حالٓددظَحطٰـٰخص  -ٕٔ

 ح٠ٛئػَس .

ُدددظق ح٠ٛـدددخٙ حٟدددخٝ حِٛظدددخ٫٩  -ٖٔ 

 حٛالٟٔئ٩ٛش.

َٰٯ٢ٰ  -ٗٔ  ٓزش ٜٛظِ٘ ػٰش ح٤٠ٛخ ـخى حالٍ حٯ

 كخ٧َس حٛظَِٰ٘ . ٩

 هـَ حٛو٠ٜخ٣ٰش ح٠ٛوخطَس. -٘ٔ 

ٔٙ-  َٰ ظخٍٯن ً ل٪حىع حٛ ٖٔ ر ؼَس حٛظ٠ ٗ

 حٛيٰٓٔش.

ـ٢َُٰ  -7ٔ ٠٪ى ٩ ح٠ٛظ ـٍَ ٩ حٛـ وٚ حٛظ ؿ

 حٛ٪حؿ٨ش ٜٛوخٛٞ حالٓالٟٮ .

هددديٝ طَرٰدددش حٛ٘ددد٪حىٍ حالٓدددالٰٟش  -8ٔ 

 ح٤٠ٛخٓزش ٠َٛكٜش حٛلخػَ.
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ػوَ حالهالٝ حالٓالٟٮ ُٮ طز٢ٰٰ ح٩ٛ٪ٯخص  -9ٔ

 . حٛيٯ٢

ؼَ  -ٕٓ ُٮ حٗ ٠ٜٔش  ٠َأس ح٠ٛ ٰذ ى٩ٍ حٛ طٌٰ

 حٛي٩ٙ حالٓالٰٟش.

هيٝ طز٢ٰٰ ح٠ٛٔخ٩ٟش حٛوخىٛش ٩حٓظٌالٙ  -ٕٔ

 حال٧ٍخر٢ٰٰ. 

ػددوَ حٛظ٪حطددٚ ٠ُٰددخ ردد٢ٰ حٛـخٰٛددخص  -ٕٕ

 حالٓالٰٟش ُٮ حٌَٛد ٩ حٛوخٛٞ حالٓالٟٮ.

ُٮ  -ٖٕ  ٜٞٔ ٔخ١ ح٠ٛ ٔ٪ّ حال٣ ظَحٝ ك هيٝ حك

 حٛزالى حالٓالٰٟش .

ٍ ٟل٠ي ٨ٟي٭ حٛظٔوَٰ٭ )ح٣لَ رلغ ٜٛيٗظ٪ 

رو٤دد٪ح١: )حٛظلدديٯخص حٛظددٮ ط٪حؿدد٦ ٟشدد٩َم 

حٛظَٔٯذ( أٛٔخ٥ ُٮ ح٠ٛئط٠َ حٛي٩ٛٮ حَٛحرن 

 ٜٛظَٔٯذ ر٢ٰ ح٠ٌٛح٧ذ حالٓالٰٟش ُٮ ٤ٛي١(.

ُخٛظَٔٯددذ ٠ٗشدد٩َم الرددّي ح١ ٯظددؤػَ ر٨دد٥ٌ 

حٛظليٯخص ٧ًَٰ٩خ ُٰظظي٫ حٛظَٔٯزٰ٪١ ٛزوؼ٨خ 

٣ًخ  ؼش أكٰخ ػ٦ حٛوزٰ لي٭ أًَح ٠ٍَّ حٛظ ٓي ٯ ٩

هَ ٰش أ ُش طَٔٯز َُِ ػٔخ ٖٛ ُط ٧ٌح ٩ً ر٢ٰ  ٫ ٩

ط٤ـزن رؤٛ٪ح١ ٥ٌ٧ حٛظليٯخص، ُخٛؼٔخُش ٣ظخؽ 

٢ٰ ٳهـخٍ طٜٖ حٛظليٯخص ُٮ ٰٟ٪حؿ٨ش حٛظَٔٯز

زَُ ى٩ٍ  ٖٛ ٯ ً ٬ٜ ًٔخ ه ٰخ١. ٩طؤٰٓ ٜذ حٳك حً

ٔش  ٘٪١ ٤ٟـٜ ك٢ٰ ط ٰش  ُش حٛظَٔٯز ٟئػَ ٜٛؼٔخ

 ٖٜ ـخ٥ ط ٔئ٩ٰٛش ط وخٛٮ رخ٠ٛ ٔخّ حٛ ٢ٟ حالك
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ه٫َ ٨ش أ ٢ٟ ؿ ـخٍ، ٩ ُش  حاله ٥ٌ٧ حٛؼٔخ زن  ط٤ـ

حٛظَٔٯزٰدددش رظدددِخص ٩هظدددخثض ح٠ٛ٪حؿ٨دددش 

 حٛظَٔٯزٰش ػي طٜ٘ٞ حٛظليٯخص.

ن ٩طٔزذ ٠ُلخ٧َس حٛظَِٰ٘ حٛظٮ طْٜٔ ح٠ٛـظ

هَٯ٢  كْ حٱ ظخىٍس  ٓظَٔحٍ ٩ٟ ٢ٟ ٩حال ٔيح١ حٳ ُ

ُٮ حٛ٪ؿ٪ى ٩حال٣ظ٠خء ٢ٟ هالٙ ُظخ٫٩ ٩طظَٯلخص 

 ٚٗ ٟئػَس،  ٓوش ٩ ٰش ٩ح ٯش ٩حى٩حص حهالٟ طَِٰ٘

كش ال ٯٔظ٨خ١ ر٨خ طِهِم حالٯ٠خ١ ًٖٛ ٯشّ٘ٚ ٟٔخ

رخٛو٠ٰٜش حٛظَٔٯزٰش ٩طٜٔٚ ٢ٟ ٣ٔزش حٛ٪ػ٪ّ 

ٟخًح  ُخٛظَٔٯزٰ٪١  ٨خ،  ٤خ١ حٰٛ ٨خ ٩حالؿ٠ج ر

هٔددخ٧ٞ ح١ ٯِوٜدد٪ح الكظدد٪حء حِٛظ٤ددش ٩هددِٙ 

ٯش  لخ٧َس حٛظَِٰ٘ ٥ٌ٧ حٛ ٔض  َٰٯ٢ٰ ٩ٟ حٛظِ٘

ٰيس  ظيٯ٢ ٩حٛؤ هي حٛ ٔؾ ٓ٪ح وخٍع أر ظٮ ط حٛ

ص حالٓددالٰٟش حٛٔدد٠لخء ٩طظوددخٍع ٟددن ح٤ٛظدد٪

حٛ٘ؼٰددَس ٜٛٔددَآ١ ٩حٛٔدد٤ش ح٠ٛشددَُّش ٨ُدد٥ٌ 

ح٠ٛ٪حؿ٨ددش طددئػَ أػ٧َددخ ُددٮ اك٨ددخٍ ػٔخُددش 

ػظ٦  َٰ ٠ٛوخٍ ٟن حٛظِ٘ ٔخٟق  ٰش ال طظ طَٔٯز

ٟش،  ٥ٌ٧ حٳ ٛي٫  ٯش  ط٪ٙ حالهظٔخى رض ٩حٳ حٛؼ٪ح

٨ش  ُٮ ٟ٪حؿ  ١٪ٰ ْٜ حٛظَٔٯز ري ح١ ٯ٤ـ ٤خ ال ٧٩

حٛظـٍَ ٩حٛظَِٰ٘ ٢ٟ حٛ٪حٓن ُظ٤ـزن ػٔخُظ٨ٞ 

ٛ ٰش ح ٰش رخٛ٪حٓو ُٮ حٛظَٔٯز ٯش  ٣ذ حٛـي ٬ ؿخ

 ٟٔض حٛظَِٰ٘. 

ح١ً ٥ٌ٧ حٛؼٔخُش ٩ٰٛيس ٟ٪حؿ٨ش ٧٩ٮ ٟوخع 
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 ٖٛ هالٙ ً  ٢ٟ ٯذ، ٩ ش٩َم حٛظَٔ ػق ٠ٛ شخؽ ٩ح ٣

طددظوٜٞ حٳٟددش ٩ٓددخثٚ ٩حى٩حص ٩آٰٛددخص ٨ٛدد٥ٌ 

ظَحٝ  ٢ٔ ٩حك لَ رل ٰش ُظ٤ ُش حٛظَٔٯز حٛؼٔخ

 ٬ٜ ٔض ه ٠خ ط٠ ٖٛ ر٤ٰ ً ٬ٜ ٨٤ٰٞ ه طلخر٨خ ٩طو ٳ

 .حٛـخ٣ذ حٱهَ ػٔخُش حٛظَِٰ٘ ٩حٛظـٍَ

ظؤػَ  ٢ٟ حٛ ٰش  ُش حٛظَٔٯز ٤خص ٜٛؼٔخ ُال ٟ

ر٤ظددخثؾ ٧دد٥ٌ ح٠ٛ٪حؿ٨ددخص ردد٢ٰ حٛظَٔٯددذ 

ٟش،  ُٮ حٳ ػ٢ٰ  ش٩َه٢ٰ ٟظوخٍ ٯذ ٠ٗ ٩حٛالطَٔ

ليٯخص  ْٰ حٛظ ٢٘ طـز ٤٪حٙ ٯ٠ ِْ ح٠ٛ ٬ٜ ٣ ٩ه

حٳه٫َ ٩طيحهٰخص ٥ٌ٧ ح٠ٛ٪حؿ٨خص ه٬ٜ حٛلٰخس 

 حٰٛ٪ٰٟش ٠ٜٛـظ٠ن ح٠ٜٛٔٞ.

 

 خطة الجوؼح ّحظِّا هي ُذٍ الثقافح:

َ حٛـ٠وش ٛيٯ٦ طؤػَٰحص ٟوظِٜش ُٮ ٛوّٚ ٤ٟز

 َٓ طٰخًش ٟ٪ح ُٮ  ٟش ٩ ُٮ حٳ هخٝ  ط٤خهش ٍأ٭ 

ٟخ  ٟش  ٔظٔزٚ حٳ شَ، ٩ط ٦ٰ ٟزخ ٟئػَس ٩ط٪ؿ

طظؼ٦٤٠ ٥ٌ٧ حٛوـذ رخ٧ظ٠خٝ شَهٮ، ا٨٣ّخ ٰٛٔض 

ُٮ  ٯيُن  ٠خ٧َٰ٭  ٔخء ؿ ٠خ ٛ ٔذ ا٣ّ ٯغ ُل أكخى

ٓز٪ٙ ٥ٌ٧ حالُ٘خٍ حٛظٮ طـَك٨خ ٥ٌ٧ حٛوـذ ُٮ 

ِٛحٝ ر٥ٌ٨ ٢ٟ حٵؿّ٪ ٢ٟ حٛٔيٰٓش طيُن رٔيٍ 

 حالكخىٯغ ٩حالُ٘خٍ ٩ح٠ٛ٪حَٓ.

 ٢ٟ ط٤خٍ  ٣٪حم ٩ح هيس أ ٟخٝ  َٔ أ ٤خ ٣ ٩ٛوٜ

 َٰ ـخ٥ حٛظِ٘ ٨خ ٩حط ُٮ ؿَك و٪ى  ـذ ط ٥ٌ٧ حٛو
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ل٩ٍَ  جش ٩حٛ ٰذ ٩حٛزٰ ٰخص حٛوـ ٬ٛ هِٜ ٨خ ح ُٰ

ٰي٭  ـخ٥ حٛظٜٔ ٗخ١ حالط وي ح١  ـش، ُز ح٠ٛلٰ

ُٮ   ٢٘ ٣يٍ ٛ ٟخ  وش حال  ـذ حٛـ٠ ُٮ ه ٓخثيًح 

َٰ ػش حاله ٔ٪ى حٛؼال ظل٪س حٛو ٛ٪هٮ ٩حٛ ٰغ ح س ك

حٛظٮ أٓٔظ٨خ ٩ٓخهيص ه٨ٰٜخ حٛؼ٪ٍس حالٓالٰٟش 

ؼ٪ٯش  ػخًٍح ٨٣ ٗض آ شوخهخط٨خ طَ ٯَح١ ٩ح ُٮ ح

زَ  ٠ٰٓخ ٤ٟ ٛيٯ٤ٮ ٩ال  ـخد ح وش حٛو ٬ٜ ؿزٰ ه

حٛـ٠وش، ٢٘ٛ حٌٛ٭ كظٚ ح١ ر٩ًَُح ؿيٯيًح ُخؿؤ 

حٛوخٛٞ حالٓالٟٮ ح٣ظ٨ؾ حٛظَِٰ٘ ٩طِْٰٔ حٱهَ 

ظ شيى ك ر٦ ح٠ٛظ ُٮ هـخ ٠خى٫  هٌ ٯظ رخص ٩ح  ٬

حٛ٘ؼَٰ ٢ٟ حٛشزخد ح٠ٛئ٢ٟ ػلخٯخ ٧ٌح حٛوـخد 

ُزيالً ٢ٟ حٛٔوٮ ٛظٔ٪ٯش حٜٛل٠ش حٛيٯ٤ٰش ر٢ٰ 

٧ٌح  ٯيه٨٠خ  َٰس  ٌَحص ٗز ٤خ ػ ٢ٰ٠ٜٔ ٩حؿ٨ ح٠ٛ

شيى ـخد ح٠ٛظ ـخًد  ،حٛو ظٚ ٩ط ٟخٍ ٩ٓ ظٚ ى ٩ك

٩ٓخ٧ٞ  ،ؿخثِٮ هيٝ ح٠ٛٔظ٘زَ ٩أػوَ ح٢ٰ٠ٜٔ٠ٛ

ُٮ شظخط٨ٞ ه٬ٜ طوٰي ح٠ٛ٪حَٓ ٩حٛوـخد ٩كظ٬ 

 حٛوالٓخص.

 ،ٛٔي ًخرض ػٔخُش حٛظَٔٯذ ه٢ ٧ٌح ح٤٠ٛزَ

٧٩ٌح ه٩َؽ ه٬ٜ ٧٪ٯش هـخد حٛـ٠وش حٛظ٪كٰي٭ 

حٛددٌ٭ ٯئٗددي هٜدد٬ ٩كدديس ح٠ٛٔدد٢ٰ٠ٜ ٩حك٨ددخٍ 

َٯخ َأٯ٨َُّخ حٌَّٛٯ٢َ آ٤َُٟد٪ح ش٪ٗظ٨ٞ، ٓخٙ طوخ٬ٛ: 

ـ٠َُُوش َُخَْٓوْ٪ح ا٬َٛ  اًَح ٣ُ٪ى٭ ٜٛظَّالس ٢ٟ َٯْ٪ٝ حْٛ

 ُ٘ َْٰن ًَٛ َز َْٗ هللاَّ ٩ًٍَُ٩َح حْٛ ٤ُظْٞ ً ُْ٘ٞ ا١ ُٗ َّٛ  َْٰ ْٞ َه
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َطْو٠َُٜ٪١َ 
 (9)

ٌَُٗ هللا ٓزلخ٦٣ ٯدؤر٬ حَِٛٓدش   .

 ٩حٛظشًَٝ.

ح١ ًٰخد ٥ٌ٧ حٛؼٔخُش ه٬ٜ ٛٔخ١ ٧ٌح ح٤ٛ٪م 

 ٞٛ ؼَ حًح  ػخم حٗ ِٰٓخٓٞ حال٩ زخء  ٢ٟ حٛوـ

ٯئهٌ ه٨ٰٜٞ ٟ٪ح٨ِٓٞ حٛظلَٯؼٰش ًَٰ ح٠ٛز٤ٰش 

ه٬ٜ شَٯوش ح٩ ٰٓٞ ٠ٓخ٩ٯش ؿخرو٨خ ح٠ٛٔخٟلش 

٩حكظَحٝ حٱهَ، ٩ح١ ٟؼ٬ ٧ئالء ُٮ  ٩كذ حال٣ٔخ١

ًدد٨ّٰٞ ُٰٔوَّػدد٪١ حال٣ٔددخ٣ٰش ٛدديٟخٍ هلددٰٞ 

 ٩ٯؤٰ٪١ كَٗش حٛظـ٪ٍ حال٣ٔخ٣ٮ حٛوخ٠ٛٮ.

 

 ثقافح التقزية في هْاجِح التكفيز ّاالرُاب ّالتطزف:

٠ٗددخ ح١ ٜٛظَٔٯددذ ػٔخُددش ٠ٰٓ٩ددًخ ٩ٟزددخىة 

ُ  ٦٤ شق ه ٨خ ح٩ طظَ ٔظ٤ي حٰٛ َٰ بٯ ١ ٜٛظِ٘

ُددش ٩ٟظز٤ٰددخص ٩حال٧ٍددخد ٩حٛظـددٍَ ٗددٌٖٛ ػٔخ

٨خ  ٤خٓغ ر٤٠ـٜٔخط ٌخٯَس طظ ه٫َ ٟ ٓخٰٛذ أ ٩أ

٩آػخ٧ٍخ ٟن حٛؼٔخُش حٳه٫َ، ٤٨ُخٕ طَحم ر٢ٰ 

ػٔخُظ٢ٰ ػٔخُش حٛ٪هٮ ٩حٛلَص ه٬ٜ ٟ٘خ٣ش ٥ٌ٧ 

حٳٟش ٩ك٠خٯش حٛشَٯوش ٩ح٠ٛزخىة ح٠ٔٛلش حٛظٮ 

 َ٨ َٜ ٩حٛٔ ُش حٛظو ر٢ٰ ػٔخ ٨خ ٩ ٔض ر ح٣ـٜ

 َٰ ش٨ي ٗ ٟ ٢ٟ ؼَ  ُٮ أٗ شخ٧ي٣خ  ٓي  ٨ٚ ٩ ٩حٛـ

حٛؼٔخُظددخ١ ٩طظظددخىٟخ١ رددٚ ٰٗددَ طظ٪حؿدد٦ 

ُال  ؼالٙ(،  لْ اال حٛ وي حٛ ٠خًح ر ظخٍهخ١ )ُ ٯظ

ػالٙ ٩ال ط٦ٰ أٗؼَ ٢ٟ ٓلْ ح٠ٛوخٯَٰ حالهالٰٓش 
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 ٩حٛؤٰٜش حٛوخىٟش ُٮ ؿَٯْ ر٤خء حٳٟش.

٠خهٮ  ٤خ حالؿظ ُٮ ٩حٓو هظالٍ  ٧ٌح حال ٟخ  ٩

ح٠ٛٔددٜٞ اال طدد٪ٍس ٟدد٢ طدد٪ٍ حٛظددَحم ردد٢ٰ 

 ػٔخُظ٢ٰ.

 

 هي يتحول الوسؤّليح؟

١ ح٠ٛٔئ٩ٰٛش ال طٔٔؾ بخ١ حٳَٟ ٌٖٗٛ ُاًح ٗ

ه٢ َُى ٢ٟ حالَُحى ٛٔوش ٟٔخكش ٧ٌح حٛظَحم 

ػخ٥ٍ  ش٪٣ش آ ٓخٰٛز٦ ٩ه ٰي أ ط٦ ٩طؤ شيس ٩ؿؤ ٩

 ٬ٛ ظ٦( ح ه٢ ٍهٰ ٔئ٩ٙ  ٟ ٞ٘ ٘ٞ ٍحم ٩ٜٗ ُٜ٘(

ُ  ٖٛ ٣ذ ً شظي بؿخ ؼَ ٩ط لٞ أٗ ٔئ٩ٰٛش طو ١ ح٠ٛ

هٜدد٬ حٛو٠ٜددخء ٩حٛوـزددخء ٩ٗددٌٖٛ حٰٛٔددخىحص 

ظ٬ رٚ ٩ك ٰش،  ٰٓش ٩حالؿظ٠خه ٔخص  حٰٛٔخ ح٠ٛئٓ

حٛؼٔخُٰددش ٩حٛو٠ٰٜددش ٩حٛـخٟوددخص ٩ح٤٠ٛزددَ 

٧ًَٰ٩خ ٨ُٜ٘خ ُٮ ٟ٪حؿ٨ش ٥ٌ٧ ح٠ٛٔئ٩ٰٛش ٩ال 

 ٯوٌٍ حكي ُٮ حٛظوٜٮ ه٨٤خ.

ح١ ح٭ حهالٙ ُٮ ؿزٰوش ٥ٌ٧ ح٠ٛ٪حؿ٨ش ٛظخٛق 

٤ٮ ح١  ـٍَ ٯو ٧خد ٩حٛظ َٰ ٩حالٍ ُش حٛظِ٘ ػٔخ

ـَ  ُٮ ه ٨خ  ٨خ ٩حٟ٘خ٣خط ٨خ ٩طَحػ ٟش رـ٠٪ك حٳ

حالٓددظ٘زخٍ كٰٔٔددٮ، ٧٩ددٌح ٟددخ ٯٔددو٬ حٰٛدد٦ 

حٛوخ٠ٛٮ ٰٛش٤ٌٜخ ه٢ أ٩ٛ٪ٯخص ٟٔئ٩ٰٛخط٤خ ُٮ 

ٰخس ٛيٯ٤ٮ  ،حٛل ـخد ح ًٔخ ح١ حٛو ٯيٍٕ ك  ٪٧ ٩

ظخٛق  ٟش ٛ ُٮ حىحٍس حٳُ ؿيًح  ٟئػَ  ٛ٪حهٮ  ح
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ٯذ كيس ٩حٛظَٔ ُش حٛ٪ ٧ٌح  ،ػٔخ ظٚ  ٌٛح ٯل

حٛوـددخد ح٠٧ٰددش ٓظدد٪٫ ٛددي٫ أ٧ٜدد٦ ٩َٟٯيٯدد٦ 

ـ٪ٯ٥َ ظ٦ ٩ط ٰغ  ،ٛظ٠٤ٰ هَ ك ـٍَ حٱ ٌٖٗٛ حٛ ٩

 طؤػ٥َٰ ٩ٓ٪ط٦. ٯظَرض ر٦ ٩ٯوْٰ ٢ٟ

 

 الؼالقح هغ اآلخز:

 ٬ٛ ٨َس ا ٤ٔش ح٠ٛـ َ٘ٯٞ ٩حٛ َٔآ١ حٛ هخ حٛ ى

٠٪ىس ٩حٵ ٔ٪ٍ حٛ ٤خء ؿ ٌغ ر ٔخ١ ر ٟن حال٣ هخء 

 ح٤ٛلَ ه٢ ىٯ٦٤ ٩هٰٔيط٦.

َٯددخ َأٯ٨َُّددخ ح٤َّٛددخُّ ا٣َّددخ ٓددخٙ هللا طوددخ٬ٛ : 

٩ََؿَو٤َْٜدخُْٗٞ شُدُو٪ًرخ  ه٤َََْٜٔخُْٗٞ ٟد٢ْ ًََٗدَ ٩َُأ٣َْؼد٬

ُْ٘ٞ ه٤ْديَ ٩َََٓزخثَٚ َٛظَوخ هللاَّ َأْطَٔدخُْٗٞ  ٍَُُ٪ح ا١َّ َأَََْٟٗ

ا١َّ هللاََّ َهٰٜٞ  َهزَٰ  
 (ٔٓ)

. 

ُخٌٛخٯش حٛٔخٰٟش ٧٪ ح١ ٯظٔخٍد ر٤٪ حٛزشَ 

ح٬ٛ روؼ٨ٞ ر٠و٬٤ حٛظوخٍٍ ٩ٯٔظؼٮ ًٖٛ َٟحطذ 

 ١٪٘ هَ، ٛظ ٔخهيس حٱ وخ١٩ ٩ٟ ٢ٟ حٛظ ٠ش  ٨ٟ

ٓزلخ٦٣ ٤ي هللا  ٟش ه ٓخّ حَٛ٘ح ٔ٪٫ أ ٩ح١  ،حٛظ

١ بٔددَد اٰٛدد٦ ٓددزلخ٦٣ ُددٓددخٰٛذ حٛأطودديىص 

٨ٌٯذ  وي ط ظـ٤وش ر ِ٪حٍّ ح٠ٛ طٌٯذ حٛ  ٫٪ٔ حٛظ

 ح٤ِْٛ ٩طـ٪ٯو٨خ ٩طوزٰي٧خ هلل ٓزلخ٦٣.

٩ٓي ٩ٍ٭ ه٢ ح٤ٛزٮ حالَٗٝ ٟل٠ي )ص( ٓ٪٦ٛ: 

٤خّ  ٬ٛ حٛ ظ٪ّىى ا ٛيٯ٢ حٛ وي ح ٔٚ ر )ٍأّ حٛو

٩حطـ٤خم حٛوَٰ ا٬ٛ ٗٚ أكي رَّ أ٩ ُخؿَ(
 (ٔٔ)

. 
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٩ك٢ٰ ىهخ شوض رلؼ٪ٍ حالٟخٝ هٜٮ ر٢ حٛل٢ٰٔ 

ٖٔ(، ٍّى  ه٢ هٜ ٤ٮ  ٨ٞ أ٤ً ٔـخى )م(: )حٜٛ حٛ

ه٦ٰٜ حالٟخٝ ُٔخٙ: ْٰٛ ٧ٌ٘ح، ح٤ٛخّ رخ٤ٛخّ 

 ٢٘ٛ٩ ٓٚ: )ح٨ٜٛٞ أ٤٤ًٮ ه٢ شَحٍ هٜٖٔ(.

)ُظالف شؤ١ ح٤ٛخّ حٛظوخٯش( ٧٩٪ ٗالٝ حالٟخٝ 

ٟل٠ي حٛزخَٓ )م(. ٧٩ٌ٘ح ٛ٪ ط٪ٓو٤خ ُٮ ٥ٌ٧ 

رض  طٚ ػخ ٬ٜ أ ٤خ ه ٗش ٛ٪ِٓ ظ٪ص ح٠ٛزخٍ ح٤ٛ

٩ال ٯ٢٘٠ طـخ٩ُ ٟزيأ ٩٩حػق ٢ٟ ٥ٌ٧ ح٠ٛٔؤٛش 

حٛظوخٯش ٩حٛظوخٍٍ ر٢ٰ ح٤ٛخّ ٗٚ ح٤ٛخّ. أٟخ 

أْٓ حٛظِخػٚ ُٮ ح٠ٛـظ٠ن ٨ُٜخ ط٪ؿ٦ٰ آهَ ال 

طظوددخٍع ٩حالطـددخ٥ حالٓددخّ ُددٮ ر٤ددخء ٧ددٌح 

 حٛظوخٯش.

 

 حْاريّح قزآًيح :

ٟن  رخٛل٪حٍ  ظَ  َ٘ٯٞ ط٨ َٔآ١ حٛ ٯخص حٛ آ

حٱهددَ، ٩طظ٠ٔددٖ رخٛدديٰٛٚ ٩حٛلـددش، ٩ط٘ددٍَص 

شظٔ ٔؤٛ٪٣ٖ، ٩ح َِىس ٯ ٟ )ٙ٪ٔ َِىس )حٛ خٓخص ٟ

َٟس، ٩حٛٔخثٜ٪١ ٧ٞ ُٮ  ٧ٔ7ٕٕٮ حٳه٫َ طٍَ٘ص 

٠خ  َ٘ٯٞ ٗ َٔآ١ حٛ ظ٪ٝ حٛ ظ٬ ه ٤٪م ك ٯش حٛظ ًخ

 ٞ٧َٰ ٤خ٢ُٰٔ ٩ً َ٘ٯٞ ٗخ٠ٛ َٔآ١ حٛ ٧َٗٞ حٛ ً

٣ٔزض ٨ٛٞ روغ ٥ٌ٧ حٳٓ٪حٙ، رٚ ًَٗ حَٛٔآ١ 

حَٛ٘ٯٞ روغ ِٟخ٧ٰٞ ٩هٔخثي حٱهَٯ٢ ٢٠ٗ ٓخٙ: 

ٯي هللا ٌٟٜ٪ٛش
(ٕٔ)

ح١ هللا ػخٛغ ػالػش، ح٩ 
(ٖٔ)

 ،
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أ٣ـوٞ ٢ٟ ٛ٪ ٯشخء هللا أؿو٠د٦أ٩ ٓ٪٨ٛٞ: 
(ٔٗ)

 ،

٩ٓخٛ٪ح ٟخ ٧ٮ اال كٰخط٤خ حٛدي٣ٰخ ٠٣د٪ص أ٩ 

٣٩لٰخ ٩ٟخ ٯ٤ٜ٘٨دخ اال حٛدي٧َ
(ٔ٘)

٩أٟؼدخٙ  .

 طٜٖ حٛش٪ح٧ي ٗؼَٰس.

كظ٬ رٜي حٛل٪حٍ ُٮ ٧ٌح حٰٛٔخّ ٩حػلًخ ؿيًح 

ٓٚ ٢ٟ ٯَُٓ٘ٞ ٢ٟ ح٠ٔٛخ٩حص ُٮ ٓ٪٦ٛ طوخ٬ٛ: 

ٚ هللا ٩ا٣خ أ٩ اٯخٗٞ ٛو٬ٜ ٧ي٫ أ٩ ُٮ ٩حٳٍع ٓ

ػالٙ ٟز٢ٰ
(ٔٙ)

، ٯٔ٪ٙ حٛشٰن حٛـزَٓدٮ: ح٠٣دخ 

ـخؽ ى١٩  ُٮ حٛل ظخٍ  ؿ٦ حٵ٣ ٬ٜ ٩ ٖٛ ه ٓخٙ ً

ٗخًد  كي٣خ  ٥َٰ: أ ثٚ ٌٛ ٔ٪ٙ حٛٔخ ٠خ ٯ شٖ ٗ حٛ

 ٩ا١ْ ٗخ١ ٧٪ هخ٠ًٛخ رخٛ٘خًد.

٩ه٬ٜ ٧ٌح ٯٔ٪ٙ حر٪ حٳٓ٪ى حٛيإٛٮ ُٮ ٟيك٦ 

 أ٧ٚ حٛزٰض )ه٨ٰٜٞ حٛٔالٝ(:

أكذ      ح٤ٛزدٮ ٩أَٓرد٪٥  ٞ ددر٤٪ ه

 حٛد٤خّ ٗد٨ٜٞ اٛددّٰخ

 ت٩ُٛٔض ر٠وـ  ١ْ ٯُٖ كز٨ٞ ٍشيًح ُأطْز٦ُ    بُ

 ا١ ٗخ١ ًّٰخ

ٓي  زظ٨ٞ ٩ ُٮ ٟل شخًٗخ   ٦٣ ٪٘ٛ ٖٛ ً ٚٔ ٜٞ ٯ ُ

ر٢ٰ  ٠ن  ٓي ؿ ٧ي٫ ٩ شي ٩ زظ٨ٞ ٍ ٢ٔ ح١ ٟل أٯ

 حٛوزَٯ٢ ٩ُّ٪ع حٛظ٠ِٰٰ ح٬ٛ حٛؤ٪ٙ.

٧٩ٌ٘ح ُخٱٯش ح٠ٛزخٍٗش روي ح١ حكظـض رـ٨ش 

ّ ٩ٟوَُش حَٛحُّ ٩كٰغ ٯٔظؼٮ ًٖٛ حٛشَ٘ حَُٛ

 ٙ٪ٓ  ٚٗ ٰخ١ ح١  ٬ٛ ر ٨ض ح ٦ٛ، اطـ ُخ١  ٩حٛوَ

اٟددخ ٧ددي٫ ٩اٟددخ ػددالٙ ال ػخٛددغ ٠٨ٛددخ ٣ِٰددًخ 
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٩اػزخطًخ. ٣٩ل٢ ٩أ٣ظٞ ه٬ٜ ٓ٪٢ٰٛ ٟوظ٢ِٰٜ ال 

وخ١ ُ ُٮ بٯـظ٠ ٣ظٞ  ٧ي٫ً ٩أ  ٬ٜ ٘٪١ ه ّٟخ أ١ْ ٣

ّٟخ أ١ْ ط٘٪٣٪ح ه٬ٜ ٧ي٫ ٣٩ل٢ ُٮ ػالٙ. اػالٙ ٩

ظخٍ ح٬ٛ ٟخ ُأٛٔٮ اٰٛ٘ٞ ٢ٟ ُخ٣ل٩َح رو٢ٰ حال٣

 ٢ٟ لْ  ؼخٙ ٩ح٠ٛ ٢ٟ حٛ ٨ي٭ّ  ٩ِّٰح ح٠ٛ ـش ٩ٟ حٛل

 ح٠ٛزـٚ.

ٓدٚ ال ٧٩ٌ٘ح حٱٯش حٛالكٔش ٓ٪ٛد٦ طودخ٬ٛ: 

 ُطٔؤٛ٪١ ه٠ّخ أؿ٤َٟخ ٩ال ٣ٔدؤٙ ه٠دخ طو٠ٜد٪١

ٟدد٪ٍى آهددَ ٜٛظ٨٠ٰددي ٜٛلدد٪حٍ ٟددن حٛوظدد٪ٝ 

ر٦   ٝ٪ٔ ٟخ ٣ ه٢  ٔؤٛ٪١  ُؤ٣ظٞ ال ُط وخ٢ِٰٛ  ح٠ٛ

ُخٍّ حِٛ ٟن  ؼًخ،  ل٢ أٯ ٤خ، ٩ال ٣ ٢ٰٜ )أؿَٟ و

٦٣ّ ٯظذ ُٮ ٤ٓخس ح٠ٛظلخ٩ٍٯ٢ أٗؼَ بطو٠ٜ٪١( ُ

 ٬ٜ ًِخ ه ٤خكَس، طوِٰ ُٮ ح٠ٛ ٢ٔ حٳىد  لخف ك رٜ

٣ِ٪٨ٓٞ، ًٍٞ ه٦٠ٜ )ص( ٩حؿ٠ج٤خ٦٣ رؤ٦٣ّ ه٬ٜ 

ـش  ٤ي ٣ٔ ٔظَٔ ه ٰٛ َٟ ؼٮ حٳ ٌ٘ح ٯ٠ ٧ي٫. ٧

حٛـ٠ن ٩حِٛظق: )ٓٚ ٯـ٠ن ر٤٤ٰخ ٍر٤خ( ؿزوًخ 

٨خ  طَٯلش رلٔخثٔ ٨ش  ٘٪١ ح٠ٛ٪حؿ هَس ٩ط ُٮ حٱ

ػدٞ ٯِدظق ر٤٤ٰدخ ردخٛلْ ٧٩د٪ ٢ٟ ًَٰ ٓظَ 

٨ُد٪ ٓدزلخ٦٣ حٛدٌ٭ ٯ٠ٰدِ  حِٛظخف حٛوٜدٰٞ

ر٤٤ٰخ رِظل٦ حٛـ٨ظ٢ٰ ُٰظ٠ِٰ رٌٖٛ حٛشٮء ٢ٟ 

شٰج٢ٰ  ر٢ٰ  ظٚ  ـخى حِٛ ِظق حٯ شٮء، ٩حٛ حٛ

ِٛخثيس طظَطذ ه٦ٰٜ ِٗظق حٛزخد ٳؿٚ حٛيه٪ٙ، 

ه٢  ٠خ  ٨٤ٟ ٚٗ  ِٰ شٰج٢ٰ ٰٛظ٠ ر٢ٰ حٛ ِظق  ٩حٛ

حٱهَ رٌحط٦ ٩طِخط٦ ٩أُوخ٦ٛ
(ٔ7)

. 
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 هٌطق ًثْي:

٧ٌح  ُٮ  هَ  شخهض آ وش  ر٢ ٍرٰ زش  ظش هظ ٓ٩

زٚ  ٓ ٢ٟ ٓ٪ٙ هللا )ص(  ٍ ٬ٛ ؿخء ح ك٢ٰ  ٯْ  حٛـَ

ٓخٙ:  ٓخٛش ٩ ٰي حَٛ ه٢ طزٜ ٩ٌٰى٥  ش٢َٰٗ ٛ ح٠ٛ

ٯخ ٟل٠ي ح٣ٮ ٩حُي َٓٯش اٰٖٛ ح١ ٤ٗض طَٯي 

ٟخالً ؿ٠و٤خ ٖٛ ٢ٟ أٟ٪ح٤ٛخ كظ٬ ط٘٪١ أٗؼ٣َخ 

٤خ  ّٓ٪ى٣خٕ هٰٜ شًَُخ  ر٦  ٯي  ٤ض طَ ٟخالً. ٩ح١ ٗ

ظ٬ ر٦  ك ٯي  ٤ض طَ ٣ٖ، ٩ح١ ٗ ًَٟح ى٩ ـن أ ال ٣ٔ

ًٟٜ٘خ ٤ّٜٟ٘خٕ ه٤ٰٜخ كظ٬ حًح َُى هظزش ٩ٍٓ٪ٙ 

رخ  ٯخ ح ًض  ٓي َُ ٓخٙ )ص(: أ٩  ٔظ٠ن  هللا )ص( ٯ

 ٦ٰ ٓ٪ٙ هللا )ص( هٜ َٔأ ٍ وٞ، ُ ٓخٙ ٣ ٰي؟  حٛ٪ٛ

ظٜض  ٓ٪ٍس ُ  ٢ٟ  ٬ٛ ٠ْ حٳ٩ ٯخص حٛو ٣ًخ: حٱ َٓآ

ظ٬  ٓظ٠خم ك ٢ٔ حال ظن رل ٓ٪ٙ هللا)ص( ٯظ٠ ٘خ١ ٍ ُ

هَ َِى حٱ ٗخ١  ٯ  ٪ٛ و٦، ٩ ٛٞ ٯٔخؿ ٦ٟ ٩ ٢ٟ ٗال

 ٬ٜ ٯئػَ ه ٢ٔ حٳىد  ٜٔٞ، ُل ٟ َٰ ليع ً ح٠ٛظ

حٛوظددٞ اًح ٟددخ أٍحى حٛو٤ددخى أ٩ حٛظـددخ٩ٙ 

رددخٛ٘الٝ ٧٩٘ددٌح كٔدد٢ حالٓددظ٠خم ٯددئػَ أػدد٥َ 

٧ٌح حالىد   ٞ٨ٔ ٰغ ٯ ليع ك ُٮ ح٠ٛظ زخٛي  حٛ

ح٠ِٛٔيس ٩ؿٜذ ح٠ٛظٜلش، ٣وٞ  ءحَٛحثن ُٮ ىٍ

( ك٢ٰ ريأ هظزش ُٮ كيٯؼ٦ ح٬ٛ ح٤ٛزٮ ٟل٠ي)ص

َٔآ١  ٓ٪ٙ هللا )ص( ر ٍ ٦ٰ لش ٍّى هٜ ٰذ ٩ًٜ رظوٰ

َٓأ٥ ه٦ٰٜ
(ٔ8)

. 

 ٰٚ ٯ٦ )ص( ُٔ ر٢ٰ ٯي ٤خُس  َٟص ؿ ٤يٟخ  ٩ه
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ح٨٣ددخ ؿ٤ددخُس ٯ٨دد٪ى٭ ُٔددخٙ )ص( ٛظددلخرظ٦: 

 )أٰٛٔض ٣ًِٔخ(.

٩ٗخ١ ح٤ٛزٮ ٟل٠ي )ص( ٯٔ٪ٙ: )ال ُؼٚ ٛوَرٮ 

ه٬ٜ أهـ٠ٮ ٩ال ٳهـ٠ٮ ه٬ٜ هَرٮ ٩ال ٳك٠َ ه٬ٜ 

 أٓ٪ى اال رخٛظٔ٪٫(.

طٜ٪حص هللا ٩ٓال٦ٟ ه٦ٰٜ ٩ه٬ٜ آ٦ٛ  ٩ٟخ ٍٓخث٦ٜ

ح٬ٛ ح٠ٜٛ٪ٕ ٩حالَٟحء ٩حٛل٘خٝ هخٍؽ حٛـِٯَس 

حٛوَرٰش ٩ٟخ أٍٓٚ ا٬ٛ ح٤ٛـخشٮ ٟٜٖ حٛلزشش 

٩ح٬ٛ ٧َٓٚ ٰٓظَ ح٩َٛٝ ٩ح٬ٛ ٫َٔٗ ٟٜٖ حَِّٛ 

اال ٗخشددًِخ ٩ٟئشددًَح هٜدد٬ ح٣ِظددخف حَٛٓددخٛش 

حالٓالٰٟش ه٬ٜ حٱهَٯ٢ ٨ُ٪ ٍك٠ش ٨ٟيحس ٢ٟ ٍد 

٩ٟخ أٍٓد٤ٜخٕ اال خُش حٛوخ٢ٰ٠ٛ ح٬ٛ ح٤ٛخّ ٗ

ٍك٠ش ٜٛوخ٢ٰ٠ٛ
 (ٔ9)

. 

ُخًح ٗخ١ حالَٟ ٧ٌ٘ح ٟن حال٣ٔخ١ رش٘ٚ هخٝ 

َُٰ٘ ح١ً حٛوالٓش ر٢ٰ ح٠ٜٛٔٞ ٩حه٦ٰ ح٠ٜٛٔٞ 

 ٬٤ ٓالٝ ٩ر ٦ٛ رخال ػ٦ ٩ٟخ ٦ٟ ٩هَ طخ١ هللا ى ٌٛ٭  ح

ه٪ّ  ٬ٜ حال ٦ٰ ه ٟن حه ظ٦  ٦ٛ هالٓ ٰش ٓ٪ س حالٯ٠خ٣

 .ح٠٣خ ح٠ٛئ٤ٟ٪١ حه٪سطوخ٬ٛ : 

 خ هحوْدج:اُذاف هثاركح ّغايا

ٯش  -ٔ لٰغ حٛوز٪ى َ٘ٯٞ رظ٠ َٔآ١ حٛ ظَ حٛ ٯ٨

ٔخ١ ح١  ٗٚ ح٣ ٔخ١  ْٜ حال٣ ّٜش ه ٓزلخ٦٣ ُو هلل 

ٔخ١  ٯش حال٣ ٢ٟ هز٪ى لًٍَح  زيًح هلل ٟظ ٘٪١ ه ٯ

 ٩ٟخ هٜٔض حٛـ٢ ٩حال٣دْ اال ٰٛوزدي١٩حٱهَ: 
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(ٕٓ)
ل٪ هللا  ٔخ١ ٣ ٧ٌح حال٣ َٰٔس  ؼٮ ٟ ٌ٘ح ط٠ ٧ ،

 ٪٧  ٫٪ٔ ٤٪ح١ حٛظ ٘٪١ ه ر٦ ٰٛ ٓٮ ٍ ٗيكًخ ٰٛال

ح١ أٗدَٟ٘ٞ ِؼٰٜش ر٢ٰ ح٤ٛخّ ٓخٙ طوخ٬ٛ: حٛ

ه٤ي هللا أطٔخٗٞ
 (ٕٔ)

. 

ٛٞ ٯ٨يٍ حالٓالٝ ٢ٟ ٧ٌح حٛوـخد حال٣ٔخ٣ٮ  -ٕ

اال طلْٰٔ ح٠ِٛٯي ٢ٟ ح٨٤ٛؾ حِٛـَ٭ حٰٜٛٔٞ، 

٨ٮ  ٰي حالٛ كخد حٛظ٪ك ٍ ٬ٛ ٔخ١ ح هخىس حال٣ ٩ح

٨يٍ  ٛٞ ٯ ٓزلخ٦٣،   ٦ٛ ظش  ٯش حٛوخٛ ٩حٛوز٪ى

حىس، ٛظَ٘ٯْ ٤٠ٰ٧ش أ٩ ٟظخىٍس ٍأ٭ ٩ال ٓلْ اٍ

ح٨٠ٛٞ ح١ ٯز٬ٔ حال٣ٔخ١ هِٯًِح رَ٘حٟظ٦ ٩ٓ٪ٯًخ 

٩هلل حٛوددِس ٩َٛٓدد٪٦ٛ كددًَّح ُددٮ ٩ؿدد٪ى٥. 

٠ٜئ٩ٛ٢ٰ٤ٟ
 (ٕٕ)

. 

ٯ٤ـْٜ حالٓالٝ ٢ٟ حٛزيحٯش حٳ٬ٛ٩ ٜٛوْٜ  -ٖ

 ٪٧ كي ٩ طٚ ٩ح ٬ٛ أ ٨ٞ ا شَ ٜٗ و٪ى حٛز ٰغ ٯ ك

حٛظَحد ٠ٗخ ٓخٙ ٍٓ٪ٙ هللا )ص( )ٜٗ٘ٞ ٱىٝ ٩آىٝ 

 ٢ٟ طَحد(.

ٜ ٠ئ٢ٰ٤ٟ ه َٰ حٛ ْٓ أٟ ٧ٌح ٩ٯئ  ٬ٜ ٮ )م( ه

حٳَٟ ٓ٪٦ٛ حٛش٨َٰ ُٮ ٩طٰظ٦ ا٬ٛ ٩ح٦ٰٛ ه٬ٜ 

ظٮ  ٔش حٛ ػ٢٠ حٛ٪ػٰ شظَ )ٍع(  ٖٛ حال ظَ ٟخ ٟ

 ٢ٟ ٨خ  ٠خ ُٰ ٰش ٛ ُٚ حٛي٩ٛ ُٮ ح٠ٛلخ زَص  حهظ

ٓخٙ:  ٰغ  ٔخ١ ك ٔ٪ّ حال٣ شيٯي ٛل ظَحٝ حٛ حالك

)ح٤ٛخّ ط٤ِخ١ حٟخ أم ٖٛ ُٮ حٛيٯ٢ أ٩ ٣لَٰ 

 ٖٛ ُٮ حٛوْٜ(.
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ٔخٰٟش -ٗ ٰش حٛ ٟش حالهالٓ ٨خ  ح١ ح٤٠ٛل٪ ؿَك

ؿٚ   ٢ٟ أ َٗٝ )ص(  زٮ حال َ٘ٯٞ ٩ح٤ٛ َٔآ١ حٛ حٛ

ح١ ٯوُِ َُص حٛظوخٯش ٩حكظَحٝ حٱهَ كظ٬ ٗخ١ 

ٍٓدد٪ٙ هللا )ص( ُددٮ ٗددَٝ طددِل٦ ٩ؿ٠ددخٙ هِدد٪٥ 

وخ٬ٛ:  ٓخٙ ط ًٗخ  ًٰخ ٟزخٍ ؼخالً َٓآ٣ ٠ٓخكظ٦ ٟ ٩

ٖ٩ٛ٪ ٤ٗض ُلًخ ًٰٜق حٜٛٔذ ال٣ِؼ٪ح ٢ٟ ك٪ٛد
 

(ٕٖ)
رٮ ُ . ٤ٮ ٍ ٓ٪ٙ هللا )ص(: )أّىر ٓخٙ ٍ ٢ٔ ؤ٩ ك

 ٯزٮ(.طؤى

 َٔ ٧خٝ ٩ط٤ زخٙ حال٩ طٌٯذ ؿ زش  ُخالهالّ حٛـٰ

جش  ٟالً رظ٨ٰ ٤خّ، أ ر٢ٰ حٛ ٰش  ك٪حؿِ حال٣خ٣

ِخم  ٨ٮ، ٩ح٣ظ ٤يحء حالٛ ٓظٔزخٙ حٛ ِ٪ّ ال ح٤ٛ

٠خ  ٔخ١ ٨ٟ ٦ٰ حال٣ لَحص أه رَأ٭ ٣٩ ٔخ١  حال٣

 هخ٦ِٛ ُٮ حٛؤٰيس.

ح٠ٛز٤ددٮ هٜدد٬ ٓددٰٞ  ةحٛلدد٪حٍ ح٨ٛددخى -٘

حٛظٔخٟق ٩حالهّ٪س ٯِظق حٛزخد ٩حٓوًخ أٟخٝ َُص 

٘خٍ  ٢ٔ حالُ ٠٪ص أك ٔي ط ٰي٭، ُ ٰي حٛظ٪ك حٛظزٜ

 ٬ٜ ٰٔـش ه ٓ٪حٙ ر ٰخ أ ٬ٔ ٩طل ٔخ١ حٛل٠ ٛ ٬ٜ ه

أ٤ٔٛش حٛظخٛل٢ٰ ٩ٜٓ٪د ح٠ٛوزظ٢ٰ ٩ط٤وٞ ٥ٌ٧ 

ٰش  ٰش حٛوخٛ ٗش ح٠ٰٔٛ ٥ٌ٨ حٛظَ ٔخ٣ٰش ر حال٣

حٛظٮ حُىح٣ض رلَحُش أٜٓ٪د حٛظخٛل٢ٰ ٩ؿ٠خٙ 

ٜٓ٪د ح٠ٛوزظ٢ٰ، ر٠٤ٰخ حٛل٬ٔ٠ ٢ٟ ح٤ٛخّ ٧ٞ 

ـن حٛٔزٚ ٩ٯزٍَّ ٛٲهَٯ٢ ٢ٟ ٯشّ٪٥ حٛؤخثي ٩ٯٔ

 شظ٤٠خ ٩كظ٬ ٓظ٤ٜخ.
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 كيف ًتؼايش هغ اآلخز ًّحي هتفزقْى:

٧ٚ ٤٧خٕ هالٓش ر٢ٰ ٩كيس حٛظَ ٩ٓ٪س ط٠خٖٓ 

حٳٟش ٩ػٔخُش حٛظَٔٯذ ٩ر٢ٰ حٛظوخٯش ٩حٛل٪حٍ 

 ٟن حٱهَ؟

٢ٟ ٣خُٜش حٛٔ٪ٙ حٛليٯغ ه٢ ٩كيس حٳٟش أ٩ 

٨خ أك٢َ  ظٮ ط٠ِٓ ٟش حٛ ٨خ، ُخٳ كيس ٟ٪حِٓ ٩

٠خ شخٗٚ ُٰ ٟ٬ٜ  ٩ ٓخىٍس ه  َٰ ٧ٮ ً ٨خ  ر٤ٰ

٨خ  ٔظٔز٨ٜخ ٳ٣ ٤خء ٟ ٟخٝ ٩ر ٬ٛ حال لَٕ ا حٛظ

ُٮ  ٧ٮ  ظٮ  شخٗٚ حٛ ٠٪ٝ ٩ح٠ٛ ٥ٌ٨ ح٨ٛ شٌٚ ر ٓظ٤

٬٤ً ه٨٤خ، ٩ًخٛزًخ ٟخ ٯئؿؾ ٟؼٚ ٥ٌ٧ حٛوالُخص 

 ٧٪ ؿ٨ٚ حٳٟش ري٧ٍ٩خ ُٮ حٛلٰخس.

أٟددخ حٳٟددٞ حٛٔ٪ٯددش ٨ُددٮ حٛٔددخىٍس هٜدد٬ 

حٛظِخهٚ ٩حٛظوخٯش ٩طـ٤ذ ٥ٌ٧ حٛوالُخص ٩ًٖٛ 

حال٧يحٍ ٩حٌٛخٯخص حٛ٘ز٫َ ُٮ  ٩ؿ٪ى٧خ ٛ٪ػ٪ف 

ر٢ٰ ح٤ٛخّ، ر٠٤ٰخ ٢ٟ ٯشٌٚ ٦ِٔ٣ ُٮ هالُخص 

ٜذ  ؼَحص ٩طٌ ٦ٟ حٛو ؼَ أٟخ ـخ٥ ط٘ ٰش حالط أُٔ

ه٦ٰٜ حٛظليٯخص حٛ٘ز٫َ حٛظٮ ٛٞ ٯوـ٨خ حٛ٪ٓض 

 حٛ٘خُٮ ٩ال ح٠ٛوخٛـش حٛٔخىٍس ه٬ٜ ك٨ّٜخ.

٩ال ط٤دخُه٪ح ُظِشدٜ٪ح ُِٮ ٓ٪٦ٛ ٓزلخ٦٣: 

 ٟدن حٛظدخرَٯ٩٢ط٧ٌذ ٍٯل٘ٞ ٩حطدز٩َح ح١ هللا
 

(ٕٗ)
ُخٛظ٤ددخُم ٯظٔددزذ ُددٮ ُشددٚ حٳٟددٞ  .

وخص  ٔظلٰٚ طـ٠ ٨خ ٩ط ٯ٧ٌذ رٔ٪ط هخص ٩ ٩حٛـ٠خ
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ٰٗٔلش ًَٰ ٓخىٍس ه٬ٜ حِٛوٚ ٩ال ه٬ٜ حٛظِخهٚ 

٣خ٧ٰٖ ه٢ ٟشخ٨ٜٗخ حٛيحهٰٜش حٛظٮ  ،ٟن حٱهَ

 طوظَ ر٨خ ٩طؼو٨ِخ ه٢ حٛز٤خء ٩ح٠ٛ٪حؿ٨ش.

هخص  ٢ٟ ٤ٟخ  ْٜ ري ح١ ٤٣ـ ٖٛ ال ً ٬ٜ ٤خء ه ر

و٤خ أكخْٰٓ طخىٓش ٜٛو٠ٚ ُٮ ر٤خء ٤ٟٔـ٠ش طيُ

حال٣ٔددخ١ ٩ح٠ٛـظ٠ددن ٟوددًخ، ٩حًح ٟددخ أكٔٔدد٤خ 

رلخٛددش حٛؼددوَ ٧دد٥ٌ ح٤ٛخطـددش هدد٢ حَِٛٓددش 

شخٟٜش  وش  ٰخٝ ر٠َحؿ ٤خ حٛٔ َذ هٰٜ هظالٍ ٩ََؿ ٩حال

٩ه٠ٰٜش ٣ٔي ٗز٫َ ٩طشوٰض ٣ٔخؽ حٛظظخىٝ ٩َُُ 

حال٧٩ددخٝ هدد٢ حٛلٔددخثْ ٤٣٩لددَ حٛدد٬ حالشددٰخء 

الك٘ددخٝ رظِددخإٙ ٩كٰخىٯددش ٟظ٤ّ٘زدد٢ٰ ٰٓخٓددش ح

 ح٠ٛٔزٔش ه٬ٜ حٱهَٯ٢.

 

 التقزية طزيق للحْار:

حٛظَٔٯذ أكي ح٠َٛحطذ حٛؼ٩ٍَٯش ُٮ طلْٰٔ 

حٛظوخٯش حال٣ٔخ٣ٮ ُبًح ٟخ حهظض ٧ٌح ح٠ٛظـٜق 

ٰذ  ٓالٰٟش رظـ٤ ٠ٌح٧ذ حال ر٢ٰ حٛ ٔخٍد  ُٮ حٛظ

٨ِٔ٣خ حالكظ٘خٗخص ٩حالهظ٤خّ حٛـخثِٮ ُخ١ ٥ٌ٧ 

ح٤ٛظٰـش طيهٚ ُٮ كٔخد ىُن حٳٟش ط٪د حٛز٤خء 

حٛظِخهٚ ٟن حٱهَ. ُٔي أ٨٣٘ض ٟـظ٠وخص رِوٚ ٩

 َٟ ْٰٛ حٳ ظش ٩ ٰش ح٠ٰٛٔ ٣خص حٛـخثِ حالكظٔخ

ٟظؤٜددًخ رخ٠ٛٔدد٢ٰ٠ٜ ُلٔددذ رددٚ ٯظٔددن ٛ٘ددٚ 

 حٛـ٪حثَ ًَٰ ح٠ٜٔ٠ٛش أٯؼًخ.
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ٛ٪حه٢ٰ  ٛي٫ ح ٰش  ٨٪ى حٛظَٔٯز ٓظـخهض حٛـ ح

٢ٟ ٥ٌ٧ حٳٟش ح١ طئْٓ ٛوالٓخص ٣٪هٰش ٩ٟئػَس 

٠ٌح٧ذ حال ر٢ٰ حٛ ُخص  شزق حالهظال وي  ٓالٰٟش ٩طز

٨٤ٛؾ  ٨ٌح ح هٌ ر ٛٞ طؤ ٓالٰٟش  ٜيح١ ح ِٮ ر ُ

حٛظَٔٯزٮ ٣ـي ح١ حِٛظ٤ش ٩حالٓظظخٙ ٩حٛظَِٰ٘ 

 ٥ٌ٧ ُٮ  ًٔخ  ََٟ أٓ ٓي ى ٰٔٔؾ  ش٨َٰ ٩حٛظ ٩حٛظ

ح٠ٛـظ٠وخص ر٠٤ٰخ ٩َٓ حٛظَٔٯذ ر٠خ أ٣ظـ٦ ٢ٟ 

ٰٓددخىحص ٩ػٔخُددش ٩ٓددٰٞ طَٔٯزٰددش كددخثالً ى١٩ 

وخص، ٩كّْٔ  ٜٖ ح٠ٛـظ٠ ؼٚ ط شخٗٚ ٟ ِخٓٞ ٟ ط

ط َٔٯز٢ٰٰ َُ هالٙ ٜٛظ  ٢ٟ ل٪حٍ  ٠ش ٜٛ ًخ هلٰ

شظَٗش  شخٍٯن ٟ ـالّ ر٠ ِخ٧ٞ ٩حال٣ ٔخص حٛظ ؿٜ

٩ٌٖٗٛ حطوخً ح٠ٛ٪حَٓ حٛ٪حكيس حُحء حٛٔؼخٯخ 

٨ش  ظ٬ ٩ٟ٪حؿ ؼٰش حالٓ ٟش، ٗٔ ٥ٌ٨ حال ز٫َ ٛ حٛ٘

 ٟلخ٩الص حالٓخءس َٜٟٛ٪ُ حٛيٯ٤ٰش ٧ًَٰ٩خ.

 

 التحزر هي الٌوطيي الخزافي ّالوتطزف:

َٰس  ٠خؽ ٗؼ ٓالٟٮ رؤ٣ ٠ن حال ٜٮ ح٠ٛـظ ٢ٟ حرظ

َِع  َٰ ٯ ٧ٌح حٛظِ٘ طزق  َٜ ٩أ َٰ ح٠ٛظو حٛظِ٘

ه٢  ٤ظؾ  ٠ن ُ ٧ٌح ح٠ٛـظ  ٬ٜ ط٦ ه ٦٠ ٩ط٪ؿ٨خ ٰٓ

ًٛددٖ طددَحهخص ٩حٓددوش ٤ٟشددئ٧خ حٛوَحُددش أ٩ 

٦ ب٣ّ حٛظـٍَ ٩اًح ٟخ حؿظ٠ن ح٠٤ٛـخ١ أكٰخ٣ًخ ُ

ِش  ٰٓش ُحث شق رٔي ًَٰح ٯّظ هَ هـ زًخ آ ٛي َٟٗ ٯ٪

 ٩هٔخثي ٟٜلٔش ٩ًَٰ ٟـٜ٪رش.
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وخٍؿ ٟٚ حٛ ٘٪١ ٜٛوخ وي ح١ ٯ ػ٥َ ٩ال ٯز ٮ أ

طوٰي   ٬ٜ ـ٢ٰ ه ٧ٌٯ٢ ح٠٤ٛ ـخى  ُٮ اٯ  َٰ حٛ٘ز

ُخ٠ٛـظ٠ن  وخص،  ٓش ٩حٛظـ٠ َٰ ٩ح٠٠ٛخٍ حٛظِ٘

شٚ  زش ط ل٪ح٧َ حٌَٛٯ ٥ٌ٨ حٛ ٟؼٔالً ر هخى  ٌٛ٭  ح

اٍحىطدد٦ ٩ط٤٠ودد٦ ٟدد٢ حٛظٔدديٝ ٩حٛظِٰ٘ددَ 

رخٛظوخٯش ٟن حٱهَ ٠ٛخ ط٤ظـ٦ ٥ٌ٧ حال٠٣خؽ ٢ٟ 

ٰش  ٰش ٩حهالٓ ٰٓش ٩حؿظ٠خه ٯش ٩ٰٓخ ػ٬ َُ٘ ٪ُ

٧خ ًَٰ٦ٰ  ،٩ ٨ّي ُ وَّع ُظ وٮ ٩ط ظذ ح٠ٛـظ٠ حٛو

ٟظخٛق ٥ٌ٧ حالٟش ٜٛوـَ. َٰٗ ٯ٢٘٠ ٥ٌ٨ٛ حٳٟش 

٤خ  ٰش ح١ طَِّ٘ ٩ط٤٠ل ٥ٌ٨ ح٠٤ٛـ زظالس ر ح٠ٛ

هَ،  ٟن حٱ ٠ئػَس  ٓش حٛ ٤خء حٛوال ُٮ ر ٧خ  هـخء

ؼًخ.  ُال حَِٛى ٨ُٰخ ٓخىٍ ه٬ٜ ًٖٛ ٩ال ٧ٮ حٯ

ٰش  ظخىٓش ٩ح٠ٛزيث وش حٛ ٬ٛ ح٠َٛحؿ ٛيه٪س ح ُخ

ـٍَ ُخص ٩ط ٢ٟ هَح  ْٜ ٟخ طو شٌٯذ  ٤خ  ٛظ طـوٜ

 ٰٜٞٓ  َ٘ ظيٙ ٩ُ ٤خم ٟو ـخى ٟ ٬ٜ حٯ ٓخىٍٯ٢ ه

ٓظوخ٣ٮ  ٟش  ٨ش. ٩اال ُخٳ ٬ٜ ح٠ٛ٪حؿ ٓيٍس ه ٩

حٛ٘ؼَٰ ٢ٟ حِٛظ٢ ٩حال٣لَحُخص ٩طَِٰ٘ حٛزوغ 

ػخرـش  شَهٮ ٩ال  ِٰح١  ٟ َٰ ً ٢ٟ هَ  ٜزوغ حٱ ٛ

ٰش ٠ئ٢ٟ  ،حهالٓ ٓش حٛ ٰٓش هال ٬ٛ ٓي ِض ح ٩ال ُٯٜظ

ح٠٣ددخ ح٠ٛئ٤ٟدد٪١ رددخ٠ٛئ٢ٟ، ٓددخٙ طوددخ٬ٛ: 

هدد٪سا
(ٕ٘)

ٳٟددش ٟدديهّ٪س ٛز٤ددخء ًحط٨ددخ ُخ .

ٯيحص  ٥ٌ٧ ٩حٛظ٨ي ؼوَ  ٔخؽ حٛ ٢ٟ ٣ رخٛظلٍَ 

ٔخ٣ٰش  ٌٖٗٛ حال٣ ٨خ،  ٢ٟ ىحهٜ ٨خ  ظٮ طؤٜٗ حٛ
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ري ح١  ُخص ٩ال ٥ٌ٧ حال٣لَح ؼٚ  وٌر٨خ ٟ ٰ٪ٝ ط حٛ

٤٣ـْٜ ٛز٠ٜٔش ؿَحك٨خ روي ح١ ٣ظلٍَ ٢ٟ ٥ٌ٧ 

ٰخس  ـخ٥ ك ٛش رخط ٰش ح٠ٛظوخً ٰخس ح٠٤ٛـ حٛل

 ٟظِخهٜش ٟن حٱهَٯ٢.

 

 الوتثادلح:الٌظزج الوستقثليح 

هٚ  ـ٪ٍ ٩حِٛخ ظخالص ح٠ٛظ هخٛٞ حالط كٚ  ُٮ 

ح٣ظ٨ض هظ٪ٍ ح٫َٔٛ ٩حٛزٜيح١ ح٤ٛخثٰش ٩أطزلض 

هٌ  ٨خ ح١ طؤ ؼ٨خ ٛ ٬ٜ رو لش ه ٔخ٣ٰش ٤ِٟظ حال٣

 ٩طوـٮ ٟوخٍٍ ٩هٜ٪ًٟخ أ٩ طـخٍد ٩هـخءحص:

ػًخ  -ٔ ٗض اٍ ٧٪ًٍح ٩طَ ٓخىص ى ؼخٍحص  ٤خٕ ك ٧

ٗزًَٰح ر٠ي٣ٰظ٨خ ٩طـخٍر٨خ ٩هزَحط٨خ ٩ٌٛخط٨خ 

 ٩هٔخثي٧خ ٩أىٯخ٨٣خ ٩ًَٰ ًٖٛ.٩ٟوخ٨ٍُخ 

شظ٬  ٤خؿْ  ٟ ٬ٜ ؼخٍحص ه ٜٖ حٛل هض ط ٓي ط٪ُ ٩

ُددٮ ٧ددٌح حٛوددخٛٞ ٩حٓددظ٠ظوض حال٣ٔددخ٣ٰش 

رخ٣ـخُحط٨خ ٩حٗظ٪ص رل٨٠ٜخ أٯؼًخ، ُخ٠ٛ٪٩ٍع 

حٛلؼخٍ٭ حال٣ٔخ٣ٮ طِْٰٜ ٢ٟ ٓوخىس ٩شٔخء ٢ٟ٩ 

هيٙ ٩كٜٞ ٢ٟ٩ ٬٤ً ٩َُٔ ٢ٟ٩ ٤٠ٰ٧ش ٩حٓظؼوخٍ 

 ٧٩٘ددٌح. ٨٤٘ٛددخ طـددخٍد ح٣ٔددخ٣ٰش ال ٯ٠٘دد٢

هٌ  ٨خ ٩حٳ ٢ٟ ٟ٪حؿ٨ظ ٤خص  ٨خ ٩ال ٟ ُٚ ه٤ حٛظٌخ

٠ٟخ ٯِٰي ٨٤ٟخ ٩حالهَحع ه٢ حٛ٪ؿ٦ ح٠ٛئٛٞ ٢ٟ 

 طٜ٘ٞ حٛظـخٍد.

٩ر٤خء ه٬ٜ ًٖٛ ُخٱهَ ٧٪ ح٠ٛشظَٕ حال٣ٔخ٣ٮ 
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رٌغ ح٤ٛلَ ه٢ حٓظ٘زخٍ ؿٍَ ٦ُٰ أكٰخ٣ًخ ٢٘ٛ 

حالكٔخّ ٩حالٯ٠خ١ رؤ٠٧ٰش حٛل٪حٍ ٯ٨ّ٠ي ٛٔز٪ٙ 

حٱهَ ٧٪  ٜٛـٍَ حٱهَ ٩طِخ٧ٞ أُؼٚ ٛ٘٪١ ة٧خى

 ْٰٛ ػ٦ ٩ ؼخٍحط٦ ٩ٟ٪٩ٍ ر٦ ٩ك ٔخ١ رظـخٍ حال٣

 حٱهَ ٦ٜٗ ٟٔظ٘زًَح.

ـخٍد  -ٕ ٜٖ حٛظ ُٮ ط شَٓش  ؿ٪٥ ٟ ٤خٕ ٩ ٧

ظٮ  ـخٍد حٛ ٌخص ٩حٛظ ٜ٪ٝ ٩حٜٛ وخٍٍ ٩حٛو ٗخ٠ٛ

كٔٔض ٗٔزًخ ٛال٣ٔخ١ ٩ُ٪ًُح ه٬ٜ ٟشخٗٚ حٛلٰخس 

ل٪  ٤خ ٣ ُٮ ىُو ٟئػَس  شظَٗخص ٩ى٩حم  ٟ ٥ٌ٨ ُ

وخٍٍ ٩ ٟ ٢ٟ ٛيٯ٤خ  ٟخ  ظ٦  هَ ٠ٛزخىٛ ٜ٪ٝ حٱ ه

٠خ  ٯ٦ ٟ ٟخ ٛي ٤خ٩ٙ  ؼًخ ٩ط ـخٍد أٯ ٌخص ٩ط ٛ٩

ٯودديٝ حال٣ٔددخ١ ٩ال ٯظوددخٍع ٩ػ٪حرددض ح٠ٛدد٨٤ؾ 

 حالٓالٟٮ ح٤ٛخطن.

وش ٔخ٣ٰش ٍحث ـخالص ح٣ هَ ٟ ٛي٫ حٱ ٠خ ح١  ٗ، 

ٖٛ ً ٢ٟ  َٰ ٛيٯ٤خ حٛ٘ؼ  ٢ٰ٠ٜٔ ٔي  ،٤ُل٢ ح٠ٛ ُ

 ٞٛ ٓالٝ  ٬ٛ ح١ حال زي١( ح شَّ )رٜ شخٍ ح٠ٛٔظ أ

ٓؾ ٩ٛٞ ٯوخٟٚ حَِٛى حالٓ٪ى  ،ٯَِّّ ر٢ٰ حٛزشَ

٠ض  َٗ حٛٔ ٓي ً ـش. ٩ ٔش ٤ٟل ٢ٟ ؿز  ٦٣ ٬ٜ ح ه

ظَحٝ  ٬ٜ حك ٰٛالً ه شَ ى ػش ه َُؽ ػال ػخ٩ّ  ٪ُٰٜ

حالٓددالٝ ٠ٜٛٔددٰلٰش ٩ح٠ٛٔددٰل٢ٰٰ ُددٮ ٗظخردد٦: 

ٓالٝ(،  ٰٔلٰش ٩حال ر٢ٰ ح٠ٛ ظَحٝ  ٛ٪ى ٩حالك )ح

 ٬ٛ ٓالٝ ا لَ حال ر٦: )٣ ٟش ٗظخ ُٮ ٟٔي  َٗ ً٩

ظآهٮ  ـخص حٛ ظَحٝ ٩ٟل لَس ٩ّى ٩حك ٰٔلٰش ٣ ح٠ٛ
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ٓ ٔخؽ حٛظال ويىس ٣٩ ثن ٟظ ٢ٟ ح٩َٛح َٰس( ٩ ٮ ٗؼ

ُٮ ٧ٌح ح٠ٛـخٙ حٛ٪ػٰٔش حٛظٮ أطي٧ٍخ ح٠ٛـ٠ن 

٤ٓش  ٘خ١  ُٮ حِٛخطٰ ٔٮ  ٤٪ح١: 97ٓٔح٤٘ٛ ٝ رو

ر٢ٰ  ك٪حٍ  ؿٚ  ٢ٟ أ شَّ  ل٪ حٛ ٧خص ٣ )حطـخ

ي  ٥َٰ ٯ٨ّ٠ ً٩ ٖٛ ً ٚ٘ ظخ٫ٍ( ُ ٢ٰ٠ٜٔ ٩ح٤ٛ ح٠ٛ

ُٮ  ٠ٰٓخ  ٟئػَ ال  شَ ٩ ك٪حٍ ٟزخ  ٬ٛ ٯيه٪ ح ٩

 ٟـخٙ حٛوٜ٪ٝ ٩ح٠ٛوخٍٍ ٩ح٠ٛي٣ٰش.

ظ٪ٍ -ٖ ر٢ٰ  ٧ٌح حٛظ  ٖ٘ شؤ٦٣ ح١ ٯِ  ٢ٟ

ح٠ٛٔددخكخص ح٠ٛؼددٰجش ُددٮ طـددخٍد حٛشددو٪د 

ظٮ  ٔخكخص حٛ ٢ٟ ح٠ٛ ٧خ  ر٢ٰ ًَٰ ٨خ ٩ ٩ٟوخٍُ

طظوددخكٞ ٨ُٰددخ ٣لَٯددخص ح٠ٛددئحَٟس ٩ٟلددخ٩الص 

٨خ  ٔخكخص رـزٰوظ ٥ٌ٨ ح٠ٛ ٜٔؾ ُ ٤ش ٩حٛظ ح٠ٰ٨ٛ

ًٰددَ ٟئ٧ٜددش ٜٛدديه٪ٙ ٩ٯزٔدد٬ هٜدد٬ حالؿددَحٍ 

ـخ٩ُ  ؿٚ ط ٩َح ٳ وخص أ١ْ ٯ٤ّل َُحى ٩ح٠ٛـظ٠ ٩حال

٠ٛٔخكخص ٢ٟ هالٙ ح٤ٛشخؽ حٰٛٔخٓٮ أهـخٍ ٥ٌ٧ ح

٩ح٠ٛوَُٮ ٛي٫ ٥ٌ٧ حالؿَحٍ ال ٠ٰٓخ ٢ٟ ٯظ٠ظن 

رخٛل٠٘ش ٩طؤٚ حٳٟ٪ٍ آهًٌح ر٨خ ح٬ٛ حٛظ٨يثش 

هَحؿ٨ددخ ٟدد٢ ٟدد٪حٍى حالكظ٘ددخٕ حٰٛٔخٓددٮ بر

 ٩ح٠ٛظٜلٮ ح٤ِٛوٮ.

ٰش  -ٗ ليٯخص رٰج ؿ٦ ط ٰ٪ٝ ط٪ح ٔخ٣ٰش حٛ حال٣

٩ٗ٪٣ٰش ٩حكٰخ٣ًخ رشَٯش ٣خ٠ٓش ه٬ٜ ٓوخىس ٧ٌح  

ٔخ١ ٤٪٩٭  حال٣ ٜٔق حٛ ٧خد ٩حٛظ ٰٚ حالٍ ٢ٟ ٓز

ح٠ٛـ٤٪١ ٩ٌٛش ح٤٠ٰ٨ٛش ٩حٛظٜٔؾ، أٰٛٔض ٥ٌ٧ 
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ر٪حهددغ ٟزخشددَس ٛظ٤ٔددْٰ حٛـ٨دد٪ى حال٣ٔددخ٣ٰش 

ٔخ١  ٰخس حال٣ ػَحٍ رل ٛش ى١٩ حال وخء ٜٛلٰٜ٪ ؿ٠

٠٨ٟخ ٗخ١ ٛ٪٦٣ ح٩ ؿ٦ٔ٤ ح٩ ح٣ظ٠خإ٥ ُخ٤ٛلَس 

ح٠ٛٔظٔزٰٜش ٛلٰخس ٧ٌح حال٣ٔخ١ ٩حٛ٘٪ٗذ طيُن 

٠ٛ٪حؿ٨ددش ٧دد٥ٌ  رخطـددخ٥ حٛظوددخ١٩ ٩حٛظ٤ٔددْٰ

شظَٗش  َِص ح٠ٛ ٢ٟ حٛ وًخ  ٖٛ ؿز ليٯخص. ً حٛظ

 ٛظـ٪ٯَ هالٓظ٤خ رخٱهَ.

الرددي ح١ ٤٣ددؤ٫ رؤ٣ِٔدد٤خ هدد٢ حٛلدد٪حٍ  -٘

ح٤٠ٛٔ٪ص ك٢ٰ طٔظ٨٪٭ روغ حالؿَحٍ حؿ٠خه٨ٞ ُٮ 

ح٤٠ٰ٨ٛش. ٩هشٰش حٱهَ ٩ػو٦ِ ٢ٟ طٜٖ ح٤٠ٰ٨ٛش 

ُٰٔظزيٙ حٛل٪حٍ ح٤٠ٛـٔٮ رل٪حٍ طخرن ٩ًٰٛٚ 

ط ٔخ١ ٩هِ ٟش حال٣ ؼ٦ َٗح ظَ طَُ ظٮ ح٣ظ ٦ ٩حٛ

٩هلل ا٨ٰٛخ حَٛٔآ١ حَٛ٘ٯٞ ُٮ ٓ٪ٛد٦ طودخ٬ٛ: 

حٛوددِس ٩َٛٓدد٪٦ٛ ٠ٜٛ٩ددئ٢ٰ٤ٟ
 (ٕٙ)

، ٩حًح ٟددخ 

ؼًخ،  ػوَ أٯ ٔخؽ  ٦ٛ ٣ ُخٱهَ  ٣ذ  ُٮ ؿخ ػو٤ِخ 

ٰش  ٔض ح٩ طزو ٔيس ٣ ٯش ه ه٢ أ ٰيًح  لخ٩ٍ رو ٤ُٜ

ٛظؤطٮ ح٤ٛظخثؾ أٗؼَ ٣ِوًخ ٛ٘ٚ حالؿَحٍ ٩طو٪ى 

 ه٬ٜ حال٣ٔخ٣ٰش رخٛٔوخىس ٩حالٓظَٔحٍ.

شّ٘ال١ حٛ -ٙ ٓٮ ٯ وي حالهال ٛيٯ٤ٮ ٩حٛز وي ح ز

ػخرـش ٟئػَس ُٮ حٛيُن رخطـخ٥ حٛل٪حٍ حٌٛ٭ 

٤خٕ  هَٯ٢، ٨ُ ٦ ٩حٱ ٟن ٍّر ٔخ١  ٦ٰ حال٣ ظيّ ُ ٯ

ٔزٰٚ  ٧ٌح حٛ ُٮ  لَٕ  ٛيٯ٤خ ٜٛظ ٠ش  َُص هلٰ

٩ك٨٤ٰخ ال ٣وش٬ أًَٟح ٟخ ىحٟض ٤٠ٰٓخ حالهالٰٓش 
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٩هٔخثي٣خ ٠ٰٜٓش طِوٚ ُو٨ٜخ ٩طئػَ ُٮ ط٪ؿ٦ٰ 

ٔخ٣ٰش َٰٔط٤خ حال٣ ٟ ٢ٟ  َٰ ٤ٮ حٛ٘ؼ ٓ٪ٍ ٣ـ ٩ ،

حِٛ٪حثي ُٮ هالٓظ٤خ ٟن حٱهَ ٟخ ى٤ٟخ طخى٢ٰٓ 

 ٟن هللا ٩ٟن حٱهَ ٩ٟن أ٤ِٔ٣خ.

روي ٗٚ ٧ٌح ٧ٚ ٤٧خٕ ٟ٪ح٣ن كٰٰٔٔش ٢ٟ  -7

 حٛل٪حٍ ٩حٛظوخٯش؟

 ٧ٚ ٤٧خٕ ٟخ ٯ٤٠ن ٢ٟ حالطظخٙ ح٠ٛوَُٮ؟

٧ٚ ٤٧خٕ أَٟ أُؼٚ ٢ٟ طلْٰٔ ح٠ٛزيأ حٵ٨ٛٮ 

ؿ٪ى ر لذ بُٮ حٛ٪ ٔالٝ ٩حٛ ثخٝ شخهش حٛ ٩حٛ٪

ٔخ١  ر٢ٰ حال٣ ٤خء  وخ١٩ حٛز ه٫َ حٛظ  ْٰ ٩ط٪ػ

٩هللا ٯديه٪ حٛد٬ ٩أه٦ٰ حال٣ٔخ١؟ ٓخٙ طودخ٬ٛ: 

ىحٍ حٛٔالٝ ٩ٯ٨ي٭ ٢ٟ ٯشخء ح٬ٛ طَحؽ ٟٔظٰٔٞ
 

(ٕ7)
. 

٣وٞ ال ٩ؿ٪ى ٛ٘ٚ طٜٖ ح٠ٛلخًٯَ روي ح١ ر٬٤ 

حال٣ٔخ١ ر٪٦٠٧ ه٬ٜ ٟي٫ طخٍٯن روٰي أ٣خ٣ٰخص 

ٖ ٛٞ طَِػ٨خ شَٯوش ٩ال ُـَس، رٚ حٛوْ٘ ٢ٟ ًٛ

ُـدَس هللا حٛظدٮ ُـدَ ح٤ٛدخّ ٯٔ٪ٙ ٓدزلخ٦٣: 

ه٨ٰٜدددخ ال طزددديٯٚ ٛوٜدددْ هللا ًٛدددٖ حٛددديٯ٢ 

حٰٛٔٞ
(ٕ8)

، ٣وٞ ح٤ٛدخّ ٨ٜٗدٞ ٩ٛدْٰ ؿ٠خهدش 

 ٞ٨ ٤خّ ٜٗ ْٜ حٛ ٓزلخ٦٣ ه ٰغ ح١ هللا  ٨خ ك رو٤ٰ

ه٬ٜ طٜٖ حِٛـَس حٛظٮ ٯ٢٘٠ ٜٛـ٠ٰن حالٛظٔخء 

ه٨ٰٜخ ٩ه٬ٜ أٟؼخ٨ٛخ ٢ٟ ٠ٜٗش حٛٔ٪حء ٩ؿ٠خٙ 

٩ٓددٰخىس حٛودديٙ  حٛظ٪كٰددي ٤ٟ٩ددخم حٛظوددخ١٩
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   ز ّالؼالقح تاآلخزثقافح التقزية في الخطاب الذيٌي الوؼاص

٨خ ال  ٔخ٣ٰش. ك٤ٰ ٘ٚ حال٣ ٔوخىس ٛ ْٰ حٛ ٩طلٔ

 ٩ؿ٪ى ٛٴػَس ٩حٳ٣خ ٩حٛلٜٞ ٩حٛشٔخء.

 اللهن وفقٌا للعول الصالح اللهن آهيي.
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