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الغندددل الحم ددد  س اللاردددي الخدددرل دي ال  دددر الم  ددد  س  رددد ل  مددد   دددل رب العددديلم   الحمددد    
الرميلات لاألرض لق  تخفل بشؤل  العب   س  ربحين  م  إلد  خدر ل س لردي خدل شدلة رحمد  

 شدد  أ    إلد  إ  و لحد ه   شدر كأى عبي ه عفلاً لمغفرة لحلميً. ًللعلميً س لتبيرك م  ألل
شددد  أ  محمدد ا عبدد ه لررددلل  أ  ددل الررددل ل  ددر ألدد  س  ددل  م ددي النعددلت لال ددفيت سل

الم للقيت ساللدل  ل لرلل س لبيرك على محم  لعلى آل  لأ حيب  أللل الف يئل لالخراميت 
. 
ِِ لُِ دِد َقُدل َبْعدَض َظَدَر اْلَفَريُ   ِل اْلَبرِّ َلالْ :"  قلل و تعيلل  أمي بع   دي َبْحِر بَِمي َخَرَبْت أَْ ِ ي النَّ

 ( .41) الرلل/ "الَِّدي َعِملُلا لََعلَُّدْل َ ْرِ ُعلَ  
علاى الماال العاام  الحفااظحد  نني إلد خل  ال دلل عد  أمدر الديل أ  لالدل:" أ لة اإل مي  لاإلرالل :

 ".واجب ديني ووطني
 نظرة اإلرالل إلل الميل:

   اإلرالل نظر إلدل المديل عيمد  ردلاًة خدي   ديا أل عديل لردلاةمرإ ل حق ق  األ  عبي  و:
قددر  تدديرة  ل دد ني أ  القددرآ  الخددر ل لشدديمل   ..نظرة نيقبدد خددي  مدديل  تدد ل أل أرملدد  أل مرددخ  

نْ :" ل علدددل ن ندد  الح ددية الدد ن ي قدديل تعدديلل  المدديل بدديألل   َِ زةيَنااحو اْلَحيَاااةة الااد   يَااْلَمااالو َواْلبَنوااو

  (.46")الكهف/
ينظر اإلسالم للمال على أنه قوام الحياة، به تنتظم معايش الناس، ويتبادلوِ على أساساه تارة و

تجاراتهم ومنتجاتهم، ويقّوموِ على أساسه ما يحتاجوِ إليه من أعمال ومنافع. وينظر اإلسالم 

ي تولاد ماع اإلنسااِ وتنماو الفطرياح التا للمال على أِ حبه والرغبح في اقتنائه دافع من الدوافع

ااا"معااه بّ ااا َجّم  َِ اْلَماااَل حو ب و يد   :"جااش شاا نه  -، وقااال (20/الفجر")َوتوحة اادة ٌَ ااْب اْلَرْياارة لَ َوإةنَّااهو لةحو

(. وتارة يسلب اإلسالم من اإلنساِ ملكيح المال حفاظاا  علياه مان الٌارور فالماال 8")العاديات: 

ة -تعالى  -، وإنما هو ملك هلل، قال خالصا  لمالكه في حقيقح أمره ليس ملكا   ْن َمالة َّللاَّ : "َوآتووهوْم مة

ْم " اا :"تودعها َّللا إيااه، قاال تعاالى وياد المالاك ياد وديعاح، اسا(.33/النور)الَّذةي آتَاكو مَّ َوأَْنفةقواوا مة

ْستَْرلَفةيَن فةيهة  ْم مو جوه التاي وعلى اإلنساِ أِ يضعه مواضعه، وينفقه في الو .)7/الحديد")َجَعلَكو

شاارعها َّللا، في خااذ منااه ضااروراته وحاجاتااه، ويااوزع الفضااش منااه علااى ماان هاام أحاا  بااه ماان 

 .الضعفاء والعجزة والمساكين
ال وإنفاق المال في وجوهه المٌروعح نجاا  فاي االختباار، إن إِ المالتيرة  نظر إل   ب ن   تن  

اوا أَنََّماا أَ  :"المودع لدى المالك فتنح، قال تعاالى اْم فةْتنَاح  ْماَوالوكو َواْعلَمو كو أي  (.28/األنفال")ْم َوأَْواَلدو

 .اختبار وامتحاِ
وسيحاساب لتيرة  نظر إل   علدل إند   عدداب بدل أشد  أندلاا العدداب  دلل الق يمد  عدداب المديل 

يَاْوَم يوْحَماىع َعلَْيَهاا فةاي نَاارة  قاال تعاالي :"؟أنفقوهالناس عن المال من أين وكيف اكتسبوه؟ وفايم 

ناتوْم تَْكنةاَجَهنَّ  ْم فَاذووقووا َماا كو كو َنفوسة َذا َما َكنَْزتوْم ألة هوْمۖ  َهع نووبوهوْم َوظوهوورو بَاهوهوْم َوجو َِ )َم فَتوْكَوىع بةَها جة و  زو



يمة  ":قال تعالىو(.35التوبح/ ة َصالَّى  روي(.8التكااثر: ")ثومَّ لَتوْس َلونَّ يَْوَمئةٍذ َعنة النَّعة اوَل َّللاَّ َِّ َرسو أَ

و  َهْينَااحَ : " َمالواَك أََحاب  إةلَْيااَك ، أَْم َماالو َماْوالَ  ؟ " قَاااَل : َماالةي يَااَّللاَّ اْن جو اٍش مة ا  َعلَْياهة َوَسالََّم قَاااَل لةَرجو

ْن َمالةَك إةال َماا أََكْلاَ  فَ َْفنَْياَ  ، أَْو لَبةْساَ  فَ َْبلَْياَ  ،  ةنَّهو لَْيَس لََك مة ة ، قَاَل : " فَإ  أَْعطَْياَ  أَوْ َرسووَل َّللاَّ

يس ل اإلنسااِ عان و )البيهقي(." فَ َْمَضْيَ  ، َمالوَك لََك ، َولةْلَوارةثة ، َولةلثََّرى ، فاَل تَكوْن َشرَّ الثَّالثَحة 

لن تازول ": صلي َّللا عليه وسلم قال كش شيء سؤاال  واحدا  ولكنه يس ل عن المال سؤاال  مركبا  

بع خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيماا أبااله، قدما عبد يوم القيامح حتى يس ل عن أر

 (. الترمذيووالطبراني البزار ")وعن علمه مانا عمش فيهماله من أِ اكتسبه وفيما أنفقه، وعن

 كبير: العبث بالمال العام فساد 

إِ الٌعوب واألمم والدول لتعتز وتفترر بمنجزاتها ومكتساباتها فاي مرتلاف جواناب  عباد َّللا:

اة، بش وتسعى جاهدة إلى تربيح وتوجيه أبنائها للحفاظ عليها ورعايتها وتنميتها وتطويرهاا الحي

 ..حتى يستمر عطاءها وتستفيد منها األجيال بعد األجيال

فالمستٌافيات والمادارس والجامعااات والحادائ  والمالعاب والمصااانع والمؤسساات والااوزارات 

والكهرباء والمياه وغيرهاا  ٌوارع والطرقاتوحقول استرراج المعادِ والثروات والجسور وال

، بااش هااي ملااك لجميااع أفااراد المجتمااع فكاااِ فاارد بعينااه ممتلكااات ومكتساابات عامااح ليساا  ملااك ل

الحفاظ عليها مسئوليح الجميع وهي من الماال العاام الاذي ينبااي الحفااظ علياه ويعتبار االعتاداء 

ادووا فةاي اأْلَْراة عليه ب ي وسيلح أو طريقح ناوع مان اإلفسااد فاي األرا، قاا ل تعاالى :"َواَل توْفسة

نةيَن")األعرا /  ااْؤمة ْنااتوْم مو ِْ كو ااْم إة ااْم َخْياار  لَكو لةكو
ع
َها َٰ َن (. وقااال صاالي َّللا عليااه و ساالم 85بَْعااَد إةْصاااَلحة

 .):"إِ رجاال  يتروضوِ في مال َّللا باير ح  فلهم النار يوم القيامح")البراري

يقَهوْم بَْعاَ  الَّاذةي  فََساادو فةاي اْلبَاْر َواْلبَْحارة بةَماا َكَسابَْ  أَْيادةي النَّااسة ظََهَر الْ :"يقول  َّللا تعالي و لةيواذة

 َِ عوو لووا لََعلَّهوْم يَْرجة رابَات . (.أي 41")الروم/َعمة اروبة واالْضاطة ظََهَر الفََسادو فةي الَعالَمة باالفةتَنة والحو

ِة ياومة . وَنلَك بةَساببة َماا اقتََرفَاهَ النَّااسو ماَن ا ارة لةلاْدينة ، َونةسايَا َمااتة ، والتَّنَك  رو لظ لامة ، وانتةَهاا ة الحو

قَالةها ، َوَعاثَْ  فةي األَراة فََسادا  بةالَ َوازٍع َوال َرقيٍب ماْن َضاميٍر  ْن عة َسابة فاْنطَلَقَ  الن فووسو مة الحة

يٍن ، فا ََناقَهوم َّللاو  َساٍب لدة ٍِ أو َحيَاٍء أَو حة جَدا اي وا ثَاامة ، أَْو وو اَن الَمَعاصة لواوا مة  جازاَء بعا ة ماا َعمة

َسابة . َِ يوَم الحة و وايحة ، َويَتََذكَّرو اللة والاة َِ َعنة الضَّ ف و َِ إلى الَحْ  ، َويَكو عوو  لََعلَّهوْم يَْرجة

وفي حقيقح األمر أِ الفساد دمار لألفراد والمجتمعات واألمم وقد أشاار الرساول صالي َّللا علياه 

م إلي نلك وضرب مثالَ ب ِ الناس جميعاَ في سفينح واحادة فهاي تساير عنادما يتحقا  العادل وسل

والطهر والنقاء والتمسك بمكارم األخالق ..ولكن عندما ينحر  طائفاح فاي المجتماع وتعياث فاي 

األرا فساااداَ ولاام يقاام ماان ي خااذ علااي أيااديهم ويماانعهم عاان هااذا الفساااد وهااذا االنحاارا  تااارق 

ميع وهذا ماا يبيناه رساول َّللا صالي َّللا علياه وسالم فاي أحادياث كثيارة منهاا: عان السفينح بالج

مثش القائم علاى حادود  :"قال صلي  َّللا عليه وسلمالنعماِ بن بٌير رضي َّللا عنهما عن النبي 

َّللا والواقع فيها كمثش قوم استهموا على سفينح ف صااب بعضاهم أعالهاا وبعضاهم أسافلها فكااِ 

 إنا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصايبنا خرقاا   الذين في أسفلها

ولم نؤن من فوقناا فاإِ يتركاوهم وماا أرادوا هلكاوا جميعاا وإِ أخاذوا علاى أياديهم نجاوا ونجاوا 

 (.البراري)."جميعا 

 :العام الحفاظ علي المال 

أمار اإلساالم فقاد  الحياة كماا نكرنااولما كاِ المال من أهم مقومات :" أخوة اإليماِ واإلسالم

والتادابير مان أجاش الحفااظ علياه فنهاي  واتران جمياع االحتارازات بالمحافظح عليه وعدم تبديده 

اشة :"قاال  تعاالى  عن أكله بالباطش لووْا أَْماَوالَكوم بَْيانَكوم بةاْلبَاطة اا:  .(188 /البقرة")َوالَ تَا ْكو وقاال أيض 

يَن آَمنوا" ْم َوالَ يَا أَي َهاا الَّاذة َِ تةَجااَرة  َعان تَاَراٍا ْمانكو او اشة إةالَّ أَِ تَكو ْم بةاْلبَاطة ْم بَْيانَكو لووْا أَْماَوالَكو وْا الَ تَا ْكو

ا يم  ْم َرحة َِ بةكو َِّ َّللّاَ َكا ْم إة  (. 29النساء/")تَْقتولووْا أَنفوَسكو



عين اإلنساِ علاى عباادة المال هو قةوام الحياة، وهو من أهْم أساليب تعمير األرا؛ لتو  ولما كاِ 

 وقااد أَمَرنااا رب نااا بالمحافظااح علااى هااذا المااال وتنميتااه، وأساااس نلااك قااولو َّللا -عاازَّ وجااشَّ  -َّللا 

ا  :"تعالى ْم قةيَام  و لَكو مو الَّتةي َجَعَش َّللاَّ فََهاَء أَْمَوالَكو  (.5 /النساء")َواَل توْؤتووا الس 

ح بموجب الٌرع الحنياف، وهاو أشاد فاي حرمتاه مان فالمال العام حرمته كبيرة، وحمايته عظيم

المال الراص لكثرة الحقوق المتعلقح به، وتعادد الاذمم المالكاح لاه، وقاد أنزلاه عمار بان الرطااب 

منزلح مال اليتيم الذي تجب رعايته وتنميته وحرمح أخذه والتفريط فيه عندما قال: "إني أنزلا و 

ن مال َّللا منزلاحَ اليتايم..". وَّللا اا "يقاول:  - تعاالىنفسي مة َِ أَْماَواَل اْليَتَااَمى ظوْلم  لوو يَن يَا ْكو َِّ الَّاذة إة

ير   َِ َسعة ا َوَسيَْصلَْو َِ فةي بوطوونةهةْم نَار  لوو : -عليه الصالة والساالم  -ويقول (. 10النساء/")إةنََّما يَ ْكو

 وماال إِ الدنيا خضارة حلاوة؛ فمان أخاذها بحقهاا باور  لاه فيهاا، ورب متراوا فاي ماال َّللا"

 ")صحيح(.رسوله ليس له إال النار يوم القيامح

 االحترازات والتدابير التي اترذها اإلسالم للحفاظ علي المال العام 

:إِ دينناا اإلساالمي وقاف موقفاا  حازماا  ممان يحااول العباث أو المسااس بالماال  أخوة اإلساالم

للحفاظ علي الماال العاام كقطاع  العام  فنجده بجوار ما وضعه من   قوانين وحدود إلهيح ووسائش

 يد السارق والنهي عن أكش أموال الناس بالباطش وأكش أموال اليتامى ظلما  وعدم التبذير ..الخ . 

 نجده أيضا   وقف للفساد بكش أنواعه وأشكاله موقفا  حازما  حتي ال يمس المال العام بسوء.

 أنلاا الفري  :
   نف الفري   ل األنلاا التيل   :

: إريةة ارت  ال الرلط  العيم   ألال اف غ ر مشدرلع  خيلرشدلةس ا بتدنانس  ري  اإل اريالف

المحرددلب  س لا  ددتالِ. .لم يلفدد  القلاعدد  لاألحخدديل الميل دد  التددل تددنظل ردد ر العمددل اإل اري 
 لالميلل  ل المؤرر .

 ق برعي دديالل لدددلك لقددف اإلرددالل  مدد  تنظدد ل الدددا األمددر ملقفدديً عظ مدديً  دد مر ل ة األمددلر بدديلر
لن دد حتدل لالشددفق  علدد دل لالندددل عدد  غشدددل لالتشدد    علدد دل لإالمدديل م دديلحدل لالغفلدد  

َبَعددددَك ِمددددَ  اْلُمددددْؤِمنِ َ  "قدددديل وَّ تعدددديلى: .عددددندل لعدددد  حلائ دل َلاْ فِددددْض َ َنيَحددددَك لَِمددددِ  اتَّ
َ َ  ُْمُر بِيْلَعْ ِل َلاإْلِْحَرد"لقيل تعيلى: (.215/الشعراة")

يِ  َلإِ َتديِة ِدي اْلقُْرَبدى َلَ ْنَددى َعدِ  إِ َّ وَّ
ُرلَ    (. 90)النحل/"اْلَفْحَشيِة َلاْلُمْنَخِر َلاْلَبْغلِ َ ِعُظُخْل لََعلَُّخْل َتَدخَّ

ُخلُُّخدل "لع  اب  عمر ر ل وَّ عندمدي قديل : ردِمعُت رردللَ وَّ َ دل ى وُ َعلَْ دِ  لَردلَّل  قدلل :
ُ ددلُ َراٍا  ددل أاللِددِ  راٍا س لُخلُُّخددْل مرددئل تِددِ  س لالرَّ ل عددْ  رِع تِددِ  : اإلمدديُل راٍا لمرددئلل َعددْ  رِع َّ

تِدي س لالَ يِ ُل َراٍا  ل  تِِ  س َلالَمرأَةُ راع ٌ   ل ب ِت َنل دي لمرئلل  َعْ  رِع َّ لمرئلل عْ  َرِع َّ
ِ ِه لمرئلل َعْ  َرِع تِِ  س لُخلُُّخل راا لمرئلل َعْ  رِع َّ   ) متفٌق عل  ( ."تِِ  ميل َر ِّ

لع  أبل َ ْعلى َمْعقِل ب  َ َريٍر ر ل وَّ عند  قديل : ردمعُت رردلل وَّ َ دل ى وُ َعلَْ دِ  لَردلَّل  
َل وَّ “ قلل :  تِدِ  س إ َّ َحدرَّ ً  س َ ُملُت  لَل َ مدلُت لاُلدَل َغديٌل لَِرِع َّ مي ِم  عبٍ   رترِع ِ  وَّ رع َّ

 . (. متفٌق عل  ")َ  علَ ِ  الَ نَّ 
د  "ل ل رلا ٍ  :  مدي ِمد  أَِم دٍر  ".ل دل رلا دٍ  لمرد لل :"َ لَل َ ُحطَدي بُِنْ حِ  لل  ِ   َرائَحدَ  الَ نَّ

دَ   لعد  عيئشد   "َ لِل أُملَر الُمرلِم َ  س ُنلَّ   َ  َدُ  لَُدل س لَ ْن ُح لُدلس إ َّ لَل َ د ُ ل َمَعُددُل الَ نَّ
اللدل مد  "ت : رمعت ررلل و َ ل ى وُ َعلَْ ِ  لَرلَّل  قلل  ل ب تل الدا : ر ل و عندي قيل

َللل م  أمر أُمتل ش ئيً  شق عل دل  يشقق عل   س لمد  َللِدَل مد  أمدر أمتدل شد ئيً  ر دق بددل 
عن  : .لع  أبل مر َل األَنِ يِّ ر ل وَّ عن  س أَن  َقيلَ لمَعيِل َ  ر ل وَّ (مرلل  ") ير ق ب  

م  ل َّهُ وَّ َش ئيً ِم  أُملِر الُمرلِم َ  َ يَحتَ َب  "َرِمعُت ررلِل وَّ َ ل ى وُ َعلَْ ِ  لَرلَّل  قلل :
َ  َعددل ” ُ لَ  َحددي تِدِل لَ لَّددتِدل لَ قددِرالل س احَتَ ددب وَّ ُ لَ  َحيَ تِدد  لَ لَّتِددِ  لَ قددِرِه  ددلَل القِ يمددِ  

 ِِ  . ) أبل  الَ  س لالترمدي( ."ُمَعيِل ُ  رُ ال على َحَلائِج الني

لالل مي  تعلق بخل أنلاا الفري  الميلل :لا النينل م  أنلاا الفري  الل :لالن إ لة اإلرالل

ا  تالِ لالرشلة لب ي الدم   الفري   ل المعيمالت رلاة  ل العمل الحخلمل أل األاللل ..م 



 تنتشر الرشلة بخدل مظيالرالدي ردراً ل ددراً بد   أ دحيب النفدلِ ال دع ف   ت د ي الحقدلق  .
يِس للددددا  ردد ت  ددميئر خن ددر مدد  المددلظف  س  ت دد  المظلددلل لت تددل مددلان   العدد ل بدد   الندد

  ددبح ظيلمدديً ل دديحب الحددق   ددبح معتدد  ي لبدديدل الرشددلة   ددبح  ددي قي محقددي نيال ددك عدد  
ا ددتالِ األمددلال العيمدد  بم ددر  الح ددلل عل دددي بدد ي رددب ل إد   را ا  ر عدد  عدد  دلددك. أمددي 

ميند س لغ رالدي  ددل   تحظدى بدنفِ الفري  الميللس لالردرق  س لب دي ال دم رس لالمتدي رة بيأل
مرددتلا الددر ض الدددي  حظددى بدد  الفرددي  األ القددلا بددل قدد  ُ  ددنف الفرددي  المدديللس لالمتددي رة 
بيألمينيت س عن  البعض س على أن  دخية ل طن  لحر  ت ب ر س لت   المحتيل  قبدل علدى نفرد  

بدلِّ ..الدا النلا م  الفري  س لخن   نلر غ بيً لل اتدمت  بتدم  أ الق    ع  أبل الر درة عد  النَّ
ل  تَ  َّ على النيِ نمي    ُ بيلل المرة بمي أ د المديلس أِمدْ  حدالل  " لل و عل   لرلل قيل: 

 .()الب يري"أل م  حرال
لعن  الؤ ة اآل د   غ ر المبيل   أ َّ الحالل مي حلَّ  ل ال  س لالحرال مدي لدل   دل إل دديس لأمدي 

مد  و الحالل  ل اإلراللس  ددل مد ي أحلَّد  و لرردلل   دلل و عل د  لردلل س لالحدرال مدي حرَّ
 لررلل   لل و عل   لرلل.

ديل لالمدلظف   مد   لق  لر   ل رنَّ  الررلل  لل و عل   لرلل  أحي  ث ت لُّ على مندي العمَّ
ل ال   س مندي ح  ث أبدل حم د  الرديع ي قديل:  لل اردتعمل ررد” أ د شلة م  الميل للل ُرمِّ

ي ق ل قيل: الدا  و  لل و عل   لرلل  ر الً م  األر س ُ قيل ل : اب  اللتب َّ  على ال  ق س  لمَّ
علدى المنبدرس  حمد  و   دلل و عل د  لردلل لخلس لالدا لدل أاُلد ي لدلس قديل:  قديل رردلل و 

أ دالَ قعدَ   دل ب دت مي بيل عيمل أبعن    قلل: الددا لخدلس لالددا أاُلدِ َي لدل   "لأننى عل  س لقيل: 
ُِ محمد  ب د ه     نديل أحدٌ  مدنخل  أب   أل  ل ب ت أمِّ  حتى  نظَر أُ دَ ا إل د  أل     لالددي نفد
مندي ش ئيً إ َّ  ية ب   لل الق يم   حمل  على ُعُنق س بع ر ل  ُرغيةس أل بقرة لدي  لارس أل شدية 

ت   ت َعدرس نددل ر ددي    دد  حتددى رأ نددي عفرَتددل إبط د س نددل قدديل: ا الب دديري “) للَّدددلَّ الددل بلَّغددت  مددرَّ
 (.لمرلل 

قديل:" الد ا ي العمديل غلدلل" )   دلل و عل د  لردلل  لع   أبل حم   الريع ي أ َّ ررلل و
م  اردتعملنيه مدنخل علدى عمدل "أحم (.  لع  ع ي ب  عم رة قيل: رمعت ررلل و   قلل: 

بلِّ " لل الق يم    َخَتَمني م  طيً  مي  لق س خي  غلل ً   تل ب   لل ) مرلل (.لع  بر  ة ع  النَّ
َم  ارتعملنيه على عمل  رنقنيه رنقيً  مي أ دد بعد  دلدك  ددل غلدلل ")  "قيل: ال  عل   لرلل 

( لخدي  1/277أبل  ال  (.ل ل تر م  ع يض ب  غنل م  ختيب  ف  ال فلة  ب  ال دلني )
 دل و  أل  أُشدقَّ بيلمنشدير  "ل ق   طل لد : أم راً لعمر على حما أنَّ  قيل لبعض أقربيئ   

ا    ".أحبُّ إللَّ م  أ  أ ل   لريً أل أتع َّ

  لالنلا النيلث م  أنلاا الفري إ لة اإل مي  
لالمق ل  ب  ارتخيب لاح ة أل أخنر مد   درائل الخددب لال  يند  لالتنل در  الفري  األ القل:

ل س لتل    الم تمي بيت يه الفري  لا نحدالل لالررق  لالقتل لانتديك حقلق النيِ لأعرا د
لح ره  ل عالق  الر ل المحرمد  بديلمرأةس لخدل ” الفري  ” األ القل لغ ره  لق  تل  ا تنال 

مي  قل  للل على رب ل ا حتميل البع   إلى الده العالق  س لتدم ل أي معنى للفري    رج ع  
 الدا المفدلل ..

لتعد   مرتبطد   دل الددال  أريرديً بيلفردي  األ القدل”  ري  ”   ارتبيط الفري  بيأل الق :لخلمل
ظيالرة الفري  ظديالرة ق  مد   دل الم تمعديت اإلنردين     تقت در علدى شدعب  ل  غ دره .. أل 
 للدد   ل  أ ددرا .. أل نقي دد   ل  نقي دد  ..لبدديلرغل مدد  أ  األرددبيب الرئ ردد  لظدددلر الفرددي  

حظد  التفديلت  دل تفرد ر ظديالرة الفردي  لتق  مددي مد  لانتشيره متشيبد  .. إ  أنني  مخنني مال
شعب آل رس تبعيً   تالف النقي يت لالق ل الريئ ة  ل خل م تمي ..إ  م  أالل المبي ئ الريم   
التل  عي إل دي اإلرالل لش   عل دي بقلة التحلل بمخيرل األ الق التل تخرب  احترام  لنفرد  ل 

 احترال لمحب  اآل ر   ل  .



 :  عل إلى حر  ال لقاإلرالل 
لق   ية ال    اإلرالمل ل حي ظ علدى الددا ال لدق بمدندج  دد ي إلدى التدل الدل أقدللا لت دح ح 
العقيئ .. لتدد ب النفلِس لتقل ل أ القديس لإ الح الم تمعديت اإلنردين  س لتنظد ل عالقيتدديس 

  حتى    تمخ  لنشر ال  ر لالف  ل  ب   البشرس لمحيرب  الشر لالرد ل س لإع ال رلح الفري
م  الترلل إلى  فل ديا لدا  ق  خينت األ الق الخر م  لالف يئل لالق ل الريم   م  أرمى مدي 

َوإةنَّاَك  "..قيل تعيلى   دف رردلل  الخدر ل :  عي إل   اإلراللس لبعث م  أ ل  الررل لاألنب ية 

يم لوٍ  َعظة  دن  و  "ل بمخديرل األ دالقعلد خ":  دلل و عل د  لردلل لقيل  .(4القلم /( "لََعلى خو
. لالددا إ   لَّ ")الترمددي(.إنمدي ُبعندت ألتمدل مخديرل األ الق"لقيل أ  يً: ”.عنَّ ل ل  بعننل بدي

  ة  ننمي   ل على أ  األ الق الخر م  الل الد ف األرمى م  الرري ت الرميل   .. على شل

 م  المرئلل ع  الفري  األ القل ..  
األردرة: بيعتبيرالددي الح ددر األردديِ لال عيمدد  القل دد   لاأل القددل الدد لألل مردئلل عدد  الفرددي 

لالم رر  األل التل  تلقى   دي اإلنري  الترب   الحرن  ل تعرف م   اللدي على ال    لالر ئ 
لال يلح لالطيلح لاللا ب لالممنلا لالمرملح لالمر لض ..لغ در دلدك مد  األمدلرس لخنددي 

الددا اإلنردي  عند مي  غ دب عنددي الدلانا الد  نل لتنعد ل   ددي ق  ت بح رببيً رئ ر يً  ل  د يا 
شرلط اإلحريِ بيلمرؤلل   لاألم  لالرالل  ا ل األررة لالم تمي س بيعتبير األررة م تمي 

  غ ر  د ؤني للتعيمل لالتعي ل  ل الم تمي الخب ر ..
مشيال ة القنلات  ل  ننِ.  قية للرن ل  لاأل الق الر ئ  .لأ  قية الرلة الد     رل  األ 

لتفق ه احترام  لخرامت  س لتبع ه .اإلنري  تعيل ل ال    اإلرالملالف يئ   المي ن  التل تنرل 
 ع  طر ق الحق لالف  ل  ..

خمي أ  التشب  بيلغرب  ل عي اتدل ل ل طر ق  ع شدل للبيردل لخالمدل لتعيملدل لت ر يتدل 
طدددية الخب دددرة  ددد ا التدددل تفرددد  األ دددالق الالمشدددرلط  س بيردددل الح ددديرة لالتقددد ل س مددد  األ 
 لالم تمعيت لتفق ني الم  اق   لخرام  ا نتمية ..

ال ه األربيب لغ رالي س تريالل  ل تفشل الفري  األ القل لالرد ل   ل الم تمي ل خل  لدي أندر 
خب ر على األ درا  لال ميعديت .. خ دف تر د  ألمد  أل شدعب أ   تقد ل لالدل  عدينل مد  ا نحدالل 

ل لعد ل ارتشدعير أبنيئدد  المردؤلل   ات ديه أنفرددل للطددندل ..    إند  لمد  المؤخدد  أ  األ القد
الفيحشد  لالنندي لالظلدل لالردرق  لاإل درال الرشدلة لالغلدلل ل ري  األ الق  ؤ ي إلدى شد لا 

 لا بتددنان لالتحي ددل ا قت ددي ي لالر يرددل بخددل أنلاعدد  .. الفرددي  األ القددل الددل أردديِ  رددي 
لالدل أرديِ تفشدل خل المتنيق يت  ل خدل الم دي ت الل أريِ الم تمعيت  الحخل لاإل ارة  ل

الفقر لالم يع  ..لق  ريالمت التخنللل  ي مريالم  خب رة  ل تفشل الفري  األ القل لآل يت  س 
لتطددلر رددبل  ..  يلشددبخ  العنخبلت دد  أ ددبحت  ارا للدد عيرة ..   رقيبدد  عل دددي .. حر دد  بشددع  

 ريِ بيلدنب أل شعلر ب ريم  ال ط  لال ط ئ  ..تنتدك حرميت الب لت  ل  إح

 ال طب  النين  
 الحم    رب العيلم   لال الة لالرالل علل أشرف المررل   أمي بع  :

 النلنددددي نلا ددددل الحدددد  ث حددددلل ت دددد ي اإلرددددالل للفرددددي  بخددددل أنلاعدددد ) اإل اري لالمدددديلل 
 . لحفيظيً علل الميل العيلاأل القل(.

  ه على الم تمي**الفري  األ القل لأنر
إ  الفري  األ القل الدي تشد ه م تمعيتني مدي الدل إ  نتديج الفدر  نفرد ا  فردي  : إ لة اإلرالل

الم تمي    تخل   ل لحظ  لاح ة للخ   ب أ  ل  ر  أل  ميع   غ رة لق   خدل  الردبب  دل 
ق ل  الم تمدي  دلك ال دل أل الفدل ال يطئ للعي ات لاألعراف لالقلان   المتبع  ال للتحرر م 

 خمددي  نشدد  عدد   رددي  األ ددالق ا حتخدديرات المحرمدد  شددرعيً  :”ل ددرض الرددلط . لنت  دد  دلددك 
لاإلنددراة عدد  طر قدددي لخدددا تدر ددب الم دد رات للح ددلل علددى المدديل مدد   ددد س لإل رددي  ح ددية 

 المرلم   م   د  أ راس أل   ري  األ الق الل  ري  الف يئلس قيل شلقل:



 بق ت       ن  الل دالبت أ القدل دالبلا لإنمي األمل األ الق مي
ق  انتشرت ظلاالر ر ئ   ل  م ي نلاحل الح ية م  غل لخددب ل شدي   حد  أ لة اإلرالل :

أ الق ل  يئل خيندت عند  النديِ  دل  –أل ل طر قدي  –ل  لارتغالل القلي لل ع فس لميتت 
الق خن درة لدل  عد  لددي لأ د… قم  أللل يتدلس خف  ل  الخدرلس لاإل نديرس لالتلا ديس لالشدديم 

ل ل   ل أدالي  خن ر مم  مر ت  طرالل المداالب الفخر   ال يل   ..  للل  ع  للرحمد  مخدي  
لدالدب حتدى دخدر أللئدك  –إ  القل دل  –..للل  ع  للعد ل لاإلن ديف أي مخدي   حدط رحيلد    د  

ل   ل مطعل ل ية ال  ل الدي     خل اللا –الد    ؤنرل  على أنفردل للل خي  بدل   ي   
لل ه أل اللل   ل مطعل أب   إ  ب  ي الق مد  نت  د  حتم د  إلعرا ددل عد  الد ي و عدن ل دل 
لاتبدديعدل ألالددلاة ال دديل   لقرا ددن  المدديل الددد      تخلمددل  إ   ددل المدديلس ل    ددحخل  إ  

عفية للمدديل ل   عملددل  إ  للمدديلس ل   عطددل  شدد ئي إ  ل   دددلا مددي الددل أنمدد  مندد س لحددق لل دد
 لالفقراة أ   نش لا مي الشيعر قلل :

 دالب الد   إدا رألنل مقبال ً            الشلا إلل  لرحبلا بيلمقبل
 لبق ت  ل  لف خي  ح  ندل    للغ الخالب تديرشت  ل المننل

ل ية ال  ل الدي  رتحل الميل العيل ل  خل الرحت تحدت مردمل حقدل مد  ال للد  أ دي النيِ :
يه لالخدربية ل قلل بتبدد رالي  ل  ترشد   نفقديت لاردتدالك   قدلل بن ديةة   رتحل ررق  الم 

مد  أعمد ة اإلنديرة ل  دي أمديل محلد    تديت م د ئ  مد   أل العناة أ را الخدربية  ل العرِ
   يرج الع ا  لالدل  علدل أند  رديرق للمديل العديل للخند   ردتحل   دل  دلرة أ دري ..لبح د  أ

ل  ب  أ  ُ علل أ  ريرق المية لالخدربدية  عتبدر مد  ”النيرالمية لالعشب ل“النيِ شرخية  ل 
آخلل أملال النديِ بيلبيطدلس لمد   ديئنل األمينديتس لأ  دلدك المديل الددي لدل    عد  نمًندي للمدية 

لا األََميَنددددديِت إِلَدددددى ”لالخدربدددددية مدددددي الدددددل إ  ردددددحتس قددددديل تعددددديلى: َ َ ددددد ُْمُرُخْل أَْ  ُتدددددَؤ ُّ
إِ َّ وَّ

َددي الَّدِد َ  آَمُندلا   َتد ُْخلُلا أَْمدَلالَُخْل َبْ دَنُخْل بِيْلَبيِطدِل إِ  أَْ  َتُخدلَ  ”(س لقيل:58النرية:”)أاَْللَِدي َ دي أَ ُّ
َ َخيَ  بُِخْل َرِح ًمي

 (س29النرية:”)تَِ يَرًة َعْ  َتَراٍض ِمْنُخْل َل  َتْقُتلُلا أَْنفَُرُخْل إِ َّ وَّ
َِ َمدي َخديُنلا لْلَ  َ ْنَدياُلُل ا"لقلل  تعيلى:  ْحَت لَبِدْئ ينِ ُّلَ  َلاأْلَْحَبيُر َعْ  َقْللِِدُل اإْلِْنَل َلأَْخلِِدُل الرُّ بَّ لرَّ

ْحتِ "قيل أالل التفر ر  ل قلل  تعيلى:  (.63الميئ ة:")َ ْ َنُعل َ  يلُلَ  لِلرُّ أي الحرالس لرمل "أَخَّ
 (.6/183س )القرطبل الميل الحرال رحًتيس ألن   رحت الطيعيت أي  دالبدي ل رت  لدي

ل ال   األمدر أند   حدرل شدرًعي ردرق  المدية لالخدربديةس لأند      دح ا عتمدي  أ دي النيِ: 
المرددلمل  شددرخية  ددل نددالث:  ددل المددية لالخدد   ددلل و عل دد  لرددلل :"علددى قددلل النبددل 

ربدية )اب  مي   بنرنيٍ   ح ح(.أل  المق دل  بيلحد  ث الدل مدي لدل ُ ملدكس لالمدية لالخد"لالنير
  ري عل دمي الِملكس خمي الل متعديرف عل د س ل    دلن ا حت ديج  دل الددا المقديل بفعدل بعدض 

  “النيِ الد    ردرقل س لقد   دح  دل األندر مد  قدلل عبد  و بد  مردعل  ر دل و عند : 
تخلنددلا إمعدد س تقللددل  إ  أحردد  الندديِ أحرددنيس لإ  ظلمددلا ظلمندديس للخدد  لطنددلا أنفرددخل إ  

لالعالج الل العل ة إلل مندج و عن ل دل  ”  تحرنلاس لإ  أريةلا  ال تظلملاأحر  النيِ أ
بِد ٌ   َلَ  َتْ َعلُدلا َمدَي  "لرن  ررلل   لل و عل   لرلل : ْندُ  َندِد ٌر مُّ ِ إِنِّل لَُخدل مِّ

لا إِلَى وَّ َ فِرُّ
ِ إِلَديً آَ َر إِنِّل لَ  بِ  ٌ وَّ ْنُ  َنِد ٌر مُّ  (.51-50 يت/الدار")ُخل مِّ

 عبي  و :
 أقلل قللل الدا لارتغفر و العظ ل لل للخل ..لقلملا إلل  التخل  رحمخل و ..لأقل ال الة .

 


