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ABSTRACT 

 

The focus of this research is an important topic, which is related to Islamic diplomacy 

and the relations between people, especially with respect to being patient with their 

unkind deeds. We, herein, discuss Mudaraah (مداراة), its definition, significance and 

the rules that outline it.   

Mudaraah, according to the Sharia path, which distances itself from deviancy, ways 

of error, exaggeration, aggression and hypocrisy, relies on two main pillars. These 

pillars are grounded on the clarity of objectives and the control of words and actions 

that are governed by moderation and mediation. The two pillars are: a) the dedication 

of work to Allah (swt) by means of practicing Mudaraah with people; and b) the 

inherent intent the follows moderate and middle routes of work and diligence. The 

methodology of this research is inductive and analytical. 

 Keywords: Rules, Methodology, Politeness 
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 ملخص ال

 

يتناول هذا البحث موضوعا مهما يتعلق بالدبلوماسية اإلسالمية والعالقات بني الناس والصرب على أذاهم أال وهو املداراة 
 تعريفها وأمهيتها والقواعد اليت تضيطها. 

املداهنة ومداراة الناس وفق املسار الشرعي الذي ينأى هبا عن مسارب االحنراف وطرق الضالل الكامنة يف الغلو واملبالغة و 
والنفاق، حتتاج إىل قاعدتني متينتني أساسيتني تقوم على وضوح األهداف والغايات وضبط األقوال واألعمال واملوقف 

 -إخالص العمل هلل تعاىل من وراء مداراة الناس  -بضابط االعتدال والتوسط. وهاتان القاعدتان األساسيتان مها: 
 عمل على مداراهتم .وستكون منهجية هذا البحث اسقرائية حتليلية.ومالزمة القصد واالعتدال والوسطية يف ال

 ضوابط، منهجية، املداراة كلمات مفتاحية:

. 

 

 

 

 

 

 

 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 5, NO 2, 2019 

 
 149 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

                                                           
 التهانوي: حممد علي بن شيخ علي بن قاضي، كشاف اصطالحات الفنون، بدون تاريخ، دار صادر، بريوت. 1
، وزارة 1981سنة  2العكربي، أبو البقاء أيوب بن موسى، الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية، حتقيق د. عدنان درويش، حممد املصري، ط 2

 الثقافة دمشق.

 ابن منظور، حممد بن مكرم بن علي، لسان العرب، دار بريوت للطباعة والنشر، دار صادر، بريوت، 1975م، ج 14 ص :  2553

 القرآن الكرمي، سورة احلجر، 4.88-15 
 

 

 المقدمة
البالغ األمهية واحلساسية إذ ال بد للعلماء واملصلحني  ملوضوع املداراة بوضع الضوابط والقواعد واألصول اهتم هذا البجث 

واملربني من أهل زماننا أن يعتنوا بشأن الضوابط واحلدود، كما اعتىن علماؤنا وفقهاؤنا املسلمون من قبل فوضعوا لكل 
بكل علم أصوله وضوابطه وقواعده وحدوده، فصنعوا هذا يف فنون علوم القرآن الكرمي، ومصطلح احلديث الشريف 

تفريعاته وتقسيماته الواسعة ويف موضوعات الفقه وأبوابه، وأصول الفقه ومباحثه ومسائل علم العقيدة والتوحيد، بل إهنم 
بلغوا حداً واسعاً يف العناية بأمر الضوابط والقواعد أن حرصوا على ضبط مدلول كل كلمة يف اللغة وبيان معانيها، كما 

أن يضعوا قواعد ملصطلحات  -جبهد مشكور–راساهتم احمليطة املعمقة، مث حاولوا صنع ذلك اللغوين يف قواميسهم، ود
 .2، واإلمام العكربي1الفنون والعلوم، كما صنع اإلمام التهانوي

 تعريفات المداراة ومعانيها في اللغة واالصطالح: 

وميكن أخذ هذا املعىن  3لناس (املداراة. مبعىن التواضع وحسن العشرة واحلرص على ) حسن اخللق يف املعاشرة مع ا-1
 أي تواضع هلم وأرفق هبم وأحسن عشرهتم. 4من قوله تعاىل : )واخفض جناحك للمؤمنني(
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 القرآن، سورة طه 5.44:20 
 ابن منظور، لسان العرب، ج14، ص: 6.255 

القاريء، )كتاب احملاربني، باب رجم احلبلى من الزىن إذا أحصنت( مصر، شركة ومطبعة العيين، )بدر الدين أيب حممد حممود بن أمحد العيين( عمدة  7
  .289، 19م، ج1982هـ 1392سنة  1مصطفى البايب احلليب وأوالده مبصر، حممد حممود احلليب وشركاة ط

 

املداراة مبعىن املالينة والرتقيق والرتقق ومل ترد نصاً يف القرآن الكرمي وإمنا جاءت بألفاظ مقاربة تؤدي املعىن، من ذلك  -2
 وسيأيت بسط هذا األمر يف قسم املعىن االصطالحي للمداراة. 5قوال لينا لعله يتذكر أو خيشى (قوله تعاىل: ) فقوال له 

 املداراة مبعىن االتقاء واملدافعة : -3

قال ابن منظور : ) إن املداراة باهلمز تكون مبعىن اتقاء الشر فدرأته مبعىن اتقيته، وتكون غري مهموزة جعله من دريت 
 6لته حىت أصيده (الظيب أي احتلت له وخت

 7قال العيين: )أداريء أي أدافع بعض مايعرتيه من احلد كالغضب وحنوه(

 المداراة اصطالحا:

للمداراة معان اصطالحية عميقة فاملداراة : هي الرفق واللني يف املعاملة ودماثة اخللق مع الناس وحماولة تأليف قلوهبم . 
واملدافعة وهذه حتتاج إىل ذكاء وفطنة وحسن سياسة فسواء دافعنا ظاملاً واتقيناه أو أعنا خمطئاً ومن معانيها أيضا االتقاء 

أو منحرفا عن احلق بأن أوصلنا إليه املعاين والوصايا واملواعظ املنجيات اآلخذات بزمامه إىل اخلري عن طريق مداراته حبيث 
 ق فإننا جند أن هذا اخللق حيتاج إىل لباقة وكياسة وحسن تدبري .اتقينا ودافعنا الصوارف اليت حتول بينه وبني مساع احل

وهناك صلة وثيقة ورابطة متينة بني املداراة والصرب من جهة، وبني املداراة واحللم من جهة أخرى وبني املداراة والتواضع 
 ولني اجلانب من زاوية أخرى .

عدة صلبة من حسن اخللق ومجيل الشمائل وكرائم اخلصال وعلى العموم فاملداراة الشرعية حتتاج إىل أساس عريض وقا
فهي مثرة لروح الصرب ورباطة اجلأش واحللم والتؤدة والتأين، وتعني على عدم التعجل والتهور للمؤمنني وخفض اجلناح هلم، 

 وكذلك ما تثمره روح التواضع ولني اجلانب من رفق ومودة وتغافر.
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 14:39القرآن، سورة الزمر،  8  
 8 البخاري، الصحيح، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي، ج1، ص2 .

 

لدين ابن رجب احلنبلي، عبدالرمحن بن شهاب الدين، جامع العلوم واحلكم يف شرح مخسني حديثا من جوامع الكلم، خرج أحاديثه وعلق عليه: عصام ا
 الصبابطي، دار احلديث، القاهرة، الطبعة األوىل 1414هـ - 1994 م، ص 1010

 حسن البنا، جمموعة رسائل اإلمام الشهيد حسن البنا، مطابع الوفاء، املنصورة، مسة 1988م، ص11.393 
 

 

عا وهي إفراز طبيعي هلذه األسس الرتبوية واألخالق اإلميانية وهي مجيعا نسيج واحد فاملداراة تقوم على هذه األسس مجي
متشابك ال ينفصل بعضه عن بعض وصورة مشرقة من صور املدرسة اإلسالمية اإلصالحية ذات الشمول والعمق 

 والتكامل

 اإلخالص : -1

األعمال فال يقبل عمل إال إذا كان خالصًا )قل اهلل أعبد إخالص العمل اهلل سبحانه وتعاىل أمر واجب ملزم جلميع 
قوله : )إمنا األعمال بالنيات وإمنا لكل امرئ  -صلى اهلل عليه وسلم  -وقد أخرج البخاري عن النيب  8خملصاً له ديين (

خالص ويتأكد : فال بد من توجه العبد هلل يف كل أقواله وأعماله . ومن هذه األعمال اليت يتوجب فيها اإل 9مانوى(
مداراة الناس والصرب على أذاهم بنية إصالحهم والتلطف يف إيصال احلق إليهم واألخذ بأيديهم إىل مرضاة اهلل تعاىل 

 وقبل أن خنوض يف هذا األمر ال بد أن تكون لنا وقفة مع شعبة اإلخالص.

. فالنية أعم من اإلخالص واإلخالص هو املقصود باإلخالص أن تكون نية العبد خالصة اهلل يف مجيع أقواله وأفعاله 
 تطهري النية وتوجيه العمل هلل سبحانه وتعاىل .

 10وقد عرف اإلمام ابن رجب احلنبلي النية بقوله : )النية يف اللغة نوع من القصد واإلرادة(

ه اهلل وابتغاء قال اإلمام الشهيد حسن البنا : )أريد باإلخالص أن يقصد األخ املسلم بقوله وعمله وجهاده كله وج
مرضاته وحسن مثوبته من غري نظر إىل مغنم أو مظهر أو جاه أو لقب وبذلك يكون جندي فكر وعقيدة ال جندي 

 11غرض ومنفعة(
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 د.يوسف القرضاوي، حول ركن اإلخالص، دار الطباعة والنشر اإلسالمية، القاهرة، سنة 1993م، ص12.6 
 د.يوسف القرضاوي، حول ركن اإلخالص، ص13.7 
 ابن رجب احلنبلي، جامع العلوم واحلكم، ص14.21 

.12املصدر السابق ص  
 املصدر السابق ص15.21 

 القرآن، سورة امللك، 16.2:76 
 ابن رجب احلنبلي، جامع العلوم واحلكم، ص17.14 

 

 

أما األستاذ القرضاوي فعرف اإلخالص بقوله : )إرادة وجه اهلل تعاىل بالعمل وتصفيته من كل شوب دنيوي فال ميازج 
 12الرغبات العاجلة للنفس من إرادة مغنم أو منصب أو مال أو شهرة أو منزلة يف قلوب اخللق(عمله مايشوبه من 

 م جماهدة ومصابرة وعزمية وإرادة وإخالص النية هلل عز وجل، وابتغاء مرضاته ومثوبته وحده تتطلب من املسل

نانية وحب الذات وفناء عن حظوظ فاإلخالص كما يقول األستاذ القرضاوي: )ليس باألمر اهلني فإنه انتصار على األ
النفس وأغراضها العاجلة وهلذا حيتاج إىل جماهدة هلا شديدة ومراقبة دائمة ملداخل الشيطان إليها وتقنية هلا من عوامل 

وقد )سئل بعض الصاحلني أي شئ  أشد على النفس ؟ فقال: اإلخالص ألنه  13الدغل والرياء وحب اجلاه والظهور(
 14(ليس هلا فيه نصيب 

 15قال سفيان الثوري: )وما عاجلت شيئاً أشد علي من نييت ألهنا تتقلب علي(

 16وقال مطرف بن عبد اهلل : )صالح القلب بصالح العمل، وصالح العمل بصالح النية .. (

جذاباً  فاألعمال حتدد قيمتها وأمهيتها احلقيقية بقيمة املقاصد والنيات الباعثة عليها . فالعمل مهما كان مظهره مجيالً 
براقاً لن تكون له تلك القيمة أو تلك املنزلة إال إذا كانت النية خالصة فيه هلل سبحانه وتعاىل ال يبتغي هبا إال وجهه دون 

" قال : أخلصه  17إشراك أي نية أخرى معها وقد قال الفضيل بن عياض يف قوله تعاىل : )ليبلوكم أيكم أحسن عماًل(
 وأصوبه "

الفاضل جعل أساس قبول العمل احلسن الصاحل يرتكز على قضيتني أساسيتني مها : اإلخالص فنرى أن هذا العامل 
 والصواب. فإذا كان العمل موافقاً ملا أنزله اهلل سبحانه وتعاىل مث خالف السنة لن ينقبل، وكذلك إن كان وفق ماجاءت
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 القرآن، سورة الكهف، 18.110:18 
 القرآن، سورة لقمان 22:31. - البخاري، الصحيح، كتاب اإلميان، باب سؤال جربيل عن اإلميان ، ج1، ص19.180 

 القرآن، سورة التوبة، 20.107:9 

 

تعاىل منبهاً عباده إىل هذا األمر اجلليل : )فمن به السنة والشريعة ولكنه ليس خالصاً هلل فلن يقبل، وقد قال سبحانه و  
فقد مجع اهلل سبحانه وتعاىل يف هذه اآلية بني  18كان يرجو لقاء ربه فليعمل عماًل صاحلًا وال يشرك بعبادة ربه أحداً(

 لصاحل وعدم اإلشراك باهلل تعاىل هاتني الركيزتني ومها العمل ا

املعىن يف مواضع أخرى من كتابه الكرمي فقال: )ومن يسلم وجهه هلل وهو حمسن فقد وقد أكد اهلل سبحانه وتعاىل هذا 
فإسالم الوجه هلل يكون بإخالص النيه هلل والعمل له سبحانه، واإلحسان املقصود به أن  19استمسك بالعروة الوثقى(

صلى اهلل عليه وسلم  -قال النيب  يؤديه بإتقان وذلك ال يكون إال باستحضار معية اهلل سبحانه ومراقبه يف كل حال لذا
 فيما أخرجه البخاري : "اإلحسان أن تعبد اهلل كأنك تراه فإن مل تكن تراه فإنه يراك"  -

ومن األمثلة الدالة على أن العمل ال يقبل مهما كان يف ظاهره حسنًا جياًل إذا خال من النية الصاحلة واإلخالص هلل 
 ملنافقني حني بنوا مسجداً ضراراً فقال تعاىل : )والذين ا -وأنه مردود على أصحابه  -تعاىل 

اختذوا مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقاً بني املؤمنني وإرصاداً ملن حارب اهلل ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إال احلسىن واهلل 
  20يشهد إنكم لكاذبون

والعناية هبا ولكن النية السيئة تذهب هباء العمل مهما كان هذا بالرغم من حث اإلسالم على إنشاء املساجد وعمارهتا 
شكله طيباً وتكشف عواره وزيفه وبطالنه وسبحان من صري هذا املسجد الضرار مزبلة وأمر هبدمه وحتريقه، وجعل خلوف 

يف اجلهاد  فم الصائم أطيب عنده سبحانه من ريح املسك ملا اشتمل عليه من اإلخالص والنية الصاحلة وكذلك هو احلال
وحفظ القرآن والصدقة إذا مل يبتغي هبا وجه اهلل فال قيمة هلا ففي احلديث )أول من يسأل يوم القيامة ثالث: رجل آتاه 
اهلل العلم فيقول اهلل تعاىل : ما صنعت فيما علمت فيقول: يا رب كنت أقوم به آناء الليل وأطراف النهار فيقول اهلل 

 ة كذبت، بل أردت أن يقال : فالن عامل أال فقد قيل .تعاىل : كذبت وتقول املالئك

 ورجل آتاه اهلل مااًل فيقول اهلل تعاىل : لقد أنعمت عليك فماذا صنعت ؟
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 مسلم، الصحيح، كتاب اإلمارة، باب من قاتل للرياء والسمعة، ج3، ص21.1514 
 القرآن، سورة آل عمران 22.154:3 

 القرآن، سورة اإلسراء، 17 : 18- 1923
 ابن ماجه، السنن، كتاب الزهد، باب الرياء والسمعة، ج2، ص24.1405 

 

فيقول : يارب كنت أتصدق به آناء اليل وأطراف النهار فيقول اهلل تعاىل: كذبت. وتقول املالئكة كذبت، بل أردت أن 
 يقال فالن جواد أال فقد قيل .

جل قتل يف سبيل اهلل تعاىل فيقول اهلل تعاىل : ماذا صنعت ؟ فيقول يارب أمرت باجلهاد فقاتلت حىت قتلت اهلل : ور 
 21كذبت، وتقول املالئكة، كذبت بل أردت أن يقال لك فالن شجاع أال فقد قيل (

جعل االبتالء موجهًا إىل  أنه سبحانه 22ونلحظ يف قوله تعاىل : )وليبتلي اهلل ما يف صدوركم وليمحص ما يف قلوبكم(
 الصدور لعلمه مبا ختفيه هذه الصدور يف مكنوناهتا من حقائق األعمال وهل هي خالصة هلل 

سبحانه وتعاىل أم يراد هبا شيئًا آخر دنيوي .وقد شكر اهلل سبحانه وتعاىل ملن أراد اآلخرة فخلصت نيته هلل وكانت 
 اآلخرة هي قصده ومبتغاه .

الوقت جعل نصيب املشركني جهنم ألن آماهلم وشهواهتم كان مدارها وحمورها الدنيا فوعدهم اهلل سبحانه ويف نفس 
 وتعاىل بأن ينالوا ما يريدونه يف الدنيا ولكن هنايتهم وموعدهم النار وساءت مصرياً.

صالها مذموماً مدحوراً، ومن قال تعاىل : )من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء ملن نريد مث جعلنا له جهنم ي
ويف احلديث القدسي الذي أخرجه ابن  23أراد اآلخرة وسعى هلا سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكوراً(

  24ماجه: "أنا أغىن الشركاء من عمل عماًل أشرك فيه غريي فأنا منه بريء وهو للذي أشرك"

حبيث ال تصبح له قيمة، والشرك املقصود به هنا هو طلب فمجرد إشراك أحد يف العمل مع اهلل كفيل بإهدار العمل 
 مثوبة اهلل سبحانه وتعاىل ويف نفس الوقت طلب شهرة أو جاه أو رياء، أي أن العمل ليس خالصاً هلل وحده . 
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 الزبيدي، حممد بن حممد احلسيين، إحتاف السادة املتقني بشرح االحياء، كتاب ذم اجلاه والرياء، باب ذم الشهرة وانتشار الصيت، ج10 ص25.10 

 

إن لإلخالص دالئل وعالمات كثرية منها : خوف من الشهرة وانتشار الصيت وقد كان سلف األمة حيذرون ذلك 
منه وقد ساق اإلمام الغزايل يف كتابة اإلحياء مناذج من أقواهلم يف ذلك فنقل عن أيوب السختياين قوله: )واهلل وحيذرون 

 ماصدق اهلل عبد إال سره أال يشعر مبكانه. وروي عن إبراهيم بن أدهم قوله: 

جنب اهلل وإحساسه ومن هذه العالمات أيضاً أن يتهم العبد نفسه بالتفريط يف  25ماصدق اهلل من أحب الشهرة(
 بالتقصري باستمرار وأن يكون عمله دائماً بصمت ال يهمه أن يطلع عليه أحد .

ومن خالل ما تقدم تتضح لنا أمهية اإلخالص وإحضار النية يف مداراة الناس ومسايستهم وتربيتهم والصرب على آذاهم 
الطهم ورفق هبم وخفض اجلناح هلم تواضعاً ومعاناهتم ومتاعبهم، فإن املصلح من أهل اإلميان إذا عاشر الناس وخ

وتلطفاً ينبغي أن ينطلق يف أخالقه الكرمية احلسنة وسجاياه اللينة الرقيقة إنطالقة من يصحب اإلخالص وصفاء النية 
هلل سبحانه وتعاىل، وأن جيعل من أفعاله احلميدة هذه مع الناس ماهي إال استجابة ألمر ربه سبحانه وتعاىل الذي أمره 

الذي كان  -صلى اهلل عليه وسلم  -ذه الصفات وأرشده إىل هذه األخالق والعادات، وأنه بذلك متبع لسنة رسوله هب
 باملؤمنني رؤوف رحيم وقد كانت سريته خري شاهد على ما تقدم .

بعد  مع أهل الطائف عندما سافر إليهم وطلب منهم نصرته ومساعدته -صلى اهلل عليه وسلم  -ومنها مثالً موقفه 
أن آذته قريش كثرياً . فلما توجه إليهم وكان معه مواله زيد بن حارثة وهناك قابل رؤساءهم فعرض عليهم نصرته، فردوا 

عليه رداً قبيحاً وأرسلوا سفهائهم وغلماهنم يقفون يف وجهه يف الطريق ويرمونه باحلجارة حىت أدموا عقبه وكان زيد بن 
ة كرم واستظل هبا وكانت جبوار بستان لعتبة وشيبة ابين ربيعة ومها من أعدائه وكانا حارثة يدرأ عنه حىت انتهى إىل شجر 

مكاهنم فدعا اهلل قائاًل :" اللهم إين أشكوا إليك ضعف قويت وقلة  -صلى اهلل عليه وسلم  -يف البستان فكره الرسول 
من تكلين إىل بعيد يتجهمين أم إىل عدو  حيليت وهواين على الناس، يا أرحم الرامحني، أنت املستضعفني وأنت ريب إىل

ملكته أمري إن مل يكن بك غضب علي فال أبايل . مث أتى إليه جربيل عليه السالم برسالة من عند اهلل عز وجل وقال 
 إن اهلل أمرين أن أطيعك يف قومك ملا صنعوا معك، فقال عليه الصالة والسالم:" اللهم اهد قومي فإهنم ال يعلمون: 
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)بتصرف( وانظر حممد اخلضري، نور اليقني يف سرية سيد املرسلني، حتقيق مسري أمحد العطار، دار  134-133، ص3ابن كثري، البداية والنهاية، ج
 احلديث، القاهرة، الطبعة الثانية، سنة 1412هـ - 1992م، ص108 )نقلت احلادثة بتصرف( 26 

 ابن أيب الدنيا، مداراة الناس والصرب على أذاهم، رقم النص 270 .27 
 القرآن، سورة مرمي، 51:19 .28 

 القرآن، سورة يوسف، 24:12 .29 
 

 

من إيذاء  -فيتضح لنا من موقفه من ثقيف بالرغم مما صنعوه به  26فقال جربيل : صدق من مساك الرؤوف الرحيم"
 نفسي بعدم قبول دعوته ورده رداً سيئاً ثقيال، ومن إيذاء جسدي أيضاً 

كان موقف الداعي   -صلى اهلل عليه وسلم  -أن موقفه  -باحلجارة  -عليه الصالة والسالم  -بإرسال صبياهنم لرميه 
الصبور احلليم الرفيق بقومه، فلم يغضب عليهم ويوافق على إنزال العقاب هبم بل داراهم ودعا هلم ومل تكن مداراته هنا 

صرب حمتسباً وقابل إيذائهم بالدعاء هلم ال عليهم،  وهذه قمة  -صلى اهلل عليه وسلم  -ناجتة عن ضعف ولكنه 
ع ذلك إال إخالصاً هلل عز وجل ونشراً لدعوته. وقد اقتدى السلف الصاحل برسوهلم املداراة وخالصة مثارها، وما صن

يف أخالقه ولطفه  ومداراته وصربه وحلمه واحتذوا حذوه يف مداراهتم للناس وصربهم  -صلى اهلل عليه وسلم  -الكرمي 
مع عمر بن عبد العزيز ملا ويل وإخالصهم النية هلل سبحانه وتعاىل وعدم انتظار خري مرجو منهم، ومن ذلك ما حدث 

اخلالفة حيث ) خرج ليلة ومعه حرسي فدخل املسجد فمر يف الظلمة برجل فعثر به، فرفع رأسه إليه، فقال، أجمنون 
 27أنت. قال : ال فهم احلرسي به فقال له عمر: مه، إمنا سألين أجمنون أنت، فقلت : ال(

يق حيث أنه له اليد العليا كخلية وكان باستطاعته االنتقام من الرجل ملا فقد كان رضي اهلل عنه مثال اخلليفة الصابر الرف
سببه له من إهانة، ولكنه آثر استعمال لينه ورفقه وجعل نيته خالصة هلل سبحانه وتعاىل يف مداراته لرعيته وصربه 

 صالة والسالم . عليهم، فاألخالص له شأن عظيم  وقد وصف به أهل اإلصالح من األنبياء واملرسلني عليهم ال

 28قال تعاىل : )واذكر يف كتاب موسى إنه كان خملصاً وكان رسوالً نبياً(

وقال سبحانه عن نبيه يوسف: )ولقد مهت به وهم هبا لوال أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه 
 29من عبادنا املخلصني(
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 القرآن، سورة ص ، 38 : 30.46-45 
 د. أمحد الشرباصي، موسوعة أخالق القرآن، دار الرائد العريب، بريوت، لبنان، الطبعة االوىل، 1401هـ - 1981م، ج2 ص31.178 

 القرآن، سورة السجدة،  24:3232
، وإسناده حسن ما خال العرزمي فإنه ضعيف.11ابن أيب الدنيا، مداراة الناس والصرب على أذاهم، رقم النص   

رقم احلديث  ابن حجر العسقالين، املطالب العالية بزوائد املسانيد الثمانية، حتقيق حبيب الرمحن األعظمي، داراملعرفة، بريوت، لبنان، بدون تاريخ، -
 4663، ج4، ص394-395، )ويف إسناده العزرمي وهو ضعيف(. 33 

 ابن أيب الدنيا، مداراة الناس والصرب على أذاهم،  رقم النص 6 .34 
 

 

ب أويل األيدي واألبصار إنا أخلصناهم خبالصة ذكرى الدار، وإهنم وقال أيضاً : )واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقو 
 30عندنا ملن املصطفني األخيار(

وأخلصناهم أي أخرتناهم واصطفيناهم واخلالصة هي اخللة والصفة أي اصطفيناهم بسبب خلة خاصة فيهم هي 
 31تذكريهم بالدار اآلخرة وذلك شأن األنبياء(

يف مداراة الناس ورعايتهم والصرب على إيذائهم هو أحد أسباب السبق والتقدم يف وهذا اإلخالص هلل سبحانه وتعاىل 
 صدر واإلمامة يف احلياة الدنيا الرتب والدرجات يوم القيامة، كما أنه أحد أسباب التمكني والت

 32بآياتنا يوقنون(فبالنسبة للدنيا يقول اهلل عز وجل: )وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا ملا صربوا وكانوا 

فإهنم بصربهم على أمر اهلل ثباتا، ودعوهتم للناس وصربهم على إيذائهم واستهزائهم إخالصاً واحتسابا رفعهم اهلل تعاىل 
 وجعلهم أئمة هدى وقيادة رشد وتوفيق .

صلى  -ل اهلل وأما يف اآلخرة فقد أخرج ابن أيب الدنيا يف روايته عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسو 
"إذا مجع اهلل اخلالئق يوم القيامة، نادى مناد أين أهل الفضل؟ قال: فيقوم ناس وهو يسري فينطلقون  -اهلل عليه وسلم

 سراعاً إىل اجلنة فتلقاهم املالئكة، فيقولون : حنن أهل الفضل . فيقولون : وما 

ا، وإذا أسئ إلينا حلمنا. فيقال هلم : ادخلوا اجلنة فنعم فضلكم ؟ فيقولون : كنا إذا ظلمنا صربنا، وإذا أسئ إلينا غفرن
 لذا قال عمرو بن العاص خماطباً بعض الصحابة وكبار التابعني:  33أجر العاملني "

 34)ليس احلليم من حيلم عمن حيلم عنه وجياهل من جاهله ولكن احلليم من حيلم عمن حيلم عنه وحيلم عمن جاهله(
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 القرآن، سورة الفرقان، 35.72:25 
 ابن أيب الدنيا، مداراة الناس والصرب على أذاهم، رقم النص 36.26 

 ابن أيب الدنيا، مداراة الناس والصرب على أذاهم، رقم النص 244، )باب مداراة اإلمام رعيته(37 

 

 36فقال: )أوذوا فصفحوا( 35 قوله تعاىل : )وإذا مروا باللغو مروا كراماً(وقال جماهد بن جرب يف تفسري

هذه القاعدة املهمة يف الدعوة بادره مذكراً له هبا أحد التابعني،  -رضي اهلل عنه  -ويوم أن نسي عمر بن اخلطاب 
وله بالدرة. فقال الرجل قال: "نظر عمر إىل رجل أذنب ذنباً فتنا -رضي اهلل عنهم  -فعن سامل بن عمر بن اخلطاب 

: واهلل يا عمر لئن كنت أحسنت فلقد ظلمتين، ولئن كنت اسأت فما علمتين. قال صدقت، فأستغفر اهلل، دونك 
  37فاقتد من عمر فقال الرجل: أهبها هلل، وغفر اهلل يل ولك"

الناس ويعاجلها بالرفق  وهكذا ينبغي للداعي املسلم وكل مصلح من املصلحني أن حيتسب الرعاية والصرب على عثرات
واملدراة إخالصاً هلل تعاىل وابتغاءاً ملرضاته سبحانه هو الذي أمر باستصحاب الرفق واحلكمة واستعمال املوعظة احلسنة 

 يف تبليغ الدعوة اإلسالمية وإصالح أحوال الناس .

ى املرتتبة على دعوة الناس وعند توفر اإلخالص واحتساب العمل هلل تعاىل هتون الشدائد واملتاعت وأصناف األذ
 واألخذ بإيديهم إىل مرضاة اهلل تعاىل . 

 القصد واالعتدال  -2

القصد واالعتدال من القواعد اإلسالمية الكرمية اليت حث عليها القرآن الكرمي والسنة املطهرة يف كثري من املواضع 
 وذلك ألمهيتها يف سائر األعمال واألحوال . 

 فاالتزان واالعتدال أحد أبرز مسات الشخصية اإلسالمية املشتبعة بآداب الكتاب والسنة .

فالقصد مطلوب يف العبادة ويف السلوك، ويف املعيشة ويف سائر األمور األخرى، ولو وقفنا عند موضوع ) املداراة ( 
 باعتباره حمور حديثنا لوجدناه كذلك ال يستقيم إال مبنهج االعتدال . فاالعتدال يف مداراة الناس ومالينتهم واالحرتاز 
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 القرآن، سورة فاطر، 32:35 . * ابن األثري، النهاية يف غريب احلديث، ج4، ص38.67 
 أمحد الشرباصي، موسوعة أخالق القرآن، ج5، ص39.179 

 القرآن، سورة التوبة، 40.42:9 
، 8م، ج1966-1965القرطيب، حممد بن أمحد األنصاري، اجلامع ألحكام القرآن، )حتقيق إبراهيم اطفيش( ، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت 

 ص41.53 
 البخاري، الصحيح، كتاب الرقاق، باب القصد واملداومة على العمل، ج7، ص181- 18242

 

 

طية هو املعيار الذي حيفظ سالمة هذا العمل من أن يتحول إىل مداهنة أو عن اإلفراط والتفريط يف ذلك وتوخي الوس
 منافرة .

قال تعاىل : )مث أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظاملا مل لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق باخلريات 
أحد طريف التفريط واإلفراط *.  والقصد يف الشئ هو االعتدال الذي ال مييل إىل 38باذن اهلل، ذلك الفضل الكبري(

)وقصد اإلنسان يف األمر : مل يتجاوز فيه احلد، ورضي بالتوسط وقصد يف أمر اعتدل وسلك مسلكاً بني املغاالة 
 والتقصري أو بني اإلفراط والتفريط . 

لت اللغة العربية والقصد هو سلوك الطريق املعتدلة ولذلك قد يطلق عليه إسم االعتدال، وقد يسمى بالسداد ولذلك قا
  39إن القصد مبعىن العدل، والقاصد هو الرقيب(

 40قال تعاىل : )لو كان عرضاً قريباً أو سفراً قاصداً التبعوك(

 41)أي سفراً سهال معلوم الطريق(

على القصد والتوسط يف األمور وبني أنه بالقصد واالعتدال يكون  -صلى اهلل عليه وسلم  -وقد حث رسول اهلل 
 حيث قال :  -رضي اهلل عنه  -االهتداء والوصول إىل املبتغى وذلك فيما رواه أبو هريرة 

ا رسول اهلل . قال : وال أنا إال أن قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: "لن ينجي أحداً منكم عمله، قالوا وال أنت ي
 42يتغمدين اهلل برحتمه، فسددوا وقاربوا، واعدوا وروحوا وشيئاً من الدجلة، والقصد القصد تبلغوا "
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 ابن حجر، فتح الباري، كتاب الرقاق، باب القصد واملداومة على العمل، ج24، ص43.82 
 املرجع السابق، ج24، ص44.82 

 ابن حجر العسقالين، فتح الباري، كتاب الرقاق، باب القصد واملداومة على العمل، ج24، ص45.83-82 
 ابن األثري، النهاية يف غريب احلديث، ج4، ص46.67 

 البخاري، الصحيح ، كتاب الرقاق، باب القصد واملداومة على العمل، ج7، ص47.82 
 

 

قال اإلمام ابن حجر : )سددوا : أي أقصدوا السداد والصواب ومعىن االستدراك يف هذا احلديث أن العمل عالمة 
لعامل اجلنة، فاعملوا واقصدوا بعملكم الصواب أي اتباع السنة من اإلخالص وغريه على وجود الرمحة اليت تدخل ا

  43ليقبل عملكم فينزل عليكم الرمحة(

 ىل امللل فترتكوا العمل فتفرطوا )قاربوا : أي ال تفرطوا فتجهدوا أنفسكم يف العبادة لئال يفضي لكم ذلكم إ

 ول النهار . واغدوا وروحوا وشيئاً من الدجلة : الغدو السري أ

 الرواح : السري من أول النصف الثاين من النهار . 

 الدجلة : سري الليل . 

 44فكأن فيه إشارة إىل صيام مجيع النهار وقيام بعض الليل وإىل أعم من ذلك من سائر أوجه العبادة(

احلث على الرفق يف  القصد القصد : بالنصب على اإلغراء : أي الزموا الطريق األوسط واملعتدل وفيه إشارة إىل
 45العبادة(

 46وقال ابن األثري يف تفسري احلديث: )أي عليكم بالقصد من األمور يف القول والفعل(

وقد أورد البخاري احلديث برواية أخرى، عن عائشة رضي اهلل عنها حيث قالت: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
 47اجلنة، وإن أحب األعمال إىل اهلل أدومه وإن قل":"سددوا وقاربوا واعلموا أن لن يدخل أحدكم عمله 

كثرياً من املبالغة واإلفراط يف   -وفيه أيضاً احلث على استمرارية العمل وإن كان قلياًل حيث إنه يسري فيه عليه وسلم 
 يف  - صلى اهلل عليه وسلم -األمور حىت وإن كانت يف العبادة. ملا فيها من التشدد الذي هنينا عنه من ذلك قوله 
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 مسلم، الصحيح، كتاب العلم، باب هلك املتنطعون، ج4، ص48.2055 
م، 1988 -هـ 1408املنصورة، النووي، أبو زكريا حيىي بن شرف النووي الدمشقي، رياض الصاحلني من كالم سيد املرسلني، دار الوفاء للطباعة والنشر، 

 باب االقتصاد يف الطاعة، ص49.66 
 البخاري، الصحيح، كتاب التهجد، باب ما يكره من التشديد يف العبادة، ج2، ص50.48 

 مسلم، الصحيح، كتاب اجلمعة، باب ختفيف الصالة واخلطبة، ج2، ص51.591 

 

، قاهلا ثالثا ويف هذا تأكيد على املغالني يف أقواهلم وأفعاهلم أن  48احلديث الذي أخرجه مسلم : "هلك املتنطعون"
 حيذروا، وأن الشدة ال تأيت خبري.

إن  -صلى اهلل عليه وسلم  -وقد كان  49قال النووي : )واملتنطعون هم املتعمقون املتشددون يف غري موضع التشديد(
صلى اهلل عليه  -رأى يف صحابته تشدداً ومغاالة يف األمور هناهم عن ذلك، ومما يدلنا على ذلك ماصنعه رسول اهلل 

 عندما دخل املسجد" فإذا حبل ممدود بني الساريتني، فقال ما هذا  -وسلم 

: حلوه ليصل أحدكم  -صلى اهلل عليه وسلم  -فقال النيب احلبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب فإذا فرتت تعلقت به. 
 50نشاطه فإذا فرت فلريقد"

يف  -صلى اهلل عليه وسلم  -ونستفيد من هذا احلديث النهي عن التكلف وإرهاق النفس، وقد كان هذا هو منهجه 
 أهنم يعملهم هذا حيذون حذو سائر أموره وأحواله فلم يكن يبالغ يف اخلطبة والصالة كما يفعل أكثر الناس ايلوم ظانني

 وأىن هلم ذلك . -صلى اهلل عليه وسلم  -النيب 

وعندنا من النصوص ما يثبت قصد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم واعتداله يف األمور فقد أخرج مسلم عن جابر بن 
صالته قصداً وخطبته  قوله : )كنت أصلي مع النيب صلى اهلل عليه وسلم الصلوات، فكانت -رضي اهلل عنهما  -مسرة

 51قصداً (

 وقوله قصداً : أي بني الطول والقصر .

وقد كان صلى اهلل عليه وسلم خيفف الصالة رمحة باملصلني حيث أنه يعرف أن فيهم الضعيف والسقيم والكبري وإذا 
الكالم  احلاجة . وفيه فائدة أخرى عظيمة وهي احلرص على عدم إمالل الناس، حيث إنه من املعروف أن إطالة

 واإلسهاب فيه كفيل بأال يعي السامع كل ما يقال بعد فرتة وركيز وجيزة . 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 5, NO 2, 2019 

 
 162 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

                                                           

 القرآن، سورة املمتحنة، 52.7:60 
 مسلم، الصحيح، كتاب العلم، باب هلك املتنطعون، ج4 ص53.2055 

 انظر خترجيه ص54.69 

 

وهكذا نرى أن مثرة العمل ونتيجة تضيع ومتضي سدى إذا خرج العمل عن حد االتزان واالعتدال والتوسط سواء كان 
 العمل عبادة نسكية أو عماًل سلوكياً أو مسألة فكرية .

سالمي شرعي يفتقر إىل هذا الضابط القيم . فاملداراة إذا توسع املسلم يف أمرها إفراطاً واملداراة حبد ذاهتا عمل إ
استحالت نوعاً من املداهنة واملتابعة على احلرام والتهاون يف أمر اهلل سبحانه. وكذا إذا توسع املسلم فيها تفريطاً 

 كم من مظامل استحالت إىل نوع من الشدة والغلظة والتجاوز والتطاول باسم احلق، و 

واخرتاقات وتعديات ترتكب باسم اجلهاد والدعوة والغرية على الدين فتضيع من خالل ذلك التوجيهات الربانية 
واملواعظ النبوية يف الرب واإلحسان والرفق واحلكمة واملوعظة احلسنة. فضالً عمن دوهنم من الفساق وعصاه املؤمنني، 

 52دياركم أن تربوهم وتقسطوا إليهم إن اهلل حيب املقسطني( ومن يقاتلوكم يف الدين ومل خيرجوكم من

والرسول صلى اهلل عليه وسلم يقول: "هلك املتنطعون، هلك املتنطعون، هلك املتنطعون : أخرجه مسلم يف 
 53صحيحه.

عليه  واملتنطعون هم املتشددون املتعمقون الذيين خرجون األمر عن حد التوسط واالعتدال وقد أوضح النيب صلى اهلل
قال : سئل رسول اهلل  -وسلم هذا اخلروج بشقيه إفراطاً وتفريطاً تشديداً ومداهنة فعن أنس بن مالك رضي اهلل عنه 

 صلى اهلل عليه وسلم : مىت يرتك األمر باملعروف والنهي عن املنكر ؟ 

 54فقال عليه الصالة والسالم : "إذا ظهرت املداهنة يف خياركم والفاحشة يف شراركم"

و تأملنا يف هذا احلديث لوجدنا أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قد ربط ضياع مهمة األمر باملعروف والنهي عن املنكر فل
مبداهنة األخيار هذه املداهنة اليت توسع األخيار فيها فتحولت من مداراة إىل مداهنة وممالقة مذمومة بسبب التفريط يف 

 عن حد التوسط .الضوابط الشرعية للمداراة واخلروج فيها 
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 القرآن، سورة لقمان،  19:3155
، 2بدون تاريخ، ج 3وانظر، جممع اللغة العربية، معجم الوسيط، دار آل عمران، ط 185-184، ص5أمحد الشرباصي، موسوعة أخالق القرآن، ج

 ص56.766 
 القرآن، سورة لقمان،  18:3157

 أمحد الشرباصي، موسوعة أخالق القرآن، ج5، ص58.185 
 القرآن، سورة النحل، 59.9:16 

 

 

واحلث على القصد واالعتدال والتوسط يف األمور مستحب ومطلوب يف كل األوقات واألحيان فقد ذكر لنا القرآن 
الكرمي أن وصية لقمان احلكيم لولده كان من مجلتها : )واقصد يف مشيك واغضض من صوتك إن أنكر األصوات 

  55لصوت احلمري(

ملعتدلة القاصدة اليت تليق باإلنسان وتنبغي له، فالقصد من االقتصاد وهو عدم )والقصد يف املشي هنا: املشية ا
اإلسراف وعدم إضاعة الطاقة احلسية اجلسمية يف التبخرت واالختيال والتثين فينبغي أن تكون املشية قاصدة إىل هدف 

 56(ال تتلكأ وال تتخايل وال تتبخرت، بل تتجه إىل غايتها ومقاصدها يف انطالق واعتدال

وكما أمره بعدم االستعجال مرة يف اآلية السابقة أمره بعدم املشي ببطر وهتاون يف هذه اآلية: )وال متش يف األرض 
 58 فطلب منه القصد يف املشي ) حبيث يكون وسطا بني الطرفني املذمومني( 57مرحاً(

وجود طرق أخرى جائزة ومعتلة وكما وضح لنا سبحانه وتعاىل أنه يوجد طريق مقتصد ومتوسط نبهنا أيضاً إىل 
 59 ومنحرفة عن الطريق قال تعاىل: )وعلى اهلل قصد السبيل ومنها جائز ولو شاء هلداكم أمجعني(

)والسبيل القاصد هو الطريق املستقيم الذي ال يلتوي كأن يقصد قصداً إىل غايته فال حييد عنها، والسبيل اجلائر هو 
 صل إليها وال يقف عندها .السبيل املنحرف اجملاوز للغاية ال يو 
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 سيد قطب، يف ظالل القرآن، ج4، ص60.2162 
 القرآن، سورة املائدة، 66:5 .61 
 القرآن، سورة لقمان،  32:3162

 اآللوسي، شهاب الدين حممد، روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين، ج11، ص63.106 

 

)ولو شاء هلداكم أمجعني ولكن شاء أن خيلق اإلنسان مستعبداً للهدى والضالل وأن يدع إلرادته اختيار طريق اهلدى 
أو طريق الضالل فكان منهم من يسلك السبيل القاصد ومنهم من يسلك السبيل اجلائئر وكالمها ال خيرج على مشيئة 

  60 تدع لإلنسان حرية االختيار(اهلل اليت قضت بأن 

ومما تقدم نلحظ يف بعض اآليات حث على القصد يف العبادة ويف بعضها حث على القصد يف سائر التصرفات، 
فالقصد إذن مطلوب يف سائر األمور كالتفكري وإصدار احلكم والرأي والعمل والقول والنوم والراحة وكذلك هو احلال 

 اصداً يف تعامله معهم من غري إفراط وال تفريط . يف مداراة الناس حبيث يكون ق

وقد مدح اهلل سبحانه وتعاىل األمة القاصدة وعاب على غريهم ممن يفرطون ووصف عملهم بأنه عمل سوء قال تعاىل 
وقال أيضاً  : )وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا اهلل خملصني له  61: )منهم أمة مقتصدة وكثري منهم ساء ما يعملون(

 62فلما جناهم إىل الرب فمنهم مقتصد وما جيحد بآيات اهلل إال كل ختار كفور( الدين

واملراد بالقصد: )الطريق املستقيم ال يعدل عنه لغريه وأصله واستقامة الطريق مث أطلق عليه مبالغة، واملراد بالطريق 
 املستقيم التوحيد جمازاً فكأنه قيل: فمنهم مستقيم على التوحيد . 

من االقتصاد مبعىن التوسط واالعتدال واملراد حينئذ على ما قيل متوسط يف أقواله وأفعاله بني اخلوف وقبل مقتصد 
 63والرجاء موف مبا عاهد اهلل تعاىل عليه يف البحر(

 المراجع والمصادر

 الكرمي القرآن-

النهاية يف غريب احلديث واألثر ، حتقيق طاهر أمحد  ،ابن األثري ، حمي الدين أبو السعادات املبارك بن حممد اجلزري -
 جملدات ، بريوت : دار الفكر . 5،  2الزاوي ، حممود حممد الطناجي ، ط 
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) طبعة باألوفست عن  جملدات ، بريوت لبنان : دار الفكر 4البخاري ، حممد بن إمساعيل ، صحيح البخاري ،  –
 طبعة دار الطباعة العامرة باستانبول ( 

 جملدات ، بريوت : دار الفكر  5، الرتمذي ، حممد بن عيسى بن سورة ، اجلامع ، حتقيق عبد الرمحن حممد عثمان -

 التهانوي: حممد علي بن شيخ علي بن قاضي، كشاف اصطالحات الفنون، بدون تاريخ، دار صادر، بريوت.

جملدا ، مصر :  14،  1ابن حجر العسقالين ، أمحد بن علي بن حجر ، فتح الباري شرح صحيح البخاري ، ط –  
 مكتبة الكليات األزهرية .

ابن حجر العسقالين، املطالب العالية بزوائد املسانيد الثمانية، حتقيق حبيب الرمحن األعظمي، داراملعرفة، بريوت،  -
 لبنان، بدون تاريخ، 

يب الدنيا ، عبداهلل بن حممد عبيد ، مداراة الناس والصرب على أذاهم ، خمطوط ، نسخة خاصة يف مكتبة د / ابن أ-
 جنم عبدالرمحن خلف .

ابن رجب احلنبلي، عبدالرمحن بن شهاب الدين، جامع العلوم واحلكم يف شرح مخسني حديثا من جوامع الكلم، -
 .م 1994 -هـ 1414ي، دار احلديث، القاهرة، الطبعة األوىل خرج أحاديثه وعلق عليه: عصام الدين الصبابط

 جملدات ، بريوت ، لبنان : دار الفكر . 10الزبيدي ،حممد بن حممد بن احلسني، احتاف السادة املتقني ، -

 -هـ 1401أمحد الشرباصي، موسوعة أخالق القرآن، دار الرائد العريب، بريوت، لبنان، الطبعة االوىل،  لشرباصيا-
1981  

 م، 1993القرضاوي د.يوسف القرضاوي، حول ركن اإلخالص، دار الطباعة والنشر اإلسالمية، القاهرة، سنة -

القرطيب، حممد بن أمحد األنصاري، اجلامع ألحكام القرآن، )حتقيق إبراهيم اطفيش( ، دار إحياء الرتاث العريب، -
  م1966-1965بريوت 

البقاء أيوب بن موسى، الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية، حتقيق د. عدنان درويش، العكربي، أبو -
 ، وزارة الثقافة دمشق.1981سنة  2حممد املصري، ط
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العيين، )بدر الدين أيب حممد حممود بن أمحد العيين( عمدة القاريء، )كتاب احملاربني، باب رجم احلبلى من الزىن إذا -
هـ 1392سنة  1ركة ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده مبصر، حممد حممود احلليب وشركاة طأحصنت( مصر، ش

 م1982

حممد اخلضري، نور اليقني يف سرية سيد املرسلني، حتقيق مسري أمحد العطار، دار احلديث، القاهرة، الطبعة الثانية، -
  108م، ص1992 -هـ 1412سنة 

  1514.1، ص3من قاتل للرياء والسمعة، ج مسلم، الصحيح، كتاب اإلمارة، باب-

جممع اللغة العربية ن بدون تاريخ ، اجملم الوسيط ، أشرف على الطبع حسن علي عطية حممد شوقي أمني ، جملدين -
 ، تركيا ، استانبول : املكتبة اإلسالمية للطباعة والنشر .

الصاحلني من كالم سيد املرسلني، دار الوفاء للطباعة النووي، أبو زكريا حيىي بن شرف النووي الدمشقي، رياض -
  م1988 -هـ 1408والنشر، املنصورة، 

 


