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2                 اتسى أثسًا إجيابًٝا

 للل

 اترك أثرًا إجابيًا

 ) اذتًك١ األٚىل (

 ) العىن املتعدي والالزم (

ٚإٕ  ٦٥الذارايت:  َّيئ ىئ نئ مئ زئ رئ ُّّٰٱإٕ ايػا١ٜ َٔ خًل ارتًل ٖٛ ايعباد٠ قاٍ تعاىل : 

ايطًٛى )ايعٌُ  أدسٙ ع٢ً صاسب٘ ٖٚرا َا ٜطُٝ٘ أٌٖ ايرتب١ٝتًو ايعباد٠ تتٓٛع فُٓٗا َا ٖٛ َكتصس 

صاسب٘ ال ٜتعداٙ ٚذيو َجٌ ايتطبٝح ٚايتًٌٗٝ ٚضا٥س األذناز ٚنريو ايعبادات ايالشّ( أٟ إٔ ْفع٘ ي

 اييت ٜٓتفع بٗا صاسبٗا فكط أَا غريٙ فال ٜٓتفع بٗا نايصال٠ ٚايصٝاّ ٚحنٛ ذيو .

ٚنريو  دٟ إىل غريٙ أٟ ْفع ذيو ايعٌُ ٜطتفٝد َٓ٘ صاسبَ٘ٚٓٗا ٖٚٛ ايٓٛع ايجاْٞ : َا ٖٛ َتع

ٜطتفٝد َٓ٘ غريٙ ٖٚرا َا ٜطُٝ٘ أٌٖ ايرتب١ٝ ٚايطًٛى )ايعٌُ املتعدٟ( أٟ ٜٓتفع صاسب٘ ٚغريٙ  ٚذيو 

فٝد َٓٗا ٚايٓٗٞ عٔ املٓهس ٚحنٖٛا فٗرٙ ٚأَجاهلا ٜطت كسإٓ ْٚػس ايعًِ ٚاألَس باملعسٚفَجٌ تعًِٝ اي

يو غريٙ َٔ َا ٜط٢ُ ) تسى األثس ( ٖٚٛ َٛضٛعٓا يف تًو اذتًكات بإذٕ اهلل صاسبٗا ٜٚطتفٝد نر

هب مب خب جبحب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ُّٱعاىل ٚاألصٌ يف ٖرا قٛي٘ تعاىل ت
, ٖٚهرا  فإٕ تًو ايدع٠ٛ ٜطتفٝد َٓٗا اآلخسٕٚ فٗٞ أثس تسن٘ فِٝٗ ذيو ايداعٞ  ٥٢٦النحل:  َّجت

( زٚاٙ دس فاعً٘)َٔ دٍ عٌ خري فً٘ َجٌ أ زقٛي٘ َٚٓٗا  صٛص ايكسآ١ْٝ اييت حتح ع٢ً ايدع٠ٛمجٝع ايٓ

) إذا َات ابٔ آدّ اْكطع عًُ٘ إال َٔ  زَطًِ , فٗرا عٌُ َتعدٟ ٖٚٛ َٔ تسى األثس اإلجيابٞ ٚقٛي٘ 

ثالخ صدق١ داز١ٜ أٚ عًِ ٜٓتفع ب٘ أٚ ٚيد صاحل ٜدعٛ ي٘ ( فايصدق١ ادتاز١ٜ ٚايعًِ املٓتفع ب٘ نٌ ٖرا 

 دٟ ٚتسى األثس يف ايٓاع ٚأْ٘ دع٠ٛسى األثس فإذا تكسز ٖرا عسفٓا أ١ُٖٝ ايعٌُ املتععٌُ َتعدٟ ٖٚٛ َٔ ت

إىل اهلل ٚأْ٘ صدق١ داز١ٜ يصاسب٘ ٚأْ٘ عًِ ٜٓتفع ب٘ ٚأْ٘ أَس باملعسٚف ْٚٗٞ عٔ املٓهس فإذا عًُٓا ذيو 

فصاز يٓا َجٌ ا تأثسٚا ٕ قبٌ ٖؤال٤ فًسمبخسٜٔ فإْٓا حنٔ املطتفٝدٚعسفٓا أْٓا عٓدَا ْبرٍ ٖرا يآل

ذيو  ٚاذتطٓات ٚيٛ عًُٓا سكًا فط١ًٝ  شسص عًٝ٘ نجريًا ست٢ منأل َٛاشٜٓٓا بارتري ٚاألدٛزأدٛزِٖ فًٓ

ٚفٛا٥دٙ عًٝٓا يف ايدْٝا ٚاآلخس٠ يهإ يٓا َٓٗر ثابت يف ٖرا ٖٚٛ إٔ ال جنًظ  زتًطًا إال ٚجنعٌ فٝ٘ غ٦ًٝا 

ي١ ع١ًُٝ أٚ عٌُ فاضٌ أٚ أَس مبعسٚف أٚ ْٗٞ عٔ أٚ سدٜح أٚ َطأ َٔ ٖرا األثس اإلمياْٞ به١ًُ َؤثس٠

َٓهس ٚأَجاٍ ذيو .

فإذا نإ ذيو ضذ١ٝ يٓا ٚصف١ َٔ صفاتٓا فإْٓا بريو حنٝٞ زتايظ ايرنس نُا نإ عًٝ٘ 

يف  اجملايظ مبجٌ ذيو ٖٛ إجناش نبري  ايصاذتٕٛ  ٚاملصًشٕٛ فكد نإ ٖرا دأبِٗ ٖٚدِٜٗ . إٕ حتسٜو

ٚعًٝ٘ قد ٜٓػأ ٖؤال٤ ادتايطٕٛ ٚاملطتُعٕٛ , ٚنِ ٖٛ مجٌٝ إٔ حيصٌ ذيو  ايرتبٟٛ ٚاإلمياْٞ ادتاْب

يف األضس داخٌ ايبٝٛت ٚيف ايسسالت بني ايصَال٤ ٚاألقازب حبٝح ٜهٕٛ يف داخٌ سدٜجِٗ فُٝا بِٝٓٗ غ٤ٞ 

 ايبعض اآلخس فٝطتفٝد ادتُٝع . ست٢ ٜرتى بعطِٗ أثسًا إجيابًٝا يد٣َٔ ايفٛا٥د 
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3 اتسى أثسًا إجيابًٝا

اترك أثرًا إجيابيًا

اذتًك١ ايجا١ْٝ ( )

)وجاه عمى ترك األثر (

إٕ تسى األثس ع٢ً ايٓاع ٖٛ عٌُ صاحل دًٌٝ قد ال ٜٛصف باملػك١ يف نجري َٔ األسٝإ بٌ قد ٜرتى 

اإلْطإ أثسًا مجٝاًل ع٢ً اآلخسٜٔ َٔ سٝح ال ٜػعس ٚذيو حبطٔ ارتًل ٚايهًِ ايطٝب ٚاألدب ادتِ فٝا 

نإ قد تعُد ذيو ٚأسطٔ إىل اآلخسٜٔ بأْ٘ ضٝرتى فِٝٗ آثسًا  تس٣ َا ذا ضٝهٕٛ مجاٍ ذيو األثس إذا

مل ٜهًف صاسب٘ غ٦ًٝا َٔ ايٛاقع إجيابًٝا ٚست٢ ْعًِ إٔ ذيو ضٌٗ َٝطس حبُد اهلل ضأضسب َجاًل ٜطريًا 

اذتطٓات بفطٌ اهلل ٚإيٝهِ املٛقف ايتايٞ َع بيهٔ صاز ي٘ صدق١ داز١ٜ ْٚسدٛ إٔ تهٕٛ َٛاشٜٓ٘ اَتألت 

أْ٘ ادتُع عدد َٔ ايصَال٤ يف زس١ً دٚز١ٜ أضبٛع١ٝ ٜتذاذبٕٛ فٝٗا أطساف اذتدٜح  : ٘ , ٖٚٛايتعًٝل عًٝ

فهإ أسدِٖ أزاد إٔ ٜرتى فِٝٗ أثسًا مجٝاًل ٚصاذتًا فتشدخ صاسبٓا نُا ٜكٍٛ ثالخ دقا٥ل فكط عٔ

فِٝٗ عٓدَا فط١ًٝ صٝاّ ّٜٛ االثٓني فتٓاقػٛا ٚجتاذبٛا اذتدٜح سٍٛ ذيو فاضتفاد ادتُٝع يهٔ ٚاسدًا 

ذٖب إىل أٚالدٙ قاٍ ذيو يصٚدت٘ ٚاتفكا مجٝعًا إٔ ٜصَٛا ذيو ايّٝٛ , ٜكٍٛ فصُٓاٙ أضبٛعًا بعد آخس 

ست٢ أنًُٓا ثالثني ض١ٓ ٚحنٔ ْصَٛ٘ َٚا ْصاٍ نريو . اْت٢ٗ املٛقف .

ِٗ َجٌتًو األٜاّ فٗٛ دهلِ عًٝٗا فً ٖؤال٤ ٚايتعًٝل عًٝ٘ / أٚاًل : ٜا بػس٣ ذيو املتشدخ بأدس صٝاّ

٘ ( زٚاٙ َطًِ .أدس فاعً ٜكٍٛ ) َٔ دٍ ع٢ً خري فً٘ َجٌ زأدٛزِٖ ٚايٓيب 

ثاًْٝا : زمبا صاّ آخسٕٚ يهِٓٗ مل ٜرنسٚا ذيو أٚ ناْٛا ٜصَٕٛٛ فكٜٛت عصميٗتِ .

ثايجًا : ٖرا ايرٟ صاّ زمبا دٍ غريٙ ع٢ً ذيو ايصٝاّ فتتابعت األدٛز عًٝ٘ ٚع٢ً املتشدخ األٍٚ .

تهًف ذيو املتشدخ بتًو ايدقا٥ل ايٝطري٠ بٌ ٚفك٘ اهلل يريو فتشدخ بٗا .زابعًا : مل ٜ

خاَطًا : ملاذا ال ٜهٕٛ ذيو ضذ١ٝ يٓا يف زتايطٓا ٚصف١ َٔ صفاتٓا ايجابت١ يٓا يف عُّٛ زتايطٓا .

األدٛز ايعظ١ُٝ َٔ سٝح ال ْػعس سٝح إٕ األعُاٍ ايٝطري ب َٔ خالٍ ذيو ايعٌُطضادضًا : ضٓه

ٚاألقٛاٍ ايصاذت١ ال حتص٢ نجس٠ حبُد اهلل بٌ يٛ إٔ ايٛاسد َٓا دعٌ ذيو بسْازتًا ي٘ فٝدطط يف 

نٌ زتًظ َاذا ضٝصزع فٝ٘ َٔ ارتري فٝهٕٛ زتًط٘ ذيو بسن١ عًٝ٘ ٚع٢ً أصشاب٘ ٚخريًا هلِ مجٝعًا .

 حٚتتطهٕٛ ذيو َٔ ضًٛنهِ ٚضًٛى أبٓا٥هِ يتٓايٛا األدٛز املطاعف١ فٝا أٜٗا ايهساّ اعًُٛا ع٢ً إٔ ٜ

املفاِٖٝ ٚايتصٛزات ٚاألعُاٍ ٚاألخطا٤ ٜٚصداد ايٓاع خريًا ٚعُاًل صاذتًا فُا أسٛدٓا يريو نٝف ال 

ٖرٙ ايفسص١  يػٝطإ إىل أسدْا فٝعٌُ ع٢ً تفٜٛتٚاألَس ضٌٗ ال حيتاز إىل نجري عٌُ ٚيهٔ قد ٜأتٞ ا

ٜٛف ٚحنٛ ذيو ٚيهٔ نٔ َبادزًا يف ايعطا٤ ٚعٓد ايصباح حيُد ايكّٛ ايطسا .عًٝ٘ بايتط
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 4                 اتسى أثسًا إجيابًٝا

 اترك أثرًا إجيابيًا

 ) اذتًك١ ايجايج١ (

 ) سؤاه وجواب حوه ترك األثر (

فكد ض٦ٌ اإلَاّ ابٔ  –زمح٘ اهلل  –يف َٛضٛع تسى األثس اعسض ع٢ً َطاَعهِ ضؤااًل ٚدٛابًا البٔ قدا١َ 

َٛفل ٚ ستسّٚ  ٔعظًُٝا ٖٚٛ أ١َٝٓ نٌ َطًِ بٌ ٚايهٌ ٜطع٢ إىل حتكٝل ذيو ٚيهقدا١َ ضؤااًل نبريًا ٚ

 , فكٌٝ ي٘ ٜا إَاّ َٔ ٖٛ املٛفل ٚايطعٝد ؟ .

سكًا إْ٘ ضؤاٍ نبري ٚادتُٝع ٜعٌُ ع٢ً حتصًٝ٘ فٗٛ ٜػتٌُ ع٢ً ايتٛفٝل ٚايطعاد٠ ُٖٚا صفتإ 

 –زمح٘ اهلل  –يًٓذاح يف ايدْٝا ٚاآلخس٠ ٚيٛ أدبت ع٢ً ٖرا ايطؤاٍ بأدٛب١ أخس٣ غري إداب١ ابٔ قدا١َ 

ٛ سطٔ ارتًل يهاْت صشٝش١ فًٛ قًت املٛفل ايطعٝد ٖٛ احملافظ ع٢ً صالت٘ يهإ صشٝشًا , أٚ قًت ٖ

ٜتًٛ نتاب اهلل ٜٚعٌُ ب٘ يهإ صشٝشًا يهٔ ابٔ قدا١َ ذنس دٛابًا ٜطتُس َٔ ٖٛ  يهإ صشٝشًا , أٚ قًت

 َعو يف سٝاتو ٚبعد مماتو .

ت أْفاض٘ مل تتٛقف سطٓات٘ . فهأْ٘ ٜكٍٛ ٖٛ ايرٟ املٛفل ايطعٝد ٖٛ َٔ إذا ٚقف –زمح٘ اهلل  –فكاٍ 

 ٘ َا تصاٍ سطٓات٘ جتسٟ ي٘ ٚنٝف ٜهٕٛ ذيو ؟ ٜهٕٛ ذيوتٜعٌُ اذتطٓات يف ايدْٝا يهٔ بعد مما

إٔ تدٍ ايٓاع ع٢ً ارتري فٝعًُٛا ب٘ فٗرا ايعٌُ جتسٟ سطٓاتو ساٍ سٝاتو بايصدقات ادتاز١ٜ َٚٓٗا 

٘ هلِ َٚٔ د١ٗ أخس٣ قد ٜهٕٛ ٖؤال٤ ايرٜٔ ديًتِٗ ع٢ً ارتري ٚبعد مماتو َا داَٛا ٜعًُٕٛ مبا ذنست

 بريو ادتٛاب مجع بني ايعًُني املتعدٟ ٚايالشّ . زمح٘ اهلل ديٛا غريِٖ أٜطَا ٚ ٖهرا تتطًطٌ األدٛز فٗٛ

فٗٛ ٜػٌُ صفتني عظُٝتني َٔ  –زمح٘ اهلل  –فتأٌَ أخٞ ايهسِٜ ذيو ايطؤاٍ ٚادتٛاب البٔ قدا١َ 

إٔ تهٕٛ َتصفًا بُٗا يتهٕٛ َٛفكًا ضعٝدًا  ستاٚاًلٓادشني ُٖٚا ايتٛفٝل ٚايطعاد٠ صفات ايٓذاح ٚاي

ٚاعٌُ ع٢ً ايعصّ ٚايك٠ٛ يف ايتٓفٝر َع االضتُساز ع٢ً حتصٌٝ ذيو فطتهٕٛ األدٛز عًٝو َتتابع١ 

ٚضٝشُدى ايٓاع ٜٚدعٕٛ يو نًُا فعًٛا ذيو األثس ايرٟ دعًت٘ فِٝٗ ٚاسرز َٔ ايتطٜٛف فٗٛ َٔ 

ػٝطإ فإْو إذا سصًت يو ايفسص١ دا٤ى ايػٝطإ يٝطٝعٗا عًٝو ٚيهٔ نٔ َبادزًا بٗا ساٍ دٓد اي

ٚزٚدٖا عًٝو ٚبٗرا ضتهٕٛ زتايطو صدقات داز١ٜ يو بٌ املٛاقف اييت متس عًٝو ضتهٕٛ نريو , 

فٝا بػساى بٗا صدقات داز١ٜ َٔ دٕٚ إٔ تدفع َااًل ع٢ً حتصًٝٗا فُٝهٔ إٔ تهٕٛ صدقاتو ادتاز١ٜ يف 

ايطو ٚيف بٝتو ٚيف ٚضا٥ٌ ايتٛاصٌ يدٜو , ٚأْو َع ايدزب١ يًٓفظ ع٢ً ذيو ايعٌُ ايصاحل زت

ادتًٌٝ ضٝهٕٛ صف١ َٔ صفاتو ايالش١َ ٚضذ١ٝ َٔ ضذاٜاى ال تطتطٝع إٔ تٓفو َٓٗا بٌ إذا تسنتٗا 

 يف َٛقف َٔ املٛاقف فإْو تًّٛ ْفطو ع٢ً عدّ اضتجُاز ذيو املٛقف ٚيهٔ اعًِ إٔ تسى األثس ع٢ً

ايٓاع ٖٛ حباد١ إىل عٌُ صاحل تعًُ٘ أْت يٓفطو فإٕ فاقد ايػ٤ٞ ال ٜعطٝ٘ , فاعٌُ ايصاذتات 

صإ ع٢ً يٓفطو يٝهٕٛ ذيو ٚقٛدًا يٓفع اآلخسٜٔ ٚتسى األثس ادتٌُٝ فِٝٗ , إٕ ٖرا ايطؤاٍ ٚادتٛاب حيف

ٌ فإٕ ٖرا ايرتى مجٝاًل ع٢ً ايٓاع َٔ عٌُ صاحل أٚ خًل سطٔ أٚ ذنس فاض ايعصمي١ ع٢ً أت ترتى أثسًا

 يألثس ٖٛ سطٓات جتسٟ يو ّٜٛ ايكٝا١َ ٚيف َٛاشٜٓو .
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 5                 اتسى أثسًا إجيابًٝا

 اترك أثرًا إجيابيًا

 ) اذتًك١ ايسابع١ (

 عواون وعيهة عمى ترك األثر () 

إٕ َٛضٛع تسى األثس يف ايٓاع غا١ٜ يف األ١ُٖٝ َٚٔ املِٗ أٜطًا إٔ ٜهٕٛ تسى األثس صف١ َٔ صفاتو 

ارتري ايهجري َٔ األدٛز ٜٚهٕٛ ذيو صدق١ داز١ٜ يو َع َا  ٚضذ١ٝ َٔ ضذاٜاى ألْو بريو ضتهطب

حيصٌ يف قًٛب ايٓاع َٔ ستب١ يو ألْو تسنت فِٝٗ أثسًا إجيابًٝا ٜترنسْٚو ٜٚدعٕٛ يو نًُا 

عًُٛٙ ٜٚػهسْٚو عًٝ٘ ٚيهٔ ايطؤاٍ ايرٟ ٜطسح ْفط٘ نٝف جتعٌ تسى األثس صف١ َٔ صفاتو 

س يو عٛاٌَ ١َُٗ ٚقبًٗا َكد١َ ٜطري٠ ٚبعدٖا خامت١ ايالش١َ يو يإلداب١ ع٢ً ٖرا ايطؤاٍ , اذن

 نريو .

هلل تعاىل ٚاعًِ أَا املكد١َ : فاعًِ أْو بٗرا ايعٌُ ٖٚٛ تسى األثس اإلجيابٞ يف ايٓاع تهٕٛ داع١ٝ إىل ا

يِٝٗ ٚإٔ اهلل ضٝعٝٓو ٜٚطددى ٚيهٔ عًٝ٘ باإلخالص ي٘ ٚعدّ ايسٜا٤ ٚايطُع١ أْو بريو أسطٓت إ

 اى ٜٚطُعو .ٚاعًِ إٔ اهلل ٜس

 -أَا ايعٛاٌَ يهٞ ٜهٕٛ تسى األثس صف١ َٔ صفاتو فٗٞ نايتايٞ :

ت ع٢ً زتًظ أٚ بدأت تتصفح يف ٚضا٥ٌ ايتٛاصٌ أٚ دًطت َع صاسب يو يف َٓاضب١ َْنًُا قِد (1

 ٚحنٛ ذيو ففهس , نٝف اضتجُس تًو ايفسص١ يف تسى األثس ع٢ً ٖؤال٤ .

ايٓاع فايعٌُ ادتٝد ال ٜأتٞ إىل بعد ايتدزٜب فكد عًٝو بتدزٜب ْفطو ع٢ً َصاٚي١ تسى األثس يف  (2

 تطعف يف أٍٚ املػٛاز يهٔ اضتُس ٚضدد ارتًٌ ٚضتذد ْفطو جنشت عٔ قسٜب .

اقتبظ َٔ ساٍ ٖؤال٤ املؤثسٜٔ يف ايٓاع نٝف قاَٛا بٗرا ايتأثري فاقتٝظ َِٓٗ بعض املصاٜا  (3

 ٚايصفات ٚطبكٗا بٓفطو بايطسٜك١ اييت تٓاضب َطتٛاى .

 اضتجُاز ايفسص  ٚأُٖٝتٗا ٚادعٌ ذيو ٚاقعًا عًًُٝا يو ٚيٛ ناْت ايفسص صػري٠ .اقسأ عٔ  (4

اضتػعس نِ األدس ايرٟ ٜأتٝو عٓدَا ٜعٌُ ايٓاع مبا ديًتِٗ عًٝ٘ ٚباألثس اإلجيابٞ ايرٟ تسنت٘  (5

 فِٝٗ إٕ األدٛز عظ١ُٝ فاضتػعاز ذيو ٜدفعو إىل املصٜد .

 ٚنٔ ساشًَا عاشًَا .عًٝو باملبادز٠ يف ايطسح  إٜاى ٚايتطٜٛف بٌ (6

 إذا مل ترتى أثسًا يف غريى فٓاقؼ َع ْفطو أضباب ذيو ٚعادتٗا . (7

ابدأ باألصػس فاألصػس يف تسى األثس فًٛ َجاًل سفظت سدٜجًا قصريًا َجٌ قٛي٘ عًٝ٘ ايصال٠ ٚايطالّ  (8

بدازٟ )َٔ قاٍ ضبشإ اهلل ٚحبُدٙ يف ّٜٛ َا١٥ َس٠ سطت خطاٜاٙ ٚإٕ ناْت َجٌ شبد ايبشس( زٚاٙ اي

, ثِ ترنس ٖرا اذتدٜح يف زتايطو ٚيف ٚضا٥ٌ ايتٛاصٌ يدٜو فسمبا عًُٛا ب٘ فهإ أثسًا مجٝاًل 

 . , فٗرٙ ٚأَجاهلا عٛاٌَ تعٝٓو ع٢ً تسى األثس ايطٝب يف ايٓاع تسنت٘ فِٝٗ

 تدٟفعًٝ٘ يٝهٕٛ يو َجٌ َا ٜعًُٕٛ ٜٚكع٢ً َصاٚي١ ٖرا املٛضٛع ٚت ىٚأَا ارتامت١ فٗٞ ساٍٚ تػذٝع غري

 . فإٕ تػذٝعو يػريى ٖٛ تػذٝع يٓفطو ع٢ً االضتُساز يف ذيو املطُاز بِٗ اآلخسٕٚ فٝا بػساى
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 6                 اتسى أثسًا إجيابًٝا

 اترك أثرًا إجيابيًا

 ) اذتًك١ ارتاَط١ (

 ) وجاالى يف ترك األثر (

إٕ تسى األثس اذتطٔ بايٓاع ٖٛ َٔ األعُاٍ ايصاذت١ املتعد١ٜ يف ْفعٗا يآلخسٜٔ ٖٚٞ َٔ ايصدقات 

 . زٚاٙ َطًِ)َٔ دٍ ع٢ً خري فً٘ َجٌ أدس فاعً٘ (  زٚنافٝو يف ٖرا قٍٛ ايٓيب  ١ادتازٜ

َٚا ٜدزٜو أْو تسنت أثسًا طٝبًا َٔ قٍٛ أٚ فعٌ ثِ بدأ ذيو األثس ٜطسٟ بني ايٓاع ٜطبكْٛ٘ فصازت 

س األدٛز تتابع عًٝو ٚتتهاثس ف٦ًٝٓٗا يو ذيو ايعٌُ املطاعف ٚأذنس يف تًو اذتًك١ َجايني يرتى األث

 يعًٗا ٜهْٛإ منٛذدني يٓا يف ٖرا املطُاز املبازى .

ايظ حتدخ أسدِٖ عٔ ضٝد االضتػفاز ٖٚٛ ايٛازد يف سدٜح غداد بٔ أٚع اجمليف زتًظ َٔ  املجاه األوه :

)ضٝد االضتػفاز إٔ تكٍٛ ايًِٗ أْت زبٞ ال إي٘ إال أْت خًكتين ٚأْا عبدى  ز زضٞ اهلل عٓ٘ قاٍ قاٍ ايٓيب

ٚأْا ع٢ً عٗدى ٚٚعدى َا اضتطعت أعٛذ بو َٔ غس َا صٓعت أب٤ٛ يو بٓعُتو عًٞ ٚأب٤ٛ برْيب 

, ٚذنس يف آخس اذتدٜح أْ٘ ضبب َٔ أضباب دخٍٛ ادت١ٓ  زٚاٙ ايبدازٟفاغفس يٞ فإْ٘ ال ٜػفس ايرْٛب إال أْت ( 

اسبٓا ذنس ٖرا اذتدٜح ٚعًل عًٝ٘ فًُا أزاد ارتسٚز فإذا طفٌ يف ايعاغس٠ َٔ عُسٙ ٜٓتظسٙ عٓد فص

بدأ ٖرا ايطفٌ حيفظ٘ ٜٚهسزٙ صباسًا ٚ  االضتػفاز فانتب٘ يٞ فهتب٘ ي٘ ثِايباب فكاٍ أْا مل أسفظ ضٝد 

رئٜ فًصاسبٓا األٍٚ َطا٤ً بػهٌ َٜٛٞ ٚاآلٕ بًؼ ٖرا ايطفٌ ضبعني عاًَا ٖٚٛ ٜهسزٙ ٚقد دٍ عًٝ٘ ايهج

فٗٛ نطب أدس ضبعني عاًَا ٖٚٛ مل ٜتهًف غ٦ًٝا يف تسى ٖرا األثس غري  األثس األدس ايعظِٝ يف تسى ٖرا

 نًُات ٜطري٠ يف ٚقت ٜطري ٚذيو فطٌ اهلل تعاىل عًٝ٘ .

,  أسدِٖ ستافظ ع٢ً األذناز ايصباس١ٝ ٚاملطا١ٝ٥ َد٠ ال تكٌ عٔ مخط١ ٚثالثني عاًَا املجاه الجاني :

ٚقاٍ إْ٘ اضتفادٖا ٚتعًُٗا َٔ فالٕ ف٦ًٝٓٗا هلرا األٍٚ ايرٟ عًُ٘ تًو األذناز فٗٛ ٜهسزٖا تًو 

ايطٓٛات اييت تصٜد ع٢ً ثًح ايكسٕ فهِ ٜا تس٣ نطب ٖرا األٍٚ َٔ اذتطٓات ٚاألدٛز يف قسا٠٤ تًو 

 ٢ صاسب٘ .األذناز َٔ اآلٜات ٚايٓصٛص ايٓب١ٜٛ , ٖٚرا ال غو أْ٘ أثس عظِٝ تسن٘ صاسبٓا عً

أٜٗا األخ٠ٛ األنازّ إٕ تسى األثس ايطٝب يف ايٓاع ال حيتاز إىل دٗد نبري إمنا ٖٛ تٛفٝل َٔ اهلل تعاىل 

يبعض عبادٙ فعٓدَا تهٕٛ يف زتًظ أٚ َع صاسب يو أٚ حنٛ ذيو ساٍٚ داٖدًا إٔ تفهس , نٝف 

ٚضتصٜد قدزاتو َع ايٛقت  أضتجُس تًو ايفسص١ يف تسى األثس فِٝٗ ثِ بادز ٚابدأ َٚازع ذيو عًًُٝا

َُبًؼ يعباد اهلل دٜٓ٘ ٚغسع٘ .  ٚايدزب١ يف تسى األثس إْو إٕ دعًت ذيو ضذ١ٝ يو فأْت داٍع إىل اهلل ٚ

ضأٍ اهلل اإلعا١ْ ٚايتٛفٝل فإٕ ٚفكت يريو ايعٌُ ادتًٌٝ ٖٚٛ تسى األثس فكد ٚفكت يعٌُ َبازى فتهٕٛ ٚا

ٜو أْ٘ اضتفاد َٔ ذيو األثس خًل عظِٝ ال زتايطو زتايظ خري ٚعًُو صدقات داز١ٜ َٚا ٜدز

 تعًُِٗ يهٔ اهلل ٜعًُِٗ ٚيهٔ عًٝو باإلخالص هلل تعاىل ٚضؤاٍ اهلل ايكبٍٛ .
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 7                 اتسى أثسًا إجيابًٝا

 اترك أثرًا إجيابيًا

 ) اذتًك١ ايطادض١ (

 ) عواون أخرى وعيهة عمى ترك األثر (

ايبعض ٜطتجُسٖا ٚايبعض اآلخس إٕ تسى األثس اإلجيابٞ ع٢ً اآلخسٜٔ ٖٛ فسص١ حتصٌ نجريًا يبعطٓا يهٔ 

زمبا ٜتطاٌٖ فٝٗا ففاتت عًٝ٘ تًو ايفسص١ ٖٚٓاى عٛاٌَ ستفص٠ ع٢ً تسى األثس ايطٝب ع٢ً اآلخسٜٔ 

ٚضأذنس يو عػس٠ عٛاٌَ تعٝٓو بعد اهلل ع٢ً اذتسص ع٢ً تًو ايصف١ ٖٚٞ تسى األثس اإلجيابٞ ع٢ً 

 -اآلخسٜٔ :

بٞ ع٢ً اآلخسٜٔ أْو قدَت هلِ غ٦ًٝا ٜٓفعِٗ دًْٝا أٚ أخس٣ أٚ اضتػعازى أْو بتأثريى اإلجيا السبب األوه :

بُٗا مجٝعًا ٚبٗرا االضتػعاز تبتٗر ٚتفسح ِٖٚ نريو ٜفسسٕٛ مبا زأٚا أٚ مسعٛا َٓو فٗرا االضتػعاز ٖٛ 

 مما ٜدفعو إىل اذتسص ع٢ً ذيو نجريًا .

أثسًا طٝبًا فإٕ نإ عُاًل صاذتًا دس ايرٟ ٜعٛد عًٝو إذا تسنت يف اآلخسٜٔ اضتػعازى يأل السبب الجاني :

 فًو أدسٙ , ٚإٕ نإ خًكًا سطًٓا فأْت َطاِٖ يف ايتػٝري إىل األسطٔ ٖٚهرا يف األَٛز األخس٣ .

ال تتأخس أٚ ختذٌ ٚإمنا بادز إىل طسح َا فٝ٘ أثس سطٔ ع٢ً اآلخسٜٔ ٚيٛ به١ًُ ٜطري٠ أٚ غهس  السبب الجالح :

 س بري٘ هلِ .أٚ دعا٤ أٚ ْصح أٚ غري ذيو َا ٜتٝط

أْٗا إذا فاتت عًٝو ايفسص١ فًِ ترتى فٝٗا أثسًا ع٢ً غريى فإٕ ٖرا ٜدفعو إىل اذتسص ع٢ً  السبب الرابع :

 . , فاعٌُ ع٢ً حتصٌٝ األخس٣ ٚاسسص ع٢ً اضتجُازٖا اضتجُاز ايفسص١ األخس٣

دزب١ يو يف ذيو  يف تسى األثس ايطٝب ع٢ً اآلخسٜٔ ابدأ باألٜطس فاألٜطس يٝهٕٛ ذيو السبب اخلاوس :

املطُاز َٚجاٍ ع٢ً ذيو ابدأ بإشدا٤ ايػهس يآلخسٜٔ ثِ َس٠ أخس٣ اذنس تعًٝكًا ٚيٛ ٜطريًا ع٢ً نالّ 

أسدِٖ َٚس٠ ثايج١ اذنس هلِ سدٜجًا ٚٚضش٘ هلِ ٖٚهرا ٜتهاثس عٓدى تسى األثس ايطٝب ع٢ً اآلخسٜٔ ٚقد 

 ٓهس أٚ غري ذيو َٔ احملاضٔعسٚف أٚ ْٗٞ عٔ َٜهٕٛ األثس ايطٝب ٖٛ َٛاضا٠ َهسٚب أٚ قطا٤ ساد١ أٚ أَس مب

 َٔ طسس٘ ساٍٚ إٔ تكّٛ بإعداد َا تسٜد إٔ تكٛي٘ ألصشابو ٚزتايطٝو يتهٕٛ َتُهًٓا السبب السادس :

 . ٚاَتجاي٘ ٚساٍٚ أْت تطبٝك٘

ْاقؼ َع أصشابو عٔ أ١ُٖٝ تسى األثس ايطٝب ع٢ً اآلخسٜٔ فإٕ ٖرا ٜدفعو إىل اذتسص  السبب السابع :

 . ٚاالنجاز َٓ٘ ٚأْت بريو تػذع ْفطو ع٢ً االضتُساز فٝ٘ ٘عًٝ

فإٕ  اقسأ عٔ غدصٝات تسنٛا األثس ايطٝب يف ايٓاع ٚدايظ غدصٝات َعاصس٠ نريو السبب الجاوو :

 . ايصاسب ضاسب

سٜكو بايطالّ  االبتطا١َ ٚيف ايطٝب يٝظ يف زتايطو فكط بٌ يف ط ساٍٚ تسى األثس السبب التاسع :

 . , فٗٞ زتاالت عف١ٜٛ ٜطري٠ يهٓٗا عظ١ُٝ األثس ٚاألدس َٚٓاضباتو ٚيف ضفسى ٚزسالتو ٖٚهراَطذدى 

اهلد١ٜ ٚيٛ ناْت ق١ًًٝ ٜطري٠ ٖٞ أثس طٝب ال ٜٓطاٖا املٗد٣ إيٝ٘ فشاٍٚ تطبٝل تًو  السبب العاشر :

 ايعٛاٌَ ايعػس٠ فٗٞ َع١ٓٝ يو ع٢ً تسى األثس ع٢ً اآلخسٜٔ .
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 8                 اتسى أثسًا إجيابًٝا

 اترك أثرًا إجيابيًا

 اذتًك١ ايطابع١ () 

 )وجاالى لرتك األثر (

زؤٜت٘  ٚإٕ املطًِ عٓدَا ٜسٜد إٔ ٜرتى يف ايٓاع أثسًا طٝبًا فإمنا َٔ أِٖ َا ٜدفع٘ إىل ذيو ٖٛ مساع٘ أ

 -بعض األَج١ً يف تسى األثس ع٢ً اآلخسٜٔ ٚضأذنس يو يف تًو اذتًك١ َجايني ع٢ً ذيو :

ساف اذتدٜح فذا٤ ع٢ً فهسٟ إٔ اتسى فٝ٘ أثسًا يف تًو نٓت َع شًَٝٞ يف ايطٝاز٠ ْتذاذب أط األوه :

)َٔ قاٍ ال إي٘ إال اهلل ٚسدٙ ال  زعٓد ايبدازٟ سٝح ٜكٍٛ  رايفسص١ فرنست ي٘ سدٜح أبٞ ٖسٜس٠ 

ي٘ َا١٥ سط١ٓ ٚستا  اهلل غسٜو ي٘ ي٘ املًو ٚي٘ اذتُد ٖٚٛ ع٢ً نٌ غ٤ٞ قدٜس يف ّٜٛ َا١٥ َس٠ نتب

زٚاٙ  اذتدٜحزقاب ٚناْت سسشًا ي٘ َٔ ايػٝطإ َٜٛ٘ ذيو ست٢ ميطٞ ...( عٓ٘ َا١٥ ض١٦ٝ ٚناْت عدٍ عػس 

ىل غأْ٘ ٚذٖبت إىل غأْٞ ثِ اْتٗٝٓا َٔ سدٜجا َٚٛضٛعٓا إىل َٛاضٝع أخس٣ فرٖب صاسيب إ ايبدازٟ

س ٚايطٓني فايتكٝٓا بعد تطع ضٓني فرنس يٞ صاسيب ٖرا أْ٘ َٓر تطع ضٓني ٖٚٛ ستافظ َٚطت األغٗ

ٜس٠ ايرٟ مسع٘ َين فٝا تس٣ , نِ قاي٘ َٔ َس٠ خالٍ ٖرٙ ايطٓٛات ؟ ٚنِ أعتل َٔ ع٢ً سدٜح أبٞ ٖس

ايسقاب ؟ إْ٘ فطٌ عظِٝ ٚأثس طٝب تسن٘ صاسبٓا ع٢ً صاسب٘ يف تًو ايفسص١ ايٝطري٠ ٖٚٞ مل تهًف٘ 

 . َٛاشٜني ايفاعٌ َٚجًٗا يف َٛاشٜٔ ايرٟ دي٘ عًٝ٘إال نًُات ٜطري٠ يف ٚقت ٜطري فهٌ تًو األدٛز ٖٞ يف

عٔ صال٠ ايطش٢ ٚفطًٗا ثِ أزضً٘  أسدِٖ نإ ٜتصفح دٛاي٘ فًُا اْت٢ٗ نتب سدٜجًا املجاه الجاني :

ضٓني فكاٍ ي٘ صاسب٘ أزأٜت  عػس صاسب٘ ثِ َطت األٜاّ ٚدا٤ اذتدٜح عٔ صال٠ ايطش٢ بعدإىل 

َّ قبٌ عػس ضٓني يف فطٌ صال٠ ايطش٢ فأْا َا شيت أصًٝٗا َٓر أز َّٞ ذيو اذتدٜح ايرٟ أزضًت٘ إي ضًت إي

ٜٔ يف َٛاشٜٔ ايفاعٌ َٚجًٗا يف َٛاشاذتدٜح فٝا تس٣ نِ ص٢ً ٚنِ ضبح ٚنِ قسأ ؟ إْٗا فطا٥ٌ عظ١ُٝ 

أثسًا طٝبًا فٝا أخٞ ايهسِٜ ساٍٚ إٔ تهٕٛ يف زتايطو َٚع  ٘صاسب٘ ايرٟ دي٘ عًٝ٘ فٗٛ تسى فٝ

أصشابو ٚيف ٚضا٥ٌ تٛاصًو ترتى أثسًا طٝبًا ع٢ً اآلخسٜٔ فٗرا َٝدإ يًتٓافظ ٚاملطابك١ ع٢ً 

حتصٌٝ األدٛز ٚاذتطٓات فٗرٙ صدقات داز١ٜ عظ١ُٝ ٚيٝظ فٝٗا أَٛاٍ فاضتُطو بٗا ٚبأَجاهلا ٚزمبا 

بارتري َٔ خالٍ ذيو  ٔ إىل َا ال ٜعًُ٘ إال اهلل تعاىل فاَأل َٛاشٜٓوتطًطًت َٔ صاسبو إىل اآلخسٜ

ى األثس اإلجيابٞ ع٢ً اآلخسٜٔ , فٗٞ نُا تعًِ نًُات ٜطري٠ ال تهًف يهٓٗا ضبب مل٤ٌ سايعٌُ ٖٚٛ ت

ٌ املٛاشٜٔ َٔ ارتري ٚاذتطٓات ٚاألدٛز فهٔ َطتجُسًا هلا َٚا أنجس زتايطٓا َٚا أطٍٛ تصفشٓا يٛضا٥

 يدٜٓا , فال حتسّ ْفطو خريٟ ايدْٝا ٚاآلخس٠ . ايتٛاصٌ
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 9                 اتسى أثسًا إجيابًٝا

 اترك أثرًا إجيابيًا

 ) اذتًك١ ايجا١َٓ (

 ) وفًوم الصدقة اجلارية (

إٕ تسى األثس ايطٝب يف ايٓاع ٖٛ َٔ ايصدق١ ادتاز١ٜ اييت جيسٟ ثٛابٗا ٚأدسٖا يصاسب األثس اإلجيابٞ 

افعًا أٚ َا غاب٘ ذيو ٚعٓدَا ٜكاٍ صدق١ داز١ٜ فإٕ ضٛا٤ً نإ خًكًا فاضاًل أٚ عُاًل إمياًْٝا أٚ عًًُا ْ

أفٗاّ نجري َٔ ايٓاع تتذ٘ إىل َا ٜٛضع َٔ ايصدق١ ادتاز١ٜ باألَٛاٍ نبٓا٤ املطادد ٚسفس اآلباز 

ٖٛ َٔ ايصدق١ ادتاز١ٜ عًًُا أْ٘ ال ٚٚاألٚقاف ٚحنٛ ذيو مما حيتاز إىل َاٍ ٚقد ٜػفًٕٛ إٔ تسى األثس 

 بٌ ٖٛ تصسفات سط١ٓ أٚ يفظات فاض١ً ال عالق١ هلا باملاٍ أبدًا . ٜهًف غ٦ًٝا َٔ األَٛاٍ ,

فُا أٜطسٖا ع٢ً ٜطسٖا اهلل عًٝ٘ َٚاداّ األَس نريو فُا ايرٟ ٜهًف املطًِ إٔ ٜبرٍ َٔ ايصدقات 

ادتاز١ٜ ايػ٤ٞ ايهجري إذ أْ٘ ال ٜدفع َااًل سٝاٍ تًو ايصدق١ بٌ إٕ ايصدق١ عٔ طسٜل تسى األثس قد تهٕٛ 

برٍ املاٍ ٚذيو إٔ ايصدق١ ادتاز١ٜ عٔ طسٜل تسى األثس قد ٜتِ  طسٜل ايصدق١ ادتاز١ٜ عٔأفطٌ َٔ 

تٛازثٗا بني األدٝاٍ فتعٌُ بٗا أدٝاٍ قاد١َ نجري أَا ايصدق١ ادتاز١ٜ عٔ طسٜل املاٍ فكد تكف عٔ دٌٝ 

 َعني .

دتاز١ٜ عٔ طسٜل فُجاًل سفس ايب٦س صدق١ داز١ٜ يهٓٗا قد تٓدثس بعد ضٓني ستدٚد٠ , يهٔ ايصدق١ ا

األعُاٍ ايفاض١ً تتٛازثٗا األدٝاٍ , أزأٜت آثاز ايصشاب١ ٚايتابعني َٚٔ بعدِٖ قد عاغت آثازِٖ ست٢ 

ايّٝٛ ٚإىل ّٜٛ ايكٝا١َ بإذٕ اهلل تعاىل , فٗٞ قد بكٝت قسٕٚ ط١ًٜٛ بُٝٓٗا بعض ايصدقات ادتاز١ٜ  ايع١ٝٓٝ 

ع عٔ طسٜل ايفسص يرتى األثس اإلجيابٞ يف ايٓاقد تٛقفت فاسسص أخٞ ايهسِٜ ع٢ً االٖتُاّ باضتجُاز 

ال َاٍ ٚعٔ طسٜل أخالقو ٚتصسفاتو فٗٞ صدق١ داز١ٜ بال َاٍ ٚعٔ طسٜل يطاْو فٗٛ صدق١ داز١ٜ ب

إسطاْو إىل اآلخسٜٔ فٗٛ صدق١ داز١ٜ بال َاٍ , فُا أمجٌ اضتجُاز ايفسص يٛضع تًو ايصدقات 

, بٌ أٚصٝو أخٞ ايفاضٌ إٔ تتشدخ َع غريى عٔ  ادتاز١ٜ عٔ طسٜل تسى األثس ايطٝب ع٢ً اآلخسٜٔ

نٝف١ٝ اضتجُاز ايفسص يٝطعٛا هلِ صدقات داز١ٜ فًسمبا إٔ أسدِٖ مسع َٓو ٚض١ًٝ فطًهٗا فهاْت 

 َػسٚعًا ي٘ يف سٝات٘ فُا أٜطس ايعٌُ ٚأعظِ األدس يف ٖرا اجملاٍ ايٛاضع ايفطٝح .

ٌ إىل أٚالدى ٚأسفادِٖ فٝٓايو أدسٙ خالٍ ٍ ايرٟ تبري٘ ٚتسٜدٙ صدق١ داز١ٜ قد ٜتطًطإٕ ٖرا ايبر

 ف٦ًٝٓٗا يو تًو اهل١ُ ٚفكو اهلل .ضٓني نجري٠ فٗٛ عٌُ جيسٟ ال ٜٓكطع ٚعٌُ صاحل دا٥ِ 

فصدقتو ادتاز١ٜ بني ٜدٜو ٚيف بٝتو َع أٚالدى ٚيف ٚضا٥ٌ ايتٛاصٌ يدٜو فاضتجُسٖا أسطٔ 

 اضتجُاز يتُأل َٛاشٜٓو باألدٛز ايعظ١ُٝ .
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 10                 اتسى أثسًا إجيابًٝا

 إجيابيًااترك أثرًا 

 ) اذتًك١ ايتاضع١ (

 ) أوجمة أخرى لرتك األثر (

إٕ صف١ تسى األثس اإلجيابٞ يف اآلخسٜٔ ٖٛ َٔ صفات ايٓادشني ٚاإلجيابٝني ألِْٗ زغبٛا نجريًا إٔ 

ٚعٓدَا ٜكسأ ذيو ايفسد أَج١ً يرتى األثس فإٕ ْفط٘ تتطًع الَتجاٍ ذيو ٚأَجاي٘  َِٓٗ ٜطتفٝد اآلخسٕٚ

ٚيعًٞ يف تًو اذتًك١ أذنس َجايني آخسٜٔ يرتى األثس ايطٝب يٓعًِ إٔ األَس ضٌٗ َٚٝطس حبُد اهلل 

 -تعاىل ٚيف َكدٚز ادتُٝع :

 ألٚىل ص٢ً بِٗ غاب سطٔ ايصٛتعٓدَا دخٌ املطذد مجاع١ يٝؤدٚا ايصال٠ بعد ادتُاع١ ا املجاه األوه :

ٜدعٛٙ ٜٚتشدخ َع٘ بعد ايصال٠  فإذا أسدِٖٚأذنازٙ ْت٢ٗ َٔ صالت٘ تالٚت٘ يهتاب اهلل تعاىل فًُا ا يف

و سطٔ تالٚتو ٚجتٜٛدى إال سفظ ٚداعًٝا ي٘ ع٢ً سطٔ تالٚت٘ فكاٍ ي٘ مل ٜبل عًٝو َع٦ًَٓٗا ي٘ 

فٛعد ذيو ايػاب خريًا بتشكٝل ذيو ٚاْصسف ثِ ايتكٝا بعد  ذيو ي٘ يًكسإٓ فشج٘ ع٢ً سفظ٘ ٚأٚضح

ض١ٓ تكسٜبًا فأخربٙ بأْ٘ سفظ عػسٜٔ دص٤ًا َٔ ايكسإٓ فبازى ي٘ ٖٚٓأٙ ٚسج٘ ع٢ً اإلنُاٍ فٛعد ايػاب 

ذيو  ايهًُات َٔخريًا ثِ ايتكٝا بعد أغٗس َعدٚد٠ فأخربٙ أْ٘ أمت سفظ نتاب اهلل تعاىل فهاْت تًو 

 اهلل تعاىل  ٚقٛدًا هلرا ايػاب إٔ حيفظ ايهتاب ايعصٜص . املتشدخ بعد تٛفٝل

فٝا بػساُٖا مجٝعًا بريو , فإٕ ذيو ايسدٌ تسى أثسًا طٝبًا ع٢ً ذيو  ايػاب ٚيسمبا إٔ ذيو ايػاب قد 

 سفظ بطبب٘ آخسٕٚ ٖٚهرا ٜتطًطٌ ارتري ٚاألدٛز .

يفسٚض ارتُط١ فكاٍ أسدُٖا يآلخس ااملجاٍ ايجاْٞ : ايتك٢ غابإ يف املسس١ً املتٛضط١ بعد صال٠ أسد 

ن١ًُ ٜطري٠ زمبا أْ٘ مل ًٜل ي٘ بااًل سٝح ذنس ي٘ إٔ قسا٠٤ آ١ٜ ايهسضٞ بعد نٌ صال٠ ٖٛ َٔ أضباب 

) َٔ قسأ أ١ٜ ايهسضٞ بعد نٌ صال٠ مل ٜهٔ بٝٓ٘ ٚبني ادت١ٓ  ز دخٍٛ ادت١ٓ , نُا ٚزد يف اذتدٜح قٛي٘

 إال إٔ ميٛت ( سطٓ٘ األيباْٞ ٚغريٙ .

ٖرا ايػاب اآلخس قد اضتُع إىل تًو ايه١ًُ ايٝطري٠ فذعًٗا ٚاقعًا ي٘ سٝح ٜكسأ آ١ٜ ايهسضٞ بعد فهإ 

أسدُٖا ع٢ً اآلخس إْٗا سطٓات  نٌ صال٠ فاضتداّ ع٢ً  ذيو ضٓني فٝا تس٣ َا ٖٛ األثس ايرٟ دعً٘

إٔ تسى األثس نجري٠ باملالٜني عرب ايطٓني عٔ طسٜل تًو ايه١ًُ ايٝطري٠ , ٚذنست ذيو يٓعًِ مجٝعًا 

اذتطٔ يف اآلخسٜٔ ٖٛ أَس ضٌٗ ٜٚطري , قد ٜهٕٛ به١ًُ أٚ بتعاٌَ سطٔ أٚ بابتطا١َ أٚ بٗد١ٜ أٚ بصدق١ 

 أٚ غريٖا .

 ٜٓٓا باذتطٓات .5فًٓعٌُ مجٝعًا ع٢ً حتكٝل ذيو يٓهطب األدٛز ٚارتريات ٚمنأل َٛاش
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 11                 اتسى أثسًا إجيابًٝا

 اترك أثرًا إجيابيًا 

 ) اذتًك١ ايعاغس٠ (

 واعتيادية يف ترك األثر () جماالت عابرة 

إٕ تسى األثس اإلجيابٞ يف اآلخس ٖٛ َٔ ايصدقات ادتاز١ٜ يصاسبٗا ٚقد ٜتٓٛع ٖرا األثس َٔ سٝح ايك١ً 

ٚايهجس٠ فاملعًِ َع ايطايب ٚايٛايد َع ٚيدٙ ٚايصٚز َع شٚدت٘ ٚحنِٖٛ ٜهجس تسى األثس اإلجيابٞ َٔ 

ت زتاالت عابس٠ ضسٜع١ حتصٌ بني ايٓاع مث بعطِٗ يبعض ٚذيو خالٍ ادتُاعِٗ ٚدميَٛت٘ , ٚيهٔ

ميهٔ يبعطِٗ إٔ ٜرتى إثسًا طٝبًا ع٢ً اآلخس َٔ غري تهًف ٚال عٓا٤ , ٚضأذنس عػس زتاالت ٖٞ ٚ

 اجملاالت ايتاي١ٝ : ٚذيو َٔ خالٍ,  ا األثس ايهبري بني ايٓاعزتاالت عابس٠ ٚضسٜع١ بال نًف١ ٚهل

اآلخس ٚزمبا صافش٘ فطٝهٕٛ يريو أثس َٔ احملب١ بُٝٓٗا  ايطالّ فإذا ضًِ أسدِٖ ع٢ً اجملاه األوه :

 َُٓٗا يآلخس . نٌ ٚايٛداد َٔ نٌ َُٓٗا يآلخس ٚتهفري ارتطاٜا يهٌ َُٓٗا ٚنطب قًب

االبتطا١َ فٗٞ بًطِ يًذساح ٖٚٞ عٓٛإ يالزتٝاح ٖٚٞ ضبب ستب١ نٌ َُٓٗا يآلخس فإذا  اجملاه الجاني :

َِٓٗ صدق١ , قاٍ عًٝ٘ ايصال٠ ٚايطالّ ) ٚتبطُو يف  ب نٌابتطُا يبعض تكازبت قًٛبِٗ ٚتآيفت ٚنط

 ٚد٘ أخٝو صدق١ ( فٗٞ إغسام أنجس َٔ إغسام ايهٗسبا٤ بال نًف١ .

ايه١ًُ ايطٝب١ ًٜكٝٗا أسدُٖا ع٢ً اآلخس قد تفسز ًُٖا أٚ تدخٌ ضسٚزًا أٚ تهٕٛ بػاز٠ ٚحنٛ  اجملاه الجالح :

 ُٝٓٗا قاٍ عًٝ٘ ايصال٠ ٚايطالّ ) ٚايه١ًُ ايطٝب١ صدق١ ( .ذيو , فًٗرا أثس نبري يف ايتكازب ٚايتٛاد ب

اهلد١ٜ َُٗا صػست فإٕ املٗد٣ إيٝ٘ ضٝٓظس إىل إٔ اهلد١ٜ ضبب ٚصاٍ ٚستب١ ٚال ٜٓظس إىل  اجملاه الرابع :

سذُٗا ٚقُٝتٗا فكد تهٕٛ اهلد١ٜ ايٝطري٠ نايطٛاى أٚ املطبش١ ٚحنُٖٛا مما ٖٛ ٜطري فطتهٕٛ تًو 

 كازب ايكًٛب .اهلد١ٜ ضببًا يت

عٓ٘ فٝكّٛ بتصشٝش٘ فطٝهٕٛ هلرا ايتصشٝح  إخباز أسدُٖا يآلخس بعٝب ٖٛ فٝ٘ مل ٜعًِ اجملاه اخلاوس :

 األثس ايهبري يف ايطًٛى .

ضؤاٍ أسدُٖا يآلخس عٔ األبٓا٤ ٚدعاؤٙ هلِ بايتٛفٝل ٚايصالح فطٝهٕٛ هلرا ايطا٥ٌ  اجملاه السادس :

 ايٛاعٞ َهإ يف قًب ذيو األب .

إخباز أسدُٖا يآلخس بأَس ٜطسٙ ٜٚبٗذ٘ ٚضٝتبع ذيو ايطسٚز دعا٤ ٚابتطا١َ ٚغهس ٖٚرا  اجملاه السابع :

 . أثس نبري َع تهسازٙ

ايتٛضع١ يف اجملًظ ٚايرتسٝب ب٘ عٓد قدَٚ٘ إىل ٖرا اجملًظ فطٝهٕٛ يف قًب نٌ َُٓٗا  اجملاه الجاوو :

 يآلخس ٖٚرا أثس طٝب سطٔ .

ٌ َع سدٜح املتشدخ ٚسطٔ اإلْصات ي٘ ٚاالٖتُاّ ب٘ , فُٔ خالٍ ذيو ضريتاح ايتفاع اجملاه التاسع :

 ذيو املتشدخ هلرا املٓصت ٚضٝبادي٘ األثس ْفط٘ .
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12 اتسى أثسًا إجيابًٝا

ايت١٦ٓٗ عٓد سصٍٛ املطسٚزات نايصٚاز ٚايٓذاح ٚاملٛيٛد ٚاملٓصٍ ادتدٜد أٚ ايطٝاز٠ ادتدٜد٠  اجملاه العاشر :

ت ٜطري٠ ًَفٛظ١ أٚ َهتٛب١ يهٓٗا هلا األثس ايهبري ع٢ً ٚايٛظٝف١ ٚحنٛ ذيو فٗرٙ ايت١٦ٓٗ ٖٞ نًُٝا

قاز٥ٗا أٚ ضاَعٗا .

إٕ تًو اجملاالت ٖٞ زتاالت عابس٠ ال حتتاز إىل تهًف ٚال َػك١ فبرهلا ضٌٗ َٝطس ٖٚٞ َٔ مج١ً سطٔ 

ارتًل ٚتسى األثس ايطٝب يف ايٓاع فاضتجُسٖا أخٞ ايهسِٜ يف يكا٤اتو ٚادتُاعاتو يٝهٕٛ يو 

سطٔ طٝب َٓو ٚيو .ٚعًٝو أثس 
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