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 المــت في اإلســت اإلجتواعيــــالتربي
)*( 

 م.م.أنوار هحوود علي                 

 

 هلخص البحث
 

صعضّددو ثٌضٌد١ددز ثاؽضّجا١ددز ثاّددت١ِز ـددٟ صجّدد١ِ دٌثِؾٙددج ٚصٛؽ١ٙجصٙددج ٚثّْددٙج دجاضّددجه 

فُٙ ِددٓ ٚ٘ددوٞ  ي د١ضددٗ ثا ٙددجً ٚثاددقجدٗ ثٌضددجدع١ٓ ِٚددٛل ثٌمددٌ ْ ثٌىدد٠ٌُ ّٚدد١ٌر ثٌّ دد فٝ 

 ِٛضٛع ثٌضٌد١ز ِٓ ثؽً ثاوثه ثأْجْ ٌٍو١ٔج ٚث٢مٌر .

ف١ظ صْضّو ثافىجَ ثٌضف ١ٍ١ز ِدٓ ثٌرد٠ٌعز ثاّدت١ِز ا ٚثْ وجٔدش  دٌق ًاج٠دز ثاٚاه 

ٚصٌد١ضُٙ لو ؽذً ا١ٍٙج ثأْجْ دف ٌصٗ ا إا أْ ثٌرجًع ثٌقى١ُ ثّدِ لٛثادو ٚفدوه ضدٛثدو صمدَٛ 

 ا١ٍٙج ثٌضٌد١ز ـٟ وً ٍِجْ ِٚىجْ .

٠ٚضضّٓ ثٌذقظ ثًدعز ِذجفظ ا م د  ثٌّذقدظ ثاٚي ٌت دجً ثٌّٕٙؾدٟ ا د١ّٕدج صٕدجٚي 

 ثٌّذقظ ثٌغجٟٔ  ذ١عز ثٌضٌد١ز ثاؽضّجا١ز ـٟ ثٌّٕٙؼ ثاّتِٟ .

قدظ ذثِج ثٌّذقظ ثٌغجٌظ ـ١ضٕجٚي ثّج١ٌخ ثٌضٌد١ز ثاؽضّجا١ز ـٟ ثاّتَ ا ـٟ فد١ٓ ثودو ثٌّ

 ـٟ ثاّتَ . ثٌٌثدع اٍٝ هًٚ ِؤّْجس ثٌضٌد١ز ثاؽضّجا١ز

ٌغجدش ٘ٛ ثٌّذوأ ثِج ١ٍّٚز ٚا ٠ٛؽو ِج ٠ّٕع ثْ ٔض١ؿ وً ِج ٠ؤهٞ إٌٝ صقم١ك ثٌٙوؾ ا ـج

ٗ ـ١ّىٓ ثاّضفجهر دّج صٛاً ث١ٌٗ ثٌْجدمْٛ ِع ثضجـز ٔضجػ مذٌثصٕج ٚصؾدجح ا دٌٔج ا  جٌّدج صقم١م

 ثْ ىٌه ا ٠ضٕجلض ِع ثٌّذجها ثاّت١ِز .

 
 

ABSTRACT 
 

The Islamic sociality education depends in its programs, 

directions, and building its identity and bases on the holly 

Koran and prophet's line of conduct with Al Mustafa's guidance 

(god peace upon him) with his followers and their stand from 

the subject of education in order to prepare the  man for  life 

and  doomsday Where  the details  judgment  took from  
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 كليت العلوم اإلسالهيت، جاهعت الووصل. قسن الحضارة اإلسالهيت، هذرس هساعذ ، )*(

 

 

Islamic judgments, even the methods of caring and 

educating children were leaned by man by his nature, but the 

wisdom legislator has established and limited the conditions 

that the education depend on in all time and place. 

So this search included four chapters, the first one 

specified for methodical frame, where as the second one dealt 

with the nature of social education in Islamic method. And 

third chapter handled the styles of social education in Islam, 

while fourth one assured on the role establishments social 

education's role in Islam. 

So there is no objection to add all what to lead to achieve 

the purpose, the fixed is the principle, and how to achieve it, 

can benefit from what is reached by the previous with adding 

the products of our experience and experiments of our time, as 

long as this not clash with Islamic principles. 

 

 

 :تـــالوقذه
تعددا ارتية دد  لددن ارعلل ددةت ارلالدد  لاي ة دد   ارتددن ي  للددن ر ا ددةن ال ار لة دد  ال ارل تلدد     
تغاةء  ااة ، لارتية   اي تلة    اي  ل   هن تية   للزل  رلل ل لم رقلره تعةرى ))  ة أ اة اي 

)) لللدم   ه د  رقلردداة للزلددادأ( للدة (ارذ ن الالا قلا ااف لم لاهلد لم ادةياو لقلاهدة ارادةل لارة دةية 
هله لل ؤلل  دن ياع للللم ل ؤلل  ن ي  ته ، ايلةم ياع لل ؤلل  ن ي  ته لاري ل ياع فن ا
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ي  ته لارليأة يا    فن ة ت زل اة لل ؤلر   ن ي  تاة لارخةام ياع فن لةل  د ا  لل دؤلل  دن 
 . ((ي  ته فلللم ياع للللم ل ؤلل  ن ي  ته

  ار ةهل ارلعةصي ، صياع لي ي ة ن للارتية   ار لم هن صياع شةق ة ن ارة ت ارل لم لارل ت  
، لان ض ةع اراشئ ل ام ايهتلةم ةتية تام  عتةي ذاةةو لة ياو رقلل  ارةاةء اي  لن لاراام ار ةهلن

هدددن  دد ل   إلا(( ل ل دده فةرتية دد  اي تلة  دد   قددلتاري ددلل )) لفددى ةددةرليء إنلددةو ان  ضدد   لددن  
ا ددةن للااددة للزلدد  رلددل ل ددلم يااددة خ ددي ارل ددة ل رةفدد  ار  ددم إارتية دد  ارلنلددى لارصددةرة  رلددل 

تلدددلن ايلددد  خ دددي الددد  اخي دددت رلادددةل تددد لي فةددد ن  لدددلن ارة دددت ل دددللة  ، للارعقدددل لارلدددةل لارا ددد
 ةةرلعيلف لتااى  ن ارلالي لتؤلن ةةهلل .

 ةء هذا ارةةدث  تضدلن ايةد  لةةةدث ، خصدب ارلةةدث ايلل ر مدةي ارلاا دن ، الدة ارلةةدث 
ارنةرددث ارنددةان فتاددةلل مة عدد  ارتية دد  اي تلة  دد  فددن ارلددااح اي دد لن ، فددن ةدد ن تاددةلل ارلةةددث 

ا ددددةر ب ارتية دددد  اي تلة  دددد  فددددن اي دددد م ، للددددةن ارلةةددددث ارياةدددد   ددددن الي لؤ  ددددةت ارتية دددد  
 اي تلة    فن اي  م .

 
 

 المبحث األول

 وال : تحديد مشكلة البحث أ

تعددددا ارتية دددد  اي تلة  دددد  لددددن ارعلل ددددةت ارلالدددد  لان ة دددد   ارتددددن ي  للددددن ر ا ددددةن أل  
ء  اادددة ، لذردددك رلدددلن اإلا دددةن  لردددا  لدددى ارفمدددية ، ندددم  ددد تن الي ار لة ددد  ال ارل تلددد  اي دددتغاة

)) لل للردلا  لردا  لدى ارفمدية  ارتية   فن ارلةةف    لى هذ  ارفمية ال تةي فاة للة فن قلره 
، ف ةلا   الاااده ال  اصديااه ال  ل  دةاه (( لارلردا  لدى لدة  دلاا  لارا ده ان  دلاا  ارخ دي ا تدةا  

   .لان  لاا  ارشي ا تةا
لللضدددلع ارتية ددد  اي تلة  ددد  أةدددا ارللاضددد   ال ارلشدددل ت ارتدددن أندددةيت اهتلدددةم ارعللدددةء  

لارلختصدد ن ةددةرعللم اي تلة  دد  للااددة  لددى ل دده ارخصددلب  لددم اي تلددةع ل لددم ارتية دد  ل لددم 
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ارددافل ، لذرددك نهل دد  ارتية دد  لعلددم لا ددةم ا تلددة ن فاددن فددن  لهيهددة  لل دد  ا تلة  دد  نقةف ددد  
ارل تلدد  لتقالدده لتمددلي  ، رددذرك تاةلراددة فددن للضددلع ةةناددة لشددلل  ارتية دد  فددن ضددلء  هددافاة ةاددةء

لةةائ اي  م ارةا ف لارتن  تيتب  ل اة لل ل تقةلاة نااة اعتقا ان ارتية   هن ارلؤني ارةق قدن 
فددن أخدد ق اإلا ددةن لهددن ارلةدديك ارةق قددن رةلددلية ارشخصدد   ، فةن ددي ارتددن تتل ددز ةةرصدديال  فددن 

ف  ارضيب ني  ةب لاالة ارصيال  فن تمة ق ارةالا ارشي    ل نةاةء ر ل ارصيال  ارلعي تية   ا
  ارصدةرة  م لن تلك ارتاش   ارا ا د  لارة  دا ا أن أةاة ام  تصفلن ةةرصفةت انخ ق   ارة ا  له

. 
لا ددياو ين ل تلعةتاددة ارعية دد  لاإل دد ل   ي تددزال لصدداف  ةةرلتخلفدد   ددن يلددب ارةضددةية 

لددن  ددللل ةت لأخ ق ددةت ارغية دد  للددة ف اددة ندد  فددةن لن ددي لددن شددةةةاة  تملدد  إرددى ارل تلعددةت ارةا 
إاةاددةياو ةاددة لتقل ددااو راددة ل  اددي هددذا ةشددلل لددؤني ل ددي   اياتشددةي ، للددة  ددؤاي إرددى تغ  ددي صددلية 

 ارل تل  ةشلل لاضح .
؟ للدة الي ان لشلل  ارةةث تالي ةلل لعيف  لةه   الي اي ية فن ارتاش   اي تلة    

ارلؤ  دددةت ايخددديذ فدددن هدددذ  ارعلل ددد  ؟ للدددة مة عددد  ارتية ددد  اي تلة  ددد  اي ددد ل   للدددة ل دددة لاة 
 .لا ةر ةاة 
 

 ثانيًا : أهمية البحث
٘دٟ ِّٙدز ١ٌْدش ؽو٠دور ٚ٘دٟ  ٚ إْ ِٛضٛع ثٌضٌد١ز اًّ شجق ا ٚؽٙو ٠قضجػ إٌدٝ ٚلدش

 : اًّ ـجضً ا ٚصذٌٍ أ١ّ٘ز ٘يث ثٌّٛضٛع ِٓ متي ثٌٕمج  ثٌضج١ٌز

ٚثٌ قجدز ِٚٓ دعوُ٘ ِٓ ثٌٍْؿ ثٌ جٌـ ـٟ صٌد١ز أدٕجةُٙ فضٝ  ثالضوثء دجٌٌّٛي  .1

 ٠ضُ ثٌضعٌؾ اٍٝ و١ف١ز صٌد١ز أٚاهٔج .

دجٌضٌد١ددز ٠ددضُ إ٠ؾددجه ثٌق ددجٔز ثٌيثص١ددز ٌددوٜ ثٌٌٛددو ا ـددت ٠ضددشعٌ دّددج ٠مجدٍددٗ ِددٓ شددٙٛثس  .2

 ٚشذٙجس ا ألٔٙج صمٛٞ ٌِثلذضٗ هلل ـت ٠ٕضٙه فٌِجس هللا .

 ١ٙب ثٌٌٛو ٌٍم١جَ دوًٖٚ ثٌّٕٛ  دٗ ا هًٖٚ ٌٕفع ٔفْٗ ٚٔفع ِؾضّعٗ ٚأِضٗ .ثٌضٌد١ز ص .3
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صضذ١ٓ أ١ّ٘ز ثٌضٌد١ز ِٓ متي ٚؽدٛه ثٌقٍّدز ثٌرٌّدز اـْدجه ثٌّؾضّدع ِدٓ لذدً أادوثء  .4

ثاّددتَ ا ـٛؽددٛه ٘دديٖ ثٌقٍّددز ادددو أْ ٠مجدددً دضٌد١ددز ثألٚاه فضددٝ ٠ْددض ١عٛث هـعٙددج اددٓ 

 أٔفُْٙ ِٚؾضّعُٙ .

ِددٓ ثٌفىددٌٞ ٌٌٍٛددو ـضذعددوٖ اددٓ ثٌؽٍددٛ ٚصق١ّددٗ ِددٓ ثألـىددجً ثٌّضددجهر ثٌضٌد١ددز صقمددك ثأل .5

ا ـضددت اددٓ ٘دديث ـددجْ ٌٍذقددظ ث١ّ٘ددز ٔا٠ٌددز ا١ٍّددز ٚث١ّ٘ددز ص ذ١م١ددز ا ـجا١ّ٘ددز ٌإلّددتَ 

ثاٌٚددٝ ٠عددو ثٌذقددظ ثّددٙجِز ِّٙددز ـددٟ ث ددجً ثٌضٌد١ددز ثاؽضّجا١ددز درددىً اددجَ ٚثاّددت١ِز 

 درىً مجص .

 

  ثالثاً : أھذاف البحث

 ثٌٛاٛي إٌٝ دعض ثٌّذجها أّ٘ٙج :٠ٙوؾ ثٌذقظ 

ثٌضٌد١ددز ثاؽضّجا١ددز ثاّددت١ِز ِج١٘ضٙددج ٚ ذ١عضٙددج ٚهًٚ٘ددج ـددٟ إاددوثه ثٌفددٌه إاددوثهث   .1

 اجٌقج  .

ثٌىرؿ ادٓ أ٘دُ ثٌّذدجها ٚثٌمد١ُ ٚثٌْدٍٛو١جس ثٌضدٟ ٠ؾدخ ؼٌّدٙج ـدٟ شن د١ز أـدٌثه  .2

 ثٌّؾضّع .

ٌد١دز ثاؽضّجا١دز صقو٠و أُ٘ ثألّدج١ٌخ ٚثاؽدٌثءثس ٚثٌّٛدجةً ثٌضدٟ ٠دضُ دٙدج صقم١دك ثٌض .3

 ٚثاّت١ِز ـٟ ثٌّؾضّع .

 إدٌثٍ هًٚ ثٌّؤّْجس ثاؽضّجا١ز ٚثٌضٌد٠ٛز ثٌّنضٍفز ثٌّْؤٌٚز آ ا١ٍّز ثٌضٌد١ز. .4

 

 رابعاً : هفاھين البحث 

٠م ددو دددجٌّفَٙٛ فف ٌفددي اددجَ ٠عذددٌ اددٓ ِؾّٛاددز ِضؾجْٔددز ِددٓ ثألشدد١جء ٚ٘ددٛ اذددجًر اددٓ  

٘يث ثٌٛثلع ِٓ متٌٗ (( صؾ٠ٌو ٌٍٛثلع ٠ّْـ ٌٕج ِٓ متٌٗ دجْ ٔعذٌ آ 
(1)
ا ٠ٚعدو صقو٠دو ثٌّفدج١ُ٘  

ٚثٌّ دد ٍقجس ثٌع١ٍّددز أِددٌث  ضدد٠ًٌٚج  ـددٟ ثٌذقددظ ثٌعٍّددٟ ا ـّددٓ ٚثؽددخ ثٌذجفددظ ثْ ٠عّددً اٍددٝ 
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٘ديث ٠ْدًٙ اٍدٝ ثٌمدٌثء ثٌدي٠ٓ ٠ضدجدعْٛ ثٌذقدظ إهًثن  ْا١جؼز صقو٠دو ثٌّفدج١ُ٘ ثٌضدٟ ٠ْدضنوِٙج ا

ٕٙج ثٌّعجٟٔ ٚثألـىجً ثٌضٟ ٠ٌ٠و ثٌذجفظ ثٌضعذ١ٌ ا
(2)
 . 

 ـ التربية 1

ثٌضٌد١ز ٌؽز : ًحَّ ثٌٌٛو  : ١ٌٚٗ ٚصعٙوٖ دّج ٠ؽي٠ٗ ١ّٕ٠ٚٗ ٠ٚؤهدٗ  
(3)
 . 

أِددج ثادد تفج : ـجٌضٌد١ددز صضّغددً ـددٟ ثٌضٕرددتز ثاؽضّجا١ددز ثٌّٕاّددز ٌؾ١ددً ِددٓ ثأل فددجي ا 

٠ٌٚصذو ِفَٙٛ ثٌضٌد١ز دّف١ِٛٙٓ ّ٘ج ثٌضٕرتز ثاؽضّجا١ز ٚثٌضعٍُ 
(4)
 . 

ا١ٍّددز إْٔددج١ٔز ثٌَٕاددز ىثص١ددز ثٌّٕ ٍددك ثؽضّجا١ددز ثٌّقضددٜٛ ا ٚ٘ددٟ  ٚصعددٌؾ ثٌضٌد١ددز دشٔٙددج

 ٠ٌمز ثٌق١دجر أٚ ثٌق١دجر ىثصٙدج ٚ٘دٟ ضدًٌٚر ٚٚثؽذدز ألٔٙدج صٕمدً ث١ٌٌٛدو ثٌذردٌٞ ِدٓ ِؾدٌه ودجةٓ 

اضٛٞ إٌٝ إْٔجْ ىٞ شن ١ز ِضّج٠َر 
(5)
 . 

ق وّج صعدٌؾ ثٌضٌد١دز دشٔٙدج ِْدجاور ؽ١ّدع لدٜٛ ثٌفدٌه ٍِٚىجصدٗ ا ٚص١ّٕضٙدج دّنضٍدؿ ثٌ دٌ

ٚثٌّٛجةً ٟٚ٘ صرًّ وً ثٌٕٛثفٟ ثٌؾ١ّْز ٚثٌعم١ٍدز ٚثٌنٍم١دز ٚثاؽضّجا١دز ٚثٌؾّج١ٌدز ١ٌق١دج ثٌفدٌه 

ف١جر وجٍِز 
(6)
  . 

ٌيث ـجْ ثٌضٌد١ز ١ٌْش لجاٌر اٍٝ صٌد١ز ثٌؾُْ ـمو ا ١ٌْٚدش لجادٌر اٍدٝ صع٠ٌدؿ ثٌٌٛدو 

فز ـٕٙجن ثٌضٌد١ز دذعض ثألمتق ٚث٢هثح ـمو دً ٟ٘ أّٚع ٚثشًّ ِٓ ٘يث ا ـٍٍضٌد١ز ؽٛثٔخ ِنضٍ

ثا٠ّج١ٔز ٚثٌضٌد١ز ثٌنٍم١ز ٚثٌضٌد١ز ثاؽضّجا١ز ٚثٌضٌد١ز ثٌٕف١ْز ٚثٌضٌد١دز ثٌؾْد١ّز ٚثٌضٌد١دز ثٌعم١ٍدز 

 ٚثٌضٌد١ز ثٌؾ١ْٕز ٚؼ١ٌ٘ج .

 

 ـ التربية االجتماعية 2

٠ٚم و دجٌضٌد١ز ثاؽضّجا١ز ٟ٘ ثٌضٌد١ز ثٌضٟ صْدجاو ـدٟ إادوثه ثألـدٌثه ٚثألّدٌ ٚثٌّؾضّدع  

ثاّٙجَ ـٟ ثألٔر ز ثاؽضّجا١دز ثٌّضعدوهر إّدٙجِج  ـعدجا  ا ٠ٚردجًن ـدٟ فدً ثٌّردىتس  ١ٌْض ١عٛث

ثاؽضّجا١ز ٚىٌه ِٓ متي ثٌضعجْٚ ٚديي ثٌؾٙٛه 
(2)
 . 
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 ـ االسالم4

ثِج ثاّدتَ ـ١عٕدٟ ثأم١دجه ٚثاِضغدجي ألِدٌٖ ١ٙٔٚدٗ ددت ثاضدٌث  ا ّٚدّٟ دجاّدتَ أدٗ 

مجادد ز  زو٠ٓ ثٌٛف١ددو ثٌدديٞ ٠ددوي ثّددّٗ اٍددٝ اددفا ٚ٘ددٛ ثٌدد جاددز هلل ٚثٔم١ددجه ألِددٌٖ دددت ثاضددٌث  

٠ضضّٕ ٙج ِعٕٝ وٍّز ثاّتَ وّج ثٔٗ ا ٠ْٕخ إٌٝ ًؽً مجص ٚا إٌٝ أِز دع١ٕٙج 
(2)
 . 

ثٌضٌد١ز ثاؽضّجا١ز ثاّت١ِز ٟ٘ صٕرتز ثٌٍُّْ ٚإاوثهٖ ثِج ٔقٓ ـٕم و ـٟ ٘يث ثٌذقظ ثْ 

 مٌر ـٟ ضٛء ثاّتَ .إاوثهث وجِت  ِٓ ؽ١ّع ؽٛثٔذٗ ٌق١جصٗ ثٌو١ٔج ٚث٢

 

 الوبحث الثاني :طبيعت التربيت االجتواعيت في الونهج اإلسالهي 

١ز  ت  ِددٓ ثٌٕجفدد ثْ ثٌضٌد١ددز ـددٟ ٔاددٌ ثاّددتَ ٘ددٟ صٕرددتز ثٌ فددً ٚصى٠ٕٛددٗ إْٔددجٔج ِضىجِدد

ثألمتل١ز ا ٚثألٌّر ِْؤٌٚز أِجَ هللا ّذقجٔٗ ٚصعجٌٝ آ صٌد١ز أدٕجةٙدج ٚـدك ِدٕٙؼ ثاّدتَ ٚاٍدٝ 

متلٗ ٚل١ّٗ ٘وٞ أ
(2)
ُق   ٘ادج ثٌَّٕدج هق لٛق ٚا ُُ ٔادجًث   ٍُ٘ د١ىق أا ٚا  ُُ دىق ْا ُٔفق ٕقدٛث لقدٛث أا ِا ٓا   ٠ . لجي صعدجٌٝ ف ٠ادج أا٠َٙادج ثٌَّدي 

رق( ًا ج ؾا ٌُق  ث ٚا
 

 .6ًّٛر ثٌضق٠ٌُ ا ث٠٢ز :

ٚثألّدددٌر وّؤّْدددز ثؽضّجا١دددز ٘دددٟ ثٌّٛددد١و ثٌدددٌة١ِ دددد١ٓ شن ددد١ز ثٌفدددٌه ٚثٌقضدددجًر 

صضىْٛ ضّٓ ثألّدٌر وّدج ٚثْ لد١ُ ثٌّؾضّدع ٚأّٔدج  ثٌْدٍٛن ـ١دٗ ثاؽضّجا١ز ا ٚثْ شن ١ز ثٌفٌه 

صٕضمً إٌٝ فو وذ١ٌ ِٓ متي ثألٌّر ٚصضمٜٛ دٛثّ ضٙج ا ٚإى أْ ثألٌّر ٟ٘ ادًٛر ِ دؽٌر ادٓ 

ٚاجهثصدٗ ٚثصؾج٘جصدٗ  ضٗثٌّؾضّع ا ـجٌ فً ـٟ ثٌؾٛ ثألٌّٞ ٠ضعٍُ و١ؿ ٠ع١ش ١ٌّٕٛ ٚصضىْٛ شن د١

ٌددٝ ِدٓ متٌٙدج ثٌ فدً ـدٟ ّدٕٛثصٗ ثاٌٚدٝ هًٚث  ِّٙدج  ـدٟ ١ٌِٚٛٗ ا وّدج ٚصٍعدخ ثٌ ٠ٌمدز ثٌضدٟ ٠ض

ثٌضشع١ٌ اٍٝ صى٠ٕٛٗ ثٌٕفْٟ ٚثاؽضّجاٟ ٚصى٠ٛٓ ِرجاٌٖ ٚشن ١ضٗ 
(10)
 . 

أعذضش ثٌوًثّجس ثْ صذٕٟ ثٌ فً ِٚعج١٠ٌ ثٌٛثٌو٠ٓ ٠عضّو اٍٝ ِموثً ثٌدوؾء ٚثٌقدخ ثٌٍدي٠ٓ 

٘ٛ ثٌقخ ٚ٘دٛ ثٌّفضدجؿ ثٌقم١مدٟ ٌىدً ٛثٌو٠ٓ ا ـجٌّومً إٌٝ ثٌضٌد١ز ج٠ٌقج  دّٙج ثٌ فً ـٟ اتلضٗ د

أٔٛثع ث٢هثح ٚ٘ٛ ِ ٍخ ضًٌٚٞ ٌع١ٍّز ثٌضشه٠دخ ٚشدٌ  أّجّدٟ ـدٟ صٌد١دز ثٌ فدً ثٌّْدٍُ ا ددً 

صٛاددً دعددض ثٌذددجفغ١ٓ ـددٟ ٘دديث ثٌّؾددجي إٌددٝ ثْ أ٘ددُ ثٌعٛثِددً ثٌضددٟ صْددجاو ثٌ فددً اٍددٝ ثٌ جاددز 
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ثٌديٞ ٠ردعٌ ددٗ ثٌ فدً ِدٓ  ٚثاٌضَثَ دجٌم١ُ ٚثٌّذجها ٚثألمتل١جس ٚثٌٍْٛو١جس ٟ٘ ثٌقدخ ٚثٌقٕدجْ

وددً أـددٌثه ثألّددٌر ا ِٕٚذددع ٘دديث ثٌقددخ ّ٘ددج ثٌٛثٌددو٠ٓ ٚفددخ ثأل فددجي ٌٍٛثٌددو٠ٓ ٘ددٛ ًه ـعددً ٌقددخ 

ثٌٛثٌو٠ٓ ٌّٙج ا ٚ٘يث ثٌقخ ٘ٛ ِج ٠ع١ٓ ثٌ فً اٍٝ ثاّض١عجح ٠ٚٛـٌ ثٌّٕدجك ثٌّتةدُ ٌٍّٕدٛ ثٌنٍمدٟ 

ـٟ ثٌٕفِ 
(11)
ددٌٖ دجافْدجْ ث١ٌدٗ ٚثٌضدلٌؿ ٌدٗ فف ًفُ هللا اذوث  ثاجْ ٌٚوٖ اٍدٝ  ا وّج ـٟ لٌٛٗ  

صشه٠ذٗ (( ٚٚصع١ٍّٗ 
(12)
 . 

ٚثْ صٛض١ـ ٘يٖ ثٌم١ُ ٚثٌّعج١٠ٌ ٟ٘ ِٓ اٍخ ٚظدجةؿ ثألّدٌر ٚ٘دٛ صٛضد١ـ ٠ؾّدع دد١ٓ 

ثٌمٛي ٚثٌضٛؽ١ٗ ٚثٌعًّ ٚثٌٍْٛن ا ٚصرجًن ِؤّْجس أمٌٜ ثألّدٌر ـدٟ صٛضد١ـ ثٌمد١ُ ٚثٌّعدج١٠ٌ 

قىُ وٛٔٙج ِقضٓ ثألدٕدجء ثوغدٌ ـجا١ٍد ز ـدٟ وجٌّْؾو ٚثٌّوًّز ٚثٌٕجهٞ ٚؼ١ٌ٘ج ا ٌٚىٓ ثألٌّر د

هاُ ثٌم١ُ ٚثٌّعج١٠ٌ ِٓ ثٌّؤّْجس ثألمٌٜ وّج أٔٙج ثوغٌ لوًر ـٟ ثٌّقجـاز ا١ٍٙج 
(13)
 . 

 

ٚوددجْ ثاّددتَ ف٠ٌ ددج  اٍددٝ صٌّدد١ل  ٌثةددك ِٕٚددج٘ؼ صٌد٠ٛددز صددضتءَ ٚ ذ١عددز ثٌّذددجها 

ُ ٠ضدٌن ثألّدٌر ٚثٌّْدٍُ ٠ن دو ٚثاصؾج٘جس ٚثٌمد١ُ ثٌو١ٕ٠دز ٚثأْدج١ٔز ثٌضدٟ ؽدجء دٙدج ا ـجاّدتَ ٌد

ٌٕفْددٗ ٚصذعددج  ٌٙددٛثٖ ٚثّٔددج أفددج ُٙ دٛثؽذددجس ٚفمددٛق ٚ هثح ٌٛلددج٠ضُٙ ِددٓ ثٌٙددتن ٚثا١ٙٔددجً ٚ٘دديٖ 

ثٌٛثؽذجس ٚث٢هثح ام١ور ٠عضمو٘ج ثٌٍّّْْٛ ا صٕفه آ إ٠ّجُٔٙ ثٌٌثّدل ددجهلل ّدذقجٔٗ ٚصعدجٌٝ أدٗ 

وً ثٌدددٌة١ِ ٚثٌغجددددش ٌٍمددد١ُ ٘دددٛ ثٌددديٞ شدددٌع ٘ددديٖ ثٌقمدددٛق ٚثٌٛثؽذدددجس ا إىْ ثٌدددو٠ٓ ٘دددٛ ثٌّ ددد

ز ٚص دٍـ ٌىدً ٍِدجْ ِٚىدجْ  ز ددً ٌَِٕد جع ثاؽضّجا١د جس ألٔٙج ؼ١ٌ ِٕذغمز آ ثألٚض ٚثألمتل١

(14)
 .. 

إىْ ثٌضٌد١ز ثاّت١ِز ٟ٘ صٌد١ز ِقجـاز دّج صمَٛ ا١ٍٗ ِدٓ ِذدجها ّدّج٠ٚز مجٌدور ٚصمج١ٌدو 

ِٓ ثٌَِجْ ا ـضعًّ ٘يٖ ثٌضٌد١دز  عجدضز ٚل١ُ أا١ٍز صّضو دؾيًٚ٘ج إٌٝ ِج ٠َ٠و آ أًدعز ارٌ لٌْ

اٍٝ ص١ٌّل ثٌّذجها ـٟ ٔفُٛ ثٌٕرب ٚا١جؼز ثٌرن ١ز ثاّت١ِز ثٌّضىجٍِز ا ـجٌٍّّْْٛ ؽ١ّعدج  

صؾّددع د١ددُٕٙ ام١ددور ٚثفددور ٠ٚؾّددع د١ددُٕٙ أهثء ثٌفددٌثةض ٚثاضٕددجق ثٌمدد١ُ ثاّددت١ِز ٚثهثء ثٌْددٍٛن 

ثاّتِٟ ثٌّٛفو 
(15)
 . 
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د١دز ثاّدت١ِز ا اْ ثأْدجْ إىث ِدج صردٌح ٘ديٖ ثٌمد١ُ ٘يٖ ثٌم١ُ ٚثٌّغدً صردىً ؽدٌٛ٘ ثٌضٌ

ٚثٌّغً ـٟ شن ١ضٗ ٍّٚٛو١جصٗ ا ٠ىجه ٠مضٌح ِٓ هًؽز ثٌىّجي ثٌضٟ صضٛمج٘دج ثٌضٌد١دز ثاّدت١ِز ا 

٠ّٚىٓ صقم١ك ٘يث ثاِضغجي ثٌم١ّٟ ٚثٌّذوةٟ ـٟ ٍّٛوٕج ٚاتلضٕج ٚصفجاتصٕج إىث ِج ثٌضَِٕج أٚثٌِ هللا 

ٓ  صعدجٌٝ ـددٟ ثٌمدٛي ث٢صددٟ  دد ْا اا ُٛ ُٕٙادد ٠ا ٚا ٚؾ   ٌق ُع ّا ٌُ ْا د دج ٚ ٌق ِق
٠اددشُ ٚا   ٌ ١ُد ٌُنا اددٝ ث ْا إٌ  ٛ ددزْ ٠ادُواق َِّ

ُُ أق ُٕىق دد  ِ  ُٓ ٌُدضاىق ٚا ف 

) ْا دٛ ُفٍ قق ّق ٌُ ُق ث ٌات دها ٘قد أٚق ٚا   ٌ ُٕىا ّق ٌُ ّدًٛر ث
 

ا ـٙدٛ إىْ ِدٕٙؼ صٌددٛٞ ِضىجِدً   104 ي اّدٌثْا ثا٠دز : 

ِددٓ ثٌّٕددج٘ؼ ثٌضٌد٠ٛددز ثٌٛضددع١ز  ِذٕددٟ اٍددٝ ِذددجها ثاّددتَ ٚا ٠ٌلددٝ ـددٟ أ٘وثـددٗ ِٚمجاددوٖ أٞ

ثٌّعجاٌر ا ِّٙج دٍؽش ِٓ لٛر ـٟ ثِضتن ٍِجَ ثٌعٍُ ٚثٌضم١ٕز 
(16)
 . 

 

 جتماعية في اإلسالم مبحث الثالث : أساليب التربية اإلال

ٚ ّٚجةً ثٌضٌد١ز ٟ٘ ثٌ ٌق ثٌضٟ ٠ؾخ أْ ٠ضذعٙج ثٌٌّددٟ ١ٌ دً إٌدٝ عّدٌر اٍّدٗ أأّج١ٌخ 

(12)
١ز ثاؽضّجا١ز ـٟ ثاّتَ ٠تفي ثٔٙج ٌُ صعضّو اٍٝ  ٠ٌمز ٚثفدور ا ٚثْ ثٌّضضذع ٌّ جهً ثٌضٌد 

ـٟ صٌد١ز ثألـٌثه ٚصٕرتضُٙ ا دً أٔٙج ثصنيس  ٌق ّٚٚجةً ِضٕٛاز دؽ١ز إ٠ؾجه ثٌفٌه ثٌ جٌـ 
(12)
 . 

صضذج٠ٓ ثٌ ٌق ٚثألّج١ٌخ ثٌضٟ ٠عضّو٘ج ثٌٛثٌدوثْ ٚثٌٌّددْٛ ـدٟ ا١ٍّدز ثٌضٌد١دز ثاؽضّجا١دز 

ثٌٛثٌوثْ ٚثٌٌّدْٛ ثْ ٠ٕفديٚث إٌدٝ ؽ١ّدع ِدوثمً ثٌ فدً ثٌٕفْد١ز ٚثٌفى٠ٌدز ألدٕجةُٙ ا دق١ظ ٠ْض ١ع 

ٚثاؽضّجا١ددز ٚص١ٕددٌ ٌٙددُ ثٌ ٠ٌددك ٚصمددوَ ٌٙددُ ثٌقٍددٛي ثٌٕجؽقددز ـددٟ دٕددجء شن دد١ز ثٌ فددً ٚصٌد١ضددٗ 

 ٚصى٠ٕٛٗ .

ٚثْ ثمض١جً  ٠ٌك ِع١ٓ ـٟ ثٌضٌد١ز ٚثٌضٕرتز ثاؽضّجا١ز ٠ؤهٞ إٌٝ صرٌح ثألدٕجء دّعج١٠ٌ 

١ٕددز ١ِٚددٛي ًٚؼذددجس صض ذددع دٙددج ف١ددجصُٙ ٚصضددشعٌ دٙددج ٔفّٛددُٙ ا ٚص ددذـ ِددٓ مجاددز ٚثصؾج٘ددجس ِع

ثٌعتِجس ثٌذجًٍر ـٟ ّٔو ٍّٛوُٙ ٚ ذ١عدز ادجهثصُٙ ـدٟ ف١دجصُٙ ث١ِٛ١ٌدز ٚثٌضدٟ ّدض١َّ شن د١ضُٙ 

ٚ ذ١عز صعجٍُِٙ ِع ثٌذ١تز ثاؽضّجا١ز ثٌضٟ ٠ضفجاٍْٛ ِعٙج 
(12)
 . 

ٟ ثٌٌثّدل ـدٟ ثٌىضدجح ِٚدٓ ثٌمد١ُ ـىجٔش ٘ديٖ ثٌ دٌق ٚثألّدج١ٌخ ِْدضمجر ِدٓ ثٌّدٕٙؼ ثاٌٙد

 ٚثٌّذجها ثٌّغٍٝ ثٌضٟ ؽجءس دٙج ثٌْٕز ثٌّ ٌٙر .
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 ُ٘ ٘يٖ ثألّج١ٌخ ٚثٌّٛجةً :ٚـ١ّج ٠ٍٟ ثّضعٌث  أل

 أوالً: أسلوب القدوة الحسنة 

صعو ثٌموٚر ثٌقْٕز ِٓ أُ٘ ّٚجةً ثٌضٌد١ز ـٟ ثاّدتَ ٚأاّمٙدج أعدٌث  ا ٚ٘دٟ أّدجُ ثٌضعٍد١ُ 

ٌضٌد١دز وّدج أٔٙدج ِدٓ ثٔؾدـ ثألّدج١ٌخ ـدٟ صٌد١دز ثٌٕردب مجادز ـدٟ ـضدٌر ّٖٚٔٛ ِٚدٓ أٌٚدٝ لٛثادو ث

ثاوضْجح متي ـضٌر ثٌ فٌٛز ثٌّذىٌر ٚثٌّضشمٌر 
(20)
 . 

٠ٌٜٚ ثٌعتِز ثدٓ مٍوْٚ ثْ ٌٍموٚر ثٌقْٕز ثعٌث وذ١ٌث ـٟ ثوضْجح ثٌمد١ُ ٚثٌفضدجةً ـ١مدٛي 

ثٌقْدددٕز ٚثٌ ذدددجةع  ادددٓ ىٌددده فف ثْ ثافضىدددجن دجٌ دددجٌق١ٓ ِٚقجودددجصُٙ ٠ىْدددخ ثأْدددجْ ثٌعدددجهثس

ثٌٌّؼٛدز ا ٚثٌْذخ ـٟ ثْ ثٌذرٌ ٠شميْٚ ِعجًـُٙ ٚأمتلُٙ ِٚج ٠ٕضقٍٛٔٗ ِٓ ثٌّيث٘خ ٚثٌفضجةً 

صجًر  اٍّج  ٚصع١ٍّج  ٚإٌمجء ٚصجًر  ِقجوجر ٚصٍم١ج  ا إا أْ ف ٛي ثٌٍّىجس آ ثٌّذجشدٌر ٚثٌضٍمد١ٓ ثشدو 

ثّضقىجِج  ٚألٜٛ ًّٛمج  (( 
(21)
 . 

ٓ ـددٟ  ثٌْددٕز ثٌٕذ٠ٛددز ثٌّ ٙددٌر اٍددٝ أ١ّ٘ددز هًٚ ثٌمددوٚر دجٌٛثٌو٠ددٚلددو أوددو ثٌمددٌ ْ ثٌىدد٠ٌُ ٚ

ثٌضٌد١ز ا اْ ثٌ فً وغ١ٌث  ِج ٠مٍو ٚثٌو٠دٗ ٠ٕٚادٌ إٌدٝ ٌِد١دٗ ا ـدئىث ودجْ أٌٚتده لدوٚر ٌّدٓ ٠ٌددُٛٔٙ 

أٔضؾددش صددٌد١ضُٙ إٔضجؽددج  ّدد١ٍّج  اددجٌقج  ا ٚثِددج إْ وددجٔٛث دددجٌعىِ ٠ٚنددجٌؿ لددٌُٛٙ ـعٍٙددُ ـٍددٓ ٠ْددضفو 

ْا ثٌّضٌدٟ ُِٕٙ ش١تج   ٍقدٛ دج ا صاُفعا ِا ْا  ٌقدٛ ُا صامٛق ث ٌ  ٕٛق ِا ٓا   ٠ ثا ثٌضٕجلض ا وّج ـٟ لٌٛٗ صعجٌٝ: ف ٠اج أا٠َٙاج ثٌَّي 

) ْا ٍٛق ج ا صاُفعا ِا ث  ٌٛق ُْ صامٛق ُٕوا هللاَّ  أا ُمضج  ا  ِا ٌا  ذق   . 3ا 2ًّٛر ثٌ ؿاثا٠جس : * وا

ـمز ثٌ دجٌقز ا ٌديث ٠ٕذؽدٟ ثٌضٕذدٗ ٚثٌموٚر صىْٛ ـٟ ثألد٠ٛٓ ٚـٟ ثٌّعٍُ ٚـٟ ثألك ثٌىذ١ٌ ٚـٟ ثٌٌ    

ٌٌٍّٛددٛه ثألٚي ـ١ٙددضُ دضٌد١ضددٗ ث٘ضّجِددج  وذ١ددٌث  ا أددٗ ّدد١ىْٛ لددوٚر امٛصددٗ ثٌددي٠ٓ ٠ددشصْٛ ِددٓ دعددوٖ ا 

ّدٍٛوج  ٚاّدت  ٚثاّدضَثهر ِدٓ ىٌده ِدج  ـجٌٌٛوثْ ِ جٌذجْ دض ذ١ك ثٚثٌِ هللا صعجٌٝ ّٕٚز ًٌّٛٗ 

ّٚعُٙ اْ أ فجٌُٙ ـٟ ٌِثلذز ِْضٌّر ٌُٙ 
(22)
 . 

ٚا١ٍٗ ٌّج وجٔش ثٌموٚر ثٌقْٕز  ٠ٌمج  ِٓ  دٌق ثوضْدجح ثٌفضدجةً ٚثٌّغدجي ثٌقدٟ ٌٍْدٍٛن 

ثٌددٛثاٟ ٚثٌؾ١ددو ـددٟ ثٌق١ددجر ا ٌٙدديث ـمددو ثصنددي٘ج ثٌددو٠ٓ ثاّددتِٟ ّٚدد١ٍز ِددٓ ّٚددجةٍٗ ثٌعو٠ددور ٌٌٍلددٟ 

مدٛي ا اْ ِدٓ ثٌّعدٌٚؾ ثْ ثٌفعدً ثدٍدػ ِدٓ ثٌدجٌّؾضّعجس ثٌٍّّْز إٌٝ ٌِثصخ ثٌىّجي ثٌْدٍٛوٟ ا 

و ثٌٕجُ صىْٛ ِضفجٚصز ٌٚىٓ ثٌؾ١ّع ِضْجْٚٚ ثِجَ ثٌٌؤ٠ز ٌّغجي فدٟ ِْض٠ٛجس ـُٙ ثٌىتَ إٚاْ 
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ـ١ىْٛ ٘يث ثٌّغجي ثًّٙ ـٟ ث٠ جي ثٌّعدجٟٔ ثٌضدٟ ٠دٌثه ث٠ دجٌٙج ٌٍّمضدوٞ ا وّدج ثْ ثٌمدوٚر ـدٟ ًأٞ 

صع ٟ ثام٠ٌٓ لٕجاز دجْ دٍٛغ ثا٘وثؾ ٚثٌؽج٠دجس ٚثٌّغدً ٘دٟ ِدٓ ثاِدًٛ ثٌّّىٕدز ٚـدٟ ِضٕدجٚي 

ـمو أشجًس  ٠دجس ثٌمدٌ ْ ثٌىد٠ٌُ إٌدٝ أ١ّ٘دز ثٌمدوٚر ثٌقْدٕز ـدٟ ثٌضٌد١دز ا ـٕؾدو ٌموٚثس ثأْج١ٔز ا ث

ًُ ا  ُٖ لقد ُق ثُلضاو  ث٘ق قوا ق ـاذٙ  ٓا ٘اواٜ هللاَّ ٠ ٌات ها ثٌَّي 
ىٌه ـٟ ِٛث ٓ وغ١ٌر ِٕٗ إى ٠مٛي ثٌقك صذجًن ٚصعجٌٝ: فأٚق

ٛا إ اَّ ى   ُْ ٘ق ٗ  أاُؽٌث  إ  ٍا١ُ ُُ اا قىق شٌا ُّ ( ًّٛر ثألٔعجَ ا ثا٠ز :أا ٓا ١  ّ جٌا ٍُعا  ٌ ٜ ٌا 20ُو
 

جٔاُش  ا ٚلٌٛٗ صعجٌٝ : ف لاُو وا

ٗق  عا ِا ٓا  ٠ ثٌَّي  ٚا ُا  ١ ٘ ث ٌا ٕازْ ـٟ  إ ُد ْا رْ فا ٛا ُّ
ُُ أق ا ـّدٓ مدتي ٘ديٖ ث٠٢دجس  4( ًّٛر ثٌّّضقٕز ا ث٠٢ز : …ٌاىق

ـ ثٌّٛجةً ـٟ ثٌضٌد١ز ا ٚإىث ثٌمٌ ١ٔز ٔؾو ثٌو١ًٌ ثٌٛثضـ ثٌيٞ ٠ؤوو اٍٝ أ١ّ٘ز ثٌموٚر ٚإٔٙج ِٓ ثٔؾ

أًهٔج ثٌموٚر ٚثٌّٕٛىػ ثألِغً ـع١ٍٕج ثصذجع ثٌٙوٞ ثٌّقّوٞ ـٟ ألٛثٌٗ ٚأـعجٌٗ ٚصم٠ٌٌثصٗ ا ف١ظ وجْ 

لٌ ْ ٠وح ـٛق ثألً  ا ِٚٓ ثؽً ٘يث ٔؾو ثْ ِاجٌ٘ ثٌقىّز ـدٟ ثٌّدٕٙؼ ثٌمٌ ٔدٟ ثٔدٗ  ِقّو 

٠عٍّددْٛ دٙددج ٠ٚضّْددىْٛ دش٘ددوثـٙج صشو١ددوث  ا ٠فْددٌ ثٌمدد١ُ دشِغجٌٙددج ا ثّٔددج ٠فْددٌ٘ج دجألشددنجص ثٌددي٠ٓ 

ثٌموٚر  زأل١ّ٘ز ثٌض ذ١ك ٚل١ّ
(23)
 . 

 

 ثانياً : أسلوب الموعظة الحسنة 

٠قاٝ أٍّٛح ثٌّٛااز ثٌقْٕز دّىجٔز وذ١ٌر ـٟ ثٌضٌد١ز ـٟ ثاّتَ ٌىٛٔٗ ِٓ أُ٘ ّٚجةً 

ٌٙيث ٔؾو ثٌمٌ ْ ثٌى٠ٌُ لدو  ثٌضٌد١ز ثٌّؤعٌر ـٟ صى٠ٛٓ ثٌٌٛو إ٠ّجٔج ٚإاوثهٖ مٍم١ج  ٚٔف١ْج  ٚثؽضّجا١ج  ا

ثصني٘ج ِٕٙؾج  ٌضٌد١ز ثألـٌثه ٠ٚؤوو ٘يث ِج هي ا١ٍٗ ث١ٌْجق ثٌمٌ ٟٔ ـٟ ثوغٌ ِٓ ِٛضع ا ـّٓ ىٌه 

ٕاز ( ْا ٌُقا ااز  ث ا  ُٛ ّا ٌُ ث ٚا ز   ّا ُى ٌُق  دِّها د ج ًا   ً ذ ١ ّا ٝا  لٌٛٗ صعجٌٝ ف ثُهعق إٌ 
 

ٚلٌٛدٗ  ا125ًّٛر ثٌٕقدً ا ث٠٢دز : 

ٌات ها ثٌَّ  ا  دٍا ١ؽج  (صعجٌٝ ف أٚق ُٛ ُُ لا  ٙ  ْ ُٔفق ُُ ـٟ  أا ق ًُ ٌٙا لق ٚا  ُُ ُاٙق ا  ٚا  ُُ ُٕٙق ٌ ُ  اا ُُ ـاشاُا  ٙ د  ٛق ج ـٟ  لٍق ِا ق  ُق هللاَّ ٓا ٠اُعٍا ٠  ي 

 .  63ًّٛر ثٌْٕجء ثا٠ز : 

ٚـٟ ثٌضيو١ٌ ثٌدوثةُ ص دق١ـ ٌطم دجء أٚا  ددشٚي ٚلدو ٔقضدجػ ـدٟ ىٌده إٌدٝ ثاادجهر ِدٌثس 

 ًٛ اٍٝ ث١ٌْٕجْ ِٕدي اٙدو  هَ ا١ٍدٗ ثٌْدتَ ٌِٚثس اْ ثأْجْ ـٟ مٍمٗ ِف
(24)
ا وّدج ـدٟ لٌٛدٗ  

ِج ( ًّٛر   ٗ ا ثا٠ز : َُ ق اا ُو ٌٗا ُُ ٔاؾ  ٌا ٚا ٟا   ْ ا ًق ـٕا ُٓ لاُذ  ِ َا  ٝا  ها ٙ ُؤاج إٌ  ٌاماُو اا ٚا  .115صعجٌٝ : ف 
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ٚدّج ثْ ثأْدجْ لجددً ٌٍضدشع١ٌ دجٌضٛؽ١ٙدجس ٚثٌضردى١ً ٌّدج صضّضدع ددٗ ثٌ ذ١عدز ثأْدج١ٔز ِدٓ 

ٚٔز ٚلجد١ٍز ٌٍضرىً ا ثاٌِ ثٌيٞ ٠ْضٍََ صىٌثً ثٌضٛؽ١ٙجس ـٟ وً ِٕجّذز فضدٝ صغذدش ـدٟ ٔفدِ ٌِ

ا صمض ٌ اٍٝ ثأل فجي ـمو ٚثّٔج صّضو ٘ديٖ ٚإٌٝ ثٌّٛااز ٚثٌضٛؽ١ٗ صقضجػ ثٌٕرب ا وّج ثْ ثٌق١جر 

ع ثٌقجؽز إٌٝ ثٌىذجً ِٚؾضّع ثٌٌثشدو٠ٓ ٌّدج ٠ٛؽدو ـدٟ ثٌدٕفِ ثأْدج١ٔز ِدٓ ضدعؿ ا ٚثٌديوٌٜ صٕفد

ثٌّؤ١ِٕٓ 
(25)
 . 

ثْ ثٌّٛااددز ثٌ ددجهلز ثٌّددؤعٌر صؾددو  ٠ٌمٙددج إٌددٝ ثٌددٕفِ ثأْددج١ٔز ِذجشددٌر اددٓ  ٠ٌددك 

ـ دضم١ٍددو  و ثٌدديٞ ٠ّْدد قز ٚثٌّٛدد ثٌٛؽددوثْ ا ٠ٚؾددخ ثْ صمضددٌْ ثٌّٛااددز ثٌّضىددًٌر دجٌمددوٚر ثٌ جٌدد

ثْ ثٌموٚر ا ٚثٌمٌ ْ ثٌى٠ٌُ ٍِٟء دجٌّٛثاي ٚثٌضٛؽ١ٙجس ا ٠ٚؾخ اٍٝ ِدٓ ٠مدَٛ ددجٌٛاي ٚثٌٕ دـ 

٠ىْٛ لوٚر ـٟ م جة ٗ ٍّٚٛوٗ ا ٚثْ ٠عًّ اٍٝ ص١ٙتز ثٌذ١تز ثٌ جٌقز ثٌضٟ صْجاو اٍٝ ِقجودجر 

ثٌموٚر ٚثاّضفجهر ِٓ ثٌٛثاي ٚثٌضٛؽ١ٙجس 
(26)
 . 

ِٚٓ ثٌعاز صيو١ٌ ثألدٕجء دضج٠ًل ثاّتَ ٚؽٙٛه ث١ٌٍّّْٓ ـٟ ٔرٌ ثاّتَ ٚهـدجاُٙ إدٗ 

ثٔؾدـ ثألّدج١ٌخ ـدٟ إلٕدجع ثٌوثًّد١ٓ ٚثٌّضّعٕد١ٓ ضو أاوثةٗ ا إىْ ٘يث ثألٍّٛح ثٌضٌددٛٞ ٘دٛ ِدٓ 

ٚثًشجهُ٘ إٌٝ ِج ـ١ٗ ًضج هللا ٚـتفُٙ ـٟ ثٌو١ٔج ٚث٢مٌر 
(22)
  . 

 

 ثالثا : أسلوب الترغيب والترهيب 

٠عو ٘يث ثألٍّٛح ِٓ ثألّج١ٌخ ثٌضٌد٠ٛز ثٌفعجٌز ا ثٌضٟ ٠ؤوو ا١ٍٙج ثٌّٕٙؼ ثاّتِٟ درىً  

يث ثألٍّٛح ٌٗ  عجً ا١ٍّز ٚإ٠ؾجد١ز صٕعىِ ّد٠ٌعج  اٍدٝ ّدٍٛن اجَ ـٟ ـٍْفضٗ ثٌضٌد٠ٛز ا ىٌه ثْ ٘

ثألـددٌثه ٚٔفّٛددُٙ ا ِٚضددّْٛ ٘دديث ثٌّددٕٙؼ ٠ؤوددو اٍددٝ ِذددوةٟ ثٌغددٛثح ٚثٌعمددجح ا ـددئىث ّددٍه ثٌفددٌه 

ٍّٛوج  فْٕج  ٚأٔؾَ اّدت  اةمدج  أع١دخ ا١ٍدٗ ٚثودٌَ ا١ٍدٗ ا ـديٌه ٘دٛ ثٌضٌؼ١دخ ـدٟ إص١دجْ ِغدً ىٌده 

ع ثٌٌؼذدز ـدٟ ثٌق دٛي اٍدٝ ثٌّىجـدشر ٚثٌّغٛددز ا ٚأِدج إىث فدوط صىٌثًٖ ددوثـاٍٝ ثٌٍْٛن ٚثٌعًّ 

ثٌعىِ ِٓ ىٌه ـجْ ثٌفٌه ٠عجلخ اٍٝ ىٌه ثٌفعً ٚثٌٍْٛن ٠ٚٛدل ا١ٍٗ وٟ ا ٠شص١دٗ ٠ٚىدًٌٖ ٚىٌده 

٘ٛ ثٌض١ٌ٘خ دع١ٕٗ 
(22)
 . 
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ٚ٘يث ثألٍّٛح ـٟ صٌد١دز ٚصٕردتز ثألدٕدجء ٠ضفدك ِدع ِدج ـ دٌ هللا ا١ٍدٗ ثأْدجْ ِدٓ ثٌٌؼذدز 

ثٌٍدير ٚثٌٕعد١ُ ٚثٌٌـج١٘دز ٚثٌندٛؾ ٚثٌٌ٘ذدز ِدٓ ثألٌدُ ّٚدٛء ثٌعجلذدز ٚثٌّ د١ٌ ا ـّدٓ ثٌؾجِقز ـدٟ 

ثٌّعٌٚؾ آ أٍّٛح ثٌضٌؼ١خ ثٔٗ أٍّٛح إ٠ؾجدٟ دجلٟ ثألعٌ هثةُ ثٌضشع١ٌ ٠غ١ٌ ـٟ ثأْجْ ثٌٌؼذدز 

ثٌوثم١ٍز ا ٠ٚنج خ ٚؽوثٔٗ ِٚرجاٌٖ ٚلٍذٗ ـٟ ف١ٓ ٠ىْٛ أٍّٛح ثٌض١ٌ٘خ ٍّذ١ج  أٗ ٠عضّو اٍدٝ 

ٚ٘ٛ ٠دَٚي ددَٚثي ثٌّدؤعٌ ا ٚاددو ِدٓ ٌِثادجر ثٌقىّدز ٚثااضدوثي ـدٟ ثّدضنوثَ ثٌضٌؼ١دخ  ثٌنٛؾ

ٚثٌض١ٌ٘خ دق١ظ ٠ؤهٞ ثٌضٌؼ١خ إٌٝ ثاِضغجي ٚثٌ جاز ٚا ٠ؤهٞ ثٌض١ٌ٘خ إٌٝ ثٌنٛؾ ثٚ ثٌضعؿ 

ثٚ ثاّضْتَ 
(22)
 . 

أٚ  اًّ ٠مجَ دٗ ا أٚ ِىجـشر ٔمو٠زآ لو ٠ىْٛ ثٌضٌؼ١خ اذجًر آ صرؾ١ع دجدضْجِز ًضٝ 

إا جء ٘و٠ز ا ٚثٌضٌؼ١خ ٠عو ٔٛاج  ِٓ أٔٛثع ثٌضٌد١ز ددج١ٌٍٓ ا إا أْ ٕ٘دجن دعدض ثأل فدجي ٔضد ٌ 

إٌدٝ ثّدضنوثَ  ٠ٌمدز ثٌعمٛددز ااددتفُٙ ٕٚ٘دج اددو ِدٓ ٌِثاددجر دعدض ثاِدًٛ ثٌٙجِدز ِٕٙددج ثْ ا 

ْدج٠ٚز ددً ٠عجًِ ثٌٌٛو هثةّج  دجٌعمٛدز ا ٚأا ٠عجلخ ِٓ أٚي ٌٍدز ا ٚأا ٠ؾعدً امٛددجس ثألم دجء ِض

اددو ثْ صنضٍدؿ ثٌعمٛددز ِدٓ م دش ٢مدٌ ا ٚثْ ٠ٍؾددش إٌدٝ ثٌضدٌح دعدو ثْ ٠ْدضٕفي ثٌٌّددٟ ثٌضٛؽ١ددٗ 

فف ِددٌٚث أٚاهوددُ دجٌ ددتر ٌْددذع ٚثضددٌدُٛ٘ ا١ٍٙددج  ٚثاًشددجه ٚثٌددٛاي ٚثٌٙؾددٌ ا دددو١ًٌ لٌٛددٗ 

ٌعرددٌ (( 
(30)
ا ٠ٌٚثاددٝ ـددٟ ثٌضددٌح ثٌضددوًػ ِددٓ ثألمددؿ إٌددٝ ثألشددو ٚصؾٕددخ ثٌّٛثضددع ثٌن ددٌر  

فف إىث ضددٌح أفددووُ مجهِددٗ ـ١ٍضددك ثٌٛؽددٗ ((  أُ ٚثٌٛؽددٗ ٌمددٛي ثٌٌّددٛي وددجٌٌ
(31)
ا ٚأ٠ضددج ا  

٘ديث ٠دًَع د١دُٕٙ ثٌعدوثٚر  ٠ْٛوً ِّٙز ثٌضٌح ٌؽ١ٌٖ وشْ ٠ؾعً أمجٖ ثألوذٌ ٘ٛ ثٌديٞ ٠ضدٌدٗ ا

ٔضمدجَ ـدجْ امدجح ثٌ فدً ددجٌقذِ أٚ ثا ٌؽج٠ز ِٓ ثٌعمجح ٟ٘ ثٌضشه٠خ ١ٌِٚٚثٌذؽضجء ا ٌّٚج وجٔش ث

ثٌل أّج١ٌخ ٚفر١ز ٚؼ١ٌ إْٔج١ٔز ا ٠ؾٍٛ ثّضعّجٌٙج  …جق أٚ ثٌؾٌؿ دجٌز فجهر ثٚ ثٌقٌق شو ثٌٛع

إ تلج ألٔٙج صٛهٞ إٌٝ ٔضجةؼ اى١ْز  ـٟ ثٌضٌد١ز 
(32)
ـجّضعّجي ٘يٖ ثألّدج١ٌخ ِدٓ شدشٔٙج ثْ صؾعدً  

 ؽٍاز ٚثٌمْٛر ٚصؾعٍٗ ٠ٕاٌ دع١ٓ ثٌٕمّزٌِٓ شن ١ز ثٌ فً صضُْ دجٌعٕؿ ٠ٚؽٍخ ا١ٍٙج ثٌرٌثّز ٚث

ٚثاّض١جء اٍٝ وً ِج ٠ق١و دٗ ـ١ىْٛ ديٌه ثلٌح إٌٝ ثٌعوٚثْ ِٕٗ إٌٝ ثٌضْجِـ ٚثٌ فـ 
(33)
 . 

ٌيٌه ثّضنوَ ثٌمٌ ْ ثٌى٠ٌُ ٘ديث ثألّدٍٛح ـدٟ فدض ثٌّدؤ١ِٕٓ اٍدٝ ـعدً ثٌن١دٌ ٚثٌضّْده 

دّذددجها ثٌردد٠ٌعز ثاّددت١ِز ٚثؽضٕددجح ثٌىذددجةٌ ٚثٌفددٛثفش ٚثٌٌىثةددً ا ـٕٙددجن ثٌقددوٚه ثٌضددٟ ٠ؾددخ 
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ٌّؾضّع ثاّتِٟ اٍٝ وً ِنجٌؿ ٌٍرٌع ـٕٙجن ثٌغٛثح ثٌو١ٔٛٞ ٚثامٌٚٞ ا وّج ثْ ص ذ١مٙج ـٟ ث

ٍُدٗق  ق ٠قُوم  دٌٛٗا ّق ًا ٚا ا  دع  هللاَّ ُٓ ٠ق   د ِا ٚا   
وقٚهق هللاَّ ٍُها فق ٕ٘جن ثٌعمجح ثٌو١ٔٛٞ ٚثألمٌٚٞ وّج لجي هللا صعجٌٝ ف ص 

ٚا  ٓا ـ ١ٙاج  ٠ جٌ و  ًق ما ُٔٙاج اج ثأُلا ُٓ صاُقضٙ   ِ  ٞ ٌ َّٕجٍس صاُؾ دوَّ ؽا ٠اضاعا ٚا ق  دٌٛٗا ّق ًا ٚا ا  ُٓ ٠اُعد   هللاَّ د ِا ٚا د١ُ *  ا  ٌُعا ٍق ث ُٛ ٌُفا ٌ ها ث ىا

) ْٓ ١ ٙ ِق ثْح  يا ق اا ٌٗا ٚا جٌ وث  ـ ١ٙاج  ٍُٗق ٔاجًث  ما ٖق ٠قُوم  وقٚها فق
 

14 13ًّٛر ثٌْٕجء ا ثا٠جس:
 
 . 

ٚدٕجءث  اٍٝ ىٌه ـجْ أٍّٛح ثٌضٌؼ١خ ٚثٌض١ٌ٘خ ٠رؽً ِْجفز وذٌٜ ـٟ ثٌع١ٍّز ثٌضٌد٠ٛدز  

ٝ ؽ١ّع ؽٛثٔخ ثٌق١جر ـثٌّؾضّع ثاّتِٟ ١ٌِ ـٟ ثٌّؾجي ثٌضٌدٛٞ ٚثألمتلٟ ـقْخ ا ٚثّٔج  ـٟ

 ثاؽضّجا١ز ثألمٌٜ .

 

 رابعاً : أسلوب القصت 

صٍعخ ثٌم ز هًٚ وذ١ٌ ـٟ شو ثٔضذجٖ ثٌ فً ٠ٚمضضٗ ثٌفى٠ٌز ٚثٌعم١ٍز ٌّج ٌٙج ِٓ ِضعز ٌٚير 

(34)
ذجً ا ٚثاّتَ ٠وًن ٘ديث ث١ٌّدً ثٌف دٌٞ إٌدٝ ا ٚثٌم ز أـعً ِج صىْٛ ـٟ ٔفُٛ ثٌ ؽجً ٚثٌى 

ثٌم ددز ٠ٚددوًن ِددج ٌٙددج ِددٓ صددشع١ٌ ّددجفٌ اٍددٝ ثٌمٍددٛح ـ١ْددضؽٍٙج ٌضىددْٛ ّٚدد١ٍز ِددٓ ّٚددجةً ثٌضٌد١ددز 

ٚثٌضم٠ُٛ 
(35)
 . 

ـجٌم ز إفوٜ ثٌّٛجةً ثٌضٌد٠ٛز ـٟ ثٌّؾضّعجس ثٌمو٠ّز ٚثٌقو٠غز ا ـٌؽجي ثٌضٌد١ز ٠ؤووْٚ 

فددُٛ ثٌْددجِع١ٓ اٚثٌم ددز لو٠ّددز ٔرددشس دٕرددشر ثٌق١ددجر اٍددٝ أ١ّ٘ددز ثٌم ددز ٌّددج ٌٙددج ِددٓ  عددجً ـددٟ ٔ

ز ا ٚثْ وجٔش صنضٍؿ ِدٓ ا دٌ إٌدٝ  مدٌ ِٚدٓ د١تدز إٌدٝ أمدٌٜ ـىدً أِدز ِدٓ ثألِدُ ٌٙدج  ثأْج١ٔ

صج٠ًنٙج ثٌقجـً دجٌم ز ٚثٌضٟ صْؾً ثألفوثط ٚثٌٛلدجةع ثٌّردٙٛهر ـدٟ عمجـضٙدج ا ـؾدٌٛ٘ ثٌم د   

ٌؾ١ً ٚـمج  ٌّذجها ثٌعم١ور ثاّ ت١ِ ز ثٌمٌ ٟٔ ٚ٘وـٗ صٌد١ز ثألِز ثاّت١ِز ٚصٕرتز ث
(36)
. 

ٚثٌمٌ ْ ثٌى٠ٌُ ١ٌِ وضجح ل   ـٟ ثاٍٗ ٚثّٔج ٘ٛ وضدجح صٌد١دز ٚصٛؽ١دٗ ا ٌٚىدٓ ثٌولدز 

ٌِٚثاجر ثٌمٛثاو ثٌف١ٕز ـ١ٗ ٠ؾعً ِٓ ثٌم ز ؽَء ِٓ ِٕٙؼ ثٌضٌد١ز 
(32)
ا إا أْ صودٌ ثٌم   ـٟ  

١ُٕادج ثٌمٌ ْ ثٌى٠ٌُ ٠رؽً ف١َث  وذ١ٌث  ؽوث  ٌمٌٛٗ صعدجٌٝ  فا ُٚ دج أا ّا د   د  ٌُما ا ٓا ث د ْا ٍا١ُدها أاُف ٓق ٔامقدَ  اا ف ٔاُقد

) ٓا جـٍ  ١ ٌُؽا ٓا ث  ّ ٗ  ٌا ُٓ لاُذٍ   ِ ُٕشا  ُْ وق إ  ٚا ْا   ٌُ ٌُمق ث ث ا١ُها ٘ايا  . 3ًّٛر ٠ّٛؿا ثا٠ز : إٌ 
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ٚثٌم د  فجـٍدز ددجٌعذٌ ٚثٌدوًُٚ ِٚدج ىوددٌس ل دز إا ودجْ ِعٙدج اذدٌر أٚ اذدٌ ا ِٚددج 

ااقجدٗ ثٌقجض٠ٌٓ ُِٕٙ ثٌىذ١ٌ ٚثٌ ؽ١ٌ إا ادٓ فدٛثهط ٚلعدش  ثٌم   ثٌضٟ فىج٘ج ثٌٕذٟ 

ـٟ ٍِٓ ِضٝ ١ٌضعي دٙج ثٌقجضٌْٚ ِٚٓ دعوُ٘ إٌٝ ٠َٛ ثٌو٠ٓ 
(32)
ْا ـٟ    ج ا ٚلجي ؽً ششٔٗ فٌاماُو وا

ٓا ٠اوا  ٠كا ثٌَّي ٞ دا١ُ ُٓ صاُ و  ٌاى  ٚا  ٜ ٌا ٠غج  ٠قُفضا و  ْا فا ج ج وا ِا ٌُذاجح   ٌٟ  ثأُلا
ٚق رْ أل  ٌا ُذ ُُ ا   ٙ ٍء لا ا   ُٟ ًِّ شا ًا وق ١ صاُف   ٚا   ٗ ٠ُ

( ًّٛر ٠ّٛؿا ثا٠ز : ْا ٕٛق  ِ ٍَ ٠قُؤ ُٛ ز  ٌ ما ّا ُف ًا ٚا   ٜ ٘قو  .111ٚا

ٚلددو ثّددضنوِش وددً أٔددٛثع ثٌم ددز ـددٟ ثٌمددٌ ْ ثٌىدد٠ٌُ ا ـٕٙددجن ثٌم ددز ثٌضش٠ًن١ددز ثٌٛثلع١ددز 

ثٌّىيد١ٓ دجٌٌّجاس ِٚج ٚل   ثٌّم ٛهر دشِجوٕٙج ٚأشنجاٙج ٚفٛثهعٙج ِٕٚٙج ل   ثألٔذ١جء 

اددجدُٙ ِددٓ ؽددٌثء ٘دديث ثٌضىددي٠خ ِغددً ل ددز ِّٛددٝ ٚـٌاددْٛ ا ٌٚددٛ  ٚل٠ٌضددٗ ا ٚٔددٛؿ ٚلِٛددٗ ا أ

ٚإدٌث١ُ٘ ٚإّّجا١ً ا١ٍّٙج ثٌْتَ ا ٚثٌٕٛع ثٌغجٟٔ ٟ٘ ثٌم ز ثٌٛثلع١ز ثٌضٟ صعٌ  أّٔٛىؽج ٌقجٌز 

در٠ٌز ِغً ل ز ثدٕٟ  هَ ا١ٍٗ ثٌْدتَ ٕٚ٘دجن ثٌم دز ثٌضّغ١ٍ١دز ثٌضدٟ ا صّغدً ٚثلعدز دديثصٙج ٌٚىٕٙدج 

ّىٓ ثْ صمع ـٟ أ٠ٗ ٌقا ز ٚـٟ أٞ ا ٌ ِغً ل ز اجفخ ثٌؾٕض١ٓ ـٟ ًّٛر ثٌىٙؿ ٠
(32)
 . 

٠عضّو اٍٝ فمجةك عجدضز  ٕ٘جن ِتفاز ٘جِز ٟٚ٘ ثْ ِغً ٘يٖ ثٌم   ٚثٌم   ثٌٕذٛٞ

جدٌ ثٌَِٓ ٟٚ٘ دع١ور آ ثٌنٌثـدز ٚثألّدج ١ٌ ا ـٙدٟ ل د  صذعدظ ـدٟ ثٌدٕفِ ثٌغمدز ؼٚلعش ـٟ 

ثٌددٌٚؿ ثأددوـجع ٚثأ ددتق ٚصذٕددٟ ـددٟ ثٌددٕفِ ثٌرددعًٛ ثاّددتِٟ دٙدديث ثٌضددج٠ًل وّددج صضددفٟ اٍددٝ 

ٚصؽٌُ ثٌفضجةً ـٟ ثٌٕفُٛ ٚصوـع إٌٝ صقًّ ثٌروثةو ٚثٌّىجًٖ ـٟ ّذ١ً ثٌؽج٠جس ٚثٌّمجاو ثٌٕذ١ٍز 

وّج ثٔٙج صذعظ إٌدٝ ثٌضشّدٟ دديٚٞ ثٌضضدق١جس ٌٍْدّٛ إٌدٝ أاٍدٝ ثٌدوًؽجس 
(40)
ا ٚشدج٘و اٍدٝ ىٌده  

ددت   ٔامقدد وق ٚا ددَك لٌٛددٗ صعددجٌٝ :  ف  ٌُقا ٖ  ث نا ـ ددٟ ٘اددي  ددجءا ؽا ٚا ثهانا  ٗ  ـقددؤا ددج ٔقغاذِّددشق د دد ِا   ً دد ّق ٌَ ُٔذاددجء  ثٌ ُٓ أا دد  ِ ٍا١ُددها  َ  اا

) ٓا ١ ٕ  ِ ُؤ ّق ٍُ  ٌ ٜ ٌا ُو ى  ٚا اازْ  ا  ُٛ ِا  .120ًّٛر ٘ٛها ثا٠ز : ٚا

إىْ ثألّددٍٛح ثٌم  ددٟ ٠ضددٛمٝ صقم١ددك  جةفددز ِددٓ ثأل٘ددوثؾ ٚثألؼددٌث  ثٌضٌد٠ٛددز اٍددٝ 

١دز ّدٛثء وجٔدش ـدٌهث  أَ ؽّجادز أَ ِؾضّدع ا ِٕٙدج ثٌعذدٌ ٚثٌعادجس ِْضٜٛ وجـز ثٌٛفوثس ثاؽضّجا

ٌطلٛثَ ثٌتفم١ٓ ا ٚـ١ٙج ثٌوًُٚ ثا٠ّج١ٔز ثٌىذٌٜ ـٟ ثٌ دذٌ ٚثٌردؾجاز ٚثٌعفدز ٚثٌَ٘دو ا ٚثٌمدٛر 

ٚثٌرؾجاز ـدٟ ٔردٌ ِذدجها ثٌعم١دور ًّٚدجٌز ثٌضٛف١دو وّدج فدوط ٌّعادُ ثألٔذ١دجء ٚثٌٌّّد١ٍٓ اٍد١ُٙ 
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و٠ٌ دٕددج ثْ ْٔددضٍُٙ صٍدده ثٌّذددجها ٚثٌددوًُٚ ثٌضٌد٠ٛددز ثا١ٌٙددز ثٌضددٟ ثـضددً ثٌ ددتس ٚثٌْددتَ ا ـؾدد

ًّنٙج ثٌقك صذجًن ٚصعجٌٝ ـٟ وضجدٗ ثٌع٠ََ 
(41)
 . 

ٌ ـدٟ ثٌٕفدُٛ ـدت ددو ِدٓ ثّدضؽتٌٙج ثٌف ٌٞ ثٌٝ ثٌم ز ٚصشع١ٌ٘ج ثٌْجف ٚٔض١ؾز ٌٙيث ث١ًٌّ

١ٌ٘دج ٌدٗ ددجٌػ ثاعدٌ ا ٌضىْٛ ١ٍّٚز ِٓ ّٚجةً ثٌضٌد١ز ا ـٌؼُ وٛٔٙج ١ٍّٚز ؼ١دٌ ِذجشدٌر ثا ثْ صشع

ٚثاّتَ ٠وًن ٘يث ث١ًٌّ ثٌف ٌٞ ٚثٌو١ًٌ اٍٝ ىٌه ٘ٛ ث٠ٌثه ثٌم ز ـٟ ثٌمٌ ْ ثٌى٠ٌُ ٚـدٟ ثٌْدٕز 

 ثٌٕذ٠ٛز وغ١ٌ ؽوث  .

 المبحث الرابع : دور مؤسسات التربية االجتماعية في اإلسالم 

صٌد١ضدٗ صٌد١دز ثٌ فً ٘ٛ عٌٚر ثٌّؾضّع ٚ٘ٛ دجٟٔ ثٌّْضمذً ثٌيٞ ادو ِٓ ثٌّقجـادز ا١ٍدٗ ٚ

اجٌقز ـٙٛ ًؽً ثٌّْضمذً ٚثٌٍذٕز ثألٌٚٝ ـٟ صٌو١خ ثٌّؾضّع إىث ِدج ادٍقش ادٍـ ثٌّؾضّدع ٚإىث 

ِج ـْوس ـْو ثٌّؾضّع ا ٌيث ـجْ ص١ّٕز لٛثٖ ثٌعم١ٍز ٚثٌذو١ٔز ٚـمج  ٌٌّثفدً ّٔدٖٛ ثٌّنضٍفدز ٘دٟ ِّٙدز 

ثٌّؾضّع
(42)
 . 

ّجا١ددز ا ـمددو أٚوددً ثٌّؾضّددع ٚاْ ثٌ فددً وٍّددج صمددوَ دددٗ ثٌعّددٌ صددَهثه ا١ٍددٗ ثٌضددؽٛ  ثاؽض

ِّٙز ثٌضٌد١ز إٌٝ ثٌعو٠و ِٓ ثٌّؤّْجس ٌُٚ ٠ؾعً ثٌضٌد١ز لجاٌر اٍٝ ثٌٛثٌو٠ٓ ـمدو ا ٚثّٔدج ٕ٘دجن 

إٌددٝ ؽجٔددخ ثألّددٌر ثٌّوًّددز ٚثٌّْددؾو ّٚٚددجةً ثااددتَ ـىددً ٘دديٖ ثٌّؤّْددجس صرددجًن ـددٟ ا١ٍّددز 

 ثٌضٌد١ز .

 أوالً : األسرة 

جٔددش ثألّددٌر ِٚددج صددَثي ثٌٌو١ددَر ثألّجّدد١ز ـددٟ دٕددجء ثٌّؾضّددع ٚصٛؽ١ددٗ ٔرددج جس ثألـددٌثه و

ٚصٕا١ُ اتلجصُٙ ثاؽضّجا١ز ا ـٟٙ ثٌقؾٌ ثألّجّدٟ ثٌديٞ ٠ْدضٕو ا١ٍدٗ ثٌى١دجْ ثاؽضّدجاٟ ا ٚ٘دٟ 

ثٌن١ٍددز ثألّجّدد١ز ثٌضددٟ ِددٓ متٌٙددج ٠ددٌٜ ثٌّؾضّددع أـددٌثهٖ ٚ٘ددٟ ِددٓ ثلددوَ ٚث٘ددُ ثٌددٕاُ ثٌضددٟ ثلجِٙددج 

 ّٚعٙج ثٔضرجًث .ثأْجْ ٚأ

ٚصعٌؾ ثألٌّر دشٔٙج ؽّجاز ِٓ ثألشنجص ٌِصذ دْٛ دٛثّد ز ثٌدَٚثػ ثٚ ثٌدوَ ثٚ ثٌضذٕدٟ 

٠ٚع١رْٛ ـٟ د١ش ٚثفو ٠ضفجاٍْٛ ِع دعضُٙ ٚـك أهٚثًُ٘ ثاؽضّجا١ز ٚصْٛه د١ُٕٙ عمجـز ِرضٌوز 
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(43)
ثٌدَٚثػ  ا ٚوٍّز ثألٌّر ـٟ ثاّتَ أّٚع ِوٜ ـٟٙ صرًّ ثٌدَٚؽ١ٓ ٚثألٚاه ثٌدي٠ٓ ٘دُ عّدٌر 

ٚـٌٚاُٙ ا وّج صرًّ ثألاٛي ِٓ ث٢دجء ٚثألِٙجس ـ١ومً ـٟ ٘يث ثألؽوثه ٚثٌؾوثس ٚصرًّ أ٠ضج 

ـددٌٚع ثألددد٠ٛٓ ٚ٘ددُ ثامددٛر ٚثألمددٛثس ٚصرددًّ أ٠ضددج ـددٌٚع ثألؽددوثه ٚثٌؾددوثس ٚثٌعددُ ٚثٌعّددز 

ٚـٌٚاُٙ ٚثٌنجي ٚثٌنجٌز ٚـٌٚاُٙ ٚ٘ىيث وٍّز ثألّدٌر صردًّ ثٌدَٚؽ١ٓ ٚصردًّ ثأللدجًح ؽ١ّعدج 

ف١غّدددددددددددددددج ّدددددددددددددددجًس أٚؽدددددددددددددددوس فمٛلدددددددددددددددج ٚأعذضدددددددددددددددش ٚثؽذدددددددددددددددجس  ٚ٘دددددددددددددددٟ
(44)
 . 

ثألٌّر ـٟ ثاّتَ أٚي ِج صذوأ دديٌه ثٌٌددج  ثٌّمدوُ ثٌديٞ ٠دٌدو دد١ٓ ثٌٌؽدً ٚثٌّدٌأر ادٓ  ٠ٌدك 

ٍٚثػ شٌاٟ ِْضٛـٟ ألًوجٔٗ ٚشٌٚ  ادقضٗ ا ٚدٙديث ٠ىدْٛ ثٌَٚؽدجْ ّ٘دج ثٌدٌو١ٕٓ ثألّجّد١١ٓ 

ٌطٌّر 
(45)
ٞ امو ِموُ ٚاتلز ثٌدَٚؽ١ٓ اتلدز ّدىٓ ا ـجٌَٚثػ ـٟ ٔاٌ ثاّتَ ١ِغجق ؼ١ٍي أ 

ًا  جِٚٛهر ًٚفّز وّ عا ؽا ٚا ا١ُٙاج  ث إٌ  ٕٛق ىق ُْ ثؽج  ٌ ضا ٚا ٍُ ُُ أا ىق  ْ ُٔفق ُٓ أا  ِ  ُُ ٍاكا ٌاىق ُْ ما ٗ  أا ُٓ  ٠اجص   ِ ٚا ـٟ لٌٛٗ صعجٌٝ ف 

ز  ( ّا ُف ًا ٚا ر   هَّ ٛا ِا  ُُ اجَ ثٌدَٚثػ ا ـجٌْذ١ً ثألٚي ٌضى٠ٛٓ ثألٌّر ٘ٛ ٔ ا 21 : ًّٛر ثٌٌَٚ ا ثا٠ز دا١ُٕاىق

ٚ٘ٛ أّجُ إٔؾجح ثٌي٠ًز ثٌذ١ٕٓ ٚثألففجه 
(46)
ا ٌٚٛ صضذعٕج ٌِثفً ثٌّٕٙؼ ثٌضٌدٛٞ ثٌٕذٛٞ ـٟ اجٌُ  

ثٌ فٌٛز ٌٌأ٠ٕج ثْ ٌِفٍدز ثٌضٌد١دز صذدوث ِٕدي ثْ ٠ىدْٛ ثٌ فدً ّدٌث ـدٟ ادجٌُ ثٌؽ١دخ ا ٚىٌده ١ٌضدّٓ 

ٚؽدز ثٌ دجٌقز ثٌضدٟ ثألاً ثٌ جٌـ ٚثٌّٕذش ثٌ ١خ ٚثٌّقضٓ ثأل١ِٓ ا ـدواج ثٌدَٚػ امض١دجً ثٌَ

ف صٕىـ ثٌٌّثر اًدع : ٌّجٌٙج  ّضىْٛ ِ وً ٌعَر ثٌ فً ٌِٚد١ضٗ اٍٝ ثٌفضجةً ـمجي ًّٛي هللا 

ٌٚقْذٙج ٌٚؾّجٌٙج ٌٚو٠ٕٙج ـجظفٌ ديثس ثٌو٠ٓ صٌددش ٠دوثن ( 
(42)
ا وّدج هادج ا١ٍدٗ ثٌ دتر ٚثٌْدتَ  

ٌٙدج ٚلدوٚصُٙ ِٚ دوً ادَصُٙ ثٌٌّأر ٚدٕفِ ثٌمٛر إٌٝ إ٠غجً ثٌَٚثػ ثٌ جٌـ ثٌيٞ ّد١ىْٛ أددج أل فج

ـمجي : ف ثىث ؽجءوُ ِٓ صٌضْٛ ه٠ٕٗ ٚمٍمٗ ـشٔىقٖٛ ثا صفعٍٛث صىٓ ـضٕز ـٟ ثألً  ٚـْجه ( 
(42)
 . 

ٚدئ٠ؾجه ثًٌْٕ ٠ىضًّ ثٌذٕجء ثألّدٌٞ ف١دظ ٠عدو ِؾدٟء ثألٚاه ثأضمدجي دجألّدٌر إٌدٝ اٙدو 

١جصٙج  ا ٚ٘يث ٠ض ٍخ صؽ١ٌث  ـٟ ثاّضمٌثً ٚثٌفُٙ ثٌ ق١ـ ٌٍق١جر ثأل٠ٌّز ٚثاهًثن ثٌّذجشٌ ٌّْؤٌٚ

ِْؤ١ٌٚجس ثٌَٚؽ١ٓ ِٓ ـٌه٠ٓ إٌٝ ِْؤ١ٌٚٓ اٍٝ ًاج٠ز ٚصٌد١ز ٚصٕرتز أٚاهُ٘ 
(42)
ا ٌٚٙيث ٔؾو  

٠قّدً ثٌٛثٌدو٠ٓ ِْدؤ١ٌٚز صٌد١دز ثألدٕدجء ِْدؤ١ٌٚز وجٍِدز ا ـعدٓ ثددٓ اّدٌ لدجي ّدّعش  ثٌٌّٛي 

ًثع ٚ٘ٛ ِْؤٚي آ ًا١ضٗ ا ٠مٛي ف وٍىُ ًثع ٚوٍىُ ِْؤٚي آ ًا١ضٗ ا ثاِجَ  ًّٛي هللا 

ٚثٌٌؽددً ًثع ـددٟ أٍ٘ددٗ ِْٚددؤٚي اددٓ ًا١ضددٗ ا ٚثٌّددٌأر ًثا١ددز ـددٟ د١ددش ٍٚؽٙددج ِْٚددؤٌٚز اددٓ 
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ٙج ا ٚثٌنجهَ ًثع ـٟ ِجي ّد١وٖ ِْٚدؤٚي ادٓ ًا١ضدٗ ا ٚوٍىدُ ًثع ِْٚدؤٚي ادٓ ًا١ضدٗ (  ًا١ض

(50)
 . 

ز ادٓ ٔمدً ٚثألٌّر أٚي ٚفور ثؽضّجا١ز ٠ٍضمٟ دٙج ثٌ فً إو همٌٛٗ ثٌق١جر ٚ٘دٟ ثٌّْدؤٌٚ

عمجـز ثٌّؾضّع ٌطـٌثه دجٌضعجْٚ ِع ثٌّؤّْجس ثألمٌٜ ا وّج أٔٙج ىثس ثعٌ د١ٍدػ اٍدٝ ّدٍٛن ثٌفدٌه 

صى٠ٛٓ ٚدٕدجء شن د١ضٗ ٚصٛؽ١ٙدٗ ا ٚ٘دٟ ِدٓ صمدَٛ دع١ٍّدز ثٌض ذ١دع ثاؽضّدجاٟ ٚصردٌؾ اٍدٝ ـٟ 

ثٌّٕٛ ثاؽضّجاٟ ٌٍ فدً 
(51)
صدشع١ٌث  ا ٚـدٟ ثاّدتَ ثألّدٌر ِدٓ أ٘دُ ثٌّؤّْدجس ثٌضٌد٠ٛدز ٚثلٛث٘دج 

اٍٝ ف١جر ثٌ فً ـٟ ـضٌر فضجٔضٗ ثألٌٚٝ ٌٚٙدج ثٌمدوًر اٍدٝ ّدو فجؽجصدٗ ثٌضدٟ ا ٠مذٍٙدج ثٌّؾضّدع ا 

ٚثااضوثي ـٟ  ٍخ ِدج لدو ٠ٌضدٝ إدٗ ٚـدٟ ثٌضعذ١دٌ ادٓ ٘ديٖ ثٌقجؽدجس ا وّدج ٠دضعٍُ ثٌمدوًر اٍدٝ 

ٌ صق٠ًٛ ثصؾج٘جس ص ٠ٌؿ ًؼذجصدٗ ١ٌِٚٛدٗ ـدٟ ثشدذجع فجؽجصدٗ ِدٓ ثألشد١جء ٚثأل٘دوثؾ ثٌضدٟ صن د

ا١ٍددٗ إٌددٝ أشدد١جء ٚث٘ددوثؾ ا ٠ّددجٔع ثٌّؾضّددع ِددٓ لذٌٛٙددج ا إضددجـز إٌددٝ ٚظ١فضٙددج ـددٟ ص ذ١ددع ثألـددٌثه 

ٚص١ٙتددضُٙ ٚـمددج ٌغمجـددز ثٌّؾضّددع ثاّددتِٟ ا ٚا ْٕٔددٝ هًٚ ثألّددٌر ـددٟ ضددّجْ ثْٔدد١جد١ز ثألٔردد ز 

 ثٌٌٚف١ددز ٚثٌ مّٛدد١ز ـددٟ ثٌّؾضّددع ا أٙددج ثٌن١ٍددز ثألٌٚددٝ ثٌضددٟ ٠ضعددٌ  ـ١ٙددج ثألـددٌثه ٌٍّفددج١ُ٘

ثألا١ٌٛز ٠ٚٛؽْٙٛ إٌٝ صذٕٟ ثٌعمجةو ثٌّْج٠ٚز ِّٚجًّز ثٌ مُٛ ٚثٌرعجةٌ ثٌو١ٕ٠ز 
(52)
 . 

ٚ٘ىددديث صضعدددوه ٚظدددجةؿ ثألّدددٌر دددد١ٓ إٔؾدددجح ثألٚاه ثٌردددٌا١١ٓ ا عدددُ ًادددج٠ضُٙ ٚثٌعٕج٠دددز 

دٌضددجاضُٙ ٚف ددجٔضُٙ ٚثأفددجق اٍدد١ُٙ ـددٟ ثٌٍّددذِ ٚثٌّع١رددز ا ١ٌددشصٟ دعددو٘ج هًّٚ٘ددج ثٌّرددضٌن 

١ددز ٌٍّقجـاددز اٍددٝ ثٌف ددٌر ثٌْدد١ٍّز ٚص١ّٕددز لددوًثس ثألٚاه ثٌّضعددوهر ٚص١ٙتددضُٙ إددوِج ٠ىذددٌٚث دجٌضٌد

ثّضعوثهث  ٌٍضفجاً ِع ثٌّؾضّع 
(53)
 . 

ِٚدٓ مدتي ثٌضٌد١دز صضقددٛي ثٌعتلدز دد١ٓ ثٌفددٌه ف ثٌ فدً ( ِدٓ اتلددز اضد٠ٛز إٌدٝ اتلددز 

ُ ٚثٌضددو٠ًخ  ضٌد١ز ثٌضددٟ ّٚدد١ٍضٙج ثٌضع١ٍدد ثؽضّجا١ددز ا ـجٌ فددً ٠ذددوأ ف١جصددٗ ثاؽضّجا١ددز دٛثّدد ز ثٌدد

ً ا ٚصذوأ ثٌع١ٍّز ثاؽضّجا١ز ـٟ ثٌذ١ش ِع ثاَ ٚثألح عدُ ثامدٛر ٚثألمدٛثس عدُ دم١دز أـدٌثه  ٚثٌضش١٘

ثألٌّر ث٢م٠ٌٓ ثْ ٚؽوٚث ٚصّضو إٌٝ ثٌؾ١ٌثْ ٚأً٘ ثٌقدٟ ٚثٌّقٍدز ٚصضْدع دعدو ىٌده إدوِج ٠دومً 

ثٌ فً إٌٝ ثٌّوًّز 
(54)
 . 



 

 

 

 

 

 هجلت كليت العلوم اإلسالهيت

 م0212-ھ1341الوجلذ الرابع              العذد السابع              

 

 

 

221 

١ٌّٕددٛ ٚصضىددْٛ شن دد١ضٗ ٚاجهثصددٗ  ثْ ثٌ فددً ـددٟ ثٌؾددٛ ثألّددٌٞ ٠ددضعٍُ و١ددؿ ٠عدد١ش ـ١ددٗ

ٚثصؾج٘جصٗ ١ٌِٚٛٗ ا وّج صٍعخ ثٌ ٠ٌمز ثٌضٟ ٠ضٌدٝ ِٓ متٌٙج ثٌ فً ـٟ ّٕٛثصٗ ثألٌٚٝ هًٚث  ِّٙج  

ـٟ ثٌضشع١ٌ اٍٝ صى٠ٛٓ ِرجاٌٖ ٚشن ١ضٗ ا وّج ٠ىضْخ ثٌ فً هثمً ثألٌّر اجهثس ثألوً ٚثٌٕدَٛ 

و ثٌو١ٕ٠ددز ٌطّددٌر ٚثألـىددجً ثٌضددٟ صددوي اٍددٝ ٚثٌٕاجـددز ٚثٌؾٍددُٛ ٚثٌىددتَ ا ٠ٚددضعٍُ ثٌىغ١ددٌ ِددٓ ثٌعمجةدد

ثٌضْجِـ أٚ ثٌضع خ فْخ عمجـز ثألٌّر 
(55)
 . 

ٛظجةؿ ثٌضٟ صمَٛ دٙج ثألٌّر ٟ٘ ٚظ١فدز ثٌضٕردتز ثاؽضّجا١دز ٚٔم دو دٙدج ثٌإا أْ ِٓ أُ٘ 

صٍم١ٓ ثٌ فً ثٌٍؽز ٚثٌعدجهثس ٚثٌضمج١ٌدو ٚثهثح ثٌْدٍٛن ٚلٛثادو ثٌدو٠ٓ ٚثٌعدٌؾ ا ٚ٘دٟ ثٌؾْدٌ ثٌديٞ 

ثٌفٌه٠ز ثٌنجٌ ز ٚثٌّؾضّدع ٚص دٛي فضدٝ ٠دٌٜ ثألح ٚثاَ ِمدوًر أدٕدجةُٙ اٍدٝ ثٌضفجادً ٠ ً د١ٓ 

ثاؽضّجاٟ ٚثٌضى١ؿ ِع ثٌق١جر د ًٛر اق١قز 
(56)
 . 

ثسق  ثٌ دوا ٛا ٌُ ث ٚا ٚلو فوهس ثٌر٠ٌعز ثاّدت١ِز ثٌّٙدجَ ثٌٌة١ْدز ٌدطح ٚثاَ ـدٟ لٌٛدٗ صعدجٌٝ : ف 

  ٓ ٍا١ُ  ِ ج ٓ  وا ٌا١ُ ُٛ َّٓ فا ٘ق اها ُٚ ٓا أا ُع ض  ٌُ َّٓ  ٠ق ق صٙق ٛا د ُْ و  ٚا  َّٓ قد لٙق ٍُ  ً ٌقدٛه  ٌادٗق  ُٛ ّا ٌُ ٍادٝ ث اا ٚا زا  دجاا ضا ٌَّ َُّ ثٌ ُْ ٠قدض  ثها أا ًا ُٓ أا ّا  ٌ

ٍادٝ  اا ٚا   ٖ ٌاو  ٛا ق د  ْه ٌٗا ٌٛق ُٛ ِا ا  ٚا ٘اج  ٌاو  ٛا رْ د  ثٌ وا ٚا  ًَّ ج ٙاج ا صقضا عا ُّ ٚق ِْ إ اَّ  ٍَّؿق ٔاُف ٚؾ  ا صقىا ٌق ُع ّا ٌُ ًق د ج ُغد  ِ ً ط   ث ٛا د ٌُ ث

ًا  ُْ أا ٌ ددها ـاددئ  ٛث ىا ددعق ض  ٌُ ضا ُْ ُْ صا ُُ أا ُهصقدد ًا ُْ أا إ  ٚا ددج  ّا  ٙ ٍا١ُ ٕاددجؿا اا ًٍ ـاددت ؽق ٚق ددج صارا ٚا ددج  ّا ُٕٙق  ِ ثٍ   ٌا ُٓ صادد دد ددجا  اا ث ـ  ا ثها

ا  َّْ هللاَّ ٛث أا ّق ثُاٍا ٚا ا  ث هللاَّ ثصَّمٛق ٚا ٚؾ   ٌق ُع ّا ٌُ ُُ د ج ج  صا١ُضق ِا  ُُ ضق ُّ ٍَّ ّا ث  ُُ إ ىا ٍا١ُىق ٕاجؿا اا ُُ ـات ؽق وق اها ُٚ ٍق أا ّا ج صاُع ّا ( د  ٌْ ١ ْا دا   ٛ 

 . 233ًّٛر ثٌذمٌر ا ثا٠ز :

 

ِٚٓ متي ث٠٢ز ثٌى٠ٌّز صُ صقو٠و ٚظ١فز ثألح ـٟ صٛـ١ٌ ثٌٌٍق ٚثٌىْٛر ا وّج صدُ صقو٠دو 

ٚظ١فدز ثاَ ِٚٙجِٙدج ثٌّضّغٍدز ـدٟ ثٌقّدً ٚثٌٌضدجع ٚثٌقضدجٔز ا ف١دظ صعدو ثٌٌضدجاز ٚثٌقضددجٔز 

٠جس ثٌمٌ ١ٔز  ؽجءس ـٟ ىثس ثٌْد١جق ِٕٙدج لجاوص١ٓ أّج١ّض١ٓ ٌٍضٌد١ز اِّٛج  ا ٕٚ٘جن ثٌىغ١ٌ ِٓ ث٢

٘ددج  ( ّددًٛر ثافمددجؾ ا ث٠٢ددز : ٌُ ُضٗق وق ددعا ضا ٚا ٚا ٘ددج   ٌُ ددٗق وق َِ ٍاُضددٗق أق ّا ٚلٌٛددٗ : ف  ا  15لٌٛددٗ صعددجٌٝ : ف فا

ْ  ثُشىق  ٓ  أا ١ُ ِا ج ق ـٟ  اا جٌٗق ـ  ا ٚا  ٍٓ ُ٘ ٚا ٍٝا  ُٕ٘ج  اا ٚا ٗق  َِ
ٍاُضٗق أق ّا ٗ  فا ٠ُ ثٌ وا ٛا ْا د  ج ْا ُٔ ١ُٕاج ثأُل  اَّ ٚا َّٟ ٚا اد ٠ُها إٌ  ثٌ دوا ٛا  ٌ ٚا   ٌٟ ٌُ

( ًّٛر ٌمّجْ ا ثا٠ز : ٌق ١ ّا   ٌُ  . 14ث
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ـّٓ متي دقغٟ ٚؽوس ثْ ثاٌّر ٌٙج ثٌضشع١ٌ ثٌىذ١ٌ ٚثاُ٘  ـٟ صٕرتز ثاؽ١جي ٚصٛؽ١ُٙٙ  

ثٌٛؽٙز ثٌ ق١قز ا ـّٓ دوث٠ز صى٠ٛٓ ثٌؾ١ٕٓ ٚ٘ٛ ٠ضشعٌ دّج صع١رٗ ثِٗ ِٓ ثٔفعجاس ِٚج صعجٟٔ ِٕٗ 

ضجـز ثٌٝ ثٌؾ١ٕجس ثًٌٛثع١ز ِٓ ثٌٛثٌو٠ٓ ِعج  ـ١شصٟ ثٌ فً ثٌدٝ ثٌدو١ٔج ٚلدو ثا ١دش ِٓ ِرمجس ا دجا

ٌٗ ثؼٍخ ثٌ فجس ثٌرى١ٍز ٚثٌّع٠ٕٛز ا ـجاٌّر ٟ٘ ثٌّؤّْدز ثٌضٌد٠ٛدز ثاٌٚدٝ ثٌضدٟ ٠ضٌادٌع ـ١ٙدج 

ثٌ فً ٠ٚفضـ ا١ٕ١ٗ ِٓ ثفضجٔٙج فضٝ ٠رخ ٠ْٚض ١ع ثااضّدجه اٍدٝ ٔفْدٗ دعدو٘ج ٠ٍقدك دجٌّوًّدز 

ْز ثٌغج١ٔز ثٌّىٍّز ٌٍَّٕي ٌٚىٓ ٠ذمدٝ ٚصضردىً شن د١ز ثٌ فدً مدتي ثٌنّدِ ّدٕٛثس ٟٚ٘ ثٌّؤّ

وجْ ِٓ ثٌضًٌٚٞ ثْ صٍُ ثاٌّر دجاّج١ٌخ ثٌضٌد٠ٛز ثٌ دق١قز ثٌضدٟ صّٕدٟ  ثٌّر ٌيٟ ثألثاٌٚٝ ـ

شن ١ز ثٌ فً ٚصؾعً ِٕٗ شجدج  ٚثعمج  ِٓ ٔفْٗ اجفخ شن ١ز ل٠ٛز ِٚضى١فز ٚـجاٍز ـٟ ثٌّؾضّع 

. 

 لوذرست ثانياً : ا

ثٌّوًّز ِؤّْز ثؽضّجا١ز دً ٟ٘ ِٓ أُ٘ ِؤّْجس صٌد١ز ثٌ فً دعو ثألٌّر ٚصٍعخ هًٚ 

وذ١ٌ ـٟ ثٌضٕرتز ثاؽضّجا١ز ٌٍ فً ٚصٛؽ١ٗ ٍّٛوٗ ـ١مع اٍٝ اجصمٙج دٕجء ِْضمذً ثٌّؾضّع اْ دٕدجء 

 ثٌّْدضمذً ٠ذدوأ ِدٓ ثٌّوًّدز ا ٚاْ ِنٌؽدجس ثٌّوًّددز دجصؾدجٖ ثٌّؾضّدع صْدجُ٘ ٚدردىً ـجادً ـددٟ

ا١ٍّز ثٌذٕجء ٚثٌضؽ١١ٌ ثاؽضّجاٟ ا ـجٌّوًّز ِؤّْز ثؽضّجا١دز أٔردش٘ج ثٌّؾضّدع ٌضمجددً فجؽدز ِدٓ 

ـٌثه ص ذ١عج  ثؽضّجا١ج ٠ؾعدً ِدُٕٙ أاضدجء ادجٌق١ٓ ـدٟ ثٌّؾضّدع ثألفجؽجصٗ ثألّج١ّز ٟٚ٘ ص ذ١ع 

(52)
 . 

ج ٚثٌّوًّز ٟ٘ ًو١َر ثٌضعٍُ ٚثٌضٌد١ز ٟٚ٘ ِضن  ز ـٟ ثٌضٌد١ز ا ٠مَٛ اٍدٝ ثٌعّدً ـ١ٙد

ِعٍّْٛ ِضن  ْٛ صٌد٠ْٛٛ ا ٠عٌـْٛ ِىجٔدز ثٌضٌد١دز ـدٟ ف١دجر ثٌٕدجُ اْ ثٌضٌد١دز ِْدضٌّر ِدع 

 ٛثً ف١جصٗ ثثأْج١ٔز ـٟ وً 
(52)
ا ٚهللا صعجٌٝ إٍّج ثْ ٔضَٚه ِٓ ثٌعٍُ ِج ف١١ٕج ٚ ٍخ ِٓ مدجصُ  

ٛي ف ٠مد ا ٚثٌٌّدٛي  114ًٍّٗ ثْ ٠واٛث لجةت  ف ٚلً ًدٟ ٍهٔدٟ اٍّدج  ( ّدًٛر  دٗ ا أا٠دز : 

 ٍخ ثٌعٍُ ـ٠ٌضز اً وً ٍُِْ ( 
(52)
 . 

ٚصٍعخ ثٌّوًّز هًٚث ِّٙج ـٟ صٕرتز ثٌ فً ٚصٌد١ضدٗ إى أٔٙدج صىّدً هًٚ ثألّدٌر ـدٟ صعٍد١ُ 

ثأل فجي ل١ُ ِٚذجها ٚث٘وثؾ ٚاجهثس ِؾضّعُٙ ِقٌٛدز إ٠دجُ٘ إٌدٝ وجةٕدجس ثؽضّجا١دز لدجه٠ًٓ اٍدٝ 
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اً د١ٓ ثٌّوًّز ٚثٌّؾضّع ا ـجٌّوًّز ثٌضفجاً ٚثٌع١ش ِع أدٕجء ِؾضّعُٙ ِّج ٠ؾعً ُِٕٙ فٍمز ٚ

١جء وغ١ٌر آ ٔفْٗ ٚآ صفجاتس ثألـٌثه  ُ ثٌ فً أشٍاجًِ صٕرتز ثؽضّجا١ز لٛٞ ٠ع
(60)
 . 

ٚثٔضمجي ثٌ فً ِٓ ثألٌّر إٌٝ ثٌّوًّز ٠عٕٟ ثٔضمجٌٗ ِٓ ِؾضّع ادؽ١ٌ دْد١و ِقدوٚه إٌدٝ 

٠ٕ ٛٞ اٍٝ صىج١ٌؿ ٚٚثؽذجس ِؾضّع أّٚع ٚثوغٌ ثص جا دجٌق١جر ٠مَٛ اٍٝ ٔاجَ ٚلٛث١ٔٓ ؽو٠ور ٚ

ٌُ ٠شٌفٙج ثٌ فً ِدٓ لذدً ا ـ١ٙدج ثمدي ٚا دجء ٚادتس ِدٓ ٔدٛع ؽو٠دو ِٕٚجـْدجس ؽو٠دور ا ٚثٌ فدً 

٠ومً ثٌّوًّز ٚ٘ٛ ثدٓ ّش ١ّٕٓ ٠ٚنٌػ ِٓ ثٌؾجِعز ٚ٘ٛ ثدٓ ثعٕضد١ٓ ٚارد٠ٌٓ ّدٕز ثٚ ثوغدٌ ا 

ٌضٌد١دز ثْ ٠ذديٌٛث ٠َِدو ٚـٟ ٘يٖ ث١ٌْٕٓ صضىجًِ شن ١ضٗ ٌٙيث وجْ ٌَثِج اٍٝ ثٌمجة١ّٓ اٍٝ أِدًٛ ث

ِٓ ثٌؾٙو ِع  تح ثٌّوثًُ 
(61)
١ٓ اٍٝ ثٌ فً ثْ ٠ٌثاٟ ثٌٕاجَ ا ٚثْ ٠ٍََ عض٠ا ٚـٟ ثٌّوًّز  

٠ٍضدََ ثٌ دّش ـدٟ أٚلدجس ثٌضشهح ا ٚا ٠َٙث ِٓ أم جء ؼ١ٌٖ ا ٚا ٠مج ع ؼ١ٌٖ أعٕجء اٍّٗ ا ٚثْ 

ٔ د١ذٗ ا ٚثٌضعدجْٚ ـدٟ ِ دٍقز ثٌؾّجادز ٚإا ٠شمدي ثوغدٌ ِدٓ  شا ٠ؽضدخ ثْ ثلضضد أِْع١ٕز ا ٚ

ثٌّوًّز ِ ٍٛح ا ٚصمَٛ ثٌّوًّدز دٙديث ثٌدوًٚ ِدٓ مدتي ثٌّٕدج٘ؼ ثٌوًثّد١ز ا ِٚدٓ مدتي ا١ٍّدز 

ٓ ـددٟ  ثٌضددو٠ًخ اٍددٝ ثٌٕاددجَ ٚصٙددي٠خ ّددٍٛن ثأل فددجي ٚصعٍدد١ُّٙ ثٌٕاددجَ ٚثفضٌثِددٗ ٚأ١ّ٘ددز ثٌَِدد

ُٙ ا ٚصعضذٌ ثٌّوًّز ١ٍّٚز ِٓ ّٚجةً ثٌ عٛه اٍٝ ثٌٍُْ ثاؽضّجاٟ   ف١جص
(62)
 . 

ٚادو ٚٔقٓ ّٔجًُ ا١ٍّز ثٌضٌد١ز ثْ ٔضع أِجَ أا١ٕٕج دو١ٙ٠ز ا ٟٚ٘ ثْ ِج اٍـ دٗ فدجي 

ثٌّؾضّع ـٟ ـضٌر ١ٍِٕز ِج ا ٠عٕٟ ثٔٗ اجٌـ ـدٟ ودً ٍِدجْ اْ ٌىدً ٍِدجْ ِض ٍذجصدٗ ا وّدج ٔشمدي 

دع١ٓ ثااضذجً ضًٌٚثس ثٌٌّفٍز ثٌضٟ ٔع١رٙج ِٚدج ٠ّىدٓ ثْ ٔمدَٛ ددٗ ا ٘ديث ٚثْ ثألؽ١دجي ثٌتفمدز 

ر  عٌ دجٌٌؼذز ـٟ ص١ٌٛو ىثص ٙج ٚثّضؽتٌٙج ثٌرن ٟ ثصؾجٖ ثألؽ١جي ثٌضٟ صىذٌ٘ج ّٕج ص
(63)
 . 

ٚادددو ِددٓ صمددو٠ُ ثٌّْددجاور ٌٍ فددً ٌضقم١ددك ىثصددٗ ٚشن دد١ضٗ ـددٟ أؽددٛثء اددق١ز ا ٚىٌدده 

جي عّدجٌضو٠ًخ ثٌٕجؽـ ٚثٌضٌد١ز ثٌنج١ٌز ِٓ ثٌعمو ا ـمو عذش صؾ٠ٌذ١ج ثْ ثٌ فً ثٌيٞ ٠رؾع اٍدٝ ثّدض

ً ٠مدَٛ ددٗ    إٌدٝ أٞ اّد مً ّد١ٕمً ٘ديٖ ثٌن جةد ز ٠ٚ ًٛ لوًصٗ اٍٝ ثٌضفى١ٌ ثٌّْضم١جٌٗ دق٠ٌ

(64)
ضدٗ دٕفْدٗ ـ١ض دؿ دجٌْدٍذ١ز عما ٚثْ ِج ٠ضعدٌ  ٌدٗ ثٌ فدً ِدٓ امدجح ثٚ صٕى١دً ثٚ إ٘جٔدز ٠مٍدً  

ٚثٌضٌهه ٚثااضّجه اٍٝ ثٌؽ١ٌ ـدٟ فدً ثٌّردجوً ٚصٕردج ٌدٗ ِردىتس ا دذ١ز ـدٟ ثٌ دؽٌ ِدٓ لذ١دً 
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ثٌىتَ ٚثٌمْٛر ٚثٔعوثَ ثاّضمٌثً ٚاوَ ثٌمدوًر اٍدٝ  ـٟ ٌضٍعغُٞ ٚلضُ ثألظجـٌ ٚثإًثه تثٌضذٛي أٌ

صقًّ ثٌّْ  ؤ١ٌٚز ٚثص نجى ثٌمٌثًثس ِّج ٌٗ ثعٌ ١ٌِ اٍٝ ثٌفٌه دً اٍٝ ثٌّؾضّع 
(65)
 . 

ٚـٟ ثاّتَ ثٌّوًّز ٚثوذش ثٌّْؾو ـٟ ٔرشصٗ ا ددً ودجْ ثٌّْدؾو ٠مدَٛ دعٍّٙدج ـدٟ ددجها 

ٌّضع١ٍّٓ ثصؾٗ دُٙ ٔقٛ ثٌىضجص١خ ٌضعٍُ ثٌمٌثءر ٚثٌىضجددز ٚففدي ثٌمدٌثْ ٚصعٍدُ ثألٌِ ا ـٍّج وغٌ اوه ث

ِذجها ثٌعٍَٛ عُ ثصؾٙٛث ِٓ دعو ىٌه إٌٝ ثٌّوًّز 
(66)
ا ِٚٓ ٕ٘ج وجْ ـضً ثٌعٍُ اا١ّج ـدٟ ٔادٌ  

ع (   د ُ ـٙدٛ ـدٟ ّدذ١ً هللا فضدٝ ٠ٌؽ د ٌػ ـدٟ  ٍدخ ثٌعٍ ف ِٓ مد ٛي   جي ًّ ثاّتَ ا ف١ظ ل

(62)
 ٠ٌمج إٌٝ ثٌؾٕز ( ٌٗ ج ف ِٓ ٍّه  ٠ٌمج ٠ٍضِّ ـ١ٗ اٍّج ًّٙ هللا اٚلجي أ٠ض 

(62)
 . 

ؽٍدخ ا ٚدضدشع١ٌ ثٌ دقٛر ثاّدت١ِز ثٌّذجًودز ثٌضدٟ صٚاْ ثاّتَ ٘ٛ ام١ور ثألِز ثٌضدٟ ا 

أٍوضٙددج ثٌقٌوددجس ثاّددت١ِز ـددٟ ثٌعددجٌُ أاددذقش ثٌّددوثًُ ٚثٌؾجِعددجس ٘ددٟ ثٌّقضددٓ اّددضٕذجس 

ثٌذٌثاُ ثٌٍّّْز 
(62)
 . 

 

 : الوسجذ  ثالثا

ر ـجٔدٗ ِؤّْدز ثؽضّجا١دز دجٌؽدز هثْ ثٌّْؾو إٌٝ ؽجٔخ ثٔٗ د١ش هللا صعجٌٝ ثٌّن د  ٌٍعذدج

ّج ثٔٗ ِؤّْز صع١ّ١ٍز صٌد٠ٛز ٠ضعٍُ ثٌٍّّْْٛ ـ١ٙج وغ١ٌث ِّج ٠ض ً ددجًِٛ ثٌدو٠ٓ ٚثِدًٛ وثا١ّ٘ز 

ز ثٌددو١ٔج ِددٓ مددتي ثٌن ددخ ٚثٌددوًُٚ ٚثٌّقجضددٌثس ثٌضددٟ صٍمددٝ ـددٟ ثٌّْددؾو ا ـٙددٛ ِوًّددز اج١ٌدد

ٌٌٍثؼذ١ٓ ـٟ ثٌعٍُ 
(20)
 . 

ٚثٌّْؾو ـٟ ثاّدتَ ِؤّْدز ًـ١عدز ثٌّْدضٜٛ صمدوَ ثٌعٍدُ ٚثٌعذدجهر ٚثٌنٍدك ا ٚ٘دٛ ثْٔدخ 

ٚث ٌٙ ِىجْ ٠ٌدٝ ـ١ٗ ثٌّضٌهه٠ٓ ا١ٍٗ اٍٝ ـٌثةض هللا ِٓ ثٌ ٍٛثس ٚثألىودجً وّدج ٠ٌددْٛ اٍدٝ 

افجء ثٌٌٚؿ ٚٔمجء ثٌمٍخ ٚثّضمجِز ثٌنٍك 
(21)
 . 

ـىددٌ ـ١ددٗ اّددً ز ـددٟ ف١ددجر ثٌفددٌه ٚثٌّؾضّددع ا ـمددو وددجْ ثٚي ثْ ٌٍّْددؾو ث١ّ٘ددز دجٌؽدد ٚدّددج

ٍادٝ ففثْ دٕٝ ِْؾو لذجء ٚ٘ٛ ثٌيٞ َٔي ـ١ٗ لٌٛٗ صعجٌٝ  ثٌٌّٛي  ِا اا د ِّّ ْو أق دؾ  ُْ ّا ٗ  أادادوث  ٌا ُُ ـ ١ ا صامق

ٚ ٌق َّ ُْ ٠اضا ٙا ْا أا ذَٛ جْي ٠قق  ً ؽا   ٗ ٗ  ـ ١ َا ـ ١ ُْ صامٛق َك أا ٍَ أافا ُٛ ي  ٠ا َّٚ ُٓ أا  ِ  ٜ ٛا ٓا ثٌضَُّم ٠  ٌ ِّ ّق َّٙ ٌُ َخ ث ق ٠قق  هللاَّ ٚا ّدًٛر  ((ث 

ا ٚدعو ثّضمٌثًٖ دجٌّو٠ٕز دٕٝ ِْؾوٖ ثٌعا١ُ  102ثٌضٛدز ا ثا٠ز :
(22)
 . 
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ٌّٚج وجٔش ثأ تلز ثألٌٚٝ ٌٍواٛر ثاّت١ِز ِ وً٘ج ثٌّْدؾو ا ٚودجْ ثٌٌؽدجي ثألٚثةدً 

ٛس هللا ا ٚوجٔدش ثٌٕٙضدز ثٌي٠ٓ فٍّدٛث ثٌٍدٛثء أشدذجي ثٌّْدؾو ا ٚودجْ ثٌعٍّدجء ٚثٌفمٙدجء م٠ٌؾدٟ د١د

ثٌقضج٠ًز ثاّت١ِز ِذعغٙج ثٌّْؾو ٌٙيٖ ثألّذجح وجْ ثٌّْؾو ٌِوَث  ٌٍعذجهر ِٚوًّز ٌٍضع١ٍُ ـٙٛ 

٠ّج١ٔز ٌذٕجء شن ١ز ثٌٍُّْ ا ٌديٌه اددو ثُ ٌع١ٍّز ثٌضع١ٍُ ٚثٌضٌد١ز ثٌضٟ دوأس دجألٌّر ا ١ٍّٚٚز ضِّ

ٚاذم٠ٌضدٗ ـدٟ ثٌذٕدجء ا  ا صشّد١ج  دفعدً ثٌٕذدٟ ِٓ ثصنجى ثٌّْجؽو ثٌّقفَ ثألٚي ـٟ صٌد١دز ثألؽ١دجي 

ٚلو ّتً ثاِجَ ِجٌه ادٓ ًؽدً ٠دشصٟ دجٌ دذٟ إٌدٝ ثٌّْدؾو أصْدضقخ ىٌده ا لدجي : ثْ ودجْ لدو دٍدػ 

 ِٛضع ثألهح ٚاٌؾ ىٌه ٚا ٠عذظ ـت أًٜ دشّج  .

وّددج ٠ددضعٍُ ثٌٌٛددو ـددٟ ثٌّْددؾو ٠ٚضعددٌؾ صددو٠ًؾ١ج  اٍددٝ ثٌّؾضّددع ِددٓ ٔجف١ددز ل١ّددٗ ِٚذجهةددٗ 

اجهثصددٗ ٚأّٔددج  ّددٍٛوٗ ٚهٚثـعددٗ ٚأمتل١جصددٗ ٚ ددٌق صعجٍِددٗ ِْٚددض٠ٛجصٗ ثٌّنضٍفددز ا وّددج ٚأـىددجًٖ ٚ

٠قوط ثٌضفجاً ٚثٌضعجًِ ٚثٌضعجْٚ ٚثٌق١جر ٚثٌقٌوز د١ٓ اَّٛ ث١ٌٍّّْٓ ـٟ ثٌّْؾو ف١دظ ٠ؾّعٙدُ 

ـٟ ث١ٌَٛ مِّ أٚلجس 
(23)
ا ِٚٓ ّٚجَ ثٌضفدٛق ثْ ٠ىدْٛ ثٌٌؽدً لٍذدٗ ِعٍمدج  دجٌّْدجؽو ـ١ىدْٛ ِدٓ  

دٛث ثألإجؾ ث ّق أال ١ ٚا دو   ُْ ٌُم  دِّدٟ د ج ًا ٌا  د ِا ًُ أا ٌدي٠ٓ ٠اٍٙدُ هللا صقدش ظدً اٌشدٗ ٠دَٛ ثٌم١جِدز ا ٚلٌٛدٗ فلقد

( ّدًٛر ثألادٌثؾ ا ثا٠دز  ْا ٚ دٛهق ُُ صاعق أاوق دج دادوا ّا ٓا وا ٠ ٓا ٌادٗق ثٌدوِّ د١ ُنٍ    ِق ٖٛق  ثُهاق ٚا ٍو  ؾ  ُْ ِا  ًِّ ُٕوا وق ُُ ا  ٛ٘اىق ؽق ٚق

:22 . 

ثٌٌٛو ًٚف١ج  ٚإ٠ّج١ٔج ٚثْ ٠ضىْٛ مٍم١ج  ٚثؽضّجا١ج  ا ٚدؽ١دٌ  ٚدؽ١ٌ ثٌّْؾو ا ٠ّىٓ ثْ ٠ضٌدٝ        

ثٌّْؾو ا ٠ضعٍُ ثٌٌٛدو أفىدجَ ثٌدو٠ٓ ٚصٕاد١ُ ثٌدو١ٔج ٚأِدًٛ ثٌقدتي ٚثٌقدٌثَ ِٕٚدج٘ؼ ثٌق١دجر ٚهلدجةك 

ثٌضر٠ٌع 
(24)
 . 

ٚـٟ ثٌّْؾو ٠ٕ ٌٙ ثٌٍّّْْٛ ٚصنٌػ ثٌٕفُٛ ٚثٌمٍدٛح ٚثاددوثْ ٚثاًٚثؿ ٔم١دز صضٙديح 

ٚصضْددٍـ دددجٌعٍُ ٚثٌّعٌـددز ا ٚصٍددذِ ثعددٛثح ثا٠ّددجْ ٚثٌضمددٜٛ ٚصؾج٘ددو ثٌٙددٜٛ دجٌ ددتؿ ٚثٌن١ددٌ ا 

ٚثٌددٕفِ ٚثٌردد١ جْ ٚثٌددو١ٔج ا ٚ٘دديٖ ًّددجٌز ثٌّْددؾو ثٌدديٞ ٠ضددٌهه ث١ٌددٗ ثٌّؤِٕددْٛ ١ٌددَهثهٚث ث٠ّج١ٔددج 

١ٌٚمِٛٛث دوًُٚ٘ وجِت  ـٟ دٕجء ثٌق١جر 
(25)
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 رابعاً : وسائل اإلعالم 

ات١ِز وجٌّؤّْز ثٌضٌد٠ٛز ِٓ ف١دظ أعٌ٘دج ـدٟ ثْ ثااتَ أِجٔز ِْٚؤ١ٌٚز ٚثٌّؤّْز ثا

صرى١ً د١ٕز ثٌّؾضّعجس ًُّٚ ِتِقٙج ا ف١دظ صٍعدخ ّٚدجةً ثاادتَ هًٚث  وذ١دٌث  ـدٟ دٕدجء ثٌ فدً 

ثٌٍُّْ عمجـ١ج  ٚثؽضّجا١ج  ٚه١ٕ٠ج  ا ٚـٟ ظً ا ٌ صضتشٝ ـ١ٗ ثٌقدوٚه ثٌغمجـ١دز دد١ٓ ثٌدوٚي ٚـدٟ ظدً 

وَ ٌٍ فً ِٓ عمجـجس اذٌ ثٌّٛجةو ثاات١ِز عًٛر ا١ٍّز صىٌٕٛٛؽ١ز ٠ؾخ صقو٠و ِ ج ٠م
(26)
 . 

٠ٚمَٛ ثااتَ ـٟ ثٌّؾضّع ثٌّعجاٌ ددوًٚ وذ١دٌ ـدٟ صٕردتز ثألـدٌثه ا ٚدنجادز ثْ صدشع١ٌٖ 

٠ ً إٌٝ ل جاجس ٚثّعز ٚا٠ٌضز ِٓ شدٌثةـ ثٌّؾضّدع ا ٌديٌه ـٙدٟ صردجًن ثٌضٌد١دز ـدٟ ث١ٌجصٙدج 

 ثٌْجدمز ِٓ ثاٌّر ٚثٌّوًّز ٚثٌّْؾو .

دجًٍ ٚـعجي ـٟ ا١ٍّدز ثٌضٕردتز ثاؽضّجا١دز ٌّدج ٠ٍّده ِدٓ م دجة  صعدٍَ  ٌٚإلاتَ هًٚ

ِٓ ؽجىد١ضٗ ا ٠ْٚجاو اٍٝ ىٌه ٌّاز ثمض جًٖ ٌٍَِجْ ٚثٌّىجْ ٌّٚاز صؾجٚدٗ ِدع ثٌّْدضؾوثس 

ثٌع١ٍّددز ٚثٌضىٌٕٛٛؽ١ددز ا ف١ددظ صضددٛثـٌ ـددٟ ّٚددجةً ثااددتَ اددور ١ِّددَثس ا ٠ضّضددع دٙددج ؼ١ٌ٘ددج ِددٓ 

ٙددٟ صغ١ددٌ ث٘ضّجِددجس ثٌٕرددٟء ٚصّددط ؽجٔددخ وذ١ددٌ ِددٓ ٚلددش ـددٌثؼُٙ ثٌّٛددجةو ثٌضٌد٠ٛددز ثألمددٌٜ ا ـ

ٚصعىِ ثٌغمجـز ثٌعجِز ٌٍّؾضّع ٚثٌغمجـجس ثٌفٌا١ز ٚصق١و ثٌٕجُ اٍّج  دّٛضدٛاجس ٚأـىدجً ٚٚلدجةع 

ٚأمذجً ِٚعٍِٛجس ِٚعجًؾ ـدٟ ؽ١ّدع ؽٛثٔدخ ثٌق١دجر ا دجاضدجـز إٌدٝ ثٔٙدج صؾديح ثٌؾّٙدًٛ إٌدٝ 

ضعدز ا ِّدج ٠ؾعٍٙدج ىثس صدشع١ٌ وذ١دٌ ـدٟ صىد٠ٛٓ ثٌدٌأٞ ثٌعدجَ ٍّٛو١ز ٌِؼٛح ـ١ٙج ٚصقمك ثٌّ  إّٔج

ٚصٛؽ١ٙٗ ا ١ٍّٚٚز ِّٙز ِٓ ّٚجةً ثٌضٌد١ز ثٌّْضٌّر 
(22)
 . 

ٚصّضٍدده ّٚددجةً ثااددتَ اددور ّٚددجةً ؽّج٠ٌ١٘ددز أّ٘ٙددج ثٌضٍف٠َددْٛ ٚثاىثاددز ٚثأض١ٌٔددش 

س ٚؼ١ٌ٘ددج ٚثٌ دقجـز ثًٌٛل١ددز ٚثاٌىض١ٌٔٚددز ٚثٌّعددجً  ٚثٌّضددجفؿ ٚثٌّْددٌؿ ٚثٌْدد١ّٕج ٚثٌّىضذددج

ٌ ا ٠مددجَٚ اٍدٝ ّددٍٛن ثأل فدجي ا ِٚددٓ ؼ١دٌ ثأ ددجؾ ١ٚدديٌه أاددذقش ّٚدجةً ثااددتَ ىثس صدشع

ثٌمٛي ثٔٗ ١ٌِ وً ِج ٠عٌ  ّٟء ٚضجً ا ـجْ ٌّٛجةً ثااتَ  عجً إ٠ؾجد١ز ٚثمٌٜ ٍّذ١ز ٌٚىدٓ 

ِ ثمض١ددجً ِٛثه٘دددج  جح أّددد ظددً ؼ١دد ـدددٟٟ  فً ثٌعٌددد ًٛر اٍددٝ ثٌ ددد ١ز ثوغدددٌ م دد جً ثٌٍْذدد ث٢عدد

ز   ات١ِثا
(22)
 . 
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ٚـددٟ ظددً ٘دديث ثٌض ددًٛ ٚثٌضمددوَ ثٌّدديً٘  ٌّٛددجةً ثااددتَ ٔؾددو أٔفْددٕج أِددجَ ٘ؾّددز شٌّددز 

امدٛي أ فجٌٕدج ا ـجٌمدجةّْٛ اٍدٝ ثاادتَ ا ٠ضقٌودْٛ دردىً  ؿضدجؾٌٚضز ِٓ ثااتَ ٚؼدَٚ ٠فِ

ارٛثةٟ ٚثّٔج ٚـمج م و ِٕٚٙؾ١جس ِوًّٚدز ٚودشُٔٙ ٠ٌ٠دوْٚ ثْ ٠ٕردٌٚث عمجـدز ثٚ ـىدٌ ثٚ ّٔ دج 

ٚٔددٌٜ ثٔددٗ ِددٓ ثاٌٚددٝ ثْ ٠ْددضؽً ثااددتَ ٌضٛا١ددز ثاؽ١ددجي ١جص١ددج ّٚددٍٛو١ج ددد١ٓ أـددٌثه ثٌّؾضّددع ا ف

ثٌرجدز دمضج٠ج ثِضٙج ٚدٛثلعٙج ثٌّعجاٌ ا ٌٚضٕردش ٔردشر ِنضٍفدز اّدج ٔدٌثٖ ث١ٌدَٛ دد١ٓ شدذجدٕج ا ثٌدي٠ٓ 

ثٌمضج٠ج  ٠ضعٌضْٛ ٌضْ ١ـ ثاتِٟ ٠شميُ٘ ٔقٛ ثأرؽجي دجاًِٛ ثٌضجـٙز ٚثٌرى١ٍز ا ١ٍٙ٠ُٚٙ آ

غ ِدٓ ثٌدوثمً ا ٠ضدوثاٝ ِدع ٠ٕج ؽ١ً ؽ١ًّ ثٌرىً ٌىٕدٗ ِؾدٛؾ ٚـدجًثٌّّٙز ٚثٌّ ٠ٌ١ز ا ـ١ٕضؼ ٌو

ثٚي ٘ذز ٠ًـ أٗ ٘ش ٚثضعؿ ِٓ ثْ ٠نضع اٞ ا١ٍّز ثاتؿ ِّج ٠ْضٛؽخ ثّضغّجً ثااتَ 

ٌفدٌثغ فجٌدز ثـٟ صٛؽ١ٗ شذجدٕج ٔقٛ ِج ٠عدٛه ددجٌن١ٌ ٚثٌٕفدع اٍدٝ ِؾضّعٕدج اٍدٝ ثاِدو ثٌذع١دو ا اْ 

ثٌغمجـٟ ٚثٌفىٌٞ ثٌضٟ ٔتفاٙج ـٟ وغ١ٌ ِٓ شذجدٕج ٘يٖ ثأل٠جَ ٌُ صشصٟ ِٓ ـدٌثغ ا ٌٚىٕٙدج ٔض١ؾدز ِدج 

٠ضعددٌ  ٌددٗ ٘ددؤاء ثٌرددذجح ِددٓ لذددً ّٚددجةً ثااددتَ 
(22)
ا ـددت دددو ِددٓ ثٌضعجِددً دقدديً ِددع ثٌّددجهر  

٠ددَ ّدد١ٌر ثاات١ِددز ٚإ٠ؾددجه ثٌذددو٠ً ثٌّٕجّددخ ا ٚثْ صضىددجصؿ ؽٙددٛه ثٌضٌددد١٠ٛٓ ٚثاات١ِدد١ٓ ٌضعَ

ـٟ ثٌّؾضّع ا ـجٌّْؤ١ٌٚز ِرضٌوز د١ٓ ثٌذ١ش ٚثٌّوًّدز ٚثٌّْدؾو  ٖثااتَ ثٌضٌدٛٞ ٚص ٠ٌٛ هًٚ

ٚأؽَٙر ثااتَ ٚثٌّؾضّع درىً اجَ ا ٚضًٌٚر ثٌضٕذٗ إٌدٝ م دًٛر صدشع١ٌ ّٚدجةً ثاادتَ إىث ٌدُ 

صٌد١دز صٛؽٗ درىً اق١ـ ٚصقش ٌِثلذز ٚصٛؽ١ٗ ِٓ ثٌّٛجةو ثٌضٌد٠ٛز ا ودٟ صىدْٛ ّٚدجةً دٕدجء ٚ

 ١ٌْٚش ّٚجةً ٘وَ ٚـموثْ ٠ٌٛٙز ثأل فجي .

 

 :تـــالخالص

إْ ثألٌّر ثٌضٟ صوًن ِْؤ١ٌٚجصٙج صؾدجٖ أدٕجةٙدج صٙدضُ دضدٌد١ضُٙ ثشدو ثا٘ضّدجَ ـٙدُ ـدٟ ثٌدو١ٔج 

٠ٍٕز ٚـنٌ ٚـٟ ث٢مٌر ثؽٌ ّٚضٌ ٚثٌضٌد١ز ـٟ فم١مضٙج ا١ٍّز إْٔج١ٔز صٌصذو دٛؽٛه ثأْجْ اٍٝ 

ثألّددجُ ٘ددٛ ثأْددجْ ا ٚثٌعتلددز ددد١ٓ ثأْددجْ ٚثٌّؾضّددع  ثألً  ٚ٘ددٟ ِْددضٌّر ِٚٛضددٛاٙج

ٚثٌضٌد١ز اتلز ثؽضّجا١ز ٚع١مز صقًّ عمجـز ثٌّؾضّع ٚأ٘وثـٗ دّج ثْ ثٌّؾضّعجس ثأْج١ٔز صضذج٠ٓ ـٟ 
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عمجـضٙددج ٚـٍْددفضٙج ٚٔاٌصٙددج إٌددٝ ثٌ ذ١عددز ثأْددج١ٔز ٚأ٘ددوثـٙج ـمددو صذج٠ٕددش أ٠ضددج ـددٟ ِفٙددَٛ ثٌضٌد١ددز 

 ًٚ ثٌيٞ صؤه٠ٗ ـٟ ثٌّؾضّع .ٚثٌو ٙجٚـٍْفضٙج ٚث٘وثـ

 

ٚثٌضٌد١ز ِٓ أّٚع ث١ٌّجه٠ٓ ثٌضٟ ا ٠ق١و دٙج ثٌذقظ ـٟٙ ١ٌْش لجاٌر اٍٝ ٌِفٍز ِع١ٕز 

ِٓ ف١جر ثٌفٌه ا دً ا١ٍّز ِْضٌّر ِج ثّضٌّس ف١جصٗ ا ٟٚ٘ صعٕٟ وً ثٌّؤعٌثس ثٌضٟ ٠ضعٌ  ٌٙج 

ن  ددز ا ثٌفددٌه د ددًٛر ِٕاّددز ِٛؽٙددز ِددٓ مددتي ِؤّْددجس صٌد٠ٛددز ِضن  ددز ثٚ ؼ١ددٌ ِض

اٍدٝ أّدجُ ِددٓ  ِم دٛهر ثٚ ؼ١دٌ ِم دٛهر ا ٚثٌضٌد١دز ثاّدت١ِز ثٌضددٟ أّدِ د١ٕجٔٙدج ثٌٌّدٛي 

ثٌمٌثْ ٚثٌْدٕز ٘دٟ ثٌضدٟ ٔٙضدش دّؾضّدع ِضنٍدؿ دىدً ثٌّمدج١٠ِ ٚؽعٍدش ِٕدٗ ّٔٛىؽدج ـٌه٠دج دد١ٓ 

 ثٌّؾضّعجس ا ـٟٙ ث١ٌَٛ لجهًر ويٌه ثىث صٍِّ ثٌٍُّْ ثألِّ ٚثألاٛي ثٌٌدج١ٔز ىثصٙج ٚصفجاً ِعٙج

ثٌضفجاً ىثصٗ أٙج  ثٌّؾضّع ِٓ ؽو٠و ٚوً صٌد١ز ا صؤهٞ ٘يث ثٌٛثؽدخ ـ١ٍْدش صٌد١دز إّدت١ِز ا 

يٌه ص ذـ ثٌضٌد١ز ـٟ ِعٕج٘ج ثٌعجَ ص١ّٕز ثٌرن ١ز ثاّت١ِز ا ٚثٌضشع١ٌ ـٟ ثٌضٕردتز ثاؽضّجا١دز دٚ

 ـٟ ثصؾجٖ ٠ضقمك دٗ م١ٌ ثأْجْ ٚم١ٌ ِؾضّعٗ ٚم١ٌ ثأْج١ٔز .

 

اشجًر إٌٝ  ذ١عز ثٌضٌد١ز ثاؽضّجا١ز ـٟ ثٌّدٕٙؼ ثاّدتِٟ ِٚدج صضٛمدجٖ ٌُٚ ٠ؽفً ثٌذقظ ث

ِٓ ل١ُ ِٚذجها ِٚغً صقجٚي ؼٌّٙج ـٟ ٔفُٛ أـٌثه ثٌّؾضّدع ا ٚـدٟ ثٌذقدظ ثٌضفجصدٗ ٚثضدقز إٌدٝ 

أُ٘ ثألّج١ٌخ ٚثٌّٛجةً ثٌّضذعز ـٟ ا١ٍّدز ثٌضٌد١دز ثاؽضّجا١دز ا ـضدت ادٓ صدش ١ٌ ثٌذقدظ دّٕدجىػ 

١دور ثاّدت١ِز ِدٓ ؽجٔذ١ٙدج ثٌىضدجح ٚثٌْدٕز ثٌٕذ٠ٛدز صؾٍدش ـ١ّدج أًٚهٔدجٖ ِدٓ صٌد٠ٛز ِردضمز ِدٓ ثٌعم

ـددٟ ث ددجً  ٔ ددٛص صٌد٠ٛددز لٌ ١ٔددز ا ِٚددٓ أفجه٠ددظ شدد٠ٌفز ثٌم ددو ِٕٙددج إظٙددجً ث٠ٌٛٙددز ثاّددت١ِز

 .ثٌضٌد١ز ثاؽضّجا١ز 
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 :ث ــش البحـھواه
                                                 

 . 92( ، ب  1981) ارقةهية :  2لةلا ار لهيي لاخي ، ميق ارةةث اي تلة ن ، م( 1)
  .154م( ، ب 1975) لصي :  4تلة ن ، م ةا ارةة م لةلا ة ن ، اصلل ارةةث اي ( 2)
 . 333/  1) ارقةهية : ا/ت( : 3ل ل  ارلغ  ارعية   ، ارلع م ارل  م ، م( 3)
 . 431م(  ، ب 1979لةلا  ةمف غ ث ، قةللل  لم اي تلةع ) لصي : ( 4)
  .17م( ، ب2116لصمفى لةلا ارمةةن ، ارتية   لاليهة فن تشل ل ار للك ) ة يلت : ( 5)
 . 27م( ، ب 1975) ة يلت :  3 ةا ارةل ا فة ا ، ارتية   ارعةل  لاصلل ارتاي ل ، م (6)
 . 27م ( ، ب 2111 لن  ةا ارةل م لةللا ، ارتية   اي تلة    اي  ل   ) ارقةهية :( 7)
 . 5م( ، ب 1973أةل اي لى ارللالاي ، لةةائ اي  م )  لةن : ( 8)
 . 112، ب  لن لةللا ،ارلصاي ار ةةق(  9)
ةدةرافل ، ةةدث لاشدلي  نقد ب ارتاشد   ارلارا د  ل  قتادة ةةرلةلا لااي لةلدلا لاخدي ، ا دةر ( 11)

 . 351/ب 17م( :ع 1991فن ل ل  اااب ارل تاصي   ) ةغااا :
 لن للا يي لاخيلن ،   للرل    ارمفلر  لارشخص   ، تي ل  : اةلا  ةدا ارعز دز  د ل  ( 11)

 . 6(،ب م 1971لاخي ) ارقةهية : 
/ يقددم ارةددا ث 11/ب6م( : لددح2117اةددن اةددن شدد ة  ، لصدداف اةددن اةددن شدد ة  ) ة دديلت : ( 12)

9.  
 . 113ارلصاي ار ةةق ، ،  لن  ةا ارةل م لةللا ( 13)
م( ، 1997ااددةا  ةددةل ار ةددليي ، ارلددااح اراةددلي فددن ةاددةء ار دد ً لعال ددةو للةا ددةو ) ةغددااا : ( 14)

 . 78ب 
م( ، ب 1985) ار علا   :  2اح اي  لن فن ايا   ارل تل  ، ماة ل ار لةرلمن ، ارلا( 15)

25-26 . 
-141م( ،ب  2111خل دددل لةلدددا ارخةرددداي ، ارتا ددد م اي تلدددة ن فدددن اي ددد م ) ةغدددااا : ( 16)

142  . 
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  .7م ( ، ب1998لةللا اةلا  ةل ،تية   اي ية فن هاذ ارقيآن لار ا  ) ارللصل : ( 17)
) ة ددديلت  6، تية ددد  ايةادددةء لارةادددةت فدددن ضدددلء ارقددديآن لار دددا  ، مخةردددا  ةدددا ارددديةلن ارعدددك ( 18)

 . 182م( ، ب2113:
صددد ح ة دددن اةلدددا ، الي ارتاشددد   اي تلة  ددد  فدددن ارةدددا لدددن ار دددللك اي تلدددة ن ، ي دددةر  ( 19)

 34ب ،م(2113ايااب )  ةلع  ارللصل : لل   لة  ت ي غ ي لاشلية لقال  إرى ل لل 
. 

 . 183ب ارلصاي ار ةةق ، ، خةرا  ةا اريةلن ارعك ( 21)
 . 324م( ، ب 1982أةل ز ا  ةا اريةلن اةن خلالن ، ارلقال  ) ة يلت : ( 21)
م( ، ب 2114) الشدق :  5لةلا الي  ةا ارةف    ل ا ، لااح ارتية   اراةل   رلمفل ، م( 22)

91 . 
 ، ةةددددث لاشددددلي فددددن ل لدددد  لةلددددا  لددددن ارليصددددفن ، الددددةذج تيةل دددد  لددددن ة ددددةة اري ددددلل ( 23)

 . 34/ ب 9/ج44م( :  ا  1989ارتضةلن اي  لن ) لل  ارلليل  : 
 . 185-184خةرا  ةا اريةلن ارعك ، ارلصاي ار ةةق ، ب ( 24)
 . 217اة ل ار لةرلمن ، ارلصاي ار ةةق ، ( 25)
 

 . 97م( ، ب 1993 ل ية اةلا ار  ا ،  لم ا تلةع ارتية   ) ارقةهية : ( 26)
 . 27ي ار ةةق ، ب اة ل ار لةرلمن ، ارلصا( 27)
 . 139خل ل لةلا ارخةراي ، ارلصاي ار ةةق ، ( 28)
م ( ، ب 1988صددةرح لةلددا  لددن اةددل  ددةال ،  دد للرل    ارتاشدد   اي تلة  دد  )  لددةن : ( 29)

19  . 
، ايذلددةي ارلاتخةدد  لددن لدد م  دد ا ايةددياي ) لة ددن ارددا ن اةددن زلي ددة  ة ددى ةددن شدديف اراددللي ( 31)

 . 366م( ، ب 1987ة يلت :
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م( : لح 2115، صة ح ل لم ) ارقةهية : اةل ارة  ن ل لم ةن ارة ةج ارقش يي ارا  ةةليي ( 31)

 . 2612/ يقم ارةا ث 2116/ ب 24
 . 17-16لةلا اةلا  ةل ، ارلصاي ار ةةق ، ب ( 32)
 . 36ص ح ة ن اةلا ، ارلصاي ار ةةق ، ( 33)
 . 111لةلا الي ةن  ةا ارةف    ل ا ، ارلصاي ار ةةق ، ب ( 34)
 . 237 ب) الشق : ا/ت( ، 2لةلا قمب ، لااح ارتية   اي  ل   ، م( 35)
 . 174-173بم ( 1981 ةا اريةلن  ل ية ، لااح ارقيآن فن تية   اري ةل ) ارلل ت : ( 36)
 . 241لةلا قمب ، ارلصاي ار ةةق ، ( 37)
 . 111لةلا الي ةن  ةا ارةف   ، ارلصاي ار ةةق ، ب ( 38)
 . 238-237، ارلصاي ار ةةق ، ب لةلا قمب ( 39)
 . 111لةلا الي ةن  ةا ارةف   ، ارلصاي ار ةةق ، ب (41)
 . 143خل ل لةلا ارخةراي ، ارلصاي ار ةةق ، ب ( 41)
 . 24م( ، ب 1999اة ةن لةلا ارة ن ، لل ل    لم اي تلةع ) ة يلت : ( 42)
 . 6م ( ، ب1984 لل ة   لان ارقص ي لاخي ،  لم ا تلةع ارعة ل  ) ةغااا :( 43)
 .  35لةلا اةل زهية ، ارل تل  ايا ةان فن  ل اي  م ) لصي : ا/ت( ، ب ( 44)
 لددي ارتددللن ارشدد ةةان ، ارددالي ارتيةددلي ر  ددية فددن  ددل اي دد م ، ةةددث لاشددلي فددن ل لدد  ( 45)

 . 47/ ب 5م( : ع1978ارنقةف  ارعية   ) ر ة ة : 
 . 22م( ، ب 1981لن لا له ) ار علا   : اة ل ار لةرلمن ، ةاةء ارل تل  اي  ( 46)
/ ب 5م( : لح2111ارةخةيي ، ار ةل  ارصة ح ) ة يلت : اةل  ةااهلل لةلا ةن ا لة  ل ( 47)

 . 4812/ يقم ارةا ث 1466
م( : 1999ارتيلدددذي ،  دددةل  ارتيلدددذي ) اري دددة  :  أةدددل    دددى لةلدددا ةدددن    دددى ةدددن  دددلية(48)

 . 2647/يقم ارةا ث  29/ ب 5لح
 . 81م( ، ب 1985مفى ارخشةب ، ايا ةت فن  لم اي تلةع ارعة لن ) ة يلت : لص( 49)
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 . 2699/ يقم ارةا ث 2174ل لم ، ارلصاي ار ةةق : ب ( 51)
 . 178م ( ، ب 1979لةلا  ةا اراةاي الل  لاخيلن ، ارل تل  اري فن ) ةغااا : ( 51)
 .  87خل ل لةلا ارخةراي ، ارلصاي ار ةةق ، ب ( 52)
 . 81ى ارخشةب ، ارلصاي ار ةةق ، ب لصمف( 53)
 . 35م( ، ب1984اةياه م اراةصي ،  لم اي تلةع ارتيةلي )  لةن : ( 54)
 . 88م( ، ب1971) ارقةهية :  4لةلا رة ب ارا  لن ، اي ل اي تلة    رلتية   ، م( 55)
 . 86لصمفى ارخشةب ، ارلصاي ار ةةق ، ب ( 56)
 . 71 ةةق ، ب لةلا رة ب ارا  لن ، ارلصاي ار (57)
  .495م( ، ب 2115:  ارقةهية لن  ةا ارةل م لةللا ،ارتية   اي  ل   فن ارل تل  ) ( 58)
/ ب 9م( : لددح 2117ارمةيااددن ، ارلع ددم ارلة ددي ) ة دديلت :  اةدل ارقة ددم  ددل لةن ةددن اةلددا ( 59)

 . 11286/ يقم ارةا ث  42
 تلة  ددد  فدددن اردددلمن ارعيةدددن ) ةغدددااا : لةلدددا  ةدددا ارعز دددز اردددذهب ، ارتية دددد  لارلتغ دددديات اي( 61)

 . 183م( ، ب 2112
 . 286لصمفى لةلا ارمةةن ، ارلصاي ار ةةق ، ب ( 61)
 . 522اةلا  زت يا ح ، اصلل  لم ارافل ) ةغااا : ا/ت( ، ب ( 62)
 . 73م( ، ب 1979) ة يلت :  4 ةااهلل  ةا اراا م ، ارتية   ارعةل  ، م( 63)
م( ، 1987ارةق ق  لارةي   فن ارتية   ارعية   ارلعةصية ) ارلل ت : لةلا  لاا يضة ، ازل  ( 64)

 . 95ب 
 . 349لةلا لااي لةللا لاخي ، ارلصاي ار ةةق ، ب ( 65)
 .  135 لن  ةا ارةل م لةللا ، ارتية   اي تلة    اي  ل   ، ارلصاي ار ةةق ، ب  (66)

  .2647 ث / يقم ارةا 29/ ب 5ارتيلذي ، ارلصاي ار ةةق : لح ( 67)
 .2699/ يقم ارةا ث 2174/ ب  4ل لم ، ارلصاي ار ةةق : لح( 68)
 .285لصمفى لةلا ارمةةن ، ارلصاي ار ةةق ، ب ( 69)
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  . 134 لن  ةا ارةل م لةللا ، ارتية   اي لة    اي  ل   ، ارلصاي ار ةةق ، ب ( 71)
 .495صاي ار ةةق ، ب لن  ةا ارةل م لةللا ارتية   اي  ل   فن ارل تل  ، ارل( 71)
 . 91ااةا  ةةل ار ةليي ، ارلصاي ار ةةق ،  (72)
 . 91لصمفى لةلا ارمةةن ، ارلصاي ار ةةق ، ب ( 73)
 . 2/616م( :1999) لصي :  32 ةااهلل اةصح  للان ، تية   ايليا فن اي  م ، م( 74)
 . 289لصمفى لةلا ارمةةن ، ارلصاي ار ةةق ، ب ( 75)
 . 142م لةللا ، ارتية   اي تلة    اي  ل   ، ارلصاي ار ةةق ، ب  لن  ةا ارةل ( 76)
م( ، ب 2114لةلا ةدن شدةةب ارخم دب لاخديلن ، اصدلل ارتية د  اي د ل   ) اري دةب : ( 77)

178  . 
م( ، 1983لةلا  لن ارعل ان ، اي  م اي  لن ارالرن ة ن ارا ي   لارتمة ق ) لصي :  (78)

43 . 
 . 17م( ، ب 2113اي  م ايلان ) الشق : اا ب خضلي ، ( 79)


