


 
 

 المسجد ودوره في
 تحقيق أمن الفرد والمجتمع

 

 د. عفاف حسن احلسيين

 

اسبُـد هلل ظيـدًا طٝبًا َبارنًا فٝ٘ ٚايص٠٬ ٚايسـ٬ّ لًـ٢ متـا      

عِٗ بإسسـإ ىلزي  بٚلًـ٢ ليـ٘ ٚبـشب٘ َٚـٔ  ـ      ا٭ْبـٝا٤ ٚاغيرسـًري ضبُـد 

 ّٜٛ ايدٜٔ.

ــ٢ نــٌ َســًِ هٕ اغيسذـــد ٖـــٛ ٚاســـ١ َــٔ ٚاســ       ات ػيــا ٫ خي ــ٢ لً

قــد همتــد دٚرٙ   ٚ ،يهٝـإ ا٭َـ١ اإلسـ١َٝ٬ ْٚـٛا٠ صبتُعا ٗـا     اإلضيإ ٚدلاَـ١ 

هٍٚ َسذـــد ؼي اغيـــد١ٜٓ اغيٓــٛر٠  ىلزي   ضبُـــد ايرســٍٛ ـد هٕ هســـ َٓــ ٗــِاغي

لٗـــد اشبً ــا٤ ايرانـــدٜٔ ٚاســتُر ىلزي هٕ بـــدهت ايـــدٚي١ اإلسـ٬َٝـــ١  تعـــر   

ناْــ   سٝــح-يًعًــِ  َهاْــًا بــاد٨  ٟ بـــد٤ اغيسذـــدي٬ْٗٝـار فكـــد نــإ  

 ،١ًَٝـــثاخ ايٓبــ٠ٛ َــٔ َصــادرٙ ا٭بــ  فٝــ٘ ٜتبــادٍ اغيســًُٕٛ-سًكــات ايعًــِ

ــل ازبـــٝ َنــإ   نُــا ـــ١ ىل    ٚاإلســـ٬ّ يٓـشـــر   شٓطً اي ـــتٛسات اإلسـ٬َٝ

  .ـ٘ دٚيتـ٘ اإلسـ٬َٝـ١ ايعـيُٝـ١اغيهإ ايـدٟ  ب٢ٓ فٝ  دعـً٘ ايرسـٍٛ

ـٝا٠ اغيســًُري ؼي ايســـًِ  اغيسذـــد ٖـــٛ ااــٛر ايـــدٟ دارت ســـٛي٘ ســ      

ســٝح نـإ سيجــاب١     ،ٚاسبرب ٚؼي ا٭َٛر ايعاد١ٜ يًشـٝا٠ ٚؼي ا٭َـٛر ايطار٥ـ١  

اغيسـًُري ٚبايتـايٞ    ٕ ا٫دتُاع ٚايتـشـاٚر ؼي هَـٛراغيـدرسـ١ ٚااهُـ١ َٚها

  .ث سـٝا٠ اغيسًُري ٚ ٛدٝٗٗاٝـسـ  نإ هثرٙ لـيًُٝا ؼي
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ــاّ   ـــد قـ ـــٍٛ  يكـ ـــد ايرسـ ـــد ؼي لٗـ ــٌ   اغيسذـ ـــ٬ً ؼي نـ ــدٚرٙ ناَـ بـ

ـــد         ـــِ ىلزي  ســـٝث ازبـــٝٛ  ٚلك ـــٛر دٜٓٗ ــِ ايصــشاب١ هَ صبــا٫ت اسبـــٝا٠ َــٔ  عً

ْـ٘  ىلا٫  ـاقات ٚاسـتكـباٍ ايضٝٛف ٚايٛفـٛد ٚىلدار٠ ايكضـا٤ ٚنــ٦ٕٛ ايــدٚي١ ســت٢     

اى هَـــر ٜــتِ متــارز اغيسذـــد ىل٫ َــا ْـــدر  ثــِ اســـتُر ؼي هدا٤ ٖـــدٙ  ،مل ٜهــٔ ٖــٓـ

ــ اغيٗـــاّ ـــدٜٔ ؼي لصـــر اشبً ـ ـــت٢ ٚـا٤ ايرانـ ـــِ سـ ـــتٛسات َـــٔ بعـدٖـ  ٛســـع  اي ـ

ُٕٛ لًـ٢ هســٛاٍ      اإلس١َٝ٬ ٚنربت ايـدٚي١ ٍ ٚاطًـ  اغيسًـ  ،ايــ  فـتشــٖٛا   ايـدٚ

ايـ   كــّٛ بشــ٪ٕٚ ايــدٚي١ ٚاسبهـِ ٚايكضـا٤ ٚ ــثٖا َـٔ         ا اغي٪سـساتأٚفأْش

ٚهبـب    ا٭َـٛر ٚؿيٌـ  يو  ٜتٛسـ  سـت٢  كًص دٚر اغيسذـد ؼي ايعصٛر اسبـدٜجــ١ 

قابــرًا لًــ٢ ىلقاَـــ١ ايصــ٠٬ ٚمتطـــب١ ازبُعـــ١ ٚبــ٠٬ ايعٝـــدٜٔ ٚبعــ  ايـــدرٚ    

ِ ٚاغيٛالفي ايـ  ٜكـّٛ بٗـا ه٥ُـ١ اغيسادــد   َٚــ   يـو فـإٕ اغيسذــد ؼي      ،ؼي متطـبٗ

ٚؼي  ،ايـــ  نــإ ٜكـــّٛ بٗـــا ســـابكًا َٗاَــ٘ايعصــر اسبـــدٜح قـــد اســـتعاد بعــ  

ـــ١ ظبـــد هٕ اغي   ـــدإ اإلسـ٬َٝ ـــد همتـــد دٚرًا ؼي ىلقاَـــ١ هْشطـــ١    بعــ  ايبًـ سذـــد ق

اى  ،ٜكــــّٛ بٗـــا نـــإ نـــجث٠ ٖـــٞـ ؼي ا٭بــٌـ ايٓــــشاطات ايــــ  فـٛدــــدْا ٖـــٓـ

ـــد  ـــ١ باغيسذــ ـــ ٝات اغيًشكــ ــات    ،اغيسـتشــ ــ١ٝ ٚقالــ ـــ١ ٚايرٜااــ ــٛادٟ ايجكافٝــ ٚايٓــ

ـــٛد   ـــباٍ ايٛف ـٌـ ٚاغيســانري     ،ا٫ست ــا٫ت ٚاسـتك ــ١ ا٭راَ ٚبعــ  ا٭ٚقــاف يرلاٜ

ار  ايـ   كـّٛ ل٢ً  عًِٝ هبٓا٤ اسبٞـ ٚ ـثٖا َٔ ا٭ْشطــ١ ايــ    ٚاغيـد ،ٚا٭ٜتاّ

ـــ١   ا٭ْشطـــ١ ٗـــدٙبٚ ٜكـــّٛ  ،نــإ ٜكـــّٛ بٗــا اغيسذـــد  ايطبٝـــ١ ٚايعًُٝـــ١ ٚايجكافٝ

نـباب ربـردـٛا َٔ َـدرسـ١ اغيسذـد ٜعًُٕٛ ل٢ً  ـر  ايعكــٝد٠ اإلسـ٬َٝــ١ ؼي   

زي ٚحيككـــٕٛ بٓــا٤ امتُـــ  ٖٚـــٛ ْ ـــٛ  امتُـــ  ٜٚسعـــٕٛ إلؿيٗـــار دٜــٔ اهلل  عــا 

ـــ      ـــدضيًا ٚنٝ ــأرٜس هدٚار اغيسذـــد ق ـــدٟ هلــاد ىلزي  انــر٠ ايت ـــر اي ف  نــإ ا٭َ

ايعًُــا٤ ٚاشبًـ ـــا٤ ٚنافـــ١ هبٓــا٤ امتُـــ  نـٌـ ٜسٗـــِ ؼي ٜتخـــرز َٓـــ٘ ا٭بطــاٍ ٚ

ٜٚبك٢ اغيسذـد ؼي اإلسـ٬ّ رَــاًا لًـ٢    ،ببغ ٖـدا امتُـ  بايصبغـ١ اإلسـ٬َٝـ١
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وع ـوض       ـــم
 دراس           ـ ـالـ
 

ٚايــدْٝا ًٜذـأ ىليٝــ٘ َـٔ حيــتاز ىلزي َعرفــ١ هٚ لًـِ هٚ        ٍٛ يهٌ هَـٛر ايــدٜٔ  ايشُـ

   ٘ ٜٚـيٌـ اغيسذــد رَــا     ،فـت٣ٛ هٚ هَـر َٔ هَـٛر ايـدْٝا فٝذـد بغٝتــ٘ ٚحيكــل َأربـ

١ ٭ْــ٘ َــا اٍ ٜكـــّٛ    اإلســـ٬ّ ا٭ٍٚ َٗـــُا  عـــددت اغيٓانـــؽي ٚاغي٪سـســـات اغيستكــًـ

ٞ   ٗـا   بهٌ ا٭دٚار ايـ  نإ ٜكـّٛ ب ٞ   ًكــا٥ًٝا ؼي ايتـفيف ٚايتفمتــ  ٚا٭َــٔ ايٓ ــس

ٜكـــٍٛ  ،٭ْــ٘ ٜهــٕٛ ؼي نٓـــف اهلل ٚؼي بٝتـــ٘ ،ًٜذــأ ىليٝـــ٘ ـٔٚغيــ ٚامتُــ  يً ـــرد

 ژ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ  ڃ ژســـبشاْ٘ ٚ عــازي 
ٚهْــ٘ لٓـــدَا ٜهــٕٛ ؼي   1

  ٕ  يكــٛي٘  عـازي   بٝـ  اهلل ٜهٕٛ َٔ اغي٪َـٓري فـهٝـف ٫ ٜشعـر بـا٭َٔ ٚا٭َـا

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ    ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ژ

 ژ ۓ ے ے ھ ھ  ھ ہھ ہ ہ
2. 

 

ـــاٍٚ َٛاــٛع دٚر اغيسذـــد      سعـــ٢ ايـدراســـ١ ىلزي  ٓ

ؼي ذبكـٝـل هَٔ اي ـرد دامتـٌ امتُـ  اإلسـ٬َٞ ٚهٖـُٝـ١ 

ٖـدا ايـدٚر َٔ سـٝح  أثــث اغيسـذــد لًـ٢  ربٝــ١ اي ــرد      

 ٚ ربطـــ٘ بــاهلل  عــازي ٚذبســـري همتـ٬قـــ٘ ٚ ٗـــدٜك ســـًٛن٘ ٚبٓــا٤ لكـٝـــد ٘ 

بـاهلل  عـازي َراقــبًا     ًاٚ ـر  رٚح اإلضيإ ايـ  دبعـٌ اي ـرد دا٥ًُا َـر بـط

َطُـــ٦ٔ ايســرٜر٠ ٖــاد٨ ايبـــاٍ   هٜضــًاجيعــً٘   ٘ ٖٚــٛ َــايـ٘ ؼي نــٌ هلُايـ  

ٜشعــــر بـــا٭َٔ ايٓ ســــٞ ٚايرٚســــٞ ايــــدٟ ٜٓــــب  َـــٔ ىلضياْـــ٘ بـــاهلل  عـــازي   

   .لًٝـ٘ٚ ٛنـً٘ 
 

                                                 
 . 18ه١ٜ  :سـٛر٠ ازبـٔ -1

 . 18ل١ٜ  :تٛب١سـٛر٠ اي -2
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أهـمي                  ـ  
 الـدراس             ـ 

 

ه              ـ  ــنــم
 دراس           ـ ـالـ
 

ر اغيسذـد ؼي ذبكٝل هَٔ اي رد َـٔ   عترب دراسـ١ دٚ 

     ٛ  اــٛلات ايدراســات اسبـــدٜج١ ايــ   تطـــرم غيجــٌ ٖـــدٙ اغي

 :سٝح  بري

ايرتبٝــ١ ايدٜٓٝــ١ ٚا٭متـ٬قٝـــ١  :َٓٗــا َُٗـات نٝ ــ١ٝ قـــٝاّ اغيسذـــد بعـــد٠   -ه

  .ٚايٓ سـ١ٝ ٚا٫دتُالـ١ٝ يً ـرد

  .ٚنٝ ـ١ٝ ذبكـٝكـ٘ دامتٌ امتُ ربـؽي اغيسذـد با٭َٔ  -ب

  .ْ٘ َ٪سـس١ د١ٜٝٓ دامتٌ امتُ ىل ؽي اغيسذـد بامتُ  َٔ سٝحربـ -ز

 َٓــد لٗــد ايرســٍٛ ضبُــد      ؼي ســٝا٠ اغيسـًِ    اغيسـذد دٚر استُرار١ٜ -د

 .ىلزي َٜٛٓا ٖدا

هٖــــ١ُٝ ا٫لتــــٓا٤ بأ٥ُــــ١ اغيسادــــد ٭متــــد دٚرٖــــِ اسبكٝكـــٞ ؼي ٖــــدا   -ٖــــ

 .ايعصر

َعابر َٓ ت  لًـ٢ ايعـامل    ارٚر٠ هٕ ٜعٞ اإلَاّ ـدٚرٙ ايرتبٟٛ ؼي لامل  -ٚ

  .ؼي ذبكٝـل هَٔ اي ـرد ٚامتُ  ٜٚساِٖاشباردٞ 

 

 ًـــتاّ ايـدراســـ١ باغيٓٗـــر ايٛبــ ٞ ايتشـًٝـــًٞ ايـــدٟ   

ٜكــــّٛ لًـــ٢ اســــتكصا٤ اغيعًَٛـــات اشبابـــ١ باغيٛاـــٛع َـــٔ  

ايهـــتك ٚاغيرادـــ   ات ايصــ١ً َٚــٔ ثــِ ذبـًٝـــًٗا ٚ ر ٝـــبٗا   

صـٝص ايعـاّ َٓٗــا ٚايتٛثــل     ٚ ٓكـٝشٗا ٚايتعًٝــل لًٝٗــا ٚرب  

  .َٔ طيـٝ  اغيعًَٛات ايٛارد٠ ٚ صٓٝ ٗـا سسـك متطـ١ ايـدراسـ١ َٚٛاٛلا ٗا

ّ ٚقـد ايتاَـ  ايـدراسـ١ بٗـدا اغيٓٗـر ٭ْـ٘    طــ٬ع لًـ٢ اغيصـادر    ا٫ ًُٜـا

 ات ايص١ً سيٛاٛع ايبشـح ٚامتـتٝار َـا ٜصـً  َٓٗــا ٚىلاافــ١ َـا ٜتعــري َـٔ        

 .ر٠هفهار دـدٜـد٠ ٚر٣٩ َعاب
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أه                 ـدا  
 الـدراس             ـ 

 

تس           ـ     
 اس             ـ الـدر

 

 

 

  : سع٢ ايـدراسـ١ ىلزي ذبكـٝـل لـد٠ هٖـداف َٓٗا 

  .بٝإ هٖـُٝـ١ اغيسذـد ؼي سـٝا٠ اي ـرد ٚامتُـ  اغيسًِ .1

  .بٝإ دٚر اغيسذـد ؼي  ربٝـ١ اي ـرد ٚ كـٛضيـ٘ .2

ـــك ٚا٭فهــــار      .3 ــ١ اغيـداٖــ ـــد ؼي ضباربــ ــإ دٚر اغيسذــ بٝــ

  .اهلـداَـ١ ٚا٫عبـرافات ايعكـد١ٜ

  . كـِٜٛ ا٫عبرافات اشبـًكـ١ٝبٝإ دٚر اغيسذـد ؼي  .4

  .بٝإ دٚر اغيسذـد ؼي  كـ١ٜٛ ايرٚابؽي ا٫دتُالـ١ٝ بري هفـراد امتُـ  .5

  .بٝإ هٖـُٝـ١ امتـتٝار ىلَاّ اغيسذـد ٚارٚر٠ ايعٓا١ٜ بأ٥ُـ١ اغيسـادـد .6

  .ىلؿيٗـار هٖـُٝـ١ دٚر اغيسذـد ؼي ذبكـٝـل هَٔ اي ـرد .7

 
 :ُا ًٜٞيًدراسـ١ فٝ ٜتشـدد ايتسـا٩ٍ اير٥ٝسٞ 

َـــا هٖــــ١ُٝ دٚر اغيسذــــد ٚىلَاَـــ٘ ؼي ايرتبٝـــ١ ٚذبكٝـــل  -ه

 ا٭َٔ يً رد ٚامتُ  ؟ 

ٜٚت ــرع َــٔ ايتســـا٩ٍ اير٥ٝســٞ ا٭ســـ١ً٦ اي رلـــ١ٝ     

 :اٯ ٝـ١

  ـرد ٚ كـٛضيـ٘ ؟ يَا دٚر اغيسذـد ؼي ىلب٬ح ا .1

ضباربـــ١ ا٫عبرافـــات ايعكــــد١ٜ ٚاغيـداٖــــك ٚا٭فهـــار ؼي  ذــــدساغي َـــا دٚر .2

 ؟ اهلـداَـ١ 

 سيشارب١ ا٫عبرافات اشبًكـ١ٝ ؟ نٝـف ٜكـّٛ اغيسذـد  .3

  كـ١ٜٛ ايرٚابـؽي ا٫دتُالٝـ١ بري هفـراد امتُـ  ؟  ل٢ًاغيسذـد نٝف ٜكـّٛ  .4
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مص         ح   
دراس           ـ  ـالـ
  لي            ـ ــحـال
 

المسج   ـد ف   ي 
ح ـ       ـ ـالمص

 يـرع           ـالش
 

 

 
سذـــــد َٛاــــ  ٚاغي ،بٝـــــ  ايصـــ٠٬  :اغيسذــــد يغـــــ١          

 .1 ٚازبُـ  َسـادـد ،ايسذـٛد َٔ بـدٕ اإلْسـإ

ــٔ ايس  :اغيسذـــد  ـــٛ  َشـــتل َ ـــٔ  ذـــٛد ٖٚ ــ١ ل نٓاٜ

َ٪سـسـ١  عبـد١ٜ  كـاّ فٝـ٘ ايص٠٬ ٚ ٪د٣ فٝـ٘ ايص٠٬ ٖٚـٛ 

ايشـعا٥ر اغيخـتً ـ١ ٖٚــٛ َ٪سـســ١ ادتُالــ١ٝ  بانــر فـٝــ٘ ا٭ْشــط١ اغيخـتً ــ١        

 .2 اغيتعًكـ١ بازبُالـ١ اغيسًُـ١ ٚصبتُعا ٗا
 

يٝــ٪دٟ فٝــ٘ اغيســًُٕٛ ايصــًٛات ٖـــٛ نــٌ َــا هلـــد  

ـًـ   ــل ل ٢ َــا ٖـــٛ هلـــِ َــٔ ٖـــدا   اشبُــ  طيالـــ١ ٚقـــد ٜطً

صــًٞ ايٓافًــ١ هٚ ٝفٝـــدمتٌ فٝــ٘ َــا ٜتخـــد اإلْســإ ؼي بٝـــت٘ ي 

 يٝصًٞ فٝ٘ اي رٜض١ لـٓـد ٚدـٛد َاْ  نـرلٞ ضيٓعـ٘ َٔ 

 ،هدا٥ٗا طيالـ١ ؼي اغيسذـد ايدٟ ٜكـِٝ ايٓا  فٝ٘ ازبُالـ١

 ٍ أعطيت  ) قـاٍ رســٍٛ اهلل    :َٚٔ  يو َا رٚاٙ ايبخارٟ ٚ ـثٙ لـٔ دابر قـا
نصتتتبا رالبعتتتتر  ستتتتيبع تأتتتتب ض ن تتت  لتتت    ر   :تاً لتتتع هنطأتتت  ألتتتت     تتت خمستتت

 .3 ما ر ل    أ ت  أدركتته  لصالع ف يص  (ه سجت ً  ضطأورً  فأ
 

ــًا :دور لغ    ال   ٚدٚر بــ٘ ٚ ـــدٜٚر ايشــ٤ٞ  ٚهدارٙ  ـــثٙ  ." دار ايشــ٤ٞ دٚرًا ٚدٚراْ

ّٚرًا    ١4"ناغيعازب اغيداٚر٠ٚ دعـً٘ َد

                                                 
َٛٞ اغيكر٨  .اغيصباح اغيٓث -1 ُـد بٔ لًٞ اي ٝـ  .140ص  ،بثٚت ،اغيهتبـ١ ايعصر١ٜ ،ٖـ1425 (ؾي .د) –هظيـد بٔ ضب

2-     ِ ٔ    :َٓٗـــاز اغيسذـــد ؼي  هــٜٛٔ امتُـــ  اغيســً َهتبـــ١    ،1994ّٖـــ 1414 ،1ؾي ،هبــٛ هســـا١َ ضبـــٞ ايـــدٜ

 .30ص  ،دـد٠ –اشبـدَات اسبـدٜجـ١ 

  370/  1 ،باب َٛاا  ايص٠٬ ،ٚبشٝ  َسًِ نتاب اغيسادـد   87/  1 ،نتاب ايتُِٝ ،ايبخارٟبشٝ   -3

 . 660ص –دار ايعًِ يًُـ٬ٜـري بثٚت  -ٖـ 1404ايطبعـ١ ايجايج١  –ىلمسالـٌٝ ازبٖٛـرٟ  –ايصشاح  -4
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ـــ"هْ:  اصط      ً  ــ١   ـــ ـــٌ َهاْـ ـــدد٠ يشـــخص ٜشغـ ـــرر٠ ٚااـ ٛاع ايســـًٛى اغيكـ

سيع٢ٓ نٝـف ٜتعــري لًـ٢ نــا ٌ ايــدٚر هٕ ٜســًو ٜٚتصــرف ســٝاٍ         ،َعٝٓـ١

ايشخص هٚ ا٭نخاص اٯمتـرٜٔ ايـدٜٔ  ضعـ٘ سكــٛم ٚٚادــبات َهاْتــ٘ ؼي    

 .1   ـالٌ َعٗـِ"
 

َِ :هَـٔ :م ً لغ  األ َٔ"َٔ ه ََ ـ  .2 ـٔ هَـًٓا فٗـٛ لَٔ"ٜأ

 :ٚهَـــٔ لًــ٢ َايــ٘ لـٓـــد فـــ٬ٕ ،ســـًِ َٓـــ٘ :ٚهَـــٔ َٓـــ٘ ،اطُــإٔ :ـٔ هَـــًٓاهَــ"

 ٘ ـــً٘ ؼي اــُاْ ـــ ،دع ٘  :ٔٚا٭َ ـــ ــإ َٚٓ ٔ  ا٭َ ـــ ـــ٣ٛ ا٭َ ـــ١   :ق ايشـرطـــ١ اغيهً 

 .3 "حبُا١ٜ ا٭ٖـًٝـ١ ٚايسٗـر ل٢ً طُأْٝٓتٗـِ

ٔ  :اصط   ً  اي ــرد با٭َـإ ٚايطُأْٝٓــ١ ٚىلسســا  اي ــرد بـإٔ       نعــٛر  " :ا٭َـ

 .4 ا ٘ َٚصًشـت٘ َٚصًشـ١ ٚطـٓـ٘ ٚطيالـت٘ ٚهسـر ٘ َص١ْٛ ٚضبُٝـ١"سـٝ

 –هٚ بعٝـــدًا لـــٔ  –"اسبايــ١ ايـــ  ٜهــٕٛ فٝٗــا اإلْســـإ ضبُٝــًا اــد  

 .5 هٚ ٖـٛ ىلسسـا  ٜتًُو اإلْسـإ بايتشرر َٔ اشبـٛف " .متطـر ٜتٗـددٙ

 بســبك  ــٝاب   ،اإلسسـا  بايطُأْٝٓـ١ ايـ  ٜشعـر بٗا اي ــرد ســٛا٤  " 

ْتٝذـ١ اَتـ٬ن٘ ايٛسـا٥ٌ ايه ١ًٝ سيٛادٗـ١  ّه ،ا٭متطار ايـ   ٗـدد ٚدـٛدٙ

 .6  ًو ا٭متطار ساٍ ؿيٗـٛرٖـا"

                                                 
ٕ اغي٪شير ايعـربٞ غيٛادٗــ١ اإل  ،دٚر ا٭سـر٠ ؼي رلا١ٜ ايٓادـري َٔ ىلدَإ اغيخـدرات-1 داَعــ١ ايــدٍٚ    ،1988ّ ،دَـا

 .101ص  ،ايعـربٝـ١

ُـد بٔ بهر ايرا ٟ ،طبتار ايصشاح-2    599ص  ،ببثٚت ،دار ايهـتاب ايعربٞ ،1993ّ -ٖـ 1404 (ؾي .د) ،ضب

 .َـردـ  سـابل ،دٚر ا٭سـر٠-3

ٞ     ،دٚر ايتعًِٝ ؼي  هٜٛٔ ايتٛلٝـ١ ا٭َٓٝـ١-4 ٜـ   ،لبــد ايٖٛــاب َشـرب ا٫ْــدجياْ ـف ايعربٝـ١ يًعًـّٛ   هنادضيٝــ١ ْا

 .3ّ ص1999 ،ايرٜا  ،ا٭َٓٝـ١

  .155ص  ،ايكاٖـر٠ ،ّ دار ايٓٗض١ ايعرب1985١ٝ 1ْشـأت لـجُإ اهلـ٬يٞ ؾي ،ا٭َٔ ايكـَٛٞ ايـدٚيٞ-5

   .32ص  ،بٓغا ٟ ،َٓشٛرات داَع١ قار ْٜٛ  ،1991ّ ،1لطـا ضبُـد ٖٚـب١ ؾي ،ؼي ا٭َٔ ايكـَٛٞ ايعـربٞ-6
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األم      ن م      ن 
ور ـظ           ــنـم

 يـالم          ــإسـ
 

الـدراس        ـ   
 ـ ـ            قـالسـ ب

 

"ا٭َٔ ساي١ ٚيٝـسـ  ىلسسـاسـًا هٚ نعــٛرًا َٚـا اإلسســا  هٚ ايشعــٛر      

 .1 ىل٫ اْعها  يتًو اسباي١ ل٢ً ب شـ١ ايٓ ـ "

ـــ١ "ٖــــٛ اغيٓـــام ا٫دتُـــالٞ ايصـــشٝ  ايــــدٟ ٜسُــــ  غي   ســــارات ايتُٓٝـ

ــداع        ـــرارٙ ٜٚ ذـــر ؼي اإلب ـــٓابر اسـتُ ـــر ٜٚعطــٞ يًتطـــٛر ل ــا٫طراد اغيسـتُ ب

صبا٫ ٘ يتتـٓاسـل ٚٚاقـ  امتُـ  ٚطُٛسا ٘ َٚٔ نٌ ٖـدا  أ ٞ طــٝب١ ٜٗــٓأ   

.. ٖٚـــٛ هٜضــًا لٝـــش اإلْســـإ    .بٗــا ايصغـــث ٚايهبـــث ؼي امتُـــ  ايٛاســـد    

َــًٓا لًـ٢ دٜٓــ٘ ٚهمتـ٬قــ٘ َٚعتكــدا ٘ ٚهفهـارٙ       َط٦ًُٓا َْٚٛــ٘ قــرٜر ايعــري ل   

ٚلرا٥ــ٘ ٚلًـــ٢ ْ ـســـ٘ ٚهٖــــً٘ ٚهَتـــ٘ ٚٚطٓــــ٘ ٚسـرٜتـــ٘ ٚهَــــٛاي٘ ٚػيتًها ـــ٘     

ْٚتادـ٘ اي هرٟ ىلٕ نإ باسـك ىلْتاز ٚاإلبـدالٞ ىلٕ نإ ىلْسـاًْا َبــدلًا  

 .2 ٚل٢ً بشتـ٘ ايٓ ـسٝـ١ ٚازبسُٝـ١ ٚايعكـًٝـ١ "

 

ســــــ٬ّ نٛســــــ١ًٝ   ٫ ٜٓشصـــــر دٚر ا٭َـــــٔ ؼي اإل  

ر باطــ٘  ٫باإلدرا٤ات ايعكـابٝـ١ بٌ ضيتـد ىلزي ا٭َـٔ ايٛقـا٥ٞ   

ــًا لًـــ٢    ١ْٜٛٓبايــــد ــا٤ اإلســــ٬ّ ضبافـيـ ـــدا دـ هلل  عـــازي ٚهلـ

 ،ٚايٓ ـــ  ،ايعــر  ،،اغيــاٍ ،ايعكـــٌ)ايضــرٚرات اشبُــ  

ٔ    َٔ نٌ َ (ٚايـدٜٔ ؼي اإلســ٬ّ ســبٌٝ َـٔ     ا ضيسـٗا بضـر هٚ ســ٤ٛ ٭ٕ ا٭َـ

  .ايصادمسـبٌ ايـتـدٜٔ 

 

                                                 
 ،ايعربٝــ١ يًعًـّٛ ا٭َٓٝــ١    ْاٜف  هنادضيٝـ١ ،لًٞ فاٜا ،ٚسـبٌ َٛادٗـ١ اي هر اغيٓشـرفر١ٜ٩ يٮَٔ اي هرٟ -1

 .245ص  ،1999ّايرٜا  

هنادضيٝــ١ ْـاٜف ايعربٝــ١     ،ضبُـد هَري هبٛ بهــر  –َسـاُٖات ؼي ايٛقا١ٜ َٔ ازبرضيـ١ ٚ ٛفـث ا٭َٔ ايشـاٌَ -2

 .3ص  –ايرٜا  ،1991ّ ،يًعًّٛ ا٭َٓٝـ١
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 .ُـد بٔ حيـٞ ايٓذُٝٞضب، ٚدٚرٙ ا٭َين ؼي امتُـ  اغيسذـد-

 

  : ضُٓ  ايـدراسـ١ لـد٠ هٖـداف ٖـٞ: أه داف ال دراس  

  .بٝإ رسـاي١ اغيسذـد ؼي اإلسـ٬ّ-1

  .بٝإ هٖـُٝـ١ اغيسذـد ؼي اإلسـ٬ّ -2

  .بٝإ ىلسٗاَات اغيسذـد ؼي ايٛقا١ٜ َٔ ازبرضيـ١ -3

 ثر ايٓ ـسٞ يًعكـٝـد٠ ؼي اإلسـ٬ّ بٝإ ا٭ -4

  .بٝإ ا٭ثر ا٭متـ٬قٞ يًعكـٝـد٠ -5

  .بٝإ ا٭ثر ا٫دتُالٞ يًعكـٝـد٠ -6

  .بٝإ دٚر اغيسذـد ؼي ايتشـدٜر َٔ ايرد٠ بأنهاهلا اغيختً ـ١ -7
 

  : ٛبً  ايدراسـ١ ىلزي لـد٠ ْتا٥ـر هُٖٗا  :ىت ئ ج ال دراس  

  .٭َٔ ايعكا٥ـدٟ ٚاي هرٟ ٭فـراد امتُـ رسـاي١ اغيستُـ  يتشكـٝـل ا -1

 رنــا اغيسادـــد ؼي ايتشـــدٜر َــٔ ايــرد٠ بشـــت٢ سا٫ ٗــا ســـٛا٤ ناْــ     -2

قـَٛٝـــ١ هٚ ٚطٓٝـــ١ هٚ ىلْسـاْٝـــ١ هٚ نراٖـــ١ٝ هسهــاّ اإلســـ٬ّ اغيعًَٛـــ١ هٚ       

 ـثٖا ٚ يو يبـٝإ هثر ٖـدٙ ايـدلٛات ؼي ٖـدّ ايعكـٝـد٠ ٚهْٗا  سـبك متـرٚز 

 .َٔ اغي١ً بالـتٓاقـ٘ هلا اإلْسـإ
 

   :ع  ق   ال دراس   مبوضوع البح ث

 ٜتعـًكـإ بٛؿيا٥ف اغيسذـد لـدا ىلقاَـ١ ايص٠٬ ٕ ايدراسـتري ىل 

 بشـح ايـدراسـ١ ؼي دٚر اغيسذـد ؼي ذبكـٝـل هَٔ امتُـ  بُٝٓا ايـدراسـ١ -1

  .ٚامتُ  َعًا اسبايٝـ١  بشـح ؼي ذبكـٝـل اغيسذـد ٭َٔ اي ـرد

ـــد   -2 ـــ١ اغيسذـ ــإ هٖـُٝـ ـــ١ ىلزي بٝـ ـــدف ايـدراسـ ـــ٘ ٗـ ـــٓ   ٚرسـايتـ ٚدٚرٙ ؼي َـ

  .فُٗا َت كـإ ؼي ٖـدا اهلـدفرضيـ١ ٚنديو ايـدراسـ١ اسبايٝـ١، ازب
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ـد ـ            جـالمس
ه ف ي ـوأهـميـت

 اإلس               ـال 
 

 تـ ـل ايـدراسـ١ َـ  َٛاٛع ايبشــح اسبـايٞ ؼي بٝـإ هُٖٝــ١ اغيسذــد ؼي      -3

ـكــؽي ٚنـديو   ايكـٝاّ بأدٚار لـد٠ ٚيٝـ  ا٫قـتصار لًـ٢ ىلقاَــ١ ايصـ٠٬ ف   

  .امتُ ايسا١َٝ ؼي  ؼي  طـٜٛر دٚر اغيسذـد ؼي امتُـ  يٓـشـر رسـايتـ٘

اغيسذـد ؼي اإلسـ٬ّ يٝــ  َهاْـًا إلقاَــ١ ايصـ٠٬      

دٚرًا  ا١ٜ ؼي ا٭ٖـُٝـ١ غيا  ٜ٪دٟ فـٝـ٘ ٚسسـك بٌ ىلٕ اغيسذـد

فٗـــٛ َهــإ ا٫دتُــاع   ،جيُـــ  فـٝـــ٘ َــٔ هْشـطـــ١ نجـــث٠ 

ـــ ـــباٍ ايٛفـ ـــل   ٚاسـتكـ ـــ٘ سًـ ـــاّ فـٝـ ـــا٤ ايصـــشاب١ ٚ كـ ٛد ٚايتكـ

ٖٚـــٛ َــا  ،ايـــدنر ٚايعًــِ ٚ ــربّ فـٝـــ٘ نــٌ ا٭َــٛر اغيُٗـــ١  

ٜبــده بـ٘ نـأٍٚ لُـٌ بعــد ٖــذر ٘ ىلزي اغيـدٜٓــ١ اغيٓـٛر٠ ٚ يــو          دعــٌ ايـٓ    

يهٞ ٜهٕٛ ازباَع١ اي  ٜتخـرز َٓٗـا ايصـشاب١ ٜٚتعًُـٕٛ فــٝ٘ نـٌ نـ٤ٞ       

 .  لـٔ ايرسـٍٛ

إ ايصــ٠٬ يًذُالـــ١ ٚازبُعـــ١ ٚنــٌ َــا اربـــدٙ اغيسذـــد ٖـــٛ َهــف 

ـــٛ َسذـــد    ـــٍٛ ايرســـٍٛ   ،ايٓــا  َصــ٢ً فٗ  :فضتت  ا ع تتن  ل تتاس ر تتتال ) ٜك
ض نتت   ربرتأتا    ً  نت   صفتوفت ا كصفتتو   لمالكةتو ض نتت   ل تا   ر  ك أتا  سجتت 

٠٬ ٚيـديو فإٕ هٟ َهإ  كــاّ فـٝــ٘ ايصـ    . 1 (ل تا طأتورً  إذ  لع نجت   لمتا ا ك أ

  .ٚىلٕ نإ َس٢ُ اغيسذـد بار همتص َٔ سـا٥ر ا٭ر  ،ًاس٢ُ َسذـدٜ

ــكـٚي  ــتِ اإلســـ ـــد اٖـ ـــدْا   ــــ ـــديو ٚدـ ـــد يـ ــا٤ اغيسـادـ ـــد ٚبٓـ ـ٬ّ باغيسذـ

 تت  ر تتن ا رنتتالن )ٜشذـــ  لًــ٢ بٓـــا٥ٗا فـٝكـــٍٛ ساثــًا َـر ـــبًا فـٝـــ٘   ايرســـٍٛ 
ٜبـري فضًٗا َٚهاْتٗا لـٓــد   نُا هْ٘  . 2 ( سجت ً  ر ن  ا له ريتتًا ف   لجت و

                                                 
   .52سـدٜح رقـِ  371/  1 ،َسًِ بشٝ -1

 .533سـدٜح رقـِ  378/  1بشٝشـ١  َٚسًِ ؼي ،450سـدٜح رقـِ  544/  1 ،ايبخارٟ بشٝ -2
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ٚهبغـ  ايبــ٬د    ،اهلل  عازي فـٝكــٍٛ " هســك ايبــ٬د ىلزي اهلل  عـازي َسادــدٖا     

 .1 ىلزي اهلل  عازي هسـٛاقٗا "

ـــ٘ ايهــراّ َــٔ   ٚيكـــد نــإ اغيسذـــد ؼي لٗـــد ايرســـٍٛ     ٚبشابت

بـــٌ ٖــــٛ َرنـــا  ،بعـــدٙ ٖــــٛ َرنـــا اسبهــِ َٚرنـــا ايتٛدــــٝ٘ ٚايرتبٝـــ١   

ـاؾي فٗـٛ َهإ ايًكـا٤ ٚاغيصاسبـ١ ٖٚـٛ دار اإلفـتا٤ ٚاغيٛلـيــ١  اسبرن١ ٚايٓش

ـــ٘  .ٖٚـــٛ َرنــا ايــرهٟ ٚاغيشـــٛر٠  ـــ٘ ْافـــد ٖٚـــٛ    َُٜٓشــراإللـــ٬ّ َٓ ٚا٭َــر َٓ

 .2 بـؽي بري اسبـٝا٠ ايـدْٝا اي اْٝـ١ ٚاسبـٝا٠ اٯمتـر٠ ايباقـٝـ١ااير

ـــؽي َتفمتـــٞ َتفيـــ       ـــ  َتهاَــٌ َـرتاب ف فاغيسذـــد ؼي اإلســـ٬ّ صبتُ

ـــ١ َٚـدرســـ١  عًُٝٝـــ١    ـــ١ ٚدار لًُٝ َٓٗـــا  ًكــ٢   ،َـــتٛاد فٗـــٛ سـاســـ١ ادتُالـٝ

اغيٛالـفي ٚايعـرب ٚفـٝ٘ شيـار  ايرٜااـ١ ايبـدْٝــ١ فـاغي٪َٔ ايكــٟٛ متــث ٚهســك        

ٖٚـٛ بٝـ  ايضٝافـ١ َٚٓـاٍ ايغـربا٤ ٚفـٝـ٘  عكــد   ،ىلزي اهلل َٔ اغي٪َٔ ايضعٝف

ــا٥ل ايٓهــاح ٚفـٝـــ٘   ــ  اغيٓا لــات      ٍ ٚث ـــد اي كـــث جيـــد فـٝـــ٘    .ٜٚســـٛد ايع

 رب٢ فـٝــ٘ ازبـٓــدٟ ايشـذاع ٚه٣ٚ ىليٝــ٘      .سادـت٘ ٚايغين جيـد بـدامتً٘ َطًبـ٘

ايضعٝف َٔ ايضـٝاع فٗــٛ صبتُــ  اإلســ٬ّ نًـ٘ ؼي بـٛر٠ َصـغر٠ دبتُــ          

ٛثــل لـــر٣ ااـــب١ تـف فـٝـــ٘ ا٭رٚاح ٚا٭فـ٦ـــد٠ ٚ فيــفـٝـــ٘ ايكـــًٛب ٚايعكـــٍٛ ٚ ت

 .ري اغي٪َـٓريٚا٭ي ـ١ ب

  ّ  ردـــ  ىلزي هْــ٘ ٜعتـــرب بٛ كـــ١   "ٚسهُـــ١ ٚدـــٛد اغيسـذـــد ؼي اإلســـ٬

بـد َٓٗا يتٓصٗـر فٝٗا ايٓ ــٛ  ٚ تذــرد َـٔ ًَــدات ايــدْٝا ٚفــٛارم اير ـك        ٫

ٚاغيٓابك ٚسٛادا ايهـرب ٚا٭ْاْٝـ١ ٚسـٝطر٠ ايشٗـٛات ٚا٭ٖـٛا٤ ثِ يتتــ٬ق٢  

فاغيسذــد ٖــٛ    ،لـا ٚدـٌ بصـدم ٚىلمتــ٬ص   ؼي سـاسـ١ ايعـبٛد١ٜ ايصادقـ١ هلل 

                                                 
نتاب اغيسادـد َٚٛاا  ايص٠٬ / باب فضٌ ازبًٛ  ؼي ب٠٬ بعد ايصـب  ٚفضـٌ اغيسـادد     –بشٝ  َسًِ -1

 .264ص 1528سـدٜح رقِ 

 .30ص  ،َرد  سابل ،َٓٗاز اغيسذـد-2
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اغيهــإ ايٛسٝـــد ايـــدٟ ٜصٗـــر ايٓ ـــٛ  ٚحيـــٛهلا ٖـــدا ايتشٜٛــٌ ثــِ ٜطبعٗــا    

 .1" بطاب  ايعبٛد١ٜ غي٫ٖٛا لـا ٚدٌ

ســـري بـــده ىلقاَـــ١ امتُـــ   َهاْــ١ لـيُٝـــ١ بٝٓٗــا  ىلٕ يًُسذـــد 

هْـ٘ ايـدلاَــ١    َعــًًٓا بــديو   ،اإلسـ٬َٞ ؼي اغيـدٜٓـ١ اغيٓٛر٠ بعُار٠ اغيسذــد 

  ٞ ـــٝاّ امتُـــ  اإلســـ٬َٞ ا٭ســـاس ـــا٥٘    ،ا٭ٚزي يك ـــٌ ٜســـتعذٌ ؼي بٓ ٚدع

ُٜٙٚسـتعذٌ هبشاب٘ ؼي  يو ٫ٚ ًٜـٟٛ لًـ٢ نـ٤ٞ لمتـر ستـ٢ ه  بٓــا       ثـِ   ،٤َ

اْصرف ىلزي هَـٛر ايـدلـ٠ٛ ٚنـ٪ٕٚ اغيسـًُري اْطــ٬قًا َـٔ اغيسذــد ايــدٟ     

كـد ا٭ي١ٜٛ ٚ سـٝث ازبـٝٛ  ٚ ـث نإ َـٓار٠ ايعًِ ٚايرتبٝـ١ ٚايـدلـ٠ٛ ٚلـ

ٚل٢ً اير ـِ َـٔ اقــتصار اغيسذــد ؼي     ، يو َٔ َتطًبات امتُـ  اغيسـًِ

ٚ يــــو يٛدـــــٛد  ،ايعصــــر اسبـــــدٜح لًــــ٢ ايصــــ٠٬ ٚاشبطـــــك ٚاغيــــٛالفي 

َ٪سـسات متاب١  كـّٛ ببع  َٗاّ اغيسذـد َجٌ قالات استكـباٍ ايٛفــٛد  

يعسهر١ٜ ٚازبـٝٛ  ٚ ـثٖا ٚايضٝٛف ٚ ـرف لًُٝات متاب١ بايشـ٦ٕٛ ا

 إٕ َــٔ ا٭َــانٔ ايـــ  نــإ ٜكـــّٛ بٗــا اغيسذـــد بـــدٚرٖا ٚر ـــِ ٖـــدا فــ     

ٜــااٍ ٜكـــّٛ سيُٗـــ١ ايرتبٝـــ١ ايرٚســـ١ٝ ٚاشبًكـــ١ٝ يً ـــرد اغيســًِ     ٫اغيسذـــد 

حبٝـح جيـد نٌ فـرد َا ٜرٜـد هٕ ٜسـأٍ لـٓـ٘ هٚ ٜسـت ـسـر لـٓـ٘ ؼي نٌ 

  هَـر َٔ هَٛر ايـدٜٔ ٚايـدْٝا.

ىل٫ هٕ  ،ٚر ـــِ هٕ ا٭ر  نًــٗا دعـًـــ  طٗـــٛرًا  صــً  يًصــ٠٬ فـــٝٗا 

ٚهرٚقـتــ٘ اغيتٛااعــ١    ٓ٘اإلسـ٬ّ سـرص لًـ٢ ٚدــٛد اغيسذــد بسـاستــ٘ ٚبشــ      

 .2 يٝشـٟٛ بـدامتـً٘ ايهجـث َٔ ا٭ْشطـ١ ايـ  ٜ خـر بٗا اإلْسـإ

                                                 
 .بــاب بــٔ  ــاد ايســـد٫ٕ –ـد ٚدٚرٙ ؼي ايرتبٝـــ١ ٚايتٛدـــٝ٘ ٚلـ٬قـــت٘ باغي٪ســـسات ايـــدل١ٜٛ ؼي امتُـــ  اغيسذـ -1

 .17ص  ،ايرٜا  ،دار بًٓـسـٝ٘ يًٓـشـر ٚايتٛ ٜ  ،ٖـ1419ايطبعـ١ ايجاْٝـ١ 

 . 30ص  ،َردـ  سـابل :َٓٗـاز اغيسذـد-2
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يـف ــظـــنــت  –1

ــجـــــــاملس  ـدـــــــــــ

 

ه ـزيـــــــــنــت  –6

ـــن   ـــد عــ املساجــ

ـــروائــــــــــال ح ــــــ

ـــ ـــريــــكــــال  هــــ

 

ـًُٕٛ ٚغيا نإ يًُسذـد ٖـدٙ ا٭ٖـُٝــ١ ؼي اإلســ٬ّ فكــد اٖــتِ اغيسـ      

بــ٘ ٚلًُــٛا لًــ٢ ايعٓاٜــ١ بــ٘ هنـــد لـــٓا١ٜ ٖٚـــِ ؼي  يــو ٜٓطًكـــٕٛ َــٔ هفعــاٍ      

 .سيا ٜـدٍ ل٢ً َـٓاي١ اغيسذـد َٚهاْتـ٘ ؼي اإلسـ٬ّ ايرسـٍٛ 

 :ومً أه ه ط رق االه تن و ب ملسج د والعي ي  به م  يلي

الـــت٢ٓ اإلســـ٬ّ بٓـيـافـــ١ اغيسذـــد ٚىلمتــراز ا٭ ٣      

٘ َٓـ٘ ٚلـدّ ىلدمتاٍ هٟ ه   ٚقــد قـاٍ رســٍٛ اهلل      ،٣ ىليٝــ

ــو  تتت  أختتتبم أذل  تتت   لمسجتتتت  ر تتتن  ا لتتته ريتتتتتاً فتتت  ) :ؼي  يـ
لــٔ  يـو    ٚؼي رٚا١ٜ ا٭لرابٞ ايـدٟ باٍ ؼي اغيسذـد فـٓٗـاٙ ايٓ   . 1 ( لجتت و

ٚبــري يـــ٘ هٕ ٖــــدٙ َسـادــــد ٫  صـــً  غيجــٌ ٖــــدا ايكــــدر ٚىلصيـــا ٖــــٞ يًعبـــاد٠   

لٓـد سـد ا٫ٖـتُاّ بٓـيـافـ١ اغيسذـد ٚايضٝافـ١ ٚمل ٜكـف اإلسـ٬ّ  ،ٚيًـدنر

ٚطٗـار ٘ بٌ ىلْ٘ اٖـتِ هٜضًا سئ ٜبــين َسذــدًا ٜٚكــّٛ لًـ٢ ا٫ٖــتُاّ بـ٘ ٭ٕ       

يــ٘ ؼي ازبـــ١ٓ نُــا بٝٓــ   اهلل سٝذـــاٍ يــ٘  ا٭دـــر ٚاغيجٛبــ١ ٚ يــو ببـــٓا٤ بٝـــٍ 

 ا٭سادٜح بشـإٔ ٖـدا ا٭َـر. 
 

ــ٢ ْـيافـــ١ اغيس    ذـــد َــٔ  نُــا ســرص اإلســـ٬ّ لً

ايكا ٚرات ٚا٭ٚسـام فإْـ٘ قــد سـرص هٜضـًا لًـ٢ ْـيافــتٗا       

َٔ ايـرٚا٥  ايهرٜٗــ١ ايــ   ـ٪ ٟ اغيســًُري ٚيــديو فكــد        

َّايجٌّ ٌََنَه ََِٔ ٢ْٗ ايٓ   ٭ٕ ٚايبصٌ هٕ ٜأ ٞ اغيسذــد   ٛ

إن  تت  أكتتل ًو تتاً أض رصتتاًل )  ــ٪ ٟ اغيصــًري فكـــاٍ   ٘را٥شتــ
ٌ .  2 (ليقنت  ف  ريتتهف ينتزل تا أض لينتزل  سجت نا ض  لًـ٢ سـرص ايرســٍٛ     ٖـدا ديٝــ

   ــ١ ـــدٙ ايرا٥شـ ـــٛاْ٘ بٗـ ـــًِ ىلمتـ ــ٪ ٟ اغيسـ ــا هٕ   ،ه٫ ٜـ ـــر ٜعًُٓـ ــ  لمتـ ٚؼي َٛاـ

                                                 
 .250ص  757ادد ٚ طٝبٗا سـدٜح رقِ اغيسنتاب اغيسادد ٚازبُالات باب  طٗث  ،٘سـٓٔ ابٔ َاد-1

نتاب اغيسادد َٚٛاا  ايص٠٬ باب ْٗـ٢ لــٔ هنـٌ ايجـّٛ ٚايبصـٌ هٚ عبُٖٛـا ســدٜح رقـِ          –بشٝ  َسًِ -2
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رتغـيــــ  ــال   –3

ــا   ــيا العل يف تعل

 ـدــــــجـي املسـفــــ

 

ــــكـالت   –4 ل ـافــ

ي ـتماعي فـ ـاالج

ــجـــــاملس  ـدـــــــــــــ

 

اغيـ٥٬ه١ هٜضًا  تأ ٣ ػيا ٜتأ ٣ َٓـ٘ بٓٛ لدّ يـديو ْٗـ٢ لــٔ ىل ٝـإ اغيسذــد     

 ٚايص٠٬ َـ  ازبُالـ١ غئ هنٌ ايجّٛ ٚايبصٌ سـت٢ ٫ خيـرز را٥شـ١ نرٜٗــ١ 

هَــا ىل ا  طٗـــر اإلْســـإ ٚاســـتطاع ايتغـــًك  ، ــ٪ ٟ اغيصــًري ٚاغي٥٬هــ١ هٜضــًا

ل٢ً ٖـدٙ ايرا٥شـ١ ٚه ٖـبٗا بأٟ َٓـيـف هٚ َعذٕٛ هٚ  ـثٖا فإْ٘ ٜـدٖـك ىلزي 

  . اٍذـد قـد ـــدر ايـدٟ َٔ هدً٘ َٓـ  َٔ سضٛر اغيســـذـد ٭ٕ ايعـــــاغيس
 

ـــّٛ سيُٗــــ١  عًـــِٝ        ـــد ؿيــــٌ اغيسذــــد ٜكـ ايعًـــّٛ ٚقـ

ايشـرلـ١ٝ ىلزي لٗـد قـرٜك سـت٢ افـتتشـ  اغيـدار  اشباب١ 

ؼي  عًِ ايعًـِ ؼي اغيسذــد ٚ عًُٝــ٘     نُا ر ـك ،بايتعًِٝ

فـٝـــ٘ هٜضــًا بأْــ٘ َــٔ  ٖـــك  ىلزي اغيسذـــد ٫ ٜرٜـــد ىل٫ هٕ ٜــتعًِ 

٘ هدــر سـاز    ٖٚــدا ٜعــين هٕ  عًـِ ايعًـِ ؼي      ،متـثًا هٚ ٜعًُـ٘ فـًـ

١اغيسذـد ي٘ َٔ ايجٛا  .ب ا٭دـر ايهبـث نجٛاب اسبذـ١ ايتـا١َ ايـ  ثٛابٗا ازبٓـ

ٍ  نُا سـح ايرسـٍٛ    :ل٢ً سضٛر صباي  ايعًِ ؼي اغيسذـد فكــا

 تتا   تمتتو  تتتوي فتت  ريتت   تت  ريتتوا  ا هتتتت ون كتتتاب  ا ضهتت  رتتتتونه ريتت أع إ  نزلتت  )
 .1 يم  عت ت ه(ع يأع  لسةي و ضغشيتأع  لبلمتو ضلفتأع  لمالكةو ضذكبهع  ا ف

 

ٚؼي اغيسذـد ٜعـرف هفـرادٙ بعضٗـِ بعضًا فـٝه ـٌ  

لًـ٢ ايتهافــٌ بـري     ٚهلـدا سـح ايرســٍٛ   ،ايغين اي كـث

ـــ١     ــشاب ايص ـ ــِ هٕ هبـ ــإ ٜعًـ ــ٘ نـ ــ١ ٚهْـ ـــًُري متابـ اغيسـ

ٜٚــرٕٚٚ  نــاْٛا فكـــرا٤ ٚنــاْٛا َــٓكطعري َـــ  ايرســـٍٛ 

ٚقــ  ايٓـّٛ   لـٓـ٘ ٜٚشٗـدٕٚ َعـ٘ ايصًٛات ٫ٚ ٜرتنْٛـ٘ ىل٫  

 .1 (طناي   ً ي  كاف   ل الًو ضطناي  ل الًو كاف    ررنو)٭بشاب٘  يـديو قاٍ 

                                                                                                                   
 .223ص ،1253

 َرد  سـابل. ،بشٝ  َسًِ-1
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)طناي  لو لت  هةفت    ً تتي  ضطنتاي   ً تتي  هةفت    ررنتتو ضطنتاي   ررنتتو ٚقاٍ هٜضًا 
 .2 (هةف  ًمانيتو

 

ٛ  ٚ :ٕ ٜكـــٍٛانــ ٕ هبــا ٖـــرٜر٠  ىل  نٓــ   ،اهلل ايــدٟ ٫ ىليــ٘ ىل٫ ٖـــ

ٚىلٕ نٓــ  ٭نـــد اسبذــر لًــ٢  ،بهبـــدٟ لًــ٢ ا٭ر  َــٔ ازبــٛع  ٭لتُـــد

٘   ،بطين َٔ ازبٛع فُـر   ،ٚيكـد قعـدت ًَٜٛا ل٢ً طرٜكِٗ ايدٟ خيــردٕٛ َٓـ

َا سـأيت٘ ىل٫ يٝشبعين فُــر ٚمل   ،فسـأيت٘ لـٔ ل١ٜ َٔ نتاب اهلل ،هبٛ بهر

ىل٫ َــا ســـأيت٘  ،فســـأيت٘ لـــٔ لٜــ١ َــٔ نتــاب اهلل  ،ثــِ َــر بــٞ لُـــر  ،ٜ عــٌ

 ،فتبســـِ ســـري رلْــٞ ،ثــِ َـــر بــٞ هبــٛ ايكاســـِ  ،شــبعين فُــر ٚمل ٜ عــٌيٝ

يبٝـو ٜارســٍٛ    :قــً   .هتا أرتا هتتب()ثِ قـاٍ   ،ٚلـرف َا ؼي ْ سٞ َٚا ؼي ٚدٗٞ

ٌ  ،َٚض٢ فتبعتـ٘ .) لحتت(( :قاٍ ،اهلل ٕ اف ،فــدمت ٞ   ،سـتأ  ٌ  ،فـأ ٕ يـ  ،فــدمت

ٍ  ،فٛدــد يبٓــًا ؼي قـــدح  ٖـــداٙ يــو فـــ٬ٕ هٚ ه :قـايٛا  .) تت  أهت  هتتل   ل تت  ( :فكــا

ٍ  ،يبٝو ٜارسـٍٛ اهلل :قـً  .)أرا هتتب( :فـ١ْ٬ قاٍ ) لحت( إلتن  لصتفو فتادعأع  :قـا
٫ ٜإٔٚٚ ل٢ً هٌٖ ٫ٚ َـاٍ ٫ٚ لًـ٢    ،ٚهٌٖ ايص ١ هاٝاف اإلس٬ّ :قاٍ .(ل 

ٚىل ا ه تـ٘ ٖـد١ٜ  ،ىليِٝٗ ٚمل ٜتـٓاٍٚ َٓٗا ن٦ًٝا اىل ا ه تـ٘ بـدق١ بعح بٗ ،هسـد

َٚـا ٖــدا    :فكــً   ،فسـا٤ْٞ  يـو  ،آَٗا ٚهنرنِٗ فٝٗ هرسٌ ىليِٝٗ ٚهباب

نٓ  هسـل هْا هٕ هبٝك َٔ ٖـدا ايًـدي نــرب١ ه كــ٣ٛ     ،ايًدي ؼي هٌٖ ايص ـ١

ِ   ،بٗا َٚـا لسـ٢ هٕ ٜـبًغين َـٔ ٖــدا       ،فإ ا دا٤ٚا هَرْٞ فهٓ  هْـا هلطـٝٗ

قً : يبٝـو ٜا رسـٍٛ   ،بـد ٚمل ٜهٔ َٔ طالـ١ اهلل ٚطالـ١ رسـٛي٘  ،ايًدي

فذعًــ  هلطٝــ٘ ايردــٌ فٝشـــرب  ،فأمتـــدت ايكـــدح ،(ختتتل فأعطأتتتع) :قــاٍ اهلل

ثِ ٜرد  ،فألطٝ٘ ايردٌ فٝشـرب ست٢ ٜر٣ٚ ،ثِ ٜرد لًٞ ايكـدح ،ست٢ ٜر٣ٚ

                                                                                                                   
 . 991ص ،5392سـدٜح رقِ  ،نتاب ا٭طعُـ١ باب طعاّ ايٛاسـد ٜه ٞ ا٫ثٓري –بشٝ  ايبخارٟ -1

 . 877ص  ،5368سـدٜح رقـِ  ،نتاب ا٭طعُـ١ باب فض١ًٝ اغيٛاسا٠ ؼي ايطعاّ ايكـًٝـٌ ،َسًِبشٝ  -2
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ـد ــــــجــاملس   –6

مـــ وص ابـــ ا  

 ـاجــــــــا  ـــــ ـال

 

ستـ٢ اْتٗٝـ  ىلزي ايـٓ      ،لًٞ ايكـدح فٝشـرب ست٢ ٜر٣ٚ ثِ ٜـرد لًـٞ ايكــدح   

  ِ ــٗ ـــدٙ   ،ٚقـــد ر٣ٚ ايكـــّٛ نً ــ٢ ٜ فٓـيــر ىليــٞ   ،فأمتـــد ايكـــدح فٛاــع٘ لً

 رقيتتت  أنتتا ضأنتت () :قــاٍ ،يبٝـــو ٜارســـٍٛ اهلل :قـــً  .)أرتتا هتتتب( :فكــاٍ ،فتبســـِ

ٍ  ،فكعــدت فشــرب    . نت  فاتتتبب( ) :قاٍ ،بـدقـ  ٜارسـٍٛ اهلل :قـً   :فكــا

٫ ٚايـــدٟ بعجــــو   :ستـــ٢ قــــً  .) تتتتتبب( :فشــــرب  فُـــا  اٍ ٜكــــٍٛ .() تتتتتبب

يكـدح فشُـد اهلل ٚمس٢ فألطٝت٘ ا فتأرن () :قاٍ ،هدـد ي٘ َسًهًاَا ،باسبل

 .1 ٚنـرب اي ض١ً
 

 

 

 

غيـــــا نـــــإ اغيســـــذد صبتُـــــ  اغيســـــًُري َٚهـــــإ          

اح ـــــــــايٓه ٬ٕـــ ىلل رع رسـٍٛ اهلل  ــــ ـد نـــ كـ ٛادـدٖــِ ف 

ـــلـــٔ لا٥شـــ١ راــٞ اهلل لٓٗــا ق   ؼي اغيسذـــد  قـــاٍ  :اي ـ

ضتتتتبرو  ع يتتتته  ا تتتتت  ض تتاح ض  ن تتتتوه فتتتت   لمستتتتتتأع  تتتتو  هتتتتتل   ل ة)
 .2 (ت فتو  ل
 

 

ٚيــديو   ،نإ اغيسذـد َأ٣ٚ ٭بـشاب اسبادـات   

ـــٍٛ  ــٞ   نـــإ ايرسـ ـــد يتًكـ ــا ٜهـــٕٛ ؼي اغيسذـ ـــًا َـ  ايبـ

بـٔ   ًاهبشاب اسبادات ٚ ًبٝـ١ سادا ٗـِ ٚقـد رٟٚ هٕ لــباد 

ــ٘ ره٣ رســـٍٛ اهلل     ـــ٘ هْ ـــًٝا ؼي  شيــِٝ ر٣ٚ لـــٔ لُ َسـتًك

ــ٢ ا٭متـــر٣   ــ . 3 اغيسذـــد ٚااــعًا ىلســـد٣ ردًٝـــ٘ لً َــا نــإ ايٓــا    ًاـثٚنج

ؼي اغيسذـد ٜطًبٕٛ ىليٝــ٘ سادا ٗــِ ٜٚعــرإٛ َطايبٗــِ َٚـٔ هدـٌ        ٜأ ْٛ٘ 

                                                 
   6452سـدٜح رقِـ  ،ٚهبشاب٘ ٚربًِٝٗ َٔ ايدْٝا باب نٝف نإ لٝش ايٓ   ،نتاب ايرقام،بشٝ  ايبخارٟ-1

 ،اغيهتبـ١ ايتذارٜـ١   ،(ت .د) (ؾي .د) ،٭بٞ لٝس٢ ضبُــد لٝسـ٢ بـٔ ســٛر٠     ،ازباَ  ايصشٝ  ،سـٓٔ ايرتَدٟ-2

 َه١ اغيهرَـ١.

 . 120/  1بشٝ  ايبخارٟ -3

ـــ      –5 إعــــــــــ

ــــنـال ـــكــ ي ـاح فــ

ــجـــــاملس  ـدـــــــــــــ
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المسج   ـد ف   ي 
 ة ــي              ــــح

 الرس      ـو  
 

ٖـدٙ ا٭ُٖٝـ١ ْاٍ اغيسذـد ا٫ٖـتُاّ اي٬ ّ ب٘ ٭ْـ٘ ٜعــترب اغي٪ســس١ ايتعًُٝٝــ١     

لًــ٢ بٓـــا٤ اغيسـادـــد    ٚيـــديو فكـــد نـــذ  ايرســـٍٛ     ،ا٭ٚزي ؼي اإلســـ٬ّ

ٜكـّٛ ببٓا٤ اغيسذـد ٚ يـو ٭ٕ رنعــ١ ٚاســد٠     ٚسـح ل٢ً  يو ٚبري فضٌ َٔ

ٜ٪دٜٗا اغيســًُٕٛ ؼي بٝــ  َـٔ بٝـٛت اهلل دٓبـًا ىلزي دٓــك  غــر  ؼي ْ ـٛسٗــِ         

َٔ سكا٥ل اغيساٚا٠ اإلْسـاْٝـ١ َٚٛدــبات ايـٛد ٚا٭متــ٠ٛ َـا ٫   عــً٘ لشــرات       

 .1 يَٞٔ ايهتك ايـ   ـدلـٛ ىلزي اغيساٚا٠ ٚ تشـدخ لـٔ فـًس ـ١ اإلْسـإ اغيجا

 

ٜعتــــرب اغيسذــــد ؼي اإلســــ٬ّ َـ٪سـســــ١ َتهاًَـــ١   

ٜعـين ٛ َـ٪سـسـ١  رب١ٜٛ نـا١ًَ يهٌ َاا٭دا٤ ايرتبٟٛ هٚ ٖـ

 .بٓا٤ اإلْسـإ اغيسـًِ ٚسادـا ٘

ٚقـد نإ بٓـا٤ اغيسذــد ٖــٛ اشبًٝــ١ ا٭ٚزي يًبٓــا٤      

ا٫دتُالٞ يٮسـر٠ ٚازبُالـ١ بٛب ـ٘ هدا٠ بٗـر اغي٪َــٓري  

ؼي ٚســـد٠ فـــهر١ٜ ٚاســـد٠ َــٔ متـــ٬ٍ سًكـــات ايعًــِ ٚايكضــا٤    ٚ ٬ّإلســـؼي ا

فــًِ ٜهــٔ اغيسذــد     ،ٚايعباد٠ ٚايبٝــ  ٚايشــرا٤ ٚىلقـاَــ١ اغيٓاســبات اغيخـتً ــ١     

ؼي َكـرًا يًص٠٬ ٚسـدٖــا بــٌ نـإ نــأْ٘ نــإٔ اإلســ٬ّ ْ ـســ٘ َتهاَــ٬ً         

 .2 طبـتًـف دـٛاْك ايـدٜٔ ٚايسـٝاسـ١ ٚا٫دـتُاع

ٖـا        ١ ٚا ًايـديو فكـد نإ اغيسذـد دا ِ ايرٚسٝـ ٝـ١ سادات اغيسًـ زبســد١ٜ  يتًب

إ هٟ داْـــك لًـــ٢ اٯمتــــر ٚا٫قــــتصاد١ٜ ٚايكضا٥ٝــــ١  يــــديو نـــإ  ،بـــدٕٚ طغـــٝـ

 ٘ اْبـــ ٝ  دٛـ ا ٕ ؼي دــُـ ِ اغيتـٛـ فٗــٛـ برٚســ٘ـ َـــ  ربـ٘ـ  ،اإلســ٬ّ ٜبـــين اإلْســـإ اغيســًـ

ًٖـ ٌُـ سادات ْ ـس٘ـ ٚه ٘ ٚقـرلْ٘ ٫ٚ ٜٗ ا  َٔـ  ي٘ـ  ٚ يـو غيـا نـإ     ،٘ ٚصبتُع٘ـ ٚسـٝـ

                                                 
 .17ص  ،اغيردـ  ايسـابل :اغيسذـد ٚدٚرٙ ؼي ايرتبٝـ١-1

ٌٝـ :دراسـ١ ؼي ايسـث٠-2  .149ص ،بثٚت ،َ٪سـسـ١ ايرسـاي١ ،دار ايٓ ا٥ ،1378ّايطبعـ١ ايجايجـ١  .لُاد ايـدٜٔ متًـ
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ـــاجل – 1   ـانــ

 روحـــــــــيـــــال

 

ـــاجل – 6   ـانـ

 يـمــــــــيـلـعـالت

 

      ّ ِ بشــهٌ لـا ا٠ اغيسـًـ ا٠      ،هثر اإلســ٬ّ لًـ٢ سـٝـ ــب  غيهاْـ١ اغيسذــد ؼي سـٝـ ٚاغيتت

 ٍ اْك ايـــ   ٓاٚهلــا   ايرســٛـ اى ايهجـــث َـٔـ ازبــٛـ جيـــد هٕ ٖــٓـ

ٖٞـ     :اغيسذـد ٚ

٫ ٜكـتصر هدا٤ اغيسذـد ل٢ً  كــ١ٜٛ ازباْـك ايرٚســٞ     

يص٠٬ دـا٤ ٢ صبـرد هدا٤ ايص٠٬ بٌ ىلٕ هدا٤ الـٓـد اغيسـًِ لً

ـــدٟ ٤ٞ ٖٚــــٛ ازبــــاَـــٔ ٖــــدا ازباْـــك ايرٚســـ   ايتطبٝــــكٞ ايـ

   .فـٝـ٘ اإلْسـإ اغيسـًِ بٝـٓ٘ ٚبري رب٘ ٜهٕٛ

 

ٕ  فٗـٛ ٜكـّٛ بـدٚر  عًُٝـٞ هٜضـًا ســٝح      ايـٓ    نـا

ًكـات ايعًِ ٜعًُٗــِ ايــدٜٔ ٚايكــرلٕ    بشاب٘ ؼي سىلزي ه جيً 

َا جيـك لًٝٗـِ ٜٚصش  هلــِ َـا ٜكعــٛا فـٝــ٘ َـٔ       ٜٚشـرح هلـِ

ا٭متطا٤ ٜٚربـٞ ايســًٛى ايكــِٜٛ ايــدٟ ٜٓـشــدٙ اإلســ٬ّ َـٔ        

  .اإلْسـإ اغيسـًِ

 

ــ٢ طيـــ  ايصــشاب١ ؼي اغيسذـــد     ٚقـــد نــإ ايرســـٍٛ    ســـرٜصًا لً

ٚيٝـ  ٖـدا فـشسـك فكــد نـإ ٖــٓاى َـٔ ايصـشاب١       ،يٝعًُٗـِ هَـٛر دٜٓٗـِ

ـطل بــ٘ ٜٚـــدٕٚ نــٌ َـ٬ َـــ١ دا٥ُـــ١ ٜسذـــٌ نــٌ َــا ٜٓــ يــٓ  َــٔ ٜـــ٬ ّ ا

  ٘ ٚنــإ َــٔ ٖـــ٪٤٫   ،ســـرن١ ٜتشـــرنٗا ٚحي ـــفي نــٌ َٛقـــف ٜتعـــر  يــ

٫ ٜـدع نــ٦ًٝا ؼي ســٝا ٘ ىل٫ ٚب ــ٘ َـٔ      ايصشاب١ َٔ ٖـٛ هنـد رقـاب١ يًٓ  

نـإ اغيسذــد    ،ٚرٚسا ٘ ٚ ـدٚا ٘  نـد٠ ٬َبكـت٘ ٚياَٚـ٘ ماي  ايٓ 

نـٌ َـا هٚســٞ     ـٝا ٗـِ ٜكــُٕٝٛ فـٝــ٘ ايشعــا٥ر ٜٚأمتــدٕٚ لــٔ ايـٓ        ٖـٛ س

   ٕ ٜـ  نّتـاب ٚقــد نــإ ٖــٓاى    ىليٝــ٘ َـٔ لٜــات ايكــرل دْٕٚٛ اٯٜــات ؼي يًٛســـٞ 

بٛاعٗا فـٝٗـا َٔ ايســٛر ٚنـإ نـٌ َٓٗــِ       اغيٛاا  اي  ٜأَـرٖـِ ايٓ 



 157 المسـجـد ودوره في تحقـيق أمن الفـرد والمجـتـمع

ـــاجل – 3   ـانـ

ـــوكــلـالس  يــــــ

 

ّٚ ٍ    ٜرادـ  َـ  اٯمتـر َا نتـب٘ ٚد  ى ى  ې ې ژ عــازي   ْـ٘ َٚـا س ــيــ٘ قـا

ۆئ ۇئ وئ   وئ  ەئ ەئ ائ ائ ىئ  ىئ  ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۇئ    ی ىئ

  ژ ی ی      ی
1. 

 

د َـــ  ايصــشاب١ باغيسذـــ  مل ٜهــٔ ادـــتُاع ايــٓ    

ٌ نـإ ٜتعــد٣  يـو    بــ  ،قابرًا لًـ٢  عًُٝٗــِ هَــٛر ايعبـاد٠    

ىلزي ايٓاسـ١ٝ ايسـًٛنٝـ١ ايـ  ذبـتاز ىلزي  ٛدــٝ٘ ٚىلرنــاد ىلزي   

ســـٝح دهب   ،هٚ  ـــث اغيبانـــر   ٛدـــٝ٘ اغيبانـــر  ايصــشٝ  ســـٛا٤ بايت  ايســـًٛى 

 ـــث ىلســـراز هٚ دبـــرٜ  ٭ســـد طاغيــا   َــٔلًــ٢ ايتعًــِٝ ٚايتٛدـــٝ٘   رســـٍٛ اهلل 

ارّ اهلل فإٕ دباٚ   ًو ااارّ مل  أمتـدٙ ؼي اسبـل يَٛــ١  ا٭َـر ٫ ٜتعـد٣ ىلزي ضب

ٚ   ،٥٫ــِ ؼي  قـٛفـــ٘ ٚسادثــ١ اغيخـاَٚٝـــ١ ايـــ  سـرقـــ  ٚهرادٚا هٕ ٜش عـــٛا هلــا ٚ

ٚدـ٘  يو َٛق ـًا قـًٜٛا رافضًا  طبٝـل ايعكــٛب١ لًـ٢ ايضـع ا٤ ٚ ـرى  طبٝــكٗا      

َٚعًٓــًا ؼي قـــ٠ٛ يــٛ هٕ فاطُـــ١ بٓـــ  ضبُـــد سـرقـــ  يكطعـــ    ،لًــ٢ ايشـــرفا٤

لـٔ لا٥شـ١ راٞ اهلل لٓٗا هٕ اَره٠ َٔ بين طبـاّٚ سـرقــ  فكــايٛا    ، ٜـدٖـا

٘ فًـِ جيـرت٨ هسـ    َٔ ٜهًِ فٝٗا ايٓ   فهًُــ٘ هساَــ١ بـٔ     ،ـد هٕ ٜهًُــ

ضإذ  تتتب  فتيأع  ،إذ  تتتب  فتيأع  لشتتبهر ربكتوه و إن ر ت  إتتتب كيل كتان) : ٜـد فكـاٍ
َـد٣ سـرب٘ ل٢ً  طبٝـل  ٜبّٝٔ.  2 ( لضنير  طنتوه لو كان  فاطمتو لقطن  هت ها

هٜــدٟ َـٔ ٜش ــ  ؼي ســدٚد      لًـ٢  نـرع اهلل ٚرفض٘ هٟ سـًٛى طبايـف ٚنــد 

٫ بـد هٕ خيتـ ٞ ؼي امتُـ  اغيسـًِ ٚهٕ ٫  ،ٝـًٓا هٕ ٖـدا سـًٛى متاط٧اهلل َب

 .ٜهرر ايسـًٛى اشباط٧ هسـد َـر٠ همتـر٣

                                                 
 . 9سـٛر٠ اياَر لٜـ١  -1

   .278/ 4ل٢ً ايشـرٜف ٚايٛاٝ   ،باب ىلقاَـ١ اسبـدٚد ،نتاب اسبـدٚد ،بشٝ  ايبخارٟ-2

   .3/1315 ،باب قط  ايسارم ايشـرٜف ٚ ـثٙ ،نتاب اسبـدٚد ،بشٝ  َسًِ      
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  ـانـــــــــجـال – 4

 يـــــــــــــانـــاإلنس

 

ـــــجـال – 5   ـانـــ

 جـــــــــا  ــــــتـــال

 

 

ــًُٕٛ ىلزي   ــأ اغيســ ـــد  زبــ ـــُٝ  ؼي اغيسذــ ــداخ دــ هســ

ــا ِٗ ــ٢ سٝـ ــات ٚاغي ستـ ــَٛاتاشبٓا لـ ــد   صـ ــات ٚسـ ٚاغيطايبـ

ـــٌ اسبادـــــات  ـــك  اغيٚســـ شهــــــ٬ت ٚ ــــــثٖا َـــــٔ اغيطايـــ

ـــ١ ايــــ   ـــا صبتُــــ  ٚىلٕ ناْـــ  ؼي     اإلْسـاْٝـ ٫ خيــــًٛ َٓٗـ

ايعصــر ايٓـــبٟٛ هقـــٌ بهجـــث دـــدًا َٓٗـــا ؼي هٟ لصــر لمتـــر ْـيـــرًا يًاٖـــد ؼي 

ســت٢  ) ايـدْٝا ٚنـد٠ ا٫ر باؾي باٯمتـر٠ ٚاسبـرص ل٢ً  ٓ ـٝـد هٚاَــر ايـٓ    

ٔ ٕ ايردـٌ يٝأ ٝــ٘ َـا ٜرٜــد    ىل ســت٢ ٜهـٕٛ دٜٓــ٘ هســك      ٞايــدْٝا فــُا ضيسـ    َـ

ـــ٘ ٚهلــ  ـــدْٝا َٚــا فـــٝٗا   ىليٝ ـــ٘ َــٔ اي ــأثرٙ حبـــٝا٠    ،  1 (ـا لًٝ ٚ يــو َــٔ نـــد٠  

اإلَســاى لًـ٢ نـ٤ٞ َٓٗــا      َّٚا ٜـراٙ َـٔ  ٖــدٙ ؼي ايــدْٝا ٚلــد      ايرسـٍٛ 

  .ٚلـدّ اسبرص لًٝٗـا

 

َــ    تُاع ايـٓ   سذـد َهإ ادٚنُا نإ اغي 

ــٛهبـــشاب٘  ـــار    فٗـ ـــِ ٚاْتـيـ ـــِ ٚنـرا٥ٗـ ــإ بٝعٗـ ــًا َهـ هٜضـ

ـــت٢ دبار ٗـــــِ  ـــِٝ ؼي اإلســـــ٬ّ نــــإ  ىلســ ٕ هٍٚ َــــااد هقــ

ردــٌ ٜســأي٘ نــ٦ًٝا َـٔ      باغيسذـد سـري سضـر ىلزي ايـٓ    

 ٍ فـٝذٝـــك ايردـــٌ بــإٔ لـٓـــدٙ   (هتتتل فتت  ريتتتت  تتت   )  اغيــاٍ فـــسأي٘ ايرســـٛ

اّ ـــــٚهق سضـــارٖا ىلفطًـــك َٓــــ٘ ٜشــــرب فـٝـــ٘   ًاجيًـــ  لًٝــــ٘ ٚنٛبـــ ًافـــرن 

ٌ هدا٠ حيتطـك بٗـا   ٌ يًردـ اغياٍ ٚلُل٢ً ايصشاب١ ثِ همتـد  َاادًا ايرسـٍٛ 

 .2 ٛٙ هٚ َٓعٛٙهسك متـث ي٘ َٔ سـ٪اٍ ايٓا  هلطٌ ٚايتٚهَرٙ بايعُ

                                                 
 ،دار ايبـار يًٓشــر ٚايتٛ ٜـ     ،بـثٚت  ،دار ايهتــك ايعًُٝــ١   ،1979ّايطبعـ١ ايرابعـ١  .سعـٝـد سـ٣ٛ :ايرسـٍٛ -1

  15 ص ،َه١ اغيهرَـ١

 ،َهتـب١ ايعًّٛ ٚاسبهُــ١  ،1996ّ -ٖـ 1417ايطبعـ١ ايرابعـ١  .هبٛ بهر ازباا٥رٟ :ٖـدا اسببٝـك ٜا ضبـك-2
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ــــجــال – 6   ـانــ

 يـاضـــــــــــــريــال

 

نـإ ايتٛدــٝ٘    ٚبـديو اغيااد ايعًين ايـدٟ نٗـدٙ َسذـد ايرسـٍٛ  

  .ايٓبٟٛ ٚاسبـح ل٢ً ايعُـٌ ٭ٕ ايعُـٌ متـث َٔ اغيسأي١ ٚايبطـاي١
 

ٕ َـٔـ ا٭دٚار ايـــ  فا٫ٖـــتُاّ بايرٜااــ١ ايبـدْٝـــ١ نــا 

ٍ اهلل  ٗـد رسٛـ ٖـا اغيسذـد ؼي ل ح نإ ا٭ســبا    ،هدا سٝـ

ٍ  ،ٜشٗـــد  يــو  ٜتـــبار ٕٚ ٜٚتصــارلٕٛ ؼي اغيسذـــد ٚايرســٛـ

 ٘ ٗٔ  ٜٚـراٙ هٜضــًا ه ٚادـــ ٚؼي ســـدٜح  .َـٔـ متً ــ٘ـ راـٞـ اهلل لـٓـ

ٍ اهلل    ) :قايـ   ،لا٥شـ١ راٞ اهلل لٓٗـا  ــد رهٜـ  رسـٛـ ٘   يك ٚهْـا   ،ٜســرتْٞ بردا٥ـ

َ٘ـه  .1 (ْـير ىلزي اسببشـ١ ًٜعبٕٛ ؼي اغيسذـد ست٢ هنٕٛ هْا اي  هسـأ

ٚايًعــك بــاسبراب يــٝ  يعبــًا  ) :رظيـــ٘ اهلل ،قــاٍ اسبــاففي ابــٔ سذــر  

 ،بٌ فٝ٘  ـدرٜك ايشذعإ ل٢ً َٛاقـ  اسبــرٚب ٚا٫ستعــداد يًعــدٚ(     ،صبردًا

ُـاٍ  اغيسذـد َٛاٛع ٭َر طيالـ١ اغيسًُري فُا نإ َـٔ ا٭ل ) :ٚقاٍ اغيًٗك

 .2 (جيُ  َٓ عـ١ ايدٜٔ ٚهٖـً٘ دا  فٝ٘

اغيــ٪َٔ ايكـــٟٛ متـــث   ٭ٕايرٜااــ١ ٚســـح لًٝٗـــا   نذـــ  ايــٓ   نُــا       

ا ٫  عـــين قـــ٠ٛ اإلضيــإ بـٌـ  عـــين   َــٔ اغيــ٪َٔ ايضــعٝك ىلزي اهللٚهسـ  ف ٚايكـــ٠ٛ ٖـٓـ

  ٠لـٔ هبٞـ ٖــرٜر   ،ٓريايكـ٠ٛ ايبـدْٝـ١ هٜضًا سٝـح ٖٞـ صباٍ ايت ـرٜل بري اغي٪َ

 لمؤ    لقتتو  ختتيب ضألتتر إلتن  ا  ت   لمتؤ    لضتنير )  قاٍ رسـٍٛ اهلل :قاٍ
ضإن أصتار  تت   فتتال  ،ض  رنجتز ، لبص ع ن  ا ه فن  ض تتن  راا ،ضف  كل ختيب

فتنن لتو رفتتت   ،ض تا تتا  فنتل ،ضلةت   تتل  تت ر  ا ،لو أن  فن   كان كتل  ضكتتل  :رقتل
 .3 (عمل  لشيطان

                                                                                                                   
 .  295ص  ،اغيـدٜٓـ١ اغيٓٛر٠

 .5236سـدٜح رقـِ  ،باب ْـير اغيره٠ ىلزي اسببش ٚعبِٖٛ َٔ  ـث رٜب١ ،نتاب ايٓهاح ،بشٝ  ايبخارٟ-1

 . 549 / 1 ،فت  ايبارٟ َٔ بشٝ  ايبخارٟ-2

 ،بــاب ا٭َــر بايكـــ٠ٛ ٚ ــرى ايعذــا ٚا٫ســـتعا١ْ بــاهلل ٚ  ــٜٛ  اغيكــادٜر هلل    ،نتــاب ايكـــدر ،بــشٝ  ايبخــارٟ-3
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  ـانـــــــجــال – 7

ـــيــيـــرتفــــال  هــــ

 

دور المسج   ـد 
ربي  ـي ت     ـف     

ف                ـرد ـــال
  ــ           ــ ـالمس

 

إ اغيسذـد ٖــٛ َكــر ايتٛسٝــد ٚا٫يتكـا٤ بـري      غيا ن 

ّ    ايــٓ   فكـــد لًُـــ  فـٝـــ٘ دـــُٝ       ،ٚبشابتـــ٘ ايهــرا

ـــد     ،اغيٓاســبات ايســـار٠ َــٔ لكـــٛد ايــاٚاز ٚاست ـــاٍ باغيٛايٝ

ٝشٓه٘ ٜٚبارن٘ ي  سٝـح نإ ٜبعـح باغيٛيٛد ىلزي ايٓ 

 بـٔ ايـابث   ٚنإ ٜ عٌ ٜٚدلـٛ ي٘ بايص٬ح ٚاهلـدا١ٜ نُا فعٌ َــ  لـبــد اهلل  

سٝـــح همتـــد شيـــر٠    ،هٍٚ َٛيــٛد ؼي اإلســـ٬ّ بعـــد اهلذــر٠ ايٓبٜٛــ١ اغيشـرفـــ١     

لــٔ هبـٞ    .  1فـ٬نٗا ثِ هدمتًٗا ؼي فـٝــ٘ فـأٍٚ َـا دمتــٌ بطٓــ٘ رٜـل ايـٓ         

فسـُاٙ ىلبراٖــِٝ ٚسـٓهــ٘     ٚيد يٞ  ـ٬ّ فأ ٝـ  ب٘ ايٓ  ) :قاٍ َٛس٢ 

 .2 (ّٞبتُـر٠ ٚدلا ي٘ بايربنـ١ ٚدفعـ٘ ىلي

ـــد رســـٍٛ اهلل      ـــد هد٣ هدٚارًا  ٖٚـــهدا ظبـــد هٕ اغيسذـــد ؼي لٗ ق

مشًـ  دـُٝ  دــٛاْك اسبــٝا٠ ا٫دتُالـٝــ١     ،ٚهساسـ١ٝ ؼي سـٝا٠ اغيسـًِ ١َُٗ 

دٕٚ هٕ ٜتغًـك داْك ل٢ً لمتـر هٚ ٜسـبك  ،ٚايـدٜٓـ١ٝ ٚايسٝاسـ١ٝ ٚا٫قـتصاد١ٜ

ا َتٛا ْــ١ ٚقــادر٠ لًــ٢  بــٌ ناْــ  ا٭دٚار طيٝعٗـــ  ،ؼي ازباْــك اٯمتـــر متـــ٬ًً

  .ؼي نافـ١ ازبٛاْك ايرٚسـ١ٝ ٚاغياد١ٜ َعـًابٓ  اإلْسـإ اغيسًِ اغيتٛا ٕ 
 

ـــ١  حيـــتا  ـــرد اغيســـًِ ىلزي  ربٝ ـــ١ ز اي   ١ـًٝٚلـكــ ىلضياْٝ

نــٞ    ،ٚ ربٝـــ١ همتـ٬قـٝـــ١ ٚسـًٛنٝـــ١ ٚ ربٝـــ١ ادتُالـــ١ٝ     

ـــ٘ ٜٚهــٕٛ ىلْســـاًْا َســـًًُا       تهاَــٌ دـــٛاْك اإلْســـإ فـٝ

بربــ٘ طبًصــًا ؼي لـــباد ٘ ٚالـــًٝا بـــدٚرٙ ؼي اسبـــٝا٠       َ٪َٓــًا

ـــت٘ دبــاٙ اشبـــًل طيٝعــاً   ـــديو ٜكـــّٛ   ،َسـتشعـــرًا غيسـ٪ٚيٝ ي

                                                                                                                   
 .6774سـدٜح رقِ 

ٕ  ،متـــ٬ب١  ــارٜس ابــٔ نجـــث   :ايســـث٠ ايٓبٜٛــ١ ٚاغيعذــاات-1 ايطبعـــ١ ا٭ٚزي  .ايكااــٞ ضبُـــد بــٔ هظيـــد نٓعــا

   .213ص  ،بثٚت ،َ٪سـس١ اغيعارف ،1996ّ -ٖـ 1417

 . 1690/  3باب استشباب ذبٓـٝو اغيٛيٛد  ،نتاب اٯداب ،بشٝ  َسًِ-2
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دو  املسجـــد  – 1

ــ ـــرتبـي الـفــ   ـيــ

ــــانـــمـاإلي   ـيــــــ

 افـــراد امتمــ 

 

ـــ١ يً ـــرد اغيســـًِ ٜٚٗٝ اغيسذـــد بٗـــدٙ اي  ــرتبٝ ــ٦ ــدٚرٙ مت٘ ي ـث ـ

  . ٗٝـ١٦

ٖـــٛ هٍٚ اغي٪ســــسات ايـــ  اْطًـــل َٓٗــــا    اغيسذـــد   

ـــاع  ّ نع ــِ ٚاغيعـرفـــ١ ؼي اإلســـ٬ ٖـــٛ حيُــٌ متابــ١ٝ  ٚ ،ايعً

هسـاســــ١ٝ ؼي امتُــــ  اغيســــًِ ٖٚــــٛ " َصــــدر ا٫ْطـ٬قــــ١ 

فــــُٔ   ،ا٭ٚزي يـدلــــ٠ٛ اإلســــ٬ّ ْٚبــــ  اهلــــدا١ٜ ايرباْٝــــ١    

دٓــبا ٘  ر  ــ  ايـــدل٠ٛ ىلزي اإلضيـإ ٚايعُــٌ ايصـاب ٚلًــ٢     

٘   َٓـربٙ ٜعًِ ايعُـٌ   ٣ٜ٪متــد اإلضيـإ ٜٚـ٪د     اإلضيإ ٚايعٌُ ايصـاب ٚؼي بشــٓ

  .1 "ايصاب

ٚؼي اغيسذـد ٜتـِ  ٛطٝـد َعٓـ٢ اإلضيـإ ؼي ْ ــٛ  ا٭فــراد ٚ يـو ٭ٕ       

ـــد٠     ـــد ايكالـ ـــ١ ٜعـ ـــ١ اإلسـ٬َٝـ ــا٤ ا٭َـ ـــٛ  هبٓـ ــإ ؼي ْ ـ ــاْٞ اإلضيـ ـــد َعـ  ٛطٝـ

اهلل  عـازي اإلضيـإ    ـتِسيـدا  ،ا٭سـاسـ١ٝ يبـٓا٤ امتُـ  اغيسـًِ بٓا٤ بشٝشًا "

ـٌ  يو اإلضيإ قالـد٠ ايبٓــا٤ ايــدٟ   ب٘ ل٢ً نٌ فـرد َٔ هفـراد امتُـ  ٚدع

ٚ تأنـــد ٖـــدٙ اسبكـٝكـــ١ سُٝٓــا  عًــِ هْــ٘ ٫ ٜكـــّٛ   . 2 ٫ ٜكـــّٛ ايبٓــا٤ بـــدْٚ٘"

  ٕ ىل٫ لًـ٢ اإلضيـإ بـاهلل ىلضياْـًا جيعـٌ اغيســًِ ؼي        ;ٚدـٛد يإلسـ٬ّ ســري ٜهـٛ

ؼي ايـ  ٜرتدـِ بٗا اغيســًِ ٚدــٛدٙ    ،سـاي١ ٜكـري َطًكـ١ بايٛسـداْٝـ١ اشبايص١

ـد٠ هدـــــاا٤ ايهـــٕٛ اغيتهاَــــٌ اغيتُاســـــو اغيطـــرد ايســـــٓٔ ااهــــِ   ــــــ ٚس

  .3 ايكـٛاْـري"

                                                 
 . 19ص  ،اغيسذـد ٚدٚرٙ ؼي ايرتب١ٝ-1

ُـ  اي ااٌ-2 ٝـ١ (،ت .د) (ؾي .د،)ٜٛسـف ايشـاٍ :اإلسـ٬ّ ٚبٓا٤ امت خ اإلسـ٬َ ُـ  ايبشٛـ ٖـر٠ ،صب  .24ص  ،ايكا

ٕ  :ايتـدرٜــ  ؼي َـدرســـ١ ايٓبــ٠ٛ -3 ، ٖـــ1413ايســـ١ٓ اسبادٜـ١ لشـــر   132سـًســـ١ً دلــ٠ٛ اسبــل ايعـــدد   ،ســراز ٚ ا

 .61ص   ،سيه١ اغيهر١َ ،ّ  رابطـ١ ايعامل اإلسـ1993َٞ٬
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يً ـــرد ىلســـٝا٤ اغيعــاْٞ ايرباْٝـــ١ َــٔ   اإلضياْٝــ١ايرتبٝـــ١ بَٚــٔ ا٫ٖـــتُاّ  

ٚايرسـٌ ٚايّٝٛ ٚاإلضيإ باغي٥٬ه١  ،اإلضيإ باهلل ٚ ٛسٝـدٙ ٚهمسا٥٘ اسبس٢ٓ

ٝا٠ ايعًٝـا ٚ اٜـات ايٛدـٛد اإلْســاْٞ ٚايعُـٌ      بالتـبارٖــا هٖــدافًا يًشــ    ،اٯمتر

ٗـــــا ٚسـُاٜتٗـــــا بهــــٌ ايٛســـــا٥ٌ ٚا٭ســـــايٝك ايعكـــــ١ًٝ  ـتلًــــ٢ دلُٗــــا ٚ جـبٝ

ٚضبارب١ ْالات اإلسباد ٚايشـرى بهٌ بٛرٙ  ،ٚايعاط ـ١ٝ ايٓـيـر١ٜ ٚايعًُٝـ١

  .ٚهيٛاْ٘ سـت٢ ٫ ٜعـبـد ؼي ا٭ر  ىل٫ اهلل

 ط٦ُٔ ايكـًٛب ٚ ٗـده ايٓ ــٛ   ٚؼي اغيسذـد ٜدنر اهلل  عازي ٚبديو  

 ژ ىث مث جث    يت ىت ختمت     حت جت  يب ىب مب ژ :ٜكـٍٛ  عازي
1 . 

ـــل        ـــاع ٚاسبـــث٠ ٚايكـً ــتخًص ْ ـــ  اغيــ٪َٔ َــٔ اي  ـــ١   ــرٚح اإلضياْٝ ـــدٙ اي ٚبٗ

ٚاهلـٛاد  ٜٚشعـر براسـ١ ايباٍ ٚا٫ط٦ُٓـإ ايرٚســٞ ٚ يـو ٭ٕ ٖــدٙ ايرتبٝــ١      

ــا    ـــّٛ بٗ ـــرد اغيســـًِ ٜك ــاد٠ سيعٓاٖـــا     ايرٚســـ١ٝ يً  ــِٝ اغيســـًِ ايعب اغيسذـــد بتعً

َٚا قاّ ب٘ باسـب٘ لًـ٢   ،ايٛاسـ  ٖٚـٛ ايتكـرب ىلزي اهلل  عازي بهٌ َا نـرع

ايٛدـ٘ اغيشـرٚع ْٚ ـ  ب٘ ْ ـسـ٘ ٚ ـثٙ ٚمتًص  ْٝـت٘ هلل  عازي فٗـٛ لــباد٠ هلل  

 . عازي سـبشاْ٘ ٜكـٟٛ بٗا ىلضياْ٘

 ،ٚا٭فهــار اغيًٛثــ١ ٚاي ـاســـد٠ ٜكـــّٛ اغيسذـــد ببـــٝإ اغيـداٖـــكنُــا  

ٚايتـــٝارات اهلـداَـــ١ ايـــ   سـتٗـــدف ايعكـــٍٛ ٚاغيعتكـــدات ايـدٜٓـــ١ٝ ٚاشبـًكـــ١ٝ  

ٚ يــو يتشكٝـــل ا٭َــٔ ايعكـا٥ـــدٟ ٚاي ـــهرٟ ٭فـــراد   ،ايراسخـــ١ ؼي امتُـــ 

َٚـٔ   ،ٓ ــٛ  ايامتُـ  ٚايبعـد بٗـِ لُا خيـًخـٌ لكـٝـد ٗـِ هٚ ٜالـالٗــا ؼي  

ــو هســـًٛب ايتشـــدٜر َــٔ      ا٭ســـا ـــل  ي ـــ  ٜسـتخـــدَٗا اغيسذـــد يتشكٝ يٝك اي

ايـ   غسـٌ َس ا٭فــراد َـٔ ا٭فهـار ٚاغي ـاٖــِٝ ايضـاي١      ايعـٛاٌَ ا٭سـاسـ١ٝ 

                                                 
 .28ل١ٜ  :سـٛر٠ ايرلـد-1
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بٌ جيعـٌ َٔ ٚلـٞ اي ـرد ٚىلضياْـ٘ سصـًٓا ٜـرد لـٓــ٘ هفهـار ايضـاي١        ،ايباط١ً

  .1 ٚاغيٓشـرفـري

     ٛ تشــدٜر َـٔ ايشــر ٚبٝــإ     ب ايٚيكـد استخــدّ ايكــرلٕ ايهـرِٜ هســً

 ٌ ؼي لٜـات نـجث٠ َـٔ هدــٌ ضباربـ١ اغيـداٖــك ايباطًـ١ ٚاغيضـ١ًً فكـــاٍ          .ايباطـ

ــازي  ژ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ : عـ
ــًا   . 2 ــاٍ هٜضـ  گ گ ژٚقـ

 ہہ  ہ ۀ ۀ ڻ  ڻ ڻ ڻ ں ں  ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ   ڳ ڳ

﮶  ﮴﮵ ﮳   ﮲   ۓ ۓ ے ے ھ ژٚقــــاٍ ســـــبشاْ٘   . 3 ژ ھ    ھ  ہ

 ژ﮿              ﮾ ﮽ ﮼  ﮺﮻ ﮹ ﮷﮸
4 .  ٘     ک ڑڑ ژ ژ ژ ٚقــاٍ دــٌ نـــأْ

 .5 ژ گ  ک ک     ک

شـــر ٜٚبـــري ايباطــٌ  ايف ــٞ نــٌ ٖـــدٙ اٯٜــات حيـــدر اهلل  عــازي َــٔ    

  .هَاّ ايٓاؿيـرٜٔ فٝعـرفـٕٛ اسبل ٫ٚ ٜتبعٕٛ ايباطٌ ًاؿياٖـر

ــاٍ  إهتتاكع ض لحستتت  فتتنن  لحستتت  هأكتتل )ضبـــدرًا َــٔ نـــر ايباطــٌ     ٚق
إهاكع ض لظ  )ؼي سـدٜح لمتـر  نُا قاٍ  . 6 (رأكل  ل ار  لحطر  لحست اا كما

  .7 (فنن  لظ  أكلب  لحت هث
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دو  املسجـــد  – 6

ــ ـــرتبـي الـفــ   ـيــ

  ــــــــ يــكــــلـــدـال

 

ايـــ   ،ٖٚـــدا ا٭ســـًٛب َــٔ هٖـــِ هســـايٝك ضباربــ١ اغيـداٖـــك ايباطًــ١

ذبــاٍٚ  لـالـــ١ اإلضيــإ ؼي ْ ـــٛ  ا٭فـــراد ٚ عُـــٌ لًــ٢  شهٝهٗـــِ ؼي        

سذـــد ٜكـــّٛ بـــدٚرٙ اي عــاٍ ؼي نُـا هٕ اغي  ،لكـٝـد ٗــِ ٚىلضياْٗـــِ بــاهلل  عــازي 

سـٛا٤ ناْ  قـَٛٝـ١ هٚ ٚطٓٝـ١ هٚ ىلْسـاْٝـ١  ،ايتشـدٜر َٔ ايرد٠ بشـت٢ سايتٗـا

ٍ   ،بايضـرٚر٠ هٚ نراٖـٝـ١ هسهـاّ اإلســ٬ّ اغيعًَٛــ١ َـٔ ايــدٜٔ        نـإٔ ٜكــٛ

متـر اقـتصاد ا٭َـ١ هٚ ٜكـٍٛ لمتـر هْـا هنـرٙ   هسـدٖـِ هْا هنرٙ ايصٝاّ ٭ْ٘ ٜ٪

َٔ لـ٬َات ايتخًـف ٚنجـث َٔ ٖـدٙ اغيـياٖـر ايـ   ـدٍ لًـ٢  اسبذاب ٭ْ٘ 

 .ٚربرز باسبٗـا َٔ اغي١ً ا٫ر ـداد لـٔ ايـدٜٔ اإلسـ٬َٞ

 

 اإلضياْٝـ١ ؼي ايرتبٝـ١  َِٗنُا ٜكـّٛ اغيسذـد بـدٚر  

 ٞ ِ فإْـ٘ هٜضـًا ٜكــّٛ بــدٚر      ،٭بٓا٤ امتُـ  اإلســ٬َ ؼي  َٗـ

ســـٝح ٜأَـــر  ،  اإلســـ٬َٞايرتبٝـــ١ اشبـًكـــ١ٝ ٭بٓــا٤ امتُـــ 

اغيســًِ بـايتشًٞ باي ضــا٥ٌ يٝسـتكــِٝ ســـًٛن٘ ٜٚٓٗــاٙ لـــٔ     

 متــٛاْ٘ فٝكــٍٛ   ىلفـٓذـدٙ ٜأَـر اغيسـًِ بايرظيـ١ بـري   ،اير ا٥ٌ يٝـبتعـد لٓٗـا

  .1 (هُبل عتع   بل       ه  )

نايسعـٞ  ،نُا ٜأَـر باسبرص ل٢ً ا٭متـ٬م ا٫دتُالـ١ٝ اي اا١ً 

 لستتاع  ع تن )  رنٗــِ بــ٬ رلاٜـ١ فٝكــٍٛ      ّٚاغيســهري ٚلــد  ل٢ً ا٭ر١ًَ 
 . 2 (ستةي  كالمجاهت  ف  تت يتل  ا أض كالتتل  هصتوي  ل أتتار ضهقتتوي  ل يتتلم  ر  و ض ل

ايـدٟ ٜرل٢ هبٓا٤ امتُـ  ػئ هبابٗـِ  ،فٗـدا اغيتشًٞ بٗـدا اشبـًـل اي ضٌٝ

                                                 
 . 52/  4ايٓا  ٚلبا٥ِٗ   باب رظيـ١ ،27ا٭دب رقـِ  ،68 ،بشٝ  ايبخارٟ-1

 . 5/  4ايسـالٞ ل٢ً ا٭ر١ًَ ٚاغيسـهري  ،157ا٭دب  ،68 ،بشٝ  ايبخارٟ-2
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 شذٝــ  لًـ٢    ٖٞٚــ  ،ـٓــد اهلل  عـازي  لـباد٠ َر  عــ١ اغيٓــاي١ ل  ٜ٪دٟ ايعـٛ  ٖـٛ 

٫ٚ ٜهت ـــٞ اإلســــ٬ّ لــــٔ ا٭َــــر بـــايتشًٞ      ،٬م اي ااـــ١ًايتشًـــٞ بـــا٭مت 

بايص ات اسبُٝــد٠ بـٌ ىلْـ٘ ٜضـ  ؼي اغيكابـٌ ا٫بتعـاد لــٔ ايص ــات ايـدَُٝــ١          

ــٔ     ـــ  َـ ـــراد امتُـ ـــري هفـ ــالٞ بـ ـــف ايتضـــأَ ا٫دتُـ ـــ   ضعـ ـــات ايـ ٚايص ـ

  ض    رحاتتت ض  ض  ر ا شتتو ) ٚا٭لُـاٍ فٝكــٍٛ    ايص ـات ايٓ ـسـ١ٝ ٚا٭قـٛاٍ
 لمست ع أختتو  .و رنضةع ع ن رنض ضكونو  عت اد  ا إختو نا  ر اغضو  ض  رت  ربض  ض  ه ت

ضهشتيب إلن صت ره  . لتقتول هتاهت ا . لمست ع   هظ مته ض  هختلله ض  هةتلره ض  هحقتبه
كتتل  لمستتت ع ع تتن   هحقتتتب أختتاه  لمستتت عرحستتتر   تتب   تت   لشتتتب أن  ،ًتتتال   تتتب ا

  .1 (ضعتبضه ،ض اله ، لمست ع لتب ي د ته

 ،اسبُٝـــد٠ ؼي ْ ـــٛ  ا٭فـــراد  ٚاغيسذـــد ٜغـــر  ايرتبٝـــ١ ا٭متـ٬قـٝـــ١  

يٝهـٕٛ اي ــرد اغيســًِ قـادرًا لًـ٢       ًانـدٜد ح ل٢ً َهارّ ا٭متـ٬م سـجًاٚحي

 جـــب  ايكـــِٝ اشبًكـــ١ٝ ؼي  ٚنــديو يٝـ ،هٕ ضيـــٝا بــري َــا ٖـــٛ متـــث َٚــا ٖـــٛ نـــر   

ِ يٝٓتكٌـ ىليٝـ٘ ايبشـر متطـٛات فـسٝشـ١ ىلزي سـٝا٠  َشـرف١ نخص١ٝ اإلْسـإ اغيسًـ

ؼي  ســـٍٛ ٤ اهلل  عــازي لًــ٢ ايرٓــاثايكـــرلٕ بــري نُــا  ،باي ضــا٥ٌ ٚاٯداب

  .2 ژ ں ڱ    ڱ ڱ ژكـٍٛ لـا َٔ قا٥ٌ ٬قـ٘ فٝهمت

كـــ١ٝ يً ـــرد اغيســـًِ ظبـــدٙ  ٚؼي ســـبٌٝ اٖـــتُاّ اغيسذـــد بايرتبٝـــ١ اشبًـ  

ٚاإلقـــداّ لًــ٢ التـــبار هٕ ٖـــدٙ ايص ـــ١   ،ٜسعـــ٢ ىلزي  ربٝـــت٘ لًــ٢ ايشذالـــ١ 

 ٚيعٌ ؼي نخصـ١ٝ ايرســٍٛ    ،اشبًـكـ١ٝ ىلسـد٣ َكـَٛات ايشخص١ٝ اغيسـًُـ١

هسســٔ   نـإ ايـٓ    )فعــٔ هْـ  بـٔ َايـو قـاٍ       .هلـدٙ ايشذالـ١ َجاٍمتـث 

ٚيكـــد فـــاع هٖـــٌ اغيـدٜٓـــ١  ات يًٝــ١      .ٓــا  ايٓــا  ٚهدـــٛد ايٓــا  ٚهنذـــ  اي   

                                                 
 . 33 :سـدٜح رقـِ 11/  10/  8 :َسـًِبشٝ  -1

 . 4ل١ٜ  :سـٛر٠ ايكـًِ-2
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       ِ قــد   ٚ فاْطًـل ايٓا  قــبٌ ايصـٛت فاستكـبًٗــِ ايـٓ  بـ٢ً اهلل لًٝــ٘ ٚســً

ٖٚـٛ لًـ٢ فــر    ، مل  رالـٛا مل  رالـٛا :سـبل ايٓا  ىلزي ايصٛت ٖٚـٛ ٜكـٍٛ

    ٍ ٚ   :هبٞ طًشـ١ لـرٟ َا لًٝٗـا ســرز ؼي لـٓكــ٘ ســٝف فكــا ْـ٘  ىلٚدــد ٘ حبــرًا 

  .ؼي ايشذالـ١ ٚاإلقـداّ ٫ًنُا . 1 (يبشـر

ٚنــديو ٜٗــتِ اغيسذـــد ؼي ايرتبٝـــ١ اشبًكـــ١ٝ يً ـــرد اغيســـًِ برتبٝـــ١         

َــٔ هســـ  ايرتبٝـــ١  اغيٗــِٚ يــو ٭ْــ٘ ا٭ســـا   ،ايضــُث اسبـــٞ يـــد٣ ا٭فـــراد

اشبًكـــ١ٝ ســـٝح ٜر بـــؽي َبانـــر٠ باإلضيــإ بــاهلل  عــازي ٚ٭ٕ ايضــُث ٜتهــٕٛ   

 .2ك ٚايتجـكـٝف بايرتبٝـ١ ٚايتـدرٜ

ـرد اغيســًِ ٜربـٞ فٝـ٘    ٚاغيسذـد ىل  ٜكـّٛ بـدٚرٙ ؼي ايرتبٝـ١ اشبًكـ١ٝ يً ـ  

٬م ايـ  لٌُ بٗا رسـٍٛ اهلل ب٢ً اهلل لًٝـ٘ ٚســًِ ٚذبًـ٢ بٗـا    َهارّ ا٭مت

 إلختتتالص فتت   لستتتب ض لنتالنيتتتو  :تستتتورأ تتتبن  ررتت  ) ٚســـجٓا لًٝٗـــا ســـٝح ٜكـــٍٛ 
ظ م ت  ضأصتل ض لنت ل ف   لبضا ض لغضتر ض لقصت  فت   لغ تن ض لفقتتب ضأن أعفتتو عمت  

  .3 (ضصمت  فةبً  ضنظب  عت بع  ً ضأعط     لتب    ضأن هةون نطقت  ذكب     طن   

ٜعٝــد اغيسذــد    اغيهارّ اشبًكـ١ٝ ايـ  ذب٢ً بٗـا رســٍٛ اهلل    فٗـدٙ 

 َـــٔ ٖــــدا فٝعًُٗــــِ هٕ ٖــــدٙ اغيســــا٥ٌ ايســــ  ا٭ٚزي .ـراد لًٝٗــــا ربٝــــ١ ا٭فـــ

ٚهٕ  ،ك ل٢ً نـٌ َســًِ ايتشًـٞ بٗـا    اسبـدٜح َٔ َهارّ ا٭مت٬م ايـ  جي

ٚ َــٔ ضباســـٔ  ،يــ٘ ًاجياٖـــد ْ ـســـ٘ ؼي  يــو ســـت٢ ٜهتســـبٗا ٚ صــب  متًـــك 

 ٔ ـــٛ لـــ ـــط       َــٔ  ا٭متـــ٬م ايع  ــِ ٚىللطــا٤ َــٔ ســرّ ٚٚبــٌ َــٔ ق ٚهٕ  . 4ؿيً

                                                 
ٞ   :فـت  ايبارٟ  نـرح بشٝ  ايبخارٟ-1 ز /  ،ايكـاٖــر٠  ،اغيهتبـ١ ايسـً ــ١ٝ    (ت.د) (ؾي .د،)ابٔ سذــر ايعسكــ٬ْ

 . 455ص  ،11
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دو  املسجـــد  – 3

ــ ـــكــي تـفـــ   ـويـــ

ـــ  ــــــال روابـــــــــ

  ـاعـيــ ــمــتـاالج

 

فـًٝـ  ٖـٓاى متــًل   ،ـثٙ َٔ ايبشـر ٞ بٗـدٙ ا٭متـ٬م ضيـٝا اغيسًِ لـٔ ايتشً

       ِ ــ ـــٛ ػيــٔ ؿيً  ،هفضــٌ َــٔ ٚبــٌ َــٔ قطــ  ٚىللطــا٤ َــٔ ســـرّ ايعطــا٤ ٚايع 

 ٘ ٖٚـــهدا  هــٕٛ ا٭متـــ٬م  ،ٚمتابــ١ َـــ  اغيكـــدر٠ لًــ٢ رد ايـيًــِ بـيًــِ َجًــ

 . ـٛي٘ايـ  ٜربٝـٗا اغيسذـد يً ـرد اغيسـًِ ْابعـ١ َٔ نتاب اهلل ٚسـ١ٓ رس

 

ًُري َٚٓتـــد٣ سـٛارا ٗـــِ َــٔ اغيسذـــد ًَتكــ٢ اغيســـ 

 ٜتعــارف اغيســًُٕٛ لًـ٢ بعضٗــِ َـٔ نـٌ ا٭قطـار        متـ٬ي٘

فٗـــٛ جيُـــ  بٝٓٗـــِ ؼي ايصــ٠٬ ٜٚكـــف نــٌ       ،ٚا٭دـــٓا 

هٚ ازبٓــ    َٓٗـِ جبٛار اٯمتر  ـث َ ـرم بٝٓٗــِ ؼي ايًـٕٛ   

 ٜــاد٠   هٚ اغيهاْــ١ ٚاغيٓايــ١ ػيــا ٜهــٕٛ يــ٘ بــايغ ا٭ثــر ؼي       

ايـدٜٔ دبُـ  بٝٓٗــِ ايعكـٝــد٠    ،ايتعارف بري ٖـ٪٤٫ اغيصًري

ــٛإ ٚســـا٥ر ٖـــدٙ         ــات ٚا٭ي ــٛطٔ ٚايًغ ـــ  ٚاي ـــ٘ ازبٓ ـــدٚب فـٝ ـــل ٜ ــاؾي ٚثٝ برب

ـــ٘ هلل   ،ايعراـــ١ٝايـــرٚابؽي  ـــر اإلْســــإ ٚلـبٛدٜتـ ـــ١ هلـــا جبـٖٛـ ايــــ  ٫ لـ٬قـ

 ،ـًِ ببعضٗـــِســبشاْ٘ ٚ عــازي َٚــٔ ٖـــٓا نــإ ار بــاؾي هفـــراد امتُـــ  اغيســ  

بر٠ ايعكـٝــد٠  لبر٠ ايتٛاد ٚايتعاطف ايـ   ستُـد دـدٚرٖـا َٔ لحيهُٗـِ 
1 .  

ٚؼي ىلطار ٖــدا ايــدٚر ا٫دتُـالٞ ايــدٟ ٜكــّٛ بـ٘ اغيسذــد ؼي  كــ١ٜٛ          

ـــ  اغيســ     ـــراد امتُ ــري هف ـــ١ٝ ب ــ٢ ىلٜــٛا٤    ايرٚابـــؽي ا٫دتُال ــٌ لً ـًِ ظبـــدٙ ٜعُ

ّ اغيسذـــد ٜعـــرف اي كـــرا٤ ااتادـــري  فإَــا ،َٚسـالـــد٠ اي كـــرا٤ ااتــادري

ــ  ايانــا٠ لًٝٗـــِ نُــا       ـــِ ٚ ٛ ٜ ـــِ ٚايتصـــدم لًٝٗ ــ٢ َسـالـد ٗ ٚحيـــح لً

فكـد نإ  .َـ  هبشاب٘ سـري  صٝبٗـِ اي اقـ١ ٚايعٛ  نإ ٜ عـٌ ايرسـٍٛ 
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ٜبـدٚ ل٢ً ٚدٗـ٘ لثار ايغضك ىل ا ه٣ٚ ىلزي اغيسذـد َٔ سًـ  ب٘  رسـٍٛ اهلل 

بأبشاب٘ ؼي اغيسذـد ٚحيجٗـِ لًـ٢ اإلْ ـام ٚايصدقــ١ لًـ٢     ٚجيتُـ   ،اي اقـ١

 نٓــا لـٓــد رســٍٛ اهلل     :فكـد ر٣ٚ دـرٜر راٞ اهلل لـٓـ٘ قاٍ ،ااتادري

هٟ متـرقــــٛا ٚسطٗــــا  ،ايُٓـــار ٞبٙ قــــّٛ لــــرا٠ صبتـــاؼي بــــدر ايٓٗــــار فذـــا٤

اَتٗـِ َٔ َضر بٌ نًٗــِ  َتكـًـدٟ ايسـٝٛف ل ،سـٖٛا ٖٚـٞ ثٝاب بٛفٚيب

غيـا ره٣ َـا بٗــِ َـٔ اي اقــ١ فــدمتٌ ثـِ         ر ٚدـ٘ رســٍٛ اهلل  ُعتف ،َضرَٔ 

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ :فكـاٍ .فأ ٕ ٚهقاّ فص٢ً ثِ متطك ٫ًمترز فأَـر بـ٬

 ڤ ٹٹ   ٹ  ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ        ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ   ڀ ڀ پ پ پ پ

 ژ ڦ ڤ       ڤ ڤ
 ٿ ٿ ٿ  ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ژ :ٚقاٍ  عازي . 1

 ژ  ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ٹڤ ٹ ٹٹ
درٖـُـ٘ َـٔ   َٔ  صـدم ردٌ َٔ دٜٓارٙ" . 2

قـاٍ فذـا٤ ردــٌ    " سـت٢ قاٍ ٚيـٛ بشــل شيــر٠ "   شيرٙ برٙ َٔ باع ثٛب٘ َٔ باع

قـاٍ ثـِ  تـاب      ،َٔ ا٭ْصار بصر٠ نادت ن ـ٘  عذـا لـٓٗا بٌ قــد لذــات  

 سـت٢ رهٜ  ٚدــ٘ رســٍٛ اهلل    ،ايٓا  سـت٢ رهٜ  نَٛـري َٔ طعاّ ٚثٝاب

فنمتل رأتا     تتت  فت   إلتتتالي تتت و لستت و) ـٍٛ اهلل نأْ٘ َـدٖـبـ٘ فكـاٍ رس
ض  هتتت قن  تتت  أ تورهتتتتع تتتت   ض تتت  تتتتت  فتتت   عمتتتل رأتتتا   أ تتتتب  رنتتتت ه كتتتتر لتتته   تتتل

 ت    إلتتالي تت و تتتيةو فنمتتل رأتا رنتت ه كتتر ع يته   تتل ضزر  ت  عمتتل رأتا ض  هت قن
 .3 (أضز رهع ت  

ـــدٚر     ـــد ٜكــــّٛ بـ ــًري   َٗـــِٚاغيسذـ ٚ فمتٝٗــــِ همتــــ٠ٛ  ؼي  عـــارف اغيصـ

ًٜتكـــــٕٛ  ايبــــًا ىل٫ ٭دا٤ بــــ٠٬ ؼي اغيسذـــــد رسيــــا ٫ ٕٛفاغيصــــً ،ىلسـ٬َٝـــــ١

                                                 
 . 1ل١ٜ  :سـٛر٠ ايٓسا٤-1

 . 18ل١ٜ  :سـٛر٠ اسبشر-2

3- ِ  ،دار ىلسٝــا٤ ايــرتاخ ايعربــٞ بــثٚت ،1972ّٖـــ ـ    1392ايطبعــ١ ايجاْٝــ١  ،16دـــ –بشــرح ايٓــٟٛٚ  .بـشٝ  َســً

 .226ص  ،يبٓإ
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ـــــمــــأهـ – 4   ــيــ

ـــتيا  إمـــــا   اخـــ

املسجـد وضرو ة 

ب ئمـ  االهـتما  

ــاجــــاملس  ـدـــــــــــ

 

جيُـ  بٝٓٗـِ ىل٫ اغيسذـد  ٚهٖـٌ اسبٞ ايٛاسـد  شغًٗـِ ا٭لُاٍ ٫ٚ ،ازبُالـ١

ٚىل ا نإ هلـِ ار باؾي حبًكــات ايــدرٚ  ؼي اغيسذــد نـإ      ،اي ـرٜض١٭دا٤ 

ايٛاسـد بعـد فــرت٠ قصـث٠ ٜصبشــٕٛ    ٌ اسبٞ ٚبـديو ظبـد هٖـ ،هٚثـل  عارفٗـِ

َٚصافشـــ١ بعضٗـــِ بعضــًا   ،َتعارفـــري بســـبك  هــرار ر٩ٜــ١ بعضٗـــِ بعضــاً  

ٚيكـا٥ٗـــِ ؼي اغيسذـــد يًصــ٠٬ هٚ سبضــٛر سًكــات ايـــدر    

  .1لـٓـد ايعًُا٤ 

ُري ٚدبُعٗــِ       غيا نإ اغيسذـد َهـإ ايتكـا٤ اغيسـًـ

   ٞ ــا٥ ـــدٚرٙ ايتًك ـــّٛ ب ــ٘ ٜك ـــِ فإْ ــارف ٚايتفمتــٞـ   ٚ عارفٗ ؼي ايتع

اى َٔ  ،ٚايتعإٚ دٕٚ سادـ١ ىلزي َسـالـد٠ َٔ هسـد ىل٫ هٕ ٖٓـ

ا٭َٛر ٚا٭دٚار اي  ٫ ٜكـّٛ بٗا اغيسذـد َٔ  ًكا٤ ْ ـسـ٘ َجٌـ  

هَـــٛر ايرتبٝـــ١ ا٭متـ٬قـٝـــ١ ٚايرٚســـ١ٝ ٚايتشـــدٜر َــٔ ايباطـٌـ       

ٚمتطٝــب٘ يهٞـ    فإٕ ٖــدٙ ا٭َــٛر نًـٗا ذبــتاز ىلزي ىلَـاّ اغيسذــد       ،ٚبٝإ ايشـر

  ٜٓـيُٗـا يتعــرٜف ايٓـا  بأَــٛر     ايـ ًٜكٞ ايض٤ٛ لــٔ طرٜـل اشبطـك ٚايــدرٚ      

ٛى ايــدٟ قــد ٜٓشـرف َـٔ لٕ          دٜٓٗـِ َٚتطًبات سـٝا ٗــِ اإلضياْٝــ١ ٚ عــدٌٜ ايسـًـ

ــ٢      ،ٯمتــر ـــد هٕ ٜهــٕٛ لً ـــٝار ىلَــاّ اغيسذـــد ٫ ب ـــديو فــإٕ امتت ١ٜ  ٚي ـٛـ هســـ  قـ

ٝـح  تٛافـر ف ٝ٘ـ ب ات ايكا٥ـد حب ــ     ايكـد٠ٚ ايـدٟـ ــراد امتُ ٘ هف حيرص ل٢ً  ٓبٝـ

ــر  ـ٘ـ       ٭ٟ متطـ ــك ْ ـسـ ـِـ ٜٚٗـ ر دٜٓٗـ ـٛـ ُِٗ هَـ ـٝـ ــ٢  عً ـ٘ـ ٚحيــرص لً ـِـ َٓـ ٚذبـدٜرٖـ

ـِـ هٚ َــاَٜ      ــ١ هبٓــا٤ اغيسذــد َٚر ادٜـ٘ـ يتٛاٝـ  نـٌـ َـا ٜغٝــك لٓٗ ـِـ َـٔـ   ُِّٔعشبـدَ هل

  ّ ٖٛـ َا حيتاز َٔـ اإلَـا ٛى ٚ ٝـد٠ ٚاي ك٘ـ ٚا٭متـ٬م ٚايسًـ ــر  هَٛر ايعكـ ـ٘ـ   هٕ  تٛف فٝـ

١ َٓٗا اي ك٘ـاَٛ ٝٓـ ــدر٠ لًـ٢       ب ات َع ــدنا٤ ٚايك ٚايعًِ ٚاي صاســ١ ٚايتٛااـ  ٚاي

ٍٛ يهٌـ       ىلؿيٗار ــد ايبٓـا٤ ٚطـرح اسبـًـ ُـ  ٚايٓك ٝـ١ ل٢ً ٚاقـ  امت ا٭متـ٬م اإلسـ٬َ
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دور المسج   ـد 
ف     ي تحقي     ـق 

 أم    ـن الف    ـرد
 

ـــػــــــشـ – 1 ل ــــــــ

الفــــــراى لــــــدص 

ـــبـــــالش ا  ـــــــــــ

 ا ـــــــــــبـــكــــــوال

 

اغيشــه٬ت ايـــ  ٜعــاْٞ َٓٗـــا امتُـــ  فـــ٬ فا٥ـــد٠ َـٔـ ايٓكـــد ٚايــرف  ؼي ســـاٍ    

د اسب ــدر٠ لًـ٢ ىلنــراى    لـدّ ٚدٛـ ٌـ ايبـدٌٜ ٚنديو جيـك هٕ  تٛفـر ؼي اإلَاّ ايك

اّ بٗـا     ـٝـ اد بع  ا٭دٚار ٭بٓا٤ اسبـٞـ يًك ِٗـ زبُعٝات اغيسذـد ٚىلسٓـ اٯمترٜٔ ٚدـدب

ضيـــــ١ ٚضباربــــ١ اي ـــــساد اشبًكـــٞـ   َٚعاْٚتــــ٘ـ لًــــ٢ ْشـــــر ايـــــدٜٔ ٚا٭متـــــ٬م ايكٛـ

ٛنٞ ايـــدٟ قـــد ٜعــرت  بعــ  ا٭فـــرا  ٖٚـــدٙ  ،دامتـٌـ امتُـــ د ٚا٫عبـــ٬ٍ ايســًـ

اغيٛابــ ات طيٝعٗــــا ايــــ    ــــرم بـــري َسذـــد ٚلمتـــر ٚهلــــدا جيـــك هٕ ٜهـــٕٛ   

 .لـدا ايص٠٬ فكـؽي بار  ؼي متـدَـ١ اسبٞـ ٚهبٓا٥٘ يًُسـادـد دٚر

ايرتبٝــ١ ايرٚســ١ٝ    ؼي اغيسذــد سيـا ٜكــّٛ بـ٘ َـٔ دٚر      

ٚ ـر  اإلضيـإ بـاهلل  عـازي ٚىلمتـ٬ص ايعبـاد٠ يـ٘ ٚســدٙ ؼي        

فإْـــ٘ بــــديو ٜبعــــد لٓٗــــِ نــــب  ايٝـــأ   ،  ا٭فــــرادْ ــــٛ

ٚاشبـٛف ٭ْٗـِ ٜعًُٕٛ شياّ ايعًِ بإٔ اهلل  عازي قـادر لًـ٢   

ٚيـٔ ٜصـٝك اإلْســإ     ،نٌ ن٤ٞ ٚلامل بهٌ ن٤ٞ ٖٚـٛ ايـدٟ حيـٞ ٚضيٝ 

ن٤ٞ ىل٫ ايـدٟ نتبـ٘ اهلل  عازي ي٘ هٚ لًٝـ٘ َٚٔ ٖـٓا  ٗـده ايٓ ـٛ  ٚ تٛنـٌ  

٘ ايكـًٛب ل٢ً اهلل   متــث   عازي ٜٚعٌُ نٌ ٚاسـد َا لًٝـ٘ ٜٚكـّٛ بعًُ٘ ٚٚادــب

اغيسذـــد ا٭َــٔ ؼي  ٜغــر ثــِ ٜــرتى ايٓتــا٥ر لًــ٢ اهلل  عــازي َٚــٔ ٖـــٓا   ،قـــٝاّ

 .ْ ـٛ  ا٭فـراد يٝبـده ؼي ىلسـ٬ٍ ا٭َٔ دامتٌ امتُـ 

ـْـ   ٜســـًو ؼي  يــو لـــد٠  ٘ٚاغيسذـــد ىل  ٜكـــّٛ بتشكٝـــل ا٭َــٔ يً ـــرد فإ

 قـُــ١ دردـات ا٭َـٔ ايٓ ــسٞ ٚا٫دتُـالٞ يً ــرد دامتـٌ        طرم يٝصـٌ بٗــا ىلزي  

   :َٚٔ ٖـدٙ ايطرم  ،تُـ ام

 

٫ نــــو هٕ اي ـــــرام َــــٔ هٖـــــِ لـــــٛاٌَ اْتـــــشار       

ٚبايتايٞ فإٕ ااافـيـ١  ،ا٫عبرافات ايسـًٛنٝـ١ ٚاشبًكـٝـ١

ـــ١     ـــدرٚ  ايعًُٝـ ــاؾي بايـ ـــد ٚا٫ر بـ ــ٠٬ ؼي اغيسذـ ــ٢ ايصـ لًـ
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ـــكضـال – 6 اء ــــــ

ـــواح    ــا الف عل

 ا هـــــــــــــاــــــوآث

 

  ـايـــــوقـــال – 3

ـــ  ــن اجلـر ــ  مــ

 

غيسذــــد َـــٔ  ـــ٠ٚ٬ ايكــــرلٕ ٚس ــــفي يٮسادٜـــح  ٚايشـرلــــ١ٝ ايــــ   كـــاّ ؼي ا

ـــاّ ؼي      ـــ   كـ ــك ايـ ـــفي ٚاشبطـ ـــتُاع يًُٛالـ ــِ ٚا٫سـ ــك ايعًـ ـــرا٠٤ ؼي نتـ ٚايكـ

ٚنديو فإٕ اغيسذــد   . عٌُ ل٢ً نـغٌ هٚقات اي ـرام يـد٣ ا٭فـراد ;اغيسذـد

ٜكـّٛ بـدٚرٙ ؼي نـغٌ اي ـرام يـد٣ ايشـباب ٚاي ـتٝـ١ با٭ْشـطـ١ ايرٜاا١ٝ ايـ  

ٌ   ٜٛفـــ  ،رٖا دامتـــً٘ هٚ متاردـــ٘ لًــ٢  عًــِ ايسـباســـ١ ٚايرَاٜــ١ ٚرنــٛب اشبٝــ

ٚنًــٗا َــٔ ا٭َــٛر ايـــ   عُــٌ لًــ٢  كـــ١ٜٛ هدســـاّ ايشـــباب ٚاي ـتٝـــ١ ٚنـــغٌ 

  .هٚقا ٗـِ
 

ـــٌ     ـــ  ٫  ك لـــٔ  ـثٖـــا َــٔ    هٖـــ١َُٝــٔ ا٭دٚار اي

٭دا٤  ا٭دٚار ايـــ  ٜكـــّٛ بٗــا اغيسذـــد هْــ٘ جيُـــ  اغيســـًُري 

ٚبــديو ٜـتُهٔ اإلضيـإ َـٔ قـًٛبٗـــِ      ،ؼي طيالــ١  ايصـ٠٬ 

فـ٬ ظبـد َتخـً ـًا لـٔ ايص٠٬ ؼي اغيسذـد ٫ٚ ظبـد َتٗاًْٚا 

ٚيـديو ٜتُهٔ اإلضيإ ؼي قـًٛبٗـِ ٚحيــبٕٛ اهلل ٚرســٛي٘    ،ؼي هدا٤ اي ـرا٥ 

ٚايعٌُ ايصاب ٜٚهرٖـٕٛ ايه ــر ٚاي ـســٛم ٚايعصـٝإ ٚ ٓٗـاٖــِ ايصـ٠٬      

ٚاغيٓهر ٚايبغـٞ ٜٚصـبشٕٛ ٫ ٜرٜــدٕٚ ىل٫ َـا ٜرٜــد اهلل َٓٗــِ       لـٔ اي ششـا٤ 

نـرلًا ٚنٌ َٔ هراد َٓٗــِ  ــث َـا هراد اهلل  عـازي هٚ هراد  ــث َـا هراد اهلل       

غي٪َٕٓٛ اغيصـًٕٛ ٫حيبـٕٛ   فـا  ،1 اسبــل هطــراً   لًـ٢ هٚق ـٛٙ لـٓـد سـدٙ ٚهطرٚٙ 

ف ٜٚٓٗـٕٛ لــٔ اغيٓهـر   ٜأَـرٕٚ باغيعرٚبٌ ِٖ اي اسشـ١ ؼي اغي٪َٓري  هٕ  شـٝ 

فـــُٝا بٝٓٗـــِ حبـــٝح ٫ جيـــد ايٛاســـد ؼي ىلطــار ازبُالـــ١ سـبٝـــ٬ً ي٬عبـــراف   

ٚبــديو  كــٌ اي ــٛاسش ٚ ٓشسـر ؼي      ،ٚايتعر  يًخـٛف هٚ ايٓبـد ؼي امتُـ 

  .امتُـ  بشهٌ لاّ
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بــن  اجلــا    – 4

ح ـــــــــــــــ الــــالص

ــــــلــــجــوال ـس يـــ

 حـــــــــــــــ الــــالص

 

ؼي ٚقـا١ٜ اي ـرد َـٔ ا٫عبــراف ٚايٛقــٛع ؼي     َِٜٗكـّٛ اغيسذـد بـدٚر   

ٚ يو لـٔ طرٜل سـح ا٭فـراد ل٢ً  ًُ  اي كـرا٤ ٚااتادــري ؼي   ،ضيـ١ازبـر

امتُـ  َٚٛاسـا ٗــِ ٚدلُٗــِ ٚىللاْتٗــِ بايانـا٠ ٚايصـدقات يٛقاٜتٗــِ َـٔ        

ٖٚــدا اغيبــده    .ب ازبرضيـ١ ٚا٫لتـدا٤ ل٢ً سكـٛم ٚػيتًهات اٯمتـرٜٔاار ه

ٞ      اغيُٗـ١  اغيبـاد٨ َٔ   ٜٚصـٛرٙ ايرســٍٛ    ايــ  حيــح لًٝٗـا ايــدٜٔ اإلســ٬َ

برتابــؽي امتُــ  اغيســًِ نرتابـــؽي ازبســد ايٛاســـد ىل ا انـــته٢ َٓـــ٘ لضــٛ   

انـــته  بكـٝـــ١ ا٭لضــا٤ فــإ ا الـتـــد٣ هســـد اي كـــرا٤ هٚ ااتادـــري لًــ٢        

ػيتًهات  ـثٙ فإْٗـِ سـٝغضبٕٛ ٜٚعإْٛ َٔ دـرا٤ َا سصٌ ٜٚـيٌ ازبُٝ  

  .ؼي قـًـل ٚمتـٛف ٜٚضٝ  ا٭َٔ ؼي امتُـ 

ٚنديو فإٕ َٔ هدٚار اغيسذـد ؼي ايٛقا١ٜ َٔ ازبرضيـ١ بــٝإ هٖـُٝــ١    

ايٓصــــ  ؼي اإلســـــ٬ّ ٚايٓصــــٝش١ ايٛالـــــ١ٝ يــــ٠٫ٛ ا٭َـــــر ٚيعاَـــــ١ اغيســـــًُري 

ٚشبابتٗـِ ٚنـديو اسبـل لًـ٢ طالــ١ ٠٫ٚ ا٭َــر ٚذبــرِٜ اشبــرٚز لًٝٗــِ         

َ      شذٝ   يو ٜ٪دٟ ىلزي اي  ٭ٕ ات ا٭َــ١  ذي ٚاسبـرٚب ايـ   كضـٞ لًـ٢ َكــٛ

 اقتصادٖا.  ٚ ضع ٗا ٚ ـدَر
 

ـــل هَـــٔ     ـــد ؼي ذبكٝـ ـــرات دٚر اغيسذـ ـــِ دـ َٚـــٔ هٖـ

اي ـرد هٕ ٜٛدـد ي٘ ازبار ايصاب ايـدٟ ٜـأَٔ دـارٙ بٛا٥كــ٘    

ـــدٙ ٫ٚ ٜضــرٙ ٚهلـــدا       ـــ  ايصــاب ايـــدٟ ٜ ـٝ نــإ ٚازبًٝ

 تاز ل )بازبار ٚرلا١ٜ سكـٛقــ٘ ٜٚكــٍٛ    ٜٛبٞ رسـٍٛ اهلل 
ْ ــ٢  ٚيكـــد   1 (ًهالجتتار لتتتتن ظ  تت  أنتته تتتتيور   تتت بهل هوصتتي   ر
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ــــــــإي – 5 اد ـجـــــ

 ـا عــــــــــــــــــــالش

ـــفـــــظــــنـــال  يــ

 

ض ا ) نُاٍ اإلضيإ لـٔ ازبار ايـدٟ ٫ ٜـأَٔ دـارٙ َـٔ ه اٙ قـاٍ      ايرسـٍٛ 
 . 1 ( تتتيل  تت  هتتا رتتتتول  ا    تتال  لتتتل    هتتأ    تتاره رو كقتتته ،  هتتؤ   ض ا   هتتؤ  

كــًا يـ٘   اإلْســإ فـإٕ نـإ َٛاف    ايـدٟ جيً  َعـ٘ ٚنديو ازبًٝـ  ايصاب

ا هٕ ٚىلٕ نــإ  ـــث  يــو فإَــ ،نــإ متـــث َعــري لًــ٢ ا٫سـتكاَـــ١ ٚايصــ٬ح 

همتطـر َـاضيهٔ    ب ـسـادٙ ٚلـدّ بـ٬ســ٘ ٖٚــدا    ٜ ـرتم لـٓـ٘ هٚ سـٝ٪ثر فـٝ٘

٭ٕ ايصشــب١ ايســ١٦ٝ  ايبـًا َـا  ـ٪ثر ؼي بـغار ايســٔ ٚ بعـدٖــِ          .ؼي ايصشـب١

ُٝا بعـد هَــرًا بـعبًا يًغاٜـ١    لـٔ داد٠ ايصٛاب ػيا جيعـٌ لًُٝـ١ ىلب٬سـِٗ ف

هٚ قـد ٜهٕٛ َسـتشـ٬ًٝ يـديو فـإٕ َـٔ هٖــِ هدٚار اغيسذــد ؼي ذبكٝــل هَـٔ       

 ث ازبار ايصاب ٚازبًٝ  ايصاب.اي ـرد  ٛفـ
 

ىلٕ َا حيـدخ ؼي ايشارع َٔ متـث هٚ نـر ٖــٛ دــر٠    

 ،غيا حيصٌ ؼي ا٭سـر٠ ٚاغيـدرسـ١ ٚســا٥ر صبـا٫ت امتُــ    

اْعهـ   متُـ  ْـيٝ ًا ؼي همتـ٬قـ٘ َٚعا٬َ ٘ فإ ا نإ ا

ٚاغيكصٛد بايشارع ٖـٛ هَانٔ دبُعات  ، يو ل٢ً ايشارع

هلـــدا  .ايٓــا  نا٭ســـٛام ٚٚســـا٥ٌ اغيٛابــ٬ت َٚـــرانا ايتصــٓٝ  ٚ ـــثٖا    

ايصـغث  ربٝــ١ طٝبــ١ ؼي اغيٓـاٍ      ٢ايشارع  أثثٙ لًـ٢ ايصـغث ٚايهبــث فكــد ٜربـ     

ا ػيــرز ىلزي ايشـــارع ٚدـــد فـٝــ٘ َــٔ اي ســاد ٚاغيغرٜــات   ٚاغيـدرســ١ ٚيهٓـــ٘ ىل ا متــ  

َٚـٔ  يـو    ٜٗـدّ  ربٝـت٘ ايصاسب١ يـديو نإ ايشـارع ضبٌـ اٖــتُاّ ايرســٍٛ     

ٚىل ا متـــردٔ  ،هَـــرٙ ايٓســـا٤ بـــازبًٛ  ؼي ايبٝــٛت ٚلــــدّ اشبــرٚز يغــــث سادــ١     

اف َــٔ        ٤ بأبـٓـ ـٞـ ـــربدات ٭ٕ ايشــارع ًَ ـــرتات  ـــث َت ــات َسـت متردـــٔ َتشذب

 .رايبشـ
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هٚ ايشــٛارع يغــث   َـٔ ازبًـٛ  ؼي ايطرقـات     نُا سـدر ايرسـٍٛ   

ٚىل ا ياّ ا٭َر ٚدـك ل٢ً نٌ َٔ جيً  ؼي ايشارع َرالـا٠ اشبًـل    ،اسباد١

٫ٚ نــو هٕ   .ايسـًِٝ َٔ  ـ  ايبصـر ٚا٭َــر بـاغيعرٚف ٚايٓٗـٞ لــٔ اغيٓهـر       

ار ٚايصـغار  فٝـ٘ َٔ ايهب ًاـد اغيٓهر َٓتـشـرجيايصغث ىل ا مترز ىلزي ايشارع 

    ٘ هَـا ىل ا قضـ٢ ٚقـتــ٘     ،ٚايعاطًـري ٚاغيتـسهعـري  ـأثر بٗــِ ٚاعبـرف ســًٛن

ـــرلٕ ايهــرِٜ هٚ  ايٝـــاً   باغيسذـــد َصــًًٝا َٚتعًُــًا ٚس   يــ٘ ؼي سًكـــ١   افـيــًا يًك

ثـِ ٚدــد ؼي هســر ٘ َٚـدرســت٘ َـٔ ٜٓهـر اغيٓهـر ٚٚدــد ايشـارع           ،اغيسذـد

ــ٘ ىل ا ســـ     ــٛرع لـــٔ اغيٓهــر هٚ ٜٓهرْٚ ــًا ٜت ـــ٘ ايهــرٙ   ْـيٝ  ــ٪ثر فٝ ــ٘ ٜ دخ فإْ

ـــِ  ٖـــدا ٜـدلـــٛٙ ىلزي  ٠ هٖـــً٘ ٚايًُٓهــر ٚصبــار  ــاد لٓٗ ــٌ ٖٚـــدا  . 1ا٫بتع  جيع

ْـيٝ ـًا َٔ ايكا ٚرات اسبسـ١ٝ ٚاغيع١ٜٛٓ ايـ  ٫   ـٝـد ؼي بٓا٤ امتُـ   ايشـارع

َٚٔ ٖـٓا نإ دٚر اغيسذـد ؼي بٓ  ايشارع  .اغيسـًِ ٫ٚ ذبكـل ا٭َٔ ٭فـرادٙ

  .اافـفي ل٢ً دٜٓـ٘ ٚهمتـ٬قـ٘ َٔ هٖـِ هسـباب ذبكٝـل هَٔ اي ـردايٓـيٝـف ا

    :ٚيًُسذـد هدٚار ؼي ايرتبٝـ١ اإلسـ٬َٝـ١ ؼي صبا٫ت لـدٜـد٠ َٓٗا

 :يف جم ل التيش ئ   االج تن ع ي   -أ

قـٝاّ ه٥ُـ١ اغيسـادـد ل٢ً س  ٚىلرنـاد ايٛايــدٜٔ ؼي نٝ ـٝــ١  ربٝــ١ دــٌٝ      .1

  .ِ ايـدٜٔ اإلسـ٬ََٞسـًِ ٜتب  َباد٨ ٚقـٝ

ذب ـٝــفي ايكــرلٕ ايهـرِٜ ؼي اغيسـادــد ســٝح ٜتــدرب        سًكـات ايتٛسـ  ؼي .2

  .يتشسـري يغتٗـِ ايعربٝـ١ ـًِٝا٭ط اٍ ل٢ً ايٓطـل ايس

ربصــٝص هٚقــات يـدراســـ١ ايتــأرٜس اإلســـ٬َٞ ٚايــرتاخ اإلســـ٬َٞ ٚســـرد   .3

ٜٛٔ ايكـِٝ  يتهـ  ٚايتابعري ٚسـث٠ ايرســٍٛ   قصص بشاب١ رسـٍٛ اهلل 

 اإلسـ٬َٝـ١ يدٜٗـِ.
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ـــ١    .4 ايعُـــٌ لًـــ٢  ربٝــــ١ ايضـــُث ايـــدامتًٞ َـــٔ متــــ٬ٍ ااااـــرات ايـدا٥ُـ

ٚاغيسـتُر٠ لـٔ لـ٬قـ١ ايعـبـد برب٘ ٚنٝـف ُٜٓـٞ ٖــدٙ ايعـ٬قــ١ َـٔ متــ٬ٍ      

  .ذبسـري اُثٙ ايـدامتًٞ

  :يف جم  ل اللغ   –ب 

عُـٌ لًـ٢  عًـِٝ    ٚيًُسذـد دٚر نبـث ؼي ٖـدا ا٫دبـاٙ هٜضـًا ســٝح ٜ    

ٚنــرح َعاْٝــ٘ ٚس ــفي ا٭سادٜـح     ،ايت٬َٝـد ٚايطـ٬ب يغـ١ ايكــرلٕ ايهـرِٜ   

ـــ١        ـــ١ يغـ ـــ١ ايعربٝـ ــاد ايًغـ ــاْٞ ٚالتُـ ـــرح اغيعـ ـــ١ ٚنـ ــ١ ايشـرٜ ـ ـــدٜحيايٓبٜٛـ  ًشـ

  .ٚايتخاطك

 

  :يف اجمل  ل الرتبوي –ج 

 اغيسذـد هنـرب َـدرسـ١  رب١ٜٛ ٚهنـرب َعٗــد إللــداد ا٭دــٝاٍ ٚســُا١ٜ     

 ،ا٭َـ١ فاغيسذـد َعٗـد يًرتبٝـ١ ايشـا١ًَ  ربٝـ١ ايعكـٝـد٠ ٚايرٚح ٚاي هـر ٚايٓ ــ   

دا ٖٚـٛ ٜكـدّ اي هر٠ ٚايعًـِ ٜٚكــرْٗا بايشـٛاٖــد اسبــ١ٝ ٚا٭َجًـ١ ايٛاقعٝــ١ ٚنــ       

ٛب ٚايعكــــٍٛ ٚازبـــٛارح ٚ صـــب  لكـٝــــد٠  اغيُارســـات ايَٝٛٝــــ١ فـتسـتكــــرؼي  ايكـــًـ

ٛنًا فايـدٜٔ ا ٚ انٝــ١ ٚؼي  يـو ٜكــٍٛ اغيـٛزي     إلسـ٬َٞ دٜٔ  ربٝــ١  ٚمتًكـًا ٚسًـ

 ۋ ۋ ٴۇ ۈ  ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ژلــــــــــــــا ٚدـــــــــــــٌ 

ـــ    . 1 ژ ې ې ې ې ۉ ۉ     ۅ ۅ ـــٓا دبُــ ــ١ ٖــ ٚاٯٜــ

سذــد ٜكــّٛ بهـٌ ٖــدا َـٔ متــ٬ٍ       نٌ هَـٛر ايرتبٝــ١ اغيطًٛبـ١ يإلْســإ ٚاغي   

ـشـاط٘ ؼي ٜ٪دٟ اي ـرد َٔ لـبادات يٝتطٗـر َٔ سـ٦ٝا ٘ ٜٚتاٚد بٗـا يٝكـّٛ بَٓا

ؼي ايٝــّٛ َٚــر٠ ٚاســـد٠ ؼي ا٭ســـبٛع  َــرات  عيــ  .اسبـــٝا٠ ٖـــدٙ ٖـــٞ ايرتبٝـــ١ 

ااسـب١ َٚرادعـ١ ايٓ ـ  َٚرات ؼي اغيٛاسـِ ٚايٓـٛا ٍ ٖٚــدٙ ايٛق ــات  ـيــٌ     

  .ايهرِٜ خبايكـ٘سـ١ٝ َـ  اغيسـًِ ؼي نٌ هسـٛاي٘ ٜٚصب  َتص٬ً 

                                                 
 . 151ل١ٜ  :سـٛر٠ ايبكـر٠-1
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   ـي         ـوصـــت
ومقـترح          ـ   

أخ                 ـ  ـــيــل
المسج      ـد دوره 

 الئ      ـق ب      هــال
 

ـــ    ــاع ٜك ُٕٛ ٚؼي ا٫دتُـ ــًـ ـٞـ اغيسـ ـــد ًٜتكـ ـــل  رْٛـٚؼي اغيسذـ ـــ٘ ايتطبٝـ ٕ فـٝـ

   .ايعًُٞ بايتٛدـٝ٘ ايٓـيرٟ فٝشـدخ ايتعارف ٚ ٓـشأ ٚنـا٥ر ا٭متـ٠ٛ اإلسـ٬َٝـ١

نُا ٜسـالـد اغيسذـد ؼي ايتعٛد ل٢ً ايٓـياّ ٚايتـدرٜك ل٢ً ايتٓــيِٝ  

ٚا٫ٖـــتُاّ بايٛقـــ  َــٔ متـــ٬ٍ َٛاقـــٝ  ايصــ٠٬ َٚــٔ متـــ٬ٍ طـرٜكـــ١ هدا٤         

ًُٕٛ ؼي ب ــٛف َسـتكـُٝــ١ ٜٚتبعــٕٛ اإلَـاّ     ايص٠٬ ؼي طيالـ١ فـٝكــف اغيســ  

  .ٚؼي ٖـدا  ٓــيِٝ يٛسـد٠ ا٭َـ١

نُا ٜسـالـد اغيسذـد ل٢ً  ٛسٝـد اهلـدف ٚايتٛدـ٘ زبُٝـ  اغيسـًُري  

َـ  ايشعــٛر سيعٓـ٢ ايتذُــ  ٚايتــدرٜك لًـ٢ ايتعـإٚ َــ  اٯمتــرٜٔ ٚايتٓابـ           

  .ٚايشعٛر باغيسـ٦ٛيٝـ١

ـــدٚر    ـــد بـ ـــّٛ اغيسذـ ــديو ٜكـ ــِٝ  نـ ــًُري ؼي ايتعًـ ـــ١ يًُسـ ٙ نُـدرسـ

ٚايتجكـٝف با٭ْشــط١ اغيختً ــ١ ٚايعــ٬قات اغيتٓٛلــ١ َـٔ  ٚاز ٚفـ  َٓا لـات        

 .1 ٚىل اث١ اغيًٗٛف ٚااتاز ٚنٌ ا٭نـٝا٤ ٚا٭َـٛر اغيُٗـ١ ايطار١٥

ٚهلـدا فإٕ ايرتبٝـ١ ايـ   تشكـل ؼي اغيسذـد ٖـٞ  ربٝـ١ نـا١ًَ ٚلًُٝـ١  

ـــ١ ٚادتُالــــ١ٝسٝـــح دبـــرٟ ؼي هدـــٛا٤  ٖٚــــٞ ػيٝـــا٠ َـــٔ  ،رٚساْٝــــ١ ٚمتًكـٝـ

 .ػيٝاات ايـدٜٔ اإلسـ٬َٞ ايـدٟ هرس٢ هسـ  ايرتبٝـ١ اإلْسـاْٝـ١ ايكـٛضيـ١

 

ؿيـــــٌ اغيسذــــــد ؼي  ـــــأرٜس اغيســــــًُري َ٪سـســــــ١  

ٚهٍٚ ا٭َهٓــ١ ايــ  ذبكــل     ، عًُٝـٝـ١ يًصـغار ٚايهبـار  

ـــبا   ـــ١٦ ٚايشــ ـــ١ ٚايٓانــ ــا  بعاَــ ـــ١ ايٓــ ـــداف يرتبٝــ ب ا٭ٖــ

 2 :َُٗتإًُسـادـد ٚؿيٝ ـتإ يٚ ،خباب١

                                                 
َـ١-1 ٝـ١ َٚسـتكـبٌ ا٭ ٝـش ،ايرتب ُـر سسٔـ بارف  .284 – 280َ٪سـسـ١ ايرسـاي١ ص  ،2004ّ،ٖـ1424ايطبعـ١ ا٭ٚزي  ،ل

ٕ     ،اغيسذـد ٚدٚرٙ ؼي ايرتبٝــ١ ٚايتٛدــٝ٘ ٚلـ٬قـتــ٘ باغي٪سـســات ايــدل١ٜٛ ؼي امتُــ       -2  ،بـاب بـٔ  ـاد ايســد٫

 . 122 – 116ص  ،ايرٜا  ،بًٓـسـ١ٝ يًٓشـر ٚايتٛ ٜ  دار  ،ٖــ1419ايطبعـ١ ايجاْٝـ١ 
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ٚلًــ٢ رهســٗا ايصــ٠٬  ، ربٝـــ١ ايٓــا  ٚ عًُٝٗـــِ ايعبــاد٠ ايصشٝشـــ١ :ُٖــاه٫ٚ

ٚاغي٬ َــ١ يًُســًِ    ،بالتـبار ايـياٖـر٠ اغيستُـر٠ اغيُارســ١ ؼي اسبــٝا٠ ايَٝٛٝــ١   

 ــٛي١  ٚهَـرًا ٚطــًبًا ؼي ايط   ،ؼي ايط ـٛي١ ا٭ٚزي ا٠َٓـد ْشـأ ٘  كـًٝـدًا ٚضبان

 ،سـت٢  هـٕٛ لـٓــد ايتهًٝــف    ،ٚ هَـرًا َشـددًا سا ًَا ؼي ايعانـر٠ ،ايجاْٝـ١

  .لـباد٠ َٜٛٝـ١ ٜر بـؽي بٗـا ٚدـدإ اغيسـًِ ٚلٛاط ـ٘ ٚفهرٙ

د اإلســ٬ّ      ٖٛـ اغيسذـدفْشـر ايتعًِٝ  :ثاْٝـتُٗا ـٛـ ــ١ ا٭ٚزي ؼي لٗ اغي٪سـســ١ ايتعًُٝٝ

ٓ٘ـ ؼي لصر ،اغيختً ـ١ ٢ لـ ٕ    ،سبايْٞا ا٫ٚ  ٓـ ٝ٘ـ هنــد يٝهٛـ هببشـ  اسبادـ١ ىلي

ــ١     ــات ايرتبٜٛ ــ١ ٚاغي٪سـسـ ــك ايعًُـٞـ ؼي ايرتبٝـ ًْا يًذاْ ـٛـ ــد    ،لـ ــل اغيسذـ يهـٞـ حيكـ

٘ ايشـباب ٚار  ِٗـ ب٘رسـايت٘ـ ؼي  ٛدٝـ ٗـتِ سيا باط   :  ًٜٞضيهٔ هٕ ٜ

دعـــٌ اغيسادـــد َ٪سـســـات َسـتكـــ١ً  عُــٌ يإلســـ٬ّ لًــ٢ ٖـــد٣ ٚبصــث٠      .1

ٚسـٝاســـــات ا٭َـــــ١  ،ٚ ٛدـــــ٘ سرنــــ١ اسبـــــٝا٠ ،اَـــــ١ ٛدـــــ٘ اغيســـــًُري ل

ٚفــــل دٜٓٗــــا ٚلكـٝــــد ٗا ٜٚهســــك اغيسذــــد ثكــــ١ ا٭َــــ١ ؼي   ،ٚ ٛدٝٗــــا ٗا

  .ىلمتـ٬ص ايتٛدـٝ٘ ٚػيارسـ١ ايرقاب١ ل٢ً ا٭َـ١ نًٗا

 ،ٚاغيصـاب اسبهَٛٝــ١ ٚا٭ســٛام    ،ربـؽي اغيسـادـد باغي٪سـسـات ايتعًُٝٝـ١ .2

يـدراسـ١ سيٛالٝـد ايص٠٬ ســت٢ ٜر بــؽي اغيسذــد    ٚ ٓـسـٝل َٛالـٝـد ايعٌُ ٚا

نُــا ٖـــٛ َعُــٍٛ بــ٘ ؼي اغيًُهــ١   ،ؼي ٚدـــدإ ايٓــا  باسبـــٝا٠ ٚسرنتٗــا

   .ايعربٝـ١ ايسعـٛد١ٜ

ب٢ٓ َسذـد قـبا٤ هٍٚ َـا ْـاٍ ؼي ســٞ بـين لُــرٚ بـٔ        هٕ ايرسـٍٛ   

ٖـــٛ  ٚنــإ َسذـــدٙ  ،ٚلـٓـــدَا ٚبــٌ ىلزي اغيـدٜٓـــ١ هقــاّ َسذـــدٙ ،لـــٛف

َٚـا لــداٙ َـٔ اغيسـادــد ناْـ  فـرلــ١ٝ  كــاّ         ،اَـ  ايهبــث ؼي اغيـدٜٓــ١  ازب

 ٘ نُسذــــد قــــبا٤ َٚسذــــد  ،فــــٝٗا بـــ٠٬ ازبُالــــ١ ؼي اسبــــٞ ايــــدٟ فـٝــــ

 ،َٚسذــد بـين  رٜــل ٚ ـثٖــا َـٔ اغيسـادــد ٚؼي ســدٜح لا٥شــ١         ،ايكـبًــتري 
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ضأن ر تتتظر  ، لتتت ضر أ تتتب ر تتت ا   لمستا تتت  فتت ) راــٞ اهلل لٓٗــا هٕ رســـٍٛ اهلل  
 .1 (ضرطتير

تخــدٚٙ  يٜٝصًٞ يـدٟٚ ا٭لـدار ؼي بٝٛ ٗـِ ؼي َهإ َٓٗـا  ٚنإ   

ٚنـديو بـ٢ً ؼي    ،نُا ؼي قص١ لـتبإ بٔ َايـو ا٭ْصـارٟ    ،َسذـدًا

 .2 بٝ  ًَٝه١ دـد٠ هْ  بٔ َايو

ا٫ ؼي سـ ـر هٚ سرب ٚنإ ايٓ     َٓـ ــد٠ اربــد      ،ىل ا ْاٍ  ـ٘ـ َ ٚبكٞـ فٝـ

ٝـ ٝ٘ـ هبشاب٘فـ ٝـرب ،٘ َسذـدًا ٜصًٞ فـ ِٗـ نُا فعٌـ ّٜٛ متـ  .3 راٞ اهلل لٓـ

 .4 ٚنديو َسذـد اي ـت  ايـدٟ هقاَـ٘ ؼي  ـا٠ٚ اشبـٓـدم  

يـديو ٜٓبغٞ هٕ ٜع٢ٓ هٚيٛ ا٭َـر ؼي بًـدإ اغيسـًُري بإقاَـ١ اغيسـادــد    

ل ايــ   ٚنـديو ؼي ايكــر٣ ٚاغيٓـاط    ،ؼي َٛاقـف سـٝارات ا٭در٠ يًُسـافـرٜٔ

َٚـٔ هٖــِ ا٭َـانٔ ايــ  ٜٓبغـٞ هٕ  كــاّ        .ٗـا فٕٝ هٕ ٜٓايـٛا  ٚتاز اغيسـافــر حي

ٚؼي اغيرانــــا  ،ت اْتـيــــار اغيسـافــــرٜٔ ؼي اغيطـــارات  فــــٝٗا اغيسـادــــد قالـــا   

  .ايتذار١ٜ

ىللـداد ا٭٥ُـ١ يًكـٝاّ بٛادك ايـدلـ٠ٛ ٚايتٛدـٝ٘ ٚايتعًِٝ ػيـٔ  ـاٚدٚا بعًـّٛ     .3

ٚػئ درسـٛا اغيـداٖـك اي هر١ٜ ٚاغيًـٌ   ،١ ٚلدابٗـاٚايعربٝـ ،ايكـرلٕ ٚايسـ١ٓ

َـــ  اإلغيــاّ بطـــرف َــٔ   ،ٚايتٝــارات ايسـٝاســـ١ٝ اغيٛدٗـــ١ ٚاغيــ٪ثر٠ ؼي ايعــامل 

لًّٛ اسبـٝا٠ ٚايهٕٛ ٚا٫قتصـاد ٚهٕ ٜهـٕٛ اإلَـاّ َســًًُا ٜعٝــش لصـرٙ       

ٚخيــــش٢ ربـــ٘  ،بتعايُٝــــ٘ ٚهسهاَــــ٘ ،دٜٓــــ٘ ؼي بعًَٛــــ٘ َٚعارفـــ٘ ٜٚ كــــ٘

                                                 
  (.758)ٚابٔ َادـ٘  (،594)ٚايرتَـدٟ  (،445)سـٓٔ هبٞ داٚد -1

 . 457/  1بشٝ  َسـًِ  -2

 ،  بـٛى ٚنـدا ؼي  ،1028/  3 (ٕ .د) (ت .د) (ؾي .د)ْٛر ايـدٜٔ ايسُٗــٛدٟ   ،ٚفا٤ ايٛفا٤ بأمتـبار دار اغيصط ٢-3

 . 1029/  3  ،اغيرد  ايسـابل

 . 104/  4 ،اغيردـ  ايسـابل-4
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متابــًا ٚ ٛفـــث  ًاٚيهــٞ ٜتٛفـــر ٖـــدا فـــ٬ بـــد َــٔ ىللـــدادٙ ىللـــداد  ،ٜٚتكـــٝ٘

 ،ايٓاســـ١ٝ ا٫قـــتصاد١ٜ يــ٘ ٚهٕ ٜهــٕٛ ا٭٥ُـــ١ ػيــٔ لـرفـــٛا حبســـٔ اشبًــل   

ٚايتـدٜٔ ايـٛالٞ ٚايشخصـ١ٝ ايكا٥ـد٠ اغيـ٪ثر٠ يٝـٓعه        ،ٚسـ٬َـ١ ايسـًٛى

  .ٗـ٥ِ يو ل٢ً لطا٥ٗـِ ٚلدا

ٚا٫قتصاد١ٜ ٚايرٜاا١ٝ ٚ ـثٖــا   ،لـٝـ١ٚا٫دتُا ،ربـؽي ا٭ْشـط١ ايجكـافـٝـ١ .4

 ،فـتهٕٛ اغيسـادــد هَـانٔ  ربٝــ١ ٚ ٛدــٝ٘ ٚ جـكــٝف ٚىلرنــاد       ،باغيسـادـد

ــا     ـــٝا٠ ايٓـ ـــ١ ؼي سـ ـــبات اغيختً ـ ـــ١ يًُٓاسـ ـــات ادتُالـٝـ ــٕٛ َ٪سـسـ  ،ٚ هـ

ٚ هــٕٛ طيعٝــات بــر ٚىلسســـإ ٚرلاٜــ١ ادتُالٝـــ١ ٚ هــٕٛ هَــانٔ ي ــ    

ٚهٕ  ًشـــل بٗـــا قالـــات يًُشااـــرات  ،ٚاإلبـــ٬ح بـــري ايٓـــا  ،اغيٓا لـــات

  .َٚهتبات يإلطـ٬ع ،ايعاَـ١ ٚاشباب١

ايشـــباب ٚيتهــٕٛ   ٛدٝـــ٘يتهُــٌ ايــٓكص ؼي  ، ٛســـٝ  ْشـــاؾي اغيسـادـــد .5

 ،َٚرانا اـٛ هَٝــ١ ايهبـار    ،هَانٔ يٓشـر ايٛلٞ سيشه٬ت امتُـ 

 ،ايكــــٝاد٠ ايٛالٝــــ١ اَٚــــدار  يتش ـٝــــفي ايكــــرلٕ يــــدا جيـــك هٕ  تٛفــــر هلـــ

   ٖ ــ١ َــا ٜسـالـــد ــات اغيادٜ ـــدلا٠ ايعــإًَٛ ٚاإلَهاْ ٗ  اٚاي ـــت ــ٢ هدا٤ ٚؿيٝ   الً

  .ايـدٜٓـ١ٝ ٚايتع١ًُٝٝ ٚا٫دتُالٝـ١

ارٚر٠ ايتٓـسـٝل بري اغيسذــد ٚايٛســا٥ٌ اإللـ٬َٝــ١ ٚاغي٪سـســات ايرتبٜٛــ١       .6

سـت٢ ربـدّ طيٝعٗـا اغيســًِ ٚ صـش  ســًٛن٘ سســك  ٛدٝٗـات ايشـرٜعــ١        

  .اإلسـ٬َٝـ١

ايشـــباب ؼي اغيسذـــد لـــٓا١ٜ متابــ١ ٚ ٛدٝٗــًا ٜت ـــل  ٢يضــرٚرٟ هٕ ًٜكــَــٔ ا .7

  .ٚرٚح ايعصر َٔ ْاسـ١ٝ همتـر٣ ،ٚهلُارٖـِ َٔ ْاسـ١ٝ
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ات اغيسـادـد ٚاشبطبا٤ يتبـادٍ اشبــرب   ارٚر٠ لـكـد ادتُالات دٚر١ٜ ٭٥ُـ١ .8

  َُٗـــ١ اغيسذـــد ٚٚاــ  اسبًــٍٛ اغيٓاســـب١    عـــرت ايــ ٚدراســـ١ اغيشـــانٌ 

  .ايصشٝ  اإلسـ٬َٞاإلطار  ا ٜتـ ـل َٚصاب اغيسـًُري أُيعـ٬دٗا سي

ـــد لًـــ٢         .9 ـــاي١ اغيسذـ ـــِ ؼي رسـ ــا٤ ا٭ٖـ ـــف ازبـ ــح ٜتٛقـ ـــ١ سٝـ ـــداد ا٭٥ُـ ىللـ

  .ن ا٤ ٗـِ ٚقـدر ٗـِ ل٢ً  أد١ٜ لًُٗـِ بصـدم ٚىلمتـ٬ص

ـــ١        .10 ــ٘ َٚطابك ــ٘ ٚســـا٥ر َتطًبا  ــ١ باغيسذـــد َــٔ ْاســـ١ٝ بٓا٥ اــرٚر٠ ايعٓاٜ

ف ا٭ســـاسٞ َــٔ ٚدـــٛدٙ ٚ طٗــثٙ َــٔ نــٌ َــا     ٚؿيا٥ ـــ٘ سيــا خيـــدّ اهلـــد  

  :هلـدا جيـك َرالا٠ اٯ ٞ .خيايف نـرع اهلل

٭ٕ  يـو   ،ـدًا ٜكصـد بـ٘ اغيباٖـا٠   ٝلـدّ اغيغا٠٫ ؼي  شـٝٝـد اغيسـادـد  شـٝ :ه٫ًٚ

  .َٓٗٞ لـٓـ٘

سـت٢ ضيٓ   ،ايتشـدد ؼي ادلا٤ س ـفي اغيسـادـد َٔ ايعبح ٚايتًٛخلـدّ  :ثاًْٝا

َٚـٔ  يـو َٓـ  ايصـغار َـٔ دمتــٍٛ        ،ٚلًا ؼي لٗــد ايرســٍٛ   َا نإ َشـر

  .ايف هسادٜح بشٝشـ١ نجـث٠خياغيسـادـد التُادًا ل٢ً سـدٜح اعٝف 

ايعٛد٠ باغيسذـد ىلزي بسـاطت٘ ٚقــ٠ٛ  ـأثثٙ ؼي ايٓ ــٛ  باإلضيـإ ٚايعُـٌ       :ثايجًا

ر ايــدٟ  َــ  لــدّ ٚدــٛد ا٭ثـ     ،ايامتـرفـ١اغيغـا٠٫ ؼي فـديو متـث َٔ  ،ايصاب

  . ب٢ٓ اغيسـادـد َٔ هدً٘

ٚ ٛفــث   ،جيـك هٕ ٜرال٢ ؼي بٓا٤ اغيسـادـد  شـٝٝـدٙ ل٢ً هســ  َتٝٓــ١   :رابعًا

 فًكـد دـدد هبشاب رســٍٛ اهلل   ،هسـباب ايكـ٠ٛ ؼي بٓا٥٘ ٚايٓـيافـ١ ؼي َـيٗـرٙ

َسذــــدٙ َـــٔ بعــــدٙ ٚمل ٜــــدمترٚا ٚســــعًا ؼي  شـٝٝــــدٙ ٚ كــــ١ٜٛ دلا٥ُــــ٘ بايكــــدر  

ٚدبًُٝـــ٘ بايٓكــــٛ   .ٚيهٓٗــــِ ابتعــــدٚا لــــٔ  اٜٝـٓــــ٘ بايامتـــارف ،هـــٔاغيُ

ٚ سـتجــث ايٓ ــٛ  ٚ ــدنر     ،ٚاغيـياٖـر ايـ  َٔ نــأْٗا هٕ ربطــف ا٭بصـار   

  .بايـدْٝا ٚهسـبابٗا
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    ٘ ــ ــ١ يـ ـــٓٛإ ايعبٛدٜـ ـــد اهلل ؼي ا٭ر  لـ ـــ١  ،ىلٕ َسـادـ ـــد َتـٝٓـ فًتـشـٝـ

٫ٚ  ًٗٝٗـِ سيـاٜــد َـٔ    ،ٚاسبسـابهْٝـكـ١ ل٢ً هٕ  دنر ايٓا  بّٝٛ ايٓشـٛر 

ـــدْٝا ٚ مترفـــتٗا  ـــدانرات ٚاغيعًُــري ٚاغيعًُــات     ،اي ـــدانرٜٔ ٚاي ٚيتعُـــر باي

ـــا نـــباب اغيســـًُري      ،ٚاغيــتعًُري ٚاغيتعًُــات  ـــ١ ًٜذــأ ىليٝٗ ــ١ ٚاقـٝ ٚيــتهٔ َـيً

  .ٗـِ ايشٗـٛات ٚا٭ٖـٛا٤ نًُا سابٗـِ هَـر ٚنًُا هدٗـد

ـــ     ـــ٘ ؼي  ربٝـ ـــد َُٚٗتـ ـــ١   ىلٕ اغيسذـ ـــا اي ـرقـ ـــ١ سـٛادـ ـــراد ٚىل اسـ ١ ا٭فـ

   ِ ٜتــٓاف٢ بشــهٌ سـاد َــ  ىل ــرام اغيسذــد        ،ٚايت ـاٚت ايــدْٟٝٛ فــُٝا بٝٓٗــ

ل٢ً امتـت٬ف  –َٚٔ اغيعًّٛ هٕ اي كٗا٤  ،بايامتارف َٚـياٖـر ا٭بٗـ١ ايـد١ْٜٛٝ

ََــ   يامتـرفـــ١ اغيسـادـــد ْٚكـشٗـــا ٚىلا ـــا٤      ٍَٙٚهــرّ  ٍّا بــري ضبـــرّ  َـداٖـبٗـــِ 

  .ـر ايـد١ْٜٛٝ لًٝٗـااغيـياٖ

٫ ســـُٝا ىلٕ  ،لـــدّ ىل ـــ٬م اغيسذـــد بــري هٚقــات ايصــًٛات اشبُــ  :متاَســـًا

ٕ رســاي١ اغيسذــد يٝـســ     ىل،نإ َطـرٚقًا َٚكاًَا ؼي سـٛم هٚ سـاســ١ لاَــ١  

ضبصـــٛر٠ ؼي هٕ ٜسـتكــــبٌ ايٓـــا  يثنعــــٛا فـٝــــ٘ ايصـــًٛات اشبُـــ  ثـــِ        

ُسـًُري نًُا هرادٚا هٕ ٜ ـر ــٛا  يً أًَذىلصيا ٖـٛ  ،نٌ ىلزي نـأْ٘ ٛآٜصرف

ـــِ ٚا٫ْكـــٝاد ٭ٚاَـــر ٫َٖٛـــِ دــٌ       َــٔ دْٝاٖـــِ ي٬يت ـــات ىلزي نـــ٪ٕٚ لمتـر ٗ

ٚفـٝــــ٘ ٜتـــفمتٕٛ ٜٚتـشــــاٚرٕٚ ٚؼي ؿيــــ٬ي٘  ،ف ـــٞ اغيسذــــد ٜتعًُـــٕٛ ،دــــ٬ي٘

نًُا طـره هَــر هٚ هغيـ  بٗــِ ؿيــرٚف      ٚىليٝـ٘ ًٜذإٔٚ  ،ـسـهٕٛ ٜٚتعبـدٕٜٚتٓ

  . سـتـدلٞ  يو

يــــديو نًـــ٘ ىل٫ ىل ا نـــإ  ٫ ٜتســــ٢ٓ يًُسذــــد هٕ ٜهـــٕٛ َـ٪ٖــــ٬ًٚ  

ىل٫ ىل ا نـإ ؼي  ًكــ٘   ،َ ـتٛح ا٭بـٛاب طـٛاٍ ايٓٗــار نًـ٘ ٚ ي ــًا َـٔ ايًٝــٌ        

  .دًـك َصًشـ١ هٚ در٤ َ ـسـد٠ فـٝذـٛ   يو يًشادـ١ ايكص٣ٛ
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 ؼي ٖـدٙ اغيٗـاّ نًٗـا ىلزي ايعًُا٤ ايعاًَري ،جيـك هٕ ٜعٗـد بأَـر اغيسذـد .11

ٜٚٓٗضٕٛ فـٝـ٘ بعكـد سًكـات ٚدرٚ  يكــا٤ات   ،اغيخًصري يربٗـِ دٌ دـ٬ي٘

ـــَٕٛٛ بٛادـــك   ـــدٚات ٚلـيـــات ٜٚك ـــف يهــٌ   اإلرنــاد  ْٚ ـــ٘ ٚايتجـكٝ ٚايتٛدٝ

  .فـ٦ات امتُـ  ػئ ٜكصدٕٚ اغيسذـد

٫بـد هٕ  ،ٜٚأمتـد دٚرٙ اهلاّ فـٝ٘امتُـ   ؼي ـارًآَيهٞ ٜهٕٛ اغيسذـد  .12

ٚابــ١ً بــري اغيسذـــد ٚهســـداخ ايعصــر َٚشــه٬ ٘    هــٕٛ ٖـــٓاى دســـٛر  

ـٛر ازبسـ  حيطُـٛا ٚبتعبـث لمتــر جيــك لًـ٢ اغيســًُري هٕ      ،ٚنـبٗـ٘ ٚلًَٛـ٘

اغيبطًــٕٛ  ٚرًا ٚبٗتاْــًا بــري اغيسـادـــد ٚامتُـــ  قــا٥ًري بــإٔ         هقاَٗــا ايــ  

ثــِ ٫ نـــإٔ هلــا سيــا ٚرا٤  ،اغيسـادـــد ىلصيــا  عـــ٢ٓ بشـــ٪ٕٚ ايصــ٠٬ ٚايعبــادات

  .ا   ـٛر ب٘ هسـداخ امتُـ  َٔ هفهار ٚلًّٛ ٚبرالات يو ػي

هٚ لًّٛ هٚ َـداٖـك  طـرح ؼي  ،فُا َٔ فهر٠  رب  ؼي سـاسـ١ امتُـ   

ردا٥ـ٘ ىل٫ ٚجيــك هٕ  كــّٛ ؼي َــٝاإ اغيسـذــد ٚؼي ســُاٙ بٓــربا         هن٤ٞ َـٔ  

ا ىلصيـ  ت٘فإٕ نإ سـكًا فـإٕ هفضـٌ َٓـام يتُٓٝــ     ،َٔ ايعًِ اغيٛاٛلٞ ايصاؼي

ٚىلٕ نــــإ باطـــــ٬ً فــــإٕ هٍٚ ســــار  ٜعٗـــــد ىليٝـــــ٘ حب ـــــفي   ،ٖـــــٛ اغيسذـــــد

  .امتُـ  َٔ ٚلـجا٥٘ ٖـٛ اغيسذـد هٜضًا 

ــادات        .13 ـــد َــٔ ايع ــاٚد ايشـــباب بايعـدٜ ـــ    ـــدإ اي لُــٌ رســـ٬ت ىلزي ايبـً

ٚايصــ ات اإلسـ٬َٝـــ١ اسبُٝـــد٠ ٚ هــٕٛ رســـ٬ت ٖـادفـــ١  ُٓــٞ َـــدارى        

ٚ  ـت  لفاقٗــِ لًـ٢ َـا سـٛهلــِ َـٔ ايعـامل ســت٢         ا٭بٓا٤ ٚشيـدٖـِ بازبـدٜـد

ـــا ٚبعـــدت      اٜتعًُــٛ ـــ١ هَـــ١ ٚاســـد٠ َُٗــا  راَــ  هطرافٗ هٕ ا٭َـــ١ اإلسـ٬َٝ

 .1 اغيسـافات بٝـٓٗا

                                                 
 ،ٖـــ1414ايطبعـــ١ ا٭ٚزي  ،هبــٛ هسـاَـــ١ ضبــٞ ايـــدٜٔ لبـــد اسبُٝـــد  ،دٚر اغيسذـــد ؼي  هــٜٛٔ امتُـــ  اغيســًِ-1
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 م           ـ ـ تـخـال
 

ـــدٜٔ         .14 ــُِٝٗ اي ـــ٘ يت ٗ ــاّ َسذـــد اسبــٞ دـــدب  ـــث اغيســـًُري ىليٝ َــٔ َٗ

        ٛ ٕ يغــ١  اإلسـ٬َٞ ٚئ ٜتـأ ٢  يـو ىل٫ بٛدــٛد بعـ  هبٓـا٤ اسبــٞ ػيـٔ ٜ ُٗـ

اإلســـ٬ّ ســـت٢ ٜكـــّٛ ٖـــ٪٤٫  سيبــاد٨ دٝـــد٠هدٓـبٝـــ١ هٚ هنجــر ٚلًــ٢ دراٜــ١ 

بعُــٌ ايتٛلٝـــ١ اغيٓاســـب١ يغـــث اغيســـًُري ٚىلرنـادٖـــِ ىلزي اغيبــاد٨ ا٭سـاســـ١ٝ   

يإلســـ٬ّ ٚذببـٝبٗـــِ ؼي اإلســـ٬ّ فًعــٌ اهلل جيعـــٌ َــٔ ٖـــ٪٤٫ َــٔ ٜهــٕٛ     

هلل سبشاْ٘ ٚ عازي ٜٗــدٟ بـ٘ قــًٛبًا    َـرنـدًا ؼي بًـدٙ ٭ٖـً٘ َٚٛاطٓـٝ٘ ٚيعٌ ا

ــٛر ٘ ايطٝبــــ١        ـــدِٜ اإلســــ٬ّ بصـ ـــِٝ اشباط٦ــــ١ ٚ كـ ـــ١ ٚ عــــدٌٜ اغي اٖـ َغًكـ

 .1ايصشٝشـ١ 

ٖـٓاى بع  ا٭َـٛر قـد ٜتعـدر ل٢ً هْا  ايكــٝاّ بٗـا َجـٌ  غســٌٝ اغيـٛ ٢       .15

ٚ ه ـٝٓٗـِ فايكـٛالـد َعـرٚفــ١ ٚيهـٔ ايتٓـ ـٝــد قــد ٜهـٕٛ َتعــدرًا ىلزي ســد        

فـٛادك َسذــد اسبـٞـ هٕ ٜهـٕٛ بـ٘ بعـ  ا٭متــ٠ٛ ايعارفــري هلــدا ا٭َــر           ،َا

١   ايتٓ ـٝـد ايصشٝشـ١ٚطـرٜكـ١  ل٢ً هبٍٛ ايشـرع ايهرِٜ ٚنُا دا٤ ؼي ايسـٓـ

 .2 ٖٚـدا َٛدـٛد ؼي بع  َسـادـد اغيًُه١ ايعربٝـ١ ايسعـٛد١ٜ .ااُـد١ٜ

16.     ٞ ــ ـــدّ ايعًُ ــايّٝٛ هبــب    ،هٕ ٜســـاٜر َسذـــد اسبـــٞ ايتك ايهُبٝــٛ ر ف

دامتـ٬ً ؼي نٌ صبا٫ت اسبـٝا٠  كـرٜبًا يـدا ٚدـك هٕ ٜتــدرب لًٝــ٘ ٜٚهـٕٛ    

َـٔ اـُٔ زبـإ اغيسذــد َــٔ ٜســاٜر ايـأَ ٜٚطــٛع ايتكــدّ ايتهٓٛيٛدـــٞ         

ٖٚـــدا جيعـــٌ ىلَــاّ اغيسذـــد ٚبعــ  اغيصــًري َطًعــري لًــ٢    .شبـدَـــ١ اسبـــٞ

ـــ    طـــرٜل ايعــامل لـــٔ ــ٢ َــا ٜ دٚر ؼي ايعــامل َــٔ  ا٫ْرتْــ  ٚبٗـــدا ٜطًعــٕٛ لً

ايبــدا٥ٌ بأفهـار بٓــا٤ٙ يًُذتُـ       ىلجيـاد َٚٔ ثِ برالات ٚهفهار ٖـداَـ١ 

  . سـالـدٙ ل٢ً بٓـا٤ ْ سـ٘ ٚاغيشارن١ لاغيًٝا ؼي امتُ  اسبضارٟ اسبـدٜح
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ٖـٛ هَٔ امتُـ  ٚا٭َـ١ بأسـرٖـا فإ ا نعـر نٌ فــرد  ىلٕ هَٔ اي ـرد  

ٚ  بــا٭َٔ ؼي امتُـــ  نعـــر امتُـــ   ا٭َــٔ  ٭ٕنًــ٘ بــا٭َٔ ٚنــديو ا٭َـــ١ 

َطًـك ٚارٚر٠ دٜٓٝـ١ سعـ٢ اإلسـ٬ّ ىلزي ذبكٝــكٗا ؼي امتُــ  فـإٕ اغيسذــد     

ٜعتــرب َرنــاًا يإلســـ٬ّ ٜكـــّٛ بـــدٚرٙ ؼي ذبكٝــل ٖـــدا ا٭َــٔ َــٔ سٝـــح ٖـــٛ   

ـــٝح      ـــًُري سـ ــ٢ اغيسـ ـــرٚا١ لًـ ــاد٠ اغي ـ ــ٠٬ ٚهدا٤ ايعبـ ــإ يًصـ ـــد َٚهـ َسذـ

 ٚ ٜٚتفمتــٕٛ ٚذبكــل    ًاٜتعارفــٕٛ فـٝــ٘ ٜٚعـإٚ بعضٗــِ بعضـ     جيتُعٕٛ ًٜٚتكــٕٛ 

ٚاشبطــك   ،ىليكـا٤ ااااـرات  بٝـٓٗـِ َصاب د١ْٜٛٝ ثِ َٔ سٝـح ٖـٛ َهإ 

ٚا٭سهاّ ايشـرلـ١ٝ ايـ  حيـتاز ىليٝٗـا   ،ٚبٝإ ا٭َـٛر ايـدٜٓـ١ٝ ،ٚدار اإلفـتا٤

١ ايــ   َاّ اغيسذـد ٚمتطٝــب٘ َٚـٔ سٝــح ا٭ْشطــ    ىلنٌ َسـًِ فـٝسـأٍ لـٓٗا 

لًٝٗا سٝـح  ٓــطًل   ُٝـًٓادبتُـ  سـٍٛ اغيسذـد ٜٚهٕٛ اغيسذـد َٓـيُٗـا َٚٗ

ا٭ْشطـــــ١ ا٫دتُالـــــ١ٝ ٚايجـكافـٝـــــ١ ايـــــ   سـتشـــــٛ  لًــــ٢ هٚقــــات اي ـــــرام   

ٚ سـتكـطك هبشاب اهلُـ١ ايعايٝـ١ ٚ غـر  ســك ايعُـٌ ا٫دتُـالٞ بـري هبٓـا٤      

ْـ  امتُـ  فٝـتعإْٚٛ فــُٝا بٝـٓٗــِ ل   ّ   ًـ٢ ىللا ا٭راَـٌ  ٚ ١ ااتـاز ٚرلاٜـ١ ا٭ٜتـا

َٚسـالـــد٠ اغيســـانري ٚايكضــا٤ لًــ٢ ايســـًٛى اغيٓشـــرف ٚا٭َـــر باغيعـــرٚف    

ؼي بـاب   متُــ  ا٭َــر ايــدٟ ٜـأ ٞ َـردٚدٙ     غيٓهـر بـري هبٓـا٤ ا   اٚايٓٗـٞ لـٔ 

ايكـــٟٛ بــاهلل  عــازي  ٘نعـــٛر اي ـــرد بــا٭َٔ ايٓ ـــسٞ إلضياْــ ٚاي ـــرد ٚامتُـــ  

٘ بتعايِٝ ايـدٜٔ ٚىلقاَـ١ نعـا٥ر اإلسـ٬ّ ٚ ٫ٚر باطـ٘ ٚنـديو نعــٛرٙ    هرناْـ

سـبك ادـتُاع ببا٭َٔ ا٫دتُالٞ ٫ْتـشـار اإلمتا٤ ٚاابـ١ بري هفـراد امتُـ  

ايهــٌ لًــ٢ ايتعـــإٚ ٚاغيسـالـــد٠ ٚايتهافـــٌ ايـــدٟ ٜٛفـــر يًذُٝــ  اسبـــٝا٠         

د٠ ايعكـٝـد٠ ايـ   ـدٜك  سـٚٚايهرضيـ١ ٚضيٓشٗـِ ايشعـٛر با٭متـ٠ٛ اإلسـ٬َٝـ١ 

 .هـٕٛ دــر٠  يـو نًـ٘ هَـٔ اي ــرد ٚامتُــ        فٝاي ـٛارم ايطبـكـ١ٝ ٚايكـبًٝــ١  
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فــإٕ اغيسذـــد َطايـــك ؼي لصــرْا اسبااــر هٕ ٜكـــّٛ بـــدٚرٙ نــا٬ًَ    وٚيـــدي

    .لـٔ  يو رينُا نإ ٖٚـدا جيعـٌ ا٭٥ُـ١ ٖـِ اغيس٦ٛي

 
 

 

 


