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 انرتبية االسالمية ... أسانيبها وإسهاماتها يف حتقيق وتعزيز انعمم 

 انتطىعي عند انشباب يف اجملتمع انعراقي 

 
 
                              أ.د عبد الرحمن ابراهيم حمد الغنطهسي            أ.د. برزان ميسر حامد الحميد              

 كلية التربي –الجامعة العراقية    هم االنسانية         كلية التربية للعل -جامعة المهصل
 

 مقدمة :
و مغ مػاقف وسسات وأىجاؼ جسيعيا أف وسائل التخبية الشاجعة تكػف مغ سسات الشيج الشبػؼ, لسا ل

تػفيخ الحياة الكخيسة و ترب لسشفعة الفخد واألسخة والسجتسع, و يخمز  البحث في شكمو األخيخ  لتحقيق 
غ التخبية اليادفة مغ عصاء متشػع في التخبية والتعميع  واالستفادة مشو  بالقجر الحؼ تدسح بو لسغ يبحث ع

قجراتيع ومدتػياتيع اإلبجاعية ، وتػضيف َمغ يقػـ عمى ىحا العسل الكبيخ في اإلسيامات الخيخية , في 
, وال لسفكخيغ عمى ذلظ عمساء والجعاة واالخعاية الكاممة لمفخد والسجتسع, وكذف البحث عغ  دور وحث ال

بج مغ تغيخ األساليب وتجاوز األساليب التقميجية الدابقة التي اعتاد عمييا اآلباء، واختمصت فييا الػسائل 
بالغايات، واألساليب بالسشيج، ولئغ كاف الدابقػف يقػلػف إف أوالدكع خمقػا لعرخ غيخ عرخكع، فدخعة 

ًا ومرجاؾية، لحا وجب عميشا التسدظ باليجؼ الشبػؼ لسا يسمظ التغيخ اليػـ تجعل ىحه السقػلة أكثخ انصباق
مغ ثػابت أساسية في شخيق التخبية والعسل التصػعي مغ ىشا اقتزت شبيعة البحث أف ُيّقدع  إلى ثبلثة 

دور وسائل اإلعبلـ في تخسيخ العسل و مباحث، جاء السبحث األوؿ لمتحجث عغ مقرج أساليب التخبية 
العمساء والسفكخيغ في تخسيخ العسل التصػعي في دور السبحث الثاني : عغ ف التصػعي، في حيغ كذ

وبيشا ؼيو نساذج مغ نفػس الذباب: اما السبحث الثالث واالخيخ فقج تشاولشا ؼيو أساليب التخبية الشبػية 
صّخنا فييا والرحابة الكخاـ , ثع اتبعشا البحث بخاتسة سروافج وأساليب التخبية عشج آؿ البيت عمييع الدبلـ 

  .أىع الشتائج والتػصيات
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 المبحث األول

 العمل التطهعيترسيخ دور وسائل اإلعالم في ة و أساليب التربي

الجسعيات السشطسات الخيخية و إف نسػ السجتسعات وتصػرىا يعتسج إلى حج كبيخ عمى دور          
ي مغ أفخاد السجتسع حيث يعسل أبشاء السجتسع عمى مداعجة الجولة األىمية التي تقػـ عمى العسل التصػع

العسل في نذخ بعس األفكار أو السسارسات التي تداعج عمى الشيػض بالسجتسع ككل وأحج أىجاؼ 
عسل نذاشات و  عمع والفزيمة نذخ الالحفاظ عمى األمغ والجفاع عغ تخبة الػشغ و ىػ التصػعي 

ـ واليتيع وذو االحتياجات الخاصة وكحلظ مداعجة الشازحيغ , إف دور ومدابقات وفعاليات في تكخيع األ
مشطسات السجتسع السجني كبيخ لحا كاف لداما أف يتحقق مذخوع العسل التصػعي مغ أجل بدسة وفخحة 

تدعى الحاجة الى اساليب حجيثة في التخبية تتفق مع دور اإلعبلـ اليادؼ لمغ ىشا ضيخت شفل عخاقي , 
كتاب هللا وعمػـ القخآف الكخيع وتذجيع الجساىيخ عمى محاسغ األخبلؽ مغ ي وىػنذخ إلى ىجؼ أساس

الثػابت –الكخيع وذلظ في سبيل العسل بو حيث يسثل القخآف الكخيع   القخآفعمى أف تقػـ بجراسة  اختبلفيا
شح أكثخ مغ فيجػ بو الشاس م -الحؼ أندلو هللا تعالى عمى نبّيو، صمى هللا عميو وسمع األخبلؾية وىػ 

أربعة عذخ قخنًا، ىػ نفذ القخآف الكخيع الحؼ ييجؼ اإلنداف في عرخ الفزائيات، فالقخآف الكخيع، ىػ 
فيػ مشيج لمذخيعة  السختمفة كتاب هللا تعالى، الحؼ أندلو ليجاية البذخية، عبخ السخاحل التاريخية 

غ أىع وأنفع وسائل اإلصبلح وبشاء ال شظ أف اإلعبلـ مو اإلسبلمية وأساس لئلنداف السدمع في حياتو.
وسمػكيع ،  اتجاىاتيعاألخبلؽ، عبلوة عمى ما يقػـ بو مغ إيراؿ السعمػمات إلى الشاس والتأثيخ في 

والبعج اإلنداني وتصػيخ  ويجب أف تكػف وسائل اإلعبلـ في الببلد اإلسبلمية في خجمة الجيغ والسجتسع
ومغ ذلظ سعة الباؿ، وعجـ عمى العسل التصػعي أساليب وخصط التخبية لغخس الؿيع التي تحث 

 ( .1/6. )فكخة لتخبية االسخة: االستعجاؿ

عغ شخيق التسدظ بفزائل الجيغ الحشيف والترجؼ لمغدو الفكخؼ الحؼ يعادؼ اإلسبلـ وذلظ     
تتدع والسدمسيغ.لحلظ فبلبج أف تقػـ وسائل اإلعبلـ عمى اختبلفيا بجور فعاؿ في ىحا اإلشار خاصة وأنيا 
عسل البالعجيج مغ الخرائز التي تسكشيا مغ الؿياـ بيحا الجور بكفاءة كبيخة حيث تدتصيع أف تجعع 

في  وخاصة (، 57، 2004)شخوخ ، خبلؿ بخامجيا ومػادىا السختمفة مغ وذلظ التصػعي بكل صػره , 
لخعاية االجتساعية، يتع بالجػانب األخبلؾية، وبالخقي االجتساعي، واأف يقصاع التشسية االجتساعية، و 
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ورعاية الصفػلة، والذباب والسخأة، والتكافل، والعسل التصػعي والخيخؼ، والتعميع العالي، والتعميع العاـ، 
والتخصيط العسخاني واإلسكاف، وتشسية الدياحة والخياضة والبيئة.ولقج ضيخت آثار شيبة في السجتسع 

، فُقصعت الػشغ الدميع الحؼ أشخؼ عمى تشفيحه أبشاء  بفزل هللا ثع بالجيػد السذكػرة والتخصيط العخاقي
أشػاط في تػسيع التعميع وإنذاء الجامعات، وضيخت الخجمات االجتساعية لكل قصاعات الذعب مع ما 

 . تسخ بو الجولة مغ تزييق عالسي ومحاربة عمشية لسذخوعيا الحزارؼ اإلسبلمي الحؼ قامت مغ أجمو

,  الجػدة وصشاعة العسل الخيخؼ يداعج عمى سل االجتساعي التصػعي، سية دور العإبخاز أىإف        
تبديط اإلجخاءات وتقميز التكاليف كسصمب حيػؼ الستسخارية  في  أىسية صشاعة العسل الخيخؼ وتكسغ 

الجسعيات الخيخية في ضل التحجيات الخاىشة الحاجة إلى التحالفات االستخاتيجية و االنجماجات بيغ 
أىسية  , كحلظ  اإلبجاع في الخجمات السقجمة لمستبخعيغ ىػ ما يرشع الفخؽ و ة. التسيد الجسعيات الخيخي
تصبيقات الجػدة تزسغ إف عجـ التأثخ بدخعة الجوراف الػضيفي في العسل التصػعي.و استسخار العسل 

ية ضساف شفاؼية العسميات التذغيمية و السالو التحديغ السدتسخ لعسميات الجسعيات الخيخية.و التصػيخ 
في قصاع األمغ والجفاع، فبيَّغ السػاجيات  مذاركتيا  لتعديد ثقة الستبخعيغ بالجسعيات الخيخيأما

واألىجاؼ، ووضع السبادغ األساسية لمذخشة والبخامج الخئيدية في مجاؿ مشع الجخيسة واكتذاؼ ما يقع 
ػسائل الحجيثة ألداء مشيا،  وتأىيل رجاؿ الذخشة عمى مدتػػ الزباط وضباط الرف، وتدويجىع بكل ال

تحقق األمغ والدبلمة لسػاششييا والفزل ما يبحث عغ ميستيع عمى أكسل وجو.إف الذعب بكل فرائمو 
 شيجت بو األعجاء.

إف مغ أىع األسباب السادية التي يجب عميشا أف نيتع بيا في عسمشا الجءوب لتسكيغ ديغ هللا        
.التخصيط واإلدارةاالىتساـ بالتفخغ وإعجاد الستخرريغ، وإنذ إف ,  اء السخاكد التي تيتع باألبحاث والعمـػ

التخصيط الدميع واإلدارة الشاجحة في العسل  مغ األسباب األكيجة في التسكيغ لجيغ هللا تعالى، ولقج عخؼ 
ىػ  عسل التصػعي إف التخصيط في مفيػـ ال«جدخ الحاضخ والسدتقبل»بعس الباحثيغ التخصيط بأنو 

الحاضخ لسا يػاجو اإلنداف في عسمو أو حياتو في السدتقبل، وعمى ىحا فإف اإلدارؼ السدمع  االستعجاد في
والذباب  البج يزعػف يكػف قج عخؼ التخصيط ألف هللا تبارؾ وتعالى قج وجو إلى ذلظ في آيات كثيخة.

عمى و  ،( 124)فزيل : وآؿ بيت الشبػة  قجوه إندانية  تعتبخ الخسل التي  التخبية اإلسبلمية مؿياس
تعاليسيا الصيبة في جسيع السدتػيات  ػاأف يتسثم ع محاوليغضع ىحه القجوة السباركة نرب عيشيذباب  و ال

لمسخبي الشاجح  وليكػف مخبيًا ناجحًا  شخرية ؾيادية  صاحب اإلعبلمي التي تجعل فسا ىي الرفات 
قج يكػف السخبي أبًا أو أمًا أو أخًا أو صفات كمسا ازداد مشيا زاد نجاحو في تخبية ولجه بعج تػفيق هللا، و 
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مى عاتق واحج، بل كل مغ أختًا أو عسًا أو ججًا أو خااًل، أو غيخ ذلظ، وىحا ال يعشي أف التخبية تقع ع
كحلظ مغ يقرج الخيخ في  العسل التصػعي يقع عمى عاتقو  كثيخة .يديع في تخبيتو وإف لع يقرج حػلو 

ُة السخبي في عسمية التخبية. فبلبج أف يكػف لجيو قجر مغ العمع و ألن الِعمع مغ الرفات مغ أىسيا  ُعجَّ
، وال يصمب مغ السخبي سػػ القجر الػاجب عمى كل مكمف أف ي، إضافة إلى فقو الػاقع السعاصخالذخع

إنسا ورثػىا عغ  ف جل األخصاء التي تقع في التخبية يتعمسو.ولػ نطخ الستأمل في أحػاؿ الشاس لػجج أ
عميو، كالعمساء والجعاة وأمياتيع، وَيَطمُّػف عمييا إلى أف يؿّيس هللا ليع مغ يعمسيع الخيخ ويخبييع آبائيع 

يحػؿ بيغ أبشائو وبيغ الحق بجيمو؛ وقج  ةعيالرالحيغ أو يسػتػف عمى جيميع.والسخبي الجاىل بالذخ 
 شمب العمع أو غيخ ذلظ تخؾ السعاصي أو األمخ بالسعخوؼ أو ، كسغ يكخه لػلجه يعاديو لسخالفتو إياه

 .(4/1)سمدمة التخبية )

والسخاىقة والذباب  أف يتعمع أساليب التخبية اإلسبلمية ويجرس عالع الصفػلة ويحتاج اإلعبلمي الشاجح
الؿيع وسائل زرع يختار ، ألف لكل مخحمة قجرات واستعجادات نفدية وجدجية، وعمى حدب تمظ القجرات 

ولحا نجج اختبلؼ الػسائل التخبػية بيغ األشفاؿ إذا ( ، 52: 1996،)ناصخ وحساية الفصخة الدميسة 
اختمفت أعسارىع، بل إف االتفاؽ في العسخ ال يعشي تصابق الػسائل التخبػية؛ إذ يختمف باختبلؼ 

في األمة جدء مغ حياتيا وسمػكيا، فأمة ببل تخبية ليذ ليا ذكخ، وأمة ببل سمػؾ  التخبية الشبػية الصبائع.
وسمع عمى ىحا الجانب، فخبى جيبًل خمج  وآلو  ومة ذليمة خانعة! ولحا حخص الشبي صمى هللا عميوأمة ميد 

ذكخه التاريخ، وسصخ عطستو الجىخ، وإذا نطخت إلى السعمع والسخبي عميو الربلة والدبلـ وججت أنو ما 
تييغ والسجتشبيغ لو، كاف يأمخىع بأمخ إال كاف أوؿ السستثميغ لو، وما نياىع عغ شيء إال كاف أوؿ السش

فكاف قجوة مثمى في األخبلؽ والؿيع، فتعمقت بو قمػب أصحابو، وأحبتو، وعسمت بكل ما أرشج إليو، وحث 
لقج مغ هللا عمى  .( 41) حمبي :  عميو، وىحه ىي التخبية بالقجوة التي ىي مغ ميسات األسخة السدمسة

" ومغ أجل ىحه الشعع نعسة العقل ... فكاف لداما  اإلنداف بشعع كثيخة " وإف تعجوا نعسة هللا ال تحرػىا
عمى السدمسيغ أف يدخخوا ىحا في خجمة عباد هللا ... خاصة في بشاء اإلنداف وإف مغ أىع السخاحل التي 

عغ مخحمة الذباب والذباب " وسػؼ أتكمع  يسخ بيا اإلنداف " مخحمة التأسيذ " أؼ مخحمة " الصفػلة
الجانب  إف  يغ , عجـ فيع األبشاء في ىحه الدشع أولياء األمػر لذعػرىع بعشج جسيالسخاىقة والبمػغ و 

احل والبج مغ وما يحجث مغ تغييخات مراحبة لتمظ السخ  كخؼ والمغػؼ والشفدي واالجتساعي الجدسي والف
 وخاصة في محاولة التفاىع مع الذباب  سخبيالمخ و األولي  بعس األمػر السيسة التي تشفع الػقػؼ عشج

يع عرب الحياة وشخيق البقاء عمى درب الخيخ في وقت أىسميع الكثيخ مشا فتعثخ األبشاء واآلباء فكاف ألن
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ىشاؾ حاجد عطيع بيغ الجيميغ .. فجعػنا نعخؼ الكيؽية الرحيحة في التعامل معيع وكدبيع ... فاهلل 
والسداىسة في عبلج أسأؿ أف يبارؾ بيحا الجيج وبجعمو سببا في نجاح الجسيع لمػصػؿ لقمػب الذباب 

إعصائو ز بالجشة مغ الثػابت األساسية مذاكميع ومداعجتيع عمى الديخ في الجادة الرحيحة والشجاة والفػ 
باإلىساؿ الذجيج وغالبا ما يقف أولياء فالسجتسع غالبا ما يػاجو الذباب  الفخص لمتعبيخ عغ نفدو ،

لحاتو مغ خبلؿ استغبلؿ  اىتساميع بتحقيق عبل بعجـ األمػر والسجرسيغ مػاقف تخيب اآلماؿ قػال وف
: عغ مغ احتخاـ الصاقات ، و  اآلؿ واألصحاب شاقاتو أو مشحو السدؤولية ، وىحا مخالف لسا كاف عمي

ْػِط َفَدِسْعُت َصْػًتا ِمْغ َخْمِفي:' اْعَمْع َأَبا َمدْ  ػٍد' َفَمْع عُ َأُبي َمْدُعػٍد اْلَبْجِرؼِّ قاؿ:ُكْشُت َأْضِخُب ُغبلًما ِلي ِبالدَّ
ِ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع َفِإَذا ْػَت ِمَغ اْلَغَزِب، َفَمسَّا َدَنا ِمشِّي ِإَذا ُىَػ َرُسػُؿ َّللاَّ ُىَػ َيُقػُؿ:' اْعَمْع َأَبا  َأْفَيِع الرَّ

ْػَط ِمْغ َيِجؼ ْػُط ِمْغ َىْيَبِتوِ وفي رواية: َفَدقَ  -َمْدُعػٍد اْعَمْع َأَبا َمْدُعػٍد ' َفَأْلَقْيُت الدَّ َفَقاَؿ:'  -َط ِمْغ َيِجؼ الدَّ
ـِ' َفُقْمُت ال َأْضِخُب َمْسُمػًكا َبْعَجهُ  وفي  - َأَبًجااْعَمْع َأَبا َمْدُعػٍد َأفَّ َّللاََّ َأْقَجُر َعَمْيَظ ِمْشَظ َعَمى َىَحا اْلُغبل

ِ فَ  ِ ُىَػ ُحخّّ ِلَػْجِو َّللاَّ ْتَظ الشَّاُر رواية:َفُقْمُت َيا َرُسػَؿ َّللاَّ )مدمع ،  ".َقاَؿ:' َأَما َلْػ َلْع َتْفَعْل َلَمَفَحْتَظ الشَّاُر َأْو َلَسدَّ
في فػرة الغزب أو  ومغ األساليب في تخبية الذباب ىػ  عجـ التحجث أو الشرح ليع (، 3144االيساف :

شفذ ميمة اليجوء قج نخصئ في ترػيب اليجؼ وقتيا ، فمشعصي ال ألنظ … شجة االنفعاؿ لفخح أو حدف 
و الشقج أو الدخخية عشج الحػار عجـ االستيداء أنكغ عمى بريخة و مغ الغزب أو سكػف االنفعاؿ حتى 

خبلؿ الحػار ، ونكػف أيزا خيخ مشرتيغ ... مع  ػار والكمسات اإليجابية عمى حدغ الح ةػاضبوالس
ؿيقة نتيجة لسا يتختب عمييا السػاضبة عمى السرارحة حتى ال يزصخ لمكحب نتيجة الخػؼ مغ ذكخ الح

أو نتيجة إلرضاء الكبار ، وعجـ  -لو أسباب مشيا الخػؼ مغ العقاب  ػعة .. فالكحب مغ عقػبات متش
سعة الخياؿ الخرب  وقج يكػف الكحب بدبب -أو لعجـ القجرة عمى التعبيخ -ذكخ الحؿيقة السؤلسة ليع 

 .في ذىغ الذباب

فق مع األساليب الشبػية الخائعة التي تصفح بالسعاني الكبار وتدخخ وىحا األسمػب مغ البياف مسا يت    
إف القشػات الفزائية (، 5/150)الػقت واىسيتو في حياة السدمع :  بأسساىا في مػجاتيا المفطية القريخة.

أثخت ولع تدؿ تؤثخ عمى حياة الكثيخيغ صغارا وكبارا وفي مختمف السجاالت . فالقشػات الفزائية دخمت 
ػت قاشبة ببل استئحاف وىي تخاشب جسيع أفخاد األسخة عمى مجار الداعة بمغات وشخؽ وأساليب البي

مختمفة يختمط فييا الجج بالسخح بالعشف باإلثارة بغيخىا   ولػ دخمشا إلى أؼ مجرسة مغ السجارس وفي أؼ 
سخاحل الجراسية تتعمق بمج مغ البمجاف لػججنا اف ندبة كبيخة مغ األحاديث الجانبية لمصمبة وفي مختمف ال

أما ببخنامج تخفييي أو فيمع  بثت عمى واحجة مغ القشػات الفزائية ، أو حػؿ احج مػاقع شبكة االنتخنيت , 
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ومغ ىحا السجاؿ وىحا السشصمق ، ندعى لمبحث عغ التأثيخ الحالي لمقشػات الفزائية عمى مفاـيع وثقافة 
ـ الفزائي وتدخيخه لتعديد ىحا الثقافة ونذخىا في حقػؽ الصفل وكيف يسكغ االستفادة مغ ىحا اإلعبل

ومغ  وسائل اإلعبلـ التي تداعج  في  التشذئة ( ، 6: 2010)ميجؼ،وسائل االعبلـ ،السجتسعات العخبية.
معشاه " عغ  Teleاالجتساعية التمفديػف ويعخؼ التمفديػف مغ الشاحية المغػية ، كمسة مخكبة مغ مقصعيغ 

 (.7)وسائل االعبلـ :"الخؤية " معشاه Visionبعج " و 

تعخيف التمفديػف اصصبلحًا : يعخؼ التمفديػف باالصصبلح عمى انو مؤسدة اجتساعية مكػنة  أما    
مغ مجسػعة السرالح اإلدارية والتقشية التي تزسغ بث الحرز والبخامج اإلعبلمية السرػرة بػاسصة 

حيث إف التمفديػف يمعب دورا ىاما  (،3150التفاسيخ : ة )زىخة الكيخباء وبصخيقة استعساؿ التقشيات الحجيث
في التشذئة االجتساعية والشسػ االجتساعي لمفخد والجساعات ، وتشجرج الػضيفة التخبػية لمتمفديػف تحت 
السفيػـ الذامل لمتشذئة االجتساعية ، والتمفديػف شانو شاف الػسائط اإلعبلمية األخخػ ، يمعب دورا ىاما 

ض األشفاؿ عمى تحقيق أىجافيا ، كسا انو يقػـ بعخض معمػمات وبخامج متخررة في مداعجة ريا
يكبخ األشياء الرغيخة ، ومغ خرائرو: يجسع بيغ الخؤية والحخكة والرػت والمػف والجاذبية  لؤلشفاؿ.

وسيمة اقترادية بالشدبة لمجسيػر وكحلظ بالشدبة خة ويحخؾ الثابتة ويثبت الستحخكة، ويرغخ الكبي
جميو والسداحة التي يحتاجيا.أكثخ السؤسدات اإلعبلمية شسػلية مغ حيث الػضائف أكثخ  تأثيخا لسدتخ

ومغ أىع خرائز التمفديػف قخبو مغ األسخة  ، مسا يديج   ،(3150)زىخة التفاسيخ:فيػ سيل االستعساؿ 
اصة صغار مغ فعاليتو وأثخه في نفػس الستمقيغ ، لجرجة اختبلط األمػر عشج بعس السذاىجيغ ، وخ

الدغ ، وعجـ قجرتيع عمى التسييد بيغ الػاقع والخياؿ ، ويتسيد التمفديػف بقجرتو عمى تقجيع دقائق األمػر 
بػضػح ... ولحلظ فإف التمفديػف يعتبخ الشافحة التي يصل مشيا السذاىج عمى العالع كمو ، وبدبب مذابيتو 

خاد ... ويقجر الػقت الحؼ يرخفو اإلنداف في لمػاقع يعتبخ وسيمة ميسة في اإلقشاع والػصػؿ إلى األف
، وال الغخب عمى مذاىجة التمفديػف بحػالي عذخ سشػات إذا ما عاش ذلظ اإلنداف حتى الخامدة والدتيغ 

. وتكسغ  أىسية التمفديػف :     في (203)خػرشيج :يدتبعج أف يفػت تعخض الذعػب الشامية ىحا التقجيخ 
راؿ ، وذلظ لمسدايا التي يتفػؽ بيا عمى وسائل االتراؿ األخخػ ، حيث القخف العذخيغ في ميجاف االت

يجسع بيغ الرػت والرػرة خاصة بعجما أصبحت ممػنة ، وأستصاع أف يحقق انتذارا واسعا في كل 
أنحاء العالع ، ومسا زاد اإلؾباؿ عميو أنو وسيمة لمقصات السقخبة ترمح أكثخ لمكذف عغ الذخرية 

وبالسقابل فيػ وسيمة معقجة تدتخجـ لغة الكمسات والرػر السخئية  ،لشقل األحجاث  ومبلمحيا أكثخ مشيا
مغ السثقفيغ الغخبييغ  معتبخاً  والرػت لتػليج االنصباعات وإثارة األفكار عشج الشاس . ولحلظ فاف قصاعاً 
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ة الدوجية وتخفف يعتبخ اف التمفديػف يقجـ مشفعة تميي عغ القمق في حياة الػحجة والعدلة ، وعغ سأـ الحيا
مغ الشداعات العائمية ، ويذكل أداة لمجيسقخاشية والحػار. إف نسػ التمفديػف اليائل لع يقترخ عمى اتداع 
رقعة انتذاره والديادة السصخدة لعجد أجيدة استؿباؿ إرسالو ، وكاف بفزل تتابع االختخاعات التكشػلػجية 

ت وكسبيػتخ وفجيػ ، وذلظ لتصػيخ وتحديغ الرػرة التي ساىست في تصػيخه ، مغ أقسار صشاعية وكاببل
والرػت إف التمفديػف كػسيمة اتراؿ جساىيخية لع تعج مجخد أداة لشقل األخبار السرػرة ، مدجمة أو 
 مباشخة ،  بل أصبحت تتسيد بقجرة خارقة عمى اإلقشاع والتأثيخ والديصخة ، واف التمفديػف وسيمة ميسة

 .لتغيخ السجتسع 

وضائفو فيي : إخبارؼ ، تدػيقي ، تخفييي ، خجمات اجتساعية ، سياسية ، محىبية ،  أما عغ    
ويسكغ إبخاز بعس ادوار التمفديػف في  ،ثقاؼية ، تخبػية وتعميسية . التمفديػف لو دوره في تشذئة السجتسع 

دار الحزانة تشذئة السجتسع مغ خبلؿ مؤسدات التشذئة االجتساعية وىي )األسخة ، السجرسة ، السدجج ، 
إف الػضيفة التخبػية لمتمفديػف تشجرج تحت السفيػـ الذامل لمتشذئة اجتساعية ، ، ، رياض األشفاؿ ،... (

إذ إنشا ندجل احتػاء بخامج التمفديػف عمى مػاد تخزع لقػاعج العسل التخبػؼ ) مغ حيث خزػعيا لسشاىج 
تحتػؼ عمى مػاد اخخػ كثيخة ال تخزع ، كسا  (6:  2010) حمذ،وأىجاؼ ومبادغ وأساليب التخبية (

 ،لحلظ ، ولكشيا تؤثخ بذكل غيخ مباشخ في قشاعات وسمػؾ األفخاد ، ويحقق بحلظ اىجاؼ تشذئة لمسجتسع 
وتبجو وضيفة التمفديػف التخبػية ؼيسا يمي : التأثيخ في القشاعات والترػرات والعقائج .التأثيخ في المغة 

. فالتمفديػف يعخض بخامج يػمية تجحب الرغار وتذج انتباىيع وتعسل التأثيخ في الدمػؾ و االتجاىات 
عمى تشسية معارفيع وفي اتجاىاتيع وميػليع والديصخة عمى مذاعخىع وأفكارىع . كسا إف بخامج األشفاؿ 
خاصة تتسيد بقجرتيا الفائقة في التأثيخ عمى تذكيل سمػؾ األشفاؿ وتعجيل نطختيع إلى الحياة، و يتعمسػف 

ج ججيجة لمدمػؾ ، قج تجعع أشكاؿ الدمػؾ الدائج أو تغيخىا نحػ الدمػؾ السقبػؿ والستػافق مع نساذ
معاييخ السجتسع ، إذف مغ الثابت أف التمفديػف يؤثخ عمى األسخة نفديا ، بل أف دور األسخة آخحا في 

ح األشفاؿ االنحدار في ضخوؼ العسل العرخية ، حيث خخجت األميات أيزا إلى ساحة العسل ، وأصب
 يدتػعبػف الؿيع مغ خبلؿ وسائل اإلعبلـ ، وفي مقجمتيا التمفديػف . 

وعشجما تػجج ضاىخة في السجتسع سيئة كالصائؽية والتصخؼ والغمػ واإلرىاب  يسكغ إيقافيا أو    
معالجتيا  والحج مشيا ، فاف السرمحة العامة تقتزي تزافخ الجيػد في مؤسدات الجولة والسجتسع 

لمؿياـ بػاجباتيع إزاء ىحه الطاىخة وفق الخصط واالستخاتيجيات السخسػمة الستيعاب شبيعة وحجع السجني 
السذكمة بكل معصياتيا والتعاوف السباشخ مع الػسائل اإلعبلمية السحمية إلمجادىع بالسعمػمات الزخورية 
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امجيع الستػاصمة في لتعسيق السعخفة لجػ عػاـ الشاس ولتكػف عػنًا لئلعبلمييغ في أداء مياميع وبخ 
اتجاىات وقزايا محجدة لتحقيق أىجاؼ مذتخكة تتجدج في الػقاية مغ أؼ ضاىخة مغ الطػاىخ الديئة 
.بحيث يبقى الشذاط اإلعبلمي  عمى الجوـ معخضا لمجراسة والتقييع مغ اجل تأكيج مخاجعة أساليبو في 

تسعيغ والسذاىجيغ والقخاء والقائسيغ عمى األداء وقػة تأثيخه وتعجيل جػانب القرػر واستصبلع آراء السد
 السؤسدات الخجمية السختمفة لبلستفادة مشيا في تعديد الجيج والشذاط اإلعبلمي بكاممو

 المبحث الثاني  

  العلماء والمفكرين في ترسيخ العمل التطهعي في نفهس الشباب دور 

شج التخبػية اليادفة في عبلج األخصاء ع  كاف البج لؤلسخة  أف تعتشي بإيجاد الػسائل  واألساليب        
, وتبحث  كبجيل عغ تمظ الغثاثة والدفاىة التي تعخض في الميل والشيار الصفل الرغيخ والذاب اليافع 

، وكحلظ البج مغ تححيخ األبشاء مغ الػسائل الغيخ ىادفة عمى شاشات التمفاز وغيخىا مغ وسائل اإلعبلـ 
اليادفة والتي تخشج إلى السدار الظ العجيج مغ األساليب الشبػية حسج هللا ىشاإلعبلمية اليجامة السفدجة .وب

, حر مغ الذخ  وتجعػا إلى محاربتو ، وتحأفخاد وجساعات  الرحيح و تجعػ إلى الخيخ وتحخص عميو
بانتسائو ليحه الفخد مغ خبللو  لبشة مغ لبشات بشاء كبيخة ىػ األمة اإلسبلمية ، ؼيذعخ فالعسل التصػعي 

, التخبية الخشيجة ألبشائشا وإعجادىع إعجادا إسبلميا يجعميع قادريغ عمى حسل األمانة والشيػض باألمة  األمة
وبشاء السجتسع الفاضل السشذػد.فإف تخكت وإياؾ أبشاءنا والتفتشا لمتدمية فقج خمفشا أبشاء ىع األيتاـ حقا رغع 

لجنيا الصيبة إنسا يسج البرخ إلى أفاؽ أعمى فبل وجػد أبػييع، والدعي لآلخخة ال يحـخ السخء مغ لحات ا
، ويدتذعخ ( 1/16ة السدمع : ))الػقت واىسيتو في حيايكػف الستاع في األرض ىػ اليجؼ والغاية 

، وإكدابو لمسعارؼ والثقاؼية مدئػليتو تجاه السدمسيغ في كل مكاف باإلضافة إلى تشسية قجراتو األدبية 
جيل الذباب والفتيات وجيل الشاشئة، يحتاج أف نقجـ ليع بخامج  إف الشبػية  . الستشػعة السبثػثة في الديخة

جادة تقجـ ليع السادة الستسيدة السحافطة، وتجيب عمى تداؤالتيع، وتتحجث عغ ىسػميع، وتقجـ ليع الثقافة 
ىػ الذخعية بالمغة السعاصخة التي يفيسػنيا،وبأسمػب عمسي إعبلمي معاصخ , إف اليجؼ  مغ البحث  

ىحه القزايا .( 17)السدجؼ  االسمػبية :  معالجة االنفراؿ الذجيج بيغ الرحيح والدؿيع في الحياة
في كتب المغة واالصصبلح فقج اختمفت وتعجدت السعاني المغػية في  األسمػبجعمتشا أف نبحث عغ مفيـػ 

تج والػجو والسحىب، وىػ السعاجع العخبية بذأف مرصمح )األسمػب( ، مشيا أنو سصخ الشخيل والصخيق السس
واختمف )ابغ مشطػر ، لداف العخب(، الفغ، إذ يقاؿ : أخح فبلف في أساليب مغ القػؿ أؼ أفانيغ مشو.

ىػ( إذ وصف األسمػب 276العمساء العخب الستقجمػف في تعخيف مرصمح األسمػب ومشيع ابغ قتيبة )ت
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األساليب وعجؿ بيغ ىحه األقداـ فمع يجعل بأنو شخيقة العخب في الشطع و " الذاعخ السجيج مغ سمظ ىحه 
وقاؿ ، ( 76-1/75)شاكخ، الذعخ والذعخاء : واحجًا مشيا أغمب عمى الذعخ ولع يصل ؼيسل الدامعيغ" 

)الخصابي ، ثبلث  ىػ( أف األسمػب " ىػ الصخؽ والسحاىب وأودية الكبلـ السختمفة"388الخصابي ) ت 
األسمػب اذ تتجو بو نحػ التػسع ؼيزع الكبلـ ألنو جشدا لفغ  ، وىي إشارة إضاؼية لسفيػـ (42رسائل : 

. وىحا السفيػـ التخكيبي السحجد والػاضح والجقيق لبلسمػب أنسا يجخل في (15) اسمػبية الشطع :  القػؿ
السفيػـ االصصبلحي ال المغػؼ لبلسمػب وىكحا يبجو لمباحث أف ابغ خمجوف قج حخص عمى ابخاز الرمة 

 ي واألسمػبي مغ جية اشارتو إلى أف لكل فغ مغ الكبلـ أساليب تختز بو وال ترمح لغيخهبيغ الفغ األدب
، وبيغ األسمػب والتخاكيب المغػية مغ جية اخخػ، وىػ أدؽ واوضح مانججه ( 571) اسمػبية الشطع : 

اإلعبلـ  وكسا أنو ال يترػر أف يشجح صاحب  (20)شكخؼ ، المغ واالبجاع :  لجػ الشقاد العخب الستقجميغ
في عسمو بجوف جج واجتياد فكحلظ ال يسكغ لفخد أف يخبي ذاتو بجوف تحقيق أساليب التخبية الحاتية ، وىحه 

  : قاؿ الذاعخ ،سشة هللا في الكػف : بحؿ األساليب لتحقيق السدببات 

 ترجه النجاة ولم تسلك مسالكها      أن السفينة ال تمشي على اليبس

رخفاتو وأفكاره إلى األفزل يعشي سيخه وفق الدشغ الكػنية التي وضعيا هللا أف يغيخ الفخد سمػكو وت
كيف كأف  فانطخوا: } قج خمت مغ قبمكع سشغ فديخوا في األرض  تعالىفي الكػف . قاؿ  وتعالى سبحانو

أنو بدبب ذلظ التشازع  أؼاألثخ الػاضح لمتشازع ىػ الفذل ؟ .( 137) آؿ عسخاف :  عاؾبة السكحبيغ {
 الجساعي؟ ألف العسل  جساعيف الفذل ، والفذل ىػ العجد ، بحيث كاف الشداع كاف العجد عغ عسل يكػ 

يجب أف تتزافخ ؼيو القػػ ، ويكػف كل جدء مغ الجساعة متعاونا مع الجدء اآلخخ ، فتتحج القػػ ، 
ولحا قاؿ  وراء الفذل ذىاب القػة ، ويصسع فييع الصامعػف ، ويكػف وتتبلقى نحػ ىجؼ معيغ يجسعيا.

تعالى : وتحىب ريحكع أػ قػتكع ، ويفدخ الدمخذخػ الخيح بالجولة ، ويقػؿ رضى هللا تعالى عشو : 
)والخيح الجولة شبيت فى نفػذ أمخىا وتسذيو بالخيح وىبػبيا( ، ؼيقاؿ : ىبت رياح بشى فبلف إذا دالت لو 

وقج بالجبػر " نرخت بالربا وأىمكت عاد الجولة ونفح أمخه ، ومشو قػلو : ) صمى هللا عميو وسمع ( قاؿ : 
ختع هللا سبحانو وتعالى اآلية بقػلو تعالى : )واصبخوا إف هللا مع الرابخيغ ، وفى ىحا الشز الكخيع يجعػ 
هللا تعالى إلى الربخ " ألنو قػة الجياد ، وقػة الصاعة ، ويخبى العديسة ، ويسشع االختبلؼ ، إذ إف 

 فياإلرادات وخػر  فيبخ عبلج الجدع والصسع  ؟ إذ الجدع ضعف االختبلؼ يشذا عغ الجدعػالر
العديسة ، والصسع يتشافى مع ضبط الشفذ ، وضبط الشفذ ال يكػف إال مع الرابخيغ ، وهللا تعالى مع 
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وحؿيقتيع أنيع مغ أىل الخيخ ويتحسمػف  الرابخيغ.وقج رفع هللا تعالى الرابخيغ إلى أعمى السخاتب عشج هللا
 .ادة اآلخخيغ مغ أجل سع

 

 

 

 

 لمبحث الثالث ا

 أساليب نبهية في آليات  العمل التطهعي

الذاب  السبجع ىػ الحؼ يتحخػ الػقت لمرجع بالحؿيقة والعسل بيا , وىحا األسمػب  الفعاؿ في اف   
ي خصبو عمى سبيل السثاؿ , عسمية اإلقشاع يجج لو سشجا في ىجؼ الشبي صمى هللا عميو وسمع كسا جاء ف

في أسباب ندوؿ القخآف الكخيع معشاه وعسقو , ففي الػقت السشاسب كاف القخآف يتشدؿ مشجسا  هججؿ نوكح
فيترل باألحجاث التي تذكل المحطة الخىيشة ؼيقخر الحقائق ويعالج السذكبلت ويجيب عغ التداؤالت , 

األمة ورقييا معقػد  كاف خمقو القخآف . نيػض األسػة الحدشة , والخسػؿ صمى هللا عميو وآلو وسمع وىػ 
برحة التعميع وجػدة التخبية، والسشاىج األرضية وشخائق البذخ ميسا أوتيت مغ قػة واجتسع لجييا مغ 
خبخة فإنيا تقف عاجدة عغ تحقيق الكساالت، وعغ التشاغع مع الفصخة الدػية، والدبب ىػ أف ىحه السشاىج 

مع ضعٍف في الذعػر الجاخمي الرادؽ ػ فمسا  ال تخمػ مغ ىػًػ بذخٍؼ جيػؿ، أو نطخٍة ضيقٍة محجودةٍ 
نبػؼ عخفو الرحابة وآؿ بيت الشبػة  أسمػبتخمى كثيخا مغ اآلباء عغ اسمػب المعب مع األبشاء وىػ 

وصػره كثيخة مشيا يزع الحدغ والحديغ عمييع الدبلـ عمى مشكبيو عميو الربلة والدبلـ ويقػؿ نعع 
نذأ بعس الذباب  و  ىحه الػسيمة اآلباء، بدبب تخؾ جػه األشفاؿ فقجت االبتدامة مغ و الخاكب والسخكػب 

كسا نخػ حاؿ الكثيخيغ في  معقجا واآلخخ مشصػيا عمى نفدو وكاف أكثخ عخضة لبلنحخاؼ والزياع ...
ومغ الشساذج التخبػية  لحا ساىست السشطسات السجنية في العسل التصػعي لعػدة األمل  الػقت الحالي 
كسا ورد في الحجيث  " أف رسػؿ هللا صمى هللا عميو وسمع كاف يؤتى لو بالربياف فيجعػ الخائعة لؤلبشاء 

ليع ، فأتي لو بربي ؼباؿ عمى ثػبو فجعى بساء فأتبعو إياه ولع يغدمو ".... وعغ أبي ليمى : " كشت عشج 
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لو فقاؿ: دعػا الشبي صمى هللا عميو وسمع وكاف عمى صجره الحدغ عميو الدبلـ فخأيت بػلو أساريع فقست 
 ابشي ال تفدعػه حتى يقزي بػلو ثع دعا بساء ... وفي رواية قاؿ :" ال تدتعجمػه ". 

خ والتأمل ولحا فإف مغ السيع والسيع ججًا إدامة الشط، ىكحا تكػف التخبية الشسػذجية الرحية لؤلبشاء    
تعميع وذلظ ألمػر: أواًل أف هللا التخبية وال في األساليب الشبػية عشج الؿياـ بالعسل التصػعي وخاصة في

يِّيَغ َرُسػاًل  -صمى هللا عميو وسمع-بعث نبيو دمحمًا  معمسًا ومدكيًا، ومبذخًا ونحيخًا }ُىَػ الَِّحؼ َبَعَث ِفي اأُلمِّ
ْشُيْع َيْتُمػ َعَمْيِيْع آَياِتِو َوُيَدكِّيِيْع َوُيَعمُِّسُيُع اْلِكَتاَب َواْلِحْكَسَة{ صمى هللا عميو -؛ وأف الشبي  (2) الجسعة :  مِّ

-؛ فالحكسة ِمْغ َبْعث الشبي « إف هللا لع يبعثشي معشِّتًا وال متعشتًا، ولكغ بعثشي معمسًا ميدخاً »قاؿ:  -وسمع
كميا تخبية وتعميع، مسا  -صمى هللا عميو وسمع-أف يعمِّع الشاس، ولحا كانت حياتو  -صمى هللا عميو وسمع

أوتي الكساؿ  -صمى هللا عميو وسمع-يب التخبػية والتعميسية.ثانيًا: أف الشبي يجعميا غشية ججًا باألسال
فأؼ عاقل حخيز عمى مخضاة ربو يخيَّخ بيغ »البذخؼ، وُعرع مغ الخصأ الحؼ يقجح في تبميغو لمجعػة 

ره، وال االقتجاء بالسعرػـ، الحؼ يكفل لو الديخ عمى صخاط هللا السدتؿيع، وبيغ االقتجاء بسغ ال ُيؤَمغ عثا
ػ مع أميتو ػ عمسًا ال  -صمى هللا عميو وسمع-، لقج أعصي الشبي « تزسغ استقامتو عمى الحق ونجاتو..

ِ َعَمْيَظ َعِطيًسا{  -صمى هللا عميو وسمع-يجانيو ؼيو أحج مغ البذخ  }َوَعمََّسَظ َما َلْع َتُكغ َتْعَمُع َوَكاَف َفْزُل َّللاَّ
مّخ بسختمف الطخوؼ واألحػاؿ التي يسكغ  -صمى هللا عميو وسمع-شبي . ثالثًا: ألف ال(113) الشداء : 

أف يسخ بيا معمع أو مخبٍّ في أؼ زماٍف ومكاف؛ فسا مغ حالة يسخ بيا السخبي أو السعمع إال ويججىا نفديا 
و صمى هللا عمي-. لقج عاش الشبي -صمى هللا عميو وسمع-أو مثميا أو شبييا أو قخيبًا مشيا في حياة الشبي 

الفقخ والغشى، واألمغ والخػؼ، والقػة والزعف، والشرخ واليديسة، عاش اليتع والعدوبة والدوجية  -وسمع
 -صمى هللا عميو وآلو وسمع-واألبػة.. فكاف يتعامل مع كل مخحمة وكل حالة بسا يشاسبيا.لقج ساس الشبي 
قيع، وجفاء شباعيع وتشافخ العخب، ودعاىع وعمَّسيع وأحدغ تخبيتيع؛ مع قدػة قمػبيع وخذػنة أخبل

كشا قػمًا أىل »ػ بقػلو:  جعفخ بغ أبي شالب ػ عميو الدبلـ  أمدجتيع، لقج كاف حاؿ العخب كسا وصفيع
جاىمية، نعبج األصشاـ، ونأكل السيتة، ونأتي الفػاحر، ونقصع األرحاـ، ونديء الجػار، ويأكل القػؼُّ مشا 

الصفل بشفدو تشسية الثقة االجتساعية عشجما يقزي الصفل الزعيف..ومغ األساليب الشبػية لتشسية ثقة 
 .(251) سػيج :  حاجيات السشدؿ ، ويجالذ الكبار ويجتسع مع الرغار فتشسػ ثقتو االجتساعية بشفدو

ومغ خرائز اليجؼ الشبػؼ في التخبية الحث عمى العسل الجساعي وعجـ االعتساد عمى اآلخخيغ    
مقجـ عمى الشطخؼ ، والسسارسة العسمية أبخز واجبات الياباني مشح شفػلتو ، , في الياباف التعميع السيشي 

عشجما يقػـ بتشطيف صفو ومجرستو ،: قاؿ صمى هللا عميو وسمع : ) الجيغ السعاممة ( ، فحخؼ بالسعمع 
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والسخبي  أف يكػف قجوة لصبلبو بحدغ التعامل  االعتساد عمى اآلخخيغ مخض خصيخ ججًا، يجعل الصفل 
يع : ) ال ي ثق بشفدو ، ويذظ في قجراتو ، ويجعمو متخددًا خائفًا تمدمو الجخأة والذجاعة . ويقػؿ خميفة إبخـا

عشج  تبيغ مغ نتائج الجراسات السيجانية أف وجػد السخبية يقمل مغ الفخص الستاحة لبلعتساد عمى الشفذ
دوف قجوة وأسػة، وال يسكغ أف  فبل تخبية( 8/209) البياف :  االعتساد عمى اآلخخيغاألشفاؿ ، ويشسي 

يع عميو الدبلـ يذسل نفدو في كل دعاء ؛ }  نتأمل خيًخا مغ مخٍب يخالف حاُلو مقاَلو، وليحا كاف إبخـا
بَلِة { (، } َربََّشا اْغِفْخ ِلي َولِ  ـَ { (، } َربِّ اْجَعْمِشي ُمِؿيَع الرَّ ؼَّ َوِلْمُسْؤِمِشيَغ َػاِلجَ َواْجُشْبِشي َوَبِشيَّ َأْف َنْعُبَج اأْلَْصَشا

َيْػـَ َيُقػـُ اْلِحَداُب { (، فيحا ىػ السخبي الشاجح أو قل السخبي الجاعية.وىحا ىػ السخبي الحؼ ال يخكغ إلى 
شيػد األسباب وال يجدع مغ غيابيا، بل دأبو االستعانة باهلل تعالى والتػكل عميو وااللتجاء إليو واالفتقار 

يَِّتي ِبَػاٍد َغْيِخ ِذؼ َزْرٍع { عغ } َربََّشا بيغ يجيو إلى االتراؿ بحبمو  الستيغ ال يثشيو } ِإنِّي َأْسَكْشُت ِمْغ ُذرِّ
بَلَة { ألف تكبلنو واستعانتو باهلل تعالى فيػ يجعػه } َفاْجَعْل َأْفِئَجًة ِمَغ الشَّاِس َتْيِػؼ ِإَلْيِيْع  ِلُيِؿيُسػا الرَّ

ِ الَِّحؼ َوَىَب ِلي َعَمى َواْرُزْقُيْع ِمَغ الثََّسَخاِت َلَعمَّ  ُيْع َيْذُكُخوَف { ويشذغل بتدبيحو وحسجه عمى الجواـ } اْلَحْسُج هللَّ
َعاِء {فعمى السعمع أف يدأؿ شبلبو عغ معاني الكمسات وما  اْلِكَبِخ ِإْسَساِعيَل َوِإْسَحاَؽ ِإفَّ َربِّي َلَدِسيُع الجُّ

و ممكة التجبخ في كتاب هللا عد وجل .الحمع واألناة تزسشتو اآليات مغ عبخ وعطات ليشسي عشج شبلب
أخخج مدمع عغ ابغ  -:مغ األساليب التي يجب أف تكػف مغ خراؿ اآلباء والسخبيغ في تخبية األبشاء 

إف ؼيظ خرمتيغ  -"قاؿ رسػؿ هللا صمى هللا عميو وسمع ألشج عبج الؿيذ: -عباس رضي هللا عشيسا قاؿ:
القرة الصيبة التي تبيغ أىسية الحمع واألناة في بشاء أخبلؽ األبشاء . ". وفي ىحه  الحمع واألناة يحبيسا هللا:

كشت عشج السأمػف يػما ، فشادػ بالخادـ: يا غبلـ ! فمع يجبو أحج؛ ثع نادػ  -)قاؿ عبج هللا بغ شاىخ:
مسا خخجشا ثانيا و صاح :يا غبلـ . فجخل غبلما تخكيا وىػ يقػؿ: أما يشبغي لمغبلـ أف يأكل ويذخب؟ ك

مغ عشجؾ تريح يا غبلـ يا غبلـ. إلى كع يا غبلـ؟ فشكذ السأمػف رأسو شػيبل ، فسا شككت في أف 
إف الخجل إذا حدغ أخبلقو ساءت أخبلؽ خجمو ، 0يأمخنشي بزخب عشقو ، ثع نطخ إلي فقاؿ: يا عبج هللا 

ػؿ صمى هللا عميو وسمع ىحا و إنا ال ندتصيع أف ندئ أخبلقشا لشحدغ أخبلؽ خجمشا (  وقج استخجـ الخس
األسمػب في خصبو تقخيبا لسا يجب أف تشفعل بو الشفػس مغ السعاني وتجديجا لمسعاني واألفكار في شكل 
محدػس حتى يدداد الستمقي أندا بيا , وقج جاء ىحا األسمػب في خصبة الخسػؿ صمى هللا عميو وسمع في 

سمػب مغ مشيج الخصاب في القخآف العطيع , فسغ أوؿ جسعة صبلىا في السجيشة , وىػ يدتسج ىحا األ
) التخبية االسبلمية : سشة هللا تعالى في القخآف أف يدتخجـ ضخب األمثاؿ لبياف الحق وتقخيبو إلى األذىاف

في خصبة أوؿ جسعة في السجيشة السشػرة الحػار أسمػب الخسػؿ صمى هللا عميو وسمع وقج استخجـ ( ، 28
يقبل الشقاش والججاؿ ولبشاء السجتسع اإلسبلمي الفاضل الستكافل الستخاحع عمى  لتقخيخ الحقائق بذكل ال
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ومغ أدبو عميو الربلة والدبلـ  .( 228) حاتع ، االعبلـ : أساس مغ األخػة اإليسانية والؿيع اإلسبلمية
و الربلة في دعػة الشاس وتخبيتيع.ومشيع  تخبية الذباب فإنو أمخ ليذ بالديل، وإف مغ أعطع ميساتو عمي

والدبلـ في الحياة أنو كاف مخبيًا، فكانت تخبيتو صمى هللا عميو وسمع أكثخ مغ كبلمو، وكاف عسمو مع 
الرحابة أكثخ مغ قػلو صمى هللا عميو وسمع، فكاف يخبي بحخكاتو وسساتو وصفاتو عميو الربلة والدبلـ 

كاف صمى هللا عميو وسمع يأخح مغ  أكثخ مغ خصبو ومحاضخاتو. ولحلظ فكبلمو في السشاسبات قميل، لكشو
السػقف درسًا ونتيجة، فجعل ليمو ونياره وقفًا عمى التخبية. صحيح أنو يػجج في الداحة اليػـ دعاة، ولكششا 
نفتقخ إلى مخبيغ، إلى مغ يأخحوف بالذاب إلى شخيق هللا السدتؿيع، إلى مغ ييجونو ويخبػنو في سمػكو، 

لظ تمحع حساسًا عشج بعس الشاس، ولكشو يفتقخ إلى األدب، وإلى وفي أخبلقو، وسساتو وصفاتو، ولح
التػجيو والتخبية. ليحا كاف لدامًا عميشا أف نعػد إلى أصػؿ التخبية التي أتى بيا صمى هللا عميو وسمع، 
فشدتعخض كيف ربى أصحابو، وكيف دليع عمى الصخيق السدتؿيع.وكيف اخحوا عشو جػانب مغ التخبية 

 في حياتيع 

انو  تفخؽ السدمسيغ في الػقت الحاضخسبب سطمـػ ، بل النرخة  وإف اإليساف إغاثة مميػؼ ، 
تفذت إليشا في أزمانشا مدسيات ما أندؿ هللا بيا مغ سمصاف،.قاؿ هللا: } ِإنََّسا اْلُسْؤِمُشػَف ِإْخَػة { 

ه السدسيات أورثت [ نتعاوف مع كل مدمع في حجود استصاعتشا، وؼيسا يقخه شخعشا، وىح10]الحجخات:
تعربات وعجاوات ال حرخ ليا، إمارات شتت السدمسيغ وفخقت جسعيع، وكل يجعي أف عسمو الجساعي 

والعسل الجساعي  ولكغ لمخيخ والتعاير والسحبة دعا إليو اإلسبلـ، حقًا العسل الجساعي دعا إليو اإلسبلـ، 
و وبذائخه الديئة ىحه الفخقة التي حجثت ليذ محرػرًا في فئة وقج كاف سبب ذىاب دولة األنجلذ ومصالع

في ببلد السدمسيغ اآلف، جساعات متعجدة، الكل يتشاحخ، والكل يغتاب اآلخخ، والكل بعيج عغ كتاب هللا 
إلى االلتساـ واالنصػاء تحت كتاب هللا  -معذخ اإلخػة-وعغ سشة رسػؿ هللا صمى هللا عميو وسمع! فجعػة 

سار عميو أصحاب نبيشا، وأتباع نبيشا؛ إذ ىع خيخ القخوف، قاؿ عميو  وسشة رسػؿ هللا، والديخ عمى ما
الربلة والدبلـ ) خيخ الشاس قخني، ثع الحيغ يمػنيع، ثع الحيغ يمػنيع، ثع يفذػ الكحب ( كسا قاؿ الخسػؿ 
عميو أفزل صبلة وأتع تدميع.مزت عيػد البجع والخخافات، والزحظ عمى الذباب، والزحظ عمى 

ىحه العيػد بسا فييا، أياـ كاف الجيل فييا يغصي عمى األفئجة، واآلف سشة رسػؿ هللا  األخػات، مزت
عميو الربلة والدبلـ ضاىخة لمجسيع،  الكل إخػانشا في هللا، نحبيع بقجر ما فييع مغ صبلح، وال نحسج 

الَِّحيَغ ُيَقاِتُمػَف ِفي َسِبيِمِو فييع خراليع الديئة، كحلظ جعمشا ربشا أمة وسصًا.قاؿ سبحانو: } ِإفَّ َّللاََّ ُيِحبُّ 
إثبات صفة السحبة هلل البج مغ ( 5/61) العجوؼ : التفديخ :  [4َصفِّا َكَأنَُّيْع ُبشَياٌف َمْخُصػٌص { ]الرف:
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في قػلو سبحانو: ) يحب ( إثبات صفة السحبة هلل سبحانو وتعالى، وقج نفاىا قػـ وأوليا آخخوف،  تعالى
بػؿ، فرفة السحبة هلل ثابتة في جسمة مػاشغ، قاؿ الشبي صمى هللا عميو وسمع: ) إذا وليذ ىحا التأويل بسق

أحب هللا عبجًا نادػ جبخيل: ياجبخيل! إني أحب فبلنًا فأحبو، ؼيحبو جبخيل، ثع يشادؼ في أىل الدساء 
نرػص ...(.الذاىج: ) إذا أحب هللا عبجًا نادػ جبخيل (، فرفة السحبة ثابتة هلل بشرػص الكتاب و 

الدشة، وكحلظ صفة البغس.} ِإفَّ َّللاََّ ُيِحبُّ الَِّحيَغ ُيَقاِتُمػَف ِفي َسِبيِمِو َصفِّا َكَأنَُّيْع ُبشَياٌف َمْخُصػٌص { 
[.أؼ: في تذابكيع واجتساعيع وتآلفيع، كسا في الحجيث ) السؤمغ لمسؤمغ كالبشياف يذج بعزو 4]الرف:

: ) السؤمغ لمسؤمغ ( تعسيع لؤلخػة، قاؿ سبحانو: } َكَأنَُّيْع ُبشَياٌف بعزًا ( وفي قػلو عميو الربلة والدبلـ
 َمْخُصػٌص { .

وىحا يحتاج إلى دعاة يستازوف بالحكسة واإلخبلص والسثابخة والجج واالجتياد والثبات واالستقامة 
بسا يدتصيع،وال  والقجوة الحدشة،كسا نحتاج إلى العسل الجساعي،وإلى إتقاف فّغ التكامل بالعسل،فكلّّ يعسل

) فخع ونفي القخاف .''ُيشاقس بعزشا بعزا،فإّف ذلظ يحىب بالجيػد ىجرا،''وال تشازعػا فتفذمػا وتحىب ريحكع
:محاربة السفدجيغ ومحاصختيع؛ذلظ أّف العسل عمى إصبلح مغ ميسات العسل التصػعي ( 179: 

لغ يكػف ُمججيا وكاؼيا.فبل بّج إذف السجتسع مع وجػد السفدجيغ الحيغ ُيفدجوف في األرض وال ُيرمحػف 
القزاء عمييا فبل أقل -ولػ لبعس الػقت-مغ محاولة القزاء عمى جيػب اإلفداد أيزا،فإذا لع ندتصع

مغ التذػير عمييا ومحاولة إشغاليا وإرباكيا،كي ال تدتصيع العسل بأريحية كاممة بدبب وجػد َمغ يجمب 
كمسا كانت جيػدنا أوسع في محاصختيا وفزح أمخىا؛ذلظ)أّف  ليا القمق وعجـ اإلستقخار،فيشكسر تأثيخىا

بحور الذخ تشبت في أكشاؼ السجتسع أوؿ األمخ مخالفات محجودة محرػرة الذأف،ولكشيا مع اإلىساؿ 
واالستيانة ال تداؿ تشسػ وتغمع حتى تفدج ما حػليا،كالشبات الذيصاني عشجما يتخؾ ؼيكثخ فيمتيع ما 

ومغ السػاقف الشبيمة التي تجعل  سبلمو عميو )الجساعة رحسة، والفخقة عحاب (،حػلو.وقاؿ صمػات هللا و 
عمييسا عغ ابغ عباس رضي هللا عشو: أّف الحدغ والحديغ ػ الذباب يدمكػف العسل التصػعي ما روؼ 

نحرت : لػ عميو الدبلـ ػ َمِخضا فعادىسا الشبيُّ صمى هللا عميو وسمع في ّأناس معو، فقالػا لعمّي  الدبلـ 
عمى ولجؾ، فشحر عمّي وفاشسُة وجاريتيسا ػ يقاؿ ليا: ِفزة ػ إف بخئا مسا بيسا أف يرػمػا ثبلثة أياـ، 

ػ صاعًا، واختبدت  عمييا الدبلـ فُذؽيا، فاستقخض عمّي مغ ييػدؼ ثبلث أُصػع مغ الذعيخ, فصحشت ػ 
ل، فقاؿ: الدبلـ عميكع أىل خسدة أقخاص عمى عجدىع، فػضعػىا بيغ أيجييع ليفصخوا، فػقف عمييع سائ

بيت دمحم، مدكيغ مغ مداكيغ السدمسيغ، أشعسػني، أشعسكع هللُا مغ مػائج الجشة، فآثخوه، وباتػا لع يحوقػا 
إال الساء، وأصبحػا صيامًا، فمسا أمدػا وضعػا الصعاـ بيغ أيجييع، فػقف عمييع يتيع، فأثخوه، ثع وقف 
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ظ، فمسا أصبحػا أخح بيج الحدغ والحديغ، وأقبمػا إلى الشبي صمى عمييع في الثالثة أسيخ، ففعمػا مثل ذل
هللا عميو وسمع، فمسا أبرخىع وىع يختعذػف، كالفخاخ مغ شجة الجػع، قاؿ عميو الدبلـ:" ما أشج ما 
يدػؤني مسا أرػ بكع " ، وقاـ فانصمق معيع، فخأػ فاشسة في محخابيا قج الترق ضيخىا ببصشيا، وغارت 

ذلظ، فشدؿ جبخيل عميو الدبلـ وقاؿ: يا دمحم ىّشاؾ هللا في بيتظ، فأقخأه الدػرة. ىكحا ذكخ  عيشاىا، فداءه
القرة الدمخذخؼ وجسيػر السفدخيغ، وأنكخ ذلظ التخمحؼ الحكيع في نػادره، وجـد بعجـ صحتيا لسخالفتيا 

ُعػُؿ " و " كفى بالسخء ألصػؿ الذخيعة، وعجـ جخيو عمى ما تقتزيو مغ إنفاؽ العفػ، وكحا " اْبَجأ بَسغ تَ 
يَثاِر ِبالْ  يَثاُر ِبالشَّْفِذ َفْػَؽ اإْلِ َساِؿ إثسًا أف َيزّيع َمغ يقػت " ، وغيخ ذلظ. } َوُيْؤِثُخوف َعَمى َأنُفِدِيْع... { اإْلِ

اِئَخِة : َواْلُجػُد ِبالشَّ وىػ مغ العسل التصػعي ْفِذ َأْقَرى َغاَيِة اْلُجػِد ، َوِإْف َعاَد إَلى الشَّْفِذ َوِمْغ اأْلَْمَثاِؿ الدَّ
ِ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع ؛ ِحيِح } َأفَّ  َوِمْغ ِعَباَراِتَ.َأْفَزُل اْلُجػُد ِبالشَّْفِذ اْلُجػُد َعَمى ِحَساَيِة َرُسػِؿ َّللاَّ َفِفي الرَّ

َيْػـَ ُأُحٍج ، َوَكاَف الشَِّبيُّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع َيَتَصمَُّع َفَيَخػ  َأَبا َشْمَحَة َتخََّس َعَمى الشَِّبيِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّعَ 
ِ ، اَل ُيِريُبػَنظ ، َنْحِخؼ ُدوَف َنْحِخؾ .َوَوقَ  ى ِبَيِجِه َرُسػَؿ اْلَقْػـَ ، َؼَيُقػُؿ َلُو َأُبػ َشْمَحَة : اَل ُتْذِخْؼ َيا َرُسػَؿ َّللاَّ

ِ َصمَّى َّللاَُّ   َعَمْيِو َوَسمََّع َفُذمَّْت { . َّللاَّ

يِشيَِّة ،  ْنَيِػيَِّة َرْغَبًة ِفي اْلُحُطػِظ الجِّ يَثاُر ُىَػ َتْقِجيُع اْلَغْيِخ َعَمى الشَّْفِذ ِفي ُحُطػِضَيا الجُّ َوَذِلَظ َيْشَذُأ َعْغ اإْلِ
ْبِخ َعَمى اْلَسَذقَّ  ِة.وىحا يعشي بالزخورة العسل عمى محػريغ:السحػر ُقػَِّة الشَّْفِذ ، َوَوِكيِج اْلَسَحبَِّة ، َوالرَّ

ليا قزية تحيا مغ أجميا أو  غاية،وىجفػ  وليا أجياؿ تتقي هللا؛ وتشذئةاألوؿ:البشاء الرالح في السجتسع،
عسمية  الؿيع والخوح اإلندانية ،والؿياـ بػاجب األمخ بالسعخوؼ والّشيي عغ -إذف-،فييسبيميا،تكافح في 

مدتسخة إلى يػـ الؿيامة ال يجػز التياوف فييا أو تخكيا ،يقػؿ تعالى:''قل ىحه سبيمي السشكخ،وىي دعػة 
ثّع ال بّج مغ التخكيد عمى ما قج ُيريب القمػب مغ أمخاض وشخؽ عبلجيا،وبياف أّف الجنيا '' أدعػ إلى هللا

عسل س عمى الال تداوؼ عشج هللا جشاح بعػضة،وأّف حب الجنيا أساس كل مفدجة،لحا يجب َحثُّ الّشا
ألف عامل الدمغ ونزػج 000التجرج في التخبية شيئا فذيئا والبج مغ  التصػعي مغ أجل سعادة اآلخخيغ

مػاىب األبشاء أمخ ميع في نجاح التخبية وال بج في التخبية مغ تقجيع العاـ : أؼ " الذامل : مثل الػالء 
لذجاعة واألمانة" فبل يسكغ أف نخبي أبشاء أؼ "الحاتي مثل الرجؽ وا واالحتخاـ والرجاقة " عمى الخاص:

عشجىع 00أو شجعانا لكشيع وقحيغ غيخ محتخميغ لآلخخيغ 00صادقيغ فقط لكغ ال يسمكػف والء ألحج 
األمانة لكغ ال يسمكػف الرجاقة ، إذ البج أف تخبط األمػر الحاتية بالعامة حتى يشذأ جيل سميع مغ العقج 

كحلظ نقع األىع عمى السيع ألنو مغ 000مفيج لحويو ومجتسعو  واألنانية متسدظ بجيغ هللا وشخعو
:"ربػا أبشاءكع لدبع وأدبػىع لدبع قػؿ عمي بغ أبي شالب عميو الدبلـ ي ضخوريات التجرج الشامي .
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مغ األفكار لمسداعجة في تخبية األبشاء  ىحا مشيج متكامل .وصاحبػىع لدبع ثع ارمػا الحبل عمى الغارب "
التػجيو لؤلبشاء فبل بج مغ الربخ وعجـ السمل يغ الحخجة , وكحلظ يدتسخ أف نمج إلى الدشمشح الرغخ قبل 

األبػاف أف كل شئ مع التجريب والتذجيع والسثابخة مسكغ ، الثػاب مغ هللا  وليثق معيع الكتداب األجخ و 
الذخاسة إلى تحػؿ مغ  ف كانت البييسة فإ" حدشػا أخبلقكع ،  -و وسمع :يقػؿ الخسػؿ صمى هللا عمي

فالتجرج ال يقف عشج حج بل ىػ مغ السيج 00مدتسخة التخبية أف تكػف نا أولى بحلظ  البج األلفة ... فأبشاء
قاؿ رسػؿ هللا صمى هللا عميو وسمع: " إف هللا  فالتخبية ىي الحياة وتدتسخ مادامت الحياة00إلى المحج 

عشف وما ال يعصي عمى ما سػاه " ومغ رفيق يحب الخفق ، ويعصي عمى الخفق ما ال يعصي عمى ال
القرز أيزا لمتعامل مع الخجـ والتي بيا عطة وعبخة مغ تعامل الدمف الرالح :) روؼ أف غبلما لديغ 
العابجيغ كاف يرب لو الساء بإبخيق مرشػع مغ خدؼ، فػقع اإلبخيق عمى رجل زيغ العابجيغ فانكدخ 

يقػؿ هللا تعالى: "والكاضسيغ الػيع " فقاؿ زيغ  وجخحت رجمو ، فقاؿ الغبلـ عمى الفػر: يا سيجؼ
العابجيغ: لقج كطست غيطي ، ويقػؿ: "والعافيغ عغ الشاس "فقاؿ: لقج عفػت عشظ ، ويقػؿ:"وهللا يحب 

ي هللا عميٍّ عمى عسَخ رضاإلماـ إف مغ تأمل ثشاء "، السحدشيغ ". فقاؿ زيغ العابجيغ: أنت حخ لػجو هللا( 
واصفًا لعسخ بغ الخصاب رضي هللا عشو كسا في )نيج الببلغة(:  عميو الدبلـي عماإلماـ يقػؿ عشيسا 

ـَ اأَلوَد، وداوػ الَعَسَج، َخمَّف الفتشة، وأقاـ الدشة، ذىب َنِقيَّ الثػب،  -يعشي عسخ  -هلل ببلء فبلف » لقج َقػَّ
خكيع في شخؽ متذعبة قميل العيب، أصاب خيخىا وسبق شخىا، أدػ إلى هللا شاعتو، واتقاه بحقو، رحل وت

فيحه شيادة مغ أميخ السؤمشيغ عميٍّ رضي هللا عشو بأف ". «ال ييتجؼ فييا الزاؿ، وال يدتيقغ السيتجؼ
، , ومغ األساليب عشج آؿ البيت الخفقة الرالح عسخ رضي هللا عشو ذىب نقيَّ الثػِب قميَل العيبِ 

مت، ويجعػؾ إذا ضعفت، ويأمخؾ إذا خالفت، والجمػس في ِحمق الحكخ؛ ألف الخفيق الرالح يحكخؾ إذا غف
فيػ خيٌخ كمو، فيػ بسثابة مغ يحاوؿ باستسخار أف يخفعظ، فيػ باستسخار يدحبظ إلى أعمى، فبل تجمذ مع 

 عمي رضي هللا عشو:اإلماـ شخز قميل الجيغ أو فاسق؛ ألنو باستسخار يدحبظ إلى أسفل، وليحا يقػؿ 

 من فاسٍق أردى مطيعًا حين آخاه فكم فال تصحب أخ الفسق وإياك وإياه

وهللا لقج :إذا ما صحبت القػـ فاصحب خيارىع وال ترحب األردػ فتخدػ مع الخديعميو الدبلـ ويقػؿ
حخمت األمة مغ ىحا الخمق فسا يخصئ الخادـ السدكيغ خصأ حتى ندلشا عميو بالزخب والذتع والدب 

ىجؼ أعمى في حياة الفخد نفدو وفي حياة الشاس أف تكػف ذات البج .غ وربسا حـخ مغ جدء مغ أجخهوالمع
فإنيا في  000جسيعا "كسا أسمفشا سابقا في العاـ والخاص" وكسا أنيا لخيخ الشاس جسيعا وخيخ اإلنداف 

"ما كاف لبذخ أف يؤتيو هللا الكتاب والحكع والشبػة ثع 00المحطة األولى وقبل كل شئ لسخضاة هللا تعالى
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لي مغ دوف هللا ولكغ كػنػا ربانييغ بسا كشتع تعمسػف الكتاب وبسا كشتع تجرسػف يقػؿ لمشاس كػنػا عبادا 
ندتصيع أف نفدخ مجػ نجاح ىحه العسمية التخبػية مغ خبلؿ الدمػؾ الطاىخؼ لؤلفخاد أيغ القجوة ".

راؿ الذيء إلى كسالو شيئا والحيشذاىجه يبتعج كل البعج عغ التخبية التي عخفشاىا سابقا وىي"إي000
فأيغ الكساؿ الخمقي؟ وأيغ الكساؿ الخوحي؟.ال نخيج الجخػؿ عسيقا في محتػػ التخبية الحجيثة 000يئا"فذ

السعاصخة السدتػحاة مغ العالع الغخبي ألنو بحث يصػؿ شخحو ولكغ نأخح الخبلصة مشو أال وىي فقجاف 
ر "إال مغ رحع هللا" الحيغ غابت ألف التخبية الحجيثة أفخزت لشا الكثيخ مغ أولياء األمػ 000لساذا؟  القجوة !!

) ولجؼ قخة عيشي  الؿيع اإليسانية والقجوة الحدشة عغ نفػسيع فسا عاد االىتساـ باألبشاء االىتساـ الدميع .
 أف مخحمة الصفػلة مخحمة ميسة ججاً   .(22أحبظ فاحفع هللا يحفطظ : 

ىع بسبادغ اآلداب ليأندػا بيا ويشذئػا في تػجيو األبشاء وتعجيميع ، فعمى األب واألـ أف يأخحا أبشاء   
ويأخحوا مشيا ليديل عمييع قبػليا عشج الكبخ كشذأتيع عمييا عشج الرغخ ألنيع سيكػنػف متصبعيغ بيا ، 

إبخاز مذاعخ الحب بجسيع الػسائل إف فالحؼ ال يشذأ عمييا في الرغخ يكػف تقبمو ليا في الكبخ عديخا ، 
ىحه السخحمة وما يحجث فييا مغ تغييخات  وىع في .مغ التخبية قبمة واليجية والكمسة والشطخة واالبتدامة وال

مع معخفة ندبيا بحيث ال تخخج عغ نصاؽ السحجود كالػزف والصػؿ مثبل والحيس عشج البشات نبلحع 
خخج عغ نصاؽ السعقػؿ الخ مغ التغييخات . بحيث ال ت ونتابع مجػ غدارتو وفتخات الحيس وبعجىا ...

 تكػف عسمية التػضيح لدغ لبلعسار.تػضيح تغيخات السخحمة لمذاب بسا يتشاسب مع سشو " فبل والصبيعي 
بو ... مع شخح عسمية الستفاوتو في وقت واحج ولكغ   كل عمى حدب إدراكو وفيسو وسشو ونزػج مػـا

ي غخفة معا " وىحا ميع فبل نجمذ الفتى والفتاة البالغيغ ف حجهالبمػغ وعبلماتيا لمفتى والفتاة كل عمى 
ونذخح ليسا عسمية البمػغ معا في آف واحج " .التجرج في تعميع السيارة الحخكية والحخص عمى رفع مدتػػ 

"عمسػا أبشاءكع الدباحة والخماية وركػب الخيل " . وأما -المياقة البجنية عشجىع لقػؿ عسخ رضي هللا عشو :
لسػاقف الخجػلة ووضائفيا وميساتيا .. وكحلظ أؼ إعجاد الذاب  -التجرج في تعميع السيارات الحخكية :

إعجاد الفتاة لئلقتجاء بالرالحات مغ الشداء وتكييف مياراتيا ليحا اإلعجاد وكل ذلظ تقتزيو الدشة 
عجـ وضعيع في مجسػعات غيخ متكافئة مغ حيث و الحياتية واإلندانية بأمخ هللا الحؼ لو الخمق واألمخ ..

التدمية والشـػ  -التػجيو في كيؽية مسارسة العادات اليػمية مثل :والبج مغ .الحجع والقػة ومدتػػ السيارة 
ال .( 128/6)البياف : ) فعيع إلى ما ىػ أكبخ مغ شاقاتيعالحخص عمى عجـ دو ، الخ والعسل والجراسة ...

جػف مغ يشتطخوف ثشاء الشاس : ولحا تخاىع ال يعاتبػف مغ أساء إلييع ، واليحقجوف عمى مغ مشعيع ، وال يخ 
ِ اَل ُنِخيُج ِمشُكْع َجَداًء َواَل ُشُكػرًا [تعالى:هللا  الخمق جداًء وال شكػرًا ؛ حاليع كسا قاؿ  ] ِإنََّسا ُنْصِعُسُكْع ِلَػْجِو َّللاَّ
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وقج وقع االختيار عمى بعس الرػر مغ خرالو في اآلداب والعبادات لتكػف نبخاسا  ، ( 9) االنداف : 
سختارات ما قج وقع و جخػ بيغ الحديغ بغ عمي بغ أبي شالب وبيغ أخيو دمحم لكل السحبيغ ومغ ىحه ال

بغ الحشيفة رضي هللا عشيسا كبلـ فانرخفا متغاضبيغ فمسا وصل دمحم إلى مشدلو أخح رقعة وكتب فييا بدع 
ف هللا الخحسغ الخحيع مغ دمحم بغ عمي بغ أبي شالب إلى أخيو الحديغ بغ عمي ابغ أبي شالب أما بعج فإ

لظ شخفا ال أبمغو وفزبل ال أدركو فإذا قخأت رقعتي ىحه فالبذ رداءؾ ونعميظ وسخ إليَّ فتخضيشي وإياؾ 
أف أكػف سابقظ إلى الفزل الحؼ أنت أولى بو مشي والدبلـ فمسا قخأ الحديغ رضي هللا عشو الخقعة لبذ 

َفَسْغ َعَفا   (،1/248راؽ : )شيب السحاؽ مغ ثسخات األو  رداءه ونعميو ثع جاء إلى أخيو دمحم فتخضاه
[ فالذخيعة اإلسبلمية جسعت بيغ العجؿ والعفػ، فسغ حقظ أف تعاقب 40َوَأْصَمَح َفَأْجُخُه َعَمى َّللاَّ ]الذػرػ:

مغ ضمسظ، وذلظ حتى ال تحسل الشفذ عمى خبلؼ ما جبمت عميو مغ حب االنتقاـ، وذلظ ربسا أدػ بيا 
از هللا لمسخء أف يأخح حقو مسغ اعتجػ عميو، ولو أف ييجخه ثبلث إلى الشفػر مغ األوامخ الذخيعة، فأج

لياؿ، وىي كاؼية لمقمػب السؤمشة أف تسحػ أثخ الخصأ والطمع، أو الغزب واالنتقاـ الحؼ يقع في الشفذ، 
وليحا قاؿ صمى هللا عميو وسمع: }ال يحل لمسدمع أف ييجخ أخاه فػؽ ثبلث، يمتؿياف ؼُيعخض ىحا وُيعخض 

)  يخىسا الحؼ يبجأ بالدبلـ { قػلو: )وخيخىسا( أؼ: خيخ الستخاصسيغ الحؼ يبجأ صاحبو بالدبلـىحا، وخ
. قاؿ األوزاعي : ما خصػة أحب إلى هللا عد وجل مغ خصػة مغ إصبلح ( 1/28صشائع السعخوؼ : )

عج السػضع ذات البيغ ومغ أصمح بيغ اثشيغ كتب هللا لو بخاءة مغ الشار ... إجابة الجعػة مدتحبة لػ ب
لقػلو صمى هللا عميو وسمع: )لػ أىي إلي ذراع لقبمت ولػ دعيت إلى كخاع الغسيع ألجبت(.وكخاع مػضع 

مزاف. بيغ مكة والسجيشة وبيشيسا أمياؿ وىػ كخاع الغسيع الحؼ أفصخ ؼيو الشبي صمى هللا عميو وسمع في ر 
) بحخ العمـػ :  غ أؼ لحخمو [لػ عمع هللا شيئا مغ العقػؽ أدنى معغ الحديغ بغ عمي مخفػعا ]

وذلظ ألف التػسل األوؿ إلى هللا ببخ الػالجيغ، وبخ الػالجيغ نعع العسل الرالح: َوَقَزى َربَُّظ َأالَّ ( 1/271
وىػ -[ فجعل هللا تبارؾ وتعالى أعطع حق بعج حقو تعالى 23َتْعُبُجوا ِإالَّ ِإيَّاُه َوِباْلَػاِلَجْيِغ ِإْحَدانًا ]اإلسخاء:

ىػ حق الػالجيغ, فكحلظ أعطع ذنب بعج الذخؾ باهلل ىػ عقػؽ الػالجيغ، وعشجما سئل رسػؿ هللا  -حيجهتػ 
َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمََّع: }أؼُّ الحنب أعطع؟ قاؿ: الذخؾ باهلل، قاؿ: ثع ماذا؟ قاؿ: عقػؽ الػالجيغ { فيحا 

لظ عقػؽ الػالجيغ وقج جاء في ذلظ أثخ أعطع حق يخاعى، وإف أىجر فيػ أعطع حق أىجر بعج حق هللا. ذ
أف رجبل كاف عاقا لػالجتو يقاؿ لو عمقسة فقيل لو عشج السػت قل ال إلو إال هللا فمع يقجر عمى ذلظ حتى 

فتػسل إلى هللا ببخ الػالجيغ، ( 1/206) تخجيل ؼيف حخؼ التػرا واالنجيل :  جاءت أمو فخضيت عشو
ت ذلظ ابتغاء وجيظ وخالرًا لػجيظ الكخيع فافخج عشا ما نحغ ؼيو، وتزخع إلى هللا: } الميع إف كشت فعم
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ويقاؿ في بعس الكتب السشدلة سخ ميبل عج مخيزا وسخ ميميغ شيع جشازة، سخ ثبلثة  ففخجت قميبًل {
 أمياؿ أجب دعػة، سخ أربعة أمياؿ زر أخا في هللا تعالى.

وكاف رسػؿ هللا صمى هللا ، ػ خبلؼ الدشةومغ الستكبخيغ مغ يجب دعػة االغشياء دوف الفقخاء وى    
وكاف اإلماـ  كثيخًا ( ، 2/21) مػسػعة الخد عمى الرػفي : عميو وسمع يجيب دعػة العبج ودعػة السدكيغ

تػجييات ووصايا مدجدًة مػفقة َتْصَخُب ليا األسساع، ب العمع وكانت لو ، ما يتشاوؿ آداب العمع وشال
جييات ومعالع وآداب يتخبى عمييا شبلب العمع، لتيحب أخبلقيع، وتشفي أدركت أىسية ما يخمي إليو مغ تػ 

زغل العمع عغ شباعيع. وحبحا أف لػ ُجِسَعْت ىحه التػجييات والسعالع الستشاثخة مغ ثشايا السؤلفات 
والسرشفات ويخرز ليا بحث مشفخد ، النتطست مشيا قصعة أدبية بميغة، ومػعطة روحانية رؾيقة أما 

الميع إنظ تخػ وال تخػ ، وأنت في  »ف الحديغ بغ عمي بغ أبي شالب يجعػ في وتخه : في صبلتو كا
، وكاف أيػب «ى ، وإنا نعػذ بظ أف نحؿ ونخدػ السشطخ األعمى وإف لظ اآلخخة واألولى ، وإف إليظ الخجع

ائقو ، الدختياني يرمي بيع التصػع في رمزاف ، وكاف مغ دعائو : الميع أسألظ اإليساف وحقائقو ووث
وكخيع ما امتششت بو مغ األخبلؽ واألعساؿ التي نالػا بيا مشظ حدغ الثػاب ، الميع اجعمشي مسغ يتؿيظ ، 
 ويخافظ ويدتحيي مشظ ويخجػؾ ، الميع استخنا بالعاؼية وىحا لب دعاء الحديغ عميو الدبلـ  , اإلماـ

وميسا نكتب عغ سيختو العصخة فبل يستمظ سبلمة الباشغ وسعة السخدوف الحديغ عميو الدبلـ كبيخ وانو 
أردت أف بخ  وىشا في ىحا البحث الستػاضع نؤدؼ حقو فيػ  مػسػعة فكخية تدتميع مشو الجروس والع

أتكمع عغ اإلماـ عميو الدبلـ  مغ جية كمية في جدء مخترخ.فالسقرج األعطع والكبيخ  مغ ىحا البحث 
وألف ليكػف الشاضخ مغ قبل عمى بريخة بسداؽ الكبلـ  ىػ ذكخه أواًل ابتغاء حبو ومػدتو  عميو الدبلـ ،

أجلَّ ما ُترخؼ ؼيو األوقات، وُتقصع بو األعسار، حب ومجارسة عمػـ أأمة بيت رسػؿ هللا األخيار صمى 
بيت رسػؿ هللا صمى هللا عميو وآلو وسمع  ىي .وذكخ خرائز وسجايا  وفزائل آؿ هللا عميو وآلو وسمع،

يع  ىي البذارة لمسؤمشيغ   وىي أبيى وأبيخ ، وأوفى وأوفخ ، وأزىى وأزىخ ، الفػز بحبيع  ،  وخرال
وأجل وأفخخ ، مغ أصحاب أؼ مشاقب حسيجة ، وخراؿ كخيسة ، وعقػؿ راجحة .ألف البارؼ عد وجل 
جعل لسشاقبيع خرائز ومدايا لع تتػافخ لمبعس اآلخخ .و كخامات األولياء حق ، وىػ ضيػر األمخ 

ييع الحؼ ال صشع ليع ؼيو ، ولع يكغ بصخيق التحجؼ ، بل يجخيو هللا عمى أيجييع ، وإف لع الخارؽ عمى أيج
، وجخيج الخاىب  ، (1/23) جداف ، الحديغ :  يعمسػا بو كقرة أصحاب الكيف ، وأصحاب الرخخة

مى هللا وكميا معجدات ألنبيائيع ، وليحا كانت في ىحه األمة أكثخ وأعطع لعطع معجدات نبييا ، وكخامتو ع
عد وجل ، كسا وقع لؤلولياء الرالحيغ , فػاجب عميشا وعمى شمبة العمع أف ال نقع  في شيء مغ 
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التقريخ في ذكخ الحدغ و الحديغ وآؿ البيت ، ألنشا لػ تكمسشا في مشاقب الحديغ صخنا دعاة لمحق و 
نحغ أولى وأحق بو و  ة ،مغ الذخريات اإلسبلمية الشادر  في ىحا الكبلـ بياف في مجحو وعمػ مشدلتو وىػ

ألنو مغ سادات الصالبيغ وشجعانيع في القػؿ والعسل.َقاَؿ تعالى :}أَْعَصى ُكلَّ َشْيٍء َخْمَقُو ُثعَّ َىَجػ{ اف 
تخاث االماـ الفكخؼ يتسيد بالذسػلية عمى ثبلثة مدتػيات مدتػػ الفخد ، مدتػػ األمة ، مدتػػ العالع 

يج لجػ الفخد و بشاء الذخرية التخبػية  لمفخد الثاني واإلدراؾ  لمفخد ومغ فكخه آثار في غخس عقيجة التػح
واألسخة والسجتسع  . أدب الحديغ عميو الدبلـ ىػ  مشاجاة هللا عغ شخيح القاضي قاؿ:دخمت إلى مدجج 

وصميت العذاء ثع انرخفت ، فإذا أنا بخجل مرفخ الػجو ، يقػؿ -صمى هللا عميو وسمع -الشبي
جؼ ومػالؼ لسقامع الحجيج خمقت أعزائي أـ لذخب الحسيع خمقت أمعائي ، سيجؼ ومػالؼ باكيا:إليي وسي

لػ شالبتشي بحنػبي شالبتظ بعفػؾ، ولػ حبدتشي مع الخاشئيغ ألخبختيع بجػدؾ وكخمظ، سيجؼ إف 
الحدشات لتدخؾ ، والديئات ال تزخؾ،فيبشي ما يدخؾ ،واعف عشي ما ال يزخؾ ، يا أرحع الخاحسيغ 

-ت فإذا ىػ الحديغ بغ عمي بغ أبي شالب رضي هللا عشيسا..وىشا لشا مع ىحه السشاجاة وقفات:...فشطخ 
مشيا  تػحيج سيجنا الحديغ وأدبو مع هللا، فمع يتػسل إلى هللا بقخابتو مغ الخسػؿ أو بأمو الدىخاء أو بأعسالو 

غ سيجنا الحديغ رضي هللا رضي هللا عشو،إنسا يتػسل إلى هللا بعفػه وكخمو وأسسائو وصفاتو .و حدغ ض
عشو باهلل فتأممو معي وىػ يشاجي هللا بقػلو:"لػ حبدتشي مع الخاشئيغ ألخبختيع بجػدؾ وكخمظ " ..تأمل 
حبو العطيع هلل سبحانو وتعالى..كاف عميو الدبلـ يستمظ  خذػعا وخػفا مغ هللا فقج وصفو شخيح القاضي 

حديغ:"لػ شالبتشي بحنػبي".. ثع تأمل تػقيت الجعاء والستأمل قػؿ سيجنا ال بأنو مرفخ الػجو باؾ..
والتزخع فقج اختار سيجنا الحديغ وقت الميل بعج العذاء حيث الطبلـ وحيث ال يعخفو أحج ،قاؿ تعالى : 

ِزْد َعَمْيِو { : ُىَػ إَذا َذَىَب ُثُمُث } ُقْع المَّْيَل إالَّ َقِميبًل ِنْرَفُو َأْو ُاْنُقْز ِمْشُو َقِميبًل { ُىَػ إَذا َبِقَي ُثُمُث المَّْيِل } َأْو 
ُؿ ، َوِبَيَحا التَّْخِتيِب اْنَتَطَع اْلَحِجيُث َواْلُقْخآُف َفِإنَُّيَسا َيْشُطَخاِف ِمْغ ِمْذَكاٍة َواحِ  َجٍة ، َحتَّى إَذا َبِقَي ُسُجُس المَّْيِل اأْلَوَّ

ِحيِح : } َأفَّ الشَِّبيَّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع َحثَّ َعَمى ُسَشِغ َداُود ِفي المَّْيِل َكاَف َمَحبلِّ ِلمشَّْػـِ ، َفِفي اْلَحِجيِث ا لرَّ
ـُ ِنْرَف المَّْيِل ، َوَيُقػـُ ُثُمَثُو ، َوَيشَ  بَلـُ : إفَّ َداُود َكاَف َيَشا ـُ ُسُجَسُو ، ُثعَّ َيْصُمُع َصْػِمِو َوِؾَياِمِو ، َفَقاَؿ َعَمْيِو الدَّ ا

، ( 7/454) ابغ العخبي، احكاـ القخاف :  ُخ َفَتُعػُد اْلَحاَلُة اأْلُوَلى َىَكَحا َأَبًجا ، َذِلَظ َتْقِجيُخ اْلَعِديِد اْلَعِميعِ اْلَفجْ 
َوَتْجِبيُخ اْلَعِميِّ اْلَحِكيِع  والتخبية الخوحية والقمبية  ديجف الرالحيغ ودأب األوابيغ التخفي تحت جشح الطبلـ 

فاء حتى ال يتدخب إلى أعساليع شيء مغ الخياء أو يكػف في عبادتيع حع لمشفذ أو لشطخ مبالغة في اإلخ
الخمق بل اإلخبلص التاـ ،وكأني أرػ سيجؼ الحديغ مستثبل لقػلو تعالى :"وما أمخوا إال ليعبجوا هللا 

بػية في مخمريغ لو الجيغ حشفاء"...ما أجسل صفات سيجنا الحديغ وما أحػجشا لسثل ىحه األخبلؽ التخ 
زماف شغت ؼيو الساديات عميشا،فدبلـ عميظ يا سيجؼ ورزقشا هللا إخبلصا كإخبلصظ وإخباتا كإخباتظ يا 
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صمى هللا )ريحانة رسػؿ هللا وكأف نرب عيشييظ الحجيث الجامع الذامل ألىل التقػػ عغ  َرُسػُؿ َّللّا  
ْنَيا ، َنفََّذ َّللّاُ َعْشُو ُكْخَبًة ِمْغ ُكَخب َيْػـ اَلِؿَياَمة  عميو وآلو وسمع ( : "َمْغ َنفَِّذ َعْغ ُمْؤِمٍغ ُكْخَبًة ِمغْ  ُكَخب الجُّ

ُ فِ  ْنَيا واآلخخة .َوَمْغ َسَتَخ ُمْدِمًسا ، َسَتَخُه َّللاَّ َخ َّللّاُ َعًمْيو ِفي الجُّ َخ َعَمى ُمْعِدٍخ ، َيدَّ ْنَيا واآلخخة .َوَمْغ َيدَّ ي الجُّ
َل َّللّاُ َلُو ِبِو .َوَّللّاُ ِفي َعْػِف الًعْبِج  َما َكاَف الَعْبُج ِفي َعْػِف أِخيو .َوَمْغ َسَمَظ َشِخيًقا َيمَتسُذ ؼيِو ِعمًسا ، ًسيَّ

َلْت َبْيَشُيْع ، ِإالَّ َندَ َشِخيًقا ِإَلى الَجشَِّة .َوَما اْجَتَسَع َقْػـَ ِفي َبْيت ِمْغ ُبُيػِت َّللّاِ ، َيْتُمَػَف كَتاَب َّللّا ، َوَيتَجاَرُسػَنُو 
ُ ِؼيَسْغ ِعْشَجُه .َوَمْغ بَ  كيَشُة ، َوَغًذَيتُيُع الخَّْحَسُة َوَحفَّْتُيُع الَسبلئَكُة ، َوَذَكَخىُع َّللاَّ صاَّ ِبِو َعَسُمُو ،َ  َلْع َعَمْيُيُع الدَّ

د بتاريخو وخبلصة القػؿ أف  ثقافتو الفكخية والتخبػية  تستاز بغدارة السعمػمات، ويعت ُيْدِخْع ِبِو َنَدُبُو .
األبشاء واآلباء  واألججاد،لقج كاف ابغ البتػؿ  فقييًا غاص في معخفة حقائق الشفػس البذخية، ولو مشيجًا 
تخبػيًا لعبلج األمخاض الشفدية، والخقي بيا نحػ الكساؿ اإلنداني.لسغ تحخػ آثاره كميا لقج اترف عميو 

واإلخبلص، والجعػة عمى بريخة ، والربخ، الدبلـ برفات الجعاة الخبانييغ السخمريغ ؛ مغ الرجؽ، 
والخحسة، والعفػ، والعديسة، والتػاضع، واإلرادة القػية التي تذسل قػة العديسة ، واليسة العالية، والشطاـ 

ومغ لسحات  اإلماـ الحديغ عميو الدبلـ وىػ يقػؿ  }:  والجقة، والدىج، والػرع، واالستقامة.والذجاعة ..
ي  في جمدائو؟ فقاؿ: كاف الشبي  دائع البذخ، سيل الخمق، ليغ الجانب، ليذ سألت أبي عغ سيخ الشب

بفع وال غميع وال صخاب، وال عياب وال مذاح، يتغافل عّسا ال يذتيي وال يؤيذ راجيو، وال يخيب ؼيو، قج 
يعيبو  تخؾ نفدو مغ ثبلث: السخاء، واإلكثار، وما ال يعشيو، وتخؾ الشاس مغ ثبلث: كاف ال يحـ أحجًا وال

وال يصمب عػرتو، وال يتكمع إال ؼيسا رجا ثػابو، وإذا تكمع أشخؽ جمداؤه كأفَّ عمى رؤوسيع الصيخ، فإذا 
)  سكت تكمسػا، ال يتشازعػف عشجه الحجيث، مغ تكمع عشجه أنرتػا لو حتى يفخغ حجيثيع عشجه حجيث أوليع

سا [ قاؿ قاؿ الحديغ ] بغ عمي [ الحدغ بغ عمي ] رضي هللا عشي (،310لسحات مغ محاسغ االسبلـ : 
سألت ابي عغ سيخة رسػؿ هللا صمى هللا عميو وسمع في جمدائو فقاؿ كاف رسػؿ هللا صمى هللا عميو وسمع 
دائع البذخ سيل الخمق ليغ الجانب ليذ بفع , وفي الدىج والتقمل مغ الجنيا : كاف الشبي صمى هللا عميو 

ي اآلخخة , خيخه هللا تعالى بيغ أف يكػف ممكًا نبيًا أو عبجًا نبيًا , وسمع أزىج الشاس في الجنيا وأرغبيع ف
فاختار أف يكػف عبجًا نبيًا , وخيخه بيغ أف يعير في الجنيا ما شاء أف يعير وبيغ ما عشج هللا فاختار ما 

القػؿ في  وخبلصة فييا لكثخة معانييا. في التخبية يكتب بحثاً ىحه اإلشارات ( . 113) الذسائل :  عشج هللا
.. الميع .وأصحابو  ىحا البحث السبارؾ نقػؿ ، الميع احذخنا في زمخة سيجنا الحديغ وآبائو وأحباب آبائو

 .آميغ 
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 الخػػػػػػػػػػػػػاتسة :

ف اجراسة الأف نمخز أىع الشتائج ، : ضيخ لشا مغ  ندتصيع البحث بعج ىحه الجػلة في رحاب 
كبيخ عمى دور السشطسات الخيخية والجسعيات األىمية التي تقـػ نسػ السجتسعات وتصػرىا يعتسج إلى حج 

عمى العسل التصػعي مغ أفخاد السجتسع حيث يعسل أبشاء السجتسع عمى مداعجة الجولة في نذخ بعس 
األفكار أو السسارسات التي تداعج عمى الشيػض بالسجتسع ككل وأحج أىجاؼ العسل التصػعي ىػ الحفاظ 

تخبة الػشغ ونذخ العمع والفزيمة  وعسل نذاشات ومدابقات وفعاليات في تكخيع  عمى األمغ والجفاع عغ
األـ واليتيع وذو االحتياجات الخاصة وكحلظ مداعجة الشازحيغ , إف دور مشطسات السجتسع السجني كبيخ 

 إف إبخاز أىسية دور العسل صػعي مغ أجل بدسة وفخحة شفل *لحا كاف لداما أف يتحقق مذخوع العسل الت
االجتساعي التصػعي .يداعج عمى الجػدة وصشاعة العسل الخيخؼ , و تكسغ  أىسية صشاعة العسل 
الخيخؼ في  تبديط اإلجخاءات وتقميز التكاليف كسصمب حيػؼ الستسخارية الجسعيات الخيخية في ضل 

ية. التسيد و التحجيات الخاىشة  الحاجة إلى التحالفات االستخاتيجية و االنجماجات بيغ الجسعيات الخيخ 
حياة وآثار ومشاقب آؿ *اثبت البحث أف  اإلبجاع في الخجمات السقجمة لمستبخعيغ ىػ ما يرشع الفخؽ 

واإليثار والعسل تستع بذجاعة القمب والجدج والجػد والكـخ والحمع والربخ البيت والرحابة الكخاـ   ت
مغ العمساء البارزيغ في الخواية والجراية  ػامجرسة الذخيعة  واألدب والمغة والديخة  لقج كان التصػعي فيع

األولى في بيت الشبػة عامبل أساسيا ورافجا  عممكة لغػية تأثخ في الستمقي  *  إف  نذأتي عوعمـػ المغة  ولي
الشبػؼ    عوسستي عوخمقي عبعمسي وا، ليطيخ  ع في حب الخيخ ومداعجة اآلخخيغ ميسا  لبشاء شخريتي

ُتعجُّ شخرية اإلماـ الحديغ عميو الدبلـ  إحجػ و ميغ التػجييات التخبػية  الصبلب والدائ ػاولُيعمِّس
الذخريات السيسة والفخيجة والفاعمة عمى السدتػػ البذخؼ، وليا مغ األىسية ما يجعػ إلى االعتشاء بكافة 

اسات الجػانب الستعمقة بيا عمى الجواـ.مغ جانب الجراسات الذخعية الستعمقة بذخريتو أو تدخيخىا لمجر 
لتربح و 0التخبػية، والعمسية والشفدية والمغػية .لُيعجُّ تصػيخا مدتسخا في جسيع جػانب السعخفة اإلندانية

ضخورة شخعية في واقعشا السعاصخ حتى تتحقق األىجاؼ التخبػية لقج كاف اإلماـ صاحب  مدشج في ذلظ 
ؼيذعخ الفخد مغ خبللو  بانتسائو ليحه فالعسل التصػعي  لبشة مغ لبشات بشاء كبيخة ىػ األمة اإلسبلمية ، 

األمة ، ويدتذعخ مدئػليتو تجاه السدمسيغ في كل مكاف باإلضافة إلى تشسية قجراتو األدبية والثقاؼية ، 
وإكدابو لمسعارؼ الستشػعة السبثػثة في الديخة الشبػية  .إف  جيل الذباب والفتيات وجيل الشاشئة، يحتاج 

ـ ليع السادة الستسيدة السحافطة، وتجيب عمى تداؤالتيع، وتتحجث عغ أف نقجـ ليع بخامج جادة تقج
ىسػميع، وتقجـ ليع الثقافة الذخعية بالمغة السعاصخة التي يفيسػنيا،وبأسمػب عمسي إعبلمي معاصخ , إف 
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إلسياـ في بشاء األسخة وحل جسيع السذاكل واحث الذباب لمعسل التصػعي اليجؼ  مغ البحث  ىػ 
االستسخار الجائع في الجعع السادؼ والسعشػؼ لمجسعيات الخيخية  تعمقة بالفخد والسجتسع , السعاصخة والس

رجاء ثػاب هللا تعالى ومخضاتو . والتذجيع السعشػؼ والسادؼ لمصبلب والسعمسيغ ,واالىتساـ بالتخكيد عمى 
ـياـ عمى غيخ ىجػ االستسخار السادؼ ليسإف أؼ تخبية ال تتػجو نحػ ىجؼ معيغ ىي تخبية فاشمة ألنيا 

إلف السجتسع اإلسبلمي مجتسع محكػـ بذخع هللا سبحانو وتعالى؛ وىحا يعشي ومآليا تخبٌط في أودية الجنيا،
أف تخكيب ىحا السجتسع يعتسج عمى ثبلثة أقصاب : مذخِّع ومبمِّغ ومشفِّح مشقاد. وإف ىحا التخكيب يفخض 

والدمصة التذخيعية مغ جية، والؿيادة والخعية مغ جية، أنػاعًا مغ التعامبلت والدمػكيات ما بيغ الخعية 
ػصي وفي نياية السصاؼ يوليحا كاف ىجؼ التخبية واضًحا جمًيا. وأفخاد السجتسع السدمع مغ جية أخخػ 

مغ غيخ الجرس و الباحث أف تجرس جػانب العسل التصػعي مغ غيخ الشطخة التي نطخ مشيا الباحث 
هلل أواًل وآخخا والربلة والدبلـ عمى سيجنا دمحم وعمى آلِو مغ بيت الشبػة  والجية  التي نطخنا فييا والحسجُ 

 . الصاىخيغ وأصحابِو أجسعيغ. والحسج هلل رب العالسيغ 

 

 :قائمة المصادر والمراجع 
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يع :  السؤلف : د. وسيع فتح هللا*  أساليب التخبية والجعػة والتػجيو مغ خبلؿ سػرة إبخـا

 ي القخآف الكخيع : حديغ عمي خميف الجبػرؼ * آيات التقػػ ف
  ـ .  1969ىػ ػ 1389، بيخوت، 3*األعبلـ: خيخ الجيغ الدركمي، ط 

 -الشاشخ : دار الفكخ   - ،تحقيق : سسيخ جابخالسؤلف : أبي الفخج األصفياني -* األغاني 
 .2،طبيخوت

 .1ازمي مرجر الكتاب : ط* األماكغ أو ما اتفق لفطو وافتخؽ مدساه مغ االمكشة السؤلف : الح
. ـ  774* البجاية والشياية السؤلف : لبلماـ الحافع ابي الفجاء اسساعيل بغ كثيخالجمذقي الستػفى سشة  

دار إحياء التخاث العخبي شبعة ججيجة محققة الصبعة  -حققو ودقق اصػلو وعمق حػاشيو عمي شيخؼ 
 مرجر الكتاب : مػقع يعدػب. -ـ  1988. ـ  1408االولى 
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 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انثاني 
   "املستجدات احلديثة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني" 

 )اجملهد االول (  0202كانىن االول  61-61
 

 

 مرجر الكتاب : مصبعة الػراؽ. -السؤلف : ابغ العجيع  -* بػية الصمب في تاريخ حمب 
 ـ. 1998 -ىػ  - 1419الصبعة: االولى  -* تاريخ دمذق السؤلف : ابغ عداكخ 

*التحخيخ والتشػيخ ػ الصبعة التػنديةالسؤلف : الذيخ دمحم الصاىخ بغ عاشػر دار الشذخ : دار سحشػف 
 ـ. 1997 -تػنذ  -لمشذخ والتػزيع 

 774- 700*  تفديخ القخآف العطيع السؤلف : أبػ الفجاء إسساعيل بغ عسخ بغ كثيخ القخشي الجمذقي ]
 -ىػ 1420ىػ [ السحقق :  سامي بغ دمحم سبلمة الشاشخ : دار شيبة لمشذخ والتػزيع      الصبعة : الثانية 

 ـ. 1999
بيخوت ،  -اؿ جبلؿ الجيغ الديػشي الشاشخ : دار الفكخ * الجر السشثػر السؤلف : عبج الخحسغ بغ الكس

1993. 
 * روح السعاني في تفديخ القخآف العطيع والدبع السثاني السؤلف : محسػد األلػسي أبػ الفزل.

 كمسات اإلماـ الحديغ )عميو الدبلـ ( مرجر الكتاب : ببل ت* 
 ػدالػقت وأىسيتو في حياة السدمع : السؤلف : عمي بغ نايف الذح

* السدتصخؼ في كل فغ مدتطخؼ: السؤلف : شياب الجيغ دمحم بغ أحسج أبي الفتح األبذييي ، الشاشخ : 
 .1بيخوت الصبعة الثانية ،  -دار الكتب العمسية 

 فكخة لتخبية األسخة :   السؤلف : عبج المصيف بغ ىاجذ الغامجؼ 100
 ( .2004لمشذخ والتػزيع ، )عشابة، * صبلح الجيغ شخوخ ، عمع االجتساع التخبػؼ ، دار العمػـ

*ميجؼ ، ناصخ عمي ، دور وسائل االعبلـ في تذكيل الػعي االجتساعي ،دراسة ميجانية عمى عيشة مغ 
 ـ. 2010غدة ،  –شبلب كمية االداب ، كمية االداب والعمـػ االندانية ، جامعة االزىخ 

جامعة االزىخ بغدة ، سمدمة العمـػ .مجمة 7*دور وسائل االعبلـ في تذكيل الػعي االجتساعي ، ص
 . 2، العجد  12، مجمج  2010االندانية ، 

*كامل خػرشيج مخاد ، االتراؿ الجساىيخؼ واالعبلـ ، دار السديخة لمشذخ والتػزيع والصباعة ، )عساف ، 
 . 203( ، ص2011

 


