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 :ملخص البحث
ذةدد  دذبالجتمدد ة ذج نإهدد ذفدد ذتعدد  نذب لدد ذا ددنذب دد ة  ذيهدد هذاددلبذب إلددبذا ددنذ  دد  ذ  

ذ دد ذب همدد   ذتلدد ذتإندد ذفدد ذب نظريدد  ذحدد ذةندد ذتقدد ذوالذب ندد   ذامدد  ذتعدد  ذةمل دد  
ذ ز دددد ته ذ دددد ذب ندددد  ذتنقددددلذب تدددد ذب تنف ليدددد ذوب صدددد  ذب علم دددد  ذوب للدددد  ذب إددددرب  ذتملدددد 

ذب ل  ت  .

ذبأل  .ذذف ذتفع ل ذف ذب  ة  ذودو ذبإلسال  ذف ذبالجتم ة ذكم ذيتن و ذب إلبذب عم 

ذب  ددددرة  ذحذوب تلل دددد ذ فهدددد  ذب عمدددد ذبالجتمدددد ة ذوت  دددد ل ويسددددتعربذب إلددددبذ    ددددرذ
ذبالجتمدددد ة  ذوب  ب دددد ذب مجدددد  ذفدددد ذتصددددل ذ  ذينإغدددد ذ ندددد  ذ فدددد ا  ذت  يخ دددد ذونمدددد   

ذب مع  ددرذبالجتمدد ة ذب عمدد ذ دد ذبإلسددال    ذونمدد   ذ أل دد ذوبال تصدد د ذبالجتمدد ة 
ذوف بئدد بالجتمدد ة  ذذب عمدد ذ جدد  ذفدد ذو لدد  يرذغ ددرا  ذوادد ب  ذوةندد ذب مسددلم  ذةندد 

ذب مجتم .ذذوتنم  ذب  ة  ذن رذف ذب جم ة ذب عم ذوآث  

ذبالجتم ة .ذب عم ذ ج  ذف ذ ل ة  ذ قترح  ذخت   ذف  ذو خ ربذ للق

 الكلمات الداللية: 

ذ قترح  ذ ل ة  (ذ–ب  ب  ذبالجتم ة ذذ- ل  يرذ-ا ب  ذ-)ب عم ذبالجتم ة 
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 المقدمة 
ن،ددددااقاليا،  دددد  الا، دددد ا الالنظ ياتهدددداالودددد ال ددددإل سالتظهدددد الداددددإلسالا،  دددد  الالدددد اإلسالايةدددد    

وهدد الداددإلسالال يندداقال،  ندداالي،لدد الا دد الا   الالدد كالندداقال  لددآالاللدد  ق البصددا االالدد اإلسال
يصددد ،هاالال ددداراليي صددد ينهااليدددإل اليددد يقالال جدددا تالل قل دددحال صددداليالالعلددد الوددد الال اجددد اليا جددد 

 صددد يقالال،ظ دددإل الييعنندددإلقالاددد الدااتهددداالي نلدددإلقالملددد الال، ددد اقاليلدددا نإلنه،ال   هددد،الي  ددداله، الي
ي د اال دإلالالإلاجداال الال يي  لإلقالاللضاياالال د الت  لدهاالالا،دا   ال ييغ ثإلقالال، هإلفال ال،ق اق

الا ج ،اا الل  اإلساليال ااس اليال كال إلالأ  الجإلاناالداإلسالاية  الال،عا ن .

ودد الال داراليقنددن ،الا د الالصد ، الل،دداالد د الا  ددآالأندارال،دد الالللد ال بداال ةددإللالال دآال
 تالا  ه،الا  اتالالنا، اليال إلز الوأ  الال،س ،إلقالي ع اإلقال  د الدد تالالشقعتاليجإل ه،اليب

من سنن سننحسسة نحسس ال:ولدالالنإل  النع  سال  الش  الأندإلا الالصد ،اتالبد  اليد كال ةدإللالال دآال
ال.  هال  الال اإلسالال ،   ال1 فلهسأجرهاسوأجرسم سعملسبهاسإلىسيومسالقيامس

ولدالالال    الا يل  يصاالا  ال  عالالعبال ال،د  الال،،ند ال د الال،ا ،دعالايةدالناقال
الال:و ،اال ديالا دآال د   د يهيالَ  دس َ بيدَاالَا َد الَ هس اليَأس  دَ الَأَ د  ن ،سالَ عدس َدآ الوَدَ قس د البي َد يهيالَ َقس  َيالَّد يكالنَدنسسي

الَ  َدَ دآ   دأََلآ الأَاسبَدداه الأَيس الوَدَ سس اليَددأستيَ الَ ج د ي الأَقس د س الأَبيد ال  َ يدسدد ََسالأَقَّالال2لَدآ ال ي يا د الأ ،دد الود الال،سد  ال الَادد س
دد  الالإلَلالال َّددآيالَ ة دد الوَدلس ٍَ الوَدددَ َيالال َّددآ الَاَ  سددآيالبَددا ددأََل  المي َّ الَ سس ٍَ ددآيالبَددا نسَسدداق الَا َدد النَدنسسي ددَ ي الايسي ،َدداَلالَ اليَدنس

                                                 

ي ياهالاب الالل ال  ىالأيالض ل باٍال  الة الة  ال س  الأيالة ئ  الي  الدااالم ياهال س ،الك/الال  ،الٍ/ال-1
الي ياهالد   ،.الالباٍال  الة الة  ال س  الأيالة ئ  اج ال/الال،ل   ال

  ياهالالععا كالكال/الالنناسالٍ/الا ة  نافالا الال،سأل .الال-2
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دد الَيسس الأَقس دد س اللَدآ ال ي دد   د يهيالوَدَ أسن دد  البيدآيالَ  دس الَا َدد الَ هس َ بيدا  الوَدَ قس دد  الميلَد الالسَاعَدد ي َأَلاليَأس  د  الال َّج دد  الَ عدس َدآ الوَد َد س،ي
الَ ،س  إلايا ال َّال الالال1اَرال   سبي الأَيس

ييد  ،الا  ا د اليا ي دا الملد ال  د ال داال  الدخال د الا  د  الال ي نل الالغائااللل الناقال
.ي ،إل ه،الا ج ،اا  الال  الت  ايلال،ضاياالال ار

ال  ايددد الب  دددايلالال ،ددد الال ال ظددد كال، دددالالاانددداا ددد ال سددد إلىال ىالنددديوددد اليا،  ددداالال، ا ددد ال
ال. ه، الأيالنال،ه، الونانتالالقاج المل الالن اب الو آ   الد االن اب اليت ظ  االا ج ،اا الال

الأ  اف:ال ااسال  الالال ، الا ج ،اا الث ث الن ىاليا  الال،س إلىالال ،  الال إلج ه ال

ال   فال الي  نتالمل الال ، الا ج ،اا الينأقالال اإلسال الت  يالود النظد هالالن ،داتالال ناند  -
ي د الال مل الال دآالت دال ال عالأقالال ، الا ج ،اا ال  ال ، ،ال ها الال ااسال يالعباالال،ؤث س

الأب زالتإلج هاتالاية  .

ي دد فال  دد الدايدد الا، ددآالودد ال دد االالااندداالال  ع ددآالا  ددآال دد سالأيال دد اتالديقالأقاليسدد خالودد ال -
 الخالةع  الا،  االي ن ال  ال  لآالت خالال إلج هات.

 د،الأيلئدخالالد ااسالالإلاداسالالد ي الااشدإلاال دعالال دارالي إللدإلاالن ،داته،الال-ي إلال،   ال–ي  فال -
 .و الال،االالا ج ،اا ال  ،إلرا،  المل اليا،عال

يا دد ال سدد إلىالال ،دد الال  ن دد الودد الال،اددالالا ج ،دداا ال أي دداالنث دد اال دد الال عددع ال دداالبدد  ال
او لد تالنث دد اال د الال  ظدد ،الي دداالبد  ال  ند الد دد ال  ضدعب ال د التصدد واتالو ديد الال ضد ا اللويلإليدات

 مل الض فالو الش،إللالال ، الا ج ،اا الي،ص هالا  الب ضالجإلانعآ....الخ.الال يال،ص ا،  

                                                 

  ياهالأ ، الو ال س  الال،نث ي .الال1
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يوددد الااتالال قال ددد االالاانددداالندددالال ددد الا ايدد الايةددد  الي ااي دددآاليتإلج هاتدددآالالنث ددد يب،دداالأ
  الال ااي اليا   ،ا الم الال   الال س   الودنن  الأن داال د االال-ال إل الال–الإل،تالل،الي  ال  الال ااسال

ل ن ،ددد الجانددداال دددا ال ددد الال العقدددلالالددد اإلكالا ج ،ددداا الت ع هددداالملددد الال،سدددأل اليتقن دددناالا  هدددا
 ال ،دددد الا ج ،ددددداا اليأثدددد هالودددد النلددددد الالدددد اإلساليال هدددددإل الال:آال ،دددد الالددددد اإلكاليأةدددد،  جإلاندددداال
ال و اليا،  االال، ا  البال،ا ،ع

يأقالي ن  دد البددآاليال،سدد ،  الودد الالددد ن االالتسددب  ه يأةددألالال ددآالت ددال ال سدد الال إلو ددحالودد ال
ال لعإل .يا   س اليأقالين  آالباي  صاللإلجهآالو نإلقال

ال.زاي أ ، ال ق، الال/ين االالال
 

 

 

 

 

 



232 

 

 التمهيد

ال دادددإلسالا،  ددد ا ج ،ددداا الالملددد الال دددآالت دددال الوددد الجانعهددداال اإلسالدددالتعددد  الوددد الال،ل  ددد الأق
العدد ا  البدد الت، ددخالال ي التلددفالا دد ال دد الال ظ يدداتالودد التع دد الت ددخالاله،ددإل ال ت دد هال ،ددإل الال ددار

الا،دا   الالو  قدإللال ت لد الال دارال د الأز داته،الالق ات د يالصإل الال  ن  يد الال د الال ال  ،  اليالق إلل
يلل ال أيدتالولد االود الال با اليتن هالأقالت  هالاال تقاالال ال ب لخالالعباٍالمل الج،ا   الواا  

ال وددد الا  ددد التن   ددآيدي الالدد ااسالوددد الال وددد الايةددد  القدد يلالال،عاشددد الادد الال ،ددد الا ج ،دداا ال
ال وندداقالتإلو ددحالال ددآالت ددال الأقالأ شدد ن الملدد الالن ابدد الودد ال ثدد ال دد االال،إلضددإل الالدد كالشددغ   النث دد ا

ال:آالا  الال قإلالال ال  ايلتالتأ   

ال ،اا ال نهإل آاليتأ   آالالل ا الين،ااقالتا يع  ال  آال ، الا جالا يل:الال،عقل

ال نا  ،الي عغ الأقالتصقيالو الال،االالا ج ،اا الالثان :الال،عقل

الالإلا،عالا ج ،اا اليا ، صادكاللو  الاية    الالثالل:الال،عقل

الن،ااقال  الال ، الا ج ،اا الال، ا  الا  الال،س ،  اليا  الد   ،.الال ابع:الال،عقل

الي قااي الو ال االالال ، الا ج ،اا ضإلاب الالالعا س:ال،عقلال

الوإلائ الي ثا الال ، الالا،اا الو النل الال اإلساليت ،  الال،ا ،عال،عقلالالسادر:ال

   قحال  ا  :ال ل   اتالل  ااسالو ال االالال ، الا ج ،اا 

 

 والله أسأل التوفيق والسداد
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 المبحث الأول

 العمل الاجتماعي مفهومه وتأصيله الشرعي ونماذج تاريخية منه

سمفهومسالعملساالجتماعيسس:أوال
يمةددها الودد البدد لال ي،ندد الت  يددفالال ،دد الا ج ،دداا الال،لصددإلدالودد ال دد االالعقددلالبأنددآال

أا،ددددالالال اايددددد اليال  ، ددددد الا ج ،اا ددددد البناوددددد الالإلةدددددائ اليا شدددددنالالال ظ يددددد اليال ،  ددددد الاللددددد ا  ال
ال.ال،،ن  الاب غا اليجآالال آالت ال ال 

أيالوندد كاليل  ددآالال،سدد ،الادد الال ددال الأيالا  دد الأيالبدد ن ال ددإلالبدد ل ال اليي،ندد الت  ينددآالبأنددآ:
الالال بلص الايةها الو ال صاليال   ع سالش اايال  ضاالي، اا الب اوعال  الدي آالب يقال لاب 

 التدددنالالالعلددد ي ال  ددد الا قالاددداجنساليالال الااندداالا ج ،ددداا الوددد الايةددد  الجانددداال  ، دددن
و دد،النادد الودد الديدد الةدد،ايكالالأيالت ان ددآ ايةدد  الالتلدداٍ اج ،اا دد ال،ددإلان  اليتلدد ي اتالالةدد الادد 
لدد الليالال  ثد ال داالشد اآالال دآالت دال الود الالاانداالا ج ،داا ال اضد سالأ ضد  الود النق د الي ال ةدابح

أ نلدددتالنددد الا نظ،ددد الالإلضددد   الوددد التقل دددحالا الددد الاج ،اا ددد اليسددد  الوددد ال  هددداالالعلددد  الن،ددداال
أ نلتالو ال، ا النظا الاج ،داا الت قلدحالو دآالال،صدالياللند الال دارال د الند اليجدآ اليلد،اليعدحالم ال

ال،النظددا الاج ،داا النندد الل  دارالو ددآالةد ادته،الي لددإل،ه،ايةد  الالد ي الال بددان الالد كال دد دال  دال
الال،ع   الل لخالن آ.يتإلو تالال صإلصالالل  ن  اليال عإلي الال   الناو الالإلجإلهاليو الن الا  إلال

ل ددد ااسالأقالالت ع هددداال أ ددد  الاللددد ا الل  ،ددد الا ج ،ددداا  الب ددداقالوددد اليو ،ددداالي ددد ال قايلددد ال
ال ،د الالد اإلكالقالدابدتالاد اليأ  اناالو ي الأا داال ا  ه،الو يضاالا،   النث  سال  الو ي النناي 

نداقاللغ ابهداالأثد الةد ع الأ د ال سد  سالال ،د الايةد   البد الي سد  سالال هضد الايةد    الال، ا  اليال
البصإل سالاا  .
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سالتأصيلسالشرعيسللعملساالجتماعيس:ثانيا
الال ،دددد الا ج ،دددداا الن،دددداالةددددعحالا،دددد ال إلجددددآالملدددد الال،ا ،ددددعالل  ،  ددددآالي دددد ال لددددن تآ

سد ،  الي،ضدا ال اجداته،الال،اديد اليال،  إليد  الي دااليال هإل البآ اليالخالبالسد  الود ال صداليالال،
ال.ا الش ي  الال آالال ادل الو الجإلاناالنث  سالسب   ال  اسأنث ال اجاتالال ارالال إل الو ال  ال

ي ددد االال ينظ،دددآشددد ي  آالا  دددآالالت ددد االال ،ددد الا ج ،ددداا الجدددن ال ددد النظدددا الايةددد  ال ثدددال
الالالخ.ط فالو الب اقال

سعليهماسال الم(ت عىسفيسةاجاتسالحاسس)سمونىسويونفسسنماذجسنبويسس-1
نداقال د البد  الالال أ اال إلة الا  آالالس  اليأ إلهال ا يقالوه،االنع اقال  الأنع دا الب د المةد ائ  

اظ ،الأا،اله،االال ل  المل الو اإلقالطاد  الز انآاليبالعانآالب وعالالظ ،الا الب  المةد ائ  اليتق يد  ،ال
جدددددددا الوددددددد الاللددددددد  قال،دددددددإللال إلةددددددد الا  دددددددآالالسددددددد  ال ددددددد الا ةددددددد ع اداليمنلددددددداا ،ال ددددددد الال ددددددد اٍ ال

وأ ة ال   االب  المة ائ  الي الت  به،ال، الجئ اكالبآي ال  ال بدخاليالسد  الا د ال د الاتعدعال:)لن اإلق
ال.1اله ى(

يال،  د :الالي   ضإلقاللدآالا د اليد الو ادإلقال ال ،الالالل طع ال ع  االط واال ،االناقالب إلالمة ائ ال
وأت داهالولدا اللدآالالدخ.ال وأ ةد ال   داالب د المةد ائ   الأكال د الاد ه،.ال ي الت د به، الأكالبالسدع سال

ل ،دددد  الينانددددتالب ددددإلالمةدددد ائ  الا دددد الو اددددإلقالودددد الادددد اٍالشدددد ي  اليدددد بيالأب ددددا  ، اليال  ددداالودددد الا
الال.2 ييس ق  النسا  ، اليين نه،ال  الال ، الو الالب  اليال ع اليب ا الال، ائ ال ا اليب لإلنآ

                                                 

 .ال74 ي الال–ةإل سالطآالال-ال1

ال-دا الالن اٍالال  ب ال–ال،ه كالطالأيل الال (تقل حال:اع الال ازال187/ال11الاا عال  نا الالل  قال)ال-ال2
  .ال1994ال- د1718ال-ب  يتال
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مقال،ضدد  الالق يدداتاليمنلددااالالا،ددا   ال دد الن دد الا ةدد ع اداليا ةدد  عادالال،ددادكاليال،  ددإلكال
تق لدد الال  عدد ا   التق دداقالملدد اللسدداقالندداطحالم الأقالت ددخالالا،ددال  دد الأ دداال بالدداالالا،ددا   

 دد الال،لا دد الالن  دد الللدد ي  الال-ودد النظدد كال-ب  ددخالالقلددإل الا  دد   الال دد ال د الال بالعدد  ندآالل ،
ال.ال  اليااال نظهاالاية  

عددد  ال ددداالي عغددد الأقاليندددإلقالا  دددآالالددد ااسال ددد التع ددد ال،ضدددداياال ال ،دددإلاقالال عدددإلكاليي ددد ال ددد اال
لدد ااسالل ق،دد ال دداالي،ندد التإل، ددآالودد ال دد االج،ددا    ،الأيدداالنانددتالت ددخالاللضدد   الي بدد الأقالي ه ددأالا

الالال.ا  ه،االالس  الن،االي،عالل،إلة اليأ  آالال الخالب يحال  الاب   ال ب،االي   ضإلقاللآالبسعاال

الال عددد الي دددلالال،اللددد  قالالنددد ييأ دددااليإلةدددفالا  دددآالالسددد  الوهدددإلالن،دددإلاقالا، ددد الانددد هال
ه،الالا  ددآالالسدد  الي لددغ البلضدد  التلددغ الالددإللالال ددارالي، ددإلبالوهددإليال،ددؤ    الا دد الا ، دد ا البددآ ال

نث  ا المنهاال،ضد  الال د ه اللل،د الال د هالال د الت هدلالي ا  داالالا،دا   اليتعد لاليت د  الود الةدع  ال
ا  آالالسد  اليأت ال ةإللالال، خالي   ال ؤياالال، خالا  اليإلةفالوأيلهااللآالالتقص  هااليتأ   ها 

ي ثدآالأقاليععد الال، دخالبضد ي سالال عبد  اللسد إلاتالااداف الي اااد ال،اد د ال الال بالغد القن، ب
قالستزرعونسنبعسنحي سدأباسفماسةصنتت سفنوروفسفنيسننحبلهسلل، الال  هاليا الال ارالو هاال

شنتادسينأكل سمناسقنتمت سلهن سإالسقلنيالسننبعسث سينأتيسمن سبعنتسذلن سس.إالسقليالسمماستأكلون
ث سيأتيسم سبعتسذل سعامسفيهسيغاثسالحاسسوفيهسيعصنرونس.مماستحصحون

وهد هال لدا ن الال1
تال ال،ا دداته، الثدد،المنددآالا  ددآالالسدد  الب دد الأقالداداإليدد الودد ال،ضدد  التهدد،الال ددار البدد الا دد ال أرالا  

 الا د الأيا الالسا الي  قالل  ،نَّ الو الا   البأ  الال آ ال،الالل ، دخال الاج   دالانلضتيالال ا يا 
ال2  نائ الا   المن ال ن ظالا  ،

                                                 

 .79ال-74 ياتالال–ةإل ساليإلةفالال-ال1
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 د  الننسدآ الييادإلزالل  جد ال الالن ي،د :يلإللالاب النث  الو التنس  هال   لاالا  ال  هالا ي ال
{الايالا د،اليبصد  سالعلني {الأكال ازقالأ د   ال}ةفيظن الأنآال} الأ  هالل قاج  الياالهيالالخالمااالج ال

ب،االي إل ه.الي،الالش ع الب الن ا د :ال ند ظالل،داالاةد إلدا    الا د ،البسد  الالاد ٍ ال ياهالابد الأبد ال
 دات، اليةدألالال ،د الل  ،دآالبل  تدآالا  دآاليل،داالو دآال د الال،صداليالل  دار اليمن،داالةدألآالأقاليا  دآال

الغدد ت الل،ددااليسدد لع إلنآال دد الالسدد   الال دد الالا دد ال ددنائ الا    الي دد الا  دد ا الال دد اليا،ددعالو هددا
أ عدد  ،البلددأنها الو  صددد فاللهدد،الا ددد الالإلجددآالا  ددإلطاليا  ددد ياليا  شدد  الوأج ددداالملدد الالدددخال

ال.1  دع الو آاليتن   اللآ

ي نددد االال اا ددد اليعددداد ال  ددد اليجددد الوددد الننسدددآالالنندددا ساليا    ددد الل لدددإل الباللسددد اليال ددد لال
ييلدإل البهداالاللهاالق ك رالتق اقال  اليييقلحالل  ارال ص ق يال اج ه،المل هاال اة  الي صاليالال ا

الال.ال،ثاٍالا  هاب الييبالاالبهاالا  الي سالا  إل اليالخال  الاللناا الالقس  ال

سنصوصسالقرآنسالكري سوال حسسالمطهرةستتعوسإلىسالعملساالجتماعيسبلسوتفرضهسس-2
ب  الأقالا  الالل  قالن،ااقالا،   ال نع ا الةابل  اليعد  الو هداالجهد  ،الود ال ،د ال ،دإل ال

ي ددددد االت  ددددد ،اليتإلج دددددآال  ددددد الايةددددد  البال أةددددد الال- ه،الوددددد الالل دددددا الب،صدددددالقه،أ،دددددإلا ه،اليةددددد 
ال   ال-يا ،  ا  اللد  قالود الاد  الال د الأةدال االالدخيالال و الااتالال،إلضإل الي  ل المل الأة إٍل
ي  ااددداسالاليي ددد دالال ،دددااقالزيدددادسالوددد الالع ددداق اليدو ددداالل سدددآ   الي دددإل الا ةدددال ا ال  دددلال ،ضددداياه

الالال: عاش سالو ال  االالعاٍال  هاالاالل  قالنصإل الو إل دال–لل  الأنإلا الال نإلرال
سبولسالشفاعسسالح حسس (1

م سيشفعسشفاعسسة حسسيك سلهسنصيبسمحهاال:،الالت ال 
ال.2

                                                 

ال–دا الال ع ناقالال–تقل حال:ال ال ال ق، ال ق  الطالأيل الال2/739تنس  الالل  قالال ظ ،ال ب النث  الال-ال1
  .ال1994ال- دال1718الس إلدي ال
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الال... أكال  اليس  الو الأ  الو   تاالا  آال   النداقاللدآالنصد اال د الالدخ،الالاب النث  ال ال
اشددن إلاالتددؤج يا الييلضدد الال ددآالا دد اللسدداقال» الأنددآال،ددال:الن،دداالثعددتالودد الالصددق يالادد الال عدد ال

ال2.و الشناااتالال ارالب ضده،اللدع ضالا ي  الي،الال اا  الب الجع :الننلتال  هال1«ا نع آال االش
أ دد الاللددناا الياللددن  الال.ا يدد المنن سيشننفعسشننفاعسسة ننحسال،إللددآالت ددال  ال:ي،ددالالابدد الاب دد 

ينقإل دداال دد الاللددنعالي ددإلالالددنيقالودد الال دد دال قالاللدداوعالثدداقاللددإلت الال،دد ناالياللددن عالثدداقاللددإلت ال
ال،  دد ال دد اليلددنعاليتدد الايةدد  الال:أيلإلقالولددالالالبعدد كيا   ددفالودد ال دد هالا يدد الال، ددال ال،لدد  ك

يدلدآالا د ال د االال أييد الالأيال  اليلدنعاليتد الالنند البال، إلند الا د الايةد   ال بال، إلن الل ،س ،  
ي،ددالال اا دد اليالقسدد اليابدد الزيدد اليد دد  ،ال دد الودد الشددناااتالال ددارالال  دداالتلدد  ال دد الأ دد الالل ددال

ال3  ض الو آالنن الب  ه،الو ال إلائاه،الو، اليلنعالل  نعالو آالنص االي  اليلنعالل

وال،سدد ،اليلددنعالل  ددارالشددناا الي  تدداالا  هدداال    يتصدد البهدداالالقلددإل الملدد الأ ددقابها ال
الو ؤج اليي الالنص عاال  ال   الشناا آاليإل الالل ا  .

 ل ع ددددداالاللدددددا  الالغائدددددا أب غإلن ال اجددددد ال ددددد ال اليسددددد ب عالمب دددددد الاليوددددد الالقددددد يل:ال
ثعدددتالال دددآال،   دددآاليدددإل ال ددد ال اليسددد ب عالمب دهددداالميددداه الال ونندددآال ددد الأب ددداالةددد باناال اجدددال اج دددآ 
 الي االأنث ال اجاتالال ارالال إل الال  التق داقالملد التد   ال د الايكالالإلجا د اليال،ناند ال7الل ا   

                                                 

الال-ال1 الالععا كالك/ ال ياه ال) الو ها الياللناا  الال ق يضالا  الالص ،  الٍ/ الالع الال1372النناس الك/ الي س ، )
ال(اليد   ،.ال7471يالص  اليا داٍالٍ/الاة قعاٍالاللناا الو ،االل سالبق ا ال)

طالأيل الال109-2/108و يالالل ي الته ياالتنس  الاب النث  الل لاض الالل خال/ال ق، الأ ، الن  اقالال-ال2
 0 1992ال-ال د1712ب  يتال–دا اللع اقالل بعاا اليال إلزيعال–

 الطع  ال2002ال-ال1723دا الاب ال ن الال-طالا يل ال771ال،ق  الالإلج نال ب الاب  الا ن لس الصالال-ال3
 ااتال ا  اليا  .

الل،الأ،فالا  آ.الال-ال7
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يال  دد، اليأجدد  الال ددارالبعدد لالاللددناا الل، إلندد الال،سدد ،  ال دد،الالدد ااس الواللددناا الالقسدد  ال ددد ال
الو قلددحالل  دددارالشدد ئاال ددد ال بددالعه،الباا دددآال أاظدد،الا ا،ددالالال ددد اليعدد  الال اا ددد البهدداال ا ، دددآ

و ال،عإللالال ارال كالن ،د اليلإللهداالال اا د الب د الأقاليجد ياالالانع  الالالاي نان آ الي الشخالأقالله االأث ال
الالاللضا الجإلائاه،اليتقل حال صالقه،.و آالن،إلاجاالو الالس  الل

سالحضسعلىسإطعامسالفقيرسالم كي س (2
ال،سن  ال االيا ال االيلعال إل، داال د النناي دآاللن دآال الياد الت،دا الالننايد  اليالنل د ال داال ال

ابد الاب د الود التنسد  ال يدد الالننداسالود الةدإل سالال إلبد ال ع  داالا د  فالال  ،دا الودد ال،دالالآ الياد النناي د
ال1 ي دددعال ددد االا  ددد  فالوننه،ددداال ددد ناقالي ،ه،ددداالاي،ددد لاليالنا،ددد  ال:   ددد الالنل ددد اليال،سدددن  

ال ه،الالقاجد اليال دإلز  لتأن ه،الالعبالد  اليتدال-ي إلالال إل النث  الب  الال،س ،  ال- ؤ  الال،سان  
بد الال  وعالالنناسالمل ه،النن يض  الييأ  البنط ا ه،الي ضالا   ي الا د الالدخيأ  الالل  قالبال ؤ  

سال:يا ددد ال ددد الال نددد ياالبالددد ي الاددد  المط دددا ه،الياددد  الالقدددضالا ددد المط دددا ه، ال،دددالالت دددال 
ي ُس سبُالننتُِ الَواَلسَيحدننَضسَعلَننىسطََعنناُمساْلُمْ ننُكي ُسس.فَننَوُلَ سالِننُوكسيَننتدَيساْلَيتُنني َسس.َأرََأيْننَ سالِننُوكسيدَكننوُِلد


ال.2

تعدد أالبهدد االا ةدد نها الالدد كاليإلجددآالندد ال دد الالمنهددا الا يددات:يلددإللالةدد  ال،بدداالودد ال دد هالال
يي  ظد ال د اليسد،عال د االا ةد نها الالبالنتي  يكنول أرأين سالنوكالت دأت ال  دآالال ؤيد الل د ى:

ي  ال دإلال د االالد كاليند ٍالبالد ي  اليالد كاليلد  الال؟ت اآ ل  ىالمل الأي الت اآالايشا ساليمل ال  
والسيحننضسعلننىسساليتنني .سفننول سالننوكسيننتيَسالال:الاددإلاٍ ماايالال.بالدد ي .اللدد  قالأنددآاليندد ٍال
ال !طعامسالم كي 

                                                 

 (.855ال،ق  الالإلج نال ب الاب  الا ن لس ال)ال-ال1
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 يلن ال  اال إلاللعاٍال..تنإلقال  هال ناجأسالبالل ارالمل الت  يفالايي،اقالال ل   ك ي، 

 أكالالد كال-مقالالد كاليند ٍالبالد ي ال ددإلالالد كاليد وعالال  د ،الدو داالب  دفالال..ي ل ل دآ ا  د 

  و دإلال د َّالال. الال،سدن  الي اليإل د الب ااي دآيالد كال اليقدضالا د الط داال.ال  د ،الييؤايدآ يهد  
 اد   لا اليلإلالاة ل تال ل ل الال ص يحالو ال، عآال االناقالل د  الال  د ، الي داالنداقالل ل د  بال ي 

ال .القضالا  الط ا الال،سن  

 ل لدد الال صدد يحالبالدد ي الل سددتالن ،دد التلددالالبال سدداقال المن،دداال دد التقددإللالودد الالل دداالالمق
الي يدد اليال ددآال ال.ال،ق دداج  الملدد الال اايدد اليالق،ايدد الالع دد اليالعدد البن إلانددآالودد الالعلدد ي  الملدد الي و ددآ

ا دد هالاللهددااليزقالمن،دداالي يد ال دد ه،ال  هدداالأا،ددا التصد ،ها اليم الوهدد ال عددا  ال ال  د الال ددارالن ،ددات
الي الاا عا .ال

أ دد  ال دد ال دد هالا يدداتالالددث  الودد التل يدد ال دد هالالقل لدد الال دد الت،ثدد ال ي ال دد هال يلدد س
ال1   االال ي الأ   الت،ث   يطع    ال ل  س

إنننهسكننانسالسينن م سالت ددال ال  دد داالأةددعاٍالادد اٍالالندداو الودد الجهدد ،اليال  ددااالبال ددآالييلددإللال
والسيحننضسعلننىسطعننامسالم ننكي س.باللننهسالعمنني 

.الوهدد االالندداو الاللددل الن،ددااليلددإللالةدد  ال،بدداال2
و د،الي د ال د االالل دااليصد يالم اللهد هالال دا الال. ، ال  ال، عآال  الايي،اقالبال آ اليال  ، البال عادال:أيضا

ي ددإلال  ددإلال دد الال ، عددآال دد الايي،دداقالبال ددآالوهددإلال ددإلات الي ددإلال ددٍ  الي ددإلالبددإل  دد الال يالددخالال دد اٍ
وندد الشدد  ال ددؤ   الال.ي ددإلال سددخال دد الالنائ دداتال اليسددايكالالق ددإلاقالبدد ال اليسددايكالالا،ددادال ال ددإل 

 لبدإل ال د الالإلجدإلدالال،دؤ  الال ال دآأ اال دإلالو،لبدإل ال د الاليجإلده.يسعيالبق، ال بآ ال إل إللالب،ص  ال
الالال.بال آ

                                                 

طالال725-2/727شان الالعغ ادكالالاللبإلفالالقساقال  الو ال  لالالل  قالان لا ال:الاع الال نينالب ال-ال1
  .ال1997- دال1717ال–أيل الدا الاال،الالن اال

 .37ال-33القا، ال يات:الال-ال2
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يال،سدن  ال دإلالأ دإلقالال عدادالملد الال  ،د اليلند ال د االلد،الال ي  ال، عآال  الال  ،د البال عداد
يلدد،اليقددضالا دد الط ا ددآالي دد ال بددإلسالال يس لدد  ال، عددآال ددااليدد اإلالملدد الا   نددالالبددأ  الال،سددن  

ي دددإلاليث دددحالالصددد  الال.تدددإل  البدددأقال  ددداكالياجعددداالاج ،اا ددداالي قدددا الا  دددآالال،ؤ  دددإلقالمط ا دددآ.ي ا ال
ال1 ي  آالو الال االيي  آالو الال، ناقال بايي،اق

ل ددارالا دد الياجعدداته،الا ج ،اا دد ال  دد ال الي  سدد ال ددؤ  الالدد ي ال،دد  الوايةدد  اليقددلالاال
الالالب  الال،س ،  .ايي،اقاليالع حالاليظه الأث ال آالا  ه،الأ زا،ه، الي   ال

سالجهادسإلنقاذسالم تضعفي سوتحريرسالمقهوري س (3

ومنناسلكنن سالستقنناتلونسفننيسنننبيلساللننهسوالم تضننعفي سمنن سالرجننالسالالت ددال :،ددالالال ددآال
وي سيقولونسربحناسأررجحناسمن سهنوفسالقرينسسالمنال سأهلهناسواجعنلسلحناسمن سوالح اءسوالولتانسال

لتن سولياسواجعلسلحاسم سلتن سنصيرا
ال2

ااال دؤ  الال،س ضد ن  ال د اللتل  يقالا الالل الالو الةع  الال آال الياةد   ن فال،   ال يال
  ؤ  الال ي الت تس،ال إل  ،الو ال له ال ث  اللق،  الال،س ، الين ا  ال؟يالإلل اقال يال سا  ال جال

  يالن     ؤ  الال ي الي انإلقالأش الال،ق  ال؟يل اطن الال  ، الاينسان  الا  الايط  ال  ال،ؤ  
 د الال،ق د ال أشد  يال،ق د الود الال ل د سال. نه،الي انإلقالال،ق  الو الال  ته، اليالن   الود الديد ه،

  اينسدان  ود الال،دالاليا   اليالد نساليال د   ال نهداال ق د الود الأ داال صدائاالالإلجدإلد

ال   الال نساليال    الي حالال،الاليا   ال!ال كالت ع آالن ا

  اليلد الا دآال لده الاللد إل ال ال،د أسالالنسد  ساليالإللد الالضد  ف ال لده ال دؤث ال ث د  ي لده 

 ال،لده  ي د اال-يبعا د ال د  اليندإلقالالد وعالاد الالد ي اليال ل د سالال- الي، نإلقالأقالي و إلاال ال ي 

                                                 

 السابح.الال-ال1
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الاددد ال الالل دددإلدلددد لخاليسددد  نال ي دددإلالي ددد هاليننددد ال.ن دددآال  ددد ي الوددد ال ادددالالالددد اإلسالملددد الالاهددداد
الاللددددد إل ال.. ةددددد ااب اللهددددد هالالصددددد  ات الا، دددددحالالإل،دددددع الب  ددددد الالغدددددإل الوددددد ال سددددداٍ  الي دددددإلالأةددددد إٍل

ال1ر ياي سا

ا، الاج ،اا ال ائ اليق كالا   الن هااللَ ع  يد المقالالاهادالو الةع  الال آاليال،س ض ن  الال
يم الو،دداال، ،دد الال دد اال ددإلالايي،دداقالال ، دد  يدوعالالظ دد،اليا ة ضدد افالا ه،  دد هالالنئددات ،ددإل ال
ي دداال، ،دد الالن ،دداتالال دد اليب لهدداالالدد ااسالةددائ الالي،دداقالالدد كاليق، ددآالال،سدد ،إلقالودد ال، ددإلبه، اي

ي،دد التلدد  الن ددفالتقدد كال إلةدد الا  ددآالالسدد  الينلددااالب دد الال.ا ي،دداتالبإلاجعدداتالاي ددإلسال لإل،هددا
الالال.مة ائ  الال،س ض ن  الا  الو اإلق

سالحثسعلىستفريجسالكرولسوتحفيسسالهمومسوقضاءسالحاجاتس (4
ا يددد سالتد َن  يددد الالق نددد الا ج ،اا ددد الوددد الأيةددداطالال،سددد ،  اليوددد ال ددد االي دتالأ اديدددلال

و ،دداالالال عدد الال د الالددخال،ددإللن هدد،النالاسدد الالإلا دد  الالل لد  الال،سدد ،الأقاللددآالم ددإلسالود الالدد ي 
ال،سدد ،الأ ددإلالال،سد ، ال اليظ ،ددآالي اليسدد ،آ الي دد الال ال:اعد الال ددآالبدد الا،د ال ضدد الال ددآالا ه،دا ياهال

 سدد ،الن بد الود قالال ددآالا دآالن بد ال دد الالنداقالود ال اجدد الأ  دآالنداقالال ددآالود ال اج دآ الي دد الود قالاد ال
ال2 .ن باتاليإل الالل ا   الي  الة  ال س ،االة  هالال آاليإل الالل ا  

الال،نددددد يب  اليالسددددد  الوددددد ال اجددددد الايكال يوددددد الال  سددددد  الا ددددد الال، سددددد ي اليتنددددد ي الندددددٍ 
الال:يلدإللالا الال عد الالالق يلالأيضايأت ال  االالالقاجات  د النندسالاد ال سد ،الن بد ال د الندٍ 

                                                 

 .278-1/274اللبإلفالالقساقال  الو ال  لالالل  قالال-ال1

 .و الال،ظال،اليالغصا/الباٍ– ،الال،ظال ياهالالععا كالكال/ال-ال2
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اليددإل الالل ا د  الي دد اليسدد الا دد ال  سد الودد الالدد ن ا اليسدد الال ددآالالد ن االننددسالال ددآالا ددآالن بد ال دد الندد  ٍ
الالال1ا  آالو الال ن االيا   س اليال آالو الاإلقالال ع ال االناقالال ع الو الاإلقالأ  آ 

ستقريرسمبتأسالتكافلسوالم اواةسوالرةمسس (5
يبن سددددن الاج ،اا دددد ال  إلازندددد التلددددإل الا دددد ال عدددداد الال بددددان الاددددادل الجددددا الايةدددد  الب ظددددا 

ال.يل ستالتبإلااتالأيالنإلاو ال  الياجعاتاليو ائضالجإل  ي  

 الواينسدداقاللددآال عددايفالشدد  ال دد الب  هدداالمبننتأسالتكافننلساالجتمنناعيال: دد ال دد هالال،عدداد ال
 عايودددآال دددإللال  اشدددآالي  ددداخال ددد الي إلل ي عايودددآال دددإللالأ دددإل هالال،اديددد الي سددد لع الأي ده اللهددد اال

ولد  ال د االالجا الايةد  الل قلدحاللسنسداقالندإل الأ د اليط،أن  د الل  ادإلال د الت دخالال،عدايفالال، قد 
ال:يتض، ال  االال،ع أالا سال نا  ،ال  هاال،ع أالال ظ ،ال)الال ناو ال(ال

آُمحدنننواسبُاللِنننُهسسال:،دددالالت دددال اليالعلددد ال سددد ع نإلقالو دددآالأنسالمنننالسمنننالساللنننهستعنننالىال-1
س2"َكُبينر سسسَوَرندوُلُهسَوَأْنُفقدواسُمِماسَجَعَلكدْ سمدْ َتْخَلُفيَ سُفيُهسفَالِنُويَ سآَمحدنواسُمنْحكدْ سَوَأنْنَفقدنواسَلهدنْ سَأْجنر س

َوآتدوهدْ سُمْ سَماُلسالِلُهساِلُوكسآتَاكد سس:ي،الالةعقانآ
ال3

كننننيالسيكننننونسدولننننسسبنننني سالال:،ددددالالت ددددال الالمننننالسلمجمننننويسالحنننناسسالس ةنننناده ال-2
األغحينناءسمننحك 

الال:ي،ددالال5الاللننهسالننوكسأنننزلسالكتننالسبننالح سوالميننزانالال:ي،ددالالةددعقانآال7

                                                 

(اليال    كالك/الالع اليالص  الٍال/ال اال7295ٍال/الو الال، إلن الل ،س ،ال)-دٍال ياهالأبإلالدااليدالك/الا ال-ال1
ال(اليد   ،ا.ال1853جا الو الالس  الا  الال،س ،ال)

 ال.4 ي الال–ةإل سالالق ي الال-ال2

 ال.33 ي الال–ةإل سالال إل الال-ال3

 .4 ي الال–ةإل سالالقل الال-ال7

 ال.14ال- ي ال–ةإل سالاللإل ىالال-ال5
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سسبالق ننن وأننننزلسمعهننن سالكتنننالسوالمينننزانسليقنننومسالحننناال
يال ناوددد الا ج ،ددداا الوددد ال)ال1

 دددإلالالصدددإل سالا ج ،اا ددد الا   ددد اللهددد االال، دددناقالايلهددد الوددد الا ،ددد الالخالثددد ياتاليا  دددإلالاليال، دددا
ال2.بالث ياتاليا  إلال الال  الاة ع نآالال آالو ها(ال–الع  ن الال–اينساقال
وي نننألون سمننناذاسالال:ي دددإلال ددداالزادالاددد ال اجددد الاينسددداقال،دددالالت دددال الإنفنننالسالعفنننوس-3
 دد هالالنندداسالال،ن يضدد  الي،ددالالال:،ددالال،دد سالبدد الةدد   ال:،ددالالابدد الاب دد ال3القننلسالعفننوسيحفقننون

ج،هددإل الال  ،ددا البدد ال دد الننلدداتالال بددإل  الي،ددالالب ضدده،النسددعتالبالنندداس الي،ددالال  دد يقال دد ال
 دددإلال ددداالي نلدددآالال،ددد  الديقالأقالياهددد الننسدددآالال ال ندددإل يال  قن،ددد اليوددد الال،دددالال دددحالةدددإلىالالننددداس

ودال،   الأننلدإلاال داالال أ إلاال  الاناالاللد  المااالنثد ي الآالينقإلال  اال  الاعا سالال،نس ي الي إلال 
 د النداقال ال:،دالالي يكالأقالال عد الال.وض الا ال إلائان،اليل،التؤاياالو آالأننسن،الو نإلنإلاالاال 

ال:ي،ددالالال قالوضدد الشدد  الو   صدد  البددآنلددآالوضدد الو   نلددآالا دد الننسددآالثدد،الا دد ال دد الي ددإللالودد
ال7  االناقالا ال ه الد  :ال يو ال  يلال   ال    الالص ، ال االأبلتالد   

انددد الال دددآالت دددال ال،صددد ال،دددا يقالل ندددإلقال قددد الاظددد ال:الالمحاربنننسسالقارونينننسسالكنننانزةس-4س
ياا عددا اللو دد  الو دد سالودد الايةدد  الت ددخالال نسدد  الالالدد  الال دد الت سدداالالنضدد الودد التقصدد  ال
ال،الالل نسهااليجه  ا اليل سال  الأ   الأ  الالنض الت دخالا نان د الال،  سد  الال د النداقالا  هداال

                                                 

 .25 ي الال–ةإل سالالق ي الال-ال1

ال- الال1998ال-دا الالل ي ال-طالا يل الال–37ج ،اا الد/ال ق، الا،ا سالصالاية  اليا   الا ال-ال2
 اللا  س.ال

 ال219 ي الال–ةإل سالالعل سالال-ال3

(اليالق يلالا يلالل،الأ،فالا  آ.اليالق يلالالثان ال ياهالالععا كالك/الالنناسالٍ/ال193ال،ق  الالإلج نال)ال-ال7
   ال  الال  الالسن   اليأقالباٍالب اقالأقالال  الال   االي س ،الك/الالنناسالٍ/الال ال  ، الم الا ال ه الد  .

 ال  الال   اال  الال، نل  اليأقالالسن  ال  الا   س
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وابتنننيسفيمنناسآتنننالساللنننهسالننتارسا رنننرةسوالستنننحسسالال:ال ،ددا يق البددد الالقددحال ددداال،الددآالالقدددحالت دد
النننتنياسوأة ننن سكمننناسأة ننن ساللنننهسإليننن سنصنننيب سمننن 

والستنننحسسنصنننيب سمننن سسال:ي،إللدددآال1
وأة  سكماسأة ن سالال. و،االلخالو ال  االال،الال إلالنص اال  آاليل سالج،  آالي   الالتنيا

 عد البدآالال،دالالملد الواة ع فالال آاللدخالود الال،دالال دإلالةدع  اليي  ند الاج ،اا د اليالالاللهسإلي 
الال2ال،س قل  الو آال  الاا  الالع نا الال،س ع ن  الل آالو آ .

ي،دد التإلادد الال ددآالت ددال الأيلئددخالالنددانني الال،ددان   ال لددإل الا  دد ي ال دد ال ددالالال ددآالولددالالال
سوالوي سيكحزونسالوهبسوالفضسسوالسيحفقونهناسفنيسننبيلساللنهسالالةدعقانآ: نْرهدْ سبَُعنَوال  فَنَبشُِ

َهنناسُفننيسنَنناُرسَجَهننِحَ سفَنتدْكننَوبسُبَهنناسُجبَنناهدهدْ سَوجدحدننوبندهدْ سَوادهدننوردهدْ سَهننَواسَمنناسسيَنننْوَمسيدْحَمننىسس.َألُنني  س َعَلينْ
تدْ سَتْكُحزدونَس الالال.3َكحَنْزتدْ سأُلَنْنفدُ كدْ سَفودوقدواسَماسكدحنْ

أ دداال عدد أالال  الدد  الوال  الدد ال،ا ددتالا  هدداالالسدد،اياتاليا    اليلندد اليددأ  الال ددارالا دد ال
،ددا الال دد لالايلهدد الودد ال دد االالاانددا الي،دد  تالاللدد ي  ال   دد الالظ دد،الال  ايلدده،الي  ددايهالاييهدد،

ال7سوأمنننرتسألعنننتلسبينننحك البال ددد لالاليو ضددد  الال ددد لالا ج ،ددداا  الي،ددد الطإللددداالال عددد ال
وإذاسةكمنننت سبننني سالحننناسسأنستحكمنننواسالال:يطإللددداالبدددآالالقندددا الياللضددداسالينددد الاكالةددد باق

بالعنننتلس
ا ي دال  ددد اليصددد الملددد اليال ددد لالضددد الالادددإل  الييعددد أال ددد االا  ددد ال ددد الال ددد لالبددد  الال5

الوالسيجننرمحك سشننحونسقننومسعلننىسأالستعننتلواساعننتلواسهننوسأقننرلسللتقننوبسالال دد لال ددعالال دد ي

                                                 

ال.44 ي الال–ةإل سالاللصاالال-ال1
 ةابح.الال72-ال71اية  اليا   الا ج ،اا الصالال-ال2

ال.75ال-ال37 ياتالال-ةإل سالال إلب ال-ال3
 ال.15 ي الال–ةإل سالاللإل ىالال-ال7

 ال.58 ي الال–ةإل سالال سا الال-ال5
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 ي دد الأاظدد،ال ددإل الال دد ل:الال دد لالبدد  الال ددارالودد الالقصددإللالا دد ال لددإل،ه، الي دد الأ دد،الت ددخال1

يأقالي ا  إلاالنعل اليل  الال ارالبهد،ال  دا الي   دا اللدإلالتقلدحال د االود الالالقلإل الال،ال  اليال نس  
الالعائسدد ال ا  ، ات داالايةد    اللإل د الملد الند الا د  ال لددآ الوا تن دتالنث د ال د ال  انداسالاللد إٍل

الالال.ال  التس ا كال لإل،هاالب  ال  الأقالتب عهاالب نسالننس

 الي د الأبد زالي ةدإللآالالت دال الأ االال  ، الوهد ال ي الالق داس الي د ال د ال دناتالالد  ، 
ت خالال  ، الال  الي قد كالالأ   الال،ؤ     الي  ال  االوالق اسالاية    التلإل الي  الب  الأةسها

بهددداال، ددداالالغ ددد النقدددإلالالنل ددد الو  ب دددآال ،ددداالأابددداهالال دددآ اليي قددد كالبهددداالالصدددق يالنقدددإلالال،ددد يضال
ييقدد  الالو لدنحالا  ددآاليي   دآ الودد اليه دأالال،سدد ،ال  دد الي سد  الال،قددنين   الييسداا الال،ق دداج   

ال،س ضددد ن   ال ندددآاليقدددااللهددد،ال دددااليقددداالل نسدددآ الوهدددإلال   ،دددااليسددد  الوددد ال دددإلائاه،الوعددد ا ال
الالال.  الي   ،االيبالاالبقلإل،ه،الييضق ال  الأج ه،الوع اوعالال  ، الي ن اال  ،

جددددداالاج ،اا ددددداالي قلدددددحالبدددددآالا  ددددد الال نسددددد الابهددددد هالال،عددددداد الناددددد الايةددددد  اليضدددددعال  ه
يا ج ،اا  الي  الود الالقل لد الج، د الياجعداتاليأا،دالاليأنلدب ال البد اللند ال صد يالبد الا د الال

يبددد  الال،سددد ،   اليم الون دددفالالنددد ال سددد ،الالل دددا البهددداالتصددد يلااليي،اندددآاليتقل لدددااللو دددإلسالب  دددآ
يلددد  الال دددارالبدددا  إلس الي  ددد اليقلدددحالال،سددد ،ال  دددان الايي،ددداقالماااللددد،اليقددداال   دددآال دددااليقددداال

الالال.ل نسآ

لدد،ال  دد الأ ددعياليالال:جددا الودد الالقدد يلالاللدد يفال:االهتمننامسبننأمورسالم ننلمي سعامننسس-5
 دداالاليأ دد ال  دداالنندد سالودد  ،الندد الأ دد اليعدداالا  دد اليأب ا  دداالدي ال2 يهدد ،البددأ  الال،سدد ،  الو دد سال دد ه،

                                                 

 ال.8 ي الال–ال،ائ سالال-ال1

ينصآالا الأب الا ال،الال،الالال ع ال   الال آالا  آالية ،الال747ياهالالبع ان الو الا ية الب ،،ال/الالق يلال الال2
  الأ عيالي ،آالال ن االو  سال  الال آالو الش  الي  الل،اليه ،البال،س ،  الو  سال  ه،الي  الأاب الال لال  ال

  .ننسآالطائ االد  ال ن هالو  سال  اال الي يىال  االالق يلالم البه االاية ادالتن دالبآاليني الب ال ب  
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ندداقالأيالدن إليددا الودد الناودد الاللددئإلق الي دد االت   ددااليودد الننددسالالإل،ددتالداددإلسال،إليدد اللسيااب دد الودد ال
وال،سد ،الالقدحالالال  اط ال عال،ضاياالا   الال،ق  د اليال ال، د  ال قالال،سد ،  النالاسد الالإلا د  

 ددا االايي،دداقالالقدد الي دد هال ددعالا  دد  الو  صدد الال،ظ ددإل  اليينسدداالال، دد ي  اليتسدده الا  دداهال
  ددداال ددد ال سددد ،الال:،دددالالتددد ب  الشدددئإلنه، اليوددد الالقددد يلالأقال ةدددإللالال دددآالوددد ال صددداليالال ددداراليال

يعددد لال سددد ،االوددد ال إلضدددعالت  هدددخالو دددآال    دددآ اليي ددد لاالو دددآال ددد الا ضدددآ الم ال  لدددآالال دددآالوددد ال
 ددإلط اليقدداالو دددآالنصدد تآ الي ددداال دد ال سددد ،الي صدد ال سددد ،االودد ال إلضدددعالي دد لاالو دددآال دد الا ضدددآ ال

ال.1 نص هالال آالو ال إلط اليقاالو آالنص تآيي  هخالو آال  ال    آالم ال

ي دد الأ سدد ال دداال،دد أتالودد الا   ،ددا الال ، دد البددأ إل الال،سدد ،  ال دداالجددا الودد ال  ادد،الولددآال
السد فال ،سد،الةد  البد الاعدادسال الدآالبد  الب  دآالود ال  اتدآالوإللد اللدآالب د ال داال دات الو لد الا،د الأبداال

ولددالالأبددإلالال. دداالن،ددتالال   دد ال دد الأجدد الابدد الةدد  ال دد االال،إللددإلداللدد،الي  ددَ كاللددآالشدد  ال:بندد الولددالاللددآ
ال:وأت داهالون ،داهالولدالال،د سال.حالب داالملد ال،د سالبد الةد  الون ،دآالود الأ  دآودانب اليال دآ.يأناالال:بن 

منآال إل،دفالمي،دان ال ائدعالال2.أ االش  الأ ضاهالة  الو الأ  دُّهالأب ا اليلن  الأشه ن،االأقالنص ع اللآ
  ن آالت خالال،لاا الايي،ان  الاينسان  الال  التل  البا   ي اليتق،د ال ،دإل ه، اليتنند الو هدا ال

   االا هاالال إل  الو الشأقالطن ال إللإلد ال ب،اال اليؤبدآاللدآالا د الال   المقالاله،اليالنن الل لغ هاالو
نث  ال  الال ار اللن هاالال  ب  الال عإليد الال د التا دتالود ال إل،دفال د ي الالا   د  الأبد البند اليا،د ال

الالال. ض الال آالا ه،ا

                                                 

الال.7887باٍال  ال دالا ال س ،الد ع ال  يلال ،،الال–الق يلال ياهالأبإلالدايدالو الالس  الك/الا دٍالال-ال1
ال18 إل،فالاية  ال  التنض  الب ضالا ي دالا  الب ضالو الالهع الد/ال ق، المب ا  ،الالقن ايكالصالال-ال2

ال ص .الال–ط باال–دا الالصقاب الل   ا ال- 1984-طالأيل ال
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يج، ددد الاللدددإللالأقالايةددد  ال دددلالا ددد الأقاليعددد قالال،سددد ،ال ددد الدائددد سالننسدددآالال،قددد يدسال
يال،ظ دإل اليال،د يضاليالنل د اليالاا د اليال داجناليا ةد   الالال   ،اليال،لهإل ال عل   هال ،إل الأ   ال
الالال.أقاليق، الال،س ،ال  هالاله،إل الييس  الو الياجعآالنقإل االايي،ان  اليل ض يياجاالا  إلسال

ينث  سالت خالال،عاد اليالل ،اليال إلج هاتالا ج ،اا  الال  اليضد هاالايةد  اللل دا الالق داسال
ال  الدد الياينسددان  اليا  ددإلساليال  ،دد الالايةدد    الودد الجانعهدداالا ج ،دداا ال، ا دداال ددق قاالتسددإلده

الالياللياليالاإل .يال  ل اليتع ن الو آال  ان الا ث سال

سنماذجسم ستاريخحاساإلنالميسفيسالعملساالجتماعيسس:ثالثا
تقإللتالال ظ ياتاليال إلج هاتالاية    الو الال،االالا ج ،اا الود التدا يخالا  د الملد ال

ي دددد هالب ددددضالال ،ددددااقالالنازااليوعدددد ا أا،ددددالالي لدددد يااتالاظ،دددد الي وددددعالبهدددداالال،سدددد ،ال ا  ددددآالاا دددد
الالال.تل  االأيالتأ  االهاتا يعال ظ المل الال،ع  ن الأةإل،هاالديقال

سةلفسالفضولسبي سالماضيسوالحاضرسس-1
الالناا الال  الي، تاليا، هال ال يقالة  التد،ال داالي د فالود الالسد  البق دفالالب  ال ٍ 
ا الأقال جددد ال ددد الزب ددد البدددال ، ال،ددد  ال نددد البعضددداال:النضدددإلل اليةدددععآالن،ددداالن ددداالأ دددقاٍالالسددد  

ياش  ا اال  آالال اصالب اليائ الالسه، الي عسالا آال لآ الواة   ىالا  آالا  د فالاعد الالد ا ال
ي عني ا اليج،قااليةه،االيا يَّاالو ،الين  ثإلااللآ الو  الجعَ الأب ال، ع س الينادىالبأش ا اليصدفال

 ددااللهدد اال  دد ك؟الال:و هدداال    ددآال او دداال ددإلتآ الو،لدد الودد الالددخالالنب دد البدد الاعدد الال،ب ددا الي،ددال
ي ال ض الان  ،الو ال  فالالنضإلل الو ل ياالالق فالث،ال،دا إلاالملد الال داصالبد ال   الاج ،عالال 

 دد االالق ددفالالدد كالنددا،ضالا،دد الأ دد الالاا   دد الال دد الندداقالال1.يائدد الوددان ناإلاال  ددآال ددحالالنب دد ك
ت ا،دد الأ دد ال ندد الا دد الأ اليادد ياالب،ندد ال  ددلالا،اد دداالال صددع   التلدد  تالو ددآالنصدد سالال،ظ ددإل  ال

                                                 

الالس إلدي .ال– ن ع الال ش الال– الال1999طالأيل الال44ننإل كالصالال   حالال،ع إل اللصن الال  ، الال،عا الال-ال1



222 

 

 آ الي  االا، الاج ،داا الاظد ، الو،داالأنثد الال،ظدال،ال ظ إل اال  الأ  هااليةائ الال ارالم ال،ا إلاال 
تضددد عالو هددداالالقلدددإل الييظ ددد،الو هددداالأنددداراليدددإلديقالأقاللدددإلالال يتلدددعالا ددد ه،ال ال ددد اليلدددعالو هددداالال دددار

الال.نص  ،الأ قاٍالالن ، اليال، ي س

 للددد الشددده تالوددد الدا الاعددد الال دددآالبددد الجددد ااقال  نددداال ددداالال:اددد ال ددد االالق دددفاليلدددإللال
ال1ية  ال جعت .أ االأقالل البآال ، الال  ، اليلإلالأدا البآالو الا

ي دد هالمشددا سالملدد الأقالأكال سدد ،ال دد الياجعددآالا ج ،دداا الأقاليلددا كالودد ال وددعالالظ دد،الادد ال
ال،ظ ددإل    الةدددإلا التقلدددحالالددخالاددد الط يدددحالتنددإلي اللاددداقالأ   ددد  الأيالأ دد فالا ددد الدددد ا ال ددد اال

الالال.أقاللإلالدا المل ال ث آالو الاية  الالق فالال،عا كالال كالت،  ال ةإللالال آال

ينإلنددددإلاال  ددددفالوضددددإللالمةدددد   ال  ا دددد الودددد ال،دددد ا ،اليبن ندددداقالالدددد ااساليأ دددد الال  دددد،الأقال
ي ددد نه،اليا دددد ال سدددد إلىالأ  ددددائه،الالسدددن    اليعنددددفالادددد الال ددددارال ظدددال،ه،الييسدددد  الودددد ال دددد ال

الال. لن ته،الب   االا الط  الاللضا الالبإلي  الال ي الالل    الال   

سيتحملسديونسالمتيحي سسالرنولسس-2
 دداتاليتدد كالال  دد ال:ندداقالمااال بددااليلددإللالالادد الجدداب ال ضدد الال ددآالا ددآالأقال ةددإللالال ددآال
يشدا ال د االالع دحال  د التلد ب آالالصدقاب الال2 ا الوو  آ الي  الت كالدي االأيالض اااالودنل َّاليا د َّ 

مااالأتدد البا ددازساللدد،اليسددألالادد الالالدد ا ،ب  ال دد ال دد يلالا دد :الندداقال ةددإللالال ددآالالى يالالند ا  ال
 اليمقال، دد اللدد سالا  ددآالديدد الي ددآ الوددنقال، دد الا  ددآالديدد النددفَّالشدد  ال دد الا،دد الال جدد الييسددألالادد الداَل

ت البا دازسالو ،داال،دا الل نعد الةدأل:ال د الا  دآالديد ؟الولدالإلا:الدي دا اق الو د لالا دآ الولدالالودأ ال  ال  َّال

                                                 

باٍالمابا الالن  الا  الال يإلاقالي  اليلعالبآالٍ/الالن اٍال،س،الالن  اليالغ  ، الق يلال ياهالالع هل الك/الال-ال1
 (.12859ب ،،ال)الالع اي 

 الق يلال ياهالالععا كالكال/الالن ائضالٍ/ال،إللالال ع ال   الال آالا  آالية ،ال  الت كال ا الوو  آ.الال-ال2
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جدناكالال دآال  د االيودخال“ياال ةإللالال آالي إلالب ك ال  ه،ا الوص  الا  آالثد،ال،دال:الال:ال ،االا  َّالا   ال
ي الشدددخالأقال،ضدددا الالددد يإلقاليتق، هددداال ا ددد الاددد الال، دددتالا،ددد الاظددد ،الي ندددعالال1”ال دددآال  اندددخ

ث ال  الأثل  ه،الال يإلقال د الأب دا الال،سد ،  الي د،الود الأ دسالالقاجد الال، تالييس الالق  الي االأن
ملدد ال دد اليسدداا  ،الا دد ال،ضددائهاالبددال  ظ ،الأيالال ق،دد الأيالد دد الالددخال ،دداالي،ندد الأقالينندد الو ددآال

الالال.أ  الالص  الياي   

سالم ن سسالوقفيسسس-3
تبددإل تالا  ددإل الودد الا  دد ال  دد النانددتال،ضدد  ال الإل،ددف ال ددإل دالا ا،ددالالا ج ،اا دد الودد ال

يأةد ، يالاللدا  الال– ال سأل الل،اليلدعالود الأكالأ د ال ث هداال،د  اليأنلد ال  داالنصداالطدإلي الي الا    
الالال:لن آالناال ا ال–ا  االلبإللالال ل ال

ال:يلإللالد/ال ق، الا،ا س
 ال ددد االالإل،دددفال،ددد البددد أتال ؤةسددد آال دددعالبددد اياتالال يلددد الايةددد    الا يلددد الا ددد الاهددد ال

 الال ةدددإللال البأ إلالدددآالملدددال (725ال- ددددال3 الو  ددد  االأي ددد ال ع ددد  البددد الال ضددد ال) ةدددإللالال دددآال
ي،نددداالالج  هددداال ةدددإللالال دددآالال.أكالبسدددات  اليصددد عالو هددداال ددداالأ ادالال دددآ اليناندددتالةدددع  ال دددإلائ  

الالال.. قعإلة الأا انها اليت نحالث، اتهاالا  الالا،اا اليا   
وقعسدهاالي،نداالا د الال-أ ضآالبع ع الال– الوا بن الأننسالأ إلالآالالعباٍث،الجا الا، الب ال

ةددإللالال ددآالمندد الاةدد ن تال ددا  ال ددإلالا دد كال يدداال الال:ولددالالودد  االملدد ال ةددإللالال ددآالال.ال نددعالال ددا 
تصددد  البأ ددد آ ال اليعدددا الي اليإل ددداالي ال ال:وأجابدددآالال ةدددإللالال.ننددد س الودددأ دتالأقالأتصددد  البدددآ

ي،نيآيالال  الل  هاالأ،د  اليثدائحالي اد الال- ا ال– الون االا، اليث ل ال...2يإل  اليلن الي نحالث، ه 

                                                 

ال(.197الق يلال ياهالال ا ،ب  الك/الالع إل الب ،،ال)ال-ال1
 الق يلال ياهالالععا كالك/الالإل اياالٍ/ال،إللالال آالت ال :الياب  إلاالال  ا  ال   المااالب غإلاالال نا ...الال-ال2
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ث،دا الأ  البع عد  الأندآال  د اال داالن داالاعد الال دآالا،د الود ال ال:  االال ظا الو التا يخالايةد  اليو هدا
ل نلددد ا اليالل بددد اليال ،ددداٍاليوددد الةدددع  الال دددآاليابددد الالسدددع  الال.. اليعدددا الأ ددد هاالي اليإل ددداالي اليدددإل  

ال1ي الج ا الا  ال  اليل هاالأقاليأن ال  هاالبال،  يفالييب ،ال  يلاالد  ال  ،إللالو آ ال.يالض ف

لالللدد الن،دداال دد االال،صدد  ال دد ال صدداد الت،إليدد اليجددإلهالال نددعالال ددا  اليتقل ددحالال ددإلازقاليال دد 
ال–ا ج ،دداا  اليتددأ   الال، دداخاللبالع ددآ ال  دد الأ ددعيالالإل،ددفالودد التددا يخالالقضددا سالايةدد    ال

الالال.ال،ؤةس الال ،إلي   الا  الو ال  اا ال  هالالقضا ساليو التا ي  ا

ال-.79 ددددد ال125ال-دال41و، دددد الال يلدددد الا  إليدددد  اليودددد الاهدددد ال لددددا البدددد الاعدددد الال، ددددخال)
هال ددد اليسددد، ال  ددد  الديدددإلاقال ددداص الي دددإل ال– (الأ دددعياللوي،دددافالب ددد الاتسدددا ال ا،هددداال473

الإل،ددإلفال ي ددد ال ددد االالدد يإلاقالأ   دددا ال قالالإل،دددفال ؤةسددد ال الا  دد ال ال ال الال يلددد  ال  هددداال إللدددتال
الال.  اا الالقضا س اليبهاالأ،ا تالال  ال الال سع  الب  الال ار

ال-438ا دد الاهدد الالسدد باقالالظددا  الب ،ددإل ال)ال–يللدد الجددا ال دد  ال دد الالدد   الب غددتالو ددآال
ا  ددد الال..،إل،إلودد النصددفالأ اضدد الال يلدد ال!! (ال سددا  الا  اضدد الال1398ال–ال1338ال- دددال8.1

الول، تالال...ال كالا   البث، اتهاالمل ال ع  فال  ادي الال ، اقالاية   

ال دد ال ث ددتالب ددإلتالال ددآالودد الا    اليدياييدد الاللددئإلقالايةدد    الال ا دد  الال:ال،سدداج  (1
ال..يأيتادالاية  الو الديا الال،س ،  

ن يدد سالا دد ال دد هالا   الال دد الج  ددتالالقضددا سالايةدد    ال  ددا سالال  دد،الالال:يال،دد ا ر (2
ال..ل  سال، يق

ال...ال  اليس تالال  ،الل  ادع   الدين،االننلاتال:يال،ن عات (3

                                                 

الباٍال االجا الو الال ج اليإل،فالالإل،ف ياهال س ،الك/الالإل   الٍ/الالإل،فاليأبإلالدايدالك/الالإل اياالٍ/الال-ال1
 يد   ،.
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وددد الاصدددإل ال ددداال،عددد الالبعااددد  الملددد الالقددد الالددد كالج ددد الم ددد ىالال:ينسددخالال،عبإلطدددات (7
تضدددددد،ال دددددد ال التددددددا يخالالبعدددددد كال الاكالال–ودددددد الال صدددددد الالندددددداط، الال– ن عدددددداتالاللددددددا  سال

الالال..ال،ؤلف!البع الا الم  ا ال،ا  اتالال  ي س الألناالي ائ  النسع 

ال..يالقناظالا  الال قفاليا ثا اليال اديات (5

الال...يم،ا  الالعإلانحال ،باٍالالصإلو   (7

ال..يمنلا الال،ناتاالاللائ، الا  التقن ظالالل  قالالن ي، الو الال، قاليالل ىاليال اإل  (4

 ؤةساتال  نا   الل   قاليا ة لنا ال  الا   ا الال ضدإلي الال:يم،ا  الالع ،ا ة انات (8
الالال.يال صع  

ال..  ي هاالي  ان هاي  فالالب  اليت (9

ال..يتق ي الا ة ى الباو  ائه،اليايننا الا  ه،اليا  الاائ ته، (10

ال..   المل الال، ازلاليال يا ال:ي ااي الأب ا الالسع   (11

ال...يال، اين الا  الأدا الو يض الالق الل  ي ال اليس ب  إلقالمل الالخالةع   (12

شد ا  االال  ع  اليأدياتالالني د الل  د ائسالالنل د اتالال ئد ال اليسد ب  الال يتاه نالالق ال (13
 ا  الالنياقال!ال

ي ااي الال سا الالغاضعات الال ت ال الأة الله  الأي  التسدن الأةد   الود البد دالب  د س ال (17
الصدددد يالالو ؤةددددساللهدددد الدي  التلددددإل الا دددد ال ااي هدددداالنسددددا  الا دددد ال أةدددده ال لدددد و الته دددد 

الال..ل نيجاتالالغاضعاتال عالأزياجه !!

الل دددالالالسيشدددق هاالب  ددد َّالال..يا،دددا سالال باطدددات الوددد الالثغدددإل الل ،اا ددد ي الوددد الةدددع  الال دددآ (15
اليننلاتالال،لات    اليال ااي ال ة الالله ا ال!!
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الالال...يماان الال ، اقاليال،ل  ي اليايكالال ا اتاليا   ا الال،ن    (17

ال..يتبع االالق إلاناتاليالب إل  (14

ال...يميإلا الي ااي الالق إلاناتاليالب إل الا ل ن  (18

العا ددددد البن ددددد ادالا  هددددداتالال، ضددددد اتالبالق  ددددداالالنلبددددد الالق  دددددا ي ؤةسددددداتال ال (19
الن الله الا  التغ ي الأطناله الال ضع!اليالسن  الماا

الالال..يته ئ ال إلائ الايوبا اليالسقإل الل نل ا اليالغ با الو الشه ال  ضاق (20

يالقدد ائحالال،عصصدد الث،ا  دداالي  لهدداالل دداب كالالسددع   اليددأن إلقال  هدداالالنانهدد الا دد ال (21
ال  ا الال ا ال!

ل،ددددد ال اليسددددد ب عالال-أو ا دددددااليأ نانددددداال–يا يانددددد الياللددددد ي  الال،عصصددددد الل ، اةدددددعاتال (22
الال..ي  هاالت إل الا يان الال  الينس  االالع  ال   ال اليؤايه،الةادته،!ال...ا   نها

ال..يتاه نال إلت الالنل ا اليالغ با  (23

الال..يب ا ال لاب الالص ، الل  و الو هاالالنل ا اليالغ با اليأب ا الالسع   (27

يايننددا الادد الالقدد    الاللدد ين   الب،ندد اليال، ي دد  اليا دد الال،سددا الا ،صدد  اليا دد ال (25
ال...مل ه،اليا،إل الال،ق اج  ال  الأ  ه،اليالإلاو ي ا ،ائه،اليط ٍالال  ،الو ه، ال

الال..يايننا الا  الالض إلف (27

الالال..بال، ق اليا  الط يحالال اا سالا اليينا تهيم،ا  الأةإلا الال اا س (24

ي ؤةسدددددداتالالصدددددد اا الال دددددد التق دددددداقالمل هدددددداالا  دددددد  اليال دددددد ال التندددددد البن،ا  هدددددداالجهددددددإلدال (28
الالال..يم ناناتالا و اد ال  ن  النانتالأيال  ب  الت خالالص ااات

ال..تالال  الي نلالو هاالال اا اليال،ساو يقيالعانا (29
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ال...ععنالالععنتيا و اقالال  ال (30

الال...يالق،ا اتالال ا   الال  التقنظاليت س النظاو الالا،هإل اليطها ته، (31

ال..يا ةع  الال  الي تإلكال  هاالال،ا س اليط ٍالال، اه (32

ال..ا نها اليال   اليال يا اتاليال عا اتالال  الت ل الال ارالاع  (33

ال..إلقالال، س ي يا  إلالالال  التس دالبهاالدي (37

ال..ي ؤةساتالال ااي الال  الي  هالو هاالال، إل،إلقاليأ قاٍالا   ا الال،ن    (35

الالال..ي ؤةساتال ااي الا ي ا  (37

الال...ي ااي الال،قعإلة  اليننال الاائ ته، (34

ال...يتس  فالال،ق اج  الال، س ي  الب يقالاإل  (38

ال...يتنيي الال،ق اج  اليال،ق اجاتالم صاناالله، (39

ال (70 الالال...بال،ااقيم،ا  الا     الال ا  اللبق الالقعإٍل

ال1الخ..الخال..يمنلا الالل اط اليالاسإل الا  الا نها اليال   اليال يا ات (71

 دددد االالدددد كالان ندددداهاليد دددد هالالنث دددد ال ،ددددااللدددد،الندددد ن هالي،ثدددد التا يعدددداال ضددددا ياالودددد الال ،دددد ال
ي د كالجانداالالع د الو دآ الينداقالينند الا  د الا   اجاتهداالال ا ج ،اا الالد كالنهدضالبدال،ا ،ع

الال،  لددد   ال ا ددد الايكالال دددإلزاليالقاجددد ال  ددد الأب ائهدددا الولددد  الال،سددد ،البدددا   اليتن ددددتال، دددإٍل
ال ارالل آالت ال اليالإلله،الل   ، د اليال هدإل  الود الاادااليالقدالالند لخالأقاليإلجد الايبد ا الود ال

                                                 

نل الا الن يسال ؤةساتالا ي،افالو الال ال،  الال  ب الال71ال–ال54ا ج ،اا الصالاية  اليا   الال-ال1
  .ال1983ياية   الطالالنإليتال
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ا  دد الودد التق دداقالملدد الد   ددا الي الاادداالأقاليلددإلىالان ،ددا الا ودد ادالبلددإلسالملدد ال ا ، دداته،الال دد ال
ينسدد الل دداالال ددآ  الاللدد ي الالدد ا   اليودد تاللهدد،الأ  دداال   لدد االياج ،اا دداالنددا   اليل دد ال دد االن ددآال

ال ددإل الا دد الال ،دد الالع دد كالودد البدد دالايةدد   اليت ب دد البدد اليتق دد  النظددا الا ي،ددافالاليالعددا ج 
ال.بها الي ال إللالي ال،إلسالم البال آ

ال
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 لثانيالمبحث ا

 في المجال الاجتماعي مفاهيم ينبغي أن تصحح
ةددد  ال ع  ددداالالاا ال،   لددد البالاانددداالا ج ،دددالال،ندددا  ،الب دددض ددد االال،عقدددلالوددد الأت دددايلال

  ددلالمقالتصددق يالال،نددا  ،الودد ال دد االالااندداالالدد كالال ودد الالسدد ا الاللدد ا ال  ان هددااليد  تهددا
ود اليضد حالال نق البص دالالعقدلالو دآاليإلةدعالدائد سالال ،د الا ج ،داا الود ال دسالال،سد ،اليوه،دآ

ال ييادددد ال دددد ال سددددا اتالال ،دددد الالع دددد كال ددددااليسدددد إلااالطا، ددددآالييلضدددد النه، ددددآال أ ا ددددآالا وددددح
ايةددد    الاليال،ندددا  ،اللددد ااسالا ددد الضددد ي سالال  ا ددد ال دددعالال،صدددب قاتانددد لخالت ع دددآالالالال،لصددد يال

ث ثد ال ندا  ،الواا د الالا  د تي، الال بب يل ال ق ق التقلحال   ا االال، ادالديقالاج نا الأيالا  نال
الالال:  ي ؤث سالو الالااناالا ج ،اا ال

سمفهومسالم ئوليس.سس:أوال
سسمفهومسالصتقس.:ثانيا
سمفهومسالجهاد.س:ثالثاس

الل، اداليو ،االي  الب اقالبا

سأوال:سمفهومسالم ئوليس
ن هدداالاللدد  الو صدد  ي الالععدد اليت ندد ال يال سددئإللالادد الننسددآالأ ددال  الي الالودد الال،نهددإل الاينسدداقال

ينناسأيهنناسالننوي سآمحننواسقننواسأنف ننك سسال:ا  دد اليت  هدد الادد الال هدد  الي دد اال دد البدداٍال،إللددآالت ددال 
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ود الال  الا يلد ا د الال،سدئإلل  االيؤن الالت ال وال آالال.1الوأهليك سناراسوقودهاسالحاسسوالحجارة
ودد الالل ددا البهدداالوهددإلالا،دد الال ال دد الماااللدد،اليدد ايالال،دد الال  دداسالال،دد  الي دد الال،سددئإلل  الادد ال الدد نس 

ةددإلا اال دد الال،سددئإلل اتالأااددن اليأن، ددتالا يدد الالن ي،دد ال سددئإلل  الا   دد الأ دد ىال دد الال،سددئإلل  ال
ال.يأ   خ س ،ال التلفالا  ال  الننسآالول الب ال ا ال ا    الوعاقالب لخالأقال سئإلل  الال،

 االمل الت دخالا يد الالن ي،د النصإل داالأ د ىال د الاللد  قالالند ي،اليالسد  الال،بهد ساليمااالض،،
 تَّسددعال نهددإل الال،سددئإلل  الودد الالق دداسالايةدد     الوال،سدد ،ال سددئإللالادد الدي ددآالي  ددن البددآالييق، ددآال

ييندد  ال ودد ا ه،الالييدد اإلالمل ددآ الي ددإلال سددئإللالادد الال،سدد ،  اليق،دد ال ،ددإل ه، اليي ددأل،ال   هدد،
ا  دد،اليي ددادكال دد الاددادا ، اليي صددقه،الييدد اإلاللهدد، اليندد قالالوهددإلال دد ه،الي دد،ال  ددآ اليددإلال ال دد اليال

ي  دد،الجددا  ه،اليي شدد ال ددائ  ، الملدد الد دد الالددخال ،دداالتل ضدد آال لددإل الال ندد يبه، الييسدد  الا ددإلبه،
ا  إلسالب  الال،س ،   الند الالدخال سداالالبا،د اليالإلةدعالياي نداق اليأيلد الال دارالب اايد ال د هال

الالاإلاناالال ااسالمل الال آالت ال .

للدددهادسالا ددد الا  ددد،اليددد اإل االملددد الط يدددحالالقدددح البع ددداقالالددد ي اليال،سددد ،الا  دددآال سدددئإلل  الا
الالخالال...القح

يبالا، دد الوال،سددئإلل  الودد الايةدد  ال نهددإل الياةددعاليلدد، الالدد نساليا  دد اليندد ال دد الي ددإللال
ال،دد   اليي سددعالل لدد، الا  دد البدد اليالعلدد ي الج،  دداالندد الودد المطددا هاليبلدد  الاةدد باا آ الو دد سالودد ال

ون ندددد،ال ا ال ال.أيالوا،دددد الي ادتددددآاليال ددددآالنظدددد الاللدددد  المنسدددداقالد دددد ال سددددئإللالم ال ا ددددإلقالأي ددددع 
الال2ين ن،ال سئإللالا ال ا  آ 

                                                 

الال.7ةإل سالال ق ي،ال ي :الال-ال1
 .ال877باٍالالا،  الو الالل ىاليال، قال  يلال ،،ال–جن ال  ال  يلال ياهالالععا كالن اٍالالا،  الال-ال2



222 

 

ياسأيهاسالوي سأمحنواسالستخوننواساللنهسوالرننولسوتخوننواسأمانناتك سوأننت سسال:،الالت ال 
الالال1التعلمون

ب ضدهاالبقسد الاللن ال  االال،نهإل الالإلاةعالال  االت   المل التلإليهالي غالبداتالنث د س
إل الود ال  داسالنث د ال د الال،سد ،  ال  د الدد تال د هالن   اليب ضهاالبسإل الن   الو ل اال  االال،نهد

ودد الجاندداالأننسدده،الال-النثدد سال التنندد الم الودد الننسددهااليمقالزادتالوندد الأ  هدداالييدداالل ددتال ددؤ  
تق، إلاالال،سئإلل  البا، عالجإلانعهااليش،إللها المن،االون ياالو الال،سدئإلل  الال،اديد الال د الال-يأ   ه،

أقالت لددد هال ددد الاددد اٍالجهددد ،الال،صدددا  االمنلدددااالاينسددداقال ددد الجدددإل الالددد ن االيول  ددداالي ب  دددا الديق
يال، ئنددد الالغددد ظالاللددد اد الولدددا البدددع ضالجإلانددداال سدددئإلل  الا بددد اق اليأ ،ددد الي،صددد الجددد االوددد ال

الالال. سئإلل  الا دياق

النظ هالمل ال  ن اليل عالو الا  د اليي سدع الأيالأز د الأل،دتالبن إلاندآالود ال،بد ال د ال وناااللنتَّ
نلالأ نداقالالق داسالايةدد    الأ،بدا الا   الالل يعد الأيالالع  د س الأيالد دد الالدخال د الال دإلازلالال دد التنلد

 ي الا  دددإلساليياجهدددخال،دددائ ال الا ددد ن،الأننسدددن،ال اليظ هددداالاليجددد تالبددد يداالوددد الالددد   الي إلتددداالوددد 
ال د ال سدئإلل  آالأ دا ال   ص التع ياللآالالل إلدالا الالإلاجا ييق  البالل  قالا  الد د اليجهدآالل هدٍ 

سدددآ الي ال بدددآاليأ دددا الأ  دددآ الي ددد ال ددد االالعددداٍالولدددتالا نان ددد الال ددد ال الي ددد فالبهددداالاينسددداقالم النن
الالال. ال ننس الننس ال:ينن الم الو هااليلساقال الآاليلإلل

  اال نهإل الي عغ الأقاليصققآالال ااساليال  ،ا الو الا   الل  هضالند البإلاجعدآالايةد   ال
الالال.ال،ل  الو الش  الال آالت ال 

ي،د ال،ددا البدد لخالةدد ن االالصداليال ضددإلاقالال ددآالا دد ه، الولدد النداقال دد الشددأنه،الالل ددا الب ق يدد ال
ال.،ال   ال الت ق فالا وها الو  أ  الا   الأيالتض ال،نا  ،اليتصق قهاالو الأ  ه

                                                 

الال.24الةإل سالا ننالال ي :ال-ال1
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ال ادد ال،دد س ال،ددال:ال  بع دداالأبددإلالبندد الالصدد يحال ضدد الال ددآالا ددآجددا الودد الةدد  الال   دد كال
يناسأيهناسالنوي سآمحنواسعلنيك سالولال:ال منن،التل  يقال  هالا ي  اليت أيلإلنهاالا  الد  التأيي ها:ال

أنف ك سالسيضرِك سم سضِلسإذاساهتتيت 
يلدإلل:ال مقالال دارالالآاليمن الة، تال ةإللالال ال.1

مااال أياالالظددال، الو دد،اليأ دد ياالا دد الي يددآ الأيالشددخالأقالي ، هدد،الال ددآالب دد اٍال دد الا دد هال ال،ددالالأبددإلال
ال2ا س :ال  اال  يلال س ال ق ي.ال

،دالالابدد الاب دد الودد التنسدد  هاللهدد االا يدد الي ع  داالوهدد،الالصدد يحاليالسدد فاللهدداالين ددفالةدد نإلاال
حواسعليك سأنف نك سالسيضنرك سياسأيهاسالوي سآمسال: س خالال صق يالل،االوس ال  الال،ندا  ،

تالدا   دفالال دارالود التأييد ال د هالا يد الولدالالأبدإلالأ  د الاللد عان الةألدالالم سضلسإذاساهتنتيت 
الأبدداالث  عدد الالعلدد  الادد ال دد هالا يدد الولددالالللدد الةددألتالا هدداال ع دد ا الةددألتالا هدداال ةددإللالال ددآال

مااداٍالند الولالالائ ، ياالبدال،  يفاليانهدإلاالاد الال، ند الودنااال أيدتالدن داال دؤث ساليشدقاال باادااليال
اكال أكالب أيآالو   خالبعإليص الننسدخاليا الادإلا ه،الودنقالي ا ند،الأيا داالأجد الال ا د الو هداالندأج ال

ال3.، ،س  ال  ن

،الالاللاض الأبإلال ق، الي د االال أييد الالد كال النظد ال  د ال  دآال ندآال سد إلفالل صد  ال
ييظهدد ال دد الندد  الأبدد البندد الالصدد يحال ضدد الال ددآالا ددآالأنددآالب غددآالأقالب ددضالال  دداد الادد الال عدد ال

أيهداالال:أيلالا ي الأنهاال الي ن ال  هاالأ  الب،  يفالي النهد الاد ال  ند الوصد  الال، عد الولدالال ارالت

                                                 

ال.1.5 ي :الال،ائ سةإل سالال-ال1
(.اليأبإلالداييدال2.97 ياهالال    كالكال/الالن  الٍ/ال االجا الو الننيلالال  اٍالمااالل،اليغ  الال، ن ال ،،ال)ال-ال2

ال(اليد   ،ا.ال3445ك/الال،  ،الٍ/الال، اليال ه الب ،،ال)
الال-ال3 ال) الال،ائ س الي  الةإل س الالل  قالٍ/ التنس   الال    كالك/ الأبإلالدايدالكال/ال2987الق يلال ياه الي ياه )

 الأ  إلاالا  ن،الأننسن،ال ،،ال(الياب ال اج الك/الالن  الٍ/اليأيهاالال ي3448،ال)ال،  ،الٍ/الا   اليال ه ال ،
ال(.7..7)
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ننسددد اليال دددآالل دددأ  قالالو لدددإللالأ ددد ن،الا ددد َّالالالعلنننيك سأنف نننك ال دددارال التغ ددد ياالبلدددإللالال دددآال
ال.بال،  يفاليل  هإلقالا الال، ن الأيالل س  ،  الا  ن،الش ا ن،الو  سإل  ن،الةإل الال  اٍ

لدد سال دد االبن دداقال دد هالا يدد ال،إللددإلاالالقددحال دداال،عدد ال دد ن،الال:ي يكالادد الابدد ال سدد إلدالأنددآال،ددال
ال.ونااال دالا  ن،الو   ن،الأننسن،

لإلالت نتالاللإللالو ال د هالا يدا الو د،التدأ  اليلد،الال:ي،  ال ب الا، الو الب ضالأي،اتالالن  ال
،دالالل داالل ع داالاللدا  الالغائداالينقد الشده ناالو  ن  داالأقالندع غن،الالمقال ةدإللالال دآالال:ولالال ت آ

ال.و آالالقحالل،اليلع ية أت الز اقالمااال،  ال

يج، ددد ال ددداالا  دددآالأ ددد الال  ددد،الوددد ال ددد االأقالا  ددد البدددال،  يفالال:،دددالالاللاضددد الأبدددإلال ق،ددد ال
   دد  ال  دد ال جدد الاللعددإللالأيال جدد ال دالال،ظددال،اليلددإلالب  ددفال ددااللدد،اليعددفالال،دد  الضدد  االي قلددآالودد ال
 ا دد  آالأيالو  دد اليدد   هاالا دد الال،سدد ،  الم دداالبلددحالاصددااليم دداالبضدد  الي قددحالطائندد ال دد الال ددارال

ال.و   ن،الأننسن،ال قن،الياجاالأقاليإل،فالا  هالونااال  فال  ا

الالينناسأيهنناسالننوي سآمحننواسعلننيك سأنف ننك سي،ددالالةدد   البدد الجع دد ال   دد ال دد هالا يدد الال
وددال ن إلاالشدد ان،الب،دداالو ددآال دد الجهدداداليأ دد الب، دد يفاليد دد هالي اليضدد ن،الضدد لالأ دد الالن دداٍالمااال

الال.ا   ي ،

ال1لئدخالالد ي البقد ياالالعق د س   د الا يد اليداالأيهداالالد ي ال   دإلاال د الأب دا الأيالال:ي،الالاب الزيد ال
ا  ن،الأننسدن،الود الا ةد لا  الا د الالد ي الي اليضد ن،الضد لالا ةد فالمااالال1ية عإلاالالسإلائا

                                                 

و    الب،   ال ن إلل ال اليبق ال:شحَّ النانإلاالمااالأن اتالال ا، الال سالببإلقالشلإلاالأانهاالنصن  الطإل  الوه ال-ال1
الييق الال سا  ال اتتالا   الماا اللق،ها الييق   البل   ال  ها الي  نع الي  الال،ا  اليت د اليت نتالت ا  ال   ال عقإل س

ال .ال2..2أيل الال–طالدا الاب ال ن الال587ل  جالال/الال،ق  الالإلج نال ب الاب  الا ن لس الص
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ةدنهتال بدا كاليضد   ه،اليو  دتالو نلدتالال:يناقالال جد المااالأةد ،ال،دالاللدآالالنندا ال:،الال ا   ي ،
ال.ا ي البسعاالالخ

اد الل ننددا اليندد لخال،دالالاللاضدد الأبدإلال ق،دد اليلد،اليلدد الأ دد الو ،داالا ،ددتالأنهداال يدد ال إلادال
ي عغدد الأقال الي دددا  اللهدداالشددد  ال ،ددداالأ دد الال دددآالبدددآالودد الد ددد ال دداال يددد ال ددد الالل ددا الباللسددد اليا  ددد ال

الالال.بال،  يف

،دددالالال بدددا   البدددال،  يفاليال هددد الاددد الال، ندددي،ددد ال، ددد ال ددد ال  سدددإل  الال:،دددالالال،هددد يك
ال2 اللاض الأبإلال ق، الي  االض  فالي الي  ،ال،ائ آ

 ال ددددد هالا يددددد اليددددد لالا ددددد الأقالا  ددددد الي دددددا  ال–  ،دددددآالال دددددآالت دددددال الال-ي،دددددالالالل طعددددد ال
بدال،  يف اليال هد الادد الال، ند  اللد سالالل ددا البدآالبإلاجدا المااالاةدد لا الاينسداق اليأندآال الي ؤا دد ال

الال3 …س   اليأ،ايي الالصقاب اليال اب   أ    الب ناالد  ه اللإل ال االي دال  التنس   االو الال

لآليدددد اليال،بددددالعالل ناةدددد  الأ دددد الال  دددد،اليادددد النلددددإللالالسدددد فال ع  دددد الل ،نهددددإل الالصددددق يال
ال ددد الال،سدددئإلل اتالاللددد ا  الالوهددد الل سدددتالن ي،ددد  ال   صددد الل لااددد ي  اليل سدددتالدادددإلسالل  هدددٍ 

ال.دا  الال،ا ،عالال،س ،

ال ع  :ال ،االةعحالي

                                                                                                                            

الل سالو ه الان الال-ال1 المناثا التاب تالث   الال س الماا الأيضا اليال ا،  ال  الال  التس االلآلله  ال  الال ا،  السائع 
 .584ة عت.الال،ص  الالسابحالصال

ال–ب  يتال–طا الاب الجن الال– الال2002- دال1723(الطالأيل ال588تنس  الاب الاب  الال،ق  الالإلج نال)ال-ال2
 لع اق.ال

ال.ال314/ال5الاا عال  نا الالل  قالال-ال3
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أيالال أقالا وها ال، التق  الاد الال صدإل الالصدق يالل ،ندا  ،الاللد ا  الو ضد حالالإلاةدعال:أوال
 د،اليال،صد ق  اليا د الالد ااساليأ د الال ال و  قد فالالسد إلكالأياليد ل اال تنه،آالا د الد د اليجهدآ

ود الند الز دداقالي نداقالال  ايدد الب صدق يالالنهدد،اليضدع الال لدإللالودد الال  ا د ال ددعال ندا  ،الايةدد  ال
الاليياجعاتآ.

ود الايةد  اليأنهداال التلدفالا د ال د يدالالد نسالأيالا  د الالة  ال نهإل الال،سدئإلل  :الثانيا 
الج،  دداالبقندد،الشددهادسالا  دد الا دد البدد اليالعلدد ي ال يمن،دداال دد ال سددئإلل  الاا دد الادد الالدد ي اليا  دد 

ال،دد  اليي ادداهال سدداالالبا،دد الالآالدد نساليا  دد اليندد ال دد الي إللددالال،سددئإلل  الادد ال ددعال ال ددارالج،  ددا
يال،ن دد  اليلدد  كالودد ال دد هالال،سددئإلل  الالقنددا اليالدد ااسالياا دد الا  دد البقندد،المي،ددانه،اليا  ددإلسال

ال.ال  الب  ه،اليب  الال،س ،  

شددد الالإلاةدددعالال، االبالإلاجددداالا ج ،ددداا الأ ، ددد ال ددد االال،نهدددإل الوددد ال، دددا الال،سددد ،ال:لثننناثا
ايةدد    الال دد الأ دد الالإلاجعدداتاليالددخالباا عددا ال د االالإلاجدداالال  الال،قدد يدالالضدد حال يالاإلاندا

الالتلعالو المطا ال نهإل الال،سئإلل  .
  :ثانيا:سمفهومسالصتقس

ال دد التل دداال   ا دداالودد ال  دداسالال،سدد ،  الال، ا دد سال نهددإل ال الالا ج ،اا دد ال دد الال،نددا  ،
اتاليدد و هاال  دد  اللنل دد ال ق دداق الأيالوهدد الودد النظدد الالنث دد ي ال دد الال،سدد ،  الد يه،ددال الصدد ، ال 

الالال.ا  الجائع اليل سالوإل الالخالال صإل ال    ياج اللل ،اتالي ص  البهاال

ي دد ال  دداالت ب ددتالطا،دداتالنث دد ال دد الال،سدد ،  البانقسددا ال دد االال،نهددإل الودد الا وهددا  الال
سدا  الا،د الالع د الال د الب   هداالنصدإلصالاللد  الضدا،تال د هالال،سدا  البضد حال وع  ال  الةد  ال

با،ددداتالالهائ ددد الوددد الال،سددد ،  الال ددد النددداقالي،نددد اللدددإلال شددد الوه،هددداالال،نهدددإل  الو  ب دددتالت دددخالال
ياةد لا اللإلجد تاللهداال د الأبدإلاٍالال ،د الال داوعالالنث د اليالنث د الالد كاليسد إلاعهاالبد الييسد  ن  اال

ال.ل ن داليال،ا ،عالبب يل الب ا سالي ن  س
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سالمفهومسالصحيحسللصتقسسفيساإلنالم:
ال:،ددالالادد الال عدد الادد الةدد   البدد الأبدد البدد دس الادد الأب ددآ الادد الجدد ه الالودد ال ددق يال سدد ،

ا  الن ال س ،ال  ،  ال،  :الأ أيتالمقالل،اليا ال؟ال،ال:ال ي  ، الب  يآالو  نعالننسآاليي صد   ال 
،ددالال، دد :الأ أيددتالمقاللدد،اليسدد بعال؟ال،ددال:ال ي دد  الااالالقاجدد الال، هددإلف ال،ددالال، دد اللددآ:الأ أيددتالمقال
ل،اليس بعال؟ال،ال:ال يأ  البال،  يفالأيالالع د  ال،دال:الأ أيدتالمقاللد،الين د ال؟ال،دال:ال ي،سدخالاد ال

ال1. ل .الوننهاال  ، ال

ال.ال، هإلفالا  الأ  الال غ اليب حالا  الال، قس اليا  الال،ضب اليا  الال،ظ إل يالال

ند الةد   ال د الال دارالا  دآال د ، الند اليدإل التب دعالو دآالاللد،س .ال ال:يو ال س ،الأيضدا 
،ددال:ال الت دد لالبددد  الا ث دد  ال ددد ، .اليت دد  الال جددد الودد الداب ددآالو ق، دددآالا  هدداالأيالت ودددعاللددآالا  هددداال

الن ، الالب ع ال  ، .الين ال بإلسالت،ل هاالملد الالصد سال د ، اليت،د  ال  ااآ ال  ،  .ال،ال:ال يال
ال2.ا اىالا الالب يحال  ، 

،ال:الل سال د النندسالابد ال د الم الا  هداال د ، الود الالالأقال ةإللالال آالالا الأب الا اليال
ن اليإل الط  دتالو دآالاللد،س.ال، د :اليداال ةدإللالال دآال د الأيد الل داال د ، الن صد  البهدا؟الولدال:المقال

يال ق، ددد اليال نع دددد اليال ه  ددد اليا  دددد البدددال،  يفاليال هدددد الادددد الأبدددإلاٍالالع دددد اللنث ددد س:الال سددددع يال
ال، نددد  اليت،ددد  الا اىالاددد الالب يددددحاليتسددد،عالا  ددد،اليتهددد كالا ا،دددد اليتددد لالال،سددد  لالادددد ال
 اج آ.اليتس  البل سالةا، خال عالال هناقالال،س غ ل اليتق، البل سالا اا خال دعالالضد  ف.ال

هلدد ال ع صدد اي.اليزادال.ال ياهالابدد ال عدداقالودد ال ددق قآاليالع 3 وهدد االن ددآال دد ، ال  ددخالا دد الننسددخ

                                                 

الباٍال/الب اقالأقالاة،الالص ، اليلعالا  الن النإل ال  الال،  يف.الال- ياهال س ،الن اٍال/النناسالال-ال1
ال ياهال س ،ال/الن اٍالالنناسالباٍال/الب اقالأقالاة،الالص ، اليلعالا  الن النإل ال  الال،  يفال-ال2
 .(2.51  يلالأب الا ال ض الال آالا آ.)الال–ا نصا ال ض الال آالا ه،ال ياهالأ ، الو الال،س  ال س  الال3
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ودد ال يايدد :اليتعسدد،خالودد اليجدددآالأ  ددخال دد ،  اليم اط ددخالالقاددد الياللددإلن اليال ظدد،ال دد الط يدددحال
الال ارال  ،  الي  يخالال ج الو الأ  الالضال اللخال  ، ال 

تإلضدديالال،نهددإل الالقل لدد الالمقال دد هالا  اديددلالال ظ ،دد ال دد الندد  الةدد  الال، ةدد   الال
ال:يت ش الال،س ،المل الا سالأش ا ال  هاال ل ص ، اليتصققآ

ةدددد  الأبددددإلاٍالالع دددد الأ ددددا الال،سدددد ،  البق ددددلالتسددددعالندددد ال اددددداالو ددددآال ه،دددداالنانددددتالال-1
تد ج،الال  داالي د ال م نان اتآ البق لال اليعل الأ ا ال س ،الاد  الود التد كالو د الالع د الأيداالنداقاللإلندآ

ال:ال إليكال   الأبإلاٍال ق يال س ،الو الأيلال  يلالةل اهال  االبلإللآ

الالال.باٍال/الب اقالأقالاة،الالص ، اليلعالا  الن النإل ال  الال،  يف

لددإلالأ صدد  االشدد ئاال ،دداال ددإلالودد ال  ظددإل الايةدد  ال دد ، ال دد ال دد لالال صددإلصالالسددابل اليال
ال:ن،االي دالبص غ الالالل  دنا االنال ال 
الالال.ي  ، الب  يآالو  نعالننسآاليي ص   (1
 .ي   الااالالقاج الال، هإلف (2

 الال.يأ  البال،  يفالأيالالع   (3

 .ي،سخالا الالل الوننهاال  ،  (7

 ت  لالب  الا ث   ال  ، .ال (5

 ا  هاالأيالت وعاللآالا  هاال  ااآال  ، .الت   الال ج الو الداب آالو ق، آ (7

 يالن ، الالب ع ال  ، . (4

   ، .ين ال بإلسالت،ل هاالمل الالص سال (8

 .يت،  الا اىالا الالب يحال  ،  (9

   ، .ال سع يال (10

   ، .اليال ق،   (11
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   ، .يال نع  ال (12

   ، .يال ه   ال (13

   ، .يا   البال،  يفاليال ه ال (17

 الال  ، .الا الال، ن  (15

   ، .يت،  الا اىالا الالب يحال (17

   ، .ا  ،الاليتس،ع (14

 الال  ، .اليته كالا ا،  (18

   ، .اليت لالال،س  لالا ال اج آ (19

   ، .اليتس  البل سالةا، خال عالال هناقالال،س غ ل (20

   ، .اليتق، البل سالا اا خال عالالض  ف (21

 .يتعس،خالو اليجآالأ  خال  ،  (22

 يم اط خالالقا الياللإلن اليال ظ،ال  الط يحالال ارال  ،  (23

ال.ي  يخالال ج الو الأ  الالضال اللخال  ،  (27

ا هالت دإلدالا د الالبا،اتالالعلد ي اليتإلج ههداالملد الا،د الالع د البند يال  اود الب َّدتنا  الال-2 
ا د الالأقاليلضد الالن داليال،ا ،عالبدالع  اليال ندعاليالسد ادسالود الالد ن االيا  د س اليالدخال د الشدأنآ

الالال .الو الا   ال االأة، آال العبال الايي،ان  

ب دددداقال ددددااليادددداالأقاليسددددإلدالال،ا ،ددددعالال،سدددد ،ال دددد ال يابدددد الأ إليدددد اليتناودددد ال ددددادكالال-3
الالالال ا  .ييلإليآال  الال يي هضالبآال   إلكاليس  الال،ا ،عيال

الصدد ، الودد ال نهإل هدداالال ل  دد كالنلددإلداليأشدد ا ال قسإلةدد اليسدداا ال ال:يلددإللال ق،دد ال،بددا
بهداالالغ د الالنل د  اليي، قهدداالاللدإلكالل ضد  ف.الي دد البهد االال،  د الضدد ل الال،نهدإل الجد اي اليأث  دداال

 ظدددددا  الال ناوددددد الالوددددد ال  ددددداسالال،ا ،دددددعال قددددد يد.اليلدددددإلالأنهددددداال  دددددتال، يندددددايالطإلي ددددد ال ظهددددد ايال ددددد 
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ا ج ،ددداا  الي باطدددايال ددد ال يابددد الال،ا ،دددع اليأداسالل به ددد الا د  دددا ال ددد الاللدددي اليماانددد الالنلددد ا ال
يلنددد الالقددد يلالال عدددإلكاليعددد قالبالصددد ، ال ددد ال   ا ددداالال ل  ددد كالالضددد ح.ال ددد ال.....ا دد الالق ددداس

ال   ا االالقس  المل ال   ا االال نس .الي  االت ن يالا  الاال،ال   االل ستاللآال  يد.

ال ..اليا  الن الا   ال  ، ..ن ال   ال  ،

ال ن االو الش،إللالياةعال الي  كالش ئايالي اليض حالا الش  !

الن ال   ال  ، .الأيالل سالالخال لاي؟!

الي  الأي الت ععالالص ، الال ل   ي الب،  ا االالقس الالض حالالق يد؟

أيالل ستالت ععال د ال  د  الالع د الود الالد نسالالعلد ي ؟الب د !المقال د اال دإلال    هداالالإل  د .ال
ي  الدنسال اليصد  الاد النندسالنظ ند .اليلد سالالدخالببع  د الالقدالال دإلالاليم الوه ال يا النااٍ 

يتعدددد يال ن،دددد الال ةددددإللالودددد التإلةدددد عال دددد ىالالع دددد  اليت  يدددد ال ددددإل هاليأشددددنالآ الال....ال،لصددددإلد
اليتعس بهاالن لخال   التصعيالو ال   ايلالن المنساق!

و ددإلالنانددتال الالصدد ، ال الأيالالع دد ال،ا دد ايالا دد الال،قسإلةدداتاليا  ددإلال الوسدد  انالا هدداال
العلدد ي  اليتعلدد الي دداب عالثدد سالودد البدداط الال نددإلر ال اليسدد ث،  االأ دد  الي اليسدد  ع النث دد ال دد الأودد ادال

يال ةدإللالال، بد ال الي يد الأقالي  و داالب، دابعالالع د الوقسدا الي الأقالي إلدنداال...  ال    هداالالغنيد .
ا دد الالع دد الوقسددا.اليلن دد الأل،دديال دد الي ا الت  يدد الالصدد ،ات اليتعسدد بهاال  دد التصددعيالودد ال

ال   ايلالالا، ع ال    ال   ..

الابا ال  ن الميااب  .اليل لخال، ، النع ىالو الت ب  الال نإلر.اي

وددال نسالال دد الت  ددإلدالاللدد إل الباييااب دد الننددسال  دد ال  ق ندد الواا دد .الب نددسالالدد نسالال دد ال
الت  إلدالالس ع  الوه الننسال  ن،ل ال  قس سالضئ   .
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ي ي الل ،س ،الأقاليندإلقال،دإلسالميااب د الواا د  الييند هاللدآالأقاليندإلقال،دإلسالةد ع  الاليال ةإللال
ال س  س.

ال إل اليالس إلكال  إلاقالو الاال،الال نس الن  ،االين، الا   الييني الو ال،إلتآ.يالل

ا ددد الأقاليصدددفال  ددد الا ا،دددالالالصدددغ  سالياله  ددد البأنهددداالالي ددد ال  ددداال ددد صالال ةدددإللال
والصد ،اتالب،  ا داالالقسد الالضد ح التلسد،الال دارال  د ي الود الجانداالي  بد  الود الال...  ، 

تغدددد كالال، بدددد  البددددالع   الجانددددا.الي،دددد التددددإل  الملدددد الا  دددد ي الاللدددد إل البالضددددآل اليالضدددد ف اليال
اليالغ ي .

اليالخالتلس ،الل ،ا ،عالة  الداي الالسإل .

يلندد التإلةدد عالنبددا الالصدد ،اتال  دد التلدد، الندد الشدد  اليندد الا،دد ال  اددآالملدد الالع دد  ال
أقاليندإلقال  ب دايالال-بصد فالال ظد الاد الولد هاليد داهالال-ي غ الال لسد ،الا يل اليي د ياللند المنسداقال

  دد ي الي  بدد  الا دد ال،دد  الال-يا دد سالالبق ندد ال-يا عدداياللآل دد ي .الي دد الثدد،اليا دد الال ددارالن هدد،ال
به االي ضيالل االأقالا   الال إل الود ال داجإلال اةد الال.1 ال،ساياس اليش نا الو ال   اقالياةعالوس ي!

الالال.مل التصق يالال،نا  ،الال  البهااليس ل ،الالإلج اقالييس ل ،الباة لا  ه،االال ، 

يددأت ال نهدددإل ال ال ،ددد الال تدددأت ال نددا  ،الأ ددد ىالتق ددداقالملدد التصدددق ياليودد النندددسالا تادداهال
وددالنث  ال دد الال،سدد ،  الي صددإل الال ،دد الالصدداليال ن دداتاليؤديهدداالل ددآالال الع دد  لي الي نهددإل ال الصددا

ت ال الأيال ياتال  الالل  قالي  إل ا الأيالأيا اليصإل هاالو الال ا الأيالد  الالخال  الاللد ائ الال  ع يد ال
ال:ال  التلععالال ي  الييظه الال،س ،الو النهاي ال  االال صإل الالعئ سالبأ  ال ظه ي 

ادد الالق دداسالي  ن هدداالال،سدد غ  الودد ال ي ان  ددآالال،ن يبدد الالم دداال ظهدد الال ا دداالال،  ددنل -
الالال.ال ا،ص 

                                                 

  ص .الال–طع  الدا الالل ي الال-طالال اة  الال49انظ ال،عساتال  الال ةإللال ق، ال،باالال-ال1
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يم ددداال ظهددد الال،  دددا،ضال دددعالننسدددآاليدددإل الأقالاددداخالجانعددداال ددد الايةددد  اليأ ،ددد الجإلانددداال -
أ د  الو د اهالود ال سدا هال سد ،االاابد ا اليود ال  اتدآالال ،  د البناود ال دإل  االضد  فال

الاية   الال.الص  الباية  اليبٍ 

الصدالي الو  د،الأقالند الا،د الي ضد الال دآالت دال الالاداخاليودحال نهدإل الةد  ،الل  ،د اللن دآاللدإل
 إلاوحالللد ي  آالت دال الوهدإلالا،د ال داليالبصد فالال ظد الاد النإلا د ال د االال ،د الي دإل تآالدي  د الأيال

ي دددد ال  دددداال أي دددداالاللدددد  قاليا دددد الال،ه،دددد الال ئ سدددد  اللسنسدددداقالااتالال دن إليدددد  الو ديدددد الأيالج،اا دددد 
ال: قإل ي 

الا  باٍالولالال:ا يلال ال1الواإلنسسإالسليعبتونوماسرلق سالج سال:الال عادساللٍ 

هوسأنشأك سمن ساألر سسا،ا سالا   الولالالا  اللساقال اليالا  آالالس  الال:الثان 
الال.ي  ال  االي سعال نهإل الال عادسالي نهإل الال ، الالصالياليا، الالع  ال.2الوانتعمرك سفيها

و د سالل  عددادسال دإل ساليا دد س اليلد سالل  ،دد الالصددالياليجدآاليا دد  اليلد سالل ع دد ال ندد داتال
ند الالدخالط يدحال  داالوسد ياليسدعالال دارالج،  داال داالدا دإلاالي ، دإلقال د ال  ب دحالالال ق يدس المن،ا

الالال.3الونعىسلهاسنعيهاسوهوسم م الايي،اقال

سثالثا:سمفهومسالجهادس
ي ددد الأبددد زالال،ندددا  ،الال ددد الت  ددد  الل  آنددد اليالددد ل االوددد ال  ددداسالا  ددد ال نهدددإل الالاهددداد ال

الل ددالاليالدد  ا  ال  ددلالت صدد فالأا دداقالالنث دد ي ال دد الال،سدد ،  الا دد الةدد،ا ال دد هالال نظدد الملدد ال
الالالتضق ات.ي االي ععالالخال  المز ا الأ يا اليمةال الد ا  اليب لال

                                                 

 .57الال ا ياتال ي :ال-ال1

 .71 إلدال ي :ال-ال2

 .19الة ا ال ي :ايال-ال3
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يبه االيض حال  االال،   الالإلاةدعالال ظد ، الو  قصد الال،سد ،الدا د الأةد هالال ل د اليدإل الأقال
الالال.)الل  ن  اليال عإلي (المل الد  ال   ا االاللا  الالنس يالَنَق البال، ان الاية    

ا دد الميددد ا الاليةددعال سدددا   الوصددع الال ةدددإللالالاهددادالودد الايةددد  الأادد،ال ددد الالل ددالاليأ
ال،لدد ن  الودد ال ندد اليددإل الأقاللدد،اليندد ال، ددالالش دد  الب دد الةدد،اهالال ددآالجهددادا البدد الجهدداداالنع دد االولددالال

ا  الا ة ، ا الو التع  االالل  قاليا ضآالا  الال داراليمقالت د  الود الالت ال الي إلاليقلالنع آال
ال1الجهناداسكبينرسفنالستطنعسالكنافري سوجاهنته سبنهالةع  الالخاللواىاليا ضبهادال،الاللدآال

يةدد، الال ددآالت ددال البدد لالال،ددالالجهددادا البدد ال،  ددآالا دد الالاهددادالبددال نسالودد الندد الال،إلاضددعالودد ال
الالل  قال االا اال إلض االيا  االو الةإل سال ب ا س .ال

و،نهددإل الالاهددادالودد الايةدد  اليعدد أال دد ال اا دد سالالدد نسالل صدد الملدد ال، ددالالالننددا اليبدد  ال
 سدددداقاليالل دددد، اليالاهددددادالايا  دددد ال دددد االيااكالالاهددددادالبال،ددددال اليجهددددادالالدددد اإلس اليالاهددددادالبال

الالخالال...يا ، صادكاليا ج ،اا اليالس اة 

 دداال دد النعدد الب ثددآالال ددآال ا الالاهددادالب،نهإل ددآالاللددا  الولددال:الأنددإلالالي،دد البدد  الال،صددبن ال
اليأ دد يقالبسد  آالييل دد يقالبددأ  ه الثدد،المنددآال  ٍ ود الأ دد  ال،ع دد الم الندداقاللددآال د الأ  ددآال إلا يددإلقاليأ ددقا

اليلإللدإلال ال  الب د  ،ال    دإلف  قال داال الين  دإلق اليين  دإلقال داال اليد دؤسَ  يقالو،د الجا د  ،الب د هالَتعس  ف 
وهددإلال ددؤ   الي دد الجا دد  ،الب سددانآالوهددإلال ددؤ   الي دد الجا دد  ،البل عددآالوهددإلال ددؤ   اليلدد سالي ا ال

ال2 الخال  الايي،اقال ع ال  دل

والاهادالب،  اهالاللا  ال اليسل الا الال،س ،البقال ال،د الي د  الو  د كالالل دالالبا اد ا ال
ليسسعلىساألعمىسةنرجسوالسعلنىساألعنرجسةنرجسال قالبلإللآالت ال :الال  الان  االالل الالالل ا  

                                                 

 (ال52ةإل سالالن ،اقال ي ال)الال-ال1

ال(ال41ا الال، ن ال  الايي،اق.)ال ياهال س ،الك/الايي،اقالٍال/النإلقالال ه ال-ال2
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  ددااللدد،اليلدد اللدد سالا دد ال ددؤ  الجهدداد اليمن،دداالنندد الادد ه،الالقدد ق الال1الوالسعلننىسالمننريضسةننرج
الال.يا  ه،الجهادال ل ي الله،اليو الية ه،

ودد الايةدد  اليلددإللالابدد الت ، دد ال الاهددادالم دداالأقالينددإلقالالاللددا  اليودد الب دداقال   دد الالاهدداد
آ الأيالبالددد اإلسالملددد الايةددد  اليشددد ائ آ الأيالبن،ا ددد الالقاددد الا ددد الال،عبددد الأيالبالل ددداالندددال ن الا  ددد

بع ددداقالالقدددحاليمزالددد الاللدددعه الأيالبدددال أكاليال ددد ب  الو ،ددداالو دددآالنندددعالل ،سددد ،   الأيالبالل دددالالب نسدددآ ال
الو ااالالاهادالبغاي ال االي،ن آ 

  اتددداالالاهدددادالمَااالا ددد يَفال ددد ا ال ال:ييلدددإللالابددد الاللددد ،الوددد الب ددداقال   ددد الالاهدددادالي  اتعدددآ
اللاهاد الأ بعال  اتا:الجهاد الال نس اليجهاد الالل باق اليجهاد الالننا  اليجهاد الال، اول  .وا

الواهادالال نسالأ بع ال  اتاالأيضاي:الال

دَ  االا د الت  ُّد،الاله د ى اليديد الالقدحالالد ىال الود  اللهدا الي الةد ادسال الي اا ي م  ا ا:الأَقس
ال.و ال  اشهاالي  اد االم البآ الي   الواتهاالاي ، آ الشل تالو الال َّا ي 

الثان دد :الأقالي اا دد  االا دد الال ،دد البددآالب دد الا ،ددآ اليم الو،ادد َّد الال  دد،البدد الا،دد المقاللدد،الال
الَيض  َّ االل،الي ن سها.

دددآيالال ددد الالددد ي الالالثالثددد :الأقالي اا ددد  االا ددد الالددد اإلسالمل دددآ اليت   ،ي ال الي  ،دددآ  اليم النددداقال ي َ ددد س
الاي آال ي الا اٍالال آ.ين  ،إلقال االأننلالال آال ي الاله  ىاليالع  ات الي الي ن  آ الا ، آ  الي الي  

الالددددد اإلسالملددددد الال دددددآ اليأاىالالع دددددح الال دددددَ  االا ددددد الالصدددددع الا ددددد ال لدددددا  ي ال اب ددددد :الأقالي اا ي
يي ق،َّد الالدخالن ددآالل دآ.الوددنااالاةد ن، ال دد هالال، اتداالا  بدع ال ددا ال د الال بَّدداني  َ  الودنقالالسدد َفال

                                                 

ال14ةإل سالالن يال ي :الال-ال1
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الأقالي سد، ال بَّان دايال  د الي د يَفالالقدحَّال حُّ  اليي ،دَ البدآ الييد َ   يَ،دآ ال  ا،ي  إلَقالا  الأقالالَ اليَ،ال الَيس قي
الالس،إلات. الوَ، الا ،الَيَا،يَ اليَا ََّ،الو اَكالي  ا الاظ ،ايالو ال  نإلتي

دد الال يأ دداالجهدداد الاللدد باق الو، تع دداق الم دد ا ،ا:الجهدداد هالا دد الدوددعال دداالي  لدد الملدد الال عدد ال ي
الاللاد  الو الايي،اق. الاللعهاتالياللُّنإلكي

اداتالالناةدد سالياللددهإلاتي الوالاهدداد الالثان دد :الجهدداده الا دد الدوددعال دداالي  لدد المل ددآال دد الاي الال
هدْ سَأ ُِمنننس سالا يلاليندددإلقالب ددد هالال لددد   اليالثدددان اليندددإلقالب دددَ هالالصدددع .ال،دددالالت دددال :ال َوَجَعْلحَننناسُمنننحنْ

يَنْهنننتدوَنسبَُأْمرُنَننناسَلِمننناسَصنننبَنردوْابسوََكننناندواسبُويَاتُحَننناسيدوُقحدنننونَس
ودددأ ع الأقالم ا ددد الالددد ي  المن،ددداالت  دددالالال1

الياي اداتالالناةدددددد س اليال لدددددد   اليدددددد وعالاللددددددنإلكالبالصددددددع اليال لدددددد   الوالصددددددع  اليدددددد وعالاللددددددهإلاتي
الياللعهات.

يأ دداالجهدداد الالننددا اليال، دداول   الوددأ بعال  اتددا:البالل ددا اليال  يسدداق اليال،ددالي اليالدد نسي الال
البال ساق. البال   اليجهاد الال، اول  الأ اُّ اليجهاد الالننا الأ اُّ

 ال  اتَا:الا يلد :البال د يالمااال،َدَ َ  اليأ االجهاد الأ باٍالالظ ، اليالعي  ي اليال، ن ات الوث ال
ونقالَاَاَن الان ل الملد الال  يسداق الودنقالَاَادَن الجا د البل عدآ الوهد يهيالث ثدَ الالدَ ال  تعد يال د الالاهداد ال

بسَوَلْ سيدَحتُِْثسنَنْفَ هدسبُالَغْزُوبسَماَتسَعَلىسشدْعَبس سُمَ سالحِنَفالُس يال ال2 َمْ سَماَتسَوَلْ سيَنْغزد

ا،دد الياةددعالو نددإلقالجهددادالة اةدد االياج ،اا ددااليثلاو دداالي  ب ددا الالوالاهددادالودد الايةدد  الال
ن،اال إلالجهادالننساليش باق اليبالا،  الون الا، اليقلحالنل االلسة  اليت ، د اللو د الاب غدا ال

                                                 

ال.27السا س:الال-ال1
الال-ال2 الال عاد ال  ال  كال    الال، اد الابا.طالأيل الال7/4زاد الاللاد  ال1719تقل حال:ال صبن الاع  - د

 الدا الالن االال  ،  اليالق يلال ياهال س ،الك/الاي ا سالٍ/ال  ال اتاليل،اليغناليل،اليق  الننسآال1998
البالغني.ال
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يجآالال آالت ال الوهإلالجهادال لنإل  الي اليسعالال،االال  االاة   ا الناو الال صدإلصالال د التد لال
 داقالاةد ل ا الل صدإلصالاللد  الالق  دفالودد الا د ال د االيينن  داالند  الال  ،دا الالسدابحالالدد كال دإلالن

الال.ب اقال    الالاهاد
س:؟سسالمفاهي هوفسالوقفسسمعسل س

مقال  هالالإل،ن الال صق ق  اللع ضالال،نا  ،الااتالال  ،د البال ،د اليال،ادالالا ج ،داا الال
ال:الالا  إل ال  هنانتال

أي :الأقالال،صدددب قاتالال دددإل الوددد ال  ددداسالا  ددد الشدددابهاالنث ددد ال ددد الال ق يدددفال  ددد الدددد تال
الال،صددددددب ق الال، ا دددددد س الونث دددددد ال دددددد الال،نددددددا  ،ال ددددددٍ  اتالال ددددددإل ال دددددد الأ بدددددد ال ددددددإل الالقددددددٍ 

يال،صددددب قاتالي عغدددد الأقاليصددددققهاالال  ،ددددا الييقدددد  ياال   ا دددداال  دددد ال اليلددددعالال ددددارالودددد الوددددخال
الال  ع ساليال  االبال، ان اليا لناظ.ال

ثان دددا:الي ددد النا  ددد الأ ددد ىال  ددد ال التضددد حال سدددا اتالالع ددد اليال ،ددد الوددد ال  ددداسالا  ددد ال
ال ان .ب ل االال،نا  ،اليتانئ الال،

ثالثددا:الي دد هالال،نددا  ،الال دد الا ضددتاللهدداالا قالبلدد  ال دد الالع دداقال دد الألصددحالب،إلضددإل الال
ال.لإلاز الالعقلالعقلاليال  اة  اليتق ي  االي  ع ال  ال

الصدددد ، الوالودددد الالإلا،ددددع الهددددايب لهدددداالالدددد ااسالديقالتن   نظ يدددد الوالدددد اإلسالل سددددتالن ،دددداتالال
 سالالضد ل الال د ال الل ستالد يه،اتالي و هاال  د  الل،ق داق اليال،سدئإلل  الل سدتال د الت دخالالد ائ

ت   ىالال نساليا ، ب   اليالاهادالل سالة نااليلده الود اليجدإلهالال،  د ي الولد البد ال دإلال سدا  ال
ال.  ع ال  الال ، اليالع لالل  ،  الا   الينهض هاالبصإل اليأشنالالا ي س

ي الي  ال  اال الي عغد الا د الالد ااسال،صد الدي  د،الا د الت دخالال،دإلااظاليا وندا الال ظ يد  ال
وددد الت دددخالال، دددان الالضددد ل الل ،ندددا  ،اليال صدددإل اتالايةددد    الال  عددد الي  لدددإلااليادددإلزاللووددد ادالأقال
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ال أقاليلإل إلاالب، ان الال،سئإلل  النا  د الن،داالأ اد داالال دآالت دال الي ةدإللآالل ا، عالب ال الب ال الإلاة  
يأقالياا دد ياالالاهدددادالال دددا الاللدددا  الن،ددداالةدددعحالب اندددآالي ددد،ال اليل دددإلقالبددد ي  ،ال ددد االاددد ال ا ددد ال

 الا ج  أ االالصد ، الن،داالود الاللد  قاليالسد  الوهد ال د ه الة نآالو اليجآالال  يالب ال، اليني يقالو
الم   اليع أال  الدا  الال نساليي سعالل ل، الاي   الال ا الن الالخال  ال  ه الالص ، .

والددد ااسال اا ددد يقال سدددئإللإلقال  صددد ،إلقال،دددائ،إلقالب ،ددد الالصدددالقاتاليالع ددد اللدددإلال،دددا إلاال
طا،اتهددداالالاع يال  نهددد،الا  ددد اليةدددالاق ندددإلاللبددد ي  ،الالصدددق يالوددد الضدددإل ال ددد هالال،ندددا  ،الاللدددا    ال

ال.بصإل سالا،   الشا   يال هإل البال،ا ،عالالعل ي اليال،ادي اليال،  إلي الو الال اإلسالياي   ال
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 لثالمبحث الثا

 الواقع الاجتماعي والاقتصادي للأمة الإسلامية
ي دددان الال ددددال،الال ددددإل ال ددد الأز دددداتالا دددد الناوددد الا  دددد  س اليل دددد الأنثددد الال ددددارال  اندددداسال دددد،ال

 سالدا    الي ا ج  الي اليظ د،ال بدخالأ د ا اليند الجانداال ،داالت دان الو دآالال،س ،إلق ال ةعاٍالنث 
الالال،س ،  .ا   الاية    اليق اقالمل الجهادالال ااساليال  ،ا اليال،سئإلل  الب الياا  ال

يا ، صددادي الي  دداالنبدد المط لدد الةدد ي  ال ددإلجنسالا دد اليا،ددعالا  دد ال دد الال ا  دد الا ج ،اا دد ال
الا  ث دد ال دد اليا،ددعالساليال  ،ددا ال ا دد الل دد ىال ادد،الالدد ي الال، ددإلطالبا  دد الاا دد اليبالدد اا ية ضددٍ 

الالال.  الب دالال ٍ ال ال،الال  ب الن ،إلاقاليل ستالةائ الالع  اقالاية    الأ س ال ا ال

 البطالسسوأثرهاسفيسالجانبساالجتماعيسسأوال:

 الب،إل،دددعال بإلابددد الالإل دددائفال جدددا ال ددد االال ل يدددالعبالددد الوددد الال دددال،الال  ب تقدددتالا دددإلاقال ال-
 ال:نل الا ال صاد ال ة،  اليلإللالال ل ي ال نتا  الشعن الا ن  الالس إلدي 

ت  ع الالعبال الم  ىالأ ب الال،لدن تالال د التإلاجدآالالد يلالال  ب د  ال  دلالتإلجد البهداالال-
أا دد ال  دد  تالالعبالدد الودد الال ددال،.الي سدداالتل يدد الل،ا ددسالالإل دد سالا ، صددادي الال ددابعاللاا  دد ال

يالال15 ددد ال ددداالبددد  ال ال،ددد   تالنسدددع الالعبالددد الوددد الالددد يلالال  ب 2007الددد يلالال  ب ددد  ال ددد  الادددا ال
 الأقال  إلةدددد النسددددع ال 2003.اليندددداقالتل يدددد ال  ظ،دددد الال ،دددد الال يل دددد ال،دددد الاندددد الودددد الاددددا ال20%

ب  ،دداالب غددتالال سددع الودد الال ددال،الال  بدد الودد الال ددا الننسددآالال %7.2العبالدد الودد الال ددال،الي دد الملدد ال
ال اط   الو الالدع دالال  ب د ال.اليت عأالال ل ي البأقاليص الا دال%3يت ناي الة إلياالب،  لالال.12.2%
   إلقالااط .الي االيا  ال  هالاللض  ال  الأنعد الال قد ياتالال د التإلاجدآالال25مل ال ال2010اا ال

  تل يعاال  الةنانهاال ،الديقالة الالعا س اليال ل ي .ال%.7ال،ا ، اتالال  ب   ال إلالأقال
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يي ددددنتال  ظ،دددد الال ،دددد الال  ب دددد  الودددد التل يدددد النلدددد الودددد الشدددده ال ددددا رالال:ا ةددددإلأالاال، ددددا
 ا ةددإلأالبدد  الج، ددعال  دداطحالال ددال،الديقالدال دد البددد الالإلضددعالالقددال الل عبالدد الودد الالدد يلالال  ب 2005

  دداز   اليأنددآال ودد الط يلددآالل اددايزالالعبددإلطالالق،دد ا  .الييادداالا دد الا ، صدداداتالال  ب دد الضددخال
 الياةد ق ا ال داال ال%4ملد الال%3   ا الدي   الي وعال   لالن،إل داالا ، صدادكال د الال40نقإلال

ال،لددن  الاليلدد الادد ال ،سدد ال  يدد  الو  دد الا،دد الةدد إليا ال  دد التدد ،ن ال دد الال غ دداالا دد ال دد ه
الالعب  س اليي ،الاة   اٍالال ا    الالا دالو الةدإل الال ،د  البايضداو الملد الجدن ال د الال داط   .ال

ال 2007يأن ال لا نإلقالو ال ال،   ىالا ة  ات ا الال  ب  الال كالال الود الدبد الود الديسد،ع ال
   ددإلقالو  دد الال100يالال80أقالا دد ال دد ا الاللدد ا الودد الال ددال،الال  بدد  الال عبدد  الل ددإلو  ال دداالبدد  ال

ال120 ال  دددلاليع دداال اددد،الاللدددإلىالال ا  ددد الودد الالدددإلط الال  بددد ال ال ددداال 2020ل دددا ا،دد ال  ددد الا
الألددددددددددددفالاا دددددددددددد .ال700   ددددددددددددإلقالنسدددددددددددد،  الي ضددددددددددددافالمل هدددددددددددداالندددددددددددد الاددددددددددددا الث ثدددددددددددد ال  يدددددددددددد  الي

ييؤن التل ي ال  ظ، الال ،د الال  ب د الأندآاللد،الت د ال  داكالديلالا ب د ال قصد  الضد الالعبالد الن،داالنداقال
يع اال   لالالعبال الود الالسد إلدي الي  ل ال،ع الة إلات اليبعا  الو الديلالالع   الال  ب  ال  لال

 اليودد الةدد ب  الا ،دداقال%15نقددإلالال–دددالأنعدد ال دد هالالع دد اقال ا،دداياليتلددغ  يالياةدد لعا يالل إلاودد ي 
ال1.الأ االو البا، الال يلالال  ب   الو اليع  فالالإلضعالنث  ا%11.7 اليو ال،ب ال14.2%

سم سآثارسالبطالس:س
  ،دد الو لددإللالتقددتالييعدد  الال ل يدد الب ددضال ثددا الالعبالدد الودد الالااندداالا ج ،دداا اليا ال-
يي  االب ضالالعدا ث  الملد الأقال  داكال ثدا اال ب د سالل عبالد الا د ال سد إلىالال:  ثا الة ع  ا إلاقال 

النددد داليال،ا ،دددع الودددالن دال،ددد اليصددداٍالبدددأ  ا الننسددد  الا يددد س اليي،نددد الأقالي ادددأالملددد الت ددداط ال
ال،عدددد  اتال  يبدددداال دددد الالإلا،ددددعالال،ددددؤل، اليان لددددا الالادددد ائ، اليضدددد فالا ن ،ددددا الل ددددإلط  الين ا  دددد ال

                                                 

البإلاب ال-ال1 الال إل،ع الاين  نت الال ال،   الال،  إل ات البلعن  الالس إلدي  http://www.jobs-الإل ائف

gate.comال
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 ،ددع الي ددإل الملدد ال ،ا ةدد الال  ددفالياي  دداٍالضدد ه الوضدد الا،دداالت،ث ددآالالعبالدد ال دد الم دد ا الال،ا
 1 ل ،إلا دالالنع  سالال  الاة ث،  االال،ا ،عالو الت   ،ال ؤ  الاللعاٍالي ااي ه،ال ق ايالياج ،اا ايال

ي  هال ل ل الاج ،اا  الي ا االال، صفالديقالا ا الو اليا،عالأيلئخالال اط   ال ،داالي د  ال -
 يا،  ا.ال ، اتالال  ب  الياية    الي التعن الت خالا ثا الا قالو البعب الاا  الا  الال،ا

ي،ددإل الجدد ائ،البلدد  الودد الال،ا ، دداتالالودد السددعا ييالوددنقالالنلدد ال،دد ي الالعبالدد الينددات الا هدداال
ال.ال  اليسإلد االالنل اليت ل هالو هاالالعبال اليالقاج 

ود الاللد  التل يد ايال دإللالجد ائ،الالنلد ي  ننال   ل الالقدإلا الل   ، د الي لدإل الاينسداقالي ا إلال
ال-ا ةدددددعإل الال-الإلوددددد الال-ال-ا  ددددد ا الال- دددددنقاتالالقدددددإلاد البالصدددددقفالال،صددددد ي ال الا  عدددددا ال

جدا الو دآالأقالاد دالال 2005 إلتالا   ال الود الالن د سال د الأيلال دا رال  د النهايد الشده كاليإلن دإلال
ج ي،دد الب  ،دداالب دداالادد دالال194الادد ائ،الال دد الندداقالالنلدد الداو هدداالال ئ سدد ال دد لالت ددخالالن دد سالب دداال

ال... إلاط اال340ت خالالا ائ،الالال،إلاط   الال ي الا تنعإلا

نانددتال قاوظدد الاللددا  سال دد الا ا دد الودد الجدد ائ،الالنلدد  ال  ددلالشدده تالث،ددان  الج ي،دد ال
بسدددعاالالنلدددد الب  ،دددداالجددددا تال قاوظددد الالا ددددنسالودددد الال، تعدددد الالثان ددد الب دددد دالث ثدددد  الج ي،دددد الت  هدددداال

ال ج ي،د ال98 قاوظ االايةن   ي اليالغ ب  الث،البا، الال،قاوظدات.الينداقالالنلد الداو دايالل ل د الود ال
 الد الان قدا  الال15ج ي،د التسدإللاليال13ود ال د  النداقالةدععايالود الال ج ي، الةد ، ال73يداو ايالمل ال

اليا دددد الأقالال ل يدددد التإل دددد الملدددد الأقالال،عددددالاالال،ال دددد اليال    دددد ال يال،ث دددد الل   لدددد الياللددددنل الودددد ال ق 
 إلضإل الالا ائ،الال  الت،تالبسعاالالنل الت اي تالب  ال ،سالج  هداتالملد الألند  الج  دآ.اليب داال

الالاددددد دالالاددددد ائ،الال ددددد  ج ي،ددددد الب سدددددع الال45 ددددد ثتالدا ددددد الا ةددددد سالالإلا ددددد سالأيالبددددد  الا ،ددددداٍ 
ال...38.1%

                                                 

 السابح.الال-ال1
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   ددإلقال صدد كال اليسدد ب  إلقالالقصددإللالا دد الا   اجدداته،الال14ونلددنتالادد الأقال  دداكال
اليأشددا تالإلقالبدد   اليددإل  ال الي اددايزالدي  يدد . دد الال،صدد ي  الي  لددال%27.8 ا الياقال دد الالغدد

ب دد الال%4 صدد ال،دد الا تن ددتالب سددع الملدد الأقالنسددع الالنلدد الودد الالتلددا ي ال  يثدد ال دد الا  دد،الال، قدد س
 دد الال،صدد ي  اليقصدد الا دد الأ،دد ال دد الال%1 إلجدد الا تنددا الا ةدد ا الا   دد س.اليأيضدديالال ل يدد الأقال

دي  اليا  الو الال إل الياقالأا  النسدع الولد التإلجد الود ال  داطحال يدفالالإلجدآالاللع د الي ع هداال  داطحال
ااهدداالأ ددد،ال ضدد الالإلجددآالاللع دد .اليأشددا الملددد الأقالال ،دد الا دد الاةدد ل ا الا ةددد ا اليالقدد ال دد الا تن

أدياتالتعن فالا اعا الا  الال،إلاط   ال  لالزادتالا ة ا البأ ،ا ال، اة  الو الالسد عالالغ ائ د ال
ال%71.9يالعضدد ياتال%17.5يا لعدداقاليالاددع الال%17.9يودد الال قددإل الب سددع الال%9.3ب سددع ال
ال1يد   ا.ال%5.3ب اليزادتالأة ا الال، اهاليالنه با اليالإل،إلدالب سع الال%18.7يالسن ال

اعدد ال الل،ؤلنددآال/النلدد اليتإلزيددعالالدد   الودد الالددإلط الال  بدد الاقال يودد الت عدد االلن دداٍالب  ددإلال
ال:جا تال  هالا  ،ا الال،    الال زا الالنا ر

الال- ال-أكال دددداالي ددددادلال ،ددددسالالعلدددد ي ال-   ددددا ال دددد الالعلدددد ال1.3ملدددد الال1.2أقال ددددااليلدددداٍ 
 ددازالإلاالي  عدد يقالولدد ا الجدد اي الأكالأنهدد،الي  لددإلقالا دد الدي  اليا دد الأيالأ،دد الودد الال ددإل .اليأنددآاللددإلالتدد،ال

الل ال،   يالول اللإل  تالنسع الالنل ا الو الال ال،المل ال االيني الا الالث ل. وعال  الالن

أ دددداالا ددددد الال،سدددد إلىالال  بددددد الوددددنقالأنثددددد ال دددد الث ثددددد الالسددددناقاليل ،دددددإلقالودددد الا ،بدددددا الال-
ال   إلقالا ب اليل إلقالتقتال  الالنل .الال40ال، عنض الال    الي  اكالأنث ال  ال

ال هددإل اليال، صددادالياللدد  الالسددإلدايكال لددايالأنددآال ددد،الالددإلدالطإلي دد ال دد الال  ، دد الي بدد الا 
ملد ال أقالالنلد الود الالدإلط الال  بد الالبال،س إلىالال ا الل ،ا ، داتالال  ب د الودنقالال  اةداتالتع دا

                                                 

الhttp://www.misralarabia.comشعن الال،  إل اتالال ال،  الاين  نتالال–ج ي سال ص الال  ب  الال-ال1
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)بدد أ(البا  تنددا الن سددع ال دد الال 1980-1950الدد كالندداقالودد الانعنددا ال سدد ، ال دد لالالن دد سال
الج،  الالسناقالين  دال ب حال  لالالن  سال   ال   صفالالث،ان  اتالي   الا ق ال

  دن د الاد النظ  تهداالال،صد ي  الماالمقالال قسد الود ال سد إلىالالد   الي التع   الالقال الاال-
الدددد كالندددداقالودددد ال دددداليالاللدددد ائيالالنل دددد سالال1987يال 1980الدددد كالشدددده هالا  دقالبدددد  الاددددا  ال

يال ائ الل  ،إلالا ، صادكالو الت خالالن د س ال،د التآند الود الال صدفالالثدان ال د الالث،ان  داتالي  د ال
 اليوادددإلسالالنلددد ال)ال ددد الت،ثددد ال%11.9.الو،ؤشددد الالنلددد الوددد الال،   ددد الالثان ددد الازدادال1992ةددد  ال

 الين ال  االي إلدالملد الال  اجدعال%3.7الن  الب  الال   الالقل ل الي  الالنل (الا تن تالب،ل ا ال
ال(52)صالال%8.8و الال ،إلالا ، صادكاليتلهل الال ات الال،ق  الب سع ال

أ ددداالو ،دددااليعددداالالقالددد الال  ا، ددد الودددنقالالإلضدددعالبدددالاالالسدددإل اليا  ،دددا التلددد  الملددد اليضدددعالال-
الالع د  الةد  ال أةايكالنات البا يالقصدا الالد كاللقلدآاليت د  الال1991 ةارالا الن ائ ال دٍ 

وددددد الال، ددددداطحالال%42.1لدددددآالال ددددد ا .اليتلدددددإللالا  ،دددددا المقالنسدددددع الالنلددددد ال  ددددداكالا تن دددددتال دددددإلال ال
ال%33.9يال%ال27.9 الب دد الأقالناندددتال1993ودد الال، دداطحالال ين دد الاددا الال%81.8القضدد ي الي

ال.19881ا  الال إلال الاا ال

ب دددضال  ددد  تالالنلددد الي ؤشددد اتآالوددد الال- عددد يلنددد البنيادددازال-الال،ؤلدددفيسددد    الثددد،ال
الدد يلالال، عنضدد الالدد   .الي  دداالتددندادالالصددإل سال، ا دد ال ا دد الودد الب دد اقال ثدد الالدد ، اليالسددإلداقال
ي إل ي ان ددااليو سددب  .الوندد ال إل ي ان دداالا دد الةددع  الال،ثددالالي  دد  الندد الطندد ال دد ال ،سدد الأطنددالال

تالالعا سد المل الالإلواسال،ع الةد الالعا سد .الين،داال دإلال  د يفالودنقال  د لاليو داتالا طندالالتقد
ي  عدد ال دد الأ دد،ال ؤشدد اتالالنلدد .اليودد الننددسالالع دد الي ددان اليا دد ال دد الندد الث ثدد الأشددعاصالةددإل ال

اا داي الود ال د  الي د الث ثداالالسدناقال د الال74ال غ ي  الي الي اايزال  إلة الال ، الال، إل،دعاللوود ادال
                                                 

الا ث، الا  الال  ا الأ االب   االوق  الي ال  قال  لالاادياالبال  ا المالال-ال1 ل ال  بعالن ال  اال،ع الالقٍ 
الالصن الي ال إللالي ال،إلسالم البال آ.
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ا   د  .اللندد ال الي إلةدعالال،ؤلددفالود ال ددا تالالسددإلداقاليو سدب  اليالدد ، الا  د الالدد كاليلددن ال
الو الالن اٍالنلصايالياضقايال

يت قدد  الا  ،ددا الب غدد ال،اةدد  الأيضددايالودد الالنصدد الالعدداصالبال نددايتالودد الالدد   الودد الال-
الدددإلط الال  بددد .الوه ددداالنددد ىالالنددد  الالنع ددد الوددد الالددد  إللال ددد ال  دددلالتلدددفالالنإليدددتالا ددد الالقددد ال
ا ،صدد ال دد النا  دد ال  دد لالد دد الالندد دالالسدد إلكالالعددالاالأنثدد ال دد الالدد ي الألددفالدي  البقسدداال

 المل ال  لالتلفالالد ، الا د الالقد الا دند الالد كال1998ل ا التل ي اتال   ي الال ل الال  ب ال
ال.ال1دي  اال350يل  المل الأقال   لالد  الالن دال  اكالو الالخالال ا الل،الي اايزال

تلددد  كالوددد ال ث هددداالأيالال الشدددخالأقال ددد هالا  ،دددا ال ؤنددد الأقالدي الا ب ددد اليمةددد    الأ ددد ى
الالال.ية   أنث ال  ها الي  اال ثالالول اليغ  الا الاة   ا البل  الا يضا الو الاال، االا

سس:واقعساألنرةسفيسالعال ساإلنالميس:ثانيا
ت ددان الال ددإل الودد الال ددال،الالا ةدد سالال دد ال دد ال قضدد الت ب دد الا ج ددالاليال دد التصدد عالال،سدد لع 

اية   ال  الأز اتالي لن تالدا    الي ا ج   الو،االبد  ال دؤت، اتالديل د التقدايلالايجهدازال
ياللضددددا الا  هدددا الي دددداالبددد  اليا،ددددعالالاللددد ،اليا  دددد  الا ج ،اا ددد اليا ةدددد ي اليتددد     ابل دددد الا ددد ال

دا   الي ن الا جإلا الا  الاة ل ا الا ة الي اليه  اللهاالجإلاال  اةعاالت،دا رالو دآالدي  داالال  بدإلكال
الن ددال اليت ان،دددتال لدددن تالأ  ، ددد اليا، صدددادي ال ددقعهاالالاهددد الياإلا ددد الأ ددد ىالأدتالملددد ال

 الاظد ، النداقال  اليند الأةد سالت هدا ال د الب،ثابد الانه دا الل، لد المةد  ةدانه ا النث  ال د الت دخالا 
لإلا،ددعالاب ددضال   دديالاليو ،دداالي دد الأةدد    ال ي،ندد الأقاليقصدد الجددن اال دد الا  دد اللددإلال ددإلوظالا  ددآ

ال:ا ج ،اا الالعئ سالو ال االالا ة سالنس ل هاال  الب ضالال لا ي الال ة،  

                                                 

الال-ال1 الاين  نت./www..aljazeera.net إل،عالالاني س الال،  إل اتالال ال،   يالن اٍالالا  ال إل،عالشعن 
الال اش :ال  ننالد اةاتالالإل  سالال  ب   الب  يتال1..2-ا يل الالطع  ال- نق الال151 اد الو ال
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 ال 2005ياي صدا الود ال صد الادا ال نلفالم صدا الل اهدازالال، ندنكالل   عئد الال ا د ال-
   دإلقالنسد،  الال41.3ا قالملد ال  با الال،  إلق الل ص أقالا دالةناقال ص الا تنعالب،  لالث ث الأ

 اليأقال صد ال 2025نسد،  الادا ال    دإلقال1.3.2و ال   التل  الال إل، اتالمل الزيادسالال د دالملد ال
ال...ط   ألفال ال ال77ألفال ال الزياق اليال550شه تال  لال  االال ا ال

ال%70ملد ال و دآالنسدع ال دا تالالبد  البد  الال، دنيج  الالاد د ال الب غدت2001اا الال-
 .،ائ و الال

ينددداقالتل يددد الةدددابحال ددداد ال ددد الالاهدددازالال، ندددنكالل   عئددد الياي صدددا  الأنددد الأقالاددد دالال-
ودد الال،ائد  ال الدد الطد  الودد الال37.5ألدفال ب لدد  الب،داالنسدع آالال759ب داال   ددإلن  الي ال،ب لدات
ود الال،ائد  ال د ه اليب لد الال70و الال،ائ الود الالسد  الالثان د  اليال12.5  الالنياق الي الس  الا يل 

ود الال،ائد ال د ال دا تالالبد   البسدعاالالقالد الال72ال ل يد الي،دإل الالالث ثد   الينلدف ود الةد 
 .ل نيج   اليا  ال،  سالالنيقالا  الالإلوا البال نا اتاليا   اجاتالا ة س ا ، صادي 

 الاددد ال2005ال عئددد الياي صدددا  النلدددفالوددد الأيائددد الادددا يددد ن الأقالالاهدددازالال، ندددنكالل  ال-
الدد الطدد  التلددعالندد الةددتال    دد  الو ،دداالي   ددحالبددالب  الودد ال صدد  الماال،ددالالمقال  دداكال  أ ،ددا 

 الددد ال  هددداالبدددأبغضالال33 الددد الزياق التددد ،الوددد الاللدددا  س الي  هددد الال100بددد  النددد ال د،دددائح الي ددد 
ألفالأة سالت ننخالة إلياالن  ا الالب   اليتسا ال ص الأا د ال  د  تال 90الق ل الن،االأقال

ت  هددداالا  دق الثددد،الالسددد إلدي  الواي دددا ات اليالنإليدددت الثددد،الالعقددد ي  الالطددد  الوددد الالددد يلالال  ب ددد  
 1.يال،غٍ ي،ب  ال

ي دد ال دد لال  دد الد اةدد الأادد تهااليزا سالال عبدد  الالسدد إلدي الأقالنسددع اليودد الالسدد إلدي الال-
 ددددد الال%ال75ن،ددددداالأقالالال%20البددددد  الوددددد الال،، نددددد الا تن دددددتالاددددد الا ادددددإلا الالسدددددابل الب سدددددع ال

                                                 

الشعن الاين  نت.الا  الالonline.com-east-http://middle انظ ال إل،عالال-ال1
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النيادداتالادد الط يددحالالعاطعدد الت  هدد البددالب  ال  ددلالةددا تالال،قددان،اليال،ددأاين  الأنثدد ال دد ال
يأيضددقتالال  اةدد الأنددآالال ال دد لالال ددا الال،اضدد .ألددفال ددخالطدد ال13ألددفالالدد الزياقاليالال40

ال.الوندد ال  ي دد الال يددا الي دد  االط لددت.....ا دد أسالةدد إلدي اليإل  ددايالودد الالسدد إلدي ال33يدد ،الطدد  ال
  ال الزياق.ال8500ا  أسال  الأ  الال3000

يأشددا تالال  اةدد الملدد الال  إلةدد ال دد ال دد لالادد دالالن  دداتالال ددإلات اللدد،الي ددنيج ال  ددلالال-
ال.و اسال1529718ب غ الة الالنياقال

 ،دداالأيضددقتالال  اةدد الال دد الأادد  اال  نددنالةدد ،اقالا ج ،دداا البال يددا الن ددائ الةدد ئ الب ال-
  دلالأشدا تالال  اةد الأقالالت   البعب النع د الاد ال دا تالالبد  اليال  إلةد الود الديلالالع د  .

 د ال دا تالالدنياقالود ال د  الب غدتالنسدع الال  إلةد الال%38نسع الالب  الو ال،بد الي د تالملد ال
 دد المج،ددال ال ددا تالال%35نإليددتالملدد الودد ال دد  الي دد تالنسددع الالبدد  الودد الالال.%15ملدد ال

لندد الودد الالعقدد ي الال دد الاشدد ه تالبال  و ددآالالعدداصالال.%18الددنياقاليي دد تالنسددع الال  إلةدد الملدد ال
 دد المج،ددال ال ددا تالالددنياقالودد ال دد  الب غددتالال  إلةدد الال%37ولدد الي دد تالنسددع الالبدد  الملدد ال

ال.%.2نسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددع ال
 الب غدتالود ال د ال%77ن،االأقالاي ا اتالب د الالسد ا  اليال ،د الولد الي د تالنسدع الالبد  الملد 

 1.%.2نسع الال  إلة المل ال

 دد هالن،ددااقاليأ ث دد الت  عدد ال ؤشدد اتاليمضددا اتاليل سددتالاة لصددا الل إلا،ددعالالدد كالت  لددآالال
الا ج ،اا اليا ، صادكال ظا  هالنال ال ال:الا    الي ع  ال  هاالجاناال  اليا،عالال،س ،  

ال  ،عاليتنايتالش ي الب  الب دالاية  الو النسع الال  إلل.ول ال -

 . أ  ا ال ن   الت  ل البنثاو -

                                                 

الا  الشعن الاين  نت.الالhttp://www.balagh.com انظ ال إل،عالال-ال1
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ال.ببال الت نسال ثا االو الداي الالعبإل سالا  الالااناالال نس اليالع ل اليا    اللو   -

 .تننخالأة كال  الط  الةععآالالنل اليالاه اليةإل الال ل س -

ت دددخالالل دددإلاتالالنضدددائ  الال ددد الت ددد  ال دددإل اال ددد الاليينيددد الوددد ال ددد سالالبددد  الوددد الب دنددداال
ضدد ي سالمنلددا الال دد ال دد لال س سدد تاليأودد  التقددلالا دد الال  ،دداتالالعاطئدد البدد  الالا سدد   

ملدد الد دد الالددخال دد الال،عدداط  ال دد هالال ا ،دداتالج سدد  اليااطن دد ال ددا قالنبددا الا ةدد سالاللدد ا  
ا يضددا الال دد الت عدد الودد الجسدد،الا  دد اليتنيدد ال دد ال ،إل هددااليبال ددال ال دد الضدد نهااليتددؤ  النهضدد هاال

ادا  اليوداا التق اقالمل ال  الاد اليم د  الي اليندإلقالالدخالم البايةد   الي اليندإلقالايةد  ال
م المااالنددنلالالدد ااساليال ددا  إلقاللسةدد  الالسددا  اليااشددإلاال ،ددإل ال ا ، دداته، الييضدد إلاالالودد الا  دد 

لهاالب ا  الا،   التنص    التعندفال د ال د سال داال د،الو دآال لدن تالل د ىالال دارالايةد  الا،  داال
الدددد ي الا دددد ه،الال ددددا الا نعدددد الودددد الال ي  ال،ددددع ه،الال،سددددئإللإلقاليأيلددددإلالا  دددد الودددد الا  دددد  الن  ددددا
الالال.اي   

س:إلنالممترالنسفيسعر ساس
ال الل   الاية    أتصإل الأقال  اكال      ال ئ سال

فالالدددد ااسالالا،ددددا   ال:الال،دددد   الال ظدددد كالال    ،دددد الي دددد ال  لددددآالي دددد  يالالمننننترلساألول 
 دد يدهاليوضددائ آالي صائصددآالي دداالي ددن ه،ال ،دداال اليسدد ه،الجه ددآال دد الالائدد هالالالدد ي اليي  ،ددإلنه،

ه،ال اليقسد الم ال د اال دعاليأ نا آ ال  االجاناالدالاالا  الا، الال ااسالال إل  البد الالنث د ال د 
ال ب الالعضداا الالإل  د سض فالو آ الوعضداا الالند  الدد تال  ظد،الا ي،داتال د البضداا الالد ااس 

اليضد ي كاللند الداا د اليند ال   دحالل د اإلس الودال  ،ال د الأاظد،الالنضدائ  اليال    ،ال الشخال ب دإٍل
 الية    الياينسان   اللن ال  االال،   الي  هالل سالناو االو الم، ا الال ارالبصد    الايةد ا

الالال:ي ص ا،  الال ااسال   الي   الال ااسالمل الال ارالو الداإلته،ال  
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:الي ددإلالال،دد   الال ، دد الالددإلا،  الي ددإلالال،دد   الا ي،ددعالالدد كاليصدد  الالمننترلسالثنناني
ا يلالييؤن ال ص ا،  الال ااسالو آ الب ال إلالال ل  الالنع  الالد كاليقلدحالل ا،دا   الالل ااد الال ا د ال

  الييإل الي  هالال ااسال عالج،دا    ،اليي  ق،دإلقالب،االة، إلهاليت لإلهال  النظ ياتاليت ال ،المة   
بهد،الييدد  نإلقاليا، هدد، الييق، ددإلقال ،ددإل ه، الييسدد إلقالا،  دداالودد الال هددإل البهدد،ال،دد  الالبا،دد اليددإل ال

الال.ت  فالت خالالا،ا   الال  يض ال إللالدي هااليدااتآالالصاد،  

الت ند قالبدآال ،د الا ج ،داا :الالند،الال ،د الالد كالالال ، الياي د  الي  الأاظ،الجإلانا
الال،ن يال ا  الال،قدنين   البسععآالاله،إل الا الال،ه،إل    اليي   الالس ي الالتنيلالبآب   اليالن ٍي

منددآالال ،دد الالدد كالت ،اةددخالبددآالا ةدد  اليت ادد الودد ال  ددآال قياللالال اث الاق ييلددإلالال، نإلببددآال الغددايي
اليتل البآالال اائ .ال يت  ل البآالا    ال يينن الو ال ااي آالا ي ا ال ا  ا  

طدإلالال  اتدآ الال  النث  ا اليااشآالال عد المنآالال ، الا ج ،اا الال كال لالا  آالايةال
ي ا ةددآالال،صدد قإلقالاييالال ددأث  الا دد ال دد ا التددا يخالاي دد  الوددأث، الجهدداد ،الا ج ،دداا اليب دداال

ال.ا   الداي آالو اليا، ه،

ي   دددد ال دددد االال،عقددددلالأقالا  دددد الت ددددان النث دددد اال دددد ال لددددن تالاج ،اا دددد اليا، صددددادي ال
بناو الجإلانعدددآال   هددداال دددإلالايةددد  اليال،عددد قال  ب ددد سالتدددؤث الوددد ال سددد  تهاالالقضدددا ي الاينسدددان  

ي ا  الالااناالا ج ،داا الي د هالي  ند الالد ااساليال،سدئإلل  اليأ دقاٍالا  دإلالالبد ال سدئإلل  ال
 الا، ع.
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 المبحث الرابع

العمل الاجتماعي المعاصر عند المسلمين وعند نماذج من  

 غيرهم
ن ددد  الوددد ال ددد االال،عقدددلالن،إلاجددداال ددد الال ،ددد الا ج ،ددداا الال، ا ددد الا ددد الال،سددد ،  ال

أد اضدده،الالعع ثدد الودد الالصدد الادد اليا دد الد دد  ،الين ددفاليسدد غ إلنآالودد التقل ددحالال ن ددفالندداقالأثدد هيال
الةع  الال آالينل الالنن الو الا   .

سالعملساالجتماعيسالمعاصرسعحتسالم لمي نماذجسم سس:أوال

الالالب،ص .ال ، الا ج ،اا الل كالالا،   الالل ا  الال-الال

الالال.اي إلاقالال،س ،  الب،ص الج،   ال ، الا ج ،اا الل كالال-الال

س العملساالجتماعيسالمعاصرسعحتسغيرسالم لميسنموذجس:سثالثا
الال.ال ، الا ج ،اا الل ىالج،اااتالال  ص  ال-الال

سالعملساالجتماعيسالمعاصرسعحتسالم لمي س:أوالس

سالعملساالجتماعيسلتكسالجمعيسسالشرعيسسبمصرسس-
الا،  دددد الاللدددد ا  ال دددد الأ،دددد  الالا،  دددداتالايةدددد    الال ا  دددد الا دددد الالسددددا  الال،صدددد ي  ال

 ق،ددإلدال ق،دد ال بدداٍالالسددعن الودد ال ب ددعالال:ةسددهاالاي ددا الالنع دد  اليال،ادد دالال ظدد ،الاللدد خأ
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 الي،ددد ال،ا دددتال ددد هال1 ال1912 ا يددد  الال1313اللددد قالال ابدددعالالددد الالهاددد كاليبال ق يددد الةددد  ال
الا،  ددد الال،عا ندددد الب ،دددد الدادددإلكالضددددع،الي ددددؤث الشدددد، الالاانددداالال ظدددد كالنالعبددددااليالدددد  يرال

   الثددد،ال،ا دددتالبالددد اإلسالملددد الال دددآالت دددال اليال،قاضددد ات اليطعااددد الالن دددااليال،اددد تالايةددد  
ال.ا،  اال  ال  لالأا،الالاج ،اا  الأ  تال إل االيأشنالالي ،ا ةاتالش  

ال-ي دإلالدال/الودؤادال ع ،د ييةائ هاالأ د الأئ، هداالالالا،   اليق ث االا الش  ال  الأ  افال
ال:و ق دالأد ا الالا،   الو الأ ب  الأ إل ال  ال -ال آال  ،آ

ال.ب اإلىالأنآالجا  ال الت كالال ، نل الال    ،الالصق يالل  لبعال ا ال ال: أي يال

ال  ا ددياليال إلا دد اليالقددلالا دد الال ،دد الي ددإلا سالالددإلاظال دد ال جددالالي  وددإلقالن ددفالال:ثان ددايال
الالال.ي ظإلق ال   الي،إلتالال سا  اليالنس الا الال ، البه االال ي الالق  ف

ماان ال د ال اليد ،ن ال د الال ،د البق و دآالال د اليل داتال  هدا المااالنداقالبسدعاالا، دآالال:ثالثايال
ادد  الال ،سددخالب،دداالو ددآالةدد ادتآالالادد  هالودد ل  لبددعالال بددآالالسدد  الا  دد  الالبالدد ي الا دد ال دداالجددا 

الالاليأ  ى.دن اال

بق دلالي قصد الت دا  ه،الو ،داالالتضا  الن ال  الي  ساالمل الالا،   الو الال  ا د  ال: اب ايال
ال.(2ب  ه،الا  ال ساالاي ناقالل أ  إلاال  الدهالا جانااليتب،ئ ال، إلبه،الل   ا  ال)

                                                 

ال– ال2003طالأيل الال147أضإلا الا  ال  ناتالال اإلسالياي   الو الال ص الالق يلالل عا لالصالال-ال1
الاللا  س.ال

الننسالال-2  ال   الأ، انآ ال ع الت ا  تآ الو  الالا،    المل  الال،  ،  الا   الا    اليل ص  الأ  الا وض  ال   ل  
الا  اليي  نلالا الال ارالبقا الط االا   ال  الش ي الال اراليدله،اليت ل سه،.الا ن ،
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ود الضدإل ال د هالا دد ا الال:-  ،دآالال دآال–أ االا اليةائ التقل حالت خالا دد ا الو لدإللال
اا ،دادال،انإلنهداالالد كالأابا داالالقدحال قالتسد  الل قل دحالالغد  الالالا،  د الب د انب لتال س  سال

ال:ال كالأةستال  الأج آالوأضق اللهاالالقحالو 

س:نشرسالتعلي سم تختمسسجميعسونا لسالحشرسع سطري س-1
ال.الإلاظالياي شادالو الال،ساج اليد   ا -

 ال.تالو الالصقفاليد   اال ل اتاليال،ا تاليال،لا  -

ال او ددد التقدددتالمشددد افال  ئددد الا ،دددا الالا،  ددد  البدددأ،  الننيهددد  الال م ددد ا الالن ددداالال ي  ددد -
 اليون الب ا اليصقيالل ،س ،  ال س  ته،الو ال  الن اٍال به،الية  النع ه،ال

ا دد التلددإليآال  ددال،الالال، ددا  اتالبدد  الا ،ددا الالا،  دد اليندد ال دد التسددإللاللددآالننسددآالبال ،دد  -
 الال.ب الأئ، ال  هالا   دي  االالق  فالأيالالب  الو الالصقا

ال دالا  ال  الي ادكالبنص الال ي الا الالس اة  الالدخال قالالد ي الايةد   ال دإلالديد ال -
ديلددد  الي ددد اال دددااليددد ي البدددآالا ،دددا الالا،  ددد اليج، دددعالال،  سدددع  المل هدددا الييندددإلقالالددد دال

 يالس  .بالقن، اليال،إلاظ الالقس  الو الضإل الالن اٍال

ي   وددد الأ ندددا الالددد  يس الالتأةددد سالال، ا ددد الال ي  ددد  الي ناتددداالتقنددد ظالاللددد  قالالنددد ي، -
ين لخالتأةد سالال،د ا راليدي الالقضدان الل ،سدا ، الود التصدق يال سد  سالا ج دالال

 اليالس  .ال،س ، الا  ال  هاقالالن اٍال

الاا دد ودد يالوصددإللالال لإليدد الودد الال،ددإلادالال  اةدد  الل،سدداا سالأب ددا الال،سدد ،  الودد ال - ال نددإٍل
 الال.ال ل  الا  الط يحالال  ،الالاادالالصق ي

ملددد الد ددد الالدددخال ،ددداالال.ال،سددد ،  الوددد الالددد ي اليالدد ن االتنددإلي اللا ددد الل ن دددإلىالوددد الشددئإلق -
 الال.ي،ن الا، آاللع   النل الال  ،
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س:فيسالسالغر سالثانيبسم سة سالجمعيسسأنستقتمساألعمالسالتاليسس-2
منلا ال  ا  الما ادالال ااسالل عد ي ال دنإلسال د الالإلاداظال ،د الت دإلو اللد يه،الاللد  سال -

الالاليد   ا.ا،   الا  الال ، الو ال االالال اإلسالمل الال آالاناليج الو ال ساج الال

م،ا دد الالدد ي اتالال   يع دد اللإلادداظالالا،  دد الل ا يدد الال ددن الودد الننإلةدده، الياط اهدد،ال -
ا ددددد اليةدددددائ الالددددد اإلسالوددددد ال ا ،  ددددداالال، ا ددددد  الييضدددددعالأيددددد يه،الا ددددد اليةدددددائ ال
ا نقددد اف الي ددد ه الايةددد  الوددد الاددد قالنددد ال ددد اليعددد قالاددد الط يدددحال ددد االالددد ي ال

 الال.الق  ف

ود الاال، داالالا  اليند ال دااليصد فتأة سالال،ن عاتالال  ، د اليتنييد  االبن داالال د ال -
 ال.ال، ا   الل أ  الأب ا الالا،   الش الا نق افالا الال ل  س اليتلإليآالال عادات

فنننيسانننلسالغنننر سالثالنننثسيحننن سألبحننناءسالجمعينننسسوالم نننئولي سعحهننناسأنستحطلننن سس-3
س:م يرته سفيستحقي سماسيأتي

أةددد سال اايددد الالنلددد ا ال اديدددايالي   إليددداي الاددد الط يدددحالتلددد ي،الاياانددداتالال،اديددد  الأيالت -
ل  دددد هالا ةدددد سالالالقاجدددداتالالضددد ي ي   وددد اللوةدددد الالنل ددد ساللنيددددادسالالدددد   اليةددد ال

الالالن ي، .النل  سال  اسالال

منلا ال ل يااتالمن اج د التسده،الود التلدغ  الا يد كالال اط د اليبعا د الأ دقاٍال -
ا ةددد الالنل ددد س الن،لددد يااتالمن ددداقالالا عددداٍالبأيددد كالأ هددداتالا ي دددا  الال  يندددإل ال

 يشدداتاليد   دداال دد الال،لدد يااتالال دد اليال،لدداد الي دد اا الالسددااداليب ددضالال،ن
تدد  الد دد يالنع دد ايالباهدد ال،  دد اليننلدد ال  إلاضدد   اليالددخالمةددها اال دد الالا،  دد ال ددعال

 الال.ال يل الو ال ااي الالبعلاتالال،    

 ال. ااي الط ٍالال  ،اليايننا الا  ه،الل،إلا   ال  اته،الال    ،   -
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ولد يهالالمنلا الدي الل   ا  اللننال ه، اليدي الل لبا اللقس ال ااي ه،اليت إليضه،ال ا -
 ال.  ال  اقاليد  ه

 ول يه.ماان الال، إل،  اليال ، الا  المياادالا، ال  اةاالله، الت إليضاالا،اال -

سسس:فيسضوءسالغر سالرابعسيمك سللقا مي سعلىسأمرسالجمعيسسأنسيحققواسماسيليس-4
ل  سددد  الاددد قالأب دددا الالا،  ددد الال،  سدددع  المل هددداالالتمنلدددا الال،لددداو اليال،س إل دددنا -

 ال ع دداال  ددنكال قالا  دد الودد التأةدد سالالا،  دد اليد دد  ،ال دد الأب ددا الال،سدد ،  النظ دد
الالال.ال  ايقالا  الالع اليال لإلىاليل سالال، ادالج،عالال،ال

منلددددا الج،  دددداتالت اين دددد الت سدددد الا دددد الأب ددددا ال دددد هالالا،  دددد الالقصددددإللالا دددد ال دددداال -
 الال.يق اجإلقالمل آال  ال إلادالت،إلي   الي  نل  اليد   االب   ايالا الدهاليجلعالال اا 

،ددعالب،دداالودد الالددخال لدد يااتالةددن   الم،ا دد الأكال لدد يااتالتعدد  الالع ئدد اليال،ا  -
 يد   ا الياان الاللعاٍالال،س ،الا  الال قص البالنياقاليتأة سالأة سال س ،  

تأةددد سالشددد ن الودددأنث الل  ، ددد الأ دددإلالالالا،  ددد المااال أىالال،سدددئإللإلقالال،صددد ق الوددد ال -
 الال.الخ

 ىالالا،  دد الندالنقد ي داالال1 .ملد الد د الالدخال ،دااليلدد  ال د  اتال ب دا الالا،  د اليد دد  ،
يتعنفالا ه،ال اال د،الو دآالود   ،الالاا د  اليتب د،الالادائع اليتنند الال  د ، الالت  هال ،إل الال ار 

يتإلاة الال،ق اق اليت   الايكالا    اجاتالالعا  ال د الال، دا،  اليال، ضد  اليتلدغ الا  ا د ال
يتغ ددد ه  اليتنددد يالالن ات دددا اليت لددد الالا،  دددات اليتلددد ،الال،لددد ياات اليت دددإللالا ةددد الالنل ددد سال

آالج دد الل ا،  دد ال صدد ا،  اللدد كالال دداراليددد تالالدد اإلسالالددخ الي دد االن ددال..الددخال..بالنندداساليد   ددا

                                                 

 .182ال-149ال،ص  الالسابحالصال-ال1
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اليط دددا اليمقالنددداقالي لصدددآالتهددد يفال ال ظ يددد التصددد ،هاالا ا،دددال الي ددد اال الشدددخالشددد  ال ب دددإٍل
يتن  دد ال دد هالا نلددب اللدد ب الال ددارالبايةدد  الي  هاددآ اليلدد سالا  تعدداطالبالا،  دد الل،ادد دالأنهدداال

لددإلالجنئ دداالادد التلددإل الب ،دد ال دد    اللن ددآالودد الالا، دد النلدداطالاج ،دداا الجددادالي ن دد  ال نددفاليال
الالال.ال،ا ،عالال،ص كالنث  اال  ال ،إل آ الي لحالش ئاال  ال  ب عاتآ

ال

ال

سعسساإلروانسالم لمي سبمصراالعملساالجتماعيسلتكسجمس-
ال اللدددد قالال لدددد ي ال  دددد التأة سددددهاالودددد اي ددددإلاقالال،سدددد ،إلقالنعدددد ىالالق ندددداتالايةدددد    ال

،بدا النث د سال  اليا  د تالالا،ااد الملد الأال1928ة  الال–  ،آالال آال–أةسهاالالل خال س الالع اال
و الال ال،ال،ا بتالال،ائ ال،ب  النصتالالا،اا النق ن الم     الو النث  ال  اليثائلهدااليلإلائقهداال
ا  الأقالال ، الا ج ،اا الجن ال  الاية   اليأقالالا،اا ال د الج، د ال صائصدهاالأنهداال وند سال

ي  ددإلقالبددأديا الال،ا ،ددعالايةدد    الييقددايلإلقالالإل ددإللالملدد الطدد  الا جهدداالال نهدد،ال:اج ،اا دد 
الالال.1   ال  ها يشنا الا

يت االال ئق الال ا    الللس،الالع   الا ج ،اا  البالا،اا الا  الأقالله االاللس،الةد  ال
ال: ل لس،الة  الأد ا ال ئ س  ال:أد ا  التلإللالال ئق 

ال.ال ، الا  ال ساا سالا ة الالنل  سال-أ

ال.نل الالص اااتالال، نل  اليالن اا  الالصغ  سال-ٍ

                                                 

ال–اللا  سالال–طالدا الال اإلسالال145 ةال الال،ؤت، الالعا سالصالال– ا،إلا ال ةائ الالل خال س الالع االال-ال1
 ب يقال
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الالال.ب عالاي   ال ااي الالصق  اليا ج ،اا  الا الط يحالأةاال-ق

الالال.ت ظ ،الالنناساليايش افالا  هااليوحال ئق هاالال،ل  سال-د

ت ظدد ،الالقسددع اليا  دد البددال،  يفاليال هدد الادد الال، ندد  الي لاي دد الا ودداتالالضددا س اليتلدد ي،الال- ددد
الالال.اي شاداتالال او  

د دددددددد الالددددددددخال دددددددد اليةددددددددائ الالع  دددددددد الا ج ،اا دددددددد الال ا دددددددد الال دددددددد اليقددددددددضالا  هدددددددداالال-ي
الالال.1 .....اية   

الا،اادد ال دد ال ددإل الال ،دد الا ج ،دداا التن دد  الل،دداالنصددتالالبددآال دداال،ا ددتالي دداال دد الب ددض
ال:ا  آاللإلائقها

،ا ددتالالا،اادد البندد يالن ات دداالل قندد ظالاللدد  قالالندد ي،النها ا ي دد ا رالل   دد الل   دد ،الال-1
الن  ددد  اليال ،دددال اليأ،سدددا ال ا ددد الل  اةدددع  الوددد الا   قانددداتالال ا ددد الي دددإلل الال ددد  يسالو هدددداال

يمقالناندتالت   ، د اللن هداالت د ال   د الاج ،اا د اللهداالأث  داالأةات سالأ صائ إلق الي  هالال، اشد ال
ال.و الال هإل البال،ا ،ع

البالص ااات.منلا الش االل    ،الالصع اقالال كال   إلاال  الال    ،ال ش غاله،الال-2

دي الل ص اااتال  قل البال، ا  الاي إلان   اليد   ،الو هداالالد ي ال اليسد ب  إلقالمت،دا الال-3
ال.ال    ،

ال،صد ي  الياي د  الال يند  الو عدا تالشد االاي دإلاقالال ، الا  الال هدإل البالل يد الال-7
الالال.1بال،صالق الب  الال، عا ،  ال  اليال  ايو المط ا الالنل ا  اليا، اللااقالل نناس

                                                 

ل ا   الأ/الج،  الأ   الاع الأي ا ال  التا يخالاي إلاقالال،س ،إلقال ال     الال نإلي الاة ن،الالالع ا الاال-ال1
 اللا  س.الال–دا الال إلزيعاليال ل الاية    ال– الال5..2طالأيل الال378ص/-5ال نينالق/
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يتإللتالب ضالالل االم صا الا طنالالال،ل دي اليا ة الالنل د سالل لدغ  الا طندالالال-5
العداصالب  ظد ،الال75اليلهد االولد الأنلدئإلاال،عد ال د ي الاللدانإلقال.يماال الال انسالال ي ال الاائ الله،

الا،اااتاليال،ؤةسداتالالع  يد ال ن عداال ا داالل ،سداا اتالا ج ،اا د الل اايد الا ةد الالنل د سال
،سدد،االالوغدد االتبددإل ال دد االال،ن دداال75ا دد الأةددارالا، دد ال ددق ي ي   ،اال دد  الاللددانإلقالةدد  ال

ج،اادددداتالأ،سددددا الالعدددد اليالعدددد  اتالا ج ،اا دددد ال الباةدددد،ال العا دددد اليةدددد،ال ددددآ سدددد ل اللددددآال ئق
ق الياتس تالدائ سالنلاطالمل التل ي،ال د  اتال دق  اليثلاو د الملد الجانداال داالاللس إلاقالال،س ،إلال

الالال.ناقاليلإل ال ن االال،ساا اتالا ج ،اا  ال  ال   ات

ي،دد  تالأ،سددا الالعدد اليالعدد  اتالا ج ،اا دد ال دد  اتالنث دد سال الةددع  اللهدداالملدد ال صدد  اال
 ،سددددد،ائ الشددددد ع الودددد الأنقدددددا ال صددددد التلدددد فالا  هدددددااليزا سالاللدددددئإلقالال78يندددداقاللدددددآال  ددددد الةدددد  ال

ال2.  ا ج ،اا

ي دد الأثددا الجإلالدد الاي ددإلاقالودد الال،ا ،ددعالال،صدد كالأنددآالل،دداالندداقالال ددأراليعدد ،الا دد الال-7
ع ا اهدددددداالي  ا اهددددددااليأةددددددال عهاالب.الواددددددا تالجإلالدددددد الاي ددددددإلاقال.ال نددددددإلراليالسدددددد ع  اليا نهنا  دددددد 

اي دد    اليأناشدد   االالق،اةدد  الوأيلظددتالا  دد الودد الننددسالالعددائساليأ  ددتال نددا  ،الالاهددادال
ال.سالياللااا الو الال نإلريب ثتالاييااب  الي ي الالن إلال

ج، دددعالالالا،ااددد  تالا َّدددووددد ال ددد   ال صددد الال ال،  يدددا ان لددد اليبدددا الال75وددد الةددد  الال-4
يزا سالال  ددإل نال ددعا تهدداالودد ال دد هالال، دداطحالل،إلاجهدد الالعبدد الو ، ددإلاالج عدداالملدد الج دداالأودد ادالجإلَّال

الالال.الصق الي  ئاتالاله لالا  ، 

                                                                                                                            

الال72انظ /الم شادالال،ا ،عالو يض الش ا  اليض ي سالاج ،اا  .الأال/ال سا ال ،  س.الصالال-ال1
ال.77 ال73السابحالصالال-ال2
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 داالوناندتالالاإلالد اليو ال  االالإل،تالال ص االجا الب  الالن ضداقالالد كالاد،الاللد ىاليد  ال
 ،الالق ارالال ي ال،ا إلاالبق اة الالاسإل اليال ع  االا هااليال ، ال عالا      الي جدالالايدا سالود ال

الالال.منلا الال قص  اتالال  التل الالن ضاق

اللددد خالان لددد اليبدددا الالندددإلل  االوددد ال صددد ال ا ددد الالإلجدددآالالعقددد كالييضدددعالال1974وددد الال-8
االةددع   الألددفالجددإلالال دد ال الجإلالدد الاي ددإلاقالال،سدد ،إلقال التقددتالم دد سالال،سددئإلل  الودد الالع َّددال سدد 

ال...الوسا ،إلاالو الال لاطالالبع الأ س ال سا ، .يزا سالالصق اليالاهاتالال،    

د،ددد الوددد الا تصدددالاليةددد ا الال ع  ددداالاددد الالقدددا تالال،صددداب الي قا ددد ساليأدكالالدددخالملددد ال
ا  دددقا الاددد الال، ضددد الينلددد اليادددنلالال ي  دددعالد دددإللالأ ددد الأيال  يجدددآال  هددداال اللددد ىالال،إلبدددإل س

يندددداقالتلدددد ي الال اي شدددداداتالالصددددق  اليالل ددددا البأا،ددددالالال ظاودددد اليتبه دددد الال،سددددان البددددال،به ات
نا دداالاةددن   ال دد الايشددادسالب،اهددإلدالال.ال،سددئإلل  الودد الالددخالالإل،ددتال دداالأا  ددآاليزيدد الالصددق الد

ال ناوددآتال ال دد الن،دداال أتاليزا سالاللددئإلقالا ج ،اا دد الأقالتلدد  الللددعاٍالاي ددإلاق جإلالدد الاي إلاق
 وددضال دد هالال،ناوددآتالولدد النددانإلااليلإل ددإلقالبددإلاجعه،الال سدد الالع دداا ةدد ااالالتلدد ي ا اللدد ي  ،اليلندد 

الالال.الإلط  الال كالين  الا  ه،الدي ه،اليال  ته،الي لاا  ،الاية    

ال،سددا ، الوددد ال  دددادي الالع  دد الال ا ددد الوددد ال قددد  الالل يدد الال،صددد ي ال،دددا إلاالب  ظ دددفالال-9
 ياالالدإلا الالصدق الي دا بإلاالالاهد البنصدإللال إلا يهااليشإلا اهااليأيج ياالوإلان ساليضا تهاالينلد

ال1. قإلالا    اليشن إلاال االسال صالقات

يو ال االالالنل اليماان الالنل ا النل تالالصقفال   الد د الاي إلان د ال  د ال،ا دتالال-.1
  ن الاي إلاقالود الاللبد الال،صد كال دإل اال د الال لداطالود ال د االالااندا الولد الاند تال اد تال

ال1972ال ا ،ددال ،   الي ا دد الال1972ال صدد الصدد   الا ،   الي ا دد ال1971ال،صدد كالال الإلودد  

                                                 

الب ص ف.الال77 ال75السابحالال-ال1
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 دددإل االاظ ،ددد ال ا،دددالالالا،ااددد الوددد ال ددد االالاانددداال ددد الالدددخالالال ال1971ال ا   ددد    الي ا ددد ال
نسددددددددإلسالالنلدددددددد ا الودددددددد الا دددددددد الالنبدددددددد  اليالل ددددددددا الب،لدددددددد ي ال لاي دددددددد الالقنددددددددا  اليميددددددددإلا اليمط ددددددددا ال

 اليالال1.يال إلا يخياي صا اتالال ال،هاج ي  يتنن  الال،إلت  اليا قالال، ض  الن الالخالبا  ،ا
شدددخالأقالالدددخالأةددده،الوددد الال عن دددفالاددد الاللددد االال،صددد كالالددد كالنددداقالي دددااليدددنالالي دددان ال ددد ال

الالال. لن  الالنل 

بدد لالاي ددإلاقالودد الال،اددالالالصددق النع  دد الاج ،اا دد الجهددإلداالالال:ال اايدد الالصددق  ال-11
نع  س الول  إلاالال ااي الالصق  الل ا،ا   البأ،د التن ند  الاد الط يدحالمنلدا الا داداتالي د  ل ات ال

الال،ثدد الودد الال  ايدد اليال ظاودد اليالا يدد  ال  دد الن عددتاليناندتال دد هالال  دداداتاليال الصدد  ل اتال ضددٍ 
تلدددإللالاددد الال ،ددد الالصدددق اللس دددإلاقالال ال  دددإلق  الي ددد ال ا ددد ال1971م ددد ىالال،اددد تالةددد  ال

 د ال  د هالا داداتالاي دإلاقالي د  ل اته،الت داوسالال،س لدن اتالا    يد الب،داال ازتدآالال:بال، صإل س
 الال ا دددد ال دددد الالع دددداتاليال سددددا الثلدددد الال، ضدددد  اليأي ،دددداالةدددد تالودددد الاللددددإلا  الةدددد، تالا دددد الألسدددد 

يا طندددالالال صددد ق الل ، ضددد البالددد  اٍالملددد الا ددداداتالاي دددإلاقالال،سددد ،   الي الشدددخالأقال ددد اال
ناا البا  الي لالا  ال   الال د سال دؤ  الالسدادسالالد ي اليلإل دإلقالبهد االا  د الود ال د هالاللد ع ال

ال2 

،ا ددددددددتالالا،اادددددددد الب نددددددددإلي اللادددددددداقالل ،صددددددددالق البدددددددد  الالال:لادددددددداقالال،صددددددددالقاتال-12
نددداقاللهددد هالال اددداقالأثددد النع ددد الوددد الت ط ددداالالل دددإٍل اليته ئددد الال ندددإلر اليمادددادسالال، عا ددد،   اليال

الالالالا، ع.ال،قع اليالإلئا الب  ال

                                                 

ال.397صال/الال7 ص  الةابحالق/الال–ي ا ال  التا يخالاي إلاقال اجعالالخالن آالبال نص  الال ، حالو الأال-ال1
 .397صالال7السابحالق/الال-ال1

ال397صالال7السابحالق/الال-ال2
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ال-اي دددإلاقالن،ددداالتددد االيثدددائحالالا،ااددد ال-  دددلالناندددتالشددد االال:لاددداقالايداثددد ال–ال13
ت اددأالملدد التنددإلي ال دد هالال ادداقالل لددإل البإلاجعهدداالا ج ،دداا ال ددعالا  ددال ال ددالال دد ي النددإلا   ال

،لددهإل سالودد التددا يخال صدد الت دد  الم دد ىالالعددإلا  اليتدد ا ال)الالغنالدد (الي دد البدد  ال دد هالالنددإلا  الال
مل ال  يحالأدىالمل اليواسالالع ض و،االناقال  اللا د الايداثد ال   ئد الم الالل دا البد ي  االود الج،دعال
ال ع اداتالال،ال دد اليال    دد اليتإلزي هدداالا د الال، نددإلب  اليأ ددال ه، اليثدد،التإلجهدتاللادداقالايداثدد الملدد ال

االالع اناتالالصق ق الياة   ا الابنهداالنقدإلالال،صداب   الابائهيالا،  اتالياله ئاتالا   ىال
ال.ي،  تالالا،   التل ي،الال نا الالقا اللسائ الأ ال الال،صاب  

الال ال، دد الل، ي دد الايةددن   ي الالعدد اٍاليال  ا  اضددب الأ  هدداالملدد ال ي دد  الةددععتالالقددٍ 
نداقالالعقلالا الأ ان الا   اليا  اقالو  نإلاالديا  ،الي اج ياالمل الالل ،  اليأ دان الأ د ى الو،داالال

  اللاداقالايداثد الم الأقاليجهدتالند ا اتاللا، دعالاي دإلاقالل  عد  الي دإلانه،الال، ندإلب   الو عد  ال
اي دددإلاقالي،ا دددتاللاددداقال ددد الاي دددإلاقالباةددد لعالالال جئددد  الال،هاددد ي البالن،دددازيح الييوددد تاللهددد،ال

ال.أةعاٍالال ا  اليالب،أن   

،إل داال ي، الناقالال لداطالا ج ،داا الود الالا،ااد الااليلإللالد/ا  الاع الالق  ،ال ق،إلد:
ال.يو الالل االا  اليجآالالعصإلصال إلالال،االالال بع ل الل، ه الال  ب  الو الالا،اا 

ي،دد الاتسدددعال ددد ىالال لدداطالا ج ،ددداا  ال  ،لددد االودد الالدددخال دددعالأ دد افالالا،ااددد الال ددد ال
الناالا  هاال،انإلقالال ظا الا ةاة الو الالنل سال)د(ال  الال،ادسالالثان  الو الال عا سالال ال  :

 ددددأ   الا ج ،ددداا اللندددد ال دددإلاط  اليال،سددددا ، الودددد ال التقل دددحالال  الدددد الا ج ،اا ددد  اليالال
الال1الع   الالل ع   الي ناوق الالاه اليال،  اليالنل اليال اي   اليتلا عالأا،الالالع اليالع   

                                                 

ال–ال، صإل سالال– الدا الالإلوا الال1999طالأيل الال1.43صالال2  ه الال  ب  الا  الاي إلاقالال،س ،  الق/الال-ال1
  ص .ال
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 يمااالشدددددئ االأقالن ددددد دالأندددددإلا الالعددددد  اتالا ج ،اا ددددد الال ددددد الناندددددتالالا،ااددددد الالثددددد،ال،دددددال:
ال:ت،ا ةهاالأيالالل ع الان ناال  هاال االي  

ساج  اليايننا الا  هاالو ال  ظد،الا   داق اليتنييد  االايش افالا  النث  ال  الال،ال-1ال
بن ددا الي ب ددا البدد الأنلددأتالالا،اادد الادد داال دد الال،سدداج الودد الاللبدد الال،صدد ك اليندداقالب ددضال

الالال.  هالال،ساج ال  الالضعا  البق لالي  ال ؤةس النع  س

ةدد الالنل دد س التلددغ  اليتلدد ي،الال، إلندداتالا دب دد اليال،اديدد اليال،ال دد الل دد دالنع دد ال دد الا ال-2
الالالال ، .أو ادال  هالا ة الا  الاللاد ي ال  ال

يت ظ ،الج،عالالنناسال  الاي إلاقالأي  الي ، الي داال  الال ارالب  الالخاليتإلج ههداالال-3
الالالا ج ،اا  .و ال  هالالع  اتال

يزادالط،ددددإل الالا،اادددد الودددد الال ،دددد الا ج ،دددداا الال ائدددد الوأ دددد تالودددد الت ن دددد الوندددد سالال-7
ل  إلو  اليال س  فاللع ا الالال،ص ي ال ال، ي  الالناض   الأيالا ن،إلاج   الب النإلنإلاالالا،   الال  اين  

ال،سان الب،ص الالل ي،  الي،  ياالمنلا ال  ي  الأن،إلاج  الت اين   الش طإلاالو الةان هاالأقاليندإلقال
الالال. س الالس،   ال لهإل االبا     اليال ي الال  اين  اليالع حالا ج ،اا 

ييضعالل ،إلي ال د هالال، ي د النظدا الج د  الي ببدتالال، ي د الي د،،تالال،سدان  الينداقال
الالال.ائ الي ،س  ال   ا التق  البآال سا  ال ائ   الي ،س  ال   اال ن يا ال لا سال،سن ال 

ييس دال ،سالث، آالي إلال ع اال دائ  الج  دآ الثد،اليلسد البدا، الالدث، الا د الالد الةد إلاتال
الال.ديقالوإلائ 

ينانتالالا،اا ال، الأ  تالو الت ن  ال ل ي الاج ،اا اللد،التسدعحالمل دآ اليسد ه فالال-5
 لدد ي ال،بددا الو سددب   الي،دد الانهالددتالا دد ال الن سددب     الةدد، آالالتلدد ي،الال،سدداا اتالل جئدد  
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الا،ااددددد الال ع اددددداتالياةدددددد أج تالالا،ااددددد الا بددددداتاللا،دددددعال ددددد هالال ع اددددداتاليتإلج ههددددداالنقدددددإلال
الال.يجه ها

ي،ا دددددتالالا،ااددددد البننلدددددا ال لددددد ي الل  ناوددددد الا ج ،ددددداا البددددد  الاي دددددإلاقالبن،ا ددددد الال-7
سدعاالاان الال ي الي  ب دإلقالاد الال ،د اللي ل يااتالتاا ي اليعصاالد  هااليتس ث، الأ إلالهاال

الالال.أيال   

يمنلدددا الال،س إل دددناتالالبع ددد اليال  ددداداتالال ددد التلددد  الالعددد  اتالالصدددق  البدددأجإل الال-4
  ني  ال   الب داالاد د االي د  االود الاللدا  سالأنثد ال د الالد ي ال س إل دنا اليلد  الالع  د اللند ال

الال1 .ال،إلاط   

 الشددخالأقال دد االجددن ال دد التددا يخالالا،اادد الودد الال ،دد الا ج ،دداا اليددإل النانددتالج،اادد ال
زالددددددتالت،ددددددا رالننددددددسالالعدددددد  اتاليا ديا الي الاال دددددد الال ا  دددددد الاللانإلن دددددد  ال ةدددددد،  ال   دددددد فالبهدددددد

ا ج ،اا ددد البصدددإل سالو ديددد اليج،اا ددد  ال سددداالالقدددال الي ددد ال  ددداال أي ددداالشددد سالم،عدددالالالا،دددا   ال
ال.يت  لهاالب،ل ياهاالاي    الا  ها 

ت نددددتاللهدددد هالالا،  دددداتاليالا،اادددداتالالع  يدددد اليال اإليدددد ال سددددا  الالا نظ،دددد ييدددداالل ددددتال
ماااللسددد  الال ددددارالي نددددتال يتسدددداا  االودددد الالل دددا البإلاجعاتهدددداالاللدددد ا  ا الت،دددا رالو هدددداالياجعاتهددد

 ،إل ه، الي  تالنث  ال  ال لن ته،الالق ات   الي  اال الشدخاليعندفالاد الالقنإل د النإلاداال داال
الالال.  الأاعائها

س العملساالجتماعيسالمعاصرسعحتسغيرسالم لميثالثا:س
سس.العملساالجتماعيسلتبسجماعاتسالتحصيرس-س

                                                 

 ب ص فاليس  ال-ال147ال–ال143صالال2السابحالق/ال-ال1
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أنع الية   ال  اليةائ الال، ص ي  اليأيةعال  ن اللهد،الل تصدالالالي،ث الال ، الا ج ،اا 
)جدددا الوددد الن ددداٍالال:يلدددإللالد/ا،ددد الوددد ي البدددالا،هإل ال عاشددد سال سددد غ   الأ  الال دددارالي اجددداته، 

نقددددد الن  ددددد البال ،ددددد الا ج ،ددددداا الال:بددددد  الال،سددددد ،   ال دددداالي ددددد ال   ددددؤت، الال دددددا    الال،سددددد ق  
ان   المقالال،سد ،  اليد اإلقالال،س ق الل بع حال عاد اليسإل الال،س يالو الج، عالالص تالاينسد

أقالوددد الايةددد  ال ددداالي عددد النددد ال اجددد الاج ،اا ددد الوددد الالعلددد  الو    ددداالأقالنلددداي الايةددد  الدي  ددداال
با ةدد ق الال ي  دد  الوال لدداطالا ج ،دداا اليادداالأقالي اوددحالال   دد ،الال،عاشدد اللسنا دد الييسدداا هال

 الت دددخاليال،ددد أس الثددد،الن إلةدددعالودددال و  عددد أالبالصددد تالال إل  ددد  الت دددخالال ددد الت صددد البالبندددال..يي ،دددآ
وأ ددا الالن  سدد الال ددإل الال...الصدد تال  دد النع دداالملدد الال،عدداد الالإلاةدد  الال دد الأ، تهدداالاصددع الا  دد،

ينسدا الود الالع ئد الايةد    الال ا، د الال  اةعاتال ، دازسالت د يالل ،علد الال،سد ق الأقالي صد الب جدال
 دددد الأجدددد الالددددخالن صدددديالبالسدددد  الودددد الا ا،ددددالالال..لدددد،اليندددد البن نانددددآال دددد ال،عدددد الأقالي صدددد البهدددد،

ال:ا ةسالال ال  ا ج ،اا  الا  ال

مياادالب دإلتالل  جدالاليال سدا الي صإل داالالب عد ال د ه،الي د ه  اليميادادالأن يد  اليا ا  دا ال
ينسددإل ال  دداالال1 ..بددال    ،الال ياضدد اليأا،ددالالال  و ددآ الي لدد الال، بددإلا  ال  ثددالال دد هالا ا،ددال

ط وددداال ددد الال ،ددد الا ج ،ددداا الوددد ال  نددد الال  صددد  الال ال، ددد الل ددد ىالملددد الأكال ددد ىالناندددتالواا  ددد ال
ال. ج ،اا الو الا، الال، ص ي ال ، الا

سأوال:سالطبس
 د  إلاالبد لخالالي،د ال ال  صد  لل الناقالال،االالالبع اليال بع اال د الأ صداال ادا تال

تادد ال   دداالي  ددلالتنددإلقالا   التنددإلقالالقاجدد الملدد الال   ددلالتادد البلدد اال  ددلال،ددالالأ دد  ،:
الال.2وه اكالو   ال  اةع الل  عل   الالبع االي  لالتنإلقالالقاج الل بع ا

                                                 

 .192-ال191 ي ال اليا ة  ،ا ال/ا، الوال عل ال-ال1

 .59ال-ال عل  اليا ة  ،ا الال-ال-ال2
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ي  عددد يقالال- ا ددد الأيلئدددخالالددد ي الي ، دددإلقال دددعالم ةدددال اتالال  صددد  ال–اليا طعدددا الال صدددا ى
س الطع دداالاي ةددال  الال  صدد  ي الباللددا اليأننسدده،ال  صدد ي ال،عدد الأقالينإلنددإلاالأطعددا اليلددإللال ا ا ددا ال

 يااالا  الطع االم ةال اتالال عل  الأقال الي س الي الود اللقظد اليا د سالاندآال علد الاليط اب س:
ال1،ع الن الش  الث،ال إلالطع االب  الالخ 

تالال بع دددداالال دددد اليعدددد يال دددد ال ا   دددداالايةددددها الودددد ال اددددا تالايداثدددد الالبع دددد الب ثدددداالوددددد 
يالصدددددددق   الت ،ددددددد الا ددددددد ال   ددددددد الال صددددددد ان  اليال  صددددددد  ال ددددددد ال ددددددد لالمنلدددددددا الال،س لدددددددن اتال

تلدغ  الو  داتالال،ا ،دعال ، ضداتالي لد واتالملد اليال،س إل ناتاليال  اداتالال،  ل  .اليت ، ال
 الينددد َّال ددد الب ددداتالال،ا ،دددعالاج ،اا ددداتالي ،لددد  ال دددعالة اةددد ال ددد هالال،ؤةسددداتالالبع ددد .الي،ددد
ال ثددالال دد الا دد ال دد االجهددإلدالال، صدد سالال ا  دد ال بددا   الال  ا الال دد الت دد ت  يددنا ال،  صدد ات.اليأ،ددٍ 

اللددا سالالىيالقددائنسالا دد الجددائنسالنإلبدد  الي دداالتلددإل البددآالودد ال اددالالال بع دداال دد الأنلددب الا دد ال سدد إلال
ملدد الا   دد سالالال ددال،الايةد   الب ا دد  الولد التق نددتالودد الا يند الىاله  يد البددال  ن ن اليا د ال سدد إلال

ش،الالال  ا  ال  لال ق  الال،س ،  الا ن ادال تنالال،ائ، اليو هاال د الال،ادالالالعصدااللهد هال
اليعب الا  ال، اال  الل،اليلفالا  الال،لن  الب نسآ.ال الا ا،الال ا

ينددددد لخالالع ثددددداتالالبع ددددد الوددددد ال  بلددددد الالع ددددد  الال  ب ددددد الال ددددد ال،ددددد  تالمل هددددداال  ددددد الةددددد  ال
بدد  الةدد  الال   ثدد الب   ددت ثدد،الالدد ن إل الال  رشددا يقالتإل ددا ا دد اليدد الالدد ن إل الال 1891- ددد1308
ال. 1915- د1323ية  الال .1901- د1328

ال ددددإللال دددد ال-ن،ددددااليلددددال-يت سدددد َغ الالع ثدددداتالالبع دددد الال  صدددد  ي ال الىودددد المجدددد ا الال ادددداٍ 
     الا ديي الال  الت وضال  ئاتالا د ي اليا دييد المج ا  داالا د الال،ا ،دعالالغ بد  ال،عد الأقال

ال، دداطحالال دد الت  نددنالو هدداال س لددن اتالملدد البهدداالال ق الو ددؤتتثعددتالو ال  هدداالودد الا  اندداالأيالالنئدد ا
                                                 

ال89اث الالنن الالغ ب الو الانق افالال،ا ،عالال،س ،الو الشعآالاللا سالاله  ي ال/ اد ال س  البعهالصالال-ال1
  .1944ال-1708 ن الال–دا ال  ا ال



222 

 

الا دد الالعلدد  الثدد،الين دداالبهدداالتلددا ي الال  ادد ىي س إل ددناتالي ع عدد اتالت صدد  ي  الو و هدداالال ادداٍ 
  ئاتالا د ي اليا ديي الالغ ب  الي،د ا الاةد ع ا هاالل  نَّدااليتصد َّعالثد،التصد فالل  دار.الي دعالمل ال

ال دد الا يددا اليدد ي الودد ال  دد الالا،  دداتالال  صدد  ي  الأقال دد االلدد سال دد ويااللهدد هال يلدد،اليندد الودد اليددإل  
ال، صدددد ي الا يائدددد  الم الأقالب ددددضالال، صدددد ي الال، ا دددد ي ال،دددد ال الي،ددددان إلقال دددد ال سدددداا سال دددد هال

الا ددد الالعلددد ال دددا قالايطدددا الالغ بددد  ييظهددد ال ددد االياضدددقياالأث دددا الالاله ئددداتالوددد الالل دددا البال اددداٍ 
الباةدددددد غ لالا ةدددددد ال التي،دددددد التعصصددددددتال ،دددددد تالي ؤةسدددددداال.1 لهدددددد هالال ادددددداٍ الىالقدددددد ٍي
- دد1331ال  ص  الال ال،   اليتأةستالةد  الال ،    الالخال الال  ة غ لالالباالو الال  ص  

ي،دد الال2 الودد الالإل يدداتالال، قدد سالا   ين دد  اليتهدد ،البالبددااليال   دد ،اليا دٍاليال  ج،دد ال 1913
دأٍال ددؤ  الال، صدد يقالا طعددا الا دد الشدد  ال ،دداالي،ندد الأقالينددإلقالمن ا دداالا دد الال،سدد ق   البدد ال

ال. إلالاين اهالو  

ال، ضدددد الالددددد ي اليددددد   إلقال ددددد هالال،س لدددددن اتالد/اعددددد الال نيدددددنالالنق دددددإلتالأقَّال ال ن يددددال
ي نددد االال..3ال  صددد  ي الأيالد   ددداالياعددد يقالا ددد الا ا ددد افالبدددأقَّالاللددداو اليال، لددد ال دددإلالال،سددد ي 

ال.ي قإللالال ، الا ج ،اا الو الال،االالالبع المل الا، الت ص  كالبقت

ساإلغاثسسوالم اعتاتسوانتغاللسالكوارثسوالحرولسس:ثانيا س
 هال دددددد الأ بدددددد الالاإلاندددددداالا ج ،اا دددددد الال دددددد التسدددددد غ البلددددددن الياةددددددعالودددددد الا،  دددددد الي دددددد

اتالال  ص   ونث  ال د الال،  صد ي المن،داالت صد ياالتقدتاليطدأسالالقاجد اليال دإلز اليضدغ الالنلد اليأنَّد

                                                 

-طالثالث الال84ال-85ال  ص  ال نهإل آاليأ  اوآالييةائ آاليةع ال إلاجه آالد/الا  الب المب ا  ،الال ،  الال-ال1
 الس إلدي .– ال2003ال د1727

ال.48-44ال  ص  ال نهإل آاليأ  اوآالييةائ آاليةع ال إلاجه آالد/الا  الب المب ا  ،الال ،  الصالال-ال2
ط اب س:الن   الال-2طال88صالال-النق إلتالالناع الال نيال-انظ الال  ص  اليا ة  ،ا الو الأو يل االالسإلدا ال-ال3

  .1992ال- دال1712ال اإلسالاية     ال
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الاددإل  اليلددإللالأ دد ال ددؤ  الال،  صدد ي ال دد الال  ادد الي ددإل:الجع يدد الةدد  ،اقال أ دداالالن  سدد الوننهدداال
ا ددد ال سددداا اتهاالأقالنني  ددداالل  لددد الد يرالوددد الالتلددد  طالا   ددداالوددد ال دددالال دع  ددداالوددد الالقصدددإلل

ال.1ال يان الال،س ق   

الالا، ددعال جددا يالينسددا ي ال ددغا ياالينعددا يااليا عددإلقال  هدد،الأ دداال  ب ثدداتالايداثدد  ال  ددلاليه دداُّ
ا  ه،دداال-الا سدد البدد ال دد ي،ال،ددؤقاليال، بددساليالع ددا اليد   ددا الييلدد  إلنهاالا دد الأنهدداالن ،دد ال دد ال

ال  إلزالياللدد ا ات الأ البب يددحال ندد اليصدد إلقالمل ددآالةددإلا الأندداقال دد االاييقددا الياضددقياالبددال-السدد  
ال الأيالال ق يضالا  ه،ال  ال،ع الال،  عه  .بق  ال إلفالا ب  ادالا ه،

ييقددد صالال، صددد يقالا ددد ال د اةددد الأ،دددإلالالال،سددد ،  الياددداداته، الثددد،الال ددد ددالملددد ه،النددد ال
تدددددد  إل الالقالدددددد الا ج ،اا دددددد اليا ، صددددددادي الال ددددددؤ  أقاليسدددددد غ الالٍيأنسدددددإلاالملدددددد ه، الودددددد اليسدددددد غ ال

يةددلإلطالأد ددعه،الضددق  الالنلدد الال،دد ،ع اليالعصا دد اليال،ااادد  اليا يبئدد  الل  صدد إلاالالل ،سدد ،   
ال.به،ال ل    الله،الال،ساا ات ال ا  الل  سا اليا طنال

 اليث،دددان  ال   دددا الال،ائددد  نان ددداتالال، صددد ي الوددد ال ددد االال،ادددالالتعبَّدددتالالي   دددإل الا قالأقَّال
  الاية    الال ا  د الود ال[ اليلإلال ص تال  نان اتالاله ئاتالايداث18..........دي  الة إليياال]

ال.[الة إلييا1.........]ال   ا الدي  مل الال-ا  ال   يالا ، ال-السا  الل،االي  تال

أ ددداالاددد دالالا،  ددداتالال  صددد  ي الال ا  ددد الوددد الايداثددد البال،لا نددد البالا،  ددداتالايةددد    ال
ال.2ال ا   الو الال،االالننسآالوننهاالتنإل النث  يا اليبأا ادالد  ال،اب  الل ،لا ن  

لالالندددإلا  الل   صددد  الأنهددد،اليلإل دددإلقالب ع ددد الا طندددالالال ددد التلدددعالو هددداالي ددد ال دددإل الاةددد غ 
اليا ز اتالال،ع  ن  الي د االتل يد ال ب د الي،ثد النإلاداال د ال النإلا  الالبع    اليد   اال  الالق ٍي

                                                 

  الال5..2/ال23/12الج ي سالالإلط الالس إلدي الب ا يخال-ال1

 .92ال-91اوآالييةائ آاليةع ال إلاجه آالال  ص  ال نهإل آاليأ  ال-ال2
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ال ال علدد   التع د الأطنددالالالنلدد ا الأ د  اليةددائ الأبلدعالأنددإلا الا ةدد غ لالال صد ان الال ل يدد الب  ددإلاق
ال هإليد البدال ع  ال دإلالا د  ال دإل الا ةد ث،ا الال علد  كالل نلد الأ عيالال  صد  الأيال :اليلإللالال ل ي 

وددد ال«اليإلن سددد ف»وددد الال دددال،الالثالدددل..الونددد التل يددد النلددد هالوددد  ال  ظ،ددد ال اايددد الالبنإللددد اليا  إل ددد ال
الدد يلالالنل دد سالالدد ي التدد،التع دد ه،ال دد ال،عدد الالأطنددالادد دالالأقالم صددا  الاندد الا ةددعإل  دد االالأل،ان ددا

ال إلال  ي  ه.الال1999طن  ال  لالال ا الالألفال23اائ تال،اد سال ال ايالو الديلالالغٍ 

ديلالد ب د ال د :الالإل يداتالال4ت،التع  ه،الو الالا طنال ؤ  الالأقالمل الاي صا الأشا ن،اال
 الياقالدددالع  ه،ال دد الثدد  ال،ددا اتال«ياةدد  ال االيالسددإلي اليأل،ان دداال، قدد سالين دد االيب يبان ددااليو نسدداال

الالا إلب  .الاليأ  يناي ة االالمو يل ا  :ال

ال دددال،الالثالدددلال دددإلال اجددد الالأطندددالالدددإلاز الالددد ئ سالل ع ددد الالييولددداالل ل يددد الال إلن سددد ف الوددداق
الأق الن،ددداالايناددداٍا طندددالالبسدددعاالاددد  ال،ددد  سال ددد هالا ةددد الا ددد الالملددد ب دددضالا ةددد الالغ ب ددد ال

ال يبالد اتالود الال-الأتعااهداتقدلالال-ن،دااليلدإللالال ل يد الالال-ال،ؤةساتالال ي   الالنعد ىالود الالغدٍ 
يلالالنل د ساليال، داطحالال، نإلبد الالد الأطندال د الاجد التع د الال-الن ائسالال،س ق  الي  اب الال هإلدال

اليد   ا.ال البال،ااااتاليالنإلا  الالبع     اليد  الالبع    النالق ٍي

ي سدداالال ل يدد  الودداقالال ع دد اليقلددحال صدد ق ال نديجدد  الا يلدد ال دد :الةدد ال اجدد الا ةدد ال
الملددد الا طندددال اليالثان ددد ال ددد :الةددد الا   اجددداتال دددؤ  الا طندددالالملددد الايناددداٍال،ق ي ددد ال ددد ال

تنن هدااللهد،الالأشد ا الا  اليالنسدا الال ظ دفاليال   د ،الال، اةدا الي د الالال،أيىالال، ئ،اليالب ا 
.الالاينسان  ال ائ تالال، سإل سالالقالالبال  ايقال عالال،ؤةساتال اليال ي   اليال    ،  الو الالغٍ 

الد يلالالنل د سال د الالأطندالالم ضا ال  الي ،الب،ل ضا االال-ا،  اتالال ع  الالمل يبايضاو ال
ال دد  ال دد لالط عدداتال ةدد،  الت لدد  البهدداالالال ددائ تالملدد ال،لدد دي الالأيالا ي ددا  الغ  دد الودد الالغددٍ 

ااتالالأ دددد ىتلددددإل ال ؤةسددداتالال-يزا اتالالهاددد سالال،ع صدددد الوددد الب د ددد،الالملدددد  ددد هالال دددائ تال
 د الطدد  الال ع د  اليب ددحالا  هدداالالأ دد ىمنسدان البق،دد تالياةد  الل  دد يي اللب يلد الالأيطدابعالدي دد ال
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 الج،  ددداتال   يدددد ال) ال دددد هالالب يلددد ..التلددددإلالالمطدددا  اليودددد ال«ال ع ددد الاعدددد الالعقدددا »الدددع ضالاةدددد،ال
الا ي دددددا الا طنددددداليقددددد د االتل يددددد الال إلن سددددد ف(البناددددد ادال  نددددداتال دددددإللالالددددد اتالا  فال ددددد ال

ال،ؤةسداتالال ي  د الياينسدان  الود الالغدٍ  اليال د الالملد اليم ةدالهايال،ل دي الو الال يلالالنل  س ال
يتإلزي هدداال سدداالالب دداالا دد الال-  ولدد البصددإل الا طنددالالال-تلددإل البدد ي  االببعددعال دد هالال، ندداتال

جددن ال دد الالأيتددإلل الننلدداتالالأي دد اليلددا يقال دد ه،البب يلدد الالننالدد الالماالدد  الال دد الت ددداالودد الا ةدد
ال.الالا طنالننلاتالال،  ل اليال    ،الالعا  البهؤ  ال

ال د الي قد  الا هداالال ل يد  الييلدإللالال-يود الضدإل ال د هالالب يلد الوداقالالا،  داتالالع  يد ال
الملددددد الم ةدددددالها،التلدددددإل الب ا، دددددعال   إل ددددداتالاددددد الا طندددددالالا ي دددددا اليال،لددددد دي  الي ددددد الثدددددالمنهدددددا

ال اللس ةددال ات دد الا دد الا  جدديالج،  دداتالتاب دد الال-ال،ؤةسدداتالال ي  دد الياينسددان  الودد الالغددٍ 
الال يلالالنل  ساليال، نإلب .الالمل ال عل  ي الال  التإلجههاالالن ائسالالغ ب  الالنع ىال

الددد كالأاا الن ائادددآالال-ل، ظ،ددد ال اايددد الا  إل ددد اليالبنإللددد الالا ل،دددان ييقددد  التل يددد الالنددد  ال
  التد   ال  ظ،داتالتاا يد الال-الع، سالالأ س«الة الب الة »ايااا الالن  ي الت  ننيإلقال  ئ ال

نلدداطالالمقتع دد الا طنددالالالنلدد ا  الييلددإللالال ل يدد الالملدد الدد بيالودد الالق،دد تالال اا دد الالملدد تهد فال
  هالال، ظ،اتالب أالو الا زد ا ال ؤ  االبسعاالتناي الالب االا  الال ع  الو الالد يلالالغ ب د ال د ال

ب ضدد  حالالع ددا الا دد الال-الأ دد ى دد النا  دد الال- ال دد هالالدد يلالنا  دد  اليلل ددا اليزا اتالالهادد سالودد
،د  سال د هالال دائ تالاليثعداتال ائ تالال ادع الو الال ع د  الي بالع هداالب لد ي،ال سد   اتالا يد سال

الا  الا طنالالاللاد   ال  الالعا ق.الالايننا ا  ال

تدد   الال، ظ،ددداتالال اا يدد الوددد الا نلددب الال،   لددد الب ع دد الا طندددالالالملددد ييلدد  الال ل يدد ال
الالملد ال-ود ال د ال د هالال، ظ،داتالال-قالتع د الا طندالال،د الي قدإللالأانآال ب النع   اليالا  ال ضدٍ 

التاددا سالال ، ددح الن،ددااليصددفالال ل يدد الألعإل دداتال ددإل الا طنددالال ال دد التبع هدداال دد هالال- دد الضدد ٍي
بأنددآالا،دد الال-ا ةدد الال ادعدد الودد الال ع دد النظ دد الا،ددإل تال ال دد الالملدد ال، ظ،ددات الي دد الثدد،الت ةدد هاال
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ةدد   التاا يدد  التعضددعالللددإلان  الال دد  الالملدد إللالا طنددالالتقددالأقد دد ال ضددا كالياقال دد الشددأنهاال
تنددإلقالاللاادد سالالصددق ق ال دد الالعقددلالادد الأنسدداالأةدد ساللبندد الي دد ،الالأقيالب ددا اليبدد  ال دد ال

 ب،داالالأيالعقدلالاد الأنسداالطند ال ةد سالد  د الالملد ال-بسدعاال د هالا ا،دالالال-وننهداالةد  قإللال
الالال1أنث  ل، الي وعال

الالعإلةدد  الياله ةددخالتدد،التها دد  بإلةدد إلكال دد الأب ددا الال،سدد ،   الطندد الال2.....اليودد ال ددٍ 
ال.يأقالالنات ندداقاليقدد نظالب دد دالد دد ال،  دد ال دد ال ددؤ   يت،الت صدد   ،ال سدد غ   الوبدد ته،اليبدد ا ته،

ال2ي، النانتالج،اااتالال  ص  ال  اكال   ل سالنالإلبا  التلإلد االديلالنع ى

الال ددد ا ال الناندددتالالا دددإلخال النا ثددد المنسدددان  الوددد البددد دالايةددد  ال نا ثددد ال دددٍ  يوددد الأ،دددٍ 
-12-24الا ددددإلخالال سددددن ي  النلدددد ال إل،ددددعال مةدددد  الأيقال يدددد  الب ددددا يخالال  صدددد  ي ال صددددا ع ال

ال  صد  الودد ال ال:ب دضال داالنلدد تآالالصدقفالاينا  نيد  الأي دالال،إل،ددعالالدخالتقدتالا ددإلاقال ال2..3
تقدددتالدبدددا ال ددد الالسددد ي الي  دددفالةددد ا التلددد ي،الال،سددداا اتال: الي،دددالال ددد ا الا ددد ال،ددد  اليةدددا 

 الال دد ا  ال إلودداال دد الأقال العدداٍالاينسددان   الي دد وحالال، صدد يقالي  ظ،هدد،ال دد الالع يتسدد انت الا دد
شدهإل اليودحالا تنددا الال7ال،ن دإل  الا قال ب،دااليغ دحال   ،دداالت سد ،ال نإل د الا ا، د الالسدد ب ال د لال

بدد  البددإللالب ي،دد الالقددان،الا   يندد الل  دد ا الي ا ددسالالقندد،الا ن لددال الال  ا،دد  اليالددخالبقسدداال
  ق ن ال الالع يبان  .

:المقالالهدددد فال 2003-12-24ي،الددددتالالصددددق ن الودددد ال إل، هدددداالايلن  يندددد الالسددددعتال
ا قال إلالتإلزيعالنقإلال   دإلقالمنا د البال غد الال  ب د  اليشد ائ الو د يإل الين اةداتالداائ د الود الأنقدا ال

ال  فالنسع الو الالن  سالال،اض  .ال8ال  ا الب  الأقالت،التإلزيعال

                                                 

  www.islamonline.net ي ال إل،عالمة  الأيقالال-ال1

  د.ال1721 ب عالا   الال3انظ التل ي الن عآال/الاع الالعا، ال   ن الو ال ا  الال،ا ،عالالنإلي   الال-ال2

http://www.islamonline.net/
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يأضدددددددداوتالالصددددددددق ن الأقالال، صدددددددد ي الالع يتسدددددددد انتالالدددددددد ي الي  لدددددددد يقالأقالال،سدددددددد ،  ال
ا د الاي ةدال اتالال  صد  ي الال،سد لع   البدال إلازكالاليال،س ق   ال الي ع يقالننسالايلآ الي  اوسإلق

 ددعال   ئدد الاي ةددال اتالال يل ددد  الالدد  ا الال  صدد  ي الل ، ،دد ان   الالا دددإلب   الالدد ي الي دد يقالأنعددد ال
الطائن الب يتس ان   الو الأ  ينا.

   دددإلقالشدددعا ال،دددالال جدددإلقالبددد ادك الال17يوددد ال بددداٍال تعدددا الن  سددد آالالعدددالاالاددد د ،ال
ل لددد  الا يةددد اليشددد،الالأو يل دددا:ال للددد الداددداالال، ،ددد ان إلقالال ئددد سال   ئددد الاي ةدددال اتالال يل ددد  

الالا إلب إلقاللس إلاتالأقالينإلقالال  ا ال ن إل االل   ص   .

ستحصيرسمتحكر
ي،الددتالالصددق ن :المقالج،اادداتالال، صدد ي الت  ندد التقددتالةدد ا التلدد ي،الال،ددإلادالالغ ائ دد ال

اليال، إلناتالالبع   اللن ه،الو الالقل ل اليلإل إلقالب،ها الت ص  ي .

 الاي ةال اتالال يل د  :المقالال د ا،   الوه،دإلاالأقالالد كالي،د قه،الال،دإلادالي،التالنل ساللد   ئ
الالغ ائ  ال س ق إلقالأ  ين إلق.

الي،التالنل سالأ  ى:المقالا،الالايداث اليإلزاإلقالنسعاال  الاينا  ال)ال ه الالا ي (.

ي  الب  الاللائ،  الب ،  داتالال  صد  الاللدسالالع يتسد ان  ال جدإلقال  دا ال د الي يد الأي دايإلال
ادال دد الال دد ا ال ددؤ  ا اليي دد الال دد سالل سددن المل ددآال دد سالأ دد ىاليا ددناالننسددآالبأنددآالا   ين دد الالدد كالادد

ال  الا،الالال،ساا اتالاينسان  .

ود البغد ادال دعالب ث د  الت صد  ي   الأ د ين     الم د ا ،االال 2003يال ل ال  االود الندإلو،ع ال
ال   إلقالن اة الداائ  الا  الال  ا،   .ال1.3  الي ي المن ياناال،ا تالب إلزيعال
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ال ددددد الزا تالال ددددد ا الملددددد الجانددددداال  دددددا:المقالب دددددضالال-اا ددددداال42-ي،الددددتالجدددددان الندددددإلقال
ال ددد ا،   الالددد ي الال لدددتالبهددد،ال،ددد الاا  لدددإلاالال،سددد ق  .اليضددد بتال ثدددا الا ددد الالدددخالبدددا  أسالن ديددد ال

ال يشل لهاالاا  ل االال،س ق  الا  الي يها

انددد تال ا ددد الن إلزييدددخالا   ين ددد الأقالالع دددتالا بددد ضالأا ددد ال ال:يوددد الااتالال،إل،دددعالنلددد أ
 عال االأةد،اهال الا،  داتالالع  يد الال،سد ق   ال د ال ،ا ةد ال ها هداالا ةعإل الال،اض الأنآالل الي،

   دددددإلقالنسددددد، الال27 ددددد الال ددددد ا،   الالعدددددالاالاددددد د ،الال%98ال  صددددد  ي الدا ددددد الال ددددد ا .الييددددد ي ال
 ول البال،س ق  اليال هإلدي .الال%2باية   الو ،االي ي ال

مقال ال2003-5-1ي،الدددتالال،ا ددد الوددد الاددد د االا ددد الاين  ندددتالالددد كالنلددد الالع،ددد سال
  فالنسدددع ال ددد الن  عددداتالبال غددد الال10ال،لددد رالالددد يل الأ ةددد تالملددد الال ددد ا الج،  ددد الالن ددداٍال

الال  ب   اليتق، الا إلاقال ال،س يالجا البالس   .ال

ال د ال ألدفالنسدع الأ د ىالود الشده ال دايإلالال70يأضاوتالأقالالا،   الت  ن المن اقال دااليلدٍ 
الالاا ك الد  الأنآالل،الي ،الايا ادالب  الل سخال  هالالن  عاتالبال غ الاينا  ني .ال

ج،  دد الالن داٍالال،لدد رالالد يل الأةدد،ا ال داالتسدد، ه،البدد الا،اااتالالع  يدد  الاليلد،الت لد 
الال  الة لإل الب إلزيعالت خالالن  عاتالو الال  ا .ال

م دددددد ىال-ييلددددددإللال يبدددددد تالو ددددددن ل  الال، قدددددد  الباةدددددد،الال قددددددالفالال،سدددددد ق الال،علدددددد ال
ل ،ا د :ال ةد نإلقال د  ي المزا ال د هالال-الا،  اتالال،س ق  الال  الة ل  الا  الالعبإلسالننسها

الالالال،سأل  .

يأضدددافال إلضدددقياال ةددد  ،الايشدددا سالملددد الال،علددد ي الا ددد الأنهددد،الادددا  إلقالتددداب إلقاللن  سددد ال
ال س ق    ال ل  ياالمل الأقالن ، الال عل  الأ عقتالن ، الة ئ .ال

سوأطعمسسأيض اس
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أ اال ا كالن    الال، ق  الباة،ال ا سالال عل  الالد يل  الوأند الأندآالةد  ،الم ةدالالأيضيداال
لدد الأقالال،ا ددساليلددإل البن ةددالالا ط ،دد الودد النسددخال دد الالن دداٍالال،لدد رالملدد الال دد ا  ال لدد  ياالم

الا  هاالن ،اتال  الالن اٍالال،ل ر.ال ال  اديحال ن إٍل

نانددددددتال  ظ، دددددداقالت صدددددد  ي اقالأ  ين  دددددداقال ،دددددداالال،ددددددؤت، الال، ،دددددد ان الالا ددددددإلب الأنعدددددد ال
ال ا، ددداتالالع يتسددد ان   الوددد الالإل يددداتالال، قددد س اليوددد انن   الج ا دددا الةدددا ا ي انسالب ددد رال،ددد ال

أنه،ددداالت ددد اقالوددد  الا،ددد اللددد  إللالال ددد ا الينلددد الال يانددد الال ال2003أا   ددداالأيا ددد الشددده ال دددا رال
ال ال،س ق  الب  ال إلاط  آالب  الان ها الالقٍ 

ي ندد االي  دداالال دد يالا دد الجدد ا الأ   دداال سدد غ النإلا ثهدداالال دد الدب  دداالي انهددا ي الي سددعال
ال،لا المل الاة   ا الناو الا نلب الا ج ،اا  الال،سد غ  الود الا،  داتالال  صد   الياللدا  ال د الال

 ياليسد غ الند الاي نانداتاليالإلةدائ الال،دؤث سالود النلد الباط دآ اليماااللد،الي قد كالأقالال ال:ن ال  ا
ال،س ،إلقاليال ااساليا ث يا الا  الالعصإلصالوسإلفالي ق كال ؤ  الالننا الو الو اد االيةد  ي ال

ال  ا سالالنن اليايلقاد ال.الل إٍل
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 المبحث الخامس

 الاجتماعي مجال العمل ومحاذير فيضوابط  
ا  ، دددد اليالعبددددإل سالودددد الال،ا ،ددددعالايةدددد   ال دددداالال ،دددد الا ج ،دددداا الا،دددد اللددددآال دددد الال

ال  ها:يس إلجاالمدا تآاليالل ا البآالو ال  ال ا،إلا ال  الالضإلاب الياللإلاا الن ن ال

ساإلرالصسللهستعالىسوابتغاءسمرضاتهسس-1
الملد التغ د الال  د  اليوسدادالال،لصد ال دااللد،اليند الاللدائ،البدآال   لظداال ال ، الالا،ا   كالأ،دٍ 

 ددددا    الو ددددآال دددد الاددددد سالجإلاندددداال  هددددا:الجاندددداالال  ددددد ال  دددد الال  دددد  الولدددد الينددددإلقالو  ددددد اللددددع ضالال
ياي دد ص الي  هدداالالااندداالال،ددادكالالدد كالي ب دداالاندد اليأ اندد  الي  هدداالودد  النن  دد الال سددا ال دد ال

ي الشدخالأقالال   لالمقالش يق النع  سال ، التإلجآالمل ه،الالع  اتالا ج ،اا  ال  ال د االالاد س
ال.ن الالخاليق اقالمل ال   الي  ب الييلظ 

الملد النندسالال ا د الود ال د االال،اداليو   الال يا الي االالله ساليال ن،داالالط االالاداهالأ،دٍ 
الالال.،  ا الي  ال  االناقال ب الا  الال ل   الل  ، الا ج ،اا الأقالنع أالباي  ص

ال:وال ارالو ال  االو يلاقالأيالب  ال لص ي 

 دد فال الي دد يال لصدد هالأقاليعبددااليدالالا،ددا    الينسدداالأ ددإلاته، الييقددإلزالال:ا يل
اتدددددآالملددددد ال  صددددداالأيال نانددددد الاج ،اا ددددد البددددد  الماادددددابه، ال ب،ددددداالل صددددد ال ددددد الي ا الا، دددددآالي   

ي  ند اللا،دا   هالال-ود الالغالداال-ال ار ونااالي  المل ال  اده اليأابداهالال دارالأ دإلاته، الناد هال
ال  الأي تآالي إلتتاللآال لاب ال   اتآ الي  اال  ظ داهالنث د اال د الأ د الا  دناٍالالس اةد  ال ،د ال

ال،لا د ال،د الت ا دإلاالأجد  ،الاتع ياالال ، الا ج ،اا التندأسال د اضده، الي دؤ  البهد هالال إلايدااليال
ِم سَكاَنسيدرُيتدساْلَعاُجَلَسسَعِجْلحَناسلَنهدسسالو الال ن ا اليل سالله،الو الا   سال  النص ا ال،الالت ال :



322 

 

سال:ي،دالالةدعقانآال1سُفيَهاسَماسَنَشاءسُلَم سنَرُيتدسثدِ سَجَعْلَحاسلَنهدسَجَهنِحَ سَيْصنالَهاسَمنْومدوم اسِمنْتةدور ا
َهاسَوَماسَلهدسُفيساْ ُرَرُةسُم سِنُصيب سَوَم سَكاَنسيدرُي الال.2ستدسَةْرَثسالَتنْنَياسند تُُهسُمحنْ
إنمناسنطعمكن سلوجنهسال  فالي ي يقاليجآالال آالت ال الي س ال ثإلب دآ الشد ا  ،الال:الثان 

وهد،ال دعالال دارالا د الأكال دال اللد سال ،هد،ال داالأ د،الال3الاللهسالسنريتسمنحك سجنزاءسوالسشنكورا
جاهالأيالد  الالدخ الوداي  صالشد ا  ، اليالثدإلاٍالبغ د ه، الالد   ،ال  النساالأ إلاتالأيالط ا

وهدد،اليق  ددإلقالا دد الايةدد ا البال ،دد  اليالددخالأ دداالملدد ه،ال دد الالاهدد البددآال   دداالا دد الةدد   ال
الال. لا   ، الي جا الو الاللعإلل

 ددؤ  الال،ع صددإلقال دد،الالدد ي الن يدد  اليالندد  الادد الاي دد صالودد الب دداقالوضدد آ اليضدد ي سال
ال7الفاعبتساللهسمخلصاسلهسالتي سالإللآالت ال :ينن ال  اال،الم  صالال ا    الن  النث   

ال5يمن،االلن الأ  ك ال االنإلى ال من،االا ا،الالبال  اتال:ي،إللآال

سرب سالجمهورسبالتعوةسالسباألشخاصسس-2
ي دددد اال دددد ال ل ضدددد اتالاللاادددد سالا يلدددد ال الاي دددد صال الأقالالدددد ااساليأ دددد الالع دددد الا دددد الال

عددددالله،الوهددددإلالال،دددد  ،الا دددد ال ،ا ةدددد الال ،دددد الالعدددد   الا ج ،دددداا ال بدددد اليأقالي ببددددإلاالال ددددارالب
القل ل  ال، نضددد ال دددا  االيباط دددا اللدددآالالنضددد الي ددد ه ي االال عدددادالم اليةددد   ال دددا  سالياددد كالال دددآال

                                                 

 ال.18 ي الال–اية ا الةإل سالال-ال1

 .ال2 ي الال–ةإل سالاللإل ىالال-ال2

ال.9 ي الال–ةإل سالاينساقالال-ال3
 ال.2 ي الال–ةإل سالالن  الال-ال7

 ياهالالععا كالكال/الب  الالإل  الٍال/الب  الالإل  .اليكال/الا ي،اقاليال  ي الٍ/الال   الو الا ي،اق.الي ياهالال-ال5
 يد   ،.الال س ،الكال/الاي ا سالٍ/ال،إللآال   الال آالا  آالية ،:المن،االا ا،الالبال  ات.
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 من،داالأنداال،اةد،اليال دآالادنالال:ت ال الالع  الا  اليد كال د اليع دا هال د ه،الل ع د  الن،داالود الالقد يل
ا،ددا   ال الي د الثدد،الوالد ااسال   ،ددااليلددإلديقالال ،د الا ج ،دداا ال بد اليأقالتنهدد،الال1يجد الي بدد  

 دددددد ال  لهدددددد،الأقالايةدددددد  اليالدددددد ي الياللدددددد ي  اللهدددددداالالنضدددددد الودددددد الأقاليجهددددددتالال ددددددا    الملدددددد ال
الخ يأيجعتالت خالالإلاجعاتاليألن تالب إل   الت دخالالقلدإل  اليأقال دااليلدإل البدآالالد ااسالياجداال

ال. التنض الأيالتبإل  ال  االي  كالال ارال، ، ال  االال ي الال ظ ،الال كالي ا ال صالقه،

سالودددد الأقاليدددد تع الال ددددارالبالدددد اإلسال البالدددد ااسالوالدددد اإلساليلدددد   ،الالدددد ااسالأقال دددداليالالدددد اإلالال
البا،   اليال ااسالزائ إلق اليال اإلسال  صإل  اليال ااسال بَّا يق.

ي الشددددخالأقالا تعدددداطالالا،ددددا   البايةدددد  ال ددددإلالال،لصدددد الا ا دددد ال دددد الداددددإلته،البناودددد الال
الالال.أةال االال اإلسالال،،ن  

االيال ين دد  الوهدد،المقال بدد الالا،ددا   البال ددآالت ددال اليبايةدد  اليقدد   ،ال دد الاللدد إل البددال ل
 لإل،ه،الالإلاجعد  ال الي سدإلَّلإلقال د الد د  ، الي اليب عدإلقالشد ئااللد ساللهد، الي د اال ب داالالقيأ  يال

شدد ا الأقالن بدد الودد الال ددارالال ددنسالايي،ان دد الال دد اليلدد  يقال دد ال  لهدداالبدد ياته، اليأقالأ،دد ا الال ددآال
ا بد   الت ال الب نايتالال ارالو الال،  ل ال الت لالالعلد الي التا  هد،ال لهدإل ي  المن،داال دإلال،د  ال

الالن يل  الال، ب  اليا   ي  الالال.ال كاليع ع البآالال آالت ال ال، إٍل

ال:ي  ال  اال ب ال  المب ازالا سال نا  ،الييض هاالو الا ا عا الل ن   ال  هالاللاا س

أقالاينساقال سد ع فالود الال،دالاليالد  ،اليلد سال النداال ل ل دااللهدا اليدي هالأقالي ند الال-1
الالإلنال .أ  ال  الاة ع نآاليأاباهالش فال  هال

قالايي،دداقاليل ضدد الالل ددا البالإلاجدداالا ج ،دداا  الي دد اللدد،اليلدد،البددآالي ددإلال،دداد الا  ددآالأال-2
الالال.أث، اليو طالو التقل حال    المي،انآالبال آالت ال 

                                                 

 الق يلال ياهالالععا كالك/الال  ،الٍال/ال  الي دالال آالبآال   االينلهآالو الال ي .الال-ال1
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أقالبددد  الال،سددد ،  الج،  ددداال بددداطالياددد يساليثلددد ال ددد الاددد يسالا  دددإلسالي بددداطالالقدددا الال-3
يلددإل الالد كاليإلجداالالسدد  الود ال صداليالال دداراليالل دا البلدئإلنه،ال،دد  الال،سد با  الي د ال  دداالو،داال

بدددددآالالددددد ااسال ددددد الالإلاجعددددداتالايي،ان ددددد الا ج ،اا ددددد اللددددد ساللهددددد،الو دددددآالم الوضددددد الال دددددأدٍاليالل دددددا ال
الالال.بالإلاجعات اليالنض الل، اليوحال ؤ  الج،  االي إلالال آالت ال 

تصإل الأقالاائد الال ،د الا ج ،داا الي دإلدال د البد  ال داالي دإلدالا د الاللدائ،  البدآ الو هد،الال-7
ال.أ  يياالن،االاة نادالا   يقالدن إلياالي ادياالثإلاٍال  ال الله، الماايالوه،ال س ن  يقال   إليااليال

  ال  لالال أن  الا  ال  هالال،نا  ،الياة قضا  االيإل، الال ااسالأنه،ال بد الأقالي سدعإلاالال
النضدد اللصددقابآالي ددإلالال ددآالت ددال  اليأقالي ببددإلاالال ددارالبعددالله، اليودد الالددخالتقل ددحالل،نيدد ال دد ال

الاي  صالو الا، الال ااساليأ  الالع  .

 كال،  الال آالت ال الا  ه،الأ زا،هد، اليودإل الالدخالن دآالتق يدخالثان االتقل حالل نسال ؤ  الالال
الالا،ا   النقإلالدي ه،الال ظ ،الال كالش  الله،الالقلإل الي لالا  الالل ا ال الالبها.لل إٍل

سالبتءسباألهلسوالعشيرةسس-3س
َيْ نننأَلدوَنَ سَمننناَذاسيندْحُفقدنننوَنسقدنننْلسَمننناسَأنْنَفْقنننتدْ سُمنننْ سَرْينننر سفَُلْلَوالُنننَتْيُ سسال:يلدددإللالال دددآالت دددال 

ال1سَواأْلَقْنَربُيَ سَواْليَنَتاَمىسَواْلَمَ اُكيُ سَواْبُ سالِ ُبيُلسَوَماستَنْفَعلدواسُمْ سَرْير سفَُإِنسالِلَهسبُُهسَعُلي  س
ْرستَنْبُوير االي،الالةعقانآ:ال َوآُتسَذاساْلقدْرَبىسَةِقهدسَواْلُمْ ُكيَ سَواْبَ سالِ ُبيُلسَواَلستندَبوُِ

ال2

الالل ين الال  التع  الالخالي  هالج،  ال  الا  اديلال

                                                 

 ال125 ي الال–ةإل سالالعل سالال-ال1

 ال27 ي الال–ةإل سالاية ا الال-ال2
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وض الدي ا الي نلآالال ج .الدي دا الي نلدآال  :ال،الال ةإللالال آالقو  الأب الأة،ا الا الثإلبا
ا دد الا الددآ.اليدي ددا الي نلددآالال جدد الا دد الداب ددآالودد الةددع  الال ددآ.اليدي ددا الي نلددآالا دد الأ ددقابآالودد ال

 د ال جد الالةع  الال آ .ال،الالأبإلال، بد :اليبد أالبال  دال.الثد،ال،دالالأبدإلال، بد :اليأكال جد الأاظد،الأجد ا
 .1ي نحالا  الا الال غا .الي نه، الأيي ن ه،الال آالبآ الييغ  ه،

الا ب دد ا اٍال)بدداليودد ال ددق يال سدد ،الن دداٍال النندداس النادد ال دد هالال  ج،دد الي دد االالقدد يل
 الل اب (و الال نل البال نسالث،الأ  آالث،ال

الأا ددحال جدد ال دد الب دد الاددن سالاعدد االلددآالادد الدبدد .الوع دداالالددخال ةددإللالال:ادد الجدداب .ال،ددال
 الولدددال:ال .الولدددال:ال  ددد اليلددد  يآال  ددد ال؟ الواشددد  اهالن ددد ،البددد الاع ال دددآالولدددال:ال ألدددخال دددالالد ددد ه

وددد و هاالمل دددآ.الثددد،ال،دددال:ال مبددد أالب نسدددخالالال ددد يكالبث،ان،ائددد الد  ددد،.الوادددا البهددداال ةدددإللالال دددآال
ودنقالوضد الاد الأ  دخالشد  الو د ىال، اب دخ.الودنقالال.ودنقالوضد الشد  الوو  دخ .و صد  الا  هدا

ال2 يا الي،  خاليا الش،الخاليلإلل:الوع  الي يخالي ن ا الوض الا الاىال، اب خالش  الوهن ا

باٍالوض الال نل اليالصد ، الا د الا ،د ب  اليالدنيقال يت ج، الأ  ىالي  هاالالق يلالتق ها
  ث االيق  البد اليق د .ال:،الالاي ا ال س ،ال ض الال آالا آاليلإلالنانإلاال ل ن   يا ي داليالإلال ي 

ال ددآالبدد الأبد الط قدد ال الأنددآالةد،عالأنددسالبدد ال الددخالال،دال:ال،دد أتالا دد ال الدخالادد المةددقا البد الاعدد 
يلددإلل:الندداقالأبددإلالط قدد الأنثدد الأنصددا كالبال، ي دد ال ددا .اليندداقالأ دداالأ إلالددآالمل ددآالب   دد .الينانددتال

ال  ال ا الو هاالط ا.ال،الالأندس:الو ،داالال س لع  الال،سا .اليناقال ةإللالال آال ي   هاالييلٍ 
[ال92/ال لالا،دد اق/الا يدد ال3]اللنن ستحننالواسالبننرسةتننىستحفقننواسممنناستحبننونالأننلددتال دد هالا يدد :ال

ال:ولالالإللالال آال،ا الأبإلالط ق المل ال ة

                                                 

ال.(.ال177الق يلال ياهال س ،الك/الالنناسالٍ/الوض الال نل الا  الال  الال)ال-ال1
ال.الل اب ل نسالث،الأ  آالث،الو الال نل الباالا ب  ا اٍال ياهال س ،الكال/الالنناسالٍ/البال-ال2
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.اليمقالأ دداالاللنن ستحننالواسالبننرسةتننىستحفقننواسممنناستحبننونالمقالال ددآاليلددإللالودد الن ابددآ:ال 
أ ددإلال الملدد الب   دد .اليمنهدداال دد ، الل ددآ.الأ جددإلالب  ددااليا   دداالا دد الال ددآ.الوضدد هاال!اليدداال ةددإللالال ددآ ال

 بددخال!الالددخال ددالال ابددي.ال،دد الةدد، تال دداال، ددتالو هددا.اليمندد الال  ددلالشددئت.ال،ددالال ةددإللالال ددآال
ال.1و الا ، ب   الولس،هاالأبإلالط ق الو الأ،ا بآاليب  الا،آالأ ىالأقالتا  ها

ال2    ن،ال   ن،ال   آاليأناال   ن،ال     ال:جا الو الالق يلالالصق يالا الال ع ال

ين الةا الود الا،د ال  هالال صإلصالتل  البإلضإل اليج  الأقالأيلالدائ ساليل  اللهاالال اا  ال
،الب د الالدخال د الال،سدان  الالع  الال،ادكاليال،  إلك:الالإلال اقاليا ، بإلق الثد،ال د اليلد هال-الع  ال
السدددع  اليا،دددإل الال،سددد ،   الودددأاظ،الال ندددعالنندددعالالددد نسالثددد،الا ،ددد ب   الثددد،الت سدددعالالددد ائ سالاليأب دددا 

ال ساالال،سئإلل  الل ل، ال سئإلل  الال اا  الا الال،ا ،عالن آ 

وع دد الالصدد ، ال دداالندداقاللو،دد ب   الي دد ال   ئدد ال دد ، الي دد  الن،دداالودد الالقدد يل الي دد ال
ا  أتددددآ اليأوضددد الدي ددددا الدي ددددا الأننلدددآالال جدددد الا دددد الالالصددد ،اتالأقاليضددددعالال جددد الال ل،دددد الودددد الوددد  يال

أ  آ مل الد  الالخال  الال إلج هاتالاية    الل عد لاليةد الالد ائ سالا ج ،اا د الا يلد الل  اا د ال
ي دد الأ  ددآاليا ، بددإلقاللددآ اليالنائدد سال دد الالددخالأقالينددإلقالل  اا دد الا دد الا ،دد ال دد اليثددحالب اإلتددآ ال

 ال   ئدد اليسدد ب عالال اا دد الأقاليدد اياليلدد سالأيلدد البهدد هالالثلدد ال دد الأ  ددآالالدد ي الا وددإلهالادد النثددا
 د ،إلهاليأ،ع دإلاالا د الداإلتدآالولد الال: ا قالدائ سالأ  آاليإل الأقالينإلقاللساقال دالالأ  دآال،دائ الل  دار

الالال. أي اال   ه الي  َّ ال االيلإللالب ، آ

                                                 

الا  الا ، ب  الال-ال1 اليالص ،  الال نل  الالنناسالٍ/ الا  الا ،اٍ  الي س ،الك/ الالنناس الالنناسالٍ/ الععا كالك/
 يالنيق.ال

الال نا الٍال/الال-ال2 الك/ الاب ال اجآ الا  آالية ،. الال، ا،االبنض الأزياقالال ع ال   الال آ الال    كالك/  ياه
  س ال  اش سالال سا .
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  سالشد ااالث،المقال  اال إلالالس  َّ،الالل ا الال كالي عغ الا ل نا البآاليالس  اليوحالد جاتدآالال،لد
الا د البد الا جانداال اليلإللالال نالب الاع الالس  : ييل  الب الا ب ا الا د البد الالنادا اليبد الا ،داٍ 

يبددد الالا ددد اقالا ددد البددد الا بااددد اليبددد الا بدددا اليا  هددداتاليالع ددد  اليالع ددداتالا ددد الد ددد  ،ال ددد الةدددائ ال
ال.1 الل اباتاليب الالض نا الا  الب الا ،إليا اليب الال  ،ا الا  الب الالاهال

ي عدعال د هالاللااد سالالأق ج ،داا اليا د  ا الين الةا الو الال ، الاالي  ال  اال ب الل  اا  
ودد الا، ددآالا ج ،دداا  الأقاليعدد أالبأ  ددآالي دد الي ددإلل الديقالأقالينددإلقالالددخال ثددا الشددعه ال إللددآالأيال

الالالا ج ،اا  . إللالتص واتآال

سنمافسساليتسوالعفسسع سالمالسالعامسس-4
ال اا  اليضق ال اليس ن   الييع لالي اليأ   اليأيلال داالي دإل  الا دآالال اا د الال،دالالال دا  ال

اللدددائ،الإل هالالدددخالال،دددالالالددد كالي  ددد هالأ  دددآالل ،ددد الالع ددد  الي   ددد الال،ا ،دددع اليالالددد كال ددد ال ددد
 البددد اليأقاليندددإلقال قددد الثلددد الال دددارالج،  دددا الودددال  إلقالبال ،دد الا ج ،ددداا ال ددد الالددد ااساليد ددد  ،ال

أكالةدلب الال ؤ  ت ظ المل آاليت ،عآ اليال،غ ضإلقال  الأ قاٍالال نإلرالالض  ن اليإلديقاللإلالةل ال
 الياللددددائ،  الا دددد الا،دددد الالع دددد ال سالالدددد اإلساليال اا دددد و ل ،ددددإلقالالدددد ن اال دددد الأج هدددداالل لددددإل إلاال ددددإلال

وقنا ددداالا ددد ال نانددد الالددد اإلسالبددد  الالا،هدددإل ال البددد اليأقاليقددداوظالال اا ددد الا ددد الننسدددآ الو  دددأىال
ب نسآالا الن الشعه  الييس غ  الب،داالأابداهالال دآالت دال الاد الال ظد الأيالالب،دعالو ،داال د الشدأنآالأقال

الال ددار الي دد اال الشددخاليقدد  ال تددأ  االودد الال- الال ددآال ال،دد -يسددلبآالييسددل ال بابددآال دد ال، ددإٍل
الالال.ناا اتالال اإلساليتل  ها

سالحورسم سفتحسسالح اءس-5

                                                 

ال45اللإلاا الال،س، الباللإلاا الالصغ ىالصالالالنإلائ الو الا  صا ال-ال-ال1
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 الي  دد  الاللدددائ،إلقال1  دداالت نددتالو  دد الأضددد الا دد الال جددالال دد الال سددا  ال:يلددإللالال عدد ال
بال ، الا ج ،اا الل   ناكالبا، دعالشد ائيالال،ا ،دع الي د الب  هداالاللد يق الال سدائ  ال داالبد  ال

ال الا  ه،النإلااال  الالدع  الالد ن إلك اليايةد  ال الأ ا  الي ب لاتاليد  الالخال ، ال،  الال آالت 
ي، عالال  ا  ال عالال سا ال ب لااللن آاليصإلغالضإلاب التقنظالالق  ات اليتصإلقالا     النظد اال
لعبدددإل سال دددد هالالن  ددد الا دددد الالا سدددد   الو اددد الاللدددد  قاليقددد  ال دددد الو  دددد الال سدددا اليندددد لخالالسدددد  ال

الددد  إللالا ددد الال عددد ال دددإلال دددا  الالقددد يلالالسدددابح اليوددد ال ددد االالعددداٍالي، دددعالالالاال،بهددد سالن،ددد
ال سددا الد دد الاياتالال،قددا   الأيالالع ددإلسالبهدد َّ اليي، ددعالايةدد  الندد الال،لدد  اتالال دد ال دد الشددأنهاال

الأقالتنض المل الالنا ل اليالن   البال سا    ال  هالا  اديل:ال

الال2 ميان،اليال  إللالا  الال سا  ال:،إللآال

ال الي دد يلال سدد ،ال،ددالالو ددآال  ،ددآالال ددآ: ثَدَ االَ ددا  يق البسدد  الَ  سدد  يف  ثَدَ االَاعسدد  الال َّددآيالبسدد  الَ دد َّ َ دد َّ
ددد ييالبسددد يال الَا،س الَاددد س دددا  عَدَ نَددداالَاعسددد  الال َّدددآيالبسددد  الَي س ثَ ي الأَب دددإلالالبَّدددا ي يالَأ س ددد  يال اليالَ ددد َّ عَدَ نيددد الَا،س الَأ س دددا  َي س

ثَدآ الأَقَّالَاعسد ال َ، يالبسدَ الج عَد سد  الَ  َّ ثَدآ الأَقَّالَاعسدَ الالد َّ س َ البسَ الَةإَلاَدَسالَ  َّ الأَقَّالَبنس د ييالبسد يالالالسَقا ي ي ال َّدآيالبسدَ الَا،س
د  ييح ال د  الالص ي الَوَ َ َ الأَب دإلالَبنس الا َ، سس  َ،اَ البي ستي الَدَ   إلاالَاَ  الَأةس  ، البَ ي الَ اشي ثَآ الأَقَّالنَدَن ياال ي س الَ  َّ الالسَ اصي

الال َّددآيال َ ئيدد  الوَدددَ    ،سالَوَندد يَهالَاليددَخالوَدد ََنَ الَاليددَخالليَ ة ددإللي ددَ الَتقس َددآ اليَدإلس دد ياالوَدَلدداَلالالَي،َدداَلاللَدد،سالالَي ي الَ  دس أََ المي َّ
الال َّآيال الال َّدآيالالَ ة إلل  الَاليدَخالث د،َّال،َداَ الَ ة دإلل  البَد َّأََ اال ي س عَد يالوَدَلداَلالَ اليَد س  َ  َّالالميقَّالال ََّآالَ، س َا َد الالس،ي دس

الاثدسَ اقيال الَيَ َ آ الَ ج   الأَيس ال3 َ ج   البَد سَ اليَدإلس ي الَ َ االَاَ  ال  غي َع  المي َّ

                                                 

 ال.(578 ياهالالبع ان الو الا ية ال ،،ال)ال-ال1

باٍ:ال  الان  االو الج هالوع جتالا  أتآال اج  اليناقاللآال ياهالالععا كالك/الالاهاداليالس  الٍ/الال-ال2
ال يد   ،.باٍالةن الال، أسال عال ق  المل ال  اليد  هالك/الالق الٍال/الي س ،ال ا   ال  اليؤاقاللآال

 الكال/الالس  الٍ/التق ي،الالع إلسالبا ج ع  اليال  إللالا  ها.ال ياهال س ،الال-ال3
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اليقدد الل جدد اليددؤ  البال ددآالأقاليع ددإلالبددا  أسالل سددتالااتال قدد  الم الي  هدداال  ال: ي،إللددآال
يا  آالونقالال،س ،الي قدإلطالل نسدآال  د ال اليلدعالود الال،قظدإل الباةد   اقالاللد باقالال1 ايال ق  

لدددآ الأيالب اطنددد الةدددااج التا  دددآاليعدددالفالا يا ددد الايله ددد الو ن ددد الال، نددد الي دددإلالي يددد الأقالين ددد ال
بع د الأ  دا الندانإلاالأيالأ إلاتدا الي،د ال،د أتال د يثاالال،  يف اليال،س ،اليع فالم إلاندآالود الأ  د ه،ال

:ال    ددد النسدددا الال ددد النددد الالإلجإله يلدددإللالالاظ ،ددداالي،نددد الالل دددارالا  دددآاليمقاللددد،الينددد الالل دددار
ال،اا دد ي الا دد الاللاادد ي  النق  دد الأ هدداته، الي دداال دد ال جدد ال دد الاللاادد ي اليع ددفال جدد يال دد ال

ود الأ  دخالوعد ال د الالال،اا  ي الو الأ  دآالم َّالنصدااللدآاليدإل الالل ا د الول د اللدآ:ال د اال،د ال  ندخ
يالقدد يلاليمقالي دالودد الال.2ولددال:ال  ددا  ن،؟ ال سد اتآال دداالشددئت الوال نددتالمل  دداال ةدإللالال  ددآال

لندد اليؤ د ال  ددآاليلدإلالمشددا سالند ال دد اليع دفال جدد الود الأ  ددآال  دداالأيالال  دحالزيجدداتالال،اا د ي 
ال   االيال آالأا ،.

 ساليال،س ،الال كال اتاليت كالأ  آالي عغ الأقالت ااد الت دخالالنيجد اليتع دفالبع د  الواللااد
  االأقال اليلعالال ا  إلقالو ال  االالااناالا ج ،اا الالع  الو ال قظإل الأ د هالنثد سالا   نداكال
يال،عاشدددد س اليلدددد االوددددنن  الأوضدددد الأقال الي ،دددد الودددد ال   دددد الا ةدددد الال دددد التع ددددإلال دددد الال،قددددا  الم ال
ال سددددددا  اليمقالا،دددددد الودددددد ال دددددد االال،اددددددالال جددددددالالو   ضددددددعبإلاالبضددددددإلاب الايةدددددد  الال دددددد الان ندددددداال

الالال.ٍال اال اليل دالو الد  ه ننا يل ل دالو ال  االالعا

سفيسالعملساالجتماعيسمراعاةساألولوياتسس-6
يؤندد الال ددا  إلقالودد الال ،دد الا ج ،دداا الالع دد كالال بددإلا الأيالالددإل  ن الأقال  دداكال ددا  سال

ونث  ال د ه،الأيال  ظ،هد،الي ادآال ل كالأ  الالع  ال  الال،س ،  اليال ي الي ع اإلقالبدأ إلاله،ة ع  ال
يالدددع ضالي إلجدددآالل اايددد الا ي دددا الأيالال ال،سددداج  ددد الوددد الالغالددداالب دددا الب،الدددآالنقدددإلالجهددد اليا ددد سال

                                                 

 .(12577 ال ،،ال4/138أ  جآالاع الال زا ال)ال-ال1

الباٍالو ال    النسا الال،اا  ي الا  الاللاا ي .الال–الق يلال ياهالأبإلالدايدالن اٍال/الاهادالال-ال2
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ال ييه، الأد اال ؤ  الال، ع ا  الجإلاناالو الداي الا  ، د الود ال  داسالال،سد ،  الال دإل ال ال، ض 
 اليوددد الثلاوددد الال ،ددد الا ج ،ددداا الي ددد اال  ددد الياضددديالوددد الثلاوددد الا  ددد الوددد الولدددآالا يلإليددداتالاا ددد

  ا  .

يلنددد الن،ددداالالسال التقصددد   اددد دالالثدددإلاٍالوأبإلابدددآالنث ددد الال ددد الأ ددد الالع ددد ال ددد الأ اد:الينلدددإلل
 مقال  الج،  الالل ي الت كالت ت االالع  ات اليمقالأ دناالزيدادسالب داقالود الال:يلإللالأبإلال ا  الالغنال 
دالال:  هالاللاا سالونن االنلدإلل  الال،سد ،ال  هداالنث د سال د الت دخالا بدإلاٍالال د ال د الال،،ند الأقاليقص ي

 ددد ال ددد هالالال ددد الياددداال  اااتهددداالثدددإلاٍاليا جددد  اليلنددد الل ع ددد الو سدددن آالي،إلااددد هالوددد الايةددد  ال
الاللإلاا :

الال.  اااسالياجاالالإل،ت الو،اال اقالي، آال  الالع  ال ل  الا  ال االل،اليق الي، آال-1

الال.  اااسالتل ي،ال اال إلالو  ال  الأا،الالالع الا  ال االدينآال-2

الالالنن ا.  اااسالا نث النن االا  الا ، الال-3

الالال.  اااسالا دي الز  االا  الال، لبعال-7

الالال.ق الالن دي   اااسال االو آال ص ق الالا،اا الا  الال،ص ال-5

ال.  اااسالالع  الال،   كالا  الال نعالاللا  ال-7

 دد هالج، دد ال دد الاللإلاادد الاللدد ا  الال،سدد ل أسال دد الال صددإلص الال دد الي عغدد الشدد ااال  اااتهدداال
ال.و الا، الالع  الاا  اليو الال ، الا ج ،اا ال ا  

الي  هالج،  ال  الأ،إلالالال  ،ا الو ال  االالااناال

صدددد الودددد التنددددايتال تدددداالال،صدددداليالو ال:–  ،ددددآالال ددددآالال–يلددددإللالال ددددنالبدددد الاعدددد الالسدددد  ال
ت لسد،الال،صداليالملد الالقسد اليا  سد اليالناضد اليا وضد الن،داالت لسد،الال،ناةد ال:ال"يال،ناة 

يا  الاليلنددد اليا ددد ال  هددداال تددداالاال ددداتاليدان ددداتالي  إلةدددباتالال يال اي دددملددد الاللعددد ياليا ،دددعيال
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مااالاج ، ددتال صدداليالأ  ييدد الوددنقالأ ندد التقصدد  هاال الييلددإلل:ال1   سددايياتاليد دد ال  سدداييات
ي،ددد اليلددد  الو ،ددداالنلددد  ال  هدددااليمقالال تسدددايتالتع  نددداالب  هددداالودددنقيمقالت ددد  التقصددد  هاالال   ا ا صددد

إلي ددددآالادددد النإلنددددآالنتنايتددددتال،دددد   االا  دددد يالوا  دددد يالي النعددددال البنددددإلاتالالصدددداليالي اليعدددد قالب 
يندد ال صدد ق   الم دد ا ،اال اجقدد الا دد الا  دد ىال الي،ندد الالا،ددعالب  ه،دداال ال:ييلددإللال2  ددالقا

ال الالت   الأ جقه،ا

ال: وص الو الانلسا الال،صاليالمل الالناض اليا وض  الق تقتالا إلاال:ييلإلل

وضدددائ الا ا،دددالال ع  ددد الا ددد الوضدددائ ال صدددالقهااليا  ددد البأا  ددداالندددا   البأدنا ددداالوددد ال 
 دددددد هالي ل ل ددددددآاليمن،دددددداالتع  ددددددفال تدددددداالالنضددددددائ البددددددا   فال تدددددداال صددددددالقهاالودددددد الالنضدددددد ال

هاالأياليت  تاالوضائ الا جإل الا د الوضدائ الا ا،دالالال، تعد الا د ال صدالقهاالود الأننسد يالل ف
يمااالشننتالو الوض الا، الأيالو ال  تع الا، الواا  ال صد ق آالا د ال تداالالو ،اال تاالا  ها

ال3آ  صاليالالنضائ الوأيهاالةايتآالألقحالب

يمااالاتقدد النددإل الايةددا سالياي سدداقالندداقالاا ه،دداالأاظدد،ال دد ال ا دده،االو دد سال ال:ييلددإلل
 ال دد الأ دد يالبدد  الج،اادد الن،دد الأ دد يالبدد  الاث دد  اليلدد سال دد الأوسدد البدد  الج،اادد الن،دد الأوسدد البدد 

اث دد  اليلدد سال دد التصدد  الا دد الج،اادد الأيالا ددد،الج،اادد الأيالةدد  الج،اادد الأيالأنلدد الج،اادد ال ددد ال
ال7 اله كالن، الا، ص الا  اليا  الاث   

                                                 

 ال.71النإلائ الو الا  صا الاللإلاا الال،س، الباللإلاا الالصغ ىالصالال-ال1

 و الاج ،ا الال،صالي.الالوص ال79السابحالصالال-ال2

 ال.41السابحالال-ال3

ال.ال9السابحالال7
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ين ،ددداالاظ،دددتالال،صددد ق التأنددد الا  ددد البهددداالبالإلاددد اليال،ددد  اليالث دددا الملددد الأقال الييلدددإلل:
ال1 ت  ه الال،ص ق المل الأاظ،الال،صالياليا  الالخالتع  الوضائ الا ا،ال

و، الال، د ي   ال د اليقد الالقاد الالعا سد الأيالال اشد سالأيالال لد ي ال ييلإللالالل ضايك:ال
ندد الاددا الودد الشدده ال  ضدداق اليي نددحالألددإلفالالا  هدداتالأيالالدد نان  الأيالالي ب،دداالا  ب دد   اليي  ،دد 

ودددد الب ددددضالا ،بددددا الالال– ل لدددد ال ال اددددازاالال-ال يددددا ت الي  دددداكال سدددد ،إلقالي،إلتددددإلقال دددد الالاددددإل 
صدن  الالاسد ي  الن،دداال أي داالود الالعإلةدد  النالصدإل ال الي  د يقالي   ضدإلقاللسبددادسالالا،اا د  اليال 

ي د،الودد ال اجدد الملد المكال  إلندد ال د الم ددإلانه، اليط ددا الال–ياله ةدخاليو سددب  الينلد،  اليد   دداال
ي اايدددد الاللدددد خالاليميددددإلا الال،لدددد د اليننالدددد الال  دددد ، ال الاددددائع الينسددددإلسالال ددددا ك الي دددد اياسالال،دددد يض

الالال.يا     اليال، إل  الأياللل ا الالس  الالض ي كالل  وا الا الال نس

ي الياد يقال   ةدد الل    د ، الي ال سددا االل صدد س الال يقالي   ضددإلقالل غدنيالال  صدد  كي  د ال
ا  ال د  الناد الال...ي الدا االل  ااي  الي ال س إل ناالل   ق الي ال  نناالل  اإلس الي الن اباالل ل ا س

ةع   الو الال،ائد ال د الالقاداقالند الادا ال ،د ال ادإلاال،عد الالدخ الأكاليقادإلقالتبإلادا الي نلدإلقال
الالال.أننسه، ئاتالال، ي  الط ع البهاال

للد  إلاالمنلدااالم دإلانه،الال،سد ،  الا د ال:يلإلالولهإلاالدي ه،اليا وإلاالش ئاال  الولآالا يلإليات
اةدد ، ااه،الال ي دد البددالق اليال ،دد س اليلددإلالتدد ب ياالل  ،ددإلاالأقالا ةدد ، ا البننلددااالال،سدد ،  الأا،ددحال

ال2 يأاظ،ال  الاة ، ا الاا  ال، اليلإلبآالب ضالال ظا  الأيالال يا الي ا عآال اليل  

سورتفعيلسالجمهس-7

                                                 

ال.السابحالننسالالصنق ال-ال1
طالال118ال-114و الولآالا يلإلياتالد اة الج ي سالو الضإل الالل  قاليالس  الد/اليإلةفالالل ضايكالصالال-ال2

 اللا  س.ال– ن ع الي ع الال–... ال2 اب  ال
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ال، لددددغ   البال ،دددد الا ج ،دددداا الأقاليه ،ددددإلاالب ق يددددخالالا،ددددا   الالدددد ااساليالالي عغدددد الا دددد 
ال:يتن   ه،الو ال  االال،ض،ا اليالخالبب يل   

س.طريقسسالحضسوالتوكيرس:األولى
سسس.طريقسسالتوايفسوالتجحيتس:الثانيس

وهددد الط يلددد الايةددد  الالق  دددف الولددد ال دددلالال دددارالا ددد البددد لالال، ددد يف الال:أمننناساألولنننى
ين عدآال  داالملد الأقالالقدلالالا ج ،داا .ن،االب  اال،ع الود الال أ د  الاللد ا الل  ،د اليو  الالع   الال

 يكالال، ا االأقاليع لإلاال ،االأيتإلا اليأقاليا  دإلاالجدن اال ،دااللينإلقالل لاد ي ال ادياالأيالا ، االأيال
الال ال،   الالال. تا ،الال آالو ال    الأ  ه،اليم إلانه، الل قإلزياالا ج  اليينإلزاالبال ضإلاقال  الٍ 

للداد ي ال اديدداالبددأقاليإل نددإلاالأي،داته،الأيالأونددا  ،الأيالطددا، ه،الالع ن دد الييندإلقالالقددلاللغ دد الا
وددد الو ددد الالع ددد البال  دددايقال دددعالال دددا     الوددد اليل صددد الالقدددلال  ددداالأيالالقدددضالا ددد الأ دددقاٍال
ال اللدد  اتالال،اديدد الولدد البدد الالقددلاللو دد الج،  دداالل ،لددا ن الودد الا،دد الالع دد الندد الب،دداال تدداهالال ددآ

الد  دد،الةددعحال ائدد البدد الا  ثدد الأقاليقددلال  دد الالنل دد الا دد الال عدد  الال،دد ادكاليلددإلالبأ،دد الالل  دد اليٍ 
ي الشخالأن داالي عغد الا   دااليشداا ال  دحالال ،د الا ج ،داا الأقالنقإللدآال د الا،د اليثلاود الال د  ،

ي د االيل ضد الال تالو دآانعع المل التإلجآالش ع الادا التندإلقاللو د البند الأط اوهداالي نإلناتهداالبصد،
،ا ،ددعاليل سددتالطعلدد الت  لدد الل لدد  ياالأنهدد،الودداا إلقالودد الالالتن  دد الالنلدد ا الل لددا نإلاالبأ،دد الالل  دد 

ال.ال، إلن ال  الا   ي 

لن دآالال نث  ال  الال دارالايالطا،د ال ائ د :سوهيسالتوايفسوالتجحيتس:وأماسالطريقسسالثانيس
يأ ددد الالع ددد اليالصددد  المقاللددد،اليإل ندددإلاالت دددخالالبا،ددداتالاةددد غ هاالأ ددد الال  الي دد فالن دددفاليإل نهدددا

الفيادد  الالإل،ددإلالالف إل  ددي دد ال  ددااليددأت الدي الالال يالنسددادالوإل نإل دداالودد الد دد ال دداليالا  دد الاللدد 
 دد  الي دد اال دداالندداقالبن  ددآالال، بدد الا يلالال بددالا،هإل الا دد ال دد الال ق،دد ساليايثددا سالنقددإلالالع دد 

ال ال آالا  آ
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واددا هال،ددإل الادد اسال ا دداب الال ةددإللالال ددآالال ال هددا الا ددن دداالودد ال دد  ال:  دد الج يدد ال،ددالو
اددا  ه،ال دد ال ضدد البدد الن هدد،ال دد ال ضدد الو ، دد اليجددآال ةددإللالال ال ،ددا الأيالال عددا ال  ل دد كالالسدد إلف

ودد   الثدد،ال دد قالوددأ  البدد  الوددأاقاليأ،ددا الوصدد  الثدد،ال بدداالال ل،دداال أىالبهدد،ال دد الالنا،دد ال ددآالال
إنسسملد ال  د الا يد الالالالياسأيهاسالحاسساتقواسربك سالوكسرلقك سمن سنفنسسواةنتةالولالال

الاتقنواساللنهسولتحمنرسنفنسسمناسقنتم سلغنتاليا يد الال د الود الالقلد الالالاللهسكانسعليك سرقيبا
د  ،ددآال دد الثإلبددآال دد ال ددا البدد هال دد ال ددا الت،دد هال  دد ال،ددالاليلددإلالتصدد  ال جدد ال دد الدي ددا هال دد الال

:ال،دالال.الاادنت،الالواا ال ج ال  الا نصا البص سالنادتالننآالت ادنالا هداالبد ال،د الال بلحالت، س
ي ه دد الالال  دد ال أيدتاليجددآال ةددإللالال ددآالال ثد،الت ددابعالال ددارال  دد ال أيددتالندإل   ال دد الط ددا اليث دداٍ

و ددآالأج  ددااليأجدد ال دد الال دد الةدد الودد الايةدد  الةدد  ال سدد  ال:ولددالال ةددإللالال ددآالال.نأنددآال   عدد 
ا، البهاال  الب  هال  الد  الأقالي لاال  الأجإل  ،الش  الي  الة الو الاية  الة  الةد ئ النداقال

ال1 ا  آاليز  االييز ال  الا، البهاال  الب  هال  الد  الأقالي لاال  الأيزا  ،الش  ال

و بد ال د الت ظد ،اليتإل  دفال الو الالقلاليال إل  فال  االوه االن،إلاقالا،  ال  الو  آال
بق ددلالتإل ددفالاليالنن يدد اللدد  سالال،اديدد  الي ددا االاللدد  سالالع ن دد يتا  دد الالندد يل  ال ددا االال

البا،اتالن هاالود الا،د الالع د اليتد ظ،البق دلاليعد قالال ،د ال إلجهداال ادوداال ال داال د الا  تادالال
الال.يال لإلائ  

وندد الا،دد الاظدد ،ال بدد اللددآال دد النظددا اليلدد، ال دد واالي بدد اليج ددإلداالي،ائدد ا اليلدد سالأاظدد،ال
الالال.  المنلااالأ  اليال هإل البهاالو ال  االالاانا

                                                 

،ال  الدااالال الض ل الأيالة الة  الباٍالاث  نحالا  آ. ياهالالععا كالك/الا ا صا البالن اٍاليالس  الٍ/الال-ال1
باٍالالقلالا  الالص ، ال ياهال س ،الك/الالنناسالٍ/الالة ئ الللإللآالت ال الي  الأيزا الال ي اليض إلنه،البغ  الا ،
باٍال  الة الة  ال س  الأياليو الك/الال  ،الٍال/الاليلإلالبلحالت، سالأيالن ، الط ع  اليأنهاال ااٍال  الال ا 

 .الة ئ  الي  الدااالمل ال  ىالأيالض ل 
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ة نسدددداالا ودددد ادالادددد سال ناةدددداال ي  دددد الي   إل ات دددد اليت ددددايقالي عدددد اتالوضدددد الاددددد اليال
تصدددد يفال دددد هالالبا،ددددداتالودددد الالع ددددد اليتإلج ههدددداالل ع ددددا  البددددد  ال دددد الأقالتأن هددددداالأي،دددداتالال هدددددإلال

يأقاللآالدي االو النهض ال ا ، آالوضد الا،داال يال، ص   اليبه االيل  الال،س ،الأنآال ا اال ةال 
ال.ي إلانآ اليان ،ا اليي  الل،ا ، آالي ، آال  االال ، الو الننسآال  ال االل ع   الي ا

يلددد   ،الالددد ااساليأ ددد الالع ددد الأقالا  ددد البهددداال  ددد النث ددد  اليأقالالنث ددد ي الا ددد الاةددد   االتدددا ال
بد ل  الأقالالل ع   الماااليج ياال  اليقس التإلج هه، اليتإل  فالطا،داته،البصدإل سالج،اا د ال  ظ،د  

اللض  الن هداالأقالت ودعال  هالالنث سالت إلجآالنقإلالال اي الال  ال و تالل ل الل،َّاالل،التا ال اي الل ع   الو
 ايد الل ع د الي  دفالال دارال إللهدااليي ضدإليقالتقددتاللإلائهدا اليياد يقالو هداال   نسده،الل ،د الالع دد ال

الالال.ي    الال،ا ،ع

سالعملسبصورةسجماعيسسوم ن يسسوقانونيسس-8
مقال ،دداالين لدد هالال ،دد الالع دد كالال، ا دد ال ي الالا،اا دد الال دد اليدد ،ال دد ال  لهدداالال  ددايقال

ي د الال الإلا،   اللو د ال د ال د لال د ه الا يلإليداتالال،د نإل ال نندايال  س حاليد اة الا    اجاتال
ي لدددددأالال نددددد ا الي ب،ددددداالال لدددددإلائ  الي ب،ددددداالال  ددددداوسالد ددددد الال،ق،دددددإلدالبددددد  الب دددددضالالاهددددداتالال  دددددا

ال يال،ؤةس  ال  الالصإل سالالاا   اليال،قلل الل ي الالا،اا د الود الال ،د الالع د كال يال،ؤةسات
 ، ا ي الوددددد الال ،ددددد الالع دددددد كالو،ددددد ال  لهددددداالتددددد ،الاللدددددإل ىالييقصددددد الال  سدددددد حاليت قلدددددحالا ةددددد

و الن الالخالأقالينإلقالال ، البه االاللدن ال  إلاولداال دعالاللدإلان  الال، ،دإللالالي عغ يالال ا ج ،اا 
   التع أالةا  الال ا    الو الال ، الا ج ،داا ال د الال لدن خالأيالا تها داتال ا د الود الال بها

الاللددإلىالال ال، دد الو ددآالال،ؤةسدداتالالع  يدد الايةدد    البقادد ال  لاي دد ال دد االال صدد الال دد التقدداٍ 
ولانإلن د الال ،د التضد، اللدآالبدناقالال دآالا ةد ، ا اليالق،ايد اليالعد ا سال د الال اي  داٍالي داالملد الالدخ

الال ه،الياللعهات.ال

سالبعتسع سالم سواألذبس-9
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ال: ددد االياجددداالشددد ا الي،ااددد سالمي،ان ددد اللنددد ال ددد اليلددد  اللغ ددد هالم سدددانااليلدددإللالال دددآالت دددال 
يَاسَأيَنَهاسالِنُويَ سآَمحدنواساَلس.لي قولسمعروفسومغفرةسريرسم سصتقسسيتبعهاسأذبسواللهسغحيسة

سَواأْلََذبسَكالِنننُوكسيندْحُفننن دسَمالَنننهدسرُ َننناَءسالحِننناُسسَواَلسيندنننْ ُم دسبُاللِنننُهسَواْليَننننوْس ُمستندْبُطلدنننواسَصنننَتقَاُتكدْ سبُننناْلَم ُِ
سفََأَصنابَهدسَوابُنل سفَنتَنرََكنهدسَصن سَعَلْينُهستندنَرال  اساَلسيَنْقنُتردوَنسَعلَنىسَشنْيء ساْ ُرُرسَفَمثَنلدهدسَكَمَثُلسَصْفَوان  ْلت 

الال1الُمِماسَكَ بدواسَوالِلهدساَلسيَنْهُتكساْلَقْوَمساْلَكاُفرُي َس

س:وترلسالم سواألذبسفيهسفوا تسمحها
الملدد الال ا   ثددالال  دد الال ددآالت ددال الالددإلا دالودد النصددإلصالالددإل   ي  هدداالنددإلقالاي سدداقالأ،ددٍ 

ي  هداال داالال دارالال  ال،د  الاي سداقالمل دآالقناظالا د الن ا د ال دالهاي  ال اللعإللالا  الال آالت ال 
ال.ل ع  الي  قابآالي ا  المااالنانإلاالأ قاٍالداإلسالونقالالخاليل به،ال  الال اإلس

و  عغدد الا دد الال ددا    الودد ال اددالالال ،دد الا ج ،دداا الأقالي ددأياالبأننسدده،الادد ال دد هالا ودد ال
ال.ال  التعب الال ، اليت ن الال ار

الت ال الأا ،.الت خال  الج،  الضإلاب الض ي ي الو الال ، الا ج ،اا اليال آال
 

                                                 

ال.275-277العل سال ي الال-ال1
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 المبحث السادس

 فوائد وآثار العمل الجماعي في نشر الدعوة وتنمية المجتمع 

سيلتفسالمجتمعسةولهام سأهلسالخيرسوالصالحسسسرموزسإنالميتكوي سس-1
 دددددد الو سددددددن الاي دددددد  الايةدددددد   الضدددددد ي سال دددددد عال دددددداالي،ندددددد الأقالنسدددددد، آ ال  ن  الأيال

 إللال،د يساليثلدإلقالو دآاليي  ندإلقال إللدآ الي د ال ال ،إلاق  الوال ارالو ال اج الدائ، المل الا ل ناتال
  داالناندتالاللدد يسالال عإليد الال دد الت ج،دتالال،عدداد الايةد    الياللدد ،الايي،ان د الودد ال دإل سالا،  دد  ال

  ددداالي   دددا الوهدددإلالال ،دددإلاقاليال،ثددد الا ا ددد  ال،دددالالاليأ ددد تالا  ددد البا ل نددداتال دددإللال ق،ددد ال
لننهسواليننومسا رننرسلقننتسكننانسلكنن سفننيسرنننولساللننهسأنننوةسة ننحسسلمنن سكننانسيرجننوسالالال:ت ددال 

ثددد،النددداقالا  ددد الال عدددإلكالبا ، ددد ا البا  دددقاٍالالنددد ا ال ضددد الال دددآالاددد ه،الال1الوذكنننرساللنننهسكثينننرا
 ا دد ن،البسدد   اليةدد  الالع نددا الال اشدد ي الال،هدد ي  الال:- ا دد الالع نددا الال اشدد ي الال–أج، دد  ال
الي التددنالالا  دد الاعدد التا يعهدداالال، يدد التعدد زالو هدداالالل دداداتالالنن يدد اليالاهاديدد ال2 ... دد الب دد ك

يالع  يدد الا ج ،اا دد الال دد التقنددظالا  هدداال، ،هددااليتإلازنهددا الضدد بتالبهدداالا  ثددالاليال نددتال إللهدداال
الا،ددددا    الي اليدددددنالالأ ددددد الالعاطددددد اليلددددإل إلقالت دددددخالال  دددددإلزالال ددددد ال دددد الشدددددأقاليجإلد ددددداالت ب ددددد ال
 لدد يااتالالعاطدد الي ببددآ اليا  دد الال ددإل الودد ال     هدداالال ا  دد اليدد ادالل  إلز دداالالب عدد الالع  يدد سالأقال

 الة،ائهاال  ال ال   الله،الي اليزق الي  اال الشخالأ د ال د الشدأنآالأقاليدؤ  التع ن  الييظه الو
مقالال ،دد الا ج ،دداا الالع دد كاليعدد زال  ددإلزاالمةدد    الال سدد  سالالع دد الياي دد   الي دد ال  دداالنلددإلل:

                                                 

 .(21ةإل سالا  ناٍال ي ال)ال-ال1

 ياهالال    كالك/الال  ،الٍال/ال االجا الو الا   البالس  الياج  اٍالالع  .ياب ال اجآالك/الال،ل   الٍالال-ال2
ال/متعا الة  الالع نا الال اش ي الال،ه ي  الي ياهالأ ، اليال ا   اليد   ،.
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  الأ  الالع  ال  ال  لالدي  االالن دالالدا د الال،ا ،دعالايةد    الي د هالال  دإلزالياد الال دارال
 هداالود الال، ،دات يي  نإلقال إللهداالو قد نه،ال د هالال  دإلزالنقدإلالملالي ائدإلق  هاالالب،أن   اليالثل  ال

م الال،ددد الع ددد اليوددد الا،ددد الالع ددد  البددد  ال ددد الال نددداوه،ال دددإللال  دددإلزال الت ددد فالم ال آ بهدددا الي الت 
الالال.ل نسها

ستشغيلسالطاقاتسالمعطلسسفيساألمسسس-2
الا،ا   الال،س ، الال إل الج،ا   النث ند الال د داليلن هداال  ب د الالبا،دات الوهد الج،دا   ال

ا،دداتاليم نان دداتال اديدد اليا ، دد اليب ن دد  الي ددعالتددإلو ال دد هالالبا،دداتاليالغ دد البنث دد ال دد الااتالط
الاي نان اتاليال،إلا ا الم الأنهاالتن ل الث ث الأ إل :

ددال:األول  ال دد هالالبا،ددات اليي  دد،الالا،ددا   الياجعاتهدداالال ي  دد الالنهدد،الالصددق يالالدد كالي ش ي
الال.  يا ج ،اا  اليا   ،  اليد   االيوحال  ظإل  الا يلإلياتالاية  

العب اليالع ا  الال ،   الال  التس إلااالت خالالبا،ات اليتإل نهداالبب يلد الدائ،د الال:الثاني
الالال.     اليتقلحاللهاال دعاتهاالال ي   اليأ  اوهاالالع  ي الياي     الدا  الال،ا ،ع

الل اداتالا ج ،اا  الال اش سالال  التا،عالال ارال إللهداال د الا ،دا الي صد ق  الال:الثالث
الالنع  س.غ  سالي إل المل الال،ا ، اتالينعا الدا  ال ا ، اته،الالص

يودد التلدد ي كالأنددآاللددإلالتددإلو تاللو دد ال دد هالا  ددإل الالث ثدد الل ا، ددتالالا،ددا   الا دد الوهدد،ال
يا دد  الي بددد اليا ددد سالااتال دد فاليا ددد  التقدددتال، دداداتال إلثدددإل البهدددااليلددإلالا ددد الال،سددد إلياتال
 الال،ق   الدا  الا   ا اليالل ىاليال ا، اتالالصغ  س ال   ئ التاد الت دخالالا،دا   البغ  هداال د 

تاد ال ودا الال ،د الا ج ،داا الياضدق الأ ا هدا الوصدا االال،دالالياد الأبدإلاٍالي صدا فالالع دد ال
و  نددددحال الددددآاليوددددحال بدددد ال   يةدددد الي دددد فالياضددددي اليلدددد سالل،ادددد دالايننددددا  الال ال شدددد  سالأ ا ددددآ

ي ددا االال  دد،اليعدد لال دد الا ،ددآاليم نان اتددآالال  ، دد اليالنن يدد الودد الال إلج ددآالياي شددادال ددااليقدد كال
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 دد الي قدد كالبلددإلسالب نددآال  ندد االيبدداا ال دد الي، ددآاليجهدد هالودد ال دد االالا،ددا    الي ددا االاللددإلسالالع ن
السدددع   الي دددا االالق وددد اليسددده،البق و دددآ اليايالالاددداهاليال، صددداالي قددد كالوددد الالع ددد الباا دددآال
يشددناا آ الياللدداٍالال اطدد الادد الال ،دد الالدد كالي نددحالي، ددآال دد  اال اليادد البابدداال ادوددااليعدد لالو ددآال

 ي هالود ال   د ال ا ، دآاليأ  دآ اليا ال  لباالو الالع  اليقاعدآالاد الاللد الييلد  الو دآالب اتدآاليبد
ي ن االي ق كالال،ا ،عالن آاليع لالطا،اتآالييإل دفالم نان اتدآالند الود ال   د الا  د  ال  داالت، دعال

الالال.البا،اتالأقالته   اليا  إلالالأقالت نحالو الد  الةع  ها اليا ي،اتالأقالتض عالة ى

أقاليلإل دددإلاالبهدددد االالددد ي الل لدددغ إلاالت ددددخالاليأيلددد الا  ددد الودددد الا  ددد الوالإلاجددداالا ددد الالدددد ااس
اتالال، ب دددد  البددد الال،سددددع سال ب،ددداالودددد الط يددددحالاللددد اليال ع يددددا الي ددد اال الشددددخالنهددددإل الالبا،ددد

باللاا سالال  يض ال  الال ار اليتق يخاللهاالنقإلالالع  الي، ي،اال،الإلاال مقالال، سن الال  التسدإلدهال
الننسخالمقالل،التلغ هاالبالقحالشغ  خالبالعاط   اليا  الال،لادعات الي،الإلاالأيضاال العبال

سوأنهسةلسلمشكالتسالحاسستأكيتسعممسسوصالةيسساإلنالمس-3
مقالال ،دد الا ج ،دداا الي،ثدد الجانعدداالا،  دداال ا دداالودد الالق دداسالايةدد     الت ،ثدد الو ددآال ي الال

اي ا الاية   البن ال  ان هاالال بان  الياينسان  ال  ا يا   االي ادكالال،صد قإلقالبدأقالال،عد قال
وددد الي،دددتالال ،ددداالو دددآالا  ددد الال دددإل ال دددإلالايةددد  الو بددد الأقاليظهددد ياالالدددخالا،  ددداالوددد اليا،دددعالال دددار 

تل  تالو آالأ ناٍال،إل   الياشد  ان  اليشد إلا  ال الدي  د اليا د الالدخال د الال  دا اتالال د التإلجهدتال
اليلدد،الت إلجدددآالملدد الايةدد   الندد الالدددخاليقددايلالأقاليادد ٍالال ددارالبدددع ضال ملدد الاللدد  الأيالالغددٍ 
الشعصددد   الي ناةددداال ا ا،دددالاليالعددد  اتالل نسددداالأ دددإلاته،اليتأي ددد  ،الي دددإل الملددد ال دددآٍ 

سالأقالي إلجهإلاالل  دارالبعبداٍالا، د التعد زالو دآالالعد  اتاليا ا،دالالا،إل الال اال ادي  الو ب ال
ا ج ،اا دد اللدد   ،الال ددارالأقالديدد ه،الو ددآالالق ددإللالل،دداال دد،الو ددآال دد الشددلا اليت اةدد اليبددأر الو دد  نإلاال
 دد الالددخالاظ،دد الايةدد  اليتنا دد ال دداالةددإلاه اليي  نددإلاال ددإللالال  ،ددا اليأ دد الاي دد  البدد  ال دد ال

لن هاال ادا ال ال ل لد اللهدا اليللد الج بدتالا  د الال ناوه،ال إللالأونا الي عاد اليش ا اتالب ا، ال
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ج، ددعالا ونددا الاللإل  دد اليالإلط  دد اليا شدد  ان  اليد   دداالو،دداالزادتالنا  دداالم الاشدد  ا  الي ال الهدداال
م الشلا  الو، الأب زالوإلائد الال ،د الا ج ،داا الأقاليل  دعالال دارالا،  داالب ظ،د الالد ي الي د    آال

أفحكن سالجاهلينسسال:الالإل  د الل،داال د،الو دآال ائ، اللن الز اقالي ناقاليأنآال إلالالقد اليال،عد قال
الال1اليبغونسوم سأة  سم ساللهسةكماسلقومسيوقحون

سصقلسوتحميسساألفرادسس-4
اينساقالو آالطا،اتاليم نان اتال ائ   الي إلالود ال اجد الملد ال عد اتال ع  ند اليسد  ي البهداال

اليا،د الالع د الود الجانعدآالا ج ،داا الياةدعال شئإلنآ اليي ق كالبهداالود ال  اتدآ الييقلدحالبهداالدي ه
ال    ددد دالالاإلانددداالي بددد الل لدددائ،  البدددآال عددد سالياةددد  الو  ،دددإلالطا،ددداته،اليتدددندادال عددد اته، ال،  اق

ال اليقس الش ئا.الال ب لالأقالي  هالاينساقالن يالال يتصل ال إلا عه،

سوتلبيسساألشوالسالروةيسسللم ل ستحقي سمعانيساإليمانسعمليا سس-5
نال  ،دد البددالع حالالالوالل ددا البال ،دد الا ج ،دداا ال ظهدد الا، دد الل قل ددحالال، ددان الايي،ان دد 

ال اد الأندسالبد ال الدخال ضدال ي    الالاس الالإلا د ال ي    الا  إلسالب  الال ارال ياللنل الا  ه،
  اال   الب ال  الباتالشدع انااليجدا هالجدائعالملد الج عدآالال:ال آالت ال الا آال،ال:ال،الال ةإللالال آال

 ددد الشددععاليجدددا هالباددإلا هالجدددائعالي ددإلالي  ددد،الد دد ال  قلدددحالالو ا ددد الال ةددإللالال 2ي ددإلالي  ددد،البددآ 
و قل ددحال  ددان الايي،دداقالتل ضدد الةدد  االودد ال صدداليالالع ددحالو دد الابدد الال ايي،دداقالالنا  دد الب، ددان 

يأكالالولدددال:اليددداال ةدددإللالال دددآالأكالال دددارالأ ددداالملددد الال دددآال؟الا،ددد الأقال جددد الجدددا الملددد الال عددد ال
:الأ دداالال ددارالملدد الال ددآالت ددال الأنن هدد،الل  ددارالا ا،ددالالأ دداالملدد الال ددآال؟الولددالال ةددإللالال ددآال

 ي الت   دآالا د ال سد ،الأيالتنلدفالا دآالن بد الأيالتلضد الا دآاليأ االا ا،الالمل الال آالت ال الةد

                                                 

ال(.الال50 ي ال)ال–ال،ائ سالال-ال1
ال.ال(1/451 ياهالالبع ان الو الالنع  الب ،،)ال-ال2
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دي االأيالتب دالا آالجإلاداالي قالأ لد ال دعالأ د الود ال اجد الأ داالملد ال د الأقالأا ندفالود ال د اال
ال،سددا الي  دد ال سددا الال، ي دد الشدده االي دد النددفالدضددعآالةدد  الال ددآالاإل تددآالي دد النظدد،الد ظددآاليلددإلال

أ  ددآالودد ال اجدد ال  دد الالشددا الأقالي،ضدد آالأ ضدداهال ددوالال ددآال، عددآال جددا اليددإل الالل ا دد الي دد ال لدد ال ددع
ال.1ي ه أاللآالأثعتالال آال،  آاليإل التنيلالا ، ا  

 السدداا الا دد الا    دد اليال،سددن  الالال،ددال:اليادد الأبدد ال  يدد سال ضدد الال ددآالا ددآالادد الال عدد ال
يال صدإلصالالال2ينالصدائ،ال الينبد  ال  يناللائ،ال الين د النال،اا  الو الةع  الال آال اليأ سعآال،ال:

  الأقالا، الالع  الي ا  الا ج ،داا الال دا ال د،النث  سالو ال  االالعاٍالين هاالت ناتفالل ؤن اللو
ال.  ال  ان الايي،اقالا ةاة  

ن،ددداالأقال ددداالالع ددد ال  ندددإلزالوددد الطع  ددد الاينسددداقالي دددإلالأ ددد ال بالعدددآاليأشدددإلا،آالال ي  ددد ال
يا دد  االال تدد ب الت ددخالا شددإلا الو لدد  الال،دد  الب ددإل الشددلا الي، ددحيا دد  االي  بدد الادد الو دد الالع دد ال

يقلددحالجانعدداالنع دد اال دد الأشددإلا،آالال ي  دد الال دد ال الي قدد كالودد ال   دد الا  دد ي اليتلدد ي،الالع دد اللهدد،ال
الالالي قلحالاة ل ا الالل االيال نسالم الب قص  ها.

سالتخفيفسع سالحاسسبقضاءسمصالحه سوالقيامسبماسيهمه سس-6
مقالال ،ددد الالع ددد كالا ج ،ددداا ال ددد الأاظددد،الوإلائددد هالال عن دددفالاددد الال ددداراليالدددخالب ع ددد ال

يال دارالود ال اجد الملد ال د الال  ،إلقالبآيا   ،ا الب،االيهال ي،ضا ال االاانياالا ال،ضائآال  ،إل ه،
يق،دد ال ،ددإل ه،الييعنددفال   هدد،اليا،دد الالع دد النن دد البهدد االن ددآاليودد ال دد االا جدد الالانيدد ال دد ال

الال:ال آالا دآال ال آالت ال الون الالق يلالا الأب ال  ي سال ض  ال د النندسالاد ال دؤ  الن بد ال د الندٍ 

                                                 

ال.13777/ال12 ياهالالبع ان الو الالنع  الال-ال1
الا دٍالال-ال2 الالععا كالك/ ال- ياه الالن   الك/ الال،سن  .ي س ، الا   المل ال–باٍالالساا  الاي ساق /ٍ

الا     اليال،سن  .
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اليإل الالل ا  الي  اليس الا  ال  س اليسد الال دآالا  د آالود الالد ن االال ن االننسالال آالا آالن ب ال  النٍ 
قالال عد ال داالنداقالال عد الود اليا   سالي  الةد  ال سد ،االةد  هالال دآالود الالد ن االيا  د ساليال دآالود الادإلال

الال1ادددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددإلقالأ  دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددآ 
الدد ي الاليانلددغ الندد اليا دد الب نسددآالياييددآالي،دد َّال يودد ال دد االال صدد الالدد كالنثدد تالو ددآال ،ددإل الال ار

علددد الي الالي ، ددإلقاللآل دد ي الي عغدد الودد ال ثددد ال دد هالالظدد يفالم  ددا الال ،ددد الالعدد   الالع دد كالالدد ك
الييس عل الا   الو الننإلرالأب ائهاال   اليج ياال اي الالع  ال  وإلا .الال الع  الو ال  هالا   

سزيادةسوتقويسسانتماءساألفرادسووال ه سلتيحه سومجتمعه س-7
ي  تددددددداالا ددددددد ال ددددددداالةدددددددعحالأقالال ،ددددددد الالع ددددددد كاليقلدددددددحاللووددددددد ادالشددددددد إل اال،إليددددددداالبدددددددالإل  ال

نسدداالنع دد اليدد وعالودد الاتادداهال ،دد اليا ن ،ا الل ددإلط  اليالقدداالل ،ا ،ددع الي دد اال الشددخالال ل دد ي 
ال،ا ،عاليت ،  آ الي د الأ د،ال دااليقد صالا  دآالايةد  الأقالي قلدحالود الدا د الال،سد ،الم سدارال
 ددداد البقددداالالدددإلط اليالددد ي  اليان ،دددا ال ل لددد الله،ددداالي،  اندددآال ددد الالغددد  البه،ددداالأيالال،سددداي  ال
ن  الا  ه،دددا الوال ،دددد الا ج ،دددداا الال، ب دددحال دددد الال،عدددداد الياللددد ،الايي،ان دددد  اليال،لدددداا الاينسددددا

يال كاليقلحالل  ارالنناي ه،الال،ادي  الييعنفالا ه،الأاعا  ،الالق ات  ال الشخالأنآاليع دحال د اال
الال.الل إل الالسابحالو الال نإلر

سالطبقاتسالكادةسسوهيسأه سرصيتسللتعوةسرعايسس-8
 دد،الودد النظدد الالدد ااسال  دد  الالا نظ،دد مقالال ا دد الالدد كالطددالالم ،دداله،ال دد ال،عدد النث دد ال دد ال

نع د الود النث د ال د الاللضداياالال ا د  الوهد،ال ال،دادسالالعدا الل  اا د الل  اإلسال الي ن  اليا  ه،ال  دإللالال
الالقاج ال اةد الملد ال  الي ، ال  ال  لها اليجهإلدهال  صعآال ج الننعال  هالالبعل  الل االنانتال

عالصدددنإلسالي ددد  اال التلدددإل الا  ددد الو اللهددداقال ددد االو دددآال صددد ق ال وددد الاللااددد سالاللددد ع  الل ددد اإلس ال

                                                 

ال(.الي ياهالد  ه.7977ٍ/الو الال، إلن الل ،س ،ال ،،ال)– ياهالأبإلالدايدالو الة  آالكال/الا دٍالال-ال1
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مقال د هال.1نل الالع  الب  الال ا   الو، التنإلقالب د ه، اية     اليمقالل،التن الال اإلسالمل الال آاليال
ادددد الأا دددداقالالسالبعلددداتالال دددد الت،ثددد الالا،هددددإل الال ددد يضال دددد الال،سدددد ،  اللهددد ال  دددد الا قالب  ددد 

ال،صد ق  اليالدد ااس اللدد،التأ دد النصدد عهاال دد ال ببهد،اليا دداي ه، ال ددعالأنهدداالالبعلدد الال دد اليسدد غ هاال
وددددد ال ، تهددددد،الال-ال ددددث ال-أ دددد الالعاطددددد الودددد التأي ددددد البدددداط ه،ال ددددد ال ددددد لالشدددد ا اتاليب لإلنهددددداال

ا ن عاب دد  الوددنااالنسددعإلاالا  ددإلاتالت صدد إلاال دد الالإلاددإلد اليت اةددإلاالاللدد ا اتاليالضددق  الودد الالددخالال
البعل الالنث ن الال  د الالنث  سالا    اجات الالل يع الج اال  الاله اي اللإلاليجد تالالت خن آال  ال

ال دد اليقسدد ال، ادتهددا الييدد ب الأ إل  دداالييق نهدداالودد الالع دد اليملدد الالع دد  اليل دداالودد ال ةددإللالال ددآال
أةإلسال سد  الولد الال دفال إللدآالالضد نا اليال،س ضد نإلق الي،ا دتالالد اإلسالا د الأيد يه، اليند لخال

الال.يةائ الأنع ا الال آالال، ة   الا  ه،ال  إلاتالال آاليتس  ،اتآال نإل الا  آالالس  

سم اعتةسالتولسسفيسالقيامسبواجباتهاس-9
ةدد الال دد الال،سدد ،البددآالا قالأقالالقنإل دداتالبندد الم نان اتهددااللدد،الت دد ال،دداد سالي دد  االا دد ال

مقالال:ي د االيا،دعاللدآالأةدعاٍاللد سال  داال قد التنصد  ها اليأ،دإللال ن الا   اجاتالالند داليال،ا ،دع
الخالا  الالسإلا الو الال يلالال، ل   اليال ا   ال عالالنا  الب  ه،االود الالدخ الوبع  د ال  داسالال دإل ال
بنددد الت ل ددد اتهااليا   اجاتهددداالتق ددداقالملددد التن  ددد ال ؤةسددداتالأ ددد ىالد ددد ال نإل  ددد  اليجهددداتال

يج،اا دد الل ل ددا البسدد ال اجدداتالال،ا ،ددع الي بدد الأقالتنددإلقال دد هالالاهددإلدالشدد ع  اليجهددإلدالو ديدد ال
 ن، دددد اللدددد ي الال يلدددد ال ال   ا ضدددد ال  هددددا الي،دددد الشدددده ناالن ددددفالتلدددد  تالنث دددد ال دددد ال ؤةسدددداتال
ال،ا ،عالال،د ن اليد   داال د الالا،  داتالالع  يد اليالا،ااداتالايةد     اليأ د الالع د الندأو ادال

اال  نددد الال يلددد اليجهإلد دددا الةدددإلا الي ا،إلاددداتالب،لددد يااتاليأا،دددالالاج ،اا ددد ال ب،ددداالوا،دددتالبهددد
مقالال:أناقالالخالو الأي،اتالال إلازلاليال نعاتالأ الو الأي،اتالال  دا اليا ةد ل ا  الي د ال  داالنلدإلل

                                                 

الج ي ال-ال1 الوضا  الا ج ،اا  الة ،اقالال  فالال ،  البنش افالد/ الال إل  الاية   ال ؤةس  الب،إل،ع   لإل 
الال إلدس.
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 دددد الوإلائدددد الال ،دددد الا ج ،دددداا الأقاليسدددداا الال يلدددد الودددد الأدا ال ه، هدددداالا ج ،اا دددد البدددد ي ال ددددإلازال
الالال. ا،الاليجهإلدالال يل 

سيسسإليهتحقي سإيجابيسسالمجتمعسوإعادةسالقي ساإلنالمس-11
ال،ا ،عالال كالي ،د اليد اياليي عدتالو دآالالع د  الأ داالال،ا ، داتالالسد ع  الال د الت يد الأقال
تنإلقالاال الا  الد   االو ال،إلتهااليناود الا   اجاتهداال ا ، داتال هني د ال البلدا اللهداالي الن ا د  ال
يالق ن الو الا، الالع  الي    الال،ا ،عاليالت ،  آ اليالل إل البا   ي اليالس  الل قل دحالشد  ال

شخالأنآالنإل ال  الاييااب  الا ج ،اا  الال  التق اجهاالا   الو اليإل  داال د ا الوالد ااسالال االله،ال 
 بددد اليأقاليق ندددإلاال ،ددد،الالا،دددا   النقدددإلالياجعددداته،الييقثدددإلنه،الا  هدددا الل دددنيلالالسددد ع  اليل ندددإلقال

ال. ا ، االواا الي ب الي اليأ   اليال  الال  الال   اال   ال  الال  الالسن  

ت ةد،اللسنسداقالأندإلا الالسد إلكالود الت ا  دآال دعال بدآالالي  هالن هاال د الاللد ،الايةد    ال ال د 
ال بد ال دعالالق دإلاقاليالا،داداليند الا شد ا ال ةعقانآاليت ال الين لخالت ا  آال عالننسدآالي دعالال دار

يا ل دددنا البهددد هالاللددد ،اليسدددده،الوددد التندددإلي الالدددد أكالال دددا الالددد كالي  لددد الودددد الال،ا ،دددعالييدددؤث الودددد ال
ال.،ضاياه 

سرجيسةمايسسالمجتمعساإلنالميسم ساالنتغاللسالخاس-11
تن ، دددداالو ،دددداالةددددعحالادددد الأثدددد الال ،دددد الا ج ،دددداا الودددد التقل ددددحالناا دددداتالودددد الال ،دددد ال

يال،د  (الود الأد اضده،الال–الاهد الال–ال  ص  ك الين فالأنه،اليس غ إلقالال،ث لالالعب  ال)النل ال
العع ثدد  اليتقددتاليطددأسالالقاجدد اليسدد غ إلقالالا،ددا    اليا دد الال،سدد إلىالالس اةدد الت دد هالب ددضال

لعا ج د  الت دخالال، إلنداتالال د ال التسدايكالشد ئاال د الال يلالاية    التقتال  ، الال، إلناتالا
الالضدد يع الل نعددا ال دد الال،سدد ،  الن،ددااليلددإللالا ،ددا الا ، صدداد الون ددفاللددإلالدو ددتال نسددع الال هددٍ 
 ددد هالالضددد ائا الياةددد غ تالبهددداالالقنإل ددداتالاددد الت دددخالال، إلنددداتالال، لددد ؟ الين دددفاللدددإلالتلددد  ال

 غ  الالنلددد ا  الوضدددإللالأ دددإلاله،الل،اددد ، ه،الال،سددد ، اللدددإلال صددد الالدددخال ةددديالالبنندددإلاته،الا د  دددا 
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يت  ،الالاهدال اليتد ايىالال، ضد  الينادتالا  د ال د الاةد غ لالال، صد ي  اليةد ب سالالس اةد   ال
الال،س  ، ي ال

ننوكرهاسدونستفصنيلسفيمناسلعمنلساالجتمناعيسلفوا نتسوثمنراتسسإضنافسسجملنسسويمك 
س:يلي

الال.الع  ات الانا الا   يكالال كاليا الال َّآالةعقانآاليت ال الال ي اليسا اإلقالو  -

 ضدداالال نسدد اللدد ىالاللددعاالاللددائ،البددآالب،لدد ا ال ددااليقصدد ال ددإلالننسددآالا دد ال صدد  الل  -
ال.ال اتا الا ال  االال ،  ال، ن  

 سدد إلىالال او  دد الل  ،دد اليينيدد ال دد ال ،اةدد الال، بددإل الن ،دداالالا ج ،دداا  ي وددعالال ،دد  -
 . يال بإل الال، قإلظالل ىال  الي بإل الل  ، ال  الأج ه،  أىالا ثا الاييااب  

ال، بددددإل الننسددددآال دددد الال ظدددد سالال  ائ دددد الأيالاللدددد ىالالع دددد كالا ج ،دددداا يعنددددفالال ،دددد ال -
البن ساراليش إل ال،إلكالبا   اليال ناؤل.ال ال لاؤ   التااهالا   ي اليالق اساليي، ه

اللديالييقإللهداال يه ٍالاللعص َّ اليي وعالا هداالال  د الال ، الو ال  االال،االن،االأقال -
هننن س ومننن سينننوَلسشنننِحسنف نننهسفأولئننن الال،دددالالت دددال :الال بدددا اليالعددد لملددد الال  ددد ال
 الالمفلحون

 ا ج ،اا الل ىالالن دالال، بإل  ن،االيق ال  الال ني المل الالن دي اليي ، الالقس -

 ال.ا  الال ناا اليال إلا  ال عالا   ي  ال ، الال بإلا اليني ال  ال،  سالاينساق -

 بأب ائآال ييسا ،الو الج  الال،ا ،عالأنث الاط،ئ اناياليأنث الثل  -

 .يعنفال  الالل إل البال أرالياي عاط -

 .ادهيق ال  الال نا الال،ادي الل ىالأو ال -
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 ييا دد الالل ،دد الا ةاةدد  الودد الال إلا دد الياين دداقاليال ضدداالالدد ات الال، صدد الب ضدداالال َّددآ -

 .ةعقانآاليت ال 

ي ددد ياللسنسددداقالت  ددد،ال هدددا اتالج يددد سالأيالتقسددد  الاللع  ددد الا  ددد ي الن،ددداالأقالال بدددإل  -
 .ي،  نهاالأ  يالال ها ات

ال لسنسددداقالال  ددد فالاددد النثددداالا ددد ال ا ، دددآاليال َّ،دددارال دددعال،ضددداياه نددد لخالي ددد ي -
ا دددآالوددد الالسددد الياللددد  اتاليالععددد اتال ،دددااليدددؤدكالملددد الالا ددد الأنددداراليع  ندددإلقاليال  ددد ف

 .تعادلال  هالالعع ات

 ددد ا،اتالج يددد ساليت ، ددد الالثلددد البدددال نسالييلددد  الاينسددداقالالن،دددااليسددداا الا ددد المنلدددا  -
ال.بل  تآالا  الم  ا التغ   ال ا

  ،ا ،ع.لالالن داليالا،اا الزيادسالان ،ا يقلحال -

 يال ،   .الت ،  الالل  اتاليال،ها اتالاللعص  اليال  ،   -

يال،لددا ن الال ال دد اليق اجهدداالال،ا ،ددعالا يلإليدداتيددإلو الالن  دد الل ،لددا ن الودد التق يدد ال -
 و الاتعااالالل ا ات.

 يال عب  اللها.الا ا،الالأدا يتبإلي الالل  سالا  الال زيادسالالثل البال نس -

 و الاللضاياالال ا  الال  الته،الال،ا ،ع.اليا ونا الا  ا ي  يالالن   الل   ع  الا ال -

 يالنئاتالال  التق اقال ساا سالو آ.ال جاتالال،ا ،عال إلا  البا   ا -

 .يإلو الالن   الل أدي الالع  اتالي  الال،لان البالاه الاللعص  -

النظدددددا الالعددددد  اتالوددددد الالل لدددددائ،  الا  دددددآي ددددد يال - ال  ددددد فالا ددددد الالثغددددد اتالال ددددد التلدددددإٍل
  .ال،ا ،ع
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يالنددد دالال يبالا، ددد الون ددد الالع ددد اتال ادددالالثددد البالنإلائددد اليالث،دددا الا ددد الالددد ي اليالددد اإلس -
س.ج، ا  اليالعل ي البال يال،ا ،ع

 هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

 

 

 ملحق ختامي

 فيسمجالسالعملساالجتماعيوالعاملي سمقترةاتسللتعاةس

اليال دا    بد  اليد كالالد ااسالن ،دااقالو ال  االال، قحالالع دا  الأ،د  الب دضالال،ل   داتالال
ال:و ال االالال ، الا ج ،اا 

  :القيامسبتكوي (1

 .و الا   ا اليالل ىال الال ارلااقالل ص يالب  -

يال،لدددان الالنيج ددد اليت ب ددد الاللاددداقالاة لدددا ي الوددد الا  دددإل الا ج ،اا ددد الندددالنياق -
ال.يال،لان الاللعص  ال ا ي دالي لن ته،اليد   ا

لاددداقالل  ندددا ،اليال  سددد حالبددد  الالددد ااساليال دددا    اللسةددد  الوددد النددد ال  بلددد الأيال -
.   

 .لااقاللا،عالالننإلاتاليالص ،اتاليتإلزي االا  الال،ق اج   -

 لااقالل  س  الالق اليال ، سالل  ادع  اليت   ،ه،اليت  يعه،الا  الأ نا ه،ا. -

 لااقاللوز اتالالبا ئ النق يحالي   الي إلاد الة ا اتاليد  الالخ. -
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  ا د اليال دإلانساليال،ب لداتالا ا  الالالنياقالل ا س  الي  اديحالل  س  لااقال -
 .يال   ،ات

 .ع ئ  الصق  اليالال إلا  الل لااقال -

 .و الالل ىال  ل ن  الز اا الم شادلااقال -

 .لااقالل،ساا سالال،ق اج  ال ا  الال، ض  -

اللائ،دددد الياةدددد ق ا ال لدددد يااتال   يدددد الالع  يدددد اللادددداقالل بددددإلي الال،لدددد يااتال -
 ج ي س.ال

 :القيامسبعملسمشروعاتسمثل (2

ال.ننال الا ي ا  -

ال. قإلالا     -

تدددد  ياالال دددداط   الا دددد الب ددددضالالقدددد فاليال،هدددد الال دددد الي،ندددد الأقالتنددددإلقالنددددإلاسال -
  ل يااتال ا  الله،اليل ييه،.ال

 لدددد يااتال ددددق  ال اان ددددد النال إلا دددد الالصددددق  اليالنلدددددفالال،اددددان النصدددددفال -
 الس إلك.ال

 . ل يااتالتا،  الالع ئ  -

  ل يااتالتلإلي الد اة  ال اان  اللوي ا اليال ب ا الالنل ا اليال،     . -

نالق انددددد اليتصددددد  عالال لددددد يااتالا، صدددددادي ال  نل ددددد ال دددددغ  سالتاا يددددد اليمن اج ددددد  -
 ال.الق إلىاليال  ينإلاليد  الالخ

 ويرسالعملسالتطوعيبعضسالمقترةاتسلتط
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ال ئيال،  ةددد الييةدددائ الاياددد  اليد   ددداالب  لدددالس، دددا ال قاضددد الال  ب ددد الال،ع  نددد النا ةددد ال (1
الب ع ال  ال ساا سالالغ د الياللدنل الالصغا الا  ال  ان الال ، الالع  كاليد رالال، ان ال

  ددان الاييثددا اليال ،دد الالا،دداا اليت ، دد الاليمانددا ال، ددإلزي اليأ ددقاٍالالقاجدداتالالا دد 
الال.يا ة ، ا الو الالخالال،ا ،عالياييااب  

لهددددد االالال ،ددددد الا ج ،ددددداا الال بدددددإلا اليداددددد،الالاانددددداالال ، ددددد الال بع لددددد نلددددد الثلاوددددد ال (2
الالال.ي ا  الو الال، ا راليالاا  اتال الااناالا  الناو الال،س إليات

ال  الت ، الو ال ادالالال ،د الال بدإلا ال اديدايالي   إليدايالب،داالاليالاهاتدا،الال،ؤةساتال (3
الي،ن هاال  التأدي ال ةال هااليزيادسال   اتها.

ال أ  دد الالط يددحالال دد  يااليندد ال دداال دد الشددأنآال وددعالننددا سالال ددا    الودد ال دد االال،اددالالادد  (7
اللإلاالبالإلاجاالبننا سالي ه   الاال  .الا  اللهؤ  الل 

ا  د الالد كاليد وعالال الع  الو الت ن  الال،ل يااتالالع  ي البا   اجاتالالا،هإل الال اج  (5
الالا،هإل المل الال،لا ن اليتقل حالياجاالالإل،تالله،.ال

،ددددداا الا ، ددددداالبننلدددددا ال  اندددددنالبقدددددإل ال  عصصددددد الوددددد الال ،ددددد الداددددد،الال،ادددددالالا ج  (7
يا بقدا الال د ال د الالا ج ،اا الت، الاله ئاتالا ج ،اا د اليال دا    الو هداالبال  اةدات

ال.شأنهاالال  ، البه االال ، الالها 

الندالل إلاتالالنضدائ  الي إلا،دعالا ن  ندتاليد د الالدخا ة نادسال  الن الال ل  اتالالق يثد الال (4
ال.يال ، اليالسهإلل الو ال  ن آو الال ، الا ج ،اا اللضع الة  هال

اةدددددد ع ا الال ،دددددد الال بددددددإلا الودددددد الال، الادددددد الال نسدددددد  اليالصددددددق  اليالسدددددد إلن  اللددددددع ضال (8
الال،  اط  الل ،ع  اتاليال،     الأيالال اط   الأيالال، ق و  الاج ،اا اي.
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ضدد ي سالال  سدد حالبدد  الالاهدداتالالقنإل  دد الياله ئدداتالالع  يدد الال ا  دد الودد ال دد االال،اددالال (9
ي،ددد الةدددعحالب ددداقالضددد ي سال لددد يا  الال ،ددد الال  الال  ، ددد لضددد،اقالديا الالسددد  اليال بدددا الياددد

ال.الع  كال  الال ا   الاللانإلن  

ا ج ،دددددداا اليا ةدددددد نادسال دددددد الالددددددخالبدددددد ا،الالأدا الال ،دددددد ال ل دددددد ،الال،سدددددد ، الل،سدددددد  سال (10
اليت ش الالس ع ات.اييااب اتال

وددد ال ددد االالا ةددد نادسال ددد الا  ددد ي الب عدددادلالالععددد اتالبددد  الاله ئددداتالال،ع  نددد الال ا  ددد  (11
الال،اال.ال

الندددد ال  ئدددد الأيالالاله ئدددداتاليال،ؤةسدددداتالالع  يدددد الات عصددددالأقينلصدددد البددددآالال عصدددداال (12
ال ؤةس الو ال االالاج ،اا ال ق دالت   الو آاليتع  اليتبإل .

يمضدددا سال  شددد سالوددد الال  ددد االيأةدددألالال دددآالت دددال اللهددد هالالسدددبإل الأقالتندددإلقالواتقددد ال  ددد ال
 د ال   هداالالل عندفالاد الأ   داالنث د اال  االالا، الالع  الينل الالد اإلساليال هدإل البال،ا ، دات

ا هددداالب ضددداال ددد الأبائهددداالب لدد ي،الال ندددعالمل هددداالباةددد،الايةددد  الالدد كال دددإلال  ،ددد ال ددد الال دددآالالينق،دد 
ال.ل  ال،  

 

وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله الأطهار وصحبه الأبرا وسلم 

 ،تسليما كثيرا

 .وآخراً والحمد لله أولا 
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 المراجع  أهم
 الالل  قالالن ي،الين االالس  الال،به سال

 ودد الانقدد افالال،ا ،ددعالال،سدد ،الودد الشددعآالاللددا سالاله  يدد ال/ دداد ال سدد  الال الالنندد الالغ بدد أثدد
  .ال1944ال1708طالأيل الال– ن الال–دا ال  ا الال-بعهال

  دا الال إلزيدعاليال لد الال.أال/ال سدا ال ، د سال.م شادالال،ا ،عالو يض الش ا  اليضد ي سالاج ،اا د
الاية    .ال

 الال1998ال-دا الاللدد ي ال-طالا يلدد الال–الايةدد  اليا  دد الا ج ،دداا الد/ال ق،دد الا،ددا س 
 الال.اللا  سال-

 طالال-د/الأ ،دد ال ق،دد الزايدد أضددإلا الا دد ال  ندداتالالدد اإلسالياي دد  الودد الال صدد الالقدد يلال
الالال.اللا  سال– ال2003أيل ال

 اللا  س.الال-الالل ي دا الطع  الال-انظ ال،عساتال  الال ةإللال قا، ال،باال 

  دد التددا يخالاي ددإلاقالال،سدد ،إلقال ال    دد الال نددإلي الاةدد ن،الالالع ددا الالدد ا   الج، دد الالأي ا 
 الال.اللا  سال–دا الال إلزيعاليال ل الاية    ال– ال2005طالأيل الال-ال نينالالأ   الاع 

 الالب يق.ال-لع اقال-د/الا، الو ي الطال عل  اليا ة  ،ا ال 

 ال–السددددد إلدي الال–دا الال ع نددددداقالال-طالأيلددددد الال-ابدددد النث ددددد ل قددددداوظالتنسدددد  الاللددددد  قالال ظددددد ،ال
  .ال1994ال- د1718

 ب ا  ،الال ،  الال  ص  ال نهإل آاليأ  اوآالييةائ آاليةع ال إلاجه آالد/الا  الب الم- 

  طد اب س:الن  د الالد اإلسالال-النق دإلتالالناعد الال نيدال-ال  ص  اليا ة  ،ا الو الأو يل االالسإلدا
 . 1992ال- دال1712اية     ال
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 دا ال–تقل ددحال:الاعدد الالدد از الال،هدد كالطالأيلدد الال–لس ددا الالل طعدد الالالاددا عال  نددا الاللدد  ق
  .ال1994ال- دال1718ال-ب  يتالال–الن اٍالال  ب ال

  الال2005/ال23/12إلدي الب ا يخالج ي سالالإلط الالس  

 ن عددد الال شددد الال– الال1999طالأيلددد الال-ال   دددحالال،ع دددإل اللصدددن الالددد  ، الال،عدددا ننإل كال –
الال.الس إلدي 

 طالثالثدد الال–لس ددا .التقل ددحال: صددبن الاعدد الاللدداد الابدداالزادالال، ددادال دد ال دد كال  دد الال عددادال
ال د.ال1998ال- دال1719ال-لع اق–ب  يتالال–دا الالن االال  ،  الال–

 ل لاضد الاللد خال:ال ق،د الأ ،د الن  داقالطالأيلد الال-س  الاب النث  و يالالل ي الته ياالتن-
  ال1992ال- د1712.الدا اللع اقالب  يتال

 ال/لس ا الال نالب الاع الالس  .الالنإلائ الو الا  صا الاللإلاا الال،س، الباللإلاا الالصغ ىال

 طالال-ودد الولددآالا يلإليددداتالد اةدد الج يددد سالودد الضدددإل الاللدد  قاليالسددد  الد/اليإلةددفالالل ضدددايكال
 الال.للا  سا– ن ع الي ع الال–ال اب  

 الال. د1721 ب عالا   الال3 ا  الال،ا ،عالالنإلي   ال 

 ال–طالدا الالدددد اإلسالال- ةددددال الال،ددددؤت، الالعددددا سالال– ا،إلادددد ال ةددددائ الاللدددد خال سدددد الالع دددداال
 ب يقالال–اللا  سال

  الدا الاب ال ن .الالال،ق  الالإلج نال ب الاب  الا ن لس

  ال  لددإل الب،إل،ددعال ؤةسدد الايةدد  الال ددإل البنشدد افالد/الوضددا الج يدد ال  ددفالال ،دد الا ج ،دداا
الة ،اقالال إلدس.
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 ال–ال، صدددإل سالال– الدا الالإلودددا الال1999طالأيلددد الال- ددد ه الال  ب ددد الا ددد الاي دددإلاقالال،سددد ،  ال
 الال. ص 

 إل،ددددفالايةدددد  ال دددد التنضدددد  الب ددددضالا ي دالا دددد الب ددددضالودددد الالهعدددد الد/ال ق،دددد المبدددد ا  ،ال 
ال.الال- 1984- ص الال–ط باال–طالأيل الدا الالصقاب الل   ا الال-القن ايكال

س:لمعلوماتسالعالميسساإلنترن سااللكترونيسسعلىسموقعسشبكسساالمواقعس

 إل،دددددددددددددعالبإلابددددددددددددد الالإل دددددددددددددائفالالسدددددددددددددد إلدي البلدددددددددددددعن الال،  إل ددددددددددددداتالال ال، ددددددددددددد الاين  نددددددددددددددتال 
http://www.jobs-gate.comال

 الشدددددددددددددددعن الال،  إل ددددددددددددددداتالال ال، ددددددددددددددد الاين  ندددددددددددددددتال–ج يددددددددددددددد سال صددددددددددددددد الال  ب ددددددددددددددد ال إل،دددددددددددددددعال
http://www.misralarabia.comال

 ال إل،عالالاني سwww..aljazeera.net/الال

 ال إل،ع http://middle-east-online.comال.ال

 إل،عال  /www.balagh.comال.ال

 إل،عالمة  الأيقال ي ال www.islamonline.net  
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 الفهرس

ال230ال.......................................................................الال ،ه  
ال231ال..المحهستاريخيسسونماذجسالشرعيسوتأصيلهسمفهومهساالجتماعيسالعملس:األولسالمبحث
ال231ال...............................................الا ج ،اا الال ، ال نهإل :الأي 
ال232ال......................................الا ج ،اا الل  ، الالل ا الال أ   :الثان ا
ال275ال........................الا ج ،اا الال ، الو الاية   التا يع اال  الن،ااق:الثالثا

ال253ال................الاالجتماعيسالمجالسفيستصححسأنسيحبغيسمفاهي س:الثانيسالمبحث
ال253ال......................................................ال.ال،سئإلل  ال نهإل :الأي 
ال253ال........................................................ال.الص ، ال نهإل :ثان ا
ال253ال........................................................ال.الاهادال نهإل :الثالثا
ال253ال.......................................................الال،سئإلل  ال نهإل :الأي 
ال259ال.......................................................ال:الص ، ال نهإل :الثان ا
ال275ال.........................................................الالاهادال نهإل :الثالثا
ال279ال...............................................ال:ال؟الل،نا  ،اال عالالإل،ن ال  هالل،

ال241ال................الاإلنالميسسلألمسسواالقتصادكساالجتماعيسالواقعس:الثالثسالمبحث
ال241ال....................................الا ج ،اا الالااناالو اليأث  االالعبال :الأي 
ال247ال........................................ال:اية   الال ال،الو الا ة ساليا،ع:الثان ا

ال249ال.................................................ال:اية  الا  الو ال    ق
ال281غيره سوعحتسالم لمي سعحتسالمعاصرساالجتماعيسالعملسم سنماذجس:الرابعسالمبحث
ال281ال......................الال،س ،  الا  الال، ا  الا ج ،اا الال ، ال  الن،ااق:الأي 
ال281ال....................الال،س ،  الد  الا  الال، ا  الا ج ،اا الال ، الن،إلاق:الالثالثا
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ال281ال................................الال،س ،  الا  الال، ا  الا ج ،اا الال ، :الأي 
ال293ال...........................الال،س ،  الد  الا  الال، ا  الا ج ،اا الال ، :الثالثا

ال307ال................الاالجتماعيسالعملسمجالسفيسومحاذيرسضواب :سالخامسسالمبحث
ال307ال.......................................ال  ضاتآالياب غا الت ال الل آالاي  صال-1
ال305ال.....................................البا شعاصال البال اإلسالالا،هإل ال ب ال-2
ال304ال...................................................اليال ل  سال با  الالع  ال-3
ال310ال.........................................الال ا الال،الالا اليال ن الال  النظاو ال-7
ال310ال...................................................الال سا الو   ال  الالق  ال-5
ال312ال...................................الا ج ،اا الال ، الو الا يلإلياتال  اااسال-7
ال315ال.........................................................اللا،هإل االتن   ال-4
ال318ال...................................الي،انإلن  الي ؤةس  الج،اا  البصإل سالال ، ال-8
ال318ال..................................................اليا اىالال، الا الالع  ال-9

ال320ال....................الالمجتمعسوتحميسسالتعوةسنشرسفيسالجماعيسالعملسوآثارسفوا تس:ال ادسسالمبحث

ال320ال.........ال إللهاالال،ا ،عالي  فاليالص  الالع  الأ  ال  المة    ال  إلزالتنإلي ال-1
ال321ال........................................الا   الو الال، ب  الالبا،اتالتلغ  ال-2
ال322ال.................الال ارالل،لن تال  اليأنآالاية  الي     الاظ، التأن  ال-3
ال323ال.....................................................الا و اداليت ،  ال ل ال-7
ال323ال.................الل ،س ،الال ي   الا شإلا اليت ع  الا،  ايالالايي،اقال  ان التقل حال-5
ال327ال....................اليه،ه،الب،االيالل ا ال صالقه،البلضا الال ارالا الال عن فال-7
ال325ال.......................الي ا ، ه،الل ي ه،اليي ئه،الا و ادالان ،ا اليتلإلي الدسزياال-4
ال325ال............................الل  اإلسال    الأ ،الي  الالناد  الالبعلاتال ااي ال-8
ال327ال.......................................البإلاجعاتهاالالل ا الو الال يل ال ساا سال-9
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ال324ال......................المل آالاية    الالل ،اليماادسال،عال،ا الميااب  التقل حال-10
ال324ال.......................الالعا ج الا ة غ لال  الاية   الال،ا ،عال ،اي ال-11
ال335ال..................................................................الالمراجعسأه 

 


