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 العصبية وآحارها على التعايش السلمي يف اجملتمع
ُٞ ؤخمذ ِلي العيباويد  ؤ.  ج٘ى

 املجخمْ العلمي، الخّاٌؾ، الخّفب، الّفبُت،: الكلمات املفتتاحية

 املقدمة 

ال ًخٙى ِلى ١ل بوعان ؤهمُت الخّاٌؾ العلمي بحن ألامم وبل وفي املجخمْ الىاخذ ٘ٝذ حاء الٝشآن 

ت داُِت بلى الخّاٌؾ بحن ألامم ِلى اخخالٗ اِشاٜهم ومللهم ٜا٥ حّالى ) م والعىت الىبٍى ُم ال٢ٍش
ُ
ْنَها٠ ًَ  

َ
ال

 ًُ ْم 
َ
ًَ ل ِزً

ه
ًِ ال

َِ  ُ
ه

َ َّللا
ه

ْيِهْم ِبنه َّللا
َ
ىا ِبل

ُ
ِعى ْٝ وُهْم َوجُ َبرُّ

َ
ْن ج

َ
ْم ؤ

ُ
اِس٠ ًَ ًْ ِد ْم ِم

ُ
ِشُحى٠

ْ
خ ًُ ْم 

َ
ًِ َول ً ْم ِفي الّذِ

ُ
ى٠

ُ
اِجل

َ
ٝ

ِعِىحَن  ْٝ ُ ِدبُّ اإلاْ ذه، واإلاامً مً ؤمىه ًُ ا٥ سظى٥ هللا ملسو هيلع هللا ىلص )اإلاعلم مً ظلم اإلاعـلمىن مـً لعاهه ٍو (  ٜو

وؤمىالهم (  وال ًخٙى ما للّفبُت الّمُاء اإلاُٝخت ظىاء ؤ١اهذ ِفبُت اللىن ؤو الىاط ِلى دمائهم 

الجيغ ؤو الٝبُلت والّؽحرة ؤو اإلازهبُت والىاثُٙت ؤو الٝىمُت مً آزاس وؤلشاس ِلى املجخمْ خُث ؤنها 

ُض وجٝىك دِاثم الخّاٌؾ  جادي الى الخىا٘ش والخخاـم والخىاخش بحن ؤ٘شاد املجخمْ الىاخذ وجِض

 العلمي بحن ؤ٘شاد املجخمْ الىاخذ.

ىسها وؤظبابها وآزاسها ِلى الخّاٌؾ العلمي بحن ؤ٘شاد  وظىدىاو٥ في بدثىا هزا الّفبُت واهىاِها ـو

 املجخمْ مبِىحن بّن ـىس الّالج لهزه الٍاهشة العِئت.

يها اهذاٗ البدث ومؽ٣لت الذساظت املقدمة:  وخىت البدث ٘و

 أهداف البحث: 

 بُان خُٝٝت الّفبُت وخىىستها  -1

ىسها وؤؼ٣الها -2  جىلُذ ؤهم ؤهىاُ الّفبُت ـو

 ببشاص ؤظباب وؽإتها وآزاسها ِلى املجخمْ -3

الج جل٤ الٍاهشة العِئت -4  بُان واحب ألامه في هبز ـىس الّفبُت ولشوسة الخّاٌؾ ِو
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 مشكله البحث: 

 ماهي خُٝٝت الّفبُت وما مذي خىىستها.؟ -1

 وآزاسها ِلى املجخمْ.؟ما هي ؤظباب وؽإتها  -2

 ما هي واحباث ألامه هدى الخّاٌؾ العلمي في املجخمْ وماهي وٛش ِالج هزه الٍاهشة.؟ -3

 خطة البحث:

ىسها وؤؼ٣الها ومٍاهشها   اإلابدث الاو٥: مٙهىم الّفبُت ـو

 اإلابدث الثاوي: ؤظباب وؽإة الّفبُت وآزاسها ِلى الخّاٌؾ العلمي في املجخمْ 

 اثل الّالج لهزه الٍاهشة العِئتاإلابدث الثالث: وظ 

ُاث يها ؤهم الىخاثج والخـى   الخاجمت: ٘و

 املبحث الاول: مفهىم العصبية وصىرها وأشكالها ومظاهرها 

ن ًخّّشك 
َ
ٙائه،  واملجخمْ اإلاعلم الٙشد ٘اهه البذ ؤ ق ُ٘ه ؤلِاًمان ـو مده ًُ ِبلى بّن اإلاىاٜٚ التي 

خذار الحُاة وظجن هللا ًمض ي هزا الابخالء والخمدُق 
َ
ّىجه، والىعي وامخذاده. ومً خال٥ ؤ والّلم ٜو

و
َ
 الخىىسة. ِلى دسحاث مخٙاوجت في الؽّذة ؤ

ِش٠ذ همْذ واظ
ُ
لل في حعذ املجخمْ ِ٘ةن ج ذ جٍهش مً خال٥ رل٤ ١له ؤمشاك ِو دؽشث، وإن ٜو

 ِىلجْذ هذي هللا مً ٌؽاء بلى الحٞ بِةرهه.

ن وّشك هىا ِبلى مشك ٌعهل اهدؽاسه وامخذاده، ألهه ًالمغ الّاوٙت اإلإشوظت في ؤلِاوعان
َ
ذ ؤ  ،وهٍش

ٕزيها في هزا الاججاه  ول٢ً هزا اإلاشك ًذْ٘ الّاوٙت برا المعها ِبلى الاهدشاٗ ًِ ههج ؤلِاًمان، َو

 الّفبُت.الاهدشاٗ ًخدّى٥ بلى ٘خىت ولاللت ٠بحرة اهه مشك  وإرا اظخمّش  ،اإلاىدٗش

مها مٙهىم ا لّفبُت ألاو٥:اإلاىلب    وألادلت ِلى جدٍش

فاب ؤوىا  ب اإلاٙاـل التي جالثم بُنها وحؽذها،الّفب: ِفب ؤلاوعان والذابت وألِا

وحّفب ؤي ؼذ الّفابت والّفابت الّمامت، والخّفب مً الّفبُت والّفبُت ان ًذِى الشحل الى  

    .1مٍلىمحنهفشة ِفبخه والخألب مّهم ِلى مً ًىاوئهم ٌاإلاحن ١اهىا ؤو 

                                                 
 1/211،   1لعان الّشب البً مىٍىس داس ـادس بحروث ه/ - 1
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  2ـشة مً يهم٤ امشه في خٞ او باولوالّفبُت مىا

م   الّفبُت:ألادلت ِلى جدٍش

 
ا
م ؤوال  :مً الٝشآن ال٢ٍش

    3( ) ِبهما اإلاامىىن ِبخىةٜا٥ حّالى 

ىا بن ؤ٠شم٢م ٜا٥ حّالى  باثل لخّا٘س  ٜو
ا
) ًا ؤيها الىاط ِبها خلٝىا٠م مً ر٠ش وؤهثى وحّلىا٠م ؼّىبا

  4ِىذ هللا ؤجٝا٠م (

ُٝمىن ٜا٥ حّالى  نهىن ًِ اإلاى٢ش ٍو ) واإلاامىىن واإلاامىاث بّمهم ؤولُاء بّن ًإمشون باإلاّشٗو ٍو

اجىن  ض خ٢ُم ( الفالة ٍو ولئ٤ ظحرخمهم هللا بن هللا ٍِض
ُ
ىُّىن هللا وسظىله ؤ   5الض١اة ٍو

اجىن الض١اة وهم سا٠ّىن. ٜا٥ حّالى  ) بهما ول٢ُم هللا وسظىله والزًً آمىىا الزًً ًُٝمىن الفالة ٍو

  6ومً ًخى٥ّ هللا وسظىله والزًً آمىىا ٘ةن خضب هللا هم الٕالبىن (

 
ا
 مً العىت: زاهُا

ِبى 
َ
ًْ ؤ شَ  َِ ِ ملسو هيلع هللا ىلصُهَشٍْ

ه
ا٥َ َسُظى٥ُ َّللا

َ
ا٥َ ٜ

َ
ٜ 

َ
  ة

َ
ْْ )ال ِب ًَ  

َ
َذاَبُشوا َوال

َ
 ج
َ
ُمىا َوال

َ
َبأ

َ
 ج
َ
ىا َوال

ُ
َىاَحؽ

َ
 ج
َ
َداَظُذوا َوال

َ
 ج

ا.  َىاها
ْ
ِ ِبخ

ه
َباَد َّللا ِِ ىا 

ُ
ىه

ُ
ٍن َو١ ّْ ِْ َب

ُْ ى َب
َ
ل َِ ْم 

ُ
ُم٢ ّْ ْعِلِم َب

ُ ْ
ى اإلا

ُ
خ

َ
ْعِلُم ؤ

ُ ْ
ِلُمهُ  اإلا

ْ
ٍ ًَ  

َ
ُه وَ  ال

ُ
ل
ُ
ز
ْ
خ ًَ  

َ
ُشُه. َوال ِٝ ْد

ًَ  
َ
ال

َىي  ْٝ اٍث  َهاُهَىاالخه  َمشه
َ
ر

َ
ال
َ
ْذِسِه ز ـَ ى 

َ
ِؽحُر ِبل َُ ْعِلِم » َو

ُ ْ
لُّ اإلا

ُ
ْعِلَم ١

ُ ْ
اُه اإلا

َ
خ

َ
َش ؤ ِٝ ْد

ًَ ْن 
َ
ّشِ ؤ

ه
ًَ الؽ ِبَدْعِب اْمِشٍت ِم

ْشُلُه  ِِ ُه َو
ُ
ْعِلِم َخَشاٌم َدُمُه َوَمال

ُ ْ
ى اإلا

َ
ل َِ)7. 

بي مىس ى ٜا٥ 
َ
ً ؤ  ) ا٥ سظى٥ هللا ملسو هيلع هللا ىلصٜ: ِو

ا
 8(اإلاامً للمامً ١البيُان ٌؽذُّ بّمه بّما

ً الىّمان بً بؽحر ٜا٥ : ٜا٥ سظى٥ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  مثل اإلاامىحن في جىاّدهم وجشاخمهم وحّاوٙهم مثل  )ِو

 9(الحمىالجعذ ِبرا اؼخ٣ى مىه ِمى جذاعى له ظاثش الجعذ بالعهش و 

                                                 
 313م  1985 1داس الىٙاجغ بحروث ه/ /دمحم سواط ٜلّه جي ،الٙٝهاء دمعجم لٕت  - 2

 10الحجشاث :  - 3
 13الحجشاث :  - 4
 71الخىبت :  - 5
 56، 55اإلااثذة :  - 6
م) - 7  8/6(  الجامْ الصحُذ لإلمام معلم بً الحجاج الىِعابىسي ، داس الجُل وداس الا٘اٛ ،بحروث  6706صحُذ معلم خذًث ٜس
م ) - 8  8/20( الجامْ الصحُذ  6750صحُذ معلم  خذًث ٜس
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٠ثر مً مىاظبت وخذًث
َ
 ولٝذ خزس الشظى٥ ملسو هيلع هللا ىلص مً الّفبُت في ؤ

ن سظى٥ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٜا٥ :  
َ
شة هنع هللا يضر ؤ بي هٍش

َ
هل ؤلاظالم : اظدعٝاء  )ًّ٘ ؤ

َ
زالر مً ّ٘ل الجاهلُت ال ًذِهً ؤ

ًٌ في اليعب والىُاخت ِلى اإلاُذ  10(بال٣ىا٠ب ووّ

زالر مً ِمل الجاهلُت ال ًتر٠هً ؤهل ؤلِاظالم : الىُاخت ِلى اإلاُذ،  )وفي سواًت ؤخمذ بً خىبل 

هىاء و٠زا. ٜلذ لعُّذ وما هى ؟ ٜا٥ دِىي الجاهلُت ًا آ٥ ٘الن ًا آ٥ ٘الن 
َ
 11(والاظدعٝاء باأل

شة هنع هللا يضر ٜا٥ : ٜا٥ سظى٥ هللا ملسو هيلع هللا ىلص :  بي هٍش
َ
ً ؤ ت الجاهلُت بن هللا )ِو ُه

ّبِ
ُِ  ِض وحّل ٜذ ؤرهب ِى٢م 

خشها باآلباء، مامً جّٝي  ًه سحا٥ ٘خشهم بإٜىام،  وؤ ٘و هخم بىى آدم، وآدم مً جشاب، لُذِ
َ
٘احش ؼٝي. ؤ

هٙها الىتن 
َ
هىن ِلى هللا مً الجّالن التي جذْ٘ بإ

َ
ًه ؤ

ُ
و ل٣ُىه

َ
 12(بهما هم ْ٘دم مً ٘دم حهىم، ؤ

 
َ
ً بيذ وازلت بً ألاظْٝ ؤ باها ًٝى٥ : ٜلذ : ًا سظى٥ هللا، ما الّفبُت ؟ ٜا٥ : ِو

َ
ؤن حّحن )نها ظمّذ ؤ

 13(ٜىم٤ ِلى الٍلم

ً ابي  شة ًِِو اٛس الجماِت ٘ماث ماث مُخت حاهل )مًالىبي ملسو هيلع هللا ىلص اهه ٜا٥  هٍش  ،ُتخشج مً الىاِت ٘و

ت ُه
ّمِ
ُِ  حاهلُت. ومً ٜاجل جدذ ساًت 

ٌ
خلت ِٝ ِخل ٘ ُٝ

ُ
َفبت، ٘ َِ و ًىفش 

َ
َفَبٍت ؤ َّ َفَبٍت ؤو ًذِى ل َّ ، ٌٕمب ل

احشها، وال ًخداش ى مامنها، وال ًٙي لزي ِهٍذ ِهذه، ٘لِغ مجي  ها ٘و ومً خشج ِلى ؤمتي ًمشب َبشه

مى هى الزي ال ٌعدبحن وحهه "  14(ولعذ مىه  مش ألِا
َ
 " ألا

ٙت جخطح لىا خُٝ ت ِلى ـىسجه الىاُّٜت. و٠زل٤ ٘ةن مً هزه ألاخادًث الؽٍش
ّ
ٝت اإلاشك والّل

ٙت حؽحر ِبلى حىهش الّالج الزي ًشظمه منهاج هللا بخ٣امله وجىاظٝه وجشابىه.  ألاخادًث الؽٍش

 

                                                                                                                                                 
م ) - 9  8/20الصحُذ  ( الجامْ 6751صحُذ معلم  خذًث ٜس

خ ال٢بحر ) - 10 هـ( الىبّت: 256دمحم بً بظماُِل بً ببشاهُم بً اإلإحرة البخاسي، ؤبى ِبذ هللا )اإلاخىفى: ( 2/232ا خشحه البخاسي في الخاٍس

  داثشة اإلاّاٗس الّثماهُت، خُذس آباد
خ ال٢بحر ) في البخاسي ا خشحه  - 11 هـ( الىبّت: 256ٕحرة البخاسي، ؤبى ِبذ هللا )اإلاخىفى: دمحم بً بظماُِل بً ببشاهُم بً اإلا( 2/232الخاٍس

  داثشة اإلاّاٗس الّثماهُت، خُذس آباد
م ) داوود خذًثظجن ابي  - 12    4/492ابي داوود ظلُمان السجعخاوي داس ال٢خاب الّشبي بحروث  لإلمام( ظجن ابي داوود 5118ٜس

م ) داوود خذًثظجن ابي  - 13  493/  4(  5121ٜس

م ) - 14  20/  6(  4892صحُذ معلم خذًث ٜس
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 استهوخىى اإلاىلب الثاوي : خُٝٝت الّفبُت 

ا آ٥ ٘الن، هي وؤمثالها مً دِىاث اإلاىاوُٝت وؤلاٜلُمُت  هزه:بن دِىي الجاهلُت  ًا آ٥ ٘الن ٍو

والٝىمُت جمثل اهدشاٗ ِاوٙت الٝشبى وسابىت البلذ ًِ خىها ؤلِاًماوّي وههجها الشباوي، لخفبذ 

ها   مً ؤن ججمْ وجفلح، ِبنها الّفبُت التي ِ٘ش
ا
، بذال ِاوٙت ودِىي حاهلُت، جٙعذ في الىاط وجٙٛش

سه
ه
 ا منها سظى٥ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ِبنها الباول والٙخىت والٙعاد.لىا وخز

ـبذ 
َ
وفي واّٜىا الُىم، واْٜ اإلاعلمحن في ألاسك، اظدؽشي هزا اإلاشك ِلى ـىسة خىحرة مذّمشة. ٘إ

 ٜبل دًىه 
ا
٢شه ألسله ؤوال بُلخه ومىىٝخه ٘و حّج ًجذ اِتزاصه في هٙعه ٜو فىم ٍو اإلاعلم الزي ًفلي ٍو

ُٝذجه.  ؤـبدىا هجذ هزه الذِىي الجاهلُت جمض ي في واْٜ اإلاعلمحن. ِو

الٜاتهم، ولم ٌّذ   لٝذ ؤـبذ الىاْٜ اإلاىدٗش الزي ٌِّؽه اإلاعلمىن هى الزي ًفٓى سوابي الىاط ِو

 ؤلاًمان والخىخُذ، 

سخام وهم ملتزمىن بذًً هللا ؤمش مؽشُو ختى ًٝىي اإلا
َ
هل وألا

َ
اء بإمِبن الىّد بحن ألا اهت علم ِلى ال٘ى

ًّ  ،وِإن خّب الىوً، خّب اإلاامً لذاسه وؤسله وبلذه، هى مً ٘ىشة اإلاامً ووبّه الشخم،ـلت  ول٢

ت ججّل والء اإلاعلم  ُّ ه ؤلاًمان والخىخُذ، ختى ال ًخدى٥ بلى ِفبُت حاهل هزا الحب ًجب ؤن ًفٔى

خىة ألاسك والىوً 
ُ
سله وووىه، والءا ؤِلى مً والثه هلل وسظىله، وججّل ؤ

َ
ؽحرجه ؤو ؤ ألاو٥ ألهله ِو

فبذ  ؤِلى مً ؤخىة ؤلاًمان، وجفبذ ألاسك هي مدىس ألاخالٗ والفالث، والخ٢خالث والخجمّاث، ٍو

، ًداسب  ،اإلاامىىن بزل٤ ِلى ٔحر ما ؤمش هللا وسظىله به
ا
 وؼُّا

ا
ا ٜش ، ٘و

ا
 وؤخضابا

ا
ًفبدىن ؤؼخاجا

مت واخذة مً دون الىاط ٠ما ؤمش ؤلاظالم.
ُ
، وال ًفبدىن ؤ

ا
 بّمهم بّما

ـبذ هزا الىاْٜ املخالٚ لىفىؿ منهاج هللا هى الزي ًفٓى الشوابي 
َ
فٓى العُاظتوؤ ىاٜٚ، واإلا ٍو

مت.
ُ
 في حعذ ألا

ا
مٝا ُِ  والاٜخفاد واإلافالح، ختى امخذث اإلاإظاة وصاد الجشح 

ِبلىا ِليها ِلى ؤنها هي "  ْٝ ُُ
َ
شض ي الىاط ٘

ُ
ىت والؽّاساث ج  خحن جفبذ الضخاٗس والٍض

ا
مش ظىءا

َ
ضداد ألا ٍو

ن ٌعإلىا ًِ خُٝٝت هزا " الضخٗش "، وما ُ٘ه مً خلل والىشاب و 
َ
، دون ؤ ّٞ جفادم الجىهش " الح

 مْ الىهج ؤلاًماوي. 

  ؤهىاُ ا لّفبُت الثالث:اإلاىلب 



 

 

 

 
 احباث املؤمتر العلمي الدويل اخلامس املشرتك الخالج 

 

 064 

  

ن هىحض هزه الّفبُاث الجاهلُت ؤو وّّذد بّن مزاهبها وهمارحها في واْٜ اإلاعلمحن 
َ
ووعخىُْ ؤ

ت ٠زل٤، ِلى الىدى الخالي  : 15الُىم، وفي واْٜ البؽٍش

شوس وِإعجاب بالىٙغ.  ـ الّفبُت للزاث وما جدمل مً ٠بر ٔو

ظشة والّاثلت واليعب، وإًثاسهم بالباول وجإًُذهم ِلى الٍلم. ـ الّفبُت
ُ
 لأل

.
ا
ذواها  ِو

ا
ً ٌلما  ـ الّفبُت لألـذٜاء والا٘خئاث ِلى خٝٛى آلاخٍش

ٗى مّها في الحٞ والباول  -  الّفبُت الٝبلُت والٜى

لضمالت ـ الّفبُت اإلاىاوُٝت ختى ًشجبي الىالء والبراء والتزاوج والامتزاج والخىاـل والٝبى٥ وا

 اإلاٙهىم الّفبي المُٞ  والفذاٜت بهزا

و
َ
و الحضب ؤو الخ٢خل  ـ الّفبُت للجماِت ؤ

َ
ي ججّمْ ختى ًفبذ اظم الجماِت ؤ

َ
اإلازهب او الحضب ؤو ؤ

بىاب اللٝاء.
َ
عّذ ؤ

ُ
ؼذ، ٘خخىاخً الجماِاث وح

َ
ِلى والىفشة ألا

َ
 ًىا٥ الىالء ألا

هذاٗ، لإِلٜلُم ختى جفبذ الىوىُت ؤلاٜلُمُت ـ الّفبُت 
َ
هي التي جشظم الذسب والىهج، والّالٜاث وألا

مت وجدىاٜن مفالحها، ٘خخفادم 
ُ
دب وال٢ٙش والّاوٙت والىالء. وجخمّضٛ ألا

َ
وهي التي ًذوس خىلها ألا

لت ومىامْ ال جخمْ إلاحزان ِاد٥. و جخّاون وجلخٝي، ِلى ؤظاط مفالح مخبّذِ
َ
، ؤ  وجٙتٛر

ِضه 
َ
مً ٔحرها بجيعها ودمها. وجخٙالل الؽّىب ِىذثز بماللت  ـ الّفبُت الٝىمُت التي جشي هٙعها ؤ

بىاب جالقي الؽّىب 
َ
عذُّ بزل٤ ؤ

ُ
ألاحىاط والذماء في دِىي حاهلُت باولت ًدّشمها ؤلِاظالم، ٘د

وألاحىاط ِلى ٔحر الخحر والحٞ في منهاج سّباوي ١امل. وال ٌّىد الخىا٘غ ِلى خحر، ول٢ً ِلى ؼش 

خىت ومٍالم ّت الىخىػ جدذ ساًاث الحماسة ال٣اربت، وجلتهب ألاسك ٘خىت وحعى ، وجداظذ ٘و د ؼَش

.
ا
 ودماسا

ا
 وخشوبا

  ومٍاهش الّفبُتـىس  الشابْ:اإلاىلب 

                                                 
اك  ِذهان سلا الىدىي ، لألظخارالّفبُاث الجاهلُت  - 15 ْ ،الٍش ِبذ اإلال٤  لألظخار، الّفبُت  42ؿداس الىدىي لليؽش والخىَص

، الّفبُت الٝبلُت في محزان ؤلاظالم ، سظالت ماحعخحر مٝذمت مً الىالب ِبذهللا بً  23ؿ الؽِباوي م٢خبت خالذ بً الىلُذ ـىّاء

 58ؿ  1435/1436ِٝاب الزًابي ، حامّت ؤم الٝشي ، العّىدًت 
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 مخّذدة
ا
 وؤؼ٣اال

ا
ت ِامت ـىسا ول٢نها جٍل في  ،وجإخز هزه الّفبُاث في واْٜ اإلاعلمحن وواْٜ البؽٍش

ن ه٢ؽٚ هزه الفىس 
َ
حمُْ ـىسها جدمل اإلاٍالم والٙخىت والٙعاد في خُاة الىاط ومعاولُدىا ؤ

 :16ومنها اإلاخّذدة في ١ل واْٜ ختى جخمه مّالجتها

ً اإلا٣اهت الاحخماُِت او اإلاا٥ او الٝبُلت او اإلاىىٝت او  -1 جُُٝم الىاط ووصنهم بدعب مىاٍص

 الذولت

ت والاخخٝاس لٙاً وال٣لوالٛ ألاب -2  ماث والّباساث التي جدمل مّاوي السخٍش

حرها -3  اخخٝاس بّن اإلاهً والحٗش ١الجضاسة والحالٜت ٔو

 اإلاىىٝت بالباول جدذ الؽّاس حاهلي )الىاس وال الّاس( والٝبُلت ؤ وؤالخّفب مْ الاظشة  -4

ن اإلافاهشة مْ  -5  و مىاوٞ مُّىت ختى ولى ١اهىا ـالححنؤو ٘ئاث اظش ؤ٘س

ؤو ِما٥ مدفىس في ٘ئت البراء والفذاٜت والخّامل بل والخُّحن في ألا حّل الىالء و  -6

 صحاب مىىٝت مُّىت ؤ

 خز بالثإس اهدؽاس ٌاهشة ألا  -7

 ها على التعايش السلمي في املجتمع وسبل عالجهااملبحث الثاني: أسباب نشأة العصبية وآثار  

 17لّفبُتظباب وؽإة واهدؽاس ااإلاىلب ألاو٥ : ؤ

بُلخه  ٘اإلوعان والىبُعي:اإلاُل الٙىشي  -1 ه ٜو ًخجاوغ  ألههبىبّه ًمُل الى ٜشابخه واهله ورٍو

اداجه الجعذًت والىٙعُت وهزا اإلاُل مذِاة لالهجزاب والخٙاِل واملحبت  دؽابه مّهم في ـٙاجه ِو ٍو

 واإلاىالاة.

ُت  -2 ً الؽِش ذم الىٍش باإلاىاٍص  لّٚ الاًمان وجٝذًم الهىي واهدشاٗ الىالء الذًجي ِو

                                                 
س ي، ماظعت ,  25ؿ  ِبذ اإلال٤ الؽِباوي لألظخارالّفبُت  - 16 الّفبُت الٝبلُت مً مىٍىس بظالمي ، د/خالذ بً ِبذالشخمً الجَش

س ي  33ؿ  الجَش
، الّفبُت الٝبلُت في  25ؿ  لألظخار ِبذ اإلال٤ الؽِباوي الّفبُت ،32ؿ  الىدىي الّفبُاث الجاهلُت لألظخار ِذهان سلا  - 17

 75ؿ  1435/1436محزان ؤلاظالم ، سظالت ماحعخحر مٝذمت مً الىالب ِبذهللا بً ِٝاب الزًابي ، حامّت ؤم الٝشي ، العّىدًت 
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ومً ؤخىش الٝماًا التي جثحر الّفبُاث الجاهلُت في الٙشد والجماِت ال٢بر والٕشوس وؤلاعجاب  -2

 الىاط.بالزاث والٝبُلت واإلاىىٝت والاظخّالء ِلى 

 الامشاك الىٙعُت والاحخماُِت اإلاىحىدة في بّن املجخمّاث والبِئاث  -3

شط الحٝذ والمُٕىت والّفبُت في ه -4  ٙىظهم ُ٘يؽإوا ِلى جل٤ الؽا١لتا٘عاد هٙىط الىاؼئت ٔو

ب او الحلُٚ او -5  الجيغ  الاهخفاس للٍٝش

6-  ٞ مّؽش اإلاىا٘ٝحن واإلاتربفحن واإلاشحٙحن الزًً ٌعّىن لبث العمىم والمٕاثً والاخٝاد لخمٍض

 املجخمْ والخأمش ِلى الىخذة جدذ معمُاث ٌاهشها الشخمت وباونها الّزاب

ِذاء هللا  -7
َ
خزوا ًُٝمىن الحذود التي ؤٜامها ؤ

َ
لٙها الىاط زمه سلىا بها، زمه ؤ

َ
ٞ هزه ألامت، ؤ  لخمٍض

 الىالءاث ِلى ؤظاظها

 الجهل الذًجي والثٝافي والّلمي والخخلٚ الحماسي  -8

ب الزي الحّذوا ان ج٣ىن اوهام وسجها ؼُاوحن الاوغ والجً مً  -9 الخٗى مً املجهى٥ والٍٕش

 اإلاٙعذًً واإلاتربفحن  

 ؤو ؤولاُ ظُاظُت مُّىت الّضلت الاحخماُِت والاوٕالٛ الزي ٘شلخه امشاك احخماُِت  -10

ت في املجخمْ بذوسها في الخدزًش مً هزا اإلاشك واـالح  -11 ٍى ِذم ُٜام مٍّم اإلااظعاث الخِى

 ومّالجت ٌىاهشه

ىا٥ اإلاٙترظحن واإلاخىٙزًً الزًً س٠ب -12 حن والٔا ىا مىحت الحٙاً ِلى وحىد ٘ئت مً ألاوباػ الاهتهاٍص

 الىوً وم٢دعباجه لُدٝٝىا مفالحهم المُٝت 

 ِذم ُٜام الذولت بىاحبها في مداسبت هاالء اإلاٙعذًً الزًً ٌعِئىن للىخذة والبالد -13

ج الاحخماعي والبرامج املخخلىت بحن ؤبىاء البلذ ِلى  -14 لّٚ ُٜام الذولت بىاحبها في بًجاد اإلاٍض

 اخخالٗ مىاوٝهم 

 الذساظُت في مّالجت هزه الامشاك الجاهلُت اهخمام اإلاىاهج لّٚ  -15

ت واملخابشاث الّاإلاُت والجماِاث والٙئاث اإلاّادًت واإلاتربفت بضُس مٙاهُم  -16 ُٜام الذو٥ الاظخّماٍس

 ِفبُت ومىاوُٝت 
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 لّفبُت وآزاسها ِلى الخّاٌؾ العلمي في املجخمْآزاس وؤلشاس وؤخىاس ا الثاوي:اإلاىلب 

مت اإلاعلمت وخذها.  البلذ الىاخذوإن هزا اإلاشك الٝاجل ال ًىدفش ؼّشه في  
ُ
و ألا

َ
!ؤ

ّ
ِبهه خىش يهذد  ٠ال

ت ١لها ِلى ألاسك خٝاد الباولت بحن الؽّىب، ختى  ،خُاة ؤلاوعان والبؽٍش
َ
ه الذاء الزي ًثحر ألا

ّ
ِبه

ٞه بال في مفالحه الٍاإلات وؤوماِه الّذواه ُت، ٘خثىس الحشوب وجلتهب ًفبذ ١لُّ ؼّب ال ًشي الح

مت ٙٝذ الىاط ألامً والّذالت والحّشٍت ال٢ٍش ً بإًذي الىاط ختى ،  ألاسك بىاسها، ٍو وجمىشب اإلاىاٍص

 
ا
ّشك ؤلاوعان ًِ ٜبى٥  ،ًٍلم بّمهم بّما خخل الخىاصن الاحخماعي َو  ٍو

ا
نهب بّمهم بّما ٍو

  الحٞ،
َ
مم اإلاخدذة وماظعاتها، ومجلغ ألا

ُ
شاساجه، والىٍام الّالمي وجفبذ حّبحراث هُئت ألا مً ٜو

داة اظخٕال٥ ٘اظذ 
َ
يخه، وخٝٛى ؤلِاوعان ولجانها، و١ل ما ؼابه رل٤، ١ل هزا ًفبذ ؤ الجذًذ وٍص

هٙعهم، ؤو 
َ
مت هىاٟ، ٣ًىن مً ؤو٥ ضحاًاها دِاة الّفبُت الجاهلُت ؤ مت هىا وحٍش لخىُٙز حٍش

حىاء الهىان والمّٚ
َ
حىاء الّاوٙت ٔحر الىاُِت، الزًً سُلىا وظ٢خىا ًِ باولها، في ؤ

َ
و ؤ

َ
، ؤ

ذالت اإلاحزان ه  ،الّاوٙت التي حؽّذها الضخاٗس ال٣اربت ٘خيس ى حىهش الحٞ ِو مش هللا وؼِش
َ
وجيس ى ؤ

 ومنهاحه!

حرهم ٌّشلىا ًِ ٜبى٥ الاظالمؤبا لزي حّل  ما  .الّفبُت لٝىمهم وحاهلُتهم الب .؟والب وابا لهب ٔو

شة الّشبُت  وما  الا الّفبُت ؤلاظالم.؟ ًشجذون ًِلزي حّل بّن ٜباثل الجٍض

ما ان  وما ذعي الىبىة الا الّفبُت ِص حره مً اإلاشجذًً ًشجذ ٍو لزي حّل الاظىد الّيس ي ال٢زاب ٔو

 .باألمشَٜشؾ اظخإزشث 

ل،  ؼذ الخىش خحن ًفبذ الشؤي الّام اإلاىدعب لإلظالم ًٝبل هزا الخإٍو
َ
ِبن ألامش ًبلٖ ٔاًت العىء وؤ

 زمه اظدعلم له وسض ي به 
ا
وال

َ
ن ظ٢ذ ِىه ؤ

َ
ىة له، بّذ ؤ  له ٜو

ا
مض ي مّه ل٣ُىن خامُا وهزا الىاْٜ، ٍو

لٙه!واِخاده 
َ
 وؤ

 ِىذ هضو٥ البالء بّذ البالء، 
ّ
خذ بال

َ
والٙخىت بّذ الٙخىت، والذماس بّذ الذماس، زمه ال ٌعدَُٝ ؤ

 ؟! )ٜل هى مً إلاارا خّل بىا ِٝاب هللا ٌعإ٥:واللجىء بّذ اللجىء، واملجاصس بّذ املجاصس، زم ججذ مً 

هٙع٢م
َ
هٙع٢م، ٘اهلل خٞ ِىذ ؤ

َ
ًذ٢ًم وؤ

َ
هخم بإ

َ
ًذ٢ًم، وهزا هى ما ـىّخمىه ؤ

َ
(، هزا هى ما ٠عبذ ؤ

، والًٝض ي بالحٞ
ا
خذا ، ال ًٍلم ؼِئا

َ
 .ًٍلم ؤ
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ؽحرجه زم في   زمه في ؤهله ِو
ا
وال

َ
ن ًبز٥ حهذه لُّالج هزا اإلاشك في هٙعه ؤ

َ
ِبنها معاولُت ١ل معلم ؤ

مخه.
ُ
 ٜىمه وؤ

م ملسو هيلع هللا ىلص مً آزاس وؤلشاس هزا اإلاشك ِلى ألامت ؤلاظالمُت في هزا الحذًث: ًِ  ولٝذ خزسها سظىلىا ال٢ٍش

ها ومٕاسبها، وإنه ؤمتي ظِبلٖ  -ٜا٥ سظى٥ هللا ٜا٥:  -هنع هللا يضر  -زىبان  ملسو هيلع هللا ىلص )بنه هللا صوي لي ألاسك ٘شؤًُذ مؽاٜس

 
ّ
 يهل٢ها بَعَىت، وؤال

ّ
تي ؤال مه

ُ
ي أل ٙش، وإوي ظإلُذ سّبِ ِىُُذ ال٢جَزًً ألاخمش وألـا

ُ
مل٢ها ما ُصِوي لي منها، وؤ

ِعهم ِ٘ع ُٙ هْ
َ
ا مً ظىي ؤ ُذوًّ َِ ي ِليهم  ِ

ّ
َعل خبَُذ بُمتهم، وإنه سبي ٜا٥ لي: بوي برا ٜمُِذ ٜماءا ٘ةهه ال ٌُ

ا مً ظىي ؤهٙعهم ِ٘عَخبَُذ  ي ِليهم ِذوًّ ِ
ّ
خ٤ ؤال ؤهل٢هم بَعىٍت ِامت، وؤال ؤظل ُذ ألمه ُْ ِىَ

َ
، وإوي ؤ ًشدُّ

عبي  ا، َو ًْ بإٜىاسها، ؤو مً بحن ؤٜىاسها، ختى ٣ًىن بّمهم يهل٤ بّما بُمَتهم، ولى احخمْ ِليهم َم

(ب
ا
 18ّمهم بّما

 :19ًبرص ُ٘ما ًليجإزحر الّفبُت ِلى الخّاٌؾ العلمي في املجخمْ  ؤنظبٞ ًخطح لىا  مما

عبب الىّشاث والٙخىت بحن ؤ٘شاد املجخمْ، .1
ُ
 ح

عبب خذور ال٢ثحر مً اإلاؽ٢الث التي ٌعخجُب بليها لّاٗ الّٝى٥ وؤصحاب ال٢ٙش  .2
ُ
ح

 اإلاىٕلٞ.

 جذِى بلى الثإس بحن الٝباثل والّؽاثش،  .3

ُى الجشاثم التي ٌؽتٟر بها ؤ٘شاد ِؽحرة بإ٠ملها ١ي ًثإسوا ألي ش يٍء ًمّغ  .4 م٢ً ؤن حعبب ٜو وٍُ

ُى اإلافاثب بؽ٣ٍل مخٍٙؾ.   ؤبىاء ِؽحرتهم، وهزا ظبٌب لٜى

عهم في ج٢٢ٙه،  .5
ُ
مّٚ ؼى٠ت املجخمْ وح

ُ
 ج

ٕزي ظىىة الٝباثل ال٢بحرة دون وحه خٞ، مما  .6
ُ
مّٚ ؼى٠ت الٝباثل الفٕحرة وح

ُ
٠ما ج

عب  ب ٘جىة في املجخمْ، وؼّىس بالذوهُت لذي ال٢ثحر مً الىاط.ٌُ

عبب حؽّىه ال٢ٙش املجخمعي وهبز ألاخالٛ، ألّن الّفبُت الٝبلُت مىاٜمت لها. .7
ُ
 ح

                                                 

 م1998/ 1صحُذ ظجن الترمزي م٢خبت اإلاّاٗس ه ، ٠34/14/2176خاب الٙتن,  الترمزي فيسواه  - 18
الّفبُت الٝبلُت في محزان ؤلاظالم، سظالت ماحعخحر مٝذمت مً الىالب ِبذهللا بً ِٝاب الزًابي ، حامّت ؤم الٝشي ، العّىدًت  - 19

س ي ؿ ، الّفبُت الٝبلُت مً مىٍىس بظالمي ، د/خالذ ب196 ؿ 1435/1436 س ي، ماظعت الجَش  115ً ِبذالشخمً الجَش



 

 

 

 
 احباث املؤمتر العلمي الدويل اخلامس املشرتك الخالج 

 

 071 

  

ّٙشٛ ال٣لمت  .8
ُ
ت والخىاخش بحن ؤ٘شاد املجخمْ واظدباخت الذماء بُنهم، ٠ما ج ٜش ُٙ ادي بلى ال

ُ
ج

 .والٝلىب

 لٍاهشة العِئتالّالج لهزه ا اإلاىلب الثالث: ظبل

و٥ الّالج هى جصحُذ الخفّىس ؤلِاًماوي والّخىخُذ، ختى ًفذٛ الىالء ألاو٥ هلل، وختى ًفذٛ  -1
َ
بن ؤ

ه خب ألاهل   ال مجشد ؼّاس ًىٍى
ا
٠بر هلل ولشظىله خُٝٝت

َ
الّهذ مْ هللا، وختى ٣ًىن الحب ألا

ختى ٌعخُٝم ؤلِاًمان والخىخُذ ٔىاء ِىه،  والّؽحرة، وخب اإلافالح وألاهىاء. ِبهه ِمل هام لشوسي ال

 ِلى الىهج الشّباوي في حمُْ جفّىساجه ومماسظاجه.

هم الىظاثل بلى رل٤ 
َ
ب وبىاء. وِإن مً ؤ اًت وإِذاد، وجذٍس ولى التي جدخاج بلى ِس

ُ
ِبنها الٝمُت ألا

ب،  اًت خاهُت وِإؼشاٗ وجذٍس مفاخبت منهاج هللا مفاخبت ِمش وخُاة، مفاخبت مىهجُت، في ٌل ِس

مله. وال ش يء ًفىْ في الىٙىط مثل خت ى حعخُٝم الىٙىط التي ٢ًخب هللا لها الهذاًت بشخمخه ٘و

ذ وجذّبشث.   منهاج هللا برا آمىذ الٝلىب وِو

ان ًخز٠ش ؤلاوعان ؤن ؤـله مً جشاب زم مً هىٙت مزسة وان حمُْ البؽش ِلى اخخال٘هم مً ؤـل  -2

 واخذ ٜا٥ حّالى

باثل لخّاس ؤيها الىاط بها خلٝىا٠م  )ًا  ٘ىا ان ا٠شم٢م ِىذ هللا مً ر٠ش وؤهثى وحّلىا٠م ؼّىبا ٜو

 20اجٝا٠م (

وال  بالحعب الِىذ هللا والٙىص بشلاه والجىت هى بالخٝىي  الىاط والٝبى٥ ان محزان الخٙالل بحن  -3

 الٝبُلت وال اإلاىىٝت وال اإلاهىت

ىٍت بذوسها في مّالجت -4 الاحخماُِت اإلاىحىدة في بّن الامشاك الىٙعُت و  ُٜام اإلااظعاث الخِى

 املجخمّاث 

الخدزًش مً مّؽش اإلاىا٘ٝحن واإلاتربفحن واإلاشحٙحن الزًً ٌعّىن لبث العمىم والمٕاثً -5

ٞ املجخمْ والخأمش ِلى الىخذة جدذ معمُاث ٌاهشها الشخمت وباونها الّزاب  والاخٝاد لخمٍض

ت والذًًمداسبت ومٝاومت الجهل الذًجي والثٝافي والّلمي والخخل -6  ٚ ووؽش الّلم واإلاّ٘ش

                                                 
 13الحجشاث :  - 20
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ولاُ ظُاظُت ؤو ؤالاحخماُِت والاوٕالٛ الزي ٘شلخه ؤمشاك احخماُِت  مً الّضلتالخشوج -7

 والاخخاله والامتزاج مْ املجخمّاث ألاخشي 

ت في املجخمْ بذوسها في الخدزًش مً هزا اإلاشك وإـالح ومّالجت  -8 ٍى ُٜام مٍّم اإلااظعاث الخِى

 ٌىاهشه 

 الذولت بىاحبها في مداسبت هاالء اإلاٙعذًً الزًً ٌعِئىن للىخذة والبالد ُٜام  -9

ج الاحخماعي والبرامج املخخلىت بحن ابىاء البلذ ِلى اخخالٗ  -10 ُٜام الذولت بىاحبها في اًجاد اإلاٍض

مدا ٍ٘ت في  ألبىاءمىاوٝهم وحشجُْ الضواج بحن ابىاء املحاٍ٘اث املخخلٙت واًجاد ٘شؿ ِمل 

 ومّىىي.خا٘ض مادي بًجاد خشي مْ مداٍ٘ت ا

مّالجت هزه الامشاك مً خال٥ اإلاىاهج الذساظُت بةًجاد مىلىِاث في مىاد التربُت الاظالمُت  -11

والتربُت الاحخماُِت جبحن خىىسة هزا اإلاشك الجاهلي واهمُت الاخىة الاًماهُت والىخذة الُمىُت ِلى 

 والجامُّت.مخخلٚ اإلاشاخل الذساظُت 

تبن ِالج ؤ ن ًخّم بالؽّاساث اإلاخىا٘عت اإلاخفاِس
َ
للىا ال ًم٢ً ؤ ول٢ىه ًخّم بالىهج اإلاذسوط،  ،مشالىا ِو

ن ٢ًخب هللا لىا الىجاة في الذهُا 
َ
ىت الىاُِت، والّمل الذاثب والبز٥ الفادٛ لُل نهاس، ِس ى ؤ

ُ
والخ

 وآلاخشة.

ش  الث مشك ٜاجل مذّمِ وِإنها  ،في واّٜىا الُىمالّفبُاث الجاهلُت وما ًبجى ِليها مً سوابي ـو

مت. بنها معاولُت البِذ واإلاذسظت 
ُ
ن ًنهن لّالج هزا اإلاشك الٝاجل في ألا

َ
معاولُت ١ل معلم ؤ

ولي ألامش وحمُْ ماظعاث الذولت واملجخمْ اإلاذوي.
ُ
 واإلاسجذ والّلماء وؤ

ن جداسب هزه الٙخىت في ألاسك
َ
مت اإلاعلمت ١لها ؤ

ُ
، وجذْ٘ ًِ الىاط ِبنها ِبرن مهمت اإلاعلم ومهمت ألا

خىتها ها ٘و مت  ،ؼشه
َ
ت وألا ٍى هم معاولُاث اإلااظعاث التربىٍت الخِى

َ
ومً هىا جخطح لىا واخذة مً ؤ

حىاء ألامً الحُٝٝي والّذالت الفادٜت والاخىة 
َ
ت ؤ ش للبؽٍش

ّ
اإلاعلمت ِلى مذاس الّفىس، ختى ج٘ى

محن. الحُُٝٝت
َ
 اإلابيُت ِلى محزان سباوي ؤ

المُت والاحخماُِت ودوسها الهام في بىاء ٢٘ش ومً هىا هذٟس البّذ  ت والِا ؤلاوعاوي للماظعاث التربٍى

ىاثه. اوٙخه ووالثه، وجىحُه حهذه ِو  ؤلِاوعان ِو
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ا جخّم مِبه ،ِبن جدُٝٞ هزه اإلاهمت الٍُّمت، ؤو مّالجت هزا الذاء الخىحر ال ًخّم ب٣لمت هلٝيها زم همض ي

اًت الحاهُت مً خال٥ مىاهج جٙفُلُت جىبُُٝت جدمل الّ ب، وجدمل مّها الِش لم والىهج والخذٍس

محن.
َ
 وؤلِاؼشاٗ، والخّّهذ واإلاشاٜبت، والخىحه الذاثب والىصح ألا

ُه لزل٤، ومذي  ول٢ً ًٍل للجهذ البؽشّي اإلابزو٥، ومذي التزامه الخىت والىهج، ومذي جٙاِله وِو

ىاثه، ظٍُل لهزا ١له دوس سثِغ في هجاح الخىت وبل بل هزا ١له ج٣ىن ـذٜه وبزله ِو ٓى الهذٗ. ٜو

ب وظّىا وواٜخىا ِبادة هلل  مش ١له هلل. ول٢ىىا هبز٥ الجهذ لِعخِى
َ
و٥. ٘األ

َ
هذاًت هللا هي الّامل ألا

مشه وواِت له..
َ
 واظخجابت أل

 21في الخّاٌؾ العلمي في املجخمْ ةهمُت ألاخىة والىخذؤ الشابْ:اإلاىلب 

ن 
َ
هٙعىا، وؤ

َ
ش ؤ ِ

ّ
ها ومً اإلاىاظب ؤن هز٠ نه ؤلاظالم ًدترم الشوابي والّالٜاث التي ؼِش

َ
وُّذ وه٢شس، ؤ

ن ًفٓى ؤلاظالم هزه الشوا
َ
لى سؤط هزه  ِبًماهُت،بي ١لها لخ٣ىن سوابي هللا بحن الىاط ِلى ؤ ِو

خىة في هللا ٠ما ـأها منهاج هللا.
ٌ
خىة ؤلِاظالم، ألا

ُ
خىة ؤلِاًمان، ؤ

ُ
 الشوابي ؤلاًماهُت ؤ

خىة 
ُ
ًّ هزه ألا ٠بر، الىالء الىاعي ول٢

َ
و٥ وألا

َ
س جىبُٝها في واْٜ الىاط ِبال ِبرا ١ان الىالء ألا

ه
في هللا ًخّز

الفادٛ، هى هلل. ومً هزا الىالء ًيؽإ ١ل والء آخش، ومىه جيؽإ اإلاىالاة بحن اإلاامىحن، ومىه ًيؽإ 

اء بالّهذ الحٞ ذ لخفبذ مىالاة ٘ةرا الىشب الىالء هلل الىشبذ اإلاىالاة بحن اإلاامىحن واه ،ال٘ى د٘ش

س 
ّ
خّز ججمّاث وؤخضاب جّٙشٛ اإلاامىحن وال ججمّهم، وجفبذ ـىسة مً ـىس الّفبُاث الجاهلُت، ٍو

مىشب العمْ والىاِت وجخخلي ألامىس. اء بالّهذ الشباوي ٍو  ِىذثز ال٘ى

اوٙت ٘دعب، ول٢نها معاولُت والتزام، وخٝٛى وواحباث  واإلاىالاة بحن اإلاامىحن لِعذ ٜمُت مىدة ِو

 واخذة.
ا
 ل٣ُىهىا ؤّمت

ا
 ّ٘فلها منهاج هللا، وهي ِهذ مْ هللا مً اإلاامىحن حمُّا

ن هىسد بّن الىفىؿ مً منهاج هللا لخز٠شها بدُٝٝت الشوابي 
َ
 ؤلِاًماهُت:ولّله ًجذس بىا ؤ

 22) ِبهما اإلاامىىن ِبخىة(ٜا٥ حّالى  

                                                 
 75ؿ  5/1420ألاخالٛ ؤلاظالمُت ، ِبذالشخمً خعً خبى٢ه اإلاُذاوي، داس الٝلم دمؽٞ ، ه - 21
 10الحجشاث :  - 22
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ىا بن ؤ٠شم٢م  ) ًا ؤيها الىاط ِبها خلٝىا٠م مً ر٠ش وؤهثى وحّلىا٠مٜا٥ حّالى  باثل لخّا٘س  ٜو
ا
ؼّىبا

  23ِىذ هللا ؤجٝا٠م (

) بهما اإلاامىىن الزًً آمىىا باهلل وسظىله زّم لم ًشجابىا وحاهذوا بإمىالهم وؤهٙعهم في ظبُل ٜا٥ حّالى 

  24هللا ؤولئ٤ هم الفادٜىن(

ُٝمىن  )واإلاامىىن ٜا٥ حّالى  نهىن ًِ اإلاى٢ش ٍو واإلاامىاث بّمهم ؤولُاء بّن ًإمشون باإلاّشٗو ٍو

ض  ولئ٤ ظحرخمهم هللا بن هللا ٍِض
ُ
ىُّىن هللا وسظىله ؤ اجىن الض١اة ٍو  25خ٢ُم(الفالة ٍو

اجىن الض١اة وهم سا٠ّىن. ٜا٥ حّالى  ) بهما ول٢ُم هللا وسظىله والزًً آمىىا الزًً ًُٝمىن الفالة ٍو

  26 وسظىله والزًً آمىىا ٘ةن خضب هللا هم الٕالبىن (ومً ًخى٥ّ هللا

ً ابً ِمش هنع هللا يضر ؤن سظى٥ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  اإلاعلم ؤخى اإلاعلم ال ًٍلمه وال ٌعلمه. مً ١ان في خاحت ) ٜا٥:ِو

خُه ١ان هللا في خاحخه. ومً ٘شج ًِ معلم ٠شبت مً ٠شب الذهُا ّ٘شج هللا ِىه ٠شبت مً ٠شب ًىم 
َ
ؤ

 ظتره هللا ًىم الُٝامت 
ا
 27(الُٝامت. ومً ظتر معلما

بي مىس ى ٜا٥ : ٜا٥ سظى٥ هللا ملسو هيلع هللا ىلص : 
َ
ً ؤ (اإلاامً ل)ِو

ا
 28لمامً ١البيُان ٌؽذُّ بّمه بّما

ً الىّمان بً بؽحر ٜا٥ : ٜا٥ سظى٥ هللا ملسو هيلع هللا ىلص :  مثل اإلاامىحن في جىاّدهم وجشاخمهم وحّاوٙهم مثل  )ِو

 29(الجعذ ِبرا اؼخ٣ى مىه ِمى جذاعى له ظاثش الجعذ بالعهش والحمى

، خٝٛى وواحباث، والء واخذ مً الجمُْ هلل، ودٌّ وخبٌّ في هللا اإلاامىحنهزه بّن مالمذ اإلاىالاة بحن 

٘شاد، وبحن الؽّىب، جىمى مّها الشوابي 
َ
خمّىن له. ِبنها مىالاة بحن ألا خدّشوهه ٍو ًدبىن الحٞ ٍو

ي مهّمت ِبًماهُت في واْٜ ؤلِاوعان،  ت بالفذٛ، جمض ي ِلى ههج سّباوي، لخاّدِ ُّ ؤلِاًماهُت مىّذاة باإلًمان ٔى

الح، ٘ال خىت  مهمت خحر ـو عاد والبذجىدٗش بلى ؼش ٘و هىاة  ألنهاان هداَ٘ ِلى الىخذة الُمىُت  ٘و

                                                 
 13الحجشاث :  - 23
 15 الحجشاث: - 24
 71 الخىبت: - 25
 56، 55 اإلااثذة: - 26
م )صحُذ معلم خذًث  - 27  18/  8(   الجامْ الصحُذ 6743ٜس
م ) معلم خذًثصحُذ  - 28  8/20الصحُذ  ( الجام6750ْٜس
م ) معلم خذًثصحُذ  - 29  8/20( الجامْ الصحُذ 6751ٜس
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هٙخذ آراهىا للمشحٙحن الزًً  للىخذة الّشبُت والاظالمُت ومىجض بز٥ الٕالي والشخُق مً احله وال

ٞ الفٚ وان هٝٚ لذ ١ل مً حعى٥ له هٙعه اإلاعاط بالىخذة ومىجضاتها. ذون جمٍض  ًٍش

٘شاد وا
َ
تلزل٤ هذِى ألا ٠م وّبٝذ هزه جشبُتها لخىٍش في هٙعها ومىاهجها ووظاثل  إلااظعاث التربٍى

هٝزتها مً الّفبُاث الجاهلُت ٠م  جخّهّذها؟!الٝىاِذ الشباهُت، و٠م ٔشظتها في هٙىط ألاحُا٥ التي 
َ
ؤ

مش هللا وسظىله؟! و 
َ
إتها ِلى الشوابي ؤلِاًماهُت ٠ما ؤ

ه
 الىالءاث الخاوئت و٠م وؽ

مض ي ِليهم ٜذسه في الحُاة الذهُا  ِبنها معاولُت ٠بحرة ظُداِظب هللا ِليها ِباده ًىم الُٝامت، ٍو

 واإلاهمت.وآلاخشة ٘لُنهن الجمُْ ِبلى هزه اإلاعاولُت الٍُّمت 

ن ها٠ذ مْ خخام هزه ال
َ
هه ال ًم٢ً ٘فل هزه الٝمُت ًِ ظاثش ٜماًا منهاج هللا، وال  بدثوال بذ ؤ

َ
ؤ

متهزا اإلاشك ًِ ظ
ُ
ن ًدىاو٥ ١ل الّلل  ،اثش الّلل في ألا

َ
٘الىهج والخىت والجهذ والبز٥ ًجب ؤ

ض الح٢ُم.. والحمذ هلل سب  ن ًمً ِلُىا بىفش مً ِىذه، ِبهه هى الٍّض
َ
الّاإلاحن وألامشاك ِس ى هللا ؤ

لى ت ومخشحها مً  ـو  .ٌلماث الجاهلُت الى هىس الخىخُذهللا وظلم ِلى مّلم الخحر للبؽٍش

يها الىخاثج  :الخاثمة ُاث:٘و   والخـى

 النتائج أوال:

خه الّفبُت اإلاُٝخت ب٣ل ـىسها وؤؼ٣الها ال -1 خه ومٜض  جذخل مجخمّا بال ٜ٘ش

 وحىد بّن الّىامل اإلاازشة واإلاىلذة للّفبُت ظىاء ؤ١اهذ داخلُت ؤو خاسحُت -2

 مُّاس الخٙالل بحن الىاط في ؤلاظالم هى جٝىي هللا ولِغ الجيغ ؤو اللىن ؤو الٝبُلت -3

 جإزحر الّفبُت الس يء ِلى الخّاٌؾ العلمي بحن ؤ٘شاد املجخمْ -4

 التىصيات  ثانيا:

 لشوسة التزام املجخمْ باإلظالم وحّالُمه وآدابه الٝاثمت ِلى ألاخىة في الذًً -1

 لشوسة جشبُت ألامت ِلى الُٝم الذًيُت وألاخالٛ ؤلاظالمُت -2

ت ١األظشة واإلاسجذ واإلاذسظت  -3 ت ُٜام اإلااظعاث التربٍى والجامّاث واإلااظعاث التربٍى

المُت بالخدزًش مً الّفبُت وؤلشاسها وآزاسها ولشوسة الخّاٌؾ العلمي بحن  واإلااظعاث ؤلِا

 .ؤ٘شاد املجخمْ
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 قائمة املراجع واملصادر:

م .1  الٝشآن ال٢ٍش

   1الّشب البً مىٍىس داس ـادس بحروث ه/ لعان .2

 م  1985 1الىٙاجغ بحروث ه/ جي، داس/دمحم سواط ٜلّه الٙٝهاء دمعجم لٕت  .3

   الا٘اٛ، بحروثداس الجُل وداس  الىِعابىسي،معلم بً الحجاج  لإلمامالجامْ الصحُذ  .4

خ ال٢بحر  .5 داثشة اإلاّاٗس الّثماهُت، شاهُم بً اإلإحرة البخاسي، دمحم بً بظماُِل بً ببالخاٍس

  خُذس آباد

 ابي داوود ظلُمان السجعخاوي داس ال٢خاب الّشبي بحروث  لإلمامظجن ابي داوود  .6

 م1998/ 1صحُذ ظجن الترمزي م٢خبت اإلاّاٗس ه .7

اك  الىدىي لليؽش  الىدىي، داسِذهان سلا  لألظخارالّفبُاث الجاهلُت  .8 ْ، الٍش  والخىَص

 م٢خبت خالذ بً الىلُذ ـىّاء ِبذ اإلال٤ الؽِباوي لألظخارالّفبُت  .9

هللا بً ِٝاب  محزان ؤلاظالم، سظالت ماحعخحر مٝذمت مً الىالب ِبذالّفبُت الٝبلُت في  .10

 1435/1436الزًابي، حامّت ؤم الٝشي، العّىدًت 

س ي ًِبذ الشخمد/خالذ بً  بظالمي،الّفبُت الٝبلُت مً مىٍىس  .11 س ي، ماظعت الجَش  الجَش

 5/1420ه دمؽٞ،خعً خبى٢ه اإلاُذاوي، داس الٝلم  ًِبذ الشخم ؤلاظالمُت،ألاخالٛ  .12

 

 

 


