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 (*)حسين عمي أحمد .د
 جامعة الموصل/ كمية العموم اإلسالمية 

 
 ملخص البحث

الحمػػػ ربرالرالمػػػولمصفر اللػػػبلعر اليػػػبلـرمدػػػلريػػػص صورمحمػػػ ر مدػػػلر لػػػ ر لػػػح  ر
ر.أجممصف

قطػ رأمور م ر:رفإفر ج  رالما يرالذيرصغطيراحتصوجوترال م عر مورصيعراألمػ روػ رص
ر.  ج  هرفيرالممدص رالتا  ص رضا اعرالرصيتغصلرمصهو،رال  اص رفيرلح رأمتصو

فػػػػػإذارأا صػػػػػورأفرص حػػػػػ رمػػػػػفرالتغصصػػػػػارفػػػػػيريػػػػػد ؾرال ػػػػػا ر المجتمػػػػػعرفمدصصػػػػػور ولتا صػػػػػ ر
ر.اإليبلمص ؛رإذرويري لريمو عراإلصيوفرفيرال صصور اآلخاعر وذهرأومص رالم ض ع

صػ ر خولػً رفػيراأل  ػوترالحاجػ رالتػيرتمػارفولما  فروـرالذصفرصق   فرالممدصػ رالتا  ر
إمػػ ا راألفػػاا ر تػػ وصدهـرلصممدػػ ارمدػػلرتحقصػػؽرأوػػ اؼرم ضػػ م رميػػ قًور  ػػذلؾررفصت ّلػػ ف وألمػػ ر

ر.م ض مص 
ررر. لدلرابرمدلريص صورمحم ر  ل ر لح  ر يدـ،رأي ؿرابرأفرصص عر مور ت ت

  
Abstract 

The Sunna (method) of Allah, whom be ascribed all perfection 

& majesty, has been done on the people, that whenever they go 

remote of the straight way and leave the manner of Allah, Allah 

sends a messenger to guide them to the straight way. That’s to restore 

them to the good condition and turn with them to Allah, whom be 

ascribed all perfection & majesty, along the date of human beings 

upto the last prophet “Muhammad”, peace be upon him, whom had 

                                           

رم اسرفير يـرالشاصم .ر(*)
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given the great effort to orient and to lead the nation of Islam 

(Mohammed’s nation) and guide it because of his care on it and its 

reformation. So our prophet kept on educating the nation of Islam the 

believement educating of Allah whom be ascribed all perfection and 

majesty, and he, peace be upon him, alarmed them from the 

temptation of the world, in addition to orient them to what suits them 

of their life.  

ر
 املذخل

مػػفر ػػـرفػػيرورإلػػلراليػػصارصحػػ رحصػػوعرطص ػػ رتمػػصشرمصػػ مورت قػػ راألمػػ رمػػفرص خػػذر  صػػ صه
غ غوئصػػ ر ف ضػػ ص ؛رلػػذارف جػػ  رالما ػػيرالقػػ  عرالػػذيرصغّصػػار جػػ روػػذاراليػػصارضػػا ايرلدممدصػػ ر

فػػػولتغصصارفػػػيريػػػد ؾرال ػػػا ر المجتمػػػعرصحققػػػ روػػػذارالما ػػػيرالػػػذيرصتلػػػؼر،رالتا  صػػػ راليػػػد  ص 
ر.هورالم الد رفيريصارالممدص رالتا  ص رفيرالمؤييوتراالجتمومص  ل وترممصص رصيتطصعر 

 وػػيريػػ لريػػمو ت رفػػيرالػػ صصور،رفولحػػؿرال حصػػ رلهػػذاراإلصيػػوفروػػ رالتا صػػ راإليػػبلمص 
ر. اآلخاع

،را ػو،رالّر،راّ ػل)إلػلرألػ ؿر بل ػ روػير:ررامورممصلر دمػ ر)التا صػ (رلغػ رفوصهػورتمػ  
ال ػوصير ممصػلرألػدح ر تػ للرأمػاهر يويػ ر  ػوـر األلػؿر،رفوأللؿراأل ؿر ممصلرصش ر تاماع

ر.(ٔ) األلؿرال ول ر ممصلرزا ر صمو(،رمدص ر اموه
مدػػػـر ظص تػػػ رال حػػػ رفػػػيرأيػػػسرالتصمصػػػ رال شػػػاص ر م امدهػػػور) أمػػػورالػػػطبلحًورفهػػػير:ر

ر.رر(ٕ)( أو افهورال  اى
 الر،روًرئممولجػػ رال ػػوئفرال شػػاير دػ رممولجػػ رشػػومد رالرتتػػاؾرمصػػ رشػػص":ررصػػو صقلػ ر ولتا صػػ رور-

ر(ٖ)"  ؿرصشوط رفيراألاض،رالممص ص  ررحصوت رالمو ص ،را ح  ررمقد  ررجيم ،رءتغ ؿرمفرشي
 ػؿرر.اللػح  ررالمقػؿ رريدصـرالػا  ،رالتا ص راللحصح رويرت  صفرال ا رمض ًارلولحوًر

 التا صػػ رتحقػػؽرمػػوالر،رفهػػيرميػػتماعرمو امػػترالحصػػوع،ر فرالتا صػػ روػػيرالحصػػوع ػػر:تيػػتطصعرالقػػ ؿ
فر وفر صصصًورألص ر_رأيرالتمدػصـر_رم ػواعرمػفرتدقػصفرصحقق رالتمدصـ  التا صػ ررت دصػ رممد مػوت. رر ا 

رمدلرالق  ع ر.اليد ؾ رراإليبلمص رتقـ 
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َوَلــِكن ُكوُُـوْا َبانـاَُِييَن ِاَمـا  صج رالقا فرال اصـرصا زرمدلروذارالجوصػلرفصقػ ؿرتمػوللر
ُسونَ ُكُُتْم ُتَعَمُموَن اْلِكتَاَب َوِاَما ُكُُتْم َتْدبُ 

ر.(ٗ)
ِإنن الّمَه اَل ُيَغَيـُب َمـا ِاَوـْوٍم َحتـنغ ُيَغَيـُبوْا ر  ولتا ص راإليبلمص رالقا صص رصتحقؽّررالتغصصا

ُفِسِهمْ  ُْ َما ِاَأ
ر.(٘)

صػتبلئـرتمومػًورمػعرممػوصصارالمقػ ؿر ررمطدلٌررصصيجـرمػعرال طػاعروألصه،رإذفرالتا ص ر  ؿرالتمدصـر-
المدمػػػوءرإذارمػػػوراصحطػػػتر ررإذرمػػػور صمػػػ رالمدػػػـ،رصػػػترمشػػػوا هو ت وص،رمهمػػػوراختد ػػػترت جهوتهػػػو

،ر()رأيػػػتوذراألمػػػـ ررفهػػػذاروػػػ رالماّ ػػػيراأل ؿ،راألخػػػبلؽر  صيػػػترالقػػػصـر ت ػػػ  ترالمػػػا ءات
ُنــَ  َلَعمــغ  لقػػ رزّ ػوهراّ ػػ رمو حػورلػػ ر ق لػ ر،ر(ٙ)(إُمــا اع ـت متمــم مكــابم ام ـال )صقػ ؿر َواِ 

ُ ُمٍ  َعِظيمٍ 
ر.(ٚ)

ر.التا ص رأ اًلر ـرص تيرالتمدصـمفرأجؿرذلؾر وصترر-
المػا صفر_ر وػذهرمػفر رر*ر المولـراإليبلميرصمػوصيرالضػمؼرألصػ رتخّدػلرمػفرالتا صػ راإليػبلمص 

أضػؼرإلػلرذلػػؾر،ر شػتلرأصػ اعرالضػمؼفػػو تبلهرر-القػ عرالتػيرأماصػورابرتمػوللر وإلمػ ا رلهػور
ر.!ـرمدصصور افرغصاصور  رتق ،رالشم ار ولهزصم رالص يّص ر أفرغصاصورأفضؿرمّصو

رمدػلرأصقوضػهورحضػواات،رفرالحضػوااترتمػ تإقػ ؿر:رص*رل فر رال قػوءر ائمػًورلؤللػد  رر،لتقػـ 
ر.األ  ى ر
ر.(ٛ)وعمغ كل بأس مائة عام ياعث اهلل لمُاس من يجدد لهم أمب ديُهمر*
 وػػـر،رالما ػػ فر وػػـراألوػػـرمدػػلراإلطػػبلؽرفػػيرالممدصػػ رالتا  صػػ  رروػػؤالءرالاجػػوؿروػػـرالامػػ زر*

ذارفي  ارفي رالجي ر د ،ردح ارلد رالجي ر د الاأسرإذارل الما  فروػـرالػذصفرصت ّلػ فر رر ا 
ررر.إم ا راألفاا ر ت وصدهـرلصممد ارمدلرتحقصؽرأو اؼرم ض م رمي قًور م ض مص 

 مػػػ روػػػذارصم ػػػفرالقػػػ ؿر  صصػػػور حوجػػػ رإلػػػلرمػػػا صفرفػػػيرال  ػػػترالحوضػػػارلصت لػػػ ارزمػػػوـر
 وصػترميػوج رأ رمػ ااسرأيوتراالجتمومص ريػ اًءرالم و اعرفير صو عرالممدص رالتا  ص رفيرالمؤي

ر.أ ر دصوترأ رغصارذلؾ
 املبحث األًل :  أىمية املربي

،رأومصتػػػ رأصػػػًور وصػػػترمدمصػػػ رأ ر م صػػػ رأ راجتمومصػػػ الامػػػ زر ررلدحػػػ ص رمػػػفرالمػػػا صف
ر. دمورفق رالصوسر اح ارمفروؤالءرذلؾر صت   
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تد ػػ رضػػا اعرالرتيػػتغصيرمصهػػورفرالممػػؿرالتا ػػ يرمدػػلرميػػت صوت رالمخإ مػػفرجوصػػلر خػػار:رر-
ر يػػػػصد رلصقػػػػؿراألح ػػػػوـرالشػػػػامص رمػػػػفرالحصػػػػزرالصظػػػػايرإلػػػػلرالممػػػػؿر فهػػػػ،راألمػػػػ راإليػػػػبلمص 

رفقوؿرر()رلق ر لؼرابرص ص  رر،التط صؽ ر ُهـَو النـِيي َاَعـَث ِ ـي اْمَُمَيـيَن َبُسـواًل   ص رمالٍّ
ُهْم َيْتُمو َعَمْيِهْم آَياِتِه َوُيَزَكيِهْم َوُيعَ  ُْ َمُمُهُم اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ َم

ر.(ٜ)
ر.هرابرتموللرميؤ لص رأح رمفرالصوس ؿرمفر الّرر رمدل اج ر  التا ص

وػـرفصػ ررالػلرمػوولما يرل راألومص رال اضح رألص رص  فرم صًورلآلخاصفرفيرإاشو وـرف
ر.مدؿ ررمفرخدؿ

 مػػورصيػػعرر جػػ  رالمػػا صفرصغطػػ فراحتصوجػػوترالػػ م ع،ر صقطػػ رال  اصػػ رفػػيرلػػح رأمتصػػو
ر. أيرفشؿرفيرذلؾرإصمورو رفشؿرفيراللمصـ،راألم 

 الرص جػ رال مػوؿرفػػيرالػص سرأ راإلحيػػوفرفػيراليػد ؾرأ رالقػػ اعرمدػلرالتمومػػؿرإالرإذار
ر ذلػػؾرألفرم ػػوتص رالػػص سرال شػػاص رإصمػػوروػػيرفػػيروػػذهرالتا صػػ ،رلػػوفص ،ر جػػ ترتا صػػ رإيػػبلمص 

رر.(ٓٔ)أل لهور   ام وو ر
مػػػػػورالرصمافهػػػػػوروػػػػػيرمالتقلػػػػصااتر رر صػػػػاًارمػػػػػفراألخطػػػػػوء تػػػػ تيروػػػػػذهراألومصػػػػػ رألفر 

رمخدػػػػصرصػػػػ لّر،رألػػػػحو هو ؾرمدػػػػلراألخطػػػػوءرفت خػػػػذرفتاتػػػػلرمدػػػػلرذلػػػػؾرأومصػػػػ ر جػػػػ  رمػػػػالٍّ
ر ت جصهوت .

رإللرأم وؿروؤالء صؤ   فرمدلر ضػوصور ررصا  فرأفاا وور، أمتصوراإليبلمص ر حوج رالصـ 
رالتا ص .

اليػػصار هػػورفػػيرطاصػػؽر ررالهمػػـ ررالقدػػ ل رر لدما ػػيرالػػ  ارال  صػػارفػػيرتحاصػػؾرالص ػػ س
،ر صيػػصارممهػػـرفػػيرطػػاصقهـرإلػػلرابرتمػػولل،ر حػػوؿرإخ اصػػ ر صصطدػػؽر هػػـرل ػػيرصػػصهضراله اصػػ 

التػػيررالػػ  وئؽ محػػذاًارإصػػووـرمػػفرم ائػػؽرالطاصػػؽر صمػػصشرممهػػـرمػػعر،رم صصػػًورلهػػـرممػػولـرالطاصػػؽ
ر.مموليتؤصي رفيرالطاصؽرحتلرصتلح رلهـرالميوارإللرابرتموللر صاتقير هـرصح رال

صقػػػ ؿ:رإفرمػػػػفرضػػػا ااترالتا صػػػ راإليػػػبلمص راللػػػحصح ر جػػػػ  رر  ػػػولصظارلمػػػوريػػػ ؽ
فرصقط راالصطبلؽراللحصح رفيراحد راألم رالماصض رإللراللح ر ج  رالما صف،رالما ي ر. ا 

ر
 صفات املربي -املبحث الثاني :
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ر وػذافرالا صػوفر،والمباـي الكـ  ُ  ،المـُه  الواحـا المـاملالتا ص رومور:ررلإفرا ص
فرج اصػػلرالخدػػؿرفػػيرالممدصػػ رالتا  صػػ رإصمػػورتػػؤ ؿرفػػيررومػػو األيويػػصوفرمػػفرالصوحصػػ رالمدمصػػ ؛ر ا 

رممظمهورإللراالختبلؿرفيروذصفرالا صصف.
ذارت دمصورمفرل وترالما ير  ػؿرر،صلؼر ضص رالتا ص ر- بلرشؾر-صتصو ؿر بلمصوف ا 

رـ ر مػػفر َػػر.ممصػػللػػ تر ػػبلرإصػػُ رالصلػػؼرالمهػػـرالػػذير   صػػ رصتحػػ ؿرال ػػبلـرمػػفرالمػػصه رإلػػلر
ر-:الم ال وت أوـروذِهرر،ت ازرأومص رتحاصارالم ال وترال ومد رلشخلص رالما ي

 
 سعة الصدبالصاب و  -ٔ

مػػػػ ر خػػػػا؛رذلػػػػؾرأفرالصػػػػوسر شػػػػارالرصح ػػػػـرالتمومػػػػؿرمػػػػعراإلصيػػػػوفرلػػػػُ رشػػػػ فر خػػػػار  ُر
ر تػػواعروصػػور تػػواعر، تػػواعرصيػػخطر،تػػواعرصاضػػلرفتػػاىراحػػ وـر،تلػػافوتهـر مػػ ا  هـر ػػوص فرمّطػػا 

ر.وصوؾ
صاىر صؼرل ار موصلرحتلرا  لروذارالجصػؿرالم ػواؾ رر() مفرصت مؿريصاعرالص ير

ر،  ػوفرط صػؿرالػص سر مصػ رالصظػار،  ـرويرالم ا ؼرالتػير اجههػو ر مػعرذلػؾرلػ ار احتيػل
رمت وئبًل.ر،موليرالهم ،رلو ااًر،ر ؿروذارص اضرمدلرالما يرأفرص  فرط صؿرالص س

 
 وال طاب ال اص الموا ات العاابةاست ماب  -ٕ

فقػ ر ػوفرر،ف مورأصػُ ر ػوفرص جػ رالخطػولرلمومػ رألػحو  ر(،) وذارمفرو يرالص ير
رأ رفئػ رمػفرر،صمتصير ولخطولرالخوصرل ئوترخول رمفرألػحو     ػ رص ػ فرالخلػ صرلقػـ 

  مػور ػوصعرر. أ ػ رأالرصػ تيرغصػاوـ،ر مورفمؿرفيرغز عرحصصفرحػصفر مػوراألصلػوار،  فرغصاوـ
ر.(ٔٔ)رصي ل ارالصوسرشصئوًر مضرألحو  رمدلرأال

 
 الممابكة العممية -ٖ

ر،امتػػو ر مػػضرالمػػا صفرأفرص ػػ فر  اوػػـر ولػػاًارمدػػلرإمطػػوءراأل امػػار ماا  ػػ رالتص صػػذ
 صشػػػوا هـرر،الػػذير ػػػوفرصمػػػصشرمػػعرألػػػحو  ر() وػػ رميػػػدؾرمخػػولؼرلمػػػصه رالما ػػػيراأل ؿر
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 أمػػور،ر(ٖٔ)لخصػػ ؽ شػػوا هـرفػػيرح ػػارار(ٕٔ)فقػػ رشػػوا هـرفػػير صػػوءرالميػػج ر،أممػػولهـر ومػػ مهـ
ر.(ٗٔ)غز عرتيعرمشاعمشوا تُ رفيرالجهو رفق رخاجرفير

ل ػػفرالػػ خ ؿرمػػعرالصػػوسرفػػيرر،ُهرالجمصػػعإفرمجػػا رإلػػ ااراألمػػار الت جصػػ رأمػػارُصجصػػ ُر
 وػػذارر،المصػػ افر مشػػوا تهـرصافػػعر صمػػ رالما ػػيرلػػ صهـر صمدػػيرشػػ صُ ر صشػػما فرأصػػُ ر احػػٌ رمػػصهـ

صقتلػػار  اوػػـرمدػػػلررم ػػسرأ لئػػؾرالػػػذصف؛ر الحمػػػوسأصضػػًورصػػ فمهـرلمزصػػ رمػػػفرال ػػذؿر الهمػػ ر
لػػ ااراأل امػػار إفرالمشػػوا  ر ػػـرر،مػػفرمشػػوا تهـرال مدصػػ رفػػيرالممػػؿر وػػـر مصػػ  فالت جصػػ ر ا 

يػػهـرفػػير صػػوءرمبل ػػ رإصيػػوصص ر طصػػ عر ػػصفرالما ػػير مػػفرت رر،ا  رالػػ  ر اإلخػػوءالممدصػػ رتشػػصعر
رصا صهـ.

 
 التباية االحدث -ٗ

ف ػوفرصضػعرالصػػوسرر،مػفرخػبلؿرالحػ  رـ رتػت رر()أللػحو  رر() وصػترتا صػ رالص ػير
ر.حصصذلؾفيرالم  عر المص افر ص تيرالت جص ر

مـا ظُـ  )رالحػوؿر ومػورفػيرالغػوارفصقػ ؿ:)اضيرابرمص (رأ  ر  ار(ر)صش  رإلص ر
رمفرالت جصهوت.رذلؾر غصار(٘ٔ)(اا ُين اهلل  ال هما

رير ص تهـريتتاؾرأ اوو رأتاىرأفرتدؾرالت جصهوترل رتدّقووورألحو هور وـر وم  فرف
إفرم ػػػؿروػػػذهرالتا صػػػ روػػػيرالتػػػيرخّاجػػػترالجصػػػؿرالجػػػو رالممدػػػيرالػػػذيرلػػػـرصتػػػاّلرمدػػػلر

رإصمور وفرصمصشرالمدـر الممؿرممًو.ر،مجا رالت جص رالجوؼرال وا 
 
 اال تياب واالصطفا  -٘

 الػ صفرخطػولرلدجمصػعرر،إفرالتا ص رم ّجهػ رل ػؿرأفػاا راألمػ رأجمػعرمهمػور ػوفرشػ صهـ
ر  م وئهػور،   وااًررلغوااًر ر،اجواًلر صيوًء؛رإالرأفرال م عر التا صػ رتحتػوجرلمػفرصحمدهػور لمػفرصقػـ 

رإصهورتحتوجرإللرفئ رخول رتختوار تا لر مصوص .
م ا ػؼرمػ عررتف مػر، تا صتِ رأللػحو  ر()لذار وفروذاراألمار وازًارفيريصاعرالص ير

ممػورصػ حيرر-هـرأ  ر  ػار ممػا مدلراأير-ر()فيراليصاعرصت اارفصهورذ ارألحولرالص ير
رأفروؤالءر وص ارصتدق فرإم ا ًار تا ص رأخصرمفرغصاوـ.
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 التدبج -ٙ
مػػفراالتيػػوعروػػيرفػػيرالػػص سرال شػػاص رر االلػػبل إفرالج اصػػلرالتػػيرتتطدػػلرالتا صػػ ر

ر.اًر متمذارراًرميصارراًرمورصجمؿرتحلصدهورفير  تر جه رأمار  التم  ر التص عر
فخ طػػػلرر،مدمػػػًورمهمػػػًورمػػفرممػػػولـرالتا صػػػ رالص  صػػػ لػػذارفػػػإفرالتػػػ اجرفػػػيرالتا صػػ ر ػػػوفرم

ر ـريوئاراألم ا.ر، ـرأما ار ول اائضر،الصوسرا ت اًءر والمتقو 
،ر ػـر قتػوؿرمػفرصدػ صهـرمػفرال  ػوار، ـر قتػوؿرمػفر ػوتدهـر،ما ار  ّؼرالص  فيرالجهو رأُر

رفيرتحاصـرالخما.ر م ؿرذلؾرالت اج
جرأالر وػػ رأفرمػػورصػػّصرالشػػاعرمدػػلر ل ػػفرص قػػلرجوصػػلرمهػػـرمػػعراإلصمػػوفر م ػػ أرالتػػ ار

ر مورصصرمدلر ج   رالرصج زرأفرصيقطُ رمفرالصوس.ر،الرصج زرأفرص صحُ رلدصوسرتحاصم ِر
 
 ةتعويد اآل بين عمغ تحمل المسؤولي -ٚ

رأفرُص  ػػلر ػػؿرشػػيء؛رفػػيرالمصػػزؿ ر،ر فػػيرالم ايػػ ....ر،امتػػو ر  صػػارمػػفرالصػػوسرالصػػـ 
ر. مؿر الميؤ لصف يهـروذارفيرت لص رجصؿر ي ؿرالرصماؼرالم
مػفرال  اصػ ررال ػ رمػفرافرصمػّ  هر،رالجػو رالقصػو يرإصصورحصفرصاصػ رتخػاص رالجصػؿرالا ػوصي

 فػيرالم ايػ ر ػ فرر،مدلرالمشوا  ر تحمؿرالميؤ لص :رفيرالمصزؿر  فرصتػ للرشػؤ صُ رالخولػ 
رفيرالتمدـ.رص ذؿرجه اًر

رأفرص خػػػذ ار  صػػػ يراآلخػػػاصفر أفرصيػػػم ارإلػػػلرأف صتجػػػو ز ارفػػػيرر مدػػػلرالمػػػا صفرالصػػػـ 
مػػػػفرحيػػػػفرتا صػػػػ رالصوشػػػػئ رأفرصموايػػػػ ارر أفرصػػػػ ا  ارأفّرر، ػػػػاامجهـرالتا  صػػػػ رالق الػػػػلرالجػػػػووزع

فصص غػػيرأفرص ػػ فرلهػػـر  ار اأيرر،بلءرمدػػلرغصػػاوـرفػػير ػػؿرشػػيء أفرالرص قػػ ارأ ػػر،الميػػؤ لص 
ريرصتدق صهو.تفيرال اام رال

 ػػؿر،راأللػػحول ايتشػػواعرر،فتا صػػ راآلخػػاصفرمدػػلرتحمػػؿرالميػػؤ لص رتجػػوهرمجػػتممهـ
رلهـر ولميؤ لص .ر فصهورإشمواٌرر،لآلخاصفر فصهورغاٌسرلد ق ر تا ص ٌرروذارتم ص ٌر

فػػػػاا رايػػػػبًلرإلػػػػلرالمدػػػػػ ؾر(راال)اليػػػػصاعرالص  صػػػػ ر هػػػػذهرالم ا ػػػػػؼر إايػػػػول رر تزخػػػػا
الشػػ ولرمػػعر جػػ  رراُرم ر  ػػوفرُصػػؤَرر،فػػير ػػ ار الخصػػ ؽر() ايتشػػوات رر،  مػػوعرلد دػػ اف،ر األمػػااء

رمفرالم ا ؼرالتيرصاىرفصهوراموص روذارالجوصل.ررذلؾر غصار،يوم غصاوـر ت مصارأ
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 العمم -ٛ

الرمجػػػػػا رح ػػػػػظرالمدػػػػػـرالصػػػػػوفعرالممدػػػػػيررفػػػػػيرتحدػػػػػيرالما ػػػػػير هػػػػػذهراللػػػػػ  ر صخػػػػػص
ر ػ:ر صتحقؽ،ر ايتظهوا
ر

رالمصهجص رفيرتحلصؿرالمدـر ذلؾر ولشم ؿر الت ازفر الض طرالمدمي.ر-أ
ر ضعرالمدـرفيرإطوارالهص  ر ال  وا.ر-ل

 
 حسن السمت وتم ل مستوى الودوة -ٜ

 صحػػو ير مػػضرلػػ وتر،رفولػػذيرصتحدػػلر وليػػمتراللػػول ر الهػػ يراللػػول رُصقتػػ ىر ػػ 
الهـــدي الصــــالا والســـمت الصــــالا ))ر-:ر()الص ػػػ عر   ػػػلر ػػػِ رشػػػػافُورإذرصقػػػ ؿرايػػػ ؿرابر

ر.(ٙٔ)((جزٌ  من  مسة وعمبين جز ًا من الُاوة ،واالقتصاد
،رحيفراليمتر اله ير اآل الرمػفر ػبلـٍر سر والتلوؼر الماا :رأفرالما يرأ ؿرالصو

إذرأصػػُ رالقػػ  عراأل لػػلرر،ذلػػؾر صحػػ ر، يػػ توتٍرر حا ػػوتٍرر، وصئػػ ٍر،ر مبل ػػَسر،ر تمػػومبلتٍرر، فمػػوؿٍر
رلمفرصا صهـ.

ر- ص تيلراليمترالحيفر م عر يوئؿرمفرأومهو:
رإلبل رال وطف:رف  لرالظووارمص افرأ لرال وطف.ر-6
ردُ رمفراأل ل صوت.إمبلءر صم رالت  لر جمر-1
راإلطبلعرمدلرح وصوترالمدموءر يصاتهـ.ر-3
راللولحصفر الما صفر الق  اترالحيص .ر-4 رلزـ 
رالتص صذرال  ايرلمورصتمدمُ .ر-5
رمجوو عرالص سر تم ص وورمدلرالخصا.ر-6
ر(ٚٔ)ممو   رالص سر الش عرمدصهو.ر-7

ر
 العم  اإليماُي -ٓٔ
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  ا ػػ رمػػفرابر،رمػػعرلػػبل ر وطصػػ ،رؤمف صقلػػ ر ػػِ رالجوذ صػػ رالتػػيرتلػػ ارمػػفرالمػػ
ر.تموللرفصصم سرذلؾرمدلرج ااح ر مدلرأفمول ر  بلم 

ر الما يرإفر وفر ذلؾرفه رإلخ اص رمل اراالصشاا ر الق عر الصقصف.
 ػؿرلػصسرر،وذارالممؽراإلصموصيرالرص  فر ػول بلـرأ ر ػولت دؼر التحدػيرالزائػؼر تحقصؽ

فػإذارا تػالرالما ػيرمػفرا ػ رر،للر التقالرإلص ري حوص تموراإل الص هلللُ رإالرطاصؽر اح رو ر
فرا تم رمفرا  رر،ا تا ترمص ر د لرالم و  ر.مص رالقد لرا تم ت ا 

أ ػػػارالممػػػؽراإلصمػػػوصيرمدػػػلرر مػػػفرأا عرالمشػػػوو رالتا  صػػػ راإلصموصصػػػ رالتػػػيرتلػػػّ ارلصػػػو
ر:التا ص 

_رصقػػػ ؿرذلػػؾرالمشػػػه رالػػذيرايػػػمُ را ػػػفرالقػػصـرلشػػػصرراإليػػػبلـرا ػػفرتصمصػػػ _احمهموراب
فمػػوروػػ رإالرأفرر، ضػػو تر صػػوراألاضرأتصصػػوهر،  صػػورإذاراشػػت ر صػػورالخػػ ؼر يػػوءترمصػػورالظصػػ ف)

رر(ٛٔ).(صااهر صيمعر بلمُ رفصذولرذلؾر دُ ر صصقدلراصشااحًور   عر صقصصًور طم صصص 
 

 االحتوا  الُفسي -ٔٔ
ر،ابرتمػولللرمبل  رص يص ر د ص ر  ص رمفرالحلرفػيرا ّر و رأفرتصش ر صفرالما ير المُر

ص  فرالما يرو رالم ج  رفصهور حص رصات طر ِ راات وطػًورص يػصًورصافػعرمػفرميػت ىر   لػ ر امت ولػُ ر
رلت جصهوترُما ص ر ُصصيارممدص رالتا ص .

 ولقصػوـر حقػ ؽراألخػ عر ممصووػورالشػػومؿررُصمصػل تدخػصصروػذار ولصيػ  رلدما ػي:روػ رأفر
 صحػػاصرمدػػػلرأفرصتلػػؼر يػػػبلم رر،القػػػ يرمػػعرالتا صػػزرمدػػػلرالج اصػػلرذاترالتػػػ  صارالص يػػي

ر.الصص ر تجصلرالميولؾرالمدت ص رفيرالتمومؿرمعرالصوس
ر"أحػاصرمدػلرأفرت لػؼر يػبلم رالجوصػلاصق ؿر ّظرمػفرأفرت لػؼر تحّ ػر، ػفرحػـز

رر(69) ول ووءرفص  ارالمتح ظ فرمصؾر"
راألخػػػبلؽ  اإلص ػػػوار تػػػاؾرر،  ػػػذلؾرصتلػػػؼر حيػػػفرممومدػػػ رالصػػػوسرفصمػػػومدهـر م ػػػوـا

رئ وارمعرالتصزهرمفرااليتموص ر  ح رمفرتبلمصذهرفيرملدح رخول ر ِ .االيت
 

 املبحث الثالث : دًر املربي
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 صيػػػتطصعر وختلػػػوارأفرص ػػػازر  اوػػػـرفػػػير،رإفرلدمػػػا صفر  اًارمهمػػػًورفػػػير صػػػوءراألمػػػ 
ر-األم اراآلتص ر:

 التعميم والدعوة  -ٔ
 لػصسرأ ؿرمدػلروػذارر، فيرصشػاوـرالمدػـ،رلدما صفرأ ار ول رفيرتمدصـرالصوسر  م تهـ

وػػـرءمػػفرأفر  صػػاًارمػػفرالػػ م اتراإللػػبلحص ر ػػوفرمػػفر اائهػػور صػػو اتر ما ػػ فريػػوارالصػػوسر اا
ر. ايتجو  ارلهـ

 وػػـرالػػػذصفر،رهـ ص صقلػػػ وـرطػػبللرالمدػػـر صبلزمػػػ،رإصهػػـرالػػذصفرُصمّدمػػػ فرالصػػوسرالمدػػـ
ر.وـاءصحمد فرل اءرال م عرإللرابرتموللر صيصارال موعر ار

ر
 لمُاس ايان الحّ   -ٕ

،ر تيػػ  رفصهػػوراألوػػ اء،رتمػػار ولصػػوسرم ا ػػؼر فػػتفر  صػػاعرصدتػػ سرفصهػػورالحػػؽر ال وطػػؿ
 فتػو ىرالمدمػوءرالممولػاصفر،رح رلهػـصفرالحػّؽرلدصػوسر ت ضػصت صػفػير  ارالمػا صفررأ حصصئٍذرص  

 صتم ػػػؿر  اوػػػـرفػػػير،رفػػػير  صػػػارمػػػفرالصػػػ ازؿر لصػػػؿرمدػػػلرمظػػػـرمصػػػزلتهـر حوجػػػ رالصػػػوسرإلػػػصهـ
ر-األزموترفيرأماصفرمهمصفر:

 .وايان الموق  المبعي لمُاس  ي م ل هيه الفتن، تمييز الح  من الااطل -ٔ
 .ات اي المواق  العممية وقيادة الُاس -ٕ

رأوػػؿرالمدػػـرفػػيرم ػػؿروػػذهرالم ا ػػؼر ػػولاج عرإلػػل  ػػ رأمػػارابرت ػػواؾر تمػػوللرالصػػوسر
َيا َجــا ُهْم أَ ال ػػتفرفقػػوؿر:ر ر ــْو َبدَّوُه ِإَلــغ البنُســوِل َواِ  ــِه َوَل ْمــٌب َمــَن اَمْمــِن َأِو اْلَ ــْوِ  َأَياُعــوْا ِا

ُُْهمْ  ِاُطوَُُه ِم ُهْم َلَعِمَمُه النِييَن َيْستَُ ُْ َلغ ُأْوِلي اَمْمِب ِم َواِ 
ر.(11)

 وػػذارشػػصرراإليػػبلـرا ػػفرتصمصػػ ر_راحمػػػ رابر_رصجمػػعر ػػصفراألمػػاصفرفػػيرم   ػػ رمػػػفر
  تػوؿروػذارالضػالر) ج لر تولهـر  ػوؿر:ر) ررف فتلر   اوـ،رّ  رالصوسرفيرحولهـفق رتار،رالتتوا

 مػػػػورصشػػػػؾرفػػػػيرذلػػػػؾرمػػػػفرمػػػػاؼر صػػػػفراإليػػػػبلـر مػػػػاؼرحقصقػػػػ ر،ر اجػػػػلر إجمػػػػوعرالميػػػػدمصف
إذاراأصتمػػػػػ صيرفػػػػػيرذلػػػػػؾرالجوصػػػػػلر مدػػػػػلراأيػػػػػيرملػػػػػحؼر)  ػػػػػوؿرلدصػػػػػوسر:ر)ر،(16)((أمػػػػػاوـ
ر.(ٕٕ)((فو تد صي
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زالتها  -ٖ  إُكاب المُكبات وا 
،رتقػعرالمص ػااترالمومػ رص ػ فرلدمػا صفر  ار  صػارفػيرإص واوػور االحتيػولرمدصهػورحصف

 وفرصصتظػارمػصهـرم   هـراذر   رمولرابرتموللرمدلرطوئ  رمفرأح وارأوؿرال تولر او وصهـر
انـاُِيَّوَن َواَمحْ أفرص ّصص ارالحّؽرلدصوسر صصه وـرممورص ت وـرمػفرمص ػارفقػوؿر َهـاُهُم البن ُْ َاـاُب َلـْواَل َي
َعن َقْوِلِهُم اإِلْ َم َوَأْكِمِهُم السَّْحَت َلِاْئَس َما َكاُُوْا َيْصَُُعونَ 

ررر.(ٖٕ)
ر.(ٕٗ)(رالح موءر المدموء(ل الرصصهووـرالا وصص فر األح وا) وؿرالحيفر:ر)
ص وارالما صف ف لحولرالمص ارإمػورأفرصيػتجص  ارلهػـر،رالمدموءرلصسر إص وارغصاوـ رر ا 

 حػػصفرصتجػػاؤ فرمدػػلرمخػػول تهـرفهػػـرأجػػاأرمدػػلر،رخشػػص  ررهػػـرأ رمجومدػػ اأص رر قػػ رفػػيرمدمهػػـ
ر.مخول  رغصاوـ

ر
 المدائد و  لجو  الُاس إليهم  ي الفتن -ٗ

 لهػػػذار ػػػوفرالصػػػوسر،رأمدػػػـرالصػػػوسر ػػػول تفر أ  ػػػاوـرإ اا ػػػورلهػػػوروػػػـرالمدمػػػوءر الما ػػػ ف
ر. فرإلصهـرحصفرصحؿر هـرأمارجدؿ صدج

 صصلػػت فرلػ رحػصفرت ّدػػـرر()  ػارر ػيالػػلراصتجهػ فرر() وػوروػـرألػػحولرالص ػير
ر.حتلراصلاف ارم  صصفر() مورأفريمم ار بلم ر،ر() خوضرالصوسرفيرأمار فوعرالص ير

ر.(15)المدـروذهرالم ا ؼ رر مفر م روذارالجصؿر وفرألوؿرالتا ص 
ر
 حل ممكالت الُاس واإلصالح ايُهم  -٘

 وفرمػفر  ػواوـراإللػبل ر لذار،ر صل ارالصوسرمفراأصهـ،رلدما صفرمصزل ر صفرالصوس
ر()فمػفريػهؿر ػفريػم ر،رص مػؿرذلػؾر() مور وفرالص ػير،ر صفرالمتخولمصفرمفرالميدمصف

اذو ػ ار صػور)فقػوؿر:ر)،ر ػذلؾر()فػ خ ارايػ ؿرابر،رأفرأوؿر  وءرا تتد ارحتػلرتاامػ ار ولحجػواع
ر.(16)((صلد ر صصهـ
ر

 ًًاجبنا جتاه غيابيم، ثار غياب املربيآ : املبحث الرابع
 آ اب غياب المباي -:المطمب امول 
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 مػفرأمظػـر  ػوار،ر مورذ اصور ص ًورأفرلدما صفر القو عر  اًارمظصمًور مهمًور   واارحمصػ ع
ررر.غصو هـ

  ودان أدوابهم  -ٔ

ر روػؤالءرالما ػ فرأ رصضػمار  اوػـرالتا ػ يطصعرأح رأفرصيّ رال ااغرالذيرتا ػ الرصيت
 . وذاراألمارمفرأمظـراآل وارالخطصاع

 
 اين والعمما  من آ اب ب ع العمم  ود المب  -ٕ

إن اهلل ال يوــاا العمــم ))رحصػػ ر ػػوؿر()  ػػ راخ ػػار ػػذلؾر،رفقػػ رالمدمػػوءرافػػُعرلدمدػػـ
حتـغ إيا لـم ُياـِ  عالمـًا ات ـي ، ولكن يواا العمم اواا العممـا ، اُتزاعًا يُتزعه من العااد

ر.(17)((أحمَّواالُاس بوؤسًا جهااًل  ُسئموا  أ توا اغيب عمم  حمَّوا و 
 
  ودهم مدعاة لتصدب الجهمة  -ٖ

صتيػػػعرالمجػػػوؿرلتلػػػ  ارطوئ ػػػ رمػػػفر– ػػػوفرغصػػػو هـرر  ص مػػػور–حػػػصفرصغصػػػلرالما ػػػ فر
 .() وذارموراخ ار  رالص يرفصضد فر صضد ف،ر،رفصخ ض فرفصمورالرصحيص ف،رالجهوؿ

مػػبلـرتتػػص رف يػػوئؿراإل،ر اتيػػمترفػػيروػػذارالملػػارفػػاصرالشػػهاعرلمػػفرلػػصسرأوػػبًلرلهػػو
ػػػ ارأيرمغمػػػ اال الػػػ رل  غد ػػػ رالجهػػػؿر ولشػػػاعر اح ومػػػ رتجمػػػؿرالصػػػوسرصلػػػ   فرمػػػفر،رتل 
 ؿرافرمموصصارالصوسرفػيرالح ػـرمدػلرمػفرصحمػؿرالمدػـرفصق ػؿر  لػ رأ رمػفروػ ر  فر،رصيمم ف

 رر.لصيترم ض مص ر ؿرويرمموصصارتت ؽرمعر قوف رموم رالصوسر طاصق رت  صاوـ،رذلؾ

 صتحػ  رلهػـر،رضرمش بلترالصػوسرالممولػاعلذارصدحظرأفرمفرصجص رالح ص رمفر م
إفروػذار،ر مػورُصيػملرالصػـ ر(االص تو ر الما ص ) تتيـر ااؤهر ولتيووؿرأ ر،ر ولدغ رالتيرص هم صهو

حتلر افر وفرالرصحمػؿرمػفرالمدػـرالا ػوصير،راللصؼرو رالذيرصج رل را اجًور    اًلر صفرالصوس
ر.الشاميرالم ا  رأيرالص 

،ر صجصػ راإللقػوءر الخطو ػ ،رم ض موترالحص ص رل ىرالصوس و ذارمفرصتصو ؿر مضرال
 صػػ مـرح ص ػػ ر ػػ مضر،رفصّاتػػلر مػػضراألف ػػوار المصولػػارالتػػيرصمافهػػور مػػضرالميػػتممصفرلػػ 
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م ؿروذاراللصؼرمػفرالمت دمػصفرصجػ رلػ ر،رالش او ر القلصر ا مور مضراألا وـر الممد موت
ر.ا اجًور    اًلر ايمًورل ىرالصوس

فطوئ ػػػ ر  صػػػاعر   صػػػاعرمػػػصهـروػػػـرمػػػفرالغصػػػ اصفر،رصق مػػػ روػػػؤالء الرامتػػػااضرمدػػػلرمػػػور
،رأم ػػوؿروػػؤالءرَتَيػػّ  ل ػػفرالمشػػ د رتتم ػػؿرفػػير،راللػػو  صفرصحيػػ هـر ػػذلؾر ابرتمػػوللرحيػػص هـ

 الجوصػػػلر،ر ايتشػػػواعرشػػػ ولراللػػػح عرلهػػػـر لػػػ  اوـرمػػػفراأصهػػػـ،ر تحػػػ  هـرفصمػػػورالرصحيػػػص ف
 القمػػ  ر هػػـرمػػفر،ر تهمصشػػ ررصفرلهػػـاآلخػػارمػػفرالمشػػ د رصتم ػػؿرفػػيرتيػػطص رت  صػػارالميػػتمم

ر.االاتقوءرفيرال هـر تصو ؿرالمش بلت
 

 واجاُا تجاه غياب المباي  -المطمب ال اُي :
  ػوفرغصػو هـرصتػاؾروػذار،رإذار وفرت  صارالما صفرفػيريػوح رالتا صػ ر المدػـر هػذارالقػ ا

القضػػص ر تتم ػػؿررفػػوفرالػػ موعر طد ػػ رالمدػػـروػػـرمػػفرأ  ػػارالصػػوسرالتلػػو ًور هػػذه،رال ػػااغرالهوئػػؿ
ر- اج وتصورتجوهرغصولرالما صفرفصمورص تير:

ر
ر
ر

 ايجاد المباين والوادة  -اواًل :
فرمػفر اج ػوترالمؤييػوتراالجتمومصػ ر التا  صػ رإمػ ا رالمػا صفر القػو عرإصم فرالق ؿر

،رمدػلر فػػؽرلػ وتر مػػؤوبلترتم ػػصهـرمػفرالممػػؿرفػيرالمجػػوؿرالتا ػػ يرلقصػو عرالممدصػػ رالتا  صػػ 
ر-تحقصؽرذلؾر: مفر يوئؿر
ر

 االعتُا  اهيا الجاُب  -أ

ر،ر صتم ؿروذار إمطوءراالمت وارالبلئؽرلدمدـرضمفرالمصه رال م ي  اليػصمورأصصػورالصػـ 
حتػػلرأفر  صػػاًارمػػفرشػػ ولراللػػح عر ػػ أ ار،رفصػػ ر ػػولمدـرالشػػامير دػػترالمصوصػػ صمػػصشرفػػيرملػػار

م ػػفرأفرص  صػ ار دهػػـرصر أفرالصػوسرال،رمحتجػػصفر  صػ رشػ فرالمختلػػصف،رصزوػ  فرفػيروػػذارالمدػـ
رأ  ػوتر  صػاعرمػفرالصػوسرأمػوـرشوشػوتراالصتاصصػترفػيرجػ ؿرتوفػ ،رمدموء ر تمػوؿٍر،ر تضصعرالصػـ 
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ل صهػػورلصيػػتر،رأ فػػير ػػااءعرطوئ ػػ رمػػفرال تػػلرالتػػير ػػ رت صػػ رجوص ػػًورمػػفرج اصػػلرالحصػػوع،رممقػػ ت
ر.   للرمفرال ق رفير صفراب

 
 ادة الُظب  ي المُاه  التباوية إع -ب

رإلػػلرمزصػػ رمااجمػػ ر  اايػػ تحتػػوجرتا ص ألصهػػورألػػ حترتاّ ػػيرمدػػلرالتقدصػػ ر،رتصػػورالصػػـ 
،ر ُتَخػػا جرجػػصبًلرمػػفراألت ػػوعرأ  ػػارمػػفرأفرُتَخػػا جر ػػو عر مػػا صفرصقػػ   فر صا ػػ فرالصػػوس،ر الت مصػػ 

ر- مفرمجوالترإمو عرالصظارمورص تير:
التقدصػ رألوػؿرطوئ ػ رمػفرالمػا صفرتصقػؿرالشػولرمػفررتف مػ،رالتخدصرمفرااليت  ا رالتا ػ ير-6

،ر لػصسرمػفرحقػ رأفرصقػ ؿ:رِلػـَر،رفخطػ رما صػ رخصػارمػفرلػ ا  روػ ،رالمدـرإللرالتقدصػ رلهػـ
ر.فضبًلرمفرأفرصق ؿر:رال

الػػتخدصرمػػفرالتيػػدطرالػػذيرالرصيػػم رلدشػػولرأفرصيػػت ص رمػػفرغصػػارأيػػتوذهر ما صػػ ر حجػػ رر-1
 .المحوفظ رمدص ر حموصت 

،ر ال حػػ رمػفرمػػ ىرجػػ  اوو،ر هػػورالما ػ فإمػو عرالصظػػارفػير  صػػارمػفراأليػػولصلرالتػيرت اارر-3
  م ىرمصوي تهورمعرماحدتصوروذِهرالتيرصمصشهور متغصااتهور ظا فهو.ر

 الرصتلػػػ ارمػػػفر يػػػطوءر،رف و ػػػ رالشػػػيءرالرصمطصػػػ ،راالاتقػػػوءر ػػػولما صفر حيػػػفراختصػػػواوـر-4
 .الصوسرالمح   يرالمدـر التا ص ر الت  صارأفرصاتق ار غصاوـرأ رصهصئ وـرلدتا ص 

ف يػػد لرالتدقػػصفر اإلمػػبلءرالرصم ػػفر،ر صارأيػػولصلرالتمدػػصـر االاتقػػوءرفػػيرالتا صػػ ر التمدػػصـتطػػر-5
 رر.فضبًلرمفرأفرصخاجرما صفر  و ع،رأفرُصخاجرطد  رمدـرمتمصزصف

 
 ص واستغاللها  ي الُمو التباويتهيئة الفب  -ج

ري اًءرفيرالممػؿرال ػا يرأ ر  ػاصرالرتتػص رالرممػؿرالمؤييػوتإفر صئتصوراليوئ عرالصـ 
 أجػػػػ اءر،رلصمػػػػ رالمػػػػا صفر القػػػػو عرالفرفػػػػاصرالم ػػػػو اعر االصجو صػػػػ ر الت  صػػػػارالميػػػػتقؿرمحػػػػ   ع

رمصػػور حػػ عرالمػػصه  ،راخػػتبلؼرالػػاأيرلصيػػتر مػػورصص غػػير  دصػػورصمدػػـرأفر حػػ عراللػػؼرالرتيػػتدـز
،رفهػػيرصػػو اعرمدػػلرالميػػت ىرالممدػػي،رمدػػلرالميػػت ىرالصظػػاير وػػذهرال ػػاصر غصاوػػورإفر جػػ ت

ر.دصؽر ولتا ص رالتيرتيملرإلم ا رالما صفر القو عتال اصرويرالتيرمعرالمدـرأفروذهر
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ر:ومن مجاالته .تطويب طب  التعميم المبعي -د
 االمتصوءر ول هـر االيتصمولر. 

 زصو عر  ارالطوللرفيرالتا ص ر التمدصـر. 

 االمتصوءر مهوااترالح اار اإل صوعر. 

 االمتصوءر  ااي رالص ازؿر القضوصورالممولاعر. 

 متصػػػوءر ػػػتمدـرالقػػػ ارالمصويػػػلرمػػػفرال قوفػػػ رالممولػػػاعرمػػػفرأجػػػؿرا ػػػيرلغػػػ رالخطػػػولرمػػػعراالر
 .اآلخا

 
 إاباز سيب العمما  المباين  - اُيًا :

رإلػػػلرالمػػػا صف لػػػلرال،رص تقػػػارالصػػػوسرالصػػػـ  هػػػورالما ػػػيرالػػػذير التػػػيرصمافػػػ فررلػػػ وت ا 
ر. الما يرالذيرالرصيتحؽرذلؾ،رلرمص دق رتَرصيتحؽرأفرُصاّ ير صُر
الشػامص ر  ص صػ رر اازريصارالا وصصصفر مصهجهـرفيرالتمومػؿرمػعرالصلػ صفإرو مفروص

صزالهػػػورمدػػػلرأاضرال ا ػػػع  اليػػػصار هػػػـرإلػػػلرماضػػػوعرابرر  ػػػذارفػػػيرتػػا صتهـرلآلخػػػاصف،رفهمهػػور ا 
 ػػؿرذلػػؾرمػػفرشػػ ص رأفرصمطػػيرالصػػوسرلػػ وترالما ػػيرالػػذيرصص غػػيراإل تػػ اءر ػػ ر األخػػذر،رتمػػولل
ررر.مص 
 

 ين والوادة أمام الُاس از المباالسعي إلاب  - ال ا :
مػػػفر اج صػػػورأصضػػػًوراليػػػميرلتماصػػػؼرالصػػػوسر ػػػولما صفرالصوضػػػجصفرالػػػ امصفرلمػػػورصػػػ  ار

ر صم فرأفرصتحقؽرذلؾرمفرخبلؿرج اصلرم عرمصهور:،رح لهـر ا  اازوـرأموـرالصوس
ر.تذ صاوـر ولميؤ لص ر  فمهـرلدمشوا  رفيرخضـروذارالممتاؾ .6
 .التماصؼر هـر  صوفرمصزلتهـرل ىرالصوس .1

فيو رالمجوؿرلهـرلدح ص رفيرمجومعرالصوس .3  .ايتضوفتهـر ا 

األ ػػػارال ػػػوازرفػػػيرتماصػػػؼرالصػػػوسر هػػػـرر ذلػػػؾرلػػػ  فمهػػػـرلدمشػػػوا  رفػػػير يػػػوئؿراإلمػػػبلـر .4
 رر. اصتشوار دمتهـ
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 الحيب من تصدب الجهمة  -بااعًا :

ر.حصفرتخد راليوح رمفرالما صفرصتيعرالمجوؿرأموـرالجهد 
 أصهػػـروػػـر،رالمؤودػػ فرلدتغصصػػار- حػػ وـرر-وػػـرر صهـ ػػإفرشػػم ارفئػػ رأ رحا ػػ رممصصػػ ر

الػػذصفرصمد ػػ فرالحػػؽر غصػػاوـرمدػػلرال وطػػؿروػػ رالػػذيرصػػ فمهـرإلػػلرتلػػ صارفئػػ رمػػفرأ صػػوئهـرالر
ررر.مفرالت وصؿرإالرمجا راالصتموء صمد  ف

أفر أظػػفرأفرال  ػػتر ػػ رحػػوفرلصػػ اؾرالمػػومد فرلئليػػبلـرأصػػ رلػػصسر  يػػعرفػػاٍ رأ رفئػػ ر
 أصػ رأصضػًور ػ ر،رفول ا عرأ  ارمفرجه رفػاٍ رأ رجمومػ ،رو ح وتحمؿرملءراإللبل ر التغصصار

 . ت يصعرمجوؿرالتمو ف،رحوفرال  ترليم راألفؽرفيرالتمومؿرمعراجتهو اتراآلخاصف

 
 
 

 الحكمة  ي التعامل مع اجتهاد اآل بين الم ال  : - امسًا :
ريػػػ حوص ر–أمػػػورال مػػػوؿرفددػػػ ر حػػػ هر،رصمتػػػايرال شػػػارفػػػيرط صمػػػتهـرالػػػصقصر القلػػػ ا

ملػػاراإليػػبلـرإلػػلرص مصػػوروػػذارصخػػولؼر مضػػهـر مضػػًورا ؿر مػػورزاؿرأوػػؿرالمدػػـرمصػػذر،ر تمػػولل
ر. صاّ ر مضهـرمدلر مض

رإلػػلرفقػػ افراالتػػزافرفػػيرالتمومػػؿرمػػعر  صػػارمػػفرميػػوئؿر   ػػ رأ ترأ ضػػوعراألمػػ رالصػػـ 
أ رفئػ رأخػاىرتغدػ ر،رممورأ ىرإللرصش ءرفئػ رتػ م رإلػلرإيػقوطروػؤالءر اصتقولػهـ،راالختبلؼ

ر.جتهو اتهـر تح لهورإللرصل صر وطم فيرا
الحــ  ال يعــب  ال ػػ رأفرصتاّ ػػلرالصػػوسر طػػبللرالتا صػػ ر المدػػـر  جػػ رأخػػصرمدػػلرأفر

 أفر،ر أفرالم ػاعر مػور ّؿرمدصػ رالػ لصؿرمػفرال تػولر اليػص ر،االبجال ال البجال يعب ـون اـالح 
،رهور صتاؾرمػورخول هػو  ؿرال شار وئصًورمفر وفرإصمورصماضرمدلراأل ل رالشامص رفصق ؿرمور افق

أمورمدلرالميت ىرالممدػيرف  صػاًار،ر الحقصق رأفروذارمفراألم ارال  صهص رمدلرالميت ىرالصظاي
ر.مورصاىر صيمعرالخدؿ
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أفر–الػػػػذيرص تغػػػػيرابرتمػػػػوللرراآلف مػػػػعرذلػػػػؾرال ػػػػ رمػػػػفرأفرصػػػػتمدـرالجصػػػػؿرالا ػػػػوصير
ر.المخول  رفيراالجتهو رالرتمصيراالصتقوصر الذـرمفراآلخاصف

إذار ػػوفرطولػػلرالمدػػـر  ػػؿرأفرصػػتمدـرميػػ ل رفػػيرالػػ صفر))ر-أ ػػ ريػػصوفراأليػػ ي:رصقػػ ؿ
ر.(ٕٛ)((فمتلرُص دُ ر !،رصتمدـرال  صم رفيرالصوس

رالمدمػػوءرميػػم م ……..رمدػػـرا)  ػػوؿرا ػػفرميػػو ار) وتػػؾرر مػػو عرابرفػػي،رأفرلحػػـ 
ر َ ػػػػّؿرمػػػػفراشػػػػتغؿرفػػػػيرالمدمػػػػوءر ول دػػػػلرإالرم  ػػػػلر  ػػػػؿرم تػػػػ ر مػػػػ ت،رمػػػػفرصػػػػو أوـرممد مػػػػ 

ر.(ٜٕ)((القدل
ر.(ٖٓ)((مفرايتخّؼر ولمدموءرذو تر خات ))ر()  وؿريص صورمدير

أ رتػػاؾرالتلػػاص ر خطػػ ر،رتػػاؾرإ ػػ اءرالػػاأيرفػػيرميػػ ل رمػػفرالميػػوئؿص ػػ فر أحصوصػػور
فمػػػفر،رألصػػػ رحػػػصفرص قػػػ رالصػػػوسرال قػػػ ر ػػػولما صف،رفػػػبلفر مصصػػػ رأ ػػػؿرم يػػػ عرمػػػفرإيػػػقوطرالمػػػا صف

ر !ال  صؿ
صػػوسرأحػػ رأمػػاصفرأ لهمػػور:رأفرص تػػ ارأص يػػهـر صخ ضػػ ارال ػػ صؿر:ريػػص  فرمصػػ رمومػػ رال

 ارإلػػلرطوئ ػػػ رمػػفرأوػػػؿرالتػػاخصصر االص ػػػبلترفػػػير  ال ػػوصي:رأفرصدجػػػ،رفػػير صػػػفرابر غصػػارمدػػػـ
ر.ال ت ى

 
 الحيب من الغمّو  يهم  -سادسًا :

 مػػػفر،رطوئ ػػػ رمػػػفرالصػػػوسرتغدػػػ رفػػػصهـرتفػػػيرمقو ػػػؿرمػػػفرصيػػػتهصص فر  وػػػؿرالتا صػػػ ر ّمػػػ
ر-مظووارالغد ر:

رتيدصـر لح ر ؿرمورصق ؿرالما يرفصمتق رفصهـرالملم ر ديوفرالحوؿرالرالمقوؿ..رال6
ر..رالزمـر  صهـرصحصط فر  ؿر  صق ر جدصد 1
 

   اعمل المؤسساتاالعتُا   -سااعًا :
 ذلػػؾر إصجػػو رمؤييػػوتر جممصػػوترميػػتقد رمػػفرالمدمػػوءر ال قهػػوءر المػػا صفرالممت ػػاصفر

رمصػػػير تصظػػػصـرالجهػػػ  رالتا  صػػػ تر م صػػػ رتا  صػػػ رتُرمؤييػػػور  إصجػػػو ،رتُ تػػػيراألمػػػ رفػػػيرالصػػػ ازؿ
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  ولتػػػوليرتمطػػػيروػػػذهرالمؤييػػػوتر،رال م صػػػ رصم ػػػفرأفرتيػػػ رال غػػػااترالتػػػيرالرصيػػػ ووراألفػػػاا  ر
ررر.الق ااترالمدصو رراإلم وصوت

ر
 اخلامتة

رت لؿراللرمورص تي:رصفيرصهوص رالمطوؼرمعروذارال ح رالمت اضعر
ررر. يد   رصارفيرص سراإلصيوفد رمحو ل رلدت  مالممؿرالتا  ير مجرصم ؿ (6
 وصوؾرجمد ريموترصص غيرأفرتت فارفيرشخلص رالما يرذ اترفير صوصورال ح .ر (1

اشو . (3  الرصقتلار  ارالما يرمدلرالتدقصفرالممافير ؿرصتم ىرذلؾرإللرت جص ر ا 

 لغصولرالما ير  وار اضح رفيريصارالممدص رالتا  ص . (4

لمتوحػ رلدممػؿرلص خػذ ار زمػوـريػصارالممدصػ رالممؿرمدلرإصجو رالما صفرمفرخبلؿرال يػوئؿرا (5
ر.التا  ص رفيرالمؤييوتراالجتمومص 

 
 ىٌامش البحث ًمصادره ًمراجعو

ر.399/رر6َ َل(ر:رمو عر)اَر .ت،ر صا ت،ر اارال  ا،ر .ط،را فرمصظ ا،رليوفرالمال -6
ر.61:روػر6419،رمموف،ر اارال  ا،ررلول رذصول،رأيسرالتا ص  -1
ر.68/ر6:ررـ6988،ر اارالشا ؽر صا ت،ر66ط،رحم ر طلم،رمصه رالتا ص راإليبلمص ر -3
رر79راآلص ي اعر ؿرمماافر:رر -4
 ر66راآلص ي اعرالام ر:رر -5

 .(11576)696/ر61:ررـ6994،رم  رالم ام ،ر اارال وز،را اهرال صهقيرفيرال  اىر -6

 .4راآلص ري اعرالقدـر:ر -7

 .(4196)619/ر4:ررتر. ،ر صا ت،ر اارال  ا،را اهرأ  ر ا  ر -8

 .1راآلص لجمم ر:ري اعرار -9

 .161:ررـ1114،رالقوواع،ر ااراليبلـ،ر7ط،ريمص رح ى،رتا صتصورالا حص ،رصصظا -61

 .(6436)ر546/رر1:رر6987،ر صا ت،ر اارا فر  صا،ر3ط،رال خواي -66

 .(436)ر671/ر6ا اهرال خواير:ر -61
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 .(3876)ر6661/ر3:رر .ت،ر صا ت،ر اارإحصوءرالتاا رالما ي،را اهرميدـ -63

 . مور م ه(ر67)ر6453ر/3ال خواير:،رصصظا -64

 (.3453)ر6337/ر3ا اهرال خواير:ر -65

 (11591)ر694/ر61ا اهرال صهقيرفيرال  اىر: -66

 .51:رصرـ6999،ر صا تر_ مشؽ،ر اارا فر  صا،ر6طرت يصارالقاط ير،رصصظا -67

ر.35/ر64: .ت،ر صا ت،ر اارال تلرالمدمص ،رأ  رصمصـراألل هوصي،رحدص راأل لصوء
ر.11:رصر .ت،رالقوواع،رالم ت  رالت فصقص الجصبلصي،رم  رالقو ار،رال ت رالا وصي

ر.67/ر6:ـر6985،ر صا ت،ر6ط،را فر صـرالج زص ،رال ا ؿراللصلرمفرال دـرالطصلر-68
ر.76:رصر .ت،ر .ط،ر اارالمشاؽرالما ي،ررا فرحـز،رم ا اعرالص  سر-69
ر.83راآلص ي اعرالصيوءر:رر-11
ر.516/ر18:رـ1116،رملا،ر فوء اارال،ر1ط،را فرتصمص ،رمجم عرال تو ىر-16
ر.16/ر64:رـ1111،رالقوواع،ر اارالح ص ،ر6ط،را فر  صا،رال  اص ر الصهوص ر-11
ر.63راآلص ري اعرالموئ عر:ر-13
ر.945/ر4:ررـ1115،رالقوواع،ر ااراليبلـ،ر6ط،رت يصارالط ايرر-14
ر.67/ر6ال ا ؿراللصلرمفرال دـرالطصل:رر-15
ر.(1547)ر958/ر1ا اهرال خواير:رر-16
ر.(611)ر51/ر6ا اهرال خواير:رر_17
 .64/ر1:رر .ت،ر .ط،رالقوضيرمصوضر،رتاتصلرالم ااؾر-18

ر.376/ر4:روػر6356،رملا،رالم ت  رالتجواص رال  اى،ر6ط،رالمصو ي،رفصضرالق صار-19
ر.61/ر6:ررـ6991،رملا،ر ااراللحو  ،رراليدمي،ر  الراللح  ر-31


