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ودوزىا في حعصيص الخهافل الاجخماعي  السعايت الاجخماعيت في ؤلاطالم

( ليبيا)جامعت ػسابلع  –مليت آلاداب -طخاذ مشازك أ/ نىز الهدي حماد. د

 

 

 :الدزاطت ملخص

 حهىص فهل.  واإلاؿلمحن ؤلاؾالم خػاعة اػصَاع في ألازغ أبلغ لها وان والهالم اليىنن في ؤلاؾالم أخضثها التي الهىيفت الهؼة ئن    
 ؤلاؾالمي والفىغ اإلاىهج نً جسخلف هكغياث هخاج هي التي الغغب خػاعة وؿايغ أهىا أم ؟ حضيض مً وجبهث الخػاعة جلً

ٌن وهدً  اإلاجخمو لها يخهغع التي الخػاعرن الاؾديالب نمليت ئن.  ؤلاؾالميت اإلاجخمهاث وفلؿفت  جدىاؾب أشياٌ هاءب  هداو
 الهبض بحن الهالكت يدضص صيىا ليـ فاإلؾالم الاحخمانيت يااللػا إلاهالجت واإلاجهجي اإلاهغفي الخأَيل جلخطخى ؤلاؾالمي الهغبي

 كاٌ والضيً الضهيا بحن نػىرن جغابـ في مخىاػهت خياة جدليم َضفه ، مخيامل احخماعي  مىهج أهه بل فدؿب وعبه

 ألاعع في الفؿاص جبغ ال و ئليً هللا أخؿً هما وأخؿً الضهيا مً هطيبً جيـ وال آلازغة الضاع هللا ءاجان فيما  وأبخغ:حهالى

 الضيً في الاحخمانيت الغنايت حظوعن نً البدث مداولت في جنمن الدزاطت أىميت فان ونليه.( )  اإلافؿضيً حبر ال هللا ئن
 الؿابو غلبت هديجت زلل َىان الن والغوخيت اإلااصيت بالىاخيخحن يخهلم فيما ؤلاوؿان بىاء في الخىاػنن حىاهب وئبغاػ ؤلاؾالمي

 الفهم َظا وعبـ الخىيف صييىا ئؾاع في الاحخمانيت للغنايت مهحن فهم جيىيً لىإ تهضف اجها هما للغحر الخبهيت بفهل اإلااصر
 مً الىضفي اإلاىهج َى اإلاؿخسضم واإلاىهج الاحخماعي الخيافل وحهؼيؼ الخياجيت اإلاشاول مىاحهت في الخىكيمي الهلمي بالجاهب

  –الاؾالم في الاحخمانيت الىكم  –الاؾالم رف الاحخمانيت الغنايت فلؿفت -الضعاؾت مفاَيم) الخاليت اإلاداوعن جدليل زالٌ
(. الخضيث الهطغ في الغنايت مىؿللاث

ا وان مهما اإلاجخمو هكام حؿحر التي الىغهيت الشغاتو أن الى الضعاؾت زلطذ وكض       ال فاجهم الىعي طورن مً واغهَى

ى زلم مً يهلم أال"  وحهالى ؾبداهه هللا يهلمه ما وأخىالهم ألافغاص ؾباتو مً يضعوىنن  والدشغيو.(  )"  الخبحر اللؿيف َو
 مجخمهاجىا في الاحخمانيت للغنايت هكغيت ضياغت وان ، اإلاسخلفت حىاهبها مً لىاؽا خياة لششىنن حهغع وحىصٍ مىظ ؤلاؾالمي

.  الاحخماعي الخيافل وحهؼيؼ لخلىيت غغوعرن أمغ ئؾالميت أؾـ نلى جلىم

 ، واإلاجخمو لإلوؿان ؤلاؾالمي الخطىعن مً اهؿالكا حضيضا بىاء ؤلاوؿاهيت الهلىم بىاء بػغوعة الضعاؾت وضذا وكض   
 شضيض بدظع والخهامل فؿغتها يسالف وال وخػاعجىا يخىافم بما الهلىم جأضيل هدى والاججاٍ اإلاىحىصة الاحخمانيت والهالكاث

 إلاجخمهاث ضممذ ومىخجاث ؾلو مً جدخىيه وبما باألؾىاق والاَخمام ، وهكغياث  مىاهج مً الخاعج مً ئليىا يطضع ما مو
 وىهيتباٌ الاَخمام لًطون خياتهم وفى الىاؽ  في  واحخماعي ، واكخطاصر رجغبى جأزحر مً لها إلاا بها الخاضت اخخياحاتها لها

 أزالقي افؿاص مً الضزيل لألنالم ما كبتاومغ ،  الغةيؿيت الشباب مشاول وجدضيض الشباببو والؿفل عأةبالم أر الهاةليت
 وطوحهم لىالضحهم وحهالى ؾبداهه هللا ألمغ جلبيت الجميل يغصوا أن في وألاخفاص ألابىاء لضي عيوالى الضيجي اػمالى ئيلاف مو أيػا

 .الاحخماعي الخيافل لخهؼيؼ ؾهيا الؿً هباع مً

                                                           
( )
 ( .77)اٌمظض  ،  
( )
 . 4 اٌٍّه ، ا٠٢ح   
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: مقدمت
ى ؤلاؾالم     ئيمان ئليه يىجظب الظر ألاؾاؽ َى هما فىكها يهيشىنن التي عكهتهم في للمؿلمحن ألاضيل الخىحيه صيً َو

ن ونىفا شضة حغلل هجىمها في هي والتي اإلاؿخجضة أو اللاصمت الفلؿفاث وملهج يخهغع به اإلاإمىحن
ًا
 ئط اإلاؿلمحن الؾخياهت جبها

 ال والهلم الضيً بأن وجإمً والجمانت الفغص جيىيً في واججاَاتها فلؿفتها مىبو َى الظر هللا هخاب ئلى حؿدىض خػاعجىا أن

 اإلاىاؾً جيىيً هي الغايتف... ؾاميتاٌ وؿاهيتالا كيماٌ مً الىغيمت الخغة الخياة في وخله ؤلاوؿان هغامت وأن اصمانيخظ
 الخػامً حهؼيؼ يىمى َظٍ الهىيت طاث ةألام فىو واحباث مً نليه وما خلىقن مً بماله اإلالم الصخطيت اإلاخيامل اإلاخىاػنن

. الاحخماعي

 جغبىيا باإلوؿان حهجى التي اإلاهمت اإلاىغىناث مً يهخبران الاؾالميت للليم الخاورن والفىغ إلاجخمهاجىا اإلاطضعة الفلؿفاث ان   
ى احخمانيت نالكاث بغحٍرٌ جغبـ ؤلاوؿانف واحخمانيا ، وازالكيا  الفاخطت الىكغة ايلام يجب لظلً بها ويخأزغ فحها يإزغ َو
ن وطلً مؿخجض أو مؿخىعص َى إلاا الىاكضة

ًا
 ؾيؿغة واػصاصث فغونها ثوحشابً الاحخمانيت الخياة ثحهلض ان بهض زطىضا

.   زخلفتالم ؤلاوؿاهيت اإلاجخمهاث في الاحخمانيت ألاوشؿت وكلذ اإلااصيت الليم

ٌن  الظر الضيً طلً ؤلاؾالم      ن جىكيما ؤلاؾالمي اإلاجخمو ونالكاث ؤلاوؿان هيان يىكم ان اؾخؿام الؿماء مً هؼ
ًا
 مخيامال

ن
ًا
 مجها أر جطلح ال البدخت اصيتالم أو البدخت الغوخيت الجىاهب أن  يهلم ألهه واإلااصيت الغوخيت الجىاهب بحن الخىاػنن نلى كاةما

ن جيىنن أن
ًا
.  ؤلاوؿان لؿهاصة ؾسيال

 حتى لي جقلل وال أػغى ال حتى الدنيا في لي جنثر ال اللهم"  الخؿاب بً  نمغ  الخليفت:  فلاٌ ألاواةل اإلاؿلمىنن لهظا وفؿً    

.  ( )"  أنس ى ال

:  الدزاطت ىرو في اإلاظخخدمت اإلافاىيم: أوال

:  الفلظفت مفهىم.   1
ا       ئلحها ييخمىنن ال أو ييخمىنن التي الاحخمانيت اإلاطالح نً للضفام مهخىلحها وعي نً ضاصعة جبريغاث ئال ماهي بانخباَع

 .  الفلؿفاث ازخلفذ اإلاطالح وبازخالف الخىححهاث بهظٍ جخأزغ والغنايت

 : الاجخماعيت السعايت مفهىم. 2

ن الاحخمانيت الغنايت حهغيفاث جأزغث للض    
ًا
 جضزل مضي مً الفلؿفيت اإلاىاكف خؿب أهطاٍع مجهما ليل ازىحن لىمىطححن وفلا

 . الغنايت مجاٌ في الضولت

ن ، اإلاجخمو نلى وواحب مىاؾً ليل خم الغنايت فهل    
ًا
 ولخضمت مإكخت الاحخمانيت الغنايت أم الشمىلي؟ للىمىطج وفلا

.  الهالجي للىمىطج باليؿبت الخاٌ َى هما ؾاعةت؟ وقاةف

:  ؤلاطالم في الاجخماعيت السعايت مفهىم. 3

 وولىم عام  ولىم"  الخضيث وفي واإلاؿإوليت الىفالت بمهجى" عام" فهى"  يغعى" ععى" مً مشخم مطؿلح الاحخمانيت الغنايت    

 .( ) مىعنألا جضبحر في والؿلؿت حخماعيالا الىاحب بمهجى"   عنيخه  نً مؿإوٌ

                                                           
( )
 .   َ ،  ص 986 أدّذ ػثذ اٌذ١ّذ اٌّثارن ، اإلطالَ ٚأسِح اٌذ٠ّمزاط١ح ، طزاتٍض ،  ١ٌث١ا ، ِٓ ِٕشٛراخ اٌجٙاد  ،  
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ن أحؿم الضولت كبل مً بؿيـ جضزل مو الفغصيت الجهىص نلى اللضيم في الاحخمانيت الغنايت انخمضث وكض    
ًا
 باإلخؿان أخياها

ن أزغين والهلاب الثىاب وفلؿفت
ًا
 وازخلف اإلافاَيم حغحرث اإلادمضيت الغؾالت قهىعن  ومو. وزىعجه الشهب هلمت مً زىفا

ن غو و رحي ؾبم ما ول نً الازخالف ول ؤلاؾالم مىكف
ًا
 الخغيت في وخله الفغص هغامت يػمً الاحخمانيت للغنايت هكاما

 طلً اإلاؿلمحن غحر مً وان ولى ختى ؤلاؾالمي اإلاجخمو في يهيش مً ول شمل بل فلـ اإلاؿلم يسظ ولم واإلاؿاواة والهضٌ
 مً الػهفاء عنايت نلى وخث وجماؾىها ألاؾغة وخضة نلى ؤلاؾالم خغص هما ، الاجخماعي والخظامن الخهافل لخهؼيؼ ؾهيا

 لفشاث ألاغىياء أمىاٌ في زابذ مهلىم خم وهي الصماة فسض هما ، واإلاهاكحن واإلاغضخى واإلاؿىحن وألايخام ألاعامل مً أفغاصَا
 في الخؿىنيت والجهىص الؼواة مىاعص فحها حعجؼ التي الخاالث في اإلاجخمو مؿشىليت وحهل ، الىغيم اللغآن في مدضصة مهيىت

ن خخياحاثااٌ مىاحهت
ًا
 ؾغيم نً اإلاجخمو يضزل أن يجب فهىا والخغوب الؿبيهيت وىاعراٌ  مثل ؾاعةت واهذ ئطا زطىضا

 ؤلاؾالميت الضولت وشأث ؤلاؾالميت الخهاليم قل وفي ، الخياة ؾبل به جىلؿو مً ليل  ألازحر اإلالجأ يهخبر الظر اإلااٌ بيذ مىاعص
 نً وجىهي باإلاهغوف جأمغ الشىعي وخىمها ألامغ وأولي عؾىله وؾانت انخهوؽ وحهالى ؾبداهه هللا وخضاهيت نلى جلىم التي

ن وؿلا الجضيض اإلاجخمو في ؤلاؾالم وعأر والخغيت والهضالت واإلاؿاواة باألزىة وجخمؿً اإلاىىغ
ًا
 نػى فيه اشخيى ئطا نػىيا

     . ( ) والخمى بالؿهغ الجؿض ؾاةغ له جضاعى

 الاحخمانيت واإلاإؾؿاث الخضماث مً هكام"  َى ؤلاؾالم في  الاحخمانيت الغنايت مفهىم بأن  هىضح اإلاىؿلم َظا ومً    
 لخدليم واإلاجخمهاث والجماناث ألافغاص بحن الاحخمانيت الهالكاث وجلىيت للمهيشت مالةمت مؿخىياث جدليم ئلى حهضف

" . وئمياهياجه واخخياحاجه اإلاجخمو وشغيهت يخفم ألامت اةبخي الجهىع في الافغاص كضعاث لخىميتو الؿالم

:-  آلاحي في ؤلاطالم في الاجخماعيت السعايت أىداف ثجحدد اإلافهىم وبهرا

.  اإلاجخمو في اإلالطىصة الخغحراث ئخضار في وفانليت بهمم  ؤلاؾهام -

 . الخياة أؾاؽ الخهاونن حهخبر -

 . الخالكت كضعاجه مً جدض التي والؿياؾيت والاكخطاصيت الاحخمانيت الليىص ول مً ؤلاوؿان جدغعن -

 . ؤلاوؿاوي اإلاجخمو عنايت هدى  هسؿىة ؤلاوؿان خمايت نلى حهمل -

 . ؤلاوؿاهيت وهغامخه كيمخه له هىنه مً فغيض هاوؿان بالفغص تهخم -

  –احخمانيت  –اكخطاصيت )– لإلوؿان ألاطاطيت االقىو  مفهىم ئلى الطضكت مفهىم مً الاحخمانيت الغنايت جدىلذ -

 مً بشبىت مهها جغجبـ التي ألازغين الاوؿاق شأن شأجها وألافغاص الىاؽ لخياة نجها غجى ال وقاةف وجأصيت(  ؾياؾيت
.   الاحخماعي البىاء مهالم حشيل الهالكاث

: ؤلاطالم في الاجخماعيت السعايت فلظفت : ثانيا

ن له وكغعن ؤلاوؿان هغامت خفل ؤلاؾالم     
ًا
 ػمً بهض ئال الضوليت واإلاىازيم اللىاهحن حهغفها لم واإلاجخمو الجمانت نلى خلىكا

ظٍ ؤلاؾالم ئليه وضل الظر اإلاؿخىين ئلى جطل لم ولىجها ؾىيل ا التي الخلىقن َو  : آلاحي في جخمثل ؤلاؾالم أكَغ

 

                                                                                                                                                                                           
(4)

 . 8َ ، ص  98 ٌٍّؼٛل١ٓ ، ِظز ، ِىرثح االٔجٍٛ اٌّظز٠ح ، تذْٚ طثؼح ،ػثذ اٌفراح ػثّاْ ، اٌزػا٠ح االجرّاػ١ح ٚإٌفظ١ح 
( )
 .   -  َ ، ص  987 ، طاتماػٍٝ اٌذٛاخ ، اٌزػا٠ح االجرّاػ١ح ، دراطاخ فٟ اٌّجرّغ ا١ٌٍثٟ ، طزاتٍض  ، جاِؼح اٌفاذخ  
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:  االياة حق -1

ن كخل مً"  حهالى كاٌ خضأ نلحها يهخضر أن يجىػن وال نلحها الخفاف يجب ملضؾت الاوؿان خياة  
ًا
 في فؿاص أو هفـ بغحر هفؿا

ن الىاؽ كخل فىأهما ألاعع
ًا
ن الىاؽ أخيا فىأهما أخياَا ومً حميها

ًا
. ( ) حميها

:  االسيت حق -2

 ، والخىلل ؤلاكامت خغيت.  الخغيت مو ئال جيىنن ال ؤلاوؿاهيت والصخطيت ، ؤلاوؿاهيت جهشخصخي ويدترم الفغص يىغم ؤلاؾالم    

ٌن وخغيت الانخلاص وخغيت والفىغ الهلل وخغيت .  اللى

:  والعدل اإلاظاواة حق -3

ن الىاؽ     
ًا
"  نملىا مما صعحاث وليل: "  حهالى كاٌ الطالح والهمل بالخلىين ئال بيجهم جمايؼ ال اإلاشـ هأؾىان ؾىاؾيت حميها

ٌن الجهض وان ئطا حغألا في ألافغاص بحن الخفغكت ييبغي الف.( )  طعة مثلاٌ يهمل فمً: "  حهالى كاٌ اوهيف هما واخض والهمل اإلابظو

ن
ًا
ن طعة مثلاٌ يهمل ومً ( )، يٍغ زحرا

ًا
 شخيء في جىاػنخم فان: "  حهالى كاٌ.  الشغيهت ئلى يدخىم أن ئوؿان ول خم ومً"  يٍغ شغا

ٌن هللا ئلى فغصٍو . (  )"  والغؾى

:   وطمعخه عسطه وحمايت الخعريب من االمايت حق -4

ن بهػىم يغخب وال واؽججـ وال: "  حهالى كاٌ
ًا
. (  )"  بهػا

:  والخعليم التربيت حق -5 

 الهلم وؾلب للجميو خم والخهليم آلاباء نلى لألبىاء خم الخؿىت اإلاهاشغة أن هما آلاباء نلى لألبىاء خم الطالخت التربيت    

.  وألاهثى الظهغ نلى واحب

:  ألاطسة بناء حق -6

ن مجهما وبث ػوحها مجها وزلم واخضة هفـ مً زللىم الظر عبىم اجلىا الىاؽ أحها يا: "  حهالى كاٌ
ًا
ن عحاال

ًا
 .(  ) "  ووؿاء هثحرا

 الخلىقن نا قبؽ مما يدبحن. (  )"  ؾىىخم خيث نم َماؾىىى: "  حهالى كاٌ يهيش خيث ػوحها هىف في حهيش أن وللؼوحت
ا التي  وبالخالي والخهاونن والخهاعف والؿالم الهضٌ نلى كاةمت واإلاجخمهاث والجماناث ألافغاص بحن الهالكاث ججهل ؤلاؾالم أكَغ

. (   ) أخض نليه يهخضر أن يسشخى ال الباٌ مؿمئن خياجه ؤلاوؿان يهيش

:-  ؤلاطالميت الاجخماعيت النظم: ثالثا

                                                           
(6)

.    اٌّائذج ، ا٠٢ح  
(7)

 .9 االدماق ، ا٠٢ح   
(8)

 .  8  –7اٌشٌشٌح ، ا٠٢ح  
(9)

 .9 إٌظاء ، ا٠٢ح ،  
(  )

 .   اٌّائذج ، ا٠٢ح 
 

(  )
 .  إٌظاء ، ا٠٢ح 

(  )
 . 6اٌطالق ، ا٠٢ح 

(  )
    .أخذ ترظزف      –  َ ، ص  986  ،جّؼ١ح لذِاء اٌش٠رٛٔح  ،ذٛٔض  ، دمٛق اإلٔظاْ  ، ٞاٌذٛ ٠ّذػثّاْ 
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 هكام في ؾىاء هكم مً السشغرن الهلل ئليه اَخضي ما ول مً أنضٌ وضفائها بغوهلها جؼاٌ ال ؤلاؾالم ؾجها التي الىكم ئن    
 ؤلاؾالمي اإلاجخمو مً حهلذ  كيم نلى جأؾؿذ ألجها الاكخطاصر والىكام ، الؿياسخي والىكام ، ألازالقي والىكام ألاؾغة

ن
ًا
ن مجخمها

ًا
.  (  ) أَضافه في مخدضا

:  ةالاجخماعي النظم مفهىم

م وجباصٌ ألافغاص احخمام مً جيشأ       الاحخمانيت صوافههم لخدليم زاضت كىانض جللاةيت بطفت مطالخهم واجداص أفياَع
 بييت في اللىانض َظٍ جغؾبث ما وؾغنان ، بيجهم والخهاونن الخيافل وصنم اإلاشترهت وأَضافهم الػغوعيت خاحاتهم وإلشبام
 حؿمى ما هي الهامت اللىالب َظٍ ، ألافغاص مشانغ بها وجىفهل ، اليؿبي والثباث الاؾخلغاع لها فيخدلم ٌثوجغهيب اإلاجخمو

.  الاحخمانيت بالىكم

 ( .  )"  ألافغاص  لخياة اإلاىكم حهخبر الانخباعاث َظٍ غىء في الىكم  أن أر

:  إلى ؤلاطالميت الاجخماعيت النظم نقظمثو

.  ألاطسر  النظام -1

  .ألاخالقي النظام  - -2

 . الاقخصادر النظام -3

                                   .الظياس ي النظام -4

                                          

:                                  ألاطسر  النظام. 1

 يخيىنن الطالخحن ألافغاص ومً.  بأماهتٌ اثواحب يإصرو الىغيم بالخلم يخطف الظر الطالح الفغص بخيىيً ؤلاؾالم نجى   
 أؾـ ؤلاؾالم خضص ألاؾغين مالىكا وفى ، أفغاصٍ بخهاونن جماؾىه نلى حهمل عكيلت ؾاميت نالكاث حؿىصٍ الظر اإلاجخمو

 ألار وبىاث وزاالجىم ونماجىم وأزىاجىم وبىاجىم أمهاجىم نليىم خغمذ: "  حهالى كاٌ اإلادغماث وخضص وشغوؾه الؼواج
 وؿاةىم مً حجىعهم في الالحي وعباةبىم وؿاةىم وأمهاث الغغانت مً جىماوأزى غهىىمعأ الالحي وأمهاجىم زذألا وبىاث
 ئال ألازخحن بحن ججمهىا وأن أضالبىم مً الظيً أبىاةىم وخالةل نليىم حىاح فال بهً صزلخم جيىهىا لم فان بهً صزلخم الالحي

ن وان هللا أن ؾلف كض ما
ًا
ن غفىعا

ًا
 اليؿب ويثسذ اإلاطاَغة خغمت وجلىم ػوحها نلى للؼوحت الىفلت جثسذ بالؼواجو.(  )"  عخيما

 ئلى به يإصر وكض غاللت في ييىنن أؾغة بضونن الفغص أن هما . يتراغيا لم ما الخاص بماله مجهما واخض ول ويدخفل والخىاعر
ن أهفؿىم مً لىم زلم أن آياجه ومً"  حهالى كاٌ اإلاهطيت في الىكىم

ًا
 .(  )"  ئلحها لدؿىىىا أػواحا

 

 

                                                           
( 4)

 .  ،ص م 1976، القاهرة ، دار الفكر العربي ،بدون طبعة اٌّجرّغ اإلٔظأٟ فٟ ظً اإلطالَ  ،ِذّذ أتٛ س٘زج  
(  )

 .     4 تذْٚ طثؼح ص  ،َ 967 اٌّؤطظح اٌّظز٠ح ٌٍرأ١ٌف  ،ِظز  ،ػٍُ االجرّاع ِٚذارطٗ ،ِظطفٝ اٌخشاب 
 6) )

.   إٌظاء ، ا٠٢ح
 

 7) )
.   اٌزَٚ ، ا٠٢ح 
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:-  ألاخالقي النظام -2

 الخلم خؿً شأن مً يغفو أهه يجض ومػاميىه وجىححهاجه حهاليمه في فاإلاخأمل ، ألازالق مياعم ئلى بالضنىة اَخم ؤلاؾالم    
ن ناكبتهم خؿً ويبحن به اإلاخطفحن مجزله مً ٌرويو

ًا
ن ناحال

ًا
 في باإلاهاهت الفاخشحن ويخىنض الغطاةل كيمت مً ويدـ ، وآحال

 الاحخماعي وؤلاضالح ؤلاكىام في_ الخضعج أؾلىب  –ألاؾاليب أفػل ؤلاؾالم اؾخهمل وكض . (  ) آلازغة  في اإلاطحر وؾىء الضهيا

:  يلى ما ألامثلت نوم والخللي

:-  ااخمس جحسيم في ؤلاطالم جدزج -1

 جخسظونن وألانىاب الىسيل زمغاث ومً"  حهالى كاٌ بل بخدغيمها الىغيم اللغآن يبضأ لم الهغب نىض ناصة واهذ الخمغ أن     
ن مىه

ًا
ن ؾىغا

ًا
ن وعػكا

ًا
 هفههما مً أهبر وئزمهما للىاؽ ومىافو هبحر أزم فحهما كل واإلايؿغ الخمغ نً يؿألىهً"  كاٌ زم .(  )"  خؿىا

 فهى ئزمه ونكم هفهه كل فما هفههما مً أهثر نجهما ييخج الظر ؤلازم ألن الخمغ جدغيم غغوعة الىظ َظا مً يكهغ .(  )" 

 جلغبىا ال آمىىا الظيً يأحها"  حهالى كاٌ الخمغ شغب خالت في الطالة نً ههى زم ، خالٌ فهى غغعٍ وكل هفهه هثر وما ، خغام
م ضالتهم في اإلاطلحن مً خطل الظر للخلـ وطلً .(   )"  جلىلىنن ما حهلمىا ختى ؾياعين وأهخم الطالة  زم ؾىغ خالت في َو

 الشيؿان نمل مً عحـ والاػالم وألاهطاب واإلايؿغ الخمغ ئهما آمىىا الظيً يأحها"  حهالى كاٌ شغبها نً وههى خغمها
 ونً هللا طهغ نً يطضهمو واإلايؿغ الخمغ في والبغػاء الهضاوة بيىىم يىكو أن الشيؿان يغيض ئهما جفلخىنن لهلىم فاحخيبٍى

 الخمغ جدضزه ما نلى يلف الشماٌ وطاث اليمحن طاث يترهذ الخمغ شاعب يغين نىضما وؤلاوؿان.(   )"  مىتهىنن أهخم فهل الطالة
 ألافهاٌ مً نىه يطضع ما يعي وال والشغ الخحر بحن يمحز ال الخمغ شاعب أن شً الف نلله نً هاَيً أخشاةه صازل

. وألاكىاٌ

:-  السبا جحسيم في طالمؤلا جدزج -ب

ن الغبا وان ؤلاؾالم ؾبلذ التي الفترة وفي اللضيمت الهطىعن في(   ) الغبا نغف 
ًا
 عبا َى اهدشغ الظر والغبا...  مىدشغا

 الغبا ؤلاؾالم وخغم.  نىه وأزغ ػاصٍ كػاء ضاخبه نىض يىً ولم آلاحل خل فاطا مؿمى أحل ئلى الغحل يسيو أن أر  –اليؿيشت

ن
ًا
ن جدغيما

ًا
 مً بدغب فأطهىا جفهلىا لم فان مإمىحن هىخم أن الغبا مً بلى ما وطعوا هللا اجلىا آمىىا الظيً يأحها"  حهالى كاٌ كاؾها

"  حهالى كىله في بلىة نىه جىهى التي آلاياث وجخابو.(  ) "  جكلمىنن وال جكلمىنن ال أمىالىم عؤوؽ فلىم جسخم وئن وعؾىله هللا
 هللا وأخل الغبا مثل البيو ئهما كالىا بأجهم طلً ؽالم مً الشيؿان يخسبؿه الظيً يلىم هما ئال يلىمىنن ال الغبا يأولىنن الظيً
 فحها َم الىاع أصخاب فأوليً ناص ومً هللا ئلى وأمٍغ ؾلف ما فله فاهخهى عبه مً مىنكت حاءٍ فمً الغبا وخغم البيو

 ال وهللا الطضكاث ويغبي الغبا هللا ويمدم"  وحل نؼ فلاٌ بالغبا للمخهاملحن وحهالى ؾبداهه هللا ونيض واػصاص.(  )"  زالضونن

                                                           
( 8)

 .4  ص  986 ،اٌّؤطظح اٌٛط١ٕح ٌٍىراب ،ذٛٔض  ،اٌّجرّغ االٔظأٟ فٟ اٌمزآْ اٌىز٠ُ  ،ِذّذ اٌرِٟٛ  
( 9)

 .67إٌذً ، ا٠٢ح  
(  )

 .9  اٌثمزج ، ا٠٢ح  
(  )

 . 4اٌظٕاء ، ا٠٢ح  
(  )

 .  9  – 9اٌّائذج ، ا٠٢ح  
(  )

٘ٛ " ٚاٌزتا اططالداً . ػٕذ هللا أٞ ١ٌىثز فٟ أِٛاي إٌاص فال ٠زتٛا " ِٚا أذ١رُ ِٓ رتا ١ٌزتٛا فٟ أِٛاي إٌاص " اٌزتا فٟ اٌٍغح اٌش٠ادج لاي ذؼاٌٝ  

 " .اٌمذر اٌشائذ اٌذٞ ٠ٕضُ إٌٝ اٌّاي ػٕذِا ٠ؤد٠ٗ اٌّذ٠ٓ إٌٝ اٌذائٓ 
( 4)

 . 79   –78 اٌثمزج ، ا٠٢ح  
(  )

 .  7 اٌثمزج ، ا٠٢ح  
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 واحخمانيت ، واكخطاصيت أزالكيت مؿىغاث نلى جلىم جدغيمه في والدشضيض الغبا جدغيم مً والغايت.  (  )"  أزيم هفاع ول يدب
 ئهما خالٌ ول وأن لطالخه خغمذ اإلادغماث ول وأن ، ئوؿاهيخه وجدليم ، ؤلاوؿان آصميت نلى الخفاف ألاولى غايتها هبحرة

نجأوي الشاعم أكٍغ
ًا
ن(   ) ؤلاوؿاهيت لهظٍ صا

ًا
 . وجألفه اإلاجخمو جػامً نلى وخفاقا

:- الاقخصادر النظام -3

 في فغص ليل جىافغ ما ئطا وأهه ، فغص ول إلاهيشت الالةم اإلاؿخىين غمان أؾاؽ نلى ؤلاؾالم في الاكخطاصيت الؿياؾت جلىم    

 وبالخالي . ونمله حهضٍ خؿب ليل بالثروة يؿمذ ؤلاؾالم فان والىفاف الىفايت بلضع الػغوعيت خاحاجه ؤلاؾالمي اإلاجخمو
 ، باألؾهاع والخالنب باالخخياع الىؾجي الاكخطاص اؾخهماٌ ؾىء ويمىو والخبظيغ الػيام مً ألافغاص زغواث خفل نلى يهمل

 نلى جىػيهها جمرو اإلادخىغة بػاتههم عجطاص وأن بل خضيض مً بيض اإلادخىغيً أيضر نلى يػغب ولهظا ، اإلاهامالث في والغش

ٌن وعبذ مهخضلت بأؾهاع الشهب حن ، اإلاجاهحن مىو اإلاجخمو نلى وأوحب.  مهلى  في الخطغف مً اإلابظعيً والؿفهاء ، واإلاهخَى

ن لىم هللا حهل التي أـمىالىم الؿفهاء جإجىا وال"  حهالى كىله حاء طلً وفي الغشض ئلى يهللىا ختى أمىالهم
ًا
  . (  )"  كيما

:-  الظياس ي النظام -4

ا ؤلاؾالميت الضولت نالكت جىكيم ئلى طلً وحهضر ؤلاؾالميت لألمت الىاضح الؿياسخي اإلاىهج ؤلاؾالم عؾم       ألامم مً بغحَر
 ألن الخىم في ألافغاص مشاعهت ويجؿض ؤلاؾالمي الخىم هكام يلغعن الظر اإلابضأ انخباٍع نلى الشىعي مبضأ يجؿض فاإلؾالم
 ، نليه الجمانت بدم يدـ فغص ول وججهل بالهؼة الشهىعن الفغص في جغبي الشىعي أن هما ألامىعن ول في ألاضل هي الشىعي
ن أزؿا كض فاهه وأضلح أضاب وأن يسؿئ بغأيه اؾدبض أن أهه ئوؿان ول وليهلم

ًا
 ألامغ يمىو والاؾدبضاص اؾدبض ألهه أيػا

 وئطا اإلاىىغ نً والىهى باإلاهغوف ألامغ كبيل مً طاتها الشىعي وأن الفاغل الهام الغأر نماص وهي اإلاىىغ نً والىهى باإلاهغوف

 َى التي الشغنيت الخياليف بملخطخى الضيً في أما : بلىله اإلاىهج َظا أؾـ زلضونن ابً ويىضح.  له مالػمت فهي مىه جىً

 نباصة بغويأر:  كاٌ ؾهيض بً يخي نً و.(  )إلاطالخهم عنايخه فملخطخى الضهيا ؾياؾت وأما.  نلحها الىاؽ وخمل بدبليغها مأمىعن
ٌن بايهىا"  كاٌ حضٍ نً أبيه نً"  الطامذ بً نباصة بً الىليض بً  في والؿانت الؿمو نلى وؾلم نليه هللا ضلى هللا عؾى

ٌن وأن ، أَله ألامغ هىاػم ال وأن واإلاىٍغ ، واإلايشـ ، والهؿغ اليؿغ . (  ) الةم لىمت هللا في هساف ال هىا خيث بالخم هلىم أو هلى

ٌن زالضت     ن خللذ اإلادمضيت الغؾالت أن اللى
ًا
ٌن في حغحرا  نلميت صيييت أزالكيت وأؾـ بمباصب الىعي ؾغيم نً الىاؽ نلى

 جدذ اإلاخػامً جيافلالم اإلاجخمو خللذ هما ، الجاَليت في الىاؽ ألفها والتي الؿاةضة الخياة هكام في حغيحر ئلى أصي ونمليت

. (  ) وأحىاؾها ألىاجها ازخالف نلى ألامم مجها َلجً هبراؾا ئؾالميت خػاعة وشيضث الىغيم اللغآن عايت

 ؤلاؾالم بها حاء التي ألاؾـ َظٍ أن"  بلىله الخميض نبض أخمض طهٍغ بما اإلالام َظا في ؾدشهضا أن الا  َىا يؿهجي وال     

ن وان نما وجسخلف حؿمى أجها.  الاحخمانيت الخياة مً الضهيىرن الهضف يدلم ناصٌ خىم هكام ةئكام
ًا
 قهىعن كبيل ؾاةضا

                                                           
( 6)

 . 76 اٌثمزج ، ا٠٢ح  
( 7)

 .  9َ ، ص  984 ،ج اٌٛط١ٕح اٌّىرة ،تغذاد  ،دٛار فٟ االلرظاد ت١ٓ اإلطالَ ٚاٌّاروظ١ح  ،ػثذ هللا طٍَٛ  
( 8)

 .  إٌظاء ، ا٠٢ح  
( 9)

 . 97 َ ، ص  988 ٘ـ  8 4  ،اٌى٠ٛد  ،وراب ػاٌُ اٌّؼزفح  ،اٌّذ٠ٕح االطال١ِح  ،ِذّذ ػثذ اٌظرار ػثّاْ  
(  )

 .  9 وراب اٌجٙاد ص   –اٌّٛطأرٚاٖ ِاٌه فٟ  
(  )

 . 4    –   ص  –ِزجغ طاتك  –ػثذ اٌظالَ اٌر٠ٛجٟ  
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 النظم جصل ولم اإلاعاصسة واالديثت القديمت البشسيت اإلاحاوالث مل عن جسجفع شالذ ما طمىىا في أنها لما ، ؤلاؾالم

.   ؤلاطالميت الشسيعت إليه وصلذ ما بعع إلى إال الىطعيت

ن اإلاؿلم فاإلاجخمو     
ًا
 يبؿل فاإلؾالم الفلغاء نلى لألغىياء محزة وال فيه اؾخغالٌ ال مجخمو ؤلاؾالم يطىعٍ الظر للىكام وفلا

ن والتراخم والخىاص الخهاونن ويلضؽ الاؾخغالٌ كىة
ًا
ن ماصيا

ًا
 ووؾاةل اإلااصيت الخياة أؾباب هجز نضم نلى ؤلاؾالم خث فلض ومهىىيا

ا ا ةوفؼ طَب مً اػصَاَع  ئليه يطبىا ما أؾمى وطلً اإلادخاححن نً الخاحت طٌ وعفو هللا ؾسيل في ئهفاكه وؾلب وغحَر
ن ، الىكم واغعي إلاؼاج الجمانت أفغاص بحن واإلاهىىيت اإلااصيت الهالكاث جىكيم يترن ال وبظلً الضهيا في ؤلاوؿان

ًا
 للمطالح ووفلا

 هكم طاث ئوؿاهيت خػاعة جلىم أن يمىً وبهما ، اإلااصر وألاؾاؽ راإلاهىى الغوحي ألاؾاؽ يلام وبظلً ، اإلاجخمو في الغالبت

ن نامت ئوؿاهيت
ًا
  .(  )"  خلا

:    مجها أؾـ نضة نلى ةكاةم  الاؾالم في الاحخمانيت الغنايت ان هجض ؾبم ما نلى جأؾيؿا

ن حهض لم اإلاجخمو في الاحخمانيت الغنايت أن - 
ًا
 للىين مخػاعبت ومطالح وناإلايت مدليت أؾىاق جدىمه صازليا كغاعا

. ومخىافغة خضيثت جلليضيت احخمانيت

 .مطحٍر جلغيغ في ؤلاوؿان عغبت واخترام ئعاصتها واخترام ؤلاوؿاهيت الظاث اخترام - 

:  الخؿبيلي الىاكو في الاحخمانيت الغنايت جطبذ اإلاىؿلم َظا مً

 . اإلاجخمو ييشئها التي اإلاإؾؿاث مً مجمىنت -

 .للىاؽ جلضم والخضماث ألاوشؿت مً مجمىنت  -

:  ئلى وفلا الاحخمانيت الغنايت خغهت صفو في ألازغ ابلغ له وان ؤلاؾالم أن هغين ؤلاؾالمي الىمىطج هىاكش نىضماو

 وألاخاصيث الىغيمت اللغآهيت آلاياث خضصث وكض والؿىت الىغيم اللغآن هي ؤلاؾالم في الاجخماعي الدشسيع مصادز -
 والجؼيت وألاضخيت والفيء وؤلاخؿان وألاوكاف والبر الؼواة في واإلاخمثلت الغنايت اؾخدلاكاث مطاصع الىبىيت

.  بأهىانها والىفاعة والخغاج

.  أزغين صونن ؾاةفت أو كالةل ألفغاص وليـ عامت للناض ؤلاؾالم حاء -

 اإلاجخمو مجاالث وافت يغؿي مػمىنن طاث الاحخمانيت الغنايت وحهل والخهافل ، والدظاند الخعاػف نلى خث -
 :- مجها الاحخماعي الخيافل جىكم التي اللىاهحن مً الهضيض ؾغيم نً فتاإلاسخلٌ وكؿاناث

 :- ألادبي الخهافل قانىو  -أ

 ألزيه يدب ختى أخضهم يإمً ال"  وؾلم نليه هللا ضلى كىله نليه وصٌ الخب بشهىعن آلازغيً هدى فغص ول يشهغ أن وطلً  
. (  )"  لىفؿه يدب ما

ىان الاحخماعي بالىاقغ الخاغغ الىكذ في يلابله ما أو اإلاددؿب وقيفتب الاَخمام -  الىاحباث مً الهضيض َو
:  مجها اإلاددؿب طلً بها يلىم التي والازخطاضاث

                                                           
(  )

 . 96ِزجغ طاتك ، ص  ،اإلطالَ ٚأسِح اٌذ٠ّمزاط١ح  ،أدّذ ػثذ اٌذ١ّذ اٌّثارن  
(  )
 .  ، ص   رٚاٖ اٌثخارٞ ، وراب اإل٠ّاْ ، ج  
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 الىظب مً اإلاىىغاث نً والىهي البػاتو في الغش ومغاكبت الىاؽ بحن الهالكاث أمىعن في والىكغ ، الهامت الخضماث مغاكبت     

.  شاولها ماو والخياهت

 اإلاددؿب نالج وكض لىفو وئهما لػغعن حؿخغل ال.  (  )"   اإلاجخمو في ئضالخيا احخمانيا شىال جأزظ اإلاددؿب وقيفت أن أر   
  :- اإلاغاخل جلً واَم مغاخل نلى جىاحه التي اإلاشاول

.  فيه الشغم خىم وبيان باإلاىىغ الخهغيف مغخلت -

. ومإزغ وعػيً شخصخي بأؾلىب هللا خضصٍ ما إلاخابهت بأؾلىب الىنل مغخلت -

 . يغجضم ختى  والىصح للخىحيه اإلاسالف يؿخجيب ال خحن الغصم مغخلت -

 .(  ) باليض الخغيحر مغخلت -

 الغيبت وخغم ، واإلاجخمو الجمانت لخحر أؾاؾا الىيت خؿً وحهل اإلادخاج ومؿانضة ألاؾغة بخضنيم ؤلاؾالم أَخم -
ا والخلىين ، وؤلايثاع ، الىاؽ وخب والاؾخلامت ، بالطضق الخدلي ئلى وصنا ، والخؿض والىميمت  أَم مً بانخباَع

 .   اإلاجخمو زحر نلحها يبجى التي ألاؾاؾيت الفػاةل

 التي ألانماٌ يتصجأ نً الترفو نً وههى الىاؽ بحن وؾاوين نباصة الهمل مً وحهل فيه وعغب الهمل نلى ؤلاؾالم خث -
 الشهبي الىكام طلً بالطىام الخاضت الىلاباث ؤلاؾالميت حخمهاثالم في وقهغث وؤلاوؿان اإلاجخمو نلى بالىفو حهىص
 يدىم وصؾخىعن نلحها يشغفىنن مضعبىنن ضىهت وليل ولباؾها جلاليضَا مهىت وليل مخىاعر منهي جضعج نلى يلىم الظر

 . (  ) أنػاءَا جطيب التي الىىباث غض الاحخماعي الخأمحن مً هىم وحىص مو فحها الىالء

 . اإلاؿدشفياث  -ألاؾىاق –اإلاؿاحض  -اإلااٌ بيذ مثل الاحخمانيت الغنايت جىكم التي وألاحهؼة اإلاإؾؿاث أوشأث -
 الؿىاء خض نلى واإلاجخمهيت والجمانيت الفغصيت باإلاشىالث ؤلاؾالم في الاحخمانيت الغنايت اَخمذ َىا مً     

 .  ؤلاؾالميت الضولت هىف في يهيش اهه ؾاإلاا اإلاؿلم وغحر اإلاؿلم مىافهها وشملذ

: العلمي الخهافل قانىو  -ب  

 نليه هللا ضلى كىله في طلً حاء وكض الهالم مً يخهلم أن الهلم ؾالب ونلى الجاَل يهلم أن الهالم نلى أوحب الاؾالم    

 (   )"  الليامت يىم هاع مً بلجام هللا الجمه فىخمه نلم نً ؾشل مً" وؾلم

 الخطىعن مً اهؿالكا جخىافم شمىليت في الخهليميت اإلاىاهج زؿـ وانضاص حضيضا بىاء الهلىم بىاء ئناصة طلً نلى ويترجب    

 .اإلاجخمو لترهيبتو وؿانؤلا وللهالكاث الظاجيت للبييت ؤلاؾالمي

 

 

                                                           
( 4)
 .    اتٓ خٍذْٚ ، ِمذِح اتٓ خٍذْٚ ، ت١زٚخ ، ٌثٕاْ ، دار إد١اء اٌرزاز ، ص   
(  )
 . 44 َ ص  99 ٚاٌمٛا١ٔٓ اٌٛضؼ١ح ،ِٕشٛراخ ، ِاٌطا ،ِذّذ إتزا١ُ٘ ػّز اإلطثؼٟ ، اٌشزطح فٟ إٌظُ اإلطال١ِح   

لمجمد ،االعدد األول  ،مجمة العموم االجتماعية  ،ايدولوجية الرعاية االجتماعية وغياب  الحوار المجدي في الوطن العربي  مختار عجوبه ، (  )  
 . 7 ،  ص م1988 ،الكويت  ،16

( 7)
 .    طٕٓ أتٟ داٚد ،وراب اٌؼٍُ ، اٌجشء اٌثاٌس ، ص   
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:  الظياس ي الخهافل قانىو  -ج

م"  حهالى كاٌ اللغاع اجساط في والخم ، اإلاغاكبت في خله وله ، الؿياسخي خله له مىاؾً ول أن ؤلاؾالم كغعن       شىعي وأمَغ
 آزغ وبمهجى بىفؿها هفؿها خىم في مها الىاؽ ول حشغن التي الشىعي ؾغيم نً الخىم بدىكيم الاَخمامف . (  )" بيجهم

ظا ، حمانيت ليتمؿإون ييىهىنن الظيً ألافغاص ججاٍ اإلاجخمو مؿشىليت  اشبام الاؾاؾيت وقيفخه فاإلاجخمو الهام اإلاهجى َو

 . افغاصٍ اخخياحاث

:  الاقخصادر الخهافل قانىو  -د

ى     وال قلم فال اإلااٌ نلى وخاعؾا أميىا وغحٍر هفؿه مؿلم ول يهخبر وأن الخاضت أو الهامت الثروة ضياهت نلى الخث َو
.  الخاحاث وطورن واإلاهضمحن واإلاغضخى الفلغاء أمىاٌ وعنايت.  فاةضة غحر في اؾتهالن وال ئؾغاف وال خؿض

:  العبادر الخهافل قانىو  -ه

 ألصاء وألاطان  الجىاػة هطالة الهباصاث في الىفايت بفغوع وحؿمى ،ٌ بمجمىم اإلاجخمو بها يلىم أن يجب شهاةغ َىان  

.  الجمهت وئكامت الطالة

 :إطالميت غير  اإلاجخمعاث في الاجخماعيت السعايت: زابعا 

 :الغأؾماليت اإلاجخمهاث في الاحخمانيت الغنايت -

 صؾاجحر أن مً طلً نلى أصٌ وليـ اإلاهاضغة اإلاجخمهاث في اإلاسخلفت بالفلؿفاث الاحخمانيت الغنايت جأزغث للض      
ٌن مهكم  بفلؿفت مغجبؿت الاحخمانيت فالغنايت ، الغنايت جدليم في خيىمتها مؿإوليت نلى هطذ اإلاهاضغة الضو

 الؿياسخي الاؾخلغاع جدليم َضفها حخمانيتالا الغنايت أر وهي  –الغغبيت الغأؾماليت اإلاجخمهاث في اإلاىاؾىت
ن شغؾان الؿياؾيت والضيملغاؾيت الخغ فاالكخطاص والفغصيت ، الاكخطاصيت الخغيت مبضأ نلى واإلادافكت

ًا
 ؾابلا

 هي بل اإلاىاؾىت جدليم مجها يلطض لم الغأؾماليت البلضان في الغنايت أن والخليلت.  الاحخمانيت الغنايت لخلضيم

.  نليه واإلادافكت لىكاما لطياهت ةوؾيل

: ةالشيىعي  اثاإلاجخمو في الاحخمانيت الغنايت -
 الؿبلت إلهطاف للثروة الهاصٌ والخىػيو اإلاؿاواة أصواث مً أصاة  الشيىعي اإلاجخمو في الاحخمانيت الغنايت ان     

ٌن يؿخؿيو ال الىكام طلً في ؤلاوؿان أن والخليلت.  ػنمهم خض نلى الهاملت  اللؿام ؾغيم نً ئالٌ خاحاث نلى الخطى
ا الخيىمت نلى ؾيؿغ الظر الهام  شيل في واهذ ؾىاء اإلاسخلفت للخاحاث اإلالبيت الهلىص فيل ، لخضمخه وسخَغ

ا زضماث  احتالح بؿسب مظنىا يلبلها أن ئال ؤلاوؿان يملً وال  وغهذ هما يلبلها أن نليه همىطحيت نلىص هي وغحَر

.  ئلحها
 : والشيىنيت الغأؾماليت بحن  الاحخمانيت الغنايت  -

 في ألازحرة وألاخضار أشضٍ ونلى كاةما ػاٌ ما الشيىنيت والاشتراهيت الغأؾماليت بحن الطغام أن هجض َظا نلى
ٌن ، الطغام طلً جإهض الشغكيت أوعبا و الؿىفيتي الاجداص  أن وعأث الاؾخهماع هحر مً جسلطذ التي الىاميت والضو

                                                           
( 8)
 .8 اٌشٛرٜ ، ا٠٢ح   
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 جىافؿا أهثر مجخمها أضبذ الغأؾمالي اإلاجخمو أن عأث ألجها خاٌ نلى حؿخلغ لم ماػالذ هميتللذ أؾلىبها هي الاشتراهيت
 َى ما بيل باإلاجخمو ألامىاٌ عؤوؽ أصخاب وفتن ، اإلااصة ؾغذ فلض زباجا واكل ؾيىلت أهثر والهالكاث حهاوها واكل

م للخياة ممخو  ؾمأهيىت الللب نلى يػفى أهؿحر َما ناللظا واللىانت الطبر وأضبذ"  مؼيض مً َل"  طلً في وشهاَع

   ( .  ) يغاَا وال ؤلاوؿان نجها يؿمو التي والهىلاء وؾىيىت
 اليىم أهه ، الخاعيش في مجغم أهبر مػذ ؾىت ألف زالٌ يهخبر الغغب ئن"  بلىله الغغب نلى" غاعوصر يتعوج"  يهلم    

 في يإصر الظر الخىمىرن همىطحه وله الهالم لىم يفغع والهؿىغيت والؿياؾيت الاكخطاصيت ؾيؿغجه ئلى وبالىكغ
 الىكذ في اليأؽ اهخفاغاث ويىطج عحاء ول اإلاهىػيً ويؿلب مخطانضة جفاوجاث يىلض نالمي اهخداع ئلى طاجه الىكذ

 غغوعة نلى الياجب ويإهض. (   )  اليىهب َظا في ؾاهً ول عأؽ نلى اإلاخفجغاث مً أؾىان زمؿت مهضٌ فيه يػو الظر
 ئوؿاهيت زؿت عؾم إلناصة السشغ بحن ناما جىافلا ويدلم الغغيبت الهيمىت  يؼيذ حضيض نالمي اكخطاصر هكام  وحىص

( .   ) شاملت

 شيىعي وهكام عأؾمالي هكام وحىص ألن ؤلاؾالم رف ئال الياجب ئليه يضنى الظر الىكام طلً يىحض ال الباخثت هكغ وفي      

:-  ئلى حهضف الغأؾمالي للىكام فهل عص ئال الشيىعي الىكام فما ، السشغيت يفيض ال والخليض ؤلاؾالق بحن يخأعجح

.  خلىكها مً الهماليت الؿبلت باؾم مجمىنت وجمىحن ؾبلي مجخمو ئلى الغأؾمالي اإلاجخمو جدىيل - 

.    جاما كػاء الخاضت اإلالىيت نلى واللػاء اللىيمت الثروة مً الخيىمت جمىحن - 

 . (   ) اإلاجخمو في الخأزحر نً وئبهاصَا الغأؾمالي الىكام حؿاهض واهذ التي الؿىاةف مهاصاة - 

ٌن حؿخأزغ اإلاجخمو في ؾبلت وقهىعن وحمهه اإلااٌ جىميت في ههامل الغبا نلى أنخمض الظر الىكام طلً       وجخمخو ألامىاٌ بخضاو
 والاؾخغالٌ الغبا جسيذ الؿبلت وجلً والخيىمت  الخاهم الخؼب لطالح اللىمي الاكخطاص جىحيه وبالخالي والؿلؿت بالىفىط

ن
ًا
 للليام جضفههم مهىيت بثلافت ووضمهم ونحهم وحجب الهماٌ بحن الفغكت بؼعم يفيتفو ألغغاع الفلغاء ؾبلت وزطىضا

 نً والخىفحر الطضكاث وجىػيو وؤلاخؿان البر أنماٌ إلاماعؾت خلال الفلغاء يخسظونن الظيً اإلاترفىنن بها يلىم ال بأنماٌ

. (   ) والؿيشاث الظهىب

ٌن نلى خغضذ الغأؾماليت أن والشيىعي الغأؾمالي اللؿانحن هال بحن والفغقن      ال الىكذ هفـ وفي الضولت نً الضيً نؼ

. (   ) الضيً ناصث التي نيتالشيى مً الهىـ نلى الىىيؿت حهاصي

 فيه ألاؾاسخي فاإلادغن ، الغحهيت مً غغب أهه نلى والهفت وألازالق بالشغف الخمؿً ئلى يىكغ الغأؾمالي الىكام ئن      
 وأمغييا اإلاإؾؿيت الخيىميت الغنايت لىمىطج مثاٌ فبريؿاهيا مىخض همىطج وفم جخؿىعن لم الىكام َظا في الغنايت وبغامج الغبذ
ن ليـ الاكخطاصر والغزاء ، اإلاإكخت الاحخمانيت الغنايت لىمىطج مثاٌ

ًا
 عغم فأمغييا الاحخمانيت الغنايت لخلضيم غغوعيا نامال

ن هكاما جؿىعن أن حؿخؿو لم الاكخطاصر عزائها
ًا
ٌن وؿخؿيو ونليه. الاحخمانيت للغنايت شامال :    اللى

                                                           
( 9)
 . 77َ ، ص  98 ٘ـ   4 اٌظ١ذ أتٛ اٌذظٓ إٌذٚٞ ، اإلطالَ فٟ ػاٌُ ِرغ١ز ، ِٕشٛراخ دار ِىرثح اٌذ١اج ، ت١زٚخ ، ٌثٕاْ ،   
(4 )
 .   َ ، ص 984 ، ٚػٛد اإلطالَ ، ت١زٚخ ، اٌذار اٌؼا١ٌّح ،  ٞرٚج١ٗ غار دٚ  
(4 )
 .77اٌّزجغ اٌظاتك ، ص  
(4 )
 .  6 َ ، ص 984  -٘ـ 4 4 ،  4ػّاد اٌذ٠ٓ خ١ًٍ ، ِماي فٟ اٌؼذي االجرّاػٟ ، ت١زٚخ ، ِؤطظح اٌزطاٌح ، ط  
(4 )
 .    ِخرار ػجٛتٗ ، ِزجغ طاتك ، ص  
(44)
 .  8تك ، ص ٠ذ١ٝ أدّذ اٌىؼىٟ ، ِزجغ طا  
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 جإمً التي ؤلاؾالميت الهغبيت للمجخمهاث هكاما ألاخىاٌ مً بداٌ ييىنن أن يصح ال ؾمىمه يسث الظر الىكام طلً ئن    
ٌن طلً مً الغغم ونلى ، والخىاػنن باالنخضاٌ  ما أَم مً أن يغون فهم ػنمهم خض نلى اللىة هلاؽ نلى الىكىف بايجاػ ؾىداو

:-  الغأؾمالي الىكام يمحز

.  ألامىاٌ عؤوؽ أصخاب يهخبرون كليلت فشت يض في ألامىاٌ جغهحز - 

.  للمجخمو الاكخطاصر الىكام وجىحيه والؿلؿت بالىفىط الفشت جلً جمخو - 

 . الهامت اإلاطلخت ئلى جإصر ال اؾخغالليت اهتهاػيت نملياث مً ججٍغ وما اإلاؿللت اإلالىيت يسيذ - 

 .    بشها اؾخغالال وخاحاتهم الىاؽ حؿخغل التي اإلاطاعف ؾغيم نً به وؤلاكغاع الغبا يسيذ -4

 . ػنمهم خض نلى الىاميت الشهىب يؿانض - 

 :- آلاحي في جظهس التي الظعف بنقاغ مليئا يجدو النظام ىرا في واإلاخأمل

.  كغها نشغ أعبهت مىظ ؤلاؾالم ألغاٍ الظر الؿبلاث هكام نلى هكام طلً يإهض - 

 مً ألانكم الؿىاص باقي أما والثراء الترف بدياة يخمخهىنن ألامىاٌ عؤوؽ أصخاب َم كليلت فشت يض في ألامىاٌ جغهحز - 
ظا ، والبؿالت والشلاء البإؽ فيهاوي نبالش  الؿيؿغة فحها واهذ والتي اللضيمت الهطىعن مؿاوبن ئلى بىا يهىص َو

.  ألامىاٌ عؤوؽ أصخاب لفشت الؿيؿغة حهىص وآلان والىبالء ؤلاشغاف مً لفشت

 ونضم اإلااٌ عأؽ مً الاخخياؾي للخجميض وهديجت السشغ مدل آلالت إلخالٌ هديجت البؿالت اهدشاع نلى يؿانض - 

 . بالغبذ حهىص التي هخاةجها مً يخأهض التي اإلاجاالث في ئال اؾدثماٍع

 هما ، لها الهىنن يض مض مً بضال والطىانت الاكخطاص في واإلاخسلفت الىاميت الشهىب الؾخغالٌ الىكام طلً يؿعى -4
ٌن  وبالخالي ألاحىبي اإلااٌ أؽع خمايت بحجت والاحخمانيت الؿياؾيت الضازليت ششىجها في والخضزل زحراتها ؾلب يداو

   (  ) ملخىيت بؿغقن نلحها الؿيؿغة

 وحهل وألازالق واإلاثل الليم ئلى الىكغ وصونن بها يجمو التي الىؾيلت ئلى الىكغ صونن ألامىاٌ وحمو بالغبذ الاَخمام - 
 جلغيغ في خله أو الفغص وهغامت ؤلاوؿان خلىقن يغعى ال أهه أر الغأؾماليت لخضمت آلالت مثل مسخغا ؤلاوؿان

 .مطحٍر

ٌن الغأؾمالي للىكام فهل عص يهخبر الظر الشيىعي الىكام أما       :- هجضٍ فاهىا الغأؾمالي الىكام في الخىاكػاث وافت ئجهاء ويداو

 بغامج ناف ولظلً ؤلاهخاج بهالكاث الهاملت الؿبلت وعي مضي نلى يخىكف الاحخمانيت للغنايت بغامج جلضيم أن يغين - 
ىهت ؾياؾيت نمليت حهخبر الغنايت  نلى والؿيؿغة الػغـ مماعؾت نلى الهماليت الخغواث وملضعة بضعحت مَغ

.   (  ) الؿياؾيت اللغاعاث اجساط في الضولت أحهؼة

                                                           
(4 )
 .  69، 68َ ص  97 ِذّذ اٌثٟٙ ، اإلطالَ فٟ اٌٛالغ اإل٠ذ٠ٌٛٛجٟ اٌّؼاطز ، ت١زٚخ ، دار اٌفىز،   
(46)
 .6 ِخرار ػجٛتٗ ، ِزجغ طاتك ، ص   
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 ووؾاةل أصواث بامخالن جلىم الشيىعي الىكام في الخيىمت أن أر مدلها الهامت اإلالىيت ويدل الخاضت اإلالىيت يلغي - 
 هكام اٌرئٌ اؾدىض التي الليمت جلً الضولت غغع يسضم لم ئطا الفغص كيمت نً وحؿخغجي والخضماث والؿلو هخاجؤلا

ٌن فغص ول أن نلى جلىم وهي ؤلاؾالم في الخياة .  عنيخه ونً هفؿه نً مؿشى
 والانخماص ، ؤلاهخاج وهىنيت هميت جدضيض في فاشل كاهىنن أهه نلى والؿلب الهغع كاهىنن ئلى الشيىعي الىكام يىكغ - 

م في ؤلاهخاج وهىنيت هميت جدضيض في الؿلم َى الخسؿيـ نلى ظا ، هكَغ  في حهمل السشغ مً ئنضاصا يخؿلب َو
 هديجت الهامل ئهخاحيت واهسفاع الاؾتهالهيت الؿلو ازخياع في ألافغاص خغيت اوهضام نليه يترجب مما ئصاعرن مجاٌ

 .  ػاص أم ؤلاهخاج كل ؾىاء ألاحغ َى فاألحغ ؤلاهخاج ػياصة نلى يصجو ما وحىص ونضم الخاضت اإلالىيت الوهضام

 ( .  ) مؿخغلت والشيىعي الغأؾمالي الىكامحن هال في الهاملت الؿبلت جبلى وبالخالي   

 :إطالمي منؼلق من للسعايت جديدة صياغت -

ٌن يمىىىا      مً الخسلظ فهل خليليت احخمانيت عنايت أو جىميت جدليم في جىجح لم والاشتراهيت الغأؾماليت ئن اللى

. ؟ الغنايت الي الؿغيم َى الىكامحن

 نغغها ؾبم التي اإلاإشغاث نً أزغين أخياها وجسخهض خيىما جلترب الاحخمانيت للغنايت هىاة لليام مإشغاث َىان ئن      

 عؤيت هيىنن أن البض ججاَها .ؾىيال وكخا وماصيا نلليا ضضوعها نلى حثمذ والتي الىكامحن خػاعة جأزحر نم الخدغعن في فالغغبت
 وجغؾم اإلاؿخلبل والججاَاث نليه جؿغأ التي وللخغحراث الهالم ألوغام نميم فهم نلى جلىم اإلاضي بهيضة اؾالميت نغبيت

 ؤلاوؿاهيت الاخخياحاث إلشبام الاؾالم مفهىم مً يىؿلم لظروا. الغناتي  إلاشغونها الهامت الخؿىؽ الهغبيت للمجخمهاث
 نً حهبحر هي الاحخمانيت الغنايت ئن اإلافهىم َظا ويغين مشترهت ئوؿاهيت كيما حهىـ اإلافهىم لهظا وفلا الاحخمانيت فالغنايت

 هي الاؾالميت الاحخمانيت الغنايت وقيفت فأن ونليه الاحخماعي بااللتزام نميم ئخؿاؽ وئجها الىاؽ بحن اإلاخباصلت اإلادبت
 الاؾخغالٌ مً الفغص جدغعن ألجها اإلاؿاواة ونضم والخغمان الشيىعي والاشتراوي الغأؾمالي الىكام افغػَا التي ألازؿاء جصخيذ

 . وؤلاضالح والخهاونن الخغ والخهبحر الؿبلاث بحن

 الغنايت ئن بانخباع والجمانت الفغص بحن الغبـ أؾاؽ نلى يلىم الاحخمانيت للغنايت مخيامل بىكام حاء الاؾالم ئن     
 الخػامً ولخدليم ، الغؾميت اإلاؿإوليت نً للخهبحر يدبهها التي وألاؾاليب اإلاجخمو يدضصَا التي ألاَضاف مً الاحخمانيت

ىظا.  الاحخماعي والخيافل  الغنايت جطبذ وبظلً,  اإلاسخلفت اإلاجخمو كؿاناث مو جلخدم الاحخمانيت نايتالغ أزظث َو
ا يهيم ما ول مً حماناجه و وافغاصٍ  اإلاجخمو لؿاكاث جدغيغ الاحخمانيت  مً ألافغاص يخمىً ختى وئبضانها وئهخاحها همَى

 أفغاصٍ باهخماء مهتز بضوعٍ اإلاجخمو يطبذ هما اإلاجخمو لهظا باهخمائهم مهتزيً ويطبدىا اإلاؿشىلت الخغيت ملىماث اهدؿاب

 و الهالج مً الافغاص باخخياحاث  مغجبؿت الاحخمانيت الغنايت وجطبذ,  اإلاىاؾىحن حميو مكلت الغنايت وجطبذ وحماناجه
 نلى جلف أن نلى اللضعة وؾاةل اإلادغومت أو اإلاهاكت  البيشاث أو للفشاث جىفغ التي واإلاشاعهت وؤلاصماج الخضعيب و الخأَيل

.  مؿإولياتهم إلاىاحهت اهؿالكهم في اإلاىاؾىحن بليت نليه يلف التي ؤلاوؿاهيت الىغامت زـ هفـ

                                                           
(47)
-9 ٘ـ  ،ص 94  ، طاتٛ اٌماطُ اٌطثٌٟٛ ، ػٍٟ ػط١ح ػثذ اٌظالَ ، أطاط١اخ االلرظاد ، اٌجّا١٘ز٠ح اٌؼظّٝ ، إٌّشأج اٌؼاِح ٌٍٕشز ٚاٌرٛس٠غ ،   

4   . 
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 بجى بحن الخيافل يهؼػن الظي اإلاخىاػنن ؤلاوؿاوي الاججاٍ بمثابت ألهه ؤلاؾالم َى الؿغيم أن هكغرن في ؾبم ما نلى جأؾيؿا    
ٌن ما أنف مىؾً للهلم ليـ أن هإمً أهىا وبما السشغ  أؾـ نلى َاإلكامذ الاحخمانيت للغنايت ضياغت َى به زظألا أخاو

 يطلح ال كض مجخمو في يطلح فما ؤلاؾالميت  الهغبيت وفلؿفخىا زلافخىا غىء نلى ئؾالميت مىؿللاث وفم بها والؿحر ئؾالميت

 يتالغنا فلؿفت وغهىا الظيً َم أجهم الغغبيحن بهؼ أصعى وئطا. والفلؿفت والثلافت الليم الزخالفاث هديجت آزغ مجخمو في
 طلً ؤلاؾالمي الضيً مروحهاٌ بليم جخمؿً التي اإلاجخمهاث جلً ؤلاؾالميت الهغبيت اإلاجخمهاث ئلى وضضعوَا الاحخمانيت

 خل في واؾخسضامه الخلىيم في ؤلاؾالمي اإلاىهج مً لالؾخفاصة الىكذ خان فللض خػاعجىا به وهيض مجهاحا يهض الظر الضيً
 يىػب ال فاإلؾالم والشغقن الغغب وهؿي أن يمىىىا وبالخالي والخلليت ، والىفؿيت الاحخمانيت ضغاإلاها ؤلاوؿان مشاول
ى حىاهبها وافت في ؤلاوؿاهيت للىفـ الؿغيم ألهه أبضا مهيىه  واهذ التي الخبهيت مً ؤلاؾالميت الصخطيت خغعن الظر َو

 خغبا ؤلاؾالم أنلً وكض الباليت والخلاليض الهاصاث اومتمم نلى واللضعة الىاضح بالخمحز جدخفل وحهلها ؤلاؾالم كبل مىحىصة
م اإلاؿلمحن جلليض ينل فحها َىاصة ال ظا مجهم فهى بلىم حشبه مً ٌنأ وأنلً لغحَر  ختى ؤلاؾالم أنضاء أصَش فيه وما التهضيض َو

 نلى ويهلم  ( .  )"  فيه زالفىا ئال شيشا أمغها مً يضم أن مدمض يغيض ما"  وؾلم نليه هللا ضلى الىبي نطغ في يلىلىنن الحهىص عاح

 جبجى مً ، والخضيث اإلاهاضغ جاعيسيىا في  –الهغب هدً ناهيىا للض: "  بلىله الغميخي مدمض جلً الغغب مً الاكخباؽ نمليت
ٌن جلً  احتهاصاتهم مً هابهت ، لها خلىال وكضمىا مشىالث واحهىا للض ، بهيضة أزغين مجخمهاث في ابخىغث التي الجاَؼة الخلى

 بلهاهـ وي خلىلهم هخللف أن ال ، طلً وهلل أن ونليىا الاحخمانيت وأوغانهم الاكخطاصيت ومىاعصَم وزلافتهم وخػاعاتهم

 يهلمو  .(  ) هدبههم أن ألاؾاؽ في زؿأ وان للض أضىاجىا بأنلى هدً هخطايذ زؿأَا هىدشف ونىضما جؿبيلا أهفؿىا نلى
 أصخاب مً ملطىص َضف وهي بالغغب اؾخلخاق و ئجبام نمليت خليلتها في بأجها جلً الخهغيب نمليت نلى اإلاباعن مدمض

 ضفاتها وئزغاج وهشفها بدثها اإلاؿلمحن نلى يجب نمليت وهي مسشغيً"  وصناة ومؿدشغكحن أؾاجظة مً الغغبيت الثلافت
. (   ) الجهاع وضح ئلى اإلاؿىيت اإلاسبأة

:-  يلي ما ؤلاؾالميت والثلافت ؤلاؾالم مو وجخهاعع الغغبيت الثلافت لها جضنى التي ألافياع مًو َظا     

.   ئوؿاوي ومطضع أعضخي ميشأ طا ؤلاؾالمي الضيً ختى صيً وول الضيً يهخبرون فهم. احخمانيت قاَغة الضيً انخباع - 

     . الهامت الخياة نً فطله يجب وبالخالي والخلضم الخؿىعن يىكف وأهه عحهيت خغهت بأهه الضيً وضف - 

 : القىل  خالصت

ا وان مهما اإلاجخمو هكام حؿحر التي الىغهيت الشغاتو أن        ألافغاص ؾباتو مً يضعوىنن ال فاجهم الىعي طورن مً واغهَى

ى زلم مً يهلم أال"  وحهالى ؾبداهه هللا يهلمه ما وأخىالهم  بالجاهبحن يهجي ؤلاؾالمي والدشغيو.(   )"  الخبحر اللؿيف َو
 لششىنن وحهغع وحىصٍ مىظ والخهاونن ، الخيافل ونؼػن الاحخمانيت الغنايت كىانض أعسخى فلض لإلوؿان واإلااصر الغوحي

 بحن خضوص َىان وليـ وخضٍ باهلل ؤلايمان أزىة واإلاؿلم اإلاؿلم بحن أهه نلى وأهض اإلاسخلفت حىاهبها مً الىاؽ خياة

                                                           
(48)
 .  7َ ص978 ػثذ اٌرٛاب ٠ٛطف ، ٔذٛ ػٍُ ٔفض إطالِٟ ، ِجٍح ِٕار اإلطالَ ، اٌؼذد اٌخاِض ،اإلِاراخ اٌؼزت١ح اٌّرذذج ،  
(49)
 . 9 َ ، ص  99 ،اٌى٠ٛد   7 ِذّذ اٌز١ِذٟ ، ٔٙا٠ح اٌطز٠ك ٌٍٕظاَ اٌش١ٛػٟ ، ِجٍح اٌؼزتٟ ،ػذد رلُ   
(  )
 . 78َ ، ص  98 ٘ـ ،   4 ِذّذ ػثذ اٌمادر اٌّثارن ، ت١ٓ اٌثمافح اٌغزت١ح ٚاإلطال١ِح ، ت١زٚخ ، دار اٌفىز   
(  )
 . 4 اٌٍّه ، ا٠٢ح   
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 يأزظ ؤلاوؿاوي للىحىص جلييمه في ؤلاؾالم ألن ، والهغع ، واإلااٌ الىفـ في الخغماث خضوص ؾىين واإلاؿلم اإلاؿلم

 . (  ) ؤلايمان نطسيت ؾىين نطسيت ئلى الالخفاث صونن وخضٍ ؤلاوؿاوي باإلاؿخىين

 

 الخىصياث

 بالشغيهت جلتزم التي اإلاجخمهاث مو جيسجم وهي ؤلاؾالم نلى مبجى فهم جيىيً بػغوعة الىعكت َظٍ جىصخى - 
 والخيافل الخػامً لخهؼيؼ ؾهيا الاحخمانيت والخيششت التربيت صوعن كيمها ئؾاع في جخػمً وبالخالي ؤلاؾالميت

. الاحخماعي

 اإلاىحىصة الاحخمانيت والهالكاث واإلاجخمو لإلوؿان ؤلاؾالمي الخطىعن مً اهؿالكا حضيضا بىاء ؤلاوؿاهيت الهلىم بىاء - 

.  الهليا ومثلىا نلاةضها يػاص أو فؿغتها يسالف وال وخػاعجىا يخىافم بما الهلىم جأضيل هدى والاججاٍ

 . وهكغياث مىاهج مً جالخاع مً ئليىا يطضع ما مو شضيض بدظع الخهامل - 

 بيجهم فيما والالخلاء الخهامل مىغو هي ئط الىاؽ خياة في واحخمانيت اكخطاصيت أَميت مً لها إلاا باألؾىاق الاَخمام -4
 والاخخياع وؤلاهغاٍ والخضليـ والغش ، واإلاحزان الىيل جؿفيف مثل أزغين بؿغقن أو بالباؾل الىاؽ أمىاٌ أول ومىو

 أن ئال بالباؾل بيىىم أمىالىم جأولىا ال آمىىا الظيً أحها يا"  بلىله نىه نباصٍ وحهالى ؾبداهه هللا ههي طلً وفي
        ( .  )"  مىىم جغاع نً ججاٍع جيىنن

 ئال جملىه يجىػن فال مدله في ئهفاكه الىاؽ نلى يخىحب هللا ماٌ ؤلاؾالمي اإلاجخمو في فاإلااٌ للثروة الهاصٌ الخىػيو - 
ا والخىاعر والخجاعة ، الطىانت و ةوالؼعام اإلاشغونت بالىؾاةل  الهمل نً والىاججت اإلاباخت الىؾاةل مً وغحَر

 . شغنا يجىػن فال وهدٍى اللماع أو الغبا أو الطضفت ؾغيم نً اهدؿابه أما ، جدطيله في الجهض وبظٌ

)  مخهضصة الثمجا في بطماتها جػو وأن الخياة وحه حغحر أن اؾخؿانذ الؿىيل جاعيسها نبر فهي باإلاغأة الاَخمام -6

 .   والبرهت والبر وؤلايثاع الغخمت مىغو وهي( الؿياؾت  –ألاصب -الفً  –الهلم

 هكام أر ئلحها يطل لم عنايت الؿفل ؤلاؾالم أولى وكض للمجخمو اإلاىخكغة الخليليت الثروة ألهه بالؿفل الاَخمام -7
 الاحخمانيت الغنايت يض امخضث وكض ونلليا ياوهفـ وزلافيا وبضيىا واكخطاصيا وزلليا صيييا عناٍ فلض الهالم في آزغ

 .  آزغ هكام يبلغه لم خػاعيا شأوا الؿفل هفالت في ؤلاؾالم وبلغ اليديم الؿفل ئلى ؤلاؾالم في

 الاؾخجابت زم ، واَخمامهم وكتهم حل مجهم جأزظ التي الغةيؿيت اإلاشاول وجدضيض للشباب الىفؿيت بالتربيت الاَخمام -8
 ؤلامياهياث واؾخسضام طاجه الىكذ في التربىرن الىجاح ومخؿلباث وكضعاتهم ميىلهم مو يخفم بما وجغبىيا ئوؿاهيا لها

 مً مؿخمضة أزغين مطاصع صوعن يأحي ازخالٌ خضر وئطا اإلاشاول خضور جللل أو جلي اؾخهمالها جم لى التي اإلاهىىيت

 .   الاحخمانيت والخيششت الاحخماعي الخيافل لخلىيت ؤلاؾالم

 . الؿً هباع مً وطوحهم لىالضحهم وحهالى ؾبداهه هللا ألمغ جلبيت الجميل يغصوا أن في وألاخفاص ألابىاء لضي الىعي ئيلاف -9

                                                           
(  )
 . 78ص ، َ  9 االطالَ ، ت١زٚخ ، دار إٌٙضح ،  فٌٟٕظاَ االجرّاػٟ ٠ذ١ٝ أدّذ اٌىؼىٟ ، ِؼاٌُ ا 
(  )
 . 9 إٌظاء ، ا٠٢ح   
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