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 أثر املناهج الدراسية احلديثة يف حل املشكالت اإلجتماعية
 الرتبية اإلسالمية إمنوذجا  

 د.سؤٜ ِـــاظذ غؼّح         د.ػاِشج ػثذ اٌٛ٘اب ػٍٟ  

 اٌعاِؼح اٌؼشال١ح ـ و١ٍح اٌرشت١ح ٌٍثٕاخ 

 ملخص البحث : 

تيدد األمن اإلجتماعي تشيد مجتمعاتنا العربية اليوم العديد من المشكالت اإلجتماعية التي     
بشكل كبير مما ساىم في ظيور العديد من الظواىر السمبية التي أصبح من الصعب السيطرة 
عمييا ، لذلك كان لممناىج الدرسية دور كبير في إيجاد حمول فاعمة ومؤثرة في األفراد ، لذلك 

تماعية وقد سنحاول من خالل بحثنا ىذا أن نسمط الضوء عمى دورىا في حل المشكالت اإلج
ركزنا عمى منيج التربية اإلسالمية ودورىا في ىذا الجانب حيث إنيا إمتازت بواقعيتيا وشموليتيا 
لكافة الجوانب المؤدية لنشوء المشكمة اإلجتماعية وبعدىا تقترح وسائل لمحد منيا وتقميميا من 

 .خالل تركيزىا عمى الفرد والمجتمع معًا مما يجعميا أكثر فاعمية وتأثير 
Abstract 

     Our Arab societies today witness many social problems that threaten 

social security, which contributed to the emergence of many negative 

phenomena that have become difficult to control, so the curriculum has a 

great role in finding solutions effective and influential in individuals, so 

we will try through this research that We highlight the role of social 

problems in solving the social problems. We focused on the Islamic 

education curriculum and its role in this aspect as it is characterized by 

its reality and comprehensiveness of all aspects leading to the emergence 

of the social problem and then proposes ways to reduce and reduce it by 

focusing on the individual and society together Making it more effective 

and effective. 
 المبحث األول : اإلطار العام للبحث : 

 المقدمة :
 بسم اهلل والحمد هلل والصالة والسالم عمى رسول اهلل وعمى آلو وصحبو ومن واآله وبعد ...  
فما تشيده المجتمعات اليوم من تنامي المشكالت اإلجتماعية بشكل أصبح من الصعب    

يساىم في حل ىذه المشكالت ، فما اإلدمان  السيطرة عميو وذلك لعدم وجود منيج أو قانون قويم
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وتنامي ظاىرة الجريمة والتطرف الفكري واإلرىاب إال كان أمرًا متوقعًا لذلك ، لذلك بدأ البحث 
 عن المناىج الدراسية التي تمثل الركن األساسي لبناء المجتمع وحل مشكالتو . 

ية التي تقدميا المدرسة وخارجيا لتحقيق والمناىج الدراسية يراد بيا : مجموعة الخبرات التربو     
النمو الشامل المتكامل في بناء البشر وفق أىداف تربوية محددة وخطة عممية مرسومة جسميًا 

جتماعيًا ودينيًا " )  ( . 1وعقميًا ونفسيًا وا 
فالتطور واإلنتظام اإلجتماعي اليمكن أن يحدث إال أذا تم التركيز عمى المناىج الدراسية       

ونيا تمثل أداة البناء لمفرد والمجتمع ومنيا التربية اإلسالمية التي تعد من أىم المناىج الدراسية ك
المعاصرة التي ترتبط إرتباطًا وثيقًا بالمجتمع كونيا تربط بالفرد من اولى مراحل الدراسية الى 

اط مباشر في المرحمة اإلعدادية وفي أغمب التخصصات الجامعية ، إضافة الى أنيا ترتبط إرتب
سموك وفكر األفراد وتتدرج معيم وتعالج مختمف المشكالت اإلجتماعية ميما كان حجميا 
فمنيجيا يتميز بالواقعية والشمولية والوضوح وىذا ما جعميا ناجحة في إحتواء جميع المشكالت 

يجاد الحمول الفاعمة ليا .   اإلجتماعية وا 
 

 موضوع الدراسة : 
عائق من عوائق التطور في المجتمعات بالنظر لآلثار السمبية التي تمثل المشكالت أىم     

تنمييا عمى صعيد الفرد والمجتمع لذلك كان البد من إيجاد وسيمة لمعالجة ىذه المشكالت بشكل 
عممي مدروس ، لذلك كانت التربية اإلسالمية أحد أىم المناىج الدراسية  الواقعية التي ساىمت 

إلجتماعية أمثال : التطرف الفكري واإلرىاب والجريمة والعنف في حل مختمف المشكالت ا
 وغيرىا . 

 أهمية الدراسة : 
تكمن أىمية الدراسة في إنيا محاولة إلثبات فاعمية المناىج الدراسية عامة والتربية اإلسالمية     

نيا تميزت عمى جميع  كجانب منيا كان ليا تأثير كبير في تنمية المجتمع وتطويره وا 
طروحات والقوانين التي ال فاعمية ليا كونيا الترتبط بالفكر والوجدان والتضع حمول واقعية اإل

ومعايشة لمواقع ، وىذا ماجعميا نظرية فقط دون تطبيق فعمي ليا عمى صعيد األفراد والمجتمعات 
 . 
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 فرضية البحث :
وجو التحديد تعد من  تقوم فرضية البحث عمى أن المناىج الدراسية والتربية اإلسالمية عمى    

أنجح الوسائل المستثمرة لتطور ونمو المجتمعات كونيا ترتبط إرتباط مباشر باألفراد والمجتمعات 
وتعايش الواقع بشكل عممي وتقترح الحمول الممكنة التطبيق وفي مختمف البيئات كونيا تبدأ 

 أن تصمح المجتمع ككل .  بإصالح األفراد كونيم البنة األساسية لبناء المجتمعات ثم تتدرج الى
 مصطلحات البحث :  

 عٛف ٔمزظش هٍٝ رج١بْ أُ٘ اٌّظـٍؾبد اٌزٟ رؼّٕٙب اٌجؾش ٟٚ٘ :      

فٍٛ رزجوٕب اٌّوٕٝ اٌٍغٛٞ ٌٙب ٔغذ أْ اٌّشاد ِٕٙب : اٌـش٠ك اٌٛاػؼ أٚ اٌخـخ إٌّٙظ:   .1

 ( .2اٌّشعِٛخ )

ٍح ِٓ ا٤فىاس اٌؼذ٠ذج ، أِا ِٓ أظً أِا فٟ ا٦صط٩غ ف١شاد تٙا أٔٙا : " فٓ اٌرٕظ١ُ ٌغٍغ   

اٌىشف ػٓ اٌؽم١مح ؼ١ٓ ٔىْٛ تٙا ظا١ٍ٘ٓ ٚئِا ِٓ أظً اٌثشٕ٘ح ػ١ٍٙا ٣ٌخش٠ٓ ؼ١ٓ ٔىْٛ 

تٙا ػاسف١ٓ " )
3

( ، ٌزا فإٌّٙط ٠شاد تٗ أ٠عا اٌطش٠مح اٌّٛصٍح ٌٍٙذف ٚلذ أ٠ذ ٘زا اٌّؼٕٝ 

( )( : )) ٌىً ظؼٍٕا ششػح ِٕٚٙاظا(اٌمشآْ اٌىش٠ُ فٟ : لٌٛٗ )
4

( ، ؼ١س ٠مٛي اٌطثشٞ فٟ 

ت١اْ اٌّؼٕٝ اٌّشاد : " ٚأِا إٌّٙاض : فأْ أصٍٗ : اٌطش٠ك اٌث١ٓ ، ٠ماي ِٕٗ : ٘ٛ اٌطش٠ك 

ِٙط ِٕٚٙط ت١ٓ ، شُ ٠غرؼًّ فٟ وً شئ واْ ت١ٕا ً ٚاظؽاً ع٩ٙ ً ، فّؼٕٝ اٌى٩َ : ٌىً لَٛ 

" ) ِٕىُ ظؼٍٕا غش٠ما ً اٌٝ اٌؽك ٠إِٗ ، ٚعث٩١ ً ٚاظؽا ً ٠ؼًّ تٗ
5

 . ) 

أِا ذؼش٠ف إٌّٙط اٌذساعٟ وّصطٍػ ِشوة ٠شاد تٗ : " ِعّٛػح اٌّٛاد أٚ اٌّمشساخ    

اٌذساع١ح اٌرٟ ٠ذسعٙا اٌطاٌة فٟ ؼعشج اٌذساعح ٠ٚذسعٙا ٌٗ اٌّذسط " )
6

. ) 

أٚ ٟ٘ : " ِعّٛع اٌّؼٍِٛاخ ٚاٌؽمائك ٚاٌّفا١ُ٘ ٚا٤فىاس اٌرٟ ٠ذسعٙا اٌر١ِ٩ز فٟ     

" ) صٛسج ِٛاد دساع١ح
7

. ) 

ؼ١س أْ إٌّا٘ط اٌذساع١ح ٟ٘ ِعّٛع اٌؽمائك ٚاٌّمشساخ ٚا٤فىاس اٌرٟ ٠ذسعٙا    

 اٌّرؼٍّْٛ ٚذؼًّ ػٍٝ تٕاء ِعرّؼُٙ ٚفىشُ٘ ٚذمذ٠ُ اٌؽٍٛي ٌّخرٍف ِشى٩ذُٙ . 

اٌّشىالد اإلعزّبه١خ : " ٟ٘ اٌؾبٌخ اإلعزّبه١خ اٌزٟ روىظ إٔزٙبوًب ٌم١ُ األفشاد أٚ روبوظ   .2

 ( 8ب ، شبهش٠ٓ ثٙب ف١ؾىُ ه١ٍٙب ثأٔٙب ٟ٘ اٌزٟ رشىً ِشىٍخ ٌُٙ " )أؽىبُِٙ ه١ٍٙ

أٚ أٔٙب طوٛثبد ٚإٔؾشافبد عٍٛو١خ رشرجؾ ثواللبد اٌشبة ثأفشاد ٚل١ُ ٚهبداد ٚرمب١ٌذ   

 ( .9ٚلٛا١ٔٓ ٚرٛلوبد ِٚغزّوبرٗ " )

 

ٚدح ٠شاد ثٙب : " ه١ٍّخ لظذ٠خ ِزذسعخ ثخـٛاد ِٚشاؽً ِززبثوخ ِؾذ اٌزشث١خ اإلعال١ِخ : -

األ٘ذاف ٚاٌّؾزٜٛ ٚاألعب١ٌت ٚاٌٛعبئً ٚاٌو١ٍّبد ٚاٌفوب١ٌبد اٌزٟ ٠مَٛ ه١ٍٙب أفشاد 

ِؤ١ٍ٘ٓ ِزخظظْٛ , أهذٚا ٌٍم١بَ ثغ١ّن اٌزضاِبرٙب ٌٍٕٙٛع ثبٌفشد اٌّشثٟ ٚطٛاًل اٌٝ 
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الظٝ دسعبد اٌىّبي اإلٔغبٟٔ اٌّّىٕخ ثز١ّٕخ لذسارٗ ٚإِىبٔبرٗ ِٚٛا٘جٗ ٍِٚىبرٗ 

 . 10خ " ٚإعزوذادارٗ اٌّخزٍف

 ِٕٙع١ح اٌثؽس : 

 ئلرعد ِٕٙع١ح اٌثؽس أْ ٠مغُ اٌٝ ِثؽص١ٓ ٚػٍٝ إٌؽٛ ا٢ذٟ : 

 ذٕاٚي اٌّثؽس ا٤ٚي : اٌرؼش٠ف تا٦غاس اٌؼاَ ٌٍثؽس .     

 ت١ّٕا ذٕاٚي اٌّثؽس اٌصأٟ : اٌرؼش٠ف تاٌرشت١ح ا٦ع١ِ٩ح ٚػ٩لرٙا تاٌّعرّغ اٌثؽس.     

 فاػ١ٍح اٌرشت١ح ا٦ع١ِ٩ح فٟ ِؼاٌعح اٌّشى٩خ ا٦ظرّاػ١ح.أِا اٌّثؽس اٌصأٟ ذٕإٌٚا تٗ :   

ٚ٘زا ٚلذ عثك ٘زٖ اٌّمذِح ٚذ٩ُ٘ اٌخاذّح ٚأُ٘ اٌرٛص١اخ اٌرٟ ذُ اٌرٛصً ئ١ٌٙا ٚذ٩ُ٘     

( أْ ٠ىْٛ ػٍّٕا خاٌصاً ٌٛظٙٗ ٚاٌؽّذ هلل أ٨ًٚ لائّح تأُ٘ اٌّصادس ٚاٌّشاظغ ، ٚٔغأٌٗ )

 ٚآخشاً . 

 

 ٟ : ِفَٙٛ اٌرشت١ح ا٦ع١ِ٩ح ِٚذٜ ػ٩لرٙا تاٌّعرّغ : اٌّثؽس اٌصأ

 اٌّطٍة ا٤ٚي : ذؼش٠ف اٌرشت١ح ا٦ع١ِ٩ح ٌغح ٚئصط٩ؼاً : 

ئْ اٌّررثغ ٌّؼٕٝ ِصطٍػ اٌرشت١ح فٟ اٌٍغح ٠عذ أٔٙا  -مفهوم الرتبية يف اللغة :أ٨ًٚ :  

 -ِأخٛرج ِٓ ش٩ز ِؼاْ ٟٚ٘ :

ُٛا , ِٚسثبٌء : أٞ ّٔٝ ٚصاد ,  إٌَّبء وٛٔٙب ِأخٛرح -اٌّوٕٝ االٚي : - ُٛ , سُث ِٓ : " َسثب , ٠َْشث

 " ُٗ ُٗ أٞ ١ّٔز ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ﮲  ﮳   ﮴  ﮵   ﮶  ﮷ چ :   () ٌمٌٛٗ  11َٚأسَث١ز

 أٞ ثّوٕٝ ١ّٕ٠ٙب . 13 چ  ڈڎ  ڈچ  :  () , أٞ فال ٠ضداد , ٚلٌٛٗ 12"چ

ٞ ٔشأ ٚرشهشم , ٚسثٛد سثٛا أٚ اٌّوٕٝ اٌضبٟٔ : إٌشأح ؽ١ش أٙب ِأخٛرح ِٓ سثب ٠شثٝ : أ -

( ُٗ  ( .14َسُثٛا , ٚ َسث١ُذ سثبٌء ُٚسث١ِب : أٞ ٔشأد ف١ُٙ , ٚسث١ُذ فال أسث١ٗ رشث١خ أٞ هزٚر

اٌّوٕٝ اٌضبٌش : اإلطالػ : ؽ١ش إٔٙب ِأخٛرح ِٓ َسَة ٠َُشُة ثّوٕٝ سثبٖ َٚأطٍؾٗ ٚخظٗ ,  -

أٞ أؽغٓ اٌم١بَ ه١ٍٗ ١ٌٚٚٗ ؽزٝ  ٠ٚمبي َٚسَة ص٠ٌذ األِش : ار عبعٗ ٚ لبَ ثزذث١شٖ , ٚسثبٖ :

٠فبسق اٌـفٌٛخ ِٕٚٗ ٠مبي ٌٍؾؼبٔٗ ساثٗ ٚسث١ٗ ألٔٙب رظٍؼ اٌشٟء ٚرمَٛ ثٗ ٚسث١ذ األِش 

 15أسثٗ سثب : أٞ اطٍؾزٗ ِٚزٕزٗ ٚاٚعذرٗ ٚؿ١جزٗ 

ٌزا اسٜ اْ اٌزشث١خ فٟ اٌٍغخ ٠شاد ثٙب : االطالػ ٚاٌزٕشئخ اٌّزىبٍِخ ٌٍٕفظ اٌجشش٠خ    

 اٌزٞ ٠غوً ِٓ افشاد٘ب أهؼبء طبٌؾ١ٓ فٟ اٌّغزّن .ٚر١ّٕزٙب ثبٌشىً 

 ثانيا  : مفهوم الرتبية يف اإلصطالح :

ٌمذ ذؼذدخ ٚذٕٛػد اٌّفا١ُ٘ ؼٛي ِؼٕٝ اٌرشت١ح ُِٕٙ ِٓ ئلرشب ِٓ اٌّؼٕٝ اٌٍغٛٞ      

ُِٕٚٙ ِٓ أػطا٘ا ِؼٕٝ ِغا٠ش ؛ ٚرٌه تفؼً اٌرأش١ش اٌزٞ أفؼٍرٗ فٟ ِخرٍف اٌعٛأة واٌصمافٟ 

 -ػٟ ٚغ١ش٘ا ٠ّٚىٓ ا٦شاسج اٌٝ أُ٘ ٘زٖ اٌّفا١ُ٘ :ٚا٦ظرّا
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تأٔٙا : " ػ١ٍّح ذٛظ١ٗ ٚذٙز٠ة ٚاػ١ح ِمصٛدج تؽ١س ذصً تاٌفشد اٌٝ اٌىّاي ا٨ٔغأٟ      

ٚذششذٖ اٌٝ ؼمٛلٗ ٚٚاظثاذٗ "
16

فا٩ٌّؼع ئْ ِفَٙٛ اٌرشت١ح ػٕذ ػٍّاء اٌصمافح ذماسب ِٓ  

 اٌفشد اٌٝ دسظح اٌىّاي . ِفَٙٛ ػٍّاء اٌفٍغفح تأٔٙا اٌؼ١ٍّح اٌرٟ ذٛصً

ث١ّٕب ٠شٜ اٌجبؽش هٍٟ هجذ اٌؾ١ٍُ ِؾّٛد أٔٙب : " رضو١خ اإلٔغبْ ٚرٙز٠جٗ ٚإطالؽٗ ٚر١ّٕزٗ  -

سٚؽًب ٚهماًل ٚعغذًا ٚخٍمًب ٚعٍٛوًب , أللذاسٖ هٍٝ وغت ؽ١برٗ اٌذ١ٔب فٟ ِغزٜٛ ١ٍ٠ك 

٠شػٟ هٕٗ ثٙب ٚوغت ؽ١برٗ األخشٜ فٟ ِغزٜٛ  () ثىشاِخ االٔغبْ اٌزٞ وشِٗ اهلل 

 . 17سثٗ ٚخبٌمٗ "

ٚوزٌه هشفٙب هٍٟ عو١ذ ٚآخشْٚ ِٓ إٔٙب : " اٌّفب١ُ٘ اٌزٟ ٠شرجؾ ثوؼٙب ثجوغ فٟ إؿبس  -

فىشٞ ٚاؽذ ٠غزٕذ اٌٝ اٌّجبدا ٚاٌم١ُ اٌزٟ أرٝ ثٙب اإلعالَ ٚاٌزٟ رشعُ هذدًا ِٓ االعشاءاد 

 18ذح اإلعالَ "ٚاٌـشائك اٌو١ٍّخ ٠ؤدٞ رٕف١ز٘ب اٌٝ أْ ٠غٍه اٌفشد عٍٛوًب ٠زفك ِن هم١

أٚ ٟ٘ : " ٟ٘ ط١بغخ عٍٛن اٌفشد اٌّغٍُ ٚشخظ١زٗ ؽغت ِجبدا اإلعالَ ٚأفىبسٖ    

 ( .19ٚ٘زٖ اٌّجبدا رمَٛ هٍٝ االهزمبد ٚاٌوًّ" )

 اٌّطٍة اٌصأٟ : ػ٩لح اٌرشت١ح ا٦ع١ِ٩ح تاٌّعرّغ :

ٕل١ُ ٌٍزشث١خ هبِخ ٚاٌزشث١خ اإلعال١ِخ خبطخ دٚس وج١ش فٟ ثٕبء ٚرٕل١ُ اٌّغزّن اٌز

إٌّٛرعٟ فٟٙ رذخً فٟ ع١ّن اٌّغبالد اٌزٟ رخض اٌّغزّن ؽ١ش أْ اٌذٚس األعبعٟ 

اٌزٞ رفوٍٗ ٠زّضً فٟ أٔٙب رغبُ٘ ِغبّ٘خ فبهٍخ فٟ رٕل١ُ اٌّغزّن ٚرؾم١ك إعزمشاسٖ فٟٙ 

 روًّ هٍٝ إطالؽٗ ٚرـ٠ٛشٖ ثشىً ِز١ّض ، ٠ّٚىٓ إعّبي هاللزٙب ثب٢رٟ : 

ّغزّن فوٓ ؿش٠مٙب ٠ّىٓ اٌزؾىُ ثبٌم١ُ اٌغبئذح ٌٙب دٚس وج١ش فٟ رغ١١ش شخظ١خ اٌ .1

عٛاء ثألشاس٘ب أٚ رشع١خٙب فٟٙ روًّ ثشىً رذس٠غٟ ثزغ١ش اٌم١ُ اٌزٟ ٠ّىٓ أْ رؤصش هٍٝ 

رغ١١ش اٌّغزّن ٚإ١ٙٔبسٖ ، فبٌزشث١خ اإلعال١ِخ روًّ هٍٝ ط١بغخ ِغّٛهخ ِٓ اٌم١ُ اٌّضب١ٌخ 

٠غوً ِٕٗ أوضش لجٛاًل ٚرى١فًب ٌٍزغ١١ش  ٚروًّ هٍٝ رٕل١ُ اٌفشد ٚاٌّغزّن ؽٌٛٙب ثبٌشىً اٌزٞ

(20 . ) 

روًّ اٌزشث١خ اإلعال١ِخ هٍٝ طٕبهخ اٌّغزّن اٌوبًِ إٌّزظ ٚد١ًٌ رٌه أْ اإلعالَ  .2

( : سثؾ اٌوًّ ثبإل٠ّبْ ٚعوٍٗ ِىّاًل ٌٗ ٚٔغذ رٌه فٟ اٌوذ٠ذ ِٓ ا٠٢بد ِٕٙب لٌٛٗ )

( :  ، ٚلٌٛٗ )( 21(( ) ا صَالِحًا وَلَا يُشْشِكْ بِعِبَادَةِ سَبِّوِ أَحَذًافَوَي مَاىَ يَشْجُو لِقَاء سَبِّوِ فَلْيَعْوَلْ عَوَلً))

 .( 22(( ) الَّزِي خَلَقَ الْوَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَمُنْ أَيُّنُنْ أَحْسَيُ عَوَلًا وَىُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُوسُ))

خ شخظ١خ اٌفشد ٌٙب دٚس وج١ش فٟ ط١بغخ اٌشخظ١خ اٌغ٠ٛخ ٌٍفشد إر روًّ هٍٝ ط١بغ .3

ثشىً رذس٠غٟ اٌٝ أْ رٛطٍٗ اٌٝ دسعخ اٌىّبي  ؽزٝ رّىٕٗ ِٓ اٌم١بَ ثٛاعجبد اإلعزخالف 

 ٚإهّبس األسع . 
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اٌزشث١خ اإلعال١ِخ رغبُ٘ فٟ رشغ١ن االفشاد ٚاٌّغزّوبد هٍٝ آداء دٚسُ٘ إٌّبؽ ثُٙ  .4

اٌّٛوٛي ٌُٙ ٚرٛعٗ ؽ١ش إٔٙب روـٟ األفشاد دفوخ إ٠ّب١ٔخ ل٠ٛخ ٌٍوًّ ٚرذفوُٙ ٌٍم١بَ ثبٌوًّ 

ٔشبؿُٙ اٌٛعٙخ اٌظؾ١ؾخ ٚوزٌه روًّ هٍٝ ؽفق ٔشبؽ األفشاد ٚرغوٍٗ ِزٕبعمًب ِٚٛؽذًا 

 ٚوزٌه روًّ هٍٝ ط١بٔزٗ ِٓ اٌزٕبلغ ٚاإلػـشاة .

ٚوزٌه رغبُ٘ فٟ إشوبس األفشاد  ٚاٌّغزّوبد ثبألِبْ فٙٛ ٠غزو١ٓ ثٙب هٍٝ ِٛاعٙخ  .5

ٚروـ١ٗ اٌفشطخ ٌٍزوج١ش هٓ ٔفغٗ ِٛوذًا ػوف ٔفغٗ ٚاٌزؾذ٠بد اٌزٟ رٛاعٙٗ فٟ ؽ١برٗ 

 رارٗ هٓ فُٙ ه١ّك ٚلذسارٙب اٌخبطخ ثٙب .

روًّ اٌزشث١خ اإلعال١ِخ هٍٝ رض٠ٚذ اٌّغزّوبد ثّوٕٝ اٌؾ١بح ٚاٌٙذف اٌزٞ ٠غّوُٙ فٟ  .6

اٌؾ١بح ٚاٌزٞ ٠ٛػؼ إٌغك اٌم١ّٟ اٌزٞ ٠غوً األفشاد ٠فىشْٚ فٟ أهّبٌُٙ هٍٝ إٔٙب 

ٟ غب٠بد فٟ ؽذ رارٙب ثذاًل ِٓ إٌلش اٌٝ ٘زٖ األهّبي ِؾبٚالد ٌٍٛطٛي اٌٝ أ٘ذاف ٘

هٍٝ إٔٙب ِؾبٚالد إلشجبم اٌشغجبد ٚاٌذٚافن ِٚٓ صُ ٠ىْٛ ه١ٍُٙ إعزمظبء ِب فٟ ٘زٖ 

اٌذٚافن ِٓ فبئذح رغزؾك اٌوٕبء ٌٚزٌه رىْٛ اٌم١ُ اٌو١ٍب فٟ أٞ عّبهخ ٟ٘ اٌٙذف اٌزٞ 

 . 23ِجشسًا ٘بًِب ٌٍٛعٛد  ٠غوٝ ع١ّن أهؼبئٙب ٌٍٛطٛي إ١ٌٗ اٌٝ عبٔت أٔٙب روـٟ

رغبُ٘ اٌم١ُ اٌزشث٠ٛخ فٟ إكٙبس شخظ١خ اٌفشد ٚاٌّغزّن اٌّغٍُ اٌّز١ّضح هٓ غ١شٖ ِٓ  .7

اٌّغزّوبد ؽ١ش رضٚد  اٌّغزّوبد ثمذس ِشزشن ِٓ اٌضمبفخ ٚاٌزفى١ش ٚرٛعٗ عٍٛوُٙ ٔؾٛ 

ُ ٘ذف ِشزشن ِّب ٠غبهذ هٍٝ إ٠غبد اٌشخظ١خ اٌوبِخ ٌغ١ّن أفشاد ٚثبٌزبٌٟ رؾذد اٌم١

ٌٍّغزّن ؿش٠مخ روبٍِٗ ٚؿج١وخ هاللبرٗ ِن اٌوبٌُ ِٓ ؽٌٛٗ ثؾ١ش رغٛد ٘زٖ اٌواللخ سٚػ 

 24اٌخ١ش ف١غوٝ اٌغ١ّن ٌٍخ١ش ٠ٚؾبسة اٌششٚس ٚإٌّىشاد 

رؾبفق هٍٝ رّبعه اٌّغزّن , فزؾذد ٌٗ أ٘ذاف ؽ١برٗ ِٚضٍٗ اٌو١ٍب ِٚجبدئٗ اٌضبثزخ  ِّب  .8

س ف١ٗ ثزؾذ٠ذ٘ب االخز١بساد اٌظؾ١ؾخ ٠غبهذ اٌّغزّن هٍٝ ِٛاعٙخ اٌزغ١شاد اٌزٟ رؾذ

 ٚرٌه ٠غًٙ هٍٝ إٌبط ؽ١برُٙ ٠ٚؾفق ٌٍّغزّن اعزمشاسٖ ٚو١بٔٗ فٟ إؿبس ِٛؽذ.

رشثؾ أعضاء صمبفخ اٌّغزّن ثجوؼٙب ؽزٝ رجذٚ ِزٕبعمخ وّب أٔٙب روًّ هٍٝ إهـبء   .9

زٖ إٌلُ االعزّبه١خ أعبعًب هم١ًٍب ٠ظجؼ هم١ذح فٟ ر٘ٓ أهؼبء اٌّغزّن إٌّز١ّٓ إٌٝ ٘

 ( .25اٌضمبفخ )

رغبُ٘ ِغبّ٘خ وج١شح فٟ ٚلب٠خ اٌّغزّوبد ِٓ األٔب١ٔخ اٌّفشؿخ ٚإٌضهبد ٚاٌشٙٛاد  .10

اٌـبئشخ ، فبٌم١ُ ٚاٌّجبدا فٟ أٞ عّبهخ ٟ٘ اٌٙذف اٌزٞ ٠غوٝ ع١ّن أهؼبئٙب ٌٍٛطٛي 

 إ١ٌٗ .

 رض٠ٚذ اٌّغزّن ثبٌظ١غخ اٌزٟ ٠زوبًِ ثٙب ِنروًّ هٍٝ  ِّٚب عجك فبٌزشث١خ اإلعال١ِخ  

اٌوبٌُ ٚرؾذد ٌٗ أ٘ذاف ِٚجشساد ٚعٛدٖ ٚثبٌزبٌٟ ٠غٍه فٟ ػٛئٙب ٚرؾذد ٌألفشاد 

 . عٍٛو١برُٙ
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 اٌّطٍة اٌصأٟ : فاػ١ٍح ِٕٙط اٌرشت١ح ا٦ع١ِ٩ح فٟ ؼً اٌّشى٩خ ا٦ظرّاػ١ح : 

 أ٨ًٚ : ذفغ١ش اٌّشاوً ا٦ظرّاػ١ح فٟ إٌّظٛس ا٦ع٩ِٟ :

وً ا٦ظرّاػ١ح تأٔٙا ظٛا٘ش ٩ِصِح ٌٍطث١ؼح ا٦ٔغا١ٔح ٠٨ّٚىٓ أْ ٠ٕظش ا٦ع٩َ اٌٝ اٌّشا    

ذرعشد ِٕٙا وٛٔٙا ِشذثطح ئسذثاغ ِثاشش تاٌغٍٛن ا٦ٔغأٟ تشىً أعاعٟ ٠ٚفغش ػٍّاء 

 اٌشش٠ؼح ا٦ع١ِ٩ح ئْ أعثاب ظٙٛس اٌّشاوً ا٦ظرّاػ١ح ٟ٘ : 

عٛف ٠ؤدٞ اٌٝ  ( ٚ٘ٛ ثبٌزبٌٟػوف اٌٛاصم اٌذ٠ٕٟ أٚ ثبألؽشٜ ػوف اٌظٍخ ثبهلل ) .1

هذَ اٌشوٛس ثبألِبْ اإلعزّبهٟ ٚإٌفغٟ ٚثبٌزبٌٟ رضا٠ذ اٌّشىالد هٍٝ طو١ذ اٌفشد 

 ٚاٌّغزّن .

اٌمظٛس فٟ إشجبم اٌؾبعبد اٌذ٠ٛ١ٔخ وبٌؾبعبد إٌفغ١خ ٚاٌّبد٠خ ٚاإلعزّبه١خ ٌٚىٓ ٘زا  .2

 ١خ .اٌمظٛس عبُ٘ فٟ ػوف اإلسادح اٌزار١خ ٌذٜ األفشاد ٚثبٌزبٌٟ ػوف اٌٍؾّخ اإلعزّبه

اٌزغ١ش اإلعزّبهٟ اٌّزغبسم ٚكٙٛس اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚرٕبِٟ اٌلٛا٘ش اٌغٍج١خ وبٌغش٠ّخ ٚاٌوٕف  .3

 ( .26ٚاٌزـشف ٚغ١ش٘ب ِٚب ٠زشرت هٍٝ رٌه ِٓ رفىه إعزّبهٟ )

٩ ذغٍة ظأة ف ٌزٌه ٔعذ إٌّٙط ا٦ع٩ِٟ ئٔرٙط ِثذأ اٌرٛاصْ ٌؽف اٌّشى٩خ ا٦ظرّاػ١ح 

ِرغما ِغ تؼط ١ٌٕصة فٟ إٌٙا٠ح فٟ ؼمً اٌغؼادج  ػٍٝ ؼغاب ظأة آخش تً اٌىً ٠غ١ش

 فٟ اٌذ١ٔا ٚا٢خشج.

٨ٚ  -فّص٩ٚفٟ ظأة اٌٍّى١ح اٌفشد٠ح أٍِه ِا ذش٠ذ ٌٚىٓ تؽذٚد اٌّصٍؽح اٌؼاِح ف٩ ستا  

٨ٚ اعرغ٩ي   -٨ٚ ذؽا٠ً ٨ٚ سشٛج -٨ٚ غعة -٨ٚ عشلح -٨ٚ ذذ١ٌظ -٨ٚ غش -اؼرىاس

ٚفٝ ظأة اٌمعاء ٚاٌمذس    ِّٚا ٘ٛ ِفصً فٝ ِعأٗ.ٔفٛر ٨ٚ غ١ش رٌه ِّا ؼشِٗ هللا

) (إًَِّا مُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَذَسٍ) .()ٚفؼً ا٤عثاب لٌٛٗ 
27

( ، ئظافح ئٌٝ ذ١ّٕح اٌفشد ذ١ّٕح 

 شاٍِح ِرىاٍِح 

ًٍ  ِرطٍثاذٗ  ِا داَ أْ ا٦ٔغاْ ٠رىْٛ ِٓ سٚغ ٚػمً ٚظغُ ف٩ شه أْ ٌى

اٌرؼا١ٌُ، ِّٚٙح اٌرشت١ح ا٦ع١ِ٩ح ٚ٘ذفٙا ذ١ّٕح ٚذٛظ١ٗ ذٍه ِٚغرٍضِاذٗ ِٓ اٌرٛظ١ٙاخ ٚ

اٌمٜٛ اٌّخرٍفح فررٕاٌٚٙا تاٌرٙز٠ة )
28

(  ، ؼرٝ ٨ ٠ىْٛ ا٨ذضاْ اٌؼاَ ٚاٌغ١ش ػٍٝ اٌطش٠ك 

 اٌصؽ١ػ.

فّص٩ً ظأة اٌشٚغ :  اٌرشت١ح ا٦ع١ِ٩ح ذ١ّٕٙا تصشف اٌرٛؼ١ذ تألغاِٗ اٌص٩شح هلل 

( ) ،ا٤عّاء ٚاٌصفاخ، ٚوزٌه اٌؼثاداخ فأٙا ذّٕٟ اٌعأة اٌشٚؼٟ : اٌشتٛت١ح، ا١ٌ٘ٛ٤ح

 ِٓ ص٩ج ٚصَٛ ٚصواج ٚؼط ٚغ١ش٘ا ِٓ اٌؼثاداخ ا٤خشٜ.
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أِا اٌعأة اٌعغّٟ  : فاٌرشت١ح ا٦ع١ِ٩ح ذش١ش ئٌٝ ذغز٠ح اٌعغذ تا٤وً ٚاٌششب 

تُسْشِفُواْ إًَِّوُ الَ يُحِبُّ مُلُواْ وَاشْشَبُواْ وَالَ )): ()ٚؼغٓ اٌٍثاط ٚاٌغىٓ ٚاٌش٠اظح اٌّثاؼح لاي 

)((  الْوُسْشِفِنيَ
29

 ). 

أِا اٌعأة اٌؼمٍٟ ٚاٌفىشٞ : فمذ ٌفرد اٌرشت١ح ا٦ع١ِ٩ح ئٌٝ أ١ّ٘ح اٌؼٍُ ٚاٌرؼ١ٍُ 

اقْشَأْ * خَلَقَ اإلًِسَاىَ هِيْ عَلَقٍ*  اقْشَأْ بِاسْنِ سَبِّلَ الَّزِي خَلَقَ)): ()ٚاٌرفىش فٟ ٘زا اٌٛظٛد ٠مٛي 

)((عَلَّنَ اإلًِسَاىَ هَا لَنْ يَعْلَنْ * الَّزِي عَلَّنَ بِالْقَلَنِ* لَ األَمْشَمُوَسَبُّ
30

 ) 

فارْ ٠رث١ٓ ٌٕا أْ ِٓ أ٘ذاف اٌرشت١ح ئ٠عاد اٌفشد اٌّرٛاصْ فٟ ؼ١اذٗ ِٓ ظ١ّغ إٌٛاؼٟ 

اٌشٚؼ١ح ٚاٌعغ١ّح ٚاٌفىش٠ح ٚتاٌراٌٟ ٠رؽمك ا٦ٔغاْ اٌّصاٌٟ ػٍٝ ٘زٖ ا٤سض اٌزٞ ٠م١ُ 

 ٚاٌخ١ش ٌٍثشش٠ح. اٌؼذي

ٚاٌّعرّغ اٌّرىاًِ ف٩ ٠ؼٍٛ ظأة  وزٌه ذٙذف اٌرشت١ح ا٦ع١ِ٩ح ئٌٝ ذى٠ٛٓ ا٦ٔغاْ

 ػٍٝ آخش ٚ٘زا ٘ٛ اٌغث١ً ٌٍرغٍة ػٍٝ اٌّشاوً ا٦ظرّاػ١ح اٌرٟ ذؼأٟ ِٕٙا اٌثشش٠ح ا١ٌَٛ . 

 شا١ٔاً: فاػ١ٍح ِٕٙط اٌرشت١ح ا٦ع١ِ٩ح فٟ ؼً اٌّشى٩خ ا٦ظرّاػ١ح: 

مَٛ ثٗ ر، ِٓ خالي ِب اٌؼبثـخ  اٌٛعبئً أُ٘ ٚألٜٛ  ٕٙظ اٌزشث١خ اإلعال١ِخ ِٓ ٠وذ ِ    

ِٓ ٚكبئف فٟ ؽ١بح اٌفشد ٚاٌّغزّن ٚاعزمشاس إٌلُ االعزّبه١خ، ٌٚزٌه ا٘زُ هٍّبء 

ٔلبَ ثشىً هبَ ٘ٛ بٌذ٠ٓ ، ف هٍٝ لّخ إٌلُ االعزّبه١خ باالعزّبم ثذساعزٗ ٚٚػوٙ

  ه١ٍٗ خبسعًب ٚ ٠غٍه عٍٛوًبأف١ٗ،  خبطًب ٠ىْٛ ٌٗ سأ٠ًبعزّبهٟ شبًِ ال٠غّؼ ألٞ فشد أْ إ

٠ؼجؾ عٍٛن األفشاد فٟ اٌّغزّن ثبٌضٛاة ٚاٌومبة ال فٟ اٌؾ١بح اٌذ١ٔب فؾغت ثً فٟ  ٙٛف

فبٌزذ٠ٓ هاللخ شخظ١خ ث١ٓ اٌوجذ ٚسثٗ، ٚعضاءٖ ِؤعً ٌّب ثوذ اٌّٛد،  اٌذاس ا٢خشح أ٠ؼًب

٠ٛلن عضاءارٗ ٠ٚضاٚي ػغٛؿٗ ثبٌزجش١ش فئْ اٌّغزّن ال ٠زشن اٌفشد ٌٙزا اٌغضاء ثً 

ٚاٌٛهق ٚاٌزخ٠ٛف، ١ٌظجؼ اٌذ٠ٓ ثزٌه أداح ػجؾ اعزّبهٟ، ٌٙب فبه١ٍزٙب فٟ ػجؾ عٍٛن 

األفشاد، فؾ١بح اٌغّبهخ ٚاٌزٕل١ُ االعزّبهٟ ال٠ّىٓ أْ ٠غزمشا ثفوً لٛح اٌمٛا١ٔٓ اٌٛػو١خ 

خٛف ِٓ غؼت اهلل، فمؾ، ثً الثذ ِٓ اٌشدم اٌشٚؽٟ ٚاإل٠ّبْ ثبٌم١ُ االعزّبه١خ ٚاٌ

ٚثبٌزبٌٟ ٠ظجؼ ٌٙزٖ اٌغٍـخ اٌشٚؽ١خ لٛح رفٛق لٛح اٌمبْٔٛ ٚأؽىبِٗ أٚ ِلب٘ش اٌغٍـخ 

( ، ٚ٘زا ع١ّوٗ ِشرجؾ إسرجبؽ ٚص١ك ثزوب١ٌُ اٌزشث١خ اإلعال١ِخ اٌٛاػؾخ 31)اٌّبد٠خ األخشٜ

 ٚاٌشبٍِخ .

ٟٔ ِٕٙا اٌّعرّؼاخ فاٌرشت١ح ا٦ع١ِ٩ح دٚس وث١ش فٟ ؼً اٌّشى٩خ ا٦ظرّاػ١ح اٌرٟ ذؼا    

فٟ ٚلرٕا اٌّؼاصش ، ففٟ ظً اٌرطٛس اٌّرغاسع ئصدادخ اٌّشى٩خ ا٦ظرّاػ١ح  تشىً 

ٍِؽٛظ ِٕٙا اٌعشائُ ٚاٌرطشف ٚا٦س٘اب ٚاٌؼٕف ٚغ١ش٘ا ٚ٘زا ظؼً اٌّعرّؼاخ شثٗ 

ِٕٙاسج ٚ٘زا ذطٍة ئ٠عاد ؼٍٛي عش٠ؼح ذغاُ٘ فٟ اٌؽذ ِٓ ٘زٖ اٌّشاوً ٚاٌرم١ًٍ ِٕٙا ٚ٘زا ِا 
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تٗ إٌّا٘ط اٌذساع١ح فٟ ذؽم١مٗ ِٕٙا اٌرشت١ح ا٦ع١ِ٩ٗ اٌرٟ واْ ٌٙا أشش فٟ ذمذ٠ُ  عاّ٘د

 ِؼاٌعاخ ٔاظؽح ِٕٙا : 

 .  اٌّر١ّضاٌّرضْ ذى٠ٛٓ إٌّٙط اٌفىشٞ أ٨ًٚ : 

٠شىً اٌفىش أؼذ أُ٘ اٌشوائض اٌرٟ ٠مَٛ ػ١ٍٙا اٌّعرّغ اٌثششٞ ٚرٌه ٌىٛٔٗ ِٓ اٌٛعائً     

ٙا ػٍٝ اٌثشش٠ح ١ِٚضٖ تٙا ػٓ تم١ح اٌىائٕاخ تٙزا اٌصذد ٠شٜ ئتٓ ( تاٌرٟ أِرٓ تٙا هللا )

خٍذْٚ تأٔٗ خاص١ح ٧ٌٔغاْ ٠ر١ّض تٙا ػٓ تم١ح اٌىائٕاخ فثاٌرفى١ش ذىْٛ ئٔغا١ٔح ا٦ٔغاْ ٨ٚ 

٠ؼذ ا٦ٔغاْ ئٔغأا ئ٨ تٙا ، ٚافؼاي اٌثشش اٌمائّح ػٍٝ اٌرفى١ش أعرٌٛد ػٍٝ اٌؼاٌُ ٚاصثػ 

ٚ٘ٛ أؼذ أُ٘ ِرطٍثاخ اٌرغخ١ش )تٙزا اٌؼاٌُ ِغخشاً ٌٗ 
32

، ٌزٌه ٔعذ اٌؼذ٠ذ ِٓ ا٠٢اخ اٌرٟ  (

مَزَلِلَ يُبَيِّيُ اللَّوُ ( : ذٙرُ تاٌفىش تأػرثاسٖ ل١ّح أعاع١ح ٌرؽم١ك ا٤ِٓ اٌّعرّؼٟ ِٕٙا لٌٛٗ )

) لَنُنُ اآليَاتِ لَعَلَّنُنْ تَتَفَنَّشُوىَ
33

 ) 

ٌّعرّغ فٟ ظً اٌرمذَ اٌّؼشفٟ اٌّرغاسع اٌزٞ ٚرٌه وْٛ اٌرفى١ش لٛج ِرعذدج ٌثماء اٌفشد ٚا 

٠ؽراض تصٛسج وث١شج اٌٝ اٌرفى١ش ٚئػّاٌٗ فٟ ٘زا اٌعأة ٚ٘زا ٠عؼً ِٕٗ أداج صاٌؽح 

ِٚرعذدج ِٚرٕٛػح ِغ ذٕٛع ٚذعذد اٌّٛالف اٌرٟ ذٛاظٗ ا٤فشاد ، فاٌمشآْ واْ ٌٗ دٚس وث١ش 

دٚاذٗ ٚو١ف١ح اٌّؽافظح ػ١ٍٗ ِٓ فٟ ذؼض٠ض ٘زا اٌعأة ِٓ خ٩ي ا٦٘رّاَ اٌّغرّش تاٌفىش ٚأ

ا٤ِشاض ٚا٦ٔؽشافاخ اٌرٟ ٠ّىٓ أْ ذٛشش ػٍٝ لذساذٗ ٌزا فاٌمشآْ عثة ٌٍؽفاظ ػ١ٍٗ 

دػٛذٗ ئٌٝ ذى٠ٛٓ ِٕٙعا ذشت٠ٛا ٠ٛصً ا٦ٔغاْ ئٌٝ اٌؽك ِٓ خ٩ي ٚؼّا٠رٗ ٚرٌه ِٓ خ٩ي 

 : 

 تاٌرخٍٟ ػٓ اٌرم١ٍذ ا٤ػّٝ. -أ

 ػٍٝ اٌفىش ١ٌؽصٙا تثش٘اْ ٚس٠ٚح.ػذَ الرٕاء أٞ فىشج لثً أْ ذؼشظٙا  -2

اٌرذتش فٟ وً ا٤ِٛس تإٌّطك اٌفؼٍٟ ٚػذَ اذخار اٌّٛالف تذافغ اٌٜٙٛ ٤ْ اٌٜٙٛ ٠ؼّٝ  -3

 ا٦ٔغاْ ػٓ اٌؽك.

ٌىْٛ تاٌرؼشف ػٍٝ فارا واْ اٌمشآْ لذ غاٌة اٌؼمً اٌثششٜ اٌرذتش فٟ آ٠اخ هللا فٟ ا

اٌخاٌك اٌزٞ ٌٗ ٍِه اٌغّٛاخ ٚا٤سض فمذ غاٌثٗ وزٌه تاٌرفىش فٟ ذٍه ا٠٢اخ ١ٌرؼشف ػٍٝ 

اٌغٕٓ اٌشتا١ٔح اٌرٟ ذؽىُ ع١ش ٘زا اٌىْٛ ١ٌرّىٓ ِٓ اعرخذاَ ِا عخش هللا ٌٗ فٟ ٘زا اٌىْٛ 

ِٓ غالاخ )
34

 ) 

 ((فِي األَسْضِ جَوِيعًا هِّنْوُ إِىَّ فِي رَلِلَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَنَّشُوىَوَسَخَّشَ لَنُن هَّا فِي السَّوَاوَاتِ وَهَا ): ) ()لـاي 

(
35

 ) 

 فّص٩ ٕ٘ان ِعا٨خ غاٌثه ا٦ع٩َ أْ ذفىش ف١ٙا ٚذرذتش ؼرٝ ذصً ئٌٝ ٔر١عح ِٕٙا:

 اٌرذتش فٟ آ٠اخ هللا ٌٍرؼشف ػٍٝ اٌخاٌك. -
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 ٟ ذغخش ٘زا اٌىْٛ ٩ٌعرفادج ِٓ خ١شاذٗ.اٌرذتش فٟ آ٠اخ هللا ٌٍرؼشف ػٍٝ اٌغٕٓ اٌشتا١ٔح اٌر -

 اٌرذتش فٟ ؼىّح اٌرشش٠غ ٦ِىاْ ذطث١مٗ ػٍٝ ا٤ؼٛاي اٌّرعذدج فٟ ؼ١اج إٌاط. -

اٌرذتش فٟ اٌغٕٓ اٌشتا١ٔح اٌرٟ  ذغ١ش ؼ١اج إٌاط فٟ ا٤سض ٚتّمرعا٘ا ذمَٛ ؼ١اج اٌّعرّغ  -

 اٌثششٞ.

ػٍٝ اٌرفى١ش تا٠عات١ح ٚفاػ١ٍح فٟ  ٚ٘زٖ اٌعٛأة ظ١ّؼٙا ذغاُ٘ فٟ ئ٠عاد فىش ِرضْ لادس 

 اٌّعرّغ . 

صب١ًٔب : ر١ّٕخ اٌضمخ ثبٌٕفظ ٚإشوبس٘ب ثأٔٙب لبدسٖ هٍٝ ط١بغخ اٌغٍٛن اٌغٛٞ: ٚاٌضمخ ثبٌٕفظ  

 . 36روٕٟ إْ اإلٔغبْ لبدس هٍٝ أْ ٠فوً ٘زا اٌشٟء ٚأْ ٠زؾًّ اٌّغؤ١ٌٚخ ؽ١ٓ رمن ه١ٍٗ 

ٟ ؽ١برٗ اإلعزّبه١خ ٚإٌفغ١خ فجذٚٔٙب ٠فمذ ٚاٌضمخ ثبٌٕفظ ِٓ أُ٘ ِمِٛبد ٔغبػ اإلٔغبْ ف  

وً شٟء ِٚٓ أُ٘ ِب ٠فمذٖ رارٗ ٠ٛ٘ٚزٗ ، ٚاٌؾبعٗ ٌٍضمخ ثبٌٕفظ رزج١ٓ هٕذ اٌزفى١ش فٟ اٌم١بَ 

ثغٍٛن ِب ٚهٕذ اٌجذء فٟ رٕف١زٖ أٚ اإلؽغبَ هٕٗ ٟٚ٘ هٕذِب ٠مزشة ٚلذ اٌجذء ٌزٕف١ز عٍٛن 

ثٙب اٌفشد فأْ وبٔذ اٌضمخ وبف١خ فبْ اٌفشد َط ِو١ٓ فوٕذِب ٠لٙش أصش ِٚمذاس اٌضمخ اٌزٟ ٠زّزن 

َع١مذَ هٍٝ رٕف١ز اٌغٍٛن اٌّشاد ٚإْ وبٔذ ٔبلظخ إسرجه ٚرشدد أٚ أؽغُ هٓ اٌزٕف١ز فٙٛ 

 .  ٠37ؾٛي اٌضمخ اٌزار١خ اٌٝ سو١ضح ٠وزّذ ه١ٍٙب اٌفشد ٌٍم١بَ ثبٌغٍٛن اٌّشاد رٕف١زٖ 

إٌفظ ٚر١ٙئزٙب ٌزغ١١ش ِٚٓ صُ اٌوضَ ٌزا فبٌزٕل١ُ إٌفغٟ فٟ اٌمشآْ ٠جذأ ِٓ رٕل١ُ       

اٌفوٍٟ ٚاالسادح اٌم٠ٛخ اٌزٟ رغبهذٖ هٍٝ اٌزغ١١ش ٌٍم١بَ ثبٌٛاعجبد ، ٚاٌضمخ ثبٌٕفظ روذ 

اٌّـجك أٚ اٌّغزضّش اٌؾم١مٟ ٌٍغٍٛن اٌغٛٞ اٌجٕبء ٚ٘زا ثبٌٕز١غخ عٛف ٠ٕوىظ هٍٝ إ٠غبد 

اٌّـٍٛة ِٕٙب ِٓ لجً ٔفظ ِجذهخ ِٚوّشٖ رزٛق اٌٝ ارخبر دٚس٘ب فٟ اٌّغزّن ثبٌٛعخ 

 اٌششم . 

 شاٌصاً : ظثػ عٍٛو١اخ ا٤فشاد ػٍٝ اٌصؼ١ذ اٌفشدٞ ٚا٦ظرّاػٟ : 

٠زخوز٘ب اٌّغزّون أداح   ، إر ٠ٚزفك اٌوٍّبء هٍٝ أْ اٌزشث١خ لوٛح ػوبثـخ ٌغوٍٛو١بد األفوشاد         

 .ِون ث١ئزوٗ االعزّبه١وخ    ٌفوشد ٌؼّبْ اعزّشاسٖ ٚاٌؾفبف هٍٝ ِمِٛبرٗ اٌضمبف١خ ٚرؾم١ك رى١ف ا

رووذ ِوٓ أ٘وُ أدٚاد    -ثٕٛه١ٙب اٌشعّٟ ٚغ١ش اٌشعوّٟ، اٌّمظوٛدح ٚغ١وش اٌّمظوٛدح    -ٚاٌزشث١خ

 ٟ ٚهوذَ اٌخووشٚط هٍووٝ   ،رغوبهذ األفووشاد هٍووٝ اٌزى١وف ِوون ِغووزّوُٙ   فٙووٟ ،اٌؼوجؾ االعزّووبه

ِّوب ٠غوبهذ األفوشاد هٍوٝ اٌزى١وف ٚاٌزم١ٍوً ِوٓ         ،اٌّوب١٠ش ٚاٌم١ُ اٌغبئذح اٌزٟ اخزـٙب اٌّغزّن

( ، إر 38ٖ )ٚدهُ اٌم١ُ ٚاالرغب٘بد اٌزٟ رؾمك أِٓ اٌّغزّن ٚاعزمشاس ،ٟاالٔؾشاف االعزّبه

التربيةةة اإلسةةالمية ت سةةيم فةةي تشةةجيع االفةةراد عمةةى آداء دورىةةم المنةةاط بيةةم ، ويتمثةةل ذلةةك إْ 
بأنيةةةا تعطةةةي األفةةةراد دفعةةةة إيمانيةةةة قويةةةة لمعمةةةل وتةةةدفعيم لمقيةةةام بالعمةةةل الموكةةةول ليةةةم وتوجةةةو 

ذلك تعمةةل عمةةى حفةةظ نشةةاط األفةةراد وتجعمةةو متناسةةقًا وموحةةدًا نشةةاطيم الوجيةةة الصةةحيحة وكةة
 وكذلك تعمل عمى صيانتو من التناقض واإلضطراب .
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رابعةةًا: تسةةاىم فةةي تمكةةين األفةةراد فةةي المجتمةةع : حيةةث تعمةةل عمةةى وكةةذلك عمةةى إشةةعار الفةةرد 
باألمةةةان فيةةةو يسةةةتعين بيةةةا عمةةةى مواجيةةةة ضةةةعف نفسةةةو والتحةةةديات التةةةي تواجيةةةو فةةةي حياتةةةو 

يةةو الفرصةةة لمتعبيةةر عةةن نفسةةو موكةةدًا ذاتةةو عةةن فيةةم عميةةق وقةةدراتيا الخاصةةة بيةةا فيةةي وتعط
تعمل عمى تزويد األفراد بمعنى الحياة واليدف الذي يجمعيم فةي الحيةاة والةذي يوضةح النسةق 
القيمي الذي يجعل األفراد يفكرون في أعماليم عمى إنيةا محةاوالت لموصةول الةى أىةداف ىةي 

اًل مةن النظةر الةى ىةذه األعمةال عمةى أنيةا محةاوالت إلشةباع الرغبةات غايات فةي حةد ذاتيةا بةد
والةةدوافع ومةةن ثةةم يكةةون عمةةييم إستقصةةاء مةةا فةةي ىةةذه الةةدوافع مةةن فائةةدة تسةةتحق العنةةاء ولةةذلك 
تكون القيم العميا فةي أي جماعةة ىةي اليةدف الةذي يسةعى جميةع أعضةائيا لموصةول إليةو الةى 

 . (39)جانب أنيا تعطي مبررًا ىامًا لموجود 

شةة ح جاتةةا    اإلسةةيةًُ   فالرتبًةةُ   خامسةةًا :  تسةةاىم فةةي تحقيةةق الةةتالحم اإلجتمةةاعي  : 

واليةة ذ كلةة  اإل ب الةةي الرتبًةةُ اإلسةةيةًُ ةةةي الىيةةا ي اإلت لا ًةةُ        فطريةةُ اساسةةًُ لن  ةةا    

 خيل:كل  ةن لن وي 

 كم ةن ا   وال والعييةا  االت لا ًةُ    فهى حباتُ إىل األصدياء ه؛ا  اإل  ا  ةد ٌ بطبع -

   ذ هذه املد ًُ وال ا     قًذ و ن ج إال يف ظيل الرتبًُ واألةن ةعًا.

  فهى حباتُ دا لُ إىل ال ىتًه وإ  اخ لفت اسالًبه ووسا له؛ ا  اإل  ا  يابح للخري وللشر -

 ةعًا واألةنًُ ُال نشئُ االت لا ً ةؤس ا وكل   رب 

اةةةح ةنهةةا ا اتةةُ إىل األلفةةُ والطل  ًنةةُ  ا  سةةيةُ اسةةنب البشةةرٍ ة ىيفةةُ  لةةِ  ةةدَ  ى  -

  .( 40) وهذه ال   حقق إال بالرتبًُ واألةن ةعًا  وال  ًنُ

فةةالقيم التربويةةة عامةةة واإلسةةالمية تعمةةل كةةالميزان الةةذي يةةزن بةةو الفةةرد األعمةةال ويعرضةةيا     
شةر عمية فيحدد ما ىو مرغوب فيو وما ىو غير مرغوب فيو فتوجو الفرد لفعل الخير وترك ال

وبالتالي تعمل عمى إصالح الفرد نفسيًا وخمقيًا وتوجيو نحو الخير واإلحسان والواجب وتعمل 
عمةةى ضةةبط الفةةرد لمطامعةةو كةةي ال تتلمةةب عمةةى عقمةةو ووجدانةةو   وذلةةك لكونيةةا تةةربط سةةموكو 
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بمعةةايير وأحكةةام يتصةةرف عمةةى ضةةوئيا وعمةةى ىةةدييا ولكةةن بالوقةةت نفسةةو مةةن الضةةروري أن 
لوظةةةائف ليسةةةت منفصةةةمة عةةةن بعضةةةيا بةةةل تتةةةداخل وتتكامةةةل وبالتةةةالي تةةةدرك الةةةنفس ان ىةةةذه ا

 ، (41)تحقيق ذاتيو الفرد وتجعمو يشعر بعظمتو وقيمة حياتو 

عزّبه١وخ اٌفبهٍوخ اٌزوٟ رشرىوض     ِٓ أُ٘ ٚألٜٛ إٌلُ اإلٚاإلسادح اٌزار١خ ٌزٌه أهزجش  اٌذ٠ٓ     

ٚفووٟ ؽفووق اٌّغزّوون  ه١ٍٙووب اٌزشث١ووخ فووٟ ػووجؾ ٚرٕلوو١ُ ٚرؾذ٠ووذ عووٍٛن األفووشاد ٚاٌغّبهووبد     

ٚلووذ ا٘ووزُ وض١ووش ِووٓ اٌوٍّووبء ثٙووزا اٌّٛػووٛم. ف١ؤوووذ دٚس وووب٠ُ هٍووٝ أْ   ،ٚػووّبْ اعووزمشاسٖ

اٌّغزّوبد روشف اٌزفشلخ ث١ٓ األش١بء اٌّمذعخ ٚاألشو١بء اٌذٔغوخ، ٠ٚووشف اٌوذ٠ٓ ثأٔوٗ )ٔلوبَ       

 ِٛؽووذ ٌٍّوزمووذاد ٚاٌّّبسعووبد اٌّزوٍمووخ ثبألشوو١بء اٌّمذعووخ أٞ األشوو١بء اٌزووٟ ٠زووو١ٓ رغٕجٙووب     

ٚرؾش٠ّٙب . ٚٚك١فخ اٌّوزمذاد ٚاٌّّبسعبد اٌغبئذح فٟ ِغزّن ِو١ٓ ٟ٘ اٌزٛؽ١ذ ث١ٓ أٌٚئه 

اٌز٠ٓ ٠ؤِْٕٛ ثٙب ( ِٚٓ ٕ٘ب ٠زؼؼ أْ دٚس وب٠ُ لذ أوذ فٟ ٔلش٠وخ اٌغٛأوت اٌغّو١وخ ٌٍوذ٠ٓ     

رأو١ذا ٚاػؾب. فٛك١فخ اٌـمٛط اٌذ١ٕ٠خ ٟ٘ رأو١ذ اٌغوّٛ األخاللوٟ ٌٍّغزّون ٚعو١ـشرٗ هٍوٝ      

 ( .42)رؾم١ك رؼبِٓ اٌّغزّن األفشاد صُ 

٠ٚؤوووذ هٍّووبء االعزّووبم وووزٌه هٍووٝ أْ اٌّغزّوون ال ٠زّبعووه أٚ ٠زووشاثؾ أال ثفؼووً اٌووذ٠ٓ       

ٚاْ اٌّغزّن ال ٠ٛعوذ أطوال إال هٍوٝ أعوبط األ٠ّوبْ اٌغّووٟ، ٚوٍّوب اصداد        ٚاإلسادح اٌزار١خ 

ٓ ِوبصاي ٠وؤدٞ   رٌه األ٠ّبْ اصداد رجوب ٌٗ رّبعه ٚرشاثؾ اٌغّبهخ ٠ٚوشٜ أذسعوْٛ: أْ اٌوذ٠   

دٚسا ِؤصشا ٚفوبال فٟ اٌزٕل١ُ االعزّبهٟ ٌجوغ اٌوذٚي اٌظوٕبه١خ إال أْ ٘وزا اٌزوأص١ش ٠ىوْٛ      

ألٜٛ فٟ اٌّغزّوبد اٌّزغبٔغخ ٚاٌّزشاثـوخ اعزّبه١وب ث١ّٕوب رز١ّوض اٌّغزّووبد اٌىجوشٜ غ١وش        

اٌّزغبٔغخ ثؼووف اٌزوأص١ش اٌوذ٠ٕٟ ٠ٚفغوش رٌوه ثغوجت ٚعوٛد ١٘ئوبد أخوشٜ ِزٕٛهوخ ٌٍؼوجؾ            

ّبهٟ. ٚلذ ا٘زُ ثشاْٚ: ثذساعخ اٌٛك١فوخ االعزّبه١وخ ٌألد٠وبْ ِٚوذٜ إعوٙبِٙب فوٟ ثٕوبء        االعز

إٌلبَ االعزّبهٟ ٠ٚشٜ أْ اٌٛك١فخ االعزّبه١خ ٢ٞ د٠ٓ ١ٌظ ٌٙوب هاللوخ ثٕوٛم اٌوذ٠ٓ ٚ٘وً      

٘ٛ ؽم١مٟ اَ ّٟٚ٘ ألْ اٌؾ١وبح اإلٔغوب١ٔخ هجوبسح هوٓ ِشوبهش ٚأؽبعو١ظ رزفبهوً ِون سعوبٌخ          

اٌذ٠ٓ ثبؿال فٟ عٛ٘شح . وّب أوٗ ٠وشٜ أْ ٚك١فوخ اٌوذ٠ٓ رىّوٓ فوٟ        اٌذ٠ٓ ؽزٝ ٚاْ وبْ ٘زا

  ( 43) إشبهخ ٌٍؾبعبد اٌّغزّو١خ فؼال هٓ اٌؾبعبد اٌفشد٠خ

ص٠بدح فبه١ٍخ اٌفشد فٟ اٌّغزّن : فزؾمك األِٓ إٌفغٟ ٌذٜ األفشاد ٌٗ دٚس فبهً فٟ ص٠بدح 

اًل ٌزارٗ ِٚؤًِٕب ثمذسارٗ فبه١ٍخ اٌفشد فٟ رـٛس اٌّغزّن ٚر١ّٕزٗ ٚرٌه ِٓ خالي عوٍٗ ِزمج

ٚثأِىبٔٗ اإلهزّبد هٍٝ رارٗ ٚرم١ّٙب ِٓ خالي ِوب١٠ش ٠ؼوٙب ٌٕفغٗ ٚعوٍٗ ِغ١ـشًا هٍٝ 

ث١ئزٗ اٌزار١خ ٚعوٍٗ أوضش فبه١ٍخ فٟ إعزغالي اٌفشص اٌغ١ذح ٚ٘زا عٛف ٠غبُ٘ ثبٌٕز١غخ 

اٌفشد ٚرارٗ ثبٌؾفبف هٍٝ اٌّغزّن ٚرٌه وْٛ اٌزشث١خ ٌٙب دٚس وج١ش فٟ رؾمك اٌزٛاصْ ث١ٓ 

ِٓ عٙخ ٚث١ٓ اٌفشد ِٚغزّوٗ ِٓ عٙخ أخشٜ فأرا رٛافشد ٘زٖ اٌواللبد اٌّزٛاصٔخ فٟ راد 

اٌفشد فأٔٗ عٛف ١ّ٠ً اٌٝ اإلعزمشاس ٚثبٌزبٌٟ فأٔٗ عٛف ٠ىْٛ أوضش لبث١ٍخ ٌٍوًّ ٚاإلٔزبط 

 ثو١ذًا هٓ اٌمٍك ٚاإلػـشاة
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بُ٘ فووٟ غووشط لوو١ُ اإلٔزّووبء    عبدعووًب : ر١ّٕووخ ِجووذأ اٌّٛاؿٕووخ : فغووشط اٌموو١ُ اإلعووال١ِخ ٠غوو       

ٚاٌّٛاؿٕخ داخً األفشاد ِٓ خالي رشع١خ ِشبهش اٌٛؽوذح اٌزى١ٔٛوخ ٌٍجشوش٠خ ٚثأٔوٗ عوضء ِوٓ       

اٌّغّٛهووخ ال٠ّىووٓ أْ ٠زغووضأ هووُٕٙ ٚثووأْ وووً فووشد ٌووٗ دٚس ِىفووٛي ٌووٗ رؾم١مووٗ فووٟ اٌّغزّوون    

عوٍوذ ِوٓ    ٚال٠ّىٓ أْ رٕزلُ اٌّغ١شح اإلعزّبه١خ إال ثٗ ٚ٘زا ِبٔغذٖ ثبٌزشث١وخ اإلعوال١ِخ إر  

( ، ٚ٘زا ثبٌزوبٌٟ عوٛف   44سثبؽ األخٛح هبِاًل أعبع١ًب ٌزشع١خ ل١ُ األِٓ إٌفغٟ ٚاٌّغزّوٟ )

٠غبُ٘ ثبٌمؼبء هٍوٝ اٌفىوش اٌّزـوشف ٚاٌغوٍٛن اٌغوٍجٟ ٌالفوشاد ٚرؾم١وك ِجوذأ اٌزوشاثؾ هٍوٝ           

 طو١ذ اٌّغزّن . 

 
 الخاتمة : 

 وصل ليا من خالل الدراسة وىي : ومما سبق يمكن اإلشارة الى أبرز اإلستناجات التي تم الت   
تمثل المناىج التعميمية أحد أىم الروافد المساعدة عمى حل المشةكالت اإلجتماعيةة كونيةا  .1

 تقدم الحمول المتنوعة لمختمف الظواىر السمبية في المجتمع.

لقد ساىم منيج التربية اإلسالمية فةي تقةديم حمةول ناجحةة وشةاممة لممشةكالت اإلجتماعيةة  .2
ز عمةى الفةرد باعتبةاره األسةاس فةي نشةوء الظةواىر السةمبية فةي المجتمةع إضةافة كونيا تركة

إلى أنيا تحل المشاكل بواقعية فاقت بيا جميع القوانين والدراسات التي الزالت تعاني من 
 إيجاد مخرج لحل المشكالت .

ينظر اإلسالم لممشكالت بأنيةا تةرتبط بةثالث عناصةر ىةي : الفكةر و الةدين و احتياجةات  .3
 مجتمع فإذا ما حدث التوازن بين ىذه العناصر الثالث يتحقق األمن اإلجتماعي .ال

تتسةةةم التربيةةةة اإلسةةةالمية بكونيةةةا متدرجةةةة فةةةي بنةةةاء المجتمةةةع كونيةةةا تةةةرتبط بةةةأولى مراحةةةل  .4
الدراسةةة وقبميةةا فةةي تتةةددرج بالتوجيةةو فةةي المراحةةل العمريةةة وبالتةةالي تسةةاىم فةةي ربةةط الفةةرد 

نسةاني وىةةذا سةوف يسةاىم فةةي القضةاء عمةى الظةةواىر بةالمجتمع إرتبةاط عقائةةدي وف كةري وا 
 السمبية في المجتمع .

 التوصيات :
ضةةةرورة اإلىتمةةةام بالمنةةةاىج الدراسةةةية والعمةةةل عمةةةى تطويرىةةةا بشةةةكل دوري كونيةةةا األكثةةةر  .1

 ارتباطًا في المجتمع .

ختيةةار النمةةاذج اإلسةةالمية المةةؤثرة عمةةى األفةةراد .2 تةةأثير  اإلىتمةةام بمةةادة التربيةةة اإلسةةالمية وا 
 إيجابي فال زالت الكثير من الشخصيات اإلسالمية مجيولة لؤلجيال 
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من واجب الدولة تخصيص ميزانية حقيقة لممناىج الدراسية فةال زالةت أغمبيةا قديمةة وغيةر  .3
 مالحقة لمتطور . 

 

 

 اٌٙٛاِش
                                                           

( المناىج )األسس ة المكونات ة التنظيمات ة التطوير ( ، فتحي يونس وآخرون ، دار الفكر ة  1
 . 17 م :2005عمان ، 

ىة ( ، دار الفكر ة 395( ينظر : مقاييس الملة : ألحمد بن فارس بن زكريا أبو الحسين ) ت 2
 . 5/716م : 1979ىة ة 1399بيروت ، ط، بال ، تح : عبد السالم محمد ىارون ، 

، 1( أزمة البحث العممي في العالم العربي ، لعبد الفتاح خضر ، معيد اإلدارة ة الرياض ، ط 3
 . 12م : 1981ة ىة 1401

 . 48( سورة المائدة : اآلية  4
دار ىجر لمطباعة ،جامع البيان في تفسير آي القرآن ( جامع البيان في تأويل آي القرآن  5

 . 384/ 10:   م2001ىة ة 1422، 1والنشر ة مصر ، ط
لرياض ( المنيج الدراسي من منظور جديد ، إبراىيم محمد الشافعي واخرون مكتبة العبيكان ة ا 6
 .30م :1997، 
7

( إٌّا٘ط ت١ٓ ا٤صاٌح ٚاٌّؼاصشج ، ئتشا١ُ٘ ِؽّذ ػطا ، ِىرثح إٌٙعح اٌّصش٠ح ـ اٌما٘شج ،  

  .29َ : 2003،  1غ
8

( اٌّشى٩خ ا٦ظرّاػ١ح ، ػثذ اٌٍط١ف ػثذ اٌؽ١ّذ اٌؼأٟ ، ِؼٓ خ١ًٍ ػّش ، داس اٌفىش ـ  

 . 10َ : 1991ت١شٚخ ، 
9

ح ٌشػا٠ح اٌشثاب ، ػّش ِؽّذ اٌرِٟٛ ، اٌذاس اٌؼشت١ح ٌٍىراب ـ ( ا٤عظ إٌفغ١ح ٚاٌرشت٠ٛ 

 .321َ : 1973اٌما٘شج ، 
10

َ : 1997-٘ـ 1417ػّاْ ,  –, داس اٌفشلاْ ، أؼّذ سظة ا٤عّشع٩َ فٍغفح اٌرشت١ح فٟ ا٦ (

46. 
ىة ( ، دار 711لسان العرب ، أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم إبن منظور)ت  11

 . 14/403: م  2003ىة ة 1423ت ، ط، بال ، صادر ة بيرو 

 .39سورة الروم ة  اآلية :  12

 .276سورة البقرة ة  اآلية:  13
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ىة  ( ، مؤسسة 817القاموس المحيط ، مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي )ت  14
 .14/307, لسان العرب , إلبن منظور :  3/232: م1987ىة ة 1407، 2الرسالة ة سوريا ، طة

( ، ىة791فراىيدي األزدي األحمدي )ت لخميل بن أحمد بن عمرو بن تميم الاالعين، ينظر :  15
 8/257: م  2004ىة ة 1424، تح : عبد الحميد ىنداوي ،  1دار الكتب العممية ة بيروت ، ط
 . 1/401, لسان العرب , ألبن منظور : 

, 1مصر , ط –هلل , مكتبة وىبة الفكر التربوي وتطبيقاتو , ألحمد ربيع عبد الحميد خمف ا 16
 .131م :1984-ىة  1404

 1/428م :1991 -ىة 1411, 3مصر , ط –فقو الدعوة الى اهلل , دار الوفاء  17

م: 2004 -ىة 1424الرياض ,  –التربية اإلسالمية : المفيومات والتطبيقات , مكتبة الرشد  18
6. 

19
م : 1985ممك فيد ة الرياض ، تربية اإلنسان المسمم ، حسن مال عثمان ، مكتبة ال- 

15_16 . 
 1( ينظر : التعميم والتنمية الشاممة ، عبد الناصر محمد رشاد ، دار المعارف ة القاىرة ، ط 20

 . 40م : 2002
 .110( سورة الكيف : اآلية  21
 . 2( سورة الممك : اآلية  22
, 2مصر , ط –عربي ينظر : القيم في العممية التربوية , لضياء زاىر , مؤسسة الخميج ال 23

 . 33-32م : 1986 -ىة 1406

,  1عمان , ط –ينظر : التربية االسالمية في ظالل القرآن , لعبد اهلل ياسين , دار االرقم  24
 .4م : 1983 -ىة 1403

25
،   2، داس اٌششٚق ـ اٌما٘شج  ، غِاظذ اٌض٠ٛد ( ٠ٕظش : اٌشثاب ٚاٌم١ُ فٟ ػاٌُ ِرغ١ش ،  

2006 َ ،27-28 . 
26

ظش : ِذاخً اٌرأص١ً ا٦ع١ِ٩ح ٌٍؼٍَٛ ا٦ظرّاػ١ح ، ِؽّذ شؽاذح ست١غ ٚآخشْٚ ، أػّاي ( ٠ٕ 

َ 1991ٔذٚج اٌرأص١ً ا٦ع٩ِٟ ٌٍخذِح ا٦ظرّاػ١ح ، اٌّؼٙذ اٌؼاٌّٟ ٌٍفىش ا٦ع٩ِٟ ، اٌما٘شج ، 

 .  592ـ591:
27
 .49( عٛسج اٌمّش : ا٠٢ح  
28

 .  39غٝ ص أؼّذ ػثذ اٌشؼّٓ ػ١ ،أصٛي اٌرشت١ح ا٦ع١ِ٩ح  - 
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29

 .  31عٛسج ا٤ػشاف :  - 
30

 . 5-1عٛسج اٌؼٍك : - 

ولى، أل، مكتبة وىبو، الطبعة ا، سموى عمي سميم  االسالم والضبط االجتماعي ينظر : (  31
 .63ة 61م : 1985

ىة (، دار يعرب 808المقدمة ، عبد الرحمن بن محمد بن خمدون ولي الدين)تينظر : (  32
 .593:   م 2004ىة ة 1425: عبد اهلل محمد درويش ،  ، تح1لمنشر ة دمشق  ، ط

33
 .266: ـ ِٓ ا٠٢ح ( عٛسج اٌثمشج  
34

،  1من منظور تربوي ، لمجدي عزيز إبراىيم ، عالم الكتب ة القاىرة ، ط٠ٕظش : اٌرفى١ش  - 
 ،87م : 2005ىة ة 1425

35
 .13سورة الجاثية آية  - 

، 1انية ، مقداد يالجن ، دار عالم الكتب ة بيروت ، طنسسالمية والطبيعية اإلالتربية اإل ينظر : 36
 .  172:  م 2002ىة ة 1422

37
 .  175:  اٌّصذس ٔفغ٠ٕٗظش :  

38
( ٠ٕظش : ِذخً ئٌٝ اٌرشت١ح ا٦ع١ِ٩ح ، ػثذ اٌشؼّٓ اٌغاِذٞ ، داس اٌخش٠عٟ ٌٍٕشش ٚاٌرٛص٠ؼـ   

 .21ـ20َ : 1998٘ـ ـ  1418اٌش٠اض ، 

, 2مصر , ط –ضياء زاىر , مؤسسة الخميج العربي التربوية ,  : القيم في العممية ينظر (39)
بو العينين ، مكتبو أسالمية والتربوية ، لعمي القيم اإل,  33-32م : 1986 -ىة 1406

 .37-36:  م1988 -ىة 1408المدينة المنورة ،  -براىيم حمبي إ
40

ٌص١ٕغ ، داس اٌفىش ـ ، صاٌػ ئتشا١ُ٘ ا دساعاخ فٟ اٌرأص١ً ا٦ع٩ِٟ ٌؼٍُ إٌفظ ٠ٕظش :(  

 . 72َ  : 2000ت١شٚخ ، 

 .   35:بو العينينأسالمية والتربوية ، لعمي ينظر : القيم اإل (41)
42
 . 257َ : 1982، 2ظذج، غ ـ  ، ساِراْ، ػثذ هللا اٌخش٠عٟ  ( . ٠ٕظش :  اٌعثػ ا٨ظرّاػٟ 

43
، ِؽّذ ِؼعة  اػٟدٚس اٌّإعغاخ اٌرشت٠ٛح غ١ش اٌشع١ّح فٟ ػ١ٍّح اٌعثػ ا٨ظرّ ٠ٕع س :(  

 . 86٘ـ : 1415،ـ دتٟ  ، ِشوض اتؽاز اٌعش٠ّح ٚصاسج اٌذاخ١ٍحاٌؽاِذ 

44
( ٠ٕظش : ا٦ع٩َ ٚا٤ِٓ إٌفغٟ ٥ٌفشاد ، ػثذ اٌشؼّٓ ػذط ، ِعٍح ا٤ِٓ ٚاٌؽ١اج ، ع  

، ِغر٠ٛاخ ا٤ِٓ إٌفغٟ ٌذٜ اٌشثاب اٌعاِؼٟ_ تؽس ١ِذأٟ ػثش  40َ : 1997، 169
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ح و١ٍاخ اٌرشت١ح فٟ دِشك, اٌى٠ٛد, ٚأدٔثشٖ، ػٍٟ عؼذ ،  ِعٍح ظاِؼح ؼعاسٞ ِماسْ ت١ٓ غٍث

 52-14َ :  1999،  1, ع15دِشك, َ 

 
 المصادر والمراجع : 

 ة القرآن الكريم .

، 1الفتاح خضر ، معيد اإلدارة ة الرياض ، ط أزمة البحث العممي في العالم العربي ، لعبد .1
 م .1981ىة ة 1401

األسس النفسية والتربوية لرعاية الشباب ، عمر محمد التومي ، الدار العربية لمكتاب ة القاىرة  .2
 .321م : 1973، 

، 169اإلسالم واألمن النفسي لؤلفراد ، عبد الرحمن عدس ، مجمة األمن والحياة ، ع  .3
 .م1997

، مكتبة وىبو، الطبعة االولى، ، سموى عمي سميم  الضبط االجتماعياالسالم و  .4
 . م1985

 -ىة 1424الرياض ,  –التربية اإلسالمية : المفيومات والتطبيقات , مكتبة الرشد  .5
 . م2004

,  1عمان , ط –التربية االسالمية في ظالل القرآن , لعبد اهلل ياسين , دار االرقم  .6
 . م1983 -ىة 1403

نسانية ، مقداد يالجن ، دار عالم الكتب ة بيروت ، سالمية والطبيعية اإلإلالتربية ا .7
 .م2002ىة ة 1422، 1ط

 .م1985تربية اإلنسان المسمم ، حسن مال عثمان ، مكتبة الممك فيد ة الرياض ،  .8

 1التعميم والتنمية الشاممة ، عبد الناصر محمد رشاد ، دار المعارف ة القاىرة ، ط .9
 م .2002

،  1من منظور تربوي ، لمجدي عزيز إبراىيم ، عالم الكتب ة القاىرة ، طالتفكير  .10
 م .2005ىة ة 1425
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ىة ( ، 310جامع البيان في تفسير آي القرآن ، أبي جعفر محمد بن جرير الطبري )ت .11
 . م2001،  1دار ىجر لمطباعة والنشر ة مصر ، ط

صنيع ، دار الفكر ة دراسات في التأصيل اإلسالمي لعمم النفس ، صالح إبراىيم ال .12
 م  .2000بيروت ، 

، محمد معجب  دور المؤسسات التربوية غير الرسمية في عممية الضبط االجتماعي .13
 .م1995،ة دبي  ، مركز ابحاث الجريمة وزارة الداخميةالحامد 

 . م1982، 2جدة، ط ة  ، رامتان، عبد اهلل الخريجي  الضبط االجتماعي .14

ىة ( 791و بن تميم الفراىيدي األزدي األحمدي )ت لخميل بن أحمد بن عمر االعين،  .15
 .م  2004ىة ة 1424، تح : عبد الحميد ىنداوي ،  1، دار الكتب العممية ة بيروت ، ط

 -ىة 1411, 3مصر , ط –فقو الدعوة الى اهلل، عمي عبد الحميم محمود , دار الوفاء  .16
 . م1991

مصر ,  –خمف اهلل , مكتبة وىبة الفكر التربوي وتطبيقاتو , ألحمد ربيع عبد الحميد  .17
 .م1984-ىة  1404, 1ط

-ىة 1417عمان ,  –فمسفة التربية في اإلسالم ، أحمد رجب األسمر, دار الفرقان  .18
 . م1997

ىة  ( ، 817القاموس المحيط ، مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي )ت  .19
 . م1987ىة ة 1407، 2مؤسسة الرسالة ة سوريا ، طة

المدينة المنورة ،  -براىيم حمبي إبو العينين ، مكتبو أالمية والتربوية ، لعمي سالقيم اإل .20
 . م1988 -ىة 1408

, 2مصر , ط –القيم في العممية التربوية , ضياء زاىر , مؤسسة الخميج العربي  .21
 . م1986 -ىة 1406

, 2مصر , ط –القيم في العممية التربوية , لضياء زاىر , مؤسسة الخميج العربي  .22
 . م1986 -ىة 1406

ىة ( ، 711لسان العرب ، أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم إبن منظور)ت  .23
 .م  2003ىة ة 1423دار صادر ة بيروت ، ط، بال ، 
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مداخل التأصيل اإلسالمية لمعموم اإلجتماعية ، محمد شحاتة ربيع وآخرون ، أعمال  .24
لعالمي لمفكر اإلسالمي ، القاىرة ، ندوة التأصيل اإلسالمي لمخدمة اإلجتماعية ، المعيد ا

 م .1991

مدخل إلى التربية اإلسالمية ، عبد الرحمن اللامدي ، دار الخريجي لمنشر والتوزيعة   .25
 . م1998ىة ة  1418الرياض ، 

مستويات األمن النفسي لدى الشباب الجامعي_ بحث ميداني عبر حضاري مقارن  .26
وأدنبره، عمي سعد ،  مجمة جامعة دمشق, م بين طمبة كميات التربية في دمشق, الكويت, 

 .م :  1999،  1, ع15

المشكالت اإلجتماعية ، عبد المطيف عبد الحميد العاني ، معن خميل عمر ، دار الفكر  .27
 .م1991ة بيروت ، 

ىة ( ، دار الفكر ة 395مقاييس الملة : ألحمد بن فارس بن زكريا أبو الحسين ) ت .28
 م.1979ىة ة 1399سالم محمد ىارون ، بيروت ، ط، بال ، تح : عبد ال

ىة (، دار يعرب لمنشر 808المقدمة ، عبد الرحمن بن محمد بن خمدون ولي الدين)ت .29
 . م2004ىة ة 1425، تح : عبد اهلل محمد درويش ، 1ة دمشق  ، ط

المناىج )األسس ة المكونات ة التنظيمات ة التطوير ( ، فتحي يونس وآخرون ، دار  .30
 م.2005الفكر ة عمان ، 

المناىج بين األصالة والمعاصرة ، إبراىيم محمد عطا ، مكتبة النيضة المصرية ة  .31
 م .2003،  1القاىرة ، ط

المنيج الدراسي من منظور جديد ، إبراىيم محمد الشافعي واخرون مكتبة العبيكان ة  .32
 م .1997الرياض ، 


