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أقر بأن ما اشتممت عميو ىذه الرسالة إنما ىي نتاج جيدي الخاص ،باستثناء
ما تمت اإلشارة إليو حيثما ورد ،وأن ىذه الرسالة ككل ،أو أي جزء منيا لم يقدم من
قبل لنيل درجة أو لقب عممي أو بحث لدي أية مؤسسة تعميمية أو بحثية أخرى.

وأني أتحمل المسئولية القانونية األكاديمية كاممة حال ثبوت

ما يخالف ذلك.

اســـم
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ب

إىــــــــــــــــــــــــجاء

 إلى السعمم األول سيجنا دمحم عميو أفزل الرمهات ،يشبهع العمم وىادي
البذخية.
 إلى أرض الخباط واإلسخاء السباركة ،قجس األقجاس الغالية.
 إلى والجي صاحب العطاء الستجفق.
 إلى والجتي التي عهدتشي الحشان.
 إلى إخهاني وأخهاتي األعداء.
 إلى زوجتي شخيكة حياتي التي وقفت بجانبي أثشاء دراستي.


ت

شكــــــخ وتقجيـــــخ
الحسج هلل رب العالسين ،والرالة والدالم عمى سيج السخسمين  ،الحسج هلل الي عمم اإلندان ما لم يعمم ،أحسجه
سبحانو عمى تهفيقو لي بإنجاز ىحا الجيج العمسي الستهاضع ،أما بعج:

ويقهل سيجنا دمحم  في ىحا الرجد" :من ال يذكخ الشاس ال يذكخ هللا" (ابن حشبل ،1002 ،ص)192
وفي ىحا السقام ال يدعشي إال أن أتقجم بالذكخ واالمتشان ألستاذي ،الجكتهر :فايد عمي األسهد ،واألستاذ
الجكتهر :زياد عمي الجخجاوي ،المحان تفزال باإلشخاف عمى ىحه الخسالة ،وقجما كل ما يسمكان من خبخة

ومعخفة لسداعجتي عمى الديخ بخطى ثابتة ،لتربح فكخة رسالتي حكيقة واقعة ،ولم يبخال عمي بهقتيسا

وجيجىسا فميسا كل العخفان والتقجيخ ،وجداىسا هللا خيخ الجداء  ،كسا أتقجم بالذكخ لمجكتهر  :عبج الدالم دمحم
نرار مشاقذاً خارجياً  ،والجكتهر :صييب كسال األغا مشاقذاً داخمياً  ،لتفزميسا بقبهل مشاقذة ىحه الخسالة،

أخحًا بسالحظاتيسا الكيسة بعين الحدبان ،كسا يطيب لي أن أتقجم بأسسى آيات الذكخ واالمتشان والتقجيخ إلى
الحين ميجوا لي طخيق العمم والسعخفة ،لكل من عمسشي حخفًا ،وأخص بالحكخ الييئة التجريدية بقدم أصهل
التخبية بجامعة األزىخ.

كم أتقجم بالذكخ لألستاذة الكخام الحين تفزمها بتحكيم أداة الجراسة ،الحين كان إلرشادىم ومالحظتيم

ونرحيم الفائجة الكبيخة في إخخاج أداة الجراسة برهرتيا الشيائية جعمو هللا في ميدان حدشاتيم.

كسا أتقجم بجديل الذكخ والعخفان لكل من ساعجني عمى إخخاج ىحا الجيج الستهاضع إلى الشهر ،وأخص
بالحكخ أفخاد عيشة الجراسة من طالب وطالبات السخحمة الثانهية بسحافظات غدة عمى تعاونيم وصجقيم
باإلجابة عمى فقخات االستبانة.

كسا أتقجم بالذكخ إلى من زرعها األمل والتفاؤل في دروبشا ،وقجمها لشا السداعجات والتدييالت واألفكار

والسعمهمات ،وساىسها بالتحفيد والتذجيع والشرح إلتسام ىحه الجراسة ،سائالً السهلى عد وجل أن يكهن ذلك
في ميدان حدشاتيم.

وأسال السهلى عد وجل أن يجعمو خالر ًا لهجيو الكخيم ،وأن يشفع بو االسالم والسدمسين،
وعمى هللا قرج الدبيل.

الباحث


ث

ممخص الجراسة
السزامين التخبهية السدتسجة من سيخة الخميفة عسخ بن الخطاب ودور معمسي السخحمة الثانهية في
محافظات غدة في تخسيخيا لجى طمبتيم
إعجاد الطالب :دمحم تسيم ضييخ
إشخاف د .فايد عمي األسهد

أ .د .زياد عمي الجخجاوي

ىجفت ىحه الجراسة إلى التعخف عمى أىم السزامين التخبهية السدتسجة في سيخة الخميفة عسخ بن الخطاب،
والكذف عن

درجة تقجيخ عيشة الجراسة لجور معمسي السجارس الثانهية بسحافظات غدة في تخسيخ تمك

السزامين التخبهية السدتسجة من سيخة الخميفة عسخ بن الخطاب لجى طمبتيم ،في ضهء متغيخات (الجشذ،

التخرص ،السدتهى الجراسي ،السعجل الجراسي ،السشطقة التعميسية) ،وقج اتبعت الجراسة السشيج الهصفي
بذكيو الكسي والكيفي ،وتم بشاء استبانة مكهنة من ( )25فقخة مهزعة عمى ( )5مزامين ،ىي( :السزسهن

العبادي ،السزسهن االجتساعي ،السزسهن الدياسي ،السزسهن التعميسي) ،حيث تم تطبيقيا عمى عيشة
عذهائية طبكية تكهنت من ( ) 275طالب وطالبة من طمبة السخحمة الثانهية بسحافظات غدة من التخررات

األدبي والعمسي والذخعي.
 .2وأسفخت نتائج الجراسة إلى أن الجرجة الكمية لتقجيخ عيشة الجراسة لجور معمسي السخحمة الثانهية في تخسيخ

السزامين التخبهية السدتسجة من سيخة الخميفة عسخ بن الخطاب لجى طمبتيم حرمت عمى وزن ندبي
( )%79.95أي بجرجة كبيخة.

 .1تبين من نتائج الجراسة أن تختيب مزامين االستبانة حدب أوزانيا الشدبية من األعمى فاألدنى :السزسهن

العبادي بهزن ندبي ( ، )%81.2السزسهن التعميسي بهزن ندبي ( ،)%81السزسهن االجتساعي بهزن

ندبي ( ، )%79السزسهن الدياسي بهزن ندبي (.)%78.6

 .3كسا كذفت الشتائج عن أنو ال تهجج فخوق ذات داللة إحرائية بين بين متهسطات تقجيخات أفخاد العيشة
لجور معمسي السجارس الثانهية بسحافظات غدة لجورىم في تخسيخ السزامين التخبهية السدتسجة من سيخة الخميفة
عسخ بن الخطاب لجى طمبتيم تعدي لمجشذ والتخرص في السزامين (العبادي والدياسي والتعميسي) ،فيسا

وججت فخوق في السزسهن االجتساعي وفي الجرجة الكمية لالستبانة ،وكانت الفخوق في الحالتين لرالح
الطمبة الحكهر ،والطمبة الحين تخرريم أدبي.

 .5وأسفخت نتائج الجراسة عن وجهد فخوق ذات داللة إحرائية بين بين متهسطات تقجيخات افخاد العيشة لجور
معمسي السجارس الثانهية بسحافظات غدة لجورىم في تخسيخ السزامين التخبهية السدتسجة من سيخة الخميفة

عسخ بن الخطاب لجى طمبتيم في السزسهن االجتساعي تعدي لستغيخي السدتهى الجراسي والسعجل الجراسي،

وكانت الفخوق لرالح طمبة الرف الحادي عذخ ،والطمبة الحين معجليم الجراسي جيج ججًا .فيسا لم تهجج
فخوق تعدى لستغيخي السدتهى الجراسي والسعجل الجراسي في السزامين (العبادي والدياسي والتعميسي) وفي
الجرجة الكمية لالستبانة.

ج

 .2الكذف عن أنو ال تهجج فخوق ذات داللة إحرائية بين متهسطات تقجيخات أفخاد العيشة لجور معمسي
السجارس الثانهية بسحافظات غدة في تخسيخ السزامين التخبهية السدتسجة من سيخة الخميفة عسخ بن الخطاب

لجى طمبتيم تعدى لستغيخ السشطقة التعميسية.
وقج أوصت الجراسة بسا يمي:

 .2إيالء معمسي التخبية االسالمية جيجًا أكبخ من أجل غخس السزامين التخبهية ذات السزسهن االجتساعي

السدتسجة من سيخة عسخ بن الخطاب لجى طالبة السخحمة الثانهية.

 .1إيالء معمسي التخبية االسالمية جيجًا أكبخ من أجل غخس السزامين التخبهية ذات السزسهن االجتساعي
السدتسجة من سيخة عسخ بن الخطاب لجى طمبة السدتهى الجراسي الثاني عذخ.
 .3إيالء معمسي التخبية االسالمية جيجًا أكبخ من أجل غخس السزامين التخبهية ذات السزسهن االجتساعي
السدتسجة من سيخة عسخ بن الخطاب لجى طمبة التخرص العمسي.
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Study Summar
Educational contents derived from the biography of Caliph Umar ibn alKhattab, And the role of secondary school teachers in the governorates of
Gaza in establishing in their students
student preparation: Mohammed Tamim Duheir
Supervision: Dr. Fayez Ali Al Aswad
The study aimed to identify the most important educational contents of the
biography of the Caliph Umar ibn al-Khattab and to reveal the degree of estimation
of the study sample for the role of secondary school teachers in the Gaza
governorates in establishing the educational contents derived from the biography
of the Caliph Omar ibn al-Khattab. In their students in the light of (sex-Scientific
qualification, years of service, academic specialization), The study followed the
descriptive approach both quantitative and qualitative, The questionnaire consisted
of (54) paragraph divided into (4) dimensions: (the worship, the social , the
political and the educational ), the study administenrd tosimple random sample
consisting of (576) students In secondary schools in Gaza governorates literary,
scientific and legal disciplines.
The most important findings of the study:
1.The total degree of the study sample for estimation of the role of secondary
school teachers in establishing the educational contents derived from the biography
of the Caliph Umar ibn al-Khattab in their students got a relative weight (79.95%).
2.The ranking of the dimensions of the questionnaire according to their relative
weights from the top to the lowest: (the field of worship, the field of education, the
social field, the political field).
3. There were no statistically significant differences between the averages of the
respondents' estimates to the role of secondary school teachers in the Gaza
governorates for their role in establishing the educational contents derived from the
biography of the Caliph Umar ibn al-Khattab due to sex and specialization variable
in the fields (worship, political and educational) whereas there is differences in
social field and total degree in favor of male students, and students who specialize
in literary section.
4. There were statistically significant differences between the averages of the
sample estimates for the role of secondary school teachers in the Gaza
governorates for their role in establishing the educational contents derived from the
biography of the Caliph Umar ibn al-Khattab in their students in the social field
due to variables the academic level and the academic average . The differences
was for eleventh glass and students' with very good academic average . While
there were no differences due to the variables the academic level and the academic
average in the fields (whorship, political and educational) and in the total degree of
the questionnaire.
5.There were no statistically significant differences between the average estimates
of the sample to the role of secondary school teachers in the Gaza governorates in

خ

establishing the educational contents derived from the biography of the Caliph
Umar ibn al-Khattab in their students due to the variable the educational area.
The study recommended the following:
1. Teachers of Islamic education have to give a greater effort to instill the
educational contents of social content derived from the biography of Omar bin alKhattab to secondary school students.
2. The teachers and teachers of Islamic education have to give greater effort to
instill the educational contents of the social content derived from the biography of
Omar bin Al-Khattab among students of the 12th level.
3. Teachers of Islamic education have to give a greater effort to instill the
educational contents of social content derived from the biography of Omar bin alKhattab students of the scientific specialization.
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الفرل األوؿ

اإلشار العاـ لمجراسة
* السقجمة
الحسج هلل رب العالسيغ كالرالة كالدالـ عمى أشخؼ األنبياء كالسخسميغ سيجنا دمحم كعمى آلو كصحبو
أجسعيغ خيخ الجعاة كالسخبيغ  ،كبعج:

إف التخبية عسمية إندانية مالزمة لإلنداف مالزمة الخكح لمجدج  ،فسا دامت التخبية مخترة باإلنداف ،

فيي تمظ العسمية السشطسة اليادفة إلى تشسية جػانبو العقمية كالشفدية كالجدسية كاالجتساعية كالتخبػية ،تشسية
شاممة متكاممة؛ فمإلسالـ عمى البذخية فزل كبيخ؛ فقج قجـ ليا مشياج شامل كقػيع في تخبية الشفػس كتدكيتيا

كتشذئة األجياؿ  ،كتكػيغ األمع ،كبشاء الحزارات ،كإرساء قػاعج السجج كالسجنية ،كىحا لتحػيل اإلندانية التائية
مغ ضمسات الذخؾ كالجيالة كالزالؿ كالفػضى إلى نػر التػحيج كالعمع كاليجػ كاالستقخار ،ككحلظ كتتأثخ
التخبية بالسعتقجات كالثقافات ،كتدعى إلى تحقيق أىجافيا كغاياتيا (أبػ مرصفى ،2009 ،ص.)2
إف التخبية اإلسالمية تسثل السشيج الحؼ يحقق التصبيق الفعمي لمتذخيع اإلسالمي ،ألف اإلسالـ ليذ جانبيا

عمسيا معخؼيا فقط ،بل ييجؼ إلى التصبيق العسمي ،كالعمع كسيمة لتحقيق الجانب التصبيقي الرحيح ،الحؼ
يخسع لإلنداف سبيل اليجػ ،الحؼ جاء بو جسيع األنبياء عمييع الدالـ ،كآخخىع نبيشا دمحم ( الحازمي،
 ،2000ص.)5

فممتخبية اإلسالمية تأثيخ كبيخ عمى البذخية ،فيي مشياج شامل كقػيع في تخبية الشفػس كتدكيتيا كتشذئة

األجياؿ ،كتكػيغ األمع ،كبشاء الحزارات ،كإرساء قػاعج السجج كالسجنية ،كىحا لتحػيل اإلندانية التائية مغ
ضمسات الذخؾ كالجيالة كالزالؿ كالفػضى إلى نػر التػحيج كالعمع كاليجػ كاالستقخار ،كمغ الصبيعي بػصفشا

أمة إسالمية ريادية أف نعػد إ لى يشبػع التخبية كأصميا الثابت كىػ ما أتى بو دستػرنا العطيع كقج قامت التخبية
اإلسالمية مشح بجء ضيػرىا عمى القخآف كالدشة  ،فالقخآف كتاب هللا عد كجل ،كالدشة عسل الشبي  كأحاديثو،

كلسا كاف القخآف كتابا كامال مشح أُندؿ حتى اليػـ ،يحفطو السدمسػف كيخجعػف إلى أحكامو كييتجكف بآياتو،
ككانت سشة الخسػؿ  مجكنة كحلظ ،كيحفطيا أئسة السدمسيغ ،كىي تعج مبيشة لمكتاب كنبخاسا ييتجؼ بو
السدمسػف في سمػكيع ،فال غخابة أف يستاز اإلسالـ بتخبية خاصة تختمف في أىجافيا ككسائميا عغ ألػاف

التخبية التي سادت حزارات شتى عمى مخ الدماف ،كاعتسجت عمى دعائع مغايخة لتعاليع اإلسالـ (األىػاني،
 ،2002ص.)8

إف رسالة االسالـ رسالة تخبػية في مجسميا أتت لخيخ الشاس كإخخاجيع مغ عبادة العباد لعبادة رب العباد،

كمغ ضيق الجنيا إلى سعة الجنيا كاآلخخة  ،كقج تسكغ السدمسػف األكائل بفزل ىحه الخسالة ،كما حسمتو مغ

ؾيع كمزاميغ تخبػية مغ سيادة العالع كنذخ األخالؽ الحسيجة ؼيو دكف إكخاه كتدمط  ،يػـ كاف لمسدمسيغ
دكلتيع كسمصانيع (حساد ،2008 ،ص.)170

2

ككاف الشبي  ىػ السخبي األكؿ ،حيث أدرؾ  ،بتػجيو مغ ربو ،أىسية التخبية كأثخىا البالغ في تكػيغ
أمة اإلسالـ  ،فكاف السثل ا ألعمى في التخبية كاألخالؽ كالتػجيو كاإلرشاد ،كقج أشار القخآف الكخيع إلى ذلظ،
ػؿ َّ ِ
ٍ ِ
اف َل ُكع ِفي رس ِ
َّ
ُس َػٌة
َّللا أ ْ
َُ
فقاؿ عد كجلَ  :كِإن َظ َل َعمى ُخُمق َعطي ٍع ( القمع ،آية  ،)4كقاؿ عد كجلَ :لَق ْج َك َ ْ
ِ
ِ
يخ( األحداب ،آية .)21
َّللا َكِث ا
َح َدَش ٌة ل َس ْغ َك َ
َّللا َكاْلَي ْػَـ ْاآلخ َخ َكَذ َك َخ َّ َ
اف َي ْخ ُجػ َّ َ

كقج عمع الشبي  ثمة مغ الرحابة األجالء مزاميغ أخالؾية كتخبػية ،فكانػا نعع العامميغ بيا ،ككاف

عمى رأس ىؤالء الرحابة الخميفة عسخ بغ الخصاب  الحؼ يعج الشسػذج األمثل كاألدؽ تعبي اخ عغ االسالـ،

الحؼ تشاكلتو أقالـ األدباء كالسؤرخيغ كالفقياء كسذخع كمخبي كمفكخ تخبػؼ في جػىخه كتذخيعاتو كتػجيياتو،

كىحا الشسػذج األمثل لسا يشبغي أف يكػف عميو رجل الجكلة ،كىي ما تداؿ في شػر تكػيشيا  ،كالحؼ يحتاج إلى
إرساء كتثبيت الؿيع كالسػاقف كالسعالع كمبادغ الجعػة اإلسالمية الشاىزة باقتجار كحدـ كرؤية كاعية .

كقج دكف عسخ بغ الخصاب  في عمع التخبية كاإلدارة سصػ ار يذيج ليا التاريخ بعطستو كخجل دكلة

كسياسة ،حيث خمط الميغ بالذجة ،كالقػة باألمانة ،كالرجؽ بالحكسة ،كقج كاف أقػػ الخجاؿ شكيسة ،كأشجىع

بأسا ،كأسجدىع رأيا ،كأكثخىع مذػرة لسغ معو  ،حتى أصبح مزخب السثل في السػاقف كالؿيع التخبػية ،كال
عجب في ذلظ؛ فقج تخب ى في مجرسة سيج األكليغ كاآلخخيغ ،مجرسة الشبػة التي مشيجيا القخآف الكخيع؛ فتعمع

فييا كل فشػف الؿيادة كالخيادة.

كقج تع ُبحث ىحا السػضػع مغ ق بل العجيج مغ الباحثيغ سػاء كاف مغ خالؿ الشجكات العمسية كالخسائل
الجامعية ،مشيا عمى سبيل السثاؿ ال الحرخ :دراسة (حساد )2008 ،كدراسة (الديج ،)2007 ،كدراسة
(الدىخاني ،د ت).

ككػف أف الذباب يعتبخ عساد األمة كسخ نيزتيا ،فإذا لع تغخس الؿيع التخبػية في نفػسيع ،فحلظ يؤثخ

سمبا في تكػيشيع الشفدي ،كسمػكيع االجتساعي ،كبحلظ تدداد السدئػلية أكثخ عمى اآلباء كالسخبيغ تجاه
أبشائيع ،فعمييع أف يمتسدػا مغ تعاليع اإلسالـ ما يشيخ ليع برائخىع.

كقج ركدت ىحه الجراسة عمى أبشائشا كبشاتشا شمبة السخحمة الثانػية؛ لسا ليحه السخحمة مغ أىسية ،كىي مخحمة

البمػغ كالسخاىقة التي ىي مغ أخصخ السخاحل التي تػاجو اآلباء كالسخبيغ ،كاجتياز الذباب ليحه السخحمة بدالـ
يؤذف بأنو سػؼ يسزي في حياتو صحيح الشفذ ،سػؼ الذخرية ،فالذباب ىع أمل األمة كعساد نيزتيا

كحساة عقيجتيا كأرضيا ،كقادة مدتقبميا ،كتخبية أكالدنا في صغخىع عمى مبادغ الجيغ الحشيف ،كتعػيجىع عمى
مكارـ األخالؽ مغ أىع األىجاؼ التي يشبغي عمى األمة أف تمقى في سبيميا ب كل ثقميا فسا األمع إال
باألخالؽ ،كما األخالؽ إال بالتخبية الرحيحة (مختجى ،2004 ،ص.)5

كلكغ لكل مجاؿ رجالو ،كرجاؿ غخس السزاميغ التخبػية في نفػس الشاشئة ىع رجاؿ التخبية كالتعميع،

الحيغ لع تعج ميستيع مجخد تعميع العمػـ كالفشػف ،كلغات كششية كأجشبية  ،كآداب أىمية كأكركبية؛ بل ىػ إنذاء
جيل ججيج إنذاء فكخيا خمؿيا مستا از ،فسيسة السعمع التخبية كالتعميع؛ فالتخبية ال تقل أىسية عغ التعميع ،كإذا خال
التعميع مغ التخبية أصبح بال نتيجة في أكثخ األحياف ،كنقرشا في ناحية التخبية ليذ بأقل مغ نقرشا كفقخنا
في ناحية التعميع كمشياج دراستو (الشجكؼ ،2012 ،ص.)11
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لحا كانت سياسة ك ازرة التخبية كالتعميع العالي الفمدصيشي تدتجعي االىتساـ بغخس الؿيع السختمفة في حياة
الصمبة إليجاد السجتسع السدمع ،خاصة السزاميغ التخبػية السدتسجة مغ سيخة الخميفة الخاشج عسخ بغ الخصاب
 ،كذلظ عغ شخيق إبخاز عشاصخ العسمية التخبػية لتفعيل السزاميغ كتخسيخيا في نفػس الصمبة ،كىشا يأتي

دكر السعمع فيػ القادر عمى ذلظ؛ لسا لو مغ تأثيخ مباشخ عمى الصمبة في تذكيل شخرية الصالب ،كذلظ
بغخس السزاميغ التخبػية السدتسجة مغ سيخة الخميفة عسخ بغ الخصاب  في نفػسيع.

كمغ ىشا جعل الباحث دكر السعمع في السخحمة الثانػية في محافطات غدة مجار بحثو؛ لمتعخؼ عمى دكره

في تعديد السزاميغ التخبػية السدتسجة مغ سيخة عسخ بغ الخصاب  في نفػس الصمبة ،خرػصا في ضل
اليجسة الذخسة التي يتعخض ليا الشطاـ الؿيسي في السجتسع السدمع  ،كذلظ بغخس الؿيع السادية فقط كإىساؿ
الؿيع الجيشية لدمخ أفخاد السجتسع السدمع مغ ىػيتيع األصيمة كإضعاؼ فاعمية اإلسالـ في حياة السدمسيغ .
* مذكمة الجراسة وتداؤالتيا :

كجج الباحث مغ خالؿ اإلشالع عمى سيخة عسخ بغ الخصاب  ، أف لو فكخه التخبػؼ السسيد الحؼ يترل

بأصػؿ التخبية كأىجافيا كمشيجيا ،كأف لو ؾيع كمػاقف تخبػية مسيدة تعالج كاقع األمة السعاصخ؛ الحؼ يػـ إف
تخمت عشو حجث فييا التذتت كاالنقداـ كالزياع ،فتكالبت عمييا األمع كسا تتكالب األكمة عمى قرعتيا،
ككاف ىحا الجافع الخئيذ الختيار ىحه الجراسة ،بيجؼ تػضيح بعس ىحه السزاميغ التخبػية مغ خالؿ تحميل

مزسػف أقػالو كفكخه التخبػؼ؛ لمتعخؼ عمى مجػ إمكانية اإلفادة مغ تمظ السزاميغ  ،كالخخكج بسجسػعة مغ
الشتائج كالتػصيات التي يسكغ أف تديع في الشيػض بػاقع حياتشا التخبػية  ،كتأصيل التخبية اإلسالمية
كترحيح مدارىا في العالع اإلسالمي.

كتتحجد مذكمة البحث في التداؤؿ الخئيذ التالي :

ما دور معمسي السخحمة الثانػية في تخسيخ السزاميغ التخبػية السدتسجة مغ سيخة الخميفة عسخ بغ
الخصاب لجى شمبتيع ؟
ويشبثق عغ الدؤاؿ الخئيذ األسئمة الفخعية التالية :
 .1ما درجة تقجيخ عيشة الجراسة لجكر معمسي السخحمة الثانػية في تخسيخ السزاميغ التخبػية السدتسجة
مغ سيخة الخميفة عسخ بغ الخصاب لجػ شمبتيع؟.

 .2ىل تػجج فخكؽ ذات داللة احرائية عشج مدتػػ الجاللة ( )α ≤ 0.05بيغ متػسصات تقجيخات أفخاد
العيشة لجكر معمسي السجارس الثانػية بسحافطات غدة في تخسيخ السزاميغ التخبػية السدتسجة مغ
سيخة الخميفة عسخ بغ الخصاب لجػ شمبتيع تبعا لستغيخ الجشذ (ذكخ ،أنثى)؟

 .3ىل تػجج فخكؽ ذات داللة احرائية عشج مدتػػ الجاللة ( )α ≤ 0.05بيغ متػسصات تقجيخات أفخاد
العيشة لجكر معمسي السجارس الثانػية بسحافطات غدة في تخسيخ السزاميغ التخبػية السدتسجة مغ

سيخة الخميفة عسخ بغ الخصاب لجػ شمبتيع تبعا لستغيخ التخرز ( عمسي ،أدبي ،شخعي) ؟
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 .4ىل تػجج فخكؽ ذات داللة احرائية عشج مدتػػ الجاللة ( )α ≤ 0.05بيغ متػسصات تقجيخات أفخاد
العيشة لجكر معمسي السجارس الثانػية بسحافطات غدة في تخسيخ السزاميغ التخبػية السدتسجة مغ

سيخة الخميفة عسخ بغ الخصاب لجػ شمبتيع تبعا لستغيخ السدتػػ الجراسي (الحادؼ عذخ ،الثاني

عذخ) ؟

 .5ىل تػجج فخكؽ ذات داللة احرائية عشج مدتػػ الجاللة ( )α ≤ 0.05بيغ متػسصات تقجيخات أفخاد
العيشة لجكر معمسي السجارس الثانػية بسحافطات غدة في تخسيخ السزاميغ التخبػية السدتسجة مغ

سيخة الخميفة عسخ بغ الخصاب لجػ شمبتيع تبعا لستغيخ السعجؿ الجراسي (مستاز ،جيج ججا  ،جيج،
متػسط  ،أقل مغ متػسط) ؟

 .6ىل تػجج فخكؽ ذات داللة احرائية عشج مدتػػ الجاللة ( )α≤ 0.05بيغ متػسصات تقجيخات أفخاد
العيشة لجكر معمسي السجارس الثانػية بسحافطات غدة في تخسيخ السزاميغ التخبػية السدتسجة مغ

سيخة الخميفة عسخ بغ الخصاب لجػ شمبتيع تبعا لمسشصقة التعميسية ( الذساؿ ،غدة ،الػسصى،
خانيػنذ ،رفح) ؟
* أىسية الجراسة :
تبخز أىسية الجراسة مغ خالؿ الشقاط التالية:

 .1السزاميغ التخبػية تعتبخ عشرخ أ ساس في بشاء شخرية الفخد السدمع .
 .2افتقار البيئة الفمدصيشية عمى كجو الخرػص ليحا الشػع مغ الجراسات ذات الصابع التأصيمي
كالسيجاني.

 .3مداعجة الباحثيغ كالجارسيغ في مجاؿ أصػؿ التخبية كالتخبية اإلسالمية لجراسة مػاضيع ذات عسق
تخبػؼ إسالمي يعدز مغ السشطػمة الؿيسية لجػ أبشاء الجيل الخالي مغ أبشاءنا الصمبة.

ويسكغ أف يدتفيج مغ نتائج الجراسة الفئات التالية :
أ -السعمسيغ أنفديع في تصػيخ دكرىع في تخسيخ السزاميغ التخبػية السدتسجة مغ سيخة الخميفة عسخ بغ
الخصاب لجػ شمبتيع .

ب -القائسػف عمى التخصيط لمسشاىج التعميسية في السخحمة الثانػية .
ت -أىل اإلصالح في السجتسع لتخبية الجيل السدمع .
* أىجاؼ الجراسة :
تدعى الجراسة الحالية إلى تحقيق ما يمي:
 .1التعخؼ إلى أىع السزاميغ التخبػية السدتسجة في سيخة الخميفة عسخ بغ الخصاب.
 .2التعخؼ إلى درجة تقجيخ عيشة الجراسة لجكر معمسي السجارس الثانػية بسحافطات غدة في تخسيخ السزاميغ
التخبػية السدتسجة مغ سيخة الخميفة عسخ بغ الخصاب لجػ شمبتيع.
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 .3الكذف عسا إذا كاف ىشاؾ فخكؽ دالة إحرائية عشج مدتػػ داللة ( )α ≤ 0.05بيغ تقجيخات أفخاد العيشة
لجكر معمسي السجارس الثانػية بسحافطات غدة في تخسيخ السزاميغ التخبػية السدتسجة مغ سيخة الخميفة عسخ
بغ الخصاب لجػ شمبتيع تبعا لستغيخ الجشذ.

 .4الكذف عسا إذا كاف ىشاؾ فخكؽ دالة إحرائية عشج مدتػػ داللة ( )α ≤ 0.05بيغ تقجيخات أفخاد العيشة
لجكر معمسي السجارس الثانػية بسحافطات غدة في تخسيخ السزاميغ التخبػية السدتسجة مغ سيخة الخميفة عسخ

بغ الخصاب لجػ شمبتيع تبعا لستغيخ التخرز.

 .5الكذف عسا إذا كاف ىشاؾ فخكؽ دالة إحرائية عشج مدتػػ داللة ( )α ≤ 0.05بيغ تقجيخات أفخاد العيشة
لجكر معمسي السجارس الثانػية بسحافطات غدة في تخسيخ السزاميغ التخبػية السدتسجة مغ سيخة الخميفة عسخ

بغ الخصاب لجػ شمبتيع تبعا لستغيخ السدتػػ الجراسي.

 .6الكذف عسا إذا كاف ىشاؾ فخكؽ دالة إحرائية عشج مدتػػ داللة ( )α ≤ 0.05بيغ تقجيخات أفخاد العيشة
لجكر معمسي السجارس الثانػية بسحافطات غدة لجكرىع في تخسيخ السزاميغ التخبػية السدتسجة مغ سيخة الخميفة
عسخ بغ الخصاب لجػ شمبتيع تبعا لستغيخ السعجؿ الجراسي.

 .7الكذف عسا إذا كاف ىشاؾ فخكؽ بيغ تقجيخات أفخاد العيشة لجكر معمسي السجارس الثانػية بسحافطات غدة

في تخسيخ السزاميغ التخبػية السدتسجة مغ سيخة الخميفة عسخ بغ الخصاب لجػ شمبتيع تبعا لستغيخ السشصقة

التعميسية.
* حجود الجراسة:
تقترخ الجراسة الحالية عمى الحجكد التالية:

 .1حج السػضػع  :يقترخ عمى معخفة " السزاميغ التخبػية السدتسجة في سيخة الخميفة عسخ بغ الخصاب في
السجاالت التالية  :العبادؼ ،االجتساعي ،الدياسي ،التعميسي ،كدكر معمسي السخحمة الثانػية في تخسيخيا لجػ
شمبتيع".
 .2الحج السؤسدي  :يقترخ عمى مجارس السخحمة الثانػية الحكػمية.

 .3الحج البذخي  :يقترخ عمى عيشة مغ شمبة السخحمة الثانػية مغ كال الجشديغ ،كمغ التخررات (عمسي
كأدبي كشخعي).

 .4الحج السكاني  :يقترخ عمى محافطات غدة.
 .5الحج الدماني  :تع تصبيق الذق السيجاني مغ الجراسة الحالية خالؿ الفرل الثاني مغ العاـ الجراسي
(2019 / 2018ـ).
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* مرصمحات الجراسة :
اشتسمت الجراسة الحالية عمى السرصمحات التالية:
 .1السزاميغ التخبػية :

أ -يعخفيا السخزكقي بأنيا :جسمة السفاـيع كالخبخات العسمية التي مغ شأنيا أف تكػف مقػمات أساسية لمعسمية
التخبػية كالسقرػد بيا بشاء شخرية اإلنداف (السخزكقي ،1995 ،ص.)165

ب -كيعخفيا الدىخاني أنيا  :كل الؿيع كاألنساط الدمػكية كالسسارسات العسمية التي تيجؼ إلى تشذئة كتخبية
األجياؿ تخبية صحيحة ،تتحقق مغ خالليا األىجاؼ التخبػية التي يخغب السجتسع في تحؿيقيا (الدىخاني ،د
ت ،ص.)13
ويعخفيا الباحث إجخائي ًا بأنيا :مجسػعة مغ الؿيع كالسفاـيع كالخبخات الدمػكية السخغػب فييا كالسدتسجة مغ
أقػاؿ كأفعاؿ كمػاقف لمخميفة عسخ بغ الخصاب  ،كالسترمة بالسجاالت العبادية كاالجتساعية كالدياسية

كالتعميسية ،السخغػب نقميا لصالب السخحمة الثانػية بسحافطات غدة ،تقجر بالجرجة التي يحرل عمييا
السفحػصيغ عمى أداة الجراسة.
 .2السعمع :
عخؼ المقاني كرضػاف ( )1998السعمع بأنو  :ىػ شخز متخرز يقػـ بالجكر الخئيذ في عسمية التخبية
كالتعميع  ،فيػ يػجو نذاط الصمبة ،كيبعث في نفػسيع الخغبة في الجراسة كالتعمع ،كيعسل عمى تحجيج أىجاؼ

الجراسة عمى مدتػػ الجرس كالػسائل التعميسية ،كمغ ثع الج ػ العاـ الحؼ يدػد حجخة الجراسة (المقاني
كرضػاف ،1998 ،ص.)778
ويقرج بالسعمع في الجراسة الحالية :ىػ السختز الحؼ تعاقجت معو ك ازرة التخبية كالتعميع كاختارتو لتجريذ
مشياج التخبية اإلسالمية لصمبة السخحمة الثانػية بالسجارس التابعة ليا.
 .3السخحمة الثانػية :

ِّ
تعخؼ كازرة التخبية كالتعميع الفمدصيشية السخحمة الثانػية في الدمع التعميسي الفمدصيشي بأنيا السجارس التي
تزع السدتػييغ الحادؼ عذخ ،كالثاني عذخ ،كأصبحت الرفػؼ األكؿ الثانػؼ (الحادؼ عذخ) ،كالثاني
الثانػؼ (الثاني عذخ) مقرػرة عمى السخحمة الثانػية ،عمى اعتبار أف الرف العاشخ تابع لمسخحمة األساسية

العميا(ك ازرة التخبية كالتعميع الفمدصيشية.)2013 ،
 .4محافطات قصاع غدة:

ىي جدء مغ الد يل الداحمي تبمغ مداحتو ( )365كع ،كيستج ىحا الجدء عمى الذاشئ الذخقي لمبحخ
الستػسط بصػؿ ( )45كع ،كبعخض ما بيغ ( )12 -6كع  ،كمع ؾياـ الدمصة الفمدصيشية تع تقديع قصاع غدة

إداريا إلى خسذ محافطات ىي :شساؿ غدة ،غدة  ،الػسصى ،خانيػنذ ،رفح (ك ازرة التخصيط كالتعاكف الجكلي
الفمدصيشية ،1997 ،ص.)14
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الفصل الثاني
اإلطـــار الــنــظــري

السبحث األوؿ :عسخ بغ الخصاب  ...حياتو ومشاقبو ومػافقات القخآف الكخيع لو
السبحث الثاني :السزاميغ التخبػية السدتسجة مغ سيخة الخميفة عسخ بغ الخصاب
أو ًال :السزاميغ التخبػية في السجاؿ العبادي
ثاني ًا :السزاميغ التخبػية في السجاؿ االجتساعي
ثالث ًا :السزاميغ التخبػية في السجاؿ الدياسي
رابع ًا :السزاميغ التخبػية في السجاؿ التعميسي

8

السبحث األوؿ
عسخ بغ الخصاب  ..حياتو ومشاقبو ومػافقات القخآف الكخيع لو

أو ًال  :حياة عسخ بغ الخصاب قبل دخػلو اإلسالـ
ثاني ًا  :حياة عسخ بغ الخصاب بعج دخػلو اإلسالـ
ثالث ًا  :مشاقب الفاروؽ عسخ بغ الخصاب
رابع ًا  :مػافقات القخآف الكخيع لعسخ بغ الخصاب

9

السبحث األوؿ

عسخ بغ الخصاب  ... حياتو ومشاقبو ومػافقات القخآف الكخيع لو
يتشاكؿ ىحا السبحث حياة عسخ بغ الخصاب قبل دخػلو اإلسالـ  ،حياة عسخ بغ الخصاب بعج دخػلو

اإلسالـ  ،كحلظ يتعخض لسشاقب الفاركؽ عسخ بغ الخصاب ،كسا أنو يتصخؽ إلى مػافقات القخآف الكخيع لعسخ
بغ الخصاب ،كذلظ مغ خالؿ الرفحات التالية:

أو ًال  :حياة عسخ بغ الخصاب قبل اإلسالـ:
كلكي يتعخؼ القارغ عمى شخرية عسخ بغ الخصاب ،فإف الجراسة تعخض السسو كندبو ككشيتو ،كمػلجه
كأسختو ،كحياتو في الجاىمية.

 .1اسسو وندبو وكشيتو:

ىػ عسخ بغ الخصاب بغ نفيل بغ عبج العدػ بغ رياح بغ عبج هللا بغ قخط بغ رزاح بغ عجػ بغ كعب بغ

لؤؼ بغ غالب القخشي العجكػ  ،كيجتسع ندبو مع رسػؿ هللا  في كعب بغ لؤؼ بغ غالب  ،كيكشى أبا
حفز (الرالبي ،2005 ،ص.)14
 .2مػلجه وأسختو :

كلج عسخ بغ الخصاب  بعج عاـ الفيل بثالث عذخة سشة ،أما أسختو؛ فػالجه الخصاب بغ نفيل ،ككاف جج

عسخ نفيل بغ عبج العدػ مسغ تتحاكع إليو قخير (الدبيخؼ ،د ت ،ص.)347

أما كالجتو ىي حشتسة بشت ىاشع بغ السغيخة بغ عبج هللا  ،كذكخ الحىبي ( )2006أف اسسيا ىػ حشتسة بشت
ىذاـ ،كأنا أبا جيل ىػ خاؿ عسخ بغ الخصاب ( الحىبي ،2006 ،ج ،2ص.)49

فعسخ بغ الخصاب  ال يعيبو أحج ،فسكانتو في اإلسالـ مكانة مخمػقة كفزائمو مذيػد ليا بالبشاف ،قاؿ

ابغ الجػزؼ :أف السغيخة بغ عبج هللا كلج لو ىاشسا كىذاما كغيخىسا ،كىاشع ىػ كالج حشتسة أـ عسخ بغ
الخصاب  ، كىذاـ ىػ كالج الحخث  ،كأبي جيل (ابغ الجػزؼ ،1996 ،ص.)14
 .3حياتو في الجاىمية :

أمزى عسخ  في الجاىمية ستة كعذخيغ عاـ ،كنذأ كأمثالو مغ أبشاء قخير ،كامتاز عمييع بالقخاءة،
كانت حياة عسخ  في شفػلتو حياة غميطة شجيجة تخمػ مغ مطاىخ التخؼ كالثخكة ،فقج دفعو أبػه الخصاب
ألف يخعى اإلبل كيحتصب ألىمو ،ككانت ليحه السعاممة القاسية األثخ الدمبي في حياتو ،كضل يحكخىا شيمة

حياتو (السججالكؼ ،2009 ،ص.)68

كيحجثشا سعيج بغ السديب قائال  :حج عسخ  ،فمسا كاف بزجشاف

()

قاؿ  :ال إلو إال هللا العمى العطيع ،

السعصي ما شاء لسغ شاء  ،كشت أرعى إبل الخصاب بيحا الػادؼ في مجرعة صػؼ ،ككاف فطا يتعبشي إذا
عسمت ،كيزخبشي إذا قرخت ،كقج أمديت ليذ بيشي كبيغ هللا أحج ،ثع تسثل :
ال شيء مسا تخػ تبقى بذاشتػو

( )ىػ مػ ِ
ض ٌع أَك َجَب ٌل َب ْي َغ َم َّك َة َكاْل َس ِج َيش ِة.
َُ َ ْ

يبقػػى اإللو كيفشى الساؿ كالػل ػػج

01

لع تغغ عغ ىخمد يػما خدائػش ػ ػ ػ ػو

كالخمػج قج حػاكلػت عاد فسا خمجكا

كال سميساف إذ تجخؼ الخياح لو

كاإلنذ كالج ػػغ ؼيسػػا بيشيا تػػخد

أيغ السمػؾ التي كانت نػافميػػا

مغ كل أكب إلييا اركػػب يفػ ػ ػػج

حػضا ىشالظ مػركدا بال كحب

ال بج مغ كرده يػمػا كسا كردكا

(لساضة ،1997 ،ص.)5

فحخفة الخعي التي الزمت عسخ بغ الخصاب  قبل الجخػؿ في اإلسالـ قج أكدبتو صفات جسيمة كقػة

التحسل كالجمج كشجة البأس كالربخ ،كأتقغ الفاركؽ في شبابو :السرارعة ،كركػب الخيل كالفخكسية ،كتحكؽ

الذعخ كركايتو (الرالبي ،2005 ،ص.)42

ككاف عسخ بغ الخصاب  رجال حكيسا ،بميغا ،قػيا ،حميسا ،شخيفا ،قػػ الحجة ،كاضح البياف ،كقج

تػارث عسخ  ىحه السكانة عغ أججاده التي اكدبتو خبخة كدراية كمعخفة بأحػاؿ العخب كحياتيع ،فزال عغ
ذكائو كفصشتو ،كيػرد العاني ( )1989عغ ابغ سعج قػلو" :إف عسخ كاف يقزى بيغ العخب في خرػماتيع

قبل اإلسالـ؛ مسا جعمو سفي اخ لقخير ،مفاخ اخ كمشاف اخ ليا مع الؿبائل"(العاني ،1989 ،ص.)16

ككانت الدفارة إلى عسخ بغ الخصاب  ، إف كقعت حخب بيغ قخير كغيخىع بعثػه سفي اخ  ،أك نافخىع
مشافخ ،أك فاخخىع مفاخخ ،بعثػه مشاف اخ كمفاخ اخ ،كرضػا بو ( ابغ الجػزؼ ،1996 ،ص.)16

يدتخمز الباحث مسا سبق أف عسخ بغ الخصاب رغع جاىميتو كاف يترف بسكارـ األخالؽ ،كبسكانة

رؼيعة في قػمو ،األمخ الحؼ أىمو ألف يمعب دك ار رياديا في اإلسالـ ،فسغ كاف أصمو كخمقو رؼيعا ،كمغ كاف
ميابا في قػمو مغ الصبيعي أف يدتسخ في ىحه السكانة في االسالـ الحؼ يجعػ إلى مكارـ األخالؽ ،كال يشازع
الشاس مكانتيع ،بل يجعػىع ألف يكػنػا في مقجمة األمع.
ثانياً :حياة عسخ بغ الخصاب في اإلسالـ:

تعخض الجراسة لحياة عسخ بغ الخصاب بجءا مغ مػاجيتو لمجعػة اإلسالمية حتى إسالمو مخك ار بالعجيج مغ

السػاقف التي تفخد بيا عسخ بغ الخصاب.
أ -مغ مػاجيو الجعػة حتى اسالمو:
 .1مػاجيو الجعػة :

كاف عسخ  أحج أبخز الخجاؿ الحيغ ترجكا لإلسالـ ،فاستقبل الجيغ الججيج بكل قدػة كغمطة ،فقاـ مع عتاه

قخير ليحسي ديغ اآلباء كاألججاد ،كيحافع عمى عاداتيع كتقاليجىع ،كيحخس مكانة قخير كىيبتيا ،فكاف مغ
أشج الشاس عمى السدمسيغ السدتزعفيغ (الذيخ ،2012 ،ص.)51
 .2إسالمو :
أسمع عسخ  في الدشة الدادسة لمبعثة ،فكاف إسالمو أحج األحجاث البارزة في تاريخ الجعػة اإلسالمية

كمعمسا مسي اد مغ معالع التاريخ .لقج كاف عسخ بعاشفتو بعيجا عغ اإلسالـ كمذجكدا لقػمو كمتعرب لجيغ
اآلباء كاألججاد لسكانتو بيغ قػمو ،ككاف مغ أشج الشاس بالء عمى السدمسيغ ،وىشاؾ أقػاؿ كثيخة في خبخ
إسالـ عسخ بغ الخصاب ،وأكثخ الخوايات شيػع ًا ىي اآلتي:
00

أ -دعاء الشبي  أف يعد اإلسالـ بو :
ِ
َّ
ِ
ِ ِ
ركػ التخمحؼ َع ْغ َن ِاف ٍعَ ،ع ِغ ْاب ِغ ُع َس َخ ،أ َّ
الخ ُجَم ْي ِغ
َح ِّب َى َح ْي ِغ َّ
اؿ :الم ُي َّع أَع َّد اإل ْسالَ َـ بأ َ
ػؿ هللا َ ق َ
َف َرُس َ
ِإَل ْي َظ ِبأَِبي جي ٍل أَك ِبعسخ ْب ِغ َ َّ ِ
َّي َسا ِإَل ْي ِو ُع َس ُخ (التخمحؼ ،1998 ،ج ،6ح،3681
اؿَ :كَك َ
َحب ُ
اف أ َ
الخصابَ ،ق َ
َ ْ ْ ُ ََ
ص.)58

ومغ وجية نطخ الباحث ،فإف لجعاء الشبي  األثخ األكبخ في اسالـ عسخ بغ الخصاب؛ فجعاء الشبي
مدتجاب  ،فقج أضاء فؤاد عسخ ،كالمذ اإليساف قمب عسخ ،كأخحت الخقة كالخأفة تجخل قمب عسخ ركيجا
ركيجا.
ب -وقػع اإلسالـ في قمبو:
اب :خخجت أَتع َّخض رسػؿ َّ ِ
عغ ُشخيح بغ عبي ٍجَ ،قاؿَ :قاؿ عسخ بغ اْلخ َّ
ص ِ
ُسمِ َعَ ،ف َػ َج ْجتُ ُو َق ْج
َ َ ُ َُ ْ ُ َ
َّللا َ قْب َل أ ْ
َ ْ ُ ْ ُ َُْ
َ َ ْ ُ ََ ُ َ ُ َ
َف أ ْ
سبَقِشي ِإَلى اْلسد ِج ِجَ ،فُقست خْمَفو؛ َفاس َتْفتَح سػرة اْلح َّاق ِةَ ،فجعْمت أَعجب ِمغ تَأْلِي ِ
ف اْلُق ْخ ِ
اؿَ :فُقْم ُتَ :ى َحا
ََ ُ ْ َ ُ ْ
ََ
آفَ ،ق َ
ْ ُ َ ُ ْ َ ُ ََ َ
َْ
َّللاِ َش ِ
ِ ِ
ِ ِ
ٍ
ِ
اؿ:
َو َّ
اعٌخ َك َسا َقاَل ْت ُق َخْي ٌ
اؿَ :فَق َأَخ :إَّن ُو َلَق ْػ ُؿ َرُسػؿ َك ِخي ٍع َك َما ُى َػ بَق ْػؿ َشاع ٍخ َقميال َما تُ ْؤ ِم ُشػ َفَ ق َ
رَ ،ق َ
اىغَ ،قاؿ :كال ِبَقػ ِؿ َك ِ
ِ
ِ
اى ٍغ َقمِيال ما تَ َح َّكخك َف َت ْش ِد ِ
س ْاألََق ِاك ِ
يل
ُقْم ُتَ :ك ٌ
يل م ْغ َر ِّب اْل َعاَلس َ
يغ َكَل ْػ تََق َّػ َؿ َعَم ْيَشا َب ْع َ
ٌ
ُ
َ َ ْ
َ
ِ
ِ
يغ َفسا ِم ْش ُكع ِم ْغ أَح ٍج َع ْش ُو ح ِ
الد ِ
ِ
َخ ْحَنا ِم ْش ُو ِباْلَي ِس ِ
اؿَ :ف َػَق َع
يغ ثُ َّع َلَق َ
َأل َ
اج ِد َ
ػرةَ ،ق َ
يغِ إَلى آخ ِخ ُّ َ
َ
َ
ْ
ص ْعَشا م ْش ُو اْل َػت َ َ
ِْ
اإل ْسال ُـ ِفي َقْمِبي ُك َّل َم ْػِق ٍع (ابغ حشبل ،2001 ،ج ،1ح ،106ص.)262
ج -سبب إسالمو : 
ِ ِ
ِ
ٍِ
َع ْغ أََن ِ
اؿ:
اؿَ " :خ َخَج ُع َس ُخ ُمتََقّمِجا َّ
الد ْي َ
اؿ :أ َْي َغ تَ ْع َس ُج َيا ُع َس ُخ؟ َفَق َ
فَ ،فَمؿَي ُو َر ُج ٌل م ْغ َبشي ُزْى َخَةَ ،ق َ
ذ ْب ِغ َمالظ َق َ
ِ
أ ُِريج أَف أَ ْق ُتل مح َّسجاَ ،قاؿ :كَكيف تَأ ِ ِ
ِ
اؾ
اؿ ُع َس ُخَ :ما أ ََر َ
اؿَ :فَق َ
ْم ُغ في َبشي َىاش ٍع َكَبشي ُزْى َخَة َكَق ْج َقَتْم َت ُم َح َّسجا؟َ ،ق َ
ُ ْ َ َُ
َ َ ْ َ َ
ِ
َّ ِ
ِ
ِ َّ
ُختَ َظ َق ْج
اؿ :أَ َف َال أ َُدُّل َظ َعَمى اْل َع َج ِب َيا ُع َس ُخ؟؛ ِإ َّف َختََش َظ َكأ ْ
صَب ْػ َت َكَت َخْك َت د َيش َظ الحؼ أ َْن َت َعَم ْيوَ ،ق َ
إال َق ْج َ
َّ ِ
ِ
اىسا ،ك ِع ْش َج ُىسا رجل ِم َغ اْلسي ِ
ِ َّ
اؿ
اج ِخ َ
َ ٌَُ
يغ ُيَق ُ
َُ
صَب َػاَ ،كَت َخَكا د َيش َظ الحؼ أ َْن َت َعَم ْيوَِ ،ق َ
اؿَ :ف َس َذى ُع َس ُخ َذام اخ َحتى أ ََت ُ َ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
ِ
اؿَ :ما َىحه اْل َي ْيَش َس ُة الت ي
اؿَ :فَم َّسا َسس َع َخب ٌ
َل ُو َخب ٌ
َّاب ح َّذ ُع َس َخ تََػ َارػ في اْلَب ْيتَ ،ف َج َخ َل َعَم ْي ِي َسا َفَق َ
َّابَ ،ق َ
ِ
ِ
َّ
ِ
اؿ:
اؿَ :كَك ُانػا َيْق َخُءك َف شو َفَق َ
صَب ْػتُ َساَ ،ق َ
اه َب ْيَشَشاَ ،ق َ
االَ :ما َع َجا َحجيثا تَ َح َّجثَْش ُ
َسس ْعتُ َيا ع ْش َج ُك ْع؟ َق َ
اؿَ :فَم َعم ُك َسا َق ْج َ
ِِ
ِ
اؿَ :ف َػثَ َب ُع َس ُخ َعَمى َختَِش ِو َف َػ ِشَئ ُو َك ْشئا َش ِجيجا،
اؿ َل ُو َختَُش ُوَ :أ َأرَْي َت َيا ُع َس ُخ ِإ ْف َك َ
اف اْل َح ُّق في َغ ْي ِخ ديش َظ؟َ ،ق َ
َفَق َ
ِِ
اف اْل َح ُّق
اء ْت أ ْ
زَبىَ :يا ُع َس ُخ ،أ ْ
ُختُ ُو َف َج َف َعتْ ُو َع ْغ َزْك ِج َياَ ،فَشَف َح َيا ِبَيجه َنْف َحة َف َج َّمى َك ْج َي َياَ ،فَقاَل ْت َك ِى َي َغ ْ
َف َك َ
َف َج َ
َف مح َّسجا رسػؿ َّ ِ
ِ
ِ
َّ
اب
َع ُ
َّللا َكأ ْ
ِفي َغ ْي ِخ ِد ِيش َظ أ ْ
َش َي ُج أ ْ
اؿ :أ ْ
صػِني َى َحا اْلك َت َ
َّللاَ ،فَم َّسا َيئ َذ ُع َس ُخ َق َ
َش َي ُج أ َّ ُ َ َ ُ ُ
َف َال ِإَل َو ِإال َّ ُ
َّ ِ ِ
ص َّي ُخك َفَ ،فُق ْع
ُختُ ُوِ :إَّن َظ ِر ْج ٌذَ ،كَ ال َي َس ُّد ُو ِإ َّال اْل ُس َ
اف ُع َس ُخ َيْق َأُخ اْل ُكتُ َب َ -فَقاَل ْت أ ْ
اؿَ :كَك َ
الحؼ ع ْش َج ُك ْع َفأَ ْق َأخَُه َ -ق َ
ِ
ِ
ضَأ ثُ َّع أ َ ِ
اـ ُع َس ُخ َفتََػ َّ
اغتَ ِد ْل أ َْك تََػ َّ
َّللا َال
َف ْ
اب؛ َفَق ََأخ شوَ ،حتَّى ْانتَ َيى ِإَلى َق ْػِلوِ :إَّنشي أََنا َّ ُ
َخ َح اْلك َت َ
ض ْأ َق َ
اؿَ :فَق َ
ٍ
ِِ
ِ
ُّ
َّ
َّاب َق ْػ َؿ ُع َس َخ
اع ُب ْجِني َكأ َِق ِع َّ
ِإَل َو ِإال أََنا َف َ
اؿ ُع َس ُخُ :دلػِني َعَمى ُم َح َّسجَ .فَم َّسا َسس َع َخب ٌ
اؿَ :فَق َ
الر َال َة لح ْكخِؼَ ،ق َ
المي َّع أ ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
َف تَ ُكػ َف َد ْعػةُ رس ِ
َّللاِ َ ل َظ َلْيَم َة اْل َخ ِس ِ
َع َّد
ػؿ َّ
اؿ :أ َْبذ ْخ َيا ُع َس ُخَ ،فِإّني أ َْر ُجػ أ ْ
يذُ « :
َخ َخَج م َغ اْلَب ْيتَ ،فَق َ
َ َُ
ِ
َّللاِ ِ في َّ َِّ ِ
َّ ِ
ِْ
صَم َق
ػؿ َّ
الرَفاَ ،ف ْان َ
َص ِل َّ
اؿَ :كَرُس ُ
اإل ْس َال َـ ِب ُع َس َخ ْب ِغ اْل َخصاب أ َْك ِب َع ْس ِخك ْب ِغ ى َذا ٍـ» َق َ
الج ِار التي في أ ْ
ِ
اب رس ِ
ِ
الجار َقاؿ :ك َعَمى ب ِ
َّ
َّللاِ َ ،فَم َّسا َأرَػ َح ْس َدُة
ػؿ َّ
اب ا َّلج ِار َح ْس َدةَُ ،ك َ
شْم َح ُةَ ،كأَُن ٌ
َ
اس م ْغ أ ْ
ُع َس ُخ َحتى أ ََتى َّ َ َ َ
َص َح َ ُ
الشِب َّي َّ
ِ
ِ
ِ
َّللا ِب ُعس َخ َخ ْي اخ ُي ْدمِعَ ،كَيتَِّب ِع َّ
هللا َعَم ْي ِو
صمى ُ
َكجل اْلَق ْػ ِـ م ْغ ُع َس َخَ ،ق َ
َ
ْ
اؿ َح ْس َدةَُ :ن َع ْعَ ،ف َي َحا ُع َس ُخَ ،فإ ْف ُي ِخد َّ ُ َ
02

اخل يػحى ِإَلي ِوَ ،قاؿَ :فخخج رسػؿ َّ ِ
َّ
ِ
ِ
ِ
اؿ :ك َّ
َّللا
الشِب ُّي َعَم ْي ِو َّ
الد َال ُـ َد ٌ ُ َ ْ
َ ََ َ َ ُ ُ
َك َسم َعَ ،كإِ ْف ُي ِخْد َغ ْي َخ َذل َظ َي ُك ْغ َق ْتمُ ُو َعَم ْيَشا َىّيشا َق َ َ
ِ
ِو كحس ِائ ِل َّ ِ
ِ حيغ أَتَى عسخَ ،فأ ِ ِ
َّ
ِ
َّللا ِب َظ ِم َغ
اؿ " :أ َّ
َ
َ
َما أ َْن َت ُم ْشتَييا َيا ُع َس ُخ َحتى ُي ْش ِدَؿ َّ ُ
الد ْيف؛ َفَق َ
ُ َُ
َخ َح ب َس َجام ِع ثَ ْػب َ َ َ
ِ
ِ
َع َّد الجيغ ِبعسخ ب ِغ اْلخ َّ
المي َّع أ ِ
َّ ِ َّ
ِ ِ َّ
اْل ِخ ْدِؼ ك َّ ِ
ص ِ
ِ
اب"،
َ
ّ َ ُ ََ ْ
الش َكاؿ َما أ َْن َدَؿ باْل َػلِيج ْب ِغ اْل ُسغ َيخة ،الم ُي َّع َى َحا ُع َس ُخ ْب ُغ اْل َخصابُ ،
َ
ِ
ِ
َّللا " (.ابن شبة ،1978 ،ج،2
ػؿ َّ
ػؿ َّ
اؿ ُع َس ُخ :أ ْ
اؿْ " :
اخ ُخْج َيا َرُس َ
َسَم َع َكَق َ
َش َي ُج أََّن َظ َرُس ُ
اؿَ :فَق َ
َق َ
َّللاَ ،فأ ْ
ص.)657
 .1أثخ إسالمو عمى الجعػة:
كاف إلسالـ عسخ  القجرة عمى تغييخ نفػس السدمسيغ ،فأصبح صفحة بارزة في كتاب اإلسالـ،

كالقارغ في تاريخ اإلسالـ يفيع ماذا يرشع اإلسالـ في الشفػس ،كيعمع بأف الجيغ لو القجرة عمى تقػية
الزعيف كتقػيع السعػج؛ حيث أف اإلسالـ الجعامة األساسية لبشاء السجتسعات ،كأثخ إسالـ عسخ بغ الخصاب
 عمى نفػس السدمسيغ فقػيت عدائسيع كاشتجت شػكتيع ،فكاف إسالمو  ع اد كنر اخ لمسدمسيغ .قاؿ عبج
ِ َّ
َسَم َع ُع َس ُخ"(البخارؼ ،2000 ،ج ،5ح ،3863ص.)4
هللا بغ مدعػد َ " :ما ِ ْزلَشا أَعدة ُم ْش ُح أ ْ
كأراد ابغ مدعػد مغ قػلو الزعفاء مغ السدمسيغ  ،فقج كاف الشبي كأبػ بكخ كحسدة يرمػف عشج الكعبة مع ما
َّللاِ ْب ُغ مدع ٍ
اف ِإ ْس َال ُـ ُع َس َخ َف ْتحاَ ،كَك َان ْت ِإ َم َارتُ ُو َر ْح َسة،
كاف يشاليع مغ األذػ ،كعغ َع ْب ُج َّ
ػد  أيزاَ :ك َ
َْ ُ
كَكانت ِىجختو نرخة ،و َّ ِ
ض ِ
اى ِخ َ َّ
َسَم َع َق َاتَم ُي ْع َحتَّى
رِّم َي ِباْلَب ْي ِت َ
استَ َ
ص ْعَشا أ ْ
َسَم َع ُع َس ُخ َ ،فَم َّسا أ ْ
يغ َحتى أ ْ
َّللا َما ْ
َ َ ْ ْ َُُ ُ ْ َ َ
َف ُن َ
صَّم ْيَشا (الحشفي ،1999 ،ص.)284
َ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُّيا َّ
اس اتي ُسػا أ َْنُف َد ُك ْعَ ،فإَّنا ُكَّشا
اؿُ :كَّشا برّف َ
الش ُ
اؿ :أَي َ
اـ َس ْي ُل ْب ُغ ُحَش ْيفَ ،فَق َ
يب ْب ُغ أَبي ثَابت َق َ
كعغ َحب ُ
يغَ ،فَق َ
مع رس ِ
َّللاِ  يػـ الح َجيِبي ِة ،كَلػ َنخػ ِقتَاال َلَق َاتْمَشاَ ،فجاء ُعسخ ب ُغ َ َّ ِ
َّللاِ ،أََل ْدَشا َعَمى
ػؿ َّ
ػؿ َّ
َ َ َُ ْ
اؿَ :يا َرُس َ
الخصابَ ،فَق َ
َْ َ ُ ْ َ َ ْ َ
ََ َُ
ِ
الح ِق كىع عَمى ِ ِ
ال ُىع ِفي َّ
الَنا ِفي َ َّ
اؿ:
اؿ :أََل ْي َذ َق ْت َ
َ ّ َ ُْ َ
َ
اؿَ " :بَمى" َ ،ق َ
الش ِار؟ َق َ
اؿَ " :بَمى "َ ،فَق َ
الباشل؟ َفَق َ
الجشة َكَق ْت َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
ِ
َّللا بيَشَشا كبيَشيع؟ َفَقاؿ " :يا اب َغ َ ِ
ِ
َّ
َّللاَ ،كَل ْغ
ػؿ َّ
َف َع َ
َ َ ْ
الخصابِ ،إّني َرُس ُ
ال َـ ُن ْعصي الجنَّي َة في ديشَشا ،أََن ْخج ُع َكَل َّسا َي ْح ُك ِع َّ ُ َ ْ َ َ ْ ُ ْ
ي ِ
صَمق عسخ ِإَلى أَِبي ب ْك ٍخ؛ َفَقاؿ َلو ِم ْثل ما َق ِ
َّللاَِ ،كَل ْغ
ػؿ َّ
َُ
َ
اؿِ :إَّن ُو َرُس ُ
اؿ ل َّمشِب ِّي َ ،فَق َ
َ ُ َ َ َ
َّللا أََبجا "َ ،ف ْان َ َ ُ َ ُ
زِّي َعشي َّ ُ
الف ْت ِح َفَق أخَىا رسػؿ َّ ِ
ِ
َّللاِ ،أ ََكَف ْت ٌح
ػؿ َّ
زِّي َع ُو َّ
ػرةُ َ
ُي َ
اؿ ُع َس ُخَ :يا َرُس َ
َّللا َ عَمى ُع َس َخ ِإَلى آخ ِخَىاَ ،فَق َ
َ َ َُ ُ
َّللاُ أََبجاَ ،فَش َدَل ْت ُس َ
اؿَ " :ن َع ْع "(البخارؼ ،2000 ،ج ،4ح ،3182ص.)103
ُى َػ؟ َق َ
وىشا يعتقج الباحث أف الجعػة اإلسالمية دخمت شػ ار ججيجا ،جيخ ؼيو السدمسػف قػييع كضعيفيع بجيشيع

كصالتيع ،كأصبح الرجاـ مع السذخكيغ يأخح شابع العالنية كالرخامة ،كقج أثخ اسالمو  في تخاجع مكانة
قخير كتخاجع قػتيا ،في حيغ قػػ عػد اإلسالـ كعد جانبو ،كذلظ مطيخ جميل مغ إجابة دعاء الشبي .

 .2سبب تدسيتو بالفاروؽ:

اؿ:
عغ ابغ عباس قاؿ :سألت عسخ :ألؼ شيء
َ
سسيت بالفاركؽ ؟؛ فحكخ عسخ قرة إسالمو ،ثع َق َ
ِ
اؿَ " :بَمى َك َّال ِحؼ َنْف ِدي ِبَي ِجِهِ ،إَّن ُك ْع َعَمى اْل َح ِّق ِإ ْف
ػؿ هللا َأَل ْدَشا َعَمى اْل َح ِّق ِإ ْف ُمتَْشا َكإِ ْف َحِي َيشا؟ َق َ
َفُقْم ُتَ :يا َرُس َ
ِ
متُّع كِإف حِييتُع " َ ،قاؿَ :فُقْمتَ :ف ِؽ ِ ِ
ِ
صَّف ْي ِغَ ،ح ْس َدُة ِفي
اء؟ َك َّالحؼ َب َعثَ َظ ِباْل َح ِّق َلتَ ْخ ُخ َج َّغَ ،فأ ْ
ُ
َ
َخ َخ ْجَشاهُ في َ
ُْ َ ْ َ ْ
يع اال ْختَف ُ
َ
ِ
أ ِِ
يج َك َك ِج ِيج َّ
ِ
الص ِح ِ
ر َكإَِلى َح ْس َدَة،
اؿَ :فَش َ
ط َخ ْت ِإَل َّي ُق َخْي ٌ
َحجى َساَ ،كأََنا ِفي ْاآل َخ ِخَ ،ل ُو َكج ٌ
يغَ ،حتَّى َد َخْمَشا اْل َس ْدج َجَ ،ق َ
َ
ربيع ِم ْثَمياَ ،فد َّس ِاني رسػؿ هللاِ  يػمِئ ٍح اْلَفاركؽ ،كَف َّخؽ هللا بيغ اْلح ِق كاْلب ِ
ِ
اش ِل"
ُ َ َ َ ُ َْ َ َ ّ َ َ
َُ ُ
َ
َْ َ
َ
َص َاب ْت ُي ْع َك َآب ٌة َل ْع ُي ْ ُ ْ
َفأ َ
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َّللاِ َ ق ِ
(األصبياني ، 1974 ،ح ،90ص ،)53ك َع ْغ ْاب ِغ ُع َس َخ ،أ َّ
الح َّق َعَم ى
ػؿ َّ
َّللا َج َع َل َ
اؿ :إ َّف َّ َ
َ
َف َرُس َ
يو ،كَق ِ ِ
ِ ِ
ِِ
يو عسخ أَك َقاؿ ابغ الخ َّ
ُّ
ص ِ
ِ َّ ِ
لِد ِ
اب
اؿ ؼ ُ َ ُ ْ َ ْ ُ َ
َمٌخ َقط َفَقالُػا ؼ َ َ
اف ُع َس َخ َكَقْمبو ،كَق َ
اؿ ْاب ُغ ُع َس َخَ :ما َن َدَؿ بالشاس أ ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ َّ
اؿ ُع َس ُخ (التخمحؼ ،1998 ،ج ،6ح ،3682ص.)58
ؼيو ِإال َن َدَؿ ؼيو الُق ْخ ُ
آف َعَمى َن ْح ِػ َما َق َ

 .3ألقاب عسخ بغ الخصاب( الذيخ ،2012 ،ص :)27-26
أ -الفاروؽ :

كىػ مذيػر بو كمالزـ لو ،فال يحكخ اسع عسخ إال ُقخف بالفاركؽ ،كأكؿ مغ لؿبو بو رسػؿ هللا  ألنو

أضيخ اإلسالـ بسكة ،ففخؽ هللا بو بيغ الكفخ كاإليساف.
ب -القػي :

كاف أميخ السؤمشيغ عمى ابغ أبي شالب  يدسيو :القػؼ األميغ ،لقػتو في ذات هللا ،كيق أخ قػلو تعالى :
ِ
ِ
ِ ِ
يغ( القرز ،آية .)26
ْج ْخ َت الَق ِػ ُّؼ األَم ُ
اس َتأ َ
استَأْج ْخهُ إ َّف َخ ْي َخ َم ِغ ْ
َيا أََبت ْ
ج -األصيمع :
لؿبو بعس تالمحتو مغ التابعيغ ،فعغ عبج هللا بغ سخجذ قاؿ" :رأيت األصيمع – يعشي عسخ بغ الخصاب
– ُيقبل الحجخ ،كيقػؿ :أما إني أعمع أنظ حجخ ،كلكغ رأيت رسػؿ هللا  يقبمظ".
 .4ىجخة عسخ بغ الخصاب  إلى السجيشة السشػرة :

أسمع عسخ كلع يياجخ إلى الحبذة اليجخة الثانية ،بل بقي بسكة ليعمغ كمسة اإلسالـ ،كيكػف بجانب الشبي
َّللاِ ْب ِغ اْل َعب ِ
اؿ لِ ي
 في دعػتو كبالغو ،كدرعا يحتسي بو السدتزعفيغ مغ السدمسيغ؛ ف َع ْغ َع ْب ِج َّ
اؿَ :ق َ
َّاسَ ،ق َ
اج ِخيغ ىاجخ ِإال مختَ ِؽياِ ،إال عسخ بغ اْلخ َّ
ِ
ص ِ
ِ
شالِ ٍبَ " :ما َعمِ ْس ُت أ َّ
ابَ ،فِإَّن ُو َل َّسا َى َّع
َعمِ ُّي ْب ُغ أَِبي َ
ُْ
ُ ََ ْ َ َ
َحجا م َغ اْل ُس َي َ َ َ َ
َف أ َ
ِ ِِ
َّ
زى ِقَب َل اْل َك ْعَب ِةَ ،كاْل َسألُ ِم ْغ
َس ُيساَ ،ك ْ
ر َخ َع ْش َدتَ ُوَ ،ك َم َ
ِباْل ِي ْج َخِة تََقم َج َس ْيَف ُوَ ،كتََش َّك َب َق ْػ َس ُوَ ،ك ْانتَ َ
زى في َيجه أ ْ
اختَ َ
ٍ ِِ ِ
اح َجة ك ِ
صاؼ ِباْلبي ِت سبعا متَس ِّكشا ،ثُ َّع أ ََتى اْلسَقاـَ ،فرَّمى متَس ِّكشا ،ثُ َّع كَقف عَمى اْلحْم ِق ك ِ
اح َجة،
َ َ َ
َ
َ َ
ُ َ
ُ َ َ
ُق َخْير بفَشائ َياَ ،ف َ َ َ ْ َ ْ ُ َ
ِ
ِِ
كَقاؿ َليعَ :ش ِ
ُم ُوَ ،كُيػِت َع َكَل َجهَُ ،كُي ْخِم َل َزْك َجتَ ُو،
َف تَ ْث ُكَم ُو أ ُّ
َّللا ِإال َىحه اْل َس َعاش َذَ ،م ْغ أ ََرَاد أ ْ
َ
اىت اْل ُػ ُجػهُ ،ال َي ْخَغ ُع َّ ُ
َ َ ُْ
َفْميْمَقِشي كراء ى َحا اْلػ ِادؼَ ،قاؿ عمِ ّّيَ :فسا تَِبعو أَحٌج ِإال َقػـ ِمغ اْلسدتَ ِ
ِ
زى
ٌْ َ ُْ ْ
يغ َعم َس ُي ْع َكأ َْرَش َج ُى ْع َك َم َ
ز َعف َ
َ َ
ََ َ َ
َ
َ َُ َ
َ
لِ َػ ْج ِي ِو"(ابغ عداكخ ،1995 ،ج ،44ص.)51

ويعتقج الباحث أف قػؿ ابغ مدعػد" :كاف إسالـ عسخ فتحا ككانت ىجختو نر اخ" ،كلع برف ابغ مدعػد

بيحا الػصف ىجخة عسخ بغ الخصاب مغ بيغ ىجخات األخخيغ؛ إال إذا كاف فييا شخفاف يتغالباف كيكػف
الشرخ ألحجىسا.
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ثالثاً :مشاقب الفاروؽ عسخ بغ الخصاب: 

يشػه الباحث ىشا أ ف ىحه السشاقب قج تػجج في بعس الرحابة رضػاف هللا عمييع ،كلكغ عسخ بغ الخصاب

 تسيد عغ غيخة في بعس األمػر؛ مشيا:
 .1تسييده بيغ الحق والباشل :
ِ
ُمِتي أَحج َفعسخ بغ الخ َّ
ِ
ص ِ
اب
اف ِفي األ َُم ِع ُم َح َّجثُػ َفَ ،فِإ ْف َي ُظ ِفي أ َّ
ٌَ ُ َُ ْ ُ َ
ػؿ هللا َ :ق ْج َك َ
اؿ َرُس ُ
َع ْغ َعائ َذ َةَ ،قاَل ْتَ :ق َ
(التخمحؼ ،1998 ،ج ،6ح  ،3693ص.)63

 .2قػة عسخ بغ الخصاب وصالبتو في الحق :
اصَ ،قاؿ :استَْأ َذف عسخ بغ الخ َّ
اب َعَمى رس ِ
ص ِ
َّللاِ  ،ك ِع ْش َجهُ ِندػةٌ ِم ْغ ُق َخْي ٍ
عغ س ْع ِج ْب ِغ أَِبي كَّق ٍ
ر
ػؿ َّ
َ ْ َ ُ َُ ْ ُ َ
َْ
َ
َ
َُ
َ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
ي َكِّمسَش ُو كيدتَ ْكثخَن ُوَ ،عالِية أَصػاتُي َّغ َعَمى صػِتوَ ،فَم َّسا اس َت ْأ َذ َف ُعسخ ْب ُغ َ ِ
ابَ ،فأَذ َف َل ُو
ُ ْ ََْ ْ
الخصاب ُق ْس َغ َؼَب َاد ْرَف الح َج َ
َُ
َ َْ ُ
َْ
ْ
ِ
ِ
رسػؿ َّ ِ
ِ
اؿ َّ
الشِب ُّي 
ػؿ َّ
ػؿ َّ
اؿ ُع َس ُخ :أ ْ
َّللا َ ي ْ
َّللاَ ،فَق َ
َّللا سَّش َظ َيا َرُس َ
َض َح َظ َّ ُ
ز َح ُظَ ،فَق َ
َّللا َ ف َج َخ َل ُع َس ُخ َكَرُس ُ
َُ ُ
ِ ِ
ِ َّ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َف َي َي ْب َغ َيا
َح ُّق أ ْ
اؿ ُع َس ُخَ :فأ َْن َت أ َ
اب؛ َفَق َ
ص ْػتَ َظ ْابتََج ْرَف الح َج َ
َ :عج ْب ُت م ْغ َى ُؤالَء الالتي ُك َّغ ع ْشجؼَ ،فَم َّسا َسس ْع َغ َ
رسػؿ َّ ِ
َّللاِ  ؟؛ َفُقْمغ :نعع ،أَنت أَ َف ُّ
ِ
ِ ِِ
ع ِم ْغ
ػؿ َّ
َغَم ُ
ع َكأ ْ
َ ََْ ْ َ
اؿ ُع َس ُخَ :يا َع ُج َّكات أ َْنُفدي َّغ أَتَ َي ْبَششي َكالَ َت َي ْب َغ َرُس َ
َّللا ،ثُ َّع َق َ
َُ َ
َّللاِ َ ،فَقاؿ رسػؿ َّ ِ
ِ ِ ِِ
َّ ِ َّ ِ
صاف سالِكا َف ِّجا َق ُّ
ِ
رس ِ
َّ
ط،
ػؿ َّ
َّللا ِ":إييا َيا ْاب َغ َ
َ َُ ُ
الخصابَ ،كالحؼ َنْفدي بَيجه َما َلؿَي َظ الذ ْي َ ُ َ
َُ
ِإ َّال َسَم َظ َف ِّجا َغ ْي َخ َف ِّج َظ "(البخارؼ ،2000 ،ج ،5ح  ،3683ص.)11
 .3مكانة عسخ بغ الخصاب في العمع :

الح َّق َعَم ى
َّللا َج َع َل َ
جعل هللا الحق عمى لداف عسخ بغ الخصاب  كقمبو ،مرجاقا لقػؿ الشبي ِ" : إ َّف َّ َ
لِد ِ
اف ُع َس َخ َكَقْمِب ِو " (التخمحؼ ،1998 ،ج ،6ح ،3682ص.)58
َ

كقج كاف عالسا بدياسة الشاس ،فقج ركؼ عغ ابغ عسخ رضي هللا عشيسا قاؿ :سسعت رسػؿ هللا  يقػؿ" :
ِ
ِ ِ
ِ
زِمي ُع َس َخ ْب ِغ
الخ َّ
ِؼ َي ْخ ُخُج ِم ْغ أَ ْ
َع َ
ص ْي ُت َف ْ
َب ْيَش َسا أََنا َنائ ٌع أُت ُ
ضَفارِؼ ،ثُ َّع أ ْ
يت ِبَق َج ِح َلَب ٍغَ ،ف َذ ِخْب ُت م ْش ُو َحتَّى ِإّني َأل ََرػ ّ
ِ
ِ
َّ ِ
اؿ" :اْل ِعْم َع" (ابغ حشبل ،2001 ،ج ،10ح ،6142ص.)290
ػؿ هللا؟َ ،ق َ
اْل َخصاب"َ ،قاُلػاَ :ف َسا أ ََّكْل َت َذل َظ َيا َرُس َ
كالسخاد بالعمع ىشا ىػ العمع بدياسة الشاس ،كبكتاب هللا كسشو رسػلو ،كأف عسخ اختز بيحا العمع كػف أف
مجه خالفتو كانت أشػؿ مغ مجة خالفة أبػ بكخ الرجيق ،كخذية الشاس مشو كشاعتو أكثخ مغ خذيتيع

لعثساف كشاعتو (ابغ حجخ ،1994 ،ج ،7ص .)46
لقج كاف عسخ بغ الخصاب مغ أكثخ الرحابة فقي ًا وأوسعيع عمس ًا  ،وذلظ بذيادتيع لو :

 قاؿ ابغ مدعػد  " :لػ أف عمع عسخ بغ الخصاب كضع في كفة ميداف  ،ككضع عمع أحياء األرض فيكفة لخجح عمع عسخ بعمسيع ،إف عسخ كاف أعمسشا بكتاب هللا ،كأفقيشا في ديغ هللا" (الحىبي ،2006 ،ج،2

ص.)408

 قاؿ شسخ عغ ححيفة" :كاف ِعمع الشاس مجسػسا في جحخ مع عسخ" (الحىبي ،2006 ،ج ،2ص.)408 كقالت عائذة  " : دخل ناس عمى أبي بكخ في مخضو ،فقالػا :يدعظ أف تػلي عميشا عسخ كأنت ذاىبإلى ربظ فساذا تقػؿ لو؟  ،قاؿ :أقػؿ :كليت عمييع خيخىع" (الحىبي ،2006 ،ج ،2ص.)408
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 .4زىج عسخ بغ الخصاب: 
فيع عسخ بغ الخصاب  مغ خالؿ معايذتو لمقخآف الكخيع ،كمراحبتو لمشبي األميغ  ،بأف ىحه الجنيا
دار اختبار كمسخ ،كأف األخخ ىي دار السدتقخ ،لحلظ تحخر مغ سيصخة الجنيا بدخارفيا كزيشتيا كبخيقيا ،فأسمع

نفدو لخبو ،كقج تػصل إلى حقائق ساعجتو عمى زىجه ،كىي اليقيغ التاـ بأنشا في ىحه الجنيا أشبو بالغخباء أك
ِ
الج ْنيا َكأََّن َظ َغ ِخيب أَك َعاِبخ سِب ٍ
يل"(البخارؼ ،2000 ،ج،8
عابخؼ الدبيل ،كسا قاؿ الشبي ُ " :ك ْغ في ُّ َ
ٌ ْ
ُ َ
ح ،6416ص.)89
ضيخ
ا
كقاؿ معاكية ابغ أبي سؽياف في عسخ " : أرادتو الجنيا كلع يخدىا ،أما نحغ فقج تسخغشا فييا
لبصغ"(الحىبي ،2006 ،ج ،2ص.)58

أيت بيغ كتفي عسخ أربع رقاع في قسيرو" (الحىبي ،2006 ،ج ،2ص.)409
كقاؿ أيزا" :ر ُ
كقاؿ أنذ" :تقخقخ بصغ عسخ مغ أكل الديت عاـ الخمادة ،كاف قج حخـ نفدو الدسغ ،قاؿ  :فشقخ بصشو

بإصبعو ،كقاؿ  :إنو ليذ لظ عشجنا غيخه حتى يحيا الشاس" (الحىبي ،2006 ،ج ،2ص.)412

 .5عجؿ الفاروؽ عسخ بغ الخصاب : 
ام ِ ِ
ِ ِ
قاؿ تعالى  :يا أَي َّ ِ
ِ
آف َق ْػ ٍـ َعَمى أ ََّال تَ ْع ِجُلػا
آم ُشػا ُك ُ
اء ِباْلق ْدط َكَال َي ْج ِخَمَّش ُك ْع َشَش ُ
ػنػا َق َّػ َ
ُّيا الح َ
َ َ
يغ َ
يغ َّّلِل ُش َي َج َ
ِ
ِ
يخ ِب َسا تَ ْع َسُمػ َف( السائجة ،آية .)8
ْ
َّللا َخِب ٌ
َّللا ِإ َّف َّ َ
اعجُلػا ُى َػ أَ ْق َخ ُب لمتَّْق َػػ َكاتَُّقػا َّ َ

كلقج اشتيخ عسخ بغ الخصاب  بالعجؿ حتى أصبح العجؿ كاسع عسخ متالزميغ ،ككانت العجالة في

عيجه مزخب األمثاؿ ،كالحؼ يتأمل حياة عسخ كسيختو كىجيو مع نفدو كآؿ بيتو ككالتو كعامة السدمسيغ كغيخ

السدمسيغ ،يخػ أف العجؿ عشجه شبيعة حياة ،فكأنو ال يأكل كال يذخب إال ليعجؿ ،كالعجؿ يتصمب الذجاعة

كالذخؼ كالدمصاف ،كثالثتيا عشج الفاركؽ ،فالعجؿ في نطخه دعػة عسمية لإلسالـ بو تفتح قمػب الشاس
لإليساف  ،كقج سار عمى نيج رسػؿ هللا ؛ فكانت سياستو تقػـ عمى العجؿ الذامل بيغ الشاس ،كقج نجح في
ذلظ نجاحا كبي اخ ال تكاد ترجقو العقػؿ ،أما صفات السؤمشيغ التي ذكخىا القخآف صفة العجؿ ،كالعجؿ أساس

الحكع ،كىػ ما كاف مغ عسخ  ،فأقاـ العجؿ بيغ الشاس ،كقج تجدج ذلظ في فتخة خالفتو بذكل كاضح كال
يجحجه جاحج  ،كالعجؿ السػجػد في ذىغ سيجنا عسخ متسثل كمدتسج مغ القخآف الكخيع كالدشة الشبػية السصيخة،
فأخح أساس الحكع مشيا ،كىػ العجؿ؛ ف َع ِغ ْاب ِغ َعب ٍ
َكِث ُخكا ِذ ْك َخ ُع َس َخَ ،فِإَّن ُك ْع ِإ َذا َذ َك ْختُ ُسػهُ َذ َك ْختُ ُع
اؿ :أ ْ
َّاس ،أََّن ُو َق َ
َّللا تََب َار َؾ َكتَ َعاَلى (ابغ األثيخ ،1997 ،ج ،4ح ،3830ص.)137
اْل َع ْج َؿَ ،كإِ ْف َذ َك ْختُ ُع اْل َع ْج َؿ َذ َك ْختُ ُع َّ َ
وىشالظ مػاقف كثيخة لعجؿ الفاروؽ  مشيا :

َّ ِ
اخ َترع ِإَل ْي ِو مدمِع كَيي ِ
ػد ّّؼَ ،ف َأخَػ
ُْ ٌ َ ُ
أ -أخخج اإلماـ مالظ عغ شخيق سعيج بغ السديب " :أَ َّف ُع َس َخ ْب َغ اْل َخصابَ َ ْ :
َّللاِ َلَقج َقزيت ِباْلح ِقَ .فزخبو عسخ بغ اْلخ َّ
ص ِ
زى َل ُوَ .فَقاؿ َل ُو اْلَيي ِ
َف اْلح َّق لِْمَيي ِ
اب
َ ّ َ ََ ُ ُ َُ ْ ُ َ
ػد ُّؼَ :و َّ ْ َ ْ َ
ػد ِّؼَ ،فَق َ
ُ
َ
ُ
ُع َس ُخ أ َّ َ
ػد ُّؼِ :إَّنا َن ِجج أََّنو َليذ َق ٍ ِ
يظ؟ َفَقاؿ َل ُو اْلَيي ِ
ِب ِّ ِ
اف َع ْغ َي ِسيِش ِو
اض َيْقزي ِباْل َح ِّقِ ،إ َّال َك َ
اؿ َ :ك َما ُي ْج ِر َ
ُ ُ َْ
ُ
َ
الج َّرة ،ثُ َّع َق َ
َمَم ٌظَ ،ك َع ْغ ِش َسالِ ِو َمَم ٌظُ ،ي َد ِّج َد ِان ِو َكُي َػِّفَق ِان ِو ِلْم َح ِّق َما َد َاـ َم َع اْل َح ِّقَ ،فِإ َذا َت َخ َؾ اْل َح َّق َع َخ َجا َكَت َخَكاهُ" (األزىخؼ،
 ،2003ح  ،1425ص.)7
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وىشا يعتقج الباحث أف عسخ  لع يشطخ إلى ديانة الستخاصسيغ كال إلى أفزميتيع في السكانة ،إنسا قزى
بالحق فقط حتى لػ كاف الحق لغيخ السدمع عمى السدمع.
ب-

جاء رجل مغ أىل مرخ يذكػ ابغ عسخك بغ العاص  ،ككاف عسخك بغ العاص كاليا عمى مرخ،

فقاؿ الخجل يا أميخ السؤمشيغ :عائح بظ مغ الطمع ،قاؿ :عحت معاذا ،قاؿ :سابقت ابغ عسخك بغ العاص
فدبقتو ،فجعل يزخبشي بالدػط كيقػؿ :أنا ابغ األكخميغ ،فكتب عسخ إلى عسخك يأمخه بالقجكـ ،كيقجـ ابشو

معو ،فقجـ عسخك بغ العاص ،فقاؿ عسخ :أيغ السرخؼ؟ خح الدػط ،فجعل يزخبو الدػط ،كيقػؿ عسخ:
اضخب ابغ األكخميغ ،فزخب .قاؿ أنذ :فاضخب ،ؼوهللا لقج ضخبو ،كنحغ نحب ضخبو ،فسا رفع عشو حتى
تسشيشا أف يخفع عشو ،ثع قاؿ عسخ لمسرخؼ :اصشع عمى صمعت أبيو ،فقاؿ يا أميخ السؤمشيغ :إنسا ابشو
الحؼ ضخبشي ،كقج اشتفيت مشو ،فقاؿ عسخ لعسخك :مح كع تعبجتع الشاس كقج كلجتيع أمياتيع أح اخ ار ،قاؿ :يا
أميخ السؤمشيغ لع أعمع كلع يأتشي (ابغ السبخد ،2000 ،ج ،2ص.)472
كأجسل ما قيل عغ مبجأ العجؿ ما قالو ابغ تيسية :إف هللا يشرخ الجكلة العادلة كإف كانت كافخة  ،كال

يشرخ الجكلة الطالسة كإف كانت مدمسة (ابغ تيسية ،1995 ،ج ،3ص.)556
.6

السداواة عشج عسخ:

مبجأ السداكاة الحؼ اعتسجه الفاركؽ في دكلتو  ،يعج أحج السبادغ العامة التي أقخىا اإلسالـ ،قاؿ تعالى:
ُّيا َّ
َّللا
َك َخَم ُك ْع ِع ْش َج َّ
اك ْع ُش ُعػبا َكَؾَب ِائ َل ِلتَ َع َارُفػا ِإ َّف أ ْ
َّللاِ أ َْتَق ُ
اك ْع ِم ْغ َذ َك ٍخ َكأ ُْنثَى َك َج َعْمَش ُ
اس ِإَّنا َخَمْقَش ُ
اك ْع ِإ َّف َّ َ
الش ُ
َ يا أَي َ
ِ
يخ( الحجخات ،آية .)13
يع َخِب ٌ
َعم ٌ
ويعتقج الباحث أف مجلػؿ اآلية الكخيسة يعمع أف الشاس سػاسية ال فخؽ كال تفخيق بيشيع إال بالتقػػ مرجاقا

لقػؿ رسػؿ هللا :ال فخؽ اعجسي عمى عخبي إال بالتقػػ ،فقج ألغى اإلسالـ ىحه الفػارؽ بيغ الشاس ،كىحه
السداكاة كسبجأ أخالقي في فكخ عسخ ىػ تصبيق عسمي ما أمخ بو اإلسالـ.
وىشاؾ مػاقف لمفاروؽ في مبجأ السداواة بيغ الشاس مشيا :

أ -مػقف أميخ السؤمشيغ عاـ القحط (الخمادة) :
لع يأكل عسخ مغ شعاـ ما لع يتػفخ كيتيدخ لجسيع السدمسيغ؛ فقج كاف يرػـ الجىخ ،فكاف زمغ
الخمادة إذا امدى أتى بخبد قج ثُخد بالديت ،إلى أف نحخكا يػما مغ األياـ جدك ار ،فأشعسيا الشاس ،كغخفػا لو

شيبيا فأُتى بو ،فإذا قجيج مغ سشاـ كمغ كبج ،فقاؿ :أنى ىحا؟ ،فقالػا :يا أميخ السؤمشيغ ،مغ الجدكر التي
نحخناىا اليػـ ،فقاؿ :بخ بخ ،بئذ الػالي أنا إف أكمت شيبيا ،كأشعست الشاس كخادسيا ،ارفع ىحه الجفشة،

ىات غيخ ىحا الصعاـ ،فأُتى بخبد كزيت ،فجعل يكدخه بيجه كيثخد ذلظ الخبد (القاسسي ،1987 ،ج،1
ص.)188
ب -مػقفو مع الخجـ :
عغ ابغ عباس أنو قاؿ :قجـ عسخ بغ الخصاب حاجا ،فرشع لو صفػاف بغ أمية شعاما ،فجاءكا بجفشو

يحسميا أربع ،فػضعت بيغ يجؼ القػـ يأكمػف ،كقاـ الخجـ؛ فقاؿ عسخ :أتخغبػنو عشيع ؟؛ فقاؿ سؽياف بغ عبج
هللا  :ال وهللا يا أميخ السؤمشيغ ،كلكغ ندتأثخ عمييع ،فغزب عسخ عزبا شجيجا ،ثع قاؿ :ما لقػـ يدتأثخكف
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عمى خجميع ،فعل هللا بيع كفعل ،ثع قاؿ لمخجـ :اجمدػا ككمػا ،فقعج الخجـ كأكمػا ،كلع يأكل أميخ السؤمشيغ(ابغ

الجػزؼ ،1996 ،ص.)96

 .7تػاضع عسخ بغ الخصاب: 
كاف عسخ  يشطخ إلى مثمو األعمى في التػاضع كىػ رسػؿ هللا  ،كيعخؼ بأف المحاؽ بو أمخ ال

يصػؿ ،وقج اشتيخ عسخ بغ الخصاب بالتػاضع بيغ الشاس ،ومغ ذلظ:

أ -قاؿ الحدغ البرخؼ :خخج عسخ في يػـ حار كاضعا رداءه عمى رأسو ،فسخ بو غالـ عمى حسار،
فقاؿ :يا غالـ ،احسمشي معظ ،فػثب الغالـ عمى الحسار ،كقاؿ  :اركب يا أميخ السؤمشيغ  ،قاؿ  :ال اركب
كأنا أركب خمفظ  ،تخيج أف تحسمشي عمى السكاف الػاشئ  ،كتخكب أنت عمى السكاف الخذغ ،فخكب خمف

الغالـ ،فجخل السجيشة كىػ خمفو كالشاس يشطخكف إليو (السالكي ،1997 ،ج ،4ح  ،1401ص .)247

كعغ جبيخ بغ نفيخ :أف نف اخ قالػا لعسخ بغ الخصاب " :ما رأيشا أقزي بالقدط ،كال أقػؿ بالحق كال أشج
عمى السشافقيغ مشظ يا أميخ السؤمشيغ ،فأنت خيخ الشاس بعج رسػؿ هللا  ، فقاؿ عػؼ ابغ مالظ  :كحبتع
وهللا لقج رأيشا بعج رسػؿ هللا  ،فقاال  :مغ ىػ ،فقاؿ  :أبػ بكخ  ،فقاؿ عسخ  :صجؽ عػؼ ككحبتع ،وهللا

لقج كاف أبػ بكخ أشيب مغ ريح السدظ ،كأنا أضل مغ بعيخ أىمي" ،كيعشي قبل أف يدمع ،فأبػ بكخ أسمع
قبمو بدت سشيغ (ابغ الجػزؼ ،1996 ،ص.)139
كعغ عخكة بغ الدبيخ قاؿ :رأيت عسخ بغ الخصاب  عمى عاتقو قخبة ماء؛ فقمت :يا أميخ السؤمشيغ ،ال
يشبغي لظ ىحا ،فقاؿ :لسا أتاني الػفػد سامعيغ مصيعيغ ،دخمت نفدي نخػة فأردت أف أكدخىا (ابغ

الجػزؼ ،1996 ،ج ،2ص.)330

كال يججر بشا إال أف نتعمع كنتخبى مغ تػاضع أميخ السؤمشيغ في الدخ كالعمغ ،كأف نكػف متػاضعيغ بيغ

الشاس .لقج تخبى عسخ عمى كتاب هللا كسشة رسػلو  ، فعمساه ما تعجد عش و كتب التخبية كاألخالؽ
قجيسيا كحجيثيا ،كما يداؿ كتاب هللا بيغ أيجيشا ،كما تداؿ سشة رسػؿ هللا  محفػضة كفييا عمع كتخبية
كأخالؽ(آؿ عيدى ،2010 ،ص.)94

ويسكغ لمباحث القػؿ بأف عسخ بغ الخصاب  يطيخ لشا فزمو كعمسو كتقػاه ،فأتاه هللا عد كجل مغ

َّللا ِب ُك ِّل َش ْي ٍء َعمِ ٌيع(البقخة ،آية .)282
َّللا َكُي َعِّم ُس ُك ُع َّ
َّللاُ َو َّ ُ
فزمو كبارؾ لو في عمسو ،قاؿ تعالىَ  :كاتَُّقػا َّ َ
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رابع ًا :مػافقات القخآف الكخيع لعسخ بغ الخصاب
 -السػافقة لغةً:

يجؿ عمى االتفاؽ كالتطاىخ ،كقج كافقو مػافقة ككفاقا كاتفق معو كتػافقا ،كالػفق مغ السػافقة بيغ الذيئيغ
كااللتحاـ.

قاؿ عػيف القػافي:

يا ُعس َخ َ ِ
السمقى َكْفَق ْو
الخ ْيخ ُ
َ
 -السػافقة اصصالح ًا:

ِ ِ
الفاركؽ فافخؽ َف ْخَق ْو (ابغ مشطػر ،1992 ،ج ،6ص.)4884
*** ُس ّسيت ب ُ

كىػ أف يذيخ صحابي بأمخ عمى الشبي  يخػ ؼيو مرمحة كمشفعة ،أك يتمفع بكالـ يتبادر إليو بدميقتو

في سياؽ معيغ ،ؼيأتي حكع الذخع مػافقا لخأؼ ذلظ الرحابي ،أك يأتي نز مغ القخآف يتزسغ شيئا مغ

كالمو الحؼ سبق أف قالو (الجخاعي ،2011 ،ص.)14

* أمثمة لسػافقات القخآف الكخيع لعسخ بغ الخصاب 
مػافقات عسخ  خريرة لو ،تفخد بيا عغ عامة الرحابة؛ فمع يذخكو فييا أحج ،كىي مغ أجل
فزائمو كأبخز مشاؾبو ،فأي ُة مشؿبة أفزل ،كأؼ فخخ أرفع ،كأؼ شيء أعطع ،مغ أف يذيخ الخجل بأمخ أك
يقتخح اقتخاحا أك يجػؿ في نفدو خاش اخ أك يجير قمبو بحكع أك يشقجح ذىشو بتفكيخ أك تدبق بريختو إلى
اجتياد ،ؼيأتي الػحي باآليات تؤيج ذلظ الخأؼ ،كتبخـ ذلظ الحكع ،كتخسخ ذلظ االجتياد ،كتتزسغ بعس
كمسات سبق بيا المداف الرجكؽ السحفػظ بالتػفيق (الذيخ ،2012 ،ص .)111

كليذ ىشاؾ شيء أعطع كأجل مغ شيادة الرادؽ السرجكؽ الحؼ ال يشصق عغ اليػػ سيجنا دمحم ؛

بأف هللا تعالى جعل الحق عمى قمب عسخ كأجخاه عمى لدانو ،فعغ أبػ ذر الغفارؼ  قاؿ :سسعت رسػؿ هللا
الح َّق َعَمى لِد ِ
اف ُع َس َخ َكَقْمِب ِو" (أبػ الفجاء ،2009 ،ج ،3ص.)119
َّللا َج َع َل َ
 يقػؿِ " :إ َّف َّ َ
َ
ِ
الشِب ِي َ ،قاؿِ :إَّنو َق ْج َك ِ
ك َع ْغ أَِبي ُى َخْي َخَة َع ِغ َّ
اف ِفي
زى َقْبَم ُك ْع م َغ األ َُم ِع ُم َح َّجثُػ َفَ ،كإَِّن ُو ِإ ْف َك َ
يسا َم َ
َ
َ ُ
اف ؼ َ
ّ
ُمِتي ى ِحِه ِم ْشيع َفِإَّنو عسخ بغ الخ َّ
ص ِ
اب" (التخمحؼ ،1998 ،ج ،6ح ،3693ص .)63
ُ ْ ُ ُ َُ ْ ُ َ
أ َّ َ

إنيا كخامو كفزيمة كمشؿبو ال تصاؿ ،كلحا كاف سيجنا عسخ  يحسج هللا تعالى كتػؼيقو كإكخامو بيحه

السشؿبة الستفخدة ،فكاف يقػؿ" :كقمسا تكمست أحسج هللا بكالـ إال رجػت أف يكػف هللا ُيرجؽ قػلي الحؼ
أقػؿ(مدمع ،2000 ،ج ،2ح ،1479ص.)1105
 ومغ السػافقات التي وافق فييا عسخ القخآف الكخيع ما يمي:اب  ":كا َفْقت ربِي ِفي ثَ َ ٍ
ذ ب ِغ مالِ ٍظَ ،قاؿَ :قاؿ عسخ بغ الخ َّ
ص ِ
ِ
َّللاَِ ،ل ِػ اتَّ َخ ْحَنا
ػؿ َّ
َ ُ َُ ْ ُ َ
َ ُ َّ
الثَ :فُقْم ُت َيا َرُس َ
َ
َع ْغ أََن ْ َ
ِ ِ
ِ ِ
اـيع م ِّ
َّ ِ ِ
اـيع م ِّ
ِ
ِ ِ
َّللاَِ ،ل ْػ
ػؿ َّ
رمىَ ، ك َآيةُ الح َجابُ ،قْم ُتَ :يا َرُس َ
رمىَ ،فَش َدَل ْتَ  :كاتخ ُحكا م ْغ َمَقا ِـ إ ْب َخ َ ُ َ
م ْغ َمَقا ِـ إ ْب َخ َ ُ َ
ِ
ِ ِ
َف يحتَ ِج ْب َغَ ،فِإَّن ُو ي َكِّمسي َّغ الب ُّخ ك َ ِ
اجتَس َع ِنداء َّ
الغ ْي َ ِخة
الشِب ِّي ِ في َ
اء َؾ أ ْ َ ْ
ُ ُُ َ َ
أَ
الفاج ُخَ ،فَش َدَل ْت َآي ُة الح َجابَ ،ك ْ َ َ ُ
َم ْخ َت ن َد َ
عَمي ِوَ ،فُقْمت َلي َّغ :عدى ربُّو ِإف َ َّ
َف ُيَب ِّجَل ُو أ َْزَكاجا َخ ْي اخ ِم ْش ُك َّغ( البخارؼ ،2000 ،ج ،1ح،402
شمَق ُك َّغ أ ْ
ََ َ ُ ْ
َْ
ُ ُ
ص.)89
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وقج حرمت لو السػافقة في أشياء أخخى مشيا:
 .1مػافقتو في أسخى بجر:

استذار الشبي  في أسارػ بجر أبا بكخ كعسخ كعميا ،فقاؿ أبا بكخ :ىؤالء بشػ العع ،كالعذيخة كاإلخػاف

فإني أرػ أف تأخح الفجاء ،ؼيكػف ما أخحناه مشيع قػه لشا عمى الكفار ،كعدى هللا أف ييجييع ،فقاؿ رسػؿ هللا

 ما تخػ يا ابغ الخصاب ،قاؿ :ال وهللا يا رسػؿ هللا ،ما أرػ الحؼ رأػ أبػ بكخ ،كلكشى أرػ أف تسكشا

فشزخب أعشاقيع ،فاستقخ رسػؿ هللا  إلى رأؼ أبػ بكخ ،كفي الغج ندلت اآلية الكخيسة  ما كاف لشبي أف

يكػف لو أسخػ حتى يثخغ في األرض ( الرالبي ،2005 ،ص.)4-3

 .2مػافقتو في تخؾ الرالة عمى السشافقيغ (الذيخ ،2012 ،ص:)118
َّللا عشيسا ،أََّنو َقاؿَ :ل َّسا تػِّفي عبج َّ ِ
ِ
ِ ِ
َّللاِ ِإَلى
َّللاِ ْب ُغ َع ْب ِج َّ
اء ْاب ُش ُو َع ْب ُج َّ
ُُ َ َ ْ ُ
ُ َ
َعغ ْابغ ُع َس َخ َرض َي َّ ُ َ ْ ُ َ
َّللا ْب ُغ أَُب ٍّيَ ،ج َ
َّ ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ػؿ َّ ِ
ص ِ
رس ِ
اؿ:
َخ َح ُع َس ُخ ْب ُغ َ
رّمِي َعَم ْيو َفأ َ
َم َخهُ أ ْ
َّللا َ فأ ْ
الخصاب بثَ ْػبِوَ ،فَق َ
َع َ ُ
اـ ُي َ
ير ُوَ ،كأ َ
اه َقس َ
َُ
َف ُي َكّفَش ُو ؼيو ،ثُ َّع َق َ
ِ
ِ
ِ
تُ ِ
َّللا  -أَك أ ْ ِ
ِ
ِ
اؿ:
اؾ َّ
َّللاُ أ ْ
رّمي َعَم ْيو َك ُى َػ ُمَشاف ٌقَ ،كَق ْج َن َي َ
َّللا َ -فَق َ
َخَب َخني َّ ُ
اؿ " :إَّن َسا َخي ََّخني َّ ُ
َف تَ ْدتَ ْغف َخ َل ُي ْع؟ َق َ
ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ 
يغ "
اؿ َسأ َِز ُ
يجهُ َعَمى َس ْبع َ
استَ ْغف ْخ َل ُي ْع ،أ َْك الَ تَ ْدتَ ْغف ْخ َل ُي ْعِ ،إ ْف تَ ْدتَ ْغف ْخ َل ُي ْع َس ْبع َ
َّللا َل ُي ْعَ فَق َ
يغ َم َّخة َفَم ْغ َي ْغف َخ َّ ُ
ْ
ِ
َقاؿَ :فرَّمى عَمي ِو رسػؿ َّ ِ
ال تُر ِل عَمى أ ٍ ِ
ال تَُق ْع
صَّم ْيَشا َم َع ُو ،ثُ َّع أ َْن َدَؿ َّ
ات أََبجاَ ،ك َ
َحج م ْش ُي ْع َم َ
َّللاُ َعَم ْيوَ :ك َ َ ّ َ
َ
َ ْ َُ ُ
َّللا َ ك َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
اّلِل َكَرُسػلِوَ ،ك َماتُػا َك ُى ْع َفاسُقػ َف( البخارؼ ،2000 ،ج ،6ح ،4672ص.)68
َعَمى َق ْب ِِخه ِإَّن ُي ْع َكَف ُخكا ِب َّ
 .3مػافقتو في تحخيع الخسخ (الذيخ ،2012 ،ص:)118
تع تحخيع الخسخ عمى مخاحل ،عغ عس ِخك ب ِغ ُشخحِبيل أَِبي ميدخة ،عغ عسخ ب ِغ الخ َّ
اب ،أََّنو َقاؿَّ :
ص ِ
الم ُي َّع
َ
َ ْ َ ََ َ ْ ُ َ َ ْ
َْ َْ ْ
ُ َ
َْ َ
ِ َّ ِ ِ
الخس ِخ بي ِ ٍ
ِ
ػن َظ َع ِغ َ ِ
الس ْي ِد ِخَ ،ف ُج ِعي ُع َس ُخ؛ َفُق ِخَئ ْت
البَق َخِةَ :ي ْدأَلُ َ
َبِّي ْغ َلَشا في َ ْ َ َ َ
اف شَفاءَ ،فَش َدَلت التي في َ
الخ ْسخ َك َ
َ
ِ
اء :يا أَي َّ ِ
ِ َِّ ِ ِ
الشد ِ
الخس ِخ بي ِ ٍ
ِ
َّ
ال َة
الر َ
ال تَْق َخُبػا َّ
آم ُشػا َ
ُّيا الح َ
اؿ :الم ُي َّع َبِّي ْغ َلَشا في َ ْ َ َ َ
َ َ
َعَم ْيو َفَق َ
يغ َ
اف شَفاءَ ،فَش َدَلت التي في ّ َ
ِ
ِ
الخس ِخ بياف ِشَف ٍ
ِ
َّ
اءَ ،فَش َدَل ِت اآلية َّالِتي ِف ي
اؿ :الم ُي َّع َبِّي َغ َلَشا في َ ْ َ َ َ
َكأ َْنتُ ْع ُس َك َارػَ ،ف ُجع َي ُع َس ُخَ ،فُق ِخَئ ْت َعَم ْيو ،ثُ َّع َق َ
ِ ِ
يج َّ
الس ْي ِد ِخِ ،إَلى َق ْػِل ِوَ  :ف َي ْل أ َْنتُ ْع
الذ ْي َ
اء ِفي َ
اف أ ْ
اْل َسائ َجةِ :إَّن َسا ُي ِخ ُ
الب ْغ َ
صُ
الع َج َاكَة َك َ
َف ُيػِق َع َب ْيَش ُك ُع َ
الخ ْس ِخ َك َ
زَ
ِ
ِ
اؿْ :انتَ َي ْيَشا ْانتَ َي ْيَشا (التخمحؼ ،1998 ،ج ،5ح ،3049ص.)103
ُم ْشتَ ُيػ َفَ ،ف ُجع َي ُع َس ُخ َفُق ِخَئ ْت َعَم ْيو َفَق َ
ويخمز الباحث مسا سبق إلى أف عسخ بغ الخصاب  لسا استباف شخيقو في اإلسالـ حتى انجفع إليو
كجخؼ في شخيقة كل مغ حا كؿ أف يترجػ لو ،بل إنو كاف يعسج إلى بعس تمظ الرخػر التي
بكل قػتو،
َ
كانت تعتخض شخيق الحيغ يخيجكف اإلسالـ ،ؼيحاكؿ االحتكاؾ بيا كاالصصجاـ معيا ،دكف أف يجكر مغ
حػليا ،فاألمخ عشج عسخ إما حق أك باشل كال ثالث ليا.
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السبحث الثاني

السزاميغ التخبػية السدتسجة مغ سيخة الخميفة عسخ بغ الخصاب
 السزاميغ التخبػية في السجاؿ العبادي
أو ًال :عقيجة عسخ بغ الخصاب 
ثانياً :عبادة عسخ بغ الخصاب 

ثالث ًا :تالوة عسخ بغ الخصاب القخآف الكخيع وحبة مجالذ الحكخ وأدعيتو

رابع ًا :سخاء عسخ بغ الخصاب وتبخعو

 السزاميغ التخبػية في السجاؿ االجتساعي
أو ًال  :مفيػـ التخبية االجتساعية
ثاني ًا :الحياة االجتساعية في اإلسالـ

ثالثاً :السزاميغ التخبػية االجتساعية السدتسجة مغ سيخة عسخ بغ الخصاب 

رابع ًا :استقخار السجتسع السدمع وأمشو

خامداً :األمخ بالسعخوؼ والشيي عغ السشكخ (الحدبة)

 السزاميغ التخبػية في السجاؿ الدياسي

أو ًال .تعخيف الدياسة لغ ًة واصصالحاً
ثانياً :شخوط العسل بالدياسة الذخعية

ثالث ًا :الدياسة الذخعية عشج أميخ السؤمشيغ عسخ بغ الخصاب 
ابعا :احداس عسخ بغ الخصاب  الكبيخ بالسدؤولية
رً
خامداً :سياسة عسخ في االدارة والحكع
سادس ًا :سياسة عسخ في القزاء

 السزاميغ التخبػية في السجاؿ التعميسي
أوالً :اىتساـ الفاروؽ بالعمع
ثانيا :الفاروؽ والذعخ والذعخاء

ثالثا :اجتيادات الفاروؽ عسخ بغ الخصاب  في تأميغ أجػاء التعميع في البالد

السفتػحة
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السبحث الثاني

السزاميغ التخبػية السدتسجة مغ سيخة الخميفة عسخ بغ الخصاب
 السزاميغ التخبػية في السجاؿ العبادي
إف اإلنداف ىحا الكائغ العجيب الحؼ خمق ألجل غاية محجدة السعالع أال كىي عباد هللا عد كجل ،قاؿ
ِ
اإل ْنذ ِإ َّال لِيعبجك ِف ( )56ما أ ُِر ِ
ِ
ِ
ص ِع ُسػ ِف (ِ )57إ َّف
َف ُي ْ
يج أ ْ
يج م ْش ُي ْع م ْغ ِرْز ٍؽ َك َما أ ُِر ُ
َ ُ
َ ْ ُُ
تعالىَ  :ك َما َخَمْق ُت اْلج َّغ َك ْ َ
ِ
يغ ( الحاريات :آية.)58-56
َّللا ُى َػ َّ
اؽ ُذك اْلُق َّػِة اْل َست ُ
الخَّز ُ
َّ َ
اك ْع َعَبثا َكأََّن ُك ْع ِإَل ْيَشا َال تُْخ َج ُعػ َف( السؤمشػف ،آية.)115
كقاؿ تعالى :أَ َف َح ِد ْبتُ ْع أََّن َسا َخَمْقَش ُ
كقج كفخ هللا عد كجل كافة الدبل لمتيديخ عمى اإلنداف لعبادتو عمى الػجو األكسل ،كالعبادة في اإلسالـ

كل
ىي الجػىخ كاألساس ليحا الجيغ العطيع ،فكل عسل صالح عبادة كتقخب إلى هللا عد كجل ،بسعشى أخخ ُ
ِ
ػؿ
اؿ َرُس ُ
اؿَ :ق َ
فع ْغ أَبي ُى َخْي َخَة َق َ
شيء يخاد بو كجو هللا عد كجل عبادة كتقخب إلى هللا يثاب عمييا صاحبياَ ،
َّللاِ ِْ :
َف َال ِإَل َو ِإ َّال هللا كأدناىا إماشة األذػ عغ الصخيق" (ابغ
َّ
َع َال َىا َش َي َادةُ أ ْ
اف ِب ْ
يس ُ
ز ٌع َك َس ْب ُعػ َف ُش ْعَبة أ ْ
"اإل َ
حباف ،1998 ،ج ،1ح ،420ص.)191
تعخيف العبادة لغ ًة :

أصل العبادة مغ الفعل َعَب َج ال حؼ يعشي الخزػع كالتحلل كالصاعة كاالستكانة كمالزمة الذيء كعجـ
مفارقتو (ابغ مشطػر ،1992 ،ج ،3ص.)271
العبادة في الذخع :
ىي اسع جامع لكل ما يحبو هللا كيخضاه مغ األقػاؿ كاألعساؿ الباششة كالطاىخة ،فالرالة كالدكاة كالرياـ

كالحج كصجؽ الحجيث كأداء األمانة كبخ الػالجيغ كصمة األرحاـ كالػفاء بالعيػد كاألمخ بالسعخكؼ كالشيي عغ
السشكخ كالجياد لمكفار كالسشافقيغ كاإلحداف لمجار كاليتيع كالسدكيغ كابغ الدبيل كالسسمػؾ مغ اآلدمييغ كالبيائع
كالجعاء كالحكخ كالقخاءة كأمثاؿ ذلظ مغ العبادة (ابغ تيسية ،2005 ،ج ،1ص.)44

كبحلظ فيي ت ذتسل عمى الرالة كالرػـ كالحج كالػفاء بالعيج كأداء األمانة كصمة الخحع كصجؽ الحجيث كبخ
الػالجيغ كاإلحداف لمجار كاليتيع كاألمخ بالسعخكؼ كالشيي عغ السشكخ.
كالعبادة ىي حب كخزػع  ،كالعبادة السأمػر بيا تتزسغ معشى الحؿ كالحب في تتزسغ غاية الحؿ هلل

تعالى بغاية السحبة لو (القخضاكؼ ،1995 ،ص.)31

كالحب مالزـ لمقمب ،كليحا ال يكفي أحجىسا في عبادة هللا بل يجب أف يكػف هللا أحب إلى العبج مغ كل

شيء كأف يكػف هللا أعطع مغ أؼ شيء ،بل ال يدتحق السحبة كالخزػع التاـ إال هللا عد كجل ،قاؿ تعالى:
ُ قل ِإف َكاف آباؤ ُكع كأَبَشاؤ ُكع كإِ ْخػ ُان ُكع كأ َْزكاج ُكع كع ِذيختُ ُكع كأَمػاؿ ا ْقتَخْفتُسػىا كِتجارةٌ تَ ْخ َذػ َف َكدادىا كمد ِ
اك ُغ
ْ ْ َ َ ُ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ َْ ٌ َ ُ َ َ َ َ
ْ
َ َ َ َََ
ِ ِِ
تخضػنيا أَح َّب ِإَلي ُكع ِمغ َّ ِ
ِ
ِِ ِ ٍ ِ
َّللا ِبأ ِ
َّ
َّللا َال َي ْي ِجؼ اْلَق ْػَـ
ْ ْ َ
َم ِخه َو َّ ُ
َْ َ ْ َ َ َ
َّرػا َحتى َيأْت َي َّ ُ ْ
َّللا َكَرُسػلو َكج َياد في َسبيمو َفتََخب ُ
ِِ
يغ( التػبة ،آية. )24
اْلَفاسق َ
22

والعبادة الحقة البج أف يتػفخ ليا شخشاف ىسا (القخضاكؼ ،1995 ،ص ص:)33-23
 .1االلتداـ بسا شخع هللا كدعا إليو رسمو ،فميذ عبجا كال عابجا هلل مغ رفس االستدالـ ألمخه ،كاستكبخ عغ
اتباع نيجو ،كاالنؿياد لذخعو ،كال يكفي إقخار الخبػبية كلكغ إتباع الحق ىػ إقخار األلػـية هلل عد كجل،
ِ
يغ( الفاتحة ،آية.)5
َّاؾ َن ْدتَع ُ
َّاؾ َن ْع ُب ُج َكإِي َ
قاؿ تعالىِ :إي َ
 .2صجكر ىحا االلتداـ مغ قمب يحب هللا تعالى ،فميذ في الػجػد مغ ىػ أجج مغ هللا بأف ُي َحب ،لسا لو مغ

فزل كنعع عمى خمقو لإلنداف كال تتحقق السحبة إال بالصاعة الخالرة هلل تعالى ،كلخسػلو  قاؿ تعالى:
ِ
ِ
ِ
ِ
يع ( آؿ عسخاف ،آية.)31
َّللا َفاتَِّب ُعػِني ُي ْحِب ْب ُك ُع َّ
َّللا َغُف ٌ
َّللاُ َكَي ْغف ْخ َل ُك ْع ُذ ُن َ
ػب ُك ْع َو َّ ُ
ُق ْل إ ْف ُك ْشتُ ْع تُحبُّػ َف َّ َ
ػر َرح ٌ
كعغ أنذ بغ مالظ قاؿ :قاؿ رسػؿ هللا " : ثالث مغ كغ ؼيو كجج حالكة اإليساف  :أف يكػف هللا كرسػلو
أحب إليو مسا سػاىسا  ،كأف يحب السخء ال يحبو إال هلل  ،كأف يكخه أف يعػد في الكفخ كسا يكخه أف يقحؼ في
الشار" (.البخارؼ ،2000 ،ج ،1ح ،16ص.)12

كعغ أبي ىخيخة قاؿ :قاؿ رسػؿ هللا " : فػ الحؼ نفدي بيجه ال يؤمغ أحجكع حتى أكػف أحب إليو مغ

كالجه ككلجه" (البخارؼ ، 2000:ج ،1ح ،14ص.)13
كعغ عبج َّ ِ
ِ
الشِب ِي  كىػ ِ
آخ ٌح ِبي ِج ُعسخ ب ِغ َ َّ ِ
اؿُ :كَّشا م َع َّ
اؿ َل ُو ُع َس ُخَ :يا َرُسػ َؿ
َ َْ
َ ََ ْ
الخصابَ ،فَق َ
َّللا ْب َغ ى َذاـٍَ ،ق َ
َ َُ
َ
ّ
َّ ِ
ِ
ٍ َّ ِ
ِ ِ
اؿ َّ
َح َّب
الشِب ُّي َ : 
الَ ،ك َّال ِحؼ َنْف ِدي ِبَي ِجِهَ ،حتَّى أ ُ
َكػ َف أ َ
َح ُّب ِإَل َّي م ْغ ُك ّل َش ْيء ِإال م ْغ َنْفدي!َ ،فَق َ
َّللاَ ،أل َْن َت أ َ
ِإَليظ ِمغ نْف ِدظَ ،فَقاؿ َلو عسخَ :فِإَّنو اآلف ،و َّ ِ
ِ
ِ
اؿ َّ
"اآلف َيا
الشِب ُّي :
َ
َْ ْ َ َ
َح ُّب ِإَل َّي م ْغ َنْفديَ ،فَق َ
َّللاَ ،أل َْن َت أ َ
َ ُ ُ َُ
ُ َ َ
ُع َس ُخ"(البخارؼ ،2000 ،ج ،6ح ،6257ص.)2445

يدتشتج الباحث مسا سبق ،أف عسخ بغ الخصاب قج كصل إلى قسة الحب هلل كرسػلو ،عشجما كاف رسػؿ

هللا أحب إليو مغ نقدو ،كىشا يتدع السقاـ لتشاكؿ معشي العبػدية كالعقيجة لجة عسخ بغ الخصاب في ىحه

العجالة.

ويدتخمز الباحث مغ سيخة عسخ بغ الخصاب في ىحا السزسار أحج السزاميغ التخبػية ذات البعج
العبادؼ ،أال كىػ ايزاح العقيجة الرحيحة باألفعاؿ كاألقػاؿ ،فإف االنحخاؼ عغ العقيجة الرحيحة ميمكة

كضياع؛ كػنيا تسثل الجافع القػؼ إلى العسل الشافع ،كالصمبة بال عقيجة صحيحة ،يربحػا فخيدة لألكىاـ
كالذكػؾ التي ربسا تتخاكع عمييع ،فتحجب عشيع الخؤية الرحيحة لجركب الحياة الدعيجة؛ حتى تزيق عمييع

حياتو ثع يحاكلػا التخمز مغ ىحا الزيق بإنياء حياتيع كلػ باالنتحار ،كقج كصمت معجالت االنتحار
كمحاكالت االنتحار في السجتسع الفمدصيشي خاصة بيغ الذباب إلى مدتػيات غيخ مدبػقة ،كىشا يبخز دكر
السعمع في إيزاح حخمة االنتحار مغ الشاحية الجيشية كبث ركح األمل في نفػس الصمبة كػنو مثل ليع قجكة

عسمية تتخجع األقػاؿ إلى أفعاؿ.
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أوالً :عقيجة عسخ بغ الخصاب

جاء اإلسالـ لترحيح العقائج الفاسجة التي كانت راسخة في الشفػس كالتي كانت سببا في انتذار الفػضى

في جسيع جػانب حياة الشاس في ذلظ الػقت في العقيجة كالذخيعة كاألخالؽ؛ ألف فداد السعتقج يخالف الرػرة
الرحيحة لإلسالـ الشقي الرافي ،الحؼ ركدت التخبية اإلسالمية عمى غخسو في نفػس الشاس مغ تعمق

القمػب باّلِل  ،كالسجاؿ عغ مطاىخ الذخؾ بو سبحانو كتخؾ الخخافات كالبجع كالسسارسات التي ال ُّ
تست
لمسعتقج الرحيح برمة.
* العبػدية هلل تعالى :

كاف عسخ بغ الخصاب  كػنو أميخ السؤمشيغ يجرؾ تساما َّأنو السدؤكؿ األكؿ أماـ هللا تعالى كأماـ أفخاد

السجتسع السدمع عغ تحقيق العبػدية هلل كحجه ؼيسا ىػ ضاىخ في السجتسع ،كذلظ بإخزاع الشاس ألكامخ هللا
كحثيع عمى تحؿيقيا ؼيسا بيغ كل فخد كبيغ هللا ( الساكردؼ ،1989 ،ص.)22

كقج كصف القخآف الكخيع مغ حكع بغيخ ما أندؿ هللا برفات ثالثة :الكفخ  ،قاؿ هللا تعالىَ  :ك َم ْغ َل ْع َي ْح ُك ْع
ِ
ِ
ِ
ِ
َّللا
َّللا َفأُكَلئ َظ ُى ُع اْل َكاف ُخك َف( السائجة ،آية  ،)44أك الطمع ،قاؿ تعالىَ  :ك َم ْغ َل ْع َي ْح ُك ْع ب َسا أ َْن َدَؿ َّ ُ
ب َسا أ َْن َدَؿ َّ ُ
َّللا ِؼ ِ
ِ
َّ ِ
َىل ِْ ِ ِ
يو
اإل ْنجيل ِب َسا أ َْن َدَؿ َّ ُ
َفأُكَلئ َظ ُى ُع الطال ُسػ َف( السائجة ،آية  ،)45أك الفدػؽ ،قاؿ تعالىَ  :كْلَي ْح ُك ْع أ ْ ُ
َّللا َفأُكَلِئظ ىع اْلَف ِ
اسُقػ َف(السائجة ،آية.)47
َك َم ْغ َل ْع َي ْح ُك ْع ِب َسا أ َْن َدَؿ َّ ُ
َ ُُ

كىحه اآليات ىي أمخ مغ هللا  كيجب عمى السدمع تصبيقيا فكيف بالحاكع السدمع  ،لحا يتسثل دكر عسخ

بغ الخصاب  في تصبيق أحكاـ هللا  في السجتسع ،فالحاكع السدمع عميو كاجبات تجاه رعيتو كمشيا إقامة
الحجكد لتراف محارـ هللا عغ االنتياؾ كتحفع حقػؽ عباده مغ إتالؼ كاستيالؾ (الساكردؼ،1989 ،

ص.)22

كقج كاف عسخ بغ الخصاب  يعمع مزسػف ىحه اآليات كما كصف هللا بو مغ لع يحكع بسا أندؿ هللا 

لحلظ حكع باإلسالـ شالسا َك َج َج نرا مغ القخآف الكخيع كالدشة كالشبػية في كل ما يعخض لو (العسخؼ،2012 ،
ص.)39
كركػ عغ حري ٍغ اْلس َدِن ِيَ ،قاؿَ :قاؿ عسخ بغ اْلخ َّ
ابِ :إَّنسا مَثل اْلعخ ِب ِم ْثل جس ٍل أَِن ٍ
ص ِ
ط ْخ
ف اتََّب َع َق ِائ َجهُ َفْمَي ْش ُ
َ َ ُ َُ ْ ُ َ
َ َ ُ ََ
ُ ََ
َْ ُ َ ْ ُ ّ
َما أَنا َفػر ِب اْل َكعب ِة َألَح ِسَمَّشيع عَمى َّ
ِ
الص ِخ ِ
يق (ابغ أبي شيبة ،2008 ،ج ،7ص.)558
َقائ ُجهُ َح ْي ُث َيُق ُ
ْ ُْ َ
َْ
ػدَ ،فأ َّ َ َ َ ّ
إف حخص عسخ بغ الخصاب  عمى تحقيق العبػدية هلل  كتصبيق الذخيعة ليدت مجخد دعػػ أك كالـ
يقاؿ أماـ الشاس  ،كإنسا حؿيقة ثابتة ككاقعا رآه الجسيع  ،فكاف تصبيقو ألحكاـ اإلسالمي أكال عمى أفخاد أسختو
َف عسخ بغ اْلخ َّ
ص ِ
اب،
قبل أف يكػف عمى الشاس ،كذلظ بإقامة الحج عمى ابشوَ ،ع ِغ َّ
الد ِائ ِب ْب ِغ َي ِد َيج ،أََّن ُو أ ْ
َخَب َخهُ أ َّ ُ َ َ ْ َ َ
ِ
ابَ ،ف َدعع أََّنو َشخاب ال ِّ ِ
َخخج َعَم ْي ِيع َفَقاؿِ :إِّني كج ْج ُت ِم ْغ ُف َال ٍف ِريح َشخ ٍ
اف
ص َالء َكأََنا َسائ ٌل َع َّسا َش ِخ َبَ .فِإ ْف َك َ
ََ
ََ ُ َ ُ
َ َ
ََ
ْ َ
اما (مالظ ،2004 ،ج ،5ح ،3116ص.)1233
ُي ْد ِك ُخ َجَم ْجتُ ُو َف َجَم َج ُه ُع َس ُخ اْل َح َّج تَ ِّ
لقج كاف عسخ بغ الخصاب  حخيرا عمى تحقيق التخبية العبادية في السجتسع السدمع؛ َّ
ألف الحاكع السدمع
مصالب بالعسل عمى تحقيق العبػدية هلل تعالى بتصبيق اإلسالـ في السجتسع السدمع ،فكاف يخػ َّ
أف ىشالظ
اؿ ُع َس ُخ ْب ُغ
بعس الرفات التي يجب أف تتػفخ ؼيسغ يتػلى مدؤكلية تتعمق بأفخاد السجتسع كخاصة األمارة فَق َ
24

ِ ِ
اْلخ َّ
ِ
ِ
َّ
ص ِ
الش ِ
َف َيمِي َى َحا ْاألَم َخ َ -ي ْعِشي أَم َخ َّ
يغ ِفي َغ ْي ِخ
ابَ " :ال َي ْشَب ِغي أ
َ
اس ِ -إال َر ُج ٌل ؼيو أ َْرَب ُع خ َال ٍؿ :الّم ُ
ْ
ْ
ْ َ
ِ
الذ َّجة ِفي َغي ِخ ع ْش ٍ
ِ
ٍ
ص ْت ك ِ
ٍ ِ
ف ،ك ِْ
اح َجةٌ ِم ْش ُي َّغ
اؾ ِفي َغ ْي ِخ ُب ْخ ٍلَ ،ك َّ
ض ْعفَ ،ك ّ ُ
َ
اإل ْم َد ُ
ْ ُ
الد َس َ
احةُ في َغ ْي ِخ َس َخؼَ ،فإ ْف َسَق َ َ
َ
َف َد َج ِت الثَّ َال ُث " (الرشعاني ،1983 ،ج ،8ص.)298

َّ
إف اتراؼ األميخ بيحه الرفات األربع التي ذكخىا عسخ  يديع في إلداـ الشاس بعبػدية هللا  ، كسا

أف السجتسع السدمع لغ يشزبط إف كاف األميخ ضعيفا حتى كلػ كاف عابجا تؿيا ،ك َّإنسا يشزبط السجتسع عشجما
يكػف األميخ قػيا؛ َّ
الد ِائ ِب ْب ِغ
فع ِغ َّ
الح ْكع يحتاج لألقػياء أكثخ مغ حاجتو ّ
لمعباد ،كىحا مغ فقو عسخ َ 
ألف ُ
ابَ :ال أَخاؼ ِفي َّ ِ
ِ
َف رجال َقاؿ لِعسخ ب ِغ اْلخ َّ
ِ
ِ
ص ِ
ِ
َما َم ْغ
اؿ :أ َّ
َ
َ ُ
َ ُ ََ ْ
َّللا َل ْػ َم َة َالئ ٍع َخ ْيٌخ لي أ َْـ أُ ْقب ُل َعَمى َنْفدي؟ َفَق َ
َي ِد َيج ،أ َّ َ ُ
ِِ
كلِي ِمغ أَم ِخ اْلسدمِ ِسيغ َشيئاَ ،ف َال يخ ِ
َّللاِ َلػم َة َالِئعٍ ،كمغ َك ِ
ِ
ر ْح ِل َػلِ ِي
ََْ َ
ََ ْ
ُْ َ ْ
َ َ ْ ْ
اف خْمػا َفْم ُيْقب ْل َعَمى َنْفدوَ ،كْلَي ْش َ
ف في َّ ْ َ
ّ
َم ِِخه (الرشعاني ،1983 ،ج  ،11ص.)333
أْ
يدتخمز الباحثَّ ،
أف عسخ  في قػلو ىحا يخػ أف الحاكع السدمع يذكل بسسارساتو قجكة لمخعية تأخح

بيجىع نحػ التآسي بو في تحقيق الجسيع حاكسا كمحكػما لمعبػدية هلل  في السجتسع؛ َّ
ألف ىحه السسارسات

ال تعبجية مغ قبل الحاكع كتصبيقو الذخيعة عمى الجسيع بعجؿ ستسشع الفػضى االجتساعية الستختبة عمى انتذار
كثيخ مغ األمػر التي تخالف أمخ هللا  ، لحلظ فإف مغ صالحيات أميخ السؤمشيغ تحقيق العبػدية هلل 
كذلظ بتصبيق شخيعة هللا  ،فيػ السدؤكؿ األكؿ عغ تحقيق ذلظ.

ويدتش تج الباحث مغ سيخة عسخ بغ الخصاب في ىحا السزسار أحج السزاميغ التخبػية ذات البعج

العبادؼ ،أال كىػ ضخكرة تحقيق العبػدية هلل كحجه ،كىي غاية الػجػد اإلنداني في الحياة الجنيا ،كمغ ىشا
فإف ؾياـ السعمع بغخس ىحا السزسػف في نفػس الصمبة ي ِ
رحح ترػراتيع كمذاعخىع ،كسا يرحح حياتيع
ُ ّ
كأكضاعيع ،فال ُيسكغ أف تدتقخ الترػرات كالسذاعخ ،إال بيحه السعخفة كما يتبعيا مغ إقخار كتدميع لمخالق

السعبػد فقط دكف السخمػقات ،ؼيدتذعخكف العدة أماـ كل ضالع أك متجبخ ،ىكحا يشسػ شبابشا الفمدصيشي عمى
العدة الحؿيؿية ،كىحا ما نحتاجو في تشذئة األجياؿ ليكػنػا بحق مؤىميغ لسػاجية التحجيات كصشع السدتقبل،
كتحخيخ البالد كالعباد.
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ثانياً :عبادة عسخ بغ الخصاب

إف عسخ بغ الخصاب  ىػ عسخ في كل شأف بكل شاقاتو كحدمو كعدمو كشسػخو ،فكاف في الرالة

إلى الغاية القرػػ محافطا عمييا في الجساعات ،كإحياء لميل كالتزخع الخاشع إلى هللا ،يدخد الرػـ ،كيػالي
نجؼ اليج  ،شخي الشفذ  ،كاسع الرجقات  ،تالَّء لكتاب هللا  ،مشقصع الشطيخ في الخذػع كاإلنابة،
الحج َّ ،

ككاف نقر ختسو "كفى بالسػت كاعطا يا عسخ" (الذيخ ،2012 ،ص.)172

ولقج حخص عسخ بغ الخصاب عمى تحقيق معاني العبادة في نفدو وفي السجتسع اإلسالمي ،ومغ ذلظ ما
يأتي :
 .1الرالة:
لقج ُعِشي اإلسالـ في كتابو كسشتو بأمخىا ،كشجد كل التذجيج في شمبيا ،كححر أعطع التححيخ مغ تخكيا،
َ
فيي عسػر الجيغ ،كمفتاح الجشة ،كخيخ األعساؿ ،كأكؿ ما يحاسب عميو السؤمغ يػـ الؿيامة  ،قاؿ تعالى:
الر َال ِة ك ِمغ ُذ ِريَِّتي ربَّشا كتََقبَّل دع ِ
ِ ِ
ِ
اء( إبخاـيع ،آية.)40
يع َّ
ََ َ ْ َُ
َ ْ ّ
َ ر ّب ْ
اج َعْمشي ُمؿ َ
كيبجأ بيا كيختع أكصاؼ السؤمشيغ قاؿ تعالىَ  :ق ْج أَْفَمح اْلسؤ ِم ُشػ َف (َّ )1ال ِحيغ ىع ِفي ص َالِت ِيع َخ ِ
اش ُعػ َف
َ ُْ
ْ
َ
َ ُْ
َّ ِ
َّ ِ
َّ ِ
ِ ِ ِ
َّ
يغ ُىع لُِفخ ِ
طػ َف (ِ )5إ َّال
كج ِي ْع َح ِاف ُ
ضػ َف (َ )3كالح َ
يغ ُى ْع َع ِغ الم ْغ ِػ ُم ْع ِخ ُ
(َ )2كالح َ
يغ ُى ْع ل َّمدَكاة َفاعُمػ َف (َ )4كالح َ ْ ُ
َعَمى أ َْزك ِ
ِ
اء َذلِ َظ َفأُكَلِئ َظ ُى ُع اْل َع ُادك َف ()7
اج ِي ْع أ َْك َما َمَم َك ْت أ َْي َس ُان ُي ْع َفِإَّن ُي ْع َغ ْي ُخ َمُمػ ِم َ
َ
يغ (َ )6ف َسغ ْابتَ َغى َكَر َ
ِ
ِ
ِ
َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
طػ َف(السؤمشيغ ،آية.)9-1
صَم َػات ِي ْع ُي َحاف ُ
اعػ َف (َ )8كالح َ
َكالح َ
يغ ُى ْع أل ََم َانات ِي ْع َك َع ْيجى ْع َر ُ
يغ ُى ْع َعَمى َ
كقج فيع عسخ مشدلة الرالة كعطسيا في الجيغ ،فاىتع بيا لشفدو كلمسجتسع االسالمي ،فعغ ِ
الس ْد َػر بغ
الميَم ِة َّالِتي ُ ِ ِ
َّ ِ ِ َّ
ِ
اؿُ :ع َس ُخ:
ر َال ِة ُّ
يياَ ،فأ َْيَق َ
مخخمة :أََّن ُو َد َخ َل َعَمى ُع َس َخ ْب ِغ اْل َخصاب م َغ ْ
الر ْب ِحَ ،فَق َ
شع َغ ف َ
ع ُع َس َخ ل َ
نعع .كَال ح َّ
ع ِفي ِْ
رَّمى ُع َس ُخَ ،ك ُج ْخ ُح ُو َي ْث َع ُب َدما(مالظ ،2004 ،ج ،2ح،117
اإل ْس َال ِـ لِ َس ْغ َت َخ َؾ َّ
ََْ َ َ
الر َال َةَ ،ف َ
ص.)53

 ومغ السزاميغ التخبػية في السجاؿ العبادي السدتسجة مغ سيخة عسخ بغ الخصاب؛ الحث عمى الرالةمغ خالؿ:
أ -السحافطة في الرالة:
لقج كاف عسخ مغ أشج الشاس حخصا عمى الرالة ،فسشح تػليو الخالفة اىتع بأمخ الرالة ،كحسل الشاس
ِِ
َف عسخ بغ اْلخ َّ
ص ِ
ط َيا
الر َالةَُ .ف َس ْغ َح ِف َ
َم ِخُك ْع ِع ْش ِجؼ َّ
عمييا كتعب تاركيا :أ َّ ُ َ َ ْ َ َ
اب َك َت َب ِإَلى ُع َّسالوِ" :إ َّف أ َ
َى َّع أ ْ
ع عَمييا ،ح ِف َ ِ
ِ ِ
َضَي ُع (مالظ ،2004 ،ج ،2ح ،9ص.)9
اىا أ ْ
ع د َيش ُوَ .ك َم ْغ َ
َّع َيا َف ُي َػ ل َسا س َػ َ
ضي َ
َك َحا َف َ َ ْ َ َ
ِ
ش ِع َغ ِفي َغَم ِ
كمغ ذلظ أ َّ
ط َك ُانػا َم ِعي ِفي
احتَ َسْمتُ ُو أََنا َكَرْى ٌ
ذ َّ
يغ ُ
َف ُع َس َخ  ح َ
اؿَ :ف ْ
الد َح ِخ َم َع اْلَف ْج ِخ َق َ
َ
الخحس ِغ بغ عػ ٍ
ِ ِ َّ
الش ِ
ؼ ُ يرّمِي ِب َّ
اؿَ :فَم َّسا أ ُْد ِخ َل َب ْيتَ ُو ُغ ِذي َعَم ْي ِو
اسَ ،ق َ
َم َخ َع ْب َج َّ ْ َ ْ َ َ ْ
َ
اْل َس ْدجج َحتى أ َْد َخْمَشاهُ َب ْيتَ ُوَ ،كأ َ
َ
ِ
ِمغ َّ ِ
ٍ َّ
اؿ :صَّمى َّ
اؿَ :ال ِإ ْس َال َـ لِ َس ْغ تََخ َؾ
َ
َسَف َخ ،ثُ َّع أَ َف َ
اس؟ ُقْمَشاَ :ن َع ْعَ ،ق َ
الش ُ
الش ْدؼَ ،فَم ْع َي َدْؿ في َغ ْس َخة َحتى أ ْ
اؽ َفَق َ َ
ِ
َّ
ضأَ ك َّ
اؿَ :يا ْاب َغ َعب ٍ
الر َال َة  ،ثُ َّع َد َعا ِبػ ُ ٍ
اب،
َّ
َّاسْ ،
اخ ُخْج َس ْل َم ْغ َقَتَمشيَ ،فَفتَ ْح ُت اْلَب َ
صمىَ ،فَم َّسا َسم َع َق َ
َ
ضػء َفتََػ َّ َ َ
ِ
ِ
َّللاِ أ َُبػ ُل ْؤُل َؤَة ُغ َالـ اْلس ِغ ِ
َفُقْم ُت لِ َّمش ِ
يخة ْب ِغ ُش ْعَب َةَ ،ف َخ َج ْع ُت ِإَلى ُع َس َخ،
يغ؟ َقاُلػاَ :ع ُج ُّك َّ
اسَ :م ْغ َ
ش َع َغ أَم َيخ اْل ُس ْؤ ِمش َ
ُ ُ َ
ِ
شعَش َظَ ،ف َدَعسػا أَ َّف أََبا لُ ْؤلُ َؤَة ُغ َالـ اْلس ِغ ِ
َكَب ُخ،
يخة ْب ِغ ُش ْعَب َة ُى َػ َّال ِحؼ َ
َّللا أ ْ
اؿُ َّ :
ش َعَش َظَ ،فَق َ
َ ُ َ
َؿ َم ْغ َ َ
َسأ ُ
َفُقْم ُت :أ َْرَسْمتَشي أ ْ
ُ
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َّللاِ ِب ٍ
ما َكان ِت اْلعخب لِ َتْق ُتَمِشي ،اْلحسج َِّّلِلِ َّال ِحؼ َال يح ُّ ِ ِ
ص َّال َىا" (ابغ شبة ،1978 ،ح،902
َ َ
َ ُْ
َُ
ََ ُ
ر َالة َ
اجشي ع ْش َج َّ َ
ص.)3
ويدتشتج الباحث مغ سيخة عسخ بغ الخصاب في ىحا السزسار أحج السزاميغ التخبػية ذات البعج

العبادؼ ،أال كىػ السحافطة عمى الرالة في كقتيا  ،كػف أف السحافطة عمى الرالة في كقتيا يحيى لجػ
الصمبة دافع االجتياد كالسثابخة في العبادات ككحلظ في األمػر الجنيػية كالدعي لمشجاح كاالنجاز كالتفػؽ.

ب -الخذػع في الرالة:
حث الكتاب كالدشة عمى الخذػع في الرالة كأكجه مخه بعج أخخػ ،كالخذػع  :ىػ خزػع الشفذ كتحلميا
كانؿيادىا ألكامخ هللا تعالى ،كعشجما يحرل الخذػع يقػـ العبج أماـ ربو متػاضعا كتتكدخ شيػات الشفذ،

كيدكؿ استكبارىا ،فال تمتفت يسيشا أك شساال ،كيطيخ أثخ ذلظ في أعزاء السرمي ،فال يعسل عبثا  ،كال يشطخ
إلى الججراف ،كال سكف ثػبا ،كال يعبث بمحيتو (عبج الدتار ،1990 ،ص.)71

كالخذػع في الرالة مغ األمػر السيسة التي تقخب العبج إلى هللا عد كجل ،قاؿ تعالى َ :ق ْج أَْفَم َح اْلس ْؤ ِم ُشػ َف
ُ
َّ ِ
َّ ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
ضػ َف( السؤمشػف ،آية .)2-1
يغ ُى ْع َع ِغ الم ْغ ِػ ُم ْع ِخ ُ
ص َالت ِي ْع َخاش ُعػ َف (َ )2كالح َ
( )1الح َ
يغ ُى ْع في َ
ومغ األمثمة عمى خذػع عسخ بغ الخصاب :
ِ
ِ ِ
ِ
طخ عسخ بغ اْلخ َّ
اب ِ إَلى َش ٍ
ص ِ
َّ
اؿ
اؿَ :ن َ َ ُ َ ُ ْ ُ َ
ّ
ْس ُوَ ،فَق َ
َ )1ع ْغ ُم َح َّسج ْب ِغ َع ْبج هللا اْلُق َخِش ِّيَ ،ع ْغ أَِبيو؛ َق َ
اب َق ْج َنك َذ َأر َ
يج َعَمى َما ِفي اْلَقْم ِب(.السالكي ،1997 ،ج ،4ح،1691
ع ال َي ِد ُ
ْس َظ؛ َفِإ َّف اْل ُخ ُذػ َ
َل ُوَ :يا َى َحا! ْارَف ْع َأر َ

ص.)474
الرُف ِ
َّللاِ بغ َش َّج ٍاد" :س ِسع ُت َن ِذيج عسخ ،كأََنا ِفي ِ
َش ُكػ َبِثّي َك ُح ْدِني ِإَل ى
آخ ِخ ُّ
ػؼ َيْق َأخُِ :إَّن َسا أ ْ
َ )2ع ْب ُج َّ ْ ُ
َ ْ
َ ُ ََ َ
َّللاِ(يػسف ،آية  ،) 86كالشذيج :صػت معو تػجع ،كسا يخدد الربي بكاءه في صجره (ابغ رجب ،د ت،
َّ
ج ، 4مدالة ،684ص.)243
ِ
َّ ِ
اؿِ َّ :
َىا َحتَّى َبَم َغ:
فَ ،فَق َأخ َ
ػس َ
ص َال َة اْلَف ْج ِخَ ،فا ْفتَتَ َح ُس َ
ػرَة ُي ُ
صمى بَشا ُع َس ُخ ْب ُغ اْل َخصاب َ
َ )3ع ْغ ُعَب ْيج ْب ِغ ُع َس ْي ٍخ َق َ َ
ِ
ز ْت عيَش ِ
ِ
َ ك ْابَي َّ
ص َعَ ،ف َخَك َع (الشيدابػرؼ،
يع( يػسف ،آية ْ )84اآلَي َةَ ،ب َكى َحتَّى ْانَق َ
َْ ُ
اه م َغ اْل ُح ْدف َف ُي َػ َكط ٌ
 ،1985ج ،3ص.)256
 .2الرياـ:
إ ف الرياـ يشسي لجػ الفخد التجريب كالربخ عمى الصاعة ،كذلظ يكػف بذكل جساعي لمسجتسع السدمع،
كيحكخ اإلنداف بالحيغ يعانػف مغ نقز ضخكريات
كيسشح الجدع راحة اجبارية لمجياز اليزسي لإلندافُ ،
الحياة فحيشيا يجرؾ جانب مغ جػانب معاناة الفقخاء ،السخاد مغ الرػـ أف يعير العبج ببػتقة اإليسافٍ ،
كجػ

مغ التقػػ كقمبو مغسػس بيسا ،ألنيسا ميداف عشج هللا لألفعاؿ
ُّ
ِ
الج َد ُج
ُم ْ
الج َد ُج ُكم ُوَ ،كِإ َذا َف َد َج ْت َف َد َج َ
صَم َح َ
صَم َح ْت َ
ز َغة :إ َذا َ

ح ،20ص.)52
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ِ
الج َد ِج
كاألقػاؿ ،قاؿ الشبي " : أَ َ
ال َكِإ َّف في َ
كُّمو ،أَ
ال َك ِىي الَقْم ُب" (البخارؼ ،2000 :ج،1
ُ ُ َ َ

* بعس ما ورد في سيخة عسخ بغ الخصاب في الرياـ:
أ -يفدج الرػـ الصعاـ كالذخاب كالجساع ،أما الصعاـ كالذخاب فطاىخ ،كقج قاؿ عسخ ب ِغ اْلخ َّ
ص ِ
اب َل ْي َذ
َ
ُ ََ ْ
الصعا ِـ كحجه؛ كَل ِكَّشو ِمغ اْل َك ِح ِب ،كاْلب ِ
َّ
اش ِل ك َّ
ِ
الذخ ِ
الرَي ِ َّ
الم ْغ ِػ (الطاىخؼ ،د ت ،ج ،4ص.)306
اب َك َ َ ْ َ ُ َ ُ ْ
َ َ
اـ م ْغ َ
َ
ّ ُ
ِِ
ِِ
ابَ ،ق ِ
أما الجساع ،فعغ عسخ بغ اْلخ َّ
ص ِ
ص ِائسا،
ُ ََ ْ َ َ
َ
َص َحابو َي ْػماَ :ما تََخْك َف َعَم َّي؛ َفإّني أ ْ
اؿ أل ْ
َصَب ْح ُت اْلَي ْػَـ َ
ِ
ِ
ص ُّػعاَ ،فأَتَْي َت َح َالال َال أ ََرػ َعَم ْي َظ َش ْيئا(الرشعاني،
ص ْس َت َت َ
َف َأخَْي ُت َج ِارَية لي َف َػَق ْع ُت َعَم ْي َياَ ،فَق َ
اؿ َعم ّّيُ :
 ،1983ج ،4ح ،7772ص.)271

ب -عغ ِزي ِاد ب ِغ حجي ٍخ ْاألَس ِج ِؼ َقاؿ :ما أرَيت رجال أَدأَب لِ ِ ِ ِ
َّ ِ
اب ك ُىػ ص ِائع كَل ِك ْغ ِبع ِ
ػد
َ ْ َُْ
ُ
مد َػاؾ م ْغ ُع َس َخ ْب ِغ اْل َخص َ َ َ ٌ َ
َ ّ َ َ َُْ َُ ْ َ ّ
َق ْج ُذ ِك َؼ َ -ي ْعِشي َياِبدا (الرشعاني ،1983 ،ج ،4ح ،7485ص.)200
ِ
اف ِفي اْل َع ْذ ِخ (الرشعاني ،1983 ،ج ،4ح ،7714ص.)256
اف َي ْدتَح ُّب أ ْ
زُ
زى َرَم َ
َف ُيْق َ
ج -كاف ُع َس َخ َك َ
أؼ العذخ األكائل مغ ذك الحجة  ،كعشو



قاؿ" :ما مغ أياـ أحب إلي أف أقزي فييا شيخ رمزاف مغ

أياـ العذخ" (اليشجؼ ،1981 ،ج ،8ح ،24316ص.)597
صيا ِـ أ ٍ
ِ
َّ ِ
دَ -ع ْغ أَِبي ِق َالَب َة ،أ َّ
ط ُخكا ِإَلى
ص َالِت ِوَ ،كَل ِك ِغ ْان ُ
اؿَ :ال تَْش ُ
ط ُخكا ِإَلى َ َ
َف ُع َس َخ ْب َغ اْل َخصابَ  ،ق َ
َحج َكَال َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ َّ
َشَفى (األصبياني ،1974 ،ج ،3ص.)27
َم َانِت ِو ِإ َذا ْائتُ ِس َغَ ،كَكَرِع ِو ِإ َذا أ ْ
ص ْجؽ َحجيثو إ َذا َحج َثَ ،كأ َ
َّاس ب ِغ عب ِج اْلس َّ
صمِ ِب َ ،قاؿُ :ك ْش ُت ج ا ِ
الش ِ
ِ
َحجا ِم َغ َّ
ِ
ز َل ِم ْغ ُع َس َخ،
اف أَ ْف َ
اس َك َ
ار ل ُع َس َخَ ف َسا َأرَْي ُت أ َ
َ
َ
قَ -عغ اْل َعب ْ َ ْ ُ
صياـ ،كِفي حاج ِ
ِ
ِ
ِ
الش ِ
ات َّ
َف ُي ِخ ِيشي ِو ِفي ا َّلش ْػـَِ ،ف َأخَْيتُ ُو
َّللا أ ْ
اسَ ،فَم َّسا تُُػّف َي َسأَْل ُت َّ َ
َ َ
ص َالةٌَ ،كِإ َّف َن َي َارهُ َ ٌ َ
إ َّف َلْيَم ُو َ
ِ ِ
ِ َّ
َّ
ِ
اؿ:
اؿ ِب َخ ْي ٍخُ ،قْم ُتَ :ما َك َ
ُم ْؿِبال م ْغ ُسػ ِؽ اْل َسج َيشةَ ،ف َدم ْس ُت َعَم ْيو َك َسم َع َعَم َّي ،ثُ َّع ُقْم ُت َل ُوَ :ك ْي َ
اف؟ َق َ
ف أ َْن َت؟ َق َ
ِ
يغ َفخ ْغ ُت ِم َغ اْل ِحد ِ
َّللاِ َك َاد َع ْخِشي َي ْي ِػؼ َل ْػَال أَِّني َك َج ْج ُت َربِّا َر ِحيسا(األصبياني،1999 ،
ابَ ،و َّ
ْاآل َف ح َ َ
َ
ص.)88

ويدتشتج الباحث مغ سيخة عسخ بغ الخصاب في ىحا السزسار أحج السزاميغ التخبػية ذات البعج

العبادؼ ،أال كىػ الحث عمى صياـ الشػافل ،كػف أف الرياـ تيحيب كإصالح لشفذ كركح الصمبة ،فسغ أىع
كضائف الرػـ أنو يدسػ بس ذاعخ السدمع كيجعمو يرفػ في داخمو مثل باقي مجاالت الذخيعة التي تجعمو
نطيفا مغ الخارج ،كىحا الشقاء كالرفاء كالصيارة التي تحجث لمسمتدـ بالرػـ كبسجاالت العبادة األخخػ ،فحلظ
يجعمو مدتجيبا لكل ما ىػ جيج كشيب كيتجشب كل ما ىػ خبيث.
 .3تيحيب الشفذ:

ٍ
َّ
جت إلى
الشاس
العرخ ،فقاؿ :إنسا َخ َخ ُ
َ
فخ َجع كقج صمى ُ
عسخ ،قاؿَ :خ َخج عسخ إلى حائط لوَ ،
 )1عغ ابغ َ
َّ
الشاس ،حائصي عمى السداكيغ صجقةٌ .قاؿ ليث :إنسا فاتتو في الجساعة (ابغ
فخ َج ُ
عت ،كقج صمى ُ
حائصيَ ،
كثيخ ،2009 ،ج ،1ص.)162

28

ِ
ِ
ِ َّ
صَّمى َم َع ُع َس َخ
 )2عغ أَبي ُم ْدم ٍع ْاأل َْزد َّؼ أَن ُو َ
س ْاأل َْم ِخ
اْل َس ْغ ِخ َبَ ،ف َس َّدى ِب َيا ،أ َْك َش َغَم ُو َب ْع ُ
كثيخ ،2009 ،ج ،1ص.)163

ب ِغ اْلخ َّ
ص ِ
اب  -أ َْك
َ
ْ
شَم َع َن ْجس ِ
اف،
َحتَّى َ
َ

َّ
صَّمى َم َع
َحجثَ ُو َم ْغ َ
ِ
ص َالِت ِو
َفَم َّسا َف َخغَ م ْغ َ

عسخ ب ِغ اْلخ َّ
ص ِ
اب 
َ
ُ ََ ْ
ِتْم َظ أَ ْعتَ َق َرَقَبتَْي ِغ (ابغ

 .4الربخ عمى الصاعة:

كاف عسخ  مزخب السثل في ؾياـ الميل لمعباد القائسيغ السدتغفخيغ باألسحار ،حيث كتب لعسخك بغ
نست بالشيار ضيعت رعيتي  ،كإذا نست بالميل ضيعت أمخ ربي" (السالكي،1997 ،
العاص" :يا عسخك إذا ُ
ج ،8ح ،3586ص.)314
َف عسخ بغ اْلخ َّ
آخ ِخ َّ
اب َكاف ي ِ ِ َّ
المي ِل ما َشاء هللا ،حتَّى ِإ َذا َكاف ِمغ ِ
ص ِ
المْي ِل،
كعغ أسمع مػلى عسخ :أ َّ ُ َ َ ْ َ َ
َ ْ
َ ُ َ
رّمي م َغ ْ َ
َ َُ
ِِ
مر َ ِ
َىَم َظ ِب َّ ِ ِ
صِب ْخ َعَم ْي َيا ال
صَ
الر َ
ال َةَّ ،
الر َ
ػؿ َل ُي ُعَّ :
َىَم ُو لِ َّ
أ َْيَق َ
ْم ْخ أ ْ
ع أْ
ال َة .ثُ َّع َي ْتُمػ ىحه َ
الةَ .يُق ُ
الر َالة َكا ْ
اآلي َةَ  :كأ ُ
الع ِاؾَب ُة لِمتَّْق َػػ( مالظ ،2004 ،ج ،2ح ،389ص.)162
َن َ
دئمُ َظ ِرْزقا َن ْح ُغ َن ْخُزُق َظ َك َ
ويدتخمز الباحث مغ سيخة عسخ بغ الخصاب في ىحا السزسار أحج السزاميغ التخبػية ذات البعج
َّ
َّ
اع ِة هللا ْازَد َاد
ص ْب اخ َعَمى ش َ
العبادؼ ،كىػ أىسية الربخ عمى الصاعات  ،فسغ البجييي أنوَ ُكم َسا ْازَدا َد الذاب َ
ُحبِّا ليحه العبادات كشػقا ليا ،كبالتالي ازداد تقخبا إلى السػلى عد كجل.
الفاروؽ والخػؼ مغ هللا

إف الخػؼ مغ هللا تعالى ىػ مغ أخز صفات عباد هللا الستقيغ كأكليائو السحدشيغ ،قاؿ هللا تعالىِ:إَّن َسا
َّ ِ
ِ
يغ ِإ َذا ُذ ِكخ َّ ِ
ِ
ِ
يسانا(األنفاؿ ،آية.)2
اْل ُس ْؤ ِم ُشػ َف الح َ
َّللا َكجَم ْت ُقمُ ُ
َ ُ
ػب ُي ْع َكإِ َذا ُتمَي ْت َعَم ْيي ْع َآياتُ ُو َزَاد ْت ُي ْع إ َ
ويعتقج الباحث أف الخػؼ مغ هللا عبادة قمبية عطيسة ال ترجر إال مغ مؤمغ صادؽ اإليساف ،فمحلظ
كانت لو السشدلة العالية كالفزي مة العطيسة عشج هللا عد كجل ،كالحؼ يق أخ سيخة عسخ بغ الخصاب  يججه مغ

أكثخ الشاس كرعا كخػفا مغ هللا عد كجل  ،فيي أثار التخبية الشبػية الحؼ زرعيا سيجنا رسػؿ هللا  في
أصحابو  ،كمفتاح شخرية الفاركؽ إيسانو كخػفو الذجيج مغ هللا عد كجل ،كاالستعجاد لميػـ االخخ كىحا

اإليساف كاف سببا في التػازف السجىر في شخرية عسخ ،ؼيزخب السثل في خػؼ عسخ مغ هللا عد

كجل .

* بعس ما ورد في سيخة عسخ بغ الخصاب في خػفو مغ هللا:
ِ
ِ
أ -عغ ابغ عباس قاؿَ :ل َّسا ُ ِ
ٍ َّ
يغَ ،كَلِئ ْغ
الس ْؤ ِمش َ
شع َغ ُع َس ُخ َج َع َل َي ْأَل ُعَ ،فَق َ
اؿ َل ُو ْاب ُغ َعبَّاس َكَكأَن ُو ُي َج ِّد ُع ُوَ :يا أَم َيخ ُ
َكاف َذاؾَ ،لَقج ص ِحبت رسػؿ َّ ِ
ٍ
ص ِح ْب َت أََبا َب ْك ٍخ
َّللا َ فأ ْ
َ َ ْ َ َْ َُ َ
ص ْحَبتَ ُو ،ثُ َّع َف َارْقتَ ُو َك ُى َػ َع ْش َظ َراض ،ثُ َّع َ
َح َد ْش َت ُ
ِ
ٍ
ص ْحَبتَ ُي ْعَ ،كَلِئ ْغ َف َارْقتَ ُي ْع
ص َحَبتَ ُي ْع َفأ ْ
َفأ ْ
َح َد ْش َت ُ
صح ْب َت َ
ص ْحَبتَ ُو ،ثُ َّع َف َارْقتَ ُو َك ُى َػ َع ْش َظ َراض ،ثُ َّع َ
َح َد ْش َت ُ
َّللاِ
ػؿ َّ ِ
َما ما َذ َكخ َت ِم ْغ صحب ِة رس ِ
اؾ َم ّّغ ِم َغ َّ
َّللا َ كِر َ
َلتَُف ِارَقَّش ُي ْع َك ُى ْع َع ْش َظ َر ُ
ضاهَُ ،فِإَّن َسا َذ َ
اؿ :أ َّ َ ْ
اضػ َفَ ،ق َ
ُ َْ َ ُ
ِ
ِ
َّللاِ َج َّل ِذ ْك ُخُه َم َّغ ِب ِو
اؾ َم ّّغ ِم َغ َّ
تَ َعاَلى َم َّغ ِب ِو َعَم َّيَ ،كأ َّ
ص ْحَبة َأِبي َب ْك ٍخ َكِر َ
ضاهَُ ،فِإَّن َسا َذ َ
َما َما َذ َك ْخ َت م ْغ ُ
َما ما تَخػ ِم ْغ ج َدِعي َفيػ ِم ْغ أَجِم َظ كأ ِ
ع األ َْر ِ
َّللاِ َل ْػ أ َّ
ال ْفتََج ْي ُت
َص َحاِب َظَ ،و َّ
ض َذ َـبا َ
َف ِلي ِش َ
ال َ
ْ َ ْ
َ
َعَم َّيَ ،كأ َّ َ َ
َجل أ ْ
َُ
اب َّ ِ
ِب ِو ِم ْغ َع َح ِ
َف أ ََراهُ" (البخارؼ ،2000 ،ج ،5ح ،3692ص.)12
َّللا َع َّد َك َج َّلَ ،قْب َل أ ْ
َع َاخِب ّّي َعَمى عسخ بغ الخصاب فقاؿ:
ف أْ
اؿَ :كَق َ
ام َة ْب ِغ ُزَى ْي ٍخَ .ق َ
بَ -ع ْغ ُق َد َ
29

يا عسخ اْلخيخ خيخ الجشة  ...ج ِي ْد بشي ِ
َّاتي كاكديشو
َ ّ َُ
ُ َُ َ ُْ َ ُْ
َع َاخِب ُّي؟.
قاؿ :فإف َل ْع أَ ْف َع ْل َي ُكػ ُف َما َذا َيا أ ْ
َقاؿ :أُ ْق ِدع أَِّني سػؼ أُم ِ
زَيَّش ْو
َ
َْ َ ْ
ُ
ز ْي َت يكػف ماذا يا أعخابي؟
اؿَ :فِإ ْف َم َ
َق َ
قاؿ :و َّ ِ
ِ
َالت ثَ َّس ْو
َّللا َع ْغ َحالي َلتُ ْدأََلَّش ْو  ...ثُ َّع تَ ُكػ ُف اْل َس ْدأ ُ
َ
إما ِإَلى َنا ٍر َكإِ َّما َجَّش ْو
كالػاقف السدئػؿ ّ
بيشيشو ّ ...
يري ى َحا لِ َحلِظ اْليػ ِـ ال لِ ِذع ِِخه ،و َّ ِ
ػع ِو ثُ َّع َقاؿ :يا غالـ أَع ِص ِو َق ِس ِ
زَّم ْت لِ ْحَيتُ ُو ِب ُجم ِ
َّللا
اؿَ :ؼَب َكى ُع َس ُخ َحتَّى ْ
اخ َ
ْ
َ
َ َ
َق َ
َ َْ
ْ َ
ُ
َمِم ُظ َق ِسيرا َغ ْي َخُه (البغجادؼ ،1995 ،ج ،5ص.)70
َما أ ْ
ذكخ بسػقف
ويعتقج الباحث ىشا ،أف أميخ السؤمشيغ عسخ بكى بكاء شجيجا بذعخ ذلظ األعخابي الحؼ ّ
بيػـ الؿيامة ،مع أنو ال يحكخ أنو ضمع أحجا مغ الشاس ،كلكشو لعطيع خذيتو كشجة خػفو مغ هللا تشيسخ دمػعو

يحكخه بيػـ الؿيامة.
أماـ كل مغ ّ
ج -كاف يدأؿ الشاس عغ حاجاتيع ،فإذا أفزػا إليو بيا قزاىا ،كلكشو يشياىع عغ أف يذغمػه بالذكاكؼ
الخاصة إذا تفخغ ألمخ عاـ ،فحات يػـ كاف مذغػال ببعس أمػر العامة ،فجاءه رجل فقاؿ :يا أميخ
فأعشي عمى فالف؛ فإنو ضمسشي ،فخفع عسخ الجرة ،فخفق بيا رأس الخجل ،كقاؿ:
السؤمشيغ ،انصمق معي ّ
تتخكػف عسخ كىػ مقبل عميكع  ،حتى إذا اشتغل بأمػر السدمسيغ أتيتسػه ،فانرخؼ الخجل متحم اخ  ،فقاؿ
عسخ عمي بالخجل :فمسا أعادكه ألقى بالجرة إليو ،كقاؿ :أمدظ الجرة  ،كاخفقشي كسا خفقتظ قاؿ الخجل  :ال
يا أميخ السؤمشيغ ،أدعيا هلل كلظ ،قاؿ عسخ :ليذ كحلظ إنسا أف تجعيا هلل كإرادة ما عشجه مغ الثػاب ،أك

تخدىا عمي فأعمع ذلظ  ،فقاؿ الخجل :أدعيا هلل يا أميخ السؤمشيغ ،كانرخؼ الخجل  ،أما عسخ فقج مذى
ّ
حتى دخل بيتو ،كمعو بعس الشاس مشيع األحشف بغ ؾيذ الحؼ حجثشا عسا رأػ  :افتتح الرالة فرمى
ركعتيغ ثع جمذ  ،فقاؿ  :يا ابغ الخصاب كشت كضيعا فخفعظ هللا  ،ككشت ضاال فيجاؾ هللا ،ككشت ذليال
فأعدؾ هللا  ،ثع حسمظ عمى رقاب السدمسيغ  ،فجاء رجل يدتعيحؾ  ،فزخبتو  ،ما تقػؿ لخبظ غجا إذا أتيتو
 ،فجعل يعاتب نفدو معاتبة ضششت أنو خيخ أىل األرض (ابغ السبخد ،2000 ،ج ،2ص.)503

د -عغ عمي  قاؿ  :رأيت عسخ بغ الخصاب عمى قتب يعجك  ،فقمت :يا أميخ السؤمشيغ أيغ تحىب  ،قاؿ :
بعيخ َن َّج مغ إبل الرجقة اشمبو  ،فقمت  :لقج أذلمت الخمفاء بعجؾ  ،فقاؿ  :يا أبا الحدغ ال تمسشي فػ الحؼ
بعث دمحما بالشبػة لػ أف عشاقا أخحت بذاشئ الفخات ألُخح بيا عسخ يػـ الؿيامة (ابغ الجػزؼ،1996 ،

ص.)153
ويدتشتج الباحث مغ سيخة عسخ بغ الخصاب في ىحا السزسار أحج السزاميغ التخبػية ذات البعج العبادؼ
 ،أال كىػ مخافة هللا في الدخ كالعمغ ،كالتي تعيغ الصالب عمى كل خيخ ،كترجه عغ كل شخ ،كتأخح بيجه

إلى فزائل األعساؿ كأحدشيا ،كتسشعو مغ ؾبائحيا كسيئيا ،فيي الشجاة لكل مغ تسدظ بيا في الجنيا ،كىي
خيخ زاد لسغ أراد اآلخخة كسعى ليا سعييا.
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 .5الحج:

كاف ُّ 
يحث َّ
الحج كيأمخىع بحلظ حتَّى قاؿ  :لقج ىسست أف أبعث رجاال ِإلى ىحه األمرار،
الشاس عمى
ِّ
ِ
ِ
يحج ،ؼيزخبػا عمييع الجدية ،ككافػ قج اجتيج بحيث
"س َع ٌة" ،فمع َّ
فيشطخكا ِإلى ّ
كل مغ كاف عشجه ج َجةٌ أؼ َ
الحج ،فقج كاف َّ
الشاس في عيج أبي ٍ
بكخ ،كعسخ يقترخكف عمى العسخة في
يكػف البيت معسػ ار في غيخ أشيخ ِّ
العسار مغ أىل
أشيخ ِّ
الحج ،كيتخكػف سائخ األشيخ ،ال يعتسخكف فييا مغ أمرارىع ،فرار البيت يعخػ عغ َّ
َّ
الحج،
الخصاب بسا ىػ أكسل ليع بأف يعتسخكا في غيخ أشيخ
األمرار سائخ الحػؿ  ،فأمخىع عسخ بغ
ِّ
الحج ،كىحا الحؼ اختاره ليع عسخ ىػ
الحج ،كغيخ أشيخ
ؼيريخ البيت مقرػدا معسػ ار في أشيخ
ِّ
ِّ
األفزل ،حتَّى عشج القائميغ بأف التستُّع أفزل مغ ِ
اإلفخاد كالقخآف ،كقج ثبت عشو َّ
َّ
كل عا ٍـ
بأنو  :كاف
يترجؽ َّ

بكدػة الكعبة ،كيقدسيا بيغ الح َّجاج .

بأمػر ،مشيا :
وفي مجاؿ الحج ،كاف عسخ بغ الخصاب يأمخ الػالة َّالحيغ يشػبػف عشو في الػاليات
ٌ
 ِإشعار َّالحج ،كالخخكج ِإلى السذاعخ .
الشاس بأكقات ِّ
 تختيبيع لمسشاسظ كفق َّالذخع .

 تقجيخه لمسػاقف بسقامو فييا .ِ -اتّباعو في األركاف السذخكعة (الرالبي ،2005 ،ص.)155

ويدتشتج الباحث مغ سيخة عسخ بغ الخصاب في ىحا السزسار أحج السزاميغ التخبػية ذات البعج

العبادؼ ،أال كىػ أىسية الجعػة إلى االلتداـ بأركاف كفخائس اإلسالـ ،لسا ليا مغ تأثيخ عمى تحقيق العبػدية

هلل



 ،كتحقيق الزبط االجتساعي في السجتسع ،فعشجما يمتدـ شباب السجتسع مسثميغ بسجتسع الصمبة بأركاف

كفخائس اإلسالـ ،فإنو يتػلج لجييع الحخص عمى الحفاظ عمى مجتسعيع متساسكا قػيا.
ثالثاً :تالوة عسخ بغ الخصاب القخآف الكخيع وحبة مجالذ الحكخ وأدعيتو
أ .القخآف الكخيع:

كاف لمقخآف الكخيع مكانة كبيخة عشج الفاركؽ  فقج كاف السبادر في جسع القخآف الكخيع بدبب القتل يػـ
ٍ
الدب ِ
َّاؽ ،أ َّ
اؿ :أ َْرَس َل
فع ْغ ُعَب ْي ِج ْب ِغ َّ
َف َزْي َج ْب َغ ثَاِبت َ ،ق َ
اليسامة ،فكاف أشج الحخص عمى جسع القخآف الكخيعَ ،
ِإَل َّي أَبػ ب ْك ٍخ مْقتل أَى ِل اليس ِ
ِ
َّ ِ ِ
اؿِ :إ َّف الَق ْت َل
امةَ ،فِإ َذا ُع َس ُخ ْب ُغ َ
اؿ أ َُبػ َب ْك ٍخِ :إ َّف ُع َس َخ أَتَاني َفَق َ
الخصاب ع ْش َجهَُ ،ق َ
ُ َ َ َ َ ْ ََ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
يخ ِم َغ الُق ْخ ِ
ام ِة ِبُق َّخ ِاء الُق ْخ ِ
آف،
آفَ ،كإِِّني أ ْ
َخ َذى أ ْ
َف َي ْد َتح َّخ الَق ْت ُل ِبالُق َّخاء ِباْل َس َػاش ِغَ ،فَي ْح َى َب َكث ٌ
استَ َح َّخ َي ْػَـ َ
َق ْج ْ
الي َس َ
آفُ ،قْمت لِعسخَ :كيف تْفعل َشيئا َلع يْفعْمو رسػؿ َّ ِ
ِ
ْم َخ ِب َج ْس ِع الُق ْخ ِ
َّللاِ َخ ْيٌخ،
اؿ ُع َس ُخَ :ى َحا َو َّ
َكإِّني أ ََرػ أ ْ
َّللا َ ق َ
ُ ُ ََ ْ َ َ َ ُ ْ ْ َ َ ُ َ ُ ُ
َف تَأ ُ
ِ ِ
ص ْجرِؼ لِ َحلِ َظَ ،كَأرَْي ُت ِفي َذلِ َظ َّال ِحؼ َأرَػ ُع َس ُخ (البخارؼ ،2000 ،ج،6
َفَم ْع َي َدْؿ ُع َس ُخ ُي َخاج ُعشي َحتَّى َش َخَح َّ ُ
َّللا َ
ح ،4986ص)183
فيحا يطيخ مجػ رجاحة عقل الفاركؽ ، وىشاؾ مػاقف كثيخة لمفاروؽ مع القخآف:
َف عسخ بغ اْلخ َّ
ص ِ
اب َ " ،ك َ ِ
َ ع ِغ ْاب ِغ َعب ٍ
ات َي ْػ ٍـ
َّاس ،أ َّ ُ َ َ ْ َ َ
ف َفَق َأخََ ،ف َج َخ َل َذ َ
ر َح َ
اف إ َذا َد َخ َل َب ْيتَ ُو َن َذ َخ اْل ُس ْ
ِ
َّ ِ
ِِ
طْم ٍع( األنعاـ ،آية ِ )82إَلى ِ
ِ ِ
آخ ِخ ْاآلَي ِة،
يس َان ُي ْع ِب ُ
َفَق َأَخ َفأَتَى َعَمى َىحه ْاآلَية :الح َ
آم ُشػا َكَل ْع َيْمب ُدػا إ َ
يغ َ
30

ِ َّ ِ
ِِ
ِ
ٍ
َف ْانتَ َع َل َكأ َ ِ
يغ
اؿَ :يا أََبا اْل ُس ْشح ِر أَتَْي ُت َقْب ُل َعَمى َىحه ْاآلَية الح َ
اءهُ ثُ َّع أ ََتى أَُب َّي ْب َغ َك ْعب َفَق َ
َخ َح رَد َ
ِ
ِ
طْم ٍع( األنعاـ ،آية  )82كَق ْج تَخػ أََّنا َن ْ ِ
ِ ِ
يغ ِإ َّف
يس َان ُي ْع ِب ُ
اؿَ :يا أَم َيخ اْل ُس ْؤ ِمش َ
طم ُع َكَنْف َع ُلَ ،فَق َ
َ َ
َيْمب ُدػا إ َ
ِ
ِِ
الذ ْخ ُؾ "
ػؿ َّ
الذ ْخ َؾ َل ُ
يع( لقساف ،آية ِ )13إَّن َسا َذلِ َظ ِّ
َّللاُِ :إ َّف ِّ
ب َحل َظَ ،يُق ُ
طْم ٌع َعط ٌ
يجؿ ىحا األثخ عمى أف الفاركؽ شجيج التأثخ بالقخآف الكخيع.
 كقاؿ َقِبير َة بغ جاِب ٍخ يُقػؿ ":ص ِحبت عسخ بغ اْلخ َّ
اب َ فسا أرَْي ُت رجال أَ ْق أَخ لِ ِك َت ِ
ص ِ
َّللاِ َكَال أَ ْفَق َو ِفي
اب َّ
َ ْ َ َ َ ُ َ ْ ُ ُ ََ ْ َ َ
َ
َُ
َ َ
يغ َّ ِ
ِد ِ
َح َد َغ لِ َج ِارِس ِو ِم ْش ُو" (الفدػؼ ،1981 ،ج ،1ص.)457
َّللا َكَال أ ْ
 ع ِغ اْلحد ِغَ ،قاؿَ :كاف عسخ بغ اْلخ َّ
ص ِ
طَ ،كَيْم َدَـ
اب َ " :ي ُس ُّخ ِب ْاآلَي ِة ِفي ِكْرِدِه َفتَ ْخ ُشُق ُوَ ،فَي ْب ِكي َحتَّى َي ْدُق َ
َ ُ َُ ْ ُ َ
َ
َ
ََ
آم ُشػا َكَل ْع
َ
َى َحا َل ْي َذ

ػن ُو َم ِخيزا "(البييقي ،2003 ،ج ،3ص.)414
َب ْيتَ ُو اْلَي ْػَـ َكاْلَي ْػ َم ْي ِغ َح َّتى ُي َع َاد َي ْح َد ُب َ
ويدتشتج الباحث مغ سيخة عسخ بغ الخصاب في ىحا السزسار أحج السزاميغ التخبػية ذات البعج العبادؼ

 ،أال كىػ االرشاد إلى تالكة القخآف الكخيع كحفطو.
ب .حبو مجالذ الحكخ:
كىي مجالذ تتشدؿ عمى أىميا الدكيشة ،كتغذاىع الخحسة ،كتحفيع السالئكة ،كيحكخىع هللا ؼيسغ عشجه ،فعغ
ٍ ِ
كيتجارسػنو بيشيع ،إال
كتاب هللا
ػـ في َبيت مغ ُبيػت هللا يتمػ َف َ
أبي ُىخيخة  ،عغ الشبي  قاؿ" :ما اجتَ َس َع َق ٌ
ُ
الد ِكيشة َ ِ
َّ
عشجه" (أبػ داكد ،2009 ،ج،2
تيع َّ
ندلت عمييع َّ
ؼيسغ َ
حس ُة ،كحفتيع السالئك ُة ،كَذ َكخُى ُع ُ
كغذَي ُ
هللا َ
الخ َ
ح ،1455ص.)585
وفي ىحا الجانب ُذكخ عشج الفاروؽ حبو لسجالذ الحكخ ،فعغ أَِبي س ِع ٍيج مػَلى أَِبي أ ٍ
اف ُع َس ُخ ْب ُغ
َْ
اؿَ :ك َ
ُس ْيج َق َ
َْ
َ
َ
ِ ِ
ِ ِ
َخخج ُو ِإال رجال َق ِائسا يرّمِيَ ،فس َّخ ِبَشَف ٍخ ِم ْغ أَصح ِ
ِ
َّ ِ
اب
ْ َ
َُ
َحجا ِإال أ ْ َ َ
اْل َخصاب َي ُع ُّذ اْل َس ْدج َج َب ْع َج اْلع َذاء َفال َي َخػ ؼيو أ َ
َ
َُ
ػؿ َّ ِ
ِ
ِ
ييع أُب ُّي بغ َكع ٍب َفَقاؿ :مغ ىؤ ِ
ِ
الء؟ َقاؿ أُب ُّيَ :نَفخ ِم ْغ أ ِ
رس ِ
اؿَ :ما َخَّمَف ُك ْع
َىم َظ َيا أَم َيخ اْل ُس ْؤ ِمش َ
ْ
َ َ ْ َُ
ٌ
َ َ
َّللا  ف ِ ْ َ ْ ُ ْ
يغَ ،ق َ
َُ
ِ
ِ
َى ْع َر ُجال َر ُجال
َب ْع َج َّ
استَْق َأخ ُ
اؿ أل َْدَن ُ
اى ْع ِإَل ْيو ُخ ْحَ ،ق َ
اؿ َف َجَم َذ َم َع ُي ْع ثُ َّع َق َ
َّللاَ ،ق َ
اؿَ :جَم ْدَشا َن ْح ُك ُخ َّ َ
الرالة؟ َق َ
اؿ َف َج َعا َف ْ
يجعػ َف حتَّى ْانتَيى ِإَل َّي كأَنا ِإَلى ج ْشِب ِو َفَقاؿ :ى ِ
اتَ ،فح ِ
َخ َحِني ِم َغ ِّ
الخ ْع َج ِة أَ ْف َك ٌل َح َّتى َج َع َل َي ِج ُج َم َّذ
ر ْخ ُت َكأ َ
ََ
َ َ
َْ ُ
ُ
َ
َ
َ
ِ ِِ
َّ
المي َّع ْ ِ
َّ
َكثَ ُخ َد ْم َعة
اف ِفي اْلَق ْػ ِـ أ ْ
اؿ ثُ َّع أ َ
اؿَ :كَل ْػ أ ْ
َخ َح ُع َس ُخَ ف َسا َك َ
اغف ْخ َلَشا الم ُي َّع ْار َح ْسَشاَ ،ق َ
ػؿ ُ
َف َتُق َ
َذل َظ مّشيَ ،فَق َ
ِ
اآلف َفتََف َّخُقػا (ابغ سعج ،1990 ،ج ،3ص.)223
َكال أ َ
اؿِ :إييا َ
َش ُّج ُب َكاء م ْش ُو ،ثُ َّع َق َ
ج .دعاؤه:

الجعاء أساس العبادة كسخ قػتيا كركح قػاميا؛ ألف الجاعي إنسا يجعػ هللا كىػ عالع يقيشا أنو ال أحج

يدتصيع أف يجمب لو خي اخ أك يجفع عشو ض اخ إال هللا  ، كىحه ىي حؿيقة التػحيج كاإلخالص ،كال عبادة أعطع
ض َأِإَلو مع َّ ِ
ِ
مشيسا .قاؿ تعالى :أ َّ ِ
َّللا َقمِيال َما
ف ُّ
زَ
يب اْل ُس ْ
ص َّخ ِإ َذا َد َعاهُ َكَي ْكذ ُ
اء ْاأل َْر ِ ٌ َ َ
َم ْغ ُيج ُ
ػء َكَي ْج َعمُ ُك ْع ُخَمَف َ
الد َ
َّ ِ
َّ
ِ
يغ َي ْدتَ ْكِب ُخك َف َع ْغ ِعَب َادِت ي
اؿ َرب ُ
َستَ ِج ْب َل ُك ْع ِإ َّف الح َ
تَ َحك ُخك َف(.الشسل ،آية  ،)62كقاؿ أيزاَ  :كَق َ
ُّك ُع ْاد ُعػني أ ْ
ِ
يغ( غافخ ،آية.)60
َسَي ْج ُخمُػ َف َج َيَّش َع َداخ ِخ َ
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ولمفاروؽ أدعيتو السأثػرة عشو ،مشيا:
ٍ
ِ
ٍ
الث َكمِس ٍ
ِ
ِ
َّ ِ
ات ِإ َذا ُقْمتُ َيا َف َي ْي ِس ُشػا
اؿَ :سس ْع ُت ُع َس َخ ْب َغ اْل َخصاب َيُق ُ
 َع ْغ َجام ِع ْب ِغ َش َّجاد َع ْغ ذؼ َق َخَابة َل ُو َق َػؿ :ثَ َ َ
المي َّع ِإِني غمِي ٌ ِ
ِ
المي َّع ِإِّني ِ
َّ
َّ ِ ِ
يل َف َد ِّخِشي (ابغ سعج ،1990 ،ج،3
يف َفَق ِّػنيَ ّ ُ َّ ،
ضع ٌ
َ
ع َفَمِّيّشي ،الم ُي َّع ِإّني َبخ ٌ
َعَم ْي َياُ :
ص.)208
 عغ عس ِخك ب ِغ ميسػ ٍف عغ عسخ ب ِغ اْلخ َّاب أََّنو َكاف يُقػؿ ِفي دع ِائ ِو َّال ِحؼ يجعػ ِب ِوَّ :
ص ِ
الم ُي َّع تََػَّفِشي َم َع
َ
َْ ُ
َُ
َ ْ ُ ََ ْ
ُ َ َ ُ
َ ْ َ ْ ْ َْ ُ
ِ
ِ
اب َّ
َخَي ِار(ابغ سعج ،1990 ،ج ،3ص.)252
األ َْب َخِار َكال تُ َخّمُِفِشي ِفي األ ْ
الش ِار َكأَْل ِحْقشي ِباأل ْ
َش َخِار َكِقشي َع َح َ
الشي ِج َّؼَ ،قاؿ :س ِسعت عسخ بغ اْلخ َّ
صػؼ ِباْل َكعب ِة كىػ يُقػؿَّ " :
ص ِ
الم ُي َّع ِإ ْف ُك ْش َت
َ َ ْ ُ ُ ََ ْ َ َ
 أََبا ُعثْ َس َابَ ،ك ُى َػ َي ُ ُ
اف َّ ْ
ْ َ َ َُ َ ُ
َّ ِ
ِ
َكتَبتَِشي ِفي أَى ِل َّ ِ ِ ِ ِ
َّ
ام ُحِشي َكأَ ْثِب ْتِشي
يياَ ،كِإ ْف ُك ْش َت َكتَْب َت َعَم َّي الح ْن َب َكاْل َغ َ
ْ
ْ
الد َع َادة َفأَ ْثب ْتشي ف َ
ز َب في الذَقاءَ ،ف ْ
ِ
ِ
ِفي أ ْ ِ
الدع َادةَ ،فِإَّن َظ تَسحػ ما تَ َذاء كتُ ْثِب ُت ،ك ِع ْش َج َؾ أ ُُّـ اْلكتَ ِ
اب" (ابغ بصة ،2005 ،ج ،4ح،1565
َىل َّ َ
َ
ُ َ
ُْ َ
ص.)131

المي ِل َقاؿَ " :قج تَخػ مَق ِ
ككاف عسخِ إ َذا َق ِ َّ
امي كتَ ْعَمع حاجِتيَ ،فأ َْر ِج ْعِشي ِم ْغ ِع ْش َج َؾ َيا َّ ِ
اجِتي
اـ م َغ ْ
َّللا ب َح َ
ُ
َ ُ َ َ
َ
 َ َ ُ َُْ َ َ
َ
مْفمِحا م ْش ِجحا مدتَ ِجيبا مدتَجابا ِليَ ،ق ْج َغَفخت لِي كر ِحس ْتِشي"َ ،فِإ َذا َقزى ص َالتَو َقاؿَّ :
"الم ُي َّع َال أ ََرػ َش ْيئا
َْ
َ
َ ُ َ
ُْ َ
ُْ
ََ َ
ُ
ُ
الج ْنيا يجكـ  ،كَال أَرػ حاال ِفييا يدتَ ِؿيع  ،اجعْمِشي أ َْن ِصق ِفييا ِب ِعْم ٍع كأَصست ِفييا ِبح ْكعٍَّ ،
ِ
الم ُي َّع َال تُ ْكِث ْخ
َ ْ ُُ َ ُ
ُ َ
َْ
م َغ ُّ َ َ ُ ُ َ َ َ
َ َْ ُ
لِي ِم َغ ُّ
ش َغىَ ،كَال تُِق َّل لِي ِم ْش َيا َفأ َْن َدىَ ،فِإ َّف َما َق َّل َكَكَفى َخ ْيٌخ ِم َّسا َكثَُخ َكأَْل َيى (ابغ أبي شيبة،
الج ْنَيا َفأَ ْ
 ،2008ج ،7ح ،34493ص.)99

ويدتشتج الباحث مغ سيخة عسخ بغ الخصاب في ىحا السزسار أحج السزاميغ التخبػية ذات البعج العبادؼ
تحخؼ أكقات الجعاء السدتجاب ،كىحا األمخ يديج الصمبة تقخبا مغ هللا ،كػف أف أكقات الجعاء
 ،أال كىػ ّ
السدتجاب ىي األكقات التي يكػف فييا اإلنداف بحاجة إلى هللا ،أك التي يدتسجىا مغ سيخة عسخ بغ

الخصاب التي سار فييا عمى سشة كمشيج الشبي  ،كييحا يبحث الصالب كيبحث في أمػر الجيغ أكثخ فأكثخ

كيقتخب مغ لحطات التيجج كالخزػع لمسػلى عد كجل مسا يشعكذ عميو كعمى السجتسع بالدكيشة كالخغبة
إلى هللا إلجابة دعػة أك رفع ضخ.
رابعاً :ترجؽ عسخ بغ الخصاب في الدخ والعمغ

كمغ األمثمة عمى كثخة صجقة عسخ بغ الخصاب :
 عغ أَسَمع َقاؿ :س ِسعت عسخَ قاؿ" :أَمخنا رسػؿ َّ ِر َّج َؽَ ،ف َػا َف َق َذلِ َظ َماال ِع ْش ِجؼَ ،فُقْم ُت :اْلَي ْػَـ
َّللا  أ ْ
َ َََ َ ُ ُ
ْ َ َ َ ْ ُ ُ ََ
َف َنتَ َ
ف م ِاليَ ،فَقاؿ رسػؿ َّ ِ
ِ
أَسِبق أَبا ب ْك ٍخ ِإف سبْقتُو يػما .قاؿَ :ف ِج ْئت ِبِش ِ
َىمِ َظ؟ ُقْم ُت:
ُ
َّللا َ : ما أ َْبَق ْي َت أل ْ
ْ ُ َ َ
َ َُ ُ
ْ َ َ ُ َْ
ْ
ر َ
ِم ْثَموَ ،قاؿَ :فأَتَى أَبػ ب ْك ٍخ ِب ُك ِل ما ِع ْش َجهَ .فَقاؿ :يا أَبا ب ْك ٍخ ما أَبَقي َت ِأل ِ
َّللا َكَرُسػَل ُو،
ْ
َ َ َ َ َ ْْ
ُ َ
اؿ :أ َْبَق ْي ُت َل ُي ُع َّ َ
َىم َظ؟ َفَق َ
ُ
ُ َ
ّ َ
ُساِبُق َظ ِإَلى َشي ٍء أََبجا (الجارمي ،2000 ،ج ،2ح ،1701ص.)1033
َفُقْم ُتَ :ال أ َ
ْ
اإلسال ِـ ثَس ٌغ صج َقةُ عسخ ب ِغ اْلخ َّ
ص ِ
ٍ ِِ ِ ِ ِ
 َع ِغ ْاب ِغ ُع َس َخ أ َّاب (ابغ سعج،1990 ،
َ
ْ َ َ ُ ََ ْ
ص َج َقة تُر ّج َؽ ب َيا في ْ
َف أ ََّك َؿ َ
ج ،3ص.)273
الشِب َّي َ ،فاستَأ ِ
اب ُعس ُخ أ َْرضا ِب َخ ْيَب َخَ ،فأ ََتى َّ
َص ْب ُت أ َْرضا
يياَ ،فَق َ
ْم َخهُ ف َ
 َع ِغ ْاب ِغ ُع َس َخَ ،ق َاؿ :أ َ
ْ َ
َص َ َ
اؿ :أ َ
ِ
ُّ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ر َّج ْق َت ِب َيا "
ْم ُخ ِبو؟ َق َ
اؿ " :إ ْف ش ْئ َت َحَب ْد َت أ ْ
َصَم َيا َكتَ َ
ب َخ ْيَب َخَ ،ل ْع أُص ْب َماال َقط أ َْنَف َذ ع ْشجؼ م ْش ُوَ ،ف َسا تَأ ُ
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ر َّج َؽ ِب َيا ُع َس ُخِ " :في اْلُفَق َخ ِاء،
َف َال تَُب َ
ر َّج َؽ ِب َيا ُع َس ُخ ":أ ْ
اعَ ،كَال تُ َ
ػى َبَ ،كَال تَُػَّر َث"َ ،ق َ
َق َ
اؿَ :فتَ َ
اؿَ :فتَ َ
يل ك َّ ِ
يل هللاِ تَبار َؾ كتَعاَلى ،كاب ِغ َّ ِ ِ
اب ،كِفي سِب ِ
الخَق ِ
َكاْلُق ْخَبىَ ،ك ِّ
ْك َل
َف َيأ ُ
اح َعَمى َم ْغ َكلَِي َيا أ ْ
َْ
الز ْيفَ ،ال ُجَش َ
ََ َ َ
الدب َ
َ
َ
ص ِعع ص ِجيقا ،غيخ متأَِّث ٍل ِؼ ِ
ِ
ِ ِ
يو "(ابغ حشبل ،2001 ،ج ،8ح ،4608ص.)218
ََْ َُ
م ْش َيا باْل َس ْع ُخكؼ ،أ َْك ُي ْ َ َ
ِ ِ
ِ
َّ ِ
 َع ِغ ْاب ِغ ُع َس َخ ،أ َّػؿ
اؿَ :يا َرُس َ
اؿ َل َيا :ثَ ْس ٌغَ ،فَق َ
اب أ َْرضا م ْغ َي ُيػد َبشي َح ِارثَ َة ُيَق ُ
َص َ
َف ُع َس َخ ْب َغ اْل َخصاب أ َ
ِِ
ِ ِِ
ِ
ػر ُث،
يج أ ْ
َص ْب ُت َماال َنؽيدا ،أ ُِر ُ
ص َج َقة َال تَُباعَُ ،كَال تُ َ
ػى ُبَ ،كَال تُ َ
ر َّج َؽ بوَ ،ق َ
اؿَ " :ف َج َعَم َيا َ
َف أَتَ َ
هللا ،إّني أ َ
ِ
الدِب ِ
آؿ ُعسخَ ،فسا َعَفا ِم ْغ ثَسخِتيا ج ِعل ِفي سِب ِ
ْؼ ِم ْغ ِ
الخَق ِ
يلَ ،كِفي ِّ
الخ ِ
اب،
ييا َذ ُكك َّأ
يل هللاِ تَ َعاَلىَ ،ك ْاب ِغ َّ
ََ َ ُ َ
َيم َ
َ
ََ َ
ِ
كاْلُفَقخ ِاء ،كلِ ِحؼ اْلُقخبى ،ك َّ ِ
َف َيأ ُ ِ
ِ
ص ِجيقا َغ ْي َخ
اح أ ْ
الز ْيفَ ،كَل ْي َذ َعَمى َم ْغ َكلَِي َيا ُجَش ٌ
َْ َ
َ َ َ
ْك َل باْل َس ْع ُخكؼ ،أ َْك ُي ْؤك َل َ
ُمتَ َس ِّػ ٍؿ ِم ْش ُو َماال" (ابغ حشبل ،2001 ،ج ،10ح ،6078ص.)253
ويدتشتج الباحث مغ سيخة عسخ بغ الخصاب في ىحا السزسار أحج السزاميغ التخبػية ذات البعج العبادؼ
 ،أال كىػ ايزاح فزل ا لرجقة في الدخ كالعمغ  ،فعشجما يعي الصالب أف صجقة الدخ يجعمو ضسغ سبعة
يطميع هللا في ضمو يػـ ال ضل إال ضمو ،فإنو يحخص عمى أدائيا ،كعشجما يعمع فس الرجقة في العمغ كػنيا
تحفد اآلخخيغ كالستخدديغ عمى إخخاجيا لتعع الفائجة أكبخ كع مغ السحتاجيغ ،فعشجىا يقػـ بحلظ عغ قشاعة،

كبيحا يعير شمبتشا حالة مغ التكافل االجتساعي.
ويجسل الباحث م ا فيسو مغ ىحا السبحث ،بأنو مثمسا كاف عسخ بغ الخصاب  صمبا في مػاقفو ،شجيجا
في آرائو ،حازما في معامالتو  ،كحلظ كاف عسخ في عبادتو كتجيشو ،فقج فيع عسخ مغ كتاب هللا كسشة

رسػلو  أف الجيغ كم و داخل في العبادة  ،كالجيغ مشياج هللا جاء ليدع الحياة كميا ،كيشطع جسيع أمػرىا.
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 السزاميغ التخبػية في السجاؿ االجتساعي
أو ًال  :مفيػـ التخبية االجتساعية:
تُعج التخبية ِعمسا كػنيا حقائق ُمشطسة قائسة عمى التجارب الستعجدة ليربح الفخد عزػا صالحا في السجتسع
 ،كاليجؼ العاـ لمعسمية التخبػية ىػ تغييخ الفخد بالشسػ كتصػيخ سمػكو ليديع في تغييخ كتصػيخ مجتسعو ،كبسا
أف الفخد جدء مغ السجتسع؛ لحا فإف صالحو مغ صالح مجتسعو؛ لحلظ ُعشي السشيج التخبػؼ في القخآف الكخيع
كالدشة الشبػية بالتخبية االجتساعية ،كقج شبق يا الرحابة  ،كتسيد عيج الخميفة عسخ بغ الخصاب  باتخاذىا
مشيجا مجتسعيا شبق التخبية االجتساعية بأسسى صػرىا كفق القخآف الكخيع كالدشة الشبػية .
ويقرج بالتخبية االجتساعية؛ التخبية التي تداعج عمى إعجاد األفخاد ليدتصيعػا السداىسة في نذاط السجتسع
مداىسة فعالة (أبػ حػسة ،1991 ،ص.)97

كسا كتعخؼ التخبية االجتساعية بأنيا " :نسػ الخبخات االجتساعية ،كالتعاير مع الجساعة  ،كمعخفة قػاعج
كعادات الجساعة ،ما تحخمو كما تدتحبو  ،كما تػجبو عمى أفخادىا ،كأساليب الدمػؾ كالسجتسع(الشحالكؼ،

 ،2007ص.)119

كسا أف فالتخبية االجتساعية تعشي " تشذئة اإلنداف كإصالحو شيئا فذيئا بالتجرج في تذكيل الذخرية
الخُمؿية كاالجتساعية كالجدسية ؛فيي تشذئة
الدػية الستكاممة في جسيع جػانبيا الخكحية كالعقمية كالػججانية ك ُ

اإلنداف كإصالحو شيئا فذيئا بالتجرج في تذكيل عالقتو كتفاعمو مع السجتسع الحؼ يحيط بو (الجعيمج،

 ،2006ص ص .)31-30
 -أىسية التخبية االجتساعية

ىجؼ سعت لتحؿيقو كل الجيانات كليذ اإلسالـ فقط كسا أف لمزبط االجتساعي أىجاؼ
التخبية االجتساعية ٌ
تختمف مغ مجتسع آلخخ باختالؼ الجيغ كالسكاف كالدماف لكشيا تتفق في مجسميا عمى ضبط سمػؾ أفخاد
السجتسع بسا يتساشى مع ديشو كؾيسو كعاداتو كتقاليجه ،كىػ ما ُي َؤ ِّم ُغ كل فخد أك مجتسع عمى اختالؼ
مذارب الشاس في ىحا ،يقػؿ كسيل يػنج في كتابو عمع االجتساع :إف أىجاؼ الزبط االجتساعي األساسية
تتمخز في تحقيق االنرياع لسعاييخ الجساعة كضساف تساسكيا كاستس اخريتيا ،كال شظ أف مدؤكلية التخبية
االجتساعية مغ أىع السدؤكليات في إعجاد الشرء لجػ السخبيغ كاآلباء ،كىي حريمة كل جانب مغ جػانب
التخبية سػاء كاف ذلظ الجانب إيساني أك تعبجؼ أك عسمي أك اجتساعي أك اقترادؼ  ،لكػنيا الطاىخة

الدمػكية كالػججانية التي تخبي األجياؿ عمى أداء الحقػؽ  ،كالتداـ اآلداب  ،كمغ الثابت أف سالمة
السجتسع كقػة بشيانو كتساسكو مختبصاف بدالمة أفخاده كإعجادىع  ،كمغ ىشا كانت عشاية اإلسالـ بتخبية

األكالد اجتساعيا كسمػكيا ،كتبخز أىسية التخبية االجتساعية لمفخد ؼيسا يمي:

 .1تحقيق كثيخ مغ حاجات اإلنداف األكلية التي ال تتع إال بتعاكف اجتساعي لتػفيخ الغحاء كالسأكػ.

 .2إشباع رغبات الفخد في الخاحة كالفخح كالدعادة التي ال تكػف إال في ركح جساعتو كاألعياد كاألفخاح
كالسشاسبات.
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 .3سعادة تكػيغ األصجقاء كالمقاء بيع.
 .4تعمع ميارات كخبخات كتجارب سمػكيو.
 .5السداعجة في معخفة اإلنداف نفدو عغ شخيق االختالط بغيخه.

 .6معاكنة اآلخخيغ لو عغ شخيق حل مذكالتو بالسذػرة كالسعػنة.
 .7الذعػر بالعدة كالقػة عشجما يجرؾ الفخد أنو عزػ في جساعة.
 .8شسأنيشة الفخد باألمغ الشفدي لألمغ الجساعي الحؼ يحسيو كيجافع عشو  ،كاكتداب اإلنداف الؿيسة الخكحية
الخمؿية عغ شخيق الجساعة كمؤسداتيا السختمفة (الياشسي ،1984 ،ص.)358
ك ُ
ويخمز الباحث مسا سبق إلى أف التخبية االجتساعية؛ ىي عسمية التكيف أك التفاعل بيغ الفخد كبيئتو التي

يعير فييا  ،كىي عسمية تزع األفعاؿ كالتأثيخات السختمفة التي تدتيجؼ نسػ الفخد في جسيع جػانب
شخريتو  ،كتديخ بو نحػ كساؿ كضا ئفو عغ شخيق التكيف مع ما يحيط بو  ،فيؤدؼ ذلظ إلى العسل السشدق
السقرػد اليادؼ إلى نقل السعخفة  ،كتكػيغ شخرية اإلنداف كالدعي بو في شخيق الكساؿ.
ثانياً :الحياة االجتساعية في اإلسالـ :

كاف العخب قبل القخآف عبارة عغ ؾبائل متفخقة متشازعة  ،تدػد فييع العربية القبمية كاليسجية البجكية ،

فتقػـ الحخكب بيشيع عمى أتفو األسباب  ،تشتذخ بيشيع األميو كيتفذى فييع الجيل  ،ككاف الخؽ جدءا

أساسيا في حياتيع  ،يدخخكنيع األغشياء لخجمتيع كيدتعسمػنيع في تجاراتي ع  ،ليذ ليع حقػؽ  ،كليذ
ىشاؾ قػانيغ كأسذ تحكع العالقة بيغ الخادـ كالديج  ،فكل سيج يعامل خادمو كيف يذاء (الغشيسي،
 ،2014ص.)1

لقج كانت الفػضى كالتبعثخ االجتساعي سائجا كمشتذ اخ في حياة العخب قبل اإلسالـ  ،فمع يكغ ىشاؾ

معيا ار محجدا لزبط األمػر غيخ العخؼ فمع يكغ ىشاؾ فال ديغ صحيح ليع ليحكسيع أك يزبط ترخفاتيع
 ،كفي تمظ الفػضى بسختمف أنػاعيا  ،بعث هللا دمحما  ليخخج العباد مغ الطمسات إلى الشػر  ،كداعيا
الشاس لميجػ كالتػحيج ليزبط معتقجاتيع كسمػكياتيع ككل شؤكف حياتيع لِ ُيكػف  الصخيق كالمبشة
صخ ِ
ِ
الرحيحة في بشاء مجتسعا إسالميا قػية بعيجا عغ الخخافات كاألكىاـ  ،قاؿ تعالىَ  :كأ َّ
اشي
َف َى َحا َ
اك ْع ِب ِو َل َعَّم ُك ْع تَ َّتُقػ َف( األنعاـ ،آية ،)153
الدُب َل َفتََف َّخ َؽ ِب ُك ْع َع ْغ َسِبيمِ ِو َذِل ُك ْع َك َّ
ُم ْدتَ ِؿيسا َفاتَِّب ُعػهُ َكَال َتتَِّب ُعػا ُّ
صُ
كقج جاء اإلسالـ بتذخيعاتو الكاممة الذاممة التي كفمت حقػؽ الشاس جسيعا بتػازف بيغ احتياجات الفخد
شخ كضخر ليع  ،كسا كأقخ ضػابط
كالجساعة ،فأمخ بكل ما ؼيو خيخ لمفخد كالسجتسع كنيى عغ كل ما ؼيو ّّ

اجتساعية تتشاسب مع الصبيعة الحؿيؿية لمشفذ اإلندانية ،فاإلسالـ عسل التػازف السالئع ليحه الصبيعة
ِّ
كمكػناتيا ،فعسل تشاسقا بيغ شبيعة الشفذ اإلندانية الخكحية كالسادية كلع ُي َغّمِب جانبا عمى حداب الجانب
فكل جانب أعصاه اإلسالـ ما يشاسبو(الدالع ،2004 ،ص.)57
اآلخخ ُّ
كسا كاف لجػ العخب بعس العادات االجتساعية الديئة مثل التقميل مغ شأف السخأة كاحتقارىا  ،فكانت

زكجة األب تػرث مثميا مثل سائخ الحيػانات كالساديات ،كانتذخت بيشيع عادة كأد البشات كىى دفشيع أحياء
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 ،فزال عغ التذاؤـ كالصيخة خاصة مغ األنثى ،كأما األخالؽ الفاسجة التي كاف عمييا بعس أفخاد ذلظ
السجتسع  ،مغ الغيبة كالشسيسة كمشع الخيخ كالطمع كاحتقار الشاس كاالفتخار بكثخة الساؿ كالػلج  ،فجاء نػر

اإل سالـ كأحجث تغيخات في الحياة االجتساعية لألمة ،فأزاؿ الطمع  ،كنذخ العجؿ كساكػ بيغ الشاس ،
كحارب كل الرفات الديئة ،كأتى القخآف الكخيع بشيج اجتساعي أخالقي  ،كاف مغ نتائجو تػحج تمظ

الؿبائل الستشاثخة الستشاحخة في قالب األخػة اإلسالمية  ،كأزاؿ الفػارؽ االجتساعي ة  ،كجعل األفزمية لألتقى

 ،فكاف السدمع لمسدمع كالبشياف يذج بعزيع بعزا  ،فتعاكنػا عمى نرخة الجيغ ،فدادكا العالع أكثخ مغ

ألف عاـ ،كحزارتيع ىي الحزارة الباؾية الخالجة إلى يػـ الؿيامة ،في حيغ أف جسيع الحزارات القجيسة
كلت كانجثخت مع مخكر األياـ  ،كلع يبقى مشيا إال أشالؿ خاكية ،كأثا ار بالية (الغشيسي ،2014 ،ص.)1

َّ
إف عسخ بغ الخصاب  قبل أف يكػف خميفة فيػ فخد مغ أفخاد السجتسع السدمع الحؼ يجب أف يحخص

جسيع أفخاده عمى تحقيق الزبط ؼيو ،كقج اعتسج عسخ  في ضبصو لمسجتسع عمى نرػص القخآف الكخيع

كالدشة الشبػية قبل أف يعتسج عمى رأيو ألف الزبط االجتساعي في اإلسالـ يدتسج سمصتو مغ هللا  كمغ
الدشة الشبػية السصيخة (الراعجؼ ،2009 ،ص.)25

ويعتقج الباحث أف الجيغ اإلسالمي قج ساكػ مغ الشاحية االجتساعية بيغ السدمسيغ كافة كإعصائيع نفذ

الحقػؽ كفخض عمييع الػاجبات كلع يدسح بأؼ تسييد بيغ مدمع عخبي كمدمع أعجسي إال بالتقػػ ،قاؿ
َّللاِ
ُّيا َّ
َك َخَم ُك ْع ِع ْش َج َّ
اك ْع ُش ُعػبا َكَؾَب ِائ َل لِتَ َع َارُفػا ِإ َّف أ ْ
اك ْع ِم ْغ َذ َك ٍخ َكأ ُْنثَى َك َج َعْمَش ُ
اس ِإَّنا َخَمْقَش ُ
الش ُ
تعالى َ :يا أَي َ
اكع ِإ َّف َّ ِ
يخ( الحج اخت ،آية  ،)13كسا أف اإلسالـ حخص عمى العشاية بتخابط السجتسع عغ
يع َخِب ٌ
َ
َّللا َعم ٌ
أ َْتَق ُ ْ
شخيق الرمػات الخسذ ،كالحج ،كالدكاة ،كنذخ الخيخ ،كصمة األرحاـ  ،فالتخابط بيغ السدمسيغ ىػ الحؼ

يسيدىع عغ باقي الذعػب كالحزارات األخخػ فالحؼ يشطخ في جسيع األكامخ كالشػاىي يجج أنيا تحقق
غخض التخابط االجتساعي ،قاؿ تعالى :كاعتَ ِ
َّللاِ َعَم ْي ُك ْع ِإ ْذ
َّللاِ َج ِسيعا َكَال َتَف َّخُقػا َكا ْذ ُك ُخكا ِن ْع َس َت َّ
ر ُسػا ِب َحْب ِل َّ
َ ْ
َّ
َصَب ْحتُ ْع ِبِش ْع َسِت ِو ِإ ْخ َػانا َك ُك ْشتُ ْع َعَمى َشَفا ُحْف َ ٍخة ِم َغ ا َّلش ِار َفأ َْنَق َح ُك ْع ِم ْش َيا َك َحلِ َظ
ف َب ْي َغ ُقمُػب ُ
ُك ْشتُ ْع أ ْ
َع َجاء َفأَل َ
ِك ْع َفأ ْ
َّللا َل ُك ْع َآي ِات ِو َل َعَّم ُك ْع تَ ْيتَ ُجك َف ( سػرة آؿ عسخاف ،آية .)103
ُيَبِّي ُغ َّ ُ
ويخمز الباحث مسا سبق إلى أف عسخ  عسل في فتخة خالفتو عمى تحقيق الزبط في السجتسع

السدمع حتى لػ كاف ذلظ بإلداـ أفخاده االنرياع لسعاييخ كؾيع السجتسع السدمع كسا حجدتيا نرػص القخآف
الكخيع كالدشة الشبػية.
ويدتشتج الباحث مغ سيخة عسخ بغ الخصاب في ىحا السزسار أحج السزاميغ التخبػية ذات البعج

االجتساعي ،أال كىػ أىسية االلتداـ بالؿيع االجتساعية .كػف أف التداـ الصمبة بيا يقػؼ الخكابط التي تخبط

األخػة بيشيع ،كيقػػ التساسظ كالتخابط بيشيع بيحه
بيغ الصمبة أنفديع ،فسغ خالليا تشتذخ السحبة ،كتعع
ّ
الؿيع ،فيي الزسانة الستقخارىع كاستقخار السجتسع الفمدصيشي كازدىاره.
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ثالثاُ :السزاميغ التخبػية االجتساعية السدتسجة مغ سيخة عسخ بغ الخصاب
أ .السداواة :

السداكاة مغ السبادغ الكبخػ التي ذكخت في القخآف الكخيع كالدشة الشبػية ،كقج رسخ اإلسالـ ىحا السبجأ

بشذخه بيغ الشاس ،كىحا السبجأ شبقو عسخ عمى نفدو كأسختو كعامة الخعية ،بيغ الشاس فمع يكغ يجامل
أسختو كأقاربو عمى حداب اآلخخيغ كسا يفعل كثيخ مغ السدؤكليغ في جسيع العرػر كاألزماف ،كلع يكغ

يغس الصخؼ عغ أخصائيع بل كاف يحاسبيع قبل غيخىع ،واألمثمة في ىحا الباب متعجدة ومتشػعة ومشيا:
ُّ

 .1كاف عسخ إذا نيى الشاس عغ شيء جسع أىمو كقاؿ :إني قج نييت الشاس عغ كحا ككحا ك َّإنيع َّإنسا
يشطخكف إليكع نطخ الصيخ إلى المحع فإف كقعتع كقعػا ،كإف ىبتع ىابػا ،كأيع هللا ال أُكتى بخجل مشكع فعل
ِ
َّ
فميتقجـ كمغ شاء فميتأخخ(الرشعاني،
مشي فسغ شاء
الحؼ نييت عشو إال أضعفت عميو العقػبة ،لسكانو ّ
 ،1983ج ،11ص.)343
كلع يكغ ليجامل أسختو عمى حداب الشاس ،ككاف عسخ إذا أمخ السدمسيغ بذيء بجأ بأىل
بيتو(قمعجي ،1987 ،ص.)148

ويدتشتج الباحث مسا سبق أف في مػقف عسخ بغ الخصاب  دليل عمى َّ
أف تحقيق السداكاة االجتساعية

حي اد كبي اخ مغ اىتساماتو ،كلع ُي ِخْد أف يقع أحج مغ أفخاد أسختو في أمخ قج نيى الشاس عشو ،كىحا
كاف يذغل ِّ
دليل قصعي عمى َّأنو يعامل أسختو كسا يعامل عامة أفخاد السجتسع ،كليذ ألحج مغ أىمو أف يختكب شيئا قج
مشع الشاس مغ ارتكابو .
ويدتشتج الباحث مغ سيخة عسخ بغ الخصاب في ىحا السزسار أحج السزاميغ التخبػية ذات البعج

االجتساعي ،أال كىػ تحقيق مبجأ السداكاة االجتساعية ،فإف اعتقاد الصمبة َّ
بأف أبشاء كأف اخد أسخة الحاكع

سيحاسبػف مثل غيخىع ،سيذعخىع بحجع السدؤكلية مسا يجفعيع لعجـ
كالسدؤكؿ لغ يتسيدكا عشيع بذيء كأنيع
َ
الػقػع ؼيسا نيى عشو الحاكع ،كىحا مغ أىع األمػر التي تديع في تحقيق السداكاة في السجتسع.
 .2مشع الفاركؽ  أفخاد أسختو مغ االستفادة مغ السخافق العامة لمسدمسيغ عمى حداب اآلخخيغ الحيغ ربسا
يحابػنيع؛ َّ
اشتََخْي ُت ِإِبال َكأ َْن َج ْعتُ َيا
اؿ َع ْب ُج هللاِ ْب ُغ ُع َس َخْ :
ألنيع أبشاء أميخ السؤمشيغ ،كمغ ذلظ ما كرد في َق َ
ِإَلى اْل ِحسىَ ،فَم َّسا س ِسشت َق ِجمت ِبياَ ،قاؿَ :فجخل عسخ بغ اْلخ َّ
ِ
ص ِ
اؿ " :لِ َس ْغ َى ِحِه
اب ُّ
َ َ َ َ ُ َُ ْ ُ َ
الدػ َؽ َف َأخَػ ِإِبال س َسانا َفَق َ
َ َْ ُْ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اإلِبل؟ " ِق ِ
اؿ:
ػؿَ " :يا َع ْب َج هللا ْب َغ ُع َس َخ َب ٍخ َب ٍخ ْاب َغ أَمي ِخ اْل ُس ْؤ ِمش َ
يغَ ،ق َ
اؿَ :ف َج َع َل َيُق ُ
يل :ل َع ْبج هللا ْب ِغ ُع َس َخَ ،ق َ
َ
ِْ ُ
ِ
ِ
ِ
اؿ " :ما َى ِحِه ِْ
اش َت َخْيتُ َيا
اء ْ
اؿُ :قْم ُتِ :إِب ٌل أ َْن َ
َس َعى َفُقْم ُتَ :ما َل َظ َيا أَم َيخ اْل ُس ْؤ ِمش َ
اإلِب ُل؟ " َق َ
يغ؟ َق َ
َفج ْئتُ ُو أ ْ
َ
زُ
ِ
ابغ أ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َم ِ
اؿْ " :ارَع ْػا ِإِب َل ِ
اسُقػا ِإِب َل
يخ اْل ُس ْؤ ِمش َ
اؿَ :فَق َ
َكَب َعثَ ُت ِب َيا ِإَلى اْلح َسى أ َْبتَغي َما َي ْبتَغي اْل ُس ْدم ُسػ َفَ ،ق َ
يغْ ،
ِ
ِ
ِِ
اب ِغ أ ِ
ْس م ِال َظ كاجعل ب ِاؾي ُو ِفي بي ِت م ِ
ِ
َم ِ
يغ (البييقي،
يغ َيا َع ْب َج هللا ْب َغ ُع َس َخ ْ
اؿ اْل ُس ْدمس َ
يخ اْل ُس ْؤ ِمش َ
ْ
َ َْ ْ َ َ
َْ َ
اغ ُج َعَمى َأر َ
 ،2003ج ،6ح ،11811ص.)243
 .3قجـ عميشا عسخ بغ الخصاب  حاجا ،فرشع لو صفػاف بغ أمية شعاما ،قاؿ :فجاءكا بجفشة يحسميا
أربعة ،فػضعت بيغ القػـ ،فأخح القػـ يأكمػف كقاـ الخجـ ،فقاؿ عسخ :ما لي أرػ خجامكع ال يأكمػف

معكع ،أتخغبػف عشيع؟ " ،فقاؿ سؽياف بغ عبج هللا :ال وهللا يا أميخ السؤمشيغ ،كلكششا ندتأثخ عمييع"،
38

فغزب غزبا شجيجا ،ثع قاؿ" :ما لقػـ يدتأثخكف عمى خجاميع ،فعل هللا بيع كفعل" ،ثع قاؿ :لمخجـ:

اجمدػا فكمػا ،فقعج الخجـ يأكمػف ،كلع يأكل أميخ السؤمشيغ (ابغ الجػزؼ ،1996 ،ص.)96

ويدتشتج الباحث مغ سيخة عسخ بغ الخصاب في ىحا السزسار أحج السزاميغ التخبػية ذات البعج
يصبق مثل
االجتساعي ،أال كىػ أىسية السحاسبة الحاتية ،كىحا السزسػف يعدز لجػ الصمبة القشاعة بأ َّف مغ ِّ
ىحه األحكاـ عمى أفخاد أسختو قبل أف يصبقيا عمى الشاس سيعيشو هللا  في حكسو ،كسيتحقق لو ما يخيج

ِ
يحاب كلجه َّ
ألنو ابغ الخميفة .
مغ مداكاة لمسجتسع؛ كتجمى في ىحا السثاؿ عجؿ عسخ ؛ إذ لع
ب .العجؿ :

نرت آيات القخآف الكخيع كنرػص الدشة الشبػية السصيخة كفعل الشبي  عمى كجػب مبجأ العجؿ؛ فيػ
مغ أركاف الحكع اإلسالمي  ،كمغ أقجس الػاجبات التي يتحتع إقامتيا بيغ الشاس عامة ،كال يتخؾ لسداج

حاكع أك ىػػ أميخ (الذيخ ،2012 ،ص.)365
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
الش ِ
َىمِ َيا كإِ َذا َح َكستُع َب ْي َغ َّ
َّللا
اس أ ْ
ْم ُخُك ْع أ ْ
َف تَ ْح ُك ُسػا باْل َع ْجؿ إ َّف َّ َ
قاؿ تعالى :إ َّف َّ َ
َف تُ َؤُّدكا ْاأل ََم َانات إَلى أ ْ َ
ْ ْ
َّللا َيأ ُ
َّللا َكاف س ِسيعا ب ِ
ِن ِع َّسا َي ِع ُ ِ ِ ِ
يخ( الشداء ،آية  .)58كقج اشتيخ عسخ بالعجؿ حتى أصبح العجؿ
ر ا
َ
ط ُك ْع بو إ َّف َّ َ َ َ
كالفاركؽ متالزميغ ،كفي ذلظ قػؿ ْاب ِغ َعَّب ٍ
َكِث ُخكا ِذ ْك َخ ُع َس َخ ،فإنكع إذا ذكختسػه .ذكختع العجؿ،
اؿ :أ ْ
اس أََّن ُو َق َ
َّللا َتَب َار َؾ َكتَ َعاَلى (ابغ األثيخ ،1989 ،ج ،3ص.)659
كإذا َذ َك ْختُ ُع اْل َع ْج َؿ َذ َك ْختُ ُع َّ َ
كالحؼ يتأمل حياة عسخ كسيختو كىجيو مع نفدو كآؿ بيتو كالػالة كالقادة كاألقػياء كالزعفاء كعامة السدمسيغ
كغيخ السدمسيغ يخػ أف العجؿ عشجه ىػ شبيعة حياتو ،كالعجؿ يتصمب الذجاعة كالذخؼ كالدمصاف،

كثالثتيا مػجػدة عشج الفاركؽ  ،ككاف عسخ يجرؾ َّ
أف مغ أكجب الػاجبات عمى الحاكع السدمع إقامة

العجؿ بيغ الشاس ،ككاف الشاس يعخفػف َّ
بأنو يؿيع العجؿ بيش يع كلغ يطمسيع حتى كلػ لع يكغ حكسو يخضييع
في بعس األحياف ،فقج لقي رجل مغ قخير عسخ فقاؿ"ِ :لغ لشا فقج مألت قمػبشا ميابة ،فقاؿ :أفي ذلظ

ضمع ،قاؿ :ال قاؿ :فدادني هللا في صجكركع ميابة " (ابغ الجػزؼ ،1996 ،ص.)135
الدس ِ
ِ
َّ ِ
اء َي ْػَـ
ك َع ْغ َع ْب ِج َّ
اؿ َسس ْع ُت ُع َس َخ ْب َغ اْل َخصاب َيُق ُ
الخ ْح َس ِغ ْب ِغ غشع َق َ
ػؿ" :كيل لجياف األ َْرض مغ دياف َّ َ
ِ
زى ِباْل َح ِّق َكَل ْع يْقس عمى ُى َػ َكال َعَمى َق َخَاب ٍة َكال َعَمى َرْغَبة َكَال رىب َك َج َع َل
َم َخ ِباْل َع ْج ِؿ َفَق َ
َيْمَق ْػَن ُو إال َم ْغ أ َ
ِكتاب َّ ِ
َّللا ِم ْخآة َب ْي َغ َع ْيَش ْي ِو" (الحىبي ،1998 ،ص.)78
َ َ
وقج شبق عسخ  العجؿ عمى نفدو وأىمو ومجتسعو ،وتبياف ذلظ بسا يمي:
 .1إقامتو العجؿ عمى نفدو:

مع صالبة عسخ كحدمو كبأسو كىيبتو التي تخكع قمػب الخجاؿ  ،كاف يحىب الخػؼ مشو ثقة الخعية التامة
الذعِب ِيَ ،قاؿ :ساكـ عسخ بغ اْلخ َّ
ِ
ص ِ
بعجلو كتقػاه ككرعو ككقػفو عشج حجكد هللا ،فع ِغ َّ
اب ِبَف َخ ٍ
ػرُه
َ َ َ َ ُ َُ ْ ُ َ
س َف َخِكَب ُو لَي ُذ َ
َ
ْ ّ
ِ
َفع ِصب َفَق ِ ِ
اك َسا
اؿ َّ
اؿ َّ
الخ ُج ُلُ :ش َخْي ٌح َ ،فتَ َح َ
اؿْ :
اج َع ْل َب ْيشي َكَب ْيَش َظ َح َكسا َ ،ق َ
الخ ُج ُلَ :الَ .ق َ
اؿ ل َّمخ ُجلُ :خ ْح َف َخَس َظَ .فَق َ
َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
اء ِإ َّال َى َك َحا ِس ْخ ِإَلى
يغ ُح ْد َما ْابتَ ْع َت أ َْك ُرَّد َك َسا أ َ
اؿ ُع َس ُخَ :ك َى ِل اْلَق َ
اؿ ُش َخْي ٌحَ :يا أَم َيخ اْل ُس ْؤ ِمش َ
َخ ْح َت َفَق َ
ِإَل ْيو َفَق َ
زُ
اضيا عَميياَ .قاؿ :كإَِّنو َأل ََّكؿ يػ ٍـ عخَفو ِؼ ِ
اْل ُكػَف ِة َؼبعثَو َق ِ
يو (ابغ سعج ،1990،ج ،6ص.)183
َ َ ُ ُ َْ َ َ ُ
ََ ُ
َ َْ
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ٍ ِ
َّ ِ
ػمةٌَ ،ف َج َع َال َب ْيَش ُي َسا َزْي َج ْب َغ ثَاِب ٍت،
اؿَ :ك َ
اف َب ْي َغ ُع َس َخ َكأَُب ِّي ْب ِغ َك ْعب َرض َي َّ ُ
َع ِغ الذ ْعب ِّي َق َ
ر َ
َّللا َع ْش ُي َسا ُخ ُ
ِ
ِ
ِ ِ
اؿِ :في َب ْيِت ِو ُي ْؤتَى اْل َح َك ُعَ ،ف َج َخ َال
اؿ :أ ََال أ َْرَسْم َت ِإَل َّي َيا أَم َيخ اْل ُس ْؤ ِمش َ
اه َف َ
يغ؟ َفَق َ
ابَ ،ف َخ َخَج إَل ْيي َسا َفَق َ
ز َخَبا اْلَب َ
َفأَتََي ُ
الدع ِة ،كأَْلَقى َلو ِكسادة َفَقاؿ :ى َحا أ ََّكؿ جػِرؾَ ،فتَ َكَّمسا َفَق ِ
َفَقاؿِ :في َّ ِ
َف تُ ْع ِفي
اؿ ألَُب ٍّيَ :بِّيَشتَ َظَ ،كِإ ْف َأرَْي َت أ ْ
ُ َ َ
ُ َْ َ
َ َ
َ
َ
الخ ْحب َك َّ َ َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
أِ
َّللاُ َع ْش ُو :أََيْقزي َعَم َّي ِباْلَيس ِ
َم َيخ اْلس ْؤ ِمشي َغ م َغ اْلَيس ِ
يغ ثُ َّع
اؿ ُع َس ُخ َرضي َّ
ر ّج ُق ُو َفَق َ
يغ َفا ْف َع ْل َفَق َ
اؿ أَُب ّّيَ :ن ْعؽيو َكُن َ
ُ
َ
َال أ ِ
ض َك َىَب َيا ِألَُب ٍي"(ابغ شبة ،1978 :ص.)755
فَ ،فَم َّسا َك َجَب ْت َل ُو ْاأل َْر ُ
ف؟ َف َحَم َ
َحم ُ
ْ
ّ
 .2إقامة العجؿ عمى أسختو:
لقج كاف عسخ يصبق العجؿ عمى أسختو مثمسا يصبقو عمى نفدو ،فقج ركػ ع ِغ اب ِغ عسخ َقاؿَ :ش ِخب أ ِ
َخي
َ
َ ْ ُ ََ َ
ِ
ِِ
ِ
ر َخ ِفي ِخ َال َف ِة ُع َس َخ َف َد ِك َخا،
َع ْب ُج َّ
الخ ْح َس ِغ ْب ُغ ُع َس َخَ ،ك َش ِخ َب َم َع ُو أ َُبػ س ْخَك َع َة ُع ْؿَب ُة ْب ُغ اْل َح ِارثَ ،ك ُى َسا بس ْ
َم ِ
ِ
ش ِيخَنا َفِإَّنا َق ْج س ِكخَنا ِم ْغ َشخ ٍ
صَمَقا ِإَلى َعس ِخك ْب ِغ اْل َع ِ
اب َش ِخْبَشاهُ،
َصَب َحا ْان َ
ر َخ َفَق َ
َ ْ
االْ ّ َ :
َ
اصَ ،ك ُى َػ أ ُ
يخ م ْ
ْ
َفَم َّسا أ ْ
َخبخِني أ ِ
َّللاَِ :ف َح َكخ لِي أ ِ
َخي أََّن ُو س ِك َخ َفُقْم ُتْ :اد ُخ ِل َّ
َخي
اؿ َع ْب ُج َّ
الج َار أُ َ
ش ِّي ْخ َؾَ ،كَل ْع أ ْ
َش ُع ْخ أََّن ُي ْسا أَتََيا َع ْس اخ َفأ ْ َ َ
َ
َفَق َ
َ
ِ ِِ
الش ِ
َّللاَِ :ال َي ْحمِ ُق اْلَقػـ َعَمى ُر ِ
ءكس َّ
اس ْاد ُخ ِل َّ
َحمِْق َظَ ،كَك ُانػا ِإ ْذ
اؿ َع ْب ُج َّ
أََّن ُو َق ْج أ ْ
الج َار أ ْ
َخَب َخ ْاألَم َيخ ب َحل َظَ ،فَق َ
ُْ
َّللاَِ :فحَمْق ُت أ ِ
اؾ َي ْحمُِقػ َف مع اْلح ُج ِ
كد َف َج َخ َل َّ
َخي ِبَي ِجؼ ،ثُ َّع َجَم َج ُى ْع َع ْسٌخك َف َد ِس َع ِب َحلِ َظ ُع َس ُخ
َذ َ
اؿ َع ْب ُج َّ َ
الج َارَ ،فَق َ
ََ ُ
َف َكتَ َب ِإَلى َع ْس ٍخك أ ِ
الخ ْح َس ِغ َعَمى َق َت ٍب َفَف َع َل َذلِ َظَ ،فَم َّسا َق ِج َـ َعَمى ُع َس َخ َجَم َجهَُ ،ك َعا َؾَب ُو
َف ْاب ِع ْث ِإَل َّي ِب َع ْب ِج َّ
ِلس َك ِان ِو ِم ْشو ،ثُ َّع أَرسَمو َفِمب َث َشي اخ ِ
الش ِ
ام ُة َّ
ات ِم ْغ َجْم ِج
ات َؼَي ْح ِد ُب َع َّ
اس أََّن َسا َم َ
َص َاب ُو َق َج ُرهُ َف َس َ
ُ
َْ ُ َ
صحيحا ،ثُ َّع أ َ
ْ َ
َ
ِ
ِ
ُع َس َخ َكَل ْع َي ُس ْت م ْغ َجْمج ُع َس َخ (الرشعاني ،1983 ،ج ،9ص.)232
كعبج الخحسغ بغ عسخ لع يذخب الخسخ بل شخب الشبيح متأكال فدكخ مشو  ،فأؾيع عميو الحج مثل عامة
الشاس ،كلسا عمع أبػه الفاركؽ  بفعمتو استقجمو مغ مرخ إلى السجيشة ،كضخبو ضخب تأديب كتعديخ ال
ضخب حج  ،ألف الحج ال يعاد كسا قاؿ البييقي ،كمغ أدلة ذلظ أنو لع يػقع مثل تمظ العقػبة بعؿبة بغ

الحارث ،ككحلظ مشصػؽ حجيث عبج هللا بغ عسخ( :جمجه كعاؾبو لسكانو مشو!)  ،كىحا مغ حق الػالج عمى
كلجه في تخبيتو ،كإقامتو عمى الشيج الحؼ ارتقى إليو ىحا الخميفة العطيع ،كليكػف عبخة لعامة الخعية كأسػة
لكل أميخ كمدؤكؿ في عجـ السجاىشة في العجؿ كإقامة الحجكد عمى األمخاء كمغ في معشاىع (الذيخ،

 ،2012ص.)370

 .3إقامة العجؿ مع مجتسعو:
ضخب عسخ أركع األمثمة في تصبيق العجؿ في مجتسعو ،واألمثمة عمى ذلظ كثيخة ،مشيا:
ِ ِ
ِِ
ِ
ِ
َّ ِ ِ
اؿَ :ك َان ْت ِلْم َعب ِ
أَ -ع ِغ ْاب ِغ َعب ٍ
اؿ ُع َس ُخَ :ى ْب َيا لِي
َّاس ْب ِغ َع ْبج اْل ُسصمب َد ٌار ِإَلى ُج ُشب اْل َس ْدجج ِباْل َسج َيشةَ ،فَق َ
َّاسَ ،ق َ
أَك ِبعِشييا حتَّى أ ُْد ِخَميا ِفي اْلسد ِج ِجَ ،فأَبىَ .قاؿَ :فاجعل ب ْيِشي كب ْيَش َظ رجال ِم ْغ أَصح ِ
َّللاِ ، 
اب َرُسػ ِؿ َّ
ََ
َْ ْ َ
َ
ْ َ
َُ
َ
َ
ْ ْ َ َ
َْ
ػؿ َّ ِ
ِ
اب رس ِ
ِ
ٍ
َّللا 
اؿَ :فَق َ
اؿَ :فَق َ
زى أُبّّي َعَمى ُع َس َخَ ،ق َ
َف َج َع َال أَُب َّي ْب َغ َك ْعب َب ْيَش ُي َساَ ،ق َ
اؿ ُع َس ُخَ :ما في أ ْ
َص َح َ ُ
ِ
ِ
ِ
ر َة اْل َس ْأخَِة أ َّ
َف َد ُاكَد َل َّسا َبَشى َب ْي َت
َما َعمِ ْس َت ِق َّ
ر ُح َل َظ َيا أَم َيخ اْل ُس ْؤ ِمش َ
َحٌج أ ْ
َج َأُخ َعَم َّي م ْغ أَُب ٍّيَ ،ق َ
أَ
يغ ،أ َ
اؿ :أ ََك أ َْن َ
ِ ِ
يو بيت ٍ
الخج ِ ِ
ِ
ِ ِ
َؼ َر ِّب ِإ ْذ َمَش ْعتَِشي َف ِفي
اؿ ُمش َع ِبَش ُ
اؤهَُ ،فَق َ
ام َأخَة ِب َغ ْي ِخ ِإ ْذن َياَ ،فَم َّسا َبَم َغ ُح َج َخ ِّ َ
اؿ :أ ْ
اْل َسْقجس أ َْد َخ َل ؼ َ ْ َ ْ
ِ
ِ ِ
ِ
اؿَ :ف ِيي َل َظ َق ْج َج َعْمتُ َيا
َّاس :أََل ْي َذ َق ْج َق َ
َعقِبي م ْغ َب ْعجؼ َفَم َّسا َك َ
اؿَ :بَمىَ .ق َ
ز ْي َت لي؟ َق َ
اؿ َل ُو اْل َعب ُ
اف َب ْع ُجَ ،ق َ
َ
َِّّلِلِ (ابغ سعج ،1990 ،ج ،4ص.)22
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ِِ
َف عسخ بغ اْلخ َّ
ِ ِ ِ
ص ِ
َف اْلح َّق لِْمَيي ِ
ِ
ػد ِّؼ،
ابْ :
بَ -ع ْغ َسعيج ْب ِغ اْل ُس َدِّي ِب ،أ َّ ُ َ َ ْ َ َ
ُ
ر َع إَل ْيو ُم ْدم ٌع َكَي ُيػد ّّؼَ ،ف َأخَػ ُع َس ُخ أ َّ َ
اخ َت َ
َّللاِ َلَقج َقزيت ِباْلح ِقَ .فزخبو عسخ بغ اْلخ َّ
ص ِ
اب ِب ِّ ِ
زى َل ُوَ .فَقاؿ َل ُو اْلَيي ِ
اؿَ :ك َما
َ ََ ُ ُ َُ ْ ُ َ
ػد ُّؼَ :و َّ ْ َ ْ َ
َفَق َ
َّ
الج َّرة ،ثُ َّع َق َ
ُ
َ
ػد ُّؼِ :إَّنا ن ِجج أََّنو َليذ َق ٍ ِ
َّ
يظ؟ َفَقاؿ َل ُو اْلَيي ِ
اف َع ْغ َي ِس ِيش ِو َمَم ٌظَ ،ك َع ْغ ِش َس ِال ِو
اض َيْقزي ِباْل َح ِّقِ ،إال َك َ
ُي ْج ِر َ
َ ُ ُ َْ
ُ
َ
َمَم ٌظُ ،ي َد ِّج َد ِان ِو َكُي َػِّفَق ِان ِو لِْم َح ِّق َما َد َاـ َم َع اْل َح ِّقَ ،فِإ َذا تََخ َؾ اْل َح َّق َع َخ َجا َكتََخَكاهُ"(مالظ ،2004 ،ج،4
ح ،2663ص.)1041

 .6عغ أنذ بغ مالظ  قاؿ :كشا عشج عسخ بغ الخصاب  إذ جاءه رجل مغ أىل مرخ ،فقاؿ :يا أميخ
السؤمشيغ ،ىحا مقاـ العائح بظ ،قاؿ :كما لظ  ،قاؿ :أجخػ عسخك بغ العاص بسرخ الخيل فأقبمت ،فمسا

محسج بغ عسخك فقاؿ" :فخسي كرب الكعبة ،فمسا دنا مشو عخفتو ،فقمت :فخسي كرب
تخآىا الشاس ،قاـ ّ
الكعبة ،فقاـ إلي يزخبشي بالدػط ،كيقػؿ :خحىا كأنا ابغ األكخميغ قاؿ :ؼوهللا ما زاده عسخ أف قاؿ لو:
ّ
محسج ،قاؿ :فجعا عسخك ابشو
اجمذ ،ثع كتب إلى عسخك إذا جاءؾ كتابي ىحا فأقبل ،كأقبل معظ بابشظ ّ
فقاؿ" :أحجثت حجثا أجشيت جشاية  ،قاؿ :ال ،قاؿ :فسا باؿ عسخ يكتب ؼيظ ،قاؿ :فقجـ عمى عسخ ،قاؿ

أنذ :ؼوهللا إنا عشج عسخ حتى إذا نحغ بعسخك ،كقج أقبل في إزار كرداء ،فجعل عسخ يمتفت ىل يخػ ابشو،

الجرة فاضخب ابغ األكخميغ ،اضخب
فإذا ىػ خمف أبيو ،قاؿ :أيغ السرخؼ  ،قاؿ :ىا أنا ذا ،قاؿ :دكنظ ّ
ابغ األكخميغ ،قاؿ فزخبو حتى أثخشو ،ثع قاؿ :أحمِيا عمى صمعة عسخك ،ؼوهللا ما ضخبظ إال بفزل
سمصانو ،فقاؿ :يا أميخ السؤمشيغ ،قج ضخبت مغ ضخبشي ،قاؿ :أما وهللا لػ ضخبتو ما حمشا بيشظ كبيشو
حتى تكػف أنت الحؼ تجعو ،يا عسخك متى استعبجتع الشاس كقج كلجتيع أمياتيع أح اخ ار ثع التفت إلى

السرخؼ فقاؿ :انرخؼ راشجا فإف رابظ ريب فاكتب إلي (ابغ السبخد ،2000 ،ج ،2ص.)472
ّ
ويدتشتج الباحث مغ سيخة عسخ بغ الخصاب في ىحا السزسار أحج السزاميغ التخبػية ذات البعج
االجتساعي ،أال كىػ تحقيق مبجأ العجالة االجتساعية بيغ أفخاد السجتسع ،فعسخ بغ الخصاب  لع يعبأ
ِ
بسكانة الطالع االجتساعية؛ َّ
أخ ُح حق السطمػـ ،فاليجؼ أف يحعغ
يغيخ شيئا في َرّده عغ ضمسو ك ْ
ألف ذلظ لغ ِّ
جسيع أفخاد السجتسع لمحق ليشزبط سمػكيع ،كال يعتجؼ أحج عمى أحج؛ َّ
ألف اإلسالـ َكَف َل لمجسيع حقػقيع.
ت .بياف سساحة اإلسالـ لغيخ السدمسيغ:
إف الدساحة ال تعشي التداىل دكف ضابط شخعي يحكسيا فيي مختبصة بالشز كعشجما يخمط بعزيع بيشيا

كبيغ التداىل السحمػـ فقج يعيب بعس عمى اآلخخ ضشا مشيع أف في الدساحة تفخيصا بأصل الجيغ ،إف
فيع مجلػؿ الدساحة كأنيا تعشي الديػلة كالسدامحة كالسداىمة ال يعشي بحاؿ التفخيط في شيء مغ أصػؿ
الجيغ أك فخكعو ،كسا أف التفخيط في فيع سساحة اإلسالـ كتصبيقيا قج يفزي إلى التذجيج كالتشفيخ مغ ىحا

الجيغ (الذعيمي ،2013 ،ص.)5
ِ ِ
يغ( األنبياء ،آية .)107
اؾ ِإ َّال َر ْح َسة لْم َعاَلس َ
قاؿ تعالىَ  :ك َما أ َْرَسْمَش َ
قاؿ تعالى  :كما جعل عَمي ُكع ِفي ِ
الج ِ
يغ ِم ْغ َح َخٍج( الحج ،آية .)78
ّ
ََ ََ َ َ ْ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
الج ِ
صػا
اك ُع َّ
كى ْع َكتُْقد ُ
يغ َكَل ْع ُي ْخ ِخ ُج ُ
يغ َل ْع ُيَقاتُم ُ
قاؿ تعالىَ  :ال َي ْش َي ُ
ػك ْع في ّ
ػك ْع م ْغ دَي ِارُك ْع أ ْ
َّللاُ َع ِغ الح َ
َف تََب ُّخ ُ
ِ ِ
ِإَلي ِيع ِإ َّف َّ ِ
يغ( السستحشة ،آية .)8
َّللا ُيح ُّب اْل ُسْقدص َ
َ
ْ ْ
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كىحه ما فيسو الرحابة مغ رسػؿ هللا  ، كأخحك يصبقػه في حياتيع مع غيخ السدمسيغ ،ومغ صػر
الدساحة عشج الفاروؽ عسخ ما يمي :

أ -عغ الحدغ قاؿ :كاف عسخ يدأؿ الػافجيغ عمي عسخ  مغ األقاليع عغ حاؿ أىل الحمة ؼيقػؿ عسخ
لمػفج :لعل السدمسيغ يفزػف إلى أىل الحمة بأذػ كبأمػر ليا ما يشتقزػف بكع فقالػا :ما نعمع إال كفاء

كحدغ ممكو (الصبخؼ ،1967 ،ج ،4ص.)89

َّللا الخحسغ الخحيع ىحا ما أعصى عبج ََّّللا عسخ أميخ
ب -صالح عسخ أىل إيمياء بالجابية ،ككتب ليع بدع َّ
السؤمشيغ أىل إيمياء مغ األماف ،أعصاىع أمانا ألنفديع كأمػاليع ،كلكشائديع كصمبانيع ،كسؿيسيا كبخيئيا
كسائخ ممتيا ،أنو ال تدكغ كشائديع كال تيجـ ،كال يشتقز مشيا كال مغ حيدىا ،كال مغ صميبيع ،كال مغ

شيء مغ أمػاليع ،كال يكخىػف عمى ديشيع  ،كال يزار أحج مشيع ،كال يدكغ بإيمياء معيع أحج مغ الييػد،
كعمى أىل إيمياء أف يعصػا الجدية كسا يعصي أىل السجائغ (الصبخؼ ،1967 ،ج ،3ص.)609

ُكص ِ
ج -كأكصى عسخ الخميفة مغ بعجه بأىل الحمة ،فعغ عس ِخك ب ِغ ميسػ ٍف ،عغ عسخ َ ،قاؿ" :كأ ِ
يو ِب ِح َّم ِة
َ ْ ُ ََ
َ َ
َ ْ َ ْ ْ َْ ُ
ِ
ِ
َّ ِ
ِِ
شا َقتَ ُي ْع"(البخارؼ،
ال ُي َكَّمُفػا ِإ َّال َ
َف ُيَق َات َل ِم ْغ َكَرِائ ِي ْعَ ،ك َ
َف ُيػَفى َل ُي ْع ِب َع ْيجى ْعَ ،كأ ْ
َّللاَ ،كِذ َّمة َرُسػلِو  ،أ ْ
 ،2000ج ،4ح ،3052ص.)69
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َّ ِ
يخ
َؿَ :ش ْي ٌخ َكِب ٌ
اؿَ :م َّخ ُع َس ُخ ْب ُغ اْل َخصاب ِبَباب َق ْػ ٍـ َك َعَم ْيو َسائ ٌل َي ْدأ ُ
بكخة َق َ
حَ -ح َّجثَشي ُع َس ُخ ْب ُغ َنافع َعغ أبي َ
ِِ
ِ
ِ
َؼ أ ْ ِ ِ ِ
ِ
َؾ
ز َخ َب َع ُ
ر ِخَ ،ف َ
َ
اؿَ :ف َسا أَْل َجأ َ
اؿَ :ي ُيػد ّّؼَ .ق َ
َىل اْلكتَاب أ َْن َت؟ َفَق َ
ز َجهُ م ْغ َخْمفوَ ،كَق َ
ض ِخ ُ
اؿ :م ْغ أ ِّ
يخ اْلَب َ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ض َخ َل ُو
اؿَ :فأ َ
َخ َح ُع َس ُخ ِبَيجهَ ،كَذ َى َب ِبو ِإَلى َم ْش ِدلِو َف َخ َ
الد َّغَ .ق َ
َؿ اْلج ْدَي َة َكاْل َح َ
َسأ ُ
ِإَلى َما أ ََرػ؟ َق َ
اج َة َك ّ
اؿ :أ ْ
طخ ى َحا كضخباءه؛ َؼو َّ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
أكمشا
رْفَشاهُ أَف َ
ِب َذ ْيء م َغ اْل َس ْش ِدؿ ،ثُ َّع أ َْرَس َل ِإَلى َخازِف َب ْيت اْل َساؿ َفَق َ
اؿْ :ان ُ ْ َ َ ُ َ َ َ ُ َ
َّللا َما أ َْن َ
اكيغ" ،كاْلُفَقخاء ىع اْلسدمِسػ َف كى َحا ِمغ اْلسد ِ
الرج َقات لْمُفَقخاء كاْلسد ِ
اك ِ
يغ ِم ْغ
شبيتو ثُ َّع َن ُخ ُحُل ُو ِع ْش َج اْل َي َخِـ "ِإَّن َسا َّ
َ َ ُ ُُ ُ ْ ُ َ َ َ َ َ
َ َ ََ
ِِ
َى ِل اْل ِكتَ ِ
بكخة :أََنا َش ِي ْج ُت َذلِ َظ ِم ْغ ُع َس َخ َكَأرَْي ُت َذلِ َظ
ض َع َع ْش ُو اْل ِج ْدَي َة َك َع ْغ ُ
ابَ ،كَك َ
أْ
اؿ أ َُبػ َ
اؿَ :ق َ
ض َخَبائوَ .ق َ
َّ
الذ ْي َخ (أبػ يػسف ،د.ت  ،ص.)139

ويخمز الباحث إلى أف الدساحة كالتدامح مع الحدـ كانا إحجػ مسارسات الحكع الخشيج لجػ الخميفة

عسخ بغ الخصاب مع كافة الشاس برخؼ الشطخ عغ معتقجاتيع أك ألػانيع أك أعخاقيع ،إ ْذ تعاممت مع
الجسيع عمى ٍ
حج سػاء دكف أدنى تسييد.
ّ

ويدتشتج الباحث مغ سيخة عسخ بغ الخصاب في ىحا السزسار أحج السزاميغ التخبػية ذات البعج

االجتساعي ،أال كىػ السعاممة اإلندانية مع السدمسيغ كغيخ السدمسيغ ،كذلظ مرجاقا لمقػؿ السأثػر" :مغ
لع يكغ أخاؾ في اإلسالـ فيػ نطيخ لظ في الخمق" ،األ مخ الحؼ مغ شأنو تعديد التدامح لجػ الصمبة تجاه
زمالئيع تاركيغ أؼ عربية خمف ضيػرىع .
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رابعاً :استقخار السجتسع السدمع وأمشو :

كل فخد في السجتسع يفعل ما يخيج؛ فاإلسالـ
كىػ ىجؼ شخعي ،إذ ال يسكغ أف يدتقخ السجتسع إذا كاف ُّ
بث األمغ في حياة السجتسع
جاء بعج انتذار الفػضى في حياة الشاس ،كعسل عسخ بغ الخصاب  عمى ِّ

كل الحخص عمى
كجعل تحؿيقو ىجفا يجب أف يدعى إليو السجتسع كمو ،لحلظ كاف عسخ حخيرا َّ
استقخار السجتسع السدمع كأمشو بصاعة هللا  كالقزاء عمى السخالفات التي تدعدع استقخار السجتسع كربَّسا

تجمب نقسة هللا  ،ومغ أمثمة ذلظ :

 .1خاشب عسخ  السجتسع السدمع في السجيشة ِمغ عمى مشبخ السدجج الشبػؼ حيغ حجثت َّ
فد َخىا
ىدة َّ
َّ
ص ِؽَّي َة ِب ْش ِت أَِبي ُعَب ْي ٍج َقاَل ْت:
بأنيا نتيجة ارتكاب أفخاد السجتسع في السجيشة الشبػية لمسخالفات الذخعية ،ف َع ْغ َ
ْزل ِدَل ِت ْاألَرض عَمى عي ِج عسخ حتَّى اص َ ِ
ِ
الدخر ،كابغ عسخ ي ِ
ِ
َحجا
ُ
ْ ُ َ
رّمي َفَم ْع َي ْج ِر ب َياَ ،كَل ْع ُي َػاف ْق أ َ
َ ْ ُ ََ َ
ْ
صَفَقت ُّ ُ ُ َ ْ ُ ُ َ َ ُ َ
ِ َّ
ص َب ُعس ُخ َّ
اؿَ" :لِئ ْغ َع َاد ْت
رّمِيَ ،ف َج َرػ ِب َياَ ،ف َخ َ
َح َجثْتُ ْعَ ،لَق ْج َع ِجْمتُ ْعَ ،قاَل ْتَ :كَال أ ْ
اؿ :أ ْ
َعَم ُس ُو إال َق َ
اسَ ،فَق َ
الش َ
َ
ُي َ
ض ْي َخَان ْي ُك ْع (البييقي ،2003 ،ج ،3ح ،6377ص.)476
َخ ُخ َج َّغ ِم ْغ َب ْي ِغ َ
َأل ْ
عسخ

 .2الحفاظ عمى الرحة العامة :لقج أبجع الفاركؽ  في حخصو عمى سالمة السجتسع كحساية أفخاده مغ
يزخىع ،ليذ فقط في
الػقػع في السحخمات ،كحفع أركاح الشاس مغ كل ما يسكغ أف يؤدؼ ليالكيع أك ُّ

أمػر الحالؿ كالحخاـ ك َّإنسا في أمػر الرحة كالسخض كما يؤدؼ النتذار األمخاض أك حتى إزىاؽ األركاح

أيزا؛ َّ
ألنيا مدؤكليتو أكال باعتباره الخجل األكؿ في الجكلة اإلسالمية ،كضيخ اىتسامو جميا بيحا األمخ
ار ِمغ َقج ِر َّ ِ
ِ
اؿ ُع َس ُخ:
رفس دخػؿ الذاـ :لػجػد الصاعػف بيا :فقاؿ أبػ عبيجة بغ الجخاح  :أَف َخ ا ْ َ
َّللا؟ َفَق َ
ص ْت َك ِاديا َل ُو
َّللاِ ،أ َأ
َّللاِ ِإَلى َق َج ِر َّ
َل ْػ َغ ْي ُخ َؾ َقاَل َيا َيا أََبا ُعَب ْي َج َة؟ َن َع ْع َن ِف ُّخ ِم ْغ َق َج ِر َّ
اف َل َظ ِإِب ٌل َف َيَب َ
َرَْي َت َل ْػ َك َ
ُخخػ ج ْجب ٌة ،أََليذ ِإف رعيت اْل َخ ِ
ِ
ُع ْج َكتَ ِ
َّللاَِ ،كِإ ْف َرَع ْي َت اْل َج ْجَب َة
رَب َة َرَع ْيتَ َيا ِبَق َج ِر َّ
ْ َ ْ َ َْ َ
اف ِإ ْح َج ُ
اى َسا َخرَب ٌةَ ،ك ْاأل ْ َ َ َ
س ح ِِ
رعيتيا ِبَقج ِر َّ ِ
ِ ِ
ٍ
اؿِ :إ َّف ِع ْش ِجؼ ِم ْغ َى َحا
اء َع ْب ُج َّ
َ َََْ َ
الخ ْح َس ِغ ْب ُغ َع ْػؼَ ،كَك َ
اجتوَ ،فَق َ
اف َغائبا في َب ْع ِ َ َ
َّللاَ ،ف َج َ
ِعْمسا س ِسعت رسػؿ َّ ِ
ض َف َال تَْق َجمػا َعَم ْي ِو ،كإِ َذا كَق َع ِبأ َْر ٍ
ػؿِ :إ َذا س ِس ْعتُع ِب ِو ِبأ َْر ٍ
ض َكأ َْنتُ ْع ِب َيا َف َال
َّللا َ يُق ُ
َ ْ ُ َُ َ
َ َ
ُ
َ ْ
ِ
تَ ْخخجػا ِفخ ا ِ
ؼ (مالظ ،2004 ،ج ،5ح ،3329ص.)1316
ر َخ َ
اؿَ :ف َحس َج َّ َ
ار م ْش ُوَ ،ق َ
ُُ َ
َّللا ُع َس ُخ ،ثُ َّع ْان َ

ويخمز الباحث إلى أف ىحا الترخؼ كاف مغ حخص عسخ بغ الخصاب  عمى استقخار السجتسع

َّ
سيدبب كثي اخ مغ االرتباؾ في السجتسع ،كربسا يفقج السجتسع حياة كثيخ مغ
ألف انتذار األمخاض السعجية
ِّ
ط فييا ،إضافة إلى َّ
أف حفع أركاح الشاس مغ األمخاض كاليالؾ ىجؼ مغ
أفخاده ،كقج ُيفدج ذلظ الزب َ

أىجاؼ التخبية اإلسالمية ،كضيخ ذلظ مغ خالؿ إخبار عبج الخحسغ بغ عػؼ َّ 
بأنو سسع الشبي 
يأمخ بسا استقخ عميو رأؼ عسخ  الحؼ كافق رأيو قػؿ الشبي  دكف أف يدسعو.

 .3األمغ االجتساعي  :يتحقق األمغ االجتساعي بأف يأمغ أفخاد السجتسع الحيغ لع يقعػا في السحخمات مغ
الطمع ،كسا يأمغ أصحاب الحقػؽ َّ
بأف حقػقيع محفػضة ،ؼيأمشػا عمى أنفديع كأعخاضيع كأمػاليع ،كال

يسكغ أف ُيدسح ألحج أف يعتجؼ عمييا كلػ حرل َّ
سيحاسب ،كسا يجب أف يخاؼ الفجار الحيغ يقعػف
فإنو
َ
في الفجػر كيعمسػا َّأنيع لغ يتخكػا ليفعمػا ما يذاؤكف بجكف عقاب (العسخؼ ،2012 ،ص.)56
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فإنيع غالبا لغ يفعمػا ما ِ
أف العقاب يشتطخىع عشج ارتكابيع السحخمات َّ
الفجار َّ
تدػؿ ليع أنفديع بو
كلػ عمع َّ
ّ
مسا قج ِّ
يعخضيع لمعقػبة ،كىحا يدتػجب أف يكػف األميخ قػيا ال ضعيفا؛ لحلظ كاف عسخ يخػ َّ
أف
األميخ يجب أف تتػفخ ؼيو بعس الرفات التي ال يسكغ أف يكػف أمي اخ إال بيا ،فقج كرد عشو أنو قاؿَ ":ال
ِ ِ
يو أَربع ِخ َال ٍؿ :الِّميغ ِفي َغي ِخ ضع ٍ
الش ِ ِ َّ
َف َيمِي َى َحا ْاألَم َخ " َي ْعِشي أَم َخ َّ
الذ َّجةُ ِف ي
َي ْشَب ِغي أ
فَ ،ك ِّ
ُ
ْ َ ْ
اس" إال َر ُج ٌل ؼ ْ َ ُ
ْ
ْ
ْ َ
ِ
َغي ِخ ع ْش ٍ
ص ْت ك ِ
ٍ ِ
ف ،ك ِْ
اح َجةٌ ِم ْش ُي َّغ َف َد َج ِت
اؾ ِفي َغ ْي ِخ ُب ْخ ٍلَ ،ك َّ
اإل ْم َد ُ
ْ ُ
الد َس َ
اح ُة في َغ ْي ِخ َس َخؼَ ،فإ ْف َسَق َ َ
َ
الثَّ َال ُث"(الرشعاني ،1983 ،ج ،8ص.)298

كيتسثل األمغ االجتساعي في كصية عسخ  لمسغيخة بغ شعبة  حيغ كاله عمى الكػفة فقاؿ لوَ" :يا
ِ ِ
ْم ْش َظ ْاأل َْب َخ ُارَ ،كْلَي َخْف َظ اْلُف َّج ُار" (ابغ األثيخ ،1997 ،ج ،2ص.)414
ُمغ َيخةُ لَيأ َ
ويدتشتج الباحث مغ سيخة عسخ بغ الخصاب في ىحا السزسار أحج السزاميغ التخبػية ذات البعج
االجتساعي ،أال كىػ أىسية تحقيق األمغ االجتساعي ،ككػف تحقيق األمغ االجتساعي مصمب ميع في حياة

الصمبة كالسجتسع الفمدصيشي كصالحو كاستق اخره ،فإف دكر السعمع يتكامل ىشا مع دكر كتب التخبية

اإلسالمية التي تتصخؽ في كثيخ مغ مػضػعاتيا لديخة الخميفة الخاشج عسخ بغ الخصاب في ىحا السجاؿ.

 .4نطاـ العدذ :إف نطاـ العدذ الحؼ ابتكخه عسخ  كاف رافجا كبي اخ لو في ضبط ترخفات أفخاد
السجتسع ،كالتي ساىست بذكل كبيخ في تحقيق األمغ االجتساعي (العسخؼ ،2012 ،ص،)57

شخىع ،كمغ الحق َّ
أف نعجه
كالعدذ ىػ الصػاؼ بالميل لتتبع المرػص كشمب أىل الفداد كمغ ُيخذى ُّ
الخصػة األكلى في تشطيع مؤسدة الذخشةَّ ،
ألف السؤمشيغ كانػا يتػلػف حخاسة أنفديع ،كمشع السشكخ مغ
بيشيع في الشيار ،حتى إذا نامػا َّ
تػلى الديخ عشيع رجاؿ العدذ (العقاد ،1998 ،ص)97
كييجؼ عسخ بغ الخصاب  مغ نطاـ العدذ إلى تصسيغ الشاس عمى أنفديع كذكييع كأمػاليع،

كبالسقابل تخػيف مغ ِّ
تدػؿ لو نفدو باإلخالؿ بأمغ السجتسع كاالعتجاء عمى أفخاده كلع يكغ عسخ ليتخؾ
األمػر تديخ بجكف رقابة في السجتسع؛ َّ
ألف السجتسع مدؤكليتو قبل غيخه فكاف يتجػؿ بشفدو ليال
كيرصحب معو أحيانا بعس رعيتو ،كقج تكذفت لعسخ  عشج ؾيامو بالعدذ ليال عجدا مغ السخالفات
التي تحتاج إلى ضبط ،كمشيا قرة السخأة التي شمبت مغ ابشتيا أف تخمط المبغ بالساء فدسعيا عسخ
(العسخؼ ،2012 ،ص.)65

 .5السحاسبة الحاتية :مغ أسباب صالح القمػب ،كىجاية الشفػس :محاسبة الشفذ عمى العيػب كالحنػب
لتجارؾ التقريخ في عبادة عالـ الغيػب (العسخؼ ،2012 ،ص.)53

كلعل أعطع آية قخآنية تػضح لشا أىسية محاسبة الشفذ في حياة السدمسيغ ،قاؿ تعالى :يا أَي َّ ِ
يغ
ُّيا الح َ
َ َ
ِ ٍ
يخ ِب َسا تَ ْع َسمُػ َف( الحذخ ،آية  ،)18كُي ْخَكػ
َّللا َكْل َت ْش ُ
َّللا َخِب ٌ
َّللا ِإ َّف َّ َ
ط ْخ َنْف ٌذ َما َق َّج َم ْت ل َغج َكاتَُّقػا َّ َ
آم ُشػا اتَُّقػا َّ َ
َ
ِ
َع ْغ ُعسخ ْب ِغ َ َّ ِ
َف تُ َحاس ُبػا ،كتَ َديَّشُػا لِْم َع ْخ ِ
ف
ض األ َْكَب ِخَ ،كإَِّن َسا َي ِخ ُّ
اؿَ " :حاس ُبػا أ َْنُف َد ُك ْع َقْب َل أ ْ
الخصاب  أنو َق َ
ََ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
اس َب َنْف َد ُو ِفي ُّ
الج ْنَيا" (التخمحؼ ،1998 ،ج ،4ح ،2459ص.)219
الح َد ُ
امة َعَمى َم ْغ َح َ
اب َي ْػَـ الؿَي َ

كعغ داكد بغ عمي قاؿ :قاؿ عسخ  " : لػ ماتت شاة عمى شط الفخات ضائعة ،لطششت أف هللا عد

كجل سائمي عشيا يػـ الؿيامة" (ابغ السبخد ،2000 ،ج ،2ص.)621
44

 .6مكافحة التدػؿ:

قرة َّ ِ
شو أ َُبػ
صالح يخكؼ َعغ عسخ بغ اْلخصاب َّ
الدائل ركػ َع ُ
عغ اْلسديب بغ دارـ أ َُبػ َ
ِ
الر َج َقة
ثع تحػؿ ِإَلى َدار إبل َّ
اؿ :عذػا َّ
الد ِائلَّ ،
صػت َسائل؛ َفَق َ
د َيشار أَف عسخ سسع َ
ِ
ِ ِِ
آمخكع أَف تعذػا َّ ِ
خب ادَ ،فأخح عسخ
اؿ :ألع ُ
الدائلَ ،قاُلػا :قج َ
أتػه ِبو َفِإذا جخاب َم ْسُمػء ْ
اؿ ْائتُػني بو َف ُ
فعمشا َق َ
َفَق َ
ألىمظ (ابغ حباف ،1998 ،ج، ،5
الجخاب فشثخه إلبل َّ
اؿ :لدت بدائلِ ،إَّن َسا أَ ْنت تَاجخ تجسع ْ
الر َج َقةَ ،كَق َ
ح ،5592ص.)437
خمجة َخالِج بغ
َ
صػتو،
َفدسع َ

ويدتخمز الباحث مغ سيخة عسخ بغ الخصاب في ىحا السزسار أحج السزاميغ التخبػية ذات البعج
االجتساعي ،أال كىػ خصػرة تفذي ضاىخة التدػؿ في السجتسع ،كيقع عمى كاىل السعمع تػعية الصمبة
بخصػرة ىحه الطاىخة ،كػني ا تدرع اليػاف في نفذ مسارسيا ،كتبعجه عغ الدعي إلى العسل ،كعدكفو عغ

كتجني مدتػػ تحريمو العمسي إف رافق التعميع.
التعميعّ ،
ّ
خامداً :األمخ بالسعخوؼ والشيي عغ السشكخ (الحدبة):

ييجؼ نطاـ الحدبة إلى األمخ بالسعخكؼ كالشيي عغ السشكخ إلقامة شخع هللا كديشة  ،كتصبيق األحكاـ

كاآلداب اإلسالمية  ،كالسحافطة عمى الحقػؽ العامة (الذيخ ،2012 ،ص.)479
س يأْمخك َف ِباْلسعخك ِ
ِ
ؼ َكَي ْش َي ْػ َف َع ِغ اْل ُس ْش َكخ(التػبة،
قاؿ تعالىَ :كاْل ُس ْؤ ِم ُشػ َف َكاْل ُس ْؤ ِمَش ُ
ات َب ْع ُ
َ ُْ
اء َب ْع ٍ َ ُ ُ
ز ُي ْع أ َْكلَي ُ
ص.)71

كمع أف ىحا الشطاـ لع يكغ مػجػدا برػرة مدتقمة ككياف خاص ،لكغ نػاتو ضيخت في عيج الشبػة ،كتصػر

في عيػد الخمفاء الخاشجيغ ،خاصة في خالفة عسخ  حيث قاـ بعو عمى أكسل كجو(الذيخ،2012 ،
ص.)479

وقج شسمت الحدبة في عيج الفاروؽ جػانب مختمفة ،نحكخ مشيا ما يمي:

 .1حساية العقيجة ومحاربة البجع:
أ -بيعو الخضػاف  :حيغ بمغ الشبي  يػـ الحجيبية أف قخيذا قتمػا عثساف  ، فقاؿ" :ال نبخح حتى
نشاجد القػـ ،فجعا رسػؿ هللا  الشاس إلى البيعة فكانت بيعة الخضػاف تحت الذجخة " (ابغ أبي شيبة،
 ،2008ج ،7ص.)383

كفي فتخة خالفة عسخ بغ الخصاب  كاف بعس الشاس الحؼ كانػا يتعسجكف الرالة بجػار تمظ الذجخة
َّ ِ
ِ
َّ
اف َّ
رُّمػ َف
ض َػ ِ
اؿ َل َيا َش َج َخةُ ِّ
الخ ْ
اؿَ " :ك َ
اس َيأْتُػ َف الذ َج َخَة التي ُيَق ُ
الش ُ
فشياىع عسخ  ، ف َع ْغ َناف ٍعَ ،ق َ
اف َؼ ُي َ
ِ
ِ
ِ
َّ ِ
َم َخ ِب َيا َفُق ِص َع ْت" (ابغ سعج ،1990 ،ج،2
اؿَ :فَبَم َغ َذل َظ ُع َس َخ ْب َغ اْل َخصاب َفأ َْك َع َج ُى ْع ف َ
ع ْش َج َىا َق َ
ييا َكأ َ

ص.)76

كحيغ عمع عسخ  بترخفيع الحؼ يخالف العقيجة اإلسالمية الرحيحة قصعيا كنياىع عغ عسج ،كبيَّغ ليع
ِ
َّ
فميرل ،أؼ مغ دكف تعسج  ،لحلظ قصع الذجخة التي بايع السدمسػف الخسػؿ
أف مغ أدركتو الرالة عشجىا
ّ
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ُّ
كيرمػف عشجىا ،فخذي أف ُيتَبخؾ بيا ثع تُعبج مغ دكف هللا (شاكخ،
 في الحجيبية؛ ألنيع بجأكا يدكركنيا
 ،2000ج ،3ص.)198
كىحا مغ فقو عسخ ألف مجاكمة الشاس عمى ذلظ الفعل سيجعل مكاف الذجخة م اد ار يتجسع الشاس حػلو،
ِ
نػح إال مثل ىح ا السػقف ،فاألصشاـ التي
عل قػـ ٍ
كربَّسا يؤدؼ مدتؿبال الرتكاب الذخؾ ،كمثاؿ ذلظ ف ُ
صػرت ليتحكخ أىميا عبادة أصحابيا أدت مع مخكر األجياؿ لعبادتيا ،فمع تربح لمحكخػ بل أصبحت
ػث َكَي ُعػ َؽ
آلية تعبج مغ دكف هللا  قاؿ تعالى َ :كَقالُػا َال تَ َح ُرَّف آلِ َيتَ ُك ْع َكَال تَ َح ُرَّف َكِّدا َكَال ُس َػاعا َكَال َي ُغ َ
َكَن ْد اخ( نػح ،آية .)23

ب -تقبيل الحجخ االسػد  :كاف عسخ بغ الخصاب يعمع َّأنو مخاقب مغ الشاس لسشدلتو العميا مغ رسػؿ هللا 

تسخ بو ليعّمِع الشاس العقيجة الرحيحة حتى ال
ككػنو أمي اخ لمسؤمشيغ؛ لحلظ كاف يدتثسخ السػاقف التي ُّ
ذ ْب ِغ ربِيع َةَ ،ع ْغ ُعسخ  :أََّن ُو ج ِ
تتعمق قمػبيع بغيخ هللا تعالى ،ف َع ْغ َعاِب ِ
َس َػِد َفَقَّبَم ُو،
اء إَلى َ
ََ
َ َ
الح َج ِخ األ ْ
َ َ
ِ
ال أَِّني َأرَْي ُت َّ
الشِب َّي ُ يَقِّبمُ َظ َما َقَّبْمتُ َظ(البخارؼ،2000 ،
ال تَْشَف ُعَ ،كَل ْػ َ
ز ُّخ َك َ
َعَم ُع أََّن َظ َح َجٌخَ ،
ال َت ُ
اؿِ :إّني أ ْ
َفَق َ
ج ،2ص.)149
كأراد عسخ بغ الخصاب  أف يػصل رسالة لمسدمسيغ؛ َّ
الزخ بيج هللا كحجه حتى ال يعتقجكا
بأف الشفع ك َّ

يزخىع ،كبترخيح عسخ  كبيحا الكالـ أماـ الشاس كىع يصػفػف
في الحجخ األسػد َّأنو يشفعيع أك
ُّ

بالكعبة ليدسعػه ؼيصبقػه كتتخسخ ىحه العقيجة في أنفديع ،فيػ يخّبِييع عمى ما يجب أف يعتقجكه في
السخمػقات بسا يػافق أىجاؼ التخبية ٍ
اإلسالمية مغ التعمق باّلِل كحجه كعجـ الػقػع ؼيسا كقع فييا السذخكػف
مغ تعطيع األحجار كغيخىا حتى كصل األمخ بيع أف عبجكىا مغ دكف هللا تعالى ،كىحا مغ الفداد

االعتقادؼ الحؼ يجب أف يزبط بزػابط الذخع (العسخؼ ،2012 ،ص.)45

ج -رسالة إلى الشيل :لسا فتح السدمسػف مرخ ،كججكا الشاس ىشاؾ عمى عادة سيئة ،حيث يقجمػف لشيخ الشيل
(عخكسا) يخمػنيا بو كل سشة ليؽيس ،فأمخ عسخ  بإبصاؿ ذلظ ككتب بصاقة ألقيت في الشيل ،جاء
فيياِ " :مغ عب ِج َّ ِ
يخ اْلسؤ ِمِش ِ ِ ِ ِ
ِ
َما َب ْع ُج َفِإ ْف ُك ْش َت ِإَّن َسا تَ ْجخِؼ ِم ْغ ِقَب ِل َنْف ِد َظ َف َال
ر َخ أ َّ
َّللا ُع َس َخ أَم ِ ُ ْ َ
ْ َْ
يغ إَلى نيل م ْ
َّ ِ
ِ
الش ِ
يل
َف ُي ْج ِخَي َظ"َ ،فَأْلَقى َع ْسٌخك اْلِب َ
صا َق َة ِفي ِّ
َّللا أ ْ
تَ ْج ِخَ ،كإِ ْف َك َ
َّللا اْل َػاح ُج اْلَق َّي ُار ُى َػ الحؼ ُي ْج ِخ َ
َؿ َّ َ
يظ َفَش ْدأ ُ
اف َّ ُ
الدب ِت ،كَقج أَجخػ َّ ِ
الشيل ِستَّ َة ع َذخ ِذراعا ِفي َليَم ٍة ك ِ
َى ِل
ص َع َّ
َّللاُ ِتْم َظ ُّ
اح َج ٍةَ ،كَق َ
الدَّش َة َع ْغ أ ْ
َصَب َح َي ْػُـ َّ ْ
َ َ َ
َّللاُ ّ َ
َ ْ َْ
ْ َ
َفأ ْ
ِ
ر َخ ِإَلى اْلَي ْػ ِـ (ابغ كثيخ ،2003 ،ص.)97-96
مْ

 .2الخقابة عمى األسػاؽ والتجارة  :كاف أميخ السؤمشيغ شجيج العشاية باألسػاؽ لسا يقع فييا مغ الغر كالكحب

كاالحتكار كالسعامالت الباشمة ،فكاف يصػؼ فييا بشفدو ،كيعيغ مػضفيغ محتدبيغ ليحا

العسل(الذيخ ،2012،ص.)483
ذ ب ِغ م ِال ٍظ َقاؿ :أرَيت عَمى عسخ ِإز ا ِ ِ
ِ ِ
ِ
يز َكال
ُ ََ َ
ار ؼيو أ َْرَب َع َع ْذ َخَة ُرْق َعة ِإ َّف َب ْع َ
َ َُْ َ
ز َيا أل ََد ٌـَ .ك َما َعَم ْيو َقس ٌ
_ ف َع ْغ أََن ْ َ
ِرداء معتَ ّّع ،معو ِ
ػؼ ِفي ُسػ ِؽ اْل َس ِج َيش ِة( .ابغ سعج ،1990 ،ج ،3ص.)251
الج َّرةُ َي ُ
َ ٌ ُْ ََُ ّ
ص ُ
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ِ ِ ِ
َّ ِ
_ ك َع ْغ س ِع ِيج ْب ِغ اْلسدي ِ
ِ
ِ
َّب؛ أ َّ
الدػ ِؽ،
يع َزبِيبا َل ُو ِب ُّ
َف ُع َس َخ ْب َغ اْل َخصاب َ ، م َّخ ب َحاشب ْب ِغ أَبي َبْمتَ َع َةَ .ك ُى َػ َيب ُ
َُ
َ
َفَقاؿ َلو عسخ بغ اْلخ َّ
ِ
ِ
ص ِ
َف تَ ْخَف َع ِم ْغ ُسػِقَشا (مالظ ،2004 ،ج،4
َ ُ ُ َُ ْ ُ َ
الد ْع ِخَ ،كإِ َّما أ ْ
ابِ :إ َّما أ ْ
َف تَ ِد َيج في ّ
ح ،2399ص.)942

_ كقج عيغ مػضفا خاصا بالدػؽ ،فجعل الدائب بغ يديج عامال عمى سػؽ السجيشة ،كحلظ عبج هللا بغ عتبة،
كعيغ عامال أخخ عمى الدػؽ ىػ سميساف بغ أبي حثسة (الذيخ ،2012 ،ص.)484

 .3محاسبة الػالة والسػضفيغ  :اختيار الػالة كاالمخاء كالقادة كالسػضفيغ األكفاء ،كيعيشيع في االماكغ
السشاسبة ،مغ أىع أعساؿ السدؤكؿ  ،كلقج ضخب عسخ بغ الخصاب  أركع األمثاؿ في ىحا الجانب،

فقج كصل في دقتو كشجتو كصالبتو كاحتياشو إلى ما ترل إليو أرقى الشطع الػضعية في ىحا العرخ،
ويتزح ذلظ فيسا يمي:
أ -مغ أقػالو التي تذيخ إلى صفات الػالة الحيغ اختارىع:
اس" ِإ َّال رجل ِؼ ِ
الش ِ
َف َيِمي َى َحا ْاألَم َخ " َي ْعِشي أَم َخ َّ
يو أ َْرَب ُع
_ فقج كرد عغ الفاركؽ  أنو قاؿَ ":ال َي ْشَب ِغي أ
ٌَُ
ْ
ْ
ْ َ
الدساح ُة ِفي َغي ِخ سخ ٍ
اإلمد ِ
ٍ
ف ،ك ِّ ِ
ٍ
ِخ َال ٍؿ :الّمِ ِ
ٍ
ؼ،
يغ في َغ ْي ِخ َ
ُ
الذ َّج ُة في َغ ْي ِخ ُع ْشفَ ،ك ِْ ْ َ ُ
ْ ََ
اؾ في َغ ْي ِخ ُب ْخلَ ،ك َّ َ َ
ض ْع َ
ص ْت ك ِ
ِ
اح َج ٌة ِم ْش ُي َّغ َف َد َج ِت الثَّ َال ُث" (الرشعاني ،1983 ،ج ،8ص.)298
َفإ ْف َسَق َ َ

_ ككاف يقػؿ" :أشكػا إلى هللا جمج الخائغ كعجد الثقة" (ابغ السبخد ،2000 ،ج ،2ص.)522
َف َي ُكػ َف ِم ْل ُء َى َحا اْلَب ْي ِت ِر َجاال ِم ْث َل َأِبي ُعَب ْي َج َة ْب ِغ
_ ككاف عسخ  مع أصحابو في بيت فقاؿ" :أَتَ َسَّشى أ ْ
اح َكم َع ِاذ ْب ِغ َجَب ٍل َك ُح َح ْيَف َة ْب ِغ اْلَيس ِ
َّللاِ" (البخارؼ ،1977 ،ج ،1ح،201
اع ِة َّ
َستَ ْع ِسَم ُي ْع ِفي َ
ش َ
اف َفأ ْ
َ
اْل َج َّخ ِ ُ
ص.)54

ويدتشتج الباحث مغ سيخة عسخ بغ الخصاب في ىحا السزسار أحج السزاميغ التخبػية ذات البعج
االجتساعي ،أال كىػ بشاء عالقات اجتساعية فاعمة مع اآلخخيغ ،مغ الشاحية االجتساعية ،فحلظ يداعج

الصمبة عمى االنجماج الدػؼ مع زمالئيع كمع محيصيع االجتساعي ،كبشاء عالقات تقػـ عمى احتخاـ الفخد
كحخياتو) كتعسل عمى تحقيق الذعػر "باألمغ ك االنتساء ،كاالرتباط باآلخخيغ" ،كتسكغ الفخد مغ اكتذاؼ
جػانب ججيجه في ذاتو كفي شخريتو ،كتػفخ لو الذعػر بالدعادة كاالشسئشاف كاألماف كالخاحة الشفدية،
كبالتالي تشتج شخرية سػية متدنة نفديا كصحيا فالذخز السشعدؿ يعانى دائسا مغ القمق كالسمل

كالػحجة كالعربية كعجـ تقجيخ الحات.

ب -أسذ اختيار عسخ لػالتو :لقج أبجع عسخ  في اختيار كالتو ،فقج كاف بارعا كرعا ،يذاكر
أصحابو في اختيار كالتو  ،ويسكغ اجساؿ األسذ والذخوط التي وضعيا عسخ بعشي االعتبار في
اختيار الػالة ،فيسا يمي:

 الذػرى في اختيار الػالة :
َف استَعسل اْلس ِغيخة :ما تَُقػُلػ َف ِفي تَػلِي ِة رج ٍل ض ِع ٍ
_ ف َع ْغ َس ِع ِيج ْب ِغ َع ْس ٍخك ،أ َّ
يف ُم ْدمِ ٍع أ َْك
َْ َُ َ
َف ُع َس َخ َق َ
اؿ َقْب َل أ ِ ْ ْ َ َ ُ َ َ َ
ِ ِ
ٍِ
َما َّ ِ
ٍ
ِ ِ ِ
َما اْلَق ِػ ُّؼ اْل ُس َذ ِّج ُد
ض ْعَف ُو َعَم ْي َظَ ،كأ َّ
اؿ اْل ُس ِغ َيخةُ :أ َّ
الم ُو لشَف ْدو َك َ
الزع ُ
َر ُجل َق ِػٍّؼ ُم َذ ّجد؟ َفَق َ
يف اْل ُس ْدم ُع َفإ َّف إ ْس َ
ِ ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِِ
ِ
ات ُع َس ُخ َ كَذلِ َظ
اف اْل ُسغ َيخةُ َعَم ْي َيا َحتَّى َم َ
ػؾ َيا ُمغ َيخةُ َف َك َ
َفِإ َّف ش َج َادهُ لَشْفدو َكُق َّػتَ ُو لْم ُس ْدمس َ
اؿَ :فِإَّنا َباعثُ َ
يغ َق َ
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ِ
ٍ
ِ
ِ ِ
ِ ِ َّ ِ ِ
ْم ْش َظ األ َْب َخُارَ ،كْلَي َخْف َظ
َن ْحٌػ م ْغ َسَشتَْي ِغ َكِزَي َادة َفَم َّسا َكَّد َع ُو اْل ُسغ َيخُة لمح َىاب إَلى اْل ُكػَفةَ ،ق َ
اؿ َل ُوَ :يا ُمغ َيخُة لَيأ َ
اْلُف َّج ُار (الصبخؼ ،1967 ،ج ،4ص.)165

 اختبار الػالة قبل

التػلية:

س َفخِكب ُو لِي ُذػره َفع ِصب َفَق ِ ِ
َّ ِ ِ
َّ ِ
الخ ُج ُل:
اؿ َّ
اؿ ل َّمخ ُجلُ :خ ْح َف َخَس َظَ ،فَق َ
َ
اؿَ :س َاكَـ ُع َس ُخ ْب ُغ اْل َخصاب بَف َخ ٍ َ َ َ َ ُ َ َ
_ َع ِغ الذ ْعب ِّي َق َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
يغ ُح ْد َما
اؿ َّ
الخ ُج ُلُ :ش َخْي ٌحَ ،فتَ َح َ
اؿ ُش َخْي ٌحَ :يا أَم َيخ اْل ُس ْؤ ِمش َ
اؿْ :
اك َسا إَل ْيو َفَق َ
اج َع ْل َب ْيشي َكَب ْيَش َظ َح َكساَ ،ق َ
الَ ،ق َ
ابتَعت أَك رَّد َكسا أَخ ْحتَ .فَقاؿ عسخ :كى ِل اْلَقزاء ِإال ى َك َحا؟ ِسخ ِإَلى اْل ُكػَف ِةَ .ؼبعثَو َق ِ
اضيا َعَم ْي َيا .قاؿ كإنو
ْ َْ ْ ُ َ َ َ
ََ ُ
َ
َ ُ َُ َ َ
ْ
َ ُ
ألكؿ يػـ عخفة ؼيو (ابغ سعج ،1990 ،ج ،6ص.)183
 القػة واألمانة:

ِ ِ
يك ْع َب ْع َج
يت ِب ُك ْع َك ْاب ُتمِيتُ ْع ِبي َك َخَمْف ُت ِؼ ُ
لقج أكضح الفاركؽ  ىحا األمخ في خصبة مغ خصبو فقاؿَ :فَقج ْاب ُتم ُ
َّ
اشخن ِ ِ
اف ِبح ْ ِ
ِِ
َى َل اْلُق َّػِة َكاأل ََم َان ِةَ .ف َس ْغ يحدغ ندده حدشا
اب َعَّشا َكل ْيَشا أ ْ
اه بأ َْنُفدَشا َك َم ْي َسا َغ َ
ز َختَشا َب َ ْ َ ُ
صاحبيَ ،ف َس ْغ َك َ َ
َ
ِ
ِ
َّللاُ َلَشا َكَل ُك ْع (ابغ سعج ،1990 ،ج ،3ص.)208
كمغ يديء ُن َعاؾ ْب ُو َكَي ْغف ُخ َّ
 الخأفة والخحسة والذفقة عمى الخعية:
_ عغ أبي عثساف قاؿ" :استعسل عسخ  رجال مغ بشي أسج عمى عسل فجخل ليدمع عميو ،فأتى عسخ بعس
كلجه فقبمو ،فقاؿ األسجؼ" :أتقبل ىحا يا أميخ السؤمشيغ؟ وهللا ما قبمت كلجا قط" ،فقاؿ عسخ" :فأنت وهللا

بالشاس أقل رحسة ال تعسل لي عسال أبجا ،فخد عيجه" (ابغ السبخد ،2000 ،ج ،2ص.)520

ويدتشتج الباحث مغ سيخة عسخ بغ الخصاب في ىحا السزسار أحج ال سزاميغ التخبػية ذات البعج
االجتساعي ،أال كىػ ايزاح السخدكد االجتساعي لألمخ بالسعخكؼ كالشيي عغ السشكخ ،الحؼ إف كعاه
الصمبة فإنو يداعجىع في نذخ الخيخ بيشيع ،كتثبيت معاني الخيخ في حياتيع كمجتسعيع ،كتقػية جانب
الفزيمة ،كإشاعة األخالؽ الحدشة في العالقات االجتساعية لتقػـ عمى قػاعج كأسذ الذخيعة ،حيث

الرالح اّلحؼ تشسػ ؼيو
الرجؽ كالػفاء ،كالتخاحع كالتشاصح ،كأداء األمانة ،كالخفق كاإلحداف ،كيت ّ
ييأ ّ
الجػ ّ
الزسيخ العؽيف كالػججاف اليقع،
الخذائل ،كيتخّبى في ضّمو ّ
اآلداب كالفزائل كتختفي ؼيو السشكخات ك ّ
كاالنصالؽ إلسعاد السجتسع.

سادس ًا :سخاء عسخ بغ الخصاب 
كاف الفاركؽ  مغ أغشياء الرحابة كأَحج األجػاد األسخياء ،قج أىمظ مالو في الرجقة كالشفقة ،ككاف
يدابق أبا بكخ في ىحا األمخ.

اؿ :سأََلِشي ْاب ُغ ُعس َخ َع ْغ َب ْع ِ
س َشأِْن ِو،
َ
مػلى عسخَ ،ق َ َ
ِ ِ
َج َػَد َحتَّى ْانتَ َيى ِم ْغ ُع َس َخ
سَ ،ك َ
 م ْغ ح َ
يغ ُؾِب َ
َج َّج َكأ ْ
اف أ َ

َسَم َع
 عغ أ َّْللاِ
رس ِ
ػؿ َّ
َُ
ح ،3687ص.)12

َخبختُو َفَقاؿ" :ما أرَيت أَحجا َق ُّ
ط َب ْع َج
َفأ ْ َ ْ ُ َ َ َ ْ ُ َ
ب ِغ الخ َّ
ص ِ
اب" (البخارؼ ،2000 ،ج،5
َ
ْ

كمغ كخمو ألضيافو كمػاساتو لخعاياه في خبخ قجكـ عتبة بغ فخقج عمى عسخ ،كؼيو قاؿ عسخ :إنا نشحخ

كل يػـ جدك ار ،فأما كدكيا كأشايبيا ،فمسغ حزخنا مغ آفاؽ السدمسيغ (ابغ عداكخ ،1995 ،ص .)252
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ويدتخمز الباحث مغ سيخة عسخ بغ الخصاب في ىحا السزسار أحج السزاميغ التخبػية ذات البعج
االجتساعي ،أال كىػ الحث عمى الكخـ كالدخاء ،عشجما يجرؾ الصمبة ما لمكخـ كالدخاء مغ مدايا كدالئل تتسثل
حب التَّ ُّ
في محبة الخفاؽ كالشاس ليغ كؼيو ِّ
تدكية لشفدو كتصييخىا ِمغ األنانيَّة ،ك ِ
سمظ كاألثخة.
ّ
سابع ًا :مداعجة عسخ بغ الخصاب لمفقخاء والسحتاجيغ

كاف أميخ السؤمشيغ عسخ بغ الخصاب (رضي هللا عشو) يعسل جاىجا ..مغ أجل سعادة السؤمشيغ الحيغ

شخفو هللا تعالى باإلمارة عمييع ...كيحخص رضي هللا عشو ..عمى تأميغ راحة الشاس ..كيتفقج أحػاليع بالميل
كالشيار ..ال ييجأ لو باؿ حتى يصسئغ عمى أحػاؿ الشاس كمعاشيع.

كفي ليمة مغ ليالي أميخ السؤمشيغ عسخ بغ الخصاب ..لكغ ىحه السخة كاف يخافقو خادمو (أسمع) كانا يديخاف

فخأيا نا ار مغ بعيج ..قاؿ عسخ( :يا أسمع إني ألرػ ىا ىشا ركبا قرخ بيع الميل كالبخد...

انصمق بشا ..قاؿ أسمع فخخجشا نيخكؿ حتى دنػنا مشيع ..فإذا بامخأة معيا صبياف صغار كقجر مشرػب عمى

نار كصبياف يتزاغػف ..فقاؿ عسخ :الدالـ عميكع يا أصحاب الزػء ..كتجشب رضي هللا عشو قػؿ يا

أصحاب الشار ..فقالت كعميظ الدالـ ..فقاؿ :أدنػ؟ فقالت :إدف بخيخ أك دعع ..فجنا كقاؿ :ما لكع؟ قالت:
قرخ بشا الميل كالبخد ..قاؿ :كما باؿ ىؤالء الربية يتزاغفػف؟ قالت :الجػع ..قاؿ :فأؼ شيء في ىحا

القجر؟ قالت :ماء أسكتيع بو حتى يشامػا ..وهللا بيششا كبيغ عسخ ..قاؿ :أؼ رحسظ هللا كما يجرؼ عسخ بكع؟

قالت :يتػلى أمخنا ..ثع يغفل عشا ..قاؿ أسمع :فأقبل عسخ عمي ..فقاؿ :انصمق بشا فخخجشا نيخكؿ حتى أتيشا
َ
(دار الجقيق) فأخخج عجال مغ دقيق ككبة شحع فقاؿ أحسمو عمي ..فقمت :أنا أحسمو عشظ فقاؿ :أأنت تحسل
َ
لظ؟ فحسمتو عميو فانصمق كانصمقت معو إلييا نيخكؿ فألقى ذلظ عشجىا كأخخج مغ
كزرؼ يػـ الؿيامة ال أـ َ
الجقيق شيئا فجعل يقػؿ ليا :ذرؼ عمي كأنا أحخؾ لظ كجعل يشفخ تحت القجر ثع يحخكيا فقاؿ :أبمغيشي شيئا
َ
فأتتو برفحة فأفخغيا فييا ..ثع جعل يقػؿ ليا أشعسييع :كأنا أسصح ليع فمع يدؿ حتى شبعػا كتخؾ عشجىا
فزل ذلظ ..كقاـ كقست معو فجعمت تقػؿ :جداؾ هللا خي اخ ..كشت أكلى بيحا األمخ مغ أميخ السؤمشيغ عسخ..
ؼيقػؿ :قػلي خي اخ إذا جئت أميخ السؤمشيغ ككججتشي ىشاؾ إف شاء هللا ..ثع تشحى عشيا ناحية ثع استقبميا..
فخبس مخبزا (أؼ راقب كالدبع عمى ركبتيو كقجميو) فقمت :إف لظ شأنا غيخ ىحا! فمع يكمسشي ..حتى رأيت

الربية يرصخعػف ثع نامػا كىجأكا ..فقاؿ :يا أسمع إف الجػع أسيخىع كأبكاىع فأحببت أف ال أنرخؼ حتى
أرػ ما رأيت (ابغ عداكخ ،1995 ،ج ،44ص.)353

ويدتخمز الباحث مغ سيخة عسخ بغ الخصاب في ىحا السزسار أحج السزاميغ التخبػية ذات البعج

االجتساعي ،أال كىػ أىسية مداعجة الفقخاء كالسحتاجيغ  ،التي إف انتيجيا الصمبة في حياتيع فإف ذلظ يعسل
بحيث يربح كالجدج الػاحج ،كأيزا يحفع كخامة اإلنداف مغ الحؿ كالفقخ
عمى تعاضج السجتسع مع بعزو
ُ
ُّ
كتبث ؼيو
كالجػع ،كأيزا مغ فزائل كأىسية مداعجة الفقخاء أنيا كسيمة يتقخب بيا اإلنداف السدمع مغ رّبِو
الخاحة ،كأيزا تػجج أىسية كبيخة أنو مغ أحيا نفدا في ىحه الجنيا كأنسا أحيا الشاس جسيعا ،كبالتالي ىحا العسل
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كفيل بأف يداىع في الحفاظ عمى حياة اإلنداف الفمدصيشي – خاصة في ضل الحرار السفخكض عمى
محافطات عدة -مسا يجشبو بعس األفكار الدمبية الستسثمة باالنتحار أك اليجخة أك ما شابو.
ثامش ًا :عسخ بغ الخصاب والتححيخ مغ رفقاء الدػء ومجالدتيع

عغ عسخ بغ الخصاب -رضي هللا عشو :-عميظ بإخػاف الرجؽ تعر في أكشافيع فإنيع زيشة في الخخاء

كعجة في البالء كضع أمخ أخيظ عمى أحدشو حتى يجيئظ ما يغمبظ مشو كاعتدؿ عجكؾ كأححر صجيقظ إال
األميغ مغ القػـ كال أميغ إال مغ خذي هللا فال ترحب الفاجخ فتتعمع مغ فجػره كال تصمعو عمى سخؾ

كاستذخ في أمخؾ الحيغ يخذػف هللا تعالى (الغدالي ،ب ت ،ج ،2ص.)171

كركؼ عغ عسخ بغ ال خصاب قاؿ :ال تعتخض لسا ال يعشيظ كاعتدؿ عجكؾ كاححر صجيقظ إال األميغ مغ

األقػاـ ،كال أميغ إال مغ خذي هللا ،كال ترحب الفاجخ فتعمع مغ فجػره ،كال تصمعو عمى سخؾ كاستذخ في

أمخؾ الحيغ يخذػف هللا ،كقاؿ أيزا في العدلة راحة مغ خمصاء الدػء (ابغ أبي شيبة ،2008 ،ج،19

ص.)148

ويدتخمز الباحث مغ سيخة عسخ بغ الخصاب في ىحا السزسار أحج السزاميغ التخبػية ذات البعج
االجتساعي ،أال كىػ التححيخ مغ رفقاء الدػء كمجالدتيع ،إذ أنو مغ أبخز صفات رفيق الدػء صفة
السرمحة التي تغمب عمى كل ترخفاتو؛ حيث يعسل دائسا عمى إتساـ مرالحو عمى حداب صجيقو ،حتى

ضخر ماديِّا أك معشػيِّا ،كسا أف مغ صفاتو إرشاد صجيقو إلى
ا
كإف كاف ذلظ ؼيو ضخر لرجيقو ،سػاء كاف
السعاصي كالسفاسج ليؤدؼ بو إلى شخيق التيمكة كعشجئح يتخمى عشو.
تاسع ًا :عسخ بغ الخصاب والتػازف بيغ السرالح العامة والخاصة

مغ مػاقف عسخ بغ الخصاب السعخكفة في السحافطة الذجيجة عمى السرالح العامة ،أف ابشو عبج هللا بغ

عسخ  : اشتخػ إبال كأرسميا إلى الحسى حتى سسشت ،فجخل عسخ الدػؽ فخأػ إبال سسانا فقاؿ :لسغ ىحه
اإلبل؟ قيل :لعبج هللا بغ عسخ ،قاؿ :فجعل يقػؿ :يا عبج هللا بغ عسخ بخ ...بخ ...ابغ أميخ السؤمشيغ ،ما

ىحه اإلبل؟ قاؿ :قمت :إبل اشتخيتيا كبعثت بيا إلى الحسى ،أبتغي ما يبتغي السدمسػف ،قاؿ :فقاؿ :ؼيقػلػف:
ارعػا إبل ابغ أميخ السؤمشيغ ،اسقػا إبل ابغ أميخ السؤمشيغ ،يا عبج هللا بغ عسخ اغج إلى رأس مالظ ،كاجعل

باؾيو في بيت ماؿ السدمسيغ (ابغ عداكخ ،1995 ،ج ،44ص.)327
ويدتخمز الباحث مغ سيخة عسخ بغ الخصاب في ىحا السزسار أحج السزاميغ التخبػية ذات البعج

االجتساعي ،أال كىػ التػازف بيغ السرالح العامة كالخاصة ،فػعي الصمبة بحلظ يجعميع يجركػف أف تفزيل
السرمحة الخاصة عمى السرمحة العامة يؤدؼ إلى الفداد االدارؼ كالسالي في مؤسدات السجستسو كبيغ

فئاتو ،أما تقجيع السرمحة العامة عمى السرمحة الخاصة فيػ ال يتدق كشبيعة الكثيخيغ ،لحا كاف التػازف

بيغ السرمحة العامة كالخاصة أسمع كػنيا تحفع حقػؽ السجتسع كحقػؽ الفخد.
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عاشخاً :عسخ بغ الخصاب ونبح التعرب في الخأي

صعج عسخ ذات يػـ السشبخ ،كقاؿ" :أييا الشاس مغ رأػ مشكع في اعػجاجا فميقػمشي ،فخد عميو أحج

السرميغ :وهللا يا عسخ لػ رأيشا ؼيظ اعػجاجا لقػمشاه بحج سيػفشا ،فقاـ أحج الرحابة يخيج أف يؤدب الخجل،
فقاؿ عسخ مخاشبا الرحابي :اجمذ ،الحسج هلل الحؼ جعل في رعية عسخ مغ يقػـ اعػجاجو بحج سيف،
كالتفت إلى الخجل ،كقاؿ لو :يا أخي اعمع أنو ال خيخ ؼيكع إف لع تقػلػىا ،كال خيخ فيشا إف لع ندسعيا"

(الدحيمي ،2009 ،ج ،8ص .)6211

كمسا يجؿ عمى االختالؼ في الخأؼ دكف تعرب كنبح الخأؼ األخخ ،ما ركؼ عغ عسخ بغ الخصاب عشجما

لقي رجال ،فدألو :مغ أيغ جئت؟ ،فقاؿ الخجل :جئت مغ عشج عمي ،كقج قزى بيششا بكحا في خرػمة ىي
كحا ،فقاؿ عسخ :لػ كشت أنا الحؼ يقزي لقزيت بخالؼ ىحا القزاء ،فقاؿ الخجل :كما يسشعظ كأنت أميخ
السؤمشيغ؟ فقاؿ عسخ :لػ كشت أردؾ إلى كتاب هللا أك سشة رسػؿ هللا لفعمت ،كلكشي أردؾ إلى الخأؼ كالخأؼ
مذتخؾ .أؼ أف عسخ قاؿ لو :أف الحكع في ىحه القزية لع يكغ لو سشج مغ كتاب هللا كالدشة ألستصيع أف
أردؾ إليو  ،كأرد حكع عمي ،كألف الحكع كاف بالخأؼ فال أستصيع رد حكع الخأؼ بالخأؼ .ككاف عسخ ال

يتعرب لخأيو أك يفخد بو ،فسا ركؼ بغ عبج ربو أف عسخ حسج هلل كأثشى عميو ثع قاؿ :أييا الشاس مغ أراد أف
يدأؿ عغ القخآف فميأت بت كعب ،كمغ أراد أف يداؿ عغ الفقو فميأت بسعاذ بغ جبل ،كمغ أراد أف يداؿ عغ

الساؿ فميأتشي ،فإف هللا جعمشي لو خازنا كقاسسا ،كىػ أميخ السؤمشيغ فإف أعصى فسغ ماؿ هللا السدتأمغ عميو،
جع لمسعخفة
كإف أشار ؼيسا ىػ صالح سػاء ىػ أك بتكميف غيخه ،فمع يكغ رضي هللا عشو مدتأثخ بالخأؼ كال ُم ٍ
دكف غيخه (قخاش ،2015 ،ص.)100
ويدتخمز الباحث مغ سيخة عسخ بغ الخصاب في ىحا السزسار أحج السزاميغ التخبػية ذات البعج

االجتساعي ،أال كىػ نبح التعرب في الخأؼ ،كتػعية الصالب بأف التعرب يؤدؼ إلى ضياع الحقػؽ ،كيديع

في تأخخ السجتسع الفمدصيشي ،فالحؼ يتعرب لخأيو يخؼ نفدو عمى صػاب كغيخه عمى الخصأ ،كىحا ما يدبب
الذقاؽ كالتشافخ كيزخ بالسجتسع.
أحج عذخ :عسخ بغ الخصاب واحتخاـ الكبيخ والعصف عمى الرغيخ
كرد أف عسخ بغ الخصاب رضي هللا عشو مخ بباب قػـ كعميو سائل يدأؿ شيخ كبيخ ضخيخ البرخ فزخب

عزجه مغ خمفو فقاؿ :مغ أؼ أىل الكتب أنت قاؿ ييػدؼ قاؿ:؟ فسا ألجأؾ إلى ما أرػ قاؿ:؟ أسأؿ الجدية،
كالحاجة ،كالدغ .قاؿ :فأخح عسخ رضي هللا عشو بيجه فحىب بو إلى مشدلو فخضخ لو أؼ أعصاه مغ السشدؿ

بذيء ثع أرسل إلى خازف بيت الساؿ فقاؿ :انطخ ىحا كضخباءه ،وهللا ما أنرفشاه إذا أكمشا شبيبتو ثع نخحلو
عشج اليخـ {إنسا الرجقات لمفقخاء كالسداكيغ  ،}..كىحا مغ السداكيغ مغ أىل الكتاب ،ككضع عشو الجدية
كعغ ضخبائو (أبػ يػسف ،د ت ،ص.)191

كعغ أسمع مػلى عسخ بغ الخصاب رضي هللا عشو ،قاؿ" :غجكت مع أميخ السؤمشيغ عسخ إلى الدػؽ،

فمحقتو امخأة شابة ،فقالت :يا أميخ السؤمشيغ! ىمظ زكجي كتخؾ صبية صغا ار ،وهللا ،ما يشزجػف كخاعا كال
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زرع ليع كال ضخع ،كإني خذيت أف تأكميع الزبع ،كأنا بشت خفاؼ بغ إماء الغفارؼ ،كقج شيج أبي الحجيبية
مع رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع ،فػقف معيا عسخ ،كقاؿ :مخحبا بشدب قخيب ،ثع انرخؼ إلى بعيخ كاف
مخبػشا في الجار ،فحسل عميو عجليغ شعاـ كنفقة كثياب ،فقاؿ ليا :اقتادؼ البعيخ ،فمغ يفشى ىحا حتى يأتيكع

هللا بخيخ إف شاء هللا" (السحب الصبخؼ ،1984 ،ج ،1ص.)181

ويدتخمز الباحث مغ سيخة عسخ بغ الخصاب في ىحا السزسار أحج السزاميغ التخبػية ذات البعج
االجتساعي ،أال كىػ كاحتخاـ الكبيخ كالعصف عمى الرغيخ ،فتعػيج الصمبة عمى ذلظ ،يديع في إعصاء كل

ذؼ ٍ
حق حقو ،كخمق جػ مغ األلفة كالسحبة كالسػدة بيغ الصمبة كبيغ أفخاد السجتسع  ،كلعل الجليل عمى ذلظ

ِ
حجيث الشبي دمحم  الخاص بيحا الخمق ،كذلظ مغ خالؿ قػلو" :ليذ َّ
صغيخنا!
كيخحع
كبيخنا،
َ
مشا َم ْغ لع ُيج َّل َ
ْ
ؼ لعالِ ِسشا َّ
حق ُو"
كي ْع ِخ ْ
َ
ويجسل الباحث م ا فيسو مغ ىحه العجالة أف عسخ بغ الخصاب كاف يحسل رسالة حزارية غايتيا نقل
الشاس لحياة اجتساعية أفزل تحسل مزاميغ كؾيع اجتساعية سامية ،ىحه السزاميغ حسميا صحابة عسخ
إلى شعػب البالد السفتػحة مسا ساىع بتقبميع لسبادغ اإلسالـ.
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السزاميغ التخبػية في السجاؿ الدياسي
أو ًال .تعخيف الدياسة لغ ًة واصصالح ًا
الدياسة الذخعية عشج عمع مغ أعالـ األمة في ىحا العمع ،كأكثخىع قػة ؼيو ،كأبمغيع إيزاحا لسشياجو،

كأكثخىع سابقة في استعسالو كتػضيفو ،كذلظ الخميفة العادؿ ،عسخ بغ الخصاب (الفاركؽ)  ، حيث كمغ
لفقيو كاجتياده كفيسو لمشرػص األثخ البالغ في بياف كتػضيح قػاعج ىحا العمع ،ككضع أشخه العامة ،كىػ

ليذ بعمع دخيل كال مدتحجث عمى الجيغ كإنسا عمع ثابت راسخ ،كضع أسدو ،كأرسى قػاعجه؛ صاحب الخسالة

العالسية الخسػؿ دمحم  ، كمغ جاء مغ بعجه صحابتو الكخاـ ،كعمى رأسيع الفاركؽ ( أبػ الييجاء،
 ،2001ص.)2

ولسعخفة ىحا العمع البج مغ التعخؼ عمى حكيقتو وبيانو ،لحلظ البج مغ التعخيف بالدياسة ،والدياسة

الذخعية ،كسا يمي:
أ -الدياسة لغةً:
ِ
الد ياسة مرجر ساس األمخ سياسة إذا قاـ بو؛ كىي الؿياـ عمى الذيء بسا يرمحو كسػسو القػـ إذا
جعمػه يدػسيع (ابغ مشطػر ،1992،ج ،6ص.)108
كتأتي الدياسة أيزا بسعشى األمخ كالشيي ،كمشو قػليع :سدت الخعية سياسة إذا أمختيا كنييتيا ،كىي بسعشى

التأديب كالتجخبة ،يقاؿ :فالف مجخب ،قج ساس كسيذ عميو ،أؼ :أدب كتأدب (الفيخكز أبادؼ ،2005 ،ج،1
.)551
كقيل بأف كمسة سياسة ليدت عخبية كإنسا ىي كمسة مغػلية حخفيا أىل مرخ ،كىحا القػؿ خصأ ال أساس لو
مغ الرحة ألف الكمسة عخبية صحيحة ،ككرد في قػؿ ىشج بشت الشعساف بغ السشحر ،كىي تتحدخ عمى أياـ
العد الحؼ كانت تتستع بو ،إذ قالت :

ِِ
ِ
ف
رُ
إ َذا َن ْح ُغ فيي ْع ُسػَقةٌ َل ْي َذ ُن ْش َ
َّ
ٍ ِ
ؼ
ر َّخ ُ
تَُقم ُب تَ َارات بَشا َكتُ َ

ػس َّ
َم ُخَنا **
الش َ
َكَب ْيَشا َن ُد ُ
اس َكاأل َْم ُخ أ ْ
َفتَبِّا لِج ْنيا ال يج ِ
**
يس َيا
كـ َنع ُ
ُ َ َُ ُ
كبسا أف جسيع كتب المغة لع تحكخ بياف الكمسة إف كانت معخفة أـ ال  ،فيحا يؤكج عمى أف الكمسة عخبية
صحيحة ،كليدت معخبة (عصػة ،1993 ،ص.)15
ب -الدياسة في االصصالح:
يسكغ تعخيف الدياسة في االصصالح بأنيا؛ الشذاط االجتساعي الفخيج مغ نػعو الحؼ يشطع الحياة العامة،

كيزسغ األمغ كيؿيع التػازف ،كالػفاؽ بيغ األفخاد ،كالجساعات الستشافدة كالسترارعة في كحجة الحكع السدتقمة

عمى أساس عالقات القػة ،كالحؼ يحجد أكجو السذاركة في الدمصة بشدبة اإلسياـ ،كاألىسية في تحقيق الحفاظ

عمى الشطاـ االجتساعي كسيخ السجتسع (غالي كخيخؼ ،1990 ،ص.)362

كتعخؼ كحلظ بأنيا العالقة بيغ الحكاـ كالسحكػميغ في الجكلة ،كعخفت أيزا بأنيا شخؽ كإجخاءات مؤدية إلى
اتخاذ ق اخرات مغ أجل السجتسعات كالسجسػعات البذخية ،كقج عخفيا ىاركلج بأنيا عبارة عغ دراسة الدمصة
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التي تقػـ بتحجيج السرادر السحجكدة ،كعخفيا ديفيج إيدتػف بأنيا عبارة عغ دراسة تقديع السػارد السػجػدة في
اقعيػف فعخفػىا بأنيا ّّ
فغ يقػـ عمى دراسة الػاقع الدياسي كتغييخه
السجتسع عغ شخيق الدمصة ،أما الػ ّ
مػضػعيا (عيدى ،2017 ،ص.) 2

مسا سبق يتزح لمباحث ،أف الدياسة تجكر حػؿ تجبيخ األمخ ،كالؿياـ عمى الذيء بسا يرمحو،

كاستعساليا في السمظ؛ ألف مغ يتػلى اإلصالح كالتجبيخ يحتاج سمصة يسمكيا ،كمثميا استعساليا في األمخ
كالشيي ،فسغ لػازـ الؿياـ بالتجبيخ كاإلصالح الشيي كاألمخ.
 مفيػـ الدياسة الذخعية عشج الفقياء:تعشى الدياسة الذخعية بإصالح الخعية في العاجل كاآلجل ،فتدغ القػانيغ كتديذ الشاس كفق مشطػر

الذارع ،فتجعل الذخع ىػ الدياج الستيغ الحؼ يحفع لمشاس حقػقيع ،كيشطع العالقة بيغ الخاعي كالخعية.

كقج استعسميا الخميفة عسخ بغ الخصاب  عشجما اختار ستة مغ الرحابة رضػاف هللا عمييع ليكػف مغ

بيشيع خميفة يخمفو ،فحكخ شخكشا البج كأف تتػافخ فييع ،كمغ ضسشيا أف يكػف حدغ الدياسة(الصبخؼ،
 ،1967ج ،5ص.)68

وقج اختمف الفقياء في تحجيج معشى الدياسة الذخعية إلى عجة آراء :

األوؿ  :يخػ أف الذخيعة ىي الدياسة الكاممة ،كأف الشرػص مغ الكتاب كالدشة تفي بيا ،كىػ رأؼ بعس

فقياء الذافعية كالحشابمة.
الثاني  :أف ال دياسة عقػبة مغمطة أك ىي التعديخ.
الثالث  :أف الدياسة ىي تحقيق السرمحة في مالع يخد ؼيو دليل جدئي (ابغ تيسية ،1996 ،ص.)14
ويشجرج تحت ىحه اآلراء تعاريف عجة لمدياسة الذخعية ،مشيا:
 .1تعخيف شيخ اإلسالـ ابغ تيسية :الدياسة الذخعية ىي جساع الػالية الرالحة ،كالدياسة العادة ،الػاردة
في الكتاب كالدشة بسا يرمح الخاعي كالخعية (ابغ تيسية ،1996 ،ص.)14
 .2تعخيف الساوردي :القػانيغ التي تداس بيا الخعية (الساكردؼ ،1978 ،ص.)53
 .3تعخيف الذافعي :ال سياسة إال ما كافق الذخع (ابغ الؿيع ،د .ت ،ص.)12

 .4تعخيف ابغ عقيل :الدياسة ىي ما كاف فعال يكػف معو الشاس أقخب إلى الرالح ،كأبعج عغ الفداد كإف
لع يزعو الخسػؿ  كال ندؿ بو كحي (ابغ الؿيع ،د .ت ،ص.)12

 .5تعخيف القخضاوي :ىػ ما يخاه اإلماـ أك يرجره مغ األحكاـ كالق اخرات ،زاج اخ عغ فداد كاقع ،أك كقاية مغ
فداد متػقع ،أك عالجا لػضع خاص (القخضاكؼ ،2011 ،ص.)32

 .6تعخيف عبج الخحسغ تاج :األحكاـ التي تشطع بيا مخافق الجكلة ،كتجبخ شئػف األمة ،مع مخاعاة أف تكػف
متفقة مع ركح الذخيعة ،نازلة عمى أصػليا الكمية ،محققة أغخاضيا االجتساعية ،كلػ لع يجؿ عمييا شيء
مغ الشرػص التفريمية الجدئية الػاردة في الكتاب كالدشة (الجريشي ،1997 ،ص.)190

ويخمز الباحث إلى أف الدياسة عمع ال يخفى عمى قارغ مشفعتو ،كإف فيع ىحا العمع كمعخفتو تتصمب
الحاجة السمحة في تحقيق حػائج الشاس في كل زماف كمكاف ،كتػفيخ مشافعيع في مختمف الطخكؼ
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كاألحػاؿ ،كعمى نحػ يصابق مقاصج الذخع كال يشافييا ،كيػافق غاية التذخيع كال يخالفو؛ كىػ بحلظ السيداف

بيغ الذخع كمتغيخات العرخ ،كيجعل مغ أصالة األحكاـ الذخعية نػ ار ييجؼ ،ال قيجا يعػؽ؛ ألنو عمع الزـ
إذا كجج الشز؛ لفيسو كمعخفة كيؽية تصبيقو كتشديمو ،كالزـ إذا ُعجـ الشز؛ إليجاد األحكاـ كالحمػؿ
الالئقة ،بسا يحقق مرالح الخمق كيػافق ركح التذخيع كأىجافو.
ثانياً :الدياسة الذخعية في عيج عسخ بغ الخصاب 
مغ الجعاكؼ الكبيخة التي يتكئ عمييا العمسانيػف كالستغخبػف في عرخنا ،مسغ يشادكف بتعصيل نرػص

الذخع التي ثبتت بالقخآف الكخيع كالدشة الشبػية الرحيحة ،بجعػػ معارضتيا مغ مرال ح التي يتػىسػنيا:
قػليع إف إمامشا في ذلظ أميخ السؤمشيغ الفاركؽ عسخ بغ الخصاب  ، فيػ الحؼ سغ ليع ىحه الدشة ؼيسا

زعسػا ،كقج ذكخكا جسمة مغ اجتيادات عسخ ، ادعػا أنو خالف فييا الشرػص القصعية الثبػت كالجاللة،
كقجـ عمييا السرالح التي اعتبخىا في عرخه ،كرأؼ أنيا أكلى بالتخجيح مغ الشز (القخضاكؼ،2011 ،

ص ،)171وىشا وفي ىحه العجالة تتشاوؿ الجراسة خصة عسخ بغ الخصاب في الحكع وتحجيج معالع سياستو
مغ خالؿ خصبتو:
أ .خصة عسخ بغ الخصاب في الحكع:

ٍ
لثساف بقيغ مغ جسادػ اآلخخة سشة ثالث عذخة ىجخية ،فاستقبل
تػفي أبػ بكخ  مداء ليمة الثّالثاء

عسخ يػـ الثالثاء صبيحة مػت أبي بكخ ( ابغ السبخد ،2000 ،ج ،1ص.)300

بايع السدمسػف جسيعا الفاركؽ  في مدجج رسػؿ هللا  ،فقاـ خصيبا فييع يبيغ سياستو كيحجد معالع
مديختو ،كيديل ما َعِمق في أذىاف كثيخيغ عغ قدػتو كخذػنتو ،كأنو قِبل الخالفة غيخ راغب فييا ،كأنو أصبح
السدؤكؿ السباشخ عغ الجيغ كاألمة كالجكلة ،كتعج خصبتو البياف الخئيدي لدياستو فالبج أف تكػف متكاممة
كشاممة (الذيخ ،2012 ،ص.)282

اختالؼ الخواة في أوؿ خصبة خصبيا الفاروؽ :
ِِ
ِ
َخبخَنا مغ َش ِيج كَفاة َأِبي ب ْك ٍخ ِ
ِ ٍ
الر ِّج ِ
س َي َج ُه َع ْغ
َ َ َ
اؿ :أ ْ َ َ َ ْ
يقَ :فَم َّسا َف َخغَ ُع َس ُخ م ْغ َد ْفشو َنْف َ
َ
ركؼ ُح َس ْي َج ْب َغ ى َالؿ َق َ
ّ
ِ
ِ ِ
يكع بع َج ص ِ
ِ ِِ
ِ ِ
ِ
َّللاِ َال
احِبيَ ،ؼ َو َّ
اؿِ :إ َّف َّ َ
اـ َخصيبا َم َك َان ُو َفَق َ
َّللا ْابتَ َال ُك ْع بيَ ،ك ْابتَ َالني ب ُك ْعَ ،كأ َْبَقاني ؼ ُ ْ َ ْ َ
تَُخاب َق ْبخه ،ثُ َّع َق َ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َي ْح ُ ِ
َح َد ُشػا
َّب َعّشي َفآُلػ ؼيو َع ِغ اْل َج َداء َك ْاأل ََم َانةَ ،كَلئ ْغ أ ْ
َحٌج ُدكِنيَ ،كَال َيتَ َغي ُ
َم ِخُك ْع َفَيمَي ُو أ َ
ز ُخني َش ْي ٌء م ْغ أ ْ
ِ
ِ
َأل ْ ِ ِ ِ
َّللاِ َما َزَاد َعَمى َذلِ َظ َحتَّى َف َار َؽ ُّ
الج ْنَيا (ابغ سعج،
الخ ُج ُلَ :ؼ َو َّ
اؿ َّ
َس ُ
اؤكا َألَُن ّكَم َّغ ِب ِي ْع َ .ق َ
ُحدَش َّغ إَل ْيي ْعَ ،كَلئ ْغ أ َ

 ،1990ج ،3ص.)208
ِ
ٍ
ِ
اؿ:
ك َع ْغ َجام ِع ْب ِغ َش َّجادَ ،ع ْغ أَِبيو َق َ
المي َّع ِإِّني ض ِعيف َفَق ِػِنيَّ ،
َّ
الم ُي َّع ِإِّني
ُ
َ ٌ ّ

س ِسعت عسخ بغ اْلخ َّ
ص ِ
اب
َ ْ ُ ُ ََ ْ َ َ
ع َفَمِيِّشيَّ ،
ِ
الم ُي َّع ِإِّني
َغمي ٌ ّ

ػؿ:
َيُق ُ
ِ
يل
َبخ ٌ

ثَ َال َث َكمِس ٍ
ات ِإ َذا ُقْمتُ َيا َف َي ْي ِس ُشػا َعَم ْي َيا:
َ
َف َد ِّخِشي (ابغ سعج ،1990 ،ج،3

ص.)208
كعغ س ِع ِيج ب ِغ اْلسدِي ِب َقاؿَ " :ل َّسا كلِي عسخ بغ اْلخ َّ
الشاس َعَمى ِم ْشب ِخ رس ِ
ص ِ
َّللاِ َ ، ح ِس َج
ػؿ َّ
اب َخ َ
َ َ ُ َُ ْ ُ َ
ْ َُّ
ص َب َّ َ
َ
َ َُ
َْ َ
ِ
ِِ
ِِ ِ
ِ
طة ،كَذلِ َظ أَِّني ُك ْش ُت مع رس ِ
ِ
ِ
ُّيا َّ
ػؿ
الش ُ
اؿ" :أَي َ
َكأَثَْشى َعَم ْيو ،ثُ َّع َق َ
اس ،إّني َق ْج َعم ْس ُت أََّن ُك ْع تُ ْؤن ُدػ َف مّشي ش َّجة َكغْم َ َ
ََ َُ
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َّللا
َّ َ
َّللاِ
َّ

ِ
ِ
ِ
الدي ِ
ِ
ف
اؿ َّ
يغ َرُءك ٌ
َّللاُ َع َّد َك َج َّلِ :باْل ُس ْؤ ِمش َ
َ ف ُك ْش ُت َع ْب َجهُ َك َخاد َم ُوَ ،كَك َ
يعَ ،ف ُك ْش ُت َب ْي َغ َي َج ْيو َك َّ ْ
اف َك َسا َق َ
ؼ َرح ٌ
ػؿ َّ ِ
ِ
ِ ِ
اف لِ ِيش ِوَ ،فَمع أ ََزؿ مع رس ِ
اْلسدمُ ِ
الش ِ
ف ،كإِ َّال َأ ْق َجم ُت َعَمى َّ
اس لِس َك ِ
َّللا
َم ٍخ َفأ ُ
ػؿ ِإ َّال أ ْ
ْ
َك َّ َ
َف َي ْغس َجني أ َْك َي ْش َياني َع ْغ أ ْ
َْ
ْ ْ ََ َُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
َّ
ٍ
اـ
اه َّ ُ
َ عَمى َذل َظ َحتى تََػف ُ
َّللا َك ُى َػ َعّشي َراضَ ،كاْل َح ْس ُج َّّلِل َعَمى َذل َظ َكثيخاَ ،كأََنا بو أ ْ
َس َع ُج ،ثُ َّع ُق ْس ُت َذل َظ اْل َسَق َ
ػؿ َّ ِ
مع أَِبي ب ْك ٍخ َخِم َيف ِة رس ِ
اف َم ْغ َق ْج َعمِ ْستُ ْع ِفي َك َخِم ِو َكَد َعِت ِو َكِل ِيش ِوَ ،ف ُك ْش ُت َخ ِاد َم ُوَ ،ك ُك ْش ُت
َّللا َ ب ْع َجهَُ ،كَك َ
َ
ََ
َُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
ِ
ف َكإِال أَ ْق َج ْم ُتَ ،فَم ْع أ ََزْؿ َعَمى َذل َظ َحتَّى
َك َّ
َخم ُ
َك َّ
َف َي َتَق َّج َـ ِإَل َّي َفأ ُ
الد ْيف اْل َس ْدمُػؿ َب ْي َغ َي َج ْيو أ ْ
ط ش َّجتي ِبميشوِ ،إال أ ْ
ِِ
ِِ
ِ ِ
ِ
َّ
ٍ
َعَم ُع،
َم ُخُك ُع اْلَي ْػَـ ِإَل َّيَ ،كأََنا أ ْ
اه َّ ُ
تََػف ُ
ص َار أ ْ
َّللا َك ُى َػ َعّشي َراضَ ،كاْل َح ْس ُج َّّلِل َعَمى َذل َظ َكثيخاَ ،كأََنا بو أ ْ
َس َع ُج ،ثُ َّع َ
ِ
ِ
ِ
اف َلَي ْذتَُّج َعَم ْيَشا ك ْاألَمخ ِإَلى َغ ْي ِِخهَ ،ف َك ْي َ ِ
َحجاَ ،ق ْج
ػؿ َقائ ٌلَ :ك َ
ص َار ِإَل ْيو؟ َك ْ
اعَم ُسػا أََّن ُك ْع َال تَ ْدَألُػ َف َعّشي أ َ
َ ُْ
َف َدَيُق ُ
ف إ َذا َ
ِ
ِ
َّ ِ ِ ِ
ِ
ِ
َف
َصَب ْح ُت َن ِادما َعَمى َش ْي ٍء أ ُ
َكػ ُف أُح ُّب أ ْ
َع َخْفتُ ُسػني َك َج َّخْبتُ ُسػنيَ ،ك َع َخْف ُت م ْغ ُسشة َنبّي ُك ْع َ ما َع َخْف ُتَ ،ك َما أ ْ
ِ
َّللاِ  عشو ِإ َّال كسأَْلتُو ،كاعَمسػا أ َّ ِ ِ َِّ
ِ
ص َار ْاأل َْم ُخ ِإَل َّي
ػؿ َّ
َف ش َّجتي التي ُك ْشتُ ْع َت َخْك َف َقج ْازَد َاد ْت أ ْ
َؿ َرُس ُ
ُي ْدأ َ
َض َعافا إ ْذ َ
َْ ُ َ َ ُ َ ْ ُ
ِ
اضع خ ِجؼ ِب ْاألَر ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
َخ ِح لِْمسدمِ ِس ِ
َّ ِ
ز ِع ِيف ِيع ِم ْغ َق ِػّي ِ
َى ِل
ِي ْعَ ،كإِّني َب ْع َج ش َّجتي تْم َظ َك ٌ َ ّ
يغ ل َ
َعَمى الطال ِع َكاْل ُستَ َع ّجؼَ ،ك ْاأل ْ ُ ْ َ
ض أل ْ
ْ
ْ
ف ِم ْش ُكع كالتَّدمِيعِ ،كإِِني ال آبى ِإف كاف ِمِشي ك ِمغ أَح ٍج ِمشكع شيء ِمغ أَحك ِ
اؼ كاْل َك ِ
ِ
َم ِذي َم َع ُو ِإَل ى
امكع أَف أ
اْل َعَف َ ّ
ْ َ ْ
َ ّ َ َ ْ َ َ ّ َ ْ َ ْ ُْ َ ْ ٌ ْ ْ َ ُ ْ ْ ْ َ
َّللاِ ،كأ ِ
طخ ِؼيسا بيِشي كبيشو أَحج ِمش ُكعَ ،فاتَُّقػا َّ ِ
ِ
َع ُيشػِني َعَمى أ َْنُف ِد ُك ْع ِب َكِّف َيا َعِّشي،
َم ْغ أ ْ
َ
َّللا عَب َاد َّ َ
َحَب ْبتُ ْع م ْش ُك ْعَ ،فْمَي ْش ُ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ ٌ ْ ْ
ِ
ريح َة ِؼيسا كَّالِني َّ ِ
الشي ِي ع ِغ اْلس ْش َك ِخ ،كِإحزارِؼ َّ ِ
ِ
ِ
َم ِخُك ْع ".
َ ْ َ
َكأَع ُيشػِني َعَمى َنْفدي ِب ْاأل َْم ِخ ِباْل َس ْع ُخكؼ َك َّ ْ َ
الش َ
َّللاُ م ْغ أ ْ
َ َ
ُ
ثُ َّع ندؿَ .قاؿ ابغ اْلسدِي ِبَ :ؼو َّ ِ
الخي ِب ك ُّ
ِ
ِ
ِ
الذ َّج ِة عَمى أ ْ ِ
َّ
الطْمعَِ ،ك ِّ
الخْف ِق
اؿَ ،كَزَاد :في َم ْػض ِع ّ َ
َ ُْ َُّ
َّللا َلَق ْج َكفى ِب َسا َق َ
ََ َ
َىل َّ ْ َ
َ
َى ِل اْل َح ِّق َم ْغ َك ُانػا (الخازؼ ،2003 ،ج ،7ح ،2526ص.)1404
ِبأ ْ
يخمز الباحث إلى خصبة الفاركؽ دلت عمى عسق شعػره بالسدؤكلية الدياسية ،إذ أف الفاركؽ أكجد
بكمساتو العبقخية ما كاف عميو عشج رسػؿ هللا  ،ثع أبي بكخ  ككيف ستكػف سياستو عشجما آلت األمػر

إليو ،كقج بيغ لمشاس مكانة الخميفة الدابق عشجه  ،كأنو امتجاد لعيجه  ،كأنو ليذ مغ الغخيب أف يسدج
الفاركؽ  في أكؿ خصبة لو بيغ البياف الدياسي كاإلدارؼ كالعطة الجيشية  ،فحلظ نيج األئسة األكلييغ الحيغ
لع يخكا فارقا بيغ تقػػ هللا كاألمخ بيا كسياسة البذخ تبعا لسشيجو كشخيعتو.

ب .تحجيج معالع سياسة عسخ بغ الخصاب في الحكع مغ خالؿ خصبتو:
إف الستأمل في الخصبة التي ألقاىا عسخ بغ الخصاب  ، يسكغ تحجيج السعالع الخئيدية في خصتو كسياستو:

 .1ا لخالفة كرئاسة الجكلة كما دكنيا مغ السشاصب ىي ابتالء كاختبار كمدؤكلية أماـ هللا تعالى كالجيغ كاألمة،
كذلظ بقػلو" :إف هللا ابتالكع بي  ،كابتالني بكع" ،كليدت تذخيفا كاستعالء كمحدػبية كجاىا.
 .2الػالية عمى الشاس كسياستيع تتصمب قػة جبارة تستاز بالخيخ كالبخ كالحدـ ،لمؿياـ باألعباء الجداـ لتجبيخ
شؤكف الخعية كمؤسدات الجكلة ،كمتابعة جسيع األمػر صغيخىا ككبيخىا ،قخيبيا كبعيجىا ،كذلظ بقػلو:

"كاعمسػا أف شجتي التي كشتع تخكف قج ازدادت أضعافا ،إذ صار األمخ إلي عمى الطالع كالستعجؼ ،كاألخح
لمسدمسيغ لزعيفيع مغ قػييع".

 .3الحدـ كالرالبة كعجـ اليػادة كالساليشة ،كذلظ بقػلو " :وهللا لقج لشت لمشاس حتى خذيت هللا في الميغ ،ثع
اشتجدت حتى خذيت هللا في الذجة".
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يتشاىى إلى عمسة مغ أخبار
 .4الخميفة كرئيذ الجكلة مدؤكؿ مدؤكلية مباشخة عغ كل ما يميو مغ أمػر كما
َ
الجيغ كالجكلة كالخعية ،فسا حزخه مغ ذلظ تػاله بشفدو دكنسا تأجيل ،كما غاب عشو نرب لو األمخاء
األكفاء مغ أىل القػة كاألمانة ،كذلظ بقػلو " :ؼوهللا ال يحزخني شيء مغ أمخكع فيميو أحج دكني ،كال
يتغيب عشي فآلػ ؼيو عغ الجداء كاألمانة ،كلئغ أحدشػا ألحدشغ إلييع ،كلئغ أساؤكا ألنكمغ بيع".

 .5مغ أىع صفات الخميفة كأؼ مدؤكؿ في الجكلة ،أف يكػف قػيا في عسمو ،ىيشا في سياسة الشاس ،سخيا في

البحؿ كالعصاء دكف محدػبية ،كذلظ بقػلو " :الميع إني ضعيف فقػني .الميع إني غميع فميشي .الميع إني

بخيل فدخشي".

 .6الحاكع الحؼ يأتي بإرادة األمة بالصخيقة الذخعية الرحيحة يدمظ ىجؼ مغ سبقػه ،كال يشتقس عمييع  ،كال
يشتقز مشيع ،كلقج كانت سيخة عسخ مع رسػؿ هللا  كخميفتو مغ بعجه أبي بكخ ،عمى جانب مغ

الذجة كالرخامة ،ذلظ أنو كاف يذيخ كيقتخح كال يشفح ،كيخػ مشيسا الخفق كالميغ كيأخحاف مغ شجتو بسقجار
الحاجة كيسزياف األمػر عمى ما ؼيو رضى هللا كمرمحة الشاس ،كذلظ بقػلو" :فكشت بيغ يجيو  سيفا

مدمػال حتى يغسجني أك يجعشي فأمزي" ،كمع أبي بكخ" أخمط شجتي بميشو".

 .7ميداف العجالة عشج الفاركؽ  أصبح عمى حاليغ ،ألنو أضحى ىػ السخجع في كل األمػر  ،كالحالة
األكلى تكسغ في شجتو ستكػف نكاال عمى أىل الطمع كالتعجؼ حتى يأخح الحق مشيع  ،كذلظ بقػلو" :كلدت

أدعُ أحجا يطمع أحجا أك يتعجػ عميو حتى أضع خجه عمى االرض ،كأضع قجمي عمى الخج اآلخخ حتى
يحعغ لمحق" ،أما الحالة الثانية فيي الخقة كالميغ كالخحسة ألصحاب الحقػؽ كالزعفاء كالسطمػميغ كأىل
العفاؼ ،كذلظ بقػلو" :كإني بعج شجتي تمظ أضع خجؼ عمى األرض ألىل العفاؼ كأىل الكفاؼ".

 .8حجد الخط العاـ لدياستو السالية ،كذلظ بقػلو " :لكع عمي أف ال أجتبي شيئا مغ خخاجكع كال مسا أفاء هللا
عميكع إال مغ كجيو ،كلكع عمي إذا كقع في يجؼ أف ال يخخج مشي إال في حقو ،كلكع عمي أف أزيج
أعصياتكع كأرزاقكع إف شاء هللا" (أبػ يػسف ،د .ت ،ص.)130

 .9حساية حجكد الجكلة اإلسالمية مغ العجكاف مغ الخارج ،كرعاية شؤكنيا بالجاخل ،كذلظ بقػلو" :كلكع عمي
أف أسج ثغػركع ،كلكع عمي أف ال ألؿيكع في السيالظ كال أجسخكع في ثغػركع" (أبػ يػسف ،د.ت،
ص.)131

.10

تأسيذ جياز الخقابة عمى الخميفة كالجكلة ،كف ي مقابل ذلظ يصمب مغ الخعية أداء كاجبيا مغ الشرح

لخميفتيا كالدسع كالصاعة لو ،كذلظ بقػلو " :فاتقػا هللا عباد هللا ،كأعيشػني عمى أنفدكع بكفيا عشي،

كأعيشػني عمى نفدي باألمخ بالسعخكؼ كالشيي عغ السشكخ ،كإحزارؼ الشريحة ؼيسا كالني هللا مغ

أمخكع".

 .11الجج في األمػر كميا كاالجتياد فييا ،كاالستسخار عمى ىحا الشيج حتى فارؽ الجنيا ،فعغ ْب ُغ ُع َسخ
ػؿ َّ ِ
ُّ
ِ ِ
ط بع َج رس ِ
َج َػَد َحتَّى ْانتَ َيى ِم ْغ ُع َس َخ ْب ِغ
سَ ،ك َ
َّللا  م ْغ ح َ
يغ ُؾِب َ
َج َّج َكأ ْ
اف أ َ
اؿَ " :ما َأرَْي ُت أ َ
َق َ
َحجا َق َ ْ َ ُ
الخ َّ
ص ِ
اب(البخارؼ ،2000 ،ج ،5ح ،3687ص.)12
َ
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ويخمز الباحث مسا سبق أف عسخ  قج أدرؾ بعبقخيتو كإليامو السعيػد ما يجػؿ في خػاشخ الشاس
عشو ،كقج أركا مدمكو في عيج رسػؿ هللا  كأبػ بكخ الرجيق  ، فبيغ ليع ذلظ في أكؿ خصبو لو بعج
مػت الرجيق  ،كأكضح لمشاس عامة سياستو كفي الكمسات القميمة الكالـ الكبيخة السعشى .إف أعطع ما ؼيسا
في تمظ الخصب كأرفعو كأجمو أفزمو أنيا لع تكغ استعخاضية كال كالما يمقى  ،أك كعػدا معدػلة كابت ادزا

لمذعػب ،كشخاء لزسائخ كاستكثا ار لمسؤيجيغ ،بل كانت مشيجا ؾيسا ككاقعا صادقا ،صجقتو األياـ الخالية كزيشتو
األعساؿ الساججة.
ويدتخمز الباحث مغ الجالالت السدتسجة مغ خصبة عسخ بغ الخصاب عجد مغ السزاميغ التخبػية ذات
البعج الدياسي ،أال كىي :رفس الطمع ،أىسية رفق الحاكع بخعيتو ،ضخكرة محاسبة الحاكع إذا أخصأ ،فالحاكع
مغ كجية الخميفة عسخ ىػ خادـ لمسدمسيغ يجيخ أمػرىع ،كيعسل عمى قزاء حػاجيع بسا يداعجىع عمى
العير بكخامة في ضل الخحسغ ،كمغ ىشا يسكغ لمسعمع تعجيل السفاـيع الخاشئة لجػ بعس الصمبة بأف سمصة
الحاكع سمصة مصمقة فيػ إف شاء ضمع كاستبج كإف شاء عفا ،بل إف سمصتو مختبصة بصاعة هللا كبالعجؿ في
الخعية كبيشيع ،كبتمبية حاجات الشاس ،كسياستيع بالحدـ حيشا كبالخفق أحيانا.
ثالثاً :احداس عسخ بغ الخصاب الكبيخ بالسدؤولية

تصغ قػتو عمى عجالتو،
الحكع أمانة جميمة كمدؤكلية جديسة ،ىحه ىي حؿيقتو ،كىكحا فيسو عسخ ،إذ لع َ
كسمصانو عمى رحستو ،كال غشاه عمى تػاضعو فأصبح مدتحقا لتأييج هللا كعػنو (الرالبي،2005 ،

ص.)157

كلقج استذعخ الفاركؽ عسخ عطع السدؤكلية ،فيػ يحاسب نفدو بشفدو ،كيجعل نفدو مدؤكؿ عغ كل حجث

يحجث في الجكلة اإلسالمية ،كيتسثل ذلظ في قػلو :لػ عثخت بغمة بالعخاؽ لخأيتشي مدؤكال عشيا أماـ هللا تعالى
ِ
أسػ ليا الصخيق (الحجي ،1998 ،ص.)104
ل َع لع ّ
ىحا بالحيػاف فكيف باإلنداف ،كضمع اإلنداف كىالؾ اإلنداف جػعا  ،كىحا ىػ عسخ الفاركؽ  فقج
أتعب مغ بعجه ،كلقج كاف خػؼ عسخ  مغ التقريخ في الػفاء بالسدؤكليات يخجعو كيؤرقو ،كيرػر لو
السطالع كأنيا فػؽ رأسو ،كالسطمػميغ متعمقيغ بو يػـ الؿيامة كيصالبػف بسا كقع عمييع مغ ضمع مشو أك أحج

كالتو (الذيخ ، 2012 ،ص.)313

ككاف عسخ بغ الخصاب مغ شجة خػفو مغ هللا تعالى يحاسب نفدو حدابا عدي اخ فإذا خيل لو أنو أخصأ
اس ب ِغ سَمس َة ،عغ أَِب ِ
يوَ ،قاؿ :م َّخ عسخ بغ اْلخ َّ
ص ِ
اب 
َ َ ُ َُ ْ ُ َ
في حق أحج شمبو  ،كأمخه أف يقتز مشو ،فعغ َع ْغ ِإَي ِ ْ َ َ َ ْ
ِفي ال ُّدػ ِؽ كمعو ِ
ط ع ِغ َّ
ِ
ِ ِ
الص ِخ ِ
اف ِفي اْل َعا ِـ
اب َ
َََُ ّ
يقَ ،فَم َّسا َك َ
اؿ :أَم ْ َ
ش َخ َ
ؼ ثَ ْػبِيَ ،فَق َ
َص َ
الج َّرةَُ ،ف َخَفَقشي ب َيا َخْفَقةَ ،فأ َ
ِ ِِ
صَم َق ِبي الى مشدلو فأعصاني ستسائة
َخ َح ِبَي ِجؼَ ،ف ْان َ
اؿَ :يا َسَم َسةُ ،تُ ِخ َيج اْل َح َّج؟ َفُقْم ُتَ :ن َع ْعَ ،فأ َ
اْل ُسْقِبل َلقَيشي َفَق َ
ِ
ِ َِّ
ِ
ِدرىعٍ ،كَقاؿِ :
اؿ:
اعَم ْع أََّن َيا ِباْل َخْفَقة التي َخَفْقتُ َظُ ،قْم ُتَ :يا أَم َيخ اْل ُس ْؤ ِمش َ
استَع ْغ ِب َيا َعَمى َح ِّج َظَ ،ك ْ
يغ َما َذ َك ْختُ َيا! َق َ
َْ َ َ ْ
َكأََنا َما َن ِديتُ َيا (الصبخؼ ،ج ،4ح ،2772ص.)224
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كعغ أبي سالمة قاؿ" :انتييت إلى عسخ  كىػ يزخب رجاال كنداء في الحخـ عمى حػض يتػضؤكف

مشو ،حتى فخؽ بيشيع ،ثع قاؿ :يا فالف ،قمت :لبيظ ،قاؿ :ال لبيظ كال سعجيظ ،ألع آمخؾ أف تتخح حياضا
لمخجاؿ كحياضا لمشداء ،قاؿ :ثع انجفع فمؿيو عمي  فقاؿ :أخاؼ أف أكػف ىمكت" قاؿ :كما أىمكظ قاؿ:

ضخبت رجاال كنداء في حخـ هللا عد كجل قاؿ :يا أميخ السؤمشيغ أنت راع مغ الخعاة ،فإف كشت عمى نرح
كإصالح فمغ يعاؾبظ هللا ،كإف كشت ضخبتيع عمى غر فأنت الطالع السجخـ (ابغ السبخد ،2000 ،ج،2
ص.)622

ِ ِ
الخحس ِغ ب ِغ عػ ٍ
كيخكػ ع ِغ اب ِغ عسخ َقاؿَ " :ق ِجمت رْفَقةٌ ِمغ التُّ َّج ِار َفش َدلُػا اْلس َّ
ؼ:
َ
َ
رمىَ ،فَق َ
َْ ُ
َ ْ ُ ََ َ
اؿ ُع َس ُخ ل َع ْبج َّ ْ َ ْ َ ْ
ُ َ
ىل لظ أَف نحخسيع َّ
الميمة ِمغ الدخ ِؽ؟ ؼباتا يحخس ِان ِيع كيرِمي ِ
صِب ٍي
َّللا ليسا ،فد ِسع عسخ بكاء
اف ما كتب َّ
َ ْ َ َ ْ َ ْ ُ َ ُ ُ ْ َ َ َ َّ َ َ َ َ َ ْ ُ َ ْ َ ُ َ ّ َ َ َ َ َ ُ َ ُ َ َ َ َ ُ َ ُ ُ َ َ َ ّ
َّللا كأَح ِدِشي ِإَلى صِب ِي ِظ ،ثُ َّع عاد ِإَلى مك ِان ِو َفد ِسع بكاءه َفعاد ِإَلى أ ِ ِ
َفتَػ َّجو نحػهَ ،فَق ِ ِ ِ ِ
اؿ َل َيا
ََ
َ َ َُ َُ َ َ
ََ
َ ّ
اؿ أل ُّمو :اتَّقي َّ َ َ ْ
ُموَ ،فَق َ
َ
َ َ َ َُْ
ّ
ُمو َفَقاؿ :كيح ِظِ ،إِّني َألَر ِ
ِم ْثل َذلِظ ،ثُ َّع عاد ِإَلى م َك ِان ِوَ ،فَم َّسا َك ِ ِ ِ َّ ِ ِ
اؾ أ َُّـ س ٍ
ػء
ََ
َ
َ َ
َ
اءهَُ ،فأَتَى أ َّ ُ َ َ ْ َ
ُ
َ
اف في آخخ المْيل َسس َع ُب َك َ
َّ ِ
َّللاِ َقج أَبخمتَِشي مش ُح َّ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
صا ِـ َؼَيأَْبى،
يغ ُو َع ِغ اْل ِف َ
المْيَمةِ ،إّني أ ُِر َ
ُْ
َما لي أ ََرػ ْابَشظ َال َيق ُّخ ُم ْش ُح المْيَمة؟َ ،قاَل ْتَ :يا َع ْب َج َّ ْ ْ َ ْ
ِ
اؿَ :كلِع؟َ ،قاَل ْتِ :أل َّ
يو،
ض ِإ َّال لِْمُف ُ
اؿَ :كْي َح َظ َال تُ ْع ِجم ُ
َف ُع َس َخ َال َيْف ِخ ُ
اؿَ :كَك ْع َل ُو؟ َقاَل ْتَ :ك َحا َكَك َحا َش ْيخاَ ،ق َ
صعَِ ،ق َ
َق َ َ
ِ
َّ
ِ
ِ
ِ
َف َّ
يغ َّ
اؿَ :يا ُب ْؤسا ِل ُع َس َخَ ،ك ْع َقَت َل ِم ْغ أ َْكَال ِد
رمى اْلَف ْج َخ َك َما َي ْد َتِب ُ
اءتَ ُو م ْغ َغَمَبة اْل ُب َكاءَ ،فَم َّسا َسم َع َق َ
الش ُ
َ
اس ق َخ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ض ل ُك ِّل مػُل ٍ
ػد في ِْ
اإل ْس َالـَِ ،كَك َت َب
َم َخ ُمَشاديا َفَش َادػ :أ ََالَ تُ ْع ِجُمػا ص ْبَي َان ُك ْع َع ِغ اْلف َ
اْل ُس ْدمس َ
صاـَِ ،فِإَّنا َنْف ِخ ُ
َْ
يغ ،ثُ َّع أ َ
ض لِ ُك ِّل مػلُ ٍ
ػد ِفي ِْ
ِب َحلِ َظ ِإَلى ْاآل َف ِ
اإل ْس َال ِـ (ابغ سعج ،1990 ،ج ،3ص.)228
اؽِ :إَّنا َنْف ِخ ُ
َْ
ِ
َّ ِ
ك َع ْغ أَِبي ِف َخ ٍ
ز ِخُبػا أ َْب َذ َارُك ْعَ ،كَال
اؿَ :خ َ
اؿِ :إّني َل ْع أ َْب َع ْث ُع َّسالِي لَِي ْ
صَبَشا ُع َس ُخ ْب ُغ اْل َخصاب َ ،فَق َ
اسَ ،ق َ
ر ُو ِم ْش ُو (أبي داكد ،2009 ،ج ،6ح ،4537ص.)594
َم َػاَل ُك ْعَ ،ف َس ْغ ُف ِع َل ِب ِو َذلِ َظ َفْمَي ْخَف ْع ُو ِإَل َّي أُ ِق ُّ
لَِيأ ُ
ْخ ُحكا أ ْ
َف س ِعيج بغ ع ِ
ككاف عسخ يتقبل الشرح مغ أؼ شخز كال يخه ،فع ِغ اب ِغ ِشي ٍ
ام ِخ ْب ِغ ِح ْحَي ٍع
اب :أ َّ َ َ ْ َ َ
َ ْ
َ
ِ
ص ِ ِ
اْلجس ِح َّي َقاؿ لِعسخ ب ِغ اْلخ َّ
ِ
ٍِ ٍ
اؿ
َ
يج أ ْ
ابِ :إّني أ ُِر ُ
َ ُ ََ ْ
َج ْلَ ،فِإ َّف ع ْش َج َؾَ ،ق َ
اؿ َل ُو ُع َس ُخ :أ َ
َف أُكصَي َظ َك ُع َس ُخ َي ْػ َمئح َكاؿَ ،فَق َ
َُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الش ِ
اسَ ،كَال تَ ْخ َذى َّ
َّللاَ في َّ
ف َق ْػلُ َظ َكَال ف ْعمُ َظَ ،فِإ َّف َخ ْي َخ
اس في َّ
َف تَ ْخ َذى َّ
َل ُو َسع ٌ
يظ أ ْ
يج :أُكص َ
َّللاَ ،كَال َي ْخَتم َ
الش َ
ٍِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َم ُخ َؾ َكتُْش َدعُ َع ِغ اْل َح ِّقَ ،ك ُخ ْح ِب ْاأل َْم ِخ ِذؼ
َم ٍخ َكاحج بقزاءيغ َي ْخَتم ُ
ف َعَم ْي َظ أ ْ
اْلَق ْػؿ َما تَب َع ُو اْلف ْع ُلَ ،كَال تَْقس في أ ْ
ِ
ِ
َّللا ،كي ِ
ِ
ِ ِ
َم َخُه ِم ْغ َب ِع ِيج
اء َؾ لِ َس ْغ َكَّال َؾ َّ
رم ُح َرِعيَّتَ َظ َعَمى َي َج ْي َظَ ،كأَق ْع َك ْج َي َظ َكَق َ
َّللاُ أ ْ
اْل ُح َّجة ،باْل َح ِّق تُْفم ُحَ ،كُيع ْش َظ َّ ُ َ ُ ْ
زَ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِِ
ِ
َى ِل َب ْيِت َظ ،ك ُخ ِ
س
َى ِل َب ْيِت َظَ ،ك ْ
اْل ُس ْدمس َ
اك َخْه َل ُي ْع َما تَ ْك َخهُ لَشْفد َظ َكِأل ْ
يغ َكَق ِخيِب ِي ْعَ ،كأَح َّب َل ُي ْع َما تُح ُّب لَشْفد َظ َكأ ْ
َ
ٍِ
َّ ِ
َّللاِ َلػم َة َالِئ ٍعَ ،قاؿ عسخ :كم ْغ يدتَ ِص ِ
ِ
ِ ِ
اؿ
يع َذل َظ َيا أََبا َسعيج؟ َفَق َ
َ ُ َُ َ َ َ ْ ُ
اْل َغ َس َخات إَلى اْل َح ِّق َح ْي ُث َعم ْس َتَ ،كَال َتت ِق في َّ ْ َ
َّللا أَمخ أ َّ ِ
ٍ
س ِع ٌ ِ
َّ
اف (أبي داكد،
َّللا اْل ُس ْدتَ َع ُ
اؿ ُع َس ُخُ َّ :
َحجاَ .ق َ
ُمة ُم َح َّسج َ كَل ْع َي ْج َع ْل َب ْيَش ُو َكَب ْيَش ُو أ َ
يج :م ْثمُ َظ َم ْغ َكالهُ َّ ُ ْ َ
َ
 ،1993ج ،1ح ،356ص.)308
كنمحع اإلحداس الكبيخ بتحسل بالسدؤكلية كالخذية مغ تبعاتيا حتى كىػ مصعػف في أيامو األخيخة  ،كليذ

بيشو كبيغ السػت إال ساعات  ،كمع ىحا تخاه يػصى كيعع الخميفة مغ بعجه ،وقج وصى باآلتي :

 .1أكصيظ بتقػػ هللا ال شخيظ لو ،كأكصيظ بالسياجخيغ األكليغ خيخا :أف تعخؼ ليع سابقتيع ،كأكصيظ
باألنرار خيخا ،فاقبل مغ محدشيع ،كتجاكز عغ مديئيع ،كأكصيظ بأىل األمرار خيخا ،فإنيع ردء العجك،
كجباة األمػاؿ.
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 .2كأكصيظ بأىل البادية خيخا ،فإنيع أصل العخب ،كمادة االسالـ.
 .3كأكصيظ بأىل الحمة خي اخ
 .4كأكصيظ أف تخذى هللا في الشاس كال تخذى الشاس في هللا ،كأكصيظ بالعجؿ في الخعية كالتفخغ لحػائجيع
كثغػرىع ،كال تؤثخ غشييع عمى فقيخىع ،فإف ذلظ -بإذف هللا -سالمة لقمبظ ،كحط لػزرؾ ،كخيخ في عاؾبة
أمخؾ ،حتى تفزي مغ ذلظ إلى مغ يعخؼ سخيختظ.
 .5كآمخؾ أف تذتج في أمخ هللا ،كفي حجكده كمعاصيو ،عمى قخيب الشاس كبعيجىع.

 .6كاجعل الشاس سػاء عشجؾ ،ال تباؿ عمى مغ كجب الحق ،كال تأخحؾ في هللا لػمة الئع.
 .7كإياؾ كاألثخة كالسحاباة ،ؼيسا كالؾ هللا مسا أفاء هللا عمى السؤمشيغ ،فتجػر كتطمع.
 .8كأنذجؾ هللا لسا تخحست عمى جساعة السدمسيغ فأجممت كبيخىع ،كرحست صغيخىع ،ككقخت عالسيع ،كال
تجسخىع
تزخبيع فيحلػا ،كال تدتأثخ عمييع بالفيء فتغزبيع ،كال تحخميع عصاياىع عشج محميا فتفقخىع ،كال ّ
في البعػث فتقصع ندميع.

 .9كال تجعل الساؿ دكلة بيغ األغشياء مشيع ،كال تغمق بابظ دكنيع ؼيأكل قػييع ضعيفيع (الجاحع،2001 ،
ص.)33-32

ويخمز الباحث إلى أف ما جاء في سيخة عسخ بغ الخصاب ىػ حقائق كاقعة كأمثمة شاىجة ،ال أساشيخ

تحكى كتخكػ ،فأجسع جسيع مغ حكسيع عسخ الفاركؽ  إجساعا ال ريب ؼيو بأف سياستو كانت مثال ال

يبارػ في ىجؼ الحاكع السدمع الحؼ قاـ بػاجباتو عمى أرفع ما تصسح إليو الشفذ البذخية ،كتحس عميو مبادغ

الحق كالعجؿ كالسداكاة كالػرع ،كسا أف عسخ بغ الخصاب كاف يسثل الحاكع مدؤكؿ عغ أعػانو كحاشيتو ،كعغ

كالتو الحيغ تحت سمصانو ،كعغ الخعية كميا ،ككاف مدؤكؿ عغ إقامة العجؿ ،كتصبيق حجكد هللا ،كحساية دار
اإلسالـ ،كىػ مدؤكؿ عغ سياسة الجكلة في الدمع كالحخب ،كفي الذجة كالخخاء ،ىحا كمو يالزـ عسخ  في

كل لحطة مشح استقبل الخالقة ،كىحا ما بيشو في أكؿ خصبة لو مش ُح تػليو الخالفة.

ويدتخمز الباحث مسا سبق إلى أحج السزاميغ التخبػية ذات البعج الدياسي ،أال كىػ ضخكرة شعػر

الحاكع بالسدؤكلية الدياسية ،فالحاكع الحؼ ال يتحسل السدئػلية مغ السدتحيل أف يعصي األمانة عمى أكسل

كجو  ،كىشا يعسل السعمع عمى تػجيو الصمبة لتحسل السدؤكلية اتجاه قزايا كششو السريخية كقزية القجس
كالالجئيغ ،كمدؤكليتو اتجاه الػحجة كأف يكػف عامل تػحيج كليذ عامل تفتيت ،لسا ليحه الػحجة مغ تجسيع
الجيػد في كجو االحتالؿ ،كإعادة ترػيب البػصمة إلى االتجاه الرحيح.
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رابعاً :سياسة عسخ بغ الخصاب  في اإلدارة والحكع

أدار عسخ بغ الخصاب  دفة الحكع في الجكلة اإلسالمية ،فقج كضع أصػؿ اإلدارة كالتشطيع اإلسالمي،

كفرل القزاء عغ الػالية العامة كنطع لمقزاة أرزاقا كمخررات شيخية كذلظ حتى يتفخغػا لمقزاء ككاف
ذلظ إتباعا لدشة رسػلشا الكخيع  ، كلسا اتدعت الجكلة العخبية في خالفة عسخ بغ الخصاب ،قدع الجكلة

أقداما إدارية كبيخة ليديل حكسيا كاإلشخاؼ عمييا كعمى مػاردىا كىي كالية األىػاز ،كالبحخيغ ،ككالية
سجدتاف ،كمكخاف ككخماف ،ككالية شبخستاف ككالية خخاساف ،كجعل بالد فارس ثالث كاليات ،كقدع بالد
العخاؽ إلى قدسيغ :أحجىسا حاضختو الكػفة ،كاآلخخ حاضختو البرخة كقدع بالد الذاـ قدسيغ :أحجىسا

حاضختو حسز ،كالثاني حاضختو دمذق ،كجعل فمدصيغ قدسا قائسا بحاتو ،كقدع أفخيؿيا إلى ثالث كاليات:

مرخ العميا ،كمرخ الدفمى ،كغخبي مرخ كصحخاء ليبيا ،كلحلظ كاف عسخ أكؿ مغ كضع الشطاـ اإلدارؼ
لمجكلة كنطع إدارتيا ككانت سياستو تخمي إلى تساسظ بالد العخب كإدماج بعزيا في بعس لتكػف أمة كاحجة

ىي األمة العخبية (حدغ،1970 ،

ص.)168

وتختكد سياسة عسخ بغ الخصاب في اإلدارة والحكع عمى عجة ركائد ،مشيا:

 .1االىتساـ بذؤوف الخعية:

لقج اىتع عسخ بغ الخصاب  بالخعية أشج االىتساـ  ،فشخاه يذتج عمى السدؤكليغ كالػالة كقادة الجير،
كيسيل إلى جانب الخعية ،كيدعج بخضا الشاس كقزاء مرالحيع ،كعمى قجر ما كاف عميو عسخ مغ الذجة
عمى كالتو كانت رقتو كرأفتو عمى عامة الشاس مغ رعيتو كاالىتساـ بسرالحيع (الذيخ ،2012 ،ص.)318

كاف عسخ  شجيج الخذية كالسخاؾبة هلل عد كجل في جسيع أحػالو ،كلقج كاف في تعاممو مع رعيتو أشج
َّاس َقاؿَ :كاف عسخ بغ اْلخ َّ
ص ِ
اب ُكَّم َسا
َ ُ َُ ْ ُ َ
خذية هلل كخػفا مغ أف يزيع ما استخعاه هللا عد كجل ،ف َع ِغ ْاب ِغ َعب ٍ َ
اسَ ،فسغ َك َان ْت َلو حاج ٌة َن َ ِ
َّ
ييا (ابغ سعج ،1990 ،ج ،3ص.)218
صالة َجَم َذ لِ َّمش ِ َ ْ
ط َخ ف َ
ُ َ َ
صمى َ
َ
لقج كضع أميخ السؤمشيغ عسخ بغ الخصاب مشيجا كاضحا  ،في حسمو الشاس عمى تصبيق اإلسالـ كآدابو

خػؼ أف يطمع الخميفة ،
كمحاسبتيع عمى أعساليع كأقػاليع ،كذلظ بتخسيخ خذية هللا تعالى كمخاجعة الشفذ،
َ
ككاف الفاركؽ  يمػـ نفدو كيؤنبيا كيصمب الرفح أك القراص مغ الشاس ،فعبج َّ ِ
اؿَ :س ِس ْع ُت
َ َْ
َّللا ْب َغ ُعتَْب َةَ ،ق َ
ػؿ َّ ِ
عسخ بغ الخ َّ
اب  ،يُقػؿِ " :إ َّف أَُناسا َكانُػا ي ْؤ َخ ُحك َف ِبالػح ِي ِفي َعي ِج رس ِ
ص ِ
ص َع،
الػ ْح َي َق ِج ْانَق َ
ُ ََ ْ َ َ
َْ
ُ
َ ُ
َّللا َ ،كإِ َّف َ
ْ َُ
ضيخ َلَشا َخيخا ،أ ِ
ضيخ َلَشا ِم ْغ أ ِ
َمَّشاهَُ ،كَق َّخْبَشاهَُ ،كَل ْي َذ ِإَل ْيَشا ِم ْغ َس ِخ َيخِت ِو َشي ٌء
َكإَِّن َسا َنأ ُ
ْخ ُح ُك ُع َ
ْ
ْ
َع َسال ُك ْعَ ،ف َس ْغ أَ ْ َ َ
اآلف ِب َسا َ َ َ
ْ
ِِ
ضيخ َلشا سػءا َلع نأْمشو ،كَلع ن ِ
ِ ِ
اؿِ :إ َّف َس ِخ َيختَ ُو َح َدَش ٌة(البخارؼ،
َّ
ر ّج ْق ُوَ ،كإِ ْف َق َ
ْ َ َْ ُ َ ْ ُ َ
َّللاُ ُي َحاس ُب ُو في َس ِخ َيختوَ ،ك َم ْغ أَ ْ َ َ َ ُ

 ،2000ج ،3ح ،2641ص.)169
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
صَمْق ُت ِإَلى َقب ِخ رس ِ
َّللاِ ،
ػؿ َّ
َىمِيَ ،ف ْان َ
اؿَ :قج ْم ُت اْل َسج َيش َة أََنا َكأ ْ
ك َع ْغ َح َّساد ْب ِغ َي ْحَيى اْل َس ّك ِّيَ ،ع ْغ أَِبيوَ ،ق َ
ْ َُ
ِ
ِ َّ
ِ ِ
ِ
َّ
يقَ ،فُقس ُت م َع َيا أَسأَلُ َيا َع ْغ َب ْع ِ
ُكّمِ ُس َيا
س ْاأل َْم ِخَ ،فَب ْيَشا أََنا أ َ
ْ
َف َدم ْس ُت َعَم ْيو ،ثُ َّع أَ ْقَبْم ُت َفَمقَيتْشي اْل َس ْأخَُة في َب ْعس الص ِخ ِ ْ َ
ِ
ِإ َذا ضخب ٌة عَمى أر ِْسي ِمغ خْم ِفيَ ،فاْلتََف ُّتَ ،فِإ َذا عسخ بغ اْلخ َّ
ِ
ص ِ
ضَم ْستَِشي ِىي
يغ َ
ُ َُ ْ ُ َ
ْ َ
اب َ ،فُقْم ُتَ :يا أَم َيخ اْل ُس ْؤ ِمش َ
َ َْ َ َ
َ
ِ
َّللاِ ِ
ِ
ِ
َّ
فب ٍ
يغَ ،تَمَّق ْتِشي َفدأَْلتُ َيا َع ْغ َب ْع ِ
س ْاأل َْم ِخ،
اب أ َْك س ْت ٍخُ ،قْم ُتَ :يا أَم َيخ اْل ُس ْؤ ِمش َ
اؿَ :أ َف َال َكم ْستَ َيا َخْم َ َ
ام َأخَتيَ ،ق َ
َو َّ ْ
َ
َفأَْلَقى ِإَل َّي ِ
صَم َق ِبي ِإَلى َم ْش ِدِؿ أَُب ِي ْب ِغ
اؿ :ا ْقتَ َّ
َخ َح ِبَي ِجؼ َف ْان َ
فُ ،قْم ُتَ :الَ ،فأ َ
ّ
اؿَ :ف ْ
اع ُ
زُ ،قْم ُتَ :الَ ،ق َ
الج َّرَةَ ،فَق َ
ّ
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ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
يظ َي ْخ ُخُجَ .قا َؿَ :ف َخ َخَج أَُب ُّي
اجتُ َظ َيا أَم َيخ اْل ُس ْؤ ِمش َ
اؿُ :ق ْل ألَِب َ
يغ؟ َفَق َ
اؿَ :ح َ
استَْأ َذ َف َف َخ َخَج إَل ْيو ْاب ُش ُوَ ،فَق َ
َك ْعبَ ،ف ْ
الخ ِ ِ ِ
َّللا عشو :ا ْق ْأخ عَم َّي ك َّال ِحيغ يؤ ُذكف اْلسؤ ِمِشيغ كاْلسؤ ِمش ِ
ِ
ات
س َّأ
َ َ ُْ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َ
اؿ ُع َس ُخ َرض َي َّ ُ َ ْ ُ َ َ
أ َْبَي َ
ْس َكالّم ْحَيةَ ،ف َجَم َذ َم َع ُو ،ثُ َّع َق َ
ِ
ِ
ِ
َض ِخ ُب
ِب َغ ْي ِخ َما ْ
اؿِ :إّني أ ْ
اكتَ َد ُبػا( األحدابَ )58 :فَق َأخ َ
اؿَ :الَ ،ق َ
اؿ ُع َس ُخ  :في ُع َس َخ َن َدَل ْتَ ،ق َ
َىا َعَم ْيوَ ،فَق َ
ِِ
اْلسؤ ِمِشيغ ،كَال يز ِخبػِني ،كأ ْ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ُح ِّجثُ َظ َح ِجيثا َس ِس ْعتُ ُو
ُْ َ َ َ ْ ُ
اؿَ :الَ ،كَلكّشي أ َ
يي ْعَ ،كَال ُي ْؤ ُذكنيَ ،ق َ
َشت ُس ُي ْع َكَال َي ْذت ُسػنيَ ،كأ ُْؤذ ُ
َ
ػؿ َ لع أُح ِجثْو أَحجا َقبَمظ ،كَال أُح ِجثُو أَحجا بعجؾ ،رسػؿ َّ ِ
ِ
ِم ْغ رس ِ
ام ِة ُيَش ِادؼ ُمَش ٍاد
ػؿِ :إ َذا َك َ
َّللا َ يُق ُ
ْ َّ ُ َ ْ َ َ َّ ُ َ ََْ َ َ ُ َ
اف َي ْػُـ اْلؿَي َ
َُ
َّللاِ تَعاَلى :أ ََال َال يخَفع َّغ أَحج ِك َتابو حتَّى يخَفع عسخ بغ اْلخ َّ
ِ ِِ
ص ِ
ابَ ،ؼ ُي َجاء ِب َظ ُم ْبَي ِّ
ؼ ِإَل ى
زا َك ْج ُي َظ تَُد ُّ
َْ َ َ ٌ َ ُ َ َْ َ ُ َ ُ ْ ُ َ
م ْغ قَبل َّ َ
ُ
ِظِ ،كتَ ُاب َظ ِبَي ِس ِيش َظ (األصبياني ،1999 ،ص.)146
َرّب َ
إف لمفاركؽ عسخ  مػقف كشأف في كل شؤكف اإلسالـ كالسدمسيغ كالجكلة ،فشججه مع رعيتو في كل
أمػر حياتيع كقزايا ديشيع ،كفي اآلداب كاألخالؽ كالفزائل ،كمع الفخد كاألسخة  ،كالحكخ كاالنثى ،ف َع ْغ أَِب ي
ِ
س َالم َة اْلحِبيِب ِي َقاؿ :أرَيت عسخ بغ اْلخ َّ
ِ
ص ِ
اب أ ََتى ِحَياضا َعَم ْي َيا ِّ
الش َداء َيتََػ َّ
ز َخَب ُي ْع
َ ّ َ َ ْ ُ ُ ََ ْ َ َ
ض ُئػ َف َجسيعا َف َ
الخ َج ُ
َ َ
اؿ َك ّ ُ
ِب ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اؿ:
ّ
راحب اْل َح ْػضْ :
اؿَ :ما تََخػَ ،فَق َ
اج َع ْل ل ِّمخ َجاؿ حَياضاَ ،كلِ ّمش َداء حَياضا ،ثُ َّع َلق َي َعميِّا َفَق َ
الج َّرة ،ثُ َّع َق َ
اؿ ل َ
ِ
َىَم ْك َت (الرشعاني ،1983،ج ،1ح،246
أ ََرػ ِإَّن َسا أ َْن َت َر ٍ
اعَ ،فِإ ْف ُك ْش َت تَ ْ
ز ِخُب ُي ْع َعَمى َغ ْي ِخ َذل َظ َفَق ْج َىَم ْك َت َكأ ْ
ص.)75
ككاف عسخ بغ الخصاب  مػاسيا لمشاس كعػنا ليع ،فقج كانت سياستو سجا لمزعفاء كمفخجا عغ كخباتيع

كإعالء كخامتيع في السجتسع حتى ال يؤثخ عمييع الفقخ كالحخماف كالجػر كالجػع ،ؼيكػنػا مرجر شخ كبالء
َف عسخ بغ اْلخ َّ
ِ
ابَ  ،خخج ِفي سػ ِاد َّ
ص ِ
شْم َحةَُ ،ف َح َى َب ُع َس ُخ َف َج َخ َل
المْي ِلَ ،ف َأخَهُ َ
عمى السجتسع ،فعغ ْاأل َْكَزاع ُّي ،أ َّ ُ َ َ ْ َ َ
ََ
ََ
ٍ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ٍ
اؿ
َصَب َح َ
َب ْيتا ثُ َّع َد َخ َل َب ْيتا َ
اؿ َل َياَ :ما َب ُ
اء ُمْق َع َجةَ ،فَق َ
آخ َخَ ،فَم َّسا أ ْ
شْم َحةُ َذ َى َب إَلى َذل َظ اْلَب ْيت َفإ َذا ب َع ُجػز َع ْسَي َ
ِ
يظ؟ َقاَلتِ :إَّنو يتَعاىجِني مش ُح َك َحا كَك َحا ،يأِْت ِيشي ِبسا ي ِ ِ
الخج ِل يأِْت ِ
شْم َح ُة:
اؿ َ
ُ َ َ َُ ُ ْ
ْ
َ
َى َحا َّ ُ َ
رم ُحشيَ ،كُي ْخ ِخُج َعّشي ْاألَ َذػَ ،فَق َ
َ ُْ
َ
شْمح ُة ،أَعثَخ ِ
ات ُع َس َخ تَ ْتَب ُع (ابغ الجػزؼ ،2012 ،ص.)107
ثَ ِكَم ْت َظ أ ُّ
ََ
ُم َظ َيا َ َ
كعغ زي ِج ب ِغ أَسَمع ،عغ أَِب ِ
يوَ ،قاؿ :خخجت مع عسخ ب ِغ الخ َّ
ِ
اب ِ إَلى ُّ ِ
ص ِ
ام َأخٌَة
َ
َ ْ َْ ْ ْ َ َ ْ
َ ََ ْ ُ َ َ ُ ََ ْ
الدػؽَ ،فَمحَق ْت ُع َس َخ ْ
ِ
َّللاِ ما ي ْش ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ال
ز ُجػ َف ُك َخاعاَ ،كالَ َل ُي ْع َزْرعٌ َك َ
الس ْؤ ِمش َ
يغَ ،ىَم َظ َزْكجي َكتََخ َؾ ص ْبَية ص َغاراَ ،و َّ َ ُ
َش َّابةٌَ ،فَقاَل ْتَ :يا أَم َيخ ُ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
الح َج ْيِبَي َة م َع َّ
ْكَم ُي ُع َّ
الشِب ِي ، 
َف تَأ ُ
يت أ ْ
ض ْخعٌَ ،ك َخذ ُ
َ
ِؼَ ،كَق ْج َش ِي َج أَِبي ُ
اء الغَفارِّ
َ
الز ُب ُعَ ،كأََنا ب ْش ُت ُخَفاؼ ْبغ إ ْي َس َ
ّ
ٍ
ِ ٍ
ف م َع َيا ُعس ُخ كَلع َيس ِ
اف َم ْخُبػشا ِفي َّ
ض ِي ٍ
ؼ ِإَلى َب ِع ٍ
الج ِار ،
يخ َ
يخ َك َ
ر َخ َ
س ،ثُ َّع َق َ
َ َ ْ ْ
اؿَ :م ْخ َحبا بَش َدب َق ِخيب ،ثُ َّع ْان َ
َف َػَق َ َ
ام ِو ،ثُ َّع َقاؿ :ا ْقت ِاد ِ
ِ ِ
صِ
يوَ ،فَم ْغ َيْفَش ى
ش َعاماَ ،ك َح َس َل َب ْيَش ُي َسا َنَفَقة َكِثَيابا ،ثُ َّع َن َاكَل َيا ِب ِخ َ
َى َسا َ
َ َ
َف َح َس َل َعَم ْيو غ َخَارتَْي ِغ َم َأل ُ
ِ
ِ
ِ
َّللاِ ِإِّني َأل ََرػ أََبا
ُم َظَ ،و َّ
اؿ ُع َس ُخ :ثَ ِكَم ْت َظ أ ُّ
يغ ،أ ْ
الس ْؤ ِمش َ
َك َث ْخ َت َل َيا؟ َق َ
َّللا ِب َخ ْي ٍخَ ،فَق َ
َحتَّى َيأْتَي ُك ُع َّ ُ
اؿ َر ُج ٌلَ :يا أَم َيخ ُ
ى ِحِه كأَخاىاَ ،قج حاص اخ ِحرشا زمانا َفا ْفتتحاه ،ثُ َّع أَصبحشا ندت ِفيء سيسانيسا ِؼ ِ
يو (البخارؼ ،2000 ،ج،5
ََ َ ُ
َ َ َ َ ْ َ ََ
ْ َ َْ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َُ َ
ْ ََ
ح ،4160ص.)124
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 .2سياسة عسخ مع والتو:
لقج أضيخ عسخ بغ الخصاب  أدؽ نطاـ كأركع تصبيق في تعييغ الػالة كحدغ اختيارىع ،ككضع السشاىج
العامة لدياستيع الخعية كالبالد ،كحخس ذلظ بستابعة كمخاؾبة كمحاسبة بال ىػادة ،فشذأ في عيجه نطاـ ِّ
فح
لمػالية كالػالة ،كقج شيج التاريخ بجقتو كعجالتو كسسػه كشسػلو (الذيخ ،2012 ،ص.)629

لقج كضع عسخ بغ الخصاب  أىجافَا محجده لمػالة عشج تعييشيع ،ككاف  يػضح باستسخار لمػالة كلمخعية

ُّيا
اليجؼ الخئيذ مغ تػليتيع ،كقج تخؾ عسخ بابو مفتػحا لتمقي أؼ شكاية ضج أحج الػالة ،فقاؿ " :أَي َ
ِ
ِ
ِ ِ
الشاسِ ،إِّني استَعسْمت عَمي ُكع ع َّسالِي ىؤَال ِء ،كَلع أ ِ
َم َػالِ ُك ْع َكَال ِم ْغ
َُ
ْ َْ ُ َ ْ ْ ُ
َّ ُ
َستَ ْعسْم ُي ْع ل ُير ُيبػا م ْغ أ َْب َذ ِارُك ْعَ ،كَال م ْغ أ ْ
َ ْ ْ
ِ
أ ِ
استَ ْع َسْمتُ ُي ْع ِلَي ْح ِج ُدكا َب ْيَش ُك ْع أ َْك َي ُخُّدكا َعَم ْي ُك ْع َف ْيَئ ُك ْع"(ابغ شبة ،1978 ،ج ،3ص.)806
ْ
َع َخاض ُك ْعَ ،كَلك ِغ ْ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
ِ
اف َقاؿَ :قاؿ ُعسخ ْب ُغ اْل َخص ِ
الش ِ
َف َيمي َى َحا ْاألَم َخ َي ْعشي أَم َخ َّ
اس ِإ َّال
ابَ :ال َي ْشَبغي أ
و َع ْغ َع ْبج َّ
َّللا ْب ِغ ع ْس َخ َ َ َ َ ُ
ْ
ْ
ْ َ
ِ ِ
الذ َّجة ِفي َغي ِخ ع ْش ٍ
ِ
ٍ
يو أَربع ِخ َال ٍؿ :الّمِ ِ
ف ،ك ِْ
اح ُة ِفي
اؾ ِفي َغ ْي ِخ ُب ْخ ٍلَ ،ك َّ
ض ْعفَ ،ك ّ ُ
يغ في َغ ْي ِخ َ
ُ
اإل ْم َد ُ
ْ ُ
الد َس َ
َر ُج ٌل ؼ ْ َ ُ
َ
ص ْت ك ِ
ٍ ِ
اح َجةٌ ِم ْش ُي َّغ َف َد َج ِت الثَّ َال ُث (الكانجىمػؼ ،1999 ،ج ،2ص.)263
َغ ْي ِخ َس َخؼَ ،فإ ْف َسَق َ َ

ككاف الػالة يخزعػف لمسحاسبة إذا زادت ثخكاتيع زيادة كبيخة خػفا مغ استغالليع لشفػذىع في تشسية الثخكة
اؿ ِلي ُع َس ُخ:
اؿَ :ق َ
حتى كإف لع يقرجكا ذلظ  ،بل حاباىع الشاس بدبب مػقعيع في الدمصة ،ف َع ْغ أَِبي ُى َخْي َخَة َق َ
َّللاِ كعج َّك ِكتاِب ِو أَسخْقت ماؿ َّ ِ
َّللاَِ ،كَال َع ُج ِّك ِك َتاِب ِوَ ،كَل ِكِّشي َع ُج ُّك َم ْغ
اؿَ :فُقْم ُتَ :ما أََنا ِب َع ُج ِّك َّ
َيا َع ُج َّك َّ َ َ ُ َ
َّللا َ ،ق َ
ََ َ َ َ
عاداىسا ،كَال سخَقت ماؿ َّ ِ
ؼ؟َ ،قاؿُ :قْمت :يا أ ِ
آال ٍ
ِ
َم َيخ اْل ُس ْؤ ِمِشي َغ َخْيمِ ي
اجتَ َس َع ْت َل َظ َع َذ َخُة َ
ُ َ
اؿَ :فس ْغ أ َْي َغ ْ
َ
َّللاَ ،ق َ
َ َ َُ َ َ َ ُ َ َ
ِ
امي تَ َالحَقت ،كع َ ِ
ِ
تََشاسَم ْت كِسي ِ
اف أ َُبػ ُى َخْي َخَة
اؿَ :ف َك َ
يغ َف ُؿِب َ
يخ اْل ُس ْؤ ِمش َ
َ ْ ََ
ز ْتَ .ق َ
َم َخ ِب َيا أَم ُ
صائي تَ َال َح َقَ .ق َ
َ َ
اؿَ :فأ َ
َ
ِ
يُقػؿَّ :
اغ ِف ْخ ِأل َِم ِ
يغ (ابغ سعج ،1990،ج ،4ص.)250
الم ُي َّع ْ
يخ اْل ُس ْؤ ِمش َ
َ ُ
ككاف عسخ بغ الخصاب  يحدب حدابا لميجايا التي يحرل عمييا الػالة مغ الشاس ،ككحلظ محاباة

الشاس لمػالة في السعامالت السالية مغ مزاربة كمؤاجخة كمداقاة كمدارعة كبيػع ،كليحا أخح عسخ بغ الخصاب

 نرف أمػاؿ عجد مغ الػالة مغ أصحاب الفزل كالجيغ كاألمانة ألجل ىحه السحاباة دكف أف يتيسيع
بالخيانة (ابغ تيسية ،1996 ،ص.)38

كسا كاف عسخ بغ الخصاب  يحث كالتو عمى الخأفة كالخحسة كالذفقة عمى الخعية ،كيعاقب كالتو الحيغ ال
يعسمػف ذلظ بالعدؿ أحيانا ،فعغ أَِبي ع ْثساف َّ ِ
ِ ِ
َّ ِ
َس ٍج
َْ
ُ َ َ
الش ْيج ِّؼَ ،ق َ
اؿْ :
استَ ْع َس َل ُع َس ُخ ْب ُغ اْل َخصاب َ ر ُجال م ْغ َبشي أ َ
عَمى عس ٍل َفجاء يأْخ ُح عيجهَ ،قاؿَ :فأَتَى عسخ ِ ببع ِ ِ ِ
ُّ
اؿ
َْ
اؿ :أَتَُقِّب ُل َى َحا؟ َما َقَّبْم ُت َكَلجا َقطَ .فَق َ
س َكَلجه َفَقَّبَم ُوَ ،ق َ
ُ َُ
َ َ َ َ َ َ ُ َ َُْ َ
اس أََق ُّل رحسة ،ى ِ
الش ِ
ُعس ُخَ " :فأ َْن َت ِب َّ
ات َع ْي َجَناَ ،ال تَ ْع َس ْل لِي َع َسال أََبجا (البييقي ،2003 ،ج ،9ح،17906
ََْ َ
َ
ص.)72

ككاف عسخ بغ الخصاب  يكتب لػالتو ناصحا كمػضحا الدياسة التي يجب أف يكػنػا عمييا  ،فقج كتب

عسخ إلى أبي مػسى األشعخؼ :أما بعج ،فإف لمشاس نفخة عغ سمصانيع فأعػذ باّلِل أف تجركشي كإياؾ عسياء
مجيػلة كضغائغ محسػلة ،أقع الحجكد كلػ ساعة مغ نيار ،كإذا عخض لظ أمخاف :أحجىسا هلل ،كاآلخخ لمجنيا،

الفداؽ كاجعمػىع يجا كرجال  ،كعج مخضى
فآثخ نريبظ مغ هللا ،فإف الجنيا تشفج كاآلخخة تبقى ،كأخيفػا ّ
السدمسيغ كاشيج جشائدىع كافتح ليع بابظ كباشخ أمػرىع بشفدظ فإنسا أنت رجل مشيع ،غيخ أف هللا جعمظ أثقميع
63

حسال ،كقج بمغشي أنو قج فذا لظ كألىل بيتظ ىيئة في لباسظ كمصعسظ كمخكبظ ليذ لمسدمسيغ مثميا ،فإياؾ يا

الدسغ كإنسا حتفيا في الدسغ ،كاعمع
عبج هللا أف تكػف بسشدلة البييسة ّ
ىع إال ّ
مخت بػاد خريب فمع يكغ ليا ّ
عيتو ،كأشقى مغ شقي الشاس بو كالدالـ (الجيشػرؼ ،1996 ،ج ،1ص.)64
أف العامل إذا زاغ زاغت ر ّ
كلعل ىحا الكتاب يعصيشا تػضيحا لدياسة عسخ بغ الخصاب  مع كالتو كما كاف يصمبو مشيع ،كيخػ أف

عمييع التقيج بو في أعساليع ،كقج كتب عسخ بغ الخصاب  كتبا أخخػ إلى جسيع الػالة لحثيع عمى خجمة

رعيتو (العسخؼ ،2001 ،ص.)209

كىكحا كاف عسخ بغ الخصاب  يحاسب الكتّاب عمى أخصائيع اإلمالئية ،ككاف عسخ بغ الخصاب 

مع ثقتو بالػالة كحدغ اختيارىع ل سػضفييع يتأكج بشفدو مغ ىؤالء السػضفيغ كيستحغ قجراتيع كإخالصيع ،فقج
شمب مغ أبي مػسى ككاف كاليا عمى البرخة ،أف يخسل إليو شخرا مغ مػضفي الػالية كاف يثق بو أبػ
مػسى  ،مسا أثار شظ عسخ بغ الخصاب  ،فمسا كصل السػضف امتحشو عسخ  كسألو عجة أسئمة
حتى تبيغ لو معخف ة السػضف بالػاجبات كمعخفتو بالقخآف كالدشغ كالفخائس ،كمغ ثع أمخه بالخجػع إلى عسمو

كأكصى أبا مػسى  بالسحافطة عميو (العسخؼ ،2001 ،ص.)211

كحيغ الشطخ إلى الػالة كإلى الػاليات ،فإنيع كانػا يحكسػف مشاشق متغيخة ،كمجتسعات مختمفة يػجج فييا

السدمع كالحمي ،كفييا العالع كالجاىل كالزعيف كالقػؼ كالسخأة كالخجل ،كالسجتسعات اإلسالمية في عيج

عسخ كانت مجتسعات متشػعة كمتعجدة ،فسشيا مجتسعات كبمجاف راسخة في اإلسالـ ،كمشيا مجتسعات
نذأت حجيثا في ضل اإلسالـ ،كفي ضل ذلظ كاف عمى الػالة أف يتعاممػا مع ىحه السجتسعات الستغيخة ،فقج

كاف عسخ بغ الخصاب يدتذعخ حاجة كل كالية ،كيصالب الػالة بتمبية تمظ الحاجات الستغيخة كالستصػرة ،مغ

تعميع كجياد كغيخه ،كيتابع بشفدو كافة ترخفات كالتو ،عامال بالعجؿ معيع ،مػف اخ ليع احتخاميع ،كمصالبا

بإقامة العجؿ بيغ الشاس ،كرعاية شؤكف كالياتيع بالحق كإقامة الجيغ كشعائخه كنذخ تعاليسو بيغ الشاس(العسخؼ،
 ،2001ص.)222

ويدتخمز الباحث مسا سبق أحج السزاميغ التخبػية ذات البعج الدياسي ،أال كىػ ضخكرة محاسبة

السديء حدب اإلساءة ،كىشا تبخز أىسية غخس السعمع ىحا السزسػف في نفػس الصمبة حتى ال يشتذخ بيشيع
التذجد مغ ناحية أك التياكف مغ ناحية أخخػ ،كسا يخشج ذلظ الصمبة إلى أف السخصئ ال يتسادػ في خصئو
في حاؿ كجج مشح البجاية السداءلة عغ ترخفاتو أك أخصائو.

 .3تخسيخ مبجأ الذػرى:

التدـ عسخ بغ الخصاب  بتصبيق الذػرػ في جسيع مجاالت الحكع كقزايا الجكلة اإلسالمية؛ امتثاال
َّ ِ
ِ ِ
اى ْع ُي ْش ِفُقػ َف(الذػرػ،
امػا َّ
بقػؿ هللا تعالىَ  :كالح َ
ػرػ َب ْيَش ُي ْع َك ِم َّسا َرَزْقَش ُ
َم ُخُى ْع ُش َ
الر َال َة َكأ ْ
يغ ْ
استَ َج ُابػا ل َخّبِي ْع َكأَ َق ُ
آية .)38

كحاؿ عسخ  لع يختمف عغ ِ
حاؿ أبي بكخ  في ذلظ ،فكاف كثيخ السذاكرة لمرحابة ؼيسا لع يتبيغ ؼيو
ُ
أمخ هللا كرسػلو  في القزايا التي تيع السدمسيغ في زمانو ،بل كاف ال أخؼ عشج عسخ  ليذ التساسا
64

لمسػافقة ،بل التساسا لمحؿيقة ،فكاف دائسا يقػؿ لرحابتو كأىل مذػرتو" :ال تقػلػا ال أخؼ الحؼ تطشػنو يػافق
ىػاؼ ،كقػلػا الخأؼ الحؼ تحدبػنو يػافق الحق" (ابغ تيسية ،1986 ،ج ،6ص.)140

ككانت إحجػ قػاعج الشطاـ اإلدارؼ التي كضعيا الخميفة عسخ بغ الخصاب ىي مجمذ الذػرػ الحؼ يسثل

أىس ُو جسعيع ،كعخض القزية عمى أصحابو ،كشمب مذػرتيع ،ثع يأتي بأقخبيع رأيا إلى
أمخ َ
األمة ،كإذا كقع ٌ
ِ
عامة السدمسيغ ،كسا كرد أف عسخ  كاف ُيحخص عمى إبقاء كبار الرحابة في
الرحة كما ؼيو مرمحة
السجيشة دكف أف يأذف ألح ج مشيع بتخؾ السجيشة كالدفخ إلى األمرار كاإلقامة فييا ،كال يػلييع

الػاليات(البالذرؼ ،1996 ،ج ،10ص.)323

كعسل بحلظ عسخ بغ الخصاب  في حياتو ،فمع يكغ يتخح ق اخراتو كيسزي في تجبيخ شؤكف رعيتو بسفخده

بل كاف  يذخؾ رعيتو في ذلظ خاصة أىل العمع كالخأؼ كالتقػػ كالرالح مشيع ،كىػ بحلظ  يتعخؼ

عمى آرائيع كالدجيج مغ أقػاليع ،إضافة إلى اشالعو بسذاكرتو ليع عمى حاجاتيع كرغباتيع ،كفي مذاكرتو 
لخعيتو زيادة في تقػية حباؿ السػدة كالدسع كالصاعة لو (آؿ عيدى ،2002 ،ج ،2ص.)608

ويدتخمز الباحث مسا سبق أحج السزاميغ التخبػية ذات البعج الدياسي ،أال كىػ أىسية العسل بسبجأ

الذػرػ ،كذلظ أخحا بقػلو تعالى "كأمخىع شػرػ" ،ك"كشاكرىع في األمخ" ،فسا خاب مغ استذار ،كسا أف أىسية

الذػرػ السدتسجة مغ سيخة عسخ بغ الخصاب تخشج الصمبة إلى عجـ االستئثار بالخأؼ الػاحج كالحؼ يؤدؼ إلى
الخصأ كالبعج عغ الرػاب ،كسا أف إشخاؾ األغمبية يعدز لجييع الذخاكة كتحسل السدؤكلية ؼيسا اختاركه

كأشاركا بو.

ومغ الشساذج التصبيكية التي دلت عمى اعتساد عسخ بغ الخصاب عمى مبجأ الذػرى ،ما يمي:

أ -دخػؿ أرض الصاعػف في الذاـ:

عشجما األمخ يتعمق بالجانب األمشي الرحي لمسدمسيغ نجج عسخ بغ الخصاب  يدتعيغ بخأؼ الرحابة مغ

السياجخيغ كاألنرار ،حيث كاف عسخ بغ الخصاب متػجيا إلى الذاـ غازيا ،كفي الصخيق عمع أف مخض

الصاعػف قج انتذخ في الذاـ ،كقتل كثيرا من الناس ،فقرر الرجوع ،ومنع من معه من دخول الشام،
اس :أَنه عسخ بغ الخ َّ
الذ ْأـِ ،حتَّى ِإ َذا َكاف ِبدخ َ ِ
ص ِ
اب َ ،خخَج ِإَلى َّ
َجَش ِاد ،أ َُبػ ُعَب ْي َج َة ْب ُغ
َّللا ب ِْن َ
هِ
عبه ٍ
ُ ََ ْ َ َ
اء األ ْ
َ َْ
َ
َ
غ َلؿَي ُو أ َ
ُم َخ ُ
َّاسَ :فَقاؿ ُعسخْ :ادعُ ِلي السي ِ
َف الػَباء َق ْج كَقع ِبأ َْر ِ َّ
اؿ ْاب ُغ َعب ٍ
يغ
الج َّخ ِ
َص َح ُاب ُوَ ،فأ ْ
اج ِخ َ
َُ
َ َُ
ض الذ ْأـَِ .ق َ
َ َ
َ
اح َكأ ْ
َخَب ُخكهُ أ َّ َ َ
ِ
َف الػَباء َق ْج كَقع ِب َّ
ال
ز ُي ْعَ :ق ْج َخ َخ ْج َت أل َْم ٍخَ ،ك َ
الذ ْأـَِ ،ف ْ
استَ َذ َارُى ْعَ ،كأ ْ
اؿ َب ْع ُ
األ ََّكلِ َ
يغَ ،ف َج َع ُ
اخَتَمُفػاَ ،فَق َ
َخَب َخُى ْع أ َّ َ َ َ َ
اى ْع َف ْ
ػؿ َّ ِ
اس كأَصحاب رس ِ
َنخػ أ ْ ِ
ِ َّ ِ
َف تُْق ِج َم ُي ْع َعَمى َى َحا
َّللا َ ،كالَ َن َخػ أ ْ
اؿ َب ْع ُ
َف تَ ْخج َع َع ْش ُوَ ،كَق َ
َ
ز ُي ْعَ :م َع َظ َبؿَّي ُة الش َ ْ َ ُ َ ُ
الػب ِ
اءَ ،فَقاؿ :ارتَِفعػا َعِّشي ،ثُ َّع َقاؿْ :اد ُعػا لِي األ َْنرارَ ،ف َج َعػتُيع َفاستَ َذارُىعَ ،فدَم ُكػا سِبيل السي ِ
يغ،
اج ِخ َ
ََ
َ َ َُ
َ َ
َ
َ ْ ُ
ْ ُْ ْ َ ْ َ
ِ
ِ
اخَتَمُفػا َك ْ ِ ِ
ِ
ر ِم ْغ مي ِ
اف َىا ُىَشا ِم ْغ م ْذَي َخ ِة ُق َخْي ٍ
الفتْ ِح،
اج َخِة َ
َك ْ
اؿْ :ادعُ لي َم ْغ َك َ
َُ
اؿْ :ارَتف ُعػا َعّشي ،ثُ َّع َق َ
اختالَف ِي ْعَ ،فَق َ
َ
ال تُْق ِجميع عَمى ى َحا الػب ِ
ِ
الش ِ
ف ِم ْش ُيع َعَم ْي ِو َر ُجالَ ِفَ ،فَقالُػاَ :ن َخػ أَ ْف تَ ْخ ِج َع ِب َّ
اءَ ،فَش َادػ ُع َس ُخ
َف َج َع ْػتُ ُي ْعَ ،فَم ْع َي ْخَتم ْ
اس َك َ َ ُ ْ َ َ َ َ
ْ
ار ِمغ َقج ِر َّ ِ
ِ َّ ِ ِِ
ضي ٍخ َفأَصِبحػا عَمي ِوَ .قاؿ أَبػ عبيجة بغ الج َّخ ِ ِ
اؿ ُع َس ُخ:
اح :أَف َخ ا ْ َ
ْ ُ َْ
رِّب ٌح َعَمى َ ْ
َّللا؟ َفَق َ
َ ُ ََُْ َ ْ ُ َ
في الشاس :إّني ُم َ
ص ْت َك ِاديا َل ُو ُع ْج َكَت ِ
اف،
َّللاِ ،أ َأ
َّللاِ ِإَلى َق َج ِر َّ
َل ْػ َغ ْي ُخ َؾ َقاَل َيا َيا أََبا ُعَب ْي َج َة؟ َن َع ْع َن ِف ُّخ ِم ْغ َق َج ِر َّ
اف َل َظ ِإِب ٌل َـَب َ
َرَْي َت َل ْػ َك َ
ربةٌ ،كاألُخخػ ججبةٌ ،أََليذ ِإف رعيت الخرب َة رعيتيا ِبَقج ِر َّ ِ
ِ
الج ْجَب َة َرَع ْيتَ َيا ِبَق َج ِر
ْ َ ْ َ َْ َ َ ْ َ َ َََْ َ
ِإ ْح َج ُ
اى َسا َخ َ َ ْ َ َ ْ َ
َّللاَ ،كإِ ْف َرَع ْي َت َ
ع ْب ِد
فعَ ْن َ
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س ح ِِ
ِ ِ
ٍ
اؿِ :إ َّف ِع ْش ِجؼ ِفي َى َحا ِعْمساَ ،س ِس ْع ُت
َّ
الخ ْح َس ِغ ْب ُغ َع ْػؼ َكَك َ
اجتو َفَق َ
اف ُمتَ َغّيبا في َب ْع ِ َ َ
ض َفالَ تَْق َجمػا َعَم ْي ِو ،كإِ َذا كَق َع ِبأ َْر ٍ
"ِإ َذا س ِس ْعتُع ِب ِو ِبَأ ْر ٍ
ار ِم ْش ُو" ،
ض َكأ َْنتُ ْع ِب َيا َفالَ تَ ْخ ُخ ُجػا ِف َخ ا
َ َ
ُ
َ ْ

َّ ِ
اء َع ْب ُج
َّللاَ ،ق َ
اؿَ :ف َج َ
رسػؿ َّ ِ
ػؿ:
َّللا َ يُق ُ
َُ َ
ِ
ؼ (البخارؼ ،2000 ،ج ،7ح ،5729ص.)130
ر َخ َ
اؿَ :ف َحس َج َّ َ
َق َ
َّللا ُع َس ُخ ثُ َّع ْان َ
ب -حج شخب الخسخ:
كفي أمخ زيادة ِ
حج شخب الخسخ مغ أربعيغ إلى ثساني غ كاف قج انتيى ؼيو إلى رأؼ الرحابة بعج اجتخاء
ّ
الشا س كتيافتيع عمى شخبو  ،فأشار عميو عبج الخحسغ بغ عػؼ  بأف ُيجعل كأخف الحجكد ،ف َع ْغ أََن ِ
ذ ْب ِغ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
الشع ِ
ِ
مالِ ٍظ :أ َّ ِ
اف ُعس ُخ ،كَدَنا َّ
اس
اؿ ،ثُ َّع َجَم َج أ َُبػ َب ْك ٍخ أ َْرَبع َ
الش ُ
َف الَشب َّي هللا َ جَم َج في اْل َخ ْس ِخ باْل َج ِخيجَ ،ك ّ َ
يغَ ،فَم َّسا َك َ َ َ
َ
ِ
ؼ :أَرػ أَف تَجعَميا َكأَخ ِ
الخحس ِغ بغ عػ ٍ
ِ
ِمغ ِ ِ
ف
َ ّ
َ ّ
َ ْ َْ َ
اؿَ :ما تََخْك َف في َجْمج اْل َخ ْس ِخ؟ َفَق َ
الخيف َكاْلُق َخػَ ،ق َ
اؿ َع ْب ُج َّ ْ َ ْ ُ َ ْ
ِ
ِ
يغ (مدمع ،2000 ،ج ،3ح ،1706ص.)1331
اؿَ :ف َجَم َج ُع َس ُخ ثَ َسان َ
اْل ُح ُجكدَ ،ق َ
ج -حج الدارؽ الحي يدخؽ أكثخ مغ مخة:
عغ الحجاج أ َّ
ار بعج إقامة الحج أكؿ مخة ،فأجسعػا عمى أنو إف
َف عسخ  استذار في الدارؽ الحؼ يدخؽ مخ ا

سخقت قصعت يجه ،فإف عاد قصعت رجمو ،فإف عاد استػدع الدجغ (أبػ يػسف ،د .ت ،ص.)190

 .4األزمة االقترادية (عاـ الخمادة):

يتعخض السجتسع السدمع كغيخه مغ السجتسعات لمتقمبات االقترادية ،ؼيكػف الخخاء كالخفاـية ،كتكػف
ػكع ِب َّ
الذ ِّخ َكاْل َخ ْي ِخ ِف ْتَشة َكإَِل ْيَشا تُْخ َج ُعػ َف( األنبياء ،آية ،)35كقاؿ تعالى:
الذجة كالججب ،قاؿ تعالىَ  :كَنْبمُ ُ ْ
ذ كالثَّسخ ِ
ؼ كاْلجػِع كَنْق ٍ ِ
ِ
ِ ٍ ِ
ِ
يغ( البقخة ،آية
ات َكَب ِّذ ِخ َّ
الراِب ِخ َ
ز م َغ ْاأل َْم َػاؿ َك ْاأل َْنُف ِ َ َ َ
َ كَلَشْبمُ َػَّن ُك ْع ب َذ ْيء م َغ اْل َخ ْػ َ ُ َ
 ،)155كعغ صيي ٍب َ ،قاؿَ :قاؿ رسػؿ هللاِ  :عجبا ِألَم ِخ اْلسؤ ِم ِغِ ،إ َّف أَمخه ُكَّمو خيخ ،كَليذ َذ ِ
َح ٍج
َ
ْ ُْ
َ ْ ُ َْ
اؾ أل َ
ْ َ ُ ُ َ ٌْ َ ْ َ
ََ
َ َ َُ ُ
ِ َّ ِ ِ ِ ِ
اف َخ ْي اخ َل ُو (مدمع،2000 ،
صَب َخ َف َك َ
َص َاب ْت ُو َ
اء َش َك َخَ ،ف َك َ
اءَ ،
اف َخ ْي اخ َل ُوَ ،كِإ ْف أ َ
إال لْم ُس ْؤمغ ،إ ْف أ َ
ض َّخ ُ
َص َاب ْت ُو َس َّخ ُ
ج ،4ح ،2999ص.)2295
الدشة جارية
كقج تعخضت الجكلة اإلسالمية في عيج عسخ بغ الخصاب  لمعجيج مغ لالبتالءات ،كىحه ُ
في األمع كالجكؿ كالذعػب كالسجتسعات ،كمغ ىحه االبتالءات عاـ الخمادة ،كقج أدار الفاركؽ  ىحه األزمة

بدشة األخح باألسباب ،كالجعاء إلى هللا ،ففي سشة 18ق أصاب الشاس في شبو
بعبقخية كفصشة كبيخة  ،فأدارىا ُ
الجديخة العخبية قحط شجيج ،كاشتج الجػع بيغ الشاس ،كسسي ىحا العاـ بعاـ الخمادة؛ ألف الخيح تدفى تخابا
كالخماد ،كاشتج القحط ،كعدت المقسة ،كىخع الشاس مغ أعساؽ البادية إلى السجيشة يؿيسػف فييا ،أك قخيبا مشيا،

كيمتسدػف لجػ أميخ السؤمشيغ حال ،فكاف الفاركؽ أكثخ الشاس إحداسا بيحا البالء كتحسال لتبعاتو (الرالبي،
 ،2005ص.)222

لقج كانت سياسة أميخ السؤمشيغ عسخ بغ الخصاب  في إدارة األزمات شيء يحتحػ بو ،فمقج كاف

اضصالعو بعالج األزمات كتشؽيذ الكخبات ،كاضصالعو بإقامة الذػرػ كتخسيخ العجؿ كتعييغ القزاة
كمحاسبة الػالة كمتابعة الفتػحات ،حيث نيس عشج كقػع القحط (عاـ الخمادة) ،كشاعػف عسػاس في الذاـ
عمى أحدغ ما يشيس بو مدؤكؿ ،كقاـ بأداء األمانة عمى أتع كجو أماـ هللا كالخعية (الذيخ،2012 ،

ص.)517
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ولقج سار الفاروؽ وأبجع في التعامل مع ىحه األزمة  ،وذلظ عمى الشحػ التالي:
 .1جعل مغ نفدو قجوة لمشاس:
لقج ضخب عسخ بغ الخصاب  أركع االمثمة في فغ الحكع في اإلسالـ ،فكاف يؤثخ الخعية عمى نفدو

ؼيأكمػف خي اخ مسا يأكل ،كىػ الحؼ يحسل أعباء الحكع كالحياة أضعاؼ ما يحسمػف ،كيخػ عسخ  أف
ْك َل َش ْيئا َال ُي ْج ِر ُؾ َّ
اس ِم ْثَم ُو لَِئ َّال
َف َيأ ُ
مذاركة األمة معاناتيا مغ كاجبات أكلياء االمػر ،كلحلظ كاف " َي ْك َخهُ أ ْ
الش ُ
َي ْدتَأِْث َخ َع ْغ َرِعيَِّت ِو َكُي ْؤِث َخ َنْف َد ُو َعَم ْي ِي ْع " (القخشبي ،2000 ،ج ،8ص.)381
كقج كرد أف عسخ بغ الخصاب  ما أَكل ِفي بي ِت أَح ٍج ِمغ كَل ِجِه ،كال بي ِت أ ٍ ِ ِ ِ ِ
اف
َحج م ْغ ن َدائو َذ َكاقا َزَم َ
َ َْ
َْ
َ
َ ََ
َ ْ َ
الش ِ
َّللاُ َّ
الخم َاد ِة ِإال ما َيتَ َع َّذى م َع َّ
َحَي ْػا (ابغ سعج ،1990 ،ج ،3ص.)241
َحَيا َّ
اس أ ََّك َؿ َما أ ْ
اس َحتَّى أ ْ
الش َ
َ
َ
َّ َ
كلقج كاف إحداس عسخ بغ الخصاب  بسدئػلية الحكع أماـ هللا



كبيخة ججا ،فمع يتخؾ كسيمة في الجيغ

كالجنيا يػاجو بيا الججب كانقصاع السصخ إال لجأ إلييا ،فكاف دائع الرالة ،دائع االستغفار ،دائع الحخص عمى
تػفيخ األقػات لمسدمسيغ ،يفكخ في رعيتو ،كيػاجو العبء كمو في كفاءة كاقتجار(الرالبي،2005 ،
ص.)224

ِ
َم ِخ
اـ َّ
الخَم َاد ِة َل َ
طَشَّشا أَ َّف ُع َس َخ َي ُس ُ
كقاؿ مغ أحاط بو في تمظ األزمةَ " :ل ْػ َل ْع َي ْخَف ِع َّ ُ
ػت َى ِّسا بأ ْ
َّللا اْل َس ْح َل َع َ
ِِ
يغ" (ابغ سعج ،1990 ،ج ،3ص.)239
اْل ُس ْدمس َ
 .2االستغاثة باهلل وصالة االستدقاء:

لقج اتخح عسخ  بغ الخصاب اإلجخاءات السادية لسػاجو أزمة السجاعة لحفع الخعية لع يفتو األخح

باإلجخاءات السعشػية بالمجػء إلى هللا  داعيا مشو رفع ىحه األزمة عغ أمة دمحم كتػجيو الشاس إلى المجػء

هلل(البذجرؼ ،2007 ،ص.)140

اف َّ ِ
َّ ِ
َح َج َث ِفي َزم ِ
رِّم ي
اف َيْف َعُم ُوَ .لَق ْج َك َ
َم اخ َما َك َ
اؿَ :ك َ
اف ُع َس ُخ ْب ُغ اْل َخصاب أ ْ
عغ ْاب ِغ ُع َس َخ َق َ
الخَم َادة أ ْ
اف ُي َ
َ
ِ َّ ِ ِ
رِّمي َحتَّى َي ُكػ َف آخخ الميل ،ثع يخخج حتى َي ْج ُخ ُل َب ْيتَ ُو َفال
اء ثع يخخج حتى َي ْج ُخ ُل َب ْيتَ ُو َفال َي َد ُ
اؿ ُي َ
بالشاس اْلع َذ َ
ِ
ِ
ي َداؿ ي ِ
ِ َّ ِ
الد َح ِخ َك ُى َػ
َس َس ُع ُو َلْيَمة ِفي َّ
اب َؼَي ُ
ص ُ
رّمي َحتَّى َي ُكػ َف آخ ُخ المْيل .ثُ َّع َي ْخ ُخُج َؼَيأْتي األ َْنَق َ
ػؼ َعَم ْي َيا َكإِّني أل ْ
َ ُ َُ
َّ
ُم ِة ُم َح َّس ٍج َعَمى َي َج َّؼ (ابغ سعج ،1990 ،ج ،3ص.)237
الؾ أ َّ
ػؿ :الم ُي َّع ال تَ ْج َع ْل َى َ
َيُق ُ
إف االىتساـ بسعخفة األسباب السعشػية لألزمات ،كتتسثل ؼيسا يجب أف يقػـ بو السدمسػف في الذجائج

كاألزمات مغ تػبة كاستغفار ،كتقخب إلى هللا  باألعساؿ الرالحة ،كتػجو إليو  بالجعاء لكذف ما حل
بالسدمسيغ (مػسى ،2007 ،ص.)335

ِ
َسَم َع َع ْغ
لحلظ كاف عسخ بغ الخصاب يجعػ السدمسيغ في عاـ الخمادة إلى التػبة كاالستغفار ،فعغ َزْيج ْب ِغ أ ْ
ِ
ِ
ِ
ُّيا َّ
ػبػا
َف َت ُكػ َف ُس ْخ َ
َعِت ُبػا َرب ُ
اس ِإِّني أ ْ
َخ َذى أ ْ
صةٌ َع َّستَْشا َجسيعا َفأ ْ
َّك ْع َك ْان َد ُعػا َكتُ ُ
الش ُ
ػؿ :أَي َ
اؿَ :سس ْع ُت ُع َس َخ َيُق ُ
أَِبيو َق َ
ِ
َح ِجثُػا َخ ْي اخ (ابغ سعج ،1990 ،ج ،3ص.)245
ِإَل ْيو َكأ ْ
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 .3االستعانة بأىل األمرار:
ال يسكغ نجاح أؼ عسل قائع عمى الفػضى أك االرتجالية فاإلدارة كالتشطيع شخط لشجاح األعساؿ ،كاإلدارة
ىي التخصيط ثع التشفيح ،الستغالؿ اإلمكانات السسكشة ،كالتشديق بيشيا لتحقيق األىجاؼ الستػخاة في ضل
التػجيو كالخقابة (الحارثي ،2003 ،ص.)328

كأسخع عسخ  ، فكتب إلى عسالو في البالد الغشية يدتغيثيع فأرسل إلى عسخك بغ العاص عاممو عمى
ِ
ِ
َّللاِ عسخ أ ِ
ِ
َم ِ
َما َب ْع ُج أَ َفتََخِاني َىالِكا َك َم ْغ
الـ َعَم ْي َظ .أ َّ
يخ اْل ُس ْؤ ِمش َ
مرخ " :م ْغ َع ْبج َّ ُ َ َ
يغ إلى العاصي بغ العاصيَ .س ٌ
ِ
ِ
ِ
اؿ َف َكتَ َب ِإَل ْي ِو َعس ُخك ْب ُغ اْل َع ِ
اص :بدع هللا الخحسغ الخحيع،
قَبمِي َكتَع ُ
ير أ َْن َت َك َم ْغ قَبَم َظ؟ َؼَيا َغ ْػثَاهُ .ثَالثاَ .ق َ
ْ
يخ أ ََّكُليا ِع ْشجؾ ك ِ
اؾ اْل َغ ْػ ُث َفَمِّب ْث َلِّب ْث .أل َْب َعثَ َّغ ِإَل ْي َظ ِب ِع ٍ
آخ ُخَىا ِع ْش ِجؼ ،
َّللا َّال ِحؼ ال ِإَل َو ِإال ُى َػ .أ َّ
َما َب ْع ُج أَتَ َ
َ
لعبج َّ َ
َ َ َ
الصعا ِـ َكَّمع عسخ بغ اْلخ َّ
َقاؿ َفَم َّسا َق ِجـ أ ََّكؿ َّ
ص ِ
اب ُّ
ض لِْم ِع ِ
يخ فتسيميا إلى أىل
َ ُ َُ ْ ُ َ
اؿ َل ُو :تَ ْعتَ ِخ ُ
الدَب ْي َخ ْب َغ اْل َع َّػا ِـ َفَق َ
َ
َ ُ
َ
ِ
ِ
ِ
َّ
ف
اؿ َفأََب ى
ػؿ َّ
َّللا َ ش ْيئا أَ ْف َ
ز َل م ْش ُوَ .ق َ
ص ْحَبت َظ َرُس ُ
َص ْب َت َب ْع َج ُ
البادية فتقدسيا بيشيع .فػ هللا َل َعم َظ أَال تَ ُكػ َ أ َ
اعَت َّلَ .قاؿ كأَ ْقبل رج ٌل ِم ْغ أَصح ِ
اب َِّ
ُّ
اؿ ُع َس ُخَ :ل ِك ْغ َى َحا ال َيأَْبىَ .ف َكَّم َس ُو ُع َس ُخ َفَف َع َل َك َخ َخَج
الدَب ْي ُخ َك ْ
الشب ِّي َ فَق َ
ْ َ
َ َ ََ َُ
الصعا ِـ َف ِسل ِب ِو ِإَلى أَى ِل اْلب ِادي ِةَ .فأ َّ ُّ
َما ما َل ِقيت ِمغ َّ
َما
ػن َيا َكأ َّ
اج َعْم َيا لُ ُحفا َيْمَب ُد َ
َ َ
َما الط ُخ ُ
كؼ َف ْ
ْ َ َ
ْ
َ
َفَق َ
اؿ َل ُو ُع َس ُخ :أ َّ َ
ِ
َما َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يق
َف َيُقػُلػا َن ْشتَ ِط ُخ ِب َيا اْل َحَياَ ،كأ َّ
اإلِب ُل َف ْان َح ْخَىا َل ُي ْع َيأ ُ
ْكُمػ َف م ْغ ُل ُحػ ِم َيا َكَي ْحسُمػ َف م ْغ َكَدك َيا َكال تَْشتَط ْخ أ ْ
الجق ُ
صِشعػف كيحخزكف حتى يأتي أمخ َّ ِ
ِ
ِ
َّ
َف
رَ ُ َ
َح َّب أ ْ
َّللا َل ُي ْع ِباْلَف َخِجَ .كَك َ
اـ َكُيَشادؼ ُمَشاد ُ
يوَ :م ْغ أ َ
اف ُع َس ُخ َي ْ
َؼَي ْ
رَش ُع الص َع َ
ِ ِ
ِ
َخ ْحهُ (ابغ سعج ،1990 ،ج،3
ز َخ َ
ش َعاما َؼَيأ ُ
َىَم ُو َفْمَيأْت َفْمَيأ ُ
َف َيأ ُ
َح َّب أ ْ
َي ْح ُ
ْخ َح َما َي ْكؽيو َكأ ْ
ْك َل َفْمَيْف َع ْلَ .ك َم ْغ أ َ
ص.)236

كقج كتب الفاركؽ عسخ بغ الخصاب إلى جسيع كالتو في االمرار يصمب اإلمجاد بالسعػنة ،كبعث جسيع

كالتو باإلمجادات كلع يتأخخ أحج ،ككاف الفاركؽ  يقػـ بتػزيع الصعاـ ،كالداد عمى كثيخ مغ الؿبائل في
أماكشيع مغ خالؿ لجاف شكميا ،فعشجما كصمت إبل عسخك بغ العاص إلى أفػاه الذاـ أرسل عسخ مغ يذخؼ

عمى تػزيعيا مع دخػليا جديخة العخب ،فعجلػا بيا يسيشا كشساال يشحخكف الجدر ،كيصعسػف الجقيق ،كيكدػف
العباء (الرالبي ،2005 ،ص.)227

 .4وقف إقامة حج الدخقة عاـ السجاعة:

كاف أميخ السؤمشيغ عسخ بغ الخصاب  يؿيع حج الدخقة عمى مغ يدخؽ قبل عاـ السجاعة ،فمسا كاف
ِ
ؽ
ر ْي ِغ ْب ِغ َج ِخ ٍ
ص َع ِفي
ػؿَ ":ال َق ْ
اؿَ :سس ْع ُت ُع َس َخَ ،يُق ُ
يخَ ،ق َ
عاـ السجاعة أكقف الحج عمى مغ يدخ ف َع ْغ ُح َ
ِع ْح ٍؽَ ،كَال ِفي َعا ِـ َسَش ٍة (ابغ كثيخ ،2009 ،ج ،1ص.)57
كلع يكغ تػؾيف عسخ بغ الخصاب  ليحا الحج تعصيال أك إلغاء لشز القخآني ،كإنسا كاف تصبيقا كامال

ليحا الشز كالشرػص األخخػ مغ الكتاب كالدشة كمخاعاة لسقاصج الذارع في حفع الشفػس ،قاؿ تعاؿ:
صعػا أَي ِجييسا جداء ِبسا َكدبا ن َكاال ِمغ َّ ِ
َّللا ع ِد ٌ ِ
يع( السائجة ،آية .)38
ِؽ َك َّ
َ ك َّ
الد ِارَقةُ َفا ْق َ ُ ْ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ
الدار ُ
َ
َّللا َو َّ ُ َ
يد َحك ٌ
الخحس ِغ ب ِغ ح ِ
ِ ِ ِ
الخحس ِغ ب ِغ ح ِ
ِ
اش ٍب ،أ َّ ِ
اش ٍب َس َخُقػا َب ِعيخاَ ،ف ْانتَ َح ُخكهُ،
َف غْم َسة ألَِبيو َع ْبج َّ ْ َ ْ َ
ك َع ْغ َي ْحَيى ْب ِغ َع ْبج َّ ْ َ ْ َ
َفػ ِجج ِع ْشجىع ِجْمجه ك أرْسوَ ،فخِفع أَمخىع ِإَلى عسخ ب ِغ اْلخ َّ
اب َفأَمخ ِبَق ْ ِ
ص ِ
َف
َ
اعة َ ،ك َما ُن َخػ ِإ َّال أ ْ
صع ِي ْع َ ،ف َس َكثُػا َس َ
ُ ََ ْ
ََ
ُ َ َ ُْ ُ ُ َ َ ُ ُ ُ َ ْ ُ ُْ
ص ِع ِيع ،ثُ َّع َقاؿ عسخ :عَم َّي ِب ِيع ،ثُ َّع َق ِ ِ
الخحس ِغ :و َّ ِ
ِ
َق ْج َفخ َ ِ
ِ
يع ُي ْع ،
َّللا ِ ،إّني َأل ََر َ
َ ُ َُ َ
اؾ تَ ْدتَ ْعسمُ ُي ْع  ،ثُ َّع تُج ُ
اؿ ل َع ْبج َّ ْ َ َ ُ
َ
َ
ْ
غ م ْغ َق ْ ْ
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ِ
يء ِإَل ْي ِي ْع
َكتُد ُ
لَِب ِع ِ
اؿ:
يخ َؾ؟ َق َ
ح ،18978ص.)239

َ ،حتَّى َل ْػ َك َج ُجكا َما
ِ ِ ِ
اؿ
أ َْرَب َع م َائة د ْرَى ٍع َ ،ق َ

ِ
اؿ
َّللا َعَم ْيي ْع َ ،ل َح َّل َل ُي ْع ،ثُ َّع َق َ
َح َّخَـ َّ ُ
اغ َخـ َل ُيع ثَس ِ
لِ َع ْب ِج َّ ِ
اف ِم َائ ِة
الخ ْح َسغُ :ق ْع َف ْ ْ ْ َ

لِر ِ
اح ِب اْلَب ِع ِ
صى
يخَ :ك ْع ُك ْش َت تُ ْع َ
َ
ِد ْرَى ْع (الرشعاني ،1983 ،ج،10

كإف ما قخره عسخ بغ الخصاب  بذأف قصع يج الدارؽ في السجاعة ،ؼيو مخاعاة لطخكؼ الشاس في تمظ

األزمة ،كيعشي ضخكرة إزالة أسباب الجخائع قبل إيقاع العقػبة عمى مختكبي الجخائع ،كىحا يتصمب أف يؿيع
السجتسع حياتو كميا عمى مشيج هللا كشخيعتو ،ككل فخد في السجتسع السدمع يجب أف يحرل عمى كل الػسائل

الز خكرية لحفع حياتو ،إما عغ شخيق تييئة ضخكؼ العسل لمقادريغ ،كإما كفالة السجتسع مسثمة في الجكلة
لمعاجديغ (الحارثي ،2003 ،ص.)341

كبعج ذلظ فإف الدارؽ الحؼ يدخؽ في مجتسع كفل لو كل عشاصخ العجالة كالكفاية كاالستقخار كالصسأنيشة،

ككف عشيع كل عشاصخ االستفداز كاإلثارة ككل عػامل الكبت كالقسع ،ككل عػامل الطمع كاالعتجاء ،ككل
عػامل الحاجة كالزخكرة ،إف الدارؽ في ضل تمظ الطخكؼ ال يدخؽ لدج حاجة ،فػجب إقامة الحج عميو
لحساية السجتسع كنطسو كؾيسية مغ عجكاف السجخميغ (الحارثي ،2003 ،ص.)341
ويدتخمز الباحث مسا سبق أف معالجة عسخ بغ الخصاب  ألزمة عاـ الخمادة لع تكغ عذػائية ،بل
تست بصخيقة مشطسة ،اتبع فييا أرقي األساليب اإلدارية السعخكفة في عرخه ،بل يسكغ القػؿ بأنو قج اتبع أىع
السبادغ االدارية التي عخفتيا االندانية في العرخ الحجيث ،كىشا يسكغ لمسعمع أف يخشج الصمبة لالستفادة مغ

مزسػف تعامل عسخ بغ الخصاب مع أزمة عاـ الخمادة في إبجاع الحمػؿ في التعامل مع أكضاعيع الرعبة،
كجدء مغ كاقع مجتسعشا الفمدصيشي مع تػجيييع دكما إلى المجػء إلى هللا كاالستعانة بالجعاء الخالز لػجيو.
خامد ًا -تصػيخ الشطاـ القزائي في عيج عسخ بغ الخصاب:

فعيغ قزاة مدتقّميغ في األقاليع
أصبح عسخ بغ الخصاب ّ أكؿ مغ فرل القزاء عغ الػاليةّ ،
اإلسالمية في خالفتو اتداعا كبيخا
الجكلة
اإلسالمية بجانب الػالة كفخض ليع رزقا ،كمغ أسباب ذلظ اتداع ّ
ّ
ّ
ٍ
الشاس كخرػماتيع ،ألف األميخ عشجه مغ
ككثخة رعاياىا ،فكاف ال بج مغ كجػد
قاض يفرل في قزايا ّ
أف الػالة
األعساؿ كالسياـ الذيء الكثيخ الحؼ ال يدتصيع معو الجسع بيغ ميستي الػالية كالقزاء ،إضافة إلى ّ
بالجعػة إلى هللا عد كجل ،كالسحافطة عمى
في الغالب كانػا مشذغميغ بأمػر الفتح كإعجاد الجيػش كالؿياـ ّ
األمغ في مشاشقيع ككاليتيع ،ككاف فرل عسخ بغ الخصاب لمقزاء عغ الػالية مخكد بذكل كبيخ في مشاشق
الثغػر حيث كثافة الجشج ،كانذغاؿ الػالة بأمػر اإلعجاد لمجشج كالجياد في سبيل هللا (آؿ عيدى،2002 ،

ج ،2ص.)764

ككاف القزاء في عيج عسخ بغ الخصاب  مدتقال ،كيخاعي في اختيار القاضي( :غ ادرة العمع كالتقػػ

كالػرع كالعجؿ) ،كالحق أف عسخ  اىتع بالقزاء اىتساما كبي اخ كجعل حرػؿ اإلنداف عمى حقة كاجبا ،كسا

عشي بالدخعة في تػصيل الحقػؽ إلى أصحابيا ،فكاف ذلظ أحج مأثخ عسخ بغ الخصاب  باإلضافة إلى

اىتساماتو باختيار القزاة الحيغ امتازكا بالعمع كالعجالة (مججالكؼ ،2009 ،ص.)239
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ككاف عسخ بغ الخصاب  أكؿ مغ عيغ القزاة في الػاليات اإلسالمية ،كقج سغ عسخ بغ الخصاب

 ليؤالء القزاة دستػ ار يديخكف عمى ىجيو األحكاـ ،كعمسيع كيف يقزػف كزكدىع بػصاياه القائسة عمى
مبجأ العجؿ أساس الحكع ،كتعتبخ كتبو السػجو لمقزاء في مجسميا دستػ ار لمقزاء في اإلسالـ الحؼ يرمح

لكل زماف كمكاف (مججالكؼ ،2009 ،ص.)240

يدتخمز الباحث مسا سبق أحج السزاميغ التخبػية ذات البعج الدياسي ،أال كىػ أىسية العسل الدياسي

الػحجكؼ ،فيج هللا مع الجساعة ،كىشا يكػف دكر السعمع السحػرؼ في تػحيج الكمسة كالجيج لجػ الصمبة ،كالحؼ
فخقتو الدياسة كأىميا ،ليدقييع مزسػف الػحجة مقابل التذخذـ الحؼ يذجع العجك عمى االيغاؿ في دمشا،
كاالستيتار بشا كبسقجساتشا كالتجخؤ عمييا.

وتختكد سياسة الفاروؽ  في القزاء عمى عجة ركائد ،مشيا:

 .1مرادر األحكاـ:

مرادر القزاء في عيج عسخ بغ الخصاب  ىي نفذ السرادر التي كانت في عيج الخسػؿ 
الكتاب كالدشة كاالجتياد ،مع اإلشارة إلى أف االجتياد تصػر في عيج الخمفاء الخاشجيغ ،فطيخت السذاكرة

كالذػرػ كاإلجساع ،كضيخت مرادر ججيجة ىي الدػابق القزائية التي صجرت عغ الرحابة مغ جية
أخخػ ،فأصبحت مرادر القزاء في العيج الخاشجؼ باإلضافة إلى الكتاب كالدشة كاالجتياد كاإلجساع
كالؿياس كالدػابق القزائية (مػسى ،2007 ،ص.)41
كعشجما انتذخ اإل سالـ كاتدعت رقعة الجكلة اإلسالمية في عيج عسخ بغ الخصاب  ، كارتبط العخب

كالسدمسيغ بغيخىع مغ األمع ،دعت حالة السجنية الججيجة إلى إدخاؿ نطاـ تذخيعي لفس السذكالت التي تشذأ

بيغ األفخاد مغ العخب السدمسيغ كغيخىع ،كقزى ىحا الشطاـ بتعييغ قزاة يشػبػف عغ الخميفة في فس ىحه
السذكالت شبقا ألحكاـ القخآف الكخيع كالدشة كالؿياس كاالجتياد (مججالكؼ ،2009 ،ص.)239

ِ
َّللا فاقس
كل كتاب َّ
استباف لظ مغ كتاب َّ
اقس بسا
عغ ُشخيح قاؿ :قاؿ لي عسخ: 
فإف لع تعمع َّ
َّللاْ ،
َ
كل أ ْق ِ
َّللا  فا ْق ِ
س بسا استباف لظ مغ
زَي ِة رسػؿ َّ
بسا استباف لظ مغ قزاء رسػؿ َّ
فإف لع تعمع َّ
َّللا  ؛ ْ

استذخ أىل العمع كالرالح(ابغ
أئسة السيتجيغْ ،
فإف لع تعمع كل ما َق َ
ز ْت بو أئسة السيتجيغ فاجتيج رأيظ ،ك ْ
الؿيع ،2001 ،ج ،2ص.)358
 .2السداواة بيغ الستخاصسيغ :

مقتزى العجؿ كاإلنراؼ كالشداىة في الحكع التدػية بيغ الخرسيغ  ،كنرػص القخآف كالدشة الحاضة
عمى العجؿ كاإلنراؼ كعطع أجخ العادليغ كثيخة ،كلع يعخؼ الشاس السداكاة الحؿيؿية إال في شخيعة رب
العالسيغ ،حيث كانت ىحه السداكاة كاقعا حيا يعيذو الشاس ،فال تزيع ىحه السداكاة أك تتالشى أماـ اختالؼ

الجيغ أك مجاممة الخجاؿ الفاتحيغ ،فال فخؽ بيغ حاكع كمحكػـ كال مدمع ككافخ ،كأكثخ ما تجمى ىحا العجؿ في
عيج الخمفاء الخاشجيغ فمع يصسع شخيف في كضيع ،كلع ييأس ضعيف مغ أخح حقو ،فالكل سػاء في الحقػؽ

كالػاجبات (مػسى ،2007 ،ص.)42
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الش ِ
ككتب عسخ بغ الخصاب  كتب إلى أبي مػسى  ": ك ِ
آس َب ْي َغ َّ
اس ِفي َك ْج ِي َظ َك َع ْجلِ َظ َك َم ْجمِ ِد َظ،
َ
صسع َش ِخيف ِفي حي ِفظ ،كَال ييأَس ِ
َّ
يف ِم ْغ َع ْجلِ َظ" (الساكردؼ ،1989 ،ج ،1ص.)122
ضع ٌ
َ ْ َ َ َْ َ َ
ٌ
َحتى َال َي ْ َ َ
ويخمز الباحث مسا سبق إلى استشتاج أحج السزاميغ التخبػية ذات البعج الدياسي ،أال كىػ العجؿ بيغ
الخرػـ  ،فالعجؿ أساس السمظ كديسػمتو ،كليذ القسع أك البصر كسا تفعل الدمخ الحاكسة في أيامشا ىحه مع
شعػبيا ،كمجتسعشا الفمدصيشي السثخغ بالجخاح بحاجة إلى اقتباس مزسػف العجؿ مغ سيخة عسخ بغ الخصاب

ليجاكؼ مغ خاللو جخاحات الطمع الػاقع عميو مغ القخيب كالبعيج ،فإذا تداكيشا مع الطالع في ضمسو فالغمبة

لألقػػ ،أما إذا ما حل العجؿ في قمػب الخعية بسا فييع شبابشا الصمبة كاف ذلظ أدعى لمتقػػ كرضا الخحسغ

كندكؿ الشرخ عمى شعبشا الفمدصيشي.
 .3محاسبتو لعسالو ومػضفيو:

كاف عسخ بغ الخصاب يعمع يقيشا أف صالح الخعية امتجاد لرالح رعاتيع ،ككاف شعاره أف الشاس لع يدالػا
مدتؿيسيغ ما استقامت ليع أئستيع كىجاتيع ،فإف رتع اإلماـ رتعػا (ابغ سعج ،1990 ،ج ،3ص.)292
كمغ كالـ عسخ بغ الخصاب السذيػر إلى عسالو ككالتو ":أَال َكإِِّني َلع أ َْب َعثْ ُكع أُم َخاء َكال َجب ِ
يغ؛ َكَل ِك ْغ
َّار َ
ْ َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ ُّ
ِِ
ػى ْع،
يغ ُحُقػَق ُي ْعَ ،كال تَ ْ
َب َع ْثتُ ُك ْع أَئ َّس َة اْل ُي َجػ ُي ْيتََجػ ِب ُك ْع؛ َفأَد ُّركا َعَمى اْل ُس ْدمس َ
كى ْع َفتَْفت ُش ُ
ػى ْع َفتُحلػ ُى ْعَ ،كال تَ ْح َس ُج ُ
ز ِخُب ُ
ْكل َق ِػيُّيع ض ِع َيفيع ،كال تَد َتأِْثخكا عَمي ِيع َفتَ ْ ِ
ِ
ػى ْعَ ،كال تَ ْج َيُمػا َعَم ْي ِي ْعَ ،كَق ِاتُمػا ِب ِي ُع
اب ُد َ
طم ُس ُ
كن ُي ْع َؼَيأ ُ َ
َكال تُ ْغمُقػا األ َْب َػ َ
ُْ َ ُْ َ ْ ُ َ ْ ْ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ُّ
َّ
ُّيا َّ
ُش ِي ُج ُك ْع
اس ِإِّني أ ْ
الش ُ
اْلكفار شاقتيع؛ َفِإذا َأرَْيتو ِب ِي ْع َكالَلة َف ُكفػا َع ْغ َذل َظ َفِإ َّف َذل َظ أَْبَم ُغ في ج َياد َع ُج ِّك ُك ْع .أَي َ
َعَمى أُم َخ ِاء األ َْمر ِار أَِّني َلع أ َْب َعثْ ُيع ِإال لِ ُيَفِّق ُيػا َّ
اس ِفي ديشيع كيقدسػا َعَم ْي ِيع ؼيأىع َكَي ْح ُك ُسػا َب ْيَش ُي ْع؛ َفِإ ْف
الش َ
ْ
ْ
َ
َ
َش َك َل َعَم ْي ِي ْع َشي ٌء َرَف ُعػهُ ِإَل َّي " (أبػ يػسف ،د.ت ،ص.)131
أْ
ْ
ويعمل الباحث ما سبق ،بأف الفاركؽ عسخ بغ الخصاب  يعمع أف االتراؿ بالدمصاف فتشة لمشاس ،ال

ُيعرسػف مشيا إال بخادع قػؼ داخمي يسثمو الػازع الجيشي ،أك خارجي يسثمو الخػؼ مغ العقاب ،كىحا
السزسػف إذا ما قاـ السعمع بغخسو في أذىاف الصمبة فإنيع يكػنػف مفيػما سميسا عغ السحاسبة كالذفاؼية،
كأنيا مصمػبة حتى يدتؿيع الحكع كاألداء ،كتبتعج مؤسدات السجتسع عغ الفداد.
 .4سعة الرجر:
ال بج أف يبتعج القاضي عسا يثيخ غزبو كقمقو كضجخه أثشاء القزاء كال يشبغي لو أف يزيق بالشاس كقت

الخرػمة ،كيتشكخ لمخرػـ عشج ذلظ  ،ثع إف الربخ عمى القزاء كالعجؿ يكدبو األجخ كحدغ الحكخ(شقػس،
 ،2003ص.)350

الش ِ
الز َج َخ َكالتَّأَ ِّذ َؼ ِب َّ
ع َك َّ
اس
َّاؾ َكاْل َغَم َق َكاْل ِغَم َ
كتب عسخ بغ الخصاب  إلى ابي مػسى األشعخؼ َ " : كإِي َ
يو ْاألَجخ ،كيح ِدغ ِؼ ِ
َّللا ِؼ ِ
ِ
َِّ
ِ
ِ
يو ُّ
َّ ُّ ِ
ِ
الح ْخ َخ"(ابغ شبة،
َْ َُ ْ ُ
رػ ِـ في َم َػاش ِغ اْل َح ِّق ،التي ُيػج ُب َّ ُ
رػ ِـ َكالتَشك َخ لْم ُخ ُ
ع ْش َج اْل ُخ ُ
 ،1978ج ،2ص.)776
كإذا رأػ القاضي مغ نفدة شيئا مغ ىحا ،فال يحكع بيغ الشاس لئال يكػف الحكع دافع نفدي اتجاه

اف" (الرشعاني،1983 ،
الستخاصسيغ ،كىشا قاؿ عسخ بغ الخصاب أيزاَ " :كَال تَ ْح ُك ْع َب ْي َغ ا ْثَش ْي ِغ َكأ َْن َت َغ ْ
زَب ُ
ج ،8ح ،15290ص.)299
70

كركؼ عغ شخيح ،أنو قاؿ :شخط عمي عسخ بغ الخصاب حيغ كالني القزاء أف ال أبيع ،كال أبتاع ،كال
أرتذي ،كال أقزي كأنا غزباف (ابغ قجامة ،1968 ،ج ،10ص.)70
 .5الحخص عمى الرمح بيغ الستخاصسيغ:

عمى القاضي أف يرمح بيغ الستخاصسيغ ،فعغ عسخ بغ اْلخ َّ
ص ِ
َّ
اب َق َ ُّ
صمِ ُحػاَ ،فِإ َّف
رَ
َ ْ ُ ََ ْ َ َ
ػـ َحتى َي ْ
اؿُ :ردكا اْل ُخ ُ
ر َ
َفرل اْلَقز ِ
الش ِ
الز َغ ِائ َغ َب ْي َغ َّ
اء ُي ِ
ػر ُث َّ
اس (الرشعاني ،1983 ،ج ،8ح ،15304ص ،)303فإف اتفق
َ
ْ َ
الستخاصسيغ عمى صمح ؼيسا شخع هللا أمزاه القاضي  ،كإف كاف صمحيع ال يتفق مغ أحكاـ الذخيعة نقزو

القاضي (ركاس قمعو جي ،1989 ،ص.)727

كعمى القاضي أف يحخص عمى الرمح بيغ الستخاصسيغ إذا تبيغ لو الحق ،فقج كتب عسخ بغ الخصاب 
إلى معاكية  " :كاحخص عمى الرمح بيغ الشاس ما لع يدتبغ لظ القزاء" (ككيع ،1947 ،ج ،1ص.)75
ويخمز الباحث مسا سبق إلى أف الفاركؽ  كاف حخيرا عمى بياف كل األمػر التي تؤدؼ إلى سعة

الرجر لقزاتو ليكػف حكسيع عادال ،كصاد ار عغ تفكيخ دقيق كليذ قمق كغياب العقل.

كسا يخمز الباحث إلى أف سيخة عسخ بغ الخصاب زخخت بالعجيج مغ السزاميغ التخبػية ذات البعج

الدياسي ،كاف مغ أبخزىا :ضخكرة شعػر الحاكع بالسدؤكلية الدياسية ،أىسية العسل بسبجأ الذػرػ ،ضخكرة

محاسبة السديء  ،كرفس الطمع ،كالعجؿ في كل أمػر حكسو؛ مسا جعمو  يدتحق عغ ججارة لقب الفاركؽ.

كبالشطخ إلى الػاقع الفمدصيشي ،حيث الخالؼ بيغ الفخيقيغ الدياسييغ األكبخ عمى الداحة يذتج ،كتشعكذ
آثاره سمب ُا عمى كافة السشاحي الدياسية لمقزية الفمدصيشية ،كتشعكذ معاناة عمى حياة الذعب الفمدصيشي في
أدؽ تفاصيل حياتو ،فكاف األخخػ بالستخاصسيغ استشباط السزاميغ التخبػية الدياسية مغ سيخة الفاركؽ عسخ
كتصبيقيا عمى أرض الػاقع كػف أف قزيتشا ال تتحسل كل ىحا الخف ،فالعجك يتخبز بشا الجكائخ ،كرغع أف
السدؤكلية تقع عمى الجسيع ،إال أف السدؤكلية األكبخ تقع عمى كاىل السدؤكليغ ،كىالحيغ بيجىع األمخ كػنيع

السترجريغ لقزايا الػشغ كالسػاشغ.
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السزاميغ التخبػية في السجاؿ التعميسي
ال عمع مغ أىع مقػمات التسكيغ لألمة اإلسالمية ،ألنو مغ السدتحيل أف يسكغ هللا تعالى ألمة جاىمة،
متخمفة عغ ركاب العمع ،كإف الشاضخ إلى القخآف الكخيع ليتخاءػ لو في كضػح أنو زاخخ باآليات التي تخفع مغ
ِ
ِظ َّال ِحؼ
اس ِع َرّب َ
شأف العمع ،كتحث عمى شمبو ،فأكؿ آية مغ كتاب هللا تأمخ بالعمع كالقخاءة قاؿ تعالى  :ا ْق َْأخ ب ْ
َخَم َق( العمق ،آية ، )1ككحلظ يجعل القخآف الكخيع مقابال لمكفخ الحؼ ىػ جيل كضالؿ ،قاؿ تعالىُ  :ق ْل
َّ ِ
َّ ِ
يغ َال يعَمسػ َف ِإَّنسا يتَ َح َّكخ أُكُلػ ْاألَْلب ِ
اب( الدمخ ،آية ( )9الرالبي،2005 ،
يغ َي ْعَم ُسػ َف َكالح َ
َى ْل َي ْدتَ ِػؼ الح َ
َ
َ َ ُ
َْ ُ
ص.)168

كقج رغب اإلسالـ في تبميغ العمع ،كححر مغ كتسانو ،فعغ أَنذ بغ مالِ ٍظ  يُقػؿ :س ِسعت رسػؿ َّ ِ
َّللا 
َ ُ َ ْ ُ َُ َ
َ َ َْ َ

ِ
ِ
ِ
ِ
ام ِة ِبِم َجا ٍـ ِم ْغ َن ٍار" (ابغ ماجو ،2009 ،ج ،1ح،264
َيُق ُ
"م ْغ ُسئ َل َع ْغ عْم ٍع َف َكتَ َس ُو ،أُْلج َع َي ْػَـ اْلؿَي َ
ػؿَ :
ص ،)177فيحا التخىيب كذاؾ التخغيب كاف ليسا كقع شجيج في نفػس أىل العمع ،كقج فيع الرحابة رضػاف
هللا عمييع أجسعيغ أف العمع كالفقو في الجيغ مغ أسباب جمب الشرخ كالعػف كالتأييج اإلليي ،لحلظ حخصػا

عمى التفقو في الجيغ كتعمع كتاب هللا كسشة رسػلو  ، ككاف شمبيع لمعمع هلل  ،كحخصػا عمى معخفة
الجليل باألحكاـ كأيقشػا بأنو ال بج في العمع مغ العسل ،كإال ندع هللا مشو البخكة ،فقج تعمع الرحابة مغ رسػؿ
ِ
َعػ ُذ ِب َظ ِم ْغ ِعْم ٍع َال َي ْشَف ُع ،ك ِم ْغ َقْم ٍب َال َي ْخ َذ ُع ،ك ِم ْغ َنْف ٍ
ذ َال تَ ْذَب ُعَ ،ك ِم ْغ َد ْع َػٍة َال
المي َّع ِإّني أ ُ
هللا  دعائوُ ":
َ
َ
اب َل َيا" ،كلبياف مشدلة العمع كالعمساء كالستعمسيغ في االسالـ ،البج مغ الخجػع إلى كتاب هللا كسشة رسػلو
ُي ْدتَ َج ُ
 ،فقج احتػت عمى العجيج مغ التػجيات التي تخز الستعمع في كل جػانب حياتو العمسية كالعسمية ،لتخشجه،
كتػجيو ،كتحجد سساتو كآدابو كأخالقو التي مغ خالليا يحقق شالب العمع أسسى الشتائج ،كيجشى أفزل
الثسخات في الجنيا كاآلخخة ،كىحا يجفعشا إلى تشاكؿ سيخة عسخ بغ الخصاب  ،كقج شيجت األمة لو بغ ادرة
العمع كبأنو فؿيو مغ فقياء األمة في الرجر األكؿ بال مشازع ،فقج عخؼ بعسق الفيع ،كالقجرة عمى التحميل،
كالبخاعة في االستشباط كاالستشتاج ،كىحا ما أىمو لتمظ السكانة السخمػقة ،كلقج أصبح عسخ فؿيو السدمسيغ

بعج أف آلت إليو الخالفة ،فأرسى باجتياداتو قػاعج العجالة كسا فيسيا مغ جػىخ اإلسالـ كحؿيقتو ،فقج شيج لو
ِ ِ
ِ
ِ ِ
َّ ِ
اؿ:
الشبي بحلظ كيا لو مغ شخؼ ،فعغ َح ْس َدَة ْب ِغ َع ْبج هللا ْب ِغ ُع َس َخ ْب ِغ اْل َخصابَ ،ع ْغ أَِبيو َع ْغ َرُسػؿ هللا َ ، ق َ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ص ْي ُت
الخ َّ
ِؼ َي ْجخِؼ ِفي أَ ْ
َع َ
َب ْيَشا أََنا َنائ ٌعِ ،إ ْذ َأرَْي ُت َق َجحا أُت ُ
ضَف ِارؼ ،ثُ َّع أ ْ
يت ِبو ؼيو َلَب ٌغَ ،ف َذ ِخْب ُت م ْش ُو َحتَّى ِإّني َأل ََرػ ّ
ِ
ِ
َف ْ ِ
َّ ِ
اؿ :اْل ِعْم َع (.مدمع ،2000 ،ح ،4ح،2391
ػؿ هللا َق َ
زمي ُع َس َخ ْب َغ اْل َخصابَ ،قالُػاَ :ف َسا أ ََّكْل َت َذل َظ؟ َيا َرُس َ

ص.)1859
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أوالً :اىتساـ الفاروؽ بالعمع

األمة لمفاركؽ  بغ ادرة العمعَّ ،
ألكؿ بال مشازٍع ،فقج
الرجر ا َّ
األمة في َّ
فؿيو مغ فقياء َّ
لقج شيجت َّ
كبأنو ٌ
عخؼ بعسق الفيع ،كالقجرة عمى التَّحميل ،كالبخاعة في االستشباط كاالستشتاج ،كىحا ما أىَّمو بعج تػفيق هللا 

لتمظ السكانة السخمػقة ،كلقج أصبح عسخ  فؿيو السدمسيغ بعج أف آلت ِّإليو الخالفة ،فأرسى باجتياداتو
قػاعج العجالة كسا فيسيا مغ جػىخ ا ِإلّسالـ كحؿيقتو.
كقج كاف عسخ بغ الخصاب  في ِ
الرالح بعمسو ،كدرايتو،
الدمف َّ
الرحابة ،كقج أشاد َّ
مقجمة الفقياء مغ َّ
ّ
الجؾيقة باألحكاـ َّ
كمعخفتو َّ
الرحابة في العمع،
تع بسحاكخة َّ
الذخعية ،ككاف  يحتاط في أخح الحجيث كيي ُّ
الرحابة عغ السدائل َّالتي لع َّ
كتتبع
يتعمسيا مغ رسػؿ هللا  ،كلو أقػاؿ في الحث عمى شمب العمعُّ ،
كيدأؿ َّ
رعيتو بالتَّػجيو كالتَّ ُّ
يتخخج مشيا الػالة ،كالقزاة،
عمع ،كجعل مغ السجيشة دا ار لمفقو ،كالفتػػ ،كأصبحت مجرسة َّ
ك َّ
السؤسدات العمسيَّة كالسداجج في حخكة الفتػح ،فقامػا بتخبية
الرحابة الكخاـ قادكا
َّ
أعج مجسػعة خيخة مغ َّ

كسشة رسػلو  ،ككضع َّ
كتعميع ُّشعػب البالد السفتػحة عمى كتاب هللا َّ
الشػاة األكلى في تأسيذ السجارس
الذعػب ا ِإلّسالميَّة كسجرسة البرخة ،كالكػفة ،ك َّ
العمسيَّة َّالتي أثَّخت في ُّ
كشػر السجرسة السجنيَّة
الذاـ،
َّ

كالسكيَّة(الرالبي ،2005 ،ص.)169

ويدتخمز الباحث مسا سبق أحج السزاميغ التخبػية التعميسية ،أال كىػ الدعي لبمػغ السخاتب العميا في

التعميع ،فعشجما يعي الصمبة ىحا السزسػف ،كىػ شالب فمدصيشي يشطخ إلى كاقع االحتالؿ السدتشج عمى القػة

السدتسجة في جدء كبيخ مشيا عمى التقجـ العمس ي ،فحي بصمبتشا انتياج سبيل العمع ألقرى مجػ مسكغ ،مغ

أجل

مػاجية

التفػؽ

الرييػني

في

السحاالت

كافة

السسكغ

إحجاث

تػازف

فييا

معو

ومغ مطاىخ اىتساـ عسخ بغ الخصاب بالعمع والعمساء ،ما يمي:
 .1احتياشو في أخح الحجيث وشمبو لمتثبت:

كاف الفاركؽ  شجيج التحخؼ كالتثبت في نقل حجيث رسػؿ هللا  كركايتو ،كيحسل الرحابة عمى اإلقالؿ
مغ التحجيث خذية الغمط كالػىع ،كليكػنػا قجكة لمشاس حتى ال يتج أخ أحج عمى الخػض في الدشة كركايتيا

بجكف ركية ،فتأخحىا العحامة كتصيخ باآلفاؽ ،كيحسميا آخخكف عمى غيخ كجييا (الذيخ ،2012 ،ص.)147

كىػ الحؼ سغ لمسحجثيغ التثبت في الشقل كربسا كاف يتػقف في خبخ الػاحج إذا ارتاب ،كقج كاف عسخ مغ

كجمو أف يخصئ الراحب عمى رسػؿ هللا  يأمخىع أف يقمػا الخكاية عغ نبييع كلِئال يتذاغل الشاس
باألحاديث عغ حفع القخآف (الحىبي ،1998 ،ج ،1ص.)12
ٍ
ذ األ َْن ِ ِ
ذ ِم ْغ م َجالِ ِ
اؿُ :ك ْش ُت ِفي م ْجمِ ٍ
ػر،
ف َع ْغ أَِبي َس ِعيج ُ
ػسى َكأََّن ُو َم ْح ُع ٌ
ِؼَ ،ق َ
الخ ْجرِّ
اء أ َُبػ ُم َ
َ
َ
َ
رار ،إ ْذ َج َ
ِ
استَْأ َذ ْن ُت ثَالَثا َفَم ْع ُي ْؤَذ ْف لِي
استَْأ َذ ْن ُت َعَمى ُع َس َخ ثَالَثاَ ،فَم ْع ُي ْؤَذ ْف لي َف َخ َج ْع ُتَ ،فَق َ
َفَق َ
اؿَ :ما َمَش َع َظ؟ ُقْم ُتْ :
اؿْ :
َّللاِ ِ :إ َذا استَْأ َذف أَحج ُكع ثَالَثا َفَمع يؤَذف َلو َفْميخ ِجعَ ،فَقاؿ :و َّ ِ ِ
يس َّغ َعَم ْي ِو ِبَبِّيَش ٍة،
ػؿ َّ
ْ ُْ ْ ُ َْ ْ
اؿ َرُس ُ
َف َخ َج ْع ُتَ ،كَق َ
َ َ
َّللا َلتُؿ َ
ْ َ َُ ْ
ِ
ِ َّ
َحٌج س ِس َع ُو ِم َغ َّ
َص َغ َخ الَق ْػ ِـ
اؿ أَُب ُّي ْب ُغ َك ْع ٍبَ :و َّ
َّللاِ َ
الشِب ِّي ؟َ ،فَق َ
َص َغ ُخ الَق ْػـَِ ،ف ُك ْش ُت أ ْ
ػـ َم َع َظ إال أ ْ
أَم ْش ُك ْع أ َ َ
ال َيُق ُ
َف َّ
َخَب ْخ ُت ُع َس َخ أ َّ
اؿ َذلِ َظ (البخارؼ ،2000 ،ج ،8ح ،6245ص.)54
َفُق ْس ُت َم َع ُوَ ،فأ ْ
الشِب َّي َ ق َ
74

كفي ركاية َفَقاؿ ُعسخ َ :خ ِفي َعَم َّي َى َحا ِم ْغ أَم ِخ رس ِ
الرْف ُق ِب ْاألَسػ ِ
اؽ (مدمع،
ػؿ هللاِ  ،أَْل َي ِاني َع ْش ُو َّ
َ َُ
َْ
ْ َُ
َ
 ،2000ج ،3ح ،2153ص.)1695
فقج أحب عسخ  أف يتأكج عشجه خبخ أبي مػسى  بقػؿ صاحب آخخ ففي ىحا دليل عمى أف الخبخ إذا

ركاه ثقتاف كاف أقػػ كأرجح مسا انفخد بو كاحج ،كفي ذلظ حس عمى تكثيخ شخؽ الحجيث؛ لكي يختقي عغ

درجة الطغ إ لى درجة العمع؛ إذ الػاحج يجػز عميو الشدياف كالػىع كال يكاد يجػز ذلظ عمى ثقتيغ لع يخالفيسا
أحج (الحىبي ،1998 ،ج ،1ص.)11

ويدتخمز الباحث مسا سبق أحج السزاميغ التخبػية التعميسية ،أال كىػ تحخؼ الرجؽ عشج نذخ العمع،

فعشجما يتعػد الصمبة نذخ الحقائق كالػقائع كسا ىي دكف تحيد أك ذاتية مغ قبميع ،فإنيع يجقػف أكؿ أساسات

الشجاح في حياتيع العمسية ،كىشا نجج السرجاؾية في العمػـ في العالع الغخبي ،فيع ال يخمصػف األمػر ،فيع

يتحخكف الرجؽ عشج نذخ العمع بكافة الدبل مدتخجميغ السقاييذ العمسية كمتقيجيغ بالقػاعج العمسية دكف
محاباة أك ذاتية ،كىحا األمخ نحتاج غمى مسارستو مسا فعل أميخ السؤمشيغ عسخ بغ الخصاب كالثمة األكلى مغ

الرحابة.

عسا يجيل:
 .2محاكخة عسخ لمعمع وسؤالو َّ
عغ أَِبي ىخيخة َ ،قاؿ :أُِتي عسخِ ب ٍ ِ
ِ
اّلِلِ ،م ْغ س ِس َع ِم َغ َّ
الشِب ِي ِ في
َُ ْ َ َ
َْ
اـ َفَق َ
َ ُ َُ
َ
ْ
اؿ :أ َْن ُذ ُج ُك ْع ب َّ َ َ
ام َأخَة تَذ ُعَ ،فَق َ
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
اؿ :س ِس ْع ُت َّ
الشِب َّي 
الس ْؤ ِمش َ
يغ أََنا َسس ْع ُتَ ،ق َ
الػ ْشعِ؟ َفَق َ
َ
اؿَ :ما َسس ْع َت؟ َق َ َ
اؿ أ َُبػ ُى َخْي َخَةَ :فُق ْس ُت َفُقْم ُتَ :يا أَم َيخ ُ
ِ
ال تَذ ْس َغ َكالَ تَ ْدتَ ْػِش ْس َغ" (البخارؼ ،2000 ،ج ،7ح ،5946ص.)166
ػؿَ " :
َيُق ُ
ص الس أخَِةَ ،فَقاؿ ِ
ِ
ك َع ِغ ِ ِ
زى َّ
الشِب ُّي ِ باْل ُغ َّخِة ،
السغ َيخةَُ :ق َ
استَ َذ َارُى ْع في ِإ ْمالَ ِ َ ْ
السغ َيخة ْب ِغ ُش ْعَب َةَ ،ع ْغ ُع َس َخ  :أََّن ُو ْ
َ ُ
ُ
َع ْب ٍج أ َْك أَم ٍة َ ،ف َذ ِي َج م َح َّس ُج ْب ُغ م ْدَمس َة :أََّن ُو َش ِي َج َّ
زى ِب ِو (البخارؼ ،2000 ،ج ،9ح،6905
الشِب َّي َ ق َ
َ َ
ُ
َ
ص.)11

الخحس ِغ ب ِغ أَبدػ ،عغ أَِب ِ
ِ
َّ ِ
يو ،أ َّ
ػؿ،
ك َع ِغ ْاب ِغ َع ْبج َّ ْ َ ْ ْ َ
َْ
َؿ ُع َس َخ ْب َغ اْل َخصاب َع ِغ التََّي ُّسعِ؟ َفَم ْع َي ْج ِر َما َيُق ُ
َف َر ُجالَ " ،سأ َ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
يظ
اؿِ :إَّن َسا َي ْكؽ َ
َما تَ ْح ُك ُخ َح ْي ُث ُكَّشا في َس ِخيَّة َفأ ْ
ػؿ هللا َ ،فَق َ
َجَش ْب ُت َفتَ َس َّع ْك ُت في التُّ َخاب َفأ ََت ْي ُت َرُس َ
َفَق َ
اؿ َع َّس ٌار :أ َ
ى َك َحا " كضخب ُشعبةُ ِبي َجي ِو عَمى رْكبتَي ِو كَنَف َخ ِفي ي َجي ِو كمدح ِب ِيسا كجيو كَك َّؽي ِو م َّخة ك ِ
اح َجة " (الشدائي،
َ
َ ْ َََ َ َ َ َُْ َ ْ َ َ
َ َ َ َ َْ َ ْ َ ُ َ ْ َ

 ،2001ج ،1ح ،300ص.)192

ويدتش تج الباحث مسا سبق أحج السزاميغ التخبػية التعميسية ،أال كىػ التػاضع في شمب كنذخ العمع ،فشجج
عسخ بغ الخصاب ال يتكبخ في شمبة لمعسل فيػ يصمبو مسغ يججه عشجه ،كال يجج غزاضة في ذلظ كىػ أميخ
السؤمشيغ  ،كالسعمع ىشا يعػد الصمبة عمى التػاضع كسا فعل عسخ بغ الخصاب رغع فقيو ،كاضعا بيغ عيشيو

السقػلة الذييخة" :كمسا ازددت عمسا ازددت تػاضعا" ،كىشا يصخح هللا البخكة في ىحا العمع كيديج صاحبو.
 .3مغ أقػالو في الحث عمى العمع :

ِِ
ُّ
امةَ ،فِإذا سسع
أ -قاؿ عسخ بغ الخصاب  " : إف الخجل ليخخج مغ مشدلو َك َعميو مغ الح ُنػب مثل جباؿ َ
تي َ
ِ
ِ
عمساء" (ابغ الجػزؼ،
اْلعمع َخ َ
رخؼ إلى مشدلو َكَل ْي َذ َعَم ْيو َذ ْنب ،فال تفارقػا َ
اؼ َكرجع َكتَ َ
مجالذ اْل َ
ابَ ،ف ْان َ
د.ت ،ج ،1ص.)77
75

الخجل عالسا حتَّى ال يحدج مغ فػقو ،كال يحقخ مغ دكنو ،كال يأخح
ب -كقاؿ عسخ بغ الخصاب " : ال يكػف َّ
عمى عمسو أج اخ" (الرالبي ،2005 ،ص.)170

عشجنا عجد كحا َكَك َحاَ ،فكتب إليو عسخ" أف
ػسى األشعخؼ إلى عسخ بغ اْلخصاب ،أنو أ
قخ اْلُق ْخآف َ
تَ -ككتب أبػ ُم َ
الساؿ (ابغ الجػزؼ ،د.ت ،ج ،1ص.)119
ا ْف ِخ ْ
ض َل ُيع مغ َبيت َ
ج -كقاؿ عسخ بغ الخصاب َّ " :
تفقيػا قبل أف تُ َد َّػدكا ،أؼ :تريخكا سادة قػمكع ،فتسشعكع األنفة مغ التَّعمع،

فتعيذػا ُج َّياال" (ابغ السبخد ،2000 ،ج ،2ص.)706
ِ
اؿ عسخ بغ الخصاب َ " :ل ْػَال ثَ َالث ِفي ُّ
ييا؛ َل ْػَال أف أ ْح ِس ْل اَ ْك أجيد َج ْيذا
الج ْنَيا لسا أحببت اْلَبَقاء ف َ
د -كَق َ
ِفي سِبيل هللا ،كَلػَال مكابجة ى َحا َّ
المْيلَ ،كَل ْػَال مجالدة أقػاـ يشتقػف أشايب اْل َك َالـ َك َسا يشتقى أشايب التَّ ْسخ لسا
َ
َْ
َ
ِ
َّ
ِ
الثاني ؾياـ الميل ،ك َّ
أحببت اْلبَقاء فاألكؿ اْل ِجياد ،ك َّ
الثالث محاكخة اْلعمع" (ابغ الجػزؼ ،د ت ،ج،1
ْ
َ
َ
َ
َ
ص.)120
ذ -كقاؿ عسخ بغ الخصاب  :مػت ألف عاِبج أىػف مغ مػت عالع ب ِ
ريخ بحالؿ هللا َك َح َخاموَ ،ككجو َقػؿ
َ
َ َ
ِِ ِ ِ
ِِ
رػر عمى َنفدو(ابغ
عسخ أف َى َحا اْل َعالع ييجـ عمى إْبميذ كل َما يبشيو بعْمسو كإرشاده ،كأما العابج فشفعو َمْق ُ
الجػزؼ ،د ت ،ج ،1ص.)121

يزخكع أَال
ر -كقاؿ عسخ بغ الخصاب  " :كػنػا أكعية الكتاب ،كيشابيع العمع ،كسمػا هللا رزؽ يػ ٍـ بيػـٍ ،كال ُّ

ُيكثَخ لكع" (الجاحع ،2001 ،ج ،2ص.)208
الشاسَّ ،
ز -كقاؿ عسخ بغ الخصاب َّ " :
تعمسػا العمع ،كعمسػه َّ
الدكيشة ،كتػاضعػا لسغ
كتعمسػا الػقار ،ك َّ
تعمستع مشو العمع ،كتػاضعػا لسغ َّ
عمستسػه العمع ،كال تكػنػا مغ جبابخة العمساء  ،فال يقػـ عمسكع بجيمكع"(ابغ

السبخد ،2000 ،ج ،2ص.)686
سَّ -
ٍ
أئس ٌة
كججاؿ
سالـ زَّل ُة عالع،
كححر عسخ بغ الخصاب  مغ زَّلة العالع ،فقاؿ" :ييجـ ا ِّ
مشافق بالقخآف ،ك َّ
ُ
إل َ
ُّ
مزمػف" (ابغ السبخد ،2000 ،ج ،2ص.)717
ويدتشتج الباحث مسا سبق أحج السزاميغ التخبػية التعميسية ،أال كىػ ضخكرة تقجيخ كاحتخاـ العمساء
كاالنتفاع مغ عمسيع ،لسا لمجسيع حكاما كشمبة كعامة لخأؼ العمساء كالسعمسيغ كاستذارة الفقياء كالسختريغ

ال تجانييا حاجة ،كذلظ بجانب عمسيع فإف معيع مغ التجارب كنزػج العقل ما ليذ عشج الذباب كغيخىع،

كليحا قاؿ بعس الدمف :يجب أف يكػف عشج الحاكع عالع بسرالح الخعية؛ َّ
ألف نطخ العالع أتع مغ نطخ
الذاب حجيث التجخبة كقميل الخبخة.

بالتػجيو و َّ
لمخعية َّ
التعميع في السجيشة:
 .4تتبعو َّ

الخعية بالتَّػجيو ،كالتَّعميع ،كالتَّخبية مغ خالؿ االحتكاؾ اليػمي كخرػصا يػـ الجسعة
يتعيج َّ
كاف الفاركؽ َّ

األمة كتخشيجىا ،كقج حفع التَّاريخ لمفاركؽ كثي اخ مغ
يسة في تػجيو َّ
حيث كانت خصِبة الجسعة مغ السشابخ الس َّ

الخعية ،كبياف حقيا عميو ،كذكخ َّ
اؿ:
خصِبو ،كمشيا خصبوِ يػـ الجسعة في نرح َّ
اس باّلِل كاليػـ اآلخخ ،ثُ َّع َق َ
الش َ
َّ
س اْلَيأ ِ
ُّيا َّ
ْمُمػ َف َما ال
ْس ِغشىَ ،كإَِّن ُك ْع تَ ْج َس ُعػ َف َما ال تَأ ُ
س الص َس ِع َفْقٌخَ ،كإِ َّف َب ْع َ
اس ِإ َّف َب ْع َ
الش ُ
أَي َ
ْكُمػ َفَ ،كتأ ُ
تج ِرُكػف ،كإَِّن ُكع كما تأْممُػف أثػبا ِؼ ِ
س ُّ
الشَف ِ
يو ُم َؤ َّجمُػ َف ِفي َد ِار ُغ ُخ ٍ
اعَم ُسػا أ َّ
اؽَ ،فأ َْن ِفُقػا
الذ ِّح ُش ْعَبةٌ ِم َغ ِّ
ُْ َ َ ْ َ َ َ ُ َ
كرَ ،ك ْ
َف َب ْع َ
76

ِ
ِ
خيخ أل َْنُف ِد ُكعَ ،فأَيغ أَصحاب ى ِحِه اآلي ِةَّ  :ال ِحيغ ي ْش ِفُقػ َف أَمػاَليع ِب َّ
المْي ِل ك َّ
َج ُخُى ْع ِع ْش َج
ْ َْ ْ َ ُ َ
َ ٌْ
الش َي ِار س ِّاخ َك َعالنَية َفَم ُي ْع أ ْ
َ ُ
َ
َ
َْ ُْ
َِّ
ِ
ِ
ِ
ُّيا َّ
ييا َى ِحِه
اس ا ْ
َرّب ِِي ْع َكال َخ ْػ ٌ
يياَ ،كا ْق َج ُعػا ف َ
شمُ ُبػا َمثَ ِاكَي ُك ُع التي تَثْ ُػك َف ف َ
الش ُ
ؼ َعَم ْيي ْع َكال ُى ْع َي ْح َدُنػ َف ،أَال أَي َ
اْليػاـ َقبل أَف تْقجع ُكع ،أ ََال َفال تْمِبدػا ِنداء ُكع اْل َؿب ِ
ِ
اعَم ُسػا َوهللاِ َلِئ ْغ
اش َّيَ ،فِإَّن ُو ِإ ْف ال َي ُك ْغ َي ِذ ُّ
فَ ،ك ْ
ف َفِإَّن ُو َير ُ
ُ ُ َ َ ُ َ
ََ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ
ُك ْشتُ ْع تَْف َخُقػ َف ِمِّشيِ ،إِّني ألَْف َخ ُؽ ِم ْش ُك ْعَ ،كَل َػِد ْد ُت أَِّني أ َْنَفمِ ُت ِم ْش ُك ْع َكَفافا ال َعَم َّي َكال ِليَ ،كإِِّني أل َْر ُجػ ِإ ْف ُع ِّس ْخ ُت
َ
ِ
يب ،أ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِؼ ُ ِ
ِ
ِ
ِ
يغ،
َف َي ُكػ َف َذل َظ ِإَلى َق ِخ ٍ ْ
يك ْع َيديخاَ ،كأ َْر ُجػ أ ْ
يغ َنر ُيب ُو م ْغ َماؿ هللا َكَف ْيء اْل ُس ْدمس َ
ام َأخ م َغ اْل ُس ْدمس َ
َف َيأْت َي ْ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ ِ ِ َّ ِ
ُّيا َّ
كءةُ اْل َس ْخِء
الش ُ
ر ْب إَل ْيو َي ْػما ،أَال َكَق ْج َع َخْفتُ ْع أَي َ
َك ُى َػ َقاعٌج في َب ْيتو بالت َسّشي َل ْع َي ْع َس ْل إَل ْيو َلْيَمةَ ،كَل ْع َي ْش َ
اسَ ،ف ُس ُخ َ
اؿَ ،ؼي ِف ُّخ اْلجباف عغ أ ِ ِ
ِ
ِ ِ
الخج ِ
ِ
ؼء
َ
َعْقمُ ُوَ ،ك َح َد ُب ُو ُخمُُق ُوَ ،كَك َخُم ُو تَْق َػاهَُ ،كاْل ُج ْأخَةُ َكاْل ُج ْب ُغ َغ َخائ ُد في ِّ َ
ََ ُ َ ْ ّ
ُموَ ،كُيَقات ُل اْل َجخ ُ
ِ
ِ
ع َّسغ ال يع ِخؼ كال ي ُئػب ِإَلى رحمِ ِو ،كاْلَق ْتل ح ْت ِ
ِ
اجخ ،ك َّ
احتَ َد َب
الذ ِي ُ
َ ْ
َْ َ ُ َ ٌ
يج َم ِغ ْ
ف م َغ اْل ُحتُػؼُ ،ير ُ
َْ ُ َ َ ُ
يب اْلَب َّخ َكاْلَف َ َ
الش ِ
َنْفدو كماَلو عَمى هللاِ ،أَال كأ ِ
َم َػالِ ُك ُع َّالِتي َرَزَق ُك ُع هللاَُ ،فِإ َّف ِإ ْقالال ِفي ِرْف ٍقَ ،خ ْيٌخ ِم ْغ ِإ ْكثَ ٍار
َ ُ ََ ُ َ
ُّيا َّ ُ
َصم ُحػا أَي َ
اس في أ ْ
َ ْ
ِفي َخ َخ ٍؽ (الشيدابػرؼ ،2002 ،ج ،1ح ،21ص.)48

بحكع عطيس ٍة َّبيغ فييا ما يمي (الرالبي ،2005 ،ص:)172
لقج استفتح عسخ  خص ِبتو
ٍ
الحكيقي يكػف بالقشاعة ،ك َّ
الحؿيقي يكػف بالصسع ،فأصل القشاعة ا ِإلّياَس ُمسا في أيجؼ
أف الفقخ
 أف الغشى
َّ
َّ
الشاس ،فسغ أيذ ُّمسا عشج غيخه قشع بسا عشجه ،كمغ قشع بسا عشجه استغشى كِّإف كاف فقي اخ ،كمغ أخح بو
الص ِّس َع ،كاستذخؼ لسا في أيجؼ َّ
الشاس افتقخ في نفدو كِّإف كاف غشيَّا في مالو ،فِّإ َّف مالو ال يغشيو؛ َّ
ألف

الجنيا أكثخ ُّمسا يحتاج ِّإليو ،كأال تكػف
الدميع يقتزي أال يجع اإلنداف مغ ُّ
الغشى غشى الشفذ ،كأف العقل َّ
َ
الجنيػيَّة معمقة بسا ال يسمظ ،كأف يشطخ ِإّلى ُّ
آمالو ُّ
يغتخ بسا فييا مغ
الجنيا عمى َّأن َّيا دار زكاؿ  ،كأف ال َّ
جػاذب ،كمغخيَات.

استقخ عميو األمخ بعج انقصِاع الػحي مغ أخح َّ
الشاس بطاىخىع ،
 أخح الشاس بطاىخىع وتخؾ سخائخىع ،كلسا
َّ
كتخؾ سخائخىع ِّإلى هللا تعالى ،كؼيو إشارٌة إلى َّ
أف الػالي ليذ مدؤكال عغ الحكع عمى سخائخ القمػب ،كلغ
الشاس ،كمغ صالح َّ
الرالح؛ َّ
مدؤكؿ عغ صالح ضػاىخ َّ
يدتصي ِع ذلظَّ ،
فإنو
كلكشو
الطاىخ َّ
يتكػف السجتسع َّ
ٌ
يحكع لمسجتسع بحلظ إذا صمح ضاىخه ،كلع تعمغ ؼيو الفػاحر ،فِإّ َّف العخؼ اإلسالمي يخفزو.
كترػر بالغ ِ
الج َّقة في ِإّدراؾ السدؤكليَّة؛ فإف
ىف
عمي ،فيحا
 ولػددت أف أنجػ كفافاً ال لي ،وال َّ
ّ
إحداس مخ ٌ
ُّ ٌ
ٌ
الرالحة ،كلكغ ؼيو مدالق خصِيخةٌ قج تحيمو إلى عسل مغ
تحسل الػالية إقجاـ عمى عسل مغ أعمى األعساؿ َ
ٍ
الرالحيغ مغ َّ
الشاس لسا يقػـ
أسػأ األعساؿ ،ككع مغ
مدؤكؿ كاف عسمو رافعا ذكخه عشج هللا تعالى ،كعشج َّ
بو مغ محاسبة نفدو عمى كل صغيخة ككبيخة ،ككع مغ مدئػؿ كاف عسمو بزج ذلظ لكػنو اتبع ىػاه َّ
كقجـ

رضا َّ
الشاس عمى رضا هللا تعالى ،كلقج كاف عسخ  مغ أبخز عطساء التاريخ الحيغ مثمػا العجالة في أبمغ
صػرىا ،كمع ذلظ يقػؿ ىحه السقالة ،كيحسمو خػفو العطيع مغ هللا تعالى عمى تشاسي ما لعسمو في الػالية
أجخ مقابل أف يخخج شاىخ األرداف ُّم َسا فييا مغ ٍ
مغ ٍ
كزر.
 .5مغ حكسو َّالتي سارت بيغ َّ
الشاس:

يمػمغ مغ أساء بو َّ
الط َّغ ،كال
عخض نفدو لمتُّيسة فال
سخه كانت الخيخة في يجيوَ ،ك َم ْغ َّ
قاؿ َ :م ْغ كتع َّ
َّ َ ْ
ٍ
َّ
كضع أمخ أخيظ عمى أحدشو حتى
تطش َّغ بكمسة خخجت مغ أخيظ سػءا كأنت تَج ليا في الخيخ مجخالَ ،
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يأتيظ مشو ما يغمبظ ،كال تكثخ الحمف فيييشظ هللا ،كما كافأت َم ْغ عرى هللا ؼيظ بسثل أف تص ِيع هللا ؼيو،
الخخاء َّ
كعجةٌ عشج البالء (ابغ عداكخ ،1995 ،ج،44
يغ في َّ
كعميظ بإخػاف الرجؽ ،اكتدبيع فإنيع ز ٌ
.)359

وكل حكس ٍة تفتح افاق ًا في عالع َّ
مفيج عمى ىحه الحكع (الرالبي،
التخبية ،وىحا
حكع بالغ ٌةُّ ،
تعميق ٌ
ٌ
فيحه ٌ
 ،2005ص:)174-173
سخ لػ ٍ
احج
سخه كانت الخيخة في يجيو ،فا ِإلّنداف
سخه بيغ جشبيو ،فِإّذا أفذى اؿ َّ
حاكع نفدو ما داـ ُّ
َ م ْغ كتع َّ
ُ
مغ َّ
أف السرمحة في عجـ ا ِإلّفذاء ؛ لع يدتصع َّ
الشاس أك أكثخ فإنو لػ رأػَّ :
رد أمخه ِإّلى الدخية .
يمػمغ مغ أساء بو َّ
إلنداف ىػ السدئػؿ عغ نفدو قبل َّ
عخض نفدو ُّ
الشاس،
َّ
لمتيسة فال
 ومغ َّ
الط َّغ ،فا ِّ

أف بعس َّ
ضغ َّ
فعميو أف يحاكؿ إبخاء ساحتو بكل ما يدتصي ِع  ،كإذا َّ
الشاس قج يفيسػف مغ سمػكو خالؼ

فإف َّ
مخاده فميدارع ِّإلى كذف أمخه كِّإف كاف مػضع الثقة ،كسسعتو عالي ٌة في السجتسعَّ ،
لمخجميغ
الشَّبي قاؿ َّ
َّ
المحيغ رَأياه كمعو امخأةٌ تديخ في الميل" :عمى رسمكسا ِإَّّنيا صؽيَّة بشت حيي" (ابغ حشبل ،2001 ،ج،44
ح ،26862ص.)432

 وال َّ
تػجيو عسخؼ جميل في
ال ،فيحا
تطش َّغ بكمس ٍة خخجت مغ أخيظ سػءًا وأنت تجج ليا في الخيخ مجخ ً
ٌ
َّ
َّ
ِ
ػب مغ السدمع ،كأف يحاكؿ تأكيل الكمسات َّالتي
التحخز مغ سػء الط ِّغ ،فِّإحداف الط ِّغ بالسدمسيغ مصم ٌ
ِ
أف تمظ الكمسات متسحز ٌة َّ
ضاىخىا َّ
الذ ُّخ بسا تحتسمو مغ ٍ
خيخ حتى يجج َّ
ػب مغ السدمع
لمذخ ،فحلظ مصم ٌ
مع أخح الححر لشفدو كلسغ ىع تحت كاليتو حتى ال يؤخح عمى غخة .

تعطيع لو ،فإذا كاف الحمف بقجر الحاجة كفي حاؿ
 وال تكثخ الحمف فيييشظ هللا ،فالحمف باّلِل تعالى
ٌ
جل كعال ،أما إذا أكثخ السدمع مغ الحمف باّلِل
التَّعطيع هلل تعالى كخذيتو كاف ذلظ مغ تػحيجه كإجاللو َّ
تعالى حتى في األمػر الحقيخة َّ
تعطيع لو سبحانو؛ بل يجخل في باب االستيانة كعجـ
فإنو لغ يراحب ذلظ
ٌ
تعخض السكثخ مغ ِ
تعخض لحلظ فقج خدخ
الحمف إلىانة هللا تعالى ِّإَّياهُ ،كمغ َّ
السباالة ،فتكػف عاؾبة ذلظ ُّ
خدخانا مبيشا .

َّ
أمظ؛ بل َّ
قمػبيع عمى التَّقػػ
فخب ٍ
 وعميظ بإخػاف الرجؽَّ ،
أخ لظ لع تمجه ُّ
إف ِإخػاف الرجؽ الحيغ ائتمفت ُ
الشدب ِإّذا لع يكػنػا كحلظ ،فإخػاف الرجؽ سعادة لإلنداف في كقت
أعطع تزحية ،كإحدانا مغ ِإّخػاف ّ
ُ
الجج فيع َّ
البخ كاإلحداف كاإلصالح ،إذا ندؿ البالء ُكجج ُّ
دخ بمقائيع ،كيذتخؾ معيع في أعساؿ ِّ
عج ٌة
الخخاء ُي ُّ
َّ
إلخػانيع ،يتدابقػف ِّإلى البحؿ كالتَّزحية كيتشافدػف في أداء األعساؿ َّ
الذاقة ،كيؤثخكف عمى أنفديع ،كإف
كانت بيع خراص ٌة .

 .6عسخ بغ الخصاب يفتتح السكاتب لمتعميع:

ضل الرحابة رضػاف هللا عمييع يتخحكف السدجج مق اخ لمتعميع ،ؼيجمدػف ؼيو حمقات ،كيقخأكف القخآف الكخيع

كيتجارسػف العمع ،كقج سسح عسخ بغ الخصاب  لتسيع الجارؼ أف يقز بالسدجج ؼيعس الشاس كيعمسيع يػما
في األسبػع (ابغ عداكخ ،1995 ،ج ،4ص.)227
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كلسا كثخت الفتػحات االسالمية كدخل الشاس في االسالـ مشيع العخب كالعجع ،ككثخ الػلجاف ،أمخ الفاركؽ

 ببشاء السكاتب كنرب الخجاؿ لتعميع الربياف كتأديبيع ككانػا يجرسػف شػاؿ األسبػع عجا الخسيذ

كالجسعة ،كالكتاتيب ىػ السكاف الحؼ يتعمع ؼيو الربياف القخاءة كالكتابة ،كىػ دليل كاضح عمى أف عسخ 
اؿَ " :أرَْي ُت ْاب َغ ُع َس َخ ُي َدّمِ ُع
قج أكلى اىتساما كبي اخ بتعميع صبياف السدمسيغ ،ففتح ليع السكاتب ،فعغ ابغ عسار َق َ
عَمى ِ
اف ِفي اْل ُكتَّ ِ
الر ْبَي ِ
اب" (البخارؼ ،1997 ،ص.)398
َ
ّ

كقج أدرؾ عسخ بغ الخصاب  أف صبياف السدمسيغ قج كثخكا ،كأصبح كجػدىع في السدجج يؤدؼ إلى

التذػير عمى السرميغ ،كأف السدجج لع يعج السكاف السشاسب لتعميع الربياف ،فسغ أجل تشديو السدجج عغ
ذلظ بشى مكانا إلى جػار السدجج مغ الجية الذخؾية الجشػبية كسساىا البصيحاء ،كقاؿ مغ كاف يخيج أف يمغط،
َف عسخ بغ اْلخ َّ
ص ِ
ابَ بَشى
أك يشذج شع اخ ،أك يخفع صػتو فميخخج إلى ىحه الخحبة ،فعغ َمالِ ٌظ أََّن ُو َبَم َغ ُو ،أ َّ ُ َ َ ْ َ َ
ِ ِ
رحبة ِفي َن ِ
ص ْػتَ ُو،
َف َيْم َغ َ
احَي ِة اْل َس ْد ِج ِج ،تُ َد َّسى اْل ُب َ
يج أ ْ
اف ُي ِخ ُ
اؿَ :م ْغ َك َ
َ َْ
اءَ ،كَق َ
ط ،أ َْك ُي ْشذ َج ش ْع اخ ،أ َْك َي ْخَف َع َ
ص ْي َح َ
َفْميخخج ِإَلى ِ
الخ َحَب ِة (مالظ ،2004 ،ج ،2ح ،602ص.)244
ىحِه َّ
َ ُْ ْ

ككاف عسخ بغ الخصاب  يتفقج السكاتب بشفدة كيذخؼ عمى التعميع فييا ،كال تخمػ زيارتو مغ ارشاد

كنرح لمسعمسيغ ،حيث يبيغ ليع الدبل الديمة التي يدتحدغ سمػكيا في تخبية الربياف كتعميسيع ،كمسا
أكصى بو السعمسيغ أف يدتعسمػا التذػيق في تعميسيع ،كأمخ السعمسيغ أف يقدسػا الصالب إلى جساعات حدب

ذكائيع كقابميتيع ،ؼيعمع األذكياء بالتمقيغ كالحفع ،كاألخخكف يكتبػف عمى ألػاح ،ؼيكخركف دركسيع كال
ِ
تعمسػا القخآف خسذ ٍ
الخصابَّ " :
ِ
خسذ
آيات
بغ
َ
عسخ ُ
َ
َ
قاؿ ُ
قاؿَ :
يتأخخكف عغ رفقائيع ،فعغ أبي العالية َ
آيات(البغجادؼ ،2008 ،ج ،3ح ،2293ص.)187
كفي ىحا يقػؿ البييقي ( :)2003تعمسػا الق خآف الكخيع بمغة قخير ،المغة التي ندؿ بيا القخآف ،كيتجشبػا
َّ
َّ ِ
يج ِفي
اؿ ":تَ َعم ُسػا اْل َع َخبَِّي َة َفِإَّن َيا تَُثِّب ُت اْل َعْق َل َ ،فِإَّن َيا تَ ِد ُ
الميجات العخبية السختمفة ،قاؿ ُع َس َخ ْب َغ اْل َخصاب َ ق َ
كء ِة" (البييقي ،2003 ،ج ،3ح ،1556ص.)210
اْل ُس ُخ َ
َّ
الصػ ِ
َّ ِ ِ ِ ِ
ِ
َّ ِ
اؿَ :بَم َغِشي أ َّ
اؼ
اء ْب ُغ أَِبي َرَب ٍ
كعغ َع َ
احَ ،ق َ
َف ُع َس َخ ْب َغ اْل َخصاب َ سس َع َر ُجال َيتَ َكم ُع باْلَف ِارسيَّة في َ
صُ
َفأَخ َح ِبع ِ ِ
اؿْ " :ابتَ ِغ إلى اْل َع َخبَِّي َة َسِبيال " (البييقي ،2003 ،ج ،3ح ،1557ص.)210
َ َ ُ
زجه َكَق َ
كقػلو  " : تعمسػا إعخاب القخآف كسا تتعمسػف حفطو " ،كركؼ أنو قاؿ" :تعمسػا الشحػ كسا تعمسػف الدشغ

كالفخائس" (عمي ،2001 ،ج ،17ص.)11

ويدتشتج الباحث مسا سبق السزاميغ التخبػية التعميسية ،أال كىػ االنتفاع بالعمع كمجالدو ،كأف يصبق الصمبة

ما تعمسػه ،.كىشا يأتي دكر السعمع ليػضح لمصمبة أف االنتفاع بالعمع ال يكػف إال مغ خالؿ العسل بو ،كيكػف
ذلظ لشفع البذخية كخجمتيا ،كحثيع عمى حزػر مجالذ العمع كػنيا مجالذ مخحػمة تذيجا السالئكة ،كيخخج

مشيا الصالب بسجسػعة مغ السعارؼ الججيجة.
 .7مشح الجػائد لحفع القخآف الكخيع:

أمخ عسخ بغ الخصاب  بعس عسالة بسشح الجػائد تذجيعا لمستفػقيغ في مجاؿ معيغ أك الجارسيغ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ
يع :أ َّ
َف
لمعمع ،كقج تجمى أمخه لدعج بغ أبي كقاص  بأف أعصي مغ يتعمع القخآف  ،ف َع ْغ أَبيو َس ْعج ْبغ إ ْب َخاـ َ
79

ِِ
عسخ بغ اْلخ َّ
ص ِ
اب َ كتَ َب ِإَلى َب ْع ِ
َع ِط َّ
اس َعَمى تَ َعُّم ِع اْلُق ْخ ِ
آفَ ،ف َكتَ َب ِإَل ْي ِوِ :إَّن َظ
ُ ََ ْ َ َ
س ُع َّسالو :أ ْ
َف أ ْ
الش َ
ِ
ِ ِ
َّ
َع ِط َّ
اس َعَمى تَ َعُّم ِع اْلُق ْخ ِ
َف
آفَ ،فتَ َعم َس ُو َم ْغ َل ْي َد ْت َل ُو ؼيو َرْغَب ٌة ِإ َّال َرْغَب ُة اْل ُج ْع ِلَ ،ف َكتَ َب ِإَل ْيو :أ ْ
أْ
َف أ ْ
الش َ
الر َح َاب ِة (اليخكؼ البغجادؼ ،د.ت ،ج ،1ح ،643ص.)333
َعَمى اْل ُس ُخكَء ِة َك َّ
كقج كغ الكتاب مػجيا لدعج بغ أبي كقاص ،يػضح ذلظ ما جاء في بعس الخكايات مغ زيادة ،كىي أف
َك َت ْب َت ِإَل َّي:
َع ِط َّ
اس
أْ
الش َ

عسخك بغ معجؼ أتي سعج  يخيج عصاء لعمسة غيخ السفخكض لو ،فدألو سعج  كع تحفع مغ القخآف ؟
فاعتحر بأنو مشذغل عغ تعمع القخآف بالجياد ،فقاؿ لو سعج  : ال شيء لظ ،فخد عسخ أف أعط الشاس،

كقػؿ الفاركؽ  : أعط الشاس عمى السخكءة كالرحابة ،ال يعشي أنو رجع عغ رأيو في عصاء شمبة حفع
القخآف الكخيع ،كالسذتغميغ بتعمسو ،كلكشو أمخه أف يعصي أىل البالد كالرحابة كلػ قرخ بيع حفطيع لمقخآف أك
بعزو (نسشاقي ،1987 ،ص.)21-20
ك يدتشتج الباحث مسا سبق أحج السزاميغ التخبػية أال كىػ ،تػضيف السعمسيغ ألسمػب التعديد في تعامميع
مع الصمبة  ،كال يخفى عمى أحج ما لمتعديد مغ أىسية لمعسمية التعميسية كعمى نفدية الصمبة مغ حيث زيادة ثقة
الصالب بشفدو ،كزيادة تحريمو ،كجمب الستعة كالدخكر لو ،كالذعػر بالخضا ،كتكػيغ اتجاىات ايجابية نحػ

السعمع كالسادة كالسجرسة .

 .8الجواـ في السكاتب والعصمة:
رتب عسخ بغ الخصاب  أوقات الجواـ في السكاتب برػرة حدشة ،فقج أمخ السعمسيغ أف يجمدػا لمتعميع

بعج صالة الربح إلى الزحى العالي ،ثع يحىب الربياف إلى بيػتيع يأخحكف قدصيع مغ الخاحة ،كيتشاكلػف
غحائيع ،ثع يعػدكف إلى الكتاب بعج صالة الطيخ ،كيتعمسػف ؼيو إلي صالة العرخ ،ثع يشرخفػف إلى

بيػتيع ،أما العصل فكانت في أياـ الجسع كعيجؼ األضحى كالفصخ ،كلسا عاد الفاركؽ  مغ الذاـ عاـ
فتحيا ،خخج أىل السجيشة في استؿباؿ خميفتيع العادؿ ،كخخج معيع صبياف الكتاتيب ،كتمقػه عمى مديخة يػـ

كاحج ككاف يػـ األربعاء ،ؼباتػ ثع رجعػا معو ،كتعب الرغار في ذىابيع كايابيع ،فأمخ الفاركؽ  السعمسيغ
أف يعصمػا يػمي الخسيذ كالجسعة مغ كل أسبػع (نسشقاني ،1987 ،ص.)22-21

 .9محػ األمية والقزاء عمى الجيل:
انتذخت في عيج عسخ بغ الخصاب  الكتاتيب في البالد السفتػحة كىشاؾ ما يفيج بأف تعميع الكتاب كاف

إلداميا ،ككاف جساعة يجػبػف الصخقات في السجيشة ،فإذا أركا رجال غخيبا عشيا ،سألػه ىل يعخؼ القخاءة
كالكتابة كالقخآف؟ فإذا لع يعخؼ أخحكا بو إلى الكتاب كأبقػه ؼيو أياما حتى يتعمع ،كأصبح التعميع إلداميا فال

مكاف لمجيل بيغ السدمسيغ ،كىػ التعميع األساسي الحؼ يدسى اليػـ محػ األمية ،كيخكػ :أف عسخ بغ
ابيا فدألو :ىل تحدغ القخاءة؟ فقاؿ :نعع ،قاؿ :فاق أخ أـ القخآف ،فقاؿ األعخابي :وهللا ما
الخصاب  لقي أعخ ّ
أحدغ البشات فكيف األـ؟! ،فزخبو عسخ ،كأسمسو إلى الكتّاب ،فسكث حيشا ثع ىخب ،كلسا رجع إلى أىمو

أنذجىع:

أتيت مياجخيغ فعمسػني

ثالثة أسصخ متتابعػ ػ ػ ػات

كخصػا لي أبا جاد كقالػا

تػ ػعمع سعفرا كقخيذيػات
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كما أنا كالكتابة كالتيجي

كما حع البشيغ مع البشػ ػات (الثعالبي ،1997 ،ج ،1ص.)182

ويدتخمز الباحث مسا سبق أحج السزاميغ التخبػية ،أال كىػ أف العمع ال يختبط بدغ فيػ مغ السيج إلى
المحج  ،كيقرج بو أف يرل السعمع بالصمبة إلى قشاعة بالجج في شمب العمع ،كالحخص عمى شمبو كمػاصمة
شمبو ،فاألمع اليػـ في تشافذ في تحريل العمع كتصػيخه ،كنحغ كفمدصيشييغ بحاجة لسثل ىحا السزسػف

لشصػر حياتشا في مػاجية التحجيات كاألعجاء الحيغ يػدكف أف نكػف فقط شعب مدتيمظ لسشتػجاتو.

وفي خالصة ىحه العجالة يخمز الباحث بذكل عاـ أف عسخ بغ الخصاب  كاف مغ أكثخ الرحابة
كالخمفاء اىتساما بالعمع ،كنذخه بيغ عامة السدمسيغ ،كذلظ سي اخ عمى تعاليع االسالـ العطيع ،كيتزح ذلظ مغ

نذخ التعميع كجعمو إلداميا ،فيػ قج سبق القػانيغ الحجيثة كحقػؽ االنداف في سشيا لقانػف إلدامية التعميع بأكثخ

مغ أربعة عذخ قخنا.

ثانيا :الفاروؽ والذعخ والذعخاء
يطيخ مغ األخبار َّالتي كصمتشا أف الحخكة الذعخية ،كانت نذص ِة في السجيشة أياـ عسخ ،حيث ال يخمػ

الشقج األدبي ،كانتذار اآلراء َّ
كتاب في تاريخ الذعخ العخبي مغ ذكخ عسخ  ،كبخاصة في مػضػع َّ
الشقجية
ٌ
َّ
دليل عمى كجػد الدساع أك الخكاية ،فالسخاجع في ما يتعمق بالذعخ ،ك ُّ
الذعخاء في عيج عسخ ىي
في زمشوٌ ،
َ
غشي ٌة في ىحا الباب(.الرالبي ،2005 ،ص.)194
كتب األدب كاألدباء ،فيي َّ
وقج بخع عسخ بغ الخصاب في إلقاء الذعخ وحفطو ،ومغ أبخز مػاقفو مع الذعخ والذعخاء ،ما يمي:

 .1عسخ والذعخ:

الخاشجيغ ميال لدساع الذعخ كتقػيسو ،كسا كاف أكثخىع تَسثُّال بو،
كاف عسخ بغ الخصاب  أكثخ الخمفاء َّ
أمخ ِّإال أنذج ؼيو بيت ٍ
شعخ" (الجاحع ،2001 ،ج،1
حتى قيل " :كاف عسخ بغ الخصاب ال يكاد يعخض لو ٌ
ص.)203

ِ
ٍ
ص ِ
ُسمِ َعَ ،ف َػ َج ْجتو
اؿ ُع َس ُخ ْب ُغ اْل َخ ّ
ػؿ هللا َ قْب َل أ ْ
اب َ :خ َخ ْجت أُتَ َع ّخ ُ
ض َرُس َ
اؿَ :ق َ
فعغ ُش َخْيح ْب ُغ ُعَب ْيج َق َ
َف أ ْ
آف َقاؿ ُقْمت :ى َحا وَاّلِلِ
ِ
ِِ
ِ
ِ ِ ِ
ػرَة اْل َحا ّقة َف َج َعْمت أَتَ َع ّج ُب م ْغ تَأْليف اْلُق ْخ ِ َ
استَْفتَ َح ُس َ
َ َ
َق ْج َسَبَقشي إَلى اْل َس ْدجج َفُق ْست َخْمَف ُو َف ْ
ػؿ َك ِخي ٍع كما ىػ ِبَقػ ِؿ َش ِ
َش ِ
رَ ،فَق َأخ ِإّن ُو َلَقػؿ رس ٍ
اع ٍخ َقمِيال َما تُ ْؤ ِم ُشػ َف( الحاقة ،آية-40
اعٌخ َك َسا َقاَل ْت ُق َخْي ٌ
َ
َ َ َُ ْ
ْ ُ َُ
اىغ عمِع ما ِفي نْف ِديَ ،فَقاؿ :كَال ِبَقػ ِؿ َك ِ
ِ
اى ٍغ َقمِيال َما تَ َح َّك ُخك َف( الحاقة ،آية )42إَلى
َ
َ ،)41ق َ
َ َ ْ
اؿ ُقْمتَ :ك ٌ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
آخ ِخ الد ِ
اؿ َفػَق َع ِْ
َسَم َع:
اإل ْس َال ُـ في َقْمِبي ُك ّل َم ْػِق ٍع ،ك َ
أنذج ُع َس ُخ ح َ
ّ َ
يغ أ ْ
ػرة َق َ َ
َل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػت ُو َعَم ْيَشا أََي ٍاد َما َل َيا ِغَيػ ػ ػ ػ ُخ
اْل َح ْس ُج ِّّلِلِ ِذؼ اْل َس ّغ اّل ِحؼ َك َجَب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ْت
يث َنِبي ِع ْش َج ُه اْل َخَبػ ػ ػ ػ ػ ػ ُخ
صػ ػ ػ ػ ػ ػ ػجؽ الح ِج
اؿ َلَشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا
َكَق ْج َب َجأَْنا َف َك ّح ْبَشاَ ،فَق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َ
َ َ َ َْ َ ّ
ِ
صػػ ِ
صَبا ُع َس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ُخ
اب ثُ ّع َى ػ ػ ػ َجػ
ضَم ْست ْابَش َة اْل َخ ّ
َكَق ْج َ
َرّبػ ػ ػ ػ ػي َعذّية َقاُلػاَ :ق ْج َ
ِ
ِ
ِب ُ ِ
ِ
الدػ ػ ػ ػ َػُر
اف ِم ْغ َزَل ٍل
طْمس َيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا ح َ
َكَق ْج َنج ْمت َعَمى َما َكػ ػ ػ ػ ػ ػ َ
يغ تُْتَمى ع ْش َج َىا ّ
شج ِ
الج ْمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ُع ِم ْغ َع ْيِش َي ػ ػ ػا َع ْج َال ُف َي ْبتَِج ُر
اى َجة
َك ّ
َل ّسا َد َع ْت َرّب َيػ ػ ػ ػ ػ ػا َذا اْل َع ْخ ِ َ
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َف َكػ ػ ػ ػ ػ ػ َاد تَ ْدِبُقِش ػ ػ ػ ػي ِم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ْغ ِع ْب ػ ػ ػ َخٍة ِد َرُر
َف اّل ِحؼ َتػ ػ ػ ػ ْج ُعػهُ َخػ ػ ػ ػ ػ ػالُِق َيا
أ َْيَق ْشت أ ّ
َح َسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َج ِفيَشا اْلَي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ْػَـ ُم ْذتَ ِي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ُخ
هللا َخ ِالُقَش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا
َفُقْمت :أ ْ
َكأ ّ
َش َي ُج أ ّ
َف أ ْ
َف َ
كا َفػ ػ ػى ْاألَم َان ػ ػ ػ ػ َة مػ ػ ػ ػا ِفي ُع ِ
ػدِه َخ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َػُر
َنِبي صجؽ أَتَى ِباْل َح ِّق ِم ْغ ِثَق ٍة
َ
َ
َ
ّ
(ابغ ىذاـ ،2000 ،ج  ،3ص.)168
الشاس نط اخ شجيجاَّ ،
كركؼ أيزَاَّ :أنو خخج يػما كقج لبذ بخدا ججيجا ،فشطخ ِّإليو َّ
فتسثل قائال:
عاد َف َسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا خ ػ ػ ػ ػمجكا
تغ ِّغ َع ْغ ُى ْخُم ٍد َيػما َخدِّائ ُشػ ػو
الخْم َج َق ْج َح َاكَل ػ ػ ْت ٌ
ْلع ُ
ك ُ
ِّم ْغ كل أ َْك ٍب ِإَّل ْي َي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا راك ػ ػ ػ ٌب َيِّف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ُج
مػؾ َّالتي َك َان ْت َنػا ِّفمُ َيػ ػ ػا
أ َْي َغ الس ُ
ال بػ ػ ػ ػ ػ َّج ِّم ْغ ِّكْرِّدِّه َيػم ػ ػ ػ ػ ػ ػا َك َسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا َكَرُدكا
ال َكػ ػ ِّح ٍب
كد ِّب َ
ض ُىَشاِّل َظ َم ْػُر ٌ
َح ْػ ٌ

ٍ
حافطة
إف محفػظ عسخ بغ الخصاب  مغ الذعخ قجيسو كمعاصخه كاف شيعا لوُّ ،مسا يشبئ عغ
ٍ
ٍ
ٍ
َّ
بجيية حاض ٍخة،
مرشفة لو ،إذ كاف عمى شخؼ لدانو مشو ما يشاسب كقائع يػمو في
لسخدكنا
مدتػعبة
ٍ
ٍ
ضغيشة لإلسالـ (الرالبي ،2005 ،ص.)196
كحافطة سخيعة؛ بل َّإنو حفع مغ الذعخ ما صجر عغ

كبيحا يسكغ القػؿ ،أ َّف عسخ بغ الخصاب كاف مخىف الحذ ،رقيق ُّ
يتحكؽ الذعخ كيخكيو ،كيبجؼ
الذعػرَّ ،
شاعخ ال يدمع بو ُّ
الشَّقاد،
ؼيو رَأيا صائبا ،بيج َّأنو لع يكغ شاع اخ ،كسا يخػ بعس الباحثيغ ،كما قيل مغ َّأنو
ٌ
كاألدباء السشرفػف؛ َّ
ألنو عاش في قػمو كتابا مفتػحا ،ال يدتتخ مشيع في شيء ،ككانت لو مجالدو َّالتي

تَجسعو كغيخه مغ َّ
شعخ لخكاه عشو ىؤالء َّ
كرددكه كأذاعػه ؼيسا بيشيع ،ككصل إليشا عغ
الشاس ،كلػ كاف لعسخ ٌ
أف الشقاد األكائل لع يحكخكا َّ
الخكاة كسا كصمت ِإّليشا سيختو كحياتو ،كسا َّ
أف عسخ كاف شاع اخ_ فمع يحكخه
شخيق ُّ
ابغ سالـ في شبقاتو ،كال ابغ قتيبة في كتابو الذعخ ك ُّ
الذعخاء_ كسا لع يحكخه الجاحع في كتبو َّالتي ُعشي فييا
ٍ
بكثيخ مغ بالغة عسخ كأدبو (الرالبي ،2005 ،ص.)196
 -عسخ يحث عمى تعمع الذعخ:

يحب مغ الذعخ ما يعبخ عغ جػىخ الحياة اإلسالميَّة ،كير ِػر مبادئيا ،كال
كاف عسخ بغ الخصاب ُّ 
تتعارض معانيو مع معاني ِ
يحث السدمسيغ عمى ُّ
الجيغ الججيج ،أك تغايخ ؾيسو ،ككاف ُّ
تعمع الذعخ الجسيل
ّ

ؼيقػؿَّ ":
كيجؿ عمى مكارـ
محاسغ تُبتغى ،كمداكغ تَُشقى ،كحكسة لمحكساء،
تعمسػا الذعخ فِإّ َّف ؼيو
ُّ
َ
األخالؽ(الدسعاني ،1981،ص.)71

ككتب عسخ بغ الخصاب  إلى أبي مػسى األشعخؼ " :مخ مغ قبمظ بتعمع الذعخ؛ فإنو يجؿ عمى

معالي األخالؽ ،كصػاب الخأؼ ،كمعخفة األنداب" (القيخكاني ،1981 ،ج ،1ص.)28
الخجل األبيات مغ الذعخ ِ
يقجميا في حاجاتو ،يدتعص ف
كيخػ عسخ بغ الخصاب  أف أفزل صشاعات َّ
ّ
بيا قمب الكخيع ،كيدتسيل بيا قمب َّ
المئيع (السبخد ،1997 ،ج  ،1ص.)65

ليخككا ألكالدىع محاسغ الذعخ ،فعغ أبي العباس  : عغ عسخ بغ
كلكي تكتسل تخبية األبشاء يػجو اآلباء
ّ
الخصاب ": عمسػا أكالدكع العػـ كالخماية ،كمخكىع فميثبػا عمى الخمل كثبا ،كرككىع ما يجسل مغ
الذعخ"(السبخد ،1997 ،ج ،1ص.)211
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كع ّس ْخ كججانو ِب ُسثل ا ِإلّسالـ
كقج كاف عسخ بغ الخصاب ُّ 
يحب مغ الذعخاء َم ْغ مأل ا ِإلّ ُ
يساف قمبوَ ،
كيرػر األخالؽ الفاضمة َّالتي َّ
ِ
حث ا ِإلّسالـ
يشع عغ التَّجيُّغ الحق،
َّ
الخؼيعة ،كؾيسو َّ
الدامية ،كتخجسيا شع اخ ُّ
ّ

أما ما عجا ذلظ ُّم َسا يتعارض مع ىحه السبادغ ،كتمظ الؿيع ،فِّإ َّف عسخ  كاف يمفطو كيأباه ،كيقف
عميياَّ ،
ِ
الخؼيع ،الحؼ يشفح إلى أعساؽ َّ
الشز األدبي
مغ أصحابو مػقفا
الخـيف ،كذكقو َّ
حدو َّ
متذجدا يؤازره في ذلظ ُّ
ّ
عسا ؼيو مغ ؾي ٍع شعػري ٍ
َّة َّ
تتسذى مع ا ِإلّسالـ كال تخفزيا تعاليسو (الرالبي ،2005 ،ص.)197
يكذف َّ
 .2ندعة َّ
الشقج األدبي عشج عسخ بغ الخصاب: 
كاف عسخ بغ الخصاب مغ ِ
أشج َّ
الشاس تأثُّ اخ بخسػؿ هللا  حتى في نطختو ِإّلى األدب ،كفي حكسو عمى
ّ
ٍ
الذعخ ك ُّ
نقجي ٌة لشرػص أدبيَّة كثي ٍخة ،كمعطع ىحا السخكؼ نقل عشو كىػ
الذعخاء كقج أُثخت عشو آراء كأحكاـ َّ

ثار تُ ِ
رػر في جسمتيا مجػ تقجيخه لألثخ األدبي
خميفة أؼ  :في َّ
الدشػات العذخ األخيخة مغ حياتو ،كىي آ ٌ
ّ
َّ
َّ
العسخ في تمظ السخحمة
عشجما تكتسل لو نطخية الكساؿ التي يخاىا عسخ بغ الخصاب  ،كالتي ىي نتاج ثقافة ُ
َّ
الشاضجة ،لحا نجج حخص عسخ  عمى غذياف السجالذ األدبيَّةَّ ،التي لع تخل مغ السدامخة كإنذاد الذعخ

الخأؼ ؼيو ،حتى ِإذا أسمع عسخ بغ الخصاب  أصبح يعتبخ مجالدة ِّ
الخجاؿ،
كتحكقو كإبجاء َّ
كمصِارحة األدب ُّ
َّالحيغ يشتقػف أشايب الحجيث كسا يشتقي أشايب الثَّسخ ،إحجػ ٍ
ثالث تخِّغبو في ُّ
الرالة كالجياد في
الجنيا بعج َّ

سسار َّ
الشبي  ،كقج أقاـ كىػ خميف ٌة رحبة في ناحية
سبيل هللا ،كسا كاف عسخ بغ الخصاب  كاحجا مغ َّ
السدجج ِ
سسيت البصي ِحاء ،كاف يختادىا محبُّػ الذعخ كشالبو (مالظ ،2004 ،ج ،2ص.)260
ّ
ويدتخمز الباحث مسا سبق السزاميغ التخبػية التعميسية ،أال كىي ضخكرة تعمع الذعخ كاألدب كالبالغة
الكتداب أساليب الفراحة كالتعبيخ  ،ؼبالذعخ يعتجؿ المداف كتجدؿ األلفاظ ،كتدتؿيع الدميقة المغػية لجػ
الصمبة ،كيتحدغ التحكؽ الفشي ،كتخىف السذاعخ كاألحاسيذ ،ؼيقتخب الصالب مغ االندانيات ،كيبتعج عغ

الجالفة كالغمطة.

ثالثا :اجتيادات عسخ بغ الخصاب في تأميغ أجػاء التعميع في البالد السفتػحة

الفتػحات االسالمية التي قاـ بيا الفاركؽ ارتجت شابعا ديشيا ،كاف اليجؼ مشيا إزالة العػالق التي تحػؿ

بيغ السؤمشيغ كتأدية فخض أ ساسي مغ فخكض ديشيع ،كىػ نذخ الجيغ اإلسالمي عمى أكسع نصاؽ مسكغ،
كتأميغ حخية العقيجة كالعبادة لمشاس كافة دكف اضصياد ،ألف االسالـ قائع عمى السػادعة كالميغ كتػفيخ الدالـ
كتحقيق الحخية العقجية ،قاؿ تعالىَ  :ال ِإ ْكخاه ِفي ِ
الج ِ
الخْش ُج ِم َغ اْل َغ ِي( البقخة ،آية .)256
َّغ ُّ
ّ
يغ َق ْج تََبي َ
ََ
ّ
ككسع عسخ الفاركؽ  اىتساماتو بالحخكة العمسية حتى شسمت جسيع الجيات السفتػحة ككاف حخصة عمى
تدكيج ىحه الجيات بعمساء الرحابة ،فأرسل  عبج هللا بغ مدعػد إلى الكػفة ليعمع الشاس فييا ،ككتب

إلييع " :إني بعثت إليكع بعبج هللا بغ مدعػد معمسا ككزي اخ كآثختكع بو عمى نفدي فخحكا عشو" (ابغ سعج،
 ،1990ج ،6ص.)93

كقج انرب اىتساـ العمساء بالجرجة األكلى عمى العمػـ الجيشية مغ تفديخ كقخاءات ،كأصبحػا بحق مشابخ

ىجػ كعمع كمذاعل ىجاية ككانت في ىحه البالد السفتػحة عمػـ كثقافات راسخة في أذىانيع مدتقخة في
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عقػليع ،ككاف عسخ بغ الخصاب  يخذى مغ تخؾ ىؤالء مغ غيخ تعميع لسبادغ الجيغ الحشيف فتتداحع

عمػميع القجيسة بسا يدسعػنو مغ عمساء السدمسيغ فال يكػف لمعمع السقخكء عمييع أثخه في نفػسيع ،ليحا اىتع

الفاركؽ  بتدكيج ىحه الجيات بفصاحل العمساء مغ الرحابة كي يدتصيعػا إزالة ما في عقػؿ الشاس مغ
أكىاـ ،كتثبيت مفاـيع اإلسالـ الرحيحة في األذىاف (نسشقاني ،1987 ،ص.)39
 إبجاع عسخ بغ الخصاب  في تأميغ التعميع في البالد السفتػحة:تجدجت ابجاعات عخـ بغ الخصاب في تأميغ التعميع في البالد السفتػحة مغ خالؿ االىتساـ بشذخ المغة
العخبية فييا ،كارساؿ البعث العمسية إلى الذاـ كالعخاؽ كفارس كمرخ:

 .1االىتساـ بشذخ المغة العخبية في البالد التي تع فتحيا:

حخص عسخ بغ الخصاب  عمى انتذار اإلسالـ ثع تعميع المغة العخبية ،كأكج عمى أىسيتيا بالشدبة لمجيغ
اإلسالمي ،حيث كاف يػصي بتعميع األكالد ما جعل مغ الذعخ كىػ دكاف العخب ،فعغ أبي العباس  :عغ
عسخ بغ الخصاب " : عمسػا أكالدكع العػـ كالخماية ،كمخكىع فميثبػا عمى الخمل كثبا ،كرككىع ما يجسل مغ
الذعخ" (السبخد ،1997 ،ج ،1ص.)211
كقج تطافخت الجيػد لتؤكج عمى الخابصة القػية بيغ المغة العخبية الدمسية كتعمع القخآف الكخيع ،كلشا عمى

ذلظ شػاىج عجة مشيا :إف السدػر خخج تاج اخ إلى سػؽ ذؼ السجاز أك عكاظ ،فإذا رجل مغ األنرار يؤـ

الشاس أرت أك ألثغ فأخخه َّ
كقجـ رجال ،فغزب الخجل السؤخخ ،فأتى عسخ فقاؿ :يا أميخ السؤمشيغ إف السدػر
أخخني كقجـ رجال ،فغزب عسخ كجعل يقػؿ :كاعجبا لظ يا مدػر ،كجعل يخسل إلى بيتو ،فمسا قجـ السدػر،

أُخبخ بحلظ فأتاه ،فمسا رآه شالعا قاؿ :كاعجبا لظ يا مدػر ،فقاؿ :ال تعجل يا أميخ السؤمشيغ ؼوهللا ما أردت
إال الخيخ ،قاؿ :كأؼ الخيخ في ىحا ! ،فقاؿ :إف سػؽ عكاظ أك ذؼ السجاز اجتسع فييا ناس كثيخ عامتيع لع

يدسع القخآف ككاف الخجل أرت أك ألثغ فخذيت أف يتفخقػا بالقخآف عمى لدانو فأخختو كقجمت رجال عخبيا بيشا

فقاؿ عسخ :جداؾ هللا خي اخ (ابغ عداكخ ،1995 ،ج  ،58ص.)166

كعغ سمساف الفارسي  أتيشاه ندتقخئو القخآف ،فقاؿ ":إف القخآف عخبي فاستقخؤه رجال عخبيا" ،ككاف يقخئشا
زيج بغ صػحاف كيأخح عميو سمساف فإذا أخصأ رد عميو سمساف ،ككاف سمساف عميشا بالسجائغ كىػ أميخنا فقاؿ :
"إنا أمخنا أف ال نؤمكع ،تقجـ يا زيج ،فكاف زيج بغ صػحاف يؤمشا كيخصبشا" (ابغ عداكخ ،1995 ،ج،19
ص.)439

كىحه التجابيخ ال يسكغ أف تشدب إلى التسيد القبمي أك القػمي بحاؿ مغ األحػاؿ ،بل إلى الحخص عمى
التعميع الرحيح لمقخآف ،ف قج أدػ االختالط بيغ سكاف البالد السفتػحة كالعخب الفاتحيغ إلى اختالط بيغ المغة
العخبية كالمغات الفارسية إلى ضيػر فخؽ كاضح بيغ لغة القخآف الكخيع كالمغة العامية ،مسا أدػ إلى البحث

عغ حل ليحه السذكمة ،كقج كججكا في دراسة الشحػ كالمغة الحل السشاسب ،كقج اخترت البرخة بيحا الشػع مغ
الجراسة كاشتيخ بيا عمسائيا مغ األرامييغ كالفخس الحيغ دخمػا اإلسالـ (نسشقاني ،1987 ،ص.)41
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 .2اجتياد الفاروؽ  في تأميغ التعميع في بالد الذاـ :
عشجما استقخ الجير اإلسالمي في أرض الذاـ ،انتقل جسيع أفخاده قادة كجشػدا إلى التعميع كالتعمع ،عمى

السشيج الحؼ كضعو الخسػؿ  معمع العمع األكؿ في السجيشة ،كعشجما فتحت الذاـ أرسل الخميفة عسخ 
إلييا معاذ بغ جبل ،فعغ الحجاج عغ نافع أنو قاؿ :كتب عسخ بغ الخصاب إلى أبي عبيجة بغ الجخاح كإلى
معاذ بغ جبل رضػاف هللا عمييع أجسعيغ ،حيغ بعثيسا إلى الذاـ قاؿ :أف انطخكا رجاال مغ صالحي مغ قبمكع
فاستعسمػىع عمى القزاء كارزقػىع كأكسعػا عمييع مغ ماؿ هللا عد كجل (ابغ عداكخ ،1995 ،ج8ػ،
ص.)435

ككاف الفاركؽ  يحخص أف يكػف أمخاء األمرار اإلسالمية رجاؿ تخبية كفقياء ليكػنػا حكاما مخبييغ

كمعمسيغ ،يذاركػف في الؿياـ بػاجب التعميع كالتعمع ،يفقيػف في الجيغ
ِ
ِ
سَميساف ب ِغ بخيجة ،أ َّ ِ
ر ِم ْغ
اجتَ َس َع ِإَل ْيو َج ْي ٌ
ُ ْ َ َ ْ َُ َْ َ
يغ َ ك َ
َف أَم َيخ اْل ُس ْؤ ِمش َ
اف "ِإ َذا ْ
اْل ِعْم ِع َكاْل ِفْق ِو" (الصبخؼ ،1967 ،ج ،4ص.)186

كيبرخكف الشاس بالدشة الشبػية ،ف َع ْغ
ِ
أِْ ِ
اإليس ِ
َى ِل
اف أ َّ
َم َخ َعَم ْي ِي ْع َر ُجال م ْغ أ ْ
َىل َ

كبجانب اختياره ألمخاء األمرار اإلسالمية مغ فقياء الرحابة ،ككاف يبعث معيع رجاال خرريع لمعمع

كالتخبية ،ككاف يعمغ لمسدمسيغ بسػاسع الحج عغ ميسة أمخائيع ،كأنو بعثيع إلييع ليعمسػىع ديشيع كسشة نبييع،
الشاس يػـ اْلجسع ِةَ ،فَقاؿَّ :
الم ُي َّع ِإِّني أ ْ ِ
شْم َح َة ،أ َّ
ُم َخ ِاء
َف ُع َس َخ َ خ َ
اف ْب ِغ أَِبي َ
َع ْغ َم ْع َج َ
َ
ص َب َّ َ َ ْ َ ُ ُ َ
ُشي ُج َؾ َعَمى أ َ
األ َْمر ِار َفِإِّني ِإَّنسا َب َعثْتُ ُيع لِ ُي َعّمِسػا َّ
اس ِد َيش ُي ْع َك ُسَّش َة َنِبِّي ِي ْع َكَي ْع ِجلُػا َعَم ْي ِي ْع َكَيْق ِد ُسػا َف ْيَئ ُي ْع َب ْيَش ُي ْع َكَي ْخَف ُعػا ِإَل َّي َما
الش َ
ُ
ْ
َ
َ
ِ
أْ ِ
ِ
ِ
َم ِخى ْع (ابغ سعج ،1990 ،ج ،4ص.)204
ُشك َل َعَم ْيي ْع م ْغ أ ْ
 -أوؿ بعثة عمسية:

كانت أكؿ بعثة عمسية أرسمت مغ السجيشة السشػرة إلى الذاـ في إمارة يديج بغ أبي سؽياف ،فقج أرسل

الػالي يديج رسالة إلى عسخ بغ الخصاب  :إف أىل الذاـ قج كثخكا كربمػا كممئػا السجائغ ،كاحتاجػا إلى
فأعشي يا أميخ السؤمشيغ بخجاؿ يعمسػنيع ،فجعا عسخ  أكلئظ الخسدة فقاؿ
مغ يعمسيع القخآف كيفقييعّ ،
ليع :إف إخػانكع مغ أىل الذاـ قج استعانػني بسغ يعمسيع القخآف كيفقييع في الجيغ ،فأعيشػني رحسكع هللا
بثالثة مشكع ،كإف أجبتع فاستيسػا ،كإف انتجب ثالثة مشكع فميخخجػا ،فقالػا :ما كشا لشتداىع .ىحا شيخ كبيخ
ألبي أيػب ،كأما ىحا فدؿيع ألبي بغ كعب ،فخخج ُمعاذ كعبادة كأبػ الجرداء ،فقاؿ عسخ :ابجكا بحسز
ّ
فػجيػا إليو شائفة مغ الشاس ،فإذا
فإنكع ستججكف الشاس عمى كجػه مختمفة مشيع مغ َيْمَقغ ،فإذا رأيتع ذلظ ّ
رضيتع مشيع فميقع بيا كاحج ،كليخخج كاحج إلى دمذق كاآلخخ إلى فمدصيغ ،كقجمػا حسز فكانػا بيا حتى
إذا رضػا مغ الشاس أقاـ بيا عبادة ،كخخج أبػ الجرداء إلى دمذق ،كمعاذ إلى فمدصيغ ،كأما معاذ فسات

عاـ شاعػف َعسػاس ،كأم ا عبادة فرار بعج إلى فمدصيغ فسات بيا ،كأما أبػ الجرداء فمع يدؿ بجمذق حتى
مات (كخد عمي ،1983 ،ج ،4ص.)15

كلسا تفخؽ العمساء مغ الرحابة في األمرار اإلسالمية ،قامػا فييا بحخكة عمسية كألتف حػليع التالميح
كأخحكا العمع عشيع كأذاعػه بيغ الشاس ،لع يكغ جسيع ىؤالء مغ العخب بل كاف بيشيع مغ السػالي ،ككاف عشاية
السدمسيغ في صجر اإلسالـ مقرػرة عمى العمػـ الجيشية ،كىي القخآف الكخيع كتفديخه كشخح معانيو ،كاستشباط
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األحكاـ الفقيية كالفتاكػ الذخعية ؼيسا َي ِّجج مغ مذاكل كما يعخض مغ أحجاث ،فالتف حػليع التالميح كأخػا
عشيع ليشذخكه بيغ الشاس ؼيسا بعج (حدغ ،1996 ،ص.)186

 .3اجتياد الفاروؽ  في تأميغ التعميع في العخاؽ وفارس:

كانت الجيػش اإلسالمية في صجر اإلسالـ تزع القزاة كالعمساء كالقخاء لكي يعمسػا الجشج اإلسالمي مغ

ناحية ،كلكي يباشخكا ميستيع التعميسية في البمجاف التي يجخميا اإلسالـ مغ ناحية أخخػ ،كيزع الجير
األشباء كالسخشجيغ كالكتبة (نسشقاني ،1987 ،ص.)45

كفي مػقعة القادسية التي قادىا سعج بغ ابي كقاص  : أف عسخ بغ الخصاب  جعل عَمى َقز ِ
اء
َ
ََ َ َ
الخحس ِغ بغ ربِيع َة اْلب ِ
ػر ،كجعل ِإَلي ِو ا ْألَْؾباض كِقدس َة اْلَفي ِء ،كجعل د ِ
الش ِ
الش ِ
اعَي َة َّ
اىمِ َّي َذا ُّ
َّ
اس
ْ َ ََ َ َ
الش ِ َ َ َ َ ْ
اس َع ْب َج َّ ْ َ ْ َ َ َ َ
َ َ َ َْ
ِ
اف (ابغ كثيخ ،2003 ،ج ،9ص.)616
َكَق َّ
اف اْلَف ِارِس َّيَ ،ك َج َع َل اْل َكات َب ِزَي َاد ْب َغ أَِبي ُس ْؽَي َ
اص ُي ْع َسْم َس َ

كىحه داللة عمى اىتسامو بكل صغيخة ككبيخة مسا يحتاجو السجاىجكف ،كمغ ىشا نفيع لساذا كانت الجيػش

اإلسالمية تزع القزاة كالعمساء كالقخاء كالكتاب ،كبحلظ يكػف الجير مخك اد تثؿيؽيا تشبعث مشو الجعػة لمجيغ
في جسيع البالد السفتػحة (شمبي ،1978 ،ج ،5ص.)212

كحخص عسخ بغ الخصاب  عمى نذخ العمع في أشخاؼ العالع اإلسالمي ،كخاصة تعميع القخآف الكخيع،
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نفدي"(الذيخازؼ ،1970،ج ،1ص.)43

كعشي أىل الكػفة بالقخآف الكخيع ،كأضيخ الخميفة عسخ بغ الخصاب  حخصا عمى نذخ تعميع القخآف
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ام ُ
َرُسػؿ ْ ،
كمسا يخكػ أف الفاركؽ  اختار مغ فقياء كعمساء الرحابة كبعث بيع إلى البرخة لشذخ اإلسالـ ؼبعث
عذخة أشخاص ليفقيػا أىميا ،فقج أشاعػا الخشج كبثػا العمع كعمسػا الحالؿ كالحخاـ كحخصػا عمى األمغ
كالتأخي كالسػاساة ،كبثػا دعػة اإلسالـ بيغ الشاس كضخبػا ليع السثل كالعجؿ كالحق كالخحسة كالديخة
الرالحة(نسشقاني ،1987 ،ص.)47
86

 .4اجتياد الفاروؽ  في تأميغ التعميع في بالد مرخ:
شيج عرخ عسخ بغ الخصاب  اتداع حخكة الجخػؿ في اإلسالـ ،كعسج الخميفة  إلى إرساؿ العمساء

كالفقياء لشذخ التعميع اإلسالمي بيغ أىميا ،كذكخ الديػشي بأف عسخ بغ الخصاب  أرسل تسيع الجارؼ

كحباف ابغ أبي جبمة كبعثيع إلى أىل مرخ ليفقيػا أىميا .كسا أنو أرسل عؿبة بغ عامخ الجيشي ككاف أحدغ

الشاس صػتا بالقخآف الكخيع لتعميع أىل مرخ ،ككاف في مرخ عبج هللا بغ عسخ بغ العاص كىػ مغ أجالء

الرحابة كعمسائيع كثيخ الحجيث عغ رسػؿ هللا  ،كىػ الحؼ استأذف الخسػؿ  أف يكتب عشو فأذف لو،
ككاف لو صحيفة سسعيا عغ رسػؿ هللا  يدسييا الرادقة (نسشقاني ،1987 ،ص.)49

كيدتخمز الباحث مسا سبق أحج السزاميغ التخبػية التعميسية ،أال كىػ العسل عمى نذخ العمع لمبذخية،

فيػ تكميف شخعي ككاجب إنداني ،كػف أف العمع نؿيس الجيل كالخخافة كالذعػذة ،كالعسل كسيمة ميسة لخيخ

البذخي ة ،فأفزل الشاس ىػ أنفعيع لمشاس ،كبالعمع تدػد األمع كالذعػب ،فسا بالكع بالعمع الشافع السدتشج عمى
الحقائق العمسية كالجيشية السدتسجة مغ تخاثشا االسالمي كسيخ الرحابة العطساء كأميخ السؤمشيغ عسخ بغ

الخصاب .

ويخمز الباحث مسا سبق إلى أف عسخ بغ الخصاب  كاف رجال تخبػيا مغ الصخاز األكؿ ،فتاريخ حياتو
كحكسو كاف يزع العمع كنذخه بيغ السدمسيغ كاألقصار اإلسالمية التي تع فتحيا في اكلػيات اىتساماتو ،ككاف

يشتقي أىل العمع مغ الرحابة كيخسميع إلى ىحه األقصار ليعمسػا أىميا كيشذخكا تعاليع االسالـ فييا ،كيكتب إلى
الػالة بالدخاء كالتكخيع لسغ يعمع الشاس الكتابة كالقخاءة كأمػر ديشيع .فقج شبق مشح أكثخ مغ أربعة عذخ قخنا
الكثيخ مغ الشطخيات التخبػية كالعمسية التي يتباىى بيا العمع الحجيث ،مغ اختيار الكفاءات ،كتػضيف التعديد
كالسكافأة .كلكغ ىحه الشطخيات الحجيثة تذسل ما شبقو الخميفة عسخ بغ الخصاب كما أفخزه العمع الحجيث لحا
يزل تحجيج الشطخيات التي يثبت عجـ ججكاىا بسا أنتجة الفكخ السعاصخ ،كيسيل الغخب إلى إعادة الشطخ فييا،
فساؿ الحاؿ في بالدنا العخبية كاإلسالمية التي تستاز بصابع ثقافي فخيج كعادات كتقاليج مختمفة يرعب معيا
تكييف ىحه الشطخيات معو ،كمغ ىشا ،كاف مغ األسمع العػدة إلى اليشبػع الراقي ،كاستشباط السزاميغ

التخبػية مغ تعاليع القخآف كسيخة الشبي األكخـ كسيخة الخمفاء الخشجيغ بسا فييع الخميفة عسخ بغ الخصاب ،ليثػـ
التخبػييغ كالسعمسيغ بجراسة ىحه السزاميغ التخبػية كتخسيخيا لجػ شمبتيع.
وىكحا يجج الباحث أف سيخة عسخ بغ الخصاب مميئة بالسزاميغ التخبػية التي تعجد ىحه الجراسة مغ
االحاشة بيا ،كإعصائيا حقيا ،كلكغ يبقى ىحا الجيج جدءا يدي اخ في تدميط الزػء عمى السزاميغ التخبػية

السدتسجة مغ سيخة ىحا الخميفة العطيع ،كالرفحات التالية في ىحه الجراسة تدعي إلى التعخؼ عمى دكر
معمسي السخحمة الثانػية في تخسيخ السزاميغ التخبػية السدتسجة مغ سيخة الخميفة عسخ بغ الخصاب لجػ
شمبتيع.
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الفصل الثالث

الدراسات السابقة

السحػر األوؿ :الجراسات التي تشاولت السزاميغ التخبػية السدتسجة مغ سيخ العطساء
السحػر الثاني :الجراسات التي تشاولت أدوار السعمع في تخسيخ السزاميغ التخبػية

* التعقيب عمى الجراسات الدابقة
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الفرل الثالث

الجراسػػػػػػػات الدابقػػػػػػة
بعج إشالع الباحث عمى العجيج مغ الجراسات ذات الرمة بسػضػع الجراسة الحالية ،قاـ باستعخاضيا مختبة

زمشيا مغ األحجث إلى األقجـ ،كمرشفا إياىا إلى محػريغ :الجراسات التي تشاكلت السزاميغ التخبػية السدتسجة

مغ سيخ العطساء ،كالجراسات التي تشاكلت أدكار السعمع في تخسيخ السزاميغ التخبػية  ،ثع أعقبيا بتعقيب لبياف
أكجو الذبو كاالختالؼ بيغ الجراسة الحالية كالجراسات الدابقة  ،ككحلظ إبخاز ما يسيد ىحه الجراسة عغ

الجراسات الدابقة :

السحػر األوؿ :الجراسات التي تشاولت السزاميغ التخبػية السدتسجة مغ سيخ العطساء
[ -]1دراسة العزيبي (.)2015
بعشػاف :السزاميغ التخبػية في سيخة الخميفة عمي بغ أبي شالب رضي هللا عشو وتصبيقاتيا في األسخة.
ىجفت إلى الكذف عغ السزاميغ التخبػية في سيخة الخميفة عمي بغ أبي شالب كما تذتسل عميو مغ
مبادغ تخبػية ،كؾيع تخبػية ،كأساليب تخبػية ،كإبخاز تصبيقات ىحه السزاميغ في األسخة ،كقج اتبعت الجراسة
السشيج الػثائقي ،كالسشيج االستشباشي.

ومغ أىع الشتائج التي تػصمت إلييا الجراسة:
 -1كاف الخميفة عمي كخـ هللا كجيو قجكة حدشة لمسدمسيغ ،حيث زخخت سيختو بالعجيج مغ السزاميغ التخبػية
مغ مبادغ تخبػية ،كؾيع تخبػية ،كأساليب تخبػية ال غشى عشيا ألؼ مخب مدمع.
 -2تزع سيختو الكثيخ مغ السبادغ التخبػية ،كقج استخخجت الجراسة مشيا خسدة مبادغ ،كىي :مبجأ كجػب

التعمع ،كمبجأ فخضية التعميع ،كمبجأ التخبية السدتسخة ،كمبجأ التخبية عمى العسل بالعمع ،كمبجأ التخبية عمى

الذػرػ.

 -3زخخت حياتو كخـ هللا كجيو بالكثيخ مغ الؿيع التخبػية التي أقخىا اإلسالـ ،كاستخخجت الجراسة مشيا خسذ

ؾيع ،كىي :التػاضع ،كالدىج ،كالعجؿ ،كالذجاعة ،كالكخـ.

 -4تسيد باستخجاـ العجيج مغ األساليب التخبػية السؤثخة ،كنػع فييا ،كاستخخجت الجراسة خسدة أساليب
استخجميا رضي هللا عشو ،كىي أسمػب القجكة ،كأسمػب ضخب األمثاؿ ،كأسمػب التخبية باألحجاث كالسػاقف،

كأسمػب السػعطة الحدشة ،كأسمػب التخغيب كالتخىيب ،كالتي تفيج العامميغ في السيجاف التخبػؼ ،مغ حيث
تشػعيا ،كمقامات استخجاميا ،كغيخىا.

 -5األسخة السدمسة أىع مؤسدة تخبػية ،إذ تقع عمى عاتقيا أكبخ مدؤكلية ،كىي تخبية األكالد تخبية إسالمية،

كال يزاىي دكرىا ككضيفتيا أؼ مؤسدة أخخػ ،كالبج أف تتكاتف جيػد اآلباء كالعمساء كالسدؤكليغ كالتخبػييغ
كاإلعالمييغ إلعجاد أُسخ مدمسة صالحة لتخبية الشرء.
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[ -]2دراسة السحسػد (.)2013
بعشػاف :مزاميغ تخبػية في سيخة أـ سمسة –رضي هللا عشيا  -وتصبيقاتيا في األسخة.
ىجفت إلى الكذف عغ السزاميغ التخبػية في سيخة أـ سمسة في الجانب العقجؼ ،كالجانب األخالقي،
كاالجتساعي ،كإبخاز تصبيق ىحه السزاميغ في األسخة ،كاستخجمت الجراسة السشيج االستشباشي.
وكاف مغ أبخز الشتائج التي تػصمت إلييا الجراسة:

 -1أف قػة العقيجة كثبات اإليساف ،دافع قػؼ كسبب رئيذ لمتحمي باألخالؽ الفاضمة ،كمػاجية الرعاب

كاالبتالءات التي تػاجو السدمع ،كسا ضيخ ذلظ عشج أـ سمسة  ،فمػال إيسانيا باّلِل كبقزائو كبقجره لسا تحمت
بالربخ عشج كفاة زكجيا ،كلسا اترفت بالذجاعة في إقجاميا عمى ِالجخة إلى السجيشة مغ دكف زكجيا.
 -2تدخخ سيخة أـ سمسة  بالسزاميغ التخبػية الستعمقة بالجانب األخالقي ،حيث استخخجت الباحثة مشيا

ستة مزاميغ ،كىي :الحكسة ،كحدغ التعامل ،كالحياء ،كالتػاضع ،كالربخ ،كالذجاعة ،كاالعتخاؼ بالفزل.

 -3تدخخ سيخة أـ سمسة  بالعجيج مغ السزاميغ التخبػية الستعمقة بالجانب االجتساعي ،حيث استخخجت
الباحثة مشيا سبعة مزاميغ ،كىي :صمة الخحع ،كالشريحة ،كاإلحداف ،كاختيار الدكج السشاسب ،كالؿياـ بحق
الدكج ،كتخبية األكالد تخبية صالحة ،كالتشاصخ.

 -4عطع كاجب األسخة كدكرىا في تشذئة األكالد عمى العقيجة الرحيحة ،كاألخالؽ الفاضمة ،كالؿيع

االجتساعية ،كمعخفة الحقػؽ الػاجبة عمييع ،كالحقػؽ الػاجبة ليع.

 -5أف أبخز األساليب الستبعة في تصبيق األسخة لمسزاميغ التخبػية مغ سيخة أـ سمسة  في الجانب

العقجؼ ،كاألخالقي ،كاالجتساعي ،ككاف أبخزىا التخبية بأسمػب القجكة ،كأسمػب السػعطة ،كأسمػب القرة.
[ -]3دراسة األسػد (.)2013
بعشػاف :السزاميغ التخبػية السدتشبصة مغ قرة سميساف عميو الدالـ وممكة سبأ في القخآف الكخيع.

ىجفت إلى الكذف عغ السزاميغ التخبػية السدتشبصة مغ قرة سميساف عميو الدالـ كممكة سبأ في القخآف

الكخيع ،في الجانب العقجؼ ،كالتعبجؼ ،كالجانب األخالقي ،كالجانب اإلدارؼ كالدياسي ،كاالستفادة مغ
السزاميغ التخبػية السدتشبصة مشيا في الػاقع السعاصخ ،كاستخجمت الجراسة السشيج االستشباشي.
وكاف مغ أبخز الشتائج التي تػصمت إلييا الجراسة:
 -1احتػت قرة سميساف عميو الدالـ كممكة سبأ في القخآف الكخيع عمى العجيج مغ السزاميغ التخبػية التي
تسيدت بذسػليا شتى جػانب الذخرية ،فقج احتػت عمى السزاميغ العقجية ،كالتعبجية ،كاألخالؾية،
كاإلدارية ،كالدياسية.

 -2أف تصبيق السزاميغ التخبػية السدتشبصة مغ قرة سميساف عميو الدالـ كممكة سبأ في القخآف الكخيع في
كل مغ األسخة كالسجرسة قػال كعسال يؤدؼ إلى نجاح اآلباء كاألميات كالسعمسيغ في تقػيع سمػؾ الشرء.

داع لدكاليا ،كأف القائج الشاجح ىػ مغ يتخح مغ التأني كالتخكؼ
داع لمسديج مشيا ،ككفخىا ٍ
 -3أف شكخ الشعسة ٍ

ديجنا لو ،كالتبيغ كالتثبت شعا ار.
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 -4أف الرادؽ مغ يمتدـ الرجؽ مع هللا سبحانو كتعالى ،كمغ صجؽ إلى هللا تعالى ف اخره صجؽ مع هللا
تعالى ق اخره.
 -5أف سائخ ما شخع هللا عد كجل مبشي عمى الخحسة ،كأف األمانة سبب النتذار األمغ كالحفع مغ األعجاء.

 -6أف الذػرػ مبجأ سياسي إسالمي أقخه كأمخ بو اإلسالـ كأعال مغ شأنو؛ ألنو يؤلف بيغ قمػب الحكاـ
كالسحكػميغ.
حت جعل العسل دليال عمى االعتقاد ،كبشى عمى
 -7أف اإلسالـ يخبط بيغ العقيجة كالدمػؾ ربصا محكساّ ،
ذلظ السدؤكلية كالجداء.
 -8أف مخاؾبة هللا تشذئ فخدا صادقا ال يخذى في هللا لػمة الئع ،فال يجاىغ ،كال يرالح في معرية هللا
تعالى ،بعيجا عغ الشفاؽ.
[ -]4دراسة العيدى (.)2012
بعشػاف :السزاميغ التخبػية السدتشبصة مغ قرة مػسى عميو الدالـ ،وتصبيقاتيا في الػاقع السعاصخ.
ىجفت إلى استشباط بعس السزاميغ التخبػية كاإليسانية كالجعػية كاالجتساعية كالتعميسية مغ قرة مػسى

عميو الدالـ ،ثع ذكخ بعس التصبيقات التخبػية لتمظ السزاميغ السدتشبصة ،كاستخجمت الجراسة السشيج
الػصفي ،كالسشيج االستشباشي.
وكاف مغ أبخز الشتائج التي أشارت إلييا الجراسة:

 -1التخبية عمى العقيجة الرحيحة ىي الخط األكؿ في التخبية اإلسالمية ،كالقاعجة األكلى ،كالِيجؼ األسسى

لتخبية األفخاد كالجساعات.

 -2القجكة الحدشة مغ أىع الػسائل كدعائع السحافطة عمى ِاألخالؽ الدػية لجػ األفخاد ،كتحقيق الثبات في

نفػسيع ،كتشسية ركح السدؤكلية كاإلبجاع كالصسػح.

 -3الجيغ اإلسالمي يقخر حخية الذعػب كحقيا في التخمز مغ استعباد األقػياء ،ككثخة اإلذالؿ كاالستعباد

يؤدؼ إلى انحخاؼ الفصخة اإلندانية.

 -4شخؽ التخبية كالتعميع التي تشادؼ بيا التخبية الحجيثة استخجميا األنبياء عمييع الدالـ.

 -5التشػع في األساليب الجعػية كأسمػب التخغيب كالتخىيب ،كأسمػب الجعػة إلى هللا بالحكسة كالسػعطة
الحدشة ،كأسمػب التحجؼ ،كأسمػب إقامة الحجة ،كأسمػب التحكيخ بشعع هللا عد كجل ِال أثخ بالغ في الخقي
بالجعػة كتبميغيا إلى جسيع شخائح السجتسع عمى اختالؼ شبقاتيع.
 -6الحؼ يجعػ الشاس إلى تخسيخ األخالؽ في السجتسع ال يشحرخ في كػنو نبيا عشج هللا عد كجل ،بل ىحه

مدؤكلية عمى أفخاد السجتسع ،كقج يقػـ بيا أحجىع.

 -7التعميع فغ كليذ كل أحج يدتصيع إتقانو ،كلو العجيج مغ األساليب مشيا :أسمػب التمقيغ ،أسمػب الذخح
كالتػضيح ،أسمػب القجكة الحدشة ،أسمػب الشرح كالتػجيو ،األسمػب القرري ،أسمػب الحػار ،أسمػب

تشسية التفكيخ كحل السذكالت.

90

 -8لصالب العمع صفات يشبغي أف يترف بيا ،كأف يجعل الغاية مغ تعميسو تحريل الِجيغ كالسشفعة ،كأف

يكػف مدتعيشا باّلِل عد كجل ،كأف يكػف مجتيجا كصبػ ار عمى شمب العمع ،كعجـ االشتغاؿ بالجنيا كالخكػف
السصمق إلييا ،ككحلظ االىتساـ بكتابة كتػثيق العمع.

[ -]5دراسة األسسخي (.)2012

بعشػاف :السزاميغ التخبػية السدتشبصة مغ قرة أيػب عميو الدالـ وتصبيقاتيا.
ىجفت إلى معخفة القرة القخآنية كمسيداتيا التخبػية ،كاستشباط السزاميغ العقجية كالتعبجية كاالجتساعية مغ
قرة أيػب عميو الدالـ ،كبياف تصبيقاتيا التخبػية في األسخة كالسجرسة ،كاستخجمت الجراسة السشيج الػصفي
كالسشيج االستشباشي.

وكانت مغ أبخز الشتائج التي أشارت إلييا الجراسة:

 -1القرة القخآنية جدء مغ القخآف الكخيع ،فغايتيا ىي غايتو مغ ىجاية الشاس ،كعبػديتيع هلل رب العالسيغ.
 -2اشتسمت قرة أيػب عمى مزاميغ عطيسة كفػائج تخبػية ،في الجانب العقجؼ ،كالجانب التعبجؼ،
كالجانب االجتساعي.

 -3قرة أيػب عميو الدالـ ِال أىسية تخبػية عطيسة في كتاب هللا عد كجل ،فيي تخكد عمى حؿيقة اإليساف

بالقزاء كالقجر ،كالتػكل عمى هللا عد كجل ،كما يتختب عمى تمظ الحؿيقة مغ تحقيق العبػدية هلل عد كجل
كالتعمق بو ،كاألجخ الستختب عمى ذلظ في الجنيا كاآلخخة.
 -4اإليساف بالقزاء كالقجر ،كالتػكل عمى هللا تعالى مغ العػامل الزخكرية لمتخمز مغ السذكالت في

السجتسع أك األفخاد ،كالدعي إليجاد حمػؿ نافعة ليا.

حت
 -5إف القجكة الحدشة مغ أعطع السعيشات عمى بشاء العادات كاألخالؽ كالدمػكيات الصيبة لجػ الستخبي ّ
َّإنا لتيدخ معطع الجيج في كثيخ مغ الحاالت.
 -6إف التأكيج عمى أىسية دكر األسخة في رعاية األكالد ،لسغ ِ
أجل األمػر ،التي يجب أف تتزافخ ِال جيػد
الجسيع لمسحافطة عمى بشاء األسخة الرالحة في السجتسع.
[ -]6دراسة عبج القادر (.)2010
بعشػاف :الكيع التخبػية في حياة الخميفة عسخ بغ الخصاب رضي هللا عشو.
ىجفت إلى التعخؼ عمى الؿيع التخبػية السدتشبصة مغ حياة الخميفة عسخ بغ الخصاب رضي هللا عشو،

كالتعخؼ عمى مفيػـ الؿيع كأثخىا في التخبية باإلضافة إلى مفيػـ الؿيع في الفكخ اإلسالمي ،كالتػصل إلى

استشباط الؿيع التخبػية التي تديع في تذكيل الفخد السدمع السثاؿ  ،كاتبعت الجراسة السشيج التاريخي كالسشيج
الػصفي التحميمي.
وكاف مغ أىع نتائج الجراسة :
 -1كجػد ؾيع تخبػية في حياة الخميفة عسخ بغ الخصاب  ( ؾيع أخالؾية – ؾيع سياسية – ؾيع ركحية –

ؾيع عقمية – ؾيع اجتساعية -ؾيع جسالية – ؾيع اقترادية).

 -2الؿيع تسثل األساس لدمػؾ الفخد باعتبار أف الدمػؾ يختبط بسا يمتدـ بو الفخد مغ ؾيع.
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 -3أف الؿيع في حياة الخميفة عسخ بغ الخصاب  تداعج عمى تحقيق ىجؼ التخبية كتػجو األفخاد نحػ
األمثل.
[ -]7دراسة يساني (.)2009
بعشػاف :مزاميغ تخبػية مدتشبصة مغ سيخة أـ السؤمشيغ خجيجة بشت خػيمج رضي هللا عشيا.
ىجفت إلى إبخاز ما تزسشتو سيخة الديجة خجيجو  مغ مػاقف كسمػكيات يجب أف ُيقتجؼ بيا ،كإبخاز
السزاميغ التخبػية السدتشبصة مغ سيختيا ،كبياف دكر كل مغ األسخة كالسجرسة في تصبيق ىحه السزاميغ
التخبػية السدتشبصة مغ سيختيا رضي هللا عشيا ،كاستخجمت الجراسة كال مغ السشيج التاريخي ،كالسشيج
االستشباشي.

وكاف مغ أبخز الشتائج التي اشارت إلييا الجراسة:

 -1أىسية حدغ الخمق في التعامل مع اآلخخيغ ،حيث يجعل لو القبػؿ كالحب عشج الشاس.
 -2أىسية السدتذار كأثخه في استقخار األسخة ،كذلظ عشجما حرل األمخ غيخ السألػؼ في أسخة الشبي  ،ثع
قامت الديجة خجيجة  باستذارة ابغ عسيا.
 -3أىسية الربخ في األسخة ،كيطيخ ذلظ مغ صبخ الديجة خجيجو رضي هللا عشيا كالخسػؿ صمى هللا عميو

كحت كفاة الديجة خجيجو .
كسمع في حياتيع الدكجية مغ بجايتيا ّ
 -4إقخار اإلسالـ لكثيخ مغ األخالؽ كالسبادغ التي كانت تترف بيا الديجة خجيجو أـ السؤمشيغ رضي هللا
عشيا.

 -5تحكيع العقل عمى العاشفة كتغميب اآلجل عمى العاجل ،كيسثل ذلظ في اختيار الديجة خجيجة رضي هللا
عشيا شخيق الجعػة كنذخ اإلسالـ عمى شخيق الخاحة.
 -6عطع كاجب األسخة كدكرىا الفعاؿ الحؼ يدداد يػما بعج يػـ ،كأىسية ىحا الػاجب الحؼ تزصمع بو في

تخبية األكالد.

 -7أثخ القجكة الحدشة في التأثيخ عمى الشاشئة ،كالػصػؿ بيع إلى السثالية في التعامل مع اآلخخيغ.
[ -]8دراسة حساد (.)2008

بعشػاف :مفيػـ التخبية وأىجافيا عشج الخميفة الخاشج عسخ بغ الخصاب " الذييخ بالفاروؽ.
ىجفت إلى تعخيف مفيػـ التخبية كأىجافيا عشج الخميفة الخاشج عسخ بغ الخصاب  ،كاالستفادة مغ مفيػـ

التخبية في تأصيل الفكخ التخبػؼ السعاصخ  ،كتػجيو أنطار الباحثيغ في مجاؿ التخبية كالتعميع لالستفادة مغ
تخاث حياة الخمفاء الخاشجيغ رضي هللا عشيع في السسارسات التخبػية  ،كقج استخجـ الباحث السشيج التاريخي
التحميمي مع استشباط ما يسكغ استشتاجو مغ مزاميغ تخبػية مغ خالؿ عخض االفكار كالسػاقف التخبػية ؼيسا
يخجـ قزايانا التخبػية في العرخ الحاضخ ،أما خصػات الديخ في الج ارسة ،فقج قدع الباحث الجراسة إلى
(شبيعة الستعمع ،مػاقف تخبػية كعسخية  ،عسخ كالتخبية البجنية كالعقمية كالخمؿية كاالجتساعية  ،عسخ القجكة،

أىجافو التخبػية).
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وقج خمرت الجراسة إلى نتائج ،مغ أىسيا :

 .1شخرية عسخ شخرية تخبػية ليا أثخىا التخبػؼ عمى مغ حػليا .
 .2اىتسامات الخميفة الخاشج في تخسيخ االتجاىات التخبػية في السجتسع االسالمي مغ خالؿ بشاء أجياؿ
إسالمية.

 .3مػاجو الستغيخات عمى اساس ايساني قػؼ .
 .4قجرة السدتفيج مغ شخرية عسخ  عمى تصػيع كل الستغيخات لرالح السجتسع االسالمي عبخ خصاب
تخبػؼ تعمسي بأسمػب عمسي مجخد مغ األقػاؿ كالشطخيات.

[ -]9دراسة الديج (.)2007

بعشػاف  :السزاميغ التخبػية لسبجأ الذػرى عشج عسخ بغ الخصاب.

ىجفت إلى معخفة مفيػـ الذػرػ في اإلسالـ كأدلة كجػده في األصػؿ اإلسالمية ككحلظ ىجفت أيزا إلى

التعخؼ عمى شخرية الفاركؽ  ككيؽية استخجامو لمذػرػ كسبجأ كمشيج في أقػالو كأفعالو كسمػكو
كمعامالتو كمحاكلة استشباط ما تزسشتو تمظ السسارسات القػلية كالفعمية لمذػرػ عغ الفاركؽ مغ ؾيع تخبػية
كاالستفادة مشيا في التخبية في حياتشا السعاصخة  ،كقج استخجـ الباحث السشيج التاريخي لتحميل السحتػػ.
وقج خمرت الجراسة إلى مجسػعة مغ االستشتاجات؛ أىسيا:

 .1الكذف عغ فتخة زمشية تاريخية زاىخة اتدعت فييا الفتػحات اإلسالمية عمى يج أميخ السؤمشيغ عسخ بغ
الخصاب  ،كشسل فييا عجلو كحدغ معاممتو السدمسيغ كغيخ السدمسيغ .

 .2حخية الخأؼ القائسة عمى الذػرػ الحؼ اتخحىا عسخ مشيجا شخعيا كاجبا التعام ػػل بو .

 .3الحج مغ مطاىخ التصخؼ كاستعادة لغة الحػار في الػاقع الثقافي لسجتسعشا اإلسالمي .

 .4إعالء مقاـ الذػرػ كتعسيقيا في فكخنا السعاصخ ككضعيا مػضع السسارسة كالتصبيق باعتبارىا الفمدفة
اإلسالمية في الحكع كالجكلة كالسجتسع كاألسخة كالسؤسدات التخبػية عمى كجو الخرػص

[ -]10دراسة الدبيعي (.)2007

بعشػاف  :مجاالت وأساليب التخبية السدتشبصة مغ حياة أبي بكخ الرجيق وتصبيقاتيا التخبػية.
ىجفت إلى استشتاج مجاالت كأساليب التخبية السدتشبصة مغ حياة أبي بكخ الرجيق رضي هللا عشو في
السجاؿ اإليساني كالعقمي كاالجتساعي كاألخالقي ،ثع تػضيح كيؽية االستفادة مشيا في األسخة كالسجرسة،
كاستخجمت الجراسة كال مغ السشيج االستشباشي ،كالسشيج الػصفي.
وكاف مغ أبخز الشتائج التي اشارت إلييا الجراسة:

 -1تسيدت شخرية الرجيق رضي هللا عشو بالذسػلية في جسيع مجاالت الحياة ،فكاف عالسا تاج اخ مجاىجا
عابجا مفك اخ ،كمع ىحا كمو كانت شخريتو مثاال لمذخرية الستػازنة.
 -2أكضحت الجراسة أىسية التخبية اإليسانية في حياة أبي بكخ الرجيق رضي هللا عشو ،ككاف ليا األثخ
الػاضح في فزمو ،كمكانتو العمسية كاالجتساعية ،مسا أبخز جانب القجكة الحدشة في حياتو.
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 -3تسيدت التخبية اإلسالمية في عيج أبي بكخ باترال ِيا بالعيج الشبػؼ ،ك تُدسى ىحه السخحمة مخحمة البشاء
كالتأسيذ ،كىي مغ أصعب السخاحل؛ َّ
ألنا تُعج المبشة األكلى لبشاء الفكخ التخبػؼ اإلسالمي.
 -4أضيخت الجراسة اىتساـ الرجيق بالعقل كإعسالو ،كأثخه في تكػيغ الذخرية السدمسة التي تسيدىا عغ

غيخىا.

 -5اىتساـ الرجيق رضي هللا عشو بالتخبية االجتساعية؛ ألىسيتيا في تحقيق ركابط األخػة اإليسانية ،كتػثيق
ركابط كحجة األمة اإلسالمية ،بإرساء مبادغ العجؿ كتحقيق مبجأ السداكاة بيغ الشاس.

 -6إمكانية استفادة األسخة كالسجرسة مغ التصبيق العسمي لسطاىخ التخبية السدتشبصة مغ حياة الخميفة أبي بكخ

الرجيق  ،عغ شخيق التصبيقات التخبػية التي تحققيا كسائل التخبية السشاسبة.
[ -]11دراسة خالج (.)2004
بعشػاف :السبادئ التخبػية في سيخة أميخ السؤمشيغ عسخ بغ الخصاب.
ىجفت إلى معخفة السبادغ التخبػية لعسخ بغ الخصاب  ،كلتحقيق ذلظ تشاكلت الجراسة مجسػعة مػاقف

فمدؽية كتخبػية تعبخ عغ فمدفة الفاركؽ لتكػف الدبيل لسعخفة أىع مبادئو التخبػية ،كىحه السػاقف ىي:
(اإلنداف ،العمع كالتعميع ،السشيج الجراسي ،التخبية البجنية ،التخبية العقمية ،التخبية الخمؿية ،التخبية االجتساعية)،
كاتبعت الجراسة السشيج الػصفي التاريخي.

وكاف مغ أىع الشتائج التي تػصمت إلييا الجراسة:

 -أف أىع السبادغ التخبػية التي أرادىا الفاركؽ لبشاء اإلنداف السدمع ،ىي( :السبجأ اإليساني كاألخالقي

كاالجتساعي كمبجأ العسل كالعمع كالسبجأ البجني فزال عغ السبجأ العقمي كالفكخؼ) .
[ -]12دراسة الدىخاني (د ت).
بعشػاف  :التػجييات التخبػية لمستعمع عشج عسخ بغ الخصاب رضي هللا عشو.
ىجفت ىحه الجراسة إلى :

 .1بياف مدايا مشيج التخبية اإلسالمية مغ خالؿ اىتساميا بآداب شالب العمع  ،في الػقت الحؼ عجدت ؼيو
السشاىج السعاصخة أف تفخز متعمسا يتدع باآلداب كاألخالؽ .

 .2الكذف عغ التػجييات التخبػية لمستعمع في خيخ القخكف كأفزميا كمغ خالؿ أقػاؿ أفزل الشاس بعج نبيشا
دمحم صمى هللا عميو كسمع كصاحبو أبى بكخ .

 .3تشسيشو آداب كأخالؽ شالب العمع مغ خالؿ التػجييات التخبػية لمستعمع عشج الخميفة عسخ بغ الخصاب
كقج استخجمت الجراسة السشيج التاريخي كالسشيج االستشباشي.
وقج خمرت الجراسة إلى مجسػعة مغ الشتائج؛ أىسيا :
 .1أف آداب الستعمع نحػ عمسو مغ أىع اآلداب التي ركد عمييا الخميفة عسخ  ،مثل :أدب مخاجعتو العمع
كمحكخاتو كنذخه كتصبيقو ،كالجقة في تمؿيو كنقمو.
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 .2أف عسخ بغ الخصاب  مغ أكائل مغ كجو إلى إبجاء رأؼ الستعمع أماـ أستاذه ،كركد عمى قبػؿ السعمع
آراء شالبو كأفكارىع كأقػاليع إذا كاف الحق معيع  ،فال يسشعو مشربو أك مخكده أك سمصتو عغ التخمي عغ
رأيو متى كاف الحق خالفو.

 .3لع ييسل عسخ بغ الخصاب  حق الستعمع في التخؼيو كالتخكيح كاالستجساـ ،كالتي ليا أثخ يتفق عميو
التخبػيػف مغ حيث زيادة الجافعية كتججيج الحساس لجػ الستعمع.

 .4أف معطع السذكالت التخبػية التي يعاني مشيا شالبشا اليػـ بدبب غياب آداب الستعمع التي ربى عمييا
عمساء اإلسالـ شالبيع في القخكف السفزمة.

السجاؿ الثاني :الجراسات ال تي تشاولت أدوار السعمع في تخسيخ السزاميغ التخبػية
[ -]15دراسة العػيصي (.)2011
بعشػاف :دور معمع السخحمة الثانػية في تعديد العادات الرحية الدميسة لجى الصمبة في ضػء السعاييخ
اإلسالمية.

ىجفت إلى التعخؼ إلى دكر معمع السخحمة الثانػية في تعدؼ العادات الرحية الدميسة لجػ الصمبة في

ضػء السعاييخ اإلسالمية مغ كجية نطخ الصالب تبعا لستغيخات الجشذ كالتخرز كمكاف الدكغ كمدتػػ

تعميع كل مغ األب كاألـ ،ككضع صيغة مقتخحة لتصػيخ ىحا الجكر ،كقج اتبعت الجراسة السشيج الػصفي

التحميمي ،كتألف مجتسع الجراسة مغ شمبة الرف الثاني عذخ في محافطة خاف يػنذ البالغ عجدىع
( ) 5075شالب كشالبة في العاـ الجراسي ( ،)2011-2010كتكػنت عيغ الجراسة مغ ( )540شالب
مػزعيغ عمى ست مجارس :ثالث لمحكػر كثالث لإلناث عمى ثالث مشاشق في السحافطة (قخية كمخيع

كمجيشة) ،كتع استخداد ( )535استبانة بشدبة (.)%99
وقج تػصمت الجراسة إلى الشتائج التالية:

 .1تػجج فخكؽ بيغ متػسصات تقجيخات عيشة الجراسة حػؿ دكر معمع السخحمة الثانػية في تعديد العادات
الرحية الدميسة لجػ الصمبة في ضػء السعاييخ اإلسالمية تعدػ إلى الجشذ كمكاف الدكغ ،كلرالح الحكػر

كلرالح أفخاد العيشة الحيغ يدكشػف الس خيع ،كلع تػجج فخكؽ تعدػ لكل مغ السدتػػ التعميسي لألب أك لألـ .

 .2ال تػجج فخكؽ بيغ متػسصات تقجيخات عيشة الجراسة حػؿ دكر معمع السخحمة الثانػية في تعديد العادات
الرحية الدميسة لجػ الصمبة في ضػء السعاييخ اإلسالمية في مجاالت (الصعاـ كالذخاب ،كصحة السشدؿ،

الػقاية ،العالج) تعدػ إلى التخرز ،ؼيسا كججت فخكؽ في مجاالت (الشطافة الذخرية ،الرحة السجرسية،
المياقة كالتخبية الخياضية) تعدػ إلى التخرز لرالح أفخد العيشة الحيغ مغ القدع األدبي.
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[ -]16دراسة أبػ خػصة (.)2010
بعشػاف :دور معمع السخحمة الثانػية في تعديد اآلداب اإلسالمية مغ وجية نطخ شمبتيع وسبل تفعيمو -
دراسة تقػيسية.
ىجفت إلى الكذف عغ مجػ ؾياـ السعمع بجكره في غخس اآلداب اإلسالمية لجػ شمبة السخحمة الثانػية في
ضػء متغيخات الجشذ كالتخرز كالسشصقة ال تعميسية ،كالتعخؼ إلى سبل تفعيمو ،كقج اتبعت الجراسة السشيج
الػصف ي التحميمي ،كتع بشاء استبانة بمغت عجد فقخاتيا ( ) 45فقخة مػزعة عمى ثالثة مجاالت( :اآلداب
اإلسالمية األسخية كاالجتساعية ،اآلداب اإلسالمية في الحجيث كالحػار ،اآلداب اإلسالمية الذخرية)،

كاشتسمت عيشة الجراسة عمى ( )730شالبا كشالبة مغ شمبة السخحمة الثانػية في محافطة غدة بشدبة ()%7
مغ السجتسع األصمي البالغ عجدىع ( ،)10230كقج تع احتيار العيشة بالصخيقة العذػائية الصبؿية.
وكاف مغ أىع نتائج الجراسة:

 -1أف الػزف الشدبي لجكر السعمع في تعديد اآلداب اإلسالمية مغ كجية نطخ شمبتيع بمع (،)%76.71
ككانت تختيب السجاالت تشازليا( :اآلداب اإلسالمية األ سخية كاالجتساعية ،اآلداب اإلسالمية في الحجيث
كالحػار ،اآلداب اإلسالمية الذخرية).

 -2ال تػجج فخكؽ في دكر معمسي السخحمة الثانػية في تعديد اآلداب اإلسالمية مغ كجية نطخ شمبتيع تعدػ
لستغيخ الجشذ ،ؼيسا كججت فخكؽ تبعا لستغيخ التخرز كالسشصقة التعميسية ،ككانت الفخكؽ لرالح

التخرز األدبي ،كلرالح مشصقة شخؽ غدة.
[ -]17دراسة فخوانة (.)2010

بعشػاف :درجة مسارسة معمسي السخحسة الثانػية ألساليب التخغيب والتخىيب كسا جاءت في الدشة الشبػية
مغ وجية نطخ الصمبة بسجيخية غدة.
ىجفت التعخؼ إلى درجة مسارسة معمسي السخحمة الثانػية ألساليب التخغيب كالتخىيب كسا جاءت في الدشة

الشبػية ،كاستخجمت الجراسة السشيج الػصفي التحميمي ،كقامت الباحثة باستخجاـ االستبانة كأداة لمجراسة ،حيث
تع تصبيقيا عمى عيشة قػاميا ( )665شالب كشالبة مغ شمبة الرف الثاني عذخ.
وكاف مغ أىع الشتائج التي تػصمت إلييا الجراسة:
 -درجة مسارسة معسمي السخحمة الثانػية ألساليب التخغيب كالتخىيب بذكل عاـ حرمت عمى درجة متػسصة

بشدبة (.)%64.57

 -تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية تعدػ لستغيخ التخرز في درجة مسارسة معمسي السخحمة الثانػية

ألساليب التخغيب كالتخىيب ،ككانت الفخكؽ لرالح الفخع األدبي.
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[ -]18دراسة بخىػـ (.)2009
بعشػاف  :دو السعمع في تعديد الكيع االيسانية لجى شمبة السخحمة الثانػية بسجيختي خانيػنذ وغخب عدة مغ
وجية نطخ الصمبة.
ىجفت التعخؼ إلى مجػ ؾياـ السعمع بجكره في تعديد الؿيع اإليسانية لجػ شالبو في ضػء متغيخات:
(الجشذ كالتخرز كالسشصقة التعميسية) ،كبياف سبل تفعيل ىحا الجكر ،كاتبعت الجراسة السشيج الػصفي
التحميمي ،كبمغت عيشة الجراسة ( ) 400شالب كشالبة مغ شمبة الرف الثاني عذخ الشطامييغ في مجيختي
خانيػنذ كغخب غدة ،كتع اختيار العيشة بصخيقة العيشة العشقػدية العذػائية بشدبة ( )%25مغ عجد السجارس

الثانػية في السجيخيتيغ ،كتع بشاء استبانة تكػنت مغ ( ) 69فقخة مػزعة عمى ستة مجاالت :االيساف باّلِل،
االيساف بالسالئكة ،االيساف بالكتب ،االيساف بالخسل ،االيساف باليػـ اآلخخ ،االيساف بالقزاء خيخه كشخه.
وكاف مغ أىع الشتائج التي تػصمت إلييا الجراسة:

 -1يقػـ السعمع بتعديد الؿيع االيسانية لجػ شمبة السخحمة الثانػية بشدبة جيجة بمغت (.)%77.41

 -2تػجج فخكؽ بيغ متػسصات درجات العيشة جػؿ دكر السعمع في تعديد الؿيع االيسانية تعدػ لعامل الجشذ
لرالح اإلناث ما عجا مجاؿ االيساف بالخسل فمع يكغ ىشاؾ داللة.

 -3تػجج فخكؽ بيغ متػسصات درجات العيشة جػؿ دكر السعمع في تعديد الؿيع االيسانية تعدػ لعامل
التخرز لرالح العمػـ االندانية ما عجا مجاالت االيساف باّلِل ،كااليساف بالكتب الدساكية ،كااليساف
بالقزاء كالقجر ،فمع يكغ ىشاؾ داللة.

 -4ال تػجج فخكؽ بيغ متػسصات درجات العيشة جػؿ دكر السعمع في تعديد الؿيع االيسانية تعدػ لعامل
السشصقة التعميسية ما عجا مجاالت االيساف بالسالئكة ،فيي دالة لرالح خاف يػنذ.
[ -]19دراسة الذشكيصي (.)2007
بعشػاف  :األساليب الشبػية لتشسية الكيع االيسانية لجى الذباب السدمع في ضػء التحجيات السعاصخة.
ىجفت إلى تػضيح بعس األساليب التخبػية السؤدية إلى تشسية الؿيع االيسانية لجػ الذباب السدمع ،كاتبعت
الجراسة السشيج الػصفي االستشباشي.

وكاف مغ أبخز الشتائج التي تػصمت إلييا الجراسة:

 -1أف الدشة الشبػية ىي السشيج القػيع كاألسمػب التخبػؼ األمثل الحؼ تخبى عميو أصحاب الشبي .
 -2أف تشسية الؿيع االيسانية لجػ الذباب ضخكرة لبشاء الذخرية الستسيدة لمسدمع.
 -3أف القجكة الحدشة مغ أعطع األساليب التخبػية السؤثخة في الشفذ البذخية.

 -4تعتبخ أساليب الحػار كالقرة كاإلقشاع العقمي مغ أنجح األساليب التخبػية في الػصػؿ إلى نتيجة ايجابية
مع الذباب.
 -5التخغيب كالتخىيب أسمػب عالجي لتقػيع الشفذ البذخية كردىا إلى الصخيق الرحيح.
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[ -]20دراسة األسصل (.)2007
بعشػاف :الكيع التخبػية الستزسشة في آيات الشجاء القخآني لمسؤمشيغ وسبل تػضيفيا في التعميع السجرسي.
ىجفت إلى ا لكذف عغ الؿيع التخبػية الستزسشة في آيات الشجاء القخآني لمسؤمشيغ ،ككضع ترػر مقتخح
لتػضيف ىحه الؿيع في التعميع السجرسي ،ككحلظ كضع ترػر مقتخح لتػضيف ىحه الؿيع في مػاجية التحجيات
التي تػاجو األمة اإلسالمية ،كقج اتبعت الجراسة السشيج الػصفي التحميمي ،بأسمػب تحميل السحتػػ ،كذلظ

بتحميل اآليات التي تبجأ بالشجاء القخآني "يا أييا الحيغ أمشػا" ،كاستخخاج الؿيع مغ ىحه اآليات.
وكاف مغ أىع الشتائج التي تػصمت إلييا الجراسة:

 -1تدخخ آيات الشجاء القخآني لمسؤمشيغ بالؿيع التخبػية االيسانية ،حيث استخخجت الجراسة اثشيغ كأربعيغ ؾيسة،
كمغ ىحه الؿيع :االيساف باّلِل كرسمو ،القػػ ،شاعة هللا كرسػلو ،قػؿ الحق ،االستعجاد ليػـ الحداب ،التػكل
عمى هللا ،التػبة إلى هللا ،تعطيع شعائخ هللا ،الخقابة الحاتية ،فعل الخيخات كتخؾ السعاصي.

 -2تدخخ آيات الشجاء القخآني لمسؤمشيغ باليع التخبػية األخالؾية ،فقج استشبصت الباحثة ثساني عذخ ؾيسة ،كمغ
ىحه الؿيع :التأدب مع رسػؿ هللا ،شكخ هللا ،عجـ خيانة هللا كرسػلو ،العجؿ ،اإلحداف ،مرالحة الرادقيغ،

التعاكف عمى الحق ،الػفاء بالعيػد ،الحياء.

 -3تستمئ آيات الشجاء القخآني لمسؤمشيغ بالؿيع التخبػية االجتساعية ،فقج استخخجت الباحثة اثشيغ كعذخيغ
ؾيسة ،كمغ ىحه الؿيع :الححر مغ غػاية الدكج كاألكالد ،التيديخ عمى الشاس ،االستئحاف قبل الجخػؿ ،االبتعاد
عغ الغمػ ،األكل مغ الصيبات.

 -4تذتسل آيات الشجاء القخآني لمسؤمشيغ عمى ؾيع تخبػية سياسية كعدكخية ،فقج استخخجت الباحثة أربع عذخ
ؾيس ة ،كمغ ىحه الؿيع :الجياد في سبيل هللا ،قتاؿ الكفار بذجة ،البخاءة مغ أعجاء هللا ،عجـ مػاالة أىل الكتاب،
الثبات عشج لقاء األعجاء ،كذكخ هللا كثي اخ عشج مالقاتيع.

 -5تحتػؼ آيات الشجاء القخآني لمسؤمشيغ عمى ؾيع تخبػية اقترادية كثيخة ،حيث استخخجت الباحثة أحج عذخ
ؾيسة ،كمغ ىحه الؿيع :االنفاؽ في سبيل هللا ،عجـ التعامل بالخبا ،عجـ كشد األمػاؿ.
 -6تػصمت الباحثة إلى صيغة تخبػية عالجية لالستفادة مغ الؿيع التخبػية السدتشبصة مغ آيات الشجاء القخآني
لمسدمسيغ في مجاؿ التعميع السجرسي ،ككحلظ في مػاجية التحجيات التي تػاجو األمة السدمسة ،حيث شسمت

الريغة عشاصخ العسمية التعميسية ككيؽية تػضيف الؿيع فييا.
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[ -]21دراسة الكحمػت (.)2007
بعشػاف :السقػمات الذخرية والسيشية لمسعمع في ضػء آراء بعس السخبيغ السدمسيغ ومجى تسثميا لجى
معمسي السخحمة الثانػية بسحافطة غدة مغ وجية نطخ شمبتيع.
ىجفت إلى معخفة مجػ التداـ السعمسيغ بالسقػمات الذخرية كالسيشية السدتسجة مغ آراء بعس السخبيغ
السدمسيغ كمجػ تسثميا لجػ معمسي السخحمة الثانػية بسحافطة غدة مغ كجية نطخ شمبتيع في ضػء متغيخات
الجشذ كالتخرز كالسكاف ،كقج تع استخجاـ السشيج الػصفي التحميمي كالسشيج االستشباشي في الجراسة،

كتكػنت عيشة الجراسة مغ ( )545شالبا كشالبة مغ شمبة الرف الثاني عذخ بفخعيو العمسي كاألدبي؛ حيث
تع استخجاـ استبانة كأداة رئيدة لمجراسة.
وقج تػصمت الجراسة إلى الشتائج التالية :
 .1بعج استخخاج الشدب السئػية لسجاؿ السقػمات الذخرية تبيغ أف اىتساـ السعمع بسطيخه ،كالسحافطة عمى

الرمػات بمغت ( )%84فسا فػؽ كبيحا فقج احتمت السخاتب األكلى  ،أما مجاؿ السقػمات السيشية تبيغ أف
التجرج في تقجيع السعمع لمسعمػمة كإثخاء الصمبة بسعمػمات ججيجة احتمت السخاتب األكلى حيث بمغت ندبتيا
أكثخ مغ ( ،)%81كمذاركة الصمبة في بعس أنذصتيع احتمت السخاتب الجنيا كبمغت ندبتيا أقل مغ
(.)%70

 .2تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية في درجة التداـ السعمسيغ لمسقػمات الذخرية كالسيشية مغ كجية نطخ

الصمبة تعدػ لستغيخ الجشذ كذلظ لرالح الحكػر  ،كفخكؽ تعدػ لستغيخ التخرز كذلظ لرالح شمبة
العمسي.

 .3ال تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية في درجة التداـ السعمسيغ بالسقػمات الذخرية كالسيشية مغ كجية

نطخ شمبتيع تعدػ لستغيخ السكاف (مجيشة ،مخيع).
[ -]22دراسة الخػالجة (.)2005

بعشػاف :إسياـ معمسي التخبية اإلسالمية في اكتداب شمبة التعميع الثانػي لمكيع االجتساعية بجولة اإلمارات

العخبية الستحجة.

ىجفت إلى بياف درجة إسياـ معمسي كمعمسات التخبية اإلسالمية في اكتداب شمبة التعميع الثانػؼ لمؿيع

االجتساعية مغ كجية نطخ الصمبة  ،ككاف مجتسع الجراسة شمبة الثانػية التابعيغ لسجيخية التخبية كالتعميع
بسشصقة العيغ التعميسية في اإلمارات العخبية الستحجة  ،كتكػنت عيشة الجراسة مغ ( )457شالبا كشالبة  ،كأعج
الباحث استبانة مغ ج أديغ  ،كاعتسج الباحث السشيج الػصفي لسشاسبتو لصبيعة مذكمتو.
وكاف مغ أىع نتائج الجراسة ما يأتي :

-1أف درجة إسياـ معمسي كمعمسات التخبية اإلسالمية في تقجيع مػاقف تعميسية تداعج شمبة التعميع الثانػية
عمى اكتداب الؿيع االجتساعية بمغت ( )%70كىي درجة متػسصة.
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 -2ال تػجج فخكؽ في درجة إسياـ معمسي كمعمسات التخبية اإلسالمية في اكتداب شمبة السخحمة الثانػية

لمؿيع االجتساعية تعدػ لستغيخات الجشذ (ذكػر ،إناث) كالجراسة األكاديسية (أدبي ،عمسي) كالتحريل
األكاديسي (مختفع ،متػسط ،ضعيف) .

[ -]23دراسة اليشجي (.)2001

بعشػاف :دور السعمع في تشسية الكيع االجتساعية لجى شمبة الرف الثاني عذخ بسحافطات قصاع غدة مغ
وجية نطخىع.
ىجفت إلى التعخؼ إلى دكر السعمع في تشسية الؿيع االجتساعية لجػ شمبة الرف الثاني عذخ بسحافطات
قصاع غدة مغ كجية نطخىع في ضػء متغيخات الجشذ كمكاف الدكغ كتخرز الصمبة كتخرز السعمع،
كاتبعت الجراسة السشيج الػصفي التحميمي ،كتع بشاء استبانة تكػنت مغ ( )70فقخة ألربعة تخررات ىي:
معمع المغة العخبية ،كمعمع التخبية البجنية ،كمعمع التخبي ة اإلسالمية ،كمعمع المغة االنجميدية ،كشبقت عمى عيشة

مغ ( )720شالبا كشالبة .مغ الصمبة الشطامييغ كالحيغ يجرسػف في الرف الثاني عذخ ،كبشدبة ( )%5مغ
مجتسع الجراسة.
وكاف مغ أىع نتائج الجراسة ما يمي:

 -عجـ كجػد فخكؽ بيغ متػسصات درجات شمبة الرف الثاني عذخ نحػ دكر السعمع في تشسية بعس الؿيع

االجتساعية تعدػ لستغيخ الجشذ كمكاف سكغ الصمبة كتخرز الصمبة.
* التعقيب عمى الجراسات الدابقة :

لقج كانت الجراسة محػر اىتساـ العجيج مغ الباحثيغ كذلظ ألف الخميفة عسخ بغ الخصاب رائجا في جسيع

مجاالت الخيادة ،كيعقب الباحث عمى جيػد كدراسات ىؤالء الباحثيغ مغ خالؿ بياف أكجو الذبو كاالختالؼ
بيغ الجراسة الحالية كالجراسات الدابقة ،كإبخاز ما يسيد ىحه الجراسة عغ الجراسات الدابقة  ،كقج اقتزت
الزخكرة أف يكػف لكل محػر مغ الجراسات الدابقة تعقيب خاص بو ،ثع يتبع ذلظ إيخاد لسجػ استفادة الجراسة

الحالية مغ الجراسات الدابقة:

أوالً :التعقيب عمى السجاؿ األوؿ :الجراسات التي تشاولت السزاميغ التخبػية السدتسجة مغ سيخ العطساء

أ -أوجو االتفاؽ االختالؼ بيغ الجراسة الحالية والجراسات الدابقة :
 .1مغ حيث مػضػع الجراسة :

مغ خالؿ استعخاض الجراسات الدابقة تشػعت السػاضيع التي تشاكلتيا الجراسات الدابقة ،فشجج أف ىشاؾ
دراسات تشاكلت الجػانب التخبػية في الخميفة عسخ بغ الخصاب  عمى كجو التحجيج كجراسة عبج القادر

( )2010كدراسة حساد ( )2008كدراسة الديج ( ) 2007التي تشاكلت الؿيع التخبػية كمفيػـ التخبية كأىجافيا
في حياة الخميفة عسخ بغ الخصاب  ،السزاميغ التخبػية لسبجأ الذػرػ عشجه ،كمشيا ما تشاكؿ ىحه السزاميغ

مغ سيخة أحج أنبياء هللا كجراسة األسػد ( ،)2013األسػد ( )2012كدراسة األسسخؼ ( )2012التي تشاكلت
السزاميغ التخبػية السدتشبصة مغ قرة أنبياء هللا سميساف ،كمػسى ،كأيػب عمييع الدالـ ،كمشيا ما تشاكؿ
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ىحه السزاميغ مغ سيخة أحج الخمفاء الخاشجيغ مثل دراسة العزيبي ( )2015التي تشاكلت السزاميغ التخبػية
في سيخة الخميفة عمي بغ أبي شالب  ، أك تشاكلت ىحه السزاميغ مغ سيخة إحجػ زكجات الشبي كجراسة
السحسػد ( )2014كدراسة يساني ( )2009التي تشاكلت مزامي غ تخبػية في سيخة الديجتيغ خجيجة كأـ سمسة

.

أما الجراسة الحالية فقج تشاكلت في الجانب األكؿ مشيا السزاميغ التخبػية السدتسجة مغ سيخة الخميفة عسخ
بغ الخصاب.

 .2مغ حيث السشيج السدتخجـ في الجراسة :
لقج اتفقت الجراسة الحالية مع معطع الجراسات الدابقة الػارد ذكخىا في ىحا السجاؿ في اتباع السشيج
االستشباشي كجراسة العزيبي ( )2015كدراسة السحسػد ( )2014كدراسة األسػد ( )2013كغيخىا ،كىحا

السشيج اتبعتو الجراسة الحالية في استشباط السزاميغ التخبػية السدتسجة مغ سيخة الخميفة عسخ بغ الخصاب.
 .3مغ حيث أداة الجراسة :
اتفقت الج ارسة الحالية مع معطع الجراسات الدابقة في عخضيا لألشخ الشطخية ذات الرمة بسػضػع الجراسة
كاستشباط السزاميغ التخبػية مشيا.

ثانياً :التعقيب عمى السجاؿ الثاني :الجراسات التي تشاولت أدوار السعمع في تخسيخ السزاميغ التخبػية
أو ًال  :أوجو اإل تفاؽ االختالؼ بيغ الجراسة الحالية والجراسات الدابقة :
 .1مغ حيث مػضػع الجراسة :

مغ خالؿ استعخاض الجراسات الدابقة تشػعت األدكار التي يقػـ بيا السعمسيغ في تخسيخ السزاميغ كالؿيع
التخبػية كالسدتسجة أغمبيا مغ ديششا اإلسالمي الحشيف ،فشجج أف ىشاؾ مغ تشاكؿ دكره في تعديد اآلداب

اإلسالمية كجراسة أبػ خػصة ( )2010كمشيا مغ تشاكلت مسارستو ألساليب التخغيب كالتخىيب كسا جاءت في
الدشة الشبػية ،كغيخىا.
أما الجراسة الحالية فقج تشاكلت في الجانب الثاني مشيا دكر معمسي السخحمة الثانػية في تخسيخ السزاميغ

التخبػية السدتسجة مغ سيخة الخميفة عسخ بغ الخصاب لجػ شمبتيع.
 .2مغ حيث السشيج السدتخجـ في الجراسة :

لقج اتفقت الجراسة الحالية مع معطع الجراسات الدابقة الػارد ذكخىا في ىحا السجاؿ في اتباع السشيج الػصفي
التحميمي كجراسة العػيصي( )2011كدراسة أبػ خػصة ( )2010كغيخىا ،كىحا السشيج اتبعتو الجراسة الحالية

في كصف دكر معمسي السخحمة الثانػية في تخسيخ السزاميغ التخبػية السدتسجة مغ سيخة الخميفة عسخ بغ
الخصاب لجػ شمبتيع.
 .3مغ حيث أداة الجراسة :
اتفقت الجراسة الحالية مع معطع الجراسات الدابقة في استخجاميا االستبانة كأداة لمحرػؿ عمى تقجيخات عيشة

الجراسة ألداكر السعمسيغ في تخسيخ السزاميغ كالؿيع التخبػية لجػ شمبتيع.
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ثالثاً  :أوجو تسيد الجراسة الحالية :

إف أىع ما يسيد ىحه الجراسة عغ الجراسات الدابقة أنيا جسعت في مػضػعيا بيغ استشباط السزاميغ

التخبػية السدتسجة مغ سيخة الخميفة عسخ بغ الخصاب ،كدكر معمسي السخحمة الثانػية في محافطات غدة في
تخسيخيا لجػ شمبتيع  ،كىحا ما لع تقع بو أؼ مغ الجراسات الدابق ،كسا كتسيدت ىحه الجراسة باستخجاـ
الجانب التصبيقي السعبخ عشو باالستبانة كىػ ما لع تتشاكلو اؼ مغ الجراسات الدابقة .

رابعاً  :أوجو االستفادة مغ الجراسات الدابقة :

لقج استفادت الجراسة الحالية مغ الجراسات الدابقة في الشػاحي التالية :

 .1إعجاد اإلشار الشطخؼ لمجراسة.
 .2بشاء أداة الجراسة السشاسبة.

 .3اختيار السشيج السشاسب لمجراسة.
 .4تجعيع نتائج الجراسة بالجراسات الدابقة.
 .5االستفادة مغ مخاجع الجراسات الدابقة.
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* األساليب اإلحرائية السدتخجمة في معالجة البيانات
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الفرل الخابع

إجخاءات الجراسة السيجانية
يتشاكؿ ىحا الفرل تػصيفا شامال إلجخاءات الجراسة السيجانية التي قاـ بيا الباحث لتحقيق أىجاؼ الجراسة،
كيتزسغ تحجيج السشيج الستبع في الجراسة ،كمجتسع كعيشة الجراسة ،كأداة الجراسة ،ككيؽية بشائيا ،كاإلجخاءات

التي تع استخجميا لمتحقق مغ صجؽ األداة كثباتيا ،كاألساليب اإلحرائية التي تع استخجاميا في تحميل
البيانات كاإلجابة عمى أسئمة الجراسة لمػصػؿ إلى الشتائج التي تعبخ عغ كاقع الطاىخة قيج الجراسة.
* مشيج الجراسة:
انصالقا مغ شبيعة الجراسة ،كاألىجاؼ التي تدعى إلى تحؿيقيا ،كالبيانات التي تع الحرػؿ عمييا بغخض
دراسة "دكر معمسي السخحمة الثانػية في محافطات غدة في تخسيخ السزاميغ التخبػية السدتسجة مغ سيخة

الخميفة عسخ بغ الخصاب لجػ شمبتيع" ،فقج استخجمت السشيج األصػلي كالتاريخي ،ككحلظ السشيج الػصفي

كىػ السشيج الحؼ يرف السذكمة كيحمل كيقارف كيؿيع دكر معمسي السخحمة الثانػية في تخسيخ السزاميغ
التخبػية السدتسجة مغ سيخة عسخ بغ الخصاب لجػ شمبتيع ،أمال في التػصل عمى السديج مغ السعمػمات عغ

مذكمة الجراسة مغ خالؿ دراسة ماضي ىحه السذكمة ألخح العطة كالعبخة كتذخيز حاضخىا لتذخيز
جػانب القػة كالقرػر كمػاجية جػانب القرػر كتجعيع جػانب القػة (الخصيب،2004 ،ص.)13
* مجتسع الجراسة:

يتكػف مجتسع الجراسة مغ جسيع شالب كشالبات السخحمة الثانػية في محافطات غدة ،كالججكؿ التالي يػضح
مجتسع الجراسة حدب الرف كجشذ السجرسة.

ججوؿ ( :)4.1تػزيع أفخاد مجتسع الجراسة حدب الجشذ والتخرز والسدتػى الجراسي
الفخع

عجد الصمبة

الذعب

السجسػع

ذكػر

إناث

األوؿ الثانػي العمسي

240

4157

4523

8680

الثاني الثانػي العمسي

204

3273

3553

6826

األوؿ الثانػي عمػـ اندانية

492

8643

11486

20129

الثاني الثانػي عمػـ اندانية

510

9242

11342

20584

األوؿ الثانػي الذخعي

26

347

397

744

الثاني الثانػي الذخعي

40

434

514

948

1512

26096

31815

57911

مجسػع الثانػية العامة
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يبيغ الججكؿ الدابق مجتسع الجراسة السكػف مغ جسيع شالب كشالبات السخحمة الثانػية حدب الجشذ
كالتخرز كالسدتػػ الجراسي  ،حيث تكػف مجتسع الجراسة مغ ( )57911شالب كشالبة ،مغ فخكع السخحمة

الثانػية( :العمسي ،األدبي ،الذخعي).
* عيشة الجراسة:
كتشقدع عيشة الجراسة إلى:
 .1العيشة االستصالعية:
تع اختيار ( )50شالب مغ شالب كشالبات السخحمة الثانػية ،بغخض التأكج مغ صالحية أداة الجراسة
كاستخجاميا لحداب الرجؽ كالثبات ،كالتحقق مغ صالحيتيا لمتصبيق عمى العيشة األصمية ،كقج تع استبعادىا

مغ العيشة الفعمية.
 .2العيشة الفعمية:
اعتسجت الجراسة عمى شخيقة العيشة العذػائية الصبؿية ،كنط اخ لكبخ حجع مجتسع الجراسة ،فقج تع أخح عيشة
عذػائية بشدبة تسثل حػالي ( )%1مغ مجتسع الجراسة ،كبحجع ( )580شالب كشالبة ،كتع استخداد ()576
استبانة صالحة لمتحميل ،أؼ بشدبة استخداد ( ،)%99.3كيخػ الباحث أف ىحا العجد ٍ
كاؼ لتحقيق أىجاؼ
الجراسة ،كالججاكؿ التالية تبيغ تػزيع أفخاد العيشة حدب البيانات الذخرية:
ججوؿ ( :)4.2تػزيع أفخاد عيشة الجراسة حدب الجشذ
الجشذ

التكخار

الشدبة السئػية %

ذكخ

260

45.1

أنثى

316

54.9

االجسالي

576

100.0

45.1%
54.9%

شكل ( :)4.1تػزيع عيشة الجراسة (الصالب) تبع ًا لستغيخ الجشذ

يتزح مغ الججكؿ كالذكل الدابقيغ أف ( )%45.1مغ أفخاد عيشة الجراسة ذكػر ،بيشسا ( )%54.9إناث.
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ججوؿ ( :)4.3تػزيع أفخاد عيشة الجراسة حدب التخرز
التخرز

التكخار

الشدبة السئػية %

عمسي

229

39.8

أدبي

224

38.9

شخعي

123

21.4

االجسالي

576

100.0

شرعي
علمي

أدبي

شكل ( :)4.2تػزيع أفخاد عيشة الجراسة حدب التخرز

يتزح مغ الججكؿ كالذكل الدابقيغ أف ( )%39.8مغ أفخاد عيشة الجراسة تخرريع عمسي ،ك()%38.9
تخرريع أدبي ،بيشسا ( )%21.4تخرريع شخعي.

ججوؿ ( :)4.4تػزيع أفخاد عيشة الجراسة حدب السدتػى الجراسي

السدتػى الجراسي

التكخار

الشدبة السئػية %

الحادي عذخ

292

50.69

الثاني عذخ

284

49.31

االجسالي

576

100.0

الم و الدرا
اد

شر

ثان

شر

شكل ( :)4.3تػزيع عيشة الجراسة تبعاً لستغيخ السدتػى الجراسي

يتزح مغ الججكؿ كالذكل الدابقيغ أف ( )%50.69مغ أفخاد عيشة الجراسة مغ شمبة السدتػػ الحادؼ
عذخ ،بيشسا ( )%49.31مغ شمبة السدتػػ الثاني عذخ.
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ججوؿ ( :)4.5تػزيع أفخاد عيشة الجراسة حدب السعجؿ الجراسي
السعجؿ الجراسي

التكخار

الشدبة السئػية %

مستاز

296

51.4

جيج ججاً

199

34.5

57

9.9

متػسط

23

4.0

أقل مغ متػسط

1

.2

االجسالي

576

100.0

جيج

4.0%
0.2%

9.9%

51.4%
34.5%

أقل من متوسط

متوسط

جيد

جيد جد

ممتاز

شكل ( :)4.4تػزيع أفخاد عيشة الجراسة حدب السعجؿ الجراسي

يتزح مغ الججكؿ كالذكل الدابقيغ أف تػزيع حدب السعجؿ الجراسي ،حيث نالحع أف ( )%51.4مغ أفخاد

عيشة الجراسة معجليع الجراسي مستاز ،كأف ( )%34.5معجليع الجراسي جيج ججا ،بيشسا ( )%9.9معجليع

الجراسي جيج ،ؼيسا ( )%4معجليع الجراسي متػسط ،ك( )%0.2معجليع الجراسي أقل مغ متػسط.
ججوؿ ( :)4.6تػزيع أفخاد عيشة الجراسة حدب السشصقة التعميسية
السشصقة التعميسية

التكخار

الشدبة السئػية %

الذساؿ

99

17,20

غدة

205

35.57

الػسصى

90

15.60

خانيػنذ

114

19.84

رفح

68

11.79

االجسالي

576

100.0
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رفح

الشمال

خانيونس

غزة

الوسطى

شكل ( :)4.5تػزيع أفخاد عيشة الجراسة حدب السشصقة التعميسية

يتزح مغ الججكؿ كالذكل الدابقيغ أف ( )%17,20أفخاد عيشة الجراسة مغ محافطة الذساؿ ،كأف
( )%35.57مغ محافطة غدة ،بيشسا ( )%15.60مغ محافطة الػسصى ،ؼيسا ( )%19.84مغ محافطة
خانيػنذ ،كأف ( )%11.79مغ محافطة رفح.
* أداة الجراسة:
تسثمت أداة الجراسة في استسارة االستبانة " "Questionnaireالتي أعجىا الباحث باالستعانة بالسذخفيغ كآراء
ذكؼ الخبخة كالسختريغ في ىحا السجاؿ ،حيث تكػنت ىحه االستبانة مغ قدسيغ رئيدييغ تسثل القدع األكؿ

مغ ىحه االستبانة بالسعمػمات الذخرية لمسبحػث كالتي تسثمت في( :الجشذ ،التخرز ،السعجؿ الجراسي،

السشصقة التعميسية) ،في حيغ تسثل القدع الثاني بسحاكر الجراسة ،كالتي تيجؼ لجراسة دكر معمسي السخحمة
الثانػية في محافطات غدة في تخسيخ السزاميغ التخبػية السدتسجة مغ سيخة الخميفة عسخ بغ الخصاب لجػ
شمبتيع ،حيث تكػف ىحا القدع مغ ( )4محاكر رئيدة ،عمى الشحػ التالي:






السجاؿ العبادي :كتكػف مغ ( )13فقخة.

السجاؿ االجتساعي :كتكػف مغ ( )15فقخة.
السجاؿ الدياسي :كتكػف مغ ( )11فقخة.

السجاؿ التعميسي :كتكػف مغ ( )15فقخة.
 -ترحيح أداة الجراسة:

تع ترسيع االستبانة كفق مؿياس ليكخت ( )Likert Scaleالخساسي ،حيث تُعصى ؼيو اإلجابات أكزاف
رقسية تسثل درجة االجابة عمى الفقخة ،كسا ىػ مػضح بالججكؿ التالي:
ججوؿ ( :)4.7ترحيح أداة الجراسة وفق مكياس ليكخت الخساسي.
اإلجابة
الجرجة

كبيخة ججاً
5

كبيخة

متػسصة

قميمة

4

3

2

قميمة ججاً
1

يتزح مغ الججكؿ الدابق أف الفقخة التي تكػف اإلجابة عمييا بػ" كبيخة ججا " تأخح الجرجة ( )5بيشسا الفقخة

التي تكػف اإلجابة عمييا بػ" قميمة ججا " تعصى الجرجة ( ،) 1بيشسا تتخاكح باقي اإلجابات في ىحا السجػ الحؼ
019

يتخاكح بيغ ( ) 1-5درجات ،كيتع االعتساد عمى ؾيسة الستػسط الحدابي لكل فقخة مغ الفقخات في تحجيج
مدتػػ نتيجة كل فقخة ،كىػ ما يعبخ عغ مػقف أفخاد عيشة الجراسة مغ ىحه الفقخات ،حيث أنو كمسا كانت
ؾيسة الستػسط أكبخ مغ الستػسط التاـ السعبخ عشو بالؿيسة ( )3يجؿ ذلظ عمى كجػد مػافقة أكبخ عمى فقخات

الجراسة ،كيجؿ ذلظ عمى السػقف االيجابي تجاه دكر معمسي السخحمة الثانػية في تخسيخ السزاميغ التخبػية
السدتسجة مغ سيخة الخميفة عسخ بغ الخصاب لجػ شمبتيع  ،بيشسا اذا كانت ؾيسة الستػسط تقل عغ الؿيسة ()3

يجؿ ذلظ عمى كجػد مدتػػ متجف عمى أداء السعمسيغ ليحا الجكر مغ كجية نطخ أفخاد عيشة الجراسة.
 -صجؽ أداة الجراسة:

الرجؽ الطاىخي (صجؽ السحكسيغ):

أ.

تع استخجاـ أسمػب الرجؽ الطاىخؼ ،بيجؼ التأكج مغ مجػ صالحية االستبانة كمالءمتيا ألغخاض
الجراسة  ،كذلظ مغ خالؿ عخضيا في صػرتيا األكلية عمى مجسػعة مغ السحكسيغ مغ األساتحة السختريغ
كالعامميغ في مجاؿ التخبية كالتعميع كعجدىع ( )23إلبجاء الخأؼ ؼيسا يتعمق في مجػ مشاسبة الفقخات كانتسائيا
ألبعاد االستبانة ،كإدخ اؿ التعجيالت الالزمة سػاء بالححؼ أك االضافة أك إعادة الرياغة .حيث قجـ الدادة
السحكسيغ العجيج مغ التعجيالت الجػىخية عمى أداة الجراسة ،كاستجاب الباحث ليحه التعجيالت ،كقاـ بإعادة

صياغة االستبانة في ضػء السالحطات التي قجميا السحكسيغ.
صجؽ االتداؽ الجاخمي:

ب.

يقرج باالتداؽ الجاخمي مجػ اتداؽ كل فقخة مغ فقخات االستبانة مع السجاؿ الحؼ تشتسي إليو ىحه الفقخة،

كعميو فقج تع حداب معامالت االرتباط بيغ درجة كل فقخة كالجرجة الكمية لمسجاؿ الحؼ تشتسي إليو ،كذلظ
بيجؼ التحقق مغ مجػ صجؽ االستبانة ،كؼيسا يمي عخض لشتائج التحقق مغ صجؽ االتداؽ الجاخمي ألداة
الجراسة:
.1

صجؽ االتداؽ الجاخمي لفقخات السجاؿ األوؿ (العبادي):

كسا أشخنا سابقا فإف السجاؿ األكؿ مغ أداة الجراسة يتكػف مغ ( )13فقخة ،كلمتأكج مغ مجػ صجؽ ارتباط ىحه

الفقخات كمجػ انتساءىا لسجاليا  ،تع حداب معامالت االرتباط بيغ كل فقخة كالجرجة الكمية لمسجاؿ ،كالججكؿ
التالي يػضح نتائج صجؽ االتداؽ الجاخمي لجسيع فقخات السجاؿ األكؿ.
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ججوؿ ( :)4.8صجؽ االتداؽ الجاخمي لفقخات السجاؿ األوؿ (العبادي)
ـ

معامل

الفقػػػػ ػ ػػػػ ػػػػػػخة

االرتباط

1

يبيغ معمسي لمصمبة ضخكرة االلتداـ بأركاف كفخائس اإلسالـ.

2

يحث معمسي الصمبة السحافطة عمى الرالة في كقتيا.

3
4

يغخس معمسي التخبية اإلسالمية في نفػس الصمبة مخافة هللا في الدخ
كالعمغ.
يشسي معمسي التخبية اإلسالمية لجػ الصمبة اإلحداس بتعطيع هللا عد
كجل.

5

يؤكج معمسي التخبية اإلسالمية لمصمبة ضخكرة تحقيق العبػدية هلل كحجه.

6

يبيغ معمسي التخبية اإلسالمية العقيجة الرحيحة باألفعاؿ كاألقػاؿ.

7

يػضح معمسي التخبية اإلسالمية لمصمبة أىسية الربخ عمى الصاعات.

8

يحث معمسي التخبية اإلسالمية الصمبة عمى صياـ الشػافل.

مدتػى الجاللة

**.654

دالة عشج 0.01

.689

دالة عشج 0.01

**.575

دالة عشج 0.01

**.518

دالة عشج 0.01

*.299

دالة عشج 0.05

**

**.547
**.598

دالة عشج 0.01
دالة عشج 0.01

**.623

دالة عشج 0.01

9

يخشج معمسي التخبية اإلسالمية الصمبة إلى تالكة القخآف الكخيع كحفطو.

.634

دالة عشج 0.01

10

يبيغ معمسي التخبية اإلسالمية أىسية التػكل كاالعتساد عمى هللا .

.607

دالة عشج 0.01

**.702

دالة عشج 0.01

**.706

دالة عشج 0.01

11

يػجو معمسي التخبية اإلسالمية الصمبة الى تحخؼ اكقات الجعاء

السدتجاب.

12

يػضح معمسي التخبية اإلسالمية لمصمبة أىسية التزحية في سبيل هللا.

13

يبيغ معمسي التخبية اإلسالمية لمصمبة فزل الرجقة في الدخ كالعمغ.

**
**

**.681

دالة عشج 0.01

ر الججكلية عشج درجات حخية ( )48كمدتػػ معشػية ( )0.01تداكؼ ( ،.)0.354كمدتػػ معشػية ( )0.05تداكؼ ()0.273

يتزح مػغ الجػجكؿ الدػابق أف جسيػع فقػخات السجػاؿ األكؿ تػختبط ارتبػاط ذك داللػة إحرػائية عشػج مدػتػػ داللػة
( )0.01بالجرجػػة الكميػػة لمسجػػاؿ ،حيػػث تخاكحػػت معػػامالت االرتبػػاط ليػػحه الفق ػخات بػػيغ (،)0.706 - 0.299

كيذيخ ذلظ لػجػد مدتػػ جيج مغ صجؽ االتداؽ الجاخمي في فقخات السجػاؿ األكؿ ،مػا يعػدز ثقػة الباحػث فػي
صالحيتو لؿياس ما صسع لؿياسو.
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.2

صجؽ االتداؽ الجاخمي لفقخات السجاؿ الثاني (االجتساعي):

كسا أشخنا سابقا فإف السجاؿ الثاني مغ أداة الجراسة يتكػف مغ ( )15فقخة ،كلمتأكج مغ مجػ صجؽ ارتباط

ىحه الفقخات كمجػ انتساءىا لمسجاؿ  ،تع حداب معامالت االرتباط بيغ كل فقخة كالجرجة الكمية لمسجاؿ،
كالججكؿ التالي يػضح نتائج صجؽ االتداؽ الجاخمي لجسيع فقخات السجاؿ الثاني.
ججوؿ ( :)4.9صجؽ االتداؽ الجاخمي لفقخات السجاؿ الثاني (االجتساعي).
ـ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

معامل

الفقػػػػ ػ ػػػػ ػػػػػػخة

االرتباط

يبيغ معمسي التخبية اإلسالمية أىسية االلتداـ بالؿيع االجتساعية.
ي ؤكج معمسي التخبية اإلسالمية لمصمبة عمى ضخكرة تحقيق مبجأ السداكاة
االجتساعية.
يخشج معمسي التخبية اإلسالمية الصمبة عمى تحقيق مبجأ العجالة
االجتساعية.
يحث معمسي التخبية اإلسالمية الصمبة عمى السعاممة اإلندانية مع
السدمسيغ كغيخ السدمسيغ.
يػضح معمسي التخبية اإلسالمية لمصمبة أىسية تحقيق األمغ االجتساعي.

يحث معمسي التخبية اإلسالمية الصمبة عمى التػازف بيغ السرالح العامة
كالخاصة.

يػجو معمسي التخبية اإلسالمية الصمبة عمى أىسية السحاسبة الحاتية.
يطيخ معمسي التخبية اإلسالمية لمصمبة السخدكد االجتساعي لألمخ
بالسعخكؼ كالشيي عغ السشكخ.
يحث معمسي التخبية اإلسالمية الصمبة عمى احتخاـ الكبيخ كالعصف عمى
الرغيخ.
يحث معمسي التخبية اإلسالمية الصمبة عمى نبح التعرب في الخأؼ.
يػجو معمسي التخبية اإلسالمية الصمبة عمى ضخكرة بشاء عالقات اجتساعية
فاعمة مع اآلخخيغ.
يؤكج معمسي التخبية اإلسالمية لمصمبة أىسية مداعجة الفقخاء كالسحتاجيغ.
يػضح معمسي التخبية اإلسالمية لمصمبة خصػرة تفذي ضاىخة التدػؿ في
السجتسع.

14

يححر معمسي التخبية اإلسالمية الصمبة مغ رفقاء الدػء كمجالدتيع.

15

يحث معمسي التخبية اإلسالمية الصمبة عمى الكخـ كالدخاء.

مدتػى الجاللة

**.615

دالة عشج 0.01

**.557

دالة عشج 0.01

**.688

دالة عشج 0.01

**.723

دالة عشج 0.01

**.659

دالة عشج 0.01

**.591

دالة عشج 0.01

**.600

دالة عشج 0.01

**.591

دالة عشج 0.01

**.570

دالة عشج 0.01

**.588

دالة عشج 0.01

**.668

دالة عشج 0.01

**.570

دالة عشج 0.01

**.555

دالة عشج 0.01

*.322

دالة عشج 0.01

**.485

دالة عشج 0.01

ر الججكلية عشج درجات حخية ( )48كمدتػػ معشػية ( )0.01تداكؼ ( ،.)0.354كمدتػػ معشػية ( )0.05تداكؼ ()0.273

يتزح مغ الججكؿ الدابق أف جسيػع فقػخات السجػاؿ الثػاني تػختبط ارتبػاط ذك داللػة إحرػائية عشػج مدػتػػ داللػة
( )0.01بالجرجػػة الكميػػة لمسجػػاؿ ،حيػػث تخاكحػػت معػػامالت االرتبػػاط ليػػحه الفق ػخات بػػيغ (،)0.723 - 0.322
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كيذيخ ذلظ لػجػد مدتػػ جيج مغ صجؽ االتداؽ الجاخمي في فقخات السجاؿ الثاني ،مػا يعػدز ثقػة الباحػث فػي
صالحيتو لؿياس ما صسع لؿياسو.
.3

صجؽ االتداؽ الجاخمي لفقخات السجاؿ الثالث (الدياسي):

كسا أشخنا سابقا فإف السجاؿ الثالث مغ أداة الجراسة يتكػف مغ ( )11فقخة ،كلمتأكج مغ مجػ صجؽ ارتباط

ىحه الفقخات كمجػ انتساءىا لسجاليا ،كتع حداب معامالت االرتباط بيغ كل فقخة كالجرجة الكمية لمسجاؿ،
كالججكؿ التالي يػضح نتائج صجؽ االتداؽ الجاخمي لجسيع فقخات السجاؿ الثالث.
ججوؿ ( :)4.10صجؽ االتداؽ الجاخمي لفقخات السجاؿ الثالث (الدياسي)
ـ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

معامل

الفقػػػػ ػ ػػػػ ػػػػػػخة

االرتباط

يؤكج معمسي التخبية اإلسالمية لمصمبة ضخكرة شعػر الحاكع بالسدؤكلية
الدياسية.
يؤكج معمسي التخبية اإلسالمية لمصمبة أىسية العسل بسبجأ الذػرػ.
يحتخـ معمسي التخبية اإلسالمية اتجاىات الصمبة التي تخالف رأيو
الدياسي.
يػجو معمسي التخبية اإلسالمية الصمبة عمى أىسية العسل الدياسي
الػحجكؼ.
يحث معمسي التخبية اإلسالمية الصمبة عمى العجؿ حتى مع الخرػـ.
يحث معمسي التخبية اإلسالمية لمصمبة السػقف الػششي مغ األحجاث
الدياسية العالسية.
يحث معمسي التخبية اإلسالمية الصمبة عمى رفس الطمع.
يبيغ معمسي التخبية اإلسالمية لمصمبة ضخكرة محاسبة السديء حدب
اإلساءة.
يػضح معمسي التخبية اإلسالمية لمصمبة أىسية رفق الحاكع بخعيتو.
يؤكج معمسي التخبية اإلسالمية لمصمبة عمى ضخكرة محاسبة الحاكع إذا

أخصأ.

يبيغ معمسي التخبية اإلسالمية لمصمبة ضخكرة الحدـ في الق اخرات
السريخية.

مدتػى الجاللة

**.692

دالة عشج 0.01

**.382

دالة عشج 0.01

**.484

دالة عشج 0.01

**.680

دالة عشج 0.01

**.467

دالة عشج 0.01

**.754

دالة عشج 0.01

**.554

دالة عشج 0.01

**.480

دالة عشج 0.01

**.619

دالة عشج 0.01

**.590

دالة عشج 0.01

**.676

دالة عشج 0.01

ر الججكلية عشج درجات حخية ( )48كمدتػػ معشػية ( )0.01تداكؼ ( ،.)0.354كمدتػػ معشػية ( )0.05تداكؼ ()0.273

يتزح مغ الججكؿ الدابق أف جسيع فقخات السجاؿ الثالث تختبط ارتباط ذك داللة إحرائية عشج مدتػػ داللة
( )0.01بالجرجة الكمية لمسجاؿ ،حيث تخاكحت معامالت االرتباط ليحه الفقخات بيغ (،)0.754 - 0.382

كيذيخ ذلظ لػجػد مدتػػ جيج مغ صجؽ االتداؽ الجاخمي في فقخات السجاؿ الثالث ،ما يعدز ثقة الباحث في
صالحيتو لؿياس ما صسع لؿياسو.
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.4

صجؽ االتداؽ الجاخمي لفقخات السجاؿ الخابع (التعميسي):

كسا أشخنا سابقا فإف السجاؿ الخابع مغ أداة الجراسة يتكػف مغ ( )15فقخة ،كلمتأكج مغ مجػ صجؽ ارتباط

ىحه الفقخات كمجػ انتساءىا لسجاليا ،كتع حداب معامالت االرتباط بيغ كل فقخة كالجرجة الكمية لمسجاؿ،
كالججكؿ التالي يػضح نتائج صجؽ االتداؽ الجاخمي لجسيع فقخات السجاؿ الخابع.
ججوؿ ( :)4.11صجؽ االتداؽ الجاخمي لفقخات السجاؿ الخابع (التعميسي)
ـ

معامل

الفقػػػػ ػ ػػػػ ػػػػػػخة

1

يحث معمسي التخبية االسالمية عمى تحخؼ الرجؽ عشج نذخ العمع.

2

يػضح معمسي التخبية االسالمية لمصمبة شخيقة تعمع األقخاف.

3

يؤكج معمسي التخبية االسالمية لمصمبة بمػغ السخاتب العميا في التعميع.

4

يػضح معمسي التخبية االسالمية لمصمبة ضخكرة تقجيخ كاحتخاـ العمساء
كاالنتفاع مغ عمسيع.

5

يػضف معمسي التخبية االسالمية أسمػب التعديد في تعامميع مع الصمبة.

6

يطيخ معمسي التخبية االسالمية لمصمبة التػاضع في شمب كنذخ العمع.

7

يبخز معمسي التخبية االسالمية لمصمبة أساليب السحاكخة الرحيحة.

8
9

يؤكج معمسي التخبية االسالمية لمصمبة عمى ضخكرة تعمع الذعخ كاألدب
كالبالغة الكتداب أساليب الفراحة.
يحث معمسي التخبية االسالمية الصمبة عمى تعمع الذعخ لالستفادة مشو في

التعبيخ.

االرتباط

**.456
**.578

مدتػى الجاللة
دالة عشج 0.01
دالة عشج 0.01

**.633

دالة عشج 0.01

**.528

دالة عشج 0.01

**.710

دالة عشج 0.01

**.586

دالة عشج 0.01

**.722

دالة عشج 0.01

**.729

دالة عشج 0.01

**.682

دالة عشج 0.01

**.699

دالة عشج 0.01
دالة عشج 0.01

10

يذجع معمسي التخبية االسالمية الصمبة عمى التعسق في السػاد الجراسية.

11

يػجو معمسي التخبية االسالمية عمى أف يصبقػا ما تعمسػه.

.498

12

يحث معمسي التخبية االسالمية الصمبة عمى االنتفاع بالعمع كمجالدة.

.550

دالة عشج 0.01

*.299

دالة عشج 0.01

**.515

دالة عشج 0.01

**.413

دالة عشج 0.01

13
14
15

يؤكج معمسي التخبية االسالمية لمصمبة عمى ضخكرة االخالص الشية في
شمب العمع.
يحجث معمسي التخبية االسالمية الصمبة عمى تجبخ القخاف الكخيع.
يبيغ معمسي التخبية االسالمية لمصمبة أف العمع ال يختبط بدغ ،فيػ مغ
السيج إلى المحج.

**
**

ر الججكلية عشج درجات حخية ( )48كمدتػػ معشػية ( )0.01تداكؼ ( ،.)0.354كمدتػػ معشػية ( )0.05تداكؼ ()0.273

يتزح مغ الججكؿ الدابق أف جسيع فقخات السجاؿ الخابع تختبط ارتباط ذك داللة إحرائية عشج مدتػػ داللة
( )0.01بالجرجة الكمية لمسجاؿ ،حيث تخاكحت معامالت االرتباط ليحه الفقخات بيغ (،)0.729 - 0.299

كيذيخ ذلظ لػجػد مدتػػ جيج مغ صجؽ االتداؽ الجاخمي في فقخات السجاؿ الخابع ،ما يعدز ثقة الباحث في
صالحيتو لؿياس ما صسع لؿياسو.
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الرجؽ البشائي:
يعت بخ الرجؽ البشائي أحج مقاييذ صجؽ األداة الحؼ يؿيذ مجػ تحقق األىجاؼ التي تخيج األداة الػصػؿ
إلييا ،كيبيغ مجػ ارتباط كل مجاؿ مغ مجاالت الجراسة بالجرجة الكمية لالستبانة ،كلمتحقق مغ الرجؽ
البشائي ،قاـ الباحث بحداب معامالت االرتباط بيغ درجة كل مجاؿ مغ مجاالت االستبانة بالجرجة الكمية
لالستبانة كسا يمي:

ججوؿ ( :)4.12معامل االرتباط بيغ درجة كل مجاؿ مغ مجاالت االستبانة والجرجة الكمية لالستبانة.
السجاؿ

معامل ارتباط بيخسػف
**

مدتػى الجاللة

السجاؿ األوؿ :العبادي

.801

دالة عشج 0.01

السجاؿ الثاني :االجتساعي

.904

دالة عشج 0.01

السجاؿ الثالث :الدياسي
السجاؿ الخابع :التعميسي

**

**.750
**.865

دالة عشج 0.01
دالة عشج 0.01

ر الججكلية عشج درجات حخية ( )48كمدتػػ معشػية ( )0.01تداكؼ ( ،.)0.354كمدتػػ معشػية ( )0.05تداكؼ ()0.273

يتزح مغ الججكؿ الدابق أف جسيع معامالت االرتباط في جسي ع مجاالت أداة الجراسة دالة احرائية عشج

مدتػػ داللة ( ،)0.01كبحلظ تعتبخ جسيع مجاالت االستبانة صادقة لسا كضعت لؿياسو.
 -ثبات أداة الجراسة:

يعشي الثبات أنو " إذا شبق مؿياس عمى مجسػعة مغ األفخاد كرصجت درجات كل فخد في ىحا السؿياس ثع
أعيج إجخاء نفذ السؿياس عمى نفذ ىحه السجسػعة كرصجت أيزا درجات كل فخد ،فإف التختيب الشدبي

لألفخاد في السخة األكلى يكػف قخيبا مغ تختيبيع الشدبي في السخة الثانية (أبػ ناـية ،2111 ،ص.)079

كىشاؾ العجيج مغ الصخؽ التي يسكغ مغ خالليا ؾياس ثبات أداة الجراسة ،كذلظ لمتأكج مغ مجػ صالحية ىحه
األداة لؿياس ما كضعت لؿياسو ،كفي ىحه الجراسة تع استخجاـ كل مغ كشخيقة التجدئة الشرؽية Split _Half
 ،كشخيقة ألفا -كخكنباخ  Cronbach's Alphaلحداب ثبات االستبانة.

أ .شخيقة التجدئة الشرفيةSplit-half method :

تع حداب ثبات االستبانة باستخجاـ قانػف التجدئة الشرؽية ،كذلظ مغ خالؿ إيجاد معامل االرتباط

لبيخسػف بيغ مجسػع درجات الفقخات الفخدية كمجسػع درجات الفقخات الدكجية؛ حيث تع حداب معامل
االرتباط بيغ الشرفيغ بسعادلة بيخسػف:
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كقج تع تعجيل شػؿ األداة باستخجاـ معادلة سبيخماف بخاكف لمسجاالت الدكجية الفقخات (الشرفيغ متداكييغ)،
كبسعادلة جتساف لمسجاالت فخدية عجد الفقخات (الشرفيغ غيخ متداكييغ) ،كالججكؿ التالي يبيغ ؾيع الثبات
(االرتباشات) قبل كبعج التعجيل:
ججوؿ ( :)4.13ثبات االستبانة بصخيقة التجدئة الشرفية
الثبات بصخيقة التجدئة الشرفية

السجاؿ

االرتباط قبل التعجيل ®

معامل الثبات

السجاؿ األوؿ :العبادي

0.884

0.933

السجاؿ الثاني :االجتساعي

0.776

0.855

السجاؿ الثالث :الدياسي

0.708

0.828

السجاؿ الخابع :التعميسي

0.835

0.909

االستبانة ككل

0.966

0.979

يتزح مغ الججكؿ الدابق أف ؾيسة الثبات الكمي بصخيقة التجدئة الشرؽية لسجاالت استبانة "دكر معمسي
السخحمة الثانػية في محافطات غدة في تخسيخ السزاميغ التخبػية السدتسجة مغ سيخة الخميفة عسخ بغ

الخصاب لجػ شمبتيع" بمغت ( ،)0.979كيذيخ ذلظ لػجػد مدتػػ جيج مغ الثبات في االستبانة  ،ما يعدز
ثقة الباحث في صالحيتو لؿياس ما صسع لؿياسو.

ب .ثانيا :باستخجاـ معامل كخونباخ الفا ()Gronbach Alpha
قاـ الباحث بتقجيخ ثبات استبانة دكر معمسي السخحمة الثانػية في محافطات غدة في تخسيخ السزاميغ
التخبػية السدتسجة مغ سيخة الخميفة عسخ بغ الخصاب لجػ شمبتيع" في صػرتيا الشيائية بحداب معامل

كخكنباخ ألفا لسجاالت االستبانة كلمجرجة الكمية ليا ،كالججكؿ التالي يػضح ذلظ:
ججوؿ ( :)4.14ثبات أداة الجراسة بصخيقة ألفا كخونباخ
السجاؿ

الثبات بصخيقة الفا كخونباخ
عجد الفقخات

معامل ألفا كخونباخ

السجاؿ األوؿ :العبادي

13

0.863

السجاؿ الثاني :االجتساعي

15

0.872

السجاؿ الثالث :الدياسي

11

0.806

السجاؿ الخابع :التعميسي

15

0.864

االستبانة ككل

54

0.948

يتزح مغ الججكؿ الدابق أف ؾيسة ألفا كخكنباخ لمجرجة الكمية الستبانة "السزاميغ التخبػية السدتسجة مغ سيخة
الخميفة عسخ بغ الخصاب كدكر معمسي السخحمة الثانػية في محافطات غدة في تخسيخيا لجػ شمبتيع" بمغت

( ،)0.948كيذيخ ذلظ لػجػد مدتػػ جيج مغ الثبات في االستبانة ،ما يعدز ثقة الباحث في صالحيتو

لؿياس ما صسع لؿياسو.
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اختبار التػزيع الصبيعي لمبيانات:
يعتبخ شخط التػزيع الصبيعي لمبيانات مغ الذخكط السيسة الستخجاـ االختبارات السعمسية Parametric
 ،testsكلمتحقق مغ ىحا الذخط لبيانات عيشة الجراسة الفعمية تع استخجاـ اختبار Kolmogorov-
 ،Smirnovفكانت الشتائج كسا ىػ مػضح بالججكؿ التالي:
ججوؿ ( :)4.15اختبار التػزيع الصبيعي لبيانات عبشة الجراسة
السجاؿ

Kolmogorov-Smirnov
احرائية االستبانة

الكيسة االحتسالية

السجاؿ األوؿ :العبادي

.518

.951

السجاؿ الثاني :االجتساعي

1.047

.223

السجاؿ الثالث :الدياسي

.796

.551

السجاؿ الخابع :التعميسي

.875

.428

.679

.746

االستبانة ككل

يتزح مغ الججكؿ الدابق أف نتيجة اختبار (كمسجخكؼ -سيسخ نػؼ) لمتحقق مغ شخط التػزيع الصبيعي

لم بيانات ،حيث دلت نتيجة االختبار عمى تحقق شخط التػزيع الصبيعي في جسيع بيانات عيشة الجراسة الفعمية،
مسا يسكششا مغ استخجاـ االختبارات السعمسية السشاسبة .كسا في القدع التالي مغ الجراسة.
* إجخاءات تصبيق أداة الجراسة:
 .1إعجاد األداة برػرتيا الشيائية.
 .2حرل الباحث عمى كتاب مػجو مغ جامعة األزىخ إلى ك ازرة التخبية كالتعميع العالي؛ لتدييل ميسة
الباحث في تػزيع االستبانات عمى شمبة السخحمة الثانػية بسحافطات غدكة ،كالسالحق ( ) ...تػضح ذلظ.

 .3بعج حرػؿ الباحث عمى التػجييات كالتدييالت  ،قاـ الباحث بتػزيع (  ) 50استبانة أكلية؛ لمتأكج مغ

صجؽ االستبانة كثباتيا.
 .4بعج إجخاء الرجؽ كالثبات ،قاـ الباحث بتػزيع (  ) 632استبانة كاستخد (  )576استبانة صالحة لمتحميل
اإلحرائي.

 .5تع تخؾيع كتخميد االستبانات ،كسا تع تػزيع البيانات حدب األصػؿ كمعالجتيا إحرائيا ،مغ خالؿ

جياز الحاسػب لمحرػؿ عمى نتائج الجراسة.
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* األساليب اإلحرائية السدتخجمة في معالجة البياناتStatistical Methods:
تع االعتساد بذكل أساسي عمى بخنامج التحميل االحرائي ( )SPSS v.21في إدخاؿ بيانات الجراسة
كتحميميا ،مع االستعانة باألساليب االحرائية الالزمة ،لتحقيق أىجاؼ الجراسة ككانت ىحه األساليب عمى
الشحػ التالي:

 الستػسط الحدابي كاالنحخاؼ السعيارؼ كاألكزاف الشدبية لفقخات االستبانة كمجاالتيا كدرجتيا الكمية ،
لسعخفة درجة تقجيخ عيشة الجراسة لجكر السعمسيغ في تخسيخ الطاىخة مػضػع الجراسة.

 كمعامل سبيخماف بخاكف لمتجدئة الشرؽية ،كمعامل ألفا كخكنباخ إليجاد ثبات االستبانة.
 معامل ارتباط بيخسػف إليجاد صجؽ االتداؽ الجاخمي كالرجؽ البشائي لالستبانة.
 اختبار كمسجخكؼ -سسيخنػؼ لمتحقق مغ شخط التػزيع الصبيعي لمبيانات.
 اختبار تحميل (ت) لعيشيغ مدتقمتيغ لمتحقق مغ كجػد فخكقات ذات داللة إحرائية في استجابات أفخاد

العيشة تعدػ لستغيخات الجراسة ثشائية الؿيسة.

 اختبار تحميل التبايغ األحادؼ لمتحقق مغ كجػد فخكقات ذات داللة إحرائية في استجابات أفخاد العيشة

تعدػ لستغيخات الجراسة التي تأخح أكثخ مغ فئتيغ.

 اختبار شيؽيو لمكذف عغ اتجاه الفخكؽ بيغ ثالث فئات فأكثخ.
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الفصل اخلامس
نتائج الدراسة وتفسريها والتوصيات

* السحظ السعتسج في الجراسة
* الشتائج الستعمقة بالدؤاؿ األوؿ
* الشتائج الستعمقة بالدؤاؿ الثاني
* الشتائج الستعمقة بالدؤاؿ الثالث
* الشتائج الستعمقة بالدؤاؿ الخابع
* الشتائج الستعمقة بالدؤاؿ الخامذ
* الشتائج الستعمقة بالدؤاؿ الدادس
* التػصيات
* بحػث ودراسات مقتخحة
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الفرل الخامذ

نتائج الجراسة وتفديخىا والتػصيات
يتشاكؿ ىحا الفرل عخض كتحميل ألىع الشتائج اإلحرائية التي تع التػصل إلييا حػؿ مذكمة الجراسة
كالتي تيجؼ لمتعخؼ عمى دكر معمسي السخحمة الثانػية في محافطات غدة في تخسيخ السزاميغ التخبػية
السدتسجة مغ سيخة الخميفة عسخ بغ الخصاب لجػ شمبتيع ،باإلضافة لحلظ يزع ىحا الفرل نتائج اإلجابة

عمى أسئمة الجراسة كتفديخىا يتشاسب مع ضاىخة الجراسة كمتغيخاتيا.
* السحظ السعتسج في الجراسة:
حيث إنو قج تع استخجاـ مؿياس ليكخت الخساسي في إعجاد أداة الجراسة ،فقج تبشت الجراسة السحظ السػضح

بالججكؿ رقع ( ) 5.1لمحكع عمى اتجاه كل فقخة عشج استخجاـ مؿياس ليكخت الخساسي ،كذلظ باالعتساد بذكل
أساسي عمى ؾيسة الػسط الحدابي كالػزف الشدبي لتحجيج مدتػػ السػافقة عمى فقخات كمجاالت الجراسة ،حيث
تع حداب شػؿ الفتخة لمػسط الحدابي عغ شخيق قدسة السجػ عمى عجد مدتػيات االجابات السخاد التريف

إلييا ،عمسا أف السجػ عبارة عغ الؿيسة القرػػ في السؿياس الخساسي مصخكحا مشيا الؿيسة الجنيا (-5

 ،)4=1كبالتالي فإف شػؿ الفتخة لمػسط الحدابي تداكؼ ( )0.8 = 5÷4كبحلظ تع الحرػؿ عمى أشػؿ
الفتخات لمػسط الحدابي ،كمغ خالليا سيتع تحجيج نتيجة كل فقخة مغ فقخات الجراسة ،كنتيجة كل محػر مغ
محاكر الجراسة بذكل نيائي.
ججوؿ ( :)5.1السحظ السعتسج في الجراسة.
درجة التقجيخ

شػؿ الخمية

الػزف الشدبي السقابل لو

قميمة ججا

أقل مغ 1.80

أقل مغ %36

قميمة

 1.80إلى 2.59

 %36إلى %51.9

متػسصة

 2.60إلى 3.39

 %52إلى %67.9

كبيخة

 3.40إلى 4.19

 %68إلى %83.9

كبيخة ججا

أكبخ مغ 4.20

أكبخ مغ %84

(أبػ عامخ :2008 ،ص )176

كىحا يعصي داللة إحرائية عمى أف الستػسصات التي تقل عغ ( )1.80تجؿ عمى مػافقة قميمة ججا عمى الفقخة
أك السجاؿ ككل ،بيشسا الستػسصات التي تتخاكح بيغ ( ) 2.59 - 1.80فيي تجؿ عمى مػافقة قميمة عمى الفقخة
أك السجاؿ ككل ،بيشسا الستػسصات التي تتخاكح بيغ ( )3.39 - 2.66فيي تجؿ عمى مػافقة متػسصة عمى
الفقخة أك السجاؿ ككل ،كالستػسصات التي تتخاكح بيغ ( )4.19 - 3.40تجؿ عمى مػافقة كبيخة عمى الفقخة أك
السجاؿ ككل ،أما الستػسصات التي تديج عغ ( )4.20تجؿ عمى مػافقة كبيخة ججا عمى الفقخة أك السجاؿ ككل.
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* الشتائج الستعمقة بالدؤاؿ األوؿ
يشز الدؤاؿ األوؿ مغ أسئمة الجراسة عمى  :ما درجة تقجيخ عيشة الجراسة لجور معمسي السخحمة الثانػية
في تخسيخ السزاميغ التخبػية السدتسجة مغ سيخة الخميفة عسخ بغ الخصاب لجى شمبتيع؟

كلإلجابة عغ ىحا الدؤاؿ ،قاـ الباحث بحداب الستػسط الحدابي كاالنحخاؼ السعيارؼ كالػزف الشدبي

الستجابات أفخاد العيشة عمى استبانة "دكر معمسي السخحمة الثانػية في تخسيخ السزاميغ التخبػية السدتسجة مغ

سيخة الخميفة عسخ بغ الخصاب" بسجاالتيا كدرجتيا الكمية ،كالججكؿ التالي يبيغ ذلظ:

ججوؿ ( :)5.2الستػسط الحدابي واالنحخاؼ السعياري والػزف الشدبي لكل مجاؿ مغ مجاالت

استبانة دور معمسي السخحمة الثانػية في تخسيخ السزاميغ التخبػية ودرجتيا الكمية (ف =)576
ـ

السجاؿ

عجد الفقخات الستػسط الحدابي االنحخاؼ السعياري الػزف الشدبي %التختيب

الحكع

1

السجاؿ العبادي

13

4.06

.634

81.2

1

كبيخة

2

السجاؿ االجتساعي

15

3.95

.638

79

3

كبيخة

3

السجاؿ الدياسي

11

3.93

.665

78.6

4

كبيخة

4

السجاؿ التعميسي

15

4.05

.630

81

2

كبيخة

الجرجة الكمية لالستبانة

54

15.99

2.567

79.95

-

كبيخة

يتزح مغ الججكؿ الدابق أف الجرجة الكمية لتقجيخ عيشة الجراسة لجكر معمسي السخحمة الثانػية في تخسيخ

السزاميغ التخبػية السدتسجة مغ سيخة الخميفة عسخ بغ الخصاب لجػ شمبتيع حرمت عمى كزف ندبي
( )%79.95أؼ بجرجة كبيخة ،كيفدخ الباحث الشتيجة الدابقة بأف الصمبة يمسدػف مجػ حخص معمسي التخبية

اإلسالمية عمى ايراؿ السزاميغ التخبػية السدتسجة مغ سيخة الخميفة عسخ بغ الخصاب مغ خالؿ ضخب
األمثمة ليع ،خاصة ؼيسا يتشاسب كالسػقف التعميسي ،فيع ال يجخخكف جيجا في إبخاز ىحه السزاميغ بحدب
فكخة الجرس كما يخجمو كفي كافة السجاالت ،حيث أنيا تعسل عمى تخبية الصمبة عمى أف يكػنػف أفخاد فعاليغ

في مجتسعيع مغ خالؿ االرتقاء بيع كتغحيتيع بالفزائل كالسسارسات الدمػكية الدميسةػ كحسايتيع مغ
السسارسات الدمػكية الدمبية.
كتتفق إلى حجا ما الشتيجة الدابقة مع نتيجة دراسة بخىػـ ( )2119التي كذفت أف معمسي التخبية اإلسالمية

يقػمػف بتعديد الؿيع االيسانية لجػ شمبة السخحمة الثانػية بشدبة جيجة بمغت (.)%77.41
أما تختيب مجاالت االستبانة حدب أوزانيا الشدبية فكاف كسا يمي:

ا -جاء السجاؿ األكؿ (السجاؿ العبادؼ) في السختبة األكلى ،حيث حرل عمى كزف ندبي ( )%81.2كبجرجة
كبيخة ،كيفدخ الباحث ذلظ بأف ،الصمبة يقجركف عاليا الجيج الحؼ يبحلو معمسي التخبية اإلسالمية في تخسيخ
مزاميغ العبادة السدتسجة مغ سيخة الخميفة عسخ بغ الخصاب كااللتداـ بأركاف كفخائس اإلسالـ ،كالسحافطة

عمى الرالة في كقتيا  ،كالترجؽ عمى السحتاجيغ ،كغيخىا لسا ليحه السزاميغ مغ تػشيغ نفػس الصمبة عمى
فعل الصاعات كالخيخات تقخبا هلل ،كت ِ
الشاس ،كأخخػ ِ
الخيخ كالفزيمة بيغ َّ
دكية َّ
ِ
العبج
كن ْذ ِخ
َ
الشْفذَ ،
آجم ٌة يمقاىا ُ
جشات َّ
عشج رّبِو في َّ
الشعيع.
يػـ الؿيامةَ ،
َ
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 -2جاء السجاؿ الخابع (التعميسي) في السختبة الثانية ،حيث حرل عمى كزف ندبي ( )%81كبجرجة كبيخة،
كيفدخ الباحث ذلظ بأف السجاؿ التعميسي بسثل صسيع عسل السعمع ،فيػ مميء بالفخص التي تدسح لمسعمع
بتخسيخ السزاميغ التخبػية السدتسجة مغ سيخة الخميفة عسخ بغ الخصاب ،مدتغال كل مػقف تعميسي في الحث
عمى التسدظ بالعمع كأدبيات و ،كىحا السجاؿ ىػ األقخب لصبيعة ميشية السعمع الحؼ تخرز في ميشة التعميع
كتذخب مبادئيا كأخالؾياتيا ،كيػد أف تشتقل ىحه السزاميغ التعميسية إلى شمبتيع ،كأىسيا تقجيخ كاحتخاـ العمساء
كاالنتفاع مغ عمسيع السجارسة كالتفكخ كالتصبيق.

 -3جاء السجاؿ الثاني (السجاؿ االجتساعي) في السختبة الثالثة ،حيث حرل عمى كزف ندبي ()%79
كبجرجة كبيخة ،كيفدخ الباحث ذلظ بأف الصمبة يعيذػف السزاميغ االجتساعية مغ خالؿ شبيعة مجتسع

السجرسة التي تخبط بيغ أفخاده عالقات كؾيع اجتساعية مدتسجة تخاثشا االسالمي بسا ؼيو سيخة الخميفة عسخ بغ

األخػة بيشيع ،كيقػػ
الخصاب ،فيشاؾ حخص عمى تخسيخ ؾيع اجتساعية تشذخ السحبة بيغ الصمبة ،كتعع
ّ
التساسظ كالتخابط بيشيع بتمظ الؿيع ،فيي الزسانة الستقخار السجتسعات كازدىارىا ،كلكغ السعمسيغ يتخكػف

بعس ىحه السزاميغ تتخسخ لجػ الصمبة مغ تمقاء نفديا عبخ التشذئة االجتساعية التي يتمقاىا الصمبة مغ
خالؿ مؤسدات السجتسع كاألسخة كالسدجج كالشادؼ األصجقاء كغيخىع.

 -4جاء السجاؿ الثالث (السجاؿ الدياسي) في السختبة الخابعة ،حيث حرل عمى كزف ندبي ()%78.6
كبجرجة كبيخة ،كيفدخ الباحث ذلظ بأن و عمى الخغع مغ كعي السعمسيغ بأىسية تخسيخ السزاميغ الدياسية
السدتسجة مغ سيخة الخميفة عسخ بغ الخصاب إال أ ف الػاقع الدياسية الفمدصيشي يسخ بحالة مغ التأزـ في

العالقات الفمدصيشية الجاخمية ،جعل العجيج مغ السعمسيغ يدتشكفػف عغ التصخؽ ليحه السزاميغ ،ؼيسا يجفع

ىحا الػاقع البعس الخخ إلى ت خسيخ ؾيع الػحجة في مػاجية االنقداـ ،كتقبل اآلخخ في مقابل التعرب الحدبي
السقيت.
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ولسديج مغ الشتائج ،قاـ الباحث بجراسة فقخات كل مجاؿ عمى حجة ليتبيغ التالي:
أوالً -فيسا يتعمق بالسجاؿ األوؿ (السجاؿ العبادي):

قاـ الباحث بحداب الستػسصات الحدا بية كاالنحخافات السعيارية كاألكزاف الشدبية كالتختيب لفقخات ىحا

السجاؿ كسا يػضحيا الججكؿ التالي:

ججوؿ ( :)5.3تحميل الستػسط الحدابي واالنحخاؼ السعياري والػزف الشدبي والتختيب لكل فقخة مغ فقخات السجاؿ العبادي.
الحدابي

االنحخاؼ
السعياري

الػزف

الشدبي%

التقجيخ

.1

يبيغ معمسي لمصمبة ضخكرة االلتداـ بأركاف
1
كفخائس اإلسالـ.

4.48

.730

90

كبيخة ججا

1

.2

يحث معمسي الصمبة السحافطة عمى الرالة
2
في كقتيا.

4.25

.925

85

كبيخة ججا

5

.3

يغخس معمسي التخبية اإلسالمية في نفػس
3
الصمبة مخافة هللا في الدخ كالعمغ.

4.41

.822

88

كبيخة ججا

3

.4

يشسي معمسي التخبية اإلسالمية لجػ الصمبة
4
اإلحداس بتعطيع هللا عد كجل.

4.42

.809

89

كبيخة ججا

2

.5

يؤكج معمسي التخبية اإلسالمية لمصمبة ضخكرة
5
تحقيق العبػدية هلل كحجه.

4.39

.902

88

كبيخة ججا

4

.6

يبيغ معمسي التخبية اإلسالمية العقيجة
6
الرحيحة باألفعاؿ كاألقػاؿ.

4.15

.942

83

كبيخة

7

.7

يػضح معمسي التخبية اإلسالمية لمصمبة أىسية
7
الربخ عمى الصاعات.

3.95

.976

79

كبيخة

8

.8

يحث معمسي التخبية اإلسالمية الصمبة عمى
8
صياـ الشػافل.

3.33

1.241

67

متػسصة

13

.9

يخشج معمسي التخبية اإلسالمية الصمبة إلى
9
تالكة القخآف الكخيع كحفطو.

3.90

1.074

78

كبيخة

9

يبيغ معمسي التخبية اإلسالمية أىسية التػكل
1
.10
كاالعتساد عمى هللا.

4.25

.893

85

كبيخة ججا

5

يػجو معمسي التخبية اإلسالمية الصمبة الى
1
.11
تحخؼ اكقات الجعاء السدتجاب.

3.59

1.192

72

كبيخة

12

يػضح معمسي التخبية اإلسالمية لمصمبة أىسية
1
.12
التزحية في سبيل هللا.

3.79

1.128

76

كبيخة

11

يبيغ معمسي التخبية اإلسالمية لمصمبة فزل
1
.13
الرجقة في الدخ كالعمغ.

3.80

1.170

76

كبيخة

10

ـ

الفقخة

الػسط
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درجة

التختيب

يتزح مغ الججكؿ الدابق أف درجات تقجيخ السجاؿ العبادؼ مغ استبانة " دكر معمسي السخحمة الثانػية في
محافطات غدة في تخسيخ السزاميغ التخبػية السدتسجة مغ سيخة الخميفة عسخ بغ الخصاب لجػ شمبتيع "
تخاكحت بيغ ( )%90 - %67ما بيغ درجة متػسصة ككبيخة ججا ،كيبيغ أيزا الستػسط الحدابي متقارب

إلى حج ما لكل فقخة مغ فقخات السجاؿ العبادؼ نط اخ ألف العيشة مػزعة عمى بقعة جغخاؼية صغيخة ىي
محافطات قصاع غدة ،وكانت أعمى فقختيغ في السجاؿ العبادي:

 الفقخة رقع ( )1كالتي نرت عمى " يبيغ معمسي لمصمبة ضخكرة االلتداـ بأركاف كفخائس اإلسالـ " احتمت
السختبة األكلى بػزف ندبي قجره ( )%90بجرجة كبيخة ججا ،كيعدك الباحث ذلظ إلى كعي معمع التخبية

اإلسالمية بأىسية االلتداـ بأركاف كفخائس االسالـ كاإليساف باّلِل كمالئكتو ككتبو كباليػـ األخخ كبالقزاء
خيخه كشخه ،،كالتي كاف عسخ بغ الخصاب يجعػ نطخيا كعسميا إلى االلتداـ بيا؛ فيي تؤسذ لبشاء شالب
مدمع متػكل عمى ربو ،كمدمع لو تدميسا تاما ذك عقيجة راسخة سميسة ،كمسارسا لفخائس االسالـ مغ صالة
كزكاة كصػـ كحج كغيخىا ،ؼيقخف القػؿ بالعسل ليفػز ىحا الصالب فػ از عطيسا في حاؿ نجح السعمع في

تخسيخ االلتداـ بأركاف كفخائس االسالـ لجيو.

 الفقخة رقع ( )4كالتي نرت عمى " يشسي معمسي التخبية اإلسالمية لجػ الصمبة اإلحداس بتعطيع هللا عد
كجل " احتمت السختبة الثانية بػزف ندبي قجره ( )%89بجرجة كبيخة ججا ،كيعدك الباحث ذلظ إلى إدراؾ
معمسي التخبية االسالمية بأف استذعار عطسة هللا عد كجل  ،كالتي استذعخىا عسخ بغ الخصاب في حياتو

بعج االسالـ ،تقػد الصمبة إلى شخيق اليجاية ،فال يعبجكف ّإال هللا كال ُيذخكػف بو أحجا ،كيفخدكنو بالجعاء

تسدظ السدمع
كالخجاء ك
العبػدية كاالستعانة ،ك ّ
التػكلّ ،
ّ
كيؤدؼ استذعار عطسة هللا -تعالى -كحلظ إلى ّ
يب
بجيشوّ ،
فيؤدؼ الرالة كالدكاة ،كيرػـ رمزاف ،كيجعػ هللا مباشخة دكف كاسصة ،فيػ ُيجرؾ ّ
أف هللا قخ ٌ
جيب.
ُم ٌ

وأف أدنى فقختيغ في ىحا السجاؿ كانتا:
 الفقخة رقع ( )8كالتي نرت عمى " يحث معمسي التخبية اإلسالمية الصمبة عمى صياـ الشػافل " احتمت
السختبة األخيخة بػزف ندبي قجره ( )%67بجرجة متػسصة ،كيعدك الباحث ذلظ إلى أف صياـ الشػافل ال يعج
مغ الزخكرة كالفخائس أك الػاجبات كرياـ شي خ رمزاف ،بل تؤدػ حدب االستصاعة كالقجرة عمى
أدائيا ،كحالة التفخغ كالسجيػد الحىشي أك البجني السبحكؿ مغ قبل الصالب.

 الفقخة رقع ( )11كالتي نرت عمى " يػجو معمسي التخبية اإلسالمية الصمبة إلى تحخؼ أكقات الجعاء
السدتجاب " احتمت السختبة ما قبل األخيخة بػزف ندبي قجره ( )%72بجرجة كبيخة ،كيعدك الباحث ذلظ إلى

أنو كبالخغع مغ أىسية الجعاء كالمجػء إلى هللا بالجعاء في أكقات ذكخت الدشة السحسجية أنيا مشجكبة
لمجعاء ،إال أف معمع التخبية اإلسالمية يجج أنو مغ األكلى بسكاف تخسيخ معشى الجعاء كالمجػء إلى اإللو

السعبػد ،كأف استذعار عطستو كالحاجة إليو أكلى لجػ الصمبة ،لسا لحلظ مغ تخسيخ االيساف في قمػبيع.
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ثانياً -فيسا يتعمق بالسجاؿ الثاني (السجاؿ االجتساعي):

قاـ الباحث بحداب الستػسصات الحدابية كاالنحخافات السعيارية كاألكزاف الشدبية كالتختيب لفقخات ىحا

السجاؿ كسا يػضحيا الججكؿ التالي:

ججوؿ ( :)5.4تحميل الستػسط الحدابي واالنحخاؼ السعياري والػزف الشدبي والتختيب لكل فقخة مغ فقخات السجاؿ االجتساعي
الحدابي

االنحخاؼ
السعياري

الػزف

الشدبي%

التقجيخ

يبيغ معمسي التخبية اإلسالمية أىسية االلتداـ بالؿيع
1
.1
االجتساعية.

4.08

.914

82

كبيخة

4

يؤكج معمسي التخبية اإلسالمية لمصمبة عمى ضخكرة
2
.2
تحقيق مبجأ السداكاة االجتساعية.

3.93

.975

79

كبيخة

9

3.87

1.020

77

كبيخة

10

4.02

1.038

80

كبيخة

5

3.78

1.066

76

كبيخة

12

3.78

1.134

76

كبيخة

12

4.14

.971

83

كبيخة

3

4.17

.872

83

كبيخة

2

3.99

1.045

80

كبيخة

8

3.71

1.117

74

كبيخة

14

3.87

1.061

77

كبيخة

10

4.00

.997

80

كبيخة

7

3.62

1.184

72

كبيخة

15

4.25

.962

85

4.02

1.022

80

ـ

الػسط

الفقخة

يخشج معمسي التخبية اإلسالمية الصمبة عمى تحقيق
3
.3
مبجأ العجالة االجتساعية.

يحث معمسي التخبية اإلسالمية الصمبة عمى السعاممة
4
.4
اإلندانية مع السدمسيغ كغيخ السدمسيغ.

يػضح معمسي التخبية اإلسالمية لمصمبة أىسية تحقيق
5
.5
األمغ االجتساعي.
يحث معمسي التخبية اإلسالمية الصمبة عمى التػازف
6
.6
بيغ السرالح العامة كالخاصة.
يػجو معمسي التخبية اإلسالمية الصمبة عمى أىسية
7
.7
السحاسبة الحاتية.
يطيخ معمسي التخبية اإلسالمية لمصمبة السخدكد
8
.8
االجتساعي لألمخ بالسعخكؼ كالشيي عغ السشكخ.

يحث معمسي التخبية اإلسالمية الصمبة عمى احت اخـ
9
.9
الكبيخ كالعصف عمى الرغيخ.
يحث معمسي التخبية اإلسالمية الصمبة عمى نبح
1
.10
التعرب في الخأؼ.

يػجو معمسي التخبية اإلسالمية الصمبة عمى ضخكرة
1
.11
بشاء عالقات اجتساعية فاعمة مع اآلخخيغ.

يؤكج معمسي التخبية اإلسالمية لمصمبة أىسية مداعجة
1
.12
الفقخاء كالسحتاجيغ.

يػضح معمسي التخبية اإلسالمية لمصمبة خصػرة تفذي
1
.13
ضاىخة التدػؿ في السجتسع.
يححر معمسي التخبية اإلسالمية الصمبة مغ رفقاء
1
.14
الدػء كمجالدتيع.

يحث معمسي التخبية اإلسالمية الصمبة عمى الكخـ
1
.15
كالدخاء
025

درجة

كبيخة
ججا

كبيخة

التختيب

1
5

يتبيغ مغ الججكؿ الدابق أف درجات تقجيخ السجاؿ االجتساعي مغ استبانة "دكر معمسي السخحمة الثانػية في
محافطات غدة في تخسيخ السزاميغ التخبػية السدتسجة مغ سيخة الخميفة عسخ بغ الخصاب لجػ شمبتيع"

تخاكحت بيغ ( )%85 - %72ما بيغ درجة كبيخة ككبيخة ججا ،كيبيغ أيزا الستػسط الحدابي متقارب إلى
حج ما لكل فقخة مغ فقخات السجاؿ االجتساعي نط اخ ألف العيشة مػزعة عمى بقعة جغخاؼية صغيخة ىي

محافطات قصاع غدة ،ىحا وكانت أعمى فقختيغ في السجاؿ العبادي:

 الفقخة رقع ( ) 14كالتي نرت عمى "يححر معمسي التخبية اإلسالمية الصمبة مغ رفقاء الدػء كمجالدتيع "
احتمت السختبة األكلى بػزف ندبي قجره ( )%85بجرجة كبيخة ججا ،كيعدك الباحث ذلظ إدراؾ السعمع أف
مراحبة رفقاء الدػء تؤدؼ إلى تفخيط الصمبة في الػاجبات الجيشية كالرمػات ،كتزييع األكقات في

السحخمات مغ الغيبة كالشسيسة كتتبع العػرات ،كالػؾيعة بيغ األصجقاء ،كالدخخية مغ الشساذج الخمػقة

ٍ
بذكل
سبب إلفداد أخالؽ الصمبة  ،فالصالب عشجما ُيحاط بخفقة سػء يتأثّخ بيع
الدػء ىع ٌ
كالشاجحة ،فخفقاء ّ
كبيخ؛ بدبب حثّيع السدتسخ لو عمى ارتكاب ال ّحنػب كالسعاصي  ،كسا أف السعمسيغ يجركػف أف السخحمة العسخية
التي يسخ بيا الصمبة في الثانػية ىي مخحمة حداسة يتأثخ فييا الصمبة بالخفاؽ كتشعكذ سمبا عمى مشاحي

فالشاس عشجما يخكف اإلنداف
خرية ك
تؤدؼ إلى تجميخ الحياة ّ
االجتساعية لإلندافّ ،
الدػء ّ
ّ
الذ ّ
حياتو ،فخفقة ّ
يؤدؼ إلى
مسا ّ
ّ
الديئيغ تخاىع يبتعجكف عشو كيشفخكف مشو ّ
الدػء كيدمكيا ،كيراحب األشخاص ّ
يتتبع شخؽ ّ
عدلتو في السجتسع الحؼ يعير ؼيو.

 الفقخة رقع ( )8كالتي نرت عمى " ُي طيخ معمسي التخبية اإلسالمية لمصمبة السخدكد االجتساعي لألمخ
بالسعخكؼ كالشيي عغ السشكخ " احتمت السختبة الثانية بػزف ندبي قجره ( )%83بجرجة كبيخة ،كيعدك الباحث
ذلظ إلى كعي السعمع بجكر األمخ بالسعخكؼ كالشيي عغ السشكخ في تذكيل رأؼ عاـ بيغ الصمبة يحارب

السشكخات ،كسا يعي السعمع أمغ األمخ بالسعخكؼ كالشيي عغ السشكخ مشيج يديع في الػحجة بيغ الصمبة عمى

أساس السعخكؼ ،فالكل الفمدصيشي يخكب سفيشة كاحجة ،بجكف التشاصح بالسعخكؼ بيغ راكبييا ستغخؽ في
أمػاج السشكخات كأكليا االقتتاؿ كالتشاحخ بيغ أبشاء الػشغ الػاحج ،كمغ ىحا السشصمق ،فإف األمخ بالسعخكؼ

كالشيي عغ السشكخ سبيل إلى الػحجة ليجافع الجسيع عغ كششو السدمػب.
وأف أدنى فقختيغ في ىحا السجاؿ كانتا:
 الفقخة رقع ( ) 13كالتي نرت عمى "يػضح معمسي التخبية اإلسالمية لمصمبة خصػرة تفذي ضاىخة التدػؿ
في السجتسع " احتمت السختبة األخيخة بػزف ندبي قجره ( )%72بجرجة كبيخة ،كيعدك الباحث ذلظ إلى أف
ضاىخة التدػؿ غيخ مشتذخة بقصاع غدة بذكل كبيخ ،كىحا يعػد إلى التكافل االجتساعي الحؼ تقػـ بو األسخ
تجاه بعزيا البعس ،كحلظ الشطخة الستجنية لطاىخة التدػؿ  ،كىحه الشطخة مدتسجة مغ الثقافة االسالمية،
حيث حجيث الشبي األكخـ " :اليج العميا خيخ مغ اليج الدفمي".

 الفقخة رقع ( )10كالتي نرت عمى " ي حث معمسي التخبية اإلسالمية الصمبة عمى نبح التعرب في الخأؼ"
احتمت السختبة ما قبل األخيخة بػزف ندبي قجره ( )%74بجرجة كبيخة ،كيعدك الباحث ذلظ إلى أنو كعمى
الخغع مغ كعي السعمع بخصػرة التعرب في الخأؼ ،لسا لو مغ أثار سيئة كػياب الحكسة في التفكيخ
026

كالخشاد في الترخفات كسيادة األىػاء كتحكيع الشدكات كالشدعات العربية الزيقة كفقج الخكية كاالستجابة
إلى عػامل الفتشة  ،كمشع اآلخخيغ مغ مسارسة حقػقيع السذخكعة ،كحق التعبيخ عغ الخأؼ ،إال أف السعمع
قج يػاجو بتيارات معاكدة تغحؼ التعرب لمخأؼ كاإلعالـ الحدبي كتعبئة األحداب الدياسية لسشاصخييا

كمغ بيشيع شمبة السخحمة الثانػية خاصة في ضل االنقداـ الدياسي البػيس كالتي تعيذو محافطات غدة.
ثالثاً -فيسا يتعمق بالسجاؿ الثالث (السجاؿ الدياسي):

قاـ الباحث بحداب الستػسصات الحدابية كاالنحخافات السعيارية كاألكزاف الشدبية كالتختيب لفقخات ىحا

السجاؿ كسا يػضحيا الججكؿ التالي:

ججوؿ ( :)5.5تحميل الستػسط الحدابي واالنحخاؼ السعياري والػزف الشدبي والتختيب لكل فقخة مغ فقخات السجاؿ الدياسي
الحدابي

االنحخاؼ
السعياري

الػزف

.998

85

الػسط

ـ

الفقخة

.1

يؤكج معمسي التخبية اإلسالمية لمصمبة ضخكرة
1
شعػر الحاكع بالسدؤكلية الدياسية.

4.27

الشدبي%

درجة

التقجيخ
كبيخة
ججا

التختيب
1

.2

يؤكج معمسي التخبية اإلسالمية لمصمبة أىسية
2
العسل بسبجأ الذػرػ.

4.16

.939

83

كبيخة

2

.3

يحتخـ معمسي التخبية اإلسالمية اتجاىات
3
الصمبة التي تخالف رأيو الدياسي.

3.91

1.061

78

كبيخة

7

.4

يػجو معمسي التخبية اإلسالمية الصمبة عمى
4
أىسية العسل الدياسي الػحجكؼ.

3.56

1.199

71

كبيخة

11

.5

يحث معمسي التخبية اإلسالمية الصمبة عمى
5
العجؿ حتى مع الخرػـ.

3.96

1.045

79

كبيخة

5

.6

يحث معمسي التخبية اإلسالمية لمصمبة السػقف
6
الػششي مغ األحجاث الدياسية العالسية.

3.66

1.179

73

كبيخة

10

.7

يحث معمسي التخبية اإلسالمية الصمبة عمى
7
رفس الطمع.

4.05

1.030

81

كبيخة

4

.8

يبيغ معمسي التخبية اإلسالمية لمصمبة ضخكرة
8
محاسبة السديء حدب اإلساءة.

3.72

1.166

74

كبيخة

8

.9

يػضح معمسي التخبية اإلسالمية لمصمبة أىسية
9
رفق الحاكع بخعيتو.

4.08

1.030

82

كبيخة

3

يؤكج معمسي التخبية اإلسالمية لمصمبة عمى
1
.10
ضخكرة محاسبة الحاكع إذا أخصأ.

3.96

1.094

79

كبيخة

5

يبيغ معمسي التخبية اإلسالمية لمصمبة ضخكرة
1
.11
الحدـ في الق اخرات السريخية.

3.89

1.157

78

كبيخة

8
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يتزح مغ الججكؿ الدابق أف درجات تقجيخ السجاؿ الدياسي مغ استبانة "دكر معمسي السخحمة الثانػية في
محافطات غدة في تخسيخ السزاميغ التخبػية السدتسجة مغ سيخة الخميفة عسخ بغ الخصاب لجػ شمبتيع"
تخاكحت بيغ ( )%85 - %71ما بيغ درجة كبيخة ككبيخة ججا ،كيبيغ أيزا الستػسط الحدابي متقارب إلى
حج ما لكل فقخة مغ فقخات السجاؿ االجتساعي نط اخ ألف العيشة مػزعة عمى بقعة جغخاؼية صغيخة ىي

محافطات قصاع غدة ،وكانت أعمى فقختيغ في السجاؿ الدياسي:
 الفقخة رقع ( )1كالتي نرت عمى "يؤكد معلم ال ربية اإل المية للطلبة ضرورة شعور ال اكم بالم ؤولية
ال يا ية" احتمت السختبة األكلى بػزف ندبي قجره ( )%85بجرجة كبيخة ججا ،كيعدك الباحث ذلظ إلى أف

معمسي التخبية اإلسالمية جدء مغ الشديج االجتساعي كالدياسي لمسجتسع الفمدصيشي ،فيػ يدعي إلى تػعية
الصمبة بحقػقيع كالحرػؿ عمييا ،كىحا ال يكػف إال إذا شعخ الحاكع كالسدؤكؿ بسدؤكليتو الدياسية التي

تتزسغ مدؤكلية الحاكع عغ رعيتو كحدغ إدارتو كاألخح بيجىع إلى االستقخار كاالزدىار كالتقجـ كحسياتيع
كصج الخصخ عشيع كااللتداـ بالػعػد كالػفاء بيا لخعيتو.

 الفقخة رقع ( )2كالتي نرت عمى "يؤكج معمسي التخبية اإلسالمية لمصمبة أىسية العسل بسبجأ الذػرػ "

احتمت السختبة الثانية بػزف ندبي قجره ( )%83بجرجة كبيخة ،كيعدك الباحث ذلظ إلى إدراؾ معمع التخبية
اإلسالمية لزخكرة تػعية الصمبة بأف العسل بسبجأ الذػرػ يحفع السجتسع مغ الق اخرات الخاشئة ،فالسذػرة

تػفخ الفخصة لالستساع آلراء أىل السعخفة كالحكسة كالخبخة ،كمشاقذة اآلراء السصخكحة لترػيب مػاشغ
الخمل بيا كتشسيتيا ،كتتيح الفخصة الختيار آراء كاقتخاحات تػفخ خيخ أكبخ لمسجتسع ،كسا أنيا تحسي
أصحاب األمخ مغ اإلعجاب بالشفذ كالغخكر نجاة مغ السرائب ،كالحفاظ عمى رضا األغمبية العامة مغ

الذعب.

وأف أدنى فقختيغ في ىحا السجاؿ كانتا:
 الفقخة رقع ( )4كالتي نرت عمى " يػجو معمسي التخبية اإلسالمية الصمبة عمى أىسية العسل الدياسي
الػحجكؼ " احتمت السختبة األخيخة بػزف ندبي قجره ( )%71بجرجة كبيخة ،كيعدك الباحث ذلظ إلى كعي
معمسي التخبية اإلسالمية بأف الذباب الراعج كالستسثل بصمبة السخحمة الثانػية يجب أف يعي الحؿيقة التي
حخفيا التعرب الحدبي ،كىي أف العسل الدياسي الػحجكؼ ىػ الصخيق األقرخ كاألصػب نحػ تحقيق

األىجاؼ الػششية الفمدصيشية ،كالػصػؿ إلى حالة مغ الػحجة كالتالحع السجتسعي بجال مغ حالة التذخذـ
التي تعيذيا الحالة الفمدصيشية كالتي تجعل مغ تزحيات ىؤالء الذباب كالصمبة جيػدا مبعثخة مذتتة ال

فائجة مشيا.

 الفقخة رقع ( )6كالتي نرت عمى " ي ث معلم ال ربية اإل المية للطلبة الموقف الوطن من األ داث
ال يا ية العالمية " احتمت السختبة ما قبل األخيخة بػزف ندبي قجره ( )%73بجرجة كبيخة ،كيعدك الباحث
ذلظ إلى إدراؾ معمسي التخبية اإلسالمية ألىسي ة امتالؾ الػعي مغ الحجاث الدياسية العالسية كتأثيخىا عمى
قزيتشا الفمدصيشية كالشطخ إلى ىحه األحجاث كفق السشطػر الػششي الحؼ يخجـ السرمحة الػششية ككل.
028

رابعاً -فيسا يتعمق بالسجاؿ الخابع (السجاؿ التعميسي):

قاـ الباحث بحداب الستػسصات الحدابية كاالنحخافات السع يارية كاألكزاف الشدبية كالتختيب لفقخات ىحا

السجاؿ كسا يػضحيا الججكؿ التالي:

ججوؿ( :)5.6تحميل الستػسط الحدابي واالنحخاؼ السعياري والػزف الشدبي والتختيب لكل فقخة مغ فقخات السجاؿ التعميسي
ـ

الفقخة

.1

يحث معمسي التخبية االسالمية عمى تحخؼ الرجؽ
1
عشج نذخ العمع.

.2
.3
.4
.5
.6

يؤكج معمسي التخبية االسالمية لمصمبة بمػغ السخاتب
3
العميا في التعميع.

يػضح معمسي التخبية االسالمية لمصمبة ضخكرة
4
تقجيخ كاحتخاـ العمساء كاالنتفاع مغ عمسيع.

يػضف معمسي التخبية االسالمية أسمػب التعديد في
5
تعامميع مع الصمبة.
يطيخ معمسي التخبية االسالمية لمصمبة التػاضع في
6
شمب كنذخ العمع.

.7
.8

تعمع8الذعخ كاألدب كالبالغة الكتداب أساليب

.9

يحث معمسي التخبية االسالمية الصمبة عمى تعمع
9
الذعخ لالستفادة مشو في التعبيخ.

الشدبي%

4.54

.742

91

الػسط

يػضح معمسي التخبية االسالمية لمصمبة شخيقة تعمع
2
األقخاف.

يبخز معمسي التخبية االسالمية لمصمبة أساليب
7
السحاكخة الرحيحة.

الحدابي

االنحخاؼ
السعياري

الػزف

يؤكج معمسي التخبية االسالمية لمصمبة عمى ضخكرة

الفراحة.

يذجع معمسي التخبية االسالمية الصمبة عمى التعسق
1
.10
في السػاد الجراسية.
يػجو معمسي التخبية االسالمية عمى أف يصبقػا ما
1
.11
تعمسػه.

يحث معمسي التخبية االسالمية الصمبة عمى االنتفاع
1
.12
بالعمع كمجالدة.
يؤكج معمسي التخبية االسالمية لمصمبة عمى ضخكرة
1
.13
اخالص الشية في شمب العمع.
يحجث معمسي التخبية االسالمية الصمبة عمى تجبخ
1
.14
القخاف الكخيع.
يبيغ معمسي التخبية االسالمية لمصمبة أف العمع ال
1
.15
يختبط بدغ ،فيػ مغ السيج إلى المحج

029

درجة

التقجيخ
كبيخة
ججا

التختيب
1

3.88

1.016

78

كبيخة

12

4.17

.985

83

كبيخة

6

4.31

.946

86

4.05

1.050

81

4.24

.924

85

3.97

1.066

79

كبيخة
ججا

كبيخة
كبيخة
ججا

كبيخة

2
10
5
11

3.51

1.271

70

كبيخة

14

3.39

1.296

68

متػسصة

15

3.85

1.075

77

كبيخة

13

4.10

1.003

82

كبيخة

8

4.15

.987

83

كبيخة

7

4.28

.960

86

4.30

.927

86

4.10

1.003

82

كبيخة
ججا

كبيخة
ججا

كبيخة

4
3
8

يبيغ الججكؿ الدابق أف درجات تقجيخ السجاؿ التعميسي مغ استبانة "دكر معمسي السخحمة الثانػية في
محافطات غدة في تخسيخ السزاميغ التخبػية السدتسجة مغ سيخة الخميفة عسخ بغ الخصاب لجػ شمبتيع"

تخاكحت بيغ ( )%91 - %68ما بيغ درجة متػسصة ككبيخة ججا ،كيبيغ أيزا الستػسط الحدابي متقارب

إلى حج ما لكل فقخة مغ فقخات السجاؿ االجتساعي نط اخ ألف العيشة مػزعة عمى بقعة جغخاؼية صغيخة ىي
محافطات قصاع غدة ،ىحا وكانت أعمى فقختيغ في السجاؿ العبادي:

 الفقخة رقع ( )1كالتي نرت عمى " ي ث معلم ال ربية اال المية لى

ر الصدق ند نشر العلم "

احتمت السختبة األكلى بػزف ندبي قجره ( )%91بجرجة كبيخة ججا ،كيعدك الباحث ذلظ إلى أىسية تػعية

جسيػر الصمبة بأخالؾيات العمع كالبحث األكاديسي كبساـية األمانة العمسية كخصػرة االنتياكات الستختبة عمييا.

 الفقخة رقع ( )4كالتي نرت عمى " يوضح معلم ال ربية اال المية للطلبة ضرورة قدير وا رام العلماء
واالن فاع من لمهم " احتمت السختبة الثانية بػزف ندبي قجره ( )%86بجرجة كبيخة ججا ،كيعدك الباحث

ذلظ إلى سعي معمسي التخبية اإلسالمية إلنذاء جيل يقجر العمع كالعمساء كػنيع أصحاب فزل عميو،
مرجاقا لقػؿ الذاعخ" :مغ عمسشي حخفا كشت لو عبجا" ،كذلظ في ضل تجني كانييار مشطػمة الؿيع لجػ
الجيل الحالي مقارنة باألجياؿ الدابقة ،كالعػدة إلى االنتفاع مغ عمسيع مرجاقا لمحجيث الذخيف" :الحكسة

ضالة السؤمغ".

وأف أدنى فقختيغ في ىحا السجاؿ كانتا:
 الفقخة رقع ( )9كالتي نرت عمى " يحث معمسي التخبية االسالمية الصمبة عمى تعمع الذعخ لالستفادة مشو
في التعبيخ" احتمت السختبة األخيخة بػزف ندبي قجره ( )%68بجرجة متػسصة ،كيعدك الباحث ذلظ إلى أف

الذعخ كعمى الخغع مغ أىسيتو في تشسية الحكؽ األدبي لجػ الصمبة ،إال أف السعمع يتيح مجاالت متعجدة

لسداعجة الصمبة عمى التعبيخ مشيا إلى جانب الذعخ اإلذاعة السجرسية ،كالسشاقذة كالحػار خالؿ السػاقف

التعميسية ،كسا أف الذعخ يحتاج إلى ممكات خاصة قج يستمظ البعس كليذ جسيع أك أغمب الصمبة.
 الفقخة رقع ( )8كالتي نرت عمى " يؤكد معلم ال ربية اال المية للطلبة لى ضرورة علم الشعر واألدب
والبالغة الك اب أ اليب الفصا ة " احتمت السختبة ما قبل األخيخة بػزف ندبي قجره ( )%70بجرجة

كبيخة ،كيعدك الباحث ذلظ إلى أف اكتداب أساليب الفراحة تكػف مغ كجية نطخ معمسي التخبية

اإلسالمية عشج شخيق تجػيج كتالكة القخآف الكخيع ،بيشسا يخكد عمى الذعخ كاألدب كالبالغة معمسي المغة

العخبية بذكل أكبخ.

031

* الشتائج الستعمقة بالدؤاؿ الثاني

يشز الدؤاؿ الثاني مغ أسئمة الجراسة عمى :ىل تػجج فخوؽ ذات داللة احرائية عشج مدتػى الجاللة ( ≤ α
 )0.05بيغ متػسصات تقجيخات أفخاد العيشة لجور معمسي السجارس الثانػية بسحافطات غدة في تخسيخ
السزاميغ التخبػية السدتسجة مغ سيخة الخميفة عسخ بغ الخصاب لجى شمبتيع تبع ًا لستغيخ الجشذ (ذكخ،

أنثى).

كلإلجابة عغ ىحا الدؤاؿ قاـ الباحث بالسقارنة بيغ متػسط تقجيخات الصمبة الحكػر (ف= )260كمتػسط
تقجيخات الصالبات (ف= )316لجكر معمسي السجارس الثانػية بسحافطات غدة في تخسيخ السزاميغ التخبػية
السدتسجة مغ سيخة الخميفة عسخ بغ الخصاب لجػ شمبتيع مػضػع الجراسة باستخجاـ اختبار ت ""T. test

لمفخكؽ بيغ متػسصات عيشتيغ مدتقمتيغ ،كالججكؿ التالي يػضح ذلظ:

ججوؿ ( :)5.7نتيجة اختبار الفخوؽ في تقجيخات أفخاد العيشة لجور معمسي السجارس الثانػية بسحافطات

غدة في تخسيخ السزاميغ التخبػية السدتسجة مغ سيخة الخميفة عسخ بغ الخصاب لجى شمبتيع تبعاً لستغيخ الجشذ
السجاؿ
السجاؿ العبادي
السجاؿ االجتساعي
السجاؿ الدياسي
السجاؿ التعميسي
االستبانة ككل

الػسط

االنحخاؼ

الجشذ

العجد

ذكخ

260

4.09

أنثى

316

4.03

.612

ذكخ

260

4.01

.605

أنثى

316

3.88

.662

ذكخ

260

3.98

.654

أنثى

316

3.88

.673

ذكخ

260

4.09

.607

أنثى

316

4.01

.650

ذكخ

260

4.05

.540

أنثى

316

3.95

.567

الحدابي

السعياري
.657

قيسة

الكيسة

""T

االحتسالية

1.142

.254

2.394

*.017

1.942

.053

1.506

.133

2.014

*.045

مدتػى الجاللة
غيخ دالة
إحرائيا
دالة عشج
0.05
غيخ دالة
إحرائيا
غيخ دالة
إحرائيا
دالة عشج
0.05

ؾيسة  tالججكلية عشج درجات حخية ( )574كمدتػػ داللة  0.05تداكؼ ( ،)1.965كمدتػػ داللة  0.01تداكؼ ()2.586

يتبيغ مغ الججوؿ الدابق ما يمي:
 -أف ؾيسة  Tالسحدػبة أقل مغ ؾيسة  Tالججكلية في السجاالت (العبادؼ كالدياسي كالتعميسي) ،مسا يعشي

أنو ال تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية بيغ بيغ متػسصات تقجيخات أفخاد العيشة لجكر معمسي السجارس الثانػية
بسحافطات غدة لجكرىع في تخسيخ السزاميغ التخبػية السدتسجة مغ سيخة الخميفة عسخ بغ الخصاب لجػ

شمبتيع تعدؼ لمجشذ في ىحه السجاالت.
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كيعدك الباحث ذلظ إلى أف الصمبة كمغ كال الجشديغ لجييع االستيعاب الكافي لسا يقػلو معمسي التخبية

اإلسالمية كيخسخػن و مغ مزاميغ عبادية كسياسية كتعميسية ،فكال مغ الحكػر كاإلناث يتعخضػف لشفذ
الثقافة في مجتسع غدؼ متجانذ في خصابو الجيشي كمعاناتو الدياسية مذتخكة ،كشسػحاتو التعميسية عالية.

كتختمف ىحه الشتيجة مع دراسة بخىػـ ( )2009التي تػصمت إلى كجػد فخكؽ في تقجيخ شمبة السخحمة

الثانػية لجكر السعمع في تعديد الؿيع االيسانية تعدػ لعامل الجشذ ،ككانت الفخكؽ لرالح اإلناث.

 -أف ؾيسة  Tالسحدػبة أكبخ مغ ؾيسة  Tالججكلية في السجاؿ االجتساعي كالجرجة الكمية لالستبانة ،مسا

يعشي أنو تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية بيغ بيغ متػسصات تقجيخات افخاد العيشة لجكر معمسي السجارس
الثانػية بسحافطات غدة لجكرىع في تخسيخ السزاميغ التخبػية السدتسجة مغ سيخة الخميفة عسخ بغ الخصاب

لجػ شمبتيع تعدؼ لمجشذ في السجاؿ االجتساعي ،كالجرجة الكمية لالستبانة ،ككانت الفخكؽ لرالح الصمبة
الحكػر في كمتي الحالتيغ.

كيعدك الباحث ذلظ إلى أف الصمبة الحكػر مغ شمبة السخحمة الثانػية يججكف أف معمسي التخبية اإلسالمية

يبحلػف جيػدا أكبخ معيع مغ أجل تخسيخ السزاميغ التخبػية السدتسجة مغ سيخة الخميفة عسخ بغ الخصاب
لجييع ،كػف أف السعمسيغ يخكف أف عساد بشاء السجتسع ىع الحكػر ،كىحا يعػد لصبيعة السجتسع الحكػرؼ في
محافطات غدة التي ال يدتثشى مغ ىحه الشطخة حالو في ذلظ حاؿ السجتسعات العخبية.

كتتفق الشتيجة الدابقة مع نتائج دراسة العػيصي ( ،)2100حيث كججت فخكؽ تعدػ لستغيخ الجشذ ككانت

الفخكؽ لرالح الحكػر ،كاختمفت إلى حجا ما ىحه الشتيجة أيزا مع دراسة اليشجؼ ( )2110التي كذفت أنو ال
تػجج فخكؽ بيغ متػسصات درجات شمبة الرف الثاني عذخ نحػ دكر السعمع في تشسية بعس الؿيع

االجتساعية تعدػ لستغيخ الجشذ.

كتختمف إلى حجا ما الشتيجة الدابقة مع د ارسة أبػ خػصة ( )2010التي كذفت أنو ال تػجج فخكؽ في

دكر معمسي السخحمة الثانػية في تعديد اآلداب اإلسالمية مغ كجية نطخ شمبتيع تعدػ لستغيخ الجشذ ،كسا

اختمفت مع دراسة الخػالجة ( )2005التي كذفت أنو ال تػجج فخكؽ في درجة تقجيخ شمبة التعميع الثانػؼ

لجرجة إسياـ معمسي كمعمسات التخبية اإلسالمية في تقجيع مػاقف تعميسية تداعج شمبة التعميع الثانػية عمى
اكتداب الؿيع االجتساعية تعدػ لستغيخ الجشذ.
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* الشتائج الستعمقة بالدؤاؿ الثالث

يشز الدؤاؿ الثالث مغ أسئمة الجراسة عمى :ىل تػجج فخوؽ ذات داللة احرائية عشج مدتػى الجاللة ( ≤ α
 )0.05بيغ متػسصات تقجيخات أفخاد العيشة لجور معمسي السجارس الثانػية بسحافطات غدة في تخسيخ
السزاميغ التخبػية السدتسجة مغ سيخة الخميفة عسخ بغ الخصاب لجى شمبتيع تبع ًا لستغيخ التخرز
(عمسي  ،أدبي  ،شخعي).

كلإلجابة عغ ىحا الدؤاؿ تع استخجاـ اختبار تحميل التبايغ األحادؼ  One Way ANOVAلمكذف عغ

الفخكؽ بيغ متػسصات تقجيخات عيشة الجراسة مغ معمسي السجارس الثانػية بسحافطات غدة في تخسيخ
السزاميغ التخبػية السدتسجة مغ سيخة الخميفة عسخ بغ الخصاب لجػ شمبتيع تبعا لستغيخ التخرز ،كالججكؿ

التالي يػضح ذلظ:

ججوؿ ( :)5.8نتيجة اختبار الفخوؽ في تقجي خات أفخاد العيشة لجور معمسي السجارس الثانػية بسحافطات غدة

في تخسيخ السزاميغ التخبػية السدتسجة مغ سيخة الخميفة عسخ بغ الخصاب لجى شمبتيع تبع ًا لستغيخ التخرز
السجاؿ

السجاؿ العبادي

السجاؿ االجتساعي

السجاؿ الدياسي

السجاؿ التعميسي

االستبانة ككل

السخبعات

درجات
الحخية

متػسط

بيغ السجسػعات

2.177

2

1.089

داخل السجسػعات

230.079

573

.400

االجسالي

232.256

575

بيغ السجسػعات

4.970

2

2.485

داخل السجسػعات

229.758

573

.400

االجسالي

234.727

575

بيغ السجسػعات

.063

2

.032

داخل السجسػعات

255.331

573

.444

االجسالي

255.394

575

بيغ السجسػعات

2.045

2

1.023

داخل السجسػعات

226.231

573

.395

االجسالي

228.276

575

بيغ السجسػعات

1.942

2

.971

داخل السجسػعات

175.993

573

.306

االجسالي

177.935

575

مرجر التبايغ

مجسػع

السخبعات

قيسة
""F

2.721

6.219

.071

2.590

3.172

مدتػى الجاللة
غيخ دالة
إحرائيا

دالة عشج
0.01

غيخ دالة
إحرائيا

غيخ دالة
إحرائيا

دالة عشج
0.05

ؾيسة  Fالججكلية عشجؼ درجتي حخية ( )573 ،2كمدتػػ داللة  0.05تداكؼ ( ،)3.02كمدتػػ داللة  0.01تداكؼ (.)4.65

يتزح مغ الججوؿ الدابق الشتائج التالية:
 -أف ؾيع "ؼ" السحدػبة أقل مغ ؾيسة "ؼ" الججكلية في السجاالت (العبادؼ ،الدياسي ،التعميسي) ،كىحا يجؿ

عمى أنو ال تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية بيغ متػسصات تقجيخات أفخاد العيشة لجكر معمسي السجارس
الثانػية بسحافطات غدة في تخسيخ السزاميغ التخبػية السدتسجة مغ سيخة الخميفة عسخ بغ الخصاب لجػ

شمبتيع تعدػ لستغيخ التخرز في السجاالت السحكػرة .كيفدخ الباحث الشتيجة الدابقة بأف الصمبة مغ جسيع

التخررات يخكف الجيج الحؼ يبحلو معمسي التخبية اإلسالمية في تخسيخ السزاميغ التخبػية العبادية
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كالدياسية كالتعميسية السدتسجة مغ سيخة الخميفة عسخ بغ الخصاب لجػ شمبتيع ،فالسعمسػف حخيرػف عمى
ذلظ ،كػنيع يشطخكف إلى شمبتيع بانيع جيل السدتقبل الحؼ يشاط بيع العسل عمى تحخيخ البالد مغ االحتالؿ

الرييػني ،فيمدـ إعجادىع عباديا فيتسكغ االيساف مغ نفػسيع كقمػبيع ،كيكػف لجػ ىحا الجيل الػعي الدياسي

لمتعامل مع جسيع أشياؼ السجتسع الفمدصيشي عمى أساس تقبل اآلخخ كالدساح بالتعجدية الدياسية كحخية
الخأؼ كالتعبيخ ،كعجـ قسع الحخيات ،كاتخاذ القخار بعج الذػرػ مع الجسيع ،كفي ذات الػقت ىػ يدمحيع
بأدكات العمع كسجخل كتأىيل لكل السجاالت.

كتتفق ىحه الشتيجة إلى حجا ما مع دراسة الخػالجة ( )2005التي كذفت أنو ال تػجج فخكؽ في درجة تقجيخ

شمبة التعميع الثانػؼ لجرجة إسياـ معمسي كمعمسات التخبية اإلسالمية في تقجيع مػاقف تعميسية تداعج شمبة

التعميع الثانػية عمى اكتداب الؿيع االجتساعية تعدػ لستغيخ الجراسة األكاديسية (أدبي ،عمسي).

 -أف ؾيع "ؼ" السحدػبة أكبخ مغ ؾيسة "ؼ" الججكلية في السجاؿ االجتساعي كالجرجة الكمية لالستبانة ،كىحا

يجؿ عمى أنو تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية بيغ متػسصات تقجيخات عيشة الجراسة لجكر معمسي السجارس
الثانػية بسحافطات غدة في تخسيخ السزاميغ التخبػية السدتسجة مغ سيخة الخميفة عسخ بغ الخصاب لجػ

شمبتيع تعدػ لستغيخ التخرز في السجاؿ االجتساعي كالجرجة الكمية لالستبانة ،كلمكذف عغ اتجاه ىحه
الفخكؽ لجأ الباحث إلى استخجاـ اختبار شيؽيو عمى الشحػ التالي:

نتيجة اختبار شيفيو لمكذف عغ اتجاه الفخوؽ في دور معمسي السجارس الثانػية في تخسيخ السزاميغ التخبػية السدتسجة
مغ سيخة الخميفة عسخ بغ الخصاب لجى شمبتيع في السجاؿ االجتساعي والجرجة الكمية لالستبانة تبع ًا لستغيخ التخرز
التخرز

السجاؿ

عمسي
السجاؿ

االجتساعي

أدبي
شخعي
عمسي

االستبانة
ككل

أدبي
شخعي

أدبي

الخصأ

متػسط

الفخوؽ

*.184

الكيسية

السعياري

االحتسالية

فتخة الثقة %95

.059

.008

.33

.04

*.184

.070

.019

.37

.03

.059

.008

.04

.33

.014

*.198

.071

.980

.19

.16

.070

.019

.03

.37

أدبي

.014

.071

.980

.16

.19

أدبي

.119

.052

.022

.25

.01

شخعي

.118

.062

.163

.27

.03

عمسي

.119

.052

.022

.01

.25

شخعي

.001

.062

1.000

.15

.15

عمسي

.118

.062

.163

.03

.27

أدبي

.001

.062

1.000

.15

.15

شخعي
عمسي
شخعي
عمسي

*.198

يتزح مغ الججكؿ الدابق أف الفخكؽ بالشدبة لمسجاؿ االجتساعي كانت بيغ شالب التخرز العسمي

كشالب التخرز الذخعي ،لرالح شالب التخرز الذخعي ،كبيغ شالب التخرز العمسي كشالب
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التخرز األدبي لرالح شالب التخرز األدبي ،أما بالشدبة لالستبانة ككل ،فكانت الفخكؽ بيغ شالب
التخرز العمسي كشالب التخرز األدبي لرالح شالب التخرز األدبي.
كيعدك الباحث الشتيجة الدابقة إلى أف شالب التخرز األدبي لجييع ممكات تقبل السزاميغ التخبػية

أكثخ مغ شمبة العمسي كػف التخرز األدبي يتفاعل مع مػاد دراسية كالتخبية كاالجتساعية كالمغات ،فيي
عمػـ إندانية مفعسة بالسزاميغ التخبػية ،بيشسا شمبة العمسي يجيجكف أنفديع في استيعاب السفاـيع السجخدة

في عمػـ الخياضيات كالفيدياء كالكيسياء كاألحياء ،كىي عمػـ يقل فييا الجانب التخبػؼ بذكل كبيخ.

كقج اتفقت ىحه الشتيجة إلى حجا مع دراسة العػيصي ( )2011التي كذفت عغ كجػد فخكؽ لرالح

التخرز ،ككانت الفخكؽ لرالح شمبة العمػـ اإلندانية ،كاتفقت كحلظ مع دراسة أبػ خػصة ( )2010التي

كذفت أنو تػجج فخكؽ في دكر معمسي السخحمة الثانػية في تعديد اآلداب اإلسالمية مغ كجية نطخ شمبتيع

تعدػ لستغيخ التخرز ،ككانت الفخكؽ لرالح التخرز األدبي.
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* الشتائج الستعمقة بالدؤاؿ الخابع

يشز الدؤاؿ الخابع مغ أسئمة الجراسة :ىل تػجج فخوؽ ذات داللة احرائية عشج مدتػى الجاللة ( ≤ α
 )0.05بيغ متػسصات تقجيخات أفخاد ا لعيشة لجور معمسي السجارس الثانػية بسحافطات غدة في تخسيخ
السزاميغ التخبػية السدتسجة مغ سيخة الخميفة عسخ بغ الخصاب لجى شمبتيع تبع ًا لستغيخ السدتػى

الجراسي ( الحادي عذخ  ،الثاني عذخ)

كلإلجابة عغ ىحا الدؤاؿ ،قاـ الباحث بالسقارنة بيغ متػسط تقجيخات شمبة السدتػػ الحادؼ عذخ

(ف= )292كمتػسط تقجيخات شمبة السدتػػ الثاني عذخ (ف= )284لجكر معمسي السجارس الثانػية بسحافطات
غدة في تخسيخ السزاميغ التخبػية السدتسجة مغ سيخة الخميفة عسخ بغ الخصاب لجػ شمبتيع مػضػع الجراسة

باستخجاـ اختبار ت " "T. testلمفخكؽ بيغ متػسصات عيشتيغ مدتقمتيغ ،كالججكؿ التالي يػضح ذلظ:

ججوؿ ( :)5.10نتيجة اختبار الفخوؽ في تقجيخات أفخاد العيشة لجور معمسي السجارس الثانػية بسحافطات غدة في

تخسيخ السزاميغ التخبػية السدتسجة مغ سيخة الخميفة عسخ بغ الخصاب لجى شمبتيع تبع ًا لستغيخ السدتػى الجراسي
مدتػى
السدتػى
مدتػى الجاللة
قيسة
االنحخاؼ
الػسط
العجد
السجاؿ
السعياري
الجاللة
""T
الحدابي
الجراسي
السجاؿ العبادي
السجاؿ االجتساعي
السجاؿ الدياسي
السجاؿ التعميسي
االستبانة ككل

الحادؼ عذخ

292

4.08

.590

الحادؼ عذخ

292

4.02

.592

الحادؼ عذخ

292

3.97

.628

الحادؼ عذخ

292

الحادؼ عذخ

292

الثاني عذخ
الثاني عذخ
الثاني عذخ
الثاني عذخ

284
284
284
284

3.85
3.87
4.07
4.03
4.04

3.95

.685
.711
.578
.695
.511

.608

1.077

.282

3.077

*.002

1.626

.105

.598

.550

1.853

.065

غيخ دالة
إحرائيا

دالة عشج
0.05

غيخ دالة
إحرائيا

غيخ دالة
إحرائيا

غيخ دالة
إحرائيا

ؾيسة  tالججكلية عشج درجات حخية ( )574كمدتػػ داللة  0.05تداكؼ ( ،)1.965كمدتػػ داللة  0.01تداكؼ ()2.586

يتبيغ مغ الججوؿ الدابق ما يمي:

 -أف ؾيسة  Tالسحدػبة أكبخ مغ ؾيسة  Tالججكلية في السجاؿ االجتساعي  ،مسا يعشي أنو تػجج فخكؽ ذات

داللة إحرائية بيغ بيغ متػسصات تقجيخات افخاد العيشة لجكر معمسي السجارس الثانػية بسحافطات غدة لجكرىع
في تخسيخ السزاميغ التخبػية السدتسجة مغ سيخة الخميفة عسخ بغ الخصاب لجػ شمبتيع في السجاؿ

االجتساعي تعدؼ لستغيخ السدتػػ الجراسي ،ككانت الفخكؽ لرالح شمبة الرف الحادؼ عذخ.

كيفدخ الباحث الشتيجة الدابقة بأف شمبة الرف الحادؼ عذخ غيخ مثقميغ بالزغػط الشفدية كاالجتساعية

التي يعاني مشيا شمبة الرف الثاني عذخ كػنيا مخحمة مريخية في حياة الصمبة كيتختب عمييا مدتقبميع

التعميسي فيع يخكدكف عمى الجانب التحريمي دكف أف يكػف ىشاؾ مجاؿ لمتعامل مع السزاميغ االجتساعية
التي تحتاج إلى كقت عشج مسارستيا ،بيشسا شمبة الرف الحادؼ عذخ يكػف لجييع فدحة مغ الػقت كاألريحية
036

الشفدية كالفكخية الستيعاب السزاميغ االجتساعية التي يعسمػف عمى مسارستيا ضسغ عالقاتيع االجتساعية
مع األقخاف في مجارسيع كمع األسخة كاألقارب كالجيخاف كالسجتسع ككل.
 -أف ؾيسة  Tالسحدػبة أقل مغ ؾيسة  Tالججكلية في أغمب مجاالت االستبانة (السجاؿ العبادؼ كالدياسي

كالتعميسي) كدرجتيا الكمية ،مسا يعشي أنو ال تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية بيغ بيغ متػسصات تقجيخات افخاد

العيشة لجكر معمسي السجارس الثانػية بسحافطات غدة لجكرىع في تخسيخ السزاميغ التخبػية السدتسجة مغ سيخة
الخميفة عسخ بغ الخصاب  لجػ شمبتيع تعدؼ لستغيخ السدتػػ الجراسي في السجاالت السحكػرة كفي الجرجة

الكمية لالستبانة ،كيفدخ الباحث الشتيجة الدابقة بأف الكثيخ مغ شمبة السدتػػ الحادؼ كالثاني عذخ يتمقػف

السزاميغ العبادية برجر رحب ألنيا امتجادا لسا يتمقػنو في األسخة كالسدجج كفي خصب الجسعة ،أما

السزاميغ الدياسية فيي تجج تجاكبا مغ كال السدتػييغ فيشاؾ حداسية كجاذبية لمحجيث كتشاكؿ ىحه
السزاميغ لخرػصية الحالة الدياسية التي يعيذيا الذعب الفمدصيشي كشمبتو ،كالتي تمقي بطالليا عميو دكف
أف يقجر عمى تجاىميا ،أما السزاميغ التعميسية ؼيدتفيج مشيا جسيع الصمبة مغ السدتػييغ ،كػنيا تخشجه إلى

الصخيق الدميع كاألصػب في حياتو التعميسية كىػ في أكليا فسثال تصبيق الصالب لسا تعمسو يجعمو يجمج بيغ
الشطخية كالسسارسة مسا يخسخ التجخبة كالتعمع.
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* الشتائج الستعمقة بالدؤاؿ الخامذ

يشز الدؤاؿ الخامذ مغ أسئمة الجراسة عمى :ىل تػجج فخوؽ ذات داللة احرائية عشج مدتػى الجاللة ( α

 )≤ 0.05بيغ متػسصات تقجيخات أفخاد العيشة لجور معمسي السجارس الثانػية بسحافطات غدة في تخسيخ
السزاميغ التخبػية السدتسجة مغ سيخة الخميفة عسخ بغ الخصاب لجى شمبتيع تبع ًا لستغيخ السعجؿ الجراسي

(مستاز ،جيج ججاً  ،جيج  ،متػسط  ،أقل مغ الستػسط)

كلإلجابة عغ ىحا الدؤاؿ تع استخجاـ اختبار تحميل التبايغ األحادؼ  One Way ANOVAلمكذف عغ

الفخكؽ بيغ متػسصات تقجيخات عيشة الجراسة مغ معمسي السجارس الثانػية بسحافطات غدة

في تخسيخ

السزاميغ التخبػية السدتسجة مغ سيخة الخميفة عسخ بغ الخصاب لجػ شمبتيع تبعا لستغيخ السعجؿ الجراسي،

كالججكؿ التالي يػضح ذلظ:

ججوؿ ( :)5.11نتيجة اختبار الفخوؽ في تقجيخات أفخاد العيشة لجور معمسي السجارس الثانػية بسحافطات غدة في
تخسيخ السزاميغ التخبػية السدتسجة مغ سيخة الخميفة عسخ بغ الخصاب لجى شمبتيع تبع ًا لستغيخ السعجؿ الجراسي
السجاؿ

السجاؿ العبادي

السجاؿ االجتساعي

السجاؿ الدياسي

السجاؿ التعميسي

االستبانة ككل

السخبعات

درجات
الحخية

متػسط

بيغ السجسػعات

3.303

4

.826

داخل السجسػعات

228.954

571

.400

االجسالي

232.256

575

بيغ السجسػعات

4.108

4

1.027

داخل السجسػعات

230.619

571

.402

االجسالي

234.727

575

بيغ السجسػعات

1.151

4

.288

داخل السجسػعات

254.243

571

.444

االجسالي

255.394

575

بيغ السجسػعات

2.217

4

.554

داخل السجسػعات

226.059

571

.396

االجسالي

228.276

575

بيغ السجسػعات

2.139

4

.535

داخل السجسػعات

175.796

571

.307

االجسالي

177.935

575

مرجر التبايغ

مجسػع

السخبعات

قيسة
""F

2.066

*2.552

.649

1.400

1.743

مدتػى
الجاللة

غيخ دالة
إحرائيا
دالة عشج
0.05
غيخ دالة
إحرائيا
غيخ دالة
إحرائيا
غيخ دالة
إحرائيا

ؾيسة  Fالججكلية عشج درجات حخية ( )571 ،4كمدتػػ داللة  0.05تداكؼ ( ،)2.37كمدتػػ داللة  0.01تداكؼ ()3.32
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 -أف ؾيع "ؼ" السحدػبة أقل مغ ؾيسة "ؼ" الججكلية في السجاال ت (العبادؼ ،الدياسي ،التعميسي) كالجرجة

الكمية لالستبانة ،كىحا يجؿ عمى أنو ال تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية بيغ متػسصات تقجيخات أفخاد العيشة
لجكر مع مسي السجارس الثانػية بسحافطات غدة في تخسيخ السزاميغ التخبػية السدتسجة مغ سيخة الخميفة عسخ
بغ الخصاب لجػ شمبتيع تعدػ لستغيخ السعجؿ الجراسي في السجاالت السحكػرة .كيفدخ الباحث الشتيجة الدابقة

بأف العالقة بيغ السعجؿ الجراسي كالسجاؿ العبادؼ كالدياسي كالتعميسي كالجرجة الكمية لالستبانة عالقة
ضعيفة؛ فجسيع الصمبة مغ كافة السعجالت الجراسية يعخفػف دكر معمسي التخبية االسالمية في تخسيخ
السزاميغ التخبػية لجييع سػاء السزاميغ العبادية أك الدياسية أك التعميسية ،كىحا يعػد إلى تأثخ الصالب

باألجػاء الجيشية في محافطات غدة كالتي تتدع بالتجيغ كااللتداـ إلى حج كبيخ ،أما السزاميغ الدياسية
فحداسية الصالب الفمدصيشي عالية تجاىيا بفعل مسارسات االحتالؿ أك بفعل التجاذب الدياسي الحاد بيغ

القػػ كاألحداب الدياسية ،أما السزاميغ التخبػية التعميسية ؼيعييا الصمبة حتى مغ اصحاب السعجؿ الجراسي

الستجف ،كػف ىحا التجني قج يمكػف ناتجا عغ عػامل قاىخة مثل مداعجة الصمبة ألىالييع في العسل نتيجة
الطخكؼ االقترادية الرعبة  ،كلكغ ىحا ال يعشي ضعف كعي الصمبة جسيعيع كبغس الشطخ عغ معجليع
الجراسي بجكر السعمع في تخسيخ ىحه السزاميغ لجييع.

كتتفق إلى حجا ما ىحه الشتيجة مع دراسة الخػالجة ( )2005التي تػصمت إلى أنو ال تػجج فخكؽ في درجة

تقجيخ شمبة التعميع الثانػؼ لجرجة إسياـ معمسي كمعمسات التخبية اإلسالمية في تقجيع مػاقف تعميسية تداعج

شمبة التعميع الثانػية عمى اكتداب الؿيع االجتساعية تعدػ لستغيخ التحريل األكاديسي ،كتتفق ىحه الشتيجة

كحلظ مع دراسة اليشجؼ ( )2001التي كذفت أنو ال تػجج فخكؽ بيغ متػسصات درجات شمبة الرف الثاني
عذخ نحػ دكر السعمع في تشسية بعس الؿيع االجتساعية تعدػ لستغيخ تخرز الصمبة.

 -أف ؾيع "ؼ" السحدػبة أكبخ مغ ؾيسة "ؼ" الججكلية في السجاؿ االجتساعي ،كىحا يجؿ عمى أنو تػجج فخكؽ

ذات داللة إحرائية بيغ متػسصات تقجيخات عيشة الجراسة لجكر معمسي السجارس الثانػية بسحافطات غدة في
تخسيخ السزاميغ التخبػية السدتسجة مغ سيخة الخميفة عسخ بغ الخصاب لجػ شمبتيع تعدػ لستغيخ التخرز

في السجاؿ االجتساعي.
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كلمكذف عغ اتجاه ىحه الفخكؽ لجأ الباحث إلى استخجاـ اختبار شيؽيو عمى الشحػ التالي:

ججوؿ ( :)5.12نتيجة اختبار شيفيو لمكذف عغ اتجاه الفخوؽ في دور معمسي السجارس الثانػية في تخسيخ السزاميغ
التخبػية السدتسجة مغ سيخة الخميفة عسخ بغ الخصاب لجى شمبتيع في السجاؿ االجتساعي تبعاً لستغيخ السعجؿ الجراسي
السعجؿ الجراسي

السجاؿ

االجتساعي

الفخوؽ

السعياري

االحتسالية

جيج ججا

.152

.058

.009

.33

.03

جيج

.068

.092

.460

.35

.22

متػسط

.190

.137

.166

.61

.23

اقل مغ متػسط

.823

.450

.068

2.21

.57

مستاز

.152

.058

.009

.03

.33

جيج

جيج

.084

.095

.377

.21

.38

ججا

متػسط

.038

.140

.785

.47

.39

اقل مغ متػسط

.671

.451

.137

-2.06

.72

مستاز

.068

.092

.460

-.22

.35

جيج ججا

.084

.095

.377

-.38

.21

متػسط

.122

.157

.435

-.61

.36

اقل مغ متػسط

.756

.456

.098

-2.17

.65

مستاز

.190

.137

.166

-.23

.61

جيج ججا

.038

.140

.785

-.39

.47

جيج

.122

.157

.435

.36

.61

اقل مغ متػسط

.633

.468

.176

2.08

.81

مستاز

.823

.450

.068

.57

2.21

اقل مغ

جيج ججا

.671

.451

.137

.72

2.06

متػسط

جيج

.756

.456

.098

.65

2.17

متػسط

.633

.468

.176

.81

2.08

مستاز

السجاؿ

متػسط

الخصأ

الكيسية

فتخة الثقة %95

جيج

متػسط

يتزح مغ الججكؿ الدابق أف الفخكؽ بالشدبة لمسجاؿ االجتساعي كانت بيغ بيغ الصالب الحيغ معجليع
الجراسي مستاز كالصالب معجليع الجراسي جيج ججا لرالح الصالب الحيغ معجليع الجراسي جيج ججا ،كيعدك

الباحث ذلظ إلى أف الصمبة الحيغ معجليع الجراسي مستاز يخكدكف أكثخ في التحريل الجراسي كي يحرمػف
عمى معجؿ دراسي مستاز كيحافطػا عميو ،فيع يخكف أف الجانب التحريمي أىع مغ الجانب االجتساعي بيشسا

الصمبة الحيغ معجليع الجراسي جيج ججا فيع يسيمػف إلى الجسع بيغ السزاميغ االجتساعية كالتحريل الجراسي.
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* الشتائج الستعمقة بالدؤاؿ الدادس

يشز الدؤاؿ الدادس مغ أسئمة الجراسة عمى :ىل تػجج فخوؽ ذات داللة احرائية عشج مدتػى الجاللة
( )α≤ 0.05بيغ متػسصات تقجيخات أفخاد العيشة لجور معمسي السجارس الثانػية بسحافطات غدة في تخسيخ
السزاميغ التخبػية السدتسجة مغ سيخة الخميفة عسخ بغ الخصاب لجى شمبتيع تبع ًا لمسشصقة التعميسية

(الذساؿ  ،عدة  ،الػسصى  ،خانيػنذ ،رفح).

كلإلجابة عغ ىحا الدؤاؿ تع استخجاـ اختبار تحميل التبايغ األحادؼ  One Way ANOVAلمكذف عغ

الفخكؽ بيغ متػسصات تقجيخات عيشة الجراسة مغ معمسي السجارس الثانػية بسحافطات غدة

في تخسيخ

السزاميغ التخبػية السدتسجة مغ سيخة الخميفة عسخ بغ الخصاب لجػ شمبتيع تبعا لستغيخ السشصقة التعميسية،
كالججكؿ التالي يػضح ذلظ:

ججوؿ ( :)5.13نتيجة اختبار الفخوؽ في تقجيخات أفخاد العيشة لجور معمسي السجارس الثانػية بسحافطات غدة

في تخسيخ السزاميغ التخبػية السدتسجة مغ سيخة الخميفة عسخ بغ الخصاب لجى شمبتيع تبعاً لستغيخ السشصقة التعميسية
السجاؿ

السجاؿ العبادي

السجاؿ االجتساعي

السجاؿ الدياسي

السجاؿ التعميسي

االستبانة ككل

السخبعات

درجات
الحخية

متػسط

بيغ السجسػعات

7.517

4

1.879

داخل السجسػعات

224.739

571

.392

االجسالي

232.256

575

بيغ السجسػعات

9.004

4

2.251

داخل السجسػعات

225.723

571

.394

االجسالي

234.727

575

بيغ السجسػعات

2.696

4

.674

داخل السجسػعات

252.699

571

.441

االجسالي

255.394

575

بيغ السجسػعات

6.336

4

1.584

داخل السجسػعات

221.941

571

.389

االجسالي

228.276

575

بيغ السجسػعات

5.619

4

1.405

داخل السجسػعات

172.317

571

.301

االجسالي

177.935

575

مرجر التبايغ

مجسػع

السخبعات

قيسة
""F

1.791

1.714

1.528

2.075

1.671

مدتػى
الجاللة

غيخ دالة
إحرائيا
غيخ دالة
إحرائيا

غيخ دالة
إحرائيا
غيخ دالة
إحرائيا
غيخ دالة
إحرائيا

ؾيسة  Fالججكلية عشج درجات حخية ( )571 ،4كمدتػػ داللة  0.05تداكؼ ( ،)2.37كمدتػػ داللة  0.01تداكؼ ()3.32

يتزح مغ الججكؿ الدابق ،أف ؾيع "ؼ" السحدػبة أقل مغ ؾيسة "ؼ" الججكلية في جسيع مجاالت االستبانة

كدرجتيا الكمية ،كىحا يجؿ عمى أنو ال تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية بيغ متػسصات تقجيخات أفخاد العيشة
لجكر معمسي السجارس الثانػية بسحافطات غدة في تخسيخ السزاميغ التخبػية السدتسجة مغ سيخة الخميفة عسخ

بغ الخصاب لجػ شمبتيع تعدػ لستغيخ السشصقة التعميسية .كيفدخ الباحث الشتيجة الدابقة بأف كافة السشاشق
040

التعميسية كالتي تتػزع عمى كافة جغخاؼية محافطات غدة تتدع بأنيا في بقعة جغخاؼية كاحجة كتخكيبة اجتساعية

كمدتػػ اقترادؼ متذابو ،كحالة ثقاؼية مدتسجة مغ ديششا الحشيف كعاداتشا األصيمة ،كبالتالي فتأثخ شمبة

السخحمة الثانػية في دكر السعمع في تخسيخ السزا ميغ التخبػية السدتسجة مغ سيخة الخميفة عسخ بغ الخصاب

لجييع عمى ذات السدتػػ  ،لحا لع تكذف عغ فخكؽ تبعا لمسشصقة التعميسية.

كقج اتفقت ىحه الشتيجة مع دراسة بخىػـ ( )2119التي أكجت أنو ال تػجج فخكؽ في مجػ ؾياـ السعمع بجكره

في تعديد الؿيع اإليسانية لجػ شالبو تعدػ لمسشصقة التعميسية ،كحلظ اتفقت مع دراسة اليشجؼ ( )2001التي

تػصمت إلى أنو ال تػجج فخكؽ بيغ متػسصات درجات شمبة الرف الثاني عذخ نحػ دكر السعمع في تشسية

بعس الؿيع االجتساعية تعدػ لستغيخ مكاف سكغ الصمبة.

كقج اختمفت ىحه الشتيجة مع دراسة أبػ خػصة ( )2101التي كذفت أنو تػجج فخكؽ في دكر معمسي

السخحمة الثانػية في تعديد اآلداب اإلسالمية مغ كجية نطخ شمبتيع تعدػ لستغيخ السشصقة التعميسية ،ككانت

الفخكؽ لرالح مشصقة شخؽ غدة.
* التػصيات

بشاء عمى تػصمت إليو الجراسة مغ نتائج ،فإنيا تػصي بسا يمي:

 .0إيالء معمسات التخبية االسالمية جيجا أكبخ مغ أجل غخس السزاميغ التخبػية ذات السزسػف االجتساعي
السدتسجة مغ سيخة عسخ بغ الخصاب لجػ شالبات السخحمة الثانػية.

 .2إيالء معمسي كمعمسات التخبية االسالمية جيجا أكبخ مغ أجل غخس السزاميغ التخبػية ذات السزسػف
االجتساعي السدتسجة مغ سيخة عسخ بغ الخصاب لجػ شمبة السدتػػ الجراسي الثاني عذخ.

 .3إيالء معمسي كمعمسات التخبية االسالمية جيجا أكبخ مغ أجل غخس السزاميغ التخبػية ذات السزسػف
االجتساعي السدتسجة مغ سيخة عسخ بغ الخصاب لجػ شمبة التخرز العمسي.

ال يكتفى بسجخد سخد السعمع
 .4يشبغي دراسة الشػاحي التخبػية في الديخة الشبػية في السشاىج الجراسية كأ ّ
لألحجاث كالػقائع .

 . 5ترسيع مػاقف تعميسية لمصمبة تتيح ليع مسارسة كتصبيق السزاميغ التخبػية السدتسجة مغ تخاثشا االسالمي.

* بحػث ودراسات مقتخحة

 .0إجخاء دراسة حػؿ السزاميغ التخبػية في نرػص بعس سػر القخآف الكخيع.

 .2إجخاء دراسة عغ تعامل الشبي مع السخالفيغ مغ الكفار كالسشافقيغ كالييػد كغيخىع كدالالت ذلظ
التخبػية.

 .3إجخاء دراسة حػؿ حقػؽ السعارضة في اإلسالـ.

 .4إجخاء دراسة عغ السزاميغ التخبػية السدتسجة مغ شخريات كبار الرحابة كالخمفاء  ،كدكر السعمع في
تخسيخيا في السخاحل التعميسة السختمفة.
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 .5دراسة إحجػ السزاميغ التخبػية السذتخكة لجػ الخمفاء الخاشجيغ ،كدكر السعمسيغ في تصبيقيا لجػ
شمبتيع.

 .6الؿياـ بسثل ىحه الجراسة في محافطات الزفة الفمدصيشية.
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السرػػػػػػػػػادر والػػسػػػػػػػخاجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع
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السرادر والسخاجع
* القخآف الكخيع
 .1ابغ أبي شيبة ،أبػ بكخ العبدي عبج هللا بغ دمحم ( :)2008الكتاب السرشف في األحاديث واآلثار،
تحقيق :أسامة بغ إبخاـيع بغ دمحم ،ج ،7الفاركؽ الحجيثة لمصباعة كالشذخ ،القاىخة.

 .2ابغ أبي شيبة ،أبػ بكخ العبدي عبج هللا بغ دمحم ( :)2008الكتاب السرشف في األحاديث واآلثار،
تحقيق :أسامة بغ إبخاـيع بغ دمحم ،ج ،19الفاركؽ الحجيثة لمصباعة كالشذخ ،القاىخة.

 .3ابغ األثيخ ،أبػ الحدغ عمي بغ أبي الكخـ دمحم بغ دمحم بغ عبج الكخيع ( :)1989أسج الغابة ،دار الفكخ،
بيخكت.

 .4ابغ األثيخ ،عد الجيغ ( :)1997الكامل في التاريخ ،تحقيق :عسخ تجمخؼ ،ج ،2دار الكتاب ،بيخكت،
لبشاف.

 .5ابغ األثيخ ،عد الجيغ ( :)1997الكامل في التاريخ ،تحقيق :عسخ تجمخؼ ،ج ،10دار الكتاب ،بيخكت،
لبشاف.

 .6ابغ بصة العكبخؼ ،أبو بد هللا بيد هللا بن دمحم ( :)2005اإلبانة الكبخى ،تحقيق :رضا معصي كحسج
التػيجخؼ ،دار الخاية لمشذخ كالتػزيع  ،الخياض.
 .7ابغ تيسية ،تقي الجيغ أبػ العباس أحسج بغ عبج الحميع ( :)1996الدياسة الذخعية في إصالح الخاعي
والخعية ،ك ازرة الذؤكف اإلسالمية كاألكقاؼ كالجعػة كاإلرشاد ،الدعػدية.

 .8ابغ تيسية ،تقي الجيغ أبػ العباس أحسج بغ عبج الحميع ( :)2005العبػدية ،تحقيق :دمحم الذاكير ،السكتب
اإلسالمي ،بيخكت.

 .9ابغ تيسية ،تقي الجيغ أبػ العباس أحسج بغ عبج الحميع ( :)1995مجسػع الفتاوي ،تحقيق :عبج الخحسغ
القاسع ،مجسع السمظ فيج لصباعة السرحف الذخيف ،السجيشة السشػرة ،الدعػدية .
.10

ابغ تيسية ،تقي الجيغ أبػ العباس أحسج بغ عبج الحميع ( :)1986مشياج الدشة في نقس كالـ

الذيعة القجرية ،تحقيق :دمحم رشاد سالع ،جامعة اإلماـ دمحم بغ سعػد اإلسالمية ،الدعػدية.

.11

ابغ الجػزؼ ،عبج الخحسغ بغ عمي بغ دمحم ( :)2012صفػة الرفػة  ،تحقيق :خالج شخشػشي ،دار

الكتاب العخبي ،بيخكت.
.12

ابغ الجػزؼ ،عبج الخحسغ بغ عمي بغ دمحم أبػ الفخج ( :)1996مشاقب أميخ السؤمشيغ عسخ بغ

الخصاب ،ط ،3تحقيق :زيشب القاركط ،دار الكتب العمسية ،بيخكت.
.13

ابغ حباف ،عمي بغ بمباف الفارسي ( :)1998اإلحداف في تقخيب صحيح ابغ حباف ،تحقيق

كتخخيج :شعيب األرنؤكط ،مؤسدة الخسالة ،بيخكت.
.14

ابغ حجخ العدقالني ،شياب الجيغ أبي الفزل أحسج بغ عمي بغ دمحم ( :)1994فتح الباري في

شخح صحيح البخاري ،ج ،5دار السعخفة ،بيخكت.
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ابغ حشبل ،أبػ عبج هللا أحسج بغ دمحم ( :)2001مدشج اإلماـ أحسج بغ حشبل ،تحقيق :شعيب

.15

األرنؤكط كعادؿ مخشج ،ج_1ج ، 10_8مؤسدة الخسالة ،بيخكت.

ابغ رجب ،شياب الجيغ الديج محسػد األلػسي (د ت) :فتح البارؼ البغ رجب ،ج ،4دار إحياء

.16

التخاث العخبي ،مرخ.

ابغ سعج ،أبػ عبج هللا دمحم بغ سعج بغ مشيع الياشسي البرخؼ البغجادؼ ( :)1990الصبقات الكبخي،

.17

ج_3ج_6ج ،8تحقيق :إحداف عباس ،دار صادر ،بيخكت.

ابغ شبة ،أبػ زيج عسخ بغ عبيجة بغ ريصة الشسيخؼ البرخؼ ( :)1978تاريخ السجيشة البغ شبو،

.18

تحقيق :فييع دمحم شمتػت ،ج_2ج ،)3ججة ،الدعػدية.
.19

ابغ عداكخ ،أبػ القاسع عمي بغ الحدغ بغ ـبة هللا ( :)1995تاريخ دمذق ،تحقيق :عسخك

.20

ابغ قجامة السقجسي ،مػفق الجيغ أبػ دمحم عبج هللا بغ أحسج ( :)1968السغشي البغ قجامة ،ج،10

العسخكؼ ،ج _1ج ،44دار الفكخ لمصباعة كالشذخ كالتػزيع ،بيخكت.
مكتبة القاىخة ،مرخ.

.21

ابغ الؿيع الجػزية  ،دمحم بغ أبي بكخ ( :)2001إعالـ السػقعيغ عغ رب العالسيغ ،دار ابغ الجػزؼ

لمشذخ كالتػزيع ،الدعػدية.
.22

ابغ الؿيع الجػزية ،دمحم بغ أبي بكخ (د ت) :الصخؽ الحكسية ،مكتبة دار البياف ،الكػيت.

.23

ابغ كتيخ ،إسساعيل بغ عسخ ( :)2003البجاية والشياية ،دار ىجخ لمصباعة كالشذخ كالتػزيع،

القاىخة.

.24
.25

ابغ كثيخ  ،إسساعيل بغ عسخ ( :)2009تفديخ القخاف العطيع ،دار الكتب العمسية  ،بيخكت.

ابغ كتيخ ،إسساعيل بغ عسخ ( :)2009مدشج الفاروؽ أميخ السؤمشيغ عسخ بغ الخصاب وأقػالو

عمى باب العمع ،ط ،1دار الفالح ،الفيػـ  ،مرخ.
.26

ابغ ماجو ،دمحم بغ يديج ( :)2009سشغ ابغ ماجو  ،تحقيق  :شعيب األرنؤكط ،دار الخسالة العالسية،

بيخكت.
.27

ابغ السبخد ،يػسف بغ حدغ بغ أحسج الحشبمي ( :)2000محس الرػاب في فزائل أميخ السؤمشيغ

عسخ بغ الخصاب  ،تحقيق :عبج العديد بغ دمحم بغ عبج السحدغ ،عسادة البحث العمسي ،الجامعة
االسالمية ،السجيشة السشػرة.
.28

ابغ مشطػر ،دمحم بغ مكخـ بغ عمي ( :)1992لداف العخب ،ج ،15ط ،3دار صادر  ،بيخكت،

لبشاف.

.29

أبػ حػسة ،مػسى ( :)1991قخاءة في التخبية االجتساعية اإلسالمية ،السجمة الثقافية ،األردف،

ع( ،)30ص.61-24
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.30

أبػ خػصة ،مرعب إبخاـيع ( :)2010دكر معمسي السخحمة الثانػية في تعديد اآلداب اإلسالمية مغ

كجية نطخ شمبتيع كسبل تفعيمو -دراسة تقػيسية ،رسالة ماجدتيخ ،قدع اصػؿ التخبية ،الجامعة
اإلسالمية ،غدة ،فمدصيغ.
.31

أبػ داككد ،سميساف بغ األشعث بغ إسحاؽ ( :)2009سشغ أبي داوود  ،تحقيق :شعيب األرنؤكط،

ط ،1دار الخسالة العالسية ،بيخكت.

.32

أبػ داككد ،سميساف بغ األشعث بغ إسحاؽ ( :)1993الكتاب ألبي داوود ،دار السذكاة لمشذخ

كالتػزيع ،القاىخة.
.33
.34

أبػ عامخ ،أماؿ ( :) 2008كاقع الجػدة االدارية في الجامعات الفمدصيشية مغ كجية نطخ االدارييغ
كسبل تصػيخه ،رسالة ماجدتيخ ،ك مية التخبية ،الجامعة االسالمية ،غدة ،فمدصيغ.

أبػ مرصفى ،عالء الجيغ ( :) 2009معالع التخبية الػججانية في القخآف الكخيع كالدشة الشبػية ،رسالة

ماجدتيخ  ،قدع أصػؿ التخبية ،كمية التخبية ،الجامعة اإلسالمية ،غدة ،فمدصيغ.
.35

أبػ ناـية ،صالح الجيغ ( :)2111الصخؽ اإلحرائية في البحث والتجريذ ،الصبعة الثانية ،مكتبة

األنجمػ السرخية ،القاىخة.
.36

أبػ الييجاء ،إيياب ( :)2001الدياسة الذخعية عشج عسخ بغ الخصاب ،رسالة دكتػراه ،قدع الفقو

.37

األزىخؼ ،دمحم بغ عبج الباقي ( :)2003شخح الدرقاني عمى مػشأ اإلماـ مالظ ،مكتبة الثقافة الجيشية،

السقارف ،كمية الذخيعة كالقانػف ،الجامعة األردنية.
القاىخة.

.38

األسصل ،سساىخ عسخ ( :)2007الؿيع التخبػية الستزسشة في آيات الشجاء القخآني لمسؤمشيغ كسبل

تػضيفيا في التعميع السجرسي ،رسالة ماجدتيخ  ،قدع أصػؿ التخبية ،الجامعة اإلسالمية ،غدة ،فمدصيغ.
.39

األسسخؼ ،فػاز بغ فايد ( :)2012السزاميغ التخبػية السدتشبصة مغ قرة أيػب عميو الدالـ

كتصبيقاتيا ،رسالة ماجدتيخ ،قدع التخبية اإلسالمية كالسقارنة ،جامعة أـ القخػ ،الدعػدية.
.40

األسػد ،فؤاد بغ سالع ( :) 2013السزاميغ التخبػية السدتشبصة مغ قرة سميساف عميو الدالـ كممكة

.41

األصبياني ،أبػ نعيع أحسج بغ عبج هللا ( :)1974حمية األولياء وشبقات األصفياء ،ج ،1دار الفكخ

سبأ في القخآف الكخيع ،رسالة ماجدتيخ ،قدع التخبية اإلسالمية كالسقارنة ،جامعة أـ القخػ ،الدعػدية.
لمصباعة كالشذخ كالتػزيع ،بيخكت.

.42

األصبياني ،أبػ نعيع أحسج بغ عبج هللا ( :)1974حمية األولياء وشبقات األصفياء ،ج ،3دار الفكخ

لمصباعة كالشذخ كالتػزيع ،بيخكت.
.43

األصبياني ،أبػ نعيع أحسج بغ عبج هللا ( :)1986دالئل الشبػة ،ط ،2دار الشفائذ ،بيخكت.

.44

األصبياني ،اسساعيل بغ دمحم السمقب قػاـ الدشة ( :)1999سيخ الدمف الرالحيغ ،تحقيق :كخـ

حمسي أحسج ،دار الخاية لمشذخ كالتػزيع ،الخياض.
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.45

آؿ عيدى ،عبج الدالـ ( :)2002دراسة نقجية في الخوايات الػاردة في شخرية عسخ بغ الخصاب

وسياستو اإلدارية  ،فيخس مكتبة السمظ فيج الػششية ،السسمكة العخبية الدعػدية.
.46

آؿ عيدي ،عبج الدالـ ( :)2010شييج السحخاب الذييج عسخ بغ الخصاب ،مبخة اآلؿ كاألصحاب،

الكػيت.
.47

أبػ يػسف ،يعقػب بغ إبخاـيع األنرارؼ (د ت) :الخخاج ،تحقيق :شو سعج كسعج دمحم ،السكتبة

األزىخية ،القاىخة.
.48

أنذ ،ابغ مالظ ( :)2004السػشأ ،تحقيق :بذار عػاد معخكؼ كمحسػد خميل ،ج_2ج_4ج،5

مؤسدة الخسالة ،بيخكت ،لبشاف.

.49
.50

الخسالة ،بيخكت ،لبشاف.

األىػاني ،أحسج فؤاد ( :)2002التخبية في اإلسالـ ،تقجيع :مرصفي عبج الخازؽ ،ط ،6دار

السعارؼ ،القاىخة.
.51

البخارؼ ،دمحم بغ إسساعيل ( :)1997األدب السفخد ،تحقيق :األحاديث (األلباني) ،ط ،4دار الرجيق

لمشذخ كالتػزيع ،الدعػدية.

.52

البخارؼ ،دمحم بغ اسساعيل ( :)1977التاريخ األوسط  ،تحقيق :دمحم زايج ،دار الػعي ،مكتبة دار

التخاث ،القاىخة.
.53

البخارؼ ،دمحم بغ اسساعيل ( :)2000صحيح البخاري  ،تحقيق :دمحم زىيخ بغ ناصخ الشاصخ،

.54

بخىػـ ،أحسج مػسى ( :)2009دك السعمع في تعديد الؿيع االيسانية لجػ شمبة السخحمة الثانػية

ج_1ج_3ج_4ج_5ج_6ج_8ج ،9دار شػؽ الشجاة ،بيخكت.

بسجيختي خانيػنذ كغخب عدة مغ كجية نطخ الصمبة ،رسالة ماجدتيخ ،أصػؿ التخبية ،الجامعة

اإلسالمية ،غدة ،فمدصيغ.
.55

البدار ،مدشج البدار السذيػر باسع البحخ الدخار ( :)2009مدشج البدار السذيػر باسع البحخ

الدخار  ،تحقيق :محفػظ الخحسغ زيغ هللا ،مكتبة العمػـ كالحكع ،السجيشة السشػرة.
.56

البذجرؼ ،حدغ دمحم ( :)2007الفقو السقاصجؼ عشج اإلماـ عسخ بغ الخصاب ،رسالة ماجدتيخ،

ديػاف الػقف الدشي ،كمية اإلماـ األعطع ،العخاؽ.
ِ
ِ
َّاف ( :)1947أخبار القزاة ،ج ،3السكتبة التجارية
 .57البغجادؼ ،أبػ بكخ ُم َح َّسج ْب ِغ َخَمف ْب ِغ َحي َ
الكبخؼ ،شارع دمحم عمي  ،مرخ.
ِ
ِ
َّاف ( :)1995تاريخ بغجاد وذيػلو ،دار الكتب العمسية ،
 .58البغجادؼ ،أبػ بكخ ُم َح َّسج ْب ِغ َخَمف ْب ِغ َحي َ
بيخكت.
.59

البغجادؼ ،دمحم بغ عبج الخحسغ بغ العباس ( :)2008السخمريات ،تحقيق :نبيل جخار ،ك ازرة

األكقاؼ كالذؤكف اإلسالمية ،قصخ.
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.60

البغػؼ ،الحديغ بغ مدعػد بغ دمحم بغ الف اخء ( ، :)1983شخح الدشة ،تحقيق :شعيب األرنؤكط،

ط ،2السكتب اإلسالمي ،دمذق.
.61

البالذرؼ ،أحسج بغ يحي بغ جابخ ( :)1996جسل مغ أنداب األشخاؼ ،تحقيق :سييل الدركمي،

ط ،1دار الفكخ  ،بيخكت.
.62

البييقي ،أبػ بكخ أحسج بغ الحديغ بغ عمي ( :)2003الدشغ الكبخى ،ط ،3تحقيق :دمحم عصا ،دار

الكتب العمسية ،بيخكت ،لبشاف.

.63

البييقي ،أبػ بكخ أحسج بغ الحديغ بغ عمي ( :)2003شعب اإليساف  ،تحقيق  :عبج العمي حامج،

ط ، 1مكتبة الخشج لمشذخ كالتػزيع  ،الخياض ،الدعػدية.
.64

التخمحؼ ،أبػ عيدي دمحم بغ عيدى ( :)1998سشغ التخمحي (الجامع الكبيخ) ،تحقيق  :بذار

معخكؼ ،دار الغخب اإلسالمي  ،بيخكت.
.65

تػفيق ،دمحم كمػسى ،سميساف ( :)2007الدياسة القزائية لعسخ بغ الخصاب دراسة فقيية مقارنة،

.66

الثعالبي ،أبػ زيج عبج الخحسغ بغ دمحم بغ مخمػؼ ( :)1997الجػاىخ الحداف في تفديخ القخآف،

رسالة ماجدتيخ ،قدع الفقو كالتذخيع ،جامعة الشجاح الػششية ،نابمذ ،فمدصيغ.
تحقيق :دمحم معػض كعادؿ عبج السػجػد ،دار إحياء التخاث العخبي ،بيخكت.

.67

الجاحع ،عسخك بغ بحخ بغ محبػب ( :)2001البياف والتبييغ  ،دار كمكتبة اليالؿ ،بيخكت.

.68

الحارثي ،جخيبة بغ أحسج ( :)2003الفقو االقترادي ألميخ السؤمشيغ عسخ بغ الخصاب ،دار

األنجلذ الخزخاء لمشذخ كالتػزيع ،ججة ،الدعػدية.
.69

الحازمي ،خالج ( :)2000أصػؿ التخبية اإلسالمية ،دار عالع الكتب لصباعة كالشذخ ،السجيشة

السشػرة ،الدعػدية.

.70

الحجي ،عبج الخحسغ ( :)1998الديخة الشبػية مشيجية دراستيا واستعخاض أحجاثيا ،دار ابغ كثيخ

 ،دمذق.
.71

حدغ ،حدغ إبخاـيع ( :)1996تاريخ اإلسالـ ،ط ،14دار الجيل ،بيخكت.

.72

حدغ ،عمي إبخاـيع ( :)1996التاريخ اإلسالمي العاـ ،ط ،8مكتبة الشيزة السرخية  ،القاىخة.

.73

حدغ ،حدغ إبخاـيع كحدغ ،عمي إبخاـيع ( :)1970الشطع اإلسالمية ،ط ،4مكتبة الشيزة

السرخية ،القاىخة.
.74

حساد ،صالح الجيغ ( :)2008مفيػـ التخبية وأىجافيا عشج الخميفة الخاشج عسخ بغ الخصاب "

.75

الحشفي ،أبػ بكخ دمحم بغ أبي إسحاؽ بغ إبخاـيع ( :)1999بحخ الفػائج السذيػر بسعاني األخبار،

الذييخ بالفاروؽ" ،جامعة األقرى ،غدة ،فمدصيغ.

تحقيق :دمحم حدغ اسساعيل كأحسج فخيج السديجؼ ،دار الكتب العمسية ،بيخكت.

.76

الجخاعي ،شسذ الجيغ ( :)2011ثالث رسائل في مػافقات عسخ رضي هللا عشو  ،تحقيق  :عبج

الجػاد ىساـ  ،ط ،2دار الشػادر لشذخ كالتػزيع  ،سػريا.
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.77

خالج ،عمي دريج ( :) 2004السبادغ التخبػية في سيخة أميخ السؤمشيغ عسخ بغ الخصاب ،مجمة

أبحاث كمية التخبية األساسية ،مج ( ،)2ع ( ،)3ص.15-1
.78

الخصيب ،عبج الكخيع ( :)1978عسخ بغ الخصا ب الػثيقة الخالجة لمجيغ الخالج دراسة كاشفة وعبخة

بالغة ،دار الفكخ العخبي ،القاىخة.
.79

الخػالجة ،ناصخ ( :)2005إسياـ معمسي التخبية اإلسالمية في اكتداب شمبة التعميع الثانػؼ لمؿيع

االجتساعية بجكلة اإلمارات العخبية الستحجة ،مجمة كمية التخبية ،جامعة االمارات العخبية الستحجة ،مج
( ،)10ع (.)22
.80

الجارمي ،أبػ دمحم عبج هللا بغ عبج الخحسغ التسيسي ( :)2000سشغ الجارمي ،تحقيق :حديغ سميع

الجاراني ،دار السغشي لمشذخ كالتػزيع ،الخياض.

.81

الجريشي ،فتحي ( :)1997خرائز التذخيع اإلسالمي ،مؤسدة الخسالة ،بيخكت.

.82

الجعيمج ،إبخاـيع ( :)2006التخبية اإلسالمية  ،دار القاىخة لمشذخ كالتػزيع ،القاىخة.

.83
.84

الجيشػرؼ ،أبػ دمحم عبج هللا بغ مدمع ( :)1996عيػف األخبار ،دار الكتب العمسية ،بيخكت.
الحىبي ،شسذ الجيغ أبػ عبج هللا دمحم بغ أحسج بغ عثساف ( :)2006سيخ أعالـ الشبالء ،دار

الحجيث ،القاىخة.
.85

الحىبي ،شسذ الجيغ أبػ عبج هللا دمحم بغ أحسج بغ عثساف ( :)1998العمػ لمعمي الغفار في إيزاح

صحيح األخبار وسكيسيا ،تحقي ق  :أبػ دمحم أشخؼ بغ عبج السقرػد ،ج ،1مكتبة أضػاء الدمف،
الخياض ،الدعػدية.
.86

الخازؼ ،أبػ القاسع ـبة هللا بغ الحدغ بغ مشرػر ( :)2003شخح أصػؿ اعتقاد أىل الدشة

والجساعة ،تحقيق :أحسج الغامجؼ ،ط ،8دار شيبة ،الدعػدية.
.87

الدبيخؼ ،مرعب بغ عبج هللا بغ الدبيخ أبػ عبج هللا (د.ت) :ندب قخير ،ط ،3دار السعارؼ،

القاىخة.

.88

الدحيمي ،كـبة ( :)2009الفقو اإلسالمي وأدلتو ،ج ،8دار الفكخ ،بيخكت.

.89

الدىخاني ،صالح بغ يحيى (د .ت) :التػجييات التخبػية لمستعمع عشج عسخ بغ الخصاب رضي هللا

عشو ،الجامعة االسالمية ،ع ( ،)148ص .460-413
.90

الدالع  ،خالج عبج الخحسغ ( :)2004نطخية الزبط االجتساعي في اإلسالـ ،ط ،2مصابع الفخزدؽ،

الخياض.
.91

الدبيعي ،ؼيرل بغ بجاد ( :)2007مجاالت كأساليب التخبية السدتشبصة مغ حياة أبي بكخ الرجيق

.92

الدسعاني ،عبج الكخيع ( :)1981أدب اإلمالء واالستسالء ،دار الكتب العمسية ،بيخكت.

كتصبيقاتيا التخبػية ،رسالة ماجدتيخ ،كمية التخبية ،جامعة أـ القخػ ،الدعػدية.

.93

الديج ،إيساف ( :)2007السزاميغ التخبػية لسبجأ الذػرػ عشج عسخ بغ الخصاب ،رسالة ماجدتيخ،

جامعة عيغ شسذ ،مرخ.
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.94

شاكخ ،محسػد ( :)2000التاريخ اإلسالمي ،ط ،8السكتب االسالمي ،بيخكت  ،لبشاف.

.95

الذعيمي ،خمفاف بغ سشاف ( :) 2013سساحة االسالـ في معاممة غيخ السدمسيغ – الدشة الشبػية

أنسػذجا ،https://mara.gov.om/nadwa/data/pages/19.pdf ،تاريخ االشالع  23يػليػ .2018
.96

شمبي ،أحسج ( :)1978تاريخ التذخيع اإلسالمي وتاريخ الشطع القزائية في اإلسالـ ،مكتبة

الشيزة السرخية ،القاىخة.

.97

الذشؿيصي ،أحسج عبج الرسج ( : )2007األساليب الشبػية لتشسية الؿيع االيسانية لجػ الذباب السدمع

في ضػء التحجيات السعاصخة ،رسالة ماجدتيخ ،كمية التخبية ،جامعة أـ القخػ ،الدعػدية.
.98

الذيخازؼ ،أبػ اسحاؽ إبخاـيع بغ عمي بغ يػسف ( :)1970شبقات الفقياء ،ىحبو ابغ مشطػر،

ط ، 1تحقيق إحداف عباس ،دار الخائج العخبي ،بيخكت.
.99

الذيخ ،عبج الدتار ( :)2012عسخ بغ الخصاب الخميفة الخاشجي العطيع واإلماـ العادؿ الخحيع،

ط ،1دار القمع  ،دمذق.

 .100الراعجؼ ،فائد بغ مخزكؽ ( :) 2009دكر الزبط االجتساعي في مػاجية االنحخافات الفكخة لجػ
الذباب  ،رسالة ماجدتيخ ،قدع التخبية اإلسالمية كالسقارنة  ،كمية التخبية  ، ،جامعة أـ القخػ ،الدعػدية.
 .101الرالبي ،عمي ( :)2005سيخة أميخ السؤمشيغ عسخ بغ الخصاب شخريتو وعرخه ،مؤسدة اقخأ،
القاىخة .
 .102الرشعاني،

عبج

الخازؽ

(:)1983

السرشف،

تحقيق:

حبيب

الخحسغ

األعطسي،

ج_1ج_4ج_8ج_9ج_10ج ،11السجمذ العمسي ،اليشج.

 .103الصبخؼ ،دمحم بغ جخيخ ( :)1967تاريخ الصبخي ،تحقيق :دمحم إبخاـيع ،ج_3ج_4ج ،5دار التخاث ،
بيخكت.
 .104شقػش  ،دمحم سييل ( :)2003تاريخ الخمفاء الخاشجيغ الفتػحات واإلنجازات الدياسة ،دار
الشفائذ ،بيخكت.

 .105الطاىخؼ ،أبػ دمحم عمي (د ت) :السحمي باآلثار ،ج ،4دار الفكخ ،بيخكت.

 .106العاني ،عبج الخحسغ ( :)1989الخميفة الفاروؽ عسخ بغ الخصاب ،دار الذؤكف لمثقافة العامة
"آفاؽ عخبية" ،ك ازرة الثقافة كاإلعالـ ،بغجاد.

 .107عبج الدتار ،دمحم يػنذ ( :)1990أيغ الخاشعػف في الرالة ،شؤكف الحخميغ الذخيفيغ ،السجيشة
السشػرة ،الدعػدية.
 .108عبج القادر ،انترار يػسف ( :) 2010الؿيع التخبػية في حياة الخميفة عسخ بغ الخصاب رضي هللا
عشو ،رسالة ماجدتيخ  ،أصػؿ التخبية ،جامعة الدػداف لمعمػـ كالتكشػلػجيا ،الدػداف.
 .109عبج العديد ،أماني ( :)2008اإلدارة في اإلسالـ في عيج الخميفة الخاشج عسخ بغ عبج العديد،
رسالة دكتػراه ،جامعة الخخشػـ ،الدػداف.
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 .110العزيبي ،ىجيل بشت عبج هللا ( :)2015السزاميغ التخبػية في سيخة الخميفة عمي بغ أبي شالب
رضي هللا عشو كتصبيقاتيا في األسخة ،رسالة ماجدتيخ  ،قدع أصػؿ التخبية ،جامعة اإلماـ دمحم بغ سعػد
االسالمية  ،الدعػدية،
 .111عصػة ،عبجالعاؿ ( :)1993السجخل إلي الدياسة الذخعية ،جامعة اإلماـ دمحم بغ سعػد اإلسالمية،
الخياض ،الدعػدية.

 .112العقاد ،عباس محسػد ( :)1998عبقخية عسخ  ،نيزة مرخ لمصباعة كالشذخ كالتػزيع ،القاىخة ،
مرخ.
 .113عمى ،جػاد ( :)2001السفرل في تاريخ العخب قبل اإلسالـ ،ط ،4دار الداقي ،بيخكت.
 .114عمي ،دمحم كخد ( :)1983خصط الذاـ ،ط ،3مكتبة الشػرؼ  ،دمذق.

 .115العسخؼ ،عبج العديد ( :)2001الػالية عمى البمجاف في عرخ الخمفاء الخاشجيغ ،دار أشبيميا لمشذخ
كالتػزيع.
 .116العسخؼ ،دمحم بغ دركير ( :)2012الزبط االجتساعي عشج عسخ بغ الخصاب  كتصبيقاتو في
الػاقع السعاصخ ،رسالة ماجدتيخ  ،قدع التخبية اإلسالمية كالسقارنة ،كمية التخبية ،الدعػدية.

 .117العػيصي ،ماىخ سمساف ( :)2011دكر معمع السخحمة الثانػية في تعديد العادات الرحية الدميسة
لجػ الصمبة في ضػء السعاييخ اإلسالمية ،رسالة ماجدتيخ ،أصػؿ التخبية ،الجامعة اإلسالمية ،غدة،
فمدصيغ.
 .118عيدى ،حشا ( :) 2017الدياسة ...فغ يقػـ عمى دراسة الػاقع الدياسي ،تاريخ الشذخ
2017/9/23ـ ،دنيا الػشغ،https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/445955.html ،

تاريخ االقتشباس  22أبخيل.2019 ،
 .119العيدى ،عبج هللا بغ أحسج ( :)2013السزاميغ التخبػية السدتشبصة مغ قرة مػسى عميو الدالـ،
كتصبيقاتيا في الػاقع السعاصخ ،رسالة ماجدتيخ ،قدع التخبية اإلسالمية كالسقارنة ،جامعة أـ القخػ،
الدعػدية.

 .120غالي ،بصخس كخيخؼ ،محسػد ( :)1990مجخل في عمع الدياسة ،ط ،9مكتبة األنجمػ السرخية،
القاىخة.
 .121الغدالي ،أبػ حامج دمحم بغ دمحم الصػسي (د .ت) :إحياء عمػـ الجيغ ،ج ،2دار السعخفة ،بيخكت.
 .122غشايع ،دمحم نبيل ( :)1984الخػؼ مغ هللا وأحػاؿ أىمو ،دار البذيخ لمصباعة كالشذخ ،القاىخة.
 .123الغشيسي ،دمحم سالمة ( :)2014الحياة االجتساعية في اإلسالـ  ،مػقع شخيق اإلسالـ ،تاريخ الشذخ
،2014 /1/17
 https://ar.islamway.net/book/8427/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9 -
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 ، %D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85تاريخ
االقتباس 10فبخايخ 2014ـ.
 .124فخكانة ،لبيبة سسيخ ( :)2010درجة مسارسة معمسي السخحسة الثانػية ألساليب التخغيب كالتخىيب

كسا جاءت في الدشة الشبػية مغ كجية نطخ الصمبة بسجيخية غدة ،قدع أصػؿ التخبية ،رسالة ماجدتيخ،
الجامعة اإلسالمية ،غدة ،فمدصيغ.

 .125الفدػؼ ،يعقػب ( :)1981السعخفة والتاريخ ،تحقيق ضياء العسخؼ ،ط ،2مؤسدة الخسالة ،بيخكت.
 .126الفيخكز أبادؼ ،مجج الجيغ أبػ شاىخ دمحم بغ يعقػب ( :)2005القامػس السحيط ،تحقيق :مكتب
تحقيق التخاث في مؤسدة الخسالة ،ط ،8مؤسدة الخسالة ،بيخكت ،لبشاف.
 .127القاسسي  ،الطافخ ( :)1987نطاـ الحكع في الذخيعة والتاريخ اإلسالمي ،ط ،3دار الشفائذ،
بيخكت.

 .128القحصاني ،أبػ دمحم عبج هللا بغ دمحم األنجلدي ( :)1989نػنية القحصاني ،دار الدػادؼ ،الدعػدية.
 .129قخاش ،إبخاـيع ( :)2015السجيشة التجخبة...نحػ مجتسع واصل ،دار األمة العخبية لمشذخ كالتػزيع،
مرخ.

 .130القخضاكؼ ،يػسف ( :)2011الدياسة الذخعية في ضػء نرػص الذخيعة ومقاصجىا ،ط،4
مكتبة كـبة ،القاىخة.

 .131القخضاكؼ ،يػسف ( :)1995العبادة في اإلسالـ ،ط ،24مكتبة كـبة ،القاىخة.
 .132القخشبي ،أبػ عسخ يػسف ( :)2000االستحكار ،تحقيق :سالع معػض ،دار الكتب العمسية ،
بيخكت.

 .133القخني ،عبج هللا ( :)1988بعس التػجييات التخبػية السدتشبصة مغ خصب عسخ بغ الخصاب رضي
هللا عشو ،رسالة ماجدتيخ ،جامعة أـ القخػ ،السسمكة العخبية الدعػدية.
 .134قمعجي ،دمحم ركاس ( :)1989مػسػعة فقو عسخ ،ط ،4دار الشفائذ ،بيخكت ،لبشاف.
 .135القيخكاني ،أبػ عمى الحدغ بغ رشيق ( :)1981العسجة في محاسغ الذعخ وآدابو ،تحقيق :دمحم
عبج الحسيج ،ط ،5دار الجيل ،بيخكت.

 .136الكانجىمػؼ ،يػسف ( :)1999حياة الرحابة ،تحقيق :بذار معخكؼ ،مؤسدة الخسالة لمصباعة
كالشذخ  ،بيخكت.

 .137الكحمػت ،جيياف ( :)2007السقػمات الذخرية كالسيشية لمسعمع في ضػء آراء بعس السخبيغ
السدمسيغ كمجػ تسثميا لجػ معمسي السخحمة الثانػية بسحافطة غدة مغ كجية نطخ شمبتيع ،رسالة
ماجدتيخ  ،قدع أصػؿ التخبية ،الجامعة اإلسالمية ،غدة ،فمدصيغ.
 .138المقاني ،أحسج كرضػاف ،بخنذ ( :)1998تجريذ السػاد االجتساعية ،عالع الكتب ،القاىخة.
 .139لساضة ،عاشف ( :)1997الفاروؽ مع الشبي ،دار الرحابة  ،ششصا ،مرخ.
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 .140السالكي ،أبػ بكخ أحسج بغ مخكاف بغ دمحم ( :)1997السجالدة وجػاىخ العمع ،تحقيق :مذيػر بغ
حدغ آؿ سمساف أبػ عبيجة ،دار ابغ حدـ  ،بيخكت.
 .141الساكردؼ ،أبػ الحدغ عمي بغ دمحم بغ حبيب ( :)1989األحكاـ الدمصانية ،دار ابغ قتيبة،
الكػيت.

 .142الساكردؼ ،أبػ الحدغ عمي بغ دمحم بغ حبيب ( :)1978قػانيغ الػزارة ،تحقيق :عبج السشعع أحسج
ودمحم سميساف ،ط ،2مؤسدة شباب الجامعة ،االسكشجرية.
 .143السبخد ،دمحم بغ يديج ( :)1997الكامل في المغة واألدب ،ط ،3دار الفكخ العخبي ،القاىخة.

 .144مججالكؼ ،فاركؽ ( :)2009اإلدارة اإلسالمية في عيج عسخ بغ الخصاب ،ط ،3مؤسدة دمحم بغ
راشج آؿ مكتػـ ،دار ركائع السججالكؼ لمشذخ ،االمارات ،األردف.

 .145السحب الصبخؼ ،أبػ جعفخ أحسج بغ عبج هللا ( :)1984الخياض الشزخة في مشاقب العذخة ،ج،1
دار الكتب العمسية ،القاىخة.

 .146دمحم ،عبج القػؼ عبج الغشي ( :)1994الجػانب التخبػية في حياة الخمفاء الخاشجيغ :دراسة تحميمية"،
رسالة دكتػراه ،قدع أصػؿ التخبية اإلسالمية ،كمية التخبية ،جامعة األزىخ ،مرخ.
 .147السحسػد ،لبشى بشت عبج هللا ( :)2013السزاميغ التخبػية في سيخة أـ سمسة -رضي هللا عشيا-
كتصبيقاتيا في الدخة ،رسالة ماجدتيخ  ،كمية العمػـ االجتساعية ،جامعة اإلماـ دمحم بغ سعػد اإلسالمية،
الدعػدية.

 .148مختجي ،عاىج ( :)2004مجؼ مسارسة شمبة السخحمة الثانػية لمؿيع االخالؾية مغ كجية نطخ
معمسييع في محافطة غدة  ،رسالة ماجدتيخ  ،قدع أصػؿ التخبية ،جامعة األزىخ ،غدة ،فمدصيغ.
 .149السخزكقي ،آماؿ حسدة ( :)1995مزاميغ تخبػية في سػرة البقخة ،مجمة دراسات تخبػية  ،مج (،)10
ج (.)71

 .150مدمع ،أبػ الحديغ مدمع بغ الحجاج القذيخؼ الشيدابػرؼ ( :)2000صحيح مدمع ،تحقيق :دمحم عبج
الباقي ،دار الدالـ ،الدعػدية.

 .151السرخؼ ،محسػد ( :)1999أصحاب الخسػؿ ،مكتبة أبي ححيفة الدمفي ،القاىخة.

 .152مػسى ،دمحم ( :)2007الدياسة القزائية لعسخ بغ الخصاب رضي هللا عشو دراسة فقيية مقارنة،
رسالة ماجدتيخ  ،جامعة الشجاح الػششية ،نابمذ ،فمدصيغ.

 .153الشحالكؼ ،عبج الخحسغ ( :)2007أصػؿ التخبية اإلسالمية وأساليبيا في البيت والسجرسة
والسجتسع ،ط ،25دار الفكخ ،دمذق.

 .154الشجكؼ ،أبػ الحدغ ( :)2012نحػ التخبية اإلسالمية الحخة في الحكػمات والبالد اإلسالمية ،دار
الكمسة لمشذخ كالتػزيع ،القاىخة.

 .155الشدائي ،أبػ عبج الخحسغ أحسج بغ شعيب ( :)2001الدشغ الكبخى ،تحقيق :حدغ شمبي ،مؤسدة
الخسالة  ،بيخكت.
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 .156نسشقاني ،سامي ( :)1987التخبية كالتعميع في البالد التي تع فتحيا في عيج الخميفة عسخ بغ
الخصاب ،رسالة ماجدتيخ ،جامعة أـ القخػ ،السسمكة العخبية الدعػدية.

 .157الشيدابػرؼ ،أبػ بكخ دمحم بغ إبخاـيع بغ السشحر ( :)1985األوسط في الدشغ واإلجساع واالختالؼ،
تحقيق  :أبػ حساد حشيف ،دار شيبة ،السجيشة السشػرة  ،الدعػدية.

 .158الشيدابػرؼ ،نطاـ الجيغ الحدغ بغ دمحم بغ حديغ القسي ( :)2002تفديخ القخآف ،تحقيق :سعج
الدعج ،دار السأثخ ،السجيشة السشػرة.

 .159الياشسي ،عبج الحسيج ( :)1984الخسػؿ العخبي السخبي  ،ط ، 2دار اليجؼ لمشذخ ،الخياض.

 .160اليخكؼ البغجادؼ ،أبػ عبيج القاسع بغ سالـ بغ عبج هللا (د ت) :األمػاؿ ،تحقيق :خميل ىخاس ،دار
الفكخ العخبي ،بيخكت.

 .161اليشجؼ ،سييل أحسج ( : )2001دكر السعمع في تشسية الؿيع االجتساعية لجػ شمبة الرف الثاني
عذخ بسحافطات قصاع غدة مغ كجية نطخىع ،رسالة ماجدتيخ ،أصػؿ التخبية ،الجامعة اإلسالمية ،غدة.

 .162اليشجؼ ،الستقي ( :)1981كشد العساؿ في سشغ األقػاؿ واألفعاؿ ،تحقيق :بكخػ حياني كصفػة
الدقا ،ط ،5ج ،8مؤسدة الخسالة ،بيخكت.

 .163ك ازرة التخصيط كالتعاكف الجكلي الفمدصيشية ( :)1997اإلصجار األوؿ ،الدمصة الػششية الفمدصيشية،
راـ هللا ،فمدصيغ.

 .164ك ازرة التخبية كالتعميع العالي ( :)2013الجليل اإلرشادي لصمبة الثانػية العامة حػؿ الجامعات
والكميات الفمدصيشية السعتسجة (قصاع غدة.).

 .165الػفائي ،شسذ الجيغ دمحم بغ إبخاـيع كآخخكف ( :)2011ثالث رسائل في مػافقات عسخ رضي هللا
عشو ،تحقيق  :عبج الجػاد ىساـ ،ط ،2دار الشػادر لمشذخ كالتػزيع ،سػريا.

 .166ككيع ،دمحم بغ خمف بغ حياف ( :)1947أخبار القزاة ،تحقيق :عبج العديد السخاغي ،ج ،1السكتبة
التجارية الكبخػ ،مرخ.

 .167يساني ،تياني بشت عبج القادر ( :)2009مزاميغ تخبػية مدتشبصة مغ سيخة أـ السؤمشيغ خجيجة
بشت خػيمج رضي هللا عشيا ،رسالة ماجدتيخ ،قدع التخبية اإلسالمية كالسقارنة ،جامعة أـ القخػ،

الدعػدية.
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ممحق رقع ( : )1االستبانة برػرتيا األولية
ممحق رقع ( :)2قائسة بأسساء الدادة السحكسيغ
ممحق رقع ( :)3االستبانة في صػرتيا الشيائية
ممحق رقع ( :)4كتاب تدييل ميسة الباحث
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ممحق رقع ()1
جامعػ ػ ػ ػػة األزى ػ ػ ػػخ -غدة
عسادة الج ارس ػ ػػات العمي ػػا

كمي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة التخبيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
قدػ ػ ػ ػ ػػع أصػ ػ ػ ػػػؿ التخبيػ ػ ػػة
تحكيع استبانة في صػرتيا األولية

األستاذ الجكتػر ............................................./حفطو هللا
الدالـ عميكع ورحسة هللا وبخكاتو...
يقػـ الباحث بإجخاء ىحه الج راسة كستصمب تكسيمي لشيل درجة الساجدتيخ في أصػؿ التخبية مغ جامعة
األزىخ -غدة كىي بعشػاف " :السزاميغ التخبػية السدتسجة مغ سيخة الخميفة عسخ بغ الخصاب ودور
معمسي السخحمة الثانػية في محافطات غدة في تخسيخيا لجى شمبتيع ".
كقج تصمب إجخاء الجراسة إعجاد استبانة لؿياس دور معمسي السخحمة الثانػية في تخسيخ السزاميغ التخبػية
عشج عسخ بغ الخصاب لجى شمبتيع ،كاشتسمت االستبانة عمى أربعة مجاالت كىي :السجاؿ العبادؼ()14
فقخة ،السجاؿ االجتساعي( )15فقخات ،السجاؿ الدياسي( )11فقخة ،السجاؿ التعمسي( )15فقخة .
كنط اخ ألىسية آرائكع كمقتخحاتكع كخبخاتكع في ىحا السجاؿ ،أرجػ مغ سيادتكع التكخـ بتحكيع االستبانة مغ
حيث انتساء كمشاسبة الفقخات مغ عجمو لمسجاؿ ،ككحلظ مغ حيث الرياغة المغػية كالػضػح ،كسا أرجػ

مشكع اقتخاح ما ىػ مشاسب مغ كجية نطخكع مغ حيث اإلضافة كالتعجيل كالتغيخ كالتبجيل لسا تخكنو
مشاسبا ،عمسا بأف السذخفيغ عمى ىحه الخسالة الجكتػر :فايخ عمي األسػد ،أ .د زياد عمي الجخجاكؼ.
شاكخيغ لكع حدغ تعاونكع
واقبمػا فائق االحتخاـ والتقجيخ
اسع السحكع ثالثا

الجرجة العمسية

التخرز

مكاف العسل

الباحث /دمحم تسيع ضيف هللا ضييخ
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مػضػع االستبانة
دور معمسي السخحمة الثانػية في تخسيخ السزاميغ التخبػية عشج عسخ بغ الخصاب لجى شمبتيع
التعخيف اإلجخائي لمسزاميغ التخبػية :ىي مجسػعة مغ الؿيع الدمػكية السخغػب فييا كالسدتسجة مغ أقػاؿ
كأفعاؿ كمػاقف الخميفة عسخ بغ الخصاب  ، كالسترمة في الجانب العبادؼ ،كاالجتساعي ،كالدياسي،
التعميسي ،كمجػ انعكا ساتيا عمى معمسي السخحمة الثانػية بسحافطات غدة ،كسا أنيا تسثل بالجرجة الكمية
الستجابة أفخاد العيشة عمى االستبانة الخاصة بحلظ.

السجاؿ األوؿ /العبادي:

التعخيف اإلجخائي :تػجيو الصالب لتعطيع هللا عد كجل مع الخزػع كالتحلل لو ،كاالستجابة ألكامخه كاالبتعاد
عغ نػاـيو كالتي كانت متسثمة بديخة عسخ بغ الخصاب كمجػ انعكاساتيا لجػ معمسي السخحمة الثانػية
بسحافطات غدة.
انتساء الفقخات
ـ

1
2
3
5
6
7

الفقخة
يحث السعمسػف الصمبة عمى اإللتداـ بأركاف وفخائس
اإلسالـ.

يذجع السعمسػف الصمبة عمى السحافطة عمى الرالة
في وقتيا.

يغخس السعمسػف في نفػس الصمبة مخافة هللا في
الدخ والعمغ.

يشسي السعمسػف لجى الصمبة االحداس بتعطيع هللا
عدوجل.

يجعػ السعمسػف الصمبة عمى ضخورة تحقيق العبػدية
هلل وحجه.

يجدج السعمسػف بأقػاليع وأفعاليع العقيجة الرحيحة
لمصمبة.

8

يذخح السعمسػف لمصمبة أىسية الربخ عمى الصاعات.

9

يحث السعمسػف الصمبة عمى صياـ الشػافل.

10
11
12
13

مشتسية

يخشج السعمسػف الصمبة عمى تالوة وحفع القخآف
الكخيع.

يغخس السعمسػف لجى الصمبة سسة التػكل عمى هللا.
يشرح السعمسػف الصمبة بتحخي أوقات الجعاء
السدتجاب.

يػضح السعمسػف لمصمبة أىسية التزحية في سبيل
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مشاسبة الفقخات

غيخ مشتسية مشاسبة

غيخ

مشاسبة

مالحطات

هللا.
14
15

يحكخ السعمسػف لمصمبة فزل الرجقة في الدخ والعمغ.
يسثل السعمسػف لمصمبة بشساذج حية مبجعة في الجانب
العبادي.

التعجيالت والسقتخحات:

السجاؿ الثاني /االجتساعي:
التعخيف اإلجخائي :تػجيو سمػؾ الصالب كإعجاده لتحقيق أساليب التعامل اإليجابي في السػاقف اإلجتساعية
كالعسل عمى التػاصل كااللتداـ بالؿيع اإلجتساعية الستسثمة في شخز عسخ بغ الخصاب كمجػ
انعكاساتيا لجػ معمسي السخحمة الثانػية بسحافطات غدة.
الفقخة

ـ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

انتساء الفقخات

يبيغ

السعمسػف

اإلجتساعية.

لمصمبة

أىسية

مشتسية

اإللتداـ

بالكيع

يذجد السعمسػف أماـ الصمبة عمى ضخورة تحقيق مبجأ
السداواة.

يخشج السعمسػف الصمبة عمى تحقيق مبجأ العجؿ.
يغخس السعمسػف لجى الصمبة مبجأ السعاممة اإلندانية
مع السدمسيغ وغيخىع.

يشسي السعمسػف لجى الصمبة مبجأ األمغ االجتساعي
نطخياً وتصبيكياً.
يحث السعمسػف الصمبة عمى التػازف بيغ السرمحة
العامة والخاصة.

يعػد السعمسػف الصمبة عمى مبجأ السحاسبة الحاتية.
يطيخ معمسي لمصمبة أىسية السخدود االجتساعي لألمخ
بالسعخوؼ والشيي عغ السشكخ.

يذجع السعمسػف الصمبة عمى احتخاـ الكبيخ والعصف
عمى الرغيخ.

يغخس السعمسػف في نفػس الصمبة مبجأ نبح التعرب
والعشف.

يػجو السعمسػف الصمبة عمى بشاء عالقات اجتساعية
فاعمة مع األوفياء مغ األصجقاء.

يعػد السعمسػف الصمبة عمى الترجؽ عمى السداكيغ
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غيخ مشتسية

مشاسبة الفقخات
مشاسبة

غيخ مشاسبة

مالحطات

والفقخاء.

13

يعدز السعمسػف لجى الصمبة محاربة ضاىخة التدػؿ.

14

يححر السعمسػف الصمبة مغ الغر في االمتحانات

15

يححر السعمسػف الصمبة مغ رفقاء الدػء

16

يذجع السعمسػف الصمبة عمى نبح البخل.

التعجيالت والسقتخحات:
السجاؿ الثالث /الدياسي:
التعخيف اإلجخائي :ىي عسمية مداعجة الصالب عمى إكداب أنساط الدمػؾ الدياسي كمسارستو في حياتو،
كتػجييو نحػ السذاركة الدياسية كالػعي الدياسي الفاعمي في السجتسع ،كالستسثمة في سيخة عسخ بغ
الخصاب كمجػ انعكاساتيا لجػ معمسي السخحمة الثانػية بسحافطات غدة.
انتساء الفقخات

ـ

الفقخة

1

يشسي السعمسػف لجى الصمبة ضخورة شعػر الحاكع

2

يعػد السعمسػف الصمبة أىسية العسل بسبجأ الذػرى.

بالسدؤولية الدياسية.

3

يحتخـ

السعمسػف

اتجاىات

الصمبة

السخالفة

التجاىاتيع.

4

يػجو السعمسػف الصمبة إلى أىسية العسل الدياسي

5

يحث السعمسػف الصمبة عمى تصبيق معيار العجؿ حتى

6

يذجع السعمسػف الصمبة عمى تحخي الجقة في تشاوؿ

الػحجوي.

مع الخرػـ.

األحجاث الدياسية.

7

يذجع السعمسػف الصمبة عمى رفس الطمع.

8

يعدز السعمسػف الصمبة عمى ضخورة محاسبة

9

يػضح السعمسػف لمصمبة أثخ رفق الحاكع بخعيتو.

10

يؤكج السعمسػف لمصمبة عمى ضخورة محاسبة الحاكع

11

يشرح السعمسػف الصمبة بزخورة الحدـ في القخارات

السديء.

إذا أخصأ.

السريخية.

التعجيالت والسقتخحات:
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مشتسية

غيخ مشتسية

مشاسبة الفقخات
مشاسبة

غيخ مشاسبة

مالحطات

السجاؿ الخابع :التعميسي:
التعخيف اإلجخائي :عسمية مشطسة مقرػدة يتع مغ خالليا تدكيج الصالب بالسفاـيع كالسعمػمات كالسيارات
كالخبخات في إشار مػقف تعميسي يقػـ بو السعمع ،كذلظ مغ خالؿ سيخة عسخ بغ الخصاب  كمجػ
انعكاساتيا لجػ معمسي السخحمة الثانػية بسحافطات غدة.
الفقخة

ـ
1
2
3
4

يحث السعمسػف الصمبة عمى أىسية تحخي الرجؽ عشج
نذخ العمع.

يػضح السعمسػف لمصمبة أسمػف تعمع األقخاف.
يػضح السعمسػف لمصمبة ضخورة تقجيخ واحتخاـ العمساء
واالنتفاع مغ عمسيع.

يػضف السعمسػف أسمػب التعديد في تعامميع مع
الصمبة.

6

يتػاضع السعمسػف مع الصمبة في تعميسيع.

7

يػضح السعمسػف لمصمبة أساليب السحاكخة الحيجة.

8
9
10

انتساء الفقخات

يؤكج السعمسػف لمصمبة عمى ضخورة تعمع الذعخ
واألدب والبالغة الكتداب أساليب الفراحة.

يحث السعمسػف الصمبة عمى تعمع الذعخ لالستفادة
مشو في التعبيخ.

يذجع السعمسػف الصمبة عمى التعسق في السػاد
الجراسية.

11

يػجو السعمسػف الصمبة عمى أف يصبقػا ما تعمسػه.

12

يحث السعمسػف الصمبة عمى االنتفاع بالعمع ومجالدو.

13
14
15

يذجع السعمسػف الصمبة عمى إخالص الشية في شمب
العمع.

يحث السعمسػف الصمبة عمى حفع القخآف الكخيع.
يػضح السعمسػف لمصمبة أف العمع ال يختبط بدمغ
معيغ.

التعجيالت والسقتخحات:
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ممحق رقع()2
قائسة بأسساء الدادة السحكسيغ
الختبة األكاديسية

التخرز

مكاف العسل

ـ

االسع

1

د .دمحم ىاشع األغا

أستاذ مذارؾ

أصػؿ تخبية

جامعة األزىخ

2

د .عبج الكخيع محع لبج

أستاذ مذارؾ

3

د .راشج دمحم أك صػاكيغ

أستاذ مداعج

مشاىج كشخؽ تجريذ

جامعة األزىخ

مشاىج كشخؽ تجريذ

جامعة األزىخ

4

أ .د .فؤاد عمى العاجد

أستاذ دكتػر

أصػؿ تخبية

الجامعة اإلسالمية

5

د .حسجاف عبج هللا الرػفي

أستاذ مذارؾ

أصػؿ تخبية

الجامعة اإلسالمية

6

د .فايد كساؿ شمجاف

أستاذ مذارؾ

أصػؿ تخبية

الجامعة اإلسالمية

7

أ .د .محسػد خميل أبػ دؼ

أستاذ دكتػر

أصػؿ تخبية

الجامعة اإلسالمية

8

د .إياد عمي الججشي

أستاذ مداعج

اإلدارة التخبػية

الجامعة اإلسالمية

9

د .محسػد إبخاـيع خمف هللا

أستاذ مذارؾ

أصػؿ تخبية

جامعة األقرى

10

د .رنجة عيج شخيخ

أستاذ مداعج

أصػؿ تخبية

جامعة األقرى

11

د .ناجي رجب سكخ

أستاذ مذارؾ

أصػؿ تخبية

جامعة األقرى

12

أ .د .يحيى محسػد الشجار

أستاذ دكتػر

صحة نفدية

جامعة األقرى

13

د .عصاؼ محسػد أبػ غالي

أستاذ مذارؾ

صحة نفدية

جامعة األقرى

14

أ .د .نعسات شعباف عمػاف

أستاذ دكتػر

صحة نفدية

جامعة األقرى

15

أ .د .عبج الخؤكؼ الصالع

أستاذ دكتػر

عمع نفذ

جامعة األقرى

16

أ .د .خالج خسيذ الدخ

أستاذ دكتػر

مشاىج كشخؽ تجريذ

جامعة األقرى

17

د .عسخ عمي دحالف

أستاذ مذارؾ

مشاىج كشخؽ تجريذ

جامعة األقرى

18

د .رائج حديغ الحجار

أستاذ مذارؾ

اإلدارة التخبػية

جامعة األقرى

19

د .اسساعيل صالح الف اخ

أستاذ مذارؾ

مشاىج كشخؽ تجريذ

جامعة القجس السفتػحة

20

د .زكي رمدؼ مختجى

أستاذ مداعج

أصػؿ تخبية

جامعة القجس السفتػحة

21

أ .د .عبج الكخيع سيعج السجىػف

أستاذ دكتػر

صحة نفدية

جامعة فمدصيغ

22

د .عبج الدالـ دمحم نرار

أستاذ مداعج

أصػؿ تخبية

ك ازرة التخيبة كالتعميع العالي

23

د .خميل عبج الفتاح حساد

أستاذ مداعج

المغة العخبية

ك ازرة التخبية كالتعميع العالي
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ممحق رقع ()3
جامعػ ػ ػ ػػة األزى ػ ػ ػػخ -غدة
عسادة الج ارس ػ ػػات العمي ػػا
كمي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة التخبيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
قدػ ػ ػ ػ ػػع أصػ ػ ػ ػػػؿ التخبيػ ػ ػػة

االستبانة برػرتيا الشيائية
أخي الصالب/اختي الصالبة  ......السحتخـ/السحتخمة
الدالـ عميكع ورحسة هللا وبخكاتو....
يقػـ الباحث بإجخاء دراسة كستصمب تكسيمي لشيل درجة الساجدتيخ في أصػؿ التخبية مغ جامعة األزىخ-غدة
كىي بعشػاف  " :السزاميغ التخبػية السدتسجة مغ سيخة الخميفة عسخ بغ الخصاب ودور معمسي السخحمة
الثانػية في محافطات غدة في تخسيخيا لجى شمبتيع ".
كقج تصمب إجخاء الجراسة إعجاد استبانة لؿياس دكر معمسي التخبية اإلسالمية لمسخحمة الثانػية في تخسيخ
السزاميغ التخبػية عشج عسخ بغ الخصاب لجػ شمبتيع ،كاشتسمت االستبانة عمى أربعة مجاالت .

لحا يخجى مشكع التكخـ باإلجابة عمى فقخات االستبانة كذلظ بػضع إشارة ( (في السكاف السشاسب كذلظ
بجانب كل فقخة مغ كجية نطخكع بكل مػضػعية كدقة ،عمسا بأف إجاباتكع ستعامل بدخية تامة،
كستدتخجـ ألغخاض البحث العمسي فقط .

شاكخيغ لكع حدغ تعاونكع
واقبمػا فائق االحتخاـ والتقجيخ
الباحث  /دمحم تسيع ضيف هللا ضييخ
البيانات األولية :يخجى وضع إشارة ( )في السخبع السشاسب

 ذكخ  ،
 .1الجشذ :
 عمسي   ،أدبي   ،شخعي
 .2التخرز:
 .3السدتػػ الجراسي   :الحادؼ عذخ   ،الثاني عذخ
 .4السعجؿ الجراسي   :مستاز   ،جيج ججا   ،جيج  ،متػسط   ،أقل مغ متػسط
 .5السشصقة التعميسية   :الذساؿ   ،غدة   ،الػسصى   ،خانيػنذ   ،رفح
أنثى
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استبانة ودور معمسي السخحمة الثانػية في محافطات غدة في تخسيخيا لجى شمبتيع
أو ًال /السجاؿ العبادي
ـ
1

درجة السػافقة

الفقخة

***مالحطة /يقرج بالسعمع :معمع التخبية اإلسالمية
يبيغ معمسي لسادة التخبية اإلسالمية لمصمبة ضخكرة االلتداـ

كبيخة ججاً

كبيخة

متػسصة

قميمة

قميمة ججاً

بأركاف كفخائس اإلسالـ.
2

يحث معمسي الصمبة السحافطة عمى الرالة في كقتيا.

3

يغخس معمسي في نفػس الصمبة مخافة هللا في الدخ كالعمغ.

4

يشسي معمسي لجػ الصمبة اإلحداس بتعطيع هللا عدك جل.

5

يؤكج معمسي لمصمبة ضخكرة تحقيق العبػدية هلل كحجه.

6

يبيغ معمسي لمصمبة العقيجة الرحيحة باألفعاؿ كاألقػاؿ.

7

يػضح معمسي لمصمبة أىسية الربخ عمى الصاعات.

8

يحث معمسي الصمبة عمى صياـ الشػافل.

9

يخشج معمسي الصمبة إلى تالكة القخآف الكخيع كحفطو .

10

يبيغ معمسي أىسية التػكل كاالعتساد عمى هللا.

11
12

تحخؼ أكقات الجعاء السدتجاب.
يػجو معمسي الصمبة إلى ّ
يػضح معمسي لمصمبة أىسية التزحية في سبيل هللا.

13

يبيغ معمسي لمصمبة فزل الرجقة في الدخ كالعمغ.

ثاني ًا  /السجاؿ االجتساعي
ـ

درجة السػافقة

الفقخة

***مالحطة /يقرج بالسعمع :معمع التخبية اإلسالمية

1

يبيغ معمسي لسادة التخبية اإلسالمية لمصمبة أىسية اال لتداـ

2

يؤكج معمسي لمصمبة عمى ضخورة تحقيق مبجأ السداواة

3

يخشج معمسي الصمبة عمى تحقيق مبجأ العجالة االجتساعية.

4

يحث معمسي الصمبة عمى السعاممة اإلندانية مع السدمسيغ

5

يػضح معمسي لمصمبة أىسية تحقيق األمغ االجتساعي.

6

يحث معمسي الصمبة عمى التػازف بيغ السرالح العامة

7

يػجو معمسي الصمبة عمى أىسية السحاسبة الحاتية.

بالكيع االجتساعية.

االجتساعية.

وغيخ السدمسيغ.

والخاصة.

064

كبيخة ججاً

كبيخة

متػسصة

قميمة

قميمة ججاً

8

يطيخ معمسي لمصمبة السخدود االجتساعي لألمخ بالسعخوؼ

9

يحث معمسي الصمبة عمى احتخاـ الكبيخ والعصف عمى الرغيخ.

10

يحث معمسي الصمبة عمى نبح التعرب في الخأي.

11

يػجو معمسي الصمبة عمى ضخورة بشاء عالقات اجتساعية

12

يؤكج معمسي لمصمبة أىسية مداعجة الفقخاء والسحتاجيغ.

13

يػضح معمسي لمصمبة خصػرة تفذي ضاىخة التدػؿ في

14

يححر معمسي الصمبة مغ رفقاء الدػء ومجالدتيع.

15

يحث معمسي الصمبة عمى الكخـ والدخاء.

والشيي عغ السشكخ.

فاعمة مع اآلخخيغ.

السجتسع.

ثالثاً  /السجاؿ الدياسي
ـ

درجة السػافقة

الفقخة

***مالحطة  /يقرج بالسعمع :معمع التخبية اإلسالمية

1

يؤكج معمسي لسادة التخبية اإلسالمية لمصمبة ضخورة شعػر

2

يؤكج معمسي لمصمبة أىسية العسل بسبجأ الذػرى.

3

يحتخـ معمسي اتجاىات الصمبة التي تخالف رأيو الدياسي.

4

يػجو معمسي الصمبة عمى أىسية العسل الدياسي الػحجوي.

5

يحث معمسي الصمبة عمى العجؿ حتى مع الخرػـ.

6

يبيغ معمسي لمصمبة السػقف الػششي مغ األحجاث الدياسية

7

يحث معمسي الصمبة عمى رفس الطمع.

8

ي بيغ معمسي لمصمبة ضخورة محاسبة السديء حدب اإلساءة.

9

يػضح معمسي لمصمبة أىسية رفق الحاكع بخعيتو.

10

يؤكج معمسي لمصمبة عمى ضخورة محاسبة الحاكع إذا أخصأ.

11

يبيغ معمسي لمصمبة ضخورة الحدـ في الق اخرات السريخية.

الحاكع بالسدؤولية الدياسية.

العالسية.

065

كبيخة ججاً

كبيخة

متػسصة

قميمة

قميمة ججاً

رابعاً  /السجاؿ التعميسي
الخقع

درجة السػافقة

الفقخة

***مالحطة  /يقرج بالسعمع  :معمع التخبية اإلسالمية

1

يحث معمسي لسادة التخبية اإلسالمية الصمبة عمى تحخي

2

يػضح معمسي لمصمبة شخيقة تعمع األقخاف.

3

يؤكج معمسي لمصمبة بمػغ السخاتب العميا في التعميع.

4

يػضح معمسي لمصمبة ضخورة تقجيخ واحتخاـ العمساء واالنتفاع

5

يػضف معمسي أسمػب التعديد في تعاممو مع الصمبة.

6

يطيخ معمسي لمصمبة التػاضع في شمب ونذخ العمع.

7

يبخز معمسي لمصمبة أساليب السحاكخة الرحيحة.

8

يؤكج معمسي لمصمبة عمى ضخورة تعمع الذعخ واألدب والبالغة

9

يحث معمسي الصمبة عمى تعمع الذعخ لالستفادة مشو في

10

يذجع معمسي الصمبة عمى التعسق في السػاد الجراسية.

11

يػجو معمسي الصمبة عمى أف يصبقػا ما تعمسػه.

12

يحث معمسي الصمبة عمى االنتفاع بالعمع ومجالدو.

13

يؤكج معمسي لمصمبة عمى ضخورة إخالص الشية في شمب العمع.

14

يحث معمسي الصمبة عمى تجبخ القخآف الكخيع.

15

يبيغ معمسي لمصمبة أف العمع ال يختبط بدغ فيػ مغ السيج إلى

الرجؽ عشج نذخ العمع.

مغ عمسيع.

الكتداب أساليب الفراحة.

التعبيخ.

المحج.

066

كبيخة ججاً

كبيخة

متػسصة

قميمة

قميمة ججاً

