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 :ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم   

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  ﴿
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 اإلهداء

 إىل زٔح ٔالدٙ احلبٗب . .  .تػىدٓ اهلل بسمحتْ ٔأضهٍْ فطٗح جٍاتْ.

  إىل ٔالدت٘ الػالٗٛ، اليت طاملا تدعٕ اهلل ل٘ داًٟىا بالتٕفٗل ٔالٍحاح؛

ّ٘ الصعاب ٔتكازبت اخلطٕات بربناتّا، أضأه اهلل أُ ٖبازك  َفُرلَِّمت ل

.يف عىسِا ٖٔسشقين بّسِا . . 

 ٘إىل غسٖهٛ حٗات . . ، إىل وَ نٍت (أً عىس)الهبريٚ يف ٌفط٘ .

. أغهٕ هلا عٍدوا تتصاحي اهلىًٕ . ٔتتهالب الػىًٕ فهاٌت خري وجاه .

 .لمصٔجٛ الصاحلٛ، ٔزفٗكٛ العىس الٍاصحٛ

 ٘إىل ابين ٔبٍات٘ الرَٖ ِي شِسٚ حٗات . . ٔوّحٛ فؤادٙ عطٜ أُ .

. ٖهٌٕٕا ذزٖٛ صاحلٛ .  .طٗبٛ بإذُ زبّا.

 ٛٗإىل محاٚ الٕضط. . . 

 ٍٛ .إىل نن وسٍب ٔوسبٗ . . 

أِدٙ ِرا اجلّد العمى٘، ضاٟاًل اهلل تعاىل أُ ٖهُٕ خالًصا لٕجّْ 

 .الهسٖي، صٕاًبا عمٜ املٍّخ الطمٗي، ٔاهلل ٔل٘ التٕفٗل

 ايباســـح
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ڦ  ڦ  ﴿: اًمذي شم٠مذن سم٤مًمزي٤مدة عمـ ؿمٙمر، اًم٘م٤مئؾ ذم حمٙمؿ اًمتٜمزيؾاحلٛمُد هلل 

، واًمّمالة واًمًالم قمغم ظمػم اًمٌِمـر، ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد (7آي٦م : ؾمقرة إسمراهٞمؿ)﴾  ڄڄ

 .(671، ص2ت، ج. أبو داود، د) «مـ ٓ يشؽر افـاس ٓ يشؽر اهلل»: اًم٘م٤مئؾ

ومٌٕمد ؿمٙمر اهلل اًمٕمكم اًم٘مدير قمغم شمقومٞم٘مف، أىمدم ؿمٙمري اًمقاومر عمٕم٤مزم ُمدير ضم٤مُمٕم٦م أم 

وًمٞمد سمـ طمًلم أسمق اًمٗمرج، وقمٛمٞمد اًمدراؾم٤مت اًمٕمٚمٞم٤م / اًم٘مرى ؾمٕم٤مدة إؾمت٤مذ اًمديمتقر

ؾمٛمػم سمـ ؾمٚمٞمامن ٟمتق، وقمٛمٞمد يمٚمٞم٦م اًمؽمسمٞم٦م ؾمٕم٤مدة إؾمت٤مذ / ؾمٕم٤مدة إؾمت٤مذ اًمديمتقر

زهػم سمـ أمحد اًمٙم٤مفمٛمل، ورئٞمس ىمًؿ اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م واعم٘م٤مرٟم٦م اًم٤ًمسمؼ / اًمديمتقر

/ ٟمجؿ اًمديـ سمـ قمٌد اًمٖمٗمقر إٟمدجي٤مين، واًمرئٞمس احل٤مزم ؾمٕم٤مدة اًمديمتقر/ ؾمٕم٤مدة اًمديمتقر

قمٌد اًمٜم٤مس سمـ / ٟم٤ميػ سمـ طم٤مُمد اًمنميػ، واعمرؿمد إيم٤مديٛمل ًمٚم٘مًؿ ؾمٕم٤مدة اًمديمتقر

ؾمٕمٞمد قمٓم٤مي٤م، وأقمْم٤مء هٞمئ٦م اًمتدريس ذم اًم٘مًؿ، اًمذيـ أٟم٤مروا زم ؾمٌٞمؾ اًمٕمٚمؿ، وأرؿمدوين 

 :إمم ـمريؼ اًمّمقاب ، وأظمص سم٤مًمِمٙمر واًمٕمروم٤من اعمنمف قمغم اًمرؾمـ٤مًمـ٦م

 حمنود بً حمند كصياوي/ شعادة األشتاذ الدكتور

اًمذي أو٤مء زم اًمٓمريؼ سمٕمٚمٛمف، وُمٜمحٜمل اًمٙمثػم ُمـ وىمتف، طمتك ظمرضم٧م إـمروطم٦م 

 .هبذه اًمّمقرة، ومٚمف ُمـ اًم٤ٌمطم٨م ظم٤مًمص اًمدقم٤مء، وقمٔمٞمؿ آُمتٜم٤من وواومر اًمثٜم٤مء

يمام أشم٘مدم سم٤مًمِمٙمر واًمت٘مدير ٕقمْم٤مء جلٜم٦م اعمٜم٤مىمِم٦م اًمذيـ شمٗمْمٚمقا سم٘مٌقل ُمٜم٤مىمِم٦م هذه 

 :اًمرؾم٤مًم٦م وهؿ

 .حمٛمد مجٞمؾ سمـ قمكم ظمٞم٤مط/  ــ ؾمٕم٤مدة إؾمت٤مذ اًمديمتقر1

 .قمكم سمـ ُمّمٚمح اعمٓمرذم/  ــ ؾمٕم٤مدة اًمديمتقر2

مم٤م أيم٥ًم اًمٌح٨م واًم٤ٌمطم٨م شمقضمٞمٝم٤مت ىمٞمٛم٦م وسمٜم٤مءة، أؾمٝمٛم٧م ذم إظمراج هذه اًمدراؾم٦م 

 .إمم اعم٠مُمقل ُمٜمٝم٤م
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 :واًمِمٙمر ُمقصقل ٕقمْم٤مء حتٙمٞمؿ ظمٓم٦م اًمدراؾم٦م وهؿ

 .طم٤مُمد سمـ ؾم٤ممل احلريب/  ــ ؾمٕم٤مدة إؾمت٤مذ اًمديمتقر1

 .قمٌد اهلل سمـ حمٛمد طمريري/  ــ ؾمٕم٤مدة إؾمت٤مذ اًمديمتقر2

واًمِمٙمر ُمقصقل إمم ُمـ ؾم٤مهؿ ذم حتٙمٞمؿ أداة اًمدراؾم٦م وإصمرائٝم٤م سمرأيف وشمقضمٞمٝمف، ويمؾ 

ُمـ شمٗمْمؾ سم٤مإلضم٤مسم٦م قمغم شم٤ًمؤٓت أداة اًمدراؾم٦م ُمـ اًمزُمالء اًمٗمْمالء ُمٕمٚمٛمل اًمؽمسمٞم٦م 

 .اإلؾمالُمٞم٦م

 :واًمِمٙمر ُمقصقل أيْم٤ًم إمم إظمقة اًمذيـ ؾم٤مٟمدوين أصمٜم٤مء إقمداد اًمرؾم٤مًم٦م وهؿ 

ؾمٚمٓم٤من قمٌداًمٕمزيز اًمدًمٞمقي، ص٤مًمح قمٞمْم٦م اعم٤مًمٙمل، قمٌداًمٕمزيز طم٤مُمد اًمث٘مٗمل، حمٛمد 

 .ُمٜمّمقر اًمِمٝمري،قمٌداهلل ؾمٕمد اًمٜمٗمٞمٕمل

وأظمػًما وم٢من قم٤ٌمرات اًمِمٙمر واًمثٜم٤مء ىمد ٓ شمٙمٗمل ًمٚمتٕمٌػم قمـ اُمتٜم٤مين وشم٘مديري ًمزُمالئل 

 :ذم جمٛمققم٦م اعم٤مضمًتػم، وأظمص ُمٜمٝمؿ سم٤مًمذيمر يماًل ُمـ

حمٛمد قمكم اًمِمٝمري، قمكم ُمًٕمقد اًمٕمٞمًك، ٟمٌٞمؾ أمحد اًمٖم٤مُمدي، ي٤مه طمًـ قم٤مرف، 

 .سمٜمدر قمكم اًمِمٝمراين 

وظمت٤مًُم٤م أؿمٙمر يمؾ ُمـ أؾمدى ٟمّمٞمح٦م أو شمقضمٞمف أو ومٙمرة: ٕضمؾ آرشم٘م٤مء سمٛمًتقى 

 .هذا اًمٌح٨م

 ادقؾؼ واهلادي إػ شقاء افسبقؾواهلل 

                                                                                 

خ  ــــــايباح   
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 ًَدص ايذساط١
 .(دزاضٛ وٗداٌٗٛ) األوَ الفهسٙ يف وكسزات الرتبٗٛ اإلضالوٗٛ يف املسحمٛ الجإٌٖٛ :عيواٌ الدراشة

 . ضعد بَ صاحل بَ زاٖن العتٗيب:اشه الباحح

 . تسبٗٛ إضالوٗٛ:التدصص.   املاجطٗرت:الدرجة

وا ٔاقع األوَ الفهسٙ يف وكسزات الرتبٗٛ :  حتددت يف الطؤاه السٟٗظ التال٘:مشكلة الدراشة

اإلضالوٗٛ يف املسحمٛ الجإٌٖٛ؟ ٔوا ودٝ والٟىتّا لمتحدٖات املعاصسٚ، وَ ٔجّٛ ٌظس وعمى٘ الرتبٗٛ 

 اإلضالوٗٛ مبدٍٖٛ وهٛ املهسوٛ؟

 : أٍداف الدراشة

عمٜ وضاوني األوَ .التعسف عمٜ ودٝ احتٕاٞ وكسزات الرتبٗٛ اإلضالوٗٛ يف املسحمٛ الجإٌٖٛ -1

 .الفهسٙ

التعسف عمٜ ودٝ إضّاً وكسزات الرتبٗٛ اإلضالوٗٛ يف املسحمٛ الجإٌٖٛ يف التصدٙ لتحدٖات  -2

 .األوَ الفهسٙ املعاصسٚ

التعسف عمٜ ودٝ ممازضٛ وعمى٘ الرتبٗٛ اإلضالوٗٛ يف املسحمٛ الجإٌٖٛ لدٔزِي يف إبساش  -3

 .وضاوني األوَ الفهسٙ ٔتعصٖصِا لدٝ الطالب

 . مت اضتدداً املٍّخ الٕصف٘:ميَج الدراشة

 . وعمى٘ الرتبٗٛ اإلضالوٗٛ يف املسحمٛ الجإٌٖٛ مبدٍٖٛ وهٛ املهسوٛ:العيية

 : أٍه اليتائج

ناُ احتٕاٞ وكسزات الرتبٗٛ اإلضالوٗٛ يف املسحمٛ الجإٌٖٛ عمٜ وضاوني األوَ الفهسٙ  -1

 .يف ذلٕزَٖ (بدزجٛ وتٕضطٛ)يف ثالثٛ ذلأز، ٔ (بدزجٛ نبريٚ)

ناُ إضّاً وكسزات الرتبٗٛ اإلضالوٗٛ يف املسحمٛ الجإٌٖٛ يف التصدٙ لمتحدٖات الفهسٖٛ  -2

 .(بدزجٛ وتٕضطٛ)املعاصسٚ 

ناُ قٗاً وعمى٘ الرتبٗٛ اإلضالوٗٛ بدٔزِي يف إبساش وضاوني األوَ الفهسٙ ٔتعصٖصِا لدٝ  -3

 .(بدزجٛ وتٕضطٛ)الطالب مبدٍٖٛ وهٛ املهسوٛ 

 : أٍه التوصيات

 .االِتىاً بتكٕٖٛ الٕاشع الدٖين، ٔتعىٗل االٌتىاٞ الٕطين يف ٌفٕع الطالب -1

ضسٔزٚ شٖادٚ ذلتٕٝ وكسزات الرتبٗٛ اإلضالوٗٛ يف املسحمٛ الجإٌٖٛ مبضاوني األوَ الفهسٙ  -2

املتعمكٛ بتٕضٗح عالقٛ األوٛ اإلضالوٗٛ وع غريِا وَ األوي، ٔاملضاوني املتعمكٛ بهٗفٗٛ 

 .التصدٙ لتحدٖات األوَ الفهسٙ املعاصسٚ

عكد لكاٞات وطتىسٚ لتجكٗف وعمى٘ الرتبٗٛ اإلضالوٗٛ يف املسحمٛ الجإٌٖٛ بأِىٗٛ األوَ  -3

  .الفهسٙ ٔنٗفٗٛ إبساش وضاوٍْٗ ٔتعصٖصِا لدٝ الطالب
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Abstract 
Title: Intellectual Security in the courses of Islamic Education  in the Secondary School 
(Field Study) 
Researcher's name: Saad Salih Rail AlOtaibi 
Academic  degree: Master       Islamicand and Comparative Education 
The theme of study: Study problem was specified by the following main question: To 
what extent do courses of Islamic education  subject of secondary school level  include 
contents of intellectual security and to what extent  are they appropriate  in  confronting 
contemporary challenges from the view points of  the teachers of the Islamic education 
subject in the secondary stage in the Holy city of Makkah ? 
Objectives:  

1- To know  the degree of availability of  contents of intellectual security  in the 
courses of Islamic education subject in the secondary stage. 

2- To specify the degree of contribution of courses of Islamic education subject 
in the secondary stage in confronting the contemporary intellectual 
challenges. 

3- To identify the degree at which  the teachers of Islamic education subject 
played effectively their role in projecting and enhancing the contents of 
intellectual security in the minds of  the secondary stage pupils. 

Methodology: Descriptive method was used  
Sample:          It comprised all teachers of the Islamic education subject in the 
secondary    stage in the Holy city of Makkah.. 
The most Significant Results: 

1- The  Islamic education subject in the secondary stage was found to include 
contents of intellectual security at a ( greater) degree in three axes and at an 
(intermediate) degree in two.  

2- The contribution of the teachers of Islamic Education Subject of the 
secondary stage in confronting contemporary intellectual security was of 
(intermediate) degree. 

3- The teachers of Islamic Education subject have played their role in 
projecting and enhancing intellectual security in the minds of the pupils in 
Holy Makkah was of  (intermediate) degree.  

The most Significant Recommendations: 
1- To work towards strengthening religious deterrence as well as national 

affiliation in the minds of peoples. 
2- To increase the portion of courses of Islamic education subject in the 

secondary stage that contain aspects of intellectual security pertaining to the 
elucidation of the relation of the Muslim Ummah with other nations and the 
aspects  dealing with how contemporary challenges are effectively 
confronted.. 

3- To conduct regular meetings for teachers of Islamic Education Subject of the 
secondary stage on the significance of intellectual security and how its 
contents are properly projected and enhanced in the minds of pupils.   
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 41 ................................................ ُمٔم٤مهر آٟمحراف اًمٗمٙمري: اعمحقر اًمث٤مين

 47 ............................................. أؾم٤ٌمب آٟمحراف اًمٗمٙمري: اعمحقر اًمث٤مًم٨م

 51 ....................................... آصم٤مر آٟمحراف اًمٗمٙمري وخم٤مـمره: اعمحقر اًمراسمع
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 قا١ُ٥ ادتذاٍٚ

 ايصؿش١ عٓٛإ ادتذٍٚ سقِ ادتذٍٚ
 114 .يبغ أظداد ظقـة افدراشة وكسبفا ادئقية 1

 118 .افصقرة إوفقة ٕداة افدراشة 2
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 122 .افصقرة افـفائقة ٕداة افدراشة 5

 124 .يبغ درجة افؼطع فؽؾ مستقى مـ مستقيات آشتجابة 6

7 

ؽرس ظؼقدة اإليامن دم كػقس )ادتقّشطات احلسابقة وآكحراؾات ادعقارية دحقر 

مـ حماور مضامغ إمـ افػؽري دم مؼررات افسبقة اإلشالمقة دم ادرحؾة  (افطالب

 .افثاكقية مـ وجفة كظر ظقـة افدراشة

128 

8 

حتؼقؼ افقشطقة وآظتدال دم )ادتقّشطات احلسابقة وآكحراؾات ادعقارية دحقر 

مـ حماور مضامغ إمـ افػؽري دم مؼررات افسبقة اإلشالمقة دم  (كػقس افطالب

 .ادرحؾة افثاكقية مـ وجفة كظر ظقـة افدراشة

132 

9 

 (ضاظة وٓة إمر وفزوم اجلامظة)ادتقّشطات احلسابقة وآكحراؾات ادعقارية دحقر 

مـ حماور مضامغ إمـ افػؽري دم مؼررات افسبقة اإلشالمقة دم ادرحؾة افثاكقية مـ 

 .وجفة كظر ظقـة افدراشة

136 

10 

ظالؿة إمة اإلشالمقة مع ؽرها )ادتقّشطات احلسابقة وآكحراؾات ادعقارية دحقر 

مـ حماور مضامغ إمـ افػؽري دم مؼررات افسبقة اإلشالمقة دم ادرحؾة  (مـ إمؿ

 .افثاكقية مـ وجفة كظر ظقـة افدراشة

140 

11 

تـؿقة افتػؽر واحلقار اإلجيايب )ادتقّشطات احلسابقة وآكحراؾات ادعقارية دحقر 

مـ حماور مضامغ إمـ افػؽري دم مؼررات افسبقة اإلشالمقة دم ادرحؾة  (فدى افطالب

 .افثاكقية مـ وجفة كظر ظقـة افدراشة

143 

12 

 ادتقّشطات احلسابقة وآكحراؾات ادعقارية فدرجة إشفام مؼررات افسبقة اإلشالمقة

دم ادرحؾة افثاكقية دم افتصدي فؾتحديات افػؽرية ادعارصة مـ وجفة كظر ظقـة 

 .افدراشة

147 

13 

ادتقّشطات احلسابقة وآكحراؾات ادعقارية فدرجة ممارشة معؾؿل افسبقة اإلشالمقة 

دم إبراز مضامغ إمـ افػؽري فدى ضالب ادرحؾة افثاكقية بؿديـة مؽة  فدورهؿ

 .ادؽرمة
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 ايصؿش١ عٓٛإ ادتذٍٚ سقِ ادتذٍٚ

14 

ص كتائج حتؾقؾ افتبايـ إحادي  فؾػروق بغ متقشطات  (ANOVA)ُمؾخَّ

حقل مضامغ إمـ افػؽري دم مؼررات افسبقة  اشتجابات أؾراد ظقـة افدراشة

 .اإلشالمقة دم ادرحؾة افثاكقية تعزى دتغر مؽتب افسبقة وافتعؾقؿ افتابعة فف اددرشة

155 

15 

كتائج ادؼاركات افبعدّية ٓشتجابات أؾراد ظقـة افدراشة حقل مضامغ إمـ افػؽري 

دم مؼررات افسبقة اإلشالمقة دم ادرحؾة افثاكقية تعزى دتغر مؽتب افسبقة وافتعؾقؿ 

 .افتابعة فف اددرشة

156 

16 

ص كتائج حتؾقؾ افتبايـ إحادي  فؾػروق بغ متقشطات  (ANOVA)ُمؾخَّ

حقل مضامغ إمـ افػؽري دم مؼررات افسبقة  اشتجابات أؾراد ظقـة افدراشة

 .اإلشالمقة دم ادرحؾة افثاكقية تعزى دتغر ظدد شـقات اخلزة دم جمال افتعؾقؿ

157 

17 

 كتائج ادؼاركات افبعدّية ٓشتجابات أؾراد ظقـة افدراشة حقل مضامغ إمـ افػؽري

دم مؼررات افسبقة اإلشالمقة دم ادرحؾة افثاكقية تعزى دتغر ظدد شـقات اخلزة دم 

 .جمال افتعؾقؿ

158 

18 

ص كتائج حتؾقؾ افتبايـ إحادي  فؾػروق بغ متقشطات  (ANOVA)ُمؾخَّ

حقل مضامغ إمـ افػؽري دم مؼررات افسبقة  اشتجابات أؾراد ظقـة افدراشة

 .اإلشالمقة دم ادرحؾة افثاكقية تعزى دتغر ادمهؾ افعؾؿل

159 

19 

ص كتائج حتؾقؾ افتبايـ إحادي  فؾػروق بغ متقشطات  (ANOVA)ُمؾخَّ

حقل مضامغ إمـ افػؽري دم مؼررات افسبقة  اشتجابات أؾراد ظقـة افدراشة

 .اإلشالمقة دم ادرحؾة افثاكقية تعزى دتغر افدورات افتدريبقة دم جمال افتخصص

160 

20 

 كتائج ادؼاركات افبعدّية ٓشتجابات أؾراد ظقـة افدراشة حقل مضامغ إمـ افػؽري

دم مؼررات افسبقة اإلشالمقة دم ادرحؾة افثاكقية تعزى دتغر افدورات افتدريبقة دم 

 .جمال افتخصص

161 

21 

ص كتائج حتؾقؾ افتبايـ إحادي  فؾػروق بغ متقشطات  (ANOVA)ُمؾخَّ

حقل درجة إشفام مؼررات افسبقة اإلشالمقة دم  اشتجابات أؾراد ظقـة افدراشة

 افػؽري ادعارصة تعزى دتغر مؽتب  إمـادرحؾة افثاكقية دم افتصدي فتحديات

 .افسبقة وافتعؾقؿ افتابعة فف اددرشة

163 

22 

كتائج ادؼاركات افبعدّية ٓشتجابات أؾراد ظقـة افدراشة حقل درجة إشفام مؼررات 

 افػؽري ادعارصة  إمـدم ادرحؾة افثاكقية دم افتصدي فتحديات افسبقة اإلشالمقة

 .تعزى دتغر مؽتب افسبقة وافتعؾقؿ افتابعة فف اددرشة

164 

23 

ص كتائج حتؾقؾ افتبايـ إحادي  فؾػروق بغ متقشطات  (ANOVA)ُمؾخَّ

حقل درجة إشفام مؼررات افسبقة اإلشالمقة دم  اشتجابات أؾراد ظقـة افدراشة

 .تعزى دتغر ظدد شـقات اخلزة افػؽري ادعارصةإمـ افتصدي فتحديات 
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 ايصؿش١ عٓٛإ ادتذٍٚ سقِ ادتذٍٚ

24 

كتائج ادؼاركات افبعدّية ٓشتجابات أؾراد ظقـة افدراشة حقل درجة إشفام مؼررات 

 افػؽري ادعارصة  إمـافسبقة اإلشالمقة دم ادرحؾة افثاكقية دم افتصدي فتحديات

 .تعزى دتغر ظدد شـقات اخلزة دم جمال افتعؾقؿ

166 

25 

ص كتائج حتؾقؾ افتبايـ إحادي  فؾػروق بغ متقشطات  (ANOVA)ُمؾخَّ

حقل درجة إشفام مؼررات افسبقة اإلشالمقة دم  اشتجابات أؾراد ظقـة افدراشة

 . افػؽري تعزى دتغر ادمهؾ افعؾؿل إمـ ادرحؾة افثاكقية دم افتصدي فتحديات

167 

26 

ص كتائج حتؾقؾ افتبايـ إحادي  فؾػروق بغ متقشطات  (ANOVA)ُمؾخَّ

حقل درجة إشفام مؼررات افسبقة اإلشالمقة دم  اشتجابات أؾراد ظقـة افدراشة

 افػؽري ادعارصة تعزى دتغر افدورات  إمـادرحؾة افثاكقية دم افتصدي فتحديات

 .افتدريبقة دم جمال افتخصص

168 

27 

كتائج ادؼاركات افبعدّية ٓشتجابات أؾراد ظقـة افدراشة حقل درجة إشفام مؼررات 

 افػؽري ادعارصة تعزى  إمـدم ادرحؾة افثاكقية دم افتصدي فتحديات افسبقة اإلشالمقة

 .دتغر افدورات افتدريبقة دم جمال افتخصص

169 

28 

ص كتائج حتؾقؾ افتبايـ إحادي  فؾػروق بغ متقشطات  (ANOVA)ُمؾخَّ

حقل درجة ممارشة معؾؿل افسبقة اإلشالمقة فدورهؿ  اشتجابات أؾراد ظقـة افدراشة

دم إبراز مضامغ إمـ افػؽري فدى ضالب ادرحؾة افثاكقية بؿديـة مؽة ادؽرمة 

 .تعزى دتغر مؽتب افسبقة وافتعؾقؿ افتابعة فف اددرشة

171 

29 

كتائج ادؼاركات افبعدّية ٓشتجابات أؾراد ظقـة افدراشة حقل درجة ممارشة معؾؿل 

فدورهؿ دم إبراز مضامغ إمـ افػؽري فدى ضالب ادرحؾة  افسبقة اإلشالمقة

 .تعزى دتغر مؽتب افسبقة وافتعؾقؿ افتابعة فف اددرشة افثاكقية بؿديـة مؽة ادؽرمة

172 

30 

ص كتائج حتؾقؾ افتبايـ إحادي  فؾػروق بغ متقشطات  (ANOVA)ُمؾخَّ

حقل درجة ممارشة معؾؿل افسبقة اإلشالمقة فدورهؿ  اشتجابات أؾراد ظقـة افدراشة

دم إبراز مضامغ إمـ افػؽري فدى ضالب ادرحؾة افثاكقية بؿديـة مؽة ادؽرمة 

 .تعزى دتغر ظدد شـقات اخلزة دم جمال افتعؾقؿ

173 

31 

كتائج ادؼاركات افبعدّية ٓشتجابات أؾراد ظقـة افدراشة حقل درجة ممارشة معؾؿل 

فدورهؿ دم إبراز مضامغ إمـ افػؽري فدى ضالب ادرحؾة  افسبقة اإلشالمقة

 .تعزى دتغر ظدد شـقات اخلزة دم جمال افتعؾقؿ افثاكقية بؿديـة مؽة ادؽرمة

174 

32 

ص كتائج حتؾقؾ افتبايـ إحادي  فؾػروق بغ متقشطات  (ANOVA)ُمؾخَّ

حقل درجة ممارشة معؾؿل افسبقة اإلشالمقة فدورهؿ  اشتجابات أؾراد ظقـة افدراشة

دم إبراز مضامغ إمـ افػؽري فدى ضالب ادرحؾة افثاكقية بؿديـة مؽة ادؽرمة 

 .تعزى دتغر ادمهؾ افعؾؿل
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 ايصؿش١ عٓٛإ ادتذٍٚ سقِ ادتذٍٚ

33 

ص كتائج حتؾقؾ افتبايـ إحادي  فؾػروق بغ متقشطات  (ANOVA)ُمؾخَّ

حقل درجة ممارشة معؾؿل افسبقة اإلشالمقة فدورهؿ  اشتجابات أؾراد ظقـة افدراشة

دم إبراز مضامغ إمـ افػؽري فدى ضالب ادرحؾة افثاكقية بؿديـة مؽة ادؽرمة 

 .تعزى دتغر افدورات افتدريبقة دم جمال افتخصص

176 

34 

كتائج ادؼاركات افبعدّية ٓشتجابات أؾراد ظقـة افدراشة حقل درجة ممارشة معؾؿل 

فدورهؿ دم إبراز مضامغ إمـ افػؽري فدى ضالب ادرحؾة  افسبقة اإلشالمقة

 .افثاكقية بؿديـة مؽة ادؽرمة تعزى دتغر افدورات افتدريبقة دم جمال افتخصص
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 الفصل التنهيدي

 

 ّ٠املكذ : 

إمت٤من احلٛمد هلل اًمذي قمٚمَّؿ سم٤مًم٘مٚمؿ، قمٚمَّؿ اإلٟم٤ًمن ُم٤م مل يٕمٚمؿ، واًمّمالة واًمًالم 

 ظمػم ُمـ رسمك وقمّٚمؿ، وأرؿمد إمم اهلدى وسملّم، ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم إيمٛمالن قمغم

  :وسمٕمد... وؾمّٚمؿآًمف وصحٌف 

يٕمٓمل ... وآقمتدال ضم٤مء اإلؾمالم سم٤مخلػم واًمرمح٦م، واحل٥م واعمقدة، واًمقؾمٓمٞم٦م ًم٘مد

ڤ  ﴿:اًمٕم٘مؾ طمري٦م اًمتٗمٙمػم، وٓ حيج٥م قمٜمف احل٘مٞم٘م٦م سم٤مًمتٚمٌٞمس واًمتدًمٞمس، ىم٤مل شمٕم٤ممم

 ؾمقرة)﴾  ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ

ُمٕمٚمؿ إُم٦م سمٕمدُم٤م ـمٖم٧م اًمٔمٚمٛم٦م، ومٕم٤مش ٟمقر أذق قمغم هذه إرض و، (143 آي٦م: اًمٌ٘مرة

ري٦م سمّمٗم٤مء اًمٜمٞمـ٦م، وؾم٤مر اًمٜم٤مس ُمـ سمٕمده قمغم ـ، ومتٗمتح٧م قم٘مقل اًمٌش اًمٜم٤مس طمٞم٤مة هٜمٞمئ٦م آُمٜم٦م

، ومٕم٤مؿمقا ُمتٛمًٙملم هبام، ُمًؽمؿمديـ هبدهيام، يمام  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿيمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم وؾمٜمتف

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ﴿: ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ 

 .(16، 15أيت٤من : ؾمقرة اعم٤مئدة)﴾ گ گ ڳ 

ريٕم٤مت ؾماموي٦م، يٙمٗمؾ ًمٚمٛمجتٛمع اإلٟم٤ًمين ـوم٤مإلؾمالم سمام طمقاه ُمـ هداي٦م إهلٞم٦م، وشمش

ري٦م اًمٞمقم ـقم٤مُم٦م وًمٚمٛمجتٛمع اعمًٚمؿ ظم٤مص٦م يمؾ قمقاُمؾ اًمًٕم٤مدة وإُمـ وآؾمت٘مرار، واًمٌش

سمح٤مضم٦م إمم هذا اًمديـ اًم٘مقيؿ : ومٝمق ضمزء ٓ يتجزأ ُمـ ومٓمرة اإلٟم٤ًمن وـمٌٞمٕمتف وٓ يٛمٙمـ 

ًمٕم٤مىمؾ أن يًتٖمٜمل قمٜمف، واًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م شمٕمتٛمد أؾم٤مؾم٤ًم قمغم اًمديـ اإلؾمالُمل احلٜمٞمػ مم٤م 

ُمٞمزه٤م قمـ همػمه٤م ُمـ اًمؽمسمٞم٤مت إظمرى، واحلؼ أهن٤م شمرسمٞم٦م شمتٛمثؾ ومٞمٝم٤م ظمّم٤مئص اإلؾمالم 

وشمٕم٤مًمٞمٛمف، وُم٤ٌمدئف وُمْم٤مُمٞمٜمف : ومٝمل شمرُمل إمم شمٜمٛمٞم٦م اًمِمخّمٞم٦م اعمتٙم٤مُمٚم٦م ذم اإلٟم٤ًمن، وهذا 
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واًمذي يًت٘مرئ شم٤مريخ احلْم٤مرة . ُم٤م جيٕمٚمٝم٤م شمرسمٞم٦م يم٤مُمٚم٦م ؿم٤مُمٚم٦م ذم يمؾ جم٤مٓت احلٞم٤مة

اإلؾمالُمٞم٦م يتٌلم ًمف أن اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م شمرسمٞم٦م ذات ضمذور قمٛمٞم٘م٦م، وإًمٞمٝم٤م يٕمقد اًمٗمْمؾ ذم 

شم٠مؾمٞمس يمثػم ُمـ اعمٕم٤ممل احلْم٤مري٦م اعمٕم٤مسة اًمتل يٜمٔمر إًمٞمٝم٤م اًمٌٕمض ويم٠مهن٤م همري٦ٌم قمٜم٤م، أو 

ومخالل اًم٘مًؿ إول ُمـ اًم٘مرون اًمقؾمٓمك مل ي٤ًمهؿ أي »: يم٠من ومّم٤مُم٤ًم و٤مرسم٤ًم سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٝم٤م

ؿمٕم٥م ُمـ ؿمٕمقب إرض سم٘مدر ُم٤م ؾم٤مهؿ سمف اعمًٚمٛمقن ذم اًمت٘مدم اًمٌِمـري، وفمٚم٧م اًمٚمٖم٦م 

اًمٕمرسمٞم٦م ًمٖم٦م اًمٕمٚمقم وأداب واًمت٘مدم اًمٗمٙمري عمدة ىمرون ذم مجٞمع أٟمح٤مء اًمٕم٤ممل اعمتٛمدن 

 .(294ٍـ، ص1410عجناٌ، ). شآٟمذاك

إن ون اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م متثؾ اجل٤مٟم٥م اًمتٓمٌٞم٘مل اًمٕمٛمكم عمٗم٤مهٞمؿ اإلؾمالم وشمٕم٤مًمٞمٛمف، إ 

دوره٤م ذم شمرسمٞم٦م اجلٞمؾ اًمٜم٤مؿمئ قمغم شمٕم٤مًمٞمؿ ديٜمٜم٤م اإلؾمالُمل واحلٗم٤مظ قمغم ُم٘مدرات إُم٦م 

ن إاحل٤مرض ُمـ أهؿ وأوضم٥م اًمقاضم٤ٌمت اعمٜمقـم٦م هب٤م، وـروأُمٜمٝمؿ اًمٗمٙمري ًمٞمٕمد ذم اًمٕمص

ُمٝمٛم٦م طمٗمظ إُمـ ًمٞم٧ًم ُم٘متٍمة قمغم رضم٤مل إُمـ وطمدهؿ : سمؾ واضم٦ٌم قمغم يمؾ ومرد ُمـ 

أومراد اعمجتٛمع دون اؾمتثٜم٤مء، وهٜم٤م يؼمز ويتجغم اًمدور احلٞمقي عم١مؾم٤ًمت اًمتٜمِمئ٦م 

ذم إرؾم٤مء دقم٤مئؿ إُمـ اًمٗمٙمري سم٤مقمت٤ٌمره واضم٤ًٌم واعمدرؾم٦م إهة رأؾمٝم٤م آضمتامقمٞم٦م وقمغم 

. ديٜمٞم٤ًم ووـمٜمٞم٤مً 

وذم فمؾ اعمتٖمػمات اًمٙمثػمة اًمتل يٕمٞمِمٝم٤م اعمجتٛمع اًمًٕمقدي  أصٌح٧م احل٤مضم٦م ُم٤مؾم٦م 

اًمٗمٙمري إُمـ إمم احلّم٤مٟم٦م اًمٗمٙمري٦م ًمٕم٘مقل اًمٓمالب، وضمٕمٚمٝم٤م أسمقاب ُم١مصدة ًمتحدي٤مت 

. اعمٕم٤مسة : وذًمؽ سم٤مؾمتثامر اعم٘مررات اًمدراؾمٞم٦م ذم شمٕمزيز إُمـ اًمٗمٙمري واعمح٤مومٔم٦م قمٚمٞمف

أن هم٤مي٦م اًمتٕمٚمٞمؿ ومٝمؿ »وىمد أووح٧م وصمٞم٘م٦م ؾمٞم٤مؾم٦م اًمتٕمٚمٞمؿ ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م 

ره٤م، وشمزويد اًمٓم٤مًم٥م ـاإلؾمالم ومٝماًم صحٞمح٤ًم ُمتٙم٤مُماًل، وهمرس اًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م، وٟمش

سم٤مًم٘مٞمؿ اإلؾمالُمٞم٦م اعمختٚمٗم٦م، وشمٜمٛمٞم٦م آدم٤مه٤مت اًمًٚمقيمٞم٦م اًمٌٜم٤مءة، وشمٓمقير اعمجتٛمع 

وزارة ). شاىمتّم٤مدي٤ًم، واضمتامقمٞم٤ًم، وصم٘م٤مومٞم٤ًم، وهتٞمئ٦م اًمٗمرد ًمٞمٙمقن قمْمقًا ٟم٤مومٕم٤ًم ذم سمٜم٤مء جمتٛمٕمف

 .(28ٍـ، ص1390املعارف، 
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 ومؽمة اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م آظمر ُمراطمؾ اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مم اًمتل يٕمٞمش ومٞمٝم٤م اًمٓم٤مًم٥م سمام أنو

اعمراه٘م٦م وسمداي٦م اًمتحقل اًمٗمٙمري، واًمتل هم٤مًم٤ًٌم ُم٤م يتخٚمٚمٝم٤م يمثػم ُمـ آوٓمراسم٤مت 

 حتت٤مج إمم ٟمقع ُمـ اًمتٝمدئ٦م واًمتٓمٛملم واًمتٗمٝمؿ واعم٤ًمقمدة، وم٢مهن٤م :واًمت٤ًمؤٓت واعمِمٙمالت

. إُمر اًمذي ؾمٞم١مدي إمم شمٙمقيـ ُم٤م ٟمريد ُمـ ادم٤مه٤مت وىمٞمؿ وُمْم٤مُملم

 اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م شمتحٛمؾ احلظ إوومر ُمـ هذه ُم٘مرراتومم٤م ٓ ري٥م ومٞمف أن 

سمتٜمٛمٞم٦م ومٙمر اإلٟم٤ًمن، وشمٜمٔمٞمؿ ؾمٚمقيمف وقمقاـمٗمف قمغم أؾم٤مس اًمديـ »ىًمٞم٦م، ومٝمل شمٕمـؤواعمس

ٍـ، 1404عبد اهلادي، )ش اإلؾمالُمل، سم٘مّمد حت٘مٞمؼ أهداف اإلؾمالم ذم طمٞم٤مة اًمٗمرد واجلامقم٦م

. (9ص

وإيامٟم٤ًم ُمـ اًم٤ٌمطم٨م سم٤مًمدور اًمري٤مدي اًمٗم٤مقمؾ اًمذي شمْمٓمٚمع سمف ُم٘مررات اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م  

ذم شمٕمزيز إُمـ اًمٗمٙمري ًمدى اًمٓمالب واعمح٤مومٔم٦م قمٚمٞمف: وم٢من احل٤مضم٦م شمدقمق إمم ُمٕمروم٦م ُمدى 

اطمتقاء ُم٘مررات اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م قمغم ُمْم٤مُملم إُمـ اًمٗمٙمري وُمدى 

ُمالئٛمتٝم٤م ًمٚمتحدي٤مت  اعمٕم٤مسة، واًمقىمقف قمغم ُمدى ىمٞم٤مم ُمٕمٚمٛمل اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م 

اًمث٤مٟمقي٦م سمدورهؿ ذم إسمراز هذه اعمْم٤مُملم وشمٕمزيزه٤م ًمدى اًمٓمالب: وذًمؽ ُمـ ظمالل وضمٝم٦م ٟمٔمر 

.ُمٕمٚمٛمل اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م سمٛمديٜم٦م ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م  

.             واهلل أؾم٠مُل أن يقوم٘مٜمل عم٤م إًمٞمف ىمّمدُت، هق طمًٌل وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ  

 َٛضٛع ايذساط١ :
 (م2001)ر ُمـ ؾمٌتٛمؼم ـاؾمتدقم٧م اًمتقشمرات إُمٜمٞم٦م اًمتل أقم٘م٧ٌم أطمداث احل٤مدي قمش

ي٤ًم ًمٚمٕمديد ُمـ اًمدول ٓخت٤مذ اًمتداسمػم آطمؽمازي٦م واحلٞمٓم٦م إُمٜمٞم٦م اًمٙمٗمٞمٚم٦م سم٢مجي٤مد سمٞمئ٦م  قمٛمؾشمؼميرًا 

راع، ظمّمقص٤ًم سمٕمد شمٜم٤مُمل فم٤مهرة ـآُمٜم٦م شمٜم٠مى سم٤معمجتٛمع قمـ سم١مر إزُم٤مت وومتٞمؾ اًمص

ر اًمرقم٥م سملم اعمجتٛمٕم٤مت ـآٟمحراوم٤مت اًمٗمٙمري٦م اًمتل شمتخذ ُمـ اًمٕمٜمػ وؾمٗمؽ اًمدُم٤مء وٟمش

وذم هذا اًمًٞم٤مق أوًم٧م اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م .. أُمٜم٦م وؾمٞمٚم٦م ًمتح٘مٞمؼ ُمآرهب٤م وأهداومٝم٤م

 اهتامُم٤ًم ـ ُمٜم٘مٓمع اًمٜمٔمػم ـ هبذا اجل٤مٟم٥م وسمخ٤مص٦م سمٕمد أن أصٌح٧م هدوم٤ًم ًمتٚمؽ اجلامقم٤مت، 
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ومحدت ُمـ فم٤مهرة اًمتٓمرف وىمْم٧م سمٜم٦ًٌم قم٤مًمٞم٦م قمغم اًمٗمئ٦م اًمْم٤مًم٦م، وطمرص٧م سمٙمؾ اًمًٌؾ قمغم 

شمتٝم٤موى أُم٤مُمٝم٤م ؾمٝم٤مم إقمداء وأصح٤مب  ضمٕمؾ قم٘مقل ؿم٤ٌمهب٤م ىمالع أُمـ ومٙمري وطمّمقن أُم٤من

وقمٛمٚم٧م قمغم حت٘مٞمؼ إضمقاء اعمٜم٤مؾم٦ٌم ًمألُم٦م إهقاء : ومحٗمٔم٧م أُمـ سمالد احلرُملم اًمنميٗملم، 

پ  ڀ  ڀ   ﴿: شمٕم٤مممهلوقٕداء ُمٜم٤مؾمٙمٝمؿ وقم٤ٌمداهتؿ سمٙمؾ يًـر وؾمٝمقًم٦م: اُمتث٤مًٓ ل

. (4، 3 أيت٤من:  ىمريشؾمقرة) ﴾ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ

وسمام أن إُمـ قمغم اًمٕم٘مقل ٓ ي٘مؾ أمهٞم٦م قمـ إُمـ قمغم إسمدان وإُمقال : ًمذا وم٢من  »

إُمر يتٓمٚم٥م اًمتدظمؾ اًمقىم٤مئل واًمٕمالضمل ُمـ ىمٌؾ اعم١مؾم٤ًمت اًمؽمسمقي٦م : ًمتٌّمػم اًمٜمشء 

اعمًٚمؿ سمام هق ُمٓمٚمقب ُمٜمٝمؿ ذم ُمثؾ هذا اًمٕمٍم طمتك شمتٛمٙمـ إُم٦م ُمـ إجي٤مد ضمٞمـؾ ىم٤مدر 

 .(5ٍـ، ص1428ىور، ). شومٕم٤مل ذو مه٦م قم٤مًمٞم٦م يٕمٞمـد إًمٞمٝم٤م جمده٤م وقمزه٤م سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم

اًمٕمالىم٦م سملم اًمٜمٔم٤مم اًمتٕمٚمٞمٛمل ذم اعمجتٛمع وإُمـ اًمٗمٙمري قمالىم٦م أن  »ودمدر اعمالطمٔم٦م

ـمردي٦م، وم٢مذا يم٤من اًمٜمٔم٤مم اًمتٕمٚمٞمٛمل ىمقي٤ًم وخمٓمٓم٤ًم وُمرشمٌٓم٤ًم سمٕم٘مٞمدة اعمجتٛمع وشم٘م٤مًمٞمده وقم٤مداشمف، 

. (12ٍـ، ص1428احلربي، ). شيم٤من أىمدر قمغم ُمقاضمٝم٦م ُمٝمددات إُمـ اًمٗمٙمري

شمٕمتؼم ُمٜمٓمٚم٘م٤ًم أوًمٞم٤ًم ، و اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م ُمـ أهؿ اعمراطمؾ اًمتل يٛمر هب٤م اعمتٕمٚمؿقمدوت

ه٤م اًمدور قمكمًمتٜمٛمٞم٦م اعمجتٛمٕم٤مت وسمٜم٤مء اإلٟم٤ًمن: ًمذًمؽ وم٢من ُم٘مررات اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م 

حتّملم ه ُمـ شم٘مقم بعم٤م ـمالب، الاًمرئٞمس ذم شمٜمٛمٞم٦م إُمـ اًمٗمٙمري واعمح٤مومٔم٦م قمٚمٞمف ًمدى 

 شمًٝمؿ سمف ُمـ همرس سمام و،قم٘مقل اًمِم٤ٌمب ود ُمٔم٤مهر اًمٖمٚمق واًمتٙمٗمػم واًمتٓمرف ذم اًمديـ

اإليامن ذم ٟمٗمقؾمٝمؿ وطمثٝمؿ قمغم اًمتٛمًؽ سمتٕم٤مًمٞمؿ ديٜمٝمؿ، إُمر اًمذي ي١مدي إمم وىم٤ميتٝمؿ 

 .ي وآضمتامقمل اًمًٚمٞمؿـ، وحي٘مؼ هلؿ اًمٜمٛمق اًمٜمٗمسرافُمـ اًمْمالل وآٟمح

وذم وىمتٜم٤م احل٤مرض شمٕم٤مفمٛم٧م أمهٞم٦م ُمٜمٝم٩م اًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م ذم إصالح اًمِم٤ٌمب، وذًمؽ »

عم٤م يقاضمف ُمـ اعمخ٤مـمر اًمٙمٌػمة، واًمتحدي٤مت واعمًتجدات واعمتٖمػمات اًمنيٕم٦م واًمِم٤مُمٚم٦م ذم 

. شخمتٚمػ ؿم١مون احلٞم٤مة اًمٕمٚمٛمٞم٦م وآضمتامقمٞم٦م واًمث٘م٤مومٞم٦م وآىمتّم٤مدي٦م، واًمت٘مٜمٞم٦م وآشمّم٤مٓت

. (97ٍـ، ص1424املػامصي، )
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 طمٞم٨م شمقضمف إًمٞمٝم٤م أص٤مسمع ،ومم٤م ي١مؾمػ ًمف وضمقد محٚم٦م ذؾم٦م ود ُمٜم٤مهجٜم٤م اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م

ًمٞمس همري٤ًٌم أن حيٛمؾ اًمٖمرب قمغم ُمٜم٤مهجٜم٤م اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م هذه و»آهت٤مم سمتٖمذي٦م اإلره٤مب، 

احلٛمٚم٦م اًمِمٕمقاء ويّمٗمٝم٤م سم٠مهن٤م اًم٥ًٌم ذم شمٖمذي٦م اإلره٤مب، وًمٙمـ اعم١ممل طم٘م٤ًم أن يٜمح٤مز 

سمٕمض أسمٜم٤مء اعمًٚمٛملم إمم هذا اًمرأي اًمٗم٤مؾمد احل٤مىمد ويتٌٜمقه ويٜم٤مدوا سمف، ُمٕمت٘مديـ أن اًمتّمقر 

احلْم٤مري اًمٖمريب هق اًمذي جي٥م أن يًقد ذم يمؾ ٟمقاطمٞمٜم٤م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م واًمث٘م٤مومٞم٦م وآضمتامقمٞم٦م، 

. وأٟمف وطمده يٙمٗمل حلٞم٤مشمٜم٤م وُمًت٘مٌٚمٜم٤م احلْم٤مري

شم٨ٌم ذم إذه٤من ـ ذم يقم ُمـ إي٤مم ـ إن ُم١مؾم٤ًمشمٜم٤م اًمٕمٚمٛمٞم٦م وُمٜم٤مهجٜم٤م اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م مل شمٙمـ 

إٟمام هل ُمٗم٤مهٞمؿ ! ُمٗم٤مهٞمؿ ُمٖمٚمٗم٦م سم٤مًمٙمره واًمرومض ًمٙمؾ ُم٤م هق ُمتّمقر أٟمف آظمر دظمٞمؾ؟

واوح٦م ضمٚمٞم٦م ذم اًمقٓء واًمـؼماء، سحي٦م ذم احل٥م ذم اهلل واًمٌٖمض ذم اهلل : وؾمقر اًم٘مرآن 

ُمٚمٞمئ٦م هبذه اعمٗم٤مهٞمؿ وهمػمه٤م ُمـ اعمٗم٤مهٞمؿ اًم٤ًمُمٞم٦م : واعم٘مررات اًمدراؾمٞم٦م ذم اًمٕم٘مٞمدة واًمٗم٘مف 

آل ). شرح واًمتقوٞمح، ومل حيـدث أن شمٚم٘مٞمٜمـ٤م ذم شمٕمٚمٞمٛمٜمـ٤م ُم٤م جيذر اًمٙمره ذم ٟمٗمقؾمٜم٤مـواومٞم٦م اًمش

. (13ٍـ، ص1422إبراٍيه، 

 قم٘مد اًم٤ٌمطم٨م اًمٕمزم ُمًتٕمٞمٜم٤ًم سم٤مهلل شمٕم٤ممم ذم إضمراء هذه  ـ وهمػمه٤م ـوُمـ هذه اعمٜمٓمٚم٘م٤مت

اًمدراؾم٦م ًمٚمتٕمرف قمغم ُمدى اطمتقاء ُم٘مررات اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م قمغم ُمْم٤مُملم 

اًمٗمٙمري اعمٕم٤مسة، واًمقىمقف قمغم ُمدى إُمـ إُمـ اًمٗمٙمري ، وُمدى ُمالئٛمتٝم٤م ًمتحدي٤مت 

 :مم٤مرؾم٦م ُمٕمٚمٛمل اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ًمدورهؿ ذم إسمراز هذه اعمْم٤مُملم وشمٕمزيزه٤م ًمدى اًمٓمالب

 .وذًمؽ ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمر ُمٕمٚمٛمل اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م سمٛمديٜم٦م ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م

إمـ افػؽري دم )وذم وقء ُم٤م ؾمٌؼ وم٢من ُمقوقع اًمدراؾم٦م يتجًد ذم اًمٕمٜمقان اًمت٤مزم 

. (مقداكقة دراشة  ــ مؼررات افسبقة اإلشالمقة دم ادرحؾة افثاكقية
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 تظاؤالت ايذساط١ :
:  اًمدراؾم٦م ُمـ شم٤ًمؤل رئٞمس هقاٟمٓمٚم٘م٧م

مدى ما  و ؟ مؼررات افسبقة اإلشالمقة دم ادرحؾة افثاكقيةواؿع إمـ افػؽري دمما 

 بؿديـة مؽة   مـ وجفة كظر معؾؿل افسبقة اإلشالمقة،ادعارصة حتدياتلمالئؿتفا ل

ادؽرمة؟ 

: ويتٗمرع قمـ هذا اًم١ًمال جمٛمققم٦م شم٤ًمؤٓت ومرقمٞم٦م، هل

 وُمْم٤مُمٞمٜمف، وحتدي٤مشمف؟ وُم٤م اًمذي ي٘م٤مسمٚمف؟ ، وأمهٞمتف،ُم٤م ُمٗمٝمقم إُمـ اًمٗمٙمري -1

ُم٤م اجلٝمقد اًمتل شمٌذهل٤م اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م ذم ُمقاضمٝم٦م حتدي٤مت إُمـ  -2

اًمٗمٙمري؟ وُم٤م اًمٕمالىم٦م سملم أهداف شمدريس ُم٘مررات اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ًمٓمالب 

 اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م وإُمـ اًمٗمٙمري؟  

و٤مُملم إُمـ   مل ُم٘مررات اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦ماطمتقاءُم٤م درضم٦م  -3

 اًمٗمٙمري؟

ُم٤م درضم٦م إؾمٝم٤مم ُم٘مررات اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م ذم اًمتّمدي  -4

  اعمٕم٤مسة؟ُمـ اًمٗمٙمريًمتحدي٤مت إ

ُم٤م درضم٦م مم٤مرؾم٦م ُمٕمٚمٛمل اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م ًمدورهؿ ذم إسمراز  -5

 ُمْم٤مُملم إُمـ اًمٗمٙمري وشمٕمزيزه٤م ًمدى اًمٓمالب؟

سملم  ( =0,05)هؾ شمقضمد ومروق ذات دًٓم٦م إطمّم٤مئٞم٦م قمٜمد ُمًتقى اًمدًٓم٦م  -6

 :طمقل اؾمتج٤مسم٤مت أومراد قمٞمٜم٦م اًمدراؾم٦م 

 . ُمْم٤مُملم إُمـ اًمٗمٙمري ذم ُم٘مررات اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م- أ

درضم٦م إؾمٝم٤مم ُم٘مررات اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م ذم اًمتّمدي - ب

 . اًمٗمٙمري اعمٕم٤مسة إُمـًمتحدي٤مت
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درضم٦م مم٤مرؾم٦م ُمٕمٚمٛمل اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م ًمدورهؿ ذم  _ ج

  .ـمالب سمٛمديٜم٦م ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦مالإسمراز ُمْم٤مُملم إُمـ اًمٗمٙمري ًمدى 

ُمٙمت٥م اًمؽمسمٞم٦م واًمتٕمٚمٞمؿ ــ ؾمٜمقات اخلؼمة      ):  اًمت٤مًمٞم٦مشمٕمزى عمتٖمػمات اًمدراؾم٦م

  ؟(اعم١مهؾ اًمٕمٚمٛمل ــ اًمدورات اًمتدريٌٞم٦م

هؾ شمقضمد قمالىم٦م ارشم٤ٌمـمٞم٦م داًم٦م سملم ُمْم٤مُملم إُمـ اًمٗمٙمري ذم ُم٘مررات اًمؽمسمٞم٦م  -7

 اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمر قمٞمٜم٦م اًمدراؾم٦م؟

 أٖذاف ايذساط١ :
 :هتدف هذه اًمدراؾم٦م إمم

شمقوٞمح ُمٗمٝمقم إُمـ اًمٗمٙمري وأمهٞمتف ذم اإلؾمالم، واًمتٕمرف قمغم ُمْم٤مُمٞمٜمف  -1

 .وحتدي٤مشمف وأيمؼم ُمٝمدداشمف

اًمتٕمرف قمغم سمٕمض اجلٝمقد اًمتل شمٌذهل٤م اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م ذم ُمقاضمٝم٦م  -2

حتدي٤مت إُمـ اًمٗمٙمري، وُمٕمروم٦م اًمٕمالىم٦م سملم أهداف شمدريس ُم٘مررات اًمؽمسمٞم٦م 

 . اإلؾمالُمٞم٦م ًمٓمالب اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م وإُمـ اًمٗمٙمري

ومر ُمْم٤مُملم إُمـ اًمٗمٙمري ذم ُم٘مررات اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ااًمتٕمرف قمغم درضم٦م شمق -3

. ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمر ُمٕمٚمٛمل اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سمٛمديٜم٦م ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م

اًمتٕمرف قمغم درضم٦م إؾمٝم٤مم ُم٘مررات اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م ذم  -4

اًمٗمٙمري اعمٕم٤مسة ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمر ُمٕمٚمٛمل اًمؽمسمٞم٦م إُمـ اًمتّمدي ًمتحدي٤مت 

. اإلؾمالُمٞم٦م سمٛمديٜم٦م ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م

اًمتٕمرف قمغم درضم٦م مم٤مرؾم٦م ُمٕمٚمٛمل اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م ًمدورهؿ  -5
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 .ـمالب سمٛمديٜم٦م ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦مالذم إسمراز ُمْم٤مُملم إُمـ اًمٗمٙمري وشمٕمزيزه٤م ًمدى 

 :ُمٕمروم٦م اًمٗمروق ذات اًمدًٓم٦م اإلطمّم٤مئٞم٦م سملم أومراد قمٞمٜم٦م اًمدراؾم٦م طمقل  -6

درضم٦م شمقاومر ُمْم٤مُملم إُمـ اًمٗمٙمري ذم ُم٘مررات اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم - أ

 .اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م

درضم٦م إؾمٝم٤مم ُم٘مررات اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م ذم اًمتّمدي - ب

 .ًمتحدي٤مت إُمـ اًمٗمٙمري اعمٕم٤مسة

درضم٦م مم٤مرؾم٦م ُمٕمٚمٛمل اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م ًمدورهؿ ذم إسمراز _ج 

 .ُمْم٤مُملم إُمـ اًمٗمٙمري وشمٕمزيزه٤م ًمدى اًمٓمالب

اًمتٕمرف قمغم اًمٕمالىم٦م آرشم٤ٌمـمٞم٦م اًمداًم٦م سملم ُمْم٤مُملم إُمـ اًمٗمٙمري ذم ُم٘مررات  -7

 .اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمر قمٞمٜم٦م اًمدراؾم٦م

 أ١ُٖٝ ايذساط١: 

: شمٔمٝمر أمهٞم٦م اًمدراؾم٦م ومٞمام يكم

، وأمهٞم٦م اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م (إُمـ اًمٗمٙمري)شمٙمت٥ًم أمهٞمتٝم٤م ُمـ أمهٞم٦م ُمقوققمٝم٤م  -1

اًمتل شمتٜم٤موهل٤م، وأمهٞم٦م ُم٘مررات اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م وأصمره٤م ذم حت٘مٞمؼ إُمـ اًمٗمٙمري 

 .وشمٕمزيزه ًمدى اًمٓمالب

شم٠ميت اؾمتج٤مسم٦م ًمٜمت٤مئ٩م وشمقصٞم٤مت اًمٕمديد ُمـ إسمح٤مث واًمدراؾم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م  -2

واعم١ممترات اًمتل شم١ميمد قمغم ـَمرق ُمثؾ هذه اعمقاوٞمع اعمالُم٦ًم ًمٚمقاىمع، واًمتل ُمـ 

ؿم٠مهن٤م شمرؾمٞمخ ُمٗمٝمقم إُمـ اًمٗمٙمري، وٟمِمـر صم٘م٤موم٦م اًمقؾمٓمٞم٦م وآقمتدال ًمدى 

 .اًمٓمالب
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شمًٝمؿ ٟمت٤مئ٩م هذه اًمدراؾم٦م ذم اؾمتٗم٤مدة اجلٝم٤مت اًمؽمسمقي٦م واعم١ًموًملم قمـ شمٓمقير  -3

اعمٜم٤مه٩م وشمٕمريٗمٝمؿ سم٤مًم٘مدر اًمٙم٤مذم ٓطمتقاء ُم٘مررات اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م 

 .اًمث٤مٟمقي٦م قمغم ُمْم٤مُملم إُمـ اًمٗمٙمري وُمدى ُمالئٛمتٝم٤م ًمٚمتحدي٤مت اعمٕم٤مسة

شمًٝمؿ ٟمت٤مئ٩م هذه اًمدراؾم٦م ذم ومتح آوم٤مق ضمديدة أُم٤مم اًم٤ٌمطمثلم ًمٚم٘مٞم٤مم سمٌحقث  -4

 .ُمًت٘مٌٚمٞم٦م ذم جم٤مل دراؾم٤مت إُمـ اًمٗمٙمري

اًمقىمقف قمغم أهؿ اعم٘مؽمطم٤مت اًمتل ُمـ ؿم٠مهن٤م زي٤مدة وم٤مقمٚمٞم٦م اًمدور اًمذي شمًٝمؿ سمف  -5

ُم٘مررات اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم شمٕمزيز إُمـ اًمٗمٙمري ًمدى ـمالب اعمرطمٚم٦م 

 .اًمث٤مٟمقي٦م

شم٘مدم هذه اًمدراؾم٦م ُمْم٤مُملم وىمٞمؿ أُمٜمٞم٦م ومٙمري٦م سمٜم٤َّمءة ذم جم٤مل دراؾم٤مت إُمـ  -6

اًمٗمٙمري يٛمٙمـ أن شمًٝمؿ ذم حت٘مٞمؼ إُمـ اًمٗمٙمري اًمذي يٛمثؾ ُمٙم٤مٟم٦م ه٤مُم٦م 

 .وطم٤ًمؾم٦م ذم اعمجتٛمع اًمًٕمقدي

 َٓٗر ايذساط١: 

 :ادـفج افقصػلدراؾمتف اؾمتخدم اًم٤ٌمطم٨م ذم

 يمام شمقضمد وهق إؾمٚمقب اًمقصٗمل اًمذي يٕمتٛمد قمغم دراؾم٦م اًمقاىمع أو اًمٔم٤مهرة»        

ات ديعب). « ويقوح ظمّم٤مئّمٝم٤م..ذم اًمقاىمع، وهيتؿ سمقصٗمٝم٤م وصٗم٤ًم دىمٞم٘م٤مً 

 (219و، ص1996واخروٌ،

طمٞم٨م شمؿ اؾمتخداُمف ًمقصػ واىمع إُمـ اًمٗمٙمري ذم ُم٘مررات اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م         

 .ٓؾمتخراج اعمْم٤مُملم اًمتل شمٓمٌؼ ذم أداة اًمدراؾم٦م
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 سذٚد ايذساط١: 

 اًمقىمقف قمغم ُمدى شمقاومر ُمْم٤مُملم إُمـ اًمٗمٙمري ذم :حدود مقضقظقة ــ 1            

ُم٘مررات اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م، وُمدى إؾمٝم٤مُمٝم٤م ذم اًمتّمدي ًمتحدي٤مت 

اًمٗمٙمري اعمٕم٤مسة، ويمذًمؽ اًمقىمقف قمغم ُمدى مم٤مرؾم٦م ُمٕمٚمٛمل اًمؽمسمٞم٦م إُمـ 

 ُمـ وضمٝم٦م  وذًمؽًمٓمالب،ااإلؾمالُمٞم٦م ًمدورهؿ ذم إسمراز هذه اعمْم٤مُملم وشمٕمزيزه٤م ًمدى 

يمرُم٦م ذم اعمٛمٚمٙم٦م ملٟمٔمر ُمٕمٚمٛمل اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م سمٛمديٜم٦م ُمٙم٦م ا

. اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م

.  اعمدارس اًمث٤مٟمقي٦م احلٙمقُمٞم٦م ًمٚمٌٜملم سمٛمديٜم٦م ُمٙم٦م عمٙمرُم٦م:حدود مؽاكقة ــ 2

 أضمري٧م هذه اًمدراؾم٦م ُمع سمداي٦م اًمٗمّمؾ اًمدراد اًمث٤مين ًمٚمٕم٤مم :حدود زماكقة ــ 3

 .هـ1429/1430

 َصطًشات ايذساط١ :
ُمـ أضمـؾ قمدم اًمٚمٌس ذم سمٕمض اعمّمٓمٚمح٤مت اًمقاردة ذم هذه اًمدراؾم٦م، وم٘مد شمؿ إيْم٤مح 

: اعمّمٓمٚمح٤مت اًمت٤مًمٞم٦م

: األَٔ ايؿهشٟــ 1
شم٠مُملم أومٙم٤مر وقم٘مقل أومراد اعمجتٛمع ُمـ يمؾ ومٙمر ؿم٤مئ٥م وُمٕمت٘مد ظم٤مـمئ، مم٤م ىمد »: هق

يِمٙمؾ ظمٓمرًا قمغم ٟمٔم٤مم اًمدوًم٦م وأُمٜمٝم٤م، وسمام هيدف إمم حت٘مٞمؼ إُمـ وآؾمت٘مرار ذم احلٞم٤مة 

آضمتامقمٞم٦م : وذًمؽ ُمـ ظمالل سمراُم٩م وظمٓمط اًمدوًم٦م اًمتل شم٘مقم قمغم آرشم٘م٤مء سم٤مًمققمل اًمٕم٤مم 

ٕسمٜم٤مء اعمجتٛمع ُمـ مجٞمع اًمٜمقاطمل اًمًٞم٤مؾمٞم٦م وآضمتامقمٞم٦م وآىمتّم٤مدي٦م واًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م وهمػمه٤م 

اًمتل شمٕمٛمؾ قمغم حت٘مٞم٘مٝم٤م أضمٝمزة اًمدوًم٦م قمؼم ُم١مؾم٤ًمهت٤م وأضمٝمزهت٤م ذات آهتامم واًمتل شمرشمٌط 

.  (316ٍـ، ص1423احليدر، ). شذم ظمدُم٤مهت٤م وشمتقاصؾ
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مح٤مي٦م قم٘م٤مئد اًمٓمالب ُمـ اًمٖمٚمق واًمتٓمرف واخلروج قمـ : ويٕمرومف اًم٤ٌمطم٨م إضمرائٞم٤ًم سم٠مٟمف

ُمٜمٝم٩م اًمقؾمٓمٞم٦م وآقمتدال، واًمٕمٛمؾ قمغم ؾمالُم٦م قم٘مقهلؿ وومٝمٛمٝمؿ ُمـ اٟمحراف اًمًٚمقك 

وإومٙم٤مر وإظمالق، وإيم٤ًمهبؿ ُمٜم٤مقم٦م ود اًمتٖمرير هبؿ وُم٤م حي٤مك ُٕمتٝمؿ اإلؾمالُمٞم٦م 

 .ووـمٜمٝمؿ

: َكشسات ايرتب١ٝ اإلطال١َٝــ 2
اًمٙمت٤مب اًمذي شم٘مؽمطمف أو شم٘مقم سمتٓمقيره اجلٝم٦م اًمؽمسمقي٦م اًمرؾمٛمٞم٦م: ًمدراؾمتف »: اعم٘مرر هق

. شمج٤مقمٞم٤ًم ُمـ ىمٌؾ اعمٕمٚمٛملم واًمٓمالب ذم ُمدارؾمٝم٤م أو ُم١مؾم٤ًمهت٤م اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م اًمت٤مسمٕم٦م هل٤م

 .(187ٍـ، ص1421الظاٍري، )

ُم٘مـررات اًمٕمٚمقم : (ُم٘مررات اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م) ي٘مّمد اًم٤ٌمطم٨م هبذا اعمّمٓمٚمحو

رقمٞم٦م اًمتل ىمررهت٤م وزارة اًمؽمسمٞم٦م واًمتٕمٚمٞمؿ قمغم ـمالهب٤م ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م ًمٚمٕم٤مم ـاًمش

ُم٘مرر اًمتقطمٞمد، وُم٘مرر ُم٘مرر اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وشمٗمًػمه، و: هـ وهل29/1430اًمدراد 

.  وُم٘مرر احلدي٨م واًمث٘م٤موم٦م اإلؾمالُمٞم٦م،اًمٗم٘مف

: املشس١ً ايجا١ْٜٛ ــ 3
شمٚمؽ اعمرطمٚم٦م »: وشمٕمّرف اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م اًمٕم٤مُم٦م ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م سم٠مهن٤م

اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م اًمتل شم٠ميت سمٕمد اعمرطمٚم٦م اعمتقؾمٓم٦م، وُمدهت٤م صمالث ؾمٜمقات، يٚمحؼ هب٤م اًمٓمالب 

. شؾمٜم٦م (18ـ 15)احل٤مصٚمقن قمغم اًمِمٝم٤مدة اعمتقؾمٓم٦م طمٞم٨م شمؽماوح أقمامرهؿ ومٞمٝم٤م سملم 

. (43ٍـ، ص1409الصيبل، )

اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م ذم اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مم وٓ يدظمؾ وٛمٜمٝم٤م : وي٘مّمد اًم٤ٌمطم٨م هبذه اعمرطمٚم٦م

. ًمخإ... اعمٕم٤مهد اًمث٤مٟمقي٦م اًمّمٜم٤مقمٞم٦م، واًمّمحٞم٦م، واًمٕمًٙمري٦م

 ايذساطات ايظابك١: 
سمٕمد اًمٌح٨م واؾمت٘مّم٤مء اًمدراؾم٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م طمقل اعمقوقع ُمـ ظمالل ُمرايمز اًمٌحقث 

:   شمؿ اًمقىمقف قمغم اًمدراؾم٤مت اًمت٤مًمٞم٦م،اًمٕمٚمٛمٞم٦م، واعمٙمت٤ٌمت واؾمتخدام اًمِمٌٙم٦م اًمٕمٜمٙمٌقشمٞم٦م
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:  ايذساط١ األٚىل
رظقة ـدور مـفج افعؾقم افش): ، سمٕمٜمقان(هـ1428)وهل دراؾم٦م احلريب، ضمٌػم ؾمٚمٞمامن 

. (دم تعزيز إمـ افػؽري فدى ضالب افصػ افثافث افثاكقي بادؿؾؽة افعربقة افسعقدية

. رؾم٤مًم٦م ديمــتقراه، ىمًؿ اعمٜم٤مه٩م وـمرق اًمتدريس، يمٚمٞم٦م اًمؽمسمٞم٦م، ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى

:  أهداف افدراشة

رقمٞم٦م ًمٚمّمػ اًمث٤مًم٨م صم٤مٟمقي سم٤معمٛمٚمٙم٦م ـسمٞم٤من اعمٗم٤مهٞمؿ اعمْمٛمٜم٦م ذم يمت٥م اًمٕمٚمقم اًمش -1

. اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م اًمتل ُمـ ؿم٠مهن٤م شمٕمزيز إُمـ اًمٗمٙمري ًمدى ه١مٓء اًمٓمالب

رقمٞم٦م ذم شمٕمزيز إُمـ اًمٗمٙمري ـُمٕمروم٦م اًمّمٕمقسم٤مت اًمتل شمٕمٞمؼ ُمٜمٝم٩م اًمٕمٚمقم اًمش -2

.  ًمدى ـمالب اًمّمػ اًمث٤مًم٨م صم٤مٟمقي

اًمقىمقف قمغم أهؿ اعم٘مؽمطم٤مت اًمتل ُمـ ؿم٠مهن٤م زي٤مدة وم٤مقمٚمٞم٦م اًمدور اًمذي يًٝمؿ سمف ُمٜمٝم٩م  -3

.  رقمٞم٦م ذم شمٕمزيز إُمـ اًمٗمٙمري ًمدى ـمالب اًمّمػ اًمث٤مًم٨م صم٤مٟمقيـاًمٕمٚمقم اًمش

:  مـفج افدراشة

م اعمٜمٝم٩م اًمقصٗمل اًمتحٚمٞمكم، طمٞم٨م ىم٤مم سمتحٚمٞمؾ حمتقى ُم٘مررات اًمؽمسمٞم٦م ااؾمتخدشمؿ 

.  ، وأؾمٚمقب اًمتحٚمٞمؾ اإلطمّم٤مئلاإلؾمالُمٞم٦م ًمٚمّمػ اًمث٤مًم٨م صم٤مٟمقي

:  أهؿ افـتائج

رقمٞم٦م يٕمزز إُمـ اًمٗمٙمري ًمدى ـمالب اًمّمػ اًمث٤مًم٨م ـأن ُمٜمٝم٩م اًمٕمٚمقم اًمش -1

.  ذم مجٞمع حم٤مور اًمدراؾم٦م(سمدرضم٦م قم٤مًمٞم٦م)اًمث٤مٟمقي 

إقم٤مدة اًمٜمٔمر ذم أؾم٤مًمٞم٥م شم٘مقيؿ شمدريس اًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م، واًمتل شم٘متٍم طم٤مًمٞم٤ًم قمغم  -2

 ًمٞمٙمقن ًمٚمتٓمٌٞمؼ اًمٕمٛمكم وؾمٚمقك اًمٓم٤مًم٥م وُمٔمٝمره ٟمّمٞم٥م يمٌػم ُمـ ،آظمت٤ٌمرات

.  درضم٤مت اًمت٘مقيؿ ذم ُمقاد اًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م

روملم طمقل شمٕمزيز إُمـ اًمٗمٙمري ًمدى ـشمٜمٔمٞمؿ دورات شمدريٌٞم٦م ًمٚمٛمٕمٚمٛملم واعمش -3

 . اًمٓمالب
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:  ايذساط١ ايجا١ْٝ
مدى تقاؾر اخلزات ) :سمٕمٜمقان (هـ1428)ىمٛمرة، ًمٓمٞمٗم٦م هاج، : وهل دراؾم٦م 

افسبقية ادصاحبة دم مـفج افتقحقد وإشفامفا دم تعزيز إمـ افػؽري فدى ضافبات 

رؾات ومعؾامت افسبقة اإلشالمقة بؿـطؼة مؽة ـافصػ افثافث ثاكقي مـ وجفة كظر مش

 . رؾم٤مًم٦م ديمتقراه، ىمًؿ اًمؽمسمٞم٦م وقمٚمؿ اًمٜمٗمس، يمٚمٞم٦م اًمؽمسمٞم٦م، ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى.(ادؽرمة

:  أهداف افدراشة

اًمتٕمرف قمغم ُمدى شمقاومر اخلؼمات اًمؽمسمقي٦م اعمّم٤مطم٦ٌم ذم ُمٜمٝم٩م اًمتقطمٞمد ًمٓم٤مًم٤ٌمت  -1

روم٤مت وُمٕمٚمامت اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ـاًمّمػ اًمث٤مًم٨م صم٤مٟمقي ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمر ُمش

.  سمٛمٜمٓم٘م٦م ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م

اًمتٕمرف قمغم ُمدى إؾمٝم٤مم هذه اخلؼمات اًمؽمسمقي٦م اعمّم٤مطم٦ٌم ذم شمٕمزيز إُمـ  -2

.  اًمٗمٙمري

:  مـفج افدراشة

.   شمؿ اؾمتخدام اعمٜمٝم٩م اًمقصٗمل اًمتحٚمٞمكم

:  أهؿ كتائج افدراشة

سمدرضم٦م )يم٤من شمقاومر اخلؼمات اًمؽمسمقي٦م اعمّم٤مطم٦ٌم اعمرشمٌٓم٦م سم٤مٕهداف اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م  -1

. (يمٌػمة ضمداً 

. (سمدرضم٦م يمٌػمة)يم٤من شمقاومر اخلؼمات اًمؽمسمقي٦م اعمّم٤مطم٦ٌم سم٤معمحتقى اعمٕمرذم  -2

.  (وٕمٞمٗم٦مسمدرضم٦م )شمقاومر اخلؼمات اًمؽمسمقي٦م اعمّم٤مطم٦ٌم ًمٓمرق اًمتدريس يم٤من  -3

سمدرضم٦م )ؾم٤مئؾ وشم٘مٜمٞم٤مت اًمتٕمٚمٞمؿ يم٤من وشمقاومر اخلؼمات اًمؽمسمقي٦م اعمّم٤مطم٦ٌم اعمرشمٌٓم٦م ب -4

.  (ُمتقؾمٓم٦م

سمدرضم٦م )شمقاومر اخلؼمات اًمؽمسمقي٦م اعمّم٤مطم٦ٌم اعمرشمٌٓم٦م سم٠مؾم٤مًمٞم٥م اًمت٘مقيؿ يم٤من  -5

. (وٕمٞمٗم٦م
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:  ايذساط١ ايجايج١
إشفام اإلظالم ) :سمٕمٜمقان (هـ1429)احل٤مرصمل، زيد سمـ زايد، : وهل دراؾم٦م 

افسبقي دم حتؼــقؼ إمـ افػؽـــري فدى ضـــالب ادرحؾة افثاكقيــــة بؿديــــة مؽة 

 رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم، ىمًؿ اإلدارة اًمؽمسمقي٦م واًمتخٓمٞمط، يمٚمٞم٦م اًمؽمسمٞم٦م، ضم٤مُمٕم٦م أم .(ادؽرمة

 .اًم٘مرى

 

:  أهداف افدراشة

اًمتٕمرف قمغم درضم٦م مم٤مرؾم٦م اإلقمالم اًمؽمسمقي ًمتح٘مٞمؼ إُمـ اًمٗمٙمري ًمدى ـمالب  -1

. اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م سمٛمديٜم٦م ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م

اًمتٕمرف قمغم درضم٦م أمهٞم٦م إؾمٝم٤مم اإلقمالم اًمؽمسمقي ذم حت٘مٞمؼ إُمـ اًمٗمٙمري ًمدى  -2

. ـمالب اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م سمٛمديٜم٦م ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م

اًمتٕمرف قمغم اًمٗمروق ذات اًمدًٓم٦م اإلطمّم٤مئٞم٦م سملم أومراد قمٞمٜم٦م اًمدراؾم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم  -3

ًمدرضم٦م مم٤مرؾم٦م اإلقمالم اًمؽمسمقي ًمتح٘مٞمؼ إُمـ اًمٗمٙمري ًمدى ـمالب اعمرطمٚم٦م 

.  اًمث٤مٟمقي٦م سمٛمديٜم٦م ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م

.  اعمٜمٝم٩م اًمقصٗمل: مـفج افدراشة

:  أهؿ كتائج افدراشة

أن درضم٦م مم٤مرؾم٦م اإلقمالم اًمؽمسمقي ًمتح٘مٞمؼ إُمـ اًمٗمٙمري ًمدى ـمالب اعمرطمٚم٦م  -1

.  (سمدرضم٦م ُمتقؾمٓم٦م)اًمث٤مٟمقي٦م يم٤مٟم٧م 

أن درضم٦م اعمقاوم٘م٦م قمغم درضم٦م أمهٞم٦م إؾمٝم٤مم اإلقمالم اًمؽمسمقي ذم حت٘مٞمؼ إُمــ  -2

. (سمدرضم٦م قم٤مًمٞم٦م ضمداً )اًمٗمٙمري ًمـدى ـمالب اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقيـ٦م يم٤مٟم٧م 

رضورة رسمط اإلقمالم اًمؽمسمقي سمٛمقاىمع احلٞم٤مة وُمِمٙمالت اًمٓمالب اًمٗمٙمري٦م  -3

. اعمٕم٤مسة
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:  ايذساط١ ايشابع١
مػفقم إمـ افػؽري دم ) :، وقمٜمقاهن٤م(هـ1427)ٟمقر، أُمؾ سمٜم٧م حمٛمد : وهل دراؾم٦م

 رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم، ىمًؿ اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م واعم٘م٤مرٟم٦م، يمٚمٞم٦م .(اإلشالم وتطبقؼاتف افسبقية

 .اًمؽمسمٞم٦م، ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى

:  أهداف افدراشة

اًمتٕمرف قمغم ُمٗمٝمقم إُمـ اًمٗمٙمري، وسمٞم٤من أمهٞمتف وظمّم٤مئّمف، واًمقىمقف قمغم  -1

.  خم٤مـمر وم٘مداٟمف

حم٤موًم٦م إسمراز دور اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م واعم١مؾم٤ًمت اًمؽمسمقي٦م، ذم شمٕمزيز إُمـ  -2

.  اًمٗمٙمري

 .اعمٜمٝم٩م اًمقصٗمل: مـفج افدراشة

:  أهؿ كتائج افدراشة

إُمـ سمجٛمٞمع أٟمقاقمف وإُمـ اًمٗمٙمري ظم٤مص٦م ُمـ اعمٓم٤مًم٥م إؾم٤مؾمٞم٦م اًمتل ضم٤مء  -1

.  اإلؾمالم ًمتح٘مٞم٘مٝم٤م ذم اعمجتٛمٕم٤مت اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م

 ذم آظمر اؿمتٛمٚم٧م اًمًٜم٦م اعمٓمٝمرة قمغم إؿم٤مرات ٟمحق اظمتالل إُمـ اًمٗمٙمري -2

.  اًمزُم٤من

يمؾ اعم١مؾم٤ًمت اًمؽمسمقي٦م هل٤م اًمدور اهل٤مم اًمذي يٜمٌٖمل أن شم١مديف ُمـ أضمؾ شمٕمزيز  -3

 .إُمـ اًمٗمٙمري
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:  ايذساط١ ارتاَظ١
إمـ افػؽري دم ) :، سمٕمٜمقان(هـ1422)احلٞمدر، قمٌد اًمرمحـ : وهل دراؾم٦م 

رـم٦م، يمٚمٞم٦م اًمدراؾم٤مت ـ رؾم٤مًم٦م ديمتـقراه، ُم٘مدُم٦م ذم قمٚمقم اًمش.(مقاجفة ادمثرات افػؽرية

  .رـم٦م، مجٝمقري٦م ُمٍم اًمٕمرسمٞم٦مـاإلؾمالُمٞم٦م سم٠ميم٤مديٛمٞم٦م اًمش

:  أهداف افدراشة

ريٕم٦م ـإيْم٤مح أن اًمٗمٙمر واحلري٦م اًمٗمٙمري٦م شمٙمٗمٚم٧م هبام دؾم٤مشمػم إُمؿ، سمؾ إن اًمش -1

.  اإلؾمالُمٞم٦م شم١ميمد حتريؿ اعم٤ًمس هبام أو اٟمتٝم٤ميمٝمام

ُم٤م ي١مصمر قمغم اًمٗمٙمر واًمتحذير ُمـ يمؾ  ،أمهٞمتفوإيْم٤مح ُم٤م هٞم٦م إُمـ اًمٗمٙمري  -2

.  وحيرف ُم٤ًمره قمـ اًمّمقاب

.  إيْم٤مح إؾمٝم٤مم أضمٝمزة إُمـ ووؾم٤مئؾ اإلقمالم ذم حت٘مٞمؼ إُمـ اًمٗمٙمري -3

سمٞم٤من دور إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر ذم مح٤مي٦م أومٙم٤مر إُم٦م ُمـ اًمتٞم٤مرات  -4

.  واعمذاه٥م اًمٗمٙمري٦م اعمٜمحروم٦م

:  مـفج افدراشة

.   اؾمتخدم اًم٤ٌمطم٨م اعمٜمٝم٩م اًمقصٗمل

:  أهؿ كتائج افدراشة

اًمٕمٛمؾ قمغم حتّملم اًمٗمٙمر سم٤مًمٕم٘مٞمدة اًمّمحٞمح٦م اًمٜم٤مسمٕم٦م ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ٕهن٤م  -1

.  ُمٜم٤مط إُمـ اًمٜمٗمز وآضمتامقمل واًمٗمٙمري

 طمتك ٓ ي١مدي ،شمرسمٞم٦م اًمٜم٤مؿمئ٦م قمغم طمري٦م اًمٗمٙمــر وقمدم اًم٘مًـر واًمْمٖمـط قمٚمٞمٝمؿ -2

.  ذًمؽ إمم مجقد ومٙمرهؿ

ر اًمٗمْمٞمٚم٦م واًمتٛمًؽ ـإقمداد اعمٓمٌققم٤مت واًمتًجٞمالت اًمتل شمٕمٛمؾ قمغم ٟمش -3

.   اًمتل حت٤مك ود اإلؾمالم وأهٚمف آومؽماءات ودطمض،سم٤مٕظمالق احلٛمٞمدة
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:  ايذساط١ ايظادط١
كحق بـاء إشساتقجقة ) :سمٕمٜمقان (هـ1427)اعم٤مًمٙمل، قمٌد احلٗمٞمظ : وهل دراؾم٦م 

 رؾم٤مًم٦م ديمتقراه، ضم٤مُمٕم٦م ٟم٤ميػ .(وضـقة فتحؼقؼ إمـ افػؽري دم مقاجفة اإلرهاب

. اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمٕمٚمقم إُمٜمٞم٦م، اًمري٤مض

:  أهداف افدراشة

.  اًمٙمِمػ قمـ أؾم٤ٌمب اإلره٤مب، وأؾم٤ٌمب آٟمحراف اًمٗمٙمري اعم١مدي إًمٞمف -1

.  ُمٕمروم٦م دور ُم١مؾم٤ًمت اًمتٜمِمئ٦م آضمتامقمٞم٦م ذم حت٘مٞمؼ إُمـ اًمٗمٙمري -2

. سمٜم٤مء إؾمؽماشمٞمجٞم٦م وـمٜمٞم٦م ؿم٤مُمٚم٦م ًمتح٘مٞمؼ إُمـ اًمٗمٙمري وُمقاضمٝم٦م اإلره٤مب -3

:  مـفج افدراشة

 أضمرى اًم٤ٌمطم٨م دراؾمتف سم٤مؾمتخدام اعمٜمٝم٩م اًمقصٗمل، طمٞم٨م مجٕم٧م اًمٌٞم٤مٟم٤مت اًمالزُم٦م 

.  ًمإلضم٤مسم٦م قمغم شم٤ًمؤٓت اًمدراؾم٦م (اؾمت٤ٌمٟم٦م)سم٤مؾمتخدام 

:  أهؿ كتائج افدراشة

أن ًمإلره٤مب أؾم٤ٌمب ُم٤ٌمذة شمتْمٛمـ اًمتٓمرف اًمديٜمل، وآٟمحراف اًمٗمٙمري،  -1

وسمّمقرة ظم٤مص٦م اٟمتِم٤مر اًمٗمٙمر اًمتٙمٗمػمي، إو٤موم٦م إمم إؾم٤ٌمب اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ؾمقاء 

أيم٤مٟم٧م ظم٤مرضمٞم٦م ُمرشمٌٓم٦م سم٤مًمٔمروف واعمتٖمػمات اًمدوًمٞم٦م، أم يم٤مٟم٧م داظمٚمٞم٦م ذم 

.  حم٤موٓت اًمْمٖمط قمغم احلٙمقُم٦م ًمتٌٜمل ؾمٞم٤مؾم٤مت ُمٕمٞمٜم٦م

يمِمٗم٧م اًمدراؾم٦م قمـ إمهٞم٦م اًم٤ٌمًمٖم٦م ًمدور ُم١مؾم٤ًمت اًمتٜمِمئ٦م آضمتامقمٞمـ٦م ذم  -2

حت٘مـٞمؼ إُمـ اًمٗمٙمري ـ دون اؾمتثٜم٤مء ـ ذم طملم أن دوره٤م احل٤مزم ُمتقؾمط ذم سمٕمض 

.  احل٤مٓت وُمتدين ذم اًمٙمثػم ُمٜمٝم٤م

يمِمٗم٧م يمذًمؽ قمـ أهؿ إدوار اًمتل يٜمٌٖمل ًمٙمؾ ُم١مؾم٦ًم ُمـ ُم١مؾم٤ًمت اًمتٜمِمئ٦م  -3

.  آضمتامقمٞم٦م اًم٘مٞم٤مم هب٤م ًمتح٘مٞمؼ إُمـ اًمٗمٙمري
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:  ايتعًٝل ع٢ً ايذساطات ايظابك١
شمقوٞمح : سم٤مؾمت٘مراء اًمدراؾم٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م ٓطمظ اًم٤ٌمطم٨م اًمتقاومؼ ذم سمٕمض أهداومٝم٤م ُمثؾ

ُمٗمٝمقم إُمـ اًمٗمٙمري وأمهٞمتف ذم اإلؾمالم، ودور اعم١مؾم٤ًمت اًمؽمسمقي٦م واًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م ذم 

 .شمٕمزيزه ًمدى اًمٓمالب

وهذا ُم٤م يتٜم٤مؾم٥م ُمع اًمدراؾم٦م احل٤مًمٞم٦م ويتٙم٤مُمؾ ُمٕمٝم٤م ذم اؾمتٕمراض ُمٗمٝمقم إُمـ 

 .اًمٗمٙمري وأمهٞمتف وُمزاي٤مه وقمقاُمؾ سمٜم٤مئف ذم اإلؾمالم

وسم٤مؾمت٘مراء اًمدراؾم٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م أيْم٤ًم شمٌلم اؾمتخداُمٝم٤م ًمٚمٛمٜمٝم٩م اًمقصٗمل اًمتحٚمٞمكم اًمذي 

ويمذًمؽ اؾمتخدام . اؾمتخدُمتف اًمدراؾم٦م احل٤مًمٞم٦م مم٤م أصمرى هذا اًمٌح٨م سمٙمؿ ُمـ اعمٕمٚمقُم٤مت

ن ظمٚمٗمٞم٦م ضمٞمدة قمٜمد اًم٤ٌمطم٨م طمقل يمٞمٗمٞم٦م إقمداد أداة اًمدراؾم٦م  (آؾمت٤ٌمٟم٦م) ذم أيمثره٤م، مم٤م يمقَّ

 .وـمري٘م٦م ووع شم٤ًمؤٓهت٤م (آؾمت٤ٌمٟم٦م)

واظمتٚمٗم٧م هذه اًمدراؾم٦م ُمع اًمدراؾم٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م ذم ؾمٕمٞمٝم٤م ًمٚمتٕمرف قمغم ُمدى اطمتقاء 

ُم٘مررات اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م قمغم ُمْم٤مُملم إُمـ اًمٗمٙمري، وُمدى 

ُمالئٛمتٝم٤م ًمٚمتحدي٤مت اًمٗمٙمري٦م اعمٕم٤مسة، واًمقىمقف قمغم ُمدى مم٤مرؾم٦م ُمٕمٚمٛمل اًمؽمسمٞم٦م 

اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م ًمدورهؿ ذم إسمراز ُمْم٤مُملم إُمـ اًمٗمٙمري وشمٕمزيزه٤م ًمدى 

 .اًمٓمالب، ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمر ُمٕمٚمٛمل اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م سمٛمديٜم٦م ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م

وم٘مد       (احلريب)ومل شمتٜم٤مول اًمدراؾم٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م هذه اجلقاٟم٥م ُمـ ىمٌؾ إٓ دراؾم٦م 

 .اؾمتخدم سمٓم٤مىم٦م حتٚمٞمؾ حمتقى يمت٥م اًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م ذم اًمّمػ اًمث٤مًم٨م صم٤مٟمقي وم٘مط

وم٤مًمدراؾم٦م احل٤مًمٞم٦م شمٕمد اًمدراؾم٦م إومم ــ قمغم طمد قمٚمؿ اًم٤ٌمطم٨م ــ اًمتل شمٜم٤موًم٧م ُمدى 

ىمٞم٤مم ُمٕمٚمٛمل اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سمدورهؿ ذم إسمراز ُمْم٤مُملم إُمـ اًمٗمٙمري وشمٕمزيزه٤م ًمدى 

ـمالب اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م، طمٞم٨م مل يتؿ اًمتٓمرق إمم هذا اجل٤مٟم٥م ُمـ ىمٌؾ قمغم ُمًتقى           

 .اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م

 ٱٱٱ
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: املبخح األول

 :املبخح الجاىي

 

: املبخح الجالح

 

 

 .وفًّٕ األوَ الفهسٙ

أِىٗٛ األوَ الفهسٙ ٔوصاٖآ     

 .يف اإلضالً ٔعٕاون بٍاْٟ

وا ٖكابن األوَ الفهسٙ                 

 .(االحنساف الفهسٙ  )
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 املبحث األول

 

ـِ اًمِٗمْٙمِري)سمام أنَّ ُمّمٓمٚمح  ـُ ): ُمريم٥ٌم إو٤مذٌم ُمٙمّقٌن ُمـ ًمٗمٔملم مه٤م (إَُْم  (إَُْم

: وم٢من اعم٘م٤مم ي٘متيض شمٕمريػ يمٍؾ ُمٜمٝمام قمغم طمده، صمؿ اًمتٕمريػ هبام ُمٕم٤ًم، وذًمؽ ذم (اًمِٗمْٙمر)و

 :حم٤مور صمالصم٦م

 .فغة واصطالحاً  (إمـ):  ادحقر إول

 .فغة واصطالحاً  (افػؽر):   ادحقر افثاين

.باظتباره فؼبًا ظذ مصطؾح معروف ومتداول (إمـ افػؽري)معـك : ادحقر افثافث  

 احملٛس األٍٚ
 يػ١ّ ٚاصطالسّا (األَٔ)

ُٔ يف ايًػ١: أٚاّل َِ  :اأَل

ـُ ًمٖم٦م : ؾمقرة ىمريش)﴾  ٿ  ٿ  ٿ﴿: ود اخلقف، وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم: إَُْم

، وذم طمدي٨م ٟمزول اعمًٞمح قمٞمًك قمٚمٞمف اًمًالم، ي٘مقل ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف (4آي٦م 

إَُْمـ واًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م: :  أي(233، ص15ٍـ، جـ1414ابً حباٌ، ) «وتؼع إََمـَُة دم إرض»: وؾمٚمؿ

ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ﴿: ومال خي٤مف أطمد ُمـ اًمٜم٤مس واحلٞمقان، وذم ىمقًمف قمز وضمؾ

﴾  پ  پ   پ﴿: ذا َأُْمـ، وذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: أي (125آي٦م : ؾمقرة اًمٌ٘مرة)﴾   ۉ

 .(223، ص1ت، جـ.ابً ميظور، د). أُِمـ: أي (3آي٦م : ؾمقرة اًمتلم)

ـَ أُْمٜم٤ًَم وأَُم٤مَٟم٤مً  ـَ اًمنم: وَأُِم ـَ ومالٟم٤ًم قمغم يمذا: اـمٛم٠من ومل خيػ، وَأُِم : أي ؾمٚمؿ ُمٜمف، وأُِم

 .(28، ص1ت، جـ.جمنع اللػة العربية، د). أي وصمؼ سمف واـمٛم٠من إًمٞمف، أو ضمٕمٚمف أُمٞمٜم٤ًم قمٚمٞمف
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ٌََٚمدُ » ـَ اًم ـٌ )اـمٛم٠من سمف أهٚمف، ومٝمق : وَأُِم اًمَٖم٤مِئَٚم٦ِم، أي ًمٞمس  (ُم٠مُُمقن)وهق  (أُِملمٌ )و (آُِم

 .(22ٍـ، ص1423إبراٍيه، ). شًمف هَمْقٌر وٓ َُمْٙمٌر خُيَِْمك

 .(35ٍـ، ص1426األصفَاىي، ). شـمٛم٠مٟمٞمٜم٦م اًمٜمٗمس وزوال اخلقف: وأصؾ إَُْمـ»

: وهبذا يرى اًم٤ٌمطم٨م أن ُمٕمٜمك إُمـ ذم ًمٖم٦م اًمٕمرب يدور طمقل أُمريـ ُمتالزُملم، مه٤م

 .اًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م واًمِمٕمقر سم٤مًمرو٤م وآؾمت٘مرار أوًٓ، صمؿ اًمتّمديؼ واًمث٘م٦م وقمدم اخلقف صم٤مٟمٞم٤مً 

ُٔ يف االصطالح: ثاّْٝا َِ  :اأَل
ـَ )قمّرف  إوًمقن وأظمرون، وأيمثر شمٕم٤مريٗمٝمؿ ٓ خترج يمثػمًا قمـ ُمٕمٜم٤مه  (إَُْم

ٍـ، 1413اجلرجاىي، ). شهق قمدم شمقىمع ُمٙمروه ذم اًمزُم٤من أيت»: اًمٚمٖمقي، وم٘مدياًم ىم٤مًمقا

 .(55ص

صمؿ شمٓمقر هذا اعمٗمٝمقم ٟمتٞمج٦م ًمتٓمقر اعمجتٛمٕم٤مت اًمٌنمي٦م وشمٜمقع احل٤مضم٤مت اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م، 

 :ومتٕمددت أراء وإىمقال سمح٥ًم اظمتالف اعمج٤مٓت واًمتخّمّم٤مت قمغم اًمٜمحق اًمت٤مزم

آـمٛمئٜم٤من وقمدم اخلقف واإلطم٤ًمس سم٤مًمث٘م٦م إزاء إؿم٤ٌمع » هق :يف ادتاْب ايٓؿظٞ

اطمتٞم٤مضم٤مت اًمٗمرد إؾم٤مؾمٞم٦م، وهق ُمٓمٚم٥م أو داومع أؾم٤مد ُمـ دواومع اًمٙم٤مئـ احلل قمٛمقُم٤ًم 

 .(1226و، ص2003طُ وآخروٌ، ). شواإلٟم٤ًمن ظمّمقص٤مً 

ف أيْم٤ًم سم٠مٟمف  احل٤مًم٦م اًمتل يًقد ومٞمٝم٤م اًمِمٕمقر سم٤مًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م واهلدوء وآؾمت٘مرار، »وقُمرِّ

 .(53ٍـ، ص1408اجملدوب، ) شواًمٌٕمد قمـ اًم٘مٚمؼ وآوٓمراب

طم٤مًم٦م وًمٞم٧ًم إطم٤ًمؾم٤ًم أو ؿمٕمقرًا، وُم٤م اإلطم٤ًمس »وهؿ يرون أن إُمـ قم٤ٌمرة قمـ 

 .(245ٍـ، ص1420اجلخين، ). شأو اًمِمٕمقر إٓ اٟمٕمٙم٤مس ًمتٚمؽ احل٤مًم٦م قمغم صح٦م اًمٜمٗمس

سمٛمٕمٜمك أن إُمـ قم٤ٌمرة قمـ طم٤مًم٦م شمًقد اعمجتٛمع يٜمت٩م قمٜمٝم٤م ذًمؽ آـمٛمئٜم٤من اًمٜمٗمًـل 

 .اًمذي يِمٕمر سمف اًمِمخص
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ىمدرة اعمجتٛمع قمغم ُمقاضمٝم٦م ًمٞمس وم٘مط إطمداث واًمقىم٤مئع » هق :يف ادتاْب ادتٓا٥ٞ

املشاط، ). شاًمٗمردي٦م ًمٚمٕمٜمػ، سمؾ مجٞمع اعمٔم٤مهر اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٓمٌٞمٕم٦م اعمريم٦ٌم واعم١مدي٦م ًمٚمٕمٜمػ

 .(19و، ص1986

احل٤مًم٦م اًمتل شمتقاومر طملم ٓ ي٘مع ذم اًمٌالد »وي١ميمد هذه اًمٜمٔمرة ُمـ يرى أن إُمـ هق 

إظمالل سم٤مًم٘م٤مٟمقن، ؾمقاء هذا اإلظمالل ضمريٛم٦م يٕم٤مىم٥م قمٚمٞمٝم٤م، أو ٟمِم٤مـم٤ًم ظمٓمػمًا يدقمق إمم 

الرحيلي، ). شاخت٤مذ شمداسمػم اًمقىم٤مي٦م وإُمـ، عمٜمع هذا اًمٜمِم٤مط ُمـ أن يتحقل إمم ضمريٛم٦م

 .(23ٍـ، ص1418

اًمتٓمقر واًمتٜمٛمٞم٦م، ؾمقاء ُمٜمٝم٤م آىمتّم٤مدي٦م أو » هق :يف ادتاْب ايتُٟٓٛ اذتطاسٟ

وإن إُمـ احل٘مٞم٘مل ًمٚمدوًم٦م يٜمٌع ُمـ . آضمتامقمٞم٦م أو اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ذم فمؾ مح٤مي٦م ُمْمٛمقٟم٦م

ُمٕمرومتٝم٤م اًمٕمٛمٞم٘م٦م ًمٚمٛمّم٤مدر اًمتل هتدد خمتٚمػ ىمدراهت٤م وُمقاضمٝمتٝم٤م: إلقمٓم٤مء اًمٗمرص٦م ًمتٜمٛمٞم٦م 

اجلعيد، ). شؾمقاء ذم احل٤مرض أو اعمًت٘مٌؾ، شمٚمؽ اًم٘مدرات شمٜمٛمٞم٦م طم٘مٞم٘مٞم٦م ذم يم٤موم٦م اعمج٤مٓت

 .(25ٍـ، ص1427

حت٘مٞمؼ يمٞم٤من اًمدوًم٦م واعمجتٛمع ود إظمٓم٤مر اًمتل هتدده٤م » هق :يف ادتاْب ايظٝاطٞ

داظمٚمٞم٤ًم وظم٤مرضمٞم٤ًم، وشم٠مُملم ُمّم٤محلٝم٤م، وهتٞمئ٦م اًمٔمروف اعمٜم٤مؾم٦ٌم اىمتّم٤مدي٤ًم واضمتامقمٞم٤ًم، ًمتح٘مٞمؼ 

 .(84ٍـ، ص1406ٍالل، ) شإهداف واًمٖم٤مي٤مت اًمتل شمٕمؼم قمـ اًمرو٤م اًمٕم٤مم ذم اعمجتٛمع

اـمٛمئٜم٤من اًمٗمرد وإهة واعمجتٛمع قمغم أن حيٞمقا طمٞم٤مة ـمٞم٦ٌم » هق :يف ادتاْب ايؼشعٞ

ذم اًمدٟمٞم٤م، ٓ خي٤مومقن قمغم أٟمٗمًٝمؿ وأُمقاهلؿ وأقمراوٝمؿ وديٜمٝمؿ وقم٘مقهلؿ وٟمًٚمٝمؿ، ُمـ أن 

يٕمتدى قمٚمٞمٝم٤م أو قمغم ُم٤م يّمقهن٤م ويٙمٛمٚمٝم٤م أطمد سمدون طمؼ، وذم ذًمؽ اـمٛمئٜم٤مهنؿ سم٤مًمًٕمل ذم 

يمؾ ُم٤م يريض اهلل ؾمٌح٤مٟمف، طمتك يتؿ هلؿ إُمـ ذم أظمرة سمٜمٞمؾ رو٤م اهلل وصمقاسمف واًمٜمج٤مة ُمـ 

 .(17ٍـ، ص1409الكادري، ). شقم٘م٤مسمف

ف يمذًمؽ سم٠مٟمَّف  آؾمتٕمداد وإُم٤من سمحٗمظ اًميوري٤مت اخلٛمس ُمـ أي قمدوان »وُيٕمرَّ

قمٚمٞمٝم٤م، ومٙمؾ ُم٤م دل قمغم ُمٕمٜمك اًمراطم٦م واًمًٙمٞمٜم٦م وشمقومػم اًمًٕم٤مدة واًمُرىمل ذم ؿم٠من ُمـ ؿم١مون 

 .(9ٍـ، ص1421اهلوميل، ). شاحلٞم٤مة ومٝمق أُمـ
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جمٛمققم٦م ُمـ اإلضمراءات » وم٤مُٕمـ قم٤ٌمرة قمـ :ٚيف ستاٚي١ يٓظش٠ ػا١ًَ َٚتها١ًَ

اًمؽمسمقي٦م واًمقىم٤مئٞم٦م واًمٕم٘م٤مسمٞم٦م اًمتل شمتخذه٤م اًمًٚمٓم٦م حلامي٦م اًمقـمـ واعمقاـمـ داظمٚمٞم٤ًم 

وظم٤مرضمٞم٤ًم، اٟمٓمالىم٤ًم ُمـ اعم٤ٌمدئ اًمتل شم١مُمـ هب٤م إُم٦م، وٓ شمتٕم٤مرض أو شمتٜم٤مىمض ُمع اعم٘م٤مصد 

 .(17و، ص1989اجلخين، ) .شواعمّم٤مًمح اعمٕمتؼمة

واًمٜم٤مفمر إمم اًمتٕمريٗم٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م ًمألُمـ جيد أن يمؾ شمٕمريػ يتْمٛمـ ضم٤مٟم٤ًٌم ُمٕمٞمٜم٤ًم، وهذا 

شمِمٕم٥م دًٓم٦م ُمٗمٝمقم إُمـ: طمٞم٨م يتًع هذا اعمٗمٝمقم ًمٞمِمٛمؾ »آظمتالف يرضمع إمم 

 .(19ٍـ، ص1419الشنري، ). شُمْم٤مُملم ُمتٕمددة ذم ؿمتك أٟمٔمٛم٦م احلٞم٤مة

شمداظمؾ اًمٕمٚمقم آضمتامقمٞم٦م واعمٕمرومٞم٦م سمِمٙمؾ قم٤مم، واشمّم٤مل ىمْم٤مي٤م »سم٤مإلو٤موم٦م إمم 

إُمـ اعمٜمٌثؼ ُمٜمٝم٤م سمح٘مقل اعمٕمروم٦م اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م اعمتٕمددة، يم٤مٓىمتّم٤مد، واًمًٞم٤مؾم٦م، واإلقمالم، 

واًمت٤مريخ، وآضمتامع، واًمٕمٚمقم اًمٕمًٙمري٦م، واإلدارة، وقمٚمؿ اًمٜمٗمس، واًمٕمداًم٦م اجلٜم٤مئٞم٦م، 

 .(67ٍـ، ص1421اجلخين، ) شوهمػمه٤م

 احملٛس ايجاْٞ
 يػ١ ٚاصطالسّا (ايؿهش)

 :ايِؿِهُش يف ايًػ١: أٚاّل
ر: سم٤مًمٗمتح واًمٙمًـر (اًمِٗمْٙمرُ )و (اًمَٗمْٙمرُ ) اًمت٠َمُمؾ، : إقمامل اخل٤مـمر ذم اًمِمـلء، واًمتََّٗمٙمُّ

 .(307، ص10ت، جـ.ابً ميظور، د). أي ًمٞمس زم ومٞمف طم٤مضم٦م: وًمٞمس زم ذم هذا إُمر ومِْٙمرٌ 

أقمٛمؾ اًمٕم٘مؾ ومٞمف ورشم٥م سمٕمض ُم٤م يٕمٚمؿ ًمٞمّمؾ سمف إمم جمٝمقل، : ووَمَٙمَر ذم إُمر ومٙمراً 

ر ذم إُمر: وَأوْمٙمر ذم إُمر ر، ووَمٙمَّ ُم٤ٌمًمٖم٦م ذم وَمَٙمَر، وهق أؿمٞمع ذم : وَمَٙمر ومٞمف ومٝمق ُُمٗمٙمِّ

ر: أقمٛمؾ قم٘مٚمف ومٞمٝم٤م ًمٞمتقصؾ إمم طمٚمٝم٤م ومٝمق: وذم اعمِمٙمٚم٦م. آؾمتٕمامل ُمـ وَمَٙمر  .ُمٗمٙمِّ

اًمٗمٙمر : إقمامل اًمٕم٘مؾ ذم اعمٕمٚمقم ًمٚمقصقل إمم ُمٕمروم٦م جمٝمقل، واًمٗمٙمرة: واًمتٗمٙمػم

 .(724، ص2ت، جـ.جمنع اللػة العربية، د). واًمّمقرة اًمذهٜمٞم٦م ُٕمر ُم٤م
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ويتْمح مم٤م ؾمٌؼ أن ُمٗمٝمقم اًمٗمٙمر ذم اًمٚمٖم٦م يدور طمقل ُمٕمٜمك واطمد شم٘مري٤ًٌم وهق 

إقمامل اًمٜمٔمر واًمت٠مُمؾ ذم جمٛمققم٦م ُمـ اعمٕم٤مرف سمٖمرض اًمقصقل إمم ُمٕمروم٦م ضمديدة، وهق »

هبذا قمٛمٚمٞم٦م ي٘مقم هب٤م اًمٕم٘مؾ أو اًمذهـ سمقؾم٤مـم٦م اًمرسمط سملم اعمدريم٤مت أو اعمحًقؾم٤مت 

 .(178ٍـ، ص1418خالد، ). شواؾمتخراج ُمٕم٤من هم٤مئ٦ٌم قمـ اًمٜمٔمر اعم٤ٌمذ

 :ايِؿِهُش يف االصطالح: ثاّْٝا
ف افِػْؽُر دم آصطالح بعدة تعريػات، مـفا  :ُيعرَّ

  مجٚم٦م اًمٜمِم٤مط اًمذهٜمل وأؾمٛمك صقر اًمٕمٛمؾ اًمذهٜمل، سمام ومٞمف ُمـ حتٚمٞمؾ »هق

 .(13ٍـ، ص1423البكر، ). شوشمريمٞم٥م وشمٜمًٞمؼ

  ٍـ، 1419احلصيين، ). شطمريم٦م اًمٜمٗمس ٟمحق اعم٤ٌمدئ، واًمرضمقع قمٜمٝم٤م إمم اعمٓم٤مًم٥م»أٟمف

 .(697ص

  مجٚم٦م ُم٤م يتٕمٚمؼ سمٛمخزون اًمذايمرة اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م ُمـ اًم٘مٞمؿ واعم٤ٌمدئ إظمالىمٞم٦م اًمتل »هق

الرتكي، ). شيتٖمذى هب٤م اإلٟم٤ًمن ُمـ اعمجتٛمع اًمذي يٜمِم٠م ومٞمف ويٕمٞمش سملم أومراده

 .(66ٍـ، ص1423

 « ،اًمٗمٙمر هق ُم٤مدة اًمث٘م٤موم٦م وُم٤مهٞمتٝم٤م، أو هق أداؤه٤م واًمٌمء اًمذي شم٘مقم سمف وشمتٙمقن

صمٛمرة ًمٚمٗمٙمر ذم اعمج٤مل اًمٜمٔمري، وىمد يٓمٚمؼ يمؾ : واًمث٘م٤موم٦م ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م أظمرى هل

 .(21ٍـ، ص1418الكوشي، ). شُمٜمٝمام قمغم أظمر

 « اًمٗمٙمر سمٕم٤مُم٦م هق يمؾ شمٕمٛمٞمؿ ٟمٔمري ًمتج٤مرب اًمٌنم اجلزئٞم٦م ـ أو سمٛمٕمٜمك آظمر ـ هق

جمٛمقع إؾمس اًمٜمٔمري٦م واعمٗم٤مهٞمؿ واعمٕم٤مين اًمتل شمٙمٛمـ ظمٚمػ ُمٔم٤مهر اًمًٚمقك 

 .(21ٍـ، ص1428زيادة وآخروٌ، ). شاإلٟم٤ًمين
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 فم٤مهرة قم٘مٚمٞم٦م شمٜمت٩م قمـ قمٛمٚمٞم٤مت اًمتٗمٙمػم اًم٘م٤مئؿ قمغم اإلدراك »: اًمٗمٙمر هق

واًمتحٚمٞمؾ واًمتٕمٛمٞمؿ، ويتٛمٞمز اًمٗمٙمر قمـ اًمٕم٤مـمٗم٦م اًمتل شمّمدر قمـ ُمٞمؾ اٟمٗمٕم٤مزم ٓ 

شمًتٜمد قمغم اًمتجرسم٦م وشمدور طمقل ومٙمرة أو ُمقوقع، يمام يتٛمٞمز اًمٗمٙمر قمـ اإلرادة 

و، 1978بدوي، ). شاًمتل شمرُمل إمم شمرضمٞمح يمٗم٦م اعمٞمقل اًم٘م٤مئٛم٦م قمغم أطمٙم٤مم شم٘مقيٛمٞم٦م

 .(425ص

ويرى اًم٤ٌمطم٨م أن اًمٗمٙمر ُمرادف ًمٚمتٗمٙمػم ًمٕمالىمتف اًمقصمٞم٘م٦م سم٠مٟمِمٓم٦م اًمذهـ وإقمامًمف 

اًمٕم٘مؾ ذم جم٤مل اعمٕمروم٦م، يمام أن اًمٗمٙمر يٜمٌع ُمـ قم٘مٞمدة وُم٤ٌمدئ اعمجتٛمع ويت٠مصمر هبام وي١مصمر 

 .ومٞمٝمام ؾمٚم٤ًٌم أو إجي٤مسم٤ًم قمغم طمد ؾمقاء

 احملٛس ايجايح
َِٔ ايؿهشٟ)َع٢ٓ   (األ

ُمـ ظمالل آـمالع قمك إدسمٞم٤مت واًمدراؾم٤مت اعمتخّمّم٦م: وم٢من هٜم٤مك اًمٕمديد ُمـ 

 :اًمتٕمريٗم٤مت عمّمٓمٚمح إُمـ اًمٗمٙمري، ٟمقرد ُمٜمٝم٤م ُم٤م يكم

 « اٟمْم٤ٌمط قمٛمٚمٞم٦م اًمتٗمٙمػم ًمدى إومراد واًم٤ٌمطمثلم، ذم إـم٤مر اًمثقاسم٧م إؾم٤مؾمٞم٦م ذم

 .(250ٍـ، ص1420اجلخين، ). شاإلؾمالم، وسمام خيدم هذا اًمتٗمٙمػم ويٌٜمٞمف وٓ هيدُمف

 «(38ٍـ، ص1405العبيداٌ، ). شؾمالُم٦م اقمت٘م٤مد اعمًٚمؿ وؾمٚمقيمف ُمـ يمؾ ومٙمر دظمٞمؾ. 

 « ؾمالُم٦م ومٙمر اإلٟم٤ًمن وقم٘مٚمف وومٝمٛمف ُمـ آٟمحراف واخلروج قمـ اًمقؾمٓمٞم٦م

وآقمتدال، ذم ومٝمٛمف ًمألُمقر اًمديٜمٞم٦م واًمًٞم٤مؾمٞم٦م، وشمّمقره ًمٚمٙمقن سمام ي١مول سمف إمم 

 .(51ٍـ، ص1418الوادعي، ). شاًمٖمٚمق واًمتٜمٓمع، أو إمم اإلحل٤مد واًمٕمٚمٛمٜم٦م اًمِم٤مُمٚم٦م

 « مح٤مي٦م ومٙمر اعمجتٛمع وقم٘م٤مئده ُمـ أن يٜم٤مهل٤م قمدوان، أو يٜمزل هب٤م أذى: ٕن ذًمؽ

ُمـ ؿم٠مٟمف إذا طمدث أن ي٘ميض قمغم ُم٤م ًمدى اًمٜم٤مس ُمـ ؿمٕمقر سم٤مهلدوء، واًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م 

 .(54ٍـ، ص1408اجملدوب، ). شوآؾمت٘مرار، وهيدد طمٞم٤مة اعمجتٛمع
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 « ،طمٗمظ اًمٕم٘مؾ وُم٘مقُم٤مشمف ُمـ أي اقمتداء، ؾمقاء يم٤من هذا اًمير ُم٤مدي٤ًم أو ُمٕمٜمقي٤ًم

آل عايش، ). شومح٤مي٦م اٟمت٤مضمف اًمٗمٙمري واحلْم٤مري، ومح٤ميتف طمتك ُمـ اإلٟم٤ًمن ذاشمف

 .(10ٍـ، ص1427

 « شم٠مُملم ظمٚمق أومٙم٤مر وقم٘مقل أومراد اعمجتٛمع ُمـ يمؾ ومٙمر ؿم٤مئ٥م وُمٕمت٘مد ظم٤مـمئ، مم٤م

ىمد يِمٙمؾ ظمٓمرًا قمغم ٟمٔم٤مم اًمدوًم٦م وأُمٜمٝم٤م، وسمام هيدف إمم حت٘مٞمؼ إُمـ 

 .(22ٍـ، ص1422احليدر، ). شوآؾمت٘مرار ذم احلٞم٤مة آضمتامقمٞم٦م

 « اًمٜمِم٤مط واًمتداسمػم اعمِمؽميم٦م سملم اًمدوًم٦م واعمجتٛمع، ًمتجٜم٥م إومراد واجلامقم٤مت

ؿمقائ٥م قم٘مدي٦م، أو ومٙمري٦م، أو ٟمٗمًٞم٦م، شمٙمقن ؾم٤ًٌٌم ذم اٟمحراف اًمًٚمقك، وإومٙم٤مر، 

 .(12ٍـ، ص1413ىصري، ).شوإظمالق، قمـ ضم٤مدة اًمّمقاب، أو ؾم٤ًٌٌم ًمإلي٘م٤مع ذم اعمٝم٤مًمؽ

 « أن يٕمٞمش اًمٜم٤مس ذم سمالدهؿ آُمٜملم قمغم أص٤مًمتٝمؿ وقمغم صم٘م٤مومتٝمؿ اعمًتٛمدة ُمـ

 .(70ت، ص.الرتكي، د). شديٜمٝمؿ وشمراصمٝمؿ وأقمراومٝمؿ

 « أن يٕمٞمش اعمًٚمٛمقن ذم سمالدهؿ آُمٜملم قمغم ُمٙمقٟم٤مت أص٤مًمتٝمؿ وصم٘م٤مومتٝمؿ اًمٜمققمٞم٦م

 .(16ٍـ، ص1426الصديض، ). شوُمٜمٔمقُم٤مهتؿ اًمٗمٙمري٦م اعمٜمٌث٘م٦م ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م

 « ؾمالُم٦م قم٘مؾ اًمٓم٤مًم٥م وؾمٚمقيمف ُمـ يمؾ اٟمحراف ذم اًمٕم٘م٤مئد أو اعمٕم٤مُمالت، وذم

 .(12ٍـ، ص1427الصليناٌ، ). ششمّمقراشمف ًمٚمٙمقن واحلٞم٤مة

ف اًم٤ٌمطم٨م إُمـ اًمٗمٙمري إضمرائٞم٤ًم سم٠مٟمف محاية ظؼائد افطالب مـ افغؾق : وُيٕمرِّ

وافتطرف واخلروج ظـ مـفج افقشطقة وآظتدال، وافعؿؾ ظذ شالمة ظؼقهلؿ وؾفؿفؿ 

مـ اكحراف افسؾقك وإؾؽار وإخالق، وإـساهبؿ مـاظة ضد افتغرير هبؿ وما حياك 

 .ٕمتفؿ اإلشالمقة ووضـفؿ

 ٱٱٱ
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 املبحث الثاني

 احملٛس األٍٚ
 أ١ُٖٝ األَٔ ايؿهشٟ يف اإلطالّ

إُمـ ُمٓمٚم٥م أؾم٤مس ًمٙمؾ أُم٦م، وهم٤مي٦م يٜمِمده٤م اإلٟم٤ًمن ذم طمٞم٤مشمف، وهدف شمًٕمك 

مجٞمع اعمجتٛمٕم٤مت إمم حت٘مٞم٘مف، وٓ هيٜم٠م اًمٕمٞمش إٓ سمف وُمٕمف، اُمتـ اهلل سمف قمغم ىمريش ذم ىمقًمف 

﴾  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ﴿: شمٕم٤ممم

 .(4، 3أيت٤من : ؾمقرة ىمريش)

ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ   ڦ   ڄ   ﴿: ووقمد اهلل سمف قم٤ٌمده اًمّم٤محللم، ىم٤مل شمٕم٤ممم

ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ     ڇ  

، وشمققمد اهلل اعمتٜمٙمريـ ًمٜمٕمٛم٦م (55آي٦م : ؾمقرة اًمٜمقر)﴾  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ

ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ﴿: إُمـ سمزواهل٤م قمٜمٝمؿ، ىم٤مل شمٕم٤ممم

ڤ  ڤ   ڤ  ڤ       ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ      ڄ  ڃ  ڃ  

 .(112آي٦م : ؾمقرة اًمٜمحؾ)﴾   ڃ  ڃ

ورسمط اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم إُمـ سم٤مإليامن، ومجٕمٚمف شم٤مسمٕم٤ًم وُمالزُم٤ًم ًمف، يمام ذم ىمقًمف 

ؾمقرة )﴾   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ     ڀ  ڀ ﴿: شمٕم٤ممم

 .(82آي٦م : إٟمٕم٤مم

ف اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اعمًٚمؿ واعم١مُمـ اًمٚمذان شمتح٘مؼ ومٞمٝمام ُمٕم٤مين إُمـ  وقمرَّ

ادسؾؿ مـ َشؾِؿ ادسؾؿقن مـ فساكف »: سم٘مقًمف ومٞمام رواه قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو ريض اهلل قمٜمٝمام
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 .(2379، ص5ٍـ، جـ1407البداري، ). «ويده، وادممـ مـ أمـف افـاس ظذ دمائفؿ وأمقاهلؿ

ومٗمل فمالل إُمـ شم٘م٤مم ؿمٕم٤مئر اًمديـ، ويٛمِمـل اًمٜم٤مس ذم ُمٜم٤ميم٥م إرض ًمٓمٚم٥م 

 .اعمٕمٞمِم٦م ويم٥ًم اًمرزق وهؿ ُمٓمٛمئٜمقن، وي٠مُمـ اًمٜم٤مس قمغم أٟمٗمًٝمؿ وأقمراوٝمؿ وأُمقاهلؿ

واًمٕم٘مؾ اًمٌِمـري أداة اًمتٗمٙمػم واًمتحٚمٞمؾ، وُمٜمف اًمٗمٙمر اًمًقي اًمذي يٕمد ريمٞمزة 

وإذا اؾمت٘مك اإلٟم٤ًمن أومٙم٤مره ُمـ ُمٜمٌع ؾمٚمٞمؿ، »أؾم٤مؾمٞم٦م ذم ارشم٘م٤مء إُمؿ وطمْم٤مرهت٤م وشم٘مدُمٝم٤م 

قنرة، ) .شوقم٘مؾ ىمقيؿ، يم٤من ذًمؽ حتّمٞمٜم٤ًم ًمف ُمـ يمؾ اعم١مصمرات واًمتٞم٤مرات اعمٜمحروم٦م واعمْمٚمٚم٦م

 .(33ٍـ، ص1428

واًمٕم٘مؾ ُمٜم٦َّم يمؼمى، وٟمٕمٛم٦م قمٔمٛمك، أٟمٕمؿ اهلل هب٤م قمغم اإلٟم٤ًمن، وُمٞمزه سمف قمـ احلٞمقان: 

واعمح٤مومٔم٦م قمغم »وم٢مذا وم٘مد اإلٟم٤ًمن قم٘مٚمف أصٌح يم٤مًمٌٝمٞمٛم٦م ي٤ًمق إمم طمتٗمف وهق ٓ يِمٕمر، 

ؾمالُم٦م اًمٕم٘مؾ ُمـ اعمٗمًدات أُمر ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ذم سمداه٦م اًمٕم٘مقل، وىمد ضم٤مءت اًمِمـرائع مجٞمٕم٤ًم 

 :وىمد ظمّمتف ذيٕمتٜم٤م اًمًٛمح٦م سمٛمزيد قمٜم٤مي٦م، وذًمؽ ُمـ اًمٜمقاطمل اًمت٤مًمٞم٦م. سم٤معمح٤مومٔم٦م قمٚمٞمف

﴾    ں ڱ  ڱ ...﴿:  يم٘مقًمف شمٕم٤ممم أن اهلل تعاػ أـثر مـ ذـر افعؼؾ دم ـتابف،:أٚاّل

ہ  ...، ﴿(151آي٦م : ؾمقرة إٟمٕم٤مم)﴾  حئ  مئ ...، ﴿(118آي٦م : ؾمقرة آل قمٛمران)

، ذم ُمقاوع ُمتٕمددة ُمـ يمت٤مسمف شم٘م٤مرب أرسمٕملم ُمقوٕم٤ًم: (12آي٦م : ؾمقرة اًمٜمحؾ)﴾ ہ

طمٞم٨م يريد أظمذ اًمٕمؼمة وومٝمؿ اعمراد ُمـ يمالُمف، وأطمٞم٤مٟم٤ًم يذيمر ُم٤م يدل قمٚمٞمف يم٤مٕومئدة واًم٘مٚمقب 

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ﴿: ٕهن٤م حمؾ اًمٕم٘مؾ، يم٘مقًمف شمٕم٤ممم

ې   ې  ې  ې  ى  ى  ائ   ﴿: ، وىمقًمف(37آي٦م : ؾمقرة ق)﴾ ڤ

 .(78آي٦م : ؾمقرة اًمٜمحؾ)﴾   ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ

وأطمٞم٤مٟم٤ًم يذيمر ُم٤م هق صٗم٦م ُمـ صٗم٤مشمف يم٤مًمتٗمٙمر، وآقمت٤ٌمر، واًمتذيمر، واًمٕمٚمؿ، 

: واًمٞم٘ملم، وهمػم ذًمؽ مم٤م ٓ يًت٘مٞمؿ إٓ سمقضمقده، وهذا ذم آي٤مت يمثػمة ُمـ يمت٤مسمف يم٘مقًمف شمٕم٤ممم

ڃ   ﴿: ، وىمقًمف(11آي٦م : ؾمقرة اًمٜمحؾ)﴾ گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ ﴿
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 .، وذم ُمقاوع يمثػمة(152آي٦م : ؾمقرة إٟمٕم٤مم)﴾ ڃ

واعم٘مّمقد ُمـ ذًمؽ أن اهلل قمزَّ وضمؾَّ أقمٓمك اًمٕم٘مؾ أمهٞم٦م سم٤مًمٖم٦م ذم يمقٟمف وؾمٞمٚم٦م إمم 

اًمت٠مُمؾ ذم آي٤مت اهلل، وأظمذ اًمٕمؼمة ُمٜمٝم٤م، وذم اًمقصقل إمم اعمّم٤مًمح اًمٜم٤مومٕم٦م، واحلذر ُمـ 

 .اعمٗم٤مؾمد

 ومٖمػم اًمٕم٤مىمــؾ ًمٞمس سمٛمٙمٚمػ، ومٕمـ قم٤مئِم٦م  أن اهلل جعؾ افعؼؾ مـاط افتؽؾقػ،:ثاّْٝا

ظـ افـائؿ : ُرؾع افؼؾؿ ظـ ثالثة»: ــ ريض اهلل قمٜمٝم٤م ــ أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل

اليصائي، ). «حتك يستقؼظ، وظـ افصغر حتك يؽز، وظـ ادجـقن حتك يعؼؾ أو يػقؼ

 .(156، ص6ٍـ، جـ1406

 مم٤م يدل قمغم قمٜم٤مي٦م اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سمحٗمظ اًمٕم٘مؾ، أهن٤م حتريؿ ما يػسد افعؼؾ، :ثايجّا

 .(236، 235ٍـ، ص1423اليوبي، ). شطمرُم٧م يمؾَّ ُم٤م ُمـ ؿم٠مٟمف إوم٤ًمد اًمٕم٘مؾ وإدظم٤مل اخلٚمؾ قمٚمٞمف

ًمٙمؾ ؿمـلء ضمقهر، وضمقهر اإلٟم٤ًمن قم٘مٚمف، وضمقهر : ي٘مقل احل٤مرصمل اعمح٤مؾمٌل»

اقمٚمؿ أٟمف ُم٤م شمزيـ أطمد سمزيٜم٦م يم٤مًمٕم٘مؾ، وٓ ًمٌس صمقسم٤ًم أمجؾ ُمـ : وىم٤مل أيْم٤مً . اًمٕم٘مؾ اًمتقومٞمؼ

 .(47ٍـ، ص1426السحيلي، ). شاًمٕمٚمؿ: ٕٟمف ُم٤م قُمرف اهلل إٓ سم٤مًمٕم٘مؾ، وٓ أـمٞمع إٓ سم٤مًمٕمٚمؿ

أومْمؾ ُم٤م أقمٓمل اًمٕم٤ٌمد ذم اًمدٟمٞم٤م اًمٕم٘مؾ، : وىم٤مل اًمت٤مسمٕمل اجلٚمٞمؾ قمروة سمـ اًمزسمػم رمحف اهلل»

 .(56السحيلي، املرجع الصابل، ص). شوأومْمؾ ُم٤م أقمٓمقا ذم أظمرة روقان اهلل قمز وضمؾ

ٕمهٞمتف »ــ ٓ يتامن إٓ سمتح٘مؼ إُمـ اًمٗمٙمري  (اًمٕم٘مؾ)و (إُمـ)ويمال إُمريـ ــ 

وطم٤ًمؾمٞمتف اًمٜم٤مسمٕم٦م ُمـ خم٤مـمٌتف ًمٚمٕم٘مؾ أؾم٤مؾم٤ًم، وصٚمتف اًمقصمٞم٘م٦م سمٙمؾ أصٜم٤مف إُمـ إظمرى، 

وٓ ري٥م أن حت٘مؼ إُمـ اًمٗمٙمري ًمدى اًمٗمرد ي١مُمـ حت٘م٘م٤ًم شمٚم٘م٤مئٞم٤ًم ًمألُمـ ذم اجلقاٟم٥م إظمرى 

يم٤موم٦م، ذًمؽ ٕن اًمٕم٘مؾ هق ُمٜم٤مط اًم٘مٞم٤مدة اًمٕمٚمٞم٤م اًمقاقمٞم٦م اعمٛمٞمزة ًمدى اإلٟم٤ًمن، وهق اجلٝم٦م اًم٘مٞم٤مدي٦م 

اعمقيمٚم٦م سمٙمؾ أصٜم٤مف إُمـ إظمرى: وم٢مذا صٚمح٧م هذه اًم٘مٞم٤مدة صٚمح يمؾ أومراد قم٤مئٚم٦م إُمـ، 

 .(20ٍـ، ص1420الطالع، ) .شوإذا ومًدت ومًد يمؾ أومراد قم٤مئٚم٦م إُمـ

 



   31 
 

 

ٟمٜمزل إُمـ اًمٗمٙمري اعمٜمزًم٦م اًمٕمٞم٤م ذم ُمراشم٥م إُمـ، وٟمْمٕمف ذم »وسمٜم٤مًء قمٚمٞمف وم٢مٟمٜم٤م 

اًمدرضم٦م إومم ُمـ طمٞم٨م إمهٞم٦م واخلٓمقرة ذًمؽ أن شمٍموم٤مت اًمٜم٤مس شمٜمٓمٚمؼ أول ُم٤م شمٜمٓمٚمؼ 

ُمـ ىمٜم٤مقم٤مهتؿ اًمتل شمًتٛمد أدًمتٝم٤م ُمـ أوقمٞمتٝمؿ اًمث٘م٤مومٞم٦م، وشمًتٜمد إمم أرصدهتؿ اًمٗمٙمري٦م 

 .(69ٍـ، ص1423الرتكي، ). شوآقمت٘م٤مدي٦م

اجلريٛم٦م شمرشمٌط سمٗمٙمر اإلٟم٤ًمن ارشم٤ٌمـم٤ًم ُمٓمردًا ُمـ طمٞم٨م اعمٌدأ، وٓ ُي٘مدم »ويمذًمؽ 

 .(72الرتكي، املرجع الصابل، ص). شقمٚمٞمٝم٤م أو يتٛمٜمَّع قمٜمٝم٤م إٓ قمغم أؾم٤مس ُمـ هذا آرشم٤ٌمط

ًمذا وم٢من إُمـ اًمٗمٙمري ضمزٌء ٓ يتجزأ ُمـ ُمٜمٔمقُم٦م إُمـ اًمٕم٤مم ذم اعمجتٛمع: طمٞم٨م 

وَمِ٘مف ذًمؽ . ُيٕمد اًمريمٞمزة إؾم٤مؾمٞم٦م ــ إن مل شمٙمـ إومم ــ ذم حت٘مٞمؼ إُمـ وآؾمت٘مرار اًمقـمٜمل

إن إُمـ »: ص٤مطم٥م اًمًٛمق اعمٚمٙمل إُمػم ٟم٤ميػ سمـ قمٌد اًمٕمزيز آل ؾمٕمقد: إذ ي٘مقل

اًمٗمٙمري ضمزء ُمـ ُمٜمٔمقُم٦م إُمـ اًمٕم٤مم ذم اعمجتٛمع، سمؾ هق ريمٞمزة يمؾ أُمـ وأؾم٤مس ًمٙمؾ 

اؾمت٘مرار، وأن ُمٌٕمثف وُمٔمٝمره اًمتزام سم٤مٔداب واًمْمقاسمط اًمِمـرقمٞم٦م واعمرقمٞم٦م اًمتل يٜمٌٖمل أن 

 .(4، ص9722ٍـ، ع1420صخيفة اجلسيرة، ). شي٠مظمذ هب٤م يمؾ ومرد ذم اعمجتٛمع

ه ُمـ اًميوري٤مت اخلٛمس   (اًمٕم٘مؾ)وًم٘مد اهتؿ اإلؾمالم ُمٜمذ سمدايتف سم٠مُمـ اًمٗمٙمر  وقمدَّ

إٓ سمٙمػ »اًمتل ٟمّم٧م اًمِمـريٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م قمغم وضمقب طمٗمٔمٝم٤م وأُمٜمٝم٤م، وٓ حيّمؾ ذًمؽ 

 .(27ٍـ، ص1426الكرارعة، ) شيمؾ أؿمٙم٤مل آقمتداء قمٚمٞمٝم٤م ووٌط إُمـ سمام يٙمٗمؾ طمٗمٔمٝم٤م

 شوًم٘مد همْم٥م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ عم٤م رأى اًمّمحٞمٗم٦م ُمـ اًمتقراة ذم يد قمٛمر»

 عم٤م ي١مدي إًمٞمف ذًمؽ ُمـ إوم٤ًمد اًمٕم٘مؾ اعمًٚمؿ واظمتالط احلؼ (428، ص3ت، جـ. ابً حيبل، د)

 .سم٤مًم٤ٌمـمؾ، وُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾ دم٥م حم٤مرسم٦م اًمٕم٘م٤مئد اًمٗم٤مؾمدة وإومٙم٤مر اعمٜمحروم٦م

وم٤مُٕمـ اًمٗمٙمري ذم اإلؾمالم ذو أمهٞم٦م: ٕٟمف ومٙمر رؾم٤مًم٦م ؾماموي٦م هلذه إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، 

ويٙمقن ُمـ ٟمت٤مئجف وطمدة آقمت٘م٤مد واًمٗمٙمر، ووطمدة اًمًٚمقك، وهق اًمتزام واقمتدال 

ووؾمٓمٞم٦م، وؿمٕمقر سم٤مٟٓمتامء إمم صم٘م٤موم٦م إُم٦م وىمٞمٛمٝم٤م، وهق مح٤مي٦م قم٘مؾ اإلٟم٤ًمن اعمًٚمؿ وومٙمره 

ورأيف ذم إـم٤مر اًمثقاسم٧م إؾم٤مؾمٞم٦م واعم٘م٤مصد اعمٕمتؼمة واحل٘مقق اعمِمـروقم٦م، اعمٜمٌث٘م٦م ُمـ 

 .(251، 250ٍـ، ص1420اجلخين، ). اإلؾمالم قم٘مٞمدة وؿمـريٕم٦م طمٞم٤مة
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وشم٠ميت أمهٞمتف ُمـ يمقٟمف يًتٛمد ضمذوره ُمـ قم٘مٞمدة إُم٦م وُمًٚمامهت٤م، وحيدد هقيتٝم٤م، »

وحي٘مؼ ذاشمٞمتٝم٤م، ويراقمل ممٞمزاهت٤م وظمّم٤مئّمٝم٤م، وذًمؽ سمتح٘مٞمؼ اًمتالطمؿ واًمقطمدة ذم اًمٗمٙمر 

واعمٜمٝم٩م واًمًٚمقك واهلدف واًمٖم٤مي٦م، يمام أٟمف ِهّ اًمٌ٘م٤مء وؾم٥ٌم اًمٜمامء وـمريؼ اًمٌٜم٤مء وقم٤مُمؾ 

اًمٕمٓم٤مء وىم٤مقمدة اهلٜم٤مء ووامٟم٦م سمحقل اهلل ُمـ اًمتالر واًمٗمٜم٤مء: وم٢مذا اـمٛم٠من أهؾ اإلؾمالم 

قمغم ُم٤ٌمدئٝمؿ وىمٞمٛمٝمؿ وومٙمرهؿ اًمٜمػم وصم٘م٤مومتٝمؿ اعمٛمٞمزة، وأُمٜمقا قمغم ذًمؽ ُمـ ًمقصم٤مت اعم٤ٌمدئ 

اًمقاومدة وهمقائؾ آٟمحراوم٤مت اًمٗمٙمري٦م اعمًتقردة، ومل ي٘مٌٚمقا اًمتٜم٤مزل قمـ رء ُمـ صمقاسمتٝمؿ، 

ومل يًٛمحقا سم٤معم٤ًموُم٦م واعمزايدة قمٚمٞمٝم٤م، وقمٛمٚمقا قمغم طمراؾمتٝم٤م وطمّم٤مٟمتٝم٤م وصٞم٤مٟمتٝم٤م، وم٘مد 

 .(3ٍـ، ص 1425الصديض، ) شحت٘مؼ هلؿ إُمـ اًمٗمٙمري

وًمألُمـ اًمٗمٙمري أمهٞمتف ذم طمٞم٤مة يمؾ إٟم٤ًمن ُمًٚمؿ، ومٝمق حيدد ُمـ ظمالل ومٝمٛمف »

ًمٚمٜمّمقص، واًمت٠مُمؾ ذم آي٤مت اهلل اًمٙمقٟمٞم٦م، وشمّمقره ًمٚمحٞم٤مة ووضمقده ومٞمٝم٤م، واًمٖم٤مي٦م ُمـ 

 شذًمؽ، وقمالىمتف سمرسمف وقمالىمتف سم٤مٔظمريـ، وُم٤م ًمف ُمـ طم٘مقق، وُم٤م قمٚمٞمف ُمـ واضم٤ٌمت

 .(38ٍـ، ص1425املػامصي، )

م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ صقرًا رائٕم٦م ًمألُمـ اًمٗمٙمري، وآصم٤مره قمغم اًمٜمٗمس واًمٕم٘مؾ،  وىمد ىمدَّ

ومٗمل ؾمقرة إٟمٕم٤مم ُمث٤مل واوح قمغم أمهٞم٦م اًمتحكم سم٤مُٕمـ اًمٗمٙمري اًمٜم٤مسمع ُمـ قم٘مٞمدة اإليامن 

اًمراؾمخ٦م، ومٝمذا ؾمٞمدٟم٤م إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمًالم حي٤مضم٩م ىمقُمف وهق يِمٕمر سمًالُم٦م إومٙم٤مر 

: واًمٗمٝمؿ، واإلدراك اًمّمحٞمح ًمٚمٛمِمٙمٚم٦م، ومحدصم٧م ًمف اؾمتٜم٤مرة وهداي٦م ومٞم٘مقل هلؿ

إن اًمِمٕمقر سم٤مهلداي٦م وسم٤مهلٞمٛمٜم٦م . (80آي٦م : ؾمقرة إٟمٕم٤مم)﴾   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ﴿

﴾   ۋ  ۋ﴿: اًمٗمٙمري٦م يزيؾ اًمِمٕمقر سم٤مخلقف: وهلذا ىم٤مل قمٚمٞمف اًمًالم ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم

 .(56ٍـ، ص1426الدغيه، ). (80آي٦م: ؾمقرة إٟمٕم٤مم)
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 احملٛس ايجاْٞ
 َضاٜا األَٔ ايؿهشٟ يف اإلطالّ

ًمألُمـ اًمٗمٙمري ذم اإلؾمالم ُمزاي٤م متٞمزه قمـ همػمه ُمـ اًمتّمقرات وإٟمٔمٛم٦م وشمدل قمغم 

 :اؾمت٘مالًمف وشمٗمقىمف وشمٗمرده، يقوحٝم٤م اًم٤ٌمطم٨م قمغم اًمقضمف اًمت٤مزم

، وُم٤م ذاك شالمة أصقفف ومصادره مـ صقائب افـؼص واجلفؾ واهلقى :املض١ٜ األٚىل

ُمًتٛمد ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ واًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م، ومه٤م ُمّمدران شمِمٝمد إدًم٦م واًمؼماهلم »إٓ أٟمف 

اًمٕمٚمٛمٞم٦م قمغم اؾمتح٤مًم٦م أن يٙمقٟم٤م ُمـ قمٜمد اًمٌنم أصاًل، يمام شمِمٝمد قمغم ؾمالُم٦م اًمٜم٘مؾ وصٞم٤مٟمتف 

قمـ حتريػ اًمٌنم وقمٌثٝمؿ، مم٤م ٓ يتقومر ًمٚمٛمٜم٤مه٩م اًمٗمٙمري٦م وآقمت٘م٤مدي٦م إظمرى، ؾمقاء 

 :أيم٤مٟم٧م ديٜمٞم٦م أم همػمه٤م، ويؽمشم٥م قمغم هذه اعمزي٦م

سمراءة ُمٜمٝم٩م إُمـ اًمٗمٙمري ذم اإلؾمالم ُمـ ؿمقائ٥م اًمٜم٘مص اًمٌنمي، ُمـ ٟمحق  -1

اجلٝمؾ واخلٓم٠م واهلقى وىمّمقر اًمٜمٔمر واًمتٜم٤مىمض، وىمدرة هذا اًمٗمٙمر قمغم حت٘مٞمؼ 

 .ُمٕم٤مين إُمـ واًمًالُم٦م اعمتقظم٤مة ُمٜمف

ُمٜم٤مؾمٌتف ًمإلٟم٤ًمن واٟمًج٤مُمف ُمع ومٓمرشمف: ٕٟمف ُمـ قمٜمد اهلل اًمذي ظمٚمؼ اإلٟم٤ًمن  -2

 .ويٕمٚمؿ ُم٤م يّمٚمح ًمف وُم٤م يّمٚمحف

ؿمٕمقر اإلٟم٤ًمن ٟمحق ُم٤م يٛمٚمٞمف هذا اًمٗمٙمر ُمـ آًمتزاُم٤مت وُمـ ُمٕم٤مين اًمٙمػ  -3

 .(30ٍـ، ص1426الكرارعة، ). شواًمؽمك سم٤مهلٞم٦ٌم وآطمؽمام

اهتاممف باجلاكب افقؿائل، وتعامؾف مع أشباب اجلريؿة وآكحراف  :املض١ٜ ايجا١ْٝ

. : ومٝمق سمذًمؽ خيٗمػ ُمـ اجلرائؿ وُمـ اًمتٙم٤مًمٞمػ أيْم٤مً ؿبؾ أن يتعامؾ مع كتائجفام وآثارمها

يتجغم ذًمؽ ذم اًمٕمديد ُمـ اًمتنميٕم٤مت واًمتقضمٞمٝم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م: واًمتل ُمٜمٝم٤م احلض قمغم 

ؾؿـ »: اشم٘م٤مء اًمِمٌٝم٤مت ُمـ أضمؾ إُمـ ُمـ اًمقىمقع ذم اعمحرُم٤مت، ىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

اتؼك افشبفات ؾؼد اشتزأ فديـف وظرضف، ومـ وؿع دم افشبفات وؿع دم احلرام: ـافراظل 
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حقل احلؿك يقصؽ أن يرتع ؾقف، أٓ وإن فؽؾ مؾؽ محك، أٓ وإن محك اهلل دم أرضف 

 .(28، ص1ٍـ، جـ1407البداري، ). «حمارمف

وُمٜمٝم٤م أن اإلؾمالم طمٞمٜمام حيرم ؿمٞمئ٤ًم: وم٢مٟمف يقطمد اًمٓمرق اعم١مدي٦م إًمٞمف، ويٛمٜمع اعم٘مدُم٤مت »

ومٗمل ؾمٌٞمؾ اًمقىم٤مي٦م ُمـ ضمريٛم٦م اًمزٟم٤م ُمثاًل أُمر اإلؾمالم سمٖمض اًمٌّمـر، وهنك . اعمٗمْمٞم٦م ٟمحقه

قمـ اخلٚمقة سم٤معمرأة إضمٜمٌٞم٦م، وُمٜمع آظمتالط واًمتؼمج، وٟمحق ذًمؽ مم٤م ي٤ًمقمد قمغم وىمقع 

اجلريٛم٦م، وذم ؾمٌٞمؾ اًمقىم٤مي٦م ُمـ ضمريٛم٦م ؿمـرب اخلٛمر ؿمٛمؾ اًمٚمٕمـ قم٤مصـره٤م وُمٕمتّمـره٤م، 

وطم٤مُمٚمٝم٤م واعمحقل إًمٞمف، وسم٤مئٕمٝم٤م وُمٌت٤مقمٝم٤م، ويمذًمؽ ذم ؿم٠من ضمريٛم٦م اًمرسم٤م، إمم همػم ذًمؽ مم٤م 

ٍـ، 1426الكرارعة، ). شيدل قمـ ؾمد اًمٓمرق اعمقصٚم٦م أو اعم٤ًمقمدة قمغم اجلرائؿ سمّمقرة قم٤مُم٦م

 .(31ص

: وم٤مُٕمـ اًمٗمٙمري يتٕم٤مُمؾ ُمع اإلٟم٤ًمن ُمـ افقاؿعقة وافؼابؾقة فؾتطبقؼ :املض١ٜ ايجايج١

ظمالل ُم٤ًميرة اًمٗمٓمرة اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م وُمراقم٤مهت٤م ُمـ همػم أن يّم٤مدُمٝم٤م، وإٟمام يقضمٝمٝم٤م ويرؿمده٤م 

وحيٛمٚمٝم٤م قمغم آؾمت٘م٤مُم٦م وؾمٚمقك اًمٓمريؼ اًمًقي، ويرسمط آٟمْم٤ٌمط إُمٜمل سمٛمٕم٤مين اًمديـ 

واًمت٘مقى، وذًمؽ يٕمٜمل وامن دم٤موب اًمٜمٗمقس وشم٘مٌٚمٝم٤م ًمٚمْمقاسمط إُمٜمٞم٦م قمـ رى واىمتٜم٤مع 

اسمتٖم٤مء روقان اهلل وصمقاسمف وظمقوم٤ًم ُمـ قم٘م٤مسمف، ذم طملم أن هم٤مًم٥م اعمٜم٤مه٩م اًمٗمٙمري٦م دمٜمح إمم 

اإليٖم٤مل ذم اعمث٤مًمٞم٦م اًمتل شمًتٕميص قمغم اًمتٜمٗمٞمذ: ٕهن٤م شمتج٤مرم ُمع ـمٌٞمٕم٦م اإلٟم٤ًمن وُم٤م ومٓمر 

قمٚمٞمف ُمـ إهقاء واًمِمٝمقات، ومتٕم٤مين ُمـ ومجقة سملم اًمٜمٔمري٦م واًمتٓمٌٞمؼ وسملم اًمدقمقى 

واًمقاىمع، مم٤م ي١مدي ذم أطمٞم٤من يمثػمة إمم ومِمؾ شمٚمؽ اعمٜم٤مه٩م وؾم٘مقـمٝم٤م، وإمم ؿم٘م٤مء أصح٤مب 

 .(36الكرارعة، املرجع الصابل، ص). هذه إومٙم٤مر هب٤م، سمدل أن شمٙمقن ُمّمدر أُمـ وؾمٕم٤مدة هلؿ
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 احملٛس ايجايح
 عٛاٌَ بٓا٤ األَٔ ايؿهشٟ يذ٣ ايطالب 

ًمألُمـ اًمٗمٙمري قمقاُمؾ شم٤ًمقمد ذم حت٘مٞم٘مف، وشمًٝمؿ ذم ايمتامل سمٜمٞم٤مٟمف واًمقصقل إمم 

هم٤مي٤مشمف، طمتك ئمؾ اعمجتٛمع اعمًٚمؿ ذم أُمـ وأُم٤من، واؾمت٘مرار واـمٛمئٜم٤من، وهذه اًمٕمقاُمؾ 

 :يقرده٤م اًم٤ٌمطم٨م ــ ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمره ــ ذم اًمٜم٘م٤مط اًمت٤مًمٞم٦م

 : ــ تك١ٜٛ ايٛاصع ايذٜين يف ْؿٛغ ايطالب1
إن شم٘مقي٦م اًمقازع اًمديٜمل ذم اًمٜمٗمقس وشمٕمٛمٞمؼ ُمٕمٜمك اًمٕم٤ٌمدات وشم٠مصمػمه٤م يٕمتؼم ُمـ أهؿ 

ٓ حيت٤مج إمم رىم٤مسم٦م »قمقاُمؾ سمٜم٤مء إُمـ اًمٗمٙمري ًمدى اًمٓمالب: إذ إصؾ ذم اعمًٚمؿ أٟمف 

اًم٘م٤مٟمقن وؾمٚمٓم٦م اًمدوًم٦م ًمٙمل يرشمدع قمـ اجلرائؿ: ٕن رىم٤مسم٦م اإليامن أىمقى، واًمقازع اإليامين 

ذم ىمٚم٥م اعم١مُمـ طم٤مرس ي٘مظ، ٓ يٗم٤مرق اًمٕمٌد اعم١مُمـ وٓ يتخغم قمٜمف، وهذا ُم٤م  (اًمديٜمل)

أبو غدة ). ششمٗمت٘مده يم٤موم٦م اعمجتٛمٕم٤مت إظمرى، مم٤م جيٕمؾ أُمر اعمح٤مومٔم٦م قمغم أُمٜمٝم٤م قمًػماً 

 .(34ٍـ، ص1427وآخروٌ، 

وًم٘مد وصٚم٧م اعمجتٛمٕم٤مت اًمٖمرسمٞم٦م إمم ىمٛم٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م، ًمٙمٜمٝم٤م قمجزت قمـ حت٘مٞمؼ »

إُمـ ذم ٟمٗمقس أومراده٤م، وذم جمتٛمٕم٤مهت٤م، رهمؿ أضمٝمزهت٤م اعمت٘مدُم٦م وٟمٔمٛمٝم٤م اعمتٓمقرة 

وإُمٙم٤مٟم٤مهت٤م اهل٤مئٚم٦م: ٕن إُمـ احل٘مٞم٘مل يٜمٌع ُمـ داظمؾ اًمٜمٗمس ويٗمٞمض قمغم اعمجتٛمع، 

ن جمتٛمٕم٤ًم  ن أهًا آُمٜم٦م، وإه اًم٘مٚم٘م٦م ٓ يٛمٙمـ أن شمٙمقِّ وم٤مًمٜمٗمقس اًم٘مٚم٘م٦م ٓ يٛمٙمـ أن شمٙمقِّ

 .(232ٍـ، ص1417الُعنري، ). شآُمٜم٤مً 

واإليامن اًمّم٤مدق سم٤مهلل يٜمٛمل اًمقزاع اًمديٜمل ذم اًمٜمٗمس وي٘مقيف، مم٤م جيٕمؾ اإلٟم٤ًمن 

ُمراىم٤ًٌم هلل شمٕم٤ممم ذم شمّمـروم٤مشمف وأىمقاًمف ومجٞمع أطمقاًمف، إُمر اًمذي يدومٕمف إمم درب اخلػم 

واُمتٓم٤مئف، ويٜم٠مى سمف قمـ دروب اًمٖمقاي٦م وؾمٚمقيمٝم٤م، ومٞمّمٌح شمٗمٙمػمه ُمٜمّم٤ًٌم قمغم ُم٤م يٜمٗمع 

اخلٚمؼ ويّمٚمحٝمؿ، وجيٚم٥م اخلػم وإُمـ هلؿ، قمٜمده٤م يّمٌح اًمقازع اًمديٜمل ضم٤مًم٤ًٌم ًمٚمخػم 

 .ورادقم٤ًم ًمٚمنم ُمت٠مصاًل وٟم٤مسمٕم٤ًم ُمـ أقمامق اًمٜمٗمس اخلػمة
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واًمتٕمٚمٞمؿ اًمديٜمل سمام حيٛمٚمف ُمـ ُمٕم٤مرف يمؼمى شمٜمٗمع اًمٜم٤مس ذم دٟمٞم٤مهؿ وآظمرهتؿ، »

ٓزاًم٧م ًمف اًمّمدارة ذم ٟمٔم٤مم اًمتٕمٚمٞمؿ ذم اعمٛمٚمٙم٦م، إمم ضم٤مٟم٥م اًمٕمٚمقم اًمٜم٤مومٕم٦م اًمتل شمقصؾ 

الرتكي، ). شإًمٞمٝم٤م اإلٟم٤ًمن ذم هذا اًمٕمٍم، واًمتل شمٞمن ؾمٌؾ احلٞم٤مة ذم مجٞمع اعمج٤مٓت

 .(74ٍـ، ص1417

 : ــ تعُٝل االْتُا٤ ايٛطين يذ٣ ايطالب2
آٟمتامء إطم٤ًمس ُمرهػ وؿمٕمقر ضمٞم٤مش دم٤مه أُمر ُمٕملم، يٌٕم٨م قمغم اًمقٓء ًمف، 

وآٟمت٤ًمب إًمٞمف، واًمٗمخر سمف، واًم٤ٌمقم٨م هلذا آٟمتامء اؾمتِمٕم٤مر اًمٗمْمؾ ذم اًم٤ًمسمؼ واحل٤مرض 

 .واًمالطمؼ

السيد، ). شاًمٌٚمد اًمذي شمًٙمٜمف أُمف، يِمٕمر اعمرء سم٤مرشم٤ٌمـمف هب٤م، واٟمتامئف إًمٞمٝم٤م»واًمقـمـ هق 

 .(18ٍـ، ص1427

وٓ ؿمؽ أن اًمٗمْمؾ هلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، واًمقٓء هلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، واًمؼماء ُمـ »

أضمٚمف، صمؿ ي٠ميت سمٕمد ذًمؽ وٓءات واٟمتامءات ُمتٗمرقم٦م ُمـ هذا آٟمتامء، ي٠ميت ذم ُم٘مدُمتٝم٤م 

آٟمتامء ًمٚمٌٚمد اإلؾمالُمل ُمٙم٤من اًمٜمِم٠مة، وحمؾ اًمتٕمٚمٞمؿ، وروو٦م اًمٕم٤ٌمدة، وُمٌٕم٨م إُمؾ 

 .واحلٞم٤مة

وارشم٤ٌمط اإلٟم٤ًمن سمقـمٜمف، وطمٌف ًمف، دًٓم٦م ووم٤مء، وصدق شمٕم٤مُمؾ، وصالح ـمقي٦م، 

وم٤مًمقـمـ هق اًمٜمٕمٛم٦م اًمٙمٌػمة اًم٘مري٦ٌم ًمإلٟم٤ًمن، يمراُمتف ُمـ يمراُمتف، وقمزشمف ُمـ قمزشمف، سمف 

 .(50السيد، املرجع الصابل، ص). شُيٕمرف اإلٟم٤ًمن وإًمٞمف يٜم٥ًم

ومح٥م اًمقـمـ وآٟمتامء إًمٞمف يٕمتؼم ُمـ أهؿ قمقاُمؾ سمٜم٤مء إُمـ اًمٗمٙمري ًمدى اًمٗمرد 

واعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م سمٚمد ُم١مُمـ، شمٚم٘مك اإلؾمالم شمٚم٘مٞم٤ًم يمرياًم، وذاد قمٜمف، »واجلامقم٦م 

 .وأظمٚمص ذم اقمتٜم٤مىمف، وـمقى قمٚمٞمف أقمٔمؿ اعمِم٤مقمر، وأٟمٌؾ اًمٕمقاـمػ

ًم٘مد ىم٤مُم٧م هذه اًمدوًم٦م قمغم اإلؾمالم حتّٙمٛمف ذم ؿمئقهن٤م وهل ٓ شمّمٚمح إٓ سمف،        

وٓ شمٕم٤مًم٩م ُمِم٤ميمٚمٝم٤م إٓ ُمـ ظمالل شمٕم٤مًمٞمٛمف، ومٙمٞمػ ٓ ٟمح٥م وـمٜمٜم٤م وٟمٕمٛمؾ ًمرومٕمتف؟   
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 .(28ٍـ، ص1425احلكيل، ). شويمٞمػ ٓ ٟمداومع قمٜمف سمٙمؾ هم٤مٍل وصمٛملم

وآٟمتامء ًمإلؾمالم ي١مدي إمم شم٠ميمٞمد آٟمتامء إمم إهة، وشم٠ميمٞمد آٟمتامء إمم إهة »

ي١مدي إمم طمًـ آٟمتامء إمم اًمقـمـ: ومٝمل طمٚم٘م٤مت ُمؽماسمٓم٦م، وم٤مًمؽميمٞمز قمغم إومم يًتتٌع ُم٤م 

سمٕمده، واًمؽميمٞمز قمغم اًمقٓء ًمإلؾمالم ي١مدي إمم طمًـ اًم٘مٞم٤مم سمقاضم٤ٌمت اًمقـمـ، واًمٜمٝمقض 

سمف، ذم طملم أن اًمؽميمٞمز قمغم اًمث٤مين وُم٤م سمٕمده يٗمقت ُم٤م ىمٌٚمف، وُمـ ُم٘متْمٞم٤مت آٟمتامء إمم 

اًمقـمـ آومتخ٤مر سمف، واًمدومع قمٜمف، واحلرص قمغم ؾمالُمتف، واًمقىمقف ُمع وٓة أُمره، 

 .(18ٍـ، ص1427السيد، ). شواطمؽمام قمٚمامئف

َّا٤ َع ايطالب3  : ـ اذتٛاس اهلادف ٚايب
ُيٕمد احلقار ُمـ اعم٤ٌمدئ اعمٝمٛم٦م اًمتل أرؾم٧م اًمنمائع اًمًاموي٦م أؾم٤مًمٞمٌٝم٤م وآداهب٤م، وم٘مد 

يم٤من احلقار اًمٌٜم٤َّمء وؾمٞمٚم٦م اًمرؾمؾ وإٟمٌٞم٤مء، ذم ٟمنم دقمقهتؿ وشمٌٚمٞمغ رؾم٤مٓت رهبؿ، ىم٤مل 

﴾ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ   ڀ   ڀ        ڀ  ٺ   ٺ﴿: شمٕم٤ممم

 .(25آي٦م : ؾمقرة إٟمٌٞم٤مء)

واإلؾمالم أرؾمك ُمٌدأ احلقار وووع إؾمس واًمْمقاسمط اًمتل شمْمٛمـ طمًـ شم٠مصمػمه »

ٍـ، 1423اللبودي، ). شووم٤مقمٚمٞمتف ذم اىمتح٤مم اًمٕم٘مقل وزقمزقم٦م اجلٝم٤مٓت اًمتل ـم٤معم٤م اؾمت٘مرت هب٤م

 .(29ص

واحلقار هق أطمد إؿمٙم٤مل اًمرئٞمًٞم٦م ًمالشمّم٤مل اًمٚمٖمقي وآضمتامقمل سم٤مًمٜم٦ًٌم 

وسمدون اُمتالك ُمٝم٤مرات . ًمإلٟم٤ًمن، يتحدث سمف إمم أظمريـ ويتحدث أظمرون سمف إًمٞمف

 .احلقار ٓ يقضمد ًمٜم٤م سم٘م٤مء ذم قم٤ممل اًمٞمقم

وٓ ٟمٜمًك أن اإلٟم٤ًمن ذم طمٞم٤مشمف اًمٕم٤مدي٦م وذم أي٦م ُمرطمٚم٦م ُمـ ُمراطمؾ اًمٕمٛمر ًمديف اعمٞمؾ 

واًمرهم٦ٌم ذم أن يتحدث، وُيٕمؼّم قمام يٗمٙمر ومٞمف وقمام يٗمٕمٚمف، وىمد يًتٓمٞمع سم٠مىمقاًمف وأومٕم٤مًمف أن 

 .(300ٍـ، ص1427املوجاٌ، ). ي٘مٜمع اًم٤ًمُمع ويًٞمٓمر قمٚمٞمف، ويٙم٥ًم شم٠ميٞمده وصم٘متف
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وإذا يم٤من ًمٚمحقار هذه إمهٞم٦م، وم٢مٟمٜم٤م جي٥م أن ُٟمقًمَِٞمُف قمٜم٤مي٦م يمؼمى ذم ُم٘مرراشمٜم٤م اًمدراؾمٞم٦م 

وذم ُمدارؾمٜم٤م، وأن ٟمحرص قمغم شمدري٥م اًمتالُمٞمذ قمغم يمٞمٗمٞم٦م اًمتح٤مور اهل٤مدف اًمٌٜم٤َّمء، ؾمقاء 

 .أيم٤من هذا اًمتح٤مور سملم اعمٕمٚمؿ واًمتالُمٞمذ، أم سملم اًمتالُمٞمذ سمٕمْمٝمؿ وسمٕمض

وُمـ أهؿ واضم٤ٌمت اعمدرؾم٦م أن شم٠مظمذ سم٠ميدي شمالُمٞمذه٤م ذم جم٤مل اًمتٕمٌػم، وأن شمٕمقدهؿ »

آؿمؽماك ذم اعمٜم٤مىمِم٤مت اجلامقمٞم٦م اعمٜمتٔمٛم٦م، ذم أؾمٚمقب واوح ؾمٚمٞمؿ ي٘مقم قمغم اإلىمٜم٤مع، وأن 

شمدرهبؿ قمٜمد شمٕم٤مُمٚمٝمؿ اًمٚمٖمقي سم٘م٤مقم٦م اًمدرس قمغم أن ي٘مدُمقا أومٙم٤مرهؿ دون شم٘مٞمٞمد أو إيمراه: 

ٕن ىمدرة أومراد اعمجتٛمع قمغم اًمتح٤مور اهل٤مدئ اًمرزيـ اًمٜم٤مومع، وىمدراهتؿ قمغم آؾمتامع 

ًممظمريـ، وقمروٝمؿ وضمٝم٤مت ٟمٔمرهؿ، وحم٤موًم٦م إىمٜم٤مع اًمٖمػم هب٤م، ُمـ اًمٕمقاُمؾ اعم١مصمرة ذم 

 .(301املوجاٌ، املرجع الصابل، ص). ششم٘مدم اعمجتٛمع

 .ويرى اًم٤ٌمطم٨م أهن٤م أيْم٤ًم ُمـ قمقاُمؾ سمٜم٤مء إُمـ اًمٗمٙمري ًمدى اًمٓمالب

 : ــ االٖتُاّ بايكذ٠ٚ اذتظ١ٓ يف ايرتب4١ٝ
ُمـ أهؿ اًمٕمقاُمؾ اعم١مصمرة ذم شمرسمٞم٦م اًمٜمشء وحت٘مٞمؼ إُمـ اًمٗمٙمري، اًم٘مدوة اًمتل ي٘متدي 

هب٤م اًمٓمالب، صمؿ اًمّمداىم٤مت اًمتل يٙمقٟمقهن٤م، ومٝمل إن يم٤مٟم٧م ص٤محل٦م اقمتؼمت ًمٚمٛمرء قم٤مُمؾ 

 .سمٜم٤َّمء، وإن يم٤مٟم٧م وم٤مؾمدة اقمتؼمت قم٤مُمؾ هدم

وئ  ﴿: ًمذًمؽ سمٕم٨م اهلل حمٛمدًا صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمٞمٙمقن ىمدوة ًمٚمٜم٤مس، ىم٤مل شمٕم٤ممم

: ومٙم٤من صغم اهلل قمٚمٞمف (21آي٦م : ؾمقرة إطمزاب)﴾  ۇئ        ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ

 .وؾمٚمؿ ظمػم أؾمقة خلػم أُم٦م

واًم٘مدوة احلًٜم٦م ُمـ أقمٔمؿ اًمقؾم٤مئؾ شم٠مصمػمًا ذم اًمٜمٗمس، وأىمرهب٤م إمم اًمٜمج٤مح ذم اًمؽمسمٞم٦م 

ومت٠مصمػم اعمقاىمػ اًمٕمٛمٚمٞم٦م قمغم ٟمٗمس اعمتٚم٘مل أسمٚمغ سمٙمثػم ُمـ احلدي٨م واخلٓم٥م واًمٕمٔم٤مت: »

 .(52ٍـ، ص1427الشريف، ). شٕهن٤م شمٙمت٥ًم سمره٤من صدىمٝم٤م ُمـ طمدوصمٝم٤م وحت٘م٘مٝم٤م

ًمذًمؽ يٙمقن شمٗم٤مقمؾ اعمريب ُمع ُمْم٤مُملم إُمـ اًمٗمٙمري وُمٗم٤مهٞمٛمف اًمتل يدقمق إًمٞمٝم٤م 

 .واًمتزاُمف هب٤م، أضمدى ُمـ يمثػم ُمـ اًمٙمالم قمـ أمهٞمتٝم٤م واًمدقمقة إًمٞمٝم٤م
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ًمٞمٙمـ أول إصالطمؽ ًمقًمدي : وهذا ُم٤م ضمٕمؾ قمٛمرو سمـ قمت٦ٌم ي٘مقل عمٕمٚمؿ وًمده»

إصالطمؽ ًمٜمٗمًؽ، وم٢من قمٞمقهنؿ ُمٕم٘مقدة سمٕمٞمٜمؽ، وم٤محلًـ قمٜمدهؿ ُم٤م صٜمٕم٧م، واًم٘مٌٞمح 

 .(132ٍـ، ص1427العجني، ). شقمٜمدهؿ ُم٤م شمريم٧م

ٟمٔمؾ ذم طم٤مضم٦م إمم اعمٕمٚمؿ اًم٘مدوة اًمذي ي١مصمر سمًٚمقيمف ذم اًمتالُمٞمذ »وذم قمٍمٟم٤م احل٤مرض 

أيمثر ُمـ ذطمف ودرؾمف ويمالُمف: ٕن إـمٗم٤مل واًمتالُمٞمذ يتنمسمقن اًمٕم٤مدات واًمت٘م٤مًمٞمد ُمـ 

وهذه دقمقة ًمٚمٛمٕمٚمٛملم واعمٕمٚمامت سمٛمراقم٤مة اهلل ذم أقمامهلؿ، واإلظمالص . ُمٕمٚمٛمٞمٝمؿ وآسم٤مئٝمؿ

ذم أىمقاهلؿ، ًمّمالح اًمرقمٞم٦م وُمًت٘مٌؾ إُم٦م، وم٤مؾمت٘م٤مُم٦م اًمٔمؾ ُمـ اؾمت٘م٤مُم٦م اًمٕمقد، ويمٚمٜم٤م 

 .(238ٍـ، ص1426الرديين، . الرشيدي). شحم٤مؾمٌقن قمغم ُم١ًموًمٞمتٜم٤م أُم٤مم اهلل يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

 ٱٱٱ
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 املبحث الثالث

 

ُيٕمد آٟمحراف اًمٗمٙمري ُمـ أيمؼم ُمٝمددات إُمـ اًمٗمٙمري، ومٝمق سمداي٦م آٟمزٓق ٟمحق 

اهل٤موي٦م وآسمتٕم٤مد قمـ اخلط اًمّمحٞمح، وشمٙمقن آٟمحراوم٤مت اًمٗمٙمري٦م أؿمد ظمٓمرًا وأقمٔمؿ 

 .أصمرًا قمٜمدُم٤م شمٙمقن سم٤مؾمؿ اإلؾمالم، واإلؾمالم ُمٜمٝم٤م سمراء

ووضمقد اعمٜمحروملم ومٙمري٤ًم ذم اعمجتٛمع، يٕمرض أومراده ًمٚمخٓمر ذم ديٜمٝمؿ وقم٘مقهلؿ 

وأُمقاهلؿ وأسمداهنؿ وأقمراوٝمؿ وُمٙمت٤ًٌمت سمالدهؿ، ذًمؽ أن أرسم٤مب اًمٗمٙمر اعمٜمحرف ٓ 

يراقمقن طمرُم٦م اًمٜمٗمس اًمٌنمي٦م، وٓ قمّمٛم٦م إُمقال وإقمراض اًمتل أُمر اإلؾمالم 

سمّمٞم٤مٟمتٝم٤م واعمح٤مومٔم٦م قمٚمٞمٝم٤م، وذم هذا اعمٌح٨م يقوح اًم٤ٌمطم٨م ُمٗمٝمقم آٟمحراف اًمٗمٙمري، 

 .وُمٔم٤مهره، وأؾم٤ٌمسمف، وأهؿ آصم٤مره وخم٤مـمره

 احملٛس األٍٚ
 َؿّٗٛ االحنشاف ايؿهشٟ

وهبذا . (129، ص3ت، جـ.ابً ميظور، د) اعمٞمؾ واًمٕمدول قمـ اًمٌمء :االحنشاف يف ايًػ١

 .وم٢من يمؾ ُمٞمؾ قمام هق ُم٠مًمقف ُيٕمد اٟمحراوم٤مً 

ُمٞمؾ وقمدول اًمًٚمقك قمـ ومٓمرشمف اًمًٚمٞمٛم٦م سمٛمخ٤مًمٗم٦م ذع اهلل » ومٝمق أَا يف االصطالح

 .(95ٍـ، ص1426ضامري، ). ششمٕم٤ممم ذم أواُمره وٟمقاهٞمف

يمؾ ومٕمؾ أو ٟمِم٤مط أو شمٍمف ومٞمف ظمروج قمـ ىمٞمؿ »: وذم شمٕمريػ آظمر ًمالٟمحراف هق

وٟمٔمؿ وشم٘م٤مًمٞمد اعمجتٛمع إصٞمٚم٦م، أو قمـ اًم٘مٞمؿ اًمديٜمٞم٦م واخُلٚم٘مٞم٦م، أو قمـ اًم٘مقاقمد اًمديٜمٞم٦م، أو 

 .(21ٍـ، ص1414الشيباىي، ) شُمٕم٤ميػم اًمًٚمقك اًمًقي
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 .أُم٤م شمٕمريػ اًمٗمٙمر وم٘مد ؾمٌؼ سمٞم٤مٟمف ذم ُمٗمٝمقم إُمـ اًمٗمٙمري

اًمٗمٙمر اًمذي ٓ يٚمتزم سم٤مًم٘مقاقمد »: أُم٤م آٟمحراف اًمٗمٙمري ومٞمٕمرومف سمٕمض اًم٤ٌمطمثلم سم٠مٟمف

الدغيه، ) شاًمديٜمٞم٦م واًمت٘م٤مًمٞمد وإقمراف واًمٜمٔمؿ آضمتامقمٞم٦م اًم٤ًمئدة واعمٚمزُم٦م ٕومراد اعمجتٛمع

 .(17ٍـ، ص1426

ف  أيْم٤ًم سم٠مٟمف اظمتالل ذم ومٙمر اإلٟم٤ًمن وقم٘مٚمف، واخلروج قمـ اًمقؾمٓمٞم٦م »: وقُمرِّ

اإلومراط أو وآقمتدال ذم ومٝمٛمف وشمّمقراشمف وشمقضمٝم٤مشمف ًمألُمقر اًمديٜمٞم٦م واًمًٞم٤مؾمٞم٦م، إُم٤م إمم 

 .(40ٍـ، ص1425املػامصي، ) شإمم اًمتٗمريط

اعمٞمؾ قمـ ُمٜمٝم٩م اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م اًمٚمذان »: ويرى اًمٌٕمض أن آٟمحراف اًمٗمٙمري هق

يتًامن سم٤مًمقؾمٓمٞم٦م وآقمتدال، إمم إومٙم٤مر اًمدظمٞمٚم٦م واهلّداُم٦م، اًمتل يروج هل٤م قمؼم اًمٙمثػم ُمـ 

اًمقؾم٤مئؾ اعمختٚمٗم٦م: سم٘مّمد اإلي٘م٤مع سمِم٤ٌمب إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م يمقهنؿ ُمّمدر قمزه٤م وىمقهت٤م، 

 .(12ٍـ، ص1428ودعاىي، ) شوسم٤مًمت٤مزم اًمٜمَٞمؾ ُمـ هذا اًمديـ اًم٘مقيؿ

وٓ ؿمؽ أن آٟمحراف اًمٗمٙمري ُم٤م هق إٓ ُمٞمؾ وقمدول قمـ ضم٤مدة اًمقؾمٓمٞم٦م 

 .وآقمتدال، إمم اًمتٓمرف واعمٖم٤مٓة ذم إظمذ سمتٕم٤مًمٞمؿ اًمديـ وأطمٙم٤مُمف

 احملٛس ايجاْٞ
 َظاٖش االحنشاف ايؿهشٟ

ًمالٟمحراف اًمٗمٙمري ُمٔم٤مهر ُمتٕمددة، سمٕمْمٝم٤م يٛمٙمـ ُمالطمٔمتف، واًمٌٕمض أظمر 

 :يّمٕم٥م ايمتِم٤مومف، وًمٕمؾ ُمـ أهؿ شمٚمؽ اعمٔم٤مهر ُم٤م يكم

 : ـ ايكذس٠ ع٢ً ايتطًٌٝ ٚارتذاع1
إن اًم٘مدرة قمغم اإلىمٜم٤مع شمٙمقن ُم٘مٌقًم٦م إذا اؾمتخدُم٧م وؾم٤مئؾ ُمنموقم٦م حتؽمم اًمٕم٘مؾ 

وإٟم٤ًمٟمٞمتف، وًمٙمـ إىمٜم٤مع أظمريـ قمـ ـمريؼ اًمٙمذب واًمتْمٚمٞمؾ وآطمتٞم٤مل، ُمـ أضمؾ 

اًمقصقل إمم ُمٜمٗمٕم٦م ُم٤م، ُيٕمتؼم ُمٔمٝمرًا ضمٚمٞم٤ًم ُمـ ُمٔم٤مهر آٟمحراف اًمٗمٙمري، اًمذي ُمـ 
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ظمّم٤مئّمف اؾمتٕمامل اًمٚمٖم٦م آٟمٗمٕم٤مًمٞم٦م ذم اًمت٠مصمػم واًمتٖمٞمػم ذم أظمريـ، وطمرصف قمغم ظمٚمؼ 

اإلىمٜم٤مع ذم اًمٜمٗمقس أيمثر ُمـ طمرصف قمغم شمِمجٞمع اًمتٗمٙمػم اًمقاوح، وإٓ ومام اًمذي جيٕمؾ 

أومرادًا ومج٤مقم٤مت شم٘متٜمع سم٤معمقت اٟمتح٤مرًا سمٕمد ظمٓم٦ٌم ُم١مصمرة ُمـ زقمٞمٛمٝم٤م اًمروطمل؟ وُمـ اًمذي 

أىمٜمع اًمِم٤مب اًمٞم٤مومع أن يٚمٖمؿ ضمًده سم٤مًم٘مٜم٤مسمؾ اًمٗمت٤ميم٦م ًمتّمٌح ىمٓمٕم٤ًم وأؿمالًء سم٤مؾمؿ اجلٝم٤مد 

 .(18ٍـ، ص1426الدغيه، )! وآؾمتِمٝم٤مد

ًم٘مد شمٌلم ُمـ اًمتحٚمٞمؾ آضمتامقمل اعمتٕمٛمؼ عمامرؾم٦م اًمٕمٜمػ واًمتٓمرف ذم اعمٛمٚمٙم٦م »

اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م ــ طم٥ًم ُم٤م ٟمنمشمف وزارة اًمداظمٚمٞم٦م ُمـ ُمٕمٚمقُم٤مت قمـ سمٕمض ُمـ ىمٌض 

قمٚمٞمٝمؿ ُمـ اعمٓمٚمقسملم أُمٜمٞم٤ًم ذم طمقادث اًمتٗمجػمات، وطم٥ًم اقمؽماوم٤مهتؿ ذم إذـم٦م اًمتل 

قمثر قمٚمٞمٝم٤م رضم٤مل إُمـ ــ أن هٜم٤مك ظمّم٤مئص ُمِمؽميم٦م دمٛمع ه١مٓء اًمِم٤ٌمب اًمذيـ حيٛمٚمقن 

اًمٗمٙمر اعمتٓمرف واعمتًؿ سمروح اًمتدُمػم واًمتخري٥م، يم٤من ُمـ أمهٝم٤م اًم٘م٤مسمٚمٞم٦م ًمإلحي٤مء: وم٘مد شمٌلم 

ُمـ آقمؽماوم٤مت أهنؿ اؾمت٘مقا اًمٙمثػم ُمـ اعمٕمٚمقُم٤مت ُمـ سمٕمض اًمرُمقز اًمديٜمٞم٦م ظم٤مرج اًمقـمـ 

الدغيه، ) شدون ُمٜم٤مىمِم٦م أو متحٞمص: وإٟمام أظمذوا هذه إومٙم٤مر يمٛمًٚمامت همػم ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمٜم٘م٤مش

 .(19املرجع الصابل، ص

واًمذي زرع ومٞمٝمؿ هذه اًم٘م٤مسمٚمٞم٦م اعم٘مٞمت٦م هؿ ــ سمال ؿمؽ ــ أوًمئؽ اًمذيـ اؾمتقًمقا قمغم 

ىمٚمقهبؿ وقم٘مقهلؿ قمـ ـمريؼ اخلداع واإلىمٜم٤مع سمقؾم٤مئٚمٝمؿ اعمْمٚمٚم٦م، وأؾم٤مًمٞمٌٝمؿ اًمدقم٤مئٞم٦م 

 .اًمؼماىم٦م

 : ـ قًب املؿاِٖٝ ٚتؼٜٛ٘ اذتكا٥ل2
يتًؿ اًمٗمٙمر اعمٜمحرف سم٘مدرشمف قمغم ىمٚم٥م اعمٗم٤مهٞمؿ وشمِمقيف احل٘م٤مئؼ وـمٛمًٝم٤م، وشم٘مديؿ 

أدًم٦م وسمراهلم همػم يم٤مومٞم٦م أو ُمٜم٤مىمْم٦م ًمٚمقاىمع، واؾمتٕمامل اًمٙمٚمامت سمٛمٕم٤من ُمٌٝمٛم٦م همػم حمددة، 

 .(19الدغيه، املرجع الصابل، ص). أو سمٛمٕم٤مٍن ُمت٘مٚم٦ٌم وخمتٚمٗم٦م

وُمـ إُمثٚم٦م قمغم ذًمؽ شمًٛمٞم٦م إؿمٞم٤مء سمٖمػم أؾمامئٝم٤م: وم٤مًمٕمزًم٦م وآٟمًح٤مب شمًٛمك 

ٍـ، 1428شياري، ). هجرة، واًم٘متؾ واإلوم٤ًمد يًٛمقٟمف ضمٝم٤مدًا، وآٟمتح٤مر ذم رأهيؿ ؿمٝم٤مدة

 .(131ص
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يالطمظ هذا اجل٤مٟم٥م ذم  (شمٜمٔمٞمؿ اًم٘م٤مقمدة)وًمٕمؾ اعمتتٌع قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل ٕدسمٞم٤مت »

شمِمقيف اعمًٛمٞم٤مت وحتريػ اعم٘م٤مصد، ومٞمًٛمقن اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م سم٠مرض احلرُملم، 

واًمِمٕم٥م اًمًٕمقدي سمِمٕم٥م اجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م، واحلٙم٤مم سم٤مًمٕمٛمالء، واعمٗمجريـ سم٤معمج٤مهديـ، 

 .(20ٍـ، ص1426الدغيه، ) شوطمقادث آقمتداء سم٤مًمٖمزوات

وىمد ؾمٕمك يمثػم ُمـ دقم٤مة آٟمحراف اًمٗمٙمري إمم شمقفمٞمػ سمٕمض اعمٗم٤مهٞمؿ واعمّمٓمٚمح٤مت 

وزقمٛمٝمؿ أن ُم٤م  (اجلٝم٤مد)اًمنمقمٞم٦م خلدُم٦م ُمّم٤محلٝمؿ وشمؼمير ُم٤ًمًمٙمٝمؿ، ُمـ ذًمؽ ُمٗمٝمقم 

ي٘مقُمقن سمف ُمـ ؾمٗمؽ اًمدُم٤مء وشمرويع أُمٜملم إٟمام هق ُمـ اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل، ُمتج٤مهٚملم أن 

.اجلٝم٤مد ومرض قمغم اعمًٚمٛملم دوم٤مقم٤ًم قمـ ديٜمٝمؿ، ومل ينمع قمدواٟم٤ًم واٟمت٘م٤مُم٤مً   

: سمام خيدم شمقضمٝم٤مهتؿ اعمٜمحروم٦م، ومٞم٘مقًمقن (اًمقٓء واًمؼماء)ويمذًمؽ شمٗمًػمهؿ ٔي٤مت 

إن إىم٤مُم٦م اًمدوًم٦م اعمًٚمٛم٦م ًمٚمٕمالىم٤مت ُمع اًمدول اًمٖمرسمٞم٦م ُمقآة هلؿ، وًمذًمؽ هؿ يرون طمرُم٦م 

إىم٤مُم٦م أي ٟمقع ُمـ اًمٕمالىم٤مت أو همػمه٤م ُمٕمٝمؿ، ويرون أن آٟمْمامم ًمٚمٛمٜمٔمامت وآشمٗم٤مىم٤مت 

 .(73ٍـ، ص1427املالكي، ). اًمدوًمٞم٦م يٕمد ُمقآة ًمٚمٖمرب، وأن ذًمؽ خيرج ُمـ اًمديـ

قم٘مٞمدة اًمقٓء واًمؼماء شم٘متيض سمٖمض اًمٙمٗم٤مر وقمداوهتؿ: وًمٙمـ اًمٕمداوة واًمٌٖمض »و

ختتّم٤من سمٙمؾ ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمديـ دون همػمه، وسمٜم٤مء قمغم ذًمؽ وم٢من اًمٌٖمض واًمٕمداوة ٓ شمٕمٜمل 

فمٚمٛمٝمؿ، وٓ شمٕمٜمل سمخس طم٘مقىمٝمؿ، وٓ شمٕمٜمل ٟم٘مض قمٝمقدهؿ، وٓ شمٕمٜمل قمدم اإلطم٤ًمن 

إًمٞمٝمؿ، وٓ شمٕمٜمل همِمٝمؿ أو ظمٞم٤مٟمتٝمؿ أو اًمٖمدر هبؿ، ومٝمذا هق اًمٗمٝمؿ اخل٤مـمئ ًمٕم٘مٞمدة اًمقٓء 

 .(51ت، ص.الشريف، د) شواًمؼماء

 : ـ ايتهؿري3
وهق ُمـ أظمٓمر ُمٔم٤مهر آٟمحراف اًمٗمٙمري، طمٞم٨م يؽمشم٥م قمٚمٞمف إؾم٘م٤مط اًمٕمّمٛم٦م قمـ 

 .أظمريـ، وُمـ صمؿ اؾمت٤ٌمطم٦م دُم٤مئٝمؿ وأقمراوٝمؿ وأُمقاهلؿ

دمد اًمٖمالة اعمٙمٗمرة يمٗمروا سمٕمض اعمًٚمٛملم، وادمٝمقا سمٕمد »وُمـ اًمٖمراسم٦م سمام يم٤من أٟمؽ 

:              ذًمؽ إمم ُمـ مل يٙمٗمرهؿ ُمـ اعمًٚمٛملم ومٙمّٗمروهؿ، وحيتجقن سم٤مًم٘م٤مقمدة اًمِمـرقمٞم٦م

، واًم٘م٤مقمدة صحٞمح٦م ًمٙمـ اًمٗمٝمؿ اخل٤مرج قمـ ومٝمؿ اًمًٚمػ (ُمـ مل يٙمٗمر اًمٙم٤مومر ومٝمق يم٤مومر)
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 .(23ٍـ، ص1425الكرىي، ) شيم٤من ؾم٤ًٌٌم ذم وىمققمٝمؿ ذم شمٙمٗمػم أهؾ اإلؾمالم

إن »: ضم٤مء ومٞمف (49)وذم اًمٌٞم٤من اًمذي أقمٚمٜمف جمٚمس هٞمئ٦م يم٤ٌمر اًمٕمٚمامء ذم دورشمف 

اعمجٚمس إذ يٌلم طمٙمؿ شمٙمٗمػم اًمٜم٤مس سمٖمػم سمره٤من ُمـ يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف 

ذور وآصم٤مم، وم٢مٟمف يٕمٚمـ ًمٚمٕم٤ممل أن وؾمٚمؿ وظمٓمقرة إـمالق ذًمؽ: عم٤م يؽمشم٥م قمٚمٞمف ُمـ 

اإلؾمالم سمريء ُمـ هذا اعمٕمت٘مد اخل٤مـمئ، وأن ُم٤م جيري ذم سمٕمض اًمٌٚمدان ُمـ ؾمٗمؽ ًمٚمدُم٤مء 

اًمؼميئ٦م، وشمٗمجػم ًمٚمٛم٤ًميمـ واعمريم٤ٌمت، واعمراومؼ اًمٕم٤مُم٦م واخل٤مص٦م، وختري٥م ًمٚمٛمٜمِمآت هق 

قمٛمؾ إضمراُمل واإلؾمالم سمريء ُمٜمف، وهٙمذا يمؾ ُمًٚمؿ ي١مُمـ سم٤مهلل واًمٞمقم أظمر سمرئ ُمٜمف، 

وإٟمام هق شمٍمف ُمـ ص٤مطم٥م ومٙمر ُمٜمحرف، وقم٘مٞمدة و٤مًم٦م، ومٝمق حيٛمؾ إصمٛمف وضمرُمف، ومال 

حيت٥ًم قمٛمٚمف قمغم اإلؾمالم، وٓ قمغم اعمًٚمٛملم اعمٝمتديـ هبدي اإلؾمالم، اعمٕمتّمٛملم 

سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، اعمتٛمًٙملم سمحٌؾ اهلل اعمتلم، وإٟمام هق حمض إوم٤ًمد وإضمرام شم٠مسم٤مه اًمنميٕم٦م 

 شواًمٗمٓمرة: وهلذا ضم٤مءت ٟمّمقص اًمنميٕم٦م ىم٤مـمٕم٦م سمتحريٛمف حمذرة ُمـ ُمّم٤مطم٦ٌم أهٚمف

 .(94، 93ٍـ، ص1424اجلاشه، )

 : ـ ايتعصب يًشأٟ ٚعذّ االعرتاف بايشأٟ اآلخش4
اىمتْم٧م طمٙمٛم٦م اهلل شمٕم٤ممم أن ختتٚمػ آراء اًمٜم٤مس وأومٙم٤مرهؿ ذم أُمقر احلٞم٤مة، ذًمؽ أهنؿ 

ظُمٚم٘مقا أؾم٤مؾم٤ًم خمتٚمٗملم ذم إُمزضم٦م واعمٞمقل واًمرهم٤ٌمت، وهذه طم٘مٞم٘م٦م ٓ يدريمٝم٤م إٓ 

أصح٤مب اًمٗمٙمر اًمًقي، أُم٤م ص٤مطم٥م اًمٗمٙمر اعمٜمحرف ومٙمثػمًا ُم٤م جيٕمؾ إُمر ُم٘مٓمققم٤ًم سمف، 

ًمٞمس ومٞمف إٓ ىمقل واطمد وهق ىمقًمف، ورأي واطمد وهق رأيف، ص٤مُم٤ًم أذٟمٞمف قمـ أظمريـ 

واًمٕمج٥م أن ُمٜمٝمؿ ُمـ جيٞمز ًمٜمٗمًف أن جيتٝمد »وطمججٝمؿ، ٓ ي٠مظمذ إٓ سمام يراه ويرشمْمٞمف، 

ذم أهمقص اعم٤ًمئؾ وأهمٛمض اًم٘مْم٤مي٤م، وهق همػم أهٍؾ ًمالضمتٝم٤مد، وٓ جيٞمز ًمٖمػمه ُمـ اًمٕمٚمامء 

اعمتخّمّملم أن جيتٝمدوا يمام اضمتٝمد هق، ومٝمذا اًمتٕمّم٥م اعم٘مٞم٧م اًمذي يث٧ٌم اعمرء ومٞمف ٟمٗمًف 

 .(27ٍـ، ص1422الشريف، . عبد اهلل) شويٜمٗمل يمؾ ُم٤م قمداه
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 : ـ ايتؼذد يف غري َٛضع5٘
ؿمدد : يًتٕمٛمؾ ًمٗمظ اًمتِمدد ذم اًمتٕمٌػم قمـ اًمِمدة واًم٘مقة، وهل ٟم٘مٞمض اًمٚملم، شم٘مقل

أي ىمقيٜم٤مه  (20آي٦م : ؾمقرة ص)﴾    ڤ  ڦ﴿: اهلل ُمٚمٙمف، أي ىمقاه، وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم

 .(54، ص7ت، جـ.ابً ميظور، د)

وم٤معمٜمحرف ومٙمري٤ًم يٕم٤مًم٩م إُمر سمٜمٔمرة همػم ُمتزٟم٦م: ومٞمٜمٔمر إمم شمقاومف إُمقر ٟمٔمرة ضمدي٦م 

 .وساُم٦م، ويرى قمٔم٤مئؿ إطمداث سمًٓمحٞم٦م وؾمذاضم٦م

ُم٤م قمرف قمـ ومٙمر وؾمٚمقك اخلقارج، واشمّم٤مومٝمؿ »وُمـ أسمرز إُمثٚم٦م قمغم ذًمؽ 

سم٤مًمٖمٚمٔم٦م واجلٗمقة واًمٕمٜمػ قمغم اعمًٚمٛملم: وم٤مؾمتحٚمقا دُم٤مئٝمؿ وأُمقاهلؿ وأقمراوٝمؿ، ذم طملم 

 .(22ٍـ، ص1426الدغيه، ). شأهنؿ يرمحقن أقمداء اإلؾمالم ُمـ أهؾ إوصم٤من

وىمد ٟمجد سمٕمض اًمِم٤ٌمب اعمتحٛمس ذم دول اًمٖمرب يٜمٙمرون قمغم إظمقاهنؿ اًمذيـ 

يرشمدون اًمٌٜمٓم٤مل وي٠ميمٚمقن قمغم اعمٜم٤مود ٓ قمغم إرض، ويم٤من إضمدر هبؿ أن يدقمقا اًمٜم٤مس 

 .إمم شمقطمٞمد اهلل شمٕم٤ممم واًمتذيمػم سم٤مٔظمرة وسم٤مًم٘مٞمؿ اًمديٜمٞم٦م اًمٕمٚمٞم٤م

 : ـ االبتذاع يف ايذ6ٜٔ
ـمري٘م٦م ذم اًمديـ »ُيٕمد آسمتداع ذم اًمديـ ُمٔمٝمر ُمـ ُمٔم٤مهر آٟمحراف اًمٗمٙمري: إذ أٟمف 

اًمِم٤مـمٌل، ) شخمؽمقم٦م شمْم٤مهل اًمنميٕم٦م، ُي٘مّمد سم٤مًمًٚمقك قمٚمٞمٝم٤م اعم٤ٌمًمٖم٦م ذم اًمتٕمٌد هلل ؾمٌح٤مٟمف

 .(30هـ، ص1412

وىمد طمذر اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أُمتف ُمـ آسمتداع ذم اًمديـ، وسملمَّ أن يمؾ سمدقم٦م 

صغم سمٜم٤م رؾمقل اهلل صغم : ذم ديـ اهلل والًم٦م، ومٕمـ اًمِٕمْرسَم٤مض سمـ ؾم٤مري٦م ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل

اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذات يقم صمؿ أىمٌؾ قمٚمٞمٜم٤م ومققمٔمٜم٤م ُمققمٔم٦م سمٚمٞمٖم٦م ذروم٧م ُمٜمٝم٤م اًمٕمٞمقن، 

ي٤م رؾمقل اهلل، يم٠من هذه ُمققمٔم٦م ُمقدع،                    : ووضمٚم٧م ُمٜمٝم٤م اًم٘مٚمقب، وم٘م٤مل ىم٤مئؾ
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أوصقؽؿ بتؼقى اهلل، وافسؿع وافطاظة، وإن »: ومامذا شمٕمٝمد إًمٞمٜم٤م؟ ىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

َر ظؾقؽؿ ظبد حبق: ؾنكف مـ يِعقش مـؽؿ بعدي ؾسرى اختالؾًا ـثرًا، ؾعؾقؽؿ بسـتل  ُأمِّ

وشـة اخلؾػاء ادفديغ افراصديـ، متسؽقا هبا، وظضقا ظؾقفا بافـقاجذ، وإياـؿ وحمدثات 

 .(499، ص1ٍـ، جـ1408األلباىي، ) «إمقر: ؾنن ـؾ حمدثة بدظة وـؾ بدظة ضالفة

وٓ ؿمؽ أن آسمتداع ذم اًمديـ يم٤من ــ وٓ يزال ــ ُمـ أقمٔمؿ إؾم٤ٌمب اًمتل طم٤مدت »

سم٤مُٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م قمـ اعمٜمٝم٩م اًمّمحٞمح، ويم٤من ُمـ أهؿ اًمٕمقاُمؾ اًمتل ىمْم٧م قمغم وطمدة 

 .(64ٍـ، ص1428احلربي، ) شاعمًٚمٛملم، وؿمت٧م ؿمٛمٚمٝمؿ طمتك شمٗمرق اًمٜم٤مس ؿمٞمٕم٤ًم وأطمزاسم٤مً 

 : ـ ط٤ٛ ايظٔ بايٓاغ7
وهق ظمّمٚم٦م ُمذُمقُم٦م هنك قمٜمٝم٤م »وُمـ ُمٔم٤مهر آٟمحراف اًمٗمٙمري ؾمقء اًمٔمـ سم٤مٔظمريـ 

اإلؾمالم، طمٞم٨م يالطمظ أن اعمٜمحرف ومٙمري٤ًم يًٞمئ اًمٔمـ سم٤مٔظمريـ وخيٗمل إجي٤مسمٞم٤مهتؿ 

وطمًٜم٤مهتؿ، ويْمخؿ ويٜمنم ؾمٞمئ٤مهتؿ، وحي٤ميمؿ ٟمٞم٤مهتؿ وُمٕمت٘مداهتؿ اًمتل ٓ يٕمٚمٛمٝم٤م إٓ اهلل، 

 .(76ٍـ، ص1427املالكي، ) شوم٤مًمتٝمؿ ضم٤مهزة واًمتّمٜمٞمٗم٤مت ىم٤مئٛم٦م عمـ خيتٚمػ ُمٕمٝمؿ ذم أسمًط إُمقر

ؾمقرة )﴾ پ  ڀ  ڀڀ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ ﴿: ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم

، وقمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ (12آي٦م : احلجرات

 .(2253، ص5، جـ1407البداري، ) «...إياـؿ وافظـ ؾنن افظـ أـذب احلديث»: ىم٤مل

وٓ ي٘متٍم ؾمقء اًمٔمـ قمٜمد ه١مٓء قمغم اًمٕم٤مُم٦م سمؾ يتٕمدى إمم اًمٕمٚمامء، وم٢مذا أومتك وم٘مٞمف 

 .سمٗمتقى ومٞمٝم٤م شمٞمًػم قمغم ظمٚمؼ اهلل ورومع احلرج قمٜمٝمؿ، ومٝمق ذم ٟمٔمرهؿ ُمتٝم٤مون سم٤مًمديـ

ومل ي٘مػ آهت٤مم قمٜمد إطمٞم٤مء سمؾ اٟمت٘مؾ إمم إُمقات اًمذيـ ٓ يًتٓمٞمٕمقن اًمدوم٤مع قمـ 

أٟمٗمًٝمؿ، يم٠مئٛم٦م اعمذاه٥م إرسمٕم٦م، ومٝمؿ قمغم ُم٤م هلؿ ُمـ ومْمؾ وُمٙم٤مٟم٦م ًمدى إُم٦م ذم يم٤موم٦م 

 .(35ٍـ، ص1422الشريف، . عبد اهلل). قمّمقره٤م مل يًٚمٛمقا ُمـ أًمًٜمتٝمؿ وؾمقء فمٜمٝمؿ
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 احملٛس ايجايح
 أطباب االحنشاف ايؿهشٟ

إن آٟمحراف اًمٗمٙمري مل يٜمِم٠م ضمزاوم٤ًم ومل ي٠مت ُمـ ومراغ، سمؾ ًمف أؾم٤ٌمسمف وسمقاقمثف 

اعمختٚمٗم٦م، وُمٕمروم٦م إؾم٤ٌمب اًمتل أدت إمم فمٝمقره أُمر هم٤مي٦م ذم إمهٞم٦م واحلٞمقي٦م، ومٗمل 

وقئٝم٤م يٛمٙمـ أظمذ ؾمٌؾ اًمقىم٤مي٦م ومح٤مي٦م قم٘مقل اًمٓمالب، ووصػ اًمٕمالج اًمٜم٤مضمع عمـ وىمع 

 .ذم سمراصمـ هذا آٟمحراف

وإؾم٤ٌمب يمثػمة وُمتٜمققم٦م وُمتداظمٚم٦م، وطم٥ًم اًم٤ٌمطم٨م أن يذيمر أسمرزه٤م وأمهٝم٤م ومٞمام 

 :يكم

 : ـ ايػًٛ ٚايتطشف يف ايذ1ٜٔ

ؾمقرة )﴾ ٻ  ٻ  ٻ  پ ﴿:  جم٤موزة احلد، وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم:افغؾق دم افؾغة

 ــ «إياـؿ وافغؾق دم افديـ»: ٓ دم٤موزوا احلد ومٞمف، وذم احلدي٨م: أي (171آي٦م : اًمٜم٤ًمء

 .(113، ص10ت، جـ. ابً ميظور، د).  ـــ أي اًمتِمدد ومٞمف وجم٤موزة احلد(215، ص1ت، جـ.الشيباىي، د)

جم٤موزة احلد اعمٓمٚمقب ذقم٤ًم قمـ اًمٕمٌد إمم ُم٤م هق أسمٕمد ُمٜمف، »:  ومٝمقوأما افغؾق ذظاً 

ومال يٙمتٗمل سمٓمٚم٥م اًمِم٤مرع، سمؾ يِمٕمر سم٠من ُم٤م ـمٚمٌف اًمِم٤مرع ىمٚمٞمؾ وٓ يٙمٗمل، ومٞمٖم٤مزم ويزيد 

وهذا أيْم٤ًم هق شمٕمريػ . ُمـ قمٜمده قمغم ُم٤م أُمر سمف اًمِم٤مرع، اقمت٘م٤مدًا سم٠من ذًمؽ حمٌقب ذقم٤مً 

 .(19ٍـ، ص1432الشريف، . عبد اهلل) شاًمتِمدد واًمتٜمٓمع واًمتٓمرف

واًمتٓمرف أو اًمٖمٚمق هق جم٤موزة احلد ذم يمؾ رء: وم٢مذا يم٤مٟم٧م ذم اًمًٕمر ومٝمل همالء، »

ٍـ، 1426الدغيه، ) شوإذا يم٤مٟم٧م ذم اعمٙم٤مٟم٦م ومٝمل همٚمق، وإذا يم٤من ذم اًمٗمٙمر ومٝمل اٟمحراف

 .(30ص

ر اهلل ُمـ اًمٖمٚمق ذم اًمديـ، وُمـ اإلومراط ذم اًمتٕمٔمٞمؿ، ؾمقاء يم٤من سم٤مٓقمت٘م٤مد  وًم٘مد طمذَّ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   ﴿: أو اًم٘مقل أو اًمٗمٕمؾ، يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم
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ر رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف (171آي٦م : ؾمقرة اًمٜم٤ًمء)﴾  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀڀ ، يمام طمذَّ

ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف : وؾمٚمؿ أُمتف ُمـ اًمٖمٚمق، ومٕمـ اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل

ابً حيبل، ) «إياـؿ وافغؾق دم افديـ، ؾنكام هؾؽ مـ ـان ؿبؾؽؿ بافغؾق دم افديـ»: وؾمٚمؿ

 .(215، ص1ت، جـ.د

: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: وقمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ ؿمٌؾ ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل

ت، .ابً حيبل، د) «اؿرأوا افؼرآن وٓ تلـؾقا بف وٓ تستؽثروا بف وٓ جتػقا ظـف وٓ تغؾقا ؾقف»

 .(428، ص3جـ

وٟمخُٚمص مم٤م ؾمٌؼ أن اًمٖمٚمق واًمتٓمرف ذم اًمديـ أُمر طمذر ُمٜمف اًمِم٤مرع احلٙمٞمؿ، وضمٕمؾ 

طمٙمٛمف اًمتحريؿ: ومٝمق ي١مدي إمم آٟمحراف اًمٗمٙمري، واًمً٘مقط ذم ه٤موي٦م اًمتٙمٗمػم، واهت٤مم 

وهذا ُم٤م وىمع ومٞمف اخلقارج ذم »اًمٜم٤مس سم٤مخلروج قمـ اإلؾمالم واؾمت٤ٌمطم٦م دُم٤مئٝمؿ وأُمقاهلؿ، 

ومجر اإلؾمالم، واًمذيـ يم٤مٟمقا ُمـ أؿمد اًمٜم٤مس متًٙم٤ًم سم٤مًمِمٕم٤مئر اًمتٕمٌدي٦م صٞم٤مُم٤ًم وىمٞم٤مُم٤ًم 

الدغيه، ) شوشمالوة ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ، وًمٙمٜمٝمؿ ُأشمق ُمـ وم٤ًمد اًمٗمٙمر ٓ ُمـ وم٤ًمد اًمْمٛمػم

 .(30ٍـ، ص1426

 .ًمذًمؽ يٕمتؼم اًمٖمٚمق واًمتٓمرف ذم اًمديـ ُمـ أسمرز وأهؿ أؾم٤ٌمب آٟمحراف اًمٗمٙمري

 : ـ ادتٌٗ بأسهاّ ايذٜٔ ٚايؼشٜع2١
ٓ ؿمؽ أن اجلٝمؾ سمح٘مٞم٘م٦م اًمديـ وأطمٙم٤مُمف ي٠ميت ذم ُم٘مدُم٦م إؾم٤ٌمب اعم١مدي٦م إمم 

آٟمحراف اًمٗمٙمري، وٓ ي٘مّمد ُمٜمف اجلٝمؾ اعمٓمٚمؼ سم٤مًمديـ، ومٝمذا ذم اًمٕم٤مدة ٓ يٗمْمـل إمم 

آٟمحراف اًمٗمٙمري، سمؾ إمم ٟم٘مٞمْمف وهق آٟمحالل، إٟمام اعم٘مّمقد قمدم اًمتٕمٛمؼ ذم اًمديـ 

وومٝمٛمف قمغم طم٘مٞم٘متف، وقمدم ُمٕمروم٦م هم٤مي٤مشمف وُم٘م٤مصده، وآيمتٗم٤مء سم٤مًمٜمٔمرة اًمًٓمحٞم٦م ٕطمٙم٤مُمف 

ًمذًمؽ ئمٝمر سمٕمض اعمٜمحروملم ومٙمري٤ًم ممـ ئمٜمقن أهنؿ أصٌحقا ُمـ اًمٕمٚمامء »وُم٘متْمٞم٤مشمف: 

اًم٤ٌمرزيـ، وأهنؿ ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ وآضمتٝم٤مد، ومٞمٕمٛمؾ يمؾ ُمٜمٝمؿ سمرأيف، وي٘مقل قمغم اهلل سمٖمػم 

قمٚمؿ، وحي٤مول ومرض رؤيتف قمغم أظمريـ، وهق أسمٕمد ُم٤م يٙمقن قمـ احلؼ واًمّمقاب، 
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وًمذًمؽ ُيِمػم سمٕمض اًم٤ٌمطمثلم اعمختّملم ذم اًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م إمم أن اًمتٕم٤ممل واًمٖمرور 

 شواًمتٕم٤مزم قمغم اًمٕمٚمامء وقمغم اًمٜم٤مس ُمـ أسمرز أؾم٤ٌمب آٟمحراف اًمٗمٙمري واًمٖمٚمق ذم اًمديـ

 .(79ٍـ، ص1427املالكي، )

 : ـ ط٤ٛ ايتٓؼ١٦ االدتُاع3١ٝ
شمرسمٞم٦م اًمٗمرد وشمقضمٞمٝمف، واإلذاف قمغم ؾمٚمقيمف، وشمٚم٘مٞمٜمف ًمٖم٦م »اًمتٜمِمئ٦م آضمتامقمٞم٦م هل 

ىاصر، ) شاجلامقم٦م اًمتل يٜمتٛمل إًمٞمٝم٤م، وشمٕمقيده قمغم إظمذ سمٕم٤مداهتؿ وشم٘م٤مًمٞمدهؿ وٟمٔمؿ طمٞم٤مهتؿ

 .(52ت، ص.د

وأول ُم١مؾم٤ًمهت٤م إهة، ومٝمل اعمحْمـ إول ًمإلٟم٤ًمن، طمٞم٨م شمِمٙمؾ قم٤مداشمف 

وصم٤مٟمٞمٝم٤م اعمدرؾم٦م وقمٚمٞمٝم٤م شمٜمِمئ٦م اجلٞمؾ . وُمقاىمٗمف، وومٞمٝم٤م يٙمت٥ًم اعمثؾ وإظمالق واًم٘مٞمؿ

اًمٓم٤مًمع قمغم أؾمس رؾمٛمٝم٤م اعمجتٛمع، وصم٤مًمثٝم٤م اعمًجد اًمذي ًمف ُمٙم٤مٟم٦م قمٔمٞمٛم٦م ذم اإلؾمالم 

سم٤مقمت٤ٌمره رُمز إُمـ وآـمٛمئٜم٤من واًمتٗم٘مف ذم اًمديـ، إمم ضم٤مٟم٥م اعم١مؾم٤ًمت إظمرى يمجامقم٦م 

 .اًمروم٤مق ووؾم٤مئؾ اإلقمالم ُمـ صح٤موم٦م وإذاقم٦م وشمٚمٗمزيقن

ومٝم٤مُمِمٞم٦م هذه اعم١مؾم٤ًمت وقمدم ٟمج٤مطمٝم٤م ذم وفمٞمٗمتٝم٤م وأداء دوره٤م اعمٓمٚمقب ىمد 

وهبذا ُيٕمد ؾمقء . ُيًٝمؿ سمِمٙمؾ أو سمآظمر ذم ٟمِمقء آٟمحراف اًمًٚمقيمل واًمٗمٙمري ًمدى اًمٗمرد

 .اًمتٜمِمئ٦م آضمتامقمٞم٦م أطمد وأهؿ أؾم٤ٌمب آٟمحراف اًمٗمٙمري

 : ـ ارتًٌ يف َٓٗذ١ٝ تًكٞ ايعًِ ايؼشع4ٞ
يم٠مظمذ اًمٕمٚمؿ ُمـ همػم أهٚمف وؿمٞمقظمف اعمختّملم سمٛمٕمرومتف، وآؾمت٘مالًمٞم٦م قمـ اًمٕمٚمامء 

وهمٗمؾ ه١مٓء أن قمٚمؿ اًمنميٕم٦م ووم٘مٝمٝم٤م ٓسمد أن يرضمٕمقا ومٞمف إمم . وازدرائٝمؿ واًمتٕم٤مزم قمٚمٞمٝمؿ

أهٚمف اًمث٘م٤مت، وأهنؿ ٓ يًتٓمٞمٕمقن أن خيقوقا ومٞمف وطمدهؿ دون قم٤ممل ي٠مظمذ سم٠ميدهيؿ ويٗمن 

 .هلؿ اًمٖم٤مُمض، ويرد اًمٗمروع إمم أصقهل٤م واًمٜمٔم٤مئر إمم أؿم٤ٌمهٝم٤م

وُمـ أضمؾ ذًمؽ هنك قمٚمامء اًمًٚمػ ُمـ أن يتٚم٘مك اًمٕمٚمؿ قمـ ُصَحِٗمل أو اًم٘مرآن قمـ »

ُُمّْمَحِٗمل، وهؿ يٕمٜمقن سم٤مًمُّمَحِٗمل اًمذي أظمذ اًمٕمٚمؿ ُمـ اًمٙمت٥م وطمده٤م ُمـ همػم أن يتتٚمٛمذ 
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قمغم أهؾ اًمٕمٚمؿ، ويٕمٜمقن سم٤معُمّْمَحِٗمل اًمذي طمٗمظ اًم٘مرآن ُمـ اعمّمحػ ومح٥ًم دون أن 

 .(64ٍـ، ص1422الشريف، . عبد اهلل) شيتٚم٘م٤مه سم٤مًمرواي٦م واعمِم٤مومٝم٦م ُمـ اًم٘مراء اعمت٘مٜملم

 : ـ ٚقت ايؿشاؽ عٓذ ايؼباب5
 إن اًمِم٤ٌمب واًمٗمراغ واجلدة     ُمٗمًدة ًمٚمٛمرء أي ُمٗمًدة

ر إذا مل يقضمف اًمتقضمٞمف اًمًٚمٞمؿ،  وهذا اًمًـ ُمـ »وم٤مًمٗمراغ واًمِم٤ٌمب واعم٤مل صم٤مًمقث ُُمدُمِّ

اًمٕمٛمر سم٤مًمذات طمرص٧م احلريم٤مت اهلداُم٦م وإطمزاب إروٞم٦م قمغم اؾمتٖمالًمف: ٕن أي 

شمٖمػم يٓمرأ قمغم اًمِم٤ٌمب يٕمتؼم شمٖمػمًا ًمألُم٦م وطمْم٤مرهت٤م، وُم٤م يم٤من اًمتٖمػم اًمذي طمدث ذم قمٝمد 

ؾمٜم٦م، ىم٤مُم٧م قمغم  (40 ــ 9)اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إٓ قمغم أيدي ؿم٤ٌمب ُمـ ؾمـ 

 .(87ٍـ، ص1412املطوع، ) شأيدهيؿ اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م

ومٕمدم وضمقد سمراُم٩م ظم٤مص٦م هبؿ شمِمٖمؾ وىم٧م ومراهمٝمؿ سمام يٗمٞمدهؿ، وشمٜمٛمل ومٞمٝمؿ اًم٘مٞمؿ 

اإلؾمالُمٞم٦م وروح اًمقٓء وآٟمتامء ًمٚمٛمجتٛمع، جيٕمؾ سمٕمْمٝمؿ يتجف إمم أي مج٤مقم٦م أو ُمٜمٔمٛم٦م 

 شجيد أهن٤م ؾمتٛمأل قمٚمٞمف وىم٧م ومراهمف، وًمٙمـ ىمد شمًتدرضمف ٟمحق أومٙم٤مر وشمقضمٝم٤مت ُمٜمحروم٦م

 .(47ٍـ، ص1425الباز، )

 : ـ أصذقا٤ ايظ6٤ٛ

وهؿ اًمروم٘م٦م واًم٘مرٟم٤مء اعمٜمحروملم ومٙمري٤ًم، ومٛمخ٤مًمٓمتٝمؿ داٌء قمْم٤مل، يٜمٌٖمل اًمٌٕمد قمٜمٝمؿ 

واحلذر ُمـ جم٤مًمًتٝمؿ، ؿمٌٝمٝمؿ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٛمـ يٜمٗمخ اًمٙمػم، ومٕمـ أيب 

َمَثُؾ اجلؾقس افصافح »: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: ُمقؾمك ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل

واجلؾقس افسقء ـحامؾ ادسؽ وكاؾخ افؽر، ؾحامؾ ادسؽ إما أن حيذيؽ، وإما أن ُتبتاع 

 «مـف، وإما أن جتد مـف رحيًا ضقبة، وكاؾخ افؽر إما أن حيرق ثقابؽ وإما أن جتد رحيًا خبقثة

 .(2104، ص5ٍـ، جـ1407البداري، )
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ومٛمّم٤مطم٦ٌم روم٘م٤مء اًمًقء شم١مدي ذم هن٤مي٦م اعمٓم٤مف إمم آٟمحراف واًمنم واًمٗم٤ًمد: عم٤م هلؿ 

 .ُمـ شم٠مصمػم ذم ٟمٗمقس وقم٘مقل ُمـ جي٤مًمًقهنؿ

 : ـ ايػضٚ ايؿهش7ٟ
طمٞم٨م يًتخدم أقمداء اإلؾمالم يمؾ اًمقؾم٤مئؾ ومجٞمع اًمٓمرق اًمتل هتدف إمم »

املالكي، ) شاوٓمراب ومٙمر اًمِم٤ٌمب واٟمحالل أظمالىمٝمؿ واًم٘مْم٤مء قمغم هقيتٝمؿ اإلؾمالُمٞم٦م

 .(83ٍـ، ص1427

ر اإلؾمالم أشم٤ٌمقمف ُمـ شمنب إومٙم٤مر اًمٖم٤مزي٦م اعمٕم٤مدي٦م إمم قم٘مقهلؿ، وهن٤مهؿ » وًم٘مد طمذَّ

قمـ اًمقىمقع ومٞمٝم٤م، أو اًمتنع ذم ىمٌقهل٤م ىمٌؾ متحٞمّمٝم٤م وقمروٝم٤م قمغم اإلؾمالم وووٕمٝم٤م ذم 

 شُمٞمزاٟمف، وسملمَّ أهنؿ إن أصٖمقا إًمٞمٝم٤م واٟم٘م٤مدوا هل٤م يم٤مٟم٧م اًمٕمقاىم٥م وظمٞمٛم٦م، واًمٜمت٤مئ٩م ُمريرة

 .(14ٍـ، ص1421حمند، )

 .وهلذا ُيٕمد اًمٖمزو اًمٗمٙمري ُمـ أسمرز وأظمٓمر إؾم٤ٌمب اعم١مدي٦م إمم آٟمحراف اًمٗمٙمري

 احملٛس ايشابع
 آثاس االحنشاف ايؿهشٟ ٚشتاطشٙ

يؽمشم٥م قمغم آٟمحراف اًمٗمٙمري واٟمتِم٤مره اًمٙمثػم ُمـ اعمٗم٤مؾمد وإرضار اًمقظمٞمٛم٦م، 

 :وُمـ شمٚمؽ أصم٤مر واعمٗم٤مؾمد ُم٤م يكم

أٟمف ُمٕمّمٞم٦م هلل ورؾمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ واٟمتٝم٤مك حلرُم٤مشمف، وشمٕمروف ًمٚمٕمٜم٦م » -1

 .(www.ibothaimeen.com) شاهلل شمٕم٤ممم واعمالئٙم٦م واًمٜم٤مس أمجٕملم

 .اخلروج قمـ ُمٜمٝم٩م اًمقؾمٓمٞم٦م وآقمتدال إمم اًمتِمدد واًمٖمٚمق ذم اًمديـ -2

اًمً٘مقط ذم ه٤موي٦م شمٙمٗمػم اعمًٚمٛملم واؾمت٤ٌمطم٦م دُم٤مئٝمؿ وأُمقاهلؿ، وهق ُم٤م وىمع ومٞمف  -3

 .اخلقراج ذم ومجر اإلؾمالم

شمِمقيف صقرة اإلؾمالم وشمٜمٗمػم اًمٜم٤مس ُمٜمف، وشمٕمٓمٞمؾ اًمدقمقة إمم اهلل، وإقم٤مىم٦م ؾمػم  -4

http://www.ibothaimeen.com/
http://www.ibothaimeen.com/
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 .اًمٕمٛمؾ اإلؾمالُمل

 .متزيؼ اعمجتٛمع اعمًٚمؿ، وشمٖمذي٦م اًمٗمرىم٦م واًمٕمداوة واًمِمحٜم٤مء سملم أومراده -5

سف اهتامم اعمًٚمٛملم قمـ أُمقر احلٞم٤مة اهل٤مُم٦م، واؾمتٜمٗم٤مر ضمٝمدهؿ ذم ساقم٤مت » -6

ديٜمٞم٦م وومٙمري٦م يزيد ُمٕمٝم٤م إقمداء وي٘مؾ ُمٕمٝم٤م إظمقة وإصدىم٤مء، ومتّمٌح اعمٕمريم٦م 

 .(79ٍـ، ص1426الدغيه، ). شسملم اعمًٚمٛملم أٟمٗمًٝمؿ سمٓمقائٗمٝمؿ وومئ٤مهتؿ وُمذاهٌٝمؿ

إصم٤مرة اًمٗمتـ وُم٘م٤موُم٦م اًمًٚمٓم٦م واخلروج قمٚمٞمٝم٤م، إُمر اًمذي ي١مدي إمم إطمالل  -7

اًمٗمقى، واهتزاز إُمـ وآؾمت٘مرار، وطمٚمقل اجلرائؿ سمٙم٤موم٦م أٟمقاقمٝم٤م، ووٞم٤مع 

 .احل٘مقق

اًمت٠مصمػم قمغم احلريم٦م اًمتج٤مري٦م ذم ؾمقق اعم٤مل مم٤م ي١مدي إمم قمدم آؾمت٘مرار  -8

آىمتّم٤مدي وسم٤مًمت٤مزم هروب آؾمتثامرات إضمٜمٌٞم٦م، طمٞم٨م شمت٠مصمر إؾمقاق سمِمٙمؾ 

 .يمٌػم سم٤مٕوو٤مع اًمًٞم٤مؾمٞم٦م وإُمٜمٞم٦م

إزه٤مق إٟمٗمس وشمٚمػ إُمقال، واًمٕم٨ٌم سم٤معمٙمت٤ًٌمت وشميره٤م، سمدون وضمف  -9

 .طمؼ

إصمر اًمٜمٗمز قمغم اعمٜمحرف ومٙمري٤ًم، ومٝمق يمثػم اًم٘مٚمؼ وآوٓمراب وآيمتئ٤مب،  -10

ويمذًمؽ قمغم قم٤مئٚمتف ومٞمام ًمق ىُمتؾ أو ُأودع اًمًجـ، وم٘مد يتٕمرض سمٕمْمٝمؿ 

ًمالٟمحراف واجلريٛم٦م، وىمد يّم٤مب اًمٌٕمض أظمر سمردة اًمٗمٕمؾ اًمٕمٙمًٞم٦م ومػمشمد قمـ 

 .اًمديـ سم٤مًمٙمٚمٞم٦م وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل

 ٱٱٱ

  

 

 

 

 

 

 



   53 
 

 

 

 

   

 
 

 

 



 

: املبخح األول

 :املبخح الجاىي

 :املبخح الجالح

 

 

 

 

 .وضاوني األوَ الفهسٙ

 .حتدٖات األوَ الفهسٙ املعاصسٚ

جّٕد املىمهٛ العسبٗٛ الطعٕدٖٛ يف 

 .وٕاجّٛ حتدٖات األوَ الفهسٙ
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 املبحث األول

 

إن ًمألُمـ اًمٗمٙمري ُمْم٤مُملم ُمتٕمددة، ويمؾ ُمْمٛمقن يدظمؾ ذم ُمٗم٤مهٞمؿ ُمت٤ٌميٜم٦م، 

 .واًمٌٕمض ُمٜمٝم٤م يٜمٓمقي حتتف قمدة ُمْم٤مُملم ُمت٘م٤مرسم٦م وُمتج٤مٟم٦ًم

وُمـ هذا اعمٜمٓمٚمؼ طمدد اًم٤ٌمطم٨م مخ٦ًم حم٤مور أؾم٤مؾمٞم٦م عمْم٤مُملم إُمـ اًمٗمٙمري شمٜمدرج 

 .حتتٝم٤م سم٘مٞم٦م اعمْم٤مُملم إظمرى

 احملٛس األٍٚ
 غشغ عكٝذ٠ اإلميإ يف ْؿٛغ ايطالب

اًمٕم٘م٤مئد هل إومٙم٤مر اًمتل ي١مُمـ هب٤م اإلٟم٤ًمن ويّمدر قمٜمٝم٤م ذم شمّمـروم٤مشمف وؾمٚمقيمف، »

وشمٓمٚمؼ اًمٕم٘م٤مئد اإلؾمالُمٞم٦م قمغم أريم٤من اإليامن، وُم٤م يتٗمرع قمٜمٝم٤م ُمـ شمقطمٞمد إًمقهٞم٦م واًمٌٕمد 

قمـ يمؾ ؿمٌٝم٤مت اًمِمـرك، وقمغم اإليامن سمام صم٧ٌم ُمـ اعمٖمٞم٤ٌمت ــ أي اإليامن سم٤مًمٖمٞم٥م ــ 

 .(74ٍـ، ص1421اليخالوي، ) شوسم٤مًمرؾمؾ واًمٙمت٥م واعمالئٙم٦م واًمٞمقم أظمر

اإليامن اجل٤مزم سم٤مهلل، وُم٤م جي٥م ًمف ذم أًمقهٞمتف ورسمقسمٞمتف وأؾمامئف »: وقم٘مٞمدة اإليامن هل

وصٗم٤مشمف، واإليامن سمٛمالئٙمتف ويمتٌف ورؾمٚمف واًمٞمقم أظمر واًم٘مدر ظمػمه وذه، وسمٙمؾ ُم٤م 

ضم٤مءت سمف اًمٜمّمقص اًمّمحٞمح٦م ُمـ أصقل اًمديـ وأُمقر اًمٖمٞم٥م وأظم٤ٌمره، وُم٤م أمجع قمٚمٞمف 

اًمقؾمٞمٚم٦م إومم اًمتل اؾمتخدُمٝم٤م اًم٘مرآن »: ، وهل(9ت، ص.العكل، د) شاًمًٚمػ اًمّم٤مًمح

ياشني، ) شاًمٙمريؿ ذم شمرسمٞم٦م اًمٜمٗمقس وهتذيٌٝم٤م وُمٜمٕمٝم٤م ُمـ آٟمحراف وارشمٙم٤مب اجلرائؿ

 .(34و، ص1992

وإن حت٘مٞمؼ أُمـ اعمجتٛمع ٓ يتؿ إٓ إذا حت٘مؼ إُمـ داظمؾ اإلٟم٤ًمن ٟمٗمًف: وم٢مذا طمٚم٧م »

ومٞمف اًمًٙمٞمٜم٦م واًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م اٟمٕمدم ُمٜمف آوٓمراب واًم٘مٚمؼ، وضمٜمح إمم اًمرومؼ واإلطم٤ًمن ذم 
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شمٕم٤مُمٚمف ُمع اًمٜم٤مس: وٓ يٙمقن ذًمؽ إٓ سم٤مإليامن سم٤مهلل وشمقصمٞمؼ اًمّمٚم٦م سمف سمام ذع ُمـ قم٤ٌمدات، 

ؾمقرة )﴾   مب  ىب  يب   جت  حت      ختمت  ىت  يت     جث  مث  ىث﴿: ىم٤مل شمٕم٤ممم

، واعم٘مّمقد أن ىمٚمقب اًمٜم٤مس ٓ شمٓمٛمئـ إٓ سمذيمر اهلل، وهق اًم٘مرآن اًمذي (28آي٦م : اًمرقمد

يدظمؾ اإليامن واًمٞم٘ملم إمم اًمٜمٗمس، ويدومع قمٜمٝم٤م اًمِمٙمقك وإوه٤مم: وسمذًمؽ شمتح٘مؼ هل٤م 

 .(230ٍـ، ص1417الُعنري، ) شاحلٞم٤مة اًمٓمٞم٦ٌم

وىمد أُمر اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أصح٤مسمف سم٤مًمًٙمٞمٜم٦م ذم يمثػم ُمـ أطمقاهلؿ، قمٜمد 

اعمٌم إمم صالة اجلامقم٦م، وذم شمِمٞمٞمع اجلٜم٤مزة، وذم اإلوم٤مو٦م ُمـ قمروم٦م، وسملم هلؿ أن طمٚم٘م٤مت 

اًمذيمر وىمراءة اًم٘مرآن وشمدارؾمف شمتٜمزل ومٞمٝم٤م اًمًٙمٞمٜم٦م: وٓ ؿمؽ أٟمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يم٤من 

يٖمرس ومٞمٝمؿ ظمّم٤مل اإليامن، ويٕمقدهؿ قمغم اًمرومؼ واًمًٙمٞمٜم٦م اًمتل يريد أن شمالزُمٝمؿ ذم 

 .ؾم٤مئر أطمقاهلؿ، وشمٙمقن سمٛمث٤مسم٦م اًم٘مالدة ذم أقمٜم٤مىمٝمؿ

وشمٜمٗمرد قم٘مٞمدة اإليامن ــ اعمتٛمثٚم٦م ذم قم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ــ سمخّم٤مئص وؾمامت 

 :متٞمزه٤م قمـ همػمه٤م ُمـ اعمٕمت٘مدات واًمدي٤مٟم٤مت إظمرى، وُمـ هذه اخلّم٤مئص ُم٤م يكم

 وذًمؽ سم٤مقمتامده٤م قمغم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م يمٛمّمدريـ أؾم٤مؾمٞملم : ــ طال١َ املصذس1

ًمٚمتنميع، وإمج٤مع اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح وأىمقاهلؿ، وأي ُمٕمت٘مد يًتٛمد ُمـ همػم هذه اعمّم٤مدر إٟمام 

 .هق والل وسمدقم٦م

ڭ  ڭ  ڭ       ﴿:  ومٝمل ُمقضمقدة ُمع وضمقد اإلٟم٤ًمن، ىم٤مل شمٕم٤ممم: ــ َٛاؾكتٗا يًؿطش2٠

ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉې  ې  ې  ې  ى  

واًمٜم٤مس يمٚمٝمؿ يقًمدون قمغم اًمٗمٓمرة  (30آي٦م : ؾمقرة اًمروم)﴾ ائ  ەئ ى  ائ 

ويٜمِم٠مون قمٚمٞمٝم٤م، ُم٤م مل شمٍمومٝمؿ قمٜمٝم٤م صقارف اًمنم وآوالل، ومٗمل احلدي٨م ىم٤مل صغم اهلل 

 «ما مـ مقفقد يقفد إٓ يقفد ظذ افػطرة، ؾلبقاه ُُيقداكف، أو ُيـكاكف أو ُيؿجساكف»: قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

وهبذا يتٌلم أن قم٘مٞمدة اإليامن واًمتقطمٞمد اخل٤مًمص مه٤م إصؾ ذم . (456، ص1ٍـ، جـ1407البداري، )

.شم٤مريخ اًمٌنم ُمـ ًمدن آدم قمٚمٞمف اًمًالم إمم أن يرث اهلل إرض وُمـ قمٚمٞمٝم٤م  
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 وم٤مًمٕم٘مؾ يدرك وضمقد اهلل وقمٔمٛمتف ورضورة ـم٤مقمتف : ــ َٛاؾكتٗا يًعكٌ ايظ3ًِٝ

وقم٤ٌمدشمف، واشمّم٤مومف سمّمٗم٤مت اًمٕمٔمٛم٦م واجلالل، ورضورة اًمٌٕم٨م واجلزاء قمغم إقمامل، قمغم 

وضمف اًمٕمٛمقم واإلمج٤مل، وٓ ؾمٌٞمؾ إمم إدراك رء ُمٜمٝم٤م قمغم اًمتٗمّمٞمؾ إٓ قمـ ـمريؼ 

 .اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م

همػم  (اًمًٚمٞمؿ)وشمٕم٤مرض اًمٜمص اًمٍميح ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ُمع اًمٕم٘مؾ اًمّمحٞمح »

 .(28ت، ص.العكل، د) شُمتّمقر أصاًل، سمؾ هق ُمًتحٞمؾ

وقم٘مٞمدة اإليامن شمٕمتٛمد قمغم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م يمٛمّمدريـ أؾم٤مؾمٞملم ًمٚمتنميع يمام أؾمٚمٗمٜم٤م 

 .ؾم٤مسم٘م٤مً 

 متت٤مز قم٘مٞمدة اإليامن سم٤مًمقوقح واًمٌٞم٤من، وظمٚمقه٤م ُمـ اًمتٕم٤مرض : ــ ايٛضٛح ٚايبٝا4ٕ

واًمتٜم٤مىمض واًمٖمٛمقض: ٕهن٤م ُمًتٛمدة ُمـ يمالم اهلل اعمٌلم اًمذي ٓ ي٠مشمٞمف اًم٤ٌمـمؾ ُمـ سملم يديف 

 .وٓ ُمـ ظمٚمٗمف، وُمـ يمالم ؾمٞمد اعمرؾمٚملم اًمذي ٓ يٜمٓمؼ قمـ اهلقى إن هق إٓ وطمل يقطمك

 ذًمؽ أهن٤م اًمٓمري٘م٦م اعمثغم جلٛمع ؿمٛمؾ اعمًٚمٛملم ووطمدة : ــ عكٝذ٠ ادتُاع١ ٚاالدتُاع5

صٗمقومٝمؿ، وإصالح ُم٤م ومًد ُمـ ؿمئقن ديٜمٝمؿ ودٟمٞم٤مهؿ: ٕهن٤م شمردهؿ إمم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م 

 .يمٛمّمدريـ أؾم٤مؾمٞملم ًمٚمتنميع، ودمٕمٚمٝمؿ يًٚمٙمقن ؾمٌٞمؾ اعم١مُمٜملم

وقمغم هذا وم٢من همرس قم٘مٞمدة اإليامن ذم ٟمٗمقس اًمٓمالب شمريب اعم١مُمـ قمغم اًمرومؼ 

واإلطم٤ًمن ذم شمٕم٤مُمٚمف ُمع اًمٜم٤مس، وقمغم اخلّم٤مل اجلٛمٞمٚم٦م اًمتل ضم٤مء هب٤م اإلؾمالم، وقمغم 

اًمتٕم٘مؾ وقمدم شمٕمٚمٞمؾ إُمقر طم٥ًم اهلقى واعمّمٚمح٦م اًمِمخّمٞم٦م، وقمغم احلٞم٤مة اًمٜمٗمًٞم٦م 

اًمّمحٞمح٦م، واًمتج٤موب آضمتامقمل اًمًٚمٞمؿ: ومٞمّمٌح اعمجتٛمع اعم١مُمـ يم٤مًمٌٜمٞم٤من يِمد سمٕمْمف 

سمٕمْم٤ًم، ويّمٌح اعم١مُمٜمقن يم٤مجلًد اًمقاطمد إذا اؿمتٙمك ُمٜمف قمْمق شمداقمك ًمف ؾم٤مئر اجلًد 

سم٤مًمًٝمر واحلٛمك، مم٤م يٜمت٩م قمٜمف جمتٛمٕم٤ًم ىمقي٤ًم طمْم٤مري٤ًم، ُمًت٘مٞماًم ديٜمٞم٤ًم، آُمٜم٤ًم ومٙمري٤ًم، ؾمٚمٞماًم ُمـ 

 .يمؾ إُمراض وآٟمحراوم٤مت اًمٗمٙمري٦م
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 احملٛس ايجاْٞ
 حتكٝل ايٛطط١ٝ ٚاالعتذاٍ يف ْؿٛغ ايطالب

 وؾمط اًمٌمء ُم٤م سملم ـمرومٞمف، وأوؾمٓمف أقمدًمف، واًمتقؾمٞمط أن دمٕمؾ اًمٌمء :ايٛطط يػ١

 .(305، ص9ت، جـ.ابً ميظور، د). ذم اًمقؾمط

طم٤مًم٦م حمٛمقدة هم٤مًم٤ًٌم شم٘مقم ذم قم٘مؾ اإلٟم٤ًمن اًمًٚمٞمؿ سم٤مًمٗمٓمرة » :ٚايتٛطط يف االصطالح

 .(27ٍـ، ص1414الفرفور، ) شوشمٕمّمٛمف ُمـ اعمٞمؾ إمم ضم٤مٟمٌل اإلومراط واًمتٗمريط

ڤ  ڤ  ﴿: واإلؾمالم ديـ اًمقؾمٓمٞم٦م وآقمتدال ذم إُمقر يمٚمٝم٤م، ىم٤مل شمٕم٤ممم

آي٦م : ؾمقرة اًمٌ٘مرة)﴾  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ

قمدًٓ ظمٞم٤مرًا، وُم٤م قمدا اًمقؾمط وم٠مـمراف داظمٚمف حت٧م اخلٓمر، ومجٕمؾ اهلل هذه »: أي (143

إُمف وؾمٓم٤ًم ذم يمؾ أُمقر اًمديـ، وؾمٓم٤ًم ذم إٟمٌٞم٤مء سملم ُمـ همال ومٞمٝمؿ يم٤مًمٜمّم٤مرى وسملم ُمـ 

ضمٗم٤مهؿ يم٤مًمٞمٝمقد، ووؾمٓم٤ًم ذم اًمنميٕم٦م ٓ شمِمديدات اًمٞمٝمقد وآص٤مرهؿ، وٓ هت٤مون 

اًمٜمّم٤مرى: ومٚمٝمذه إُم٦م ُمـ اًمديـ أيمٛمٚمف، وُمـ إظمالق أمجٚمٝم٤م، وُمـ إقمامل أومْمٚمٝم٤م، 

الصعدي، ) شووهٌٝمؿ اهلل ُمـ اًمٕمٚمؿ واحلٚمؿ واًمٕمدل واإلطم٤ًمن ُم٤م مل هيٌف ُٕم٦م ؾمقاهؿ

 .(70ٍـ، ص1422

أن اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم إٟمام وصٗمٝمؿ سم٠مهنؿ وؾمط ًمتقؾمٓمٝمؿ »ويرى اًمٓمؼمي ذم شمٗمًػمه 

ذم اًمديـ، ومال هؿ أهؾ همٚمق ومٞمف همٚمقَّ اًمٜمّم٤مرى اًمذيـ همٚمقا سم٤مًمؽمهٞم٥م، وىمٞمٚمٝمؿ ذم قمٞمًك ُم٤م 

ىم٤مًمقا ومٞمف، وٓ هؿ أهؾ شم٘مّمػم ومٞمف شم٘مّمػم اًمٞمٝمقد اًمذيـ سمدًّمقا يمت٤مب اهلل، وىمتٚمقا أٟمٌٞم٤مءهؿ، 

ويمذسمقا قمغم رهبؿ ويمٗمروا سمف، وًمٙمٜمٝمؿ أهؾ شمقؾمط واقمتدال ومٞمف، ومقصٗمٝمؿ اهلل سمذًمؽ: إذ 

 .(7، ص2ٍـ، جـ1405الطربي، ) شيم٤من أطم٥م إُمقر إمم اهلل أوؾمُٓمٝم٤م

إُم٦م اًمقؾمط سمٙمؾ ُمٕم٤مين اًمقؾمط، ؾمقاء ُمـ »وإن مم٤م شمتٛمٞمز سمف هذه إُم٦م أهن٤م 

اًمقؾم٤مـم٦م سمٛمٕمٜمك احلًـ واًمٗمْمؾ، أو ُمـ اًمقؾمط سمٛمٕمٜمك آقمتدال واًم٘مًط، أو اًمقؾمط 
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سمٛمٕمٜم٤مه اعم٤مدي واحلز، أُم٦م وؾمط ذم اًمتّمقر وآقمت٘م٤مد، أُم٦م وؾمط ذم اًمتٗمٙمػم واًمِمٕمقر، 

، 1398قطب، ) شأُم٦م وؾمط ذم اًمتٜمٔمٞمؿ واًمتٜمًٞمؼ، أُم٦م وؾمط ذم اًمزُم٤من، أُم٦م وؾمط ذم اعمٙم٤من

 .(131ص

وًم٘مد سملمَّ اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُٕمتف ُمٜمٝم٩م اًمقؾمٓمٞم٦م وآقمتدال واًمتقازن 

٦م اًمتٜمٓمع واًمتِمدد ذم إىمقال  ذم مجٞمع أُمقر احلٞم٤مة، وطمذر ُمـ آٟمحراف قمٜمٝم٤م وريمقب داسمَّ

 :وإومٕم٤مل ذم أطم٤مدي٨م يمثػمة يقرد اًم٤ٌمطم٨م ُمٜمٝم٤م ُم٤م يكم

ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف : أ ــ قمـ قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ــ ريض اهلل قمٜمف ــ ىم٤مل

 .(2055، ص4ت، جـ.مصله، د) «ــ ىم٤مهل٤م صمالصم٤ًم ــ هؾؽ ادتـطعقن»: وؾمٚمؿ

َد ظؾقؽؿ، ؾنن ؿقمًا »: ب ــ ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُدوا ظذ أكػسؽؿ َؾُقشدَّ ٓ ُتَشدِّ

ُدوا ظذ أكػسفؿ ؾشدد اهلل ظؾقفؿ، ؾتؾؽ بؼاياهؿ دم افصقامع وافديار ت، .أبو داود، د) «صدَّ

 .(693، ص2جـ

إن افديـ »: ضمـ ــ قمـ أيب هريرة ــ ريض اهلل قمٜمف ــ قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل

يرس، وفـ يشاد افديـ أحد إٓ ؽؾبف، ؾسددوا وؿاربقا، وأبشـروا، واشتعقـقا بافغدوة 

 .(23، ص1ٍـ، جـ1407البداري، ) «وافروحة ورء مـ افدجلة

: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: د ــ قمـ اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل

ٍـ، 1406اليصائي، ) «وإياـؿ وافغؾق دم افديـ: ؾنكام أهؾؽ مـ ـان ؿبؾؽؿ افغؾق دم افديـ»

 .(268، ص5جـ

دظمؾ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٢مذا : هـ ــ قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ــ ريض اهلل قمٜمف ـــ ىم٤مل

ٌْؾ ممدود سملم اًم٤ًمريتلم، وم٘م٤مل هذا طمٌؾ ًمزيٜم٥م، وم٢مذا ومؽمت :  ىم٤مًمقا«ما هذا احلبؾ؟»: طَم

ْؿ كشاضف، ؾنذا ؾس »: شمٕمٚمَّ٘م٧م، وم٘م٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ـُ ٓ، ُحؾُّقه، فِقَصؾِّ أَحُد

 .(386، ص1ٍـ، جـ1407البداري، ) «َؾْؾَقْؼُعْد 
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ويم٤من ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وأصح٤مسمف ريض اهلل قمٜمٝمؿ ىمد اشمٌٕمقا وـمٌ٘مقا 

ُمٜمٝم٩م اًمقؾمٓمٞم٦م ذم اإلؾمالم سمّمقرة ُمث٤مًمٞم٦م ومريدة ذم مجٞمع ؿم١مون اًمديـ واًمدٟمٞم٤م، ومٙم٤مٟمقا 

يٕمٓمقن ًمٚمدٟمٞم٤م طم٘مٝم٤م، وًممظمرة طم٘مٝم٤م سم٤مًم٘مًٓم٤مس اعمًت٘مٞمؿ: وم٤مًمديـ قمّمٛم٦م أُمره صغم اهلل 

 .قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وُمالك طمٞم٤مشمف، واًمدٟمٞم٤م ومٞمٝم٤م ُمٕم٤مؿمف

ويم٤من صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يريب أصح٤مسمف قمغم اًمتقازن واًمتقؾمط سملم ديٜمٝمؿ ودٟمٞم٤مهؿ، 

وإذا رأى ذم سمٕمْمٝمؿ همٚمقًا ذم ضمٜم٥م ُمـ ضمقاٟم٥م قم٤ٌمداهتؿ وأظمالىمٝمؿ وُمٕم٤مُمالهتؿ أصٚمحف، 

املػامصي، ). وأرؿمد إمم ؾمٌٞمؾ اًمتقازن واًمتقؾمط وآقمتدال، وردهؿ إمم ؾمقاء اًمٍماط

 .(34ٍـ، ص1425

وإذا يم٤من اإلؾمالم يدقمق إمم اًمقؾمٓمٞم٦م وم٢مٟمف حيذر يمؾ اًمتحذير ُمـ يمؾ ُم٤م يتٕم٤مرض »

ُمٕمٝم٤م ُمـ إومراط وشمٗمريط، ومٙمّؾ ُمـ اإلومراط واًمتٗمريط ُمٕمقل هدم ًمألُمـ سمٗمروقمف وقمغم 

رأؾمف إُمـ اًمٗمٙمري ًمٚمٗمرد واعمجتٛمع: ٕن يماًل ُمٜمٝمام ضمٜمقح قمغم اًمٍماط اًمًقي ذم 

ٍـ، 1425احلكيل، ) شآقمت٘م٤مد واًمتٗمٙمػم واًمتٕم٤مُمؾ، وظمروج قمـ شمٕم٤مًمٞمؿ اإلؾمالم وُم٘م٤مصده

 .(23ص

ومم٤م شم٘متْمٞمف وؾمٓمٞم٦م إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م إجي٤مد اًمِمخّمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اعمتزٟم٦م اًمتل شم٘متدي 

سم٤مًمًٚمػ اًمّم٤مًمح ذم ؿمٛمقل ومٝمٛمٝمؿ، واقمتدال ُمٜمٝمجٝمؿ، وؾمالُم٦م ومٙمرهؿ وؾمٚمقيمٝمؿ ُمـ 

اإلومراط واًمتٗمريط، واًمتحذير ُمـ اخلروج قمـ هذا اعمٜمٝم٩م ذم أي ضم٤مٟم٥م ُمـ ضمقاٟم٥م 

اًمديـ، وٓ يٙمقن ذًمؽ إٓ سمتٜمٛمٞم٦م اًمقؾمٓمٞم٦م وآقمتدال ذم ٟمٗمقس اًمٜم٤مؿمئ٦م ُمٜمذ ٟمٕمقُم٦م 

 .أفمٗم٤مرهؿ
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 احملٛس ايجايح
 ت١ُٝٓ ايتؿهري ٚاذتٛاس اإلجيابٞ يذ٣ ايطالب

ًم٘مد أوحك شمٕمٚمٞمؿ اًمٓم٤مًم٥م يمٞمػ يٗمٙمر، ويمٞمػ يٙمقن طمقاره إجي٤مسمٞم٤ًم أُمرًا ُمٝماًم وُمٓمٚم٤ًٌم 

ُمٚمح٤ًم، ُمـ اعمٓم٤مًم٥م اًمتل يٗمروٝم٤م اًمٕمٍم احل٤مرض قمغم اًمٜمٔمؿ اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م: وذًمؽ ٕن شمٕمٚمٞمؿ 

اًمتٗمٙمػم وحم٤مورة أظمريـ، ي٤ًمقمد اعمتٕمٚمؿ قمغم اًمتٕمرف قمغم إُمٙم٤مٟم٤مشمف اًمٕم٘مٚمٞم٦م وىمدراشمف 

احلقاري٦م، وُمـ صمؿ شمٜمٛمٞمتٝم٤م واؾمتثامره٤م سمِمٙمؾ أومْمؾ، يمام ي٤ًمقمد قمغم شمٙمقيـ ومٝمؿ أومْمؾ 

ًمٚمحٞم٤مة وأطمداصمٝم٤م، إُمر اًمذي حي٘مؼ ًمف اإلؾمت٘مالًمٞم٦م ذم اًمتٗمٙمػم واخت٤مذ اًم٘مرارات اًمّم٤مئ٦ٌم 

 .سمٕم٘مالٟمٞم٦م وصم٘م٦م ٟمٗمس، ويمؾ ذًمؽ ُمـ أهؿ أؾمس اًمتٙمٞمػ ُمع اعمجتٛمع اًمذي يٕمٞمش ومٞمف

 :تعًِٝ َٗاسات ايتؿهري يًطالب: أٚاّل
شمٕمٚمٞمؿ اًمٓمٚم٦ٌم سمّمقرة ُم٤ٌمذة أو همػم ُم٤ٌمذة، يمٞمٗمٞم٦م »ُي٘مّمد سمتٕمٚمٞمؿ ُمٝم٤مرات اًمتٗمٙمػم 

مم٤مرؾم٦م جمٛمققم٦م ُمـ اعمٝم٤مرات إؾم٤مؾمٞم٦م واًمٕمٚمٞم٤م، اًمتل شمتحٙمؿ ذم اًمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمٕم٘مٚمٞم٦م سمدىم٦م 

وإشم٘م٤من يمٛمٝم٤مرة اعمالطمٔم٦م، واعم٘م٤مرٟم٦م، واًمتّمٜمٞمػ، واًمتحٚمٞمؾ واًمؽميمٞم٥م، واًمت٘مقيؿ وهمػمه٤م، 

 .(11ٍـ، ص1425وزارة الرتبية والتعليه، ). «ُمـ ظمالل دجمٝم٤م ذم حمتقى اعمقاد اًمدراؾمٞم٦م

وشُمٕمد شمٜمٛمٞم٦م ُمٝم٤مرات اًمتٗمٙمػم ُمـ أهؿ إهداف اًمتل شمًٕمك اعم٘مررات اًمدراؾمٞم٦م يم٤موم٦م 

يٕمت٘مد يمثػم ُمـ اًم٤ٌمطمثلم أن شمٕمٚمٞمؿ اًمتٗمٙمػم يٛمٙمـ أن يًٝمؿ ذم شمٓمقير »ًمتح٘مٞم٘مٝم٤م طمٞم٨م 

ٍـ، 1428البكر، ). «اًمٌٜمٞم٦م اعمٕمرومٞم٦م ًمٚمٓمالب، ويٜمٌٖمل أن شمٙمقن اًمٜم٘مٓم٦م اًمتل يرشمٙمز قمٚمٞمٝم٤م

وذم اًمٕمٍم احل٤مرض حترص اًمٜمٔمؿ اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م احلديث٦م قمغم شمدري٥م أسمٜم٤مئٝم٤م قمغم . (224ص

 .اخلٓمقات إؾم٤مؾمٞم٦م ًمٙمؾ ُمٝم٤مرة ُمـ ُمٝم٤مرات اًمتٗمٙمػم ذم سمٞمئ٤مت شمٕمٚمٞمٛمٞم٦م ُمٜم٤مؾم٦ٌم

واًمٞمقم ضم٤مء دور اعم١مؾم٤ًمت اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م اًمتل أٟمِم٠مه٤م اعمجتٛمع وقمٝمد إًمٞمٝم٤م 

ًمذا وم٢من اعمجتٛمع يٜمٔمر إمم اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمؽمسمقي٦م »ُم١ًموًمٞم٦م شمرسمٞم٦م اًمٜمشء وشمٜمٛمٞم٦م ُمٝم٤مرات شمٗمٙمػمه: 
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سمجٛمٞمع قمٜم٤مسه٤م وذم ُم٘مدُمتٝم٤م اعمٜم٤مه٩م أهن٤م وؾمٞمٚم٦م ًمٖم٤مي٦م أيمؼم ُمـ جمرد شمٚم٘ملم اعمٕمٚمقُم٤مت 

واعمٕم٤مرف ًمٚمٓمالب، أٓ وهل شمٕمٚمٞمؿ اًمٓمالب وشمدريٌٝمؿ ُمٝم٤مرات اًمتٗمٙمػم اًمٕمٚمٞم٤م اًمتل 

شم٤ًمقمدهؿ قمغم آٟمدُم٤مج واًمٜمج٤مح سم٤محلٞم٤مة، قمغم أن يتؿ ذًمؽ ذم مجٞمع اعمراطمؾ اًمدراؾمٞم٦م ُمـ 

ظمالل شمٔم٤مومر ضمٝمقد مجٞمع اعمٜم٤مه٩م اًمدراؾمٞم٦م ًمتّمٌح شمٜمٛمٞم٦م ُمٝم٤مرات اًمتٗمٙمػم ؾمٛم٦م ًمؽمسمٞمتٜم٤م 

 .(39ٍـ، ص1428البكر، ). «وشمٕمٚمٞمٛمٜم٤م

 :الرتبية على احلوار اإلجيابي: ثانيًا

ُة ذم اًمٙمالم، وُمٜمف »احِلقاُر هق ُمراضمٕم٦م اًمٙمالم وشمداوًمف،  واعُمَح٤مَوَرُة واحلََقاُر اعُمَرادَّ

وهق ذم اًمٕم٤مدة ُم٤م يٙمقن سملم . (142ٍـ، ص1426األصفَاىي، ). «اًمتََّح٤مُوُر ــ أي احِلقار ــ

 .ـمروملم أو أيمثر

ف ذقم٤ًم سم٠مٟمف  ُمٜم٤مىمِم٦م سملم ـمروملم أو أـمراف، ي٘مّمد هب٤م شمّمحٞمح يمالم، وإفمٝم٤مر »وقُمرِّ

٦م، وإصم٤ٌمت طمؼ، ودومع ؿمٌٝم٦م، ورد اًمٗم٤مؾمد ُمـ اًم٘مقل واًمرأي  .(8ت، ص.الصكار، د). «طُمجَّ

واحلقار ومـ ُمـ ومٜمقن اًمٙمالم، وصٞمٖم٦م ُمـ صٞمغ اًمتقاصؾ واًمتٗم٤مهؿ، وأؾمٚمقب ُمـ 

أؾم٤مًمٞم٥م اًمٕمٚمؿ واعمٕمروم٦م، ووؾمٞمٚم٦م ُمـ وؾم٤مئؾ اًمتٌٚمٞمغ واًمدقمقة، وُم٘مت٣م ُمـ ُم٘متْمٞم٤مت 

ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  ﴿ :اًمٕمالىم٤مت واًمتٕم٤مرف سملم سمٜمل اًمٌنم، ىم٤مل شمٕم٤ممم

ؾمقرة ) ﴾چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ

 .(13آي٦م : احلجرات

أصمر قمغم إقمداد ضمٞمؾ همػم حمت٘مـ، يٕمرف »وًمؽمسمٞم٦م اًمٓمالب قمغم ىمٞمٛم٦م احلقار اإلجي٤ميب 

 ىِمَٞمٛمف ويتٗمٝمٛمٝم٤م، ويتٗمٝمؿ واىمٕمف وسمٞمئتف واًمقاىمع أظمر اًمذي خي٤مـمٌف، ضمٞمؾ شم٤ًمؤٓشمف ُمـ 
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. «ظمالل احلقار جم٤مب قمٚمٞمٝم٤م، ي٘متٜمع سم٤مًمثقاسم٧م اًمتل متٞمزه ومتٞمز صم٘م٤مومتف اًمتل يٜمتٛمل إًمٞمٝم٤م
 .(105ٍـ، ص1427عبداجلواد، )

وًمٚمحقار أصمره ذم ايمتِم٤مف ُمِمٙمالت اًمٓمالب وُمٕمرومتٝم٤م ُمـ ظمالل اًمتٕمٌػم قمٜمٝم٤م، 

ومٕمـ أيب ُأُم٤مُم٦م ريض اهلل . وسم٤مًمت٤مزم يًٝمؾ ُمٕم٤مجلتٝم٤م ذم طمٞمٜمٝم٤م ىمٌؾ أن شمًتٗمحؾ وشمٌٚمغ ذروهت٤م

. ي٤م رؾمقل اهلل، ائذن زم سم٤مًمزٟم٤م: إن ومتـًك ؿم٤مسم٤ًم أشمك اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٘م٤مل»: قمٜمف ىم٤مل

، ومدٟم٤م ُمٜمف شأدٟمف»: َُمْف َُمْف، وم٘م٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: وم٠مىمٌؾ اًم٘مقم قمٚمٞمف ومزضمروه، وىم٤مًمقا

وٓ »: ىم٤مل. ٓ واهلل، ضمٕمٚمٜمل اهلل ومداءك:  ىم٤ملشأحتٌف ُٕمؽ؟»: ومجٚمس، ىم٤مل: ىمري٤ًٌم، ىم٤مل

: ىم٤مل. ٓ واهلل، ضمٕمٚمٜمل اهلل ومداءك:  ىم٤ملشأومتحٌف ٕظمتؽ؟»: ، ىم٤ملشاًمٜم٤مس حيٌقٟمف ُٕمٝم٤مهتؿ

. ٓ واهلل، ضمٕمٚمٜمل اهلل ومداءك:  ىم٤ملشأومتحٌف ًمٕمٛمتؽ؟»: ، ىم٤ملشوٓ اًمٜم٤مس حيٌقٟمف ٕظمقاهتؿ»

ٓ واهلل، ضمٕمٚمٜمل اهلل :  ىم٤ملشأومتحٌف خل٤مًمتؽ؟»: ، ىم٤ملشوٓ اًمٜم٤مس حيٌقٟمف ًمٕمامهتؿ»: ىم٤مل

اًمٚمٝمؿ اهمٗمر »: ومقوع يده قمٚمٞمف، وىم٤مل: ، ىم٤ملشوٓ اًمٜم٤مس حيٌقٟمف خل٤مٓهتؿ»: ىم٤مل. ومداءك

ابً ). «ومٚمؿ يٙمـ سمٕمد ذًمؽ اًمٗمتك يٚمتٗم٧م إمم رء: ىم٤مل. شذٟمٌف، وـمّٝمر ىمٚمٌف، وطمّمـ ومرضمف

 .(256، ص5ت، جـ.حيبل، د

واًمٗمٙمر اإلؾمالُمل أول إومٙم٤مر اًمتل اؾمتٓم٤مقم٧م اؾمتٞمٕم٤مب وضمٝم٤مت اًمٜمٔمر اًمٕمٚمٛمٞم٦م »

اعمتٕمددة وهْمٛمٝم٤م واًمتٗم٤مقمؾ ُمٕمٝم٤م، مم٤م يم٤من ؾمٛم٦م سم٤مرزة ًمٚمٛم٤ٌمدئ اًمتل ضم٤مء هب٤م اإلؾمالم، 

. شاًمذي أىمر اًمتٕمدد وآظمتالف ودقم٤م إمم اًمتٕم٤ميش احلْم٤مري واًمث٘م٤مذم سملم سمٜمل اًمٌِمـر

 .(54هـ، ص1418احلريب، )
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 احملٛس ايشابع
 طاع١ ٚال٠ األَش ٚيضّٚ ادتُاع١ يذ٣ ايطالب

إن آضمتامع وآئتالف، وٟمٌذ اًمتٗمرق وآظمتالف، أصؾ قمٔمٞمؿ ُمـ أصقل اًمديـ 

: اإلؾمالُمل احلٜمٞمػ، وؾمٛم٦م سم٤مرزة ُمـ ؾمامت أُم٦م حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم

وىم٤مل . (103آي٦م : ؾمقرة آل قمٛمران)﴾    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ﴿

چ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ﴿: شمٕم٤ممم

 .(153آي٦م : ؾمقرة إٟمٕم٤مم)﴾   ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ

إن »: وُمـ اًمًٜم٦م طمدي٨م أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل

أن شمٕمٌدوه وٓ شمِمـريمقا سمف ؿمٞمئ٤ًم، وأن : اهلل يرى ًمٙمؿ صمالصم٤ًم ويٙمره صمالصم٤ًم، ومػمى ًمٙمؿ

ىمٞمؾ وىم٤مل، ويمثرة اًم١ًمال، وإو٤مقم٦م : ويٙمره ًمٙمؿ. شمٕمتّمٛمقا سمحٌؾ اهلل مجٞمٕم٤ًم وٓ شمٗمرىمقا

 .(1340، ص3ت، جـ.مصله، د). شاعم٤مل

ُمـ ظم٤مًمػ اجلامقم٦م ؿمؼمًا »: ىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: وقمـ أيب ذر ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل

 .(180، ص5ت، جـ.ابً حيبل، د). شظمٚمع رسم٘م٦م اإلؾمالم ُمـ قمٜم٘مف

واٟمٕم٘مد إمج٤مع أهؾ اًمًٜم٦م »وًم٘مد شمقاشمرت إدًم٦م ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م قمغم ذًمؽ، 

واجلامقم٦م قمغم وضمقب ًمزوم اجلامقم٦م وحتريؿ اخلروج قمٚمٞمٝم٤م، وأن ًمزوُمٝم٤م ومْمٞمٚم٦م وُمٗم٤مرىمتٝم٤م 

 .(7ٍـ، ص1419آل عبد الكريه، ) .شرذيٚم٦م

ۈئ  ﴿: وُمـ ُم٘متْمٞم٤مت ًمزوم اجلامقم٦م ـم٤مقم٦م وٓة أُمر اعمًٚمٛملم، قمٛماًل سم٘مقًمف شمٕم٤ممم

 .(59آي٦م : ؾمقرة اًمٜم٤ًمء)﴾   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یی

 .ومٗمل هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م وضمقُب اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ًمقٓة إُمر
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واعمراُد سم٠ُموزم إُمر هٜم٤م ُمـ أوضم٥م اهلل ـم٤مقمتف ُمـ احلٙم٤مم وإُمراء واًمٕمٚمامء، ىم٤مل 

واًمٔم٤مهُر ــ واهلل أقمٚمؿ ــ أن أي٦م قم٤مُم٦م ذم يمؾ أوزم إُمر ُمـ »: احل٤مومظ اسمـ يمثػم رمحف اهلل

: وىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل. (530، ص1ٍـ، جـ1424شاكر، ) .شإُمراء واًمٕمٚمامء

 .(170، ص28ٍـ، جـ1412قاشه، ) .شاًمٕمٚمامء وإُُمراء: أوًمق إُمر صٜمٗم٤من»

وٓ يزال اًمٜم٤مس سمخػم ُم٤م قمٔمٛمقا اًمًٚمٓم٤من واًمٕمٚمامء: وم٢من قمٔمٛمقا هذيـ أصٚمح اهلل »

ٍـ، 1419األثري، ) .شدٟمٞم٤مهؿ وأظمراهؿ، وإن اؾمتخٗمقا هبذيـ أومًدوا دٟمٞم٤مهؿ وأظمراهؿ

 .(50ص
وىمد ورد ذم اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ٕوزم إُمر أطم٤مدي٨م يمثػمة ُمٜمٝم٤م، طمدي٨م اسمـ قمٛمر 

قمغم اعمرء اعمًٚمؿ اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م »: ريض اهلل قمٜمٝمام قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أٟمف ىم٤مل

البداري، ) .شومٞمام أطم٥م ويمره ُم٤م مل ي١مُمر سمٛمٕمّمٞم٦م: وم٢من ُأُمر سمٛمٕمّمٞم٦م ومال ؾمٛمع وٓ ـم٤مقم٦م

 .(2612، ص 6ٍـ، جـ1407
: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقل: وقمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل

ُمـ أـم٤مقمٜمل وم٘مد أـم٤مع اهلل، وُمـ قمّم٤مين وم٘مد قمَم اهلل، وُمـ أـم٤مع إُمػم وم٘مد أـم٤مقمٜمل، »

 .(1080، ص3ٍـ، جـ1407البداري، ). شوُمـ يٕمص إُمػم وم٘مد قمّم٤مين

: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: وقمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل

٦ٌَم» ٌٌْد طمٌٌم يم٠من رأؾمف َزسمِٞم ٍـ، 1407البداري، ) .شاؾمٛمٕمقا وأـمٞمٕمقا، وإن اؾْمُتْٕمِٛمَؾ قمٚمٞمٙمؿ قَم

 .(2612، ص6جـ
وًمٚمِمٞمخ حمٛمد سمـ ص٤مًمح اًمٕمثٞمٛملم ــ رمحف اهلل ــ ُم٘مقًم٦م ٟمٗمٞم٦ًم ذم هذا اجل٤مٟم٥م طمٞم٨م 

وم٤مهلل اهلل ذم ومٝمؿ ُمٜمٝم٩م اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمًٚمٓم٤من، وأن ٓ ُيتََّخذ ُمـ »: ي٘مقل

أظمٓم٤مء اًمًٚمٓم٤من ؾمٌٞماًل إلصم٤مرة اًمٜم٤مس وإمم شمٜمٗمػم اًم٘مٚمقب قمـ وٓة إُمقر: ومٝمذا قملم 

 .اعمٗمًدة، وأطمد إؾمس اًمتل حتّمؾ هب٤م اًمٗمتٜم٦م سملم اًمٜم٤مس
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يمام أن ُمؾء اًم٘مٚمقب قمغم وٓة إُمر حُيدث اًمنم واًمٗمتٜم٦م واًمٗمقى، ويمذا ُمؾء 

اًم٘مٚمقب قمغم اًمٕمٚمامء حُيدث اًمت٘مٚمٞمؾ ُمـ ؿم٠من اًمٕمٚمامء، وسم٤مًمت٤مزم اًمت٘مٚمٞمؾ ُمـ اًمنميٕم٦م اًمتل 

 .حيٛمٚمقهن٤م

وم٢مذا طم٤مول أطمد أن ي٘مٚمؾ ُمـ هٞم٦ٌم اًمٕمٚمامء، وهٞم٦ٌم وٓة إُمر، و٤مع اًمنمع وإُمـ: 

دوا قمغم يمالُمٝمؿ  ٕن اًمٜم٤مس إن شمٙمٚمؿ اًمٕمٚمامء مل يث٘مقا سمٙمالُمٝمؿ، وإن شمٙمٚمؿ إُمراء مترَّ

 .وطمّمؾ اًمنم واًمٗم٤ًمد

وم٤مًمقاضم٥م أن ٟمٜمٔمر ُم٤مذا ؾمٚمؽ اًمًٚمػ دم٤مه ذوي اًمًٚمٓم٤من، وأن يْمٌط اإلٟم٤ًمن 

 .ٟمٗمًف، وأن يٕمرف اًمٕمقاىم٥م

َوًْمُٞمْٕمَٚمْؿ أن ُمـ يثقر إٟمام خيدم أقمداء اإلؾمالم، ومٚمٞم٧ًم اًمٕمؼمة سم٤مًمثقرة وٓ سم٤مٟٓمٗمٕم٤مل، 

سمؾ اًمٕمؼمة سم٤محلٙمٛم٦م، وًم٧ًم أريد سم٤محلٙمٛم٦م اًمًٙمقت قمـ اخلٓم٠م، سمؾ ُمٕم٤مجل٦م اخلٓم٠م ًمٜمّمٚمح 

 .شإوو٤مع ٓ ًمٜمٖمػم إوو٤مع: وم٤مًمٜم٤مصح هق اًمذي يتٙمٚمؿ ًمٞمّمٚمح إوو٤مع ٓ ًمٞمٖمػمه٤م
 .(71ٍـ، ص1419األثري، )

ـم٤مقم٦م وٓة إُمر )وإن اًمقاضم٥م قمغم اعمرسملم واعمرسمٞم٤مت اًمٕمٛمؾ قمغم شمرؾمٞمخ ُمْمٛمقن 

، وشمٕمٛمٞمؼ آٟمتامء اًمقـمٜمل ًمدى اًمٓمالب، وسمٞم٤من اًمثٛمرات اًمتل دمٜمك ُمـ (وًمزوم اجلامقم٦م

اضمتامع اًمٙمٚمٛم٦م ووطمدة اًمّمػ، وحتذيرهؿ ُمـ اًمٗمرىم٦م واًمِمحٜم٤مء وآظمتالف وُمٖم٦ٌم ؾمقء 

اًمٔمـ سم٤مٔظمريـ، يمل يٙمقٟمقا ًمٌٜم٦م سمٜم٤مء هلذا اًمقـمـ اعمٕمٓم٤مء، وطمّمقن أُم٤من شمٕم٘مد قمٚمٞمٝم٤م 

 .أُم٤مل
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 احملٛس ارتاَع
 عالق١ األ١َ اإلطال١َٝ َع غريٖا َٔ األَِ

ُم٦م ُمـ اعمًٚمٛملم، وٓ  مل يٕمرف اًمت٠َّمريخ أطمدًا ُمـ إُمؿ أْورم وٓ أرقمك ًمٚمٕمٝمد واًمذِّ

أرطمؿ وٓ أقمدل وٓ أطمًـ ظمٚم٘م٤ًم وُمٕم٤مُمٚم٦ًم ُمٜمٝمؿ، وأن ذيٕم٦م اإلؾمالم ضمٕمٚم٧م اًمًٚمؿ ٓ 

 احلــرب أؾم٤مؾم٤ًم ًمٚمّمـالت سملم اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م وهمػمه٤م ُمـ اًمدول، إىمــرأوا إن ؿمئتؿ

ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ﮲    ﮳  ﮴  ﮵  ﴿: ىمقًمف شمٕم٤ممم

ۆ  ۆ  ۈ  ﴿: ، وىمقًمف شمٕم٤ممم(208آي٦م : ؾمقرة اًمٌ٘مرة)﴾   ﮶  ﮷﮸

 .(90آي٦م :ؾمقرة اًمٜم٤ًمء)﴾ۈ      ٴۇ  ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې

 :ويرضمع متٞمز اإلؾمالم ذم قمالىمتف ُمع همػم اعمًٚمٛملم إمم أُمريـ ُمٝمٛملم مه٤م

أن ًمف ٟمٔم٤مُم٤ًم، ُيٕمد ضمزءًا ٓ يتجزأ ُمـ ذيٕمتف اعمتٙم٤مُمٚم٦م، وهق ٟمٔم٤مم ًمٚمٛمًٚمٛملم : إول

يٕمٛمٚمقن سمف دائاًم، ويٚمزُمٝمؿ حتٙمٞمؿ قم٘مٞمدهتؿ، ومل يؽمك اإلؾمالم اًمٕمالىم٦م ُمع همػم اعمًٚمٛملم 

 .ًمت٘مٚم٤ٌمت اعمّم٤مًمح وإهقاء، أو ًمٜمزقم٤مت اًمتٕمّم٥م اًمٕمرىمل أو اًمٚمقين أو اًمديٜمل

أن اًم٘مقاقمد اًمتل ووٕمٝم٤م اإلؾمالم ًمتٜمٔمٞمؿ اًمٕمالىم٦م سملم اعمًٚمٛملم وهمػمهؿ، : اًمث٤مين

شمتٛمٞمز سم٤مًمًامطم٦م واًمُٞمن، وطمٗمظ احل٘مقق، ودمٜم٥م اًمٔمٚمؿ، وسمٚمغ اًمت٤ًمُمح سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم ُمـ 

يٕم٤ميِمقن اعمًٚمٛملم سمّمٗم٦م دائٛم٦م ُمـ أهؾ اًمٙمت٤مب، طمدًا يّمؾ إمم طمٗمظ طم٘مٝمؿ ذم اًمتٙم٤مومؾ 

آضمتامقمل، سمحٞم٨م يٜم٤مل ُمٕمقٟم٦م اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ُمـ شم٘مٍم سمف طم٤مًمتف ُمـ ُمرض أو 

 .ؿمٞمخقظم٦م

اعمًٚمؿ وىمد شمٙمٗمٚم٧م أطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م سم٠من يتٛمتع همػم اعمًٚمؿ اًمذي يٕمٞمش ذم اعمجتٛمع 

سم٤مُٕمـ قمغم طمٞم٤مشمف وُم٤مًمف وقمروف، وهذه احلامي٦م ُمًتٛمرة، ؾمقاء أيم٤من ُمـ اعمٕم٤مهديـ    

واعمًت٠مُمٜملم أم ُمـ أهؾ اًمذُم٦م، ُم٤م داُمقا ُمٚمتزُملم سم٤مًمٕمٝمد، ُم١مديـ ُم٤م اؿمؽمـمف اإلؾمالم       

 .(376، 375ٍـ، ص1427السٍراىي، ) .قمٚمٞمٝمؿ
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: وُمـ اًم٘مقاقمد اعمٜمٔمٛم٦م ًمٕمالىم٦م إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ُمع همػمه٤م ُمـ إُمؿ إظمرى

اًمتٕم٤مرف، واًمتٕم٤مون، وشمٚم٘مل احلٙمٛم٦م واعمٕمروم٦م اعمِمؽميم٦م، وومٞمام يكم ؾمٞمٕمرض اًم٤ٌمطم٨م هذه 

 :اًم٘مقاقمد سمٌمء ُمـ اًمتقوٞمح

ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ﴿: وذم ذًمؽ ي٘مقل احلؼ ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:  ــ ايتعاسف1

ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  

وم٤مًمتٕم٤مرف ُم٘مدُم٦م ًمٚمٕمالىم٦م أي٤ًم يم٤من ٟمققمٝم٤م، وُمٕمروم٦م ، (13آي٦م : ؾمقرة احلجرات)﴾   ژ

اعمرء وأهشمف وىمٌٞمٚمتف واًمِمٕم٥م اًمذي يٜمتٛمل إًمٞمف، حي٘مؼ أهداوم٤ًم قمٚمٞم٤م يم٤مًمدقمقة وٟمحقه٤م، وٓ 

 .ُيٕمد جمرد اًمتٕم٤مرف ظمرىم٤ًم ُٕمـ إُم٦م اًمٗمٙمري سم٠مي طم٤مل ُمـ إطمقال

ـ اعمزيد ُمـ آؾمت٘مرار واًمرظم٤مء ًمِمٕمقب اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م، ويٕملم :  ــ ايتعا2ٕٚ اًمذي ي١مُمِّ

اًمٌنمي٦م قمغم دم٤موز اًمٙمثػم ُمـ اًمنمور قمغم اًمّمٕمٞمد آضمتامقمل وإظمالىمل واًمًٞم٤مد 

ڃ  چ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ﴿: وهمػمه٤م، وذم يم٤موم٦م جم٤مٓت احلٞم٤مة، ىم٤مل شمٕم٤ممم

ؾمقرة )﴾ ڇ  ڍ    ڍ       ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک

وُمـ »، واًمؼم واًم٘مًط مه٤م أؾم٤مس اًمٕمالىم٦م ذم شمٕم٤مُمؾ اعمًٚمٛملم ُمع همػمهؿ، (8آي٦م : اعمٛمتحٜم٦م

صقر اًمؼم واًم٘مًط وىمقع اًمتٕم٤مون اعمثٛمر واًمٕم٤مدل ُمع همػم اعمًٚمٛملم ذم يمؾ ُم٤م ُمـ ؿم٠مٟمف 

إطم٘م٤مق احلؼ، وإسمٓم٤مل اًم٤ٌمـمؾ، وٟمٍمة اعمٔمٚمقم ورد إظمٓم٤مر قمـ اًمٌنمي٦م يم٤مًمتٕم٤مون ذم 

ٍـ، 1428احلربي، ) .شحم٤مرسم٦م اًمتٚمقث وؾمالُم٦م اًمٌٞمئ٦م، وحم٤مسة إُمراض اًمقسم٤مئٞم٦م، وهمػم ذًمؽ

قم٘مد اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمٝمقدًا ُمع هيقد اعمديٜم٦م، يمام أسمرم »، يِمٝمد سمذًمؽ (49ص

صٚمح احلديٌٞم٦م ُمع يمٗم٤مر ىمريش، وطمقى اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل سمٛمذاهٌف اعمختٚمٗم٦م شمراصم٤ًم وخاًم ذم 

الصكار، ) .شجم٤مل اًمٕمالىم٤مت اًمدوًمٞم٦م اًمتل سمٞمٜم٧م ًمٚمٛمًٚمٛملم أصقل اًمتٕم٤مُمؾ ُمع خمتٚمػ اًمٌنم

 .(32ت، ص.د
ُمـ أقمٔمؿ اًمٗمتقح: ٕن اًمٜم٤مس أُمـ سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤ًم، »وًم٘مد يم٤من صٚمح احلديٌٞم٦م 

واظمتٚمط اعمًٚمٛمقن سم٤مًمٙمٗم٤مر، وسم٤مدأوهؿ سم٤مًمدقمقة، وأؾمٛمٕمقهؿ اًم٘مرآن وٟم٤مفمروهؿ قمغم 
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اإلؾمالم ضمٝمرة آُمٜملم، وفمٝمر ُمـ يم٤من خمتٗمٞم٤ًم سم٤مإلؾمالم، ودظمؾ ومٞمف ذم ُمدة اهلدٟم٦م ُمـ ؿم٤مء 

 .(147ٍـ، ص1428الطريكي، ) .شاهلل أن يدظمؾ: وهلذا ؾمامه اهلل ومتح٤ًم ُمٌٞمٜم٤مً 

 : ــ تًكٞ اذته١ُ ٚاملعشؾ١ املؼرتن3١
إن اًمتزود سم٤معمٕمروم٦م ُم٠مُمقر هب٤م ذقم٤ًم وقم٘ماًل، واحلٙمٛم٦م ــ يمام ي٘م٤مل ــ و٤مًم٦م اعم١مُمـ أيٜمام 

وضمده٤م اٟمتٝمجٝم٤م، واًمٕمٚمقم اًمتجريٌٞم٦م واإلٟم٤ًمٟمٞم٦م ٓ يّمح أن حتتٙمر، سمؾ هل ُمٙمت٥ًم ُمـ 

 .ُمٙمت٤ًٌمت اًمٌنمي٦م مجٕم٤مء

وسمٜم٤مء قمغم ذًمؽ وم٢من شمٚم٘مل اعمٕمروم٦م همػم اًمنمقمٞم٦م ُمـ اًمٖمػم أُمر ٓ يٜمٙمر، وًمٙمـ ٓسمد »

. شُمـ أن يٙمقن حترير اًمٕمٚمقم اًمتجريٌٞم٦م وصٞم٤مهم٦م ُم١مًمٗم٤مهت٤م ُمٜمًجاًم ُمع اًم٘مقاقمد اًمنمقمٞم٦م
 .(73ٍـ، ص1426اللوحيل، )

ومٚمق ىم٤مُم٧م اًمٕمالىم٦م ُمع همػم اعمًٚمٛملم قمغم هذا اًمٜمحق، ًمًٚمؿ اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم مم٤م خيؾ 

وإٟمام ي٘مع اخلٚمؾ واًمير قمغم إُمـ اًمٗمٙمري ًمألُم٦م طملم شُم٠مظمذ »سم٠مُمـ إُم٦م اًمٗمٙمري، 

اعمٕمروم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمديـ واًمنمع ُمـ همػم اعمًٚمٛملم، أو ختتؾ ٟمٔمرهت٤م ذم اًمٕمٚمقم اًمتجريٌٞم٦م 

سم٢مطم٤مًم٦م إُمر إمم همػم اهلل قمز وضمؾ: سمٜم٦ًٌم اخلٚمؼ إمم اًمٓمٌٞمٕم٦م ــ ُمثاًل ــ أو اظمتالل اًمتٓمٌٞم٘م٤مت 

اًمتداوي سم٤محلرام وٟمحق ذًمؽ، يمام خيتؾ إُمر ذم اًمٕمٚمقم اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م ــ : ًمٚمٕمٚمقم اًمتجريٌٞم٦م ُمثؾ

اللوحيل، املرجع ) .شوهل ُمـ اعمٕم٤مرف اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م ــ طملم شم٘مقم قمغم أؾمس همػم ذقمٞم٦م

 .(73الصابل، ص
ومٜمحـ وإن يمٜم٤م ٟمدقمق إمم أُمـ إُم٦م اًمٗمٙمري ٓ ٟمدقمق إمم شم٘مقىمٕمٝم٤م وقمدم اؾمتٗم٤مدهت٤م 

ُمـ أظمر، سمؾ ٟمدقمق إمم آؿمؽماك ُمع أظمريـ ذم اعمٕمروم٦م، وآؾمتٗم٤مدة ُمـ احلؼ اًمذي 

 .قمٜمدهؿ، سم٤مًمْمقاسمط واًم٘مقاقمد اًمتل طمدده٤م اًمِم٤مرع احلٙمٞمؿ

 ٱٱٱ
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 املبحث الثاني

 

 :متٗٝذ
وإن اًمتحدي٤مت »إن اًمٕمٍم اًمذي ٟمٕمٞمِمف ُمكمء سم٤مًمتحدي٤مت اًمتل شمقاضمف إُمـ اًمٗمٙمري، 

اًمتل شمقاضمف إُمـ اًمٗمٙمري يمثػمة وُمتٜمققم٦م، ُمٜمٝم٤م اًمداظمٚمٞم٦م، وُمٜمٝم٤م اخل٤مرضمٞم٦م، وُمٜمٝم٤م 

اعمِمؽمك سملم اًمٕمقاُمؾ اًمداظمٚمٞم٦م واخل٤مرضمٞم٦م، وُم٤م اًمٖمزو اًمٗمٙمري واحلروب اًمٕم٘م٤مئدي٦م 

واًمٕمًٙمري٦م واًمٜمٗمًٞم٦م واإلقمالُمٞم٦م، وـمٗمرة اعمٕمٚمقُم٤مت، وٟمِمقء اجلامقم٤مت اعمتٓمروم٦م، 

واًمٔمروف آىمتّم٤مدي٦م واًمًٞم٤مؾمٞم٦م وآضمتامقمٞم٦م واًمٜمقازل إظمرى، إٓ حتدي٤مت طم٘مٞم٘مٞم٦م 

 .(169و، ص2004اجلخين، ). شًمألُمـ اًمٗمٙمري ذم اعمجتٛمٕم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م واإلؾمالُمٞم٦م

ىمدرشمف قمغم اًمٌ٘م٤مء وُمقاضمٝم٦م اًمتحدي٤مت، »وإن ُمـ اًمّمٗم٤مت اعمٓمٚمقسم٦م ذم اعمحتقى اجلٞمد 

وٓ ؿمؽ ذم أن اؿمتامل اعمحتقى قمغم قمٚمقم اًم٘مرآن واحلدي٨م واًمث٘م٤موم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ظمػم 

ٍـ، 1406عبد اهلل، ). شوامن عمقاضمٝم٦م اًمتحدي٤مت اًمقاومدة ُمـ اًمنمق واًمٖمرب قمغم طمد ؾمقاء

 .(97ص

وُمع ىمدرة اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م قمغم ُمقاضمٝم٦م اًمتحدي٤مت إٓ أن اعم٘مررات اًمدراؾمٞم٦م يٜمٌٖمل 

هل٤م أن شمتْمٛمـ ذم حمتقاه٤م ُم٤م يتٜم٤مؾم٥م ُمع هذه اًمتحدي٤مت اعمختٚمٗم٦م سم٤مًمٓمرق اعمالئٛم٦م: ٟمٔمرًا 

 .ًمتٜمقع حتدي٤مت إُمـ اًمٗمٙمري وشمٖمػمه٤م ُمـ زُم٤من إمم آظمر

 :ويرى اًم٤ٌمطم٨م إمج٤مل هذه اًمتحدي٤مت ــ ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمره ــ إمم حمقريـ مه٤م

 ويٙمقن ُمّمدره٤م ُمـ اعمجتٛمٕم٤مت واًمدول :أهؿ افتحديات اخلارجقة: ادحقر إول

 :همػم اعمًٚمٛم٦م، وًمٕمؾ ُمـ أسمرزه٤م

 . ــ اًمٕمقعم٦م1

 . ــ اًمٖمزو اًمٗمٙمري2
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 ويٙمقن ُمّمدره٤م اعمجتٛمٕم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م :أهؿ افتحديات افداخؾقة: ادحقر افثاين

واًمٕمرسمٞم٦م، وأطمٞم٤مٟم٤ًم شمًٝمؿ سمٕمض اًمدول واعمجتٛمٕم٤مت إضمٜمٌٞم٦م ذم حت٘مٞم٘مٝم٤م، وًمٕمؾ ُمـ 

 :أسمرزه٤م

 . ــ اًمٗمئ٦م اًمْم٤مًم٦م1

 . ــ دقم٤مة اًمٗمتٜم٦م2

 :وهذا ُم٤م ؾمٞمتؿ اًمتحدث قمٜمف ذم هذا اعمٌح٨م

 احملٛس األٍٚ
 حتذٜات األَٔ ايؿهشٟ ارتاسد١ٝ

 ايعٛمل١: أٚاّل: 
ًمٚمٕمقعم٦م شمٕمريٗم٤مت سمٕمدد اًمدارؾملم هل٤م، طم٥ًم آٟمتامء اًمٗمٙمري واعمًتقى اًمث٘م٤مذم 

 :ٟمذيمر ُمٜمٝم٤م شمٕمريٗملم شمقوح ُمٗمٝمقُمٝم٤م، ومه٤م. واعمقىمػ ُمٜمٝم٤م ىمٌقًٓ ورومْم٤مً 

اًمٕمقعم٦م هل احل٤مًم٦م اًمتل شمتؿ ومٞمٝم٤م قمٛمٚمٞم٦م شمٖمٞمػم إٟمامط واًمٜمٔمؿ آىمتّم٤مدي٦م » -1

واًمث٘م٤مومٞم٦م وآضمتامقمٞم٦م، وجمٛمققم٦م اًم٘مٞمؿ واًمٕم٤مدات اًم٤ًمئدة، وإزاًم٦م اًمٗمقارق 

اًمديٜمٞم٦م واًم٘مقُمٞم٦م واًمقـمٜمٞم٦م، وذم إـم٤مر شمدويؾ اًمٜمٔم٤مم اًمرأؾمامزم احلدي٨م وومؼ 

اًمرؤي٦م إُمريٙمٞم٦م اعمٝمٞمٛمٜم٦م، واًمتل شمزقمؿ أهن٤م ؾمٞمدة اًمٙمقن وطم٤مُمٞم٦م اًمٜمٔم٤مم اًمٕم٤معمل 

 .(9ٍـ، ص1423الرقب، ). شاجلديد

اًمٕمقعم٦م ُمنموع طمْم٤مري همريب ُمٜمح٤مز ًمألُمريم٦م، هيدف إمم شمقطمٞمد إٟمامط » -2

احلٞم٤مشمٞم٦م ذم يمؾ جم٤مل سمٜمٛمط واطمد يتَّجف ٟمحق إظمذ سم٤مًمٜمٛمقذج اًمذي يًتٓمٞمع أن 

ٍـ، 1424احلارثي، ). شيٗمرض ٟمٗمًف، واًمذي ئمٝمر أٟمف يتٛمثؾ ذم اًمٜمٛمقذج إُمريٙمل

 .(385ص
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 :طًبٝات ايعٛمل١
ًمٚمٕمقعم٦م اًمٙمثػم ُمـ اًمًٚمٌٞم٤مت اًمتل شمتٕمٚمؼ سمٛمختٚمػ اعمج٤مٓت آىمتّم٤مدي٦م وآضمتامقمٞم٦م 

واًمٗمٙمري٦م واًمًٞم٤مؾمٞم٦م، واًمذي هيٛمٜم٤م هٜم٤م هق ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤معمج٤مل اًمٗمٙمري واًمث٘م٤مذم طمٞم٨م شم٘مقم 

سمؽموي٩م إيديقًمقضمٞم٤مت اًمٗمٙمري٦م اًمٖمرسمٞم٦م، وومروٝم٤م ذم اًمقاىمع ُمـ ظمالل اًمْمٖمقط »اًمٕمقعم٦م 

اًمًٞم٤مؾمٞم٦م واإلقمالُمٞم٦م وآىمتّم٤مدي٦م واًمٕمًٙمري٦م أيْم٤ًم: وذًمؽ ذم جم٤مٓت قمدة يمح٘مقق 

اإلٟم٤ًمن، واًمديٛم٘مراـمٞم٦م، وطم٘مقق إىمٚمٞم٤مت، وطمري٦م اًمرأي، وطمتك يتح٘مؼ ُم٤م روج ًمف 

، واًمتل شمٕمٜمل اًم٘مْم٤مء قمغم اًمديـ واًمٗمٙمر واًم٘مٞمؿ (هن٤مي٦م إيديقًمقضمٞم٤م)دقم٤مة اًمٕمقعم٦م ُمـ 

 .(16ٍـ، ص1426الياصر، ). شوإظمالق

سم٤مًمؽموي٩م ًمٚمت٘مٚمٞمٕم٤مت اًمٖمرسمٞم٦م وسمثٝم٤م ذم اعمجتٛمع اعمًٚمؿ سمام يٛمثؾ ظمروضم٤ًم قمغم »يمام شم٘مقم 

ىمٞمٛمف وقم٤مداشمف وشم٘م٤مًمٞمده، ُمـ أٟمقاع إًمًٌف وأٟمامط اعم٠ميمقٓت اًمٖمرسمٞم٦م وـمرق شمٜم٤موهل٤م، 

 .وأؾم٤مًمٞم٥م اًمتٕم٤مُمؾ ذم اعمٜم٤مؾم٤ٌمت وهمػمه٤م

واًمتل قم٤مدًة ُم٤م شمٙمقن دظمٞمٚم٦م قمغم أسمٜم٤مء اعمًٚمٛملم، ومتثؾ هم٤مرة صم٘م٤مومٞم٦م وطمِمٞم٦م قمغم أٟمامط 

 .(385ٍـ، ص1424احلارثي، ). شوأؾم٤مًمٞم٥م وـمرائؼ احلٞم٤مة اًمث٘م٤مومٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م

 : سمٕمض أصم٤مر اًمٕم٘مدي٦م ًمٚمٕمقعم٦م وُمٜمٝم٤م(29ٍـ، ص1424العنر، )وىمد ذيمر 

ظمٚمخ٦م قم٘مٞمدة اعمًٚمٛملم، واًمتِمٙمٞمؽ ومٞمٝم٤م: ومٕمرض احلٞم٤مة اًمٖمرسمٞم٦م قمؼم اًمٗمْم٤مئٞم٤مت،  -1

وُمِم٤مهدة إومالم واعمًٚمًالت ؾمٞمخٚمخؾ ويْمٕمػ ُمـ قم٘مٞمدة اعمًٚمٛملم ذم 

 .ٟمٗمقؾمٝمؿ

ٟمنم اًمٙمٗمر واإلحل٤مد: طمٞم٨م إن يمثػمًا ُمـ ؿمٕمقب شمٚمؽ اًمدول ٓ ي١مُمٜمقن سمديـ،  -2

وٓ يٕمؽمومقن سمٕم٘مٞمدة ؾماموي٦م: ومال طمرج قمٜمدهؿ إذا ٟمنموا أومالُم٤ًم ًمتٕمٚمؿ اًمًحر، 

 .يم٠مومالم اًمًحر ذم سمٕمض إًمٕم٤مب اًم٘مت٤مًمٞم٦م
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اًمدقمقة إمم اًمٜمٍماٟمٞم٦م: وم٤مًمٕمقعم٦م اًمٖمرسمٞم٦م شمتٞمح ًمٚمتٞم٤مرات اًمٗمٙمري٦م اًمٜمٍماٟمٞم٦م ٟمنم  -3

 .أومٙم٤مره٤م وُم٤ٌمدئٝم٤م، قمـ ـمريؼ آؾمتٗم٤مدة ُمـ شم٘مٜمٞم٤مهت٤م

وذًمؽ سم٤ميمت٤ًمب يمثػم ُمـ قم٤مداهتؿ اعمحرُم٦م اًمتل : شم٘مٚمٞمد اًمٜمّم٤مرى ذم قم٘مٞمدهتؿ -4

شم٘مدح ذم قم٘مٞمدة اعمًٚمؿ يم٤مٟٓمحٜم٤مء، وًمٌس اًم٘مالئد واًمّمٚم٤ٌمن، وإىم٤مُم٦م إقمٞم٤مد 

 .اًمٕم٤مُم٦م واخل٤مص٦م

 :ايٛقا١ٜ َٔ طًبٝات ايعٛمل١
ًمٙمل ٟمًتٗمٞمد ُمـ إجي٤مسمٞم٤مت اًمٕمقعم٦م وٟمت٘مل ؾمٚمٌٞم٤مهت٤م، قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمًتخدم اعمٜمٝم٩م »

آٟمت٘م٤مئل، وذًمؽ سم٘مٌقل ــ وم٘مط ــ ُم٤م ٓ خي٤مًمػ هقيتٜم٤م اًمديٜمٞم٦م وصمقاسمتٜم٤م اًمتل ٓ ٟم٤ًموم قمٚمٞمٝم٤م، 

ويٕمتؼم ذًمؽ ٟمنمًا ًمث٘م٤موم٦م اعم٘م٤موُم٦م وًمٞمس ُمٜمٕم٤ًم ًمٚمٕمقعم٦م سمخػمه٤م . وسمرومض ُم٤م يٕم٤مرض ذًمؽ

 .(138ٍـ، ص1429الفاضل، ). شوذه٤م

وومٞمام يتٕمٚمؼ سمٛم٘مررات اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م قمٚمٞمٝم٤م إسمراز ىمٞمؿ اًمتٗمقق اًمث٘م٤مذم واًمٗمٙمري 

اًمِمقرى، : وإدسمٞم٤مت احلْم٤مري٦م اعمٙم٤مومئ٦م واعمالئٛم٦م ًم٘مٞمؿ اًمٕمقعم٦م اًمث٘م٤مومٞم٦م واحلْم٤مري٦م، ُمثؾ

يمام قمٚمٞمٝم٤م أن شمًتققم٥م ُم٤م قمٜمد أظمريـ ُمـ قمٚمقم وُمٜمجزات . واًمٕمدل، وطم٘مقق اإلٟم٤ًمن

طمْم٤مري٦م وضمقاٟم٥م شم٘مٜمٞم٦م ُمع اعمح٤مومٔم٦م قمغم اخلّمقصٞم٦م اًمديٜمٞم٦م وقمدم اًمت٠مصمر اًمًٚمٌل 

 .سم٤مٟٓمٗمت٤مح اًمذي قمٜمدهؿ

 ايػضٚ ايؿهشٟ: ثاّْٝا: 

ًم٘مد أدرك أقمداء اإلؾمالم أن متًؽ اعمًٚمٛملم سمديٜمٝمؿ، وُم٤م يٜمت٩م قمٜمف ُمـ شمراسمٓمٝمؿ 

ووطمدهتؿ هق اًمن احل٘مٞم٘مل ًم٘مقهتؿ: وم٠مىمٌٚمقا ضم٤مهديـ قمغم دراؾم٦م هذا اًمديـ، وحم٤موًم٦م 

اًمتٕمرف قمغم قمٚمقُمف وًمٖمتف وآداسمف، طمتك يٛمٙمٜمٝمؿ ذًمؽ ُمـ إدراك اًمثٖمرات اًمتل يًتٓمٞمٕمقن 

آٟمٓمالىم٦م ُمٜمٝم٤م عمٝم٤ممجتف واًمتِمٙمٞمؽ ومٞمف، واؾمتٕم٤مٟمقا قمغم حت٘مٞمؼ أهداومٝمؿ اخلٌٞمث٦م سمِمتك 

 .اًمًٌؾ وإؾم٤مًمٞم٥م واًمقؾم٤مئؾ
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ٱ  ٻ  ٻ   ﴿: وٓ قمج٥م ومٝمذا دأب أقمداء اإلؾمالم دوُم٤ًم وأسمدًا، ىم٤مل شمٕم٤ممم

: ؾمقرة اًمتقسم٦م)﴾ ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ            ڀ  ڀ       ڀ  ڀ     ٺ  ٺ

 .(32آي٦م 

إهم٤مرة إقمداء قمغم أُم٦م ُمـ إُمؿ سم٠مؾمٚمح٦م »: وُمّمٓمٚمح اًمٖمزو اًمٗمٙمري، ي٘مّمد سمف

ُمٕمٞمٜم٦م، وأؾم٤مًمٞم٥م خمتٚمٗم٦م، ًمتدُمػم ىمقاه٤م اًمداظمٚمٞم٦م، وقمزائٛمٝم٤م وُم٘مقُم٤مهت٤م، واٟمتٝم٤مك يمؾ ُم٤م 

 .(9ت، ص.الصايح، د). شمتٚمؽ

ىمٞم٤مم أقمداء اإلؾمالم »: ويٛمٙمـ شمٕمريػ اًمٖمزو اًمٗمٙمري اعمٕم٤مدي ًمإلؾمالم سم٠مٟمف

وظمّمقُمف ُمـ هيقد وٟمّم٤مرى وُمٚمحديـ وٟمحقهؿ، سمٛمح٤مرسمتف وحم٤موًم٦م اًم٘مْم٤مء قمٚمٞمف، 

وإي٘م٤مف ُمده، وإظمراج اعمًٚمٛملم ُمٜمف أو سومٝمؿ قمـ اًمتٛمًؽ سمف، إلطمٙم٤مم اًمًٞمٓمرة قمٚمٞمٝمؿ 

 .(14ٍـ، ص1421حمند، ). شواؾمتٖمالل وؿمؾ سمقاقم٨م اًم٘مقة ومٞمٝمؿ، سم٤مًمٓمرق همػم اًمٕمًٙمري٦م

 :أٖذاف ايػضٚ ايؿهشٟ
 : ٟمقضمزه٤م ومٞمام يكم(149 ــ 147ت، ص.الصايح، د)ًمٚمٖمزو اًمٗمٙمري أهداف قمديدة ذيمره٤م 

أن شمٔمؾ اًمِمٕمقب اإلؾمالُمٞم٦م ظم٤موٕم٦م ًمٜمٗمقذ اًم٘مقى اعمٕم٤مدي٦م هل٤م، وشم٤مسمٕم٦م ًمٚمدول  -1

 .اًمٙمٌػمة اعمت٘مدُم٦م، شمتٌٜمك أومٙم٤مره٤م  وحت٤ميمل ُمٜم٤مهجٝم٤م اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م دون متحٞمص

اٟمتزاع ُم٘مقُم٤مت اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل، وإوٕم٤مف صم٘م٦م اعمًٚمٛملم سمؽماصمٝمؿ سم٨ٌم روح  -2

 .اًمِمؽ ومٞمف، وإصم٤مرة اًمِمٌٝم٤مت طمقًمف

إوٕم٤مف اًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م ذم ٟمٗمقس اعمًٚمٛملم وسومٝمؿ قمـ اًمتٛمًؽ سم٤مإلؾمالم  -3

 .ٟمٔم٤مُم٤ًم وؾمٚمقيم٤مً 

اًمٜمٞمؾ ُمـ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، وشمِمجٞمع اًمٚمٝمج٤مت اًمٕم٤مُمٞم٦م ًمتحؾ حمؾ ًمٖم٦م اًم٘مرآن  -4

 .اًمٙمريؿ
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حم٤موًم٦م وىمػ اٟمتِم٤مر اإلؾمالم، واًمٕمٛمؾ قمغم وىمػ َُمّده سمتِمقيف صقرشمف،  -5

 .واًمتِمٙمٞمؽ ذم أصقًمف وُمّم٤مدره

 :َٛاد١ٗ حتذٜات ايػضٚ ايؿهشٟ

إن اًمقاضم٥م قمغم اعمًٚمٛملم ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ واًمٗمٙمر يمِمػ خمٓمٓم٤مت اًمٖمزو اًمٗمٙمري 

واًمتّمدي هل٤م وسمٞم٤من زيٗمٝم٤م سم٤مٕؾم٤مًمٞم٥م اعمٜم٤مؾم٦ٌم، ودقمقة أسمٜم٤مء إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م إمم وطمدة 

اًمّمػ اعمًٚمؿ واًمتٛمًؽ سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، ومٝمام اًمٕمّمٛم٦م واًمٜمج٤مة ُمـ ومتـ اًمِمٝمقات 

 .واًمِمٌٝم٤مت اًمتل يثػمه٤م أقمداء اإلؾمالم

وُمـ إؾمس اًمالزُم٦م ًمٜمج٤مح ُمقاضمٝم٦م اًمٖمزو، أن شمٙمقن اعمقاضمٝم٦م مج٤مقمٞم٦م وقم٤مُم٦م قمغم »

ُمًتقى اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل، ومتتٕم٤مون ومٞمٝم٤م إىمٓم٤مر اإلؾمالُمٞم٦م مجٞمٕم٤ًم، ويمذا احلٙمقُم٤مت يمٚمٝم٤م 

واعم١مؾم٤ًمت اًمرؾمٛمٞم٦م واًمِمٕمٌٞم٦م ذم اعمجتٛمع، واًمٕمٚمامء وإومراد واًمٌٞم٧م ُمع رضورة اًمتٜمًٞمؼ 

 .(248ٍـ، ص1421حمند، ). شذم اجلٝمقد ًمتتٙم٤مُمؾ ذم آداء ُمٝمٛمتٝم٤م

ويرى اًم٤ٌمطم٨م أن اعمقاضمٝم٦م اًمٗمٕم٤مًم٦م شمتٛمثؾ ذم أن يٕمرف يمؾ ُمٜم٤م دوره وُم٤م ًمف وُم٤م قمٚمٞمف، 

ومٞم١مدي ُم٤م هق ُمٓمٚمقب ُمٜمف دون يَمٍؾ أو شمقاٍن، وأن يٕمٚمؿ سم٠مٟمف قمغم صمٖمرة ُمـ صمٖمقر اإلؾمالم 

 .ومال ي١مشملم ُمـ ىمٌٚمف
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 احملٛس ايجاْٞ
 حتذٜات األَٔ ايؿهشٟ ايذاخ١ًٝ

 ايؿ١٦ ايطاي١: أٚاّل: 

اًمٗمئ٦م اًمْم٤مًم٦م ُمّمٓمٚمح يٓمٚمؼ قمغم ومرىم٦م أو ـم٤مئٗم٦م ُمـ أصح٤مب اًمٗمٙمر اعمٜمحرف، 

ظمرضم٧م قمغم اإلُم٤مم وُمرىم٧م ُمـ اًمديـ وٟمزقم٧م يده٤م ُمـ مج٤مقم٦م اعمًٚمٛملم، وم٘م٤مُم٧م سم٤مًمتٙمٗمػم 

 .واًمتٗمجػم، وقمٛمٚمٞم٤مت آٟمتح٤مر واًمتخري٥م

ومٙمؿ أٟمٗمس ُمًٚمٛم٦م سمريئ٦م ُأزه٘م٧م سم٠ميدهيؿ، ويمؿ ُمـ  أُمقال وممتٚمٙم٤مت ُأشمٚمٗم٧م سمٗمٕمٚمٝمؿ 

اعمِملم، مل يرمحقا ـمٗماًل وٓ ؿمٞمخ٤ًم وٓ اُمرأة، ومل يراقمقا أي ىمٞمؿ ديٜمٞم٦م وأظمالىمٞم٦م، ومل ي٤ٌمًمقا 

 .سمنمع وٓ قم٘مؾ وٓ إٟم٤ًمٟمٞم٦م

اختذهؿ اًمِمٞمٓم٤من أقمقاٟم٤ًم ومٙم٤مٟمقا ُمٕمقل هدم ذم ضمًد إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، وىمدُمقا صقرًة 

ىم٤ممت٦م قمـ اإلؾمالم وأهٚمف، ومٝمؿ ٓ ًمإلؾمالم ٟمٍموا، وٓ ًمٚمٙمٗمر يمنوا، سمؾ ٕقمداء اًمديـ 

 .ظمدُمقا

وإن ُمٗم٤مرىم٦م اجلامقم٦م واخلروج قمغم اإلُم٤مم ومٞمٝم٤م ُمـ اعمحـ واًمٌالي٤م ُم٤م اهلل سمف قمٚمٞمؿ: ومٗمٞمٝم٤م 

اؾمتٌدال ًمألُمـ سم٤مخلقف واًمِمٌع سم٤مجلقع، وإراىم٦م ًمٚمدُم٤مء وهتؽ ًمألقمراض وهن٥م ًمألُمقال 

وىمٓمع ًمٚمًٌٞمؾ، وشمًٚمط ًمٚمًٗمٝم٤مء واٟمتِم٤مر ًمٚمجٝمؾ، وٟم٘مص ذم اًمٕمٚمؿ وأهٚمف ووٕمػ ًمٚمديـ 

ڑ   ڑ  ک  ﴿: وإىم٤مُمتف، ويمؾ ًمقن ُمـ أًمقان اًمٗم٤ًمد ذم إرض، واهلل شمٕم٤ممم ي٘مقل

 .(205آي٦م : ؾمقرة اًمٌ٘مرة)﴾ ک

ويٙمٗمل ذم اًمتٕمٌػم قمـ ُمٗم٤مؾمد اخلروج قمغم اجلامقم٦م ووسم٤مًمف قمغم إومراد واعمجتٛمٕم٤مت، 

اجلامقم٦م »: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: طمدي٨م اًمٜمٕمامن سمـ سمِمػم ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل

 .(278، ص4ت، جـ.ابً حيبل، د). شرمح٦م، واًمٗمرىم٦م قمذاب
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وًمٕمٚمــف ٓ ُيٕمرف ـم٤مئٗمـ٦م ظمرضم٧م قمغم »: وي٘مــقل ؿمٞمــخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞمــ٦م رمحف اهلل

. شذي ؾمٚمٓم٤من إٓ ويمــ٤من ذم ظمروضمٝمــ٤م ُمـ اًمٗمًـ٤مد ُم٤م هق أقمٔمؿ ُمـ اًمٗم٤ًمد اًمذي أزاًمتف

 .(73ٍـ، ص1419آل عبد الكريه، )

 دعا٠ ايؿت١ٓ: ثاّْٝا: 

ضم٤مء اًمديـ اإلؾمالُمل سمآداب قمٔمٞمٛم٦م، وشمقضمٞمٝم٤مت ؾم٤مُمٞم٦م ٟمٌٞمٚم٦م، هم٤ميتٝم٤م إصالح 

 .اعمجتٛمع، وملِّ اًمِمٛمؾ، وًمزوم اًمّمػ اًمقاطمد، ذم ؾم٤مئر اعمقاىمػ واعمقاـمـ واعمٜم٤مؾم٤ٌمت

وًمٙمـ دقم٤مة اًمٗمتٜم٦م واًمٗم٤ًمد ٓ يروق هلؿ شمالطمؿ اعمًٚمٛملم وشمقطمٞمد صٗمٝمؿ، وٓ هيٜم٠م 

قمٞمِمٝمؿ إٓ سمقضمقد اًمٗمرىم٦م واًمِمحٜم٤مء، وإطمالل اًمٕمداوة واًمٌٖمْم٤مء ذم اعمجتٛمع اعمًٚمؿ: 

وم٠مظمذوا قمغم قمقاشم٘مٝمؿ زرع اًمٗمتـ ذم أوؾم٤مط اعمًٚمٛملم، واًمتِمٙمٞمؽ ذم اًمٜمقاي٤م، وُم٘م٤مسمٚم٦م 

اإلطم٤ًمن سم٤مإلؾم٤مءة، ُمًتخدُملم ـمرق ُمتٜمققم٦م ووؾم٤مئؾ ُمتٕمددة ًمٌٚمقغ ُمآرهبؿ اخلٌٞمث٦م 

 .وومٕمٚمٝمؿ اعمِملم

 يم٤من اًمٜم٤مس ي٠ًمًمقن رؾمقل اهلل: قمـ أيب إدريس اخلَْقٓين أٟمف ؾمٛمع طمذيٗم٦م سمـ اًمٞمامن ي٘مقل

ي٤م رؾمقل : صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمـ اخلػم، ويمٜم٧م أؾم٠مًمف قمـ اًمنمِّ خم٤موم٦م أن ُيدريمٜمل وم٘مٚم٧م

: اهلل، إٟم٤م يمٜم٤َّم ذم ضم٤مهٚمٞم٦م وذٍّ ومج٤مءٟم٤م اهلل هبذا اخلػم، ومٝمؾ سمٕمد هذا اخلػم ُمـ ذ؟ ىم٤مل

ـْ »: وهؾ سمٕمد هذا اًمنم ُمـ ظمػم؟ ىم٤مل: ىمٚم٧م. «كعؿ» وُم٤م َدظَمٜمَُف؟ : ىمٚم٧م. «كعؿ وؾقف َدَخ

ومٝمؾ سمٕمد ذًمؽ اخلػم ُمـ ذ؟ : ىمٚم٧م. «ؿقٌم ُيدون بغر هديل، تعرف مـفؿ وتـؽر»: ىم٤مل

ومام شم٠مُمروين إن : ىمٚم٧م. «كعؿ دظاة إػ أبقاب جفـؿ، مـ أجاهبؿ إفقفا ؿذؾقه ؾقفا»: ىم٤مل

وم٢من مل يٙمـ هلؿ مج٤مقم٦م وٓ : ىمٚم٧م. «تؾزم مجاظة ادسؾؿغ وإمامفؿ»: أدريمٜمل ذًمؽ؟ ىم٤مل

ؾاظتزل تؾؽ افػرق ـؾفا، وفق أن تعضَّ بلصؾ صجرة حتك يدرـؽ ادقت »: إُم٤مم؟ ىم٤مل

 .(2595، ص6ٍـ، جـ1407البداري، ). «وأكت ظذ ذفؽ

ومٙمؾ داٍع إمم ذ وومتٜم٦م ووم٤ًمد وسمٖمل، ومٝمق ُمـ اًمدقم٤مة إمم أسمقاب ضمٝمٜمؿ: يم٠مصح٤مب »

إهقاء واًمٗمرق ذم اًم٘مديؿ واحلدي٨م، ؾمقاء أيم٤مٟم٧م دقمقشمف سم٤مًم٘مقل أم سم٤مًمٗمٕمؾ أم هبام ُمٕم٤ًم، 
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الػامدي، ). شومٕمٚمٞمف وزر دقمقشمف إمم اًمٗمتـ وهمػمه٤م ُمـ اًمِمـرور وإهقاء وأراء وأصم٤مم

 .(355ٍـ، ص1427

وقمغم هذا وم٢من دقم٤مة اًمٗمتٜم٦م يدظمٚمقن وٛمـ اًمدقم٤مة إمم أسمقاب ضمٝمٜمؿ وقمٚمٞمٝمؿ وزر 

مـ دظا إػ هدى ـان فف مـ إجر مثؾ أجقر مـ »: أشم٤ٌمقمٝمؿ يمام ىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

تبعف ٓ يـؼص ذفؽ مـ أجقرهؿ صقئًا، ومـ دظا إػ ضالفة ـان ظؾقف مـ اإلثؿ مثؾ آثام 

 .(2060، ص4ت، جـ.مصله، د). «مـ تبعف ٓ يـؼص ذفؽ مـ آثامفؿ صقئاً 

ًمذًمؽ وم٢من اًم٤ٌمطم٨م يرى أن دقم٤مة اًمٗمتٜم٦م يٛمثٚمقن حتدي٤ًم داظمٚمٞم٤ًم ُمـ اًمتحدي٤مت اعمٕم٤مسة 

 .اًمتل شمقاضمف إُمـ اًمٗمٙمري وحتقل دون حت٘مٞم٘م٦م

 ٱٱٱ

  



   78 
 

 

 املبحث الثالث

 

يم٤مٟم٧م اجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م ذم اًم٘مرن اًمث٤مين قمِمـر اهلجري شمرزخ حت٧م وـم٠مة اًمتِمـرذم 

اًمًٞم٤مد واًمتٗمٙمؽ آضمتامقمل واًمتدهقر إُمٜمل وآظمتالل اًمٕم٘مدي، ومٜمًـل يمثػم ُمـ 

 .اًمٜم٤مس شمراث ؾمٚمٗمٝمؿ اًمّم٤مًمح، ووٕمػ ومٞمٝمؿ اًم٘مٞم٤مم سم٤مًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح

اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ : وم٘مٞمض اهلل شمٕم٤ممم هل٤م ذم ذًمؽ اًمقىم٧م إُم٤مُملم ضمٚمٞمٚملم خمٚمّملم، ومه٤م

اًمقه٤مب، واإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد رمحٝمام اهلل، ومِمد أطمدمه٤م أزر أظمر، وشمٕم٤مهدا قمغم  قمٌد

اًمدقمقة واإلصالح، ومح٤مًمٗمٝمام اًمتقومٞمؼ واًمٜمج٤مح سمٗمْمؾ اهلل وقمقٟمف، وسمدأت إُم٦م شمًتٕمٞمد 

قم٤مومٞمتٝم٤م وشمرضمع إمم رهب٤م، وٟمام اخلػم واشمًٕم٧م آصم٤مره طمتك ُٟم٘مل صمقب اًمديـ اًم٘مقيؿ مم٤م يم٤من ىمد 

قمٚمؼ سمف ُمـ دٟمس اًمٌدع واعمٜمٙمرات: وم٠مظمذ اًمٕمٚمؿ يٜمتِمـر سملم اًمٜم٤مس، واحلٞم٤مة شمتامصمؾ 

ًمالؾمت٘مرار وشمزدهر سم٤مخلػم ذم فمؾ اًمدوًم٦م اًمًٕمقدي٦م إومم صمؿ اًمث٤مٟمٞم٦م، اًمٚمتلم طم٘م٘مت٤م وطمدة 

 .ؾمٞم٤مؾمٞم٦م ٓ يًتٝم٤من هب٤م

اًمٕمزيز آل ؾمٕمقد رمحف اهلل، ومت٤مسمع  صمؿ اٟمتٝمك أُمر هذه اًمدقمقة اإلصالطمٞم٦م إمم اعمٚمؽ قمٌد

اعمًػمة جمددًا اًمٕمٝمد قمغم اعميض ذم ـمريؼ اإلصالح اًمِم٤مُمؾ، قمغم أؾم٤مس قم٘مٞمدة اإلؾمالم 

وذيٕمتف اًمًٛمح٦م، ومجٛمع أؿمت٤مت هذه اًمٌالد اًمقاؾمٕم٦م، وضمٕمٚمٝم٤م شمًػم حت٧م راي٦م واطمدة 

 .وٟمٔم٤مم واطمد

وقمغم اًمرهمؿ ُمـ اًمٔمروف اًمت٤مرخيٞم٦م اًمّمٕم٦ٌم اًمتل واضمٝمتف ذم أصمٜم٤مء شمقطمٞمد اًمٌالد، وم٘مد 

يم٤من طمريّم٤ًم قمغم إٟمٗم٤مذ ُمٜمٝم٩م اإلؾمالم ذم احلٙمؿ واعمجتٛمع ُمٝمام قمٔمٛم٧م اًمّمٕمقسم٤مت 

 .واًمتحدي٤مت

اًمٕمزيز  ومتيض اعمًػمة ذم حت٘مٞمؼ هذا إُمؾ اإلؾمالُمل اًمٙمٌػم سمتًٚمؿ أسمٜم٤مء اعمٚمؽ قمٌد
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اًمراي٦م ُمـ سمٕمده، ُمّمٛمٛملم قمغم اًمتزاُمٝمؿ سم٤معمًػمة اعم٤ٌمريم٦م قمغم اًمرهمؿ ُمـ اًمتحدي٤مت اًمٙمثػمة 

اًمتل شمٕمؽمض اًمٓمريؼ، وجمدديـ اًمٕمٝمد قمغم اًمث٤ٌمت قمغم هذا اعمٜمٝم٩م اًمرسم٤مين اخل٤مًمد، 

وُمقاصٚم٦م اًمٕمٛمؾ سمنميٕم٦م اإلؾمالم واحلٙمؿ سمٛم٘متْم٤مه٤م، واُمتث٤مل ىِمَٞمٛمف وُم٤ٌمدئف وشمٕم٤مًمٞمٛمف ذم 

 .(107 ــ 105ٍـ، ص1423الرتكي، ). يمؾ ؿم٠من ُمـ ؿم١مون احلٞم٤مة

اًمٕمزيز رمحف اهلل ذم يمٚمٛمتف اًمتل أًم٘م٤مه٤م  وذم هذا اًمًٞم٤مق ي٘مقل اعمٚمؽ ومٝمد سمـ قمٌد

وإن اًمٕم٤ممل اًمذي يت٤مسمع شمٓمقر هذه اًمٌالد وشم٘مدُمٝم٤م، »: سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم صدور إٟمٔمٛم٦م إؾم٤مؾمٞم٦م

ًمٞمٜمٔمر سمت٘مدير سم٤مًمغ عم٤م شمًػم قمٚمٞمف ُمـ ؾمٞم٤مؾم٦م داظمٚمٞم٦م حترص قمغم أُمـ اعمقاـمـ واؾمت٘مراره، 

وؾمٞم٤مؾم٦م ظم٤مرضمٞم٦م ُمتزٟم٦م حترص قمغم إىم٤مُم٦م اًمٕمالىم٤مت ُمع اًمدول واإلؾمٝم٤مم ومٞمام يث٧ٌم دقم٤مئؿ 

 .(107الرتكي، املرجع الصابع، ص). شاًمًالم ذم هذا اًمٕم٤ممل

وسم٤مرك اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم شمٓمقر اعمٛمٚمٙم٦م شمٓمقرًا ىمٞم٤مؾمٞم٤ًم وضمٞمزًا ذم خمتٚمػ اعمج٤مٓت، 

ومتٞمزت متٞمزًا ُمٚمحقفم٤ًم ذم مح٤مي٦م إُمـ اًمٗمٙمري وصٞم٤مٟمتف داظمؾ اعمجتٛمع اًمًٕمقدي، وُم٤م 

 :ضم٤مء هذا اًمتٛمٞمز إٓ سمتقومٞمؼ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، صمؿ سم٤مٕظمذ سمٕمدة قمقاُمؾ، وُمٜمٝم٤م

 وم٤معمٛمٚمٙم٦م دوًم٦م ُمًٚمٛم٦م ي٘مقم طمٙمٛمٝم٤م :اظتامدها ظذ افؽتاب وافسـة دم افتؼيع :أٚاّل

قمغم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وؾمٜم٦م حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وشمٓمٌٞمؼ ذيٕم٦م اهلل ىمقًٓ وقمٛماًل، وىمد 

إٟمٜمل رضمؾ ؾمٚمٗمل، وقم٘مٞمديت »: اًمٕمزيز آل ؾمٕمقد قمـ ذًمؽ سم٘مقًمف قمؼم اعمٚمؽ اعم١مؾمس قمٌد

 .(71ٍـ، ص1428احلربي، ). شهل اًمًٚمٗمٞم٦م اًمتل أُمٌم سمٛم٘متْم٤مه٤م قمغم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م

وقمٜمدُم٤م ـمٚم٧ٌم هٞمئ٦م إُمؿ اعمتحدة ُمـ اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م ٟمًخ٦م ُمـ »

اًمٕمزيز رمحف اهلل إمم هٞمئ٦م إُمؿ ٟمًخ٦م ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ،  دؾمتقره٤م، أرؾمؾ اعمٚمؽ قمٌد

 .شدؾمتقر اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م»وىم٤مل هذا هق 

وم٤مًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سمٛمّم٤مدره٤م اعمتٕمددة هل دؾمتقر اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م، وي٠ميت 

. شذم اعم٘م٤مم إول ُمٜمٝم٤م ُم٤م ضم٤مء ذم يمت٤مب اهلل اًمٙمريؿ وؾمٜم٦م رؾمقًمف حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

 .(80ٍـ، ص1425احلكيل، )
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 وهذه ُمـ اًمٜمٕمؿ اًمٙمؼمى اًمتل أٟمٕمؿ اهلل هب٤م قمغم هذه :شالمتفا مـ آشتعامر :ثاّْٝا

سم٘مل هذا اعمجتٛمع سم٠مُمٞمتف اًمٗمٓمري٦م مل يتٚمقث ومٙمره سم٤مًمٗمٚمًٗم٤مت وأًمقان »اًمٌالد: وٟمتٞمج٦م ًمذًمؽ 

اًمؽماث اًمث٘م٤مذم اًمٌنمي اًمذي يٛمثؾ سمٛمجٛمققمف أـمٞم٤موم٤ًم ُمـ اًمتٜم٤مىمْم٤مت اعمٕمرومٞم٦م واًمتّمقرات 

اًمذهٜمٞم٦م، ومٙم٤من هلذا اًمّمٗم٤مء اًمٕم٘مدي دوره اًم٤ٌمرز ذم ُمقاضمٝم٦م أي ُمٔمٝمر ُمـ ُمٔم٤مهر اًمٖمزو 

اًمٗمٙمري، وىمد أدى آؾمتٕمامر اًمٖمريب ًمٚمٌالد اًمٕمرسمٞم٦م إمم ُمٗم٤مؾمد قمٔمٞمٛم٦م: طمٞم٨م ىم٤مم سم٢مطمالل 

ىمقاٟمٞمٜمف اًمقوٕمٞم٦م حمؾ ذيٕم٦م اإلؾمالم، وسمحامي٦م اعمٜمٍميـ ًمٚم٘مٞم٤مم سم٠مدوارهؿ اًمْمالًمٞم٦م، 

وسم٢مؿم٤مقم٦م آٟمحراف اًمٗمٙمري قمؼم إوم٤ًمد اًمتٕمٚمٞمؿ واإلقمالم، وسمٜمنم اًمتحٚمؾ واًمٗم٤ًمد اخُلٚم٘مل 

 .(73، 72ٍـ، ص1428احلربي، ). شقمـ ـمريؼ احل٤مٟم٤مت واًمٌٖم٤مء وٟمحقه٤م

وهلذا يم٤مٟم٧م شمريم٦م آؾمتٕمامر اًمتل ظمٚمٗمٝم٤م سمٕمده صم٘مٞمٚم٦م قمغم اعمجتٛمٕم٤مت اًمتل ايمتقت 

 .سمٜم٤مره، ويم٤مٟم٧م ٟمج٤مة اعمجتٛمع اًمًٕمقدي ُمـ هذا آؾمتٕمامر قم٤مُمؾ ظمػم أراده اهلل ًمف

 ومٝمل حت٨م قمغم اًمٕمٚمؿ وٟمنمه، وشمًٛمع ُمـ اًمٕمٚمامء :احتػاؤها بافعؾؿ وافعؾامء :ثايجّا

اًمدوًم٦م اًمًٕمقدي٦م ُمٜمذ »: وحتؽمُمٝمؿ، وذم ذًمؽ ي٘مقل اًمِمٞمخ ص٤مًمح اًمٗمقزان طمٗمٔمف اهلل

ٟمِم٠مت وهل شمٜم٤مس اًمديـ وأهٚمف، وُم٤م ىم٤مُم٧م إٓ قمغم هذا إؾم٤مس، وُم٤م شمٌذًمف أن ُمـ 

ُمٜم٤مسة اعمًٚمٛملم ذم يمؾ ُمٙم٤من سم٤معم٤ًمقمدات اعم٤مًمٞم٦م، وسمٜم٤مء اعمرايمز اإلؾمالُمٞم٦م واعم٤ًمضمد، 

وإرؾم٤مل اًمدقم٤مة، وـمٌع اًمٙمت٥م وقمغم رأؾمٝم٤م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، وومتح اعمٕم٤مهد اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

واًمٙمٚمٞم٤مت اًمنمقمٞم٦م، وحتٙمٞمٛمٝم٤م ًمٚمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، وضمٕمؾ ضمٝم٦م ُمًت٘مٚم٦م ًمألُمر سم٤معمٕمروف 

واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر ذم يمؾ سمٚمد، يمؾ ذًمؽ دًمٞمؾ واوح قمغم ُمٜم٤مسهت٤م ًمإلؾمالم وأهٚمف، 

 .(452ٍـ، ص1430العتييب، ). شوؿمجك ذم طمٚمقق أهؾ اًمٜمٗم٤مق وأهؾ اًمنم واًمِم٘م٤مق

وي٘مقل اًمِمٞمخ ُم٘مٌؾ اًمقادقمل رمحف اهلل ذم ُمٕمرض يمالُمف قمـ حم٤مؾمـ اًمدوًم٦م 

اًمٕمزيز رمحف اهلل  ُمـ ذًمؽ شمٙمريٛمٝمؿ ًمٚمٕمٚمامء: وم٘مد أوص٤مهؿ واًمدهؿ قمٌد»: اًمًٕمقدي٦م

 .(453العتييب، املرجع الصابل، ص). شسمذًمؽ، ومٝمؿ جُيٚمقن اًمٕمٚمامء وي٘مدروهنؿ هم٤مي٦م اًمت٘مدير

 .إن إيمراُمٝمؿ ًمٚمٕمٚمؿ وأهٚمف ُيٕمتؼم ُمٜم٘م٦ٌم هلؿ يذيمرون ومٞمِمٙمرون هب٤م، ومجزاهؿ اهلل ظمػماً 
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وًم٘مد يم٤من ــ وٓ يزال ــ ًمٚمٛمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م اًمدور اًمرائد، واًم٘مدح اعمٕمال ذم 

ُمقاضمٝم٦م حتدي٤مت إُمـ اًمٗمٙمري واًمٕمٛمؾ قمغم حم٤مرسم٦م اإلره٤مب واًمٖمٚمق واًمتٓمرف سمام يٙمٗمؾ 

 .مح٤مي٦م اعمجتٛمع وأُمٜمف واؾمت٘مراره، وجيٜم٥م أومراده دروب اًمٖمقاي٦م وُمت٤مه٤مت آٟمحراوم٤مت

وىمد متثؾ ذًمؽ ذم جم٤مل إؾمٝم٤مُم٤مهت٤م اًمٌٜم٤َّمءه وضمٝمقده٤م احلثٞمث٦م قمغم اعمًتقيلم اعمحكم 

 :واًمدوزم، ويتْمح ذًمؽ ُمـ ظمالل اعمح٤مور اًمت٤مًمٞم٦م

 احملٛس األٍٚ
 ادتٗٛد املبزٚي١ ع٢ً املظت٣ٛ ايذٚيٞ

 : قمغم اًمٜمحق أيت(610 ـ 608ٍـ، ص1430العتييب، )وُمـ شمٚمؽ اجلٝمقد ُم٤م ذيمره٤م 

اعم٤ًممه٦م اًمٗمٕم٤مًم٦م ذم قمدد ُمـ اًم٘مرارات اًمتل أصدره٤م جمٚمس وزراء اًمداظمٚمٞم٦م  -1

 :اًمٕمرب واهل٤مدوم٦م إمم شمٕمزيز اًمتٕم٤مون إُمٜمل سملم اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م، وُمـ أمهٝم٤م

 .آؾمؽماشمٞمجٞم٦م إُمٜمٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦م-أ 

 .آؾمؽماشمٞمجٞم٦م إُمٜمٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦م عمٙم٤مومح٦م اإلره٤مب-ب 

 .آؾمؽماشمٞمجٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمحامي٦م اعمدٟمٞم٦م-ج 

 .آؾمؽماشمٞمجٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اإلقمالُمٞم٦م ًمٚمتققمٞم٦م إُمٜمٞم٦م واًمقىم٤مي٦م ُمـ اجلريٛم٦م-د 

: وًمتٗمٕمٞمؾ هذه آؾمؽماشمٞمجٞم٤مت وىمَّٕم٧م اًمدوًم٦م قمغم قمدد ُمـ آشمٗم٤مىمٞم٤مت ُمٜمٝم٤م

 .م1998اًمتقىمٞمع قمغم آشمٗم٤مىمٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦م عمٙم٤مومح٦م اإلره٤مب قم٤مم 

 .اعمقاوم٘م٦م قمغم ُمٕم٤مهدة ُمٜمٔمٛم٦م اعم١ممتر اإلؾمالُمل طمقل اإلره٤مب -2

وىم٤مُم٧م اعمٛمٚمٙم٦م يمذًمؽ سم٤مًمتقىمٞمع قمغم إطمدى قمنمة اشمٗم٤مىمٞم٦م دوًمٞم٦م قمغم صٕمٞمد  -3

 .إُمؿ اعمتحدة عمٙم٤مومح٦م اإلره٤مب

اًمتٜم٤مول اإلقمالُمل اعمًتٛمر ًمإلره٤مب، وقمٜم٤مسه، وأؿمٙم٤مًمف، وأهداومف اًمٌٖمٞمْم٦م،  -4

 .وذح ُم٤م يدور ُمـ أطمداث ذم اًمٕم٤معملم اًمٕمريب واإلؾمالُمل سمِمٙمؾ ظم٤مص
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ُمِم٤مريم٤مهت٤م ذم مجٞمع اعمح٤مومؾ واعم١ممترات اًمدوًمٞم٦م واعمٜمٔمامت واهلٞمئ٤مت واعمج٤مًمس  -5

وهمػمه٤م مم٤م ًمف صٚم٦م سمتٙم٤مشمػ اجلٝمقد عمٙم٤مومح٦م اإلره٤مب، طمتك إهن٤م دقم٧م إمم إقمداد 

ُم١ممتر دوزم هيدف إمم إسمرام اشمٗم٤مق دوزم ؿم٤مُمؾ عمٙم٤مومح٦م اإلره٤مب وُيٕمّرف 

اإلره٤مب شمٕمريٗم٤ًم ُمقطمدًا ُيٜمٝمل أي اظمتالوم٤مت ذم شمٕمريٗمف سملم دول اًمٕم٤ممل، صمؿ حيدد 

إضمراءات ُمٚمزُم٦م جلٛمٞمع اًمدول عمح٤مرسم٦م مجٞمع أؿمٙم٤مل اإلره٤مب، إٓ أن إقمالن 

م مل يتْمٛمـ 1994هٞمئ٦م إُمؿ اعمتحدة طمقل ُمٙم٤مومح٦م اإلره٤مب اًمّم٤مدر ذم 

شمٕمريٗم٤ًم حمددًا: ًمذا دقم٧م اعمٛمٚمٙم٦م ُمـ ظمالل ُم١ممتر وزراء ظم٤مرضمٞم٦م اًمدول 

 :م إمم ُم٤م ي٠ميت2001اإلؾمالُمٞم٦م اعمٜمٕم٘مد ذم اًمدوطم٦م قم٤مم 

اٟمٓمالىم٤ًم ُمـ أطمٙم٤مم ُمٕم٤مهدة ُمٜمٔمٛم٦م اعم١ممتر اإلؾمالُمل عمٙم٤مومح٦م اإلره٤مب اًمدوزم 

وم٘مد أيمد اعم١ممتر اؾمتٕمداد ُدَوًمف ذم اإلؾمٝم٤مم سمٗمٕم٤مًمٞم٦م ذم إـم٤مر ضمٝمد مج٤مقمل حت٧م 

ُمٔمٚمٛم٦م إُمؿ اعمتحدة ًمٙمقهن٤م اعمحٗمؾ اًمذي متثؾ ومٞمف مجٞمع دول اًمٕم٤ممل ًمتٕمريػ 

فم٤مهرة اإلره٤مب سمٛمختٚمػ أؿمٙم٤مًمف دون اٟمت٘م٤مئٞم٦م أو ازدواضمٞم٦م وُمٕم٤مجل٦م أؾم٤ٌمسمف 

 .واضمتث٤مث ضمذوره وحت٘مٞمؼ آؾمت٘مرار وإُمـ اًمدوًمٞملم

شم٘مقد اعمٛمٚمٙم٦م محٚم٦م ىمقي٦م ود اإلره٤مب واإلره٤مسمٞملم ُمـ ظمالل جمٚمس وزراء  -6

ومم٤م جيدر ذيمره هٜم٤م أن ًمّم٤مطم٥م اًمًٛمق . م1982اًمداظمٚمٞم٦م اًمٕمرب اًمذي أٟمِمئ قم٤مم 

اًمٕمزيز اًمٜم٤مئ٥م اًمث٤مين عمجٚمس اًمقزراء ووزير اًمداظمٚمٞم٦م،  اعمٚمٙمل إُمػم ٟم٤ميػ سمـ قمٌد

واًمرئٞمس اًمٗمخري ًمٚمٛمجٚمس، دوره اًمري٤مدي واعمقومؼ ذم إىمرار ؾمٞم٤مؾم٤مت وظمٓمط 

.وسمراُم٩م قمديدة عمٙم٤مومح٦م اإلره٤مب، مل يًٌؼ هل٤م ُمثٞمؾ إىمٚمٞمٛمٞم٤ًم ودوًمٞم٤مً   

ـم٤مًم٧ٌم اعمٛمٚمٙم٦م ىمٌؾ أطمداث احل٤مدي قمنم ُمـ ؾمٌتٛمؼم أيٚمقل ذم أيمثر ُمـ ُمٜم٤مؾم٦ٌم  -7

اًمدول إضمٜمٌٞم٦م سم٤مًمتٕم٤مون ُمٕمٝم٤م أُمٜمٞم٤ًم وىمْم٤مئٞم٤ًم ًمتْمٞمٞمؼ اخلٜم٤مق قمغم اإلره٤مسمٞملم، 

وشم٘مديٛمٝمؿ ًمٚمٕمداًم٦م، وؿمؾ طمريمتٝمؿ وإٟمزال اًمٕم٘مقسم٤مت اًمرادقم٦م سمح٘مٝمؿ، وهذا أُمر 

 .ُمٕمروف وُمقصّمؼ
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 اشمٗم٤مىمٞم٦م أُمٜمٞم٦م صمٜم٤مئٞم٦م، اطمتؾَّ ُمقوقع ُمٙم٤مومح٦م اإلره٤مب 15قم٘مدت اعمٛمٚمٙم٦م طمقازم  -8

إوًمقي٦م ومٞمٝم٤م، مم٤م ي١ميمد شمٕم٤موهن٤م اًمت٤مم ُمع اعمجتٛمع اًمدوزم ذم اًمقىم٤مي٦م ُمـ خم٤مـمر 

 .اإلره٤مب

ص٤مدىم٧م اعمٛمٚمٙم٦م قمغم قمدد ُمـ آشمٗم٤مىم٤مت اًمدوًمٞم٦م ذات اًمّمٚم٦م سمٛمٙم٤مومح٦م  -9

 :اإلره٤مب، ُمٜمٝم٤م اشمٗم٤مىمٞم٤مت

اشمٗم٤مىمٞم٦م ـمقيمٞمق اخل٤مص٦م سم٤مجلرائؿ وإومٕم٤مل اًمتل شمرشمٙم٥م قمغم ُمتـ اًمٓم٤مئرات -أ 

 .م14/9/1967واعمقىمٕم٦م سمت٤مريخ 

اشمٗم٤مىمٞم٦م ٓه٤مي سمِم٠من ُمٙم٤مومح٦م آؾمتٞمالء همػم اعمنموع قمغم اًمٓم٤مئرات -ب 

 .م16/12/1970واعمقىمٕم٦م سمت٤مريخ 

اشمٗم٤مىمٞم٦م ُمقٟمؽمي٤مل اخل٤مص٦م سم٘مٛمع إقمامل همػم اعمنموقم٦م ود ؾمالُم٦م اًمٓمػماين -ج 

 .وهمػمه٤م. م23/9/1971اعمدين واعمقىمٕم٦م سمت٤مريخ 

ُمقاضمٝم٦م اجل٤مُمٕم٤مت واًمتٜمٔمٞمامت اإلره٤مسمٞم٦م واعمتٓمروم٦م قمغم يمؾ إصٕمدة اًمقـمٜمٞم٦م  -10

 .واًمٕمرسمٞم٦م واإلؾمالُمٞم٦م واًمدوًمٞم٦م سمٙمؾ طمزم وىمقة

 .اؾمتٜمٙم٤مر إيذاء اعمًٚمٛملم أو إحل٤مق اًمير هبؿ أو سمٛم١مؾم٤ًمهتؿ أو سمدوهلؿ -11

 .اًمت٠ميمٞمد قمغم أن أسمِمع صقر اإلره٤مب هق ُم٤م يامرؾمف اًمٞمٝمقد ذم ومٚمًٓملم اعمحتٚم٦م -12

وهبذا يٙمقن ًمٚمٛمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م دور اًمًٌؼ واًمري٤مدة ذم ُم٤ًممهتٝم٤م ُمع اعمجتٛمع 

اًمدوزم ذم اًمتّمدي ًمٚمتحدي٤مت اًمتل ىمد شمٕمؽمض ـمريؼ حت٘مٞمؼ إُمـ اًمٗمٙمري وشمٕمزيزه، 

 .وشمٔمٝمر ُمث٤مًٓ واىمٕمٞم٤ًم قمـ طم٘مٞم٘م٦م اإلؾمالم وشمٕم٤مًمٞمٛمف اًمتل شمتٛمثٚمٝم٤م اعمٛمٚمٙم٦م وشمذود قمٜمٝم٤م
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 احملٛس ايجاْٞ
 ادتٗٛد املبزٚي١ ع٢ً املظت٣ٛ احملًٞ

وُمـ اجلٝمقد اًمتل شمٌذهل٤م اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م ذم ُمقاضمٝم٦م حتدي٤مت إُمـ اًمٗمٙمري 

 :قمغم اعمًتقى اعمحكم ُم٤م يكم

 :ادتٗٛد املبزٚي١ ع٢ً َظت٣ٛ ٚصاس٠ ايذاخ١ًٝ: أٚاّل
اختذت وزارة اًمداظمٚمٞم٦م ذم ُمقاضمٝمتٝم٤م ًمتحدي٤مت إُمـ اًمٗمٙمري وحم٤مرسم٦م اًمٗمئ٤مت 

 :اعمٜمحروم٦م واًم٤ٌمهمٞم٦م ـمري٘متلم مه٤م

اًمتٕم٤مُمؾ إُمٜمل احل٤مزم، وهذا اًمدور شم٘مقم سمف إضمٝمزة إُمٜمٞم٦م : اًمٓمري٘م٦م إومم

 .سم٘مٓم٤مقم٤مهت٤م اعمختٚمٗم٦م

ُمريمز حمٛمد سمـ ٟم٤ميػ )اًمتٕم٤مُمؾ اًمتققمقي اًمٗمٙمري، وًمف قمدة ُمًٛمٞم٤مت : اًمٓمري٘م٦م اًمث٤مٟمٞم٦م

ٟمِم٠مت سمٜم٤مًء قمغم »، وهذه اًمٚمجٜم٦م (جلٜم٦م اعمٜم٤مصح٦م)أو ( سمرٟم٤مُم٩م اعمٜم٤مصح٦م)أو  (ًمٚمٛمٜم٤مصح٦م

ومٙمرة ؾمديدة ُمـ ًمدن ص٤مطم٥م اًمًٛمق اعمٚمٙمل إُمػم حمٛمد سمـ ٟم٤ميػ ُم٤ًمقمد وزير اًمداظمٚمٞم٦م 

ًمٚمِم١مون إُمٜمٞم٦م، وٟم٤مًم٧م اًمدقمؿ واًمت٠ميٞمد ُمـ ًمدن ؾمٛمق وزير اًمداظمٚمٞم٦م وؾمٛمق ٟم٤مئٌف، وهل 

 :شمتٙمقن ُمـ صمالصم٦م ومرق رئٞمًٞم٦م

وُيٕمٜمك سم٤مظمتٞم٤مر اعمِم٤ميخ وشمِمٙمٞمؾ اًمٚمج٤من اًمِمـرقمٞم٦م عمٜم٤مصح٦م : اًمٗمريؼ اًمٕمٚمٛمل: إول

اعمقىمقوملم، ويمذا اظمتٞم٤مر اعم٤مدة اًمٕمٚمٛمٞم٦م ًمٚمدورات اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمتل شم٘م٤مم ذم أُم٤ميمـ شمقىمٞمػ 

 .اعمتقرـملم سم٘مْم٤مي٤م ومٙمري٦م

 .وُيٕمٜمك سمٙمؾ ُم٤م خيص اجل٤مٟم٥م إُمٜمل ًمٚمٛمقىمقوملم: واًمٗمريؼ إُمٜمل

. شوُيٕمٜمك سمتٚمٛمس اطمتٞم٤مج اعمقىمقوملم هبذا اًمِم٠من: واًمٗمريؼ اًمٜمٗمًـل وآضمتامقمل

 .(613ٍـ، ص1430العتييب، )
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وأن اهلدف إؾم٤مد هق اعمٕم٤مجل٦م سمٕمٞمدة اعمدى هلذه اًمٔم٤مهرة وومؼ ُمٜمٝم٩م ُمٕمتدل 

ووؾمٓمل إلىمٜم٤مع اعمقىمقوملم أُمٜمٞم٤ًم سمخٓمقرة ُم٤م حيٛمٚمقن ُمـ ومٙمر ُمٜمحرف، وإرضم٤مقمٝمؿ إمم 

 .ـمريؼ اًمّمقاب، وشمٗمٜمٞمد اًمِمٌف ًمدهيؿ

ؾمجلم، قمغم  (3000)ؿم٤مرك شم٘مري٤ًٌم »وشمٗمٞمد اًمت٘م٤مرير أٟمف ُمٜمذ اقمتامد هذا اًمؼمٟم٤مُم٩م 

ُمٜمٝمؿ قمـ ىمٜم٤مقم٤مهتؿ     (1400)ؿمٙمؾ جمٛمققم٤مت ذم سمرٟم٤مُم٩م اعمٜم٤مصح٦م، وختغم طمقازم 

اًم٤ًمسم٘م٦م اعمٜمحروم٦م، وشمؿ إـمالق هاطمٝمؿ، وأن ٟم٦ًٌم اًمٜمج٤مح هلذا اًمؼمٟم٤مُم٩م شمؽماوح ُم٤م سملم 

ومٝمؿ يِمٙمٚمقن اعمجٛمققم٦م اًمتل مل شمًتج٥م ًمٚمؼمٟم٤مُم٩م  (%20 ــ 10)، أُم٤م ٟم٦ًٌم (%90 ــ 80)

 .(13، ص16827ٍـ، ع1430صخيفة املديية، ). شأو اًمتل ومِمٚم٧م ومٞمف

وهبذا يٙمقن اًمؼمٟم٤مُم٩م ىمد أشمك سمٜمت٤مئ٩م واقمدة، مم٤م يِمٙمؾ ٟمج٤مطم٤ًم واوح٤ًم ًمٚمتجرسم٦م 

 .اًمًٕمقدي٦م

ويتٌع هذه اًمقزارة إُم٤مرات اعمٜم٤مـمؼ، وقمدة ىمٓم٤مقم٤مت شمٕمٛمؾ مجٞمٕمٝم٤م ذم ظمدُم٦م اًمِمٕم٥م، 

 .واعمح٤مومٔم٦م قمغم طم٘مقىمف، وصٞم٤مٟمتف ُمـ يمؾ ذٍّ ُيراد سمف

 :ادتٗٛد املبزٚي١ ع٢ً َظت٣ٛ ٚصاس٠ ايؼؤٕٚ اإلطال١َٝ ٚاألٚقاف ٚايذع٠ٛ ٚاإلسػاد: ثاّْٝا
وهذه  اجلٝمقد هل أيمثر ُمـ أن حتّمـك، وطم٥ًم اًم٤ٌمطم٨م أن يٕمرض ًمتجرسم٦م واطمدة 

 اعمتخّمّم٦م (محؾة افسؽقـة)شمٌذهل٤م وزارة اًمِم١مون اإلؾمالُمٞم٦م وشمِمـرف قمٚمٞمٝم٤م، وهل 

 .(اإلٟمؽمٟم٧م)سمٛمح٤مورة ُمـ ًمدهيؿ ومٙمر شمٙمٗمػمي وإره٤ميب قمؼم اًمِمٌٙم٦م اًمٕمٜمٙمٌقشمٞم٦م 

وهل اًمتجرسم٦م اًمتل آصم٤مرت اهتامم اًمٕمديد ُمـ اجلٝم٤مت اًمدوًمٞم٦م: عم٤م هل٤م ُمـ أصمر ٟم٤مضمع ذم 

ُمٕم٤مجل٦م اًمٗمٙمر اعمٜمحرف، وٟمِمـر ُمٜمٝم٩م اًمقؾمٓمٞم٦م وآقمتدال، وسم٨م صم٘م٤موم٦م احلقار آجي٤ميب 

 .اًمٌٜم٤َّمء

إن محٚم٦م اًمًٙمٞمٜم٦م يٕمٛمؾ ومٞمٝم٤م قمدد ُمـ اعمختّملم ذم اًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمٜمٗمًٞم٦م واًمت٘مٜمٞم٦م »

هدومٝم٤م طمّم٤مر اًمٗمٙمر اًمتٙمٗمػمي واًمتٓمرف واًمٖمٚمق سم٤محلقار اًمٌٜم٤َّمء،             . واإلقمالُمٞم٦م

وٟمِمـر اعمٗم٤مهٞمؿ اًمّمحٞمح٦م قمغم اإلٟمؽمٟم٧م اًمذي أصٌح أروٞم٦م ظمّم٦ٌم ًمٚمتٓمرف طمٞم٨م شمزيد 
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ٍـ، 1430صخيفة الرياض، ). شُمقىمع (3000)قمدد اعمقاىمع اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م اعمٜمحروم٦م قمـ 

 .(10، ص14948ع

يمام أـمٚم٘م٧م محٚم٦م اًمًٙمٞمٜم٦م ًمٚمحقار اعمتخّمّم٦م ذم حم٤مورة أصح٤مب اًمٗمٙمر اعمٜمحرف قمؼم 

ُمٜمٝم٤م  (3)ُمدوٟم٦م ُمتخّمّم٦م ًم٨ٌم اًمقؾمٓمٞم٦م وشمْمٞمٞمؼ دائرة اًمٗمٙمر اعمٜمحرف،  (11)اإلٟمؽمٟم٧م 

 .سم٤مًمٚمٖم٦م اإلٟمجٚمٞمزي٦م

اًمتل اؾمتٓم٤مقم٧م ظمالل اًمٗمؽمة اعم٤موٞم٦م شمٕمديؾ وشمّمحٞمح أومٙم٤مر قمدد  (اًمًٙمٞمٜم٦م)وشمًٕمك 

ُمـ اعمٜمحروملم ومٙمري٤ًم، وحم٤مورة قمدد يمٌػم ُمـ ىم٤مدة هذا اًمٗمٙمر واعمحرولم قمٚمٞمف، إمم اًمتٜمقع 

 .ذم اًمٓمرح وشمقؾمٞمع دائرة اًمقؾمٓمٞم٦م وآقمتدال ًمتْمٞمٞمؼ اخلٜم٤مق قمغم هذا اًمٗمٙمر

، (www.asskeenah.com)ُمقىمٕمٝم٤م اجلديد قمغم اًمراسمط  (احلٛمٚم٦م)وأـمٚم٘م٧م 

اعمٜمٕمؿ اعمِمقح، إمم أن احلٛمٚم٦م شم٨ٌم أومٙم٤مره٤م طم٤مًمٞم٤ًم ذم  قمٌد/ُمدير محٚم٦م اًمًٙمٞمٜم٦م »وأووح 

 .(10صخيخة الرياض، املرجع الصابل، ص). شُمقىمع وُمٜمتدى (400)

واعمالطمظ أن ضمٝمقد اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م ذم هذا اًمِم٠من مل شمتقىمػ قمٜمد ه٤مشملم 

اًمقزارشملم ومح٥ًم، سمؾ شمٕمدهتام إمم مجٞمع اًمقزارات احلٙمقُمٞم٦م واعم١مؾم٤ًمت اعمجتٛمٕمٞم٦م يم٤موم٦م، 

 .يمٌؾ ومٞمام خيّمف

 مج٤مدى 22» اًمذي شمؿ شمدؿمٞمف ذم :نشطٞ األَري ْاٜـ يذساطات األَٔ ايؿهشٟ: ثايجّا

 .(8، ص950ٍـ، ع1429رشالة اجلامعة، ). شم2008 ُم٤ميق 17هـ، اعمقاومؼ 1429إومم 

 :ويٛمٙمٜمٜم٤م أن ٟمجٛمؾ أهداف اًمٙمرد ذم اًمٜم٘م٤مط اًمت٤مًمٞم٦م

 .اإلؾمٝم٤مم ذم شمٜمٛمٞم٦م صم٘م٤موم٦م إُمـ اًمٗمٙمري وآهتامم هب٤م قمغم يم٤موم٦م إصٕمدة -1

إٟمج٤مز دراؾم٤مت طمقل اًمٔمقاهر واعمامرؾم٤مت اعمٜم٤مومٞم٦م عمٗمٝمقم إُمـ اًمٗمٙمري  -2

 .يم٤مٕومٙم٤مر اًمتل شمتٌٜمك اًمٕمٜمػ واإلره٤مب ُمذه٤ٌمً 
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اإلؾمٝم٤مم ذم ووع طمٚمقل قمٛمٚمٞم٦م عمٕم٤مجل٦م إومٙم٤مر اعمٜمحروم٦م واًمتٞم٤مرات اعمخٚم٦م  -3

 .سم٤مُٕمـ اًمٗمٙمري

شمٜمٛمٞم٦م وشمٓمقير ىمدرات اًم٤ٌمطمثلم وـمالب اًمدراؾم٤مت اًمٕمٚمٞم٤م ذم جم٤مل إُمـ  -4

 .اًمٗمٙمري

 :ظمالل قم٤مُمف إول ُم٤م يكم (اًمٙمرد)وأسمرز ٟمِم٤مـم٤مت 

 ذم شٟمحق صٞم٤مهم٦م دىمٞم٘م٦م عمٗمٝمقم إُمـ اًمٗمٙمري»قم٘مد طمٚم٘م٦م ٟم٘م٤مش سمٕمٜمقان  -1

 .هـ ، سمحْمقر مجع ُمـ أؾم٤مشمذة اجل٤مُمٕم٤مت اعمختّملم24/4/1429

شمِمٙمٞمؾ جلٜم٦م إلقمداد ومٕم٤مًمٞم٤مت اًمقرؿم٦م اًمتحْمػمي٦م ًمٚمٛم١ممتر اًمقـمٜمل إول ًمألُمـ  -2

اًمٗمٙمري ــ اًمذي أىمٞمؿ ُم١مظمرًا ــ وحتديد حم٤موره٤م وسمرٟم٤مجمٝم٤م، واًمؽمشمٞم٤ٌمت اًمٗمٜمٞم٦م 

 .واًمٕمٛمٚمٞم٦م ًمٕم٘مده٤م

شمؿ اؾمت٘مٓم٤مب قمدد ُمـ ـمالب وـم٤مًم٤ٌمت اًمدراؾم٤مت اًمٕمٚمٞم٤م ًمٚمٕمٛمؾ ُمع اًمٗمريؼ  -3

 .اًمٕمٚمٛمل، وإٟمج٤مز رؾم٤مئؾ قمٚمٛمٞم٦م ذات صٚم٦م سمٛمقوقع اًمٙمرد

اهتٛم٧م سمج٤مٟم٥م يمِمػ إؾم٤مًمٞم٥م  (شمٙمتٞمٙم٤مت ذم اإلىمٜم٤مع)قم٘مد دورة حت٧م قمٜمقان  -4

اعمٚمتقي٦م ذم اإلىمٜم٤مع اًمٗمٙمري: ًمتحّملم اًمِم٤ٌمب ُمـ ُمثػمي اًمِمٌٝم٤مت وإومٙم٤مر 

 .اعمٜمحروم٦م

 :أصدر سمحثلم شمؿ ٟمنممه٤م، ومه٤م -5

اخلٓم٤مب اًمٗمٙمري قمغم ؿمٌٙم٦م اإلٟمؽمٟم٧م رؤي٦م حتٚمٞمٚمٞم٦م ًمًامت وظمّم٤مئص » -

 . ًمٗم٤ميز اًمِمٝمريشاًمتٓمرف اًمٗمٙمري

آٟمْمامم ًمٚمٛمٕم٤مهدات واعمقاصمٞمؼ اًمدوًمٞم٦م طمقار قمٚمٛمل ُمع مج٤مقم٤مت اًمٖمٚمق » -

 . إلسمراهٞمؿ اًمٕم٤ميدشواًمٕمٜمػ

يٕمٛمؾ اًمٗمريؼ اًمٕمٚمٛمل سم٤مًمٙمرد أن قمغم ووع اؾمؽماشمٞمجٞم٦م وـمٜمٞم٦م حلامي٦م اًمِم٤ٌمب  -6

 .(10، ص16825ٍـ، ع1430صخيفة املديية، ). ُمـ أومٙم٤مر اًمٕمٜمػ واًمٖمٚمق
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 اًمذي أىمٞمؿ ُم١مظمرًا ذم :«املؿاِٖٝ ٚايتشذٜات»املؤمتش ايٛطين األٍٚ يألَٔ ايؿهشٟ : سابعّا

اهلل سمـ  هـ، حت٧م رقم٤مي٦م ظم٤مدم احلرُملم اًمِمـريٗملم اعمٚمؽ قمٌد1430 مج٤مدى إومم 22

اًمٕمزيز آل ؾمٕمقد طمٗمٔمف اهلل، واًمذي شمٜمٔمٛمف ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ؾمٕمقد ممثٚم٦م ذم يمرد إُمػم  قمٌد

 .ٟم٤ميػ ًمدراؾم٤مت إُمـ اًمٗمٙمري، واؾمتٛمر عمدة أرسمٕم٦م أي٤مم

اًمٕمزيز اًمٜم٤مئ٥م اًمث٤مين  واومتتح أقمامل اعم١ممتر ص٤مطم٥م اًمًٛمق اعمٚمٙمل إُمػم ٟم٤ميػ سمـ قمٌد

يم٤مٟم٧م اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م ذم »: عمجٚمس اًمقزراء وزير اًمداظمٚمٞم٦م ىم٤مئاًل طمٗمٔمف اهلل

ُم٘مدُم٦م اًمدول اًمتل طمذرت ُمـ خم٤مـمر اًمٖمٚمق واًمتٓمرف، ويم٤مٟم٧م ُمقاضمٝمتٝم٤م ٕصح٤مب هذا 

اًمٗمٙمر اًمْم٤مل ٓ شم٘متٍم قمغم ُم٤م طم٘م٘متف وحت٘م٘مف ُمـ ٟمج٤مح ذم اؾمتخدام ىمقة اًمردع ًمٚمتّمدي 

ًمتٚمؽ إقمامل اإلضمراُمٞم٦م، سمؾ سم٤مؿمـرت آؾمتخدام اًمقاقمل ًم٘مقة آرشمداع ُمـ ظمالل 

إظمْم٤مع أصح٤مب هذا اًمٗمٙمر اعمٜمحرف ًمٚمدراؾم٦م واًمت٘مقيؿ واًمتقضمٞمف، وـمرق أومْمؾ اًمًٌؾ 

ًمٙمِمػ زيػ وسمٓمالن هذا اًمٗمٙمر، وإسمراز خم٤مـمره قمغم اًمٗمرد وإُم٦م، واًمٕمٛمؾ قمغم دمٗمٞمػ 

 .ُمٜم٤مسمٕمف ووٌط ُمروضمٞمف وُمّم٤مدره

وإيْم٤مح طم٘مٞم٘م٦م خم٤مًمٗمتف ًمتٕم٤مًمٞمؿ ديٜمٜم٤م اإلؾمالُمل احلٜمٞمػ وُم٤ٌمدئف اًمًٛمح٦م، 

وأظمالىمٞم٤مت أسمٜم٤مء هذا اًمقـمـ اًمٙمريؿ: مم٤م ضمٕمؾ اًمتجرسم٦م إُمٜمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م ذم ُمقاضمٝم٦م هذا 

اًمٗمٙمر اًمْم٤مل وأرسم٤مسمف ــ وهلل احلٛمد ــ دمرسم٦م رائدة ٟمٗمتخر هب٤م وٟمٕمٛمؾ قمغم شمٓمقيره٤م ذم وقء 

ُمتٓمٚم٤ٌمت اًمٕمٛمؾ إُمٜمل واًمتٕم٤مُمؾ ُمع اعمتٖمػمات اعمحٞمٓم٦م سمف ذم سمٕمده٤م اعمحكم واإلىمٚمٞمٛمل 

 .(12، ص16826ٍـ، ع1430صخيفة املديية، ). شواًمدوزم

وظمص اًم٤ٌمطم٨م هذا اعم١ممتر سم٤مًمذيمر: ًمٙمقٟمف يٛمثؾ اُمتدادًا جلٝمقد اًم٘مٞم٤مدة اًمًٕمقدي٦م 

اًمرؿمٞمدة ذم دقمؿ يم٤موم٦م اًمؼماُم٩م وإٟمِمٓم٦م اهل٤مدوم٦م اعم١مدي٦م إمم مح٤مي٦م أُمـ اًمقـمـ واعمقاـمـ 

واًمتّمدي ٕي دقم٤موى ُمٜمحروم٦م أو أومٙم٤مر و٤مًم٦م أو مم٤مرؾم٤مت ظم٤مـمئ٦م يٛمٙمـ أن شمٚمحؼ 

ُم٤ًمؾم٤ًم سمٜمٕمٛم٦م إُمـ، ويٕمد هذا اعم١ممتر اًمتجرسم٦م اًمدراؾمٞم٦م إومم ُمـ ٟمققمٝم٤م حمٚمٞم٤ًم ذم ُمٕم٤مجل٦م 

 .ودراؾم٦م آٟمحراف اًمٗمٙمري
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 :ايعٓا١ٜ مبٓاٖر ايتعًِٝ: خاَظّا
طمرص طمٙم٤مم هذه اًمٌالد قمغم حت٘مٞمؼ إؾم٤ٌمب اًمٜم٤مومٕم٦م اعم١مدي٦م إمم اؾمتٛمرار إُمـ 

 .وإُم٤من واإلؾمالم ذم هذه اًمٌالد، وُمـ ذًمؽ طمرصٝمؿ قمغم اًمتٕمٚمٞمؿ

وم٘مد سمذًم٧م وشمٌذل احلٙمقُم٦م اًمًٕمقدي٦م ضمٝمقدًا قمٔمٞمٛم٦م ذم ٟمنم اًمٕمٚمؿ ذم اعمدن واًم٘مرى 

اء ذًمؽ هنْم٦م قمٚمٛمٞم٦م ُم٤ٌمريم٦م  .واًمٌقادي، وطمّمؾ ُمـ ضمرَّ

واًمًٞم٤مؾم٦م اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م شمٜمٌثؼ ُمـ اإلؾمالم اًمذي شمديـ سمف »

وهل ضمزء أؾم٤مد . إُم٦م، قم٘مٞمدة وقم٤ٌمدة وظمٚم٘م٤ًم وذيٕم٦م وطمٙماًم وٟمٔم٤مُم٤ًم ُمتٙم٤مُماًل ًمٚمحٞم٤مة

 .(599ٍـ، ص1430العتييب، ). شُمـ اًمًٞم٤مؾم٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمدوًم٦م

أهن٤م ؾمتٛمتٜمع »: هـ ًمٚمدول اًمٕمرسمٞم٦م1364وضم٤مء إقمالن اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م قم٤مم 

. شقمـ شمٜمٗمٞمذ أي ُمٌدأ ذم اًمتٕمٚمٞمؿ أو اًمتنميع خي٤مًمػ ىمقاقمد اًمديـ اإلؾمالُمل وأصقًمف

دًمٞمؾ قمغم قمٜم٤مي٦م اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م سم٤مًمتٕمٚمٞمؿ وأن . (525العتييب، املرجع الصابل، ص)

ُمٜم٤مهجف ُمرشمٌٓم٦م ارشم٤ٌمـم٤ًم وصمٞم٘م٤ًم سم٤مإلؾمالم سمؾ هل ضمزء ُمٜمف: مم٤م ضمٕمؾ ُمـ اًمتٕمٚمٞمؿ ذم اعمٛمٚمٙم٦م 

 .سمٛمختٚمػ ُمراطمٚمف قم٤مُمؾ اًمتحّملم إىمقى ود آظمؽماق

 .وًمٕمؾ اًمٗمّمؾ اًمت٤مزم يقوح هذه اًمّمقرة وي٘مرهب٤م

 ٱٱٱ
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: املبخح الجالح

 

 

 .املسحمٛ الجإٌٖٛ ٔأِىٗتّا

خصاٟص الٍىٕ لطالب املسحمٛ 

 .الجإٌٖٛ

األِداف العاوٛ لتدزٖظ وكسزات 

الرتبٗٛ اإلضالوٗٛ لطالب املسحمٛ 

 .الجإٌٖٛ
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 املبحث األول
املشس١ً ايجا١ْٜٛ ٚأُٖٝتٗا 

احملٛس األٍٚ 
 ايتعشٜـ باملشس١ً ايجا١ْٜٛ

 اعم١مؾم٤ًمت اًمؽمسمقي٦م ذم اعمجتٛمع، وُمـ أيمثره٤م شم٠مصمػمًا ومٞمف، وأسمرزشُمٕمد اعمدرؾم٦م ُمـ أهؿ 

أن ُمِم٤ميمؾ احلٞم٤مة اًمرئٞم٦ًم اًمٙمؼمى جي٥م أن شمٙمقن حمقرًا ُمـ حم٤مور  »:ويرى اعمرسمقن

 .(118و، ص 1993ضخاوي، )ش اًمؼمٟم٤مُم٩م اعمدرد

سمٜم٤مء أؾم٤مد ُمـ أسمٜمٞم٦م اعمجتٛمع وأقمٛمدشمف، أوضمده٤م ًمت٘مقم سمؽمسمٞم٦م أسمٜم٤مئف »: واعمدرؾم٦م هل

وشمٜمِمئتٝمؿ وصٌٖمٝمؿ سمّمٌٖم٦م ُمًتٔمٚم٦م وُمًؽمؿمدة سم٤مًمٗمٚمًٗم٦م واًمٜمٔمؿ اًمتل رؾمٛمٝم٤م وطمدده٤م 

 .(71ت، ص.ىاصر، د)ش سمدىم٦م ُمتٜم٤مهٞم٦م

:  وشُمٕمرف اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م ذم ٟمٔم٤مم اًمتٕمٚمٞمؿ ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م سم٠مهن٤م

اعمرطمٚم٦م اًمقؾمٓمك ذم ؾمٚمؿ اًمتٕمٚمٞمؿ سمحٞم٨م يًٌ٘مف اًمتٕمٚمٞمؿ آسمتدائل ويتٚمقه اًمتٕمٚمٞمؿ  »

الصيبل )ش اًمٕم٤مزم، ويِمٖمؾ ومؽمًة زُمٜمٞم٦ًم متتد ُمـ اًمث٤مٟمٞم٦م قمنمة طمتك اًمث٤مُمٜم٦م قمنمة ُمـ اًمٕمٛمر

 .(183ٍـ، ص 1412وآخروٌ، 

واعمالطمظ قمغم اًمتٕمريػ اًم٤ًمسمؼ أٟمف أدظمؾ اعمرطمٚم٦م اعمتقؾمٓم٦م ذم ُمًٛمك اعمرطمٚم٦م 

اًمث٤مٟمقي٦م، ُمع أن اعمرطمٚم٦م اعمتقؾمٓم٦م ُمًت٘مٚم٦م قمـ اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م مت٤مُم٤ًم ومٚمٙمؾ ُمرطمٚم٦م 

 .ظمّم٤مئّمٝم٤م وأهداومٝم٤م اًمؽمسمقي٦م اعمختٚمٗم٦م

اعمرطمٚم٦م إظمػمة ُمـ ُمراطمؾ اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مم وُمدة »: يمام قُمروم٧م اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م سم٠مهن٤م

اًمدراؾم٦م هب٤م صمالث ؾمٜمقات، اًمًٜم٦م إومم قم٤مُم٦م وسمٕمد ذًمؽ شمٜم٘مًؿ إمم أىم٤ًمم اقمت٤ٌمرًا ُمـ 

 .(35ٍـ، ص 1419عبد احلكيه، )ش اًمّمػ اًمث٤مين صم٤مٟمقي

ويرى اًم٤ٌمطم٨م أن اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م هل احلٚم٘م٦م اًمث٤مًمث٦م ُمـ اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مم اًمتل شمٕم٘م٥م 

اعمرطمٚم٦م اعمتقؾمٓم٦م وشمًٌؼ اعمرطمٚم٦م اجل٤مُمٕمٞم٦م أو اخلروج ًمٚمٕمٛمؾ ذم اعمٞم٤مديـ اعمختٚمٗم٦م، وهل 

.  ُمـ طمٞم٤مة اًمِم٤ٌمب شم٘مري٤ٌمً  (17، 16، 15)ُمقاوم٘م٦م ًمٚمثالث ؾمٜمقات اًمٕمٛمري٦م 
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احملٛس ايجاْٞ 
أ١ُٖٝ املشس١ً ايجا١ْٜٛ 

متثؾ اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م ىمٛم٦م اهلرم ذم اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مم، ومٝمل اعمرطمٚم٦م اًمث٤مًمث٦م ًمف سمٕمد اعمرطمٚمتلم 

آسمتدائٞم٦م واعمتقؾمٓم٦م، ويٚمتحؼ هب٤م اًمٗمرد قمٜمد سمٚمقهمف اخل٤مُم٦ًم قمنمة ُمـ قمٛمره، وُمدهت٤م 

صمالث ؾمٜمقات، وي٘مع قمغم قم٤مشمؼ اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م ُمٝمٛم٦م إقمداد اًمٓمالب ًمٚمحٞم٤مة اجل٤مُمٕمٞم٦م ذم 

اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مزم، وإقمدادهؿ عمقاضمٝم٦م احلٞم٤مة اًمٕم٤مُم٦م سمام حتت٤مضمف ُمـ ومٝمؿ وُمٕمروم٦م، ويمذًمؽ 

سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمحٞم٤مة اعمٝمٜمٞم٦م وؾمقق اًمٕمٛمؾ، ٕن قمددًا يمٌػمًا ُمـ اًمٓمالب شمٜمتٝمل طمٞم٤مهتؿ اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م 

 .اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م سمٜمٝم٤مي٦م هذه اعمرطمٚم٦م

يمام ي٘مع قمغم قم٤مشمؼ اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م اًمٕمديد ُمـ اعمًئقًمٞم٤مت دم٤مه اًمٓمالب ذم شمٚمؽ 

اعمرطمٚم٦م ُمـ ٟمٛمقهؿ، وهل ُمرطمٚم٦م طمرضم٦م ذم طمٞم٤مة اًمٗمرد يتقىمػ قمٚمٞمٝم٤م ــ سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم ــ 

حتتؾ ُمريمز اًمث٘مؾ ذم اًمٜمٔم٤مم اًمتٕمٚمٞمٛمل، »شمِمٙمٞمؾ ؿمخّمٞمتف وُمٔمٝمره٤م، وم٤معمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م 

ٟمٔمرًا ًمٚمٛمًئقًمٞم٦م اعمٚم٘م٤مة قمغم قم٤مشم٘مٝم٤م، وعم٤م يتقىمٕمف اًمٓم٤مًم٥م وأوًمٞم٤مء إُمقر واعمجتٛمع قم٤مُم٦ًم 

 .(43ت، ص .اجلالل، د)ش ُمٜمٝم٤م

يمام متثؾ اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م طمٚم٘م٦م وصؾ سملم اًمٓمٗمقًم٦م واًمرضمقًم٦م، وسملم اًمتٌٕمٞم٦م ًمألهة 

وم٤معمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م ُمرطمٚم٦م ٟمْم٩م شمقصؾ »وآؾمت٘مالل اًمٗمٙمري واعم٤مدي وآضمتامقمل، 

ٍـ، 1402زيداٌ، )ش اعمراهؼ إمم ُمرطمٚم٦م اًمِم٤ٌمب وُمٜمٓمٚمؼ اًمرضمقًم٦م وآقمتامد قمغم اًمٜمٗمس

 .(31ص

: ويؿؽـ إمجال أمهقة ادرحؾة افثاكقية وافبعد آشساتقجل هلا دم افـؼاط افتافقة

 :شمتٛمتع اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م سمٛمٜمزًم٦م يمٌػمة ذم ٟمٗمقس إسمٜم٤مء وأسم٤مء قمغم طمد ؾمقاء -1

 .ًمٙمقهن٤م شمتٞمح اًمٗمرص اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م وآضمتامقمٞم٦م ًمٚمٛمٚمتح٘ملم هب٤م

 .شمٕمد ُمرطمٚم٦ًم ه٤مُم٦ًم ُمـ ُمراطمؾ اًمتٕمٚمٞمؿ ٕهن٤م شمٕمد ًمٚمٕمٛمؾ واإلٟمت٤مج -2
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شمٖمٓمل ُمرطمٚم٦م ُمٝمٛم٦م ُمـ اًمٕمٛمر وهل ُمرطمٚم٦م اعمراه٘م٦م، عم٤م يّم٤مطمٌٝم٤م ُمـ شمٖمػمات  -3

ضمًٛمٞم٦م وقم٘مٚمٞم٦م وٟمٗمًٞم٦م واضمتامقمٞم٦م، وُم٤م يتٌٕمٝم٤م ُمـ ُمتٓمٚم٤ٌمت أؾم٤مؾمٞم٦م ًمٙمؾ ٟم٤مطمٞم٦م 

 .ُمـ هذه اًمٜمقاطمل اًمتل شمٙمقن ؿمخّمٞم٦م اعمراهؼ وحتدد ؾمٚمقيمف وقمالىم٤مشمف

 .شُمٕمد اًمٓم٤مًم٥م عمقاصٚم٦م اًمتٕمٚمٞمؿ اجل٤مُمٕمل -4

شُمٕمد اًم٘مقى اًمٌنمي٦م اًمالزُم٦م ًمتٜمٗمٞمذ ظمٓمط اًمتحقل آضمتامقمل وآىمتّم٤مدي  -5

 .واًمقوم٤مء سمٛمتٓمٚم٤ٌمت اًمتٜمٛمٞم٦م

شم١مصمر قمغم ضمقاٟم٥م احلٞم٤مة اعمختٚمٗم٦م وشمت٠مصمر سمام جيري ذم اعمجتٛمع ُمـ أطمداث وأومٙم٤مر  -6

 .يمام شمرشمٌط سمحريم٤مت اإلصالح واًمتجديدات اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م. وأزُم٤من وقمقاُمؾ

شُمٕمد اًمٓمالب ًمٚمققمل اًمٙم٤مُمؾ سم٤معمِمٙمالت اًمتل شمٕمؽمض جمتٛمٕمٝمؿ وشمزرع ومٞمٝمؿ  -7

 .(83ٍـ، ص 1412الصيبل وآخروٌ، )ش اًم٘مدرة قمغم طمٚمٝم٤م

ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م شمؼمز سمقوقح ُمٔم٤مهر اًم٘مٞم٤مدة وآؾمتٕمدادات واًم٘مدرات قمغم  » -8

آداء أٟمقاع ُمٕمٞمٜم٦م ُمـ اعمٝم٤مرات، ومٗمل آٓف اًمٓمالب سم٤معمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م ـم٤مىم٤مت 

ش ه٤مئٚم٦م يم٤مُمٜم٦م يٚمزُمٝم٤م اًمتٜم٘مٞم٥م قمٜمٝم٤م وشمًٚمٞمط اًمْمقء قمٚمٞمٝم٤م وسمٚمقرهت٤م وشمقضمٞمٝمٝم٤م

 .(31ٍـ، ص 1402زيداٌ، )

ت، .مطاوع، د)ش اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م دقم٤مُم٦م ُمٝمٛم٦م ًمٚمتٜمٛمٞم٦م وًمتح٘مٞمؼ اعمقاـمٜم٦م اًمّم٤محل٦م » -9

 .(152ص 

 ٱٱٱ
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املبحث الثاني 
 خصا٥ص ايُٓٛ يطالب املشس١ً ايجا١ْٜٛ

يٛمر اإلٟم٤ًمن ذم طمٞم٤مشمف سمٕمدة ُمراطمؾ، إذ يٌدأ ـمٗماًل صٖمػمًا وٕمٞمٗم٤ًم ٓ ي٘مدر قمغم رء، 

 ڃ﴿ : ىم٤مل شمٕم٤مممصمؿ يٜمٛمق ؿمٞمئ٤ًم ومِمٞمئ٤ًم طمتك يّمٌح ؿم٤مسم٤ًم ىمقي٤ًم، صمؿ يٕمقد شمدرجيٞم٤ًم إمم اًمْمٕمػ، 

 ڑک ڑ ژ ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ

 .(54  آي٦م:اًمرومؾمقرة ) ﴾ ک ک ک

يٜمٌف شمٕم٤ممم قمغم شمٜم٘مؾ اإلٟم٤ًمن ذم أـمقار اخلٚمؼ »: ي٘مقل اسمـ يمثػم ذم شمٗمًػم هذه أي٦م

طم٤مًٓ سمٕمد طم٤مل وم٠مصٚمف ُمـ شمراب، صمؿ ُمـ ٟمٓمٗم٦م، صمؿ ُمـ قمٚم٘م٦م، صمؿ ُمـ ُمْمٖم٦م، صمؿ يّمػم 

قمٔم٤مُم٤ًم، صمؿ شمٙمًك اًمٕمٔم٤مم حلاًم، وشمٜمٗمخ ومٞمف اًمروح، صمؿ خيرج ُمـ سمٓمـ أُمف وٕمٞمٗم٤ًم ٟمحٞمٗم٤ًم 

واهـ اًم٘مقى، صمؿ يِم٥م ىمٚمٞماًل ىمٚمٞماًل طمتك يٙمقن صٖمػمًا، صمؿ طمدصم٤ًم ُمراه٘م٤ًم، صمؿ ؿم٤مسم٤ًم وهق 

اًم٘مقة سمٕمد اًمْمٕمػ، صمؿ ينمع ذم اًمٜم٘مص ومٞمٙمتٝمؾ صمؿ يِمٞمخ وهق اًمْمٕمػ سمٕمد اًم٘مقة 

ٍـ، 1417ابً كجري، )ش ومتْمٕمػ اهلٛم٦م واحلريم٦م واًمٌٓمش وشمتٖمػم اًمّمٗم٤مت اًمٔم٤مهرة واًم٤ٌمـمٜم٦م

 .(449ص 

وُمرطمٚم٦م اعمراه٘م٦م ُمرطمٚم٦م ُمـ هذه اعمراطمؾ اًمتل يٛمر هب٤م اإلٟم٤ًمن وهل اًمتدرج ٟمحق 

اًمٜمْم٩م اجلًٛمل واًمٕم٘مكم وآٟمٗمٕم٤مزم وآضمتامقمل، وهل ُمرطمٚم٦م اٟمت٘م٤مل ُمـ اًمٓمٗمقًم٦م إمم 

اًمرؿمد واًمٜمْم٩م، ومتتد ذم اًمٕم٘مد اًمث٤مين ُمـ طمٞم٤مة اًمٗمرد ُمـ اًمراسمٕم٦م قمنم شم٘مري٤ًٌم إمم اًمت٤مؾمٕم٦م 

 .(289و، ص 1985زٍراٌ، ). قمنمة أو ىمٌؾ ذًمؽ سمٕم٤مم أو قم٤مُملم، أو سمٕمده سمٕم٤مم أو قم٤مُملم

إن ُمرطمٚم٦م اعمراه٘م٦م واًمتل شمقاومؼ اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م ذم طمٞم٤مة اًمِم٤مب ُمرطمٚم٦م ُمٝمٛم٦م  »

وطمرضم٦م هل٤م دور يمٌػم ذم سمٜم٤مء ؿمخّمٞم٦م اًمٗمرد، وم٢مذا ُم٤م ُوضمف ومٞمٝم٤م اًمِم٤مب وُريب شمرسمٞم٦ًم إؾمالُمٞم٦ًم 

وم٢مٟمف ؾمُٞمّم٤من ُمـ آٟمحراف سم٢مذن اهلل، وشُم١ميمد اًمدراؾم٤مت اعمختٚمٗم٦م خلّم٤مئص هذه اعمرطمٚم٦م 

أهن٤م ومؽمة حتدث ومٞمٝم٤م شمٖمػمات طمًٞم٦م وضمًٛمٞم٦م واٟمٗمٕم٤مًمٞم٦م واضمتامقمٞم٦م وقم٘مٚمٞم٦م شمٜم٘مؾ اًمٗمرد ُمـ 
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اًمرضمقًم٦م إمم اًمرؿمد، وهذا اًمتٖمػم ذم جم٤مل آٟمتامء ًمٚمجامقم٦م، وذم جم٤مل اًم٘مٞمؿ وآهتامُم٤مت، 

وُمع هذا اًمتٖمػم شمٔمٝمر احل٤مضم٦م إمم اًمتٙمٞمػ ُمع اًمقؾمط اجلديد، ويًتٚمزم هذا اًمتٙمٞمػ إقم٤مدة 

 وإطمالل ٟمامذج أرىمك ُمـ اًمًٚمقك شمتٗمؼ ُمع طمٞم٤مة ،اًمٜمٔمر ذم إؾم٤مًمٞم٥م اًمٓمٗمقًمٞم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م

 وم٢مذا مل ،اًمراؿمديـ، وحيت٤مج اعمراهؼ ذم هذه اعمرطمٚم٦م إمم ظمؼمات ضمديدة ُمع اًمٙم٤ٌمر وإىمران

 .(318ٍـ،ص 1413عكل، )ش جيد اعمراهؼ اًمتقضمٞمف اعمٜم٤مؾم٥م واًمٗمٝمؿ اًمدىمٞمؼ عمٓم٤مًمٌف وم٘مد يٜمحرف

وشمٕمتؼم هذه اعمرطمٚم٦م سمداي٦م رؾمؿ ُمٕم٤ممل احلٞم٤مة، وشمٙمقيـ اًمذات، ومٗمل هذه اعمرطمٚم٦م حيدد 

اًمٗمرد ُمـ هق؟ وُم٤م أهداومف وـمٛمقطم٤مشمف؟ وُم٤م ىمدراشمف؟ يمام شمٕمتؼم هذه اعمرطمٚم٦م ُمرطمٚم٦م اظمت٤ٌمر 

واخت٤مذ اًم٘مرارات احل٤مؾمٛم٦م، واخلٓمقط اًمٕمريْم٦م اًمتل ؾمٞمًػم قمٚمٞمٝم٤م اًمٗمرد ـمٞمٚم٦م احلٞم٤مة، 

يم٘مرار اظمتٞم٤مر اًمٕمٛمؾ اعمٜم٤مؾم٥م، واظمتٞم٤مر اًم٘مٞمؿ اًمتل ؾمٞمتٛمًؽ هب٤م، وإصدىم٤مء وأؾمٚمقب 

اًمتٕم٤مُمؾ، ويٛمٙمـ اًم٘مقل قمـ هذه اعمرطمٚم٦م أهن٤م ُمرطمٚم٦م سمٜم٤مء ٟمًؼ ُمـ اًم٘مٞمؿ وآدم٤مه٤مت اًمتل 

 .شمقضمف ؾمٚمقك اًمٗمرد وحتدده وشمٙمقن ه٤مدي٤ًم ًمف ذم طمٞم٤مشمف

وُمٝمام يٙمـ إُمر وم٢من ُمرطمٚم٦م اعمراه٘م٦م ُمرطمٚم٦م اٟمت٘م٤مًمٞم٦م ُمـ اًمتٌٕمٞم٦م إهي٦م إمم 

آؾمت٘مالًمٞم٦م اًمقضمداٟمٞم٦م وآىمتّم٤مدي٦م واًمٗمٙمري٦م وآضمتامقمٞم٦م، وسمداي٦م إسمراز اإلُمٙم٤مٟم٤مت 

 .سمّمقرة أيمثر ٟمْمج٤ًم وسمداي٦م اًمدظمقل ذم قم٤ممل اًمٙم٤ٌمر

وعمرطمٚم٦م اعمراه٘م٦م ؾمامت وظمّم٤مئص، ؿم٠من يمؾ ُمرطمٚم٦م ُمـ ُمراطمؾ قمٛمر اإلٟم٤ًمن، 

 وشمٖمػمات مل يٕمٝمده٤م ُمـ ىمٌؾ ذم ،وم٤مًمِم٤مب ذم هذه اعمرطمٚم٦م يِمٕمر سمٓم٤مىم٦م ىمقي٦م، وٟمِم٤مط ؿمديد

ضمًده وشمٗمٙمػمه واٟمٗمٕم٤مٓشمف وقمقاـمٗمف، ويٜمت٩م قمـ ذًمؽ شمٖمػم ذم قمالىم٦م اًمِم٤مب ُمع 

أظمريـ، وـمري٘م٦م شمٕم٤مُمٚمف ُمٕمٝمؿ، وم٢مذا ُم٤م أراد اعمريب أن حيًـ اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمٓم٤مًم٥م قمغم 

أؾمس قمٚمٛمٞم٦م ؾمٚمٞمٛم٦م يمام قمٚمٞمف أن يٗمٝمؿ ـمٌٞمٕم٦م اعمراهؼ، وظمّم٤مئّمف اجلًدي٦م واًمٗمٙمري٦م 

وآٟمٗمٕم٤مًمٞم٦م وآضمتامقمٞم٦م، وؾمٞمتؿ احلدي٨م قمـ ظمّم٤مئص ٟمٛمق ـمالب اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م ذم 

:  اًمت٤مًمٞم٦ماعمح٤مور
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 .اًمٜمٛمق اجلًٛمل -1

 .اًمٜمٛمق اًمٕم٘مكم -2

 .اًمٜمٛمق آٟمٗمٕم٤مزم -3

 .اًمٜمٛمق آضمتامقمل -4

 ٍٚايُٓٛ ادتظُٞ:احملٛس األ : 
شمٕمتؼم ُمرطمٚم٦م اعمراه٘م٦م ُمرطمٚم٦م ٟمٛمق قمْمقي هيع، إذ يٜمٛمق ضمًد اعمراهؼ ذم مجٞمع 

ومٝمق يقاضمف قمٛمٚمٞم٦م حتقل يم٤مُمٚم٦م ذم وزٟمف وطمجٛمف وؿمٙمٚمف، ذم إٟمًج٦م وإضمٝمزة »ضمقاٟمٌف، 

اًمداظمٚمٞم٦م، ذم اهلٞمٙمؾ وإقمْم٤مء اخل٤مرضمٞم٦م، ومٌٞمٜمام يم٤من اًمٜمٛمق اًمٕمْمقي ذم اعمراطمؾ اًم٤ًمسم٘م٦م 

ًمٚمٓمٗمؾ ُمتدرضم٤ًم سمٓمٞمئ٤ًم وم٢من اًمٜمٛمق ذم ُمرطمٚم٦م اعمراه٘م٦م ي٠ميت هيٕم٤ًم ُمتت٤مسمٕم٤ًم، وُمٗم٤مضمئ٤ًم أطمٞم٤مٟم٤ًم 

 .(11ٍـ، ص 1414اليػنيشي، )ش حيس سمف اًمٗمرد سمِمٙمؾ واوح

اًمٓمقل يزداد زي٤مدًة هيٕم٦ًم واًمٙمتٗم٤من يتًٕم٤من، ويزداد »واعمالطمظ ذم هذه اعمرطمٚم٦م أن 

ـمقل اجلذع وـمقل اًم٤ًمىملم مم٤م ي١مدي إمم زي٤مدة اًمٓمقل واًم٘مقة، ويزداد ٟمٛمق اًمٕمْمالت 

واًم٘مقة اًمٕمْمٚمٞم٦م، وشمزداد احلقاس دىم٦ًم وإره٤موم٤ًم يم٤مًمٚمٛمس واًمذوق واًمًٛمع وشمتحًـ احل٤مًم٦م 

 وم٤محل٤مًم٦م اجلًدي٦م شمتٓمقر ذم هذه اعمرطمٚم٦م (309و، ص 1985زٍراٌ، )ش اًمّمحٞم٦م ًمٚمٛمراهؼ

ًمتٜم٤مؾم٥م اعمٝم٤مم واعمًئقًمٞم٤مت اجلديدة اًمتل ؾمتٚم٘مك قمغم قم٤مشمؼ اًمِم٤مب ذم ُمرطمٚم٦م اًمرضمقًم٦م 

. اًمتل شمتٓمٚم٥م اًم٘مقة واًمتحٛمؾ

 :دٚس ايرتب١ٝ اإلطال١َٝ يف ٖزا ادتاْب
إن اعمراهؼ ذم هذه اعمرطمٚم٦م حيت٤مج إمم قمٜم٤مي٦م شمرسمقي٦م دىمٞم٘م٦م، وإمم شمقضمٞمف إؾمالُمل ؾمٚمٞمؿ 

وومؼ سمراُم٩م خمٓمط هل٤م طمتك جيت٤مز هذه اعمرطمٚم٦م سمًالم، ومػُمسمك قمغم اًمديـ وُيٕمٚمؿ أن يمؾ ُم٤م 

 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ﴿:  ىم٤مل شمٕم٤ممميٗمٕمٚمف إذا أراد سمف وضمف اهلل قم٤ٌمدة،

، وُيدرب قمغم ظمّم٤مئص (5  آي٦م:اًمٌٞمٜم٦مؾمقرة ) ﴾ہ ہ ہ ۀۀ ڻ ڻ ڻ
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 اًمرضمقًم٦م وُمٕم٤مزم إُمقر ُمـ ضمٚمد وىمقة اًمتحٛمؾ، وم٤معم١مُمـ اًم٘مقي ظمػم وأطم٥م إمم اهلل 

 .ُمـ اعم١مُمـ اًمْمٕمٞمػ

إن اًم٘مدرات اجلًدي٦م قمٜمد اعمراهؼ حتت٤مج إمم شمقضمٞمف ؾمٚمٞمؿ، ومتًتٖمؾ ذم اخلػم 

واًمتحٌٞم٥م ذم اًم٘مٞم٤مم سمام أُمر اهلل سمف قمغم اًمٕمٌد ُمـ ذيمر وصالة وصٞم٤مم وزيم٤مة وطم٩م وأُمر 

سم٤معمٕمروف وهنل قمـ اعمٜمٙمر وضمٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل، ويٛمٙمـ أن شمًتٖمؾ اًمٓم٤مىم٤مت اًمزائدة ذم 

 .اًمري٤مو٤مت اًمتل أسم٤مطمٝم٤م اإلؾمالم

واعمراهؼ حيت٤مج إمم شمققمٞم٦م سم٤مًمتٖمػمات اًمتل شمٓمرأ قمغم ضمًده، ٕن ومٝمؿ ُمٔم٤مهر اًمٜمٛمق 

اًمٗمًٞمقًمقضمل قمغم أهن٤م شمٖمػمات قم٤مدي٦م أُمر ُمٝمؿ، وأهن٤م ٓ حتت٤مج إمم ىمٚمؼ وٓ شمٕمتؼم اقمتالًٓ ذم 

 .صح٦م اعمراهؼ، يمام حيت٤مج اعمراهؼ إمم همذاء وٟمقم وسمٕمد قمـ اًمًٝمر قمغم همػم ـم٤مقم٦م اهلل

وإن ُمـ أهؿ وأظمٓمر إُمقر اًمتل يٛمر هب٤م اعمراهؼ اًمٖمريزة اجلٜمًٞم٦م، واإلؾمالم ووع 

اًمْمقاسمط هلذه اًمٖمريزة ًمتّمقن اًمٗمرد واعمجتٛمع ومػمشمٌط اعمًٚمؿ سم٘مٞمؿ اًمديـ، وخيِمك اهلل 

 وم٘مد طمذر اإلؾمالم اًمِم٤مب ُمـ اعمقؾمٞم٘مك، ،شمٕم٤ممم وطمده، وحيرر ٟمٗمًف ُمـ اًمِمٝمقات

شمثػم اًمِمٝمقة، يمام طمذر ُمـ اًمٜمٔمر إمم إضمٜمٌٞم٤مت، وؾمـ اًمتل اسمٓم٦م اًمفهمٜم٤مئٞم٦م اليمٚمامت الو

آًمتزام سم٤محلج٤مب، وُمٜمع آظمتالط سملم اًمرضم٤مل واًمٜم٤ًمء وطمرم اًمدظمقل قمغم اًمٜم٤ًمء سمٖمػم 

الكرىي، ). اعمح٤مرم، يمام هنك اإلؾمالم قمـ ُمّم٤مومح٦م اعمرأة إضمٜمٌٞم٦م، وم٤مإلؾمالم يدقمق إمم اًمٕمٗم٦م

ؾمقرة ) ﴾ ڦڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ﴿: ىم٤مل شمٕم٤ممم (52ٍـ، ص 1424

 .(33آي٦م : ًمٜمقرا

 ْٞايُٓٛ ايعكًٞ:احملٛس ايجا : 
شمِمٝمد طمٞم٤مة اعمراهؼ حتقٓت وشمٖمػمات قم٘مٚمٞم٦م وُمٕمرومٞم٦م، ومٗمؽمة اعمراه٘م٦م شمتٛمٞمز سم٠مهن٤م ومؽمة 

متٞمٞمز وٟمْم٩م، ويٓمرد ٟمٛمق اًمذيم٤مء، وشمّمٌح اًم٘مدرات اًمٕم٘مٚمٞم٦م أيمثر دىم٦ًم ذم اًمتٕمٌػم، ُمثؾ 

اًم٘مدرة اًمٚمٗمٔمٞم٦م واًمٕمددي٦م، وشمزداد هقم٦م اًمتحّمٞمؾ وإُمٙم٤مٟمٞم٤مشمف، وشمٜمٛمق اًم٘مدرة قمغم اًمتٕمٚمؿ 

 .واًم٘مدرة قمغم ايمت٤ًمب اعمٝم٤مرات واعمٕمٚمقُم٤مت، واًمتٕمٚمٞمؿ يّمٌح ُمٜمٓم٘مٞم٤ًم ٓ آًمٞم٤مً 
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ويٜمٛمق اإلدراك ُمـ اعمًتقى احلز إمم اعمًتقى اعمٕمٜمقي، ويٜمٛمق آٟمت٤ٌمه ذم ُمدشمف  »

وُمداه وُمًتقاه، ومٞمًتٓمٞمع اعمراهؼ اؾمتٞمٕم٤مب ُمِمٙمالشمف اًمٓمقيٚم٦م اعمٕم٘مدة ذم ين وؾمٝمقًم٦م، 

ويٜمٛمق اًمتذيمر وشمزداد اًم٘مدرة قمغم اًمتخٞمؾ اعمجرد واعمٌٜمل قمغم إًمٗم٤مظ، ويٜمٛمق اًمتٗمٙمػم 

اعمجرد وشمزداد اًم٘مدرة قمغم آؾمتدٓل وآؾمتٜمت٤مج واحلٙمؿ قمغم إؿمٞم٤مء وطمؾ اعمِمٙمالت، 

وشمزداد اًم٘مدرة قمغم اًمتٕمٛمٞمؿ وومٝمؿ اًمتٕمٛمٞمامت وإومٙم٤مر اًمٕم٤مُم٦م، وشمزداد اًم٘مدرة قمغم اًمتجريد 

وومٝمؿ اًمرُمقز أيمثر ُمـ ذي ىمٌؾ، ويتْمح ذًمؽ ذم سمح٨م اعمراهؼ قمـ ُمٕم٤مين إؿمٞم٤مء وىمٞمٛمتٝم٤م 

 .(314و، ص 1985زٍراٌ، ) .شوأمهٞمتٝم٤م

يمام أن اعمراهؼ يًتٓمٞمع سم٤مؾمتٕمداده اًمٕم٘مكم أن يدرك ُمٕم٤مين اًمّمدق واإلظمالص وإُم٤مٟم٦م 

ًمٞم٦م، ويًتٓمٞمع إدراك إسمٕم٤مد اعمتٕمددة ؤووىمٞمؿ اًمٜمٌؾ واًمقوم٤مء، وصٗم٤مت احلري٦م واًمٕمدل واعمس

ًمٚم٘مْمٞم٦م اًمقاطمدة، وشمٜمٛمق اًم٘مدرات اًمٕم٘مٚمٞم٦م وشمتاميز وشمتْمح، واعم٘مّمقد سمذًمؽ اعمقاه٥م اًمتل 

شمٙمٛمـ وراء جمٛمققم٦م ُمـ اًمٜمِم٤مـم٤مت اًمٕم٘مٚمٞم٦م إذ يٌدأ ذم هذه اعمرطمٚم٦م اظمتٞم٤مر اعمج٤مل اًمذي يرى 

 .(54ٍـ، ص1424الكرىي، ).اعمراهؼ أٟمف يٜم٤مؾم٥م ىمدراشمف اًمٕم٘مٚمٞم٦م اخل٤مص٦م

 :دٚس ايرتب١ٝ اإلطال١َٝ يف ٖزا ادتاْب
اًمٕم٘مؾ ُمـ أيمؼم ٟمٕمؿ اهلل شمٕم٤ممم، وهل ُمٞمزة متٞمز هب٤م قمـ ؾم٤مئر اعمخٚمقىم٤مت، واًمٕم٘مؾ 

 ىم٤مل اًمًٚمٞمؿ ي٘مقد ص٤مطمٌف إمم اإليامن، وإن مل يقصؾ ص٤مطمٌف إمم اإليامن ومال وم٤مئدة ُمٜمف،

 ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿: شمٕم٤ممم

، وإن يم٤مٟم٧م اًم٘مدرات اًمٕم٘مٚمٞم٦م قمٜمد اعمراهؼ ذم هذه اعمرطمٚم٦م ُمـ (44 آي٦م:اًمٗمرىم٤منؾمقرة )

اًمٕمٛمر شمٜمٛمق هبذه اًمنقم٦م وم٢من اؾمتٖمالل اعمريب هل٤م ُمـ أقمٔمؿ اًمٕمقاُمؾ اًمتل شم٤ًمقمده قمغم 

شم٠مؾمٞمس ىم٤مقمدة قم٘مٚمٞم٦م ىمقي٦م، ىم٤مدرة قمغم طمؾ ُمٕمْمالت اًم٘مْم٤مي٤م، وُمٜم٤مىمِم٦م إُمقر اًمٖم٤مُمْم٦م، 

قمـ ـمريؼ شمدري٥م اًمِم٤ٌمب قمغم اًمتٗمٙمػم اًمًٚمٞمؿ، واًم٘مٞم٤مس اعمٜمٓم٘مل اجلٞمد إمم ضم٤مٟم٥م احلٗمظ 

واًمتٚم٘ملم اًمذي ٟمِم٠م قمٚمٞمف ذم ُمرطمٚم٦م اًمٓمٗمقًم٦م، يمام أن اعمريب احل٤مذق هق اًمذي يًتٓمٞمع 

 اؾمتٖمالل هذا اًمٜمٛمق قمٜمد اعمراهؼ ًمتقضمٞمف ؾمٚمقيمف قمـ ـمريؼ احلقار واعمٜم٤مىمِم٦م سمٕمٞمدًا قمـ
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. اًمتٚم٘ملم واًمتٌٕمٞم٦م اًمتل ُم٤م شمٚم٨ٌم أن ختٌقا طمٞمٜمام يٖمٓمل اًمٕم٘مؾ هٞمج٤من اًمٕمقاـمػ

 .(570ٍـ، ص 1418احلدري، )

وسمام أن اًمِم٤مب ذم هذه اعمرطمٚم٦م ىمد وصؾ إمم ُمرطمٚم٦م ُمـ اًمٜمْم٩م وم٢من اًمٓمري٘م٦م اًمًٚمٞمٛم٦م 

ًمٚمتٗم٤مهؿ ُمٕمف هق احلقار واإلىمٜم٤مع اًمٕم٘مكم، وم٤ٌمإلىمٜم٤مع اًمٕم٘مكم سم٤مخلػم وٟمت٤مئجف يرهم٥م اعمراهؼ ومٞمف، 

وسم٤مإلىمٜم٤مع اًمٕم٘مكم سم٤مًمنم وقمقاىمٌف يٗمر اعمراهؼ ُمٜمف، وأيمثر آٟمحراوم٤مت ذم ُمرطمٚم٦م اعمراه٘م٦م 

 وم٤معمريب اًمٜم٤مضمح .حتّمؾ ٟمتٞمج٦م قمدم إىمٜم٤مع اعمراهؼ ومٙمري٤ًم سميورة آًمتزام سم٤مًم٘مقاقمد إظمالىمٞم٦م

هق اًمذي يٕمرف يمٞمػ يًتثٛمر ىمدرة اعمراهؼ اًمٕم٘مٚمٞم٦م ويقضمٝمٝم٤م ٟمحق اخلػم ويًٛمق هب٤م ٟمحق 

اًمٗمْم٤مئؾ، وٓ ؿمؽ أن إٟمِمٓم٦م اعمتٜمققم٦م هتٞمئ ًمٚمِم٤مب ُمقاىمػ شمزوده سمخؼمات وُمٝم٤مرات 

رضوري٦م ٕداء دوره سمٜمج٤مح، وشمّمٛمؿ ًمف سمراُم٩م شمتٗمؼ ُمع ىمدراشمف اًمٕم٘مٚمٞم٦م، وشم٤ًمقمده قمغم اًمٜم٘مد 

 .(55ٍـ، ص 1424الكرىي، ). اًمٌٜم٤مء وشمٜمٛمل أؾم٤مًمٞم٥م شمٗمٙمػمه آسمتٙم٤مري

 ايُٓٛ االْؿعايٞ: احملٛس ايجايح: 
قمٜمٞمٗم٦م ُمٜمٓمٚم٘م٦م ُمتٝمقرة ٓ شمتٜم٤مؾم٥م ُمع ُمثػماهت٤م »: يّمػ زهران اٟمٗمٕم٤مٓت اعمراهؼ سم٠مهن٤م

وٓ يًتٓمٞمع اعمراهؼ اًمتحٙمؿ ومٞمٝم٤م، وٓ ذم اعمٔم٤مهر اخل٤مرضمٞم٦م هل٤م، ويالطمظ اًمتذسمذب 

آٟمٗمٕم٤مزم ذم ؾمٓمحٞم٦م آٟمٗمٕم٤مل، ذم شم٘مٚم٥م ؾمٚمقك اعمراهؼ سملم ؾمٚمقك إـمٗم٤مل وشمٍموم٤مت 

اًمٙم٤ٌمر، وىمد يالطمظ اًمتٜم٤مىمض آٟمٗمٕم٤مزم طمٞم٨م يتذسمذب اعمراهؼ سملم احل٥م واًمٙمره، 

 .(318و، ص 1985زٍراٌ، )ش واًمِمج٤مقم٦م واخلقف، وآٟمنماح وآيمتئ٤مب

وُمـ ُمٔم٤مهر اًمٜمٛمق آٟمٗمٕم٤مزم اًمتل يٛمر هب٤م اعمراهؼ آرشم٤ٌمك وهق قمجز اعمراهؼ قمـ 

ُمقاضمٝم٦م ُمقىمػ ُمٕم٘مد ٓ يتٛمٙمـ ُمـ اًمتٍمف طمٞم٤مًمف، واحل٤ًمؾمٞم٦م اًمِمديدة ًمٜم٘مد اًمٙم٤ٌمر، 

وشمٓمقر ُمثػمات اخلقف واؾمتج٤مسم٤مشمف، وؾمٞمٓمرة اًمٕمقاـمػ اًمِمخّمٞم٦م وآهتامم سم٤مًمذات 

، وم٤معمراهؼ يٛمر سمثقرة ُمـ آٟمٗمٕم٤مٓت ُمتذسمذسم٦م، (347ٍـ، ص 1413عكل، ). واًمٖمْم٥م واًمٖمػمة

وٟمالطمظ احل٤ًمؾمٞم٦م آٟمٗمٕم٤مًمٞم٦م واًمتٜم٤مىمض اًمقضمداين، يمام يتٕمرض سمٕمض اعمراه٘ملم حل٤مٓت 

ُمـ آيمتئ٤مب واًمٞم٠مس واًم٘مٜمقط وآٟمٓمقاء واحلزن وأٓم اًمٜمٗمًٞم٦م، ويٗمن قمٚمامء اًمٜمٗمس 
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ٟمتٞمج٦م عم٤م يالىمقٟمف ُمـ إطم٤ٌمط وُم٤م يٕم٤مٟمقٟمف ُمـ ساع سملم اًمدواومع وسملم »: هذه احل٤مًم٦م سم٠مهن٤م

شم٘م٤مًمٞمد اعمجتٛمع وُمٕم٤ميػمه، واًمٍماع اًمٜم٤مشم٩م قمـ اقمتداده سمٜمٗمًف، وسملم ظمْمققمف ًمٚمٛمجتٛمع 

 .(248و، ص 1985زٍراٌ، )ش اخل٤مرضمل

 :يف ٖزا ادتاْباإلطال١َٝ دٚس ايرتب١ٝ 
إذا يم٤مٟم٧م ُمقضم٦م آٟمٗمٕم٤مٓت اًمتل يٛمر هب٤م اعمراهؼ رضورة يم٠مصمر ُمـ آصم٤مر اعمرطمٚم٦م 

اًمٕمٛمري٦م اًمتل يٛمر هب٤م وم٢من ُمٝمٛم٦م اعمريب شمتٛمثؾ ذم شمٜمٔمٞمؿ وهتذي٥م شمٚمؽ آٟمٗمٕم٤مٓت، ومال يٌ٘مك 

ذم طمػمة ُمـ أُمره يتخٌط سمؾ يٛمٙمـ أن شمقضمف اٟمٗمٕم٤مٓشمف وضمٝم٦ًم صحٞمح٦م ؾمٚمٞمٛم٦م، وأن شمْمٌط 

قمـ ـمريؼ حمٞمط شمرسمقي ؿم٤مُمؾ ُمتزن، ًمتخرج اًمِم٤مب اًم٘مقي اًمٓمٛمقح اعمٜمْمٌط اعمتٕمٚمؼ 

سم٤معمثؾ اًمٕمٚمٞم٤م، واًمٜمامذج اًمرائٕم٦م ذم شم٤مريخ أُمتف وطم٤مرضه٤م، ويٛمٙمـ أن شمًتثٛمر شمرسمٞم٦م 

اٟمٗمٕم٤مٓشمف وووٕمٝم٤م ذم آدم٤مه اًمّمحٞمح ًمٞمٕمرف اعمراهؼ يمٞمػ يرطمؿ؟ وُمتك يرطمؿ؟ وعم٤مذا؟ 

ويمٞمػ حي٥م؟ وُمتك حي٥م؟ وعم٤مذا؟ يمٞمػ يٕمج٥م؟ وُمتك يٕمج٥م؟ وعم٤مذا؟ وهٙمذا، وهذه 

اًمٖمزارة يٛمٙمـ أن متٝمد ًمٌٜم٤مء ؿم٤مب ذي قمقاـمػ ومٞم٤مو٦م ُمتٗم٤مقمٚم٦م ُمع احلٞم٤مة، ُمتجٝم٦م ًمٚمخػم 

 .(26ٍـ، ص 1414اليػينشي، ).واإلصالح، ُم١مصمرة ذم قمالىمتف سم٠مُمتف ذم ؿمتك ُمًتقي٤مهت٤م

ويٛمٙمـ شمقضمٞمف اٟمٗمٕم٤مٓت اعمراهؼ وضمٝم٦ًم ؾمٚمٞمٛم٦م، وم٤محل٥م يقضمف هلل ورؾمقًمف صغم اهلل 

قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وعمـ يم٤من هلؿ اًمٞمد اًمٓمقمم ذم اًمدوم٤مع قمـ اًمديـ ورومع راي٦م احلؼ، وهلذا 

وم٤مًمقؾم٤مئؾ اًمؽمسمقي٦م ُمًئقًم٦م قمـ شمقضمف اٟمٗمٕم٤مٓت اًمِم٤مب اًمقضمٝم٦م اًمّمحٞمح٦م واًمًٛمق هب٤م، 

وًمٕمؾ قمدم شمقضمٞمٝمٝم٤م اًمقضمٝم٦م اًمّمحٞمح٦م يت٥ًٌم ذم شمدُمػم ٟٓمٗمٕم٤مٓت اًمِم٤مب، ووٞم٤مع 

عمًت٘مٌٚمف، ًمذا يم٤من ًمزاُم٤ًم قمغم اًمؽمسمٞم٦م أن هتٞمئ ًمف اعمريب اًمّم٤مًمح اًمذي ي٤ًمقمده قمغم اًمٗمٝمؿ 

اًمّمحٞمح ًمذاشمف وي٤ًمقمده ذم سمٜم٤مء أومٙم٤مره وشم٘مقيٛمٝم٤م سم٠مؾمٚمقب شمرسمقي ٓ يِمٕمر ُمٕمف سم٤مًمتدظمؾ 

اعم٤ٌمذ ذم ؿمئقٟمف اخل٤مص٦م، وم٢من هذا اعمًتقى ُمـ اًمتقضمٞمف واًمؽمسمٞم٦م ؾمقف ي٤ًمقمد قمغم ختٓمل 

اعمراهؼ هذه اعمرطمٚم٦م سم٠مُم٤من يمام جُيٜم٥م خم٤مـمره٤م اًمٜمٗمًٞم٦م،يم٤مًم٘مٚمؼ واًمٞم٠مس واحل٥م اعمٗمرط 

 .(129ٍـ، ص 1414السعبالوي، ). ًمٚمذات واٟمٗمٕم٤مٓت اًمٖمرور واًمٙمؼم
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وُمٝمام يٙمـ إُمر وم٢من قمقاـمػ اعمراهؼ واٟمٗمٕم٤مٓشمف شمٜمٛمق ٟمٛمقًا هيٕم٤ًم، ًمذا وم٢مهن٤م حتت٤مج 

ُمـ اعمريب إمم اًمتٕم٘مؾ واًمّمؼم واًمتحٛمؾ واعمداراة، وُمٕمروم٦م اًمٓمري٘م٦م اعمثغم ًمٚمتٕم٤مُمؾ ُمع 

اًمِمخّمٞم٤مت اعمختٚمٗم٦م، واًمٕمٛمؾ قمغم ؿمٖمؾ أوىم٤مت اًمٗمراغ سم٤مًمٕمٛمؾ اعمٗمٞمد، وقمدم شمرك 

. اًمِم٤مب يتخٌط ويقضمف هذه آٟمٗمٕم٤مٓت وضمٝم٦ًم ؾمٞمئ٦ًم ومتٙمقن دُم٤مرًا ًمف وعمجتٛمٕمف وأُمتف

 .(57ٍـ، ص 1424الكرىي، )

  ايُٓٛ االدتُاعٞ: احملٛس ايشابع: 
يٛمر اعمراهؼ سمٗمؽمة اٟمت٘م٤مًمٞم٦م ُمـ قم٤ممل اًمٓمٗمقًم٦م وسم٤ًمـمتف آضمتامقمٞم٦م إمم قم٤ممل اًمرضمقًم٦م 

إذ يتًع آشمّم٤مل اًمِمخيص ُمع أظمريـ طمٞم٨م يًٕمد اعمراهؼ »وقمالىم٤مشمف اعمتٕمددة، 

سمٛمِم٤مريم٦م أظمريـ ذم اخلؼمات واعمِم٤مقمر وآدم٤مه٤مت وإومٙم٤مر، وشمٜمٛمق ىمدرة اعمراهؼ قمغم 

احلدي٨م ويٜمٛمق ُمٞمقًمف وادم٤مه٤مشمف ويقؾمع وضمٝم٤مت ٟمٔمره، وئمٝمر آهتامم سم٤معمٔمٝمر اًمِمخيص، 

ويٌدو ذًمؽ واوح٤ًم ذم اظمتٞم٤مر اعمالسمس وآهتامم سم٤مًٕمقان اًمالومت٦م واًمتٗمّمٞمالت احلديث٦م، 

وشمٌدأ ٟمزقم٦م آؾمت٘مالًمٞم٦م، وآٟمت٘م٤مل ُمـ آقمتامد قمغم اًمٖمػم إمم آقمتامد قمغم اًمٜمٗمس، 

ويالطمظ اعمٞمؾ إمم اًمزقم٤مُم٦م وئمٝمر اًمتقطمد ُمع ؿمخّمٞم٤مت ظم٤مرج ٟمٓم٤مق اًمٌٞمئ٦م اعم٤ٌمذة ُمثؾ 

ؿمخّمٞم٤مت إسمٓم٤مل، ويٜمٛمق اًمققمل سم٤معمًئقًمٞم٦م آضمتامقمٞم٦م واًمِمٕمقر هب٤م، وشمتٗمتح اعمٞمقل 

 .(326 ــ 323و، ص 1985زٍراٌ، ). ويزداد اعمٞمؾ إمم اًمٜم٘مد واًمرهم٦ٌم ذم اإلصالح آضمتامقمل

 (ًمٚمحٞم٤مة ومٚمًٗم٦م)وُمـ ُمٔم٤مهر اًمٜمٛمق ًمدى اعمراه٘ملم ُمٞمؾ اعمراهؼ إمم سمٜم٤مء ٟمًؼ ىمٞمٛمل

شمقضمف ؾمٚمقيمف وهذا اًمٜمًؼ يٕمتؼم ه٤مدي٤ًم ًمف ذم شمٍموم٤مشمف وؾمٚمقيمف، إذ يٌدأ اًمِم٤مب ذم شمٙمقيـ 

أومٙم٤مر ُمًت٘مٚم٦م قمـ اعمجتٛمع ظم٤مص٦م سمف، واظمتٞم٤مر ىمٞمؿ يًت٘مؾ هب٤م قمـ ىمٞمؿ أظمريـ هل٤م ـم٤مسمٕمٝم٤م 

اعمٛمٞمز، وم٤معمراهؼ يٌدأ سمٛمزج سملم اًم٘مٞمؿ اًمتل ايمتًٌٝم٤م ُمـ اًمقاًمديـ، واًم٘مٞمؿ اًمتل ايمتًٌٝم٤م ُمـ 

اعمدرؾم٦م، واًم٘مٞمؿ اًمتل ايمتًٌٝم٤م ُمـ اعمًجد، أو ُمـ اعمجتٛمع، صمؿ خيرج سمٜمًؼ ىمٞمٛمل ي٘متٜمع سمف 

 .(58ٍـ، ص 1424الكرىي، ).ويٙم٤مد يٙمقن هق اعمقضمف ًمف ذم سم٘مٞم٦م أدوار طمٞم٤مشمف
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 :دٚس ايرتب١ٝ اإلطال١َٝ يف ٖزا ادتاْب
يٌدأ اًمِم٤مب ذم هذه اعمرطمٚم٦م اًمتٗم٤مقمؾ ُمع اعمجتٛمع، وشمٜمٛمق قمالىم٤مشمف سم٤مٔظمريـ، وهٜم٤م 

ي٠ميت دور إهة ًمت٤ًمهؿ ذم رؾمؿ اًمِمخّمٞم٦م آضمتامقمٞم٦م وشمٜمٛمل ُم٤م يتٚم٘م٤مه ُمـ اعمجتٛمع، 

وم٢من يم٤من اجلق اعمٜمززم يًقده احل٥م واًمٕمٓمػ واهلدوء واًمث٤ٌمت وم٢من اعمراهؼ يِمٕمر »

سم٤مٓـمٛمئٜم٤من واًمث٘م٦م سم٤مًمٜمٗمس ومٞمٌدو قمٚمٞمف ُمٔمٝمر آؾمت٘مرار واًمث٤ٌمت، وإن يم٤من اجلق اعمٜمززم 

ُمِمحقٟم٤ًم سم٤معمٜم٤مزقم٤مت واوٓمراب اًمٕمالىم٤مت سملم أومراده٤م اٟمٕمٙمس ذًمؽ قمغم ؾمٚمقك اعمراهؼ،، 

ومٞمٌدو آوٓمراب وقمدم اًمث٤ٌمت ذم ؾمٚمقيمف ويًقء ُمع ٟمٗمًف وُمع أومراد اعمجتٛمع، وىمد 

يٜمحرف اعمراهؼ إذا وضمد ُمـ أهشمف ُم٤م يٕمٞم٘مف قمـ اخلػم ويّمده قمـ اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ ذم 

 .(162ٍـ، ص 1414السعبالوي، )ش شمٙمقيـ قمالىم٤مشمف آضمتامقمٞم٦م سم٤مٕظمٞم٤مر

واعمراهؼ حيت٤مج إمم آٟمدُم٤مج ُمع اجلامقم٦م، وحيت٤مج إمم ُمـ يِمٕمره سم٠مٟمف ُمرهمقب ومٞمف 

وحمٌقب ُمـ ىمٌؾ أظمريـ، وأن إصدىم٤مء وإىم٤مرب ؾمٞم٘مدُمقن ًمف اًمٕمقن إن اطمت٤مج، 

وم٤مًمقفمٞمٗم٦م اًمٜمٗمًٞم٦م ًمٚمٛمٜمزل وًمٚمقاًمديـ شمتٚمخص ذم شم٘مديؿ اًمٕمقن واًمًٜمد ًمٚمٛمراهؼ ذم وىم٧م 

 .(360ٍـ، ص 1413عكل، ). يٙمقن ذم أُمس احل٤مضم٦م هلذا اًمٕمقن واًمًٜمد

واعمريب اًمٜم٤مضمح يٌٜمل قمالىم٤مشمف ُمع اعمراهؼ قمغم اًمتٗم٤مقمؾ واًمت٠مصمػم اعمت٤ٌمدل، ويؽمك ًمف اعمج٤مل 

ًمألظمذ واًمٕمٓم٤مء، واًمتٗمٙمػم واًمتّمٛمٞمؿ واًمتٜمٗمٞمذ، وًمٕمؾ أوضمف اًمٜمِم٤مط اعمختٚمٗم٦م ُمٗمٞمدة، 

وم٤معمٕمًٙمرات اًمؽمسمقي٦م شمٗمٞمد اعمراهؼ ذم اًمٜمٛمق آضمتامقمل، وىمد ُوضمد أن اعمٕمًٙمرات اًمؽمسمقي٦م 

ُمٗمٞمدة ذم قمالج اعمراه٘ملم اعمْمٓمرسملم ؾمٚمقيمٞم٤ًم سمنمط شمٜمٔمٞمؿ اجلامقم٤مت واًم٘مٞم٤مدة ومٞمٝم٤م وإشم٤مطم٦م 

 .(471و، ص1983 مجيل، .عبد الصالو). اًمٗمرص٦م ًمٚمٜمٛمق آضمتامقمل اًمًقي اعمقضمف اهل٤مدف

وقمغم أي٦م طم٤مل وم٤معمراهؼ يٌدأ ذم شم٘مٌؾ اعمًئقًمٞم٦م آضمتامقمٞم٦م، وم٢مذا ُم٤م ُوضمف شمقضمٞمٝم٤ًم ؾمٚمٞماًم 

وم٢مٟمف ؾمٞمٙمقن ٟم٤مومٕم٤ًم ًمٜمٗمًف صمؿ جمتٛمٕمف، واإلؾمالم مل ُيٖمٗمؾ اًمٕمالىم٤مت آضمتامقمٞم٦م سمؾ ٟمٔمٛمٝم٤م 

ظمػم شمٜمٔمٞمؿ، وم٘مد ٟمٔمؿ قمالىم٦م اعمًٚمؿ سم٠مهشمف وُمٕمٚمٛمٞمف وأىم٤مرسمف وأظمقشمف ُمـ قم٤مُم٦م اعمًٚمٛملم 

 .وضمٕمٚمٝم٤م قمالىم٦م شمٙم٤مومؾ وحم٦ٌم وُمقدة
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ُمٔم٤مهر اًمٜمٛمق ًمدى ـمالب اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م اًمتل يٜمٌٖمل أن ظمّم٤مئص وهذه سمٕمض 

 هلذه اعمرطمٚم٦م وقمٜمد اظمتٞم٤مر أؾم٤مًمٞم٥م شمدريًٝم٤م، ٕن اًمدراؾمٞم٦م اعم٘مررات ووعشُمراقمك قمٜمد 

 ًمٞمخرج :ُمراقم٤مة هذه اجلقاٟم٥م ُمٝمٛم٦م ذم اظمتٞم٤مر اعمحتقى اعمٜم٤مؾم٥م واًمقؾم٤مئؾ إيمثر ضمدوى

إومٙم٤مر اهلداُم٦م واًمْمالٓت ُمٌتٕمدًا قمـ  ،حمّمٜم٤ًم سم٤مًم٘مٞمؿ اًمؽمسمقي٦م اًمّمحٞمح٦ماًمٓم٤مًم٥م 

.  اعمٜمحروم٦م

 ٱٱٱ
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املبحث الثالث 
األٖذاف ايعا١َ يتذسٜع َكشسات ايرتب١ٝ اإلطال١َٝ 

 يطالب املشس١ً ايجا١ْٜٛ

 شُمٕمد إهداف ريمٞمزًة أؾم٤مؾمٞم٦م ٕي قمٛمؾ ُمـ إقمامل، وُمٕمٞم٤مرًا حُيتٙمؿ إًمٞمف قمٜمد إضمراء 

قمٛمٚمٞم٤مت اًمت٘مقيؿ اعمختٚمٗم٦م، هبدف شمٓمقيره٤م وحتًٞمٜمٝم٤م، وُم٤م مل شمٙمـ شمٚمؽ إهداف واوح٦ًم 

وحمددًة وم٢من يمثػمًا ُمـ اجلٝمقد اعمٌذوًم٦م ىمد شمتٕمرض ًمٚمٕمديد ُمـ اإلظمٗم٤مىم٤مت ٟمتٞمج٦م ً ًمٕمِمقائٞم٦م 

اًمٕمٛمؾ، وُمـ هٜم٤م ضم٤مءت أمهٞم٦م حتديد إهداف ًمٙمؾ ظمٓم٦م قمٛمؾ أو سمرٟم٤مُم٩م، يمام أن حتديد 

إهداف يتٞمح ًمٚمٕم٤مُمٚملم شمٜمًٞمؼ ضمٝمقدهؿ، واًمٕمٛمؾ ذم إـم٤مر ُمٜمٔمقُم٦م ُمتٙم٤مُمٚم٦م، ومتٙمٜمٝمؿ 

ُمـ اظمتٞم٤مر أٟم٥ًم اًمؼماُم٩م واًمقؾم٤مئؾ ًمتح٘مٞمؼ شمٚمؽ إهداف، وُمٕمروم٦م ٟم٘م٤مط اًم٘مقة 

.  واًمْمٕمػ أوًٓ سم٠مول يمٜمقع ُمـ اًمتٖمذي٦م اًمراضمٕم٦م اًمتل هتدف إمم شمدارك أي ٟم٘مص أو ظمٚمؾ

 ٍَٚؿّٗٛ األٖذاف: احملٛس األ :
يالطمظ اعمٓمٚمع قمغم أدسمٞم٤مت اًمؽمسمٞم٦م ذم جم٤مل إهداف أن هٜم٤مك شمٕمريٗم٤مت قمديدة 

ًمٚمٝمدف اًمؽمسمقي، وهل ــ وإن اظمتٚمٗم٧م ذم صٞم٤مهمتٝم٤م ــ إٓ أن ُمْم٤مُمٞمٜمٝم٤م ُمت٘م٤مرسم٦م وُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م 

 .ُمتِم٤مهب٦م إمم طمد يمٌػم

شمٕمٌػم قم٤مم قمـ اًم٘مّمد أو اًمٜمٞم٦م أو اًمرهم٦ٌم، وشمؽماوح »: ومٞمٕمرف اهلدف اًمؽمسمقي قمغم أٟمف

درضم٦م قمٛمقُمٞمتف أو اخل٤مص ضمدًا ُمـ اًمٕم٤مم ذم طم٤مًم٦م إهداف ـمقيٚم٦م اعمدى، إمم إىمؾ 

 .(40ٍـ، ص 1426العكيل، )ش قمٛمقُمٞم٦م ذم طم٤مًم٦م إهداف ىمّمػمة اعمدى

ُم٤م ؾمٞمٙمقن قمٚمٞمف اعمتٕمٚمؿ طملم شمتؿ ظمؼمة اًمتٕمٚمؿ سمٜمج٤مح »: يمام أن اهلدف اًمؽمسمقي يٕمٜمل

أو سمٛمٕمٜمك آظمر هق ُمٗمٝمقم حيدد ُم٤م هق اعم٘مّمقد اًمذي جيٜمٞمف اًمٓم٤مًم٥م ُمـ قمٛمٚمٞم٦م اًمتٕمٚمؿ، ومٝمق 

اًمٖم٤مي٦م اعم٘مّمقدة ُمـ رؾمؿ اًمًٞم٤مؾم٤مت اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م واخلٓمط اًمؽمسمقي٦م اًمالزُم٦م حلٞم٤مة اعمجتٛمع 
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وشم٘مدُمف، وهل ًمٞم٧ًم هم٤مي٦م هن٤مئٞم٦م شم٘مػ قمٜمده٤م اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمؽمسمقي٦م، وًمٙمٜمٝم٤م حم٤موًم٦م ًمٚمتٜم١ٌم سمام 

يٛمٙمـ أن شمٜمتٝمل إًمٞمف، أي اؾمتٌّم٤مر ذيمل ؾم٤مسمؼ ًمٚمٜمٝم٤مي٦م اعم٠مُمقًم٦م ذم فمؾ اًمٔمروف اًمراهٜم٦م، 

واهلدف هبذا اعمٕمٜمك يرؿمد اجلٝمقد ويقضمف اًمٜمِم٤مط، وي١مصمر ذم اخلٓمقات اًمًٚمقيمٞم٦م اعم١مدي٦م 

 . (70و، ص2005العيصى، ). شإًمٞمف

اًمتٖمػم اعمرهمقب اًمذي شمًٕمك اًمٕمٛمٚمٞم٦م »: ويمذًمؽ يٕمرف اهلدف اًمؽمسمقي قمغم أٟمف

اًمؽمسمقي٦م أو اجلٝمد اًمؽمسمقي إمم حت٘مٞم٘مف ؾمقاًء ذم ؾمٚمقك اًمٗمرد، أو ذم طمٞم٤مشمف اًمِمخّمٞم٦م، أو ذم 

طمٞم٤مة اعمجتٛمع، وذم اًمٌٞمئ٦م اًمتل يٕمٞمش ومٞمٝم٤م اًمٗمرد، أو ذم اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمؽمسمقي٦م ٟمٗمًٝم٤م، وذم قمٛمؾ 

و، ص 1975الشيباىي، )ش اًمتٕمٚمٞمؿ يمٜمِم٤مط أؾم٤مد، ويمٛمٝمٜم٦م ُمـ اعمٝمـ إؾم٤مؾمٞم٦م ذم اعمجتٛمع

282). 

شمقىمٕم٤مت وشمٓمٚمٕم٤مت ُمًت٘مٌٚمٞم٦م : ويرى اًم٤ٌمطم٨م أن اهلدف اًمؽمسمقي ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمره هق

. شمٜمٌثؼ ُمـ ُمٕمت٘مدات وشمّمقرات ي١مُمـ هب٤م اعمجتٛمع ويًٕمك إمم حت٘مٞم٘مٝم٤م

 ْٞأ١ُٖٝ األٖذاف: احملٛس ايجا  :
شم٤ًمقمد إهداف اًمقاوح٦م اعمحددة قمغم رؾمؿ ُمٕم٤ممل اًمٓمريؼ ذم اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمؽمسمقي٦م، يمام 

ختتٚمػ سم٤مظمتالف اعمجتٛمٕم٤مت واًمٌٞمئ٤مت واًمٕمّمقر، وهل اًمتل متثؾ اعمحقر إؾم٤مد 

ًمٚمًٞم٤مؾم٤مت اًمؽمسمقي٦م وآؾمؽماشمٞمجٞم٤مت واخلٓمط واًمؼماُم٩م واعمِم٤مريع واعمٜم٤مه٩م واًمدروس، 

 .وُم٤م يتٕمٚمؼ هب٤م ُمـ إدارة ومتقيؾ وٟمٔمؿ وسمٜمٞم٦م هٞمٙمٚمٞم٦م

إن ُمٕمروم٦م اهلدف ُمـ اًمؽمسمٞم٦م أُمر رضوري سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٛمريب ذم شمرسمٞم٦م اًمٜم٤مؿمئلم أو  »

اًمِم٤ٌمب ذم اعمجتٛمع، وقمغم ُمٕمروم٦م إهداف اًمتل شمرُمل إًمٞمٝم٤م اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، وقمغم 

 .(24ٍـ، ص 1401جييدل، ). شحتديد ُمٕم٤معمٝم٤م يتقىمػ أُمر شمقضمٞمف اًمؽمسمٞم٦م ٟمٗمًٝم٤م

وًمألهداف اًمؽمسمقي٦م أمهٞمتٝم٤م ذم قمٛمٚمٞم٦م اًمتٕمٚمٞمؿ واًمتٕمٚمؿ، وم٤مًمت٠ميمٞمد قمغم إهداف ًمٞمس 

ضمديدًا ذم اًمٗمٙمر اًمؽمسمقي، وًمٙمـ اًمتقضمف اجلديد هق اعمٓم٤مًم٦ٌم سم٠من شمّم٤مغ إهداف اًمؽمسمقي٦م 
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صٞم٤مهم٦ًم واوح٦ًم وحمددة، طمٞم٨م أن صٚمتٝم٤م ُم٤ٌمذة سم٤مخلٓمط، ومٝمل يم٤مًمٖمذاء ٕي قمٛمؾ 

شمٕمٚمٞمٛمل يًتحٞمؾ سمدوهن٤م أن شمقوع اخلٓمط أو حيدث اًمتٕمٚمؿ، وم٤معمٕمٚمؿ ٓ يٕمٛمؾ سمٛمٕمزل قمـ 

إهداف، وـمرق اًمتٕمٚمؿ ٓ شمتؿ سمدون أهداف حمددة، واعمٜم٤مه٩م واًمقؾم٤مئؾ وهمػمه٤م ٓ شمٌٜمك 

أو شمّم٤مغ سمدون أهداف، واًم٘مرارات اًمؽمسمقي٦م ُٓ شمتخذ سمٛمٕمزل قمـ إهداف، وهٙمذا ٟمجد 

إهداف ذم يمؾ ومٙمر وومٕمؾ وشمقضمف ًمذًمؽ أصٌح اًمٕمٛمؾ سم٤مٕهداف هق أؾم٤مس 

 .(95و، ص 2002الشراح، ).اًمٜمج٤مح

وسمٜم٤مًء قمغم هذا وم٢من اًم٤ٌمطم٨م يرى أن أي ضمٝمقد ؾمقاًء يم٤مٟم٧م ومردي٦ًم أو ُم١مؾمًٞم٦م إن مل 

شمٙمـ هل٤م رؤي٦م ُمًت٘مٌٚمٞم٦م واوح٦م شمٜمٌثؼ ُمٜمٝم٤م أهداف حمددة، وم٢من هذا اجلٝمد ًمٞمس ًمف ىمٞمٛم٦م 

ٕٟمف ٓ يًػم ذم ظمٓمك ؾمٚمٞمٛم٦م ٟمحق أهداف ُمٜمِمقدة ومتّمٌح هذه اجلٝمقد ُمٌٕمثرًة، وٓ يٛمٙمـ 

أن شمٜمجح هذه اجلٝمقد سمدون أهداف، ودمدر اإلؿم٤مرة هٜم٤م إمم أن ووقح اًمرؤي٤م ؾمٌٞمؾ إمم 

.  اًمقصقل اًمنيع إمم اهلدف سمٞمن وؾمٝمقًم٦م وسم٠مىمؾ يمٚمٗم٦م وضمٝمد

 َصادس اػتكام أٖذاف ايتعًِٝ ايجاْٟٛ باملًُه١ ايعشب١ٝ ايظعٛد١ٜ: احملٛس ايجايح:   

ٓ ؿمؽ أن ًمٙمؾ ٟمٔم٤مم شمٕمٚمٞمٛمل هم٤مي٤مت هيدف إمم حت٘مٞم٘مٝم٤م، وُمٓم٤مًم٥م يًٕمك ًمتٚمٌٞمتٝم٤م ذم 

ٟمٗمقس أسمٜم٤مئف، وُمـ أٟمٌؾ هم٤مي٤مت اًمتٕمٚمٞمؿ ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م ومٝمؿ اإلؾمالم ومٝماًم 

صحٞمح٤ًم ُمتٙم٤مُماًل، وهمرس اًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م وٟمنمه٤م، وشمزويد اًمٓم٤مًم٥م سم٤مًم٘مٞمؿ واعمٕم٤ميػم 

اإلؾمالُمٞم٦م وسم٤معمثؾ اًمٕمٚمٞم٤م، وإيم٤ًمسمف اعمٕم٤مرف واعمٝم٤مرات اعمختٚمٗم٦م، وشمٜمٛمٞم٦م آدم٤مه٤مت 

اًمًٚمقيمٞم٦م اًمٌٜم٤مءة، وشمٓمقير اعمجتٛمع اىمتّم٤مدي٤ًم واضمتامقمٞم٤ًم وصم٘م٤مومٞم٤ًم وومٙمري٤ًم وهتٞمئ٦م اًمٗمرد ًمٞمٙمقن 

قمْمقًا ٟم٤مومٕم٤ًم ذم جمتٛمٕمف، وٓ ؿمؽ أن حت٘مٞمؼ هذه اًمٖم٤مي٦م اًم٤ًمُمٞم٦م يتٓمٚم٥م وضمقد أهداف 

إؾمالُمٞم٦م يتؿ ُمـ ظمالهل٤م حت٘مٞمؼ هذه اًمٖم٤مي٦م، وٓ سمد أيْم٤ًم أن شمٙمقن اعمّم٤مدر اًمتل شمِمتؼ ُمٜمٝم٤م 

يٛمٙمـ إمج٤مل اعمّم٤مدر اًمتل شمِمتؼ ُمٜمٝم٤م ًمذا هذه إهداف ُمٜمٌث٘م٦ًم ُمـ قم٘مٞمدة صحٞمح٦م و

: إهداف ذم اًمٜم٘م٤مط اًمت٤مًمٞم٦م
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اًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م سمٛم٤ٌمدئٝم٤م وُمٜمٝمجٝم٤م اًمِم٤مُمؾ ًمإلٟم٤ًمن واًمٙمقن، ودقمقهت٤م إمم  -1

احلٞم٤مة اعمتقازٟم٦م، وشمٙمريٛمٝم٤م ًمإلٟم٤ًمن سم٤مًمٕم٘مؾ واإلرادة، ومه٤م أؾم٤مس احلْم٤مرة 

ووؾمٞمٚم٦م اإلٟم٤ًمن ًمٌٚمقغ اًمت٘مدم، وىمٞمٛمٝم٤م اًم٤ًمُمٞم٦م وأؾمًٝم٤م آضمتامقمٞم٦م 

 .وآىمتّم٤مدي٦م واًمًٞم٤مؾمٞم٦م اًمتل دمٕمٚمٝم٤م ص٤محل٦ًم ًمٙمؾ زُم٤من وُمٙم٤من

إوو٤مع آضمتامقمٞم٦م وآىمتّم٤مدي٦م سم٤معمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م، وم٤معمجتٛمع  -2

اًمًٕمقدي جمتٛمع إؾمالُمل قمريب يتٛمًؽ سمتٕم٤مًمٞمؿ اإلؾمالم، وىمٞمؿ وقم٤مدات 

وشم٘م٤مًمٞمد اًمٕمرب، ويٜمٗمتح قمغم اًمٕم٤ممل اخل٤مرضمل، وي١مدي دورًا ىمٞم٤مدي٤ًم ذم ُمٜمٔمٛم٦م 

 .اًمدول اعمّمدرة ًمٚمٌؽمول

اًمٕمٍم وظمّم٤مئّمف وم٤مًمٕمٍم احلدي٨م يتٛمٞمز سم٤مٟٓمٗمج٤مر اًمٕمٚمٛمل  ادم٤مه٤مت -3

واًمتٙمٜمقًمقضمل، وآٟمٗمج٤مر اًمًٙم٤مين، واٟمٗمج٤مر اًمٓمٛمقح وأُم٤مل، وهقم٦م 

آشمّم٤مل، واًمتخّمص اًمدىمٞمؼ ذم إـم٤مر وطمدة اعمٕمروم٦م، واٟمتِم٤مر اعم٤ٌمدئ 

اًمديٛم٘مراـمٞم٦م اًمداقمٞم٦م إمم شمقومػم اًمٕمداًم٦م آضمتامقمٞم٦م، وشمقومػم اًمٗمرص اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م، 

 .وشم٠ميمٞمد أمهٞم٦م اًمتٕمٚمٞمؿ اًمذايت واًمتٕمٚمٞمؿ اعمًتٛمر

طم٤مضم٤مت اعمقاـمـ اًمًٕمقدي وُمٓم٤مًم٥م ٟمٛمقه، وم٤مًمٜمٛمق قمٛمٚمٞم٦م ُمًتٛمرة شمت٠مصمر سم٤مًمٌٞمئ٦م،  -4

وختتٚمػ ُمٕمدٓشمف وهقم٤مشمف سملم إومراد ذم اعمراطمؾ اعمختٚمٗم٦م، وًمذًمؽ يٜمٌٖمل 

الصيبل ). ُمراقم٤مة ظمّم٤مئص يمؾ ُمرطمٚم٦م ُمـ ُمراطمؾ اًمٜمٛمق وإؿم٤ٌمع طم٤مضم٤مشمف

 .(185ٍـ، ص 1417وآخروٌ، 

وهذه اعمّم٤مدر سمٛمث٤مسم٦م اعمحٓم٤مت اعمٝمٛم٦م، واًمٕمالُم٤مت اًم٤ٌمرزة ذم ـمريؼ اًمًٞم٤مؾم٦م 

اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م اًمتل ٓ يٛمٙمـ آٟمٗمراد قمٜمٝم٤م، سمؾ ٓ سمد ُمـ اًمرضمقع إًمٞمٝم٤م قمٜمد صٞم٤مهم٦م إهداف، 

. ٕهن٤م ذم اًمٜمٝم٤مي٦م شمًٕمك ًمتح٘مٞمؼ إهداف واًمتٓمٚمٕم٤مت اعمٜمِمقدة
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 عالق١ أٖذاف تذسٜع َكشسات ايرتب١ٝ اإلطال١َٝ يطالب املشس١ً : احملٛس ايشابع
: ايجا١ْٜٛ بتعضٜض األَٔ ايؿهشٟ

طمددت وصمٞم٘م٦م إهداف اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٛمقاد اًمدراؾمٞم٦م ذم ُمراطمؾ اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مم 

سم٤معمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م اًمّم٤مدرة قمـ وزارة اعمٕم٤مرف آن ذًمؽ واًمتل أصٌح ُمًامه٤م 

اجلديد وزارة اًمؽمسمٞم٦م واًمتٕمٚمٞمؿ أهداَف شمدريِس ُم٘مرراِت اًمؽمسمٞم٦ِم اإلؾمالُمٞم٦ِم ًمٓمالب اعمرطمٚم٦م 

ويمذًمؽ طمددت أهداوم٤ًم قم٤مُم٦ًم ًمٙمؾ ُم٤مدة ُمـ ُمقاد آسمتدائٞم٦م ذم إطمدى وصمالصملم هدوم٤َم، 

وىمد اظمت٤مر اًم٤ٌمطم٨م ُمـ اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سم٤معمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م ومٞمام ٓ ي٘مؾ قمـ قمنمة أهداف 

هذه إهداف ُم٤م يتٕمٚمؼ سمٛمقوقع اًمدراؾم٦م وهل إهداف ذات اًمٕمالىم٦م سمتٕمزيز إُمـ 

اًمٗمٙمري وىمد شمؿ شمقزيٕمٝم٤م سمٜم٤مًء قمغم ُمْم٤مُملم إُمـ اًمٗمٙمري اعمراد شمٕمزيزه٤م وهل قمغم اًمٜمحق 

: اًمت٤مزم

: أٖذاف تعضص غشغ عكٝذ٠ اإلميإ يف ْؿٛغ ايطالب: أٚاّل
  أن حي٘مؼ اًمٓمالب اًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م اًمّمحٞمح٦م اعمًتٛمدة ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م

 .قمغم أؾم٤مس ُمـ اًمٗمٝمؿ واًمٌّمػمة

  أن يٕمٛمؼ اًمٓمالب ومٝمٛمٝمؿ ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ واًمٕمٜم٤مي٦م سمف شمالوًة وطمٗمٔم٤ًم وومٝماًم وقمٛماًل 

  أن يٕمٛمؼ اًمٓمالب ومٝمٛمٝمؿ ًمٚمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م واًمٕمٜم٤مي٦م هب٤م قمٚماًم وطمٗمٔم٤ًم وومٝماًم وقمٛماًل

 .ويٕمرومقا ُمٜمزًمتٝم٤م ُمـ اًمديـ

 أن يٕمٛمؼ اًمٓمالب حمٌتٝمؿ هلل وًمرؾمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ. 

  أن يٕمٛمؼ اًمٓمالب حمٌتٝمؿ ًمٚمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ وحيرصقا قمغم اًمت٠مد هبؿ

 .واًمقوم٤مء سمح٘مقىمٝمؿ

  أن يتقضمف اًمٓمالب إمم اعمح٤مومٔم٦م قمغم اًميورات اخلٛمس اًمتل ضم٤مءت اًمنميٕم٦م

 .اًمديـ، واًمٕم٘مؾ، واعم٤مل، واًمٜمٗمس، واًمٕمرض: سمحٗمٔمٝم٤م وهل

 أن حي٘مؼ اًمٓمالب اٟم٘مٞم٤مدهؿ ٕطمٙم٤مم اهلل ذم اًمن واًمٕمٚمـ. 
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 أن يٕمٛمؼ اًمٓمالب ايمت٤ًمهبؿ ًمٚم٘مٞمؿ اإلؾمالُمٞم٦م ويٚمتزُمقا أداب اًمنمقمٞم٦م. 

  أن يتحّمـ اًمٓمالب ُمـ اًمقىمقع ذم اعمخ٤مـمر اخلٚم٘مٞم٦م واًمٕم٤مدات اًمذُمٞمٛم٦م

 .واعمامرؾم٤مت اعمٜمحروم٦م

 أن يٕمرف اًمٓمالب أؿمٝمر اعمٚمؾ واعمذاه٥م وإومٙم٤مر اًم٤ٌمـمٚم٦م ويتحّمٜمقا ُمٜمٝم٤م. 

: أٖذاف تُٓٞ ايٛطط١ٝ ٚاالعتذاٍ يف ْؿٛغ ايطالب: ثاّْٝا
 أن حيرص اًمٓمالب قمغم آًمتزام سم٤مًمديـ واحلذر ُمـ اًمٌدقم٦م. 

  أن ي٘مقي اًمٓمالب ؿمخّمٞمتٝمؿ اإلؾمالُمٞم٦م اًمِم٤مُمٚم٦م اعمتٙم٤مُمٚم٦م اعمتقازٟم٦م اعمٕمتدًم٦م

 .ويؽمسمقا قمغم آقمتزاز هب٤م

 أن يدرك اًمٓمالب وؾمٓمٞم٦م أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م. 

: أٖذاف تعضص طاع١ ٚال٠ األَش ٚيضّٚ ادتُاع١: ثايجّا
 أن يتٌٍم اًمٓمالب سمام جي٥م ًمقٓة إُمر واًمٕمٚمامء ُمـ احل٘مقق، ويتٕمرومقا ُمٙم٤مٟمتٝمؿ. 

  أن ي٘مقى ؿمٕمقر اًمٓمالب سمروح اًمتآًمػ واًمؽماسمط سملم اعمًٚمٛملم ُمـ ظمالل اًمٕمٛمؾ

 .سم٠مطمٙم٤مم اعمٕم٤مُمالت

: أٖذاف تعضصعالق١ األ١َ اإلطال١َٝ َع غريٖا َٔ األَِ: سابعّا
 أن يتٌٍم اًمٓمالب سم٤معمٜمٝم٩م اًمنمقمل ذم آًمتزام سمٕم٘مٞمدة اًمقٓء واًمؼماء. 

 أن يٕمٛمؼ اًمٓمالب ُمٜمٝمجٝمؿ اًمنمقمل ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع أظمريـ. 

 أن يٚمتزم اًمٓمالب اعمٜمٝم٩م اًمنمقمل اًمًٚمٞمؿ ذم احلٙمؿ قمغم اًمٜم٤مس. 

:  أٖذاف تعضص ت١ُٝٓ ايتؿهري ٚاذتٛاس اإلجيابٞ يذ٣ ايطالب: خاَظّا
  أن يتٌٍم اًمٓمالب سمٛمٗمٝمقم اعمٜمٝم٩م اًمٕمٚمٛمل ذم اإلؾمالم ًمٚمقصقل إمم احل٘م٤مئؼ

 .وحتّمٞمؾ اعمٕم٤مرف

  أن يٙمت٥ًم اًمٓمالب ُمٝم٤مرات اًمتٗمٙمػم اًمٕمٚمٛمل اًمًٚمٞمؿ واًم٘مدرة قمغم اؾمتخداُمٝم٤م

 .ذم ُمقاضمٝم٦م اعمقاىمػ واعمِمٙمالت اعمختٚمٗم٦م
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  أن يٙمقن اًمٓمالب اًم٘م٤مقمدة اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمتل متٙمٜمٝمؿ ُمـ ُمقاضمٝم٦م اعمٚمؾ واًمٜمحؾ

 .وإدي٤من اعمٜمحروم٦م واعمذاه٥م اهلداُم٦م وأراء اًمزائٖم٦م واًمِمٌٝم٤مت اعمْمٚم٦م

 أن يٜمٛمل اًمٓمالب ُمٝم٤مراهتؿ قمغم اؾمتٜم٤ٌمط سمٕمض طمٙمؿ اًمتنميع. 

 أن شمت٘مقى ُمٝم٤مرة اًمتدسمر واًمٗمٝمؿ وآؾمتٜم٤ٌمط ًمدى اًمٓمالب. 

. (70 ــ 49ٍـ، ص 1422. وزارة املعارف) 

إن اعمت٠مُمؾ ذم إهداف اًمتل ووٕمتٝم٤م ؾمٞم٤مؾم٦م اًمتٕمٚمٞمؿ سم٤معمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م يرى 

حتِ٘مٞمُ٘مٝم٤م ي١مدي إمم شمٕمزيز إُمـ اًمٗمٙمري ووسمٙمؾ ووقح أهن٤م اهتٛم٧م سم٤مُٕمـ اًمٗمٙمري، 

ًمدى ـمالب اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م، وًمٙمـ يٌ٘مك اًم١ًمال ُم٤م واىمع اطمتقاء ُم٘مررات اًمؽمسمٞم٦م 

اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م عمْم٤مُملم إُمـ اًمٗمٙمري، وُم٤م ُمدى إؾمٝم٤مم هذه اعم٘مررات ذم 

اًمتّمدي ًمٚمتحدي٤مت اًمٗمٙمري٦م اعمٕم٤مسة، وُم٤م درضم٦م مم٤مرؾم٦م ُمٕمٚمٛمل اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م 

 ًمدورهؿ ذم إسمراز هذه اعمْم٤مُملم وشمٕمزيزه٤م ًمدى اًمٓمالب؟

 . وهذا ُم٤م شمًٕمك اًمدراؾم٦م احل٤مًمٞم٦م إمم اإلضم٤مسم٦م قمٜمف ذم ضم٤مٟمٌٝم٤م اعمٞمداين

 ٱٱٱ
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 متٗٝذ. 

 َٓٗر ايذساط١ َٚتػريات٘: أٚاّل :

 َُع ايّذساط١ ٚايع١ٓٝ: ثاّْٝا  :َُذت

 خطٛات إدشا٤ ايذساط١: ثايجّا :

 مجع ايبٝاْات ٚاملعادتات اإلسصا١ٝ٥: سابعّا: 
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 الفصل الرابع

 متٗٝذ :
، ُمـ طمٞم٨م ُمٜمٝم٩م اًمدراؾم٦م  اعمٞمداٟمٞم٦ميتٜم٤مول هذا اًمٗمّمؾ اإلضمراءات اعمٜمٝمجٞم٦م ًمٚمدراؾم٦م

اًمذي اؾمتخدُمف اًم٤ٌمطم٨م، وإؾم٤مًمٞم٥م اإلطمّم٤مئٞم٦م اًمتل اؾمتخدُم٧م ذم ُمٕم٤مجل٦م سمٞم٤مٟم٤مشمف، 

وحتديد جمتٛمٕمف وقمٞمٜمتف، وأدواشمف ُمـ طمٞم٨م سمٜم٤مئٝم٤م، واإلضمراءات اعمتٌٕم٦م ذم اًمت٠ميمد ُمـ 

: صدىمٝم٤م وصم٤ٌمهت٤م، وهل قمغم اًمٜمحق اًمت٤مزم

 َٓٗر ايذساط١ َٚتػريات٘:  أٚاّل :
ُمٜمٝم٩م اًمدراؾم٦م، وُمتٖمػمات : ويِمتٛمؾ هذا اجلزء قمغم ضم٤مٟمٌلم أؾم٤مؾمٞملم، ومه٤م

: اًمدراؾم٦م، وومٞمام يكم شمقوٞمح ًمٙمؾ ُمٜمٝمام

: َٓٗر ايذساط١. 1
: اؾمتخدم اًم٤ٌمطم٨م ذم اًمدراؾم٦م احل٤مًمٞم٦م اعمٜمٝم٩م اًمقصٗمل اعمًحل، اًمذي هق قم٤ٌمرة قمـ

 سمقصٗمٝم٤م وصٗم٤ًم دىمٞم٘م٤ًم وهيتؿأؾمٚمقب يٕمتٛمد دراؾم٦م اًمقاىمع أو اًمٔم٤مهرة يمام شمقضمد ذم اًمقاىمع »

. (247 ، صٍـ1424عبيدات، )ش ويٕمؼم قمٜمٝم٤م شمٕمٌػما يمٞمٗمٞم٤م أو يمٛمٞم٤مً 

وذم هذا اعمٜمٝم٩م شمؿ اؾمتخدام اإلطمّم٤مء اًمقصٗمل اعمتٛمثؾ ذم اؾمتخراج اًمتٙمرارات 

  :واعمتقؾّمٓم٤مت احل٤ًمسمٞم٦م وآٟمحراوم٤مت اعمٕمٞم٤مري٦م : ًمٚمتٕمرف قمغم

  . ُمْم٤مُملم إُمـ اًمٗمٙمري ذم ُم٘مررات اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م -أ

 درضم٦م إؾمٝم٤مم ُم٘مررات اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م ذم اًمتّمدي ًمتحدي٤مت -ب

 .اًمٗمٙمري اعمٕم٤مسةإُمـ 

درضم٦م مم٤مرؾم٦م ُمٕمٚمٛمل اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م ًمدورهؿ ذم إسمراز ُمْم٤مُملم -ج

  .ـمالبال ًمدى  وشمٕمزيزه٤مإُمـ اًمٗمٙمري

. وذًمؽ ُمـ ظمالل آؾمتج٤مسم٤مت اًمتل شمؿ شمٗمريٖمٝم٤م ُمـ أداة اًمدراؾم٦م
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يمام شمؿ اؾمتخدام اعمٜمٝم٩م اًمتحٚمٞمكم وذًمؽ ُمـ ظمالل اؾمتخدام اإلطمّم٤مء اًمتحٚمٞمكم 

 قمٞمٜم٦ماعمتٛمثؾ ذم اًمتقصؾ إمم اًمٜمت٤مئ٩م اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٗمروق سملم ُمتقؾمٓم٤مت اؾمتج٤مسم٤مت أومراد 

قمدد - ُمٙمت٥م اًمؽمسمٞم٦م واًمتٕمٚمٞمؿ اًمت٤مسمٕم٦م ًمف اعمدرؾم٦م )اًمدراؾم٦م ووم٘م٤ًم عمتٖمػمات اًمدراؾم٦م 

، ويمذًمؽ ذم إجي٤مد (اًمدورات اًمتدريٌٞم٦م- اعم١مهؾ اًمٕمٚمٛمل - ؾمٜمقات اخلؼمة ذم جم٤مل اًمتٕمٚمٞمؿ 

اًمٕمالىم٦م آرشم٤ٌمـمٞم٦م سملم ُمْم٤مُملم إُمـ اًمٗمٙمري ذم ُم٘مررات اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م 

.  اًمث٤مٟمقي٦م ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمر ُمٕمٚمٛمل اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سمٛمديٜم٦م ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م

: َتػريات ايذساط١. 2
: اقمتٛمدت اًمدراؾم٦م قمغم اعمتٖمػمات أشمٞم٦م

 وهق اعمتٖمػم اًمذي يٕمٛمؾ قمغم إطمداث شمٖمػم ُم٤م ذم اًمقاىمع، :ادتغرات ادستؼؾة .1

:  ومتثؾ اعمتٖمػمات اًمت٤مًمٞم٦م،وُمالطمٔم٦م ٟمت٤مئ٩م وآصم٤مر هذا اًمتٖمػم قمغم اعمتٖمػم اًمت٤مسمع

 .ُمٙمت٥م اًمؽمسمٞم٦م واًمتٕمٚمٞمؿ اًمت٤مسمٕم٦م ًمف اعمدرؾم٦م -

 .قمدد ؾمٜمقات اخلؼمة ذم جم٤مل اًمتٕمٚمٞمؿ -

 .اعم١مهؾ اًمٕمٚمٛمل -

 .اًمدورات اًمتدريٌٞم٦م -

 ، وهق اعمتٖمػم اًمذي ي٘م٤مس أصمر شمٓمٌٞمؼ اعمتٖمػم اعمًت٘مؾ قمٚمٞمف:ادتغرات افتابعة .2

 : قمغم اعمتٖمػمات اًمت٤مًمٞم٦موشمتٛمثؾ اعمتٖمػمات اًمت٤مسمٕم٦م ذم هذه اًمدراؾم٦م

ُمْم٤مُملم إُمـ اًمٗمٙمري ذم ُم٘مررات اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م  -

 .ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمر ُمٕمٚمٛمل اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سمٛمديٜم٦م ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م

درضم٦م إؾمٝم٤مم ُم٘مررات اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م ذم اًمتّمدي  -

ًمٚمتحدي٤مت اًمٗمٙمري٦م اعمٕم٤مسة ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمر ُمٕمٚمٛمل اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م 

 .سمٛمديٜم٦م ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م

درضم٦م مم٤مرؾم٦م ُمٕمٚمٛمل اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م ًمدورهؿ ذم إسمراز  -

. ُمْم٤مُملم إُمـ اًمٗمٙمري ًمدى ـمالب اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م سمٛمديٜم٦م ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م
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 َُع ايّذساط١ ٚايع١ٓٝ: ثاّْٝا : َُذت
 :زتتُع ايذساط١. أ

َن جُمتَٛمع اًمدراؾم٦م ُمـ مجٞمع ُمٕمٚمٛمل اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م ي سمٛمٜمٓم٘م٦م شمٙمقَّ

ذم  واًمذيـ يٕمٛمٚمقن ذم اعمدارس اًمث٤مٟمقي٦م  اًمت٤مسمٕم٦م ًمقزارة اًمؽمسمٞم٦م واًمتٕمٚمٞمؿ ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م

 .اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م

: ع١ٓٝ ايذساط١. ب
َٟم٧م قمٞمٜم٦م اًمدراؾم٦م ُمـ مجٞمع ُمٕمٚمٛمل اًمؽمسمٞم٦م ٟمٔمرًا ًمٙمؼم طمجؿ جمتٛمع اًمدراؾم٦م  شمٙمقَّ

واًم٤ٌمًمغ قمددهؿ اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م ذم اعمدارس احلٙمقُمٞم٦م سمٛمديٜم٦م ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م، 

 .ُمٕمٚماًم، وشمؿ شمٓمٌٞمؼ أداة اًمدراؾم٦م قمغم يمؾ اًمٕمٞمٜم٦م (224)

وىمد وم٘مد اًم٤ٌمطم٨م قمددًا ُمـ أوراق آؾمت٤ٌمٟم٦م أصمٜم٤مء قمٛمٚمٞم٦م اًمتٓمٌٞمؼ، واؾمتٌٕمد همػم 

يٌلم إقمداد اعمقزقم٦م واعمٗم٘مقدة واعمًتٌٕمدة، واًمٕمدد  (1)اعمٙمتٛمؾ ُمٜمٝم٤م، واجلدول رىمؿ 

 .اًمٜمٝم٤مئل اًمذي مت٧م قمٚمٞمف قمٛمٚمٞم٦م اًمتحٚمٞمؾ

 (1)دذٍٚ سقِ 
 ٜبني أعذاد ع١ٓٝ ايذساط١ ْٚظبٗا امل١ٜٛ٦

املتػري 
ايعذد املتبكٞ   ٚاملظتبعذايعذد املؿكٛدايعذد املٛصع 

افـسبة افعددافـسبةافعددافـسبةافعدد

 %21.9 49 % 3.1 7 %25.0 56ُمٙمت٥م اًمٖمرب

 %11.6 26 % 0.9 2 %12.5 28ُمٙمت٥م اًمقؾمط

  %15.2 34 % 1.3 3  %16.5 37ُمٙمت٥م اجلٜمقب

  %17.4 39 % 4.5 10 %21.9 49ُمٙمت٥م اًمنمق

  %16.5 37 % 2.7 6  %19.2 43ُمٙمت٥م اًمِمامل

  %2.7 6 % 2.2 5  %4.9 11ُمٙمت٥م اًمٙم٤مُمؾ

  %85.3 191 % 14.7 33 % 100 224ايٞ ــاإلدِ
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 خطٛات إدشا٤ ايذساط١: ثايجّا  :
: ويِمٛمؾ هذا اجلزء قمغم اجلقاٟم٥م اًمت٤مًمٞم٦م

: خطٛات بٓا٤ أدا٠ ايذساط١
 ُمْم٤مُملم  درضم٦م شمقاومرويِمٛمؾ ذًمؽ قمغم ظمٓمقات سمٜم٤مء أداة اًمدراؾم٦م اعمتٛمثٚم٦م ذم ىمٞم٤مس

إُمـ اًمٗمٙمري ذم ُم٘مررات اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمر ُمٕمٚمٛمل اًمؽمسمٞم٦م 

اإلؾمالُمٞم٦م سمٛمديٜم٦م ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م، ويمذًمؽ ىمٞم٤مس درضم٦م إؾمٝم٤مم ُم٘مررات اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم 

اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م ذم اًمتّمدي ًمٚمتحدي٤مت اًمٗمٙمري٦م اعمٕم٤مسة، ويمذًمؽ ىمٞم٤مس درضم٦م مم٤مرؾم٦م 

ُمٕمٚمٛمل اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م ًمدورهؿ ذم إسمراز ُمْم٤مُملم إُمـ اًمٗمٙمري ًمدى 

: ـمالب اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م سمٛمديٜم٦م ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م، وشمؿ إقمداد أداة اًمدراؾم٦م ووم٘م٤ًم ًمٚمخٓمقات اًمت٤مًمٞم٦م

: حتديد اهلدف مـ أداة افدراشة: اخلطقة إوػ

: متثؾ اهلدف ُمـ أداة اًمدراؾم٦م سمام يكم

اًمتٕمرف قمغم ُمْم٤مُملم إُمـ اًمٗمٙمري ذم ُم٘مررات اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م  .1

 .اًمث٤مٟمقي٦م ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمر ُمٕمٚمٛمل اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سمٛمديٜم٦م ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م

اًمتٕمرف قمغم درضم٦م إؾمٝم٤مم ُم٘مررات اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م ذم  .2

اًمتّمدي ًمٚمتحدي٤مت اًمٗمٙمري٦م اعمٕم٤مسة ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمر ُمٕمٚمٛمل اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م 

 .سمٛمديٜم٦م ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م

اًمتٕمرف قمغم درضم٦م مم٤مرؾم٦م ُمٕمٚمٛمل اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م ًمدورهؿ ذم  .3

. إسمراز ُمْم٤مُملم إُمـ اًمٗمٙمري ًمدى ـمالب اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م سمٛمديٜم٦م ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م

 اًمدراؾم٦م ُمٕمٚمٛمل قمٞمٜم٦ماًمتٕمرف قمغم اًمٗمروق سملم ُمتقؾمٓم٤مت اؾمتج٤مسم٤مت أومراد  .4

اعمدارس اًمث٤مٟمقي٦م احلٙمقُمٞم٦م سمٛمديٜم٦م ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م ذم وقء ُمتٖمػمات اًمدراؾم٦م 

قمدد ؾمٜمقات اخلؼمة ذم جم٤مل - ُمٙمت٥م اًمؽمسمٞم٦م واًمتٕمٚمٞمؿ اًمت٤مسمٕم٦م ًمف اعمدرؾم٦م )

 .(اًمدورات اًمتدريٌٞم٦م- اعم١مهؾ اًمٕمٚمٛمل - اًمتٕمٚمٞمؿ 
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اًمتقصؾ إمم اًمٕمالىم٦م آرشم٤ٌمـمٞم٦م سملم ُمْم٤مُملم إُمـ اًمٗمٙمري ذم ُم٘مررات اًمؽمسمٞم٦م  .5

. قمٞمٜم٦م اًمدراؾم٦ماإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمر 

: حتديد جمآت افؼقاس ٕداة افدراشة: اخلطقة افثاكقة

: متثٚم٧م جم٤مٓت اًم٘مٞم٤مس ذم أداة اًمدراؾم٦م سمام يكم

ُمْم٤مُملم إُمـ اًمٗمٙمري ذم ُم٘مررات اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م ُمـ  -1

وضمٝم٦م ٟمٔمر ُمٕمٚمٛمل اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سمٛمديٜم٦م ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م ُمـ ظمالل ىمٞم٤مس مخ٦ًم 

همرس قم٘مٞمدة اإليامن ذم ٟمٗمقس اًمٓمالب، حت٘مٞمؼ اًمقؾمٓمٞم٦م ): حم٤مور، وهل

وآقمتدال ذم ٟمٗمقس اًمٓمالب، ـم٤مقم٦م وٓة إُمر وًمزوم اجلامقم٦م، قمالىم٦م إُم٦م 

 .(اإلؾمالُمٞم٦م ُمع همػمه٤م ُمـ إُمؿ، شمٜمٛمٞم٦م اًمتٗمٙمػم واحلقار اإلجي٤ميب ًمدى اًمٓمالب

درضم٦م إؾمٝم٤مم ُم٘مررات اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م ذم اًمتّمدي ًمٚمتحدي٤مت  -2

.اًمٗمٙمري٦م اعمٕم٤مسة ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمر ُمٕمٚمٛمل اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سمٛمديٜم٦م ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م  

درضم٦م مم٤مرؾم٦م ُمٕمٚمٛمل اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م ًمدورهؿ ذم إسمراز  -3

 .ُمْم٤مُملم إُمـ اًمٗمٙمري ًمدى ـمالب اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م سمٛمديٜم٦م ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م

 :صقاؽة ؾؼرات أداة افدراشة: اخلطقة افثافثة

: ًمّمٞم٤مهم٦م وم٘مرات أداة اًمدراؾم٦م شمؿ قمٛمؾ اإلضمراءات اًمت٤مًمٞم٦م

ُمراضمٕم٦م إدب اًمٜمٔمري اعمرشمٌط سمٙمؾ ُمْمٛمقن ُمـ ُمْم٤مُملم إُمـ اًمٗمٙمري ذم  -1

. ُم٘مررات اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م

  ُمراضمٕم٦م ُم٘م٤ميٞمس اًمدراؾم٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م اًمتل اؾمتخدُم٧م ًمٚمتٕمرف قمغم ُمْم٤مُملم -2

 .إُمـ اًمٗمٙمري ذم ُم٘مررات اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م

ُمراضمٕم٦م اعمّم٤مدر اًم٤ًمسم٘م٦م، واعمقوققم٤مت اعمِمتٛمٚم٦م قمٚمٞمٝم٤م، ُمـ أضمؾ حتديد  -3

قم٤ٌمرات يمؾ ُمْمٛمقن ُمـ ُمْم٤مُملم إُمـ اًمٗمٙمري ذم ُم٘مررات اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م 

 .ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م وصٞم٤مهم٦م وم٘مراهت٤م
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: وىمد شمؿ صٞم٤مهم٦م وم٘مرات أداة اًمدراؾم٦م طم٥ًم ُم٤م يكم

ُمراقم٤مة أن ختدم هذه اًمٗم٘مرات إهداف اعمٓمٚمقب حت٘مٞم٘مٝم٤م واًمتل شمٕمٛمؾ قمغم  -1

. حت٘مٞمؼ أهداف اًمدراؾم٦م

 .شمؿ صٞم٤مهم٦م وم٘مرات أداة اًمدراؾم٦م سمحٞم٨م شمٙمقن واوح٦م وُمٗمٝمقُم٦م -2

يمٌػمة ضمدًا، يمٌػمة، )شمؿ صٞم٤مهم٦م وم٘مرات أداة اًمدراؾم٦م وومؼ اًمتدرج اخلامد  -3

 .(ُمتقؾمٓم٦م، وٕمٞمٗم٦م، ٓ يقضمد

طمٞم٨م اؿمتٛمٚم٧م أداة اًمدراؾم٦م قمغم .  شمؿ إقمداد أداة اًمدراؾم٦م ذم صقرهت٤م إوًمٞم٦م -4

 :وم٘مرة، ُمقزقم٦م قمغم صمالصم٦م أضمزاء (57)

 يْمؿ اجلزء إول ُمٜمٝم٤م مخ٦ًم حم٤مور رئٞم٦ًم يٛمثؾ يمؾ حمقر ُمْمٛمقن ُمـ ُمْم٤مُملم 

  .إُمـ اًمٗمٙمري ذم ُم٘مررات اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م

واجلزء اًمث٤مين يٛمثؾ درضم٦م إؾمٝم٤مم ُم٘مررات اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اًمتّمدي 

 .ًمٚمتحدي٤مت اًمٗمٙمري٦م اعمٕم٤مسة

 واجلزء اًمث٤مًم٨م يٛمثؾ درضم٦م مم٤مرؾم٦م ُمٕمٚمٛمل اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ًمدورهؿ ذم إسمراز 

 . وشمٕمزيزه٤م ًمدى اًمٓمالبُمْم٤مُملم إُمـ اًمٗمٙمري

د  -5 ع، وأن يٙمقن ًمٙمّؾ قم٤ٌمرة هدف حُمدَّ روقمل ذم اظمتٞم٤مر وم٘مرات أداة اًمدراؾم٦م اًمتٜمقُّ

يمؾ ُمْمٛمقن ُمـ ُمْم٤مُملم إُمـ اًمٗمٙمري ذم ُم٘مررات اًمؽمسمٞم٦م لي٘مٞمس هدوم٤ًم حمددًا 

 .اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م
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(2)دذٍٚ 
ايصٛس٠ األٚي١ٝ ألدا٠ ايذساط١ 

عذد ايعباساتاحملاٚسأدا٠ ايذساط١ ٚستاٚسٖا

ُمْم٤مُملم إُمـ اًمٗمٙمري ذم 

 ُم٘مررات اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م

 9 حمقر همرس قم٘مٞمدة اإليامن ذم ٟمٗمقس اًمٓمالب

 8 حمقر حت٘مٞمؼ اًمقؾمٓمٞم٦م وآقمتدال ذم ٟمٗمقس اًمٓمالب

 12 حمقر ـم٤مقم٦م وٓة إُمر وًمزوم اجلامقم٦م

 6 حمقر قمالىم٦م إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ُمع همػمه٤م ُمـ إُمؿ

 12 حمقر شمٜمٛمٞم٦م اًمتٗمٙمػم واحلقار اإلجي٤ميب ًمدى اًمٓمالب

 47 افعدد افؽع دضامغ إمـ افػؽري

 3 درضم٦م إؾمٝم٤مم ُم٘مررات اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اًمتّمدي ًمٚمتحدي٤مت اًمٗمٙمري٦م اعمٕم٤مسة

 7 درضم٦م مم٤مرؾم٦م ُمٕمٚمٛمل اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ًمدورهؿ ذم إسمراز ُمْم٤مُملم إُمـ اًمٗمٙمري

 57ايعذد ايهًٞ يؿكشات أدا٠ ايذساط١ 

: صقاؽة تعؾقامت أداة افدراشة: اخلطقة افرابعة

شمؿ صٞم٤مهم٦م شمٕمٚمٞمامت أداة اًمدراؾم٦م سمٖمرض شمٕمريػ أومراد جمتٛمع اًمدراؾم٦م قمغم اهلدف ُمـ 

أداة اًمدراؾم٦م، وروقمل ذم ذًمؽ أن شمٙمقن اًمٗم٘مرات واوح٦م وُمٗمٝمقُم٦م وُمالئٛم٦م عمًتقاهؿ، 

. يمام شمْمٛمٜم٧م شمٕمٚمٞمامت أداة اًمدراؾم٦م اًمت٠ميمٞمد قمغم يمت٤مسم٦م اًمٌٞم٤مٟم٤مت اخل٤مص٦م سمٛمتٖمػمات اًمدراؾم٦م

ويمذًمؽ ـمٚم٥م ُمـ اعمٕمٚمٛملم ىمراءة اًمٗم٘مرات سمدىم٦م وُمٕمروم٦م اعم٘مّمقد ُمـ يمؾ وم٘مرة ُمع 

. شمدويـ آؾمتج٤مسم٦م ذم اعمٙم٤من اعمخّمص، وقمدم شمرك وم٘مرة دون إضم٤مسم٦م

: ظرض أداة افدراشة ظذ ادحؽؿغ: اخلطقة اخلامسة

سمٕمد ووع اًم٤ٌمطم٨م أداة اًمدراؾم٦م ذم صقرهت٤م إوًمٞم٦م شمؿ قمروٝم٤م قمغم جمٛمققم٦م ُمـ 

اعمحٙمٛملم ُمـ أقمْم٤مء هٞمئ٦م اًمتدريس ُمـ أؾم٤مشمذة ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى، واًمٙمٚمٞم٦م اجل٤مُمٕمٞم٦م سمٛمٙم٦م 

، وذًمؽ ًمٚمت٠ميمد ُمـ ُمدى (1)اعمٙمرُم٦م،وُمٜمًقيب وزارة اًمؽمسمٞم٦م واًمتٕمٚمٞمؿ، ُمٚمحؼ رىمؿ 

ُمٜم٤مؾم٦ٌم اعمٗمردات واًمٗم٘مرات، واًمٜمٔمر ذم ُمدى يمٗم٤مي٦م أداة اًمدراؾم٦م ُمـ طمٞم٨م قمدد اًمٗم٘مرات، 
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وؿمٛمقًمٞمتٝم٤م، وشمٜمقع حمتقاه٤م، وشم٘مقيؿ ُمًتقى اًمّمٞم٤مهم٦م اًمٚمٖمقي٦م واإلظمراج، وإو٤موم٦م أي٦م 

. اىمؽماطم٤مت أو شمٕمديالت يروهن٤م ُمٜم٤مؾم٦ٌم

ٛملم، واىمؽماطم٤مهتؿ، وأضمرى سمٕمض  وىم٤مم اًم٤ٌمطم٨م سمدراؾم٦م ُمالطمٔم٤مت اعُمحٙمِّ

اًمّتٕمديالت ذم وقء شمقصٞم٤مت وآراء هٞمئ٦م اًمّتحٙمٞمؿ : يمحذف سمٕمض اًمٗم٘مرات، وشمٕمديؾ 

. صٞم٤مهم٦م اًمٌٕمض أظمر، وومّمؾ اًمٕم٤ٌمرات اعمريم٦ٌم

: سظاب َعاٌَ ثبات أدا٠ ايذساط١
شمؿَّ اؾمتخراج ُمٕم٤مُمؾ صم٤ٌمت أداة اًمدراؾم٦م، وىمد سمٚمغ اًمث٤ٌمت اًمٙمكم ًمٚمجزء إول 

سمٓمري٘م٦م اًمتجزئ٦م اًمٜمّمٗمٞم٦م  (ُمْم٤مُملم إُمـ اًمٗمٙمري ذم ُم٘مررات اًمؽمسمٞم٦م آؾمالُمٞم٦م)

، يمام سمٚمغ ُمٕم٤مُمؾ اًمث٤ٌمت اًمٙمكم ًمٚمجزء (0.956)، وسمٚمغ سمٓمري٘م٦م اًمٗم٤م يمروٟم٤ٌمخ (0.848)

 (درضم٦م إؾمٝم٤مم ُم٘مررات اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اًمتّمدي ًمٚمتحدي٤مت اًمٗمٙمري٦م اعمٕم٤مسة)اًمث٤مين 

، يمام سمٚمغ (0.879)، وسمٚمغ سمٓمري٘م٦م اًمٗم٤م يمروٟم٤ٌمخ (0.846)سمٓمري٘م٦م اًمتجزئ٦م اًمٜمّمٗمٞم٦م 

درضم٦م مم٤مرؾم٦م ُمٕمٚمٛمل اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ًمدورهؿ ذم )ُمٕم٤مُمؾ اًمث٤ٌمت اًمٙمكم ًمٚمجزء اًمث٤مًم٨م 

،وسمٚمغ سمٓمري٘م٦م اًمٗم٤م (0.830)سمٓمري٘م٦م اًمتجزئ٦م اًمٜمّمٗمٞم٦م (إسمراز ُمْم٤مُملم إُمـ اًمٗمٙمري

، وشمٕمتؼم مجٞمع ُمٕم٤مُمالت اًمث٤ٌمت اًم٤ًمسم٘م٦م ُمرشمٗمٕم٦م، وُمٜم٤مؾم٦ٌم ٕهمراض (0.862)يمروٟم٤ٌمخ 

هذه اًمدراؾم٦م، ويمذًمؽ شمؿ طم٤ًمب ُمٕم٤مُمؾ صم٤ٌمت يمؾ حمقر ُمـ حم٤مور أداة اًمدراؾم٦م اًمرئٞم٦ًم، 

.  (3)ويقوحٝم٤م اجلدول رىمؿ 
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 (3)دذٍٚ 
 َعاَالت ايجبات ألدا٠ ايذساط١ ٚستاٚسٖا

ايجبات ألدا٠ ايذساط١ 
ايتذض١٥ احملاٚس ٚستاٚسٖا 

ايٓصؿ١ٝ 
ايؿا 

نشْٚباخ 

ُمْم٤مُملم إُمـ اًمٗمٙمري 

ذم ُم٘مررات اًمؽمسمٞم٦م 

اإلؾمالُمٞم٦م 

 0.865 0.879حمقر همرس قم٘مٞمدة اإليامن ذم ٟمٗمقس اًمٓمالب 

 0.903 0.833حمقر حت٘مٞمؼ اًمقؾمٓمٞم٦م وآقمتدال ذم ٟمٗمقس اًمٓمالب 

 0.929 0.881حمقر ـم٤مقم٦م وٓة إُمر وًمزوم اجلامقم٦م 

 0.913 0.864 حمقر قمالىم٦م إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ُمع همػمه٤م ُمـ إُمؿ

 0.893 0.922 حمقر شمٜمٛمٞم٦م اًمتٗمٙمػم واحلقار اإلجي٤ميب ًمدى اًمٓمالب

 0.956 0.848اًمث٤ٌمت اًمٙمكم عمْم٤مُملم إُمـ اًمٗمٙمري 

 0.879 0.846 درضم٦م إؾمٝم٤مم ُم٘مررات اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اًمتّمدي ًمٚمتحدي٤مت اًمٗمٙمري٦م اعمٕم٤مسة

 0.862 0.830 درضم٦م مم٤مرؾم٦م ُمٕمٚمٛمل اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ًمدورهؿ ذم إسمراز ُمْم٤مُملم إُمـ اًمٗمٙمري

 (0.70)ودمدر اإلؿم٤مرة أن ُمٕم٤مُمالت صم٤ٌمت اعم٘م٤ميٞمس اعم٘مٜمٜم٦م جي٥م أن ٓ شم٘مؾ قمـ 

 .(367م، ص2002قمقدة، )

: صذم أدا٠ ايذساط١
 :شمؿ ىمٞم٤مس صدق أداة اًمدراؾم٦م ُمـ ظمالل

 :صدق ادحتقى أو افصدق افظاهريأ ــ 

٤ُم ختدم أهداف اًمدراؾم٦م، شمؿَّ  د ُمـ أهنَّ ًمٚمتحّ٘مؼ ُمـ صدق حمتقى أداة اًمدراؾم٦م، واًمت٠ميمُّ

قمروٝم٤م قمغم جمٛمققم٦م ُمـ اعمحٙمٛملم ُمـ أؾم٤مشمذة ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى، واًمٙمٚمٞم٦م اجل٤مُمٕمٞم٦م سمٛمٙم٦م 

اعمٙمرُم٦م، وُمٜمًقيب وزارة اًمؽمسمٞم٦م واًمتٕمٚمٞمؿ، وـُمٚم٥َِم إًمٞمٝمؿ دراؾم٦م إداة، وإسمداء رأهيؿ ومٞمٝم٤م ُمـ 

ُمدى يمٗم٤مي٦م أداة اًمدراؾم٦م ُمـ طمٞم٨م قمدد اًمٗم٘مرات، و ًمٚمٛمحقرُمدى ُمٜم٤مؾم٦ٌم اًمٗم٘مرة : طمٞم٨م

ع حمتقاه٤م، وشم٘مقيؿ ُمًتقى اًمّّمٞم٤مهم٦م اًمّٚمٖمقي٦م واإلظمراج، أو أي٦َّم ُمالطمٔم٤مت  وؿمٛمقًمّٞمتٝم٤م، وشمٜمقُّ

.  وي٘مؽمطمف وومؼ ُم٤م يراه اعمحٙمؿ ،َيَروهَن٤م ُُمٜم٤مؾِم٦ٌم ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤مًمّتٕمديؾ أو اًمّتٖمٞمػم أو احلذف
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ٛملم واىمؽماطم٤مهتؿ، وأضمرى اًمّتٕمديالت ذم وقء  وىم٤مم اًم٤ٌمطم٨م سمدراؾم٦م ُمالطمٔم٤مت اعُمحٙمِّ

شمٕمديؾ حمتقى سمٕمض اًمٗم٘مرات، وشمٕمديؾ سمٕمض اًمٗم٘مرات : : شمقصٞم٤مت وآراء هٞمئ٦م اًمّتحٙمٞمؿ ُمثؾ

. ًمُتّمٌِح أيمثر ُمالءُم٦م وطمذف سمٕمض اًمٗم٘مرات، وشمّمحٞمح سمٕمض أظمٓم٤مء اًمّّمٞم٤مهم٦م اًمّٚمٖمقي٦م

ٛملم، وإضمراء اًمّتٕمديالت اعمِم٤مر إًمٞمٝم٤م  وىمد اقمتؼم اًم٤ٌمطم٨م إظمذ سمٛمالطمٔم٤مت اعُمحٙمِّ

أقماله سمٛمث٤مسم٦م اًمّّمدق اًمّٔم٤مهري، وصدق اعمحتقى ًمألداة، واقمتؼم اًم٤ٌمطم٨م أنَّ إداة ص٤محل٦م 

. ًم٘مٞم٤مس ُم٤م ووٕم٧م ًمف

: صدق آتساق افداخع فػؼرات آختبارب ــ 

شمؿ اًمتح٘مؼ ُمـ صدق آشم٤ًمق اًمداظمكم ٕداة اًمدراؾم٦م ويمؾ حمقر ُمـ حم٤موره٤م، 

وُمدى ارشم٤ٌمط هذه إسمٕم٤مد اعمٙمقٟم٦م هل٤م سمٕمْمٝم٤م ُمع سمٕمض، واًمت٠ميمد ُمـ قمدم اًمتداظمؾ سمٞمٜمٝم٤م، 

وحت٘مؼ اًم٤ٌمطم٨م ُمـ ذًمؽ سم٢مجي٤مد ُمٕم٤مُمالت آرشم٤ٌمط سم٤مؾمتخدام ُمٕم٤مُمؾ آرشم٤ٌمط سمػمؾمقن، 

. يقوح ذًمؽ (4)واجلدول 

 (4)دذٍٚ 
 دذٍٚ االتظام ايذاخًٞ ألدا٠ ايذساط١ ٚستاٚسٖا

االتظام ايذاخًٞ ألدا٠ 
َعاٌَ االستباط احملاٚسايذساط١ ٚستاٚسٖا

بريطٕٛ

ُمْم٤مُملم إُمـ 

اًمٗمٙمري ذم ُم٘مررات 

 اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م

 ** 0.785 حمقر همرس قم٘مٞمدة اإليامن ذم ٟمٗمقس اًمٓمالب

 ** 0.714 حمقر حت٘مٞمؼ اًمقؾمٓمٞم٦م وآقمتدال ذم ٟمٗمقس اًمٓمالب

 ** 0.787 حمقر ـم٤مقم٦م وٓة إُمر وًمزوم اجلامقم٦م

 ** 0.760 حمقر قمالىم٦م إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ُمع همػمه٤م ُمـ إُمؿ

 ** 0.855 حمقر شمٜمٛمٞم٦م اًمتٗمٙمػم واحلقار اإلجي٤ميب ًمدى اًمٓمالب

 ** 0.736 آشم٤ًمق اًمٙمكم عمْم٤مُملم إُمـ اًمٗمٙمري

 ** 0.734 درضم٦م إؾمٝم٤مم ُم٘مررات اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اًمتّمدي ًمٚمتحدي٤مت اًمٗمٙمري٦م اعمٕم٤مسة

 ** 0.710 درضم٦م مم٤مرؾم٦م ُمٕمٚمٛمل اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ًمدورهؿ ذم إسمراز ُمْم٤مُملم إُمـ اًمٗمٙمري

 (0.01)تقجد دٓفة إحصائقة ظـد مستقى ** 
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يتْمح ُمـ اجلدول أن ُمٕم٤مُمالت آرشم٤ٌمط ٕداة اًمدراؾم٦م ضم٤مءت ُمرشمٗمٕم٦م، ويدلُّ ذًمؽ 

قمغم ىمقة اًمتامؾمؽ اًمداظمكم ًمٗم٘مرات أداة اًمدراؾم٦م مجٞمٕمٝم٤م، ويمذًمؽ ذم يمؾ حمقر ُمـ 

. حم٤موره٤م

: ايصٛس٠ ايٓٗا١ٝ٥ ألدا٠ ايذساط١
أصٌح٧م أداة اًمدراؾم٦م ضم٤مهزة ذم صقرهت٤م اًمٜمٝم٤مئٞم٦م ًم٘مٞم٤مس ُم٤م ووٕم٧م ًمف سمٕمد اًمتٕمديؾ، 

اجلزء :  وم٘مرة، ُمقزقم٦م قمغم صمالصم٦م أضمزاء رئٞم٦ًم، هل (62)وشمٙمقٟم٧م أداة اًمدراؾم٦م ُمـ 

ُمْم٤مُملم إُمـ اًمٗمٙمري ذم ُم٘مررات اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م  وشمْمؿ مخ٦ًم حم٤مور، : إول

درضم٦م إؾمٝم٤مم ُم٘مررات اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اًمتّمدي ًمٚمتحدي٤مت اًمٗمٙمري٦م : واجلزء اًمث٤مين

درضم٦م مم٤مرؾم٦م ُمٕمٚمٛمل اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ًمدورهؿ ذم إسمراز : اعمٕم٤مسة، واجلزء اًمث٤مًم٨م

. يٌلم شمقزيع وم٘مرات أداة اًمدراؾم٦م قمغم أسمٕم٤مده٤م (5)ُمْم٤مُملم إُمـ اًمٗمٙمري، واجلدول 

(5)دذٍٚ 

 ايصٛس٠ ايٓٗا١ٝ٥ ألدا٠ ايذساط١

عذد ايعباساتاحملاٚسأدا٠ ايذساط١ ٚستاٚسٖا

ُمْم٤مُملم إُمـ اًمٗمٙمري ذم 

 ُم٘مررات اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م

 11 حمقر همرس قم٘مٞمدة اإليامن ذم ٟمٗمقس اًمٓمالب

 7 حمقر حت٘مٞمؼ اًمقؾمٓمٞم٦م وآقمتدال ذم ٟمٗمقس اًمٓمالب

 9 حمقر ـم٤مقم٦م وٓة إُمر وًمزوم اجلامقم٦م

 6 حمقر قمالىم٦م إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ُمع همػمه٤م ُمـ إُمؿ

 11 حمقر شمٜمٛمٞم٦م اًمتٗمٙمػم واحلقار اإلجي٤ميب ًمدى اًمٓمالب

 44 اًمٕمدد اًمٙمكم عمْم٤مُملم إُمـ اًمٗمٙمري

 10 درضم٦م إؾمٝم٤مم ُم٘مررات اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اًمتّمدي ًمٚمتحدي٤مت اًمٗمٙمري٦م اعمٕم٤مسة

 8 درضم٦م مم٤مرؾم٦م ُمٕمٚمٛمل اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ًمدورهؿ ذم إسمراز ُمْم٤مُملم إُمـ اًمٗمٙمري

 62ايعذد ايهًٞ يؿكشات أدا٠ ايذساط١ 
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شمؿَّ ـم٤ٌمقم٦م أداة اًمدراؾم٦م، وإظمراضمٝم٤م سمّمقرة شمالئؿ ُمًتقى اعمٕمٚمٛملم ُمروم٘م٦م سمتٕمٚمٞمامت 

وأُمثٚم٦م شمقوٞمحٞم٦م طمقل يمٞمٗمٞم٦م اًمًػّم ذم آؾمتج٤مسم٦م، وُم٤م يتٕمٚمؼ سمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمٙمت٤مسم٦م اعُمّم٤مطِم٦ٌم، 

. (2)اٟمٔمر ُمٚمحؼ رىمؿ 

: إدشا٤ات ايتطبٝل ألدا٠ ايذساط١
سمٕمد أن وِوَٕم٧م أداة اًمدراؾم٦م ذم صقرهت٤م اًمٜمّٝم٤مئٞم٦م، وأصٌح٧م ضم٤مهزة ًمٚمتٓمٌٞمؼ، 

أؾمت٤مذن اًم٤ٌمطم٨م إدارة اًمؽمسمٞم٦م واًمتٕمٚمٞمؿ سمٛمديٜم٦م ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م ًمٚم٘مٞم٤مم سمٕمٛمٚمٞم٦م اًمتٓمٌٞمؼ، وسمدأ 

 اًمدراؾم٦م، طمٞم٨م ىم٤مم اًم٤ٌمطم٨م سم٢مقمداد ضمدول زُمٜمل ًمٕمٛمٚمٞم٦م قمٞمٜم٦ماًم٤ٌمطم٨م سمتٓمٌٞم٘مٝم٤م قمغم أومراد 

َص أؾمٌقع ن ًمٚمتٓمٌٞمؼ، وطمدث ذًمؽ ظمالل ؿمٝمر رسمٞمع اًمث٤مين ذم ااًمتٓمٌٞمؼ، طمٞم٨م ظُمّمِّ

. هـ29/1430اًمٗمّمؾ اًمدراد اًمث٤مين ُمـ اًمٕم٤مم اًمدراد 

: تطبقؼ أداة افدراشة

: ىم٤مم اًم٤ٌمطم٨م سم٤مشم٤ٌمع اإلضمراءات اًمت٤مًمٞم٦م ذم قمٛمٚمٞم٦م اًمتٓمٌٞمؼ

 اًمدراؾم٦م وهؿ ُمٕمٚمٛمل اًمؽمسمٞم٦م قمٞمٜم٦مىم٤مم اًم٤ٌمطم٨م سمتٓمٌٞمؼ أداة اًمدراؾم٦م قمغم  -1

 .آؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م سم٤معمدارس احلٙمقُمٞم٦م سمٛمديٜم٦م ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م

شمقمم اًم٤ٌمطم٨م سمٜمٗمًف شمقوٞمح أهداف أداة اًمدراؾم٦م، وسمٞم٤من أمهٞمتٝم٤م، واًمٗم٤مئدة  -2

ة ُمٜمٝم٤م، يمام ـمٛم٠من اعمٕمٚمٛملم سم٠مٟمَُّف ٓ قمالىم٦م ٓؾمتج٤مسم٤مهتؿ سمت٘مٞمٞمؿ إداء  اعمرضمقَّ

رّي٦م شم٤مُم٦م، يمام أووح هلؿ ـمري٘م٦م آؾمتج٤مسم٦م ـاًمقفمٞمٗمل، وأنَّ إضم٤مسم٤مهتؿ ؾمُتٕم٤مَُمؾ سمس

 .ُمـ ظمالل اًمتٕمٚمٞمامت اعمْمٛمٜم٦م ذم أداة اًمدراؾم٦م

 :طشٜك١ تؿشٜؼ بٝاْات أدا٠ ايذساط١

: حتديد درجة افؼطعأ ــ 

إن درضم٦م اًم٘مٓمع هل اًمٜم٘مٓم٦م اًمتل إذا وصؾ إًمٞمٝم٤م اعمٗمحقص وم٢مٟمف جيت٤مز اعم٘مٞم٤مس اًمذي 

. (196ص ،ت. د،ميصي)اؾمتج٤مب قمٚمٞمف 

طمٞم٨م يٕمتؼم حتديد هذه اًمدرضم٦م ُمـ إُمقر إؾم٤مؾمٞم٦م ذم سمٜم٤مء اعم٘م٤ميٞمس اًمؽمسمقي٦م، وىمد 

: ىم٤مم اًم٤ٌمطم٨م سمتحديد درضم٦م اًم٘مٓمع اؾمتٜم٤مدًا إمم اًمدراؾم٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م، وهل قمغم اًمٜمحق اًمت٤مزم
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 (6)دذٍٚ 
ٜبني دسد١ ايكطع يهٌ َظت٣ٛ َٔ َظتٜٛات االطتذاب١ 

 

 

 

 

 

واقمتؼم اًم٤ٌمطم٨م أن اعمتقؾمٓم٤مت ذم اجلدول اًم٤ًمسمؼ وٟمًٌٝم٤م هل احلد اًمٗم٤مصؾ سملم 

ُمًتقى آؾمتج٤مسم٤مت ذم أداة اًمدراؾم٦م، وذًمؽ عمتقؾمط آؾمتج٤مسم٦م ًمٚمٗم٘مرة أو اعمحقر أو 

. اًمدرضم٦م اًمٙمٚمٞم٦م

: ضريؼة تػريغ آشتجابات دم أداة افدراشةب ــ 

شمؿَّ شمٗمريغ آؾمتج٤مسم٤مت وومؼ ُمٕم٤ميػم اًمٗم٘مرات اعُمٕمتَٛمَدة واعمحٙمٛم٦م، طمٞم٨م ىم٤مم اًم٤ٌمطم٨م 

.  سمٕمٛمٚمٞم٦م اًمتٗمريغ، ُمع اؾمتٌٕم٤مد آؾمت٤ٌمٟم٤مت اًمتل ٓ شمِمتٛمؾ قمغم مجٞمع آؾمتج٤مسم٤مت

:  وىمد اشمٌَّع اًم٤ٌمطم٨م اإلضمراءات اًمّت٤مًمٞم٦م ذم قمٛمٚمٞم٦م اًمتٗمريغ

ىم٤مم اًم٤ٌمطم٨م سمتّمٜمٞمػ آؾمت٤ٌمٟم٤مت طم٥ًم ُمتٖمػّمات اًمدراؾم٦م اًمرئٞم٦ًم وهل  -1

. ُمٙمت٥م اًمؽمسمٞم٦م واًمتٕمٚمٞمؿ اًمت٤مسمٕم٦م ًمف اعمدرؾم٦م

مت٧َّْم قمٛمٚمٞم٦م اًمّتٗمريغ وومؼ اعمٕم٤ميػم اعمحددة ذم أداة اًمدراؾم٦م، طمٞم٨م أقمٓمل ًمٙمؾ  -2

يمٌػمة ضمدًا، يمٌػمة، ُمتقؾمٓم٦م، وٕمٞمٗم٦م، ٓ )وم٘مرة ذم اًمتدرج اخلامد ًمٚمٛم٘مٞم٤مس 

 .(1، 2، 3، 4، 5)درضم٦م شم٘م٤مسمٚمٝم٤م  (يقضمد

ٚم٦م قمغم أداة اًمدراؾم٦م، واعُمتٕمّٚم٘م٦م سمٙمؾ ُُمتٖمػّم ُمـ  -3 شمؿَّ شمٗمريغ اًمٌٞم٤مٟم٤مت اعُمتحّمِّ

. ُُمتٖمػّمات اًمدراؾم٦م

 .(spss)شمؿَّ إضمراء اًمتحٚمٞمالت اإلطمّم٤مئٞم٦م سم٤مؾمتخدام اًمٜمٔمؿ اإلطمّم٤مئٞم٦م  -4

ايتكذٜش ايٓظب١ املتٛطط ّ 
درضم٦م يمٌػمة ضمدًا %  84 ــ 100(4.2 ــ 5)1

درضم٦م يمٌػمة %  68 ــ  83.9(3.4- 4.19)2

درضم٦م ُمتقؾمٓم٦م %  52 ــ 67.9(2.6- 3.39)3

درضم٦م وٕمٞمٗم٦م %  36 ــ 51.9(1.8- 2.59)4

ٓ يقضمد %  20 ــ 35.9(1 - 1.79)5



   125 
 

 

 مجع ايبٝاْات ٚاملعادتات اإلسصا١ٝ٥: سابعّا :
ىم٤مم اًم٤ٌمطم٨م سمتٓمٌٞمؼ أداة اًمدراؾم٦م قمغم قمٞمٜم٦م اًمدراؾم٦م وهؿ ُمٕمٚمٛمل اًمؽمسمٞم٦م آؾمالُمٞم٦م ذم 

اعمدارس اًمث٤مٟمقي٦م احلٙمقُمٞم٦م سمٛمديٜم٦م ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م، وشمقمم اًم٤ٌمطم٨م ٟمٗمًف قمٛمٚمٞم٦م مجع 

آؾمت٤ٌمٟم٤مت، وشمّمٜمٞمٗمٝم٤م طم٥ًم ُمتٖمػّمات اًمدراؾم٦م، ومت٧َّْم قمٛمٚمٞم٦م اًمّتٗمريغ وومؼ اعمٕم٤ميػم 

. اعمحددة ذم أداة اًمدراؾم٦م

: ، ومتثٚم٧م ومٞمام يكم(Spss)وىم٤مم اًم٤ٌمطم٨م سم٤مؾمتخدام اًمٜمٔمؿ اإلطمّم٤مئٞم٦م 

 ومتثؾ ذم اؾمتخراج اًمتٙمرارات واعمتقؾّمٓم٤مت احل٤ًمسمٞم٦م، :اإلسصا٤ ايٛصؿٞأ ــ 

وآٟمحراوم٤مت اعمٕمٞم٤مري٦م واًمٜم٥ًم اعمئقي٦م عمٕمروم٦م درضم٦م شمقومر ُمْم٤مُملم إُمـ اًمٗمٙمري ذم 

ُم٘مررات اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمر ُمٕمٚمٛمل اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سمٛمديٜم٦م 

ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م، ويمذًمؽ عمٕمروم٦م درضم٦م إؾمٝم٤مم ُم٘مررات اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م ذم 

اًمتّمدي ًمٚمتحدي٤مت اًمٗمٙمري٦م اعمٕم٤مسة، وأيْم٤ًم عمٕمروم٦م درضم٦م مم٤مرؾم٦م ُمٕمٚمٛمل اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م 

.  ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م ًمدورهؿ ذم إسمراز ُمْم٤مُملم إُمـ اًمٗمٙمري ًمدى ـمالب اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م

 ومتثؾ ذم اؾمتخدام حتٚمٞمؾ حتٚمٞمؾ اًمت٤ٌميـ إطم٤مدي :اإلسصا٤ ايتشًًٝٞب ــ 

(ANOVA)  عمٕمروم٦م دًّٓم٦م اًمٗمروق سملم اعمتقؾّمٓم٤مت احل٤ًمسمٞم٦م ووم٘م٤ًم عمتٖمػمات اًمدراؾم٦م

ُمٙمت٥م اًمؽمسمٞم٦م واًمتٕمٚمٞمؿ اًمت٤مسمٕم٦م ًمف اعمدرؾم٦م، قمدد ؾمٜمقات اخلؼمة ذم جم٤مل اًمتٕمٚمٞمؿ، اعم١مهؾ )

، وشمؿ اؾمتخدام ُمٕم٤مُمالت آرشم٤ٌمط (اًمٕمٚمٛمل، اًمدورات اًمتدريٌٞم٦م ذم جم٤مل اًمتخّمص

عمٕمروم٦م درضم٦م اًمٕمالىم٦م آرشم٤ٌمـمٞم٦م سملم ُمْم٤مُملم إُمـ اًمٗمٙمري ذم  (pearson)سمػمؾمقن 

ُم٘مررات اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمر ُمٕمٚمٛمل اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م 

. سمٛمديٜم٦م ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م

 ٱٱٱ
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 امسالفصل اخل

 متٗٝذ :

سمٕمد أن قمرض اًم٤ٌمطم٨م ذم اًمٗمّمؾ اًم٤ًمسمؼ إلضمراءات اًمدراؾم٦م اعمٞمداٟمٞم٦م ُمـ ظمالل سمٞم٤من 

ُمـ  (آؾمت٤ٌمٟم٦م)اهلدف ُمـ اًمدراؾم٦م وُمٜمٝمجٝم٤م، وحتديد قمٞمٜم٦م اًمدراؾم٦م، وأداة اًمدراؾم٦م 

طمٞم٨م سمٜم٤مئٝم٤م وشم٘مٜمٞمٜمٝم٤م، وطم٤ًمب صدىمٝم٤م وصم٤ٌمهت٤م، وحتديد إؾم٤مًمٞم٥م اإلطمّم٤مئٞم٦م 

. ٓؾمتج٤مسم٤مت أومراد قمٞمٜم٦م اًمدراؾم٦م

يتٜم٤مول هذا اًمٗمّمؾ حتٚمٞمؾ ٟمت٤مئ٩م اًمدراؾم٦م اعمٞمداٟمٞم٦م، وذًمؽ ُمـ ظمالل قمرض 

اؾمتج٤مسم٤مت أومراد قمٞمٜم٦م اًمدراؾم٦م قمغم شم٤ًمؤٓت اًمدراؾم٦م اعمٞمداٟمٞم٦م، وُمٕم٤مجلتٝم٤م إطمّم٤مئٞم٤ًم 

سم٤مؾمتخدام ُمٗم٤مهٞمؿ اإلطمّم٤مء اًمقصٗمل واًمتحٚمٞمكم وأؾم٤مًمٞمٌف اإلطمّم٤مئٞم٦م، وصقًٓ إمم اًمٜمت٤مئ٩م 

وحتٚمٞمٚمٝم٤م وشمٗمًػمه٤م ذم وقء إـمر اًمٜمٔمري٦م ًمٚمدراؾم٦م اعمٞمداٟمٞم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سمٛمْم٤مُملم إُمـ 

اًمٗمٙمري ذم ُم٘مررات اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمر ُمٕمٚمٛمل اًمؽمسمٞم٦م 

اإلؾمالُمٞم٦م سمٛمديٜم٦م ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م، ويمذًمؽ اعمتٕمٚم٘م٦م سمدرضم٦م إؾمٝم٤مم ُم٘مررات اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م 

ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م ذم اًمتّمدي ًمٚمتحدي٤مت اًمٗمٙمري٦م اعمٕم٤مسة، ويمذًمؽ اًمتٕمرف قمغم درضم٦م 

مم٤مرؾم٦م ُمٕمٚمٛمل اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م ًمدورهؿ ذم إسمراز ُمْم٤مُملم إُمـ 

. اًمٗمٙمري ًمدى ـمالب اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م
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  ٍايجايحْتا٥ر ايظؤا  :
احتقاء مؼررات افسبقة اإلشالمقة دم ادرحؾة ما درجة :  قمغماًمث٤مًم٨ميٜمص اًم١ًمال 

ضامغ إمـ افػؽري؟ افثاكقية مل

وًمإلضم٤مسم٦م قمغم هذا اًم١ًمال شمؿَّ اؾمتخراج اعمتقؾمٓم٤مت احل٤ًمسمٞم٦م وآٟمحراوم٤مت اعمٕمٞم٤مري٦م جلٛمٞمع 

اًمٕم٤ٌمرات ذم يمؾ حمقر ُمـ حم٤مور ُمْم٤مُملم إُمـ اًمٗمٙمري ذم ُم٘مررات اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م 

. ، وومٞمام يكم شمقوٞمح ذًمؽقمٞمٜم٦م اًمدراؾم٦ماًمث٤مٟمقي٦م ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمر 

: غشغ عكٝذ٠ اإلميإ يف ْؿٛغ ايطالب: احملٛس األٍٚ
 (7)دذٍٚ 

 (ؽرس ظؼقدة اإليامن دم كػقس افطالب)ادتقّشطات احلسابقة وآكحراؾات ادعقارية دحقر 

مـ حماور مضامغ إمـ افػؽري دم مؼررات افسبقة اإلشالمقة دم ادرحؾة افثاكقية مـ وجفة كظر ظقـة افدراشة 

ايعباس٠ يف  ايرتتٝب
 املكٝاغ

 تشتٝب ايعباس٠
 تٓاصيّٝا سظب املتٛططات

 املتٛطط
 اذتظابٞ

ايٓظب١ 
 امل١ٜٛ٦

االحنشاف 
 ايتكذٜش املعٝاسٟ

1 9 
افرجقع إػ افؽتاب وافسـة ـؿصدريـ 

 أشاشقغ فؾتؼيع
4.46 89.2 0.67 

درجة ـبرة 

 جداً 

 0.708 89.0 4.45بقان ظؼقدة افسؾػ افصافح  1 2
درجة ـبرة 

 جداً 

3 4 
احلث ظذ مراؿبة اهلل تعاػ دم افؼقل 

وافعؿؾ ودم افرس وافعؾـ 
 درجة ـبرة 0.88 78.8 3.94

 درجة ـبرة 0.986 78.4 3.92تعظقؿ افـصقص افؼظقة واحسامفا  11 4

5 2 
رد ضالٓت ادـحرؾغ ظـ افعؼقدة 

اإلشالمقة 
 درجة ـبرة 0.946 78.0 3.9

 درجة ـبرة 0.904 76.8 3.84 افتحذير مـ افبدع دم افديـ 6 6

 درجة ـبرة 1.001 75.8 3.79افتحذير مـ آشتفزاء بافديـ  7 7

8 3 
تقضقح مـفج أهؾ افسـة واجلامظة دم 

 افتعامؾ مع افػتـ
 درجة ـبرة 0.96 75.2 3.76

 درجة ـبرة 1.001 74.4 3.72افتحذير مـ آشتفاكة بحرمات افديـ  8 9

10 10 
افرجقع إػ أهؾ افعؾؿ وآختصاص فػفؿ 

 افـصقص افؼظقة
 درجة ـبرة 0.959 74.4 3.72

11 5 
احلث ظذ اإلخالص هلل تعاػ دم ضؾب 

 افعؾؿ
 درجة ـبرة 1.017 72.6 3.63

 درجة ـبرة 0.912 78.4 3.92 اّــــــــــــاملتٛطط ايع
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 (3.63 ــ 4.46)طمقر ٟمجد أهن٤م شمراوطم٧م سملم  هذا املوسم٤مًمٜمٔمر إمم ُمتقؾمٓم٤مت قم٤ٌمرات 

وومؼ ُم٘مٞم٤مس ًمٞمٙمرت اخلامد اًمذي طمدده اًم٤ٌمطم٨م  (%72.6% - 89.2)أي ُم٤م ٟمًٌتف سملم 

سمٜم٦ًٌم  (3.92)طمٞم٨م سمٚمغ اعمتقؾمط اًمٕم٤مم ًمٕم٤ٌمرات هذا اعمحقر . ذم اًمدراؾم٦م اعمٞمداٟمٞم٦م

همرس قم٘مٞمدة اإليامن ذم ٟمٗمقس )، وووم٘م٤ًم ًمٚمٛمحؽ وم٢من درضم٦م شمْمٛملم حمقر (78.4%)

 .(سمدرضم٦م يمٌػمة) يم٤مٟم٧م قمٞمٜم٦م اًمدراؾم٦م ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمر (اًمٓمالب

 اًمدراؾم٦م قمغم قم٤ٌمرات هذا اعمحقر وومؼ قمٞمٜم٦مويالطمظ ارشمٗم٤مع أهمٚم٥م اؾمتج٤مسم٤مت أومراد 

اعمحؽ اًمذي ووٕمف اًم٤ٌمطم٨م، واًمِمٙمؾ اًمت٤مزم يٌلم اعمتقؾمٓم٤مت احل٤ًمسمٞم٦م ًمٙمؾ قم٤ٌمرة ُمـ 

. اًمٕم٤ٌمرات

 (1)ػهٌ 

همرس قم٘مٞمدة اإليامن ذم )ُيٌلم اعمتقؾمٓم٤مت احل٤ًمسمٞم٦م ًمٙمؾ قم٤ٌمرة ُمـ قم٤ٌمرات حمقر 

 . ُمـ حم٤مور ُمْم٤مُملم إُمـ اًمٗمٙمري(ٟمٗمقس اًمٓمالب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.46

4.45

3.94

3.92

3.9

3.84

3.79

3.76

3.72

3.72

3.63

0 1 2 3 4 5

انشخىع إًن انكتبة وانسُخ كًظذسٍَ أسبسٍُُ نهتششَغ .

ٌ ػمُذح انسهف انظبنر . ثُب

انسث ػهً يشالجخ اهلل تؼبًن فٍ انمىل وانؼًم وفٍ انسش وانؼهٍ .

ظىص انششػُخ وازتشايهب . تؼظُى اُن

ُسشفٍُ ػٍ انؼمُذح اإلساليُخ . سد ضالالد اًن

انتسزَش يٍ انجذع فٍ انذٍَ.

انتسزَش يٍ االستهضاء ثبنذٍَ .

تىضُر يُهح أهم انسُخ واندًبػخ فٍ انتؼبيم يغ انفتٍ

انتسزَش يٍ االستهبَخ ثسشيبد انذٍَ .

ظىص انششػُخ انشخىع إًن أهم انؼهى واالختظبص نفهى اُن

انسث ػهً اإلخالص هلل تؼبًن فٍ عهت انؼهى .
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 : افدراشة ظذ افـحق افتايلظقـةوـاكت أظذ ثالث ظبارات ٓشتجابات أؾراد 

، واًمتل شمٜمص (%89.2) ةوٟم٥ًم (4.46) سمٛمتقؾمط سمٚمغ ،(9) إومم اًمٕم٤ٌمرة اعمرشم٦ٌم اطمتٚم٧م

، واطمتٚم٧م اعمرشم٦ٌم اًمث٤مٟمٞم٦م شاًمرضمقع إمم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م يمٛمّمدريـ أؾم٤مؾمٞملم ًمٚمتنميع »:قمغم

سمٞم٤من قم٘مٞمدة اًمًٚمػ » شمٜمص قمغم اًمتل (%89.0) ةوٟم٥ًم (4.45) سمٛمتقؾمط سمٚمغ ،(1)اًمٕم٤ٌمرة 

 اًمتل (%78.8) ةوٟم٥ًم (3.94) سمٛمتقؾمط سمٚمغ ،(4)ة اًمٕم٤ٌمرة ًم٨مواطمتٚم٧م اعمرشم٦ٌم اًمث٤م ،شاًمّم٤مًمح

. ش احل٨م قمغم ُمراىم٦ٌم اهلل شمٕم٤ممم ذم اًم٘مقل واًمٕمٛمؾ وذم اًمن واًمٕمٚمـ»شمٜمص قمغم 

:   افدراشة ـاكت ظذ افـحق افتايلظقـةت ٓشتجابات أؾراد اظبارثالث  أدكك أما

، واًمتل (%74.4) ةوٟم٥ًم (3.72)سمٛمتقؾمط سمٚمغ ، (8)اًمٕم٤ٌمرة  (9) اعمرشم٦ٌم اطمتٚم٧م

اًمٕم٤ٌمرة  (10)، واطمتٚم٧م اعمرشم٦ٌم شاًمتحذير ُمـ آؾمتٝم٤مٟم٦م سمحرُم٤مت اًمديـ»شمٜمص قمغم 

اًمرضمقع إمم أهؾ »، واًمتل شمٜمص قمغم (%74.4) ةوٟم٥ًم (3.72)سمٛمتقؾمط سمٚمغ ، (10)

، (5)اًمٕم٤ٌمرة  (11)واطمتٚم٧م اعمرشم٦ٌم  ،شاًمٕمٚمؿ وآظمتّم٤مص ًمٗمٝمؿ اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م

احل٨م قمغم اإلظمالص هلل »، واًمتل شمٜمص قمغم (%72.6) ةوٟم٥ًم (3.63)سمٛمتقؾمط سمٚمغ 

 .ششمٕم٤ممم ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ

ويرى اًم٤ٌمطم٨م ذم وقء هذه اًمٜمتٞمج٦م أن ُمْم٤مُملم إُمـ اًمٗمٙمري ذم ُم٘مررات اًمؽمسمٞم٦م 

اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م ضم٤مءت ُمقاوم٘م٦م ًمٚمًٞم٤مؾم٦م اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م ذم اعمٛمٚمٙم٦م، وحم٘م٘م٦م 

ٕهداومٝم٤م، واعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م دؾمتقره٤م يمت٤مب اهلل قمز وضمؾ وؾمٜم٦م رؾمقًمف صغم اهلل 

 وم٢مٟمف  ــ  ُمـ اًمٌدهيل  ــ  ُمراقم٤مت مجٞمع ُم٘مررات اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م هذا قمٚمٞمف وؾمٚمؿ،

 وهذا اعمجتٛمع ُمًٚمؿاجل٤مٟم٥م، أوػ إمم ذًمؽ ـمٌٞمٕم٦م اعمجتٛمع : ومٜمحـ ٟمٕمٞمش ذم جمتٛمع 

:  طمٞم٤مشمف ُمراىم٦ٌم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، ي١ميمد هذا جملء اًمٕم٤ٌمراتأُمقريًتِمٕمر ذم مجٞمع 

اًمرضمقع إمم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م يمٛمّمدريـ أؾم٤مؾمٞملم ًمٚمتنميع، وسمٞم٤من قم٘مٞمدة اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح، 

واحل٨م قمغم ُمراىم٦ٌم اهلل شمٕم٤ممم ذم اًم٘مقل واًمٕمٛمؾ وذم اًمن واًمٕمٚمـ، ذم اعمراشم٥م إومم ُمـ 

. قم٤ٌمرات هذا اعمحقر
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إٓ أن هٜم٤مك شمٗم٤موت ذم ُم٘مررات اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ًمٚمٛمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م ذم قمرض سمٕمض 

 إُمـ اًمٗمٙمري يم٤محل٨م قمغم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ، واًمتحذير ُمـ آؾمتٝم٤مٟم٦م سم٤محلرام، ُمْم٤مُملم

واًمرضمقع إمم أهؾ اًمٕمٚمؿ ًمتقوٞمح ُم٤م همٛمض ُمـ اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م، وجملء ٟمًٌٝم٤م قمغم 

 ُمـ صػ ٔظمر، أو أهن٤م اعم٘مرراتىمد يٕمقد إمم شمٗم٤موت وضمقده٤م ذم  (ُمٜمخٗمْم٦م)هذا اًمٜمحق 

: ىمد شمقضمد سمِمٙمؾ همػم ُم٤ٌمذ واعمٕمٚمؿ هق اًمذي يؼمزه٤م، وي١ميمد هذا جملء اًمٕم٤ٌمرات

اًمتحذير ُمـ آؾمتٝم٤مٟم٦م سمحرُم٤مت اًمديـ، واًمرضمقع إمم أهؾ اًمٕمٚمؿ وآظمتّم٤مص ًمٗمٝمؿ 

اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م، واحل٨م قمغم اإلظمالص هلل شمٕم٤ممم ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ، ذم اعمراشم٥م إظمػمة 

. ُمـ قم٤ٌمرات هذا اعمحقر

، (هـ1428)وشمتٗمؼ هذه اًمٜمتٞمج٦م ٟمًٌٞم٤ًم ُمع اًمٜمت٤مئ٩م اًمتل شمقصٚم٧م إًمٞمٝم٤م دراؾم٦م احلريب 

، (هـ1427)، ودراؾم٦م اعم٤مًمٙمل (هـ1427)، ودراؾم٦م ٟمقر (هـ1428)ودراؾم٦م ىمٛمرة 

سمدرضم٦م )اًمتل أؿم٤مرت إمم وضمقد ُمْم٤مُملم إُمـ اًمٗمٙمري  (هـ1422)ودراؾم٦م احلٞمدر  

. (يمٌػمة

سمٞمٜمام ختتٚمػ هذه اًمٜمتٞمج٦م ٟمًٌٞم٤ًم ُمع اًمٜمت٤مئ٩م اًمتل شمقصٚم٧م إًمٞمٝم٤م دراؾم٦م احل٤مرصمل 

. (سمدرضم٦م ُمتقؾمٓم٦م)اًمتل أؿم٤مرت إمم وضمقد ُمْم٤مُملم إُمـ اًمٗمٙمري  (هـ1429)
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: حتكٝل ايٛطط١ٝ ٚاالعتذاٍ يف ْؿٛغ ايطالب: احملٛس ايجاْٞ

 (8)دذٍٚ 

 (حتؼقؼ افقشطقة وآظتدال دم كػقس افطالب)ادتقّشطات احلسابقة وآكحراؾات ادعقارية دحقر 

مـ حماور مضامغ إمـ افػؽري دم مؼررات افسبقة اإلشالمقة دم ادرحؾة افثاكقية مـ وجفة كظر ظقـة افدراشة  

ايعباس٠ يف  ايرتتٝب
 املكٝاغ

 تشتٝب ايعباس٠
 تٓاصيّٝا سظب املتٛططات

 املتٛطط
 اذتظابٞ

ايٓظب١ 
 امل١ٜٛ٦

االحنشاف 
 ايتكذٜش املعٝاسٟ

114
افتلـقد ظذ أن افؼيعة اإلشالمقة 

صاحلة فؽؾ زمان ومؽان
 درجة ـبرة4.0581.00.914

213
افتلـقد ظذ أن افؼيعة اإلشالمقة 

.صامؾة جلؿقع جقاكب احلقاة
 درجة ـبرة4.0581.00.899

312
افتلـقد ظذ وشطقة إمة اإلشالمقة 

.واظتداهلا دم مجقع أمقر احلقاة
 درجة ـبرة3.9378.60.874

415

افتلـقد ظذ أن افؼيعة اإلشالمقة 

مبـقة ظذ جؾب ادصافح ودرء 

.ادػاشد

 درجة ـبرة3.8577.00.94

516
افتحذير مـ اتباع اهلقى وؾساد 

ادؼصد
 درجة ـبرة3.6573.00.898

 درجة ـبرة3.6272.40.798احلث ظذ إخذ بافرؾؼ وافتسامح618

717

افتحذير مـ افتعصب فرأي أو 

مذهب معغ واتباع ما صح 

بافدفقؾ

3.3266.40.917
درجة 

 متقشطة

 درجة ـبرة3.7875,60.891اّـــاملتٛطط ايع
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أي  (3.32 ــ 4.05)طمقر ٟمجد أهن٤م شمراوطم٧م سملم هذا املوسم٤مًمٜمٔمر إمم ُمتقؾمٓم٤مت قم٤ٌمرات 

وومؼ ُم٘مٞم٤مس ًمٞمٙمرت اخلامد اًمذي طمدده اًم٤ٌمطم٨م ذم  (%66.4% - 81.0)ُم٤م ٟمًٌتف سملم 

، (%75.6)سمٜم٦ًٌم  (3.78) طمٞم٨م سمٚمغ اعمتقؾمط اًمٕم٤مم ًمٕم٤ٌمرات هذا اعمحقر ،اًمدراؾم٦م اعمٞمداٟمٞم٦م

 ُمـ (حت٘مٞمؼ اًمقؾمٓمٞم٦م وآقمتدال ذم ٟمٗمقس اًمٓمالب)وووم٘م٤ًم ًمٚمٛمحؽ وم٢من درضم٦م شمْمٛملم حمقر 

 .(سمدرضم٦م يمٌػمة) يم٤مٟم٧م قمٞمٜم٦م اًمدراؾم٦موضمٝم٦م ٟمٔمر 

 اًمدراؾم٦م قمغم قم٤ٌمرات هذا اعمحقر وومؼ قمٞمٜم٦مويالطمظ شمٗم٤موت أهمٚم٥م اؾمتج٤مسم٤مت أومراد 

اعمحؽ اًمذي ووٕمف اًم٤ٌمطم٨م، واًمِمٙمؾ اًمت٤مزم يٌلم اعمتقؾمٓم٤مت احل٤ًمسمٞم٦م ًمٙمؾ قم٤ٌمرة ُمـ 

. اًمٕم٤ٌمرات

 
 (2)ػهٌ 

حت٘مٞمؼ اًمقؾمٓمٞم٦م وآقمتدال )يٌلم اعمتقؾمٓم٤مت احل٤ًمسمٞم٦م ًمٙمؾ قم٤ٌمرة ُمـ قم٤ٌمرات حمقر 

 ُمـ حم٤مور ُمْم٤مُملم إُمـ اًمٗمٙمري (ذم ٟمٗمقس اًمٓمالب
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ٌ انششَؼخ اإلساليُخ طبنسخ نكم صيبٌ انتأكُذ ػهً أ

ويكبٌ.

ٌ انششَؼخ اإلساليُخ شبيهخ ندًُغ خىاَت انتأكُذ ػهً أ

انسُبح .

انتأكُذ ػهً وسغُخ األيخ اإلساليُخ واػتذانهب فٍ خًُغ

أيىس انسُبح.

ٌ انششَؼخ اإلساليُخ يجُُخ ػهً خهت انتأكُذ ػهً أ

فبسذ . ظبنر ودسء اًن اًن

مظذ . انتسزَش يٍ اتجبع انهىي وفسبد اًن

انسث ػهً األخز ثبنشفك وانتسبير .

ٌ أو يزهت يؼٍُ واتجبع يب انتسزَش يٍ انتؼظت نشأ

م . طر ثبنذُن
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 : افدراشة ظذ افـحق افتايلظقـةوـاكت أظذ ثالث ظبارات ٓشتجابات أؾراد 

، واًمتل (%81.0)وٟم٦ًٌم  (4.05)، سمٛمتقؾمط سمٚمغ (14)اطمتٚم٧م اعمرشم٦ٌم إومم اًمٕم٤ٌمرة 

، واطمتٚم٧م شاًمت٠ميمٞمد قمغم أن اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ص٤محل٦م ًمٙمؾ زُم٤من وُمٙم٤من»: شمٜمص قمغم

اًمتل شمٜمص قمغم ، و(%81.0)وٟم٦ًٌم  (4.05)، سمٛمتقؾمط سمٚمغ (13)اعمرشم٦ٌم اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٕم٤ٌمرة 

، واطمتٚم٧م اعمرشم٦ٌم اًمث٤مًمث٦م شاًمت٠ميمٞمد قمغم أن اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ؿم٤مُمٚم٦م جلٛمٞمع ضمقاٟم٥م احلٞم٤مة»

اًمت٠ميمٞمد قمغم »اًمتل شمٜمص قمغم و ،(%78.6)وٟم٦ًٌم  (3.93)، سمٛمتقؾمط سمٚمغ (12)اًمٕم٤ٌمرة 

. ش وؾمٓمٞم٦م إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م واقمتداهل٤م ذم مجٞمع أُمقر احلٞم٤مة

:   افدراشة ـاكت ظذ افـحق افتايلظقـةأما أدكك ثالث ظبارات ٓشتجابات أؾراد 

، واًمتل (%73.0)وٟم٦ًٌم  (3.65)، سمٛمتقؾمط سمٚمغ (16)اًمٕم٤ٌمرة  (5)اطمتٚم٧م اعمرشم٦ٌم 

، (18)اًمٕم٤ٌمرة  (6)، واطمتٚم٧م اعمرشم٦ٌم شاًمتحذير ُمـ اشم٤ٌمع اهلقى ووم٤ًمد اعم٘مّمد»شمٜمص قمغم 

احل٨م قمغم إظمذ سم٤مًمرومؼ »، واًمتل شمٜمص قمغم (%72.4)وٟم٦ًٌم  (3.62)سمٛمتقؾمط سمٚمغ 

وٟم٦ًٌم  (3.22)، سمٛمتقؾمط سمٚمغ (17)اًمٕم٤ٌمرة  (7)، واطمتٚم٧م اعمرشم٦ٌم شواًمت٤ًمُمح

اًمتحذير ُمـ اًمتٕمّم٥م ًمرأي أو ُمذه٥م ُمٕملم واشم٤ٌمع ُم٤م صح »، واًمتل شمٜمص قمغم (66.4%)

. ش سم٤مًمدًمٞمؾ

 اًم٥ًٌم ذم ذًمؽ إمم أن ـمالب اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م سمح٤مضم٦م إمم إدراك وُيرضمع اًم٤ٌمطم٨م

قم٤معمٞم٦م رؾم٤مًم٦م اإلؾمالم، وسم٤مًمت٤مزم يٜمٌٖمل أن يٙمقٟمقا ُم١مهٚملم سم٤معمٕمروم٦م اًمٙم٤مومٞم٦م طمقل إٟم٤ًمٟمٞم٦م 

اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م واًمقؾمٓمٞم٦م اًمتل حت٘م٘مٝم٤م ذم مجٞمع أُمقر احلٞم٤مة، وئمٝمر هذا قمٜمد ُم٘م٤مرٟمتٝم٤م 

اًمت٠ميمٞمد قمغم أن اًمنميٕم٦م : سم٤مًمٕم٘م٤مئد وإٟمٔمٛم٦م اًمٗمٙمري٦م إظمرى، ي١ميمد هذا جملء اًمٕم٤ٌمرات

اإلؾمالُمٞم٦م ص٤محل٦م ًمٙمؾ زُم٤من وُمٙم٤من، واًمت٠ميمٞمد قمغم أن اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ؿم٤مُمٚم٦م جلٛمٞمع 

ضمقاٟم٥م احلٞم٤مة، واًمت٠ميمٞمد قمغم وؾمٓمٞم٦م إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م واقمتداهل٤م ذم مجٞمع أُمقر احلٞم٤مة، ذم 

. اعمراشم٥م إومم ُمـ قم٤ٌمرات هذا اعمحقر
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وشمتٗم٤موت درضم٦م شمقومر ُمْم٤مُملم إُمـ اًمٗمٙمري اعمتٕمٚم٘م٦م سمٕمدم اًمتٕمّم٥م ًمٚمرأي، 

واًمتحذير ُمـ اشم٤ٌمع اهلقى، واحل٨م قمغم اًمرومؼ واًمت٤ًمُمح : ورسمام يٕمقد ذًمؽ إمم وضمقد هذه 

 حت٧م ُمقوققم٤مت أظمرى واعمٕمٚمؿ هق اًمذي ُمدرضم٦م ذم صػ دون أظمر، أو أهن٤م اعمْم٤مُملم

اًمتحذير ُمـ اشم٤ٌمع اهلقى ووم٤ًمد : يؼمزه٤م ويٜم٤مىمِمٝم٤م ُمع ـمالسمف، وي١ميمد هذا جملء اًمٕم٤ٌمرات

اعم٘مّمد، واحل٨م قمغم إظمذ سم٤مًمرومؼ واًمت٤ًمُمح، واًمتحذير ُمـ اًمتٕمّم٥م ًمرأي أو ُمذه٥م 

. ُمٕملم واشم٤ٌمع ُم٤م صح سم٤مًمدًمٞمؾ، ذم اعمراشم٥م إظمػمة ُمـ قم٤ٌمرات هذا اعمحقر

، (هـ1428)وشمتٗمؼ هذه اًمٜمتٞمج٦م ٟمًٌٞم٤ًم ُمع اًمٜمت٤مئ٩م اًمتل شمقصٚم٧م إًمٞمٝم٤م دراؾم٦م احلريب 

، (هـ1427)، ودراؾم٦م اعم٤مًمٙمل (هـ1427)، ودراؾم٦م ٟمقر (هـ1428)ودراؾم٦م ىمٛمرة 

سمدرضم٦م )اًمتل أؿم٤مرت إمم وضمقد ُمْم٤مُملم إُمـ اًمٗمٙمري  (هـ1422) ودراؾم٦م احلٞمدر

. (يمٌػمة

سمٞمٜمام ختتٚمػ هذه اًمٜمتٞمج٦م ٟمًٌٞم٤ًم ُمع اًمٜمت٤مئ٩م اًمتل شمقصٚم٧م إًمٞمٝم٤م دراؾم٦م احل٤مرصمل 

. (سمدرضم٦م ُمتقؾمٓم٦م)اًمتل أؿم٤مرت إمم وضمقد ُمْم٤مُملم إُمـ اًمٗمٙمري  (هـ1429)
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: طاع١ ٚال٠ األَش ٚيضّٚ ادتُاع١: احملٛس ايجايح
 (9)دذٍٚ 

 (ضاظة وٓة إمر وفزوم اجلامظة)ادتقّشطات احلسابقة وآكحراؾات ادعقارية دحقر 

 ظقـة افدراشةمـ حماور مضامغ إمـ افػؽري دم مؼررات افسبقة اإلشالمقة دم ادرحؾة افثاكقية مـ وجفة كظر 

ايعباس٠ يف  ايرتتٝب
 املكٝاغ

 تشتٝب ايعباس٠
 تٓاصيّٝا سظب املتٛططات

 املتٛطط
 اذتظابٞ

ايٓظب١ 
 امل١ٜٛ٦

االحنشاف 
 ايتكذٜش املعٝاسٟ

120
افتلـقد ظذ وجقب ضاظة وٓة 

.إمر وظدم اخلروج ظؾقفؿ
 درجة ـبرة4.1583.00.82

222
افتلـقد ظذ فزوم مجاظة ادسؾؿغ 

وإمامفؿ
 درجة ـبرة3.9478.80.947

 درجة ـبرة3.8977.80.902.افتلـقد ظذ حؼقق احلاـؿ ادسؾؿ319

423
احلث ظذ وحدة إمة اإلشالمقة 

.ومجع ـؾؿتفؿ
 درجة ـبرة3.7374.60.957

521
افتلـقد ظذ تؼدير افعؾامء 

واحسامفؿ
 درجة ـبرة3.6372.61.017

626
افتحذير مـ آظتداء ظذ 

.أخريـ
 درجة ـبرة3.5771.40.932

724
افتحذير مـ افُػّرؿة وافشحـاء 

وآختالف
 درجة ـبرة3.5470.80.993

3.3667.21.011افتحذير مـ شقء افظـ بأخريـ825
درجة 

 متقشطة

927
تعؿقؼ آكتامء افقضـل فدى 

افطالب
3.3567.01.019

درجة 

 متقشطة

 درجة ـبرة3.6873،60.955اّـــط ايعـــاملتٛغ
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 (3.35 ــ 4.15)طمقر ٟمجد أهن٤م شمراوطم٧م سملم هذا املوسم٤مًمٜمٔمر إمم ُمتقؾمٓم٤مت قم٤ٌمرات 

وومؼ ُم٘مٞم٤مس ًمٞمٙمرت اخلامد اًمذي طمدده اًم٤ٌمطم٨م  (%67.0% - 83.0)أي ُم٤م ٟمًٌتف سملم 

سمٜم٦ًٌم  (3.68) طمٞم٨م سمٚمغ اعمتقؾمط اًمٕم٤مم ًمٕم٤ٌمرات هذا اعمحقر ،ذم اًمدراؾم٦م اعمٞمداٟمٞم٦م

 ُمـ (ـم٤مقم٦م وٓة إُمر وًمزوم اجلامقم٦م)، وووم٘م٤ًم ًمٚمٛمحؽ وم٢من درضم٦م شمْمٛملم حمقر (73.6%)

 .(سمدرضم٦م يمٌػمة) يم٤مٟم٧م قمٞمٜم٦م اًمدراؾم٦موضمٝم٦م ٟمٔمر 

 اًمدراؾم٦م قمغم قم٤ٌمرات هذا اعمحقر وومؼ قمٞمٜم٦مويالطمظ شمٗم٤موت أهمٚم٥م اؾمتج٤مسم٤مت أومراد 

اعمحؽ اًمذي ووٕمف اًم٤ٌمطم٨م، واًمِمٙمؾ اًمت٤مزم يٌلم اعمتقؾمٓم٤مت احل٤ًمسمٞم٦م ًمٙمؾ قم٤ٌمرة ُمـ 

. اًمٕم٤ٌمرات

 

 (3)ػهٌ 

ـم٤مقم٦م وٓة إُمر وًمزوم )يٌلم اعمتقؾمٓم٤مت احل٤ًمسمٞم٦م ًمٙمؾ قم٤ٌمرة ُمـ قم٤ٌمرات حمقر 

 ُمـ حم٤مور ُمْم٤مُملم إُمـ اًمٗمٙمري (اجلامقم٦م
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انتأكُذ ػهً وخىة عبػخ والح األيش وػذو انخشوج ػهُهى .

سهًٍُ وإيبيهى . انتأكُذ ػهً نضوو خًبػخ اًن

سهى . انتأكُذ ػهً زمىق انسبكى اًن

انسث ػهً وزذح األيخ اإلساليُخ وخًغ كهًتهى.

انتأكُذ ػهً تمذَش انؼهًبء وازتشايهى .

انتسزَش يٍ االػتذاء ػهً اِخشٍَ .

انتسزَش يٍ انُفّشلخ وانشسُبء واالختالف .

انتسزَش يٍ سىء انظٍ ثبِخشٍَ .

تؼًُك االَتًبء انىعٍُ نذي انغالة .
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 : افدراشة ظذ افـحق افتايلظقـةوـاكت أظذ ثالث ظبارات ٓشتجابات أؾراد 

، واًمتل (%83.0)وٟم٦ًٌم  (4.15)، سمٛمتقؾمط سمٚمغ (20)اطمتٚم٧م اعمرشم٦ٌم إومم اًمٕم٤ٌمرة 

، واطمتٚم٧م شاًمت٠ميمٞمد قمغم وضمقب ـم٤مقم٦م وٓة إُمر وقمدم اخلروج قمٚمٞمٝمؿ»: شمٜمص قمغم

اًمتل شمٜمص قمغم  (%78.8)وٟم٦ًٌم  (3.94)، سمٛمتقؾمط سمٚمغ (22)اعمرشم٦ٌم اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٕم٤ٌمرة 

، (19)، واطمتٚم٧م اعمرشم٦ٌم اًمث٤مًمث٦م اًمٕم٤ٌمرة شاًمت٠ميمٞمد قمغم ًمزوم مج٤مقم٦م اعمًٚمٛملم وإُم٤مُمٝمؿ»

اًمت٠ميمٞمد قمغم طم٘مقق احل٤ميمؿ »اًمتل شمٜمص قمغم  (%77.8)وٟم٦ًٌم  (3.89)سمٛمتقؾمط سمٚمغ 

. ش اعمًٚمؿ

:   افدراشة ـاكت ظذ افـحق افتايلظقـةأما أدكك ثالث ظبارات ٓشتجابات أؾراد 

، واًمتل (%70.8)وٟم٦ًٌم  (3.54)، سمٛمتقؾمط سمٚمغ (24)اًمٕم٤ٌمرة  (7)اطمتٚم٧م اعمرشم٦ٌم 

اًمٕم٤ٌمرة  (8)، واطمتٚم٧م اعمرشم٦ٌم شاًمتحذير ُمـ اًمُٗمّرىم٦م واًمِمحٜم٤مء وآظمتالف»شمٜمص قمغم 

اًمتحذير ُمـ ؾمقء »، واًمتل شمٜمص قمغم (%67.2)وٟم٦ًٌم  (3.36)، سمٛمتقؾمط سمٚمغ (25)

وٟم٦ًٌم  (3.35)، سمٛمتقؾمط سمٚمغ (27)اًمٕم٤ٌمرة  (9)، واطمتٚم٧م اعمرشم٦ٌم شاًمٔمـ سم٤مٔظمريـ

 .ششمٕمٛمٞمؼ آٟمتامء اًمقـمٜمل ًمدى اًمٓمالب»، واًمتل شمٜمص قمغم (67.0%)

 اًمث٤مٟمقي٦م ذم اعمرطمٚم٦م إمم شم٠ميمٞمد ُم٘مررات اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ويٕمزو اًم٤ٌمطم٨م هذه اًمٜمتٞمج٦م

قمغم ـم٤مقم٦م وزم إُمر وًمزوم مج٤مقم٦م اعمًٚمٛملم وقمدم اخلروج قمٚمٞمٝمؿ، وأن احل٤ميمؿ اعمًٚمؿ 

 ومٙمام قمٚمٞمف واضم٤ٌمت دم٤مه اعمًٚمٛملم ومٚمف طم٘م٘مقق قمٚمٞمٝمؿ، :واعمًٚمٛملم وضمد خلدُم٦م اإلؾمـالم

اًمت٠ميمٞمد قمغم وضمقب ـم٤مقم٦م وٓة إُمر وقمدم اخلروج قمٚمٞمٝمؿ، : ي١ميمد هذا جملء اًمٕم٤ٌمرات

واًمت٠ميمٞمد قمغم ًمزوم مج٤مقم٦م اعمًٚمٛملم وإُم٤مُمٝمؿ، واًمت٠ميمٞمد قمغم طم٘مقق احل٤ميمؿ اعمًٚمؿ، ذم 

. اعمراشم٥م إومم ُمـ قم٤ٌمرات هذا اعمحقر
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إٓ أٟمف شمتٗم٤موت درضم٦م شمقومر ُمْم٤مُملم إُمـ اًمٗمٙمري ذم ُم٘مررات اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم 

اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سمتح٘مٞمؼ آٟمتامء اًمقـمٜمل، واًمتحذير ُمـ اًمٗمرىم٦م وآظمتالف،وؾمقء 

اًمٔمـ سم٤مٔظمريـ  وًمٕمؾ هذا يٕمقد إمم أهن٤م ىمد شمقضمد ذم صػ دون أظمر أو يٜمخٗمض 

: ي١ميمد هذا جملء اًمٕم٤ٌمراتووضمقده٤م سم٥ًٌم أهن٤م ىمد شمتح٘مؼ ذم ُمٜم٤مه٩م دراؾمٞم٦م أظمرى، 

اًمتحذير ُمـ اًمُٗمرىم٦م واًمِمحٜم٤مء وآظمتالف، واًمتحذير ُمـ ؾمقء اًمٔمـ سم٤مٔظمريـ،وشمٕمٛمٞمؼ 

. آٟمتامء اًمقـمٜمل ًمدى اًمٓمالب،ذم اعمراشم٥م إظمػمة ُمـ قم٤ٌمرات هذا اعمحقر

، (هـ1428)وشمتٗمؼ هذه اًمٜمتٞمج٦م ٟمًٌٞم٤ًم ُمع اًمٜمت٤مئ٩م اًمتل شمقصٚم٧م إًمٞمٝم٤م دراؾم٦م احلريب 

، (هـ1427)، ودراؾم٦م اعم٤مًمٙمل (هـ1427)، ودراؾم٦م ٟمقر (هـ1428)ودراؾم٦م ىمٛمرة 

سمدرضم٦م )اًمتل أؿم٤مرت إمم وضمقد ُمْم٤مُملم إُمـ اًمٗمٙمري  (هـ1422) ودراؾم٦م احلٞمدر

. (يمٌػمة

سمٞمٜمام ختتٚمػ هذه اًمٜمتٞمج٦م ٟمًٌٞم٤ًم ُمع اًمٜمت٤مئ٩م اًمتل شمقصٚم٧م إًمٞمٝم٤م دراؾم٦م احل٤مرصمل 

. (سمدرضم٦م ُمتقؾمٓم٦م)اًمتل أؿم٤مرت إمم وضمقد ُمْم٤مُملم إُمـ اًمٗمٙمري  (هـ1429)
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: عالق١ األ١َ اإلطال١َٝ َع غريٖا َٔ األَِ: احملٛس ايشابع
 (10)دذٍٚ 

 (ظالؿة إمة اإلشالمقة مع ؽرها مـ إمؿ)ادتقّشطات احلسابقة وآكحراؾات ادعقارية دحقر 

 ظقـة افدراشةمـ حماور مضامغ إمـ افػؽري دم مؼررات افسبقة اإلشالمقة دم ادرحؾة افثاكقية مـ وجفة كظر 

ايعباس٠ يف  ايرتتٝب
 املكٝاغ

 تشتٝب ايعباس٠
 تٓاصيّٝا سظب املتٛططات

 املتٛطط
 اذتظابٞ

ايٓظب١ 
 امل١ٜٛ٦

االحنشاف 
 ايتكذٜش املعٝاسٟ

129
تقضقح حؼقق ادعاهديـ 

وادستلمـغ دم ادجتؿع ادسؾؿ
 درجة متقشطة3.264.01.057

228
تقضقح افؼقاظد افؼظقة ادـظؿة 

فعالؿة إمة اإلشالمقة مع ؽرها
 درجة متقشطة3.1162.21.017

330
إيضاح ضرق افتعامؾ مع ؽر 

.ادسؾؿغ وؾؼًا فؼيعة اإلشالم
 درجة متقشطة3.0861.61.038

433
مراظاة حؼقق اإلكسان 

وافشعقب
 درجة متقشطة3.0460.81.083

531
تقثقؼ جسقر افتعاون مع 

.افثؼاؾات واحلضارات
 درجة متقشطة2.7955.81.004

632
ؾتح باب احلقار مع افدياكات 

.إخرى
 درجة ضعقػة2.4248.41.097

 درجة متقشطة2.9458.81.049اّــــــط ايعـــاملتٛغ

 (2.42 ــ 3.20)طمقر ٟمجد أهن٤م شمراوطم٧م سملم هذا املوسم٤مًمٜمٔمر إمم ُمتقؾمٓم٤مت قم٤ٌمرات 

وومؼ ُم٘مٞم٤مس ًمٞمٙمرت اخلامد اًمذي طمدده اًم٤ٌمطم٨م  (%48.4% - 64.0)أي ُم٤م ٟمًٌتف سملم 

سمٜم٦ًٌم  (2.94)طمٞم٨م سمٚمغ اعمتقؾمط اًمٕم٤مم ًمٕم٤ٌمرات هذا اعمحقر . ذم اًمدراؾم٦م اعمٞمداٟمٞم٦م

قمالىم٦م إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ُمع همػمه٤م )، وووم٘م٤ًم ًمٚمٛمحؽ وم٢من درضم٦م شمْمٛملم حمقر (58.8%)

، ويالطمظ شمٗم٤موت (سمدرضم٦م ُمتقؾمٓم٦م)يم٤مٟم٧م قمٞمٜم٦م اًمدراؾم٦م  ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمر (ُمـ إُمؿ

أهمٚم٥م اؾمتج٤مسم٤مت أومراد قمٞمٜم٦م اًمدراؾم٦م قمغم قم٤ٌمرات هذا اعمحقر وومؼ اعمحؽ اًمذي ووٕمف 

. اًم٤ٌمطم٨م، واًمِمٙمؾ اًمت٤مزم يٌلم اعمتقؾمٓم٤مت احل٤ًمسمٞم٦م ًمٙمؾ قم٤ٌمرة ُمـ اًمٕم٤ٌمرات
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 (4)ػهٌ 

قمالىم٦م إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ُمع )حمقر يٌلم اعمتقؾمٓم٤مت احل٤ًمسمٞم٦م ًمٙمؾ قم٤ٌمرة ُمـ قم٤ٌمرات 

 .ُمـ حم٤مور ُمْم٤مُملم إُمـ اًمٗمٙمري (همػمه٤م ُمـ إُمؿ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : افدراشة ظذ افـحق افتايلظقـةوـاكت أظذ ظبارتغ ٓشتجابات أؾراد 

، واًمتل (%64.0)وٟم٦ًٌم  (3.20)، سمٛمتقؾمط سمٚمغ (29)اطمتٚم٧م اعمرشم٦ٌم إومم اًمٕم٤ٌمرة 

، واطمتٚم٧م اعمرشم٦ٌم ششمقوٞمح طم٘مقق اعمٕم٤مهديـ واعمًت٠مُمٜملم ذم اعمجتٛمع اعمًٚمؿ»: شمٜمص قمغم

شمقوٞمح »اًمتل شمٜمص قمغم  (%62.2)وٟم٦ًٌم  (3.11)، سمٛمتقؾمط سمٚمغ (28)اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٕم٤ٌمرة 

. شرقمٞم٦م اعمٜمٔمٛم٦م ًمٕمالىم٦م إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ُمع همػمه٤مـاًم٘مقاقمد اًمش

:   افدراشة ـاكت ظذ افـحق افتايلظقـةأما أدكك ظبارتغ ٓشتجابات أؾراد 

، واًمتل (%55.8)وٟم٦ًٌم  (2.79)، سمٛمتقؾمط سمٚمغ (31)اًمٕم٤ٌمرة  (5)اطمتٚم٧م اعمرشم٦ٌم 

 (6)، واطمتٚم٧م اعمرشم٦ٌم ششمقصمٞمؼ ضمًقر اًمتٕم٤مون ُمع اًمث٘م٤موم٤مت واحلْم٤مرات»شمٜمص قمغم 

ومتح سم٤مب »، واًمتل شمٜمص قمغم (%48.4)وٟم٦ًٌم  (2.42)، سمٛمتقؾمط سمٚمغ (32)اًمٕم٤ٌمرة 

. ش احلقار ُمع اًمدي٤مٟم٤مت إظمرى

 اًم٥ًٌم ذم ذًمؽ إمم أن ُم٘مررات اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م هل اعم٘مررات ويٕمزو اًم٤ٌمطم٨م

3.2

3.11

3.08

3.04

2.79

2.42
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سهى دتًغ اًن ستأيٍُُ فٍ اًن ؼبهذٍَ واًن تىضُر زمىق اًن

ُظًخ نؼاللخ األيخ اإلساليُخ تىضُر انمىاػذ انششػُخ اًن

يغ غُشهب .

سهًٍُ وفمًب نششَؼخ إَضبذ عشق انتؼبيم يغ غُش اًن

اإلسالو .

ٌ وانشؼىة . يشاػبح زمىق اإلَسب

ٌ يغ انثمبفبد وانسضبساد. تىثُك خسىس انتؼبو

فتر ثبة انسىاس يغ انذَبَبد األخشي .
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اعمٜم٤مؾم٦ٌم إلسمراز طم٘مقق همػم اعمًٚمٛملم داظمؾ اعمجتٛمع اعمًٚمؿ، وشمقوٞمح ـمٌٞمٕم٦م اًمٕمالىم٦م سملم 

 أن ـم٤مًم٥م اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م سمٕمد خترضمف ُمـ هذه وطمٞم٨ماعمًٚمٛملم وهمػمهؿ ُمـ إُمؿ، 

اعمرطمٚم٦م ؾمٞمتٕمرض ًمٚمتٕم٤مُمؾ ُمع همػم اعمًٚمٛملم ؾمقاء داظمؾ اًمٌٚمد اعمًٚمؿ أو ظم٤مرضمف، وسم٤مًمت٤مزم 

شمقوٞمح : يٜمٌٖمل أن يٙمقن قمغم دراي٦م وُمٕمروم٦م سمام قمٚمٞمف ٟمحقهؿ، ي١ميمد هذا جملء اًمٕم٤ٌمرات

طم٘مقق اعمٕم٤مهديـ واعمًت٠مُمٜملم ذم اعمجتٛمع اعمًٚمؿ، وشمقوٞمح اًم٘مقاقمد اًمنمقمٞم٦م اعمٜمٔمٛم٦م 

. ًمٕمالىم٦م إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ُمع همػمه٤م، ذم اعمراشم٥م إومم ُمـ قم٤ٌمرات هذا اعمحقر

إٓ أٟمف شمٜمخٗمض درضم٦م شمقومر ُمْم٤مُملم إُمـ اًمٗمٙمري اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمتٕم٤مون ُمع إُمؿ 

ٟمٔمرة أن ـم٤مًم٥م اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م ىمد إمم إظمرى واحلقار ُمع همػم اعمًٚمٛملم، وهذا ىمد يٕمقد 

ٓ يٙمقن ُم١مهاًل سمدرضم٦م يم٤مومٞم٦م ًمٚمخقض ذم ُمثؾ هذه اًم٘مْم٤مي٤م، وأٟمف يٜمٌٖمل سم٤مًمدرضم٦م إومم 

 ىمٌؾ آٟمت٘م٤مل إمم احلقار ُمع اًمدي٤مٟم٤مت إظمرى، اإلؾمالُمٞم٦م اًمّمحٞمح٦مشمثٌٞم٧م اًمٕم٘مٞمدة 

ظم٤مص٦م وأن أومم إهداف اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٛمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م شمريمز قمغم همرس اًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م ذم 

شمقصمٞمؼ ضمًقر اًمتٕم٤مون ُمع اًمث٘م٤موم٤مت : ي١ميمد هذا جملء اًمٕم٤ٌمراتوٟمٗمقس اًمٓمالب، 

واحلْم٤مرات، وومتح سم٤مب احلقار ُمع اًمدي٤مٟم٤مت إظمرى، ذم اعمراشم٥م إظمػمة ُمـ قم٤ٌمرات 

. هذا اعمحقر

، (هـ1428)وشمتٗمؼ هذه اًمٜمتٞمج٦م ٟمًٌٞم٤ًم ُمع اًمٜمت٤مئ٩م اًمتل شمقصٚم٧م إًمٞمٝم٤م دراؾم٦م احلريب 

، (هـ1427)، ودراؾم٦م ٟمقر (هـ1428)، ودراؾم٦م ىمٛمرة (هـ1429)ودراؾم٦م احل٤مرصمل 

اًمتل أؿم٤مرت إمم وضمقد  (هـ1422)، ودراؾم٦م احلٞمدر  (هـ1427)ودراؾم٦م اعم٤مًمٙمل 

. (سمدرضم٦م يمٌػمة)ُمْم٤مُملم إُمـ اًمٗمٙمري 
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: ت١ُٝٓ ايتؿهري ٚاذتٛاس اإلجيابٞ يذ٣ ايطالب: احملٛس ارتاَع
 (11)دذٍٚ 

 (تـؿقة افتػؽر واحلقار اإلجيايب فدى افطالب)ادتقّشطات احلسابقة وآكحراؾات ادعقارية دحقر 

مـ حماور مضامغ إمـ افػؽري دم مؼررات افسبقة اإلشالمقة دم ادرحؾة افثاكقية مـ وجفة كظر ظقـة افدراشة 

 ايعباس٠ ايرتتٝب
 يف املكٝاغ

 تشتٝب ايعباس٠
 تٓاصيّٝا سظب املتٛططات

 املتٛطط
 اذتظابٞ

ايٓظب١ 
 امل١ٜٛ٦

االحنشاف 
 ايتكذٜش املعٝاسٟ

139
افتحذير مـ افتلثر بلؾؽار رؾؼاء 

.افسقء
 درجة ـبرة3.4168.20.901

240
افتحذير مـ افترسع دم إضالق 

إحؽام ؿبؾ افتلـد مـ شالمتفا
 درجة متقشطة3.1663.20.94

336
افتدريب ظذ افتػؽر 

.وآشتـباط مـ افـص
 درجة متقشطة2.9458.80.947

 درجة متقشطة2.958.01.088.تـؿقة مفارات افتػؽر افعؼؾقة434

544
افتلـقد ظذ احسام أخر 

.واحلقار معف  واشتقعابف
 درجة متقشطة2.7855.61.012

 درجة متقشطة2.7555.01.016.مراظاة ضقابط احلقار وآدابف642

743
اختقار أشافقب احلقار وضرق 

اإلؿـاع ادـاشبة فعؼقل افطالب
 درجة متقشطة2.7354.61.03

837
افشػاؾقة دم ضرح افؼضايا 

افػؽريــة
 درجة متقشطة2.6553.00.927

935
افسـقز ظذ ظؿؾقات افتػؽر 

.إـثر دؿة
 درجة متقشطة2.6452.81.02

1041
تعقيد افطافب ظذ ادشارـة دم 

.اختاذ افؼرار
 درجة متقشطة2.6352.61.012

1138
افتلـقد ظذ أن افػؽر يتلثر 

.بافػؽر
 درجة ضعقػة2.5851.60.964

 درجة متقشطة2.8356.60.987املتٛطــــط ايعـــاّ
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 (2.58 ــ 3.41)طمقر ٟمجد أهن٤م شمراوطم٧م سملم هذا املوسم٤مًمٜمٔمر إمم ُمتقؾمٓم٤مت قم٤ٌمرات 

ي اًمذي طمدده ـوومؼ ُم٘مٞم٤مس ًمٞمٙمرت اخلامس (%51.6% - 68.2)أي ُم٤م ٟمًٌتف سملم 

               (2.83) طمٞم٨م سمٚمغ اعمتقؾمط اًمٕم٤مم ًمٕم٤ٌمرات هذا اعمحقر ،اًم٤ٌمطم٨م ذم اًمدراؾم٦م اعمٞمداٟمٞم٦م

شمٜمٛمٞم٦م اًمتٗمٙمػم واحلقار اإلجي٤ميب )، وووم٘م٤ًم ًمٚمٛمحؽ وم٢من درضم٦م شمْمٛملم حمقر (%56.6)سمٜم٦ًٌم 

 .(سمدرضم٦م ُمتقؾمٓم٦م)يم٤مٟم٧م قمٞمٜم٦م اًمدراؾم٦م  ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمر (ًمدى اًمٓمالب

 اًمدراؾم٦م قمغم قم٤ٌمرات هذا اعمحقر وومؼ قمٞمٜم٦مويالطمظ شمٗم٤موت أهمٚم٥م اؾمتج٤مسم٤مت أومراد 

اعمحؽ اًمذي ووٕمف اًم٤ٌمطم٨م، واًمِمٙمؾ اًمت٤مزم يٌلم اعمتقؾمٓم٤مت احل٤ًمسمٞم٦م ًمٙمؾ قم٤ٌمرة ُمـ 

. اًمٕم٤ٌمرات

 (5)ػهٌ 

شمٜمٛمٞم٦م اًمتٗمٙمػم واحلقار )حمقر يٌلم اعمتقؾمٓم٤مت احل٤ًمسمٞم٦م ًمٙمؾ قم٤ٌمرة ُمـ قم٤ٌمرات 

 ُمـ حم٤مور ُمْم٤مُملم إُمـ اًمٗمٙمري (اإلجي٤ميب ًمدى اًمٓمالب
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انتسزَش يٍ انتأثش ثأفكبس سفمبء انسىء .

انتسزَش يٍ انتسشع فٍ إعالق األزكبو لجم انتأكذ يٍ ساليتهب .

ض . انتذسَت ػهً انتفكُش واالستُجبط يٍ اُن

تًُُخ يهبساد انتفكُش انؼمهُخ .

انتأكُذ ػهً ازتشاو اِخش وانسىاس يؼه  واستُؼبثه .

يشاػبح ضىاثظ انسىاس وآداثه .

ُبسجخ نؼمىل انغالة ت انسىاس وعشق اإللُبع اًن اختُبس أسبُن

ــخ. انشفبفُخ فٍ عشذ انمضبَب انفكشَ

ًهُبد انتفكُش األكثش دلخ . انتشكُض ػهً ػ

شبسكخ فٍ اتخبر انمشاس . تؼىَذ انغبنت ػهً اًن

ٌ انفكش َتأثش ثبنفكش . انتأكُذ ػهً أ
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 : افدراشة ظذ افـحق افتايلظقـةوـاكت أظذ ثالث ظبارات ٓشتجابات أؾراد 

، واًمتل (%68.2)وٟم٦ًٌم  (3.41)، سمٛمتقؾمط سمٚمغ (39)اطمتٚم٧م اعمرشم٦ٌم إومم اًمٕم٤ٌمرة 

، واطمتٚم٧م اعمرشم٦ٌم اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٕم٤ٌمرة شاًمتحذير ُمـ اًمت٠مصمر سم٠مومٙم٤مر روم٘م٤مء اًمًقء»: شمٜمص قمغم

اًمتحذير ُمـ اًمتنع ذم »اًمتل شمٜمص قمغم  (%63.2)وٟم٦ًٌم  (3.16)، سمٛمتقؾمط سمٚمغ (40)

، سمٛمتقؾمط (36)، واطمتٚم٧م اعمرشم٦ٌم اًمث٤مًمث٦م اًمٕم٤ٌمرة شإـمالق إطمٙم٤مم ىمٌؾ اًمت٠ميمد ُمـ ؾمالُمتٝم٤م

اًمتدري٥م قمغم اًمتٗمٙمػم وآؾمتٜم٤ٌمط ُمـ »اًمتل شمٜمص قمغم  (%58.8)وٟم٦ًٌم  (2.94)سمٚمغ 

. ش اًمٜمص

:   افدراشة ـاكت ظذ افـحق افتايلظقـةأما أدكك ثالث ظبارات ٓشتجابات أؾراد 

، واًمتل (%52.8)وٟم٦ًٌم  (2.64)، سمٛمتقؾمط سمٚمغ (35)اًمٕم٤ٌمرة  (9)اطمتٚم٧م اعمرشم٦ٌم 

اًمٕم٤ٌمرة  (10)، واطمتٚم٧م اعمرشم٦ٌم شاًمؽميمٞمز قمغم قمٛمٚمٞم٤مت اًمتٗمٙمػم إيمثر دىم٦م»شمٜمص قمغم 

شمٕمقيد اًمٓم٤مًم٥م قمغم »، واًمتل شمٜمص قمغم (%52.6)وٟم٦ًٌم  (2.63)، سمٛمتقؾمط سمٚمغ (41)

 (2.58)، سمٛمتقؾمط سمٚمغ (38)اًمٕم٤ٌمرة  (11)، واطمتٚم٧م اعمرشم٦ٌم شاعمِم٤مريم٦م ذم اخت٤مذ اًم٘مرار

. ش اًمت٠ميمٞمد قمغم أن اًمٗمٙمر يت٠مصمر سم٤مًمٗمٙمر»، واًمتل شمٜمص قمغم (%51.6)وٟم٦ًٌم 

 إمم أن ُم٘مررات اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م ويرى اًم٤ٌمطم٨م ذم وقء هذه اًمٜمتٞمج٦م

اًمث٤مٟمقي٦م شمًٕمك إمم شمٜمٛمٞم٦م سمٕمض ضمقاٟم٥م اًمتٗمٙمػم ًمدى اًمٓمالب وًمٙمـ ختتٚمػ اعمْم٤مُملم ُمـ 

صػ ٔظمر، وأن أهمٚم٥م ُمْم٤مُملم إُمـ اًمٗمٙمري شمريمز قمغم شمدري٥م اًمٓمالب قمغم اًمت٠مين ذم 

إصدار إطمٙم٤مم واًمتقصمؼ ُمـ ؾمالُم٦م إظم٤ٌمر اعمٜم٘مقًم٦م، وآسمتٕم٤مد قمـ إىمران اًمذيـ ىمد 

، ي١ميمد هذا جملء  وآٟمحرافي١مصمرون قمغم اًمٗمرد وجيٕمٚمقٟمف يًٚمؽ ُم٤ًمًمؽ اًمًقء

اًمتحذير ُمـ اًمت٠مصمر سم٠مومٙم٤مر روم٘م٤مء اًمًقء، واًمتحذير ُمـ اًمتنع ذم إـمالق : اًمٕم٤ٌمرات

إطمٙم٤مم ىمٌؾ اًمت٠ميمد ُمـ ؾمالُمتٝم٤م، واًمتدري٥م قمغم اًمتٗمٙمػم وآؾمتٜم٤ٌمط ُمـ اًمٜمص، ذم 

. اعمراشم٥م إومم ُمـ قم٤ٌمرات هذا اعمحقر

إٓ أٟمف شمٜمخٗمض درضم٦م شمريمٞمز ُم٘مررات اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م قمغم 
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ُمْم٤مُملم إُمـ اًمٗمٙمري اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمتدىمٞمؼ واًمتٛمحٞمص ًمألومٙم٤مر، ويمٞمٗمٞم٦م اؾمتخدام اًمٗمٙمر 

وشمقفمٞمٗمف ذم احلٞم٤مة، وإسمراز اًم٘مٞم٤مدات ُمـ اًمٓمالب واخت٤مذ اًم٘مرارات اًمّم٤مئ٦ٌم ذم طمٞم٤مهتؿ، 

اًمؽميمٞمز قمغم قمٛمٚمٞم٤مت اًمتٗمٙمػم إيمثر دىم٦م، وشمٕمقيد اًمٓم٤مًم٥م قمغم : ي١ميمد هذا جملء اًمٕم٤ٌمرات

اعمِم٤مريم٦م ذم اخت٤مذ اًم٘مرار، واًمت٠ميمٞمد قمغم أن اًمٗمٙمر يت٠مصمر سم٤مًمٗمٙمر، ذم اعمراشم٥م إظمػمة ُمـ 

. قم٤ٌمرات هذا اعمحقر

، (هـ1428)وشمتٗمؼ هذه اًمٜمتٞمج٦م ٟمًٌٞم٤ًم ُمع اًمٜمت٤مئ٩م اًمتل شمقصٚم٧م إًمٞمٝم٤م دراؾم٦م احلريب 

، (هـ1427)، ودراؾم٦م ٟمقر (هـ1428)، ودراؾم٦م ىمٛمرة (هـ1429)ودراؾم٦م احل٤مرصمل 

اًمتل أؿم٤مرت إمم وضمقد  (هـ1422)، ودراؾم٦م احلٞمدر  (هـ1427)ودراؾم٦م اعم٤مًمٙمل 

. (سمدرضم٦م يمٌػمة)ُمْم٤مُملم إُمـ اًمٗمٙمري 

  ٍايشابعْتا٥ر ايظؤا  :
ما درجة إشفام مؼررات افسبقة اإلشالمقة دم ادرحؾة :  قمغماًمراسمعيٜمص اًم١ًمال 

افػؽري ادعارصة؟ إمـ افثاكقية دم افتصدي فتحديات 

وًمإلضم٤مسم٦م قمغم هذا اًم١ًمال شمؿَّ اؾمتخراج اعمتقؾمٓم٤مت احل٤ًمسمٞم٦م وآٟمحراوم٤مت اعمٕمٞم٤مري٦م 

جلٛمٞمع اًمٕم٤ٌمرات طمقل درضم٦م إؾمٝم٤مم ُم٘مررات اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م ذم 

، وومٞمام يكم قمٞمٜم٦م اًمدراؾم٦م ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمر ،اًمٗمٙمري اعمٕم٤مسةإُمـ اًمتّمدي ًمتحدي٤مت 

. شمقوٞمح ذًمؽ
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 (12)دذٍٚ 
ادتقّشطات احلسابقة وآكحراؾات ادعقارية فدرجة إشفام مؼررات افسبقة اإلشالمقة 

 افػؽري ادعارصة مـ وجفة كظر ظقـة افدراشة   إمـدم ادرحؾة افثاكقية دم افتصدي فتحديات

ايعباس٠ يف  ايرتتٝب
 املكٝاغ

 تشتٝب ايعباس٠
 تٓاصيّٝا سظب املتٛططات

 املتٛطط
 اذتظابٞ

ايٓظب١ 
 امل١ٜٛ٦

االحنشاف 
 ايتكذٜش املعٝاسٟ

 درجة ـبرة3.4268.40.93.افتحذير مـ افغؾق وافتـطع150

248
افتحذير مـ مؽائد وأؾؽار افػئة 

.افضافة
3.0561.01.104

درجة 

 متقشطة

347
افتحذير مـ افتلثر بافغزو افػؽري 

.ادعارص
3.0160.20.954

درجة 

 متقشطة

449
افتحذير مـ آراء وصبفات دظاة 

.افػتـة
2.9859.61.026

درجة 

 متقشطة

551

افتحذير مـ افعبث بؿؽتسبات 

بالد احلرمغ افؼيػغ افديـقة 

.وادادية

2.8857.61.091
درجة 

 متقشطة

646
تقضقح ادخاضر افتل حتقط باهلقية 

.اإلشالمقة دم ظك افعقدة
2.7254.41.023

درجة 

 متقشطة

745
افتلـقد ظذ حسـ افتعامؾ مع 

.معطقات افعقدة
2.6653.20.909

درجة 

 متقشطة

853
تقضقح خماضر وشؾبقات افؼـقات 

.افػضائقة
2.4649.21.055

درجة 

 ضعقػة

952
تقضقح خماضر وشؾبقات افشبؽة 

.افعـؽبقتقة
2.3847.61.019

درجة 

 ضعقػة

1054
تقضقح خماضر وشؾبقات تؼـقة 

.آتصآت
2.3146.20.965

درجة 

 ضعقػة

2.7955.81.008اّـــط ايعــــــاملتٛغ
درجة 

 متقشطة
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وسم٤مًمٜمٔمر إمم ُمتقؾمٓم٤مت قم٤ٌمرات درضم٦م إؾمٝم٤مم ُم٘مررات اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م 

 ٟمجد قمٞمٜم٦م اًمدراؾم٦م،اًمٗمٙمري اعمٕم٤مسة ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمر إُمـ اًمث٤مٟمقي٦م ذم اًمتّمدي ًمتحدي٤مت 

وومؼ ُم٘مٞم٤مس  (%46.2% - 68.4)أي ُم٤م ٟمًٌتف سملم  (2.31 ــ 3.42)أهن٤م شمراوطم٧م سملم 

طمٞم٨م سمٚمغ اعمتقؾمط اًمٕم٤مم . ًمٞمٙمرت اخلامد اًمذي طمدده اًم٤ٌمطم٨م ذم اًمدراؾم٦م اعمٞمداٟمٞم٦م

، وووم٘م٤ًم ًمٚمٛمحؽ وم٢من درضم٦م إؾمٝم٤مم (%55.8)سمٜم٦ًٌم  (2.79)ًمٕم٤ٌمرات هذا اعمحقر 

اًمٗمٙمري إُمـ ُم٘مررات اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م ذم اًمتّمدي ًمتحدي٤مت 

 .(سمدرضم٦م ُمتقؾمٓم٦م)اعمٕم٤مسة يم٤مٟم٧م 

ويالطمظ شمٗم٤موت أهمٚم٥م اؾمتج٤مسم٤مت أومراد قمٞمٜم٦م اًمدراؾم٦م قمغم قم٤ٌمرات هذا اعمحقر وومؼ 

اعمحؽ اًمذي ووٕمف اًم٤ٌمطم٨م، واًمِمٙمؾ اًمت٤مزم يٌلم اعمتقؾمٓم٤مت احل٤ًمسمٞم٦م ًمٙمؾ قم٤ٌمرة ُمـ 

. اًمٕم٤ٌمرات

 
 (6)ػهٌ 

يٌلم اعمتقؾمٓم٤مت احل٤ًمسمٞم٦م ًمٙمؾ قم٤ٌمرة ُمـ قم٤ٌمرات درضم٦م إؾمٝم٤مم ُم٘مررات اًمؽمسمٞم٦م 

اًمٗمٙمري اعمٕم٤مسة إُمـ اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م ذم اًمتّمدي ًمتحدي٤مت 
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انتسزَش يٍ انغهى وانتُغغ .

انتسزَش يٍ يكبئذ وأفكبس انفئخ انضبنخ .

انتسزَش يٍ انتأثش ثبنغضو انفكشٌ انًؼبطش .

انتسزَش يٍ آساء وشجهبد دػبح انفتُخ .

َفٍُ انذَُُخ وانًبدَخ . انتسزَش يٍ انؼجث ثًكتسجبد ثالد انسشيٍُ انشش

تىضُر انًخبعش انتٍ تسُظ ثبنهىَخ اإلساليُخ فٍ ػظش انؼىنًخ .

انتأكُذ ػهً زسٍ انتؼبيم يغ يؼغُبد انؼىنًخ .

تىضُر يخبعش وسهجُبد انمُىاد انفضبئُخ .

تىضُر يخبعش وسهجُبد انشجكخ انؼُكجىتُخ .

تىضُر يخبعش وسهجُبد تمُُخ االتظبالد .
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 : افدراشة ظذ افـحق افتايلظقـةوـاكت أظذ ثالث ظبارات ٓشتجابات أؾراد 

، واًمتل (%68.4)وٟم٦ًٌم  (3.42)، سمٛمتقؾمط سمٚمغ (50)اطمتٚم٧م اعمرشم٦ٌم إومم اًمٕم٤ٌمرة 

، سمٛمتقؾمط (48)، واطمتٚم٧م اعمرشم٦ٌم اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٕم٤ٌمرة شاًمتحذير ُمـ اًمٖمٚمق واًمتٜمٓمع»: شمٜمص قمغم

، شاًمتحذير ُمـ ُمٙم٤مئد وأومٙم٤مر اًمٗمئ٦م اًمْم٤مًم٦م»اًمتل شمٜمص قمغم  (%61.0)وٟم٦ًٌم  (3.05)سمٚمغ 

اًمتل شمٜمص  (%60.2)وٟم٦ًٌم  (3.01)، سمٛمتقؾمط سمٚمغ (47)واطمتٚم٧م اعمرشم٦ٌم اًمث٤مًمث٦م اًمٕم٤ٌمرة 

. شاًمتحذير ُمـ اًمت٠مصمر سم٤مًمٖمزو اًمٗمٙمري اعمٕم٤مس»قمغم 

:   افدراشة ـاكت ظذ افـحق افتايلظقـةأما أدكك ثالث ظبارات ٓشتجابات أؾراد 

، واًمتل (%49.2)وٟم٦ًٌم  (2.46)، سمٛمتقؾمط سمٚمغ (53)اًمٕم٤ٌمرة  (8)اطمتٚم٧م اعمرشم٦ٌم 

اًمٕم٤ٌمرة  (9)، واطمتٚم٧م اعمرشم٦ٌم ششمقوٞمح خم٤مـمر وؾمٚمٌٞم٤مت اًم٘مٜمقات اًمٗمْم٤مئٞم٦م»شمٜمص قمغم 

شمقوٞمح خم٤مـمر »، واًمتل شمٜمص قمغم (%47.6)وٟم٦ًٌم  (2.38)، سمٛمتقؾمط سمٚمغ (52)

، سمٛمتقؾمط سمٚمغ (54)اًمٕم٤ٌمرة  (10)، واطمتٚم٧م اعمرشم٦ٌم شوؾمٚمٌٞم٤مت اًمِمٌٙم٦م اًمٕمٜمٙمٌقشمٞم٦م

شمقوٞمح خم٤مـمر وؾمٚمٌٞم٤مت شم٘مٜمٞم٦م »، واًمتل شمٜمص قمغم (%46.2)وٟم٦ًٌم  (2.31)

. ش آشمّم٤مٓت

 اًم٥ًٌم ذم ذًمؽ إمم أن اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م متثؾ ُمرطمٚم٦م اعمراه٘م٦م ويٕمزو اًم٤ٌمطم٨م

 اً  أن شمٜمِمئ ضمٞماًل ىم٤مدرويٕمقل قمٚمٞمٝم٤موظمّم٤مئص اًمٜمٛمق ومٞمٝم٤م ختتٚمػ قمـ اعمراطمؾ اًم٤ًمسم٘م٦م، 

، ي١ميمد هذا جملء  اعمٜمحرف يت٠مصمر سم٤مًمٗمٙمر اعمخ٤مًمػوٓقمغم ُمقاضمٝم٦م إومٙم٤مر اهلداُم٦م 

اًمتحذير ُمـ اًمٖمٚمق واًمتٜمٓمع، واًمتحذير ُمـ ُمٙم٤مئد وأومٙم٤مر اًمٗمئ٦م اًمْم٤مًم٦م، : اًمٕم٤ٌمرات

. واًمتحذير ُمـ اًمت٠مصمر سم٤مًمٖمزو اًمٗمٙمري اعمٕم٤مس، ذم اعمراشم٥م إومم ُمـ قم٤ٌمرات هذا اعمحقر

إٓ أٟمف يٜمخٗمض اًمؽميمٞمز ذم ُم٘مررات اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سم٤معمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م قمغم اعمخ٤مـمر 

اًمتل حتٛمٚمٝم٤م اًمت٘مٜمٞم٦م احلديث٦م وؾمٚمٌٞم٤مت اؾمتخداُمٝم٤م، ورسمام يٕمقد اًم٥ًٌم ذم ذًمؽ إمم طمداصم٦م 



   150 
 

 

: هذه اعمْم٤مُملم أو أهن٤م شمٜم٤مىمش ذم ُمٜم٤مه٩م دراؾمٞم٦م أظمرى، وي١ميمد هذا جملء اًمٕم٤ٌمرات

شمقوٞمح خم٤مـمر وؾمٚمٌٞم٤مت اًم٘مٜمقات اًمٗمْم٤مئٞم٦م، وشمقوٞمح خم٤مـمر وؾمٚمٌٞم٤مت اًمِمٌٙم٦م 

اًمٕمٜمٙمٌقشمٞم٦م، وشمقوٞمح خم٤مـمر وؾمٚمٌٞم٤مت شم٘مٜمٞم٦م آشمّم٤مٓت ذم اعمراشم٥م إظمػمة ُمـ قم٤ٌمرات 

. هذا اعمحقر

، (هـ1428)وشمتٗمؼ هذه اًمٜمتٞمج٦م ٟمًٌٞم٤ًم ُمع اًمٜمت٤مئ٩م اًمتل شمقصٚم٧م إًمٞمٝم٤م دراؾم٦م احلريب 

، (هـ1427)، ودراؾم٦م اعم٤مًمٙمل (هـ1427)، ودراؾم٦م ٟمقر (هـ1428)ودراؾم٦م ىمٛمرة 

سمدرضم٦م )اًمتل أؿم٤مرت إمم وضمقد ُمْم٤مُملم إُمـ اًمٗمٙمري  (هـ1422) ودراؾم٦م احلٞمدر

. (قم٤مًمٞم٦م

سمٞمٜمام ختتٚمػ هذه اًمٜمتٞمج٦م ٟمًٌٞم٤ًم ُمع اًمٜمت٤مئ٩م اًمتل شمقصٚم٧م إًمٞمٝم٤م دراؾم٦م احل٤مرصمل 

. (سمدرضم٦م ُمتقؾمٓم٦م)اًمتل أؿم٤مرت إمم وضمقد ُمْم٤مُملم إُمـ اًمٗمٙمري  (هـ1429)

  ٍارتاَعْتا٥ر ايظؤا  :
ما درجة ممارشة معؾؿل افسبقة اإلشالمقة دم ادرحؾة :  قمغماخل٤مُمسيٜمص اًم١ًمال 

  ؟ضالبال فدى  وتعزيزهاافثاكقية فدورهؿ دم إبراز مضامغ إمـ افػؽري

وًمإلضم٤مسم٦م قمغم هذا اًم١ًمال شمؿَّ اؾمتخراج اعمتقؾمٓم٤مت احل٤ًمسمٞم٦م وآٟمحراوم٤مت اعمٕمٞم٤مري٦م 

جلٛمٞمع اًمٕم٤ٌمرات طمقل درضم٦م مم٤مرؾم٦م ُمٕمٚمٛمل اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م ًمدورهؿ 

ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمر  ًمدى ـمالب اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م  وشمٕمزيزه٤مذم إسمراز ُمْم٤مُملم إُمـ اًمٗمٙمري

. ، وومٞمام يكم شمقوٞمح ذًمؽقمٞمٜم٦م اًمدراؾم٦م
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 (13)دذٍٚ 
فدورهؿ  ادتقّشطات احلسابقة وآكحراؾات ادعقارية فدرجة ممارشة معؾؿل افسبقة اإلشالمقة

دم إبراز مضامغ إمـ افػؽري فدى ضالب ادرحؾة افثاكقية بؿديـة مؽة ادؽرمة 

ايعباس٠ يف  ايرتتٝب
 املكٝاغ

 تشتٝب ايعباس٠
 تٓاصيّٝا سظب املتٛططات

 املتٛطط
 اذتظابٞ

ايٓظب١ 
 امل١ٜٛ٦

االحنشاف 
 ايتكذٜش املعٝاسٟ

161
إذـاء مـفجقة افؼدوة احلسـة أمام 

.افطالب
3.1963.81.015

درجة 

 متقشطة

255
ربط ادؼررات افدراشقة بقاؿع 

ادجتؿع ومشؽالتف افػؽرية
3.1863.61.005

درجة 

 متقشطة

362
آشتػادة مـ افتؼـقات افتعؾقؿقة 

.احلديثة
3.0861.60.991

درجة 

 متقشطة

456
ربط افقاجبات ادـزفقة فؾطالب 

بؿضامغ إمـ افػؽري
2.5851.60.975

درجة 

 ضعقػة

560

مالحظة شؾقك افطالب وتقجففؿ 

ٓـتشاف حآت آكحراف 

.افػؽري ادبؽر وظالجف

2.550.01.02
درجة 

 ضعقػة

658

تضؿغ آختبارات افـصػقة 

وافـفائقة فؾطالب أشئؾة تمـد 

.أمهقة إمـ افػؽري

2.2645.21.037
درجة 

 ضعقػة

759

اشتطالع رأي افطالب باكتظام 

حقل مشؽالهتؿ وتصقراهتؿ 

.افػؽرية ورصد كتائجفا

2.2645.21.023
درجة 

 ضعقػة

857

تـػقذ اختبارات مصغرة فؾطالب 

تبغ أمهقة إمـ افػؽري 

.ومضامقـف

2.2344.61.055
درجة 

 ضعقػة

2.6653.21.015اّـــط ايعــــاملتٛغ
درجة 

 متقشطة
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وسم٤مًمٜمٔمر إمم ُمتقؾمٓم٤مت قم٤ٌمرات درضم٦م مم٤مرؾم٦م ُمٕمٚمٛمل اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ًمدورهؿ ذم 

 ٟمجد أهن٤م شمراوطم٧م  اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م، ًمدى ـمالب وشمٕمزيزه٤مإسمراز ُمْم٤مُملم إُمـ اًمٗمٙمري

وومؼ ُم٘مٞم٤مس ًمٞمٙمرت اخلامد  (%44.6% - 63.8)أي ُم٤م ٟمًٌتف سملم  (2.23 ــ 3.19)سملم 

 طمٞم٨م سمٚمغ اعمتقؾمط اًمٕم٤مم ًمٕم٤ٌمرات هذا اعمحقر ،اًمذي طمدده اًم٤ٌمطم٨م ذم اًمدراؾم٦م اعمٞمداٟمٞم٦م

 ذم ، وووم٘م٤ًم ًمٚمٛمحؽ وم٢من درضم٦م مم٤مرؾم٦م ُمٕمٚمٛمل اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م(%53.2)سمٜم٦ًٌم  (2.66)

ُمـ   ـمالبال ًمدى  وشمٕمزيزه٤م ًمدورهؿ ذم إسمراز ُمْم٤مُملم إُمـ اًمٗمٙمرياعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م

 .(سمدرضم٦م ُمتقؾمٓم٦م) يم٤مٟم٧م وضمٝم٦م ٟمٔمر قمٞمٜم٦م اًمدراؾم٦م

 اًمدراؾم٦م قمغم قم٤ٌمرات هذا اعمحقر وومؼ قمٞمٜم٦مويالطمظ شمٗم٤موت أهمٚم٥م اؾمتج٤مسم٤مت أومراد 

اعمحؽ اًمذي ووٕمف اًم٤ٌمطم٨م، واًمِمٙمؾ اًمت٤مزم يٌلم اعمتقؾمٓم٤مت احل٤ًمسمٞم٦م ًمٙمؾ قم٤ٌمرة ُمـ 

. اًمٕم٤ٌمرات

 

 (7)ػهٌ 

يٌلم اعمتقؾمٓم٤مت احل٤ًمسمٞم٦م ًمٙمؾ قم٤ٌمرة ُمـ قم٤ٌمرات درضم٦م مم٤مرؾم٦م ُمٕمٚمٛمل اًمؽمسمٞم٦م 

اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م ًمدورهؿ ذم إسمراز ُمْم٤مُملم إُمـ اًمٗمٙمري 
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إركبء يُهدُخ انمذوح انسسُخ أيبو انغالة.

سثظ انًمشساد انذساسُخ ثىالغ انًدتًغ ويشكالته

انفكشَخ

االستفبدح يٍ انتمُُبد انتؼهًُُخ انسذَثخ .

سثظ انىاخجبد انًُضنُخ نهغالة ثًضبيٍُ األيٍ انفكشٌ

يالزظخ سهىن انغالة وتىخههى الكتشبف زبالد

االَسشاف انفكشٌ انًجكش وػالخه .

تضًٍُ االختجبساد انُظفُخ وانُهبئُخ نهغالة أسئهخ

تؤكذ أهًُخ األيٍ انفكشٌ .

استغالع سأٌ انغالة ثبَتظبو زىل يشكالتهى

وتظىساتهى انفكشَخ وسطذ َتبئدهب .

تُفُز اختجبساد يظغشح نهغالة تجٍُ أهًُخ األيٍ

انفكشٌ ويضبيُُه .



   153 
 

 

 : افدراشة ظذ افـحق افتايلظقـةوـاكت أظذ ثالث ظبارات ٓشتجابات أؾراد 

، واًمتل (%63.8)وٟم٦ًٌم  (3.19)، سمٛمتقؾمط سمٚمغ (61)اطمتٚم٧م اعمرشم٦ٌم إومم اًمٕم٤ٌمرة 

، واطمتٚم٧م اعمرشم٦ٌم اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٕم٤ٌمرة شإذيم٤مء ُمٜمٝمجٞم٦م اًم٘مدوة احلًٜم٦م أُم٤مم اًمٓمالب»: شمٜمص قمغم

رسمط اعم٘مررات اًمدراؾمٞم٦م »اًمتل شمٜمص قمغم  (%63.6)وٟم٦ًٌم  (3.18)، سمٛمتقؾمط سمٚمغ (55)

، سمٛمتقؾمط سمٚمغ (62)، واطمتٚم٧م اعمرشم٦ٌم اًمث٤مًمث٦م اًمٕم٤ٌمرة شسمقاىمع اعمجتٛمع وُمِمٙمالشمف اًمٗمٙمري٦م

. ش آؾمتٗم٤مدة ُمـ اًمت٘مٜمٞم٤مت اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م احلديث٦م»اًمتل شمٜمص قمغم  (%61.6)وٟم٦ًٌم  (3.08)

:   افدراشة ـاكت ظذ افـحق افتايلظقـةأما أدكك ثالث ظبارات ٓشتجابات أؾراد 

، واًمتل (%45.2)وٟم٦ًٌم  (2.26)، سمٛمتقؾمط سمٚمغ (58)اًمٕم٤ٌمرة  (6)اطمتٚم٧م اعمرشم٦ٌم 

شمْمٛملم آظمت٤ٌمرات اًمٜمّمٗمٞم٦م واًمٜمٝم٤مئٞم٦م ًمٚمٓمالب أؾمئٚم٦م شم١ميمد أمهٞم٦م إُمـ »شمٜمص قمغم 

، (%45.2)وٟم٦ًٌم  (2.26)، سمٛمتقؾمط سمٚمغ (59)اًمٕم٤ٌمرة  (7)، واطمتٚم٧م اعمرشم٦ٌم شاًمٗمٙمري

اؾمتٓمالع رأي اًمٓمالب سم٤مٟمتٔم٤مم طمقل ُمِمٙمالهتؿ وشمّمقراهتؿ اًمٗمٙمري٦م »واًمتل شمٜمص قمغم 

وٟم٦ًٌم  (2.23)، سمٛمتقؾمط سمٚمغ (57)اًمٕم٤ٌمرة  (8)، واطمتٚم٧م اعمرشم٦ٌم شورصد ٟمت٤مئجٝم٤م

شمٜمٗمٞمذ اظمت٤ٌمرات ُمّمٖمرة ًمٚمٓمالب شمٌلم أمهٞم٦م إُمـ اًمٗمٙمري »، واًمتل شمٜمص قمغم (44.6%)

 .شوُمْم٤مُمٞمٜمف

 اًم٥ًٌم ذم ذًمؽ إمم اؾمتِمٕم٤مر ُمٕمٚمٛمل اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سم٤معمرطمٚم٦م ويٕمزو اًم٤ٌمطم٨م

اًمث٤مٟمقي٦م ٕمهٞم٦م ُمٜمٝم٩م اًم٘مدوة ُمـ ظمالل آُمتث٤مل إمم ُم٤م يتؿ شمٕمٚمٞمٛمف ًمٚمٓمالب، وحم٤موًم٦م 

اًمتٖمٞمػم ذم اًمٓمرق وآؾمؽماشمٞمجٞم٤مت واًمقؾم٤مئؾ اًمتل يًتخدُمقهن٤م وشم٘مري٥م صقر اًمتٕمٚمؿ ُمـ 

إذيم٤مء :  سم٤مًمقاىمع اًمذي يٕمٞمِمف اًمٓم٤مًم٥م، ي١ميمد هذا جملء اًمٕم٤ٌمراتاعم٘مررظمالل رسمط حمتقى 

ُمٜمٝمجٞم٦م اًم٘مدوة احلًٜم٦م أُم٤مم اًمٓمالب، ورسمط اعم٘مررات اًمدراؾمٞم٦م سمقاىمع اعمجتٛمع وُمِمٙمالشمف 

اًمٗمٙمري٦م، وآؾمتٗم٤مدة ُمـ اًمت٘مٜمٞم٤مت اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م احلديث٦م، ذم اعمراشم٥م إومم ُمـ قم٤ٌمرات هذا 

. اعمحقر
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إٓ أٟمف يٜمخٗمض دور اعمٕمٚمٛملم ذم إسمراز ُمْم٤مُملم إُمـ اًمٗمٙمري ذم أؾم٤مًمٞم٥م اًمت٘مقيؿ 

 وشمٜمٔمٞمؿ قمٛمٚمٞم٦م اًمتقاصؾ ُمع ،اًمتل يًتخدُمقهن٤م ًمٚمقىمقف قمغم ُمدى إعم٤مم اًمٓمالب هب٤م

: اًمٓمالب ًمٚمتٕمرف قمغم اعمِمٙمالت اًمٗمٙمري٦م اًمتل شمقاضمٝمٝمؿ، وي١ميمد هذا جملء اًمٕم٤ٌمرات

شمْمٛملم آظمت٤ٌمرات اًمٜمّمٗمٞم٦م واًمٜمٝم٤مئٞم٦م ًمٚمٓمالب أؾمئٚم٦م شم١ميمد أمهٞم٦م إُمـ اًمٗمٙمري، 

واؾمتٓمالع رأي اًمٓمالب سم٤مٟمتٔم٤مم طمقل ُمِمٙمالهتؿ وشمّمقراهتؿ اًمٗمٙمري٦م ورصد ٟمت٤مئجٝم٤م، 

وشمٜمٗمٞمذ اظمت٤ٌمرات ُمّمٖمرة ًمٚمٓمالب شمٌلم أمهٞم٦م إُمـ اًمٗمٙمري وُمْم٤مُمٞمٜمف، ذم اعمراشم٥م 

. إظمػمة ُمـ قم٤ٌمرات هذا اعمحقر

، (هـ1428)وشمتٗمؼ هذه اًمٜمتٞمج٦م ٟمًٌٞم٤ًم ُمع اًمٜمت٤مئ٩م اًمتل شمقصٚم٧م إًمٞمٝم٤م دراؾم٦م احلريب 

، ودراؾم٦م (هـ1427)، ودراؾم٦م اعم٤مًمٙمل (هـ1427)، ودراؾم٦م ٟمقر (هـ1428)ودراؾم٦م ىمٛمرة 

. (سمدرضم٦م قم٤مًمٞم٦م)اًمتل أؿم٤مرت إمم وضمقد ُمْم٤مُملم إُمـ اًمٗمٙمري  (هـ1422)احلٞمدر     

سمٞمٜمام ختتٚمػ هذه اًمٜمتٞمج٦م ٟمًٌٞم٤ًم ُمع اًمٜمت٤مئ٩م اًمتل شمقصٚم٧م إًمٞمٝم٤م دراؾم٦م احل٤مرصمل 

. (سمدرضم٦م ُمتقؾمٓم٦م)اًمتل أؿم٤مرت إمم وضمقد ُمْم٤مُملم إُمـ اًمٗمٙمري  (هـ1429)

  ٍايظادغْتا٥ر ايظؤا  :
بغ  ( = 0.05)هؾ تقجد ؾروق ذات دٓفة إحصائقة ظـد مستقى افدٓفة  - أ

حقل مضامغ إمـ افػؽري دم مؼررات افسبقة اشتجابات ظقـة افدراشة 

اإلشالمقة دم ادرحؾة افثاكقية تعزى دتغرات افدراشة؟ 

وًمإلضم٤مسم٦م قمـ هذا اًم١ًمال، وًمٚمٙمِمػ قمـ اًمدًٓم٦م اإلطمّم٤مئٞم٦م ًمٚمٗمروق سملم ُمتقؾّمٓم٤مت 

 اًمدراؾم٦م طمقل ُمْم٤مُملم إُمـ اًمٗمٙمري ذم ُم٘مررات اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م قمٞمٜم٦ماؾمتج٤مسم٤مت أومراد 

ُمٙمت٥م اًمؽمسمٞم٦م واًمتٕمٚمٞمؿ اًمت٤مسمٕم٦م ًمف اعمدرؾم٦م، قمدد ): ُمتٖمػمات ممإذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م شمٕمزى 

، شمؿَّ (ؾمٜمقات اخلؼمة ذم جم٤مل اًمتٕمٚمٞمؿ، اعم١مهؾ اًمٕمٚمٛمل، اًمدورات اًمتدريٌٞم٦م ذم جم٤مل اًمتخّمص

جلٛمٞمع اعمتٖمػمات، وومٞمام يكم ٟمت٤مئ٩م هذا  (ANOVA)اؾمتخدام حتٚمٞمؾ اًمت٤ٌميـ إطم٤مدي 

. اًم١ًمال
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:  َتػري َهتب ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ ايتابع١ ي٘ املذسط١:ٚاّلأ
 (14)دذٍٚ 

ص كتائج حتؾقؾ افتبايـ إحادي فؾػروق بغ متقشطات اشتجابات أؾراد ظقـة افدراشة  (ANOVA) ُمؾخَّ

حقل مضامغ إمـ افػؽري دم مؼررات افسبقة اإلشالمقة دم ادرحؾة افثاكقية تعزى دتغر مؽتب افسبقة 

وافتعؾقؿ افتابعة فف اددرشة 

 (ف) ق١ُٝ  املشبعاتَتٛطط  اذتش١ٜدسد١  املشبعاتزتُٛع  ايتبأَٜصذس
َظت٣ٛ 
 ايذالي١

 2719.564 5 13597.819  اجملُٛعاتبني

 777.886 185 143908.976  اجملُٛعاتداخٌ *0.005 3.496

  190 157506.796  افؽّع ادجؿقع

 ( =  0.05)دافة ظـد مستقى * 

 أٟمف شمقضمد ومروق ذات دًٓمـ٦م إطمّمـ٤مئٞم٦م قمٜمد ُمًتقى اًمدًٓمـ٦م (14)يتٌلمَّ ُمـ اجلّدول 

( = 0.05)  اًمدراؾم٦م طمقل ُمْم٤مُملم إُمـ قمٞمٜم٦مسملم ُمتقؾّمٓم٤مت اؾمتج٤مسم٤مت أومراد 

اًمٗمٙمري ذم ُم٘مررات اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م شمٕمزى عمتٖمػم ُمٙمت٥م اًمؽمسمٞم٦م 

. (3.496)اعمحًقسم٦م  (ف)واًمتٕمٚمٞمؿ اًمت٤مسمٕم٦م ًمف اعمدرؾم٦م، طمٞم٨م سمٚمٖم٧م ىمٞمٛم٦م 

 اًمدراؾم٦م طمقل ُمْم٤مُملم قمٞمٜم٦موعمٕمروم٦م ادم٤مه اًمٗمروق سملم ُمتقؾمٓم٤مت اؾمتج٤مسم٤مت أومراد 

قمٞمٜم٦م إُمـ اًمٗمٙمري ذم ُم٘مررات اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمر 

 شمٕمزى عمتٖمػم ُمٙمت٥م اًمؽمسمٞم٦م واًمتٕمٚمٞمؿ اًمت٤مسمٕم٦م ًمف اعمدرؾم٦م، وًمّم٤مًمح أّي ُمًتقى ُمـ اًمدراؾم٦م

 (scheffe)اعمًتقي٤مت اًمًت٦م، شمؿَّ إضمراء اعم٘م٤مرٟم٤مت اًمٌٕمدّي٦م، طمٞم٨م ُاؾْمُتْخِدَم اظمت٤ٌمر ؿمٞمٗمٞمف 

  :ًمٚمٛم٘م٤مرٟم٤مت اًمٌٕمدّي٦م، يمام هق ُُمٌلمَّ ذم اجلّدول اًمت٤مزم
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 (15)دذٍٚ 
 افدراشة حقل مضامغ إمـ افػؽري دم مؼررات افسبقة ظقـةكتائج ادؼاركات افبعدّية ٓشتجابات أؾراد 

افتابعة فف اددرشة  دم ادرحؾة افثاكقية تعزى دتغر مؽتب افسبقة وافتعؾقؿ اإلشالمقة

 ايهاٌَ ادتٓٛب ايؼُاٍ ايٛطط ايؼشم ايػشب َهتب اإلػشاف

  *10.76 *12.92---- َهتب ايػشب

 --- -- - َهتب ايؼشم

  *13.80 *16.24---- َهتب ايٛطط

  *18.91 *22.23---- َهتب ايؼُاٍ

 --22.23- 16.24- -12.92-  َهتب ادتٓٛب

 --18.91- 13.80- -10.76-  َهتب ايهاٌَ

 .( = 0.05)دافة ظـد مستقى * 

 اًمدراؾم٦م طمقل قمٞمٜم٦موسم٤مًمٜمّٔمر إمم ٟمت٤مئ٩م اعم٘م٤مرٟم٤مت اًمٌٕمدّي٦م عمتقؾمٓم٤مت اؾمتج٤مسم٤مت أومراد 

ُمْم٤مُملم إُمـ اًمٗمٙمري ذم ُم٘مررات اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م شمٕمزى عمتٖمػم 

ُمٙمت٥م اًمؽمسمٞم٦م واًمتٕمٚمٞمؿ اًمت٤مسمٕم٦م ًمف اعمدرؾم٦م، ُيالطَمظ وضمقد ومروق ذات دًّٓم٦م إطمّم٤مئٞم٦م قمٜمد 

، ًمّم٤مًمح اعمدارس ذم ُمٙمت٥م اًمٖمرب وُمٙمت٥م اًمقؾمط ( = 0.05)ُمًتقى اًمدًٓم٦م 

. اًمٙم٤مُمؾُمٙمت٥م وُمٙمت٥م اًمِمامل قمغم اعمدارس ذم ُمٙمت٥م اجلٜمقب و

سملم  ( = 0.05)سمٞمٜمام مل شمٔمٝمر أي ومروق ذات دًٓم٦م إطمّم٤مئٞم٦م قمٜمد ُمًتقى اًمدًٓم٦م 

 اًمدراؾم٦م ًمّم٤مًمح اعمدارس ذم ُمٙمت٥م اًمنمق وُمٙمت٥م قمٞمٜم٦مُمتقؾمٓم٤مت اؾمتج٤مسم٤مت أومراد 

. اجلٜمقب وُمٙمت٥م اًمٙم٤مُمؾ

 ذًمؽ إمم شمٗم٤موت درضم٦م آهتامم سملم ُمٙم٤مشم٥م اًمؽمسمٞم٦م واًمتٕمٚمٞمؿ وسم٤مًمت٤مزم سملم وُيرضمع اًم٤ٌمطم٨م

 ، وشمٕمزيزه٤م ًمدى اًمٓمالباعمدارس ذم إسمراز ُمْم٤مُملم إُمـ اًمٗمٙمري ذم ُم٘مررات اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م

ختتٚمػ وضم٤مل واًمتل شم٘مقم هب٤م ُمٙم٤مشم٥م اًمؽمسمٞم٦م واًمتٕمٚمٞمؿ، هذا املطمٞم٨م ختتٚمػ اخلٓمط اعم٘مدُم٦م ذم 

وي١ميمد هذا ُم٤م . ُمـ ُمٙمت٥م ٔظمر، يمام ختتٚمػ ُمـ ىمرب أو سمٕمد اعمدارس اًمت٤مسمٕم٦م هلذه اعمٙم٤مشم٥ميمذًمؽ 

أفمٝمرشمف ٟمت٤مئ٩م  اعم٘م٤مرٟم٤مت اًمٌٕمدّي٦م ُمـ وضمقد ومروق ذات دًّٓم٦م إطمّم٤مئٞم٦م ًمّم٤مًمح اعمدارس ذم ُمٙمت٥م 

. اًمٙم٤مُمؾُمٙمت٥م اًمٖمرب وُمٙمت٥م اًمقؾمط وُمٙمت٥م اًمِمامل قمغم اعمدارس ذم ُمٙمت٥م اجلٜمقب و

شمٗمردت اًمدراؾم٦م احل٤مًمٞم٦م هبذه اًمٜمتٞمج٦م طمٞم٨م مل شمتٜم٤مول أي ُمـ اًمدراؾم٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م هذا 

. اعمتٖمػم سم٤مًمتحٚمٞمؾ
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: َتػري عذد طٓٛات ارترب٠ يف زتاٍ ايتعًِٝثاّْٝا ــ 
 (16)دذٍٚ 

ص كتائج حتؾقؾ افتبايـ إحادي   افدراشة ظقـةفؾػروق بغ متقشطات اشتجابات أؾراد  (ANOVA)ُمؾخَّ

حقل مضامغ إمـ افػؽري دم مؼررات افسبقة اإلشالمقة دم ادرحؾة افثاكقية تعزى دتغر ظدد شـقات 

 اخلزة دم جمال افتعؾقؿ

  املشبعاتزتُٛع  ايتبأَٜصذس
 دسد١

 اذتش١ٜ
 (ف) ق١ُٝ  املشبعاتَتٛطط

َظت٣ٛ 
 ايذالي١

 7218.473 2 14436.947  ادجؿقظاتبغ

9.485 0.000* 

 
 761.010 188 143069.849  ادجؿقظاتداخؾ

  190 157506.796  افؽّع ادجؿقع

 .( =  0.05)دافة ظـد مستقى * 

 أٟمف شمقضمد ومروق ذات دًٓم٦م إطمّم٤مئٞم٦م قمٜمد ُمًتقى اًمدًٓم٦م (16)يتٌلمَّ ُمـ اجلّدول 

( = 0.05)  اؾمتج٤مسم٤مت أومراد قمٞمٜم٦م اًمدراؾم٦م طمقل ُمْم٤مُملم إُمـ سملم ُمتقؾّمٓم٤مت

اًمٗمٙمري ذم ُم٘مررات اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م شمٕمزى عمتٖمػم قمدد ؾمٜمقات اخلؼمة 

 .(9.485)اعمحًقسم٦م  (ف)ذم جم٤مل اًمتٕمٚمٞمؿ، طمٞم٨م سمٚمٖم٧م ىمٞمٛم٦م 

ُمْم٤مُملم  ُمتقؾمٓم٤مت اؾمتج٤مسم٤مت أومراد قمٞمٜم٦م اًمدراؾم٦م طمقلوعمٕمروم٦م ادم٤مه اًمٗمروق سملم 

إُمـ اًمٗمٙمري ذم ُم٘مررات اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م شمٕمزى عمتٖمػم قمدد ؾمٜمقات 

 شمؿَّ إضمراء اعم٘م٤مرٟم٤مت ُمًتقى ُمـ اعمًتقي٤مت اًمثالصم٦م،، وًمّم٤مًمح أّي اخلؼمة ذم جم٤مل اًمتٕمٚمٞمؿ

ًمٚمٛم٘م٤مرٟم٤مت اًمٌٕمدّي٦م، يمام هق ُُمٌلمَّ ذم  () ؿمٞمٗمٞمفاًمٌٕمدّي٦م، طمٞم٨م ُاؾْمُتْخِدَم اظمت٤ٌمر 

  : اًمت٤مزماجلّدول



   158 
 

 

 (17)دذٍٚ 
 افدراشة حقل مضامغ إمـ افػؽري ظقـةكتائج ادؼاركات افبعدّية ٓشتجابات أؾراد 

دم مؼررات افسبقة اإلشالمقة دم ادرحؾة افثاكقية تعزى دتغر ظدد شـقات اخلزة دم جمال افتعؾقؿ 

  ط١ٓ ؾأنجش21  ط20١ٓ ــ 11  طٓٛات ؾأق10ٌ عذد طٓٛات ارترب٠

 28.91- 27.75-  -  طٓٛات ؾأق10ٌ

 -- *27.75  ط20١ٓ ــ 11

 -- *28.91  ط١ٓ ؾأنجش21

 .( = 0.05)دافة ظـد مستقى * 

 عمتقؾمٓم٤مت اؾمتج٤مسم٤مت أومراد قمٞمٜم٦م اًمدراؾم٦م طمقلوسم٤مًمٜمّٔمر إمم ٟمت٤مئ٩م اعم٘م٤مرٟم٤مت اًمٌٕمدّي٦م 

ُمْم٤مُملم إُمـ اًمٗمٙمري ذم ُم٘مررات اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م شمٕمزى عمتٖمػم قمدد 

 ُيالطَمظ وضمقد ومروق ذات دًّٓم٦م إطمّم٤مئٞم٦م قمٜمد ُمًتقى ؾمٜمقات اخلؼمة ذم جم٤مل اًمتٕمٚمٞمؿ،

ؾمٜم٦م وم٠ميمثر واًمذيـ  (21)، ًمّم٤مًمح اًمذيـ قمدد ؾمٜمقات ظمؼمهتؿ ( = 0.05) اًمدًٓم٦م

 .ؾمٜمقات وم٠مىمؾ (10)ؾمٜم٦م قمغم اًمذيـ ظمؼمهتؿ  (20 ــ 11)ظمؼمهتؿ سملم 

 سملم ( = 0.05) قمٜمد ُمًتقى اًمدًٓم٦مسمٞمٜمام مل شمٔمٝمر أي ومروق ذات دًٓم٦م إطمّم٤مئٞم٦م 

 (10)ُمتقؾمٓم٤مت اؾمتج٤مسم٤مت أومراد قمٞمٜم٦م اًمدراؾم٦م ًمّم٤مًمح اًمذيـ قمدد ؾمٜمقات ظمؼمهتؿ 

 .ؾمٜمقات وم٠مىمؾ

وُيرضمع اًم٤ٌمطم٨م ذًمؽ إمم أن ُمٕمٚمٛمل اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذوي اخلؼمة إقمغم ٟمتٞمج٦م يدريمقن 

 ُمـ ذوي اخلؼمة شُمدى شمْمٛملم ُمٜمٝم٩م اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م عمْم٤مُملم إُمـ اًمٗمٙمري»سمّمقرة أيمؼم 

ود ومروق ذات دًّٓم٦م إطمّم٤مئٞم٦م ـ وجُمـ ٟمت٤مئ٩م اعم٘م٤مرٟم٤مت اًمٌٕمدّي٦م هأفمٝمرتإىمؾ، وي١ميمد هذا ُم٤م 

ؾمٜم٦م، قمغم  (20 ــ 11)ؾمٜم٦م وم٠ميمثر واًمذيـ ظمؼمهتؿ سملم  (21)ًمّم٤مًمح اًمذيـ قمدد ؾمٜمقات ظمؼمهتؿ  

 .ؾمٜمقات وم٠مىمؾ (10)اًمذيـ ظمؼمهتؿ 

شمٗمردت اًمدراؾم٦م احل٤مًمٞم٦م هبذه اًمٜمتٞمج٦م طمٞم٨م مل شمتٜم٤مول أي ُمـ اًمدراؾم٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م هذا 

 .اعمتٖمػم سم٤مًمتحٚمٞمؾ
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: َتػري املؤٌٖ ايعًُٞثايجّا ــ 
 

 (18)دذٍٚ 
ص كتائج حتؾقؾ افتبايـ إحادي   افدراشة ظقـةفؾػروق بغ متقشطات اشتجابات أؾراد  ()ُمؾخَّ

حقل مضامغ إمـ افػؽري دم مؼررات افسبقة اإلشالمقة دم ادرحؾة افثاكقية تعزى دتغر ادمهؾ افعؾؿل 

  املشبعاتزتُٛع  ايتبأَٜصذس
 دسد١

 اذتش١ٜ
 (ف) ق١ُٝ  املشبعاتَتٛطط

َظت٣ٛ 
 ايذالي١

 1210.394 2 2420.789  اجملُٛعاتبني

 824.926 188 155086.007  اجملُٛعاتداخٌ 0.233 1.467

  190 157506.796  ايهًّٞاجملُٛع

 

 شمقضمد ومروق ذات دًٓم٦م إطمّم٤مئٞم٦م قمٜمد ُمًتقى اًمدًٓم٦مٓ أٟمف  (18)يتٌلمَّ ُمـ اجلّدول 

( = 0.05)  اؾمتج٤مسم٤مت أومراد قمٞمٜم٦م اًمدراؾم٦م طمقل ُمْم٤مُملم إُمـ سملم ُمتقؾّمٓم٤مت

اًمٗمٙمري ذم ُم٘مررات اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م شمٕمزى عمتٖمػم اعم١مهؾ اًمٕمٚمٛمل، 

 .(1.467)اعمحًقسم٦م  (ف)طمٞم٨م سمٚمٖم٧م ىمٞمٛم٦م 

ويرى اًم٤ٌمطم٨م أٟمف رهمؿ اظمتالف اعم١مهالت اًمٕمٚمٛمٞم٦م ٕومراد قمٞمٜم٦م اًمدراؾم٦م إٓ أٟمف مل 

ختتٚمػ وضمٝم٦م ٟمٔمرهؿ طمقل درضم٦م شمقومر ُمْم٤مُملم إُمـ اًمٗمٙمري ذم ُم٘مررات اًمؽمسمٞم٦م 

 . اإلؾمالُمٞم٦م، وسم٤مًمت٤مزم وم٢مٟمف مل ختتٚمػ وضمٝم٦م ٟمٔمرهؿ ووم٘م٤ًم عمتٖمػم اعم١مهؾ اًمٕمٚمٛمل

شمٗمردت اًمدراؾم٦م احل٤مًمٞم٦م هبذه اًمٜمتٞمج٦م طمٞم٨م مل شمتٜم٤مول أي ُمـ اًمدراؾم٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م هذا 

.اعمتٖمػم سم٤مًمتحٚمٞمؾ
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: َتػري ايذٚسات ايتذسٜب١ٝ يف زتاٍ ايتدصصسابعّا ــ 
 (19)دذٍٚ 

ص كتائج حتؾقؾ افتبايـ إحادي   افدراشة ظقـةفؾػروق بغ متقشطات اشتجابات أؾراد  ()ُمؾخَّ

حقل مضامغ إمـ افػؽري دم مؼررات افسبقة اإلشالمقة دم ادرحؾة افثاكقية تعزى دتغر افدورات افتدريبقة 

دم جمال افتخصص 

  املشبعاتزتُٛع  ايتبأَٜصذس
 دسد١

 اذتش١ٜ
 (ف) ق١ُٝ  املشبعاتَتٛطط

َظت٣ٛ 
 ايذالي١

 2668.420 3 8005.260 بني اجملُٛعات

 799.473 187 149501.536 داخٌ اجملُٛعات *0.021 3.338

  190 157506.796  ايهًّٞاجملُٛع

 .( =  0.05)دافة ظـد مستقى * 

 أٟمف شمقضمد ومروق ذات دًٓم٦م إطمّم٤مئٞم٦م قمٜمد ُمًتقى اًمدًٓم٦م (19)يتٌلمَّ ُمـ اجلّدول 

( = 0.05)  اؾمتج٤مسم٤مت أومراد قمٞمٜم٦م اًمدراؾم٦م طمقل ُمْم٤مُملم إُمـ سملم ُمتقؾّمٓم٤مت

اًمٗمٙمري ذم ُم٘مررات اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م شمٕمزى عمتٖمػم اًمدورات اًمتدريٌٞم٦م 

 .(3.338)اعمحًقسم٦م  (ف)ذم جم٤مل اًمتخّمص، طمٞم٨م سمٚمٖم٧م ىمٞمٛم٦م 

ُمْم٤مُملم  ُمتقؾمٓم٤مت اؾمتج٤مسم٤مت أومراد قمٞمٜم٦م اًمدراؾم٦م طمقلوعمٕمروم٦م ادم٤مه اًمٗمروق سملم 

إُمـ اًمٗمٙمري ذم ُم٘مررات اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م شمٕمزى عمتٖمػم اًمدورات 

 شمؿَّ إضمراء ُمًتقى ُمـ اعمًتقي٤مت إرسمٕم٦م،، وًمّم٤مًمح أّي اًمتدريٌٞم٦م ذم جم٤مل اًمتخّمص

ًمٚمٛم٘م٤مرٟم٤مت اًمٌٕمدّي٦م، يمام هق  () ؿمٞمٗمٞمفاعم٘م٤مرٟم٤مت اًمٌٕمدّي٦م، طمٞم٨م ُاؾْمُتْخِدَم اظمت٤ٌمر 

 : اًمت٤مزمُُمٌلمَّ ذم اجلّدول
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 (20)دذٍٚ 
 افدراشة حقل مضامغ إمـ افػؽري ظقـةكتائج ادؼاركات افبعدّية ٓشتجابات أؾراد 

دم مؼررات افسبقة اإلشالمقة دم ادرحؾة افثاكقية تعزى دتغر افدورات افتدريبقة دم جمال افتخصص 

 ثالخ دٚسات ؾأنجش دٚستإ دٚس٠ ٚاسذ٠ ال ٜٛدذ ايذٚسات ايتذسٜب١ٝ

 14.45- 8.20- -- ال ٜٛدذ

 6.129- --- دٚس٠ ٚاسذ٠

 --- *8.20 دٚستإ

 -- *6.129 *14.45 ثالخ دٚسات ؾأنجش

 .( = 0.05)دافة ظـد مستقى * 

 عمتقؾمٓم٤مت اؾمتج٤مسم٤مت أومراد قمٞمٜم٦م اًمدراؾم٦م طمقلوسم٤مًمٜمّٔمر إمم ٟمت٤مئ٩م اعم٘م٤مرٟم٤مت اًمٌٕمدّي٦م 

ُمْم٤مُملم إُمـ اًمٗمٙمري ذم ُم٘مررات اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م شمٕمزى عمتٖمػم 

 ُيالطَمظ وضمقد ومروق ذات دًّٓم٦م إطمّم٤مئٞم٦م قمٜمد اًمدورات اًمتدريٌٞم٦م ذم جم٤مل اًمتخّمص،

قمغم  (ًمثالث دورات وم٠ميمثر)، ًمّم٤مًمح اًمذيـ شمٚم٘مقا شمدري٤ًٌم ( = 0.05)ُمًتقى اًمدًٓم٦م 

 .(دورة واطمدة)واًمذيـ طمّمٚمقا قمغم  (ٓ يقضمد ًمدهيؿ دورات شمدريٌٞم٦م)اًمذيـ 

، ( = 0.05)وضمقد ومروق ذات دًّٓم٦م إطمّم٤مئٞم٦م قمٜمد ُمًتقى اًمدًٓم٦م يمام يالطمظ 

 . (ٓ يقضمد ًمدهيؿ دورات شمدريٌٞم٦م)قمغم اًمذيـ  (دورشملم شمدريٌٞمتلم)ًمّم٤مًمح اًمذيـ شمٚم٘مقا 

 سملم ( = 0.05) قمٜمد ُمًتقى اًمدًٓم٦مسمٞمٜمام مل شمٔمٝمر أي ومروق ذات دًٓم٦م إطمّم٤مئٞم٦م 

ٓ يقضمد ًمدهيؿ دورات )ُمتقؾمٓم٤مت اؾمتج٤مسم٤مت أومراد قمٞمٜم٦م اًمدراؾم٦م ًمّم٤مًمح اًمذيـ 

 (.دورة واطمدة)واًمذيـ طمّمٚمقا قمغم  (شمدريٌٞم٦م

ويٕمزو اًم٤ٌمطم٨م اًم٥ًٌم ذم ذًمؽ إمم أن ًمٚمدورات اًمتدريٌٞم٦م أصمر ذم إدراك ُمٕمٚمٛمل 

اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م عمْم٤مُملم إُمـ اًمٗمٙمري ذم ُم٘مررات اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، وم٤معمٕمٚمٛملم اًمذيـ 

شمٚم٘مقا شمدري٤ًٌم يم٤من ًمدهيؿ ىمدرة أقمغم قمغم حتديد درضم٦م شمقومر ُمْم٤مُملم إُمـ اًمٗمٙمري ذم 
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ُم٘مررات اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ُمـ اعمٕمٚمٛملم اًمذيـ مل يتٚم٘مقا أي شمدري٥م، وسم٤مًمت٤مزم ي١ميمد اًم٤ٌمطم٨م 

 وضمقد ومروق ُمـأفمٝمرت ٟمت٤مئ٩م اعم٘م٤مرٟم٤مت اًمٌٕمدّي٦م قمغم اًمدورات اًمتدريٌٞم٦م وأمهٞمتٝم٤م، طمٞم٨م 

قمغم اًمذيـ       (ًمثالث دورات وم٠ميمثر) ًمّمـ٤مًمح اًمذيـ شمٚم٘مقا شمدري٤ًٌم ائٞم٦مـذات دًّٓم٦م إطمص

 .(دورة واطمدة)واًمذيـ طمّمٚمقا قمغم  (ٓ يقضمد ًمدهيؿ دورات شمدريٌٞم٦م)

    شمٗمردت اًمدراؾم٦م احل٤مًمٞم٦م هبذه اًمٜمتٞمج٦م طمٞم٨م مل شمتٜم٤مول أي ُمـ اًمدراؾم٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م 

.هذا اعمتٖمػم سم٤مًمتحٚمٞمؾ

 
 ( = 0.05)ل تقجد ؾروق ذات دٓفة إحصائقة ظـد مستقى افدٓفة ه-  ب 

حقل درجة إشفام مؼررات افسبقة اإلشالمقة بغ اشتجابات أؾراد ظقـة افدراشة 

دم ادرحؾة افثاكقية دم افتصدي فؾتحديات افػؽرية ادعارصة تعزى دتغرات 

 افدراشة؟

وًمإلضم٤مسم٦م قمـ هذا اًم١ًمال، وًمٚمٙمِمػ قمـ اًمدًٓم٦م اإلطمّم٤مئٞم٦م ًمٚمٗمروق سملم 

 اًمدراؾم٦م طمقل درضم٦م إؾمٝم٤مم ُم٘مررات اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م قمٞمٜم٦مُمتقؾّمٓم٤مت اؾمتج٤مسم٤مت أومراد 

ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م ذم اًمتّمدي ًمٚمتحدي٤مت اًمٗمٙمري٦م اعمٕم٤مسة شمٕمزى عمتٖمػمات اًمدراؾم٦م 

ُمٙمت٥م اًمؽمسمٞم٦م واًمتٕمٚمٞمؿ اًمت٤مسمٕم٦م ًمف اعمدرؾم٦م، قمدد ؾمٜمقات اخلؼمة ذم جم٤مل اًمتٕمٚمٞمؿ، اعم١مهؾ )

، شمؿَّ اؾمتخدام حتٚمٞمؾ اًمت٤ٌميـ إطم٤مدي (اًمٕمٚمٛمل، اًمدورات اًمتدريٌٞم٦م ذم جم٤مل اًمتخّمص

(ANOVA) جلٛمٞمع اعمتٖمػمات، وومٞمام يكم ٟمت٤مئ٩م هذا اًم١ًمال  .
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  :َتػري َهتب ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ ايتابع١ ي٘ املذسط١. ٚاّلأ

 (21)دذٍٚ 
ص كتائج حتؾقؾ افتبايـ إحادي   افدراشة ظقـةفؾػروق بغ متقشطات اشتجابات أؾراد  ()ُمؾخَّ

افػؽري إمـ حقل درجة إشفام مؼررات افسبقة اإلشالمقة دم ادرحؾة افثاكقية دم افتصدي فتحديات 

ادعارصة تعزى دتغر مؽتب افسبقة وافتعؾقؿ افتابعة فف اددرشة 

  املشبعاتزتُٛع  ايتبأَٜصذس
 دسد١

 اذتش١ٜ
 (ف) ق١ُٝ  املشبعاتَتٛطط

َظت٣ٛ 
 ايذالي١

 161.680 5 808.401  اجملُٛعاتبني

57.049 185 10554.060  اجملُٛعاتداخٌ *0.017 2.834

  190 11362.461  ايهًّٞاجملُٛع

 .( =  0.05)دافة ظـد مستقى * 

              أٟمف شمقضمد ومروق ذات دًٓم٦م إطمّم٤مئٞم٦م قمٜمد ُمًتقى اًمدًٓم٦م (21)يتٌلمَّ ُمـ اجلّدول 

( = 0.05)  اؾمتج٤مسم٤مت أومراد قمٞمٜم٦م اًمدراؾم٦م طمقل درضم٦م إؾمٝم٤مم ُم٘مررات سملم ُمتقؾّمٓم٤مت

اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م ذم اًمتّمدي ًمتحدي٤مت إُمـ اًمٗمٙمري اعمٕم٤مسة شمٕمزى 

اعمحًقسم٦م  (ف)عمتٖمػم ُمٙمت٥م اًمؽمسمٞم٦م واًمتٕمٚمٞمؿ اًمت٤مسمٕم٦م ًمف اعمدرؾم٦م، طمٞم٨م سمٚمٖم٧م ىمٞمٛم٦م 

(2.834). 

درضم٦م  ُمتقؾمٓم٤مت اؾمتج٤مسم٤مت أومراد قمٞمٜم٦م اًمدراؾم٦م طمقلوعمٕمروم٦م ادم٤مه اًمٗمروق سملم 

إؾمٝم٤مم ُم٘مررات اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م ذم اًمتّمدي ًمتحدي٤مت إُمـ 

، وًمّم٤مًمح أّي اًمٗمٙمري اعمٕم٤مسة شمٕمزى عمتٖمػم ُمٙمت٥م اًمؽمسمٞم٦م واًمتٕمٚمٞمؿ اًمت٤مسمٕم٦م ًمف اعمدرؾم٦م

   اظمت٤ٌمر  طمٞم٨م شمؿَّ ُاؾْمُتْخِدمَ ، شمؿَّ إضمراء اعم٘م٤مرٟم٤مت اًمٌٕمدّي٦مُمًتقى ُمـ اعمًتقي٤مت اًمًت٦م،

.   اًمت٤مزم يمام هق ُُمٌلمَّ ذم اجلّدول، ًمٚمٛم٘م٤مرٟم٤مت اًمٌٕمدّي٦م() ؿمٞمٗمٞمف
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 (22)دذٍٚ 
كتائج ادؼاركات افبعدّية ٓشتجابات أؾراد ظقـة افدراشة حقل درجة إشفام مؼررات افسبقة اإلشالمقة 

 افتابعة فف اددرشة افسبقة وافتعؾقؿدم ادرحؾة افثاكقية دم افتصدي فؾتحديات افػؽرية ادعارصة تعزى دتغر مؽتب 

 ايهاٌَ ادتٓٛب ايؼُاٍ ايٛطط ايؼشم ايػشب َهتب اإلػشاف

  *5.26 *4.28---- َهتب ايػشب

---- َهتب ايؼشم

 *7.01 *4.69---- َهتب ايٛطط

  *7.46 *5.11---- َهتب ايؼُاٍ

 -- 5.11-   4.69- -4.28-  َهتب ادتٓٛب

 -- 7.46-   7.01- -5.26-  َهتب ايهاٌَ

 .( = 0.05)دافة ظـد مستقى * 

 عمتقؾمٓم٤مت اؾمتج٤مسم٤مت أومراد قمٞمٜم٦م اًمدراؾم٦م طمقلوسم٤مًمٜمّٔمر إمم ٟمت٤مئ٩م اعم٘م٤مرٟم٤مت اًمٌٕمدّي٦م 

درضم٦م إؾمٝم٤مم ُم٘مررات اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م ذم اًمتّمدي ًمتحدي٤مت إُمـ 

 ُيالطَمظ وضمقد اًمٗمٙمري اعمٕم٤مسة شمٕمزى عمتٖمػم ُمٙمت٥م اًمؽمسمٞم٦م واًمتٕمٚمٞمؿ اًمت٤مسمٕم٦م ًمف اعمدرؾم٦م،

، ًمّم٤مًمح اعمدارس ذم ( = 0.05)ومروق ذات دًّٓم٦م إطمّم٤مئٞم٦م قمٜمد ُمًتقى اًمدًٓم٦م 

ُمٙمت٥م اًمٖمرب وُمٙمت٥م اًمقؾمط وُمٙمت٥م اًمِمامل قمغم اعمدارس ذم ُمٙمت٥م اجلٜمقب وُمٙمت٥م 

 .اًمٙم٤مُمؾ

 سملم ( = 0.05) قمٜمد ُمًتقى اًمدًٓم٦مسمٞمٜمام مل شمٔمٝمر أي ومروق ذات دًٓم٦م إطمّم٤مئٞم٦م 

ُمتقؾمٓم٤مت اؾمتج٤مسم٤مت أومراد قمٞمٜم٦م اًمدراؾم٦م ًمّم٤مًمح اعمدارس ذم ُمٙمت٥م اًمِمـرق وُمٙمت٥م 

 .اجلٜمقب وُمٙمت٥م اًمٙم٤مُمؾ

ويٕمزو اًم٤ٌمطم٨م ذًمؽ إمم شمٗم٤موت درضم٦م إؾمٝم٤مم ُم٘مررات اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م 

 اًمث٤مٟمقي٦م ذم اًمتّمـدي ًمتحدي٤مت إُمـ اًمٗمٙمري اعمٕم٤مصـرة ٟمتٞمجـ٦م ًمتٗم٤موت ظمؼمات ُمٕمٚمٛمــل
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اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م: طمٞم٨م يؼمز سمٕمض اعمٕمٚمٛملم دور ُم٘مررات اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اًمتّمدي 

ًمتحدي٤مت إُمـ اًمٗمٙمري اعمٕم٤مسة سمٞمٜمام يْمٕمػ آداء ذًمؽ ًمدى سمٕمض اعمٕمٚمٛملم، وىمد يٕمقد 

هذا سم٤مًمدرضم٦م إومم إمم ـمٌٞمٕم٦م اًمتدري٥م واخلؼمات اًمتل يتٚم٘م٤مه٤م اعمٕمٚمٛملم ذم ُمٙم٤مشم٥م اًمؽمسمٞم٦م 

اعم٘م٤مرٟم٤مت اًمٌٕمدّي٦م واًمتٕمٚمٞمؿ، طمٞم٨م ختتٚمػ ُمـ ُمٙمت٥م ٔظمر، وي١ميمد هذا ُم٤م أفمٝمرشمف ٟمت٤مئ٩م  

ًمّم٤مًمح اعمدارس ذم ُمٙمت٥م اًمٖمرب وُمٙمت٥م اًمقؾمط  وضمقد ومروق ذات دًّٓم٦م إطمّم٤مئٞم٦م ُمـ

 .وُمٙمت٥م اًمِمامل قمغم اعمدارس ذم ُمٙمت٥م اجلٜمقب وُمٙمت٥م اًمٙم٤مُمؾ

شمٗمردت اًمدراؾم٦م احل٤مًمٞم٦م هبذه اًمٜمتٞمج٦م طمٞم٨م مل شمتٜم٤مول أي ُمـ اًمدراؾم٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م هذا 

.اعمتٖمػم سم٤مًمتحٚمٞمؾ

: َتػري عذد طٓٛات ارترب٠ يف زتاٍ ايتعًِٝثاّْٝا ــ 
 (23)دذٍٚ 

ص كتائج حتؾقؾ افتبايـ إحادي   افدراشة ظقـةفؾػروق بغ متقشطات اشتجابات أؾراد  ()ُمؾخَّ

 افػؽري ادعارصة  إمـحقل درجة إشفام مؼررات افسبقة اإلشالمقة دم افتصدي فتحديات

تعزى دتغر ظدد شـقات اخلزة دم جمال افتعؾقؿ 

  املشبعاتزتُٛع  ايتبأَٜصذس
 دسد١

 اذتش١ٜ
 (ف) ق١ُٝ  املشبعاتَتٛطط

َظت٣ٛ 
 ايذالي١

 321.398 2 642.796 بغ ادجؿقظات

 57.019  188 10719.665 داخؾ ادجؿقظات *0.004 5.637

  190 11362.461  ايهًّٞاجملُٛع

 .( =  0.05)دافة ظـد مستقى * 

 أٟمف شمقضمد ومروق ذات دًٓم٦م إطمّم٤مئٞم٦م قمٜمد ُمًتقى اًمدًٓم٦م (23)يتٌلمَّ ُمـ اجلّدول 

( = 0.05)  اؾمتج٤مسم٤مت أومراد قمٞمٜم٦م اًمدراؾم٦م طمقل درضم٦م إؾمٝم٤مم ُم٘مررات سملم ُمتقؾّمٓم٤مت

اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م ذم اًمتّمدي ًمتحدي٤مت إُمـ اًمٗمٙمري اعمٕم٤مسة شمٕمزى 

 .(5.637)اعمحًقسم٦م  (ف)عمتٖمػم قمدد ؾمٜمقات اخلؼمة ذم جم٤مل اًمتٕمٚمٞمؿ، طمٞم٨م سمٚمٖم٧م ىمٞمٛم٦م 
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درضم٦م  ُمتقؾمٓم٤مت اؾمتج٤مسم٤مت أومراد قمٞمٜم٦م اًمدراؾم٦م طمقلوعمٕمروم٦م ادم٤مه اًمٗمروق سملم 

إؾمٝم٤مم ُم٘مررات اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م ذم اًمتّمدي ًمتحدي٤مت إُمـ 

ُمًتقى ، وًمّم٤مًمح أّي اًمٗمٙمري اعمٕم٤مسة شمٕمزى عمتٖمػم قمدد ؾمٜمقات اخلؼمة ذم جم٤مل اًمتٕمٚمٞمؿ

 ؿمٞمٗمٞمف شمؿَّ إضمراء اعم٘م٤مرٟم٤مت اًمٌٕمدّي٦م، طمٞم٨م ُاؾْمُتْخِدَم اظمت٤ٌمر ُمـ اعمًتقي٤مت اًمثالصم٦م،

.   اًمت٤مزمًمٚمٛم٘م٤مرٟم٤مت اًمٌٕمدّي٦م، يمام هق ُُمٌلمَّ ذم اجلّدول ()

 
 (24)دذٍٚ 

كتائج ادؼاركات افبعدّية ٓشتجابات أؾراد ظقـة افدراشة حقل درجة إشفام مؼررات افسبقة اإلشالمقة دم 

ادرحؾة افثاكقية دم افتصدي فؾتحديات افػؽرية ادعارصة تعزى دتغر ظدد شـقات اخلزة دم جمال افتعؾقؿ 

  ط١ٓ ؾأنجش21  ط20١ٓ ــ 11  طٓٛات ؾأق10ٌ عذد طٓٛات ارترب٠

 6.01- 5.97-  -   طٓٛات ؾأق10ٌ

 - -  *5.97  ط20١ٓ ــ 11

 - -  *6.01  ط١ٓ ؾأنجش21

 .( = 0.05)دافة ظـد مستقى * 

 عمتقؾمٓم٤مت اؾمتج٤مسم٤مت أومراد قمٞمٜم٦م اًمدراؾم٦م طمقلوسم٤مًمٜمّٔمر إمم ٟمت٤مئ٩م اعم٘م٤مرٟم٤مت اًمٌٕمدّي٦م 

درضم٦م إؾمٝم٤مم ُم٘مررات اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمـالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م ذم اًمتّمدي ًمتحدي٤مت إُمـ 

 ُيالطَمظ وضمقد ومروق اًمٗمٙمري اعمٕم٤مصـرة شمٕمزى عمتٖمػم قمدد ؾمٜمقات اخلؼمة ذم جم٤مل اًمتٕمٚمٞمؿ،

، ًمّم٤مًمح   اًمذيـ قمدد ؾمٜمقات ( = 0.05)ذات دًّٓم٦م إطمّم٤مئٞم٦م قمٜمد ُمًتقى اًمدًٓم٦م 

 (10)ؾمٜم٦م قمغم اًمذيـ  ظمؼمهتؿ  (20 ــ 11)ؾمٜم٦م وم٠ميمثر واًمذيـ ظمؼمهتؿ سملم  (21)ظمؼمهتؿ 

 .ؾمٜمقات وم٠مىمؾ

 سملم ( = 0.05) قمٜمد ُمًتقى اًمدًٓم٦مسمٞمٜمام مل شمٔمٝمر أي ومروق ذات دًٓم٦م إطمّم٤مئٞم٦م 

 (10)ُمتقؾمٓم٤مت اؾمتج٤مسم٤مت أومراد قمٞمٜم٦م اًمدراؾم٦م ًمّم٤مًمح اًمذيـ قمدد ؾمٜمقات ظمؼمهتؿ 

 .ؾمٜمقات وم٠مىمؾ



   167 
 

 

ويٕمزو اًم٤ٌمطم٨م ذًمؽ إمم أن ُمٕمٚمٛمل اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذوي اخلؼمة إقمغم أيمثر دراي٦م 

ذم ُمدى شمّمدي ُم٘مررات اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ًمٚمتحدي٤مت اًمٗمٙمري٦م اعمٕم٤مسة ظم٤مص٦م ُم٤م يم٤من 

ُمٜمٝم٤م سمِمٙمؾ همػم ُم٤ٌمذ، وسم٤مًمت٤مزم يم٤من شمّمقرهؿ أدق ُمـ ذوي اخلؼمة إىمؾ، وي١ميمد هذا ُم٤م 

ًمّم٤مًمح اًمذيـ قمدد  وضمقد ومروق ذات دًّٓم٦م إطمّم٤مئٞم٦م ُمـ ٟمت٤مئ٩م اعم٘م٤مرٟم٤مت اًمٌٕمدّي٦م هأفمٝمرت

ؾمٜم٦م قمغم اًمذيـ  (20 ــ 11)ؾمٜم٦م وم٠ميمثر واًمذيـ ظمؼمهتؿ سملم  (21)ؾمٜمقات ظمؼمهتؿ 

 .ؾمٜمقات وم٠مىمؾ (10)ظمؼمهتؿ

شمٗمردت اًمدراؾم٦م احل٤مًمٞم٦م هبذه اًمٜمتٞمج٦م طمٞم٨م مل شمتٜم٤مول أي ُمـ اًمدراؾم٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م هذا 

.اعمتٖمػم سم٤مًمتحٚمٞمؾ

: َتػري املؤٌٖ ايعًُٞثايجّا ــ 
 (25)دذٍٚ 

ص كتائج حتؾقؾ افتبايـ إحادي   افدراشة ظقـةفؾػروق بغ متقشطات اشتجابات أؾراد  ()ُمؾخَّ

افػؽري إمـ حقل درجة إشفام مؼررات افسبقة اإلشالمقة دم ادرحؾة افثاكقية دم افتصدي فتحديات 

ادعارصة تعزى دتغر ادمهؾ افعؾؿل 

  املشبعاتزتُٛع  ايتبأَٜصذس
 دسد١

 اذتش١ٜ
 (ف) ق١ُٝ  املشبعاتَتٛطط

َظت٣ٛ 
 ايذالي١

 159.963 2 319.927  اجملُٛعاتبني

 58.737 188 11042.534  اجملُٛعاتداخٌ 0.068 2.723

  190 11362.461  ايهًّٞاجملُٛع

 شمقضمد ومروق ذات دًٓم٦م إطمّم٤مئٞم٦م قمٜمد ُمًتقى اًمدًٓم٦مٓ أٟمف  (25)يتٌلمَّ ُمـ اجلّدول 

( = 0.05)  اؾمتج٤مسم٤مت أومراد قمٞمٜم٦م اًمدراؾم٦م طمقل درضم٦م إؾمٝم٤مم ُم٘مررات سملم ُمتقؾّمٓم٤مت

اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م ذم اًمتّمدي ًمتحدي٤مت إُمـ اًمٗمٙمري اعمٕم٤مسة شمٕمزى 

 .(2.723)اعمحًقسم٦م  (ف)عمتٖمػم اعم١مهؾ اًمٕمٚمٛمل، طمٞم٨م سمٚمٖم٧م ىمٞمٛم٦م 
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ويرى اًم٤ٌمطم٨م أٟمف قمغم اًمرهمؿ ُمـ اظمتالف اعم١مهؾ اًمٕمٚمٛمل عمٕمٚمٛمل اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م 

إٓ أٟمف مل ختتٚمػ وضمٝم٦م ٟمٔمرهؿ طمقل درضم٦م إؾمٝم٤مم ُم٘مررات اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م 

اًمث٤مٟمقي٦م ذم اًمتّمدي ًمتحدي٤مت إُمـ اًمٗمٙمري اعمٕم٤مسة، وسم٤مًمت٤مزم وم٢مٟمف مل ختتٚمػ وضمٝم٦م 

 . ٟمٔمرهؿ ووم٘م٤ًم عمتٖمػم اعم١مهؾ اًمٕمٚمٛمل

شمٗمردت اًمدراؾم٦م احل٤مًمٞم٦م هبذه اًمٜمتٞمج٦م طمٞم٨م مل شمتٜم٤مول أي ُمـ اًمدراؾم٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م هذا 

.اعمتٖمػم سم٤مًمتحٚمٞمؾ

: َتػري ايذٚسات ايتذسٜب١ٝ يف زتاٍ ايتدصصسابعّا ــ 
 (26)دذٍٚ 

ص كتائج حتؾقؾ افتبايـ إحادي   افدراشة ظقـةفؾػروق بغ متقشطات اشتجابات أؾراد  ()ُمؾخَّ

افػؽري إمـ حقل درجة إشفام مؼررات افسبقة اإلشالمقة دم ادرحؾة افثاكقية دم افتصدي فتحديات 

ادعارصة تعزى دتغر افدورات افتدريبقة دم جمال افتخصص 

  املشبعاتزتُٛع  ايتبأَٜصذس
 دسد١

 اذتش١ٜ
 (ف) ق١ُٝ  املشبعاتَتٛطط

َظت٣ٛ 
 ايذالي١

 203.828 3 611.483 بغ ادجؿقظات

 57.492 187 10750.978 داخؾ ادجؿقظات  *0.016 3.545

  190 11362.461  ايهًّٞاجملُٛع

 ( =  0.05)دافة ظـد مستقى * 

 أٟمف شمقضمد ومروق ذات دًٓم٦م إطمّم٤مئٞم٦م قمٜمد ُمًتقى اًمدًٓم٦م (26)يتٌلمَّ ُمـ اجلّدول 

( = 0.05)  اؾمتج٤مسم٤مت أومراد قمٞمٜم٦م اًمدراؾم٦م طمقل درضم٦م إؾمٝم٤مم ُم٘مررات سملم ُمتقؾّمٓم٤مت

اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م ذم اًمتّمدي ًمتحدي٤مت إُمـ اًمٗمٙمري اعمٕم٤مسة شمٕمزى 

 .(3.545)اعمحًقسم٦م  (ف)عمتٖمػم اًمدورات اًمتدريٌٞم٦م، طمٞم٨م سمٚمٖم٧م ىمٞمٛم٦م 
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درضم٦م  ُمتقؾمٓم٤مت اؾمتج٤مسم٤مت أومراد قمٞمٜم٦م اًمدراؾم٦م طمقلوعمٕمروم٦م ادم٤مه اًمٗمروق سملم 

إؾمٝم٤مم ُم٘مررات اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م ذم اًمتّمدي ًمتحدي٤مت إُمـ 

، وًمّم٤مًمح أّي اًمٗمٙمري اعمٕم٤مسة شمٕمزى عمتٖمػم اًمدورات اًمتدريٌٞم٦م ذم جم٤مل اًمتخّمص

 ؿمٞمٗمٞمف شمؿَّ إضمراء اعم٘م٤مرٟم٤مت اًمٌٕمدّي٦م، طمٞم٨م ُاؾْمُتْخِدَم اظمت٤ٌمر ُمًتقى ُمـ اعمًتقي٤مت إرسمٕم٦م،

.   اًمت٤مزمًمٚمٛم٘م٤مرٟم٤مت اًمٌٕمدّي٦م، يمام هق ُُمٌلمَّ ذم اجلّدول ()

 (27)دذٍٚ 
 افدراشة حقل درجة إشفام مؼررات افسبقة اإلشالمقة ظقـةكتائج ادؼاركات افبعدّية ٓشتجابات أؾراد 

افػؽري ادعارصة تعزى دتغر افدورات افتدريبقة  إمـ دم ادرحؾة افثاكقية دم افتصدي فتحديات 

 ثالخ دٚسات ؾأنجش دٚستإ دٚس٠ ٚاسذ٠ ال ٜٛدذ ايذٚسات ايتذسٜب١ٝ

 4.32-  3.94- - -  ال ٜٛدذ

 3.29-  3.02- - -  دٚس٠ ٚاسذ٠

- -   *3.02  *3.94 دٚستإ

- -   *3.29  *4.32 ثالخ دٚسات ؾأنجش

 .( = 0.05)دافة ظـد مستقى * 

 عمتقؾمٓم٤مت اؾمتج٤مسم٤مت أومراد قمٞمٜم٦م اًمدراؾم٦م طمقلوسم٤مًمٜمّٔمر إمم ٟمت٤مئ٩م اعم٘م٤مرٟم٤مت اًمٌٕمدّي٦م 

درضم٦م إؾمٝم٤مم ُم٘مررات اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م ذم اًمتّمدي ًمتحدي٤مت إُمـ 

 ُيالطَمظ وضمقد اًمٗمٙمري اعمٕم٤مسة شمٕمزى عمتٖمػم اًمدورات اًمتدريٌٞم٦م ذم جم٤مل اًمتخّمص،

، ًمّم٤مًمح اًمذيـ شمٚم٘مقا ( = 0.05)ومروق ذات دًّٓم٦م إطمّم٤مئٞم٦م قمٜمد ُمًتقى اًمدًٓم٦م 

ٓ )قمغم اًمذيـ  (ًمدورشملم شمدريٌٞمتلم)واًمذيـ شمٚم٘مقا شمدري٤ًٌم  (ًمثالث دورات وم٠ميمثر)شمدري٤ًٌم 

 (.دورة واطمدة)واًمذيـ طمّمٚمقا قمغم  (يقضمد ًمدهيؿ دورات شمدريٌٞم٦م

 سملم ( = 0.05) قمٜمد ُمًتقى اًمدًٓم٦مسمٞمٜمام مل شمٔمٝمر أي ومروق ذات دًٓم٦م إطمّم٤مئٞم٦م 

ٓ يقضمد ًمدهيؿ دورات )ُمتقؾمٓم٤مت اؾمتج٤مسم٤مت أومراد قمٞمٜم٦م اًمدراؾم٦م ًمّم٤مًمح اًمذيـ 

 (.دورة واطمدة)واًمذيـ طمّمٚمقا قمغم  (شمدريٌٞم٦م
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ويٕمزو اًم٤ٌمطم٨م ذًمؽ إمم أن اعمٕمٚمٛملم اًمذيـ شمٚم٘مقا شمدري٤ًٌم يم٤من ًمدهيؿ ىمدرة أقمغم قمغم 

حتديد درضم٦م إؾمٝم٤مم ُم٘مررات اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م ذم اًمتّمدي ًمتحدي٤مت 

إُمـ اًمٗمٙمري اعمٕم٤مسة ُمـ اعمٕمٚمٛملم اًمذي مل يتٚم٘مقا أي شمدري٥م، وسم٤مًمت٤مزم اظمتٚمٗم٧م وضمٝم٦م 

 ُمـ ٟمت٤مئ٩م اعم٘م٤مرٟم٤مت اًمٌٕمدّي٦م هأفمٝمرتٟمٔمرهؿ ووم٘م٤ًم عمتٖمػم اًمدورات اًمتدريٌٞم٦م، وي١ميمد هذا ُم٤م 

 (ًمثالث دورات وم٠ميمثر) ًمّم٤مًمح اًمذيـ شمٚم٘مقا شمدري٤ًٌم وضمقد ومروق ذات دًّٓم٦م إطمّم٤مئٞم٦م

 (ٓ يقضمد ًمدهيؿ دورات شمدريٌٞم٦م)قمغم اًمذيـ  (ًمدورشملم شمدريٌٞمتلم)واًمذيـ شمٚم٘مقا شمدري٤ًٌم 

 .(دورة واطمدة)واًمذيـ طمّمٚمقا قمغم 

شمٗمردت اًمدراؾم٦م احل٤مًمٞم٦م هبذه اًمٜمتٞمج٦م طمٞم٨م مل شمتٜم٤مول أي ُمـ اًمدراؾم٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م هذا 

.اعمتٖمػم سم٤مًمتحٚمٞمؾ

 
بغ  ( = 0.05)هؾ تقجد ؾروق ذات دٓفة إحصائقة ظـد مستقى افدٓفة - ج  

حقل درجة ممارشة معؾؿل افسبقة اإلشالمقة دم ادرحؾة اشتجابات أؾراد ظقـقة افدراشة 

ضالب بؿديـة مؽة ادؽرمة تعزى الافثاكقية فدورهؿ دم إبراز مضامغ إمـ افػؽري فدى 

دتغرات افدراشة؟ 

، وًمٚمٙمِمػ قمـ اًمدًٓم٦م اإلطمّم٤مئٞم٦م ًمٚمٗمروق سملم ؾم١مالن هذا الع ضم٤مسم٦موًمإل

اؾمتج٤مسم٤مت أومراد قمٞمٜم٦م اًمدراؾم٦م طمقل درضم٦م مم٤مرؾم٦م ُمٕمٚمٛمل اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ُمتقؾّمٓم٤مت 

ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م ًمدورهؿ ذم إسمراز ُمْم٤مُملم إُمـ اًمٗمٙمري ًمدى اًمٓمالب سمٛمديٜم٦م ُمٙم٦م 

ُمٙمت٥م اًمؽمسمٞم٦م واًمتٕمٚمٞمؿ اًمت٤مسمٕم٦م ًمف اعمدرؾم٦م، قمدد ؾمٜمقات )اعمٙمرُم٦م شمٕمزى عمتٖمػمات اًمدراؾم٦م 

،            (اخلؼمة ذم جم٤مل اًمتٕمٚمٞمؿ، اعم١مهؾ اًمٕمٚمٛمل، اًمدورات اًمتدريٌٞم٦م ذم جم٤مل اًمتخّمص

جلٛمٞمع اعمتٖمػمات، وومٞمام يكم ٟمت٤مئ٩م     (ANOVA)شمؿَّ اؾمتخدام حتٚمٞمؾ اًمت٤ٌميـ إطم٤مدي 

. هذا اًم١ًمال
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:  َتػري َهتب ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ ايتابع١ ي٘ املذسط١ٚاّلـأ
 (28)دذٍٚ 

ص كتائج حتؾقؾ افتبايـ إحادي  فؾػروق بغ متقشطات اشتجابات أؾراد ظقـة افدراشة  ()ُمؾخَّ

حقل درجة ممارشة معؾؿل افسبقة اإلشالمقة فدورهؿ دم إبراز مضامغ إمـ افػؽري فدى ضالب ادرحؾة 

افثاكقية بؿديـة مؽة ادؽرمة تعزى دتغر مؽتب افسبقة وافتعؾقؿ افتابعة فف اددرشة 

  املشبعاتزتُٛع  ايتبأَٜصذس
 دسد١

 اذتش١ٜ
 (ف) ق١ُٝ  املشبعاتَتٛطط

َظت٣ٛ 
 ايذالي١

 125.601 5 628.006 بغ ادجؿقظات

 36.531 185 6758.287 داخؾ ادجؿقظات  *0.005 3.438

  190 7386.293  ايهًّٞاجملُٛع

 ( =  0.05)دافة ظـد مستقى * 

 أٟمف شمقضمد ومروق ذات دًٓم٦م إطمّم٤مئٞم٦م قمٜمد ُمًتقى اًمدًٓم٦م (28)يتٌلمَّ ُمـ اجلّدول 

( = 0.05)  اؾمتج٤مسم٤مت أومراد قمٞمٜم٦م اًمدراؾم٦م طمقل درضم٦م مم٤مرؾم٦م ُمٕمٚمٛمل سملم ُمتقؾّمٓم٤مت

اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م ًمدورهؿ ذم إسمراز ُمْم٤مُملم إُمـ اًمٗمٙمري ًمدى 

اًمٓمالب سمٛمديٜم٦م ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م شمٕمزى عمتٖمػم ُمٙمت٥م اًمؽمسمٞم٦م واًمتٕمٚمٞمؿ اًمت٤مسمٕم٦م ًمف اعمدرؾم٦م: طمٞم٨م 

 .(3.438)اعمحًقسم٦م  (ف)سمٚمٖم٧م ىمٞمٛم٦م 

درضم٦م  ُمتقؾمٓم٤مت اؾمتج٤مسم٤مت أومراد قمٞمٜم٦م اًمدراؾم٦م طمقلوعمٕمروم٦م ادم٤مه اًمٗمروق سملم 

مم٤مرؾم٦م ُمٕمٚمٛمل اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م ًمدورهؿ ذم إسمراز ُمْم٤مُملم إُمـ 

اًمٗمٙمري ًمدى اًمٓمالب سمٛمديٜم٦م ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م شمٕمزى عمتٖمػم ُمٙمت٥م اًمؽمسمٞم٦م واًمتٕمٚمٞمؿ اًمت٤مسمٕم٦م ًمف 

 شمؿَّ إضمراء اعم٘م٤مرٟم٤مت اًمٌٕمدّي٦م، طمٞم٨م ُمًتقى ُمـ اعمًتقي٤مت اًمًت٦م،، وًمّم٤مًمح أّي اعمدرؾم٦م

 : اًمت٤مزمًمٚمٛم٘م٤مرٟم٤مت اًمٌٕمدّي٦م، يمام هق ُُمٌلمَّ ذم اجلّدول () ؿمٞمٗمٞمفُاؾْمُتْخِدَم اظمت٤ٌمر 
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 (29)دذٍٚ 
كتائج ادؼاركات افبعدّية ٓشتجابات أؾراد ظقـة افدراشة حقل درجة ممارشة معؾؿل افسبقة اإلشالمقة 

  بؿديـة مؽة ادؽرمةفدورهؿ دم إبراز مضامغ إمـ افػؽري فدى ضالب ادرحؾة افثاكقية

تعزى دتغر مؽتب افسبقة وافتعؾقؿ افتابعة فف اددرشة 

 ايهاٌَ ادتٓٛب ايؼُاٍ ايٛطط ايؼشم ايػشب َهتب اإلػشاف

 ------ َهتب ايػشب

 ------ َهتب ايؼشم

  *5.42  *4.33---- َهتب ايٛطط

  *5.81  *4.45---- َهتب ايؼُاٍ

 --4.45- 4.33- -- َهتب ادتٓٛب

 --5.81- 5.42- -- َهتب ايهاٌَ

 ( = 0.05)دافة ظـد مستقى * 

 عمتقؾمٓم٤مت اؾمتج٤مسم٤مت أومراد قمٞمٜم٦م اًمدراؾم٦م طمقلوسم٤مًمٜمّٔمر إمم ٟمت٤مئ٩م اعم٘م٤مرٟم٤مت اًمٌٕمدّي٦م 

درضم٦م مم٤مرؾم٦م ُمٕمٚمٛمل اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م ًمدورهؿ ذم إسمراز ُمْم٤مُملم 

إُمـ اًمٗمٙمري ًمدى ـمالب اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م سمٛمديٜم٦م ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م شمٕمزى عمتٖمػم ُمٙمت٥م 

 ُيالطَمظ وضمقد ومروق ذات دًّٓم٦م إطمّم٤مئٞم٦م قمٜمد اًمؽمسمٞم٦م واًمتٕمٚمٞمؿ اًمت٤مسمٕم٦م ًمف اعمدرؾم٦م،

، ًمّم٤مًمح اعمدارس ذم ُمٙمت٥م اًمقؾمط وُمٙمت٥م اًمِمامل قمغم ( = 0.05)ُمًتقى اًمدًٓم٦م 

 .اعمدارس ذم ُمٙمت٥م اجلٜمقب وُمٙمت٥م اًمٙم٤مُمؾ

 سملم ( = 0.05) قمٜمد ُمًتقى اًمدًٓم٦مسمٞمٜمام مل شمٔمٝمر أي ومروق ذات دًٓم٦م إطمّم٤مئٞم٦م 

ُمتقؾمٓم٤مت اؾمتج٤مسم٤مت أومراد قمٞمٜم٦م اًمدراؾم٦م ًمّم٤مًمح اعمدارس ذم ُمٙمت٥م اًمٖمرب وُمٙمت٥م 

 .اًمنمق وُمٙمت٥م اجلٜمقب وُمٙمت٥م اًمٙم٤مُمؾ

وُيرضمع اًم٤ٌمطم٨م اًم٥ًٌم ذم ذًمؽ إمم أن سمٕمض ُمٙم٤مشم٥م اًمؽمسمٞم٦م واًمتٕمٚمٞمؿ شمريمز قمغم 

إيم٤ًمب اعمٕمٚمٛملم يمؾ ُم٤م هق ضمديد ذم جم٤مل ُمٕم٤مجل٦م اًمتحدي٤مت اًمٗمٙمري٦م اعمٕم٤مسة، سمٞمٜمام يٚم٘مك 

 ُمـاعم٘م٤مرٟم٤مت اًمٌٕمدّي٦م شمريمٞمزًا أىمؾ ُمـ ىمٌؾ اعمٙم٤مشم٥م إظمرى، وي١ميمد هذا ُم٤م أفمٝمرشمف ٟمت٤مئ٩م  

ًمّم٤مًمح اعمدارس ذم ُمٙمت٥م اًمقؾمط وُمٙمت٥م اًمِمامل قمغم وضمقد ومروق ذات دًّٓم٦م إطمّم٤مئٞم٦م 

 .اعمدارس ذم ُمٙمت٥م اجلٜمقب وُمٙمت٥م اًمٙم٤مُمؾ

شمٗمردت اًمدراؾم٦م احل٤مًمٞم٦م هبذه اًمٜمتٞمج٦م طمٞم٨م مل شمتٜم٤مول أي ُمـ اًمدراؾم٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م هذا 

.اعمتٖمػم سم٤مًمتحٚمٞمؾ
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:  َتػري عذد طٓٛات ارترب٠ يف زتاٍ ايتعًِٝثاّْٝا ــ
 (30)دذٍٚ 

ص كتائج حتؾقؾ افتبايـ إحادي   افدراشة ظقـةفؾػروق بغ متقشطات اشتجابات أؾراد  ()ُمؾخَّ

فدى ضالب ادرحؾة  حقل درجة ممارشة معؾؿل افسبقة اإلشالمقة فدورهؿ دم إبراز مضامغ إمـ افػؽري

افثاكقية بؿديـة مؽة ادؽرمة تعزى دتغر ظدد شـقات اخلزة دم جمال افتعؾقؿ 

  املشبعاتزتُٛع  ايتبأَٜصذس
 دسد١

 اذتش١ٜ
 (ف) ق١ُٝ  املشبعاتَتٛطط

َظت٣ٛ 
 ايذالي١

 449.327 2 898.654 بغ ادجؿقظات

 34.509 188 6487.640 داخؾ ادجؿقظات  *13.0210.000

  190 7386.293  ايهًّٞاجملُٛع

 .( =  0.05)دافة ظـد مستقى * 

    أٟمف شمقضمد ومروق ذات دًٓم٦م إطمّم٤مئٞم٦م قمٜمد ُمًتقى اًمدًٓم٦م (30)يتٌلمَّ ُمـ اجلّدول 

( = 0.05)  اؾمتج٤مسم٤مت أومراد قمٞمٜم٦م اًمدراؾم٦م طمقل درضم٦م مم٤مرؾم٦م ُمٕمٚمٛمل سملم ُمتقؾّمٓم٤مت

اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م ًمدورهؿ ذم إسمراز ُمْم٤مُملم إُمـ اًمٗمٙمري ًمدى 

اًمٓمالب سمٛمديٜم٦م ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م شمٕمزى عمتٖمػم قمدد ؾمٜمقات اخلؼمة ذم جم٤مل اًمتٕمٚمٞمؿ: طمٞم٨م 

 .(13.021)اعمحًقسم٦م  (ف)سمٚمٖم٧م ىمٞمٛم٦م 

درضم٦م  ُمتقؾمٓم٤مت اؾمتج٤مسم٤مت أومراد قمٞمٜم٦م اًمدراؾم٦م طمقلوعمٕمروم٦م ادم٤مه اًمٗمروق سملم 

مم٤مرؾم٦م ُمٕمٚمٛمل اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م ًمدورهؿ ذم إسمراز ُمْم٤مُملم إُمـ 

اًمٗمٙمري ًمدى اًمٓمالب سمٛمديٜم٦م ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م شمٕمزى عمتٖمػم قمدد ؾمٜمقات اخلؼمة ذم جم٤مل 

 شمؿَّ إضمراء اعم٘م٤مرٟم٤مت اًمٌٕمدّي٦م، طمٞم٨م ُمًتقى ُمـ اعمًتقي٤مت اًمثالصم٦م،، وًمّم٤مًمح أّي اًمتٕمٚمٞمؿ

  : اًمت٤مزمًمٚمٛم٘م٤مرٟم٤مت اًمٌٕمدّي٦م، يمام هق ُُمٌلمَّ ذم اجلّدول () ؿمٞمٗمٞمفُاؾْمُتْخِدَم اظمت٤ٌمر 
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 (31)دذٍٚ 
 افدراشة حقل درجة ممارشة معؾؿل افسبقة اإلشالمقة ظقـةكتائج ادؼاركات افبعدّية ٓشتجابات أؾراد 

  بؿديـة مؽة ادؽرمةفدورهؿ دم إبراز مضامغ إمـ افػؽري فدى ضالب ادرحؾة افثاكقية

تعزى دتغر ظدد شـقات اخلزة دم جمال افتعؾقؿ 

  ط١ٓ ؾأنجش21  ط20١ٓ ــ 11  طٓٛات ؾأق10ٌ عذد طٓٛات ارترب٠

 7.22- 6.90-  -  طٓٛات ؾأق10ٌ

 -- *6.90  ط20١ٓ ــ 11

 --  *7.22  ط١ٓ ؾأنجش21

 .( = 0.05)دافة ظـد مستقى * 

 عمتقؾمٓم٤مت اؾمتج٤مسم٤مت أومراد قمٞمٜم٦م اًمدراؾم٦م طمقلوسم٤مًمٜمّٔمر إمم ٟمت٤مئ٩م اعم٘م٤مرٟم٤مت اًمٌٕمدّي٦م 

درضم٦م مم٤مرؾم٦م ُمٕمٚمٛمل اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م ًمدورهؿ ذم إسمراز ُمْم٤مُملم 

إُمـ اًمٗمٙمري ًمدى ـمالب اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م سمٛمديٜم٦م ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م شمٕمزى عمتٖمػم قمدد ؾمٜمقات 

 ُيالطَمظ وضمقد ومروق ذات دًّٓم٦م إطمّم٤مئٞم٦م قمٜمد ُمًتقى اًمدًٓم٦م اخلؼمة ذم جم٤مل اًمتٕمٚمٞمؿ،

( = 0.05) ؾمٜم٦م وم٠ميمثر، واًمذيـ ظمؼمهتؿ  (21)، ًمّم٤مًمح اًمذيـ قمدد ؾمٜمقات ظمؼمهتؿ

 .ؾمٜمقات وم٠مىمؾ (10)ؾمٜم٦م قمغم اًمذيـ ظمؼمهتؿ  (20 ــ 11)

 سملم ( = 0.05) قمٜمد ُمًتقى اًمدًٓم٦مسمٞمٜمام مل شمٔمٝمر أي ومروق ذات دًٓم٦م إطمّم٤مئٞم٦م 

 (10)ُمتقؾمٓم٤مت اؾمتج٤مسم٤مت أومراد قمٞمٜم٦م اًمدراؾم٦م ًمّم٤مًمح اًمذيـ قمدد ؾمٜمقات ظمؼمهتؿ 

 .ؾمٜمقات وم٠مىمؾ

ويٕمزو اًم٤ٌمطم٨م ذًمؽ إمم أن ُمٕمٚمٛمل اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذوي اخلؼمة إقمغم يًٝمٛمقن 

سمِمٙمؾ أيمؼم ذم إسمراز ُمْم٤مُملم إُمـ اًمٗمٙمري ذم ُم٘مررات اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ويًتٓمٞمٕمقن 

شمقفمٞمػ ذًمؽ ظمالل قمٛمٚمٞم٦م شمدريًٝمؿ: ٟمٔمرًا ًمٚمخؼمة اًمتل يتٛمتٕمقن هب٤م ذم جم٤مل شمدريس 

 ٟمت٤مئ٩م هأفمٝمرتاعم٘مررات، وسم٤مًمت٤مزم يم٤من دورهؿ أومْمؾ ُمـ ذوي اخلؼمة إىمؾ، وي١ميمد هذا ُم٤م 

ًمّم٤مًمح اًمذيـ قمدد ؾمٜمقات  وضمقد ومروق ذات دًّٓم٦م إطمّم٤مئٞم٦م ُمـاعم٘م٤مرٟم٤مت اًمٌٕمدّي٦م 

 (10)ؾمٜم٦م قمغم اًمذيـ ظمؼمهتؿ  (20 ــ 11)ؾمٜم٦م وم٠ميمثر، واًمذيـ ظمؼمهتؿ سملم  (21)ظمؼمهتؿ 

 .ؾمٜمقات وم٠مىمؾ

شمٗمردت اًمدراؾم٦م احل٤مًمٞم٦م هبذه اًمٜمتٞمج٦م طمٞم٨م مل شمتٜم٤مول أي ُمـ اًمدراؾم٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م هذا 

.اعمتٖمػم سم٤مًمتحٚمٞمؾ
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: َتػري املؤٌٖ ايعًُٞثايجّا ــ 
 (32)دذٍٚ 

ص كتائج حتؾقؾ افتبايـ إحادي   افدراشة ظقـةفؾػروق بغ متقشطات اشتجابات أؾراد  ()ُمؾخَّ

 ادرحؾة حقل درجة ممارشة معؾؿل افسبقة اإلشالمقة فدورهؿ دم إبراز مضامغ إمـ افػؽري فدى ضالب

 بؿديـة مؽة ادؽرمة تعزى دتغر ادمهؾ افعؾؿل افثاكقية

  املشبعاتزتُٛع  ايتبأَٜصذس
 دسد١

 اذتش١ٜ
 (ف) ق١ُٝ  املشبعاتَتٛطط

َظت٣ٛ 
 ايذالي١

 86.845 2 173.689 بغ ادجؿقظات

 38.365 188 7212.604 داخؾ ادجؿقظات 0.107 2.264

  190 7386.293  ايهًّٞاجملُٛع

           شمقضمد ومروق ذات دًٓم٦م إطمّم٤مئٞم٦م قمٜمد ُمًتقى اًمدًٓم٦مٓ أٟمف  (32)يتٌلمَّ ُمـ اجلّدول 

( = 0.05)  اؾمتج٤مسم٤مت أومراد قمٞمٜم٦م اًمدراؾم٦م طمقل درضم٦م مم٤مرؾم٦م ُمٕمٚمٛمل سملم ُمتقؾّمٓم٤مت

اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م ًمدورهؿ ذم إسمراز ُمْم٤مُملم إُمـ اًمٗمٙمري ًمدى 

 (ف)اًمٓمالب سمٛمديٜم٦م ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م شمٕمزى عمتٖمػم اعم١مهؾ اًمٕمٚمٛمل، طمٞم٨م سمٚمٖم٧م ىمٞمٛم٦م 

 .(2.264)اعمحًقسم٦م 

ويرى اًم٤ٌمطم٨م أٟمف قمغم اًمرهمؿ ُمـ اظمتالف اعم١مهؾ اًمٕمٚمٛمل عمٕمٚمٛمل اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م 

إٓ أٟمف مل ختتٚمػ وضمٝم٦م ٟمٔمرهؿ طمقل درضم٦م مم٤مرؾم٦م ُمٕمٚمٛمل اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م 

اًمث٤مٟمقي٦م ًمدورهؿ ذم إسمراز ُمْم٤مُملم إُمـ اًمٗمٙمري، وىمد يٕمقد هذا إمم أن اعمٕمروم٦م وطمده٤م ٓ 

شمٙمٗمل سمؾ ٓ سمد أن شم٘مؽمن سم٤معمامرؾم٦م، وم٤معمٕمٚمؿ ىمد اُمتٚمؽ اعمٕمٚمقُم٤مت اًمٙمثػمة أصمٜم٤مء دراؾمتف 

ًمٚمحّمقل قمغم ُم١مهؾ قم٤مزم، وٟمتٞمج٦م ًمٕمدم شمقفمٞمٗمٝم٤م وم٢مهن٤م شمٌ٘مك سمال أصمر، وسم٤مًمت٤مزم مل ختتٚمػ 

 . وضمٝم٦م ٟمٔمرهؿ ووم٘م٤ًم عمتٖمػم اعم١مهؾ اًمٕمٚمٛمل

شمٗمردت اًمدراؾم٦م احل٤مًمٞم٦م هبذه اًمٜمتٞمج٦م طمٞم٨م مل شمتٜم٤مول أي ُمـ اًمدراؾم٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م هذا 

 .اعمتٖمػم سم٤مًمتحٚمٞمؾ
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: َتػري ايذٚسات ايتذسٜب١ٝ يف زتاٍ ايتدصصسابعّا ــ 
 (33)دذٍٚ 

ص كتائج حتؾقؾ افتبايـ إحادي   افدراشة ظقـةفؾػروق بغ متقشطات اشتجابات أؾراد  ()ُمؾخَّ

حقل درجة ممارشة معؾؿل افسبقة اإلشالمقة فدورهؿ دم إبراز مضامغ إمـ افػؽري فدى ضالب ادرحؾة 

افثاكقية بؿديـة مؽة ادؽرمة تعزى دتغر افدورات افتدريبقة دم جمال افتخصص 

  املشبعاتزتُٛع  ايتبأَٜصذس
 دسد١

 اذتش١ٜ
 (ف) ق١ُٝ  املشبعاتَتٛطط

َظت٣ٛ 
 ايذالي١

 177.991 3 533.974 بغ ادجؿقظات

 36.643 187 6852.319 داخؾ ادجؿقظات  *0.003 4.857

  190 7386.293  ايهًّٞاجملُٛع

 ( =  0.05)دافة ظـد مستقى * 

              أٟمف شمقضمد ومروق ذات دًٓم٦م إطمّم٤مئٞم٦م قمٜمد ُمًتقى اًمدًٓم٦م (33)يتٌلمَّ ُمـ اجلّدول 

( = 0.05)  اؾمتج٤مسم٤مت أومراد قمٞمٜم٦م اًمدراؾم٦م طمقل درضم٦م مم٤مرؾم٦م ُمٕمٚمٛمل سملم ُمتقؾّمٓم٤مت

اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م ًمدورهؿ ذم إسمراز ُمْم٤مُملم إُمـ اًمٗمٙمري وشمٕمزيزه٤م 

ًمدى اًمٓمالب سمٛمديٜم٦م ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م شمٕمزى عمتٖمػم اًمدورات اًمتدريٌٞم٦م ذم جم٤مل اًمتخّمص: 

 .(4.857)اعمحًقسم٦م  (ف)طمٞم٨م سمٚمٖم٧م ىمٞمٛم٦م 

درضم٦م  ُمتقؾمٓم٤مت اؾمتج٤مسم٤مت أومراد قمٞمٜم٦م اًمدراؾم٦م طمقلوعمٕمروم٦م ادم٤مه اًمٗمروق سملم 

مم٤مرؾم٦م ُمٕمٚمٛمل اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م ًمدورهؿ ذم إسمراز ُمْم٤مُملم إُمـ 

، وًمّم٤مًمح أّي اًمٗمٙمري ًمدى اًمٓمالب شمٕمزى عمتٖمػم اًمدورات اًمتدريٌٞم٦م ذم جم٤مل اًمتخّمص

 ؿمٞمٗمٞمف شمؿَّ إضمراء اعم٘م٤مرٟم٤مت اًمٌٕمدّي٦م، طمٞم٨م ُاؾْمُتْخِدَم اظمت٤ٌمر ُمًتقى ُمـ اعمًتقي٤مت إرسمٕم٦م،

 : اًمت٤مزمًمٚمٛم٘م٤مرٟم٤مت اًمٌٕمدّي٦م، يمام هق ُُمٌلمَّ ذم اجلّدول ()
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 (34)دذٍٚ 

 افدراشة حقل درجة ممارشة معؾؿل افسبقة اإلشالمقة ظقـةكتائج ادؼاركات افبعدّية ٓشتجابات أؾراد 

فدورهؿ دم إبراز مضامغ إمـ افػؽري فدى ضالب ادرحؾة افثاكقية بؿديـة مؽة ادؽرمة تعزى دتغر 

افدورات افتدريبقة دم جمال افتخصص 

 ثالخ دٚسات ؾأنجش دٚستإ دٚس٠ ٚاسذ٠ ال ٜٛدذ ايذٚسات ايتذسٜب١ٝ

 4.63- 3.73- -- ال ٜٛدذ

 3.22- 2.99- -- دٚس٠ ٚاسذ٠

 --  *2.99  *3.73 دٚستإ

 --  *3.22  *4.63 ثالخ دٚسات ؾأنجش

 ( = 0.05)دافة ظـد مستقى * 

 عمتقؾمٓم٤مت اؾمتج٤مسم٤مت أومراد قمٞمٜم٦م اًمدراؾم٦م طمقلوسم٤مًمٜمّٔمر إمم ٟمت٤مئ٩م اعم٘م٤مرٟم٤مت اًمٌٕمدّي٦م 

درضم٦م مم٤مرؾم٦م ُمٕمٚمٛمل اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ًمدورهؿ ذم إسمراز ُمْم٤مُملم إُمـ اًمٗمٙمري ًمدى 

ـمالب اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م سمٛمديٜم٦م ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م شمٕمزى عمتٖمػم اًمدورات اًمتدريٌٞم٦م ذم جم٤مل 

 ( = 0.05) ُيالطَمظ وضمقد ومروق ذات دًّٓم٦م إطمّم٤مئٞم٦م قمٜمد ُمًتقى اًمدًٓم٦م اًمتخّمص،

ًمدورشملم )واًمذيـ شمٚم٘مقا شمدري٤ًٌم  (ًمثالث دورات وم٠ميمثر)ًمّم٤مًمح اًمذيـ شمٚم٘مقا شمدري٤ًٌم 

دورة )واًمذيـ طمّمٚمقا قمغم ( ٓ يقضمد ًمدهيؿ دورات شمدريٌٞم٦م)قمغم اًمذيـ  (شمدريٌٞمتلم

 .(واطمدة

 سملم ( = 0.05) قمٜمد ُمًتقى اًمدًٓم٦مسمٞمٜمام مل شمٔمٝمر أي ومروق ذات دًٓم٦م إطمّم٤مئٞم٦م 

ٓ يقضمد ًمدهيؿ دورات )ُمتقؾمٓم٤مت اؾمتج٤مسم٤مت أومراد قمٞمٜم٦م اًمدراؾم٦م ًمّم٤مًمح اًمذيـ 

 (.دورة واطمدة)واًمذيـ طمّمٚمقا قمغم  (شمدريٌٞم٦م
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ويٕمزو اًم٤ٌمطم٨م ذًمؽ إمم أن ُمٕمٚمٛمل اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذوي اًمتدري٥م إقمغم ًمدهيؿ 

ىمدرة أقمغم قمغم ذم إسمراز ُمْم٤مُملم إُمـ اًمٗمٙمري وشمٕمزيزه٤م ًمدى ـمالب اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م 

واعمٕمٚمؿ اًمذي شمٚم٘مك شمدري٤ًٌم قمغم يمٞمٗمٞم٦م اًمتٕم٤مُمؾ ُمع ُمْم٤مُملم إُمـ اًمٗمٙمري أىمدر قمغم 

إسمرازه٤م ُمـ اعمٕمٚمؿ اًمذي مل يتٚمَؼ أي شمدري٥م، وسم٤مًمت٤مزم اظمتٚمٗم٧م وضمٝم٦م ٟمٔمرهؿ ووم٘م٤ًم عمتٖمػم 

 وضمقد ومروق ذات ُمـ ٟمت٤مئ٩م اعم٘م٤مرٟم٤مت اًمٌٕمدّي٦م هأفمٝمرتاًمدورات اًمتدريٌٞم٦م،، وي١ميمد هذا ُم٤م 

واًمذيـ شمٚم٘مقا شمدري٤ًٌم  (ًمثالث دورات وم٠ميمثر) ًمّم٤مًمح اًمذيـ شمٚم٘مقا شمدري٤ًٌم دًّٓم٦م إطمّم٤مئٞم٦م

واًمذيـ طمّمٚمقا قمغم  (ٓ يقضمد ًمدهيؿ دورات شمدريٌٞم٦م)قمغم اًمذيـ  (ًمدورشملم شمدريٌٞمتلم)

 .(دورة واطمدة)

شمٗمردت اًمدراؾم٦م احل٤مًمٞم٦م هبذه اًمٜمتٞمج٦م طمٞم٨م مل شمتٜم٤مول أي ُمـ اًمدراؾم٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م هذا 

.اعمتٖمػم سم٤مًمتحٚمٞمؾ

 ٍطؤاٍ ايظابعْتا٥ر ا  :
هؾ تقجد ظالؿة ارتباضقة دافة بغ مضامغ إمـ افػؽري :  قمغماًم٤ًمسمعيٜمصُّ اًم١ًمال 

؟ مـ وجفة كظر ظقـة افدراشةدم مؼررات افسبقة اإلشالمقة دم ادرحؾة افثاكقية 

 وًمإلضم٤مسم٦م قمـ هذا اًم١ًمال، وًمٚمٙمِمػ قمـ اًمٕمالىم٦م آرشم٤ٌمـمٞمف سملم ُمْم٤مُملم إُمـ

اًمٗمٙمري ذم ُم٘مررات اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمر قمٞمٜم٦م اًمدراؾم٦م، شمؿَّ 

 :يقوح هذه اًمٕمالىم٦م (35)، واجلدول ()طم٤ًمب ُمٕم٤مُمالت آرشم٤ٌمط سمػمؾمقن 



   179 
 

 

 (35)دذٍٚ 
بغ مضامغ إمـ افػؽري دم مؼررات افسبقة اإلشالمقة  ()مصػقؾة معامالت آرتباط برشقن 

 ظقـة افدراشةدم ادرحؾة افثاكقية مـ وجفة كظر 

 املتػريات ّ
غشغ عكٝذ٠ 

اإلميإ يف ْؿٛغ 
 ايطالب

حتكٝل ايٛطط١ٝ 
ٚاالعتذاٍ يف ْؿٛغ 

 ايطالب
طاع١ ٚال٠ األَش 
 ٚيضّٚ ادتُاع١

عالق١ األ١َ 
اإلطال١َٝ َع 

 غريٖا َٔ األَِ

ت١ُٝٓ ايتؿهري 
ٚاذتٛاس اإلجيابٞ 

 يذ٣ ايطالب
َطاَني مجٝع 

األَٔ ايؿهشٟ

1

غشغ عكٝذ٠ 
اإلميإ يف ْؿٛغ 

ايطالب
-0.769** 0.725** 0.595** 0.511** 0.838** 

2

حتكٝل ايٛطط١ٝ 
ٚاالعتذاٍ يف 
ْؿٛغ ايطالب

0.769** -0.767** 0.655** 0.582** 0.861** 

3
طاع١ ٚال٠ األَش 
ٚيضّٚ ادتُاع١

0.725** 0.767** -0.743** 0.632** 0.897** 

4

عالق١ األ١َ 
اإلطال١َٝ َع 

غريٖا َٔ األَِ
0.595** 0.655** 0.743** -0.739** 0.862** 

5

ت١ُٝٓ ايتؿهري 
ٚاذتٛاس اإلجيابٞ 

يذ٣ ايطالب
0.511** 0.582** 0.632** 0.739** -0.830** 

َطاَني مجٝع 
 األَٔ ايؿهشٟ

0.838** 0.861** 0.897** 0.862** 0.830** -

 .( = 0.01)دافة ظـد مستقى * 

يتٌلم ُمـ اجلدول اًم٤ًمسمؼ أن هٜم٤مك قمالىم٦م ارشم٤ٌمـمٞمف ُمقضم٦ٌم سملم مجٞمع ُمْم٤مُملم إُمـ 

اًمٗمٙمري ذم ُم٘مررات اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمر قمٞمٜم٦م اًمدراؾم٦م 

 .( = 0.01)قمٜمد ُمًتقى اًمدًٓم٦م 

همرس قم٘مٞمدة اإليامن ذم ٟمٗمقس اًمٓمالب طمٞم٨م سمٚمغ ُمٕم٤مُمؾ آرشم٤ٌمط سمػمؾمقن اًمٙمكم سملم 

وسملم مجٞمع ُمْم٤مُملم إُمـ اًمٗمٙمري ذم ُم٘مررات اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م 

(.قمالىم٦م ـمردي٦م)، ويٕمتؼم ُمٕم٤مُمؾ آرشم٤ٌمط ُمرشمٗمع، وقمٚمٞمف شمٙمقن اًمٕمالىم٦م سمٞمٜمٝمام (0.838)  

حت٘مٞمؼ اًمقؾمٓمٞم٦م وآقمتدال ذم ٟمٗمقس اًمٓمالب يمام سمٚمغ ُمٕم٤مُمؾ آرشم٤ٌمط سمػمؾمقن اًمٙمكم سملم 

وسملم مجٞمع ُمْم٤مُملم إُمـ اًمٗمٙمري ذم ُم٘مررات اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م 

(.قمالىم٦م ـمردي٦م)، ويٕمتؼم ُمٕم٤مُمؾ آرشم٤ٌمط ُمرشمٗمع، وقمٚمٞمف شمٙمقن اًمٕمالىم٦م سمٞمٜمٝمام (0.861)  
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وسملم ـم٤مقم٦م وٓة إُمر وًمزوم اجلامقم٦م يمام سمٚمغ ُمٕم٤مُمؾ آرشم٤ٌمط سمػمؾمقن اًمٙمكم سملم 

، (0.897)مجٞمع ُمْم٤مُملم إُمـ اًمٗمٙمري ذم ُم٘مررات اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م 

 .(قمالىم٦م ـمردي٦م)ويٕمتؼم ُمٕم٤مُمؾ آرشم٤ٌمط ُمرشمٗمع، وقمٚمٞمف شمٙمقن اًمٕمالىم٦م سمٞمٜمٝمام 

قمالىم٦م إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ُمع همػمه٤م ُمـ يمام سمٚمغ ُمٕم٤مُمؾ آرشم٤ٌمط سمػمؾمقن اًمٙمكم سملم 

وسملم مجٞمع ُمْم٤مُملم إُمـ اًمٗمٙمري ذم ُم٘مررات اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م إُمؿ 

 (.قمالىم٦م ـمردي٦م)، ويٕمتؼم ُمٕم٤مُمؾ آرشم٤ٌمط ُمرشمٗمع، وقمٚمٞمف شمٙمقن اًمٕمالىم٦م سمٞمٜمٝمام (0.862)

 شمٜمٛمٞم٦م اًمتٗمٙمػم واحلقار اإلجي٤ميب ًمدى اًمٓمالبيمام سمٚمغ ُمٕم٤مُمؾ آرشم٤ٌمط سمػمؾمقن اًمٙمكم سملم 

وسملم مجٞمع ُمْم٤مُملم إُمـ اًمٗمٙمري ذم ُم٘مررات اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م 

(.قمالىم٦م ـمردي٦م)، ويٕمتؼم ُمٕم٤مُمؾ آرشم٤ٌمط ُمرشمٗمع، وقمٚمٞمف شمٙمقن اًمٕمالىم٦م سمٞمٜمٝمام (0.830)  

ويٕمزو اًم٤ٌمطم٨م ذًمؽ إمم أن مجٞمع ُمْم٤مُملم إُمـ اًمٗمٙمري شمِمٙمؾ يماًل ُمتٙم٤مُماًل ٓ يٛمٙمـ 

اًمٗمّمؾ سمٞمٜمٝم٤م، أو وضمقد سمٕمْمٝم٤م ُمٜمٗمّماًل قمـ أظمر، ومٝمٜم٤مك شمداظمؾ ومٞمام سملم ُمقوققم٤مهت٤م، 

. وًمذًمؽ وم٢من أي ظمٚمؾ ذم شمٓمٌٞمؼ أي ُمْمٛمقن ُمـ اعمْم٤مُملم ي١مصمر قمغم شمٓمٌٞمؼ اعمْم٤مُملم إظمرى

ومٛمثاًل إذا مل شمتقصمؼ ًمدى ـم٤مًم٥م اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م اًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م ذم ٟمٗمًف ومٚمـ حيؽمم وزم إُمر 

وحيرص قمغم ـم٤مقمتف، يمام ًمـ يًتِمٕمر ظمٓمقرة اًمٖمزو اًمٗمٙمري واًمث٘م٤مذم، وًمـ يدرك ُم٤ًمقمل 

اًمٗمرق واًمٗمئ٤مت اًمْم٤مًم٦م وأهداومٝم٤م اهلداُم٦م، وقمٙمس ذًمؽ ؾمٚمٞمؿ، وم٢مذا شمؿ شمٜمٛمٞم٦م اًمٕم٘مٞمدة ذم ٟمٗمقس 

اًمٓمالب وم٢مهنؿ حيرصقن قمغم شمٓمٌٞم٘مٝم٤م سمجٛمٞمع ُم٤م شمتْمٛمٜمف ُمـ ىمٞمؿ: يم٤مطمؽمام اًمٕمٚمامء وـم٤مقم٦م 

احل٤ميمؿ، وُمٕمروم٦م أهمراض اًمٗمئ٤مت اًمْم٤مًم٦م وهم٤مي٤مهت٤م ذم زقمزقم٦م أُمـ اعمجتٛمع اعمًٚمؿ، وسم٤مًمت٤مزم 

 .يٙمقن هلؿ دور ذم ُمقاضمٝمتٝم٤م

وقمٚمٞمف وم٢من شمٓمٌٞمؼ أي ُمْمٛمقن ُمـ ُمْم٤مُملم إُمـ اًمٗمٙمري يًتٚمزم وضمقد مجٞمع ُمْم٤مُملم 

 .إُمـ اًمٗمٙمري إظمرى

شمٗمردت اًمدراؾم٦م احل٤مًمٞم٦م هبذه اًمٜمتٞمج٦م طمٞم٨م مل شمتٜم٤مول أي ُمـ اًمدراؾم٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م هذا 

 .اعمتٖمػم سم٤مًمتحٚمٞمؾ

 ٱٱٱ
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 :وتتؽقن مـ

 ًَدص ْتا٥ر ايذساط١. 

 ايتٛصٝات  .

 ايذساطات املكرتس١. 

 املصادس ٚاملشادع. 
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 اخلامتة

اًمدراؾم٦م احل٤مًمٞم٦م  إًمٞمٝم٤م ت أسمرز اًمٜمت٤مئ٩م اًمتل شمقصؾذه اخل٤ممت٦ميتٜم٤مول اًم٤ٌمطم٨م ذم ه

. واًمدراؾم٤مت اعم٘مؽمطم٦م، صمؿ شم٘مديؿ سمٕمض اًمتقصٞم٤مت (اًمٜمٔمري واعمٞمداين)سمج٤مٟمٌٞمٝم٤م 

 ايذساط١ًَدص ْتا٥ر : أٚاّل: 

 :أ ــ ْتا٥ر ايذساط١ يف ادتاْب ايٓظشٟ
 :أهؿ افـتائج افتل تقصؾت إفقفا افدراشة دم اجلاكب افـظرييعرض افباحث ؾقام يع 

: إن إُمـ اًمٗمٙمري ذم ُم٘مررات اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م ي٘مّمد سمف (1)

مح٤مي٦م قم٘م٤مئد اًمٓمالب ُمـ اًمٖمٚمق واًمتٓمرف واخلروج قمـ ُمٜمٝم٩م اًمقؾمٓمٞم٦م 

وآقمتدال، واًمٕمٛمؾ قمغم ؾمالُم٦م قم٘مقهلؿ وومٝمٛمٝمؿ ُمـ اٟمحراف اًمًٚمقك 

وإومٙم٤مر وإظمالق، وإيم٤ًمهبؿ ُمٜم٤مقم٦م ود اًمتٖمرير هبؿ وُم٤م حي٤مك ُٕمتٝمؿ 

 .اإلؾمالُمٞم٦م ووـمٜمٝمؿ

يًتٛمد إُمـ اًمٗمٙمري ذم اإلؾمالم ضمذوره ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م يمٛمّمدريـ  (2)

أؾم٤مؾمٞملم ًمٚمتنميع وحي٘مؼ شمالطمؿ إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ووطمدهت٤م ذم اًمٗمٙمر واعمٜمٝم٩م 

 .واًمًٚمقك واًمٖم٤مي٦م

إن شم٘مقي٦م اًمقازع اًمديٜمل وشمٕمٛمٞمؼ آٟمتامء اًمقـمٜمل ًمدى اًمٓمالب يٕمتؼم ُمـ أهؿ  (3)

 .وآيمد قمقاُمؾ سمٜم٤مء إُمـ اًمٗمٙمري ذم اإلؾمالم

آٟمحراف اًمٗمٙمري ُمٞمؾ وقمدول قمـ ضم٤مدة اًمقؾمٓمٞم٦م وآقمتدال إمم اًمتٓمرف  (4)

 .واعمٖم٤مٓة، ذم إظمذ سمتٕم٤مًمٞمؿ اًمديـ وأطمٙم٤مُمف

اًمٌدع ذم اًمديـ ُمـ أقمٔمؿ إؾم٤ٌمب اًمتل حتٞمد سم٤مُٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م قمـ اعمٜمٝم٩م  (5)

 .اًمّمحٞمح واًمٗمٙمر اًمًٚمٞمؿ
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ُيٕمد اًمٖمزو اًمٗمٙمري ُمـ أسمرز وأظمٓمر اًمتحدي٤مت اعمٕم٤مسة اًمتل شمقاضمف إُمـ  (6)

 .اًمٗمٙمري

إن طم٤مضم٦م هذا اًمٕمٍم شمًتدقمل آهتامم سم٠مؾمٚمقب اًمؽمسمٞم٦م سم٤محلقار واؾمتخداُمف  (7)

 .آؾمتخدام إُمثؾ ُمع اًمٓمالب

إن أهداف ؾمٞم٤مؾم٦م اًمتٕمٚمٞمؿ سم٤معمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م شمٕمزز إُمـ اًمٗمٙمري  (8)

 .وشمًٕمك ًمتح٘مٞم٘مف ًمدى ـمالب اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م

 :ب ــ ْتا٥ر ايذساط١ يف ادتاْب املٝذاْٞ
 :أهؿ افـتائج افتل تقصؾت إفقفا افدراشة دم اجلاكب ادقداينيعرض افباحث ؾقام يع 

أفمٝمرت اًمٜمت٤مئ٩م أن اطمتقاء ُم٘مررات اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م قمغم  -1

همرس قم٘مٞمدة اإليامن ذم ٟمٗمقس )ُمْم٤مُملم إُمـ اًمٗمٙمري اعمتٕمٚم٘م٦م سمٛمحقر 

 (.سمدرضم٦م يمٌػمة)ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمر قمٞمٜم٦م اًمدراؾم٦م يم٤من  (اًمٓمالب

أفمٝمرت اًمٜمت٤مئ٩م أن اطمتقاء ُم٘مررات اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م قمغم  -2

حت٘مٞمؼ اًمقؾمٓمٞم٦م وآقمتدال ذم )ُمْم٤مُملم إُمـ اًمٗمٙمري اعمتٕمٚم٘م٦م سمٛمحقر 

 (.سمدرضم٦م يمٌػمة)ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمر قمٞمٜم٦م اًمدراؾم٦م يم٤من  (ٟمٗمقس اًمٓمالب

أفمٝمرت اًمٜمت٤مئ٩م أن اطمتقاء ُم٘مررات اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م قمغم  -3

 (ـم٤مقم٦م وٓة إُمر وًمزوم اجلامقم٦م)ُمْم٤مُملم إُمـ اًمٗمٙمري اعمتٕمٚم٘م٦م سمٛمحقر 

 .(سمدرضم٦م يمٌػمة)ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمر قمٞمٜم٦م اًمدراؾم٦م يم٤من 

أفمٝمرت اًمٜمت٤مئ٩م أن اطمتقاء ُم٘مررات اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م قمغم  -4

قمالىم٦م إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ُمع همػمه٤م )ُمْم٤مُملم إُمـ اًمٗمٙمري اعمتٕمٚم٘م٦م سمٛمحقر 

 (.سمدرضم٦م ُمتقؾمٓم٦م)ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمر قمٞمٜم٦م اًمدراؾم٦م يم٤من  (ُمـ إُمؿ

أفمٝمرت اًمٜمت٤مئ٩م أن اطمتقاء ُم٘مررات اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م قمغم  -5

شمٜمٛمٞم٦م اًمتٗمٙمػم واحلقار اإلجي٤ميب ًمدى )ُمْم٤مُملم إُمـ اًمٗمٙمري اعمتٕمٚم٘م٦م سمٛمحقر 

 (.سمدرضم٦م ُمتقؾمٓم٦م)ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمر قمٞمٜم٦م اًمدراؾم٦م يم٤من  (اًمٓمالب
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أفمٝمرت اًمٜمت٤مئ٩م أن إؾمٝم٤مم ُم٘مررات اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م ذم  -6

اًمتّمدي ًمٚمتحدي٤مت اًمٗمٙمري٦م اعمٕم٤مسة ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمر قمٞمٜم٦م اًمدراؾم٦م يم٤من 

 .(سمدرضم٦م ُمتقؾمٓم٦م)

أفمٝمرت اًمٜمت٤مئ٩م أن مم٤مرؾم٦م ُمٕمٚمٛمل اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م  -7

ًمدورهؿ ذم إسمراز ُمْم٤مُملم إُمـ اًمٗمٙمري وشمٕمزيزه٤م ًمدى اًمٓمالب ُمـ وضمٝم٦م 

 .(سمدرضم٦م ُمتقؾمٓم٦م)ٟمٔمر قمٞمٜم٦م اًمدراؾم٦م يم٤مٟم٧م 

سمٞمٜم٦م اًمٜمت٤مئ٩م وضمقد ومــروق ذات دًٓمــــ٦م إطمّم٤مئٞم٦م قمٜمــــد ُمًتـــقى اًمدًٓم٦م  -8

( = 0.05) سملم اؾمتج٤مسم٤مت أومراد قمٞمٜم٦م اًمدراؾم٦م طمقل درضم٦م اطمتقاء 

ُم٘مررات اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م عمْم٤مُملم إُمـ اًمٗمٙمري شمٕمزى 

وقمٜمد اؾمتخدام اظمت٤ٌمر . عمتٖمػم ُمٙمت٥م اًمؽمسمٞم٦م واًمتٕمٚمٞمؿ اًمت٤مسمٕم٦م ًمف اعمدرؾم٦م

ًمٚمٛم٘م٤مرٟم٤مت اًمٌٕمدّي٦م اشمْمح أن اًمٗمروق يم٤مٟم٧م ًمّم٤مًمح اعمدارس ذم  (ؿمٞمٗمٞمف)

ُمٙمت٥م اًمٖمرب وُمٙمت٥م اًمقؾمط وُمٙمت٥م اًمِمامل قمغم اعمدارس ذم ُمٙمت٥م 

اجلٜمقب وُمٙمت٥م اًمٙم٤مُمؾ، سمٞمٜمام مل شمٔمٝمر أي ومروق ًمّم٤مًمح اعمدارس ذم ُمٙمت٥م 

 .اًمنمق وُمٙمت٥م اجلٜمقب وُمٙمت٥م اًمٙم٤مُمؾ

سمٞمٜم٦م اًمٜمت٤مئ٩م وضمقد ومــروق ذات دًٓمــــ٦م إطمّم٤مئٞم٦م قمٜمــــد ُمًتـــقى اًمدًٓم٦م  -9

( = 0.05) سملم اؾمتج٤مسم٤مت أومراد قمٞمٜم٦م اًمدراؾم٦م طمقل درضم٦م اطمتقاء 

ُم٘مررات اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م عمْم٤مُملم إُمـ اًمٗمٙمري شمٕمزى 

ًمٚمٛم٘م٤مرٟم٤مت  (ؿمٞمٗمٞمف)وقمٜمد اظمت٤ٌمر . عمتٖمػم قمدد ؾمٜمقات اخلؼمة ذم جم٤مل اًمتٕمٚمٞمؿ

 (21)اًمٌٕمدّي٦م اشمْمح أن اًمٗمروق يم٤مٟم٧م ًمّم٤مًمح اًمذيـ قمدد ؾمٜمقات ظمؼمهتؿ 

 (10)ؾمٜم٦م قمغم اًمذيـ ظمؼمهتؿ  (20 ــ 11)ؾمٜم٦م وم٠ميمثر واًمذيـ ظمؼمهتؿ سملم 

سمٞمٜمام مل شمٔمٝمر أي ومروق ًمّم٤مًمح اًمذيـ قمدد ؾمٜمقات ظمؼمهتؿ . ؾمٜمقات وم٠مىمؾ

 .ؾمٜمقات وم٠مىمؾ (10)
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أفمٝمرت اًمٜمت٤مئ٩م أٟمف ٓ شمقضمد ومروق ذات دًٓم٦م إطمّم٤مئٞم٦م قمٜمد ُمًتقى اًمدًٓم٦م  -10

( = 0.05) سملم اؾمتج٤مسم٤مت أومراد اًمٕمٞمٜم٦م طمقل درضم٦م اطمتقاء ُم٘مررات اًمؽمسمٞم٦م 

اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م عمْم٤مُملم إُمـ اًمٗمٙمري شمٕمزى عمتٖمػم اعم١مهؾ 

 .اًمٕمٚمٛمل

سمٞمٜم٦م اًمٜمتــــ٤مئ٩م وضمـــــقد ومروق ذات دًٓم٦م إطمّم٤مئٞم٦م قمٜمــد ُمًتـــقى اًمدًٓم٦م  -11

( = 0.05) سملم اؾمتج٤مسم٤مت أومراد قمٞمٜم٦م اًمدراؾم٦م طمقل درضم٦م اطمتقاء 

ُم٘مررات اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م عمْم٤مُملم إُمـ اًمٗمٙمري شمٕمزى 

 (ؿمٞمٗمٞمف)وقمٜمد اؾمتخدام اظمت٤ٌمر . عمتٖمػم اًمدورات اًمتدريٌٞم٦م ذم جم٤مل اًمتّمص

ًمٚمٛم٘م٤مرٟم٤مت اًمٌٕمدّي٦م اشمْمح أن هذه اًمٗمروق يم٤مٟم٧م ًمّم٤مًمح اًمذيـ شمٚم٘مقا شمدري٤ًٌم 

واًمذيـ  (ٓ يقضمد ًمدهيؿ دورات شمدريٌٞم٦م)قمغم اًمذيـ  (ًمثالث دورات وم٠ميمثر)

، يمام يالطمظ وضمقد ومروق ًمّم٤مًمح اًمذيـ شمٚم٘مقا (دورة واطمدة)طمّمٚمقا قمغم 

سمٞمٜمام مل شمٔمٝمر  (ٓ يقضمد ًمدهيؿ دورات شمدريٌٞم٦م)قمغم اًمذيـ  (دورشملم شمدريٌٞمتلم)

واًمذيـ طمّمٚمقا  (ٓ يقضمد ًمدهيؿ دورات شمدريٌٞم٦م)أي ومروق ًمّم٤مًمح اًمذيـ 

 .(دورة واطمدة)قمغم 

سمٞمٜم٦م اًمٜمت٤مئــــ٩م وضمـــقد ومــروق ذات دًٓم٦م إطمّم٤مئٞم٦م قمٜمــــد ُمًتقى اًمدًٓم٦م  -12

( = 0.05) سملم اؾمتج٤مسم٤مت أومراد قمٞمٜم٦م اًمدراؾم٦م طمقل درضم٦م إؾمٝم٤مم ُم٘مررات 

اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م ذم اًمتّمدي ًمٚمتحدي٤مت اًمٗمٙمري٦م اعمٕم٤مسة 

وقمٜمد اؾمتخدام اظمت٤ٌمر . شمٕمزى عمتٖمػم ُمٙمت٥م اًمؽمسمٞم٦م واًمتٕمٚمٞمؿ اًمت٤مسمٕم٦م ًمف اعمدرؾم٦م

ًمٚمٛم٘م٤مرٟم٤مت اًمٌٕمدّي٦م اشمْمح أن هذه اًمٗمروق يم٤مٟم٧م ًمّم٤مًمح اعمدارس ذم  (ؿمٞمٗمٞمف)

ُمٙمت٥م اًمٖمرب وُمٙمت٥م اًمقؾمط وُمٙمت٥م اًمِمامل قمغم اعمدارس ذم ُمٙمت٥م 

سمٞمٜمام مل شمٔمٝمر أي ومروق ًمّم٤مًمح اعمدارس ذم ُمٙمت٥م . اجلٜمقب وُمٙمت٥م اًمٙم٤مُمؾ

 .اًمنمق وُمٙمت٥م اجلٜمقب وُمٙمت٥م اًمٙم٤مُمؾ
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سمٞمٜم٦م اًمٜمتـــ٤مئ٩م وضمـــقد ومــــروق ذات دًٓم٦م إطمّم٤مئٞم٦م قمٜمد ُمًتـــقى اًمدًٓم٦م  -13

( = 0.05) سملم اؾمتج٤مسم٤مت أومراد قمٞمٜم٦م اًمدراؾم٦م طمقل درضم٦م إؾمٝم٤مم ُم٘مررات 

اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م ذم اًمتّمدي ًمٚمتحدي٤مت اًمٗمٙمري٦م اعمٕم٤مسة 

وقمٜمد اؾمتخدام اظمت٤ٌمر . شمٕمزى عمتٖمػم قمدد ؾمٜمقات اخلؼمة ذم جم٤مل اًمتٕمٚمٞمؿ

ًمٚمٛم٘م٤مرٟم٤مت اًمٌٕمدّي٦م اشمْمح أن هذه اًمٗمروق يم٤مٟم٧م ًمّم٤مًمح اًمذيـ قمدد  (ؿمٞمٗمٞمف)

ؾمٜم٦م قمغم  (20 ــ 11)ؾمٜم٦م وم٠ميمثر واًمذيـ ظمؼمهتؿ سملم  (21)ؾمٜمقات ظمؼمهتؿ 

سمٞمٜمام مل شمٔمٝمر أي ومروق ًمّم٤مًمح اًمذيـ قمدد . ؾمٜمقات وم٠مىمؾ (10)اًمذيـ ظمؼمهتؿ 

 .ؾمٜمقات وم٠مىمؾ (10)ؾمٜمقات ظمؼمهتؿ 

أفمٝمرت اًمٜمت٤مئ٩م أٟمف ٓ شمقضمد ومروق ذات دًٓم٦م إطمّم٤مئٞم٦م قمٜمد ُمًتقى اًمدًٓم٦م  -14

( = 0.05) سملم اؾمتج٤مسم٤مت أومراد قمٞمٜم٦م اًمدراؾم٦م طمقل درضم٦م إؾمٝم٤مم ُم٘مررات 

اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م ذم اًمتّمدي ًمٚمتحدي٤مت اًمٗمٙمري٦م اعمٕم٤مسة 

 .شمٕمزى عمتٖمػم اعم١مهؾ اًمٕمٚمٛمل

سمٞمٜم٦م اًمٜمتـــ٤مئ٩م وضمـــقد ومــــروق ذات دًٓم٦م إطمّم٤مئٞم٦م قمٜمد ُمًتـــقى اًمدًٓم٦م  -15

( = 0.05) سملم اؾمتج٤مسم٤مت أومراد قمٞمٜم٦م اًمدراؾم٦م طمقل درضم٦م إؾمٝم٤مم ُم٘مررات 

اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م ذم اًمتّمدي ًمٚمتحدي٤مت اًمٗمٙمري٦م اعمٕم٤مسة 

وقمٜمد اؾمتخدام اظمت٤ٌمر . شمٕمزى عمتٖمػم اًمدورات اًمتدريٌٞم٦م ذم جم٤مل اًمتخّمص

ًمٚمٛم٘م٤مرٟم٤مت اًمٌٕمدّي٦م اشمْمح أن هذه اًمٗمروق يم٤مٟم٧م ًمّم٤مًمح اًمذيـ شمٚم٘مقا  (ؿمٞمٗمٞمف)

قمغم  (ًمدورشملم شمدريٌٞمتلم)واًمذيـ شمٚم٘مقا شمدري٤ًٌم  (ًمثالث دورات وم٠ميمثر)شمدري٤ًٌم 

. واًمذيـ طمّمٚمقا قمغم دورة واطمدة (ٓ يقضمد ًمدهيؿ دورات شمدريٌٞم٦م)اًمذيـ 

 (ٓ يقضمد ًمدهيؿ دورات شمدريٌٞم٦م)سمٞمٜمام مل شمٔمٝمر أي ومروق ًمّم٤مًمح اًمذيـ 

 .(دورة واطمدة)واًمذيـ طمّمٚمقا قمغم 
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سمٞمٜم٦م اًمٜمتـــ٤مئ٩م وضمـــقد ومــــروق ذات دًٓم٦م إطمّم٤مئٞم٦م قمٜمد ُمًتـــقى اًمدًٓم٦م  -16

( = 0.05) سملم اؾمتج٤مسم٤مت أومراد قمٞمٜم٦م اًمدراؾم٦م طمقل درضم٦م مم٤مرؾم٦م ُمٕمٚمٛمل 

اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م ًمدورهؿ ذم إسمراز ُمْم٤مُملم إُمـ اًمٗمٙمري 

وشمٕمزيزه٤م ًمدى اًمٓمالب شمٕمزى عمتٖمػم ُمٙمت٥م اًمؽمسمٞم٦م واًمتٕمٚمٞمؿ اًمت٤مسمٕم٦م ًمف 

ًمٚمٛم٘م٤مرٟم٤مت اًمٌٕمدّي٦م اشمْمح أن هذه  (ؿمٞمٗمٞمف)وقمٜمد اؾمتخدام اظمت٤ٌمر . اعمدرؾم٦م

اًمٗمروق يم٤مٟم٧م ًمّم٤مًمح اعمدارس ذم ُمٙمت٥م اًمقؾمط وُمٙمت٥م اًمِمامل قمغم 

سمٞمٜمام مل شمٔمٝمر أي ومروق ًمّم٤مًمح . اعمدارس ذم ُمٙمت٥م اجلٜمقب وُمٙمت٥م اًمٙم٤مُمؾ

 .اعمدارس ذم ُمٙمت٥م اًمٖمرب وُمٙمت٥م اًمنمق وُمٙمت٥م اجلٜمقب وُمٙمت٥م اًمٙم٤مُمؾ

سمٞمٜم٦م اًمٜمتـــ٤مئ٩م وضمـــقد ومــــروق ذات دًٓم٦م إطمّم٤مئٞم٦م قمٜمد ُمًتـــقى اًمدًٓم٦م  -17

( = 0.05) سملم اؾمتج٤مسم٤مت أومراد قمٞمٜم٦م اًمدراؾم٦م طمقل درضم٦م مم٤مرؾم٦م ُمٕمٚمٛمل 

اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م ًمدورهؿ ذم إسمراز ُمْم٤مُملم إُمـ اًمٗمٙمري 

. وشمٕمزيزه٤م ًمدى اًمٓمالب شمٕمزى عمتٖمػم قمدد ؾمٜمقات اخلؼمة ذم جم٤مل اًمتٕمٚمٞمؿ

ًمٚمٛم٘م٤مرٟم٤مت اًمٌٕمدّي٦م اشمْمح أن هذه اًمٗمروق  (ؿمٞمٗمٞمف)وقمٜمد اؾمتخدام اظمت٤ٌمر 

ؾمٜم٦م وم٠ميمثر واًمذيـ ظمؼمهتؿ  (21)يم٤مٟم٧م ًمّم٤مًمح اًمذيـ قمدد ؾمٜمقات ظمؼمهتؿ 

سمٞمٜمام مل شمٔمٝمر أي . ؾمٜمقات وم٠مىمؾ (10)ؾمٜم٦م قمغم اًمذيـ ظمؼمهتؿ  (20 ــ 11)سملم 

 .ؾمٜمقات وم٠مىمؾ (10)ومروق ًمّم٤مًمح اًمذيـ قمدد ؾمٜمقات ظمؼمهتؿ 

أفمٝمرت اًمٜمت٤مئ٩م أٟمف ٓ شمقضمد ومروق ذات دًٓم٦م إطمّم٤مئٞم٦م قمٜمد ُمًتقى اًمدًٓم٦م  -18

( = 0.05) سملم اؾمتج٤مسم٤مت أومراد قمٞمٜم٦م اًمدراؾم٦م طمقل درضم٦م مم٤مرؾم٦م ُمٕمٚمٛمل 

اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م ًمدورهؿ ذم إسمراز ُمْم٤مُملم إُمـ اًمٗمٙمري 

 .وشمٕمزيزه٤م ًمدى اًمٓمالب شمٕمزى عمتٖمػم اعم١مهؾ اًمٕمٚمٛمل

سمٞمٜم٦م اًمٜمتـــ٤مئ٩م وضمـــقد ومــــروق ذات دًٓم٦م إطمّم٤مئٞم٦م قمٜمد ُمًتـــقى اًمدًٓم٦م  -19

( = 0.05) سملم اؾمتج٤مسم٤مت أومراد قمٞمٜم٦م اًمدراؾم٦م طمقل درضم٦م مم٤مرؾم٦م ُمٕمٚمٛمل 

اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م ًمدورهؿ ذم إسمراز ُمْم٤مُملم إُمـ اًمٗمٙمري 
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. وشمٕمزيزه٤م ًمدى اًمٓمالب شمٕمزى عمتٖمػم اًمدورات اًمتدريٌٞم٦م ذم جم٤مل اًمتخّمص

ًمٚمٛم٘م٤مرٟم٤مت اًمٌٕمدّي٦م اشمْمح أن هذه اًمٗمروق  (ؿمٞمٗمٞمف)وقمٜمد اؾمتخدام اظمت٤ٌمر 

واًمذيـ شمٚم٘مقا شمدري٤ًٌم  (ًمثالث دورات وم٠ميمثر)يم٤مٟم٧م ًمّم٤مًمح اًمذيـ شمٚم٘مقا شمدري٤ًٌم 

واًمذيـ  (ٓ يقضمد ًمدهيؿ دورات شمدريٌٞم٦م)قمغم اًمذيـ  (ًمدورشملم شمدريٌٞمتلم)

ٓ يقضمد )سمٞمٜمام مل شمٔمٝمر أي ومروق ًمّم٤مًمح اًمذيـ . (دورة واطمدة)طمّمٚمقا قمغم 

 (.دورة واطمدة)واًمذيـ طمّمٚمقا قمغم  (ًمدهيؿ دورات شمدريٌٞم٦م

أفمٝمرت اًمٜمت٤مئ٩م أن هٜم٤مك قمالىم٦م ارشم٤ٌمـمٞم٦م ُمقضم٦ٌم سملم مجٞمع ُمْم٤مُملم إُمـ  -20

اًمٗمٙمري ذم ُم٘مررات اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمر قمٞمٜم٦م 

 .( = 0.01)اًمدراؾم٦م قمٜمد ُمًتقى اًمدًٓم٦م 

 ايتٛصٝات: ثاّْٝا: 
ؾنن افباحث ُيقرد ظددًا مـ افتقصقات،  افدراشة  ظـفا تدم ضقء افـتائج افتل أشػر

 :وهل

 .آهتامم سمت٘مقي٦م اًمقازع اًمديٜمل وشمٕمٛمٞمؼ آٟمتامء اًمقـمٜمل ذم ٟمٗمقس اًمٓمالب -1

 اًمري٤مدي دور ال اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م قمغم ُم٘مرراتاًمت٠ميمٞمد ذم  -2

اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م ذم ُمقاضمٝم٦م حتدي٤مت إُمـ اًمٗمٙمري اعمٕم٤مسة داظمٚمٞم٤ًم عمٛمٚمٙم٦م ل

 .وظم٤مرضمٞم٤مً 

شم٠مهٞمؾ ـمالب اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م ُمـ ظمالل ُم٘مررات اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م  -3

اًمث٤مٟمقي٦م إمم إدراك قم٤معمٞم٦م رؾم٤مًم٦م اإلؾمالم، وشمزويدهؿ سم٤معمٕمروم٦م اًمٙم٤مومٞم٦م طمقل 

 .وؾمٓمٞم٦م اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م واقمتداهل٤م

:  اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦مُم٘مرراتدقمؿ وشمٕمزيز إؾمس اًمٜمٗمًٞم٦م ذم  -4

 .ٕن ـمالب اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م يٛمثٚمقن ذم ظمّم٤مئص ٟمٛمقهؿ ؾمـ اعمراه٘م٦م

شمٗمٕمٞمؾ دور ُمٕمٚمٛمل اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م ذم إسمراز ُمْم٤مُملم إُمـ  -5

 .اًمٗمٙمري وشمٕمزيزه٤م ًمدى اًمٓمالب
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رضورة زي٤مدة حمتقى ُم٘مررات اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م سمٛمْم٤مُملم  -6

إُمـ اًمٗمٙمري اعمتٕمٚم٘م٦م سمتقوٞمح ـمٌٞمٕم٦م اًمٕمالىم٦م سملم إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م وهمػمه٤م ُمـ 

 .إُمؿ، وإسمراز طم٘مقق همػم اعمًٚمٛملم داظمؾ اعمجتٛمع اعمًٚمؿ

رضورة زي٤مدة حمتقى ُم٘مررات اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م سمٛمْم٤مُملم  -7

إُمـ اًمٗمٙمري اعمتٕمٚم٘م٦م سمٙمٞمٗمٞم٦م اًمتّمدي ًمٚمتحدي٤مت اعمٕم٤مسة اًمتل شمقاضمف إُمـ 

 .اًمٗمٙمري وشم٘مقض سمٜمٞم٤مٟمف

رضورة زي٤مدة حمتقى ُم٘مررات اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م سمٛمْم٤مُملم  -8

إُمـ اًمٗمٙمري اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمتحذير ُمـ ُمٙم٤مئد وأومٙم٤مر اًمٗمئ٦م اًمْم٤مًم٦م، واًمتحذير ُمـ 

 .اًمت٠مصمر سم٤مًمٖمزو اًمٗمٙمري اعمٕم٤مس

رضورة زي٤مدة حمتقى ُم٘مررات اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م سمٛمْم٤مُملم  -9

إُمـ اًمٗمٙمري اعمتٕمٚم٘م٦م سمتقوٞمح خم٤مـمر آؾمتخدام اًمًٚمٌل ًمٚمت٘مٜمٞم٦م، وشمقضمٞمف 

 .اًمٓمالب اًمتقضمٞمف اًمًٚمٞمؿ ٟمحق اؾمتخداُمٝم٤م

طم٤مضم٦م ُم٘مررات اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م إمم اًمؽميمٞمز قمغم ُمْم٤مُملم  -10

 .إُمـ اًمٗمٙمري اعمتٕمٚم٘م٦م سمٗمتح سم٤مب احلقار ُمع اًمدي٤مٟم٤مت إظمرى

 قم٘مد ًم٘م٤مءات ُمًتٛمرة ًمتث٘مٞمػ ُمٕمٚمٛمل اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م  -11

 .وإيْم٤مح أمهٞم٦م إُمـ اًمٗمٙمري ويمٞمٗمٞم٦م إسمراز ُمْم٤مُمٞمٜمف وشمٕمزيزه٤م ًمدى اًمٓمالب

شم٠مهٞمؾ قمدد ُمـ ُمٕمٚمٛمل اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اعمتٛمٞمزيـ ذم جم٤مل إسمراز ُمْم٤مُملم إُمـ  -12

 .اًمٗمٙمري وشمٕمزيزه ًمتدري٥م زُمالئٝمؿ أظمريـ قمٚمٞمٝم٤م ذم ُمدارؾمٝمؿ

رضورة اًمتٕم٤مون ُمع أقمْم٤مء هٞمئ٦م اًمتدريس ذم أىم٤ًمم اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم  -13

اجل٤مُمٕم٤مت اًمًٕمقدي٦م إلقمٓم٤مء دورات شمدريٌٞم٦م طمقل ـمرق اًمتٖمٚم٥م قمغم 

آٟمحراوم٤مت اًمٗمٙمري٦م ًمدى ـمالب اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م، وأن شم٠مظمذ هذه اًمدورات 

 .صٗم٦م آؾمتٛمراري٦م واعمت٤مسمٕم٦م اجل٤مدة
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 ايذساطات املكرتس١: ثايجّا: 

 :دم ضقء افـتائج وافتقصقات افسابؼة ؾنن افباحث يؼسح إجراء افدراشات افتافقة

إضمراء دراؾم٤مت ُمِم٤مهب٦م عمٕمروم٦م ُمدى اطمتقاء ُم٘مررات اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م قمغم  -1

 .ُمْم٤مُملم إُمـ اًمٗمٙمري ذم اعمراطمؾ اًمدراؾمٞم٦م إظمرى

إضمراء دراؾم٦م ًمٚمتٕمرف قمغم قمالىم٦م إُمـ اًمٗمٙمري سمٛمتٖمػمات أظمرى شم١مصمر ذم  -2

 .درضم٦م حت٘مٞم٘مف ًمدى ـمالب اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م ذم اًمقاىمع اعمٞمداين

إضمراء دراؾم٦م ًمٚمتٕمرف قمغم دور ُمٕمٚمؿ اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم شمٕمزيز إُمـ  -3

 .اًمٗمٙمري ًمدى ـمالب اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م

إضمراء دراؾم٤مت شمؼمز ضمٝمقد اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م ذم ُمقاضمٝم٦م حتدي٤مت  -4

 .إُمـ اًمٗمٙمري اعمٕم٤مسة قمغم يم٤موم٦م اعمًتقي٤مت

 ٱٱٱ
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 املصادر واملراجع
 :املصـــادس: أٚاّل

 .اًم٘مرآن اًمٙمريؿ -1

، 3ط .صحقح اجلامع افصغر وزيادتف: (هـ1408)إًم٤ٌمين، حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ  -2

 .اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل، سمػموت

، دار اسمـ يمثػم، 3ط. اجلامع افصحقح: (هـ1407)اًمٌخ٤مري، حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ  -3

 .سمػموت

 .، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت2ط .صحقح ابـ حبان: (هـ1414)اسمـ طم٤ٌمن، حمٛمد  -4

 .ُم١مؾم٦ًم ىمرـم٦ٌم، اًم٘م٤مهرة .مسـد اإلمام أمحد بـ حـبؾ: (ت.د)اسمـ طمٜمٌؾ، أمحد  -5

، دار اعمٕمروم٦م، 9ط .تػسر افؼرآن افعظقؿ: (هـ1417)اسمـ يمثػم، إؾمامقمٞمؾ  -6

 .سمػموت

 .ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مرف، سمػموت .شــ أيب داود: (ت.د)أسمق داود، ؾمٚمٞمامن سمـ إؿمٕم٨م  -7

تقسر افؽريؿ افرمحـ دم تػسر : (هـ1422)اًمرمحـ سمـ ٟم٤مس  اًمًٕمدي، قمٌد -8

 .ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٌٞمٙم٤من، اًمري٤مض .ـالم ادـان

خمتصـر تػسر افؼرآن افعظقؿ ادسؿك ظؿدة : (هـ1424)ؿم٤ميمر، أمحد حمٛمد  -9

 .دار اًمقوم٤مء، اعمٜمّمقرة .افتػسر

دار  .جامع افبقان ظـ تلويؾ آي افؼرآن: (هـ1405)اًمٓمؼمي، حمٛمد سمـ ضمرير  -10

 .اًمٗمٙمر، سمػموت

 دار .ادعجؿ ادػفرس ٕفػاظ افؼرآن افؽريؿ: (هـ1407)اًم٤ٌمىمل، حمٛمد وم١ماد  قمٌد -11

 .اًمٗمٙمر، سمػموت
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جمؿقع ؾتاوى صقخ اإلشالم أمحد بـ : (هـ1412)اًمرمحـ سمـ حمٛمد  ىم٤مؾمؿ، قمٌد -12

 .دار قم٤ممل اًمٙمت٥م، اًمري٤مض .تقؿقة

 .، دار اًمنموق، سمػموت6ط .دم طالل افؼرآن: (هـ1398)ىمٓم٥م، ؾمٞمد إسمراهٞمؿ  -13

دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، . صحقح مسؾؿ: (ت. د)ُمًٚمؿ، ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج  -14

 .سمػموت

، ُمٙمت٥م 2ط .ادجتبك مـ افســ: (هـ1406)اًمٜم٤ًمئل، أمحد سمـ ؿمٕمٞم٥م  -15

 .اعمٓمٌققم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م، طمٚم٥م

 :املعادـــِ: ثاّْٝا

معجؿ ادصطؾحات اإلشالمقة دم : (هـ1423)اجلقاب  إسمراهٞمؿ، رضم٥م قمٌد -16

 .ادصباح ادـر

اعم١مؾم٦ًم اعمّمـري٦م،  .فسان افعرب: (ت. د)اسمـ ُمٜمٔمقر، أسمق اًمٗمْمؾ مج٤مل اًمديـ  -17

 .اًم٘م٤مهرة

، دار 4ط .ادػردات دم ؽريب افؼرآن: (هـ1426)إصٗمٝم٤مين، احلًلم سمـ قمكم  -18

 .اعمٕمروم٦م، سمػموت

ُمٙمت٦ٌم  .معجؿ مصطؾحات افعؾقم آجتامظقة: (م1978)سمدوي، أمحد زيمل  -19

 .ًمٌٜم٤من، سمػموت

، دار اًمٙمت٤مب 2ط .ـتاب افتعريػات: (هـ1413)اجلرضم٤مين، قمكم سمـ حمٛمد  -20

 .اًمٕمريب، سمػموت

: حت٘مٞمؼ .تاج افعروس مـ جقاهر افؼامقس: (ت. د)احلًٞمٜمل، حمٛمد ُمرشم٣م  -21

 .قمكم ؿمػمي، دار اًمٗمٙمر

 .ُمٓم٤مسمع ىمٓمر اًمقـمٜمٞم٦م، اًمدوطم٦م .ادعجؿ افقشقط: (م1985)جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م  -22
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  :ايهتب ايع١ًُٝ: ثايجّا

افقرد ادؼطقف دم وجقب ضاظة : (هـ1419)اًمرمحـ ومقزي  إصمري، أيب قمٌد -23

 .ُمٙمت٦ٌم أهؾ احلدي٨م، اًمٌحريـ .وٓة أمر ادسؾؿغ بادعروف

دار  .افسبقة إمـقة دم اإلشالم: (هـ1427)اهلل سمـ طمٚمٗم٤من  آل قم٤ميش، قمٌد -24

 .اعمح٦ٌم، ؾمقري٤م

إمر بؾزوم مجاظة : (هـ1419)اًمًالم سمـ سمرضمس  اًمٙمريؿ، قمٌد آل قمٌد -25

 .ت، اًمري٤مض. ، د2ط .ادسؾؿغ وإمامفؿ وافتحذير مـ مػارؿتفؿ

أزمة افشباب اخلؾقجل واشساتقجقات : (هـ1425)اًم٤ٌمز، راؿمد سمـ ؾمٕمد  -26

 .ضم٤مُمٕم٦م ٟم٤ميػ اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمٕمٚمقم إُمٜمٞم٦م، اًمري٤مض .ادقاجفة

 .تـؿقة افتػؽر مـ خالل ادـفج اددرد: (هـ1428)اًمٌٙمر، رؿمٞمد سمـ اًمٜمقري  -27

 .ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد، اًمري٤مض

إمـ دم حقاة افـاس وأمهقتف دم : (هـ1417)اعمحًـ  اهلل سمـ قمٌد اًمؽميمل، قمٌد -28

 .وزارة اًمِم١مون اإلؾمالُمٞم٦م وإوىم٤مف واًمدقمقة واإلرؿم٤مد، اًمري٤مض .اإلشالم

إمـ افػؽري وظـاية ادؿؾؽة : (هـ1423)اعمحًـ  اهلل سمـ قمٌد اًمؽميمل، قمٌد -29

 .ُمٓم٤مسمع راسمٓم٦م اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل، ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م .افعربقة افسعقدية بف

ُمريمز  .اإلظالم إمـل وافقؿاية مـ اجلريؿة: (هـ1421)اجلحٜمل، قمكم سمـ وم٤ميز  -30

 .اًمدراؾم٤مت واًمٌحقث، ضم٤مُمٕم٦م ٟم٤ميػ اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمدراؾم٤مت إُمٜمٞم٦م، اًمري٤مض

ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مرف،  .إمـ دم ضقء اإلشالم: (ت. د)اجلحٜمل، قمكم سمـ وم٤ميز  -31

 .اًمري٤مض

أصقل افسبقة اإلشالمقة مؼاركة مع كظريات : (هـ1401)اهلل  ضمٜمٞمدل، ؾمٕمٞمد قمٌد -32

 .دار اًمٕمٚمقم، اًمري٤مض .افسبقة

دور افسبقة اإلشالمقة دم مقاجفة : (هـ1424)احل٤مرصمل، صالح سمـ ردود  -33

 .ُمٙمت٦ٌم اًمًقادي، ضمدة .افتحديات افثؼاؾقة فؾعقدة
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، 2ط .ـتاب افؽؾقات: (هـ1419)احلًٞمٜمل، أسمق اًمٌ٘م٤مء أيقب سمـ ُمقؾمك اًمٙمقذم  -34

 .قمدٟم٤من درويش وحمٛمد اعمٍمي، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت: حت٘مٞمؼ

افقضـقة ومتطؾباهتا دم ضقء تعافقؿ : (هـ1425)اًمرمحـ  احل٘مٞمؾ، ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌد -35

 .ت، اًمري٤مض. ، د4ط .اإلشالم

افسبقة اإلشالمقة : (هـ1426)اًمرديٜمل، وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م حمٛمد . اًمرؿمٞمدي، أمحد يم٤مُمؾ -36

 .ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد، اًمري٤مض .مـ ادػفقم إػ افتطبقؼ رضورة إكساكقة

 .اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، اعمديٜم٦م اعمٜمقرة .افعقدة: (هـ1423)اًمرىم٥م، ص٤مًمح  -37

 .دار اعمٙمتٌل، دُمِمؼ .اإليامن أشاس إمـ: (هـ1418)اًمزطمٞمكم، حمٛمد  -38

، دار اسمـ يمثػم، 4ط .حؼقق اإلكسان دم اإلشالم: (هـ1426)اًمزطمٞمكم، حمٛمد  -39

 .دُمِمؼ

 .تربقة ادراهؼ بغ افسبقة وظؾؿ افـػس: (هـ1414)اًمزقمٌالوي، حمٛمد اًمًٞمد  -40

 .ُمٙمت٦ٌم اًمتقسم٦م، اًمري٤مض

، 5ط .ظؾؿ كػس افـؿق افطػقفة وادراهؼة: (م1985)اًمًالم  زهران، طم٤مُمد قمٌد -41

 .قم٤ممل اًمٙمت٥م، اًم٘م٤مهرة

افػؽر افسبقي مدارشف : (هـ1428)اًم٘م٤مدر وآظمرون  زي٤مدة، ُمّمٓمٗمك قمٌد -42

 .، ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد، اًمري٤مض4ط .واجتاهات تطقره

، 2ط .حب افقضـ مـ مـظقر ذظل: (هـ1427)اًمٙمريؿ  اًمزيد، زيد سمـ قمٌد -43

 .دار إُم٤مم اًمدقمقة، اًمري٤مض

اددرشة افثاكقية افعامة دم ادؿؾؽة افعربقة : (هـ1402)زيدان، حمٛمد ُمّمٓمٗمك  -44

 .دار اًمنموق، ضمدة .افسعقدية

 .مقاجفة افغزو افػؽري رضورة إشالمقة: (ت. د)اًمرطمٞمؿ  اًم٤ًميح، أمحد قمٌد -45

 .ُمريمز اًمٙمت٤مب ًمٚمٜمنم، اًم٘م٤مهرة
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 .احلقار مع أتباع إديان مشـروظقتف وآدابف: (ت. د)اًمً٘م٤مر، ُمٜم٘مذ سمـ حمٛمقد  -46

 .ُمٓم٤مسمع راسمٓم٦م اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل، ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م

كظام افتعؾقؿ دم ادؿؾؽة افعربقة : (هـ1412)اًمٕمزيز وآظمرون  اًمًٜمٌؾ، قمٌد -47

 .ُمٙمت٦ٌم اخلرجيل، اًمري٤مض .افسعقدية

ؾمٚمٞمؿ اهلالزم، دار : حت٘مٞمؼ .آظتصام: (هـ1412)اًمِم٤مـمٌل، إسمراهٞمؿ سمـ ُمقؾمك  -48

 .اسمـ قمٗم٤من، اخلؼم

ُمٙمت٥م اًمؽمسمٞم٦م  .افسبقة وأزمة افتـؿقة افبشـرية: (م2002)اًمنماح، يٕم٘مقب أمحد  -49

 .اًمٕمريب ًمدول اخلٚمٞم٩م، اًمري٤مض

 .إجقبة إصقفقة دم كؼض إصقل اإلرهابقة: (ت. د)اًمنميػ، ظم٤مًمد طم٤مُمد  -50

 .ت. د

كحق تربقة إشالمقة راصدة مـ افطػقفة : (هـ1427)اًمنميػ، حمٛمد سمـ ؿم٤ميمر  -51

 .جمٚم٦م اًمٌٞم٤من .حتك افبؾقغ

ُمٓم٤مسمع  .دوفة حتت مظؾة إمـ: (هـ1419)اًمِمٛمري، ظم٤مًمد سمـ ص٤مًمح  -52

 .احلٛمٞميض، اًمري٤مض

اًمنميم٦م اًمٕم٤مُم٦م  .ؾؾسػة افسبقة اإلشالمقة: (م1975)اًمِمٞم٤ٌمين، قمٛمر حمٛمد اًمتقُمل  -53

 .ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، ـمراسمٚمس

افتعامؾ مع ؽر ادسؾؿغ أصقل : (هـ1428)اهلل سمـ إسمراهٞمؿ  اًمٓمري٘مل، قمٌد -54

 .دار اًمٗمْمٞمٚم٦م، اًمري٤مض .معامؾتفؿ واشتعامهلؿ

مقشقظة ظؾؿ افـػس وافتحؾقؾ : (م2003)اًم٘م٤مدر وآظمرون  ـمف، ومرج قمٌد -55

 .، دار همري٥م، اًم٘م٤مهرة2ط .افـػسـل

 .افـؿق مـ افطػقفة إػ ادراهؼة: (م1983)مجٞمؾ، حمٛمد . اًمًالم، وم٤مروق قمٌد -56

 .هت٤مُم٦م ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، ضمدة



   196 
 

 

ادـفاج افدراد أشسف وصؾتف : (هـ1406)اًمرمحـ ص٤مًمح  اهلل، قمٌد قمٌد -57

ُمريمز اعمٚمؽ ومٞمّمؾ ًمٚمٌحقث واًمدراؾم٤مت  .بافـظرية افسبقية اإلشالمقة

 .اإلؾمالُمٞم٦م، اًمري٤مض

حرمة افغؾق دم افديـ : (هـ1422)اًمنميػ، قمكم حمٛمد . اهلل، ٟم٤مضمح إسمراهٞمؿ قمٌد -58

 .ُمٙمت٦ٌم اًمؽماث اإلؾمالُمل، اًم٘م٤مهرة .وتؽػر ادسؾؿغ

دار اًمٌٞم٤من اًمٕمريب،  .ادريب وافسبقة اإلشالمقة: (هـ1404)اهل٤مدي، حمٛمد أمحد  قمٌد -59

 .ضمدة

 .مػفقمف، أدواتف، أشافقبف: افبحث افعؾؿل: (هـ1424)قمٌٞمدات، ذوىم٤من  -60

 .إذاىم٤مت ًمٚمٜمنم واًمتقزيع

مشؽؾة افتسـرع دم افتؽػر وما يستب : (هـ1430)اًمٕمتٞمٌل، أؾم٤مُم٦م سمـ قمٓم٤مي٤م  -61

 .ُمٙمت٦ٌم إص٤مًم٦م واًمؽماث، اًمِم٤مرىم٦م .ظؾقفا مـ ؾساد ودمار

، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، 15ط. معامل افثؼاؾة اإلشالم: (هـ1410)اًمٙمريؿ  قمثامن، قمٌد -62

 .سمػموت

 .افسبقة اإلشالمقة إشس وافتطبقؼات: (هـ1427)اًمًالم  اًمٕمجٛمل، حمٛمد قمٌد -63

 .دار اعمٕمروم٦م، اًمري٤مض

دار اخلرجيل،  .افـؿق اإلكساين افطػقفة وادراهؼة: (هـ1413)قم٘مؾ، حمٛمقد قمٓم٤م  -64

 .اًمري٤مض

مباحث دم ظؼقدة أهؾ افسـة واجلامظة : (ت. د)اًمٙمريؿ  اًمٕم٘مؾ، ٟم٤مس سمـ قمٌد -65

 .دار اًمقـمـ، اًمري٤مض .ومقؿػ احلرـات اإلشالمقة ادعارصة مـفا

شقاشة افتعؾقؿ وكظامف دم ادؿؾؽة افعربقة : (هـ1416)اهلل سمـ قم٘مٞمؾ  اًمٕم٘مٞمؾ، قمٌد -66

 .ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد، اًمري٤مض .افسعقدية
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دار اًمٗمٙمر  .رشافة ادسؾؿ دم حؼبة افعقدة: (هـ1412)اًمٕمٛمر، ٟم٤مس سمـ ؾمٚمٞمامن  -67

 .اًمٕمريب، اًم٘م٤مهرة

دار  .افسبقة افروحقة وآجتامظقة دم اإلشالم: (هـ1417)اًمُٕمٛمري، أيمرم وٞم٤مء  -68

 .أؿمٌٞمٚمٞم٤م، اًمري٤مض

، 2ط. افؼقاس وافتؼقيؿ دم افعؿؾقة افتدريسقة: (م2003)قمقدة، أمحد ؾمٚمٞمامن  -69

 .دار إُمؾ، إردن

افتعؾقؿ دم ادؿؾؽة افعربقة افسعقدية شقاشتف : (م2005)اًمٕمٞمًك، أمحد حمٛمد  -70

 .دار اًمزيتقٟم٦م، اًمري٤مض .كظؿف اشتؼاق مستؼبؾف

، 2ط .اإلشالم وبـاء ادجتؿع: (هـ1427)اًمٖمٜمل وآظمرون  أسمق همدة، طمًـ قمٌد -71

 .ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد، اًمري٤مض

دار اًمٜمٗم٤مئس،  .افقشطقة دم اإلشالم: (هـ1414)اًمٚمٓمٞمػ  اًمٗمرومقر، حمٛمد قمٌد -72

 .سمػموت

أثر افسبقة اإلشالمقة دم أمـ ادجتؿع : (هـ1409)اهلل سمـ أمحد  اًم٘م٤مدري، قمٌد -73

 .دار اعمجتٛمع، ضمدة .اإلشالمل

، دار 2ط .مؼدمات دم افثؼاؾة اإلشالمقة: (هـ1418)اًم٘مقد، ُمٗمرح ؾمٚمٞمامن  -74

 .اًمٖمٞم٨م، اًمري٤مض

ٌُقدي -75 احلقار ؾـقاتف واشساتقجقاتف وأشافقب : (هـ1423)ُمٜمك إسمراهٞمؿ : اًمّٚم

 .ُمٙمت٦ٌم وه٦ٌم، اًم٘م٤مهرة .تعؾقؿف

دار  .افغزو افػؽري افتحدي وادقاجفة: (هـ1421)حمٛمد، إؾمامقمٞمؾ قمكم  -76

 .اًمٙمٚمٛم٦م، ُمٍم

 .دار اعمٕم٤مرف، ُمٍم .أصقل افسبقة: (ت. د)ُمٓم٤موع، إسمراهٞمؿ قمّمٛم٧م  -77
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، دار اًمدقمقة، 6ط .افقؿت ظامر أو دمار: (هـ1412)اعمٓمقع، ضم٤مؾمؿ حمٛمد  -78

 .اًمٙمقي٧م

ُمريمز . افتؼقيؿ افسبقي ومبادئ اإلحصاء: (ت.د) احلٚمٞمؿ  قمٌدُمٜمًـل، حمٛمد  -79

 .اإلؾمٙمٜمدري٦م ًمٚمٙمت٤مب، اإلؾمٙمٜمدري٦م

 .ُمريمز اًمٙمقن، ضمدة .احلقار دم اإلشالم: (هـ1427)اهلل سمـ طمًلم  اعمقضم٤من، قمٌد -80

 .جمٚم٦م اًمٌٞم٤من، اًمري٤مض .افعقدة مؼاومة واشتثامر: (هـ1426)اًمٜم٤مس، إسمراهٞمؿ  -81

 .دار اجلٞمؾ، سمػموت .ظؾؿ آجتامع افسبقي: (ت. د)ٟم٤مس، إسمراهٞمؿ  -82

أصقل افسبقة اإلشالمقة وأشافقبفا دم : (هـ1421)اًمرمحـ  اًمٜمحالوي، قمٌد -83

 .، دار اًمٗمٙمر، دُمِمؼ2ط .افبقت واددرشة وادجتؿع

 .ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٌٞمٙم٤من، اًمري٤مض .إمـ وافتـؿقة: (هـ1413)ٟمّمػم، حمٛمد أمحد  -84

 .دار اعمًٚمؿ، اًمري٤مض .ادراهؼقن: (هـ1414)اًمٕمزيز  اًمٜمٖمٛمٞمٌم، قمٌد -85

اعمريمز اًمٕمريب  .بغ إمـ افعام وإمـ افسقاد: (هـ1406)هالل، قمكم اًمديـ  -86

 .ًمٚمدراؾم٤مت إُمٜمٞم٦م، اًمري٤مض

 .مـفج افؼرآن دم محاية ادجتؿع مـ اجلريؿة: (م1992)ي٤مؾملم، روو٦م حمٛمد  -87

 .اعمريمز اًمٕمريب ًمٚمدراؾم٤مت إُمٜمٞم٦م، اًمري٤مض

مؼاصد افشـريعة اإلشالمقة وظالؿتفا بإدفة : (هـ1423)اًمٞمقيب، حمٛمد ؾمٕمد  -88

 .، دار اهلجرة، اًمري٤مض2ط .افؼظقة

 :ايشطا٥ٌ ادتاَع١ٝ: سابعّا

افدٓٓت افسبقية دػفقم إمـ دم : (هـ1414)اهلل طمٚمٗم٤من  آل قم٤ميش، قمٌد -89

رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم همػم ُمٜمِمقرة، ىمًؿ اًمؽمسمٞم٦م  .افؼرآن افؽريؿ وافسـة افـبقية

 .اإلؾمالُمٞم٦م واعم٘م٤مرٟم٦م، يمٚمٞم٦م اًمؽمسمٞم٦م، ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى
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 إمـ وأمهقتف ظذ ضقء :(هـ1410)آل قمكم، ًم١مًم١مة سمٜم٧م ص٤مًمح سمـ طمًلم  -90

 رؾم٤مًم٦م ديمتقراه همػم ُمٜمِمقرة، ُم٘مدُم٦م ًم٘مًؿ اًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م، يمٚمٞم٦م .افؼرآن

 .اًمؽمسمٞم٦م ًمٚمٌٜم٤مت، ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م

تـؿقة إمـ آجتامظل مـ مـظقر تربقي : (هـ1427)اجلٕمٞمد، ُمِمٕمؾ سمـ ؾمٞمػ  -91

رؾم٤مًم٦م ديمتقراه همػم ُمٜمِمقرة، ىمًؿ اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م واعم٘م٤مرٟم٦م، يمٚمٞم٦م  .إشالمل

 .اًمؽمسمٞم٦م، ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى

 إشفام اإلظالم افسبقي دم حتؼقؼ إمـ :(هـ1429)احل٤مرصمل، زيد سمـ زايد  -92

 رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم همػم ُمٜمِمقرة، ىمًؿ اإلدارة .افػؽري فدى ضالب ادرحؾة افثاكقية

 .اًمؽمسمقي٦م واًمتخٓمـٞمط، يمٚمٞم٦م اًمؽمسمٞمـ٦م، ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى

دور افسبقة افقؿائقة دم اإلشالم ومدى : (هـ1418)اهلل  احلدري، ظمٚمٞمؾ سمـ قمٌد -93

رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم ُمٜمِمقرة، ىمًؿ اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م  .اشتػادة اددرشة افثاكقية مـفا

 .واعم٘م٤مرٟم٦م، يمٚمٞم٦م اًمؽمسمٞم٦م، ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى

رظقة دم تعزيز إمـ ـ دور مـفج افعؾقم افش:(هـ1429 )احلريب، ضمٌػم ؾمٚمٞمامن  -94

 رؾم٤مًم٦م ديمتقراه همػم ُمٜمِمقرة، يمٚمٞم٦م .افػؽري فدى ضالب افصػ افثافث ثاكقي

 .اًمؽمسمٞم٦م، ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى

 دور إرسة افسبقي دم اشتتباب أمـ :(هـ1425)احلًٞمٜمل، قمٗم٤مف سمٜم٧م طمًـ  -95

رؾم٤مًم٦م  .افػرد وادجتؿع مـ خالل افتـشئة آجتامظقة وافضبط آجتامظل

 ضم٤مُمٕم٦م أم ،ديمتقراه همػم ُمٜمِمقرة، ىمًؿ اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م واعم٘م٤مرٟم٦م، يمٚمٞم٦م اًمؽمسمٞم٦م

 .اًم٘مرى

 . إمـ افػؽري دم مقاجفة ادمثرات افػؽرية:(هـ1422)احلٞمدر، قمٌد اًمرمحـ  -96

رؾم٤مًم٦م ديمتقراه ُمٜمِمقرة، ُم٘مدُم٦م ذم قمٚمقم اًمنمـم٦م، يمٚمٞم٦م اًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م 

 .سم٠ميم٤مديٛمٞم٦م اًمنمـم٦م، مجٝمقري٦م ُمٍم اًمٕمرسمٞم٦م
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 رؾم٤مًم٦م . افقشطقة دم افسبقة اإلشالمقة:(هـ1420)اًمزهراين، قمٌد اهلل حمٛمد  -97

ضم٤مُمٕم٦م أم ، ديمتقراه ُمٜمِمقرة، ىمًؿ اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م واعم٘م٤مرٟم٦م، يمٚمٞم٦م اًمؽمسمٞم٦م

 .اًم٘مرى

دور اإلدارات اددرشقة دم تعزيز : (هـ1427)اًمًٚمٞمامن، إسمراهٞمؿ سمـ ؾمٚمٞمامن  -98

رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم همػم ُمٜمِمقرة، ىمًؿ اًمٕمٚمقم اإلداري٦م،  .إمـ افػؽري فؾطالب

 .ضم٤مُمٕم٦م ٟم٤ميػ اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمٕمٚمقم إُمٜمٞم٦م، اًمري٤مض

إشفامات ادسجد دم مقاجفة آكحراؾات : (هـ1426)و٤مُمري، طمًـ سمـ حيٞمك  -99

رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم همػم ُمٜمِمقرة،  .افػؽرية واخُلؾؼقة مـ مـظقر افسبقة اإلشالمقة

 .ىمًؿ اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م واعم٘م٤مرٟم٦م، يمٚمٞم٦م اًمؽمسمٞم٦م، ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى

دور افسبقة اإلشالمقة دم مقاجفة : (هـ1421)اًمٔم٤مهري، ظم٤مًمد سمـ ص٤مًمح  -100

رؾم٤مًم٦م ديمتقراه ُمٜمِمقرة، ىمًؿ اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م واعم٘م٤مرٟم٦م، يمٚمٞم٦م  .اإلرهاب

 .اًمؽمسمٞم٦م، ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى

مدى تـػقذ مبادئ افسقاشة افتعؾقؿقة مـ : (هـ1419)اًمرمحـ  احلٙمٞمؿ، قمٌد قمٌد -101

رؾم٤مًم٦م ديمتقراه  .وجفة كظر معؾؿل ادرحؾة افثاكقية افعامة بؿـطؼة مؽة ادؽرمة

 .همػم ُمٜمِمقرة، يمٚمٞم٦م اًمؽمسمٞم٦م، ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى

افسبقة اجلـسقة دم مؼررات افػؼف : (هـ1429)اهلل  اًمرمحـ قمٌد اًمٗم٤موؾ، قمٌد -102

رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم همػم ُمٜمِمقرة، ىمًؿ  .بادرحؾة افثاكقية بادؿؾؽة افعربقة افسعقدية

 .اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م واعم٘م٤مرٟم٦م، يمٚمٞم٦م اًمؽمسمٞم٦م، ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى

افؼقؿ افسبقية ادتضؿـة دم افـصقص : (هـ1424)اهلل  اًم٘مرين، طمًـ قمٌد -103

رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم همػم ُمٜمِمقرة، يمٚمٞم٦م  .افؼظقة ادؼررة دم أدب ادرحؾة افثاكقية

 .اًمؽمسمٞم٦م، ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى
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 مدى تقاؾر اخلزات افسبقية ادصاحبة دم :(هـ1428)ىمٛمرة، ًمٓمٞمٗم٦م سمٜم٧م هاج  -104

مـفج افتقحقد وإشفامفا دم تعزيز إمـ افػؽري فدى ضافبات افصػ افثافث 

 رؾم٤مًم٦م ديمتقراه همػم ُمٜمِمقرة، ىمًؿ اًمؽمسمٞم٦م وقمٚمؿ اًمٜمٗمس، يمٚمٞم٦م اًمؽمسمٞم٦م، .ثاكقي

 .ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى

 كحق بـاء إشساتقجقة وضـقة فتحؼقؼ إمـ :(هـ1427)اعم٤مًمٙمل، قمٌد احلٗمٞمظ  -105

 رؾم٤مًم٦م ديمتقراه، همػم ُمٜمِمقرة، ضم٤مُمٕم٦م ٟم٤ميػ .افػؽري دم مقاجفة اإلرهاب

 .اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمٕمٚمقم إُمٜمٞم٦م، اًمري٤مض

 .دور إرسة دم حتؼقؼ إمـ افػؽري: (هـ1428)اعمقيِمػم، حمٛمد سمـ أمحد  -106

 .رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم همػم ُمٜمِمقرة، ضم٤مُمٕم٦م ٟم٤ميػ اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمٕمٚمقم إُمٜمٞم٦م، اًمري٤مض

 مػفقم إمـ افػؽري دم اإلشالم وتطبقؼاتف :(هـ1427)ٟمقر، أُمؾ حمٛمد  -107

 رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم همػم ُمٜمِمقرة، ىمًؿ اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م واعم٘م٤مرٟم٦م، يمٚمٞم٦م .افسبقية

 .اًمؽمسمٞم٦م، ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى

مدى مسامهة برامج افتقظقة اإلشالمقة دم : (هـ1428)ودقم٤مين، ضمؼمان سمـ حيٞمك  -108

حتصغ ضالب ادرحؾة افثاكقية ضد آكحراف افػؽري مـ وجفة كظر معؾؿل 

رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم همػم ُمٜمِمقرة، ىمًؿ اًمؽمسمٞم٦م  .ادرحؾة افثاكقية بؿحاؾظة افؼريات

 .اإلؾمالُمٞم٦م واعم٘م٤مرٟم٦م، يمٚمٞم٦م اًمؽمسمٞم٦م

 :اجملالت ٚايٓذٚات: خاَظّا

، (104)جمٚم٦م إهة، اًمٕمدد  .مـاهجـا افدراشقة: (هـ1422)آل إسمراهٞمؿ، ومٝمد  -109

 .ُم١مؾم٦ًم اًمقىمػ اإلؾمالُمل، هقًمٜمدا

رؤية فألمـ افػؽري وشبؾ مقاجفة افػؽر ، (هـ1420)اجلحٜمل، قمكم سمـ وم٤ميز  -110

،         (14)اعمجٚم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمدراؾم٤مت إُمٜمٞم٦م واًمتدري٥م، اعمجٚمد  .ادـحرف

 .، ضم٤مُمٕم٦م ٟم٤ميػ اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمٕمٚمقم إُمٜمٞم٦م، اًمري٤مض(27)اًمٕمدد 
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جمٚم٦م إُمـ، اًمٕمدد  .ادػفقم إمـل دم اإلشالم: (م1989)اجلحٜمل، قمكم سمـ وم٤ميز  -111

 .، وزارة اًمداظمٚمٞم٦م، اًمري٤مض(2)

جمٚم٦م  .وطقػة إرسة دم تدظقؿ إمـ افػؽري: (م2004)اجلحٜمل، قمكم سمـ وم٤ميز  -112

، ُمريمز سمحقث اًمِم٤مرىم٦م، اإلُم٤مرات (4)، اًمٕمدد (12)اًمٗمٙمر اًمِمـرـمل، اعمجٚمد 

 .اًمٕمرسمٞم٦م اعمتحدة

ؾمٚمًٚم٦م  .تربقة افبشـر وختؾػ افتـؿقة: (ت. د)اهلل  اًمٕمزيز قمٌد اجلالل، قمٌد -113

 .، اعمجٚمس اًمقـمٜمل ًمٚمث٘م٤موم٦م واًمٗمٜمقن وأداب، اًمٙمقي٧م(91)اعمٕمروم٦م، اًمٕمدد 

أمهقة حتديد معاين ادصطؾحات دم ؾفؿ اخلطاب : (هـ1418)ظم٤مًمد، ُمٕمد  -114

 .، اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، ُم٤مًمٞمزي٤م(3)جمٚم٦م اًمتجديد، اًمٕمدد  .اإلشالمل

ظمٓم٦ٌم مجٕم٦م ذم اعمًجد  .إمـ افػؽري: (هـ1425)اًمرمحـ  اًمًديس، قمٌد -115

 . ؿمٕم٤ٌمن3احلرام ذم 

دور ادريب ورجؾ إظامل وادرصد افديـل دم : (هـ1414)اًمِمٞم٤ٌمين، قمٛمر اًمتقُمل  -116

دور اعمقاـمـ ذم اًمقىم٤مي٦م ُمـ »سمح٨م ُم٘مدم ًمٜمدوة  .افقؿاية مـ اجلريؿة وآكحراف

 .، ضم٤مُمٕم٦م ٟم٤ميػ اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمٕمٚمقم إُمٜمٞم٦م، اًمري٤مضشاجلريٛم٦م

أدوار اددرشة احلديثة دم افتػاظؾ مع ؿضايا : (م1993)وح٤موي، سمٞمقُمل حمٛمد  -117

، ُمريمز اًمتٜمٛمٞم٦م اًمٌنمي٦م (3)جمٚم٦م اًمؽمسمٞم٦م واًمتٜمٛمٞم٦م، اًمٕمدد  .ادجتؿع وافبقئة ادحقطة

 .واعمٕمٚمقُم٤مت، اًم٘م٤مهرة

جمٚم٦م إُمـ واحلٞم٤مة، اًمٕمدد  .إمـ افػؽري: (هـ1405)اًمٕمٌٞمدان، محد سمـ قمكم  -118

 .، ضم٤مُمٕم٦م ٟم٤ميػ اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمٕمٚمقم إُمٜمٞم٦م، اًمري٤مض(11)

إمـ افػؽري دم اإلشالم ومؼقماتف : (هـ1426)اًم٘مرارقم٦م، مجٞمؾ سمـ قمٌٞمد  -119

 . اًمدُم٤مم يمت٤مب إُمـ رؾم٤مًم٦م اإلؾمالم، ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ومٝمد ًمٚمٌؽموك واعمٕم٤مدن،.ومزاياه
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سمح٨م ُم٘مدم ذم  .اخلالف أشبابف وآدابف: (هـ1425)اهلل  اًم٘مرين، قم٤ميض سمـ قمٌد -120

 اًمذي ٟمٔمٛمتف ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم شُمقىمػ اإلؾمالم ُمـ اإلره٤مب»اعم١ممتر اًمٕم٤معمل قمـ 

 .هـ1425/ 3 /3 ــ 1حمٛمد سمـ ؾمٕمقد اإلؾمالُمٞم٦م سم٤مًمري٤مض ظمالل اًمٗمؽمة 

ذم  .إمـ افػؽري ماهقتف وضقابطف: (هـ1426)اًمرمحـ سمـ ُمٕمال  اًمٚمقحيؼ، قمٌد -121

يمت٤مب إُمـ اًمٗمٙمري، ُمريمز اًمدراؾم٤مت واًمٌحقث، ضم٤مُمٕم٦م ٟم٤ميػ اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمٕمٚمقم 

 .إُمٜمٞم٦م، اًمري٤مض

إمـ افػؽري وافعؼائدي مػاهقؿف : (هـ1408)اعمجدوب، أمحد قمكم  -122

ٟمحق اؾمؽماشمٞمجٞم٦م قمرسمٞم٦م »اًمٜمدورة اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمراسمٕم٦م  .وخصائصف وـقػقة حتؼقؼف

 اعمريمز اًمٕمريب ًمٚمدراؾم٤مت إُمٜمٞم٦م واًمتدري٥م، شًمٚمتدري٥م ذم اعمٞم٤مديـ إُمٜمٞم٦م

 .اًمري٤مض

جمٚم٦م اًمًٞم٤مؾم٦م  .إمؿ ادتحدة ومػفقم اإلرهاب: (هـ1986)اعمٜمٕمؿ  اعمِم٤مط، قمٌد -123

 .، دار إهرام، اًم٘م٤مهرة(84)اًمدوًمٞم٦م، اًمٕمدد 

افقشطقة دم اإلشالم وأثرها دم حتؼقؼ : (هـ1425)اعمٖم٤مُمز، ؾمٕمٞمد سمـ وم٤مًمح  -124

، ضم٤مُمٕم٦م ٟم٤ميػ (38)اعمجٚم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمدراؾم٤مت إُمٜمٞم٦م واًمتدري٥م، اًمٕمدد  .إمـ

 .اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمٕمٚمقم إُمٜمٞم٦م، اًمري٤مض

اعمجٚم٦م اًمٕمرسمٞم٦م  .مؼقمات إمـ دم افؼرآن: (هـ1421)اهلقيٛمؾ، إسمراهٞمؿ ؾمٚمٞمامن  -125

، ضم٤مُمٕم٦م ٟم٤ميػ اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمٕمٚمقم (39)ًمٚمدراؾم٤مت إُمٜمٞم٦م واًمتدري٥م، اًمٕمدد 

 .إُمٜمٞم٦م، اًمري٤مض

 :ايصشـ اي١َٝٛٝ: طادطّا

هـ، صحٞمٗم٦م 1429 مج٤مدى إومم 22، ذم (950)رؾم٤مًم٦م اجل٤مُمٕم٦م، اًمٕمدد  -126

 .أؾمٌققمٞم٦م شمّمدر قمـ ىمًؿ اإلقمالم سمٙمٚمٞم٦م أداب، ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ؾمٕمقد

 .هـ1420 حمرم 26، ذم (9722)صحٞمٗم٦م اجلزيرة، اًمٕمدد  -127
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 .هـ1430 مج٤مدى أظمرة 4، ذم (14948)صحٞمٗم٦م اًمري٤مض، اًمٕمدد  -128

 .هـ1430 مج٤مدى إومم 22، ذم (16825)صحٞمٗم٦م اعمديٜم٦م، اًمٕمدد  -129

 .هـ1430 مج٤مدى إومم 23، ذم (16826)صحٞمٗم٦م اعمديٜم٦م، اًمٕمدد  -130

 .هـ1430 مج٤مدى إومم 24، ذم (16827)صحٞمٗم٦م اعمديٜم٦م، اًمٕمدد  -131

 :ايٛثا٥ــل: طابعّا

ُمريمز  .دفقؾ ادعؾؿ فتـؿقة مفارات افتػؽر: (هـ1425)وزارة اًمؽمسمٞم٦م واًمتٕمٚمٞمؿ  -132

 .اًمتٓمقير اًمؽمسمقي، اًمري٤مض

 .شقاشة افتعؾقؿ دم ادؿؾؽة افعربقة افسعقدية: (هـ1390)وزارة اعمٕم٤مرف  -133

 .اًمري٤مض

وثقؼة إهداف افتعؾقؿقة افعامة فؾؿقاد افدراشقة دم : (هـ1422)وزارة اعمٕم٤مرف  -134

ُمريمز اًمتٓمقير اًمؽمسمقي،  .مراحؾ افتعؾقؿ افعام بادؿؾؽة افعربقة افسعقدية

 .اًمري٤مض

 :َٛاقع اإلْرتْت: ثآَّا

135-  www.ibothaimeen.com 

136-  www.asskeenah.com 

137- www.khotab.com  

138- www.minshawi.com  

139- www.mesc.com  

140- www.moe.gov.sa 

 ٱٱٱ
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 املالســـــــــــــــــــل
 

  أدا٠ ايذساط١ يف صٛستٗا األٚي١ٝ: (1)ًَشل. 

  أدا٠ ايذساط١ يف صٛستٗا ايٓٗا١ٝ٥: (2)ًَشل. 

  قا١ُ٥ بأمسا٤ احملهُني: (3)ًَشل. 

  خطابات تطبٝل ايذساط١: (4)ًَشل. 

  دذاٍٚ ايتهشاسات ٚايٓظب امل١ٜٛ٦ ٚاملتٛططات : (5)ًَشل
 .اذتظاب١ٝ ٚاالحنشاؾات املعٝاس١ٜ دتُٝع عباسات األدا٠
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 أداة الدراسة يف صورتها األولية
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 استبانة

 األمو الفكري يف مكررات الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الجانوية 

 ( مو وجهة نظر معلمي الرتبية اإلسالمية بالعاصمة املكدسة )

 (بصورة أولية)

 إعـداد الباحح

 سعد بو صاحل العتييب

 إشراف سعادة األستاذ الدكتور

 حممود بو حممد بو عبد اهلل كسهاوي  

افػصؾ افدراد افثاين 

هـ1429/1430

 اململكة العربية السعودية

 وزارة التعليم العالي

 جامعة أم الكرى

 كلية الرتبية 

   قسم الرتبية اإلسالمية واملكارنة
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
 

 سلمه اهلل /                       سعادة الدكتور 

وسمٕمد .. اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف

األَٔ ايؿهشٟ يف َكـشسات ايرتب١ٝ اإلطال١َٝ يف ): جيري اًم٤ٌمطم٨م دراؾم٦م ُمٞمداٟمٞم٦م سمٕمٜمقان
يمٛمتٓمٚم٥م . وذًمؽ ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمر ُمٕمٚمٛمل اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سم٤مًمٕم٤مصٛمـ٦م اعم٘مدؾمـ٦م (املشس١ً ايجا١ْٜٛ

: شمٙمٛمٞمكم ًمٜمٞمؾ درضمـ٦م اعم٤مضمًتػم ذم اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م واعم٘م٤مرٟم٦م، ومم٤م هتدف إًمٞمف اًمدراؾم٦م ُم٤م يكم

اًمتٕمرف قمغم ُمدى اطمتقاء ُم٘مررات اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م عمْم٤مُملم  -1

. إُمـ اًمٗمٙمري

اًمتٕمرف قمغم ُمدى إؾمٝم٤مم ُم٘مررات اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م ذم اًمتّمدي  -2

. ًمٚمتحدي٤مت اًمٗمٙمري٦م اعمٕم٤مسة اًمتل شمقاضمف إُمـ اًمٗمٙمري

اًمتٕمرف قمغم ُمدى مم٤مرؾم٦م ُمٕمٚمٛمل اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ًمدورهؿ ذم إسمراز ُمْم٤مُملم إُمـ  -3

. اًمٗمٙمري وشمٕمزيزه٤م ًمدى ـمالب اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م

وٟمٔمرًا ٕمهٞم٦م آرائٙمؿ وُم٘مؽمطم٤مشمٙمؿ ذم شمٓمقير اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل، وخلؼمشمٙمؿ ذم سمٜم٤مء 

آؾمت٤ٌمٟم٤مت : وم٢مٟمٜمل أوع سملم يديؽ هذه آؾمت٤ٌمٟم٦م، ويمكم أُمؾ ورضم٤مء ذم إسمداء ُمالطمٔم٤مشمٙمؿ 

وشمدويـ ُمرئٞم٤مشمٙمؿ طمقل ُمالئٛم٦م اًمٕم٤ٌمرات ًمٚمٛمح٤مور وُمدى ُمٜم٤مؾمٌتٝم٤م ُمـ قمدُمف : ًمتٙمقن أداة 

. ىمٞم٤مس ص٤مدىم٦م وصم٤مسمت٦م

. وًمٙمؿ ضمزيؾ اًمِمٙمر وسم٤مًمغ اًمثٜم٤مء وظم٤مًمص اًمدقم٤مء... ٟمٗمع اهلل سمٕمٚمٛمٙمؿ وزاديمؿ سمريم٦م ذم وىمتٙمؿ

:  يػضؾ تدويـ افبقاكات افتافقة

: آشــــؿ
 

 

 :افدرجة افعؾؿقة
 

 

 :جفة افعؿــؾ
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 ايتعذٌٜ املكرتح غري َٓاطب١ َٓاطب١ ايعبــــــــــــــــــــــــــــاس٠ ّ
    غشغ عكٝذ٠ اإلميإ يف ْؿٛغ ايطالب 

1
سمٞم٤من قم٘مٞمدة اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح ورد والٓت 

.  اعمٜمحروملم قمٜمٝم٤م
   

2
شمقوٞمح ُمٜمٝم٩م أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ذم 

. اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمٗمتـ
   

3
احل٨م قمغم ُمراىم٦ٌم اهلل شمٕم٤ممم ذم اًم٘مقل واًمٕمٛمؾ 

. وذم اًمن واًمٕمٚمـ
   

4
اًمتحذير ُمـ آؾمتٝمزاء سم٤مًمديـ وآؾمتٝم٤مٟم٦م 

 .سمحرُم٤مشمف
   

5
اًمتحذير ُمـ يمؾ سمدقم٦م وؿم٤مئ٦ٌم شمٚمّمؼ سمديـ  

 .اإلؾمالم
   

6
اًمرضمقع إمم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م يمٛمّمدريـ 

 .أؾم٤مؾمٞملم ًمٚمتنميع
   

7
اًمؽميمٞمز قمغم اإلظمالص هلل شمٕم٤ممم ذم شمٕمٚمؿ 

 .اًمٕمٚمؿ
   

. شمٕمٔمٞمؿ اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م واطمؽماُمٝم٤م8

. اًمتحذير ُمـ إظمذ سمٔمقاهر اًمٜمّمقص9

................................................................... ............................ :اإلضاؾ١ إٕ أسدت

................................................................................................................. 

 
حتكٝل ايٛطط١ٝ ٚاالعتذاٍ يف ْؿٛغ 

 ايطالب 

10
اًمت٠ميمٞمد قمغم وؾمٓمٞم٦م إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم يمؾ 

.رء

11

اًمت٠ميمٞمد قمغم أن اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ؿم٤مُمٚم٦م 

جلٛمٞمع أٟمٔمٛم٦م احلٞم٤مة وص٤محل٦م ًمٙمؾ زُم٤من 

وُمٙم٤من



   210 
 

 

 ايتعذٌٜ املكرتح غري َٓاطب١ َٓاطب١ ايعبــــــــــــــــــــــــــــاس٠ ّ

12
اًمت٠ميمٞمد قمغم أن اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ُمٌٜمٞم٦م قمغم 

ضمٚم٥م اعمّم٤مًمح ودرء اعمٗم٤مؾمد

13
اًمتحذير ُمـ اًمتٕمّم٥م ًمرأي أو ُمذه٥م 

. ُمٕملم، واشم٤ٌمع ُم٤م صح سم٤مًمدًمٞمؾ

.اًمتحذير ُمـ اشم٤ٌمع اهلقى ووم٤ًمد اعم٘مّمد14

اًمتحذير ُمـ اًمٖمٚمق واًمتٜمٓمع15

16
اًمتحذير ُمـ اإلوم٤ًمد ذم إرض سمجٛمٞمع 

أؿمٙم٤مًمف وصقره

.احل٨م قمغم إظمذ سم٤مًمرومؼ واًمت٤ًمُمح17

................................................................... ............................ :اإلضاؾ١ إٕ أسدت

................................................................................................................. 

 
ت١ُٝٓ ايتؿهري ٚاذتٛاس االجيابٞ يذ٣ 

 ايطالب
شمٜمٛمٞم٦م اعمٝم٤مرات اًمٕم٘مٚمٞم٦م18

.اًمتٛمرن قمغم اًمتٗمٙمػم وآؾمتٜم٤ٌمط ُمـ اًمٜمص19

20
اًمؽميمٞمز قمغم اًمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمٕم٘مٚمٞم٦م إيمثر 

.دىم٦م

.اًمت٠ميمٞمد قمغم أن اًمٗمٙمر يت٠مصمر سم٤مًمٗمٙمر21

22
اًمؽميمٞمز قمغم اًمِمٗم٤مومٞم٦م ذم ـمرح اًم٘مْم٤مي٤م 

.اًمٗمٙمري٦م

شمٕمقيد اًمٓم٤مًم٥م قمغم اعمِم٤مريم٦م ذم اخت٤مذ اًم٘مرار23

24
اًمتحذير ُمـ اًمتنع ذم إـمالق إطمٙم٤مم ىمٌؾ 

اًمت٠ميمد ُمـ ؾمالُمتٝم٤م

25

اًمتحذير ُمـ شم٘مديؿ أراء اًمِمخّمٞم٦م قمغم 

اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م
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 ايتعذٌٜ املكرتح غري َٓاطب١ َٓاطب١ ايعبــــــــــــــــــــــــــــاس٠ ّ
.ُمراقم٤مة وقاسمط احلقار وآداسمف26

27
اظمتٞم٤مر أؾم٤مًمٞم٥م احلقار واإلىمٜم٤مع اعمٜم٤مؾم٦ٌم 

. ًمٕم٘مقل اًمٓمالب

28
اًمت٠ميمٞمد قمغم اطمؽمام أظمر واحلقار ُمٕمف  

. واؾمتٞمٕم٤مسمف

................................................................... ............................ :اإلضاؾ١ إٕ أسدت

................................................................................................................. 

 طاع١ ٚال٠ األَش ٚيضّٚ ادتُاع١ 
. اًمت٠ميمٞمد قمغم طم٘مقق اًمراقمل واًمرقمٞم٦م29

30
اًمت٠ميمٞمد قمغم وضمقب ـم٤مقم٦م وٓة إُمر وقمدم 

. اخلروج قمٚمٞمٝمؿ

. اًمت٠ميمٞمد قمغم ًمزوم مج٤مقم٦م اعمًٚمٛملم وإُم٤مُمٝمؿ31

. اًمت٠ميمٞمد قمغم شم٘مدير اًمٕمٚمامء واطمؽماُمٝمؿ32

 .اًمتحذير ُمـ أظمذ اًمٕمٚمؿ ُمـ همػم أهٚمف33

. اًمتحذير ُمـ آومت٤مء سمٖمػم قمٚمؿ34

35
 اًمرضمقع إمم اًمٕمٚمامء اًمراؾمخلم وشمٚم٘مل اًمديـ 

. قمٜمٝمؿ

. اًمتحذير ُمـ اًمُٗمّرىم٦م واًمِمحٜم٤مء وآظمتالف36

37
احل٨م قمغم وطمدة إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ومجع 

. يمٚمٛمتٝمؿ

38
اًمتحذير ُمـ آقمتداء قمغم اًمٜمٗمس اعمٕمّمقُم٦م 

. ُمـ ُمًٚمٛملم أو ُمٕم٤مهديـ أو ُمًت٠مُمٜملم

. اًمتحذير ُمـ ؾمقء اًمٔمـ سم٤مٔظمريـ39

. شمٕمٛمٞمؼ آٟمتامء اًمقـمٜمل ًمدى اًمٓمالب40

................................................................... ............................ :اإلضاؾ١ إٕ أسدت

................................................................................................................. 
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 ايتعذٌٜ املكرتح غري َٓاطب١ َٓاطب١ ايعبــــــــــــــــــــــــــــاس٠ ّ

 
عالق١ األ١َ اإلطال١َٝ َع غريٖا َٔ 

 األَِ

41

شمقوٞمح اًم٘مقاقمد اعمٜمٔمٛم٦م ًمٕمالىم٦م إُم٦م 

اًمتٕم٤مرف، اًمتٕم٤مون، )اإلؾمالُمٞم٦م ُمع همػمه٤م 

. (شمٚم٘مل احلٙمٛم٦م، اعمٕمروم٦م اعمِمؽميم٦م

42
شمقوٞمح طم٘مقق اعمٕم٤مهديـ ذم اعمجتٛمع 

. اعمًٚمؿ

. ُمراقم٤مة طم٘مقق اإلٟم٤ًمن واًمِمٕمقب43

. ُمد اجلًقر ُمع اًمث٘م٤موم٤مت واحلْم٤مرات44

45
اًمت٠ميمٞمد قمغم طمٗمظ اًمٕمٝمقد واعمقاصمٞمؼ 

. واطمؽماُمٝم٤م

................................................................... ............................ :اإلضاؾ١ إٕ أسدت

................................................................................................................. 

 ايتصذٟ يًتشذٜات ايؿهش١ٜ املعاصش٠ 

46
اًمت٠ميمٞمد قمغم طمًـ اًمتٕم٤مُمؾ ُمع ُمٕمٓمٞم٤مت 

. اًمٕمقعم٦م واًمتحذير ُمـ ؾمٚمٌٞم٤مهت٤م

47

اًمتحذير ممـ يريد اًمٕم٨ٌم سمٛمٙمت٤ًٌمت سمالد 

احلرُملم اًمنميٗملم اًمديٜمٞم٦م واعم٤مدي٦م ُمـ ظمالل 

أراء اًمِم٤مذة، اًمٗمت٤موى اًمٗمردي٦م، دقم٤مة )

. (اًمٗمتٜم٦م، اًمٗمئ٦م اًمْم٤مًم٦م 

48

شمقوٞمح خم٤مـمر وؾمٚمٌٞم٤مت اًمت٘مٜمٞم٤مت احلديث٦م 

اًمِمٌٙم٦م اًمٕمٜمٙمٌقشمٞم٦م، اًم٘مٜمقات اًمٗمْم٤مئٞم٦م، )

وشمقضمٞمف اًمٓمالب اًمتقضمٞمف اًمّمحٞمح  (اجلقال

. ذم يمٞمٗمٞم٦م اًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝم٤م

................................................................... ............................ :اإلضاؾ١ إٕ أسدت

................................................................................................................. 
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 ايتعذٌٜ املكرتح غري َٓاطب١ َٓاطب١ ايعبــــــــــــــــــــــــــــاس٠ ّ

 
املعًُني ٚدٚسِٖ يف إبشاص َطاَني األَٔ 

 ايؿهشٟ ٚتعضٜضٖا يذ٣ ايطالب
. اًمتٗم٤مقمؾ اًمٗمٙمري سملم اًمٓمالب واعمٕمٚمٛملم49

. همٞم٤مب احلقار اجل٤مد سملم اًمٓمالب واعمٕمٚمٛملم50

51
رسمط اعم٘مررات اًمدراؾمٞم٦م سمقاىمع اعمجتٛمع 

. وُمِمٙمالشمف اًمٗمٙمري٦م

52

اؾمتٓمالع رأي اًمٓمالب سم٤مٟمتٔم٤مم طمقل 

ُمِمٙمالهتؿ وشمّمقراهتؿ اًمٗمٙمري٦م ورصد 

. ٟمت٤مئجٝم٤م

53
رسمط اًمقاضم٤ٌمت اعمٜمزًمٞم٦م ًمٚمٓمالب سمٛمْم٤مُملم 

. إُمـ اًمٗمٙمري

54
شمٜمٗمٞمذ اظمت٤ٌمرات ُمّمٖمرة ًمٚمٓمالب قمـ أمهٞم٦م 

. إُمـ اًمٗمٙمري وأهداومف

55

شمْمٛملم آظمت٤ٌمرات اًمٜمّمٗمٞم٦م واًمٜمٝم٤مئٞم٦م 

ًمٚمٓمالب أؾمئٚم٦م ُمتٜمققم٦م شم١ميمد أمهٞم٦م إُمـ 

. اًمٗمٙمري

56

ُمالطمٔم٦م ؾمٚمقك اًمٓمالب وشمقضمٝمٝمؿ 

ٓيمتِم٤مف طم٤مٓت آٟمحراف اًمٗمٙمري اعمٌٙمر 

. وقمالضمف

. إذيم٤مء ُمٜمٝمجٞم٦م اًم٘مدوة احلًٜم٦م ًمدى اعمٕمٚمؿ 57

................................................................... ............................ :اإلضاؾ١ إٕ أسدت

................................................................................................................. 
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 استبانة

 األمو الفكري يف مكررات الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الجانوية 

 (مو وجهة نظر معلمي الرتبية اإلسالمية يف املدارس الجانوية بالعاصمة املكدسة )

 إعـداد الباحح

 سعد بو صاحل رايل العتييب

 إشــــراف 

 حممود بو حممد عبد اهلل كسهاوي  .د. أ

 األستاذ يف قسم الرتبية اإلسالمية واملكارنة

 عميد كلية الرتبية سابكًا

افػصؾ افدراد افثاين 

هـ 1429/1430

 

 اململكة العربية السعودية

 وزارة التعليم العالي

 جامعة أم الكرى

 كلية الرتبية 

   قسم الرتبية اإلسالمية واملكارنة
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أخٞ َعًِ ايرتب١ٝ اإلطال١َٝ باملشس١ً ايجا١ْٜٛ              ٚؾك٘ اهلل  
وسمٕمد .. اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف

األَٔ ايؿهشٟ يف َكشسات ايرتب١ٝ اإلطال١َٝ يف ) أومٞمدك سم٠مٟمٜمل أىمقم سم٢مقمداد دراؾم٦م سمٕمٜمقان
يمٛمتٓمٚم٥م شمٙمٛمٞمكم ًمٜمٞمؾ درضم٦م اعم٤مضمًتػم ذم اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م واعم٘م٤مرٟم٦م سمٙمٚمٞم٦م  (املشس١ً ايجا١ْٜٛ

.  اًمؽمسمٞم٦م ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى

وٟمٔمرًا ٕمهٞم٦م دورك ذم اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م وىمرسمؽ ُمـ ُم٘مررات اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، وسم٤مقمت٤ٌمرك 

 ذم احلّمقل قمغم ُمٕمٚمقُم٤مت  ــسمٕمد اهلل ؾمٌح٤مٟمفــ أيْم٤ًم اعمحقر إؾم٤مد اًمذي يٛمٙمـ أن اقمتٛمد قمٚمٞمف 

. وإضم٤مسم٤مت ص٤مدىم٦م شمٙمقن قمقٟم٤ًم زم ذم إٟمج٤مح هذا اًمٌح٨م وحت٘مٞمؼ أهداومف سمٛمِمٞمئ٦م اهلل شمٕم٤ممم

ًمذا أرضمق ُمٜمؽ اًمتٙمرم سم٤مإلضم٤مسم٦م قمغم مجٞمع وم٘مرات آؾمت٤ٌمٟم٦م سمام يٕمؼم قمـ وضمٝم٦م ٟمٔمريمؿ 

ذم طم٘مؾ واطمد أُم٤مم يمؾ  ()ورأيٙمؿ اًمِمخيص سمٙمؾ صدق وُمقوققمٞم٦م، وذًمؽ سمقوع قمالُم٦م 

 :قم٤ٌمرة وومؼ اعمث٤مل اًمتقوٞمحل اًمت٤مزم

َا َذ٣ استٛا٤ َكشسات ايرتب١ٝ اإلطال١َٝ يف املشس١ً ايجا١ْٜٛ ملطاَني األَٔ ايؿهشٟ َٔ ٚد١ٗ  (1غ
 ْظشى ؟ 

 العبــــــــــــــــــــــــــــارة م

   درجة تضميهها يف املكررات 

دًا
 ج

رية
كب

 
 

رية 
كب

 
طة 

وس
مت

 
فة 

عي
ض

 
جد 

يو
ال 

 

      . شمٕمٔمٞمؿ اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م واطمؽماُمٝم٤م11

      . شمٕمٛمٞمؼ آٟمتامء اًمقـمٜمل ًمدى اًمٓمالب27

قمٚماًم سم٠من اإلضم٤مسم٦م قمغم قم٤ٌمرات آؾمتٌٞم٤من ؾمتٙمقن ُمقوع اًمث٘م٦م، وؾمتٕم٤مُمؾ سم٤مًمني٦م اًمت٤مُم٦م، 

.  وًمـ شمًتخدم إٓ ًمٖمرض اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل وم٘مط
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  َا َذ٣ استٛا٤ َكشسات ايرتب١ٝ اإلطال١َٝ يف املشس١ً ايجا١ْٜٛ ملطاَني األَٔ ايؿهشٟ َٔ ٚد١ٗ
 ْظشى ؟

 دسد١ تطُٝٓٗا يف املكشسات ايعبــــــــــــــــــــــــــــاس٠ م
 ال ٜٛدذ ضعٝؿ١ َتٛطط١ نبري٠ نبري٠ دذّا

     .  سمٞم٤من قم٘مٞمدة اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح 1

رد والٓت اعمٜمحروملم قمـ اًمٕم٘مٞمدة  2

. اإلؾمالُمٞم٦م

     

شمقوٞمح ُمٜمٝم٩م أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م  3

. ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمٗمتـ

     

احل٨م قمغم ُمراىم٦ٌم اهلل شمٕم٤ممم ذم اًم٘مقل  4

. واًمٕمٛمؾ وذم اًمن واًمٕمٚمـ

     

احل٨م قمغم اإلظمالص هلل شمٕم٤ممم ذم  5

 .ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ

     

      .اًمتحذير ُمـ اًمٌدع ذم اًمديـ 6

     . اًمتحذير ُمـ آؾمتٝمزاء سم٤مًمديـ 7

     . اًمتحذير ُمـ آؾمتٝم٤مٟم٦م سمحرُم٤مت اًمديـ 8

اًمرضمقع إمم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م  9

 .يمٛمّمدريـ أؾم٤مؾمٞملم ًمٚمتنميع

     

اًمرضمقع إمم أهؾ اًمٕمٚمؿ وآظمتّم٤مص  10

 .ًمٗمٝمؿ اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م

     

     شمٕمٔمٞمؿ اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م واطمؽماُمٝم٤م  11

اًمت٠ميمٞمد قمغم وؾمٓمٞم٦م إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م  12

. واقمتداهل٤م ذم مجٞمع أُمقر احلٞم٤مة

     

اًمت٠ميمٞمد قمغم أن اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م  13

. ؿم٤مُمٚم٦م جلٛمٞمع ضمقاٟم٥م احلٞم٤مة

     

اًمت٠ميمٞمد قمغم أن اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م  14

. ص٤محل٦م ًمٙمؾ زُم٤من وُمٙم٤من

     

     اًمت٠ميمٞمد قمغم أن اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م  15
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 دسد١ تطُٝٓٗا يف املكشسات ايعبــــــــــــــــــــــــــــاس٠ م
 ال ٜٛدذ ضعٝؿ١ َتٛطط١ نبري٠ نبري٠ دذّا

ُمٌٜمٞم٦م قمغم ضمٚم٥م اعمّم٤مًمح ودرء 

اعمٗم٤مؾمد 

 اًمتحذير ُمـ اشم٤ٌمع اهلقى ووم٤ًمد  16

. اعم٘مّمد

     

اًمتحذير ُمـ اًمتٕمّم٥م ًمرأي أو  17

. ُمذه٥م ُمٕملم واشم٤ٌمع ُم٤م صح سم٤مًمدًمٞمؾ

     

     . احل٨م قمغم إظمذ سم٤مًمرومؼ واًمت٤ًمُمح 18

     . اًمت٠ميمٞمد قمغم طم٘مقق احل٤ميمؿ اعمًٚمؿ 19

اًمت٠ميمٞمد قمغم وضمقب ـم٤مقم٦م وٓة إُمر  20

. وقمدم اخلروج قمٚمٞمٝمؿ

     

اًمت٠ميمٞمد قمغم شم٘مدير اًمٕمٚمامء  21

. واطمؽماُمٝمؿ

     

اًمت٠ميمٞمد قمغم ًمزوم مج٤مقم٦م اعمًٚمٛملم  22

. وإُم٤مُمٝمؿ

     

احل٨م قمغم وطمدة إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م  23

. ومجع يمٚمٛمتٝمؿ

     

اًمتحذير ُمـ اًمُٗمّرىم٦م واًمِمحٜم٤مء  24

. وآظمتالف

     

     . اًمتحذير ُمـ ؾمقء اًمٔمـ سم٤مٔظمريـ 25

     . اًمتحذير ُمـ آقمتداء قمغم أظمريـ 26

شمٕمٛمٞمؼ آٟمتامء اًمقـمٜمل ًمدى  27

. اًمٓمالب

     

شمقوٞمح اًم٘مقاقمد اًمنمقمٞم٦م اعمٜمٔمٛم٦م  28

. ًمٕمالىم٦م إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ُمع همػمه٤م

     

شمقوٞمح طم٘مقق اعمٕم٤مهديـ  29

. واعمًت٠مُمٜملم ذم اعمجتٛمع اعمًٚمؿ
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 دسد١ تطُٝٓٗا يف املكشسات ايعبــــــــــــــــــــــــــــاس٠ م
 ال ٜٛدذ ضعٝؿ١ َتٛطط١ نبري٠ نبري٠ دذّا

إيْم٤مح ـمرق اًمتٕم٤مُمؾ ُمع همػم  30

. اعمًٚمٛملم ووم٘م٤ًم ًمنميٕم٦م اإلؾمالم

     

شمقصمٞمؼ ضمًقر اًمتٕم٤مون ُمع اًمث٘م٤موم٤مت  31

. واحلْم٤مرات

     

ومتح سم٤مب احلقار ُمع اًمدي٤مٟم٤مت  32

. إظمرى

     

     . ُمراقم٤مة طم٘مقق اإلٟم٤ًمن واًمِمٕمقب 33

     . شمٜمٛمٞم٦م ُمٝم٤مرات اًمتٗمٙمػم اًمٕم٘مٚمٞم٦م 34

     اًمؽميمٞمز قمغم قمٛمٚمٞم٤مت اًمتٗمٙمػم إيمثر دىم٦م  35

اًمتدري٥م قمغم اًمتٗمٙمػم وآؾمتٜم٤ٌمط  36

. ُمـ اًمٜمص

 .اًمِمٗم٤مومٞم٦م ذم ـمرح اًم٘مْم٤مي٤م اًمٗمٙمريــ٦م 37

 .اًمت٠ميمٞمد قمغم أن اًمٗمٙمر يت٠مصمر سم٤مًمٗمٙمر 38

اًمتحذير ُمـ اًمت٠مصمر سم٠مومٙم٤مر روم٘م٤مء اًمًقء  39

اًمتحذير ُمـ اًمتنع ذم إـمالق  40

. إطمٙم٤مم ىمٌؾ اًمت٠ميمد ُمـ ؾمالُمتٝم٤م

شمٕمقيد اًمٓم٤مًم٥م قمغم اعمِم٤مريم٦م ذم اخت٤مذ  41

. اًم٘مرار

. ُمراقم٤مة وقاسمط احلقار وآداسمف 42

اظمتٞم٤مر أؾم٤مًمٞم٥م احلقار وـمرق اإلىمٜم٤مع  43

. اعمٜم٤مؾم٦ٌم ًمٕم٘مقل اًمٓمالب

اًمت٠ميمٞمد قمغم اطمؽمام أظمر واحلقار  44

. ُمٕمف  واؾمتٞمٕم٤مسمف

 

 

 

 

 



   220 
 

 

  َا َذ٣ إطٗاّ َكشسات ايرتب١ٝ اإلطال١َٝ يف املشس١ً ايجا١ْٜٛ يف ايتصذٟ يًتشذٜات ايؿهش١ٜ
 املعاصش٠ َٔ ٚد١ٗ ْظشى ؟

 ايعبــــــــــــــــــــــــــــاس٠ ّ
 دسد١ إطٗاَٗا  اذتايٞ

 ال ٜٛدذ ضعٝؿ١ َتٛطط١ نبري٠ نبري٠ دذّا
اًمت٠ميمٞمد قمغم طمًـ اًمتٕم٤مُمؾ ُمع  45

. ُمٕمٓمٞم٤مت اًمٕمقعم٦م

    

شمقوٞمح اعمخ٤مـمر اًمتل حتٞمط سم٤مهلقي٦م  46

. اإلؾمالُمٞم٦م ذم قمٍم اًمٕمقعم٦م

    

اًمتحذير ُمـ اًمت٠مصمر سم٤مًمٖمزو اًمٗمٙمري  47

. اعمٕم٤مس

    

اًمتحذير ُمـ ُمٙم٤مئد وأومٙم٤مر اًمٗمئ٦م  48

. اًمْم٤مًم٦م

    

اًمتحذير ُمـ آراء وؿمٌٝم٤مت دقم٤مة  49

. اًمٗمتٜم٦م

    

    . اًمتحذير ُمـ اًمٖمٚمق واًمتٜمٓمع 50

اًمتحذير ُمـ اًمٕم٨ٌم سمٛمٙمت٤ًٌمت سمالد  51

. احلرُملم اًمنميٗملم اًمديٜمٞم٦م واعم٤مدي٦م

    

شمقوٞمح خم٤مـمر وؾمٚمٌٞم٤مت اًمِمٌٙم٦م  52

. اًمٕمٜمٙمٌقشمٞم٦م

    

شمقوٞمح خم٤مـمر وؾمٚمٌٞم٤مت اًم٘مٜمقات  53

. اًمٗمْم٤مئٞم٦م

    

شمقوٞمح خم٤مـمر وؾمٚمٌٞم٤مت شم٘مٜمٞم٦م  54

. آشمّم٤مٓت

    

 

  َا َذ٣  مماسط١ صَال٥و َعًُٞ ايرتب١ٝ اإلطال١َٝ يف املشس١ً ايجا١ْٜٛ يذٚسِٖ يف إبشاص
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 َطاَني األَٔ ايؿهشٟ ٚتعضٜضٖا يذ٣ ايطالب َٔ ٚد١ٗ ْظشى ؟

 دسد١ املُاسط١ اذتاي١ٝ ايعبــــــــــــــــــــــــــــاس٠ ّ
 ال ٜٛدذ ضعٝؿ١ َتٛطط١ نبري٠ نبري٠ دذّا

رسمط اعم٘مررات اًمدراؾمٞم٦م سمقاىمع  55

. اعمجتٛمع وُمِمٙمالشمف اًمٗمٙمري٦م

     

رسمط اًمقاضم٤ٌمت اعمٜمزًمٞم٦م ًمٚمٓمالب  56

. سمٛمْم٤مُملم إُمـ اًمٗمٙمري

     

شمٜمٗمٞمذ اظمت٤ٌمرات ُمّمٖمرة ًمٚمٓمالب  57

. شمٌلم أمهٞم٦م إُمـ اًمٗمٙمري وُمْم٤مُمٞمٜمف

     

شمْمٛملم آظمت٤ٌمرات اًمٜمّمٗمٞم٦م  58

واًمٜمٝم٤مئٞم٦م ًمٚمٓمالب أؾمئٚم٦م شم١ميمد أمهٞم٦م 

. إُمـ اًمٗمٙمري

     

اؾمتٓمالع رأي اًمٓمالب سم٤مٟمتٔم٤مم طمقل  59

ُمِمٙمالهتؿ وشمّمقراهتؿ اًمٗمٙمري٦م 

. ورصد ٟمت٤مئجٝم٤م

     

ُمالطمٔم٦م ؾمٚمقك اًمٓمالب وشمقضمٝمٝمؿ  60

ٓيمتِم٤مف طم٤مٓت آٟمحراف 

. اًمٗمٙمري اعمٌٙمر وقمالضمف

     

إذيم٤مء ُمٜمٝمجٞم٦م اًم٘مدوة احلًٜم٦م أُم٤مم  61

. اًمٓمالب

     

آؾمتٗم٤مدة ُمـ اًمت٘مٜمٞم٤مت اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م  62

. احلديث٦م
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 قائنة بأمساء حمكني االشتباىة

 دٗـــــ١ ايعُـــــــٌ االطِ ّ

األضتاذ بكطي الرتبٗٛ اإلضالوٗٛ ٔاملكازٌٛ، جاوعٛ أً  د ــ ذلىٕد بَ ذلىد نطٍأٙ. أ 1

 .الكسٝ، ٔعىٗد نمٗٛ الرتبٗٛ ضابكًا

األضتاذ بكطي الرتبٗٛ اإلضالوٗٛ ٔاملكازٌٛ بهمٗٛ الرتبٗٛ  د ــ حاود بَ ضامل احلسب٘. أ 2

 جاوعٛ أً الكسٝ، ٔودٖس وسنص حبٕث التعمٗي اإلضالو٘

أضتاذ الدزاضات العمٗا الػسعٗٛ، جاوعٛ أً الكسٝ،  د ــ ٌاصس بَ عبد اهلل املٗىاُ. أ 3

 ٔعضٕ دلمظ الػٕزٝ

 أضتاذ اإلحصاٞ ٔالبحٕث بهمٗٛ الرتبٗٛ،جاوعٛ أً الكسٝ د ــ زبٗع بَ ضعٗد طْ. أ 4

أضتاذ وػازك بكطي الرتبٗٛ اإلضالوٗٛ ٔاملكازٌٛ بهمٗٛ  عبد الٍاصس بَ ضعٗد عطاٖا. د 5

 .الرتبٗٛ، جاوعٛ أً الكسٝ

 .أضتاذ وػازك بالهمٗٛ اجلاوعٗٛ، جاوعٛ أً الكسٝ خالد بَ ذلىد التٕٖي. د 6

زٟٗظ قطي الرتبٗٛ اإلضالوٗٛ ٔاملكازٌٛ بهمٗٛ الرتبٗٛ،  ٌاٖف بَ حاود الػسٖف. د 7

 .جاوعٛ أً الكسٝ

 .أضتاذ وطاعد بالهمٗٛ اجلاوعٗٛ، جاوعٛ أً الكسٝ عدٌاُ بَ حطَ باحازث. د 8

 .أضتاذ وطاعد بالهمٗٛ اجلاوعٗٛ، جاوعٛ أً الكسٝ عبد اهلل بَ حمفاُ آه عاٖؼ. د 9

أضتاذ وطاعد بكطي املٍاِخ ٔطسم التدزٖظ بالهمٗٛ  محد بَ وسض٘ الهمجي. د 10

 .اجلاوعٗٛ، جاوعٛ أً الكسٝ

 .أضتاذ وطاعد بالهمٗٛ اجلاوعٗٛ، جاوعٛ أً الكسٝ عبد اهلل بَ أمحد الصِساٌ٘. د 11

زٟٗظ قطي الدزاضات الكسآٌٗٛ بالهمٗٛ اجلاوعٗٛ،  ٖاضني بَ حافظ قازٙ. د 12

 .جاوعٛ أً الكسٝ

 .اإلدازٚ العاوٛ لمىتابعٛ يف ٔشازٚ الرتبٗٛ ٔالتعمٗي ذلىد أمحد الػّسٙ. د 13

عبد املعني بَ عبد الػين . د 14

 المكىاٌ٘

زٟٗظ قطي الرتبٗٛ اإلضالوٗٛ بإدازٚ الرتبٗٛ ٔالتعمٗي 

 .مبهٛ املهسوٛ

ودٖس إدازٚ التدطٗط ٔالتطٕٖس بإدازٚ الرتبٗٛ ٔالتعمٗي  صاحل بَ عطٗٛ الػاودٙ. د 15

 مبهٛ املهسوٛ

 .ودٖس وهتب الرتبٗٛ ٔالتعمٗي يف غسم وهٛ املهسوٛ عم٘ بَ غباب الػاودٙ. د 16

 وػسف تسبٕٙ بإدازٚ الرتبٗٛ ٔالتعمٗي مبهٛ املهسوٛ ضعٗد بَ أمحد احلفاغ٘. أ 17

وػسف تسبٗٛ إضالوٗٛ مبهتب الرتبٗٛ ٔالتعمٗي يف غسم  عبد السمحَ بَ محٕد المّٗيب. أ 18

 .وهٛ املهسوٛ

 .ٔنٗن ودزضٛ شٖد اخلري بتعمٗي وهٛ املهسوٛ صاحل بَ عٗضْ املاله٘. أ 19
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جداول التكرارات والنسب املئوية 

واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية 

 جلميع عبارات األداة
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 (1)دذٍٚ 
اًمتٙمرارات واًمٜم٥ًم اعمئقي٦م واعمتقؾّمٓم٤مت احل٤ًمسمٞم٦م وآٟمحراوم٤مت اعمٕمٞم٤مري٦م عمحقر همرس قم٘مٞمدة اإليامن ذم ٟمٗمقس اًمٓمالب ُمـ حم٤مور ُمْم٤مُملم إُمـ اًمٗمٙمري ذم ُم٘مررات اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م 

 .اًمث٤مٟمقي٦م ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمر ُمٕمٚمٛمل اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سمٛمديٜم٦م ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م

 ايرتتٝب
ايعباس٠ 

يف 
 املكٝاغ

تشتٝب ايعباس٠ 
تٓاصيّٝا سظب املتٛططات

 ايتكذٜش

املتٛطط 
اذتظابٞ

ايٓظب١ 
 امل١ٜٛ٦

االحنشاف 
 املعٝاسٟ

ٓ يقضمد درضم٦م وٕمٞمٗم٦م درضم٦م ُمتقؾمٓم٦م درضم٦م يمٌػمة درضم٦م يمٌػمة ضمدًا 

% ت % ت  %ت % ت % ت 

  ايشدٛع إىل ايهتاب ٚايظ١ٓ نُصذسٜٔ أطاطٝني يًتؼشٜع

.  بٝإ عكٝذ٠ ايظًـ ايصاحل
اذتح ع٢ً َشاقب١ اهلل تعاىل يف ايكٍٛ ٚايعٌُ ٚيف ايظش 

. ٚايعًٔ
. تعظِٝ ايٓصٛص ايؼشع١ٝ ٚاسرتاَٗا

سد ضالالت املٓششؾني عٔ ايعكٝذ٠ اإلطال١َٝ  

  .ايتشزٜش َٔ ايبذع يف ايذٜٔ

. ايتشزٜش َٔ االطتٗضا٤ بايذٜٔ

. تٛضٝح َٓٗر أٌٖ ايظ١ٓ ٚادتُاع١ يف ايتعاٌَ َع ايؿنت

. ايتشزٜش َٔ االطتٗا١ْ حبشَات ايذٜٔ
ايشدٛع إىل أٌٖ ايعًِ ٚاالختصاص يؿِٗ ايٓصٛص 

 .ايؼشع١ٝ
 اذتح ع٢ً اإلخالص هلل تعاىل يف طًب ايعًِ 

املتٛطط ايعاّ
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 (2)دذٍٚ 
 عمحقر حت٘مٞمؼ اًمقؾمٓمٞم٦م وآقمتدال ذم ٟمٗمقس اًمٓمالب ُمـ حم٤مور ُمْم٤مُملم إُمـ اًمٗمٙمري ذم ُم٘مررات اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م  وآٟمحراوم٤مت اعمٕمٞم٤مري٦ماعمتقؾّمٓم٤مت احل٤ًمسمٞم٦ماًمتٙمرارات واًمٜم٥ًم اعمئقي٦م و

اًمث٤مٟمقي٦م ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمر ُمٕمٚمٛمل اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سمٛمديٜم٦م ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م 

 ايرتتٝب
ايعباس٠ يف 

 املكٝاغ
 تشتٝب ايعباس٠

تٓاصيّٝا سظب املتٛططات

 ايتكذٜش
املتٛطط 
اذتظابٞ

ايٓظب١ 
 امل١ٜٛ٦

االحنشاف 
 املعٝاسٟ

ٓ يقضمد درضم٦م وٕمٞمٗم٦م درضم٦م ُمتقؾمٓم٦م درضم٦م يمٌػمة درضم٦م يمٌػمة ضمدًا 

% ت % ت % ت % ت % ت 

ايتأنٝذ ع٢ً إٔ ايؼشٜع١ اإلطال١َٝ صاذت١ يهٌ 

. صَإ َٚهإ
 

ايتأنٝذ ع٢ً إٔ ايؼشٜع١ اإلطال١َٝ ػا١ًَ 
. دتُٝع دٛاْب اذتٝا٠

ايتأنٝذ ع٢ً ٚطط١ٝ األ١َ اإلطال١َٝ ٚاعتذاهلا 
. يف مجٝع أَٛس اذتٝا٠

ايتأنٝذ ع٢ً إٔ ايؼشٜع١ اإلطال١َٝ َب١ٝٓ ع٢ً 
. دًب املصاحل ٚدس٤ املؿاطذ

.  ايتشزٜش َٔ اتباع اهل٣ٛ ٚؾظاد املكصذ

. اذتح ع٢ً األخز بايشؾل ٚايتظاَح
ايتشزٜش َٔ ايتعصب يشأٟ أٚ َزٖب َعني ٚاتباع 

. َا صح بايذيٌٝ

املتٛطط ايعاّ
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(3)دذٍٚ 
 عمحقر ـم٤مقم٦م وٓة إُمر وًمزوم اجلامقم٦م ُمـ حم٤مور ُمْم٤مُملم إُمـ اًمٗمٙمري ذم ُم٘مررات اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م ُمـ  وآٟمحراوم٤مت اعمٕمٞم٤مري٦ماعمتقؾّمٓم٤مت احل٤ًمسمٞم٦ماًمتٙمرارات واًمٜم٥ًم اعمئقي٦م و

وضمٝم٦م ٟمٔمر ُمٕمٚمٛمل اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سمٛمديٜم٦م ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م 

 ايرتتٝب
ايعباس٠ يف 

 املكٝاغ
 تشتٝب ايعباس٠

تٓاصيّٝا سظب املتٛططات

 ايتكذٜش
املتٛطط 
اذتظابٞ

ايٓظب١ 
 امل١ٜٛ٦

االحنشاف 
 املعٝاسٟ

 ٓ يقضمدً  درضم٦م وٕمٞمٗم٦م درضم٦م ُمتقؾمٓم٦م درضم٦م يمٌػمة درضم٦م يمٌػمة ضمداً 

 % ت % ت % ت % ت % ت

ايتأنٝذ ع٢ً ٚدٛب طاع١ ٚال٠ األَش ٚعذّ 

. ارتشٚز عًِٝٗ

. ايتأنٝذ ع٢ً يضّٚ مجاع١ املظًُني ٚإَاَِٗ

. ايتأنٝذ ع٢ً سكٛم اذتانِ املظًِ
اذتح ع٢ً ٚسذ٠ األ١َ اإلطال١َٝ ٚمجع 

. نًُتِٗ
. ايتأنٝذ ع٢ً تكذٜش ايعًُا٤ ٚاسرتاَِٗ

. ايتشزٜش َٔ االعتذا٤ ع٢ً اآلخشٜٔ

. ايتشزٜش َٔ ايُؿّشق١ ٚايؼشٓا٤ ٚاالختالف

. ايتشزٜش َٔ ط٤ٛ ايظٔ باآلخشٜٔ

. تعُٝل االْتُا٤ ايٛطين يذ٣ ايطالب

املتٛطط ايعاّ
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(4)دذٍٚ 
 عمحقر قمالىم٦م إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ُمع همػمه٤م ُمـ إُمؿ ُمـ حم٤مور ُمْم٤مُملم إُمـ اًمٗمٙمري ذم ُم٘مررات اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م  وآٟمحراوم٤مت اعمٕمٞم٤مري٦ماعمتقؾّمٓم٤مت احل٤ًمسمٞم٦ماًمتٙمرارات واًمٜم٥ًم اعمئقي٦م و

اًمث٤مٟمقي٦م ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمر ُمٕمٚمٛمل اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سمٛمديٜم٦م ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م 

 ايرتتٝب
ايعباس٠ يف 

 املكٝاغ
 تشتٝب ايعباس٠

تٓاصيّٝا سظب املتٛططات

 ايتكذٜش
املتٛطط 
اذتظابٞ

ايٓظب١ 
 امل١ٜٛ٦

االحنشاف 
 املعٝاسٟ

 ٓ يقضمد درضم٦م وٕمٞمٗم٦م درضم٦م ُمتقؾمٓم٦م درضم٦م يمٌػمة درضم٦م يمٌػمة ضمداً 

 % ت % ت % ت % ت % ت

تٛضٝح سكٛم املعاٖذٜٔ ٚاملظتأَٓني يف اجملتُع 

. املظًِ

تٛضٝح ايكٛاعذ ايؼشع١ٝ املٓظ١ُ يعالق١ األ١َ 
. اإلطال١َٝ َع غريٖا

إٜطاح طشم ايتعاٌَ َع غري املظًُني ٚؾكّا 
. يؼشٜع١ اإلطالّ

 . َشاعا٠ سكٛم اإلْظإ ٚايؼعٛب

. تٛثٝل دظٛس ايتعإٚ َع ايجكاؾات ٚاذتطاسات

. ؾتح باب اذتٛاس َع ايذٜاْات األخش٣

املتٛطط ايعاّ
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(5)دذٍٚ 
 عمحقر شمٜمٛمٞم٦م اًمتٗمٙمػم واحلقار اإلجي٤ميب ًمدى اًمٓمالب ُمـ حم٤مور ُمْم٤مُملم إُمـ اًمٗمٙمري ذم ُم٘مررات اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م  وآٟمحراوم٤مت اعمٕمٞم٤مري٦ماعمتقؾّمٓم٤مت احل٤ًمسمٞم٦ماًمتٙمرارات واًمٜم٥ًم اعمئقي٦م و

اًمث٤مٟمقي٦م ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمر ُمٕمٚمٛمل اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سمٛمديٜم٦م ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م 

 ايرتتٝب
ايعباس٠ يف 

 املكٝاغ
 تشتٝب ايعباس٠

تٓاصيّٝا سظب املتٛططات

 ايتكذٜش
املتٛطط 
اذتظابٞ

ايٓظب١ 
 امل١ٜٛ٦

االحنشاف 
 املعٝاسٟ

 ٓ يقضمد درضم٦م وٕمٞمٗم٦م درضم٦م ُمتقؾمٓم٦م درضم٦م يمٌػمة درضم٦م يمٌػمة ضمداً 

 % ت % ت % ت % ت % ت

. ايتشزٜش َٔ ايتأثش بأؾهاس سؾكا٤ ايظ٤ٛ
ايتشزٜش َٔ ايتظشع يف إطالم األسهاّ قبٌ ايتأنذ 

. َٔ طالَتٗا
ايتذسٜب ع٢ً ايتؿهري ٚاالطتٓباط َٔ ايٓص  

. ت١ُٝٓ َٗاسات ايتؿهري ايعك١ًٝ

. ايتأنٝذ ع٢ً اسرتاّ اآلخش ٚاذتٛاس َع٘  ٚاطتٝعاب٘

. َشاعا٠ ضٛابط اذتٛاس ٚآداب٘
اختٝاس أطايٝب اذتٛاس ٚطشم اإلقٓاع املٓاطب١ يعكٍٛ 

. ايطالب
. ايؼؿاؾ١ٝ يف طشح ايكطاٜا ايؿهشٜــ١

. ايرتنٝض ع٢ً عًُٝات ايتؿهري األنجش دق١

تعٜٛذ ايطايب ع٢ً املؼاسن١ يف اختار ايكشاس  

. ايتأنٝذ ع٢ً إٔ ايؿهش ٜتأثش بايؿهش

 املتٛطط ايعاّ
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(6)دذٍٚ 
 ًمدرضم٦م إؾمٝم٤مم ُم٘مررات اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م ذم اًمتّمدي ًمٚمتحدي٤مت اًمٗمٙمري٦م اعمٕم٤مسة ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمر ُمٕمٚمٛمل  وآٟمحراوم٤مت اعمٕمٞم٤مري٦ماعمتقؾّمٓم٤مت احل٤ًمسمٞم٦ماًمتٙمرارات واًمٜم٥ًم اعمئقي٦م و

اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سمٛمديٜم٦م ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م 

 ايرتتٝب
ايعباس٠ يف 

 املكٝاغ
 تشتٝب ايعباس٠

تٓاصيّٝا سظب املتٛططات

 انتقدير
املتٛطط 
اذتظابٞ

ايٓظب١ 
 امل١ٜٛ٦

االحنشاف 
 املعٝاسٟ

 ٓ يقضمد درضم٦م وٕمٞمٗم٦م درضم٦م ُمتقؾمٓم٦م درضم٦م يمٌػمة درضم٦م يمٌػمة ضمداً 

 % ت % ت % ت % ت % ت

. ايتشزٜش َٔ ايػًٛ ٚايتٓطع

. ايتشزٜش َٔ َها٥ذ ٚأؾهاس ايؿ١٦ ايطاي١

. ايتشزٜش َٔ ايتأثش بايػضٚ ايؿهشٟ املعاصش

. ايتشزٜش َٔ آسا٤ ٚػبٗات دعا٠ ايؿت١ٓ
ايتشزٜش َٔ ايعبح مبهتظبات بالد اذتشَني 

. ايؼشٜؿني ايذ١ٜٝٓ ٚاملاد١ٜ
تٛضٝح املداطش اييت حتٝط باهل١ٜٛ اإلطال١َٝ 

. يف عصش ايعٛمل١
ايتأنٝذ ع٢ً سظٔ ايتعاٌَ َع َعطٝات ايعٛمل١ 

. تٛضٝح شتاطش ٚطًبٝات ايكٓٛات ايؿطا١ٝ٥

. تٛضٝح شتاطش ٚطًبٝات ايؼبه١ ايعٓهبٛت١ٝ

. تٛضٝح شتاطش ٚطًبٝات تك١ٝٓ االتصاالت

 املتٛطط ايعاّ
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(7)دذٍٚ 
 ًمدرضم٦م مم٤مرؾم٦م ُمٕمٚمٛمل اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م ًمدورهؿ ذم إسمراز ُمْم٤مُملم إُمـ اًمٗمٙمري ًمدى ـمالب اعمرطمٚم٦م  وآٟمحراوم٤مت اعمٕمٞم٤مري٦ماعمتقؾّمٓم٤مت احل٤ًمسمٞم٦ماًمتٙمرارات واًمٜم٥ًم اعمئقي٦م و

اًمث٤مٟمقي٦م سمٛمديٜم٦م ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م 

 ايرتتٝب
ايعباس٠ 

يف 
 املكٝاغ

 تشتٝب ايعباس٠
تٓاصيّٝا سظب املتٛططات

 ايتكذٜش
املتٛطط 
اذتظابٞ

ايٓظب١ 
 امل١ٜٛ٦

االحنشاف 
 املعٝاسٟ

 ٓ يقضمدً  درضم٦م وٕمٞمٗم٦م درضم٦م ُمتقؾمٓم٦م درضم٦م يمٌػمة درضم٦م يمٌػمة ضمداً 

 % ت % ت % ت % ت % ت

. إرنا٤ َٓٗذ١ٝ ايكذ٠ٚ اذتظ١ٓ أَاّ ايطالب

سبط املكشسات ايذساط١ٝ بٛاقع اجملتُع َٚؼهالت٘ 
. ايؿهش١ٜ

. االطتؿاد٠ َٔ ايتكٓٝات ايتع١ًُٝٝ اذتذٜج١
سبط ايٛادبات املٓضي١ٝ يًطالب مبطاَني األَٔ 

ايؿهشٟ  
َالسظ١ طًٛى ايطالب ٚتٛدِٗٗ النتؼاف ساالت 

. االحنشاف ايؿهشٟ املبهش ٚعالد٘
تطُني االختباسات ايٓصؿ١ٝ ٚايٓٗا١ٝ٥ يًطالب 

. أط١ً٦ تؤنذ أ١ُٖٝ األَٔ ايؿهشٟ
اطتطالع سأٟ ايطالب باْتظاّ سٍٛ َؼهالتِٗ 

ٚتصٛساتِٗ ايؿهش١ٜ ٚسصذ ْتا٥ذٗا  
تٓؿٝز اختباسات َصػش٠ يًطالب تبني أ١ُٖٝ 

. األَٔ ايؿهشٟ َٚطاَٝٓ٘

املتٛطط ايعاّ 
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