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 يمذيخ: 

ظَ ث٬ّ٩ّ ٓ٘ذؼجً ُِؼِْ ًٝٗٞثً ٝٛوث٣ز، ُْٝ ص٘وطغ ًٝؿ ث٬ّ٩ّ ٝٓذجهةٚ دؼو ٝكجر ًٍّٞ هللا 

ُذ٬ه ث٤ٓ٬ّ٩ز، ٖٝٓ دؼوْٛ ٖٓ ثُضجدؼ٤ٖ، ٝٗوِٞث ٠ِٙ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝ؛  ف٤ظ صلٌم ثُٚقجدز ك٢ ث

ٜٓ٘ؼ ثٌُٔد٢ ث٧ػظْ ٓقٔو ػ٤ِٚ ث٬ُٚر ٝث٬ُّْ ٓقوو٤ٖ ديُي ثُن٣ٌ٤ز ثُض٢ أمذٌ ػٜ٘ج ًٍّٞ هللا 

ك٢ هُٞٚ= ))م٤ٌ أٓض٢ ه٢ٌٗ، عْ ثُي٣ٖ ٣ِْٜٞٗ، عْ ثُي٣ٖ ٣ِْٜٞٗ(( )ثُذنج١ً،  ٠ِٙ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝ

ٖٝٓ ٛ٘ج ًجٗش ثُوٌٕٝ ثُغ٬عز ث٠ُٝ٧ أكَٞ ثُوٌٕٝ ُوٌدٜج (، :>9، 6983ٗٛـ، فو٣ظ ًهْ >474

ٖٓ ػٜو ثٌٍُّٞ ٠ِٙ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝ، ٝٙقجدضٚ ثٌٌُثّ ٝثُضجدؼ٤ٖ ٝصجدؼ٢ ثُضجدؼ٤ٖ، ك٘وِٞث ثُٞف٢ 

 ثٌُدج٢ٗ ٌَُ أًؽجء ثُو٤ٗج، ٝأػؾذش ث٧ْٓ ث٧مٌٟ د٤ًِْٞجصْٜ ٝأهٞثُْٜ ٝأكؼجُْٜ. 

ُض٢ ص٤ٌُٖ إ٠ُ دؼٜ ث٧كٌجً،  ٝث٥ًثء،  إٕ ٓؾٔٞع ًضجدجس ث٤ُِْٖٔٔ ٝٓؤُلجصْٜ ث

ٝثُٔٞج٤ٖٓ،  ٝثُضٞؽ٤ٜجس،  صُؼو ٓٚوًثً ؿ٤ًّ٘ج ٖٓ ٓٚجهً ثُضٌد٤ز ث٤ٓ٬ّ٩ز؛ ٗظٌثً ُٔج ُٜج ٖٓ ه٤ٍٔز 

ػ٤ٍِٔز،  ٌُٜٝٞٗج ٙوًس ػٖ ػِٔجء ٤ِْٖٔٓ ًجٕ ُْٜ كَٞ ث٫ؽضٜجه ك٢ ظٌٍٝف ٝأٍٍٓ٘ز ٓنضِلز 

َّْجُُٞ،  صِذ٤زً ُقجؽجس ثُٔؾضٔغ، ٝصلجػ٬ً ٓغ أٝٝجػ  (.>4ٛـ،  4753ٚ ثُٔنضِلز. )ثُ٘و٤خ ٝثُ

كغوجكض٘ج ثُؼٌد٤ز ٬ٓى ٗقضجػ ث٤ُّٞ ُِؼٞهر إ٤ُٚ، ٗأمي ػ٘ٚ، ْٝٗضِْٜ ٓ٘ٚ، ك٘قٖ ك٢ ػٌٚ 

ٜٗٞز أٝ إًٛجٗ ٜٗٞز، ٤ُْٝش ػٞهص٘ج إ٠ُ صٌثع٘ج ػ٤ذجً؛  ٝإٗٔج ٢ٛ ًٌٝٝر، كئٕ ًَ أٓز ص٣ٌو إٔ 

ِضلش إ٠ُ ٓج٤ٜٝج صأمي ٓ٘ٚ ٝص٘وَ ػ٘ٚ )ثُط٣َٞ، صٜٜ٘ دؼو ًذٞر ٝصْض٤وع ػوخ ؿلِز ٫دو إٔ ص

4<9; ،49 .) 

ُٝوو صٌى ُ٘ج ثُِْٕٔٔٞ ث٧ٝثةَ صٌثعجً ك٣ٌٌجً ٝصٌد٣ٞجً ؿ٤٘جً ٣٘ذـ٢ إٔ ٗلنٌ دٚ ٝٗؼضَ، ٧ٗٚ 

٣ؼٌِ ُ٘ج ًٙٞر ثُٔج٢ٝ، ٢ٞ٣ٝء ُ٘ج ٣ٌٟن ثُقجٌٝ ٝثُْٔضوذَ دووً ًؽٞػ٘ج إ٤ُٚ ٝثّضٖٜجهٗج دٚ 

ج ثٌُثٛ٘ز، ُيُي ٣٘ذـ٠ ث٫ّضلجهر ٖٓ هًثّز ثُضٌثط ُضقو٣و ٣ٞٛض٘ج ٝأميٗج ٓ٘ٚ ٓج ٣ضلن ٓغ ظٌٝك٘

 (. ;47، ::>4ثُغوجك٤ز ًٝد٠ ٓج٢ٝ ث٧ٓز دقجٌٝٛج )ػذٞه، 

ٝهو ٕٜو ثُوٌٕ ثُغج٢ٗ ثُٜؾ١ٌ فًٌزً ػ٤ِٔزً ٝك٣ٌٌزً ؿ٤ٌ ْٓذٞهز؛  ف٤ظ صّٞؼش ثُوُٝز 

ٌْ أمٌٟ ؿ٤ٌ ػٌد٤ز، ٝأٙذـ ٛ٘جى فجؽز ُِضؼ جَٓ ٓؼٜج دٌَٖ ؽو٣و، ٧ٕ ث٤ٓ٬ّ٩ز، ٝهمِش ك٤ٚ أٓ

ٌَ ك٢ ثُقٞجًر ٝثُؼِْ.   صِي ث٧ْٓ ُٜج دجٌع ٣ٟٞ

ٝثُلٌٌ ثُضٌد١ٞ ث٢ٓ٬ّ٩ ًـ٤ٌٙ ٖٓ ثُؼِّٞ ث٣ًٌُٝٞز ُو٢ ثٛضٔجّ ثُؼِٔجء ٝثُذجفغ٤ٖ، ٝإٕ 

ًجٗش ُْ صضذًِٞ ُو٣ْٜ ًؼِْ ْٓضوَ ًجُؼِّٞ ث٧مٌٟ إ٫ أٜٗج دو٤ش فجٌٝرً ٖٓ م٬ٍ ٝٙج٣ج ثُؼِٔجء 

 ُْٜ، ٝٓج ٗوِٚ ص٤ٓ٬يْٛ ػْٜ٘ ٖٓ ٓٚ٘لجس ٣ٌٝٓٝجس.ٝأهٞثُْٜ ٝأكؼج

ُٝؼَ هًثّز كٌٌٗج ثُضٌد١ٞ ٣ذوٝ أًغٌ أ٤ٔٛز ٧ٗٚ ٓجٍثٍ ٣ؼ٤ٔ ف٤جً، كٔج ُْ ٣ٌٖ ك٢ ثُضٌد٤ز 

ثُْجةور كٜٞ ٓٞؽٞه ٝؽٞهثً أ٤ُٝجً، ٖٝٓ عْ هًثّضٚ صذوٝ ٌٛيث، ٫ إف٤جةٚ، ٫ٝ ٓؾٌه صؼِن دٚ، ٌُٖٝ 

٣ٍٝجهر ث٩فْجُ دجُٞػ٢ دؼو إٔ أٙذق٘ج ٗؼ٤ٔ ػ٠ِ ٛجٓٔ إفْجُ دجُقجٌٝ ٝثٗضٔجء ُِْٔضوذَ، 

ثُقٞجًر، ْٓض٤ٌِٜٖ ٓ٘ؾَثصٜج هٕٝ إٔ ْْٜٗ ك٢ ٙ٘ؼٜج، ٝثًضل٤٘ج دج٫ٗوٛجٓ ٝثُضؼِن دذ٣ٌن ث٤ٕ٧جء 

هٕٝ ٓؼٌكز ؽيًٝٛج، أ٤ُْش هًثّز ثُوو٣ْ ؽَءثً ٖٓ ٌٖٓٝع ثُذقظ ػٖ ٓيٛخ أ٤َٙ ُ٘ج ك٢ ثُق٤جر، 

 (. >4، 3>>4ُؼ٤٘٤ٖ، ٝك٢ ثُ٘جُ ٝك٢ ثُضٌد٤ز؟" )أدٞ ث
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ٝإىث ًجٕ ثُٜجؽِ ث٧ػظْ ُوٟ ثُٔل٣ٌٌٖ ثُؼٌح ٝؿ٤ٌْٛ ٛٞ ًٙٞر ثُْٔضوذَ ٝثّضَِثٓجس 

د٘جةٚ، ك٬دو أ٫ًٝ إٔ صؼ٢٘ عوجكض٘ج ثُؼجٓز ٝثُضن٤ٚٚز دوًثّز ؽِٔز ٖٓ ػ٤ِٔجس ثُضقٍٞ ثُضج٣ًن٢ 

ٙ ٖٓ صؼذ٤ٌثس ٝثُٔضـ٤ٌثس ث٫ؽضٔجػ٤ز، ٝكق٘ ٓج أٌٖٓ ُِٔل٣ٌٌٖ ثُؼٌح إٔ ٣قووٞٙ أٝ ٣٘ؾَٝ

ٓ٘ؾَر ٝإدوثػجس صؼذٌ ػٖ فجُز صِي ثُضق٫ٞس ٝثُٔضـ٤ٌثس، ًؿْ ٖٗٞر ٝٙؼٞدز ٛيث ٗظٌثً ُضٚجهّ 

ث٧كٌجً ٝث٧ّج٤ُخ ٝث٣٧و٣ُٞٞؽ٤جس ٝث٤ُْجّجس ٝثُي٤٘ٛجس ثًٌُٔذز؛ ٗض٤ؾز ثؿضٌثح ثُضل٤ٌٌ ثُؼٌد٢ 

 (783، >>>4ٝث٢ٓ٬ّ٩ ػٔٞٓجً ػٖ ٝثهؼٚ أ٫ًٝ، ٝػٖ ٓؼج٣ٌٙٚ عج٤ٗجً )ثُؾ٤َٔ، 

ُٝؼَ ثُذقظ ك٢ ثُلٌٌ ثُضٌد١ٞ ث٢ٓ٬ّ٩, ٣ْجْٛ ك٢ ٝٝغ ثّضٌثص٤ؾ٤ز فو٣غز صْْٜ ك٢ 

صط٣ٌٞ ثُٞثهغ ثُضٌد١ٞ, ٣وٍٞ دٌجً= " ٗقٖ دقجؽز إ٠ُ هًثّز ثُضٌد٤ز ث٤ٓ٬ّ٩ز، كضٌثع٘ج ؿ٢٘ 

دجُضؾجًح ٝث٧ّج٤ُخ ٝثُ٘ٔجىػ ثُض٢ صغ٤ٌ ث٩ػؾجح, ٝثُض٢ ٌٟٗ أٜٗج صٔغَ ثّضؾجدز ظجٌٛر ُِٜٔ٘ؼ 

ٌُدج٢ٗ ثُي١ أًٌٓ٘ج هللا دٚ, ٝثُض٢ ٌٟٗ أٜٗج ٓجٍثُش صْؼل٘ج دًٚٞ ٕض٠ ك٢ إ٬ٙؿ ٕؤٝٗ٘ج ث٤ُّٞ, ث

 (.69ٛـ، 4748ك٢ إػٔجً ث٧ًٛ ثُض٢ ٗؼ٤ٔ ػ٤ِٜج, ٝٛيث ًغ٤ٌ ؽوثً ك٢ صٌثع٘ج" )دٌجً، 

ٝصل٤و هًثّز ثُلٌٌ ثُضٌد١ٞ ػ٘و ػِٔجء ث٤ُِْٖٔٔ ك٢ ص٤ٝٞـ ٤ًق ػجُؼ ػِٔجء ثُضٌد٤ز 

ٞػجصْٜ ثُضٌد٣ٞز، ٝك٠ ًّْ ًٙٞر ُضطًٞ ثُضأ٤ُق ثُضٌد١ٞ ػ٘و ث٤ُِْٖٔٔ، ًٔج أٗٚ ثُِْٕٔٔٞ ٓٞٝ

٣ْجػو أ٣ٞجً ك٢ إٔ ٌٗصجه آكجهجً ؽو٣ور ُِذقظ ك٢ ثُضٌد٤ز ث٤ٓ٬ّ٩ز ٖٓ ف٤ظ ثُٔٞٝٞػجس ٝٓ٘جٛؼ 

 (.:;4، ;>>4ثُذقظ ٝإػوثه ثُذجفغ٤ٖ ُٜيث ث٤ُٔوثٕ )ثُ٘و٤خ، 

 لضٍخ انجحث:

٢ٓ ٌٙثػجً ك٣ٌٌجً ٝػوجةو٣جً ٝفٞج٣ًجً، ُْٝ ٣ؼو أٓجٓٚ إ٫ إٔ ٣ٞثؽٚ ػجُٔ٘ج ثُؼٌد٢ ٝث٬ّ٩

٣ؼ٤و ٤ٙجؿز كٌٌٙ ك٢ ًجكز ثُٔؾج٫س ث٤ُْج٤ّز ٝث٫هضٚجه٣ز ٝثُضٌد٣ٞز ٝث٫ؽضٔجػ٤ز ُضقو٣و ٣ٞٛضٚ 

ثُغوجك٤ز ٝثُقٞج٣ًز، ُيُي ظٌٜس ٓقج٫ٝس ؽجهر د٤ٖ ثُٔن٤ِٖٚ ٖٓ ًؽجٍ ثُضٌد٤ز ك٢ ػجُٔ٘ج 

ًٌٝٝر ثٌُؽٞع إ٠ُ صٌثع٘ج ثُضٌد١ٞ ٝثُ٘ل٢ْ ُوًثّضٚ ٝصق٤ِِٚ ثُؼٌد٢ ٝث٢ٓ٬ّ٩ صوػٞ إ٠ُ 

ٝٓقجُٝز ث٫ّضلجهر ٓ٘ٚ ك٢ ٝٝغ كِْلز صٌد٣ٞز ٕجِٓز صؼ٤و ُِٔٞثٟٖ ثُؼٌد٢ ٝث٢ٓ٬ّ٩ أٙجُضٚ 

 (.6ٝصقوه ُٚ ًّجُضٚ ك٢ ػجُٔ٘ج ثُٔؼجٌٙ )ثُ٘و٤خ، ه.س، 

٫ ٖٓ م٬ٍ ٗظٌر إٕ هٞج٣ج ثُؼجُْ ث٢ٓ٬ّ٩ ٝمجٙز ٓج ٣ضؼِن دجُضٌد٤ز ٫ ٣ٌٖٔ فِٜج إ

إ٤ٓ٬ّز صض٘جّخ ٓغ عٞثدش ث٤ُِْٖٔٔ. ٣ٝأص٢ ٛيث ثُذقظ ُِْٔجػور ك٢ إظٜجً ٬ٓٓـ صطًٞ ثُلٌٌ 

ثُضٌد١ٞ ث٢ٓ٬ّ٩ ك٢ كضٌر ٖٓ كضٌثس ثٍهٛجًٙ ٢ٛٝ ثُوٌٕ ثُغج٢ٗ ثُٜؾ١ٌ ك٢ ٓقجُٝز ُٔؼجُؾز 

٤ز ٫ صْضط٤غ صل٤ٌْ دؼٜ هٞج٣ج ث٤ُِْٖٔٔ هٕٝ ثُقجؽز إ٠ُ ثُلٌٌ ثُٞٝؼ٢ ثُؼِٔج٢ٗ. كجُٔ٘جٛؼ ثُـٌد

ثُٞثهغ ثُقو٤و٢ ُِضنط٠٤ ك٢ ثُٔؾضٔغ ث٢ٓ٬ّ٩، كضِي ثُٔ٘جٛؼ صؼ٢ِ ٝصٌكغ ٖٓ ٕإٔ ثُوثكغ ثُٔجه١ 

ثُذقظ ٝصَٜٔ ثُوثكغ ثٌُٝف٢ ٝث٧م٬ه٢. ٝٛيث ؽؼَ ثُقجؽز إ٠ُ ثُذقظ ك٢ ثُضٌثط ثُضٌد١ٞ 

٢ أٙذقش صظٌٜ ك٢ ث٢ٓ٬ّ٩ أًغٌ إُقجفجً ٖٓ أ١ ٝهش ٠ٞٓ. ٝىُي دْذخ ث٬ٌُٖٔس ثٌُغ٤ٌر ثُض

 (.764، 5344ف٤جر ث٩ْٗجٕ ثُٔؼجٌٙ ٝهِز صٞكٌ ثُقٍِٞ ُٜج )كٌػ، 

ٝثٌُٖق ػٖ صج٣ًل ثُلٌٌ ثُضٌد١ٞ أٌٓ دجُؾ ث٤ٔٛ٧ز ك٢ صأ٤ِّ ثُلٌٌ ث٢ٓ٬ّ٩ ثُٔؼجٌٙ، ٌُٝد٠ 

 ثُقجٌٝ دجُٔج٢ٝ، ُْٝ٘ذز ثُلَٞ إ٠ُ أٙقجدٚ.
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ُٔؼٌكز ٓجىث ٙ٘ؼٞث صؾجٙ ٖٝٓ ٛ٘ج ًجٕ ٖٓ ث١ًٌُٝٞ صؼوخ أػ٬ّ كٌٌ ث٧ٓز ٝصٌثعٜج؛ 

ه٤ٗجْٛ ٤ُُٚ٘غ ٗظ٤ٌٙ صؾجٙ ه٤ٗج ثُٞثهغ، كؼ٘وةي ٣ُقجكع ػ٠ِ ثُْٔجس ث٤ِٙ٧ز ثُض٢ ص٤َٔ ثُٞثهغ، هٕٝ إٔ 

صوضٌٚ ٛيٙ ثُٔقجكظز ػ٠ِ إػجهر إٗضجػ ثُ٘جصؼ ٗلْٚ ٌٓر أمٌٟ ك٢ ْٗنز أمٌٟ  ُٝٞ ُِٗظٌ إ٠ُ أدٌٍ 

ؽَو أٗٚ ٗظٌ إ٤ُٚ ٗظٌر ػو٤ِز، كئىث ًجٕ أٌٓٙ ٓج ٤ٔ٣َ ثُؼٌد٢ ثُوو٣ْ ك٢ ٝهلضٚ صؾجٙ ثُؼجُْ ٖٓ فٞ ُٝ  ،ُٚ

ٌٛيث، عْ أ٣ًُو ٓٞثِٙز ث٤ٌُْ ػ٠ِ ٛوٟ ٖٓ صٌثط ث٧ٓز ٤ٌُد٠ ثُقجٌٝ دجُٔج٢ٝ، َُٓش ثُٞهلز 

ٗلْٜج صؾجٙ ػجُْ ثُٞثهغ، كِتٖ ًجٗش ٬ٌٖٓصْٜ ؿ٤ٌ ٬ٌٖٓس ثُٞثهغ ثُقج٢ُ، ٝثٛضٔجٓجصْٜ ؿ٤ٌ 

ٌر ثُض٢ ثٙط٘ؼٞٛج، ك٤ُضقو ٓؼْٜ ك٢ ٝؽٜز ثُ٘ظٌ ٝإٕ ُْ ثٛضٔجٓجصٚ، كيُي ٫ ٣٘ل٢ إٔ صُٚط٘غ ثُ٘ظ

 (.>، ٣5347ُضٖجدٚ ٝإ٣جْٛ ك٤ٔج ٣ُ٘ظٌ إ٤ُٚ ٖٓ ٬ٌٖٓس ٝهٞج٣ج)ًٝٞثٕ، 

 أطئهخ انجحث:

فجٍٝ ثُذقظ ث٩ؽجدز ػٖ ثُْؤثٍ ثٌُة٤ِ ثُضج٢ُ= ٓج ٬ٓٓـ صطًٞ ثُلٌٌ ثُضٌد١ٞ ث٢ٓ٬ّ٩ 

ع ٖٓ ٛيث ثُْؤثٍ ٌَّ  ث٧ّتِز ثُلٌػ٤َّز ثُضج٤ُز= ك٢ ثُوٌٕ ثُغج٢ٗ ثُٜؾ١ٌ؟ ٣ٝضل

 ٓج أدٌٍ ٓٚجهً ثُلٌٌ ثُضٌد١ٞ ث٢ٓ٬ّ٩ ك٢ ثُوٌٕ ثُغج٢ٗ ثُٜؾ١ٌ؟ .4

 ٬ٓٓـ ثُذ٤تز ث٤ُْج٤ّز ٝثُؼ٤ِٔز ٝث٫ؽضٔجػ٤ز ٝث٫هضٚجه٣ز ك٢ ثُوٌٕ ثُغج٢ٗ ثُٜؾ١ٌ؟ .5

 أدٌٍ ثُٔوثًُ ثُٔيٛذ٤ز ٝ ثُل٣ٌٌز ك٢ ثُوٌٕ ثُغج٢ٗ ثُٜؾ١ٌ؟ .6

 ضٌد١ٞ م٬ٍ ثُوٌٕ ثُغج٢ٗ ثُٜؾ١ٌثُؼٞثَٓ ثُْٜٔٔز ك٢ صطًٞ ثُلٌٌ ثُ .7

 ٓج ٬ٓٓـ ثُلٌٌ ثُضٌد١ٞ ُوٟ أدٌٍ أػ٬ّ ثُوٌٕ ثُغج٢ٗ ثُٜؾ١ٌ؟ .8

 أهذاف انجحث:

ٛوف ثُذقظ ثٌُٖق ػٖ ثُْؤثٍ ثٌُة٤ِ، ٝٛٞ= ٓج ٬ٓٓـ صطًٞ ثُلٌٌ ثُضٌد١ٞ ث٢ٓ٬ّ٩ ك٢ 

 ثُوٌٕ ثُغج٢ٗ ثُٜؾ١ٌ.

 ُٝضقو٤ن ٛيث ثُٜوف ٫ دوَّ ٖٓ صقو٤ن ث٧ٛوثف ثُضج٤ُز=

 دٌٍ ٓٚجهً ثُلٌٌ ثُضٌد١ٞ ث٢ٓ٬ّ٩ ك٢ ثُوٌٕ ثُغج٢ٗ ثُٜؾ١ٌ.أ .4

 ٬ٓٓـ ثُذ٤تز ث٤ُْج٤ّز ٝثُؼ٤ِٔز ٝث٫ؽضٔجػ٤ز ٝث٫هضٚجه٣ز ك٢ ثُوٌٕ ثُغج٢ٗ ثُٜؾ١ٌ. .9

 أدٌٍ ثُٔوثًُ ثُٔيٛذ٤ز ٝ ثُل٣ٌٌز ك٢ ثُوٌٕ ثُغج٢ٗ ثُٜؾ١ٌ. .5

 أدٌٍ ػٞثَٓ صطًٞ ثُلٌٌ ثُضٌد١ٞ ث٢ٓ٬ّ٩ ك٢ ثُوٌٕ ثُغج٢ٗ ثُٜؾ١ٌ. .6

 ٬ٓـ ثُلٌٌ ثُضٌد١ٞ ُوٟ أدٌٍ أػ٬ّ ثُوٌٕ ثُغج٢ٗ ثُٜؾ١ٌ.ٓ .7

 أهًٍخ انجحث:

 ص٘ذغ أ٤ٔٛز ثُذقظ ٖٓ ػور ثػضذجًثس ٣ٌٖٔ إ٣ؾجٍٛج ػ٠ِ ثُ٘قٞ ثُضج٢ُ=
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ًٞٗٚ ٣قجٍٝ إدٌثٍ هوًر ثُلٌٌ ث٩هث١ً ث٢ٓ٬ّ٩ ػ٠ِ ثُضؼج٢ٟ ٓغ ثُوٞج٣ج ثُٔؼجٌٙر.  .4

ُو٣ٖ ث٢ٓ٬ّ٩ ه٣ٖ ٙجُـ ٌَُ ٍٓجٕ ّٞثء ك٢ ف٤جر ث٤ُِْٖٔٔ أٝ ف٤جر ؿ٤ٌْٛ. دجػضذجً ث

 ٌٝٓجٕ.

إٕ هًثّز ثُلٌٌ ثُضٌد١ٞ ث٢ٓ٬ّ٩ ك٢ ػًٚٞٙ ثُٔضووٓز ٖٓ م٬ٍ أٗظٔز ثُضؼ٤ِْ ثُقو٣غز ك٢  .5

ثُوٍٝ ثُؼٌد٤ز ٝث٤ٓ٬ّ٩ز ػَٔ ٣ٞٝـ أ٤ٔٛز صِي ث٧كٌجً ثُضٌد٣ٞز ثُض٢ هوٜٓج ػِٔجء ثُضٌد٤ز 

ُقجٌٝ دجُٔج٢ٝ، ٝإػجهر صأ٤ِّ ثُٞػ٢ ث٤ٓ٬ّ٩ز ٫ ٩ف٬ٍ ثُٔج٢ٝ ٓقَ ثُقجٌٝ، دَ ٌُد٠ ث

ٝثُلْٜ ثُضٌد١ٞ ثُٔؼجٌٙ، ٝإػوثهٙ ُذ٘جء ثُقٞجًر ث٤ٓ٬ّ٩ز ك٢ ٝٞء ٓؼط٤جس ثُؼٌٚ ثُقو٣ظ 

ٝإٌٓج٤ٗجصٚ، ٓغ ص٤ٝٞـ كٌٌر ّذن ػِٔجء ثُضٌد٤ز ث٤ُِْٖٔٔ ك٢ ًغ٤ٌ ٖٓ ثُٔذجها ٝثُٔ٘جٛؼ 

 ثُضٌد٣ٞز.

ٌ صٌد١ٞ أٌٓ ٓطِٞح، كجُقٞجًر هًثّز ثُضٌثط ث٢ٓ٬ّ٩ ٝٓج صٞٔ٘ٚ ىُي ثُضٌثط ٖٓ كٌ .6

ث٤ٓ٬ّ٩ز ثُض٢ ٕٜو ُٜج ٓؤًمٞ ثُقٞجًثس ك٢ ثُـٌح ٝثٌُٖم أٜٗج أكجهس ثُؼجُْ ك٢ ٣ٌٟن 

ثُؼِْ، ٝثُٔؼٌكز ٝأٗجًس ػوٍٞ أد٘جء ث٧ْٓ ث٧مٌٟ دٔج هوٓش ُْٜ ٖٓ عوجكجس ٝكٕ٘ٞ، ٓغَ 

ك٢ صٖ٘تز  ٛيٙ ثُقٞجًر ٫دو إٔ ٣ٌٕٞ ٖٓ ًٝثةٜج كٌٌ صٌد١ٞ ٝٓلٌٌٕٝ صٌد٣ٕٞٞ أّٜٔٞث

 ث٧ؽ٤جٍ ٝإػوثهْٛ ُقَٔ ٛيٙ ثُٜ٘ٞز ٝث٫ًصوجء دٜج.

 يصطهحبد انجحث:

ثُضل٤ٌٌ ٖٓضن ٖٓ ثُلٌٌِ= ٝٛٞ ؽِٔز ثُٖ٘جٟ ثُي٢٘ٛ، أٝ أ٠ّٔ ًٙٞ ثُؼَٔ ثُي٢٘ٛ، دٔج ك٢ ىُي ٖٓ -أ

 (.;:7ٙ، ٗ 4733صق٤َِ، ٝص٤ًٌخ، ٝص٤ْ٘ن )ٓؾٔغ ثُِـز ثُؼٌد٤َّز، 

ٍٞ ثُل٬ّلز ٝثٌُٔد٤ٖ ػذٌ ثُضج٣ًل، ك٤ٔج ٣ن٘ ٓؾجٍ ثُضؼ٤ِْ ثُلٌٌ ثُضٌد١ٞ= ٛٞ ٓج أدوػضٚ ػو -ح

َّٖٔ ٛيث ثُلٌٌ ٗظ٣ٌجس ٝٓلج٤ْٛ ٝه٤ْ ٝؽٜش صٌد٤ز ث٩ْٗجٕ ػذٌ ث٧ٍٓجٕ )ػط٤َّز،  ث٩ْٗج٢ٗ، ٣ٝضٞ

 (.;4ٛـ، ٗ 4757

ف أدٞ ػٌثه ) ٌِّ ( ثُلٌٌ ثُضٌد١ٞ دأٗٚ= "ٓؾٔٞػز ث٥ًثء ٝثُٔذجها 546ٛـ، ٣ٝ4768ُؼ

 ثُؼو٤َِّز ثُْٔضٔور ٖٓ ثُٔٚجهً ٝث٧ٍٙٞ ثُضٌد٣َّٞز ثُٔنضِلز".ٝث٧كٌجً، ٝثُ٘ظ٣ٌجس 

ًثس ٝثُٔذجها ثُضٌد٣َّٞز  -ػ ُّٞ ف دأٗٚ= "ؽِٔز ٖٓ ثُٔلج٤ْٛ ٝثُضٚ ٌَّ ثُلٌٌ ثُضٌد١ٞ ث٢ٓ٬ّ٩ ٣ُؼ

 (.47ّ، 5337ثُْٔضٔور ٖٓ ثُوٌإٓ ٝثُْ٘ز ٝث٫ؽضٜجه" )ثٌُٕوثٕ، 

ف ٣جُؾٖ ) ٌِّ ٢ٓ دأٗٚ= ٓؾٔٞػز ث٥ًثء ٝث٧فٌجّ ( ثُلٌٌ ثُضٌد١ٞ ث59٬ّ٩ٛـ، ٣ٝ4763ُؼ

ٝثُو٤ْ ٝث٧ٛوثف ثُٔض٘جّوز، ٝثُض٢ صٜوف إ٠ُ د٘جء ث٧ؽ٤جٍ ثُِْٔٔز ُضقو٤ن أٛوثف ث٧ٓز، ٝٛيث 

 ثُضؼ٣ٌق ث٧م٤ٌ ٛٞ ٓج ٣ضذجٙ ثُذجفظ ك٢ ٛيٙ ثُوًثّز.

 يُهح انجحث:

ٞثّطز ثّضنوّ ثُذجفظ ثُٜٔ٘ؼ ثُضج٣ًن٢ ٝٛٞ= ٓج ٣ٌٖٔ دٚ ث٩ؽجدز ػٖ ّؤثٍ ك٢ ثُٔج٢ٝ د

ٓؾٜٞه ػ٢ِٔ ًذ٤ٌ ٖٓ هذَ ثُذجفظ، ٝىُي ػٖ ٣ٌٟن ثّض٘ضجػ ثُؼ٬هجس د٤ٖ ث٧فوثط ٝثٌُد٠ د٤ٜ٘ج، 

 (.>58ٛـ، 4766ْٓض٘وثً ػ٠ِ ٓج ثّضوجٙ ٖٓ أهُز ػ٤ِٔز ٙق٤قز صذٌٖٛ ٙقز ثّض٘ضجؽجصٚ )ثُؼْجف، 



 

 م9102لسنة  العشرونالعدد                                        مجلة البحث العلمى فى التربية

 

414 

 انذراطبد انظبثمخ:

ؼٜ ػِٔجء ثُِـز (= ٛوكش ػٌٛ ث٧كٌجً ٝثُٔٔجًّجس ثُضٌد٣ٞز ُذ5347هًثّز ًٝٞثٕ )

ثُؼٌد٤ز ك٢ ثُو٤ٌٖٗ ثُغجُظ ٝثٌُثدغ ثُٜؾ٤٣ٌٖ، ٝثّضنوٓش ثُٜٔ٘ؼ ثُضج٣ًن٢، ًٝجٕ ص٤ًٌَٛج ٓ٘ٚذجً 

ػ٠ِ ػِٔجء ثُ٘قٞ ٖٓ د٤ٖ ػِٔجء ثُِـز ثُؼٌد٤ز، ٝػٌٝش ُِضٞؽٚ ثُٔؾضٔؼ٢ ٗقٞ ثُِـز ثُؼٌد٤ز ّٞثء 

ز ُِ٘قجر ك٢ كضٌر ثُوًثّز ٝػٌٝش صٞؽٚ ثُقٌجّ أٝ ثُؼِٔجء أٝ ػجٓز ثُ٘جُ، ًٔج ص٘جُٝش ثُذ٤تز ثُؼ٤ِٔ

ُٔؤعٌثصٜج، عْ ص٘جُٝش ًٝثكو كٌٌ ثُ٘قجر، ٜٝٓ٘ؾْٜ ثُؼ٢ِٔ ٝأدٌٍ هٞج٣ج ثُضٌد٤ز ٝثُضؼ٤ِْ ػ٘وْٛ، عْ 

 ثمضضٔش دض٘جٍٝ ٤ًل٤ز ثُٜ٘ٞٛ دجُِـز ثُؼٌد٤ز ك٢ ٝٞء أكٌجً ٝٓٔجًّجس ثُ٘قجر ثُضٌد٣ٞز. 

ُٔو٢ًّ ك٢ ثُلٌٌ ثُضٌد١ٞ (= ٛوكش صؼٌف ٓؼج٤٣ٌ ث٫ػضٔجه ث5347هًثّز ثٌُد٤ؼجٕ )

ث٢ٓ٬ّ٩،  ٓٔج أٌٖٓ ثّض٘ذجٟٚ ٖٓ أهٞثٍ ػِٔجء ث٤ُِْٖٔٔ ٝآًثةْٜ،  ٝثػضٔوس ثُوًثّز ػ٠ِ ثُٜٔ٘ؼ 

ث٫ّض٘ذج٢ٟ،  ٝصَٞٙ ثُوًثّز إ٠ُ ٗضجةؼ ٖٓ أٜٛٔج= ٝؽٞه ٓؼج٤٣ٌ ٬ُػضٔجه ثُٔو٢ًّ ٖٓ ٓ٘ظًٞ 

ٝثُطجُخ،  ٣ٌٟٝوز ثُضو٣ًِ،    ثُلٌٌ ثُضٌد١ٞ ث٢ٓ٬ّ٩ صٌصذ٠ دج٩هثًر ثُضٌد٣ٞز،  ٝثُٔؼِْ،

ثُٔؼج٤٣ٌ ثُض٢ أٌٖٓ فٌٚٛج ٖٓ أهٞثٍ اَرً: ٝثُٔقضٟٞ ثُضؼ٢ٔ٤ِ،  ٝثُضو٣ْٞ،  ٣ٌٖٝٔ إؽٔجُٜج ك٢ 

ٝآًثء ثُٔل٣ٌٌٖ ٝثُؼِٔجء ث٤ُِْٖٔٔ،  ِٕٝٔش ثُٔؼج٤٣ٌ ث٥ص٤ز= ٓؼج٤٣ٌ ث٫ػضٔجه ثُٔو٢ًّ ُ٪هثًر 

ٔجه ثُٔو٢ًّ ُِٔؼِْ،  ٝٓؼج٤٣ٌ ث٫ػضٔجه ثُضٌد٣ٞز ثُٔو٤ًّز ًّٝجُضٜج،  ٝصَٖٔ= ٓؼج٤٣ٌ ث٫ػض

ثُٔو٢ًّ ُِطجُخ،  ٝٓؼج٤٣ٌ ث٫ػضٔجه ثُٔو٢ًّ ُط٣ٌوز ثُضو٣ًِ،  ٝٓؼج٤٣ٌ ث٫ػضٔجه ثُٔو٢ًّ 

 ُِٔقضٟٞ ثُضؼ٢ٔ٤ِ.

ٝهو  ثُ٘ذ١ٞ. ثُؼٜو ث٬ّ٩ّ= كضٌر ك٢ ث٩هث١ً ثُضنط٠٤ّ( 5343هًثّز ثٌٌُْ ٝأدٞ كجًُ )

ٛوكش صؼٌف ثُضنط٠٤ ث٩هث١ً ث٢ٓ٬ّ٩ ك٢ ثُؼٜو ثُ٘ذ١ٞ. ٝإعذجس أّذو٤ز ث٩هثًر ث٤ٓ٬ّ٩ز ُـ٤ٌٛج 

ك٢ صطذ٤ن ٓذجها ث٩هثًر. ًٝجٕ ٖٓ ٗضجةؼ ٛيٙ ثُوًثّز= إٔ ٖٓ أدٌٍ ٓذجها ثُضنط٠٤ ث٩هث١ً ك٢ 

، ٝثُض٘ذؤ ٝث٫ّضؼوثه. ٝإٔ ه٤جهر ثٌٍُّٞ ٠ِٙ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝ ثصْٔش دٌٔثػجر ثُؼٜو ثُ٘ذ١ٞ ثُؼو٤ور

هوًثس ثُؼج٤ِٖٓ ٖٓ م٬ٍ ث٫ػضٔجه ػ٠ِ ثُٔؼِٞٓجس ثُوه٤وز ٝصأع٤ٌ ثُؾٔجػز. ٝإٕ ثُضنط٠٤ ث٩هث١ً 

 ثُ٘ذ١ٞ ؽٔغ د٤ٖ ثُطجدغ ثُو٢٘٣ ٝثُطجدغ ثُو١ٞ٤ٗ.

ثُؼٜو ثُ٘ذ١ٞ ثُٔو٢ٗ. ٝٛوكش ّ( ثُضنط٠٤ ث٩هث١ً ث٢ٓ٬ّ٩ ك٢ 5339هًثّز ٕؼ٤ذ٢ )

إدٌثٍ هًٝ ثُؼو٤ور ث٤ٓ٬ّ٩ز ًٜٔ٘ؼ صٌد١ٞ ُِ٘لِ ثُذ٣ٌٖز ك٢ ثُضنط٠٤ ث٩هث١ً ٤ُقَ ٓقَ 

ثُضنط٠٤ ثُؼِٔج٢ٗ ثُـٌد٢، ٌٖٝٗ ثُٞػ٢ ػٖ ثُضنط٠٤ ث٢ٓ٬ّ٩ ًأفو ٝظجةق ث٩هثًر. ٝهو ثّضنوّ 

ثُوًثّز= عذٞس ػوّ صؼجًٛ ثُو٣ٖ ثُذجفظ ثُٜٔ٘ؼ ثُٞعجةو٢ ثُضج٣ًن٢ ثُضق٢ِ٤ِ. ًٝجٕ ٖٓ ٗضجةؼ ٛيٙ 

ث٢ٓ٬ّ٩ ٓغ ٓذجها ٝػ٤ِٔجس ث٩هثًر ثُٔؼجٌٙر ٓج هثٓش ٓضٞثكوز ٓغ ثٌُٖع ثُق٤٘ق. ًٝيُي إٔ 

ث٩هثًر ث٤ٓ٬ّ٩ز ك٢ ثُؼٜو ثُ٘ذ١ٞ ُْ صٌٖ صضذغ ث٧ّج٤ُخ ثُؼٖٞثة٤ز ك٢ هٌثًثصٜج دَ ًجٗش صؼضٔو ػ٠ِ 

فغش ث٣ٌُٖؼز ث٤ٓ٬ّ٩ز ػ٠ِ فلظٜج  ٓوٞٓجس ثُضنط٠٤ ث٩هث١ً. إٕ ثًٌُٞٝثس ثُنِٔ ثُض٢

 )ثُو٣ٖ، ثَُْ٘، ثُ٘لِ، ثُٔجٍ، ثُؼوَ( ٣ٌٕٞ فلظٜج ٖٝٔ ػَٔ إهث١ً إ٢ٓ٬ّ ٖٓ ٓوٞٓجصٚ ثُضنط٠٤. 

ٛـ(= ٛوكش إدٌثٍ ػ٘ج٣ز ػِٔجء ثُٔـٌح ٝث٧ٗوُِ دجُٞٙج٣ج ثُضٌد٣ٞز ٓج 4759هًثّز ك٣ٌو )

١ٞ ُٞٙج٣ج ػِٔجء ثُٔـٌح ٝث٧ٗوُِ ٓج د٤ٖ ثُوٌٕ ثٌُثدغ ٝثُغجٖٓ ثُٜؾ١ٌ، ٝصق٤َِ ثُٔقضٟٞ ثُضٌد

http://sdl.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1430901
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د٤ٖ ثُوٌٕ ثٌُثدغ ٝثُغجٖٓ ثُٜؾ١ٌ، ٝثّضن٬ٗ ثُٔؾج٫س ثُضٌد٣ٞز ٖٓ ٝٙج٣ج ػِٔجء ثُٔـٌح 

ثُٜٔ٘ؼ ث٫ّض٘ذج٢ٟ ٝثُٜٔ٘ؼ  ٝث٧ٗوُِ ٓج د٤ٖ ثُوٌٕ ثٌُثدغ ٝثُغجٖٓ ثُٜؾ١ٌ، ٝثػضٔوس ػ٠ِ

ثُضٌد٣ٞز ٝؽٞه ثُؼ٘جٌٙ ثُضج٤ُز= ثُضج٣ًن٢، ًٝجٕ ٖٓ  أْٛ ثُ٘ضجةؼ= إٕ ٖٓ أدٌٍ ّٔجس ثُٞٙج٣ج 

ثُقوجةن ثٌُٖػ٤ز, ثُضؾجًح ٝثُنذٌثس ثُ٘جؽقز, ث٩ه٘جع ٝثُضأع٤ٌ، إٕ ثُضٌد٤ز دجػضذجًٛج ػ٤ِٔز صٖ٘تز 

ٝ صٞؽ٤ٚ أّج٤ّٖ ُِطلَ ُْ صٌٖ ٓوضٌٚر ػ٠ِ ثُٔوًّز ٝ ثٌُضجص٤خ ٝثُْٔجؽو، دَ ًجٕ ُِٞثُو٣ٖ فع 

ٙج٣ج ًجٕ ُٜج ث٧عٌ ثُط٤خ ػ٠ِ ث٫ٝ٧ه ٝثُض٤ٓ٬ي ٓٔج ًذ٤ٌ ٖٓ ٛيٙ ثُؼ٤ِٔز ثُ٘ذ٤ِز، إٔ ؿجُخ ٛيٙ ثُٞ

 ٣وٍ ػ٠ِ ٗؾجؿ ثُٞٙج٣ج ًأِّٞح ٝ ٓقضٟٞ ك٢ ثُضٞؽ٤ٚ ٝثُضؼ٤ِْ، ٧ٜٗج هجٓش ػ٠ِ ث٩ه٘جع ٝثُضأع٤ٌ.

 انًحىر األول: ثعض يصبدر انفكز انززثىي اإلطاليً فً انمزٌ انثبًَ انهدزي:

 انمزآٌ انكزٌى: .1

ٚ ٓددوهثً ٫ ٣٘ٞددخ ُِ٘قدد٤٣ٖٞ كدد٠ ثّددضن٬ٗ هٞثػددوْٛ. كلدد٠ ُوددو ًددجٕ ثُوددٌإٓ ثٌُدد٣ٌْ ٝهٌثءثصدد

هًثّز ٌُضجح ث٩ٗٚجف أعذضش ـ ػٖ ٣ٌٟن ثّضوٌثء ثُٔٞثٝغ ـ أٗدٚ ٫ مد٬ف دد٤ٖ ٓوًّدض٠ ثُذٚدٌر  

ٝثٌُٞكز ك٠ ثػضٔجه ثُوٌإٓ ث٣ٌٌُْ هُد٬٤، ٌُٝدٖ ثٌُدٞك٤٤ٖ ًدجٗٞث ٣ؼُٞدٕٞ ػِد٠ ثُِلدع أٝ ثُظدجٌٛر ٣دأص٠ 

ثُذٚد٣ٌٕٞ كٌدجٗٞث ٣ٌغددٌٕٝ ٓدٖ صأ٣ٝددَ ٓدج ٣دأص٠ ٓددٖ ث٣٥دجس ٓنجُلددج  ثُودٌإٓ ك٤ذ٘دٕٞ ػ٤ِٜددج هجػدور، أٓددج

  (.87، >>>4ُوٞثػوْٛ ٝأُْٜٙٞ )٬ٍٛ، 

٣وٍٞ ثُوًضًٞ إدٌث٤ْٛ أ٤ِٗ= "ثُي١ ثّضوٌ ػ٤ِٚ ثٌُأ١ د٤ٖ ؽًٜٔٞ ثُؼِٔجء ٖٓ ثُووٓجء إٔ 

(، >7، 98>4ٗٚٞٗ ثُوٌإٓ ث٣ٌٌُْ ٣قضؼ دٜج ك٢ صوؼ٤و ثُِـز، ٫ٝ م٬ف د٤ْٜ٘ ك٢ ىُي" )أ٤ِٗ، 

٣ٝوٍٞ ثُذـوثه١= "أٓج ًد٘ج صذجًى ٝصؼج٠ُ ك٬ٌٓٚ ـ ػَ ثّٔٚ ـ أكٚـ ٬ًّ ٝأدِـٚ ٣ٝؾٍٞ ث٫ّضٖٜجه 

، ٝث٧ؽوً دج٫ّضؼٔجٍ (. >، :>>4دٔضٞثصٌٙ ٕٝجىٙ" )ثُذـوثه١،  ُـّ ُّ٘ ثُوٌآ٢ٗ ثُٔٚوً ث٧ٙ ٝثُ٘

ؾ ك٢ ثُلٚجفز ثُِـ١ٞ، ٝأكَٞ ٓج ٣قضؼ دٚ ك٢ صو٣ٌٌ أٍٙٞ ثُِـز. .. ٫ٝ ٣ٔض١ٌ أفو ك٢ أٗٚ دِ

.(>6ٛـ، 4686ٝفْٖ ثُذ٤جٕ ثُيًٝر ثُض٢ ٤ُِ دؼوٛج ٌٓصو٠ )ف٤ْٖ، 
 

 

ٝهو ثٕضـَ ًغ٤ٌٕٝ دؼِّٞ ثُوٌإٓ ث٣ٌٌُْ، هٌثءصٚ ٝأفٌجٓٚ ٝٗجّنٚ ْٝٓ٘ٞمٚ، ٝهو ٝٝغ 

ًغ٤ٌ ٖٓ ثُؼِٔجء ٓٚ٘لجس ك٢ ػِّٞ ثُوٌثءثس ًأد٢ إّٔجػ٤َ ٓقٔو دٖ إّٔجػ٤َ ث٢ُِْٔ ثُضٌٓي١ 

ٛـ( 649ثُوٌإٓ ْٝٓ٘ٞمٚ، ٝأد٢ دٌٌ دٖ ٤ِّٔجٕ ثُْؾْضج٢ٗ )س ٛـ( ٙجفخ ٗجّل  3;5)س 

 (.473، >46، 5334ٙجفخ ًضجد٢=  )ثُوٌثءثس( ٝ )ثُ٘جّل ٝثُْٔ٘ٞك( )ثُغج١ٌٓ، 

ٝهو ػ٢٘ ثُؼِٔجء دجُضل٤ٌْ، ٝأُق ك٤ٚ ػِٔجء ٖٓ أَٛ ثُْ٘ز ٝث٤ُٖؼز ٝثُٔؼضَُز، ًٔج أُق ك٤ٚ 

٤ز، ٖٝٓ إٌٜٔ ٓل١ٌْ مٌّجٕ ٝد٬ه ٓج ًٝثء ثُِـ٣ٕٞٞ ٝثُذ٬ؿ٤ٕٞ، ٝثُ٘قجر، ٝثُٞػجظ، ٝثُٚٞك

ثٌُٜ٘ أد٢ فجٓو أفٔو دٖ ٓقٔو ثُٖج٢ًً ث١ًُٜٞ ثُي١ ه٤َ ػ٘ٚ=  ٓلض٢ ٌٛثر ٝػجُٜٔج ٝٓلٌْٛج 

، 5334ٝٓقوعٜج ٝأه٣ذٜج، ٖٝٓ ًضخ ثُضل٤ٌْ ثُض٢ ظٌٜس ك٢ صِي ثُلضٌر، ثُضل٤ٌْ ثٌُذ٤ٌ )ثُغج١ٌٓ، 

47< ) 

ٌ دجُٔأعًٞ  ٖٝٓ إٌٜٔ ٓل٣ٌْز ثدٖ ؽ٣ٌٌ ٝهو "ظٌٜ ثصؾجٛجٕ ُِضل٤ٌْ أفوٛٔج ثُضل٤ْ

( ٣ٝيًٌ ثُٜؾ١ٌ٣ٞ >66، 97>4ثُطذٌٟ ٝثُغج٢ٗ= ثُضل٤ٌْ دجٌُأ١ ٝأمي دٚ ثُٔؼضَُز" )ػذو ثُؼجٍ، 
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هو دوأ صل٤ٌْٙ، كِْ ٣ق  –ثُق٤ٌْ ثُضٌٓي١  –إٔ ُِق٤ٌْ ثُضٌٓي١ صل٤ٌْثً ُِوٌإٓ ث٣ٌٌُْ ٣وٍٞ=  " ًجٕ 

 (. 686، 3;>4دجُووً ثُي١ ػِٔٚ" )ثُٜؾ١ٌ٣ٞ،  ثُؼٌٔ دئصٔجٓٚ، ٝٛٞ ٓ٘ضٌٖ د٤ٖ أَٛ ثُؼِْ

 انحذٌث انُجىي انشزٌف: .2

ثُْ٘ز ثُ٘ذ٣ٞز ثُٔطٌٜر ٢ٛ ثُٔٚوً ثُغج٢ٗ ُِض٣ٌٖغ ث٢ٓ٬ّ٩ دؼو ثُوٌإٓ ث٣ٌٌُْ ؽجءس ٓذ٤٘ز 

ُٚ، ٓلِٚز ُٔٞؽَٙ، ٓو٤ور ُٔطِوٚ، هجٍ صؼج٠ُ= )ٝأَُٗ٘ج إ٤ُي ثُيًٌ ُضذ٤ٖ ُِ٘جُ ٓج ٍَٗ إ٤ُْٜ(
 

]ًّٞر 

 [77 ثُ٘قَ، آ٣ز=

= )ٖٓ ٣طغ ثٌٍُّٞ -صؼج٠ُ  –ٝهو ثصلن ثُؼِٔجء ػ٠ِ فؾ٤ز ثُْ٘ز ثُٔطٌٜر ٝث٧مي دٜج، هجٍ 

= )ٝٓج آصجًْ ثٌٍُّٞ كنيٝٙ ٝٓج ٜٗجًْ ػ٘ٚ -صؼج٠ُ  –(، ٝهجٍ 3;كوو أٟجٍ هللا( )ًّٞر ثُْ٘جء، ث٣٥ز= 

 (.:كجٗضٜٞث( )ثُقٌٖ، ث٣٥ز= 

َٛ ُْٜ  –٢ًٝ هللا ػْٜ٘  –ًٝجٕ ثُٚقجدز  ٌَ ، -صؼج٠ُ  –أٌٓ دقغٞث ػ٘ٚ ك٢ ًضجح هللا إىث َػ

كئٕ ُْ ٣ؾوٝٙ ِٟذٞٙ ك٢ ثُْ٘ز، ٝإ٫ ثؽضٜوٝث ك٢ فوٝه ثُوٌإٓ ٝثُْ٘ز ٝأُٜٙٞج، ٖٓ ىُي ٓج ًٟٝ أٗٚ 

ُٔج دؼظ ٓؼجى دٖ ؽذَ إ٠ُ ث٤ُٖٔ هجٍ ُٚ= دْ صو٠ٞ؟ هجٍ= أه٠ٞ دٌضجح هللا،  -٠ِٙ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝ  -

ٝهجٍ=  ٠ِٙ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝ ُْ أؽو ثؽضٜو ًأ٢٣، كأهٌٙ ثٌٍُّٞ  كئٕ ُْ أؽو ك٤ٚ كذْ٘ز ًٍّٞ هللا، كئٕ

)ثُْؾْضج٢ٗ،  ٠ِٙ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝ  "ثُقٔو هلل ثُي١ ٝكن ًٍّٞ ًٍّٞ هللا ُٔج ٠ٌٝ٣ ًٍّٞ هللا

(". كٌجٕ ىُي ٓوػجر ػ٘ج٣ضْٜ دج٧فجه٣ظ ٝفلظٜج دِلظٜج أٝ دٔؼ٘جٛج ٣ْضِٜٜٔٞٗج ٖٓ 536، ;;>4

 ػجًك٤ٖ ثُظٌٝف ٝث٬ُٔدْجس ثُض٢ ه٤ِش ك٤ٜج.٠ِٙ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝ أهٞثُٚ 

 اإلخًبع: .3

أؽٔغ ػِٔجء ث٤ُِْٖٔٔ ػ٠ِ ثػضذجً ث٩ؽٔجع كد٢ ثُؼِدّٞ ثُٖدٌػ٤ز فؾدز ٕدٌػ٤ز ٣ؾدخ ثُؼٔدَ 

دٜج ػ٠ِ ًَ ِْْٓ، ٝإٕ ًدجٗٞث هدو ثمضِلدٞث كد٤ٖٔ ٛدْ ثُؼِٔدجء ثُٔؾضٜدوٕٝ ثُدي٣ٖ ٣ٌدٕٞ ٓدْٜ٘ ث٩ؽٔدجع، 

ٔؾضٜو٣ٖ ػ٘وْٛ، ٝثُؾًٜٔٞ ٣ؼو إؽٔجع ػِٔجء ثُؾٜٔدًٞ كج٤ُٖؼز ٣ٌٕٝ ث٩ؽٔجع ٛٞ إؽٔجع أةٔضْٜ ٝثُ

 (. 581، 6002)أدٞ ٌٍٛر، 

ٝث٩ؽٔجع ك٢ ثُؼِّٞ ثٌُٖػ٤ز ٗٞػجٕ= إؽٔجع ٣ٌٙـ ٣ٌٕٞ دجصلجم ثُٔؾضٜو٣ٖ دوٍٞ ٣ْٔغ ٖٓ 

ًَ ْٜٓ٘ أٝ دلؼَ ٖٓجٛو ْٜٓ٘ ك٢ ػٌٚ ٝثفو؛ ٫ ٣نضِق ْٜٓ٘ أفو، ٝإؽٔجع ٌّٞص٢ ٣ٌٕٞ دٚوًٝ 

ؾضٜو٣ٖ ٣ؼِْ دٚ ّجةٌْٛ ك٤ٌْضٕٞ ٫ ٣ؼِٕ٘ٞ ٓٞثكوز ٫ٝ ٣ي٣ؼٕٞ ٓنجُلز. هٍٞ أٝ كؼَ ٖٓ دؼٜ ثُٔ

٫ٝ م٬ف ػ٘و ؽًٜٔٞ ثُؼِٔجء ك٢ إٔ ث٧ٍٝ ٜٓ٘ٔج إؽٔجع ٣قضؼ دٚ، أٓج ثُغج٢ٗ كجمضِلٞث ك٤ٚ د٤ٖ ٗجف 

ُٚ ٓطِوجً ٝهجةَ دقؾ٤ضٚ ٓطِوجً، ٝٓض٠ّٞ ٣وٌ دٚ إٕ ًجٕ ثٌُٔٚفٕٞ دٚ أًغٌ ٖٓ ثُْجًض٤ٖ )ِٕذ٢، 

4<:7 ،4:.)  

 انمٍبص: .4

ثُو٤جُ ك٢ ثُلوٚ ٛٞ "فَٔ كٌع ػ٠ِ أَٙ ك٢ دؼٜ أفٌجٓٚ دٔؼ٠٘ ٣ؾٔغ د٤ٜ٘ٔج، دٔؼ٠٘ 

إظٜجً ٓغَ فٌْ ث٧َٙ ك٢ ثُلٌع ُٞؽٞه ػِز ك٤ٚ، ًقٌٓز د٤غ ث٧ًٍ دج٧ًٍ ٓضلج٬ًٝ ه٤جّجً ػ٠ِ 

ٝثُضلجَٝ ٓقٌّ ك٢ ٓضْج١ٝ ثُؾِ٘  -ثُق٘طز، كٜٞ ه٤جُ ٧ٗٚ ٣ضني ٖٓ ث٧َٙ ه٤ٞز ػجٓز 
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عْ ٣ُوجُ ػ٠ِ ىُي ٓج ٣ضقون ك٤ٚ ىُي ٖٓ ٤ٌَٓ ٍٕٝٓٞٝ" )ػ٤و،  -ثً ٖٓ ث٤ٌَُٔ ٝثٍُٕٔٞٝ ٝثُٔوو

ٝك٢ ثٙط٬ؿ ث٤٤ُٞٙ٧ٖ؛ ٛٞ ػذجًر ػٖ ث٫ّضٞثء د٤ٖ ثُلٌع ٝث٧َٙ ك٢ ثُؼِز  (،9:، 6:>4

أٝ ٛٞ إُقجم ؿ٤ٌ ٓ٘ٚٞٗ ػ٠ِ فٌٔٚ  ،(4:7ٛـ، 4735ثُْٔض٘ذطز ٖٓ فٌْ ث٧َٙ )ث٥ٓو١، 

ٌٍ آمٌ ٓ٘ٚٞٗ ػ٠ِ  (.537، 5339فٌٔٚ ٬ُٕضٌثى د٤ٜ٘ٔج ك٠ ػِز ثُقٌْ )أدٞ ٌٍٛر،  دأٓ

ٝه٤جُ ثُٔ٘جٟوز ًٔج ػٌكٚ أًّطٞ ك٢ ًضجدٚ ثُضق٬٤ِس ث٠ُٝ٧، دأٗٚ= ث٫ّضو٫ٍ ثُي١ إىث 

ِّٔ٘ج ك٤ٚ دٔووٓجس ٓؼ٤٘ز، َُّ ػٜ٘ج دجًٌُٞٝر ٢ٕء آمٌ ؿ٤ٌ صِي ثُٔووٓجس، كٜٞ ثٗضوجٍ ٖٓ ثُؼجّ 

٣ٌوز صذوأ ٖٓ أػ٠ِ إ٠ُ أّلَ، ٖٓ ث٧ؽ٘جُ إ٠ُ ث٧ٗٞثع إ٠ُ ث٧كٌثه، إ٠ُ ٓج ٛٞ أهَ ٓ٘ٚ ػٔٞٓجً، ٟ

 (.8:، 6:>4كجٕ )ػ٤و،  ًٔج ٣ضٞـ ىُي ٖٓ ثُٔغجٍ= ّوٌثٟ إْٗجٕ، ًَ إْٗجٕ كجٕ، ّوٌثٟ

انًحىر انثبًَ: ياليح انجٍئخ انظٍبطٍخ وانعهًٍخ واالخزًبعٍخ وااللزصبدٌخ فً انمزٌ انثبًَ 

 انهدزي 

 ى انحبنخ انظٍبطخ.  أوالً:  َجذح عبيخ عه

ٙ( 434->>دوأ ثُوٌٕ ثُغج٢ٗ ثُٜؾ١ٌ ٓ٘ضٚق م٬كز ثُن٤ِلز ث١ٞٓ٧ ػٌٔ دٖ ػذو ثُؼ٣ََ )

ف٤ظ كجٛ ثُٔجٍ، ّٝجه ثُؼوٍ د٤ٖ ثُ٘جُ، دْذخ ث٤ُْجّز ث٬ٙ٩ف٤ز ك٢ ثُقٌْ ٝثُوٞجء ٝث٫هضٚجه 

ثٌُؽَ ٙجفخ ثُٔجٍ ثُض٢ أٗضؾٜج ػٌٔ دٖ ػذو ثُؼ٣ََ ك٢ إهثًر ٕؤٕٝ ثُوُٝز ث٤ٓ٬ّ٩ز، ٝهو ًجٕ 

 ٣طٞف دج٧ّٞثم ٢ٌُ ٣َٞٙ ٙوهضٚ ُٔقضجػ ك٬ ٣ٌجه ٣ؾو ٖٓ ٣أميٛج.  

ٛـ( 465ُٝؼَ ثُقوط ث٧ػظْ ٤ّج٤ّجً ك٢ ثُوٌٕ ثُغج٢ٗ ثُٜؾ١ٌ ٛٞ ّوٟٞ ثُوُٝز ث٣ٞٓ٧ز )

دؼوٓج ِٝٙش إ٠ُ أٝػ ثصْجػٜج، ف٤ظ أٙذقش هُٝز ث٬ّ٩ّ صٔضو ٖٓ فوٝه ث٤ُٖٚ ٌٕهجً، ٝفض٠ 

 .  ؽ٘ٞح كٌْٗج ؿٌدجً 

ًٝجٕ ثُؼٌٚ ث١ٞٓ٧ دوث٣ز ٩همجٍ ثًُٞثعز ك٢ ثُ٘ظجّ ث٤ُْج٢ّ ُِوُٝز، ٌٝٓثػجر ثُضوج٤ُو 

ثُوذ٤ِز ٝصوػ٤ٜٔج ك٢ د٠ْ ِّطز ثُوُٝز ث٣ٞٓ٧ز، ٝهو ٗظٌ دؼٜ ثُلوٜجء إ٠ُ إٔ ثُن٬كز ث٣ٞٓ٧ز 

 (.  6ّ، 6>>4أٙذقش ٌِٓجً ه٣ٞ٤ٗجً ك٢ ٌٓثفِٜج ثُٔضأمٌر )ثُٖجػٌ، 

ٛـ( ظٌٜس فجُز ٖٓ ثُن٬ف د٤ٖ ث٤ُِْٖٔٔ، د٤ٖ ٓؤ٣و ٢465 ثُؼذجُ )ٝػ٘وٓج هجٓش هُٝز د٘

ٝٓؼجًٛ، كقِٚش إًثهز ثُوٓجء ك٢ دوث٣ز ص٣ٌٖٞ ثُوُٝز ثُؼذج٤ّز، ٬ٓٝفوز دوج٣ج د٢٘ أ٤ٓز، ٝثُض٤ٌَ٘ 

إٔ ٣نٌػ ٖٓ ثٌُٖٔم ثُؼٌد٢ إ٠ُ  –أفو أفلجه ث٤٣ٞٓ٧ٖ -دْٜ، ث٧ٌٓ ثُي١ هػج ػذو ثٌُفٖٔ ثُوثمَ 

ؤِّ أٓجًر إ٤ٓ٬ّز ؽو٣ور ػ٠ِ ٖٓجًف أًٝٝدج ٢ٛ ثُوُٝز ث٣ٞٓ٧ز ك٢ ث٧ٗوُِ د٬ه ث٧ٗوُِ ٣ٝ

 ٛـ(، ٝٓج فِٔضٚ صِي ثُوُٝز ثُلض٤ز ٖٓ ٜٗٞز ػ٤ِٔز  ٝػٌٔث٤ٗز ًذٌٟ ٧ًٝٝدج ٝثُؼجُْ ك٤ٔج دؼو. ;46)

ٝهو ثصْْ ثُؾٞ ث٤ُْج٢ّ ثُؼذج٢ّ دج٫ّضوٌثً، ٝٗلٞى ثُِٔي ٝثٗٞذجٟ ثُوُٝز، مٚٞٙجً ك٢ دـوثه 

ََّ ف٤جصٚ، إ٫ إٔ ثُن٬كز ُْ صِْْ ٖٓ دؼٜ ٓوٌ ثُن ٬كز ثُؼذج٤ّز، ف٤ظ ػجٓ ك٤ٜج ثُٔقجّذ٢ ؽ

 ث٫ٝطٌثدجس ٝثُلضٖ، ٫صْجع ثُوُٝز، ًٝغٌر ثُلٌم ٝثُٔيثٛخ، َُِٝ٘ثع ػ٠ِ ثُِْطز.

ٛـ(= ثُي١ ثػضذٌس م٬كضٚ دوث٣ز ػٜو ثٗضوجٍ ٖٓ >49ــ  ;48كل٢ ٍٖٓ ثُن٤ِلز ثُؼذج٢ّ ثُٜٔو١ )

غ ثُي١ ّجه ك٢ ػٜو ثُؼذجُ، ٝػٜو أم٤ٚ أد٢ ؽؼلٌ ثًُٔ٘ٚٞ ٓؤ٢ّْ هُٝز د٢٘ ثُؼذجُ ػٜو ثُٖور ٝثُؤ



 

 م9102لسنة  العشرونالعدد                                        مجلة البحث العلمى فى التربية

 

418 

َٖٓ أص٠ دؼوٙ، ًٔج ثصْْ ػٜوٙ دج٫ّضوٌثً ٝث٧ٖٓ  إ٠ُ ػٜو ث٫ػضوثٍ ٝثٌُكن ثُي١ ثٓضجٍ دٚ ػٜوٙ ٝػٜو 

ك٢ ٛــ، ٝػذو ث٬ُّْ ث١ٌٌٖ٤ُ 494ث٤ُْج٢ّ، ّٟٞ مٌٝػ ػذو هللا دٖ ٌٓٝثٕ ث١ٞٓ٧ دذ٬ه ثُٖجّ ّ٘ز 

ٛـ، إ٫ أٗٚ صٚوٟ ٌَُ ٛيٙ ;48ثُؾ٣ٌَر، ٣ْٖٝ ثُض٢ٔ٤ٔ دجَُٔٞٙ، ٝعًٞر أَٛ ثُنٞف ك٢ ٌٓٚ ّ٘ز 

 ثُلضٖ دقَّ ٕٝور.

ٖ دؼوٙ ثُن٤ِلز ٛجًٕٝ ث٤ٌُٕو ) ِٓ ( ثُي١ هثٓش م٬كضٚ ع٬عجً ٝػ٣ٌٖٖ ّ٘ز، 6>4ــ  4:3عْ أص٠ 

٢ ػٌٚٙ ٝصلؾٌس أٜٗجً ثُقٞجًر، دِـش ك٤ٜج ثُن٬كز ث٤ٓ٬ّ٩ز أٝؽٜج ٝىًٝصٜج، كلجٝش ٣٘جد٤غ ثُؼِّٞ ك

ٝهو ثٕضٌٜ دٔقذضٚ ٝإًٌثٓٚ ُِؼِٔجء ٝثُلوٜجء ٝثُٖؼٌثء فض٠ ؿوس دـوثه ك٢ ػٌٚٙ ٓ٘جًر ػِْ ص٢ٞء 

 أًؽجء ثُؼجُْ.

( ًٝجٕ ه٤َِ ثُق٤ِز ٝثُضود٤ٌ، كٌغٌس ك٢ ػٜوٙ ;>4ــ  6>4ٖٝٓ دؼو ث٤ٌُٕو ٢ُٝ ثُن٤ِلز ث٤ٓ٧ٖ )

د٤٘ٚ ٝد٤ٖ أم٤ٚ ثُٔإٔٓٞ، ُْٝ صوّ ٓور م٬كضٚ ّٟٞ مِٔ  ثُلضٖ ٝث٫ٝطٌثدجس، ًٝجٕ أدٌٍٛج ثٌُٚثع

ّ٘ٞثس، ف٤ظ هضَ ك٢ ثُلض٘ز ثُض٢ ٝهؼش د٤٘ٚ ٝد٤ٖ أم٤ٚ ثُٔإٔٓٞ، ٝهو ىًٌ ثُٔقجّذ٢ إٔ ٛيٙ ثُلض٘ز ثّضوثٓش 

 (.3:، 5>>4دجُٖجّ عٔج٢ٗ ػٌٖر ّ٘ز، ٝدجُؼٌثم أًدغ ٤ّٖ٘ )ثُٔقجّذ٢، 

 ثبٍَبً: انجٍئخ االخزًبعٍخ: 

٫ؽضٔجػ٤ز دجُٔقجكظز ػ٠ِ ثُضؼج٤ُْ ٝثُو٤ْ ثُو٤٘٣ز، كْجه د٤ٖ ثُ٘جُ ث٩مجء ٝثُضْجٓـ ثصْٔش ثُق٤جر ث

ٝث٣٩غجً ٝثٌُٝج دٔج هْْ هللا ٖٓ ث٧ًٍثم، ٌٝٓثهذز هللا ك٢ ثُضؼجَٓ ٓغ ثُ٘جُ، ًٝجٕ ىُي ٗض٤ؾز ٝؽٞه 

)إمٞث٢ٗ=  ٓؾجُِ ثُٞػع ٝث٩ًٕجه ثُض٢ ًجٕ ٣ؼووٛج أةٔز ثُضٌد٤ز ٝثُِْٞى، ٝك٢ ىُي ٣وٍٞ ثُٔقجّذ٢=

ثػِٔٞث إٔ ٬ٙؿ ث٧ٓز ٝكْجهٛج د٬ٚؿ ثُؼِٔجء ٝكْجهْٛ، ٝإٕ ٖٓ ثُؼِٔجء ًفٔز ػ٠ِ ثُ٘جُ، ٣ْؼو ٖٓ 

ثهضوٟ دْٜ... كجُؼجُْ إىث ًجٕ ػج٬ًٓ دٌٝٞثٕ هللا، ٓؤعٌثً ٦ُمٌر ػ٠ِ ثُو٤ٗج، كأُٝتي مِلجء ثٌَُّ ػ٤ِْٜ 

 (.4:، 9;>4ٝدًٌضٚ ػ٤ِْٜ( )ثُٔقجّذ٢، ث٬ُّْ، ٝثُ٘ٚقجء ُِؼذجه. .. أُٝتي ًفٔز هللا ػ٠ِ ث٧ٓز، 

إ٫ إٔ ثٌُٚثع ثُؼٌه٢ ثُي١ ُٝو ٓغ ٖٗأر ثُن٬كز ثُؼذج٤ّز ًجٕ ّذذجً ك٢ ٝؽٞه ثُذـٜ ٝثُلض٘ز د٤ٖ 

ٟذوجس ثُٖؼٞح، كوو هجٓش ثُوُٝز ثُؼذج٤ّز دْٔجػور ثُلٌُ، كجػضٔو ػ٤ِْٜ ثُنِلجء ٝػ٤ّْ٘ٞٛ ك٢ ثُٔ٘جٙخ 

ٞث ثُلضٖ ٝثُغًٞثس، فض٠ هجٓش ثُلض٘ز د٤ٖ ثُٔإٔٓٞ ٝثُٜٔو١ ثُض٢ هٕٝ ثُؼٌح، ك٘ؤٞث ػ٠ِ ثُلٌُ، ٝإٔؼِ

 ًجٗش ك٢ فو٤وضٜج ٌٗٚثً ُِلٌُ ػ٠ِ ثُؼٌح.

ٝػ٘وٓج ص٠ُٞ ثُٔؼضْٚ ثُن٬كز ثّضؼجٕ دجُضٌى، ٝثصنيْٛ فٌّجً ُٚ، ٝهِوْٛ ٓ٘جٙخ ثُوُٝز كغجً 

 ػ٤ِْٜ ثُؼٌح ك٢ ثُٖجّ ٝكِْط٤ٖ ٝثَُٔٞٙ.

ذ٤ز أعٌٙ ػ٠ِ ثُق٤جر ث٫ؽضٔجػ٤ز، ٖٓ ىُي ثُذـٜ ٝثُض٤ٌَ٘ ًيُي ًجٕ ٌُِٚثع د٤ٖ ثُطٞثةق ثُٔيٛ

٧َٛ ثُْ٘ز ٖٓ هذَ ثُٔؼضَُز مٚٞٙجً ٍٖٓ ثُٔإٔٓٞ ٝثُٔؼضْٚ ثُي٣ٖ ثٗنٌٟج ك٢ ث٫ػضَثٍ، ٝػيدج أةٔز 

ث٤ُِْٖٔٔ ًٔج ّذن د٤جٗٚ، ًيُي ًجٕ فجٍ ث٤ُٖؼز ٤ِٟز كضٌر ثُن٬كز ثُؼذج٤ّز فض٠ ثّضطجػٞث ك٢ ٍٖٓ 

 ٫ًٝ ْٓضوِز دْٜ مٌؽش ػٖ ثُن٬كز ث٤ٓ٬ّ٩ز.ثُٔإٔٓٞ إٔ ٣ؤّْٞث ه

 ًٝجٗش ثُذ٬ه ف٤ٜ٘ج صضٌٕٞ ٖٓ ػ٘جٌٙ ٓنضِلز ٖٓ ثُٖؼخ أٜٛٔج=

ثُنِلجء ٝىْٝٝٛ ٝمجٙضْٜ، ٝث٧ٌٓثء، ٝثُوٞجر، ٝأٙقجح ثُٔ٘جٙخ ثُؼ٤ِج ك٢ ثُوُٝز ٝهو ظٌٜ  .4
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 ك٤ْٜ ثُلْجه، ًٝجٗش ُْٜ ٓؾجُِ ُِٜٞ ٝثُطٌح ٣٘لوٕٞ ػ٤ِٜج دئٌّثف ٝديك.

ء ٝثُلوٜجء، ًٝجٗش ُْٜ ٌٓجٗز ّج٤ٓز ػ٘و ثُ٘جُ ٝػ٘و ثُنِلجء ًٝجٕ إ٤ُْٜ ثٌُٔؽغ ك٢ أًٓٞ ثُؼِٔج .5

 ثُو٣ٖ ٝثُلض٤ج.

 ػجٓز ثُ٘جُ ّٝٞثه ث٧ٓز، ْٝٛ إٓج أٙقجح أ٬ٓى ٝصؾجً ٝإٓج أَٛ ك٬فز. .6

أَٛ ثُيٓز ْٝٛ ث٤ُٜٞه ٝثُ٘ٚجًٟ ٖٓ ثُي٣ٖ ظِٞث ػ٠ِ ه٣ْٜ٘، ًٝجٗٞث ػ٠ِ ٝؼق ٝهِز، ٫  .7

 جٌٛر دٖؼجةٌ ه٣ْٜ٘.٣ْضط٤ؼٕٞ ثُٔؾ

 ثُنوّ، ًٝجٕ أًغٌْٛ ٖٓ ثٌُه٤ن إعٌ ثُلضٞفجس ث٤ٓ٬ّ٩ز، ًٝجٗش صؼوو ُْٜ أّٞثم مجٙز. .8

ٝهو أهس ف٤جر ثُضٌف ٝثُِٜٞ ٝثُٔذجُـز ك٤ٚ، إ٠ُ ظًٜٞ صـ٤ٌثس ثؽضٔجػ٤ز ٣ٌٙوٛج ث٧ٓجّ 

ؼ٤ٚجً هو صذوُش ٛـ( هجة٬ً "إ٢٘ٗ صودٌس أفٞثُ٘ج ك٢ هٌٛٗج ٛيث، كٌأ٣ش ٍٓجٗجً ْٓض 576ثُٔقجّذ٠ )س 

ك٤ٚ ٌٕثةغ ث٣٩ٔجٕ، ٝثٗضوٚش ك٤ٚ ػٌٟ ث٬ّ٩ّ، ٝصـ٤ٌس ك٤ٚ ٓؼجُْ ثُو٣ٖ، ٝثٗوّش ك٤ٚ ثُقوٝه، 

ٝىٛخ ثُقن ٝدجء أِٛٚ، ٝػ٬ ثُذجَٟ ًٝغٌ أصذجػٚ ًٝأ٣ش كض٘جً ٓضٌثًٔز؛ كجُٞٔجةٌ ٝث٧فٞثٍ ك٢ 

 (. 66، 5>>4هٌٛٗج دن٬ف أفٞثٍ ثُِْق ٝٝٔجةٌْٛ" )ثُٔقجّذ٢، 

 يح انحٍبح االلزصبدٌخ:ثبنثبً: يال

ٕٜوس ثُوُٝز ثُؼذج٤ّز ك٢ أٍٝ ػٜوٛج ثٍهٛجًثً ػظ٤ٔجً ك٢ ٕض٠ ٗٞثف٢ ثُق٤جر ٖٓ ٙ٘جػز 

ًٍٝثػز ٝصؾجًر، فض٠ دِؾ ٓج ؽذضٚ ثُقٌٞٓز ٖٓ أفو ثُضؾجً ثُذ٤٣ٌٖٚ ٓجةز أُق ه٣٘جً ك٢ ػجّ 

ع ٓؼِٞٓز ٝثفو، ًٝجٗش ث٧ّٞثم ػجٌٓر دجُٔضجؽٌ ٝثُذٞجةغ، ًٝجٕ ٌَُ صجؽٌ ٝصؾجًر ٕٞثً

ٝٙلٞف ك٢ صِي ثُٖٞثًع ٝفٞث٤ٗش ِػٌثٛ، ٝٓغ إٔ ثٌُٞثةخ هو ًغٌس ٝص٘ٞػش أ٣جّ ثُؼذج٤ّٖ 

ص٘ٞػجً ًذ٤ٌثً، إ٫ أٗ٘ج ُْ ْٗٔغ صيٌٓثً د٤ٖ ثُ٘جُ ٖٓ عوَ ٛيٙ ثٌُٞثةخ؛ ٝثُْذخ ك٢ ىُي أٜٗج ًجٗش 

ثٌُٞثةخ ثُؾو٣ور صض٘جّخ ك٤ٔج ٣ذوٝ ٓغ ثٌُه٠ ث٫هضٚجه١ ثُي١ دِـضٚ ثُوُٝز ك٢ ٕض٠ ثٌُٔثكن دٌؿْ 

ثُض٢ كٌٜٝج ثُؼذج٤ّٕٞ، ٓغَ أػٖجً ثُْلٖ، ٝأمٔجُ ثُٔؼجهٕ ٝثٌُٔثٙو )ثُؾٔجًى(، ٝؿِز 

ثٌُٞثةخ، )ًٝجٗش ثُؼِٔز ِّؼز صذجع ٝصٖضٌٟ( ٝث٬ُٔفجس، ٝث٧ّٔجى ٝثُْٔضـ٬س )٠ٛٝ أًٛ 

 (.8:، ;8>4ُِِْطجٕ ٓؤؽٌر( ٌٝٝثةخ ثُٚ٘جػز إ٠ُ ٓج ّٟٞ ىُي )٣ٍوثٕ، 

ٌثةخ، ْٗضط٤غ إٔ ٗضًٚٞ ٓوٟ ثصْجع ٗٞثف٢ ثُٖ٘جٟ ث٫هضٚجه١ دَ ٝٓغ ص٘ٞع ٛيٙ ثُٞ

ٝثٍهٛجًٙ، ٓٔج أهٟ إ٠ُ ٓج ٤ْٔٗٚ ث٤ُّٞ دٔؾضٔغ ثُٞكٌر، كٌجٕ ث٧ؿ٤٘جء ٣و٤ٕٔٞ ثُوًٚٞ ثٌُثةؼز ػ٠ِ 

ٕٞثٟب ث٧ٜٗجً، ٣ٝضنيٕٝ ك٢ ؽ٘جٜٗج ثُٜٔج
()

ٝثُ٘ؼجّ ٝثُط٤ًٞ ثُٔـٌهر ٣ٌْٕٝٞ فٞثةطٜج دجُو٣ذجػ،  

كجمٌ ث٧عجط، ًٝجٕ ثُلوٌثء ٝٓضّٞطٞث ثُقجٍ ٣ق٤ٕٞ ف٤جر ٣ًٌٔز ٤ُِ ك٤ٜج ىٍ ًٝهجةن ثُيٛخ، ٝ

 ثُلجهز ٝثُؼٍٞ ٝىُي ٗظٌثً ٌُم٘ أعٔجٕ ثُِْغ ٝصٞكٌ ثُذٞجةغ.

                                                           

() .المَهَا : نوع من الغزالن أبيض اللون 
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ًٝجٕ همَ د٤ش ثُٔجٍ ًذ٤ٌثً ؽوثً ٣ل٢ دٞؽٞٙ ث٩ٗلجم ثُٔضؼوهر ٖٓ أًٍثم ثُوٞجر ٝث٫ُٞر 

كغ ثُؼجٓز، ًئ٬ٙؿ ثُطٌم، ٝفلٌ ث٥دجً، ٝثُؼٔجٍ ٝؿ٤ٌْٛ ٖٓ ثُٔٞظل٤ٖ ٝأػط٤جس ثُؾ٘و ٝثُٔ٘ج

ٝثُ٘لوز ػ٠ِ ثُْٔؾ٤ٖٗٞ ٝث٧ٌّٟ ٖٓ ؿ٤ٌ ث٤ُِْٖٔٔ،  ٝثُؼطج٣ج ٝثُٔ٘ـ ٨ُهدجء ٝثُؼِٔجء،  ٝثُ٘لوجس 

ثُٔنٚٚز ُِقؼ ٝٓج ٣ذيٍ ُلوثء أٌّٟ ث٤ُِْٖٔٔ ًَٝ ٓج ٣ضؼِن د٘لوجس هثً ثُن٬كز )ثُقل٘ج١ٝ، 

4<:< ،434.) 

 وانفكزٌخ. راثعبً: ياليح انجٍئخ انعهًٍخ 

ًجٕ ُِقًٌز ثُؼ٤ِٔز ك٢ ثُؼٌٚ ث١ٞٓ٧ هًٝثً دجًٍثً ك٢ ثُض٤ٜٔو ُِٜ٘ٞز ثُؼ٤ِٔز ثُض٢ ّجهس 

ك٢ ثُؼٌٚ ثُؼذج٢ّ، ٝىُي دْذخ صّٞغ ثُوُٝز ث٤ٓ٬ّ٩ز، ٝثمض٬ٟ فٞجًصٜج دغوجكز أْٓ أمٌٟ أهوّ 

 فٞجًر ٝصطًٞثً ثٓضوثهثً ٖٓ د٬ه كجًُ إ٠ُ ث٧ٗوُِ. 

( ثُْٔ٘ٞح ٣َُو دٖ ػ٢ِ ك٢ أٝثةَ ثُوٌٕ ثُغج٢ٗ ًٔٚ٘ق كو٢ٜ ٝهو ظٌٜ ًضجح ))ثُٔؾٔٞع(

(، ّٝجْٛ ظًٜٞ ثُٔيثٛخ ثُلو٤ٜز صذجػجً دوًء دأد٢ 8;ٛـ، ;475ٓضأعٌثً دجُو٤جُ ٝثٌُأ١ )دِضجؽ٢، 

ف٤٘لز، عْ ٓجُي دٖ أِٗ، عْ ثُٖجكؼ٢، عْ أفٔو دٖ ف٘ذَ ك٢ ٜٗج٣ز ثُوٌٕ ثُغج٢ٗ، ٝثٗضٖجً ص٤ٓ٬يْٛ ك٢ 

ُْ ٣نِٞث ْٓؾوثً أٝ ٓؾِْجً ٖٓ ثُٔؾجُِ ٖٓ ٓ٘جهٖز ٝدقظ ثُْٔجةَ ثُلو٤ٜز  ٖٗجٟ ػ٢ِٔ ًذ٤ٌ ف٤ظ

 ٝكٌٝػٜج ثُٔنضِلز.  

ٝهو فٌٗ ثُؼِٔجء ػ٠ِ ثُضأ٢ّ دجُووٝر ث٠ُٝ٧ ٓقٔو ٠ِٙ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝ ٝٙقجدضٚ ثٌٌُثّ، 

كقٌٙٞث ػ٠ِ ؽٔغ أفجه٣غٚ، ٝٗوَ ٣ٌٝٓجس أٙقجدٚ، كأٍٝ ٖٓ ؽٔغ ّ٘ز ًٍّٞ هللا ٠ِٙ هللا ػ٤ِٚ 

ِّْ ثٌُد٤غ دٖ ٙذ٤ـ، ّٝؼ٤و دٖ أد٢ ػٌٝدز إ٠ُ إٔ ظٌٜ ))ثُٟٔٞأ(( ػ٠ِ ٣و ٓجُي دٖ أِٗ ك٢ ٝ

ٌَ إ٤ُٚ ػ٠ِ أٗٚ أٙـ ًضجح دؼو ًضجح هللا )ثُوطجٕ،   (. 556-555ٛـ، ;474ثُٔو٣٘ز، ٝثُي١ ُِٗظ

ٝٙ٘ق ثُٖجكؼ٢ ًضجدٚ ))ثٌُّجُز(( ًأٍٝ ٓٚ٘ق ك٢ أٍٙٞ ثُلوٚ هذَ ٜٗج٣ز ثُوٌٕ ثُغج٢ٗ 

هو ٜٓو ثٗضٖجً ص٬ٓير أةٔز ثُقو٣ظ ٝثُلوٚ  ك٢ ث٧ٓٚجً ػ٠ِ ظًٜٞ ٓؤُلجس دؼو ثُوٌٕ ثُٜؾ١ٌ، ٝ

ثُغج٢ٗ ثُٜؾ١ٌ صُْؼ٠َ٘ دجُضٌد٤ز ٌٟٝهٜج ّٝٝجةِٜج ٓغَ آهثح ثُٔضؼ٤ِٖٔ ُٔقٔو دٖ ّقٕ٘ٞ أفو ص٬ٓير 

٤جٕ ثُٔوًّز ثُٔج٤ٌُز ك٢ ثُلوٚ، ٝٛٞ ٖٓ أهوّ ثٌُضخ ك٢ ثُضٌد٤ز ػ٘و ث٤ُِْٖٔٔ، ًٝضجح ٤ّجّز ثُٚذ

 ٝصود٤ٌْٛ ُؼذو هللا دٖ أد٢ ٣ٍو ثُو٤ٌٝث٢ٗ. 

ٓغ ٓج  -ًٝجٕ ُقًٌز ثُضٌؽٔز هًٝثً دجًٍثً ك٢ ثُضأ٤ِّ ُقًٌز ثُٖ٘جٟ ثُؼ٢ِٔ ٝثُضأ٤ُق 

َّْجك، ٝػوّ ص٘و٤ضٜج ٖٓ ثُؼوجةو  فَٚ ك٤ٜج ٖٓ إٌٕج٫س ثُ٘وَ ثُقٌك٢ ثُـ٤ٌ ٓ٘ٞذ٠ ٖٓ دؼٜ ثُُ٘

٤ظ ٝٝؼش ثُِذ٘ز ث٠ُٝ٧ ُقًٌز ثُضٌؽٔز ك٢ ػٜو ف -ٝث٧كٌجً ثُٔ٘قٌكز ٖٓ ػوجةو ث٧ْٓ ث٧مٌٟ 

ػذو ثُِٔي دٖ ٌٓٝثٕ، ّٝجْٛ ثُنِلجء ثُٔضضجدؼٕٞ ك٢ إٖٗجء ثُٔوثًُ ٝثُْٔضٖل٤جس صقش ًػج٣ضْٜ، 

 ٝٛٞ ٓج أصجؿ ُؼِٔجء ثُؼٌح ٝث٤ُِْٖٔٔ ث٬ٟ٫ع ػ٠ِ فٞجًر ث٧ْٓ ث٧مٌٟ.

٩دوثع ثُؼ٢ِٔ ٝثُل١ٌٌ ٣ٝ٘ظٌ ُِوُٝز ثُؼذج٤ّز أٜٗج كضقش ثُٔؾجٍ ُ٪دوثع، ٝثُضلٞم، ٝث

ٝثُقٞج١ً د٤ٖ ث٧ْٓ، ف٤ظ ظٌٜس ٓوًّز ثٌُأ١ ٝثُو٤جُ ك٢ ثُؼٌثم، ٝأَٛ ثُقو٣ظ ك٢ ثُٔو٣٘ز 

 (. 448ٛـ، 4768)ػط٤ز، 
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ٝك٢ ٜٗج٣ز ثُوٌٕ ثُغج٢ٗ ثُٜؾ١ٌ، ٝٓغ ص٠ُٞ ثُٔإٔٓٞ ثُن٬كز كضـ ثُٔؾجٍ ُضٌؽٔز ثُؼِّٞ 

ّٞ ثُطذ٤ؼ٤ز، ٝثُلِْل٤ز، ٝؿ٤ٌٛج ٖٓ ٓنضِق ثُٔنضِلز ك٢ ٓؾجٍ ث٣ٌُج٤ٝجس، ٝثُلِي، ٝثُطخ، ٝثُؼِ

ثُغوجكجس ثُلج٤ًّز، ٝ ث٤ُٞٗج٤ٗز، ٝ ثُٜ٘و٣ز، ٝ ث٤٘٤ُٚز ٝؿ٤ٌٛج، دَ ٢ٛ ثُٔ٘طِن ُقًٌز ثُضأ٤ُق 

 ٝثُض٤٘ٚق ك٢ ٓنضِق ثُؼِّٞ ك٢ ثُوٌٕٝ ثُضج٤ُز. 

 انًحىر انثبًَ:  أثزس انًذارص انًذهجٍخ و انفكزٌخ فً انمزٌ انثبًَ انهدزي 

ثُغج٢ٗ ثُٜؾ١ٌ دأٗٚ ٖٓ أْٛ ٌٓثفَ صأ٤ِّ ثُؼِّٞ ٝثُٔؼجًف ف٤ظ ظٌٜس  ٣٘ظٌ ُِوٌٕ

 ٓؾٔٞػز ٖٓ ثُٔيثٛخ ٝثُؼوجةو ٝث٧كٌجً ػ٠ِ ثُ٘قٞ ثُضج٢ُ= 

 يذارص انًذاهت انفمهٍخ انظٍُخ األرثعخ:  –أ 

 يذرطخ انفمه انحُفً:  -1

ّز ٛـ(، ٝٛٞ ٓؤِّ ٓو483ً-3;صْ٘خ ُٔؤّْٜج أدٞ ف٤٘لز ثُ٘ؼٔجٕ دٖ عجدش ثٌُٞك٢ )

ثٌُأ١، ْٝٗخ إ٤ُٚ ًضجح ثُلوٚ ث٧ًذٌ، ٝهو أٗضٌٖ ٓيٛذٚ ًٝجٕ ك٢ ثُؼٌثم أ٫ًٝ، ٝهو ثٗضٌٖ ك٢ ػٌٚ 

٫ ٢ُٞ٣ ثُوٞجء إ٫ ٖٓ ًجٕ -أفو ص٤ٓ٬ي أدٞ ف٤٘لز-ثُؼذج٤٤ّٖ ٝصذ٘ٞث ٓيٛذٚ، ًٝجٕ ثُوج٢ٝ أدج ٣ّٞق 

 ف٘ل٤جً.  

 يذرطخ انفمه انًبنكً:  -2

ٛـ( إٓجّ هثً ثُٜؾٌر ك٢ >:4-6>ذق٢ ثُٔو٢ٗ )صٌؽغ ٛيٙ ثُٔوًّز ُٔجُي دٖ أِٗ ث٧ٙ

ثُٔو٣٘ز ثًُٔ٘ٞر، ٝهو أمي ػٖ ث١ٌَُٛ، ٝثدٖ ٌَٛٓ، ًٝد٤ؼز ثٌُأ١، ٝثٗضٌٖ ٓيٛذٚ ك٢ ثُقؾجٍ، عْ 

ثٗضوَ ُٖٔجٍ أك٣ٌو٤ج دؼو ه٤جّ ثُوُٝز ثُؼذج٤ّز، عْ ك٢ ث٧ٗوُِ فض٠ صذ٘ش ثُوُٝز ث٣ٞٓ٧ز ك٢ ث٧ٗوُِ 

 ٓيٛذٚ.  

  يذرطخ انفمه انشبفعً: -3

ٙ( أمي ػٖ ٓجُي، 537-٣483ؼٞه صأ٤ِّ ثُٔيٛخ ُٔقٔو دٖ إه٣ًِ ثُٖجكؼ٢ ثُو٢ٌٕ )

ّٝل٤جٕ ػٖ ػ٤٤٘ز، ٝأمي ػٖ أد٢ ف٤٘لز، ًٝضخ دؼو ىُي ًضجدٚ ث٤ٌُٜٖ ))ث٧ّ(( ٝ))ثٌُّجُز(( ك٢ 

ث٧ٍٙٞ، ٝهو ػٌف ػ٘ٚ أٗٚ ٣وثكغ ػٖ مذٌ ثُٞثفو، ُٝيث ػٌف ػ٘ٚ دأٗٚ ٗجٌٙ ثُْ٘ز، ٌُٝ٘ٚ ٫ 

 َّ ػوث ٌٓث٤َّ ّؼ٤و دٖ ث٤ُْٔخ.  ٣قضؼ دجٌُٔث

 يذرطخ انفمه انحُجهً:  -4

ٛـ( هًُ ػ٠ِ ثُٖجكؼ٢، ٤ًٝٝغ، ّٝل٤جٕ دٖ 574-497صْ٘خ ٧فٔو دٖ ٓقٔو دٖ ف٘ذَ )

ػ٤٤٘ز، ٣َ٣ٝو دٖ ٛجًٕٝ، ٝثٛضْ دؾٔغ ثُْ٘ز ٝفلظٜج، ٝفجًح ثُذوع ٝمٚٞٙجً ًكٞٚ ُلٌٌر 

ز ثُؼذج٢ّ ثُٔإٔٓٞ، ٝهو ثٗضٌٖ ٓيٛذٚ ٓضأمٌثً ك٢ ث٫ػضَثٍ ٝثُوٍٞ دنِن ثُوٌإٓ، ٝثُي١ صذ٘جٙ ثُن٤ِل

أٝثمٌ ثُوٌٕ ثُغج٢ٗ ثُٜؾ١ٌ دؼو ثُٔيثٛخ ثُغ٬عز ثُٔضووٓز دْذخ فٌٙٚ ثُٖو٣و ك٢ ثػضٔجهٙ ػ٠ِ 

 ثٌُٝث٣ز ٝثُ٘وَ، ٝث٫دضؼجه ػٖ ث٫ؽضٜجه إ٫ ًٌُِٞٝر.  
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 انًذارص انعمذٌخ انًُحزفخ:  -ة

ثُٜؾ١ٌ، إ٫ أٜٗج صّٞؼش فض٠ أٙذـ ُٜج ظٌٜس دؼٜ ثُلٌم ثُٔ٘قٌكز ك٢ ثُوٌٕ ث٧ٍٝ 

 أصذجع ك٢ ثُوٌٕ ثُغج٢ٗ ثُٜؾ١ٌ، ٖٝٓ أٜٛٔج ٓج ٢ِ٣= 

 انشٍعخ اإليبيٍخ )اإلثُب عشزٌخ(:  .1

ٛـ( ظٌٜ ك٢ ثُوٌٕ ث٧ٍٝ ثُٜؾ١ٌ، ٌُٝ٘ٚ ;47-3;ٝٛٞ ٓيٛخ ٣ْ٘خ ُؾؼلٌ ثُٚجهم )

ٓجٓجً ٓؼٚٞٓجً، ٣ٌٕٝٝ ٠ٖٗ ك٢ ثُقٌْ ثُؼذج٢ّ ُوٌدْٜ ٖٓ آٍ ثُذ٤ش، ٣ٝوّٞ ػ٠ِ إٓجٓز إع٢٘ ػٌٖ إ

إٔ ثُوٌإٓ ٝثُْ٘ز فيكش ٝدوُش دؼو ٝكجر ًٍّٞ هللا ٠ِٙ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝ، ٝأٍٝ ٖٓ ٙ٘ق ًضجدجً ك٢ 

-88ٛـ، ٗ;474ٛـ( صقش ٠ْٔٓ )) ثُق٬ٍ ٝثُقٌثّ (( )ثُؾ٢ٜ٘، 6;ٓيٛذْٜ ٠ّٞٓ ثٌُجظْ )

94  .) 

ٕ إٔ ث٩ٓجٓز ٫ صنــٌػ ٝهجُٞث دئٓجٓضٚ ٗٚجً ٝٝٙج٣ز. ٣ٝؼضوــوٝ ْٝٛ ثُي٣ٖ ٕج٣ؼٞث ػ٤ِجً 

 (.8>4ٛـ، :464)ثٌُّٖٜضج٢ٗ،  ػــٖ أ٫ٝهٙ إ٫ ظِٔــجً، ٝأٗٚ أكَٞ ثُنِن دؼو ًٍّٞ هللا 

 انًعزشنخ:  .2

ْٝٛ أٙقجح ٝثَٙ دٖ ػطجء، ثُي١ ثػضٍَ ثُقْٖ ثُذ١ٌٚ ػ٘وٓج ثمضِق ٓؼٚ ك٢ فٌْ 

ٝإٔ ثُؼذو ٛٞ ثُلجػَ ُِن٤ٌ ٌٓصٌخ ثٌُذ٤ٌر، ٣ْٕٝٔٞ دجُوو٣ًز، ُوُْٜٞ دإٔ أكؼجٍ ثُؼذجه ؿ٤ٌ ٓنِٞهز 

ٝثٌُٖ، ٝثٌُح ٛٞ ثُٔؾج١ٍ ػ٠ِ كؼَ ثُؼذو، ًٔج ٣وُٕٞٞ دإٔ ٌٓصٌخ ثٌُذ٤ٌر ك٢ َُٓ٘ز د٤ٖ 

 (.87ٛـ، :464ثَُُٔ٘ض٤ٖ، أ١ ٫ ٓؤٖٓ ٫ٝ ًجكٌ )ثٌُّٖٜضج٢ٗ، 

٢ٛٝ كٌهز ظٌٜس أٝثمٌ ثُؼٌٚ ث١ٞٓ٧، ٝثٍهٌٛس ك٣ٌٌجً ٝػ٤ِٔجً ك٢ ثُؼٌٚ ثُؼذج٢ّ، 

٢٘ ثُؼذجُ ٓؼضووْٛ مٚٞٙجً ثُٔإٔٓٞ، ٝصوّٞ ػ٠ِ ثُؼوَ ثُٔؾٌه ك٢ كْٜ ٝصذ٠٘ دؼٜ مِلجء د

ثُؼو٤ور ث٤ٓ٬ّ٩ز ُضأعٌْٛ دذؼٜ ثُلِْلجس ٓٔج أه١ إ٠ُ ثٗقٌثكٜج ػٖ ػو٤ور أَٛ ثُْ٘ز ٝثُؾٔجػز، 

ٖٝٓ أدٌٍ ٓؼضووثصْٜ ثُوٍٞ دنِن ثُوٌإٓ، ٝٗل٢ ثُٚلجس ُِنجُن صؼج٠ُ، ٝإٔ ث٩ْٗجٕ فٌ ٓنضجً 

د٘لْٚ، ٝإٔ ٌٓصٌخ ثٌُذ٤ٌر ك٢ َُٓ٘ز د٤ٖ ثَُُٔ٘ض٤ٖ ٤ُِ ٓؤٓ٘جً ٫ٝ ًجكٌثً ٌُٝ٘ٚ ٓطِن ٣نِن أكؼجُٚ 

 (.  >:->9ٛـ، ٗ ;474كجّن )ثُؾ٢ٜ٘ 

 انخىارج: .3

َٖٓ مٌػ ػٖ ث٩ٓجّ ثُقن  ثصلوش ثُؾٔجػز ػ٤ِٚ، ك٠ْٔ٤ مجًؽ٤جً، ًٝجٕ مٌٝػ ٛيٙ  ثُي١ْٝٛ ًَ 

ٞثًػ(. ٣ٝؼضووٕٝ إٔ ث٩ٓجّ ٫ ٣قن ُٚ ثُض٘جٍٍ ثُضق٤ٌْ كْٔٞث دــ)ثُن ثُلٌهز ػ٠ِ ث٩ٓجّ ػ٘وٓج هذَ ػ٢ِ

ػٖ ث٩ٓجٓز، ٝإٕ مٌػ ػٖ أٝثٌٓ هللا ٝؽخ ثُنٌٝػ ػ٤ِٚ ًٔج ٣ؼضووٕٝ دٌلٌ ٙجفخ ثٌُذ٤ٌر 

 (.487ٛـ، :464)ثٌُّٖٜضج٢ٗ، 

  انًزخئخ: .7

ْٝٛ ثُي٣ٖ صٞهلٞث ك٢ أٌٓ ثُن٬كز، ٝأًؽؤٝث أٌْٓٛ إ٠ُ هللا صؼج٠ُ، ٣ٝؼضووٕٝ دأٗٚ ٫ ٣ٌٞ ٓغ 

 (. 9;4ٛـ، :464ٓؼ٤ٚز، ًٔج ٫ ٣٘لغ ٓغ ثٌُلٌ ٟجػز، ْٝٛ ٟجةلز ٖٓ ثُٔؼضَُز )ثٌُّٖٜضج٢ٗ، ث٣٩ٔجٕ 
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مٚٞٙجً ٍٖٓ   -ػوث ثُٔؼضَُز  –ًٝجٕ ُٜيٙ ثُلٌم ٫ٞٙس ٝٓؼجًى ٓغ ثُن٬كز ثُؼذج٤ّز 

ِٗ، ثُٔإٔٓٞ ٝثُٔؼضْٚ، ُٝوو ثّضطجػٞث إٖٗجء هٍٝ ْٓضوِز ُْٜ ًجُوُٝز ث٣َُجه٣ز ك٢ ث٤ُٖٔ ٝث٧ؿجُذز ك٢ صٞ

 (.434، 97>4كْجٛٔش ٛيٙ ثُوٍٝ ك٢ ثٗضٖجً ثُلٌٌ ث٤ُٖؼ٢ ٝؿ٤ٌٙ فض٠ دو٢ إ٠ُ أ٣جٓ٘ج ٛيٙ )ػذو ثُؼجٍ، 

ُٝوو ًجٕ ٓيٛخ ث٫ػضَثٍ ث٧ٕو مطٌثً ػ٠ِ أَٛ ثُْ٘ز ك٢ ٛيٙ ثُلضٌر، مٚٞٙجً ٓغ ثٗنٌثٟ 

ُّؾٖ  ث٩ٓجّ أفٔو ٝأ٤ٖٛ دؼٜ مِلجء د٢٘ ثُؼذجُ ك٤ٚ، ٝهو دِـش كض٘ز ث٫ػضَثٍ ىًٝصٜج أ٣جّ ثُٔؼضْٚ،ف٤ظ 

 ثُؼِٔجء.

 انًذارص انًزأثزح ثبنفهظفخ وحزكخ رزخًخ انًعبرف وانعهىو:  -ج

ُْ ٣وق ؽٜو ث٤ُِْٖٔٔ ػ٘و فو ثُ٘ظٌ ٝث٫ؽضٜجه ثُٖن٢ٚ، دَ ػٔوٝث إ٠ُ ثُضؼٌف ػ٠ِ ٓج 

ٌٟ؛  أفٌٍصٚ ثُذ٣ٌٖز ٖٓ صووّ ك٢ ٓنضِق ثُؼِّٞ ٝثُغوجكجس ىُي ٤ُِٔٞث دؼِْ ٖٓ ًجٕ هذِْٜ ٖٓ ثُٖؼٞح ث٧م

فض٠ ٣ض٠ْ٘ ُْٜ إٔ ٤ٞ٣لٞث ثُؾو٣و إ٠ُ ٓج ّذن ثُضَٞٙ إ٤ُٚ، ٝديُي صَهثه ثُٔؼٌكز ث٩ْٗج٤ٗز، ٝػ٠ِ ثٌُؿْ 

إٔ ثُؼٌٚ ثُيٛذ٢ ُِؼِّٞ ٝثُقٞجًر ث٤ٓ٬ّ٩ز ًجٕ ك٢ ثُؼٌٚ ثُؼذج٢ّ إ٫ إٔ ثُوُٝز ث٣ٞٓ٧ز ًجٕ ُٜج 

ثُن٤ِلز ثُؼذج٢ّ ثُٔإٔٓٞ، ف٤ظ  ثُلَٞ ك٢ ثُض٤ٜٔو ُٜج ٖٓ م٬ٍ فًٌز ثُضؼ٣ٌخ دًٚٞر دط٤تز فض٠ ػٌٚ

صذ٠٘ فًٌز صٌؽٔز ٝصؼ٣ٌخ ثُؼِّٞ ٝثُلِْلجس ٝثُٔؼجًف ٨ُْٓ ث٧مٌٟ ٧ٕ ثُقجؽز هػش إ٠ُ ىُي ٓغ 

 (. >:;ّ، ;;>4صّٞغ ثُوُٝز ث٤ٓ٬ّ٩ز ٝثمض٬ٟٜج دجُٖؼٞح ث٧مٌٟ )ثُذجٕج، 

جٕ ٝمٚٞٙجً ٛـ(، ٝهو صٌؽْ ًضخ ث7ٗٞ٤ُ;4ٖٝٓ أٝثةَ ثُٔضٌؽ٤ٖٔ أدٞ ٣ق٢ دٖ ثُذط٣ٌن )س 

 ؽج٤ُُ٘ٞ ٝأدوٌثٟ.  

 انًحىر انزاثع:  انعىايم انًظهًخ فً رطىر انفكز انززثىي خالل انمزٌ انثبًَ انهدزي: 

ٌٓ إٔ ثُوٌٕ ثُغج٢ٗ ٌٓ دلضٌص٤ٖ ٖٓ ثُقٌْ ث٢ٓ٬ّ٩ ٛٔج أ٫ًٝ= ٜٗج٣ز ثُوُٝز ث٣ٞٓ٧ز 

هو ظٌٜس دؼٜ ثُؼٞثَٓ ثُض٢ ٛـ(، ٝعج٤ٗجً=  ثُؼٌٚ ث٧ٍٝ ٖٓ ثُوُٝز ثُؼذج٤ّز ك٢ أٝػ هٞصٜج، 465ٝ)

 ّجٛٔش ك٢ صطًٞ ثُلٌٌ ثُضٌد١ٞ ٝثُض٤ٜتز ُٔج دؼوٙ ٖٓ هٌٕٝ ٝكضٌثس ٤ٍ٘ٓز ٖٝٓ ىُي= 

ظًٜٞ ثُٔوثًُ ثُٔنضِلز ك٢ ػِّٞ ثُقو٣ظ ٝثُلوٚ ٝث٧ٍٙٞ ٝثُضل٤ٌْ ك٢ ػوه ٖٓ ثُٔوٕ  .4

ٌٛج، ثُؼ٤ِٔز ًجُٔو٣٘ز، ٝثٌُٞكز،  ٝثُذٌٚر، ٝهٖٓن، ٝدـوثه، ٝثُوجٌٛر، ٝثُو٤ٌٝثٕ،  ٝؿ٤

ٖٝٓ أدٌٍ ثُؼِٔجء ٓقٔو ثُذجهٌ ٝثد٘ٚ ؽؼلٌ ثُٚجهم، ّٝل٤جٕ ثُغ١ًٞ، ٝٓجُي دٖ أِٗ، ٝأدٞ 

 ف٤٘لز، ٝثُٖجكؼ٢ ٝؿ٤ٌْٛ.  

ثّضٌٔثً ث٫ٛضٔجّ دجُؼِّٞ ثُو٤٘٣ز، ف٤ظ ٗوَ ثُضجدؼٕٞ ػِْ ثُٚقجدز إ٠ُ ٓنضِق ث٧ٓٚجً ك٢  .5

 ث٧هطجً ث٤ٓ٬ّ٩ز.  

هح ٝظًٜٞ ٓوًّضج ثُذٌٚر ٝثٌُٞكز، ف٤ظ ثٕضٌٜ صَث٣و ث٫ٛضٔجّ دؼِّٞ ثُِـز ٝثُ٘قٞ ٝث٧ .6

ك٢ ثُذٌٚر ػ٠ْ٤ ثُغول٢، أّضجى ثُن٤َِ دٖ أفٔو،  ٤ّٝذ٣ٞٚ، ٝك٢ ثٌُٞكز ثٌُْجة٢ ٝثُلٌثء 

 ٝؿ٤ٌْٛ.  
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ظًٜٞ ٝصٖؾ٤غ فًٌز ثُضٌؽٔز ُِلِْلجس ث٧مٌٟ ٝم٤ٙٞٚجً ث٤ُٞٗجٕ ٝٓج فِٔٞٙ ٖٓ كٌٌ  .7

، ٝىُي ٖٓ ػٌٚ ػذو ثُِٔي دٖ -ٓغ ثُضقلع ػ٠ِ ٓج ٣نجُق ثُؼو٤ور ث٤ٓ٬ّ٩ز-صٌد١ٞ

 ٌٓٝثٕ إ٠ُ دوث٣ز ثُؼٌٚ ثُيٛذ٢ ُِضٌؽٔز ك٢ ػٜو ثُٔإٔٓٞ. 

ظًٜٞ هُٝز إ٤ٓ٬ّز فِٔش ُٞثء ثُلٌٌ ٝثُقٞجًر ٝثُضطًٞ، ٢ٛٝ ثُوُٝز ث٣ٞٓ٧ز ك٢  .8

ث٧ٗوُِ ٝثُض٢ ثٛضٔش دذؼٜ ثُؼِّٞ ثُٔل٤ور ٝثُٜٔٔز ُِضٌد٤ز ًؼِْ ثُ٘لِ ٝث٫ؽضٔجع ٝؿ٤ٌ 

 ىُي.  

٢ ًَ كٖ ٖٓ كٕ٘ٞ ثُٔؼٌكز ٖٓ أٓغجٍ ثُطذ١ٌ ٝثُؾجفع ٝثُٔذٌه ٝثَُؽجػ ك٢ ظًٜٞ ٗٞثدؾ ك .9

 ثُِـز ٝث٧هح، ٝث٧ةٔز ث٧ًدؼز. 

٣ٌٖٝٔ ػٌٛ أدٌٍ ثُؼٞثَٓ ثُْٜٔٔز ك٢ صطًٞ فًٌز ثُلٌٌ ثُضٌد١ٞ ث٢ٓ٬ّ٩ ك٢ ثُوٌٕ 

 ثُغج٢ٗ ثُٜؾ١ٌ د٢ٖء ٖٓ ثُضل٤َٚ ػ٠ِ ثُ٘قٞ ثُضج٢ُ=

 انًظدذ:  .1

هًٝثً ًذ٤ٌثً ك٢ ف٤جر ث٤ُِْٖٔٔ ٝصٌد٤ضْٜ ٝأه٤ٞضْٜ  -  -هللا أهٟ ثُْٔؾو ٓ٘ي ػٜو ًٍّٞ 

٣ٝؼو فض٠ ثُٞهش ثُقجٌٝ ٖٓ ثُٔؤّْجس ثٌُة٤ْ٤ز ك٢ ثُوُٝز ث٤ٓ٬ّ٩ز ُضٞؽ٤ٚ عوجكز ث٤ُِْٖٔٔ، 

 -  -ُٝؼَ ثُْذخ ك٢ ىُي ٣ٌؽغ ثُض٢ إٔ ثُوًثّجس ثُٔذٌٌر ثُض٢ ًجٗش ك٢ ػٜو ًٍّٞ هللا 

صضؼِن ك٢ ٓؼظٜٔج دٔؼٌكز ث٧فٌجّ ثٌُٖػ٤ز ف٤ظ صٔغِش ك٢  ٝأٙقجدٚ ًٝٞثٕ هللا ػ٤ِْٜ، ًجٗش

ثُضل٤ٌْ ٝثُقو٣ظ ٝثًصذطش دجُؼذجهثس ثُض٢ صؤهٟ دجُْٔؾو، ٓٔج هكغ ث٤ُِْٖٔٔ ُضؼِْ أًٓٞ ه٣ْٜ٘ 

 ٤ًٝل٤ز أهثء ٛيٙ ثُلٌثةٜ دط٣ٌوز ٙق٤قز.  

دٜيث ٣ضٌد٠ ثُ٘جٕب هثمَ ثُْٔؾو ك٢ ظَ ٓؾضٔغ إ٠ٓ٬ّ ٓضٔجّي ف٤ظ ٣ٌٕٞ ث٫ُضوجء 

ٓٔج ٣وػْ  -  -ُْٔؾو هثةٔجً ٓض٬ًٚ ٓضٔغ٬ً ك٢ ٟجػز هللا ٝثُؼَٔ دٔوض٠ٞ ًضجح هللا ّٝ٘ز ًُّٞٚ دج

 (.>>4، >:>4أٛوثف ثُضٌد٤ز ث٤ٓ٬ّ٩ز ٣ٝقووٜج )ثُ٘ق١ٝ٬، 

ُٝوو ظَ ثُْٔؾو ك٢ ثُوٌٕ ثُغج٢ٗ ثُٜؾ١ٌ أْٛ ٌٓجٕ ُِضؼ٤ِْ ٝصِو٠ ثُٔؼجًف، ٝىُي ٖٓ 

قٌثّ ٝثُْٔؾو ثُ٘ذ١ٞ، ًٝيُي ثُؾجٓغ ث١ٞٓ٧ ثُي١ أٙذـ م٬ٍ ثُوًُٝ ثُؼ٤ِٔز ك٢ ثُْٔؾو ثُ

ٓ٘جًر ػِْ ك٢ ػٜو ثُوُٝز ث٣ٞٓ٧ز، ٝػ٘و ه٤جّ ثُوُٝز ثُؼذج٤ّز ظٌٜس ؽٞثٓغ دـوثه ٝثٌُٞكز ٝثُذٌٚر 

 أًغٌ ػوهثً ك٢ ثًص٤جه ٬ٟح ثُؼِْ ُقِوجس ثُؼِٔجء ٝثٌُٔد٤ٖ.  

 انُكزَّبة:  .2

ضجح ٓؤّْز صؼ٤ِْ ثُٚـجً ٓ٘ي ثُٚوً ث ٌُ ٧ٍٝ ُ٪٬ّّ، ٣ٌٟ ّؼ٤و إّٔجػ٤َ ػ٠ِ إٔ ًجٕ ثُ

 (.473، 9;>4ثٌُضجح ٣ٌؽغ إ٠ُ ٓج هذَ ث٬ّ٩ّ )ػ٢ِ، 

ٝثٌُضجح ٛٞ ٓٞٝغ ثُضؼ٤ِْ  ٝهو ثٕضن ثّٔٚ ٖٓ ثُضٌض٤خ ٝصؼ٤ِْ ثُوٌثءر ٝثٌُضجدـز )ِٕذ٢، 

ضَّجح  ٖٓ ٓوٞٓجس ثُق٤جر ث٤ٓ٬ّ٩ز، ٗؾوٙ ك٢ ثُوٌٟ ثُٚـ٤ٌر ثُ٘جة٤ز:8، 7>>4 ٌُ ًٔج  ( ٝهو أٙذـ ثُ

ٗؾور ك٢ ثُٔوٕ ثٌُذ٤ٌر ثُؼجٌٓر ٧ٗٚ أٙذـ دْذخ ِٙضٚ دجُو٣ٖ ٖٓ ٣ًٌٝٝجس ثُق٤جر ثُو٤ٗج ٝث٥مٌر 



 

 م9102لسنة  العشرونالعدد                                        مجلة البحث العلمى فى التربية

 

425 

كوو ًجٕ ٣وًُ ك٤ــٚ ثُوٌإٓ ث٣ٌٌُْ ٝٓذجها ثُوٌثءر ٝثٌُضجدز ٝثُقْجح ٝك٢ ٓ٘طوز مٌثّجٕ ثٗضٌٖس 

ٚ ع٬عز أ٫ف ص٤ِٔي( ثٌُضجص٤خ دٖور ًٝغٌ ػوه ٬ٟدٜج فض٠ إٕ )ًضجح أد٢ ثُوجّْ ثُذِن٠ ًجٕ ٣ضؼِْ د

 (.:8، 9;>4)ػ٢ِ، 

ًٝجٗش ثٌُضجص٤خ ٗٞػجٕ=  ثُ٘ٞع ث٧ٍٝ ًضجص٤خ ٣ٖ٘تٜج ثُٔؼِٕٔٞ ٣ٝضؼِْ ث٫ٝ٧ه ك٤ٜج ٓوجدَ 

أؽٌٙ ٣ٝطِن ػ٤ِٜج )ثٌُضجص٤خ ثُنجٙز( ٝثُ٘ٞع ثُغج٢ٗ ًضجص٤خ أٖٗأٛج ثُقٌجّ ٝثُوجهًٕٝ ٠ٛٝ ُضؼ٤ِْ 

( ًٝجٗش صْضوذَ 79، 3>>٣٧4ضجّ )أدٞ ثُؼ٤٘٤ٖ، ث٧ٟلجٍ ث٣٧ضجّ ٝثُلوٌثء ٣ٝطِن ػ٤ِٜج ٌٓجصخ ث

ثُطِذز " ثدضوثء ٖٓ ّٖ ثُْجهّز أٝ ثُْجدؼز ًٝدٔج ثُنجْٓز فض٠ ّٖ ثُؼجٌٕر ًٝدٔج ثُنجْٓز ػٌٖر 

 (.:7، 79، 7>>4ٝثٌُثدؼز ػٌٖر" )ِٕذ٢، 

ًٝجٗش أهٝثس ثُوًثّز ك٢ ثٌُضجح ٢ٛ ثُٔٚقق ث٣ٌُٖق، ٝأُٞثؿ ثُنٖخ أٝ ثُٚل٤ـ ٣ٌضخ 

( ًٝجٕ دؼٜ 88، 7>>4ؼِْ هًّٝٚ ًِٝٔج كٌؽ ٖٓ هًُ ٓقجٙ ًٝضخ هًّجً آمٌ )ِٕذ٢، ػ٤ِٜج ثُٔض

( 484، 96>4ثُٔضؼ٤ِٖٔ ٣أمي أؽٌثً ػ٠ِ ثُضقل٤ع ٝثُذؼٜ ث٥مٌ ٫ ٣أمي أؽٌثً ػ٠ِ ثُضؼ٤ِْ )أ٤ٖٓ، 

 (. 546، ::>4ًٝجٕ ٛيث ث٧ؽٌ إٓج ٣ٌٜٕجً أٝ ٣ّٞ٘جً ٝىُي دج٫صلجم ٓغ آدجء ثُض٤ٓ٬ي )٢ٌّٓ، 

ٖٓ أْٛ ٌٕٟٝ ٓؼِْ ثٌُضجح " إٔ ٣ٌٕٞ فجكظجً ُِوٌإٓ ث٣ٌٌُْ ػجُٔجً دأًٓٞ ثُو٣ٖ ًٝجٕ  

( ٖٝٓ ٖٓج٤ٌٛ ٓؼ٢ِٔ ثٌُضجص٤خ ك٢ د٬ه 544، ::>4ػجًكجً دجُوٌثءر ٝثٌُضجدز ٝثُ٘قٞ" )٢ٌّٓ، 

مٌثّجٕ ٝٓج ًٝثء ثٌُٜ٘=  أدٞ ًٓ٘ٚٞ ثُغؼجُذ٢، ٝأدٞ ٣ٍو ثُذِن٢، ٝثُ٘ق١ٞ أدٞ ثُط٤خ ٓقٔو دٖ 

 (.76، 5334ء، ٝإّٔجػ٤َ دٖ أفٔو دٖ إدٌث٤ْٛ ثُذي٣ن٢ٗٞ )ثُغج١ٌٓ، أفٔو ثُٕٞج

ُٝوو إٔجً أدٞ ثُلٌػ ث٧ٙلٜج٢ٗ ٙجفخ ًضجح ث٧ؿج٢ٗ ك٢ أًغٌ ٖٓ ٓٞٝغ إ٠ُ ٌٓضخ 

ثٌُٞكز ُضأه٣خ ث٫ٝ٧ه، ًٝيُي ك٢ ف٢ د٢٘ ثُؼذجُ ٢ٛٝ أٓجًٖ ُضؼ٤ِْ ثُٚذ٤جٕ ٝصأه٣ذْٜ )ٟٟٞـ، 

5337 ،ّ57-58 .) 

 األدة:  يدبنض انعهى ويدبنض .3

٢ٛٝ ٓؾجُِ ٣ؾضٔغ ك٤ٜج ثُؼِٔجء أٝ ث٧هدجء أٝ أٙقجح ثٌُأ١ ٝثُقٌٔز أٝ ٬ٟح ثُؼِْ ك٢ 

أٓجًٖ ؿ٤ٌ ٤ًّٔز ًجُٔ٘جٍٍ ٝ ثُوًج٤ًٖ ٝؿ٤ٌٛج، ُْٝ ٣ٌٖ ثُضؼ٤ِْ مجٙجً دجُْٔجؽو كٌغ٤ٌثً ٓج ًجٗٞث 

 (. :5، ٣5337ٖ٘ؤٕٝ فِوجس ثُضو٣ًِ دجُٔجًّضجٕ أٝ ثُٔ٘جٍٍ ٝؿ٤ٌٛج )ٟٟٞـ، 

 حكًخ: ثٍذ ان .4

٢ٛٝ د٤ٞس أّْٜج ثُن٤ِلز ثُؼذج٢ّ ث٤ٌُٕو، ٝػظْ ٕجٜٗج ك٢ ػٌٚ ثُٔإٔٓٞ، ٢ٛٝ د٤ٞس 

 ُضؼِْ ثُؼِّٞ ثُؼج٤ُز ًج٣ٌُج٤ٝجس ٝثُلِي ٝثُقٌٔز ٝثُطخ ٝؿ٤ٌٛج ٖٓ ػِّٞ ثُق٤جر.  

 لصىر األيزاء وانخهفبء: .5

ػٌكٞث دجّْ ثمض٘ ٛيث ثُ٘ٞع ٖٓ ثُضؼ٤ِْ ٫ٝ٧ه ثُنِلجء ٝث٧ٌٓثء، ًٝجٕ ٣٘ضوح ُْٜ ٓؼ٤ِٖٔ 

)ثُٔؤهد٤ٖ(.  ٣ٝيًٌ أفٔو ِٕذ٢ إٔ ثُٔؤهد٤ٖ ًجٗٞث ه٣ٌذ٤ٖ ٖٓ ثُنِلجء ٝث٧ٌٓثء، ًٝجٗٞث ٣ضٔضؼٕٞ 

دٌؿو ثُؼ٤ٔ ّٝؼز ثٌٍُم، ٝهو ثًصلغ ْٓضٞثْٛ  ث٫ؽضٔجػ٢، ف٤ظ ثػضذٌٝث ٖٓ أكٌثه ث٧ٌّر ثُض٢ 

ٝثُضؼظ٤ْ ٝهو هجّ ٛيث  ٣ؼِْ ك٤ٜج فض٠ إٗٚ هو ٣أمي ثّٜٔج ًٝجٗش ٝظ٤لز ؽيثدز صؾِخ ُٚجفذٜج ثُٞهجً
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ثُضؼ٤ِْ دـٌٛ صأ٤َٛ أد٘جء ثُنجٙز ػ٠ِ صقَٔ ثُْٔت٤ُٞز ك٢ ثُْٔضوذَ ًٝجٕ ث٧ح ٣ٞغ ثُٜٔ٘ؼ ٫د٘ٚ 

 (.95، 7>>4دٔج ٣ضلن ٓغ هوًثصٚ ٝثّضؼوثهثصٚ )ِٕذ٢، 

"ٖٝٓ أفْٖ ثُٔ٘جٛؼ ثُضٌد٣ٞز ثُض٢ هوٜٓج ث٥دجء ُِٔؤهد٤ٖ ىُي ثُٜٔ٘ؼ ثُٖجَٓ ثُي١ صووّ دٚ 

٨فٌٔ ٓؼِْ ُٝوٙ ث٤ٓ٧ٖ ٠ُٝٝ ػٜوٙ ٝثُن٤ِلز ٖٓ دؼوٙ  هجة٬ً " ٣ج أفٌٔ، إٕ أ٤ٌٓ )ث٤ٌُٕو( ُ

ثُٔؤ٤ٖ٘ٓ هو هكغ إ٤ُي ٜٓؾز ٗلْٚ، ٝعٌٔر هِذٚ، ك٤ٌَّٚ ٣وى ػ٤ِٚ ٓذْٟٞز، ٟٝجػضٚ ُي ٝثؽذز، كٌٖ 

ُٚ دق٤ظ ٝٝؼي أ٤ٌٓ ثُٔؤ٤ٖ٘ٓ، أهٌةٚ ثُوٌإٓ، ٝػٌكٚ ث٧مذجً ٝأًٝٙ ث٧ٕؼجً، ٝػِٔٚ ثُْٖ٘، 

ٌٙ دٔٞثهغ ث٬ٌُّ ٝدوةٚ، ٝثٓ٘ؼٚ ٖٓ ثُٞقي إ٫ ك٢ أٝهجصٚ، ٝميٙ دضؼظ٤ْ ٖٓج٣ل د٢٘ ٛجْٕ إىث  ّٚ ٝد

همِٞث ػ٤ِٚ ٝثًكغ ٓؾجُِ ثُوٞثه إىث فٌٞٝث ٓؾِْز، ٫ٝ صٌٕٔ دي ّجػز إ٫ ٝأٗش ٓـضْ٘ كجةور صل٤وٙ 

ٓٚ. ٓج   إ٣جٛج ٖٓ ؿ٤ٌ إٔ صقَٗٚ كض٤ٔش ىٛ٘ٚ،٫ٝ صٔؼٖ ك٢ ْٓجٓقضٚ ك٤ْضق٠ِ ثُلٌثؽ ٣ٝأُلٚ، َّٞ ٝه

 (.97، 7>>4ثّضطؼش دجُوٌح ٝث٣٬ُٔ٘ز، كئٕ أدجٛٔج كؼ٤ِي دجُٖور ٝثُـِظز" )ِٕذ٢، 

ًٔج إٔ ثُنِلجء ًجٗٞث ٣ضجدؼٕٞ أفٞثٍ أد٘جةْٜ ثُضؼ٤ٔ٤ِدز ٣ٝدٌٕٝ ٓدوٟ صطذد٤وْٜ ُٔدج صؼِٔدٞٙ ٓدٖ 

ُقدٖ،  كد٢ ف٤دجصْٜ، ٣ٝؼ٤ذدْٜٞٗ إىث ٙدوً ٓدْٜ٘ مطدأ   أٝ –مجٙز ك٢ أًٓٞ ثُِـز ثُؼٌد٤ز  –ٓؤهد٤ْٜ 

كٜيث ثُٔإٔٓٞ دؼو إٔ ّٔغ ُق٘جً ٖٓ أد٘جةٚ ك٢ ثُِـز ثُؼٌد٤ز ثُلٚق٠ ٣ٞؽٚ إ٤ُْٜ ثُِّٞ هجة٬ً= "ٓدج ػِد٠ 

أفوًْ إٔ ٣ضؼِْ ثُؼٌد٤ز، ك٤و٤ْ دٜج أٝهٙ، ٣َ٣ٖٝ ٖٓدٜوٙ، ٣ٝضِٔدي ٓؾِدِ ّدِطجٗٚ دظدجٌٛ د٤جٗدٚ، ٣ٝلدَ 

ٌُّ أفوًْ إٔ ٣ٌٕٞ ُْجٗٚ ًِْجٕ ػذ ُْ َ٣ َٝ ، >>>4وٙ  أٝ أٓضدٚ؟" )ؿدجْٗ، فؾؼ مٚٔٚ دٌْ٘جس فٌٔضٚ، أَ

(، دددَ ١ًٝ إٔ ثُٔددإٔٓٞ ًددجٕ ٣ددأٌٓ دٌكددغ ث٧ًٝثم ثُنجٙددز دددأ٫ٝهٙ ًددَ مٔدد٤ِ ٤ٌُثٛددج ٣ٝضددجدغ >43

 (. 77، >>>4صووْٜٓ ك٢ ثُضؼ٤ِْ )ؿجْٗ، 

 حىاٍَذ انىرالٍٍ:  .6

ظٌٜس هًج٤ًٖ د٤غ ثًُٞم ٓ٘ي ٓطِغ ثُوُٝز ثُؼذج٤ّز، ٝهو ػٌكش دقٞث٤ٗش ثًُٞثه٤ٖ ٝك٤ٜج 

ٌُضخ ٝثًُٞم ًٝجٗش ُٜج أّٞثم ػٌكش دأّٞثم ثًُٞثه٤ٖ ًٝجٗٞث ٣ْضنوٕٓٞ ُٜيٙ ًجٗش صذجع ث

 (. 4>4، ;:>4ث٧ّٞثم ه٫٫ً ُض٣ٌٝؼ ثٌُضخ )ػذو ثُؼجٍ، 

ًجٕ ثًُٞثهٕٞ ٖٓ ث٧هدجء ُٜٝيث ٫ ػؾخ إٔ صٌٕٞ فٞث٤ٗضْٜ "ٓ٘ضوٟ ُِؼِٔجء ِٝٓضو٠ 

ؼِْ ٝثُٔؼٌكز" )ػذو ثُؼجٍ، ٧كجِْٜٝ ٣ضيثًٌٕٝ ٣ٝض٘جهٖٕٞ ك٢ ٓؾجُِ ػ٤ِٔز ٣قٌٞٛج ٬ٟح ثُ

4<:; ،4<5.) 

ٖٝٓ أدٌٍ ٓج ٤ٔ٣َْٛ ثُو٘جػز ٝثٌُٝج ٝػوّ ثُٔـج٫ر ك٢ أّؼجً ثٌُضخ ٝىُي ُؼوّ فٌْٜٙ 

ػ٠ِ ثٌُدـ ٓغَ فٌْٜٙ ػ٠ِ موٓز ثُؼِٔجء ْٝٓجػور ٬ٟح ثُؼِْ ٝث٩ّٜجّ ك٢ ثُقٞجًر )ػٌٔ، 

4<<9 ،5;7) . 

 انزثبطبد:  .7

٠ِٙ  –ؾٜجه ٣ٌٝؽؼٜج ثُذؼٜ إ٠ُ ػٌٚ ثٌٍُّٞ ثٌُد٠ ؽٔغ ًدجٟ ٢ٛٝ د٤ٞس ُِؼِْ ٝثُ

ٝثٌُدجٟ عٌ٘ز ػ٣ٌٌْز ىثس ٙقٖ صؼِٞٙ ٓتيٗز ٨ُىثٕ ٌٝٓثهذز ثُْٞثفَ ٝهو أمي  -هللا ػ٤ِٚ ِّْٝ

ص٤ْٔضٚ ٖٓ ٌٓثدطز ثُٔؾجٛو٣ٖ ك٢ ّذ٤َ هللا ف٤ظ ًجٕ ثُٔؾجٛوٕٝ ٣ٌثدطٕٞ ُِؼَٔ ٝثُؼذجهر، ًٝجٗش 
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ؾجٗجً ػ٠ِ ٬ٟح ثُؼِْ، ًٝجٕ ثُؼِٔجء ٝث٧ٟذجء ٣ٌثدطٕٞ ثُؼذجهر صَٖٔ ْٗل ثٌُضخ ثُو٤٘٣ز ٝص٣ٍٞؼٜج ٓ

 (.;7، :7، 5336كضٌر ٖٓ ًَ ػجّ ُوًثّز ٝصو٣ًِ ثُؼِْ ثفضْجدجً ُٞؽٚ هللا )فْجٕ، ٝؽٔجٍ ثُو٣ٖ، 

ٝهو أهس ثٌُدجٟجس أهٝثًثً ٜٓٔز ك٢ ٓؾجٍ ثُضؼ٤ِْ كوو أ٠ِٓ أدٞ ثُوجّْ ػذو هللا دٖ أفٔو 

ًدجٟ ثُؾ٣ٞن دْ٘ق، ٝٛٞ ٗلِ ثٌُدجٟ ثُي١ فوط ك٤ٚ ػذو  ٛـ( هًّٝٚ ك٢>64ثٌُؼذ٢  ثُذِن٢ )س

ثُؼ٣ََ ٌٗٚ ث٤ُْ٘جد١ًٞ، ًٝجٗش صوجّ هًُٝ ك٢ أًدطز ثٌُٔدغ ك٢ ٌّٔه٘و، ٝهو ّٔغ ك٢ ًدجٟ 

ٓقٔو دٖ ٣ّٞق أفو أًدطز دنجًٟ ٙق٤ـ ثُذنج١ً، ًٝجٕ ث٤ٓ٧ٌ إّٔجػ٤َ دٖ أفٔو ثُْجٓج٢ٗ 

غ ٧ًغٌ ٖٓ أُق ًؽَ ًٝجٕ أَٛ د٬ه ٓج ًٝثء ٣ٌغٌ ٖٓ إٖٗجء ث٧ًدطز، ًٝجٕ أفو ث٧ًدطز ٣ضْ

 (.96، 5334ثٌُٜ٘ ٣قذٕٞ إهجٓز ث٧ًدطز ٝث٩ٗلجم ػ٤ِٜج )ثُغج١ٌٓ، 

 انخىاَك:  .8

٢ٛٝ ًِٔز كج٤ًّز دٔؼ٠٘ ثُذ٤ش أٝ ثُو٣ٌ أٝ ثُٔؼذو ٢ٛٝ أ٣ٞج ً هًٝ ٣ٌْٜ٘ج ثُٚٞك٤ز 

ْ ٝثُضؼ٤ِْ )فْجٕ، ٝؽٔجٍ ٣ٌٖٝف ػ٤ِٜج ثُؼِٔجء ٝث٤ُٖٞك، ٣ٝضْ ك٤ٜج ثُضلٌؽ ُِؼذجهر ٝثُيًٌ ٝثُؼِ

(.:7، 5336ثُو٣ٖ، 
 

 

ٖٝٓ إٌٜٔ ثُنٞثٗن ك٢ د٬ه ٓج ًٝثء ثٌُٜ٘ مجٗوجٙ أد٢ فجصْ ثُذْض٢، ٝثُنجٗوجٙ ثُض٢ د٘جٛج أدٞ 

ػذو ثٌُفٖٔ ث٢ُِْٔ، ٝمجٗوجٙ أدٞ ٠ّٞٓ ثٌُْٔه٘و١ ك٢ ٌّٔه٘و، ٝ مجٗوجٙ ك٤ٌٍٝأدجه ك٢ ٌٛثٙ 

 (.98، 5334)ثُغج١ٌٓ، 

٤ٔز ػ٠ِ ثمض٬ف أٗٞثػٜج ًجٗش ٓ٘ضٌٖر ك٢ ٓؼظْ ثُذِوثٕ ك٢ٜ ٓق٠ إٕ ٛيٙ ثُٔؤّْجس ثُؼِ

أٗظجً ثُؼِٔجء ٝث٧هدجء ِٟٝذز ثُؼِْ ٖٓ أٗقجء ثُؼجُْ ث٢ٓ٬ّ٩، كوو ًجٗٞث ٣أصٕٞ إ٠ُ دنجًٟ، 

ٌّٝٔه٘و، ْٝٗق ٝثُٖجٓ، ٤ْٗٝجدًٞ، ٌٝٓٝ، ٌٝٛثٙ، ٝدِل ًٝجٕ ِٟذز ثُؼِْ ٝثُؼِٔجء ٣أصٕٞ ٖٓ 

 ُذٌٚر ٝث٧ٛٞثٍ ٝثُٖجّ ٌٝٓٚ دَ ٖٝٓ ثُٔـٌح ٝث٧ٗوُِ. ٓنضِق ثُذ٬ه ث٤ٓ٬ّ٩ز ًج

٤ُِٝ ٛيث كقْخ دَ إٕ ًغ٤ٌثً ٖٓ ػِٔجء ِٟٝذز دـوثه ًجٗٞث ٣ووٕٓٞ إ٠ُ ٓوٕ مٌثّجٕ ٝٓج  

ًٝثء ثٌُٜ٘؛  ٛيث ٌُغٌر ثُٔؤّْجس ثُؼ٤ِٔز ٖٓ ٗجف٤ز ٖٝٓ ٗجف٤ز أمٌٟ ثٗضٖجً ثُؼِٔجء ٝى٣ٞع آًثةْٜ 

 (. ;9، 5334ٝأكٌجًْٛ )ثُغج١ٌٓ، 

 يدبنض انحكبو واأليزاء: .9

ٝصؼو ٓؾجُِ ثُقٌجّ ٝث٧ٌٓثء ٖٓ ثُٔؤّْجس ثُلؼجُز ك٢ إػوثه ػِٔجء صِي ثُلضٌر ػجٓز، ف٤ظ 

ًجٗش صؼوو ك٤ٜج ثُٔ٘جظٌثس د٤ٖ ثُؼِٔجء ك٢ فٌٞر ثُقٌجّ ٝث٧ٌٓثء، ك٢ ثُلوٚ ٝثُ٘قٞ ٝثٌُٚف 

٤ز، ف٤ظ ثّضؼو ثُؼِٔجء ٝؿ٤ٌٛج ٖٓ ثُؼِّٞ، ُٝوو ًجٕ ٓؾجٍ ثُٔ٘جظٌثس ك٤ْقجً ٖٓ ثُ٘جف٤ز ثُؼِٔ

ُِٔ٘جظٌر ٝصِْقٞث ُٜج ًؿذز ك٢ ثٌُٖٜر ٝثُقظٞر، ُٝوو ًجٕ ثُن٬ف د٤ٖ ث٧ٓٚجً ٖٓ د٤٣ٌٖٚ 

ًٝٞك٤٤ٖ مجٙز ٝدو٤ز ث٧ٓٚجً ٖٓ فؾج٤٣ٍٖ ٝػٌثه٤٤ٖ ٕٝج٤٤ٖٓ ٤٣ٌٖٚٓٝ، ٝهٞهثً ٙجُقجً ٩ٕؼجٍ 

 (.88، 87، 96>4ٗجً ثُٔ٘جظٌر ِٝفوصٜج )أ٤ٖٓ، 
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ؾجُِ ّذذجً ٖٓ أّذجح ثٌُه٢ ثُؼ٢ِٔ ٝثُض٣ٌٖٞ ثُل١ٌٌ ُِؼِٔجء ٝدٚلز ػجٓز ًجٗش ٛيٙ ثُٔ

هكؼضْٜ ُِذقظ ٝثُ٘ظٌ ٝفِٔضْٜ ػ٠ِ ثُؾو ك٢ صٚل٤ز ثُْٔجةَ فض٠ ٣ظٌٜٝث ك٢ ٛيٙ ثُٔؾجُِ ٓظٌٜ 

 (.439، 5347ثُنذ٤ٌ ثُغوز هه٤ن ثُ٘ظٌ، ٝفض٠ ٫ ٣لِٖٞث ك٤ٌٕٞ ثُلَٖ هٞجء ػ٤ِْٜ )ًٝٞثٕ، 

إٕ أ٠ُٝ ث٧ٌٓ ًجٗٞث ػ٠ِ ػِْ دإٔ ٝؽٞه ثُؼِٔجء ك٢ ٌٓجٕ ُْٝ ٣وق ث٧ٌٓ ػ٘و ٛيث ثُقو، دَ 

ٓج ّذخ ٩ػٔجًٙ دإٔ صوح ك٤ٚ ثُق٤جر، كٖؾؼٞث ثُؼِٔجء ك٢ فٞثٌْٝٛ ٝٓوْٜٗ، ٝفٌٙٞث ػ٠ِ صؼ٤ِْ 

أد٘جةْٜ ػ٠ِ أ٣و٣ْٜ، كْؼٞث إ٠ُ ثُؼِٔجء ٤ُٖلؼٞث ػ٘وْٛ ك٢ ث٩ٗضوجٍ ٖٓ ٌٓجٕ إ٠ُ آمٌ، " ٣وٍٞ أدٞ 

دٖ ث٧ٕؼظ أد٠ هثٝه ثُْؾْضج٠ٗ، ً٘ش ٓغ أد٠ هثٝه دذـوثه ك٤ِٚ٘ج دٌٌ دٖ ؽجدٌ= مجهّ ٤ِّٔجٕ 

ثُٔـٌح، إى هٌع ثُذجح كلضقضٚ كئىث مجهّ ٣وٍٞ=  ٛيث ث٤ٓ٧ٌ أدٞ أفٔو ثُٔٞكن أمٞ ثُن٤ِلز ٣ْضأىٕ، 

كومِش إ٠ُ أد٢ هثٝه كأمذٌصٚ دٌٔجٗٚ كأىٕ ُٚ، كومَ ٝهؼو، عْ أهذَ ػ٤ِٚ ثدٞ هثٝه ٝهجٍ=  ٓج ؽجء 

ثُٞهش؟ هجٍ=  ِم٬ٍ ع٬ط، هجٍ=   ٝٓج ٠ٛ ؟ هجٍ=  ص٘ضوَ إ٠ُ ثُذٌٚر، كضضنيٛج ٟٝ٘جً  دج٤ٓ٧ٌ ك٢ ٛيث

٤ٌُفَ إ٤ُي ِٟذز ثُؼِْ ٖٓ أهطجً ثُو٤ٗج كضؼٌٔ دي، كئٜٗج هو مٌدش ٝثٗوطغ ػٜ٘ج ثُ٘جُ ُٔج ؽٌٟ 

٢ ػ٤ِٜج ٖٓ ٓق٘ز ثَُٗؼ، كوجٍ أدٞ هثٝه= ٛيٙ ٝثفور ٛجس ثُغج٤ٗز ؟ هجٍ ثُٔٞكن=  ٝصٌٟٝ ٫ٝ٧هٟ ك

ًضخ ثُلوز، هجٍ أدٞ هثٝه=  ٗؼْ ٛجس ثُغجُغز=  هجٍ ثُٔٞكن=  ٝصلٌه ُْٜ ٓؾِْجً ك٢ ثٌُٝث٣ز كئٕ أ٫ٝه 

ثُنِلجء ٫ ٣وؼوٕٝ ٓغ ثُؼجٓز، كوجٍ أدٞ هثٝه=  أٓج ٛيٙ ك٬ ّذ٤َ إ٤ُٜج؛  ٧ٕ ثُ٘جُ ٣ٌٕلْٜ ٤ٝٝٝؼْٜ 

 (.:53، 3;>4ك٢ ثُؼِْ ّٞثء" )أد٤ٜ، 

ًٍُٞثء، ُْٝ صٌٖ مٌثّجٕ ُضٖي ػٖ ٛيث ثُٜ٘ؼ، ٝٓٔج ٝػ٠ِ ٗلِ ثُٜٔ٘ؼ ّجً ث٧ٌٓثء ٝث

٣ذ٤ٖ ػظْ ٌٓجٗز ثُؼِٔجء ٓج ىًٌ ثُْذ٠ٌ ف٤ظ هجٍ=  هجٍ ثدٖ ػوٟ=  ًًخ إّقجم دٖ ًث٣ٞٛز ه٣ٖ، 

كنٌػ ٖٓ ٌٓٝ ٝؽجء ٤ْٗجدًٞ كٌِْ أٙقجُح ثُقو٣ظ ٣ق٠٤ دٖ ٣ق٠٤ ك٢ أٌٓ إّقجم، كوجٍ=  ٓج 

ؼز. ًٝجٕ ػذو هللا أ٤ٌٓ مٌثّجٕ، ًٝجٕ د٤ْ٘جدًٞ، كوجٍ ص٣ٌوٕٝ؟ هجُٞث صٌضخ إ٠ُ ػذو هللا دٖ ٟجٌٛ ًه

٣ق٠٤=  ٓج ًضذش إ٤ُٚ ه٠، كأُقٞث ػ٤ِٚ كٌضخ ك٢ ًهؼٚ.  إ٠ُ ػذو هللا ثدٖ ٟجٌٛ=  أدٞ ٣ؼوٞح إّقجم 

ثدٖ إدٌث٤ْٛ ًؽَ ٖٓ أَٛ ثُؼِْ ٝث٬ُٚؿ، كقَٔ إّقجم ثٌُهؼز إ٠ُ ػذو هللا دٖ ٟجٌٛ= كِٔج ؽجء إ٠ُ 

هؼز ٣ق٠٤ دٖ ٣ق٠٤ إ٠ُ ث٤ٓ٧ٌ كوجٍ ٣ق٠٤ دٖ ٣ق٠٤ ؟ هجٍ=  ٗؼْ هجٍ=  ثُذجح هجٍ ثُقجؽخ= ٓؼ٢ ً

أهمِٚ، كومَ إّقجم ٝٗجُٝٚ ثٌُهؼز كأميٛج ػذو هللا ٝهذِٜج ٝأهؼوٙ دؾجٗذٚ ٝه٠ٞ ه٣٘ٚ ع٬ع٤ٖ أُق 

 (.566ٛـ، 4746هًْٛ" )ثُْذ٢ٌ، 

كوو ًجٕ ُْٝ ٣وق ث٧ٌٓ دطجٌٛ دٖ ػذو هللا أ٤ٌٓ مٌثّجٕ ػ٘و فو ثُِٚز ُِؼِٔجء دجُٔجٍ، 

ػ٘وٙ فخ ُِؼِْ ٕٝٞم ُِضؼِْ، كٌجٕ ٣قٌٗ ػ٠ِ ّٔجع ثُقو٣ظ ٖٓ ث٤ُٖٞك ٫ٝ صٔ٘ؼٚ ٌٓجٗضٚ إٔ 

٣أص٢ ُِؼجُْ ك٢ ٓؾِْٚ ٣ٝؾِِ ك٢ ٓٞٝغ ثُٔضؼِْ ٣ٝضأهح دأهدٚ، ىًٌ ثُنط٤خ ثُذـوثه١ دْ٘وٙ " إٔ 

ٔج ؽِِ أهذَ ْٓوهثً هجٍ= ّٔؼش أد٠ ٣وٍٞ=  ً٘ش ػ٘و ٤ِّٔجٕ دٖ فٌح إى أهذَ ٟجٌٛ دٖ ػذو هللا كِ

ػ٤ِٚ ٤ِّٔجٕ كوذٜ ػ٠ِ ُق٤ضٚ، ٝهجٍ= ّذقجٕ هللا ٣ْضنق د٤ٖل ٓغ٠ِ! هجٍ=  ٝٓج ىُي ٣ج أدج أ٣ٞح ؟ 

هجٍ=  دؼغش إ٢َُّ إٔ صؼجٍ كقوع٢٘، ثُؼجُْ ٣أص٢ أٝ ٣ُؤص٠؟ هجٍ ٫ أػٞه ٣ج أدج أ٣ٞح، هجٍ=  ٫ صؼو ٢ُٖء 

 (.6:3، 6:>4ًهس ثُقو٣ظ كٜيث ٓؾ٢ِْ" )ثُذـوثه١، ٖٓ ٛيث، إٕ أ
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 األطىاق )انًُزذٌبد األدثٍخ(: .10

ًجٕ ُِؼٌح أّٞثم ٝٓؾجُِ أهد٤ز صٖذٚ ثُٔ٘ضو٣جس ثُؼ٤ِٔز ٝثُٔؾجٓغ ثُِـ٣ٞز ك٢ ثُٞهش 

ثُقجٌٝ، ٝث٧ّٞثم أٌٓ٘ز ٣ؾضٔغ ك٤ٜج ثُ٘جُ ٖٓ ًَ ؽٜز، ك٢ أٝهجس ٓقوهر ُِذ٤غ ٝثٌُٖثء ٝصذجهٍ 

وٝٗٚ، ٝهٚجةو ٣ِوٜٞٗج، ٝمطخ ث٥ًثء، ًٝجٕ ثُؼٌح ٣قٌٕٞٝ صِي ث٧ّٞثم دٔج ُو٣ْٜ ٖٓ ٕؼٌ ٣ٖ٘

٣ضذجهُٜٞٗج، أٓجّ هٞجر ٖٓ ثُٖؼٌثء ٝث٧هدجء ٝثُ٘ق٤٣ٖٞ، ثُٔؼٌٝك٤ٖ دْٔٞ ثُيٝم ث٧هد٢ ك٢ ٗوو ثُٖؼٌ 

( كٌجٗش ث٧ّٞثم ث٧هد٤ز 453، 5347ٝثُ٘غٌ، ٝد٤جٕ ثُوذ٤ـ ٖٓ ثُقْٖ ٝثُـظ ٖٓ ث٤ُْٖٔ )ًٝٞثٕ، 

، ٕٝقي ث٧ىٛجٕ، ٖٝٓ عْ ك٬ ػؾخ إىث صْ صؼو ٤ِّٝز ُِٜ٘ٞٛ دجُِـز ٝصٜي٣ذٜج، ٝصٌه٤ز ث٧كٌجً

 (.46، >9>4ثػضذجً ٛيٙ ث٧ّٞثم دٔغجدز ثُٔؼجٛو ثُؼ٤ِج ُِضٌد٤ز ث٧هد٤ز )ث٩دٌث٢ٕ، 

ُٝوو ثٕضٌٜ ثُؼٌح دجُٔ٘جظٌثس ٝثُنطخ ٝثُٔلجمٌثس، ٖٝٓ ث٧ّٞثم ثُض٢ ثٕضٌٜس ك٢ ٛيٙ 

ك٢ ثُؾج٤ِٛز، صأُلش ك٤ٚ فِوجس ثُلضٌر ّٞم "ثٌُٔدو" ثُو٣ٌخ ٖٓ ثُذٌٚر، ف٤ظ ًجٕ ثٓضوثهثً ُؼٌجظ 

ث٩ٖٗجه ٝثُٔلجمٌر ٝٓؾجُِ ثُؼِْ ٝث٧هح، ًٔج ًجٕ ثُؼِٔجء ٣َُٕ٘ٞ ك٤ٚ ُِٔيثًٌر ٝثٌُٝث٣ز ٝثُٞهٞف 

(، ٣وٍٞ ث٧ٙٔؼ٢= ً٘ش ٝثهلجً دجٌُٔدو ٝإىث أٗج دأد٢ ػٌٔ، 8:، 6:>4ػ٠ِ ِٓـ ث٧مذجً )ٟ٘طج١ٝ، 

ٌ د٢ ٓجٍ إ٢ُ كوجٍ= ٓج ٝهٞكي ٛ٘ج ٣ج أٙٔ ُٚ ؼ٢؟ هِش= إ٢ٗ أفخ ثٌُٔدو، ٝأًغٌ ثُؾُِٞ ك٤ٚ، كِٔج دَ

(. ٝك٢ :73، ;9>4كوجٍ= ثَُٓٚ؛ كئٗٚ ٣ٖو ثُ٘ظٌ، ٣ٝؾِٞ ثُذٌٚ، ٣ٝؾٔغ د٤ٖ ًد٤ؼز ٌٝٓٞ )ث٤ُْو، 

ًٝث٣ز أمٌٟ ػٖ ث٧ٙٔؼ٢ ٣وٍٞ= "ؽتش إ٠ُ أد٢ ػٌٔٝ دٖ ثُؼ٬ء، كوجٍ= ٖٓ أ٣ٖ ؽتش ٣ج أٙٔؼ٢؟ 

ٚ ٓج ًضذش ك٢ أُٞثف٢، ٌٝٓس ػ٤ِٚ ّضز أفٌف ُْ هِش= ٖٓ ثٌُٔدو، هجٍ= ٛجس ٓج ٓؼي، كوٌأس ػ٤ِ

 (. 535ٛـ، ٣4659ؼٌكٜج، كأمي ٣ؼوٝ هجة٬ً= ٌٕٔس ك٢ ثُـ٣ٌخ ٣ج أٙٔؼ٢" )ثُق١ٞٔ، 

٣وق ػ٠ِ ٌٓصلغ ٖٓ ث٧ًٛ أٝ ٣ًٌخ هثدضٚ ُضٜوً إٔوثهٚ دٔج أػو  –ثُٔؼِْ  –ًٝجٕ ثُذو١ٝ 

 -ثُٔقضٟٞ ثُضؼ٢ٔ٤ِ  –٤َٚ ٖٓ ٬ًّ ٠ّٝ م٠٤ِ ٖٓ أَٛ ثُذٌٚر ٝأػٌثح ثُذجه٣ز، ُْٝ ٣ٌٖ صق

ثُٔلٌهثس ٝفوٛج، ٫ٝ ثُؼِْ دجُـ٣ٌخ ٝفوٙ، ٫ٝ ث٤ُِّٞز ٝث٧هٝثس ثُضؼ٤ٔ٤ِز ثُض٢ ٣ْضنوٜٓج ك٢ 

ثُط٣ٌوز ٝث٤ٌُل٤ز  –صو٣ٖٝ ٓج ٣ضؼِٔٚ ٛٞ ًَ ٓج ٤ٚ٣خ ثُطجُخ ٖٓ ثٌُٔدو، دَ ًجٕ ػ٤ِٚ إٔ ٣ِقع 

ث٩ػٌثح، إ٠ُ ؿ٤ٌ ىُي )فْٖ، ٓنجًػ ثُقٌٝف ٌٟٝم ث٧هثء ٬ّٝٓز   -ثُض٢ ٣ضْ دٜج ثُضؼ٤ِْ 

5336 ،9<.) 

٣ٝضقوط ٣جهٞس ػٖ أعٌ ثٌُٔدو ك٢ ص٣ٌٖٞ ٕن٤ٚز ثُؾجفع ث٧هد٤ز ٝثُِـ٣ٞز، ك٤وٍٞ ػ٘ٚ= 

"ّٔغ ٖٓ أد٢ ػذ٤ور ٝث٧ٙٔؼ٢ ٝأد٢ ٣ٍو ث٧ٗٚج١ً، ٝأمي ثُ٘قٞ ػٖ ث٧ملٔ أد٢ ثُقْٖ، ًٝجٕ 

ٛـ، 4688جً دجٌُٔدو" )ثُق١ٞٔ، ٙو٣وٚ، ٝأمي ث٬ٌُّ ػٖ ثُ٘ظجّ، ٝصِوق ثُلٚجفز ػٖ ثُؼٌح ٕلجٛ

:8.) 

ك٢ ٛيٙ ثُلضٌر ٤ٚٗخ ٝثكٌ ك٢ ٌٖٗ   -ثُٔ٘ضو٣جس ث٧هد٤ز  -ٖٝٓ عْ كوو ًجٕ ُٜيٙ ث٧ّٞثم 

ثُغوجكز ث٤ٓ٬ّ٩ز، ٝإىًجء ثُقًٌز ثُؼ٤ِٔز، ٢ٛٝ ٫ صوَ أ٤ٔٛز ػٖ ثُٔؤّْجس ثُضٌد٣ٞز ث٧مٌٟ )ػذو 

 (.:>4، ;:>4ثُؼجٍ، 
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 عهٍه:رعهك انُبص ثبنعهى وإلجبنهى  .11

ٗضؼ ػٖ فخ ثُقٌجّ ٝى١ٝ ثُِْطجٕ ُِؼِّٞ ػجٓز ٝػِّٞ ثُِـز ثُؼٌد٤ز مجٙز إٔ صُٞو ُوٟ 

ثُؼجٓز فخ ثُؼِّٞ ٝمجٙز ػِّٞ ثُِـز ثُؼٌد٤ز ٝفٌْٜٙ ػ٠ِ ثُضَٝه ٜٓ٘ج ٝث٫صٚجٍ دأِٜٛج، كِوو 

ٚ دِؾ ٖٓ صؼِن ثُ٘جُ دجُؼِْ ٝفٌْٜٙ ػ٠ِ ِٟذٚ إٔ ثُلٌثء ف٤ٖ كٌؽ ٖٓ إ٬ٓء ًضجح ثُٔؼج٢ٗ فذْ

ثًُٞثهٕٞ ػٖ ثُ٘جُ )ثفضٌجًثً(؛ ٤ُذ٤ؼٞٙ دِـز ثُؼٌٚ ك٢ )ثُْٞم ثُْٞهثء(، ٣ْ٘نٕٞ ًَ مِٔ 

ًٝهجس دوًْٛ، كٌٖج ثُ٘جُ إ٠ُ ثُلٌثء، ك٘ٚـ ثًُٞثه٤ٖ إٔ ٣وػٞث ث٩ػ٘جس ٤٣ٌْٝٝث ثُؼِْ ُطجُذ٤ٚ، 

٤جّز ث٩ؿٌثم، ٌُْٜٝ٘ ُْ ٣لؼِٞث، كِْ ٣ْغ ثُؼجُْ ثُؾ٤َِ إ٫ إٔ ٣ؼجُؼ ث٧ٌٓ دؼ٬ؽٚ ثُقجّْ، ٣ٝوًٌ ّ

ٍٕ أصْ ٌٕفجً ٝأد٠ْ ه٫ًٞ، ٝؽِِ كأ٠ِٓ ٓجةز ًٝهز، كؾجء  كأىَّٕ ك٢ ثُ٘جُ أٗٚ ٢ِٔ٤ّ ًضجح ٓؼج

 (.94ثًُٞثهٕٞ ٣ؼضيًٕٝ، ٝهذِٞث هًٛٔجً ك٢ ًَ ػٌٖ ًٝهجس )ٗجٙق، ه.س، 

ٝٛيث ه٤َُ ػ٠ِ صؼِن ثُ٘جُ دجُؼِْ ٝإهذجُْٜ ػ٠ِ صق٤ِٚٚ ٖٓ ؽٜز، ٝه٤َُ ػ٠ِ إٔ ػجُْ  

ق ٌٓضٞف ث٣٧و١ ػ٘وٓج ٝثؽٜش ٬ٟح ثُؼِْ ٌِٖٓز ٓؼ٤٘ز، دَ ػَٔ ػ٠ِ ػ٬ؽٜج ػ٬ؽجً ثُِـز ُْ ٣و

فجّٔجً، ٝٛيٙ ثٌُِٖٔز ٣ذوٝ ك٤ٜج ؽجٗخ ثهضٚجه١ ْٜٓ ٝصذوٝ ٣ٌٟوز ػ٬ؽٜج إ٣ؾجد٤ز ٝفجّٔز ٖٓ هذَ 

٤ٜج ػ٘وٓج صٞثؽْٜٜ ٌِٖٓز ٣ذوٝ ك -ًَ ك٢ ٓؾجُٚ  -ػجُْ ثُِـز، ك٤جفذيث ُٞ ثٗضٜؼ ٛيث ثُٜ٘ؼ ثُْٔتُٕٞٞ 

ث٫ّضـ٬ٍ أٝ ث٫فضٌجً ػٖ ثُؼجٓز؛ ٓٔج ٣نلق ٖٓ ث٧ػذجء ث٫هضٚجه٣ز ٝث٧ٍٓجس ثُطجف٘ز ثُض٢ 

صٖٜوٛج ثُذ٬ه مجٙز ك٢ ٛيٙ ث٥ٝٗز ثُض٢ صضؾوه ك٤ٜج ث٧ٍٓجس ًَ ٣ّٞ دْذخ ثُٔٔجًّجس ث٫فضٌج٣ًز 

 ٝث٫ّضـ٤ُ٬ز ثُٔنضِلز. 

ؼِْ إ٠ُ دـوثه، كوٌأ ٓج ٕجء ١ٌٝ٣ٝ أدٞ ثُقؾجػ ػٖ دؼٜ ٤ٕٞمٚ إٔ ًؽ٬ً ًفَ ك٢ ِٟخ ثُ

هللا، عْ أًثه ث٫ٌٗٚثف إ٠ُ ٟٝ٘ٚ، كجًضٌٟ هثدز ٤ُنٌػ ٖٓ ثُذِور، ٌُٝ٘ٚ ٝهق ٤ُٖض١ٌ ٙجفخ 

ثُوثدز دؼٜ فجؽجصٚ، كْٔغ ثُطجُخ ٗوجٕجً ػ٤ِٔجً ٣وًٝ د٤ٖ ثع٤ٖ٘ ٖٓ أٙقجح ثُقٞث٤ٗش ثُٔضؾجًٝر، 

ِوثً دجػضٚ ك٢ ٛيٙ ثَُُٔ٘ز ٖٓ ثُؼِْ ٫ كطِخ ثُطجُخ ٖٓ ٙجفخ ثُوثدز إػجهصٚ إ٠ُ دـوثه هجة٬ً= إٕ د

 (. 99، 99>٣4٘ذـ٢ إٔ ٣ٌُفَ ػ٘ٚ )ِٕذ٢، 

٣ًٝٚٞ ثُؾجفع ك٢ ًّجُضٚ )ثُٔؼ٤ِٖٔ( ٕـق ثُ٘جُ ك٢ ػٌٚٙ دجُؼِْ ٝفجؽضْٜ إ٠ُ 

ٓؼ٤ِٖٔ ك٢ ًَ ٢ٕء، ك٤وٍٞ= "ٝؽوٗج ٌَُ ٙ٘ق ٖٓ ؽ٤ٔغ ٓج دجُ٘جُ إ٠ُ صؼِٔٚ فجؽزً ٓؼ٤ِٖٔ، 

ثةٜ ٝثُوٌإٓ ٝثُ٘قٞ ٝثُؼٌٝٛ ٝث٧ٕؼجً ٝث٧مذجً ٝث٥عجً، ًٔؼ٢ِٔ ثٌُضجح ٝثُقْجح ٝثُلٌ

ٝٝؽوٗج ث٧ٝثةَ ًجٗٞث ٣ضنيٕٝ ٧د٘جةْٜ ٖٓ ٣ؼِْٜٔ ثٌُضجح ٝثُقْجح ٝثُُٚٞؾز، ٝدؼو ىُي ثُل٤ٌّٝز 

ٝثُِؼخ دجٌُٓجؿ ٝث٤ُْٞف ٝثُٖٔجُٝز ٝثُٔ٘جٍُز ٝثُٔطجًهر، عْ ثُ٘ؾّٞ ٝثُِقٕٞ ٝثُطخ ٝثُٜ٘وّز، 

ح ثُوكٞف ٝث٧ٝصجً ٝثُٞهغ ٝثُ٘لل ك٢ أٙ٘جف ثُٔيث٤ٌٓ... فض٠ ػِٔٞث ٝصؼِْ ثٌُ٘ه ٝثُٖطٌٗؼ ٌٝٝ

 (.65، 4>>4ثُذ٬دَ ٝأٙ٘جف ثُط٤ٌ ث٧ُقجٕ" )ثُؾجفع، 

ٝٛيث ٣ٞٝـ ثٛضٔجّ ثُ٘جُ ك٢ صِي ثُلضٌر دأهم ث٤ٕ٧جء، ٝصطًٞ فجؽجصْٜ ثُغوجك٤ز ٝثٛضٔجٓجصْٜ 

وز دجُؼِْ ٕٝـلْٜ دٚ، ٝدٔؼٌكز ههجةن ثُؼ٤ِٔز، ٝإػٔجٍ ػوُْٜٞ ك٢ ًَ ٢ٕء ٖٓ فُْٜٞ، ٝػ٘ج٣ضْٜ ثُلجة

(. ك٤ج ُٚ ٖٓ ؽٞ ٣ٝجُٜج 754، 9>>4ث٧ًٓٞ، ٝٛيث ٛٞ هأح ثُق٤جر ثُٔضطًٞر ك٢ ًَ ف٤ٖ )ثُوج٢ٝ، 

ٖٓ د٤تز ص٘ذش دقن ػِٔجء ٣وٞهٕٝ ث٧ٓز إ٠ُ إٔ صٌه٠ ٝصٚذـ ك٢ ٓووٓز ث٧ْٓ، كِٔجىث ٫ ٣ُؼَٔ ػ٠ِ 
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٠ِ ثُؼِْ ٣ٝقظ ػ٤ِٚ إىث أ٣ًُو ثُضووّ ٝثٌُه٢ صٞك٤ٌ ٓغَ ٛيٙ ثُذ٤تز ٝىُي ثُٔ٘جك ثُي١ ٣ٖؾغ ػ

 (؟!93، 5347)ًٝٞثٕ، 

 انصحجخ انحظُخ: .12

ٖٓ ثٌُٝثكو ثُٜٔٔز ُلٌٌ ٝص٣ٌٖٞ ٕن٤ٚز ثُلٌه ث٧ٙوهجء ثُي٣ٖ ٣ٌثكوٞٗٚ، كٔٔج ٛٞ ٓؼِّٞ 

إٔ ث٩ْٗجٕ ٣أِٗ دـ٤ٌٙ ٣ٝقضجػ ُٖٔ ٣ٚجفخ ُٝيث فٌٗ ث٬ّ٩ّ ػ٠ِ ثمض٤جً ثُٚجفخ ٝد٤ٖ ػظْ 

ه ثُٖن٘ ٝإ٬ُٝٚ ُٝيث هجٍ هللا صؼج٠ُ ٝثٙلجً فجٍ ٗوّ ثٌُجكٌ ك٢ ث٥مٌر ٝٓج ٣وُٞٚ صأع٤ٌٙ ك٢ إكْج

" ثُوو أ٢ِ٘ٝ ػٖ ثُيًٌ دؼو إى ؽجء٢ٗ ;5دؼو ٓؼج٣٘ز ثُؼيثح= )٣ج ٣ِٝض٠ ٤ُض٢٘ ُْ أصني ك٬ٗجً م٬٤ًِ "

ًٝجٕ ث٤ُٖطجٕ ُ٪ْٗجٕ مي٫ًٝ(
 

ئىث أًثه ( كٌَ إْٗجٕ ػ٠ِ ه٣ٖ أٙقجدٚ ك>5، ;5)ثُلٌهجٕ، ث٣٥ضجٕ=  

هللا دؼذو ٖٓ ػذ٤وٙ م٤ٌث ٝكوٚ ُٔؼجٌٕر أَٛ ثُو٣ٖ ٝث٬ُٚؿ ٝأَٛ ثُْضٌ ٝثُنِن ثُقْٖ، ٣ٌٝهٙ ػٖ 

ٙقذز أَٛ ثُٜٟٞ ٝثُذوع ٝثُٔنجُل٤ٖ ُٝيث ؽجء ك٢ ثُقو٣ظ ث٣ٌُٖق ػٖ أد٢ ٣ٌٌٛر هجٍ=  هجٍ 

ثدٖ ف٘ذَ، ًٍّٞ هللا ٠ِٙ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝ= }ثٌُٔء ػ٠ِ ه٣ٖ م٤ِِٚ، ك٤ِ٘ظٌ أفوًْ ٖٓ ٣نجَُ{ )

 .(667ه.س، 

ٝٙقذز ث٧م٤جً ٓٔج ٣ٌد٢ ثُنِن ثُو١ٞ؛ كج٩ْٗجٕ ُٓٞغ دجُضو٤ِو، كٌٔج ٣وِْ ٖٓ فُٞٚ ك٢ 

آًثةْٜ ٣وِوْٛ ك٢ أػٔجُْٜ ٣ٝضنِن دأم٬هْٜ، كٔؼجٌٕر ثُٖؾؼجٕ، صِو٢ ثُٖؾجػز ك٢ ٗلُٞ ثُؾذ٘جء، 

كوٞث إ٠ُ ثمض٤جً  ُٝ ٙجفخ أٝ أٙقجح أعٌٝث ك٤ْٜ ٌٝٛيث، كٌغ٤ٌ ٖٓ ثُ٘جدـ٤ٖ ٣ؼَٕٝ ٗذٞؿْٜ إ٠ُ أْٜٗ 

 (. 985، 5344أعٌثً ٙجُقجً، ٝٗذٜٞث ك٤ْٜ ه٤ٔجً ًجٗش مجِٓز )ثُـ٘جّ، 

ٝدٔج إٔ ثُٔضؼِْ ٫ دو ُٚ ٖٓ ٙجفخ ًجٕ َُثٓج ػ٠ِ ثُٔؼِْ صٌد٤ز ص٤ٓ٬يٙ ػ٠ِ فْٖ ثُٚقذز 

ٝهذَ ىُي فْٖ ثمض٤جً ثُٚجفخ ًٔج إٔ ٖٓ ثُْٜٔ إٔ ٣قغْٜ ػ٠ِ ٬ٍٓٓز ثُؼِٔجء ٝٓؾجُْز أَٛ 

ثُؼِْ ٝثُضوٟٞ ٝىُي ٬ُّضلجهر ٖٓ ػِْٜٔ ٝٛو٣ْٜ ًِّْٜٝٞ ٓغ ًٌٝٝر إٔ ٣ضٞثٝغ ثُٔؼِْ ُض٤ٓ٬يٙ 

٣ٝأِٗ دْٜ ٣ٌٌْٜٝٓ ٫ٝ ٣ْضٌ٘ق ػٖ ثُؾُِٞ ٓؼْٜ ٝٓقجهعضْٜ ٝثُْؤثٍ ػٖ أفٞثُْٜ فض٠ ٣ٌٕٞ 

٤ًٞجصْٜ ىُي أهػ٠ ُوذُْٜٞ ُضٞؽ٤ٜجصٚ ٝث٫ّضلجهر ٖٓ ػِٔٚ ٝأهدٚ ٓٔج ٣ٌٕٞ ُٚ دجُؾ ث٧عٌ ك٢ صؼو٣َ ِّ

ٝصٜي٣خ أم٬هْٜ ٝإدؼجهْٛ ػٖ ًكوز ثُْٞء ٝٓٞثٟٖ ث٫ٗقٌثف ٝمجٙز ك٢ ٌٓفِز ثٌُٔثٛوز 

ٝثُٖذجح ٝثُض٢ ٣ٌٕٞ ك٤ٜج صأع٤ٌ ثُٚقذز ػ٠ِ ٤ًِّٞجس ثُٔضؼِْ إٔو ٖٓ أ١ ٌٓفِز أمٌٟ )ًٝٞثٕ، 

(, ًٔج ٣٘ذـ٢ ػ٠ِ ثُٔؼِْ فظ ٬ٟدٚ صٌى ٙقذز ثُْٞء ٝثّضذوثُٜج دٚقذز ثُٚجُق٤ٖ 445، 5347

ٖ أهٌثٗٚ ٧ٕ ث٩ْٗجٕ ٓلطًٞ ػ٠ِ ثُضأعٌ دٖٔ ٣ٚجفخ ًٔج ك٢ ثُقو٣ظ ػٖ ًٍّٞ هللا ٠ِٙ هللا ٓ

 .(667ػ٤ِٚ ِّْٝ هجٍ=}ثٌُٔء ػ٠ِ ه٣ٖ م٤ِِٚ، ك٤ِ٘ظٌ أفوًْ ٖٓ ٣نجَُ{ )ثدٖ ف٘ذَ، ه.س، 

 اَزشبر حزكخ انززخًخ فً رهك انفززح ويب رزرت عهٍه: .13

ٌ ك٢ إصوجٕ ثُؼٌد٤ز؛ ٝصض٤َٔ فًٌز ثٍهٌٛس فًٌز ثُضٌؽٔز ًٝجٕ ٫ٍهٛجًٛج أعٌ ًذ٤

ثُضٌؽٔز ك٢ دوث٣جس ثُؼٌٚ ثُؼذج٢ّ دٚلز ػجٓز دج٫ٗضوجء، كِْ صٌٖ فًٌز ػٖٞثة٤ز، كوو ثٛضْ 

ثُِْٕٔٔٞ دضٌؽٔز ٓج ثفضجؽٞث إ٤ُٚ ٝٓج ًأٝث أٗٚ ٣ؾذٌ ٗوٚج ػ٘وْٛ كضٌؽٔٞث ػٖ ثُٜ٘و٣ز= 

ثُ٘ظْ ث٤ُْج٤ّز ٝثُضج٣ًل،  ث٣ٌُج٤ٝجس، ٝثُلِي، ٝث٤ُٜ٩جس، ٝصٌؽٔٞث ػٖ ثُلج٤ًّز= ث٥هثح ٝ
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ٝصٌؽٔٞث ثُطخ، ٝثُلِْلز، ٝثُٔ٘طن ػٖ ث٩ؿ٣ٌن، ُْٝ ٣ٜضٔٞث ًغ٤ٌث دج٧هح ث٩ؿ٣ٌو٢ ٝك٘ٞٗٚ؛ 

 (. >4، 4>>٧4ْٜٗ ًجٗٞث ك٢ ؿ٠٘ ػ٘ٚ دجُٖؼٌ ثُؼٌد٢ )ثُن٢ُٞ، 

ُٝؼِٚ ٖٓ أْٛ ثُذٞثػظ ػ٠ِ ثُؼ٘ج٣ز دضٌؽٔز ثُؼِّٞ إ٠ُ ثُؼٌد٤ز= ٓج آُش إ٤ُٚ ثُوُٝز ٖٓ 

ٝٓو٤ٗز ٓٔج ثّضَِّ صٖؾ٤غ ثُؼِّٞ ٝث٥هثح، ًٝيُي ًؿذز ثُؼِٔجء ك٢ ثّضنوثّ ثُٔ٘طن  فٞجًر

ٝثُلِْلز ُِوكجع ػٖ ثُو٣ٖ، عْ ًجٗش ثُِـز ثُؼٌد٤ز ؿجُذز ػ٠ِ ٛيٙ ثُٔٔجُي ثُٔلضٞفز، كٌجٕ ٫دو إٔ 

 ص٘وَ ٖٓ ٓؼجًكٜج ٝعوجكضٜج أفْٖ ٝأًٝع ٓج صؼضَ دٚ ٖٓ آعجً، ٖٝٓ ٛ٘ج ٖٗطش فًٌز ثُضٌؽٔز، إى

ٝؽوس ك٢ ثُِـز ثُؼٌد٤ز ثّضؾجدز ٌّٝػز، إٝجكز إ٠ُ صٖؾ٤غ ثُنِلجء ٝث٧ٌٓثء ٝثًٍُٞثء ُِضٌؽٔز 

 (.86، 5>>4)ملجؽ٢، 

ًٝجٕ ثُٔضٌؽٕٔٞ ٖٓٔ ُْٜ مذٌر ػ٤ِٔز دجُٔٞٝٞع ثُي١ ٣ضٌؽٕٔٞ ػ٘ٚ، دج٩ٝجكز إ٠ُ 

دض٣َٝو ثُِـز  ٤ّطٌصْٜ ػ٠ِ ثُِـض٤ٖ ث٤ُٞٗج٤ٗز ٝثُؼٌد٤ز، ُْٝ ٣ٌٖ ثُنِلجء ٝفوْٛ ْٛ ثُي٣ٖ ػ٘ٞث

ثُؼٌد٤ز دٜيث ثَُثه ثُؼو٢ِ ثٌُك٤غ، دَ إٕ ٖٓ أكٌثه ثُٖؼخ ٖٓ أ٠ُٝ ثُضٌؽٔز ػ٘ج٣ز ًذ٤ٌر، ٝديٍ ٖٓ 

أؽِٜج ٓج٫ً ًغ٤ٌثً، ٝهو ثٕضٌٜ ٖٓ ٛؤ٫ء د٘ٞ ٕجًٌ، ْٝٛ= ٓقٔو ٝأفٔو ٝثُقْٖ، ٝهو ًجٕ ُْٜ 

ء ثُٔضٌؽ٤ٖٔ= فذ٤ٔ دٖ ٓضٌؽٕٔٞ ٫ ٣لضإٔٝ ٣٘وِٕٞ ُْٜ، ٬٣ٍٕٝٓٞ ثُؼَٔ ك٢ ٌٓضذجصْٜ، ٖٝٓ ٛؤ٫

 (.584، 7:>4ثُقْٖ ٝعجدش دٖ هٌر )ِٕذ٢، 

ُْٝ ٣ٌٖ ثُِْٕٔٔٞ ٓضٌؽ٤ٖٔ كو٠، ٝإٗٔج ًجٗٞث ٗجهو٣ٖ ٝٓذض٣ٌٌٖ ٝٓذوػ٤ٖ ك٢ ٛيٙ ثُٔٞثه 

ثُض٢ ٗوِٞٛج ٖٓ ثُِـجس ث٧ؽ٘ذ٤ز، كوو كٌْٝٛج ٝأٝجكٞث إ٤ُٜج ٌٕٝفجً ٝصؼ٤ِوجس ًغ٤ٌر ثُلجةور، ٖٝٓ 

ٕٔٞ دٜيث هًٝثً ًذ٤ٌثً ك٢ موٓز ثُغوجكز ثُؼج٤ُٔز؛ ف٤ظ أٗويٝث ٛيٙ ثُؼِّٞ ٗجف٤ز أمٌٟ كوو أهٟ ثُِْٔ

ٖٓ ك٘جء ٓقون، إى صِْٔٞث ٛيٙ ثٌُضخ ك٢ ػًٚٞ ثُظ٬ّ، كذؼغٞث ك٤ٜج ثُق٤جر، ٝػٖ ٣ٌٟن ٓؼجٛوْٛ 

ٝأدقجعْٜ ِٝٙش ٛيٙ ثُوًثّجس إ٠ُ أًٝدج، كضٌؽٔش ٓؾٔٞػجس ًذ٤ٌر ٖٓ ثُِـز ثُؼٌد٤ز إ٠ُ 

ىُي أّجّجً ُغوجكز أًٝدج ثُقو٣غز، ٖٝٓ أْٛ ث٧ّذجح ثُض٢ أهس إ٠ُ ثُٜ٘ٞز ث٧ًٝد٤ز ث٬ُص٤٘٤ز، ٝهو ًجٕ 

 (.>:)ِٕذ٢، ه.س، 

ُٝوو ٕـَ دٜيٙ ثُغوجكجس ثُؾو٣ور ثُٔضٌؽٔز ٟذوجس ٖٓ ثُٔل٣ٌٌٖ ٝثُؼِٔجء ٝث٧هدجء ٝثُٖؼٌثء 

هًثّضٜج ٝكٜٜٔج  ٕـ٬ً ًذ٤ٌثً، ٝأهذِٞث ػ٤ِٜج إهذج٫ً ٕو٣وثً، ًٔج أهذَ ػ٤ِٜج ثُ٘جٕتٕٞ، ٣قجُٕٝٞ

ٜٝٛٞٔج، ٤ٌُٞٗٞث عوجكضْٜ ص٣ٌٞ٘جً ٤ِّٔجً ٤ُٝؼوٝث أٗلْْٜ ُِٔ٘جٙخ ثُؼج٤ُز، ٝثُوًؽجس ثٌُك٤ؼز، ًٔج 

ص٘جُٜٝج ثُؼِٔجء دجٌُٖؿ ٝثُضؼ٤ِن ٝثُضِن٤٘، فض٠ إىث ٗٞؾش ثُغوجكز ثُل٣ٌٌز ٝثٍهٌٛس ثُقٞجًر 

ػجصٜج، ٣ْٝضوِٕٞ دذقغٜج، كذؼو إٔ ك٢ ثُذ٬ه ثُؼٌد٤ز، أمي ثُِْٕٔٔٞ ٣ؤُلٕٞ ك٤ٜج، ٣ٌٝضذٕٞ ك٢ ٓٞٝٞ

ًجٗٞث ٓضٌؽ٤ٖٔ أٙذقٞث ٓؤُل٤ٖ، ٝظٌٜس عٔجً ٛيٙ ثُٜ٘ٞز ك٢ ثُؼٞثْٙ ثٌُذٌٟ، ًنٌثّجٕ، 

ٝث١ٌُ، ٝمٍّٞضجٕ، ٝأىًد٤ؾجٕ، ٝٓج ًٝثء ثٌُٜ٘، ٝثُٖجّ، ٌٝٓٚ، ّٝٞثٛج، ًٝجٗش دـوثه ًؼذز 

٘جٌٙ ٝث٧ؽ٘جُ، ٖٝٓ ٓنضِق ثُل٬ّلز ٝثُؼِٔجء، ٝٓ٘ذش أَٛ ثُلَٚ، ٝٓوٌ ٗوِز ثُؼِْ ٖٓ ٕض٠ ثُؼ

 (.:7، 5>>4ثُِـجس )ملجؽ٢، 

ُٝوو ظٌٜ ٛيث ثُضأع٤ٌ ث٧ؽ٘ذ٢ ك٢ ث٧هح ٝثُِـز ٝثٝقجً ٓ٘ي دوأ ػٌٚ ٗلٞى ثُنِلجء 

ثُؼذج٤٤ّٖ ثُي١ دوأ ك٤ٚ د٘جء ثُقٞجًر، ٝىثػش ك٤ٚ أُٞثٕ ثُغوجكز، ٝهجٓش دو٤جٓٚ فًٌز ثُضٌؽٔز ػ٠ِ 
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ٞؿ ك٢ ثُِـز ثُؼٌد٤ز ٝآهثدٜج، ٍٝثه ثٓضَثػ ٛيٙ ثُغوجكجس ّجهٜج، ٝأمي ثُضأع٤ٌ ث٧ؽ٘ذ٢ ٣ذوٝ دٞٝ

ٝثصٚجُٜج دضطجٍٝ ثَُٖٓ ٝص٬هـ ثُؼوٍٞ ٝظًٜٞ آعجً فًٌز ثُضٌؽٔز، ٝصٖؾ٤غ ثُنِلجء ٝثًٍُٞثء 

 (. ;7، 5>>4ُِؼِْ ٝثُؼِٔجء )ملجؽ٢، 

٣وٍٞ "ؿّٞضجف ُٞدٕٞ"= ٝهو ٝؽو ثُؼٌح ك٢ د٬ه كجًُ ٣ًّٞٝز ف٤٘ٔج ثّضُٞٞث ػ٤ِٜج، 

ٖٓ ثُؼِّٞ ث٤ُٞٗج٤ٗز، ًٝجٕ دؼٜ ٛيٙ ثُؼِّٞ هو ٗوَ ُِـز ث٣ٌُْج٤ٗز، كأٌٓٝث د٘وَ ٓج ك٢ ثُِـز مَثةٖ 

ََ ٖٓ هذَ ٖٓ ثُِـز  ث٣ٌُْج٤ٗز إ٠ُ ثُِـز ثُؼٌد٤ز، عْ أٌٓٝث دإٔ ٣٘وَ ُِـز ثُؼٌد٤ز ٓج ُْ ٣ٌٖ هو ُٗوِ

٣ٌضق ثُؼٌح دٔج ٗوَ ث٣ٌُْج٤ٗز، كأميس ديُي هًثّجس ثُؼِّٞ ٝث٥هثح ص٤ٌْ هُُوٓجً ٗقٞ ثٌُه٢، ُْٝ 

إ٠ُ ُـضْٜ، كوو صؼِْ ػوه ؿ٤ٌ ه٤َِ ْٜٓ٘ ثُِـز ث٤ُٞٗج٤ٗز ٤ُْضوٞث ٜٓ٘ج ػِّٞ ث٤ُٞٗجٕ، ٝهو ًجٗش ٓؼجًف 

ث٤ُٞٗجٕ ٝث٬ُص٤ٖ ثُوو٣ٔز أّجّجً ٜٓٔج ُغوجكز ٓضؼ٢ِٔ ثُؼٌح، ٌُٖٝ ثُؼٌح ثُٔلط٣ًٖٞ ػ٠ِ هٞر 

ػٌف ػْٜ٘ ٖٓ ثُٖ٘جٟ، فض٠ ػجه ث٩ؿ٣ٌن  ث٩دوثع ُْ ٣ٌضلٞث دقجٍ ثُطِخ، ُْٝ ٣ِذغٞث إٔ صقًٌٝث دٔج

 (.593، 78>4ْٝٛ ٤ُْٞث أّجصير ثُؼٌح )ُٞدٕٞ، 

، ثّضضذؼٚ ثٗضٖجً -ٓٞٝٞع ثُوًثّز  -ًٔج إٔ ٖٗجٟ فًٌز ثُضٌؽٔز ٝثُضأ٤ُق ك٢ ٛيٙ ثُلضٌر 

ٝثصْجع ٙ٘جػز ثًُٞم، ٝصذغ ىُي ظًٜٞ فٌكز ثًُٞثه٤ٖ، ٝٝؽٞه أٌٓ٘ز ُٜج صُضني ُِؼِٔجء ٝث٧هدجء، 

ٕٝ ٜٓ٘ج ثُؼِْ، ٝىمٌس ثٌُٔضذجس دجٌُضخ ًٝغٌ ثٗضٖجًٛج، ُٝوو ص٘ٞػش ٛيٙ ثٌُٔضذجس ٓج د٤ٖ ٣ضَٝه

، 96>4ػجٓز ٝمجٙز، كٖٔ أدٌٍ ثٌُٔضذجس ثُؼجٓز ٌٓضذز د٤ش ثُقٌٔز أٝ مَثٗز ثُقٌٔز )أ٤ٖٓ، 

( ٝإىث ًجٕ أًغٌ ٓج ك٢ ٛيٙ ثٌُٔضذز ًضذجً ٗوِش ػٖ ث٧ْٓ ث٧مٌٟ ٝإٔ ٓؼظٜٔج ًضخ كِْلز >58، ;58

إ٫ إٔ ٛيث ٫ ٣ٔ٘غ ٖٓ أٜٗج أعٌس ك٢ كٌٌ ػِٔجء ثُؼٌد٤ز ًٝجٗش ًثكوثً ٜٓٔجً ٖٓ ًٝثكو كٌٌْٛ؛ ٧ٕ 

ٗوَ ٛيٙ ثٌُضخ ًجٕ ٣وّٞ ػ٠ِ ثُضٌؽٔز ثُض٢ ثٕضٌُٟ ك٢ ثُوجةْ دٜج إٔ ٣ٌٕٞ ٓضو٘جً ُِـز ثُٔ٘وُٞز ٝثُِـز 

ٗٞث ٓضو٢٘ ثُؼٌد٤ز مجٙز ثُٔ٘وٍٞ إ٤ُٜج ٓٔج ٣وٍ ػ٠ِ إٔ ٖٓ ثٕضـِٞث دجُضٌؽٔز ُٔج ك٤ٜج ٖٓ ًضخ ًج

ثُ٘قٞ، ٝهو دوث ىُي ٝثٝقجً ك٢ صأعٌ ثُ٘قجر دجُٔ٘طن ث٤ُٞٗج٢ٗ، ٓٔج ٣وٍ ػ٠ِ عٌثء ثُق٤جر ثُؼ٤ِٔز 

 (.446، 5347ٝثُل٣ٌٌز ٝصأعٌٛج دٜيث ث٧ٌٓ دًٚٞر ٝثٝقز ك٢ صِي ثُلضٌر )ًٝٞثٕ، 

 انفكزٌخ: انًحىر انخبيض: أثزس أعالو انفكز فً انمزٌ انثبًَ انهدزي وأثزس آراؤهى 

ظٌٜ ػوه ٖٓ ث٧ػ٬ّ ك٢ ثُؼِّٞ ثُٔنضِلز ٝظٌٜ ُْٜ ٣ٌٟوز ٝكٌٌ صٌد١ٞ صٌى أعٌثً فْ٘جً 

 ػ٠ِ ص٤ٓ٬يْٛ ٖٓ دؼوْٛ، ٖٝٓ أدٌٍْٛ ٓج ٢ِ٣= 

 هـ(: 148-80خعفز انصبدق ) -1

ػجٓ أدٞ ػذو هللا ؽؼلٌ ثُٚجهم ك٢ ظَ ثُوُٝز ث٣ٞٓ٧ز ٕٝطٌثً ٖٓ ثُوُٝز ثُؼذج٤ّز، ٝهو 

ٌثً ػ٘و ثُْ٘ز ٝ ث٤ُٖؼز؛  ُوٌدٚ ْٗذجً ٖٓ ًٍّٞ هللا ٠ِٙ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝ، ُٝٔج ػٌف ُو٢ هذ٫ًٞ ًذ٤

 ػ٘ٚ ٖٓ ٙلجس ٝأكؼجٍ فْ٘ز ؽؼِضٚ ٌٓٞح ثُٔغَ ك٢ ث٬ُٚؿ ٝث٫ّضوجٓز.  

 أثزس ياليح انفكز انززثىي عُذ خعفز انصبدق: 

 ٢ِ=( دؼٞجً ٖٓ كٌٌٙ ثُضٌد١ٞ إؽٔج٫ً ك٤ٔج 449٣-6>ٛـ، >473ػٌٛ أدٞ ثُؼ٤٘٤ٖ )

 ٝٝغ ث٣٩ٔجٕ دجهلل ٝثُٔؼٌكز دٚ ٓ٘طِوجً أّج٤ّجً ٤ًُِْٞجس ثُِْْٔ.   -4
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ٌٟم ثُٔؼٌكز أًدؼز=  ثُ٘ظٌ ُِٔٞؽٞهثس ّٞثء ٓٞؽٞهر أٝ ؿ٤ٌ ٓٞؽٞهر، ٝٓؼٌكز ٓج٤ٛز ث٢ُٖء  -5

 ك٢ ىثصٚ، ٝٓؼٌكز ٤ًق ٛٞ ٝٓج ٙ٘ؼضٚ، ٝٓؼٌكضٚ ُٔجىث أٝ ٣٧ز ػِز.  

 ُؼوَ، ٝثُقوُ.  أٛوثف ثُٔؼٌكز ع٬عز ٢ٛ=  ثُقِ، ٝث -6

 إٔ ثُطذ٤ؼز ثُذ٣ٌٖز م٤ٌر ػ٠ِ كطٌصٜج مج٤ُز ٖٓ ثٌُٖ.   -7

فظ ػ٠ِ صٌد٤ز ث٩ْٗجٕ ػ٠ِ ث٧م٬م، ٝصٌد٤ز ثُؼوَ ٝصو٣ًخ ثُقٞثُ، ٝصو٣ًخ ثُؾْْ فض٠  -8

٣٘ٔٞ ٓضوًؽجً، ٝثُضٌد٤ز ثُؼ٤ِٔز ٝصو٣ًخ ث٩ْٗجٕ ك٢ ّذ٤َ ثّضـ٬ٍ ث٤ٕ٧جء ثّضـ٫٬ً ٣ضٞثكن ٓغ 

 خ ث٩ْٗجٕ ػ٠ِ ثُضٌد٤ز ٓغ ؿ٤ٌٙ ٖٓ ث٧هجًح ٝثُؼِٔجء ٝأٙقجح ثٌُأ١ ٝثُقٌٔز. ٟذجةؼٚ، ٝصو٣ً

 أ٠ُٝ ثٛضٔجٓجً مجٙجً دضٌد٤ز ث٧ٟلجٍ، ٝفْٖ صؼ٤ِْٜٔ ٖٓ ثُٚـٌ.   -9

هْْ ثُؼِّٞ إ٠ُ ه٤ْٖٔ ٛٔج=  ػِّٞ ه٤٘٣ز صَٖٔ ػِّٞ ثُوٌإٓ ٝػِّٞ ثُقو٣ظ ٓغ ث٩ُٔجّ دؼِّٞ ثُِـز  -:

جٕ هثةٔجً ٣ٌهه ٓوُٞز= )٫ ٣ْضـ٢٘ أَٛ ًَ دٍِو ػٖ ع٬ط، كئٕ ػوٓٞث ىُي ثُؼٌد٤ز، ٝػِّٞ ه٣ٞ٤ٗز، ًٝ

 ًجٗٞث ٛٔؾجً=  كو٤ٚ ػجُْ دجًع، ٝأ٤ٌٓ م٤ٌ ٓطجع، ٟٝذ٤خ د٤ٌٚ عوز.  

ٝهو هًُ ؽؼلٌ ثُٚجهم دؼٜ ثُؼِّٞ ث٤ٌُٗٞز، ٖٝٓ أٜٛٔج ػِْ ث٤ٔ٤ٌُجء ٓٔج ؽؼَ ؽجدٌ ثدٖ 

 ػ٠ِ ٣و٣ٚ ك٢ دوث٣ز ف٤جصٚ.   ٣ضضِٔي –ػجُْ ث٤ٔ٤ٌُجء ثُؼٌد٢ ثُٔؼٌٝف  –ف٤جٕ 

 هـ(: 179-93يبنك ثٍ أَض ) -2

ػجٓ ث٩ٓجّ ٓجُي دٖ أِٗ ك٢ ثُٔو٣٘ز ك٢ ٝهش ثٍهٛجً ثُوُٝز ث٣ٞٓ٧ز ٝفض٠ ٜٗج٣ضٜج، ٝدوث٣ز 

ػٌٚ ثُوُٝز ثُؼذج٤ّز ٝأٝػ هٞصٜج، ٝصضِٔي دؼو فلظٚ ُِوٌإٓ ث٣ٌٌُْ ػ٠ِ ػوه ٖٓ كوٜجء ثُٔو٣٘ز، 

١ٌَٛ، ٝثدٖ ٌَٛٓ، ًٝد٤ؼز ثٌُأ١، ٝؽؼلٌ ثُٚجهم، ٝهو ٙ٘ق ْٜٝٓ٘ ٗجكغ ٢ُٞٓ ثدٖ ػٌٔ، ٝثُ

ًضجدٚ ث٤ٌُٜٖ ))ثُٟٔٞأ(( ك٢ أفجه٣ظ ًٍّٞ هللا ٠ِٙ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝ ٌٝٓظ ك٤ٚ أًدؼ٤ٖ ّ٘ز 

 (.  453ٛـ، ;474)ثُؾ٢ٜ٘، 

 أثزس ياليح انفكز انززثىي عُذ اإليبو يبنك: 

إٔ ثُٜٔ٘ؼ ثُٚق٤ـ ٌُٝث٣ز ثُقو٣ظ ٣ؼضٔو ثُضؼ٤ِْ ػ٠ِ ٓذوأ ههز ثُٜٔ٘ؼ ٝثُضٔق٤٘ كوو ًجٕ ٣ٌٟ  -4

ػ٠ِ ثُ٘ظٌ ُِْ٘و، كئٕ ًجٕ ثٌُث١ٝ ٓذضوػجً ٫ ٣وذَ ٓ٘ٚ فو٣ظ، عج٤ٗجً ك٤ٔج ٣ضؼِن دجُٔضٖ ٝٛٞ إىث 

 (. 453ٛـ، 4766ًجٕ ثُقو٣ظ ٓٔج ٣ْضوٍ دٚ أٙقجح ثُذوع صًٌٚ )ث١ٌُٜٖ، 

ث٧مي دٚ ٓٔج ّجػو ػ٠ِ  ث٫ٛضٔجّ دج٫ّض٘ذجٟ ًأهثر ػو٤ِز ػ٤ِج ف٤ظ ػٌف ػٖ ٓجُي فغٚ ػ٠ِ -5

 ثٗضٖجً ٓيٛذٚ ًٝغٌر ص٤ٓ٬يٙ.  

ثػضٔو ٣ٌٟوضٚ ك٢ ثُضو٣ًِ ػ٠ِ ًد٠ ثُقجٌٝ دجُٔج٢ٝ، ٝث٫ٗضوجٍ ٖٓ ثَُْٜ إ٠ُ ث٧َّٜ ٓغ  -6

 (. 7ٛـ، ;475ثُؾٔغ د٤ٖ ثُْٔجةَ ٝث٧ٍٙٞ ٝثُلٌٝع )ثُِْؾٔج٢ٗ، 

جس ٓنضِلز ٖٓ ثُلٌُ، ٝثُضٌى، ث٧مي دٔذوأ ثُْٔجٝثر ك٢ ثُضؼ٤ِْ كوو ؽٔغ ٓؾِْٚ ٟذوجس ٝػٌه٤ -7

ٝثُؼٌح، ٝث٧كجًهز، ٖٝٓ ث٤ُٖٚ، ٝأَٛ ث٧ٗوُِ، ًٝجٕ ٣ؾِِ ك٢ فِوجصٚ ثُؼ٤ِٔز ثُنِلجء 
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ٝأد٘جءْٛ ٓغ ص٤ٓ٬يٙ ٝٓغ ػجٓز ثُ٘جُ، كوو ؽِِ ك٢ ٓؾِْٚ ثُنِلجء ثُٜٔو١، ٝثُٜجه١، 

 (. 464ٛـ، 4766ٝث٤ٌُٕو، ٝث٤ٓ٧ٖ، ٝثُٔإٔٓٞ )ث١ٌُٜٖ، 

وهز ك٢ إمٌثؽٚ ٌٖٝٗٙ ُِ٘جُ ف٤ظ ًجٕ ٣ٌٟ ثُوٌثءر ػ٠ِ ثُؼجُْ، عْ هٌثءصٚ ػ٠ِ صو٣ٖٝ ثُؼِْ، ٝثُ -8

 ثُض٤ِٔي، ٝعجُغجً ٣ْ٘ن ٓج ًضذٚ ثُؼجُْ ك٢ ًٙٞصٚ ثُٜ٘جة٤ز.  

 هـ(: 175انخهٍم ثٍ أحًذ انفزاهٍذي )د  -3

دٌٍ ثُن٤َِ دٖ أفٔو ثُلٌث٤ٛو١ ك٢ ػِّٞ ثُِـز ف٤ظ صِو٠ صؼ٤ِٔٚ ك٢ ثُذٌٚر ثُؼجٙٔز 

ًٝجٕ  -أفو ثُوٌثء ثُْذؼز-ِوُٝز ث٣ٞٓ٧ز، ٝؽِِ ٓغ ػجُْ ثُِـز ٝثُوٌإٓ أدٞ ػٌٔ دٖ ثُؼ٬ءثُؼ٤ِٔز ُ

 ٣نٌػ إ٠ُ ثُذٞثه١ ٤ُضؼِْ ثُلٚق٠ ٖٓ أَٛ ثُذجه٣ز ػ٠ِ ٤ِّوضْٜ ُْٝجْٜٗ ثُؼٌد٢ ثُل٤ٚـ. 

 أثزس ياليح انفكز انززثىي عُذ انخهٍم ثٍ أحًذ: 

د٤ز، ٌُٝ٘ٚ صٌى ًغ٤ٌثً ٖٓ ثُٞٙج٣ج ثُضٌد٣ٞز ثُض٢ ُْ ٣ضٌى ثُن٤َِ دٖ أفٔو ًضجدجً ٓؤُلجً ك٢ ثُضٌ

ص٘جٍٝ ك٤ٜج ثُؼِْ ٝثُؼِٔجء ٝثُطِذز؛  أ١ أٗٚ صقوط ػٖ ثُؼ٘جٌٙ ث٧ّج٤ّز ك٢ ثُضٌد٤ز كضقوط ػٖ 

ثُض٤ٓ٬ي ٝثُي٣ٖ ٣ٌِٖٕٞ ثُٔجهر ث٤ُٝ٧ز، ٝثُٔؼ٤ِٖٔ ثُي٣ٖ ٣ؾ٤وٕٝ ػ٤ِٔجس ثُضلجػَ ثُضٌد١ٞ ٝثُٔجهر 

ي دأّج٤ُخ ٓنضِلز فْخ ٓج ٣ٌثٙ ًَ ٌٍٓح ٩فوثط ثُضل٤ٌٌ ثُٔطِٞح ك٢ ثُؼ٤ِٔز ثُض٢ ٣ضِوجٛج ثُض٤ٓ٬

ِّٞى ثُٔضؼ٤ِٖٔ، ٝهو ثّضنوّ ثُٜٔ٘ؼ ثُضؾ٣ٌذ٢ ٧ٗٚ ًجٕ ػ٤ِٔجً صؾ٣ٌذ٤جً ك٢ ًَ ٜٓ٘ؾٚ ث٩دوثػ٢، 

 (. ;;4ٛـ، >473كأظٌٜ ٓؼٌكز ٝثّؼز دأٍٙٞ ثُؼِْ ٝدإٌٔجٍ ثُٔؼ٤ِٖٔ )ثُق٤ْٖ 

دؼٞجً ٖٓ ٬ٓٓـ ثُلٌٌ ثُضٌد١ٞ ػ٘و ثُن٤َِ دٖ ( 6>4->;4ٛـ، >473ٝهو د٤ٖ ثُق٤ْٖ )

 أفٔو ثُلٌث٤ٛو١ ًج٥ص٢= 

. ًجٕ ٣ٌهه ٓوُٞز=  )ثُؼِْ ٫ ٣ؼط٤ي دؼٞٚ فض٠ صؼط٤ٚ ًِي(، ٝٛٞ ٣ٌٖق ديُي ٌّ ثُؼِْ 4

 ُِٔضؼ٤ِٖٔ، ٝفغْٜ ػ٠ِ ثُضؼ٤ِْ دؾٍو ٖٝٗجٟ.  

ًَ ثُؼِّٞ، ٝإىث ثفضجػ  . ٣ؤًو ػ٠ِ ث٧ِّٞح ثُّٔٞٞػ٢ ك٢ ثُضؼ٤ِْ كٜٞ ث٧ٗلغ ُِطجُخ إٔ ٣ضؼ5ِْ

ػِٔجً ٓج، كئٗٚ ٫دو ُٚ ٍُِٞٙٞ إ٤ُٚ ٖٓ صؼِْ ٓج ٫ ٣قضجػ إ٤ُٚ كٌجٕ ٣وٍٞ=  )٫ ٣َٚ أفو إ٠ُ ٓج 

 ٣قضجػ إ٫ دؼِْ ٓج ٫ ٣قضجػ إ٤ُٚ(.  

. ثٛضْ د٘ٞثف٢ ثُلٌٝم ثُلٌه٣ز كوو ظٌٜ ك٢ فِوجصٚ ٓضنٕٚٚٞ ك٢ ثُ٘قٞ، ْٜٝٓ٘ ٖٓ ٛٞ ك٢ 6

ُٖؼٌ، ٝىُي دْذخ دٌثػضٚ ك٢ ثًضٖجف ٓٞثٛخ ص٤ٓ٬يٙ، ٬ُ٣ٝفع ثُؼٌٝٛ، ْٜٝٓ٘ ٖٓ ًجٕ ك٢ ث

ىُي ػ٘و ٝؽٚ ص٤ِٔيٙ ٣ِٞٗ دٖ فذ٤خ إ٠ُ صؼِْ ثُ٘قٞ دو٫ً ػٖ ثُؼٌٝٛ دَ ػ٘وٓج ٙؼخ ػ٤ِٚ 

 صؼِْ ثُؼٌٝٛ هجٍ ُٚ ثُن٤َِ ٣ٞٓجً ٖٓ أ١ دقٌ هٍٞ ثُٖجػٌ= 

 ٠ ٓج صْضط٤غ؟ٝؽجٍٝٙ إُ                       إىث ُْ صْضطغ ٤ٕتجً كوػٚ         

 كلطٖ ٣ِٞٗ ُٔج ػ٘جٙ ثُن٤َِ كضٌى ثُؼٌٝٛ، ٝأمي ٣ضؼِْ ثُ٘قٞ كٚجً إٓجٓجً ٝػجُٔجً ٤ٌٜٕثً. 

 هْْ ٟذوجس ثُٔؼ٤ِٖٔ، ًٝجٕ ٣وػٞ إ٠ُ فْٖ ثمض٤جًْٛ ك٤ٞؼْٜ ػ٠ِ أًدغ ْٓض٣ٞجس ًٔج ٢ِ٣=  -7

 ٖٓ ثُ٘جُ ٖٓ ٣وًى أٗٚ ٣و١ً كيثى ػجُْ كجصذؼٞٙ.   -أ
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 ١ أٗٚ ٣و١ً كيثى ٝجٍ كجفيًٝٙ.  ْٜٝٓ٘ ٖٓ ٣و١ً ٫ٝ ٣وً -ح

 ْٜٝٓ٘ ٖٓ ٣و١ً أٗٚ ٫ ٣و١ً كيثى ٟجُخ كؼِٔٞٙ.   -ػ

 ْٜٝٓ٘ ٖٓ ٫ ٣و١ً أٗٚ ٫ ٣و١ً كيثى ؽجَٛ كإًٔوٝٙ.  -ه

 هْْ ثُٔجهر ثُضؼ٤ٔ٤ِز ثُو٣ٞ٤ٗز إ٠ُ أًدؼز أهْجّ ٢ٛ=  -8

 )ػِْ ُٚ أَٙ ٝكٌع( ٝٛٞ ػِْ ثُقْجح ٤ُِ د٤ٖ أفو ٖٓ ثُٔنِٞه٤ٖ ك٤ٚ م٬ف.  -

 ػِْ ُٚ أَٙ ٫ٝ كٌع ُٚ( ٝٛٞ ػِْ ثُ٘ؾّٞ ُٚ فو٤وز ٣ذِؾ صأع٤ٌٛج ك٢ ثُؼجُْ.  ) -

 )ػِْ ُٚ كٌع ٫ٝ أٍٙٞ ُٚ( ٝٛٞ ثُطخ ثُوجةْ ػ٠ِ ثُضؾجًح إ٠ُ ٣ّٞ ثُو٤جٓز.   -

 )ػِْ ٫ أَٙ ُٚ ٫ٝ كٌع( ٝٛٞ ثُؾوٍ دجُذجَٟ.   -

كضيثًٌٗج أٌٓ  ٣ٌٝل٠ ثُن٤َِ دٖ أفٔو ٌٕكجً هٍٞ ثُض٘ٞم٢=  ثؽضٔؼ٘ج دٌٔز أهدجء ًَ أكن

ثُؼِٔجء، كؾؼَ أَٛ ًَ دِو ٣ٌكؼٕٞ ػِٔجءْٛ ٣ٝٚلْٜٞٗ فض٠ ؽٌٟ ىًٌ ثُن٤َِ كِْ ٣ذن أفو إ٫ هجٍ 

 (. 6>4ٛـ، >473ثُن٤َِ أى٢ً ثُؼٌح ٝٛٞ ٓلضجؿ ثُؼِّٞ ٌٝٓٚكٜج )ثُق٤ْٖ، 

 أثزس َزبئح انجحث:

 ك٢ ٝٞء ٓج صْ ػٌٝٚ ّجدوجً؛ ٣ٌٖٔ ُِذجفظ إٔ ٣َٚ إ٠ُ ثُ٘ضجةؼ ثُضج٤ُز=

هس ٓٚجهً ثُلٌٌ ثُضٌد١ٞ ث٢ٓ٬ّ٩ ك٢ ثُوٌٕ ثُغج٢ٗ ثُٜؾ١ٌ ٜٝٓ٘ج ثُوٌإٓ ث٣ٌٌُْ صؼو .4

 ٝثُْ٘ز ٝثُ٘ذ٣ٞز ٝثُو٤جُ ٝث٩ؽٔجع.

صؼوهس ثُؼٞثَٓ ثُْٜٔٔز ك٢ صطًٞ ثُلٌٌ ثُضٌد١ٞ ث٢ٓ٬ّ٩ ك٢ ثُوٌٕ ثُغج٢ٗ ثُٜؾ١ٌ  .5

ُضٌؽٔز، ٜٝٓ٘ج= ثُْٔجؽو، ٝثٌُضجح، ٝٓؾجُِ ثُقٌجّ ٝث٧ٌٓثء ٝهًْٚٞٛ، ٝثٗضٖجً فًٌز ث

  ٝفخ ثُ٘جُ ُِؼِْ ٝإهذجُْٜ ػ٤ِٚ.

ظًٜٞ ثُٔوثًُ ثُٔنضِلز ك٢ ػِّٞ ثُقو٣ظ ٝثُلوٚ ٝث٧ٍٙٞ ٝثُضل٤ٌْ ك٢ ػوه ٖٓ ثُٔوٕ  .6

ثُؼ٤ِٔز ًجُٔو٣٘ز، ٝثٌُٞكز،  ٝثُذٌٚر، ٝهٖٓن، ٝدـوثه، ٝثُوجٌٛر، ٝثُو٤ٌٝثٕ، ٝظًٜٞ 

 ٞٙ ٖٓ كٌٌ صٌد١ٞ.ٝصٖؾ٤غ فًٌز ثُضٌؽٔز ُِلِْلجس ث٧مٌٟ ٝم٤ٙٞٚجً ث٤ُٞٗجٕ ٝٓج فِٔ

صَث٣و ث٫ٛضٔجّ دؼِّٞ ثُِـز ٝثُ٘قٞ ٝث٧هح ٝظًٜٞ ٓوًّضج ثُذٌٚر ٝثٌُٞكز، ٝٛٞ ٓج أعٌ  .7

 دٌَٖ ًذ٤ٌ ك٢ ثُضٌد٤ز ٖٓ م٬ٍ أدٌٍ ػِٔجةٜج ٓغَ ثُن٤َِ دٖ أفٔو ٝؿ٤ٌٙ.

ث٫ٛضٔجّ دؾٞثٗخ ثُوهز ٝثُٔٞٝٞػ٤ز، ٝثُْٔجٝثر د٤ٖ ثُٔضؼ٤ِٖٔ، ٝصو٤ْْ ثُؼِّٞ ٓغ إػطجء  .8

 ِؼِّٞ ثُو٤٘٣ز ٝػِّٞ ثُِـز، ٝدوث٣ز ث٫ٛضٔجّ دجُؼِّٞ ثُٔضٌؽٔز ٖٓ ث٧ْٓ ث٧مٌٟ.أ٣ُٞٝز ُ

ٕٜو ثُوٌٕ ثُغج٢ٗ ثُٜؾ١ٌ صوِذجس ك٢ ثُؾجٗخ ث٤ُْج٢ّ ٝثُؾجٗخ ث٫هضٚجه١ ٝثٍهٛجًثً ك٢  .9

ثُؾجٗخ ثُؼ٢ِٔ ٝثُل١ٌٌ دظًٜٞ ثُؼو٣و ٖٓ ثُٔوثًُ ٝثُض٤جًثس ثُل٣ٌٌز ًجُٔقوع٤ٖ ٝثُلوٜجء 

 ٚٞك٤ز ٝػِٔجء ث٬ٌُّ.ٝػِٔجء ثُِـز ٝثُ
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 انزىصٍبد:

 ًٌٝٝر صٞػ٤ز ثُ٘ٔء دضٌثعْٜ ثُضٌد١ٞ ث٢ٓ٬ّ٩ ٝأ٤ٔٛضٚ. .4

ًٌٝٝر صق٤ٖٚ ثُ٘ٔء ٝو ثُض٤جًثس ثُٜوثٓز ثُض٢ صقجٍٝ ص٣ٖٞٚ ثُضج٣ًل ث٢ٓ٬ّ٩ ك٢  .5

 ٕض٠ ٓؾج٫صٚ.

ص٤ٖٔٞ ثُٔوًٌثس ثُوًث٤ّز دجٌُٔثفَ ثُٔنضِلز أؽَثء ػٖ ثُضٌثط ثُضٌد١ٞ ث٢ٓ٬ّ٩ ٤ًٝل٤ز  .6

 ّضلجهر ٓ٘ٚ ك٢ ثُٞثهغ ثُضٌد١ٞ ثُٔؼجٌٙ.ث٫

ًٌٝٝر صذ٢٘ ثُضٞؽٚ ثُٔؾضٔؼ٢ ك٢ ثُوٌٕ ثُغج٢ٗ ثُٜؾ١ٌ ٗقٞ ثُضٌد٤ز ٝثُضؼ٤ِْ ك٢ ثُؼٌٚ  .7

 ثُقجٌٝ ػ٠ِ ْٓضٟٞ ثُقٌجّ ٝثُؼِٔجء ٝػجٓز ثُ٘جُ.

ٓقجُٝز ث٫ّضلجهر ٖٓ ثُٜٔ٘ؼ ثُؼ٢ِٔ ُٔل١ٌٌ ثُوٌٕ ثُغج٢ٗ ثُٜؾ١ٌ دٔج ٣ْْٜ ك٢ صط٣ٌٞ  .8

١ٞ ثُٔؼجٌٙ ٤ُِ صو٤ِوثً ٝإٗٔج ثصذجػجً ُِٜٔ٘ؼ ٓغ ٌٓثػجر ثُظٌٝف ٝثُٔضـ٤ٌثس ثُٞثهغ ثُضٌد

 ثُٔؼجٌٙر.

 انًمززحبد:

 إؽٌثء هًثّز ػٖ ثُضطذ٤وجس ثُضٌد٣ٞز ُِلٌٌ ثُضٌد١ٞ ث٢ٓ٬ّ٩ ك٢ ثُوٌٕ ثُغج٢ٗ ثُٜؾ١ٌ. .4

إؽٌثء هًثّز ػٖ ث٩ّٜجٓجس ثُضٌد٣ٞز ُذؼٜ ثُٔوثًُ ثُل٣ٌٌز ك٢ ثُوٌٕ ثُغج٢ٗ ثُٜؾ١ٌ  .5

 ٤وجصٜج ثُضٌد٣ٞز دذؼٜ ثُٔؤّْجس ثُضٌد٣ٞز ثُٔؼجٌٙر.ٝصطذ

 إؽٌثء هًثّز ػٖ ٓوٞٓجس ثُلٌٌ ثُضٌد١ٞ ث٢ٓ٬ّ٩ ك٢ ثُوٌٕ ثُغج٢ٗ ثُٜؾ١ٌ. .6

إؽٌثء هًثّز ػٖ صأع٤ٌ ٝصأعٌ ثُلٌٌ ثُضٌد١ٞ ث٢ٓ٬ّ٩ دجُظٌٝف ثُٔؾضٔؼ٤ز ثُٔق٤طز  .7

 ٝثُضطذ٤وجس ثُضٌد٣ٞز ُيُي.
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 انًزاخع: 

، القاهرة، مطبعة عٌسى 2(. التربٌة اإلسالمٌة وفالسفتها، ط9191طٌة. )اإلبراشً، محمد ع

 البابً الحلبً.

م(.  الكامل فً التارٌخ )تارٌخ ابن األثٌر (، 2192ابن األثٌر، علً بن محمد الجزري الشٌبانً.  )

 ، األردن:  بٌت األفكار الدولٌة.  9ج

بانً. )د.ت(. مسند اإلمام  أحمد بن حنبل, ابن حنبل، أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن هالل الشٌ

  تحقٌق شعٌب األنارإط, القاهرة, مإسسة قرطبة.

(. قراءة تربوٌة فً فكر أبً الحسن البصري الماوردي، 9111أبو العٌنٌن، علً خلٌل مصطفى. )

 )من خالل كتاب أدب الدنٌا والدٌن(،  المنصورة،  دار الوفاء. 9ط

هـ(.  االهتمامات التربوٌة فً فكر جعفر الصادق، من أعالم 9111أبو العٌنٌن، علً خلٌل.  )

(.  الرٌاض:  مكتب التربٌة العربً لدول  921-19.  )ص ص 9التربٌة اإلسالمٌة.  ج

 الخلٌج.  

من   –(.  قراءة تربوٌة  فً فكر أبى الحسن البصري الماوردي9111أبو العٌنٌن، علً خلٌل. )

 (، المنصورة،  دار الوفاء.خالل كتاب   )أدب الدنٌا والدٌن

 –القاهرة     –-(. مسند  أبى  داود9111أبو داود، سلٌمان  بن  األشعث   السحبستانى  األزدى. )

م،  كتاب األقضٌة ـ باب اجتهاد الرأي فً القضاء، رقم 9111 –الدار المصرٌة  اللبناٌنة 

 ، ط دار الفكر.  2/212( 2912)

 الفقه، القاهرة، دار الفكر العربً. (.  أصول2119أبو زهرة، محمد. )

ٌَّة. الدمام: مكتبة المتنبً.9129أبو عراد، صالح بن علً.  )  ه(. األبجدٌات التربو

 ،  بٌروت،  دار العلم للمالٌٌن9(. التربٌة والثقافة فً الشام والجزٌرة،  ط9111أبٌض،  ملكة. )

م، تعلٌق: عبد الرازق عفٌفً، هـ(. اإلحكام فً أصول األحكا9112اآلمدي، علً بن محمد. )

 .2بٌروت،  ج

 (. ضحى اإلسالم،  القاهرة،  مكتبة النهضة المصرٌة.9192أمٌن، أحمد. )

 .2(. فً اللهجات العربٌة، القاهرة، األنجلو، ط9199أنٌس، إبراهٌم. )

 م(.  دراسات فً الحضارة اإلسالمٌة، بٌروت:  دار النهضة العربٌة.  9111الباشا، حسٌن.  )

ه(.  صحٌح البخاري، الرٌاض:  بٌت األفكار الدولٌة للنشر 9191لبخاري، محمد بن إسماعٌل.  )ا

 والتوزٌع. 
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(. الجامع ألخالق الراوي وأدأب السامع،  الرٌاضة،  مكتبة المعارف،  9112البغدادي، الخطٌب. )

 .9ج

، تحقٌق عبد 9، ج(. خزانة األدب ولب لباب لسان العرب9111البغدادي، عبد القادر بن عمر. )

 .1السالم محمد هارون، القاهرة، مكتبة الخانجً، ط

، القاهرة:  2هـ(.  مناهج التشرٌع اإلسالمً فً القرن الثانً الهجري، ط9121بلتاجً، محمد.  )

 دار السالم للطباعة والنشر والتوزٌع والترجمة.  

 ٌٌن، بٌروت، دار الطلٌعة.(. الحٌاة العلمٌة فً زمن السامان2119الثامري، إحسـان ذنون. )

(. رسائل الجاحظ، رسالة المعلمٌن، تقدٌم وشرح: علً 9119الجاحظ، أبو عثمان عمر بن بحر. )

 أبو ملحم، بٌروت، مكتبة الهالل.

(. المجاٌلة التارٌخٌة،  فلسفة التكوٌن التارٌخً،  نظرٌة رءٌوٌة  فً 9111الجمٌل، سٌار. )

 ن المملكة األردنٌة الهاشمٌة،  عمان.المعرفة العربٌة اإلسالمٌة،  عما

هـ(.  الموسوعة المٌسرة فً األدٌان والمذاهب واألحزاب 9191الجهنً، مانع بن حماد.  )

 ،    الرٌاض: دار الندوة العالمٌة للطباعة والنشر والتوزٌع.  2المعاصرة، ط

ارة اإلسالمٌة،  (.  مدارس التربٌة فً الحض2112حسان، محمد حسان، وجمال الدٌن،  نادٌة. )

 بٌروت، دار الكتاب اللبنانً.

(. تارٌخ اإلسالم السٌاسً والدٌنً والثقافً واالجتماعً )العصر 9191حسن، إبراهٌم حسن. )

، القاهرة، مكتبة النهضة 2العباسً األول فً الشرق ومصر والمغرب واألندلس(، ج

 .2م، ج9191المصرٌة، 

فً الموصل، رسالة ماجستٌر، )غٌر منشورة(، كلٌة (. الدرس النحوي 2112حسن، عباس علً. )

 اآلداب، جامعة البصرة.

. 9هـ(.  الخلٌل الفراهٌدي، من أعالم التربٌة اإلسالمٌة.  ج9111الحسٌن، زٌد بن عبد المحسن.  )

 (.  الرٌاض:  مكتب التربٌة العربً لدول الخلٌج.  919 -999)ص ص 

 اللغة العربٌة، القاهرة، المطبعة السلفٌة.هـ(. القٌاس فً 9292حسٌن، محمد الخضر. )

،المنصورة،  دار 9(. الحضارة اإلسالمٌة فً ظل الخالفة العباسٌة،  ط9111الحفناوي، أحمد. )

 قاسم للطباعة.

، القاهرة، 2هـ(. معجم البلدان، ج9229الحموي،  شهاب الدٌن أبو عبد هللا ٌاقوت بن عبد هللا. )

 مطبعة السعادة.
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هـ(. معجم األدباء، القاهرة، دار 9299الدٌن أبو عبد هللا ٌاقوت بن عبد هللا .) الحموي، شهاب

 .99المؤمون والحلبً، ج

(. اآلداب العربٌة فً العصر العباسً األول، بٌروت، دار 9112خفاجً، محمد عبد المنعم. )

 الجٌل.

ربٌة والتعلٌم، جامعة (. اتجاهات الدولة العباسٌة فً الت9119الخولً، عبد البدٌع عبد العزٌز. )

 .22األزهر، مجلة كلٌة التربٌة العدد

(. معاٌٌر االعتماد المدرسً فً ضوء الفكر 2191الربٌعان، محمد بن سلٌمان عبد الرحمن. )

التربوي اإلسالمً "دراسة تؤصٌلٌة"، رسالة ماجستٌر غٌر منشورة، كلٌة العلوم االجتماعٌة 

 مٌةجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسال  -

 م(. الفكر التربوي اإلسالمً. األردن: دار وائل.2111الرشدان، عبد هللا بن زاهً.  )

(. األفكار والممارسات التربوٌة لبعض علماء اللغة 2191رضوان، أحمد عبد الغنً محمد. )

العربٌة فً القرنٌن الثالث والرابع الهجرٌٌن دراسة تحلٌلٌة، رسالة ماجستٌر، كلٌة التربٌة، 

 األزهر بالقاهرة. جامعة

 .9(. تارٌخ التمدن اإلسالمً،  القاهرة،  دار الهالل،  جـ9191زٌدان، جورجً. )

هـ(. طبقات الشافعٌة الكبرى، تحقٌق: 9192السبكى، تاج الدٌن عبد الوهاب بن تقً الدٌن. )

، دار هجر للطباعة والنشر 2محمود محمد الطناحً، وعبد الفتاح محمد الحلو، / ط

 .9، جـوالتوزٌع

 فً اإلداري التخطٌط(. 2191السكر، عبد الكرٌم صالح; أبو فارس، محمد عودة محمود. )

, 12 , ع29مجلة الشرٌعة الدراسات اإلسالمٌة )الكوٌت(، مج النبوي.  العهد اإلسالم: فترة

 . 119 - 129(, ص ص 2191)

ه(.  ورقة منهجٌة لتدرٌس الفقه المالكً، بحث مقدم لندوة الفقه 9121السلجمانً، محمد الطاهر. )

 رمضان، هولندا: جامعة روتردام اإلسالمٌة.  21المالكً تارٌخه   وأصوله فً 

 اهرة، دار المعارف.(. مدرسة البصرة النحوٌة نشؤتها وتطورها، الق9191السٌد، عبد الرحمن. )

هـ(.  مآثر العرب فً العلوم المترجمة فً العصور الوسطى، 9191الشاعر، محمد فتحً.  )

 القاهرة:  دار المعارف.  

م(.  الحضارة اإلسالمٌة فً العصور الوسطى، القاهرة:  دار 9112الشاعر، محمد فتحً.  )

 األفكار.  

http://sdl.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1430901
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المدنً.  النبوي العهد فً اإلسالمً اإلداري التخطٌط(. 2119الشعٌبً، فٌصل بن أحمد بن عابد. )

 91, ص ص 9, ع 99السعودٌة، مج  -مجلة جامعة الملك عبد العزٌز . االقتصاد واإلدارة 

- 11 . 

، القاهرة، 2ضارة اإلسالمٌة )تارٌخ التربٌة اإلسالمٌة(، ط(. دراسات فً الح9199شلبً، أحمد. )

 مكتبة النهضة المصرٌة.

(. موسوعة التارٌخ اإلسالمً والحضارة اإلسالمٌة، الخالفة العباسٌة مع 9111شلبً، أحمد. )

اهتمام خاص بالعصر العباسً األول وبدور المسلمٌن فً خدمة الدراسات اإلسالمٌة 

 تبة النهضة العربٌة.والحضارة العالمٌة، مك

،  القاهرة،  مكتبة النهضة 91(. التربٌة والتعلٌم فً الفكر اإلسالمً،  ط9111شلبً، أحمد. )

 المصرٌة.

 ، د.ن.2شلبً، أحمد. )د.ت(. الفكر اإلسالمً منابعه وآثاره، مترجم عن اإلنجلٌزٌة، ط

 جامعٌة.(. أصول الفقه اإلسالمً، بٌروت، الدار ال9111شلبً، محمد مصطفى. )

،  طبع 9هـ(. الملل والنحل، ج9291الشهرستانً، أبو الفتح محمد بن عبد الكرٌم بن أبً بكر. )

 المطبعة األدبٌة.

(.  الفكر التربوي عند اإلمام مالك بن أنس، أطروحة ـه9122الشهري، محمد بن مغرم.  )

 بمكة المكرمة. ماجستٌر مقدمة إلى قسم التربٌة اإلسالمٌة والمقارنة بجامعة أم القرى 

 ، عمان:  بٌت األفكار الدولٌة.  2م(.  تارٌخ األمم والمملوك، ج2192الطبري، أبو جعفر محمد، )

 ، القاهرة، دار المعارف.9(. نشؤة النحو وتارٌخ أشهر النحاة، ط9112طنطاوي، محمد. )

العربٌة  م(.  التربٌة عند العرب، دمشق:  وزارة الثقافة بالجمهورٌة2111طوطح، خلٌل.  )

 السورٌة. 

(. العرب والعلم فً عصر اإلسالم الذهبً،  القاهرة،  دار النهضة 9191الطوٌل، توفٌق. )

 العربٌة.

(. التربٌة اإلسالمٌة فً القرن الرابع الهجري، القاهرة،  دار 9111عبد العال، حسن إبراهٌم. )

 الفكر العربً.

 ، القاهرة، دار الفكر العربً.(. فى التربٌة اإلسالمٌة9111عبود، عبد الغنً. )

هـ(. الوصاٌا التربوٌة لعلماء المغرب و األندلس ما بٌن القرن الرابع 9129عزوق, فرٌد. )

والثامن الهجري دراسة تحلٌلٌة نقدٌة، قسم التربٌة، كلٌة الدعوة، الجامعة اإلسالمٌة, المدٌنة 

 المنورة.

http://sdl.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=80857
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ٌَّة. طه(. المدخل إلى البحث 9122العساف، صالح بن حمد ) ، الرٌاض: دار 2فً العلوم السلوك

 الزهراء.

 هـ (.  تارٌخ التربٌة اإلسالمٌة، الرٌاض:  مكتبة الرشد.  9129عطٌة، عماد محمد محمد.  ) 

 م(.  معاهد التربٌة اإلسالمٌة، القاهرة:  دار الفكر العربً. 9119علً، سعٌد إسماعٌل.  )

 اإلسالمٌة،  القاهرة،  دار الفكر العربً. (. معاهد التربٌة9119علً، سعٌد إسماعٌل. )

 ،  دمشق،  دار المعرفة.9(. منهج التربٌة فً القرآن والسنة،  ط9119عمر، أحمد عمر. )

(. أصول النحو العربً فً نظر النحاة ورأي ابن مضاء وضوء علم اللغة 9112عٌد، محمد. )

 الحدٌث، القاهرة، عالم الكتب.

(. "الفكر التربوي فً نماذج من الرسائل والوصاٌا الموجهة إلى 9111غانم، بسام عمر ذٌاب. )

هـ(، رسالة ماجستٌر 222 – 922األبناء والمإدبٌن والمعلمٌن فً العصر العباسً األول )

 )غٌر منشورة(، كلٌة الدراسات العلٌا، الجامعة األردنٌة، عمان.

تربٌة األخالقٌة )النظرٌة (. عقٌدة التوحٌد أساس لل2199الغنام، محمد عبد القوي شبل. )

والتطبٌق(، دراسة تحلٌلٌة من المنظور اإلسالمً، جامعة األزهر، مجلة كلٌة التربٌة، العدد 

 ، الجزء الثانً، دٌسمبر.919

 -المجلة التربوٌة إسالمً.  منظور من اإلستراتٌجً التخطٌط(. 2199فرج، شدى بنت إبراهٌم. )

 .191 - 121, ص ص 21مصر، ع 

(. الفكر التربوي عند المتكلمٌن المسلمٌن ودوره فً بناء الفرد 9119القاضً، أحمد عرفات. )

 والمجتمع، القاهرة، الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب.

 ، بٌروت:  مإسسة الرسالة.  21ع اإلسالمً، طهـ(.  تارٌخ التشر9191ٌالقطان، مناع.  )

(. حضارة العرب والترجمة العربٌة، ترجمة: عادل زعٌتر، القاهرة، 9119لوبون، غوستاف. )

 مطبعة الحلبً.

، الرٌاض:  دار 2هـ(.  مدخل إلى تارٌخ التربٌة اإلسالمٌة، ط9129متولً، مصطفى محمد.  )

 الخرٌجً.

 ، بٌروت: المركز العربً للثقافة والعلوم.2(. المعجم الوجٌز. طـه9111مجمع اللغة العربٌة.  ) 

 (. الوصاٌا، طبع دار الكتب العلمٌة.9119المحاسبً، الحارث بن أسد. )

 (. المكاسب والورع والشبهة، دار الفكر اللبنانً.9112المحاسبً، الحارث بن أسد. )

تطورها فً البالد العربٌة،  القاهرة،  (. التربٌة اإلسالمٌة،  أصولها و9111مرسً، محمد منٌر. )

 عالم الكتب.

http://sdl.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=182981
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ناصف، علً النجدي. )د.ت(. سٌبوٌه إمام النحاة، القاهرة، مكتبة نهضة مصر للطباعة والنشر 

 والتوزٌع.

 (. أصول التربٌة اإلسالمٌة وأسالٌبها،  دمشق،  دار الفكر.9111النحالوي، عبد الرحمن. )

ت(. من آفاق البحث العلمً فً التربٌة اإلسالمٌة، بحوث فى النقٌب، عبد الرحمن الرحمن. )د.

 التربٌة اإلسالمٌة، الكتاب األول، القاهرة، دار الفكر العربً.

(. التربٌة اإلسالمٌة، رسالة ومسٌرة، القاهرة، دار 9111النقٌب، عبد الرحمن عبد الرحمن. )

 الفكر العربً.

الوس. ) (. نحو تؤصٌٍل إسالمًٍ للبحث التربوي. القاهرة: م9111النقٌب، عبد الرحمن؛ ومنى السَّ

 دار النشر للجامعات.

(. كشف المحجوب،  تحقٌق إسعاد عبد الهادي 9111الهجوٌري، أبو الحسن علً بن عثمان. )

 .292ص  9111قندٌل،  بٌروت،  دار النهضة العربٌة،  

 : دار عالم الكتب.ه(. الفكر التربوي اإلسالمً المعاصر. الرٌاض9121ٌالجن، مقداد.  )

 

 

 

 

 

 

 


