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 وحهت هٓغ خايغحهاؤزغ زُبت الجمٗت في ج٣لُل مكا٧ل ألاؾغة مً 

 صعاؾت مُضاهُت  في ب٢لُم ٦غصؾخان الٗغا١

 ٖثمان مدمىص ؾُٗضهللا

 ٢ؿم الضعاؾاث ؤلاؾالمُت//  ٧لُت الٗلىم ؤلاؾالمُت // لُماهُتحامٗت الؿ

 حباع ؤخمض ٖبضالغخمً

ه/ لم الىٟـ//   ٞا٧لتي التربُت / حامٗت ٧ٍى  ٢ؿم التربُت ٖو

 ثاعاؽ خمه ؤمحن ٖثمان

ٗت//  / ٧لُت الٗلىم ؤلاؾالمُت/ الؿلُماهُتحامٗت   ٢ؿم الكَغ

   

 
 الخالصت  

ت والضؾاجحر الىيُٗت باألؾغة ٦إَم صٖامت مً صٖاثم اإلاجخم٘ بَخمذ حمُ٘ الكغاج٘ الؿماٍو

ؤلاوؿاوي، و٦ما ؤن الخىٗم بالخُاة الؿُٗضة جخُلب خل اإلاكا٧ل التي جىاحه ؤٞغاص اإلاجخم٘، 

خل اإلاكا٧ل التي جىاحهها صون جل٨إ وال جإزحر، ٢بل ؤن جهل جل٪  ٦ظل٪ ؾالمت ألاؾغة جخُلب

 اإلاكا٧ل بلى مؿخىي ج٩ىن خلها مؿخدُال.

ُت ل٩اٞت مُاصًً خُاة ؤلاوؿان وفي م٣ضمتها لألؾغة  ومً مىُل٤ قمىلُت ألاخ٩ام الكٖغ

ىما وؤٞغاصَا، و٦ظل٪ مً مىُل٤ الاَخمام البالٜ الظي خًِذ به ألاؾغة واإلاجخم٘ ؤلاوؿاوي ٖم

ٟت، ٞةن زُبت الجمٗت التي جمثل ؤَم قٗحرة  ت الكٍغ م والؿىت الىبٍى في ههىم ال٣غآن ال٨ٍغ

 حماُٖت في ؤلاؾالم جلٗب صوعا مهما في ج٣لُل اإلاكا٧ل التي جىاحه ألاؾغة و٦ظل٪ في خلها. 

ٞاإلاجخم٘ ال٨غصي ٦إخض مجخمٗاث الٗالم ؤلاؾالمي ملتزم بخُب٤ُ ٧اٞت الكٗاثغ ؤلاؾالمُت، 

م٨ً ل٩اٞت ؤٞغاص اإلاجخم٘ ال٨غصي ؤن ٌؿخُٟضوا ٖلى  زانت ُٞما ًخٗل٤ بٍٟغًت ًىم الجمٗت، ٍو

، ٦مغقض لهم في  خض ؾىاء مً َظٍ الكٗحرة اإلا٣ضؾت التي جخ٨غع في هٟـ اإلاىٖض ٧ل ؤؾبٕى

ُت مً  الخىُٖت مً ؤؾباب جٟص ي مكا٧ل ألاؾغة، و٦ظل٪ الاؾخمإ بلى الىهاثذ والخلى٫ الكٖغ

 الخُُب.
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 مقذمت

م بهاثغ    ٤ مؿى٣ُم.الخمض هلل عب الٗاإلاحن الظي ؤهؼ٫ ال٣غان ال٨ٍغ ضي وعخمت ل٣ىم ًى٢ىىن، حهضي بلى الخ٤ والى ٍَغ  للىاؽ، َو

اللهم نلَّ وؾلم وباع٥ ٖلى ؾُضها مدّمض بً ٖبض هللا)نلى هللا ٖلُه وؾلم(، ؤعؾله قاَضا ومبكغا وهظًغ وصاُٖا بلى هللا بةطهه 

 وؾغاحا مىحرا.

م ٖلى زاجم عؾله مدّمض)نلى هللا ٖلُه ؤّما بٗض: ٞةّن هللا حٗالى ٢ض ؤ٦مل صًىه، وؤجّم وٗمخه ٖلى اإلاام ىحن بما ؤهؼله مً ال٣غان ال٨ٍغ

ضاًت لهم، وهىعا  م عخمت بالٛت مً هللا بٗباصٍ َو وؾلم(لُسغج الىاؽ به مً الٓلماث بلى الىىع، ول٣ض ٧ان هؼو٫ ال٣غان ال٨ٍغ

هلح به مٗاقهم ومٗاصَم.  ًمكىن به، ونغاَا مؿخ٣ُما جيخٓم ٖلُه ؤمىعَم، ٍو

ًال، ؤْن ًخضاع٥ اإلاجخم٘ البكغي، وؤْن ٌؿٗضٍ بىيي الؿماء ٩ٞاهذ عؾالت ؤلاؾالم مى٣ظة مً وقاء هللا  الٗلي ال٣ضًغ عخمت مىه ٞو

٣ه الصخُذ في الخُاة، وؤنلح هللا بها الٟغص واإلاجخم٘. ت ، عّصث ؤلاوؿان بلى ُٞغجه وحٗلذ مىه ٧اثىا ٌٗٝغ ٍَغ  الهاٍو

ٟغص وألاؾغة، طل٪ ؤنَّ الٟغص وألاؾغة َما ال٣اٖضة ألاولى والٗهب ألاؾاس ي في بىاء ومً ؤَم وؾاثل بنالح اإلاجخم٘، بنالح ال

 اإلاجخم٘.

 مجمىٖت مً ألاؾغ التي هي بضوعَا مجمىٖت مً ألاٞغاص.
ّ
 ٞةطا نلح الٟغص وألاؾغة نلح اإلاجخم٘، وما اإلاجخم٘ في الخ٣ُ٣ت بال

ت إلنالح  اإلاجخم٘، بدُث ال ًجىػ بَال٢ا ججاوػَا، ؤو الاؾخٛىاء ٖجها، ٞةنالح الٟغص وألاؾغة وؾُلت ؤؾاؾُت ومغخلت يغوٍع

، بط بنَّ مباصت ؤلاؾالم وحٗالُمه وج٩الُٟه تهضٝ بلى بنالح الٟغص، وبالخالي  وبنالح الٟغص وألاؾغة ٚاًت في طاجه، ووؾُلت بلى ٚحٍر

 ؾغة.بنالح ألاؾغة، زّم ججٗل مً طل٪ وؾُلت إلنالح اإلاجخم٘، الظي ًخ٩ّىن مً الٟغص وألا 

حها بقغا١  ومً بحن جل٪ الىؾاثل  والخٗالُم إلنالح الٟغص وألاؾغة الهالة، ٞهي مً ؤ٢ىي الٗباصاث التي ج٣ىي نلت الٗبض بغبه، ٞو

مإهِىت لل٣لب.  للغوح وجُهحر للىٟـ، َو

ا وصوعَا في وبطا ٧اهذ الهالة بىخضَا بهظٍ ال٣ىة والخإزحر!! ٞةطا ؤيُٟذ الحها زُبخان مٗها في ًىم الجمٗت ٠ُ٨ٞ ً ٩ىن جإزحَر

غ في ؤّي هٕى مً ؤهىإ الخُب ألازغي، خُث بّجها  بنالح الٟغص واإلاجخم٘!؟.بنَّ زُبت الجمٗت جخمحز بمؼاًا، وجسخو بسهاثَو ال جخٞى

 جمثل قٗحرة مً قٗاثغ ؤلاؾالم، وؤّجها جخمحز بىحىب ؤلاههاث بلى الخُُب.

جب ٖلى الخُباء ؤْن حهخمىا بسُبهم جدًحرا وؤؾ لىبا وؤصاء ومىيىٖا؛ ألّجهم ًساَبىن حمُ٘ ٞئاث اإلاجخم٘، وال ًسخو الخًىع ٍو

 بٟئت صون ألازغي.

ا ٧اهذ ال٨خابت في مىيٕى ؤزغ زُبت الجمٗت في ج٣لُل مكا٧ل ألاؾغة ٖلى حاهب ٦بحر مً ألاَمُت، وجضٖى الُه  حَر ولهظٍ ألاَمُت ٚو

 الخاحت.

في ٣ٖض ماجمغ ٖلمي خى٫ مكا٧ل ألاؾغة في ب٢لُم ٧ىعصؾخان ٖلى وحه الخهىم غمُان ومً قاع٦هم گواؾخجابت بلى صٖىة حامٗت 

ؤخببىا ؤن وكاع٥ اإلااجمغ بهظا البدث اإلاٗىىن )ؤزغ زُبت الجمٗت في ج٣لُل مكا٧ل ألاؾغة مً وحهت خايغحها( صعاؾت مُضاهُت، ل٩ي 

٣حن بمضي جإزحر زُبت الجمٗت في ج٣لُل مكا٧ل ألاؾغة ال٩ى   عصًت في ؤلا٢لُم.ه٩ىن ٖلى بهحرة ٍو

 

 الذراساث السابقت:
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ؾاب٣ت بهظا  بٗض البدث والخٟخِل والاؾخٟؿاع مً بٌٗ ألا٧اصًمُحن اإلاسخهحن في البدىر والضعاؾاث اإلاُضاهُت لم ًخم الٗثىع ٖلى ٖىىان وال ٖلى صعاؾت

ظا ٌٗني ؤّن الباخثحن زُىا زُىة حضًضة، وؤياٞىا بلى  بت مً مىيٕى َظا البدث، َو البدىر الٗىىان، ول٨ً وحض بٌٗ الضعاؾاث والبدىر ال٣ٍغ

ضون مثل َظٍ الضعاؾاث والبدىر؛ ألّجها جٓهغ ؤزغ زُبت الجمٗت في ج٣لُل اإلا ت والضعاؾاث اإلاخٗل٣ت بهظا اإلاجا٫ قِئا حضًضا، والباخثىن ًٍا كا٧ل ألاؾٍغ

 ومضي ٞاٖلُتها بهظا الكإن، ومً ؤَم الضعاؾاث الؿاب٣ت خى٫ ؤَمُت زُبت الجمٗت مً الىاخُت الاحخماُٖت: 

ان، ؤزغ الخُابت و  -1 مت وخماًت اإلاجخم٘ مً الاهدال٫ الخل٣ي، وع٢ت بدثُت قاع٥ بها الباخث الض٦خىع عمًان بسخا١ الؼٍّ ؼ ألازال١ ال٨ٍغ ٔ في حٍٗؼ الٖى

اًت وػاعة الاو٢اٝ والكاون الضًيُت بٟلؿُحن ؾىت  لىمه، في اإلااجمغ الٗلمي اإلاى٣ٗض بٖغ ٠ ٖو م، والبدث ٦ما 2005ألاؾخاط اإلاكاع٥ في الخضًث الكٍغ

سخل٠ ًٖ بدثىا َظا في ٖضم اخخىاثه ٖلى الجاهب ا ؼ ألازال١، والبدث هٓغي ٣ِٞ، ٍو ٔ في حٍٗؼ  إلاُضاوي.ًٓهغ مً الٗىىان ٌكحر بلى ؤزغ الخُبت والٖى

غ: ٢امذ بيكٍغ وػاعة الكاون ؤلاؾالمُت وألاو٢اٝ والض -2 ٖىة وؤلاعقاص زُبت الجمٗت وصوعَا في جغبُت ألامت، لل٩اجب والباخث ٖبض الٛني ؤخمض حبر مَؼ

غة في الخُبت الىاجخت، 1422اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت، في ؾىت  - ا بلى الكغوٍ اإلاخٞى خ٩ىن مً ماثت وحؿٗحن وع٢ت، و٢ض جُغ١ الباخث هٍٓغ َـ، ٍو

ٔ والخُبت في البضء، و٦ما ًٓهغ بىيىح َى بُٗض ًٖ ٖىىان ومدخىي بدثىا.  ونٟاتها، وجُغ١ ؤًًا بلى ؤَمُت الٖى

ش)م٣ا٫ ٖلمي  -3 ا في خّل مك٨الجىا اإلاٗانغة، ميكىع ٖلى ؤلاهترهذ بخاٍع ان، بٗىىان: زُبت الجمٗت وؤزَغ ( 2017/ 1/ 27لل٩اجب مدمىص ببغاَُم الضٚو

ى م٣ا٫ نٛحر الدجم، وال ٌّٗض بدثا وال ٦خابت ؤ٧اصًمُت  .في صخُٟت اإلاضًىت، وهي صخُٟت ًىمُت جهضع ًٖ ماؾؿت اإلاضًىت للصخاٞت واليكغ، َو

ش)زُبت ال -4 ا في بنالح اإلاجخم٘، للض٦خىع نالح بً ٖبض هللا بً خمُض، م٣ا٫ ميكىع ٖلى مى٢٘ ملخ٣ى الخُباء، بخاٍع َـ(، وال 1431/ 29/4جمٗت وؤزَغ

 ٌّٗض بدثا في مجاله.

ىا، وهدً ٦باخثحن ٢مىا بىي٘ حملت مً ٓت، ول٨ً ال ٖال٢ت لها بمىيٖى ً ؤزغي جخدضر ًٖ الخُبت والخُباء واإلاٖى ىا٥ ٖىاٍو ألاؾئلت خى٫ ؤزغ  َو

ت، وويٗىا ل٩ل ؾاا٫ حملت مً الازخُاعاث، واإلاكاع٥ ٣ًىم بازخُاع حىاب مىاؾب للؿاا٫ اإلاُغوح خؿب ما ً ظٍ الخُبت في ج٣لُل اإلاكا٧ل ألاؾٍغ غاٍ، َو

.٤ ا مً الضعؾاث الؿاب٣ت، وهللا اإلاٞى  الخُىاث لم هَغ

 

 خطت البحث

 وحاءث زُت البدث ٧اآلحي: 

 الجمٗت، وجُغ١ الباخثىن ُٞه بلى اإلاؿاثل آلاجُت:  اإلابدث ألاو٫: زُبت

ا في ؤلانالح.  حٍٗغ٠ زُبت الجمٗت، وؤهىاٖها، وممحزاتها، وزهاثهها، وخ٨مها، وؤزَغ

ت وؤنىاٞها، ؾبل مٗال ت وماَُتها، ؤهىإ اإلاكا٧ل ألاؾٍغ ت، وجُغ١ ُٞه البدث الى: خ٣ُ٣ت اإلاكا٧ل ألاؾٍغ غ١ خلها.جتها اإلابدث الثاوي: اإلاكا٧ل ألاؾٍغ  َو

 ؤما اإلابدث الثالث ٣ٞض حاء ُٞه: مىهج البدث وؤلاحغاءاث اإلاىهجُت.

ت الاحخماُٖت وفي اإلابدث الغاب٘ ٖغى الباخثىن الىخاثج والىن٠ الخٟهُلي إلاٟغصاث اإلاكاع٦حن مً خُث: اإلاهىت، والكهاصة والٗمغ وم٩ان ؤلا٢امت والخال

 لالؾئلت. والجيـ وهخاثج الاؾخبُاهاث م٘ الجضو٫ الخىيُحي

 وحاء اإلابدث الخامـ وألازحر الظي ًخًمً الاؾخيخاحاث والخىنُاث واإلا٣ترخاث التي جىنل الحها البدث.

٤، ولبىت  ما َى زُىة ٖلى َظا الٍُغ
ّ
في َظا البىاء، وفي الخخام ه٣ى٫: بّن ما ٞخذ هللا به ٖلُىا ال ًم٨ً ؤْن ٩ًىن ٢ض ؤخاٍ باإلاىيٕى بخاَت جامت، وبه

 ؾبداهه ان ًهلح حمُ٘ ؤخىالىا.ووؿاله 

لى آله وصخابخه والخابٗحن ؤ ما٫، والهالة والؿالم ٖلى عؾىلىا مدمض ٖو  حمٗحن. والخمض هلل الظي بدمضٍ جخم الهالخاث، وجسلو الىُاث، وجغبى ألٖا

 

 املبحث ألاول: خطبت الجمعت

ن هللا ؾبداهه وحٗالى ٖلى ألامت ؤلاؾالمُت ؤْن حٗل لها م
َ
ــغ بها ًٖ الؿِئاث، بإ٢َل ًٖما بنَّ ِمً ِمج ًٟ ٨ ىاؾَم للخحراث والخؿىاث، جىا٫ بها ؤٖلى الضعحاث، وٍُ

ْم بها مً وٗمت، وطل٪ ًٞل هللا ًاجُه مً ٌكاء، وال عاّص لًٟله. ِٓ
ْٖ َ
 جىا٫ ُٖٓم ألاحغ، وجً٘ ًٖ هٟؿها ُٖٓم الىػع، ٞإ

ُِه ومً جل٪ اإلاىاؾم الُٗٓمت، ًىم الجمٗت الظي ٨ًٟي في بُان ًٞله ٖو ِٞ ْذ 
َٗ َ
ل
َ
ْىٍم َ ًَ ْحُر 

َ
ُٓم م٩اهخه وقإهه ٢ى٫ الغؾى٫ )نلى هللا ٖلُه وؾلم(:"ز

 َٖ ا ٣ُىُم الؿَّ
َ
ُِه ج ِٞ غَِج ِمْجَها َو

ْ
ز

ُ
ُِه ؤ ِٞ  َو

َ
ت َجىَّ

ْ
ْصِزَل ال

ُ
ُِه ؤ ِٞ ِل٤َ آَصُم َو

ُ
ُِه ز ِٞ ِت 

َٗ ُجُم
ْ
ْىُم ال ًَ ـُ  ْم

َّ
"الك

ُ
 .(1)ت
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ب هللا ٖلى ؤصائها ومً َظٍ اإلاجن ال٨بحرة في َظا الُىم ؤًًا ؤْن 
ّ
خظ٦غ الىاس ي، وعج قٕغ هللا ؾبداهه لٗباصٍ ُٞه زُبت الجمٗت، ٞحها ًخٗلم الجاَل، ٍو

.
ً
 ُٖٓما

ً
 وخًىعَا ؤحغا

ُت ٖامت،  -ؤي الخُبت –والجمٗت وزُبتها مً ؤٖٓم الكٗاثغ والىٗم التي ازخّو بها صًً الاؾالم وجمّحز بها ًٖ ٚحٍر مً ألاصًان، ٞهي  مىٖٓت ؤؾبٖى

ال–ال٣لىب الٛاٞلت، وحصخظ الهمم الٗالُت، وجهل الىٟىؽ بسال٣ها  جى٢ٔ  .(2)لخٗبض عبها ٖلى ٖلم وبهحرة -حل ٖو

ا٫ في نُاٚت ؾلى٥ الىاؽ والخإزحر ٞحهم في قتى اإلاجاالث، ٦ما لها الضوع الباعػ في زض ّٗ مت الضٖىة بلى هللا، ٞالخُبت قٗحرة مً قٗاثغ الاؾالم، ولها صوٌع ٞ

 الغؾى٫ )نلى هللا ٖلُه وؾلم( ٧ىؾُلت َامت مً وؾاثل الضٖىة ووكغ ؤلاؾالم وبباٙل عؾالت الخىخُض.خُث اَخم بها 

 

: حعزيف الخطبت لغت
ً
 أوال

٠ ال٩ل ب بيافي م٩ّىن مً ٧لمخحن: الخُبت والجمٗت، ول٩ل مجهما مٗنى مؿخ٣ل ًٖ آلازغ، لظل٪ هدخاج بلى حٍٗغ
ّ
مخحن بن مهُلح )زُبت الجمٗت( مغ٦

، زم 
ً
٠ اإلاهُلح اإلاغ٦ب مجهما.ؤوال  حٍٗغ

َبت ب٨ؿغ الخاء ٞهي َل
ْ
ُابت، وؤّما الِخُ

َ
َبت وز

ْ
ُ

ُ
َب ٖلى اإلاىبر ز

َ
ُ

َ
ل٣ى ٖلى اإلاىبر، ٣ًا٫: ز َبت بًم الخاء، هي ما ٣ًا٫ ٍو

ْ
ُ

ُ
 ب ه٩اح اإلاغؤة.ٞالخ

 ٖى
ّ
ى ألامغ الُٗٓم؛ ألّجهم ٧اهىا ال ًجٗلىجها بال  ضٍ.وهي مكخ٣ت مً اإلاساَبت، و٢ُل: مً الخُب َو

.
ً
َبت

ْ
ُبها ِزُ ُِ

َ
سخ ، وٍَ

َ
ب اإلاغؤة

ُ
ُ

ْ
ى ًس  َمْهَضُع الخُُب، َو

ُ
َبت

ْ
ُ

ُ
 حاء في تهظًب اللٛت:" والخ

ّؼ:  َُبى. و٢ا٫ الٟغاء في ٢ى٫ هللا حّل ٖو ِ
ّ
َؿاِء ﴿وِزُ ِ

ّ
َبِت الي

ْ
ًْ ِزُ : ﴾ِم

َ
َغة

َ
ًُ 235]الَب٣ َخَؿ

َ
ُه ل

ّ
ى بمجزلِت ٢ىل٪: به ب َو

ْ
ُ

َ
 َمْهَضٌع بمجزلت الخ

ُ
َبت

ْ
َضِة [، الِخُ ْٗ ال٣ِ

٫ٌ وآزغ".  ِمثل الّغِؾالت التي لها ؤوَّ
ُ
َبت

ْ
ُ

ُ
ؿت، ٢ا٫: والخ

ْ
ِجل

ْ
 (3)وال

ا بازخالٝ مٗ َبِت" بًم الخاء و٦ؿَغ
ْ
ُ

ُ
ى ال٨الم بحن مخ٩لم وؾام٘، ومىه اقخ٣ا١ "الخ اًبا" َو

َ
" و"ِزُ

ً
َبت

َ
اَ

َ
ىُحن، ٣ُٞا٫ في و٢ا٫ ناخب الصخاح: " ُمس

لحهم مً با َب" ال٣ىم ٖو
َ
ُ

َ
ٓت:"ز ت مً ماء بمٗنى مٛغوٞت وحمٗها اإلاٖى ٞغ ٍت" بمٗنى ميؿىزت ٚو

َ
ْسخ

ُ
" بالًم وهي ٞٗلت بمٗنى مٟٗىلت هدى "و

ً
َبت

ْ
ُ

ُ
ب ٢خل "ز

َب" اإلاغؤة بلى ا
َ
ُ

َ
ُُب" ال٣ىم بطا ٧ان َى اإلاخ٩لم ٖجهم، و"ز ُِ

َ
ى "ز َباُء" َو

َ
ُ

ُ
ٌُب" والجم٘ "الخ ُِ

َ
ٝغ ٞهى "ز ت ٚو ٌب" مثل ٚٞغ

َ
ُ

ُ
ل٣ىم بطا َلب ؤن ًتزوج "ز

اٌب"مجه
َّ
ُ

َ
ٌب" و"ز َِ ا

َ
" بال٨ؿغ ٞهى "ز

ُ
َبت

ْ
َبَها" والاؾم "الِخُ

َ
ُ

َ
خ
ْ
 .(4)م و"از

ُب 
ُ
ُ

ْ
س ًَ  ب٨ؿغ الخاء 

ً
َبت

ْ
َب اإلاغؤة في الى٩اح ِزُ

َ
ُ

َ
 و ز

ً
اَبت

َ
ُ

َ
 بًم الخاء و ز

ً
بت

ْ
ُ

ُ
َُب ٖلى اإلاىبر ز

َ
َب  وحاء في: مسخاع الصخاح:" ز

َ
ُ

َ
خ
ْ
بًم الُاء ٞحهما واز

َب مً باب ْ
ُ
ُ

َ
"ؤًًا ٞحهما و ز

ً
ُبا ُِ

َ
 .(5)ٝغ ناع ز

 

 ثاهيا: حعزيفها في الاصطالح

٠ للخُبت مجها:        َىا٥ حٗاٍع

ٓا وببالٚا" -1 ها ؤلامام الىىوي بإّجها:" ال٨الم اإلاال٠ اإلاخًمً ٖو  ، ل٨ً َظا ُٞه بحما٫.(6)ٖٞغ

ٟاث بإّجها: "الخُابت هي ٢ُاؽ مغ٦ب مً م٣ضماث م٣بىلت ؤو مٓىىهت مً -2 ها الجغحاوي في الخٍٗغ ٞغ ُب الىاؽ  ٖو شخو مٗخ٣ض ُٞه والٛغى مجها جٚغ

اّ"  .(7)ُٞما ًىٟٗهم مً ؤمىع مٗاقهم ومٗاصَم ٦ما ًٟٗله الخُباء والٖى

٤ الؿم٘ والبهغ مٗا" -3 ٣َهض به الخإزحر في الجمهىع ًٖ ٍَغ ًُ ً بإّجها: "ًٞ مً ٞىىن ال٨الم،  ّغٞها بٌٗ اإلاٗانٍغ  .(8)ٖو

ا مٗاهحها مخ٣اعبت  ٟاث وهدَى ذ بسهىنها، و٧ّل َظٍ الخٍٗغ ٠ نٍغ ٠ الخُبت ٖمىما، ؤّما زُبت الجمٗت ٞلم ًُل٘ الباخثىن ٖلى حٍٗغ وجضوع خى٫ حٍٗغ

 َٗ
َ
خ
ُ ْ
 في اإلا

ُ
َبت

ْ
ُ

ُ
خ

ْ
ِمُل لٗلهم جغ٧ىا طل٪ لىيىخها ٖىضَم، و٢ض حاء في: بضاج٘ الهىاج٘ في مٗغى ٦المه ٖلى ؤخ٩ام زُبت الجمٗت ٢ىله: "َوال

َ
خ

ْ
ك ٌَ ا 

َ
ِٝ اْؾٌم إلِا اَع

ْدِمُِض 
َ
  ٖلى ج

ُ
ْىَهِغٝ َُ ٦ِحِر لهم، َٞ

ْ
ظ ِٔ َوالخَّ

ْٖ َى
ْ
ُمْؿِلِمحَن َوال

ْ
اِء ِلل َٖ ِة ٖلى َعُؾىِلِه َوالضُّ

َ
ال َىاِء ٖلُه َوالهَّ

َّ
ِه َوالث

َّ
"الل ِٝ اَع َٗ

َ
خ
ُ ْ
٤ُ بلى اإلا

َ
ل
ْ
ُ

ُ ْ
 .(9) اإلا

.٠  للكغوٍ اإلاٗخبرة للخٍٗغ
ً
غا ٟا ص٣ُ٢ا مخٞى ظا بُان إلاٗىاَا خؿب اإلاخٗاٝع ٖلُه، ولِـ حٍٗغ  َو

ى مً ال٨الم اإلاخىالي الىأٖ باللٛت الٗغبُت ٢بُل نالة الجمٗت بٗض صزى٫ و ٣ًى 
َ
ل٣ ًُ ٢تها بيُت، ٫ ناخب ٦خاب؛ زُبت الجمٗت وؤخ٩امها ال٣ٟهُت: "هي ما 

 .(10)حهغا ٢ُاما م٘ ال٣ضعة ٖلى ٖضص ًخد٤٣ بهم اإلا٣هىص"

تراى واإلاىا٢كت، ٧لٟٔ )بال  مً الٖا
ً
٠ لِـ زالُا  لٛت الٗغبُت(؛ ألّن َظا لِـ مدل اجٟا١، بل َى مدل ازخالٝ بحن ؤَل الٗلم.وبٌٗ ٢ُىص و٧لماث الخٍٗغ

 

 ثالثا: حعزيف الجمعت ووجه حسميتها بذلك

غت في الؿب٘ في ٢ىله حٗالى:  
ُ
خدها، واإلاكهىع الًم، وبه ٢ ًْ ﴿الُجُمٗت: بًم اإلاُم وبؾ٩اجها ٞو الِة ِم ىِصَي ِللهَّ

ُ
ا ه

َ
ًَ آَمُىىا ِبط ِظً

َّ
َها ال حُّ

َ
إ ْىا بلى ًَ َٗ اَؾ

َ
ِت ٞ َٗ ُجُم

ْ
ْىِم ال ًَ

 َ٘ ُْ َب
ْ
ُعوا ال

َ
ِه َوط

َّ
ِغ الل

ْ
ً مً طل٪، والٟخذ لٛت بني 9]الجمٗت:﴾ِط٦ مؼة وُضَخ٨ت للم٨ثًر َُ [، وؤلاؾ٩ان جس٠ُٟ مىه، ووحه الٟخذ بإّجها ججم٘ الىاؽ، ٦ما ٣ًا٫: 
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جم٘ ٖلى ُحُمٗاث وُحَم٘، ٢ا٫ في لؿان الٗغب:"....والظًً ٢الىا ا  ٣ُٖل، وٍُ
ٌ
َؼة

َ ُ
 إلا

ٌ
َمؼة َُ ْجم٘ الىاَؽ ٦ما ٣ًا٫ عحل  ًَ هه 

َ
ت طَبىا بها بلى ِنٟت الُىِم ؤ َٗ لُجُم

ٍ٘ و٢ُل الُجْم  ْجم٘ ٖلى ُحُمٗاث وُحَم ُغوبِت ؾّمي بظل٪ الحخمإ الىاؽ ُٞه وٍُ َٗ ى ًىم ال ى الُجْمٗت والُجُمٗت والُجَمٗت َو ٗت ٖلى جس٠ُٟ الُجُمٗت ُضَخ٨ت َو

جها ججم٘ ال
َ
ِخ٪"والُجَمٗت أل ًَ الىاؽ وعحل ُضَخ٨ت ٨ًثر الطَّ ْٗ ِثر ل

ْ
٨ ًُ ىت  َٗ ُ

 ٦ما ٢الىا عحل ل
ً
 .(11)ىاؽ ٦ثحرا

ُ٘ وبن قئذ ٢لذ  جم٘ ٖلى ُحُمٗاٍث وُحَم٘ واإلاسجض الَجاِم ِت بؿ٩ىن اإلاُم ويمها ًىم الٗغوبت ٍو َٗ مسجض الجام٘ وحاء في: مسخاع الصخاح: "ًىم الُجُم

 .(12)ن بمٗنى مسجض الُىم الجام٘ وخ٤ الص يء ال٣ُحن ألن بياٞت الص يء بلى هٟؿه ال ججىػ بال ٖلى َظا الخ٣ضًغ"باإلياٞت ٣٦ىل٪ خ٤ ال٣ُحن والخ٤ ال٣ُح

٣ا٫ بّن َظا الُىم ٧ان ٌؿمى في الجاَلُت بـ )ًىم الٗغوبت(، وه٣ل ابً حجغ في ٞخذ الباعي الاجٟا١ ٖلى طل٪ ، وؾماٍ بظل٪ ٦ٗب بً لاي، ٩ٞاهذ (13)ٍو

 بٗض ؤلاؾالم٢َغل ججم٘ الُه ُٞه، 
ّ
ٗٓهم، و٢ُل: لم ٌؿم بُىم الجمٗت بال  .(14)ُٞسُبهم َو

 وؤّما ؾبب الدؿمُت ٞخٗضصث ألا٢ىا٫ ُٞه: 

ه ٢ُل له ألّي ش يء ؾمي ًىم الجمٗت؟ ٢ا٫: " -1
ّ
ؿخضلىن بما عوي)نلى هللا ٖلُه وؾلم( ؤه حَها ؤّن هللا ؾبداهه حم٘ ُٞه زل٤ آصم)ٖلُه الؿالم( َو ِٞ  

نَّ
َ
أِل

 
ُ
َُىت َِ ْذ 

َٗ ِب
ُ
ا َ َٖ ًْ َص  َم

ٌ
ت َٖ اٍث ِمْجَها َؾا َٖ ِر َؾا

َ
ال

َ
 َوِفي آِزِغ ز

ُ
ت

َ
ك

ْ
َبُ

ْ
حَها ال ِٞ  َو

ُ
ت

َ
ث ْٗ َب

ْ
 َوال

ُ
ت

َ
٣ ْٗ حَها الهَّ ِٞ ِبَُ٪ آَصَم َو

َ
ُه" ؤ

َ
حَها اْؾُخِجَُب ل ِٞ ؼَّ َوَحلَّ  َٖ َه 

َّ
 .(15)الل

ا"و٢ا٫ ابً ٦ثحر في ؾبب حؿمُتها:" وبهما ؾمي ًىم الجمٗت ألهه حم٘ ُٞه زل٤ الؿمىاث و -2  وؤ٢ىا٫ ؤزغي. (16)ألاعى وؤويى في ٧ل ؾماء ؤمَغ

 

 رابعا: جاريخ الخطابت بشكل عام

ظ٦غ ؤّن الُىهاهُحن َم ؤو٫ َمً اٖخنى بهظا الًٟ، خُث  ؤ٢ضم ؤعؾُى ٖلى ًٞ الخُابت َى مً ؤ٢ضم الٟىىن ألاصبُت، بط ؤّجها ؤؾب٤ في الٓهىع مً الكٗغ، ٍو

ت والاؾخضاللُت، زّم ٧ان لهظا الًٟ ْهىع في الٗهغ الجاَلي، بط حىذ الجاَلُىن بلى اؾخسضام السج٘ صعاؾتها، وجدضر ًٖ الخُابت ال٣ًاثُت  والاؾدكاٍع

 في ٖباعاث زُبهم، خُث ٌّٗض ؤؾلىب السج٘ مً ؤؾالُب البالٚت ٖىض الٗغب.

لم( في الضٖىة بلى الضًً ؤلاؾالمي، وفي اإلاىاؾباث وفي الٗهغ ؤلاؾالمي جُىعث نىع الخُابت، وحٗضصث ؤٚغايها، واؾخٗملها الغؾى٫)نلى هللا ٖلُه وؾ

 .(17)ؤلاؾالمُت، ومً بُجها زُبت الجمٗت، واؾخسضمها )نلى هللا ٖلُه وؾلم( في صٖىة ٢ىمه بلى ؤلاؾالم في م٨ت واإلاضًىت

 

 خامسا: حكم خطبت الجمعت

 ؾىت ٞخصح الهالة بضون زُبت؟ وطل٪ ٖلى ٢ىلحن:ازخل٠ ال٣ٟهاء في خ٨م الخُبت لهالة الجمٗت َل هي قٍغ لها ٞال جصح بضوجها، ؤو 

ى الصخُذ ٖىضَم، والكاُٞٗت، والخىابلت  .(18)ال٣ى٫ ألاو٫: ؤنَّ الخُبت قٍغ للجمٗت، وبهظا ٢ا٫ الخىُٟت، وحمهىع اإلاال٨ُت َو

 ال٣ى٫ الثاوي: ؤّن الخُبت ؾىت للجمٗت.

ى مغوي ًٖ ؤلامام مال٪، وبه ٢ا٫ بٌٗ ؤص  .(19)خابه، وبه ٢ا٫ ابً خؼموبه ٢ا٫ الخؿً البهغي، َو

غي ًهلي وججىػ نالة الجمٗت ٖىض البهغي وابً خؼم بٛحر زُبت، ٞةْن زُب الجمٗت نالَا ع٦ٗخحن، وبْن لم ًسُب نالَا ؤعبٗا، وعواًت زاهُت ًٖ البه

 ع٦ٗخحن ٖلى ٧ل خا٫.

 . (20)وصلُل ؾيُتها َى ؤّجها نالة ُٖض، ٞلم حكتٍر لها الخُبت، ٦هالة ألايحى

ي" ِ
ّ
َنل

ُ
ُخُمىِوي ؤ ًْ َما َعؤَ

َ
ىا ٦

ُّ
ْىِلِه: "َنل

َ
٢ َ٘ َم َم

َّ
ِه َوَؾل ُْ لَ َٖ ُه 

َّ
ى الل

َّ
ُه َنل

ُ
ل ْٗ ِٞ ُجْمُهىِع 

ْ
ٍت، (21)َوَصِلُل ال َٗ ْ

اَن َع٦
َ
َبٍت َم٩

ْ
ُ

ُ
ل ز

ُ
ْحِن، َو٧

َ
خ َٗ ْ

٦ اَم الغَّ
َ
ا ُم٣

َ
٢َُِمخ

ُ
ْحِن ؤ

َ
َبخ

ْ
ُ

ُ
خ

ْ
، َوأِلنَّ ال

 
َ
ال

ْ
ز
ْ
اإل

َ
َما ٧ َُ ٫ ِبِةْخَضا

َ
ال

ْ
ز
ْ
اإل

َ
ْحِن.ٞ

َ
خ َٗ ْ

٦  ٫ ِبِةْخَضي الغَّ

 .(22)و٦ظل٪ اؾخض٫ الجمهىع بما عواٍ ٖبُض هللا ًٖ هاٞ٘ ًٖ ٖبض هللا ٢ا٫: "٧ان الىبي)نلى هللا ٖلُه وؾلم( ًسُب زُبخحن ٣ًٗض بُجهما"

ْىِم ا﴿و٦ظل٪ اؾخض٫ الجمهىع ب٣ىله حٗالى:  ًَ  ًْ ِة ِم
َ

ال ىِصَي ِللهَّ
ُ
ا ه

َ
ًَ آَمُىىا ِبط ِظً

َّ
َها ال حُّ

َ
إ ْىُخْم ًَ

ُ
ْم ِبْن ٦

ُ
٨

َ
ْحٌر ل

َ
ْم ز

ُ
ِل٨

َ
َ٘ ط ُْ َب

ْ
ُعوا ال

َ
ِه َوط

َّ
ِغ الل

ْ
ْىا بلى ِط٦ َٗ اْؾ

َ
ِت ٞ َٗ ُجُم

ْ
ل

ُمىَن 
َ
ل ْٗ

َ
ِه ﴿[، واإلا٣هىص ب٣ىله حٗالى: 9]الجمٗت:﴾ح

َّ
ِغ الل

ْ
م  ﴾بلى ِط٦ دغَّ

ُ
ؤي: الهالة، و٢ُل: الخُبت واإلاىأٖ، ٢اله ؾُٗض بً حبحر، والضلُل ٖلى وحىبها ؤّجها ج

دّغِم اإلاباحالبُ٘ ًُ  .(23)، ولىال وحىبها ما خّغمْخه، ألّن اإلاؿخدب ال 

ه جغ٦ها في خُاجه.  -وهللا ؤٖلم-والغاجح 
ّ
ه)نلى هللا ٖلُه وؾلم( لم ًظ٦غ ٖىه ؤه

ّ
 عؤي الجمهىع في ؤّن زُبت الجمٗت واحبت؛ أله
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 سادسا: خصائص ومميزاث خطبت الجمعت

غ في ؤي هٕى مً ؤهىإ الخُب ألازغي، خُث بّجها جمثل قٗحرة مً قٗاثغ ؤلاؾالم، وجخم في حّى بّن زُبت الجمٗت جخمحز بمؼاًا، وجسخو  بسهاثو ال جخٞى

ال، ٦ما ؤّجها جخمحز بىحىب ؤلاههاث  اٖت هللا حل ٖو ه في نالة َو
ّ
كٗغ اإلاؿلم ُٞه ؤه بلى الخُُب مً مهُب زاق٘ جتهُإ ُٞه الىٟىؽ للخل٣ي والاؾخمإ، َو

ض ً، ٖو  م الاوكٛا٫ ٖجها، مّما ًٟغصَا ًٖ ؾاثغ الخُب، واإلادايغاث، والىضواث التي ال ًىُب٤ ٖلحها الخ٨م الكغعي هٟؿه.٢بل الخايٍغ

ظا ًمثل مؿا٢ ، ٟٞي الٗام الىاخض ٌؿخم٘ اإلاهلىن الزيخحن وزمؿحن زُبت، َو ت والخ٨غاع في ٧ل ؤؾبٕى ا صعاؾُا وجخمحز زُبت الجمٗت ؤًًا باالؾخمغاٍع

ا حلُلت، وزمغاتها ُٖٓمت. مخ٩امال، ٞةطا ؤخؿً  بٖضاصَا ٧اهذ آزاَع

ب٣اتهم الٗلمُت، والاحخماُٖت، ٞةّن الخُُب في زُبت ا اتهم َو ً بلحها، وبازخالٝ مؿخٍى لجمٗت وجخمحز زُبت الجمٗت بلى حاهب طل٪ بدىٕى الخايٍغ

ظا الخىٕى ٌٗني جظلُ ل ال٣ٗباث التي جدى٫ صون جىُٟظ َغاث٤ ؤلانالح الاحخماُٖت، ًساَب حمُ٘ ٞئاث اإلاجخم٘، وال ًمّحز الخًىع ٖلى ٞئت صون ؤزغي، َو

٠ والغثِـ ٧لهم مساَبىن في آن واخض، وٍىيٗىن ؤمام مؿاولُاتهم، ٞال جساَب ٞئت مجه م في ٞةّن الٗامل وناخب الٗمل، والُالب واإلاٗلم، واإلاْى

 ُٚاب الٟئت ألازغي، وال جدمل اإلاؿاولُت ٖلى ٞئت مجهم صون ألازغي.

 .(24)مام ابً ال٣ُم)عخمه هللا( في ػاص اإلاٗاص زهاثو ًىم الجمٗت وؤونلها بلى زالر وزالزحن زهُهتوط٦غ ؤلا  

 

 سابعا: دور خطبت الجمعت وأثزها في إلاصالح

، ٞالخُابت لها ٢ىاٖضَا، ومٗاإلاها وآصابها ويىابُها  التي ًيبغي ؤن ًدغم ؤلاوؿان ال ٌّٗض زُُبا بمجغص نٗىصٍ اإلاىبر، وبل٣اثه للخُبت ومساَبت الجمٕى

ضاص والخدًحر، والٗلم والث اٖال ومازغا، ٞال بض ؤن ًإزظ بدٔ واٞغ مً اإلاغان واإلاماعؾت والخإَل وؤلٖا ت، ٖلحها الخُُب ختى ٩ًىن هاجخا ٞو ٣اٞت اإلاخىٖى

ل٠
ُ
ا٫، بل ٧ ّٗ ا وصوعَا ؤلاًجابي والٟ خابٗها الجمهىع بؿبب جإزحَر الم ٍو الخُُب مً ٢بل الجماَحر واإلاهلحن بةل٣اء  ٨ٞم مً زُب جىا٢لتها وؾاثل ؤلٖا

٣ت جإزحرا بالٛا، ٦ما لها الضوع ؤلاًجابي في الجمهىع، وم٘ بالٜ ألاؾ٠ ًىحض بٌٗ الخُباء  الخُبت في الجام٘، بطا القّ٪ ؤّن للخُُب الىاجح والخُبت اإلاٞى

 في وا٢ٗىا الخالي ال جإزحر لخُبهم في الىاؽ واإلاجخم٘.

م مً الخإزحر  لى الٚغ الم بإهىاٖها في ؤٞغاص اإلاجخم٘، ٞةّن مً الباخثحن مً ًظَب بلى ؤّن الخضًث اإلاباقغ بحن ألاشخام، واإلاساَبت  ٖو ال٨بحر لىؾاثل ؤلٖا

ضة، ؤو اإلا ً ؤ٦ثر مً الاؾخمإ بلى ؤلاطاٖت، ؤو مكاَضة الخلٟاػ، ؤو ٢غاءة الجٍغ  . (25)ل٪جلت وهدى طاإلاباقغة جاصي بلى حُٛحر آلاعاء، والخإزحر في آلازٍغ

 هدُجت بدث ؤحغي في مهغ خى٫ جإزحر زُبت الجمٗت ٩ٞاهذ ٧اآلحي: (26)ووكغث مجلت البُان 

 بما ٣ًىله الخُُب، وط٦غ 78ؤٞاص 
ً
هم ًخإزغون صاثما  بما ٣ًىله الخُُب. واج٤ٟ م٘ ؤخض زُباء اإلاؿاحض ٖلى ؤن ًسُب ًٖ 71% ؤجَّ

ً
% ؤجهم ًلتزمىن صاثما

 ت وبٗضَا، ٧اهذ الىدُجت:الغبا، ٞإحغي اؾخٟخاء ٢بل الخُب

ىن اإلاٟهىم الصخُذ للغبا، وبٗض الخُبت اعجٟٗذ اليؿبت بلى 85 -ؤ  %.97% ٧اهىا ٌٗٞغ

ىن ٣ٖىبت اإلاغابي، وبٗض الخُبت اعجٟٗذ اليؿبت بلى 33 -ب  % .59% ٧اهىا ٌٗٞغ

ت جخٗامل بالغبا، وبٗضَا اعجٟٗذ اليؿبت بلى 71 -ج  %.94% ٧اهىا ٌٗلمىن ؤنَّ البىى٥ اإلاهٍغ

 %.64% ٧ان ًًٟل الاؾدثماع في البىى٥ ؤلاؾالمُت، وبٗض الخُبت اعجٟٗذ اليؿبت بلى 50 -ص

ً بتر٥ الغبا، 34هدُجت الخُبت:  -َـ  % ؾ٣ُاومىن ؤي ٖمل عبىي.31% ؾِىصخىن آلازٍغ

ا حُٗي صاللت ناص٢ت ؤنَّ زُبت الجمٗت لها جإزحر حُض ٖلى اإلاهلحن، وطل٪ خحن ًجضو  حَر  ن الخُُب اإلاازغ.بّن َظٍ الضعاؾت ٚو

 

 املبحث الثاوي: املشاكل ألاسزيت

َا، واإلاهضع ؤلاوؿان ٧اثً بحخماعي بُبٗه، الًم٨ىه الِٗل بال صازل ألاؾغة التي حٗض اإلاىٓىمت ألاؾاؾُت للمجخم٘ البكغي، ٞهي الخايً الغثِـ ألٞغاص

 ًۡ له: ﴿َوِم  ألاؾاس ي للؿٗاصة والاؾخ٣غاع، ٢ا٫ ؾبداهه وحٗالى في مد٨م ججًز
 ً
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م َبِىحَن ٞاألؾغة ؤَم ع٧اثؼ اإلاجخم٘ في ؤلاؾالم، وؤؾاؾه واللبىت ؤو الخلُت ألاو 
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ألاولى التي تهضٝ بلى اإلاداٞٓت ٖلى الىٕى ؤلاوؿاوي، وج٣ىم ٖلى اإلا٣خًُاث التي ًغجًحها ال٣ٗل الجماعي وال٣ىاٖض التي ج٣غعَا  وهي "الىخضة الاحخماُٖت

 لجمُ٘ الىٓم"
ً
ٗخبر هٓام ألاؾغة هىاة اإلاجخم٘، لظل٪ ٧ان ؤؾاؾا  .(27)اإلاجخمٗاث اإلاسخلٟت، َو

ظٍ اإلاىٓىمت الاحخماُٖت اإلاهمت ٢ض ًخٗغى ؤخُاها بلى ت  َو ا، وجاصي بالجهاًت بلى جهضٖها وج٨٨ٟها، واإلاكا٧ل ألاؾٍغ مكا٧ل ًم٨ً ؤن تهّضص زباتها واؾخ٣غاَع

ش ْهىعَا بلى ٖهض ؤو٫ زالث٤ هللا ؾبداهه وحٗالى )آصم ٖلُه الؿالم (، ٞمىظ ؤن لِؿذ ولُضة َظا الٗهغ، بل ًغح٘ ؤنلها بلى ػمً بُٗض، خُث ٌٗىص جاٍع

ت، ومٗلىم ؤن ؤو٫ بظعة زالٝ وجٟغ٢ت ٧اهذ بحن ابني آصم ٖلُه زل٤ هللا ؾبداهه وحٗالى ؤبا ا ت وحضث اإلاكا٧ل ألاؾٍغ ت آصم وعػ٢ه الؼوحت والظٍع لبكٍغ
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٣ِحَن﴾]اإلااثضة: خَّ
ُ ۡ
، والخؿض ٧ان وال ًؼا٫ مً ؤزُغ ؤؾباب و٢ٕى اإلاكا٧ل (28)[، بطن ٞإو٫ مك٩لت خضزذ بحن ابني آصم بؿبب الخؿض ٦ما ٣ًى٫ اإلاٟؿغون27ٱإلا

 بحن ؤٞغاص ألاؾغة واإلاجخم٘.

جب الاهدباٍ ا التي جسلى مً اإلاك٨الث، ٞالهغإ ٖملُت جٟ ٍو اٖل بلى ؤّن الضاعؾحن لىٓام ألاؾغة والٗال٢اث صازلها ال ًىٓغون بلى ألاؾغة الؿُٗضة باٖخباَع

غ (29)خخمُت ألي حماٖت حِٗل يمً خّحز م٩اوي، وجغبُها ٖال٢اث زانت مكتر٦ت
ّ
في وي٘ ، بل ألاؾغة الؿُٗضة هي التي حؿعى للخٛلب ٖلى مكا٧لها، وج٨ٟ

 الخلى٫ اإلاىاؾبت لها.

ىا٥ الٗضًض مً ألاؾباب التي جاصي بلى بخضار اإلاكا٧ل بحن ؤٞغاص ألاؾغة الىاخضة، ٧ال٣ٟغ واإلاؿخىي الخٗلُمي وي٠ٗ الالتزام الضًني،  حر طل٪ مً َو ٚو

 ٞترا١.ألاؾباب التي جاصي بلى خضور قغر في ٖال٢ت ألاٞغاص بًٗها ببٌٗ، بل ؤخُاها جاصي بلى الاهٟها٫ والا 

ت بك٩ل ؤوضح مً زال٫ الى٣اٍ الخالُت: م٨ىىا حؿلُِ الًىء ٖلى اإلاكا٧ل ألاؾٍغ  ٍو

: حقيقت املشاكل ألاسزيت وماهيتها
ً
 أوال

ها بإجها: "اإلاىا٠٢ واإلاؿاثل الخغحت اإلادحرة ت مسخلٟت، ٞمجهم مً ٌٗٞغ ت مً ؤوحه هٟؿُت واحخماُٖت وؾلى٦ُت وجغبٍى  التي جىاحه حٗٝغ اإلاك٨الث ألاؾٍغ

ٟه م٘ هٟؿه وم٘ اإلاجخم٘ الظي ٌِٗل ُٞه" ُّ اٖلُخه وبهخاحه ومً صعحت ج٨ خه ٞو  .(30)الٟغص ٞخخُلب مىه خال، وج٣لل مً خٍُى

ىا٥ ؤًًا مً ٌٗٝغ اإلاك٩لت ت بإجها: "خالت الاحخماُٖت َو  ؤو ًٖى ألاؾغة الٟغص ٖىض مكبٗت ٚحر ٖلى خاحت التي جترجب والخاعجي الضازلي الازخال٫ مً ألاؾٍغ

ت ت ؤهماٍ ؾلى٧ي همِ ٖلحها ًترجب ألاٞغاص، بدُث مجمٖى ت الٟغص ؤو ٖجها ٌّٗبر ؾلى٦ُت ؤو مجمٖى  الاَضاٝ م٘ جدىافى ب٨ُُٟت مٗه اإلاخٗاملحن ألاٞغاص مجمٖى

" اإلاجخمُٗت وال  .(31)حؿاًٍغ

ت ٖباعة ًٖ الخاالث ٚحر الُبُُٗت التي جىاحه ألاؾغة بك٩ل ٖام ؤو ؤخض ؤٞغ  دضثها ؤؾباب صازلُت ؤو بطن ٞاإلاك٨الث ألاؾٍغ
ُ
اصَا ٖلى وحه الخهىم، ج

، ؤو جدّض مً الخىانل ؤلاًجابي ُٞما بُجهم.
ً
 زاعحُت، وجازغ ٖلى ٖال٢تهم ببٌٗ ؾلبا

 

: أهىاع املشاكل ألاسزيت وأصىافها
ً
 ثاهيا

ت: ٣ا لخهيُٟاث مسخلٟت، ٞمً ؤَم ؤهىإ اإلاكا٧ل ألاؾٍغ ت ٞو  جهى٠ اإلاك٨الث ألاؾٍغ

غ١ اهٟٗالهم اججاٍ الٓغوٝ اإلادُُت.اإلاكا٧ل  -ؤ ت، َو َُّ ت والٗهب َُّ باًً في خاالث ؤٞغاص ألاؾغة اإلاؼاح ٟؿُت والاهٟٗالُت: التي حٗىص للخَّ  الىَّ

٣ت وكإة وجغبُت ٧ٍلّ مجهما. -ب  الزخالٝ ٍَغ
ً
ً في الٗاصاث والخ٣الُض، جبٗا  اإلاكا٧ل الث٣اُٞت: وهي هدُجت ازخالٝ ألابٍى

ت.اإلاكا٧ل الا٢خهاصً -ج ُّ ت ؤو زاعح ُّ  ت: وهي بؿبب جضَىع الىي٘ اإلاالي لألؾغة، ؾىاًء بؿبب ٖىامل صازل

 اإلاكا٧ل الّصخُت: مثل ألامغاى اإلاؼمىت ؤو ألامغاى الٗاعيت التي جىاحه ؤخض ؤٞغاص ألاؾغة. -ص

ال٢ت الىالضًً ببًٗهم. -ٌ  اإلاكا٧ل الاحخماُٖت: بؿبب ٖال٢ت ألاؾغة بإ٢اعب الىالضًً ٖو

ها، مّما ًاصي بلى وحىص زالٝ صازل ألاؾغةمكا٧ل ألا  -و ص ألاصواع وجهاٖع  .(32)صواع الاحخماُٖت: وطل٪ بؿبب ٖضم ويىح صوع ٧ل ٞغص صازل ألاؾغة، وحٗضُّ

حٗىص بلى  و اإلاك٨الث اإلاا٢خت والٗابغة واإلاك٨الث الضاثمت: وهي التي حٗىص ألؾباب ما٢خت وػاثلت، ٦خٛحر مؿخىي الضزل ؤو وحىص مغى ًم٨ً مٗالجخه، ؤ -ي

جدخاج بلى  حٗغى ٞغص مً ألاؾغة ألخض ألامغاى اإلاٗضًت والضاثمت ٧الؿ٨غي ويِٛ الضم والٗمى وألامغاى ال٣ٗلُت اإلاخٟكُت ب٨ثرة في َظا الٗهغ، والتي

 ٖىاًت مؿخمغة ونٝغ ؤمىا٫ َاثلت.
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ت : ؤؾباب اإلاكا٧ل ألاؾٍغ
ً
 زالثا

ت لِؿذ ٧لها ْاَغة، بل مجها ما هي زٟ ا، ؤو ٢ضعة ؤٞغاص ألاؾغة وحٗاوجهم ُٞما بُجهم لخلها، ؤو بزٟائها والدؿتر اإلاكا٧ل ألاؾٍغ ُت ؤّما بؿبب نٛغ حجم جإزحَر

 ٖلحها، ومجها ما َى ْاَغ ال ًم٨ً الدؿتر ٖلحها ٧اٞترا١ الؼوححن )الُال١( ؤو ٖهُان ألاوالص واهدغاٞهم.

ما هي خهُلت الؿلى٥ الظي ًهضٍع ألا 
ّ
 ؤّن الؿعي لخدضًض ؤؾباب مدضصة واإلاكا٧ل التي جىاحه ألاؾغة به

ّ
٣ا لُبُٗت اإلاك٩لت التي جىاحههم، بال ٞغاص ٞو

ىا؛ ألن الؿلى٥ جٟاٖل بحن مُُٗاث ؤؾاؾُت جدؿم بالظاجُت والٟغصًت التي جمحز ٧ل شخهُت ًٖ ألازغ  ُّ َ 
ً
ي، وبحن وواضخت للؿلى٥ ؤلاوؿاوي لِـ ؤمغا

 ٖىامل مخٛحرة جبٗا للٓغوٝ الؼماهُت واإلا٩اهُت.

ظ وؿاوي ٍ الٗىامل لِؿذ مً قإجها ؤن جدضر صوما هٟـ ألازغ لضي الٟغص هٟؿه، وطل٪ ما ًجٗل ؤلاخاَت بهظٍ اإلاُُٗاث والٗىامل اإلاؿببت للؿلى٥ ؤلاَو

ؼصاص ألامغ ح٣ُٗضا ٖىض صعاؾت همِ الٗال٢ت صازل ألاؾغة إلاا جخمحز به مً ح٣ُٗض وجضازل وجٟاٖل صازلي وزاعجي، لظا ٞٗغى ؤؾباب  ٖملُت م٣ٗضة، ٍو

م، وجدخمل جٟؿحراث وجدلُالث مسخلٟت خؿب عؤي  هل ألاؾباب بًٗها ًٖ بٌٗ ؤمغ هٓغي ٣ِٞ ومٗغى للى٣ض والخ٣ٍى ت ٞو اإلاك٨الث ألاؾٍغ

ض الخىنل بلُه في َظا اإلابدث َى جدضًض بٌٗ ألاؾباب الٓاَغة اإلااصًت بلى خضور اإلاكا٧ل في ألاؾغة ٦ما ؤقاع بلحها بٌٗ(33)الباخثحن  ، والظي هٍغ

 الباخثحن، ومجها ٖلى ؾبُل اإلاثا٫:

ضم الالتزام الخام بالخٗالُم الضًيُت: ّمما ال قّ٪ ُٞه ؤّن الضًً ؤلاؾالمي َى زحر مىحه لإلوؿان في هٟؿه وفي حٗامالجه م٘  - ؤ مدُُه، ال٣هىع ٖو

ٟٕغ مً ٖامل ال٣هىع في الالتزام الضًني وبّن ؤّي ٢هىع في الالتزامبالخٗالُم ؤلاؾالمُت مً قإهه ؤن ًى٨ٗـ ٖلى جىحهاث الٟغص وؾلى٦ه، وجخ

ضم  ٗت في بىاء ألاؾغة، وي٠ٗ الىإػ الضًني والبٗض ًٖ مىهج ؤلاؾالم ٖو ٖضة ٞغوٕ ؤو ٖضة ٖىامل ؤزغي، مجها: )ٖضم الالتزام بإؾـ الكَغ

ت، والجهل بخٗالُم الضًً الخانت ب٣ىاٖض وؤؾـ اؾخ٣غاع ألاؾغة وؾ ٗاصتها، والٛؼو ال٣ٗضي وال٨ٟغي مً جُب٤ُ خضوص هللا في الٗال٢اث ألاؾٍغ

ت ٖلى اإلاجخم٘ اإلاؿلم والؿعي لهضم ؤؾـ ألاؾغة(.  ٢بل ؤصخاب ال٣ٗاثض البكٍغ

ت، وؤلاهدغاٝ ًٖ ال٣ُم ؤلاؾالمُت مً قإهه ؤن ًهبذ ؾبب - ب ت ؾٍى  ال٣هىع في الىىايي ألازال٢ُت: ٞاألزال١ صٖامت ؤؾاؾُت في بىاء ٖال٢ت ؤؾٍغ

٦ـٛلبت اإلااصًاث وؾُُغة اإلاهالح الصخهُت التي ج٣ام ألاؾغة ٖلى ؤؾاؾها ؤخُاها، وؾىء الخل٤ الظي ًضٞ٘  جىجغ الٗال٢ت وخضور اإلاكا٧ل،

ً والخطخُت مً ؤحلهم.  بالٟغص بلى البٗض ًٖ الخلم ومدبت آلازٍغ

ت بك٩ل ٖا - ث م، بط ًٟغػ الٗضًض مً ال٣هىع في الىىايي الىٟؿُت: جى٨ٗـ آزاع َظا الىٕى مً ألاؾباب ٖلى الجى ألاؾغي والٗال٢اث ألاؾٍغ

م٨ً مالخٓت جل٪ اإلاكا٧ل مً زال٫ ْهىع بقاعاث، ؤَمها: حٗغى ؤٞغاص ألاؾغة لإلنابت  اإلاك٨الث الاهٟٗالُت والؿلى٦ُت صازل ألاؾغة، ٍو

مجاالث الخُاة  باألمغاى الىٟؿُت الٗهبُت، والخباًً ال٨ٟغي والٗاَٟي بحن ألاٞغاص، ويٍٛى الخُاة التي حؿببها الىمى والخ٣ضم الخًاعي في

ضم بقبإ الخاحاث الىٟؿُت اإلاسخلٟت ألٞغاص ألاؾغة.  اإلاسخلٟت، وحهل الىالضًً بسهاثو الىمى إلاغاخل الٗمغ اإلاسخلٟت لألَٟا٫، ٖو

ت مً ٢بل الىالضًً بلى ْهىع مك٨الث مخٗضصة،  بل ٌؿاَ - ر ت: ٢ض ًاصي جبني ؤهماٍ مُٗىت مً ألاؾالُب التربٍى م في ال٣هىع في الىىايي التربٍى

ت هدُجت للخسلي ؤو الخ٣هحر في ؤخض حىاهب التربُت اإلاسخلٟت، ٞإي ج٣هحر في جغبُ ت، وطل٪ ٧ايُغاب الٗال٢اث ألاؾٍغ اصة اإلاكا٧ل ألاؾٍغ ت ٍػ

ج ؤٞغاص للمجخم٘ ٌٗاهىن مً ال٣هىع في ؤخض الجىاهب اإلاسخلٟت للتربُت، و٦ظل٪ ًيخج ٖىه ؤه ماٍ ٚحر ألابىاء ٖلى ال٣ُم ؤلاؾالمُت ًاصي بلى جسٍغ

ضم الاجٟا١ ٖلى ؤؾلىب مىخض في الخيكئت، ؤو ؤلاَما٫ والىبظ و  ت، ٦ىمِ ال٣ؿىة والدؿلِ، ؤو الخماًت الؼاثضة لألوالص، ؤو الخظبظب ٖو ٖضم ؾٍى

ت مً ٢بل الىالضًً. ضم خهىلهم ٖلى مٗاملت مدؿاٍو  الاؾخجابت لخاحاث ألاوالص، ؤو همِ الخٟغ٢ت بُجهم ٖو

٣ه - ج ؼا للمك٨الث، ؤو ًدغى ٖلحها، ومً ألاؾباب الاحخماُٖت: ٍو ض بها اإلادُِ الاحخماعي لألؾغة وؤٞغاصَا، والظي ًم٨ً ؤن ٌك٩ل جضُٖما وحٍٗؼ

خماص ٖلى الخضم، واإلاك٨الث ؤلا٢خهاص : الخٛحراث الاحخماُٖت التي حؿببها الخ٣ضم الخًاعي وزغوج اإلاغؤة للٗمل، والٖا
ً
ًت، َظٍ ألاؾباب ؤًًا

الم بك٩ل ٖاموجإزحر ألا٢اعب وألانض٢اء ، اإلا٣غوء، (34)، والخإزحراث الؿلبُت لىؾاثل ؤلٖا الم بمسخل٠ وؾاثلها: اإلاغجي، اإلاؿمٕى ، وؤلٖا

ىا٥ الكغ ال٨ثحر  ا، ؾالح طو خّضًً، َىا٥ الخحر ال٣لُل مجها بطا ؤؾخسضمذ بك٩ل َاصٝ، َو حَر والخ٨ىلىحُاث الخضًثت في مجا٫ ؤلاهترهذ ٚو

ص ؤٞغاص اإلاجخم٘ وباألزو الكباب، ٞهىا٥ الٗضًض مً الطخاًا بؿبب ٖغى مؿلؿالث الكغ وػٕع الٟتن ٞحها ٖىضما ٩ًىن مىحها بهضٝ بٞؿا

ىهُت بلى الُال١ وج٨ٟ٪ ألاؾغ، وؤخُاها بلى جٟص ي الم، خُث ؤّصث ٖغى جل٪ اإلاؿلؿالث والبرامج في ال٣ىىاث الخلٍٟؼ  والٟؿاص في وؾاثل ؤلٖا

 خاالث الخُاهت الؼوحُت.

: سبل معالجت
ً
 املشاكل وطزق حلها رابعا
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ا، ٦ما ؤّن ازخال٫ الٗال٢ت بحن ؤٞغاصَا وجهضٖها ًدؿبب في ٞكل اإلاجخم٘ و  جغاح٘ خاله، بن ؾٗاصة ؤي مجخم٘ وج٣ضمه مخى٢ٟت ٖلى ٞالح ألاؾغة واؾخ٣غاَع

م٨ً ال٣ى٫ بّن ألابدار اإلاُضاهُت التي ججغي في مجا٫ ٖلم ؤلاحخمإ وصعاؾت خالت اإلاجخمٗاث وألاؾغ مً ؤهج ح ألاؾالُب الٗلمُت للخغوج بم٣ترخاث ٍو

ت، هٓغا ل٩ىجها جدا٧ي وا٢٘ الخُاة الاحخماُٖت لألٞغاص وجإزظ اإلاٗلىماث مجهم مباقغة، بض٫ ال ت ص٣ُ٢ت في جدضًض ؾبل خّل اإلاك٨الث ألاؾٍغ ضعاؾاث الىٍٓغ

 التي ال جالمـ الىا٢٘ الاحخماعي لألؾغ في ال٨ثحر مً ألاخُان.

٨ُت ٖلى ٖالجذ التي ماُٖتالاحخ ومً ؤَم الضعاؾاث ذ في الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ ت صعاؾاث ؤحٍغ ت وؾبل خلها، مجمٖى  ٖكغ مضي مؿإلت اإلاكا٧ل ألاؾٍغ

٨ُت وقملذ  الىالًاث حمُ٘ مً ؤؾغة (16000) مً الضعاؾاث بهظٍ الخانت حمٗذ اإلاٗلىماث و٢ض ألاؾغة وهجاخها، جماؾ٪ ٖىامل ٖلى وجغ٦ؼث ؾىىاث ألامٍغ

ٟا٫، لؼوحاثوا ألاػواج ً ٢ام الباخثىن في َظٍ الضعاؾاث، بضعاؾت حاهب َظا ٕوبلى وألَا كٍغ اإلادىع  و٧ان الٗالم، ؤهداء مً حمُ٘ ؤزغي  صولت زمـ ٖو

٤ الؿٗاصة في ْل ألاؾغة؟، و٢ض جىنلذ حمُ٘ الضعاؾاث بلى وحىص ؾخت ٖىامل عثِؿُت  :الضعاؾت َى لهظٍ ألاؾاس ي ما هي ٖىامل هجاح ألاؾغة؟ وما َى ٍَغ

ا، الخىا٤ٞ الغويي، ال٣ضعة ٖلى مىاحهت  الًٛىٍ جاصي بلى ؾٗاصة ألاؾغة وهجاخها جخلخو ُٞما ًلي: الالتزام، الخىانل ؤلاًجابي، ٢ًاء الى٢ذ ؾٍى

 .(35)ضًغ واإلادبتالىٟؿُت، الخ٣

ا ٦ثحر مً الٗلماء والباخثحن باليؿبت للمجخمٗاث ٖلى ازخالٝ مٗخ٣ضاث ؤٞغاصَا وجىٕى ز٣اٞاتهم وٖاصاتهم،  ؤّن َىا٥  ٞهظٍ الٗىامل ؤ٦ض ٖلى اٖخباَع
ّ
بال

ا م٨ملت للٗىامل الؿخت اإلاظ٧ىعة، بل ج٣ابلها في ألاَمُت، وج٩ىن مؿاٖضة لألؾغة واإلاجخم٘ في الخهى٫  ٖىامل ؤزغي في اإلاجخمٗاث ؤلاؾالمُت ًم٨ً ؤٖخباَع

ت، باإليا ت في حمُ٘ ألاػمان وألاما٦ً، وحؿاَم في َغح آلُاث هاجخت لخد٤ُ٣ الؿٗاصة ألاؾٍغ ُت الاحخماُٖت وؤلاعقاصاث التربٍى ٞت بلى ج٣ضًم ٖلى الخٖى

 جىححهاث وههاثذ حضًضة مىا٦بت لألػماث واإلاكا٧ل، ومً ؤَم جل٪ الٗىامل اإلاؿاٖضة:

ُت الضًيُت والاحخماُٖت في اإلاجخمٗاث ؤلاؾالمُت، ٞهي ملخ٣ى ؤؾبىعي صاثم بحن زُ -1 الم والخٖى بت الجمٗت: زُبت الجمٗت مً ؤَم وؾاثل ؤلٖا

ً مً مسخل٠ قغاثذ اإلاجخم٘ مً حهت ؤزغي، خُث ٣ًبل ٖلحها ٧ل ؤؾبٕى في ًىم مدضص حم٘  الٗالم ؤو اإلاغقض ؤو اإلاٗلم مً حهت، والخايٍغ

حر مً اإلاؿ ُت الالػمت في مىاحهت ألاخضار والى٢اج٘، و٢ض ًسخل٠ ٞو لمحن، لإلؾخمإ بلى الىهاثذ وؤلاعقاصاث ؤلاؾالمُت والخهى٫ ٖلى الخٖى

م وؾلى٦هم، هٓغا  ً بلى مىيٕى الخُبت، وبالخالي بخضار الخُٛحر في ج٨ٟحَر ؤؾلىب زُُب بلى آزغ في مؿخىي الخإزحر وحظب اهدباٍ الخايٍغ

غفي للخُباء ومضي هجاخهم في ًٞ ؤلال٣اء والخبلُٜ، و٢ض ؾب٤ الخضًث ًٖ زُبت الجمٗت وؤَمُتها مً الىاخُت الاحخماُٖت لخباًً اإلاؿخىي اإلاٗ

 في اإلابدث ألاو٫ بك٩ل مٟهل.

ا في ٦ثحر مً البل -2 حَر ت التي ج٣ام في الجىام٘ واإلاؿاحض ٚو ٔ وؤلاعقاص ؤو الضعوؽ التربٍى ٔ وؤلاعقاص: ٌٗخبر مجالـ الٖى ضان وؾُلت مجالـ الٖى

 ل٩ىن َظٍ اإلاجالـ مٟخىخت إلاس
ً
خل٠ هاجخت لخ٣ضًم الىصح وؤلاعقاص الالػم ألٞغاص اإلاجخم٘ في الؿُُغة ٖلى اإلاكا٧ل التي جىاحه ألاؾغة، هٓغا

غى مكا٧لهم ٖلى الىأٖ ؤو الٗالم مباقغة والاؾخمإ ً بخ٣ضًم ق٩اوحهم ٖو ٟسح اإلاجا٫ ٞحها ؤخُاها للخايٍغ ماع، ٍو  الكغاثذ وألٖا

ىهُت اإلادلُت والًٟاثُت ووؾاثل الخ الم الخضًثت في َظا الٗهغ بمسخل٠ ؤهىاٖها )ال٣ىىاث الخلٍٟؼ ىانل لال٢تراخاث والخلى٫، وجلٗب وؾاثل ؤلٖا

غيها ٖلى ٦م َاثل social mediaالاحخماعي  ( صوعا ٞٗاال في اهدكاع جل٪ الضعوؽ ٖلى هُا١ واؾ٘، مً زال٫ الى٣ل اإلاباقغ لخل٪ اإلاجالـ ٖو

لت مً الؼمً والخم٨ً مً مكاَضتها ؤ٦ ثر مً اإلاكاَضًً، باإلياٞت بلى الاخخٟاّ بيسخت مهىعة ٖلى الكب٨ت اإلاٗلىماجُت )ؤلاهترهذ( لٟترة ٍَى

 مً مغة مً ٢بل اإلاخابٗحن.

ىهُت الخانت بالتربُت ؤلاؾالمُت: اػصاص في آلاوهت ألازحرة ٖضص ال٣ىىاث ؤلاؾالمُت التي ج٣ضم  -3 ت مً يمجها جل٪ التي البرامج الخلٍٟؼ بغامج مخىٖى

ت َاصٞت لألؾغة والؿعي ليكغ ز٣اٞت الخٗاٌل والخٟاَم وحٛلُب الخ٨ٟحر ال٣ٗلي  جسخو بيكغ التربُت ؤلاؾالمُت، مً زال٫ ج٣ضًم عؾاثل جغبٍى

٣ضان الؿُُغة ٖلى الىٟـ.  واإلاى٣ُي ٖلى الاهٟٗا٫ والًٛب ٞو

 

 Methodology and Proceduresيت املبحث الثالث: مىهج البحث وإلاجزاءاث املىهج

 مىهج البدث: اؾخسضم في َظا البدث اإلاىهج الىنٟي الظي ًدىاؾب م٘ َبُٗت البدث.  ( ؤ

 .2019مجخم٘ البدث: ًخ٩ىن مجخم٘ البدث مً الظًً ًاصون نالة الجمٗت في مداٞٓاث ب٢لُم ٦غصؾخان الٗغا١ لٗام  ( ب

٤ مدُاث الخىانل الاحخماعي  ( ث ىت البدث: ٧ان بزخُاع الُٗىت بك٩ل جُىعي، خُث جّم وكغ وبعؾا٫ اؾدباهت البدث بك٩ل ؤل٨ترووي )ًٖ ٍَغ ُّ ٖ

 ماثخحن وؾبٗت ؤشخام( مً اإلاجخم٘.  207)زهىنا الِٟؿبى٥( وبلٜ ٖضص الظًً ٢امىا بمأل الاؾدباهت )
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 ة للخهى٫ ٖلى اإلاٗلىماث ٧اآلحي:ؤصاة البدث: بؾخسضم الباخثىن الاؾخبُان ٦إصا ( ر

خماص ٖلى الضعاؾاث اإلاخىاٞغة ؤمام الباخثحن في َظا اإلاجا٫ مً ؤحل ٦ك٠ صوع زُبت الجمٗت غ ؤصاة البدث مً ٢بل الباخثحن )بااٖل في ج٣لُل  جّم جٍُى

ت، ج٩ّىهذ الاؾدباهت بهىعتها ألاولُت مً ) )لِـ له صوع(،  1ث( عباعي م٣ابل ال٣ٟغاث م٩ىن مً ]( ٣ٞغة، و٢ض جم اؾخسضام م٣ُاؽ )ل٨ُغ 22اإلاكا٧ل ألاؾٍغ

 )له صوع ٞٗا٫([، ًغجى مغاحٗت الهٟدت )..( مً َظا البدث. 4)له صوع مخىؾِ(،  3)له صوع ي٠ُٗ(،  2

ُاٚت، ( خى٫ مضي مالثمت ال٣ٟغاث مً خُث اإلاًمىن والخٗبحر واله1الهض١ الٓاَغي: بٗض ؤزظ عؤي ٖضص مً الخبراء و اإلاخسههحن )اإلالخ٤   ( ج

ظل٪ خُث ؤونىا بةحغاء بٌٗ الخصخُداث لبٌٗ ال٩لماث وطل٪ إلًجاص الهض١ الٓاَغي لالؾدباهت، ومً زال٫ ألازظ بأعائهم جّم خظٝ ٣ٞغة واخضة، ب

 ( ٣ٞغة.21ؤنبدذ اؾخماعة الاؾخبُان بهُٛخه الجهاثُت م٩ىهت مً )

  اإلاغجبِ بمد٪ صازلي )الاحؿا١ الضازلي(: الهض١  ( ح

 ( ِمً َمً ًاصون نالة الجمٗت، بٗضَا جم بصزا٫ البُاهاث بلى البرهامج ؤلاخهاجي١207 الاحؿا١ الضازلي، جّم جىػَ٘ الاؾخبُان ٖلى )مً ؤحل بًجاص نض

(SPSS)  ت مٗامل اعجباٍ ؾبحرمان اث بحن ال٣ٟغاث واإلا٣ُاؽ ٩٦ل، وؤوضخذ الىخاثج ؤّن حمُ٘ ال٣ٟغاث مغجبُت باإلا٣ُاؽ ب٣ىة، و٧اهذ ط  (Spearman)إلاٗٞغ

 ( ؤصهاٍ.1(، لُٟا ؤهٓغ بلى الجضو٫ ع٢م )0.01صاللت بخهاثُت ٖىض مؿخىي )

 (1الجضو٫ )

 مٗامل بعجباٍ )ؾبحرمان( بحن ٣ٞغاث اإلا٣ُاؽ ومجاالتها و بحن اإلا٣ُاؽ ٩٦ل مً حهت وبحن ال٣ٟغاث واإلاجاالث مً حهت ؤزغي.

 ٩٦ل مٗامل اعجباٍ )ؾبحرمان( ال٣ٟغة باإلا٣ُاؽ ع٢م ال٣ٟغة

1.  0.81 ** 

2.  0.78 ** 

3.  0.84 ** 

4.  0.84 ** 

5.  0.71 ** 

6.  0.81 ** 

7.  0.82 ** 

8.  0.78 ** 

9.  0.86 ** 

10.  0.83 ** 

11.  0.88 ** 

12.  0.82 ** 

13.  0.86 ** 

14.  0.88 ** 

15.  0.86 ** 

16.  0.82 ** 

17.  0.85 ** 

18.  0.80 ** 

19.  0.84 ** 

20.  0.79 ** 

21.  0.84 ** 

 0.01صالت ٖىض مؿخىي ** 
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 الثباث: ( ر

(، و َظٍ وؿبت زباث ٖالُت 0.979( ٩ٞاهذ )SPSS( مً خؼمت الخ٣ُبت ألاخهاثُت )Cronbach's Alphaلالؾخبُان مً زال٫ ؤلٟا ٦غوهبار )جّم بًجاص الثباث 

 (.133، 1985لل٣ُاؽ ٖلى ألاٞغاص )صوعان، 

 و بظل٪ ؤنبدذ الاؾخبُان حاَؼا للخُب٤ُ ٖلى الُٗىت الجهاثُت للبدث.

ت مً ٢بل ُٖىت البدث: جدضًض مؿخىي الضوع الظي ًلٗبه زُبت  الجمٗت في ج٣لُل اإلاكا٧ل ألاؾٍغ

(، وفي خالت بطا ٧ان الىؾِ 21(، و بظل٪ ٞةن ؤ٢ل صعحت لألصاة ج٩ىن )21( و ٖضص ٣ٞغاث الاؾخبُان هي )1ألن ؤ٢ل صعحت حُٗى ٖلى ٣ٞغاث الاؾخبُان هي )

 ( ؾىُل٤ ٖلُه مؿمى )لِـ له صوع(.21الخؿابي حؿاوي )

(، وفي 42(، بظل٪ ٞةن الضعحت الخالُت لألصاة ج٩ىن )21( ٖلى ٣ٞغاث الاؾخبُان مًغوبا في ٖضص ٣ٞغاث الاؾخبُان وهي )2بُٖاء صعحت ) ؤما في خالت بطا جّم 

 ( ؾىُل٤ ٖلُه مؿمى )له صوع ي٠ُٗ(.42خالت بطا ٧ان الىؾِ الخؿابي حؿاوي )

(، وفي 63(، بظل٪ ٞةّن الضعحت الخالُت لألصاة ج٩ىن )21ٖضص ٣ٞغاث الاؾخبُان وهي ) ( ٖلى ٣ٞغاث الاؾخبُان مًغوبا في3ؤما في خالت بطا جّم بُٖاء صعحت )

 ( ؾىُل٤ ٖلُه مؿمى )له صوع مخىؾِ(.63خالت بطا ٧ان الىؾِ الخؿابي حؿاوي )

(، وفي 84الخالُت لألصاة ج٩ىن ) (، بظل٪ ٞةّن الضعحت21( ٖلى ٣ٞغاث الاؾخبُان مًغوبا في ٖضص ٣ٞغاث الاؾخبُان وهي )4وفي خالت بطا جّم بُٖاء صعحت )

ا٫(.84خالت بطا ٧ان الىؾِ الخؿابي ٌؿاوي ) ّٗ  ( ؾىُل٤ ٖلُه مؿمى )له صوع ٞ

 جُب٤ُ ؤصاة البدث ٖلى الُٗىت الجهاثُت:

ش ) ُت للبدث، خ2019/  8/  31جّم وكغ الاؾخبُان ٖلى مىهاث الخىانل الاحخماعي بخإٍع ( 207)ُث حاوب ( ل٩ي ًجاوب ٖلُه الُٗىت الجهاثُت الخُٖى

 
ً
ش ) شخها صزلذ البُاهاث بلى البرهامج ؤلاخهاجي 2019/  9/  25ختى جإٍع

ُ
 ( إلًجاص الىخاثج.SPSSمً )خؼمت الخ٣ُبت ؤلاخهاثُت (، زم ؤ

 Resultsاإلابدث الغاب٘: ٖغى الىخاثج والىن٠ الخٟهُلي للمٟغصاث

غاُٞت للبدث: -ؤ  الجىاهب الضًمٚى

( 19%( مً ُٖىت البدث بإجهم ًدًغون نالة الجمٗت باؾخمغاع، بِىما ٧ان حىاب )78.3( شخها بيؿبت )162)الخًىع لهالة الجمٗت: حاوب  -1

 (.  2) الجضو٫ ع٢م%( بإّجهم ًدًغون نالة الجمٗت هاصعا، ٦ما َى مىضح في 9.2شخها بيؿبت )

 (2الجضو٫  )

 الخىػَ٘ في ُٖىت البدث خؿب خًىع نالة الجمٗت

ت لبدثُٖىت ا خًىع نالة الجمٗت  اليؿبت اإلائٍى

 9.2 19 هاصعا

 5. 1 ؤخُاها

 3.4 7 بك٩ل مخىؾِ

 8.7 18 ٚالبا

 78.3 162 باؾخمغاع

 100.0 207 اإلاجمٕى
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ؿُحن بٗضص ) اإلاهىت: -2 في %(  1.4( بيؿبت )3%(، ؤّما ؤ٢ل مكاع٦ت ٩ٞاهذ مً ٞئت اإلاداماة خُث ٧اهذ ) 42( بيؿبت )٧87اهذ ؤ٦بر مكاع٦ت مً ٞئت الخضَع

 (.3ُٖىت البدث، )الجضو٫ 

 (3الجضو٫  )

 الخىػَ٘ في ُٖىت البدث خؿب اإلاهىت

ت ُٖىت البدث اإلاهىت  اليؿبت اإلائٍى

 42.0 87 مضعؽ

٠  9.2 19 مْى

 12.6 26 ؤٖما٫ خغة

 2.9 6 َبِب

 2.4 5 مهىضؽ

 1.4 3 مدامي

 29.5 61 ؤٖما٫ ؤزغي 

 100.0 207 اإلاجمٕى

 

 
%(، ؤّما ؤ٢ل مكاع٦ت ٩ٞاهذ مً  40.1( بيؿبت )٧83اهذ ؤ٦بر مكاع٦ت مً خُث الكهاصة ألا٧اصًمُت مً ٞئت الب٩الىعٍىؽ بٗضص ) الكهاصة ألا٧اصًمُت: -3

 (.4%( في ُٖىت البدث، )الجضو٫  3.4( بيؿبت )7ٞئت اإلاغخلت اإلاخىؾُت خُث ٧اهذ )

 (4الجضو٫ )

 الخىػَ٘ في ُٖىت البدث خؿب الكهاصة ألا٧اصًمُت

0

100

200

 نادرا
 أحيانا

 غانثا تشكم متىسط
 تاستمرار

 2الجدول 

0

20

40

60

80

100

أعمال   مىظف مدرس
 حرج

أعمال   محامي مهندس طثية
 أخري

 3الجدول 
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ت ُٖىت البدث ألا٧اصًمُتالكهاصة   اليؿبت اإلائٍى

٨خب  3.9 8 ٣ًغؤ ٍو

 3.4 7 اإلاخىؾُت

ضاصًت  16.9 35 ؤلٖا

 12.6 26 الضبلىم

 40.1 83 الب٩الىعٍىؽ

 13.0 27 اإلااحؿخحر

 10.1 21 الض٦خىعاٍ

 100.0 207 اإلاجمٕى

 

 
ت مكاع٦ت هي ٞئت ما بحن ٧اهذ ؤ٦بر  الٗمغ: -4 ت مكاع٦ت ٩ٞاهذ مً ٞئت ) 40.1بيؿبت )ؾىت(  28-18)ٞئت ٖمٍغ ؾىت( بيؿبت  61-51%(، ؤّما ؤ٢ل ٞئت ٖمٍغ

 (.5%( في ُٖىت البدث، )الجضو٫  8.2)

 (5الجضو٫ )

تالخىػَ٘ في ُٖىت البدث خؿب ال  ٟئت الٗمٍغ

ت بالؿىىاث ت ُٖىت البدث الٟئت الٗمٍغ  اليؿبت اإلائٍى

18-28 95 45.9 

29-39 55 26.6 

40-50 40 19.3 

51-61 17 8.2 

62-73 0 0 

 100.0 207 اإلاجمٕى

 

4% 3% 

17% 

13% 

40% 

13% 
10% 

 4الجدول 

 يقرأ ويكتة

 انمتىسطح

 اإلعداديح

 اندتهىو

 انثكانىريىس
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حن بٗضص ) م٩ان ؤلا٢امت: -4  41.5( ل٩ل مجهما وبيؿبت )٧86اهذ ؤ٦بر مكاع٦ت مً خُث م٩ان ؤلا٢امت في ٧ل مً مغ٦ؼ اإلاداٞٓت وال٣ًاء مدؿاٍو

ت خُث ٧اهذ ) ت ) %(، ولم ٌكاع٥ ؤي ؤخض 3.4( بيؿبت )7%(، ؤّما ؤ٢ل مكاع٦ت ٩ٞاهذ مً ٞئت ال٣ٍغ ؾىت( في ُٖىت  73-62مً الٟئت الٗمٍغ

 (.6البدث )الجضو٫ 

 

 

 (6الجضو٫ )

 الخىػَ٘ في ُٖىت البدث خؿب م٩ان ؤلا٢امت

ت ُٖىت البدث م٩ان ؤلا٢امت  اليؿبت اإلائٍى

 41.5 86 مغ٦ؼ اإلاداٞٓت

 41.5 86 ٢ًاء

 13.5 28 هاخُت

ت  3.4 7 ٢ٍغ

 100.0 207 اإلاجمٕى

 

 
%(، ؤّما ؤ٢ل مكاع٦ت ٩ٞاهذ مً ٞئت زاعج ؤلا٢لُم  50.2( بيؿبت )104مكاع٦ت مً خُث اإلاداٞٓت مً مداٞٓت الؿلُماهُت بٗضص ) ٧اهذ ؤ٦بر  اإلاداٞٓت: -6

 (.7%( في ُٖىت البدث، )الجضو٫  1( بيؿبت )2خُث ٧اهذ )

0

50

100

18-28 
29-39 

40-50 
51-61 

62-73 

 5الجدول 
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 (7الجضو٫ )

 الخىػَ٘ في ُٖىت البدث خؿب اإلاداٞٓت

ت ُٖىت البدث اإلاداٞٓت  اليؿبت اإلائٍى

 43.0 89 ؤعبُل

 50.2 104 الؿلُماهُت

 1.4 3 صَى٥

 2.9 6 خلبجت

 1.4 3 ٦غ٧ى٥

 1.0 2 زاعج ؤلا٢لُم

 100.0 207 اإلاجمٕى

 

%(، ؤّما ؤ٢ل مكاع٦ت ٩ٞاهذ مً ٞئت ؤعملت  58( بيؿبت )120بٗضص ) ٞئت متزوج٧اهذ ؤ٦بر مكاع٦ت مً خُث الخالت الاحخماُٖت مً  الخالت الاحخماُٖت: -6

 (.8%( في ُٖىت البدث، ولم ٌكاع٥ ؤي مُل٤ في ُٖىت البدث، ٦ما في )الجضو٫  1( بيؿبت )2خُث ٧اهذ )

 (8الجضو٫ )

 الخىػَ٘ في ُٖىت البدث خؿب الخالت الاحخماُٖت

ت ُٖىت البدث الخالت الاحخماُٖت  اليؿبت اإلائٍى

 58.0 120 متزوج

 40.6 84 ؤٖؼب

 5. 1 مىٟهل

 0 0 مُل٤

 1 2 ؤعملت

 100.0 207 اإلاجمٕى

 

 
( مكاع٦ت، ٦ما 21%( بىا٢٘ ) 10.1( مكاع٧ا، و وؿبت اإلاكاع٦حن مً ؤلاهار )186%( بىا٢٘ ) ٧89.9اهذ وؿبت اإلاكاع٦حن مً ٞئت الظ٧ىع بٗضص ) الجيـ: -2

 (.9في )الجضو٫ 

0

50

100

150

 أعزب متزوج
 مطهق منفصم

 أرمهح

120 

84 

1 
0 2 

 8انجدول 
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 (9الجضو٫ )

 اإلاكاع٦حن مً الجيؿحن في ُٖىت البدثٖضص 

ت ُٖىت البدث الجيـ  اليؿبت اإلائٍى

 89.9 186 ط٧ىع 

 10.1 21 بهار

 100.0 207 اإلاجمٕى

 

 
     

 ٖغى هخاثج البدث ومىا٢كتها: -ب     

ت ت إلاٗٞغ ٤ مٗٞغ ت مً وحهت هٓغ خايغحها( جّم بًجاص َظا الهضٝ ًٖ ٍَغ ى )ؤزغ زُبت الجمٗت في ج٣لُل اإلاكا٧ل ألاؾٍغ عؤي  الهضٝ الغثِس ي لهظا البدث َو

ت عؤي ُٖىت البدث ٖلى ٣ٞغاث اإلا٣ُاؽ ٧ل ٖلى خضة، ٧اآلحي:   ُٖىت البدث ٖلى ٣ٞغاث اإلا٣ُاؽ ٩٦ل زّم بٗض طل٪ مٗٞغ

ت عؤي ُٖىت البدث -1  ٖلى ٣ٞغاث اإلا٣ُاؽ ٩٦ل:   مٗٞغ

ت عؤي ُٖىت البدث ٖلى ٣ٞغاث اإلا٣ُاؽ ٩٦ل، بٗض بصزا٫ البُاهاث للبرهامج الاخهاجي )  One( جّم بؾخسضام ج٣ىُت )ؤلازخباع الخاجي لُٗىت واخضة: SPSSإلاٗٞغ

Sample T-Test( وبةؾخسضام الىؾِ الٟغض ي للم٣ُاؽ و الظي ٧ان )( بةهدغاٝ 65.74الخؿابي لُٗىت البدث ٧ان ) (، ؤْهغث الىخاثج بإّن الىؾ52.5ِ

ت )10.75( وال٣ُمت الخاثُت اإلادؿىبت ٧اهذ )17.72مُٗاعي )  الخٔ الجضو٫ 0.01( و٧اهذ طو صاللت بخهاثُت ٖىض مؿخىي )206( ٖىض صعحت خٍغ
ً
( . لُٟا

(10.) 

 (10الجضو٫  )

 ؤلازخباع الخاجي لُٗىت واخضة

 ٖضص ؤٞغاص الُٗىت
الىؾِ الٟغض ي 

 اؽللم٣ُ

الىؾِ الخؿابي 

 لُٗىت البدث
 ؤلاهدغاٝ اإلاُٗاعي 

ال٣ُمت الخاثُت 

 اإلادؿىبت
ت  صعحت الخٍغ

مؿخىي الضاللت 

 الاخهاثُت

صالت ٖىض  106 10.75 17.72 65.74 52.5 207

 0.01مؿخىي 

 

ت وباالؾدىاص ٖلى الك٩ل الخىيُحي آلاحي و بٗض بًجاص الىؾِ الخؿابي لُٗىت البدث جّم جدضًض الضوع الظي  جلٗبه زُبت الجمٗت في ج٣لُل اإلاكا٧ل ألاؾٍغ

 ( آلاحي:1خؿب عؤي ُٖىت البدث ٦ما في الك٩ل الخىيُحي )

 

 9الجدول 
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ت مً ٢بل ُٖىت البدث1الك٩ل الخىيُحي )  ( جدضًض الضوع الظي جلٗبه زُبت الجمٗت في ج٣لُل اإلاكا٧ل ألاؾٍغ

 

(، و لظل٪ ٞةّن الضوع الظي ًلٗبه 17.7( بةهدغاٝ مُٗاعي ٢ضٍع )65.7وألن الىؾِ الخؿابي لُٗىت البدث ٖلى الاؾخبُان بؾدىاصا بلى ُٖىت البدث ٧ان )

ا٫(.زُبت  ّٗ ت خؿب عؤي ُٖىت البدث بؾدىاصا بلى اإلاسُِ اٖالٍ َى: ٞى١ مؿخىي )اإلاخىؾِ( و ؤ٢ل مً مؿخىي )ٞ  الجمٗت في ج٣لُل اإلاكا٧ل ألاؾٍغ

ت خؿب عؤَى ُٖىت البدث.  ظا ًض٫ ٖلى ؤن لخُبت الجمٗت صوعا مالخٓا في ج٣لُل اإلاكا٧ل ألاؾٍغ  َو

 

ت عؤي ُٖىت البدث ٖلى ٣ٞغاث اإلا٣ُاؽ ٧ -2  ل ٖلى خضة:  مٗٞغ

ت عؤي ُٖىت البدث ٖلى ٣ٞغاث اإلا٣ُاؽ ٧ل ٖلى خضة، جّم بًجاص الىؾِ اإلاغجح و الىػن اإلائىي ل٩ل ٣ٞغاث اإلا٣ُاؽ، زم بٖاصة جغجِب ا ل٣ٟغاث خؿب إلاٗٞغ

لى بلى ألاؾٟل، و  ت ل٩ل ٣ٞغة مً الىػن اإلائىي بةْحؿاٖضها بًجاص الىؾِ اإلاغجح و الىؾِ اإلاغجح و الىػن اإلائىي بك٩ل جىاػلي مً ألٖا ُّ هاع ال٣ُمت اليؿب

 ٣ٞغاث الاؾدباهت خؿب جًُٟالث ُٖىت البدث وفي جدلُل الىخاثج.

اصة الاهخماء والاخترام.[ و ]قٗىعي باالعجُاح والؿٗاصة.[ و]بػصًاص الهبر والؿ٨ُىت و 8، 2، 5َىا حاءث ال٣ٟغاث ) ( باإلاغاجب ألاولى والثاهُت والثالثت: ]ٍػ

ظا ًض٫ ٖلى ؤن ؤٚلبُت ؾاخ٣ت مً ُٖىت البدث ٌٗخ٣ضون بإن  83.75% و  85.25( و وػن مئىي بحن )3.35و  3.41ابحن )الخدمل.[ بىؾِ مغجح م %(، َو

اصة ألاهخماء والاخترام و قٗىع الٟغص صازل ألاؾغة باالعجُا ت مً خُث: ٍػ ح والؿٗاصة و بػصًاص لخُبت الجمٗت صوعا مازغا بلى خض ما في ج٣لُل اإلاكا٧ل ألاؾٍغ

 لهبر والؿ٨ُىت و الخدمل و ج٣لُل اإلاكا٧ل الىٟؿُت و اػصًاص الؿٗاصة والؿغوع صازل ألاؾغة. ا

( ٣ٞض حاءجا باإلاغجبخحن الغابٗت والخامؿت: ]ج٣لُل اإلاكا٧ل الىٟؿُت.[ و ]بػصًاص الؿٗاصة والؿغوع صازل ألاؾغة.[ خُث ٧ان الىؾِ 15و  6ؤما ال٣ٟغجان )

ظا ًض٫ّ ٖلى ؤّن ؤٚلبُت ُٖىت البدث )بك٩ل ٖام( ٌٗخ٣ضون بإن لخُبت الجمٗت صوعا بمؿخىي مازغ بلى خض  81ي لها )( والىػن اإلائى 3.24اإلاغجح لها ) %(، َو

ت مً خُث ج٣لُل اإلاكا٧ل الىٟؿُت و بػصًاص الؿٗاصة والؿغوع صازل ألاؾغة.  ما في ج٣لُل اإلاكا٧ل ألاؾٍغ

ت.[ و ]٧ان الؿاصؾت والؿابٗت والثامىت والخاؾٗت والٗاقغة والخاصًتٖكغة( ٣ٞض حاءث باإلاغاجب 11، 10، 9، 8، 7، 6ؤما ال٣ٟغاث ) : ]ج٣لُل مكا٦لي ألاؾٍغ

الىاؽ.[ و ]٧ان له  له صوع في جدؿحن ٖال٢احي م٘ ػوحتي )ؤو والضي(.[ و]ػاص مً الخيؿ٤ُ و الخ٠ُُ٨ بحن ؤٞغاص ؤؾغحي.[ ]ببٗاصي ًٖ اإلاكا٧ل التي ٌٗاوي مجها

ظا ًض٫  78% و  79.7( و وػن مئىي بحن )3.12و  3.24الجحران.[ و ]ؾاٖضوي في جىُٓم الٗال٢اث.[ بىؾِ مغجح مابحن )ؤزغ في ج٣لُل مكا٦لي م٘  %(، َو

ت و جدؿحن الٗال٢اث م٘ الؼوح  ٞى١ اإلاخىؾِ في ج٣لُل اإلاكا٧ل ألاؾٍغ
ً
ت )ؤو الؼوج ٖلى ؤن وؿبت ٦بحرة مً ُٖىت البدث ٌٗخ٣ضون بإن لخُبت الجمٗت صوعا

ض مً الخيؿ٤ُ و الخ٠ُ٨ بحن ؤٞغاص ألاؾغة و ؤهه ًبٗض الصخو ًٖ اإلاكا٧ل التي ٌٗاوي مجها الىاؽ، وله ؤزغ في ج٣لُل اإلاؤو الىال كا٧ل م٘ ضاًً( و ؤهه ًٍؼ

 الجحران و ٌؿاٖض الصخو في جىُٓم الٗال٢اث. 

ثت ٖكغة والغابٗت ٖكغة والخامؿت ٖكغة والؿاصؾت ٖكغة الثاهُت ٖكغة والثال( ٣ٞض حاءث باإلاغاجب 21و  10و  19و  9و  11و  4و  7ؤما ال٣ٟغاث )

ت.[ والؿابٗت ٖكغة والثامىت ٖكغة ت.[ و]جل٣ي ؤلاعقاصاث التي حؿاٖضوي في جدمل اإلاهاٖب ألاؾٍغ : ]ج٣لُل الاهٟٗاالث و الًٛب.[ و ]ج٣لُل اإلاكاخىاث ألاؾٍغ

ت.[ و ]٢لل مً ا ت لخل مكا٦لي ألاؾٍغ ت الًغوٍع خخما٫ ج٨ٟ٪ ؤؾغحي.[ و ]بػصًاص جدملي للًغوٝ ؤلا٢خهاصًت الهٗبت.[ و]٧ان له ؤزغ ]جل٣ي الث٣اٞت واإلاٗٞغ

ٟا٫ في ؤؾغحي.[ بىؾِ مغجح مابحن ) ظا ًض٫ّ ٖلى ؤن وؿبت  75.5% و  77.5( و وػن مئىي بحن )3.02و  3.1في ج٣لُل اإلاكا٧ل التي جدضر بحن ألَا %(، َو

 مخىؾُا في ج٣لُل الاهٟٗاالث و الًٛب و ج٣لُل اإلاكاخىاث صازل ألاؾغة وجل٣ي ؤلاعقاصاث البإؽ بها مً ُٖىت البدث ٌٗخ٣ضون بإّن لخُبت الج
ً
مٗت صوعا

ت و ؤهه ٣ًلل مً اخخما٫ ج٨ٟ٪ ألاؾغة ت لخل اإلاكا٧ل ألاؾٍغ ت الًغوٍع ت وجل٣ي الث٣اٞت واإلاٗٞغ ض  التي حؿاٖض الصخو في جدمل اإلاهاٖب ألاؾٍغ و ؤهه ًٍؼ

ٟا٫ في ألاؾغة.مً جدمل الًغوٝ ألا٢خهاصًت ال  هٗبت و ؤهه ٧ان له ؤزغ في ج٣لُل اإلاكا٧ل التي جدضر بحن ألَا

: ]ج٣لُل الخهىمت والخالٝ صازل ؤٞغاص ألاؾغة.[ و ٖكغة والٗكغون والىاخض والٗكغون ( ٣ٞض حاءث باإلاغاجب: الخاؾٗت18و  13و  14ؤما ال٣ٟغاث )

٠ ٧ل ًٖى مً ألاؾغة بالضوع الظي ًجب ؤن ًلٗبه.[ و] %  73.75( و وػن مئىي بحن )2.85و  ٢2.95لل مً الٛحرة صازل ؤؾغحي.[ بىؾِ مغجح مابحن )]حٍٗغ
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ظا ًض٫ ٖلى ؤن وؿبت مً ُٖىت البدث ٌٗخ٣ضون بإن لخُبت الجمٗت صوع يُٟٗا في ج٣لُل الخهىمت والخالٝ صازل ؤٞغاص ألاؾغة  71.25و  %(، َو

٠ ٧ل ًٖى مً ألاؾغة بالضوع الظي ًجب ؤن ًلٗبه،   الخٔ الجضو٫ ع٢م )وحٍٗغ
ً
 (.11وؤهه ٣ًلل مً الٛحرة صازل ألاؾغة، لُٟا

 (11الجضو٫  )

لى بلى ألاؾٟل  جغجِب ال٣ٟغاث خؿب الىؾِ اإلاغجح و الىػن اإلائىي بك٩ل جىاػلي مً ألٖا

 الغجبت

الدؿلؿل 

يمً 

 اإلا٣ُاؽ

 ال٣ٟغاث

ت  صوع زُبت الجمٗت في ج٣لُل اإلاكا٧ل ألاؾٍغ
الىؾِ 

 اإلاغجح
 الىػن اإلائىي%

لِـ له 

 صوع 

صوع 

 ي٠ُٗ

صوع 

 مخىؾِ
 صوع مازغ

اصة الاهخماء والاخترام. 5  .1  85.25 3.41 130 42 24 11 ٍػ

 84 3.36 120 53 22 12 قٗىعي باالعجُاح والؿٗاصة. 2  .2

 83.75 3.35 118 53 27 9 اػصًاص الهبر والؿ٨ُىت و الخدمل. 8  .3

 81 3.24 117 46 21 23 ج٣لُل اإلاكا٧ل الىٟؿُت. 6  .4

5.  15 
اػصًاص الؿٗاصة والؿغوع صازل 

 ألاؾغة.
16 27 56 108 3.24 81 

ت. 1  .6  79.75 3.19 106 54 28 19 ج٣لُل مكا٦لي ألاؾٍغ

7.  16 
٧ان له صوع في جدؿحن ٖال٢احي م٘ 

 ػوحتي )ؤو والضي(.
17 36 45 109 3.19 79.75 

8.  17 
ػاص مً الخيؿ٤ُ و الخ٠ُُ٨ بحن 

 ؤٞغاص ؤؾغحي.
21 28 53 105 3.17 79.25 

9.  3 
ببٗاصي ًٖ اإلاكا٧ل التي ٌٗاوي مجها 

 الىاؽ.
23 24 57 103 3.16 79 

10.  20 
٧ان له ؤزغ في ج٣لُل مكا٦لي م٘ 

 الجحران.
21 26 65 95 3.13 78.25 

 78 3.12 88 71 33 15 ؾاٖضوي في جىُٓم الٗال٢اث. 12  .11

 77.5 3.1 97 54 36 20 ج٣لُل ؤلاهٟٗاالث و الًٛب. 7  .12

ت.ج٣لُل  4  .13  77.25 3.09 92 59 39 17 اإلاكاخىاث ألاؾٍغ

14.  11 
جل٣ي ؤلاعقاصاث التي حؿاٖضوي في 

 جدمل اإلاهاٖب صازل ألاؾغة.
17 40 57 93 3.09 77.25 

15.  9 
ت  ت الًغوٍع جل٣ي الث٣اٞت واإلاٗٞغ

ت.  لخل مكا٦لي ألاؾٍغ
25 33 54 95 3.06 76.5 

 76.5 3.06 98 50 32 27 ٢لل مً بخخما٫ ج٨ٟ٪ ؤؾغحي. 19  .16

17.  10 
اػصًاص جدملي للًغوٝ ؤلا٢خهاصًت 

 الهٗبت.
20 48 47 92 3.02 75.5 

18.  21 
٧ان له ؤزغ في ج٣لُل اإلاكا٧ل التي 

ٟا٫ في ؤؾغحي.  جدضر بحن ألَا
26 36 52 93 3.02 75.5 

 73.75 2.95 83 58 38 28ج٣لُل الخهىمت والخالٝ صازل  14  .19
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 ؤٞغاص ألاؾغة.

20.  13 
٠ ٧ل ًٖى مً ألاؾغة  بالضوع حٍٗغ

 الظي ًجب ؤن ًلٗبه.
30 41 47 89 2.94 73.5 

 71.25 2.85 85 41 46 35 ٢لل مً الٛحرة صازل ؤؾغحي. 18  .21
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 Conclusion and Recommendationاإلابدث الخامـ: الاؾخيخاحاث والخىنُاث  

: ؤلاؾخيخاحاث:
ً
 ؤوال

 ؤزغ زُبت الجمٗت في ج٣لُل مكا٧ل ألاؾغة خؿب عؤي ُٖىت البدث:        

 مً زال٫ مغاحٗت هخاثج َظا البدث، ًم٨ً اؾخسالم الاؾخيخاحاث آلاجُت خى٫ ؤزغ زُبت الجمٗت في ج٣لُل اإلاكا٧ل في ألاؾغة:

 بن لخُبت الجمٗت صوعا مالخٓا في ج٣لُل اإلاكا٧ل في ألاؾغة خؿب عؤي اإلابدىزحن. .1

اصة الاهخمبن  .2 لبُت الؿاخ٣ت مً ُٖىت البدث ٌٗخ٣ضون بإّن لخُبت الجمٗت صوعا مازغا بلى خض ما في ج٣لُل اإلاكا٧ل في ألاؾغة مً خُث: ٍػ اء ألٚا

والؿغوع صة والاخترام و قٗىع الٟغص صازل ألاؾغة باالعجُاح والؿٗاصة، واػصًاص الهبر والؿ٨ُىت و الخدّمل و ج٣لُل اإلاكا٧ل الىٟؿُت واػصًاص الؿٗا

 صازل ألاؾغة.

صًاص ؤٚلبُت ُٖىت البدث ٌٗخ٣ضون بإن لخُبت الجمٗت صوعا بمؿخىي مازغ بلى خض ما في ج٣لُل مكا٧ل ألاؾغة مً خُث ج٣لُل اإلاكا٧ل الىٟؿُت، وبػ  .3

 الؿٗاصة والؿغوع صازل ألاؾغة.

كا٧ل ألاؾغة، ولها صوع في جدؿحن الٗال٢اث م٘ الؼوحت )ؤو ٌٗخ٣ض وؿبت ٦بحرة مً ُٖىت البدث بإّن لخُبت الجمٗت صوعا ٞى١ اإلاخىؾِ في ج٣لُل م .4

ض مً الخيؿ٤ُ والخ٠ُُ٨ بحن ؤٞغاص ألاؾغة وؤهه ًبٗض الصخو ًٖ اإلاكا٧ل التي ٌٗاوي مجها الىاؽ، وله ؤزغ  ه ًٍؼ
ّ
في ج٣لُل الؼوج ؤو الىالضًً( وؤه

ؿاٖض الصخو في جىُٓم الٗال٢اث.  اإلاكا٧ل م٘ الجحران، َو

ت، وجل٣ي  ٌٗخ٣ض وؿبت البإؽ .5 بها مً ُٖىت البدث بإن لخُبت الجمٗت صوعا مخىؾُا في ج٣لُل الاهٟٗاالث و الًٛب، وج٣لُل اإلاكاخىاث ألاؾٍغ

ه ٣ًلل مً اخخما٫ ج٨ٟ
ّ
ت لخل مكا٧ل ألاؾغة، وؤه ت الًغوٍع ت وجل٣ي الث٣اٞت واإلاٗٞغ ٪ ؤلاعقاصاث التي حؿاٖض الصخو في جدمل اإلاهاٖب ألاؾٍغ

ض م ه ًٍؼ
ّ
ٟا٫ في ألاؾغة.ألاؾغة، وؤه ه ٧ان له ؤزغا في ج٣لُل اإلاكا٧ل التي جدضر بحن ألَا

ّ
 ً جدمل الًغوٝ ؤلا٢خهاصًت الهٗبت، وؤه

٠ ٧ل ًٖى مً ألاؾغة بالضوع  .6 ًغي وؿبت مً اإلابدىزحن بإن لخُبت الجمٗت صوعا يُٟٗا في ج٣لُل الخهىمت والخالٝ صازل ؤٞغاص ألاؾغة، وحٍٗغ

ه ٣ًلل 
ّ
 مً الٛحرة صازل ألاؾغة.الظي ًجب ؤن ًلٗبه، وؤه

 
ً
 الخىنُاث: اؾدىاصا بلى بؾخيخاحاث َظا البدث، ًىص ي الباخثىن بما ًلي: -زاهُا

ًىص ى َظا البدث اإلاؿاولحن ونىإ ال٣غاع في وػاعة ألاو٢اٝ بنضاع حٗلُماث وبعقاصاث لخُُب الجمٗت في ب٢لُم ٦غصؾخان خى٫ جًمحن زُبت  .1

 غة.الجمٗت ل٨ُُٟت مىاحهت وخل مكا٧ل ألاؾ

٤ وؤن ج٩ىن مىاؾبت إلاكا٧ل الٗهغ مً خُث اإلاًمىن  .2 ًغقض َظا البدث زُباء الجمٗت بلى الاَخمام بسُبهم مً خُث ؤلال٣اء واإلادخىي والدكٍى

 واللٛت. 

: اإلا٣ترخاث:
ً
 زازا

ة ٖىض ُٖىت ؤ٦بر في ب٢لُم بحغاء صعاؾاث وبدىر مُضاهُت ؤ٧اصًمُت يمً هُا١ ؤٖم٤ وؤوؾ٘، جدىاو٫ صوع زُبت الجمٗت في ج٣لُل مكا٧ل ألاؾغ  -1

 ٦غصؾخان الٗغا١.

اصة الٗىاًت والاَخمام بسُُب اإلاسجض وبمامه وازخُاٍع وجإَُله. -2  الٗىاًت بسُبت الجمٗت ٌؿخلؼم الٗىاًت بالخُُب، ٞالىاحب ٣ًض ي بٍؼ

خذ اإلاٗاَض وألا٢ؿام التي تهخم بهظا اإلاجا٫،  -3 خذ الضوعاث وبل٣اء اإلادايغاث، ٞو ب، ٞو ً والخضٍع وحٗلُم الخُابت و٦ُُٟت م٣ابلت الجمهىع الخمٍغ

 وجدًحر الخُبت وبل٣ائها.

م:اإلاه  اصع واإلاغاح٘ بٗض ال٣غان ال٨ٍغ

ت  -1 ت الجامُٗت، ؤلاؾ٨ىضٍع  م.1990الاجها٫ الجماَحري واإلاجخم٘ الخضًث، لؿامُت مدمض حابغ، صاع اإلاٗٞغ

مت وخماًت اإلاجخم٘ مً الاه -2 ؼ ألازال١ ال٨ٍغ ٔ في حٍٗؼ ً، بضون الُبٗت،  ؤزغ الخُابت والٖى  م.2005دال٫ الخل٣ي، للض٦خىع عمًان بسخا١ الؼٍّ

 ؤخ٩ام ال٣غآن البً الٗغبي، إلادمض بً ٖبض هللا ألاهضلس ي )ابً الٗغبي(، صاع ال٨خب الٗلمُت، بضون ٖضص الُبٗت وؾىت الُب٘. -3

ني وا -4 ـ الٗلىم، عوصوي صوعان، جغحمت مدمض ؾُٗض نباٍع م في جضَع  ألاعصن. -زغون، صاع ألامل لليكغ والخىػَ٘، اعبضؤؾاؾُاث ال٣ُاؽ والخ٣ٍى

ىامل هجاخها، هبُل خلُلى، بدث م٣ضم في ملخ٣ى الاجها٫ وحىصة الخُاة في ألاؾغة، حامٗت ٢انضي مغباح -5  .2013الجؼاثغ،  -ألاؾغة ٖو

س ي، صاع ال٨خب الٗلمُت ـ بحروث، ٍ -6  م ـ 2002، 2البدغ اإلاضًض، ألخمض بً مدمض بً اإلاهضي ؤلاصَع
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بي الاهضلس ي، صاع ال٨ٟغ للُباٖت واليكغ والخىػَ٘، ٍ -7 م  1995، 1بضاًت اإلاجتهض وجهاًت اإلا٣خهض، ألبي الىلُض مدمض بً ؤخمض بً عقض ال٣َغ

 لبىان. –بحروث 

، بحروث. -8  البضاًت والجهاًت، إلؾماُٖل بً ٖمغ بً ٦ثحر ال٣غش ي ؤبي الٟضاء، م٨خبت اإلاٗاٝع

 م، بحروث1982لٗالء الضًً ال٩اؾاوي، صاع ال٨خاب الٗغبي، بضاج٘ الهىاج٘ في جغجِب الكغاج٘،  -9

 م.1982بضاج٘ الهىاج٘ في جغجِب الكغاج٘، لٗالء الضًً ال٩اؾاوي، صاع ال٨خاب الٗغبي، بحروث،  -10

ا، خ٣٣ه: ٖبض الٛني الض٢غ، صاع ال٣لم  -11 غ ؤلٟاّ الخىبُه )لٛت ال٣ٟه(، لُديى بً قٝغ الىىوي ؤبي ػ٦ٍغ  .َـ1408، 1صمك٤، ٍ –جدٍغ

ٟاث، لٗلي بً مدمض بً ٖلي الجغحاوي، خ٣٣ه: ببغاَُم ألابُاعي، صاع ال٨خاب الٗغبي  -12  َـ.1405، 1بحروث، ٍ –الخٍٗغ

 مهغ.-جٟؿحر ال٣غآن الُٗٓم، ابً ٦ثحر، صاع بخُاء ال٨خب الٗغبُت، ال٣اَغة -13

ب، صاع بخُاء التر  -14 غي، خ٣٣ه: مدمض ٖىى مٖغ  م.2001 -، بحروث 1ار الٗغبي، ٍتهظًب اللٛت، ألبي مىهىع مدمض بً ؤخمض ألاَػ

بي، صاع الخضًث ال٣اَغة،  -15  م.2002الجام٘ ألخ٩ام ال٣غان، ألبي ٖبض هللا مدمض بً ؤخمض ال٣َغ

 َـ. 1409، 1زهاثو الخُبت والخُُب، لىظًغ مدمض م٨خبي، صاع البكاثغ ؤلاؾالمُت، بحروث، ٍ -16

اإلامل٨ت الٗغبُت  -، وػاعة الكاون ؤلاؾالمُت وألاو٢اٝ والضٖىة وؤلاعقاص 1زُبت الجمٗت في ال٨خاب والؿىت، لٗبض الغخمً بً مدمض الخمض، ٍ -17

 َـ.1419الؿٗىصًت، 

ؼ بً مدمض بً ٖبض هللا الدجُالن، ٍ -18  -، وػاعة الكاون ؤلاؾالمُت وألاو٢اٝ والضٖىة وؤلاعقاص 1زُبت الجمٗت وؤخ٩امها ال٣ٟهُت، لٗبض الٍٗؼ

 م.2002مغ٦ؼ البدىر والضعاؾاث ؤلاؾالمُت، 

غ، ٍز -19 ، وػاعة الكاون ؤلاؾالمُت وألاو٢اٝ والضٖىة وؤلاعقاص، اإلامل٨ت الٗغبُت 1ُبت الجمٗت وصوعَا في جغبُت ألامت، لٗبض الٛني ؤخمض حبر مَؼ

 َـ.1422الؿٗىصًت، 

 َـ، م٨خبت اإلاجض الٗغبي بال٣اَغة. 1408، 2الخُبت في ؤلاؾالم، للض٦خىع مهلح ؾُض بُىمي، ٍ -20

ت للخُابت -21  َـ. 1413، 1، لٗبض الغب بً هىاب الضًً، صاع الٗانمت، ٍالضعاؾت الىٍٓغ

 -ٖبض ال٣اصع ألاعهائوٍ،ماؾؿت الغؾالت  -ػاص اإلاٗاص في َضي زحر الٗباص، إلادمض بً ؤبي ب٨غ ؤًىب الؼععي ؤبي ٖبض هللا، خ٣٣ه: قُٗب ألاعهائوٍ  -22

ذ، ٍ –بحروث  -م٨خبت اإلاىاع ؤلاؾالمُت   .1986، 14ال٩ٍى

ت، بحروث لبىان، خ٤٣ ؤنىله وزغج ؤخاصًثه الكُش زلُل قُدا، ؾجن ؤبي صاوص، لإلم -23 ام اإلادضر ؤبي صاوص ؾلُمان السجؿخاوي، صاع اإلاٗٞغ

 م.2001، 1ٍ

ت، بحروث، 303ٍؾجن اليؿاجي، ألخمض بً قُٗب الخغاؾاوي )ث -24  م.2007، 1َـ( خ٣٣ه الض٦خىع زلُل بً مإمىن قُدا، صاع اإلاٗٞغ

، 2بحروث، ٍ –إلادمض بً خبان بً ؤخمض ؤبي خاجم البؿتي، خ٣٣ه : قُٗب ألاعهاوٍ، ماؾؿت الغؾالت صخُذ ابً خبان بترجِب ابً بلبان،  -25

 م.1993

ٍاى، ٞخذ الباعي قغح صخُذ البساعي، ألخمض بً ٖلي بً حجغ الٗؿ٣الوي، ع٢م ٦خبها وؤبىابها وؤخاصًثها مدمض ٞااص ٖبض الباقي، صاع الؿالم الغ  -26

 م. 2000، 3صاع الُٟداء صمك٤، ٍ

 ً الخُابت ، ألخمض مدمض الخىفي، جهًت مهغ للُباٖت واليكغ والخىػَ٘، بضون ؾىت الُب٘.ٞ -27

 ٦خاب الخاوي ال٨بحر، للٗالمت ؤبي الخؿً اإلااوعصي، صاع ال٨ٟغ ـ بحروث. -28

مض مٗىى، صاع اللباب في ٖلىم ال٨خاب، ألبي خٟو ٖمغ بً ٖلي الضمك٣ي الخىبلي، خ٣٣ه : الكُش ٖاص٫ ؤخمض ٖبض اإلاىحىص والكُش ٖلي مد -29

 م. 1998، 2بحروث، ٍ –ال٨خب الٗلمُت 

٣ي اإلاهغي، صاع ناصع  -30  .1بحروث، ٍ –لؿان الٗغب، إلادمض بً م٨غم بً مىٓىع ألاٍٞغ

ل. -31  مجلت البُان، جهضع ًٖ اإلاىخضي ؤلاؾالمي، بدث بٗىىان: ختى وؿخ٣ُض مً زُبت الجمٗت، لل٩اجب مدمض ٖبض هللا الضَو

ا مديي الضًً بً قٝغ الىىوي، صاع ال٨ٟغ.اإلاجمٕى قغح اإلاهظب، لالمام  -32  ؤبي ػ٦ٍغ

 .1995بحروث،  –مسخاع الصخاح، إلادمض بً ؤبي ب٨غ بً ٖبضال٣اصع الغاػي،خ٣٣ه:مدمىص زاَغ، م٨خبت لبىان -33
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 م.1990، 1بحروث، ٍ –اإلاؿخضع٥ ٖلى الصخُدحن، إلادمض بً ٖبضهللا ؤبي ٖبضهللا الخا٦م الىِؿابىعي، صاع ال٨خب الٗلمُت  -34

 م.1999، 2مام ؤخمض بً خىبل، ألخمض بً خىبل، خ٣٣ه: قُٗب ألاعهاوٍ وآزغون، ماؾؿت الغؾالت، ٍمؿىض ؤلا  -35

ت ألاؾباب والخلى٫، ؤمحرة ؤخمض ٖبُض، بدث ميكىع ٖلى الكب٨ت اإلاٗلىماجُت. -36  اإلاك٨الث ألاؾٍغ

٣ُت، بدث ميكىع في مجلت حامٗت خؿِبت -37 ا ٖلى جيكئت الُٟل، ًسل٠ ٞع ت وازَغ  الجؼاثغ. -بً بى ٖلي اإلاك٨الث الاؾٍغ

ت. -38  اإلاهباح اإلاىحر، ألخمض بً مدمض بً ٖلي الُٟىمي اإلا٣غي، خ٣٣ه: ًىؾ٠ الكُش مدمض، اإلا٨خبت الٗهٍغ

 .1983معجم مهُلخاث الٗلىم الاحخماُٖت، ؤخمض ػ٧ي بضوي، م٨خبت لبىان، بحروث،  -39

 َـ.1405، 1بحروث، ٍ –ت اإلا٣ضس ي، صاع ال٨ٟغ اإلاٛني في ٣ٞه ؤلامام ؤخمض بً خىبل الكِباوي، لٗبض هللا بً ؤخمض بً ٢ضام -40

إ ؤلامام مال٪، إلاال٪ بً ؤوـ ؤبي ٖبضهللا ألانبحي، خ٣٣ه: الض٦خىع ج٣ي الضًً الىضوي، صاع ال٣لم  -41  م.1991، 1صمك٤، ٍ -مَى

ني، خ٣٣ه ووي٘ ٞهاعؾه: ألاؾخاط  -42 الض٦خىع ٖبض الُٗٓم مدمىص جهاًت اإلاُلب في صعاًت اإلاظَب، إلمام الخغمحن ٖبض اإلال٪ بً ٖبض هللا الجٍى

 م.2/2009الضًب، ٍ

 (1اإلالخ٤ )

 ؤؾماء الخبراء الظًً جّم ؤزظ آعائهم

 الازخهام م٩ان الٗمل الل٣ب الٗلمي الاؾم ث

 ؤؾخاط ص.آعاؽ مدمض نالح  .1
حامٗت الؿلُماهُت / ٧لُت الٗلىم 

 ؤلاؾالمُت
 الٗلىم ؤلاؾالمُت

 ؤؾخاط مؿاٖض ص.ؤ٦غم باًؼ مدمض  .2
الؿلُماهُت / ٧لُت الٗلىم حامٗت 

 ؤلاؾالمُت
 الٗلىم ؤلاؾالمُت

ض مدمض هجاة نبري   .3  التربُت حامٗت نالح الضًً / ٧لُت التربُت ؤؾخاط مؿاٖض ص. ٖو

ت /٧لُت التربُت ؤؾخاط مؿاٖض ص. ٧اوة ٖلي مدمض الضاوصي  .4  التربُت حامٗت ٧ٍى

 

 (2اإلالخ٤  )

 اؾخماعة الاؾخبُان

ع٢م 

 الؿاا٫
 ال٣ٟغاث

تصوع   زُبت الجمٗت في ج٣لُل اإلاكا٧ل ألاؾٍغ

لِـ له 

 صوع 

له صوع 

 ي٠ُٗ

له صوع 

 مخىؾِ

له صوع 

 مازغ

اصة الاهخماء والاخترام.  .1      ٍػ

     قٗىعي باالعجُاح والؿٗاصة.  .2

     اػصًاص الهبر والؿ٨ُىت و الخدمل.  .3

     ج٣لُل اإلاكا٧ل الىٟؿُت.  .4

     اػصًاص الؿٗاصة والؿغوع صازل ألاؾغة.  .5

ت.  .6      ج٣لُل مكا٦لي ألاؾٍغ

     ٧ان له صوع في جدؿحن ٖال٢احي م٘ ػوحتي )ؤو والضاي(.  .7

     ػاص مً الخيؿ٤ُ و الخ٠ُُ٨ بحن ؤٞغاص ؤؾغحي.  .8

     ببٗاصي ًٖ اإلاكا٧ل التي ٌٗاوي مجها الىاؽ.  .9
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     ٧ان له ؤزغ في ج٣لُل مكا٦لي م٘ الجحران.  .10

     ؾاٖضوي في جىُٓم الٗال٢اث.  .11

     ج٣لُل الاهٟٗاالث و الًٛب.  .12

ت.  .13      ج٣لُل اإلاكاخىاث ألاؾٍغ

     جل٣ي ؤلاعقاصاث التي حؿاٖضوي في جدمل اإلاهاٖب صازل ألاؾغة.  .14

ت.  .15 ت لخل مكا٦لي ألاؾٍغ ت الًغوٍع      جل٣ي الث٣اٞت واإلاٗٞغ

     ٢لل مً بخخما٫ ج٨ٟ٪ ؤؾغحي.  .16

     الهٗبت.بػصًاص جدملي للًغوٝ ؤلا٢خهاصًت   .17

ٟا٫ في ؤؾغحي.  .18      ٧ان له ؤزغ في ج٣لُل اإلاكا٧ل التي جدضر بحن ألَا

     ج٣لُل الخهىمت والخالٝ صازل ؤٞغاص ألاؾغة.  .19

٠ ٧ل ًٖى مً ألاؾغة بالضوع الظي ًجب ؤن ًلٗبه.  .20      حٍٗغ

     ٢لل مً الٛحرة صازل ؤؾغحي.  .21

 اؾخماعة ج٣ُُم الخبراء  (2اإلالخ٤  )
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 الهىامش:

 

، بذايت املجتهذ ونهايت املقخصذ. و 2/151م، 1982، لٗالء الضًً ال٩اؾاوي، صاع ال٨خاب الٗغبي، بحروث، بذائع الصىائع في جزجيب الشزائع( 2)

بي الاهضلس ي، صاع ال٨ٟغ للُباٖت واليكغ والخىػَ٘، ٍ كخاب . و 1/130لبىان،  –م بحروث  1995، 1ألبي الىلُض مدمض بً ؤخمض بً عقض ال٣َغ
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ا مديي الضًً بً قٝغ املجمىع شزح املهذب . و2/432، للٗالمت ؤبي الخؿً اإلااوعصي، صاع ال٨ٟغ، بحروث، الحاوي الكبير ، لالمام ؤبي ػ٦ٍغ

ني، خ٣٣ه ووي٘ ٞهاعؾه: ألاؾخاط نهايت املطلب في درايت املذهب. و 8/82وي، صاع ال٨ٟغ، الىى  ، إلمام الخغمحن ٖبض اإلال٪ بً ٖبض هللا الجٍى

، لٗبض هللا بً ؤخمض بً ٢ضامت املغني في فقه إلامام أحمذ بن حىبل الشيباوي. و 2/536م، 2009، 2الض٦خىع ٖبض الُٗٓم مدمىص الضًب، ٍ

، إلادمض بً ٖبض هللا ألاهضلس ي )ابً أحكام القزآن البن العزبي. و 3/325،هيل ألاوطار. و 2/150َـ، 1405، 1بحروث، ٍ –صاع ال٨ٟغ اإلا٣ضس ي، 

بي، صاع الجامع ألحكام القزان. و 7/370الٗغبي(، صاع ال٨خب الٗلمُت، بضون ٖضص الُبٗت وؾىت الُب٘،  ، ألبي ٖبض هللا مدمض بً ؤخمض ال٣َغ

ًُّ زُبخان.9/350م، 2002اَغة، الخضًث ال٣ ، وحؿ
ٌ
 واخضة

ٌ
ٍغ زُبت

ّ
ت ِٞةّجهم ًغون ؤنَّ الك ُّ  الخىٟ

َّ
 ، ِبال

م، 2002، 1بحروث، ٍ-( ٣ٞه الخؿً البهغي اإلا٣اعن م٘ اإلاظاَب ألاعبٗت، للض٦خىعة عويت حما٫ الخهغي، صاع ال٩لم الُُب، صمك2٤)

ي مدمض ٖلي بً ؤخمض ابً خؼم ألاهضلس ي، خ٣٣ه زالض الغباٍ، صاع ابً خؼم، ، اإلادلى باآلزاع في قغح اإلاجلت باالزخهاع، ألب1/534

 .5/68، 2016، 1بحروث، ٍ
 .٣ٞ1/535ه الخؿً البهغي،  (2)
،  ٢ا٫ قُٗب ألاعهاوٍ: بؾىاصٍ صخُذ ٖلى قٍغ 5/503، وابً خبان في صخُده، 2/60الخضًث ؤزغحه ؤلامام مال٪ في: اإلاىَإ،  (2)

، 1صمك٤، ٍ -، إلاال٪ بً ؤوـ ؤبي ٖبضهللا ألانبحي، خ٣٣ه: الض٦خىع ج٣ي الضًً الىضوي، صاع ال٣لم مالكمىطأ إلامام البساعي. 

، إلادمض بً خبان بً ؤخمض ؤبي خاجم البؿتي، خ٣٣ه : قُٗب ألاعهاوٍ، ماؾؿت الغؾالت صحيح ابن حبان بترجيب ابن بلبانم. 1991

 م.1993، 2بحروث، ٍ –
(، وؤبى صاوص في ؾيىه، ٦خاب 928صخُده، ٦خاب الجمٗت، باب ال٣ٗضة بحن الخُبخحن ًىم الجمٗت، ع٢م)الخضًث ؤزغحه البساعي في  (2)

ت، بحروث 1094الهالة، باب الخُبت ٢اثما، ع٢م الخضًث) (. ؾجن ؤبي صاوص، لإلمام اإلادضر ؤبي صاوص ؾلُمان السجؿخاوي، صاع اإلاٗٞغ

 م.2001، 1لبىان، خ٤٣ ؤنىله وزغج ؤخاصًثه الكُش زلُل قُدا، ٍ
 (.9/350الجام٘ ألخ٩ام ال٣غان) (2)

غ، ٍخطبت الجمعت ودورها في جزبيت ألامت( 2) ، وػاعة الكاون ؤلاؾالمُت وألاو٢اٝ والضٖىة وؤلاعقاص، اإلامل٨ت 1، لٗبض الٛني ؤخمض حبر مَؼ

الؼععي ؤبي ٖبض هللا، خ٣٣ه: قُٗب ، إلادمض بً ؤبي ب٨غ ؤًىب ساد املعاد في هذي خير العباد. و 5-4َـ، م1422الٗغبُت الؿٗىصًت، 

ذ، ٍ –بحروث  -م٨خبت اإلاىاع ؤلاؾالمُت  -ٖبض ال٣اصع ألاعهائوٍ،ماؾؿت الغؾالت  -ألاعهائوٍ  خصائص . و 1/353، 1986، 14ال٩ٍى

 َـ. 1409، 1، لىظًغ مدمض م٨خبي، صاع البكاثغ ؤلاؾالمُت، بحروث، ٍالخطبت والخطيب

ت ( الاجها٫ الجماَحري واإلاجخم٘ 2) ت الجامُٗت، ؤلاؾ٨ىضٍع . و زُبت الجمٗت 213م، م1990الخضًث، لؿامُت مدمض حابغ، صاع اإلاٗٞغ

 .2وصوعَا في جغبُت ألامت، م

ل، 2) ، وزُبت 65/18( مجلت البُان، اإلاىخضي ؤلاؾالمي، بدث بٗىىان: ختى وؿخ٣ُض مً زُبت الجمٗت، لل٩اجب مدمض ٖبض هللا الضَو

 .193ت، مالجمٗت وصوعَا في جغبُت ألام
 .152، م1983ؤخمض ػ٧ي بضوي: معجم مهُلخاث الٗلىم الاحخماُٖت، م٨خبت لبىان، بحروث،  (2)
 .41، م2مهغ، ج-ابً ٦ثحر: جٟؿحر ال٣غآن الُٗٓم، صاع بخُاء ال٨خب الٗغبُت، ال٣اَغة (2)
ت ألاؾباب والخلى٫، بدث ميكىع ٖلى الكب٨ت  (2)  .3اإلاٗلىماجُت، مًىٓغ: ؤمحرة ؤخمض ٖبُض: اإلاك٨الث ألاؾٍغ
 .2ًغاح٘: ؤمحرة ؤخمض ٖبُض: اإلاغح٘ الؿاب٤، م (2)

ا ٖلى جيكئت الُٟل، بدث ميكىع في مجلت حامٗت ( ًسل2٠) ت و ازَغ ٣ُت: اإلاك٨الث الاؾٍغ  .6، م1الجؼاثغ، ٖضص -ٖلي بى بً خؿِبت ٞع
 هٟـ اإلاغح٘ والهٟدت. (2)
 .5ًىٓغ: ؤمحرة ؤخمض ٖبُض: اإلاغح٘ الؿاب٤، م (2)
 .14-5ًىٓغ: هٟـ اإلاغح٘، م (2)
ىامل هجاخها، 387-385، م2002، 1ؾلىي ٖبض الخمُض الخُُب: هٓغة ٖلم الاحخمإ اإلاٗانغ، ٍ (2) . ه٣ال ًٖ، هبُل خلُلى: ألاؾغة ٖو

 .6، م2013الجؼاثغ،  -بدث م٣ضم في ملخ٣ى الاجها٫ وحىصة الخُاة في ألاؾغة، حامٗت ٢انضي مغباح
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بذايت املجتهذ ونهايت . و 2/151م، 1982، لٗالء الضًً ال٩اؾاوي، صاع ال٨خاب الٗغبي، بحروث، بذائع الصىائع في جزجيب الشزائع( 18)

بي الاهضلس ي، صاع ال٨ٟغ للُباٖت واليكغ والخىػَ٘، ٍاملقخصذ لبىان،  –م بحروث  1995، 1، ألبي الىلُض مدمض بً ؤخمض بً عقض ال٣َغ

ا مديي املجمىع شزح املهذب . و2/432، للٗالمت ؤبي الخؿً اإلااوعصي، صاع ال٨ٟغ، بحروث، ي الكبيركخاب الحاو . و 1/130 ، لالمام ؤبي ػ٦ٍغ

ني، خ٣٣ه ووي٘ نهايت املطلب في درايت املذهب. و 8/82الضًً بً قٝغ الىىوي، صاع ال٨ٟغ،  ، إلمام الخغمحن ٖبض اإلال٪ بً ٖبض هللا الجٍى

، لٗبض هللا بً املغني في فقه إلامام أحمذ بن حىبل الشيباوي. و 2/536م، 2009، 2ٞهاعؾه: ألاؾخاط الض٦خىع ٖبض الُٗٓم مدمىص الضًب، ٍ

، إلادمض بً ٖبض أحكام القزآن البن العزبي. و 3/325،هيل ألاوطار. و 2/150َـ، 1405، 1بحروث، ٍ –ؤخمض بً ٢ضامت اإلا٣ضس ي، صاع ال٨ٟغ 

، ألبي ٖبض هللا مدمض بً الجامع ألحكام القزان. و 7/370هللا ألاهضلس ي )ابً الٗغبي(، صاع ال٨خب الٗلمُت، بضون ٖضص الُبٗت وؾىت الُب٘، 

بي، صاع الخضًث ال٣اَغة،  ت ِٞةّجهم ًغون ؤنَّ 9/350م، 2002ؤخمض ال٣َغ ُّ  الخىٟ
َّ
ًُّ زُبخان. ، ِبال ، وحؿ

ٌ
 واخضة

ٌ
ٍغ زُبت

ّ
 الك

م، 2002، 1بحروث، ٍ-( ٣ٞه الخؿً البهغي اإلا٣اعن م٘ اإلاظاَب ألاعبٗت، للض٦خىعة عويت حما٫ الخهغي، صاع ال٩لم الُُب، صمك19٤)

اٍ، صاع ابً خؼم، ، اإلادلى باآلزاع في قغح اإلاجلت باالزخهاع، ألبي مدمض ٖلي بً ؤخمض ابً خؼم ألاهضلس ي، خ٣٣ه زالض الغب1/534

 .5/68، 2016، 1بحروث، ٍ
 .٣ٞ1/535ه الخؿً البهغي،  (20)
،  ٢ا٫ قُٗب ألاعهاوٍ: بؾىاصٍ صخُذ ٖلى قٍغ 5/503، وابً خبان في صخُده، 2/60الخضًث ؤزغحه ؤلامام مال٪ في: اإلاىَإ،  (21)

، 1صمك٤، ٍ -ع ج٣ي الضًً الىضوي، صاع ال٣لم ، إلاال٪ بً ؤوـ ؤبي ٖبضهللا ألانبحي، خ٣٣ه: الض٦خى مىطأ إلامام مالكالبساعي. 

، إلادمض بً خبان بً ؤخمض ؤبي خاجم البؿتي، خ٣٣ه : قُٗب ألاعهاوٍ، ماؾؿت الغؾالت صحيح ابن حبان بترجيب ابن بلبانم. 1991

 م.1993، 2بحروث، ٍ –
(، وؤبى صاوص في ؾيىه، ٦خاب 928ٗت، ع٢م)الخضًث ؤزغحه البساعي في صخُده، ٦خاب الجمٗت، باب ال٣ٗضة بحن الخُبخحن ًىم الجم (22)

ت، بحروث 1094الهالة، باب الخُبت ٢اثما، ع٢م الخضًث) (. ؾجن ؤبي صاوص، لإلمام اإلادضر ؤبي صاوص ؾلُمان السجؿخاوي، صاع اإلاٗٞغ

 م.2001، 1لبىان، خ٤٣ ؤنىله وزغج ؤخاصًثه الكُش زلُل قُدا، ٍ
 (.9/350الجام٘ ألخ٩ام ال٣غان) (23)

غ، ٍالجمعت ودورها في جزبيت ألامتخطبت ( 24) ، وػاعة الكاون ؤلاؾالمُت وألاو٢اٝ والضٖىة وؤلاعقاص، اإلامل٨ت 1، لٗبض الٛني ؤخمض حبر مَؼ

، إلادمض بً ؤبي ب٨غ ؤًىب الؼععي ؤبي ٖبض هللا، خ٣٣ه: قُٗب ساد املعاد في هذي خير العباد. و 5-4َـ، م1422الٗغبُت الؿٗىصًت، 
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ذ، ٍ –بحروث  -م٨خبت اإلاىاع ؤلاؾالمُت  -صع ألاعهائوٍ،ماؾؿت الغؾالت ٖبض ال٣ا -ألاعهائوٍ  خصائص . و 1/353، 1986، 14ال٩ٍى

 َـ. 1409، 1، لىظًغ مدمض م٨خبي، صاع البكاثغ ؤلاؾالمُت، بحروث، ٍالخطبت والخطيب

ت الجامُٗت، ؤلاؾ25) ت ( الاجها٫ الجماَحري واإلاجخم٘ الخضًث، لؿامُت مدمض حابغ، صاع اإلاٗٞغ . و زُبت الجمٗت 213م، م٨1990ىضٍع

 .2وصوعَا في جغبُت ألامت، م

ل، 26) ، وزُبت 65/18( مجلت البُان، اإلاىخضي ؤلاؾالمي، بدث بٗىىان: ختى وؿخ٣ُض مً زُبت الجمٗت، لل٩اجب مدمض ٖبض هللا الضَو

 .193الجمٗت وصوعَا في جغبُت ألامت، م
 .152، م1983خماُٖت، م٨خبت لبىان، بحروث، ؤخمض ػ٧ي بضوي: معجم مهُلخاث الٗلىم الاح (27)
 .41، م2مهغ، ج-ابً ٦ثحر: جٟؿحر ال٣غآن الُٗٓم، صاع بخُاء ال٨خب الٗغبُت، ال٣اَغة (28)
ت ألاؾباب والخلى٫، بدث ميكىع ٖلى الكب٨ت اإلاٗلىماجُت، م (29)  .3ًىٓغ: ؤمحرة ؤخمض ٖبُض: اإلاك٨الث ألاؾٍغ
 .2ًغاح٘: ؤمحرة ؤخمض ٖبُض: اإلاغح٘ الؿاب٤، م (30)

ا ٖلى جيكئت الُٟل، بدث ميكىع في مجلت حامٗت ( ًسل31٠) ت و ازَغ ٣ُت: اإلاك٨الث الاؾٍغ  .6، م1الجؼاثغ، ٖضص -ٖلي بى بً خؿِبت ٞع
 هٟـ اإلاغح٘ والهٟدت. (32)
 .5ًىٓغ: ؤمحرة ؤخمض ٖبُض: اإلاغح٘ الؿاب٤، م (33)
 .14-5ًىٓغ: هٟـ اإلاغح٘، م (34)
ىامل هجاخها، 387-385، م2002، 1ؾلىي ٖبض الخمُض الخُُب: هٓغة ٖلم الاحخمإ اإلاٗانغ، ٍ (35) . ه٣ال ًٖ، هبُل خلُلى: ألاؾغة ٖو

 .6، م2013الجؼاثغ،  -بدث م٣ضم في ملخ٣ى الاجها٫ وحىصة الخُاة في ألاؾغة، حامٗت ٢انضي مغباح

 پىخخە

حُاحُا٧ان و ًاؾا صاهغاوە٧اهەوە گغهگُە٧ى ػۆعي پێضعاوە، َەعوە٥ چۆن جا٦ە٧اوى ٧ۆمەڵگەي مغۆڤاًەحى زێزان لەالي ثاًِىە ثاؾماهُِە    

اهێ٩ى جەهضعوؾذ بەؾەعببەن، بەَەمان قێىە زێزاهِل  خاهە چاعەؾەعب٨غێً بۆ ثەوەي ٍژ ؿخە ثەو گٞغ ذ صەبً و پێَى جىوش ى ٦ێكەو گٞغ

ؿخە بە كەو ٦ێكەي حۆعاوحۆع صەبێذ و پێَى خاهە چاعەؾەع ب٨غێً، بۆ ثەوەي جەقەهە هە٦ەن و هەگەهە صوچاعي ثاَع ى ثەو گٞغ ػوَو

 ثاؾدێ٪ ٦ە چاعەؾەع٦غصهُان مەخاڵ بێذ.

اوى مغۆڤ و لەؾەعوقُاهەوە بۆ زێزان و جا٦ە٧اوى،  ى ًاؾاو ثەخ٩امە٧اوى ثاًنى ثِؿالمەوە بۆ گكذ ٧اًە٧اوى ٍژ ە لەڕواهگەي گكخگحَر بٍۆ

ي ثِؿالم بە بابەحى ثاقتى ٧ۆمەاڵًەحى بەگكتى و زێزان بەجاًبەحى ٦ە لەصە٢ە پحرۆػە٧اوى ٢ىعثان و َەعوەَا گغهگُضاوى ػۆعي ثاًنى پحرۆػ 

 ؾىوهىەث بەڕوووى َاجىوە، وجاعي هىێژي َەًنى عۆڵێ٩ى گغهگ صەبُيێذ لە٦ەم٨غصهەوەو چاعەؾەع٦غصوى ٦ێكە زێزاهُِە٧ان.

ثِؿالمى ٦ە پابەهضَى جەواوي َەًە بە حێبەحێ٨غصوى جێ٨ڕاي ڕێىعەؾمە ٧ۆمەڵگەي ٧ىعصٌل وە٥ ًە٦ێ٪ لە ٧ۆمەڵگە مىؾىڵماهە٧اوى ححهاوى 

ؼەي هىێژو وجاعي َەًنى، صە٦غێذ جا٦ە٧اوى ؾىوصي جەواو ببُجن لە مەعاؾُمە ٦ەَەمىو  ثاًىُِە٧اوى ثاًنى پحرۆػي ثِؿالم، بەجاًبەث ٞەٍع

وى جەقەهە٦غصوى ٦ێكە زێزاهُِە٧ان و ڕێىقىێىە٧اوى َەٞخەًە٥ صووباعە صەبێخەوە، وە٥ عێىِكاهضەعێ٩ى باف بۆ زؿدىەڕووي َۆ٧اعە٧ا

 چاعەؾەع٦غصهُان.

 

Abstract: 

Family holds a very important position in various religious texts and in lawmakers’ attitudes 

because of the huge effects that the role of the family has on every person’s life. Clearly, for 

people to have decent lives, no matter where they are living, they need to find ways to solve 

many different kinds of problems. This is also true in relation to families when they face 

problems and suffer as a result of various issues that arise. The need to search for and discuss 

solutions to these problems can be urgent; otherwise, people might not be able to improve 

their situations, and successful outcomes may then be unlikely. 

A key characteristic of Islamic laws is that they offer solutions to problems that relate to all 

aspects of a human being’s life in general and to the family and its members in particular. 
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This can be seen in many verses of the Quran and in the Sunna. Indeed, the sermonic speech 

in a Friday prayer, which is one of the most important rituals in congregational meetings in 

Islam, plays a very important role in reducing problems that families face and helping them 

to find solutions. 

Kurdish community as an Islamic community uphold all Islamic obligations, especially the 

Friday prayers. Therefore, there are opportunities for all members of Kurdish community to 

take advantage of this religious obligation that is repeated at the same time every Friday. 

People can use this as guidance for themselves, to become more aware of the reasons behind 

family problems that are developing and growing as well as to listen to the religious 

solutions and the advice of the preachers. 

 


