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 األٍٚ ايباب

 املكّد١َ

 ايبشح خًف١ٝ . أ

. ٚعكٛي٘ أخالق٘ يف غّٓٝا يٝهٕٛ اإلْطإ تطاعد اييت ايطسٜك١ ٖٞ ايرتب١ٝ

. ٜكٝٓ٘ ٚأغساض بأَاي٘ ٚحيٞ دٛاْب٘ مجٝع َٔ املس٤ سٝا٠ تسقٞ إٔ تطتطٝع ايرتب١ٝٚ

 . املس٤ عًٝٗا ضاز اييت ايرتب١ٝ طسٜك١ يف َؤضط١ ٖٚرٙ

يعًّٛ اييت ال اذ٣ٚ  َٔ إمنا ،ٖاٍاجل َٔ ال ٜأتٞ األزض يف املفاضد إٔ بعض

 قاّٚـت ٚ تغازب ايطالب َٔ اثريـى إٔ األخباز، َٔ أٜغا عسفٓا ٚ. ٜعًُٕٛ بعًَٛ٘

 ملدزضنيا َٔ اثريـى ،َسازا ْطُع ست٢. غريٙ ٚ ٚاشٕ ٚ اخلُس ٚاغسب ٚ عغِٗ بعغاب

. اإلضالَٞ ايدٜٔ ٙميٓع َا ٜفعًٕٛ

ٚ ْعسف إٔ املعًِّ ٖٛ عٓضس إْطاْٞ َٔ ايعٓاصس امل١ٗ يف ايرتب١ٝ  عَُٛا 

ِّ يف . ٚيًرتب١ٝ اإلضال١َٝ خضٛصا  ٚغهٌ اإلْطإ ايرٟ ٜتُهـٔ ٚ ٜغع املغع املٗ

ٚ َع٢ٓ املعًِّ عٓد اجملتُع ٖٛ .  ٚ نـريو ٖٛ ايرٟ ٜعًِ ايعًّٛ إىل املتعًُني.ايرتب١ٝ
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ايرٟ ٜعًِّ يف املٛاعع اخلاص١ ٚ يٝظ إال يف املدازع ٚ املعاٖد ايرتب١ٝ ايسمس١ٝ، ٚيهـٔ 

  .نـرايو يف املطادد ٚ املضًٝات ٚ ايبٝٛت ٚ غري ذيو

ٚ نإ املعًِّ ال ٜهـفٞ إال يٝطتٛيٞ ع٢ً املٛاد ٚ ايطسٜك١ ايتع١ًُٝ، بٌ حيتاز 

 ض٣ٛ ذيو ٜهٕٛ املعًِ .أٜغا إىل اإلعداد ٚ بايػ١ٝ ايػدض١ٝ ٚ ايفهس١ٜ ايع١ًُٝ

ٖرا احلاٍ نإ ًَو فذس قاٍ، إٔ املعًِّ يٝظ إال . َػسفا ٚ َطاعدا ٚ أض٠ٛ سط١ٓ

زداال حيتاز إىل إٔ ٜكّٛ أَاّ ايفضٌ فشطب ٚ يهـٔ البد ي٘ إٔ ٜهـٕٛ َٛصال يف 

 .صٓاع١ األسٛاٍ ايد١ٜٝٓ ايفسد١ٜ ٚ ايب١٦ٝ

ايٓش٢ً : ٚ يريو، فال بد ع٢ً املعًِ إٔ ٜهـٕٛ ذا أخالم زفٝع١، َجٌ 

ٚ ظاْب . بايٛقاز، ٚاخلػٛع، ٚ ايتٛاعع، ٚ اخلغٛع هلل، ٚ املساقبت٘ يف ايطس ٚ ايعًٔ

أخس، نُا ذنـس ٜٚٓظ تًٓني، ع٢ً املعًِ إٔ ٜهـٕٛ ذا غدض١ٝ نا١ًَ ٚ َفّٗٛ يف ْفط٘ 

ٚ ع٢ً املعًِ . حيب ْفط٘ ٚ غريٙ، ٚ ٜغُٔ يف ساي٘: ، َجٌ (ايػدض١ٝ ايٓغذ١ٝ)

ٜعًِ عًّٛ اجملتُع : ، َجٌ (ايٓغر اإلدتُاعٞ)إٔ ٜهـٕٛ ذا نُاٍ غدض١ٝ يف اجملتُع 
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ٚ ع٢ً املعًِ إٔ ٜهـٕٛ ذا نُاٍ يف ايتعًِٝ ايع١ًُٝ . ٜٚعٌُ بِٝٓٗ َعا١ًَ إسطاْا

 .ميًو ايعًّٛ ايٛاضع١ ٚ خيـتط يف ايطسٜك١ ايتع١ًُٝٝ: ، َجٌ (ايٓغر املٗين)

، ٚ ٜهٕٛ املعًِ أض٠ٛ َِٗ أضاع ٖٞ َٔ أقٛاي٘ ٚ أفعاي٘ ٙدب أٚ  املعًِفأخالم

 إٔ عسفٓا نُا ٚ .اجملتُع أٚ املدزض١ يف ايػدض١ٝ ٢ْبأزدْا إٔ ٕ إذا سط١ٓ يًطالب

 يف اإلضالّ ٍْٚصَٔ  ايس٥ٝط٢ اهلدف ٖٞ األخالم ٤آبٔ ٚ ٤،آاألْيب ٚزث١ ٤آايعًِ

. األزض

 اهلل ص٢ً اهلل زضٍٛ قاٍ:  قاٍ ٖسٜس٠ أبٞ عٔ ايٓبٟٛ احلدٜح يف زـذى ٚ قد 

 َٔ فاإلضتٓباط  ( َايو زٚاٙ )،((األخالم َهازّ ألمتِ بعجت إمنا)) : ٚضًِ عًٝ٘

 اإلضال١َٝ، ايرتب١ٝ يف ايس٥ٝط٢ اهلدف ٖٞ ايهسمي١ األخالم ٤آبٔ إٔ ايػسٜف احلدٜح

 اجملتُع ٚ املدزض١ يف يًطالب صشٝش١ قد٠ٚ ٚ سط١ٓ أض٠ٛ دزعامل ٜهٕٛ إٔ ٚ

. ٚغريٖا

ِّ ايطسٜك١) :باملـكاٍ  َٓاضب١ ايبٝاْات ٖرٙ ٚ   املدزع ٚزٚح املاد٠، َٔ أٖ

ِّ  يًٓاع سط١ٓ أض٠ٛ عً٘ـٜر ٚ زضٛال ذلُدا تعاىل اهلل أزضٌ يريو ٚ ،(ايطسٜك١ َٔ أٖ

 أض٠ٛ اهلل زضٍٛ يف يهِ نإ قدـٍ}:  تعاىل قاٍ نُا. اإلضال١َٝ ايرتب١ٝ أٖداف ٚيٝكِٝ
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 نٌ ٜعين ،((ٕآايكس ق٘ـخٌ نإ)) : عٓٗا اهلل ٚعٞ عا٥ػ١ قاٍ ٚ .{ ...سط١ٓ

 َع ٚتعاٌَ خضا٥ط ٚ األفهاز ٚ األفعاٍ َٔ ضًِ ٚ عًٝ٘ اهلل ص٢ً اهلل ايسضٍٛ سٝا٠

يريو، ٜٓبػٞ ع٢ً املعًِ إٔ  .١ْٝآايكس اآلٜا٠ َٔ حتكٝكا نًٗا نإ طبٝٗت٘، ٚ اجملتُع

. بتتبع ايسضٍٛ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ ضًِ يف سٝات٘ ٚ تعًُٝ٘

 ٤آايعًِ َٔ أسد مجاع١ ابٔ اهلل ضعد ابٔ إبساِٖٝ ابٔ ذلُد ايدٜٔ بدز نإ

يف  األٜٛب١ٝ اخلالف١ عضس يف عاش ايرٟ اإلضال١َٝ ايرتب١ٝ دلاٍ يف ٤آايكدّ املطًُني

1 ض١ٓ ايفاط١ُٝ خالف١ بعد األٜٛبٞ ايدٜٔ صالح سدخ 1 7   .َالد١ٜ 4

 عًّٛ ٚ ٕآايكس عًّٛ َٓٗا اإلضال١َٝ، عًّٛ عٔ ثرياـى مجاع١ ابٔ حتدخ

 َػٗٛز مجاع١ ٚابٔ. ذيو ٚغري ايػعس ٚ اإلضال١َٝ األسهاّ عًّٛ ٚ احلدٜح

 َٔ أسد قُري١ٜ، َدزض١ َجٌ املدازع يف َدزع ٖٛٚ َضس، ٚ ايػاّ يف بايكاعٞ

  .دَػل يف طًٕٛ ابٔ بٓاٖا اييت املدازع

ٚيريو، عسف ايباسح إٔ اإلَاّ ابٔ مجاع١ َػٗٛز بايكاعٞ ٚ ٜتُطو 

ٚ يهـٔ، ظاْب آخس أْ٘ زدٌ ٜستهـص يف ايرتب١ٝ اإلضال١َٝ . بعًُّٛ األسهاّ ايػسع١ٝ
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ٚ ديٌٝ ع٢ً ذيو، أْ٘ أسد . ٜٚكدّ ْفط٘ يف بٓآ٤ ايػدض١ٝ ٚ ي٘ ايفهـس٠ ايرتب١ٜٛ

َدزع َٔ املدازع يف َدزض١ قُس١ٜ بدَػل، ٚ أيف اإلَاّ ابٔ مجاع١ ايهـتاب 

ٜتعًل بايرتب١ٝ اإلضال١َٝ ٚ األدب باملٛعٛع ترنـس٠ ايطاَع ٚ املتهًِ يف أدب ايعامل 

. ٖٚرٙ خضا٥ط يإلَاّ ابٔ مجاع١ َع غريٙ. ٚاملتعًِ

ٜبعح ايفهـس٣ ايرتبٟٛ عٓد  إٔ ايباسح أزاد األضباب ٚ ايبٝاْات تًو َٔ

 ٕـٚيو ،ٚ َٛعٛعات نـجري٠ َطا٥ٌٙ زـايفو يف إٔ ذيو ع٢ً سكا. اإلَاّ ابٔ مجاع١

 أٚعح يو،فًرا ."املعًِّ دبأ "املطأي١ عٔ ٜبشح إٔ املٓاضب١ ٖرٙ ايباسح أزاد

دزٜظ ايت يف املعًِّ دبدزاض١ حت١ًًٝ عٔ أ: " باملٛعٛع اجلاَعٞ ايبشح ٖرا ايباسح

 ".عٓد اإلَاّ ابٔ مجاع١

 ايبشح أض١ً٦ . ب

 ايبشح ٖرا ايباسح سّدد ايبشح، خًف١ٝ يف زـذى َا ع٢ً اعتُدا

:   يٞتَا إىلأض١ً٦ ايبشح  اجلاَعٞ

 ابٔ اإلَاّ عٓد تدزٜظاٍ يف املعًِّ دب دزاض١ حت١ًًٝٝ عٔ أ َفّٗٛ َا 

 ؟ داَع١
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 ايبشح أٖداف. ز

  :٢ًٜ َا إىل ايبشح ٖرا ف  يفٖدٟ

 .مجاع١ ابٔ اإلَاّ عٓد تدزٜظاٍ يف املعًِّ دبأ  دزاض١ حت١ًًٝ عٔملعسف١ 

 ايبشح أ١ُٖٝ. د

 : ٖرا ٖٛ  ايبشح اأُٖٞٚ َٔ 

ٜهـٕٛ أسد َٔ َضادز ايعًّٛ اإلضال١َٝ عَُٛا، ٚ ٜهـٕٛ خصا٥ـ١ٓ يف  إٔ 

 .ايرتب١ٝ اإلضال١َٝ خضٛصا

يًُعًني ٚ ملٔ ٜتعًل بايرتب١ٝ اإلضال١َٝ، ٚ ألٌٖ ايٓعس ٚ ايبشح ايرٟ  

 .تستهـص يف عًّٛ ايرتب١ٝ اإلضال١َٝ

 ايبشح َٓٗر. ٙ

ْٛع ايبشح  .1

 ٖٛ  اجلاَعْٞٛع ايبشح ايرٟ اضتددَ٘ ايباسح يف ٖرا ايبشح ٚ

 ايبٝإ أٚ ايتضٜٛس عٔ املسادع تب١ٝ ٖٞـايدزاض١ املوٚ  . تب١ٝـايدزاض١ املو
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 سٝح ٜكّٛ ايباسح بايهـتب ٚ املكاالت .املٓاضب١ مبذاٍ أٚ َٛعٛع َعّٝٔ

. ٚاجملالت ٚ غريٖا َٔ ايبشٛخ ايع١ًُٝ اييت تتعًل ب٘

  ايبٝاْات مجع أضًٛب .2

أضًٛب مجع ايبٝاْات ايرٟ اضتددَ٘ ايباسح يف ٖرا ايبشح ٖٛ 

قٞ ٖٛ أضًٛب مجع ايبٝاْات َٔ خالٍ ـاألضًٛب ايٛثائٚ . قٞ ـاألضًٛب ايٛثائ

ايديٌٝ أٚ  ٠ ، ٚيٓعسا تب عٔ ايسأٟ ، ٚـايو  َجٌ ايطذاّلت ٚ ايرتاخ ،تبـى

  .  ايبشحتغري ذيو ايرٟ ٜتعًّل مبػهال ايكٛاْني، ٚ

جلُع ايبٝاْات يف ٖرا ايبشح ، ضٛف ٜأخرٖا ايباسح َٔ رلتًف ٚ 

غريٖا َٔ ايبشٛخ ايع١ًُٝ اييت تتعًّل  اْرتْٝت ٚ اجملالت ٚ املكاالت ٚ تب ٚـايو

 .بٗا جتعٌ عجا عُٝكا ٜتشضٌ عًٝٗا ايباسح  نا١ًَ  ٚسّت٢ . ب٘ 

 أٚال،. أصًٗا َٔ ْعس٠ اإلثٓني إىل تٓكطِ ايبٝاْات إٔ رلدٚزا، زأ٣

 ثاْٝا،  .األص١ًٝ َضادز َٔ ؤخرـت اييت ايبٝاْات ٖٞ األضاض١ٝ، ايبٝاْات

                                                      
13

 Bonadi Sitiwarsih, Metode Penelitian dan Pengembangan, (Jakarta: Reinika, 2010), 

hlm. 72. 
14

  Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan: Komponen MKDK, (Jakarta: Kelompok 

Reinika Cipta, 2007), hlm. 181. 
15

 Machdoero, Metode Penelitian Untuk Ilmu-ilmu Ekonomi (Malang: UMM Press, 

1993), hal. 80. 
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 مجعٗا قد ٕـيو ٚ األصٌ َٔ يٝطت ؤخرـت اييت ايبٝاْات ٖٞ ١ْٜٛـايح ايبٝاْات

  . سًًت ٚ ٚغريٙ

ّٚال، ايبٝاْات :  ٜٓكطِ ايباسح ايبٝاْات إىل قطُني ، ُٖا فًريو، ع أ

 ايبٝاْات اييت تتشّضٌ َباغس٠ َٔ َٛعٛع ايبشح نُضدز األضاض١ٝ ٖٞ

 .املعًَٛات املبشٛث١ باضتدداّ أدا٠ َطاس١ ايبٝاْات أٚ أدا٠ أخرٖا

ف٘ ـتاب ايرٟ أٍـَضدز ايبٝاْات األضاض١ٝ يف ٖرا ايبشح ٖٞ ايو ٚ

 .ترنس٠ ايطاَع ٚ املتهًِ يف أدب ايعامل ٚ املتعًِتاب ـٖٛ ى  ٚمجاع١اإلَاّ ابٔ 

 تتشضٌ َٔ خالٍ ايطسف ييتت ااايبٝإثاْٝا، َضادز ايبٝاْات ايجا١ْٜٛ ٖٞ ٚ

َضادز  ٚ. اآلخس، ٚ ال ٜتشضٌ عًٝٗا ايباسح َباغس٠ َٔ َٛعٛع عج٘ 

ايبشٛخ،  ايٓضٛظ، ٚ تب، ٚـايبٝاْات ايجا١ْٜٛ يف ٖرا ايبشح ٖٞ ايو

 .اْرتْٝت اييت تتعًّل مبٛعع ايبشح اجملالت، ٚ املكاالت، ٚ ٚاألطسٚسات، ٚ

 

 

  

                                                      

8 ايضفش١ املسادع، ْفظ   0. 
17

  Saifuddin Azhar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91. 
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 ايبٝاْات حتًٌٝ أضًٛب .3

تأيٝفٗا تبعا يٓعاّ خاظ َٔ  حتًٌٝ ايبٝاْات ٖٛ ع١ًُٝ عح ايبٝاْات ٚ

ٚ ،ّٞ املضادز  تاب، ٚـغري ذيو َجٌ ايو تاب١ املٝدإ، ٚـى ْتٝذ١ احلدٜح ايضشف

  .ْتٝذ١ ايبشح تعًٔ إىل ايػدط األخس األخس٣ سّت٢ تفِٗ ضٗٛي١ ٚ

 املعاْٞ ٚ املفاِٖٝ ع٢ً يتشضٌ أُٖٝتٗا ٚ ايبٝاْات ايباسح سًٌٚ 

 ايبٝاْات حتًٌٝ إٔ ْعسف ٖٓا َٔ . املٛدٛد٠ األض١ً٦ إلداب١ ٜطتعًُٗا ضٛف

 ست٢. األضظ بٝإ ٚ خاظ قطِ أٟ غهٌ إىل تستٝبٗا ٚ ايبٝاْات تٓعِٝ ٖٛ

 نُا ايطسٜك١ ايبشح، فسٚض ظِـٜٔ ثِ ايعٓٛإ ٚ األقض٢ ايػسض ايباسح جيد

 .ايبٝاْات ظِـتٔ

ٚ ٜس٣ . يتشًٌٝ ايبٝاْات اضتددّ ايباسح طسٜك١ حتًٌٝ املغُٕٛ 

 ّٕ  ٖٛ طسٜك١ ايبشح يتضٜٛس َٛعٛعٝا، ٚ ْعاَا حتًٌٝ املغُٕٛبازًٜطٕٛ، أ

، طسٜك١ ايبشح اييت تٓتـفع ٚ عطب ٚ ابري. خاصا، ٚ نُٝٝا عٔ غهٌ اإلتـضاٍ

 .طكِ اإلدسات ألخر اإلضتٓباط ايضشٝح َٔ ايهـتاب أٚ ايٛثٝك١
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 ايبشح ٖٝهٌ. ف

 ايبشح ٜبني إٔ ايباسح أزاد ،اجلاَعٞ ايبشح ٖرا صٛز ٕاٜب ٚ ملعسف١

 :  ًٜٞ َا ع٢ً اجلاَعٞ

 ،ايبشح خًف١ٝٚ ٜتٓاٍٚ ٖرا ايباب ع٢ً . املكد١َ  ٚ ٖٛ :األٍٚ ايباب

١ُّٝ ٚ ٙ،أٖداف ٚ ،ايبشح أض١ً٦ٚ  َٓٗر ٚ ،ايبشح أٖ

. ٖٝهً٘ ٚ ،ايبشح

ٚ ٜتٓاٍٚ ٖرا ايباب . مجاع١ ابٔ يإلَاّ  احلٝا٠تسمج١ ٚ ٖٛ  :ايجاْٞ ايباب

ع٢ً ضًطًت٘ ٚ أصً٘، ٚ زسًت٘ يف طًب ايعًِ، ٚ آثازٙ 

 .ايع١ًُٝ يف ايـعًّٛ اإلضال١َٝ

ٚ ٜتٓاٍٚ ٖرا ايباب ع٢ً َفّٗٛ . ٚ ٖٛ دزاض١ َهـتب١ٝ : ايجايح ايباب

ايرتب١ٝ اإلضال١َٝ، ٚ أٖدافٗا، ٚ بٝإ َع٢ٓ األدب ٚ املعًِ يف 

ايرتب١ٝ اإلضال١َٝ، ٚ َها١ْ املعًِ يف ايتدزٜظ، ٚ املعًِ املٗين 

 .يف ايرتب١ٝ اإلضال١َٝ
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ٚ ٜتٓاٍٚ ٖرا ايباب ع٢ً َفّٗٛ أدب .  ٚ ٖٛ دزاض١ حت١ًًٝٝ :ايسابع ايباب

املعًِّ عٓد اإلَاّ ابٔ مجاع١، ٚ ي٘ خضا٥ـط تتعًل بػدض١ٝ 

املعًِ، ٚ خضا٥ـط تتعًل بأدب املعًِ َع طالب٘، ٚ خضا٥ـط 

تتعًل بأدب املعًِ يف ايتدزٜظ، ٚ دزاض١ حت١ًًٝٝ عٔ أدب 

. املعًِ يف ايتدزٜظ عٓد اإلَاّ ابٔ مجاع١

ٚ ٜتٓاٍٚ ٖرا ايباب ع٢ً اخلالص١ . ٚ ٖٛ اإلختـتاّ: ايباب اخلاَظ 

 .ٚاإلقـرتاسات


