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 ايباب األٍٚ

 املكد١َ

 ايفصٌ األٍٚ : خًف١ٝ ايبشح

َٚٔ املعًّٛ، إٔ ايكسإٓ نتاب ععِٝ أْصٍ اهلل تعاىل ع٢ً ايٓاع بٛاضط١ دربٌٜ عًٝ٘ ايطالّ، 

ايٓيب ص.ّ خامت األْبٝا٤ ٚاملسضًني، ٜٚبًؼ ٚنإ دربٌٜ ٖٛ أععِ املآل٥ه١، ٚأْ٘ حيًُ٘ ايكسإٓ إىل 

 ايسضاي١ إىل ايٓاع ٜٚأَسِٖ باالعتصاّ بٗا.

سس١َ ايكسإٓ ٚععُ٘ ال تعادي٘ نتب ف٢ ايصدم ٚايصش١،  ٚصدم ايكسإٓ ٚصشت٘ الٜٓهسٙ  

أسد. ٚإٔ ايهافسٜٔ ٜتعسفٕٛ بصدق٘ ٚصشت٘ ٚيٛناْٛا الٜؤَٕٓٛ ب٘. ٚإٔ ايٓعس١ٜ املتطٛز٠ أثبتت إٔ 

ٚضًِ صدٜل ٚصشٝح. بٓا٤ ع٢ً ذيو، ٚحيٌُ ايكسإٓ أغسف ايٓاع ذلُد ص٢ً اهلل عًٝ٘ ايكسإٓ 

افغ عًٝ٘ ايصشاب١ ٚايتابعٕٛ ٚايصاحلٕٛ، ٚايصدٜكٕٛ ٚاملتكٕٛ، ٖٚرا احلاٍ ٜػري إىل إٔ ايكسإٓ ٚحي

ا نسِٜ، ٖٚٛ ٖد٣ ٚدزضتٛز يًُطاَني يف سٝاتِٗ. ٚجيب ع٢ً املطًُني إٔ ٜفُٗٛا ايكسإٓ ٜٚعًُٛ

 .ٙ ست٢ ٜصبشٛا غدصٝا قسآْٝامبكاصد

ٚإٔ اإلميإ بايكسإٓ ٖٛ اعتكاد مبافٝ٘ َٔ ايعكٝد٠ ٚايعبادات ٚاملعاَالت ع٢ً ضبٌٝ صدق٘.  

ٚناْت ايعكٝد٠ ٚايعبادات ٚاملعاَالت أسهاّ ايكسإٓ ايهسِٜ اييت ٚدب ع٢ً املطًُني إٔ ٜٛقٓٛا بٗا 

 صكا بِٗ سٝجُا ناْٛا.ٜٚعًُٛا بٗا يف نٌ َطت٣ٛ احلٝا٠ ٜٚصبح ايكسإٓ غدصٝا ًَت
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ٚإٔ فِٗ ايكسإٓ ٚض١ًٝ يالعتكاد ٚايعٌُ ب٘ ع٢ً داْب ايًػ١، َٚٓٗا : عًِ األصٛات ٚايصسف 

ٚايٓشٛ ٚايدالي١ ٚايعًّٛ اييت تتعًل بايًػ١. ٚإٔ االعتكاد ٚايعٌُ بايكسإٓ الٜٛددإ ف٢ ْفظ ايفسض إال 

كسإٓ ٚب٘ ٜكدز ايفسد ع٢ً فُٗ٘ ٜٚعٌُ ب٘ بطسٜك١ فُٗ٘ ع٢ً داْب ايًػ١. ٚعًِ ايًػ١ ٖٛ ٚض١ًٝ يفِٗ اي

 ِ ايصشٝح.ٗسطب ايف

صٌ عًٝ٘ ايٓاع باإلميإ ٚايفِٗ ي٘، ٜٚعًُْٛ٘ بايكًب ٚايًطإ ٚايهتاب١ بايكسإٓ حيٚإٔ ايعٌُ  

سٝاتِٗ ديٌٝ ع٢ً اعتكادِٖ ٚفُِٗٗ  ٚاجلٛازح. ٚنإ ايعٌُ ب٘ َػريا إىل أِْٗ ٜفُْٗٛ٘ َٔ ايكسإٓ يف

ٗد ايعٌُ مبا ٜهٕٛ َٔ َكاصد ايكسإٓ. نإ اإلميإ دي٘. ٚإٔ االميإ ٚايفِٗ ايكسإٓ ٜؤثس ايٓاع إىل 

 ٚايفِٗ طسٜك١ يًعٌُ، الميهٔ ايعٌُ بدٕٚ اإلميإ ٚايفِٗ.

م إىل اهلل ٛٚنسا١ٖ َا ٜرٍ ايدٜٔ ٚايػ احملب١ايكسإٓ َٔ  يفٚنإ عٌُ ايكًب ٖٓا ٖٛ ايعٌُ بٗا  

َٚاٜتعًل ب٘. ٚإٔ عٌُ ايكًب ٖٓا ٜؤثس ايػدص إىل ايػذاع١ ف٢  ٤عص ٚدٌ ٚاإلخالص ٚايسضا

 ايعٌُ. ٚبريو، ٚإٔ عٌُ ايكًب بايكسإٓ ٖٛ َفتاح َٚصدز أٍٚ قبٌ أعُاٍ أخس٣.

يتطبٝح ٚايتهبري ٚإٔ عٌُ ايًطإ ٖٓا ٖٛ املتًفغ ٚاملتعازف بصدم َاٜهٕٛ ف٢ ايكسإٓ َٔ ا 

سإٓ ٚذنسٙ ف٢ ايٓػاط ٖٛ كاي ٠امل ع٢ً ايدزد١ األع٢ً. ٚإٔ تالٚععٓد اإلَاّ اي ٚايتًٌٗٝ ٚقٍٛ احلل

ٖرا عٌُ ايكسإٓ بايًطإ، ٚإٔ ايتذٓب عٔ ايهالّ املرَّٛ ٚايتذطظ َٚاٜتعًل ب٘ ٖٛ عًِ ايكسإٓ 

ٝعا َٔ ايٓصٝش١ املهتٛب١ بايًطإ. ٚإٔ عٌُ ايهتاب١ ٖٓا ٖٛ نتاب١ َاصدم ف٢ ايكسإٓ يًٓاع مج

ٚاملٝطسات اإلضال١َ ٚاملهتب١ ٚاملهتٛب١ ايسق١ُٝ َجال املهتب١ ايػا١ًَ  ايدٚي١ٝٚايدع٠ٛ ف٢ ايػبه١ 

 ٚغري ذيو.
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ٚإٔ عٌُ اجلٛازح ٖٓا ٖٛ أِٖ َٔ أعُاٍ أخس٣ ألٕ ٖرا ايعٌُ ٖدف ٚغا١ٜ  مما َٔ ايكسإٓ.  

ايصاحلات اييت تهٕٛ ف٢ ايكسإٓ ست٢ ٜصبشٛا َتكٝٓا. ٚإٔ ٖدف ايكسإٓ ٖٛ ٜسغد ايٓاع إىل األعُاٍ 

ٚ إٔ سسن١ اجلطد نايطُع ٚايبصس ٚايطسب ٚايًُظ ٚايعكٌ ٚايػسب نًٗا عٌُ اجلٛازح. ٚإٔ سسن١ 

اجلطد ٜتعًل مبا نإ َٔ َكاصد ايكسإٓ ٖٛ عٌُ اجلٛازز بايكسإٓ، نايػسب املا٤ ع٢ً عدّ اإلغساف 

 ب٘. ٚغسب احلالٍ ٚاألنٌ احلالٍ َٚاٜتعًل

ٚإٔ نجريا َٔ املطًُني ٜعًُٕٛ بايكسإٓ باألفٗاّ اخلاط١٦ ست٢ تبعد أعُاهلِ عٔ َكاصد  

ػ١ ايعسب١ٝ نُا قاٍ يًٖٚرا املٛقع ٜعٗس بطبب يعدّ أفٗاَِٗ ي٘ ع٢ً داْب ايًػ١ ألْ٘ ْصي٘ اهلل باايكسإٓ. 

    (2تعاىل : إْآ اْصيٓاٙ قسآْا عسبٝا يعًهِ تعكًٕٛ )ٜٛضف:

ع٢ً ايٓاع إٔ ٜفُٗٛا ايكسإٓ يٝظ ع٢ً فِٗ ايرتمج١ فشطب بٌ ع٢ً فِٗ ٚبٗريو، البد  

 َٗازات عًّٛ ايًػ١ ايعسب١ٝ اييت تهٕٛ ٚض١ًٝ يفُِٗٗ ست٢ الخيط٧ فُِٗٗ فٝ٘.

َٚٔ األفٗاّ اخلاط١٦ ايٓاغس٠ ف٢ ايٓاع ٖٛ ايفِٗ اخلاط٧ يًكطا٤ ٚايكدز ٚإٔ َععِ ايٓاع  

دبسٙ اهلل دلسدا عٔ أٜدٟ ايٓاع نُا قايٛا : أْا َطهني ٜفُٕٗٛ إٔ َع٢ٓ ايكطا٤ ٚايكدز ٖٛ نٌ غ٧ ٜ

 ٖٚرا تكدٜس اهلل ٚقطا٥٘ ٚإٔ أخطس َٔ ذيو ٜفعًٕٛ املعاصٞ َع قٛهلِ : ٖرا تكدٜس اهلل ٚقطا٥٘.

اخلاط١٦ ٜؤثس ايٓاع إىل األعُاٍ اخلاط١٦ اييت ٜعتكدْٚ٘ خريا ٚصشٝشا ٚيهٔ ذيو  ٙٚإٔ ٖر 

 األفٗاّ اخلاط١٦ ملع٢ٓ ايكطا٤ ٚايكدز. س ايدٜٔ ٚذيو ٜعٗس َٔعاخلطأ ع٢ً َٓ

أٜدٟ ايٓاع ٚالضُٝا ف٢ أٜدٟ املطًُني. ٖرا ٖٛ  يف اْتػازا ٚاضعااخلاط١٦ تٓتػس  ٙٚإٔ ٖر 

 َسض َٔ أَساض ايٓاع ايرٜٔ ٜطتديٕٛ إٔ ٖرا ايفِٗ ٖٛ َٔ ايدٜٔ ٚيٛ نإ ذيو يٝظ َٓ٘.
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رايو ٖرا ايبشح دٛاْب هلر ف٢ ايبٝإ ايطابل، ٜعٗس ايطؤاٍ عٔ َع٢ٓ ايكطا٤ ٚايكدز ٚب 

)دزاض١ ايكسإٓ "  "َفّٗٛ ايكطا٤ ٚايكدز يفٜتدصص ف٢ املٛضٛع ٖٚٛ ايطؤاٍ َٚع ذيو ٖرا ايبشح 

 (َٚػتكاتُٗا يف ايكسإٓ َٚتطُٓاتُٗا ايرتب١ٜٛدالي١ عٔ ايكطا٤ ٚايكدز 

 ايفصٌ ايفصٌ ايجاْٞ : حتدٜد ايبشح ٚحتكٝك٘

ع٢ً أٟ َطت٣ٛ، ٚيهٔ ف٢ ٖرا ايبشح حيددٙ  نإ ايكسإٓ ايهسِٜ فٝ٘ أنجس عجا عًُٝا 

ايباسح ف٢ املع٢ٓ املعذُٞ ٚاملع٢ٓ ايطٝاقٞ ٚاملتطُٓات ايرتب١ٝ يًكطا٤ ٚايكدز ٚبٓطب١ ذايو، 

 حيكك٘ ف٢ َاًٜٞ:

 َا ٖٛ املع٢ٓ املعذُٞ يًكطا٤ ٚايكدز ف٢ ايكسإٓ ؟ .1

 َا ٖٛ املع٢ٓ ايطٝاقٞ يًكطا٤ ٚايكدز ف٢ ايكسإٓ ؟ .2

 ب١ٝ يًكطا٤ ٚايكدز ف٢ ايكسإٓ ؟َا ٖٞ املتطُٓات ايرت .3

 ايفصٌ ايجايح : أغساض ايبشح 

 رٙ ايباسح إىل أغساض٘ ٖٚٞ نُاًٜٞ :بٓا٤ ع٢ً حتكٝل ايبشح بٗ

 ملعسف١ املع٢ٓ املعذُٞ يًكطا٤ ٚايكدز ف٢ ايكسإٓ. .1

 ملعسف١ املع٢ٓ ايطٝاقٞ يًكطا٤ ٚايكدز ف٢ ايكسإٓ. .2

 .ايكسإٓملعسف١ املتطُٓات ايرتب١ٝ يًكطا٤ ٚايكدز ف٢  .3
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 ايفصٌ ايسابع : فٛا٥د ايبشح

ٚإٔ ايباسح ٜسدٛ ٜٚسٜد إٔ ٜطتفٝد َٔ ايبشح َٓ٘ اآلخسٕٚ ايرٜٔ خيتصٕٛ ٜٚٗتُٕٛ بايرتب١ٝ  

 اضتفاد٠ ْعس١ٜ ٚتطبٝك١ٝ، فأَا ايفٛا٥د ف٢ ٖرا ايبشح فتهٕٛ نُاًٜٞ:

 . ايفٛا٥د ايٓعس1١ٜ

يف ٖر ايبشح ٜسدٛ ب٘ ايباسح إٔ ٜفٝد تصٜٝد اخلص١ٜٓ املعسف١ٝ ٚاملفٝد٠ يتطٛز املعازف ٚخاص١ يصٜاد٠ 

 قطِ ايرتب١ٝ اإلضال١َٝ.ٚاملصادزايع١ًُٝ يًُتعًُني يف قطِ تعًِٝ ايًػ١ ايعسب١ٝ 

 . ايفٛا٥د ايتطبٝك2١ٝ

عًُني ٚغري ٚاسد َِٓٗ إعطا٤ يف ٖر ايبشح ٜسدٛ إٔ ٜطتفٝد َٓ٘ نٌ أفساد ٜعين األفساد ايعا١ً٥ ٚامل

 املٛقف اإلجيابٞ ٚاملعازف ايٛاضع١ ٚايهٝف١ٝ يف ايرتب١ٝ اإلضال١َٝ ٚايطع١ ايًػ١ٜٛ.

 ايفصٌ اخلاَظ : دزاض١ ايبشٛخ ايطابك١

إٔ ايبشٛخ اييت تتعًل ٚتسبط ٚتػاب٘ مبفّٗٛ ايكطا٤ ٚايكدز َٚتطُٓاتُٗا ايرتب١ٜٛ نُا عسفٓا،  

َٛضٛع١ َصٓٛع١ يف تعسٜف ايرتب١ٝ اإلضال١َٝ املطتدي١ ٚاملتجبت١ َٓ٘  ٚقد ناْت َفعٛي١يف ايكسإٓ، 

 فأَا ٖرٙ ايبشٛخ فٝهٕٛ َٓٗا : ،اآلخسٜٔ

 ٚإٔ فسٜل، ذلُد ٚٚإ زداب ايٓاع خري ٚأيفٗا 1"ٚايكدز يًكطا٤ ايٓفظ عًِ"  صشٝف١  .1

 َكاب١ً يف ايٓاع ْفظ ٚأسٛاٍ باجلديٞ املتعًك١ األسٛاٍ بٝإ ٖٚٛ حتكٝل هلا ايصشٝف١ ٖرٙ

                                                           
1
  Khairunnas Rajab dan Wan Muhammad Fariq, 2013, Psikilogi Qadha’ dan Qadar, Jurnal Hadhari 

Vol. 6 No. Tahun 2013, Hlm. 13-26 
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 بايكطا٤ االميإ إٔ ٖٞ ْٚتا٥ذٗا َدخًٗا، سٌ عٔ ايبشح ٜصعب اييت اآلٕ األسداخ قط١ٝ

 .ٚايطُري ايٓفظ صش١ إلظٗاز ايطسٜك١ ٖٛ ٚايكدز

 ٖرٙ فأَا ايفسم، ٖٓاى ٚيهٔ. املٛضٛع غب٘ يف ايبشح ٖرا َع َكاز١ْ ايصشٝف١ ٖرٙ إٔ

 َكاب١ً يف ايٓاع ْفظ ٚأسٛاٍ باجلديٞ املتعًك١ األسٛاٍ بٝإ ٖٚٛ حتكٝل هلا فٝهٕٛ ايصشٝف١

 ي٘ فتهٕٛ ايبشح ٖرا ٚأَا َدخًٗا، سٌ عٔ ايبشح ٜصعب اييت اآلٕ األسداخ قط١ٝ

 .ٚايكدز يًكطا٤ ايرتبٟٛ ٚايتطُٔ ٚايطٝاقٞ املعذُٞ املع٢ٓ َعسف١ ٖٚٛ حتكٝل

 ٖٚٛ حتكٝل هلا ايصشٝف١ ٖرٙ ٚإٔ. ضٛزٜاْيت ٚأيفٗا 2"ايٓاع سٝا٠ يف ايتكدٜس آثاز" صشٝف١ .2

 ايٓاع إٔ احلكٝك١ ٢ًع ٖٛ ْٚتا٥ذٗا ابًتٗا،َٚك ٚسهُتٗا ايٓاع سٝا٠ يف ايتكدٜس آثاز نٝف١ٝ

 ع٢ً اهلل تكدٜس ٖٞ فٝٗا ٚسسٜتِٗ أعُاهلِ ٚيهٔ َاٜػا٥ٕٛ ٜٚعًُٕٛ خيتازٕٚ أِْٗ تعين سس١ٜ

 ٚع٢ً خٝازِٖ نٝف١ٝ ع٢ً تعتُد ٖٚؤال٤ عاقبتٗا ع٢ً تعِٝٓٗ أعُاهلِ يف سسٜتِٗ ألٕ احلل،

 . تكدٜسِٖ ضبٌٝ ٜعٕٝٓٛ إٔ نٝف١ٝ

 ٖرٙ فأَا ايفسم، ٖٓاى ٚيهٔ. املٛضٛع غب٘ يف ايبشح ٖرا َع َكاز١ْ ايصشٝف١ ٖرٙ إٔ

 ٚأَا َٚكبابًتٗا، ٚسهُتٗا ايٓاع سٝا٠ يف ايتكدٜس آثاز نٝف١ٝ ٖٚٛ حتكٝل هلا فٝهٕٛ ايصشٝف١

 .يًكدز ايرتبٟٛ ٚايتطُٔ ٚايطٝاقٞ املعذُٞ املع٢ٓ َعسف١ ٖٚٛ حتكٝل ي٘ فتهٕٛ ايبشح ٖرا

 هلا ايصشٝف١ ٖرٙ ٚإٔ سادٜسٟ، أْاْر أيفٗا 3"غٛيني اهلل فتح عٓد ٚاحلس١ٜ ايتكدٜس" صشٝف١ .3

 اجلدٜد٠ املراٖب أّ ايعكا٥د يف املٛدٛد٠ املراٖب ٜتبع أْ٘ غٛيني اهلل فتح حتكٝل ٖٚٛ حتكٝل

                                                           
2
 Suriati, 2017, Implikasi Takdir dalam Kehidupan manusia, Jurnal Kajian Al-Qur‟an dan Tafsir Vol. 

1 No. 1, 2017, 67-87. 
3
 Anang Haderi, 2014, Takdir dan Kebebasan Menurut Fethullah Gulen, Teologi, Volume 25, 

Nomor 2, Juli-Desember 2014 
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 ٚايعػعاز١ٜ املعتذ١ً َرٖب مبعسف١ غٛيني اهلل فتح َراٖب تعسف ٖٞ ْٚتا٥ذٗا َفَٗٛ٘، َٔ

 . أفهازٙ َٚطاُٖات ايبداز٣، ٚاملتٛزٚد١ٜ ايطُسنٛدٟ ٚاملتٛزٚد١ٜ

 ٖرٙ فأَا ايفسم، ٖٓاى ٚيهٔ. املٛضٛع غب٘ يف ايبشح ٖرا َع َكاز١ْ ايصشٝف١ ٖرٙ إٔ

 أّ ايعكا٥د يف املٛدٛد٠ املراٖب ٜتبع أْ٘ غٛيني اهلل فتح حتكٝل ٖٚٛ حتكٝل هلا فٝهٕٛ ايصشٝف١

 املعذُٞ املع٢ٓ َعسف١ ٖٚٛ حتكٝل ي٘ فتهٕٛ ايبشح ٖرا ٚأَا َفَٗٛ٘، َٔ اجلدٜد٠ املراٖب

 .يًكدز ايرتبٟٛ ٚايتطُٔ ٚايطٝاقٞ

 نٝف١ٝ ٖٚٛ حتكٝل هلا ايصشٝف١ ٖرٙ ٚإٔ أزْٝطٝح، أيفٗا 4"ايكسإٓ يف ايتكدٜس َفّٗٛ" صشٝف١ .4

 ٚايع١ًَٝٛ، ايد١ٜٝٓ َٓعس ٚع٢ً ٚاملد١ْٝ امله١ٝ املٓصٍ ٚد٘ ع٢ً ايكسإٓ يف ايتكدٜس َفّٗٛ

 املد١ْٝ اآلٜات َٔ األنجس امله١ٝ اآلٜات إىل ميٌٝ ايتكدٜس عٔ ايكسإٓ آٜات َععِ إٔ ْٚتا٥ذٗا

 ايتكدٜس عٔ اآلٜات جتُعات ٚع٢ً ايتٛسٝد إىل ٜدعٛ ايتكدٜس عٔ اآلٜات إٔ ع٢ً تدٍ ٖٚرٙ

 ايعاملني ٚعٔ ايٓاع ٚعٔ األٚقات عٔ تتشدخ ايتكدٜس آٜات ٖٞ َٚٓٗا أقطاّ أزبع١ إىل تٓكطِ

 . ايٓاع دصا٤ ٚعٔ

 ٖرٙ فأَا ايفسم، ٖٓاى ٚيهٔ. املٛضٛع غب٘ يف ايبشح ٖرا َع َكاز١ْ ايصشٝف١ ٖرٙ إٔ

 امله١ٝ املٓصٍ ٚد٘ ع٢ً ايكسإٓ يف ايتكدٜس َفّٗٛ نٝف١ٝ ٖٚٛ حتكٝل هلا فٝهٕٛ ايصشٝف١

 املع٢ٓ َعسف١ ٖٚٛ حتكٝل ي٘ فتهٕٛ ايبشح ٖرا ٚأَا ٚايع١ًَٝٛ، ايد١ٜٝٓ َٓعس ٚع٢ً ٚاملد١ْٝ

 . يًكدز ايرتبٟٛ ٚايتطُٔ ٚايطٝاقٞ املعذُٞ

                                                           
4
  Arnesih, 2016, Konsep Takdir dalam Al-Quran, Diya al-Afkar Vol. 4 No.01 Juni 2016, 117-145 
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إٔ ٖر ايبشح ٜتعًل بتعًِٝ ايًػ١ ايعسب١ٝ َٔ سٝح َعازفٗا ٚعاطفٝتٗا ٚسسنٝتٗا ٚ

ٚطسٜك١ تعًُٝٗا. فأَا ايعالق١ َٔ سٝح َعازف١ ايًػ١ ايعسب١ٝ فٗٞ َعازف١ املعاْٞ ايدالي١ٝ 

دز، ٚأَا ايعالق١ َٔ سٝح عاطفٝتٗا فٗٞ ظٗٛز اإلسطاع ٚ ايػعٛز مبا ملفّٗٛ ايكطا٤ ٚايك

ٜتطُٔ ملع٢ٓ ايكطا٤ ٚايكدز يف ْفظ املدزع ٚايطالب. ٚأَا ايعالق١ َٔ سٝح سسنٝتٗا 

فٗٞ ٚدٛد احلُاضات ٚايٓػاطات يًُدزع ٚايطالب يٝػتػًٛا يف ع١ًُٝ تعًِٝ ايًػ١ ايعسب١ٝ 

سٜك١ تعًُٝٗا فٗٞ نٝف١ٝ َعسف١ املعاْٞ ايدالي١ٝ ألٟ ع٢ً ٚد٘ اهلل. ٚأَا ايعالق١ َٔ سٝح ط

 أيفاظ َا، ٚخاص١ ملعسف١ املع٢ٓ ايداليٞ يًكطا٤ ٚايكدز.      

يف بٝإ ايطابل، نإ ايباسح ٜعتكد بإٔ ٖر ايبشح باعد ٚخايٞ عٔ ايتهسازات ٚي٘  

  ايعالقات فتهٕٛ َتعًك١ مبا ًٜٞ :

 حتكٝل ايبشح املٛضٛع ايبشح

 ايكدِٜ

 املٛضٛع ٖٓا :

 ٚايكدز يًكطا٤ ايٓفظ عًِ .1

 

 ايٓاع سٝا٠ يف ايتكدٜس آثاز .2

 غٛيني اهلل فتح عٓد ٚاحلس١ٜ ايتكدٜس .3

 

 

 "ايكسإٓ يف ايتكدٜس َفّٗٛ .4

 

 َكاب١ً يف ايٓاع ْفظ ٚأسٛاٍ باجلديٞ املتعًك١ األسٛاٍ بٝإ .1

 َدخًٗا سٌ عٔ ايبشح ٜصعب اييت اآلٕ األسداخ قط١ٝ

 َٚكبابًتٗا ٚسهُتٗا ايٓاع سٝا٠ يف ايتكدٜس آثاز نٝف١ٝ  .2

 أّ ايعكا٥د يف املٛدٛد٠ املراٖب ٜتبع أْ٘ غٛيني اهلل فتح حتكٝل .3

 َفَٗٛ٘ َٔ اجلدٜد٠ املراٖب

 ٚاملد١ْٝ امله١ٝ املٓصٍ ٚد٘ ع٢ً ايكسإٓ يف ايتكدٜس َفّٗٛ نٝف١ٝ .4

 ٚايع١ًَٝٛ ايد١ٜٝٓ َٓعس ٚع٢ً
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 يًكدز ايرتبٟٛ ٚايتطُٔ ٚايطٝاقٞ املعذُٞ املع٢ٓ َعسف١ .1 . َفّٗٛ ايكطا٤ ٚايكدز يف ايكسآ1ٕ احلدٜح

ٓات ايرتب١ٜٛ مل يف ايبٝإ ايطابل، ٖر ايبشح حتت املٛضٛع "َفّٗٛ ايكطا٤ ٚايكدز يف ايكسإٓ َٚتطُ

ٜٛدد قبً٘ ع٢ً َٓصز ايباسح. ٚبريو، إٔ ايباسح ٜأخر ٖر ايبشح ع٢ً ايدزاض١ ايتش١ًًٝٝ 

 .ايدالي١ٝ يًرتب١ٝ اإلضال١َٝ يف املطتكبٌ

 ٟطاز ايفهساإلايفصٌ ايطادع : 

ٖٛ االفرتاضات اييت ٜسنص عًٝٗا ايسأٟ املطايع١  اإلطاز ايفهسٟنُا عسفٓا، إٔ   

يًُػهالت املبشٛث١. نُا قاٍ أضتاذ ايدنتٛز ْٚسْٛ ضسمحد االفرتاضات ٖٞ َٓطًكات ايفهس ايرٟ 

تبني َا ٜعًِ ٜصدقٗا ايباسح، ٚيف االصطالح اآلخس قٌٝ، إٔ إٜطاز ايفهس ٖٛ أمناط ايفهس اييت 

 فهس يف ٖر ايبشح فٝهٕٛ يف ايسضِ ايبٝاْٞ اآلتٞ :ايباسح ب٘ يف سٌ املػهالت. ٚأَا إطاز اي
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هلِ ع٢ً احلل يف ٖرٙ  ٖد٣ٖٛ   ايكسإٓ ايهسِٜ. ع٢ً احلكٝك١، إٔ املصدز ٚاملسدع يًٓاع ٖٛ 

 سٝاتِٗ. طا٥ٌمباحلٝا٠، ٚتدخٌ فٝ٘ تسب١ٝ ايٓاع إىل احلل َكابال 

يف احلٝا٠، نإ تفطري الٜٓبػٞ فِٗ ايكسإٓ ع٢ً ايفِٗ ايصشٝح يعدّ خطأ تفطريٙ ٚتطبٝك٘  

ايكسإٓ حيتاز ب٘ إىل ايكٛاعد ايعسب١ٝ أٚ عًِ ايًػ١ سيت عدّ خطأ فِٗ ٚتطبٝك٘ ع٢ً ايصش١، ألْ٘ 

 ايصشٝح.ايتطبٝل ايصشٝح ٜتعًل بايفِٗ 

ٜٓبػٞ ع٢ً فِٗ ايكسإٓ َٚعٓاٙ خاص١ يًكطا٤ ٚايكدز َع تطبٝك٘ يف ايرتب١ٝ إٔ ٜدزع ٜطسٜك١    

 ٢ ايكطا٤ ٚايكدز ٚتطبٝكُٗا ع٢ً ايطبط.ع٢ً ايدالي١ ست٢ ٜعٗس َعٓ

َٚػتكت٘ يف ايكسإٓ نجري٠، َٚٓٗا : قطا٤ ٜٚكطٞ ٚقطٝا ٚقط١ٝ َٚا أغب٘ ذيو.  ايكطا٤نإ  

َٚٓٗا : قدز ٚتكدٜس ٚقادز ٚقدز ٚقدز. ٚنإ ايكدز ٚنإ األيفاظ اييت تػري إىل إٔ َع٢ٓ ايكدز 

 ٚنتب َٚا أغب٘ ذيو.ٚسهِ ٚنتاب  َٚػتكت٘ يف ايكسإٓ نجري٠ َٚٓٗا : قطا٤

يهػف املعاْٞ يًكطا٤ ٚايكدز َٚػتكتُٗا حتتاز إىل َدخٌ عًِ ايدالي١ ست٢ تعٗساملعاْٞ  

اييت ٜسٜدٖا ايباسح، ألٕ اآلٜات املتعًك١ بايكطا٤ ٚايكدز ٖٞ ايًػ١ ايعسب١ٝ ٚبٗر، إٔ ٖر ايبشح ٜٛفل 

 ع٢ً دزاض١ ايدالي١.

عًِ ب٘ بهٕٛ غ٧ٝ الي١ ٖٛ نٕٛ غ٧ٝ ًٜصّ َٓ٘ ايَٚٔ املعًّٛ، قاٍ ايػسٜف اجلسدين إٔ عًِ ايد

٢ بايداٍ ٚايجاْٞ ٜط٢ُ باملديٍٛ، ٖر املصطًح غاٌَ ٚعاّ ع٢ً ايسَٛش األٍٚ ٜطُآخس، ٚنإ ايػ٧ٝ 

ٜدٍ ع٢ً غ٧ٝ آخس ٖٚٛ ٜط٢ُ بايداٍ تػريت ٖرٙ ايسَٛش َٔ املع٢ٓ اخلاص ايرٟ ٜصٛز األيفاظ 

 املأخٛذ٠ َٔ ايسَٛش ٖٚٞ تط٢ُ ايداٍ.
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ًِ ايدالي١ ٖٛ بدزع نٌ ايًػات، ٚيهٔ عًِ ايدالي١ يٝطت ٖٞ ايًػ١ بٌ ٖٛ ايعًِ ٚإٔ ع 

ٜدزع ب٘ املٛضٛعات يف ايًػ١، ٚيف املصطًح األخس عًِ ايدالي١ ٖٛ ايعًِ ٜدزع ب٘ األيفاظ )ايسَٛش( 

 بِٝٓٗ. ايصٛز اخلازد١ٝ ٚايصٛز اير١ٖٝٓ ٚايعالق١

كطا٤ ٚايكدز َٚتطُٓاتُٗا َفّٗٛ اي"  ٚيف ايهالّ ايطابل، ٜعٗس ايبشح ع٢ً املٛضٛع 

 ايرتب١ٝ".

 (ايرتب١ٜٛ َٚتطُٓاتُٗا ايكسإٓ يف َٚػتكاتُٗا ٚايكدز ايكطا٤ عٔ ايكسإٓ ف٢ دالي١ دزاض١)

   ايفصٌ ايطابع : َٓٗر ايبشح

 ٜعٗس بد٥٘ ست٢ آخسإعُاٍ ٖرا ايبشح، ٚبريو،  إلزغادع٢ً ايبشح إٔ ي٘ َٓٗر ي ٜٓبػٞ

 ايبشح. فاَا خطٛات٘ فتهٕٛ َاًٜٞ:ر يف ٖ طتددَااييت تهٕٛ أٖدافا َ ايٓتا٥رعٗس َٓٗا ٜعًُٝت٘ ٚ 

 طسٜك١ ايبشح َٚدخً٘  . أ

ايبٝاْات ايٓعس١ٜ املهت١ٜٛ يف ايهتب ٚايٓصٛص  ٜطتعٌُ نإ ايباسح يف ٖر ايبشح

يف ٖرا ايبشح ٚبتطٛز املعاْٞ ع٢ً َسٚز ايصَإ. ٜرتبط املعًك١ بٗرا ايبشح. ٚدٜانسْٚٝو ال

تعين ايرٟ ٜٗتِ بدزاض١ ايًػات أٚ ايًٗذات َٔ حت١ًًٝٝ ٚصف١ٝ،  املطتع١ًُ ٖٞ طسٜك١ٚإٔ اي

ايٛصف ايدقٝل ٚايتشًٌٝ ع٢ً أصٛاتٗا َٚكاطعٗا ٚأبٓٝتٗا ايصسف١ٝ ٚتسانبٗا ايٓش١ٜٛ اييت 

تفصح عٔ دلُٛعات َٔ املعاْٞ املتٓٛع١ ٚدالي١ أيفاظٗا يف ضٝا٤ ايرتبط ايطٝاقٞ يف داخٌ 



 

12 
 

مبٛضٛع ايبشح ثِ ٜبدأ  املتعًك١َٔ ايٛثا٥ل  ٠املطُٕٛ باختٝاز عدٚطسٜك١ حتًٌٝ  ،ايٓص 

بع١ًُٝ ايدزاض١ ٚايتشًٌٝ َسنصا ع٢ً املعًَٛات املتط١ُٓ يف ايٛثٝك١. ٚاملٛضٛع َٔ ٖرا 

ثِ حيًٌ حتًٝال  َفّٗٛ ايكطا٤ ٚايكدز يف ايكسإٓايبشح ٖٛ ايكسإٓ. بٗرٙ ايطسٜك١ حيًٌ ايباسح 

 ايرتب١ٜٛ. املتطُٓاتداليٝا قسآْٝا عٔ 

ٖرا ايبشح قاّ ب٘ ايباسح ع٢ً َدخٌ عًِ ايدالي١ ٚايد١ٜٝٓ ٚاألْرتٚبٛيٛد١ٝ ٚنإ 

 .ايرتب١ٝ َٚتطُٓاتُٗا ٚايكدز ايكطا٤ َفّٗٛألْٗا تبشح عٔ 

 ْٛع ايبٝاْات ٚ َصادزٖا  . ب

َفّٗٛ ايكطا٤  يف ٖرا ايبشح ايبٝاْات اييت تتعًل بٓصٛص ايكسإٓ املػت١ًُ ع٢ً

تًو ايبٝاْات ذلصٛي١ عًٝٗا بعد ايتكاضِ ٚ. َعاُْٗا َٚتطُٓاتُٗا ايرتب١ٜٛ ٚايكدز يف ايكسإٓ

(indentifikasi)  ٚجتُٝع ايبٝاْات(kategori)  ٚتفطري ايبٝاْات(interpretasi)  ٚتعٝني صش١

ع٢ً ايرتتٝب، تعين إٔ بعض آٜات ايكسإٓ  (generalisasi)ٚأخر ايٓتا٥ر  (verifikasi)ايبٝاْات 

 . تتعًل بايرتب١ٝ

 املصادز يف ٖرا ايبشح تصدز عٔ ايهتب، ٖٚٞ نُا ًٜٞ :

 ايكسإٓ ايهسِٜ، فٗرا ايكسإٓ َصدز أضاضٞ يف ٖرا ايبشح. .1

 نتب ايتفطري، َٓٗا ابٔ نجري ٚظالٍ ايكسإٓ َٚعاْٞ ايكسإٓ ٚإعساب٘ .2

  ايعسب١ٝ عًِ ايدالي١ .3
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 عًِ ايدالي١ .4

 يبشح.باايهتب ٚاملصادز األخس٣ اإلضاف١ٝ اييت تتعًل  .5

 مجع ايبٝاْاتضًٛب أ . ز

بعد إٔ ظٗست املطا٥ٌ يف ايبشح ٜكّٛ ايباسح ظُع ايبٝاْات، ٚاملطا٥ٌ ٖٓا ٖٞ 

تتعًل بايكسإٓ َٚا ٜهٕٛ فٝ٘ َٔ ايكِٝ ايرتب١ٝ ٚايرتانٝب ايًػ١ٜٛ ايعسب١ٝ ٚاآلٜات ٚايطٛز ٚنتب 

أخس٣ تتعًل مبا ٜكّٛ  ب٘ ايباسح َٔ ايرتب١ٝ ٚعًِ ايدالي١ ٚايتفاضري،ٚبريو أضًٛب مجع 

 تطتعٌُ فٝ٘ ٖٞ نُا ًٜٞ :  ايبٝاْات اييت

 مجع اآلٜات ايرتب١ٜٛ ٚايهتب املتعًك١ مبا ٜكّٛ ب٘ ايباسح  .1

 يف ايكسإٓ ٚايكدز ايكطا٤ َفّٗٛ عٔ  نػف املع٢ٓ املعذُٞ يًُفسدات .2

  ايرتب١ٝ َٚتطُٓاتُٗا

 َٚتطُٓاتُٗا يف ايكسإٓ ٚايكدز ايكطا٤ َفّٗٛ عٔنػف املع٢ٓ ايداليٞ يًُفسدات  .3

  ايرتب١ٝ

 ايرتب١ٝ َٚتطُٓاتُٗا ٚايكدز ايكطا٤ َفّٗٛ عٔ ايتطُٔ ايرتبٟٛنػف  .4

   حتًٌٝ ايبٝاْاتد. 

 فأَا حتًٌٝ ايبٝاْات فتهٕٛ فٝ٘ اخلطٛات، َٚٓٗا نُاًٜٞ : 
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 (indentifikasi)ايتكاضِ  .1

ايتكاضِ ٖٛ أعٌُ تكّٛ ببشح ايبٝاْات ٚاملعًَٛات ٚنػفُٗا ٚمجعُٗا ٚحتًًُٝٗا 

، اإلستٝادات. فٝهٕٛ تصٓٝف نجاف١ اإلستٝادات ْٛعنيٚتطذًُٝٗا ٚنتابتُٗا سطب 

 .5ستٝادات عاد١ً ٚإستٝادات غري عاد١ًآَُٗا 

 (kategori)جتُٝع ايبٝاْات  .2

٠ دلُٛعات أٚ فسقات َجٌ ايٓٛع جتُٝع ايبٝاْات ٖٛ تػرياتٗا اييت ميهٔ مجعٗا يف عد

 .6دتُاعٞ ٚايدٜٔ املعتكد ب٘ ٚاجلٓظ ايبػسٟ يًُطتذٝبنياال

 (interpretasi)تفطري ايبٝاْات  .3

تفطري ايبٝاْات ٖٛ ذلاٚي١ ايباسجٝني إلجياد َع٢ٓ ايبٝاْات اييت مت مجعٗا يإلداب١ ع٢ً 

 .  7أض١ً٦ ايبشح

 (verifikasi) تعٝني صش١ ايبٝاْات .4

  8تعٝني صش١ ايبٝاْات ٖٛ إْػا٤ سكٝك١ ايٓعس١ٜ أٚ سكا٥ل ايبٝاْات اييت مت مجعٗا.

 (generalisasi)أخر ايٓتا٥ر  .5

 أخر ايٓتا٥ر ٖٛ بٝإ عاّ خيًص إىل عدد َٔ األَه١ٓ يف ْفظ احلاي١

                                                           
5
 https://id.m.wikipedia.org/wiki/identifikasi 

6
 https://parameterd.wordpress.com/2013/05/25/apa-itu-data-kategori/ 

7
 https://gurusukwanblog.wordpress.com/2011/05/24/analisis-penyajian-dan-interpretasi-data/ 

8
 https://www.sumberpengertian.co/pengertian-verifikasi 
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 تٓعِٝ ايهتاب١   .ٙ 

 تتهٕٛ ٖرٙ ايسضاي١ َٔ مخط١ أبٛاب، َٚٓٗا: 

 ٚحتدٜد ايبشح ٚحتكٝك٘ ٚأغساض ايبشح : ٖٞ املكد١َ حتتٟٛ ع٢ً خًف١ٝ ايبشح  ايباب األٍٚ

طسٜك١ ايبشح َٚدخً٘ ْٚٛع ايبٝاْات  َٚٓٗا َٚٓٗر ايبشح، ايطابك١ٚدزاض١ ايبشٛخ  ٚفٛا٥د ايبشح

 ضًٛب مجع ايبٝٓات ٚحتًٌٝ ايبٝاْات ٚتٓعِٝ ايهتاب١.  أَٚصادزٖا ٚ

 ايبشح ايٓعسٟ اإلطاز  :  ايباب ايجاْٞ

 ايكسإٓ يف ٚايكدز يًكطا٤ ايطٝاقٞ ٚاملع٢ٓ املعذُٞ املع٢ٓ:   ايباب ايجايح

  ايكسإٓ يف ٚايكدز ايكطا٤ ملفّٗٛ ايرتب١ٜٛ املتطُٓات:   ايباب ايسابع

 االضتٓتادات ٚاالقرتاسات : : اخلامت١  اَظايباب اخل

 


