
 

 

 ملدص البشح

)دزاســــــ٘ حتلٔلٔ٘ بالغٔـــــ٘ يف قص٘ ذٖ الكسىني  املكابل٘ ّالتظبُٔ فــٕ سْزٗ الهَف:  حمند ىْز فَه محآ٘ السمحً

 ّالكٔه الرتبْٓ٘ فَٔا(

ّأزفع  اليت هلا مكاو مَه ألىَا لغ٘ الكسآٌ ّأعلٙ دزد٘ مً الفصاس٘اللغ٘ العسبٔ٘ إسدٚ اللغات يف العامل 

ّلهظف بدٓع٘ لغ٘ الكسآٌ يف نل آٓاتُ جيب علٙ املشلنني  ,ّفصاس٘ الكسآٌ العالٔ٘ ّبالغتُ السفٔع٘ البالغ٘ زتب٘ يف

أٌ ٓتعلنْا ّٓفَنْا عله البالغ٘. ّإسدٚ مً عياصسعله البالغ٘ املْدْدٗ يف الكسآٌ الهسٓه ٍٕ املكابل٘ ّالتظبُٔ 

ا قص٘ املكابل٘ ّالتظبُٔ املتعلكتاٌ بكص٘ ذٖ الكسىني يف سْزٗ الهَف ألىَاللتاٌ جتداٌ يف سْزٗ الهَف ّاستعنال 

 عً زدل صاحل ننالو عادل ّمؤمً باهلل ّلُ املزٓ٘ اخلاص٘ يف زسل٘ دعْتُ. اإلسالمٔ٘ زاٜع٘ ّفَٔا الكٔه الرتبْٓ٘

معسف٘  (2) الكسىني يف سْزٗ الهَف لنكابل٘ يف قص٘ ذٖلمعسف٘ الكٔه ( 1أٍداف ٍرا البشح ٍٕ: )

فشٔ٘ لرٖ الكسىني يف العالق٘ بني املكابل٘ ّاملزٓ٘ الي( معسف٘ 3) الكسىني يف سْزٗ الهَفٖ لتظبُٔ يف قص٘ ذلالكٔه 

( معسف٘ الكٔه الرتبْ٘ٓ 5) يفشٔ٘ لرٖ الكسىني يف سْزٗ الهَف( معسف٘ العالق٘ بني التظبُٔ ّاملزٓ٘ ال4) سْزٗ الهَف

 .يف قص٘ ذٖ الكسىني يف سْزٗ الهَف

 كٔ٘. ٜملهتبٔ٘ ّطسٓك٘ الْثاالطسٓك٘ الْصفٔ٘ التشلٔلٔ٘ جبنع البٔاىات بطسٓك٘ اطسٓك٘ البشح ٍٕ 

 صاحلتدل علٙ استكام٘ العنل الٍٕ سْزٗ الهَف قص٘ ذٖ الكسىني يف لنكابل٘ يف الكٔه ل( 1ىتاٜر البشح ٍٕ: )

مً ٓعنل العنل اخلري فلُ خري ّبالعهص ّمً ٓعنل العنل الظس فلُ طس. ّتدل علٙ إٓضاح املعيٙ الرٖ ٓهٌْ تعين 

قص٘ ذٖ الكسىني يف يف لتظبُٔ الكٔه ل (2)آلٓ٘ ّإطازٗ املعيٙ الهلٕ يف ىفص احلدخ.البٔاٌ ملً ٓسٓد أٌ ٓفَه ٍرِ ا

ّمكبْل بالياض باإلمياٌ  إعطاٛ العربٗ للياض لشَْل٘ الفَه بتنجٔل فَه اآلٓ٘ ّاملكصْد عً ٍرِ اآلٍٕٓ٘ سْزٗ الهَف 

ذٖ اليفشٔ٘ ( املكابل٘ يف سْزٗ الهَف متعلل بظدصٔ٘ 3أّ بظساف٘ األخالم ّتدل هله عً بدٓع٘ لغ٘ الكسآٌ )

عابد مؤمً ّصابس يف زسل٘ دعْتُ ّإعطاٛ الفَه العنٔل ّعادل ّصاحل ّزدل قْٖ  ألىُلُ املزٓ٘ اخلاص٘ ّالكسىني 

( التظبُٔ يف سْزٗ الهَف متعلل بكص٘ ذٖ الكسىني عً 4اض بالشَْل٘ )مً قصد اآلٓ٘ ّاآلثاز إىل قلْب الي

( ّلكد أطاز ّعله الكسآٌ الهسٓه يف قّص٘ ذٖ 5خربٍزمي٘ ٓأدْز ّمأدْز  ّاسرتاتٔذٔ٘ ذٖ الكسىني علٙ إٍالنَه )

 الصاحلازٗ علٙ سع٘ العله ّالعنل الكسىني عً الكٔه الرتبْٓ٘ ٍّٕ العكٔدٗ الشلٔن٘ ّاألخالم الهسمي٘ ّإط
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