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 اًحاب ألول

 امللسمة

 ذَفِة اًححراًفطي ألول: 

. ٕاحوسى مو  اًرتتَوة ٔأساسو َة يف اًـمََوة إلحيؾَوة   حاخوة ،َواةيف احل  اًرتتَة هممة

 ةل إلثطال يف اًـا.م. لٓ س خـمي اٌَلة ل نس خعَؽ ٔأن ن تسوّنا  ٔلنّ اٌَلوًة    اًرتتَة امليّمة

 ػَفوة اٌَلوة  و نام رٔأًنوا ، ٔأن  .إلنسانٌس خـمَيا  يتواًخفاؿي اً اٌَلة   أةٓل الثطال

وو موؽ ًلوة  دات ًٔأموثةل الاحيؾَوةوكٔ ألدوات ٌسلمج واًخىِف الاحيؾي َخـحري ؾ  اشلات و ٌ 

لوة ًلوة تُامن اٌَلة اًـصتَة   . ـي الثطالتجتٔأن  اواحسة م  شبّٔن لوة اًـلِوسة ًو نخواب ظل ًو

ًلوة ذات ٔأهَوة ابًنسو حة ٔأًضوًا   اٌَلوة اًـصتَوة و  مو  إلنسوان يف اًـوا.م. ِة م  تـظإلسالم 

 ٌَمسَمّي. 

ـصتَة م  اٌَلات ألحنحَوة املسروسو َة يف املوسارس إلسوالمِة،   ًلوة اًلوصأٓن اٌَلة اً

ازلؿواء. نوام كوال ثـواىل يف و يف اًطوالة رهّبوا تّي اًناس ٔأو  تّي اًنواس موؽ  لأةٓل الثطاو  اًىصمي

 ( نام ًيل: 11اًلصأٓن اًىصمي م  سورة )ًوسف: 

 
 
ّ ا َ ِتَ  ِص  ؾَ أآنً صْ كُ  وُ نَ ًْ زَ نْ ا أ  حَ ن  (11)ًوسف:  نَ وْ َُ لِ ـْ ثَ  مُكْ ََ ـ  ا ً

هورة يى  ٔأن ٍىون مفيوما ٔأن اٌَلة اًـصتَة   هممة خسا ٔلّنا ًلوة شة املًاس ناد ٕاىل الٓ 

ثـوومل اٌَلووة اًـصتَووة  اًـحووادة اكًطووالة واشلهووص وازلؿوواء. إلسووالمِة، وجسوو خزسم ٔأًضووا يفاملطووسر 

دور فٕاّن، مذعَحات ٕاًزامِة ٕلثلان حمخوتت اًلصأٓن اًىصمي وثـَمي اًلصأٓن مبـىن ثـَمي اٌَلة اًـصتَة. 

موؽ  ًنواساأةٓل الثطوال ٔأًضوا و  اًناس مؽ كًصحواٌَلة اًـصتَة ابٕلضافة ٕاىل ذاضل هوس َةل ٌَخواضي 

 ازلؿاء وكري ذاضل.ًؤمنون ابعل يف شلك اًطالة و و  رتو

املَوول  :  املخـَمةٔأحس اًنفسانَّي ٔأن اًـوامي اًيت ثؤثص يف جناح   يٍصى مطعفى فيم

 وازلوافؽ، والاجتاىات واملـاًري الاحيؾَة وألذالكِة، وخمافة اًفصد وأٓماهل ولك ماًخـَق تشاثو. 
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حُئوة  اً واحس مهنم ىوو و يف حاخة ٕاي وحودىا  همّم ومؤثصاًخـَمي اٌَلة اًـصتَة، ؿامي يف 

نؼص ٕاٍهيا م  ذوالل اًخـَومي ٔلّن ا ة. اًحُئة   لك ما ٌسمؽ ًو ثسوخة اًحُئوة  اًويت داإوا ٕاىل ًلًو

 اًالكم.  ةًدسيَي حتلِق ٕاثلان همار اس خزسام اٌَلة اًـصتَة يف ألنشعة اًَومِة 

ذََة واًـوامي او : اًـوامي ازل املخـَمةاًيت ثؤثص يف جناح   ٔأن اًـوامي وذىة الٓدص 

فااجلسوومَة   اًلوووة . اًـوامووي ازلاذََووة نوؿووان حسوومَة وروحِووة، املخـَمووة مووسذيو اخلارحِووة 

ذوالل اًخـَومي، ؤأموا  املخـَموةاًفطََة ازلاةل ؿىل حصة ٔأؾضاء اجلسم وثؤثص يف اًنشواط ومعََوة 

 .واملواىة واًصقحوة وازلافـَوة ة مصاؾهتامهنا اًلسرة اًـلََة واملوكفجتيت ًاًنفس َة ٔأو اًصوحِة ا

 واًحُئوة كوري إلحيؾَوة. اًحُئوة إلحيؾَوة واًـوامي اخلارحِة و  نوؿان ٔأًضا اًحُئة إلحيؾَوة

ملسرسووة مثووي اًحُووت واري إلحيؾَووة ؤأمووا اًحُئووة كوو واملووسرس واعمتووؽ وألضووسكاء.مثووي ألرسة 

سهما زسو خج عًصوق ٔأو الاسورتاجتَة اًويت ، وىوو ٌشومي اًاملخـَموةوموسذي . واًوسائي واًعحَـَة

 مل. َا يف جناحة يف اًخـ نثري و  ثؤثص  ،املخـَمة

ص وحىدري يف جناح اندساب اٌَلة.  مّ دور همؤنس ٔأنرث اًـَامء ٔأن اًحُئة ًيا ًو  ى مصزويق ٍو

ووة اًوويت ثووؤثص يف معََووة اً   مجَووؽ ألشوو  ٔأن اًحُئووة  وحصقووة ـَوومي خَاء واًـوامووي املادًووة واملـنًو

 اًَومِة.  ّ ؿىل ثعحَليايف واكؽ حِاهت  ّ جشجـيو   ّ يف حصكِة اٌَلة اًـصتَة وثسفـي اتحاًعَ 

و املونن اشلي أٔ . ٍصى ثشريى ٔأن اًحُئة   اًوسط وثـًصف اًحُئة ىنا ثـًصفات مذـسدة 

يوا  وؾواموي ًخوافص فِو اًـوامي املناس حة ملـُشة اك   دل ٔأو مجموؿة اكئنات حِة ذاضوة، ًو  ةكًو

لطسىا ىنا   تُئوة اٌَلوة اًـصتَوة، ٕاذن ثؤثص يف إلنسان وسَونو. ٔأما اًحُئة اًيت ث اًيت ذارحِة

ة اًيت ثؤثص يف معََة يف  اتحوً اوحصقوة اًع اًخـَومي اًحُئة مجَؽ ألش َاء واًـوامي املادًة  واملـنًو

  اًَومِة ٔأو لك ما ٌسمـ  ّ حِاهت ةخعحَق يف واكـاً ؿيل   ّ وجشجـي  ّ حصكِة اٌَلة اًـصتَة وثسفـي

ٌَلووة اٌَـصتَووة موو  املووؤثصات امليَاووة وإلموونانت احملَعووة تووو املخـَلووة اب ناملخـَمووة ومووا ٌشوواىس

 اًنجواح يف ثـومل وثـَومي اٌَلوة اًـصتَوة ىهنا ٔأن ثوؤثص يف هجووده ٌَحطوول ؿوىلمتاملسرس َة، واًيت 

ة،   .(1110)زىسي، اًحُئة اٌَلًو
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ةعحَق م  اخ واكن اً  كس فّوض جىثري مو  ادلـَوات واملـاىوس يف ٕانسونُسو َا،  ًحُئة اٌَلًو

توسٔأ ىوشا كوس روهوو. احسى مهنم ًـيف مـيس داراًسوالم هونخوور ٌَرتتَوة إلسوالمِة احلسًثوة تفونو 

ري اًوكووت، ؿوىل سو  م1014 كِوام ىوشا املـيووس يف سو نة سىووٍ  اًحُئوة مو  اٌَلوة اًـصتَووة منوح

وةاًخـمَق واًخىوٍ  م  ا ؤأضوح  حِوسا فواثحؽ  اًويت ٕاحذوازه مـيوس داراًسوالم هونخوور ًحُئة اٌَلًو

 املـاىس ألدصى م  حىوٍهنا. وننؼص م  انحِة اًونؼم اًويت اسو خزسمذو مـيوس داراًسوالم هونخوور

 ًـيف ؿىل مهنج ظًصلة املحارشة. 

ؤسسوة امل مو  مـاىوس واحس مـيس   مـيس دار اًسالم هونخور ٌَحنات احلصم اًصاتؽاكن  

  مجَوؽ اًعاًحوات ـيوسامل يف تُئوة مثوي  . سوالمِة تنؼوام داذويل يف تُئوة اٌَلوة اًـصتَوةالٕ خـَميَة اً 

ٔلن اًعاًحات كس ؾصف  ووؿوّي توبّٔن اٌَلوة  يف ًومِهّت  اًصمسَةس خزسام اٌَلة خـامَ  ابثخلكم  وث 

 و  س خزسام اٌَلة اًصمسَةإ جتة ؿَهيّ   اتحاً اًعمجَؽ سى  تُئة امل  يف نام وخسن  .اتج املـيس

 ألدووصتت اًحوواتتووّي اًعويف لك مـووامَهتّ   زووةاديف لك حمًووة ي و اٌَلووة إلجنَاٌَلووة اًـصتَووة 

 .سى ذارج امل  واملـَامت

 عاًحواتصشوزة اًمك م  تساًة ددوول اًعاًحوات اًعاًحاتؿىل مجَؽ  ىشه اًعًصلة تسٔأت

حساًيت .م ث اجلسًسة مـيس دار اًسالم هونخوور يف   ياخـَمي ٔأن ت  ـصف  ؾ  اٌَلة اًـصتَة وإلجنًَية ًو

لك  (احملادزوةاملفوصدات ) ٕاًلاءي ، مث(Gontor dan bahasa, 2013) ثسرجيَا ٌَحنات احلصم اًصاتؽ

زوالث مرتادفوات اجلسًوسة. يف ذضل اًوكوت، ًولك  ًونَ  اًعاًحوات تـس اًطالة اًفجص، اًطحاح

فوصدات موا ٔأًلوت املَلِّوة حوّي نعوق املاًويت ًلوسّلن  اًـاًَوة ات تبٔضووات اًعاًحو دظن املسى  ً 

 .اجلسًسة ٌَعاًحات

ة. ًوكسوم ىَاوة اٌَلوة املصنز  بئت مو لك ًووم ثو فصدات اجلسًسة اًويت ٔأؾعوت املَلِوة امل 

 ىذنبوحدت اًعاًحات ٔأن ٍ  اًثالزة املفصدات م  ىشه. ات اجلسًسةفدا اًعاًحات زالث مرت ًخَلّي

ثضوؽ اًعاًحوة يف فطوي" مّث ًضـ  ًلّك املفصدات يف ادلوةل املفِوسة )مثوي: مو  لكموة " املفصدات

  . ("فطي" ٔأو "يف اًفطي ٔأس خاذة واًعاًحة"ٔأان يف اًادلةل املفِسة 
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ّّ كوسر توْكوىنواك  ٌَفطي اًفطي ألّولَعاًحات ذاضة ٌ زالزوة ٔأشويص ٌَخجًصحوة  ذوا

س اكنوت يف ألشويص اًثالزوة ألوىل، ـيوس. يف امل  ٌَلة اًصمسَةاب اًحُئة اًَومِة واًخلكّم  ؿىل ٌوَخـًو

مؽ ممارسة  يف حماداثهت ة اس خزسام اٌَلة إلنسونُس َؿىل مَ  حًخما ًز   ٌَفطي ألّولعاًحات اً

  .اٌَلة اًـصتَة كََةل

ؿووىل موو  ٕاًلوواء  َفطووي ألّولٌسووُمتى  فهيووا اًعاًحووات ثووسرجيَا يف اًفوورتة اًوويت ؿووادة، 

يف اًفطوي ٔأو هحوار  ًخجىل فهيوا املـَموون و  ياَلة اًـصتَة اًيت كاًحا ما جسمـ ابٌ احملاداثت اًطلرية

ت اًعاًحات ن، اكٔأشيصتـس زالزة . يف املسى  َفياًطف اًصاتؽ و اًطف اًثاًر اًخىث  م  مسجصة

 ٔأضوححت اًعاًحوات واحدوة ؿوىل نسونُسو َة، و الٕ ث ابٌَلة ؿسم اًخحسّ  ؿىل حًصطة ٌَفطي ألّول

ألّول مبـيوس دار اًسوالم  يف اًفطوي ازلراياًشويص اًصاتوؽ ول ددة ابًنمي ؾنس ظاؿة اٌَلًوالٕ 

  هونخور ٌَحنات احلصم اًصاتؽ، وجية ؿَهيّ  اًخلكّم ابٌَلة اًـصتَة اًصمسَة.

ةس خىون ا   اًعاًحواتؿوىل  جيوةو اًخحوسث  ة اًوالكمٔأفضوي ٕاذا ثحـهتوا هموار  ًحُئة اٌَلًو

ة ل حوزال كوري موحوودة مو   همارة، َفطي ألّولٌذاضة ؿىل اًعاًحات  .اٌَلة اًـصتَةٕاثلان  اٌَلًو

 ؿوسد اًعاًحوات  :و ة سًعاًحات اجلسًكدول ا مذحاانتا نخاجئ. نصى م  اٌَلة اًـصتَة ةحِر همار 

اًخلكّم  ضـَفة و اٌَلة اًـصتَة اًالكم همارةيف  ندِجة ضـَفة تُهنا ل حزال زلهيم م  اًعاًحات 61

.م تَموّص ثوخـمل اٌَلوة اًـصتَوة ٔأو نلطو  حفوغ  ألّولاًفطوي نثرية م  اًعاًحوات  و ابٌَلة اًـصتَة

ؾنوسما  ابٌَلوات إلكَميَوة ثخلكموونفطي ألول ٌَؿادات اًعاًحات م   ٔأنرثونشاضل، . املفصدات

   حىون يف مـيس. 

  اخلَفِوة اًخـَميَوة  ٌَفطوي ألّولسخة ضـف اًخحسث ابٌَلة اًـصتَة زلى اًعاًحوات 

  ًفطوي ألّول: ٔأن م  تـظ اًعاًحااتهونخور ٌَحنات احلصم اًصاتؽمـيس دار اًسالم كدي ددول ٕاىل 

مو  تـضوي  نفو  و ، ئَوةاجصوف اًياحلو نعوقوضوـَف يف ة اًـصتَة ؿىل مفصدات اٌَل  ـصفً ل

 .ابًخلكّم اٌَلة اًـصتَة  ن اًشجاؿةأأو نلط ابخلعبٔ 
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ؤأموا . ابٌَلة اًـصتَوة ٔلن ًخحّسث   اًفطي ألّولٍىون اًطـوتة ٌَعاًحات ىشا اًضـف  

ـيوس ًخواضي مؽ اًسّنن مب اًخحسث ابٌَلة اًـصتَة   همارة ٔأساس َة اًيت هتسف ٕاىل اًخـمل و  همارة

 .دار اًسالم هونخور ٌَحنات احلصم اًصاتؽ

سوو يع واًووالكم واًلووصاءة نشووعة ثـَوومي اٌَلووة اًـصتَووة، ىنوواك ارتووؽ امليووارات  : الايف أٔ 

اًطوووت ؿوور الثطووال املحووارش تووّي املووخلكم  لووي همووارة اًووالكم  واًىذاتووة. واًوسوو َةل اًوويت ثن

 .(Dipi.A ،1116)ٔأمحس، واًىذاتة، فوس ََهتام احلصف املىذةٔأما همارة اًلصاءة  واملس خـمؽ.

وة ألرتوؽ )الاسو يع واًوالكم واًلوصاءة  اتحوهموارات اًعَ  ًخمنَوة ٍصي ثشوريي ٔأّنوا   اٌَلًو

حتخوواج ٕاىل تُئووة ؾصتَووة جسوواؿسىا ولحىفووى اًسوواؿة ٔأو اًسوواؾخان داذووي اًفطووي يف واًىذاتووة( 

 . ألس حوع اًواحس

وةثبٔزري  دحر ؾ د س  ةٔأن اًحاحث وهباذا  ؿوىل هموارة اًوالكم ًرتكِوة  حنحَوةالا اًحُئة اٌَلًو

ثوبٔزري  حتوت املوضووع: دار اًسالم هونخور ٌَحنات احلصم اًصاتوؽ مـيسيف  ةاًـصتَاٌَلة همارة اًالكم 

ةا مبـيوس دار اًسوالم  َفطوي ألّولٌاٌَلوة اًـصتَوة زلى اًعاًحوات  الكم هموارة  ًرتكِوة ًحُئة اٌَلًو

 .1111-1110اًـام  ازلراي  هونخور ٌَحنات احلصم اًصاتؽ

 

 املشالكتحتسًس  اًفطي اًثاين:

 ىو ةلسم اًحاحثخس   اًيتامللطود م  الاضعالحات 

 ؿوىل لك ريزبٔ زري ىو اًلوة اًناش اة م  يشء ٔأو خشص ولك يشء يف اًعحَـة اًيت ثوبٔ اًخ

 ريزبٔ  اًءيوء يف جنواح اًخـَومي ٔأي ثوريزبٔ زري ىنوا ىوو ثوبٔ ما ىو حوًيا. ٔأما ًلطس اًحاحر تخو

ة  . اٌَلة اًـصتَة ؿىل همارة اًالكم ًرتكِة اًحُئة اٌَلًو

وة ؾو  ٔأنشوعة ثـَومي اٌَلوة اًـصتَوة،  اًحُئة   مسى  زلهيا اًحُئة املادًوة واًحُئوة املـنًو

وة  اًحُئة املادًة   اًوسائي مهنا اٌَوحة واًىذة واًلاؿة ًخـَمي اٌَلة اًـصتَة، واًحُئة املـنًو

صة  جواملوساًعاًحوات توّي  ٔأو اًخفاؿوي اًعاًحواتٔأو جسمى ابًحُئة إلحيؾَة   اًخفاؿي تّي 
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ٌَحنوات احلوصم يف املـيوس دار اًسوالم هونخوور  وألساثشة اًعاًحاتاملسى  ٔأو اًخفاؿي تّي 

 .  اًصاتؽ

 ىارة اًالكم   الاس خعاؿة يف اًنعق واملفصدات واًفيم يف اٌَلة.  

 

 اًححر  مشلكة اًفطي اًثاًر:

 ٔأما ألس اةل يف اًححر اًـَمي نام تي: 

يف مـيوس دار اًسوالم هونخوور ٌَحنوات احلوصم اًصاتوؽ اًـوام  ازلراي  ةَف تُئة اٌَلة اًـصتَوه  .1

 م؟ 1110-1111

ة ريثبٔز هَف .1 يف  َفطوي ألّولٌزلى اًعاًحوات  ةاًـصتَواٌَلوة همارة اًوالكم  ًرتكِة اًحُئة اٌَلًو

 م؟ 1111 -1110اًـام  ازلراي مـيس دار اًسالم هونخور ٌَحنات احلصم اًصاتؽ 

مبـيس دار  َفطي ألّولٌزلى اًعاًحات ة اًـصتَاٌَلة همارة اًالكم  ؿىل ةاملؤثص  ما   اًـوامي .4

 م؟ 1111-1110اًسالم هونخور ٌَحنات احلصم اًصاتؽ اًـام  ازلراي 
 

 ٔأىساف اًححر  :اًفطي اًصاتؽ

 شا اًححر  : ألىساف اًيت ًندلي حتلِليا يف ى 

 اًسالم هونخور ٌَحنات احلصم اًصاتؽملـصفة ظحلت منوذج تُئة اٌَلة اًـصتَة يف مـيس دار  .1

ة ريثبٔز ملـصفة .1 َفطوي ٌزلى اًعاًحوات  ةاًـصتَواٌَلوة هموارة اًوالكم  ؿوىل ًرتكِة اًحُئة اٌَلًو

 مـيس دار اًسالم هونخور ٌَحنات احلصم اًصاتؽيف  ألّول

مبـيوس دار  َفطوي ألّولٌزلى اًعاًحوات هموارة اًوالكم اًـوص   اًـوامي املؤثص ؿىلملـصفة  .4

 اًسالم هونخور ٌَحنات احلصم اًصاتؽ
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 ٔأهَة اًححراًفطي اخلامس: 

 ٍصحو ٔأن ىشا اًححر نثري املنفـة مهنا اًخاًَة:  

 فائسة اًنؼًصة:  .1

م  اًناحِة اًنؼًصة، م  املخوكؽ ٔأن حىون نخاجئ ًزتدة املـصفة اشلٍ  ٍصقحون يف فيم ثبٔزري 

ةاًالكم ؿىل  ةهمار  ة يف املـيس. ألّول اًفطي ًعاًحات اًحُئة اٌَلًو   مساو املسرسة اًثانًو

 :فائسة معََة .1
ةؿَوم الاضافِة ٌَلارئّي اشلٍ  ًٍصسون ٔأن ًفيموا حول ثبٔزري  . أٔ  هموارة  ًرتكِوة اًحُئة اٌَلًو

 ٌَحنوات مبـيس دار اًسوالم هونخوور ىلألوّ زلدى اًعاًحات ٌَفطي  ةاًـصتَاٌَلة  اًالكم

 . احلصم اًصاتؽ

ؿوىل م  املخوكؽ ٔأن ثؤدي نخاجئ ىشه ازلراسة ٕاىل حتسوّي نخواجئ اًخـَومي ابٌَلوة اًـصتَوة  . ب

 . اًفطي ألّولجشاؿة ٌَخحسث اٌَلة اًـصتَة ؿىل اًعاًحات 

 ألفنر اًـَمَة املخـَلة ابًححر. يف ثعوٍص وحود ىشا اًنشاط الأكديي  . ج

  اًـصتَة.  جساؿس يف ثـَمي اٌَلة اًـصتَة ذاضة ملـَمي اٌَلة . د
 

 


