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 التعايش السلمي بني أبناء اجملتمع ترسيخدور الثانويات اإلسالمية يف 

 م.د دمحم خالد طه

 امللخص

، جخٗلم بالخٗاٌل الؿلمي   
ً
اث ؤلاؾالمُت فُه، فهي  ،بن لهظا البدث ؤهمُت هبحرة حضا كًُت وصوع الثاهٍى

ً، ليي يهىئىا بدُاة آمىت ؾٗ ُضة. فلض بُيذ به حٍٗغف بؾالمُت تهم خاٌ اإلاؿلمحن م٘ ؤهفؿهم وآلازٍغ

اثفها وهظا وكإتها مىظ ؤن ؤؾـ الىبي  اث، وزهاثهها وْو اإلاسجض الىبىي وهى بدض بظاجه  الثاهٍى

ف اإلاىفغص  ت، ومخغحراتها بلى ًىمىا هظا، زم بُيذ واك٘ الخٗاٌل الؿلمي مً خُث الخٍٗغ مضعؾت هبٍى

ث الخٗاٌل الؿلمي وخلىلها، وبُيذ واإلاغهب، ووضخذ هظلً ؤعواهه وؤهمُخه وفىاثضه، وطهغث مٗىكا

اث ؤلاؾالمُت في الخٗاٌل الؿلمي مً زالٌ التربُت والضٖىة، وهظا مً زالٌ اإلاىاهج  صوع الثاهٍى

 لبٌٗ هخبها، وبُيذ صوع هظه اإلاىاهج مً زالٌ مًمىنها وماصتها في 
ً
ذ حغصا الضعاؾُت، فلض ؤحٍغ

َىت مً  ُْ ِٗ ذ اؾخبُان ِل َلبت هظه الثاهىٍاث ؤلاؾالمُت بهظا الخهىم، الخٗاٌل الؿلمي، وهظلً ؤحٍغ

وؤنهُذ بدثي بالخاجمت والتي جخًمً الىخاثج والخىنُاث. فلض ؤزظث باألصلت اللاَٗت مً خُث اللغان 

فت وبإكىاٌ الفلهاء  ت الكٍغ م وألاخاصًث الىبٍى اث عخمهم هللا حٗالى، وزالنت طلً بالىٍغ ن الثاهٍى

 ٌل الؿلمي في مجخمٗاجىا وصوعها فٗاٌ، وهللا حٗالى اخىم وؤٖلم. ؤلاؾالمُت لها صوع في جغؾُش الخٗا

Summary 

  This research has a very great importance related to peaceful coexistence and 

the role of Islamic secondary schools in it, as it is an Islamic issue that 

concerns the condition of Muslims with themselves and others, so that they can 

congratulate a safe and happy life. It showed by it the definition of secondary 

schools, their characteristics and functions, as well as their emergence since the 

Prophet the Prophet’s Mosque, which in itself is a prophetic school, and its 

variables to this day. She mentioned the obstacles to peaceful coexistence and 

their solutions, and showed the role of Islamic secondary schools in peaceful 

coexistence through education and advocacy, as well as through school 

curricula. In this regard, I concluded my research with a conclusion, which 

includes findings and recommendations. I have taken conclusive evidence in 
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terms of the Noble Qur’an, the noble prophetic hadiths, and the sayings of the 

jurists, may God Almighty have mercy on them. In conclusion, the Islamic 

schools have a role in establishing peaceful coexistence in our societies and 

their effective role, and God Almighty is wiser and more knowledgeable. 

 املقدمة

لى آله وصخبه ومً والاه، وبٗض:        الخمض هلل والهالة واِلؿالم ٖلى عؾٌى هللا ٖو

وزانت  ،، ومً اللًاًا اإلاهمت في هظا الٗهغبحن املجخمٗاث بن الخٗاٌل الؿلمي هى مىيٕى الؿاٖت 

بل الخغوب  الهغاٖاث والجزاٖاثوهثرث فيها  ،في ؤًام فلضث فيها زلافت الخٗاٌل في مٗٓم املجخمٗاث

هي ؤؾلىب  والخٗهب له ًت الخفىحر والخمؿً بالغؤي، وناعث ؤخاصالٗغق ؤو الجيـ باؾم الضًً ؤو

، ومً وألامان والاؾخلغاع مي قٍغ ال غجى ٖىه للخلضم والخُىع . وال قً ؤن الخٗاٌل الؿلالخىاع في ٖاإلاىا

ختى بحن  بل ،ملجخم٘ الىاخضزم ؤنبذ مً الًغوعي الالتزام بثلافت الخٗاٌل والؿالم بحن ؤبىاء ا

غاق، فال ًمىً جدلُم الخُىع والخىمُت وهىان هثحر مً  املجخمٗاث، ولى واهذ مخٗضصة ألاصًان ؤو ألٖا

 ًُ  كغصون .لخلىن وَُ الىاؽ 

وؤهه مً اإلااؾف ؤن فىغة الخىاع والخىانل والخٗاٌل غحر مىحىصة ختى في اإلاضاعؽ الٗامت التي جيكإ     

خٗاٌل مٗهم. لظلً حاءث هظه الىعكت البدثُت حُل مخٗلم هُف ًخٗا ىؿبهم ٍو ً ٍو مل م٘ آلازٍغ

ُت لدؿاهم في جدلُم الخٗاٌل الؿلمي وفم يىابِ ت وكاهىهُت.و  قٖغ  جغبٍى

 مشكلة البحث:

 جخجؿض مكيلت البدث خٌى ؤلاحابت ًٖ الدؿائالث آلاجُت:    

اث ؤلاؾالمُت؟ (1  ماطا هلهض بالثاهٍى

 ؟ ما هي خلُلت الخٗاٌل الؿلمي (2

 ما هى واك٘ الخٗاٌل الؿلمي في ؤلاؾالم؟ (3

اث ؤلاؾالمُت صوع في جدلُم الخٗاٌل الؿلمي؟ (4  هل للثاهٍى
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 أهداف البحث:

 جىيُذ خلُلت الثاهىٍاث ؤلاؾالمُت. (1

 بُان مفهىم الخٗاٌل الؿلمي. (2

 طهغ واك٘ الخٗاٌل الؿلمي في ؤلاؾالم. (3

اث ؤلاؾالمُت في جدلُم الخٗاٌل الؿلمي. (4  جفهُل صوع الثاهٍى

 مىهج البحث:

وألاخيام في جدب٘ الضعاؾاث الٗلمُت اللاهىهُت  (اإلاىهج الاؾخلغاجي)اإلاىهج اإلاخب٘ في هظه الضعاؾت هى    

واؾخسالم الىخاثج  ،إلكامت الضلُل الكغعي ٖلى جلً ألاخيام (الاؾخضاللي الاؾخيباَي)، واإلاىهج الفلهُت

 التي ًلضمها البدث.

 خطة البحث:

ّؿم هظا البدث   
ُ
اث ؤلاؾالمُت، فًم املبحث ألاول بحن  خُث ٖلى زالزت مباخث، ك : خلُلت الثاهٍى

اثفها، ووضح  فها وزهاثهها وْو : املبحث الثالثؤما و : واك٘ الخٗاٌل الؿلمي، املبحث الثاويحٍٗغ

فخىاٌو صوع اإلاضاعؽ ؤلاؾالمُت في جدلُم الخٗاٌل الؿلمي. زم ويٗذ هظه الضعاؾت زاجمت ألهم الىخاثج 

 ىنُاث التي جىنلذ بليها.والخ

 املبحث ألاول: حقيقة املدارس )الثاهىٍات( إلاسالمية

اث( ؤلاؾالمُت:املطلب ألاول  ف اإلاضاعؽ )الثاهٍى  : حٍٗغ

ؿغ حٗلمه ٖلى ؤحؼاء، فُلاٌ صعؽ الىخاب ًضعؾه صعاؾت    اإلاضعؾت لغت: مً صعؽ الضعؽ حؼثه وؾهل َو

فهمه، واإلا لاٌ: هى مً مضعؾت فالن: بمٗجى كغاءة واكبل ٖلُه لُدفٓه ٍو ضعؾت ميان الضعؽ والخٗلُم ٍو

ٖلى عؤًه ومظهبه
1. 

                                                           

 .1/280مهُفى، ببغاهُم وآزغون ، اإلاعجم الىؾُِ، مجم٘ اللغت الٗغبُت باللاهغة، مهغ،  1
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فاث ولها جضوع ٖلى بنها: ماؾؿت ؤوحضها  : َٖغف ٖلماء التربُت اإلاضعؾت بٗضة حٍٗغ
ً
اإلاضعؾت انُالخا

املجخم٘ لخىحُه الٗملُت الخٗلُمُت الخىحُه الصخُذ مً ؤحل بٖضاص ؤفغاص الجُل الجضًض، وجغبُتهم 

م اإلاكاعهت في اليكاَاث ؤلاوؿاهُت التي جىثر في خُاة الجماٖت، وصمج هظا الجُل في املجخم٘ وحٗلُمه

، م٘ املخافٓت ٖلى جغار املجخم٘ الثلافي فلؿفتوال وألاهضاف والٗمل ٖلى جىُُفه مٗه مً خُث ألافياع

ضاثُت( )الابخ: ولىألا  :لتربية والتعليم على ثالثة مزاحلوثكىن هذه ا. 1حُلوكُمه، وهلله مً حٍُل بلى 

ضاصًت( ومضتها زالزت  :الثالثت ؤما)اإلاخىؾُت( ومضتها زالزت ؾىىاث، و  :الثاهُتو  ومضتها ؾذ ؾىىاث، )ؤلٖا

ضاصًت( في مضعؾت واخضة وحؿمى  ؾىىاث، وكض جضمج اإلاغخلت الثاهُت )اإلاخىؾُت( م٘ اإلاغخلت الثالثت )ؤلٖا

اجىا مىيٕى الضعاؾت. ت( هما في زاهٍى  )الثاهٍى

اث ؤلاؾالمُت:طلب الثاويامل اثف الثاهٍى  : زهاثو وْو

اث ؤلاؾالمُت اإلاضاعؽ اإلااؾؿت مً كبل صًىان الىكف الؿجي والتي ٌكغف ٖليها صاثغة     ًلهض بالثاهٍى

 . للضًىانالخٗلُم الضًجي والضعاؾاث ؤلاؾالمُت الخابٗت 

 خصائص الثاهىٍات إلاسالمية:

 : 2ثاهىٍاث ؤلاؾالمُت بسهاثو مُٗىت منهاجمخاػ اإلاضاعؽ بهىعة ٖامت ومنها ال   

ت (1   ؛التي حٗمل ٖلى بٖضاص اإلاخٗلم والاحخماُٖت حٗخبر اإلاضعؾت اإلااؾؿت التربٍى
ً
لُيىن شخها

 في املجخم٘.
ً
 بًجابُا

خمحزون  :املدرسىن جلىم اإلاضعؾت ٖلى زالر ؤعوان وهي:  (2 وهم الظًً ًلىمىن بٗملُت الخٗلُم ٍو

وهم الظًً ًخلّلىن الخٗلُم،  :والتالميذلىماث ألاواصًمُت، بلضٍع مً الثلافت والٗلم واإلا

حن فهم في ملام الىؾاثل اإلاؿاٖضة ٖلى  :والىسائل وجخمثل باإلاىاهج ووؾاثل ؤلاًًاح وؤلاصاٍع

 ٖملُت الخىُٓم، وحؿهُل الٗملُت الخٗلُمُت.

                                                           

بُضة نبُي ، ؤؾالُب التربُت الاحخماُٖت بحن ألاؾغة واإلاض 1 م 1،2012الجؼاثغ، ٍ، –عؾت وهفاءة اإلاخٗلم الابخضاجي، بؿىغة ٖثمان، ػهغة ٖو

 . 57 – 56/  1م ولُت الٗلىم ؤلاوؿاهُت، 2013 -

 .  59-1/57ٖثمان، ؤؾالُب التربُت الاحخماُٖت بحن ألاؾغة واإلاضعؾت وهفاءة اإلاخٗلم الابخضاجي:  2
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ت للٗالكاث الاحخماُٖتالىلُت اإلاغ  هي حٗخبر اإلاضعؾت  (3   .ٌٗاإلاخفاٖلت بًٗها م٘ ب هٍؼ

ت كٗىع بالفسغ والاهخماء ججاه هظه اإلااؾؿت الٌؿىص في اإلاضعؾت   (4 الخٗلُمُت، وؤن الفترة التربٍى

 التي ًلًىنها في اإلاضعؾت هي ؤهم فتراث خُاتهم.

 مُٗىت  (5
ٌ
 مً ؤزالق الُلبت واإلاضعؾحن خُث  ،جىدكغ في اإلاضعؾت زلافت

ً
 ؤؾاؾُا

ً
جمثل حاهبا

يىن لها صوٌع باعٌػ في جل ت الٗالكاث والغوابِ بُنهم.وؾلىههم، ٍو  ٍى

ؿها الٗلىم الخُبُلُت (6 اث ؤلاؾالمُت لها َاب٘ زام، فباإليافت بلى جضَع ت الثاهٍى  التربٍى

لىمه ألاواصًمُت، هىان صعوؽ صًيُت مخسههت واللغآن لىمه، ،ٖو  والفله وؤنىله،  والخضًث ٖو

ٗتفخمخاػ  ،والٗلُضة ،والؿحرة  .وألاواصًمُت بإنها مهىُت مخسههت جضعؽ ٖلىم الكَغ

 :وظائف الثاهىٍات إلاسالمية

ُفت اإلاضعؾت بهىعة ٖامت والثاهىٍاث ؤلاؾالمُت     ال جلخهغ ٖلى حٗلُم الُلبت  بهىعة زانت بّن ْو

ُفتها بلى ؤهثر مً طلً مثل  مً الٗلىم الٗلمُت، بل جخٗضي ْو
ً
 :1بًٗا

بلى الجُل الجضًض  لثلافيهى الترار او  الىلل الثلافي، خُث حٗمل اإلاضعؾت ٖلى هلل اإلاىعور (1

 به.  ،بإؾلىٍب ؾهٍل ومِّؿغ
ً
 بٗض جىلُدِه وجُهحرِه مً الخغافاث التي واهذ ٖاللت

اٖاث املخخلفت، فُإحي صوع ّن املجخم٘ ًدخىي ٖلى الٗضًض مً الجمأل الخيامل الاحخماعي، طلً  (2

 مل.الخيا هظا وجدلم ث التي كض جىحض بحن هظه الجماٖاث، إلػالت الخىاكًااإلاضاعؽ

اًخه صازل خضوصها و  للُالب،الىمى الصخص ي  (3  زاعحها. هظا فهي حٗمل ٖلى ٖع

ـٍ مٗغفُت حضًضة لضي الف احخماُٖت وؾلىهُتجىمُت ؤهماٍ  (4 غص، والٗمل ٖلى جىمُتها ٖلى ؤؾ

لمُت  ، لِؿخُُ٘ الُالب ؤن ًخىُف م٘ املجخم٘ الظي ٌِٗل فُه.ٖو

 .لى جىمُت اللضعاث الٗلمُتؤلابضاُٖت، فاإلاضعؾت حٗمل ٖ الُالب كضعاثجىمُت   (5

 .اإلاضعؾِت وزاعحها صازل مىاؾب الظي ٌصج٘ الُالب ٖلى مماعؾت خله فيجىفحر مىار   (6

اث ؤلاؾالمُت:املطلب الثالث  : وكإة الثاهٍى

                                                           

ؼ، اإلاضعؾت والخيكئت الاحخماُٖت، حام 1  .24-1/19: 1ٗت اإلالً ؾٗىص: ولُت التربُت، ٍالفاًؼ، فاًؼ بً ٖبض الٍٗؼ
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 حمُ٘ صخابتبخٗلُم  خُث بضؤ الىبي  ؤلاؾالمي وكإ بيكىء ؤلاؾالم،مما القً فُه ؤن الخٗلُم    

خلاصًت  خؿب الىكاج٘  والؿلىن، وألازالق ،والخالٌ والخغام ،والٗباصًت منها ألاخيام الٖا
ً
مخضعحا

 للخٗلُم بالضعحت ألا 
ً
 مً اإلاسجض ملغا

ً
مه إلاا  ولى،وألاخضار واإلاؿخجضاث، مخسظا  ًٖ حٗلُمه وجلٍى

ً
فًال

لماء فلهاء ًجغي بحن الىاؽ في صازل اإلاسجض وزاعحه، ختى ؤنبذ هىان مً الصخابت الظًً جدملىا  ٖو

م خللاث الٗلم بلى آزغظا الٗلم مً حُل هلل ه وفي الٗهغ  إلى ًىمىا هظا.و في اإلاؿاحض  والظهغ ًٖ ٍَغ

ـ الٗلىم ؤلاؾالمُت جدذ بقغاف الضولت في هثحر مً البلضان  الٗغبُت الخضًث كامذ مضاعؽ تهخم بخضَع

م خُث 1960 والٗغاق واخض مً هظه البلضان، خُث بضؤ بةوكاء مثل هظه اإلاضاعؽ في ٖام ،ؤلاؾالمُت

ت ألاوكاف الٗامت مضاعؽ صًيُت بلضع 1( ههذ اإلااصة)6ؤنضع كاهىن بغكم) ( مىه ٖلى ؤن:" جاؾـ مضًٍغ

ُحن ومضعؾحن وؤثمت وزُباء وخفاّ وماطهحن ضاص كًاة قٖغ ". ٖلى ؤن جيىن الضعاؾت في هظه  الخاحت إٖل

ج هظه اإلاغخلت قهاصة جاهله  اإلاضاعؽ ٖلى زالر مغاخل ألاولى )الابخضاثُت( ومضتها ؾذ ؾىىاث، ًمىذ زٍغ

م ؤو بهماٌ صعاؾخه، واإلاغخلت الثاهُت )اإلاخىؾُت( ومضتها زمـ  اثف آلاطان وكغاءة اللغآن الىٍغ لْى

اثف ؤلامامت والخُابت ؤو بهماٌ صعاؾخه، واإلاغخلت  ج هظه اإلاغخلت قهاصة جاهله لْى مىذ زٍغ ؾىىاث، ٍو

مى ضاصًت( ومضتها زالر ؾىىاث، ٍو ج هظه اإلاغخلت قهاصة جاهلالثالثت )ؤلٖا اثف اللًاء ذ زٍغ ه لْى

ـ   والخُابت. الكغعي والخضَع

ت خؿب مؿخىٍاث الُلبت     ًضعؽ الُالب زالٌ هظه اإلاغاخل املخخلفت هثحر مً الٗلىم ؤلاؾالمُت مىٖػ

 ُٗ  م٘ واؾدُٗابهم وفئتهم ال
ً
م وامال ت، ومً هظه الٗلىم خفٔ اللغآن الىٍغ لىمه ،ٖلىمهمٍغ  ،والخضًث ٖو

ت والهغف واللغاءة  والبالغت والىدى ،والخُابت وؤلاعقاص والٗلُضة ،والفله وؤنىله ،والؿحرة الىبٍى

ش والجغغافُا والتربُت ا وؤلامالء والخِ،وؤلاوكاء  ىُتوالخاٍع واإلاىُم  ،وألازالق ؤلاؾالمُت ،الخؿابو  ،لَى

ت ،والٗلىم الٗامت ،اللضًم والخضًث ُت ،ٗاثوؤنٌى اإلاغاف ،واللغت الاهيلحًز وؤخيام  ،والهيىن الكٖغ

ش ألاصًان ،ألاوكاف ش الخًاعة ؤلاؾالمُت وجاٍع ٘ ؤلاؾالمي وجاٍع ش الدكَغ  ،وفله اللغت والىلض ألاصبي ،وجاٍع

ش آصاب اللغت الٗغبُت وآصاب البدث واإلاىاْغة وجاٍع
( قٕغ لىٓام 39م نضع كاهىن بغكم)1964. وفي ؾىت 1

                                                           

ش292الىكاج٘ الٗغاكُت بٗضص)1   م.20/1/1960( بخاٍع
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م، وخهغ هظه اإلاضاعؽ 1960( لؿىت6والظي ؤلغى فُه كاهىن عكم) مضاعؽ ألاوكاف الابخضاثُت ؤلاؾالمُت

 .1ٖلى الابخضاثُت فلِ، م٘ الخسفُف ًٖ واهل الُالب في اإلاىهج وملضاع الخفٔ

ضاصًت 2م نضع كاهىن عكم)1993وفي ٖام     ٖلى اإلاخىؾُت وؤلٖا
ً
( قٕغ فُه هٓام اإلاضاعؽ الضًيُت ملخهغا

جي الضعاؾت ت(، ًلبل فُه زٍغ   )الثاهٍى
ً
 الابخضاثُت اإلااهلىن لهظا الىٕى مً الضعاؾت وكإة وؾلىوا

 
ً
ت لهظا الغغى ًلغعها املجلـ. جيىن مضة الضعاؾت في هظه  واؾخٗضاصا ًسخاعون وفم مٗاًحر مىيٖى

لت ألاؾبٕى اإلالفل وهٓام الخللاث وجيىن ٖلى ضاعؽ بٗض الابخضاثُت زماوي ؾىىاثاإلا دب٘ فيها ٍَغ ، ٍو

 مغخلخحن:

مىذ مً ؤهمل مخُلباتها صعحت ؤلاحاػة في الٗلىم اإلاغخلت ألاو  (1 لى: مضة الضعاؾت فيها ؾذ ؾىىاث ٍو

ضاصًت في اإلاضاعؽ الٗغاكُت وجاهل الخانل ٖليها لخىلي  ؤلاؾالمُت وهي حٗاصٌ قهاصة الضعاؾت ؤلٖا

ٔ وؤلاعقاص ومىانلت الضعاؾت في اإلاٗهض ؤلاؾالمي الٗالي ؤو في فغٕو الضبلىم اثف ؤلامامت والٖى  ْو

. 

اهل الخانل ٖلُه لخىلي  (2 اإلاغخلت الثاهُت: مضة الضعاؾت فيها ؾيخان للخهٌى ٖلى الضبلىم ٍو

ـ في هظه اإلاضاعؽ وغحرها اثف الخُابت والضٖىة والخضَع  .2ْو

اقع التعاٌش السلمي  املبحث الثاوي: و

 مفهىمه: : الخٗاٌل الؿلمياملطلب ألاول 

ٖلى ألالفت  فُض الٗالكت اإلاخباصلت بحن َغفحن،الظي ً ،الخٗاٌل ٖلى وػن ) جفاٖل (التعاٌش لغة:    

 .3الخُاة :واإلاىصة، ومىه الخٗاٌل الؿلمي، والِٗل مٗىاه

                                                           

ش1018الىكاج٘ الٗغاكُت بٗضص) 1  م.14/10/1964( بخاٍع

ٗاث الٗغاكُت مىظ ؾىت  2 هما وكغث في الىكاج٘ الٗغاكُت الغؾمُت ٖلى  2011-1960مىك٘ صاع الٗغاق، اللىاهحن والدكَغ

 http://wiki.dorar-aliraq.net/iraqilaws/law/14448.htmlالغابِ:

 640-2/639مهُفى وآزغون، اإلاعجم الىؾُِ، 3
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، والؿالمت: ؤن ٌؿلم ؤلاوؿان مً والصخت الٗافُت مٗٓم بابه مً ،الؿحن والالم واإلاُم السلمي لغة:

 .2، والؿلم يض الخغب ؤي الهلح1الٗاهت وألاطي

:التعاٌش السلمي اصطال 
:
ِٖ  حا فُما بُنهم وفم  ،ٖلى جىُٓم وؾاثل الِٗل ة،ّض هى اجفاق َغفحن ؤو 

واللبٌى بالخىٕى بما  ،. وهظا ٌٗجي الخٗلم للِٗل اإلاكترن3لهاكاٖضة ًخم جدضًضها وجمهُض الؿبل اإلااصًت 

ت فةن طلً ٌٗؼػ  ،فٗىضما جيىن الٗالكاث بًجابُت ،م٘ آلازغ َُبت ًًمً وحىص ٖالكت بًجابُت  الخٍغ

ىضما جيىن الٗالكاث ؾلبُت الىغامت والاؾخلالو  ًلىى الىـغامـت ؤلاوؿاهُت ، فةن طلً مضمغةٌ، ٖو

سمً بٌٗ ال. وحكحر 4وكُمخىا الظاجُت وان م٘  هظا اإلاهُلح ُت بلى ؤن بضاًت عواج اؾخسضامالضالثل الخاٍع

 
َ
بلُاصة اإلاٗؿىغ الغؤؾمالي ، و ي بلُاصة الاجداص الؿىفُتيً الاقتراوي الكغقىغٍَ ْؿ َٗ ْهىع الهغإ بحن اإلا

يا  . 5ؤمٍغ

ٌ الخالف الٗلاثضي بحن كىجحن ؤو الظي ٌٗجي: السياس ي :وكض خمل هظا اإلاهُلح ٖضة مٗان منها      جغٍو

بحن الُغفحن  ، بما ًفخذ املجاٌ للىىاث الخىانلالهغإ ؤو الٗمل ٖلى اخخىاء هظا ،الخض مً الهغإ 

حن. ومنها  غمؼ بلى  اقتصادياإلاخهاٖع الخيىماث فُما له نلت باإلاؿاثل و  الكٗىب ٖالكاث الخٗاون بحنٍو

ت مً ب بُٗض ؤو اللاهىهُت والاكخهاصًت والخجاٍع  ؤو الفغق  بمٗجى مماعؾت ول الجماٖاث الدًني. ومنها 6كٍغ

خلاصاث ؤو الضًاهاث املخخلفت ليافت ت مهما ازخلفذ و  َلىؾها الضًيُت طاث الٖا قٗاثغها بيل خٍغ

هبُت العزقي واللغىي ا الخٗاٌل ومنه مٗخلضاتها. ومنها  .واللىن  اللؿان هبظ الٗهبُت الٗغكُت واللبلُت ٖو

 هظه وملخط ى الخٗاٌل الهخي في ،وفي ؤلاؾالم مثل طلً ،في ول صًً مظاهب وفغق  املذهبيالخٗاٌل 

                                                           

  3/90، 1979هـ، معجم ملاًِـ اللغت، جدلُم: ٖبض الؿالم هاعون، صاع الفىغ، 395ابً فاعؽ، اخمض بً فاعؽ ث  1

 .1/286، بحروث، ص.ث،هـ، اإلاهباح اإلاىحر، اإلاىخبت الٗلمُت 770الفُىمي، ؤخمض بً دمحم ث  2

ً، مُبٗت ألاؾِؿيى، الغباٍ، اإلاغغب،  3 ؼ بً ٖثمان ، ؤلاؾالم والخٗاٌل بحن ألاصًان في ؤفم اللغن الخاصي والٗكٍغ جغي، ٖبض الٍٗؼ الخٍى

 .16م، م2015، 2ٍ

  – net.kelemaوىماععبؿىىت، ما هى الخٗاٌل؟،  4

ؼ ، الخٗاٌل الؿلمي  5 اوي، ٖاصٌ دمحم ٖبض الٍٗؼ  –في ٖهىع الضٌو ؤلاؾالمُت، بدىر اإلااجمغ الضولي للخٗاٌل الؿلمي في ؤلاؾالم الغٍغ

الهيا   .203م، م2006ؾٍغ

ً، م 6 جغي، ؤلاؾالم والخٗاٌل بحن ألاصًان في ؤفم اللغن الخاصي والٗكٍغ  .16الخٍى
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ٗظع بًٗها بًٗا فُما وجخٗاعف املجخمٗاث ؤن جخلاعب  هظه اإلاظاهب وؤن جخٗاون فُما جخفم ٖلُه َو

 .1جسخلف خىله 

ت الصخهُت الجضًغ بالظهغ هىا ؤن هاهض ؤن الخٗاٌل الؿلمي ال ٌٗجي فلضانو       حٗاٌل والهٍى
ً
، فمثال

تهم ؤلاؾالمُت بالص اإلاؿلمحن في يىهىا ضخُت ل ،الغغب ال ًفلضهم هٍى ب. بن مٗجى ولمت هظا اٍو لخغٍغ

  هي: الخٗاٌل
ً
  ؤن هىان َغفحن، بطا ؤنبدا َغفا

ً
  ىن هىان مٗجى للخٗاٌلفلً ًي ،واخضا

ً
، وإطا طابا ؤبضا

ا وهلبهظلً فلً ًيىن هىان حٗاٌل  .ل بًٗىا البٌٗ، والخٗاٌل الخلُلي هى ؤن وٗمل ؾٍى

 : واك٘ الخٗاٌل الؿلمي في ؤلاؾالم وؤعواهه وؤهمُخه:املطلب الثاوي

ٗت ؤلاؾالمُت   م وخضة الىٕى إوؿاهُت الهضف مىظ وكإتها، وحٗل اللغآن الىو  ٖاإلاُت الغؾالت الكَغ ٍغ

 جيخٓم فُه حمُ٘ ٖالكاث الكٗىب وألاممومىاَىه عغم جىٕى ؤٖغافه  ،ؤلاوؿاوي
ً
بلٌى هللا  ،ومىابخه ٖلضا

غَ حٗالى: 
ْ
ه
َ
ىا ِبنَّ ؤ

ُ
اَعف َٗ َباِثَل ِلَخ

َ
ىًبا َوك ُٗ ُ

ْم ق
ُ
َىاه

ْ
ل َٗ ى َوَح

َ
هث

ُ
ٍغ َوؤ

َ
ه
َ
ً ط م ّمِ

ُ
ْلَىاه

َ
ل
َ
ا ز اُؽ ِبهَّ َها الىَّ يُّ

َ
اؤ ًَ ىَض } ِٖ ْم 

ُ
ِ َمى

َّ
َّللا

ِبحر{
َ
ِلٌُم ز َٖ  َ

َّ
ْم ِبنَّ َّللا

ُ
اه

َ
ل
ْ
ج
َ
الخفاّ ٖلى الضًً  انض الكٕغ مً الخلم واإلاخمثلت: فيم مل؛ وطلً لخدل2ؤ

اثهظلً ، و 3والىفـ والٗلل والٗغى واإلااٌ  ؤلافهام ، في ْل حٗضص الضًاهاث وازخالف4خفٔ الخٍغ

ٗتواإلاكاعب ؛ ألنها حٗجي اإلاثل الٗلُا والتي الؿمدت ، وجدلُم هظه اإلالانض هى الهضف ألاؾمى مً الكَغ

 ؤمىالهم والخٗاون والخٗاعف، وؤن ألانل في ؤلاؾالم الؿالم وجإمحن الىاؽ ٖلى والٗضٌ منها اإلاؿاواة

ت الظي ال ًخدلم بال في حى مً ،وهظا هى اإلاٗجى الخلُلي للخٗاٌل الؿلمي وؤعواخهم في  والٗضٌ الخٍغ

 مىظ وكإجه والضلُل ٖلى طلً ما ًإحي: ،ما خث ٖلُه ؤلاؾالم اإلاٗخلض والٗمل م٘ اإلاؿاواة، وهظا

اء : كاٌ حٗالى: مً اللغآن (1
َ
ْدك

َ
ف
ْ
ًِ ال

َٖ ْىَهى  ٍَ ُلْغَبى َو
ْ
ٌِ َوؤلِاْخَؿاِن َوِإًَخاء ِطي ال ْض

َٗ ُمُغ ِبالْ
ْ
إ ًَ  َ

ّ
}ِبنَّ َّللا

ُغون{
َّ
ه
َ
ظ
َ
ْم ج

ُ
ى
َّ
ل َٗ

َ
ْم ل

ُ
ى
ُ
ٓ ِٗ

ٌَ ِي 
ْ
َبغ

ْ
ِغ َوال

َ
ىى

ُ ْ
 ، وكىله حٗالى5َواإلا

َ
ْم ِفي  }ال

ُ
ىه

ُ
اِجل

َ
ل ًُ ْم 

َ
ًَ ل ِظً

َّ
ًِ ال

َٖ  ُ
َّ

ُم َّللا
ُ
ْنَهاه ًَ

                                                           

ت بؾالمُت، اإلاٗهض الٗالمي للفىغ ؤلاؾالمي، ٍ 1  .16م، م 1995، 1ٖمغ، ببغاهُم ؤخمض، فلؿفت الخىمُت: عٍئ

 13الدجغاث/ 2

 .1/31م، 1997، 1هـ، اإلاىافلاث، جدلُم: ؤبى ٖبُضة مكهىع بً خؿً، صاع ابً ٖفان، 790ٍالكاَبي، ببغاهُم بً مىس ى اللخمي ث 3 

غ، الضاع الخىوؿُت لليكغ، جىوـ،  4 غ والخىٍى  .2/132م، 1984الُاهغ بً ٖاقىع، الخدٍغ

 90الىدل/ 5
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حن{ ُِ ْلِؿ
ُ ْ
ِدبُّ اإلا ًُ  َ

َّ
ْيِهْم ِبنَّ َّللا

َ
ىا ِبل

ُ
ْلِؿُ

ُ
وُهْم َوج َبرُّ

َ
ن ج

َ
ْم ؤ

ُ
اِعه ًَ ً ِص م ّمِ

ُ
ِغُحىه

ْ
س ًُ ْم 

َ
ًِ َول ً الّضِ

، وحه 1

شخو، وبحن ول ؤن هللا حٗالى ؤوحب الٗضٌ في ول ش يء وم٘ ؤي  :الضاللت مً هظه آلاًاث

غحرهم مً  وم٘ ،والٗضٌ فُما بُنهم مً حهت وؤلاخؿان بالبر ، وؤهه حٗالى ؤمغ اإلاؿلمحنمَخساِنَمْحن

 حهت ؤزغي. 

 لم ًغح   :فلاٌ وؤهل الىخاب اإلاٗاهضًً ًٖ ْلم مً الؿىت: ههى الىبي  (2
ً
مً كخل مٗاهضا

عاثدت الجىت 
   :. هما كا2ٌ

ً
و ولفه فىق َاكخه ؤو ؤزظ مىه ؤو اهخلهه ؤ ؤال مً ْلم مٗاهضا

قِئا بغحر َُب هفـ فإها حجُجت ًىم اللُامت 
ؤهه ًضٖى لهم بالهضاًت  . بل وان مً عخمخه 3

 هلىذ ؤي  فٗىضما حاء الُفُل بً ٖمغو الضوس ي بلى الىبي
ً
ٖهذ وؤبذ فاصٕ  :فلاٌ: بن صوؾا

 وؤث بهم  ؤهضاللهم  :هللا ٖليهم فلاٌ الىبي
ً
صوؾا

4 . 

 اٌ الؿلف:مً ؤفٗ (3

لى  .، وما فٗله اللاض ي م٘ ؤمحر اإلاامىحن ٖلي ٗله ابً اإلاباعن م٘ حاعه اليهىصيما وان ًف    ٖو

الىحي ؤلالهي، الظي ال ًإجُه  هى ًيىن الخٗاٌل في ؤلاؾالم مغجبِ بالىإػ الضًجي؛ ألن مهضعه طلً

بها مً كبل الىاؽ  ال مجاٌ للخالٖبالباَل مً بحن ًضًه وال مً زلفه، وؤن ههىنه ملضؾت، ف

 .ٌل الؿلمي ٖباصة ومً ؤفًلهاؤحل طلً ٌٗض الخٗاهُف قاءوا؛ ومً 

 أركان التعاٌش السلمي:شزوط و 

                                                           

 8اإلامخدىت/ 1 

 .4/99، 3166هـ، بغكم: 1422، 1دمحم بً اؾماُٖل، صخُذ البساعي، جدلُم دمحم بً ػهحر هانغ، صاع َىق الىجاة، ٍ البساعي، 2

، صاع الغؾالت الٗلمُت، 275ٍؤبى صاوص، ؾلُمان ابً ألاقٗث ث  3 م، بغكم: 2009، 1هـ، ؾجن ؤبي صاوص، جدلُم الكُش قُٗب الاعهاٍو

3052 ،4/658   . 

 .4/44، 2937ساعي، بغكم: البساعي، صخُذ الب 4
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ٖتراف باألزغ، لِكٗغ والثلافُت بحن ؤفغاص هى ا الاحخماُٖت فهم املجخم٘ ومٗغفت الازخالفاث (1

ً غه، واخض، وؤن ٖليهم ؤن ٌٗملىا ٖلى وبلض الجمُ٘ بإنهم ؤبىاء َو عفٗخه، وجىمُخه جىمُت و  جٍُى

 .1الغوخُتو  اإلااصًت قاملت للجىاهب

غكه وصًىه لىهه اخترام هغامت ؤلاوؿان بغٌ الىٓغ ًٖ (2 ومىكٗه الجغغافي  وحيؿِخه وحيؿه ٖو

اعَ  كاٌ حٗالى: َٗ َباِثَل ِلَخ
َ
ىًبا َوك ُٗ ُ

ْم ق
ُ
َىاه

ْ
ل َٗ ى َوَح

َ
هث

ُ
ٍغ َوؤ

َ
ه
َ
ً ط م ّمِ

ُ
ْلَىاه

َ
ل
َ
ا ز اُؽ ِبهَّ َها الىَّ يُّ

َ
اؤ ًَ ْم }

ُ
َغَمى

ْ
ه
َ
ىا ِبنَّ ؤ

ُ
ف

ِبحر{
َ
ِلٌُم ز َٖ  َ

َّ
ْم ِبنَّ َّللا

ُ
اه

َ
ل
ْ
ج
َ
ِ ؤ

َّ
ىَض َّللا ِٖ

متى اؾخٗبضجم " ، فُجب خفٔ هغامت حمُ٘ الىاؽ للاٖضة 2

 
ً
 .3" الىاؽ وكض ولضتهم ؤمهاتهم ؤخغاعا

لً اإلاىازُم: الٗضٌ واإلاؿاواة ؾبُل ألامً؛ لظهظا والىفاء بالٗلىص و  والٗضٌ اإلاؿاواة وعف٘ الٓلم (3

 في ؤلاؾالم
ً
 وهضفا

ً
ت الؿابلت كاٌ حٗالى: حمُ٘ و  ،واها قٗاعا َىا الضًاهاث الؿماٍو

َ
َىا ُعُؾل

ْ
ْعَؾل

َ
ْض ؤ

َ
ل
َ
}ل

َخِضًَض ِفُِه بَ 
ْ
َىا ال

ْ
هَؼل

َ
ِِ َوؤ ِلْؿ

ْ
اُؽ ِبال ُلىَم الىَّ َُ حَزاَن ِل ِ

ْ
ِىَخاَب َواإلا

ْ
ُهُم ال َٗ َىا َم

ْ
هَؼل

َ
َىاِث َوؤ ِ

ِّ َب
ْ
ِضًٌض ِبال

َ
ٌؽ ق

ْ
إ

 ُ٘ ِؼٍؼ{ َوَمَىاِف َٖ ِىيٌّ 
َ
َ ك

َّ
ِب ِبنَّ َّللا ُْ غَ

ْ
ُه ِبال

َ
ىُهُغُه َوُعُؾل ًَ ُ َمً 

َّ
َم َّللا

َ
ل ْٗ َُ اِؽ َوِل بخُبُم  الٗضٌ ًيىن و  4ِللىَّ

ٗت ؤلاؾالمُت التي هٓمذ الٗالكاث بحن  وؤُٖذ  ،وؾاوث بُنهم في اإلاٗاملت البكغؤخيام الكَغ

 للهى  جمحز ولم ولم ،الخلىق ألصخابها
ً
 ي واإلاهلخت، وللض نغح الىبي جفايل بُنهم جبٗا

ُت فلاٌ: ًا ؤيها الىاؽ، بن عبىم واخض، وإن ؤباهم واخض، ؤال ال  باإلاؿاواة ؤمام ألاخيام الكٖغ

فًل لٗغبي ٖلى عجمي، وال لعجمي ٖلى ٖغبي، وال ألخمغ ٖلى ؤؾىص، وال ألؾىص ٖلى ؤخمغ بال 

: بلى ًا عؾٌى هللا، كاٌ: فلُبلغ هللا ؤجلاهم، ؤال هل بلغذ؟ كالىابالخلىي، بن ؤهغمىم ٖىض 

الكاهض الغاثب
اثف ؾىاء ، فالجمُ٘ ؤمام قٕغ هللا5  .6ؤلاؾالمُت ألامت، والٗضٌ مً ْو

                                                           

-http://bohoutmadrassia.blogspot.com/2014/02/blog زهاثو الخٗاٌل وملىماجه وزمغاجه ومٗىكاجه ٖلى الغابِ: 1 

post_4740.html 

 13ؾىعة الدجغاث / 2

 .118هـ، م1419هـ ، اإلاؿخُغف في ول فً مؿخُغف، ٖالم الىخب، بحروث، 852ؤبى الفخذ، قهاب الضًً دمحم بً ؤخمض ث 3

 .25الخضًض/ 4

اى، 458ٍالبيهلي، اخمض بً الخؿحن ث 5 ، 4774م، بغكم 2003، 1هـ، قٗب ؤلاًمان، جدلُم: ٖبض الٗلي ٖبض الخمُض، مىخبت الغقض، الٍغ

7/132 . 

، 2لٗلمُت، بحروث، ٍهـ ، ألاخيام الؿلُاهُت، جدلُم: دمحم خامض الفلي،  صاع الىخب ا458الفغاء، اللاض ي ؤبى ٌٗلى دمحم بً الخؿحن ث6 

 .56-22م، م2000
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مكىالث، الٗفى والدؿامذ: ًخٗغى ؤلاوؿان في البٌٗ مً ألاخُان لإلؾاءة ومىاكف مدغحت و  (4

جفلض ؤلاوؿان خُث  ،ِئتمما ًيخج ٖىه آزاع ؾ ،واإلالاَٗت والخسانم الدكاحغ بلىالتي كض جضفٗه 

ض، و جغهحز في مؿخلبله هبُخه اهفٗاله جٍؼ لتي ا ،، وهظا ًدؿبب في اللًاء ٖلى الٗالكاث الُُبتٖو

والٗفى، فالٗفى ٌٗجي: ججاوػ  الدؿامذ ، ومً هىا جإحي ؤهمُتججم٘ بِىه وبحن ؤفغاص املجخم٘

ظاع. : الؿ، وجغن الٗلاب، والدؿامذ ًلهض بهؤو ؤلاؾاءة  الظهب ًٖ الصخو ماح وكبٌى ألٖا

الخسلو مً الٗضاوة والىغاهُت وغغؽ   دؿامذ والٗفى ؤهمُت ُٖٓمت ًمىً بًجاػها بما ًلي:وال

ا     املخبت في هفىؽ الىاؽ كاٌ حٗالى:
َ
ِةط

َ
ًُ ف ْخَؿ

َ
ِتي ِهَي ؤ

َّ
ْ٘ ِبال

َ
 اْصف

ُ
ت
َ
ئ ِ
ِّ  الؿَّ

َ
 َوال

ُ
َخَؿَىت

ْ
ْؿَخِىي ال

َ
 ح
َ
}َوال

 َٖ َىُه  ِْ ًَ َوَب َى ِْ ِظي َب
َّ
ُه َوِليٌّ َخِمُم{ال هَّ

َ
إ
َ
 و

ٌ
واللًاء ٖلى  ،، مما ٌؿاٖض في جلضم املجخم٘ ونهًخه1َضاَوة

 .الخٗمحر والبىاءب الاهخمام ، مما ًاصي بلىميىهاجهٖضص هبحر مً اإلاكىالث التي جيكإ بحن 

ض كضعة ؤلاوؿان ٖلى يبِ هفؿه، والخسلو مً عغبت والابخٗاص  ،الاهخلام والدؿامذ والٗفى ًٍؼ

ٗفى والدؿامذ زحر صلُل ٖلى كىة وما ًيخج ٖىه، ومً هىا جبحن ؤن ال والخلض غاهُتالى ًٖ

ً  ألاشخام.مً بٌٗ ال، ولِـ ٖلى يٗفها هما ًًٓ الفغص شخهُت والفىػ بمدبت آلازٍغ

وال  :، كاٌ عؾٌى هللا ًىم اللُامت حىخهومدبخه و الفىػ بمغفغة هللا ؾبداهه و وجلضًغهم، 

ٗفى ٖبٌض ًٖ َمٓلمٍت، ا ًىَم اللُامِت  ٌَ 2بال ػاَصه هللُا ِبها ٖؼًّ
.3 

وؤلاخؿان  وجدلُم الٗضالت الاحخماُٖت، الخيافل الاحخماعي: جللُو الفىاعق الُبلُت مً زالٌ (5

م ليل بوؿان ،والاهخمام بظوي الاخخُاحاث الخانت مؿاهحن والفلغاءلل  .4وجىفحر الِٗل الىٍغ

ُّ  الّخٗاون الخٗاون:  (6 ّٗض مً اللُم ؤلاوؿاه ؛ ألهه ًمثل وألافغاص املجخمٗاثت، وؤؾاؽ هجاح ٌُ

ىنهم ٖلى ٖمل الخحر وججىب الكّغ. وامؿاٖضة ألافغاص  ت ٖو ُّ لّخٗاُون بحن ألافغاص واملجخمٗاث ؤهم

                                                           

 .34فهلذ/  1

له، ماؾؿت الغؾالت، 241ٍاخمض بً خىبل ث 2 م، بغكم: 2001، 1هـ، مؿىض ؤلامام ؤخمض بً خىبل، جدلُم: الكُش قُٗب الاعهاٍو وفٍغ

1674 ،3/208. 

 https://www.almrsal.com/post/483658 مىك٘ اإلاغؾاٌ ٖلى الغابِ: 3

 لكلحري الضًجي، ؤلاؾالم وقغٍو جدلُم الخٗاٌل الؿلمي، ٖلى الغابِ:الكلحري، اخمض ا4  

https://www.hespress.com/writers/262627.html 
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واللضعة  لىةالاإلاىٗت و ًٓهغ الخٗاون الخماؾً و  الجاهب السياس يفي  هبحرة في ٖضة حىاهب،

ِ٘ الٗضوان الخاعجّي وهظلً للمجخم٘ ٖلى غص ًضمج الف الجاهب الىفس يالىُل منهم، وفي ٖضم  صف

ضه ًٖ الاوٗؼاٌ ِٗ ب
ٗاوَن بحن ببِئخه وٍُ ؛ ألّن هظا ؤؾاُؽ وِلّ ألافغاص. لظلً شّج٘ ؤلاؾالم ٖلى الخَّ

ٍم، وبه ًلىم صًً  ت لً جخّم، ، فيلمتهم لً جخىّخض، وموُصهُا ألافغاصهجاٍح وجلضُّ هالخهم الضهُىٍّ

هم لً ًسكاهم ضوُّ  ٖو
ّ

لظي ؤوحبه ؤلاؾالم، وحٗله مً ؤهم الىاحباث مً  بالّخًامً ا، بال

اإلاهفىف والجؿض  لخدلُم نالح املجخم٘؛ فاإلاؿلمىن مثل البيُان اإلاغنىم ؛فٗلها الىاحب

ت الّخٗاون وكض وّضح  ،ُهم حٗاوهىا الىاخض بطا ُّ   :هللا ّٖؼ وحّل ؤهم
ْ
ىا

ُّ
ِدل

ُ
 ج
َ
 ال

ْ
ًَ آَمُىىا ِظً

َّ
َها ال يُّ

َ
اؤ ًَ {

أِثَغ  َٗ
َ
 ّمِ  ق

ً
ال ًْ َ

ىَن ف
ُ
ْبَخغ ًَ َخَغاَم 

ْ
َذ ال ِْ َب

ْ
حَن ال آلِثَض َوال آّمِ

َ
ل
ْ
 ال

َ
َهْضَي َوال

ْ
 ال

َ
َخَغاَم َوال

ْ
ْهَغ ال

َّ
 الك

َ
ِ َوال

ّ
ِهْم َّللا ّبِ ً عَّ

ْسِجِض ا
َ ْ
ًِ اإلا

َٖ ْم 
ُ
وه ن َنضُّ

َ
ْىٍم ؤ

َ
َىأُن ك

َ
ْم ق

ُ
ى ْجِغَمىَّ ًَ  

َ
 َوال

ْ
اُصوا

َ
اْنُ

َ
ُخْم ف

ْ
ل
َ
ا َخل

َ
ن َوِعْيَىاًها َوِإط

َ
َخَغاِم ؤ

ْ
ل

َ ِبنَّ 
ّ

 َّللا
ْ
ُلىا ْضَواِن َواجَّ ُٗ ِم َوالْ

ْ
ى ؤلِاز

َ
ل َٖ  

ْ
ىا

ُ
اَوه َٗ

َ
 ح
َ
ْلَىي َوال بّرِ َوالخَّ

ْ
ى ال

َ
ل َٖ  

ْ
ىا

ُ
اَوه َٗ

َ
 َوح

ْ
َخُضوا ْٗ

َ
ِضًُض ح

َ
َ ق

ّ
 َّللا

اب{
َ
ل ِٗ

ْ
 .1 ال

ت الىلضواختر  ،الخىاعوهظلً  الاجهاٌ الاحخماعي (7 ت الغؤي وخٍغ  وهى : الخىاع هضف بوؿاويام خٍغ

، وهى ال ٌٗجي ؤن ًدىا ، بل هى صٖىة للىكىف ٌػ اخض الُغفحن ًٖ زىابخه الٗلاثضًتفي اإلالام ألاٌو

م الخٗاٌل الؿلمي في  ٌٗض ٖلى الىلاٍ اإلاكترهت بحن ألاصًان، وهى الخُىة ألاولى في ٍَغ

 هاصف، والخىاع هى وؾُلتت ؤلاعهاب والٗىف ال جيىن بال بدىاع ٖلمي ٖللي ، فمىاحهاثاملجخمٗ

 ؤو الاجهاٌ باآلزغ املخخلف 
ً
 ؤو صًيُا

ً
 احخماُٖا

ً
ا ، ومً ؤهم ؤهضاف الخىاع وكغ الؿالم فىٍغ

ؿاٖض الخىاع ٖلى وؤلاكلُمُت،  والُاثفُت الٗغكُت والٗمل ٖلى بنهاء الهغاٖاث ،الٗالمي َو

 .2هفؿها ألاصًانان ؾىاء صازل الضًً الىاخض ؤو مكيلت جىاحه ول ألاصً ، وهظهمىاحهت الخُغف

                                                           

ياث ؾىاء، ؤهمُت الخًامً والخٗاون بحن ألافغاص واملجخمٗاث، ومجض فغاعحه، مىيٕى ًٖ الخٗاون، مىك٘ مىيٕى ٖلى الغابِ: 1  الضٍو

http://mawdoo3.com/ 

 https://www.aaciaegypt.com صًىا دمحم ، الخىاع وصوعه في جغؾُش ؤؾـ الخٗاٌل الؿلمي ٖلى الغابِ: الىغصي، 2
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تألاغلبُت، م٘ اخترام خلىق ألاكلُاث الضًيُت و  خترام ٖلُضةا (8 ضم الخٗغى لها الٗغكُت اللغٍى ، ٖو

ضم اإلاـ ب باالؾخفؼاػ ؤو الم اث في الفًاثُ لليل غمىػ الضًيُتالاؾتهؼاء ؤو التهىم، ٖو ووؾاثل ؤلٖا

 . 1وقبياث الخىانل

الجض في جصخُذ ألازُاء كىالث، و : وهي الخؼم في يبِ ألامىع وخل حمُ٘ اإلااللىة والًبِ (9

ضم التهاون  في ول ما ٌٗىغ نفى الخٗاٌل الؿلمي، ؤو ًداٌو الٗبث به ؾىاء وان  ومٗالجتها، ٖو

. هما 2بإهىاٖه تألامىُ ت وهظاالاكخهاصًت و الفىٍغو  تالاحخماُٖو  تالؿُاؾُ ثاملجاال  ول طلً في

غ وخض كهام ٌٗجي الخؼم في جُبُم هٓام الٗلىباث مً ضم ال ،وحٍٗؼ  وان ٖو
ً
ا ًّ تهاون فيها ؤ

املخؼومُت التي  في مىكفه مً  ، كضوجىا في طلً الىبياللىاهحنمغجىبها، فالجمُ٘ ؾىاء ؤمام 

الدكف٘ لها وغًبه   وعفًه ؾغكذ
م اإلاؿلمحن ؤن  ، فىجض ؤن الىبي3

ّ
ال قفاٖت في  ٌٗل

لهم،  مانألا لخفٔ خلىق الىاؽ وجدلُم  ؛الٗلىباث حمُ٘ ، وؤن ال تهاون في جُبُمالخضوص

 .4 وزلفاثه مً بٗضه  فالخؼم في جُبُم الٗلىباث ٖلى مغجىبيها هى مىهج الىبي

 وِٗل هىاولي؛ أل ُغي، بلى اإلاؿخىي الضُّ بٗض جدلُلها ٖلى اإلاؿخىي الُل  الكغٍو وألاعوانهلل هظه  (10

 مً هدلم قغٍو الخٗاٌل الؿلميٖلى ؤعى واخضة، فةطا لم  الُىم
ً
ضا ، فلً ًيىن البضًل بال مٍؼ

 .5واهخٗاف ؤلاعهاب والاكخخاٌ الخهجحر والخغوباإلاأس ي و 

 :6فىائد التعاٌش السلمي

احخماُٖت، وزلافُت ومً اكخهاصًت، و ؾُاؾُت، و  منها للخٗاٌل بحن ؤفغاص املجخم٘ فىاثض ٖضًضةبن   

 ؤبغػها:

 .ؤٖغاكهم وؤصًانهم ملجخم٘، ٖلى ازخالفؤهه ؾبب لخدلُم اإلاهالح اإلاكترهت لجمُ٘ ؤفغاص ا    .1

                                                           

 الكلحري، ؤلاؾالم وقغٍو جدلُم الخٗاٌل الؿلمي  1 

 وما بٗضها . 83اهٓغ ٖماعة ، ؤلاؾالم وألامً الاحخماعي ، م2 

 هفـ اإلاهضع. 3

 . 2/10م، 1986اًت والنهاًت، صاع الفىغ، ابً هثحر، ؤبى الفضاء بؾماُٖل بً ٖمغ، البض 4

 الكلحري، ؤلاؾالم وقغٍو جدلُم الخٗاٌل الؿلمي .5 

  زهاثو الخٗاٌل وملىماجه وزمغاجه ومٗىكاجه .  6
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 .اثؤهه ؾبب لخدلُم ألامً والاؾخلغاع في املجخمٗ    .2

غها     .3  و ؤهه ؾبب لخىمُت املجخمٗاث وجٍُى
ً
 اكخهاصًا

ً
  ؾُاؾُا

ً
 .واحخماُٖا

، وجفهمهم لُبُٗت ن ؤفغاص املجخم٘، بؿبب ازخالٍ اإلاؿلمحن بغحرهمؤهه ؾبب ليكغ الضٖىة بح    .4

مت التي جٓهغ بىيىح في خغم اإلاامً ٖلى خؿً الخٗامل، الؿمدت، ومٗغفتهم بمباصثه الُٗٓ ؤلاؾالم

ً، والدؿامذ مٗهححراهواخترام   .هم، ومؿاٖضة آلازٍغ

صدح نىعجه اإلاكغق  ًاعي ؤهه ٌٗغف غحر اإلاؿلمحن بالىحه الخ    .5 ضاء  لإلؾالم، ٍو التي خاٌو ألٖا

ىفي ًٖ ؤلاؾالم  ،همحكىيهها في ؤطهان  .عمي ؤلاؾالم بهخهىم الالتي ًداٌو  الخُغفعهاب و ؤلا ٍو

، وجإمحن لضٌو مً مماعؾت قٗاثغهم الضًيُتؤهه ؾبب لخمىحن ألاكلُاث اإلاؿلمت اإلاىحىصة في بٌٗ ا    .6

ت  .مهالخهم الضهٍُى

 : مٗىكاث جدلُم الخٗاٌل الؿلمي وخلها:املطلب الثالث

هىع  فىغة الهغإ، والتي حٗىص بلى الٗجلىم الخًاعة الغغبُت ٖلى  فىغة نغإ الخًاعاث: (1

 مً ٖلُضة ) تيلاللضًمت الُىهاهُت زم الغوماهُت وا
ً
نغإ اللىة ؾاصث فيهما مفاهُم الهغإ اهُالكا

ونغإ ؤلاوؿان م٘ الُبُٗت، ونغإ ؤلاوؿان م٘ آلالهت، ونغإ الخحر  والًٗف، ونغإ آلالهت،

ثت الخًاعجحن (. فالهغإ مً ألاؾـ الثابخت التي جلىم والكغ ٖليها الخًاعة الغغبُت الخضًثت، التي هي وٍع

  .الُىهاهُت والغوماهُت اللضًمخحن

ٖلى البر والخلىي، مً مىُلم  والخٗاعف الخٗاون  في ؤلاؾالم فخلىم الٗالكاث ؤلاوؿاهُت ٖلى ؤؾاؽ ؤما   

 مً ًٖ اإلاكِئت ؤلالهُت تووخضة ألانل اإلاىبثل ،وخضة الجيـ البكغي 
ً
َها حٗالى كٌى هللا. اهُالكا يُّ

َ
اؤ ًَ {

ىَض  ِٖ ْم 
ُ
َغَمى

ْ
ه
َ
ىا ِبنَّ ؤ

ُ
اَعف َٗ َباِثَل ِلَخ

َ
ىًبا َوك ُٗ ُ

ْم ق
ُ
َىاه

ْ
ل َٗ ى َوَح

َ
هث

ُ
ٍغ َوؤ

َ
ه
َ
ً ط م ّمِ

ُ
ْلَىاه

َ
ل
َ
ا ز اُؽ ِبهَّ َ  الىَّ

َّ
ْم ِبنَّ َّللا

ُ
اه

َ
ل
ْ
ج
َ
ِ ؤ

َّ
َّللا

ِبحر{
َ
ِلٌُم ز  وكباثل مخفغك . فلض زلم هللا حٗالى البكغ1َٖ

ً
ٌؿٗىن في ألاعى مً ؤحل  وقتى، توحٗلهم قٗىبا

 فُما بُنهم، الظي ًغجلى بلى مؿخىي ؤٖلى هى جباصٌ اإلاٗغفت فيلما احؿٗذ  واخضةغاًت 
ُ
هي الخٗاعف

                                                           

 13ؾىعة الدجغاث/  1
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الف واهؼوي خزٖلى مسخلف اإلاؿخىٍاث، ياكذ مؿاخت الا و  ألامم والكٗىبمؿاخت اإلاٗغفت اإلاخباصلت بحن 

َ٘ وفلض اللضعة ٖلى الخإزحر الؿلبي  َغاَح
َ
  املجخمٗاث.في وج

ت و 1( الخٗهب2 ت واللىمُت: الخٗهب بيل بقياله الٗىهٍغ ايُت الفىٍغ  ٖلى  ،وختى الٍغ
ً
 هبحرا

ً
ًمثل زُغا

اصي بلى الخُغف ،الخٗاٌل الؿلمي ، ولٗل مً ؤزُغ ؤهىاٖه الخٗهب اللىمي والخغاب والهالن ٍو

  ،اؤو حصجٗهم الجماٖاث وألاهٓمت ؤو جدغى ٖليهاوالضًجي خُث جماعؾهما بٌٗ 
ً
 لللىاهحن زالفا

تراف بدلىق ؤلاوؿان   لللُم ؤلاوؿاهُت الىبُلت اللاثمت ٖلى املخبت والدؿامذ والٖا
ً
الضولُت، وهظلً زالفا

غؽ واخترام الخٗضصًت اللىمُت والؿُاؾُت واإلاظهبُت والضًيُت، لظلً فان الٗالج الىاجح ًىمً في غ

 ٘ الخسلو مً الخٗهب.ها وؿخُُفمن ،والخٗاٌل الؿلمي والهفذ زلافت الدؿامذ

ت ازخُاع اؾمها و      ىٓغ ؤلاؾالم للخٗهب: ًىلض ؤلاوؿان صون ؤن جيىن له خٍغ وصًنها  ؤهلها وقيلهاٍو

َباِثَل  كاٌ حٗالى في هخابه:وكىمُتها ومظهبه، 
َ
ىًبا َوك ُٗ ُ

ْم ق
ُ
َىاه

ْ
ل َٗ ى َوَح

َ
هث

ُ
ٍغ َوؤ

َ
ه
َ
ً ط م ّمِ

ُ
ْلَىاه

َ
ل
َ
ا ز اُؽ ِبهَّ َها الىَّ يُّ

َ
اؤ ًَ {

 َٗ ِبحر{ِلَخ
َ
ِلٌُم ز َٖ  َ

َّ
ْم ِبنَّ َّللا

ُ
اه

َ
ل
ْ
ج
َ
ِ ؤ

َّ
ىَض َّللا ِٖ ْم 

ُ
َغَمى

ْ
ه
َ
ىا ِبنَّ ؤ

ُ
اَعف

غاق 2 ، وهظا صلُل كاَ٘ ٖلى ؤن ازخالف ألٖا

ت، وما صام هظا الازخالف هى هدُجت بعاصة بلهُت والٗلاثض هى عغبت بلهُت ولِـواللغاث  يل حٗهب ف ،بكٍغ

م    وكض ؾاع عؾٌى هللا. هللا اخخجاج ٖلى بعاصةهى بالخالي ًمثل  مىظ اللخٓت ألاولى التي بٗث بها ٖلى ٍَغ

 
ً
،  فٗاله وؤكىالهبإ مداعبت الٗهبُت البغًُت، فيان ًاهض صاثما

ً
ٖلى بن ؤلاؾالم ال ٌٗغف للخفغكت ؾبُال

:" ؤيها الىاؽ ؤال بن عبىم واخض وإن ؤباهم واخض ؤال ال فًل لٗغبي ٖلى ؤعجمي وال لعجمي ووان كىله 

خلُلت زابخت ٖلى اعى الىاك٘ ، فلض  3غبي وال ألخمغ ٖلى ؤؾىص وال ؤؾىص ٖلى ؤخمغ بال بالخلىي "ٖلى ٖ

اطن واإلاؿلمىن بلباثلهم  ؤوول مهمت ألاطان لبالٌ بً عباح  الٗبض ألاؾىص الخبص ي فيان ٌٗخلي الىٗبت ٍو

غصصون زلفه آطان الهالة، وما وان  وؤوؿابهم منهم مً ٌكٗغ ًجلؿىن بجىاع الىٗبت ٌؿخمٗىن ٍو

                                                           

م الخٗاٌل الؿلمي  1 بي، ٖلباث في ٍَغ ، ٖلى الغابِ: -ٖباؽ، ص. نالح ٍٖغ
ً
 . http://alnoor.se/article.asp?id=208518الخٗهب ؤهمىطحا

 13ؾىعة الدجغاث/   2

 .38/274، 23489اخمض بً خىبل، مؿىض اخمض، بغكم:  3 
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ي امخُاػاث ألخض ؤن ٌؿاوم ٖلى صًً هللا وان ٌُٗ  ولم ًلبل عؾٌى هللا 1بالغًايت ؤو الاهاهت مً طلً

  هما وان  ،إلاياهخه ووؿبه
ً
 باألوؿاب.  والخباهي الابخٗاص ًٖ الخفازغ ًيبه اإلاؿلمحن صاثما

ج اإلاؿخٗمغ لبٌٗ بلاًا الاؾخٗماع( 3 اث بحن ؤبىاء ٕ بظوع الخفغكت واإلالؼع  ألاواطًب والكبهاث،، وجغٍو ىاٖػ

 بحن الضولت وصٌو ؤزغي.و  املجخم٘ الىاخض

، فلض ٌكٗغ بٌٗ ألافغاص بالٓلم التي جمغ بها بٌٗ املجخمٗاث الٗهِبت( الٓغوف الاكخهاصًت 4

 بحن ؤفغاص املجخم٘ الىاخض . والخلض الًغاثً مما ًىلض باألمىاٌ،، واؾخئثاع غحرهم والخغمان

ًىلض مما  ،، وخغمان بٌٗ ألافغاص مً هُل خلىكهم اإلاكترهتاواة في بٌٗ املجخمٗاث( ٖضم اإلاؿ5

 .الىغاهُت، وعبما الهضاماث فُما بُنهم

 دور املدارس إلاسالمية في التعاٌش السلمي: املبحث الثالث

 : مً زالٌ التربُت والضٖىةاملطلب ألاول   

في  وؤلاكهاء والخُغف سخلف مٓاهغ الخٗهبؤنبدذ التربُت الُىم ؤصاة فاٖلت في مىاحهت م       

املجخم٘، وؤنبدذ مٗىُت بخإنُل كُم الخٗاٌل الؿلمي عغم نٗىبتها؛ بؿبب حٗضص الخلفُاث 

ومفهىم التربُت في ؤلاؾالم ًدمل مٗجى ؤوؾ٘ مً مجغص الخٗلُم فهى "مجمٕى  واإلاغحُٗاث اإلاىُلم منها.

جغبىٍت بؾالمُت بلى اإلاخٗلمحن فيها، بلهض جىمُتهم جىمُت الخبراث واإلاٗاعف واإلاهاعاث التي جلضمها ماؾؿت 

 
ً
  قاملت مخياملت: حؿمُا

ً
للُا   ٖو

ً
، وحٗضًل ؾلىههم في الاججاه الظي ًمىنهم مً ٖماعة ألاعى ووحضاهُا

ٗخه"   . 2وجغكُتها وفم مىهج هللا وقَغ

    
ً
ت حؿعى صاثما غ املجخم٘ وجدؿِىه ومضه بلُم  واإلااؾؿاث التربٍى تالدبلى جٍُى والٗضالت  ؿامذ والخٍغ

 ،والؿالم، لظلً اجسظث مىهج جغبىي وهى بٖضاص ألاحُاٌ لُهبدىا مىاَىحن مؿالحن ًٖ املجخم٘

لت ألافًل لخدلُم هظا الهضف هي جىُٓم ومدافٓحن ٖلى جغؾُش كُم ومباصت ال خٗاٌل الؿلمي. والٍُغ

                                                           

 .10، م 1978البرقىمي، مدمىص، الضًً والخُاة، بحروث،  1 

ذ، مىخبت الفالح،  مضوىع، ٖلي ؤخمض، مىهج التربُت ؤلاؾالمُت، ؤنىله وجُبُلاجه، 2  .78م م، 1987اليٍى
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  ،اإلاضاعؽ
ً
  وإٖضاص مىاهجها

ً
هُت، وجُهحرها مً حمُ٘ ألافياع كُم الخم والٗضالت ؤلاوؿا بلى اؾدىاصا

والتي جدغى ٖلى الٗىف والدؿلِ وؤلاهغاه والخٗهب والخُغف، هظا بطا  ،اإلاىاهًت للُم الدؿامذ

 الصخُذ ؤعاصث اإلاضعؾت ؤن جماعؽ صوعها 
ً
ليها في هفـ الىكذ ؤن جماعؽ صوعا  في وكغ  الخلُلي. ٖو

ً
ا جغبٍى

فاٌ ٖلى اخترام الثلافاث املخخلفت بيل ؤقيالها ؤلاوؿا واملخبت وؤلازاء كُم الؿالم هُت، وجغبُت ألَا

 . 1وجلضًغ الخىٕى الثلافي وكبٌى آلازغ

ً  هخضي بيل ما حاء في اللغآن الُٗٓم،واإلاىهج التربىي في ؤلاؾالم ي ف في جغبُت وجيٍى والخضًث الكٍغ

لخُاة، جضٖى بلى وقاملت ليل حىاهب ا ومخياملت مخىاػهت ؤلاوؿان اإلاامً، وهى ًلىم ٖلى فلؿفت واكُٗت

ٓت الخؿىت غيه واإلاٖى  .2والخىمت اإلاكاعهت بالغؤي ٖو

 الدؿامذخياملت، فالتربُت ٖلى كُم اإلابِئت الوالخضًث ًٖ الخٗاٌل الؿلمي ًخُلب الخضًث ًٖ      

الخلُلت لترؾُش كُم مجخمُٗت ولِؿذ مؿاولُت اإلاضعؾت م٘ مىاهجها فلِ. ف هي مؿاولُت والخٗاٌل

ً م٘  ،الخٗاٌل الؿلمي هي الدؿامذ وكبٌى آلازغ جبضؤ مً البِذ ومً ألاؾغة الهغحرة في حؿامذ ألابٍى

 ؤهمىطجوجمخض هظه الثلافت بلى اإلااؾؿاث الخٗلُمُت، فُيىن اإلاٗلم  والجحران، ألانضكاء وم٘ ،بًٗهما

 
ً
خلف واإلااؾؿاث الغؾمُت املخ ،م٘ َالبه وؤنضكاءه، زم جمخض لدكمل مىٓماث املجخم٘ اإلاضوي مدؿامدا

المُت ،والؿُاؾُت ، والثلافُت،الاحخماُٖت ،ؤلىانها ي الثلافت لً ًخإحى والاكخهاصًت. وهظا الخغُحر ف ،وؤلٖا

ماعاإلاؿ بال مً زالٌ ٖملُت الخٗلم  . 3وليل قغاثذ املجخم٘ خمغة واإلاىحهت ليل ألٖا

 : صوع اإلاضاعؽ ؤلاؾالمُت في الخٗاٌل الؿلمي مً زالٌ اإلاىاهجاملطلب الثاوي

ىاه ٖلى مىاهج اإلاضاعؽ ؤلاؾالمُت الخابٗت لضًىان الىكف الؿجي وللمغخلخحن      بٗض الاؾخلغاء الظي ؤحٍغ

اث ما جضٌ ٖلى الخٗاٌل الؿلمي ما بحن اإلاؿلمحن  ضاصًت فلض وحضها الىثحر مً اإلاىيٖى اإلاخىؾُت وؤلٖا

 ملخضوصًت البدث . ؤهفؿهم وم٘ غحرهم، لظا ؾىظهغ البٌٗ منها؛ ألن املجاٌ ال ٌؿ٘ لظهغها ولها،

                                                           

ت ٖلى كُم الخٗاٌل ٖلى الغابِ:   1  https://www.hespress.com/opinions/291200.htmlمىهىعي، دمحم الترٍو

 .37ٖاَف الؿُض، التربُت ؤلاؾالمُت ؤنىلها ومىهجها ومٗلمها، م 2

ت ٖلى كُم الخٗاٌل ٖلى الغابِ:  3  https://www.hespress.com/opinions/291200.htmlمىهىعي، دمحم الترٍو
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 :املزحلة املتىسطة

 1- :  الهف ألاٌو

 18ماصة الٗلُضة: حاء في الهفدت ) -ؤ
ً
( بُان قغٍو ؤلاؾالم كىله )) ؤن ًيىن مً ًضزل ؤلاؾالم مسخاعا

. ))  فةن مً ؤؾلم بالجبر وؤلاهغاه فلِـ بمامً، وال ًلؼم بخيالُف الكٕغ

ت منها: الخىعاة، وؤلاهجُل، ( طهغ في مىيٕى خلُلت ؤلاًمان 19وفي الهفدت ) )) ؤلاًمان بالىخب الؿماٍو

وكض  وهظا ًخُلب ؤلاخؿان بلى ؤجباٖهم، والؼبىع، وصخف ببغاهُم، ومىس ى، وبجمُ٘ ألاهبُاء والغؾل(( .

 ( .52-51) الٗلُضة للهف الثاوي في نفدت في هخاب طهغ هظا الىالم بخىؾ٘

 مً صخُخي البساعي ( طهغ خضًث 50ماصة الخضًث: حاء في الهفدت ) -ب
ً
خم الًُف والجاع هلال

مً وان ًامً باهلل والُىم آلازغ فال ًاط حاعه، ومً وان ًامً باهلل والُىم آلازغ فلُىغم يُفه، ومؿلم 

باإلخؿان بلى  ، فلض ؤوص ى هللا حٗالى عؾىله ومً وان ًامً باهلل والُىم آلازغ فلُلل زحرا ؤو لُهمذ

وبضون جسهُو وهي حكمل حمُ٘ ألاصًان والُىاثف لٗىـ نىعة  الجاع والًُف بهُغت الٗمىم

 ؤلاؾالم في الخٗامل بحن الىاؽ .

 . ... وزالم الىاؽ بسلم خؿً ( طهغ في خضًث الخلىي وخؿً الخلم 57وفي نفدت )

وكض جًمً قغح هظا الخضًث طهغ ؤخاصًث ؤزغي جدث ٖلى خؿً الخلم في الخٗامالث بحن اإلاؿلمحن 

 حرهم مً ألاصًان؛ ألن خؿً الخلم مً نفاث الىبُحن واإلاغؾلحن .ؤهفؿهم وبحن غ

ه 16ماصة الخضًث: طهغ في نفدت ) الهف الثاوي: -2 م الٓلم الظي ًغٍو ( مً الخضًث اللضس ي في جدٍغ

 فال جٓاإلاىا  ؤلامام مؿلم 
ً
 . ًا ٖباصي بوي خغمذ الٓلم  ٖلى هفس ي وحٗلخه بِىىم مدغما

 مً غحر جسهٍُو بضلُل كىله " ًا ٖباصي" والظي ؤي فال جخٓاإلاىا في ما بِ
ً
ىىم وكض حاء الىو ٖمىما

 ٌكمل حمُ٘ الىاؽ بإصًانهم ومظاهبهم. 

 (.61م)في خضًث الهف الثالث  اجلىا الٓلم، فةن الٓلم ْلماث ًىم اللُامت طهغ خضًث و 
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ه مؿلم 24وحاء في خضًث البر وؤلازم في الهفدت )  .  ...البر خؿً الخلم ( الظي ًغٍو

وكض حاء في قغخه ؤن ؤٖٓم زهاٌ البر والظي ٌٗجي ؤلاههاف، والٗضٌ، والغفم، وؤلاخؿان في اإلاٗامالث 

 بحن الىاؽ .

فالًغع ْلم، والٓلم خغام ختى لى واهذ فُه مىفٗت  ال يغع وال يغاع ( خضًث 38وفي نفدت )

 .ن صًنهم واٖخلاصهمومًغة لغحرن فالىهي ٌكمل حمُ٘ ؤهىإ الًغع لجمُ٘ الىاؽ مهما وا

 الهف الثالث: -3

وُهْم الخفؿحر:   -ؤ َبرُّ
َ
ن ج

َ
ْم ؤ

ُ
اِعه ًَ ً ِص م ّمِ

ُ
ِغُحىه

ْ
س ًُ ْم 

َ
ًِ َول ً ْم ِفي الّضِ

ُ
ىه

ُ
اِجل

َ
ل ًُ ْم 

َ
ًَ ل ِظً

َّ
ًِ ال

َٖ  ُ
َّ

ُم َّللا
ُ
ْنَهاه ًَ  

َ
 }ال

حن{ ُِ ْلِؿ
ُ ْ
ِدبُّ اإلا ًُ  َ

َّ
ْيِهْم ِبنَّ َّللا

َ
ىا ِبل

ُ
ْلِؿُ

ُ
ًنهاهم هللا ؤيها اإلاامىىن ًٖ الظًً لم  حاء في جفؿحرها ال. 1 َوج

ًلاجلىهم في الضًً بؿبب ازخالفىم فُه، ولم ًسغحىهم مً صًاعهم ؤن جدؿىىا بليهم وجىغمىهم بالخحر 

 وحٗضلىا فيهم بةخؿاهىم بليهم ؤن هللا ًدب الظًً ٌٗضلىن في ؤكىالهم وؤفٗالهم . 

ش: " فخذ بِذ اإلالضؽ" في الهفدت ) -ب م بِذ اإلالضؽ ؤن ًخىلى الخلُفت  ": ( حاء58الخإٍع اقتٍر بٍُغ

 وحؿلم مفاجُذ اإلاضًىت بٗض هخابت وزُلت نلح ؾىت  بىفؿه قغٍو الهلح فدًغ ؤمحر اإلاامىحن ٖمغ 

 ٖلى ؤهفؿهم وؤمىالهم  هـ( وهو الىزُلت:16)
ً
هظا ما ؤُٖى ؤمحر اإلاامىحن ٖمغ ؤهل بًلُا  ؤُٖاهم ؤماها

ٗض كبٌى هظا الهلح مً  . وال تهضم وال ًىغهىن ٖلى صًنهم" هموهىاجؿهم ونلبانهم ال حؿىً هىاجؿ َو

 ؟ كمت الخٗاٌل الؿلمي م٘ الضًاهاث ألازغي، فهال جإؾِىا بفٗل ؤمحر اإلاامىحن  كبل ؾُضها ٖمغ 

 :املزحلة إلاعدادًة

 الهف الخامـ: -1

                                                           

 ٨ؾىعة اإلامخدىت /  1
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ف: في الهفدت ) -ؤ مً ْلم  اٌ: ك ؤن عؾٌى هللا  ( ًٖ ٖاجكت بيذ الهضًم 125الخضًث الكٍغ

كه مً ؾب٘ ؤعيحن ّىِ
ُ
ُض الكضًض إلاً اٖخضي ٖلى خلىق  .كُض قبر مً ألاعى َ صٌ الخضًث ٖلى الٖى

لمهم بغٌ الىًغ ًٖ صًنهم .  الىاؽ ْو

( خضًث بُان ٖاكبت الٓاإلاحن، وكض حاء هظلً الٗمىم بحن اإلاؿلمحن ؤهفؿهم وبحن 128وفي نفدت )   

 غحرهم .

( مً قغٍو الىياح الكهاصة خُث حىػ ؤلاؾالم الخىُف قهاصة الظمي 8ت )في الهفد الفله الخىفي: -ب

ٗض هظا مياهت وخم لهم . ؾىة بكهاصة اإلاؿلم َو
ُ
 بطا جؼوج اإلاؿلم مً طمُت ؤ

( خث ؤلاؾالم ٖلى الضٖىة بلى صًً اله حٗالى بإعق 29-28الفله الخىفي: في الهفدت ) الهف الؿاصؽ: -2

داعبه لظلً ههج في  ألاؾالُب وؤوضخها م٘ حمُ٘ الىاؽ ختى م٘ الظي ًىهب الٗضاوة لإلؾالم ٍو

ت وإبلائهم ٖلى ؤعيهم وؤمىالهم وإن ؤَبْى وهي  الفخىخاث الضٖىة لإلؾالم فةن ؤَبْى صٖاهم بلى بُٖاء الجٍؼ

 ٖلى ؾالمت الىاؽ. 
ً
وؾىظهغ                  اإلاغخلت ألازحرة كاجلهم، ولم ًلخل مً لم جبلغه الضٖىة خفاْا

 لُالب اإلاغخلت الؿاصؾت لـ فاث
ً
ىا اؾخبُاها ضة ما ًاصي بلى الخٗاٌل الؿلمي في مىاهجىا الضعاؾُت فلض ؤحٍغ

 وكض ؤلغُذ )100)
ً
 وإهازا

ً
( منها لٗضم ويىخها ؤو الخُإ، 4( َالب منهم مً مضاعؽ بغضاص الىغر طوىعا

 وواهذ ألاؾئلت وألاحىبت ٖلى ما ًلي:96فإنبدذ الُٗىت )
ً
 ( َالبا

وٗم   اٌالؿا  ث

 
ً
 هثحرا

وٗم 

    
ً
 كلُال

 ال

 6 39 51  هل حٗلمذ ؤهمُت الخٗاٌل الؿلمي في صعاؾخً؟ 1

 12 51 33  هل َبلذ مباصت الخٗاٌل الؿلمي في مجخمًٗ؟ 2

لمخه ؤهمُت الخٗاٌل الؿلمي؟ 3  39 39 18  هل ؤزغث في غحرن ٖو
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 الخاثمة  

 
:
تهى بن الخٗاٌل الؿلمي في ؤلاؾالم  -1:الىتائج: أول ت، وؾىت هبٍى باصة عباهُت؛ ألن مخبٗت يغوعة بكٍغ ، ٖو

 ، والاؾخثىاء هى الخباغٌ .والخٗاعف الخٗاون  ألانل في الٗالكاث ؤلاوؿاهُت هى

 لٗضاوة املخالفحن وكخالهمالخالف في الٗلُضة لِ -2
ً
خضاء، فةطا اهخفى ـ ؾببا ت بااٖل ، بل الٗضاوة مكغَو

 الكٍغ اهخفى اإلاكغٍو . 

ه وؤعواهه ومماعؾتهاال بض مً الاهخمام ب ،الخٗاٌل الؿلمي في املجخم٘ ُم وإكامتبن لخدل -3  .كغَو

هاؽ الخٗلُم والتربُتًجم٘ ؤلاؾالم بحن   -4
ُ
ً ٖلى جدلُم الخٗاٌل لتهُئت ؤ  .كاصٍع

اث ؤلاؾالمُت صوع هبحر في جدلُم الخٗاٌل الؿلمي بحن ؤفغاص املجخم٘ مً زالٌ صوعها التربىي  -5  للثاهٍى

 اإلاخمثل باإلاىاهج . لخٗلُمي والضٖىي وا

 
:
ؤن ًغسخ مفهىم الخٗاٌل الؿلمي في زلافت املجخم٘ بهفت ٖامت مً زالٌ الىضواث  -1:التىصيات: ثاهيا

 .واملخايغاث واإلااجمغاث

 .ؿلمي في اإلاىاهج الضعاؾُت للجامٗاث واإلاضاعؽؤن جضزل ماصة الخٗاٌل ال -2

ً ج ؤن ٌصج٘ الُالب -3 والىالء والؿالم  الهضق والدؿامذمثل  ،سو الخٗاٌل الؿلميٖلى كغاءة ٖىاٍو

 الخٗاون وجلضًغ الخىٕى ؤلاوؿاويو 

 املصادر واملزاجع

م .  بٗض اللغآن الىٍغ

بُضة نبُي ، ؤؾالُب التربُت الاحخماُٖت بحن ألاؾغة واإلاضعؾت وهفاءة اإلاخٗلم  .1 ٖثمان، ػهغة ٖو

 . 57 – 56/  1م ولُت الٗلىم ؤلاوؿاهُت، 2013 -م 1،2012الجؼاثغ، ٍ، –الابخضاجي، بؿىغة 

 .1/280مهُفى، ببغاهُم وآزغون ، اإلاعجم الىؾُِ، مجم٘ اللغت الٗغبُت باللاهغة، مهغ،   .2
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ؼ، اإلاضعؾت والخيكئت الاحخماُٖت، حامٗت اإلالً ؾٗىص: ولُت التربُت،  .3 الفاًؼ، فاًؼ بً ٖبض الٍٗؼ

ٍ1. 

اللغت، جدلُم: ٖبض الؿالم هاعون، صاع  هـ، معجم ملاًِـ395ابً فاعؽ، اخمض بً فاعؽ ث  .4

 .1979الفىغ، 

 هـ، اإلاهباح اإلاىحر، اإلاىخبت الٗلمُت، بحروث، ص.ث 770الفُىمي، ؤخمض بً دمحم ث   .5

ؼ بً ٖثمان ، ؤلاؾالم والخٗاٌل بحن ألاصًان في ؤفم اللغن الخاصي   .6 جغي، ٖبض الٍٗؼ الخٍى

ً، مُبٗت ألاؾِؿيى، الغباٍ، اإلاغغب، ٍ  م. 2015، 2والٗكٍغ

 .– net.kelemaوىماععبؿىىت، ما هى الخٗاٌل؟،  .7

ؼ ، الخٗاٌل الؿلمي في ٖهىع الضٌو ؤلاؾالمُت، بدىر اإلااجمغ  .8 اوي، ٖاصٌ دمحم ٖبض الٍٗؼ الغٍغ

الهيا  –الضولي للخٗاٌل الؿلمي في ؤلاؾالم   م.2006ؾٍغ

ت بؾالمُت، اإلاٗهض الٗالمي للفىغ  .9 ، 1ؤلاؾالمي، ٍٖمغ، ببغاهُم ؤخمض، فلؿفت الخىمُت: عٍئ

 م.1995

هـ، اإلاىافلاث، جدلُم: ؤبى ٖبُضة مكهىع بً خؿً، 790الكاَبي، ببغاهُم بً مىس ى اللخمي ث  .10

 .1/31م، 1997، 1صاع ابً ٖفان، ٍ

غ، الضاع الخىوؿُت لليكغ، جىوـ،  .11 غ والخىٍى  .2/132م، 1984الُاهغ بً ٖاقىع، الخدٍغ

، 1م دمحم بً ػهحر هانغ، صاع َىق الىجاة، ٍجدلُ البساعي، دمحم بً اؾماُٖل، صخُذ البساعي، .12

 هـ.1422

، صاع 275ؤبى صاوص، ؾلُمان ابً ألاقٗث ث  .13 هـ، ؾجن ؤبي صاوص، جدلُم الكُش قُٗب الاعهاٍو

 م.2009، 1الغؾالت الٗلمُت، ٍ

هـ، صخُذ مؿلم، جدلُم: دمحم فااص ٖبض الباقي، صاع بخُاء 261مؿلم، مؿلم بً الدجاج ث .14

 وث.الترار الٗغبي، بحر
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اى، ٍ  م.2003، 1الغقض، الٍغ
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