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 العهذ العثماني 

 

 اتفاليت برلين المشؤومت 

 

 و.، نزخشٚظ انقضبح حٛش خشط انكضٛشٌٔ يُٓى يٍ انجٕسُخ ١٨٨٧ كليت الشريعت والحمىق

ٔانٓشسك ثؼذ اَضًبو انجٕسُخ إنٗ يًهكخ انًبعش ٔانًُسب. َٔبست رنك سٛبسخ انحكٕيخ 

ًٍٛ انجٕسٍُٕٚٛ ػٍ رشكٛب ٔػصشَزٓى فٙ كم يغبالد انغذٚذح انزٙ سؼذ إنٗ فصم انًسه

 انحٛبح حزٗ فٙ يغبل فٓى انذٍٚ.

  ٔسبػذ رنك فٙ اسزقالل انؼقهٛخ انًسهًخ فٙ انجٕسُخ انزٙ سزهؼت دٔسا كجٛشا فٙ رُظٛى حٛبح

انًسهًٍٛ فٙ انجٕسُخ ٔانٓشسك ػجش انحقت انضيُٛخ انًخزهفخ ٔانًحٍ انًزُٕػخ انزٙ كبَٕا 

 ًٚشٌٔ ثٓب.
 

 ر المعلمين:دا 

  ثُفس ٔرٛشح انؼصشَخ ٔانزغذٚذ كبَذ رؼًم داس انًؼهًٍٛ انزٙ أػٛذ فزحٓب ػششٍٚ سُخ ثؼذ

 احزالل انًُسبٍٔٚٛ نزخشٚظ انًؼهًٍٛ نهسهًٍٛ ػهٗ غشاس انًذسسٍٛ األسٔثٍٛٛ انًؼبصشٍٚ.
 

 :كليت الشريعت والذراساث اإلسالميت 

  ظ كٕادس حكٕيٛخ ٔدُٚٛخ فٙ و. يٍ قجم ٔصاسح يًهكخ ٕٚغسالفٛب نزخش١٩٣٥ٚأَشئذ

انًًهكخ. ثغبَت انششٚؼخ سكضد انكهٛخ ػهٗ فهسفخ اإلسالو ٔػهى انكالو ٔانغٕاَت انضقبفٛخ. 

ٔٚقٕل ْزا انًُٓظ: كًب ُٚجغٙ دساسخ انًظبْش انطجٛؼٛخ يٍ يُظٕس إساليٙ، كزنك فٓى 

 اإلسالو ال ثذ أٌ ٚكٌٕ داخم ثٛئخ صيُٛخ ٔيكبَٛخ يحذدح.

  

 اإلسالميت في سراييفىكليت الذراساث  

صالصٌٕ سُخ ثؼذ اَقطبع ػًم كهٛخ انششٚؼخ ٔانذساسبد اإلساليٛخ أَشئذ كهٛخ انذساسبد اإلساليٛخ 

و. ثٓذف رخشٚظ األئًخ ٔكٕادس انًشٛخخ اإلساليٛخ، َٔبست رنك انحكٕيخ انشٕٛػٛخ ١٩٧٧

فٙ انغبيؼبد انٕٛغسالفٛخ انزٙ حشصذ ػهٗ يُغ خشٔط انطهجخ انجٕسٍُٕٚٛ نذساسخ اإلسالو 

 انؼشثٛخ انؼشٚقخ ٔانزأصش ثفٓى اإلسالو ػهٗ طشٚقزٓى. ٔٔاصهذ انكهٛخ ثًُٓغٓب انؼصشاَٙ انفهسفٙ...

انسؤال انكجٛش انزٙ رحبٔل انكهٛخ اإلعبثخ ػهّٛ: يب ْٕ ًَٕرط اإلسالو انًقجٕل أٔسٔثٛب ٔاألصٛم 

ٕٛيٙ فٙ ٔاقغ انًسهًٍٛ فٙ إساليٛب نٛس فٙ يغبل انزؼهٛى اإلساليٙ فحست ثم فٙ فٓى اإلسالو ان

 أٔسٔثب.
 



 كليت التربيت اإلسالميت في زنيتسا
و. ٔاسزطبػذ ثفزشح ٔعٛضح أٌ رصم إنٗ سرجخ انًؤسسخ ١٩٩٣أَشئذ كهٛخ انزشثٛخ اإلساليٛخ ثًذُٚخ صَٛزسب سُخ 

ط فٛٓب انكٕادس انزؼهًٛٛخ انؼبنٛخ انًؼبصشح انًزطٕسح ثكم انًقبٚٛس األكبدًٚٛخ، ٔفٛٓب أسثؼخ أقسبو دساسٛخ ٚزخش

انًزخصصخ فٙ انًغبالد انًخزهفخ سٛكٌٕ نٓب انذٔس، ثئرٌ هللا رؼبنٗ، فٙ حم انًشكالد انزٙ ٚؼبَٙ يُٓب انًغزًغ 

 - ٣قسى انزشثٛخ انخبصخ،  – ٢قسى انزشثٛخ اإلساليٛخ،  – ١انجٕسُٕ٘ فٙ انفزشح يب ثؼذ انحشة. رهك األقسبو ْٙ: 

 هغخ انؼضثٛخ ٔآداثٓب.قسى ان - ٤قسى يشثٙ سٔضبد أطفبل، ٔ 

   

ٔكبَذ سسبنخ انكهٛخ يٍ أٔل َشأرٓب: "انغًغ ثٍٛ انقٛى اإلساليٛخ انؼهٛب ٔآخش يب رٕصم إنّٛ انؼهى  

انحذٚش" ٔرشكض انكهٛخ فٙ يُبْغٓب ػهٗ َٕاحٙ اإلسالو انزطجٛقٛخ، كٛف َطجق انقٛى اإلساليٛخ فٙ انحٛبح انٕٛيٛخ 

ى االعزًبع، ٔغٛشْب يٍ انؼهٕو االعزًبػٛخ فٙ ضٕء ٔاقؼُب انحبنٙ يٍ خالل ػهى انزشثٛخ، ػهى انُفس، ٔػه

ٔانظشٔف انزٙ َؼٛشٓب. نزا قًُب ثصٛبغخ انًٕاد اإلساليٛخ انزقهٛذٚخ يضم انؼقٛذح ٔانزفسٛش صٛبغخ عذٚذح )شكال 

نزٙ ٔيضًَٕب( ثحٛش رخذو انٓذف انز٘ ٚصجٕ إنّٛ انقسى انذساسٙ انًؼٍٛ ٔرسبػذ خشٚغّٛ فٙ يًبسسخ يُٓزّ ا

رخصص فٛٓب، فسًُٛب يبدح انؼقٛذح ثـ "انذٍٚ ٔانحٛبح" )دٔس انذٍٚ فٙ حٛبح انفشد ٔانًغزًغ(، ٔيبدح انزفسٛش ثـ 

ٔرنك ألٌ انطبنت انًزخصص فٙ انطت أٔ انُٓذسخ، يضال نٛس ثحبعخ إنٗ ػهى انؼقٛذح ”. "أَزشٔثٕنٕعٛخ انقشآٌ

نذٍٚ، إًَب ٚحزبط أٌ ٚقٕ٘ شخصٛزّ انؼهًٛخ ٔانًُٓٛخ )فٙ اإلساليٛخ ٔثكم رفبصٛهّ ألَّ ال ٚؼذ نٛكٌٕ ػبنًب فٙ ا

 انطت( ثًب ٚسبػذِ فٙ يُٓزّ انطجٛخ ٔيسبػذح انًشضٗ ػهٗ انؼالط.

كًب سكضد انكهٛخ فٙ يشحهخ انًبعسزٛش ٔانذكزٕساح ػهٗ انذساسبد انًٛذاَٛخ انزٙ ركشف انحقبئق انغذٚذح ٔرحذد -

 يسبس انجبحضٍٛ فٙ انًسزقجم.

  

دٔس كجٛش فٙ رأسٛس عبيؼخ صَٛزسب انحكٕيٛخ انزٙ رضى كهٛبد انؼهٕو انزطجٛقٛخ، يضم انُٓذسخ  ٔكبٌ نهكهٛخ 

 ٔانطت، ٔػشضُب فٛٓب انًٕاد انًزكٕسح كًٕاد اخزٛبسٚخ فٙ عًٛغ انزخصصبد.

 

 :الخالصت 

 حًُٛب َُظش إنٗ انزؼهٛى انؼبنٙ فٙ انجٕسُخ ٔانٓشسك فٙ انؼصش انحذٚش َشٖ أٌ سًزّ األسبسٛخ ْٙ ػذو

االسًشاسٚخ ٔانجذء يٍ عذٚذ ثبسزًشاس. ٔرنك َزٛغخ انزقهجبد االعزًبػٛخ ٔانضقبفٛخ ٔانسٛبسٛخ، ٔانًؼبَبح انكجٛشح 

انزٙ يش ثٓب انًسهًٌٕ انجٕسٌُٕٕٚ فٙ انزبسٚخ انحذٚش. رهك انضغٕط أرُغذ يحبٔالد عذٚشح ثبنذساسخ نهزٕفٛق 

العزٓبد انًؼبصش انزٙ قذيذ حهٕال نؼذٚذ يٍ انًشكالد ٔانًٕاصَخ ثٍٛ انزشاس ٔانحذاصخ. ٔيحبٔالد انزغذٚذ ٔا

انًؼضهخ فٙ انًغزًغ انًسهى ٔسظ انغشة انًخزهف. ٔإحقبقب نهحق َقٕل أٌ رنك فٙ ثؼض األحٛبٌ كبٌ ٚؼُٙ 

انضٛبع ثٍٛ انًبضٙ ٔانًسزقجم ٔػذو إحسبٌ إداسح انحبضش، ٔفٙ أحبٍٚٛ أخشٖ كبٌ ًٚضم َغبحب كجٛشا ضًٍ 

 إلساليٙ فٙ رهك انًُطقخ األٔسٔثٛخ.االسزًشاس نهٕعٕد ا

 
  

 


