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 جٌرحخ جألًي

 ِمذِس

 

 جٌفظً جألًي 0 خٍفْس جٌركع

جإلعالِْس يف  أْ جدلويذ جإلعالِِ ىٌ ًجقذ ِٓ ألذَ جدلإعغحش جٌطوٍّْْس ًشلح ال شه فْو 

جٌطحسّخ جٌٌؿين ئعيحِح  حق ًّغحىُ يف عْ. غحمهس ىحِس يف ضػمْف قْحز جألِسِ ئٔذًْٔغْح جٌيت ذلح 

جٌوٌٍَ جٌذّنْس. ًيف ىزه جحلحٌس، فأو  ئهذجد ؾًْ جألِس يف رلحي جٌرتذْس ًدسجعس  ، خحطس يف ورريج

  ِٓ أؾً أْ ّنحفويُ ججملطّن ًجٌذّٓ ًجٌذًٌس. ًضمذَ جٌـالخ يف جدلغطمرً  ِىحْ ٌٍطوٍُ هٓ جعطمالي 

جًِ ضشّىً جدلويذ جإلعالِِ ِحدز غمحفْس.أًال0 خـس ىنحن غالغس هٌ ،شلحي ٔشش جٌذّٓ هّ

ستحعطو جٌيت جعطمٍص هٓ جحلىٌِس، غحْٔح0 جعطخذجِو جدلشجؾن جٌوحِس جٌيت جعطخذِص ِٓ جٌمشْ جألذذ، 

 1غحٌػح0 وٌْ ٔلُ جٌمُْ جدلغطخذِس ؾضءج ِٓ قْحز ججملطّن.

ّن أٔذًٔغْح سذـح ًالشه يف أْ جدلويذ جإلعالِِ ذطٍه جٌوٌجًِ جٌػالظ ّشضرؾ حبْحز رلط

. ٌمذ (Nusantara) جهطرب أٔو أىُ جٌمحتّحش جلحٔد جٌرتذْس يف ٌٔعحٔرتج ًغْمح. ًٌْظ ِٓ جٌفحتمحش ٌٌ

أوػش ِٓ جٓالف قطَ جٌٌَْ.ئػحفس  ًسد يف وػري ِٓ جٌٌسلحش جٌطحسخيْس أٔو ٌمذ ذين ًضمذَ يف أُ ٌِلف

 2طٍزًج أغحس ٔلُ ضوٍُْ جدلويذ جإلعالِِ.أْ ىزج جٌٌجلن ّذي هٍَ أْ رلطّن أٔذًٔغْح لذ جع ئىل رٌه
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ًٌٍّويذ جإلعالِِ ِٓ ؾيس ضحسخيْس خربجش هؿْرس إلسشحد ججملطّن ًضٌؾْيُ ًضشلْطيُ. 

 ذأٔو ِٓ جٌػمحفحش جدلنحىؽ جٌيت لشسصبح جدلإعغس جٌذّنْس ٔفغيح قطَ ّمٌي ًوحْ ِإعغس جٌرتذْس جٌفشّذز

Clifford Geertz   جخلحطس يف أٔذًٔغْح.ئٔو ِٓ فشم غمحفحش ججملطّن 

ِويذج يف أُ دجتشز  12.1111ٔلشج ئىل ذٍذ أٔذًٔغْح ّنطشش جدلويذ جإلعالِِ أوػش ِٓ 

ذشىً سلطٍف. قطَ ّغىٓ فْو أوػش ِٓ غالظ ٌٍِْْ ؿحٌرح. ًكيشش ِذجسط جٌرتذْس جإلعالِْس 

ئْ  قغٓ جدلمٍذز يف أٔذًٔغْح ِطنٌهس قطَ ضىٌْ يف أُ ِويذ ًِذسعس ئعالِْس . ًلحي ؿٍكس

( أٔو ِإعغس ضشذٌّس ٌنمً جٌوٌٍَ جٌذّنْس ًجٌمُْ 1 0ٍِّ ًكحتفو وّحجدلويذ جإلعالِِ الذذ أْ ّشوض هٍَ 

( أٔو ِإعغس دّنْس ٌرتلْس لذسجش ججملطّن. 3( أٔو ِإعغس ٌمرؼس جألٌِس جالؾطّحهْس، 2جإلعالِْس 

ز ذنشأز جدلوحسف جحلذّػس فطكمك ىزه وٍيح ئرج وحْ جدلويذ جإلعالِِ حيحفق هٍَ جٌرتجظ جٌظححل ًّأخ

 3ألْ ّىٌْ ِىحٔح ٌٍطوذًّ. جألطٍف

يف  أْ أًي ًؾٌد جدلويذ جإلعالِِ ِٓ جٌطكًٍْ جٌطحسخيِ ضٌؾذ جٌٌلحتن جٌمٌّس جٌيت ضذي هٍَ

طح )عٌسجذحّح( س جألًىل ّمن ؿٌجي جٌشحؿِء جٌشّحيل يف ؾحًٍ ِػً غريُ )غشّغْه( ًأِفًْ دّنجدلشقٍ

ذالٔذج جألًي هرب أْ ِإعغس  ًالعُْ ًشريذٌْ ًغريىح. ًوزٌه ٔطحتؽ حبع لذًطًذٌٔحٔؽ )ضٌذحْ( ً

س ضٌؾذ يف جدلذّنس جٌشحؿثْس ِػً شريذٌْ ًعّْحسٔؽ ًونذجي ًدديحن طمٍْذّجٌرتذْس جإلعالِْس جٌ

 4ًؾْفحسج ًعٌسجذحّح ًغشّغْه ًذٌّْحْ ًعٌِنْف ًفّْىحعحْ ًذْغٌوِ.
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ٌذجهِ جٌزُ ِينطو جٌطحؾش ذحدلويذ جإلعالِِ ّإغش هٍُ جٌرْثس ؿٌجي شحؿة جٌركش ًهٍُ ٔفظ ج

ّشوض هٍَ طٌسز هٍُ جٌىٌْٔحش ًجٌطىْْف قطَ ّغيً هٍَ لرٌي جٌمُْ ججلذّذز. ًِٓ جٌرْحْ جٌغحذك 

ضغري جٌوحدز هٓ جٌوحدز جدلطمذِس ًجٌػمحفس جحلحٌْس ّطّػً ذطرين ِىحْ جٌورحدز ِٓ قْع شىٍو ًٌٌٔو 

. ًوٍيح ِٓ جٌذالٌس هٍَ أْ ضىْْف جدلويذ جإلعالِِ طوٍُْمس ِنذجال )ذحدًصلحْ( يف جًٌجعخذجَ ؿشّ

 5ذحٌػفحفس جذطىحسج ًضغحزلح.

ًِٓ جدلوٌٍَ ٌذُ ججملطّن أْ جدلويذ جإلعالِِ ِٓ جدلإعغحش جٌرتذٌّس جٌيت زبًّ أغحسج ئجيحذْس 

جعس ٌطنلُْ قْحز ججملطّن جالؾطّحهْس. ًٌو دًس ِيُ ٌطىٌّٓ ًئهذجد ؾًْ جٌرٍذ ِٓ ؾيس جٌرتذْس ًجٌذس

 جإلعالِْس. ًوحْ ِىحْ ؿٍد جٌوٍُ ٌطمذَ قْحز جٌـٍرس يف ججملطّن ٌىِ ّإغشًج ذحٌذّٓ ًجٌرٍذ.

 0جهلل ضوحىل ًىزج ّنحعد ذمٌٌو

                                      

   0(11)ججملحدٌس 

                                        

                                     

 (9)جٌضِش0 

                                

           0 6(114)ؿو 
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خٍْض رلْذ ئْ جدلويذ جإلعالِِ ال ّطوٍك ذحدلوين جإلعالِِ فكغد ذً ّطىٌْ  ًلحي ٌٔس

هٍَ ِونَ أٔذًٔغْح جألطًْ. ألْ أًي جدلإعغس جدلشيٌسز ذحدلويذ جإلعالِِ جٌٌَْ لذ ًؾذ هيذ 

ًٌْظ جدلويذ جإلعالِِ ِٓ جٌوحدجش جحملٍْس يف ؾحًٍ فكغد ذً ّنطشش يف ٌٔعحٔرتج.  7ىْنذً ًذٌدج.

أٔو ٌّؾذ خحسؼ ؾحًٍ ِػً يف أشْو ّغَّ دجّحه ًيف ِْنحٔؽ وحذٌج ّغَّ عٌسجً. ًىزج ّذي هٍَ 

ًلشس وػري ِٓ جٌركٌظ أٔو ِشوض جدلإعغس جٌرتذْس جٌػحِٔ ذوذ جدلغؿذ يف جٌمشْ جٌغحدط هشش 

 8ِْالدّس.

 ىزج جٌرٍذ. ىنحن ضفطمش ئىل جالىطّحَ يف ِٓ جدلإعغحش جٌرتذٌّس جٌيت ًوحْ جدلويذ جإلعالِِ

وػريز ٌطّىني رٌه جٌمٌي. جألًي وحْ جٌطوٍُْ يف ىزج جٌرٍذ ال ّضي غري لحدس شبحِح هٍَ جذلشًخ قؿؽ 

ِٓ جٌـرْوس جٌنخٌذْس جدلٌسًغس ِٓ جٌطوٍُْ جالعطوّحسُ. ًجٌػحِٔ وحٔص طوٌذس ِوشفس جدلويذ جإلعالِِ 

يف جٌطوشف هٍَ ؾْذز وحدلإعغس جٌرتذٌّس جٌيت ذنْص ٌطـٌّش جٌوٌٍَ جٌذّنْس. ًجٌػحٌع وحٔص طوٌذس 

 جػـشجخ جدلنحىؽ ضظنْف جدلويذ جإلعالِِ، ٌزٌه ِٓ جٌظود ئؾشجء جٌركع هنو. ًجٌشجذن ال ّضجي

 9جٌيت جسبزش يف ضنفْق جٌطنّْس ًضنفْزىح يف جٌمشٍ.
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ًّنٌّ جدلويذ جإلعالِِ ذغشهس ِن ٌِلف جٌوٍّحء غري جدلطوحًْ ذحالربحه هٍَ جٌغْحعس 

ٌٌنذّس يف اهحّس جٌمشْ جٌطحعن هشش.ًضمظذ ىزه جٌغْحعس ٌذفن جٌنخٌذْس ٌٍكىٌِس جالعطوّحسّس جذل

ِٓ خالي ضٌفري جٌطوٍُْ جحلذّع دبح يف رٌه جٌػمحفس جٌغشذْس.ًّليش  جٌطوٌّؼحش ضلٌ رلطّن ئٔذًٔغْح

ٌِلف جٌوٍّحء جٌزُ ال خيحٌؾ ذغْحعس جالعطوّحس ًّوحسػيح ذالحِس جدلوحىذ جإلعالِْس يف جألِحوٓ 

ٌطؿنْد ضذّخً جحلىٌِس جالعطوّحسّس ًٌوـحء جٌفشص جٌٌجعوس ٌٍّؿطّن يف جٌروْذز هٓ جدلذّنس 

 11جٌطوٍُْ.

ًِٓ جٌوٌجًِ جألخشٍ هذَ جألغش ٌٍٍّّىس جإلعالِْس يف دديحن ذغرد جٌظشجهحش جٌذجخٍْس 

ًصلحـ دًي أًسذح )ذشضغحي ً ىٌٌنذج( يف جٌغْـشز هٍَ جدلشجوض جٌطؿحسّس جٌغحقٍْس جٌشّحٌْس جٌيت ذلح 

َ منؾ ججملطّن جإلعالِِ. ًعررو أْ ىّْنس جدلشجوض جٌطؿحسّس ًجٌػمحفْس لذ أؾربش جدلغٍّني أغشىحَ هٍ

 11هٍَ جالٔطمحي ئىل جٌرحدّس.

ألْ جٌوٍّحء جٌزُ هٌٍّج يف جدلذْ جٌطؿحسّس قٌي فحٔطٌسج ّمٌٌِْ ذحألِحوٓ ججلذّذز دلشوض ضوٍُْ 

دسؾٌ هٓ هذد جدلوحىذ جإلعالِْس  جٌـٍرس ًجٔطشحس جإلعالَ يف مجْن أضلحء جٌرالد.ٌمذ حبع وشؿٌ

ِويذ خحطس يف  311قطَ ضٌؾذ  1961هٍَ أٔو ّطـٌس ؾْذج يف اهحّس جٌمشْ جٌطحعن ٌِجفك عنس 

ججلحًٍ. ًلّذَ فحْ دّش شْؿظ يف أٔذّغنٌط ئّذًوحشٌْْ هٍَ أْ هذد جدلويذ جإلعالِِ يف 

ًيف  6يف دديحن  61يف وْنذجي  9ؿحٌرح ًيف فْىحٌٌصلحْ  2763ِويذ فْو  191شريذٌْ قٌي 
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ًيف وْذً مخظ ِذجسط ضشوض هٍَ جدلٌجد جٌذّنْس ًيف ذحغْالْ ذوغ جٌوٍّحء هٍُّ  18غشًذٌغحْ 

ِويذ ًيف فحِْىحعحْ  34ِويذ ًيف عٌِنْف  411ؿحٌرح ضوٌٍّج يف  4397جٌذّنْس، ًيف عٌسجذحّح 

 12ِغؿذج. 511

قطَ ّطّىٓ  1896نس ًلذ ضطـٌس جدلويذ جإلعالِِ عحذمح ذغرد جلططحـ لنحز عٌّظ يف ع

ٌـٍرس ئٔذًٔغْح جالٌطكحق ذحٌطوٍُْ يف ِىس جدلىشِس. ًهنذِح سؾوٌج ئىل ئٔذًٔغْح ذوذ قظٌٍج هٍَ 

 ٌمد "قحؼ" أاهُ ّـٌّسًْ جٌرتذْس جٌذّنْس يف ذٍذٔح قيت ضظرف جٌٌَْ جدلويذ جإلعالِِ.

ػًْ ٌو ذحدلويذ ًال شه يف أْ ىزج جٌطـٌس يف جٌويذ جألًي أًي جٌوٌجًِ ٌٌؾٌد جٌطظنْف ال ِ

جإلعالِِ قطَ جٌٌَْ. ًجٌويذ جٌػحِٔ ٌِجلف يف جٌمشْ جٌوششّٓ ٔشٍ ىنحن دفن جٌنـحق جٌٌجعن 

ٌٍّذسعني هٍَ جٌنّؾ جٌغشذِ جٌزُ ؿٌسضو جحلىٌِس جذلٌٌنذّس ِٓ خالي ئدخحي جٌنلُ جدلذسعْس. 

جدلذسعس جإلعالِْس"، ذادخحي ٔلُ جٌطوٍُْ جدلطذسؼ  ذحعُ " ىزج جٌٌجلن ًضمرً لحدز جإلعالَ ئجيحذْح

ًٌىٓ ىزج جٌطـٌس ال ّإغش وػريج يف جدلوحىذ جإلعالِْس ئال ذوغ جدلوحىذ جٌيت ربشخ ئدخحي هنحطش 

جٌرتذْس جٌوحِس ِنيح ِويذ ذيظ جٌوٌٍَ جإلعالِِ ذغٌسجوحسضح ًِويذ ضْرٌ ئّشٔؽ جإلعالِِ جبٌِرحٔؽ 

 لٌّح ذحٌـرن جدلّْض.ًٌىنو ذشىً هحَ ّـرن دجس جٌغالَ جإلعالِِ ذغٌٔطٌس، ًِويذ 

ضغري جدلويذ جإلعالِِ وػريج. ًرٌه جٌطغري ًجٌطـٌس ٌّؾذ ِٓ ؾيطني. جألًي  1971يف عنس 

ضمّذَ جدلويذ جإلعالِِ ضمذِح وّْح ىحتال يف سلطٍف جدلنحؿك. ًكيشش ذْحٔحش جٌٌصّشز جٌذّنْس هٍَ أْ 

ؿحٌد. ًىزج  677394ِويذ ًهذد ؿٍرس  4195ٌّؾذ قٌيل  1977جدلويذ جإلعالِِ يف عنس 

. 1.184.811ِويذ ًهذد جٌـٍرس  6239قطَ ٌّؾذ قٌيل  1985جٌوذد ّطـٌس ِيّح يف عنس 
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ِويذ ً هذد جٌـٍرس  27.231ًجٌرْحٔحش جألخريز روشش هٍَ أْ هذد جدلويذ جإلعالِِ يف ئٔذًٔغْح 

ؿحٌد غري ِمُْ. ًىزج جٌوذد حيْؾ ذوذد جدلويذ  754.391ؿحٌد ِمُْ ً  3.1114.817

ئػحفس ئىل ِح لذ عرك ذْحٔو ًِٓ جٌالصَ ِالقلس هذد جدلوحىذ  13ًجٌوظشُ. طمٍْذُِِ جٌجإلعال

جإلعالِْس ذبزه جألعحٌْد جدلخطٍفس ِٓ لرً جحلىٌِس خحطس ِٓ أؾً زبمْك قشوس جٌطوٍُْ ٌٍؿّْن 

Education for All. 

ًضٍه  .1971ًوحٔص أشىحي جٌرتذْس جٌيت لحِص ذبح جدلوحىذ جإلعالِْس سلطٍفس ِنز عنس 

جألشىحي وٍيح ضظنف ئىل أسذوس ضظنْفحش. جألًي جدلويذ جإلعالِِ جٌزُ ّنّلُ جٌطوٍُْ جٌشمسِ ِٓ 

خالي ضـرْك جدلنيؽ جٌٌؿين ئِح جدلويذ جٌزُ فْو جدلذجسط جٌذّنْس فكغد )جدلذسعس جالذطذجتْس 

ٌوحِس. ًجٌػحِٔ جدلويذ ًجٌػحٌّٔس ًجٌوحٌْس ًججلحِوس جإلعالِْس( أً جدلويذ جٌزُ فْو جدلذجسط جٌذّنْس ًج

جإلعالِِ جٌزُ جيشب جٌطوٍُْ جٌذّين ذشىً جدلذسعس جٌوحِس ًضوٍُْ جٌوٌٍَ جٌوحِس ذشغُ أٔو ال ّـرك 

جدلنيؽ جٌٌؿين. ًجٌػحٌع جدلويذ جإلعالِِ جٌزُ جيشب ضوٍُْ جٌوٌٍَ جٌذّنْس فكغد ذشىً جدلذسعس 

 ُْ فكغد.جٌذّنْس. ًجٌشجذن جدلويذ جإلعالِِ جٌزُ ّظرف ِىحٔح ٌٍطوٍ

ٌّجؾو جدلويذ جإلعالِِ كشًفح ِومذز  ٌْغص ِٓ جٌغيٌٌس ٌطكٍٍْيح. ِٓ ذوغ جٌنٌجقِ ئٌضجَ 

جحملحفلس هٍَ ججلزًس جٌػمحفْس جدلٌسًغس ِٓ هٍّحء جٌغٍف يف سلطٍف ججلٌجٔد. ًِٓ جٌنحقْس جألخشٍ 

طوحًِ ذحٌػمحفس جحملٍْس ّطـٍد جحلذّع ضىْْف جدلويذ جإلعالِِ جٌزجضِ ٌطخٍْؾ جدلنلّس جٌوحدلْس جٌيت ال ض

فكغد. ًِٓ ىزج ّرذأ جدلويذ جإلعالِِ جٌطفىري يف جدلفحىُْ جٌمحدسز هٍَ جٌٌلٌف يف ٌِلفني 

                                                           

13
 Ditpontren.kemenag.go.id. 
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سلطٍفْص ضمشّرح ِٓ ججلحٔد جٌوشيف ًججلحٔد جحلذّع. ًٌزٌه ىنحن جدلويذ جٌزُ حيحفق هٍَ ججلزًس 

 ػس دًْ ضشن جٌمُْ جدلٌسًغس.جٌػمحفْس جدلٌسًغس ًجدلويذ جٌزُ حيحًي جٌطىْف ِن جٌطـٌسجش جحلذّ

ًِن رٌه فاْ وً ىزه جٌطغْريجش وٍيح ال ضىّغش جدلويذ جإلعالِِ هٓ ؾزًسه جٌػمحفْس. ًٌو 

جٌٌكحتف ضحوػريز ِنيح جألًي ٌنمً جٌوٌٍَ جٌذّنْس ًجٌمُْ جإلعالِْس ًجٌػحِٔ ٌؼرؾ جألٌِس جالؾطّحهْس 

 ًجٌػحٌع الطـنحم جألٌِس جالؾطّحهْس. 

جإلعالِِ ٌٍّكحفلس هٍَ جٌٌكحتف جألعحعْس ربوٍو ًؾٌد جٌوالِس جخلحطس ًىزه لٌز جدلويذ 

ِرذأ ٍّظك ذرتذْس جدلويذ  12ًجدلرحدُ جدلطوٍمس ذرتذْطو. ًلذ ششـ ٌٔس خٍْض رلْذ أْ ىنحن 

( 6( ججلّحهس 5( جالقطشحَ 4( جدلوشفس 3( جإلخالص هٍَ جخلذِس 2( ضٌْعرتّظ 1جإلعالِِ 0

( ضوٍُْ 11( ِىحْ ؿٍد جٌوٍُ ًجخلذِس 9( جدلغطمً 8شّس جدلٌؾيس ( جحل7ضنلُْ جألٔشـس مجحهس  

( ؿحهس جألعطحر 12( جٌطوٍُ يف جدلويذ جإلعالِِ الٌّؾو ٌٍكظٌي هٍَ جٌشيحدز 11جٌششجتن 

( ضوٍُْ هٌٍَ 1أذٌ جٌذّٓ ٔحضح ئْ ٌٍّويذ خظحتض هذّذز ِنيح  ًلحي عْف جٌذّٓ وّح ٔمٍو14ًضولّْو.

ري يف جعطؿحذس جالخطالف ًال ّػري ذغيٌٌس يف سأُ جألٌِس ذني جحلك ًجٌرحؿً ( سًـ ور2جإلعالَ جدلوطذٌس 

ًجٌوظشُ  طمٍْذًُشلح ّنطؽ ئىل جٌرْحْ جٌغحذك أْ ٌٍّويذ جإلعالِِ جٌ 15( الّضي ذطوٍُْ قد جٌٌؿٓ.3

 سأّس هحِس ِغحًّس ألخذ ًكحتف ذوؼيّح ذوؼح وحدلإعغس جٌرتذٌّس جٌمذديس يف ئٔذًٔغْح.

                                                           

14
 Abudin Nata, Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-lembaga Pendidikan 

Islam di Indonesia, (Jakarta: PT. Grasindo, 2111), 113. 

15
 Keterangan Pers Menteri Agama RI, Lukman Hakim Saifuddin, 12 September 2115, 

m.republika.co.id. 
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ٔلحَ جٌرتذْس يف ئٔذًٔغْح حيٌص ٔلحِني. جألًي ٔلحَ جٌرتذْس جٌوحِس ذمْحدز  ًشلح ال شه يف أْ

جٌذّنْس ذمْحدز جألعحضْز يف جدلوحىذ جإلعالِْس. ًلذ قذظ ىزج جٌٌػن  جحلىٌِس ًجٌػحِٔ ٔلحَ جٌرتذْس

 " )جٌٍغس ججلحًّس( دلٓ خيطحس جٌرتذْسskolaِنز جقطالي جذلنذ جٌششلْس جذلٌٌنذّس قطَ ّليش ِظـٍف "

قمح أْ جدلويذ جإلعالِِ سّوض هٍَ ضوٍُْ 16" دلٓ خيطحس جٌرتذْس جٌذّنْس.pesantrenجٌوحِس ًِظـٍف "

 ٌه جدلذسعس جٌوحِس سّوضش هٍَ ضوٍُْ جٌوٌٍَ جٌوحِس.َ جٌذّنْس دًْ جٌوٌٍَ جٌوحِس ًوزجٌوٌٍ

ًالشه يف أْ جدلويذ جإلعالِِ يف جحلذّع ٌّجؾو جٌطغريجش يف جألٔلّس جٌطىٌٌٍٔؾْس 

ؾطّحهْس ضغريج عشّوح.ًّشّذ ججملطّن يف هظشٔح جحلحػش ضغْريجش ٔلُ جٌمُْ ٌٍكْحز جالؾطّحهْس ًجال

 ًىْىً ججملطّن يف جحلذّع خبظحتظيُ ٔمْؼح ِٓ ججملطّن جٌمذُّ.

ًلذ لّغُ آِني جدلوحىذ جإلعالِْس ئىل لغّني مهح0 جدلويذ جإلعالِِ جحلذّع ًجٌطمٍْذُ، 

 17ّع ّمٌَ ذحدلذجسط جٌشمسْس ًأِح جدلوحىذ جٌطمٍْذّس فوىغيح.ذحٌشغُ أْ جدلويذ جإلعالِِ جحلذ

فحجلحٔد جٌزُ ديىٓ شبْْضه ذني ىزّٓ جدلويذّٓ ذشىً هحَ ىٌ جخلـٌجش يف جٌوٍّْس جٌطوٍّْْس 

ًجٌػحِٔ  طمٍْذُجٌيت ضإوذ هٍَ سعحتً جدلنحىؽ جٌذسجعْس جدلغطخذِس. ىنحن ٌٔهحْ جألًي جدلويذ جٌ

. ًوحْ ىزج جٌنٌم غشّرح ذأٔو ّمٌَ ذحدلذسعس طمٍْذُوػري ِٓ جٌنحط ذحٌ . فحٌنٌم جألًي هّرشهوظشُجٌ

ًجٌنؿحـ يف ىزج  ٍرسّطُ زبذّذ قؿُ سبشؼ جٌـ,جٌذّنْس فكغد ِٓ قْع ال ّمٌَ ذحدلذجسط جٌشمسْس. 

جٌويذ ِٓ خالي ِيحسصبُ يف ئضمحْ وطد جٌرتجظ ًفيّيُ هٍْيح.ًجٌنٌم جٌػحِٔ رلٌّهس ِٓ جدلذجسط 

جٌشمسْس ِن جدلنحىؽ جٌذسجعْس جحلىٌِْس )جٌطوٍُْ جٌشمسِ( ًجدلذجسط جٌذّنْس ِن ِوحّري ِنحىؽ وطد 

                                                           

16
 Malik Fajar, Reorientasi Pendidikan Islam. (Jakarta: PT Temprint, 1999), 32. 

17
 www.nu.or.id/Pesantren 

http://www.nu.or.id/Pesantren
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ِشضني يف جٌٌَْ ، ئىل جدلذسعس يف ضنفْز جٌطوٍُ ، جيد هٍَ جٌـالخ جٌزىحخ ئىل جدلذسعس ً جٌرتجظ. 

 18جٌشمسْس يف جٌظرحـ ًجىل جدلذسعس جٌذّنْس يف جًٌٍْ جهطّحدج ئىل ِنيؽ وطد جٌرتجظ.

ًجحلذّع. ًٌٍّويذ جٌطمٍْذُ أْ ِنيؿو جٌذسجعِ ّوطّذ  ًىنحن جٌفشق ذني جدلويذ جٌطمٍْذُ

حْ ًطٌسًغحْ ًال ٌّؾذ ئىل وطد جٌرتجظ جدلذسًعس وحِال ًؿشّمس جٌطوٍُْ جدلغطخذِس ؿشّمس ذحٔذًصل

جٌطمٌُّ. ًٌٍّويذ جحلذّع ِنيؽ دسجعِ خحص أٌفو جدلويذ ٔفغو ذحٌشغُ أْ ِشجؾوو ضوطّذ ئىل وطد 

جٌرتجظ ًؿشّمس جٌطوٍُْ جدلغطخذِس ِطنٌهس ًٌّؾذ ضمٌُّ جٌطوٍُْ. ًِٓ جدلوحىذ جٌطمٍْذّس ِويذ الصلْطحْ 

 Pesantren Lirboyo, Jawaٌششلْس ًِويذ ٌشذٌٌّ جبحًُ ج  Pesantren Langitan, Tubanضٌذحْ

Timurًَِويذ جألٌٔجس سديرحٔؽ جبحًٍ جٌٌعـPesantren Al-Anwar Rembang, Jawa 

Tengahجدلوحىذ جحلذّػس ِويذ غٌٔطٌس فٌٌٔسًغٌ جبحًٍ جٌششلْس ًِٓ .Pesantren Gontor 

Ponorogo, Jawa Timur. 

جدلٌجيل ٌٍذسًط جٌيت ضغطنذ ئىل ًٌنمً جٌوٌٍَ جٌذّنْس، ّليش ىزجْ جدلويذجْ ِن ضفشدمهح 

جدلوحسف جٌوشذْس جٌيت أٌفيح جٌوٍّحء يف جٌمشْ جٌٌعـَ ًأطرف جٌٌَْ ِشيٌسج ذىطد جٌرتجظ، ذحٌشغُ أْ 

، فاْ جٌٍغس جٌوشذْس ىِ ًِن رٌه19ِٓ ذوؼيح ضغطخذَ جدلوحسف جحلذّػس أً ّغَّ ذىطد جألذْغ.

وّإعغس ضوٍّْْس ضغطىشف جٌوٌٍَ جإلعالِْس طشجقس ِٓ جٌىطد جٌوشذْس جٌيت  ويذ جإلعالِِٔفظ جدل

 ضغطنذ ئىل جٌمشآْ ًجحلذّع.

                                                           

18
 M. Ali Mas’udi, “Peran Pesantren dalam Pembentukan Karakter Bangsa”, Jurnal 

Paradigma, Volume 2, Nomor 1, (November, 2115). 

19
 Mas’udi, “Peran Pesantren dalam Pembentukan Karakter Bangsa”. 
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هٍَ ًػن  جإلعالِْس لحدسجأْ ّىٌْ ٌِلن جدلويذ جإلعالِِ وّشوض ٌٍّإعغحش ًّنرغِ 

ْري دّٓ سمحس جهلل ، ًٌْظ ِوحدًج ٌٍطغىٌ ٔفغو يف هحًِ ضغْري ججملطّن. فيزج ّذي هٍَ أْ جإلعالَ 

 ًجٌطـٌس ؿحدلح أْ جٌطغْريجش ال ضطوحسع ِن جٌششّوس جإلعالِْس.

ّمٌَ ضوٍُْ جدلويذ جإلعالِِ ذرزي ؾيٌد إلهحدز ذنحء فيُ ٌطوحٌّْو حبْع ّغطّش  ًوزٌه أْ

ًؾٌده ًّىٌْ رج طٍس ًال ّطأغش ذحٌطغْري جٌػمحيف جٌزُ ديىٓ أْ ّإدُ يف جٌنيحّس ئىل ئغالق ضـٌس جٌوٌٍَ 

ّىٌْ جدلويذ جإلعالِِ لحدسج هٍَ زبمْك ٔلحَ ضوٍِّْ لحتُ هٍَ جٌطٌجصْ ذني جٌواللحش قطَ  جدلويذّس،

ٌؾذ هاللس ، فطىزه جٌوٍّْس ّٔفزشئرج  ، ًىٌ ٔلحَ جيّن ذني ؾزًس جٌطمحٌْذ ًجحلذجغس.خشزجٌوحدلْس ًجٓ

الِِ ىنحن قحؾس ئىل ئهحدز ضنلُْ ضوٍُْ جدلويذ جإلعًٌزٌه خحسؾو ؾْذز. ذني جدلويذ جإلعالِِ ً

 خحطس ٌذّٓ جإلعالَ. جٌزُ ّوطرب سجتذ جٌطوٍُْ جٌذّين ٌٌؾٌد جٌوحمل جدلويذُ

، غُ لغُ جالٔفطحـ ضلٌ جٌطغْريجش جٌيت قذغصسأٍ كحفش وّح ٔمٍو لّش ًٌِِ ذحٌنلش ئىل 

جدلوحىذ جإلعالِْس ئىل لغّني، مهح جدلوحىذ جإلعالِْس جٌطمٍْذّس ًجدلوحىذ جإلعالِْس جحلذّػس.أِح 

جٌىطد جإلعالِْس جٌىالعْىْس ذحهطرحسىح ؾٌىش ضوٍّْيح.  فْيح طذسطف جإلعالِْس جٌطمٍْذّسجدلوحىذ 

جدلغطخذَ يف جدلإعغحش جٌطوٍّْْس رجش جٌشىً Sorogan ٔلحَ جدلذجسط ٌطغيًْ ٔلحَ  ًّـرك فْيح

 ًأِح جدلوحىذ جإلعالِْس جحلذّػس فطذسط فْيح دسًعح هحِس يف. جٌذسًط جٌوحِسجٌمذُّ ، دًْ ئدخحي 

 21جدلوحىذ ًئٔشحء جدلذجسط جٌوحِس يف ذْثس ِوحىذىح.

ّشوضجْ هٍَ دسجعس جإلعالَ ِٓ قْع جٌومْذز  وظشًُجٌ طمٍْذًُهٍَ جٌشغُ ِٓ أْ جٌ

، فاْ جدلنحىؽ ًجالضظحي ذبح يف ججملطّن ًِن رٌهًجٌفمو ًضوٍُ جٌٍغس جٌوشذْس ِٓ لٌجهذ وطحذس جٌوشذْس 

                                                           

21
 Qomar Mujamil, Pesantren dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Intuisi, 

(Jakarta; Erlangga), 16-17 
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ذاؾشجء ضغْريجش هٍَ لذ لحَ  وظشُشبحًِح ذْنيّح.فاْ جدلويذ جًٌجالعرتجضْؿْحش ًضمُْْ جٌطوٍُ سلطٍفس 

ًجٌطغْريجش يف ٔلحَ جٌطمُْْ. ًىزه جٌطغْريجش وٍيح أطٍيح ِٓ  ؿشق جٌطذسّظ ًجٌطغْريجش يف جدلنيؽ

 21ؿشّمس ذحٔذًصلحْ ًؿشّمس عٌسًغحْ ًؿشّمس جحلفق.

، ضوـِ ّْس ئعالِْسجد هٍّْس ضوٍُْ جدلويذ جإلعالِِ وّإعغحش ضوٍْذشىً هحَ، فاْ جدلًٌ

جألًٌٌّس ٌذسجعس جإلعالَ جٌيت ضنشأ يف جٌىطد جٌىالعْىْس ووٍُ جٌطٌقْذ ًجٌفمس ًجحلذّع ًجٌطفغري 

أشرو رٌه ِٓ جٌوٌٍَ جإلعالِْس. فْوطّذ جدلنيؽ هٍَ ِغطٌٍ عيٌٌس ًضومْذ جٌىطد جدلذسًعس   ًِح

 22ذذًءج ِٓ جدلغطٌّحش جألًىل ًجدلطٌعـس ًجدلطمذِس.

، ًوالمهح ضشري ئىل ًصجسز ّذش ئطالقحش يف جدلنحىؽ جٌذسجعْسوحىذ جٌيت جهطًلذ سبٍص جدل

، وحْ سوظشّحدلوحىذ جٌف جألدّحْ ًًصجسز جٌطوٍُْ جٌٌؿين ذٌػٌـ ئىل منٌرؼ جٌطمُْْ يف جدلوحىذ جٌطمٍْذّس.

 ضمُْْ ضوٍّْو ّشرو ضمُْْ جدلذسعس جٌوحِس جٌيت ضغطخذَ جالِطكحٔحش جٌشمسْس هٓ ؿشّك ئهـحء أسلحَ

 23.جٌطخشؼ ًهالِحش جٌطخشؼ ِػً جٌشيحدز

ًئْ ضوٍُْ جٌٍغس جٌوشذْس جٌزُ ّطُ ضذسّغو يف جدلوحىذ ذأذًٔغْح ّطـٍد جىطّحًِح وررًيج ِٓ 

سلطٍف جألؿشجف ، ًخحطس ِٓ جحلىٌِس ، ًخربجء جٌطوٍُْ جٌوشذِ ، ًجدلذجسط ، ًجدلذسعني جٌوشخ 

 جإلٔذًْٔغِ ، ًخحطس جدلغٍّني.ًجحملحػشّٓ يف ججلحِوحش ًجدلذجسط ، ًججملطّن 

                                                           

21
 Amiruddin Nahrawi, Pembaharuan Pendidikan Pesantren, (Yogyakarta: Gama Media, 

2118), 27. 

22
 Amiruddin Nahrawi, Pembaharuan Pendidikan Pesantren, 28 

23
 Amiruddin Nahrawi, Pembaharuan Pendidikan Pesantren, 31 
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ًِٓ جدلوشًف أْ جٌٍغس جٌوشذْس ػشًسّس ؾذًج ٌٍّؿطّن جإلٔذًْٔغِ ألْ جٌوذّذ ِٓ جألشْحء 

ىِ جٌغرد يف أمهْس جٌٍغس جٌوشذْس ٌٍّغٍّني ِنيح وحٔص جٌٍغس جٌوشذْس ٌغس جٌمشآْ ًجألقحدّع ًجٌٍغس 

ِٓ أؾً رٌه فّٓ جٌالصَ أْ . وطد جٌرتجظ ني ًٌغسطمٍْذًٌّغس وطد جٌوٍّحء جٌ جدلغطخذِس يف جٌظالز

ٌذُ دًس ضوٍُْ جٌٍغس جٌوشذْس يف  جٌٍغس جٌوشذْس ًطكطيح ًِظذجلْطيحّىٌْ جحلفحف هٍَ لذعْس 

 ئٔذًْٔغْح دبضّذ ِٓ جالىطّحَ ذبح.

ذجتْس ًجدلذسعس جٌػحٌّٔس ، ئىل دسجعس جٌٍغس جٌوشذْس يف جدلذجسط جٌوحِس ِػً جدلذسعس جإلذط ٔلشج

 أوػش ضشوْضج هٍَ جدلوحىذ جإلعالِْس. ٌوحٌْس، يف جحلمْمس  ٌمذ ًؾذ ضوٍُْ جٌٍغس جٌوشذْسج سسعًجدلذ

 ٍرسجٌٍغس جٌوشذْس ىنحن قحؾس ِحعس ٌٍورحدز ، فاْ جٌطوٍُْ جٌوشذِ ّذهُ جٌـ أمهْس ئىلئػحفس 

دلوحىذ جإلعالِْس، ألْ وػريج ِٓ جٌىطد جدلغطخذِس ٌغطيح جٌٍغس ذشىً ورري ٌفيُ جٌذسًط يف ج

 .وشذْسجٌ

جٌيت أٌضِص ؿالذبح هٍَ جعطخذجَ جٌٍغس جٌوشذْس ٌْظ  ىذحوىنحن وػري ِٓ جدل ًوحْ ًجلوْح

جٌـالخ يف  ذوؼيُ ذوؼحذني ضظحيج وأدجز يحجعطخذجِ ِنيُ ّطـٍدًٌىٓ  فكغد ٌفيُ جٌىطد جٌوشذْس

 وحىذ جحلذّػس.خحطس يف جدلً جٌمْحَ ذحألٔشـس جٌٌِْْس

ضوٍُْ جٌٍغس  ضـرْك ِنحىؽّنرغِ ًؾٌد  قحؾس جالعطخذجَ جدلفشؽ ٌٍغس جٌوشذْس ٔلشج ئىل

جٌـالخ ذغيٌٌس هٍَ  حيظًقطَ  غمحفس ججملطّن جإلٔذًْٔغِضنحعد  وًئعرتجضْؿْحض وًأعحٌْر جٌوشذْس

 ُ.ٌْغس شلطوس ًٌْغص شلٍس ًال ضظرف شرًكح سلًْفح ٌٍطوٍ

وحىذ جٌطمٍْذّس ُ ذني جدلْجٌطوٍِنحىؽ طْحس يف جخخطالفحش جدلطـٍرحش ٌذُ ِذّش جدلويذ جاْ ف

، حبْع ّغطخذَ وً ِنيّح ِنيًؿح سلطًٍفح حجلحٔرني جيٍغحْ ِطوحوغنيذ ضأغشش لذ ًجحلذّػس.

 طمُْْ سلطٍفس.جٌسلطٍفس ًأٔلّس  جٌطوًٍُْجعرتجضْؿْحش 
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 ويذجدل ٌمجٌـالخ جٌزّٓ سبطٍف لذسجصبُ يف جٔغؿحَ ِن ٔ جٌغحذمس ضٌٌذِٓ جالخطالفحش ً

يح ألٔو فًْوحْ ِطخشؼ جدلوحىذ جحلذّػس أوػش وفحءز يف ضىٍُ جٌٍغس جٌوشذْس.  .فْو قْع ّطوٍُ جٌـالخ

جٌيت  جدلوحىذ جحلذّػسّطُ جٌطأوْذ هٍَ أْ جٌـالخ ديىنيُ جٌطٌجطً ذحعطخذجَ جٌٍغس جٌوشذْس وً ٌَّ ِػً 

ويذ.ًٌٍّوحىذ جحلذّػس شوحس ربوً جٌٍغس جٌوشذْس ًجإلصلٍْضّس ٌغس سمسْس  جيد جعطخذجِيح يف ذْثس جدل

خحص زبص جٌونٌجْ " جٌٍغس ضحؼ جدلويذ" ًىزج جٌشوحس ّذي هٍَ ضأوْذ ئضمحْ جٌٍغس ٌىً ؿحٌد يف ذْثس 

 جدلويذ.

ّطُ جٌزُ ّإعغس ضغطّش يف جٌرتوْض هٍَ جألدخ جٌوشذِ  يف وػري ِٓ جألقْحْ ًوحْ جدلويذ و

 يت جٌ ِحدز ِيّسجٌٍغس جٌوشذْس ىِ ًجقذز ِٓ جدلٌػٌهحش جألعحعْس جٌيت ضوطرب أطركص جعطخذجِو، 

ضوٍُْ جٌٍغس جٌوشذْس ذشىً أوػش وػحفس ِن ِنحىؽ هٌٍَ  قطَ ّذخً .حطكْك ٍرسجٌـ يحجيد أْ ّطوٍّ

أشرو رٌه ِٓ هٌٍَ جٌٍغس جٌوشذْس. ًوحْ ِٓ جألغٍد  ِػً جٌنكٌ ًجٌظشف ًجٌرالغس ًِح وْنسجدلٍغس جٌ

جدليحسجش فؿّن ذني هٌٍَ جٌٍغس ً وظشُ، ًأِح ٔلحَ جدلويذ جٌطمٍْذُىزج جٌنلحَ يف جدلويذ جٌٌّؾذ 

 ِيحسز جالعطّحم ًِيحسز جٌىالَ ًِيحسز جٌمشجءز ًِيحسز جٌىطحذس.  ِٓ جٌٍغٌّس

ٔغرس ئىل ٔلحَ ضوٍُْ جٌٍغس جٌوشذْس جدلغطخذَ ىنحن غالغس ٔلُ جألًي ٔلحَ جٌٌقذز ًجٌػحِٔ ٔلحَ 

ال وضص ذوؼيح جٌروغ ًّىنحن ًقذز ِٓ جٌٌقذجش جٌيت ػحٌع ٔلحَ ججلّن. فحٌنلحَ جألًي جٌفشًم ًجٌ

ُ جٌٍغس جٌوشذْس ئىل هذز فشًم ِن جدلنحىؽ ُْ ضوٍّْطـٍد ضمغًجٌنلحَ جٌػحِٔ  جٌفشًم جدلغطمٍس. ّفّشم ئىل

ن ذوؼيح ذوؼح. ًجٌنلحَ جٌػحٌع مج جٌذسجعْس ًجٌىطد جدلذسعْس ًجدلخظظحش جٌضِنْس جدلنفظٍس
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ئػحفس ئىل رٌه أْ جدلويذ جٌطمٍْذُ ّغطخذَ جٌنلحَ جألًي )ٔلحَ جٌٌقذز( يف ضوٍُْ جٌٍغس 24ذْنيّح.

 جٌوشذْس ًجدلويذ جحلذّع ّغطخذَ جٌنلحَ جٌػحٌع )ٔلحَ ججلّن(.

ًِٓ هٌٍَ جٌٍغس جٌوشذْس جٌيت ضطوٍك ذطوٍّْيح يف جدلوحىذ ضوٍُْ جٌرالغس أً ّغَّ "جالعٌٍذْس"  

أْ وً ٌغس ذلح ٔفظ أعٌٍخ جٌٍغس ألْ  ححبْع ضوطربهحدلْ حأعٌٍذ ُيف ىزج جٌوٍ ًوحٔص جالعٌٍذْس

يف ضوٍُْ  ٌْظ ِٓ جخلـأ ئرج مت ًػن جٌرالغس وٌّػٌم ِغطمً ئرج 25فوحال.جألعحط ّغطخذَ ٌغس 

 جٌٍغس جٌوشذْس نِ ٍُ جٌرالغسهوحِٔ ّ،  ِذسعجدل ُْوٌّػٌم ِغطمً يف عْحق جٌطوٍ ًٌزٌهجٌٍغس جٌوشذْس.

 .يف جٌنفظ جٌٌجقذ

عْىٌْ  سطمٍْذّجٌ وحىذجٌزُ ضمٌَ ذو جدل ُْ جٌرالغسفاْ ضوٍ دلغطخذَ،جٌنلحَ ج جضرحهح ئىل

  ضوٍّْو ُ ًأعحٌْدٍِْٓ قْع ِظحدس جٌطو ئِح سوظشّجٌ وحىذجدلجٌرالغس يف سلطًٍفح ٔغرًْح هٓ ضوٍُْ 

 .وًوً ِح ّطوٍك ذ وًِوٍّْ

جٌرالغس ذشىً ِىػف ِويذ جدلششْذُ جإلعالِِ ًِٓ جدلوحىذ جإلعالِْس جٌيت ضمذَ ضوٍُْ 

. ًّشوض ىزجْ جدلويذجْ هٍَ جٌطمٍْذُ  يف ضحعىّالّح ًِويذ جٌرششّس جإلعالِِ جحلذّع يف ذحٔذًٔؽ

 ضوٍُْ جٌرالغس ِنز ًؾٌدمهح.

ِويذ جدلششذّحإلعالِِ جٌطمٍْذّحٌزُ ّمن ذطحعْىّحالّح هشفص ئػحفس ئىل دسجعس ِمذِس يف 

 ٍِ 0 جدلوٌٍِحش وّح ىِ ض

ِطخشؾني يف جدلذسعس  :5ىٌْ ِٓ ّط ؿحٌرح 241هذد جٌـٍرس جٌزّٓ ّطوٌٍّْ جٌرالغس  .1

 ِطخشؾني يف جدلذسعس جٌوحٌْس. :31ِطخشؾني يف جدلذسعس جٌػحٌّٔس  ً : 65جالذطذجتْس ً 

                                                           

 52-51(، ص 1983هرذ جٌوحمل ئذشجىُْ، جدلٌؾو جٌفين دلذسعِ جٌٍغس جٌوشذْس، )ِظش0 دجس جدلوحسف،  24

25
 H.D. Hidayat, Balaghah untuk Semua (Semarang: Karya Toha Putera, tt), 2. 
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 دلْمس يف جٌٌَْ ئال ٌَّ جخلّْظ ًججلّوس. 31ّطُ ضوٍُْ جٌرالغس دلذز  .2

ِٓ  7أمحذ ِنٌس ىذجّس جهلل ، ًّغحهذه  جدلويذوْحىِ جحلحؼِذّش ِٓ لرً  رالغسّطُ ضوٍُْ جٌ .3

 وِغحهذّ

ّطُ ضوٍُْ جٌرالغس جٌزُ ّششذه ِذّش جدلويذ ذـشّمس ذنذًصلحْ، ًجٌزُ ّششذه ِغحهذُ ِذّش  .4

 جدلويذ ذـشّمس عٌسًغحْ.

" غُ ّششقو ngalogatضرذأ خـٌجش ضوٍُْ جٌرالغس ِٓ لرً وْحىِ ذرتمجس ٔظٌص جٌىطد " .5

 ًأقْحٔح ّمٌَ وْحىِ ذحٌطمُْْ ذطمذُّ جألعثٍس ِرحششز ئىل جٌـٍرس.وْحىِ ذششقو. 

ّطُ ضمُْْ لذسز جٌـٍرس هٍَ ضوٍُْ جٌرالغس يف جدلغحذمس جٌغنٌّس ذني جٌـٍرس ئِح دبغحذمس لشجءز  .6

 جٌىطد أَ حبفق ِطٌْ جٌىطد جٌيت ضطوٍك ذحٌرالغس.

ػحِٔ ًجٌػحٌع. ًّرذأ ّطُ ضظنْف جٌطوٍُْ ئىل أسذن رلٌّهحش، جإلهذجد ٌٍفظً جألًي ًجٌ .7

 ئهـحء هٍُ جٌرالغس يف جٌفظً جألًي.

ًجدلظحدس جدلغطخذِس ٌٍفظً جألًي وطحخ سعحٌس جٌفطكحّس ٌٍفظً جألًي ًوطحخ جٌغّشلنذُ  .8

ٌٍفظً جٌػحِٔ ِٓ لرً ئسشحد ِغحهذُ وْحىِ ًوطحخ ججلٌىش جدلىنٌْ ًهمٌد ججلّحْ ٌٍفظً 

 26جٌػحٌع ِٓ لرً ئسشحد وْحىِ.

 ٌِحش ِٓ ِويذ جٌرششّس جإلعالِِ جحلذّع ذحٔذًٔؽ وّح ىِ ضٍِ 0 ًوزٌه هشفص جدلوٍ

ذرحٔذًٔؽ ذنلحَ ِويذ دجس جٌغالَ غٌٔطٌس  وظشُّطخز ٔلحَ ضوٍُْ جٌرالغس يف ِويذ جٌرششّس جٌ .1

 ذفٌٌٔسًغٌ. وظشُجٌ

                                                           

26
 Wawancara dengan Ust. Ayi Hamid (Ketua Dewan Santri Pondok Pesantren Salafiyah 

Al-Mursyidi Tasikmalaya), Tanggal 4 September 2117. 
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ّطُ ضوٍُْ جٌرالغس يف جٌفظً جٌشجذن ًجخلحِظ ًجٌغحدط ٌرتذْس جدلطوٍّني ًجدلطوٍّحش جإلعالِْس  .2

يف جدلذسعس جٌوحٌْس. ًال ّطُ ضوٍّْيح يف جٌفظً جألًي ًجٌػحِٔ  12ً 11، 11يف جٌفظً أًهذال

 ًجٌػحٌع ٌرتذْس جدلطوٍّني ًجدلطوٍّحش جإلعالِْس.

ّطُ ضوٍُْ جٌرالغس ذحعطخذجَ وطحخ جٌرالغس جٌزُ سضريح ِويذ دسجعالَ غٌٔطٌس ًّطىٌْ هٍَ   .3

غالغس رلٍذجش، ججملٍذ جألًي ٌوٍُ جٌرْحْ ًججملٍذ جٌػحِٔ ٌوٍُ جدلوحِٔ ًججملٍذ جٌػحٌع ٌوٍُ جٌرذّن 

 ًوٍيح ذحٌٍغس جٌوشذْس

طوٍّحش جإلعالِْس ًضوٍُْ هٍُ جدلوحِٔ ّطُ ضوٍُْ هٍُ جٌرْحْ يف جٌفظً جٌشجذن ٌرتذْس جدلطوٍّني ًجدل .4

 يف جٌفظً جخلحِظ ًضوٍُْ هٍُ جٌرذّن يف جٌفظً جٌغحدط.

ش لحىشز ًِطخشؾني يف ِويذ أىٍني ِنيُ ِطخشؾني يف ؾحِوس جألصىًوحْ ِوٌٍّ جٌرالغس ِط .5

 دجس جٌغالَ غٌٔطٌس. 

ؿشّمس س ِػً وظشّضغطخذَ يف جدلذجسط جٌ ًوحٔص ؿشّمس ضوٍُْ جٌرالغس جدلغطخذِس وّح .6

 27جٌغإجي ًججلٌجخ ًجحملحػشز ًجٌمشجءز ًِح أشرو رٌه.

جهطّحدج ئىل ِح لذ عرك ذْحٔو أْ ٌىً ِويذ ِٓ ِويذ جدلششذُ جإلعالِِ ًِويذ جٌرششّس 

جإلعالِِ ذلّح خظحتض يف ضوٍُْ جٌرالغس. ًىزه جحلحٌس ىِ جٌيت جؾطزجخ ٌٍركع هنو حبػح هّْمح 

ِيّس يف ضوّْك جٌوٌٍَ جإلعالِْس. ًذورحسز أخشٍ ال ّطُ فيُ ذحٌنلش ئىل دسجعس جٌرالغس ذأاهح ِحدز 

، ّطـٍد ِن رٌهًجٌمشآْ جٌىشُّ ًجحلذّع جٌششّف ًجدلظحدس جٌوشذْس فيّح وحِال ئال ذفيُ جٌرالغس. 

                                                           

27
 Wawancara dengan Ust. Ujang Husni (salah seorang pengajar balaghah di Pondok 

Pesantren Al-Basyariyah Bandung), Tanggal 31 Agustus 2117. 
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ًؿشق  ٌجد جٌذسجعْسِشحسوس جٌوذّذ ِٓ ججلٌجٔد جٌيت ضظرف ِوْحًسج ٌنؿحقيح ِػً جدل يحّْضنفْز ضوٍ

 جدلوْنس يف جٌطوٍُْ. جٌطغيْالش ىٌ ًضمُْْ ُْجٌطوٍ فشطسطوٍُ  ًًجدل جدلوٍُ ىٌ ُ ًًعحتًْجٌطوٍ

زلحًالش زبغني ؾٌدز أعحعح ذبزه جدلشىالش فْليش جٌغإجي0 وْف طٌس ضوٍُْ جٌرالغس ً

؟ ئػحفس ئىل جٌغإجي جٌغحذك ًئىل خٍفْس جٌركع جٌغحذمس جيطزخ جدلوحىذ جإلعالِْسيف ضوٍّْيح 

ِويذ يف  حبع) ضوٍُْ جٌرالغس يف جدلوحىذ جإلعالِْس جدلشىٍس زبص جٌونٌج0ْىزه يف جٌىحضد ٌٍركع 

 جدلششذُ جإلعالِِ ضحعىّحالّح ًِويذ جٌرششّس جإلعالِِ ذحٔذًٔؽ(.

 

 جٌفظً جٌػح0ِٔ زبمْك جٌركع

 0ىِ جٌركع فطكمْك جٌغحذمس جٌركع خٍفْس هٍَ جهطّحدج

 ضحعىّالّح ًِويذ جٌرششّسيف ِويذ جدلششذُ جإلعالِِ ضظُّْ ضوٍُْ جٌرالغس وْف  .1

 ؟ذحٔذًٔؽ جإلعالِِ

 جإلعالِِ يف ِويذ جدلششذُ جإلعالِِ ضحعىّالّح ًِويذ جٌرششّسضوٍُْ جٌرالغس  ضنفْزوْف  .2

 ؟ذحٔذًٔؽ

 يف ِويذ جدلششذُ جإلعالِِ ضحعىّالّح ًِويذ جٌرششّسضوٍُْ جٌرالغس  ِح ىِ خظحتض .3

 ؟ذحٔذًٔؽ جإلعالِِ

يف ِويذ جدلششذُ جإلعالِِ ضحعىّالّح طوٍُْ جٌرالغس ٌ ًجدلوٌلحشجدلمٌِحش جٌوٌجًِ  ِح ىِ .4

 ؟ذحٔذًٔؽ جإلعالِِ ًِويذ جٌرششّس

يف ِويذ جدلششذُ جإلعالِِ ضحعىّالّح  زلحًالش زبغني ؾٌدز ضوٍُْ جٌرالغسًِح ىِ  .5

 ؟ذحٔذًٔؽ جإلعالِِ ًِويذ جٌرششّس
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 جٌفظً جٌػحٌع 0 أىذجف جٌركع ًفٌجتذه

 أىذجف جٌركع .أ 

 فأىذجف ىزج جٌركع وّح ضٍِ 0  زبمْك جٌركع جٌغحذك ئػحفس ئىل

 يف ِويذ جدلششذُ جإلعالِِ ضحعىّالّح ًِويذ جٌرششّسضظُّْ ضوٍُْ جٌرالغس ِوشفس  .1

 .ذحٔذًٔؽ جإلعالِِ

 ضوٍُْ جٌرالغس يف ِويذ جدلششذُ جإلعالِِ ضحعىّالّح ًِويذ جٌرششّس ِوشفس ضنفْز .2

 .ذحٔذًٔؽ جإلعالِِ

 ضوٍُْ جٌرالغس يف ِويذ جدلششذُ جإلعالِِ ضحعىّالّح ًِويذ جٌرششّس ِوشفس خظحتض .3

 .ذحٔذًٔؽ جإلعالِِ

طوٍُْ جٌرالغس يف ِويذ جدلششذُ جإلعالِِ ٌ جدلمٌِحش ًجدلوٌلحشجٌوٌجًِ  ِوشفس .4

 .ذحٔذًٔؽ جإلعالِِ ضحعىّالّح ًِويذ جٌرششّس

جإلعالِِ ضحعىّالّح يف ِويذ جدلششذُ  زلحًالش زبغني ؾٌدز ضوٍُْ جٌرالغس ِوشفس .5

 .ذحٔذًٔؽ جإلعالِِ ًِويذ جٌرششّس

 

 فٌجتذ جٌركع .خ 

فٍوً أْ ّىٌْ ىزج جٌركع أْ ّمذَ ئعيحِح قمْمْح ٌوٍُ جٌرالغس يف ضوٍّْو جبّْن جدلإعغحش  

. ًجٌوظشّسجٌطوٍّْْس جٌشمسْس ًغري جٌشمسْس هٍَ قذ عٌجء، خحطس يف جدلوحىذ جإلعالِْس جٌطمٍْذّس 

 كع ِٓ ججلحٔرني جٌنلشُ ًجٌوٍِّ. ًذشىً هحَ ّنلش جٌر
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ِٓ ججلحٔد جٌنلشُ، ٌوً أْ أْ ٌّفش ىزج جٌركع أعحط جدلوشفس قٌي ضوٍُْ جٌرالغس جدلنحعرس 

 طمٍْذُقضّنس شلح ّػشُ ٔلشّحش ضوٍُْ جٌغس جٌوشذْس خحطس ضوٍُْ جٌرالغس يف جدلويذ جٌ ٌالقطْحؾحش

جدلوحىذ جٌطمٍْذز ال ضذسط هٍُ  . ًال شه يف أْ ىزج جٌركع ِيُ ؾذج إلْ وػري ِٓوظشًُجٌ

 جٌرالغس ئال ٌٍـٍرس جدلطمذِس جٌزّٓ ال ّطوٌٍّْ يف جدلذجسط أً ججلحِوحش.

ًجٌطكٍْالش جٌيت ّغطفْذ  ًِٓ ججلحٔد جٌوٍِّ، ٌوً أْ ّىٌْ جٌركع ًعٍْس إلجيحد جدلضّح

 .ًجٌوظشّسمٍْذّس يف جدلوحىذ جإلعالِْس جٌط جدلوحىذ ٌطوٍُْ جٌرالغس خحطس وْحىِ ًجدلوٌٍّْ يفهٍْيح 

 

 

 

 

 جٌغحذمس رجش جٌظٍسجٌفظً جٌشجذن 0 جٌركٌظ 

لذ جٔطشش زبًٍْ ضوٍُْ جٌرالغس وػريج ِٓ أُ ؾيطو، ًىزج ّذي هٍَ أْ ضوٍُْ جٌرالغس ِٓ 

ٌِػٌهحش جٌركع ججلذجذس ٌٍركع فْيح. ًٌزٌه وحْ ِٓ جألىُ أْ ّغطّش زبًٍْ ضوٍُْ جٌرالغس يف وً 

 ح.هظشّح ونح أَ ضمٍْذِّويذ 

ذلزج جٌركع. ًٔطحتؽ ضٍه جٌركٌظ ضشذؾ  جٌغحذمس رجش جٌظٍسًىنحن هذد ِٓ جٌركٌظ 

ذحٌطوٍُْ جٌٍغٌُ جٌزُ ّطوٍك ذطوٍُْ جٌرالغس ِرحششج أَ غري ِرحشش يف وً ِويذ. فحٌركع جٌزُ ّطوٍك 

ٌ ذحٌرالغس ِرحششج ىٌ ضوٍُْ جٌرالغس يف جدلويذ جإلعالِِ  ًجٌركع جٌزُ ّطوٍك ذحٌرالغس غري ِرحشش ى

 ضوٍُْ جٌرالغس عٌٍ يف جدلويذ ًوحْ ضوٍّْو ٌِػٌهح.

 0 ٌركع، فيٌ وّحٍِّذبزج ج جٌغحذمس رجش جٌظٍسئػحفس ئىل رٌه ىنحن وػري ِٓ ٔطحتؽ جٌركٌظ 
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. ضوٍُْ جٌٍغس جٌوشذْس يف جدلوحىذ جإلعالِْس جٌطمٍْذّس ًجحلذّػس 2117أمحذ طححل جٌذّٓ.  .1

جٌوشذْس يف ِويذ ٌشذٌٌّ وْذّشُ ًِويذجألِني )دسجعس ضمحذٍْس ضمٌديْس هٓ ضوٍُْ جٌٍغس 

 ىٌِْس.جٌوٍْح يف ؾحِوس ِحٌنؽ جإلعالِْس جحل عٌِنْف(. جٌشعحٌس ألقذ ؿٍرس جٌذسجعحش

فنطحتؽ ىزج جٌركع ٌْىٌْ ضوٍُْ جٌٍغس جٌوشذْس أعحعح يف جٌطوٍُْ قطَ ّإغش يف جدلحدز ًؿشّمس 

مشجءز ٌٍمذسز هٍَ فيٌ وطد جٌرتجظ، جٌطوٍُْ. فحٌطوٍُْ يف ِويذ ٌشذٌٌّ ّيذُ ئىل ِيحسز جٌ

ًٌزٌه وحٔص ِحدز لٌجهذ جٌٍغس جٌوشذْس ًجٌنكٌ ًجٌظشف ًجٌرالغس  ضغٍد هٍَ ِحدز جٌطوٍُْ. 

ًجٌـشّمس جدلنحعرس ذلزج جٌطوٍُْ ؿشّك جٌمٌجهذ ًجٌرتمجس قْع أْ جدلوٍُ ّوٍُّ لٌجهذ جٌٍغس 

حإلٔذًٔغْس. ًصبذُ أغشجع فْرتؾُ جٌىٍّحش جٌوشذْس ئىل جإلٔذًٔغْس/ججلحًّس ًّششقيح ذ

ٌىالَ ًجٌمشجءز ِيحسز جالعطّحم ًجِٓ جٌطوٍُْ يف ِويذ جألِني عٌِنْف ئىل وً ِيحسز ٌغٌّس 

ًؾٌد جٌرْثس جٌٍغٌّس يف ىزج جدلويذ. ًِحدز جٌطوٍُْ ضشوض هٍَ وفحتس جدليحسز  ًجٌىطحذس ًشبشَ ِن

ٔشحء ًجٌنظٌص جألدذْس ًجإلفشدجش ًفيُ جدلغٌّم ًجحملحدغس جٌٍغٌّس جألسذن ِٓ جعطْوحخ جدل

ًجٌمٌجهذ جٌٍغٌّس )جٌنكٌ ًجٌظشف ًجٌرالغس(. ًجٌـشّمس جدلغطخذِس ٌوزج جٌطوٍُْ ؿشّفس 

جدلرحششز ًؿشّمس جٌغّوْس جٌشفٌّس قْع أْ جعطخذجَ ىزه جٌـشّمس جيطند هٓ جعطخذجَ 

ًئجيحد ىزج جضظحٌْس.  أدجزٌغس جألَ )جإلٔذًٔغْس(، ألْ ىذف ىزه جٌـشّمس وٌْ جٌٍغس جٌوشذْس 

جٌركع ّوطرب أْ ىذف جٌطوٍُْ أعحعح ٌرتلْس ضوٍُْ جٌٍغس جٌوشذْس ًزبمْك جدلحدز ًؿشّمس جٌطوٍُْ 

د جٌرتجظ ًِيحسز هٍَ جعطـالم وط طمٍْذُجدلغطخذِس. ًّشوض ضوٍُْ جٌٍغس جٌوشذْس يف جدلويذ جٌ

ّىٌْ ضوٍُْ جٌٍغس جٌمشجءز، ًذلزج وحٔص جٌىفحتس هٓ جٌمٌجتذ جٌٍغٌّس الذذ أْ ّوّك هٍْيح قطَ 

ٍغس جٌوشذْس ىٌ ضوٍُْ جٌمٌجهذ جٌٍغٌّس. ًيف جدلويذ جٌوظشُ وّويذ جألِني عٌِنْف ّطوٍُ جٌ

قْع أْ جٌٍغس ال ضشوض هٍَ ِيحسز جٌمشجءز. ًِويذ جألِني ّطوٍُ وً  القطْحؼ ًكْفس جٌٍغس
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َ جدليحسجش رلحي ِيحسز جٌٍغس قطَ ضطنٌم ِحدز جٌطوٍُْ ًجٌـشّمس جٌنحدّس ئىل جالعطْوحخ هٍ

 جٌٍغٌّس.

. دسجعس ضمحذٍْس ذني ٔلحَ ضوٍُْ جدلوحىذ جإلعالِْس جٌطمٍْذّس ًجحلذّػس 2111شجـ. عيت ش .2

)دسجعس ضمحذٍْس ذني ِويذ جدلرحسن جإلعالِِ ًِويذ جإلسشحد جإلعالِِ فْىحٌٌصلحْ(. 

 جإلعالِْس جحلىٌِْس.فْىحٌٌصلحْ ؾحِوس ألقذ ؿٍرس جٌذسجعحش جٌوٍْح يف  جٌشعحٌس

 ضمٍْذُٔلحَ  طمٍْذُ( ٔلحَ جٌطوٍُْ يف ِويذ جدلرحسن جإلعالِِ ج1ٌفنطحتؽ جٌركع وّح ضٍِ 0 

ىِ جٌىطد جٌذّنْس  جٌذسجعْسضمٍْذُ، ًخيـؾ ذنلحَ ضوٍُْ عٌسًغحْ ًذنذًصلحْ. ًجٌىطد 

(ًٔلحَ جٌطوٍُْ يف ِويذ 2جٌيت أٌفيح جٌوٍّحء يف لشْ جٌٌعـَ ًِشيٌسز ذىطد جٌرتجظ. 

ىِ  جٌذسجعْسِ ٔلحَ هظشُ ًخيـؾ هٍَ ٔلحَ ِنيؿِ. ًجٌىطد جإلسشحد جإلعالِ

( جٌطمحذً ذني ٔلحَ ِويذ 3جٌىطد جٌيت أٌفيح جٌوٍّحء جحملذغٌْ ًّذسط وطد جٌرتجظ لٍْال. 

جدلرحسن جإلعالِِ ًِويذ جإلسشحد جإلعالِِ جٌوظشُ فْىحٌٌصلحْ ّطّػً يف أْ ِويذ جدلرحسن 

لشْ جٌٌعـَ  ٌىطد جٌذّنْس جٌيت أٌفيح هٍّحءّذسط جس ًطمٍْذّجإلعالِِ ِٓ جدلوحىذ جٌ

ًِويذ جإلسشحد جإلعالِِ ِٓ جدلوحىذ جٌوظشّس ًّطرن ٔلحِح جدلشيٌسز ذىطد جٌرتجظ. 

قذّػح قْع ٌّؾذ ٔلحَ جٌطمٌُّ ًقذ ٌِهذ جٌطوٍُْ ئرج جٔطيَ جٌطٍّْز يف جشرتجن جٌطوٍُْ ًلذ 

 نس ًجقذز.قفق جٌمشآْ وٍو ًلذ لحَ ذوٍّْس جٌذسجعس جإلعالِْس ؿٌجي ع

ًجًجْ عٌوٌجٔح. جٌطمحذً ذني ؿشّمس جٌرتمجس يف جدلوحىذ جإلعالِْس جٌطمٍْذّس ًجحلذّػس )دسجعس  .3

ذحٔذًٔؽ ًِويذ جإلخالص جٌوظشُ ؤٌْؿحْ  طمٍْذُضمحذٍْس يف ِويذ جٌونحّس جإلعالِِ جٌ

 .س ٌٍذسعحش جٌوٍْح ؾحِوس ئٔذًٔغْح جٌرتذٌّسؾحًٍ جٌغشذْس(، جٌشعحٌس ألقذ جٌـٍر
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تؽ ىزج جٌركع ٌّؾذ فشق أعحعِ ذْنيّح يف ضشمجس جٌنظٌص جٌوشذْس ذأْ ِويذ جٌونحّس ًٔطح

جإلخالص  ّرتؾُ جٌنظٌص جٌوشذْس ذحعطخذجَ ؿشّمس قشفْس ًِويذ طمٍْذُجإلعالِِ جٌ

جإلعالِِ جٌوظشُ ّرتؾُ جٌنظٌص جٌوشذْس ذـشّمس دالٌْس. ًخٍفْس ىزج جٌفشق ؿشّمس جٌطوٍُْ 

ّرتؾُ جٌنظٌص جٌوشذْس  طمٍْذُأْ ِويذ جٌونحّس جإلعالِِ جٌجدلغطخذِس فْيّح ِٓ قْع 

ذحعطخذجَ ؿشّمس قشفْس ضوين ذـشّمس عٌسًغحْ ًذنذًصلحْ يف جٌطوٍُْ. ًِويذجإلخالص 

جإلعالِِ جٌوظشُ ّرتؾُ ذحعطخذجَ ؿشّمس جٌطوٍُْ جحلذّػس ضوين ذوٍّْس جٌطوٍُْ يف جٌفظً. 

آْ جٌىشُّ. ّطّنَ جٌرحقع يف ىزج جٌركع ًجٌطغحًُ فْيّح أاهّح ّشوضجْ هٍَ ضشمجس جٌمش

 ويذّٓ.جدلئجيحد أقغٓ جٌـشّمس يف جٌرتمجس ضوين ؿشّمس جٌرتمجس جٌيت ضٍف جٌنمحتض يف ىزّٓ 

صلحص أىذجف جٌرتذْس جٌٌؿنْس. . ِغحهذز جدلويذ جإلعالِِ هٍَ ئ2111زلشًط أعوذ.  .4

ؾحضِ جحلىٌِْس جإلعالِْس جٌشعحٌس ألقذ جٌـٍرس ذحٌذسجعحش جٌوٍْح يف ؾحِوس عٌٔحْ غٌٌٔٔؽ 

 .ذحٔذًٔؽ

صلحص أىذجف جٌرتذْس ِِ هٍَ ئفرتوض ٔطحتؽ ىزج جٌركع هٍَ ِغحهذز ٔلحَ جدلويذ جإلعال

ِويذ جإلقغحْ  ًىِ جٌٌؿنْس. ًخيطحس ىزج جٌركع غالغس ِوحىذ قٌي ؾحًٍ جٌغشذْس

ذ ِفطحـ ويجإلعالِِ )ذحيل ئّنذجه ذحٔذًٔؽ( ًِويذ جالضفحق جإلعالِِ )شٌّْذُ ذحٔذًٔؽ( ًِ

الّح(. ًّغطنطؽ ىزج جٌركع ذأْ ٔلحَ ضٍه جدلوحىذ جٌػالظ ذً جذلذٍ )ِحٌْٔ ؾحّح ضحعْىّ

ِويذ ِفطحـ جذلذٍ ِحٌْٔ ؾحّح ِنحعد ًِإغش يف ئصلحص أىذجف جٌرتذْس جٌٌؿنْس )وّح ًسدش 

(. ًجٌمُْ جدلويذّس جدلنحعرس ئصلحص 2113عنس  21يف جٌمٌجٔني هٓ ٔـحَ جٌرتذْس جٌٌؿين سغُ 

ىذجف جٌرتذْس جٌٌؿنْس ىِ جٌمُْ جإلديحْٔس ًجألخاللْس ًججلغّْس ًجٌشًقْس ًجٌوٍّْس أ

 ًجٌشخظْس ًجدلغإًٌْس.
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. ضنفْز جدلنيؽ جٌطوٍِّْ يف جدلويذ جإلعالِِ جخلحص ٌطىٌّٓ جدلرٍغني 2119فشدًط.  .5

س ذٌْغْحوشضح. جٌشعحٌس ألقذ جٌـٍرس ذحٌذسجعحش جٌوٍْح يف ؾحِوس عٌٔحْ وحٌْؿحغح جإلعالِْ

 جحلىٌِْس ٌّغْحوشضح.

يف فوحٌْس جدلنيؽ جٌطوٍِّْ  جدلمٌِحش ًجدلوٌلحشًصبذف ٔطحتؽ ىزج جٌركع ئىل زبًٍْ جٌوٌجًِ 

دبويذ ضىٌّٓ جدلرٍغني جإلعالِِ ٌّغْحوشضح. ًّوطرب أْ جدلنيؽ جٌطوٍِّْ يف ىزج جدلويذ ِيُ 

 ؾذج ٌوٍّْس جٌطوٍُْ فْو.

ّظ جٌغحذمس أْ ىنحن فشق أعحعِ ذْنيح ًّني ئػحفس ئىل ِح لذ عرك ذْحٔو ِٓ جٌشعحالش جخل

 صجٌركع جٌزُ ّركع فْو جٌرحقع. ًضشوض ضٍه جٌشعحالش جخلّظ هٍَ ًكْفس جدلوحىذ ضمٍْذّس وحٔ

 أَ قذّػس قٌي ججملطّن. 

ًِٓ جدلوشًف أْ ىزج جٌركع ّشوض هٍَ ِوشفس طٌس ضوٍُْ جٌرالغس ًزلحًالش زبغني ؾٌدز 

جدلمٌِحش ًضنفْزه ًخظحتظو ًجٌوٌجًِ  ٓ ضظُّْ ضوٍُْ جٌرالغسإلعالِْس ِجدلوحىذ جيف ضوٍّْيح 

زلحًالش زبغني ؾٌدز ضوٍُْ  ًزلحًالش زبغني ؾٌدز ضوٍّْيح قطَ ضٌؾذ جٌنطحتؽ هًٓجدلوٌلحش 

 جٌرالغس يف جدلوحىذ جإلعالِْس.

 

 جإلؿحس جٌفىشُجٌفظً جٌغحدط0 

 صلحـ جألىذجف جٌطوٍّْْس أً فشٍيحوحْ جٌطوٍُْ ٔشحًؿح أعحعًْح يف هٍّْس جٌطوٍُْ. ًذبزج، أْ 

ّوطّذ ئىل قذ ورري هٍَ هٍّْس جٌطوٍُْ جٌيت ّمٌَ ذبح جدلطوٍُ. ّشٍ عشدديحْ أْ جٌطوٍُ ىٌ ضغْري جٌغٌٍن 
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ّشٍ أذٌ ً 28ًىٍُ ؾشج. ٍس جألٔشـس جدلخطٍفس ِػً جٌمشجءز ًجدلشجلرس ًجالعطّحم ًجٌطمٍْذأً جدلليش ذٌعْ

ٌْظ جٌنطْؿس. ًِٓ غُ، فاْ جٌطوٍُْ جٌرششّس. جٌطوٍُْ ىٌ جٌٌعٍْس ًز أمحذُ أْ جٌطوٍُْ ىٌ ضـٌس جحلْح

 29ّذًس ذحعطخذجَ جألٔشـس جدلخطٍفس ِطىحِال ٌطكمْك جألىذجف.

ًذزٌه، أْ ؾٌىش جٌطوٍُْ جٌطفحهً جٌفشدُ يف جٌرْثس ذٌعٍْس جألٔشـس جدلخطٍفس جٌيت ضليش 

ِح ّشحس ئٌْيح جٌطؿشّد ًجٌطكًٍْ ًغريىح، ًلرس ًًؾٌد جٌوٍّْحش جٌطوٍّْس ِػً جٌمشجءز ًجالعطّحم ًجدلشج

ِٓ خالي جٌطغْريجش جٌغٌٍوْس جحلغنس ًجحملممس. ًّمحي جحملممس ألْ وً ضغْريجش جدلطوٍُ ىِ شِء 

 ّنـٌُ هٍَ جٌٌهِ ًجدلنـك ًجٌطفىري.

ضشضرؾ جألٔشـس جٌطوٍّْْس ذأٔشـس جٌطذسّظ، شلح ّذي هٍَ جٌطٌؾْو جٌزُ ّمذِو جدلوٍُ. 

زج جٌنشحؽ ىٌ جألٔشـس جٌطوٍّْْس أً جٌطوٍُْ. فّْح ّطوٍك ذحٌشعحٌس، فاْ جألٔشـس جدلظـٍف جٌوحَ ذل

 جٌطوٍّْْس أً جٌطوٍرُ ىِ زبًٌّ جٌمُْ جٌزُ ّمذِو ججلًْ جأللذَ ئىل ؾًْ جٌشرحخ ٌطكمْك جٌنؼؽ.

، أْ جٌطوٍُْ ٌْظ ٔشحؿح لحتّح ذزجضو. ىنحن هنحطش أخشٍ ضشحسن ّشٍ ٌٔقِ ٔحعٌضٌْْ

هٍّْس جٌطوٍُْ ًجٌطوٍُ، ًجدلخشؾحش، جدلذخالش جٌرْثْس، جدلذخالش جخلحِْس، ً ِرحشش ًى0ِ ذشىً

 0حٌْسطجًٌ ديىٓ أْ ضٌػْف ىزه جٌونحطش يف جٌظٌسز  31ًجدلذخالش جألدجضْس.

                                                           

28
 Sardiman A.M., Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2114), 21. 

29
 Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono, Psikologi Belajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 2114), 

126. 

31
 Noehi Nasution, Materi Pokok Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Universitas Terbuka, 

2113), 3. 
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 1.1جٌظٌسز 

 ٌٔقِ ٔحعٌضٌْْجٌطوٍُ هنذ هٍّْس جٌطوٍُْ ً

 

ئىل لغّني،  ّطُ زبذّذ صلحـ جٌطوٍُْ ئىل قذ ورري ذأشْحء وػريز. ًّمغّو هحمل فٌسًٔـح

ٌؾْس ِػً جٌلشًف ًضشًّ جٌوٌجًِ جٌذجخٍْس هٌجًِ فغٌٌْ 31جٌوٌجًِ جٌذجخٍْس ًجٌوٌجًِ جخلحسؾْس.

؛ ًجٌوٌجًِ جٌنفغْس ِػً جدلٌجىد ًجٌفٌجتذ ًجٌزوحء ًجٌذًجفن ًجٌمذسجش جدلوشفْس. جدلحدّس ًجحلغْس

؛ ًجٌوٌجًِ جٌطوٍّْس ، ِػً جدلنحىؽ ْثْس، ئِح ؿرْوْس ً ئِح جؾطّحهْسًضشًّ جٌوٌجًِ جخلحسؾْس هٌجًِ ذ

جٌطغيالش ًجإلدجسز. ّششـ هّش مهحٌه أْ جٌطوٍُْ ّطىٌْ ِٓ جٌونحطش ً جٌذسجعْس ًجحملحػشّٓ

نحطش جألىذجفْس 0 جٌوذجف جٌطوٍّْْس. ضشًّ ىزه جٌونحطش جدلطوحٍِس ذوؼيح ذروغ ٌطكمْك جألى

                                                           

31
 Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996),117. 

 جدلذخالش جٌرْثْس

 ْسذخالش جألدجضجدل

 جدلذخالش جدلخشؾحش جٌطوًٍُ طوٍُْجٌهٍّْس 
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، ًجٌونحطش جدلنيؿْس، ًجٌونحطش جإلهالِْس، ًجٌونحطش جٌطمّْْْس، ًجٌونحطش ًجٌونحطش جدلحدّس

 32، ًجدلوٍُ.جدلذسعس، ًِوذجش جٌطوٍُُْْ، ً ، ًقظس جٌطوٍجٌطغيالضْس

جدلويذ ىٌ جدلإعغس جٌطوٍّْْس جٌيت ّذًس فْيح جٌطوٍُْ ًوحْ جألعحضْز ِوٍّني ًوحْ جٌـالخ  

 ِطوٍّني. ً ّطّطن ٔلحَ ضوٍُْ جدلويذ أِْض ذنلحَ جٌطوٍُْ جٓخش.

( 2)جدلذذشّٓ ؛ ( جدلشحّخ، ًجألعحضْز، ًجٌـالخ، 1ًٌطوٍُْ جٌطحٌْس 0 )ٌٍّويذ هنحطش جً

ضغيْالش جدلويذ 0 جدلغؿذ ، ًذٌْش جدلشحّخ ، ًذٌْش جألعحضْز، ًجدلذسعس، ًجٌفنذًق، ًجدلىطرس، 

ًجدلنحىؽ، 0 جألىذجف، ( ضغيْالش جٌربجِؽ3يذ ًغريىح ؛ )جإلدجسز دلذّذش جدلوًلحهس جحملحػشز، ً

 جٌظحسؾحْ ،(bandongan) ؿشق جٌطذسّظ ِػً جٌرحٔذًغحْجدلظحدس0 جٌىطد ًجدلظحدس جألخشٍ، ًً

(sorogan)، ًجحلٍمس (halaqoh).33، ًجحلفق 

ّليش ضـٌس جدلويذ دبغطكذغحش ؾذّذز ً سبشؼ ِٓ جدلرحدب جٌطمٍْذّس. يف ٔلحَ ًصّش جٌذّٓ ً

 ، ضظنف جدلويذ جإلعالِِ ئىل أسذوس أٌٔجم0َ  1979ٌوحَ  3جلّيٌسّس ئٔذًْٔغْح سلُ 

ذحٌطوٍُْ يف جٌفنذًق هٍَ عرًْ جٌـشّْمس جٌطمٍْذّس جٌنٌم جألًي )أ(، جدلويذ جٌزُ ّمٌَ  .1

(Wetonan  ًأSorogan.) 

جٌنٌم جٌػحِٔ )خ( ، جدلويذ جٌزُ ّنفز جٌطوٍُْ جٌىالعْىِ ، ًّوٍُ جدلشحّخ ذـشّمس جٌطـرْمْس،  .2

 ً ّأدّو يف جألًلحش جدلوْنس. ً ّوْش جٌـالخ يف جٌفنذًق.

                                                           

32
 Oemar Hamalik, Psikologi Belajar dan Mengajar, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 

2117), 63-64. 

33
 Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren, (Jakarta: LP3ES, 1982), 44. 
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خحسؼ جدلويذ أً ّذسط جٌـالخ ًجضو، جٌنٌم جٌػحٌع )ؼ(، جدلويذ جٌزُ ّىٌْ فنذًلح ذز .3

 ٌّؾييُ.جدلذسعس جٌوحِس ًّششف جدلشحّخ جٌـالخ ً

 34جدلذسعِ يف ٔفظ جٌٌلص.يذ جٌزُ ّمٌَ ذحٌطوٍُْ جٌوويذُ ًجٌنٌم جٌشجذن )د(، جدلو .4

 

( جدلويذ جٌزُ ٌو جٌوحِالْ مهح جدلغحؾذ 1جٌىفشجًُ أسذوس أمنحؽ جٌطوٍُْ جدلويذُ 0 ) أًػف

ًذٌْش جدلشحّخ. ىزج جدلويذ الّضجي ذغْـح. جعطخذَ جدلشحّخ ذٌْصبُ أً جدلغحؾذ ٌذسجعس جٌـالخ، 

ِنطلّح. ٌزٌه، دُ جدلشحّخ ىزه جٌذسجعس ِغطّشج ًؾحء جٌـالخ ِٓ جدلنـمس جحملْـس ذبح، ًٌىٓ ّإ

ذ جٌزُ ٌو جٌوٌجًِ ِنيح جدلغحؼ ًذٌْش جدلشحّخ ( جدلوي2زج جدلويذ ٌْظ ٌو جٌفنذًق ٌٍـالخ. )ى

جٌفنذًق. ًىزج جدلويذ جدلطمذِس، جعطخذَ جدلشحّخ جدلغحؾذ أً ذٌْش جدلشحّخ ٌٍشجعس جٌـالخ. ً

ؼ جدلنـمس ٌـالخ جٌزّٓ ؾحؤج ِٓ خحسنـمس جحملْـس ذبح ًِٓ خحسؾيح. ًؾحء جٌـالخ ِٓ جدل

( جدلويذ جٌزُ ٌو 3ِنطلّح. )دُ جدلشحّخ ىزه جٌذسجعس ِغطّشج ًّإنٌْ يف جٌفنذًق. ًعْغى

جدلذسعس جٌيت ّذسط فْيح جٌـالخ. ًىزج جٌنّؾ دلغحؾذ ًذٌْش جدلشحّخ ًجٌفنذًق ًجٌوٌجًِ ِنيح ج

جٌزُ ٌو جٌوٌجًِ ِنيح جدلغحؾذ ًذٌْش جدلشحّخ  ( جدلويذ4جٌػحٌع وحْ جٌطوٍُْ ذحٌنلحَ جٌىالعْىِ. )

، جٌطوحًْٔحشِػً جدلحشْس، ًجحلشف جٌْذًّس، ً جٌٌقذجش جدليحسّس ٌٍـالخًجٌفنذًق ًجدلذسعس ً

 35جدلضسهس ًغريىح.ً

                                                           

34
 H. Mahpuddin Noor, Potret Dunia Pesantren, (Bandung: Humaniora, 2116), 44. 

35
 Kafrawi, Pembaharuan Sistem Pendidikan Pondok Pesantren, (Jakarta: PT. Cemara 

Indah, 1978), 27-28. 
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( جدلويذ 1جدلويذ ِٓ خالي جٌنلش ئىل أٌٔجم جدلوشفس جٌيت ّطُ ضذسّغيح0 ) ًٌْذُّمغُ ً

ّغطخذَ ىزج جٌنلحَ ٌطغيًْ ضمنْحش جٌطوٍُْ ذذاًل ِٓ جدلويذ جٌيت ضذسط وطد جٌرتجظ. ً ، أُطمٍْذُجٌ

، وظشُ( جدلويذ ج2ٌ. ً ٌىٓ يف ىزج جدلويذ ال ضذسط جدلوشفس جٌوحِس. )Sorogan ؿشّمس جٌظحسجؾحْ

 36ضذسط فْو جدلوشفس جٌوحِس ذحدلذسعس زبص ِغإًٌْس جدلويذ.ُ جدلويذ جٌيت ضذسط وطد جٌرتجظ ًأ

ّيٌسّس ئٔذًْٔغْح، ّشٍ عٌضحسُ جل ٌشإًْ جٌذّنْسجمجْن جألمنحؽ، يف ٔلحَ ًصّش  ضشري

. وظشُجًٌجدلويذ خطْحس ئىل فثطني ِٓ جدلويذ ذحخلظحتض جدلخطٍفس جدلشحس ئٌْيح، جدلويذ جٌطمٍْذُ حذً

ح ذغيٌٌس يف جدلنحىؽ جٌطوٍّْْس ًجدلٌجد جٌطوٍّْْس ًؿشق جٌطوٍُْ ضٌؾذ جخلظحتض جٌيت ديىٓ زبذّذى

 ضغيْالش جٌطوٍُْ.ً

جدلنيؽ جٌطوٍِّْ وّح ًؾذ يف جٌطوٍُْ جٌشمسِ. جٌطوٍُْ يف جدلويذ  طمٍْذُجدلويذ جٌ ال ٌّؾذ يف

ٌْظ يف شىً  طمٍْذُّغَّ ذحدلنيؽ، ّونَ هٍَ أٔو جربحه زلذد ٌٍطوٍُْ. جدلنحىؽ يف جدلويذ جٌ طمٍْذُجٌ

 37ِنيؽ ، ذً جٌِفنٌْ جدلغشقْس جٌيت ّذسعيح جٌـالخ.

ِنيًؿح ذحٌىطد جدلطنٌهس ًجٌفشًم جدلوْنس ِٓ جٌوٌٍَ. جيد جٌـالخ  طمٍْذُجعطخذَ جدلويذ جٌ

ٌطوٍُْ  ال ذزٌه، اهحّس جًجٌظوٌذس. ًدسجعس جٌىطد جٌغيٍس ذذلس لرً جعطّشجس دسجعس جٌىطد جألهً 

دسعو ال ّوطّذ هٍَ ئضمحْ ذوغ جٌغْالذِ، ذً ّوطّذ هٍَ مجْن جدلحدز جٌزُ ّمذس ذٌقذجش صِنْس، ً

محْ جٌىطد جحملذد جٌىفحءز جٌمْحعْس خلشجيِ جدلوحىذ ىِ جٌمذسز هٍَ ئضجحملذد. ًجٌـالخ يف جٌىطحخ 

 هٍّّو(.لذسه، ًِحسعو، ً)فيُ جٌىطحخ، ً

                                                           

36
 Wardi Bakhtiar, Laporan Penelitian Perkembangan Pesantren di Jawa Barat, (Bandung: 

Balai Penelitian IAIN Sunan Gunung Djati Bandung, 1991), 23. 

37
 Waldi Bakhtiar, Laporan Penelitian Perkembangan Pesantren di Jawa Barat, 24. 
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ضغٍغال ِٓ جٌىطد جخلفْفس ئىل جٌىطد جٌمْحعْس يف ئضمحْ جٌىطد ضذسؾح ًضنوىظ جٌىفحءز 

جٌىطد جدلغطخذِس هحدز جٌػمٍْس ، ِٓ جٌىطد جٌشلْمس ئىل جٌىطد جٌغّْىس قطَ ئىل أقؿحَ جٌىطد. 

 وطد جٌرتجظ ً ّغَّ ذحٌىطد جٌظفشجء، ألْ ؿرحهس جٌىطد هٍَ ًسلس طفشجء.

/ wetonan ( جٌرحٔذًصلح2ْ، )sorogan ( جٌظحسجؾح01ْ ) ذـشقّذسط جٌىطد 

bandongan( ،3 ًحبع جدلغحت )bahtsul masail( ،4 ْجٌرحعحسج )pasaran  (5 .جحلفق )

ٌّؾو ىنحن ِموذ ٌٍّشحّخ أً جألعحضْز ًهحدز يف غشفس ِوْنس.  sorogan ًضإدُ ؿشّمس جٌظحسجؾحْ

 38جٌـالخ ِرحششز ذحدلشحّخ أً جألعحضْز ً جيٍظ جٓخش ِغحفس ًّنطلش دًسه.

ـالخ جٌزّٓ أِحَ جٌ wetonan /bandongan حْشحّخ أً جألعحضْز ؿشّمس جٌرحٔذًصلّإدُ جدل

جيوً ذوغ جٌـالخ جحلٍمس جٌيت ّمٌدىح جدلشحّخ  ع جدلغحتً ِشحذبس ٌٍنذًز.ّغطّوٌْ ٌو. ًؿشّمس حب

يف ضنفْزه، عأي جٌـالخ أقشجس جألعثٍس أً ع جدلغحتً جٌيت زبذدىح ِٓ لرً. ًأً جألعحضْز ٌْرك

جٓسجء. ًذزٌه، فاْ ىزه جٌـشّمس ضشوض أوػش هٍَ جٌمذسجش جٌفشدّس يف جٌطكًٍْ ًقً جدلشىٍس ذححلؿؽ 

ومذ جدلذجًالش أًّؼح دلنحلشس جدلٌجدجي ِوْنس ِٓ جٌىطحخ ّوطرب جدلنـمْس جٌيت ضشري ئىل ذوغ جٌىطد. ض

ًجٌوحيل جٌزّٓ أًِشج ِومًذج ٌفيّو. ًهحدز ِح حيؼش ىزج جالؾطّحم ئال جٌـالخ ِٓ جدلغطٌٍ جدلطٌعؾ 

 ّفيٌّْ ً ّفميٌْ.

ىِ أٔشـس جٌـالخ ٌذسجعس ذوغ جدلٌجد )جٌىطد( هٍَ  pasaran ًأِح ؿشّمس جٌرحعحسجْ

جدلشحّخ أً جألعحضْز جٌيت ّمٌَ ذبح جٌـالخ هٍَ أعحط ِنطلُ، هٍَ عرًْ جدلػحي يف شيش سِؼحْ.  
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ً ّمشأ جٌـالخ أِحَ جدلشحّخ أً جألعحضْز وً ِح قفلٌج لشجءز ؾْذز يف صِحْ ِوْنس. ِح ضشضرؾ جدلٌجد 

 ٔلّح ٌٍنكٌ ًجٌظشف ًجٌطؿٌّذ.مشآْ ًوٍّْْس ذـشق جٌطكفْق ىِ جٌجٌط

جحلذّػس رجش جٌفؿٌجش  يف ِنيؿو وحدلذجسط  طمٍْذُخيحٌف جدلويذ جٌ وظشًُأِح جدلويذ جٌ

( 2( جٌرتوْض هٍَ جحملحدغس جٌوشذْس. )1ذوغ جٌونحطش جٌيت شبْض جدلويذ جحلذّػِ ِح ٍِّ 0 )جٌٌجػكس. ً

( ًؾٌد ِذجسط سمسْس يف 3فشجء( ؛ )جعطخذجَ وطد جألدخ جٌوشذِ جدلوحطش )ًٌْظ جٌىطد جٌظ

ئؿحس جدلنحىؽ جٌذسجعْس ٌٌصّشز جٌرتذْس جحلىٌِْس جلّيٌسّس ئٔذً ٔغْح أً ًصّشز جٌذّٓ جلّيٌسّس ئٔذً ٔغْح 

 ِٓSD / MI ،SMP / MTs  ،SMA / MA / SMK ( ال ضغطخذَ أٔلّس جدلنحىؽ 4أً ججلحِوس ؛ )

 .wetonan /bandongan حْجٌرحٔذًصلsorogan ( ،2 )جٌطمٍْذّس ِػً جٌظحسجؾحْ

ىِ أْ جٌرتوْض لٌُ ؾذًج هٍَ ضوٍُ  جٌوظشُّشٍ هحسف طركحْ، فاْ خظحتض جدلويذ 

ذسعني جٌٍغس جٌوشذْس ًجٌٍغس جإلصلٍْضّس. ًجدلْضز جألخشٍ ىِ جالٔؼرحؽ زبص جٌؼغؾ. جيد ٌٍّ

سذـس هنك. ًذورحسز أخشٍ، مل ضوذ جدلويذ جحلذّػِ جعطخذجَ جٌىطد ًجٌـالخ أْ ٍّرغٌج ؾْذج ً

جٌرتجظ  يف جٌطوٍُْ، ًٌىٓ ّغطخذَ جٌىطد جٌوشذْس جٌيت وطريح لحدز جدلغٍّني يف جٌمشْ جٌوششّٓ. هٍَ 

جٌشغُ ِٓ أْ ذوؼيُ ّذسط جٌىطد جٌرتجظ، ئال أاهح ٌْغص جدلشؾن جٌشتْغِ ، ًئمنح ىِ ئغشجء 

ىٌ ضـٌّش جدلويذ جٌطمٍْذُ جٌيت ضٌؾذ جقطْحؾحش ججملطّن  جٌوظشٍُ، جدلويذ ٌٍّوشفس. ًذورحسز أخش

 جحلذّع دًْ ضشن جدلرحدب جألعحعْس ٌٍّويذ جٌطمٍْذُ.

يف ضوٍُْ جٌٍغس جٌوشذْس، جدلويذ ىٌ جدلإعغس جٌطوٍّْْس ّليش دًًسج وررًيج يف جحلفحف هٍَ جٌوٌٍَ ً

جٌوٌٍَ ، فاْ جٌٍغس جٌوشذْس يف ىزه جدلإعغس ىِ  جٌوشذْس ًجحلفحف هٍْيح. ًذظشف جٌنلش هٓ وٌاهح ِٓ

جألدجز جٌشتْغْس يف جعطىشحف جٌطوحٌُْ جإلعالِْس ألْ جدلنحىؽ ًجدلٌجد جٌطوٍّْْس ىنحن صبّْٓ هٍْيح 

جدلظحدس جدلىطٌذس ذحٌٍغس جٌوشذْس. ئرج وحٔص جدلحدز جٌطوٍّْْس يف جدلويذ جٌطمٍْذُ ِرنْس هٍَ جٌىطد 
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، فاْ جدلويذ جحلذّػِ ِرنْس هٍَ غري جٌىطد جٌرتجظ أً غري جٌىطد جٌرتجظ أً جٌىطد جٌظفشجء

 جٌظفشجء.

جٌرالغس ىِ ئقذٍ جٌذسجعس جٌيت ّذسعيح جٌـالخ يف جدلوحىذ. أعحعح، أْ جٌرالغس ىِ 

جٌظشف. ئرج وحْ جٌنكٌ ٌِؾو ي ذغريىح ِٓ جٌذسجعس ِػً جٌنكٌ ًؾضء ِٓ جٌذسًط جٌوشذْس جٌيت ضوحد

 ، فاْ جٌرالغس ٌِؾيس ضلٌ أدجخ جٌٍغس أً جألعٌٍذْس.، ًجٌظشف يف ضغْري جٌىٍّحشئىل ذنْس جٌٍغس جٌوشذْس

  جدلوحىذ، فٍيح جحلظس جخلحطس، ًجدلٌجد جخلحطس،جٌرالغس ىِ دسجعْس لحتّس ذزجصبح يف

جدلوٍّني جخلحص. ئرج ونص ضشٍ خظحتض جٌطوٍُْ جٌيت ّوشػيح ٔلشًّح، فغْطُ جٌطوٍُْ ًجٌـشّمس جخلحطس ً

 غطخذَ يف جدلوحىذجإلعالِْس.ذحٌنلحَ جدل

جٌرتجظ( ذـشّمس وطد ) 39جدلويذ جٌطمٍْذُ ّغطخذَ جدلنيؽ هٍَ عرًْ جٌىطد جٌظفشجء،

 bahtsul( حبع جدلغحت3ً، )wetonan/bandongan ( جٌرحٔذًغح2ْ، )sorogan جٌظحسجؾحْ

masail( ،4ْجٌرحعحسج )pasaran   (5.جحلفق )جٌذسجعْس طخذَ جدلنحىؽ ّغ وظشُجٌجدلويذ ً 41

جٌشمسْس،  ذحعطخذجَ جٌـشّمس جٌيت ضنـرك يف جدلذجسطزٌه ذحعطخذجَ جٌىطد جدلوحطشز ، ًوجخلحطس، ً

 41ذحٌٍغس جٌوشذْس. ًجٌطأوْذ هٍَ جحملحدغس

 0ٍِّ ًطف جإلؿحس جٌفىشُ جٌغحذك ذٌعٍْس جٌشعُ جٌرْحِٔ ِح
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  1.2 زجٌظٌس

ٍركعجٌفىشُ ٌ جٌشعُ جٌرْحِٔ هٓ جإلؿحس

 

 جدلوحىذ جٌوظشّس

 

 حىذ جٌطمٍْذّسجدلو

 

 0 جٌركع جٔطحؼ

 يف جدلوحىذ جإلعالِْس دلنيؽ جٌذسجعِ دلحدز هٍُ جٌرالغسج سلـؾ

جٌطنفْز، ًجٌطظُّْ، 

جٌوٌجًِ ًجخلظحتض، ً

 جدلمٌِحش ًجدلوٌلحش

 جٌرالغس ضوٍُْيف 

 ضوٍُْ ؾٌدززلحًالش زبغني 

 جٌرالغس

 ضوٍُْ جٌرالغس
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