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  عندنا وعندهم.. المرأة 
 

 
 

نسان من أرشفها  خلق هذا الكون وعمره بخالئقه املتنوعة، واإلإن اهللا تعاىل
وأكرمها، وهو كغريه من املخلوقات ذكر وأنثى، وتنويع اخللق إىل هذين النوعني 

نسان ومنها ما ال كه اإلمن قبل البارئ جل وعال فيه حكم ومصالح، منها ما يدر
 )٤٩: ومن كل يشء خلقنا زوجني لعلكم تذكرون ــ الذاريات. (يدركه

 خملوق برشي خلقت من أيب البرش آدم عليه الصالة – كالرجل –واملراة 

َوخلَق منْها(والسالم  َِ َ َزوجها َ َ ْ ًوبث منْهام رجاال (تناسلت البرشية  وهبام) ١: النساء– َ َ ُ َ َِ َ ِ َّ

َكثريا و ً
ِ َنساءَ سنن أيب داود وسنن الرتمذي  ("شقائق الرجال"فالنساء ) ١:  النساء– ِ

وهذا كله يؤكد أن نظرة اإلسالم إىل هذا اخللق ) وسنن ابن ماجه، بسند صحيح

 وال – يف حني نرى أن الديانات والفلسفات األخرى تعاملت ،نظرة واقعية عادلة

. وهتوين كرامتها واحلط من شأهنا معها معاملة تنم إىل استخفافها –تزال تتعامل 

وقد بلغ اجلفاء هبا إىل أن يعقد مؤمتر للنظر يف برشية املرأة، هل هي خملوق برشي أم 

وكانت عند بعضهم رشا من الشياطني، وكانت تباع وتشرتى كالسلع، . غريه

 ، وحق الكفالة، وحق التعليم، وحق احلضانة،حق احلياة: وكانت مهضومة احلقوق

 بوفق قرار أحد –وكانت .  وحق الترصف إلخ،، وحق التملكوحق اإلرث

وحكاية هذه املضحكات املبكيات تطول، .  ال متلك حق قراءة اإلنجيل–الربملانات 

وتوجد دراسات موثقة متعددة حول هذا املوضوع يمكن الرجوع إليها لالطالع 

 .ملخلوق املظلوم عرب التاريخاعىل ما عاناه هذا 



    

 ٤

٤  

 –إىل هذا اخللق يرفعون رؤوسهم  السوداء ة أن محلة النظروالغريب يف األمر
 للنوح والبكاء عىل املرأة املسلمة، ويبدون تعاطفهم معها –وبدون استحياء 

وتعاليمه هبذا اخلصوص، ويرمونه بالظلم ويستهدفون اإلسالم . والرتحم عليها
مترات بني حني وآخر مؤ ويعقدون ،واالستبداد، ويرفعون شعار حترير املرأة

كينة وإلقاء اللوم عىل اإلسالم وندوات عاملية وإقليمية للتباكي عىل هذه املس
 مسؤولية ختلفها وشقائها وبؤسها، وصناعة قرارات مصبغة بصبغة دولية، هوحتميل

ظاهرها الرمحة هبذا اخللق ومنحه حقوقه املهضومة واختياراته املسلوبة وحريته 
راجه إىل الشوارع واألسواق حلرية الوصول إليه املغصوبة، ولكن باطنها إفساده وإخ

 .والتالعب به وتعطيله عن فرائضه ومسؤولياته
إن كل من يتابع وسائل اإلعالم املتنوعة املطبوعة واإللكرتونية، ووسائل 
التواصل االجتامعي بكافة أنواعها وأشكاهلا يدرك جيدا أن املرأة هي شغلها الشاغل 

وحيد، تنهش جسدها الذئاب الضوارئ، ويستعملها وموضوعها الكامل وهدفها ال
وماليني املواقع . التجار كوسيلة من وسائل تنمية األرباح وتنشيط حركة السوق

ائلة هبذه طعىل اإلنرتنت تنشط ليل هنار لنرش املناظر الفاحشة وكسب األموال ال
 .التجارة اخلبيثة

ان؟ وهل بعد هذا هتفهل بعد هذا اإلذالل إذالل؟ وهل بعد هذا االمتهان ام
  هذاالظلم ظلم؟ إنه إن كان البد هلا من حرية، فهي يف أمس احلاجة إىل احلرية من

اإلذالل واالمتهان والظلم والبغي، والعودة إىل بر األمان واحلشمة واحلياء 
 .هرطوالعفاف وال

قد حافظت عىل  إن األسف كل األسف أن املجتمعات الرشقية التي كانت
وأنوثتها وحشمتها أصبحت تتساقط يف الوحل الذي تساقطت فيه كرامة املرأة 

هارها بتلك احلضارة املزيفة وانخداعها بتلك النعرات باملجتمعات الغربية الن
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فحجاب املرأة أصبح لدهيا أيضا أمارة ختلف وعالمة رجعية، والزنا . الكاذبة
الرغبة اجلنسية  واللواط والسحاق أصبح حقا قانونيا لألفراد واجلامعات، فإشباع 

خارج عش الزوجية ال حيول دونه القانون وال حيول دونه املجتمع، بل يعتز به بكل 
 .رية وغاية النهضة وكامل التقدموقاحة مدعيا أنه قمة احل

واحلقيقة أن هذه املجتمعات جتري وراء الرساب، وتتسارع إىل اخلراب 
. التسفل تقدما، واملوت حياةوالدمار، ألهنا تعد الظالم نورا، والشقاء سعادة، و

يف تلك زكيف ال وإن عقالء الغرب وعاقالته قاموا وال يزالون يقومون بكشف 
م للتحذير من مغبتها هبملء أفواهاحلضارة اهلابطة والنهضة املزعومة، وصاحوا 

وما أكثر الدراسات واإلحصائيات والتقارير التي تلقي . السوء وعاقبتها الوخيمة
 .ع احلقيقي للمرأة يف جمتمعات أدعياء حتريرها ورفعة شأهناالضوء عىل الوض

ويف األسطر التالية أمثلة من التعاسة والشقاء الذي تعيشه املرأة يف هذه 
 :املجتمعات احلضارية املتقدمة

من % ٧٩ م أشارت إىل أن ١٩٨٧=  هـ ١٤٠٧رت يف عام جكية أمريدراسة  - 

وقد أجريت .  النساء، بخاصة إذا كانوا متزوجني منهنالرجال يقومون برضب

جلامعة فال شك افإذا كان هذا بني طلبة . هذه الدراسة بني عدد من طلبة اجلامعة

ل حترير حقيقي للمرأة، ملحمد جمن أ. ( من هم دوهنم تعليام بنييف أنه أعىل نسبة

 )١٩: رشيد العويد، ص

: قيق نرشته حول هذا املوضوع عن الرشطة يف حت"فرانس سوار"نقلت صحيفة  - 

من % ٦٠من عمليات الرضب التي تتم بني األزواج تقع يف املدن، وأن % ٩٢,٧ أن

الليل هي نداءات الدعوات اهلاتفية التي تتلقاها رشطة النجدة يف باريس أثناء 

 )٢٣: ص. (استغاثة من نساء يسيئ أزواجهن معاملتهن



    

 ٦

٦  

 مليون رجل ٣٥دة وحدها أكثر من دلت الدراسات عىل أن يف الواليات املتح - 
وجية، أي بنسبة تصل إىل ز ال عشمتزوج يقيم عالقات غري رشعية خارج

 )٤٩: ص. (تزوجنياملسبعني يف املائة من الرجال 
 "رجال ليس بوسعهم أن يكونوا خملصني"تذكر الكاتبة كارول بوتوين يف كتاهبا  - 

وفر الفرصة ملغازلة اجلنس االختالط يف العمل الذي ي: أن من أبرز فرص اخليانة
اآلخر، فقد يكون الرجل بحكم عمله عىل اتصال وثيق بالنساء مثل السكرترية 

العمل فإن االختالط يف احلياة االجتامعية يساعد وعدا االختالط يف . أو الزميلة
 )٥٣: ص(الزوج عىل اخليانة حتى مع أقرب صديقة لزوجته وأعزها عىل نفسها 

من النساء % ٦٦حصاء يف الواليات املتحدة إىل أن مكتب اإلأشار استفتاء أجراه  - 
العامالت يف واشنطن يعاملن بصورة أسوء من الرجال يف حالة التنافس 

منهن يعاملن بصورة أسوأ يف % ٥٦للحصول عىل وظائف قيادية وإدارية، و
 )٧٧: ص. (احلصول عىل الرتقية

إن أغلب ": كتب دكتور فرنيس متخصص يف جراحة األمراض النسائية - 
األمراض اجلنسية التي نعاين منها سببها االختالط غري املرشوع بني الرجل 

ولو عدنا إىل أصول هذه املشكلة لوجدنا أن سببها ختيل املرأة والرجل . واملرأة
عن حيائهام الذي وضعه اهللا يف كل رجل وامرأة، وبخاصة وبشكل كبري لدى 

راحت  ا، وخالفت بذلك طبيعتها اإلنسانيةفاملرأة بعد أن ختلت عن حيائه. املرأة
ختتار األلبسة التي تكشف عن مفاتنها، فانترشت الفتنة يف املجتمع وانترشت 

 )١٤٨ – ١٤٧: ص ("..األمراض بعد ذلك
يف الواليات املتحدة تقول التقارير اخلاصة باالغتصاب، بأن حادثة اغتصاب  - 

ائم تسجيال يف حمارض  أكثر اجلر دقائق، وأن جريمة االغتصاب٦تسجل كل 
من حوادث االغتصاب % ٩٠إن : الرشطة يف املدن األمريكية، ويقول املحللون
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 أن عرش حوادث – بحسبة بسيطة –وهذا يعني . ال تصل إىل سجالت البوليس
 )١٦٣: ص. ( كل دقيقة– تقريبا –اغتصاب تتم كل ست دقائق، أو جريمتني 

إن حوايل ثلث املواليد هناك هم أبناء يف إحدى إحصائيات يف بريطانيا وأمريكا ف - 
م وجد أن املرأة ١٩٩٤تم يف ، ويف إحصاء %٤٠ الرقم إىل ززنى، ويف فرنسا جتاو

 رجال بني زوج وعشيق، كام ١٧الفرنسية تنتقل يف حياهتا باملعدل بني أحضان 
: جملة الوعي اإلسالمي. (تتفشى يف دول الغرب ظاهرة زنا املحارم والعياذ باهللا

 )٢٧٤د العد

أشارت دراسة حديثة إىل أن كثريات من طالبات اجلامعات يف فرنسا يوفرن  - 

. أقساطهن اجلامعية من خالل عملهن كمرافقات للرجال الذين يدفعون

 )املصدر السابق(

هذا كله غيض من فيض، وهو أمر ال يكاد خيفى عىل ذي لب من البرش، ولكن 

. ضارة وهذا النمط من احلياةمع كل هذا وذاك يسعى الساعون لتقمص هذه احل

وقد يكون فيهم من ينتمي إىل الدين احلنيف من اجلنسني، مل يفرق بني النافع 

ضار، واحلق والباطل، واملاء والرساب، وقع فريسة للتمويه والتلبيس، فعىل لوا

عواتق العقالء مجيعا مد يد اإلنقاذ إىل أمثال هؤالء املخدوعني املساكني، وإزاحة 

نبهار عن أعينهم، ليعودوا إىل رشدهم وصواهبم، فإن الباطل جيد سبيله إىل ستار اال

 .القلوب واألذهان يف غياب احلق واختفاء النور

 .اللهم أرنا احلق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطال وارزقنا اجتنابه
 

*** 
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 اعلم – وفقك اهللا –أخي القارئ الكريم 

أن اإلسالم دين منزل عىل النبي حممد بن 

عبد اهللا القريش صىل اهللا عليه وسلم من 

 صىل اهللا عليه  بهلدن حكيم خبري، فأقام

وسلم معامل احلق والعدالة واملساواة 

واحلرية يف األرض، وعرف هبا برش العامل 

 يف ظّاحلائر، وصان حقوق اإلنسان، وغل

حتريم الدماء واألموال واألعراض، وأكد 

عىل صون كرامة اإلنسان وشدد، مل يسبقه 

 .إىل بيان ذلك دين من أديان العامل أمجع

والذي يدرس تاريخ العرص اجلاهيل 

املظلم يعرف جيدا أن إنسان ذلك العرص 

املظلم كان جيهل معامل احلق والعدالة، 

ة والوئام واملساواة واحلرية، واألخوة واملحب

ما هي حقوق : متاما، وكان ال يعرف

 وكان ،اإلنسان، وما هي العدالة االجتامعية

يعيش خائفا مذعورا مهضوم احلقوق، 

مسلوب احلرية، منتهك احلرمة، ال يتمتع 

ُبالعيش الريض الكريم احلر، وكان ال تصان 

دماؤه وأمواله وأعراضه، وكان تنتهك 

 بفضله حرماته، واإلسالم هو الدين الذي

متتع اإلنسان بكافة احلقوق واحلريات، 

 .ونعم باحلياة الطيبة، والعيش السعيد

 عىل –إذا قرأت السرية النبوية الرشيفة 
صاحبها أفضل الصلوات وأزكى التحيات 

 يف كتب السرية واحلديث رأيت أن النبي –
حممدا صىل اهللا عليه وسلم أول إنسان عظيم 

امة اإلنسان، يف تاريخ اإلنسان كله صان كر
وصان حقوقه قوال وعمال، وأكد عىل 

الدماء واألموال واألعراض وشدد، حتريم 
وهنى عن انتهاك حرمة اإلنسان، وأمر بإيتاء 
كل ذي حق حقه، وخري دليل عىل ذلك أنه 
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ّصىل اهللا عليه وسلم بني حقوق اإلنسان يف 
أعظم املحافل يف خطبته يوم حجة الوداع، 

م عن جابر بن ثبت يف صحيح مسلكام 
اهللا أن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم عبد

إن دماءكم ": قال يف خطبته يومئذ
وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، 
يف شهركم هذا، يف بلدكم هذا، أال كل يشء 
من أمر اجلاهلية حتت قدمي موضوع، 
ودماء اجلاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع 

احلارث كان من دمائنا دم ابن ربيعة بن 
مسرتضعا يف بني سعد فقتلته هذيل، وربا 
اجلاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربا عباس 
بن عبد املطلب فإنه موضوع كله، فاتقوا اهللا 
يف النساء، فإنكم أخذمتوهن بأمان اهللا، 
واستحللتم فروجهن بكلمة اهللا، ولكم 
عليهن أن ال يوطئن فرشكم أحد تكرهونه، 

هن رضبا غري فإن فعلن ذلك فارضبو
مربح، وهلن عليكم رزقهن وكسوهتن 

 .احلديث) ... ١(باملعروف 

                                                
 .رواه مسلم، باب حجة النبي صىل اهللا عليه وسلم) 1(

عرفت هبذا تعظيم حقوق اإلنسان 

ّالتي بينها الرسول صىل اهللا عليه وسلم 
ه األجلة ــتـابـن صحـر مـم الغفيـام اجلـأم

 يف خطبته اجلامعة – ريض اهللا عنهم –

 .الشاملة يوم حجة الوداع

ر فيام ييل بعض وإين أود اآلن أن أذك

حقوق اإلنسان باالختصار مستمدا من 

نصوص الكتاب والسنة لتعرف بذلك جيدا 

عناية دين اإلسالم احلنيف بحقوقه، 

 .وصيانة كرامته الشديدة

 

إذا قرأت الكتاب والسنة ! أخي يف اهللا

باجلار، رأيت أن اهللا عز وجل أمر بالوصاة 

 واإلحسان إليه يف كتابه املبني ومراعاة حقوقه،

واعبدوا اهللا وال ترشكوا به شيئا، {: قائال

وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى 

واملساكني واجلار ذي القربى واجلار اجلنب 

سورة  (}والصاحب باجلنب وابن السبيل

 ).٣٦: النساء

ترشد هذه اآلية إىل مراعاة حقوق 

أما إذا و. اجلار، وحسن صحبته وعرشته



    

 ١٠

١٠  

قرأت السرية النبوية يف كتب السرية 

واحلديث رأيت أن النبي حممدا صىل اهللا 

عليه وسلم حث أصحابه وأنصاره ريض 

اهللا عنهم عىل مراعاة حقوق اجلار كثريا، 

وأوىص بحسن صحبته وعرشته، وصون 

ّكرامته، ورأيت أنه بني حقوقه أحسن بيان، 
ّوعظم أمره وفخم شأنه كام يتجىل ذلك 

 :اضحا جليا من توجيهاته الكريمة التاليةو

أوىص الرسول صىل اهللا عليه وسلم 
بحسن صحبة وعرشة اجلار، فعن أيب رشيح 

: اخلزاعي أن النبي صىل اهللا عليه وسلم قال
من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليحسن "

 .احلديث) .. ١ ("إىل جاره
وأخرب صىل اهللا عليه وسلم أن الذي 

لقول أو الفعل ال يدخل يؤذي جاره با
اجلنة، فعن أيب هريرة أن رسول اهللا صىل اهللا 

ال يدخل اجلنة من ال ": عليه وسلم قال
 )٢. ("يأمن جاره بوائقه

                                                
رواه مسلم، كتاب اإليامن، باب احلث عىل إكرام  ) 1(

 .الضيف الخواجلار 
 رواه مسلم، كتاب اإليامن، باب بيان حتريم إيذاء  ) 2(

  .اجلار

ّوحرم الرسول صىل اهللا عليه وسلم إيذاء 
اجلار مسلام كان أو مرشكا، هيوديا كان أو 

نرصانيا، أو من أي دين كان، بالقول أو الفعل، 

يرة قال قال رسول اهللا صىل اهللا فعن أيب هر

من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر ": عليه وسلم

 .احلديث) .. ٣ ("فال يؤذي جاره

وأخرب صىل اهللا عليه وسلم أن من حق 

ُاجلار أن يصان عرض امرأته كام ثبت يف 
سألت : صحيح مسلم عن عبد اهللا قال

رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم أي الذنب 

أن جتعل هللا ندا وهو : ؟ قالأعظم عند اهللا

: إن ذلك لعظيم، قال: قلت له: خلقك، قال

ثم أن تقتل ولدك خمافة : ثم أي؟ قال: قلت

أن : ثم أي؟ قال: قلت: أن يطعم معك، قال

 ).٤("تزاين حليلة جارك

ويتجىل تعظيم حق اجلار عىل اجلار 

واضحا يف أكمل صورته يف التوجيه النبوي 

                                                
رواه مسلم، كتاب اإليامن، باب احلث عىل إكرام   ) 3(

 .الخ... اجلار والضيف 

كتاب اإليامن، باب بيان كون الرشك باهللا أقبح ) 4(

 .الذنوب وبيان أعظمها بعده



  

 ١١

 اإلسالم دين صان حقوق اإلنسان ١١

 :د بن سعد قالعن حمم: الكريم اآليت

سمعت :  أبا ظبية الكالعي قالسمعت

سأل رسول اهللا : املقداد بن األسود يقول

صىل اهللا عليه وسلم أصحابه عن الزنا؟ 

ألن : حرام، حرمه اهللا ورسوله، فقال: قالوا

من أن يزين الرجل بعرش نسوة، أيرس عليه 

: الرسقة، قالوامرأة جاره، وسأهلم عن ايزين ب

ألن :  عز وجل ورسوله، فقالحرام حرمه اهللا

رس عليه من أن يرسق من عرشة أهل أبيات أي

 )١(.يرسق من بيت جاره

وأرشد الرسول صىل اهللا عليه وسلم 

أصحابه ريض اهللا عنهم إىل اإلهداء إىل 

: أقرب اجلارين بابا، فعن عائشة، قالت

إن يل جارين، فإىل أهيام ! قلت يا رسول اهللا

 ).٢ ("باباإىل أقرهبام : أهدي؟ قال

وتبدأ اهلدية باجلار األقرب قبل األبعد 

وال يبدأ ": ملا ثبت يف حديث أيب هريرة قال

                                                
، باب حق اجلار ٥٦فرد للبخاري األدب امل) 1(

 .صحيح سند احلديث:  وقال األلباين.١٠٣ح

، باب حق ٣٣اب األدب، ، كت٧٨: البخاري يف) 2(

 .اجلوار يف قرب األبواب

بجاره األقىص قبل األدنى، ولكن يبدأ 

 ).٣ ("باألدنى قبل األقىص
وأخرب الرسول صىل اهللا عليه وسلم أن 
من حق اجلار أن ال يغلق املرء بابه دون 

عمر حاجة جاره، فيمنع معروفه، فعن ابن 
لقد أتى علينا زمان، أو قال حني، وما : قال

أحد أحق بديناره ودرمهه من أخيه املسلم، 
ثم اآلن الدينار والدرهم أحب إىل أحدنا 

سمعت النبي صىل اهللا . من أخيه املسلم
كم من جار متعلق ": عليه وسلم يقول

هذا أغلق ! يا رب: بجاره يوم القيامة، يقول
 ).٤( "بابه دوين، فمنع معروفه

وأخرب صىل اهللا عليه وسلم أن الذي 
يشبع وجاره جائع ليس بمؤمن، فعن ابن 

سمعت النبي : عباس خيرب ابن الزبري يقول
ليس املؤمن ": صىل اهللا عليه وسلم يقول

 ).٥ ("الذي يشبع وجاره جائع
                                                

، باب األدنى فاألدنى من ٥٩األدب املفرد ) 3(

 .١١٠ ح ،اجلريان

، باب من أغلق الباب عىل ٦٠األدب املفرد ) 4(

 .١١١ ح ،اجلار

، باب ال يشبع دون جاره ٦١فرد األدب امل) 5(

 .١١٢ح



    

 ١٢

١٢  

وجتد الرسول صىل اهللا عليه وسلم أنه 
أوىص أبا ذر ريض اهللا عنه أن يكثر ماء إذا 

رقة، ثم يقسمه يف اجلريان، فعن أيب صنع م
أوصاين خلييل صىل اهللا عليه ": ذر قال

أسمع وأطيع ولو لعبد جمدع : وسلم بثالث
األطراف، وإذا صنعت مرقة فأكثر ماءها ثم 

نظر أهل بيت من جريانك فأصبهم منه ا
 .احلديث) ... ١ ("بمعروف

 اهللا عليه وهكذا جتد الرسول صىل
وسلم أنه أخرب أن من حق اجلار أن تصان 
كرامة اجلار، فال ينبغي ألحد أن يأخذ مال 
جاره إال بإذنه، ويسفك دمه، وينتهك 
حرمته، وينال من عرضه، فقد أكد صىل اهللا 
عليه وسلم عىل غلظ حتريم الدماء 

فإن ": واألموال واألعراض وشدد قائال
 أحسبه وال: دماءكم وأموالكم، قال حممد

وأعراضكم حرام عليكم كحرمة ": قال
يومكم هذا، يف بلدكم هذا، يف شهركم 

 .احلديث) ... ٢ ("هذا

                                                
 ح ،، كتاب الرب والصلة واآلداب٤٥: مسلم يف) 1(

 .١٤٣ و ١٤٢
رواه مسلم، باب تغليظ حتريم الدماء واألعراض ) 2(

 .واألموال

ّوحرم الرسول صىل اهللا عليه وسلم 
عىل املرء أن يظلم أخاه املسلم، وخيذله، 
وحيتقره، وينتهك حرمته كام ثبت يف صحيح 

قال رسول اهللا : مسلم عن أيب هريرة قال
ال حتاسدوا وال ": سلمصىل اهللا عليه و

تناجشوا وال تباغضوا وال تدابروا وال يبع 
بعضكم عىل بيع بعض، وكونوا عباد اهللا 
إخوانا، املسلم أخو املسلم، ال يظلمه وال 
خيذله وال حيقره، التقوى ههنا ويشري إىل 
صدره ثالث مرار، بحسب امرء من الرش 
أن حيقر أخاه املسلم، كل املسلم عىل املسلم 

 ).٣ (" دمه وماله وعرضهحرام
يرشد هذا التوجيه النبوي الكريم 
املتقدم إىل أن املرء ينبغي له أن يعني أخاه 
املسلم يف دفع ظامل إذا استعان به، وأن ال 
يستصغره ويستقله، وأن ال يغدر بعهده، 
وال ينقض أمانه، وال يأخذ ماله، وال يسفك 

 .دمه، وال ينال من عرضه
 اهللا عليه وجتد كذلك الرسول صىل

وسلم أنه أخرب أن من حق اجلار أن ال يؤذي 

                                                
رواه مسلم، باب حتريم ظلم املسلم وخذله ) 3(

 .واحتقاره ودمه وماله وعرضه



  

 ١٣

 اإلسالم دين صان حقوق اإلنسان ١٣

املرء جاره ال بالقول وال بالفعل، ويمسك 
عنه الرش، وحيب له ما حيب لنفسه من 
اخلري، ويكره له ما يكره لنفسه كام يف 
احلديث عن أيب حييى موىل جعدة بن هبرية 

قيل للنبي : سمعت أبا هريرة يقول: قال
إن فالنة ! ا رسول اهللاصىل اهللا عليه وسلم ي

تقوم الليل وتصوم النهار، وتفعل وتصدق، 
وتؤذي جرياهنا بلساهنا، فقال رسول اهللا 

 هي من "ال خري فيها": صىل اهللا عليه وسلم
وفالنة تصيل املكتوبة، : أهل النار، قالوا

وتصدق بأثواب وال تؤذي أحدا، فقال 
هي من : رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم

 )١. (أهل اجلنة
وقال الرسول صىل اهللا عليه وسلم 

وال تؤذي ": المرأته عائشة ريض اهللا عنها
 ).٢ ("ِجارك يف شاته

دل احلديثان الرشيفان املتقدمان عىل اجتناب 
  .إيذاء اجلار والكف عنه الرش داللة واضحة

وقد نفى صىل اهللا عليه وسلم اإليامن 
عمن مل يأمن جاره رشوره كام يف احلديث 

                                                
 .١١٩، باب ال يؤذي جاره ح ٦٦األدب املفرد ) 1(

 .١٢٠، باب ال يؤذي جاره ح ٦٦األدب املفرد ) 2(

 رشيح أن النبي صىل اهللا عليه وسلم عن أيب
واهللا ال يؤمن، واهللا ال يؤمن، واهللا ال ": قال

الذي : قال! ومن يا رسول اهللا: يؤمن، قيل
 ).٣ ("ال يأمن جاره بوائقه

ينبئ هذا احلديث الرشيف عن عظم 
 .رضاره من الكبائرإن أحق اجلار، و

وأخرب الرسول صىل اهللا عليه وسلم أن 
 جار له حق وهو املرشك، له اجلريان ثالثة،

حق اجلوار، وجار له حقان، وهو املسلم، له 
 ةحق اجلوار وحق اإلسالم، وجار له ثالث

حقوق، وهو مسلم، له رحم، له حق اجلوار 
وحق اإلسالم والرحم، كام يف حديث 
مرفوع أخرجه الطرباين عن حديث جابر 

اجلريان ثالثة، جار له حق وهو : رفعه
جلوار، وجار له حقان وهو املرشك، له حق ا

املسلم، له حق اجلوار وحق اإلسالم، وجار 
 حقوق وهو مسلم، له رحم، له حق ةله ثالث

 .الرحمحق اجلوار وحق اإلسالم و
وحرم الرسول صىل اهللا عليه وسلم 
ظلم اجلار وقهره، وأخرب أن الذي جيور 
جاره هيلك، كام يف احلديث عن ثوبان 

                                                
 .يأمن جاره بوائقهرواه البخاري، باب إثم من ال ) 3(



    

 ١٤

١٤  

ان فوق ثالثة ما من رجلني يتصارم: يقول
أيام، فيهلك أحدمها، فامتا ومها عىل ذلك 
من املصارمة، إال هلكا مجيعا، وما من جار 
يظلم جاره ويقهره، حتى حيمله ذلك عىل 

 )١. (أن خيرج من منزله إال هلك
إنك إذا قرأت سرية ! أخي يف اهللا

الصحابة ريض اهللا عنهم رأيت أهنم كيف 
  غري منصانوا حقوق اجلار ولو كان

 .ده، وأدوا إليه أماناتهواملسلمني، ورعوا عه
فهذا عبد اهللا بن عمرو ريض اهللا عنه 
أمر غالمه ملا ذبحت له شاة أن هيدي منها 

 أخرجه البخاري يف األدب ،جلاره اليهودي
كنت عند عبد اهللا بن : ن جماهد قالعاملفرد 

يا ": عمرو، وغالمه يسلخ شاة، فقال
ا اليهودي، إذا فرغت فابدأ بجارن! غالم

اليهودي؟ أصلحك : فقال رجل من القوم
سمعت النبي صىل اهللا عليه وسلم : اهللا، قال

ر حتى خشينا أو رؤينا أنه ايويص باجل
 )٢. ("سيورثه

                                                
، باب من آذى جاره حتى ٦٩األدب املفرد ) 1(

 .١٢٧ ح ،خيرج

 .١٢٨ باب جار اليهودي ح ٧٠) 2(

هذا، وكذلك جتد أمثلة ونظائر كثرية 
إلحسان الصحابة ريض اهللا عنهم إىل اجلار 

 .حفظتها كتب السرية واحلديث
ضعها وكذلك من احلقوق التي و

اإلسالم للجار، وأمر اإلنسان بوفائها 
ورعايتها أن ينصحه إذا استنصح، ويقرضه 
إذا استقرض، وجييبه إذا دعا، ويتبع جنازته 
إذا مات، ويعوده إذا مرض، ويسلم عليه 
إذا لقيه، ويعزيه إذا أصابته مصيبة، وهينئه 
إذا أصابه أمر سار، ويشاطره الغم إذا أصابه 

ا غاب، وحيب له ما رش، وحيفظ أهله إذ
حيب لنفسه، ومن اخلري، ويكره له ما يكره 
لنفسه، وال يبول وال يتغوط قرب جداره، 
وال جيمع الزباالت والكناسات يف فنائه 
وساحته، وال يرمي اجليفات وقشور 

 .الفواكه أمام بيته
هذا، وورد يف حقوق اجلار توجيهات 
إسالمية سامية كثرية عدا ما ذكر أعاله، 

أمر اإلسالم املرء بوفائها ورعايتها، التي 
ليعيش اإلنسان آمنا هادئا مطمئنا، وحييى 

 .حياة طيبة
*** 



  

 ١٥

 القواعد املثىل يف صياغة ختريج احلديث ١٥

 
 

 
 

 َّعبدالصبور أبو بكر. د
 عضو هيئة التدريس باجلامعة السلفية، بنارس

َّاحلمد هللا رب العاملني، والصالة  ِّ
ّوالسالم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه  َِّّ

 :ّأمجعني، أما بعد
ٌفهذه نبذة يسرية عن القواعد املثىل  ٌَ
يف صياغة ختريج احلديث، وقبل 

َيستحسن َاخلوض يف املقصود ذكر  ُ
ّبعض األمور املتعلقة بالتخريج، فأقول  ِّ

 :مستعينًا باهللا

 خ، ( مأخوذ من مادة

ّواخلروج ضد الدخول، وهذه ) ر، ج ُّ

ْتدل عىل معنيني املادة ّالظهور : ّاألول :َ

أبرز : والربوز، فمعنى أخرج

 .)١(ّاختالف اللونني: ّوالثاين.وأظهر

                                                
، )١/٤٤٣(مجهرة اللغة البن دريد : انظر )١(

، )٢/١٧٥(ومعجم مقاييس اللغة البن فارس 
 ).٤٣٢: ص(والكليات للكفوي 

  عزو احلديث 
ّمصادره األصلية وبيان درجته عند  إىل

 .احلاجة
:  أي"ثعزو احلدي"واملراد بـ

 توثيق احلديث وداللته عىل مواضعه
َباستخدام أحد الصيغ  وإحالته إليها ِّ

َأخرج، وخرج، وروى: ّالثالث ّ. 
:  أي"ّمصادره األصلية": ومعنى

ِّاملصادر التي ذكر فيها مؤلفوها احلديث  ّ

ّعن طريق التلقي عن  املراد خترجيه

ِّفغاية املخرج هو . شيوخهم بأسانيدهم ُ

ُكل كتاب خ ٍ ِّرج فيه احلديث املطلوب ُّ
ٍبإسناد املؤلف سواء بإسناد ً ٍعال أو  ِّ

 .ٍنازل
ال :  أي"عند احلاجة": واملراد بـ

َّيلزم عىل املخرج أن ينص عىل درجة  ِّ
ّكل ما خيرجه؛ بل حيكم عىل احلديث إذا  ِّ



    

 ١٦

١٦  

إذا : ما اقتضت احلاجة لذلك، فمثال
َّكان احلديث يف الصحيحني أو أحدمها 

ٌهذاحديث صحيح، :  يقولفال حيتاج أن ٌ

هنا ِّولكن إذا كان يف غري الصحيحني ف
 .حيتاج إىل بيان درجة احلديث

    

 

َإن الباحث بعزوه احلديث إىل  ّ

ّبطون الكتب كأنه ُ أبرزه للنّاس، فذلك  ُ
هو اإلخراج واإلظهار واإلبراز وهو 

َّيتطرق إىل ذكر ّاملعنى األول، وقد ال 
ِمجيع مصادر احلديث بل يكتفي بام 
ّيقتيض املقام، فكأنه ذكر بعض هذه 
املصادر، وترك بعضها اآلخر، وهو 

ُّاألصل الثاين يف املعنى اللغوي ّ)١(. 

 

ُلتخريج احلديث من بطون الكتب 
ّاحلديثية واملصادر األصلية طرق عدة،  ُ ُ َّ َّ

َّسناد، ومنها ما يتعلق َّمنها ما يتعلق باإل

ّباملتن، ومنها ما يتعلق بحال السند  َّ

                                                
يث واآلثار املدخل إىل ختريج احلد: انظر )١(

 ).١٥: ص(لعبدالصمد بن بكر آل عابد 

 وهي ترجع إىل ثالثة طرق. واملتن
ختريج احلديث بالنّظر إىل : رئيسة، هي

إسناده، وختريج احلديث بالنّظر إىل 
متنه، وختريج احلديث بالنّظر إىل حال 

 .السند واملتن
َّأما التخريج بالنظر إىل السند ّّ ّ ،

ُقد يذكر كامال، أو يذكر بعضه َّوالسند  ً
ّإما من أوله أو وسطه أو آخره؛ فيخرج  ّّ
ّاحلديث يف هذه احلالة إما بالرجوع إىل  ّ

َّاملرتبة عىل مسانيد  ِالكتب األصيلة
ّالصحابة أو عىل حروف املعجم وهي 
كتب املسانيد واملعاجم، كمسند أمحد، 
ّواملعجم الكبري للطرباين، وتاريخ بغداد 

 .ّالبغداديللخطيب 
ّأو بالرجوع إىل الكتب الفرعية  ّ
املساعدة كتحفة األرشاف بمعرفة 
ّاألطراف للمزي، وإحتاف املهرة من  ِّ

 .أطراف العرشة البن حجر
ّوأما التخريج بالنظر إىل املتن ّ ّ ،

ًواملتن قد يذكر بلفظه أو يكون مرويا 
ُباملعنى، وقد يذكر املتن كامال، أو يذكر  ً

ّ؛ فيخرج احلديث بعضه أو طرف منه
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ّإما بالرجوع إىل الكتب املفهرسة  ّ
أللفاظ احلديث، ككتاب املعجم املفهرس 
ّأللفاظ احلديث النبوي، وذلك بعد حتديد  َ

 ،ّ له أمهية،ّلفظ متميز من ألفاظ احلديث
 .أو ذو مدلول معنوي

َّأو بالرجوع إىل الكتب املرتبة عىل  ّ
ّاألبواب الفقهية كالصحيحني ُّ والسنن ،ّ

ُّاألربعة، وما ألف يف موضوع خاص كالزهد ٍ ٍ ِّ 
وذلك بعد حتديد ، وجزء رفع اليدين

 .ملتن احلديث أو األثر املوضوع العلمي
َّوإما بالرجوع إىل الكتب املرتبة ّ ّ 

ككتاب مجع  عىل أطراف احلديث
ّاجلوامع للسيوطي، وفردوس األخبار  ّ

وموسوعة أطراف احلديث  ّللديلمي
ّالنبوي لسعيد زغل ول، وذلك بعد َ

 أو معرفة أول لفظة من متن احلديث
 .ٍطرف منه

ّوينبغي االستعانة يف التخريج عن 
طريق املتن بكتب األبواب املفهرسة 
ّككتاب كنز العامل يف سنن األقوال 
ّواألفعال للمتقي اهلندي، وكتب 
ّالكشافات املوضوعية ككتاب مفتاح  ّ

ّكنوز السنة، وكتب التخاريج ككتاب  ُّ
ّلراية للزيلعي، وكتب الفهارس نصب ا َّ

ّاحلديثية ككتاب دليل القارئ إىل 
ّمواضع احلديث يف صحيح البخاري 
لعبد اهللا الغنيامن، وكذلك الفهارس 
ِّاحلديثية يف آخر كل كتاب، وبعد 

حصول الباحث عىل بغيته يف مثل هذه 
الكتب املساعدة يرجع إىل املصدر 

ّاألصيل ثم خيرجه من هناك، وال خير ج ّ
 .من هذه الكتب؛ ألهنا غري مسندة

ّوأما التخريج بالنظر إىل حال املتن  ّ ّ
فكأن يكون احلديث  ٌ وهذا قليلَّوالسند

ّمشتمال عىل سمة من السامت الظاهرة  ّ ً
ّعىل السند أو املتن مثل أن يكون 
ًاحلديث مشتهرا عىل ألسنة النّاس، 
َّفريجع إىل الكتب املؤلفة يف األحاديث 

ككتاب املقاصد احلسنة املشتهرة 
أو يكون فيه عالمة من  ّللسخاوي

عالمات الوضع واالختالق، فريجع 
إىل كتب املوضوعات ككتاب 
ّاملوضوعات البن اجلوزي، أو يكون 
احلديث قدسيا، فريجع إىل الكتب 
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ّاملؤلفة يف األحاديث القدسية ككتاب  َّ

ّاإلحتافات السنية يف األحاديث القدسية ّ 
، أو يكون احلديث املناويلعبدالرؤوف 

ًمسلسال فريجع إىل كتب املسلسالت 
ككتاب املناهل السلسلة يف األحاديث 

، أو  ملحمد عبد الباقي األيويباملسلسلة
ّيكون احلديث من رواية الراوي عن 
ِّأبيه عن جده فريجع إىل ما ألف فيه 

ِّككتاب من روى عن أبيه عن جده  ْ َ
ُلقاسم بن قطلوبغا، أونحو ذل ْ  .كُ

 ُويمكن أن يضاف إىل ذلك طريٌق
آخر، وهو ختريج احلديث باستخدام 

ّوالربجميات احلاسوبية،  احلاسوب اآليل ّ
ّواملكتبات اإللكرتونية، كاملكتبة 
ِالشاملة، وجوامع الكلم، وغريمها،  ّ

ّالتخريج يف العرص  ّوهو من أهم طرق
ّالتقني احلارض ّ. 

 

ُّالطرق ّال يمكن القول بأن هذه 

ّكلها مستقلة، أو ّأن الباحث إذا  َِّ

ُّاستخدم طريقا واحدا من هذه الطرق  ًً
عىل غرضه ومقصده، فسيحصل 

ّتحقق له االستقراء التام للتخريج، يو ّ َّ

بل قد حيتاج إىل استخدم أكثر من 
طريق، وقد حيتاج إىل استخدام مجيع 
ّهذه الطرق لكي حيصل له التتبع  ّ

 . ّلتامالكامل واالستقراء ا
ُّواألمر يف حتديد هذه الطرق 

ٍلتخريج حديث ما يرجع إىل النّص 

الذي أمام الباحث، فقد يكون املتن 
ًاحلديثي جمردا عن اإلسناد، وقد يكون  َّ

ُا باملعنى، وقد يذكر طرُف احلديث مروي
ِّفيحدد  ّمع بعض السند أو كامله

ًالباحث الطريق الذي يراه مناسبا  ّ

ص، وهنا تظهر لتخريج هذا النّ
شخصية الباحث، ونباهته، وذكاؤه، 

َّودقته ِ. 

     هي
طريقة ترتيب املعلومات وكيفية 
تدوينها بعد مجعها من املصادر، واختاذ 

القواعد  ّاإلجراءات السليمة وفَق
ٍوالضوابط للوصول إىل نتيجة سليمة ٍ ّ. 

   صياغة 
 ،يث هي ثمرة هذا القطافختريج احلد
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ّواجلهد الطويل الذي بذله الباحث يف  ّ

ّمجع طرق احلديث والفوائد احلديثية ُ ُ ،
ّوهي املرحلة النّهائية يف عملية 

وهي ختتلف بحسب طبيعة ، ّالتخريج
ًاحلديث، وهنا أيضا تظهر شخصية 
الباحث ومهارته، فينبغي له أن يبذل 
جهده الكامل يف صياغة احلديث كام 

ُّذله يف مجع الطرق كي يصل إىل نتيجة ب

ّصحيحة دقيقة متزنة؛ ألن التساهل فيه  ّّ

قد يوصله إىل نتيجة هزيلة ضعيفة، وقد 
ِّيشتت ذهن القارئ فال يستوعب 

 .ٍّاملعلومة بشكل ٍمريض
ّالصمد بن بكر آل  عبد. يقول د

ّإن كتابة النّصوص ": عابد حفظه اهللا

َّاحلديثية املخرجة، وإبرازها  للنّاس، هي ّ

ّالتعبري الصادق عن اجلهد الذي بذله  ّ ّ
الباحث يف ختريج احلديث أو األثر، 

وعن مدى حذقه وبراعته يف إظهار 

ّالفوائد احلديثية من خالل تلك الكتابة، 
مع الوصول إىل املراد واملأمول، 

واملقصد املنشود، وهو بيان موضع 

ّاحلديث يف مصادره األصلية مع بيان 
 .)١("حاله وحكمه

َّوجل من ألف يف أصول  هذا ُّْ َ
ّالتخريج ودراسة األسانيد مل يتطرق ّ– 

 إىل ذكر ضوابط صياغة -حسب علمي
ِالتخريج وقواعدها، وكيفية تدوين  ّ ّ

عىل إال  معلومات احلديث وطرقه
ّصورة جزئية خمترصة، مع أمهيتها 
ّالبالغة يف عملية التخريج، ولذا رأيت  ّ

ّأهم  -  يأيتفيام -من املناسب أن أذكر
 ّقواعد صياغة التخريج وضوابطها

 .باإلجياز

   

 

لصياغة ختريج احلديث، 
ومعلومات العزو ضوابط وقواعد 

 :ِّعدة، ومن أمهها
ًينبغي للباحث أن حيدد أوال  .١ ِّ

ّغرضه وغايته من التخريج، هل 
ِّهو ختريج موسع، أو متوسط أو  َّ

                                                
املدخل إىل ختريج احلديث واآلثار لعبد الصمد  )١(

 ).٩٩:ص(بن بكر آل عابد 



    

 ٢٠
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ُثم يسري عليه، ويستعان خمترص؟  ّ
يف حتديد الغرض واملقصد من 
ختريج احلديث بمعرفة طبيعة 

 .البحث، ونوع القارئ
 من  احلديثجيب أن يكون ختريج .٢

ّمصدر أصيل إال أن يتعذر الوقوف  ٍّ ٍ

ٍعليه فحينئذ خيرجه من مصدر  ِّ
 .ٍّفرعي

ختريج احلديث من مصدر  يمنع .٣
ٍمتأخر مع وجوده يف مصدر متقدم  ّ ٍ ّ

ّ لفائدة حديثية كأن يكون عند إال
أو  ِّاملتأخر زيادة لفظة يف املتن

ِّترصيح بالسامع ونحوها؛ فيخرجه  َّ
ّأوال من املصدر املتقدم ثم من  ّ ً ّ
ّاملتأخر مع التنبيه عىل تلك الفائدة، 

 أخرجه البخاري كذا: ًفيقول مثال
 .وأخرجه البيهقي بلفظه وزاد كذا

 ًوإذا وجد الباحث احلديث مثال
يف صحيح مسلم، فال ينبغي له أن 
ّخيرجه من مستخرج أيب عوانة إال 

ّلفائدة حديثية إسنادية أو متنية ّ  وإذا .ّ
 ،كان احلديث قد أخرجه أحد املصنِّفني

ْثم وجد من أخرجه من نفس طريقه َ ّ، 
ٍفال خيرجه من طريق املتأخر إال حلاجة  ّ

 :ٍأو رضورة
 أن يكون احلديث قد : مثاله

ّرزاق يف مصنَّفه أو مالك أخرجه عبدال ّ
ّأخرجه البخاري يف  ّثم وّيف موطئه،

ّصحيحه من طريق عبدالرزاق أو مالك  ّ
ّ بني خيارين إما  واحلالة هذهفالباحث

ّأن يكتفي بالبخاري وال يشري إىل 
ّعبدالرزاق أو مالك، وال يلزمه أن يبني  ّ
 ّأن البخاري قد أخرجه من طريقه

ريج ختّأحدمها، وهذا أوىل؛ ألن 
ّصحيح البخاري فيه كفاية احلديث من 

َفقد جاز البخاري القنطرة ّ. 
ًوإما أن يشري إليه كقوله مثال ّ :

أخرجه البخاري من طريق عبدالرزاق 
 . عن فالن ٍكذا- وهو يف مصنَّفه- 

  وإذا مل جيد احلديث عند
ِّاملتقدم يف كتبه، ووجده عند املتأخر  ِّ
ّالذي أخرجه من طريق ذلك املتقدم  ّ

ِّفهنا جيب عليه أن خيرجه من طريق 
ّاملتأخر ولو كان اإلسناد نازال؛ ألن يف  ً ِّ
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َّهذه الصورة حل كتاب املتأخر حمل  ّ ّ
إذا وجد : ّالكتاب األصيل، فمثال

ّاحلديث عند أيب داود السجستاين يف  ْ ِِّ

ّسننه، ووجده عند البيهقي قد أخرجه 
من طريق أيب داود بنفس اإلسناد 

نبغي له أن يعزوه إىل واللفظ، فال ي
ّالبيهقي بعد عزوه له أليب داود، ولكن 
ّلو دله أحد أن احلديث قد أخرجه  ّ

ّثم هو قد  إسحاق بن راهويه يف مسنده،
 ولكن وجده ،بحث فيه فلم جيده عنده

 وقد أخرجه من نفس ّعند البيهقي
ّطريق إسحاق فهنا جيب عليه أن خيرج 

ّحل حمل ألنه  ؛من كتاب البيهقي ّ

ًصدر األصيل، وصار مصدرا مستقال امل ِّ ً ّ
 . هذا احلديثيف ختريج

ّقدم الكتب الستة عىل غريها ُأن ت .٤ ّّ
 وكثرة تداوهلا، ،الشتهارها

صحيح : ّوتذكرمرتبة هكذا

ّالبخاري، فصحيح مسلم، فسنن 

سنن  ّثم ّأيب داود، فسنن الّرتمذي،

ّالنّسائي، ثم سنن ابن ماجه ّ. 

ّأن يرتب غري الكتب الستة .٥  حسب ّّ
يف ِّوفيات املؤلفني، وفائدته تظهر 

ِّمعرفة األصل والفرع، واملتقدم 
 .ِّواملتأخر

ُأن يقدم يف الرتتيب املصدر  .٦ ِ َّ
 احلديث ُّاحلديثي الذي أخرج
كان املراد بلفظه دون معناه إذا 

ختريج حديث بعينه، وإذا اتفقت 
ّاملصادر يف إخراج ذلك اللفظ 

 .فبعينه، فيختار الّرتتيب املعرو
َّأن يقدم يف الّرتتيب املصدر  .٧

ّاحلديثي إذا كان الغرض ختريج 
َّحديثه بعينه، فيقدم عىل غريه من 

 .املصادر
ّينبغي االكتفاء بالصحيحني إن  .٨

َوجد احلديث فيهام أو أحدمها إال  ِ ُ
ّلفائدة متنية أو إسنادية ّ. 

ّأن خيتار الباحث أفضل الطبعات  .٩ َ

 .للكتاب إن أمكن
وهام ِّأن ينبه عىل األ .١٠

واألخطاء الواردة يف بعض 
ُطبعات الكتب ّ أو الصادرة من ،ُ
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 ، أو الباحثني،ِّبعض املحققني
ٍّولكن بأدب جم، وبعبارة لطيفة، 
ُّوعىل سبيل اإلرشاد ال التنقص مع 

ّطلب االعتذار هلم، السيام إذا كان 
 .ِّالقائل أو املصنِّف من املتقدمني

 ،ّينبغي قيد الفوائد احلديثية .١١
 وإظهارها ،كات البديعةوالنّ

 ما تقتضيه مصلحة للقارئ
 .البحث

ّينبغي مراعاة الدقة يف  .١٢
: استعامل املصطلحات مثل

، "بنحوه"، و"مثله"، و"بلفظه"
ًمطوال"، و"بمعناه"و ، "بتاممه"، و"ّ
ًمفرقا"، و"ًخمترصا"و ، "زاد"، و"ّ
، "يف أثناء حديث"، و "بدون"و
، ونحوها "به" و"ذكر احلديث"و

 من هذه األلفاظ من ٍّملا لكل
دالالت خمتلفة؛ فمثال إذا وجد 
ًالباحث جانبا من حديثه الذي 
يريد خترجيه دون اجلانب اآلخر 

» ّإنام األعامل بالنّيات«كحديث 
ّأخرجه البخاري ": فيقول

، وإذا وجد النّصف "ًخمترصا
ّاألول من احلديث فقط دون 

أخرج ": فيقول مثال اآلخر
ه ّالبخاري صدره، أو شطر

، وإذا كان وجد نصفه "ّاألول
أخرج ": الثاين فقط فيقول

، وإذا "ّالبخاري شطره الثاين
َّاشتمل احلديث يف املصدر املخرج 
منه عىل زيادة يف أوله أو يف آخره 

أخرجه ": أو يف وسطه فيقول
ّالبخاري بزيادة يف آخره، أو يف 

، ثم يذكر هذه "أوله، أو يف وسطه
 . ّالزيادة

 ببيان مدار جيب االهتامم .١٣
اإلسناد، ومدار اإلسناد هو 
ّالراوي الذي تلتقي عنده أسانيد  ّ

ُ مهام تعددت طرقه ،ٍحديث ما ّ
ّخليل بن مرة البرصي"كـ ّ أيب "، و"ُ

 يف املثال اآليت يف "ّاملنيب العتكي
ّآخر البحث، وقد اهتم األئمة  ّ
بذكر مدار اإلسناد يف األحاديث؛ 

 - رمحه اهللا  - ّومنه قول البخاري 



  

 ٢٣

 القواعد املثىل يف صياغة ختريج احلديث ٢٣

ّالدين ": ُبعدما ذكر طرق حديث
فمدار هذا احلديث ": "النّصيحة

ّكله عىل متيم، ومل يصح عن أحد  ّ

 .)١("غري متيم
ّوسئل الدارقطني عن حديث ابن  ُُ ّ
ّعمر ريض اهللا عنهام، عن النّبي صىل اهللا  ّ

إذا نعس أحدكم يف ": ّعليه وسلم قال
ومدار ":  فقال يف مجلة جوابه"ّالصالة

 .)٢("ّ حممد بن إسحاقاحلديث عىل
ينبغي للباحث أن يرسم  .١٤

ُشجرة األسانيد والطرق؛ ليسهل  ُّ

 ومعرفة ،عليه حتديد مدار احلديث
ِّاملتقدم واملتأخر ّ واإلسناد العايل ،ِّ

ّ واملتابعات بنَوعيها التامة ،والنّازل ّ ْ َْ
والقارصة، وأوجه االتفاق 
واالختالف، وال يلزم أن يثبت رسم 

بحث، بل يكفي أن َّالشجرة يف ال
 .ّيستعني به وقت احلاجة ثم حيذف

َإذا كان قبل املدار من هو  .١٥
ّمتكلم فيه فالبد من ذكره، وبيان  ّ

                                                
 ).٢/٣٦(التاريخ األوسط  )١(
 ).٢٧٧٢ رقم١٢/٣٤٥(علل الدارقطني  )٢(

يعترب به أم ال  درجته، والنظر يف أنه
 يصلح لالعتبار؟

ّإذا كان قبل الراوي املدار  .١٦ ّ
ُّاختالف عىل أحد من الرواة، فال  ٍ

ّبد من دراسة هذا اخلالف، وبيان  ُ
 . ح فيهّالراج

جيب االهتامم بجمع مجيع  .١٧
 ،ُّالطرق واملتابعات ملتن احلديث
ّعمال بقول عيل بن املديني ّ ً :

ّالباب إذا مل جتمع طرقه مل يتبني "
 .)٣("خطؤه

ُّعند مجع الطرق واألسانيد  .١٨
ينبغي العناية بام جاء يف بعض 
ُّالطرق من تسمية املكنى، وحتديد 

َاملهمل، وعند صياغة  وتعيني َاملبهم
َالتخريج يذكر الراوي املهمل أو  ّ ّ

ً اعتامدا عىل ما جاء ،ّاملكنى بالتعيني
ُّرصحيا يف بعض تلك الطرق ً. 

َينبغي العناية بذكر صيغ  .١٩ ِ

ّالتحمل واألداء، سيام إذا كان يف  ُّ َّ
ّاإلسناد من وصَف بالتدليس ِ ُ َ. 

                                                
اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع للخطيب  )٣(

)٢/٢١٢.( 



    

 ٢٤

٢٤  

ّينبغي مراعاة الدقة يف  .٢٠ ِّ
من " و "عن فالن"استخدام كلمة 

، الختالف داللتهام؛ "طريق
ّفاألول يدل عىل الرواية املبارشة،  ّ ّ

ّوالثاين عىل الرواية بالواسطة ّ. 
ّينبغي مراعاة الدقة يف  .٢١

 و "ّأخرج وخرج"استخدام كلمة 
 ونحوها الختالف "ذكر، وروى"

ّداللتهام، فالنّوع األول يستخدم 
ّللمصدر األصيل، والثاين للمصدر 

 .ّالفرعي
بقواعد اإلمالء  د العنايةّيتأك .٢٢

احلديثة، وعالمات الوقف 
ٍوالّرتقيم، واختيار منهج واحد فيام 

ِّيكتب ويدون؛ ملا هلذه األمور من 
أثر عظيم يف فهم النّصوص ومراد 

 ،ُالقائل، وقد لوحظ قصور كبري
ّوثغرات كثرية لدى الطالب يف  ّ

 .هذا اجلانب
عند عزو احلديث إىل املصدر  .٢٣

 باسمه املخترص ينبغي االكتفاء
ما مل  ِّيف مؤلفه  وكذا األمر،املشهور

 أو ،َيكن املصدر غري مشهور
ُّاملؤلف فينَص عىل اسم الكتاب ُ ِّ، 

ًأو املؤلف كامال ِّ أو بام يميزه عن ،ِّ
أخرجه احلاكم : ًفيقال مثال غريه

يف مستدركه، وابن خزيمة يف 
صحيحه، وأمحد بن جعفر 

ّالقطيعي يف جزء األلف دينار َ، 
 ...وهكذا

أن تكون اإلحالة إىل الكتب  .٢٤

ّواجلزء والصفحة،  واألبواب،
ورقم احلديث يف احلاشية، وال 

ٌّيدخل عند الصياغة ما هو أجنبي ِّ ُ. 

جيب أال خيلط حديث  .٢٥

ٍّبحديث صحايب ٍّصحايب آخر يف  ِ

ّالتخريج إال لبيان االختالف عىل 

ٍّحديث كل صحايب  ّألن ٍراو ما؛ ِّ

ّتحدا يف اللفظ ولو كان م ٌّمستقل ً ّ

ِّأو املعنى، فيدرس حديث كل  ُ
ٍصحايب عىل حدة ٍّ. 

ُال يرشع يف ذكر شاهد  .٢٦
احلديث إال بعد االنتهاء من خترجيه 



  

 ٢٥

 القواعد املثىل يف صياغة ختريج احلديث ٢٥

ّكامال بمتابعاته التامة والقارصة،  ّ ً
ًوقد ال حيتاج إىل الشاهد أصال ّ ُ. 

 وتدوين ،ُّعند كتابة الطرق .٢٧
ّاملعلومات تقدم الطرق املامثلة، ثم  ُّ َّ ُ

ّتابعات، ثم الشواهدامل ّ. 
ّينبغي للباحث أن يكون جل  .٢٨ ُ

ْقصده احلكم عىل متن احلديث 
ِصحة وضعفا، وإذا مل يقدر عىل  ً ً ّ
ذلك فيحكم عىل اإلسناد، فيقول 

صحيح اإلسناد، أو ضعيف : ًمثال
 أو ،اإلسناد، أو إسناده ضعيف

إسناده صحيح، وجيعل يف حسبانه 
ّأنه ال يلزم من صحة اإلسناد أو 

ّه صحة احلديث أو ضعفه، ضعف
وإن كان الظاهر من قول الناقد 

َّ خلوه "صحيح اإلسناد": َاملعتمد
ّمن العلة، وممن جرى عىل احلكم  ّ ِ

ّهبذه الطريقة من األئمة ّالبزار يف : ّ
ّ، والطحاوي يف رشح )١(مسنده ّ

                                                
، ٣٤٩، ٣٣٢، ٨/٣٢٧(، )١/١٩٣: (انظر )١(

٣٧٣.( 

 ،)٣(، ومعاين اآلثار)٢(مشكل اآلثار
ّوالدارقطني يف سننه ، واحلاكم )٤(ّ

 .)٥(كهيف مستدر
عىل الباحث أن يدرس  .٢٩

ِّاإلسناد جيدا وفق قواعد املحدثني  ً ّ
قبل احلكم عىل احلديث، وال 
ِّيستعجل يف ذلك حتى ال يضعف 
ِّما حقه التصحيح، أو يصحح ما  ّ ّ

ٍحقه التضعيف؛ فاألمر جد خطري  ّ ِّ ّ

 .واملسؤولية عظيمة
ّأن يبني علة احلديث إذا كان  .٣٠

: ًضعيفا، وال يكتفي بقوله
ّ بل ال بد من بيان سبب ضعيف، ُ

ّالضعف والتعليل، وكذلك احلال  َّ
َيف الصحيح واحلسن ّ. 

ّعند ترمجة الراوي ينبغي  .٣١
االختصار يف ذلك حسب ما 

                                                
 ).١٣/٢٤٢(، )٧/٤٥٣(، )١٨، ٥/١٦: (انظر )٢(
 ).٢/٨٩(، )١/٣١٢: (انظر )٣(
، ٣/١٦(، )١٣٣، ٢/١٠٧(، )١/٣١٦: (انظر )٤(

١٤١.( 
، )١/١٣٨(، )٧٦، ٦٧، ١/٤٨: (انظر )٥(

)٣/١٩٧(، )٢٦٤، ١/٢١٠.( 



    

 ٢٦

٢٦  

يقتضيه املقام مع العناية ببيان 
ًدرجة الراوي توثيقا وجترحيا ً ّ. 

ِجيب االهتامم بنقل أحكام  .٣٢

ّمن خرج احلديث من األئمة  ّ ََ ْ
ِاملصنِّفني إن وج ُ  .دتْ

يتأكد العناية بنقل أقوال  .٣٣
ِّالنُّقاد واألئمة املتقدمني  وأهل ،ّ

العلم يف احلكم عىل احلديث إن 
وجدت، وليكن أمينًا يف نقلها؛ فال 

 أو ،يأخذ ما يوافقه ويرتك ما خيالفه
يأخذ بعض األقوال ويرتك 

 .األخرى املخالفة
جيب إرجاع الفضل إىل أهله،  .٣٤

 َوال ينسب الباحث قول أحد أو
ّحكمه إىل نفسه ليغرت به القارئ،  ْ ُ

ّأو يظهر أن هذا قوله ّ وأنه الذي ،ُ
 .ّتوصل إىل هذه النتيجة

عند وجود االختالف يف  .٣٥
ّطرق احلديث ينبغي اللجوء إىل  ُُ

 كأن يكون ،اجلمع بينها إن أمكن
 ،ّالوجهان أو األوجه كلها حمفوظة

ُّثم إىل الّرتجيح عند تعذر اجلمع،  ّ

االضطراب إذا ب ّثم إىل احلكم
ّتساوت الطرق املختلفة يف القوة  ُ ُّ ِ

ّوالصحة ّ. 
ًجيب أن يكون النقد عدال  .٣٦

 وبأدب ولطف، وأن حيرتم ،ًبنَّاء
الباحث آراء اآلخرين ولو كانت 
خمالفة، وال يسخر منهم، وال 
يستهزئ هبم؛ عمال بقول اهللا 

ْيا أهيا الذين آمنُوا كونوا  :تعاىل ْ َُّ ُ َ َُّ َِ
َ َ

َقوامني  ِ َّ َشهداء بالقسط وال  هللاَِِّ َ َِ ِْ ْ ِ َ ُ
َجيرمنَّكم شنَآن قوم عىل ََ ٍَ ْ َ ُ ْ َُ ِ ْأال تعدلوا  ْ ُ ِ ْ َ َّ َ

ْاعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا  ُ ْ ْ ْ َُّ ََّ َ ُ َِ َِ َ ُ ْ
َّاهللاَّ إن َاهللاَّ خبري بام تعملون  ِ ُ َ َْ َ ِ ٌِ َ}٨{ 

 )٨: املائدة(
ُّينبغي العناية بطبقات الرواة  .٣٧

َيف شيخ معني، ومعرفة م ن هو َّ
ِّأثبت النّاس فيه، ومن ضعف فيه،  ُ
ّمثل طبقات أصحاب الزهري، 
وفائدته تظهر عند الّرتجيح بني 
ّاألوجه املختلفة، وقد اهتم األئمة  ّ
ًالنُّقاد هبذه القاعدة اهتامما بالغا،  ً
ّومنه قول الدارقطني رمحه اهللا بعد  َ ّ



  

 ٢٧

 القواعد املثىل يف صياغة ختريج احلديث ٢٧

ُّأن ذكر اختالف الرواة يف حديث 
 اهللا عليه ّأيب قتادة أن رسول صىل

: احلديث.. وسلم دعا ألهل املدينة
 ويشبه أن يكون القول قول "

ّالليث، ومن تابعه؛ ألن الليث من  ّ

أثبت النّاس يف حديث سعيد 
 .)١("ّاملقربي، واهللا أعلم

ّوقال أبو حاتم الرازي يف حديث ّ :
: احلديث... من كان له ابنتان أو ثالثة 

ّرواه محاد بن سلمة، عن ثابت، عن "
ّعائشة، عن النّبي صىل اهللا عليه وسلم؛  ّ ّ

ّومحاد بن سلمة . ّوهو أشبه بالصواب
 .)٢("أثبت النّاس يف ثابت وعيل بن زيد

ينبغي تطبيق مصطلح  .٣٨
 ، وإعامل قواعده،احلديث

وتوظيف قرائن الرتجيح وقت 
 وبيان درجة ، وصياغته،ّالتخريج

احلديث، وإظهاره للقارئ حسب 
 .ما يقتضيه املقام

ِّفرق بني املتشددأن ي .٣٩ ّ، 
 واملتساهل عند احلكم ،واملعتدل

                                                
 ).١٠٣١ رقم٦/١٣٩(علل الدارقطني  )١(
 ).١٢١٢ رقم٤/١٢(علل ابن أيب حاتم  )٢(

 أو دراسة حال ،عىل احلديث
 ،ِّ وحتليل أقوال املعدلني،ّالراوي

وقد اشتهر  .ِّواملجرحني فيه
ُّبالتشدد أئمة من علامء احلديث، 
ّكأيب حاتم الرازي، وابن معني،  ّ
ّوالقطان، وابن حبان، وأيب احلسن  ّ

ِّاملتشدد ال ّواحلّق أن . ّابن القطان
ًيرتك قوله يف الرجال دائام، وال 
ُيؤخذ دائام، وإنام يرتك إذا خالف  ً

َّه مجهور األئمة، أو رد حديث َقول ّ
ّ وذكر السبب فبان لنا أنه ،ٍراو ما َ َ َ

ّمما ال يرد به الثقة، ويتشدد بعض  ّ ّ َُ
ٍاملعتدلني أحيانا يف راو ما؛ فال  ً

 .)٣(ِخيفى ذلك عىل الباحث املنْصف
َّ توثق معلومات الكتاب أن .٤٠

ً واسم مؤلفه كامال، ،بذكر اسمه ّ

ِّواسم املحقق إن وجد، وبيانات 

اسم النّارش، بلد النّرش، (النّرش 
، وتذكر )ّرقم الطبعة، وتارخيها

هذه املعلومات يف آخر البحث يف 

                                                
مقدمة حمقق ذكر من يعتمد قوله يف اجلرح  )٣(

 ).٣٠ص (والتعديل 



    

 ٢٨

٢٨  

: مثال ذلك. ثبت املصادر واملراجع
املسند لإلمام أمحد بن حنبل 

ّالشيباين، حتقيق فر ٍيق من الباحثني، ّ

ِّمؤسسة الرسالة، بريوت، : نرش
ّالطبعة الثانية، عام   .هـ١٤٢٨ّ

 
ّقال النّبي صىل اهللا عليه وسلم ّ ّ :

ِمن مل يوتر فليس منّا" ُ َ". 
هذا احلديث أخرجه ابن أيب 

َشيبة ْ ، )٢(َ، وإسحاق بن راهويه)١(َ
هم ّكل)٤(ُوأبو نعيم األصبهاين ،)٣(وأمحد

 .)٥(وكيع من طريق
ْوأخرجه ابن برشان من طريق )٦(ِ

ّإسحاق بن احلسن احلريب ْ َ عن إسحاق   )٧(َ
                                                

 ).٦٨٦١(املصنف  )١(
 ).٩٧ رقم١/١٥٧(املسند  )٢(
 ).٩٧١٧ رقم ١٥/٤٤٧(املسند  )٣(
 ).١٠/٢٦(احللية  )٤(
بضم -وكيع بن اجلراح بن مليح الرؤايس : هو )٥(

ثقة   أبو سفيان الكويف،-الراء ومهزة ثم مهملة
، مات يف آخر سنة ست أو أول سنة بدحافظ عا

. ع.سبع وتسعني ومائة، وله سبعون سنة
 ).٧٤٧١٤(التقريب 

 ).١٣٢٤ رقم١٩١: ص( اجلزء الثاين - األمايل )٦(
، روى عن إسحاق بن احلسن بن مرة احلريب: هو )٧(

أمحد بن إسحاق احلرضمي، وعنه أبوبكر 
. تويف سنة أربع وثامنني ومائتني ثقة،الشافعي،

ّاحلرضمي ََ ) وكيع، وإسحاق(كالمها  )٨(ْ
ّعن خليل بن مرة ُ ُ، عن معاوية بن )٩(َ

ّقرة قال رسول : ُ، عن أيب هريرة، قال)١٠(ُ
ّاهللا صىل اهللا عليه وسلم ِمن مل يوتر ": ّ ُ َ

 .ّللفظ ألمحدوا. "فليس منّا
فمدار اإلسناد عىل خليل بن مرة، 

 .وهو ضعيف
ّومعاوية بن قرة مل يثبت سامعه من 

 .أيب هريرة ريض اهللا عنه
                                                           

 ٤١٤-٧/٤١٣(تاريخ بغداد : انظر
 ).١٣/٤١٠(، وسري األعالم )٣٣٦٩رقم

ِكذا يف مطبوعة أمايل ابن برشان، والذي يظهر أنه  )٨(

أمحد بن إسحاق احلرضمي، ألنه الذي يروي 
عن خليل بن مرة، وعنه إسحاق احلريب، وأمحد 

 بن أمحد بن إسحاق بن زيد: هوبن إسحاق 
، أبو إسحاق اهللا بن أيب إسحاق احلرضميعبد

، من التاسعة، مات سنة ثقة كان حيفظالبرصي، 
هتذيب : انظر. م د ت س. إحدى عرشة ومائتني

، وتقريب )٨ رقم٢٦٤-١/٢٦٣(الكامل 
 ).٧(التهذيب 

َاخلليل بن مرة الضبعي: هو )٩( بضم املعجمة وفتح - ُّ
، من ضعيف البرصي، نزل الرقة، -املوحدة
التقريب . ت. مات سنة ستني. السابعة

)١٧٦٧.( 
معاوية بن قرة بن إياس املزين، أبو إياس : هو )١٠(

، من الثالثة، مات سنة ثالث ثقة عامل ّالبرصي،
. ع. عرشة ومائة وهو ابن ست وسبعني سنة

 ).٦٧٦٩(التقريب 



  

 ٢٩

 القواعد املثىل يف صياغة ختريج احلديث ٢٩

َقال الزيلعي ْ ٌوهو منقطع، قال ": َّ
َّمل يسمع معاوية بن قرة من أيب : أمحد ُ ْ

ّهريرة شيئا، وال لقيه، واخلليل بن مرة  ُ ً ُ
َّضعفه حييى، والنّسائي، وقال 

 .)١("منكر احلديث: ّبخاريال
وهذا ضعيٌف ": ِّوقال ابن امللقن

ّومنقطع؛ فإن اخلليل بن مرة وهاه حييى  ٌ
منكر : ّوقال البخاري. والنسائي

ْومعاوية بن قرة مل يسمع من . احلديث َّ ُ
َأيب هريرة وال لقيه، كام قاله اإلمام  ِ َ

 .)٢("أمحد
ُحديث أيب هريرة ": وقال األثرم

 .)٣("ليس بالقوي
حديث ": ّوقال ابن عبداهلادي

ٌمعاوية بن قرة عن أيب هريرة منقطع،  ُ َّ ُ
َّمل يسمع معاوية بن قرة من : قال أمحد ُ ْ

 .)٤("ُأيب هريرة وال لقيه
َوتبعهم يف إعالله باالنقطاع ِ ابن : َ

 .)٥(حجر

                                                
 ).٢/١١٣( نصب الراية )١(
 ).٣٤٩/ ٤( البدر املنري )٢(
 ).٩٤: ص(ناسخ احلديث ومنسوخه  )٣(
 ).٢/٤٠٨(تنقيح التحقيق  )٤(
 ).٥٤٠ رقم ٢/٤٥(التلخيص احلبري : انظر )٥(

فاإلسناد ضعيٌف؛ لضعف اخلليل 
َّبن مرة، ولالنقطاع بني معاوية بن قرة  ّ ُُ

ْوأيب هريرة َ  . ريض اهللاُ عنهُ

 

، )٧(ّ، واملروزي)٦(أخرجه أبوداود
ّوالدواليب ّ، والطحاوي)٨(ّ  ،)١٠(، واحلاكم)٩(ّ
ّ كلهم من )١٢(، واخلطيب)١١(ّوالبيهقي

طرق عن أيب املنيب عبيداهللا بن عبداهللا 
ّالعتكي، عن عبداهللا بن بريدة، عن أبيه 

 صىل اهللا عليه سمعت رسول اهللا: قال
، فمن مل يوتر «: وسلم يقول ْالوتر حقٌّ َ ُِ ُ ْ َْ َ َ ْْ ِ

، فمن مل يوتر  ْفليس منَّا، الوتر حقٌّ َ ُِ ُِ ْ َ َ ْْ َ َ ْ َ َْ ِ

، فمن مل يوتر  ْفليس منَّا، الوتر حقٌّ َ ُِ ُِ ْ َ َ ْْ َ َ ْ َ َْ ِ

ِفليس منَّا َ ْ َ  .هذا لفظ أيب داود» َ
فاإلسناد يدور عىل أيب املنيب 

ّالعتكي، وقد تكلم ّ فيه احلفاظ، فضعفه ّ ّ

                                                
السنن، باب تفريع أبواب الوتر، باب فيمن مل  )٦(

 ).١٤١٩ رقم٢/٦٢(يوتر 
 ).٢٦٨: ص(الليل  قيام خمترص )٧(
 ).١٨٦٨ رقم٣/١٠٦٤(الكنى واألسامء  )٨(
 ).١٣٤٣ رقم٣٧٣/ ٣(اآلثار  مشكل رشح )٩(
 ).١١٤٦ رقم١/٤٤٨(املستدرك  )١٠(
 ).١٤١٣ رقم٢/٢١٨(اخلالفيات  )١١(
 ).٤١٨: ص(الكفاية يف علم الرواية  )١٢(



    

 ٣٠

٣٠  

، )١("عنده مناكري": ّالبخاري وقال
ّزرعة الرازيوأبو ، )٣(ّ، والنّسائي)٢(ّ

، )٤("ال يتابع عليه": ّوالعقييل وقال
ّ، ووثقه )٥("ّال حيتج به": ّوالبيهقي وقال

هو ": ، وقال أبو حاتم)٦(ابن معني
: ّ، وقال ابن عدي)٧("صالح احلديث

 . )٨("ال بأس به"
ّر أنه ضعيف، ملا فرس ابن ّوالظاه

ينفرد عن ": ّحبان سبب ضعفه فقال
ِّالثقات باألشياء املقلوبات، جيب جمانبة 

ِّما ينفرد به، واالعتبار بام يوافق الثقات  ُ
 .)٩("دون االحتجاج به

ّوقد تفرد هنا برواية هذا احلديث 
 .عن عبداهللا بن بريدة

                                                
 ).١٢٤٥ رقم٥/٣٨٨( التاريخ الكبري )١(
 ).١٩٠ رقم٢/٦٣٣(الضعفاء أليب زرعة  )٢(
 ).٣٥١ رقم٦٥: ص(الضعفاء واملرتوكون  )٣(
 ).١١٠٣ رقم٣/١٢١(ضعفاء العقييل  )٤(
 ).٢/٢١٨( اخلالفيات )٥(
 ١٣٧: ص( رواية الدارمي –تاريخ ابن معني  )٦(

 ).٤٥٧رقم
 ).١٥٢٩ رقم٥/٣٢٢(اجلرح والتعديل  )٧(
 ).١١٦١ رقم٥/٥٣٢(الكامل يف الضعفاء  )٨(
 ).٦١٠ رقم ٢/٦٤( املجروحني )٩(

املنيب د به أبوّيتفر":  ّقال البيهقي
 .)١٠("ّالعتكي

ّولني ابن حجر سند أيب داود من 
ّ، وضعفه )١١(أجل أيب املنيب العتكي

 .)١٢(ّاأللباين
، وابن )١٣(ّواحلديث ضعفه النّووي

، )١٥(ّ، واأللباين)١٤(اجلوزي
، )١٧(ّ، وصححه احلاكم)١٦(ّواملباركفوري

 .)١٨(ّوحسنه شعيب األرناؤوط
ّ والذي يظهر أن احلديث ضعيٌف؛  ّ

ّ يصح، وإسناد ّألن إسناد أيب هريرة ال
 وهو ،ّأيب بريدة تفرد به أبو املنيب

 .واهللا أعلم. ضعيف
ّوصىل اهللا عىل نبينا حممد وعىل  ِّ له آّ

 *.وصحبه أمجعني

                                                
 ).٣/٤٤٩(معرفة السنن واآلثار  )١٠(
، وفتح الباري )٣٧٥ رقم١٧٠: ص( بلوغ املرام )١١(

)٢/٤٨٧.( 
 ).٤١٧ رقم٢/١٤٦( إرواء الغليل )١٢(
 ).١/٥٥٠( خالصة األحكام )١٣(
 ).١/٤٥١( العلل املتناهية )١٤(
 ).٢٥٦ رقم٢/٨١( األم –ضعيف أيب داود  )١٥(
 ).٤/٢٩١( مرعاة املفاتيح )١٦(
 ).١١٤٦ رقم١/٤٤٨( املستدرك )١٧(
 ).٢٣٠١٩ رقم ٣٨/١٢٨( حاشية مسند أمحد )١٨(



  

 ٣١

  .....دور املؤسسات االجتامعية واخلريية ٣١

 

  دور المؤسسات االجتماعية والخيرية
  يف احلفاظ على اجلماعة

 

 
 

تعترب املؤسسات االجتامعية واخلريية 
يف املجتمع بمثابة الدرع احلصينة التي 
حتمي املجتمع من الفرقة والشقاق، 
وتعمل عىل وأد الفتن ومواطن اخللل يف 
مهدها، وذلك من خالل تلمسها مواطن 
الضعف واخللل، وعملها عىل معاجلتها 
قبل استفحاهلا، ومن خالل تلمس 

فة وحماولة تلبيتها حاجات الفئات الضعي
قبل أن تتدهور أحواهلم ويضطروا 
الرتكاب املخالفات والتعدي عىل 
القوانني، وقد كانت هذه املؤسسات يف 
التاريخ اإلسالمي مفخرة لكل مسلم، بل 

ومن . ومفخرة لكل ذمي من غري املسلمني
أجل جتلية هذه الصورة املرشقة، نعرض 
ألشهر ثالث مؤسسات يف التاريخ 

مي، وهي مؤسسة الوقف، اإلسال
  . ومؤسسة الزكاة، ومؤسسة بيت املال

 

تعد األوقاف اإلسالمية من أبرز 
األدوات اخلريية التطوعية عىل مدار 
التاريخ اإلسالمي حتى وقتنا احلارض، 
والوقف مصدر هام ومورد مايل كبري 
للفقراء واملحتاجني، قال ابن حجر 

ة والتصدق باملنفعة الوقف منع بيع الرقب"
  ).١ ("عىل وجه خمصوص

والوقف مستحب "وقال ابن قدامة 
) ٢("عناه حتبيس األصل وتسبيل الثمرةوم

وحبس العني يكون بعدم الترصف فيها 
بالبيع أو الرهن أو اهلبة وغريها من 

  .الترصفات

                                                
دار املعرفة، :  ابن حجر، أمحد بن عيل، فتح الباري)(١

 .٣٨٠ / ٥هـ، ١٣٧٩بريوت، 
املغني، دار الفكر، : ابن قدامة، عبد اهللا بن أمحد )٢(

 .٣٤٨ / ٥، ١٤٠٥بريوت، 



    

 ٣٢

٣٢  

وقد رغب اإلسالم يف الوقف، 
وجعل له جزاء متميزا ال ينقطع بموت 

. بقاء أثره ودوام نفعهصاحبه، وذلك ل
وتعد األوقاف الكثرية واملتعددة يف 
املجتمعات اإلسالمية مفخرة للنظام 
اإلسالمي، حيث مل يرتك املسلمون عىل 
مر العصور حاجة من حاجات املجتمع 
إال وقف عليها اخلريون منهم جزءا من 
أمواهلم، فأصبح الفقراء واملحرومون ممن 

مي، يعيشون يف كنف املجتمع اإلسال
جيدون من التكايا املوقوفة ملجأ ومأوى 
يقيهم اجلوع والعري، ومن املستشفيات 

املوقوفة ما يعاجلون به ) البيامرستانات(
) السبل واألربطة(مرضاهم جمانا، ومن 

ما يعينهم عىل األسفار وقطع املفاوز 
والقفار، وقد كانت هذه اخلريات واملنافع 

م متاحة للمسلمني ومن يعيش يف كنفه
من أهل الذمة ومن يدخل بالد املسلمني 

  ).١(بأمان من األمم األخرى 
قوله : ومن أدلة مرشوعية الوقف

لن تنالوا الرب حتى تنفقوا مما {: تعاىل
                                                

مشكلة الفقر وكيف عاجلها : القرضاوي، يوسف )١(
 .١٢٣، ١٩٨٠، ٤اإلسالم، مكتبة وهبة، القاهرة، ط 

وقد جاء يف ) ٩٢: آل عمران (}...حتبون 
سبب نزول اآلية أن أبا طلحة قال يا 

إن اهللا يقول لن تنالوا الرب "رسول اهللا 
 وإن أحب أموايل " حتبونحتى تنفقوا مما

وهي أرض مرتفعة يف املدينة (إيل بريحاء 
وإهنا صدقة هللا أرجو برها ) املنورة

وذخرها عند اهللا تعاىل، فضعها يا رسول 
اهللا حيث أراك اهللا فقال النبي صىل اهللا 

بخ بخ ذاك مال رابح ذاك "عليه وسلم 
مال رابح وقد سمعت وأنا أرى أن جتعلها 

قال أبو طلحة أفعل يا  ف"يف األقربني
 فقسمها أبو طلحة يف أقاربه ،رسول اهللا

 رواه البخاري ومسلم، "وبني عمه
أخرجه النووي يف باب فضل النفقة 
والصدقة عىل األقربني والزوج واألوالد 

كام ) ٢(والوالدين ولو كانوا مرشكني 
أخرجه البخاري يف باب إذا وقف أو 

  ).٣(أوىص ألقاربه 

                                                
صحيح مسلم : النووي، حييى بن رشف الدين )٢(

برشح النووي، املطبعة املرصية باألزهر، القاهرة، 
 .٨٤ / ٧هـ، ١٣٤٩

صحيح البخاري، : البخاري، حممد بن إسامعيل )٣(
 حتقيق ٣، ط ١٩٨٧ ابن كثري، بريوت، دار

 .١١٧ / ٣مصطفى البغا، 



  

 ٣٣

  .....دور املؤسسات االجتامعية واخلريية ٣٣

 اإليثاري، وتقديم إن إرساء السلوك
الثواب األخروي عىل املتعة الدنيوية، 
يسمو باملجتمع إىل مراتب عالية، بام يزيد 
من االستقرار واألمان، والتكافل 
والرتاحم، ويزيد يف جتسيد معنى اجلسد 
الواحد الذي إذا اشتكى منه عضو تداعى 

  .له سائر األعضاء باحلمى والسهر
رز إن تعدد جماالت الوقف يمثل أب

صور التكافل االجتامعي، ويعترب الدرع 
احلصينة ضد أي اختالالت أو فوىض 

  .اجتامعية واقتصادية وأمنية
فمن أبرز جماالت الوقف يف التاريخ 
اإلسالمي كان املجال الديني متمثال يف 
املساجد، واملجال التعليمي متمثال يف 
املدارس واجلامعات، واجلانب الصحي 

) البيامرستانات (متمثال يف املستشفيات
واجلانب العسكري متمثال يف أوقاف 

ففي املجال العسكري .. السالح واخليل 
وقفت األربطة عىل املجاهدين ليقيموا هبا 
وحيرسوا عن طريقها بالد اإلسالم من 
كل عدوان، ورصفت هلم منها النفقات 
الوافرة، وجهزوا بكل ما حيتاجون إليه من 

ها ذخرية وطعام ورشاب، ومن ريع
  .جهزوا باألسلحة واخليول والنبال

وقفت عىل : ويف املجال الديني
احلجيج بمكة وعىل الزوار باملدينة 
املساكن الكثرية واإلقامات العديدة 
تيسريا عىل الناس وعونا هلم عىل أداء 
شعائرهم التي خرجوا من ديارهم للقيام 
هبا، كام وقفت املساجد والتكايا امللحقة 

  .طق الدولة اإلسالميةهبا يف كافة منا
ويف املجال الرتبوي والتعليمي نجد 

الخ، .. الكتاتيب واملدارس واملكتبات 
وقد أقيم بجانب املساجد يف ديار اإلسالم 
مؤسسات وقفية تكفل جمانية التعليم 
أطلق عليها الكتاتيب، بحيث يوفر 
للطلبة كل ما حيتاجونه من ألواح وأقالم 

 فيها رزقا ، ويدفع للمعلمني...ومداد 
يكفيهم حاجاهتم كي ينقطعوا لرعاية 

  ...األطفال 
كام انترشت املدارس يف أطراف 
الدولة اإلسالمية، وبلغ عدد املدارس يف 
دمشق وحدها أوائل القرن السابع اهلجري 
أربع مائة مدرسة موقوفة، كان يؤمها 



    

 ٣٤
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الفقراء واألغنياء معا، وبلغ عدد املدارس 
  .درسةببيت املقدس نحو سبعني م

ويف املجال العلمي أيضا وجدت 
املكتبات، وهذا املجال من أهم ما تنافس 
به الواقفون، بقصد النفع والتقدم والرقي 
للعلامء والطالب، فوجدت دور الكتب، 
ودور العلم، وبيوت احلكمة، وقد بلغ 

  .عدد املكتبات ببغداد مائة من دور الكتب
ويف املجال الصحي وجدت املشايف 

ستانات، ووجدت داخل والبيامر
املستشفيات معاهد طبية ومراكز لألطباء، 
إضافة إىل املطاعم واملطابخ لتقديم 
األغذية الطبية، واملساكن والغرف التي 
يسكنها األطباء والعاملون يف 

ولقد وقف امللوك واألمراء . املستشفيات
واملورسون املحسنون واألطباء أنفسهم 
 مستشفيات ومراكز صحية، وخصصوا
أحياء طبية ومدنا صحية، وقد بلغ عدد 
املستشفيات بقرطبة عىل سبيل املثال نحو 

  ).١(مخسني مستشفى 

                                                
ملحة عن الوقف والتنمية ": اخلوجة، حممد احلبيب )١(

، ندوة أمهية األوقاف "يف املايض واحلارض

  :لقد كانت األوقاف اإلسالمية
   ختفف عن كاهل الدولة عبئا

كبريا يف جمال اإلنفاق الصحي والتعليمي 
والعسكري وحتى أوقاف اخلدمات 

 .واملرافق العامة
   تسد الثغرات واملشكالت أو

زمات فور ظهورها، فام من مشكلة األ
ظهرت، إال وسارع اخلريون من أبناء 
املجتمع إىل وقف جزء من أمواهلم 
لعالجها، حتى ظهرت أوقاف غريبة ال 
ختطر عىل بال أحد مثل وقف احلليب 
ووقف األطباق واألعراس واإلنشاد 

 .وغريها
   ونظرا لوجود حوافز أخروية

تمع كبرية يف النظام اإلسالمي فإن املج
اإلسالمي كان يقوم ببعضه البعض 
فيكفل نفسه بنفسه، من خالل كفالة 
الفقراء والفئات الضعيفة يف املجتمع، وال 
شك أن ذلك يدفع الدولة إىل بذل املزيد 
من اجلهود يف جمال املرشوعات العامة 
اإلنتاجية التي تزيد من معدالت النمو 
                                                           

 ١٤٣ص . ١٩٩٦اإلسالمية يف عامل اليوم، لندن، 
– ١٦٠. 
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االقتصادي وحتقق املزيد من فرص 
يل وبالتايل املزيد من العمل والتشغ

 .االستقرار االقتصادي
   لقد كانت األوقاف عرب

التاريخ اإلسالمي تسد الثغرات 
والفجوات واملنافذ املؤدية إىل التنازع 
والتفرق، وبالتايل تزيد يف وحدة الصف 
وحتافظ عىل اجلامعة، وتعمل عىل حتقيق 

  .معنى اجلسد الواحد عمليا يف املجتمع
 

تعد الزكاة األداة األوىل يف جمال 
العمل اخلريي اإللزامي، فبالرغم من 
كوهنا فريضة واجبة قانونا عىل كل مسلم 
قادر مالك للنصاب، فإهنا تأيت عىل رأس 
األعامل اخلريية من حيث آثارها 
االقتصادية واالجتامعية، فهي الوسيلة 
األوىل للتخفيف من حدة الفقر واجلهل 

أهنا من أهم الوسائل التي واملرض، كام 
تعمل عىل حتقيق التكافل االجتامعي بني 
املسلمني، فالزكاة هي حق الفقري يف مال 
الغني، ومن خالهلا حيدث الرتاحم 
والتعاطف يف املجتمع بدال من التحاسد 

  .والتباغض

والزكاة أحد أركان اإلسالم 
اخلمسة، وهي واجبة بكتاب اهللا وسنة 
رسوله وإمجاع أمته، أما الكتاب فقوله 

وأما ) ٤٣: البقرة (}وآتوا الزكاة{تعاىل 
السنة فقد بعث رسول اهللا صىل اهللا عليه 

: وسلم معاذ بن جبل إىل اليمن وقال له
فأعلمهم أن اهللا افرتض عليهم صدقة "

خذ من أغنيائهم وترد عىل يف أمواهلم تؤ
وأمجع املسلمون يف مجيع ) ١("فقرائهم

العصور عىل وجوهبا، واتفق الصحابة 
  ).٢(رضوان اهللا عليهم عىل قتال مانعيها 

والزكاة مورد مايل ضخم، حيث 

عىل احلاصالت الزراعية التي % ١٠تبلغ 

عىل احلاصالت % ٥سقيت بامء املطر، و 

. بكلفة ماليةالزراعية التي سقاها صاحبها 

عىل النقود وأموال التجارة، % ٢.٥و 

ونحو ذلك عىل الثروة احليوانية التي 

  ).٣(تقتنى للدر والنسل

                                                
 .٢٦١ / ٣أخرجه البخاري، فتح الباري، د ت،  )١(
 .٤٣٤ / ٢، ١٩٧٢غني، ابن قدامة، امل )٢(
القرضاوي، فقه الزكاة، مؤسسة الرسالة، بريوت،  )٣(

 .٥٤٣ / ٢، ٢، ط١٩٧٣



    

 ٣٦
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وقد تكفل القرآن الكريم ببيان 
األصناف املحتاجة املستحقة، ومل يرتك 
ذلك للبرش ألن األهواء قد متيل والنفوس 
قد تضعف وبالتايل يأخذ املال من ال 

نه من يستحقه، ومن يستحقه، وحيرم م
أجل ذلك كانت العناية اإلهلية يف حتديد 

يف قوله ) ١(مصارف الزكاة بدقة بالغة
إنام الصدقات للفقراء واملساكني {: تعاىل

والعاملني عليها واملؤلفة قلوهبم ويف 
الرقاب والغارمني ويف سبيل اهللا وابن 

 }السبيل فريضة من اهللا واهللا عليم حكيم
  ).٦٠: التوبة(

 الزكاة عبادة وفريضة ربانية تريب إن
يف املسلم الضمري االجتامعي وجتعله 
يشعر بإخوانه، وبانتامئه ملجتمعه، وعندما 
يكون التكافل االجتامعي منبعثا من 
الوازع الديني فإنه يكون أجدى عىل 
املجتمع من التكافل الذي يتحقق بقوة 

  .القانون وحده
ومن جهة أخرى فإن مصارف 

نية تكاد متثل الفئات األكثر الزكاة الثام

                                                
 .٥٤٣ / ٢نفس املصدر،  )١(

ترضرا، والتي يمكن أن متثل بذور 
االختالل األمني واالجتامعي، وبالتايل 
فإن سد حاجة هذه الفئات من خالل 
أموال الزكاة، يمثل السياج الواقي من 
الفتنة والدرع احلصينة من الفوىض 

  .والتطرف واجلريمة
وباإلضافة إىل ما تقدم فإن الزكاة 

يادة االستثامر يف املجتمع تسهم يف ز
وبالتايل زيادة اإلنتاج والتشغيل، وذلك 
من خالل دفع أصحاب األموال إىل 
تشغيل أمواهلم حتى ال تأكلها الزكاة، 
ومن خالل إنفاق الزكاة عىل الغارمني 
واملفلسني واملتعطلني عن العمل الذين 
تعثرت أوضاعهم، فيمكن هلؤالء ومن 

يتمكنوا من خالل بيت مال الزكاة أن 
العودة إىل ممارسة حرفهم وجتارهتم 

  .وأعامهلم
إن إنفاق الزكاة عىل الفقراء 

  :واملساكني يؤدي إىل
   سد حاجاهتم الرضورية

وامللحة مما يعمل عىل معاجلة ما يف 
نفوسهم من رواسب سلبية واستبداهلا 
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بمشاعر العرفان واالمتنان واالنتامء إىل 
  .املجتمع
  توليد فرص عمل جديدة 

تعمل عىل تأمني دخول جديدة، تعمل 

عىل زيادة الطلب الكيل يف املجتمع، وهذا 

يؤدي إىل زيادة اإلنتاج، كام يزيد من 

فرص التشغيل، فيقلل نسبة البطالة، 

ومعروف ما للبطالة من آثار اقتصادية 

. واجتامعية وأمنية خطرية عىل املجتمع

فبالتخفيف من حدة البطالة تزداد نسبة 

 ).١(الستقرار يف املجتمعاألمن وا
   تعمل الزكاة عىل سد حاجات

الفقراء واملساكني وبقية املصارف الثامنية 
بشكل دائم ومستمر، وبأسلوب يغطي 
كافة مناطق املجتمع، حيث يمنع الفقهاء 
انتقال الزكاة من مدينة أو بلد إىل آخر قبل 
حتقيق كفاية أهل البلد مجيعا، وهذا يعني 

 حمتاج يف كل رضورة البحث عن كل
قرية أو مدينة أو بلد قبل نقل الزكاة، مما 
يؤدي إىل سد حاجات الفئات األشد 

                                                
النظام االقتصادي يف : العسال، أمحد وعبد الكريم فتحي )١(

 .١١٥ – ١١٣، ١٩٧٧اإلسالم، مكتبة وهبة، القاهرة، 

حاجة والذين يمكن أن ال يظهروا 
 .لتعففهم عن السؤال

   ومن جهة أخرى فإن يف
اختالف حوالن احلول لدى كل مكلف 
بالزكاة، استمرارية إلخراج الزكاة يف كل 

د تيار وقت عىل مدار العام، مما يعني وجو
متدفق بشكل دائم، يعمل عىل سد ثغرات 
ومنافذ اجلوع والعوز، وضامن حاجات 
العاجزين واملرىض وكفالة األرامل 

  .واأليتام وغريهم من أصحاب احلاجات
 

إذا مل تكف الزكاة لسد حاجة 
املحتاجني، فإن هناك حقا هلؤالء 
املحتاجني يف كافة موارد بيت املال كالفئ 

جلزية واخلراج والعشور والغنائم، وا
وغريها من اإليرادات احلديثة التي يمكن 
أن تشمل الرضائب والرسوم وإيرادات 

  .الدولة املختلفة

وعىل اإلمام أو ويل األمر تقع 

مسؤولية إيصال هذه احلقوق إىل 

أصحاهبا، حيث قال رسول اهللا صىل اهللا 

أال كلكم راع وكلكم ": عليه وسلم



    

 ٣٨
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كام ورد عن النبي ) ١("يتهمسؤول عن رع

أنا أوىل "صىل اهللا عليه وسلم قوله 

باملؤمنني من أنفسهم فمن مات وعليه 

دين ومل يرتك وفاء فعلينا قضاؤه، ومن 

هل : قال ابن حجر) ٢("ترك ماال فلورثته

كان ذلك من خصائصه صىل اهللا عليه 

وسلم أو جيب عىل والة األمر بعده 

ب الوفاء والراجح االستمرار، لكن وجو

فإذا كان وفاء . إنام هو من باب املصالح

الدين عن صاحبه إنام هو من واجبات 

اإلمام، فمن باب أوىل أن يقوم اإلمام 

ورعاية بيت املال . بالنفقة عىل املحتاجني

للفقراء واملحتاجني مل تقترص عىل أبناء 

املسلمني فقط، وإنام شملت كافة رعايا 

ريخ اإلسالمي الدولة اإلسالمية، ويف التا

شواهد كثرية ناصعة ملعاملة املسلمني 

يوسف ألهل الذمة، ومن ذلك ما رواه أبو

                                                
ل اهللا تعاىل أخرجه البخاري يف كتاب األحكام، باب قو )١(

 .١١١ / ١٣فتح الباري، " "أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول"
 .٩ / ١٢ابن حجر، فتح الباري،  )٢(

مر عمر بن : يف كتاب اخلراج، قال

اخلطاب بباب قوم وعليه سائل يسأل، 

شيخ كبري رضير البرص، فرضب عضده 

من خلفه، فقال من أي أهل الكتاب 

أنت، قال هيودي، قال فام أجلأك إىل ما 

أسأل اجلزية واحلاجة والسن، أرى، قال 

قال فأخذ عمر ريض اهللا عنه بيده فذهب 

به إىل منزله، فرضخ له من املنزل بيشء ثم 

انظر : أرسل إىل خازن بيت املال، فقال

هذا ورضباءه، فواهللا ما أنصفناه إذ أكلنا 

  ).٣(شبيبته ثم نخذله عند اهلرم
إن كفالة الدولة لرعاياها يزيد من 

م والرتابط بني احلاكم الثقة واالنسجا
واملحكومني، كام يزيد من أوارص االنتامء 
للوطن والوفاء والتضحية يف سبيل رفعته 

  )يتبع(      .وتقدمه
  

***  

                                                
أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم، اخلراج، حتقيق حممد  )٣(

 .٢٥٩، ص ١٩٨١إبراهيم البنا، دار اإلصالح، مرص، 
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 .....املبادئ والقرارات  ٣٩

 

  ئ والقراراتالمباد
 

  

  أبو عبد العزيز حممد يوسف حممد عمر

 والصالة ،احلمد هللا رب العاملني
  :والسالم عىل رسوله العادل األمني وبعد

فإن احلكم والقضاء يف الرشيعة 
اإلخبار عن حكم رشعي "اإلسالمية هو 

م اإللزا"  أو هو )١( "عىل سبيل اإللزام
  )٢.("باحلكم الرشعي وفصل اخلصومات

 وغري خاف أن للقضاء أمهية كربى 
الناس، وهو مطلب وعوائد كبرية يف حياة 

رشعي لكبح الظلم ومنع العدوان وردع 
ٌ قهر للنفوس، وهضم فإن الظلم. الطغيان ٌ

 وبالعدل ٌللحقوق، وهتك لألعراض،
تصان النفوس واألعراض، وحيافظ عىل 
احلقوق ليعيش الناس عيشة هنيئة راضية 

                                                
تبرصة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام  )١(

إلبراهيم بن عيل بن فرحون، مطبوع هبامش فتح العيل 
املالك يف الفتوى عىل مذهب اإلمام مالك للشيخ حممد 

 .١٢/ ١:امحد عليش 

 . ٢٨٥ / ٦:كشاف القناع للبهويت  )٢(

آمنني مطمئنني، الخيافون ظلم ظامل وال 
عدل من ، فإقامة الجرب جابر والقهر قاهر

أهم عوامل الرخاء والسعادة للعباد يف 
البالد، يقول رب الناس آمرا بالعدل، 

ِإن اهللاََّ يأمر بالعدل {: ناهيا عن الظلم ْ َ َِ ُْ ُ َّ ِ

ْواإلحسان وإيتاء ذي القربى وينْهى عن  َ َ َ َْ ْ َُ ْ ِ ِِ َ ِ ِ

ْالفحشاء واملنكر والبغي يعظكم لعلكم  ُْ ُ ََّ َ ُ ْ ُْ َ َْ َ َ ِْ ِ ْ ِ ِ َ
َتذكرون َُ َّ   )٩٠: لنحلا (}َ

فنظرا هلذه األمهية للقضاء وإقامة 
العدل واإلنصاف بني الناس جعله 
اإلسالم ركيزة من ركائز احلكومة 
اإلسالمية وركنا أساسيا من أركان 

صلوات  –فكان الرسول العادل . مقوماهتا
 أول قاض يف الدولة –ريب وسالمه عليه 

اإلسالمية التي قامت باملدينة املنورة، 
بارش بنفسه  فصل اخلصومات فكان هو ي

 بكر الصديق ات، وملا ويل أبوــزاعـوالن



    

 ٤٠
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 اخلالفة، عهد إىل عمر - ريض اهللا عنه  –
قضاء املدينة، فكانت والية القضاء 
منفصلة، ومع ذلك كان يبارش القضاء 
بنفسه عند احلاجة، ويف عهد أمري املؤمنني 

 -  ريض اهللا عنه –عمر بن اخلطاب 
ستقلة عن عمل جعلت سلطة القضاء م

الوايل يف بعض الواليات التي حتتاج إىل 
ذلك، وهو الذي سن للقضاة دستورا 

ويعترب . يسريون عىل هديه يف األحكام
هذا أساس علم املرافعات يف القضاء، 
وبعد عهد اخللفاء الراشدين يف خالفة 

أن : األوىل: بني أمية متيز القضاء بميزتني
وجبه إليه القضاة كانوا حيكمون، كل بام ي

اجتهاده، مستمدا من الكتاب والسنة يف 
أن : والثانية. الفصل يف اخلصومات

القضاء مل يكن متأثرا بالسياسة، فقد كان 
القضاة مستقلني يف أحكامهم، ال يتأثرون 
بميول الدولة احلاكمة، لكن ملا جاء 
العرص العبايس أصبح القايض ملزما بأن 

ربعة يصدر أحكامه وفق أحد املذاهب األ
  )٣(.لضعف االجتهاد يف األحكام 

                                                
النظم اإلسالمية، تاليف الدكتور حسن إبراهيم  )٣(

 . ٢٤٠ – ٢٣٩ عيل إبراهيم حسن ص حسن والدكتور

واستمر احلال عىل هذا يف البالد 

اإلسالمية حتى قامت دولة التوحيد 

يف اجلزيرة ) اململكة العربية السعودية(

العربية بقيادة امللك املعظم عبد العزير آل 

 فبادر إىل إصدار -  رمحه اهللا تعاىل –سعود 

 يف وقت –نظام القضاء ونظام املرافعات 

 عىل أساس الرشيعة اإلسالمية، - مبكر

واململكة متتاز بجعلها الكتاب والسنة 

 وال نعلم يف العامل دولة –دستورا للحكم 

مسلمة سواها اختذت الكتاب والسنة 

 أما مصدر –دستورا للحكم يف البالد 

القضاء يف أخذ األحكام الرشعية باململكة 

فالرشيعة اإلسالمية متمثلة يف الكتاب 

 هي مصدره ومستمده كام نصت والسنة

عىل ذلك املادة األوىل من نظام القضاء 

 ٦٤ / ٩الصادر باملرسوم امللكي رقم 

 : ه  بأن١٣٩٥ / ٧ / ١٤وتاريخ 

القضاة مستقلون ال سلطان عليهم يف "

قضائهم لغري الرشيعة اإلسالمية 



  

 ٤١
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واألنظمة املرعية، وليس ألحد التدخل 

  ) ٤(."يف القضاء

ة يف استقالل ورغبة من اململك

يف سنة ) رئاسة القضاء(القضاء أنشئت 

 وكان رئيسها سامحة مفتي ـه١٣٥٥

الديار السعودية الشيخ حممد بن إبراهيم 

، ثم ـ ه١٣٨٩آل الشيخ املتوىف عام 

 عام "اهليئة القضائية العليا"تشكلت 

 تم تشكيل ـه١٣٩٥ ، ويف عام ـه١٣٩٠

جملس القضاء األعىل هبيئتيه العامة "

 حسب نظام القضاء الصادر يف "ائمةوالد

 "املحكمة العليا"ذلك العام ، ثم أنشئت 

كأعىل سلطة قضائية يف الدولة وذلك عام 

  ) ٥( .ـ ه١٤٢٨
وغري خاف عىل املطلع عىل القضاء 
السعودي أنه يمتاز بصفات عامة متيزه 
عن غريه من األنظمة القضائية الوضعية، 

 وحدة املصدر: وأبرز هذه الصفات هي
                                                

 املقال بعنوان ـه١٤٢٠ – حمرم :جملة العدل )٤(
 بقلم "استقالل القضاء يف اململكة العربية السعودية"

 .١٦٠الدكتور نارص بن حممد اجلوفان ص 

 .١٠املبادئ والقرارات ص )٥(

والشمول واملساواة والعدل واإلنصاف 
  )٦(.واالستقاللية

فمن أجل حتكيم الرشيعة اإلسالمية 
يف اململكة وإقامة العدل يف بالدها نرى 
شعبها يتنعم يف ظل العقيدة الصافية 
وااللتزام بالتعليامت الدينية، بالرخاء 
والسعادة ورغد العيش واألمن والسالم 

اهللا املنعم  أدام –ويتنفس تنفس السعداء 
 وهي أقل البالد وقوعا –هذه النعم عليه 

للمظامل واجلرائم من القتل والنهب 
واالنتهاكات للحرمات وغريها، وما 
ذلك إال بربكة تطبيق التعليامت اإلهلية 
والرشيعة املحمدية وإقامة العدل 

  .واإلنصاف
واململكة التزال تقدم لشعبها 
وللمسلمني أعامال جليلة وخدمات 

ة عظيمة يف خمتلف ميادين احلياة عميم
وشتى جماالهتا، وتعطي عطاء مستمرا 
وثامرا يانعة، تستحق أن تسطر بامء 

                                                
، ٣ه ص ١٤٢١ ، ربيع اآلخر ٦  العدد :جملة العدل )٦(

ة القضاء يف اململكة العربية السعودية رعاي"املقال بعنوان 
  بقلم الدكتور نارص "حلقوق اإلنسان العامة و اخلاصة

 .بن إبراهيم املحيميد



    

 ٤٢

٤٢  

فمن ذلك ما قدمته متمثلة يف . الذهب
وزارة العدل من الطبع والنرش واإلخراج 

 الذي هو "املبادئ و القرارات"لكتاب 
خالصة تلك القرارات واألحكام 

هات القضائية التي صدرت من اجل
  :القضائية 

 اهليئة القضائية العليا - ١
 جملس القضاء األعىل هبيئته العامة - ٢
 جملس القضاء األعىل هبيئته الدائمة - ٣
 املحكمة العليا هبيئتها العامة - ٤
  دوائر املحكمة العليا - ٥

وإلخراج هذا العمل العظيم 
واملرشوع اجلليل يف صورة الئقة و شكل 
مرموق هبيج شكلت عدة جلان ضمت 

لباحثني و املساعدين  قضاة و اعددا من ال
حتت إرشاف رئيس املحكمة العليا 

. ومتابعة أمينها العام ، فقاموا به خري قيام
مرحلة : ولقد مر العمل بعدة مراحل 

اجلمع، مرحلة الرتتيب، مرحلة 
االستخالص، مرحلة اإلدخال اآليل، 
مرحلة املراجعة األولية، مرحلة املراجعة 

وبعد . النهائية وأخريا بمرحلة التدقيق
بذل هذه اجلهود اجلبارة واملساعي الكبرية 

من اللجان العلمية املتنوعة ظهر هذا 
املرشوع العلمي العظيم هبذه الصورة 

  .الفائقة و اجلودة العالية
وقد تم ترتيب هذه املبادئ 
والقرارات عىل األبواب الفقهية وفق 

 مع إضافات أخرى "املقنع"ترتيب كتاب 
شتمل هذا اإلصدار وقد ا. اقتضاها احلال

عىل مبادئ مستمدة من أحكام وقرارات 
صدرت عىل مدى سبعة وأربعني عاما 

 وحتى هناية عام ـه١٣٩١ابتداء من عام 
، ودقة  متميزا بالشمولـه١٤٣٧
  ) ٧(.التوثيق، والسهولة، والعزو والرتتيب

وقد بلغ عدد هذه القرارات واملبادئ 
 وقرارا مقسمة عىل أمبد) ٢٣٢٣(

  :ات التالية املوضوع
، البيع ) مبدأ١٩(األصول و القواعد 

، ) مبدأ٢٠(، رشوط البيع ) مبدأ٢٤(
، اخليار يف ) مبدأ١٦(احلكرة والصربة 

، الربا )مبدءان(، اإلقالة )مبدءان(الرشط 
مبدأ (، القرض )مبدءان(والرصف 

 ٧(، الضامن )  مبادئ٨(، الرهن )واحد

                                                
 .١٥ص "املبادئ والقرارات"مقدمة   )٧(



  

 ٤٣

 .....املبادئ والقرارات  ٤٣

 ٤ (، احلوالة)مبدأ واحد(، الكفالة )مبادئ
 ١٣(، الصلح وأحكام اجلوار )مبادئ

 ٢٢(، اإلعسار) مبادئ٧(، احلجر)مبدأ
 ١٢(، الوكالة ) مبادئ٥(، الوالية )مبدأ
 ٢٤(، اإلجارة ) مبدأ١٧(، الرشكة )مبدأ
 ١٠(، الشفعة ) مبادئ٣(، الغصب )مبدأ

، إحياء )مبدأ واحد(، الوديعة )مبادئ
 ١٢٤(، الوقف ) مبدأ١٧٥(املوات 

 ٣(، الوصايا ) مبادئ٤(ة ، اهلب)مبدأ
 ٩(، النكاح ) مبادئ٦(، الفرائض )مبادئ
 ٣(، الطالق )مبادئ٣(، اخللع )مبادئ
، اللعان )مبدآن(، الرجعة )مبادئ

، الرضاع ) مبدأ١٦(، النسب )مبدآن(
،  ) مبدأ١١(، احلضانة )مبدء واحد(

 ١٩(، دفع الصائل ) مبدأ٤٣٧(اجلنايات 
 ٤١(سامة ، الق) مبدأ٣٧(، الديات )مبدأ
، حد الغيلة ) مبدأ٧٨(، احلدود )مبدأ

، حد ) مبدأ١٦(، حد الزنا ) مبدأ٢٧(
 ٨(، حد املسكر ) مبادئ٤(القذف 

، حد ) مبدأ٣٤(، حد الرسقة )مبادئ
 ١٨(، حكم املرتد ) مبدأ٤٩(احلرابة 

، غسل ) مبدأ١٧٢(، التعزير )مبدأ
 ١٠٧(، املخدرات ) مبادئ٤(األموال 

، طريق ) مبدأ١٨٩(، القضاء )مبادئ
، الدعاوي ) مبدأ٢٩٠(احلكم و صفته 

 ٥(، تعارض البينات ) مبدأ٧٧(والبينات 
، اليمني ) مبدأ٤٢(، الشهادات )مبادئ

، اإلقرار ) مبدأ١٥( الدعاوي يف
  ).مبدأ٦٨(

 هذا ويقول الدكتور منصور بن 
عبدالرمحن احليدري مدير عام مركز 
البحوث بوزارة العدل، معربا عن أمهية 

  :ذا العمله

ومما جتدر اإلشارة إليه أن املبادئ "

القضائية املستقرة، أو ما اصطلح عىل 

تسميته بام جرى عليه العمل متثل الوجه 

امليضء للعدالة يف اململكة العربية 

السعودية بكل معانيها األخالقية 

واإلنسانية، وتكفل محاية احلقوق 

واحلريات املرشوعة، وتتوافق مع صحيح 

 وقواعد العدالة املجتمعية النظريات

والدولية مما الخيالف رشيعتنا ويؤكد متيز 

  )٨(. "قضائنا وسبقه إىل مثل هذه القيم

                                                
 .١٤ص  "املبادئ والقرارات"مقدمة   )٨(



    

 ٤٤

٤٤  

ويقول الشيخ غيهب بن حممد 

الغيهب رئيس املحكمة العليا، يف كلمته 

  : ١١للكتاب ص 

ذا االهتامم ــرات هــن ثمــكان م"

 بعد – ومن نتائج تلك الرعاية – امللكي –

 صدور هذه املجموعة من – اهللا توفيق

املبادئ والفوائد والسوابق القضائية التي 

حوت خالصة تلك املسرية القضائية من 

قرارات اهليئة القضائية العليا، وجملس 

القضاء األعىل هبيئتيه العامة والدائمة، 

واملحكمة العليا، من هيئتها العامة 

ودوائرها املتخصصة يف كافة 

احلقوقية : لعاماختصاصات القضاء ا

واجلزائية و األحوال الشخصية ، لتكون 

 مرجعا يفيد القايض يف – بإذن اهللا تعاىل –

قضائه والباحث يف تأصيله، ولكل من 

  ."يريد اإلطالع واالستفادة

فاهتامم اململكة وعنايتها بمثل هذا 

الرتاث إخراجا وطبعا ونرشا لعمل عظيم 

ومأثر كبري، تستحق لذلك كل التقدير 

الشكر واإلشادة، وهو هدية قيمة و

للمكتبات اإلسالمية وإثراء هلا، وإضافة 

جديدة إىل كتب الفقه القضائية، وجمال 

خصب يف العدل وفصل اخلصومات 

واملظامل واجلنايات، يستفيد منه العلامء 

والفقهاء والقضاة وطلبة العلم وكل من 

فبارك اهللا يف جهود اململكة . يريد االطالع

 وجعل هذا العمل يف ميزان ومساعيها،

حسناهتا وأهلمها الرشد والصواب يف 

  .القضايا اجللية واخلفية
  

***  

  

  حسن الخلق
  

عن جابر ريض اهللا عنه أن رسول 

إن من ": اهللا صىل اهللا عليه وسلم قال

ّأحبكم إيل وأقربكم مني جملسا يوم 

  ."أحاسنكم أخالقا: القيامة

  )أخرجه الرتمذي وصححه األلباين(



  

 ٤٥

 اليوم العاملي للغة العربية ٤٥

 
 

  اليوم العالمي للغة العربية
 

رشفت اللغة العربية بأن كانت لغة 

نزل هبا القرآن الكريم خاتم الكتب 

الساموية، ويف كتاب اهللا الكريم بضع 

عرشة آية تتحدث عن تنزيل القرآن 

  :الكريم هبذه اللغة منها

ُإنــا جعلنَــاه قرآنــا عربيــا{ َ َِ َ َْ ً َُّ ْ ْلعلكــم  ِ ُ َّ ََّ

ِتعق ْ َلونَ   ٣الزخرف اآلية  }ُ

َوكذلك أن{ َ ِ َ َ ْزلـَ ُِاه قرآنـا عربيـاـنَـَ َ َْ ً طـه  }ُ

 ١١٣ اآلية

ٍّبلسان عريب{ ِ َ ََ ٍ ِ ٍمبني ِ ِ   ١٩٥الشعراء اآلية  }ُّ

ْوكذلك أوحينَا إليـك قرآنـا عربيـا{ ْ َ ْ َِ َ َْ ً ُ َ ََ َِ َ ِ َ{ 

 ٧الشورى اآلية 

وهبذا الترشيف سجلت العربية 

 واسعة من العامل، حضورا كبريا يف رقعة

املسلمني كام صار هلا منزلة عالية يف قلوب 

  .عىل اختالف لغاهتم

وألمهية العربية يف فهم القرآن 

حث بعض أئمة املسلمني الكريم فقد 

ُوعلامئهم عىل تعلمها، من ذلك ما ينقل  ّ

عن عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه أنه 

 "العربية فإهنا من دينكمتعلموا ": قال

فعىل ": وقول اإلمام الشافعي رمحه اهللا

لسان العرب ما كل مسلم أن يتعلم من 

بلغه جهده، حتى يشهد به أن ال إله إال 

اهللا، وأن حممدا عبده ورسوله، ويتلو به 

كتاب اهللا، وينطق بالذكر فيام افرتض عليه 

من التكبري، وأمر به من التسبيح والتشهد 

  ."وغري ذلك

وتعد اللغة العربية اليوم األطول 

عمرا، كام أهنا من أكثر لغات املجموعة 

متحدثني، وهي من بني مخس السامية 

لغات عاملية مرشحة للبقاء وعدم التقهقر، 

حيث تستمد خلودها وانتشارها من 



    

 ٤٦

٤٦  

كوهنا لغة للقرآن الكريم الذي يتصل به 

مخس سكان العامل، يتلون من آياته يف 

شعائرهم اليومية، بينام يناهز عدد 

املتحدثني باللغة العربية نصف املليار 

اءات، نسمة كام يف بعض اإلحص

  .وينترشون يف الدول العربية

 

لقد كان للحضور الفاعل للغة 

ة تارخييا وحضاريا، وعمقها املمتد يالعرب

ارقة يف القدم إىل هذا غمن القرون ال

العرص وما بعده، وقدرهتا عىل التفاعل 

والتأثري وعدم االنحسار، كان هلذا أثر يف 

دولية معها بإجيابية، لذا تعاطي املنظامت ال

صدر قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 

 ١٨املؤرخ يف ) ٢٨ - د (٣١٩٠ذي الرقم 

م، بإدخال ١٩٧٣ديسمرب / كانون األول 

اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية 

ولغات العمل املقررة يف اجلمعية العامة 

وجلاهنا الرئيسية، ملا للغة العربية من دور 

 ونرش حضارة اإلنسان هام يف حفظ

وثقافته، وعليه تقرر االحتفال باللغة 

ديسمرب /  كانون األول ١٨العربية يف 

كونه اليوم الذي صدر فيه قرار اجلمعية 

  .العامة

 

كانت اللغة العربية لغة عمل مقررة 

يف بعض املنظامت التابعة لألمم املتحدة 

غات الرسمية قبل تاريخ إدخاهلا ضمن الل

ولغات العمل املقررة يف اجلمعية العامة 

  .م١٩٧٣لألمم املتحدة وجلاهنا الرئيسة 

نوفمرب /  ترشين األول ١٧ويف 

م يف الدورة الثالثني للمؤمتر العام ١٩٩٩

فرباير /  شباط ٢١أعلنت اليونسكو يوم 

يوما دوليا للغة األم من أجل النهوض 

 ١٩مل، ويف بالتنوع اللغوي والثقايف يف العا

م اعتمدت إدارة ٢٠١٠فرباير / شباط 

األمم املتحدة لشؤون اإلعالم قرارا 

 ييقيض بالعمل عىل االحتفال بيوم عامل

لكل لغة من اللغات الرسمية الست 

ولغات العمل املقررة يف اجلمعية املقررة 

يف اجلمعية العامة لألمم املتحدة وجلاهنا 

/ ول  كانون األ١٨الرئيسة الذي تقرر يف 



  

 ٤٧

 اليوم العاملي للغة العربية ٤٧

يوما دوليا للغة العربية، ويف ) ديسمرب

الدورة التسعني بعد املائة للمجلس 

التنفيذي لليونسكو دعا املجلس إىل 

إدراج اليوم العاملي للغة العربية املوافق 

 كانون األول ديسمرب من كل عام ١٨

ضمن األيام الدولية التي حتتفل هبا 

  .اليونسكو



 

ّتعد املكانة الدينية واجلغرافية 
والتارخيية للمملكة العربية السعودية 

 وعنايتها  حماور عالقة متينة بني الدولة

باللغة العربية، ففي بقاعها نزل القرآن 

الكريم بلسان عريب مبني، ومنها انترشت 

اللغة العربية إىل بقاع أخرى يف العامل 

ّاعل والتأثري، وقد نصت املادة األوىل بالتف
يف نظام احلكم عىل أن اللغة العربية هي 

اللغة الرسمية للدولة، وكان لذلك كله 

أثره الفاعل يف العمل املتني خلدمة اللغة 

العربية، ودعم متكينها، وتعزيز حضورها 

العاملي، حمققة بذلك الريادة يف تعليم 

 العربية وخدمتها عىل مستوى العامل

اإلسالمي والدويل، فحرصت عىل إنشاء 

عدد من الكليات واألقسام املتخصصة 

باللغة العربية، وعدد من املعاهد 

إىل عدد املتخصصة يف تعليمها، إضافة 

من املعاهد والكرايس العلمية واملراكز 

املهتمة بتعليم العربية يف عدد من دول 

  .العامل

 ةوامتدادا هلذا النهج املوفق من الدول

اء القرار املبارك من لدن خادم احلرمني ج

 –الرشيفني امللك عبد اهللا بن عبدالعزيز 

 بإنشاء مركز دويل يعنى باللغة –رمحه اهللا 

وذلك يف . العربية يف مجيع أنحاء العامل

الثالث والعرشين من شهر رمضان سنة 

ة متألقة ي هـ، ليكون منارة دول١٤٢٩

  .عامليتهاللعناية باللغة العربية، ومواكبة ل



     

 

حيتفي املركز باللغة العربية يف يومها 

وتتنافس اجلهات   ديسمرب١٨العاملي 



    

 ٤٨

٤٨  

واملؤسسات املعنية بالعربية يف ترسيخ 

حضورها وصدارهتا للعمل يف هذه 

ركز يف أن حيقق برناجمه املناسبة، ويأمل امل

يف االحتفاء بالعربية يف يومها العاملي 

مكاسب عملية وحضورا فعليا ملموسا 

للغة العربية، وذلك من خالل تنفيذ عدد 

من الربامج، وإطالق جمموعة من 

  .املرشوعات، والعمل مع خمتلف الرشكاء

 املركز أن حيقق يف األعامل لكام يأم

غة العربية يف التي يقوم هبا احتفاء بالل

يومها العاملي منجزات مادية تراكمية يف 

ًخدمة العربية تبقى عىل املدى منتجا حيا  َ ُ
يسهم املركز يف إنجازه أثناء هذه املناسبة، 

ويمكن استثامره واالستفادة منه يف 

تسجيل حضور دائم للعربية عىل املستوى 

  .املحيل والعريب والدويل

    

 

إثارة االنتباه لليوم العاملي للغة  .١

  .العربية

اإلسهام يف بعث االهتامم باللغة  .٢

  .العربية

توفري اخلدمات النوعية لألفراد  .٣

واملؤسسات يف جمال متكني العربية 

  .ونرشها

  .أداء املركز جزءا من رسالته .٤

إطالق مرشوعات نوعية خادمة  .٥

  .للغة العربية

ملتاحة كاملة يف استثامر اإلمكانات ا .٦

  .خدمة اللغة العربية

حتفيز املؤسسات يف القطاعني  .٧

خيل والدويل ااحلكومي واألهيل، الد

خلدمة اللغة العربية واالحتفاء هبا، 

  .وتعزيز حضورها

  
***  
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  مجلة
  تعليم العربية

  لغة ثانية

بية  بن عبد العزيز الدويل خلدمة اللغة العرإن مركز امللك عبد اهللا
لكة العربية السعودية قد أطلق جملة علمية حمكمة جديدة تتخصص يف مبامل

، ويدعو الباحثني واألساتذة اجلامعيني "لغة ثانية"تعليم اللغة العربية 
للمشاركة يف هذه املجلة التي يتطلع املركز إىل أن حتقق أعىل املعايري 

بحوث العلمية العلمية وحتوز رضا املتخصصني، ويرس املركز استقبال ال
التي تتناول املوضوعات اخلاصة بتعليم العربية وتعلمها بصفتها لغة ثانية، 

  :وفيام ييل التعريف املفصل باملجلة

 
جملة علمية حمكمة يف جمال تعليم 
العربية لغة ثانية، وتعنى بالدراسات ذات 

 بتعليم وتعلم اللغة العربية لغة ثانية الصلة
يصدرها مركز امللك عبد اهللا بن عبدالعزيز 
الدويل خلدمة اللغة العربية مرتني يف العام 

ورقية : يف نسختني) كل ستة أشهر(
 .املركزوإلكرتونية عىل موقع 

 
 عبد اهللا بن صالح الوشمي. د

 
 إبراهيم بن عبد العزيز أبو حيمد. د.أ

 رئيسا للتحرير       
    عضواخالد بن عبد العزيز الدامغ. د.أ

     عضواسعد بن عيل القحطاين. د.أ
      عضواأمحد بن حممد النشوان. د.أ
 لتحرير   مديرا لفهد بن صالح العليان. د
    منسقة للمجلةهنالء بنت بندر البنيان. أ

 
  ،أن يكتب البحث بلغة عربية سليمة

باإلضافة إىل إمكانية نرش البحوث 
 .املكتوبة باللغة اإلنجليزية

  أن يعتمد الباحث األسس العلمية يف
خطوات بحثه كافة، وأن يتبع قواعد 

عملة باملجلة وهي التوثيق العلمي املست
طريقة مجعية علم النفس األمريكية 

(APA).  
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 عدد كلامت البحث ما بني أن يكون 
 . كلمة١٠٠٠٠ إىل ٤٠٠٠

  أن يعد الباحث ملخصا لبحثه يف
 . كلمة باللغة العربية٢٠٠حدود 

  أال يكون قد سبق نرش البحث يف أي
 .وعاء علمي

  أن ترسل البحوث عن طريق الربيد
 .اإللكرتوين فقط

  ال تعاد املواد العلمية املقدمة
 .ألصحاهبا سواء نرشت أم مل تنرش

  ُيراعى يف تنسيق خط املشاركات
 :املرسلة إىل املجلة االلتزام باآليت

  ُيف متن النص يستخدم اخلط
(Traditional Arabic) عادي 

 ).١٦حجم (
  ُيف اهلوامش يستخدم اخلط

(Traditional Arabic)  عادي
 ).١٢حجم (
 ُاوين الرئيسة يستخدم اخلط يف العن

(Traditional Arabic)  حجم (غامق
١٨.( 
  ُيف العناوين الفرعية يستخدم اخلط

(Traditional Arabic) حجم ( غامق
١٦.( 
  ختضع مجيع املواد املقدمة إىل املجلة

 .للتحكيم العلمي املتخصص

  حتتفظ املجلة بحقوق النرش، ويمكن
للباحث إعادة نرش بحثه يف وعاء 

ديمي آخر، برشط ميض سنة عىل أكا
نرش البحث يف جملة تعليم العربية لغة 

 .ثانية واإلشارة إليه
  يمنح كل مشارك يف املجلة مكافأة

 .رمزية
  ترسل للباحث مخس نسخ ورقية من

العدد الذي نرش فيه البحث، ومستلة 
 .إلكرتونية من البحث

كام تستقبل املجلة االستعراض العلمي 
ذات العالقة بعلم اللغة املراجعة للكتب / 

التطبيقي، أو سالسل تعليم اللغة العربية لغة 
 :ط التاليةبثانية وفق الضوا

  أن يكون عدد كلامت االستعراض يف
مع ( كلمة ٤٠٠٠ إىل ٢٠٠٠حدود 

 ).مراعاة حجم الكتاب يف ذلك
  أن يشمل االستعراض مجيع فصول

الكتاب من خالل قراءة منهجية 
 .واضحة

 عراض حتليال نقدياأن يتضمن االست. 
  يفضل أن يكون الكتاب حديثا ومل

يمض عىل نرشه أكثر من مخس 
 .سنوات
 

  اآلراء واملعلومات الواردة يف البحوث
املنشورة يف املجلة تعرب عن رأي 
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أصحاهبا، وال تعرب بالرضورة عن رأي 
 امللك عبد اهللا بن عبد العزيز زمرك

الدويل خلدمة اللغة العربية أو املجلة، 
ويتحمل مؤلفوها املسؤولية كاملة عن 
صحة املعلومات واالستنتاجات 

 .ودقتها
  يراعى يف أولية النرش يف املجلة تاريخ

تسلم البحث وتاريخ قرار التحكيم 
 .وتنوع موضوع املشاركات

  ترتيب البحوث يف املجلة خيضع
 .العتبارات فنية

  يرسل الكاتب الذي مل يسبق له الكتابة
يف املجلة مع بحثه سريته الذاتية 

 .والعلمية خمترصة وعنوان مراسلته
  ال حيق أن يطلب عدم نرش بحثه بعد

إرساله إىل جلنة التحكيم إال ألسباب 
تقتنع هبا إدارة التحرير، وللمجلة 

دفع النفقات املالية بمطالبة الباحث 
تبة عىل إجراءات التحكيم إذا أرص املرت

الباحث عىل طلبه بسحب مشاركته 
وعدم متابعة إجراءات نرشها، ومل 

 .ّتقتنع إدارة التحرير بمسوغات طلبه
  
  تكون املراسلة موجهة إلدارة حترير

املجلة باألمانة العامة للمركز عىل 
 .الربيد اإللكرتوين اخلاص باملجلة

 عار صاحب املشاركة بوصوهلايتم إش. 
  يف حال قبوهلا املبدئي يتم إرساهلا مع

اب مذيل باسم رئيس التحرير إىل طخ
بحسب ما تقرره ) الفحص العلمي(

 .هيئة التحرير
  تعرض نتيجة الفحص عىل هيئة

ّالتحرير يف اللقاء الدوري، ثم يبلغ  ُ
صاحب املشاركة بالنتيجة قبوال أو 

و طلبا اعتذارا عن عدم القبول أ
 .لتعديل ملحوظات الفاحص

  ُبعد وصول املشاركة املعدلة تعرض ّ
عىل هيئة التحرير، ويف حال اإلقرار 
يرسل للباحث خطاب املوافقة عىل 

 .النرش

 
مركز امللك عبد اهللا بن عبد العزيز الدويل 

 خلدمة اللغة العربية
  اململكة العربية السعودية–الرياض 

 عربية لغة ثانيةجملة تعليم ال
 sa.org.kaica@2langالربيد اإللكرتوين 

 
*** 
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ـ املوافق ١٤٤٠ربيع األول  ٢٠- ١٩املنعقد يف يومي األربعاء واخلميس    م٢٠١٨نوفمرب / ٢٩- ٢٨ه

ّاحلمد هللا رب العاملني، والصالة  ِّ
ّوالسالم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه  ِّّ
أمجعني، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم 

  :الدين، أما بعد
َفعقدت اجلامعة السلفية، بنارس يف  َّ
ْرحاهبا ملتقى اخلرجني الثاين يف يومي  َ

ربيع  ٢٠- ١٩ األربعاء واخلميس، بتاريخ
 نوفمرب ٢٩- ٢٨هـ املوافق ١٤٤٠األول 
ِّلتعارف بني اخلرجيني، وتوثيق ل م،٢٠١٨

ّالصلة فيام بينهم، وتعزيز التواصل بني  ّ
ِّاجلامعة وخرجييها، وبني اخلرجيني  ِّ
 ِّأنفسهم، وتلقي آراء اخلرجيني
وملحوظاهتم ومقرتحاهتم لرقي اجلامعة 
ِاملستمر، واإلسهام يف حتديثها وتطويرها  ّ

ت اجلامعة وأرشق عىل مجيع املستويات،
ِّالسلفية بتواجد خرجييها يف رحاهبا حيث  ََّ
ًشهد هذا امللتقى حضورا كثيفا وتفاعال  ً ً
ِّكبريا من قبل اخلرجيني، الذين حرضوا  ً

وقد بلغ  من خمتلف بالد اهلند وخارجها،
عدد اخلرجني املشاركني يف هذا امللتقى 

مخس  هذا امللتقى ِّخرجيا، وتضمن ٨٥٠
  .ىل مدى يومنيجلسات رئيسة عقدت ع

يف  وبدأت اجللسة األوىل للملتقى
ًالساعة التاسعة والنّصف صباحا يف يوم 

م يف ساحة ٢٠١٨ نوفمرب ٢٨األربعاء، 
َاجلامعة السلفية، / ّبرئاسة فضيلة الشيخ َّ

َالسلفي، رئيس  ّشاهد جنيد حممد فاروق َّ
اجلامعة،حفظه اهللا، وكان مدير اجللسة 

حفظه  يأسعد األعظم/ ّفضيلة الشيخ
بآي من القرآن احلكيم  االجتامع اهللا، وبدأ

اجلبار شمس  عبد/ تالها الطالب
 بعده ، من السنة األوىل للعامليةّالضحى

قدم الطالب عبد العزيز كفايت اهللا 
  ثم تفضلمالؤه أنشودة اجلامعة،زو

َعبداهللا سعود السلفي، / ّفضيلة الشيخ َّ
َاألمني العام للجامعة السلفية حفظه ا هللا َّ
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ًبإلقاء كلامته الرتحيبية بادئا بشكر اهللا 
وامتنانه سبحانه وتعاىل عىل توفيقه لعقد 
ّهذا االجتامع املهم، ثم أعرب فضيلته عن 

جلميع احلارضين  بالغ شكره وتقديره
واملشاركني واملسؤولني واملتعاونني يف 

/ ّهذا االجتامع، ثم ألقى فضيلة الشيخ
 عة السلفية شيخ اجلامّحممد يونس املدين

َكلمته نيابة عن أساتذة اجلامعة السلفية؛  َّ
َذكر فيها نبذة خمترصة عن اجلامعة السلفية  َّ

/ ّونشاطاهتا وإنجازاهتا، ثم قدم الطالب
ّحممد ثاقب شكيل أمحد كلمته نيابة عن 

َطلبة اجلامعة السلفية، ثم ألقى فضيلة  َّ
احلكيم عبداملعبود حفظه اهللا  عبد/ ّالشيخ

ِّيابة عن اخلرجيني داخل اهلند كلمته ن
فضيلته وأفاد، وتاله فضيلة  فأجاد
 حفظه اهللا املدين ظفر احلسن / ّالشيخ

ِّفألقى كلمته نيابة عن اخلرجيني املقيمني 
ّخارج اهلند، ثم تفضل عدد من احلضور 
 بإلقاء انطباعاهتم بمناسبة هذا امللتقى،
منهم فضيلة الشيخ أصغر عيل إمام مهدي 

 أمري مجعية أهل احلديث لعموم السلفي،
اهلند، وفضيلة الشيخ عبد املنان عبداحلنان 
السلفي، وفضيلة الشيخ عبد السالم 

السلفي، وفضيلة الشيخ حممد مظهر 
أعظمي، وفضيلة الدكتور عبدالغني 
القويف، وفضيلة الدكتور عبد الرمحن 

 وفضيلة الشيخ رضاء اهللا ،الليثي
شيخ حممد  وفضيلة ال،عبدالكريم املدين

 وفضيلة الدكتور أمان اهللا ،هاشم السلفي
وبعد ذلك ألقى . املدين، حفظهم اهللا

ويص اهللا / ّضيف اجللسة فضيلة الدكتور
ّ؛ حث فيها  كلمتهّحممد عباس حفظه اهللا

واتباع  عىل التمسك بالكتاب والسنة،
ّمنهج السلف الصالح يف شؤون احلياة  َ َّ

مة من  واختتمت اجللسة األوىل بكل.كلها
رئيس اجلامعة فضيلة الشيخ شاهد جنيد 
السلفي، قدم فيها الشكر واالمتنان إىل 
مجيع املشاركني والضيوف عىل تفضلهم 

  .باحلضور واملشاركة يف امللتقى
وأما اجللسة الثانية فبدأت بعد صالة 
املغرب يف ساحة اجلامعة الكبرية برئاسة 

أصغر عيل إمام مهدي / ّفضيلة الشيخ
َالسلف ، رئيس مجعية أهل  حفظه اهللايَّ

احلديث باهلند، وكانت هذه اجللسة 
خاصة بتقديم ملخصات بحوث الندوة 

َمنهج السلف ": العلمية حتت عنوان َّ
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، وكان "الصالح هو الرصاط املستقيم
التي قدمت يف  عدد امللخصات العلمية

ًهذه اجللسة ستة عرشملخصا، قدمها 
/ يخّفضيلة الش: نخبة من الباحثني وهم

ّعبدالرزاق السلفي، وفضيلة الدكتور َ َّ /
َعبداحلليم بسم اهللا السلفي، وفضيلة  َّ

َعبدالصبور أبوبكر السلفي، / ّالدكتور َّ
َأنيس الرمحن السلفي، / ّوفضيلة الدكتور َّ
َحممد أيوب السلفي، /ّوفضيلة الشيخ َّ ّ
 رضاء اهللا عبدالكريم/ ّوفضيلة الشيخ

ّالسلفي، وفضيلة الشيخ َ فاق سجاد أش/ َّ
ّالسلفي، وفضيلة الشيخ َ  عبداملنان/ َّ

ّالسلفي، وفضيلة الشيخ َ أحسن مجيل / َّ
ّالسلفي، وفضيلة الشيخ َ أمحد  رفيق/ َّ

ّالسلفي، وفضيلة الشيخ رئيس َ َّ/ 
ّعبدالسميع السلفي، وفضيلة الدكتور َ َّ /
/ ّعبدالرمحن الليثي، وفضيلة الدكتور
ّرمحة اهللا السلفي، وفضيلة الشيخ َ َّ/ 

َالسلفي، وفضيلة  عبداحلكيم عبداملعبود َّ
فضل اهللا األنصاري، وفضيلة / ّالشيخ
َالسلفي حفظهم اهللا،لعني نور ا/ ّالشيخ َّ 
/ ّهذه اجللسة فضيلة الدكتور وأدار

َعبدالغني ثناء اهللا القويف السلفي حفظه اهللا َّ.  

واجللسة الثالثة بدأت بعد صالة 
 اهللا ويص/ ّالعشاء برئاسة فضيلة الدكتور

ّحممد عباس حفظه اهللا، وكانت هذه 
اجللسة خاصة باخلطب واملواعظ لعامة 
الناس يف مواضيع متنوعة ألقاها كل من 

َظفر احلسن السلفي، / ّفضيلة الشيخ َّ
َالسلفي، عبدالسالم/ ّوفضيلة الشيخ َّ 
ّأمان اهللا حممد إسامعيل / ّوفضيلة الدكتور

ّالسلفي، وفضيلة الشيخ َ  عبداملنان /َّ
ّالسلفي، وفضيلة الشيخ عبداحلنان َ َّ /

َمشتاق كريمي السلفي حفظهم اهللا،  َّ
/ ّوكان مدير هذه اجللسة فضيلة الشيخ

َعبداهللا زبري السلفي حفظه اهللا َّ.  
نوفمرب أقيمت / ٢٩ويف اليوم الثاين 

اجللسة الرابعة يف قاعة املحارضات يف 
برئاسة   صباحاالساعة السابعة والنصف

َعبداهللا سعود السلفي / خّفضيلة الشي َّ
خاصة  حفظه اهللا، وكانت هذه اجللسة

للنقاش وتبادل اآلراء، وعرض التجارب 
واخلربات، وتقديم املقرتحات لتطوير 
اجلامعة وهنضتها، وقد عرض فيها رئيس 
ًاجللسة تقريرا موجزا عن اجلامعة  ً
وأنشطتها، واحتياجاهتا وحتدياهتا، 
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لب من واخلطة املستقبلية هلا، ثم ط
حول  احلضور إبداء آرائهم وملحوظاهتم
طرق  القضايا اخلاصة باجلامعة مع تقديم

وحلوهلا، التي تساهم يف تطوير  عالجها
اجلامعة نحو األفضل، وتساعد يف حتسني 
مستواها العلمي والبحثي والدعوي، 

حسنًا، ًفتفاعل معه املشاركون تفاعال 
قة ًوناقشوا عددا من القضايا املهمة املتعل

باجلامعة، وكان مدير هذه اجللسة فضيلة 
َعبدالسالم السلفي حفظه اهللا/ ّالشيخ َّ.  

وأقيمت اجللسة اخلتامية بعد وقفة 
الفطور يف الساعة العارشة والنصف 

ّصباحا، برئاسة فضيلة الشيخ شاهد / ً
َالسلفي، رئيس  ّجنيد حممد فاروق َّ

َاجلامعة السلفية، وأدار اجللسة فضيلة  َّ
َ رضاء اهللا عبدالكريم السلفي، /ّالشيخ َّ

ًوكانت هذه اجللسة امتدادا للجلسة 
الرابعة، وخمصصة لقراءة توصيات 
امللتقى، وقدقدم مشاركو هذه اجللسة 
مقرتحاهتم لتطوير اجلامعة ماديا ومعنويا 
عىل كافة املستويات، كام تقدم بعض 

 وكفالة اتاحلضور بالتربعات واملساعد
، وقد أجاب فيها بعض طالب اجلامعة

َفضيلة األمني العام للجامعة السلفية عن  َّ
أسئلة املشاركني فأوجز فضيلته وأوىف، 
ثم ختمت اجللسة بقراءة توصيات امللتقى 

ّالتي أعدها جلنتها املكونة من كل من َّ ّ :
أحسن مجيل املدين، / ّفضيلة الشيخ

أسعد األعظمي، / ّوفضيلة الشيخ
ر أبو بكر عبدالصبو/ ّوفضيلة الدكتور

ّاملدين، وفضيلة الشيخ عبداجلليل املكي، 
عبداحلكيم عبداملعبود / ّوفضيلة الشيخ

  :املدين، ومن أبرزهذه التوصيات ما ييل
ْلئن شكرتم { :ًعمال بقول اهللا تعاىل .١ ُْ َ َ ِ َ

ْألزيدنكم ُ َّ َ ِ  يف هذا شكر املشاركون }َ
ّامللتقى اهللاَ عزوجل عىل منّه وتوفيقه  ّ

ع، ثم أعربوا عن لعقد هذا االجتام
خالص شكرهم وتقديرهم للقائمني 
عىل هذه اجلامعة، وعىل رأسهم فضيلة 

ّشاهد جنيد حممد فاروق / ّالشيخ
َالسلفي، رئيس اجلامعة السلفية،  ََّ َّ

/ ّبنارس، حفظه اهللا، وفضيلة الشيخ
َعبداهللا سعود السلفي، األمني العام  َّ
َللجامعة السلفية، حفظه اهللا، عىل ما  َّ

ّوا منهم الّرتحيب احلار، واحلفاوة الق
البالغة، والضيافة الكريمة منذ 
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ّوصوهلم يف اجلامعة، سائلني اهللا عز 
ّوجل الرقي واالزدهار املستمر  ّ ّ
للجامعة احلبيبة، والفوز والفالح يف 

 .الدنيا واآلخرة للقائمني عليها
ّأكد املشاركون يف امللتقى بكلامهتم  .٢

منهج ّ أن  عىلّوبحوثهم العلمية

ّالسلف الصالح هو الرصاط املستقيم،  َّّ َ

ّوحثوا األمة اإلسالمية مجعاء عىل  ّ ّ

ّالتمسك بالكتاب والسنة واتباع منهج 
ّالسلف الصالح، واالهتداء هبدهيم،  َ َّ
ِّوحل النِّزاع واخلالف عىل طريقتهم، 

وتقديم الكتاب والسنّة ومنهج 

َالسلف عىل غريه يف مجيع شؤون  َّ
 .احلياة

ِّمجعية خرجيي " امللتقى إنشاء ّقرر .٣
َاجلامعة السلفية،بنارس ، وأن يكون "َّ

ّهلا مقر مستقل مع مجيع الوسائل 
الالزمة، ويكون هلا فروع يف خمتلف 

ُاملناطق واملدن باهلند، ويعقد هلا 

االجتامع يف كل سنتني أو ثالث 

ّسنوات كام أوىص امللتقى بإنشاء جملة 

ّعلمية حمكمة سنوية حتت إرش اف ّّ

 .ِّاخلرجيني وإدارهتم

أوىص املشاركون يف امللتقى بإنشاء  .٤

ِّأيقونة خاصة باخلرجيني يف موقع  ّ

َالسلفية مع حتديثه اجلامعة ّااملستمر  َّ

 .ألنشطة اجلامعة وبراجمها

أوىص املشاركون يف امللتقى بتشكيل  .٥

ّاللجنة التنفيذية : جلنتني؛ إحدامها

لتوصيات امللتقى قدر املستطاع 

ّاللجنة الدائمة : مكانية، والثانيةواإل

ّللنظر يف املقررات الدراسية 

ّواملستويات التعليمية للمدارس 

َامللحقة باجلامعة السلفية، ببنارس َّ. 

ّوصىل اهللا عىل نبينا حممد وعىل آله  ّ ّ

  .وصحبه أمجعني
  

  )ّعبدالصبور أبوبكر. د(
  

***  
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  رحلة تاريخّية لوفد الجامعة السَّلفية
 

قام وفد اجلامعة السلفية املكون 
عبداهللا سعود بن /من فضيلة الشيخ

ّعبدالوحيد السلفي، األمني العام 
 /ّللجامعة، وفضيلة الدكتور

ّعبدالصبور أبو بكر املدين، عضو هيئة 
التدريس باجلامعة، برحلة تارخيية 
ّللمملكة العربية السعودية خالل 

م ٢٤/١٢/٢٠١٨- ١٠: (الفرتة
، وتقرير )هـ١٧/٤/١٤٤٠- ٣ املوافق

 :ّهذه الرحلة وأبرز إنجازاهتا كاآليت


 
عبداهللا /تلقى فضيلة الشيخ

سعودالسلفي، األمني العام للجامعة 
ً دعوة كريمة من -  حفظه اهللا- السلفية  ً

حممد بن عبدالكريم /فضيلة الدكتور
 العام لرابطة العامل العيسى، األمني

، للمشاركة يف -  حفظه اهللا-اإلسالمي 
: املؤمتر العاملي اإلسالمي بعنوان

خماطر التصنيف ... الوحدة اإلسالمية"
واإلقصاء، تعزيز مفاهيم الدولة 

، املنعقد يف "الوطنية وقيمها املشرتكة
مكة املكرمة يف يومي األربعاء 

 من ربيع الثاين ٦- ٥واخلميس بتاريخ 
 من ديسمرب ١٣- ١٢هـ املوافق ١٤٤٠
م، وحظي هذا املؤمتر برعاية ٢٠١٨

ملكية كريمة من لدن خادم احلرمني 
سلامن بن عبدالعزيز / الرشيفني امللك

آل سعود حفظه اهللا، واستجابة هلذه 
الدعوة شارك فيه األمني العام للجامعة 

 /السلفية مع فضيلة الدكتور
ملؤمتر عبدالصبور أبو بكر املدين، وكان ا

عامليا حقا حيث شارك فيه أكثر من 
 شخصية من القيادات الدينية ١٠٠٠

دولة، ١٢٧والفكرية واألكاديمية من 
وافتتح املؤمتر صاحب السمو امللكي 
األمري خالد فيصل آل سعود، أمري 
منطقة مكة املكرمة ومستشار خادم 
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احلرمني الرشيفني، وكانت فعاليات 
ث تطرق الربامج مفيدة جدا حي

الباحثون يف جلسات املؤمتر إىل مناقشة 
شؤون األمة اإلسالمية وسبل حتقيق 
وحدهتا، وذكروا التحديات واملعوقات 
للوحدة اإلسالمية، وأوضحوا خماطر 
التصنيف واإلقصاء، وانصبت بحوث 
املؤمتر عىل األعراض واقرتاح املعاجلات، 
وأكدت عدة بحوث وأوراق عمل عىل 

تعايش اإلجيايب وبيان ترسيخ مفاهيم ال
ومن أبرز . أمهية العيش املشرتك

التوصيات التي صدرت يف البيان 
 :اخلتامي للمؤمتر ما يأيت

إنشاء جلنة جامعة متثل  -
املختلفة لصياغة  اإلسالميةاملكونات 

ميثاق إسالمي شامل، يتضمن قواعد 
حتكم عالقة املسلمني، اخلالف التي 

ويبني األصول والثوابت املحكمة 
اجلامعة هلم، وحيرر مواضع النزاع 
املهمة، وحييلها ألهل االختصاص 
للدراسة والنظر وتقريب وجهات 
النظر فيها ما أمكن، وأن تتوىل رابطة 
العامل اإلسالمي تبني ذلك من خالل 

وثيقة إسالمية جامعة حتت عنوان 
ّ يتم عقد ميثاقها "مةوثيقة مكة املكر"

 .بجوار البيت العتيق
إنشاء منتدى عاملي للوحدة   -

اإلسالمية يتضمن مبادرات لتعزيز 
القيم املشرتكة يف الداخل اإلسالمي، 
مع مد جسور التواصل والتعاون بني 
ِأتباع األديان والثقافات والعمل عىل 

 .مشرتكاهتا، وترسيخ االعتدال
ّثمن املشاركون يف املؤمتر،  -

جهود اململكة العربية السعودية بقيادة 
خادم احلرمني الرشيفني امللك سلامن 
بن عبد العزيز وويل عهده األمني األمري 
حممد بن سلامن بن عبد العزيز، يف 
خدمة اإلسالم واملسلمني واإلنسانية 
مجعاء، والسيام جهودمها يف مواجهة 
العنف والتشدد وحماربة التطرف 

 .واإلرهاب
     

   

   

 
يف صباح يوم األحد، يف التاسع 

هـ، املوافق ١٤٤٠/من شهر ربيع الثاين
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ّم تم ٢٠١٨/ من شهر ديسمرب١٦
بحمد هللا التوقيع عىل مذكرة تفاهم بني 

دينة النبوية، اجلامعة اإلسالمية بامل
باململكة العربية السعودية، واجلامعة 
السلفية، بنارس، اهلند، لتوثيق 
الصالت العلمية والتعليمية بني 

 بموجب - بإذن اهللا–اجلامعتني، وسيتم
هذه املذكرة تبادل التجارب واملعارف 
العلمية والتعليمية، وتبادل املنح 
 الدراسية،واملناهج والربامج الدراسية،

وعات، واملخطوطات، ومشاريع واملطب
مراكز البحث العلمي، وتبادل 
األساتذة الزائرين وفق األنظمة 
واللوائح والتعليامت املعمول هبا يف كل 
جامعة، كام سيتم بموجبهاالتعاون 
العلمي واألكاديمي، والتعاون يف 
مشاريع البحوث املشرتكة، ويف 
األنشطة والزيارات الطالبية، وحتقيق 

، ويف جمال تعليم اللغة كتب الرتاث
العربية، وإقامة الدورات الرشعية 
والتدريبية يف كلتا اجلامعتني؛ لتطوير 
اجلوانب األكاديمية، والرفع من 

املستوى العلمي واألكاديمي، ورفع 
 .الكفاءة يف اجلامعتني

ّووقع عىل هذه املذكرة معايل 
حاتم بن حسن املرزوقي، /الدكتور

 باملدينة النبوية، مدير اجلامعة اإلسالمية
عبداهللا سعود السلفي، /وفضيلة الشيخ

األمني العام للجامعة السلفية، بنارس، 
عىل نسختني أصليتني، حتتفظ كل 

 . جامعة من اجلامعتني بنسخة منها
: ٌّوقد حرض يف حفل التوقيع كل من

ّحممد عداس، وكيل /فضيلة الدكتور ّ
ّاجلامعة اإلسالمية للتعاون الدويل 

 /ّل املعريف، وفضيلة الدكتوروالتباد
عبدالصبور أبو بكر املدين، عضو هيئة 

 .التدريس باجلامعة السلفية، بنارس
وأعرب معايل مدير اجلامعة 
اإلسالمية عن بالغ فرحه ورسوره هبذه 
املناسبة وبام سمع عن اجلامعة السلفية، 
وما تقوم به اجلامعة من نرش الدين 
احلنيف، والعقيدة الصحيحة، 

وسطية واالعتدال يف شبه القارة وال
اهلندية، وهبذه املناسبة التارخيية، 
واإلنجاز الكبري شكر معايل األمني 
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ّالعام للجامعة السلفية اهللا عزوجل، ثم 
قدم الشكر اجلزيل ملعايل مدير اجلامعة 
ًواململكة العربية السعودية املحروسة قيادة 
ًوشعبا عىل عنايتهم الكريمة باجلامعة 

 .ية منذ تأسيسها وحتى اآلنالسلف
    

    
 

 من ١١ويف مساء يوم الثالثاء، يف 
من شهر ١٨شهر ربيع الثاين، املوافق 

ديسمرب، توجه وفد اجلامعة السلفية إىل 
 رسمية ملقابلة مدينة الرياض يف زيارة

معايل وزير الشؤون اإلسالمية 
واألوقاف والدعوة واإلرشاد 

عبداللطيف بن عبدالعزيز آل /الدكتور
الشيخ حفظه اهللا وسدد خطاه، حيث 
كان موعد اللقاء مع معاليه صباح يوم 
األربعاء، الساعة التاسعة والنصف، 
وكان يف استقبال الوفد لدى وصوهلإىل 

راهيامملجريش، إب/مطار الرياض األخ
 .املوظف يف الوزارة

ويف املوعد املحدد ترشف وفد 
اجلامعة باللقاء مع معايل الوزير يف 
مكتبه يف الوزارة، وقد استمر االجتامع 

أكثر من نصف ساعة، وجرى خالله 
تبادل اآلراء حول سبل تطوير اجلامعة 
السلفية، والرفع من مستواها العلمي 

عام عىل واألكاديمي، وعرض األمني ال
معاليه ما حتظى به اجلامعة السلفية منذ 
تأسيسها من دعم سخي ورعاية كريمة 
من مملكة التوحيد واإلنسانية، وذكر 
إنجازات اجلامعة السلفية وجهودها يف 
نرش العقيدة السلفية، والدعوة إىل اهللا 

َّتعاىل، فرس  به  صاحب املعايل، وأشاد ُ
بجهود اجلامعة ودعا للقائمني عليها 
بالربكة، وأوصاهم بالصرب 
واالحتساب، ووعد بدعم اجلامعة 
ماديا ومعنويا حسب األنظمة واللوائح 
املتبعة يف البلدين، فجزاه اهللا خري 
ًاجلزاء، وجعله ذخرا لإلسالم 

 .واملسلمني
     

 
وترشف وفد اجلامعة صباح يوم 
اخلميس، الساعة العارشة،باللقاء 

 /واالجتامع مع سامحة الشيخ
عبدالعزيزبن عبداهللا آل الشيخ، املفتي 
العام للمملكة العربية السعودية يف 
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مكتبه بالرياض،وجرى خالله احلديث 
عن إنجازات اجلامعة السلفية، 

ت الدراسية التي ونشاطاهتا، واملقررا
ّتدرس فيها فاطمأن له سامحة املفتي، 
ودعا للقائمني عىل اجلامعة بالربكة، 
وأوصاهم بمالزمة التقوى 
واإلخالص يف القول والعمل، 
والرتكيز عىل نرش العقيدة الصحيحة، 
ومنهج السلف الصالح، فجزاه اهللا 

َّخريا ومتعه بالصحة والعافية ً. 
عيدة ًواغتناما هلذه الفرصة الس

ًترشف الوفد أيضا باللقاء والسالم عىل 
صالح بن فوزان / معايل الشيخ

الفوزان، عضو هيئة كبار العلامء 
بالـمملكة يف مكتبه بالرئاسة العامةهليئة 
األمر باملعروف والنهي عن املنكر 

 .بالرياض
      

 
 مع سامحة املفتي وبعد اللقاء

 - حفظهام اهللا-والشيخ صالح الفوزان 
ترشف الوفد الثنائي باالجتامع مع 

سليامن بن / معايل األستاذ الدكتور
عبداهللا أبا اخليل، مدير جامعة اإلمام 

حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض، 
جرى خالله احلديث عن املستجدات 
يف العمل التعليمي والبحثي، وطلب 

عام للجامعة السلفية من األمني ال
صاحب املعايل عقد مذكرة تفاهم بني 
جامعة اإلمام حممد بن سعود 
اإلسالمية، واجلامعة السلفية، بنارس، 
ّعىل غرار ما تم مع اجلامعة اإلسالمية 
باملدينة النبوية، فوافق معاليه عىل هذا 
الطلب، ووعد بتقديم كل ما يمكنه من 

فية، دعم مادي ومعنوي للجامعة السل
 . فجزاه اهللا أحسن اجلزاء

     
 

ًوانتهازا هلذه الفرصة الثمينة قام 
الوفد أثناء تواجده باملدينة النبوية بعقد 
لقاءات خاصة مع املشايخ الكرام، 
وكبار العلامء، واملسؤولني باجلامعة 

فضيلة الشيخ : اإلسالمية، ومنهم
ّعبداملحسن بن محد العباد /الوالد

ِّالبدر، حمدث املدينة، واملدرس باملسجد 
 /النبوي الرشيف، وفضيلة الدكتور

ربيع بن هادي املدخيل، وفضيلة 
حممد ضياء الرمحن / الدكتور



    

 ٦٢

٦٢  

حممد /األعظمي، وفضيلة الدكتور
عداس، وكيل اجلامعة اإلسالمية 

يف، للتعاون الدويل والتبادل املعر
رباح بن رضيامن /وفضيلة الدكتور

العنزي، وكيل اجلامعة اإلسالمية 
للشؤون التعليمية، وفضيلة 

عمر بن عبدالعزيز السلومي، /الدكتور
عميد التطوير األكاديمي واإلداري، 

عبداهللا بن  / وفضيلة األستاذ الدكتور
عبدالعزيز الفالح، عميد كلية احلديث 
الرشيف والدراسات اإلسالمية، 

عبدالكريم بن / وفضيلة الدكتور
عيسى الرحييل، عضو هيئة التدريس 
بكلية الدعوة وأصول الدين باجلامعة 
ًاإلسالمية، كام عقد الوفد اجتامعا 
ًخاصا مع خرجيي اجلامعة السلفية  ّ

 .الدارسني باجلامعة اإلسالمية باملدينة
وتبادل مع هؤالء اآلراء حول 
 تطوير اجلوانب األكاديمية والرقي

 . باملستوى التعليمي يف اجلامعة السلفية
    

 
ويف عودة الوفد إىل بنارس، وبعد 
وصوله إىل مدينة مومباي صباح يوم 

ديسمرب شاء اهللا أن فاتت /٢٣األحد 
الرحلة املحلية املتجهة إىل مدينة 

، ّبنارس، فتم حجز الرحلة لليوم التايل
فاغتنم األمني العام هذه الفرصة، 
وطلب من بعض اإلخوة عقد لقاء 
عاجل مع خرجيي اجلامعة السلفية 
املقيمني بمدينة مومباي، فعقد هذا 
االجتامع يف نفس اليوم بعد املغرب يف 
مقر مجعية أهل احلديث بكورال، وقد 

/ حرض يف اللقاء فضيلة الشيخ
عبدالسالم السلفي، رئيس مجعية أهل 

ديث بوالية مهاراشرتا، وفضيلة احل
الشيخ عبداحلكيم عبداملعبود السلفي، 
وفضيلة الشيخ عبداجلليل املكي، 
وآخرون من خرجيي اجلامعة السلفية، ودار 
ُخالله احلديث حول إجياد مصدر دخل 
مستقل للجامعة السلفية ببناء أوقاف هلا يف 
مدينة مومباي، فتفاعل اخلرجيون مع هذه 

ً اللقاء مثمرا ومفيدا، فشكر الفكرة، وكان ً
 .اهللا سعيهم وتقبل جهودهم

 

وبعد رحلة تارخيية نافعة قد رجع 
وفد اجلامعة بسالمة إىل مدينة بنارس 



  

 ٦٣

 رحلة تارخيية لوفد اجلامعة السلفية ٦٣

ديسمرب، فحمد / ٢٤مساء يوم االثنني 
اهللا وشكره عىل ما أنعم عليه وأكرم، 
وقدم وافر شكره وامتنانه ملقام خادم 

سلامن بن احلرمني الرشيفني امللك 
عبدالعزيز آل سعود، و صاحب السمو 
ّامللكي وويل عهده األمني األمري حممد 
بن سلامن بن عبدالعزيز، حفظهام اهللا، 
وخالص شكره وتقديره ملعايل وزير 
الشؤون اإلسالمية الشيخ عبداللطيف 
آل الشيخ، وسامحة املفتي العام 
للمملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، 

العام لرابطة العامل ومعايل األمني 
ّحممد بن /اإلسالمي الدكتور

عبدالكريم العيسى، ومعايل مدير 
 /اجلامعة اإلسالمية باملدينة الدكتور

حاتم بن حسن املرزوقي، ومعايل مدير 
جامعة اإلمام بالرياض األستاذ 

سليامن بن عبداهللا أبا اخلليل، /الدكتور
ووكيل اجلامعة اإلسالمية للتعاون 

بادل املعريف فضيلة الدويل والت
ّحممد عداس، ووكيل اجلامعة /الدكتور

اإلسالمية للشؤون التعليمية فضيلة 
رباح بن رضيامن العنزي، /الدكتور

ولكافة العلامء واملشايخ واملسؤولني 
عىل ترحيبهم وحسن استقباهلم 
وحفاوهتم وكريم ضيافتهم ومجيل 
عنايتهم، سائال املوىل الكريم أن 

هم، ويمتعهم يوفقهم ويسدد خطا
 .بالصحة والعافية، وجيزهيم خري اجلزاء

وكان لكاتب هذه السطور أوىل 
َرحلة خارجية بعد مبارشته العمل يف 
اجلامعة السلفية، مع األمني العام 
للجامعة، وقد سعد هبذه الرحلة 
التارخيية، وبلقاء كبار العلامء 
واملسؤولني يف الدوائر احلكومية، التي 

طيبة، وآثارها احلميدة تبقى ذكرياهتا ال
إىل زمن بعيد بإذن اهللا، ووجد األمني 
ًالعام خالل هذا السفر رجال ًجلدا، 
ًخلوقا، حريصا عىل مصالح اجلامعة،  ً
فله وافر شكره وتقديره عىل ذلك، 
سائال املوىل عز وجل أن جيزيه عنه 

 .وعن املسلمني خري اجلزاء
 .واحلمد هللا رب العاملني

 

 ) بكر أبوعبدالصبور.د(
 

*** 



 

   إلىدفه تةالمجل
 

 ه نبية، وسنه، والتمسک بكتاب إلی االعتصام بحبل اهللاة، والدعو اهللاةإعالء كلم 

 اإلسالم، ةبي، وتبليغ رساله، بعيدا عن التحيز الفكري، والتعصب املذملسو هيلع هللا ىلص

ا، ورفع هات عنه ودحض الشبةا الصحيحها وتعاليمهوتنوير الرأي العام بمبادئ

 .ة الدينيةالثقاف وةمستوی الدراسات اإلسالمي

 وضالل الزيغ ةدام اهلء، واملبادية، والتيارات املنحرفةفكار الدخيل األةمقاوم ،

سلوب علمي رصني مالئم لروح العرص مع بأحلاد، وسائر املنكرات، واإل

 رضر للمسلمني أو ه نرشوكل ما يف األمور التجنب عن لغو القول وسفاسف

 .مهم وتضامنخطر علی وحدهت

 م لتناول موضوعات هممهاض هسالميني، واستنباء اإلاألدتاب و الكةازرؤم

، هسالم وقيم، ليتمكنوا من الذود عن اإلةسالم السمحالعرص، ورشح تعاليم اإل

 .خالصإيامن و إب، وعنأ ودأة تعمق ووعي وجريف

 م ه الشباب املسلم، وتزويد يفي، وبث الوعي اإلسالمةيقاظ الروح الدينيإ

 اللسان والقلم، ة معركام يفهسم لإلهعدادإ، وة الواسعةسالمي اإلةبالثقاف

لی مصادر الدين إم  والرجوع هبة اإلسالميةوتبصري املسلمني بمزايا الرشيع

 .ة من الكتاب والسنةصلياأل

 بني ة العربيةند، وتعميم اللغ اهل بني املسلمني يفة والعربيةسالمينرش العلوم اإل 

 .ةاب وخطةا كتابهاملثقفني، ورفع مستوا

 حتی ة، واملشاكل النامجةنه القضايا الرا الديني السليم للمسلمني يفهالتوجي ،

 .ةدی وبصريهم علی ه طريقيتمكنوا من امليض يف

 .دينا إلی سبيل الرشادل أن هيؤوو املسه واهللا
 

*** 
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